
  sRI gurU gRMQ swihb jI sMiQAw sYNcI 
Sri Guru Granth Sahib file with pauses and pronunciation details for  

learning the correct pronunciation of Gurbani. 
sRI gurU gRMQ swihb jI gurbwxI jI dy swrIAW lgW bol ky Su`D pwT dy AiBAws leI  

ieh PweIl iqAwr kIqI geI hY jI ipAwry[ 
GUIDE FOR UNDERSTANDING TEXT IN COLUMN 4 

 
1) For a word in parentheses ( ), its meaning is displayed afterwards. For e.g. 

(qokau) Awp jI nMU 
2) For a word followed by a colon, pronunciation details follow after the 

colon. For e.g. (qulhw): polw bolo (speak softly) 

3) Sometimes a word of the Gurbani line is written differently in this column 
to convey the pronunciation. For e.g.: 

 p-hUicE The dash – represents a small delay that has to be placed while 

pronouncing the word either because the letter following the dash 

sounds clear or the word itself is made of 2 parts e.g. in phucx-hwrw 
 au~jly The original word in Gurbani is aujly without the addak on top. In 

Column 4, it appears with an addak to indicate the emphasis required 
during the pronunciation. 

 There are other types of pronunciation details present in Column 4 which 
will be self-intuitive to understand with the help of above examples. If 
you have any questions, please feel free to contact us.  

cOQI p`tI iv`c vrqy inSwnW nMU  
smJx leI not: 

 
1. bRYikt iv`c idqy sbd dy ArQ bRYikt qoN 

bwAd hn[ jy A`Kr dy ArQ izAwdw hox qW 
kOmy lw ky d`sy hn[ 

 
2. ij`Qy ksky bolx nMU ikhw, auQy A`Dk lw ky 

bolo, ij`Qy A`Dk lwieAw hovy auhnUM ksky 
bolo[  

 
3. ij`Qy iksy sbd dy iv`c fYS vwlw – inSwn 

hovy, au~Qy bolx iv`c QoVI iv`Q rKxI[                
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1 1 <> siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru  
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

ie`kEAMkwr qoN AwrMB 
kro[ (iekmkwr, 
eykmkwr, ieikEAMkwr 
ieh Zlq aucwrn nhIN 
krnw[) aUVy dw mMUMh 
Ku`l@w, hoVy dI Avwz 
lMbI jwx ky, lMbw pUrw 
Pbw ky iek`Tw ie`k-
EAMkwr <> bolo[ 
s`iq-nwmu[ pur-Ku: 
rwrw mukqw svwr ky, 
K`Ky AONkV lwau, rwry 
AONkV nhIN lwauxw[ sY-
BM:sY kih ky B`by dI 
it`pI n`k c bolo jI , 
(sYbM jw sYBMg Zlq 
aucwrn hn) s`sy pYr 
ibMdI nhIN bolxI[ 
pRswid: p`py mgroN A`Dw 
rwrw i^Awl nwl bolo 

Ikoankaar 

Sathnaam 

Karathaa Purakh 

Nirabho Niravair 

Akaal Moorath 

Ajoonee Saibhan 

Gurprasaadh||

One Universal Creator 

God, TheName Is 

Truth Creative Being 

Personified No Fear 

No Hatred Image Of 

The Undying, Beyond 

Birth, Self-Existent. By 

Guru's Grace~

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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2 1 jpu] bwxI dw nwm jpu hY[ 
jpu: polw bolxw, j`pu 
dw ArQ hY Kwx[ jbu 
jI sYhb nhIN kihxw[ 
jp ArQ hY ik mh`lw 
pihlw jI &urmw rhy 
hndwsn dws vwihgurU 
jI nUM jpu irhw hY[jpx 
dw prmpiv`qR SuB s`cw 
aupdyS hY, siqgurU jI 
ny swihb A`Kr siqkwr 
leI vrqy hn[ swihb: 
s`sy kMnw, mUMh A`f ky 
lMbI lwau, hwhy dI 
ishwrI lGU (CotI) bolo 
jI[ jpupolw bolo

|| Jap || Chant And Meditate: (ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ)
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3 1 Awid scu jugwid 
scu]

ihMdI c ishwrI nUM CotI 
ibhwrI boldy hn, Awid 
nUM AwdI nhIN pV@nw[ 
Aw-id: kMnw lMbw bol 
ky, ishwrI sMkoc ky hI 
bolo[ s`cu: AONkV BI 
lwau, Aw-id s`cu] ju`gw-
id s`cu]

Aadh Sach 

Jugaadh Sach ||

True In The Primal 

Beginning. True 

Throughout The Ages.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਹੋਂਦ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਮੱੁਢ ਤੋਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

4 1 hY BI scu nwnk  
hosI BI scu]1]

BI nUM bHI nhIN pV@nw[ 
ho~sI[

Hai Bhee Sach 

Naanak Hosee 

Bhee Sach ||1||

True Here And Now. O 

Nanak, Forever And 

Ever True. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ 
ਰਹੇਗਾ ॥੧॥

5 1 socY soic n 
hoveI jy socI 
lK vwr]

ho-veI[ l`K[ Sochai Soch N 

Hovee Jae Sochee 

Lakh Vaar ||

By thinking, He cannot 

be reduced to 

thought, even by 

thinking hundreds of 

thousands of times.

ਿ ੇਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ (ਭੀ) 
(ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ ਨਾਲ 

ਸਰੀਰ ਦੀ) ਸੱੁਚ ਰੱਖਾਂ, (ਤਾਂ ਭੀ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸੱੁਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ 

(ਮਨ ਦੀ) ਸੱੁਚ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦੀ।
6 1 cupY cuip n 

hoveI jy lwie 
rhw ilv qwr]

cu`pY[ cu`ip[ Chupai Chup N 

Hovee Jae Laae 

Rehaa Liv Thaar ||

By remaining silent, 

inner silence is not 

obtained, even by 

remaining lovingly 

absorbed deep within.

ਿ ੇਮੈਂ (ਸਰੀਰ ਦੀ) ਇਕ-ਤਾਰ 

ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂ; (ਤਾਂ ਭੀ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਚੱੁਪ ਕਰ ਰਜਹਣ 

ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।
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7 1 BuiKAw BuK n 
auqrI jy bMnw 
purIAw Bwr]

Bu`iKAW[ Bu`K[ au~qrI[ 
bMn@w[

Bhukhiaa Bhukh N 

Outharee Jae 

Bannaa Pureeaa 

Bhaar ||

The hunger of the 

hungry is not 

appeased, even by 

piling up loads of 

worldly goods.

ਿ ੇਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਵਣਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਢੇਰ (ਭੀ) ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਭੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਰਹਾਂ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

8 1 shs isAwxpw  
lK hoih q iek  
n clY nwil]

(shs) hzwr[ shs: 
iqMny mukqy bolo, sYihs 
Zlq hY[ hoih: hoVw 
lMbw, ishwrI sMkoc ky 
bolo, hwhy ishwrI dI 
QW, dulwvW nhIN 
bolxIAW[ q, n mukqy 
bolo[ ie`k[ n nUM nw 
nhIN bolxw jI, kyvl 
n[

Sehas Siaanapaa 

Lakh Hohi Th Eik N 

Chalai Naal ||

Hundreds of 

thousands of clever 

tricks, but not even 

one of them will go 

along with you in the 

end.

ਿ ੇ(ਮੇਰੇ ਜਵਚ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ 
ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਹੋਵਣ, (ਤਾਂ ਭੀ 
ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਇਕ ਭੀ 
ਚਤੁਰਾਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ।

9 1 ikv sicAwrw 
hoeIAY ikv kUVY 
qutY pwil]

(s`icAwrw) s`c dI 
pRwpqI vwly[ qu`tY[ 
(pwil) kMD[ pwil: 
l`ly pYr ibMdI nhIN 
bolxI, ishwrI i^Awl 
nwl bolo[

Kiv Sachiaaraa 

Hoeeai Kiv Koorrai 

Thuttai Paal ||

So how can you 

become truthful? And 

how can the veil of 

illusion be torn away?

(ਤਾਂ ਜਿਰ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਜਕਵੇਂ 
ਬਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਸਾਡੇ 

ਅੂੰਦਰ ਦਾ) ਕੂੜ ਦਾ ਪਰਦਾ 
ਜਕਵੇਂ ਟੱੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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10 1 hukim rjweI 
clxw nwnk  
iliKAw nwil]1]

c`lxw Hukam Rajaaee 

Chalanaa Naanak 

Likhiaa Naal ||1||

O Nanak, it is written 

that you shall obey the 

Hukam of His 

Command, and walk in 

the Way of His Will. 

||1||

ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨਾ-(ਇਹੀ 
ਇਕ ਜਵਧੀ ਹੈ)। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਇਹ ਜਵਧੀ) ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਿਦ 

ਤੋਂ ਿਗਤ ਬਜਣਆ ਹੈ, ਜਲਖੀ 
ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥

11 1 hukmI hovin 
Awkwr hukmu n 
kihAw jweI]

ho-vin[ AwkwrAYVy 
kMnw i^Awl nwl lwau[

Hukamee Hovan 

Aakaar Hukam N 

Kehiaa Jaaee ||

By His Command, 

bodies are created; His 

Command cannot be 

described.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਬਣਦੇ 

ਹਨ, (ਪਰ ਇਹ) ਹੁਕਮ 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ਜਕ 

ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।
12 1 hukmI hovin 

jIA hukim imlY 
vifAweI]

jIA: ibhwrI dIrG bol 
ky, AYVw i^Awl nwl 
lGU bolo[

Hukamee Hovan 

Jeea Hukam Milai 

Vaddiaaee ||

By His Command, 

souls come into being; 

by His Command, 

glory and greatness 

are obtained.

ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰ ਮ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ (ਰੱਬ ਦੇ 

ਦਰ 'ਤੇ) ਸ਼ੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

13 1 hukmI auqmu nIcu  
hukim iliK duK 
suK pweIAih]

au~qmu[ du`K[ iliK, suK 
poly bolxy[ pweI-Aih: 
pweI kih ky, AYVw 
mukqw kih ky, hwhy 
ishwrI bolo[

Hukamee Outham 

Neech Hukam Likh 

Dhukh Sukh 

Paaeeahi ||

By His Command, 

some are high and 

some are low; by His 

Written Command, 

pain and pleasure are 

obtained.

ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਚੂੰਗਾ (ਬਣ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ, 

ਕੋਈ ਭੈੜਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਹੀ (ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ) ਜਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱੁਖ ਤੇ ਸੁਖ 

ਭੋਗੀਦੇ ਹਨ।
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14 1 ieknw hukmI 
bKsIs ieik  
hukmI sdw 
BvweIAih]

BvweI-Aih: BvweI 
kih ky AYVw mukqw bol 
ky, hwhy ishwrI bolo, 
AYVy dulwvW nhIN 
bolxIAW[

Eikanaa Hukamee 

Bakhasees Eik 

Hukamee Sadhaa 

Bhavaaeeahi ||

Some, by His 

Command, are blessed 

and forgiven; others, 

by His Command, 

wander aimlessly 

forever.

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਕਦੀ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਉੱਤੇ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਕਈ ਮਨੱੁਖ 

ਜਨਿੱਤ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਭਵਾਈਦੇ ਹਨ।
15 1 hukmY AMdir sBu 

ko bwhir hukm n 
koie]

bw-hir: hwhw mukqw, 
rwry ishwrI lw ky Su`D 
aucwro[ gurbwxI jI c, 
bwhir dy hwhy ishwrI 
ikqy BI nhIN[

Hukamai Andhar 

Sabh Ko Baahar 

Hukam N Koe ||

Everyone is subject to 

His Command; no one 

is beyond His 

Command.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਿੀਵ ਹੁਕਮ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਭਾਵ, ਹੁਕਮ ਤੋ 

ਆਕੀ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

16 1 nwnk hukmY jy 
buJY q haumY khY 
n koie]2]

jy iqRSnw, ipAws, A`g, 
idl dw buJxw ArQ bxy 
qW buJY polw pVHnw[ pr 
ij`Qy hukm, igAwn, 
nwm, pRSn, pRmySr, 
bu`Jwrq, bu`Jx dw ArQ 
bxy, au~Qy bu`JY A`Dk 
nwl bolo[

Naanak Hukamai 

Jae Bujhai Th 

Houmai Kehai N 

Koe ||2||

O Nanak, one who 

understands His 

Command, does not 

speak in ego. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਲਏ ਤਾਂ ਜਿਰ ਉਹ 

ਸੁਆਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ (ਭਾਵ, ਜਿਰ ਉਹ 

ਸੁਆਰਥੀ ਿੀਵਨ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੨॥
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17 1 gwvY ko qwxu hovY 
iksY qwxu]

(qwxu) bl[ gwvY: dulW 
bolo[ iksY: polw bolo

Gaavai Ko Thaan 

Hovai Kisai Thaan 

||

Some sing of His 

Power-who has that 

Power?

ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਮਰਥਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਣ ਨੂੂੰ  
ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਕੂੰਮ ਕਥਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ 
ਤਾਕਤ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ)।

18 1 gwvY ko dwiq  
jwxY nIswxu]

(nIswxu) pRgt, inSwn Gaavai Ko Dhaath 

Jaanai Neesaan ||

Some sing of His Gifts, 

and know His Sign and 

Insignia.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ 
ਰਜਹਮਤ ਦਾ) ਜਨਸ਼ਾਨ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
19 1 gwvY ko gux 

vifAweIAw cwr]
(cwr) suMdr Gaavai Ko Gun 

Vaddiaaeeaa 

Chaar ||

Some sing of His 

Glorious Virtues, 

Greatness and Beauty.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ 

ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਜਡਆਈਆਂ 

ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

20 1 gwvY ko ividAw 
ivKmu vIcwru]

iv~idAw, (ivKmu) kTn Gaavai Ko Vidhiaa 

Vikham Veechaar 

||

Some sing of 

knowledge obtained 

of Him, through 

difficult philosophical 

studies.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਬਲ 

ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਠਨ 

ਜਗਆਨ ਨੂੂੰ  ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਜਦਕ ਦੁਆਰਾ 
ਆਤਮਕ ਜਫ਼ਲਾਸਫ਼ੀ ਦੇ ਔਖੇ 

ਜਵਜਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ)।

21 1 gwvY ko swij kry 
qnu Kyh]

Kyh: lW lMbI bol ky, 
hwhw mukqw bolo, hwhy 
ishwrI nhIN lwauxI[

Gaavai Ko Saaj 

Karae Than Khaeh 

||

Some sing that He 

fashions the body, and 

then again reduces it 

to dust.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਇਉਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

'ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਬਣਾ 
ਕੇ (ਜਿਰ) ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ'।
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22 1 gwvY ko jIA lY 
iPir dyh]

dyh: lW lMbI bol ky, 
hwhw mukqw bolo, hwhy 
ishwrI nhIN lwauxI[

Gaavai Ko Jeea Lai 

Fir Dhaeh ||

Some sing that He 

takes life away, and 

then again restores it.

ਕੋਈ ਇਉਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, 'ਹਰੀ 
(ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਜਿੂੰ ਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 

ਜਿਰ (ਦੂਿੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ) ਪਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ'।

23 1 gwvY ko jwpY idsY 
dUir]

idsY: polw bolo Gaavai Ko Jaapai 

Dhisai Dhoor ||

Some sing that He 

seems so very far 

away.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਖਦਾ ਹੈ, 

'ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੂਰ ਿਾਪਦਾ 
ਹੈ, ਦੂਰ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ';

24 2 gwvY ko vyKY 
hwdrw hdUir]

Gaavai Ko Vaekhai 

Haadharaa 

Hadhoor ||

Some sing that He 

watches over us, face 

to face, ever-present.

ਪਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ, '(ਨਹੀਂ, 
ਨੇੜੇ ਹੈ), ਸਭ ਥਾਈ ਂਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, 

ਸਭ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ'।

25 2 kQnw kQI n 
AwvY qoit]

kQnw, kQI: poly bolo Kathhanaa 

Kathhee N Aavai 

Thott ||

There is no shortage 

of those who preach 

and teach.

ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ (ਭਾਵ, 

ਵਰਣਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਜਕਆ, ਹੁਕਮ 

ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਜਕਆ);

26 2 kiQ kiQ kQI  
kotI koit koit]

(kotI) kRoVW[ kiQ, 
kiQ, kQI: poly bolo

Kathh Kathh 

Kathhee Kottee 

Kott Kott ||

Millions upon millions 

offer millions of 

sermons and stories.

ਭਾਵੇਂ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਵਾਰੀ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਦਾ) ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

27 2 dydw dy lYdy Qik 
pwih]

Q`ik Dhaedhaa Dhae 

Laidhae Thhak 

Paahi ||

The Great Giver keeps 

on giving, while those 

who receive grow 

weary of receiving.

ਦਾਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਸਭ 

ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ) ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਿੀਵ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ।

28 2 jugw jugMqir  
KwhI Kwih]

ju`gW, ju`gMqir Jugaa Juganthar 

Khaahee Khaahi ||

Throughout the ages, 

consumers consume.

(ਸਭ ਿੀਵ) ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ (ਰੱਬ 

ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਪਦਾਰਥ) ਖਾਂਦੇ ਚਲੇ 

ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ***
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29 2 hukmI hukmu 
clwey rwhu]

c`lwey Hukamee Hukam 

Chalaaeae Raahu 

||

The Commander, by 

His Command, leads 

us to walk on the Path.

ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਵਾਲਾ) 
ਰਸਤਾ ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

30 2 nwnk ivgsY 
vyprvwhu]3]

(ivgsY) KuS huMdy[ 
ivgsY:polw bolo

Naanak Vigasai 

Vaeparavaahu 

||3||

O Nanak, He blossoms 

forth, Carefree and 

Untroubled. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਜਨਰੂੰਕਾਰ 

ਸਦਾ ਵੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੂੰਨ 

ਹੈ ॥੩॥

31 2 swcw swihbu swcu 
nwie BwiKAw 
Bwau Apwru]

(BwiKAw) ikhw[ (Bwau) 
pRym[ (Apwru) byAMq[ 
nwie: ibMdI nhIN 
lwauxI[

Saachaa Saahib 

Saach Naae 

Bhaakhiaa Bhaao 

Apaar ||

True is the Master, 

True is His Name-

speak it with infinite 

love.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਜਨਯਮ ਭੀ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। 
ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਿੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

32 2 AwKih mMgih  
dyih dyih dwiq 
kry dwqwru]

AwK-ih, mMg-ih: K`Kw 
qy g`gw mukqy bolo, 
ishwrIAW sMkoc ky bolo, 
ksky nhIN bolxIAW[ 
dyih: lW lMbI, ishwrI 
sMkoc ky bolo[ dwqwru: 
d`dy kMnw, rwry AONkV 
lwau

Aakhehi Mangehi 

Dhaehi Dhaehi 

Dhaath Karae 

Dhaathaar ||

People beg and pray, 

"Give to us, give to 

us", and the Great 

Giver gives His Gifts.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾਂ 
ਮੂੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ,'(ਹੇ 

ਹਰੀ! ਸਾਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ) ਦੇਹ'। ਉਹ 

ਦਾਤਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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33 2 Pyir ik AgY 
rKIAY ijqu idsY 
drbwru]

A`gY[ ijqu: drimAwnw 
mIfIAm bolo[ idsY: 
polw bolo

Faer K Agai 

Rakheeai Jith 

Dhisai Dharabaar 

||

So what offering can 

we place before Him, 

by which we might see 

the Darbaar of His 

Court?

(ਿੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਬਖਸ਼ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਜਿਰ 

ਅਸੀਂ ਜਕਹੜੀ ਭੇਟਾ ਉਸ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ 
ਦਰਬਾਰ ਜਦੱਸ ਪਏ?

34 2 muhO ik bolxu 
bolIAY ijqu suix 
Dry ipAwru]

muhO: mMmy dw AONkV 
sMkoc ky, hwhy dw knOVw 
^ws i^Awl nwl cwV@ ky 
bolo, knOVy cwV@ ky koeI 
ivrlw hI boldw hY[

Muha K Bolan 

Boleeai Jith Sun 

Dhharae Piaar ||

What words can we 

speak to evoke His 

Love?

ਅਸੀਂ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਜਕਹੜਾ ਬਚਨ 

ਬੋਲੀਏ (ਭਾਵ, ਜਕਹੋ ਜਿਹੀ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਣ 

ਕੇ ਉਹ ਹਰੀ (ਸਾਨੂੂੰ ) ਜਪਆਰ 

ਕਰੇ।

35 2 AMimRq vylw scu 
nwau vifAweI 
vIcwru]

(AM+imRq) (AM) rihq, 
(imRq) mOq qoN[ vylw: 
polw[ (vylw) smW[ AMm 
i Rq: mMmw mukqw, A`Dy 
rwry ishwrI bolo[ vy~lw 
d`b ky boilAW ArQ 
jMgl bxygw[

Anmrith Vaelaa 

Sach Naao 

Vaddiaaee 

Veechaar ||

In the Amrit Vaylaa, 

the ambrosial hours 

before dawn, chant 

the True Name, and 

contemplate His 

Glorious Greatness.

ਪੂਰਨ ਜਖੜਾਉ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ 
(ਭਾਵ, ਪਿਭਾਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ), ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰੀਏ) ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰੀਏ।
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36 2 krmI AwvY 
kpVw ndrI moKu 
duAwru]

(krmI) ikRpw nwl[ 
(k`pVw) nwmu rUpI 
isrpwau[ (ndrI) ikRpw 
idRStI[ ndrI: polw

Karamee Aavai 

Kaparraa 

Nadharee Mokh 

Dhuaar ||

By the karma of past 

actions, the robe of 

this physical body is 

obtained. By His 

Grace, the Gate of 

Liberation is found.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ 'ਜਸਿਜਤ' ਰੂਪ ਪਟੋਲਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਕਿਪਾ-
ਜਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 'ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਜਲ' 

ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ 
ਦਰ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

37 2 nwnk eyvY 
jwxIAY sBu Awpy 
sicAwru]4]

s`icAwru Naanak Eaevai 

Jaaneeai Sabh 

Aapae Sachiaar 

||4||

O Nanak, know this 

well: the True One 

Himself is All. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ 

ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਸਭ ਥਾਈ ਂਭਰਪੂਰ ਹੈ ॥੪॥

38 2 QwipAw n jwie  
kIqw n hoie]

Thhaapiaa N Jaae 

Keethaa N Hoe ||

He cannot be 

established, He cannot 

be created.

ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ 
ਬਣਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ।

39 2 Awpy Awip  
inrMjnu soie]

(inrMjnu) Su`D bRhmjI[ 
inrMjnu: j`jw pUry zor 
nwL bolo, iF`lw bolx 
nwl X bolygw, nMny 
AONkV i^Awl nwl bolo

Aapae Aap 

Niranjan Soe ||

He Himself is 

Immaculate and Pure.

ਉਹ ਜਨਰੋਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। 
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

40 2 ijin syivAw  
iqin pwieAw 
mwnu]

ijin, iqin: poly, 
nMinAW ishwrIAW bolo

Jin Saeviaa Thin 

Paaeiaa Maan ||

Those who serve Him 

are honored.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

ਹੀ ਵਜਡਆਈ ਪਾ ਲਈ ਹੈ।
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41 2 nwnk gwvIAY 
guxI inDwnu]

(inDwnu) Kzwnw Naanak Gaaveeai 

Gunee Nidhhaan 

||

O Nanak, sing of the 

Lord, the Treasure of 

Excellence.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਓ) ਅਸੀਂ ਭੀ 
ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੀਏ।

42 2 gwvIAY suxIAY  
min rKIAY Bwau]

(Bwau) pRym Gaaveeai Suneeai 

Man Rakheeai 

Bhaao ||

Sing, and listen, and 

let your mind be filled 

with love.

(ਆਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ) 

ਗਾਵੀਏ ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਉਸਦਾ ਪਿੇਮ 

ਜਟਕਾਈਏ।

43 2 duKu prhir suKu 
Gir lY jwie]

(prhir) dUr krky[ d`uKu Dhukh Parehar 

Sukh Ghar Lai Jaae 

||

Your pain shall be sent 

far away, and peace 

shall come to your 

home.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਆਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ) ਆਪਣਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰਕੇ ਸੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
44 2 gurmuiK nwdM  

gurmuiK vydM  
gurmuiK rihAw 
smweI]

(nwdM) aupdyS[ (vydM) 
vIcwr igAwn[ 
gurmuiK: K`Ky ishwrI 
bolo[ rihAw: rwry 
ishwrI lw ky, irihAw 
Zlq nhIN pVHnw, rwrw 
mukqw bolo[ nwdM, vydM: 
it`pIAW i^Awl nwl 
bolo, it`pI lwaux 
l`igAW g`gw nhIN bolxw 
ipAwry jI[

Guramukh 

Naadhan 

Guramukh 

Vaedhan 

Guramukh Rehiaa 

Samaaee ||

The Guru's Word is the 

Sound-current of the 

Naad; the Guru's 

Word is the Wisdom 

of the Vedas; the 

Guru's Word is all-

pervading.

(ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ) ਨਾਮ ਤੇ 

ਜਗਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਇਹ ਪਰਤੀਤ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਉਹ ਹਰੀ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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45 2 guru eIsru guru 
gorKu brmw guru  
pwrbqI mweI]

(eIsru) iSvjI[ 
(gorKu) ivSnMU[ pwrbqI 
qu`l vr idMdy[(mw+eI) 
(mw) mwieAw Bwv 
l`CmI qu`l pwlxw 
krdy[ (eI) sur`sqI 
qu`l iv`idAw idMdy[

Gur Eesar Gur 

Gorakh Baramaa 

Gur Paarabathee 

Maaee ||

The Guru is Shiva, the 

Guru is Vishnu and 

Brahma; the Guru is 

Paarvati and Lakhshmi.

ਗੁਰੂ ਹੀ (ਸਾਡੇ ਲਈ) ਜਸ਼ਵ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਹੀ (ਸਾਡੇ ਲਈ) ਗੋਰਖ ਤੇ 

ਬਿਹਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ (ਸਾਡੇ 

ਲਈ) ਮਾਈ ਪਾਰਬਤੀ ਹੈ।

46 2 jy hau jwxw  
AwKw nwhI khxw 
kQnu n jweI]

khxw: i^Awl nwl 
bolo, hwhy ishwrI nhIN 
bolxI[

Jae Ho Jaanaa 

Aakhaa Naahee 

Kehanaa Kathhan 

N Jaaee ||

Even knowing God, I 

cannot describe Him; 

He cannot be 

described in words.

ਉਂਝ (ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ ) ਿ ੇਮੈਂ ਸਮਝ, (ਭੀ) 
ਲਵਾਂ, (ਤਾਂ ਭੀ) ਉਸ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ) 
ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

47 2 gurw iek dyih 
buJweI]

gurw: gurW nhIN pVHnw[ 
bu`JweI

Guraa Eik Dhaehi 

Bujhaaee ||

The Guru has given me 

this one 

understanding:

(ਮੇਰੀ ਤਾਂ) ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! (ਤੇਰੇ 

ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਕ ਸਮਝ ਦੇਹ,
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48 2 sBnw jIAw kw  
ieku dwqw so mY 
ivsir n 
jweI]5]

(so) auh dwsn dws nUM 
ivsir nhIN 
jWdy[swirAW jIAW dy 
ie`ku dwqy hn[ jykr, so 
mY qy TmkI (Tihrwau) 
lweIey qW ieh AnrQ 
bxygwswirAW jIAW dy, 
jo ieku dwqy rwm jI 
hn, so auh mY hW[ ies 
leI so qy TmkI lwau[ 
(mY) rUp[ mYN bolo[ ivs-
ir: rwry ishwrI lwau[

Sabhanaa Jeeaa 

Kaa Eik Dhaathaa 

So Mai Visar N 

Jaaee ||5||

There is only the One, 

the Giver of all souls. 

May I never forget 

Him! ||5||

ਜਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਰੱਬ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਨਾ ਜਦਆਂ ॥੫॥

49 2 qIriQ nwvw jy 
iqsu Bwvw ivxu 
Bwxy ik nwie 
krI]

(n@wvw) ieSnwn krW[ 
(n@wie) nhw ky[ qIr-
iQ: Q`Qy ishwrI lwau[

Theerathh Naavaa 

Jae This Bhaavaa 

Vin Bhaanae K 

Naae Karee ||

If I am pleasing to Him, 

then that is my 

pilgrimage and 

cleansing bath. 

Without pleasing Him, 

what good are ritual 

cleansings?

ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਿਾ ਕੇ ਤਦ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ ਿ ੇਇਉਂ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ 

ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਿ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, 
ਤਾਂ ਮੈਂ (ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਕੇ ਕੀਹ ਖੱਟਾਂਗਾ?

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 14 Published: March 06/ 2014



50 2 jyqI isriT  
aupweI vyKw ivxu 
krmw ik imlY 
leI]

(isr-iT) isRstI[ 
(aupweI) pYdw kIqI[ 
(krmw) ikRpw[ (ik) kI 
(imlY) iml skdw, 
(ik) kI koeI (leI) lY 
skdw hY[

Jaethee Sirath 

Oupaaee Vaekhaa 

Vin Karamaa K 

Milai Lee ||

I gaze upon all the 

created beings: 

without the karma of 

good actions, what are 

they given to receive?

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ 
ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, (ਇਸ ਜਵੱਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ 

ਸਕਦਾ।
51 2 miq ivic rqn 

jvwhr mwixk jy 
iek gur kI isK 
suxI]

rqn rUpI vYrwg[ 
jvwhr rUpI igAwn[ 
(mwixk) moqIsMkyqI 
ArQ sRvx, mMnx, 
iniDAwsx[ (is`K) 
is`iKAw[ iv`ic: q`qy 
c`cy ishwrI lwau[ mw-
ixk: xwxy ishwrI 
i^Awl nwl bolo

Math Vich Rathan 

Javaahar Maanik 

Jae Eik Gur Kee 

Sikh Sunee ||

Within the mind are 

gems, jewels and 

rubies, if you listen to 

the Guru's Teachings, 

even once.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਇਕ ਜਸੱਜਖਆ 

ਸੁਣ ਲਈ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਬੱੁਧ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਤਨ, ਿਵਾਹਰ 

ਤੇ ਮੌਤੀ (ਉਪਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਭਾਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

52 2 gurw iek dyih 
buJweI]

gurW nhIN pVHnw[ bu`JweI Guraa Eik Dhaehi 

Bujhaaee ||

The Guru has given me 

this one 

understanding:

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! (ਮੇਰੀ 
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ 

ਜਕ) ਮੈਨੂੂੰ  ਇਕ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇਹ,

53 2 sBnw jIAw kw  
ieku dwqw so mY 
ivsir n 
jweI]6]

Sabhanaa Jeeaa 

Kaa Eik Dhaathaa 

So Mai Visar N 

Jaaee ||6||

There is only the One, 

the Giver of all souls. 

May I never forget 

Him! ||6||

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨਾ ਜਵਸਰ ਿਾਏ, ਿ ੋ

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੬॥
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54 2 jy jug cwry 
Awrjw hor dsUxI 
hoie]

(Awrjw) aumr,(dsUxI) 
ds guxI[ ju`g: g`gy 
AONkV n lwau[ dsUxI: 
d`dy AONkV n lwau[

Jae Jug Chaarae 

Aarajaa Hor 

Dhasoonee Hoe ||

Even if you could live 

throughout the four 

ages, or even ten 

times more,

ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਰ 

ਿੁਗਾਂ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਿਾਏ, (ਜਨਰੀ 
ਇਤਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਿੇ) ਇਸ 

ਤੋਂ ਭੀ ਦਸ ਗੁਣੀ ਹੋਰ (ਉਮਰ) 

ਹੋ ਿਾਏ,

55 2 nvw KMfw ivic 
jwxIAY nwil clY  
sBu koie]

(nvw) nON (KMfW) 
ih`isAW Bwv swrI DrqI 
qy (jwxIAY) jwixAw 
jwvy, pRis`D hovy[ c`lY[ 
s`Bu[

Navaa Khanddaa 

Vich Jaaneeai Naal 

Chalai Sabh Koe ||

And even if you were 

known throughout the 

nine continents and 

followed by all,

ਿ ੇਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਭੀ 
ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ 

ਤੁਰੇ।

56 2 cMgw nwau rKwie 
kY jsu kIriq  
jig lyie]

jsu: polw bolo[kIriq: 
q`qy ishwrI lwau[ 
j`ig[ lyie ly lMbw bol 
ky, ie sMkoc ky bolo

Changaa Naao 

Rakhaae Kai Jas 

Keerath Jag Laee 

||

With a good name and 

reputation, with praise 

and fame throughout 

the world-

ਿ ੇਉਹ ਚੂੰਗੀ ਨਾਮਵਰੀ ਖੱਟ ਕੇ 

ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਸ਼ੋਭਾ ਭੀ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ,

57 2 jy iqsu ndir n 
AwveI q vwq n 
puCY ky]

(ndir) imhr[(vwq) 
^br, g`l[(ky) koeI[ 
iqsu polw[ Aw-veI, 
pu`CY[ vwvy nUM b`bw nhIN 
bolxw

Jae This Nadhar N 

Aavee Th Vaath N 

Pushhai Kae ||

Still, if the Lord does 

not bless you with His 

Glance of Grace, then 

who cares? What is 

the use?

(ਪਰ) ਿੇਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬੂੰ ਦੇ 

ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੱੁਛਦਾ (ਭਾਵ, ਇਤਨੀ 
ਮਾਣ ਵਜਡਆਈ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ 

ਭੀ ਅਸਲ ਜਵਚ ਜਨਆਸਰਾ ਹੀ 
ਹੈ)।
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58 2 kItw AMdir kItu 
kir dosI dosu 
Dry]

(kItw) kIiVAW Keettaa Andhar 

Keett Kar Dhosee 

Dhos Dhharae ||

Among worms, you 

would be considered a 

lowly worm, and even 

contemptible sinners 

would hold you in 

contempt.

(ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਇਕ 

ਮਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੈ 

("ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ" 

ਆਸਾ ਮ: ੧) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੋਸੀ ਥਾਪ ਕੇ (ਉਸ 

ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਲਣ ਦਾ) ਦੋਸ਼ 

ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
59 2 nwnk inrguix 

guxu kry  
guxvMiqAw guxu 
dy]

Naanak Niragun 

Gun Karae 

Gunavanthiaa Gun 

Dhae ||

O Nanak, God blesses 

the unworthy with 

virtue, and bestows 

virtue on the virtuous.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਗੁਣ-ਹੀਨ ਮਨੱੁਖ ਜਵੱਚ ਗੁਣ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣੀ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਣ ਉਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

60 2 qyhw koie n 
suJeI ij iqsu 
guxu koie kry]7]

(su`JeI) idsdw[ guxu: 
xwxy AONkV lwau[ iqsu: 
polw bolo

Thaehaa Koe N 

Sujhee J This Gun 

Koe Karae ||7||

No one can even 

imagine anyone who 

can bestow virtue 

upon Him. ||7||

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ, ਿੋ ਜਨਰਗੁਣ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਗੁਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। 
(ਭਾਵ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉੱਚਾ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੂੰ ਮੀ ਉਮਰ ਤੇ 

ਿਗਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ) ॥੭॥
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61 2 suixAY isD pIr 
suir nwQ]

(suixAY) suxn nwl[ 
(is`D) ihMdU m`iq c 
SkqIAW vwly[ (pIr) 
muslmwn m`iq c v`fy 
ausqwd gurU krwmwqI nUM 
pIr mMndy hn[ (suir) 
dyvqy[ (nwQ) mwlk, 
suAwmI, is`DW c nON nwQ 
muKI hn[ suixAY: xwxy 
ibhwrI jW AYVy ibMdI 
nhIN bolxI

Suniai Sidhh Peer 

Sur Naathh ||

Listening-the Siddhas, 

the spiritual teachers, 

the heroic warriors, 

the yogic masters.

ਇਹ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਣ 

ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਜਤ ਹੈ ਜਕ 

ਵਾਜਹਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣਨ ਨਾਲ (ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੱੁਖ) 

ਜਸੱਧਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਦੇਵਜਤਆਂ ਤੇ 

ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

62 2 suixAY Driq 
Dvl Awkws]

nwm sRvx krky sMqoK 
rUpI cwry nUM cr ky, SuB 
guxW sihq Drm rUpI 
(Dvl) bYl DrqI nUM 
Awkws c cu`kI KVHw hY[ 
Awkws: AYVy kMnw 
i^Awl nwl lwau

Suniai Dhharath 

Dhhaval Aakaas ||

Listening-the earth, its 

support and the 

Akaashic ethers.

ਤੇ ਵਾਜਹਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੈ,

63 2 suixAY dIp loA 
pwqwl]

loA: lo lMbw bol ky, 
AYVw mukqw i^Awl nwl 
bolo

Suniai Dheep Loa 

Paathaal ||

Listening-the oceans, 

the lands of the world 

and the nether regions 

of the underworld.

ਵਾਜਹਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਵਾਜਹਗੁਰੂ ਿ ੋਸਾਰੇ ਦੀਪਾਂ, 
ਲੋਕਾਂ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ
To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 18 Published: March 06/ 2014



64 2 suixAY poih n 
skY kwlu]

skY: polw bolo Suniai Pohi N Sakai 

Kaal ||

Listening-Death 

cannot even touch you.

(ਵਾਜਹਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਕਾਲ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ ਭਾਵ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ 

ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀ)

65 2 nwnk Bgqw sdw 
ivgwsu]

(Bgqw) vwihgurU jI, 
Bgq jn[ (ivgwsu) 
KyVw, KuSI

Naanak Bhagathaa 

Sadhaa Vigaas ||

O Nanak, the devotees 

are forever in bliss.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨ ਵਾਲੇ) 

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਜਖੜਾਉ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

66 2 suixAY dUK pwp 
kw nwsu ]8]

Suniai Dhookh 

Paap Kaa Naas 

||8||

Listening-pain and sin 

are erased. ||8||

(ਜਕੳਂਜਕ) ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਨ ਕਰ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਦੱੁਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥
67 2 suixAY eIsru 

brmw ieMdu]

Suniai Eesar 

Baramaa Eindh ||

Listening-Shiva, 

Brahma and Indra.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਨ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਜਸ਼ਵ, ਬਿਹਮਾ 
ਤੇ ਇੂੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਅੱਪੜ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

68 2 suixAY muiK 
swlwhx mMdu]

(mMdu) nIc[ swlwhx: 
dy s`sy kMnw lwau[ muiK: 
drimAwnw (mIfIAm 
Bwrw) bolo

Suniai Mukh 

Saalaahan Mandh 

||

Listening-even foul-

mouthed people 

praise Him.

ਮੂੰਦਾ ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਰੱਬ 

ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
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69 2 suixAY jog jugiq 
qin Byd]

jugiq: j`jy ADk nhIN 
lwauxw q`qy ishwrI 
lwau, g`gy ishwrI nhI 
lwauxI

Suniai Jog Jugath 

Than Bhaedh ||

Listening-the 

technology of Yoga 

and the secrets of the 

body.

(ਸਾਧਾਰਨ ਬੱੁਧ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ) 
ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਦੀਆਂ ਗੱੁਝੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ, (ਭਾਵ, ਅੱਖਾਂ, ਕੂੰਨ, ਿੀਭ 

ਆਜਦਕ ਇੂੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਜਲਆਂ 

ਤੇ ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ-

ਭੱਿ) ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

70 2 suixAY swsq 
isimRiq vyd]

ism-i Riq: m mukqw 
bolo, A`Dy rwry R nMU 
ishwrI lw ky polw bolo, 
ishwrI q`qy nMU BI lwau

Suniai Saasath 

Simrith Vaedh ||

Listening-the 

Shaastras, the 

Simritees and the 

Vedas.

ਪਿਭੂ-ਮੇਲ ਦੀ ਿੁਗਤੀ ਦੀ ਸਮਝ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ 
ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉੱਚਾ 
ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਤਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਰੇ 

ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪੜਹ ਛਡਦੇ ਹਾਂ, 
ਉਸ ਅਸਲੀ ਿਜ਼ਬੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪਹੁੂੰਚਦੇ, ਜਿਸ ਿਜ਼ਬੇ ਜਵਚ 

ਅਪੜ ਕੇ ਉਹ ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 

ਹਨ)

71 2 nwnk Bgqw sdw 
ivgwsu]

Naanak Bhagathaa 

Sadhaa Vigaas ||

O Nanak, the devotees 

are forever in bliss.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿੀਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਖੜਾਉ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

72 3 suixAY dUK pwp 
kw nwsu]9]

Suniai Dhookh 

Paap Kaa Naas 

||9||

Listening-pain and sin 

are erased. ||9||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਰੱਬ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ 

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥
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73 3 suixAY squ sMqoKu 
igAwnu]

(s`qu) s`c Suniai Sath 

Santhokh Giaan ||

Listening-truth, 

contentment and 

spiritual wisdom.

ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਨਾਲ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਦਾਨ (ਦੇਣ ਦਾ 
ਸੁਭਾਉ), ਸੂੰ ਤੋਖ ਤੇ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

74 3 suixAY ATsiT 
kw iesnwnu]

(A`Ts`iT) ATwht 
qIrQ[ iesnwnu: s`sy 
pYr c ibMdI nhIN lwauxI

Suniai Athasath 

Kaa Eisanaan ||

Listening-take your 

cleansing bath at the 

sixty-eight places of 

pilgrimage.

ਮਾਨੋ, ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ (ਹੀ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਅਠਾਰਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

75 3 suixAY piV piV 
pwvih mwnu]

piV@ piV@ Suniai Parr Parr 

Paavehi Maan ||

Listening-reading and 

reciting, honor is 

obtained.

ਿ ੋਸਤਕਾਰ (ਮਨੱੁਖ ਜਵੱਜਦਆ) 

ਪੜਹ ਕੇ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਹੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

76 3 suixAY lwgY 
shij iDAwnu]

(shij) inrXqn, SWqI 
sihq[ shij: s, h 
mukqy bol ky, j`jy 
ishwrI lwau

Suniai Laagai Sehaj 

Dhhiaan ||

Listening-intuitively 

grasp the essence of 

meditation.

ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਦੀ ਜਬਿਤੀ 
ਜਟਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

77 3 nwnk Bgqw sdw 
ivgwsu]

Naanak Bhagathaa 

Sadhaa Vigaas ||

O Nanak, the devotees 

are forever in bliss.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨ ਵਾਲੇ) 

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਜਖੜਾਉ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

78 3 suixAY dUK pwp 
kw nwsu]10]

Suniai Dhookh 

Paap Kaa Naas 

||10||

Listening-pain and sin 

are erased. ||10||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਦੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 21 Published: March 06/ 2014



79 3 suixAY srw guxw 
ky gwh]

(srw) srovrW qoN guxW 
dy (gwh) AQwh smuMdr 
ho jWdy hn, (srw guxW) 
guxW dy srovrW Bwv 
byAMq guxW dy (gwh) 
DwrnI ho jWdy hn[ gwh 
g`gy kMnw lMbw bol ky 
hwhw mukqw bolo[ srw: 
kMny ibMdI nhIN lwauxI[ 
guxW

Suniai Saraa 

Gunaa Kae Gaah ||

Listening-dive deep 

into the ocean of 

virtue.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਨ ਨਾਲ (ਸਾਧਾਰਨ 

ਮਨੱੁਖ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

80 3 suixAY syK pIr 
pwiqswh]

syK, pwiqswh: s`sy pYr 
ibMdI nhIN lwauxI

Suniai Saekh Peer 

Paathisaah ||

Listening-the Shaykhs, 

religious scholars, 

spiritual teachers and 

emperors.

ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਤੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹਾਂ 
ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

81 3 suixAY AMDy 
pwvih rwhu]

rwhu: kMnw lMbw bol ky, 
hwhy AONkV sMkoc ky bolo

Suniai Andhhae 

Paavehi Raahu ||

Listening-even the 

blind find the Path.

ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੀ 
ਬਰਕਜਤ ਹੈ ਜਕ ਅੂੰਨਹੇ  ਜਗਆਨ-

ਹੀਣ ਮਨੱੁਖ ਭੀ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦਾ) ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ।
82 3 suixAY hwQ hovY 

Asgwhu]
(Asgwhu) AQwh fMGw Suniai Haathh 

Hovai Asagaahu ||

Listening-the 

Unreachable comes 

within your grasp.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਡੂੂੰ ਘੇ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀ 
ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਜਵਚ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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83 3 nwnk Bgqw sdw 
ivgwsu]

Naanak Bhagathaa 

Sadhaa Vigaas ||

O Nanak, the devotees 

are forever in bliss.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨ ਵਾਲੇ) 

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਜਖੜਾਉ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

84 3 suixAY dUK pwp 
kw nwsu]11]

Suniai Dhookh 

Paap Kaa Naas 

||11||

Listening-pain and sin 

are erased. ||11||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਦੱੁਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
85 3 mMny kI giq khI 

n jwie]
(polw giq) rIqI, cwl, 
ivvsQw, pRwpqI

Mannae Kee Gath 

Kehee N Jaae ||

The state of the 

faithful cannot be 

described.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ (ਉੱਚੀ) 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ (ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ ) ਮੂੰਨ ਜਲਆ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਨ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ)।

86 3 jy ko khY ipCY 
pCuqwie]

ip`CY, pCu-qwie AONkV 
lwau

Jae Ko Kehai 

Pishhai 

Pashhuthaae ||

One who tries to 

describe this shall 

regret the attempt.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਬਆਨ ਕਰੇ 

ਭੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਪਛੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ ਮੈਂ ਹੋਛਾ ਿਤਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ)।

87 3 kwgid klm n 
ilKxhwru ]

kw-gid:polw d`dy 
ishwrI lwau[ ilKxhwru 
polw, rwry AONkV bolo

Kaagadh Kalam N 

Likhanehaar ||

No paper, no pen, no 

scribe

(ਨਾਮ ਜਵਚ) ਪਤੀਿੇ ਹੋਏ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਕਾਗਜ਼ 

ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਜਲਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ,

88 3 mMny kw bih 
krin vIcwru]

sqsMgq c (bih) 
iesiQ`q ho ky[bih: 
hwhy ishwrI lwau, b`by 
dulwvW n bolo

Mannae Kaa Behi 

Karan Veechaar ||

Can record the state 

of the faithful.

(ਭਾਵੇਂ ਜਕ ਮਨੱੁਖ) ਰਲ ਕੇ ਉਸ 

ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਂਦੇ ਲਾਉਣ 

ਬਾਬਤ ਵੀਚਾਰ (ਜ਼ਰੂਰ) ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
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89 3 AYsw nwmu  
inrMjnu hoie]

(inrMjnu) piv`qR, inrlyp Aisaa Naam 

Niranjan Hoe ||

Such is the Name of 

the Immaculate Lord.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ 

(ਉੱਚਾ) ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, (ਇਸ 

ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ 
ਹੀ ਸਮਝ ਜਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ)

90 3 jy ko mMin jwxY  
min koie]12]

Jae Ko Mann 

Jaanai Man Koe 

||12||

Only one who has 

faith comes to know 

such a state of mind. 

||12||

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਲਗਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ॥੧੨॥

91 3 mMnY suriq hovY 
min buiD]

sur-iq: q`qy ishwrI 
hY[ bu`iD

Mannai Surath 

Hovai Man Budhh 

||

The faithful have 

intuitive awareness 

and intelligence.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਿਾਗਿਤ 

ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਸੱੁਤਾ ਮਨ ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)

92 3 mMnY sgl Bvx 
kI suiD]

(Bvx) isRStI[ (su`iD) 
igAwq

Mannai Sagal 

Bhavan Kee Sudhh 

||

The faithful know 

about all worlds and 

realms.

ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਝੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਕ ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ।)

93 3 mMnY muih cotw nw 
Kwie]

(muih) mUMh[ muih mMmy 
AONkV, hoVw nhIN bolxw

Mannai Muhi 

Chottaa Naa 

Khaae ||

The faithful shall never 

be struck across the 

face.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ) ਸੱਟਾਂ ਮੂੂੰ ਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ 
ਖਾਦਾ (ਭਾਵ, ਸੂੰਸਾਰਕ ਜਵਕਾਰ 

ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੇ),
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94 3 mMnY jm kY swiQ 
n jwie]

jm: polw bolo Mannai Jam Kai 

Saathh N Jaae ||

The faithful do not 

have to go with the 

Messenger of Death.

ਅਤੇ ਿਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵਾਹ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ (ਭਾਵ, ਉਹ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ)।

95 3 AYsw nwmu  
inrMjnu hoie]

Aisaa Naam 

Niranjan Hoe ||

Such is the Name of 

the Immaculate Lord.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਿ ੋ

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, ਇੱਡਾ (ਉੱਚਾ) ਹੈ (ਜਕ ਇਸ 

ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ 
ਹੀ ਸਮਝ ਜਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ),

96 3 jy ko mMin jwxY  
min koie]13]

Jae Ko Mann 

Jaanai Man Koe 

||13||

Only one who has 

faith comes to know 

such a state of mind. 

||13||

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ॥੧੩॥

97 3 mMnY mwrig Twk 
n pwie]

(Twk) rok Mannai Maarag 

Thaak N Paae ||

The path of the 

faithful shall never be 

blocked.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਪਤੀਿ ਿਾਏ ਤਾਂ ਜਜ਼ਦੂੰਗੀ ਦੇ 

ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ ਆਜਦਕ 

ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
98 3 mMnY piq isau 

prgtu jwie]
(piq) ie`zq[ piq: 
polw bolo[ pr-gt pUrw 
rwrw lwau

Mannai Path Sio 

Paragatt Jaae ||

The faithful shall 

depart with honor and 

fame.

ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟ 

ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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99 3 mMnY mgu n clY  
pMQu]

mOq dy AQvw Anyk qr@W 
dI aupwSnW rUp (mgu) 
pgfMfIAW dy, (pMQu) 
rsqy nhIN c`ldy[ mgu: 
polw bolo[ c`lY

Mannai Mag N 

Chalai Panthh ||

The faithful do not 

follow empty religious 

rituals.

ਉਹ ਜਿਰ (ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-

ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ) 

ਰਸਜਤਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ 
(ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹ 

ਜਵਖੇਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ ਜਕ 

ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੂੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 

ਮੂੰਦਾ ਹੈ)।

100 3 mMnY Drm syqI 
snbMDu]

Mannai Dhharam 

Saethee 

Sanabandhh ||

The faithful are firmly 

bound to the Dharma.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ 

(ਜਸੱਧਾ) ਿੋੜ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

101 3 AYsw nwmu  
inrMjnu hoie]

Aisaa Naam 

Niranjan Hoe ||

Such is the Name of 

the Immaculate Lord.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਹੈ, 

ਏਡਾ (ਉੱਚਾ) ਹੈ, (ਜਕ ਇਸ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ 
ਹੀ ਸਮਝ ਜਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ)

102 3 jy ko mMin jwxY  
min koie]14]

Jae Ko Mann 

Jaanai Man Koe 

||14||

Only one who has 

faith comes to know 

such a state of mind. 

||14||

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ॥੧੪॥

103 3 mMnY pwvih moKu 
duAwru]

(moKu) mukqI dw 
(duAwru) drvwzw[ 
(dUjw pwTmoKuduAwru)

Mannai Paavehi 

Mokh Dhuaar ||

The faithful find the 

Door of Liberation.

ਿ ੇਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਲਗਨ ਲੱਗ ਿਾਏ, ਤਾਂ (ਮਨੱੁਖ) 

'ਕੂੜ' ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣ ਦਾ ਰਾਹ 

ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
104 3 mMnY prvwrY 

swDwru]

Mannai Paravaarai 

Saadhhaar ||

The faithful uplift and 

redeem their family 

and relations.

(ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੇ 
ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਭੀ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੀ) ਟੇਕ ਜਦਿੜਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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105 3 mMnY qrY qwry 
guruisK]

guru jI, is`K jI Awp 
(qrY) qrdy, hornw nMU 
(qwry) qwrdy hn[ guru 
rwry AONkV lwau[ (dUjw 
pwTguru isK)

Mannai Tharai 

Thaarae Gur Sikh 

||

The faithful are saved, 

and carried across 

with the Sikhs of the 

Guru.

ਨਾਮ ਜਵਚ ਮਨ ਪਤੀਿਣ 

ਕਰਕੇ ਹੀ, ਸਜਤਗੁਰੂ (ਭੀ ਆਪ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਉਂਦਾ ਹੈ।

106 3 mMnY nwnk Bvih 
n iBK]

(Bv-ih) Btkdy[ 
(iB`K) iB`iKAw

Mannai Naanak 

Bhavehi N Bhikh ||

The faithful, O Nanak, 

do not wander around 

begging.

ਨਾਮ ਜਵਚ ਮਨ ਿੁੜਨ ਕਰ ਕੇ, 

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨੱੁਖ ਜਧਰ ਜਧਰ 

ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 

ਜਿਰਦੇ।
107 3 AYsw nwmu  

inrMjnu hoie]

Aisaa Naam 

Niranjan Hoe ||

Such is the Name of 

the Immaculate Lord.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਿ ੋ

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, ਏਡਾ (ਉੱਚਾ) ਹੈ (ਜਕ ਇਸ 

ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਉੱਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ),

108 3 jy ko mMin jwxY  
min koie]15]

Jae Ko Mann 

Jaanai Man Koe 

||15||

Only one who has 

faith comes to know 

such a state of mind. 

||15||

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ 

ਪੈਦਾ ਕਰੇ ॥੧੫॥

109 3 pMc prvwx pMc 
prDwnu]

(pMc) pRkwS srUp 
bRhm, muKI, sMq, pMj[ 
pr-vwx, pr-Dwnu: pUry 
rwry lwau

Panch Paravaan 

Panch Paradhhaan 

||

The chosen ones, the 

self-elect, are 

accepted and 

approved.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਨ 

ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਇੱਥੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮੂੰ ਨੇ-ਪਿਮੂੰ ਨੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਆਗੂ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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110 3 pMcy pwvih  
drgih mwnu]

Panchae Paavehi 

Dharagehi Maan ||

The chosen ones are 

honored in the Court 

of the Lord.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਭੀ ਉਹ ਪੂੰਚ ਿਨ ਹੀ 
ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

111 3 pMcy sohih dir 
rwjwnu]

(rwjwnu) vwihgurU jI[ 
soh-ih

Panchae Sohehi 

Dhar Raajaan ||

The chosen ones look 

beautiful in the courts 

of kings.

ਰਾਿ-ਦਰਬਾਰਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਉਹ 

ਪਂਚ ਿਨ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਹਨ।

112 3 pMcw kw guru eyku 
iDAwnu]

Panchaa Kaa Gur 

Eaek Dhhiaan ||

The chosen ones 

meditate single-

mindedly on the Guru.

ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਚ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗੁਰੂ 

ਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹਂਦੀ 
ਹੈ, ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 

ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ)।

113 3 jy ko khY krY 
vIcwru]

Jae Ko Kehai Karai 

Veechaar ||

No matter how much 

anyone tries to explain 

and describe them,

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਥਨ ਕਰ ਵੇਖੇ ਤੇ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਲਏ,

114 3 krqy kY krxY  
nwhI sumwru]

(sumwru) igxqI Karathae Kai 

Karanai Naahee 

Sumaar ||

The actions of the 

Creator cannot be 

counted.

ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, 

ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ) ਪਰ 

(ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ 

ਦਾ ਇਹ ਜਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਜਨਕਲ 

ਸਕਦਾ ਜਕ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਚੀ ਜਸਸ਼ਿਟੀ ਦਾ ਅੂੰਤ ਪਾ ਸਕੇ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ ਅੂੰਤ ਲੱਭਣਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 

ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)
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115 3 DOlu Drmu dieAw 
kw pUqu]

(DOlu) bld[ Dolu: 
knOVy nwl hY, hor QweIN 
Daul hY[ d-ieAw: 
d`dw mukqw, d`dy ishwrI 
nhIN bolxI

Dhhaal Dhharam 

Dhaeiaa Kaa Pooth 

||

The mythical bull is 

Dharma, the son of 

compassion;

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ) ਧਰਮ-

ਰੂਪੀ ਬੱਝਵਾਂ ਜਨਯਮ ਹੀ ਬਲਦ 

ਹੈ (ਿੋ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈ)। (ਇਹ ਧਰਮ) 

ਦਇਆ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  
ਜਟਕਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਧਰਮ' ਰੂਪ 

ਜਨਯਮ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ)।

116 3 sMqoKu Qwip 
riKAw ijin 
sUiq]

(sUiq) sUq, mrXwdw iv`c Santhokh Thhaap 

Rakhiaa Jin Sooth 

||

This is what patiently 

holds the earth in its 

place.

ਇਸ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂੰ ਤੋਖੁ ਨੂੂੰ  
ਿਨਮ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

117 3 jy ko buJY hovY 
sicAwru]

bu`JY, s`icAwru Jae Ko Bujhai 

Hovai Sachiaar ||

One who understands 

this becomes truthful.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਉਪਰ-

ਦੱਸੀ ਜਵਚਾਰ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਲਏ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਏ।
118 3 DvlY aupir kyqw 

Bwru]
(DvlY) bld qy[ au~pir Dhhavalai Oupar 

Kaethaa Bhaar ||

What a great load 

there is on the bull!

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਖ਼ਆਲ ਤਾਂ ਕਰੋ 

ਜਕ) ਬਲਦ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ 
ਜਕਤਨਾ ਕੁ ਬੇਅੂੰ ਤ ਭਾਰ ਹੈ 

(ਉਹ ਜਵਚਾਰਾ ਇਤਨੇ ਭਾਰ ਨੂੂੰ  
ਚੱੁਕ ਜਕਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ?)
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119 3 DrqI horu prY 
horu horu]

Dhharathee Hor 

Parai Hor Hor ||

So many worlds 

beyond this world-so 

very many!

(ਦੂਿੀ ਜਵਚਾਰ ਹੋਰ ਹੈ ਜਕ ਿ ੇ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਬਲਦ ਹੈ, ਉਸ 

ਬਲਦ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਹੇਠ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ) 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਬਲਦ, 

ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ) 

ਹੋਰ ਬਲਦ, ਿੇਰ ਹੋਰ ਬਲਦ;

120 3 iqs qy Bwru qlY  
kvxu joru]

(qlY) hyTW, qlYpolw bolo This Thae Bhaar 

Thalai Kavan Jor ||

What power holds 

them, and supports 

their weight?

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਖ਼ੀਰਲੇ) ਬਲਦ 

ਤੋਂ ਭਾਰ (ਸਹਾਰਨ ਲਈ ਉਸ 

ਦੇ) ਹੇਠ ਜਕਹੜਾ ਆਸਰਾ 
ਹੋਵੇਗਾ?

121 3 jIA jwiq rMgw 
ky nwv]

Jeea Jaath Rangaa 

Kae Naav ||

The names and the 

colors of the assorted 

species of beings

(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) ਕਈ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ, 

ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਈ 

ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਿੀਵ ਹਨ।

122 3 sBnw iliKAw  
vuVI klwm]

(vuVI) c`ldI Sabhanaa Likhiaa 

Vurree Kalaam ||

Were all inscribed by 

the Ever-flowing Pen 

of God.

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਤਾਰ 

ਚਲਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ (ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ) ਲੇਖਾ 
ਜਲਜਖਆ ਹੈ।

123 3 eyhu lyKw iliK 
jwxY koie]

iliK: polw bolo qy K`Ky 
ishwrI lwau

Eaehu Laekhaa 

Likh Jaanai Koe ||

Who knows how to 

write this account?

(ਪਰ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹ ਲੇਖਾ ਜਲਖਣਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ 

ਦਾ ਅੂੰਤ ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਪਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

124 3 lyKw iliKAw  
kyqw hoie]

Laekhaa Likhiaa 

Kaethaa Hoe ||

Just imagine what a 

huge scroll it would 

take!

(ਿੇ) ਲੇਖਾ ਜਲਜਖਆ (ਭੀ ਿਾਏ 

ਤਾਂ ਇਹ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ ਜਕ ਲੇਖਾ) ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ 

ਿਾਏ।
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125 3 kyqw qwxu  
suAwilhu rUpu]

(suAwilhu) suMdr[ 
suAwilhu: hwhy AONkV 
lMbw n bolo

Kaethaa Thaan 

Suaalihu Roop ||

What power! What 

fascinating beauty!

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਬਲ 

ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੁੂੰ ਦਰ ਰੂਪ ਹੈ,

126 3 kyqI dwiq jwxY 
kOxu kUqu]

kOxu: knOVy nwl hY, hor 
QweIN kaux hY[ (kUqu) 
AMdwzw

Kaethee Dhaath 

Jaanai Kaan Kooth 

||

And what gifts! Who 

can know their extent?

ਬੇਅੂੰ ਤ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਕੌਣ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

127 3 kIqw pswau eyko 
kvwau]

(pswau) pswrw[ 
(kvwau) hukm

Keethaa Pasaao 

Eaeko Kavaao ||

You created the vast 

expanse of the 

Universe with One 

Word!

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ) ਆਪਣੇ 
ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ,

128 3 iqs qy hoey lK 
drIAwau ]

(drIAwau) dirAw, 
dRvIBUq[drI-Awau: 
ibhwrI d`b ky bolo[ l`K

This Thae Hoeae 

Lakh Dhareeaao ||

Hundreds of 

thousands of rivers 

began to flow.

ਉਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ (ਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੇ) ਲੱਖਾਂ ਦਰੀਆ ਬਣ ਗਏ।

129 3 kudriq kvx  
khw vIcwru]

kud-riq: polw bolo Kudharath Kavan 

Kehaa Veechaar ||

How can Your Creative 

Potency be described?

(ਸੋ) ਮੇਰੀ ਕੀਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਕ 

(ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਜਤ ਦੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ?

130 3 vwirAw n jwvw  
eyk vwr]

Vaariaa N Jaavaa 

Eaek Vaar ||

I cannot even once be 

a sacrifice to You.

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਉੱਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣ 

ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਮੇਰੀ 
ਹਸਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੱੁਛ ਹੈ।)

131 3 jo quDu BwvY sweI 
BlI kwr]

sWeIN Jo Thudhh Bhaavai 

Saaee Bhalee Kaar 

||

Whatever pleases You 

is the only good done,

ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਕੂੰਮ ਭਲਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ)।
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132 3 qU sdw slwmiq  
inrMkwr]16]

(slw-miq) iesiQ`q[ 
qU:ibnw it`pI bolo, ij`Qy 
BI Awvy

Thoo Sadhaa 

Salaamath 

Nirankaar ||16||

You, Eternal and 

Formless One! ||16||

ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਅਟੱਲ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧੬॥

133 3 AsMK jp AsMK 
Bwau]

(AsMK) Axigxq[ 
jp: polw bolo

Asankh Jap Asankh 

Bhaao ||

Countless meditations, 

countless loves.

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਜਵਚ) ਅਨਜਗਣਤ ਿੀਵ ਿਪ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਜਪਆਰ (ਦਾ 
ਵਰਤਾਉ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

134 3 AsMK pUjw AsMK 
qp qwau]

(qwau) qpwauNdy Asankh Poojaa 

Asankh Thap 

Thaao ||

Countless worship 

services, countless 

austere disciplines.

ਕਈ ਿੀਵ ਪੂਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਅਨਜਗਣਤ ਹੀ ਿੀਵ ਤਪ 

ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ।
135 3 AsMK grMQ muiK 

vyd pwT]

Asankh Garanthh 

Mukh Vaedh 

Paath ||

Countless scriptures, 

and ritual recitations 

of the Vedas.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਧਾਰਜਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 

ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
136 3 AsMK jog min 

rhih audws]
rh-ih Asankh Jog Man 

Rehehi Oudhaas ||

Countless Yogis, 

whose minds remain 

detached from the 

world.

ਿੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਉਪਰਾਮ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
137 4 AsMK Bgq gux 

igAwn vIcwr]

Asankh Bhagath 

Gun Giaan 

Veechaar ||

Countless devotees 

contemplate the 

Wisdom and Virtues of 

the Lord.

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਜਤ 

ਜਵਚ) ਅਣਜਗਣਤ ਭਗਤ ਹਨ, 

ਿ ੋਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ 

ਜਗਆਨ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ,

138 4 AsMK sqI AsMK 
dwqwr]

(sqI) sq r`Kx vwly[ 
sqI: polq bolo[dwqwr: 
d`dy kMnw lwau

Asankh Sathee 

Asankh Dhaathaar 

||

Countless the holy, 

countless the givers.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਾਨੀ ਤੇ ਦਾਤੇ ਹਨ।
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139 4 AsMK sUr muh 
BK swr]

(sUr) sUrmy[ (B`K) KWdy 
hn[(swr) lohw[ muh: 
AONkV lMbw nhIN bolxw

Asankh Soor Muh 

Bhakh Saar ||

Countless heroic 

spiritual warriors, who 

bear the brunt of the 

attack in battle (who 

with their mouths eat 

steel).

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਜਵਚ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਿੋ 
ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹਾਂ ਉੱਤੇ (ਭਾਵ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ) ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੇ ਵਾਰ 

ਸਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

140 4 AsMK moin ilv 
lwie qwr]

(qwr) ie`k rs Asankh Mon Liv 

Laae Thaar ||

Countless silent sages, 

vibrating the String of 

His Love.

ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਨੀ ਹਨ, ਿੋ ਇਕ-

ਰਸ ਜਬਿਤੀ ਿੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ 

ਹਨ।
141 4 kudriq kvx  

khw vIcwru]

Kudharath Kavan 

Kehaa Veechaar ||

How can Your Creative 

Potency be described?

ਮੇਰੀ ਕੀਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਕ 

ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਜਤ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ।

142 4 vwirAw n jwvw  
eyk vwr]

Vaariaa N Jaavaa 

Eaek Vaar ||

I cannot even once be 

a sacrifice to You.

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਉੱਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣ 

ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਮੇਰੀ 
ਹਸਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੱੁਛ ਹੈ।)

143 4 jo quDu BwvY sweI 
BlI kwr]

sWeIN Jo Thudhh Bhaavai 

Saaee Bhalee Kaar 

||

Whatever pleases You 

is the only good done,

ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਕੂੰਮ ਭਲਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ)।

144 4 qU sdw slwmiq  
inrMkwr]17]

Thoo Sadhaa 

Salaamath 

Nirankaar ||17||

You, Eternal and 

Formless One. ||17||

ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਅਟੱਲ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧੭॥

145 4 AsMK mUrK AMD 
Gor]

Asankh Moorakh 

Andhh Ghor ||

Countless fools, 

blinded by ignorance.

(ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂ 
ਮੂਰਖ ਹਨ,
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146 4 AsMK cor  
hrwmKor]

(hrwm-Kor) hrwm, 
prwieAw h`k Kwx vwly

Asankh Chor 

Haraamakhor ||

Countless thieves and 

embezzlers.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚੋਰ ਹਨ, ਿੋ 
ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ (ਚੁਰਾ ਚੁਰਾ 
ਕੇ) ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ

147 4 AsMK Amr kir 
jwih jor]

(Amr) hukm[ (jor) 
D`kw

Asankh Amar Kar 

Jaahi Jor ||

Countless impose their 

will by force.

ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 

ਮਨੱੁਖ ਹਨ, ਿ ੋ(ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ) 

ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰ 

ਕੇ (ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ) 
ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

148 4 AsMK gl vF  
hiqAw kmwih]

gl: polw bolo[ v`F[ 
h`iqAw[

Asankh Galavadt 

Hathiaa Kamaahi 

||

Countless cut-throats 

and ruthless killers.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਖ਼ੂਨੀ ਮਨੱੁਖ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਗਲ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਨ

149 4 AsMK pwpI pwpu 
kir jwih]

Asankh Paapee 

Paap Kar Jaahi ||

Countless sinners who 

keep on sinning.

ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ (ਆਖ਼ਰ) ਇਸ 

ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
150 4 AsMK kUiVAwr  

kUVy iPrwih]

Asankh Koorriaar 

Koorrae Firaahi ||

Countless liars, 

wandering lost in their 

lies.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ 

ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਝੂਠ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰੱੁਝੇ ਪਏ ਹਨ
151 4 AsMK mlyC mlu 

BiK Kwih]
(mlyC) KotI m`q vwly[ 
mlu: polw bolo[ B`iK

Asankh Malaeshh 

Mal Bhakh Khaahi 

||

Countless wretches, 

eating filth as their 

ration.

ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਖੋਟੀ ਬੱੁਧੀ 
ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਮਲ (ਭਾਵ, 

ਅਖਾਿ) ਹੀ ਖਾਈ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।

152 4 AsMK inMdk  
isir krih Bwru]

isir: rwry ishwrI bolo Asankh Nindhak 

Sir Karehi Bhaar ||

Countless slanderers, 

carrying the weight of 

their stupid mistakes 

on their heads.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਦੂੰ ਕ (ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ 

ਕੇ) ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

(ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦਾ) ਭਾਰ ਚੱੁਕ ਰਹੇ 

ਹਨ।
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153 4 nwnku nIcu khY 
vIcwru]

Naanak Neech 

Kehai Veechaar ||

Nanak describes the 

state of the lowly.

(ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ! ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ 

ਿੀਵ ਕਈ ਹੋਰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਕੀਹ ਤਾਕਤ 

ਹੈ ਜਕ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਜਤ ਦੀ ਪੂਰਨ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ?ਨਾਨਕ 

ਜਵਚਾਰਾ (ਤਾਂ) ਇਹ (ਉਪਰਲੀ 
ਤੱੁਛ ਜਿਹੀ) ਜਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
154 4 vwirAw n jwvw  

eyk vwr]

Vaariaa N Jaavaa 

Eaek Vaar ||

I cannot even once be 

a sacrifice to You.

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਉੱਤੇਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣ 

ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਕੁਦਰਜਤ ਦੀ ਪੂਰਨ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ)।

155 4 jo quDu BwvY sweI 
BlI kwr]

Jo Thudhh Bhaavai 

Saaee Bhalee Kaar 

||

Whatever pleases You 

is the only good done,

ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਕੂੰਮ ਭਲਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। 
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ 

ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲੀ 
ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਰਹੀਏ)।

156 4 qU sdw slwmiq  
inrMkwr]18]

Thoo Sadhaa 

Salaamath 

Nirankaar ||18||

You, Eternal and 

Formless One. ||18||

ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧੮॥
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157 4 AsMK nwv AsMK 
Qwv]

(AsMK) Axigxq Asankh Naav 

Asankh Thhaav ||

Countless names, 

countless places.

(ਕੁਦਰਜਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਿੀਵਾਂ ਤੇ 

ਹੋਰ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) 

ਅਸੂੰਖਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ ਤੇ 

ਅਸੂੰਖਾਂ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਥਾਂ 
ਜਟਕਾਣੇ ਹਨ।

158 4 AgMm AgMm  
AsMK loA]

(A-gMm) bu`DI dI phuMc 
qoN rihq[loA: l`ly hoVw 
hor lMbw krn nwl, 
AYVw bol jWdw hY

Aganm Aganm 

Asankh Loa ||

Inaccessible, 

unapproachable, 

countless celestial 

realms.

(ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ) ਅਸੂੰਖਾਂ ਹੀ 
ਭਵਣ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਤਕ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

159 4 AsMK khih  
isir Bwru hoie]

kh-ih: kh mukqw bol 
ky hwhy ishwrI lwau[ 
isir Bwru hois: Bwv 
pu`Ty lmk ky vw isir dy 
Bwru Bwv AqI hI 
inmRqw siqkwr sihq ho 
ky[ 

Asankh Kehehi Sir 

Bhaar Hoe ||

Even to call them 

countless is to carry 

the weight on your 

head.

(ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ 
ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ) 

'ਅਸੂੰਖ' (ਭੀ) ਆਖਦੇ ਹਨ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਭੀ ਭਾਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਭੀ ਭੁੱ ਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, 'ਅਸੂੰਖ' ਸ਼ਬਦ ਭੀ 
ਕਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

160 4 AKrI nwmu  
AKrI swlwh]

A`KrI[(swlwh) ijvyN 
kIrqn c iek`Ty boldy 
hn[ swlwh s`sy kMnw 
lwau[

Akharee Naam 

Akharee Saalaah ||

From the Word, 

comes the Naam; from 

the Word, comes Your 

Praise.

(ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ 

'ਅਸੂੰਖ' ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਜਰਹਾ, ਕੋਈ 

ਭੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ) 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ 
ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਜਲਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਜਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਭੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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161 4 AKrI igAwnu 
gIq gux gwh]

(gIq) js, kIrqn[ 
(gwh) AsQwn

Akharee Giaan 

Geeth Gun Gaah ||

From the Word, 

comes spiritual 

wisdom, singing the 

Songs of Your Glory.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਗਆਨ ਭੀ 
ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
(ਜਵਚਾਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)। 

ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸਦੇ 

ਗੀਤ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
162 4 AKrI ilKxu 

bolxu bwix]
ilKxu: polw bolo[ 
ilKxu, bolxu:xwixAW 
AONkV lwau

Akharee Likhan 

Bolan Baan ||

From the Word, come 

the written and 

spoken words and 

hymns.

ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਲਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਭੀ 
ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੱਜਸਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਸ਼ਬਦ 'ਅਸੂੰਖ' ਵਰਜਤਆ 

ਜਗਆ ਹੈ।)
163 4 AKrw isir  

sMjogu vKwix]
A`KrW Akharaa Sir Sanjog 

Vakhaan ||

From the Word, 

comes destiny, written 

on one's forehead.

(ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਦਾ 
ਸੂੰਿੋਗ ਵਜਖਆਨ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ)

164 4 ijin eyih ilKy  
iqsu isir nwih]

eyih: eIVI lW lMbI bol 
ky, hwhy ishwrI sMkoc ky 
bolo

Jin Eaehi Likhae 

This Sir Naahi ||

But the One who 

wrote these Words of 

Destiny-no words are 

written on His 

Forehead.

(ਉਂਝ) ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸੂੰਿੋਗ ਦੇ) ਇਹ 

ਅੱਖਰ ਜਲਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਕਹੀਂ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ)।

165 4 ijv Purmwey iqv 
iqv pwih]

Jiv Furamaaeae 

Thiv Thiv Paahi ||

As He ordains, so do 

we receive.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ 

ਤਰਹਾਂ (ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਸੂੰਿੋਗ) 

ਭੋਗਦੇ ਹਨ।
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166 4 jyqw kIqw qyqw 
nwau]

Jaethaa Keethaa 

Thaethaa Naao ||

The created universe 

is the manifestation of 

Your Name.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ, ਿੋ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ 

ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ('ਇਹੁ ਜਵਸੁ 

ਸੂੰਸਾਰੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੁ ਹਜਰ 

ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ, ਹਜਰ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ 
ਆਇਆ')।

167 4 ivxu nwvY nwhI ko 
Qwau]

Vin Naavai Naahee 

Ko Thhaao ||

Without Your Name, 

there is no place at all.

ਕੋਈ ਥਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਭਾਵ, 

ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਿਾਂ ਪਦਾਰਥ 

ਵੇਖੀਏ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਜ਼ੱਰਾ ਜ਼ੱਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਹੈ)।

168 4 kudriq kvx  
khw vIcwru]

Kudharath Kavan 

Kehaa Veechaar ||

How can I describe 

Your Creative Power?

ਮੇਰੀ ਕੀਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਕ 

ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਜਤ ਦੀ 
ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ?

169 4 vwirAw n jwvw  
eyk vwr]

Vaariaa N Jaavaa 

Eaek Vaar ||

I cannot even once be 

a sacrifice to You.

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਉਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣ 

ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਮੇਰੀ 
ਹਸਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੱੁਛ ਹੈ)।

170 4 jo quDu BwvY sweI 
BlI kwr]

Jo Thudhh Bhaavai 

Saaee Bhalee Kaar 

||

Whatever pleases You 

is the only good done,

ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਕੂੰਮ ਭਲਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਲਈ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ)।
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171 4 qU sdw slwmiq  
inrMkwr]19]

Thoo Sadhaa 

Salaamath 

Nirankaar ||19||

You, Eternal and 

Formless One. ||19||

ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧੯॥

172 4 BrIAY hQu pYru  
qnu dyh]

Bhareeai Hathh 

Pair Than Dhaeh ||

When the hands and 

the feet and the body 

are dirty,

ਿ ੇਹੱਥ ਿਾਂ ਪੈਰ ਿਾਂ ਸਰੀਰ 

ਜਲੱਬੜ ਿਾਏ,

173 4 pwxI DoqY auqr 
su Kyh]

(dUjw pwT: auqrsu) Paanee Dhhothai 

Outharas Khaeh ||

Water can wash away 

the dirt.

ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਜਤਆਂ ਉਹ 

ਮੈਲ ਉਤਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

174 4 mUq plIqI kpVu 
hoie]

(plIqI) gMdw[ k`pVu Mooth Paleethee 

Kaparr Hoe ||

When the clothes are 

soiled and stained by 

urine,

ਿ ੇ(ਕੋਈ) ਕੱਪੜਾ ਮੂਤਰ ਨਾਲ 

ਗੂੰਦਾ ਹੋ ਿਾਏ,

175 4 dy swbUxu leIAY 
Ehu Doie]

swbUxu: b`by dulYNkV lMby 
lw ky, xwxy AONkV lwau

Dhae Saaboon 

Leeai Ouhu Dhhoe 

||

Soap can wash them 

clean.

ਤਾਂ ਸਾਬੁਣ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਧੋ 

ਲਈਦਾ ਹੈ।

176 4 BrIAY miq pwpw 
kY sMig]

p`wpW Bhareeai Math 

Paapaa Kai Sang ||

But when the intellect 

is stained and polluted 

by sin,

(ਪਰ) ਿੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਬੱੁਧੀ 
ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹੋ ਿਾਏ,

177 4 Ehu DopY nwvY kY 
rMig]

Ehu: hoVw lMbw bol ky, 
hwhy AONkV lwau

Ouhu Dhhopai 

Naavai Kai Rang ||

It can only be cleansed 

by the Love of the 

Name.

ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

178 4 puMnI pwpI AwKxu 
nwih]

Punnee Paapee 

Aakhan Naahi ||

Virtue and vice do not 

come by mere words;

ਹੇ ਨਾਨਕ! 'ਪੁੂੰ ਨੀ' ਿਾਂ 'ਪਾਪ' 

ਜਨਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਨਰਾ ਕਜਹਣ-ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਹੀ)
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179 4 kir kir krxw  
iliK lY jwhu]

Kar Kar Karanaa 

Likh Lai Jaahu ||

Actions repeated, over 

and over again, are 

engraved on the soul.

ਤੂੂੰ  ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੇਂਗਾ 
ਜਤਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਉੱਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ 

ਿਾਜਹਂਗਾ।

180 4 Awpy bIij Awpy 
hI Kwhu]

Aapae Beej Aapae 

Hee Khaahu ||

You shall harvest what 

you plant.

ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਬੀਿੇਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ 
ਿਲ ਆਪ ਹੀ ਖਾਜਹਂਗਾ।

181 4 nwnk hukmI 
Awvhu jwhu]20]

Naanak Hukamee 

Aavahu Jaahu 

||20||

O Nanak, by the 

Hukam of God's 

Command, we come 

and go in 

reincarnation. ||20||

(ਆਪਣੇ ਬੀਿੇ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਰਹੇਂਗਾ ॥੨੦॥

182 4 qIrQu qpu  
dieAw dqu dwnu]

(dqu) id`qw[ qpu, dqu 
poly bolo

Theerathh Thap 

Dhaeiaa Dhath 

Dhaan ||

Pilgrimages, austere 

discipline, compassion 

and charity

ਤੀਰਥ ਿਾਤਿਾ, ਤਪਾਂ ਦੀ 
ਸਾਧਨਾ, (ਿੀਆਂ ਤੇ) ਦਇਆ 

ਕਰਨੀ, ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ 

(ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ);

183 4 jy ko pwvY iql 
kw mwnu]

Jae Ko Paavai Thil 

Kaa Maan ||

These, by themselves, 

bring only an iota of 

merit.

ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਵਜਡਆਈ ਜਮਲ ਭੀ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਰਤਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

184 4 suixAw mMinAw  
min kIqw Bwau]

Suniaa Manniaa 

Man Keethaa 

Bhaao ||

Listening and believing 

with love and humility 

in your mind,

(ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ 

ਜਵਚ) ਪਤੀਿ ਜਗਆ ਹੈ. (ਅਤੇ 

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ) ਜਵਚ 

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ) ਜਪਆਰ 

ਿਮਾਇਆ ਹੈ,
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185 4 AMqrgiq qIriQ 
mil nwau]

(giq) pRwpqI, nws, 
gqI hoxI[giq, mil 
poly bolo

Antharagath 

Theerathh Mal 

Naao ||

Cleanse yourself with 

the Name, at the 

sacred shrine deep 

within.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਮਾਨੋ) ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਜਵਚ ਮਲ 

ਮਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਲਆ 

ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਵੱਸ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਹ 

ਲਈ ਹੈ)।

186 4 siB gux qyry mY 
nwhI koie]

Sabh Gun Thaerae 

Mai Naahee Koe ||

All virtues are Yours, 

Lord, I have none at all.

ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ ਨਹੀਂ (ਜਕ 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਾਂ), ਇਹ 

ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਵਜਡਆਈਆਂ 

ਹਨ।
187 4 ivxu gux kIqy  

Bgiq n hoie]

Vin Gun Keethae 

Bhagath N Hoe ||

Without virtue, there 

is no devotional 

worship.

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਿੇ ਤੂੂੰ  
(ਆਪ ਆਪਣੇ) ਗੁਣ (ਮੇਰੇ ਜਵਚ) 

ਪੈਦਾ ਨਾਹ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੀ 
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

188 4 suAsiq AwiQ  
bwxI brmwau]

(su-Asiq) hy kilAwx 
srUp jI! (brmwau) 
AnMq bRhmMf dI, 
(bwxI) bxwvt, Awp 
jI Awp hI (AwiQ) ho[

Suasath Aathh 

Baanee Baramaao 

||

I bow to the Lord of 

the World, to His 

Word, to Brahma the 

Creator.

(ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ!) ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਿੈ 
ਹੋਵੇ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਬਿਹਮਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਇਸ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਬਣਾਨ ਵਾਲੇ 

ਮਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਿਾਂ ਬਿਹਮਾ 
ਤੈਥੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ 
ਹਨ, ਿ ੋਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਨ ਰੱਖੇ 

ਹਨ।)
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189 4 siq suhwxu sdw 
min cwau]

(s`iq) s`c srUp[ 
(suhwxu) soBnIk

Sath Suhaan 

Sadhaa Man 

Chaao ||

He is Beautiful, True 

and Eternally Joyful.

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈਂ, ਸੋਹਣਾ ਹੈਂ, 
ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਖੜਾਉ 

ਹੈ, (ਤੂੂੰ  ਹੀ ਿਗਤ ਰਚਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਕਦੋਂ 
ਬਣਾਇਆ)।

190 4 kvxu su vylw  
vKqu kvxu kvx 
iQiq kvxu vwru]

(vylw) ihMdI Anuswr 
ihMdU vylw, &wrsI 
Anuswr muslmwn vKqu 
kihMdy hn[ vylw: l`ly 
pYr ibMdI nhIN lwauxI[ 
iQ~iq q`qy ishwrI 
lwau[ vKqu: polw bolo

Kavan S Vaelaa 

Vakhath Kavan 

Kavan Thhith 

Kavan Vaar ||

What was that time, 

and what was that 

moment? What was 

that day, and what 

was that date?

ਜਕਹੜਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤੇ ਵਕਤ 

ਸੀ, ਜਕਹੜੀ ਜਥਤ ਸੀ, ਜਕਹੜਾ 
ਜਦਨ ਸੀ,

191 4 kvix is ruqI  
mwhu kvxu ijqu 
hoAw Awkwru]

ru`qI, kvix, kvxu 
pihly xwxy ishwrI, dUjy 
AONkVlwau[ mwhu hwhy 
AONkV lMbw n bolo

Kavan S Ruthee 

Maahu Kavan Jith 

Hoaa Aakaar ||

What was that season, 

and what was that 

month, when the 

Universe was created?

ਜਕਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱੁਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ 

ਜਕਹੜਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਿਦੋਂ 
ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਬਜਣਆ ਸੀ?

192 4 vyl n pweIAw 
pMfqI ij hovY 
lyKu purwxu]

(vyl) vylw[ (pweIAw) 
pwieAw

Vael N Paaeeaa 

Panddathee J 

Hovai Laekh 

Puraan ||

The Pandits, the 

religious scholars, 

cannot find that time, 

even if it is written in 

the Puraanas.

(ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਬਜਣਆ?) 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂੰਡਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਤਾ ਨਾਹ ਲੱਗਾ। ਿ ੇਪਤਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ (ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉੱਤੇ 

ਭੀ) ਇਕ ਪੁਰਾਣ ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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193 4 vKqu n pwieE 
kwdIAw ij 
ilKin lyKu 
kurwxu]

(kwdIAw) kwzIAW[ 
kwdIAw: polw bolo

Vakhath N 

Paaeiou 

Kaadheeaa J 

Likhan Laekh 

Kuraan ||

That time is not 

known to the Qazis, 

who study the Koran.

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ਬਰ ਨਾਹ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਖ ਜਲਖ ਦੇਂਦੇ ਜਿਵੇਂ 
ਉਹਨਾਂ (ਆਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 

ਕਰ ਕੇ) ਕੁਰਾਨ (ਜਲਜਖਆ ਸੀ)।

194 4 iQiq vwru nw 
jogI jwxY ruiq 
mwhu nw koeI]

(mwhu) mhInw Thhith Vaar Naa 

Jogee Jaanai Ruth 

Maahu Naa Koee 

||

The day and the date 

are not known to the 

Yogis, nor is the 

month or the season.

(ਿਦੋਂ ਿਗਤ ਬਜਣਆ ਸੀ ਤਦੋਂ) 
ਜਕਹੜੀ ਜਥੱਤ ਸੀ, (ਜਕਹੜਾ) 
ਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਿੋਗੀ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਨਹੀਂ (ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ਜਕ 

ਤਦੋਂ ਜਕਹੜੀ ਰੱੁਤ ਸੀ ਅਤੇ 

ਜਕਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ।

195 4 jw krqw isrTI 
kau swjy Awpy 
jwxY soeI]

Jaa Karathaa 

Sirathee Ko Saajae 

Aapae Jaanai Soee 

||

The Creator who 

created this creation-

only He Himself knows.

ਿ ੋਜਸਰਿਣਹਾਰ ਇਸ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਿਗਤ ਕਦੋਂ 
ਰਜਚਆ)।

196 4 ikv kir AwKw  
ikv swlwhI  
ikau vrnI ikv 
jwxw]

(vrnI) vrxn Kiv Kar Aakhaa Kiv 

Saalaahee Kio 

Varanee Kiv 

Jaanaa ||

How can we speak of 

Him? How can we 

praise Him? How can 

we describe Him? How 

can we know Him?

ਮੈਂ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੀ ਵਜਡਆਈ) ਦੱਸਾਂ, ਜਕਸ 

ਤਰਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਜਸਿਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਜਕਸ 

ਤਰਹਾਂ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ) ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ ਅਤੇ 

ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ?
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197 5 nwnk AwKix 
sBu ko AwKY iek 
dU ieku isAwxw]

(dU) qoN Naanak Aakhan 

Sabh Ko Aakhai Eik 

Dhoo Eik Siaanaa 

||

O Nanak, everyone 

speaks of Him, each 

one wiser than the 

rest.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਦੂਿੇ ਨਾਲੋਂ ਜਸਆਣਾ 
ਸਮਝ ਕੇ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ) ਦੱਸਣ ਦਾ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ)।

198 5 vfw swihbu vfI 
nweI kIqw jw kw 
hovY]

(nweI) vifAweI Vaddaa Saahib 

Vaddee Naaee 

Keethaa Jaa Kaa 

Hovai ||

Great is the Master, 

Great is His Name. 

Whatever happens is 

according to His Will.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਉੱਚੀ 
ਹੈ। ਿੋ ਕੁਝ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

199 5 nwnk jy ko AwpO 
jwxY AgY gieAw 
n sohY]21]

(sohY) soBdw[ A`gY[ g-
ieAw[ AwpO: knOVw 
pUrw cwV@ ky bolo[

Naanak Jae Ko 

Aapa Jaanai Agai 

Gaeiaa N Sohai 

||21||

O Nanak, one who 

claims to know 

everything shall not be 

decorated in the world 

hereafter. ||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਆਸਰੇ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਦਾ ਅੂੰਤ ਪਾਣ 

ਦਾ) ਿਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਿਾ ਕੇ 

ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ॥੨੧॥
200 5 pwqwlw pwqwl 

lK Awgwsw 
Awgws]

pw-qw-lw: p`py qy AYVy 
dw kMnw K@ol ky bolo[ 
l`K[Aw-gw-sw: kMny 
pUry bolo[

Paathaalaa 

Paathaal Lakh 

Aagaasaa Aagaas 

||

There are nether 

worlds beneath nether 

worlds, and hundreds 

of thousands of 

heavenly worlds above.

(ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਇੱਕ-ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ 

ਆਖਦੇ ਹਨ) "ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ 

ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਹਨ ਅਤੇ 

ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ 
ਆਕਾਸ਼ ਹਨ,
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201 5 EVk EVk Bwil 
Qky vyd khin 
iek vwq]

(EVk) AKIr[Evk: 
hoVw KolH ky bolo[ Q`ky

Ourrak Ourrak 

Bhaal Thhakae 

Vaedh Kehan Eik 

Vaath ||

The Vedas say that 

you can search and 

search for them all, 

until you grow weary.

(ਬੇਅੂੰ ਤ ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਬੂੰ ਜਨਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 

ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, (ਪਰ 

ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ)।"

202 5 shs ATwrh 
khin kqybw  
AsulU ieku Dwqu]

(AsulU) Asl 
c[AsulU: s`sy AONkV 
lGU bol ky, l`ly dulYNkV 
lw ky A-su-lU bolo[ 
(dUjw pwT: Asu lU) 
(Dwqu) q`q srUp[

Sehas Athaareh 

Kehan Kathaebaa 

Asuloo Eik 

Dhhaath ||

The scriptures say that 

there are 18,000 

worlds, but in reality, 

there is only One 

Universe.

(ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ 

ਆਜਦਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ) ਕਤੇਬਾਂ 
ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ, "ਕੱੁਲ 

ਅਠਾਰਹ ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੱੁਢ ਇਕ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਹੈ।" (ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 
ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਸ਼ਬਦ) 'ਹਜ਼ਾਰਾਂ' ਤੇ 

'ਲੱਖਾਂ' ਭੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 
ਜਵਚ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।

203 5 lyKw hoie q 
ilKIAY lyKY hoie 
ivxwsu]

(ivxwsu) nws, Kwqmw Laekhaa Hoe Th 

Likheeai Laekhai 

Hoe Vinaas ||

If you try to write an 

account of this, you 

will surely finish 

yourself before you 

finish writing it.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ) 
ਲੇਖਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਲੱਖ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, 

ਿ ੇਲੇਖਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕੇ। (ਇਹ 

ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
ਲੇਖਾ ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ) 

ਲੇਖੇ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਗਣਤੀ ਦੇ ਜਹੂੰ ਦਸੇ ਹੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।
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204 5 nwnk vfw 
AwKIAY Awpy 
jwxY Awpu]22]

Naanak Vaddaa 

Aakheeai Aapae 

Jaanai Aap ||22||

O Nanak, call Him 

Great! He Himself 

knows Himself. ||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਨੂੂੰ  (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਵੱਡਾ 
ਆਜਖਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਿਾਣਦਾ ਹੈ। (ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਵਜਡਆਈ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੨੨॥
205 5 swlwhI swlwih  

eyqI suriq n 
pweIAw]

(swlwhI) swlwhx Xog[ 
(suriq) smJ

Saalaahee 

Saalaahi Eaethee 

Surath N Paaeeaa 

||

The praisers praise the 

Lord, but they do not 

obtain intuitive 

understanding

ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੀਆਂ ਵਜਡਆਈਆਂ ਆਖ ਆਖ 

ਕੇ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਤਨੀ 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਕ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਵਚੇ ਹੀ 
ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

206 5 ndIAw AqY vwh  
pvih smuMid n 
jwxIAih]

AqY: polw bolo[ pv-
ih[ smuMid: s`sw mukqw 
bolxw[ jwxI-Aih: 
AYVw mukqw bol ky, hwhy 
ishwrI sMkoc ky bolo[

Nadheeaa Athai 

Vaah Pavehi 

Samundh N 

Jaaneeahi ||

The streams and rivers 

flowing into the ocean 

do not know its 

vastness.

ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਜਿਰ ਵੱਖਰੇ) 

ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ 

(ਜਵਚੇ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਤੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੇ)।
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207 5 smuMd swh 
sulqwn igrhw 
syqI mwlu Dnu]

(smuMd) smuMdR[ (swh) 
bwdSwh[ (sulqwn) 
hukmrwn[ (igrhw) 
phwVW[ (syqI) smwn[ 
smuMd: s`sy AONkV n 
lwau[ Dnu: polw bolo[ 
swh s`sy pYr ibMdI nhIN 
lwauxI, kMnw dIrG lw 
ky, hwhw mukqw lGU bolo[

Samundh Saah 

Sulathaan Girehaa 

Saethee Maal 

Dhhan ||

Even kings and 

emperors, with 

mountains of property 

and oceans of wealth

ਸਮੁੂੰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 

ਸੁਲਤਾਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ 

ਜਵੱਚ) ਪਹਾੜ ਿੇਡੇ ਧਨ 

ਪਦਾਰਥਾਂ (ਦੇ ਢੇਰ ਹੋਣ)

208 5 kIVI quil n 
hovnI jy iqsu  
mnhu n 
vIsrih]23]

(qu`il) brwbr[ vIsr-
ih

Keerree Thul N 

Hovanee Jae This 

Manahu N 

Veesarehi ||23||

-these are not even 

equal to an ant, who 

does not forget God. 

||23||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਇਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਭੀ 
ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਿ ੇ(ਹੇ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਤੂੂੰ  ਨਾਹ ਜਵਸਰ ਿਾਏ ਂ

॥੨੩॥
209 5 AMqu n isPqI  

khix n AMqu]
AMqu: AONkV lwau[ kh-
ix

Anth N Sifathee 

Kehan N Anth ||

Endless are His 

Praises, endless are 

those who speak them.

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਹੱਦ-ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਜਗਣਨ ਨਾਲ ਭੀ (ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। (ਜਗਣੇ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ)।

210 5 AMqu n krxY dyix  
n AMqu]

Anth N Karanai 

Dhaen N Anth ||

Endless are His 

Actions, endless are 

His Gifts.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ 

ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।
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211 5 AMqu nw vyKix  
suxix n AMqu]

sux-ix: xwxy bolo, nnw 
nhI

Anth N Vaekhan 

Sunan N Anth ||

Endless is His Vision, 

endless is His Hearing.

ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਭੀ ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕੀਦਾ।

212 5 AMqu n jwpY  
ikAw min mMqu]

(jwpY) jwpdw, idsdw Anth N Jaapai Kiaa 

Man Manth ||

His limits cannot be 

perceived. What is the 

Mystery of His Mind?

ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਕਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਇਸ 

ਗੱਲ ਦਾ ਭੀ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ।
213 5 AMqu n jwpY kIqw 

Awkwru]

Anth N Jaapai 

Keethaa Aakaar ||

The limits of the 

created universe 

cannot be perceived.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ 

(ਿੋ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ। ਅਖ਼ੀਰ

214 5 AMqu n jwpY 
pwrwvwru]

Anth N Jaapai 

Paaraavaar ||

Its limits here and 

beyond cannot be 

perceived.

ਇਸ ਦਾ ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

215 5 AMq kwrix kyqy 
ibllwih]

(ibllwih) qrly lYNdy, 
roNdy

Anth Kaaran 

Kaethae Bilalaahi 

||

Many struggle to know 

His limits,

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਹੱਦ-ਬੂੰਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਰਲੈ 

ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ,

216 5 qw ky AMq n pwey 
jwih]

Thaa Kae Anth N 

Paaeae Jaahi ||

But His limits cannot 

be found.

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਦ-ਬੂੰ ਨੇ ਲੱਭੇ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।

217 5 eyhu AMqu n jwxY 
koie]

Eaehu Anth N 

Jaanai Koe ||

No one can know 

these limits.

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਇਹ ਹੱਦ-ਬੂੰਨਾ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ।
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218 5 bhuqw khIAY  
bhuqw hoie]

Bahuthaa Keheeai 

Bahuthaa Hoe ||

The more you say 

about them, the more 

there still remains to 

be said.

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ 
ਿਾਵੀਏ ਜਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਤਉਂ 

ਜਤਉਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ 
ਪਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

219 5 vfw swihbu aUcw 
Qwau]

Vaddaa Saahib 

Oochaa Thhaao ||

Great is the Master, 

High is His Heavenly 

Home.

ਅਕਾਲ ਪੁਰੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਉੱਚਾ ਹੈ।

220 5 aUcy aupir aUcw 
nwau]

au~pir Oochae Oupar 

Oochaa Naao ||

Highest of the High, 

above all is His Name.

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਭੀ ਉੱਚਾ ਹੈ।

221 5 eyvfu aUcw hovY 
koie]

ey-v`fu Eaevadd Oochaa 

Hovai Koe ||

Only one as Great and 

as High as God

ਿ ੇਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਿੇਡਾ ਵੱਡਾ 
ਹੋਵੇ,

222 5 iqsu aUcy kau  
jwxY soie]

This Oochae Ko 

Jaanai Soe ||

Can know His Lofty 

and Exalted State.

ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਉੱਚੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਉਹ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ)।

223 5 jyvfu Awip jwxY 
Awip Awip]

jy-v`fu Jaevadd Aap 

Jaanai Aap Aap ||

Only He Himself is that 

Great. He Himself 

knows Himself.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਪ ਕੇਡਾ 
ਵੱਡਾ ਹੈ।

224 5 nwnk ndrI  
krmI dwiq]24]

Naanak Nadharee 

Karamee Dhaath 

||24||

O Nanak, by His 

Glance of Grace, He 

bestows His Blessings. 

||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹਰੇਕ) ਦਾਤ 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੨੪॥
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225 5 bhuqw krmu  
iliKAw nw jwie]

(krmu) b^SS Bahuthaa Karam 

Likhiaa Naa Jaae ||

His Blessings are so 

abundant that there 

can be no written 

account of them.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਕ ਜਲਖਣ ਜਵਚ 

ਜਲਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ।

226 5 vfw dwqw iqlu n 
qmwie]

(qmwie) lwlc[ iqlu: 
polw bolo

Vaddaa Dhaathaa 

Thil N Thamaae ||

The Great Giver does 

not hold back anything.

ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਭੀ ਲਾਲਚ 

ਨਹੀਂ।
227 5 kyqy mMgih joD 

Apwr]
(joD) sUrmy[ (Apwr) 
byAMq[ ky~qy[ joD: j`jw 
ksky bolo, iF`lw bolx 
nwl X l`g jwvygw

Kaethae Mangehi 

Jodhh Apaar ||

There are so many 

great, heroic warriors 

begging at the Door of 

the Infinite Lord.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੂਰਮੇ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ) ਮੂੰਗ ਰਹੇ ਹਨ,

228 5 kyiqAw gxq  
nhI vIcwru]

Kaethiaa Ganath 

Nehee Veechaar ||

So many contemplate 

and dwell upon Him, 

that they cannot be 

counted.

ਅਤੇ (ਮੂੰਗਣ ਵਾਲੇ) ਕਈ ਹੋਰ 

ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 
'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

229 5 kyqy Kip qutih 
vykwr]

Kip: polw bolo, qu`tih Kaethae Khap 

Thuttehi Vaekaar 

||

So many waste away 

to death engaged in 

corruption.

ਕਈ ਿੀਵ (ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 
ਵਰਤ ਕੇ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ (ਹੀ) 
ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

230 5 kyqy lY lY mukru 
pwih]

mukru: polw bolx nwl, 
ArQ SISw hY, ies 
krky mu`kru k`sky bolo

Kaethae Lai Lai 

Mukar Paahi ||

So many take and take 

again, and then deny 

receiving.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ) ਪਰਾਪਤ 

ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਇਹ 

ਨਹੀ ਆਖਦੇ ਜਕ ਸਭ ਪਦਾਰਥ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 50 Published: March 06/ 2014



231 5 kyqy mUrK KwhI 
Kwih]

Kaethae Moorakh 

Khaahee Khaahi ||

So many foolish 

consumers keep on 

consuming.

ਅਨੇਕਾਂ ਮੂਰਖ (ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ) 

ਖਾਹੀ ਹੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਪਰ 

ਦਾਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ)।

232 5 kyiqAw dUK BUK 
sd mwr]

Kaethiaa Dhookh 

Bhookh Sadh 

Maar ||

So many endure 

distress, deprivation 

and constant abuse.

ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਮਾਰ, 

ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੁਖ (ਹੀ ਭਾਗਾਂ 
ਜਵਚ ਜਲਖੇ ਹਨ)।

233 5 eyih iB dwiq 
qyrI dwqwr]

eyih: lW lMbI bol ky 
hwhy ishwrI lGU bolo

Eaehi Bh Dhaath 

Thaeree 

Dhaathaar ||

Even these are Your 

Gifts, O Great Giver!

(ਪਰ) ਹੇ ਦੇਣਹਾਰ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ! ਇਹ ਭੀ ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਹੀ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ 
ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਮਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ)।

234 5 bMid KlwsI BwxY 
hoie]

(bMid) bMDnW qoN 
(KlwsI) Cutkwrw

Bandh Khalaasee 

Bhaanai Hoe ||

Liberation from 

bondage comes only 

by Your Will.

ਤੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪ) 

ਬੂੰ ਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਜਰਆਂ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
235 5 horu AwiK n skY 

koie]

Hor Aakh N Sakai 

Koe ||

No one else has any 

say in this.

ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ 

ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਕ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ 
ਭੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
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236 5 jy ko Kwieku  
AwKix pwie]

(Kwieku) mUrK Jae Ko Khaaeik 

Aakhan Paae ||

If some fool should 

presume to say that 

he does,

(ਪਰ) ਿੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ) ਦੱਸਣ ਦਾ ਿਤਨ 

ਕਰੇ,

237 5 Ehu jwxY jyqIAw 
muih Kwie]

(jyqIAw) ijqnIAW Ouhu Jaanai 

Jaetheeaa Muhi 

Khaae ||

He shall learn, and feel 

the effects of his folly.

ਤਾਂ ਉਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀਆਂ 

ਚੋਟਾਂ ਉਹ (ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ ਉੱਤੇ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 'ਕੂੜ' ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮਨੱੁਖ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਿੇ 
ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ 
ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਕੂੜ' ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਦੇ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀਕ ਦੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

238 5 Awpy jwxY Awpy 
dyie]

Aapae Jaanai 

Aapae Dhaee ||

He Himself knows, He 

Himself gives.

'ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਦਾਤਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ',

239 5 AwKih is iB 
kyeI kyie]

Aakhehi S Bh 

Kaeee Kaee ||

Few, very few are 

those who 

acknowledge this.

ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਗੱਲ ਭੀ 
ਆਖਦੇ ਹਨ। (ਸਾਰੇ ਨ-ਸ਼ੁਕਰੇ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ)

240 5 ijs no bKsy  
isPiq swlwh]

pwiqswhI pwiqswhu, 
s`isAW pYrW c ibMdIAW 
nhIN lwauxIAW

Jis No Bakhasae 

Sifath Saalaah ||

One who is blessed to 

sing the Praises of the 

Lord,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ,
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241 5 nwnk pwiqswhI 
pwiqswhu]25]

Naanak 

Paathisaahee 

Paathisaahu 

||25||

O Nanak, is the king of 

kings. ||25||

ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

(ਬਣ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਾਤ 

ਹੈ) ॥੨੫॥

242 5 Amul gux Amul 
vwpwr]

(Amu`l) Amolk[ 
Amu`l, Amu`uil, Amu`lw, 
Amu`lu, Amu`lo: ADk 
nwl bolo [Amul: l`ly 
AONkV nhIN lwauxw

Amul Gun Amul 

Vaapaar ||

Priceless are His 

Virtues, Priceless are 

His Dealings.

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ) ਗੁਣ 

ਅਮੋਲਕ ਹਨ (ਭਾਵ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।) (ਇਹਨਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਦੇ) ਵਪਾਰ ਕਰਨੇ ਭੀ 
ਅਮੋਲਕ ਹਨ।

243 5 Amul vwpwrIey  
Amul BMfwr]

Amul 

Vaapaareeeae 

Amul Bhanddaar 

||

Priceless are His 

Dealers, Priceless are 

His Treasures.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ (ਭੀ) ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਿੋ (ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ) ਵਪਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਗੁਣਾਂ ਦੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

(ਭੀ) ਅਮੋਲਕ ਹਨ।
244 5 Amul Awvih  

Amul lY jwih]

Amul Aavehi Amul 

Lai Jaahi ||

Priceless are those 

who come to Him, 

Priceless are those 

who buy from Him.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ, ਿ ੋ(ਇਸ ਵਪਾਰ 

ਲਈ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ। ਉਹ ਭੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਨ, ਿ ੋ(ਇਹ ਸੌਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ) 

ਲੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
245 5 Amul Bwie  

Amulw smwih]

Amul Bhaae 

Amulaa Samaahi ||

Priceless is Love for 

Him, Priceless is 

absorption into Him.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਭੀ 
ਅਮੋਲਕ ਹਨ।
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246 5 Amulu Drmu  
Amulu dIbwxu]

Amu`lu: ADk nwl bolo Amul Dhharam 

Amul Dheebaan ||

Priceless is the Divine 

Law of Dharma, 

Priceless is the Divine 

Court of Justice.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਨੂੂੰ ਨ ਤੇ 

ਰਾਿ-ਦਰਬਾਰ ਅਮੋਲਕ ਹਨ।

247 5 Amulu qulu Amulu 
prvwxu]

(qu`lu) q`kVI[ (prvwxu) 
qolx vwly 
v`ty[Amulu,quluu l`ilAW 
AONkV bolo[

Amul Thul Amul 

Paravaan ||

Priceless are the 

scales, priceless are 

the weights.

ਉਹ ਤੱਕੜ ਅਮੋਲਕ ਹਨ ਤੇ 

ਉਹ ਵੱਟਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ-ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤੋਲਦਾ ਹੈ)।

248 5 Amulu bKsIs  
Amulu nIswxu]

Amul Bakhasees 

Amul Neesaan ||

Priceless are His 

Blessings, Priceless is 

His Banner and 

Insignia.

ਉਸ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੇ 

ਜਨਸ਼ਾਨ ਭੀ ਅਮੋਲਕ ਹਨ।

249 5 Amulu krmu  
Amulu Purmwxu]

(Purmwxu) hukm Amul Karam Amul 

Furamaan ||

Priceless is His Mercy, 

Priceless is His Royal 

Command.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਤੇ 

ਹੁਕਮ ਭੀ ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ 

(ਜਕਸੇ ਦਾ ਭੀ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ)।

250 5 Amulo Amulu  
AwiKAw n jwie]

Amulo Amul 

Aakhiaa N Jaae ||

Priceless, O Priceless 

beyond expression!

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਅੂੰਦਾਜਜ਼ਆਂ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।

251 5 AwiK AwiK rhy 
ilv lwie]

Aakh Aakh Rehae 

Liv Laae ||

Speak of Him 

continually, and 

remain absorbed in 

His Love.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਧਆਨ ਿੋੜ ਿੋੜ ਕੇ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ 
ਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
252 5 AwKih vyd pwT 

purwx]
AwK-ih: K`Kw mukqw 
bolxw, dulW nhIN 
lwauxIAW

Aakhehi Vaedh 

Paath Puraan ||

The Vedas and the 

Puraanas speak.

ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਤਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ 
ਲਾਂਦੇ ਹਨ।
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253 5 AwKih pVy 
krih viKAwx]

Aakhehi Parrae 

Karehi Vakhiaan ||

The scholars speak 

and lecture.

ਜਵਦਵਾਨ ਮਨੱੁਖ ਭੀ, ਿੋ 
(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ) 
ਜਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

254 5 AwKih brmy  
AwKih ieMd]

Aakhehi Baramae 

Aakhehi Eindh ||

Brahma speaks, Indra 

speaks.

ਕਈ ਬਿਹਮਾ, ਕਈ ਇੂੰਦਰ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਆਖਦੇ ਹਨ।
255 6 AwKih gopI qY 

goivMd]
(qY) Aqy Aakhehi Gopee 

Thai Govindh ||

The Gopis and Krishna 

speak.

ਗੋਪੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਾਨਹ  ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਂਦੇ ਹਨ।

256 6 AwKih eIsr  
AwKih isD]

Aakhehi Eesar 

Aakhehi Sidhh ||

Shiva speaks, the 

Siddhas speak.

ਕਈ ਜਸ਼ਵ ਤੇ ਜਸੱਧ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਆਖਦੇ 

ਹਨ।
257 6 AwKih kyqy kIqy 

buD]
(bu`D) bu`DIvwn, bu`D 
nC`qr, boDwAvqwr

Aakhehi Kaethae 

Keethae Budhh ||

The many created 

Buddhas speak.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਬੇਅੂੰ ਤ ਬੱੁਧ ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਆਖਦੇ ਹਨ।

258 6 AwKih dwnv  
AwKih dyv]

Aakhehi Dhaanav 

Aakhehi Dhaev ||

The demons speak, 

the demi-gods speak.

ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਦੇਵਤੇ (ਵੀ) ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਆਖਦੇ 

ਹਨ।
259 6 AwKih suir nr  

muin jn syv]
Awp jI qoN Apxy sIs 
kurbwn krn vwly Anyk 
(syv) syvk

Aakhehi Sur Nar 

Mun Jan Saev ||

The spiritual warriors, 

the heavenly beings, 

the silent sages, the 

humble and serviceful 

speak.

ਦੇਵਤਾ-ਸੁਭਾਉ ਮਨੱੁਖ, ਮੁਨੀ 
ਲੋਕ ਤੇ ਸੇਵਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਂਦੇ ਹਨ।

260 6 kyqy AwKih  
AwKix pwih]

Kaethae Aakhehi 

Aakhan Paahi ||

Many speak and try to 

describe Him.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਿਤਨ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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261 6 kyqy kih kih  
auiT auiT jwih]

kih: k`kw mukqw hwhy 
ishwrI bolo[ au~iT 
au~iT: ishwrIAW lwau

Kaethae Kehi Kehi 

Outh Outh Jaahi ||

Many have spoken of 

Him over and over 

again, and have then 

arisen and departed.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ 

ਇਸ ਿਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ।

262 6 eyqy kIqy hoir 
kryih]

ey~qy[ k-ryih: rwry lW 
lMbI bol ky ih bolo

Eaethae Keethae 

Hor Karaehi ||

If He were to create as 

many again as there 

already are,

ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਤਨੇ (ਬੇਅੂੰ ਤ) 

ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਿੋ 
ਜਬਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ), (ਪਰ 

ਹੇ ਹਰੀ!) ਿੇ ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਭੀ 
(ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ,

263 6 qw AwiK n 
skih kyeI kyie]

qw: qW bolo, qw dw 
ArQ syk hY[ sk-ih: 
polw bolo

Thaa Aakh N 

Sakehi Kaeee Kaee 

||

Even then, they could 

not describe Him.

ਤਾਂ ਭੀ ਕੋਈ ਿੀਵ ਤੇਰਾ 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ।

264 6 jyvfu BwvY qyvfu 
hoie]

jyv`fu, qyv`fu Jaevadd Bhaavai 

Thaevadd Hoe ||

He is as Great as He 

wishes to be.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ 
ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੀ 
ਕੁਦਰਤ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।

265 6 nwnk jwxY swcw 
soie]

Naanak Jaanai 

Saachaa Soe ||

O Nanak, the True 

Lord knows.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਉਹ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ)।

266 6 jy ko AwKY bolu 
ivgwVu]

Jae Ko Aakhai 

Boluvigaarr ||

If anyone presumes to 

describe God,

ਿ ੇਕੋਈ ਬੜਬੋਲਾ ਮਨੱੁਖ ਦੱਸਣ 

ਲੱਗੇ (ਜਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਜਕਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ)

267 6 qw ilKIAY isir 
gwvwrw 
gwvwru]26]

(isir) SRomxI[ (gw-vw-
rw) mUrK

Thaa Likheeai Sir 

Gaavaaraa 

Gaavaar ||26||

He shall be known as 

the greatest fool of 

fools! ||26||

ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੂਰਖਾਂ-ਜਸਰ-

ਮੂਰਖ ਜਗਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੬॥
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268 6 so dru kyhw so 
Gru kyhw ijqu 
bih srb smwly]

So Dhar Kaehaa So 

Ghar Kaehaa Jith 

Behi Sarab 

Samaalae ||

Where is that Gate, 

and where is that 

Dwelling, in which You 

sit and take care of all?

ਉਹ ਦਰ-ਘਰ ਬੜਾ ਹੀ 
ਅਸਚਰਿ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜਹ ਕੇ, 

(ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ!) ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

269 6 vwjy nwd Anyk 
AsMKw kyqy 
vwvxhwry]

(vwvx-hwry) vjwaux 
vwly

Vaajae Naadh 

Anaek Asankhaa 

Kaethae 

Vaavanehaarae ||

The Sound-current of 

the Naad vibrates 

there, and countless 

musicians play on all 

sorts of instruments 

there.

(ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ 

ਜਵਚ) ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਅਣਜਗਣਤ 

ਵਾਿ ੇਤੇ ਰਾਗ ਹਨ; ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ 
ਿੀਵ (ਉਹਨਾਂ ਵਾਜਿਆਂ ਨੂੂੰ ) 

ਵਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

270 6 kyqy rwg prI 
isau khIAin  
kyqy gwvxhwry]

Kaethae Raag 

Paree Sio Keheean 

Kaethae 

Gaavanehaarae ||

So many Ragas, so 

many musicians 

singing there.

ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਣੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ 
ਰਾਗ ਕਹੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੀਵ (ਇਹਨਾਂ 
ਰਾਗਾਂ ਦੇ) ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ 

(ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ)!

271 6 gwvih quhno 
pauxu pwxI 
bYsMqru gwvY 
rwjwDrmu duAwry]

gwv-ih: vwvy dulwvW 
nhIN lwauxIAW, mukqw 
bolo, hwhy ishwrI lwau[ 
pauxu dy xwxy AONkV 
lwau[

Gaavehi Thuhano 

Poun Paanee 

Baisanthar Gaavai 

Raajaa Dhharam 

Dhuaarae ||

The praanic wind, 

water and fire sing; 

the Righteous Judge of 

Dharma sings at Your 

Door.

(ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ!) ਪਉਣ, ਪਾਣੀ, 
ਅਗਨੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਧਰਮ-ਰਾਿ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ (ਖਲੋ 

ਕੇ) ਤੈਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਇ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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272 6 gwvih icqu 
gupqu iliK 
jwxih iliK 
iliK Drmu 
vIcwry]

ic`qu, gupqu: polw bolo, 
q`qy AONkVlwau, p`pw 
mukqw hY

Gaavehi Chith 

Gupath Likh 

Jaanehi Likh Likh 

Dhharam 

Veechaarae ||

Chitr and Gupt, the 

angels of the 

conscious and the 

subconscious who 

record actions, and 

the Righteous Judge of 

Dharma who judges 

this record sing.

ਉਹ ਜਚੱਤਰ-ਗੁਪਤ ਭੀ ਿੋ 
(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ-ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਲੇਖੇ) ਜਲਖਣ ੇਿਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਲਖੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਧਰਮ-

ਰਾਿ ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

273 6 gwvih eIsru 
brmw dyvI sohin 
sdw svwry]

(sohin) soBdy hn Gaavehi Eesar 

Baramaa Dhaevee 

Sohan Sadhaa 

Savaarae ||

Shiva, Brahma and the 

Goddess of Beauty, 

ever adorned, sing.

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਦੇਵੀਆਂ, 

ਜਸ਼ਵ ਤੇ ਬਿਹਮਾ, ਿੋ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

274 6 gwvih ieMd  
iedwsix bYTy  
dyviqAw dir 
nwly]

(dir) sBw, mMflI[ 
n`wly

Gaavehi Eindh 

Eidhaasan Baithae 

Dhaevathiaa Dhar 

Naalae ||

Indra, seated upon His 

Throne, sings with the 

deities at Your Door.

ਕਈ ਇੂੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ 

ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਵਜਤਆਂ ਸਮੇਤ ਤੇਰੇ 

ਦਰ 'ਤੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।

275 6 gwvih isD  
smwDI AMdir  
gwvin swD 
ivcwry]

Gaavehi Sidhh 

Samaadhhee 

Andhar Gaavan 

Saadhh Vichaarae 

||

The Siddhas in 

Samaadhi sing; the 

Saadhus sing in 

contemplation.

ਜਸੱਧ ਲੋਕ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਧ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।
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276 6 gwvin jqI sqI 
sMqoKI gwvih 
vIr krwry]

(krwry) qkVy (vIr) 
sUrmy[ jqI sqI: poly 
bolo

Gaavan Jathee 

Sathee 

Santhokhee 

Gaavehi Veer 

Karaarae ||

The celibates, the 

fanatics, the 

peacefully accepting 

and the fearless 

warriors sing.

ਿਤ-ਧਾਰੀ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ (ਬੇਅੂੰ ਤ) 

ਤਕੜੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

277 6 gwvin pMifq 
pVin rKIsr  
jugu jugu vydw 
nwly]

(rKIsr) v`fy irKI[ 
pV@in[ ju`gu ju`gu[ n`wly

Gaavan Panddith 

Parran Rakheesar 

Jug Jug Vaedhaa 

Naalae ||

The Pandits, the 

religious scholars who 

recite the Vedas, with 

the supreme sages of 

all the ages, sing.

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਪੂੰ ਜਡਤ ਤੇ 

ਮਹਾਂਜਰਖੀ ਿੋ (ਵੇਦਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੜਹਦੇ 

ਹਨ, ਵੇਦਾਂ ਸਣੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ 

ਹਨ।

278 6 gwvih mohxIAw 
mnu mohin surgw 
mC pieAwly]

(m`C) mwq lok[ 
(pieAwly) pqwl lok[ 
p-ieAwly p`pw mukqw 
bolo, p`py ishwrI nhIN 
lwauxI[

Gaavehi 

Mohaneeaa Man 

Mohan Suragaa 

Mashh Paeiaalae 

||

The Mohinis, the 

enchanting heavenly 

beauties who entice 

hearts in this world, in 

paradise, and in the 

underworld of the 

subconscious sing.

ਸੁੂੰ ਦਰ ਇਸਤਿੀਆਂ, ਿ ੋਸੁਰਗ, 

ਮਾਤ-ਲੋਕ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ 

(ਭਾਵ, ਹਰ ਥਾਂ) ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

279 6 gwvin rqn 
aupwey qyry  
ATsiT qIrQ 
nwly]

Gaavan Rathan 

Oupaaeae 

Thaerae Athasath 

Theerathh Naalae 

||

The celestial jewels 

created by You, and 

the sixty-eight holy 

places of pilgrimage 

sing.

(ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ!) ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਰਤਨ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ 
ਸਮੇਤ ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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280 6 gwvih joD mhw 
bl sUrw gwvih 
KwxI cwry]

mhw bl: polw bolo Gaavehi Jodhh 

Mehaabal Sooraa 

Gaavehi Khaanee 

Chaarae ||

The brave and mighty 

warriors sing; the 

spiritual heroes and 

the four sources of 

creation sing.

ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਿੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ 

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿੀਅ 

ਿੂੰਤ ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

281 6 gwvih KMf mMfl 
vrBMfw kir kir 
rKy Dwry]

Gaavehi Khandd 

Manddal 

Varabhanddaa Kar 

Kar Rakhae 

Dhhaarae ||

The planets, solar 

systems and galaxies, 

created and arranged 

by Your Hand, sing.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਖੂੰਡ ਅਤੇ ਚੱਕਰ, ਿੋ ਤੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਟਕਾ ਰਖੇ ਹਨ, 

ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

282 6 syeI quDuno gwvih  
jo quDu Bwvin rqy 
qyry Bgq rswly]

(rswly) pRym rs dy 
Gr[ quDu-no: D`dy AONkV 
lwE[ r`qy

Saeee Thudhhuno 

Gaavehi Jo 

Thudhh Bhaavan 

Rathae Thaerae 

Bhagath Rasaalae 

||

They alone sing, who 

are pleasing to Your 

Will. Your devotees 

are imbued with the 

Nectar of Your 

Essence.

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) (ਅਸਲ 

ਜਵਚ ਤਾਂ) ਉਹੋ ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਰੱਤੇ ਰਸੀਏ ਭਗਤ ਿਨ ਤੈਨੂੂੰ  
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਸਿਲ ਹੈ) ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

283 6 hoir kyqy gwvin  
sy mY iciq n 
Awvin nwnku  
ikAw vIcwry]

ic`iq: q`qy ishwrI bolo Hor Kaethae 

Gaavan Sae Mai 

Chith N Aavan 

Naanak Kiaa 

Veechaarae ||

So many others sing, 

they do not come to 

mind. O Nanak, how 

can I consider them 

all?

ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਜਗਣੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ। (ਭਲਾ) 
ਨਾਨਕ (ਜਵਚਾਰਾ) ਕੀਹ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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284 6 soeI soeI sdw 
scu swihbu swcw 
swcI nweI]

(nweI) vifAweI Soee Soee Sadhaa 

Sach Saahib 

Saachaa Saachee 

Naaee ||

That True Lord is True, 

Forever True, and True 

is His Name.

ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਭੀ ਸਦਾ ਅਟੱਲ 

ਹੈ।

285 6 hY BI hosI jwie 
n jwsI rcnw 
ijin rcweI]

Hai Bhee Hosee 

Jaae N Jaasee 

Rachanaa Jin 

Rachaaee ||

He is, and shall always 

be. He shall not 

depart, even when 

this Universe which He 

has created departs.

ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਐਸ ਵੇਲੇ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਰਹੇਗਾ। ਨਾਹ ਉਹ ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਮਰੇਗਾ।

286 6 rMgI rMgI BwqI  
kir kir ijnsI  
mwieAw ijin 
aupweI]

(rMgI rMgI) rMgW rMgW 
dI[ (BwqI) keI qrW 
dI[ (ijnsI) iksmW 
jwqW dI[

Rangee Rangee 

Bhaathee Kar Kar 

Jinasee Maaeiaa 

Jin Oupaaee ||

He created the world, 

with its various colors, 

species of beings, and 

the variety of Maya.

ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਈ 

ਰੂੰਗਾਂ, ਜਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਰਚ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

287 6 kir kir vyKY  
kIqw Awpxw  
ijv iqs dI 
vifAweI]

Kar Kar Vaekhai 

Keethaa Aapanaa 

Jiv This Dhee 

Vaddiaaee ||

Having created the 

creation, He watches 

over it Himself, by His 

Greatness.

ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, 

(ਭਾਵ, ਿੇਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ ਓਡੇ 

ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਰਚ ਕੇ) ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਭੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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288 6 jo iqsu BwvY soeI 
krsI hukmu n 
krxw jweI]

Jo This Bhaavai 

Soee Karasee 

Hukam N Karanaa 

Jaaee ||

He does whatever He 

pleases. No order can 

be issued to Him.

ਿ ੋਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, 
ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਆਖ ਸਕਦੇ-'ਇਉਂ ਨ ਕਰੀਂ, 
ਇਉਂ ਕਰ')।

289 6 so pwiqswhu swhw 
pwiqswihbu  
nwnk rhxu 
rjweI]27]

So Paathisaahu 

Saahaa 

Paathisaahib 

Naanak Rehan 

Rajaaee ||27||

He is the King, the King 

of kings, the Supreme 

Lord and Master of 

kings. Nanak remains 

subject to His Will. 

||27||

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੀ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਉਸ 

ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਜਹਣਾ (ਹੀ 
ਿਬਦਾ ਹੈ) ॥੨੭॥

290 6 muMdw sMqoKu srmu 
pqu JolI iDAwn 
kI krih ibBUiq]

(muMdw) muMdRW[ (srmu) 
imhnq[ au~dm, l`jw[ 
(pqu) pwqR, K`pr[ 
(ibBUiq) suAwh[

Mundhaa 

Santhokh Saram 

Path Jholee 

Dhhiaan Kee 

Karehi Bibhooth ||

Make contentment 

your ear-rings, 

humility your begging 

bowl, and meditation 

the ashes you apply to 

your body.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਿੇ ਤੂੂੰ  ਸੂੰ ਤੋਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੂੰ ਦਰਾਂ ਬਣਾਵੇ, 
ਜਮਹਨਤ ਨੂੂੰ  ਖੱਪਰ ਤੇ ਝੋਲੀ, 
ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਧਆਨ 

ਦੀ ਸੁਆਹ (ਜਪੂੰ ਡੇ ਤੇ ਮਲੇਂ ),

291 6 iKMQw kwlu 
kuAwrI kwieAw  
jugiq fMfw 
prqIiq]

(iKMQw) ^PnI[ 
(kwieAw) dyh

Khinthhaa Kaal 

Kuaaree Kaaeiaa 

Jugath Ddanddaa 

Paratheeth ||

Let the remembrance 

of death be the 

patched coat you 

wear, let the purity of 

virginity be your way 

in the world, and let 

faith in the Lord be 

your walking stick.

ਮੌਤ (ਦਾ ਭਉ) ਤੇਰੀ ਗੋਦੜੀ 
ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿੋਗ 

ਦੀ ਰਜਹਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੂੰ  
ਡੂੰਡਾ ਬਣਾਵੇਂ (ਤਾਂ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕੂੜ 

ਦੀ ਕੂੰਧ ਟੱੁਟ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
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292 6 AweI pMQI sgl 
jmwqI min jIqY 
jgu jIqu]

(AweI) jogIAW dw sB 
qoN au~cw iPrkw, (pMQI) 
pMQ vwlw[ (jmwqI) 
brwbr, ie`ko jmwq dy[ 
j`gu

Aaee Panthhee 

Sagal Jamaathee 

Man Jeethai Jag 

Jeeth ||

See the brotherhood 

of all mankind as the 

highest order of Yogis; 

conquer your own 

mind, and conquer the 

world.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੱਿਣ ਜਮੱਤਰ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਅਸਲ ਜਵਚ) 

ਉਹੀ ਆਈ ਪੂੰਥ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿੇ 
ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਜਤਆ ਿਾਏ, 

ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੀ ਜਿੱਜਤਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਤਾਂ ਿਗਤ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)।

293 6 Awdysu iqsY 
Awdysu]

(Aw-dysu) nmskwr Aadhaes Thisai 

Aadhaes ||

I bow to Him, I humbly 

bow.

(ਸੋ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੂੰਧ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਕੇਵਲ ਉਸ (ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ) ਨੂੂੰ  ਪਿਣਾਮ ਕਰੋ,

294 6 Awid AnIlu  
Anwid Anwhiq  
jugu jugu eyko 
vysu]28]

(AnI-lu) SuD srUp[ 
(Anwid) Awid rihq[ 
(Anw-hiq) nws 
rihq[ (vysu) srUp[ 
j`ugu j`uguu

Aadh Aneel 

Anaadh Anaahath 

Jug Jug Eaeko 

Vaes ||28||

The Primal One, the 

Pure Light, without 

beginning, without 

end. Throughout all 

the ages, He is One 

and the Same. ||28||

ਿ ੋ(ਸਭ ਦਾ) ਮੱੁਢ ਹੈ, ਿੋ ਸੱੁਧ 

ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱੁਢ 

ਨਹੀਂ (ਲੱਭ ਸਕਦਾ), ਿ ੋਨਾਸ-

ਰਜਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਸਦਾ ਹੀ 
ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨੮॥
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295 6 Bugiq igAwnu  
dieAw BMfwrix  
Git Git vwjih 
nwd]

(Bug-iq) Bojn, cUrmw[ 
(BMfwrix) BMfwrw 
vrqwaux vwlI[ Git 
Git: poly bolo[ v`wjih: 
imlvw ie`kTw bolo

Bhugath Giaan 

Dhaeiaa 

Bhanddaaran 

Ghatt Ghatt 

Vaajehi Naadh ||

Let spiritual wisdom 

be your food, and 

compassion your 

attendant. The Sound-

current of the Naad 

vibrates in each and 

every heart.

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਿੇ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੀ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕਤਾ ਦਾ 
ਜਗਆਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭੂੰ ਡਾਰਾ 
(ਚੂਰਮਾ) ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਇਸ 

(ਜਗਆਨ-ਰੂਪ) ਭੂੰ ਡਾਰੇ ਦੀ 
ਵਰਤਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਿਹੜੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰੌ 

ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, (ਭੂੰ ਡਾਰਾ ਛਕਣ 

ਵੇਲੇ ਿੇ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਇਹ 

ਨਾਦੀ ਵੱਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ,
296 6 Awip nwQu nwQI 

sB jw kI iriD 
isiD Avrw swd]

(nwQu) mwlk, jogIAW 
dw gurU[ (n`wQI) n`QI 
hoeI, v`s c[ ir`iD[ 
is`iD[

Aap Naathh 

Naathhee Sabh 

Jaa Kee Ridhh 

Sidhh Avaraa 

Saadh ||

He Himself is the 

Supreme Master of all; 

wealth and miraculous 

spiritual powers, and 

all other external 

tastes and pleasures, 

are all like beads on a 

string.

ਤੇਰਾ ਨਾਥ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, (ਤਾਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੂੰਧ 

ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਟੱੁਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੀ ਜਵੱਥ ਜਮਟ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਿੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਰੱਧੀਆਂ 

ਜਵਅਰਥ ਹਨ, ਇਹ) ਜਰੱਧੀਆਂ 

ਤੇ ਜਸੱਧੀਆਂ (ਤਾਂ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਆਦ ਹਨ।
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297 6 sMjogu ivjogu duie  
kwr clwvih lyKy 
Awvih Bwg]

(sMjogu) myl[ (ivjogu) 
ivCoVw[ duie: eIVI 
ishwrI sMkoc ky bolo[

Sanjog Vijog Dhue 

Kaar Chalaavehi 

Laekhae Aavehi 

Bhaag ||

Union with Him, and 

separation from Him, 

come by His Will. We 

come to receive what 

is written in our 

destiny.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ "ਸੂੰਿੋਗ" 

ਸੱਤਾ ਤੇ "ਜਵਿੋਗ" ਸੱਤਾ ਦੋਵੇਂ 
(ਜਮਲ ਕੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ) 
ਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਜਪਛਲੇ ਸੂੰਿੋਗਾਂ ਕਰ ਕੇ 

ਟੱਬਰ ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ ਿੀਵ ਇੱਥੇ 

ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਜਿਰ ਜਵਛੜ ਜਵਛੜ ਕੇ 

ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ) ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਦਰਿਾ-ਬ-ਦਰਿਾ ਸੁਖ ਦੁਖ 

ਦੇ) ਛਾਂਦੇ ਜਮਲ ਰਹੇ ਹਨ (ਿੇ 
ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਿਾਏ ਤਾਂ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੂੰਧ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।)

298 7 Awdysu iqsY 
Awdysu]

Aadhaes Thisai 

Aadhaes ||

I bow to Him, I humbly 

bow.

(ਸੋ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੂੰਧ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਕੇਵਲ ਉਸ (ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ) ਨੂੂੰ  ਪਿਣਾਮ ਕਰੋ,

299 7 Awid AnIlu  
Anwid Anwhiq  
jugu jugu eyko 
vysu]29]

j`ugu j`uguu Aadh Aneel 

Anaadh Anaahath 

Jug Jug Eaeko 

Vaes ||29||

The Primal One, the 

Pure Light, without 

beginning, without 

end. Throughout all 

the ages, He is One 

and the Same. ||29||

ਿ ੋ(ਸਭ ਦਾ) ਮੱੁਢ ਹੈ, ਿੋ ਸੱੁਧ 

ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱੁਢ 

ਨਹੀਂ (ਲੱਭ ਸਕਦਾ), ਿ ੋਨਾਸ 

ਰਜਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਸਦਾ ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨੯॥
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300 7 eykw mweI jugiq 
ivAweI iqin 
cyly prvwxu]

(eykw) ie`k[ eykw:polw 
bolo[ (ivAweI) pYdw 
hoeI[ (prvwxu) pRmwxIk

Eaekaa Maaee 

Jugath Viaaee Thin 

Chaelae Paravaan 

||

The One Divine 

Mother conceived and 

gave birth to the three 

deities.

(ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ ਆਮ 

ਪਿਚੱਲਤ ਹੈ ਜਕ) ਇਕੱਲੀ 
ਮਾਇਆ (ਜਕਸੇ) ਿੁਗਤੀ ਨਾਲ 

ਪਿਸੂਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਪੱੁਤਰ ਿੂੰ ਮ ਪਏ।

301 7 ieku sMswrI ieku 
BMfwrI ieku lwey 
dI bwxu]

(lwey) lYA krn dI 
(bwxu) Awdq[ (dIbwxu) 
kcihrI (lwey) lwauNdw 
hY[ (dUjw pwT: dIbwxu)

Eik Sansaaree Eik 

Bhanddaaree Eik 

Laaeae Dheebaan 

||

One, the Creator of 

the World; One, the 

Sustainer; and One, 

the Destroyer.

ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇਕ (ਬਿਹਮਾ) 
ਘਰਬਾਰੀ ਬਣ ਜਗਆ (ਭਾਵ, 

ਿੀਵ-ਿੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ 

ਜਪਆ), ਇਕ (ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ ) ਭੂੰ ਡਾਰੇ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਗਆ (ਭਾਵ, 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਣ ਦਾ 
ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ), ਅਤੇ ਇੱਕ 

(ਜਸ਼ਵ) ਕਚਜਹਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਘਾਰਦਾ ਹੈ)।

302 7 ijv iqsu BwvY  
iqvY clwvY ijv 
hovY Purmwxu]

(Purmwxu) hukm Jiv This Bhaavai 

Thivai Chalaavai 

Jiv Hovai 

Furamaan ||

He makes things 

happen according to 

the Pleasure of His 

Will. Such is His 

Celestial Order.

(ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਉਹ 

ਆਪ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਇਹਨਾਂ ਬਿਹਮਾ, 
ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਅਤੇ ਜਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥ 

ਨਹੀਂ)।
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303 7 Ehu vyKY Enw 
ndir n AwvY  
bhuqw eyhu 
ivfwxu]

Ehu: hwhy AONkV Ouhu Vaekhai 

Ounaa Nadhar N 

Aavai Bahuthaa 

Eaehu Viddaan ||

He watches over all, 

but none see Him. 

How wonderful this is!

ਇਹ ਬੜਾ ਅਸਚਰਿ ਕੌਤਕ ਹੈ 

ਜਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ ਪਰ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ।

304 7 Awdysu iqsY 
Awdysu]

Aadhaes Thisai 

Aadhaes ||

I bow to Him, I humbly 

bow.

(ਸੋ ਬਿਹਮਾ, ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ , ਜਸ਼ਵ 

ਆਜਦਕ ਦੇ ਥਾਂ) ਕੇਵਲ ਉਸ 

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਨੂੂੰ  ਪਿਣਾਮ ਕਰੋ,

305 7 Awid AnIlu  
Anwid Anwhiq  
jugu jugu eyko 
vysu]30]

j`ugu j`uguu Aadh Aneel 

Anaadh Anaahath 

Jug Jug Eaeko 

Vaes ||30||

The Primal One, the 

Pure Light, without 

beginning, without 

end. Throughout all 

the ages, He is One 

and the Same. ||30||

ਿ ੋ(ਸਭ ਦਾ) ਮੱੁਢ ਹੈ, ਿੋ ਸ਼ੱੁਧ 

ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱੁਢ 

ਨਹੀਂ (ਲੱਭ ਸਕਦਾ), ਿ ੋਨਾਸ 

ਰਜਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਸਦਾ ਹੀ 
ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹੀ 
ਹੈ ਵਸੀਲਾ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ 
ਜਵੱਥ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ) ॥੩੦॥

306 7 Awsxu loie loie  
BMfwr]

(Awsxu) itkwxw[ 
(loie) lok, Bvn

Aasan Loe Loe 

Bhanddaar ||

On world after world 

are His Seats of 

Authority and His 

Storehouses.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੂੰ ਡਾਜਰਆਂ 

ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਹਰੇਕ ਭਵਨ ਜਵਚ 

ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ ਭਵਨ ਜਵਚ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੂੰ ਡਾਰੇ ਚੱਲ 

ਰਹੇ ਹਨ)।

307 7 jo ikCu pwieAw  
su eykw vwr]

Jo Kishh Paaeiaa S 

Eaekaa Vaar ||

Whatever was put into 

them, was put there 

once and for all.

ਿ ੋਕੁਝ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਭੂੰ ਡਾਜਰਆਂ ਜਵਚ) 

ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ 

ਭੂੰ ਡਾਰੇ ਸਦਾ ਅਖੱੁਟ ਹਨ)।
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308 7 kir kir vyKY  
isrjxhwru]

Kar Kar Vaekhai 

Sirajanehaar ||

Having created the 

creation, the Creator 

Lord watches over it.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
309 7 nwnk scy kI  

swcI kwr]
(kwr) krnI Naanak Sachae 

Kee Saachee Kaar 

||

O Nanak, True is the 

Creation of the True 

Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦੀ 
(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੂੰਭਾਂਲ ਵਾਲੀ) 
ਇਹ ਕਾਰ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ 

(ਉਕਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ)।

310 7 Awdysu iqsY 
Awdysu]

Aadhaes Thisai 

Aadhaes ||

I bow to Him, I humbly 

bow.

(ਸੋ) ਕੇਵਲ ਉਸ (ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ) ਨੂੂੰ  ਪਿਣਾਮ ਕਰੋ,

311 7 Awid AnIlu  
Anwid Anwhiq  
jugu jugu eyko 
vysu]31]

j`ugu j`uguu Aadh Aneel 

Anaadh Anaahath 

Jug Jug Eaeko 

Vaes ||31||

The Primal One, the 

Pure Light, without 

beginning, without 

end. Throughout all 

the ages, He is One 

and the Same. ||31||

ਿ ੋ(ਸਭ ਦਾ) ਮੱੁਢ ਹੈ, ਿੋ ਸੱੁਧ-

ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱੁਢ 

ਨਹੀਂ (ਲੱਭ ਸਕਦਾ), ਿ ੋਨਾਸ-

ਰਜਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਸਦਾ ਹੀ 
ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਹੀ 
ਹੈ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਜਵੱਥ ਜਮਟ ਸਕਦੀ 
ਹੈ) ॥੩੧॥

312 7 iek dU jIBO lK 
hoih lK hovih 
lK vIs]

(dU) qoN[jIBO: knOVw 
cwV@ ky bolo[ l`K[ 
vIs: vwvw BrvW bolo, 
b`bw bIs nhIN bolxw[

Eik Dhoo Jeebha 

Lakh Hohi Lakh 

Hovehi Lakh Vees 

||

If I had 100,000 

tongues, and these 

were then multiplied 

twenty times more, 

with each tongue,

ਿ ੇਇੱਕ ਿੀਭ ਤੋਂ ਲੱਖ ਿੀਭਾਂ ਹੋ 

ਿਾਣ, ਅਤੇ ਲੱਖ ਿੀਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ 

ਲੱਖ ਬਣ ਿਾਣ,
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313 7 lKu lKu gyVw 
AwKIAih eyku 
nwmu jgdIs]

(gyVw) vwrI[l`Ku l`Ku[ 
j`gdIs[

Lakh Lakh Gaerraa 

Aakheeahi Eaek 

Naam Jagadhees 

||

I would repeat, 

hundreds of 

thousands of times, 

the Name of the One, 

the Lord of the 

Universe.

(ਇਹਨਾਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਿੀਭਾਂ ਨਾਲ 

ਿ)ੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇਕ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਇਕ ਲੱਖ ਵਾਰੀ 
ਆਖੀਏ (ਤਾਂ ਭੀ ਕੂੜੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਇਹ ਕੂੜੀ ਹੀ ਠੀਸ ਹੈ, ਭਾਵ, 

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ ਕਰੇ ਜਕ 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਪਾ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਹੈ)।

314 7 eyqu rwih piq 
pvVIAw cVIAY 
hoie iekIs]

(cV@IAY) cV@ny krky[ 
(ie`kIs) ie`k rwm jI 
dw srUp hoeIdw hY

Eaeth Raahi Path 

Pavarreeaa 

Charreeai Hoe 

Eikees ||

Along this path to our 

Husband Lord, we 

climb the steps of the 

ladder, and come to 

merge with Him.

ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲੋਂ ਜਵੱਥ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਰਾਹ ਜਵਚ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਿੋ ਪਉੜੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਚੜਹ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। 
(ਲੱਖਾਂ ਿੀਭਾਂ ਨਾਲ ਭੀ ਜਗਣਤੀ 
ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦਾ।

315 7 suix glw Awkws 
kI kItw AweI 
rIs]

(kItw) kIiVAW nMU[ 
g`lW[ Aw-kws

Sun Galaa Aakaas 

Kee Keettaa Aaee 

Rees ||

Hearing of the etheric 

realms, even worms 

long to come back 

home.

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਹ ਜਗਣਤੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ 
ਵਾਲਾ ਉੱਦਮ ਇਉਂ ਹੈ, ਮਾਨੋ) 

ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ 

ਕੀਜੜਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹ ਰੀਸ ਆ 

ਗਈ ਹੈ (ਜਕ ਅਸੀਂ ਭੀ ਆਕਾਸ਼ 

ਤੇ ਅੱਪੜ ਿਾਈਏ)।
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316 7 nwnk ndrI 
pweIAY kUVI kUVY 
TIs]32]

(ndrI) imhr, ikRpw[ 
(kUVY) kUV mnu`K dI[ 
(TIs)g`p

Naanak Nadharee 

Paaeeai Koorree 

Koorrai Thees 

||32||

O Nanak, by His Grace 

He is obtained. False 

are the boastings of 

the false. ||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲੀਦਾ ਹੈ, (ਨਹੀਂ ਤਾਂ) 
ਕੂੜੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਦੀ ਜਨਰੀ ਕੂੜੀ ਹੀ ਵਜਡਆਈ 

ਹੈ (ਜਕ ਮੈਂ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ) ॥੩੨॥

317 7 AwKix joru cupY  
nh joru]

Aakhan Jor Chupai 

Neh Jor ||

No power to speak, no 

power to keep silent.

ਬੋਲਣ ਜਵਚ ਤੇ ਚੱੁਪ ਰਜਹਣ 

ਜਵਚ ਭੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ 
ਇਖ਼ਜਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

318 7 joru n mMgix  
dyix n joru]

Jor N Mangan 

Dhaen N Jor ||

No power to beg, no 

power to give.

ਨਾ ਹੀ ਮੂੰਗਣ ਜਵਚ ਸਾਡੀ ਮਨ-

ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਦੇਣ ਜਵਚ।

319 7 joru n jIvix  
mrix nh joru]

Jor N Jeevan 

Maran Neh Jor ||

No power to live, no 

power to die.

ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਤੇ ਮਰਨ ਜਵਚ ਭੀ 
ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਰਥਾ (ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ)।
320 7 joru n rwij mwil  

min soru]
(soru) rOLw Jor N Raaj Maal 

Man Sor ||

No power to rule, with 

wealth and occult 

mental powers.

ਇਸ ਰਾਿ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਨ ਜਵਚ ਭੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 

ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ (ਜਿਸ ਰਾਿ 

ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਿੂੂੰ -ਿਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

321 7 joru n surqI  
igAwin vIcwir]

igAw-in, vIcw-ir: 
kMny lMby lw ky 
ishwrIAW lwau

Jor N Surathee 

Giaan Veechaar ||

No power to gain 

intuitive 

understanding, 

spiritual wisdom and 

meditation.

ਆਤਮਾਕ ਿਾਗ ਜਵਚ, ਜਗਆਨ 

ਜਵਚ ਅਤੇ ਜਵਚਾਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਦੀ ਭੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰਥਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।
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322 7 joru n jugqI CutY 
sMswru]

jugqI: polw bolo, Cu`tY Jor N Jugathee 

Shhuttai Sansaar 

||

No power to find the 

way to escape from 

the world.

ਉਸ ਿੁਗਤੀ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਲਈ 

ਭੀ ਸਾਡਾ ਇਖ਼ਜਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
323 7 ijsu hiQ joru  

kir vyKY soie]

Jis Hathh Jor Kar 

Vaekhai Soe ||

He alone has the 

Power in His Hands. 

He watches over all.

ਉਹੀ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਰਚਨਾ 
ਰਚ ਕੇ (ਉਸ ਦੀ ਹਰ 

ਪਰਕਾਰ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

324 7 nwnk auqmu nIcu 
n koie]33]

au~qmu, nIcu ibhwrI 
lMbI bol ky, c`cy AONkV 
lwau

Naanak Outham 

Neech N Koe 

||33||

O Nanak, no one is 

high or low. ||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤਮ ਹੈ 

ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਨੀਚ (ਭਾਵ, 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾਚਾਰੀ ਿਾਂ 
ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਿ ੇਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਇਹ 

ਜਨਸਚਾ ਬਣ ਿਾਏ ਤਾਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿੀਵ ਦੀ 
ਜਵੱਥ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ॥੩੩॥

325 7 rwqI ruqI iQqI 
vwr]

r`wqI, ru`qI, iQ`qI Raathee Ruthee 

Thhithee Vaar ||

Nights, days, weeks 

and seasons;

ਰਾਤਾਂ, ਰੱੁਤਾਂ, ਜਥਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ,

326 7 pvx pwxI  
AgnI pwqwl]

Pavan Paanee 

Aganee Paathaal 

||

Wind, water, fire and 

the nether regions

ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ-

 ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਰਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 

ਜਵਚ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ)
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327 7 iqsu ivic DrqI 
Qwip rKI  
Drmswl]

This Vich 

Dhharathee 

Thhaap Rakhee 

Dhharam Saal ||

In the midst of these, 

He established the 

earth as a home for 

Dharma.

ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਧਰਮ ਕਮਾਣ ਦਾ 
ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।

328 7 iqsu ivic jIA 
jugiq ky rMg]

This Vich Jeea 

Jugath Kae Rang ||

Upon it, He placed the 

various species of 

beings.

ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ 

ਿੁਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂੰਗਾਂ ਦੇ ਿੀਵ 

(ਵੱਸਦੇ ਹਨ),

329 7 iqn ky nwm  
Anyk AnMq]

Thin Kae Naam 

Anaek Ananth ||

Their names are 

uncounted and 

endless.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ 

ਅਨਜਗਣਤ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ।

330 7 krmI krmI hoie 
vIcwru]

Karamee Karamee 

Hoe Veechaar ||

By their deeds and 

their actions, they 

shall be judged.

(ਇਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੂੰਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਜਨਬੇੜਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ
331 7 scw Awip scw 

drbwru]

Sachaa Aap 

Sachaa Dharabaar 

||

God Himself is True, 

and True is His Court.

(ਜਿਸ ਜਵਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਜਨਆਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ 

ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਭੀ 
ਸੱਚਾ ਹੈ।

332 7 iqQY sohin pMc 
prvwxu]

Thithhai Sohan 

Panch Paravaan ||

There, in perfect grace 

and ease, sit the self-

elect, the self-realized 

Saints.

ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਭਦੇ ਹਨ,

333 7 ndrI krim pvY 
nIswxu]

(nIswxu) inSwn Nadharee Karam 

Pavai Neesaan ||

They receive the Mark 

of Grace from the 

Merciful Lord.

ਅਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਬਖਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ (ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ) ਵਜਡਆਈ 

ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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334 7 kc pkweI EQY 
pwie]

Kach Pakaaee 

Outhhai Paae ||

The ripe and the 

unripe, the good and 

the bad, shall there be 

judged.

(ਇੱਥੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਅਖਵਾਣਾ ਜਕਸੇ 

ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ) 
ਕਜਚਆਈ ਪਜਕਆਈ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਮਲੂਮ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
335 7 nwnk gieAw 

jwpY jwie]34]
gieAw Naanak Gaeiaa 

Jaapai Jaae ||34||

O Nanak, when you go 

home, you will see 

this. ||34||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਦਰ 'ਤੇ ਜਗਆਂ ਹੀ ਸਮਝ 

ਅਉਂਦੀ ਹੈ (ਜਕ ਅਸਲ ਜਵਚ 

ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕੱਚਾ) 
॥੩੪॥

336 7 Drm KMf kw eyho 
Drmu]

Dhharam Khandd 

Kaa Eaeho 

Dhharam ||

This is righteous living 

in the realm of 

Dharma.

ਧਰਮ ਖੂੰਡ ਦਾ ਜਨਰਾ ਇਹੀ 
ਕਰਤੱਬ ਹੈ, (ਿੋ ਉੱਪਰ ਦੱਜਸਆ 

ਜਗਆ ਹੈ)।

337 7 igAwn KMf kw  
AwKhu krmu]

Giaan Khandd Kaa 

Aakhahu Karam ||

And now we speak of 

the realm of spiritual 

wisdom.

ਹੁਣ ਜਗਆਨ ਖੂੰਡ ਦਾ ਕਰਤੱਬ 

(ਭੀ) ਸਮਝ ਲਵੋ (ਿੋ ਅਗਲੀਆਂ 

ਤੁਕਾਂ ਜਵਚ ਹੈ)।

338 7 kyqy pvx pwxI 
vYsMqr kyqy kwn 
mhys]

(vYsMqr) A`gW[ kwn@ Kaethae Pavan 

Paanee Vaisanthar 

Kaethae Kaan 

Mehaes ||

So many winds, waters 

and fires; so many 

Krishnas and Shivas.

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਜਵਚ) ਕਈ ਪਿਕਾਰ ਦੇ ਪਉਣ, 

ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ 

ਜਕਿਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਜਸ਼ਵ ਹਨ।

339 7 kyqy brmy GwViq 
GVIAih rUp rMg 
ky vys]

(ky vys) keI vysW dy Kaethae Baramae 

Ghaarrath 

Gharreeahi Roop 

Rang Kae Vaes ||

So many Brahmas, 

fashioning forms of 

great beauty, adorned 

and dressed in many 

colors.

ਕਈ ਬਿਹਮੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ, ਕਈ 

ਰੂੰਗ ਤੇ ਕਈ ਵੇਸ ਹਨ।
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340 7 kyqIAw krmBUmI  
myr kyqy kyqy DU  
aupdys]

(DU) DrU Bgq jI[ 
krm-BUmI

Kaetheeaa Karam 

Bhoomee Maer 

Kaethae Kaethae 

Dhhoo Oupadhaes 

||

So many worlds and 

lands for working out 

karma. So very many 

lessons to be learned!

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਜਤ 

ਜਵਚ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ, 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਧੂਅ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ।

341 7 kyqy ieMd cMd sUr 
kyqy kyqy mMfl 
dys]

(ieMd) ieMdr dyvqy[ 
(sUr) sUrj

Kaethae Eindh 

Chandh Soor 

Kaethae Kaethae 

Manddal Dhaes ||

So many Indras, so 

many moons and suns, 

so many worlds and 

lands.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਇੂੰਦਰ ਦੇਵਤੇ, ਚੂੰਦਿਮਾ, 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੂਰਿ ਅਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਭਵਨ-ਚੱਕਰ ਹਨ।

342 7 kyqy isD buD nwQ 
kyqy kyqy dyvI 
vys]

Kaethae Sidhh 

Budhh Naathh 

Kaethae Kaethae 

Dhaevee Vaes ||

So many Siddhas and 

Buddhas, so many 

Yogic masters. So 

many goddesses of 

various kinds.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਜਸੱਧ ਹਨ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਬੁਧ 

ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਨਾਥ 

ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ 

ਪਜਹਰਾਵੇ ਹਨ।

343 7 kyqy dyv dwnv  
muin kyqy kyqy 
rqn smuMd]

Kaethae Dhaev 

Dhaanav Mun 

Kaethae Kaethae 

Rathan Samundh 

||

So many demi-gods 

and demons, so many 

silent sages. So many 

oceans of jewels.

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਜਵਚ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਦੈਂਤ 

ਹਨ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਮੁਨੀ ਹਨ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਰਤਨ ਤੇ (ਰਤਨਾਂ 
ਦੇ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹਨ।

344 7 kyqIAw KwxI  
kyqIAw bwxI kyqy 
pwq nirMd]

(pwq) pwqSwh[ 
(nirMd) rwjy

Kaetheeaa 

Khaanee 

Kaetheeaa Baanee 

Kaethae Paath 

Narindh ||

So many ways of life, 

so many languages. So 

many dynasties of 

rulers.

(ਿੀਵ-ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ) ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, (ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬੋਲੀਆਂ ਭੀ ਚਾਰ ਨਹੀਂ) ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਿੇ ਹਨ,
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345 7 kyqIAw surqI  
syvk kyqy nwnk  
AMqu n AMqu 
]35]

Kaetheeaa 

Surathee Saevak 

Kaethae Naanak 

Anth N Anth 

||35||

So many intuitive 

people, so many 

selfless servants. O 

Nanak, His limit has no 

limit! ||35||

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਜਧਆਨ 

ਹਨ (ਿ ੋਿੀਵ ਮਨ ਦੁਆਰਾ 
ਲਾਂਦੇ ਹਨ), ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੇਵਕ ਹਨ। 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੋਈ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ ॥੩੫॥

346 7 igAwn KMf mih  
igAwnu prcMfu]

(prcMfu) qyz bl vwlw Giaan Khandd 

Mehi Giaan 

Parachandd ||

In the realm of 

wisdom, spiritual 

wisdom reigns 

supreme.

ਜਗਆਨ ਖੂੰਡ ਜਵਚ (ਭਾਵ, 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਗਆਨ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ) ਜਗਆਨ ਹੀ ਬਲਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

347 7 iqQY nwd ibnod  
kof AnMdu]

(nwd) rwg[ (ibnod) 
Kyl[ (kof) kRoVW

Thithhai Naadh 

Binodh Kodd 

Anandh ||

The Sound-current of 

the Naad vibrates 

there, amidst the 

sounds and the sights 

of bliss.

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਮਾਨੋ) 

ਸਭ ਰਾਗਾਂ, ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਤੇ 

ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

348 8 srm KMf kI  
bwxI rUpu]

(srm) au~dm, l`jw[ 
(bwxI) bxwvt[ (rUpu) 
suMdrqw

Saram Khandd Kee 

Baanee Roop ||

In the realm of 

humility, the Word is 

Beauty.

ਉੱਦਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਨਾਵਟ 

ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਸ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਮਨ 

ਜਦਨੋ ਜਦਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

349 8 iqQY GwViq 
GVIAY bhuqu 
AnUpu]

(AnUp) suMdr Thithhai 

Ghaarrath 

Gharreeai Bahuth 

Anoop ||

Forms of 

incomparable beauty 

are fashioned there.

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਨਵੀਂ) 
ਘਾੜਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਬਹੁਤ 

ਸੋਹਣਾ ਘਜੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

350 8 qw kIAw glw  
kQIAw nw jwih]

g`lW Thaa Keeaa Galaa 

Kathheeaa Naa 

Jaahi ||

These things cannot 

be described.

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀਆਂ।
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351 8 jy ko khY ipCY 
pCuqwie]

Jae Ko Kehai 

Pishhai 

Pashhuthaae ||

One who tries to 

speak of these shall 

regret the attempt.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਬਆਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਜਪੱਛੋਂ ਪਛੁਤਾਉਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਜਬਆਨ ਕਰਨ 

ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

352 8 iqQY GVIAY  
suriq miq min 
buiD]

ishwrIAW lwau Thithhai Gharreeai 

Surath Math Man 

Budhh ||

The intuitive 

consciousness, 

intellect and 

understanding of the 

mind are shaped there.

ਉਸ ਜਮਹਨਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਤ 

ਘੜੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਸੁਰਤ 

ਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਿਾਗਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
353 8 iqQY GVIAY surw 

isDw kI 
suiD]36]

(surW) dyviqAW[ (su`iD) 
surqI

Thithhai Gharreeai 

Suraa Sidhhaa Kee 

Sudhh ||36||

The consciousness of 

the spiritual warriors 

and the Siddhas, the 

beings of spiritual 

perfection, are shaped 

there. ||36||

ਸਰਮ ਖੂੰਡ ਜਵਚ ਦੇਵਜਤਆਂ ਤੇ 

ਜਸੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਅਕਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩੬॥

354 8 krm KMf kI  
bwxI joru]

(krm) b^SS Karam Khandd 

Kee Baanee Jor ||

In the realm of karma, 

the Word is Power.

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ 
ਬਨਾਵਟ ਬਲ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਿਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਬਲ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰ 

ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਭਾਵ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ),

355 8 iqQY horu n koeI 
horu]

Thithhai Hor N 

Koee Hor ||

No one else dwells 

there,

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਦੂਿਾ 
ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ।
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356 8 iqQY joD mhw bl 
sUr]

Thithhai Jodhh 

Mehaabal Soor ||

Except the warriors of 

great power, the 

spiritual heroes.

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ(ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਹਨ ਉਹ) ਿੋਧੇ, ਮਹਾਂਬਲੀ ਤੇ 

ਸੂਰਮੇ ਹਨ।
357 8 iqn mih rwmu 

rihAw BrpUr]

Thin Mehi Raam 

Rehiaa Bharapoor 

||

They are totally 

fulfilled, imbued with 

the Lord's Essence.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਵਚ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

358 8 iqQY sIqo sIqw 
mihmw mwih]

(sIqo sIqw) proqw 
hoieAw[ sIqo sIqw: 
drimAwnw mIfIAm 
Bwrw bolo

Thithhai Seetho 

Seethaa Mehimaa 

Maahi ||

Myriads of Sitas are 

there, cool and calm in 

their majestic glory.

ਉਸ (ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼) ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਅੱਪੜੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਜਨਰੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਵਚ ਪਰੋਤਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

359 8 qw ky rUp n 
kQny jwih]

Thaa Kae Roop N 

Kathhanae Jaahi ||

Their beauty cannot 

be described.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਜਿਹੇ 

ਕੂੰਚਨ ਦੀ ਵੂੰ ਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਜਕ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ 

ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਹੀ 
ਨੂਰ ਜਲਸ਼ਕਦਾ ਹੈ)।

360 8 nw Eih mrih n 
Twgy jwih]

mr-ih Naa Ouhi Marehi 

N Thaagae Jaahi ||

Neither death nor 

deception comes to 

those,

(ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ) ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਠੱਗ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ,

361 8 ijn kY rwmu vsY 
mn mwih]

vsY: polw bolo Jin Kai Raam Vasai 

Man Maahi ||

Within whose minds 

the Lord abides.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

362 8 iqQY Bgq vsih  
ky loA]

(ky) keI[ (loA) lokW 
dy Bgq[ vs-ih: polw 
bolo

Thithhai Bhagath 

Vasehi Kae Loa ||

The devotees of many 

worlds dwell there.

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਕਈ 

ਭਵਣਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਿਨ ਵੱਸਦੇ 

ਹਨ,
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363 8 krih AnMdu scw 
min soie]

kr-ih Karehi Anandh 

Sachaa Man Soe ||

They celebrate; their 

minds are imbued 

with the True Lord.

ਿ ੋਸਦਾ ਜਖੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਮੌਿੂਦ) ਹੈ।
364 8 scKMif vsY 

inrMkwru]

Sach Khandd Vasai 

Nirankaar ||

In the realm of Truth, 

the Formless Lord 

abides.

ਸੱਚ ਖੂੰਡ ਜਵਚ (ਭਾਵ,ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ) ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਆਪ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

365 8 kir kir vyKY  
ndir inhwl]

Kar Kar Vaekhai 

Nadhar Nihaal ||

Having created the 

creation, He watches 

over it. By His Glance 

of Grace, He bestows 

happiness.

ਿ ੋਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਰਚ ਰਚ ਕੇ 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

366 8 iqQY KMf mMfl  
vrBMf]

(vrBMf) bRhmMf, mMflW 
dy smUh

Thithhai Khandd 

Manddal 

Varabhandd ||

There are planets, 

solar systems and 

galaxies.

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਭਾਵ, 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਰੂਪ 

ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ) 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਖੂੰਡ, ਮੂੰਡਲ 

ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਬਿਜਹਮੂੰਡ (ਜਦੱਸਦੇ 

ਹਨ, ਇਤਨੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਜਕ)

367 8 jy ko kQY q AMq 
n AMq]

Jae Ko Kathhai Th 

Anth N Anth ||

If one speaks of them, 

there is no limit, no 

end.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਦਾ ਕਥਨ 

ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਓੜਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ।

368 8 iqQY loA loA  
Awkwr]

(loA loA) keI lok 
Bvn

Thithhai Loa Loa 

Aakaar ||

There are worlds upon 

worlds of His Creation.

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਭਵਣ ਤੇ ਅਕਾਰ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ, 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ)
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369 8 ijv ijv hukmu  
iqvY iqv kwr]

Jiv Jiv Hukam 

Thivai Thiv Kaar ||

As He commands, so 

they exist.

ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਥਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਵਰਤਦੀ ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ)।

370 8 vyKY ivgsY kir 
vIcwru]

ivgsY: polw bolo Vaekhai Vigasai 

Kar Veechaar ||

He watches over all, 

and contemplating the 

creation, He rejoices.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਤੱਖ ਜਦਸੱਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀਚਾਰ 

ਕਰਕੇ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

371 8 nwnk kQnw  
krVw swru]37]

Naanak Kathhanaa 

Kararraa Saar 

||37||

O Nanak, to describe 

this is as hard as steel! 

||37||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 
ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 
ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ) ॥੩੭॥

372 8 jqu pwhwrw  
DIrju suinAwru]

(jqu) ieMdRIAW nMU kwbU c 
r`Kxw[jqu: polw bolo[ 
(pwhwrw) suinAwry dI 
dukwn[ 

Jath Paahaaraa 

Dhheeraj Suniaar 

||

Let self-control be the 

furnace, and patience 

the goldsmith.

(ਿੇ) ਿਤ-ਰੂਪ ਦੁਕਾਨ (ਹੋਵੇ), 
ਧੀਰਿ ਸੁਜਨਆਰਾ ਬਣੇ,
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373 8 Ahrix miq vydu 
hQIAwru]

(Ahrix) lohy dw ipMf 
ijs qy lohw ku`tIdw hY[ 
(vydu) igAwn[Ahrix: 
Ah mukqw bol ky, rix 
xwxy nMU ishwrI lw ky, 
Ah-rix bolo[ hQI-
Awru: Q`Qy dI ibhwrI 
d`b ky bolo, hwhy qy 
ADk nhIN lwauxw[

Aharan Math 

Vaedh Hathheeaar 

||

Let understanding be 

the anvil, and spiritual 

wisdom the tools.

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ 

ਅਜਹਰਣ ਹੋਵੇ, (ਉਸ ਮਤ-

ਅਜਹਰਣ ਉੱਤੇ) ਜਗਆਨ ਹਥੌੜਾ 
(ਵੱਿ)ੇ।

374 8 Bau Klw Agin 
qp qwau]

(K`lw) DONkxI A`g 
BKwaux vwlI[ suinAwr 
dw ie`ko hI K`lw huMdw 
hY[ KlW nhIN krnw, 
KlW dw ArQ mUrKW hY[ 
K`lw

Bho Khalaa Agan 

Thap Thaao ||

With the Fear of God 

as the bellows, fan the 

flames of tapa, the 

body's inner heat.

(ਿੇ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਡਰ 

ਧੌਂਕਣੀ (ਹੋਵੇ), ਘਾਲ-ਕਮਾਈ 

ਅੱਗ (ਹੋਵੇ),

375 8 BWfw Bwau AMimRqu 
iqqu Fwil]

iqqu: drimAwnw 
mIfIAm Bwrw bolo

Bhaanddaa Bhaao 

Anmrith Thith 

Dtaal ||

In the crucible of love, 

melt the Nectar of the 

Name,

ਪਿੇਮ ਕੁਠਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ (ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਉਸ (ਕੁਠਾਲੀ) ਜਵਚ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਮ 

ਗਲਾਵੋ।

376 8 GVIAY sbdu scI 
tkswl]

tkswl: polw bolo Gharreeai Sabadh 

Sachee Ttakasaal 

||

And mint the True 

Coin of the Shabad, 

the Word of God.

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ) ਸੱਚੀ 
ਟਕਸਾਲ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦਾ) 
ਸ਼ਬਦ ਘਜੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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377 8 ijn kau ndir 
krmu iqn kwr]

Jin Ko Nadhar 

Karam Thin Kaar ||

Such is the karma of 

those upon whom He 

has cast His Glance of 

Grace.

ਇਹ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

378 8 nwnk ndrI  
ndir 
inhwl]38]

Naanak Nadharee 

Nadhar Nihaal 

||38||

O Nanak, the Merciful 

Lord, by His Grace, 

uplifts and exalts 

them. ||38||

ਜਿੂੰ ਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਕਿਪਾ-ਜਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 

ਜਨਹਾਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩੮॥{8}

379 8 sloku] slok: s`sw mukqw svwr 
ky bolo, hoVw bol ky, k`ky 
AONkV sMkoc ky lwau[ 
(m-h`qu) v`fI[ 
mwqw:polw bolo

Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ

380 8 pvxu gurU pwxI 
ipqw mwqw Driq 
mhqu]

Pavan Guroo 

Paanee Pithaa 

Maathaa 

Dhharath Mehath 

||

Air is the Guru, Water 

is the Father, and 

Earth is the Great 

Mother of all.

ਪਿਾਣ (ਸਰੀਰਾਂ ਲਈ ਇਉਂ ਹਨ 

ਜਿਵੇਂ) ਗੁਰੂ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ 
ਲਈ) ਹੈ। ਪਾਣੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ) ਜਪਉ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ (ਸਭ 

ਦੀ) ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਹੈ।
381 8 idvsu rwiq duie  

dweI dwieAw  
KylY sgl jgqu]

K@ylY[ j`g-qu Dhivas Raath Dhue 

Dhaaee Dhaaeiaa 

Khaelai Sagal 

Jagath ||

Day and night are the 

two nurses, in whose 

lap all the world is at 

play.

ਜਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਜਖਡਾਵਾ 
ਤੇ ਜਖਡਾਵੀ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ 

ਖੇਡ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਸੌਣ ਜਵਚ 

ਅਤੇ ਜਦਨੇ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਜਵਚ 

ਪਰਚੇ ਪਏ ਹਨ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 81 Published: March 06/ 2014



382 8 cMigAweIAw 
buirAweIAw vwcY 
Drmu hdUir]

(vwcY) prKy Changiaaeeaa 

Buriaaeeaa 

Vaachai Dhharam 

Hadhoor ||

Good deeds and bad 

deeds-the record is 

read out in the 

Presence of the Lord 

of Dharma.

ਧਰਮਰਾਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ) ਚੂੰ ਗੇ ਤੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ।

383 8 krmI Awpo 
AwpxI ky nyVY ky 
dUir]

Karamee Aapo 

Aapanee Kae 

Naerrai Kae Dhoor 

||

According to their own 

actions, some are 

drawn closer, and 

some are driven 

farther away.

ਆਪੋ ਆਪਣ ੇ(ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ) ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ 

ਿੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

384 8 ijnI nwmu 
iDAwieAw gey 
mskiq Gwil]

(m-s`kiq) Gwl kmweI Jinee Naam 

Dhhiaaeiaa Geae 

Masakath Ghaal ||

Those who have 

meditated on the 

Naam, the Name of 

the Lord, and 

departed after having 

worked by the sweat 

of their brows

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਨਤ ਸਿਲੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।

385 8 nwnk qy muK 
aujly kyqI CutI 
nwil]1]

au~jly[ ky~qI[ Cu`tI[ Naanak Thae 

Mukh Oujalae 

Kaethee Shhuttee 

Naal ||1||

-O Nanak, their faces 

are radiant in the 

Court of the Lord, and 

many are saved along 

with them! ||1||

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ) 

ਉਹ ਉੱਿਲ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਅਤੇ (ਹੋਰ ਭੀ) ਕਈ ਿੀਵ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ 

ਕੇ) ("ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਜਲ" ਢਾਹ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ 

ਹੋ ਗਏ ਹਨ ॥੧॥
386 8 sodru rwgu Awsw 

mhlw 1

So Dhar Raag 

Aasaa Mehalaa 1

So Dar ~ That Door. 

Raag Aasaa, First Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਸੋ-ਦਰ'।
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387 8 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

388 8 so dru qyrw kyhw  
so Gru kyhw ijqu 
bih srb smwly]

ijqu: drimAwnw 
mIfIAm Bwrw bolo[ 
sm`wly

So Dhar Thaeraa 

Kaehaa So Ghar 

Kaehaa Jith Behi 

Sarab Samaalae ||

Where is That Door of 

Yours, and where is 

That Home, in which 

You sit and take care 

of all?

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਉਹ ਘਰ ਅਤੇ 

(ਉਸ ਘਰ ਦਾ) ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਚਰਿ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

389 8 vwjy qyry nwd 
Anyk AsMKw kyqy 
qyry vwvxhwry]

(nwd) Dun[ (vwvxhwry) 
vjwaux vwly[ v`wjy[ 
ky~qy

Vaajae Thaerae 

Naadh Anaek 

Asankhaa Kaethae 

Thaerae 

Vaavanehaarae ||

The Sound-current of 

the Naad vibrates 

there for You, and 

countless musicians 

play all sorts of 

instruments there for 

You.

(ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ 

ਜਵਚ) ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਅਣਜਗਣਤ 

ਵਾਿ ੇਤੇ ਰਾਗ ਹਨ; ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ 
ਿੀਵ (ਉਹਨਾਂ ਵਾਜਿਆਂ ਨੂੂੰ ) 

ਵਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

390 8 kyqy qyry rwg 
prI isau 
khIAih kyqy qyry 
gwvxhwry]

(prI) rwgxIAW[ khI-
Aih: A mukqw bol ky, 
hwhy ishwrI lwau[

Kaethae Thaerae 

Raag Paree Sio 

Keheeahi Kaethae 

Thaerae 

Gaavanehaarae ||

There are so many 

Ragas and musical 

harmonies to You; so 

many minstrels sing 

hymns of You.

ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ 
ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੀਵ (ਇਹਨਾਂ ਰਾਗ-

ਰਾਗਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੂੰ ) 

ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ (ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ)।
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391 8 gwvin quDno 
pvxu pwxI 
bYsMqru gwvY 
rwjwDrmu duAwry]

Gaavan 

Thudhhano Pavan 

Paanee Baisanthar 

Gaavai Raajaa 

Dhharam 

Dhuaarae ||

Wind, water and fire 

sing of You. The 

Righteous Judge of 

Dharma sings at Your 

Door.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ 

(ਆਜਦਕ ਤੱਤ) ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ 
ਰਹੇ ਹਨ (ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ)। ਧਰਮ ਰਾਿ 

(ਤੇਰੇ) ਦਰ ਤੇ (ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ) ਗਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

392 8 gwvin quDno icqu 
gupqu iliK 
jwxin iliK 
iliK Drmu 
bIcwry]

gw-vin: nMny ishwrI 
lwau[ ic`qu

Gaavan 

Thudhhano Chith 

Gupath Likh 

Jaanan Likh Likh 

Dhharam 

Beechaarae ||

Chitr and Gupt, the 

angels of the 

conscious and the 

subconscious who 

keep the record of 

actions, and the 

Righteous Judge of 

Dharma who reads 

this record, sing of You.

ਉਹ ਜਚੱਤਰ ਗੁਪਤ ਭੀ ਿੋ 
(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਲੇਖੇ) ਜਲਖਣ ੇਿਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਲਖੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਰਾਿ 

ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

393 8 gwvin quDno 
eIsru bRhmw dyvI  
sohin qyry sdw 
svwry]

bRYhmw nhIN bolxw, bR-h 
mukqy bol ky, bRhmw bolo

Gaavan 

Thudhhano Eesar 

Brehamaa 

Dhaevee Sohan 

Thaerae Sadhaa 

Savaarae ||

Shiva, Brahma and the 

Goddess of Beauty, 

ever adorned by You, 

sing of You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਜਸ਼ਵ 

ਅਤੇ ਬਿਹਮਾ (ਆਜਦਕ ਦੇਵਤੇ) 

ਿ ੋਤੇਰੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਦਾ 
(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ)।
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394 8 gwvin quDno ieMdR  
ieMdRwsix bYTy  
dyviqAw dir 
nwly]

(ieMdRwsix) ieMdR dy 
Awsx qy

Gaavan 

Thudhhano Eindhr 

Eindhraasan 

Baithae 

Dhaevathiaa Dhar 

Naalae ||

Indra, seated on His 

Throne, sings of You, 

with the deities at 

Your Door.

ਕਈ ਇੂੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ 
ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਸਮੇਤ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ 
ਰਹੇ ਹਨ (ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ)।

395 8 gwvin quDno isD 
smwDI AMdir  
gwvin quDno swD 
bIcwry]

Gaavan 

Thudhhano Sidhh 

Samaadhhee 

Andhar Gaavan 

Thudhhano 

Saadhh 

Beechaarae ||

The Siddhas in 

Samaadhi sing of You; 

the Saadhus sing of 

You in contemplation.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਸੱਧ ਲੋਕ ਸਮਾਧੀਆਂ 

ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ 

ਿਨ (ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ 

ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।

396 9 gwvin quDno jqI 
sqI sMqoKI  
gwvin quDno vIr 
krwry]

(krwry) qkVy[ (vIr) 
sUrmy[ jqI sqI: poly 
bolo

Gaavan 

Thudhhano Jathee 

Sathee 

Santhokhee 

Gaavan 

Thudhhano Veer 

Karaarae ||

The celibates, the 

fanatics, and the 

peacefully accepting 

sing of You; the 

fearless warriors sing 

of You.

ਿਤੀ, ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਬੂੰ ਦੇ 

ਭੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਤਕੜੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀਆਂ 

ਹੀ ਵਜਡਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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397 9 gwvin quDno  
pMifq pVin 
rKIsur jugu jugu 
vydw nwly]

ij`Qy pV@n dw ArQ bxy, 
au~Qy pV@y, pV@n VwVw 
Bwrw krnw, Bwv VwVy 
nMU hlMq lwauxw[ ij`Qy 
pVy pVn pYx dw ArQ 
bxy au~Qy VwVy nMU hlMq 
nhIN lwauxw[ pV@in, 
j`ugu

Gaavan 

Thudhhano 

Panddith Parran 

Rakheesur Jug Jug 

Vaedhaa Naalae ||

The Pandits, the 

religious scholars who 

recite the Vedas, with 

the supreme sages of 

all the ages, sing of 

You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਪੂੰ ਜਡਤ ਅਤੇ ਮਹਾ 
ਜਰਖੀ ਿੋ (ਵੇਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੜਹਦੇ ਹਨ, 

ਵੇਦਾਂ ਸਣੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਿਸ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ।

398 9 gwvin quDno 
mohxIAw mnu 
mohin surgu mCu 
pieAwly]

(mohxIAw) Ap`CrW[ 
(m`Cu) mwq lok[ p-
ieAwly: p`py ishwrI 
nhIN mukqw bolo[(p-
ieAwly) pqwl lok

Gaavan 

Thudhhano 

Mohaneeaa Man 

Mohan Surag 

Mashh Paeiaalae 

||

The Mohinis, the 

enchanting heavenly 

beauties who entice 

hearts in paradise, in 

this world, and in the 

underworld of the 

subconscious, sing of 

You.

ਸੁੂੰ ਦਰ ਇਸਤਿੀਆਂ ਿੋ (ਆਪਣੀ 
ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, (ਭਾਵ, ਤੇਰੀ 
ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ)। ਸੁਰਗ-ਲੋਕ, 

ਮਾਤ-ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਤਾਲ-ਲੋਕ 

(ਭਾਵ, ਸੁਰਗ ਮਾਤ ਅਤੇ 

ਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀਆ ਿੂੰਤ) 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ।
399 9 gwvin quDno  

rqn aupwey qyry  
ATsiT qIrQ 
nwly]

(A`Ts`iT) ATwht Gaavan 

Thudhhano 

Rathan Oupaaeae 

Thaerae Athasath 

Theerathh Naalae 

||

The celestial jewels 

created by You, and 

the sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage, 

sing of You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਰਤਨ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ 
ਸਮੇਤ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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400 9 gwvin quDno joD 
mhw bl sUrw  
gwvin quDno 
KwxI cwry]

(joD) joDy[ (KwxI cwry) 
cwry KwxIAW AMfj jyrj 
syqj auqBuj dy jIv 
Bwv swrI isRStI

Gaavan 

Thudhhano Jodhh 

Mehaabal Sooraa 

Gaavan 

Thudhhano 

Khaanee Chaarae 

||

The brave and mighty 

warriors sing of You. 

The spiritual heroes 

and the four sources 

of creation sing of You.

ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਿੋਧੇ ਅਤੇ 

ਸੂਰਮੇ (ਤੇਰਾ ਜਦੱਤਾ ਬਲ ਜਵਖਾ 
ਕੇ) ਤੇਰੀ ਹੀ (ਤਾਕਤ ਦੀ) 
ਜਸਫ਼ਜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਹਾਂ 
ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਤੈਨੂੂੰ  
ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

401 9 gwvin quDno KMf 
mMfl bRhmMfw  
kir kir rKy qyry 
Dwry]

bRYhmMfw nhIN kihxw, bR-
h mukqy bol ky bRh-mMfw 
bolo

Gaavan 

Thudhhano 

Khandd Manddal 

Brehamanddaa 

Kar Kar Rakhae 

Thaerae Dhhaarae 

||

The worlds, solar 

systems and galaxies, 

created and arranged 

by Your Hand, sing of 

You.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਖੂੰਡ ਤੇ ਮੂੰਡਲ, ਿੋ ਤੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਟਕਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, 

ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

402 9 syeI quDno gwvin  
jo quDu Bwvin rqy 
qyry Bgq rswly]

(rswly) rsW dy Gr[ r`qy Saeee Thudhhano 

Gaavan Jo Thudhh 

Bhaavan Rathae 

Thaerae Bhagath 

Rasaalae ||

They alone sing of 

You, who are pleasing 

to Your Will. Your 

devotees are imbued 

with Your Sublime 

Essence.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਅਸਲ ਜਵਚ ਉਹੀ 
ਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸਿਲ 

ਹੈ) ਿ ੋਤੇਰੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ 

ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਸੀਏ ਭਗਤ 

ਹਨ, ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
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403 9 hoir kyqy quDno 
gwvin sy mY 
iciq n Awvin  
nwnku ikAw 
bIcwry]

Hor Kaethae 

Thudhhano 

Gaavan Sae Mai 

Chith N Aavan 

Naanak Kiaa 

Beechaarae ||

So many others sing of 

You, they do not come 

to mind. O Nanak, 

how can I think of 

them all?

ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿੋ 
ਮੈਥੋਂ ਜਗਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ। 
(ਭਲਾ, ਇਸ ਜਗਣਤੀ ਬਾਰੇ) 

ਨਾਨਕ ਕੀਹ ਜਵਚਾਰ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨਾਨਕ ਇਹ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ-ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

404 9 soeI soeI sdw 
scu swihbu swcw 
swcI nweI]

(nweI) vifAweI Soee Soee Sadhaa 

Sach Saahib 

Saachaa Saachee 

Naaee ||

That True Lord is True, 

forever True, and True 

is His Name.

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 

ਭੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

405 9 hY BI hosI jwie 
n jwsI rcnw 
ijin rcweI]

BI nUM b`bw Bwrw bHI nhIN 
bolxw, sw& B`Bw bolo

Hai Bhee Hosee 

Jaae N Jaasee 

Rachanaa Jin 

Rachaaee ||

He is, and shall always 

be. He shall not 

depart, even when 

this Universe which He 

has created departs.

ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ।

406 9 rMgI rMgI BwqI  
kir kir ijnsI  
mwieAw ijin 
aupweI]

(BwqI) BWqW dI[ 
(ijnsI) iksmW dI

Rangee Rangee 

Bhaathee Kar Kar 

Jinasee Maaeiaa 

Jin Oupaaee ||

He created the world, 

with its various colors, 

species of beings, and 

the variety of Maya.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਕਈ ਰੂੰਗਾਂ 
ਜਕਸਮਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਰਚ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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407 9 kir kir dyKY  
kIqw Awpxw  
ijau iqs dI 
vifAweI]

Kar Kar Dhaekhai 

Keethaa Aapanaa 

Jio This Dhee 

Vaddiaaee ||

Having created the 

creation, He watches 

over it Himself, by His 

Greatness.

ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

408 9 jo iqsu BwvY soeI 
krsI iPir hukmu 
n krxw jweI]

Jo This Bhaavai 

Soee Karasee Fir 

Hukam N Karanaa 

Jaaee ||

He does whatever He 

pleases. No one can 

issue any order to Him.

ਿ ੋਕੁਝ ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਜਵਖਾ ਸਕਦਾ 
(ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਆਖ ਸਕਦਾ 'ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ 

ਕਰ')।

409 9 so pwiqswhu swhw 
piqswihbu nwnk  
rhxu rjweI]1]

piq-swihbu: polw bolo[ 
rh-xu

So Paathisaahu 

Saahaa 

Pathisaahib 

Naanak Rehan 

Rajaaee ||1||

He is the King, the King 

of kings, the Supreme 

Lord and Master of 

kings. Nanak remains 

subject to His Will. 

||1||

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ) 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਾਜਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ 
ਭੀ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਿਬਦਾ ਹੈ ॥੧॥{9}

410 9 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

411 9 suix vfw AwKY 
sBu koie]

v`fw Sun Vaddaa 

Aakhai Sabh Koe ||

Hearing of His 

Greatness, everyone 

calls Him Great.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ (ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਜਸਰਫ਼) ਸੁਣ ਕੇ (ਹੀ) ਆਖ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਵੱਡਾ 
ਹੈਂ।
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412 9 kyvfu vfw fITw 
hoie]

kyv`fu Kaevadd Vaddaa 

Ddeethaa Hoe ||

But just how Great His 

Greatness is-this is 

known only to those 

who have seen Him.

ਪਰ ਤੂੂੰ  ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ (ਜਕਤਨਾ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ?) ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ (ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਦੱਜਸਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈਂ)।
413 9 kImiq pwie n 

kihAw jwie]

Keemath Paae N 

Kehiaa Jaae ||

His Value cannot be 

estimated; He cannot 

be described.

ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ 

ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

414 9 khxY vwly qyry  
rhy smwie]1]

(smwie) msq, 
lIn[khxY: k`ky mukqy 
nUM dulwvW nhIN 
lwauxIAW, kh-xY bolo

Kehanai Vaalae 

Thaerae Rehae 

Samaae ||1||

Those who describe 

You, Lord, remain 

immersed and 

absorbed in You. ||1||

ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਆਖਣ ਵਾਲੇ 

(ਆਪਾ ਭੁੱ ਲ ਕੇ) ਤੇਰੇ ਜਵਚ (ਹੀ) 
ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

415 9 vfy myry swihbw  
gihr gMBIrw 
guxI ghIrw]

(gihr) inrh`l[ 
(gMBIrw) fUMGy[ 
(ghIrw)^zwnw

Vaddae Maerae 

Saahibaa Gehir 

Ganbheeraa 

Gunee Geheeraa 

||

O my Great Lord and 

Master of 

Unfathomable Depth, 

You are the Ocean of 

Excellence.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  (ਮਾਨੋ, 

ਇਕ) ਡੂੂੰ ਘਾ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  
ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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416 9 koie n jwxY qyrw 
kyqw kyvfu 
cIrw]1]rhwau]

KMf pqwl AsMK; mY. 
gxq n hoeI] Anuswr 
AsMK KMf pqwl dI 
(cIrw) (]) h`d 
(rhwau) ivsrwm, tyk, 
sQweI, vw irdy rUpI 
Kyq c nwm rhwau 
bIjxw kro[ vfy myry 
swihbw; gihr gMBIrw 
guxI ghIrw] jI c sdw 
lIx (rhwau) rho[ nwm 
c mn (rhwau) itkwau[ 
(rhwau) snwBI tIkw, 
ijvyN nwBI pyt dy ivcwly 
huMdI hY, ieauN swry sbd 
dw isDWq, rhwau dIAW 
qukW c huMdw hY[ rhwau 
dIAW qukW dy ArQ 
krky, Pyr sbd dy 
ArQ AwrMB krny 
krky, ArQ sp`St huMdy 

Koe N Jaanai 

Thaeraa Kaethaa 

Kaevadd Cheeraa 

||1|| Rehaao ||

No one knows the 

extent or the vastness 

of Your Expanse. 

||1||Pause||

ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ 

ਤੇਰਾ ਜਕਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਵਸਥਾਰ 

ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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417 9 siB surqI imil  
suriq kmweI]

siB: ishwrI lwau[ 
imil: l`ly ishwrI bolo

Sabh Surathee Mil 

Surath Kamaaee ||

All the intuitives met 

and practiced intuitive 

meditation.

(ਤੂੂੰ  ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ-ਇਹ ਗੱਲ 

ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ) ਸਮਾਧੀਆਂ 

ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਪਿਜਸੱਧ ਿੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਧਆਨ 

ਿੋੜਨ ਦੇ ਿਤਨ ਕੀਤੇ , ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿਤਨ ਕੀਤੇ।
418 9 sB kImiq imil  

kImiq pweI]
kImiq: q`qy ishwrI Sabh Keemath Mil 

Keemath Paaee ||

All the appraisers met 

and made the 

appraisal.

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿਜਸੱਧ (ਸ਼ਾਸਤਿ-
ਵੇਿੱਤਾ) ਜਵਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ 

ਜਵਚ ਇਕ ਦੂਿੇ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਲੈ 

ਕੇ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ 

ਹਸਤੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ,

419 9 igAwnI iDAwnI  
gur gurhweI]

(gur) v`fy muin dyvqy, 
(gur+hweI) gur 
dyviqAW nUM hweI nws 
krn vwly dYNq

Giaanee 

Dhhiaanee Gur 

Gurehaaee ||

The spiritual teachers, 

the teachers of 

meditation, and the 

teachers of teachers

()

420 9 khxu n jweI  
qyrI iqlu 
vifAweI]2]

iqlu: polw bolo Kehan N Jaaee 

Thaeree Thil 

Vaddiaaee ||2||

-they cannot describe 

even an iota of Your 

Greatness. ||2||

ਪਰ ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਦਾ ਇਕ 

ਜਤਲ ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਜਹੱਸਾ ਨਹੀਂ 
ਦੱਸ ਸਕੇ ॥੨॥

421 9 siB sq siB qp  
siB 
cMigAweIAw]

sq, qp: poly bolo Sabh Sath Sabh 

Thap Sabh 

Changiaaeeaa ||

All Truth, all austere 

discipline, all goodness,

(ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਕੀਹ ਤੇ ਜਸਧ 

ਿੋਗੀ ਕੀਹ? ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ 

ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਲਾ ਸਜਕਆ, ਪਰ ਜਵਚਾਰਵਾਨਾਂ 
ਦੇ) ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਕੂੰਮ;
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422 9 isDw purKw 
kIAw  
vifAweIAw]

Sidhhaa Purakhaa 

Keeaa 

Vaddiaaeeaa ||

All the great 

miraculous spiritual 

powers of the Siddhas

ਸਾਰੇ ਤਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਜਸੱਧਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ (ਜਰੱਧੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ 

ਆਜਦਕ) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੂੰਮ;

423 9 quDu ivxu isDI  
iknY n pweIAw]

Thudhh Vin 

Sidhhee Kinai N 

Paaeeaa ||

Without You, no one 

has attained such 

powers.

ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਤੇਰੀ ਸਹੈਤਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਾਸਲ 

ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

424 9 krim imlY nwhI 
Twik 
rhweIAw]3]

(krim) ikRpw[ (Twik) 
rokIAW

Karam Milai 

Naahee Thaak 

Rehaaeeaa ||3||

They are received only 

by Your Grace. No one 

can block them or stop 

their flow. ||3||

(ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਧੀ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਈ ਹੈ) ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਉਸ ਪਿਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ ਰੋਕ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਜਕਆ ॥੩॥
425 9 AwKx vwlw  

ikAw vycwrw]

Aakhan Vaalaa 

Kiaa Vaechaaraa ||

What can the poor 

helpless creatures do?

ਿੀਵ ਦੀ ਕੀਹ ਪਾਂਇਆਂ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਬਆਨ ਕਰ 

ਸਕੇ?

426 9 isPqI Bry qyry 
BMfwrw]

Sifathee Bharae 

Thaerae 

Bhanddaaraa ||

Your Praises are 

overflowing with Your 

Treasures.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ (ਮਾਨੋ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।

427 9 ijsu qU dyih iqsY 
ikAw cwrw]

(cwrw) zor Jis Thoo Dhaehi 

Thisai Kiaa 

Chaaraa ||

Those, unto whom 

You give-how can they 

think of any other?

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ; 
ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ ਰੁਕਾਵਟ 

ਪਾਣ ਲਈ ਜਕਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਚੱਲ ਸਕਦਾ,
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428 9 nwnk scu 
svwrxhwrw]4]2
]

(svwrxhwrw)svwrn 
vwly

Naanak Sach 

Savaaranehaaraa 

||4||2||

O Nanak, the True One 

embellishes and 

exalts. ||4||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਉਸ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) 

ਨੂੂੰ  ਸੂੰਵਾਰਨ ਵਾਲਾ (ਆਪ) ਹੈਂ 
॥੪॥੨॥{9}

429 9 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

430 9 AwKw jIvw ivsrY 
mir jwau]

Aakhaa Jeevaa 

Visarai Mar Jaao ||

Chanting it, I live; 

forgetting it, I die.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਮੈਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਤਉਂ 

ਜਤਉਂ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। (ਪਰ 

ਿਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
431 9 AwKix AauKw  

swcw nwau]

Aakhan Aoukhaa 

Saachaa Naao ||

It is so difficult to 

chant the True Name.

(ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ-ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਔਖਾ (ਕੂੰਮ ਿਾਪਦਾ ਹੈ)।

432 9 swcy nwm kI  
lwgY BUK]

Saachae Naam 

Kee Laagai Bhookh 

||

If someone feels 

hunger for the True 

Name,

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

433 9 auqu BUKY Kwie 
clIAih dUK]1]

(auqu) aus[ auqu: 
drimAwnw mIfIAm 
Bwrw bolo[ c`lI-Aih 
AYVw mukqw hwhy 
ishwrI[

Outh Bhookhai 

Khaae Chaleeahi 

Dhookh ||1||

That hunger shall 

consume his pain. 

||1||

ਉਸ ਤਾਂਘ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਭੋਿਨ) ਖਾ ਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
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434 9 so ikau ivsrY  
myrI mwie]

So Kio Visarai 

Maeree Maae ||

How can I forget Him, 

O my mother?

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ 

ਜਕ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਭੀ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ।
435 9 swcw swihbu swcY 

nwie]1]rhwau]

Saachaa Saahib 

Saachai Naae 

||1|| Rehaao ||

True is the Master, 

True is His Name. 

||1||Pause||

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੀਏ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਉਹ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਲਕ (ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

436 9 swcy nwm kI  
iqlu vifAweI]

iqlu:polw bolo Saachae Naam 

Kee Thil 

Vaddiaaee ||

Trying to describe 

even an iota of the 

Greatness of the True 

Name,

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਤਾ ਜਿਤਨੀ ਭੀ 
ਮਜਹਮਾ…

437 9 AwiK Qky kImiq 
nhI pweI]

Q`ky[ kImiq q`qy 
ishwrI bolo

Aakh Thhakae 

Keemath Nehee 

Paaee ||

People have grown 

weary, but they have 

not been able to 

evaluate it.

ਜਬਆਨ ਕਰ ਕੇ (ਸਾਰੇ ਿੀਵ) 

ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ (ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ)। ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਦੱਸ ਸਜਕਆ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਕਹੜੀ 
ਹਸਤੀ ਹੈ।

438 9 jy siB imil kY  
AwKx pwih]

Jae Sabh Mil Kai 

Aakhan Paahi ||

Even if everyone were 

to gather together and 

speak of Him,

ਿ ੇ(ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ 

ਰਲ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ) 

ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ 

ਕਰਨ,
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439 9 vfw n hovY Gwit 
n jwie]2]

Vaddaa N Hovai 

Ghaatt N Jaae 

||2||

He would not become 

any greater or any 

lesser. ||2||

ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਭੂ (ਆਪਣ ੇਅਸਲੇ 

ਨਾਲੋਂ) ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ (ਤੇ, 

ਿ ੇਕੋਈ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਨਾਹ ਕਰੇ), ਤਾਂ ਉਹ (ਅੱਗੇ 

ਨਾਲੋਂ) ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ। (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਲਾਲਚ 

ਨਹੀਂ) ॥੨॥
440 9 nw Ehu mrY n 

hovY sogu]
Ehu: hoVw lMbw, hwhy 
AONkV sMkoco

Naa Ouhu Marai N 

Hovai Sog ||

That Lord does not 

die; there is no reason 

to mourn.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਨਾਹ ਹੀ (ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਸੋਗ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
441 9 dydw rhY n cUkY 

Bogu]
(cUkY) mukdy, aukdy, 
Bu`ldy nhIN

Dhaedhaa Rehai N 

Chookai Bhog ||

He continues to give, 

and His Provisions 

never run short.

ਉਹ ਸਦਾ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ 

ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਕਦੇ ਮੱੁਕਦਾ 
ਨਹੀਂ (ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 
ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁਕਦੀਆਂ 

ਨਹੀਂ)।
442 9 guxu eyho horu nwhI 

koie]

Gun Eaeho Hor 

Naahee Koe ||

This Virtue is His 

alone; there is no 

other like Him.

ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

443 9 nw ko hoAw nw ko 
hoie]3]

Naa Ko Hoaa Naa 

Ko Hoe ||3||

There never has been, 

and there never will 

be. ||3||

(ਉਸ ਵਰਗਾ ਅਿ ੇਤਕ) ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਹ ਕਦੇ 

ਹੋਵੇਗਾ ॥੩॥
444 9 jyvfu Awip qyvf 

qyrI dwiq]

Jaevadd Aap 

Thaevadd Thaeree 

Dhaath ||

As Great as You 

Yourself are, O Lord, 

so Great are Your Gifts.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਤਨਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੈਂ ਉਤਨੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੇਰੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼।

445 10 ijin idnu kir 
kY kIqI rwiq]

Jin Dhin Kar Kai 

Keethee Raath ||

The One who created 

the day also created 

the night.

(ਤੂੂੰ  ਐਸਾ ਹੈਂ) ਜਿਸ ਨੇ ਜਦਨ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਈ 

ਹੈ।
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446 10 Ksmu ivswrih qy 
kmjwiq]

(kmjwiq) nIc Khasam Visaarehi 

Thae Kamajaath ||

Those who forget their 

Lord and Master are 

vile and despicable.

ਿ ੋ(ਅਜਿਹੇ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

447 10 nwnk nwvY bwJu  
snwiq]4]3]

(snwiq) nIc qoN nIc 
kMm krn vwlI nIc jwq

Naanak Naavai 

Baajh Sanaath 

||4||3||

O Nanak, without the 

Name, they are 

wretched outcasts. 

||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ 

ਿੀਵ (ਹੀ) ਨੀਚ ਹਨ 

॥੪॥੩॥{9}

448 10 rwgu gUjrI mhlw 
4]

gUjrI: dlYNkVy pUry 
lwau[ 

Raag Goojaree 

Mehalaa 4 ||

Raag Goojaree, Fourth 

Mehl:

449 10 hir ky jn  
siqgur sq 
purKw ibnau 
krau gur pwis]

(siqgur) s`cy gurU[ 
ij`Qy BI siqgur Awvy qW 
s`iqgur bolxw[ (s`q) 
s`c[ij`Qy siq dw ArQ 
s`c bxy EQy s`q ADk 
lw ky bolo[ ij`Qy sq 
rsW dw sq, jq sq 
Awvy,: polw bolxw[ 
(ibnau) bynqI[ ibnau: 
nMny nUM hoVw nhIN, nMnw 
mukqw bol ky aUVy AONkV 
lwau[ krau: kro nhIN 
aucwrnw[

Har Kae Jan 

Sathigur 

Sathapurakhaa 

Bino Karo Gur 

Paas ||

O humble servant of 

the Lord, O True Guru, 

O True Primal Being: I 

offer my humble 

prayer to You, O Guru.

ਹੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰੂ! ਹੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਭਗਤ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ! 

ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
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450 10 hm kIry ikrm  
siqgur srxweI  
kir dieAw nwmu 
prgwis]1]

(kIry)kIVy[ (ikrm) 
Coty qoN Coty, AqI bRIk 
ikrm huMdy hn, jo 
KurdbIn nwl idsdy 
hn[ AqI hI inmRqw 
nwl Awpxy Awp nUM kIry 
ikrm ikhw hY

Ham Keerae Kiram 

Sathigur 

Saranaaee Kar 

Dhaeiaa Naam 

Paragaas ||1||

I am a mere insect, a 

worm. O True Guru, I 

seek Your Sanctuary. 

Please be merciful, 

and bless me with the 

Light of the Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਜਨਮਾਣਾ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ॥੧॥

451 10 myry mIq gurdyv  
mokau rwm nwmu 
prgwis]

(prgwis) pRgt Maerae Meeth 

Guradhaev Mo Ko 

Raam Naam 

Paragaas ||

O my Best Friend, O 

Divine Guru, please 

enlighten me with the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ ਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਚਾਨਣ ਬਖ਼ਸ਼।

452 10 gurmiq nwmu myrw 
pRwn sKweI hir 
kIriq hmrI 
rhrwis]1]rhwau
]

(sKweI) swQI[ 
(rhrwis) rIqI mrXwdw

Guramath Naam 

Maeraa Praan 

Sakhaaee Har 

Keerath Hamaree 

Reharaas ||1|| 

Rehaao ||

Through the Guru's 

Teachings, the Naam is 

my breath of life. The 

Kirtan of the Lord's 

Praise is my life's 

occupation. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਸਾਥੀ (ਬਜਣਆ 

ਰਹੇ), ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ 

ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

453 10 hir jn ky 
vfBwg vfyry  
ijn hir hir 
srDw hir 
ipAws]

Har Jan Kae Vadd 

Bhaag Vaddaerae 

Jin Har Har 

Saradhhaa Har 

Piaas ||

The servants of the 

Lord have the greatest 

good fortune; they 

have faith in the Lord, 

and a longing for the 

Lord.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ 

ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ 

ਸਰਧਾ ਹੈ, ਜਖੱਚ ਹੈ।
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454 10 hir hir nwmu 
imlY iqRpqwsih  
imil sMgiq gux 
prgwis]2]

(iqRpqws-ih) Awqm 
iqRpqI krky, bhuqo 
bhuqw iqRpq hoeIdw hY

Har Har Naam 

Milai 

Thripathaasehi Mil 

Sangath Gun 

Paragaas ||2||

Obtaining the Name of 

the Lord, Har, Har, 

they are satisfied; 

joining the Sangat, the 

Blessed Congregation, 

their virtues shine 

forth. ||2||

ਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਭਲੇ) ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

455 10 ijn hir hir  
hir rsu nwmu n 
pwieAw qy 
BwghIx jm 
pwis]

Jin Har Har Har 

Ras Naam N 

Paaeiaa Thae 

Bhaageheen Jam 

Paas ||

Those who have not 

obtained the Sublime 

Essence of the Name 

of the Lord, Har, Har, 

Har, are most 

unfortunate; they are 

led away by the 

Messenger of Death.

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਮਜਲਆ, ਉਹ ਬਦ-ਜਕਸਮਤ 

ਹਨ, ਉਹ ਿਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ (ਪਏ 

ਹੋਏ ਸਮਝ ੋਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਦਾ 
ਸਵਾਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

456 10 jo siqgur srix 
sMgiq nhI Awey  
iDRgu jIvy iDRgu 
jIvwis ]3]

(iDRgu) iPtkwr, 
lwhnq[ iDRgu D`Dw 
mukqw, A`Dy rwry nUM 
ishwrI, g`gy AONkV[ 
(jIvwis) ijauxw

Jo Sathigur Saran 

Sangath Nehee 

Aaeae Dhhrig 

Jeevae Dhhrig 

Jeevaas ||3||

Those who have not 

sought the Sanctuary 

of the True Guru and 

the Sangat, the Holy 

Congregation-cursed 

are their lives, and 

cursed are their hopes 

of life. ||3||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੇ, ਿੋ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਊਣ ਨੂੂੰ , ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿੀਊਣਾ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ 

॥੩॥
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457 10 ijn hir jn  
siqgur sMgiq 
pweI iqn Duir 
msqik iliKAw 
ilKwis]

ms-q-ik: k`ky ishwrI Jin Har Jan 

Sathigur Sangath 

Paaee Thin Dhhur 

Masathak Likhiaa 

Likhaas ||

Those humble 

servants of the Lord 

who have attained the 

Company of the True 

Guru, have such pre-

ordained destiny 

inscribed on their 

foreheads.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਠਣਾ 
ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਸਮਝੋ) 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ 
ਚੂੰਗਾ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

458 10 Dnu DMnu sqsMgiq  
ijqu hir rsu 
pwieAw imil 
jn nwnk nwmu 
prgwis]4]4]

(s`qsMgiq) s`cI sMgq[ 
ies krky ij`Qy BI 
sqsMgiq Awvy, qW 
s`qsMgiq bolxw[ Dnu 
nMny AONkV lw ky: polw 
bolo [ it`pI nhIN 
lwauxI[ DMnu D`dy nUM 
it`pI bol ky, nMny AONkV 
bolo[ it`pI dI QW ADk 
nhIN lwauxw[

Dhhan Dhhann 

Sathasangath Jith 

Har Ras Paaeiaa 

Mil Jan Naanak 

Naam Paragaas 

||4||4||

Blessed, blessed is the 

Sat Sangat, the True 

Congregation, where 

the Lord's Essence is 

obtained. Meeting 

with His humble 

servant, O Nanak, the 

Light of the Naam 

shines forth. ||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਧੂੰਨ ਹੈ ਸਤਸੂੰਗ! 

ਧੂੰਨ ਹੈ ਸਤਸੂੰਗ! ਜਿਸ ਜਵਚ 

(ਬੈਜਠਆਂ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

459 10 rwgu gUjrI mhlw 
5]

Raag Goojaree 

Mehalaa 5 ||

Raag Goojaree, Fifth 

Mehl:
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460 10 kwhy ry mn  
icqvih audmu jw 
Awhir hir jIau 
pirAw]

(Awhir) au~dm 
Xqn[icqv-ih[ Aw-
hir: polw bolo[au~dmu

Kaahae Rae Man 

Chithavehi 

Oudham Jaa Aahar 

Har Jeeo Pariaa ||

Why, O mind, do you 

plot and plan, when 

the Dear Lord Himself 

provides for your care?

ਹੇ ਮਨ! (ਤੇਰੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਜਿਸ 

ਆਹਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ 

ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ (ਸਦਾ) ਸੋਚਾਂ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ?

461 10 sYl pQr mih  
jMq aupwey qw kw 
irjku AwgY kir 
DirAw]1]

(sYl) phwV[ (irjku) 
Bojn, rozI[ p`Qr, irj-
ku: polw bolo

Sail Pathhar Mehi 

Janth Oupaaeae 

Thaa Kaa Rijak 

Aagai Kar 

Dhhariaa ||1||

From rocks and stones 

He created living 

beings; He places their 

nourishment before 

them. ||1||

ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਨੇ ਚਟਾਨਾਂ ਤੇ 

ਪੱਥਰਾਂ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੀ ਜਰਜ਼ਕ ਉਸ ਨੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ) 
ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਜਖਆ ਹੈ 

॥੧॥
462 10 myry mwDau jI  

sqsMgiq imly su 
qirAw]

(mwDau) vwihgurU jI[ 
mw-Dau: D`dw mukqw, 
aUVy AONkV hY

Maerae Maadhho 

Jee Sathasangath 

Milae S Thariaa ||

O my Dear Lord of 

souls, one who joins 

the Sat Sangat, the 

True Congregation, is 

saved.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਬੈਠਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ (ਜਵਅਰਥ ਤੌਖ਼ਲੇ-

ਜਫ਼ਕਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

463 10 gur prswid 
prmpdu pwieAw  
sUky kwst 
hirAw]1]rhwau
]

(prmpdu) v`fI gurmuiK 
pdvI[ prmpdu:polw 
bolo[ (kwst) l`kV

Gur Parasaadh 

Param Padh 

Paaeiaa Sookae 

Kaasatt Hariaa 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, the 

supreme status is 

obtained, and the dry 

wood blossoms forth 

again in lush greenery. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ (ਅਡੋਲਤਾ 
ਵਾਲੀ) ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

(ਮਾਨੋ) ਸੱੁਕਾ ਕਾਠ ਹਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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464 10 jnin ipqw lok 
suq binqw koie 
n iks kI 
DirAw]

(jnin) mwqw[ (su`q) 
pu`qR[ (bin-qw) nwrI[ 
(DirAw) Awsrw, 
shwrw[ ij`Qy suq Awvy, 
ADk lw ky su`q bolo

Janan Pithaa Lok 

Suth Banithaa Koe 

N Kis Kee Dhhariaa 

||

Mothers, fathers, 

friends, children and 

spouses-no one is the 

support of anyone 

else.

(ਹੇ ਮਨ!) ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਪੱੁਤਰ, 

ਲੋਕ, ਵਹੁਟੀ-ਕੋਈ ਭੀ ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

465 10 isir isir irjku 
sMbwhy Twkuru kwhy 
mn Bau 
kirAw]2]

(sMbwhy) phuMcwauNdy[ 
(Bau) fr

Sir Sir Rijak 

Sanbaahae 

Thaakur Kaahae 

Man Bho Kariaa 

||2||

For each and every 

person, our Lord and 

Master provides 

sustenance. Why are 

you so afraid, O mind? 

||2||

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈਂ? 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

466 10 aUfy aUif AwvY sY 
kosw iqsu pwCY 
bcry CirAw]

(sY) sYNkVy[ (kosw) 
kohW[ (bcry) b`cy[ 
bcry:polw 
bolo[(CirAw) C`fy[ 
aU~fy, aU~if

Ooddae Oodd 

Aavai Sai Kosaa 

This Paashhai 

Bacharae Shhariaa 

||

The flamingoes fly 

hundreds of miles, 

leaving their young 

ones behind.

(ਹੇ ਮਨ! ਵੇਖ! ਕੂੂੰ ਿ) ਉੱਡ ਉੱਡ 

ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਜਪੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ (ਇਕੱਲੇ) 

ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

467 10 iqn kvxu KlwvY  
kvxu cugwvY mn 
mih ismrnu 
kirAw]3]

Thin Kavan 

Khalaavai Kavan 

Chugaavai Man 

Mehi Simaran 

Kariaa ||3||

Who feeds them, and 

who teaches them to 

feed themselves? 

Have you ever thought 

of this in your mind? 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਕੁਝ ਖੁਆਲਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਚੁਗਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੂੂੰ ਿ 

ਆਪਣ ੇਬੱਜਚਆਂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਧਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਤੇ, ਇਸੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥
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468 10 siB inDwn ds 
Ast isDwn  
Twkur kr ql 
DirAw]

(inDwn) Kzwny[ (ds 
Ast) ATwrW[ 
(isDwn) is`DIAW[ 
(kr) h`Q[ (ql) qlI[ 
(DirAw) r`Ky hn[Ast 
s`sy pYr ibMdI nhIN 
lwauxI[ Ast, ds, 
ql: poly bolo

Sabh Nidhhaan 

Dhas Asatt 

Sidhhaan Thaakur 

Kar Thal Dhhariaa 

||

All the nine treasures, 

and the eighteen 

supernatural powers 

are held by our Lord 

and Master in the 

Palm of His Hand.

ਹੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ 
ਜਸੱਧੀਆਂ (ਮਾਨੋ) ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 
ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਪਏ 

ਹਨ।

469 10 jn nwnk bil 
bil sd bil 
jweIAY qyrw AMqu 
n 
pwrwvirAw]4]5
]

(bil) kurbwn[bil 
l`ly pYr ibMdI lw ky 
ArQ sVnw hY[ bil 
bil bil: l`ly pYr 
ibMdI nhIN lwauxI, poly 
bolxy

Jan Naanak Bal Bal 

Sadh Bal Jaaeeai 

Thaeraa Anth N 

Paaraavariaa 

||4||5||

Servant Nanak is 

devoted, dedicated, 

forever a sacrifice to 

You, Lord. Your 

Expanse has no limit, 

no boundary. ||4||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਐਸੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹੋ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਹੋ, (ਤੇ ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ 
ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਰਲੇ 

ਬੂੰ ਨੇ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ 
॥੪॥੫॥

470 10 rwgu Awsw mhlw 
4 so purKu

Raag Aasaa 

Mehalaa 4 So 

Purakhu

Raag Aasaa, Fourth 

Mehl, So Purakh ~ 

That Primal Being:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਸੋ-

ਪੁਰਖੁ'।

471 10 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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472 10 so purKu inrMjnu  
hir purKu 
inrMjnu hir 
Agmw Agm 
Apwrw]

(inrMjnuy) Su`D srUp[ 
(A-gmw A-gm: poly 
bolo) mn bwxI krky n 
jwx skx vwly[ 
(Apwrw) byAMq[ 
inrMjnu: j ksky

So Purakh 

Niranjan Har 

Purakh Niranjan 

Har Agamaa Agam 

Apaaraa ||

That Primal Being is 

Immaculate and Pure. 

The Lord, the Primal 

Being, is Immaculate 

and Pure. The Lord is 

Inaccessible, 

Unreachable and 

Unrivalled.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵੱਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ (ਜਿਰ ਵੀ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ 

ਹੈ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

473 10 siB iDAwvih 
siB iDAwvih 
quDu jI hir scy 
isrjxhwrw]

(isrjxhwrw) rcnvwly Sabh Dhhiaavehi 

Sabh Dhhiaavehi 

Thudhh Jee Har 

Sachae 

Sirajanehaaraa ||

All meditate, all 

meditate on You, Dear 

Lord, O True Creator 

Lord.

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਅਤੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਰੀ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ।

474 10 siB jIA qumwry 
jI qUM jIAw kw 
dwqwrw]

Sabh Jeea 

Thumaarae Jee 

Thoon Jeeaa Kaa 

Dhaathaaraa ||

All living beings are 

Yours-You are the 

Giver of all souls.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈਂ।

475 10 hir iDAwvhu 
sMqhu jI siB dUK 
ivswrxhwrw]

Har Dhhiaavahu 

Santhahu Jee Sabh 

Dhookh 

Visaaranehaaraa 

||

Meditate on the Lord, 

O Saints; He is the 

Dispeller of all sorrow.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰੋ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
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476 10 hir Awpy Twkuru  
hir Awpy syvku 
jI ikAw nwnk  
jMq ivcwrw]1]

Har Aapae 

Thaakur Har 

Aapae Saevak Jee 

Kiaa Naanak Janth 

Vichaaraa ||1||

The Lord Himself is the 

Master, the Lord 

Himself is the Servant. 

O Nanak, the poor 

beings are wretched 

and miserable! ||1||

ਉਹ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ 

ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਿੀਵ ਜਵਚਾਰੇ ਕੀਹ ਹਨ? (ਉਸ 

ਹਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 

ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ) ॥੧॥

477 11 qU Gt Gt AMqir  
srb inrMqir jI  
hir eyko purKu 
smwxw]

(Gt) idl[ (Gt Gt) 
swrIAW GtW AMdr[ 
Gt ihrdw ArQ Awvy 
qW Gt: polw bolo[ G`t 
QoVw ArQ bxy qW G`t 
pwT krnw[ (inrMqir) 
ie`k rs[ (smwxw) 
smwey[ Gt Gt: poly 
bolo

Thoon Ghatt Ghatt 

Anthar Sarab 

Niranthar Jee Har 

Eaeko Purakh 

Samaanaa ||

You are constant in 

each and every heart, 

and in all things. O 

Dear Lord, you are the 

One.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ; ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਇਕ-ਰਸ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜਵਚ 

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।

478 11 ieik dwqy ieik 
ByKwrI jI siB 
qyry coj ivfwxw]

(ivfwxw) Ascrj Eik Dhaathae Eik 

Bhaekhaaree Jee 

Sabh Thaerae Choj 

Viddaanaa ||

Some are givers, and 

some are beggars. This 

is all Your Wondrous 

Play.

(ਜਿਰ ਭੀ) ਕਈ ਿੀਵ ਦਾਨੀ 
ਹਨ, ਕਈ ਿੀਵ ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ-

ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅਚਰਿ 

ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ,
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479 11 qUM Awpy dwqw  
Awpy Bugqw jI  
hau quDu ibnu 
Avru n jwxw]

(Bugqw) Bogx Ckx vwly Thoon Aapae 

Dhaathaa Aapae 

Bhugathaa Jee Ho 

Thudhh Bin Avar N 

Jaanaa ||

You Yourself are the 

Giver, and You 

Yourself are the 

Enjoyer. I know no 

other than You.

(ਜਕਉਂਜਕ ਅਸਲ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇ, 

ਆਪ (ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। (ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ 
(ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ)।

480 11 qUM pwrbRhmu 
byAMqu byAMqu jI  
qyry ikAw gux 
AwiK vKwxw]

(vKwxw) ibAwn krW Thoon 

Paarabreham 

Baeanth Baeanth 

Jee Thaerae Kiaa 

Gun Aakh 

Vakhaanaa ||

You are the Supreme 

Lord God, Limitless 

and Infinite. What 

Virtues of Yours can I 

speak of and describe?

ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਾਰਬਿਹਮ ਹੈਂ। ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

ਦੱਸਾਂ?

481 11 jo syvih jo syvih 
quDu jI jnu 
nwnku iqn 
kurbwxw]2]

Jo Saevehi Jo 

Saevehi Thudhh 

Jee Jan Naanak 

Thin Kurabaanaa 

||2||

Unto those who serve 

You, unto those who 

serve You, Dear Lord, 

servant Nanak is a 

sacrifice. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ (ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

482 11 hir iDAwvih  
hir iDAwvih 
quDu jI sy jn  
jug mih 
suKvwsI]

j`ug Har Dhhiaavehi 

Har Dhhiaavehi 

Thudhh Jee Sae 

Jan Jug Mehi 

Sukhavaasee ||

Those who meditate 

on You, Lord, those 

who meditate on You-

those humble beings 

dwell in peace in this 

world.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇਰਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
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483 11 sy mukqu sy mukqu 
Bey ijn hir 
iDAwieAw jI  
iqn qUtI jm kI 
PwsI]

Sae Mukath Sae 

Mukath Bheae Jin 

Har Dhhiaaeiaa 

Jee Thin Thoottee 

Jam Kee Faasee ||

They are liberated, 

they are liberated-

those who meditate 

on the Lord. For them, 

the noose of death is 

cut away.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 

ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਾਂ 
ਵਾਲੀ ਿਾਹੀ ਟੱੁਟ ਗਈ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦੀ)।

484 11 ijn inrBau ijn 
hir inrBau 
iDAwieAw jI  
iqn kw Bau sBu 
gvwsI]

Jin Nirabho Jin Har 

Nirabho 

Dhhiaaeiaa Jee 

Thin Kaa Bho Sabh 

Gavaasee ||

Those who meditate 

on the Fearless One, 

on the Fearless Lord-

all their fears are 

dispelled.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਸਦਾ 
ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ; ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

485 11 ijn syivAw ijn 
syivAw myrw hir 
jI qy hir hir 
rUip smwsI]

(smwsI) lIn ho jWdy Jin Saeviaa Jin 

Saeviaa Maeraa 

Har Jee Thae Har 

Har Roop 

Samaasee ||

Those who serve, 

those who serve my 

Dear Lord, are 

absorbed into the 

Being of the Lord, Har, 

Har.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 107 Published: March 06/ 2014



486 11 sy DMnu sy DMnu  
ijn hir 
iDAwieAw jI  
jnu nwnku iqn 
bil jwsI]3]

Sae Dhhann Sae 

Dhhann Jin Har 

Dhhiaaeiaa Jee Jan 

Naanak Thin Bal 

Jaasee ||3||

Blessed are they, 

blessed are they, who 

meditate on their Dear 

Lord. Servant Nanak is 

a sacrifice to them. 

||3||

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੱੁਖ, 

ਧੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਮਨੱੁਖ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ। 
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

487 11 qyrI Bgiq qyrI 
Bgiq BMfwr jI  
Bry ibAMq 
byAMqw]

Thaeree Bhagath 

Thaeree Bhagath 

Bhanddaar Jee 

Bharae Bianth 

Baeanthaa ||

Devotion to You, 

devotion to You, is a 

treasure overflowing, 

infinite and beyond 

measure.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਖ਼ਿਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।

488 11 qyry Bgq qyry 
Bgq slwhin 
quDu jI hir 
Aink Anyk 
AnMqw]

(AnMqw) byAMq Thaerae Bhagath 

Thaerae Bhagath 

Salaahan Thudhh 

Jee Har Anik 

Anaek Ananthaa ||

Your devotees, Your 

devotees praise You, 

Dear Lord, in many 

and various and 

countless ways.

ਹੇ ਹਰੀ! ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੇਰੇ 

ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

489 11 qyrI Aink qyrI 
Aink krih 
hir pUjw jI qpu 
qwpih jpih 
byAMqw]

(qpu qwpih) qp 
qpwauNdy[ A-ink dy 
nMny ishwrI lwau, bolx 
l`igAW k`ky nUM ishwrI 
nhIN lwauxI, jp-ih: 
polw bolo

Thaeree Anik 

Thaeree Anik 

Karehi Har Poojaa 

Jee Thap Thaapehi 

Japehi Baeanthaa 

||

For You, many, for 

You, so very many 

perform worship 

services, O Dear 

Infinite Lord; they 

practice disciplined 

meditation and chant 

endlessly.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ 

(ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ) ਤਪ 

ਸਾਧਦੇ ਹਨ।
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490 11 qyry Anyk qyry 
Anyk pVih bhu 
isimRiq swsq jI  
kir ikirAw Ktu 
krm krMqw]

(ikirAw) Dwrimk 
krm[ (Ktu) Cy[ ism-i 
Riq: m mukqw bolo, A`Dy 
rwry R nMU ishwrI lw ky,: 
polw bolo , ishwrI q`qy 
nMU BI lwau[ Ktu: polw 
bolo

Thaerae Anaek 

Thaerae Anaek 

Parrehi Bahu 

Simrith Saasath 

Jee Kar Kiriaa 

Khatt Karam 

Karanthaa ||

For You, many, for 

You, so very many 

read the various 

Simritees and 

Shaastras. They 

perform rituals and 

religious rites.

ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ (ਸੇਵਕ) ਕਈ 

ਜਸਜਮਿਜਤਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਪੜਹਦੇ 

ਹਨ (ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ) 

ਛੇ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਤੇ ਹੋਰ 

ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

491 11 sy Bgq sy Bgq 
Bly jn nwnk 
jI jo Bwvih myry 
hir BgvMqw]4]

Sae Bhagath Sae 

Bhagath Bhalae 

Jan Naanak Jee Jo 

Bhaavehi Maerae 

Har Bhagavanthaa 

||4||

Those devotees, those 

devotees are sublime, 

O servant Nanak, who 

are pleasing to my 

Dear Lord God. ||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਭਗਤ 

ਭਲੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘਾਲ 

ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਿਾਣ)ੋ ਿ ੋਜਪਆਰੇ 

ਹਜਰ-ਭਗਵੂੰ ਤ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ ॥੪॥

492 11 qUM Awid purKu 
AprMpru krqw 
jI quDu jyvfu  
Avru n koeI]

(Ap-rMpru) byAMq Thoon Aadh 

Purakh Aparanpar 

Karathaa Jee 

Thudhh Jaevadd 

Avar N Koee ||

You are the Primal 

Being, the Most 

Wonderful Creator. 

There is no other as 

Great as You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ) 
ਮੂਲ ਹੈਂ, ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈਂ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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493 11 qUM jugu jugu eyko  
sdw sdw qUM eyko 
jI qUM inhclu 
krqw soeI]

(inhclu) Ac`l, sdw 
leI kwiem[ ju`gu ju`gu[ 
inh-c`lu: hwhw mukqw 
bolo

Thoon Jug Jug 

Eaeko Sadhaa 

Sadhaa Thoon 

Eaeko Jee Thoon 

Nihachal Karathaa 

Soee ||

Age after age, You are 

the One. Forever and 

ever, You are the One. 

You never change, O 

Creator Lord.

ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਇਕ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

494 11 quDu Awpy BwvY 
soeI vrqY jI qUM 
Awpy krih su 
hoeI]

Thudhh Aapae 

Bhaavai Soee 

Varathai Jee 

Thoon Aapae 

Karehi S Hoee ||

Everything happens 

according to Your Will. 

You Yourself 

accomplish all that 

occurs.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਆਪ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

495 11 quDu Awpy isRsit 
sB aupweI jI  
quDu Awpy isrij 
sB goeI]

(goeI) imlweI, bulweI, 
CupweI[ (isr-ij) pYdw 
kIqI[isr-ij: bolo 
iek`Tw imlvW[ (goeI) 
nws kIqI

Thudhh Aapae 

Srisatt Sabh 

Oupaaee Jee 

Thudhh Aapae 

Siraj Sabh Goee ||

You Yourself created 

the entire universe, 

and having fashioned 

it, You Yourself shall 

destroy it all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

496 11 jnu nwnku gux 
gwvY krqy ky jI  
jo sBsY kw 
jwxoeI]5]1]

(jwxoeI) jwnx vwly Jan Naanak Gun 

Gaavai Karathae 

Kae Jee Jo 

Sabhasai Kaa 

Jaanoee ||5||1||

Servant Nanak sings 

the Glorious Praises of 

the Dear Creator, the 

Knower of all. 

||5||1||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੫॥੧॥

497 11 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:
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498 11 qUM krqw 
sicAwru mYfw 
sWeI]

(mYfw) myrw Thoon Karathaa 

Sachiaar Maiddaa 

Saanee ||

You are the True 

Creator, my Lord and 

Master.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈਂ।

499 11 jo qau BwvY soeI 
QIsI jo qU dyih  
soeI hau 
pweI]1]rhwau]

(QIsI) huMdw Jo Tho Bhaavai 

Soee Thheesee Jo 

Thoon Dhaehi 

Soee Ho Paaee 

||1|| Rehaao ||

Whatever pleases You 

comes to pass. As You 

give, so do we receive. 

||1||Pause||

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਦੇਵੇਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

500 11 sB qyrI qUM sBnI 
iDAwieAw]

Sabh Thaeree 

Thoon Sabhanee 

Dhhiaaeiaa ||

All belong to You, all 

meditate on you.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ 
(ਬਣਾਈ ਹੋਈ) ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

501 11 ijs no ikRpw 
krih iqin nwm 
rqnu pwieAw]

Jis No Kirapaa 

Karehi Thin Naam 

Rathan Paaeiaa ||

Those who are blessed 

with Your Mercy 

obtain the Jewel of 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  ਦਇਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ ਉਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਤਨ ਵਰਗਾ 
(ਕੀਮਤੀ) ਨਾਮ ਲੱਭਾ ਹੈ।

502 11 gurmuiK lwDw  
mnmuiK 
gvwieAw]

(l`wDw)l`By Guramukh 

Laadhhaa 

Manamukh 

Gavaaeiaa ||

The Gurmukhs obtain 

it, and the self-willed 

manmukhs lose it.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ (ਇਹ ਰਤਨ) 

ਲੱਭ ਜਲਆ। ਿੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਜਰਆ, ਉਸ ਨੇ ਗਵਾ 
ਜਲਆ।
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503 11 quDu Awip 
ivCoiVAw Awip 
imlwieAw]1]

Thudhh Aap 

Vishhorriaa Aap 

Milaaeiaa ||1||

You Yourself separate 

them from Yourself, 

and You Yourself 

reunite with them 

again. ||1||

(ਪਰ ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ? 

ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ) ਜਵਛੋੜਦਾ ਹੈਂ, 
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈਂ ॥੧॥

504 11 qUM drIAwau sB 
quJ hI mwih]

(mwih) iv`c[drIAwau: 
rwry ibhwrI dIrG, 
ibhwrI hr QW iDAwn 
nwl d`b ky dIrG hI 
bolxI

Thoon Dhareeaao 

Sabh Thujh Hee 

Maahi ||

You are the River of 

Life; all are within You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ, 
ਮਾਨੋ, ਇਕ) ਦਰੀਆ ਹੈਂ, ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਜਵਚ ਹੀ (ਮਾਨੋ, 

ਲਜਹਰਾਂ) ਹਨ।

505 11 quJ ibnu dUjw 
koeI nwih]

Thujh Bin Dhoojaa 

Koee Naahi ||

There is no one except 

You.

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ (ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

506 11 jIA jMq siB 
qyrw Kylu]

K@ylu Jeea Janth Sabh 

Thaeraa Khael ||

All living beings are 

Your playthings.

ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਆ ਿੂੰਤ ਤੇਰੀ 
(ਰਚੀ ਹੋਈ) ਖੇਡ ਹੈ।

507 11 ivjoig imil  
ivCuiVAw sMjogI 
mylu]2]

(ivjoig) ivCoVy krky[ 
(sMjogI) imly hoey, 
aupwX nwl[ iv`CuiVAw

Vijog Mil 

Vishhurriaa 

Sanjogee Mael 

||2||

The separated ones 

meet, and by great 

good fortune, those 

suffering in separation 

are reunited once 

again. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ 
ਲੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਭੀ ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁੜੇ 

ਹੋਏ ਹਨ। (ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਸੂੰਿੋਗਾਂ ਦੇ ਲੇਖ 

ਨਾਲ (ਜਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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508 11 ijs no qU 
jwxwieih soeI 
jnu jwxY]

(jwxwieih) jxwauNdy 
hoN[ jw-xw-ieih: pwT 
imlvW dovyN kMny lwau

Jis No Thoo 

Jaanaaeihi Soee 

Jan Jaanai ||

They alone 

understand, whom 

You inspire to 

understand;

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

509 11 hir gux sd hI 
AwiK vKwxY]

(vKwxY) kQn krdy 
hn[ sd: polw bolo

Har Gun Sadh Hee 

Aakh Vakhaanai ||

They continually chant 

and repeat the Lord's 

Praises.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ, ਹੇ ਹਰੀ! ਸਦਾ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਉਚਾਰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਂਦਾ 
ਹੈ।

510 11 ijin hir syivAw  
iqin suKu 
pwieAw]

Jin Har Saeviaa 

Thin Sukh Paaeiaa 

||

Those who serve You 

find peace.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਖ 

ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

511 11 shjy hI hir 
nwim 
smwieAw]3]

sh-jy: sh mukqy bolo Sehajae Hee Har 

Naam Samaaeiaa 

||3||

They are intuitively 

absorbed into the 

Lord's Name. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

512 12 qU Awpy krqw  
qyrw kIAw sBu 
hoie]

Thoo Aapae 

Karathaa Thaeraa 

Keeaa Sabh Hoe ||

You Yourself are the 

Creator. Everything 

that happens is by 

Your Doing.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸਭ ਕੁਝ 

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

513 12 quDu ibnu dUjw 
Avru n koie]

(Avru) hor Thudhh Bin 

Dhoojaa Avar N 

Koe ||

There is no one except 

You.

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ (ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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514 12 qU kir kir 
vyKih jwxih 
soie]

(soie) swr, Kbr Thoo Kar Kar 

Vaekhehi Jaanehi 

Soe ||

You created the 

creation; You behold it 

and understand it.

ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੇ, ਹਰੇਕ (ਦੇ ਜਦਲ) ਦੀ 
ਸਾਰ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

515 12 jn nwnk  
gurmuiK prgtu 
hoie]4]2]

jn: jn ij`Qy vI Awvy 
polw bolo

Jan Naanak 

Guramukh 

Paragatt Hoe 

||4||2||

O servant Nanak, the 

Lord is revealed 

through the Gurmukh, 

the Living Expression 

of the Guru's Word. 

||4||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥{11-12}

516 12 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

517 12 iqqu srvrVY  
BeIly invwsw  
pwxI pwvku 
iqnih kIAw]

(sr-vrVY) soRvr[ 
(BeI-ly)hoieAw 
hY[iqqu: drimAwnw 
bolo[

Thith Saravararrai 

Bheelae Nivaasaa 

Paanee Paavak 

Thinehi Keeaa ||

In that pool, people 

have made their 

homes, but the water 

there is as hot as fire!

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਡੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਉਸ ਜਭਆਨਕ (ਸੂੰਸਾਰ-) 

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਵੱਸੋਂ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਜਵਚ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਪਾਣੀ (ਦੇ ਥਾਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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518 12 pMk ju moh pgu 
nhI cwlY hm 
dyKw qh 
fUbIAly]1]

(pMk) ic`kV)[ (ju) jo[ 
(pgu) pYr[ (qh) 
iq~Qy[ pgu:polw bolo

Pankaj Moh Pag 

Nehee Chaalai 

Ham Dhaekhaa 

Theh Ddoobeealae 

||1||

In the swamp of 

emotional 

attachment, their feet 

cannot move. I have 

seen them drowning 

there. ||1||

(ਅਤੇ ਉਸ ਜਭਆਨਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ) ਿੋ ਮੋਹ ਦਾ ਜਚੱਕੜ ਹੈ 

(ਉਸ ਜਵਚ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਪੈਰ 

ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਿੀਵ ਮੋਹ 

ਦੇ ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ ਿਸੇ ਪਏ 

ਹਨ)। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ 
(ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਮੋਹ ਦੇ ਜਚੱਕੜ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਉਸ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ-
ਅੱਗ ਦੇ ਅਸਗਾਹ ਸਮੁੂੰ ਦਰ) 

ਜਵਚ ਡੱੁਬਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥

519 12 mn eyku n cyqis  
mUV mnw]

(mUV)mUrK Man Eaek N 

Chaethas Moorr 

Manaa ||

In your mind, you do 

not remember the 

One Lord-you fool!

ਹੇ ਮਨ! ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

520 12 hir ibsrq qyry 
gux 
gilAw]1]rhwau
]

Har Bisarath 

Thaerae Gun 

Galiaa ||1|| 

Rehaao ||

You have forgotten 

the Lord; your virtues 

shall wither away. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ 

(ਅੂੰਦਰੋਂ) ਗੁਣ ਘਟਦੇ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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521 12 nw hau jqI sqI  
nhI piVAw mUrK 
mugDw jnmu 
BieAw]

Naa Ho Jathee 

Sathee Nehee 

Parriaa Moorakh 

Mugadhhaa 

Janam Bhaeiaa ||

I am not celibate, nor 

truthful, nor scholarly. 

I was born foolish and 

ignorant into this 

world.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਨਾਹ ਮੈਂ ਿਤੀ ਹਾਂ, 
ਨਾਹ ਮੈਂ ਸਤੀ ਹਾਂ, ਨਾਹ ਹੀ ਮੈਂ 
ਪਜੜਹਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ 
ਿੀਵਨ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝਾਂ 
ਵਾਲਾ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿਤ, ਸਤ ਅਤੇ ਜਵੱਜਦਆ 

ਇਸ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ ਜਡਗਣੋਂ 
ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਿ ੇਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਿਤ 

ਸਤ ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਮਹਾਂ 
ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ)।

522 12 pRxviq nwnk  
iqn kI srxw  
ijn qUM nwhI 
vIsirAw]2]3]

Pranavath Naanak 

Thin Kee Saranaa 

Jin Thoo Naahee 

Veesariaa 

||2||3||

Prays Nanak, I seek 

the Sanctuary of those 

who have not 

forgotten You, O Lord! 

||2||3||

ਸੋ, ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ ) ਉਹਨਾਂ 
(ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

(ਰੱਖ), ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਭੁੱ ਜਲਆ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਯਾਦ 

ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲੀ) ॥੨॥੩॥

523 12 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

524 12 BeI prwpiq  
mwnuK dyhurIAw]

(dyhurIAw) dyh Bhee Paraapath 

Maanukh 

Dhaehureeaa ||

This human body has 

been given to you.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਜਮਜਲਆ ਹੈ।
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525 12 goibMd imlx kI  
ieh qyrI brIAw]

Gobindh Milan 

Kee Eih Thaeree 

Bareeaa ||

This is your chance to 

meet the Lord of the 

Universe.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦਾ ਤੇਰੇ 

ਲਈ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

526 12 Avir kwj qyrY  
ikqY n kwm]

Avar Kaaj Thaerai 

Kithai N Kaam ||

Nothing else will work. (ਿੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ ਕੋਈ 

ਉੱਦਮ ਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ) ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਅਰਥ ਨਹੀਂ (ਤੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਅਪੜਾਣਗੇ)।

527 12 imlu swDsMgiq  
Bju kyvl 
nwm]1]

Mil 

Saadhhasangath 

Bhaj Kaeval Naam 

||1||

Join the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy; vibrate and 

meditate on the Jewel 

of the Naam. ||1||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਭੀ) ਜਮਲ ਬੈਜਠਆ ਕਰ 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀ) 
ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਭੀ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਲਾਭ ਹੈ, ਿੇ ਉਥੇ ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਲਾਹ 

ਜਵਚ ਿੁੜੇਂ) ॥੧॥
528 12 srMjwim lwgu  

Bvjl qrn kY]
(srMjwim) au~dm c[ 
(Bvjl) sMswr smuMdr

Saranjaam Laag 

Bhavajal Tharan 

Kai ||

Make every effort to 

cross over this 

terrifying world-ocean.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਦੇ (ਭੀ) ਆਹਰੇ 

ਲੱਗ।

529 12 jnmu ibRQw jwq  
rMig mwieAw 
kY]1]rhwau]

(ibRQw) ivArQ[ ibRQw: 
b`bw mukqw A`Dy rwry nUM 
ishwrI bi RQw bolo

Janam Brithhaa 

Jaath Rang 

Maaeiaa Kai ||1|| 

Rehaao ||

You are squandering 

this life uselessly in 

the love of Maya. 

||1||Pause||

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਰੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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530 12 jpu qpu sMjmu 
Drmu n 
kmwieAw]

Jap Thap Sanjam 

Dhharam N 

Kamaaeiaa ||

I have not practiced 

meditation, self-

discipline, self-

restraint or righteous 

living.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਆਜਦਕ ਦਾ 
ਕੋਈ) ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੂੂੰ  
ਿਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ-ਤੂੂੰ  (ਅਿੇਹਾ 
ਕੋਈ) ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਂਦਾ।

531 12 syvw swD n 
jwinAw hir 
rwieAw]

n: dyl@I dIvw hY, Agly 
ipCly A`KrW nwl lg 
ky ArQ jxwauNdw hY

Saevaa Saadhh N 

Jaaniaa Har 

Raaeiaa ||

I have not served the 

Holy; I have not 

acknowledged the 

Lord, my King.

ਨਾਹ ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 
ਨਾਹ ਤੂੂੰ  ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ।

532 12 khu nwnk hm 
nIc krMmw]

(nIc krMmw) mMd krmI Kahu Naanak Ham 

Neech Karanmaa 

||

Says Nanak, my 

actions are 

contemptible!

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ) ਨਾਨਕ 

ਆਖਦਾ ਹੈ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ ਹਾਂ (ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਹਾਂ),

533 12 srix pry kI  
rwKhu 
srmw]2]4]

(srmw) lwj Saran Parae Kee 

Raakhahu 

Saramaa ||2||4||

O Lord, I seek Your 

Sanctuary; please, 

preserve my honor! 

||2||4||

ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖ 

॥੨॥੪॥

534 12 soihlw rwgu 
gauVI dIpkI 
mhlw 1

(soihlw) vwihgurU jI dw 
js[ 

Sohilaa Raag 

Gourree 

Dheepakee 

Mehalaa 1

Sohilaa ~ The Song Of 

Praise. Raag Gauree 

Deepakee, First Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਦੀਪਕੀ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਸੋਜਹਲਾ'।
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535 12 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

536 12 jY Gir kIriq 
AwKIAY krqy kw 
hoie bIcwro]

(jY) ijs Jai Ghar Keerath 

Aakheeai Karathae 

Kaa Hoe 

Beechaaro ||

In that house where 

the Praises of the 

Creator are chanted 

and contemplated

ਜਿਸ (ਸਤਸੂੰਗ-) ਘਰ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

537 12 iqqu Gir gwvhu 
soihlw isvirhu 
isrjxhwro]1]

(soihlw) js[ 
(isvirhu) ismrnw 
kro[ (isrjxhwro) 
rcnvwly[gw-vhu, isv-
irhu: rwry ishwrI, 
hwihAW AONkV lMby nhIN 
bolxy

Thith Ghar 

Gaavahu Sohilaa 

Sivarihu 

Sirajanehaaro 

||1||

-in that house, sing 

Songs of Praise; 

meditate and 

remember the Creator 

Lord. ||1||

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦ-ਕੁੜੀਏ!) ਉਸ 

(ਸਤਸੂੰਗ-) ਘਰ ਜਵਚ (ਿਾ ਕੇ 

ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ (ਸੁਹਾਗ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ) ਗਾਇਆ ਕਰ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਜਰਆ ਕਰ ॥੧॥

538 12 qum gwvhu myry 
inrBau kw 
soihlw]

Thum Gaavahu 

Maerae Nirabho 

Kaa Sohilaa ||

Sing the Songs of 

Praise of my Fearless 

Lord.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਤੂੂੰ  (ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ 

ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ) ਜਪਆਰੇ 

ਜਨਰਭਉ (ਖਸਮ) ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ (ਅਤੇ ਆਖ)

539 12 hau vwrI ijqu 
soihlY sdw suKu 
hoie]1]rhwau]

Ho Vaaree Jith 

Sohilai Sadhaa 

Sukh Hoe ||1|| 

Rehaao ||

I am a sacrifice to that 

Song of Praise which 

brings eternal peace. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਦੇ-

ਗੀਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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540 12 inq inq jIAVy 
smwlIAin  
dyKYgw dyvxhwru]

in`q[ dyKY-gw[ Nith Nith Jeearrae 

Samaaleean 

Dhaekhaigaa 

Dhaevanehaar ||

Day after day, He 

cares for His beings; 

the Great Giver 

watches over all.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ ਖਸਮ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਸਦਾ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਿੋ 
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ 

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

541 12 qyry dwnY kImiq 
nw pvY iqsu dwqy 
kvxu sumwru]2]

(sumwru) AMdwzw Thaerae Dhaanai 

Keemath Naa 

Pavai This 

Dhaathae Kavan 

Sumaar ||2||

Your Gifts cannot be 

appraised; how can 

anyone compare to 

the Giver? ||2||

(ਜਿਸ ਦਾਤਾਰ ਦੀਆਂ) ਦਾਤਾਂ 
ਦਾ ਮੱੁਲ (ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ 
ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾਤਾਰ 

ਦਾ ਭੀ ਕੀਹ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ (ਤੂੂੰ  ਲਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈਂ)? (ਉਹ ਦਾਤਾਰ-ਪਿਭੂ 
ਬਹੁਤ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ) ॥੨॥

542 12 sMbiq swhw 
iliKAw imil 
kir pwvhu qylu]

(sMbiq) swl[ (swhw) 
ivAwh dw idn

Sanbath Saahaa 

Likhiaa Mil Kar 

Paavahu Thael ||

The day of my 

wedding is pre-

ordained. Come, 

gather together and 

pour the oil over the 

threshold.

(ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ, ਹੇ 

ਜਿੂੰ ਦੇ! ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਜਰਆ 

ਕਰ।) ਉਹ ਸੂੰਮਤ ਉਹ 

ਜਦਹਾੜਾ (ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ) 
ਜਮਜਥਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਿਦੋਂ ਪਤੀ 
ਦੇ ਦੇਸ ਿਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਸਾਹੇ-ਜਚੱਠੀ ਆਉਣੀ ਹੈ।

543 12 dyhu sjx 
AsIsVIAw ijau 
hovY swihb isau 
mylu]3]

s`jx Dhaehu Sajan 

Aseesarreeaa Jio 

Hovai Saahib Sio 

Mael ||3||

My friends, give me 

your blessings, that I 

may merge with my 

Lord and Master. ||3||

ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਸਹੇਲੀਓ!) ਰਲ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਂਈਏ ਂਪਾਓ, ਤੇ, ਹੇ ਸੱਿਣ 

(ਸਹੇਲੀਓ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਸੋਹਣੀਆਂ 

ਅਸੀਸਾਂ ਭੀ ਜਦਓ (ਭਾਵ, ਮੇਰੇ 

ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਭੀ ਕਰੋ) ਜਿਵੇਂ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹੋ ਿਾਏ ॥੩॥
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544 12 Gir Gir eyhu 
pwhucw sdVy inq 
pvMin]

(s`dVy) s`dy[ (pw-hucw) 
s`dw ivAwh dw[ in`q

Ghar Ghar Eaeho 

Paahuchaa 

Sadharrae Nith 

Pavann ||

Unto each and every 

home, into each and 

every heart, this 

summons is sent out; 

the call comes each 

and every day.

(ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਿਾਣ ਲਈ ਮੌਤ 

ਦੀ) ਇਹ ਸਾਹੇ-ਜਚੱਠੀ ਹਰੇਕ 

ਘਰ ਜਵਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 

ਸੱਦੇ ਜਨਤ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

545 12 sdxhwrw 
ismrIAY nwnk  
sy idh 
AwvMin]4]1]

s`dxhwrw[ idh: hwhw 
mukqw bolo, idih nhI

Sadhanehaaraa 

Simareeai Naanak 

Sae Dhih Aavann 

||4||1||

Remember in 

meditation the One 

who summons us; O 

Nanak, that day is 

drawing near! 

||4||1||

(ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀਓ!) ਉਸ ਸੱਦਾ 
ਭੇਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਡੇ ਭੀ) ਉਹ 

ਜਦਨ (ਨੇੜੇ) ਆ ਰਹੇ ਹਨ 

॥੪॥੧॥
546 12 rwgu Awsw mhlw 

1]

Raag Aasaa 

Mehalaa 1 ||

Raag Aasaa, First Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

547 12 iCA Gr iCA 
gur iCA aupdys]

iCA: Cy nhIN kihxw, 
ishwrI lGU lw ky AYVw 
mukqw iC-A[ aupdys: 
s`sy pYr ibMdI n bolo

Shhia Ghar Shhia 

Gur Shhia 

Oupadhaes ||

There are six schools 

of philosophy, six 

teachers, and six sets 

of teachings.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, 

ਛੇ ਹੀ (ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ) 

ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਛੇ ਹੀ 
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸੱਧਾਂਤ ਹਨ।

548 12 guru guru eyko vys 
Anyk]1]

(vys) rUp, Akwr Gur Gur Eaeko 

Vaes Anaek ||1||

But the Teacher of 

teachers is the One, 

who appears in so 

many forms. ||1||

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਰਆਂ ਦਾ ਮੂਲ-

ਗੁਰੂ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਇੱਕ ਹੈ। 
(ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਸਧਾਂਤ) ਉਸ ਇੱਕ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਸ ਹਨ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ 

ਰੂਪ ਹਨ) ॥੧॥
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549 12 bwbw jY Gir  
krqy kIriq 
hoie]

(jY) ijs 
(Gir)sqsMgiq[ 
(kIriq) kIrqn BgqI

Baabaa Jai Ghar 

Karathae Keerath 

Hoe ||

O Baba: that system in 

which the Praises of 

the Creator are sung

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਸਤਸੂੰਗ-) ਘਰ 

ਜਵਚ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

550 12 so Gru rwKu  
vfweI 
qoie]1]rhwau]

(qoie) Awp jI dI So Ghar Raakh 

Vaddaaee Thoe 

||1|| Rehaao ||

-follow that system; in 

it rests true greatness. 

||1||Pause||

ਉਸ ਘਰ ਨੂੂੰ  ਸਾਂਭ ਰੱਖ (ਉਸ 

ਸਤਸੂੰਗ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈ 

ਰੱਖ) ਇਸੇ ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ 

ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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551 12 ivsuey cisAw  
GVIAw phrw  
iQqI vwrI mwhu 
hoAw]

ivsuey imlvW s`sy AONkV 
lwauxw[ iQ`qI[ ivsuey 
ie`k vwrI A`K KolHx 
mIcxI ie`k inmK[ 15 
inmK ie`k ivsuAw, 
cisAw 15 ivsuey ie`k 
csw[ GVIAw qIh csy 
ie`k pl, 60 pl ie`k 
GVI[ phrw swFy s`q 
GVIAW ie`k pihr[ 
iqMn GMty ie`k pihr hY[ 
iQqI s`TW GVIAW jW 
A`TW pihrW dI ie`k 
iQ`q[ vwrI cwr pihrW 
dw (vwrI)idn[ mwhu 
qIh idn mhInw[ ruiq 
do mhIinAW dI ie`k 
ru`q[ Cy ru`qW dw swl[ 
bwrW vir@AW dw kuMB[ 
(hoAw) hoieAw

Visueae Chasiaa 

Gharreeaa 

Peharaa Thhithee 

Vaaree Maahu 

Hoaa ||

The seconds, minutes 

and hours, days, 

weeks and months,

ਜਿਵੇਂ ਜਵਸੁਏ, ਚਸੇ, ਘੜੀਆਂ, 

ਪਹਰ, ਜਥੱਤਾਂ, ਵਾਰ, ਮਹੀਨਾ 
(ਆਜਦਕ),

552 12 sUrju eyko ruiq 
Anyk]

Sooraj Eaeko Ruth 

Anaek ||

And the various 

seasons originate from 

the one sun;

ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੱੁਤਾਂ ਹਨ, 

ਪਰ ਸੂਰਿ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਖ ਵਖ ਰੂਪ 

ਹਨ),
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553 13 nwnk krqy ky 
kyqy vys]2]2]

(vys) srUp Naanak Karathae 

Kae Kaethae Vaes 

||2||2||

O Nanak, in just the 

same way, the many 

forms originate from 

the Creator. ||2||2||

ਜਤਵੇਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਤਾਰ ਦੇ 

(ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਸਧਾਂਤ ਆਜਦਕ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੂਪ ਹਨ ॥੨॥੨॥

554 13 rwgu DnwsrI 
mhlw 1]

Raag 

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 ||

Raag Dhanaasaree, 

First Mehl:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

555 13 ggn mY Qwlu  
riv cMdu dIpk 
bny qwirkw mMfl  
jnk moqI]

mY: ibMdI n lwau[ 
(ggn) Akws[ (mY) rUp

Gagan Mai Thhaal 

Rav Chandh 

Dheepak Banae 

Thaarikaa 

Manddal Janak 

Mothee ||

Upon that cosmic 

plate of the sky, the 

sun and the moon are 

the lamps. The stars 

and their orbs are the 

studded pearls.

ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ (ਮਾਨੋ) ਥਾਲ ਹੈ 

ਤੇ ਸੂਰਿ ਤੇ ਚੂੰਦ (ਉਸ ਥਾਲ 

ਜਵਚ) ਦੀਵੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਤਾਜਰਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਮਾਨੋ, 

(ਥਾਲ ਜਵਚ) ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ 

ਹਨ।

556 13 DUpu mlAwn lo  
pvxu cvro kry  
sgl bnrwie  
PUlMq joqI]1]

(ml-Awn) milAwgr 
prbq[ (lo) q`k[ 
(dUjw pwT: ml Awnlo)

Dhhoop 

Malaaanalo Pavan 

Chavaro Karae 

Sagal Banaraae 

Foolanth Jothee 

||1||

The fragrance of 

sandalwood in the air 

is the temple incense, 

and the wind is the 

fan. All the plants of 

the world are the altar 

flowers in offering to 

You, O Luminous Lord. 

||1||

ਮਲਯ ਪਰਬਤ ਵਲੋਂ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀ ਹਵਾ, ਮਾਨੋ, ਧੂਪ (ਧੁਖ 

ਜਰਹਾ) ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਚੌਰ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ 
ਿੋਜਤ-ਰੂਪ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ) 
ਵਾਸਤੇ ਿੁੱ ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥

557 13 kYsI AwrqI 
hoie]

kYsI: polw bolo Kaisee Aarathee 

Hoe ||

What a beautiful 

Aartee, lamp-lit 

worship service this is!

(ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ) ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ 
ਸੁੂੰ ਦਰ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ!
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558 13 Bv KMfnw qyrI 
AwrqI]

(Bv) fr Bhav Khanddanaa 

Thaeree Aarathee 

||

O Destroyer of Fear, 

this is Your Ceremony 

of Light.

ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੀ 
ਅਦਭੁਤ ਆਰਤੀ!

559 13 Anhqw sbd  
vwjMq 
ByrI]1]rhwau]

(Anhqw) nws rihq[ 
(ByrI) vwjy[An-hqw: 
polw bolo, hwhy qy ADk 
n lwau

Anehathaa Sabadh 

Vaajanth Bhaeree 

||1|| Rehaao ||

The Unstruck Sound-

current of the Shabad 

is the vibration of the 

temple drums. 

||1||Pause||

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਰੁਮਕ ਰਹੀ) 
ਇੱਕੋ ਿੀਵਨ-ਰੌ, ਮਾਨੋ, ਤੇਰੀ 
ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਾਰੇ ਵੱਿ 

ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

560 13 shs qv nYn nn 
nYn hih qoih 
kau shs mUriq  
nnw eyk quohI]

(shs) hzwr[quohI: hoVy 
qy AONkV dy ivckwr dI 
Avwz bolxI[ shs: 
sYhs nhIN kihxw, s-h-
s iqMny mukqy bolxy[ 
nn, nnw: poly bolo[ 
(dUjw pwT: nYnn n nYn)

Sehas Thav Nain 

Nan Nain Hehi 

Thohi Ko Sehas 

Moorath Nanaa 

Eaek Thuohee ||

You have thousands of 

eyes, and yet You have 

no eyes. You have 

thousands of forms, 

and yet You do not 

have even one.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਹਨ (ਪਰ, ਜਨਰਾਕਾਰ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀਆਂ 

ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਭੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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561 13 shs pd ibml  
nn eyk pd gMD 
ibnu shs qv 
gMD iev clq 
mohI]2]

(pd) crn[ (ibml) 
au~`jl[ (gMD) nwsW[ 
(mohI) moihq[ pd 
clq: poly bolo

Sehas Padh Bimal 

Nan Eaek Padh 

Gandhh Bin Sehas 

Thav Gandhh Eiv 

Chalath Mohee 

||2||

You have thousands of 

Lotus Feet, and yet 

You do not have even 

one foot. You have no 

nose, but you have 

thousands of noses. 

This Play of Yours 

entrances me. ||2||

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ ਹਨ, 

(ਪਰ ਜਨਰਾਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) 

ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੂੰ  
ਨੱਕ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ 

ਅਿੇਹੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੈਰਾਨ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੨॥

562 13 sB mih joiq  
joiq hY soie]

Sabh Mehi Joth 

Joth Hai Soe ||

Amongst all is the 

Light-You are that 

Light.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਇਕੋ ਉਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਤੀ ਵਰਤ 

ਰਹੀ ਹੈ।
563 13 iqs dY cwnix  

sB mih cwnxu 
hoie]

pihly cwnix xwxy 
ishwrI dUjy cwnxu xwxy 
AONkV lwauxw[

This Dhai Chaanan 

Sabh Mehi 

Chaanan Hoe ||

By this Illumination, 

that Light is radiant 

within all.

ਉਸ ਿੋਜਤ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਚਾਨਣ (ਸੂਝ-

ਬੂਝ) ਹੈ।

564 13 gur swKI joiq 
prgtu hoie]

(swKI) is`iKAw nwl Gur Saakhee Joth 

Paragatt Hoe ||

Through the Guru's 

Teachings, the Light 

shines forth.

ਪਰ ਇਸ ਿੋਜਤ ਦਾ ਜਗਆਨ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 

ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਹੈ)।

565 13 jo iqsu BwvY su 
AwrqI hoie]3]

Jo This Bhaavai S 

Aarathee Hoe 

||3||

That which is pleasing 

to Him is the lamp-lit 

worship service. ||3||

(ਇਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਿੋਜਤ 

ਦੀ) ਆਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ 
ਕਰਨੀ ਹੈ) ॥੩॥
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566 13 hir crxkvl 
mkrMd loiBq 
mno An idnuo  
moih AwhI 
ipAwsw]

loiBq: B`By ishwrI 
lwau[ idnu:o hoVy qy 
AONkV dw ivckwrlw 
myl bolo[ ij`Qy A`Kr nUM 
AONkV qy hoVw iek`Ty 
l`gy hox, aus dI Avwz 
AONkV qy hoVy dy ivckwr 
bolo jI[

Har Charan Kaval 

Makarandh 

Lobhith Mano 

Anadhinuo Mohi 

Aahee Piaasaa ||

My mind is enticed by 

the honey-sweet Lotus 

Feet of the Lord. Day 

and night, I thirst for 

them.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਚਰਨ-ਰੂਪ ਕੌਲ-

ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਲਲਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਸੇ ਰਸ ਦੀ ਜਪਆਸ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।

567 13 ikRpw jlu dyih  
nwnk swirMg 
kau hoie jw qy  
qyrY nwie 
vwsw]4]3]

(swirMg) ppIhw Kirapaa Jal Dhaehi 

Naanak Saaring Ko 

Hoe Jaa Thae 

Thaerai Naae 

Vaasaa ||4||3||

Bestow the Water of 

Your Mercy upon 

Nanak, the thirsty 

song-bird, so that he 

may come to dwell in 

Your Name. ||4||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਪਪੀਹੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਦਾ ਿਲ ਦੇਹ, ਜਿਸ (ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ) ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹਾਂ ॥੪॥੩॥

568 13 rwgu gauVI 
pUrbI mhlw 4]

rwgu: g`gw AONkV sihq 
pUrw bol ky iPr gauVI 
bolo[ do A`Kr iek`Ty 
hox, au~Qy iKAwl nwl 
aucwro[ CyqI bolx nwl 
ie`k A`Kr rih jWdw hY[u

Raag Gourree 

Poorabee 

Mehalaa 4 ||

Raag Gauree Poorbee, 

Fourth Mehl:
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569 13 kwim kroiD ngru 
bhu BirAw imil 
swDU KMfl KMfw 
hy]

(KMfl) smUh nMU (KMfw) 
tukVy tukVy kIqw[ n`gr

Kaam Karodhh 

Nagar Bahu 

Bhariaa Mil 

Saadhhoo 

Khanddal 

Khanddaa Hae ||

The body-village is 

filled to overflowing 

with anger and sexual 

desire; these were 

broken into bits when 

I met with the Holy 

Saint.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ-) 

ਸ਼ਹਰ ਕਾਮ ਅਤੇ ਕਿੋਧ ਨਾਲ 

ਭਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ (ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਆਜਦਕ 

ਦੇ ਇਸ ਿੋੜ ਨੂੂੰ ) ਤੋਜੜਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

570 13 pUrib ilKq ilKy  
guru pwieAw min 
hir ilv mMfl 
mMfw hy]1]

(pUrib) pihly[ (mMfl) 
Gyry iv`c (mMfw) 
iesiQ`q kIqw (hy) hY

Poorab Likhath 

Likhae Gur 

Paaeiaa Man Har 

Liv Manddal 

Manddaa Hae 

||1||

By pre-ordained 

destiny, I have met 

with the Guru. I have 

entered into the realm 

of the Lord's Love. 

||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਿੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਲਵ 

ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦਾ ਿੋੜ 

ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

571 13 kir swDU AMjulI  
punu vfw hy]

(AMjulI) dovyN h`Q joV ky 
DrqI qy m`Qw r`K ky 
nmskwr krn dw nwm 
AMjulI hY[ punu: polw 
bolo, it`pI nhIN lwauxI

Kar Saadhhoo 

Anjulee Pun 

Vaddaa Hae ||

Greet the Holy Saint 

with your palms 

pressed together; this 

is an act of great merit.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ 

ਿੋੜ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕੂੰਮ ਹੈ।

572 13 kir fMfauq punu 
vfw hy]1]rhwau]

Kar Ddanddouth 

Pun Vaddaa Hae 

||1|| Rehaao ||

Bow down before 

Him; this is a virtuous 

action indeed. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਢਜਹ ਪਉ, ਇਹ 

ਬੜਾ ਨੇਕ ਕੂੰਮ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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573 13 swkq hir rs 
swdu n jwixAw  
iqn AMqir haumY 
kMfw hy]

Saakath Har Ras 

Saadh N Jaaniaa 

Thin Anthar 

Houmai Kanddaa 

Hae ||

The wicked shaaktas, 

the faithless cynics, do 

not know the Taste of 

the Lord's Sublime 

Essence. The thorn of 

egotism is embedded 

deep within them.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦਾ (ਮਾਨੋ) 

ਕੂੰਡਾ ਚੱੁਭਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

574 13 ijau ijau clih  
cuBY duKu pwvih  
jmkwlu shih 
isir fMfw hy]2]

swkq ijvyN-ijvyN hMgqw 
dy kumwrg c (clih) 
c`ldy hn, iqvyN-iqvyN 
aunHW dy AMdr haumY kMfw 
cu`Bdw hY, haumY dw kMfw 
c`uBxy krky jMmx mrn 
dw du`K pwauNdy hn[ sh-
ih: pihlw hwhw mukqw 
bol ky, dUjy hwhy ishwrI 
lwau[ c`lih, cuBY: polw 
bolo

Jio Jio Chalehi 

Chubhai Dhukh 

Paavehi Jamakaal 

Sehehi Sir 

Ddanddaa Hae 

||2||

The more they walk 

away, the deeper it 

pierces them, and the 

more they suffer in 

pain, until finally, the 

Messenger of Death 

smashes his club 

against their heads. 

||2||

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਹਨ 

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਉਹ ਕੂੰਡਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਚੱੁਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਦੱੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ-ਰੂਪ 

ਡੂੰਡਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਸਵਾਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ॥੨॥
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575 13 hir jn hir 
hir nwim smwxy  
duKu jnm mrx 
Bv KMfw hy]

(Bv) sMswr[ (KMfw) 
nws kIqw

Har Jan Har Har 

Naam Samaanae 

Dhukh Janam 

Maran Bhav 

Khanddaa Hae ||

The humble servants 

of the Lord are 

absorbed in the Name 

of the Lord, Har, Har. 

The pain of birth and 

the fear of death are 

eradicated.

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਿੂੰ ਮਣ 

ਮਰਨ ਦਾ ਦੱੁਖ ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

576 13 AibnwsI purKu 
pwieAw prmysru  
bhu soB KMf 
bRhmMfw hy]3]

(soB) soBw Abinaasee Purakh 

Paaeiaa 

Paramaesar Bahu 

Sobh Khandd 

Brehamanddaa 

Hae ||3||

They have found the 

Imperishable Supreme 

Being, the 

Transcendent Lord 

God, and they receive 

great honor 

throughout all the 

worlds and realms. 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਾਹ ਹੋਣ 

ਵਾਲਾ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮੇਸਰ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਖੂੰਡਾਂ 
ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ ਜਵਚ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥

577 13 hm grIb 
mskIn pRB qyry  
hir rwKu rwKu 
vf vfw hy]

(mskIn) inmwxy Ham Gareeb 

Masakeen Prabh 

Thaerae Har 

Raakh Raakh Vadd 

Vaddaa Hae ||

I am poor and meek, 

God, but I belong to 

You! Save me-please 

save me, O Greatest of 

the Great!

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੂੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਈ ਹੈਂ। ਸਾਨੂੂੰ  
(ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਲੈ।
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578 13 jn nwnk nwmu 
ADwru tyk hY  
hir nwmy hI suKu 
mMfw hy]4]4]

(ADwru) Awsrw[ (tyk) 
shwrw[ (mMfw) imilAw

Jan Naanak Naam 

Adhhaar Ttaek Hai 

Har Naamae Hee 

Sukh Manddaa 

Hae ||4||4||

Servant Nanak takes 

the Sustenance and 

Support of the Naam. 

In the Name of the 

Lord, he enjoys 

celestial peace. 

||4||4||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

579 13 rwgu gauVI 
pUrbI mhlw 5]

Raag Gourree 

Poorabee 

Mehalaa 5 ||

Raag Gauree Poorbee, 

Fifth Mehl:

580 13 krau bynMqI  
suxhu myry mIqw  
sMq thl kI 
bylw]

(bylw) smW[bylw: polw 
bolo, d`b ky boilAW 
ArQ jMgl bxygw

Karo Baenanthee 

Sunahu Maerae 

Meethaa Santh 

Ttehal Kee Baelaa 

||

Listen, my friends, I 

beg of you: now is the 

time to serve the 

Saints!

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰੋ! ਸੁਣੋ! ਮੈਂ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ-(ਹੁਣ) 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਵੇਲਾ ਹੈ।

581 13 eIhw Kwit clhu  
hir lwhw AwgY 
bsnu suhylw]1]

(suhylw) suKdwiek[c`lhu Eehaa Khaatt 

Chalahu Har 

Laahaa Aagai 

Basan Suhaelaa 

||1||

In this world, earn the 

profit of the Lord's 

Name, and hereafter, 

you shall dwell in 

peace. ||1||

(ਿੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ) ਇਸ 

ਿਨਮ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ ਿਾਵੋਗੇ, ਅਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਰਜਹਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ ॥੧॥

582 13 AauD GtY idnsu 
rYxwry]

(AauD) aumr[ (rYxwry) 
rwq

Aoudhh Ghattai 

Dhinas Rainaarae 

||

This life is diminishing, 

day and night.

ਹੇ ਮਨ! ਜਦਨ ਰਾਤ (ਬੀਤ 

ਬੀਤ ਕੇ) ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ।
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583 13 mn gur imil  
kwj 
svwry]1]rhwau]

Man Gur Mil Kaaj 

Savaarae ||1|| 

Rehaao ||

Meeting with the 

Guru, your affairs shall 

be resolved. 

||1||Pause||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚਾੜਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

584 13 iehu sMswru 
ibkwru sMsy mih  
qirE 
bRhmigAwnI]

Eihu Sansaar 

Bikaar Sansae 

Mehi Thariou 

Breham Giaanee ||

This world is 

engrossed in 

corruption and 

cynicism. Only those 

who know God are 

saved.

ਇਹ ਿਗਤ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ। (ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵ) 

ਤੌਖ਼ਜਲਆਂ ਜਵਚ (ਡੱੁਬ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਾ ਲਈ ਹੈ।
585 13 ijsih jgwie  

pIAwvY iehu rsu  
AkQ kQw iqin 
jwnI]2]

A-kQ: polw bolo Jisehi Jagaae 

Peeaavai Eihu Ras 

Akathh Kathhaa 

Thin Jaanee ||2||

Only those who are 

awakened by the Lord 

to drink in this 

Sublime Essence, 

come to know the 

Unspoken Speech of 

the Lord. ||2||

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਸੱੁਤੇ ਹੋਏ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਿਗਾ ਕੇ 

ਇਹ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਪਲਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ 
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਕਰਨ 

ਦੀ ਿਾਚ ਜਸੱਖ ਲਈ ਹੈ ॥੨॥

586 13 jw kau Awey soeI 
ibhwJhu hir gur 
qy mnih bsyrw]

(ibhwJhu) KRIdo Jaa Ko Aaeae Soee 

Bihaajhahu Har 

Gur Thae Manehi 

Basaeraa ||

Purchase only that for 

which you have come 

into the world, and 

through the Guru, the 

Lord shall dwell within 

your mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਵਾਸਤੇ 

(ਇੱਥੇ) ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਵਣਿ 

ਕਰੋ। ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਹੀ) ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
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587 13 inj Gir mhlu  
pwvhu suK shjy  
bhuir n hoiego 
Pyrw]3]

(in`j) Awpxy irdy rUpI 
Gr coN hI (mhlu) 
inrgun bRhm mh`lu pw 
lvoNgy[ mh-lu: hwhy 
ishwrI nhIN lwauxI, 
mukqw bol ky, polw 
bolo[ sh-jy: nUM sihjy 
nhIN bolo jI

Nij Ghar Mehal 

Paavahu Sukh 

Sehajae Bahur N 

Hoeigo Faeraa 

||3||

Within the home of 

your own inner being, 

you shall obtain the 

Mansion of the Lord's 

Presence with intuitive 

ease. You shall not be 

consigned again to the 

wheel of 

reincarnation. ||3||

(ਿੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਵੋਗੇ, ਤਾਂ) 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਅਤੇ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਆਪਣ ੇ

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲਵੋਗੇ। ਜਿਰ 

ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ॥੩॥

588 13 AMqrjwmI purK 
ibDwqy srDw mn 
kI pUry]

(ibD`wqy) isrjxhwr[ 
(srDw) ie`Cw

Antharajaamee 

Purakh 

Bidhhaathae 

Saradhhaa Man 

Kee Poorae ||

O Inner-knower, 

Searcher of Hearts, O 

Primal Being, Architect 

of Destiny: please 

fulfill this yearning of 

my mind.

ਹੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਜਸਰਿਨਹਾਰ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ।

589 13 nwnk dwsu iehY 
suKu mwgY mokau  
kir sMqn kI 
DUry]4]5]

mWgY[ mo-kau: moko nhIN 
kihxw[ 

Naanak Dhaas 

Eihai Sukh Maagai 

Mo Ko Kar 

Santhan Kee 

Dhhoorae 

||4||5||

Nanak, Your slave, 

begs for this 

happiness: let me be 

the dust of the feet of 

the Saints. ||4||5||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਥੋਂ ਇਹੀ ਸੁਖ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇਹ 

॥੪॥੫॥

590 14 <>siqgur 
pRswid]

<> : aUVw mMUh Ku`lw 
hoVw dIrG lMbw bolo, 
ie`k-EAMkwr bolo[

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:
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591 14 rwgu isrIrwgu 
mhlw pihlw 1 
Gru 1]

mh`lw pihlw pihlw 
Gru pihlw bolo jI[ 
notgUjrI mhlw 3 
qIjw] soriT mhlw 4 
cauQw] ijvyN qIjw dy 
K`by 3 nMU qIjw pV@nw hY, 
iqvyN Gru dy K`by 1 nMU 
pihlw pV@nw hY jI, 
gurbwxI gurU jI 
Anuswr, Aink bwr 
nmskwr[ mhlw pihlw 
1 Gru 1 nMU mh`lw 
pihlw pihlw Gru 
pihlw bolo jI[ 17 
GrW c gurbwxI jI 
aucwry hn[ Gru dy s`jy 
ilKy AMk Gru 17 q`k 
br zrUr hI pV@ny[ Gru 
dUjw qIjw cOQw pMjvW 
CyvW s`qvW A`TvW nwvW 
dsvW igAwrvW bwrvW 

Raag Sireeraag 

Mehalaa Pehilaa 1 

Ghar 1 ||

Raag Siree Raag, First 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਜਸਰੀਰਾਗੁ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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592 14 moqI q mMdr 
aUsrih rqnI q 
hoih jVwau]

(aUsrih) bxwauxw[ 
(jVwau) jVny Bwv 
lwauxy

Mothee Th 

Mandhar Oosarehi 

Rathanee Th Hohi 

Jarraao ||

If I had a palace made 

of pearls, inlaid with 

jewels,

ਿ ੇ(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ 

ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਰ ਪੈਣ, ਿੇ 
(ਉਹ ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ) ਰਤਨਾਂ 
ਨਾਲ ਿੜਾਊ ਹੋ ਿਾਣ,

593 14 ksqUir kuMgU  
Agir cMdin  
lIip AwvY cwau]

(ksqUir)ksqUrI[ 
(kuMgU)kysr[ AqI hI 
sugMDI vwLI 
(Agir)qoie dI l`kVI[ 
(lIip)ilipAw jwvy, 
ijs dy suMdr drSn 
kridAW, iv`c bYTxy 
krky mn c 
(cwau)auqSwh Awvy

Kasathoor Kungoo 

Agar Chandhan 

Leep Aavai Chaao 

||

Scented with musk, 

saffron and 

sandalwood, a sheer 

delight to behold

ਿ ੇ(ਉਹਨਾਂ ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਕਸਤੂਰੀ ਕੇਸਰ ਊਦ ਤੇ ਚੂੰਦਨ 

ਨਾਲ ਜਲਪਾਈ ਕਰ ਕੇ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਚਾਉ ਚੜਹੇ,

594 14 mqu dyiK BUlw 
vIsrY qyrw iciq 
n AwvY nwau]1]

ies nMU Aiq sMudr dyK 
ky, (m`qu) mqW ienW@ c 
hI Bu`l jwvW qy Awp jI 
dw nwm (vIsrY) ivsr 
jwvy

Math Dhaekh 

Bhoolaa Veesarai 

Thaeraa Chith N 

Aavai Naao ||1||

-seeing this, I might go 

astray and forget You, 

and Your Name would 

not enter into my 

mind. ||1||

(ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਜਵਅਰਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹਨਾਂ ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ) ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਕਤੇ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੈਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਨਾਹ ਬੈਠਾਂ, ਜਕਤੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਵੱਸਰ ਨਾਹ ਿਾਏ,ਂ ਜਕਤੇ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਹੀ 
ਨਾਹ ॥੧॥

595 14 hir ibnu jIau 
jil bil jwau]

Har Bin Jeeo Jal 

Bal Jaao ||

Without the Lord, my 

soul is scorched and 

burnt.

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ ਜਿੂੰ ਦ ਸੜ-

ਬਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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596 14 mY Awpxw guru 
pUiC dyiKAw  
Avru nwhI 
Qwau]1]rhwau]

Mai Aapanaa Gur 

Pooshh Dhaekhiaa 

Avar Naahee 

Thhaao ||1|| 

Rehaao ||

I consulted my Guru, 

and now I see that 

there is no other place 

at all. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਕੇ ਵੇਖ 

ਜਲਆ ਹੈ (ਮੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਪੱੁਜਛਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਭੀ 
ਆ ਜਗਆ ਹੈ) ਜਕ (ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ 
(ਭੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਾੜ 

ਮੱੁਕ ਸਕੇ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

597 14 DrqI q hIry 
lwl jVqI  
pliG lwl 
jVwau]

pl-iG: polw bolo G`Gy 
ishwrI lwau

Dhharathee Th 

Heerae Laal 

Jarrathee Palagh 

Laal Jarraao ||

If the floor of this 

palace was a mosaic of 

diamonds and rubies, 

and if my bed was 

encased with rubies,

ਿ ੇ(ਮੇਰੇ ਰਹਣ ਵਾਸਤੇ) ਧਰਤੀ 
ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਿੜੀ ਿਾਏ, 

ਿ ੇ(ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ) ਪਲੂੰ ਘ ਉੱਤੇ 

ਲਾਲ ਿੜੇ ਿਾਣ,

598 14 mohxI muiK mxI 
sohY kry rMig 
pswau]

(mohxI) mn mohx 
vwlI[ (rMig) AnMd 
dwiek (pswau) hwv Bwv

Mohanee Mukh 

Manee Sohai 

Karae Rang Pasaao 

||

And if heavenly 

beauties, their faces 

adorned with 

emeralds, tried to 

entice me with sensual 

gestures of love

ਿ ੇ(ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਉਹ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਇਸਤਿੀ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਕਰੇ ਜਿਸ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਮਣੀ ਸੋਭ ਰਹੀ 
ਹੋਵੇ,
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599 14 mqu dyiK BUlw 
vIsrY qyrw iciq 
n AwvY nwau]2]

Math Dhaekh 

Bhoolaa Veesarai 

Thaeraa Chith N 

Aavai Naao ||2||

-seeing these, I might 

go astray and forget 

You, and Your Name 

would not enter into 

my mind. ||2||

(ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਜਵਅਰਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਕ 

ਅਜਿਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ 
ਸੁੂੰ ਦਰੀ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਕਤੇ (ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਨਾਹ ਬੈਠਾਂ, 
ਜਕਤੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਜਵੱਸਰ ਨਾਹ 

ਿਾਏ,ਂ ਜਕਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਹੀ ਨਾਹ ॥੨॥

600 14 isDu hovw isiD 
lweI iriD AwKw 
Awau]

(isDu) 18 is`DIAW dw 
mwlk[is`Du[ is`iD[ 
ir`iD

Sidhh Hovaa Sidhh 

Laaee Ridhh 

Aakhaa Aao ||

If I were to become a 

Siddha, and work 

miracles, summon 

wealth

ਿ ੇਮੈਂ ਪੱੁਗਾ ਹੋਇਆ ਿੋਗੀ ਬਣ 

ਿਾਵਾਂ, ਿ ੇਮੈਂ ਿੋਗ-ਸਮਾਧੀ 
ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਵਾਂ, ਿ ੇਮੈਂ ਿੋਗ ਤੋਂ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਾਿ ਮਾਰਾਂ ਤੇ 

ਉਹ (ਮੇਰੇ ਪਾਸ) ਆ ਿਾਣ,

601 14 gupqu prgtu hoie 
bYsw loku rwKY 
Bwau]

(Bwau) SrDw Gupath Paragatt 

Hoe Baisaa Lok 

Raakhai Bhaao ||

And become invisible 

and visible at will, so 

that people would 

hold me in awe

ਿ ੇ(ਿੋਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਕਦੇ ਲੁਕ ਸਕਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪਰਤੱਖ 

ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਿਾਵਾਂ, ਿ ੇ(ਸਾਰਾ) 
ਿਗਤ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰੇ,

602 14 mqu dyiK BUlw 
vIsrY qyrw iciq 
n AwvY nwau]3]

Math Dhaekh 

Bhoolaa Veesarai 

Thaeraa Chith N 

Aavai Naao ||3||

-seeing these, I might 

go astray and forget 

You, and Your Name 

would not enter into 

my mind. ||3||

(ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਜਵਅਰਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹਨਾਂ ਜਰੱਧੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਕਤੇ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੈਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਨਾਹ ਬੈਠਾਂ, ਜਕਤੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਵੱਸਰ ਨਾਹ ਿਾਏ,ਂ ਜਕਤੇ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਹੀ 
ਨਾਹ ॥੩॥
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603 14 sulqwnu hovw myil 
lskr qKiq  
rwKw pwau]

(sulqwnu) c`kRvrqI 
pwiqswh[ 
(lskr)&Oj[ (pwau)pYr

Sulathaan Hovaa 

Mael Lasakar 

Thakhath Raakhaa 

Paao ||

If I were to become an 

emperor and raise a 

huge army, and sit on 

a throne,

ਿ ੇਮੈਂ ਫ਼ੌਿਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ (ਦੁਨੀਆਂ 

ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ),

604 14 hukmu hwslu krI 
bYTw nwnkw sB 
vwau]

(hwslu) pRwpiq[ (vwau) 
hvw vWg au~f jwx vwly 
(vwau) ibArQ hn

Hukam Haasal 

Karee Baithaa 

Naanakaa Sabh 

Vaao ||

Issuing commands and 

collecting taxes-O 

Nanak, all of this could 

pass away like a puff 

of wind.

ਿ ੇਮੈਂ (ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ) ਬੈਠਾ 
(ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ) ਹੁਕਮ ਚਲਾ 
ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਭੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਇਹ) ਸਭ ਕੁਝ ਜਵਅਰਥ ਹੈ।

605 14 mqu dyiK BUlw 
vIsrY qyrw iciq 
n AwvY 
nwau]4]1]

Math Dhaekh 

Bhoolaa Veesarai 

Thaeraa Chith N 

Aavai Naao 

||4||1||

Seeing these, I might 

go astray and forget 

You, and Your Name 

would not enter into 

my mind. ||4||1||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਰਾਿ-

ਭਾਗ) ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਕਤੇ (ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਨਾਹ ਬੈਠਾਂ, 
ਜਕਤੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਜਵੱਸਰ ਨਾਹ 

ਿਾਏ,ਂ ਜਕਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਹੀ ਨਾਹ 

॥੪॥੧॥
606 14 isrIrwgu mhlw 

1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

607 14 koit kotI myrI 
Awrjw pvxu 
pIAxu AipAwau]

(koit kotI) kotwn kot[ 
(pvxu) hvw nMU hI 
(pIAxu) pIxw Aqy 
(AipAwau) Kwxw krW

Kott Kottee 

Maeree Aarajaa 

Pavan Peean 

Apiaao ||

If I could live for 

millions and millions 

of years, and if the air 

was my food and drink,

ਿ ੇਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 

ਹੋ ਿਾਏ, ਿ ੇਹਵਾ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ-
ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ (ਿੇ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਹੀ ਿੀਊ ਸਕਾਂ),
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608 14 cMdu sUrju duie  
guPY n dyKw supnY 
saux n Qwau]

Chandh Sooraj 

Dhue Gufai N 

Dhaekhaa Supanai 

Soun N Thhaao ||

And if I lived in a cave 

and never saw either 

the sun or the moon, 

and if I never slept, 

even in dreams

ਿ ੇ(ਜਕਸੇ) ਗੁਿਾ ਜਵਚ (ਬੈਠਾ 
ਰਜਹ ਕੇ) ਚੂੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਿ ਦੋਹਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖਾਂ (ਭਾਵ, ਜਕ 

ਜਦਨ-ਰਾਤ ਮੈਂ ਗੁਿਾ ਜਵਚ ਬੈਠ 

ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂ), ਿੇ 
ਸੁਿਨੇ ਜਵਚ ਭੀ ਸੌਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨ 

ਜਮਲੇ (ਿੇ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਸੌਂ ਸਕਾਂ)

609 14 BI qyrI kImiq 
nw pvY hau kyvfu 
AwKw nwau]1]

Bhee Thaeree 

Keemath Naa 

Pavai Ho Kaevadd 

Aakhaa Naao 

||1||

-even so, I could not 

estimate Your Value. 

How can I describe the 

Greatness of Your 

Name? ||1||

ਤਾਂ ਭੀ (ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਤਨੀਆਂ 

ਲੂੰ ਮੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਭੀ) 
ਮੈਥੋਂ ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ 
(ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ), ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਜਕਤਨੀ ਕੁ ਵਜਡਆਈ 

ਦੱਸਾਂ? (ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ 

ਦੱਸਣ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ) ॥੧॥

610 14 swcw inrMkwru  
inj Qwie]

(inrMkwru) s`cy vwihgurU 
jI, (in`j) Apxy, 
(Qwie)QW, sdw Ac`l 
AivnwsI hn

Saachaa Nirankaar 

Nij Thhaae ||

The True Lord, the 

Formless One, is 

Himself in His Own 

Place.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਨਰ-ਆਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ)
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611 14 suix suix AwKxu 
AwKxw jy BwvY  
kry 
qmwie]1]rhwau]

(qmwie) ie`Cw Sun Sun Aakhan 

Aakhanaa Jae 

Bhaavai Karae 

Thamaae ||1|| 

Rehaao ||

I have heard, over and 

over again, and so I 

tell the tale; as it 

pleases You, Lord, 

please instill within me 

the yearning for You. 

||1||Pause||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਇਕ ਦੂਿੇ ਤੋਂ ਸੁਣ 

ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ (ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 
ਦਾ) ਜਬਆਨ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। 
(ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ 

ਸਕਦਾ ਜਕ ਉਹ ਜਕਤਨਾ ਕੁ 

ਵੱਡਾ ਹੈ)। ਿੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗੇ ਤਾਂ (ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) 
ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

612 14 kusw ktIAw vwr 
vwr pIsix pIsw 
pwie]

Apxy Awp nMU 
(k`tIAw)ktw ky[ 
kusw:polw bolo[ 
(kusw)kuhw lvW

Kusaa Katteeaa 

Vaar Vaar Peesan 

Peesaa Paae ||

If I was slashed and 

cut into pieces, over 

and over again, and 

put into the mill and 

ground into flour,

ਿ ੇ(ਤਪਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) ਮੈਂ ਕੁਹ 

ਸੱੁਟਾਂ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਰਤਾ ਰਤਾ 
ਕਟਾ ਜਦਆਂ, ਚੱਕੀ ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ 

ਪੀਹ ਜਦਆਂ,

613 14 AgI syqI  
jwlIAw Bsm 
syqI ril jwau]

(sy~qI) nwL[ A`gIN Agee Saethee 

Jaaleeaa Bhasam 

Saethee Ral Jaao 

||

Burnt by fire and 

mixed with ashes

ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੱੁਟਾਂ, ਤੇ 

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਸੁਆਹ ਨਾਲ 

ਰਲਾ ਜਦਆਂ।

614 14 BI qyrI kImiq  
nw pvY hau kyvfu 
AwKw nwau]2]

Bhee Thaeree 

Keemath Naa 

Pavai Ho Kaevadd 

Aakhaa Naao 

||2||

-even then, I could not 

estimate Your Value. 

How can I describe the 

Greatness of Your 

Name? ||2||

(ਇਤਨੇ ਤਪ ਸਾਧ ਕੇ ਭੀ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਦੱਸਣ ਿੋਗਾ 
ਨਹੀਂ ਹਾਂ ॥੨॥
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615 14 pMKI hoie kY jy 
Bvw sY AsmwnI 
jwau]

(Bvw) Bauxw krW, 
au~fW[ (sY): sYNkVy

Pankhee Hoe Kai 

Jae Bhavaa Sai 

Asamaanee Jaao ||

If I was a bird, soaring 

and flying through 

hundreds of heavens,

ਿ ੇਮੈਂ ਪੂੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਸਕਾਂ 
ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਾਂ।

616 14 ndrI iksY n 
AwvaU nw ikCu 
pIAw n Kwau]

ik`Cu Nadharee Kisai N 

Aavoo Naa Kishh 

Peeaa N Khaao ||

And if I was invisible, 

neither eating nor 

drinking anything

ਿ ੇ(ਉੱਡ ਕੇ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਚਲਾ 
ਿਾਵਾਂ ਜਕ) ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਸ ਨਾ 
ਸਕਾਂ, ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ ਭੀ ਕੁਝ ਨਾ।

617 14 BI qyrI kImiq  
nw pvY hau kyvfu 
AwKw nwau]3]

Bhee Thaeree 

Keemath Naa 

Pavai Ho Kaevadd 

Aakhaa Naao 

||3||

-even so, I could not 

estimate Your Value. 

How can I describe the 

Greatness of Your 

Name? ||3||

(ਇਤਨੀ ਪਹੁੂੰਚ ਰੱਖਦਾ 
ਹੋਇਆ) ਭੀ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਵਜਡਆਈ ਦੱਸਣ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ ॥੩॥

618 15 nwnk kwgd lK 
mxw piV piV 
kIcY Bwau]

(Bwau) pRym[piV@ Naanak Kaagadh 

Lakh Manaa Parr 

Parr Keechai 

Bhaao ||

O Nanak, if I had 

hundreds of 

thousands of stacks of 

paper, and if I were to 

read and recite and 

embrace love for the 

Lord,

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿ ੇ

ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ 

ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ) ਲੱਖਾਂ ਮਣਾਂ 
ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਪੜਹ ਕੇ ਜਵਚਾਰ (ਭੀ) 
ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ,

619 15 msU qoit n 
AwveI lyKix  
pauxu clwau]

(m`sU)isAwhI[ (lyKix) 
klm

Masoo Thott N 

Aavee Laekhan 

Poun Chalaao ||

And if ink were never 

to fail me, and if my 

pen were able to 

move like the wind

ਿ ੇ(ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਜਲਖਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਹਵਾ ਨੂੂੰ  ਕਲਮ ਬਣਾ 
ਲਵਾਂ (ਜਲਖਜਦਆਂ ਜਲਖਜਦਆਂ) 

ਜਸਆਹੀ ਦੀ ਭੀ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਾਹ 

ਆਵ,ੇ
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620 15 BI qyrI kImiq  
nw pvY hau kyvfu 
AwKw nwau]4]2]

Bhee Thaeree 

Keemath Naa 

Pavai Ho Kaevadd 

Aakhaa Naao 

||4||2||

-even so, I could not 

estimate Your Value. 

How can I describe the 

Greatness of Your 

Name? ||4||2||

ਤਾਂ ਭੀ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਵਜਡਆਈ ਦੱਸਣ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ ॥੪॥੨॥

621 15 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

622 15 lyKY bolxu bolxw  
lyKY Kwxw Kwau]

(lyKY)ihswb Laekhai Bolan 

Bolanaa Laekhai 

Khaanaa Khaao ||

As it is pre-ordained, 

people speak their 

words. As it is pre-

ordained, they 

consume their food.

ਸਾਡਾ ਬੋਲ-ਚਾਲ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ-

ਪੀਣ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ,

623 15 lyKY vwt 
clweIAw lyKY 
suix vyKwau]

(vwt)rsqw[ 
(vyKwau)vyKxw

Laekhai Vaatt 

Chalaaeeaa 

Laekhai Sun 

Vaekhaao ||

As it is pre-ordained, 

they walk along the 

way. As it is pre-

ordained, they see and 

hear.

ਜਿਸ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਅਸੀਂ 
ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਭੀ 
ਥੋੜੇ ਹੀ ਜਚਰ ਲਈ ਹੈ, 

(ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਗ-ਰੂੰਗ ਤੇ ਰੂੰਗ-

ਤਮਾਸ਼ੇ) ਸੁਣਨੇ ਵੇਖਣੇ ਭੀ ਥੋੜੇ 

ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨ।
624 15 lyKY swh 

lvweIAih pVy 
ik puCx jwau]1]

(lvweI-Aih) leIdy 
hn[ pV@y[ pu`Cx

Laekhai Saah 

Lavaaeeahi Parrae 

K Pushhan Jaao 

||1||

As it is pre-ordained, 

they draw their 

breath. Why should I 

go and ask the 

scholars about this? 

||1||

ਅਸੀਂ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਜਗਣੇ-
ਜਮਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਮੈਂ (ਇਸ ਬਾਰੇ) ਜਕਸੇ ਪੜਹੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੀਹ ਪੱੁਛਣ ਿਾਵਾਂ? 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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625 15 bwbw mwieAw 
rcnw Dohu]

(Dohu)CL Baabaa Maaeiaa 

Rachanaa Dhhohu 

||

O Baba, the splendor 

of Maya is deceptive.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ 

(ਿੀਵਾਂ ਲਈ) ਚਾਰ ਜਦਨ ਦੀ ਹੀ 
ਖੇਡ ਹੈ।

626 15 AMDY nwmu 
ivswirAw nw 
iqsu eyh n 
Ehu]1]rhwau]

(eyh) ieh lok, (Ehu) 
prlok

Andhhai Naam 

Visaariaa Naa This 

Eaeh N Ouhu 

||1|| Rehaao ||

The blind man has 

forgotten the Name; 

he is in limbo, neither 

here nor there. 

||1||Pause||

ਪਰ ਇਸ ਚਾਰ ਜਦਨ ਦੀ ਖੇਡ 

ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਨਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

627 15 jIvx mrxw 
jwie kY eyQY KwjY 
kwil]

(jIvx mrxw)Awqmk 
jIvn qoN mrnw AQvw 
jIvn qoN mrn q`k, 
(jwie)pYdw ho ky[ 
(kwil)smyN[ K`wjY

Jeevan Maranaa 

Jaae Kai Eaethhai 

Khaajai Kaal ||

Life and death come 

to all who are born. 

Everything here gets 

devoured by Death.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ 

ਿੂੰ ਮਣ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤਕ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ (ਮਨੱੁਖ) ਖਾਣ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਵੱਚ 

ਦੇ ਆਹਰ ਜਵੱਚ ਰੱੁਜਝਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
628 15 ijQY bih 

smJweIAY iqQY  
koie n cilE 
nwil]

ij`QY[ iq`QY[ c`ilE Jithhai Behi 

Samajhaaeeai 

Thithhai Koe N 

Chaliou Naal ||

He sits and examines 

the accounts, there 

where no one goes 

along with anyone.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਦੌੜ 

ਭੱਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਕੋਈ ਭੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤਕ ਸਾਥ 

ਨਹੀਂ ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦਾ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  
(ਸਾਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ) ਸਮਝਾਇਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
629 15 rovx vwly jyqVy  

siB bMnih pMf 
prwil]2]

(prwil) prwLI vWg 
ivArQ AOgxW pwpW dI 
pMf (bMn@ih)bMn@ ky hr 
smyN Apxy isr qy cu`kI 
iPrdy hn[ jy~qVy

Rovan Vaalae 

Jaetharrae Sabh 

Bannehi Pandd 

Paraal ||2||

Those who weep and 

wail might just as well 

all tie bundles of 

straw. ||2||

(ਇਸ ਦੇ ਮਰਨ ਜਪਛੋਂ) ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ 
(ਇਸ ਦੇ ਭਾ ਦੀਆਂ), ਪਰਾਲੀ 
ਦੀਆਂ ਪੂੰਡਾਂ ਪਏ ਚੱੁਕਦੇ ਹਨ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ॥੨॥
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630 15 sBu ko AwKY bhuqu 
bhuqu Git n 
AwKY koie]

bhuqu: b`bw mukqw bolo, 
knOVw n lwau, bOhuqu n 
bolo[ G`it

Sabh Ko Aakhai 

Bahuth Bahuth 

Ghatt N Aakhai 

Koe ||

Everyone says that 

God is the Greatest of 

the Great. No one calls 

Him any less.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਹਰੇਕ ਿੀਵ (ਤੈਨੂੂੰ ) 

ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਗਦਾ, ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਕਦੇ 

ਮੂੰਗਣ ਤੋਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 
ਮੂੰਗ ਮੂੰਗ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੀ 
ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ (ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ 
ਧਨ ਇਥੇ ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

631 15 kImiq iknY n 
pweIAw khix n 
vfw hoie]

Keemath Kinai N 

Paaeeaa Kehan N 

Vaddaa Hoe ||

No one can estimate 

His Worth. By 

speaking of Him, His 

Greatness is not 

increased.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣ ੇਮੂੰਗਣ ਦੀ 
ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੂੰਗਣ ਦਾ 
ਹੱਦ-ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਬੱਸ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਕਜਹਣ-

ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ 
ਬਜਣਆ, ਮੂੂੰ ਹੋਂ-ਮੂੰ ਗੇ ਧਨ ਨਾਲ 

ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ।

632 15 swcw swhbu eyku 
qU hoir jIAw kyqy 
loA]3]

swhbu: hwhw mukqw, b`by 
AONkV lwau

Saachaa Saahab 

Eaek Thoo Hor 

Jeeaa Kaethae Loa 

||3||

You are the One True 

Lord and Master of all 

the other beings, of so 

many worlds. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਾਲਕ 

ਹੈਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿੀਆ-ਿੂੰਤ ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਮੂੰਡਲ-ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਹਨ ॥੩॥
633 15 nIcw AMdir nIc 

jwiq nIcI hU  
Aiq nIcu]

nIcW Neechaa Andhar 

Neech Jaath 

Neechee Hoo Ath 

Neech ||

Nanak seeks the 

company of the lowest 

of the low class, the 

very lowest of the low.

ਿ ੋਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ ਦੇ 

ਹਨ ਿੋ ਨੀਜਵਆਂ ਤੋਂ ਭੀ ਅਜਤ 

ਨੀਵੇਂ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ,
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634 15 nwnku iqn kY 
sMig swiQ  
vifAw isau 
ikAw rIs]

Naanak Thin Kai 

Sang Saathh 

Vaddiaa Sio Kiaa 

Rees ||

Why should he try to 

compete with the 

great?

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਇਹੀ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹਾਂ ਜਕ ਤੇਰਾ) ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਣਾਏ। 
ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ-ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੇ 

ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ

635 15 ijQY nIc 
smwlIAin iqQY 
ndir qyrI 
bKsIs]4]3]

Jithhai Neech 

Samaaleean 

Thithhai Nadhar 

Thaeree 

Bakhasees 

||4||3||

In that place where 

the lowly are cared for-

there, the Blessings of 

Your Glance of Grace 

rain down. ||4||3||

(ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਥੇ ਹੈ 

ਜਿਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੩॥

636 15 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

637 15 lbu kuqw kUVu 
cUhVw Tig KwDw 
murdwru]

Dn, pwp, ivkwr, 
AOguxW, Kwx dw (l`bu) 
lwlc krnw ku`qw suBwv 
hY[ T`ig[ K`wDw[

Lab Kuthaa Koorr 

Chooharraa Thag 

Khaadhhaa 

Muradhaar ||

Greed is a dog; 

falsehood is a filthy 

street-sweeper. 

Cheating is eating a 

rotting carcass.

ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਕੱੁਤਾ ਹੈ (ਿੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਨੂੂੰ  
ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ), ਝੂਠ 

(ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਚੂਹੜਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ), (ਦੂਜਿਆਂ 

ਨੂੂੰ ) ਠੱਗ ਕੇ ਖਾਣਾ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ (ਿੋ ਸੁਆਰਥ ਦੀ 
ਬਦਬੂ ਵਧਾ ਜਰਹਾ ਹੈ)।
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638 15 pr inMdw pr mlu 
muK suDI Agin 
kRoDu cMfwlu]

(pr)prweI[ 
(ml)mYL[(su`DI)inrI

Par Nindhaa Par 

Mal Mukh 

Sudhhee Agan 

Krodhh Chanddaal 

||

Slandering others is 

putting the filth of 

others into your own 

mouth. The fire of 

anger is the outcaste 

who burns dead 

bodies at the 

crematorium.

ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਮੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਸਮੂਲਚੀ ਪਰਾਈ ਮੈਲ ਹੈ, 

ਕਿੋਧ-ਅੱਗ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਚੂੰਡਾਲ 

(ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ),

639 15 rs ks Awpu 
slwhxw ey krm 
myry krqwr]1]

rs ks: poly bolo Ras Kas Aap 

Salaahanaa Eae 

Karam Maerae 

Karathaar ||1||

I am caught in these 

tastes and flavors, and 

in self-conceited 

praise. These are my 

actions, O my Creator! 

||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਕਈ ਚਸਕੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਉਂਦਾ 
ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ! ਮੇਰੀਆਂ 

ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹਨ ॥੧॥

640 15 bwbw bolIAY piq 
hoie]

piq:polw bolo[ (piq) 
pqI,ie`zq

Baabaa Boleeai 

Path Hoe ||

O Baba, speak only 

that which will bring 

you honor.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲੇ।

641 15 aUqm sy dir 
aUqm khIAih  
nIc krm bih 
roie]1]rhwau]

Ootham Sae Dhar 

Ootham Keheeahi 

Neech Karam Behi 

Roe ||1|| Rehaao 

||

They alone are good, 

who are judged good 

at the Lord's Door. 

Those with bad karma 

can only sit and weep. 

||1||Pause||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ ਜਵਚ) 

ਚੂੰ ਗੇ ਹਨ, ਿੋ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਚੂੰ ਗੇ ਆਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ ਬੂੰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਝੁਰਦੇ 

ਹੀ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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642 15 rsu suienw rsu 
rupw kwmix rsu 
prml kI vwsu]

(rsu) suAwd, pRIqI[ 
(k`wmix)nwrI[ 
(ru`pw)cWdI[ 
(prml)cMdn kI 
(vwsu)sugMDI

Ras Sueinaa Ras 

Rupaa Kaaman 

Ras Paramal Kee 

Vaas ||

The pleasures of gold 

and silver, the 

pleasures of women, 

the pleasure of the 

fragrance of 

sandalwood,

ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ (ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ) 

ਦਾ ਚਸਕਾ, ਇਸਤਿੀ (ਭਾਵ, 

ਕਾਮ) ਦਾ ਚਸਕਾ, ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ 

ਦੀ ਲਗਨ,

643 15 rsu GoVy rsu syjw 
mMdr rsu mITw 
rsu mwsu]

Ras Ghorrae Ras 

Saejaa Mandhar 

Ras Meethaa Ras 

Maas ||

The pleasure of 

horses, the pleasure of 

a soft bed in a palace, 

the pleasure of sweet 

treats and the 

pleasure of hearty 

meals

ਘੋਜੜਆਂ (ਦੀ ਸਵਾਰੀ) ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, 

(ਨਰਮ ਨਰਮ) ਸੇਿਾਂ ਤੇ 

(ਸੋਹਣੇ) ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ, (ਸੁਆਦਲੇ) ਜਮੱਠੇ 

ਪਦਾਰਥ, ਤੇ ਮਾਸ (ਖਾਣ) ਦਾ 
ਚਸਕਾ,

644 15 eyqy rs srIr ky  
kY Git nwm 
invwsu]2]

(Git)ihrdw Eaethae Ras 

Sareer Kae Kai 

Ghatt Naam 

Nivaas ||2||

-these pleasures of the 

human body are so 

numerous; how can 

the Naam, the Name 

of the Lord, find its 

dwelling in the heart? 

||2||

ਿ ੇਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਇਤਨੇ 

ਚਸਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਜਕਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੨॥

645 15 ijqu boilAY piq 
pweIAY so boilAw 
prvwxu]

Jith Boliai Path 

Paaeeai So Boliaa 

Paravaan ||

Those words are 

acceptable, which, 

when spoken, bring 

honor.

ਉਹੀ ਬੋਲ ਬੋਜਲਆ ਹੋਇਆ 

ਸੁਚੱਿਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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646 15 iPkw boil  
ivgucxw suix  
mUrK mn Ajwx]

(iv-gu`cxw) ^rwb 
hoxw[ iP`kw

Fikaa Bol 

Viguchanaa Sun 

Moorakh Man 

Ajaan ||

Harsh words bring 

only grief. Listen, O 

foolish and ignorant 

mind!

ਹੇ ਮੂਰਖ ਅੂੰਞਾਣ ਮਨ! ਸੁਣ, 

ਜਿੱਕਾ (ਨਾਮ-ਰਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ) 
ਬੋਲ ਬੋਜਲਆਂ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਈਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਜਨਰੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 

ਰਹੀਏ ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੀ 
ਰਹੀਦਾ ਹੈ)। ਪਿਭੂ ਭੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 
ਜਵਅਰਥ ਹਨ।

647 15 jo iqsu Bwvih sy 
Bly hoir ik 
khx vKwx]3]

Jo This Bhaavehi 

Sae Bhalae Hor K 

Kehan Vakhaan 

||3||

Those who are 

pleasing to Him are 

good. What else is 

there to be said? ||3||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਚੂੰ ਗੇ 

ਹਨ ॥੩॥

648 15 iqn miq iqn 
piq iqn Dnu 
plY ijn ihrdY 
rihAw smwie]

(smwie)iml rhy hn[ 
m`iq[ piq: polw bolo

Thin Math Thin 

Path Thin Dhhan 

Palai Jin Hiradhai 

Rehiaa Samaae ||

Wisdom, honor and 

wealth are in the laps 

of those whose hearts 

remain permeated 

with the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇੱਜ਼ਤ 

ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

649 15 iqn kw ikAw 
swlwhxw Avr 
suAwilau kwie]

(suAwilau) SoBw, suMdr, 
slwhuxy Xog[ 
(kwie)ikauN, iks nMU, 
kOx

Thin Kaa Kiaa 

Saalaahanaa Avar 

Suaalio Kaae ||

What praise can be 

offered to them? 

What other 

adornments can be 

bestowed upon them?

ਐਸੇ ਭਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ 

ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ 
ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ?
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650 15 nwnk ndrI 
bwhry rwcih 
dwin n 
nwie]4]4]

pRmwqmw dI (ndrI) 
imhr (bwhry)ibnw[ 
(nwie)nwm jpx 
jpwaux c nhIN 
(rwcih)rcdy

Naanak Nadharee 

Baaharae 

Raachehi Dhaan N 

Naae ||4||4||

O Nanak, those who 

lack the Lord's Glance 

of Grace cherish 

neither charity nor the 

Lord's Name. ||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਬੂੰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿੁੜਦੇ, ਉਸ 

ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੪॥

651 15 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

652 15 Amlu glolw kUV 
kw idqw 
dyvxhwir]

(Am-lu)nSy dw 
(glolw)goLw[ dyvx-
hwir

Amal Galolaa 

Koorr Kaa Dhithaa 

Dhaevanehaar ||

The Great Giver has 

given the intoxicating 

drug of falsehood.

ਦੇਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਿਗਤ ਦਾ ਮੋਹ-ਰੂਪ ਅਿੀਮ ਦਾ 
ਗੋਲਾ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

653 15 mqI mrxu 
ivswirAw KusI 
kIqI idn cwir]

(m`qI)AwpxI m`iq coN 
AQvw AOguxW au~gr 
pwpW dI (m`qI)msqI c

Mathee Maran 

Visaariaa Khusee 

Keethee Dhin 

Chaar ||

The people are 

intoxicated; they have 

forgotten death, and 

they have fun for a 

few days.

(ਇਸ ਮੋਹ-ਅਿੀਮ ਨੂੂੰ  ਖਾ ਕੇ) 

ਮਸਤ ਹੋਈ ਜਿੂੰ ਦ ਨੇ ਮੌਤ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਜਦਨ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਚ ਰੂੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੀ 
ਹੈ।

654 15 scu imilAw iqn 
soPIAw rwKx 
kau drvwru]1]

jUT, JUT, zor, zulm, 
pwp, ivkwr, BYVy nSy 
rihq so&IAW nMU

Sach Miliaa Thin 

Sofeeaa Raakhan 

Ko Dharavaar 

||1||

Those who do not use 

intoxicants are true; 

they dwell in the Court 

of the Lord. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੋਹ-ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਮੱਲਣ ਦਾ 
ਆਹਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ॥੧॥

655 15 nwnk swcy kau  
scu jwxu]

Naanak Saachae 

Ko Sach Jaan ||

O Nanak, know the 

True Lord as True.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸੱਚੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 149 Published: March 06/ 2014



656 15 ijqu syivAY suKu 
pweIAY qyrI 
drgh clY 
mwxu]1]rhwau]

Jith Saeviai Sukh 

Paaeeai Thaeree 

Dharageh Chalai 

Maan ||1|| 

Rehaao ||

Serving Him, peace is 

obtained; you shall go 

to His Court with 

honor. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ ਜਕ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਦੇਹ ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆਦਰ ਜਮਲ ਸਕੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

657 15 scu srw guV 
bwhrw ijsu ivic 
scw nwau]

s`cu rUpI (srw)Srwb Sach Saraa Gurr 

Baaharaa Jis Vich 

Sachaa Naao ||

The Wine of Truth is 

not fermented from 

molasses. The True 

Name is contained 

within it.

ਸਦਾ ਦੀ ਮਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਗੁੜ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ 
ਜਤਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

(ਸ਼ਰਾਬ) ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਿ ੋਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

658 16 suxih vKwxih 
jyqVy hau iqn 
bilhwrY jwau]

Sunehi 

Vakhaanehi 

Jaetharrae Ho 

Thin Balihaarai 

Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who hear and 

chant the True Name.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ ਿ ੋਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਤੇ 

ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ।

659 16 qw mnu KIvw 
jwxIAY jw mhlI 
pwey Qwau]2]

(KIvw)msq[ mhlI: m 
qy h mukqy bol ky, l`ly 
ibhwrI bolo, hwhy 
ishwrI nhIN bolxI, 
mYhlI nhI aucwrnw

Thaa Man 

Kheevaa Jaaneeai 

Jaa Mehalee 

Paaeae Thhaao 

||2||

Only one who obtains 

a room in the Mansion 

of the Lord's Presence 

is deemed to be truly 

intoxicated. ||2||

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋਇਆ 

ਿਾਣ,ੋ ਿਦੋਂ ਇਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਏ (ਤੇ, ਮਨ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ॥੨॥
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660 16 nwau nIru  
cMigAweIAw squ 
prmlu qin vwsu]

(nwau)nwm[ 
(nIru)pwxI[ (s`qu)s`cu

Naao Neer 

Changiaaeeaa 

Sath Paramal Than 

Vaas ||

Bathe in the waters of 

Goodness and apply 

the scented oil of 

Truth to your body,

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੀ (ਮੂੂੰ ਹ ਉਿਲਾ 
ਕਰਨ ਲਈ) ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ) ਸੱੁਚਾ 
ਆਚਰਨ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਲਾਣ 

ਲਈ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਹੈ।

661 16 qw muKu hovY 
aujlw lK dwqI  
iek dwiq]

au~jlw l`K d`wqIN Thaa Mukh Hovai 

Oujalaa Lakh 

Dhaathee Eik 

Dhaath ||

And your face shall 

become radiant. This 

is the gift of 100,000 

gifts.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੋਰ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਵਧੀਆ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮੂੂੰ ਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

662 16 dUK iqsY pih 
AwKIAih sUK  
ijsY hI pwis]3]

Dhookh Thisai 

Pehi Aakheeahi 

Sookh Jisai Hee 

Paas ||3||

Tell your troubles to 

the One who is the 

Source of all comfort. 

||3||

ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ (ਜਨਜਵਰਤੀ) ਤੇ ਸੱੁਖਾਂ 
ਦੀ (ਪਿਾਪਤੀ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੩॥

663 16 so ikau mnhu 
ivswrIAY jw ky 
jIA prwx]

So Kio Manahu 

Visaareeai Jaa Kae 

Jeea Paraan ||

How can you forget 

the One who created 

your soul, and the 

praanaa, the breath of 

life?

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹ 

ਜਿੂੰ ਦ-ਿਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

664 16 iqsu ivxu sBu 
ApivqRü hY jyqw 
pYnxu Kwxu]

This Vin Sabh 

Apavithra Hai 

Jaethaa Painan 

Khaan ||

Without Him, all that 

we wear and eat is 

impure.

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਜਰਆਂ ਖਾਣ 

ਪਜਹਨਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਦਮ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਹੋਰ ਮਲੀਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,
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665 16 hoir glW siB 
kUVIAw quDu BwvY 
prvwxu]4]5]

Hor Galaan Sabh 

Koorreeaa Thudhh 

Bhaavai Paravaan 

||4||5||

Everything else is 

false. Whatever 

pleases Your Will is 

acceptable. ||4||5||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
(ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਉਹੀ ਉੱਦਮ ਸੁਚੱਿਾ ਹੈ 

ਿ ੋਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੫॥{15-16}

666 16 isrIrwgu mhlu 
1]

Sireeraag Mehal 1 

||

Siree Raag, First Mehl:

667 16 jwil mohu Gis 
msu kir miq 
kwgdu kir swru]

(Gis)Gsw ky[ 
(m`su)isAwhI[ 
(swru)sRyst[ mh`lu

Jaal Mohu Ghas 

Mas Kar Math 

Kaagadh Kar Saar 

||

Burn emotional 

attachment, and grind 

it into ink. Transform 

your intelligence into 

the purest of paper.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦਾ) ਮੋਹ 

ਸਾੜ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਘਸਾ ਕੇ 

ਜਸਆਹੀ ਬਣਾ ਤੇ (ਆਪਣੀ) 
ਅਕਲ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬਣਾ।

668 16 Bwau klm kir  
icqu lyKwrI gur 
puiC ilKu bIcwru]

(Bwau)pRym[ ic`qu[ pu`iC Bhaao Kalam Kar 

Chith Laekhaaree 

Gur Pushh Likh 

Beechaar ||

Make the love of the 

Lord your pen, and let 

your consciousness be 

the scribe. Then, seek 

the Guru's 

Instructions, and 

record these 

deliberations.

ਪਿੇਮ ਨੂੂੰ  ਕਲਮ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਲਖਾਰੀ ਬਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸਜਖਆ ਲੈ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜਲਖ।
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669 16 ilKu nwmu swlwh 
ilKu ilKu AMqu n 
pwrwvwru]1]

Likh Naam Saalaah 

Likh Likh Anth N 

Paaraavaar ||1||

Write the Praises of 

the Naam, the Name 

of the Lord; write over 

and over again that He 

has no end or 

limitation. ||1||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਖ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਲਖ, ਇਹ 

ਜਲਖ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਲਾ-
ਉਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

670 16 bwbw eyhu lyKw  
iliK jwxu]

Baabaa Eaehu 

Laekhaa Likh Jaan 

||

O Baba, write such an 

account,

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਲੇਖਾ ਜਲਖਣ ਦੀ 
ਿਾਚ ਜਸੱਖ।

671 16 ijQY lyKw mMgIAY  
iqQY hoie scw 
nIswxu]1]rhwau]

(nIswxu) prvwnw Jithhai Laekhaa 

Mangeeai Thithhai 

Hoe Sachaa 

Neesaan ||1|| 

Rehaao ||

That when it is asked 

for, it will bring the 

Mark of Truth. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਥਾਂ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ) ਜਹਸਾਬ ਮੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਸੱਚੀ 
ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

672 16 ijQY imlih 
vifAweIAw sd 
KusIAw sd cwau]

Jithhai Milehi 

Vaddiaaeeaa Sadh 

Khuseeaa Sadh 

Chaao ||

There, where 

greatness, eternal 

peace and everlasting 

joy are bestowed,

ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਈਆਂ 

ਜਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਤਮ 

ਹੁਲਾਰੇ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।

673 16 iqn muiK itky 
inklih ijn 
min scw nwau]

(muiK) msqik qy js 
rUp (it`ky) iqlk 
(in`kl-ih) l`gdy hn

Thin Mukh Ttikae 

Nikalehi Jin Man 

Sachaa Naao ||

The faces of those 

whose minds are 

attuned to the True 

Name are anointed 

with the Mark of 

Grace.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਲੇਖਾ ਮੂੰਗਣ ਵਾਲੇ 

ਥਾਂ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ ਜਟੱਕੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ,
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674 16 krim imlY qw 
pweIAY nwhI 
glI vwau 
duAwau]2]

(krim) imhr[ (vwau 
duAwau)ibArQ AsIs, 
(g`lIN)g`lW

Karam Milai Thaa 

Paaeeai Naahee 

Galee Vaao 

Dhuaao ||2||

If one receives God's 

Grace, then such 

honors are received, 

and not by mere 

words. ||2||

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਹਵਾਈ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ॥੨॥

675 16 ieik Awvih  
ieik jwih auiT  
rKIAih nwv 
slwr]

(slwr)srdwr[ ieik: 
k`ky ishwrI bolo

Eik Aavehi Eik 

Jaahi Outh 

Rakheeahi Naav 

Salaar ||

Some come, and some 

arise and depart. They 

give themselves lofty 

names.

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਮੁਕਾ ਕੇ ਇਥੋਂ) ਕੂਚ ਕਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਕਈਆਂ ਦੇ) ਸਰਦਾਰ 

(ਆਜਦਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ) ਨਾਮ 

ਰੱਖੀਦੇ ਹਨ।
676 16 ieik aupwey 

mMgqy ieknw vfy 
drvwr]

(aupwey)pYdw kIqy Eik Oupaaeae 

Mangathae 

Eikanaa Vaddae 

Dharavaar ||

Some are born 

beggars, and some 

hold vast courts.

ਕਈ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮੂੰਗਤੇ ਹੀ 
ਿੂੰ ਮੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

677 16 AgY gieAw 
jwxIAY ivxu nwvY  
vykwr]3]

g-ieAw: g`gw mukqw 
bolo, igAw nhI aucwrnw

Agai Gaeiaa 

Jaaneeai Vin 

Naavai Vaekaar 

||3||

Going to the world 

hereafter, everyone 

shall realize that 

without the Name, it is 

all useless. ||3||

(ਪਰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ 

ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੂੰਗਾਲ ਹੋਣ) ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਇਆਂ ਸਮਝ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਹ 

ਸਭ) ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ (ਗੂੰ ਵਾ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 154 Published: March 06/ 2014



678 16 BY qyrY fru Aglw  
Kip Kip iCjY 
dyh]

Aglw:polw bolo 
imlvW[ (Aglw)bhuqw[ 
(Kip)plc ky[ 
(iC`jY)nws[ Kip Kip: 
poly bolo

Bhai Thaerai Ddar 

Agalaa Khap Khap 

Shhijai Dhaeh ||

I am terrified by the 

Fear of You, God. 

Bothered and 

bewildered, my body 

is wasting away.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਰਹਾਂ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਤੌਖ਼ਲਾ ਬਹੁਤ 

ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਤੌਖ਼ਲੇ 

ਜਵਚ) ਜਖੱਝ ਜਖੱਝ ਕੇ ਸਰੀਰ ਭੀ 
ਢਜਹੂੰਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

679 16 nwv ijnw 
sulqwn Kwn hody 
ifTy Kyh]

ijn@W[ if`Ty Naav Jinaa 

Sulathaan Khaan 

Hodhae Ddithae 

Khaeh ||

Those who are known 

as sultans and 

emperors shall be 

reduced to dust in the 

end.

(ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਭੀ ਕੀਹ ਮਾਣ?) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਖ਼ਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਕਰ ਕੇ 

ਵੱਿਦੇ ਹਨ ਸਭ (ਇਥੇ ਹੀ) 
ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

680 16 nwnk auTI 
cilAw siB kUVy 
quty nyh]4]6]

(nyh)pRym[ au~TI[ 
c`ilAw[ qu`ty

Naanak Outhee 

Chaliaa Sabh 

Koorrae Thuttae 

Naeh ||4||6||

O Nanak, arising and 

departing, all false 

attachments are cut 

away. ||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖਿਗਤ ਤੋਂ 
ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ-

ਜਪਆਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) 

॥੪॥੬॥

681 16 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:
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682 16 siB rs imTy 
mMinAY suixAY 
swloxy]

im`Ty Sabh Ras Mithae 

Manniai Suniai 

Saalonae ||

Believing, all tastes are 

sweet. Hearing, the 

salty flavors are tasted;

ਿ ੇਮਨ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਪਰਚ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਜਮੱਠੇ 

ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਮਝੋ। 
ਿ ੇਸੁਰਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਾਣੋ।

683 16 KtqursI muiK 
bolxw mwrx nwd 
kIey]

(Kt-qursI) KitAweI 
nwl imly Cy rsW dw 
suAwd, pRmwqmw dI 
isPq slwh muiK qoN 
bolxw kIqI hY Aqy Gt 
Gt coN pRmqmw dy Ajpw 
jwp dI (nwd) Dun 
sunxI (mwrx) mswly 
vwly Bojn (kIey) kIqy

Khatt Thurasee 

Mukh Bolanaa 

Maaran Naadh 

Keeeae ||

Chanting with one's 

mouth, the spicy 

flavors are savored. All 

these spices have 

been made from the 

Sound-current of the 

Naad.

ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਨਾ ਖੱਟੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥ ਸਮਝੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਕੀਰਤਨ ਮਸਾਲੇ ਿਾਣੋ।

684 16 CqIh AMimRq 
Bwau eyku jw kau 
ndir kryie]1]

kry-ie: lW lMbI 
ishwrI sMkoc ky bolo, 
kry kih ky C`f nhI dyxw

Shhatheeh 

Anmrith Bhaao 

Eaek Jaa Ko 

Nadhar Karaee 

||1||

The thirty-six flavors 

of ambrosial nectar 

are in the Love of the 

One Lord; they are 

tasted only by one 

who is blessed by His 

Glance of Grace. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ-ਰਸ 

ਪਿੇਮ ਛੱਤੀ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ 

ਭੋਿਨ ਹਨ। (ਪਰ ਇਹ ਉੱਚੀ 
ਦਾਤ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ਜਿਸ 

ਉਤੇ (ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਦੀ) ਨਜ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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685 16 bwbw horu Kwxw  
KusI KuAwru]

hor Kwx dI KuSI krky 
(KuAwru) duKI, zlIl 
hoeIdw hY

Baabaa Hor 

Khaanaa Khusee 

Khuaar ||

O Baba, the pleasures 

of other foods are 

false.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  
ਖਾਣ ਨਾਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ,

686 16 ijqu KwDY qnu 
pIVIAY mn mih 
clih 
ivkwr]1]rhwau]

Jith Khaadhhai 

Than Peerreeai 

Man Mehi Chalehi 

Vikaar ||1|| 

Rehaao ||

Eating them, the body 

is ruined, and 

wickedness and 

corruption enter into 

the mind. 

||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ 

ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਮਨ ਜਵਚ (ਭੀ ਕਈ) ਮੂੰ ਦੇ 

ਜਖ਼ਆਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

687 16 rqw pYnxu mnu 
rqw supydI squ 
dwnu]

pRmySr dy nwm c mnu nMU 
(rqw) rMgxw hI 
(r`qw)lwl rMg dy bsqR 
(pYnxu) pYn@xw kIqy[ 
s`qu srUp nUM (dwnu) 
jwnx rUp jW squ sbd 
dw (dwnu)aupdyS krn 
rUp (supydI)ic`tw rMg 
pihirAw hY

Rathaa Painan 

Man Rathaa 

Supaedhee Sath 

Dhaan ||

My mind is imbued 

with the Lord's Love; it 

is dyed a deep 

crimson. Truth and 

charity are my white 

clothes.

ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤ ਜਵਚ ਮਨ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਏ, ਇਹ ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕ 

(ਸਮਾਨ) ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਨਾ 
(ਲੋੜਵੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ) 
ਇਹ ਜਚੱਟੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਮਝੋ।
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688 16 nIlI isAwhI 
kdw krxI  
pihrxu pYr 
iDAwnu]

(kdw)k`txI[ (pYr) 
crnW dw iDAwnu

Neelee Siaahee 

Kadhaa Karanee 

Pehiran Pair 

Dhhiaan ||

The blackness of sin is 

erased by my wearing 

of blue clothes, and 

meditation on the 

Lord's Lotus Feet is my 

robe of honor.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚੋਂ ਕਾਲਖ਼ ਕੱਟ 

ਦੇਣੀ ਨੀਲੇ ਰੂੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ 

ਿਾਣੋ। ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਚੋਗਾ ਹੈ।

689 16 kmrbMdu sMqoK kw  
Dnu jobnu qyrw 
nwmu]2]

(kmr-bMdu)kmrksw Kamarabandh 

Santhokh Kaa 

Dhhan Joban 

Thaeraa Naam 

||2||

Contentment is my 

cummerbund, Your 

Name is my wealth 

and youth. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸੂੰ ਤੋਖ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਲੱਕ ਦਾ ਪਟਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ 

ਮੇਰੀ ਿੁਆਨੀ ਹੈ ॥੨॥

690 16 bwbw horu pYnxu  
KusI KuAwru]

Baabaa Hor 

Painan Khusee 

Khuaar ||

O Baba, the pleasures 

of other clothes are 

false.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਜਹਨਣ 

ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਚਾਉ ਖ਼ੁਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

691 16 ijqu pYDY qnu 
pIVIAY mn mih 
clih 
ivkwr]1]rhwau]

(pYDY) pihnx nwl qnu 
(pIVIAY) pIVq hovy

Jith Paidhhai Than 

Peerreeai Man 

Mehi Chalehi 

Vikaar ||1|| 

Rehaao ||

Wearing them, the 

body is ruined, and 

wickedness and 

corruption enter into 

the mind. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਪਜਹਨਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 

ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਨ ਜਵਚ ਭੀ 
ਭੈੜੇ ਜਖ਼ਆਲ ਤੁਰ ਪੈਣ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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692 16 GoVy pwKr suieny 
swKiq bUJxu qyrI 
vwt]

dwsndws leI (qyrI) 
Awp jI dI pRymw BgqI 
dI (vwt) rsqw (bUJxu) 
bu`Jxw hI, GoVy dI 
(pwKr)kwTI qy pUC hyTW 
lMGw ky kwTI nwl b`DI 
suieny dI (swKiq)duMmcI 
hY

Ghorrae Paakhar 

Sueinae Saakhath 

Boojhan Thaeree 

Vaatt ||

The understanding of 

Your Way, Lord, is 

horses, saddles and 

bags of gold for me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਦਾ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਸਮਝਣਾ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਸੋਨੇ ਦੀ 
ਦੁਮਚੀ ਵਾਲੇ ਤੇ (ਸੋਹਣੀ) ਕਾਠੀ 
ਵਾਲੇ ਘੋਜੜਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ।

693 16 qrks qIr 
kmwx sWg  
qygbMd gux Dwqu]

Awp jI dy d`sy SuB guxW 
v`l (Dwqu) Dauxw, 
dOVnw hI dwsndws dw 
(qrks)B`Qw, 
(sWg)brCI, 
(qygbMd)qyg bMn@x vwlw 
hY

Tharakas Theer 

Kamaan Saang 

Thaegabandh Gun 

Dhhaath ||

The pursuit of virtue is 

my bow and arrow, 

my quiver, sword and 

scabbard.

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਭੱਥੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਬਰਛੀ ਤੇ 

ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਗਾਤਿਾ ਹਨ।

694 16 vwjw nyjw piq 
isau prgtu  
krmu qyrw myrI 
jwiq]3]

Vaajaa Naejaa 

Path Sio Paragatt 

Karam Thaeraa 

Maeree Jaath 

||3||

To be distinguished 

with honor is my drum 

and banner. Your 

Mercy is my social 

status. ||3||

(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ 

ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣਾ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਵਾਿਾ ਤੇ ਨੇਿਾ ਹਨ, ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ (ਦੀ ਨਜ਼ਰ) ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਹੈ ॥੩॥
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695 16 bwbw horu cVxw  
KusI KuAwru]

cV@xw Baabaa Hor 

Charranaa Khusee 

Khuaar ||

O Baba, the pleasures 

of other rides are false.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਘੋੜ-ਸਵਾਰੀ ਤੇ 

ਉਸ ਦਾ ਚਾਉ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

696 16 ijqu ciVAY qnu 
pIVIAY mn mih 
clih 
ivkwr]1]rhwau]

ciV@AY[ c`lih Jith Charriai Than 

Peerreeai Man 

Mehi Chalehi 

Vikaar ||1|| 

Rehaao ||

By such rides, the 

body is ruined, and 

wickedness and 

corruption enter into 

the mind. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਘੋੜ-ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਸਰੀਰ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਜਵਚ 

ਭੀ (ਅਹੂੰਕਾਰ ਆਜਦਕ ਦੇ) ਕਈ 

ਜਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਣ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

697 16 Gr mMdr KusI 
nwm kI ndir 
qyrI prvwru]

Ghar Mandhar 

Khusee Naam Kee 

Nadhar Thaeree 

Paravaar ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the 

pleasure of houses 

and mansions. Your 

Glance of Grace is my 

family, Lord.

(ਦੂਜਿਆਂ ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ 
ਵਸੇਬਾ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਮੇਰਾ ਕੁਟੂੰ ਬ ਹੈ (ਿੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਜਵਚੋਂ ਜਮਲੇਗੀ)।

698 17 hukmu soeI quDu 
BwvsI horu AwKxu  
bhuqu Apwru]

Hukam Soee 

Thudhh 

Bhaavasee Hor 

Aakhan Bahuth 

Apaar ||

The Hukam of Your 

Command is the 

pleasure of Your Will, 

Lord. To say anything 

else is far beyond 

anyone's reach.

ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ) ਹੁਕਮ (ਮਨਾਣਾ) 
ਤੇ (ਹੁਕਮ ਦੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਬੋਲ 

ਬੋਲਣੇ (ਤੇ ਇਸ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਜਹਣਾ 
ਹੈ।
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699 17 nwnk scw 
pwiqswhu pUiC n 
kry bIcwru]4]

Naanak Sachaa 

Paathisaahu 

Pooshh N Karae 

Beechaar ||4||

O Nanak, the True 

King does not seek 

advice from anyone 

else in His decisions. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਦੀ ਹੋਰ ਪੱੁਛ-ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਬਵ 

ਪਰਵਾਨ ਹੈ) ॥੪॥
700 17 bwbw horu sauxw  

KusI KuAwru]

Baabaa Hor 

Sounaa Khusee 

Khuaar ||

O Baba, the pleasure 

of other sleep is false.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰ 

ਐਸ਼-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਆਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ,

701 17 ijqu suqY qnu 
pIVIAY mn mih 
clih 
ivkwr]1]rhwau]
4]7]

s`uqY[ c`lih Jith Suthai Than 

Peerreeai Man 

Mehi Chalehi 

Vikaar ||1|| 

Rehaao ||4||7||

By such sleep, the 

body is ruined, and 

wickedness and 

corruption enter into 

the mind. 

||1||Pause||4||7||

ਜਕਉਂ ਜਕ ਹੋਰ ਹੋਰ ਐਸ਼-

ਇਸ਼ਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਰੋਗੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਵਚ ਭੀ 
ਜਵਕਾਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥੪॥੭॥{16-17}

702 17 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:
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703 17 kuMgU kI kWieAw  
rqnw kI lilqw  
Agir vwsu qin 
swsu]

(kuMgU)kysr[ gurU js gw 
ky rqnW vWg Amolk hY 
(lilqw)zbwn

Kungoo Kee 

Kaaneiaa 

Rathanaa Kee 

Lalithaa Agar Vaas 

Than Saas ||

With the body of 

saffron, and the 

tongue a jewel, and 

the breath of the body 

pure fragrant incense;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੇਸਰ 

(ਵਰਗਾ ਸੱੁਧ ਜਵਕਾਰ-ਰਜਹਤ) 

ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਿੀਭ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਰਤਨਾਂ 
ਨਾਲ ਿੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਸੁਆਸ 

ਉਸ ਦੀ ਲਕੜੀ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸੁਗੂੰ ਜਧਤ ਹੋਵੇ),

704 17 ATsiT qIrQ 
kw muiK itkw  
iqqu Git miq 
ivgwsu]

it`kw[ Git: polw bolo Athasath 

Theerathh Kaa 

Mukh Ttikaa Thith 

Ghatt Math Vigaas 

||

With the face 

anointed at the sixty-

eight holy places of 

pilgrimage, and the 

heart illuminated with 

wisdom

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਅਠਾਹਠ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਟੱਕਾ 
ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, ਿੋ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਵਧੀਕ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇ) 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਜਤ 

ਜਖੜਦੀ ਹੈ।
705 17 Equ mqI 

swlwhxw scu 
nwmu guxqwsu]1]

(Equ)Es[gux-qwsu[ 
m`qI

Outh Mathee 

Saalaahanaa Sach 

Naam Gunathaas 

||1||

-with that wisdom, 

chant the Praises of 

the True Name, the 

Treasure of 

Excellence. ||1||

ਉਸ ਜਖੜੀ ਹੋਈ ਮਜਤ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਲਾਜਹਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਿਭੂ ਸਲਾਜਹਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

706 17 bwbw hor miq  
hor hor]

Baabaa Hor Math 

Hor Hor ||

O Baba, other wisdom 

is useless and 

irrelevant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੀ 
ਹੋਈ ਮਜਤ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ 
ਲੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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707 17 jy sau vyr 
kmweIAY kUVY 
kUVw 
joru]1]rhwau]

Jae So Vaer 

Kamaaeeai Koorrai 

Koorraa Jor ||1|| 

Rehaao ||

If falsehood is 

practiced a hundred 

times, it is still false in 

its effects. 

||1||Pause||

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਿ ੇਹੋਰ 

ਕਰਮ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਭੀ ਕਰੀਏ 

(ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 
ਜਕਉਂਜਕ) ਕੂੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਵਧਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

708 17 pUjlgY pIru 
AwKIAY sBu imlY 
sMswru]

l`gY Pooj Lagai Peer 

Aakheeai Sabh 

Milai Sansaar ||

You may be 

worshipped and 

adored as a Pir (a 

spiritual teacher); you 

may be welcomed by 

all the world;

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪੀਰ ਅਖਵਾਣ 

ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਆ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ 
ਪੂਿਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ,

709 17 nwau sdwey 
Awpxw hovY isDu 
sumwru]

(sumwru)igxqI[ is`Du Naao Sadhaaeae 

Aapanaa Hovai 

Sidhh Sumaar ||

You may adopt a lofty 

name, and be known 

to have supernatural 

spiritual powers

ਿ ੇਉਹ ਪੱੁਜਗਆ ਹੋਇਆ 

(ਕਰਾਮਾਤੀ) ਿੋਗੀ ਜਗਜਣਆ 

ਿਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ 
ਵਾਲਾ ਸਦਾਣ ਲੱਗ ਪਏ,

710 17 jw piq lyKY nw 
pvY sBw pUj 
KuAwru]2]

(s`Bw)swrIAW Jaa Path Laekhai 

Naa Pavai Sabhaa 

Pooj Khuaar ||2||

-even so, if you are 

not accepted in the 

Court of the Lord, 

then all this adoration 

is false. ||2||

(ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਕਸੇ 

ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਜਕਉਂਜਕ) ਿੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਜਹਸਾਬ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ, ਤਾਂ 
(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਹੋਈ) ਸਾਰੀ 
ਪੂਿਾ ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 

॥੨॥
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711 17 ijn kau 
siqguir QwipAw  
iqn myit n skY 
koie]

Jin Ko Sathigur 

Thhaapiaa Thin 

Maett N Sakai Koe 

||

No one can overthrow 

those who have been 

established by the 

True Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਮਟਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

712 17 Enw AMdir nwmu 
inDwnu hY nwmo 
prgtu hoie]

En@W Ounaa Andhar 

Naam Nidhhaan 

Hai Naamo 

Paragatt Hoe ||

The Treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is within 

them, and through the 

Naam, they are 

radiant and famous.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ।

713 17 nwau pUjIAY nwau 
mMnIAY AKMfu sdw 
scu soie]3]

Naao Poojeeai 

Naao Manneeai 

Akhandd Sadhaa 

Sach Soe ||3||

They worship the 

Naam, and they 

believe in the Naam. 

The True One is 

forever Intact and 

Unbroken. ||3||

(ਇਹ ਪੱਕਾ ਜਨਯਮ ਿਾਣੋ ਜਕ) 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੂਜਿਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ 
ਸਤਕਾਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਸਦਾ ਇਕ-ਰਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥
714 17 KyhU Kyh rlweIAY  

qw jIau kyhw 
hoie]

Khaehoo Khaeh 

Ralaaeeai Thaa 

Jeeo Kaehaa Hoe 

||

When the body 

mingles with dust, 

what happens to the 

soul?

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਮ 

ਨਾਹ ਿਜਪਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਿਦੋਂ) ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਜਮੱਟੀ 
ਜਵਚ ਰਜਲਆ, ਤਾਂ (ਨਾਮ-ਹੀਣ) 

ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਹਾਲ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।
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715 17 jlIAw siB 
isAwxpw auTI 
cilAw roie]

au~TI[ jlIAW Jaleeaa Sabh 

Siaanapaa Outhee 

Chaliaa Roe ||

All clever tricks are 

burnt away, and you 

shall depart crying.

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਕੀਤੀਆਂ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸੁਆਹ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਗਤ ਤੋਂ 
ਿੀਵ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।

716 17 nwnk nwim 
ivswirAY dir 
gieAw ikAw 
hoie]4]8]

g-ieAw Naanak Naam 

Visaariai Dhar 

Gaeiaa Kiaa Hoe 

||4||8||

O Nanak, those who 

forget the Naam-what 

will happen when they 

go to the Court of the 

Lord? ||4||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁਲਾ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥੮॥

717 17 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

718 17 guxvMqI gux 
vIQrY  
AauguxvMqI JUir]

(guxvMqI) SuB guxW 
vwlI[ (vIQrY) ivsQwr 
krdI hY[ (JUir) 
pscwqwp[ vI~QrY

Gunavanthee Gun 

Veethharai 

Aougunavanthee 

Jhoor ||

The virtuous wife 

exudes virtue; the 

unvirtuous suffer in 

misery.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਥਾ 
ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਔਗੁਣ ਹੀ ਔਗੁਣ ਹਨ 

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਹੀ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ) ਸਦਾ ਝੂਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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719 17 jy loVih vru 
kwmxI nh 
imlIAY ipr  
kUir]

(vru) pqI pRmySr[ 
(kUir) JUTy kMm[ kw`mxI

Jae Lorrehi Var 

Kaamanee Neh 

Mileeai Pir Koor ||

If you long for your 

Husband Lord, O soul-

bride, you must know 

that He is not met by 

falsehood.

ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈਂ, ਤਾਂ 
(ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਜਕ) ਕੂੜੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਜਰਹਾਂ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦੀ।

720 17 nw byVI nw 
qulhVw nw 
pweIAY ipru  
dUir]1]

pRymwBgqI rUpI byVI[ 
ndI pwr krn leI 
l`kVW bMn@ ky bxwieAw 
qul-hVw

Naa Baerree Naa 

Thuleharraa Naa 

Paaeeai Pir Dhoor 

||1||

No boat or raft can 

take you to Him. Your 

Husband Lord is far 

away. ||1||

(ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈਂ) ਤੇਰੇ ਪਾਸ 

ਨਾਹ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਨਾਹ ਤੁਲਹਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਤਾਂ 
(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਹੈ,) ਦੂਰ ਹੈ ॥੧॥
721 17 myry Twkur pUrY 

qKiq Afolu]
(Twkur)mwlk Maerae Thaakur 

Poorai Thakhath 

Addol ||

My Lord and Master is 

Perfect; His Throne is 

Eternal and 

Immovable.

ਮੇਰੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਅਜਹੱਲ ਜਟਕਾਣਾ ਉਸ ਤਖ਼ਤ 

ਉੱਤੇ ਹੈ ਿੇਹੜਾ (ਪਿਭੂ ਵਾਂਗ ਹੀ) 
ਸੂੰ ਪੂਰਨ ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

722 17 gurmuiK pUrw jy 
kry pweIAY swcu 
Aqolu]1]rhwau]

(Aqolu)qolx rihq Guramukh Pooraa 

Jae Karae Paaeeai 

Saach Athol ||1|| 

Rehaao ||

One who attains 

perfection as 

Gurmukh, obtains the 

Immeasurable True 

Lord. ||1||Pause||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੋਲ-ਮਾਪ 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਾ 
ਗੁਰੂ ਿ ੇਜਮਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ 
ਉਹ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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723 17 pRBu hirmMdru 
sohxw iqsu mih 
mwxk lwl]

Prabh 

Harimandhar 

Sohanaa This Mehi 

Maanak Laal ||

The Palace of the Lord 

God is so beautiful.

ਹਰੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਾਨੋ) ਇਕ 

ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਮਾਣਕ ਲਾਲ ਮੋਤੀ ਤੇ ਚਮਕਦੇ 

ਹੀਰੇ ਹਨ।

724 17 moqI hIrw 
inrmlw kMcn 
kot rIswl]

(kMcn)sonw[(kot)iklw[ 
 (rIswl)suMdr

Mothee Heeraa 

Niramalaa 

Kanchan Kott 

Reesaal ||

Within it, there are 

gems, rubies, pearls 

and flawless 

diamonds. A fortress 

of gold surrounds this 

Source of Nectar.

(ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ) ਸੋਨੇ ਦੇ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਕਲਹੇ  
ਹਨ।

725 17 ibnu pauVI giV 
ikau cVau gur 
hir iDAwn 
inhwl]2]

(giV@)iklw@[ cV@au Bin Pourree Garr 

Kio Charro Gur Har 

Dhhiaan Nihaal 

||2||

How can I climb up to 

the Fortress without a 

ladder? By meditating 

on the Lord, through 

the Guru, I am blessed 

and exalted. ||2||

ਪਰ ਉਸ (ਮੂੰਦਰ-) ਜਕਲਹੇ  ਉਤੇ 

ਪਉੜੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਚਜੜਹਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ। (ਹਾਂ,) ਿੇ ਗੁਰੂ-

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ 

ਿਾਏ, ਿ ੇਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਦਰਸਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

726 17 guru pauVI byVI 
gurU guru qulhw 
hir nwau]

qulhw: polw bolo Gur Pourree 

Baerree Guroo 

Gur Thulehaa Har 

Naao ||

The Guru is the 

Ladder, the Guru is the 

Boat, and the Guru is 

the Raft to take me to 

the Lord's Name.

ਉਸ (ਹਜਰ-ਮੂੰਦਰ-ਜਕਲਹੇ  ਉੱਤੇ 

ਚੜਹਨ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰੂ ਪਉੜੀ ਹੈ, 

(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰੂ ਬੇੜੀ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਗੁਰੂ 

ਹੀ ਤੁਲਹਾ ਹੈ।
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727 17 guru sru swgru 
boihQo guru qIrQu 
drIAwau]

(boihQo)zhwz[ drI-
Awau

Gur Sar Saagar 

Bohithho Gur 

Theerathh 

Dhareeaao ||

The Guru is the Boat 

to carry me across the 

world-ocean; the Guru 

is the Sacred Shrine of 

Pilgrimage, the Guru is 

the Holy River.

ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਤੀਰਥ ਹੈ ਤੇ ਦਰੀਆ ਹੈ।

728 17 jy iqsu BwvY 
aUjlI sq sir 
nwvxu jwau]3]

s`q[ n@wvx Jae This Bhaavai 

Oojalee Sath Sar 

Naavan Jaao ||3||

If it pleases Him, I 

bathe in the Pool of 

Truth, and become 

radiant and pure. 

||3||

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ (ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮਜਤ 

ਸ਼ੱੁਧ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਸਰੋਵਰ 

ਜਵਚ (ਮਾਨਸਕ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਨ ਿਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

729 17 pUro pUro AwKIAY  
pUrY qKiq 
invws]

Pooro Pooro 

Aakheeai Poorai 

Thakhath Nivaas ||

He is called the Most 

Perfect of the Perfect. 

He sits upon His 

Perfect Throne.

ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਭੀ 
ਐਸੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

730 17 pUrY Qwin suhwvxY  
pUrY Aws inrws]

Poorai Thhaan 

Suhaavanai Poorai 

Aas Niraas ||

He looks so Beautiful 

in His Perfect Place. He 

fulfills the hopes of 

the hopeless.

ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਿਭੂ ਸੋਹਣੇ ਉਕਾਈ-

ਹੀਣ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਟੱੁਟੇ 

ਜਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

731 17 nwnk pUrw jy 
imlY ikau GwtY 
gux qws]4]9]

Naanak Pooraa 

Jae Milai Kio 

Ghaattai Gun 

Thaas ||4||9||

O Nanak, if one 

obtains the Perfect 

Lord, how can his 

virtues decrease? 

||4||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਿ ੇ

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਜਕਵੇਂ ਕੋਈ ਘਾਟ 

ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ॥੪॥੯॥
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732 17 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

733 17 Awvhu BYxy gil 
imlh AMik 
shylVIAwh]

(AMik)ipAwry vwihgurU 
jI shylVI-Awh

Aavahu Bhainae 

Gal Mileh Ank 

Sehaelarreeaah ||

Come, my dear sisters 

and spiritual 

companions; hug me 

close in your embrace.

ਹੇ ਸਤਸੂੰਗਣ ਭੈਣ ੋਤੇ ਸਹੇਲੀਹੋ! 

ਆਓ, ਜਪਆਰ ਨਾਲ (ਸਤ-ਸੂੰਗ 

ਜਵਚ) ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਵੀਏ।

734 17 imil kY krh 
khwxIAw sMmRQ 
kMq kIAwh]

krh: iqMny A`Kr mukqy 
bolo, krY nhI aucwrnw[ 
sMm `RQ: A`Dw rwrw polw 
bolo

Mil Kai Kareh 

Kehaaneeaa 

Sanmrathh Kanth 

Keeaah ||

Let's join together, 

and tell stories of our 

All-powerful Husband 

Lord.

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ 

ਿ ੋਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।

735 17 swcy swihb siB 
gux Aaugx siB 
Aswh]1]

(Aswh) Aswfy Saachae Saahib 

Sabh Gun Aougan 

Sabh Asaah ||1||

All Virtues are in our 

True Lord and Master; 

we are utterly without 

virtue. ||1||

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ!) ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਮਾਲਕ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ 
ਗੁਣ ਹਨ (ਉਸ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ 

ਹੀ) ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜਵਚ ਆ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

736 17 krqw sBu ko qyrY 
joir]

Karathaa Sabh Ko 

Thaerai Jor ||

O Creator Lord, all are 

in Your Power.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ (ਹੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ)।

737 17 eyku sbdu 
bIcwrIAY jw qU  
qw ikAw 
hoir]1]rhwau]

Eaek Sabadh 

Beechaareeai Jaa 

Thoo Thaa Kiaa 

Hor ||1|| Rehaao 

||

I dwell upon the One 

Word of the Shabad. 

You are mine-what 

else do I need? 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ 
ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਿਦੋਂ 
ਤੂੂੰ  (ਸਾਡੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਾ) ਹੈਂ, 
ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੀਹ 

ਜਵਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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738 17 jwie puChu 
sohwgxI qusI 
rwivAw iknI 
guxI]

ikn@IN[ pu`Chu Jaae Pushhahu 

Sohaaganee 

Thusee Raaviaa 

Kinee Gunanaee ||

Go, and ask the happy 

soul-brides, ""By what 

virtuous qualities do 

you enjoy your 

Husband Lord?""

(ਹੇ ਸਤਸੂੰਗਣ ਭੈਣੋ! ਬੇ-ਸ਼ੱਕ) 

ਿਾ ਕੇ ਸੁਹਾਗਣ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ) ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਲਵ ੋਜਕ 

ਤੁਸਾਂ ਜਕਨਹ ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ?

739 17 shij sMqoiK 
sIgwrIAw imTw 
bolxI]

(shij)SWqI Sehaj Santhokh 

Seegaareeaa 

Mithaa Bolanee ||

"We are adorned with 

intuitive ease, 

contentment and 

sweet words.

ਉਹ ਆਨੂੰ ਦ-ਦਾਤਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਜਣਆ 

ਿਾਏ (ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਜਮਠ-ਬੋਲਾ-
ਪਨ ਆਜਦਕ ਗੁਣ ਧਾਰੇ ਿਾਣ) 

॥੨॥
740 17 ipru rIswlU qw 

imlY jw gur kw 
sbdu suxI]2]

Pir Reesaaloo 

Thaa Milai Jaa Gur 

Kaa Sabadh Sunee 

||2||

We meet with our 

Beloved, the Source of 

Joy, when we listen to 

the Word of the 

Guru's Shabad."||2||

741 18 kyqIAw qyrIAw 
kudrqI kyvf 
qyrI dwiq]

(kudrqI)SkqIAW[ 
ky~qIAw

Kaetheeaa 

Thaereeaa 

Kudharathee 

Kaevadd Thaeree 

Dhaath ||

You have so many 

Creative Powers, Lord; 

Your Bountiful 

Blessings are so Great.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਹਨ।

742 18 kyqy qyry jIA jMq  
isPiq krih 
idnu rwiq]

Kaethae Thaerae 

Jeea Janth Sifath 

Karehi Dhin Raath 

||

So many of Your 

beings and creatures 

praise You day and 

night.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਤੇਰੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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743 18 kyqy qyry rUp rMg  
kyqy jwiq 
Ajwiq]3]

Kaethae Thaerae 

Roop Rang 

Kaethae Jaath 

Ajaath ||3||

You have so many 

forms and colors, so 

many classes, high and 

low. ||3||

ਤੇਰੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ ਰੂਪ ਰੂੰਗ ਹਨ, 

ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ 

ਹਨ, ਿ ੋਕੋਈ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ 

ਨੀਵੀਆਂ ਿਾਤਾਂ ਜਵਚ ਹਨ ॥੩॥

744 18 scu imlY scu 
aUpjY sc mih 
swic smwie]

Sach Milai Sach 

Oopajai Sach Mehi 

Saach Samaae ||

Meeting the True One, 

Truth wells up. The 

truthful are absorbed 

into the True Lord.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
745 18 suriq hovY piq 

aUgvY gurbcnI 
Bau Kwie]

Surath Hovai Path 

Oogavai 

Gurabachanee 

Bho Khaae ||

Intuitive 

understanding is 

obtained and one is 

welcomed with honor, 

through the Guru's 

Word, filled with the 

Fear of God.

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 
ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਸੂੰਸਾਰਕ ਡਰ 

ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

746 18 nwnk scw 
pwiqswhu Awpy 
ley 
imlwie]4]10]

Naanak Sachaa 

Paathisaahu 

Aapae Leae Milaae 

||4||10||

O Nanak, the True 

King absorbs us into 

Himself. ||4||10||

ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੦॥

747 18 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl: ਰਾਗ ਜਸਰੀਰਾਗ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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748 18 BlI srI ij 
aubrI haumY mueI 
Grwhu]

(srI) hoeI[ (aubrI) 
bc geI[ihrdy rUpI 
(Grwhu)GroN

Bhalee Saree J 

Oubaree Houmai 

Muee Gharaahu ||

It all worked out-I was 

saved, and the 

egotism within my 

heart was subdued.

(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ) ਚੂੰਗਾ 
ਹੋਇਆ ਜਕ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ 
ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ।

749 18 dUq lgy iPir 
cwkrI siqgur 
kw vyswhu]

(vyswhu)Brosw[l`gy Dhooth Lagae Fir 

Chaakaree 

Sathigur Kaa 

Vaesaahu ||

The evil energies have 

been made to serve 

me, since I placed my 

faith in the True Guru.

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਪਣਾ 
ਜਮਲੀ, ਤੇ ਜਵਕਾਰ (ਮੈਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਆਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ) ਉਲਟੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹੋ ਗਏ।

750 18 klp iqAwgI 
bwid hY scw 
vyprvwhu]1]

(klp) klpxw[ 
(bwid) ibArQ[ 
(vyprvwhu) BY-rihq, 
inrie`Cq[klp: polw 
bolo

Kalap Thiaagee 

Baadh Hai Sachaa 

Vaeparavaahu 

||1||

I have renounced my 

useless schemes, by 

the Grace of the True, 

Carefree Lord. ||1||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਬੇ-

ਪਰਵਾਹ ਪਿਭੂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਜਪਆ), ਮੈਂ (ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੀ) 
ਜਵਅਰਥ ਕਲਪਣਾ ਛੱਡ ਜਦੱਤੀ 
॥੧॥

751 18 mn ry scu imlY  
Bau jwie]

Man Rae Sach 

Milai Bho Jaae ||

O mind, meeting with 

the True One, fear 

departs.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਿਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਡਰ-ਸਹਮ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

752 18 BY ibnu inrBau 
ikau QIAY  
gurmuiK sbid 
smwie]1]rhwau]

Bhai Bin Nirabho 

Kio Thheeai 

Guramukh Sabadh 

Samaae ||1|| 

Rehaao ||

Without the Fear of 

God, how can anyone 

become fearless? 

Become Gurmukh, and 

immerse yourself in 

the Shabad. 

||1||Pause||

ਿਦ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ-

ਅਦਬ ਮਨ ਜਵਚ ਨਾਹ ਹੋਵੇ, 
ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਿੀਵ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 172 Published: March 06/ 2014



753 18 kyqw AwKxu 
AwKIAY AwKix  
qoit n hoie]

Kaethaa Aakhan 

Aakheeai Aakhan 

Thott N Hoe ||

How can we describe 

Him with words? 

There is no end to the 

descriptions of Him.

ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗ 

ਜਕਤਨੀ ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਮੂੰਗ ਮੂੰਗਣ ਜਵਚ ਕਮੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੀ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਮੂੰਗ ਮੱੁਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ)।

754 18 mMgx vwly kyqVy  
dwqw eyko soie]

ky~qVy Mangan Vaalae 

Kaetharrae 

Dhaathaa Eaeko 

Soe ||

There are so many 

beggars, but He is the 

only Giver.

(ਜਿਰ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਹਨ ਮੂੰਗਾਂ 
ਮੂੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਜਸਰਫ਼ ਇਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਇਸ ਮੂੰਗਣ ਜਵਚ ਸੁਖ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ)।

755 18 ijs ky jIA 
prwx hY min 
visAY suKu 
hoie]2]

Jis Kae Jeea 

Paraan Hai Man 

Vasiai Sukh Hoe 

||2||

He is the Giver of the 

soul, and the praanaa, 

the breath of life; 

when He dwells within 

the mind, there is 

peace. ||2||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਾਣ 

ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿ ੇਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪਏ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਸੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

756 18 jgu supnw bwjI 
bnI iKn mih 
Kylu Kylwie]

j`gu Jag Supanaa 

Baajee Banee Khin 

Mehi Khael 

Khaelaae ||

The world is a drama, 

staged in a dream. In a 

moment, the play is 

played out.

ਿਗਤ (ਮਾਨੋ) ਸੁਪਨਾ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਇਕ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਿੀਵ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

757 18 sMjogI imil eyk 
sy ivjogI auiT 
jwie]

(eyk) ie`k rwmjI[ 
(sy)swQ[ 
(ivjogI)iv`CVy[ (dUjw 
pwT: eyksy)

Sanjogee Mil 

Eaekasae Vijogee 

Outh Jaae ||

Some attain union 

with the Lord, while 

others depart in 

separation.

(ਪਿਭੂ ਦੀ) ਸੂੰਿੋਗ-ਸੱਜਤਆ ਨਾਲ 

ਪਿਾਣੀ ਜਮਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਜਵਿੋਗ-ਸੱਜਤਆ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੀਵ (ਇਥੋਂ) ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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758 18 jo iqsu Bwxw so 
QIAY Avru n 
krxw jwie]3]

Jo This Bhaanaa So 

Thheeai Avar N 

Karanaa Jaae ||3||

Whatever pleases Him 

comes to pass; 

nothing else can be 

done. ||3||

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੇ ਉਲਟ) ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੩॥

759 18 gurmuiK vsqu 
vyswhIAY scu 
vKru scu rwis]

(vyswhIAY)KRIdxw[ v`Kr Guramukh Vasath 

Vaesaaheeai Sach 

Vakhar Sach Raas 

||

The Gurmukhs 

purchase the Genuine 

Article. The True 

Merchandise is 

purchased with the 

True Capital.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ (ਿੋ ਜਵਹਾਝਣ ਲਈ 

ਿੀਵ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹੈ) ਇਹ 

ਸੌਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਖ਼ਰੀਜਦਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

760 18 ijnI scu 
vxMijAw gur pUry 
swbwis]

(vxMijAw)vpwr kIqw Jinee Sach 

Vananjiaa Gur 

Poorae Saabaas ||

Those who purchase 

this True Merchandise 

through the Perfect 

Guru are blessed.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾ 
ਸੌਦਾ ਖ਼ਰੀਜਦਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ।

761 18 nwnk vsqu 
pCwxsI scu 
saudw ijsu 
pwis]4]11]

sau~dw Naanak Vasath 

Pashhaanasee 

Sach Soudhaa Jis 

Paas ||4||11||

O Nanak, one who 

stocks this True 

Merchandise shall 

recognize and realize 

the Genuine Article. 

||4||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ 

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਵਸਤ ਦੀ ਕਦਰ ਭੀ ਉਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੧॥

762 18 isrIrwgu mhlu 
1]

mh`lu Sireeraag Mehal 1 

||

Siree Raag, First Mehl:
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763 18 Dwqu imlY Puin 
Dwqu kau isPqI 
isPiq smwie]

ijvyN sonw ijsq klI 
is`kw cWdI ip`ql qWbw 
lohw A`T DwqW nUM grm 
krn qoN Dwqu, Dwqu nwl 
(Puin)Pyr iml jWdI hY, 
ijvyN sony dw gihxw 
v`Krw huMdw hY, sony dI 
fLI Aqy gihxy nUM grm 
krn qoN Awpo iv`c iml 
jWdy hn[ 

Dhhaath Milai Fun 

Dhhaath Ko 

Sifathee Sifath 

Samaae ||

As metal merges with 

metal, those who 

chant the Praises of 

the Lord are absorbed 

into the Praiseworthy 

Lord.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਇਉਂ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ (ਸੋਨਾ ਆਜਦਕ ਜਕਸੇ ਧਾਤ 

ਦਾ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੇਵਰ 

ਢਲ ਕੇ) ਮੁੜ (ਉਸੇ) ਧਾਤ ਨਾਲ 

ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

764 18 lwlu gulwlu 
ghbrw scw rMgu 
cVwau]

(gulwlu)gwV@w[ 
(ghbrw) lwl sur^ 
&u`l, cV@wau

Laal Gulaal 

Gehabaraa Sachaa 

Rang Charraao ||

Like the poppies, they 

are dyed in the deep 

crimson color of 

Truthfulness.

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਗੂੜਹਾ 
ਲਾਲ ਰੂੰਗ ਚੜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਚਹਰਾ ਚਮਕ 

ਉਠਦਾ ਹੈ)।

765 18 scu imlY 
sMqoKIAw hir 
jip eykY 
Bwie]1]

Sach Milai 

Santhokheeaa Har 

Jap Eaekai Bhaae 

||1||

Those contented souls 

who meditate on the 

Lord with single-

minded love, meet the 

True Lord. ||1||

ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਉਹਨਾਂ ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਿੀਵਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ) ਹਨ 

॥੧॥
766 18 BweI ry sMq jnw 

kI ryxu]

Bhaaee Rae Santh 

Janaa Kee Raen ||

O Siblings of Destiny, 

become the dust of 

the feet of the humble 

Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 175 Published: March 06/ 2014



767 18 sMq sBw guru 
pweIAY mukiq 
pdwrQu 
Dyxu]1]rhwau]

(Dyxu) kwmDyn[ sMq 
sBw:polw bolo[ ij`Qy 
gurbwxI jI c isD 
sBw, gur sBw Awid 
Aqaux, swry hI poly bolo

Santh Sabhaa Gur 

Paaeeai Mukath 

Padhaarathh 

Dhhaen ||1|| 

Rehaao ||

In the Society of the 

Saints, the Guru is 

found. He is the 

Treasure of Liberation, 

the Source of all good 

fortune. ||1||Pause||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜਵਚ 

(ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋ(ਮਾਨੋ) ਕਾਮਧੇਨ ਹੈ ਜਿਸ 

ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੋ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

768 18 aUcau Qwnu 
suhwvxw aUpir 
mhlu murwir]

Oocho Thhaan 

Suhaavanaa Oopar 

Mehal Muraar ||

Upon that Highest 

Plane of Sublime 

Beauty, stands the 

Mansion of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਰਜਹਣ) ਦਾ 
ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਮਹਲ (ਸਭ ਤੋਂ) ਉੱਪਰ ਹੈ।

769 18 scu krxI dy 
pweIAY dru Gru 
mhlu ipAwir]

Sach Karanee 

Dhae Paaeeai 

Dhar Ghar Mehal 

Piaar ||

By true actions, this 

human body is 

obtained, and the 

door within ourselves 

which leads to the 

Mansion of the 

Beloved, is found.

ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰ 

ਮਹਲ ਜਪਆਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਟਕਵਾਂ (ਚੂੰਗਾ) 
ਆਚਰਣ ਦੇ ਕੇ ਲੱਭੀਦਾ ਹੈ।

770 18 gurmuiK mnu 
smJweIAY Awqm 
rwmu bIcwir]2]

Guramukh Man 

Samajhaaeeai 

Aatham Raam 

Beechaar ||2||

The Gurmukhs train 

their minds to 

contemplate the Lord, 

the Supreme Soul. 

||2||

(ਪਰ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਭੀ ਸੌਖੀ 
ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ 

ਹੀ ਪਿੇਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਸੱਧੇ ਰਾਹੇ 

ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਸਰਬ-ਜਵਆਪੀ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਨਾਲ 

ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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771 18 iqRibiD krm 
kmweIAih Aws 
AMdysw hoie]

rjo, qmo, sqo, (qi 
RibiD)iqMnW ibDIAW dy[ 
(AMdysw) sMsw[ibiD: 
polw bolo

Thribidhh Karam 

Kamaaeeahi Aas 

Andhaesaa Hoe ||

By actions committed 

under the influence of 

the three qualities, 

hope and anxiety are 

produced.

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਕਰਮ 

ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਆਸਾ ਤੇ ਸਂਹਜਸਆਂ ਦਾ ਗੇੜ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਮਨ ਜਵਚ ਜਖੱਝ ਬਣਦੀ 
ਹੈ)।

772 18 ikau gur ibnu  
iqRkutI CutsI  
shij imilAY  
suKu hoie]

(qi RkutI)iqMnW guxW 
dI[ Cu`tsI

Kio Gur Bin 

Thrikuttee 

Shhuttasee Sehaj 

Miliai Sukh Hoe ||

Without the Guru, 

how can anyone be 

released from these 

three qualities? 

Through intuitive 

wisdom, we meet with 

Him and find peace.

ਇਹ ਜਖੱਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ), ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਜਰਹਾਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

773 18 inj Gir mhlu 
pCwxIAY ndir 
kry mlu Doie]3]

(inj)Awpxy[ mhlu, 
mlu: poly bolo

Nij Ghar Mehal 

Pashhaaneeai 

Nadhar Karae Mal 

Dhhoe ||3||

Within the home of 

the self, the Mansion 

of His Presence is 

realized when He 

bestows His Glance of 

Grace and washes 

away our pollution. 

||3||

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ) ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਨ 

ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੇ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ) 
ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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774 18 ibnu gur mYlu n 
auqrY ibnu hir  
ikau Gr vwsu]

Bin Gur Mail N 

Outharai Bin Har 

Kio Ghar Vaas ||

Without the Guru, this 

pollution is not 

removed. Without the 

Lord, how can there 

be any homecoming?

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ 

ਨਹੀਂ ਧੁਪਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਾਨਸਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।

775 18 eyko sbdu 
vIcwrIAY Avr 
iqAwgY Aws]

Eaeko Sabadh 

Veechaareeai Avar 

Thiaagai Aas ||

Contemplate the One 

Word of the Shabad, 

and abandon other 

hopes.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਕ (ਰਾਜ਼ਕ) ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਿੋ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਛੱਡ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
776 18 nwnk dyiK 

idKweIAY hau 
sd bilhwrY 
jwsu]4]12]

Naanak Dhaekh 

Dhikhaaeeai Ho 

Sadh Balihaarai 

Jaas ||4||12||

O Nanak, I am forever 

a sacrifice to the one 

who beholds, and 

inspires others to 

behold Him. ||4||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਹੜਾ 
ਗੁਰੂ ਆਪ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੧੨॥

777 18 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

778 18 iDRgu jIvxu 
dohwgxI muTI 
dUjY Bwie]

(dohwgxI) r`b nMU Bu`lI 
hoeI Cu`tV[(m`uTI) T`gI 
geI[ (dUjY)dvYq[ 
(Bwie)Bwv

Dhhrig Jeevan 

Dhohaaganee 

Muthee Dhoojai 

Bhaae ||

The life of the 

discarded bride is 

cursed. She is 

deceived by the love 

of duality.

ਿੇਹੜੀ ਭਾਗ-ਹੀਣ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ) ਹੋਰ ਦੂਿੇ 
ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਹੀ ਠੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਿੀਉਣਾ ਜਿਟਕਾਰ-

ਿੋਗ ਹੀ ਹੈ।
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779 18 klr kyrI kMD 
ijau Aih inis 
ikir Fih pwie]

(kyrI)dI[ (Aih)idn[ 
(inis)rwq[ k`lr

Kalar Kaeree 

Kandhh Jio Ahinis 

Kir Dtehi Paae ||

Like a wall of sand, day 

and night, she 

crumbles, and 

eventually, she breaks 

down altogether.

ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਰ ਦੀ ਕੂੰਧ (ਸਹਿੇ 
ਸਹਿ)ੇ ਜਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਭੀ ਜਦਨ ਰਾਤ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ) ਜਕਰ ਜਕਰ ਕੇ ਢਜਹ-

ਢੇਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

780 18 ibnu sbdY suKu nw 
QIAY ipr ibnu  
dUKu n jwie]1]

Bin Sabadhai Sukh 

Naa Thheeai Pir 

Bin Dhookh N Jaae 

||1||

Without the Word of 

the Shabad, peace 

does not come. 

Without her Husband 

Lord, her suffering 

does not end. ||1||

(ਸੁਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ (ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ 
ਸਗੋਂ ਦੱੁਖ ਹੀ ਦੱੁਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ) ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਾਨਸਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥

781 18 muMDy ipr ibnu  
ikAw sIgwru]

juAwn hovy pr, pqI dI 
pRsMnqw lYx qoNjo rihq 
hovy so (muMDy)AigAwq

Mundhhae Pir Bin 

Kiaa Seegaar ||

O soul-bride, without 

your Husband Lord, 

what good are your 

decorations?

ਹੇ ਮੂਰਖ ਿੀਵ ਇਸਤਿੀ! ਿੇ 
ਪਤੀ ਨ ਜਮਲੇ ਤਾਂ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ 

ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।
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782 19 dir Gir FoeI n 
lhY drgh JUTu 
KuAwru]1]rhwau]

Dhar Ghar Dtoee 

N Lehai Dharageh 

Jhooth Khuaar 

||1|| Rehaao ||

In this world, you shall 

not find any shelter; in 

the world hereafter, 

being false, you shall 

suffer. ||1||Pause||

(ਿੋ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿੇਮ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੀ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਧਾਰਜਮਕ 

ਉੱਦਮ ਕਰਮ ਆਜਦਕ ਕਰੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਪਿਬਲ ਹੈ) ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਝੂਠ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਦੁਰਕਾਜਰਆ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

783 19 Awip sujwxu n 
BuleI scw vf 
ikrswxu]

(sujwxu)sRyst jwxIjwx, 
cqr AMqrjwmI[ s`cy 
vwihgurU s`cy siqgurU jI 
hI v`fy ikrswxu hn, 
gursyvk jI dy irdy c 
SuB guxW nUM bIjdy pwldy 
hn[ Bu`leI

Aap Sujaan N 

Bhulee Sachaa 

Vadd Kirasaan ||

The True Lord Himself 

knows all; He makes 

no mistakes. He is the 

Great Farmer of the 

Universe.

(ਜਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਤਿਰਬੇ ਤੋਂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਬੀ 
ਬੀਿਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਕਵੇਂ ਜਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕ 

ਿਸਲ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕੇ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵੱਡਾ ਜਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ (ਬੜਾ) 
ਜਸਆਣਾ ਜਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ 

ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

784 19 pihlw DrqI 
swiD kY scu nwmu 
dy dwxu]

Pehilaa 

Dhharathee 

Saadhh Kai Sach 

Naam Dhae Dhaan 

||

First, He prepares the 

ground, and then He 

plants the Seed of the 

True Name.

(ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ-ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਨਾਮ-ਬੀਿ ਬੀਿਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  
ਪਜਹਲਾਂ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਤਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਰ ਉਸ ਜਵਚ ਸੱਚੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਿ ਬੀਿਦਾ ਹੈ।
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785 19 nau iniD aupjY 
nwmu eyku krim 
pvY nIswxu]2]

No Nidhh Oupajai 

Naam Eaek Karam 

Pavai Neesaan 

||2||

The nine treasures are 

produced from Name 

of the One Lord. By His 

Grace, we obtain His 

Banner and Insignia. 

||2||

ਉਥੇ ਨਾਮ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, (ਮਾਨੋ) 

ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਉਸ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਕੀਤੀ ਜਮਹਨਤ) 

ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

786 19 gur kau jwix n 
jwxeI ikAw 
iqsu cju Acwru]

(jwix) jwxIjwx[ 
(Acwr) krq`b[ c`ju

Gur Ko Jaan N 

Jaanee Kiaa This 

Chaj Achaar ||

Some are very 

knowledgeable, but if 

they do not know the 

Guru, then what is the 

use of their lives?

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿਾਣ ਬੱੁਝ ਕੇ 

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ) ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਿੀਵਨ-ਢੂੰਗ ਕੋਝਾ ਹੈ।

787 19 AMDulY nwmu 
ivswirAw  
mnmuiK AMD 
gubwru]

Andhhulai Naam 

Visaariaa 

Manamukh Andhh 

Gubaar ||

The blind have 

forgotten the Naam, 

the Name of the Lord. 

The self-willed 

manmukhs are in utter 

darkness.

(ਆਤਮਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਲੋਂ) ਉਸ 

ਅੂੰਨਹੇ  ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਸਾਜਰਆ ਹੈ, ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ-

ਪੂੰਧ ਜਵਚ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ 
ਹਨੇਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

788 19 Awvxu jwxu n 
cukeI mir jnmY  
hoie KuAwru]3]

cu`keI Aavan Jaan N 

Chukee Mar 

Janamai Hoe 

Khuaar ||3||

Their comings and 

goings in reincarnation 

do not end; through 

death and rebirth, 

they are wasting away. 

||3||

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ ਉਹ ਜਨਿੱਤ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ, 

ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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789 19 cMdnu moil 
AxwieAw kuMgU 
mWg sMDUru]

Chandhan Mol 

Anaaeiaa Kungoo 

Maang Sandhhoor 

||

The bride may buy 

sandalwood oil and 

perfumes, and apply 

them in great 

quantities to her hair;

(ਜਕਸੇ ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰਕ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ) 

ਚੂੰਦਨ ਮੱੁਲ ਮੂੰਗਾਇਆ, ਕੇਸਰ 

ਮੂੰਗਾਇਆ, ਜਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 

ਚੀਰ ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਣਾਣ ਲਈ 

ਸੂੰ ਧੂਰ ਮੂੰਗਾਇਆ।

790 19 coAw cMdnu bhu 
Gxw pwnw nwil 
kpUru]

Choaa Chandhan 

Bahu Ghanaa 

Paanaa Naal 

Kapoor ||

She may sweeten her 

breath with betel leaf 

and camphor,

ਅਤਰ ਚੂੰਦਨ ਤੇ ਹੋਰ 

ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ ਮੂੰਗਾਈਆਂ, ਪਾਨ 

ਮੂੰਗਾਏ ਤੇ ਕਪੂਰ ਮੂੰਗਾਇਆ।

791 19 jy Dn kMiq n 
BwveI q siB 
AfMbr kUVu]4]

(AfMbr)hwr iSMgwr Jae Dhhan Kanth 

N Bhaavee Th 

Sabh Addanbar 

Koorr ||4||

But if this bride is not 

pleasing to her 

Husband Lord, then all 

these trappings are 

false. ||4||

ਪਰ ਿੇ ਉਹ ਇਸਤਿੀ ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
(ਜਿਰ ਭੀ) ਚੂੰਗੀ ਨ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਉੱਦਮ ਜਵਅਰਥ ਗਏ (ਇਹੀ 
ਹਾਲ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਹੈ, 

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ ਧਾਰਜਮਕ 

ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ) 
॥੪॥

792 19 siB rs Bogx 
bwid hih siB 
sIgwr ivkwr]

(bwid)byArQ Sabh Ras Bhogan 

Baadh Hehi Sabh 

Seegaar Vikaar ||

Her enjoyment of all 

pleasures is futile, and 

all her decorations are 

corrupt.

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਣੇ ਜਵਅਰਥ 

ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ 
ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਅੂੰਤ ਸੁਆਹ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ 

ਸਿਾਵਟਾਂ ਭੀ ਬੇ-ਕਾਰ ਹੀ 
ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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793 19 jb lgu sbid n 
BydIAY ikau sohY 
gurduAwir]

(BydIAY) lIn hoeIAY Jab Lag Sabadh N 

Bhaedheeai Kio 

Sohai Guradhuaar 

||

Until she has been 

pierced through with 

the Shabad, how can 

she look beautiful at 

Guru's Gate?

ਿਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ (-ਤੀਰ) ਨਾਲ 

ਜਵੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤਕ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।

794 19 nwnk DMnu 
suhwgxI ijn sh 
nwil 
ipAwru]5]13]

Naanak Dhhann 

Suhaaganee Jin 

Seh Naal Piaar 

||5||13||

O Nanak, blessed is 

that fortunate bride, 

who is in love with her 

Husband Lord. 

||5||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਮੁਬਾਜਰਕ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥੧੩॥

795 19 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

796 19 suM\I dyh frwvxI  
jw jIau ivchu 
jwie]

(suM\I)KwlI Sunnjee Dhaeh 

Ddaraavanee Jaa 

Jeeo Vichahu Jaae 

||

The empty body is 

dreadful, when the 

soul goes out from 

within.

ਿਦੋਂ ਜਿੂੰ ਦ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਉੱਿੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ 

ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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797 19 Bwih blMdI  
ivJvI DUau n 
inkisE kwie]

(Bwih)A`g[ 
(blMdI)bLdI[ 
ivJvI:polw bolo[ 
(ivJvI)buJ geI[ (DU-
au) DMUAW[ DUau: dulYNkVy 
dIrG lw ky, aUVy nMU 
AONkV sMkoc ky bolo

Bhaahi Balandhee 

Vijhavee Dhhooo 

N Nikasiou Kaae ||

The burning fire of life 

is extinguished, and 

the smoke of the 

breath no longer 

emerges.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵਨ-ਅਗਨੀ 
(ਪਜਹਲਾਂ ਇਸ ਜਵਚ) ਬਲਦੀ 
ਸੀ ਉਹ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਿੀਵਨ-

ਸੱਜਤਆ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ), ਕੋਈ 

ਭੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਿਾਂਦਾ।

798 19 pMcy ruMny duiK Bry  
ibnsy dUjY 
Bwie]1]

(ruMny)roNdy[ (ibnsy)nws 
hoey

Panchae Runnae 

Dhukh Bharae 

Binasae Dhoojai 

Bhaae ||1||

The five relatives (the 

senses) weep and wail 

painfully, and waste 

away through the love 

of duality. ||1||

(ਅੱਖਾਂ ਕੂੰਨ ਆਜਦਕ) ਿੇਹੜੇ 

ਪੂੰਿ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ (ਪਰ-ਤਨ 

ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ) ਮਾਇਕ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਹੀ ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ 

ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਰੋਏ (ਭਾਵ, 

ਨਕਾਰੇ ਹੋ ਿਾਣ ਤੇ ਮਿਬੂਰ ਹੋ 

ਗਏ) ॥੧॥
799 19 mUVy rwmu jphu 

gux swir]
(mUVy) mUrK Moorrae Raam 

Japahu Gun Saar ||

You fool: chant the 

Name of the Lord, and 

preserve your virtue.

ਹੇ ਮੂਰਖ ਿੀਵ! (ਉਸ ਅੂੰਤਲੀ 
ਦਸ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਆ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ, 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ।
800 19 haumY mmqw 

mohxI sB muTI 
AhMkwir]1]rhw
au]

(muTI) T`gI[AhM-kwir Houmai 

Mamathaa 

Mohanee Sabh 

Muthee Ahankaar 

||1|| Rehaao ||

Egotism and 

possessiveness are 

very enticing; 

egotistical pride has 

plundered everyone. 

||1||Pause||

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ (ਗਾਜਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ) 

ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ 
ਜਵਚ ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਠੱਗੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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801 19 ijnI nwmu 
ivswirAw dUjI 
kwrY lig]

(kwrY) DMdy[l`ig Jinee Naam 

Visaariaa Dhoojee 

Kaarai Lag ||

Those who have 

forgotten the Naam, 

the Name of the Lord, 

are attached to affairs 

of duality.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਜਨਰੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਕਾਰ ਜਵਚ 

ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

802 19 duibDw lwgy pic 
muey AMqir 
iqRsnw Aig]

pic: polw bolo[ 
(duibDw) dvYq[ A`ig

Dhubidhhaa 

Laagae Pach 

Mueae Anthar 

Thrisanaa Ag ||

Attached to duality, 

they putrefy and die; 

they are filled with the 

fire of desire within.

ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਜਖੱਝ ਸੜ ਕੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰ ਗਏ।

803 19 guir rwKy sy 
aubry hoir muTI 
DMDY Tig]2]

(au~bry) bcy[ T`ig Gur Raakhae Sae 

Oubarae Hor 

Muthee 

Dhhandhhai Thag 

||2||

Those who are 

protected by the Guru 

are saved; all others 

are cheated and 

plundered by deceitful 

worldly affairs. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, 
ਉਹ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਤੋਂ ਬੱਚ ਗਏ, 

ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਖੱਲਿਗਣ-ਠੱਗ ਨੇ ਠੱਗ ਜਲਆ 

॥੨॥

804 19 mueI prIiq  
ipAwru gieAw  
muAw vYru ivroDu]

(mueI) muAw[ mueI: 
AONkV sMkocxy[g-ieAw

Muee Pareeth 

Piaar Gaeiaa Muaa 

Vair Virodhh ||

Love dies, and 

affection vanishes. 

Hatred and alienation 

die.

ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਿੀਤ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਖ਼ਤਮ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਕਸੇ 

ਨਾਲ ਵੈਰ-ਜਵਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ।
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805 19 DMDw Qkw hau 
mueI mmqw 
mwieAw kRoDu]

Q`kw Dhhandhhaa 

Thhakaa Ho Muee 

Mamathaa 

Maaeiaa Krodhh ||

Entanglements end, 

and egotism dies, 

along with attachment 

to Maya, 

possessiveness and 

anger.

ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮਰ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੋਧ ਵੀ 
ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

806 19 krim imlY scu 
pweIAY gurmuiK 
sdw inroDu]3]

ieMidRAW dw (inroDu) 
rokxw

Karam Milai Sach 

Paaeeai 

Guramukh Sadhaa 

Nirodhh ||3||

Those who receive His 

Mercy obtain the True 

One. The Gurmukhs 

dwell forever in 

balanced restraint. 

||3||

ਪਰ ਿੋ ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਰੋਕ ਕੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

807 19 scI kwrY scu 
imlY gurmiq plY 
pwie]

p`lY Sachee Kaarai 

Sach Milai 

Guramath Palai 

Paae ||

By true actions, the 

True Lord is met, and 

the Guru's Teachings 

are found.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ) 
ਸਦਾ-ਜਟਕੀ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ 

ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
808 19 so nru jMmY nw 

mrY nw AwvY nw 
jwie]

So Nar Janmai Naa 

Marai Naa Aavai 

Naa Jaae ||

Then, they are not 

subject to birth and 

death; they do not 

come and go in 

reincarnation.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ, ਉਹ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬੱਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

809 19 nwnk dir 
prDwnu so  
drgih pYDw 
jwie]4]14]

(pYDw) isropw Naanak Dhar 

Paradhhaan So 

Dharagehi 

Paidhhaa Jaae 

||4||14||

O Nanak, they are 

respected at the Lord's 

Gate; they are robed 

in honor in the Court 

of the Lord. ||4||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸਰੋਪਾ ਲੈ 

ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੪॥
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810 19 isrIrwgu mhlu 
1]

mh`lu bolo Sireeraag Mehal 1 

||

Siree Raag, First Mehl:

811 19 qnu jil bil  
mwtI BieAw mnu 
mwieAw moih 
mnUru]

(mnUru) lohy dI mYl 
vrgw

Than Jal Bal 

Maattee Bhaeiaa 

Man Maaeiaa 

Mohi Manoor ||

The body is burnt to 

ashes; by its love of 

Maya, the mind is 

rusted through.

(ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਜਰਆ, ਉਸ ਦਾ) ਸਰੀਰ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਹੀ) ਸੜ ਬਲ 

ਕੇ ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਰੁਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ), ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ, 

ਮਾਨੋ) ਸਜੜਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

812 19 Aaugx iPir 
lwgU Bey kUir 
vjwvY qUru]

(lwgU) vYrI[(qUru) bwjw Aougan Fir Laagoo 

Bheae Koor 

Vajaavai Thoor ||

Demerits become 

one's enemies, and 

falsehood blows the 

bugle of attack.

ਜਿਰ ਵੀ ਜਵਕਾਰ ਉਸ ਦੀ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਿੇ 
ਵੀ ਕੂੜ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਵਾਿਾ 
ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ।

813 19 ibnu sbdY  
BrmweIAY duibDw 
foby pUru]1]

(pUru) byAMq Bin Sabadhai 

Bharamaaeeai 

Dhubidhhaa 

Ddobae Poor ||1||

Without the Word of 

the Shabad, people 

wander lost in 

reincarnation. 

Through the love of 

duality, multitudes 

have been drowned. 

||1||

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆਂ ਰਜਹ 

ਕੇ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਜਬਧਾ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦਾ) ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਵਾਰ (ਮੋਹ 

ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) ਡੋਬ ਦੇਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

814 19 mn ry sbid 
qrhu icqu lwie]

Man Rae Sabadh 

Tharahu Chith 

Laae ||

O mind, swim across, 

by focusing your 

consciousness on the 

Shabad.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ।
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815 19 ijin gurmuiK 
nwmu n bUiJAw  
mir jnmY AwvY 
jwie]1]rhwau]

(gurmuiK) muKI gurU 
duAwrw

Jin Guramukh 

Naam N Boojhiaa 

Mar Janamai Aavai 

Jaae ||1|| Rehaao 

||

Those who do not 

become Gurmukh do 

not understand the 

Naam; they die, and 

continue coming and 

going in reincarnation. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ 

ਮਰਦਾ ਹੈ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਮਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

816 19 qnu sUcw so 
AwKIAY ijsu mih 
swcw nwau]

Than Soochaa So 

Aakheeai Jis Mehi 

Saachaa Naao ||

That body is said to be 

pure, in which the 

True Name abides.

ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਪਜਵਤਿ ਅਖਵਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

817 19 BY sic rwqI 
dyhurI ijhvw scu 
suAwau]

Bhai Sach Raathee 

Dhaehuree 

Jihavaa Sach 

Suaao ||

One whose body is 

imbued with the Fear 

of the True One, and 

whose tongue savors 

Truthfulness,

ਿੇਹੜਾ ਸੁੂੰ ਦਰ ਸਰੀਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਦਬ-ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਿੀਭ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ ਹੀ 
(ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦਾ) ਅਸਲ 

ਮਨੋਰਥ ਿਾਪਦਾ ਹੈ,

818 19 scI ndir 
inhwlIAY bhuiV  
n pwvY qwau]2]

Sachee Nadhar 

Nihaaleeai Bahurr 

N Paavai Thaao 

||2||

Is brought to ecstasy 

by the True Lord's 

Glance of Grace. That 

person does not have 

to go through the fire 

of the womb again. 

||2||

ਜਿਸ ਉਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ 

ਮੁੜ (ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਦੀ 
ਕੁਠਾਲੀ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ) ਤਾਅ 

(ਸੇਕ) ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ ॥੨॥
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819 19 swcy qy pvnw 
BieAw pvnY qy 
jlu hoie]

Saachae Thae 

Pavanaa Bhaeiaa 

Pavanai Thae Jal 

Hoe ||

From the True Lord 

came the air, and from 

the air came water.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
(ਸੂਖਮ ਤੱਤ) ਪਵਣ ਬਜਣਆ,

820 19 jl qy iqRBvxu 
swijAw Git 
Git joiq smoie]

Jal Thae 

Thribhavan Saajiaa 

Ghatt Ghatt Joth 

Samoe ||

From water, He 

created the three 

worlds; in each and 

every heart He has 

infused His Light.

ਪਵਣ ਤੋਂ ਿਲ ਹੋਂਦ ਜਵਚ 

ਆਇਆ, ਿਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਰਜਚਆ ਜਗਆ, (ਤੇ, ਇਸ ਰਚੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ) ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਸਮਾਈ 

ਹੋਈ ਹੈ।
821 19 inrmlu mYlw nw 

QIAY sbid rqy 
piq hoie]3]

(r`qy) rMgy jwxy krkyy Niramal Mailaa 

Naa Thheeai 

Sabadh Rathae 

Path Hoe ||3||

The Immaculate Lord 

does not become 

polluted. Attuned to 

the Shabad, honor is 

obtained. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ 

ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਪਜਵਤਿ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ॥੩॥

822 19 iehu mnu swic 
sMqoiKAw ndir 
kry iqsu mwih]

Eihu Man Saach 

Santhokhiaa 

Nadhar Karae This 

Maahi ||

One whose mind is 

contented with 

Truthfulness, is 

blessed with the Lord's 

Glance of Grace.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਦਾ 
ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

823 20 pMc BUq sic BY 
rqy joiq scI 
mn mwih]

(pMc BUq) pMj q`qW dw 
srIr

Panch Bhooth 

Sach Bhai Rathae 

Joth Sachee Man 

Maahi ||

The body of the five 

elements is dyed in 

the Fear of the True 

One; the mind is filled 

with the True Light.

ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਅਦਬ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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824 20 nwnk Aaugx 
vIsry guir rwKy  
piq 
qwih]4]15]

piq: polw bolo Naanak Aougan 

Veesarae Gur 

Raakhae Path 

Thaahi ||4||15||

O Nanak, your 

demerits shall be 

forgotten; the Guru 

shall preserve your 

honor. ||4||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲੀ, ਜਵਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹਟ ਗਏ ॥੪॥੧੫॥{19-20}

825 20 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

826 20 nwnk byVI sc 
kI qrIAY gur 
vIcwir]

Naanak Baerree 

Sach Kee Thareeai 

Gur Veechaar ||

O Nanak, the Boat of 

Truth will ferry you 

across; contemplate 

the Guru.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸੂੰਸਾਰ ਇਕ 

ਅਥਾਹ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ) ਿੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ (ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

827 20 ieik Awvih  
ieik jwvhI pUir 
Bry AhMkwir]

AhM-kwir Eik Aavehi Eik 

Jaavehee Poor 

Bharae Ahankaar 

||

Some come, and some 

go; they are totally 

filled with egotism.

ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਹੂੰਕਾਰੀ 
ਿੀਵ ਹਨ (ਿੋ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਣ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ) ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਮਰਦੇ ਹਨ (ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)

828 20 mn hiT mqI  
bUfIAY gurmuiK 
scu su qwir]1]

(bUfIAY) fu`b jWdy[ 
hiT: polw bolo

Manehath Mathee 

Booddeeai 

Guramukh Sach S 

Thaar ||1||

Through stubborn-

mindedness, the 

intellect is drowned; 

one who becomes 

Gurmukh and truthful 

is saved. ||1||

ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਹਠ ਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਡੱੁਬੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। 
ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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829 20 gur ibnu ikau 
qrIAY suKu hoie]

Gur Bin Kio 

Thareeai Sukh Hoe 

||

Without the Guru, 

how can anyone swim 

across to find peace?

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਾਹ 

ਹੀ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

830 20 ijau BwvY iqau 
rwKu qU mY Avru 
n dUjw 
koie]1]rhwau]

Jio Bhaavai Thio 

Raakh Thoo Mai 

Avar N Dhoojaa 

Koe ||1|| Rehaao 

||

As it pleases You, Lord, 

You save me. There is 

no other for me at all. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ-
ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-

ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ) ਰੱਖ, 

(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਹੋਰ (ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

831 20 AwgY dyKau fau 
jlY pwCY hirE 
AMgUru]

(fau) jMgl dI A`g[ 
(AMgUru) AkUr

Aagai Dhaekho 

Ddo Jalai Paashhai 

Hariou Angoor ||

In front of me, I see 

the jungle burning; 

behind me, I see green 

plants sprouting.

(ਿਗਤ ਇਕ ਿੂੰਗਲ ਸਮਾਨ ਹੈ 

ਜਿਸ ਜਵਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗ 

ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਿ ੋਪਲੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ 

ਵੱਡੇ ਰੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾੜਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ; 

ਤੇ ਜਪੱਛੇ ਜਪੱਛੇ ਨਵੇਂ ਕੋਮਲ ਬੂਟੇ 

ਉੱਗਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ), ਜਪੱਛੇ 

ਜਪੱਛੇ ਨਵੇਂ ਕੋਮਲ ਬਾਲ ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
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832 20 ijs qy aupjY  
iqs qy ibnsY  
Git Git scu 
BrpUir]

Jis Thae Oupajai 

This Thae Binasai 

Ghatt Ghatt Sach 

Bharapoor ||

We shall merge into 

the One from whom 

we came. The True 

One is pervading each 

and every heart.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ 

ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸੇ (ਦੇ ਹੁਕਮ) ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਸ 

ਭੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਨਕਾ-ਨਕ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

833 20 Awpy myil 
imlwvhI swcY 
mhil hdUir]2]

mhil: polw bolo Aapae Mael 

Milaavehee 

Saachai Mehal 

Hadhoor ||2||

He Himself unites us in 

Union with Himself; 

the True Mansion of 

His Presence is close at 

hand. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਮਹਲ ਜਵਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

834 20 swih swih quJu 
sMmlw kdy n 
ivswryau]

(sMmlw) Xwd krW Saahi Saahi Thujh 

Sanmalaa Kadhae 

N Visaaraeo ||

With each and every 

breath, I dwell upon 

You; I shall never 

forget You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਵੀ 
ਨਾਹ ਭੁਲਾਵਾਂ।

835 20 ijau ijau swhbu 
min vsY gurmuiK 
AMimRqu pyau]

Jio Jio Saahab Man 

Vasai Guramukh 

Anmrith Paeo ||

The more the Lord and 

Master dwells within 

the mind, the more 

the Gurmukh drinks in 

the Ambrosial Nectar.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ (ਉਹ) ਮਾਲਕ 

(ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ, 

ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
(ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦਾ 
ਰਹਾਂ।
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836 20 mnu qnu qyrw qU 
DxI grbu 
invwir smyau]3]

(DxI) mwlk vwihgurU[ 
(invwr) dUr krnw[ 
(smyau) smwauxw

Man Than Thaeraa 

Thoo Dhhanee 

Garab Nivaar 

Samaeo ||3||

Mind and body are 

Yours; You are my 

Master. Please rid me 

of my pride, and let 

me merge with You. 

||3||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰਾ) ਮਨ (ਮੇਰਾ) 
ਤਨ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਰਾ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ। 
(ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਲੀਨ ਰਹਾਂ 
॥੩॥

837 20 ijin eyhu jgqu 
aupwieAw  
iqRBvxu kir 
Awkwru]

j`g-qu Jin Eaehu Jagath 

Oupaaeiaa 

Thribhavan Kar 

Aakaar ||

The One who formed 

this universe created 

the creation of the 

three worlds.

ਜਿਸ (ਿੋਜਤ-ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ) ਨੇ 

ਇਹ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਜਤਿਭਵਣੀ ਸਰੂਪ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ,

838 20 gurmuiK cwnxu 
jwxIAY mnmuiK 
mugDu gubwru]

AigAwn rUp (gubwru) 
sMGxw hnyrw

Guramukh 

Chaanan Jaaneeai 

Manamukh 

Mugadhh Gubaar 

||

The Gurmukh knows 

the Divine Light, while 

the foolish self-willed 

manmukh gropes 

around in the 

darkness.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਉਸ 

ਿੋਜਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਿੋਜਤ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੀ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਹਨੇਰਾ ਹੀ 
ਹਨੇਰਾ ਹੈ।

839 20 Git Git joiq 
inrMqrI bUJY 
gurmiq swru]4]

(inrMqrI) ie`k rs[ 
(swru) sRySt

Ghatt Ghatt Joth 

Nirantharee 

Boojhai Guramath 

Saar ||4||

One who sees that 

Light within each and 

every heart 

understands the 

Essence of the Guru's 

Teachings. ||4||

(ਭਾਵੇਂ) ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਇਕ-ਰਸ 

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ, (ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਜਲਆਂ 

ਹੀ (ਇਹ) ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੪॥
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840 20 gurmuiK ijnI 
jwixAw iqn 
kIcY swbwis]

Guramukh Jinee 

Jaaniaa Thin 

Keechai Saabaas ||

Those who understand 

are Gurmukh; 

recognize and applaud 

them.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪੀ 
ਿੋਜਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

841 20 scy syqI ril 
imly scy gux 
prgwis]

Sachae Saethee 

Ral Milae Sachae 

Gun Paragaas ||

They meet and merge 

with the True One. 

They become the 

Radiant Manifestation 

of the Excellence of 

the True One.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ 

ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

842 20 nwnk nwim 
sMqoKIAw jIau 
ipMfu pRB 
pwis]5]16]

Naanak Naam 

Santhokheeaa 

Jeeo Pindd Prabh 

Paas ||5||16||

O Nanak, they are 

contented with the 

Naam, the Name of 

the Lord. They offer 

their bodies and souls 

to God. ||5||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੫॥੧੬॥

843 20 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

844 20 suix mn imqR 
ipAwirAw imlu 
vylw hY eyh]

Sun Man Mithr 

Piaariaa Mil 

Vaelaa Hai Eaeh ||

Listen, O my mind, my 

friend, my darling: 

now is the time to 

meet the Lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਜਮਤਿ ਮਨ! (ਮੇਰੀ 
ਜਸੱਜਖਆ) ਸੁਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ, (ਜਮਲਣ ਦਾ) ਇਹ 

(ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਹੀ) ਵੇਲਾ ਹੈ।
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845 20 jb lgu jobin 
swsu hY qb lgu 
iehu qnu dyh]

Jab Lag Joban Saas 

Hai Thab Lag Eihu 

Than Dhaeh ||

As long as there is 

youth and breath, give 

this body to Him.

ਿਦੋਂ ਤਕ ਿੁਆਨੀ ਜਵਚ (ਹਾਂ 
ਤੇ) ਸਾਹ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਤਕ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੂੰਮ ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

846 20 ibnu gux kwim n 
AwveI Fih FyrI 
qnu Kyh]1]

Bin Gun Kaam N 

Aavee Dtehi 

Dtaeree Than 

Khaeh ||1||

Without virtue, it is 

useless; the body shall 

crumble into a pile of 

dust. ||1||

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਨਾਹ ਵਸਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਜਕਸ ਕੂੰਮ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ 

ਢਜਹ ਕੇ ਜਮੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ ॥੧॥

847 20 myry mn lY lwhw  
Gir jwih]

Maerae Man Lai 

Laahaa Ghar Jaahi 

||

O my mind, earn the 

profit, before you 

return home.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਇਥੋਂ ਆਤਮਕ) 

ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਪਰਲੋਕ) 

ਘਰ ਜਵਚ ਿਾਹ।

848 20 gurmuiK nwmu 
slwhIAY haumY 
invrI 
Bwih]1]rhwau]

haumY dI (Bwih) A`g, 
(invrI) dUr hoeI

Guramukh Naam 

Salaaheeai 

Houmai Nivaree 

Bhaahi ||1|| 

Rehaao ||

The Gurmukh praises 

the Naam, and the fire 

of egotism is 

extinguished. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਇਥੇ) 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਹੁਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ (ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਅੱਗ ਜਕ 

ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ 

ਿਾਵਾਂ-ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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849 20 suix suix gMFxu 
gMFIAY iliK piV 
buJih Bwru]

bu`Jih Sun Sun Gandtan 

Gandteeai Likh 

Parr Bujhehi Bhaar 

||

Again and again, we 

hear and tell stories; 

we read and write and 

understand loads of 

knowledge,

(ਪੜਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ) ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਲਖ ਜਲਖ ਕੇ ਪੜਹ 
ਪੜਹ ਕੇ ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਨ, 

(ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ) ਸੁਣ 

ਸੁਣ ਕੇ (ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਚਾਰਵਾਨ (ਜਦੱਸਣ ਦਾ) 
ਜਵਅਰਥ ਿਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

850 20 iqRsnw Aih 
inis AglI  
haumY rogu ivkwru]

(AglI) bhuqI Thrisanaa Ahinis 

Agalee Houmai 

Rog Vikaar ||

But still, desires 

increase day and 

night, and the disease 

of egotism fills us with 

corruption.

ਪਰ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਦਨ-ਰਾਤ 

ਬਹੁਤ ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਜਵਆਪ ਰਹੀ) 
ਹੈ, ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ, 

ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਵਕਾਰ (ਕਾਇਮ) ਹੈ।

851 20 Ehu vyprvwhu 
Aqolvw gurmiq 
kImiq swru]2]

(Aqolvw) qolx rihq[ 
(swr) Kbr, sRySt, Su`D

Ouhu 

Vaeparavaahu 

Atholavaa 

Guramath 

Keemath Saar 

||2||

That Carefree Lord 

cannot be appraised; 

His Real Value is 

known only through 

the Wisdom of the 

Guru's Teachings. 

||2||

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਇਸ ਚੁੂੰ ਚ-ਜਗਆਨਤਾ ਦੀ) 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, (ਸਾਡੇ 

ਜਗਆਨ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੋਲ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝ ॥੨॥

852 20 lK isAwxp jy 
krI lK isau 
pRIiq imlwpu]

l`K Lakh Siaanap Jae 

Karee Lakh Sio 

Preeth Milaap ||

Even if someone has 

hundreds of 

thousands of clever 

mental tricks, and the 

love and company of 

hundreds of 

thousands of people

ਿ ੇਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਾਂ, 
ਿ ੇਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨਾਲ ਪਿੀਤ 

ਕਰਾਂ, ਜਮਲਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ,
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853 20 ibnu sMgiq swD  
n DRwpIAw ibnu 
nwvY dUK sMqwpu]

(DRwpIAw) r`jdw[ 
(sMqwpu) pCqwvw

Bin Sangath 

Saadhh N 

Dhhraapeeaa Bin 

Naavai Dhookh 

Santhaap ||

Still, without the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

he will not feel 

satisfied. Without the 

Name, all suffer in 

sorrow.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਅੂੰਦਰਲੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਾਨਸਕ ਦੱੁਖ 

ਕਲੇਸ਼ ਬਜਣਆ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

854 20 hir jip jIAry 
CutIAY gurmuiK 
cInY Awpu]3]

(cInY) jwxy[ Cu`tIAY Har Jap Jeearae 

Shhutteeai 

Guramukh 

Cheenai Aap ||3||

Chanting the Name of 

the Lord, O my soul, 

you shall be 

emancipated; as 

Gurmukh, you shall 

come to understand 

your own self. ||3||

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਹੀ (ਇਸ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

855 20 qnu mnu gur pih 
vyicAw mnu dIAw 
isru nwil]

Than Man Gur 

Pehi Vaechiaa 

Man Dheeaa Sir 

Naal ||

I have sold my body 

and mind to the Guru, 

and I have given my 

mind and head as well.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਟੇ) 

ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 

ਜਸਰ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

856 20 iqRBvxu Koij 
FMFoilAw gurmuiK 
Koij inhwil]

Thribhavan Khoj 

Dtandtoliaa 

Guramukh Khoj 

Nihaal ||

I was seeking and 

searching for Him 

throughout the three 

worlds; then, as 

Gurmukh, I sought and 

found Him.

ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਖੋਿ 

ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਵੇਖ ਜਲਆ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਖੋਿ ਭਾਜਲਆ ਸੀ।
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857 20 sqguir myil 
imlwieAw nwnk  
so pRBu 
nwil]4]17]

Sathagur Mael 

Milaaeiaa Naanak 

So Prabh Naal 

||4||17||

The True Guru has 

united me in Union, O 

Nanak, with that God. 

||4||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਰਨ ਪਏ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ, ਅਤੇ 

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਹੀ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ॥੪॥੧੭॥

858 20 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

859 20 mrxY kI icMqw 
nhI jIvx kI 
nhI Aws]

Maranai Kee 

Chinthaa Nehee 

Jeevan Kee Nehee 

Aas ||

I have no anxiety 

about dying, and no 

hope of living.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਮੌਤ 

ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ, ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਲੂੰ ਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਹ 

ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਦਾ।
860 20 qU srb jIAw 

pRiqpwlhI lyKY 
sws igrws]

(sws igrws) sws dw 
AMdr bwhr Awauxw jwxw

Thoo Sarab Jeeaa 

Prathipaalehee 

Laekhai Saas 

Giraas ||

You are the Cherisher 

of all beings; You keep 

the account of our 

breaths and morsels of 

food.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਹਰੇਕ ਜਗਰਾਹੀ 
ਤੇਰੇ ਜਹਸਾਬ ਜਵਚ (ਤੇਰੀ 
ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ) ਹੈ।

861 20 AMqir gurmuiK qU 
vsih ijau BwvY  
iqau 
inrjwis]1]

(inrjwis) inrnw Anthar Guramukh 

Thoo Vasehi Jio 

Bhaavai Thio 

Nirajaas ||1||

You abide within the 

Gurmukh. As it pleases 

You, You decide our 

allotment. ||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਤੂੂੰ  ਪਿਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਯਕੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਤੂੂੰ  
(ਸਭ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
॥੧॥
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862 20 jIAry rwm jpq 
mnu mwnu]

Jeearae Raam 

Japath Man Maan 

||

O my soul, chant the 

Name of the Lord; the 

mind will be pleased 

and appeased.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਜਿੂੰ ਦੇ! (ਐਸਾ ਉੱਦਮ 

ਕਰ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮਨ 

(ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ ਿਾਏ।

863 20 AMqir lwgI jil 
buJI pwieAw 
gurmuiK 
igAwnu]1]rhwau
]

buJI: polw bolo Anthar Laagee Jal 

Bujhee Paaeiaa 

Guramukh Giaan 

||1|| Rehaao ||

The raging fire within 

is extinguished; the 

Gurmukh obtains 

spiritual wisdom. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਅੂੰਦਰਲੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੜਨ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

864 21 AMqr kI giq 
jwxIAY gur 
imlIAY sMk 
auqwir]

(giq) pRwpqI[ (sMk) 
SMky

Anthar Kee Gath 

Jaaneeai Gur 

Mileeai Sank 

Outhaar ||

Know the state of your 

inner being; meet with 

the Guru and get rid of 

your skepticism.

ਪੂਰੀ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ 
ਸ਼ੂੰਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਅੂੰਦਰ-ਵੱਸਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
865 21 muieAw ijqu Gir 

jweIAY iqqu 
jIvidAw mru 
mwir]

Mueiaa Jith Ghar 

Jaaeeai Thith 

Jeevadhiaa Mar 

Maar ||

To reach your True 

Home after you die, 

you must conquer 

death while you are 

still alive.

ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮੌਤ 

ਦਾ ਡਰ ਮਾਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ ਆਖ਼ਰ ਪੈਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।
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866 21 Anhd sbid 
suhwvxy pweIAY 
gur vIcwir]2]

Anehadh Sabadh 

Suhaavanae 

Paaeeai Gur 

Veechaar ||2||

The beautiful, 

Unstruck Sound of the 

Shabad is obtained, 

contemplating the 

Guru. ||2||

(ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤਦੋਂ) 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਤੇ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ) 

ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਇਕ-ਰਸ 

(ਿੁੜੇ ਰਹੀਏ) ॥੨॥
867 21 Anhd bwxI 

pweIAY qh haumY 
hoie ibnwsu]

(ibnwsu) nws[ An-
hd: polw bolo

Anehadh Baanee 

Paaeeai Theh 

Houmai Hoe 

Binaas ||

The Unstruck Melody 

of Gurbani is obtained, 

and egotism is 

eliminated.

ਿਦੋਂ ਇਕ-ਰਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਾਵਾਂ, ਮੈਂ 
ਵੱਡਾ ਹਾਂ-ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

868 21 sqguru syvy 
Awpxw hau sd 
kurbwxY qwsu]

(qwsu) iqn@W dy Sathagur Saevae 

Aapanaa Ho Sadh 

Kurabaanai Thaas 

||

I am forever a sacrifice 

to those who serve 

their True Guru.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਤੋਂ ਿੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸੇਂਵਦਾ ਹੈ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈ)।

869 21 KiV drgh 
pYnweIAY muiK 
hir nwm 
invwsu]3]

(KiV) iljwky[ KiV: V 
pYr hlMq nhIN bolxw[ 
pYn@weIAY

Kharr Dharageh 

Painaaeeai Mukh 

Har Naam Nivaas 

||3||

They are dressed in 

robes of honor in the 

Court of the Lord; the 

Name of the Lord is on 

their lips. ||3||

ਉਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਸਦਾ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਲੈ ਿਾ ਕੇ 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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870 21 jh dyKw qh riv 
rhy isv skqI 
kw mylu]

(isv) pRmwqmw, 
(skqI) pRikRqI

Jeh Dhaekhaa 

Theh Rav Rehae 

Siv Sakathee Kaa 

Mael ||

Wherever I look, I see 

the Lord pervading 

there, in the union of 

Shiva and Shakti, of 

consciousness and 

matter.

(ਪਰ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ) ਮੈਂ 
ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਹੀ 
(ਮਨਮੁਖ) ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, (ਹਰ ਪਾਸੇ) 

ਮਾਇਆ ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਗਠ-ਿੋੜ 

ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ।

871 21 iqRhu gux bMDI 
dyhurI jo AwieAw 
jig so Kylu]

Thrihu Gun 

Bandhhee 

Dhaehuree Jo 

Aaeiaa Jag So 

Khael ||

The three qualities 

hold the body in 

bondage; whoever 

comes into the world 

is subject to their play.

ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਬੱਝਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਿੇਹੜਾ ਭੀ 
ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਇਆ 

ਉਹ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਜਰਹਾ।

872 21 ivjogI duiK 
ivCuVy mnmuiK  
lhih n mylu]4]

(ivjogI) iv`CuVy hoey Vijogee Dhukh 

Vishhurrae 

Manamukh Lehehi 

N Mael ||4||

Those who separate 

themselves from the 

Lord wander lost in 

misery. The self-willed 

manmukhs do not 

attain union with Him. 

||4||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਜਵੱਛੁੜੇ 

ਹੋਏ (ਸਦਾ) ਜਵੱਛੁੜੇ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥
873 21 mnu bYrwgI Gir 

vsY sc BY rwqw 
hoie]

(r`wqw) rMigAw Man Bairaagee 

Ghar Vasai Sach 

Bhai Raathaa Hoe 

||

If the mind becomes 

balanced and 

detached, and comes 

to dwell in its own 

true home, imbued 

with the Fear of God,

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਵੈਰਾਗਵਾਨ 

ਮਨ (ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਆਪਣ ੇਸਰੂਪ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਅਦਬ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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874 21 igAwn mhw rsu 
BogvY bwhuiV BUK 
n hoie]

(bwhuiV) duAwrw Giaan Mehaaras 

Bhogavai Baahurr 

Bhookh N Hoe ||

Then it enjoys the 

essence of supreme 

spiritual wisdom; it 

shall never feel hunger 

again.

ਉਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਹਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦੀ।

875 21 nwnk iehu mnu 
mwir imlu BI 
iPir duKu n 
hoie]5]18]

Naanak Eihu Man 

Maar Mil Bhee Fir 

Dhukh N Hoe 

||5||18||

O Nanak, conquer and 

subdue this mind; 

meet with the Lord, 

and you shall never 

again suffer in pain. 

||5||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਮਾਰ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੁਜੜਆ 

ਰਹੁ, ਜਿਰ ਕਦੇ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ 

ਦਾ) ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪੇਗਾ 
॥੫॥੧੮॥

876 21 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

877 21 eyhu mno mUrKu 
loBIAw loBy lgw 
luoBwnu]

l`gw Eaehu Mano 

Moorakh 

Lobheeaa Lobhae 

Lagaa Luobhaan ||

This foolish mind is 

greedy; through 

greed, it becomes 

even more attached to 

greed.

ਪਰ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਇਹ ਮਨ ਮੂਰਖ ਹੈ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

878 21 sbid n BIjY  
swkqw durmiq 
Awvnu jwnu]

(swkqw) mnmu`K[ (dur-
m`iq) KotI m`q

Sabadh N Bheejai 

Saakathaa 

Dhuramath Aavan 

Jaan ||

The evil-minded 

shaaktas, the faithless 

cynics, are not attuned 

to the Shabad; they 

come and go in 

reincarnation.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਇਸ ਦੀ 
ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ 

ਭੈੜੀ ਮਜਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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879 21 swDU sqguru jy 
imlY qw pweIAY 
guxI inDwnu]1]

Saadhhoo 

Sathagur Jae Milai 

Thaa Paaeeai 

Gunee Nidhhaan 

||1||

One who meets with 

the Holy True Guru 

finds the Treasure of 

Excellence. ||1||

ਿ ੇਇਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪਏ, ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਭੂ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

880 21 mn ry haumY Coif 
gumwnu]

Man Rae Houmai 

Shhodd Gumaan ||

O mind, renounce 

your egotistical pride.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਮੈਂ (ਜਸਆਣਾ) 
ਹਾਂ, ਮੈਂ (ਜਸਆਣਾ) ਹਾਂ-ਇਹ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ,

881 21 hir guru srvru 
syiv qU pwvih 
drgh 
mwnu]1]rhwau]

(srvru) smuMdR Har Gur Saravar 

Saev Thoo Paavehi 

Dharageh Maan 

||1|| Rehaao ||

Serve the Lord, the 

Guru, the Sacred Pool, 

and you shall be 

honored in the Court 

of the Lord. 

||1||Pause||

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਉ ਿੋ (ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਸਰੋਵਰ 

ਹੈ। (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ ਹਾਸਲ 

ਕਰੇਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

882 21 rwm nwmu jip 
idnsu rwiq  
gurmuiK hir Dnu 
jwnu]

Raam Naam Jap 

Dhinas Raath 

Guramukh Har 

Dhhan Jaan ||

Chant the Name of the 

Lord day and night; 

become Gurmukh, and 

know the Wealth of 

the Lord.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਿਜਪਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਧਨ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝ।

883 21 siB suK hir rs 
Bogxy sMq sBw 
imil igAwnu]

Bo~gxy[ sBw: polw bolo, 
jy s`Bw boldy hW qW 
ArQ bxdw hY swry

Sabh Sukh Har Ras 

Bhoganae Santh 

Sabhaa Mil Giaan 

||

All comforts and 

peace, and the 

Essence of the Lord, 

are enjoyed by 

acquiring spiritual 

wisdom in the Society 

of the Saints.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ, 
ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਣਗੇ।
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884 21 iniq Aih inis 
hir pRBu syivAw  
sqguir dIAw 
nwmu]2]

(Aih) idn, (inis) rwq Nith Ahinis Har 

Prabh Saeviaa 

Sathagur Dheeaa 

Naam ||2||

Day and night, 

continually serve the 

Lord God; the True 

Guru has given the 

Naam. ||2||

(ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਉਸ ਨੇ 

ਸਦਾ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੨॥

885 21 kUkr kUVu 
kmweIAY gur  
inMdw pcY pcwnu]

pcY: polw bolo Kookar Koorr 

Kamaaeeai Gur 

Nindhaa Pachai 

Pachaan ||

Those who practice 

falsehood are dogs; 

those who slander the 

Guru shall burn in 

their own fire.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇ(ਲੋਭੀ) 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਕੱੁਜਤਆਂ ਵਾਂਗ (ਬੁਰਕੀ ਬੁਰਕੀ 
ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਨਘਰਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਜਵਚ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

886 21 Brmy BUlw duKu 
Gxo jmu mwir 
krY Kul hwnu]

Ku`l ky (hwnu) hwnI Bharamae Bhoolaa 

Dhukh Ghano Jam 

Maar Karai 

Khulehaan ||

They wander lost and 

confused, deceived by 

doubt, suffering in 

terrible pain. The 

Messenger of Death 

shall beat them to a 

pulp.

ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, (ਆਖ਼ਰ) ਿਮਰਾਿ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੱੁਝੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ 

ਭੋਹ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

887 21 mnmuiK suKu n 
pweIAY gurmuiK 
suKu suBwnu]3]

(suBwnu) Ascrj Manamukh Sukh 

N Paaeeai 

Guramukh Sukh 

Subhaan ||3||

The self-willed 

manmukhs find no 

peace, while the 

Gurmukhs are 

wondrously joyful. 

||3||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਅਸਚਰਿ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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888 21 AYQY DMDu 
iptweIAY scu 
ilKqu prvwnu]

Aithhai Dhhandhh 

Pittaaeeai Sach 

Likhath Paravaan 

||

In this world, people 

are engrossed in false 

pursuits, but in the 

world hereafter, only 

the account of your 

true actions is 

accepted.

(ਲੋਭੀ ਮਨੱੁਖ) ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲਾਂ ਜਵਚ 

ਖਜਚਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਲੇਖਾ ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

889 21 hir sjxu guru 
syvdw gur krxI 
prDwnu]

Har Sajan Gur 

Saevadhaa Gur 

Karanee 

Paradhhaan ||

The Guru serves the 

Lord, His Intimate 

Friend. The Guru's 

actions are supremely 

exalted.

ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਜਮਤਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹੀ ਪਿੇਰਨਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ), ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਇਹ 

ਕਾਰ (ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਮੂੰਨੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

890 21 nwnk nwmu n 
vIsrY krim scY 
nIswxu]4]19]

(nIswxu)ilKq Naanak Naam N 

Veesarai Karam 

Sachai Neesaan 

||4||19||

O Nanak, never forget 

the Naam, the Name 

of the Lord; the True 

Lord shall bless you 

with His Mark of 

Grace. ||4||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ) ਲੇਖ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱ ਲਦਾ 
ਨਹੀਂ ॥੪॥੧੯॥

891 21 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

892 21 ieku iqlu 
ipAwrw vIsrY  
rogu vfw mn 
mwih]

Eik Thil Piaaraa 

Veesarai Rog 

Vaddaa Man 

Maahi ||

Forgetting the 

Beloved, even for a 

moment, the mind is 

afflicted with terrible 

diseases.

(ਅਜਿਹੇ ਸੁਭਾਗ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ ) ਿ ੋ

ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭੀ 
ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਜਵਸਰ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਡਾ 
ਰੋਗ (ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ)।
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893 21 ikau drgh piq 
pweIAY jw hir  
n vsY mn mwih]

Kio Dharageh Path 

Paaeeai Jaa Har N 

Vasai Man Maahi 

||

How can honor be 

attained in His Court, 

if the Lord does not 

dwell in the mind?

(ਉਂਞ ਭੀ) ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ ਨਾਹ ਵੱਸੇ, ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ।

894 21 guir imilAY suKu 
pweIAY Agin 
mrY gux mwih]1]

Gur Miliai Sukh 

Paaeeai Agan 

Marai Gun Maahi 

||1||

Meeting with the 

Guru, peace is found. 

The fire is 

extinguished in His 

Glorious Praises. ||1||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, (ਤਾਂ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਬੱੁਝ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
895 21 mn ry Aih inis 

hir gux swir]
(swir) cyqy kr Man Rae Ahinis 

Har Gun Saar ||

O mind, enshrine the 

Praises of the Lord, 

day and night.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਦਨ ਰਾਤ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ।

896 21 ijn iKnu plu 
nwmu n vIsrY qy 
jn ivrly 
sMswir]1]rhwau]

Jin Khin Pal Naam 

N Veesarai Thae 

Jan Viralae 

Sansaar ||1|| 

Rehaao ||

One who does not 

forget the Naam, for a 

moment or even an 

instant-how rare is 

such a person in this 

world! ||1||Pause||

ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) 

ਮਨੱੁਖ ਜਵਰਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਖਨ ਪਲ 

ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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897 21 joqI joiq 
imlweIAY surqI 
suriq sMjogu]

Jothee Joth 

Milaaeeai 

Surathee Surath 

Sanjog ||

When one's light 

merges into the Light, 

and one's intuitive 

consciousness is 

joined with the 

Intuitive 

Consciousness,

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਰਲਾ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰ 

ਦੇਈਏ,

898 21 ihMsw haumY gqu 
gey nwhI shsw 
sogu]

gqu:polw bolo[ (gqu) 
nws[ (shsw) sMsw, 
Brm

Hinsaa Houmai 

Gath Geae Naahee 

Sehasaa Sog ||

Then one's cruel and 

violent instincts and 

egotism depart, and 

skepticism and sorrow 

are taken away.

ਤਾਂ ਕਠੋਰਤਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਜਹਮ ਤੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ।

899 21 gurmuiK ijsu hir 
min vsY iqsu 
myly guru 
sMjogu]2]

Guramukh Jis Har 

Man Vasai This 

Maelae Gur 

Sanjog ||2||

The Lord abides within 

the mind of the 

Gurmukh, who merges 

in the Lord's Union, 

through the Guru. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਟਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਣ ਦਾ 
ਪੂਰਾ ਅਵਸਰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

900 21 kwieAw kwmix 
jy krI Bogy 
Bogxhwru]

Kaaeiaa Kaaman 

Jae Karee Bhogae 

Bhoganehaar ||

If I surrender my body 

like a bride, the 

Enjoyer will enjoy me.

ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਿੇ ਮੈਂ ਕਾਇਆਂ ਨੂੂੰ  
ਇਸਤਿੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਾਇਆਂ-

ਇਸਤਿੀ (ਭਾਵ, ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ) ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 

ਪਰਤਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਏ।
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901 21 iqsu isau nyhu n 
kIjeI jo dIsY 
clxhwru]

kI~jeI[ c`lxhwru This Sio Naehu N 

Keejee Jo Dheesai 

Chalanehaar ||

Do not make love with 

one who is just a 

passing show.

ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ (ਇਤਨਾ) 
ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਜਕ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਖੁਲਹ 
ਜਮਲੀ ਰਹੇ), ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਤੱਖ 

ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ।
902 21 gurmuiK rvih 

sohwgxI so pRBu 
syj Bqwru]3]

(rvih) Xwd krdy Guramukh Ravehi 

Sohaaganee So 

Prabh Saej 

Bhathaar ||3||

The Gurmukh is 

ravished like the pure 

and happy bride on 

the Bed of God, her 

Husband. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਸੇਿ ਉਤੇ 

ਬੈਠਦਾ ਹੈ ॥੩॥
903 22 cwry Agin  

invwir mru  
gurmuiK hir jlu 
pwie]

(invwir) dUr kr Chaarae Agan 

Nivaar Mar 

Guramukh Har Jal 

Paae ||

The Gurmukh puts out 

the four fires, with the 

Water of the Lord's 

Name.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪਾ ਕੇ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਧੁਖਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੂੰ  
ਬੁਝਾ ਦੇ (ਤੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 

ਤੋਂ) ਮਰ ਿਾ।

904 22 AMqir kmlu 
pRgwisAw AMimRqu 
BirAw AGwie]

(AGwie) iqRpq Anthar Kamal 

Pragaasiaa 

Anmrith Bhariaa 

Aghaae ||

The lotus blossoms 

deep within the heart, 

and filled with 

Ambrosial Nectar, one 

is satisfied.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਜਹਰਦਾ-) ਕੌਲ ਜਖੜ ਪਏਗਾ, 
(ਤੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਭਰ ਿਾਏਗਾ।

905 22 nwnk sqguru 
mIqu kir scu 
pwvih drgh 
jwie]4]20]

Naanak Sathagur 

Meeth Kar Sach 

Paavehi Dharageh 

Jaae ||4||20||

O Nanak, make the 

True Guru your friend; 

going to His Court, you 

shall obtain the True 

Lord. ||4||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਤਰ 

ਬਣਾ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਏਗਂਾ ॥੪॥੨੦॥{21-22}
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906 22 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

907 22 hir hir jphu 
ipAwirAw  
gurmiq ly hir 
boil]

Har Har Japahu 

Piaariaa Guramath 

Lae Har Bol ||

Meditate on the Lord, 

Har, Har, O my 

beloved; follow the 

Guru's Teachings, and 

speak of the Lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪੋ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਹਰੀ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰੋ।

908 22 mnu sc ksvtI 
lweIAY qulIAY 
pUrY qoil]

ksv`tI Man Sach 

Kasavattee 

Laaeeai Thuleeai 

Poorai Thol ||

Apply the Touchstone 

of Truth to your mind, 

and see if it comes up 

to its full weight.

ਿਦੋਂ ਮਨ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਕਸਵੱਟੀ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਤਦੋਂ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਇਹ ਤੋਲ ਜਵਚ ਪੂਰਾ 
ਉਤਰਦਾ ਹੈ।

909 22 kImiq iknY n 
pweIAY ird 
mwxk moil 
Amoil]1]

Keemath Kinai N 

Paaeeai Ridh 

Maanak Mol Amol 

||1||

No one has found the 

worth of the ruby of 

the heart; its value 

cannot be estimated. 

||1||

ਤਦੋਂ ਜਹਰਦਾ-ਮਾਣਕ ਮੱੁਲੋਂ 
ਅਮੱੁਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ 

ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥

910 22 BweI ry hir 
hIrw gur mwih]

Bhaaee Rae Har 

Heeraa Gur Maahi 

||

O Siblings of Destiny, 

the Diamond of the 

Lord is within the Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
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911 22 sqsMgiq sqguru 
pweIAY Aih 
inis sbid 
slwih]1]rhwau]

Sathasangath 

Sathagur Paaeeai 

Ahinis Sabadh 

Salaahi ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru is 

found in the Sat 

Sangat, the True 

Congregation. Day and 

night, praise the Word 

of His Shabad. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ। (ਸੋ, ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

912 22 scu vKru Dnu 
rwis lY pweIAY 
gur prgwis]

Sach Vakhar 

Dhhan Raas Lai 

Paaeeai Gur 

Paragaas ||

The True 

Merchandise, Wealth 

and Capital are 

obtained through the 

Radiant Light of the 

Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਧਨ 

ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਇਹ 

ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਆਤਮਕ 

ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

913 22 ijau Agin mrY  
jil pwieAY iqau 
iqRsnw dwsin 
dwis]

pwieAYeIVI: ishwrI bolo Jio Agan Marai Jal 

Paaeiai Thio 

Thrisanaa Dhaasan 

Dhaas ||

Just as fire is 

extinguished by 

pouring on water, 

desire becomes the 

slave of the Lord's 

slaves.

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆਂ ਅੱਗ ਬੱੁਝ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਬਜਣਆਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ (-
ਅੱਗ) ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

914 22 jm jMdwru n 
lgeI ieau  
Baujlu qrY  
qrwis]2]

(jMdwru) cMfwl[ l`geI Jam Jandhaar N 

Lagee Eio Bhoujal 

Tharai Tharaas 

||2||

The Messenger of 

Death will not touch 

you; in this way, you 

shall cross over the 

terrifying world-ocean, 

carrying others across 

with you. ||2||

(ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਡਰਾਉਣਾ ਿਮਰਾਿ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਸਹੀ 
ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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915 22 gurmuiK kUVu n 
BwveI sic rqy 
sc Bwie]

Guramukh Koorr N 

Bhaavee Sach 

Rathae Sach 

Bhaae ||

The Gurmukhs do not 

like falsehood. They 

are imbued with 

Truth; they love only 

Truth.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਝੂਠਾ ਪਦਾਰਥ 

ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਭਾਵ, 

ਉਹ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਨਹੀਂ ਿੋੜਦੇ) ਉਹ 

ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

916 22 swkq scu n 
BwveI kUVY kUVI 
pWie]

Saakath Sach N 

Bhaavee Koorrai 

Koorree Paane ||

The shaaktas, the 

faithless cynics, do not 

like the Truth; false 

are the foundations of 

the false.

(ਪਰ) ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ। ਕੂੜ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ 

ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਭੀ ਝੂਠੀ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ (ਇੱਜ਼ਤ ਭੀ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਦੀ 
ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ)।

917 22 sic rqy guir 
myilAY scy sic 
smwie]3]

Sach Rathae Gur 

Maeliai Sachae 

Sach Samaae ||3||

Imbued with Truth, 

you shall meet the 

Guru. The true ones 

are absorbed into the 

True Lord. ||3||

(ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ 

ਨਹੀਂ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਲਏ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਸਦਾ ਪਿਭੂ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

918 22 mn mih mwxku  
lwlu nwmu rqnu 
pdwrQu hIru]

Man Mehi 

Maanak Laal 

Naam Rathan 

Padhaarathh Heer 

||

Within the mind are 

emeralds and rubies, 

the Jewel of the 

Naam, treasures and 

diamonds.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਿੋ, ਮਾਨੋ) 

ਮਾਣਕ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੈ, ਰਤਨ ਹੈ, 

ਹੀਰਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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919 22 scu vKru Dnu 
nwmu hY Git Git 
gihr gMBIru]

Sach Vakhar 

Dhhan Naam Hai 

Ghatt Ghatt Gehir 

Ganbheer ||

The Naam is the True 

Merchandise and 

Wealth; in each and 

every heart, His 

Presence is deep and 

profound.

ਅਥਾਹ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਸੌਦਾ ਹੈ ਧਨ ਹੈ।

920 22 nwnk gurmuiK 
pweIAY dieAw 
kry hir 
hIru]4]21]

Naanak Guramukh 

Paaeeai Dhaeiaa 

Karae Har Heer 

||4||21||

O Nanak, the Gurmukh 

finds the Diamond of 

the Lord, by His 

Kindness and 

Compassion. 

||4||21||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਹੀਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੧॥

921 22 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

922 22 Brmy Bwih n 
ivJvY jy BvY  
idsMqr dysu]

(Bwih) A`g[ ivJvY: 
polw bolo[ (ivJvY) buJdI

Bharamae Bhaahi 

N Vijhavai Jae 

Bhavai Dhisanthar 

Dhaes ||

The fire of doubt is not 

extinguished, even by 

wandering through 

foreign lands and 

countries.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਛੱਡ ਕੇ) ਿੇ 
ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰ ਜਨਆਸ-ਭੇਖ ਧਾਰ 

ਕੇ) ਦੇਸ ਦੇਸ ਜਵਚ ਭੌਂਦਾ ਜਿਰੇ, 

(ਥਾਂ ਥਾਂ) ਭੌਣ ਨਾਲ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ) ਅੱਗ ਬੱੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

923 22 AMqir mYlu n 
auqrY iDRgu jIvxu 
iDRgu vysu]

au~qrY Anthar Mail N 

Outharai Dhhrig 

Jeevan Dhhrig 

Vaes ||

If inner filth is not 

removed, one's life is 

cursed, and one's 

clothes are cursed.

ਅੂੰਦਰੋਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਲਜਹੂੰਦੀ, ਅਿੇਹਾ ਿੀਵਨ 

ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਅਿੇਹਾ ਭੇਖ ਜਿਟਕਾਰ ਹੀ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
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924 22 horu ikqY Bgiq 
n hoveI ibnu  
siqgur ky 
aupdys]1]

Hor Kithai Bhagath 

N Hovee Bin 

Sathigur Kae 

Oupadhaes ||1||

There is no other way 

to perform devotional 

worship, except 

through the Teachings 

of the True Guru. 

||1||

(ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕ ਿਾਣ ਜਕ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਗਿਜਹਣ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਥਾਂ 
ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ (ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦੀ) 
॥੧॥

925 22 mn ry gurmuiK  
Agin invwir]

Man Rae 

Guramukh Agan 

Nivaar ||

O mind, become 

Gurmukh, and 

extinguish the fire 

within.

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਦੂਰ ਕਰ 

ਸਕੀਦੀ ਹੈ।

926 22 gur kw kihAw 
min vsY haumY 
iqRsnw 
mwir]1]rhwau]

Gur Kaa Kehiaa 

Man Vasai Houmai 

Thrisanaa Maar 

||1|| Rehaao ||

Let the Words of the 

Guru abide within 

your mind; let egotism 

and desires die. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਜਸਆ ਹੋਇਆ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਏ, 

ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ 
ਹੋ ਿਾਵਾਂ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਮੁਕਾ 
ਲਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

927 22 mnu mwxku 
inrmolu hY rwm 
nwim piq pwie]

Man Maanak 

Niramol Hai Raam 

Naam Path Paae ||

The jewel of the mind 

is priceless; through 

the Name of the Lord, 

honor is obtained.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਵਡ-ਮੱੁਲਾ ਮੋਤੀ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

928 22 imil sqsMgiq  
hir pweIAY  
gurmuiK hir ilv 
lwie]

Mil Sathasangath 

Har Paaeeai 

Guramukh Har Liv 

Laae ||

Join the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, and find 

the Lord. The 

Gurmukh embraces 

love for the Lord.

(ਪਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੁੜਦੀ ਹੈ।
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929 22 Awpu gieAw suKu 
pwieAw imil 
sllY sll 
smwie]2]

g-ieAw[(sllY) pwxI 
c (sll) pwxI 
(smwie) iml jWdw hY

Aap Gaeiaa Sukh 

Paaeiaa Mil Salalai 

Salal Samaae ||2||

Give up your 

selfishness, and you 

shall find peace; like 

water mingling with 

water, you shall merge 

in absorption. ||2||

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਜਟਜਕਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਇਉਂ 

ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ 
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਮਲ ਕੇ 

ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
930 22 ijin hir hir 

nwmu n cyiqE su  
Aauguix AwvY 
jwie]

Jin Har Har Naam 

N Chaethiou S 

Aougun Aavai Jaae 

||

Those who have not 

contemplated the 

Name of the Lord, Har, 

Har, are unworthy; 

they come and go in 

reincarnation.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹ 

ਜਵਕਾਰੀ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ।

931 22 ijsu sqguru purKu  
n ByitE su 
Baujil pcY 
pcwie]

(ByitE) imly[ 
(Baujil) sMswr smuMdR[ 
Awp (pcY) sVdy hn, 
hornw nMU (pcwie) swVdy 
hn

Jis Sathagur 

Purakh N 

Bhaettiou S 

Bhoujal Pachai 

Pachaae ||

One who has not met 

with the True Guru, 

the Primal Being, is 

bothered and 

bewildered in the 

terrifying world-ocean.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਜਲਆ ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

(ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ) ਜਵਚ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

932 22 iehu mwxku jIau 
inrmolu hY ieau 
kaufI bdlY 
jwie]3]

Eihu Maanak Jeeo 

Niramol Hai Eio 

Kouddee Badhalai 

Jaae ||3||

This jewel of the soul 

is priceless, and yet it 

is being squandered 

like this, in exchange 

for a mere shell. ||3||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਅੂੰਸ) ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਵਡ-

ਮੱੁਲਾ ਮੋਤੀ ਹੈ, (ਪਰ) ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਖਜਚਤ ਹੋ 

ਕੇ) ਕਉਡੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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933 22 ijMnw sqguru ris 
imlY sy pUry purK 
sujwxu]

(sujwxu) sRySt jwxI jwx Jinnaa Sathagur 

Ras Milai Sae 

Poorae Purakh 

Sujaan ||

Those who joyfully 

meet with the True 

Guru are perfectly 

fulfilled and wise.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿੇਮ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪੂਰੇ (ਭਾਂਡੇ) ਹਨ, ਉਹ 

ਜਸਆਣ ੇਹਨ।

934 22 gur imil Baujlu 
lMGIAY drgh 
piq prvwxu]

Gur Mil Bhoujal 

Langheeai 

Dharageh Path 

Paravaan ||

Meeting with the 

Guru, they cross over 

the terrifying world-

ocean. In the Court of 

the Lord, they are 

honored and 

approved.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, 

ਕਬੂਲ ਹੋਵੀਦਾ ਹੈ।

935 22 nwnk qy muK 
aujly Duin aupjY 
sbdu 
nIswxu]4]22]

(Duin aupjY sbdu 
nIswxu) Ajpw 
jwp[au~jly

Naanak Thae 

Mukh Oujalae 

Dhhun Oupajai 

Sabadh Neesaan 

||4||22||

O Nanak, their faces 

are radiant; the Music 

of the Shabad, the 

Word of God, wells up 

within them. 

||4||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਉੱਿਲ-

ਮੱੁਖ (ਸੁਰਖ਼ਰੂ) ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਵਾਿਾ 
ਵੱਿਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਿਭਾਵ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ), (ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਲਹਰ ਉੱਠੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੨੨॥
936 22 isrIrwgu mhlw 

1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

937 22 vxju krhu 
vxjwirho vKru 
lyhu smwil]

(vxju) vpwr Vanaj Karahu 

Vanajaariho 

Vakhar Laehu 

Samaal ||

Make your deals, 

dealers, and take care 

of your merchandise.

ਹੇ (ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ) ਵਣਿ 

ਕਰਨ ਆਏ ਿੀਵ!ੋ (ਨਾਮ ਦਾ) 
ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਨਾਮ-ਸੌਦਾ ਸੂੰਭਾਲ 

ਲਵੋ।
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938 22 qYsI vsqu 
ivswhIAY jYsI 
inbhY nwil]

(ivswhIAY) KRIdo Thaisee Vasath 

Visaaheeai Jaisee 

Nibehai Naal ||

Buy that object which 

will go along with you.

ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ 

ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੇ।

939 22 AgY swhu sujwxu 
hY lYsI vsqu 
smwil]1]

Agai Saahu Sujaan 

Hai Laisee Vasath 

Samaal ||1||

In the next world, the 

All-knowing Merchant 

will take this object 

and care for it. ||1||

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਹ 

ਜਸਆਣਾ ਹੈ ਉਹ (ਸਾਡੇ ਖ਼ਰੀਦੇ 

ਹੋਏ) ਸੌਦੇ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਪਰਖ ਕਰ 

ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ॥੧॥

940 22 BweI ry rwmu 
khhu icqu lwie]

Bhaaee Rae Raam 

Kehahu Chith Laae 

||

O Siblings of Destiny, 

chant the Lord's 

Name, and focus your 

consciousness on Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਚੱਤ ਲਾ ਕੇ (ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪੋ।

941 22 hir jsu vKru lY 
clhu shu dyKY 
pqIAwie]1]rhw
au]

(v`Kru) lwBdwiek 
sOdw[ (pqI-Awie) 
KuS[ c`lhu

Har Jas Vakhar Lai 

Chalahu Sahu 

Dhaekhai 

Patheeaae ||1|| 

Rehaao ||

Take the Merchandise 

of the Lord's Praises 

with you. Your 

Husband Lord shall see 

this and approve. 

||1||Pause||

(ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

942 23 ijnw rwis n scu 
hY ikau iqnw suKu 
hoie]

(rwis) pMUjI Jinaa Raas N Sach 

Hai Kio Thinaa 

Sukh Hoe ||

Those who do not 

have the Assets of 

Truth-how can they 

find peace?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।
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943 23 KotY vxij 
vxMijAY mnu qnu 
Kotw hoie]

Khottai Vanaj 

Vananjiai Man 

Than Khottaa Hoe 

||

By dealing their deals 

of falsehood, their 

minds and bodies 

become false.

ਿ ੇਜਨਿੱਤ ਖੋਟਾ ਵਪਾਰ ਹੀ 
ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਭੀ 
ਖੋਟਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਭੀ 
ਖੋਟਾ (ਭਾਵ, ਖੋਟ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਰਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

944 23 PwhI PwQy imrg 
ijau dUKu Gxo 
inq roie]2]

Faahee Faathhae 

Mirag Jio Dhookh 

Ghano Nith Roe 

||2||

Like the deer caught in 

the trap, they suffer in 

terrible agony; they 

continually cry out in 

pain. ||2||

ਜਿਵੇਂ ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਹਰਨ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ (ਖੋਟ ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਿਸ 

ਕੇ) ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਜਨਿੱਤ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
945 23 Koty poqY nw pvih  

iqn hir gur  
drsu n hoie]

(poqY)^zwny Khottae Pothai 

Naa Pavehi Thin 

Har Gur Dharas N 

Hoe ||

The counterfeit coins 

are not put into the 

Treasury; they do not 

obtain the Blessed 

Vision of the Lord-

Guru.

ਖੋਟੇ ਜਸੱਕੇ (ਸਰਕਾਰੀ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਿਾਂਦੇ (ਜਤਵੇਂ ਹੀ 
ਖੋਟੇ ਬੂੰ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

946 23 Koty jwiq n piq 
hY Koit n sIJis 
koie]

(sIJis) mukq Khottae Jaath N 

Path Hai Khott N 

Seejhas Koe ||

The false ones have no 

social status or honor. 

No one succeeds 

through falsehood.

ਖੋਟੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਅਸਲਾ ਚੂੰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਖੋਟੇ ਨੂੂੰ  ਇੱਜ਼ਤ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ। ਖੋਟ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਿੀਵ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ।

947 23 Koty Kotu kmwvxw  
Awie gieAw 
piq Koie]3]

g-ieAw Khottae Khott 

Kamaavanaa Aae 

Gaeiaa Path Khoe 

||3||

Practicing falsehood 

again and again, 

people come and go in 

reincarnation, and 

forfeit their honor. 

||3||

ਖੋਟੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਦਾ ਖੋਟ ਹੀ 
ਕਮਾਣਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖੋਟ ਕਮਾਣ 

ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਸਦਾ 
ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 217 Published: March 06/ 2014



948 23 nwnk mnu 
smJweIAY gur kY 
sbid swlwh]

Naanak Man 

Samajhaaeeai Gur 

Kai Sabadh 

Saalaah ||

O Nanak, instruct your 

mind through the 

Word of the Guru's 

Shabad, and praise the 

Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

949 23 rwm nwm rMig 
riqAw Bwru n 
Brmu iqnwh]

r`iqAW Raam Naam Rang 

Rathiaa Bhaar N 

Bharam Thinaah ||

Those who are imbued 

with the love of the 

Name of the Lord are 

not loaded down by 

doubt.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਖੋਟੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੋਟੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ।
950 23 hir jip lwhw 

Aglw inrBau 
hir mn 
mwh]4]23]

Har Jap Laahaa 

Agalaa Nirabho 

Har Man Maah 

||4||23||

Those who chant the 

Name of the Lord earn 

great profits; the 

Fearless Lord abides 

within their minds. 

||4||23||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਬਹੁਤ ਆਤਮਕ ਲਾਭ ਖੱਟ 

ਲਈਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਿੋ 
ਜਕਸੇ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੩॥

951 23 isrIrwgu mhlw 
1 Gru 2]

Sireeraag Mehalaa 

1 Ghar 2 ||

Siree Raag, First Mehl, 

Second House:

952 23 Dnu jobnu Aru 
PulVw nwTIAVy 
idn cwir]

(Pu`lVw) Pu`l[ 
(nwTIAVy) prwhuxy

Dhhan Joban Ar 

Fularraa 

Naatheearrae 

Dhin Chaar ||

Wealth, the beauty of 

youth and flowers are 

guests for only a few 

days.

ਧਨ, ਿੁਆਨੀ ਅਤੇ ਜਨਿੱਕਾ 
ਜਿਹਾ ਿੁੱ ਲ-ਇਹ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਦੇ 

ਹੀ ਪਰਾਹੁਣੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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953 23 pbix kyry pq 
ijau Fil Fuil 
juMmxhwr]1]

(p`bix) cup`qI (kyry) 
dy[ (Fil Fuil) su`k 
kumLw ky (juMmxhwr) 
nwS ho jWdy hn[ p`q

Paban Kaerae Path 

Jio Dtal Dtul 

Junmanehaar 

||1||

Like the leaves of the 

water-lily, they wither 

and fade and finally 

die. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਚੌਪੱਤੀ ਦੇ ਪੱਤਰ (ਪਾਣੀ 
ਦੇ) ਢਲ ਿਾਣ ਨਾਲ ਸੱੁਕ ਕੇ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਇਹ 

ਭੀ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

954 23 rMgu mwix lY 
ipAwirAw jw 
jobnu nau hulw]

(nau) nvyN[ (hulw) 
hulwryy dw

Rang Maan Lai 

Piaariaa Jaa Joban 

No Hulaa ||

Be happy, dear 

beloved, as long as 

your youth is fresh 

and delightful.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਿਦ ਤਕ ਨਵੀਂ 
ਿੁਆਨੀ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਆਤਮਕ 

ਅਨੂੰ ਦ ਲੈ ਲੈ;

955 23 idn QoVVy Qky  
BieAw purwxw 
colw]1]rhwau]

(Q`ky) rih gey[ colw: 
polw bolo[ (colw) srIr

Dhin Thhorrarrae 

Thhakae Bhaeiaa 

Puraanaa Cholaa 

||1|| Rehaao ||

But your days are few-

you have grown 

weary, and now your 

body has grown old. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਜਦਨ ਥੋੜੇ ਰਜਹ 

ਗਏ, ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ (ਜਿਰ ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕੇਗਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

956 23 sjx myry rMguly  
jwie suqy 
jIrwix]

(jIrwix) mswx[s`uqy Sajan Maerae 

Rangulae Jaae 

Suthae Jeeraan ||

My playful friends 

have gone to sleep in 

the graveyard.

ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਸੱਿਣ 

ਕਬਜਰਸਤਾਨ ਜਵਚ ਿਾ ਸੱੁਤੇ 

ਹਨ,

957 23 hM BI vM\w fumxI  
rovw JIxI 
bwix]2]

(hM) mYN[ (vM\w) 
jwvWgI[ (fumxI) du`KI 
ho ky[ (JIxI) bRIk 
(bwix) Avwz nwl

Han Bhee Vannjaa 

Ddumanee Rovaa 

Jheenee Baan 

||2||

In my double-

mindedness, I shall 

have to go as well. I 

cry in a feeble voice. 

||2||

(ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਛੋੜੇ ਜਵਚ) 

ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੀ 
ਹਾਂ (ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆ ਰਹੀ ਜਕ) ਮੈਂ ਭੀ ਦੁਜਚੱਤੀ ਹੋ 

ਕੇ (ਉਧਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ) ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੀ 
॥੨॥

958 23 kI n suxyhI 
gorIey Awpx 
kMnI soie]

(kI) ikauN[ gursyvk 
rUp (gorIey) iesqRIey[ 
(soie) soBw

Kee N Sunaehee 

Goreeeae Aapan 

Kannee Soe ||

Haven't you heard the 

call from beyond, O 

beautiful soul-bride?

ਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ! ਤੂੂੰ  
ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ 

ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ?
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959 23 lgI Awvih 
swhurY inq n 
pyeIAw hoie]3]

lgI:polw bolo (lgI) 
c`lI Awauxw

Lagee Aavehi 

Saahurai Nith N 

Paeeeaa Hoe ||3||

You must go to your in-

laws; you cannot stay 

with your parents 

forever. ||3||

ਜਕ ਪੇਕਾ-ਘਰ (ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ 
ਵਸੇਬਾ) ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ (ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਜ਼ਰੂਰ ਿਾਣਾ ਪਵੇਗਾ 
॥੩॥

960 23 nwnk suqI 
pyeIAY jwxu 
ivrqI sMin]

(iv-r`qI) idny, (sMin@) 
pwV lw ky[ su`qI

Naanak Suthee 

Paeeeai Jaan 

Virathee Sann ||

O Nanak, know that 

she who sleeps in her 

parents' home is 

plundered in broad 

daylight.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪੇਕੇ ਘਰ (ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ) 

ਸੱੁਤੀ ਰਹੀ, ਇਉਂ ਿਾਣੋ ਜਕ 

(ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਦਨ-

ਜਦਹਾੜੇ ਹੀ ਸੂੰਨਹ  ਲੱਗੀ ਰਹੀ।
961 23 guxw gvweI 

gMTVI Avgx 
clI 
bMin]4]24]

bMin@ Gunaa Gavaaee 

Gantharree 

Avagan Chalee 

Bann ||4||24||

She has lost her 

bouquet of merits; 

gathering one of 

demerits, she departs. 

||4||24||

ਉਸ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੂੰਢੜੀ ਗਵਾ 
ਲਈ, ਉਹ (ਇਥੋਂ) ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਪੂੰਡ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਲੈ ਤੁਰੀ ॥੪॥੨੪॥

962 23 isrIrwgu mhlw 
1 Gru dUjw 2]

A`Kr dUjw mgroN, 2 
nhIN aucwrnw 

Sireeraag Mehalaa 

1 Ghar Dhoojaa 2 

||

Siree Raag, First Mehl, 

Second House:

963 23 Awpy rsIAw  
Awip rsu Awpy 
rwvxhwru]

rsIAw rs: poly bolo[ 
(rwvxhwru) Bogx vwly

Aapae Raseeaa 

Aap Ras Aapae 

Raavanehaar ||

He Himself is the 

Enjoyer, and He 

Himself is the 

Enjoyment. He Himself 

is the Ravisher of all.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਰਸ-ਭਜਰਆ 

ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਉਸ 

ਜਵਚ) ਰਸ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ 

ਸਵਾਦ ਨੂੂੰ  ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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964 23 Awpy hovY colVw  
Awpy syj 
Bqwru]1]

jigAwsU rUp (colVw) 
iesqRI, AMqhkrn rUpI 
syj qy Awaux vwly 
(Bqwru)pRB Awp jI hI 
hn[colVw: polw bolo

Aapae Hovai 

Cholarraa Aapae 

Saej Bhathaar 

||1||

He Himself is the Bride 

in her dress, He 

Himself is the 

Bridegroom on the 

bed. ||1||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਇਸਤਿੀ ਬਣਦਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੇਿ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ) ਖਸਮ ਹੈ ॥੧॥

965 23 rMig rqw myrw 
swihbu riv 
rihAw 
BrpUir]1]rhwau
]

(riv) ivAwpk Rang Rathaa 

Maeraa Saahib 

Rav Rehiaa 

Bharapoor ||1|| 

Rehaao ||

My Lord and Master is 

imbued with love; He 

is totally permeating 

and pervading all. 

||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 

(ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) ਪੂਰਨ 

ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

966 23 Awpy mwCI mCulI  
Awpy pwxI jwlu]

Awpy (mwCI) pRB jI 
(m`CI) dwsndwsI nMU 
guris`KI rUpI pwxI c 
r`K ky pRym rUpI jwlu 
pwaux vwly Awpy hI hn

Aapae Maashhee 

Mashhulee Aapae 

Paanee Jaal ||

He Himself is the 

fisherman and the 

fish; He Himself is the 

water and the net.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਿੜਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਮੱਛੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਲ ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ ਮੱਛੀ 
ਿੜੀਦੀ ਹੈ)।

967 23 Awpy jwl 
mxkVw Awpy 
AMdir lwlu]2]

jwl nMU fubox leI nwl 
bMny lohy dy (mx-kVw) 
mxky

Aapae Jaal 

Manakarraa 

Aapae Andhar Laal 

||2||

He Himself is the 

sinker, and He Himself 

is the bait. ||2||

ਪਿਭੂ ਹੀ ਉਸ ਿਾਲ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਿਾਲ ਜਵਚ ਮਾਸ 

ਦੀ ਬੋਟੀ ਹੈ (ਿ ੋਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  ਿਾਲ 

ਵੱਲ ਪਿੇਰਦੀ ਹੈ) ॥੨॥
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968 23 Awpy bhu ibiD 
rMgulw sKIey myrw 
lwlu]

ibiD: polw bolo Aapae Bahu Bidhh 

Rangulaa 

Sakheeeae 

Maeraa Laal ||

He Himself loves in so 

many ways. O sister 

soul-brides, He is my 

Beloved.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ ਚੋਿ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

969 23 inq rvY sohwgxI  
dyKu hmwrw 
hwlu]3]

(rvY) jpdIAW Nith Ravai 

Sohaaganee 

Dhaekh Hamaaraa 

Haal ||3||

He continually 

ravishes and enjoys 

the happy soul-brides; 

just look at the plight I 

am in without Him! 

||3||

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਖਸਮ ਪਿਭੂ 
ਸਦਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ 

ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ (ਜਕ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) 
॥੩॥

970 23 pRxvY nwnku 
bynqI qU srvru  
qU hMsu]

(pRxvY) siqkwr nwl[ 
(srvru) mwn srovr

Pranavai Naanak 

Baenathee Thoo 

Saravar Thoo Hans 

||

Prays Nanak, please 

hear my prayer: You 

are the pool, and You 

are the soul-swan.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੂੂੰ  ਹਰ 

ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਵੀ ਦੀਦਾਰ 

ਦੇਹ) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੂੰਸ 

ਹੈਂ।
971 23 kaulu qUhY kvIAw 

qUhY Awpy vyiK 
ivgsu]4]25]

(kaulu) kml dw Pu`l[ 
(kvIAw) rwq nMU iKVn 
vwlw Pu`l[ (iv-g`su) 
KuS hoxw

Koul Thoo Hai 

Kaveeaa Thoo Hai 

Aapae Vaekh Vigas 

||4||25||

You are the lotus 

flower of the day and 

You are the water-lily 

of the night. You 

Yourself behold them, 

and blossom forth in 

bliss. ||4||25||

ਸੂਰਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਵਚ ਜਖੜਨ 

ਵਾਲਾ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ਤੇ 

ਚੂੰਦ ਦੇ ਚਾਨਣ ਜਵਚ ਜਖੜਨ 

ਵਾਲੀ ਕੂੰਮੀ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ 
(ਆਪਣੇ ਿਮਾਲ ਨੂੂੰ  ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਿਲਾਲ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੪॥੨੫॥

972 23 isrIrwgu mhlw 
1 Gru 3]

Sireeraag Mehalaa 

1 Ghar 3 ||

Siree Raag, First Mehl, 

Third House:
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973 23 iehu qnu DrqI  
bIju krmw kro  
sill Aw pwau 
swirMgpwxI]

(swirMg-pwxI) nwm 
jpx rUp pwxI[ (Aw) 
sB pwisAW qoN (pwau) 
pwauxw kro[ (s-ill) 
pwxI[ (swirMgpwxI) 
pRmwqmw[ (dUjw pwT: 
Awpwau)

Eihu Than 

Dhharathee Beej 

Karamaa Karo Salil 

Aapaao 

Saaringapaanee ||

Make this body the 

field, and plant the 

seed of good actions. 

Water it with the 

Name of the Lord, 

who holds all the 

world in His Hands.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਧਰਤੀ ਬਣਾ, ਆਪਣ ੇ(ਰੋਜ਼ਾਨਾ) 
ਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਬੀਿ ਬਣਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਦਾ (ਇਸ ਭੁਇਂ) ਜਵਚ ਜਸੂੰ ਚਨ 

ਕਰ।

974 23 mnu ikrswxu hir 
irdY jMmwie lY  
ieau pwvis pdu 
inrbwxI]1]

(inrbwxI) du`KW qoN rihq Man Kirasaan Har 

Ridhai Janmaae 

Lai Eio Paavas 

Padh Nirabaanee 

||1||

Let your mind be the 

farmer; the Lord shall 

sprout in your heart, 

and you shall attain 

the state of Nirvaanaa. 

||1||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਕਸਾਨ ਬਣਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਗਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਂਾ 
ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ ॥੧॥

975 23 kwhy grbis mUVy  
mwieAw]

(grbis) hMkwr krdw 
hYN (mUVy) mUrKw

Kaahae Garabas 

Moorrae Maaeiaa 

||

You fool! Why are you 

so proud of Maya?

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਕਉਂ 

ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
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976 23 ipq suqo sgl 
kwlqR mwqw qyry  
hoih n AMiq 
sKwieAw]rhwau]

(sKwieAw) 
shwiek[kw-l`qR

Pith Sutho Sagal 

Kaalathr Maathaa 

Thaerae Hohi N 

Anth Sakhaaeiaa 

|| Rehaao ||

Father, children, 

spouse, mother and all 

relatives-they shall not 

be your helpers in the 

end. ||Pause||

ਜਪਤਾ, ਪੱੁਤਰ, ਇਸਤਿੀ, ਮਾਂ-ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਸਹਾਈ 

ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।ਰਹਾਉ।

977 23 ibKY ibkwr dust  
ikrKw kry ien 
qij AwqmY hoie 
iDAweI]

(ikr-Kw) k`txw kry, 
duSt ivkwr AOguxW nMU[ 
(AwqmY) pRmwqmw

Bikhai Bikaar 

Dhusatt Kirakhaa 

Karae Ein Thaj 

Aathamai Hoe 

Dhhiaaee ||

So weed out evil, 

wickedness and 

corruption; leave 

these behind, and let 

your soul meditate on 

God.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਚੂੰਦਰੇ ਜਵਸ਼ੇ-

ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦਾ-ਭੁਇਂ ਜਵਚੋਂ 
ਇਉਂ ਪੱੁਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ 
ਜਵਚੋਂ ਨਦੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਜਤਆਗ ਕਰ ਕੇ ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਇਕ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

978 23 jpu qpu sMjmu  
hoih jb rwKy  
kmlu ibgsY mDu 
AwsRmweI]2]

irdy coN (mDu) AMimRq[ 
(AwsRmweI) sRv inkl 
AwauNdwhY

Jap Thap Sanjam 

Hohi Jab Raakhae 

Kamal Bigasai 

Madhh 

Aasramaaee ||2||

When chanting, 

austere meditation 

and self-discipline 

become your 

protectors, then the 

lotus blossoms forth, 

and the honey trickles 

out. ||2||

ਿਦੋਂ ਿਪ ਤਪ ਤੇ ਸੂੰਿਮ (ਉਸ 

ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ) ਰਾਖੇ 

ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ-ਕੌਲ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਰਸ (ਮਾਨੋਂ ) ਜਸੂੰ ਮਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥
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979 23 bIs spqw hro  
bwsro sMgRhY qIin 
KoVw inq kwlu 
swrY]

(bIs) pMj igAwn ieMdRy, 
pMj krm ieMdRy, sRIrk 
bl, bu`DI iv`idAw 
BrwvW im`qRW Dn zmIn 
pu`qW iesqRI, dyS zwqI 
kul au~cy AOhdy Gr 
AsvwrI husn, dwsn 
dwspuxy dw hMkwr (hro) 
myto[igAwn rUpI 
(bwsro) idn[ (sMgRhY) 
iek`qR kro[ nSy ivkwr 
pwp rUp iqMn (KoVw) 
Ku~fW c if`gxy krky[ 
kwlu (swrY) swVdw hY

Bees 

Sapathaaharo 

Baasaro Sangrehai 

Theen Khorraa 

Nith Kaal Saarai ||

Bring the twenty-

seven elements of the 

body under your 

control, and 

throughout the three 

stages of life, 

remember death.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਸਤਾਈ ਹੀ ਨਛੱਤਿਾਂ 
ਜਵਚ (ਭਾਵ) ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ 
ਰਹੇ, ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 

ਦੀਆਂ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾ 
(ਬਾਲਪਨ, ਿੁਆਨੀ, ਬੁਢੇਪੇ) 

ਜਵਚ ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ,

980 23 ds ATwr mY  
AprMpro cInY  
khY nwnku iev 
eyku qwrY]3]26]

(Ap-rMpro) pRmwqmw[ 
ds: polw bolo

Dhas Athaar Mai 

Aparanparo 

Cheenai Kehai 

Naanak Eiv Eaek 

Thaarai ||3||26||

See the Infinite Lord in 

the ten directions, and 

in all the variety of 

nature. Says Nanak, in 

this way, the One Lord 

shall carry you across. 

||3||26||

ਿ ੇਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਅਤੇ 

ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ (ਆਜਦਕ 

ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) 
ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਖੋਿੇ ਤਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥੨੬॥
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981 24 isrIrwgu mhlw 
1 Gru 3]

Sireeraag Mehalaa 

1 Ghar 3 ||

Siree Raag, First Mehl, 

Third House:

982 24 Amlu kir DrqI  
bIju sbdo kir  
sc kI Awb inq 
dyih pwxI]

(Awb) sl@wb[ Amlu: 
polw bolo

Amal Kar 

Dhharathee Beej 

Sabadho Kar Sach 

Kee Aab Nith 

Dhaehi Paanee ||

Make good deeds the 

soil, and let the Word 

of the Shabad be the 

seed; irrigate it 

continually with the 

water of Truth.

(ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ!) ਆਪਣੇ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ) 
ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਨੂੂੰ  ਭੁਇਂ ਬਣਾ, 
(ਇਸ ਕਰਮ-ਭੁਇਂ ਜਵਚ) ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੀ ਪਾ, ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਕ 

ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਉਸ 

ਅਮਲ ਭੁਇਂ ਜਵਚ) ਸਦਾ ਦੇਂਦਾ 
ਰਹੁ।

983 24 hoie ikrswxu  
eImwnu jMmwie lY  
iBsqu dojku mUVy  
eyv jwxI]1]

(eImwnu) Drm[ iBsqu: 
polw bolo [(iBsqu) 
surg[ (dojku) nrk

Hoe Kirasaan 

Eemaan Janmaae 

Lai Bhisath Dhojak 

Moorrae Eaev 

Jaanee ||1||

Become such a farmer, 

and faith will sprout. 

This brings knowledge 

of heaven and hell, 

you fool! ||1||

ਜਕਸਾਨ (ਵਰਗਾ ਉੱਦਮੀ) ਬਣ, 

(ਤੇਰੀ ਇਸ ਜਕਰਸਾਣੀ ਜਵਚ) 

ਸਰਧਾ (ਦੀ ਖੇਤੀ) ਉੱਗੇਗੀ। ਹੇ 

ਮੂਰਖ! ਜਸਰਫ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਜਕ 

ਬਜਹਸ਼ਤ ਕੀਹ ਹੈ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਕੀ 
ਹੈ ॥੧॥

984 24 mqu jwx sih 
glI pwieAw]

g`lIN Math Jaan Sehi 

Galee Paaeiaa ||

Do not think that your 

Husband Lord can be 

obtained by mere 

words.

(ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ!) ਇਹ ਨ ਸਮਝੀਂ ਜਕ 

ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ (ਰੱਬ) 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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985 24 mwl kY mwxY rUp 
kI soBw iequ 
ibDI jnmu 
gvwieAw]1]rhw
au]

iequ, ibDI: poly bolo Maal Kai Maanai 

Roop Kee Sobhaa 

Eith Bidhhee 

Janam Gavaaeiaa 

||1|| Rehaao ||

You are wasting this 

life in the pride of 

wealth and the 

splendor of beauty. 

||1||Pause||

ਿ ੇ(ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ 

ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਧਨ ਦੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਹੇ, ਿੇ 
(ਕਾਮਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ) ਰੂਪ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਜਵਚ (ਮਨ ਿੁਜੜਆ ਜਰਹਾ) ਤਾਂ 
(ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀਆਂ) 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਅਿਾਈ ਂਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

986 24 AYb qin ickVo  
iehu mnu mIfko  
kml kI swr  
nhI mUil pweI]

(AYb) gunwh[ (mIfko) 
f`fU

Aib Than Chikarro 

Eihu Man 

Meeddako Kamal 

Kee Saar Nehee 

Mool Paaee ||

The defect of the body 

which leads to sin is 

the mud puddle, and 

this mind is the frog, 

which does not 

appreciate the lotus 

flower at all.

(ਿਦ ਤਕ) ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਚੱਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 

ਮਨ (ਉਸ ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ) ਡੱਡੂ 

(ਬਣ ਕੇ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, (ਜਚੱਕੜ 

ਜਵਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ) ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਦੀ 
ਕਦਰ (ਇਸ ਡੱਡੂ-ਮਨ) ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦੀ)।
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987 24 Bauru ausqwdu  
inq BwiKAw boly  
ikau bUJY jw nh 
buJweI]2]

(Bauru) BOrw rUpI 
(ausqwdu) pUrn gurUu 
jI[ (b`UJY) b`uJweI

Bhour Ousathaadh 

Nith Bhaakhiaa 

Bolae Kio Boojhai 

Jaa Neh Bujhaaee 

||2||

The bumble bee is the 

teacher who 

continually teaches 

the lesson. But how 

can one understand, 

unless one is made to 

understand? ||2||

(ਭੌਰਾ ਆ ਕੇ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਉਤੇ 

ਗੁੂੰ ਿਾਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਲ 

ਿੁੱ ਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਡੱਡੂ ਿੁੱ ਲ ਦੀ ਕਦਰ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ) ਗੁਰੂ-ਭੌਰਾ ਸਦਾ 
(ਹਰੀ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡੱਡੂ-ਮਨ 

ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਅਿੇਹੀ 
ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥

988 24 AwKxu sunxw  
paux kI bwxI  
iehu mnu rqw 
mwieAw]

Aakhan Sunanaa 

Poun Kee Baanee 

Eihu Man Rathaa 

Maaeiaa ||

This speaking and 

listening is like the 

song of the wind, for 

those whose minds 

are colored by the 

love of Maya.

(ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ! ਿਦ ਤਕ) ਇਹ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਮਜ਼ਹਬੀ 
ਜਕਤਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ) ਸੁਣਨੇ 

ਸੁਣਾਣੇ ਬੇ-ਅਸਰ ਹਨ।

989 24 Ksm kI ndir  
idlih pisMdy  
ijnI kir eyku 
iDAwieAw]3]

(p-isMdy) psMd Khasam Kee 

Nadhar Dhilehi 

Pasindhae Jinee 

Kar Eaek 

Dhhiaaeiaa ||3||

The Grace of the 

Master is bestowed 

upon those who 

meditate on Him 

alone. They are 

pleasing to His Heart. 

||3||

ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਰੱਬ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ ਹਨ, 

ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜਦਲ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ 
ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ॥੩॥
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990 24 qIh kir rKy pMj 
kir swQI nwau 
sYqwnu mqu kit 
jweI]

r`Ky, k`it Theeh Kar Rakhae 

Panj Kar Saathhee 

Naao Saithaan 

Math Katt Jaaee ||

You may observe the 

thirty fasts, and say 

the five prayers each 

day, but 'Satan' can 

undo them.

(ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ!) ਤੂੂੰ  ਤੀਹ ਰੋਜ਼ੇ ਜਗਣ 

ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਪੂੰਿ ਜਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਾਥੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈਂ (ਪਰ ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਜਵਖਾਵੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, (ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਸ਼ੈਤਾਨ (ਮਾੜਾ ਬੂੰਦਾ) ਨਾ ਆਖੇ) 

(ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਲੋਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।)

991 24 nwnku AwKY rwih 
pY clxw mwlu 
Dnu ikqkU 
sMijAwhI]4]27
]

(sMijAwhI) iek`qR 
krnw[ sMijAwhI: j`jw 
zor dI bolo[c`lxw, 
ikq-kU

Naanak Aakhai 

Raahi Pai Chalanaa 

Maal Dhhan Kith 

Koo Sanjiaahee 

||4||27||

Says Nanak, you will 

have to walk on the 

Path of Death, so why 

do you bother to 

collect wealth and 

property? ||4||27||

ਪਰ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ 

ਕਾਜ਼ੀ!) ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
(ਠੱਗੀ ਿਰੇਬ ਕਰ ਕੇ) ਮਾਲ 

ਧਨ ਜਕਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 

(ਤੂੂੰ  ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਜਤਆਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਅੂੰਦਰੋਂ ਤੂੂੰ  
ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਅਤੇ 

ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੨੭॥

992 24 isrIrwgu mhlw 
1 Gru 4]

Sireeraag Mehalaa 

1 Ghar 4 ||

Siree Raag, First Mehl, 

Fourth House:
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993 24 soeI maulw ijin 
jgu mauilAw  
hirAw kIAw 
sMswro]

maulw: polw bolo 
(maulw) ^udw[ 
mau~ilAw: ksky bolo

Soee Moulaa Jin 

Jag Mouliaa Hariaa 

Keeaa Sansaaro ||

He is the Master who 

has made the world 

bloom; He makes the 

Universe blossom 

forth, fresh and green.

ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਪਿਿੁੱ ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਹਰਾ-ਭਰਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ।

994 24 Awb Kwku ijin 
bMiD rhweI DMnu 
isrjxhwro]1]

(Awb) pwxI[ (Kwku) 
DrqI[ (rhweI) r`KI

Aab Khaak Jin 

Bandhh Rehaaee 

Dhhann 

Sirajanehaaro 

||1||

He holds the water 

and the land in 

bondage. Hail to the 

Creator Lord! ||1||

ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਮੱਟੀ 
(ਜਵਰੋਧੀ ਤੱਤ) ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ 

ਰੱਖ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਧੂੰਨ ਹੈ (ਉਸੇ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ), ਉਹੀ 
(ਅਸਲ) ਮਾਲਕ ਹੈ (ਮੌਤ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਭੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਵਰੋਧੀ 
ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਆਖ਼ਰ 

ਮੱੁਕਣੀ ਹੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹੀ 
ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

995 24 mrxw mulw  
mrxw]

mu`lW Maranaa Mulaa 

Maranaa ||

Death, O Mullah-

death will come,

ਹੇ ਮੱੁਲਾਂ! ਮੌਤ (ਦਾ ਡਰ) ਹਰੇਕ 

ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।

996 24 BI krqwrhu 
frxw]1]rhwau]

Bhee 

Karathaarahu 

Ddaranaa ||1|| 

Rehaao ||

So live in the Fear of 

God the Creator. 

||1||Pause||

ਤਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਿਬਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, 

ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਹੀ 
ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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997 24 qw qU mulw qw qU 
kwjI jwxih nwmu 
KudweI]

kwjI: polw bolo Thaa Thoo Mulaa 

Thaa Thoo Kaajee 

Jaanehi Naam 

Khudhaaee ||

You are a Mullah, and 

you are a Qazi, only 

when you know the 

Naam, the Name of 

God.

(ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਕਤਾਬਾਂ ਜਨਰੀਆਂ 

ਪੜਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਾਜ਼ੀ 
ਮੱੁਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਦਾ) ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਮੱੁਲਾਂ 
ਸਮਝ ਤਦੋਂ ਹੀ ਕਾਜ਼ੀ, ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲਏਗਂਾ (ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਮੁਕਾ ਲਏਗਂਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ)

998 24 jy bhuqyrw piVAw 
hovih ko rhY n  
BrIAY pweI]2]

piV@Aw Jae Bahuthaeraa 

Parriaa Hovehi Ko 

Rehai N Bhareeai 

Paaee ||2||

You may be very 

educated, but no one 

can remain when the 

measure of life is full. 

||2||

ਭਾਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਜਕਤਨਾ ਹੀ (ਮਜ਼ਹਬੀ 
ਜਕਤਾਬਾਂ) ਪੜਹ ਿਾਏ ਂ(ਮੌਤ ਜਿਰ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗੀ), ਜਿਵੇਂ ਪਨ 

ਘੜੀ ਿਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਵੱਚ ਤੈਰਦੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੀ ਭਾਵ ਡੱੁਬ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਦੋਂ 
ਸੁਆਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ 

ਇਥੇ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੨॥

999 24 soeI kwjI ijin 
Awpu qijAw ieku 
nwmu kIAw 
AwDwro]

Soee Kaajee Jin 

Aap Thajiaa Eik 

Naam Keeaa 

Aadhhaaro ||

He alone is a Qazi, 

who renounces 

selfishness and 

conceit, and makes 

the One Name his 

Support.

ਉਹੀ ਮੁਨੱਖ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
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1000 24 hY BI hosI jwie 
n jwsI scw 
isrjxhwro]3]

Hai Bhee Hosee 

Jaae N Jaasee 

Sachaa 

Sirajanehaaro 

||3||

The True Creator Lord 

is, and shall always be. 

He was not born; He 

shall not die. ||3||

ਿ ੋਹੁਣ ਭੀ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਰਹੇਗਾ, ਿੋ ਨ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨ 

ਮਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥

1001 24 pMj vKq invwj 
gujwrih pVih 
kqyb kurwxw]

Panj Vakhath 

Nivaaj Gujaarehi 

Parrehi Kathaeb 

Kuraanaa ||

You may chant your 

prayers five times 

each day; you may 

read the Bible and the 

Koran.

(ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ!) ਤੂੂੰ  ਪੂੰਿੇ ਵੇਲੇ 

ਜਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਹਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਕੁਰਾਨ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ 
ਜਕਤਾਬਾਂ ਭੀ ਪੜਹਦਾ ਹੈਂ (ਜਿਰ 

ਭੀ ਸੁਆਰਥ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਰਜਹ 

ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈਂ)।

1002 24 nwnku AwKY gor 
sdyeI rihE 
pIxw 
Kwxw]4]28]

(gor) kbr[ (s`dyeI) 
s`ddI hY

Naanak Aakhai 

Gor Sadhaeee 

Rehiou Peenaa 

Khaanaa 

||4||28||

Says Nanak, the grave 

is calling you, and now 

your food and drink 

are finished. ||4||28||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ!) 
ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ 
ਧਜਰਆ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੋ, 

ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੁ) ॥੪॥੨੮॥
1003 24 isrIrwgu mhlw 

1 Gru 4]

Sireeraag Mehalaa 

1 Ghar 4 ||

Siree Raag, First Mehl, 

Fourth House:

1004 24 eyku suAwnu duie 
suAwnI nwil]

Eaek Suaan Dhue 

Suaanee Naal ||

The dogs of greed are 

with me.

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕੱੁਤਾ (ਲੋਭ) ਹੈ, 

ਦੋ ਕੱੁਤੀਆਂ (ਆਸਾ, ਜਤਿਸ਼ਨਾ) 
ਹਨ।

1005 24 Blky Baukih  
sdw bieAwil]

(b-ieAwil) ibArQ Bhalakae 

Bhoukehi Sadhaa 

Baeiaal ||

In the early morning, 

they continually bark 

at the wind.

(ਦੋ ਿ ੋਜਨਿੱਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ 
ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੂੰ ਦੀਆਂ 

ਹਨ।)
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1006 24 kUVu Curw muTw 
murdwru]

(mu`Tw) T`gxw[ 
(murdwru) murdw

Koorr Shhuraa 

Muthaa 

Muradhaar ||

Falsehood is my 

dagger; through 

deception, I eat the 

carcasses of the dead.

(ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਵਚ) ਝੂਠ ਛੁਰਾ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਠੱਜਗਆ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹਾਂ (ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ) 

ਮੁਰਦਾਰ (ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ)
1007 24 Dwxk rUip rhw  

krqwr]1]
(Dwxk) iBAwnk Dhhaanak Roop 

Rehaa Karathaar 

||1||

I live as a wild hunter, 

O Creator! ||1||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਮੈਂ ਸਾਂਹਸੀਆਂ 

ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥

1008 24 mY piq kI pMid 
n krxI kI kwr]

(pMid) aupdyS Mai Path Kee 

Pandh N Karanee 

Kee Kaar ||

I have not followed 

good advice, nor have 

I done good deeds.

ਹੇ ਪਜਤ-ਪਿਭੂ! ਨਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਹ 

ਮੇਰੀ ਕਰਣੀ ਚੂੰਗੀ ਹੈ।

1009 24 hau ibgVYrUip  
rhw ibkrwl]

(ibgVYrUip) koV@I[ 
(ibkrwl) iBAwnk

Ho Bigarrai Roop 

Rehaa Bikaraal ||

I am deformed and 

horribly disfigured.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਡਰਾਉਣੇ ਜਵਗੜੇ ਰੂਪ 

ਵਾਲਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

1010 24 qyrw eyku nwmu  
qwry sMswru]

Thaeraa Eaek 

Naam Thaarae 

Sansaar ||

Your Name alone, 

Lord, saves the world.

ਤੇਰਾ ਿੇਹੜਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲਏਗਾ)।

1011 24 mY eyhw Aws eyho 
AwDwru]1]rhwau
]

Mai Eaehaa Aas 

Eaeho Aadhhaar 

||1|| Rehaao ||

This is my hope; this is 

my support. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਜਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਆਸ 

ਹੈ, ਇਹੋ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਕ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

1012 24 muiK inMdw AwKw  
idnu rwiq]

Mukh Nindhaa 

Aakhaa Dhin 

Raath ||

With my mouth I 

speak slander, day and 

night.

ਮੈਂ ਜਦਨੇ ਰਾਤ ਮੂੂੰ ਹੋਂ (ਦੂਜਿਆਂ 

ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।
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1013 24 pr Gru johI  
nIc snwiq]

(johI) q`kdw Par Ghar Johee 

Neech Sanaath ||

I spy on the houses of 

others-I am such a 

wretched low-life!

ਮੈਂ ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਅਸਲੇ ਵਾਲਾ 
ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ, ਪਰਾਇਆ ਘਰ 

ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ।
1014 24 kwmu kRoDu qin 

vsih cMfwl]

Kaam Krodhh 

Than Vasehi 

Chanddaal ||

Unfulfilled sexual 

desire and unresolved 

anger dwell in my 

body, like the outcasts 

who cremate the dead.

ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਕਾਮ ਤੇ ਕਿੋਧ 

ਚੂੰਡਾਲ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

1015 24 Dwxk rUip rhw  
krqwr]2]

Dhhaanak Roop 

Rehaa Karathaar 

||2||

I live as a wild hunter, 

O Creator! ||2||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਮੈਂ ਸਾਂਹਸੀਆਂ 

ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਜਵਚ ਤੁਜਰਆ 

ਜਿਰਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥
1016 24 PwhI suriq  

mlUkI vysu]
(mlUkI) swD[ (vysu) Bys Faahee Surath 

Malookee Vaes ||

I make plans to trap 

others, although I 

appear gentle.

ਮੇਰਾ ਜਧਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਠੱਗੀ ਜਵਚ ਿਸਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ 
ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਲਬਾਸ 

ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1017 24 hau TgvwVw  

TgI dysu]
T`gvwVw T`gI Ho Thagavaarraa 

Thagee Dhaes ||

I am a robber-I rob the 

world.

ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਦੇਸ ਨੂੂੰ  ਠੱਗ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ।

1018 24 Krw isAwxw  
bhuqw Bwru]

Kharaa Siaanaa 

Bahuthaa Bhaar ||

I am very clever-I carry 

loads of sin.

(ਜਿਉੇਂ ਜਿਉਂ) ਮੈ ਬਹੁਤਾ 
ਜਸਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ 
ਹੋਰ ਹੋਰ ਭਾਰ (ਆਪਣੇ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਚੱੁਕਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ)।
1019 24 Dwxk rUip rhw  

krqwr]3]

Dhhaanak Roop 

Rehaa Karathaar 

||3||

I live as a wild hunter, 

O Creator! ||3||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਮੈਂ ਸਾਂਹਸੀਆਂ 

ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 234 Published: March 06/ 2014



1020 24 mY kIqw n jwqw  
hrwmKoru]

Awp jI dw kIqw 
n(jwqw) jwxdw

Mai Keethaa N 

Jaathaa 

Haraamakhor ||

I have not appreciated 

what You have done 

for me, Lord; I take 

from others and 

exploit them.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 
ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ, ਮੈਂ 
ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ।

1021 24 hau ikAw muhu 
dysw dustu coru]

(dysw) idKwvWgw Ho Kiaa Muhu 

Dhaesaa Dhusatt 

Chor ||

What face shall I show 

You, Lord? I am a 

sneak and a thief.

ਮੈਂ ਜਵਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ (ਤੇਰਾ) ਚੋਰ 

ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਕਸ ਮੂੂੰ ਹ 

ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ?
1022 24 nwnku nIcu khY  

bIcwru]

Naanak Neech 

Kehai Beechaar ||

Nanak describes the 

state of the lowly.

ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ ਨਾਨਕ ਇਹੀ ਗੱਲ 

ਆਖਦਾ ਹੈ,

1023 24 Dwxk rUip rhw  
krqwr]4]29]

Dhhaanak Roop 

Rehaa Karathaar 

||4||29||

I live as a wild hunter, 

O Creator! ||4||29||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਂਹਸੀ-
ਰੂਪ ਜਵਚ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੪॥੨੯॥

1024 24 isrIrwgu mhlw 
1 Gru 4]

Sireeraag Mehalaa 

1 Ghar 4 ||

Siree Raag, First Mehl, 

Fourth House:

1025 24 eykw suriq jyqy 
hY jIA]

Eaekaa Surath 

Jaethae Hai Jeea ||

There is one 

awareness among all 

created beings.

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿੀਵ ਹਨ (ਇਹਨਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੋਈ ਸੂਝ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

1026 24 suriq ivhUxw  
koie n kIA]

Surath Vihoonaa 

Koe N Keea ||

None have been 

created without this 

awareness.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਕੋਈ ਭੀ ਐਸਾ 
ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਸੂਝ ਤੋਂ ਜਵਰਵਾ ਰੱਜਖਆ ਹੋਵੇ।
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1027 25 jyhI suriq qyhw 
iqn rwhu]

Jaehee Surath 

Thaehaa Thin 

Raahu ||

As is their awareness, 

so is their way.

ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਝ (ਪਿਭੂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਿੀਵਨ-

ਰਸਤਾ ਉਹ ਿੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

1028 25 lyKw ieko Awvhu 
jwhu]1]

Laekhaa Eiko 

Aavahu Jaahu 

||1||

According to the 

account of our actions, 

we come and go in 

reincarnation. ||1||

(ਉਸੇ ਜਮਲੀ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਿੀਵ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ (ਇੱਥੋਂ) ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ॥੧॥

1029 25 kwhy jIA krih 
cqurweI]

Kaahae Jeea 

Karehi 

Chathuraaee ||

Why, O soul, do you 

try such clever tricks?

ਹੇ ਿੀਵ! ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਚੂੰਗੀ 
ਸੂਝ-ਅਕਲ ਜਵਖਾਣ ਲਈ) 

ਜਕਉਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
1030 25 lyvY dyvY iFl n 

pweI]1]rhwau]
iF`l Laevai Dhaevai 

Dtil N Paaee ||1|| 

Rehaao ||

Taking away and giving 

back, God does not 

delay. ||1||Pause||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੂਝ) ਦੇਂਦਾ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਭੀ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਤਾ ਜਚਰ ਨਹੀਂ 
ਲਾਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1031 25 qyry jIA jIAw 
kw qoih]

Thaerae Jeea 

Jeeaa Kaa Thohi ||

All beings belong to 

You; all beings are 

Yours. O Lord and 

Master,

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਖਸਮ ਹੈਂ।

1032 25 ikq kau swihb  
Awvih roih]

(roih) kRoD Kith Ko Saahib 

Aavehi Rohi ||

How can You become 

angry with them?

(ਿੇ ਿੀਵ ਤੈਥੋਂ ਜਮਲੀ ਸੂਝ-

ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਣ ਭੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ 
ਭੀ) ਤੂੂੰ  ਗੱੁਸੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਿੀਵ 

ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ)।

1033 25 jy qU swihb  
Awvih roih]

Jae Thoo Saahib 

Aavehi Rohi ||

Even if You, O Lord 

and Master, become 

angry with them,

ਹੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਗੱੁਸੇ 

ਜਵਚ ਆਵੇਂ (ਤਾਂ ਜਕਸ ਉੱਤੇ 

ਆਵੇਂ?)
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1034 25 qU Enw kw qyry 
Eih]2]

Thoo Ounaa Kaa 

Thaerae Ouhi 

||2||

Still, You are theirs, 

and they are Yours. 

||2||

ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ 

॥੨॥
1035 25 AsI bol ivgwV  

ivgwVh bol]

Asee Bolavigaarr 

Vigaarreh Bol ||

We are foul-mouthed; 

we spoil everything 

with our foul words.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਬੜਬੋਲੇ 

ਹਾਂ, ਅਸੀਂ (ਤੈਥੋਂ ਜਮਲੀ ਸੂਝ-

ਅਕਲ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ) ਜਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲ 

ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ,
1036 25 qU ndrI AMdir  

qolih qol]

Thoo Nadharee 

Andhar Tholehi 

Thol ||

You weigh us in the 

balance of Your 

Glance of Grace.

ਪਰ ਤੂੂੰ  (ਸਾਡੇ ਕੁਬੋਲਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

ਪਰਖਦਾ ਹੈਂ।
1037 25 jh krxI qh 

pUrI miq]

Jeh Karanee Theh 

Pooree Math ||

When one's actions 

are right, the 

understanding is 

perfect.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉੱਚਾ 
ਆਚਰਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੀ ਸੂਝ-ਅਕਲ ਭੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਬੜਬੋਲਾ 
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ)।

1038 25 krxI bwJhu Gty 
Git]

G`ty, G`it Karanee Baajhahu 

Ghattae Ghatt 

||3||

Without good deeds, 

it becomes more and 

more deficient. ||3||

(ਉੱਚੇ) ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਭੀ ਨੀਵੀਂ 
ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

1039 25 pRxviq nwnk  
igAwnI kYsw 
hoie]

(pRxviq) bynqI Pranavath Naanak 

Giaanee Kaisaa 

Hoe ||

Prays Nanak, what is 

the nature of the 

spiritual people?

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਅਸਲ ਜਗਆਨਵਾਨ ਮਨੱੁਖ 

ਉਹ ਹੈ,

1040 25 Awpu pCwxY bUJY 
soie]

Aap Pashhaanai 

Boojhai Soe ||

They are self-realized; 

they understand God.

ਿ ੋਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਿ ੋਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
(ਅਕਲ-ਦਾਤਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ,
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1041 25 gur prswid kry 
bIcwru]

Gur Parasaadh 

Karae Beechaar ||

By Guru's Grace, they 

contemplate Him;

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

(ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਕੇ 

ਅਕਲ-ਦਾਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1042 25 so igAwnI  
drgh 
prvwxu]4]30]

So Giaanee 

Dharageh 

Paravaan 

||4||30||

Such spiritual people 

are honored in His 

Court. ||4||30||

ਅਿੇਹਾ ਜਗਆਨਵਾਨ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩੦॥

1043 25 isrIrwgu mhlw 
1 Gru 4]

Sireeraag Mehalaa 

1 Ghar 4 ||

Siree Raag, First Mehl, 

Fourth House:

1044 25 qU drIAwau dwnw 
bInw mY mCulI  
kYsy AMqu lhw]

(drI-Awau) smuMdR[ 
(dwnw) jwnx vwlw 
(bInw) dyKx vwlw

Thoo Dhareeaao 

Dhaanaa Beenaa 

Mai Mashhulee 

Kaisae Anth Lehaa 

||

You are the River, All-

knowing and All-

seeing. I am just a fish-

how can I find Your 

limit?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਇਕ) ਦਰੀਆ 

(ਸਮਾਨ ਹੈਂ), ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ) ਇਕ ਜਨਿੱਕੀ 
ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦੀ। (ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ) ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਜਨਤ) 

ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ।
1045 25 jh jh dyKw qh 

qh qUhY quJ qy 
inksI PUit 
mrw]1]

(inksI) v`K hoxw[ 
dyKW,mrW

Jeh Jeh Dhaekhaa 

Theh Theh Thoo 

Hai Thujh Thae 

Nikasee Foott 

Maraa ||1||

Wherever I look, You 

are there. Outside of 

You, I would burst and 

die. ||1||

ਮੈਂ (ਮੱਛੀ ਤੈਂ ਦਰੀਆ ਜਵਚ) 

ਜਿਧਰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਧਰ 

ਉਧਰ ਤੂੂੰ  (ਦਰੀਆ ਹੀ ਦਰੀਆ) 

ਹੈ। ਿੇ ਮੈਂ ਤੈਂ ਦਰੀਆ ਜਵਚੋਂ 
ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ ਿਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ 

ਵੇਲੇ ਤੜਿ ਮਰਦੀ ਹਾਂ (ਮੇਰਾ 
ਿੀਵਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹੈ) 

॥੧॥
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1046 25 n jwxw myau n 
jwxw jwlI]

jm rUpI (myau) mlwh[ 
jwLI: polw bolo

N Jaanaa Maeo N 

Jaanaa Jaalee ||

I do not know of the 

fisherman, and I do 

not know of the net.

(ਹੇ ਦਰੀਆ-ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ 
ਜਵਛੋੜਨ ਵਾਲੇ) ਨਾਹ ਮੈਨੂੂੰ  
ਮਾਛੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਿਾਲ ਦੀ (ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ)।
1047 25 jw duKu lwgY qw 

quJY 
smwlI]1]rhwau]

Jaa Dhukh Laagai 

Thaa Thujhai 

Samaalee ||1|| 

Rehaao ||

But when the pain 

comes, then I call 

upon You. 

||1||Pause||

(ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ) ਿਦੋਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ (ਆਤਮਕ) ਦੱੁਖ 

ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

1048 25 qU BrpUir  
jwinAw mY dUir]

Thoo Bharapoor 

Jaaniaa Mai Dhoor 

||

You are present 

everywhere. I had 

thought that You were 

far away.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਸਮਜਝਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

1049 25 jo kCu krI su 
qyrY hdUir]

Jo Kashh Karee S 

Thaerai Hadhoor 

||

Whatever I do, I do in 

Your Presence.

(ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਿ ੋ

ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਹੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

1050 25 qU dyKih hau 
mukir pwau]

mu`kir Thoo Dhaekhehi 

Ho Mukar Paao ||

You see all my actions, 

and yet I deny them.

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ (ਜਿਰ 

ਭੀ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਤੋਂ 
ਮੱੁਕਰ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

1051 25 qyrY kMim n qyrY 
nwie]2]

n: dy@LI dIvw hY, ArQ 
krx vyly quk iv`c ieauN 
vrqxwqyrY kMim n, n 
qyrY nwie

Thaerai Kanm N 

Thaerai Naae 

||2||

I have not worked for 

You, or Your Name. 

||2||

ਮੈਂ ਨਾਹ ਉਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਲੱਗਦਾ 
ਹਾਂ ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾਹ 

ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ 
ਹਾਂ ॥੨॥
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1052 25 jyqw dyih qyqw 
hau Kwau]

Jaethaa Dhaehi 

Thaethaa Ho 

Khaao ||

Whatever You give 

me, that is what I eat.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ।

1053 25 ibAw dru nwhI  
kY dir jwau]

(ibAw) dUjw Biaa Dhar Naahee 

Kai Dhar Jaao ||

There is no other door-

unto which door 

should I go?

ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਿਾਵਾਂ (ਤੇ ਸਵਾਲੀ 
ਬਣਾਂ)।

1054 25 nwnku eyk khY 
Ardwis]

Naanak Eaek Kehai 

Aradhaas ||

Nanak offers this one 

prayer:

ਨਾਨਕ ਜਸਰਫ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ

1055 25 jIau ipMfu sBu  
qyrY pwis]3]

Jeeo Pindd Sabh 

Thaerai Paas ||3||

This body and soul are 

totally Yours. ||3||

ਜਕ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਦੱਤੀ 
ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ 

ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥
1056 25 Awpy nyVY dUir 

Awpy hI Awpy 
mMiJ imAwnuo]

(mMiJ) iv`c[ (imAwnou) 
srIr

Aapae Naerrai 

Dhoor Aapae Hee 

Aapae Manjh 

Miaanuo ||

He Himself is near, 

and He Himself is far 

away; He Himself is in-

between.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਭੀ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

1057 25 Awpy vyKY suxY 
Awpy hI kudriq 
kry jhwnuo]

Aapae Vaekhai 

Sunae Aapae Hee 

Kudharath Karae 

Jehaanuo ||

He Himself beholds, 

and He Himself listens. 

By His Creative Power, 

He created the world.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱਜਤਆ ਨਾਲ 

ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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1058 25 jo iqsu BwvY 
nwnkw hukmu soeI 
prvwnuo]4]31]

Jo This Bhaavai 

Naanakaa Hukam 

Soee Paravaanuo 

||4||31||

Whatever pleases 

Him, O Nanak-that 

Command is 

acceptable. ||4||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩੧॥

1059 25 isrIrwgu mhlw 
1 Gru 4]

Sireeraag Mehalaa 

1 Ghar 4 ||

Siree Raag, First Mehl, 

Fourth House:

1060 25 kIqw khw kry 
min mwnu]

Keethaa Kehaa 

Karae Man Maan 

||

Why should the 

created beings feel 

pride in their minds?

ਪਿਭੂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਕੀਹ ਮਾਣ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?

1061 25 dyvxhwry kY hiQ  
dwnu]

Dhaevanehaarae 

Kai Hathh Dhaan 

||

The Gift is in the 

Hands of the Great 

Giver.

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ) ਵੂੰ ਡ 

(ਦੀ ਤਾਕਤ) ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ।
1062 25 BwvY dyie n dyeI 

soie]

Bhaavai Dhaee N 

Dhaeee Soe ||

As it pleases Him, He 

may give, or not give.

ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਕ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਦੇਵੇ ਿਾਂ ਨਾਹ ਦੇਵੇ।

1063 25 kIqy kY kihAY  
ikAw hoie]1]

Keethae Kai Kehiai 

Kiaa Hoe ||1||

What can be done by 

the order of the 

created beings? ||1||

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿੀਵ ਦੇ ਆਜਖਆਂ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ॥੧॥

1064 25 Awpy scu BwvY 
iqsu scu]

Aapae Sach 

Bhaavai This Sach 

||

He Himself is True; 

Truth is pleasing to His 

Will.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ (ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ) ਹੀ ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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1065 25 AMDw kcw kcuin 
kcu]1]rhwau]

k`cuin k`cu[ (dUjw pwT: 
kcu inkcu)

Andhhaa Kachaa 

Kach Nikach ||1|| 

Rehaao ||

The spiritually blind 

are unripe and 

imperfect, inferior and 

worthless. 

||1||Pause||

ਪਰ ਜਗਆਨ-ਹੀਣ ਿੀਵ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਹੋਛਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੋਛਾ 
ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਇਹ ਹੋਛਾ-ਪਨ ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ 
ਆ ਸਕਦਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1066 25 jw ky ruK ibrK  
Awrwau]

(Awrwau) Awsry[ ru`K Jaa Kae Rukh 

Birakh Aaraao ||

The One who owns 

the trees of the forest 

and the plants of the 

garden

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ) ਰੱੁਖ ਜਬਰਖ 

ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਿਾਵਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

1067 25 jyhI Dwqu qyhw 
iqn nwau]

Jaehee Dhhaath 

Thaehaa Thin 

Naao ||

According to their 

nature, He gives them 

all their names.

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱੁਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ 
ਹੈ, ਜਤਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹੋ ਜਿਹੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੁੱ ਲ ਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ)।

1068 25 Pulu Bwau Plu 
iliKAw pwie]

Ful Bhaao Fal 

Likhiaa Paae ||

The Flower and the 

Fruit of the Lord's Love 

are obtained by pre-

ordained destiny.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ) 
ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਿੁੱ ਲ (ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੈ) ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ-ਿਲ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ। (ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਬਣਦਾ 
ਹੈ)।

1069 25 Awip bIij Awpy 
hI Kwie]2]

Aap Beej Aapae 

Hee Khaae ||2||

As we plant, so we 

harvest and eat. ||2||

ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਿੋ ਕੁਝ ਆਪ 

ਬੀਿਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਉਸਰਦਾ ਹੈ) ॥੨॥
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1070 25 kcI kMD kcw 
ivic rwju]

Kachee Kandhh 

Kachaa Vich Raaj 

||

The wall of the body is 

temporary, as is the 

soul-mason within it.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਞਾਣ 

ਮਨ (ਿੀਵਨ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ) ਰਾਿ-ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਿੀਵਨ- ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੂੰਧ 

ਭੀ ਕੱਚੀ (ਕਮਜ਼ੋਰ) ਹੀ ਬਣਦੀ 
ਹੈ।

1071 25 miq AlUxI iPkw 
swdu]

Math Aloonee 

Fikaa Saadh ||

The flavor of the 

intellect is bland and 

insipid without the 

Salt.

ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਭੀ ਜਿੱਕੀ ਤੇ 

ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ ਭੀ 
ਜਿੱਕਾ (ਬੇ-ਰਸਾ) ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

1072 25 nwnk Awxy AwvY 
rwis]

Naanak Aanae 

Aavai Raas ||

O Nanak, as He wills, 

He makes things right.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਿੀਵ ਦੇ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੁਧਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ 
ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ।

1073 25 ivxu nwvY nwhI 
swbwis]3]32]

Vin Naavai Naahee 

Saabaas ||3||32||

Without the Name, no 

one is approved. 

||3||32||

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ 
॥੩॥੩੨॥

1074 25 isrIrwgu mhlw 
1 Gru 5]

Sireeraag Mehalaa 

1 Ghar 5 ||

Siree Raag, First Mehl, 

Fifth House:

1075 25 ACl ClweI nh 
ClY nh Gwau 
ktwrw kir skY]

A-Cl: polw bolo Ashhal Shhalaaee 

Neh Shhalai Neh 

Ghaao Kattaaraa 

Kar Sakai ||

The Undeceiveable is 

not deceived by 

deception. He cannot 

be wounded by any 

dagger.

ਅਛਲ ਮਾਇਆ-ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਛਲਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਛਲੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਕਟਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੀ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮਾਰ-

ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਲੋਭੀ ਿੀਵ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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1076 25 ijau swihbu rwKY  
iqau rhY iesu 
loBI kw jIau tl 
plY]1]

(tl) ault pYNdw hY[ 
(plY) pl-pl c

Jio Saahib Raakhai 

Thio Rehai Eis 

Lobhee Kaa Jeeo 

Ttal Palai ||1||

As our Lord and 

Master keeps us, so do 

we exist. The soul of 

this greedy person is 

tossed this way and 

that. ||1||

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਨਯਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਜਿਥੇ 

ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਮਨ ਮਾਇਆ 

ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

1077 25 ibnu qyl dIvw 
ikau 
jlY]1]rhwau]

Bin Thael Dheevaa 

Kio Jalai ||1|| 

Rehaao ||

Without the oil, how 

can the lamp be lit? 

||1||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਦੇ) ਤੇਲ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਦੀਵਾ 
ਜਕਵੇਂ ਟਹਕਦਾ ਰਜਹ ਸਕੇ? 

(ਮਾਇਆ- ਮੋਹ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ 

ਝੋਂਕੇ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹਣ ਦੇਂਦੇ)॥੧॥ਰਹਾਉ॥

1078 25 poQI purwx  
kmweIAY]

Pothhee Puraan 

Kamaaeeai ||

Let the reading of your 

prayer book be the oil,

ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੀਵਨ ਬਣਾਈਏ (-ਇਹ ਹੋਵੇ 
ਤੇਲ),

1079 25 Bau vtI iequ 
qin pweIAY]

(v`tI) b`qI Bho Vattee Eith 

Than Paaeeai ||

And let the Fear of 

God be the wick for 

the lamp of this body.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ-ਇਹ 

ਸਰੀਰ (-ਦੀਵੇ) ਜਵਚ ਵੱਟੀ ਪਾ 
ਦੇਈਏ,

1080 25 scu bUJxu Awix 
jlweIAY]2]

Sach Boojhan Aan 

Jalaaeeai ||2||

Light this lamp with 

the understanding of 

Truth. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ (-

ਇਹ ਅੱਗ) ਜਲਆ ਕੇ ਬਾਲੀਏ 

॥੨॥
1081 25 iehu qylu dIvw 

ieau jlY]

Eihu Thael 

Dheevaa Eio Jalai 

||

Use this oil to light this 

lamp.

ਇਹ ਨਾਮ-ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਹੀਏ ਂ

ਇਹ ਿੀਵਨ ਦਾ ਦੀਵਾ 
ਟਹਕਦਾ ਹੈ।
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1082 25 kir cwnxu  
swihb qau 
imlY]1]rhwau]

Kar Chaanan 

Saahib Tho Milai 

||1|| Rehaao ||

Light it, and meet your 

Lord and Master. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਕਰ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

1083 25 iequ qin lwgY 
bwxIAw]

(bwxIAw) gurbwxI Eith Than Laagai 

Baaneeaa ||

This body is softened 

with the Word of the 

Guru's Bani;

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਇਸ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

1084 25 suKu hovY syv 
kmwxIAw]

Sukh Hovai Saev 

Kamaaneeaa ||

You shall find peace, 

doing seva (selfless 

service).

(ਪਿਭੂ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 

(ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

1085 26 sB dunIAw  
Awvx 
jwxIAw]3]

Sabh Dhuneeaa 

Aavan Jaaneeaa 

||3||

All the world 

continues coming and 

going in reincarnation. 

||3||

ਿਗਤ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

1086 26 ivic dunIAw syv 
kmweIAY]

Vich Dhuneeaa 

Saev Kamaaeeai ||

In the midst of this 

world, do seva,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ (ਆ 

ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਜਸਮਰਨ) 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1087 26 qw drgh bYsxu 
pweIAY]

Thaa Dharageh 

Baisan Paaeeai ||

And you shall be given 

a place of honor in the 

Court of the Lord.

ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਬੈਠਣ ਨੂੂੰ  ਥਾਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

1088 26 khu nwnk bwh 
lufweIAY]4]33]

pUrn gurU jI nMU bWh 
PVwaux rUp 
bWh(lufweIAY) &Ylwauxw 
krIey

Kahu Naanak Baah 

Luddaaeeai 

||4||33||

Says Nanak, swing 

your arms in joy! 

||4||33||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ। (ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ) 
॥੪॥੩੩॥
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1089 26 isrIrwgu mhlw 
3 Gru 1 

Sireeraag Mehalaa 

3 Ghar 1

Siree Raag, Third 

Mehl, First House:

1090 26 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

1091 26 hau siqguru syvI 
Awpxw iek min  
iek iciq Bwie]

Ho Sathigur 

Saevee Aapanaa 

Eik Man Eik Chith 

Bhaae ||

I serve my True Guru 

with single-minded 

devotion, and lovingly 

focus my 

consciousness on Him.

ਮੈਂ ਇਕਾਗਿ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਿ 
ਜਚੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

1092 26 siqguru mn 
kwmnw qIrQu hY  
ijs no dyie 
buJwie]

siqguru jI, SuB mno 
kwmnW pUrIAW krn 
vwly bRhm srUp qIrQu 
hn, mnIkrn qIrQ mno 
kwmnw pUrIAW nhIN kr 
skdw, gursyvk jI ny 
gurU qIrQW qoN ibnw hor 
iksy BI qIrQ qy nhIN 
jwxw[ b`uJwie

Sathigur Man 

Kaamanaa 

Theerathh Hai Jis 

No Dhaee Bujhaae 

||

The True Guru is the 

mind's desire and the 

sacred shrine of 

pilgrimage, for those 

unto whom He has 

given this 

understanding.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ 

ਹੈ (ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਆਪ) ਸਮਝਾਏ।
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1093 26 mn icMidAw vru 
pwvxw jo ieCY so 
Plu pwie]

Man Chindhiaa 

Var Paavanaa Jo 

Eishhai So Fal Paae 

||

The blessings of the 

wishes of the mind are 

obtained, and the 

fruits of one's desires.

(ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਮਨ-ਇੱਛਤ ਮੂੰਗ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਿੋ ਇੱਛਾ 
ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਿਲ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

1094 26 nwau iDAweIAY 
nwau mMgIAY nwmy 
shij smwie]1]

Naao Dhhiaaeeai 

Naao Mangeeai 

Naamae Sehaj 

Samaae ||1||

Meditate on the 

Name, worship the 

Name, and through 

the Name, you shall be 

absorbed in intuitive 

peace and poise. ||1||

(ਪਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ) ਨਾਮ ਹੀ ਮੂੰਗਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
1095 26 mn myry hir rsu 

cwKu iqK jwie]
iqK:polw bolo[ (iqK) 
qyh

Man Maerae Har 

Ras Chaakh Thikh 

Jaae ||

O my mind, drink in 

the Sublime Essence 

of the Lord, and your 

thirst shall be 

quenched.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਨਾਮ) ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖ, (ਤੇਰੀ 
ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਏਗੀ।

1096 26 ijnI gurmuiK 
cwiKAw shjy rhy 
smwie]1]rhwau]

Jinee Guramukh 

Chaakhiaa Sehajae 

Rehae Samaae 

||1|| Rehaao ||

Those Gurmukhs who 

have tasted it remain 

intuitively absorbed in 

the Lord. ||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 'ਹਜਰ ਰਸ' 

ਚੱਜਖਆ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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1097 26 ijnI siqguru 
syivAw iqnI 
pwieAw nwmu 
inDwnu]

Jinee Sathigur 

Saeviaa Thinee 

Paaeiaa Naam 

Nidhhaan ||

Those who serve the 

True Guru obtain the 

Treasure of the Naam.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਸਭ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।

1098 26 AMqir hir rsu  
riv rihAw cUkw 
min AiBmwnu]

Anthar Har Ras 

Rav Rehiaa 

Chookaa Man 

Abhimaan ||

Deep within, they are 

drenched with the 

Essence of the Lord, 

and the egotistical 

pride of the mind is 

subdued.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਰਚ 

ਜਗਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

1099 26 ihrdY kmlu 
pRgwisAw lwgw 
shij iDAwnu]

Hiradhai Kamal 

Pragaasiaa Laagaa 

Sehaj Dhhiaan ||

The heart-lotus 

blossoms forth, and 

they intuitively center 

themselves in 

meditation.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਜਖੜ ਜਪਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

1100 26 mnu inrmlu hir 
riv rihAw  
pwieAw drgih 
mwnu]2]

Man Niramal Har 

Rav Rehiaa 

Paaeiaa Dharagehi 

Maan ||2||

Their minds become 

pure, and they remain 

immersed in the Lord; 

they are honored in 

His Court. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਜਵਤਿ (ਹੋ ਚੁਕਾ) 
ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

1101 26 siqguru syvin 
Awpxw qy ivrly 
sMswir]

Sathigur Saevan 

Aapanaa Thae 

Viralae Sansaar ||

Those who serve the 

True Guru in this 

world are very rare.

(ਪਰ) ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ 

ਜਵਰਲੇ ਹਨ ਿੇਹੜੇ ਜਪਆਰੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 248 Published: March 06/ 2014



1102 26 haumY mmqw mwir 
kY hir rwiKAw 
aur Dwir]

(aur) irdy Houmai 

Mamathaa Maar 

Kai Har Raakhiaa 

Our Dhhaar ||

Those who keep the 

Lord enshrined in their 

hearts subdue egotism 

and possessiveness.

ਿੇਹੜੇ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ 

ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਟਕਾਂਦੇ ਹਨ।

1103 26 hau iqn kY 
bilhwrxY ijnw 
nwmy lgw 
ipAwru]

Ho Thin Kai 

Balihaaranai Jinaa 

Naamae Lagaa 

Piaar ||

I am a sacrifice to 

those who are in love 

with the Naam.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਪਿੇਮ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

1104 26 syeI suKIey chu 
jugI ijnw nwmu 
AKutu Apwru]3]

(A-Ku`tu) mu`kx rihq[ 
ju`gIN

Saeee Sukheeeae 

Chahu Jugee Jinaa 

Naam Akhutt 

Apaar ||3||

Those who attain the 

Inexhaustible Name of 

the Infinite Lord 

remain happy 

throughout the four 

ages. ||3||

ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਨਾਮ (ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਹੈ ॥੩॥

1105 26 gur imilAY nwmu 
pweIAY cUkY moh 
ipAws]

Gur Miliai Naam 

Paaeeai Chookai 

Moh Piaas ||

Meeting with the 

Guru, the Naam is 

obtained, and the 

thirst of emotional 

attachment departs.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 249 Published: March 06/ 2014



1106 26 hir syqI mnu 
riv rihAw Gr 
hI mwih audwsu]

Har Saethee Man 

Rav Rehiaa Ghar 

Hee Maahi 

Oudhaas ||

When the mind is 

permeated with the 

Lord, one remains 

detached within the 

home of the heart.

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੀ ਯਾਦ) ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ 

ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 

ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਉਪਰਾਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

1107 26 ijnw hir kw 
swdu AwieAw hau  
iqn bilhwrY 
jwsu]

Jinaa Har Kaa 

Saadh Aaeiaa Ho 

Thin Balihaarai 

Jaas ||

I am a sacrifice to 

those who enjoy the 

Sublime Taste of the 

Lord.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆ ਜਗਆ 

ਹੈ।

1108 26 nwnk ndrI 
pweIAY scu nwmu 
guxqwsu]4]1]3
4]

(guxqwsu) guxW dw Kzwnw Naanak Nadharee 

Paaeeai Sach 

Naam Gunathaas 

||4||1||34||

O Nanak, by His 

Glance of Grace, the 

True Name, the 

Treasure of 

Excellence, is 

obtained. 

||4||1||34||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੩੪॥

1109 26 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1110 26 bhu ByK kir  
BrmweIAY min 
ihrdY kptu 
kmwie]

Bahu Bhaekh Kar 

Bharamaaeeai 

Man Hiradhai 

Kapatt Kamaae ||

People wear all sorts 

of costumes and 

wander all around, but 

in their hearts and 

minds, they practice 

deception.

ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਪਜਹਰਾਵੇ 
ਪਜਹਨ ਕੇ (ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਠੱਗਣ 

ਲਈ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਖੋਟ ਕਮਾ ਕੇ (ਆਪ ਹੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।
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1111 26 hir kw mhlu n 
pwveI mir 
ivstw mwih 
smwie]1]

Har Kaa Mehal N 

Paavee Mar 

Visattaa Maahi 

Samaae ||1||

They do not attain the 

Mansion of the Lord's 

Presence, and after 

death, they sink into 

manure. ||1||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਜਵਖਾਵਾ 
ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, (ਉਹ ਸਗੋਂ) 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਕੇ (ਠੱਗੀ 
ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਗੂੰਦ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

1112 26 mn ry igRh hI 
mwih audwsu]

gi Rh Man Rae Grih Hee 

Maahi Oudhaas ||

O mind, remain 

detached in the midst 

of your household.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ 

(ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ) ਹੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ (ਰਹੁ)।

1113 26 scu sMjmu krxI 
so kry gurmuiK 
hoie 
prgwsu]1]rhwau
]

Sach Sanjam 

Karanee So Karae 

Guramukh Hoe 

Paragaas ||1|| 

Rehaao ||

Practicing truth, self-

discipline and good 

deeds, the Gurmukh is 

enlightened. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਹੀ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂੰ ਕੋਚ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ 

ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ 

ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਿਾਚ ਜਸੱਖ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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1114 26 gur kY sbid mnu 
jIiqAw giq 
mukiq GrY mih 
pwie]

Gur Kai Sabadh 

Man Jeethiaa Gath 

Mukath Gharai 

Mehi Paae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

mind is conquered, 

and one attains the 

State of Liberation in 

one's own home.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

1115 26 hir kw nwmu 
iDAweIAY  
siqsMgiq myil 
imlwie]2]

Har Kaa Naam 

Dhhiaaeeai 

Sathasangath 

Mael Milaae ||2||

So meditate on the 

Name of the Lord; join 

and merge with the 

Sat Sangat, the True 

Congregation. ||2||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਮਨ!) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥

1116 26 jy lK 
iesqrIAw Bog 
krih nv KMf 
rwju kmwih]

l`K Jae Lakh 

Eisathareeaa Bhog 

Karehi Nav 

Khandd Raaj 

Kamaahi ||

You may enjoy the 

pleasures of hundreds 

of thousands of 

women, and rule the 

nine continents of the 

world.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਕਾਮ-

ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ) ਲੱਖ 

ਇਸਤਿੀਆਂ ਭੀ ਭੋਗ ਲਏ,ਂ ਿੇ ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਿ ਭੀ ਕਰ 

ਲਏ,ਂ

1117 26 ibnu sqgur suKu 
n pwveI iPir 
iPir jonI 
pwih]3]

Bin Sathigur Sukh 

N Paavee Fir Fir 

Jonee Paahi ||3||

But without the True 

Guru, you will not find 

peace; you will be 

reincarnated over and 

over again. ||3||

ਤਾਂ ਭੀ ਸਜਤਗੁਰ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕੇਂਗਾ, (ਸਗੋਂ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਹੇਂਗਾ ॥੩॥
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1118 26 hir hwru kMiT 
ijnI pihirAw  
gur crxI icqu 
lwie]

Har Haar Kanth 

Jinee Pehiriaa Gur 

Charanee Chith 

Laae ||

Those who wear the 

Necklace of the Lord 

around their necks, 

and focus their 

consciousness on the 

Guru's Feet

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ ਹਾਰ ਆਪਣ ੇਗਲ ਜਵਚ 

ਪਜਹਨ ਜਲਆ ਹੈ,

1119 26 iqnw ipCY iriD 
isiD iPrY Enw  
iqlu n 
qmwie]4]

(qmwie) ie`Cw Thinaa Pishhai 

Ridhh Sidhh Firai 

Ounaa Thil N 

Thamaae ||4||

-wealth and 

supernatural spiritual 

powers follow them, 

but they do not care 

for such things at all. 

||4||

ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੪॥

1120 26 jo pRB BwvY so 
QIAY Avru n 
krxw jwie]

Jo Prabh Bhaavai 

So Thheeai Avar N 

Karanaa Jaae ||

Whatever pleases 

God's Will comes to 

pass. Nothing else can 

be done.

(ਪਰ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿ ੋਕੁਝ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

(ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ) ਹੋਰ 

ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

1121 26 jnu nwnku jIvY 
nwmu lY hir dyvhu 
shij 
suBwie]5]2]35
]

Jan Naanak Jeevai 

Naam Lai Har 

Dhaevahu Sehaj 

Subhaae 

||5||2||35||

Servant Nanak lives by 

chanting the Naam. O 

Lord, please give it to 

me, in Your Natural 

Way. ||5||2||35||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼, ਤਾਜਕ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ, ਤੇਰੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਤੇਰਾ) ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ (ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕੇ ॥੫॥੨॥੩੫॥

1122 27 isrIrwgu mhlw 
3 Gru 1]

Sireeraag Mehalaa 

3 Ghar 1 ||

Siree Raag, Third 

Mehl, First House:
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1123 27 ijs hI kI 
isrkwr hY iqs 
hI kw sBu koie]

(isrkwr) pwiqSwhI Jis Hee Kee 

Sirakaar Hai This 

Hee Kaa Sabh Koe 

||

Everyone belongs to 

the One who rules the 

Universe.

(ਜਿਸ ਦੇਸ ਜਵਚ) ਜਿਸ 

(ਬਾਦਸ਼ਾਹ) ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ 
(ਉਸ ਦੇਸ ਦਾ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਉਸੇ (ਬਾਦਸ਼ਾਹ) ਦਾ ਹੋ ਕੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

1124 27 gurmuiK kwr 
kmwvxI scu 
Git prgtu hoie]

Guramukh Kaar 

Kamaavanee Sach 

Ghatt Paragatt 

Hoe ||

The Gurmukh 

practices good deeds, 

and the truth is 

revealed in the heart.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਾਏ 

ਤਾਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1125 27 AMqir ijs kY 
scu vsY scy scI 
soie]

(soie) soBw Anthar Jis Kai Sach 

Vasai Sachae 

Sachee Soe ||

True is the reputation 

of the true, within 

whom truth abides.

(ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਏ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

1126 27 sic imly sy n 
ivCuVih iqn  
inj Gir vwsw 
hoie]1]

Sach Milae Sae N 

Vishhurrehi Thin 

Nij Ghar Vaasaa 

Hoe ||1||

Those who meet the 

True Lord are not 

separated again; they 

come to dwell in the 

home of the self deep 

within. ||1||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕਦੇ ਜਵੱਛੁੜਦੇ 

ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
1127 27 myry rwm mY hir 

ibnu Avru n 
koie]

Maerae Raam Mai 

Har Bin Avar N 

Koe ||

O my Lord! Without 

the Lord, I have no 

other at all.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।
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1128 27 sqguru scu pRBu 
inrmlw sbid 
imlwvw 
hoie]1]rhwau]

Sathagur Sach 

Prabh Niramalaa 

Sabadh Milaavaa 

Hoe ||1|| Rehaao 

||

The True Guru leads 

us to meet the 

Immaculate True God 

through the Word of 

His Shabad. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਿ ੋਪਜਵਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

1129 27 sbid imlY so 
imil rhY ijs 
nau Awpy ley 
imlwie]

Sabadh Milai So 

Mil Rehai Jis No 

Aapae Leae Milaae 

||

One whom the Lord 

merges into Himself is 

merged in the Shabad, 

and remains so 

merged.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। (ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।
1130 27 dUjY Bwie ko nw 

imlY iPir iPir 
AwvY jwie]

Dhoojai Bhaae Ko 

Naa Milai Fir Fir 

Aavai Jaae ||

No one merges with 

Him through the love 

of duality; over and 

over again, they come 

and go in 

reincarnation.

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

(ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ) ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

1131 27 sB mih ieku 
vrqdw eyko 
rihAw smwie]

Sabh Mehi Eik 

Varathadhaa 

Eaeko Rehiaa 

Samaae ||

The One Lord 

permeates all. The 

One Lord is pervading 

everywhere.

(ਭਾਵੇਂ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 255 Published: March 06/ 2014



1132 27 ijs nau Awip 
dieAwlu hoie so 
gurmuiK nwim 
smwie]2]

Jis No Aap 

Dhaeiaal Hoe So 

Guramukh Naam 

Samaae ||2||

That Gurmukh, unto 

whom the Lord shows 

His Kindness, is 

absorbed in the Naam, 

the Name of the Lord. 

||2||

ਜਿਰ ਭੀ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇ 
॥੨॥

1133 27 piV piV pMifq 
joqkI vwd krih 
bIcwru]

(joqkI) joqSI[ (vwd) 
JgVw[ piV@

Parr Parr Panddith 

Jothakee Vaadh 

Karehi Beechaar ||

After all their reading, 

the Pandits, the 

religious scholars, and 

the astrologers argue 

and debate.

ਪੂੰ ਜਡਤ ਤੇ ਿੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ 

(ਸ਼ਾਸਤਰ) ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ 

(ਜਨਰੀਆਂ) ਬਹਸਾਂ ਦਾ ਹੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,

1134 27 miq buiD BvI n 
buJeI AMqir loB 
ivkwru]

bu`iD[ (BvI) bymuK[ 
bu`JeI

Math Budhh 

Bhavee N Bujhee 

Anthar Lobh 

Vikaar ||

Their intellect and 

understanding are 

perverted; they just 

don't understand. 

They are filled with 

greed and corruption.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ (ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ 
ਰਸਤੇ ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾ 
ਜਵਕਾਰ (ਪਿਬਲ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ।

1135 27 lK caurwsIh 
Brmdy BRim BRim 
hoie KuAwru]

l`K Lakh Chouraaseeh 

Bharamadhae 

Bhram Bhram Hoe 

Khuaar ||

Through 8.4 million 

incarnations they 

wander lost and 

confused; through all 

their wandering and 

roaming, they are 

ruined.

ਉਹ (ਮਾਇਆ ਜਪੱਛੇ) ਭਟਕ 

ਭਟਕ ਕੇ (ਲੋਭ-ਲਹਰ ਜਵਚ) 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ 

ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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1136 27 pUrib iliKAw 
kmwvxw koie n 
mytxhwru]3]

Poorab Likhiaa 

Kamaavanaa Koe 

N Maettanehaar 

||3||

They act according to 

their pre-ordained 

destiny, which no one 

can erase. ||3||

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ? 

ਪੂਰਬਲੇ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉਕਰੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਦੀ 
ਹੈ, ਕੋਈ (ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਮਟਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੩॥

1137 27 sqgur kI syvw 
gwKVI isru dIjY  
Awpu gvwie]

Sathagur Kee 

Saevaa 

Gaakharree Sir 

Dheejai Aap 

Gavaae ||

It is very difficult to 

serve the True Guru. 

Surrender your head; 

give up your 

selfishness.

(ਇਹ ਸੂੰਸਕਾਰ ਜਮਟਦੇ ਹਨ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ, ਪਰ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਔਖੀ 
ਹੈ, ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਜਸਰ 

ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

1138 27 sbid imlih qw 
hir imlY syvw 
pvY sB Qwie]

Sabadh Milehi 

Thaa Har Milai 

Saevaa Pavai Sabh 

Thhaae ||

Realizing the Shabad, 

one meets with the 

Lord, and all one's 

service is accepted.

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

1139 27 pwris prisAY 
pwrsu hoie joqI 
joiq smwie]

Paaras Parasiai 

Paaras Hoe Jothee 

Joth Samaae ||

By personally 

experiencing the 

Personality of the 

Guru, one's own 

personality is uplifted, 

and one's light merges 

into the Light.

(ਗੁਰੂ-) ਪਾਰਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

ਪਾਰਸ ਹੀ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ। 
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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1140 27 ijn kau pUrib 
iliKAw iqn 
sqguru imilAw 
Awie]4]

Jin Ko Poorab 

Likhiaa Thin 

Sathagur Miliaa 

Aae ||4||

Those who have such 

pre-ordained destiny 

come to meet the 

True Guru. ||4||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 
ਜਵਚ ਧੁਰੋਂ (ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਲੇਖ) 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ॥੪॥

1141 27 mn BuKw BuKw mq 
krih mq qU  
krih pUkwr]

Bu`Kw Bu`Kw Man Bhukhaa 

Bhukhaa Math 

Karehi Math Thoo 

Karehi Pookaar ||

O mind, don't cry out 

that you are hungry, 

always hungry; stop 

complaining.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਹ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ, ਤੇ ਜਗਲੇ-

ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੁ।

1142 27 lK caurwsIh 
ijin isrI sBsY 
dyie ADwru]

Lakh Chouraaseeh 

Jin Siree Sabhasai 

Dhaee Adhhaar ||

The One who created 

the 8.4 million species 

of beings gives 

sustenance to all.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੌਰਾਸੀ 
ਲੱਖ ਿੂਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ) 
ਆਸਰਾ (ਭੀ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

1143 27 inrBau sdw 
dieAwlu hY  
sBnw krdw 
swr]

Nirabho Sadhaa 

Dhaeiaal Hai 

Sabhanaa 

Karadhaa Saar ||

The Fearless Lord is 

forever Merciful; He 

takes care of all.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਿੋ ਦਇਆ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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1144 27 nwnk gurmuiK 
buJIAY pweIAY 
moK 
duAwru]5]3]36
]

b`uJIAY Naanak Guramukh 

Bujheeai Paaeeai 

Mokh Dhuaar 

||5||3||36||

O Nanak, the Gurmukh 

understands, and finds 

the Door of Liberation. 

||5||3||36||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 

ਤੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੩॥੩੬॥

1145 27 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1146 27 ijnI suix kY 
mMinAw iqnw 
inj Gir vwsu]

(inj) Su`D Jinee Sun Kai 

Manniaa Thinaa 

Nij Ghar Vaas ||

Those who hear and 

believe, find the home 

of the self deep within.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ) ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਨ ਜਲਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਜਗਝਾ 
ਜਲਆ ਹੈ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਜਨਵਾਸ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

1147 27 gurmqI swlwih 
scu hir pwieAw 
guxqwsu]

gurm`qI Guramathee 

Saalaahi Sach Har 

Paaeiaa 

Gunathaas ||

Through the Guru's 

Teachings, they praise 

the True Lord; they 

find the Lord, the 

Treasure of Excellence.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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1148 27 sbid rqy sy 
inrmly hau sd 
bilhwrY jwsu]

Sabadh Rathae 

Sae Niramalae Ho 

Sadh Balihaarai 

Jaas ||

Attuned to the Word 

of the Shabad, they 

are immaculate and 

pure. I am forever a 

sacrifice to them.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਜਵਤਿ (ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ) ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

1149 27 ihrdY ijn kY 
hir vsY iqqu 
Git hY 
prgwsu]1]

Hiradhai Jin Kai 

Har Vasai Thith 

Ghatt Hai 

Paragaas ||1||

Those people, within 

whose hearts the Lord 

abides, are radiant 

and enlightened. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਿੀਊਣ ਦੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
1150 27 mn myry hir hir 

inrmlu iDAwie]

Man Maerae Har 

Har Niramal 

Dhhiaae ||

O my mind, meditate 

on the Immaculate 

Lord, Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਜਵਤਿ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ।

1151 27 Duir msqik ijn 
kau iliKAw sy 
gurmuiK rhy ilv 
lwie]1]rhwau]

Dhhur Masathak 

Jin Ko Likhiaa Sae 

Guramukh Rehae 

Liv Laae ||1|| 

Rehaao ||

Those whose have 

such pre-ordained 

destiny written on 

their foreheads-those 

Gurmukhs remain 

absorbed in the Lord's 

Love. ||1||Pause||

ਧੁਰੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚੋਂ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਲੇਖ) 

ਜਲਜਖਆ (ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ, ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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1152 27 hir sMqhu dyKhu 
ndir kir  
inkit vsY 
BrpUir]

Har Santhahu 

Dhaekhahu 

Nadhar Kar Nikatt 

Vasai Bharapoor ||

O Saints, see clearly 

that the Lord is near at 

hand; He is pervading 

everywhere.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਧਆਨ 

ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

1153 27 gurmiq ijnI 
pCwixAw sy 
dyKih sdw 
hdUir]

(hdUir) AMg sMg Guramath Jinee 

Pashhaaniaa Sae 

Dhaekhehi Sadhaa 

Hadhoor ||

Those who follow the 

Guru's Teachings 

realize Him, and see 

Him Ever-present.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਭਰਪੂਜਰ 

ਵੱਸਦਾ) ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

1154 27 ijn gux iqn 
sd min vsY  
AauguxvMiqAw 
dUir]

Jin Gun Thin Sadh 

Man Vasai 

Aougunavanthiaa 

Dhoor ||

He dwells forever in 

the minds of the 

virtuous. He is far 

removed from those 

worthless people who 

lack virtue.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਗਿਜਹਣ 

ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਔਗਣ ਜਵਹਾਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ 
ਿਾਪਦਾ ਹੈ।

1155 27 mnmuK gux qY 
bwhry ibnu nwvY  
mrdy JUir]2]

qY: ibMdI nhIN lwauxI Manamukh Gun 

Thai Baaharae Bin 

Naavai Maradhae 

Jhoor ||2||

The self-willed 

manmukhs are totally 

without virtue. 

Without the Name, 

they die in frustration. 

||2||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੋਜਰਆਂ 

ਜਵਚ) ਝੁਰ ਝੁਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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1156 27 ijn sbid gurU 
suix mMinAw iqn 
min iDAwieAw 
hir soie]

Jin Sabadh Guroo 

Sun Manniaa Thin 

Man Dhhiaaeiaa 

Har Soe ||

Those who hear and 

believe in the Word of 

the Guru's Shabad, 

meditate on the Lord 

in their minds.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਨ ਜਲਆ ਹੈ (ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਗਝਾ 
ਜਲਆ ਹੈ), ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ।

1157 27 An idnu BgqI 
riqAw mnu qnu 
inrmlu hoie]

Anadhin 

Bhagathee Rathiaa 

Man Than Niramal 

Hoe ||

Night and day, they 

are steeped in 

devotion; their minds 

and bodies become 

pure.

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦਾ ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 

(ਭੀ) ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1158 27 kUVw rMgu ksuMB 
kw ibnis jwie 
duKu roie]

(k-suMB) k`cy rMg vwlw 
bUtw

Koorraa Rang 

Kasunbh Kaa Binas 

Jaae Dhukh Roe ||

The color of the world 

is false and weak; 

when it washes away, 

people cry out in pain.

ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦਾ ਰੂੰਗ ਛੇਤੀ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਸਾਥ ਭੀ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਾਥ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਮਨੱੁਖ ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਦੁਖੀ ਹੋ 

ਹੋ ਕੇ ਿਰੋਲਦਾ ਹੈ।

1159 27 ijsu AMdir nwmu 
pRgwsu hY Ehu 
sdw sdw iQru 
hoie]3]

Jis Andhar Naam 

Pragaas Hai Ouhu 

Sadhaa Sadhaa 

Thhir Hoe ||3||

Those who have the 

Radiant Light of the 

Naam within, become 

steady and stable, 

forever and ever. 

||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (-ਰੂਪ) 

ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਅਡੋਲ-

ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 262 Published: March 06/ 2014



1160 28 iehu jnmu 
pdwrQu pwie kY  
hir nwmu n cyqY 
ilv lwie]

Eihu Janam 

Padhaarathh Paae 

Kai Har Naam N 

Chaethai Liv Laae 

||

The blessing of this 

human life has been 

obtained, but still, 

people do not lovingly 

focus their thoughts 

on the Name of the 

Lord.

ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ (ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ) 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ।

1161 28 pig iKisAY  
rhxw nhI AwgY  
Tauru n pwie]

(Tauru) itkwxw[ pig 
iKisAY: polw bolo-

Pag Khisiai 

Rehanaa Nehee 

Aagai Thour N 

Paae ||

Their feet slip, and 

they cannot stay here 

any longer. And in the 

next world, they find 

no place of rest at all.

ਪਰ ਿਦੋਂ ਪੈਰ ਜਤਲਕ ਜਗਆ 

(ਿਦੋਂ ਸਰੀਰ ਢਜਹ ਜਪਆ) ਇੱਥੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕੇਗਾ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਜਹਣ 

ਕਰਕੇ) ਅਗਾਂਹ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਭੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

1162 28 Eh vylw hiQ n 
AwveI AMiq 
gieAw pCuqwie]

g-ieAw Ouh Vaelaa Hathh 

N Aavee Anth 

Gaeiaa 

Pashhuthaae ||

This opportunity shall 

not come again. In the 

end, they depart, 

regretting and 

repenting.

(ਮੌਤ ਆਇਆਂ) ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਸਮਾ ਜਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 
ਆਖ਼ਰ (ਮੂਰਖ ਿੀਵ) 

ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1163 28 ijsu ndir kry  
so aubrY hir 
syqI ilv 
lwie]4]

(au~brY) bc jWdw Jis Nadhar Karae 

So Oubarai Har 

Saethee Liv Laae 

||4||

Those whom the Lord 

blesses with His 

Glance of Grace are 

saved; they are 

lovingly attuned to the 

Lord. ||4||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਮਾਇਆ 

ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥
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1164 28 dyKw dyKI sB kry  
mnmuiK bUJ n 
pwie]

Dhaekhaa 

Dhaekhee Sabh 

Karae Manamukh 

Boojh N Paae ||

They all show off and 

pretend, but the self-

willed manmukhs do 

not understand.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਕੁਝ ਜਵਖਾਵੇ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਿੀਊਣ ਦੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

1165 28 ijn gurmuiK 
ihrdw suDu hY syv 
peI iqn Qwie]

su`Du[ (Qwie) pRvwn Jin Guramukh 

Hiradhaa Sudhh 

Hai Saev Pee Thin 

Thhaae ||

Those Gurmukhs who 

are pure of heart-their 

service is accepted.

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
ਪਜਵਿਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਘਾਲ-ਕਮਾਈ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

1166 28 hir gux gwvih  
hir inq pVih  
hir gux gwie 
smwie]

Har Gun Gaavehi 

Har Nith Parrehi 

Har Gun Gaae 

Samaae ||

They sing the Glorious 

Praise of the Lord; 

they read about the 

Lord each day. Singing 

the Praise of the Lord, 

they merge in 

absorption.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਕੇ ਜਨਿੱਤ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਪੜਹਦੇ ਹਨ।

1167 28 nwnk iqn kI 
bwxI sdw scu hY  
ij nwim rhy ilv 
lwie]5]4]37]

Naanak Thin Kee 

Baanee Sadhaa 

Sach Hai J Naam 

Rehae Liv Laae 

||5||4||37||

O Nanak, the words of 

those who are lovingly 

attuned to the Naam 

are true forever. 

||5||4||37||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਿੀਭ ਤੇ ਸਦਾ ਚੜਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੫॥੪॥੩੭॥{27-28}
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1168 28 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1169 28 ijnI iek min  
nwmu iDAwieAw  
gurmqI vIcwir]

Jinee Eik Man 

Naam Dhhiaaeiaa 

Guramathee 

Veechaar ||

Those who meditate 

single-mindedly on the 

Naam, and 

contemplate the 

Teachings of the Guru

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਇਕਾਗਿ ਮਨ 

ਨਾਲ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,

1170 28 iqn ky muK sd 
aujly iqqu scY 
drbwir]

au~jly, iq`qu Thin Kae Mukh 

Sadh Oujalae Thith 

Sachai Dharabaar 

||

-their faces are forever 

radiant in the Court of 

the True Lord.

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਉਹ 

ਸਦਾ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

1171 28 Eie AMimRqu 
pIvih sdw sdw  
scY nwim 
ipAwir]1]

Oue Anmrith 

Peevehi Sadhaa 

Sadhaa Sachai 

Naam Piaar ||1||

They drink in the 

Ambrosial Nectar 

forever and ever, and 

they love the True 

Name. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

1172 28 BweI ry gurmuiK 
sdw piq hoie]

Bhaaee Rae 

Guramukh Sadhaa 

Path Hoe ||

O Siblings of Destiny, 

the Gurmukhs are 

honored forever.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਸਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

1173 28 hir hir sdw 
iDAweIAY mlu 
haumY kFY 
Doie]1]rhwau]

mlu: polw bolo[ k`FY Har Har Sadhaa 

Dhhiaaeeai Mal 

Houmai Kadtai 

Dhhoe ||1|| 

Rehaao ||

They meditate forever 

on the Lord, Har, Har, 

and they wash off the 

filth of egotism. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਮੈਲ ਧੋ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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1174 28 mnmuK nwmu n 
jwxnI ivxu nwvY  
piq jwie]

Manamukh Naam 

N Jaananee Vin 

Naavai Path Jaae 

||

The self-willed 

manmukhs do not 

know the Naam. 

Without the Name, 

they lose their honor.

(ਪਰ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ। 
ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

1175 28 sbdY swdu n 
AwieE lwgy dUjY 
Bwie]

Sabadhai Saadh N 

Aaeiou Laagae 

Dhoojai Bhaae ||

They do not savor the 

Taste of the Shabad; 

they are attached to 

the love of duality.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 
(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਹ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

1176 28 ivstw ky kIVy  
pvih ivic 
ivstw sy ivstw 
mwih smwie]2]

(ivstw) gMdgI Visattaa Kae 

Keerrae Pavehi 

Vich Visattaa Sae 

Visattaa Maahi 

Samaae ||2||

They are worms in the 

filth of manure. They 

fall into manure, and 

into manure they are 

absorbed. ||2||

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਗੂੰਦ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹ ਕੇ ਗੂੰਦ ਦੇ 

ਕੀਜੜਆਂ ਵਾਂਗ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) 

ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਹੀ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

1177 28 iqn kw jnmu 
sPlu hY jo clih 
sqgur Bwie]

Thin Kaa Janam 

Safal Hai Jo 

Chalehi Sathagur 

Bhaae ||

Fruitful are the lives of 

those who walk in 

harmony with the Will 

of the True Guru.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਕਾਮਯਾਬ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

1178 28 kulu auDwrih 
Awpxw DMnu 
jxydI mwie]

kulu: polw bolo Kul Oudhhaarehi 

Aapanaa Dhhann 

Janaedhee Maae 

||

Their families are 

saved; blessed are the 

mothers who gave 

birth to them.

ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 

(ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਮਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਂ ਸੋਭਾ ਖੱਟਦੀ ਹੈ।
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1179 28 hir hir nwmu 
iDAweIAY ijs 
nau ikrpw kry 
rjwie]3]

Har Har Naam 

Dhhiaaeeai Jis No 

Kirapaa Karae 

Rajaae ||3||

By His Will He grants 

His Grace; those who 

are so blessed, 

meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har. 

||3||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਉੱਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
1180 28 ijnI gurmuiK 

nwmu iDAwieAw  
ivchu Awpu 
gvwie]

Jinee Guramukh 

Naam Dhhiaaeiaa 

Vichahu Aap 

Gavaae ||

The Gurmukhs 

meditate on the 

Naam; they eradicate 

selfishness and conceit 

from within.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,

1181 28 Eie AMdrhu 
bwhrhu inrmly  
scy sic smwie]

Oue Andharahu 

Baaharahu 

Niramalae Sachae 

Sach Samaae ||

They are pure, 

inwardly and 

outwardly; they merge 

into the Truest of the 

True.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ 

ਕੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਲਕਤ 

ਨਾਲ ਭੀ ਵਰਤਣ-ਜਵਹਾਰ 

ਸੁਚੱਿਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ)।
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1182 28 nwnk Awey sy 
prvwxu hih ijn 
gurmqI hir 
iDAwie]4]5]3
8]

Naanak Aaeae Sae 

Paravaan Hehi Jin 

Guramathee Har 

Dhhiaae 

||4||5||38||

O Nanak, blessed is 

the coming of those 

who follow the Guru's 

Teachings and 

meditate on the Lord. 

||4||5||38||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਏ 

(ਿੂੰ ਮੇ) ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ ਕਬੂਲ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ॥੪॥੫॥੩੮॥

1183 28 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1184 28 hir Bgqw hir 
Dnu rwis hY gur 
pUiC krih 
vwpwru]

Har Bhagathaa Har 

Dhhan Raas Hai 

Gur Pooshh Karehi 

Vaapaar ||

The devotees of the 

Lord have the Wealth 

and Capital of the 

Lord; with Guru's 

Advice, they carry on 

their trade.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਪਾਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ 

ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਲੈ ਕੇ (ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ) ਵਣਿ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।
1185 28 hir nwmu 

slwhin sdw 
sdw vKru hir 
nwmu ADwru]

Har Naam 

Salaahan Sadhaa 

Sadhaa Vakhar 

Har Naam 

Adhhaar ||

They praise the Name 

of the Lord forever 

and ever. The Name of 

the Lord is their 

Merchandise and 

Support.

ਭਗਤ-ਿਨ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਵੱਖਰ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ।
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1186 28 guir pUrY hir 
nwmu idRVwieAw  
hir Bgqw Aqutu 
BMfwru]1]

Gur Poorai Har 

Naam 

Dhrirraaeiaa Har 

Bhagathaa Athutt 

Bhanddaar ||1||

The Perfect Guru has 

implanted the Name 

of the Lord into the 

Lord's devotees; it is 

an Inexhaustible 

Treasure. ||1||

ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਅਮੱੁਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ 

॥੧॥
1187 28 BweI ry iesu mn 

kau smJwie]

Bhaaee Rae Eis 

Man Ko 

Samajhaae ||

O Siblings of Destiny, 

instruct your minds in 

this way.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਆਪਣੇ) ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਾ (ਤੇ ਆਖ-)

1188 28 ey mn Awlsu 
ikAw krih  
gurmuiK nwmu 
iDAwie]1]rhwau
]

Eae Man Aalas 

Kiaa Karehi 

Guramukh Naam 

Dhhiaae ||1|| 

Rehaao ||

O mind, why are you 

so lazy? Become 

Gurmukh, and 

meditate on the 

Naam. ||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਜਕਉਂ ਆਲਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1189 28 hir Bgiq hir 
kw ipAwru hY jy 
gurmuiK kry 
bIcwru]

Har Bhagath Har 

Kaa Piaar Hai Jae 

Guramukh Karae 

Beechaar ||

Devotion to the Lord is 

love for the Lord. The 

Gurmukh reflects 

deeply and 

contemplates.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਵੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
1190 28 pwKMif Bgiq n 

hoveI duibDw bolu 
KuAwru]

Paakhandd 

Bhagath N Hovee 

Dhubidhhaa Bol 

Khuaar ||

Hypocrisy is not 

devotion-speaking 

words of duality leads 

only to misery.

ਪਰ ਪਖੂੰਡ ਕੀਜਤਆਂ ਭਗਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਖੂੰਡ ਦਾ 
ਬੋਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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1191 28 so jnu rlwieAw 
nw rlY ijsu 
AMqir ibbyk 
bIcwru]2]

(ibbyk) s`q As`q dw 
inrxw

So Jan Ralaaeiaa 

Naa Ralai Jis 

Anthar Bibaek 

Beechaar ||2||

Those humble beings 

who are filled with 

keen understanding 

and meditative 

contemplation-even 

though they 

intermingle with 

others, they remain 

distinct. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਖੋਟੇ 

ਖਰੇ ਦੇ) ਪਰਖਣ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਖੂੰਡੀਆਂ ਜਵਚ) ਰਲਾਇਆਂ 

ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੨॥

1192 28 so syvku hir 
AwKIAY jo hir 
rwKY auir Dwir]

So Saevak Har 

Aakheeai Jo Har 

Raakhai Our 

Dhhaar ||

Those who keep the 

Lord enshrined within 

their hearts are said to 

be the servants of the 

Lord.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਆਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
1193 28 mnu qnu saupy  

AwgY Dry haumY 
ivchu mwir]

Man Than Soupae 

Aagai Dhharae 

Houmai Vichahu 

Maar ||

Placing mind and body 

in offering before the 

Lord, they conquer 

and eradicate egotism 

from within.

ਿੇਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

1194 28 Dnu gurmuiK so 
prvwxu hY ij kdy  
n AwvY hwir]3]

Dhhan Guramukh 

So Paravaan Hai J 

Kadhae N Aavai 

Haar ||3||

Blessed and acclaimed 

is that Gurmukh, who 

shall never be 

defeated. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ) ਕਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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1195 28 krim imlY qw 
pweIAY ivxu 
krmY pwieAw n 
jwie]

Karam Milai Thaa 

Paaeeai Vin 

Karamai Paaeiaa N 

Jaae ||

Those who receive His 

Grace find Him. 

Without His Grace, He 

cannot be found.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲੇ ਤਾਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਮਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਹ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

1196 29 lK caurwsIh 
qrsdy ijsu myly  
so imlY hir 
Awie]

l`K Lakh Chouraaseeh 

Tharasadhae Jis 

Maelae So Milai 

Har Aae ||

The 8.4 million species 

of beings all yearn for 

the Lord. Those whom 

He unites, come to be 

united with the Lord.

ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ) 

ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹੀ ਿੀਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

1197 29 nwnk gurmuiK 
hir pwieAw sdw  
hir nwim 
smwie]4]6]39
]

Naanak Guramukh 

Har Paaeiaa 

Sadhaa Har Naam 

Samaae 

||4||6||39||

O Nanak, the Gurmukh 

finds the Lord, and 

remains forever 

absorbed in the Lord's 

Name. ||4||6||39||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬॥੩੯॥{28-29}

1198 29 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1199 29 suKswgru hir 
nwmu hY gurmuiK 
pwieAw jwie]

Sukh Saagar Har 

Naam Hai 

Guramukh Paaeiaa 

Jaae ||

The Name of the Lord 

is the Ocean of Peace; 

the Gurmukhs obtain 

it.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ।
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1200 29 An idnu nwmu 
iDAweIAY shjy 
nwim smwie]

Anadhin Naam 

Dhhiaaeeai 

Sehajae Naam 

Samaae ||

Meditating on the 

Naam, night and day, 

they are easily and 

intuitively absorbed in 

the Naam.

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1201 29 AMdru rcY hir 
sc isau rsnw 
hir gux 
gwie]1]

Andhar Rachai Har 

Sach Sio Rasanaa 

Har Gun Gaae 

||1||

Their inner beings are 

immersed in the True 

Lord; they sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||

ਿੀਭ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

ਜਹਰਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

1202 29 BweI ry jgu 
duKIAw dUjY Bwie]

j`gu Bhaaee Rae Jag 

Dhukheeaa 

Dhoojai Bhaae ||

O Siblings of Destiny, 

the world is in misery, 

engrossed in the love 

of duality.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਮਾਇਆ ਅਜਦਕ) ਹੋਰ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਿਗਤ 

ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

1203 29 gur srxweI suKu 
lhih An idnu 
nwmu 
iDAwie]1]rhwau
]

lh-ih Gur Saranaaee 

Sukh Lehehi 

Anadhin Naam 

Dhhiaae ||1|| 

Rehaao ||

In the Sanctuary of the 

Guru, peace is found, 

meditating on the 

Naam night and day. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਰ 

ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ; (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸੁਖ 

ਮਾਣੇਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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1204 29 swcy mYlu n 
lwgeI mnu 
inrmlu hir 
iDAwie]

Saachae Mail N 

Laagee Man 

Niramal Har 

Dhhiaae ||

The truthful ones are 

not stained by filth. 

Meditating on the 

Lord, their minds 

remain pure.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦੀ, (ਉਸ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ (ਜਸਮਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਭੀ) 
ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1205 29 gurmuiK sbdu 
pCwxIAY hir 
AMimRq nwim 
smwie]

Guramukh Sabadh 

Pashhaaneeai Har 

Anmrith Naam 

Samaae ||

The Gurmukhs realize 

the Word of the 

Shabad; they are 

immersed in the 

Ambrosial Nectar of 

the Lord's Name.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।(ਿੇਹੜਾ 
ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1206 29 gur igAwnu pRcMfu 
blwieAw  
AigAwnu AMDyrw 
jwie]2]

Gur Giaan 

Prachandd 

Balaaeiaa Agiaan 

Andhhaeraa Jaae 

||2||

The Guru has lit the 

brilliant light of 

spiritual wisdom, and 

the darkness of 

ignorance has been 

dispelled. ||2||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਗਆਨ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ 
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

1207 29 mnmuK mYly mlu 
Bry haumY iqRsnw 
ivkwru]

Manamukh Mailae 

Mal Bharae 

Houmai Thrisanaa 

Vikaar ||

The self-willed 

manmukhs are 

polluted. They are 

filled with the 

pollution of egotism, 

wickedness and desire.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਮਲੀਨ-ਮਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ 

ਜਲਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ 
ਰੋਗ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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1208 29 ibnu sbdY mYlu n 
auqrY mir jMmih 
hoie KuAwru]

Bin Sabadhai Mail 

N Outharai Mar 

Janmehi Hoe 

Khuaar ||

Without the Shabad, 

this pollution is not 

washed off; through 

the cycle of death and 

rebirth, they waste 

away in misery.

ਇਹ ਮੈਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, (ਸ਼ਬਦ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਿਨਮ-

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
1209 29 DwqurbwjI plic 

rhy nw aurvwru n 
pwru]3]

ipAwry b`cy nUM pRcwaux 
leI pweI DwqurbwjI 
s`cI nhIN huMdI, ieauN 
mwiekI bwzI s`cI nhIN

Dhhaathur Baajee 

Palach Rehae Naa 

Ouravaar N Paar 

||3||

Engrossed in this 

transitory drama, they 

are not at home in 

either this world or 

the next. ||3||

ਉਹ ਇਸ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਿਗਤ-ਖੇਡ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਉਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ॥੩॥

1210 29 gurmuiK jp qp 
sMjmI hir kY 
nwim ipAwru]

Guramukh Jap 

Thap Sanjamee 

Har Kai Naam 

Piaar ||

For the Gurmukh, the 

love of the Name of 

the Lord is chanting, 

deep meditation and 

self-discipline.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
1211 29 gurmuiK sdw 

iDAweIAY eyku 
nwmu krqwru]

Guramukh Sadhaa 

Dhhiaaeeai Eaek 

Naam Karathaar ||

The Gurmukh 

meditates forever on 

the Name of the One 

Creator Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਸਦਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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1212 29 nwnk nwmu 
iDAweIAY sBnw 
jIAw kw 
AwDwru]4]7]40
]

Naanak Naam 

Dhhiaaeeai 

Sabhanaa Jeeaa 

Kaa Aadhhaar 

||4||7||40||

O Nanak, meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord, the 

Support of all beings. 

||4||7||40||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਹੀ) ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ (ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥੪੦॥

1213 29 sRIrwgu mhlw 3] Sreeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1214 29 mnmuKu moih 
ivAwipAw bYrwgu 
audwsI n hoie]

Manamukh Mohi 

Viaapiaa Bairaag 

Oudhaasee N Hoe 

||

The self-willed 

manmukhs are 

engrossed in 

emotional 

attachment; they are 

not balanced or 

detached.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਨਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾਹ 

ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ।

1215 29 sbdu n cInY sdw 
duKu hir drgih  
piq Koie]

(cInY) jwnxw Sabadh N Cheenai 

Sadhaa Dhukh Har 

Dharagehi Path 

Khoe ||

They do not 

comprehend the Word 

of the Shabad. They 

suffer in pain forever, 

and lose their honor in 

the Court of the Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਜਵਚਾਰਦਾ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਦੱੁਖ (ਘੇਰੀ 
ਰੱਖਦਾ) ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਭੀ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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1216 29 haumY gurmuiK 
KoeIAY nwim rqy 
suKu hoie]1]

Houmai 

Guramukh 

Khoeeai Naam 

Rathae Sukh Hoe 

||1||

The Gurmukhs shed 

their ego; attuned to 

the Naam, they find 

peace. ||1||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

1217 29 myry mn Aih 
inis pUir rhI 
inq Awsw]

Maerae Man 

Ahinis Poor Rehee 

Nith Aasaa ||

O my mind, day and 

night, you are always 

full of wishful hopes.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਤਾਂ) 
ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਆਸ ਭਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

1218 29 sqguru syiv mohu 
prjlY Gr hI 
mwih 
audwsw]rhwau]

(pr-jlY)pr ivsyS 
krky jl jWdw hY

Sathagur Saev 

Mohu Parajalai 

Ghar Hee Maahi 

Oudhaasaa ||1|| 

Rehaao ||

Serve the True Guru, 

and your emotional 

attachment shall be 

totally burnt away; 

remain detached 

within the home of 

your heart. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਮਨ!) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰ (ਤਦੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ 

ਦਾ) ਮੋਹ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੜ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਹੀ) ਜਗਿਹਸਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ (ਮਾਇਆ 

ਤੋਂ) ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1219 29 gurmuiK krm 
kmwvY ibgsY hir 
bYrwgu AnMdu]

Guramukh Karam 

Kamaavai Bigasai 

Har Bairaag 

Anandh ||

The Gurmukhs do 

good deeds and 

blossom forth; 

balanced and 

detached in the Lord, 

they are in ecstasy.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ) ਕਰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਮ ਹੈ 

ਤੇ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਹੈ।
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1220 29 Aihinis Bgiq 
kry idnu rwqI  
haumY mwir 
incMdu]

(incMdu) icMqw rihq Ahinis Bhagath 

Karae Dhin 

Raathee Houmai 

Maar Nichandh ||

Night and day, they 

perform devotional 

worship, day and 

night; subduing their 

ego, they are carefree.

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

1221 29 vfYBwig 
siqsMgiq pweI  
hir pwieAw 
shij AnMdu]2]

Vaddai Bhaag 

Sathasangath 

Paaee Har Paaeiaa 

Sehaj Anandh 

||2||

By great good fortune, 

I found the Sat Sangat, 

the True 

Congregation; I have 

found the Lord, with 

intuitive ease and 

ecstasy. ||2||

ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ) ਸੁਖ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੨॥

1222 29 so swDU bYrwgI 
soeI ihrdY nwmu 
vswey]

So Saadhhoo 

Bairaagee Soee 

Hiradhai Naam 

Vasaaeae ||

That person is a Holy 

Saadhu, and a 

renouncer of the 

world, whose heart is 

filled with the Naam.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) ਸਾਧੂ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

1223 29 AMqir lwig n 
qwmsu mUly ivchu 
Awpu gvwey]

(AMqir) AMdr (qwmsu) 
qmo gux dI lwig[ 
(mUly) au~kw hI nhIN

Anthar Laag N 

Thaamas Moolae 

Vichahu Aap 

Gavaaeae ||

His inner being is not 

touched by anger or 

dark energies at all; he 

has lost his selfishness 

and conceit.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਕਾਲਖ ਕਦੇ ਭੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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1224 29 nwmu inDwnu 
sqgurU 
idKwilAw hir 
rsu pIAw 
AGwey]3]

(AGwey) iqRpq Naam Nidhhaan 

Sathaguroo 

Dhikhaaliaa Har 

Ras Peeaa 

Aghaaeae ||3||

The True Guru has 

revealed to him the 

Treasure of the Naam, 

the Name of the Lord; 

he drinks in the 

Sublime Essence of 

the Lord, and is 

satisfied. ||3||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
(ਉਸਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਰੱਿ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

1225 29 ijin iknY 
pwieAw 
swDsMgqI pUrY 
Bwig bYrwig]

swDsMgqIN Jin Kinai Paaeiaa 

Saadhhasangathee 

Poorai Bhaag 

Bairaag ||

Whoever has found it, 

has done so in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

Through perfect good 

fortune, such balanced 

detachment is 

attained.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਲੱਭਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਹੀ 
ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਲੱਭਾ ਹੈ।

1226 29 mnmuK iPrih n 
jwxih sqguru  
haumY AMdir 
lwig]

Manamukh Firehi 

N Jaanehi 

Sathagur Houmai 

Andhar Laag ||

The self-willed 

manmukhs wander 

around lost, but they 

do not know the True 

Guru. They are 

inwardly attached to 

egotism.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਬਾਹਰ 

ਿੂੰਗਲਾਂ ਅਜਦਕ ਜਵਚ) ਤੁਰੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ 

(ਦੀ ਵਜਡਆਈ) ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹਉਮੈ (ਦੀ ਮੈਲ) ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।
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1227 29 nwnk sbid rqy  
hir nwim rMgwey  
ibnu BY kyhI 
lwig]4]8]41]

Naanak Sabadh 

Rathae Har Naam 

Rangaaeae Bin 

Bhai Kaehee Laag 

||4||8||41||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Shabad are dyed in 

the Color of the Lord's 

Name. Without the 

Fear of God, how can 

they retain this Color? 

||4||8||41||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਗਏ ਹਨ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਪਰ 

ਪਾਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪੱਕਾ ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ 
ਚੜਹਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ) ਡਰ-

ਅਦਬ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਾਹ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦੀ ॥੪॥੮॥੪੧॥

1228 29 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1229 29 Gr hI saudw 
pweIAY AMqir 
sB vQu hoie]

(v`Qu) vsqUu Ghar Hee Soudhaa 

Paaeeai Anthar 

Sabh Vathh Hoe ||

Within the home of 

your own inner being, 

the merchandise is 

obtained. All 

commodities are 

within.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ) 

ਸਾਰਾ (ਉੱਤਮ) ਪਦਾਰਥ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ, 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) ਇਹ 

ਸੌਦਾ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ ਹੀ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

1230 29 iKnu iKnu nwmu 
smwlIAY gurmuiK 
pwvY koie]

Khin Khin Naam 

Samaaleeai 

Guramukh Paavai 

Koe ||

Each and every 

moment, dwell on the 

Naam, the Name of 

the Lord; the 

Gurmukhs obtain it.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਸੁਆਸ 

ਸੁਆਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ 
ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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1231 29 nwmu inDwnu AKutu 
hY vfBwig 
prwpiq hoie]1]

A-Ku`tu Naam Nidhhaan 

Akhutt Hai 

Vaddabhaag 

Paraapath Hoe 

||1||

The Treasure of the 

Naam is inexhaustible. 

By great good fortune, 

it is obtained. ||1||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ ਕਦੀ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ) 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ 

ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

1232 29 myry mn qij 
inMdw haumY 
AhMkwru]

AhM-kwru Maerae Man Thaj 

Nindhaa Houmai 

Ahankaar ||

O my mind, give up 

slander, egotism and 

arrogance.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨੀ 
ਛੱਡ ਦੇਹ, (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ।

1233 30 hir jIau sdw 
iDAwie qU  
gurmuiK 
eykMkwru]1]rhwau
]

Har Jeeo Sadhaa 

Dhhiaae Thoo 

Guramukh 

Eaekankaar ||1|| 

Rehaao ||

Become Gurmukh, and 

meditate forever on 

the Dear Lord, the One 

and Only Creator. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

1234 30 gurmuKw ky muK 
aujly gur sbdI 
bIcwir]

Guramukhaa Kae 

Mukh Oujalae Gur 

Sabadhee 

Beechaar ||

The faces of the 

Gurmukhs are radiant 

and bright; they 

reflect on the Word of 

the Guru's Shabad.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਉਹ (ਸਦਾ) 
ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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1235 30 hliq pliq suKu 
pwiedy jip jip 
irdY murwir]

(hliq) ieh lok 
(pliq) pRlok[ 
(murwir) pRmwqmw

Halath Palath Sukh 

Paaeidhae Jap Jap 

Ridhai Muraar ||

They obtain peace in 

this world and the 

next, chanting and 

meditating within 

their hearts on the 

Lord.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

1236 30 Gr hI ivic 
mhlu pwieAw  
gur sbdI 
vIcwir]2]

Ghar Hee Vich 

Mehal Paaeiaa 

Gur Sabadhee 

Veechaar ||2||

Within the home of 

their own inner being, 

they obtain the 

Mansion of the Lord's 

Presence, reflecting on 

the Guru's Shabad. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਨਵਾਸ-ਥਾਂ ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

1237 30 sqgur qy jo muh 
Pyrih mQy iqn 
kwly]

m`Qy Sathagur Thae Jo 

Muh Faerehi 

Mathhae Thin 

Kaalae ||

Those who turn their 

faces away from the 

True Guru shall have 

their faces blackened.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ 

ਭਵਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਜਭਿਸ਼ਟੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਿਟਕਾਰ ਹੀ 
ਪੈਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

1238 30 An idnu duK 
kmwvdy inq johy 
jm jwly]

(johy) aufIk c[j`wly Anadhin Dhukh 

Kamaavadhae Nith 

Johae Jam Jaalae 

||

Night and day, they 

suffer in pain; they see 

the noose of Death 

always hovering above 

them.

ਉਹ ਸਦਾ ਉਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਲ 

ਦੱੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਿਮ 

ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚ ਿਮ ਦੀ ਤੱਕ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
1239 30 supnY suKu n 

dyKnI bhu icMqw 
prjwly]3]

(pr-j`wly) ivSyS krky 
jLdy

Supanai Sukh N 

Dhaekhanee Bahu 

Chinthaa 

Parajaalae ||3||

Even in their dreams, 

they find no peace; 

they are consumed by 

the fires of intense 

anxiety. ||3||

ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ ਉਹ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾੜਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
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1240 30 sBnw kw dwqw 
eyku hY Awpy bKs 
kryie]

kry-ie Sabhanaa Kaa 

Dhaathaa Eaek Hai 

Aapae Bakhas 

Karaee ||

The One Lord is the 

Giver of all; He Himself 

bestows all blessings.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
1241 30 khxw ikCU n 

jwveI ijsu BwvY 
iqsu dyie]

dy-ie Kehanaa Kishhoo 

N Jaavee Jis 

Bhaavai This 

Dhaee ||

No one else has any 

say in this; He gives 

just as He pleases.

ਪਰ ਕੁਝ ਜਕਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ (ਜਕ ਮਨਮੁਖ ਜਕਉਂ 

ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਜਕਉਂ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ?) ਜਿਸ ਉੱਤੇ 

ਉਹ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

1242 30 nwnk gurmuiK 
pweIAY Awpy jwxY 
soie]4 ]9]42]

Naanak Guramukh 

Paaeeai Aapae 

Jaanai Soe 

||4||9||42||

O Nanak, the 

Gurmukhs obtain Him; 

He Himself knows 

Himself. ||4||9||42||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਉਸ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੯॥੪੨॥

1243 30 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1244 30 scw swihbu 
syvIAY scu 
vifAweI dyie]

Sachaa Saahib 

Saeveeai Sach 

Vaddiaaee Dhaee 

||

Serve your True Lord 

and Master, and you 

shall be blessed with 

true greatness.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿੇਹੜਾ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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1245 30 gur prswdI min 
vsY haumY dUir 
kryie]

Gur Parasaadhee 

Man Vasai Houmai 

Dhoor Karaee ||

By Guru's Grace, He 

abides in the mind, 

and egotism is driven 

out.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

1246 30 iehu mnu Dwvqu  
qw rhY jw Awpy 
ndir kryie]1]

(Dwvqu) dOVdw Eihu Man 

Dhhaavath Thaa 

Rehai Jaa Aapae 

Nadhar Karaee 

||1||

This wandering mind 

comes to rest, when 

the Lord casts His 

Glance of Grace. ||1||

(ਪਰ ਜਕਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਮੋਹਣੀ 
ਹੈ) ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਇਹ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪੱਛੇ) 

ਦੌੜਨੋਂ  ਹਟਦਾ ਹੈ ॥੧॥
1247 30 BweI ry gurmuiK 

hir nwmu 
iDAwie]

Bhaaee Rae 

Guramukh Har 

Naam Dhhiaae ||

O Siblings of Destiny, 

become Gurmukh, and 

meditate on the Name 

of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ।

1248 30 nwmu inDwnu sd 
min vsY mhlI 
pwvY 
Qwau]1]rhwau]

Naam Nidhhaan 

Sadh Man Vasai 

Mehalee Paavai 

Thhaao ||1|| 

Rehaao ||

The Treasure of the 

Naam abides forever 

within the mind, and 

one's place of rest is 

found in the Mansion 

of the Lord's Presence. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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1249 30 mnmuK mnu qnu 
AMDu hY iqs nau  
Taur n Twau]

n ies lok c (Taur) 
QW, n pRlok c (Twau) 
itkwxw

Manamukh Man 

Than Andhh Hai 

This No Thour N 

Thaao ||

The minds and bodies 

of the self-willed 

manmukhs are filled 

with darkness; they 

find no shelter, no 

place of rest.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭੀ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿਾ ਭੀ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਕੋਈ ਥਾਂ-ਜਥੱਤਾ 
ਸੱੁਝਦਾ ਨਹੀਂ।

1250 30 bhu jonI Baudw 
iPrY ijau suM\YN 
Gir kwau]

(BauNdw) Btkdw[ 
(suM\YN) suMny

Bahu Jonee 

Bhoudhaa Firai Jio 

Sunnjain Ghar 

Kaao ||

Through countless 

incarnations they 

wander lost, like crows 

in a deserted house.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ (ਜਕਤੋਂ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ) 
ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਸੁੂੰ ਞੇ ਘਰ ਜਵਚ ਕਾਂ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਥੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ)

1251 30 gurmqI Git 
cwnxw sbid 
imlY hir 
nwau]2]

Guramathee Ghatt 

Chaananaa 

Sabadh Milai Har 

Naao ||2||

Through the Guru's 

Teachings, the heart is 

illuminated. Through 

the Shabad, the Name 

of the Lord is received. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਚਾਨਣ (ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) (ਭਾਵ, ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ), ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
1252 30 qRY gux ibiKAw 

AMDu hY mwieAw 
moh gubwr]

(qRY gux) rjo qmo sqo[ 
(gubwr) hnyrw

Thrai Gun Bikhiaa 

Andhh Hai 

Maaeiaa Moh 

Gubaar ||

In the corruption of 

the three qualities, 

there is blindness; in 

attachment to Maya, 

there is darkness.

ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਹੇਠ ਿਗਤ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ 
(ਚੁਿੇਰੇ ਪਸਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)।
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1253 30 loBIAn kau 
syvdy piV vydw 
krih pukwr]

piV@[ (dUjw pwT: loBI 
An)

Lobhee An Ko 

Saevadhae Parr 

Vaedhaa Karai 

Pookaar ||

The greedy people 

serve others, instead 

of the Lord, although 

they loudly announce 

their reading of 

scriptures.

ਲੋਭ-ਗਿਸੇ ਿੀਵ (ਉਂਞ ਤਾਂ) ਵੇਦਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪੜਹ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦਾ) ਢੂੰ ਢੋਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, (ਪਰ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਹੋਰ 

ਦੀ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੀ) ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

1254 30 ibiKAw AMdir 
pic muey nw 
aurvwru n 
pwru]3]

Bikhiaa Andhar 

Pach Mueae Naa 

Ouravaar N Paar 

||3||

They are burnt to 

death by their own 

corruption; they are 

not at home, on either 

this shore or the one 

beyond. ||3||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੇ 

ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਨਾਹ ਉਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ॥੩॥

1255 30 mwieAw moih 
ivswirAw jgq 
ipqw pRiqpwil]

j`g-q[pRiqpwil: p`py 
pYr A`Dw rwrw, polwo bolo 
p`py nMU ishwrI nhIN 
lwauxI, p Riqpwil 
aucwrnw

Maaeiaa Mohi 

Visaariaa Jagath 

Pithaa Prathipaal 

||

In attachment to 

Maya, they have 

forgotten the Father, 

the Cherisher of the 

World.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਿਗਤ ਦੇ ਜਪਤਾ 
ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।

1256 30 bwJhu gurU Acyqu 
hY sB bDI 
jmkwil]

(Acyqu) igAwnhIn Baajhahu Guroo 

Achaeth Hai Sabh 

Badhhee Jamakaal 

||

Without the Guru, all 

are unconscious; they 

are held in bondage by 

the Messenger of 

Death.

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵ ਗ਼ਾਜਿਲ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜੀ ਹੋਈ) 

ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

(ਆਪਣੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿਕਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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1257 30 nwnk gurmiq 
aubry scw nwmu 
smwil]4]10]4
3]

Naanak Guramath 

Oubarae Sachaa 

Naam Samaal 

||4||10||43||

O Nanak, through the 

Guru's Teachings, you 

shall be saved, 

contemplating the 

True Name. 

||4||10||43||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਹੀ 
ਿੀਵ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧੦॥੪੩॥

1258 30 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1259 30 qRY gux mwieAw 
mohu hY gurmuiK  
cauQw pdu pwie]

Thrai Gun 

Maaeiaa Mohu 

Hai Guramukh 

Chouthhaa Padh 

Paae ||

The three qualities 

hold people in 

attachment to Maya. 

The Gurmukh attains 

the fourth state of 

higher consciousness.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ (ਪਸਰ ਜਰਹਾ) ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿੇ ਨੂੂੰ  ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

1260 30 kir ikrpw 
mylwieAnu hir 
nwmu visAw min 
Awie]

Kar Kirapaa 

Maelaaeian Har 

Naam Vasiaa Man 

Aae ||

Granting His Grace, 

God unites us with 

Himself. The Name of 

the Lord comes to 

abide within the mind.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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1261 30 poqY ijn kY puMnu 
hY iqn sqsMgiq 
mylwie]1]

(poqY) Kzwny Pothai Jin Kai 

Punn Hai Thin 

Sathasangath 

Maelaae ||1||

Those who have the 

treasure of goodness 

join the Sat Sangat, 

the True 

Congregation. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਨੇਕੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

1262 30 BweI ry gurmiq 
swic rhwau]

Bhaaee Rae 

Guramath Saach 

Rehaao ||

O Siblings of Destiny, 

follow the Guru's 

Teachings and dwell in 

truth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਹੁ।

1263 30 swco swcu 
kmwvxw swcY 
sbid 
imlwau]1]rhwau
]

Saacho Saach 

Kamaavanaa 

Saachai Sabadh 

Milaao ||1|| 

Rehaao ||

Practice truth, and 

only truth, and merge 

in the True Word of 

the Shabad. 

||1||Pause||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1264 30 ijnI nwmu 
pCwixAw iqn 
ivthu bil jwau]

(ivthu) au~qoN Jinee Naam 

Pashhaaniaa Thin 

Vittahu Bal Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who recognize 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ 

ਸਮਝੀ ਹੈ।

1265 30 Awpu Coif crxI 
lgw clw iqn kY 
Bwie]

l`gW c`lW Aap Shhodd 

Charanee Lagaa 

Chalaa Thin Kai 

Bhaae ||

Renouncing 

selfishness, I fall at 

their feet, and walk in 

harmony with His Will.

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਤਆਗ ਕੇ ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, 
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ।
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1266 30 lwhw hir hir 
nwmu imlY shjy 
nwim smwie]2]

Laahaa Har Har 

Naam Milai 

Sehajae Naam 

Samaae ||2||

Earning the Profit of 

the Name of the Lord, 

Har, Har, I am 

intuitively absorbed in 

the Naam. ||2||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (-ਰੂਪ) ਲਾਭ 

ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
1267 30 ibnu gur mhlu n 

pweIAY nwmu n 
prwpiq hoie]

Bin Gur Mehal N 

Paaeeai Naam N 

Paraapath Hoe ||

Without the Guru, the 

Mansion of the Lord's 

Presence is not found, 

and the Naam is not 

obtained.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

1268 30 AYsw sqguru loiV 
lhu ijdU pweIAY 
scu soie]

(loiV) l`B lvo[ ij`dU Aisaa Sathagur 

Lorr Lahu Jidhoo 

Paaeeai Sach Soe 

||

Seek and find such a 

True Guru, who shall 

lead you to the True 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਅਿੇਹਾ ਗੁਰੂ 

ਲੱਭ ਲੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਪਏ।

1269 30 Asur sMGwrY suiK 
vsY jo iqsu BwvY 
su hoie]3]

(A-sur) ivkwr Aogux[ 
(sMGwrY) nws kry

Asur Sanghaarai 

Sukh Vasai Jo This 

Bhaavai S Hoe 

||3||

Destroy your evil 

passions, and you shall 

dwell in peace. 

Whatever pleases the 

Lord comes to pass. 

||3||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਕਾਮਾਜਦਕ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਉਸਨੂੂੰ  ਜਨਸਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਿੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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1270 30 jyhw siqguru kir 
jwixAw qyho jyhw 
suKu hoie]

Jaehaa Sathagur 

Kar Jaaniaa 

Thaeho Jaehaa 

Sukh Hoe ||

As one knows the True 

Guru, so is the peace 

obtained.

ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਸਰਧਾ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਕਸੇ 

ਨੇ ਸਮਜਝਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
1271 30 eyhu shsw mUly 

nwhI Bwau lwey 
jnu koie]

Eaehu Sehasaa 

Moolae Naahee 

Bhaao Laaeae Jan 

Koe ||

There is no doubt at 

all about this, but 

those who love Him 

are very rare.

ਇਸ ਜਵਚ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਸ਼ੱਕ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰ ਕੇ 

ਦੇਖ ਲਵੇ।) (ਜਕਉਂਜਕ)

1272 30 nwnk eyk joiq 
duie mUrqI sbid 
imlwvw 
hoie]4]11]44]

Naanak Eaek Joth 

Dhue Moorathee 

Sabadh Milaavaa 

Hoe 

||4||11||44||

O Nanak, the One 

Light has two forms; 

through the Shabad, 

union is attained. 

||4||11||44||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਜਸੱਖ ਦਾ 
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਜਸੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ) ਿੋਜਤ 

ਇੱਕ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ 
ਦੋ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੧੧॥੪੪॥

1273 31 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1274 31 AMimRqu Coif  
ibiKAw loBwxy  
syvw krih 
ivfwxI]

pRmwqmw ibnw (ivfwxI) 
dUjy dI

Anmrith Shhodd 

Bikhiaa Lobhaanae 

Saevaa Karehi 

Viddaanee ||

Discarding the 

Ambrosial Nectar, 

they greedily grab the 

poison; they serve 

others, instead of the 

Lord.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਛੱਡ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਤੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਦੀ (ਸੇਵਾ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ) ਕਰਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ।
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1275 31 Awpxw Drmu 
gvwvih bUJih 
nwhI An idnu 
duiK ivhwxI]

(ivhwxI) bqIq krnw Aapanaa Dhharam 

Gavaavehi 

Boojhehi Naahee 

Anadhin Dhukh 

Vihaanee ||

They lose their faith, 

they have no 

understanding; night 

and day, they suffer in 

pain.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ) ਆਪਣਾ 
(ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ) ਫ਼ਰਜ਼ 

ਭੁਲਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ (ਪਰ) 

ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਉਮਰ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੱੁਖ ਜਵਚ 

ਬੀਤਦੀ ਹੈ।
1276 31 mnmuK AMDu n 

cyqhI fUib muey  
ibnu pwxI]1]

Manamukh Andhh 

N Chaethehee 

Ddoob Mueae Bin 

Paanee ||1||

The blind, self-willed 

manmukhs do not 

even think of the Lord; 

they are drowned to 

death without water. 

||1||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  
ਹੋਏ ਮਨਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਡੱੁਬ ਮਰਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਗ਼ਲਤਾਨ 

ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਾਪਤ ਭੀ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ॥੧॥

1277 31 mn ry sdw Bjhu  
hir srxweI]

Bjhu: polw bolo Man Rae Sadhaa 

Bhajahu Har 

Saranaaee ||

O mind, vibrate and 

meditate forever on 

the Lord; seek the 

Protection of His 

Sanctuary.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਹੁ।

1278 31 gur kw sbdu 
AMqir vsY qw 
hir ivsir n 
jweI]1]rhwau]

Gur Kaa Sabadh 

Anthar Vasai Thaa 

Har Visar N Jaaee 

||1|| Rehaao ||

If the Word of the 

Guru's Shabad abides 

deep within, then you 

shall not forget the 

Lord. ||1||Pause||

(ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ, 

ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚੋਂ) ਨਹੀਂ ਜਵਸਰਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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1279 31 iehu srIru  
mwieAw kw 
puqlw ivic 
haumY dustI 
pweI]

(dustI) nIcqw[ 
puqlw: polw bolo

Eihu Sareer 

Maaeiaa Kaa 

Puthalaa Vich 

Houmai Dhusattee 

Paaee ||

This body is the 

puppet of Maya. The 

evil of egotism is 

within it.

ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਨਮੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਹਉਮੈ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੈੜ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
1280 31 Awvxu jwxw 

jMmxu mrxw  
mnmuiK piq 
gvweI]

Aavan Jaanaa 

Janman Maranaa 

Manamukh Path 

Gavaaee ||

Coming and going 

through birth and 

death, the self-willed 

manmukhs lose their 

honor.

ਉਸ ਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣਾ 
ਿਾਣਾ ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਨਾ ਸਦਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਨੇ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਭੀ ਗਵਾ ਲਈ।

1281 31 sqguru syiv sdw 
suKu pwieAw joqI 
joiq imlweI]2]

Sathagur Saev 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Jothee 

Joth Milaaee ||2||

Serving the True Guru, 

eternal peace is 

obtained, and one's 

light merges into the 

Light. ||2||

ਜਿਸ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ, ਉਸ ਦੀ 
ਿੋਜਤ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

1282 31 sqgur kI syvw 
Aiq suKwlI jo 
ieCy so Plu pwey]

Sathagur Kee 

Saevaa Ath 

Sukhaalee Jo 

Eishhae So Fal 

Paaeae ||

Serving the True Guru 

brings a deep and 

profound peace, and 

one's desires are 

fulfilled.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ (ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਿ ੋ

ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਿਲ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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1283 31 jqu squ qpu 
pivqu srIrw  
hir hir mMin 
vswey]

Jath Sath Thap 

Pavith Sareeraa 

Har Har Mann 

Vasaaeae ||

Abstinence, 

truthfulness and self-

discipline are 

obtained, and the 

body is purified; the 

Lord, Har, Har, comes 

to dwell within the 

mind.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਿਤ 

ਸਤ ਤਪ (ਦਾ ਮੂਲ) ਹੈ, 

(ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ) ਸਰੀਰ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

1284 31 sdw AnMid rhY 
idnu rwqI imil 
pRIqm suKu 
pwey]3]

Sadhaa Anandh 

Rehai Dhin 

Raathee Mil 

Preetham Sukh 

Paaeae ||3||

Such a person remains 

blissful forever, day 

and night. Meeting the 

Beloved, peace is 

found. ||3||

ਗੁਰਮੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਅਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

1285 31 jo sqgur kI 
srxwgqI hau 
iqn kY bil 
jwau]

Jo Sathagur Kee 

Saranaagathee Ho 

Thin Kai Bal Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who seek the 

Sanctuary of the True 

Guru.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

1286 31 dir scY scI 
vifAweI shjy 
sic smwau]

Dhar Sachai 

Sachee Vaddiaaee 

Sehajae Sach 

Samaao ||

In the Court of the 

True One, they are 

blessed with true 

greatness; they are 

intuitively absorbed 

into the True Lord.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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1287 31 nwnk ndrI 
pweIAY gurmuiK 
myil 
imlwau]4]12]4
5]

Naanak Nadharee 

Paaeeai 

Guramukh Mael 

Milaao 

||4||12||45||

O Nanak, by His 

Glance of Grace He is 

found; the Gurmukh is 

united in His Union. 

||4||12||45||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੨॥੪੫॥

1288 31 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1289 31 mnmuK krm 
kmwvxy ijau 
dohwgix qin 
sIgwru]

(dohwgix) Cu`tV[ 
kmwvxy: vwvw BrvW 
bolo, vwvy nUM mMmw n bolo

Manamukh Karam 

Kamaavanae Jio 

Dhohaagan Than 

Seegaar ||

The self-willed 

manmukh performs 

religious rituals, like 

the unwanted bride 

decorating her body.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ (ਧਾਰਜਮਕ) 

ਕੂੰਮ ਕਮਾਣੇ ਇਉਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 
ਕੋਈ ਛੱੁਟੜ ਇਸਤਿੀ (ਆਪਣੇ) 
ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

1290 31 syjY kMqu n 
AwveI inq inq 
hoie KuAwru]

(KuAwru) duKI, bypq Saejai Kanth N 

Aavee Nith Nith 

Hoe Khuaar ||

Her Husband Lord 

does not come to her 

bed; day after day, she 

grows more and more 

miserable.

ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ (ਉਸ ਦੀ) ਸੇਿ 

ਉਤੇ (ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 

ਜਵਅਰਥ ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰ ਕੇ) 

ਸਦਾ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

1291 31 ipr kw mhlu n 
pwveI nw dIsY 
Gru bwru]1]

Pir Kaa Mehal N 

Paavee Naa 

Dheesai Ghar Baar 

||1||

She does not attain 

the Mansion of His 

Presence; she does 

not find the door to 

His House. ||1||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਖਾਏ ਦੇ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮਾਂ 
ਨਾਲ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਨਹੀਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰ-ਘਰ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ॥੧॥
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1292 31 BweI ry iek min  
nwmu iDAwie]

Bhaaee Rae Eik 

Man Naam 

Dhhiaae ||

O Siblings of Destiny, 

meditate on the Naam 

with one-pointed 

mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਕਾਗਿ-ਮਨ ਹੋ ਕੇ 

ਪਰਾਮਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ।

1293 31 sMqw sMgiq imil 
rhY jip rwm 
nwmu suKu 
pwie]1]rhwau]

Santhaa Sangath 

Mil Rehai Jap 

Raam Naam Sukh 

Paae ||1|| 

Rehaao ||

Remain united with 

the Society of the 

Saints; chant the 

Name of the Lord, and 

find peace. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1294 31 gurmuiK sdw 
sohwgxI ipru 
rwiKAw aur 
Dwir]

Guramukh Sadhaa 

Sohaaganee Pir 

Raakhiaa Our 

Dhhaar ||

The Gurmukh is the 

happy and pure soul-

bride forever. She 

keeps her Husband 

Lord enshrined within 

her heart.

ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਸੁਹਾਗਣਾਂ (ਵਾਂਗ) 

ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ।

1295 31 imTw bolih iniv 
clih syjY rvY 
Bqwru]

Mithaa Bolehi Niv 

Chalehi Saejai 

Ravai Bhathaar ||

Her speech is sweet, 

and her way of life is 

humble. She enjoys 

the Bed of her 

Husband Lord.

ਉਹ (ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ) ਜਮੱਠੇ ਬੋਲ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਨਊਂ ਕੇ ਤੁਰਦੇ 

ਹਨ (ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ), ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-

ਸੇਿ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
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1296 31 soBwvMqI sohwgxI  
ijn gur kw hyqu 
Apwru]2]

(hyqu) pRym Sobhaavanthee 

Sohaaganee Jin 

Gur Kaa Haeth 

Apaar ||2||

The happy and pure 

soul-bride is noble; 

she has infinite love 

for the Guru. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਅਤੱੁਟ ਜਪਆਰ (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ) ਉਹ 

ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੋਭਾ ਖੱਟੀ ਹੈ ॥੨॥

1297 31 pUrY Bwig sqguru 
imlY jw BwgY kw 
audau hoie]

(audau) jwgxw pRgtxw Poorai Bhaag 

Sathagur Milai Jaa 

Bhaagai Kaa 

Oudho Hoe ||

By perfect good 

fortune, one meets 

the True Guru, when 

one's destiny is 

awakened.

ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਭਾਗ 

ਿਾਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

1298 31 AMqrhu duKu BRmu 
ktIAY suKu 
prwpiq hoie]

Antharahu Dhukh 

Bhram Katteeai 

Sukh Paraapath 

Hoe ||

Suffering and doubt 

are cut out from 

within, and peace is 

obtained.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਣ ਨਾਲ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚੋਂ ਦੱੁਖ ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

1299 31 gur kY BwxY jo 
clY duKu n pwvY 
koie]3]

Gur Kai Bhaanai Jo 

Chalai Dhukh N 

Paavai Koe ||3||

One who walks in 

harmony with the 

Guru's Will shall not 

suffer in pain. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੱੁਖ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ॥੩॥

1300 31 gur ky Bwxy ivic 
AMimRqu hY shjy 
pwvY koie]

Gur Kae Bhaanae 

Vich Anmrith Hai 

Sehajae Paavai 

Koe ||

The Amrit, the 

Ambrosial Nectar, is in 

the Guru's Will. With 

intuitive ease, it is 

obtained.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੈ (ਿੇਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਪੀਂਦਾ ਹੈ।
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1301 31 ijnw prwpiq 
iqn pIAw haumY 
ivchu Koie]

Jinaa Paraapath 

Thin Peeaa 

Houmai Vichahu 

Khoe ||

Those who are 

destined to have it, 

drink it in; their 

egotism is eradicated 

from within.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਲੱਭ ਜਪਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪੀਤਾ।

1302 31 nwnk gurmuiK 
nwmu iDAweIAY  
sic imlwvw 
hoie]4]13]46]

Naanak Guramukh 

Naam Dhhiaaeeai 

Sach Milaavaa Hoe 

||4||13||46||

O Nanak, the Gurmukh 

meditates on the 

Naam, and is united 

with the True Lord. 

||4||13||46||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਮੇਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੩॥੪੬॥

1303 31 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1304 31 jw ipru jwxY 
Awpxw qnu mnu 
AgY Dryie]

Dry-ie Jaa Pir Jaanai 

Aapanaa Than 

Man Agai 

Dhharaee ||

If you know that He is 

your Husband Lord, 

offer your body and 

mind to Him.

ਿਦੋਂ (ਕੋਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਯਾਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ) ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ 

ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨਾ 
ਛੱਡ ਦੇਂਦੀ ਹੈ) ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ 

ਭੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ 
ਹਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।
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1305 31 sohwgxI krm 
kmwvdIAw syeI 
krm kryie]

Sohaaganee 

Karam 

Kamaavadheeaa 

Saeee Karam 

Karaee ||

Behave like the happy 

and pure soul-bride.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਹੀ ਉੱਦਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਿ ੋਭਗਤ-ਿਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।

1306 31 shjy swic 
imlwvVw swcu 
vfweI dyie]1]

Sehajae Saach 

Milaavarraa Saach 

Vaddaaee Dhaee 

||1||

With intuitive ease, 

you shall merge with 

the True Lord, and He 

shall bless you with 

true greatness. ||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕਣ ਕਰਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ) ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

1307 31 BweI ry gur ibnu  
Bgiq n hoie]

Bhaaee Rae Gur 

Bin Bhagath N Hoe 

||

O Siblings of Destiny, 

without the Guru, 

there is no devotional 

worship.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

1308 31 ibnu gur Bgiq 
n pweIAY jy locY 
sBu 
koie]1]rhwau]

Bin Gur Bhagath N 

Paaeeai Jae Lochai 

Sabh Koe ||1|| 

Rehaao ||

Without the Guru, 

devotion is not 

obtained, even though 

everyone may long for 

it. ||1||Pause||

ਿ ੇਹਰੇਕ ਿੀਵ ਭੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਤਾਂਘ ਕਰੇ, 

ਤਾਂ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਭਗਤੀ (ਦੀ ਦਾਜਤ) ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1309 31 lK caurwsIh 
Pyru pieAw  
kwmix dUjY Bwie]

p-ieAw: p`py ishwrI 
nhIN, mukqw bolo, ipAw 
nw bolo

Lakh Chouraaseeh 

Faer Paeiaa 

Kaaman Dhoojai 

Bhaae ||

The soul-bride in love 

with duality goes 

around the wheel of 

reincarnation, through 

8.4 million 

incarnations.

ਪਰ ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੌਰਾਸੀ 
ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਭੁਗਤਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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1310 31 ibnu gur nId n 
AwveI duKI rYix 
ivhwie]

Bin Gur Needh N 

Aavee Dhukhee 

Rain Vihaae ||

Without the Guru, she 

finds no sleep, and she 

passes her life-night in 

pain.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ 
ਹੈ।

1311 31 ibnu sbdY ipru n 
pweIAY ibrQw 
jnmu gvwie]2]

Bin Sabadhai Pir N 

Paaeeai Birathhaa 

Janam Gavaae 

||2||

Without the Shabad, 

she does not find her 

Husband Lord, and her 

life wastes away in 

vain. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ (ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜ਼ਾਇਆ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
1312 32 hau hau krqI  

jgu iPrI nw Dnu 
sMpY nwil]

Ho Ho Karathee 

Jag Firee Naa 

Dhhan Sanpai Naal 

||

Practicing egotism, 

selfishness and 

conceit, she wanders 

around the world, but 

her wealth and 

property will not go 

with her.

(ਲੁਕਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ) ਮਮਤਾ-
ਿਲ ਜਵਚ ਿਸੀ ਹੋਈ (ਸਾਰਾ) 
ਿਗਤ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਭਾਲਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 

(ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ) ਧਨ ਪਦਾਰਥ 

ਜਕਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

1313 32 AMDI nwmu n 
cyqeI sB bwDI 
jmkwil]

(bwDI) swVI hoeI Andhhee Naam N 

Chaethee Sabh 

Baadhhee 

Jamakaal ||

The spiritually blind do 

not even think of the 

Naam; they are all 

bound and gagged by 

the Messenger of 

Death.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ੀ 
ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੀ 
(ਜਸਮਰਨ-ਹੀਨ ਲੁਕਾਈ ਨੂੂੰ ) 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਬੂੰ ਜਨਹ ਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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1314 32 sqguir imilAY 
Dnu pwieAw hir 
nwmw irdY 
smwil]3]

Sathagur Miliai 

Dhhan Paaeiaa 

Har Naamaa 

Ridhai Samaal 

||3||

Meeting the True 

Guru, the wealth is 

obtained, 

contemplating the 

Name of the Lord in 

the heart. ||3||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਹਰੀ-
ਨਾਮ-ਧਨ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਿੀਵ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
1315 32 nwim rqy sy 

inrmly gur kY 
shij suBwie]

(suBwie) sRySt pRym nwl Naam Rathae Sae 

Niramalae Gur Kai 

Sehaj Subhaae ||

Those who are 

attuned to the Naam 

are immaculate and 

pure; through the 

Guru, they obtain 

intuitive peace and 

poise.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ (-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਜਵਤਿ (ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ) ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

1316 32 mnu qnu rwqw rMg 
isau rsnw rsn 
rswie]

Man Than Raathaa 

Rang Sio Rasanaa 

Rasan Rasaae ||

Their minds and 

bodies are dyed in the 

Color of the Lord's 

Love, and their 

tongues savor His 

Sublime Essence.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਿੀਭ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਰਸੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

1317 32 nwnk rMgu n 
auqrY jo hir Duir 
CoifAw 
lwie]4]14]47
]

au~qrY Naanak Rang N 

Outharai Jo Har 

Dhhur Shhoddiaa 

Laae 

||4||14||47||

O Nanak, that Primal 

Color which the Lord 

has applied, shall 

never fade away. 

||4||14||47||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੁਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਨਾਮ ਰੂੰਗ ਚਾੜਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੂੰਗ ਕਦੇ 

ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ 
॥੪॥੧੪॥੪੭॥{31-32}
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1318 32 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1319 32 gurmuiK ikRpw 
kry Bgiq kIjY  
ibnu gur Bgiq 
n hoeI]

Guramukh Kirapaa 

Karae Bhagath 

Keejai Bin Gur 

Bhagath N Hoee ||

By His Grace one 

becomes Gurmukh, 

worshipping the Lord 

with devotion. 

Without the Guru 

there is no devotional 

worship.

ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਿੀਵ ਉੱਤੇ) ਜਕਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ 
(ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

1320 32 AwpY Awpu imlwey 
bUJY qw inrmlu 
hovY soeI]

Aapai Aap 

Milaaeae Boojhai 

Thaa Niramal 

Hovai Soee ||

Those whom He unites 

with Himself, 

understand and 

become pure.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਦੇ) ਆਪੇ ਜਵਚ ਿੋੜ ਦੇਵੇ 
ਤੇ (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਲਏ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਪਜਵਤਿ (ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ) 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1321 32 hir jIau swcw  
swcI bwxI sbid 
imlwvw hoeI]1]

Har Jeeo Saachaa 

Saachee Baanee 

Sabadh Milaavaa 

Hoee ||1||

The Dear Lord is True, 

and True is the Word 

of His Bani. Through 

the Shabad, we merge 

with Him. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵੀ ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ, ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

1322 32 BweI ry Bgiq 
hIxu kwhy jig 
AwieAw]

Bhaaee Rae 

Bhagathiheen 

Kaahae Jag Aaeiaa 

||

O Siblings of Destiny: 

those who lack 

devotion-why have 

they even bothered to 

come into the world?

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ ਜਰਹਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ 

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
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1323 32 pUry gur kI syv  
n kInI ibrQw 
jnmu 
gvwieAw]1]rhw
au]

Poorae Gur Kee 

Saev N Keenee 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

They do not serve the 

Perfect Guru; they 

waste away their lives 

in vain. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ 
ਜਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1324 32 Awpy jgjIvnu 
suKdwqw Awpy 
bKis imlwey]

j`gjIvnu Aapae Jagajeevan 

Sukhadhaathaa 

Aapae Bakhas 

Milaaeae ||

The Lord Himself, the 

Life of the World, is 

the Giver of Peace. He 

Himself forgives, and 

unites with Himself.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ ਦੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ।
1325 32 jIA jMq ey 

ikAw vycwry  
ikAw ko AwiK 
suxwey]

Jeea Janth Eae 

Kiaa Vaechaarae 

Kiaa Ko Aakh 

Sunaaeae ||

So what about all 

these poor beings and 

creatures? What can 

anyone say?

(ਿੇ ਉਹ ਆਪ ਜਮਹਰ ਨਾਹ 

ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਵਾਸਤੇ) ਜਵਚਾਰੇ ਿੀਵ 

ਜਬਲਕੁਲ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। 
(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਨਾਹ ਕੋਈ ਿੀਵ (ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ) ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1326 32 gurmuiK Awpy 

dyie vfweI Awpy 
syv krwey]2]

Guramukh Aapae 

Dhaee Vaddaaee 

Aapae Saev 

Karaaeae ||2||

He Himself blesses the 

Gurmukh with glory. 

He Himself enjoins us 

to His Service. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ) 
ਵਜਡਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥
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1327 32 dyiK kutMbu moih 
loBwxw clidAw  
nwil n jweI]

Dhaekh Kuttanb 

Mohi Lobhaanaa 

Chaladhiaa Naal N 

Jaaee ||

Gazing upon their 

families, people are 

lured and trapped by 

emotional 

attachment, but none 

will go along with 

them in the end.

ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰ ਪਰਵਾਰ ਦਾ 
ਕੋਈ ਸਾਥੀ) ਿਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰਨ 

ਵੇਲੇ ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

1328 32 sqguru syiv gux 
inDwnu pwieAw  
iqs dI kIm n 
pweI]

(kIm) kImq Sathagur Saev Gun 

Nidhhaan Paaeiaa 

This Dhee Keem N 

Paaee ||

Serving the True Guru, 

one finds the Lord, the 

Treasure of 

Excellence. His Value 

cannot be estimated.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਦੀ (ਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਦੀ) 
ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।

1329 32 hir pRBu sKw 
mIqu pRBu myrw  
AMqy hoie 
sKweI]3]

Har Prabh Sakhaa 

Meeth Prabh 

Maeraa Anthae 

Hoe Sakhaaee 

||3||

The Lord God is my 

Friend and 

Companion. God shall 

be my Helper and 

Support in the end. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਦੋਸਤ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਮੱਤਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਭੀ 
ਉਸਦਾ ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥

1330 32 AwpxY min iciq 
khY khwey ibnu 
gur Awpu n 
jweI]

(Awpu) hMkwr Aapanai Man 

Chith Kehai 

Kehaaeae Bin Gur 

Aap N Jaaee ||

Within your conscious 

mind, you may say 

anything, but without 

the Guru, selfishness is 

not removed.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਿੀਵ ਜਪਆ ਆਖੇ, 

ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਭੀ ਅਖਵਾਏ (ਜਕ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ) ਪਰ ਇਹ ਹਉਮੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
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1331 32 hir jIau dwqw 
Bgiq vClu hY  
kir ikrpw mMin 
vsweI]

(v`Clu) ipAwrw Har Jeeo Dhaathaa 

Bhagath Vashhal 

Hai Kar Kirapaa 

Mann Vasaaee ||

The Dear Lord is the 

Giver, the Lover of His 

devotees. By His 

Grace, He comes to 

dwell in the mind.

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਿੀਵ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।
1332 32 nwnk soBw suriq 

dyie pRBu Awpy  
gurmuiK dy 
vifAweI]4]15
]48]

Awpy: dyl@I dIvw hY, 
ArQ krx vyly quk 
iv`c ieauN vrqxw, 
nwnk. soBw suriq dyie 
pRBu Awpy, Awpy gurmuiK 
dy vifAweI

Naanak Sobhaa 

Surath Dhaee 

Prabh Aapae 

Guramukh Dhae 

Vaddiaaee 

||4||15||48||

O Nanak, by His Grace, 

He bestows 

enlightened 

awareness; God 

Himself blesses the 

Gurmukh with glorious 

greatness. 

||4||15||48||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ) ਸੁਰਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਭਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ 
ਕੇ (ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੫॥੪੮॥

1333 32 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1334 32 Dnu jnnI ijin 
jwieAw DMnu 
ipqw prDwnu]

(jnnI) mwqw Dhhan Jananee Jin 

Jaaeiaa Dhhann 

Pithaa 

Paradhhaan ||

Blessed is the mother 

who gave birth; 

blessed and respected 

is the father of one 

who serves the True 

Guru and finds peace.

ਉਹ ਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੇ (ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ ) ਿਨਮ ਜਦੱਤਾ, 
(ਗੁਰੂ ਦਾ) ਜਪਤਾ ਭੀ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ (ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਿਾਤੀ 
ਜਵਚ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ।
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1335 32 sqguru syiv suKu 
pwieAw ivchu 
gieAw gumwnu]

g-ieAw Sathagur Saev 

Sukh Paaeiaa 

Vichahu Gaeiaa 

Gumaan ||

His arrogant pride is 

banished from within.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਲਆਂ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

1336 32 dir syvin sMq 
jn KVy pwiein 
guxI inDwnu]1]

Dhar Saevan Santh 

Jan Kharrae 

Paaein Gunee 

Nidhhaan ||1||

Standing at the Lord's 

Door, the humble 

Saints serve Him; they 

find the Treasure of 

Excellence. ||1||

(ਿੇਹੜੇ) ਸੂੰਤ ਿਨ (ਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਦਰ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

1337 32 myry mn gurmuiK  
iDAwie hir 
soie]

Maerae Man Gur 

Mukh Dhhiaae Har 

Soe ||

O my mind, become 

Gurmukh, and 

meditate on the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ।

1338 32 gur kw sbdu 
min vsY mnu qnu 
inrmlu 
hoie]1]rhwau]

Gur Kaa Sabadh 

Man Vasai Man 

Than Niramal Hoe 

||1|| Rehaao ||

The Word of the 

Guru's Shabad abides 

within the mind, and 

the body and mind 

become pure. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1339 32 kir ikrpw Gir 
AwieAw Awpy 
imilAw Awie]

Kar Kirapaa Ghar 

Aaeiaa Aapae 

Miliaa Aae ||

By His Grace, He has 

come into my home; 

He Himself has come 

to meet me.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਆ ਪਿਗਟਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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1340 32 gur sbdI 
swlwhIAY rMgy 
shij suBwie]

Gur Sabadhee 

Saalaaheeai 

Rangae Sehaj 

Subhaae ||

Singing His Praises 

through the Shabads 

of the Guru, we are 

dyed in His Color with 

intuitive ease.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਤੇ (ਆਪਣੇ) 
ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰੂੰਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

1341 32 scY sic 
smwieAw imil 
rhY n ivCuiV 
jwie]2]

Sachai Sach 

Samaaeiaa Mil 

Rehai N Vishhurr 

Jaae ||2||

Becoming truthful, we 

merge with the True 

One; remaining 

blended with Him, we 

shall never be 

separated again. ||2||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ 

ਜਵੱਛੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ॥੨॥

1342 32 jo ikCu krxw su 
kir rihAw  
Avru n krxw 
jwie]

Jo Kishh Karanaa S 

Kar Rehiaa Avar N 

Karanaa Jaae ||

Whatever is to be 

done, the Lord is 

doing. No one else can 

do anything.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹ 

ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ 

ਿੀਵ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ, 

ਇਸ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਉਲੂੰ ਘਣ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿੋ 
ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਤੋਂ ਉਲਟ) ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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1343 32 icrI ivCuMny 
myilAnu sqgur 
pMnY pwie]

(icrI) icrW dy (ivCuMny) 
iv`CuVy[ (pMnY) lV lw ky

Chiree Vishhunnae 

Maelian Sathagur 

Pannai Paae ||

Those separated from 

Him for so long are 

reunited with Him 

once again by the True 

Guru, who takes them 

into His Own Account.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਚਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੈ।

1344 32 Awpy kwr 
krwiesI Avru  
n krxw 
jwie]3]

Aapae Kaar 

Karaaeisee Avar N 

Karanaa Jaae ||3||

He Himself assigns all 

to their tasks; nothing 

else can be done. 

||3||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਵਾਲੀ) ਕਾਰ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 

ਨਹੀਂ ਤੁਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੩॥

1345 32 mnu qnu rqw rMg 
isau haumY qij 
ivkwr]

Man Than Rathaa 

Rang Sio Houmai 

Thaj Vikaar ||

One whose mind and 

body are imbued with 

the Lord's Love gives 

up egotism and 

corruption.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ) 
ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ (ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
1346 32 Aih inis ihrdY 

riv rhY inrBau 
nwmu inrMkwr]

Ahinis Hiradhai 

Rav Rehai Nirabho 

Naam Nirankaar ||

Day and night, the 

Name of the One Lord, 

the Fearless and 

Formless One, dwells 

within the heart.

(ਿੇ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਤਾਂ) ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਰਭੈਤਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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1347 32 nwnk Awip 
imlwieAnu pUrY 
sbid 
Apwr]4]16]4
9]

Naanak Aap 

Milaaeian Poorai 

Sabadh Apaar 

||4||16||49||

O Nanak, He blends us 

with Himself, through 

the Perfect, Infinite 

Word of His Shabad. 

||4||16||49||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬੇਅੂੰ ਤ ਪੂਰਨ-ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ 

॥੪॥੧੬॥੪੯॥

1348 32 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1349 32 goivdu guxI 
inDwnu hY AMqu n 
pwieAw jwie]

Govidh Gunee 

Nidhhaan Hai 

Anth N Paaeiaa 

Jaae ||

The Lord of the 

Universe is the 

Treasure of 

Excellence; His limits 

cannot be found.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਭ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਲੱਜਭਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

1350 32 kQnI bdnI n 
pweIAY haumY 
ivchu jwie]

(kQnI bdnI) Pokt 
g`lW[ kQnI bdnI: 
poly bolo

Kathhanee 

Badhanee N 

Paaeeai Houmai 

Vichahu Jaae ||

He is not obtained by 

mouthing mere words, 

but by rooting out ego 

from within.

ਜਨਰਾ (ਇਹੋ) ਕਜਹਣ ਕਥਨ 

ਨਾਲ (ਜਕ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਿ)ੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏ।
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1351 33 sqguir imilAY  
sd BY rcY Awip 
vsY min 
Awie]1]

Sathagur Miliai 

Sadh Bhai Rachai 

Aap Vasai Man 

Aae ||1||

Meeting the True 

Guru, one is 

permeated forever 

with the Fear of God, 

who Himself comes to 

dwell within the mind. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਣ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਜਭੱਿਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

1352 33 BweI ry gurmuiK 
bUJY koie]

Bhaaee Rae 

Guramukh Boojhai 

Koe ||

O Siblings of Destiny, 

one who becomes 

Gurmukh and 

understands this is 

very rare.

ਹੇ ਭਾਈ ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ) 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

1353 33 ibnu bUJy krm 
kmwvxy jnmu 
pdwrQu 
Koie]1]rhwau]

Bin Boojhae 

Karam 

Kamaavanae 

Janam 

Padhaarathh Khoe 

||1|| Rehaao ||

To act without 

understanding is to 

lose the treasure of 

this human life. 

||1||Pause||

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ) ਸਮਝਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਧਾਜਰਮਕ) 

ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1354 33 ijnI cwiKAw  
iqnI swdu 
pwieAw ibnu cwKy  
Brim Bulwie]

Jinee Chaakhiaa 

Thinee Saadh 

Paaeiaa Bin 

Chaakhae Bharam 

Bhulaae ||

Those who have 

tasted it, enjoy its 

flavor; without tasting 

it, they wander in 

doubt, lost and 

deceived.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਰਸ ਚੱਜਖਆ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਮਾਜਣਆ ਹੈ। (ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ 
ਸੁਆਦ) ਚੱਖਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

(ਪੈ ਕੇ) ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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1355 33 AMimRqu swcw nwmu 
hY khxw kCU n 
jwie]

Anmrith Saachaa 

Naam Hai 

Kehanaa Kashhoo 

N Jaae ||

The True Name is the 

Ambrosial Nectar; no 

one can describe it.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

1356 33 pIvq hU prvwxu 
BieAw pUrY 
sbid smwie]2]

Peevath Hoo 

Paravaan Bhaeiaa 

Poorai Sabadh 

Samaae ||2||

Drinking it in, one 

becomes honorable, 

absorbed in the 

Perfect Word of the 

Shabad. ||2||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਜਦਆਂ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

1357 33 Awpy dyie q 
pweIAY horu  
krxw ikCU n 
jwie]

Aapae Dhaee Th 

Paaeeai Hor 

Karanaa Kishhoo N 

Jaae ||

He Himself gives, and 

then we receive. 

Nothing else can be 

done.

(ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਿ ੇ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਿ ੇਉਸਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

1358 33 dyvx vwly kY 
hiQ dwiq hY gurU 
duAwrY pwie]

Dhaevan Vaalae 

Kai Hathh Dhaath 

Hai Guroo 

Dhuaarai Paae ||

The Gift is in the 

Hands of the Great 

Giver. At the Guru's 

Door, in the 

Gurdwara, it is 

received.

(ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 309 Published: March 06/ 2014



1359 33 jyhw kIqonu qyhw 
hoAw jyhy krm 
kmwie]3]

(kIqonu) kIqw Jaehaa Keethon 

Thaehaa Hoaa 

Jaehae Karam 

Kamaae ||3||

Whatever He does, 

comes to pass. All act 

according to His Will. 

||3||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਿੀਵ ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਗਆ, (ਜਿਰ) ਉਹੋ 

ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਿੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੩॥

1360 33 jqu squ sMjmu 
nwmu hY ivxu nwvY  
inrmlu n hoie]

Jath Sath Sanjam 

Naam Hai Vin 

Naavai Niramal N 

Hoe ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is 

abstinence, 

truthfulness, and self-

restraint. Without the 

Name, no one 

becomes pure.

(ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤ ਸਤ 

ਸੂੰਿਮ ਸਾਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੀ ਿਤ ਹੈ ਨਾਮ 

ਹੀ ਸਤ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ ਸੂੰਿਮ ਹੈ, 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

1361 33 pUrY Bwig nwmu 
min vsY sbid 
imlwvw hoie]

Poorai Bhaag 

Naam Man Vasai 

Sabadh Milaavaa 

Hoe ||

Through perfect good 

fortune, the Naam 

comes to abide within 

the mind. Through the 

Shabad, we merge 

into Him.

ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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1362 33 nwnk shjy hI 
rMig vrqdw hir 
gux pwvY 
soie]4]17]50
]

Naanak Sehajae 

Hee Rang 

Varathadhaa Har 

Gun Paavai Soe 

||4||17||50||

O Nanak, one who 

lives in intuitive peace 

and poise, imbued 

with the Lord's Love, 

obtains the Glorious 

Praises of the Lord. 

||4||17||50||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੧੭॥੫੦॥

1363 33 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1364 33 kWieAw swDY  
aurD qpu krY  
ivchu haumY n 
jwie]

(aurD) pu`Tw ho ky Kaaneiaa Saadhhai 

Ouradhh Thap 

Karai Vichahu 

Houmai N Jaae ||

You may torment your 

body with extremes of 

self-discipline, practice 

intensive meditation 

and hang upside-

down, but your ego 

will not be eliminated 

from within.

ਮਨੱੁਖ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਭਾਵ, 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱੁਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

1365 33 AiDAwqm krm 
jy kry nwmu n 
kb hI pwie]

(AiDAwqm) mn mrjI 
dy kMm

Adhhiaatham 

Karam Jae Karae 

Naam N Kab Hee 

Paae ||

You may perform 

religious rituals, and 

still never obtain the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ (ਅਿੇਹੇ ਜਮੱਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, 

ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।
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1366 33 gur kY sbid 
jIvqu mrY hir 
nwmu vsY min 
Awie]1]

Gur Kai Sabadh 

Jeevath Marai Har 

Naam Vasai Man 

Aae ||1||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

remain dead while yet 

alive, and the Name of 

the Lord shall come to 

dwell within the mind. 

||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

1367 33 suix mn myry Bju 
sqgur srxw]

Sun Man Maerae 

Bhaj Sathagur 

Saranaa ||

Listen, O my mind: 

hurry to the 

Protection of the 

Guru's Sanctuary.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਮੇਰੀ ਗੱਲ) ਸੁਣ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ।

1368 33 gur prswdI 
CutIAY ibKu 
Bvjlu sbid gur 
qrxw]1]rhwau]

ibKu: ij`Qy vI ieh 
gurbwxI iv`c Awvy Eo`Qy 
polw bolo

Gur Parasaadhee 

Shhutteeai Bikh 

Bhavajal Sabadh 

Gur Tharanaa 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace you 

shall be saved. 

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

you shall cross over 

the terrifying world-

ocean of poison. 

||1||Pause||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚੀਦਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਰ-(ਭਜਰਆ) 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹੀ) ਤਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1369 33 qRY gux sBw Dwqu 
hY dUjw Bwau 
ivkwru]

s`Bw Thrai Gun Sabhaa 

Dhhaath Hai 

Dhoojaa Bhaao 

Vikaar ||

Everything under the 

influence of the three 

qualities shall perish; 

the love of duality is 

corrupting.

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਹ ਕੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰਨੇ-ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪਿਭਾਵ ਹੈ, ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ (ਮਨ 

ਜਵਚ) ਜਵਕਾਰ (ਹੀ) ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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1370 33 pMifqu pVY bMDn 
moh bwDw nh bUJY  
ibiKAw ipAwir]

Panddith Parrai 

Bandhhan Moh 

Baadhhaa Neh 

Boojhai Bikhiaa 

Piaar ||

The Pandits, the 

religious scholars, read 

the scriptures, but 

they are trapped in 

the bondage of 

emotional 

attachment. In love 

with evil, they do not 

understand.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਬੱਝਾ 
ਹੋਇਆ ਪੂੰ ਜਡਤ (ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ) ਪੜਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

(ਿਜਸਆ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ) ਨਹੀਂ 
ਸਮਝ ਸਕਦਾ।

1371 33 sqguir imilAY  
iqRkutI CUtY cauQY 
pid mukiq 
duAwru]2]

(iqRkutI) rjo qmo sqo[ 
pid: polw bolo

Sathagur Miliai 

Thrikuttee 

Shhoottai 

Chouthhai Padh 

Mukath Dhuaar 

||2||

Meeting the Guru, the 

bondage of the three 

qualities is cut away, 

and in the fourth 

state, the Door of 

Liberation is attained. 

||2||

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
(ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਅੂੰਦਰਲੀ) ਜਖੱਝ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿੇ ਜਵਚ (ਪਹੁੂੰ ਜਚਆਂ) 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
1372 33 gur qy mwrgu 

pweIAY cUkY mohu 
gubwru]

Gur Thae Maarag 

Paaeeai Chookai 

Mohu Gubaar ||

Through the Guru, the 

Path is found, and the 

darkness of emotional 

attachment is 

dispelled.

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ) ਮੋਹ (ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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1373 33 sbid mrY qw 
auDrY pwey moK 
duAwru]

Sabadh Marai 

Thaa Oudhharai 

Paaeae Mokh 

Dhuaar ||

If one dies through the 

Shabad, then salvation 

is obtained, and one 

finds the Door of 

Liberation.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ 
ਮਰ ਿਾਏ ਤਾਂ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

1374 33 gur prswdI 
imil rhY scu 
nwmu krqwru]3]

Gur Parasaadhee 

Mil Rehai Sach 

Naam Karathaar 

||3||

By Guru's Grace, one 

remains blended with 

the True Name of the 

Creator. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥

1375 33 iehu mnUAw Aiq 
sbl hY CfY n  
ikqY aupwie]

sbl: polw bolo imlvW[ 
(sbl) sihq bl dy 

Eihu Manooaa Ath 

Sabal Hai 

Shhaddae N Kithai 

Oupaae ||

This mind is very 

powerful; we cannot 

escape it just by trying.

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਇਹ ਮਨ (ਤਾਂ) 
ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਇਹ (ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਣੋਂ) 
ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ।

1376 33 dUjY Bwie duKu 
lwiedw bhuqI 
dyie sjwie]

Dhoojai Bhaae 

Dhukh Laaeidhaa 

Bahuthee Dhaee 

Sajaae ||

In the love of duality, 

people suffer in pain, 

condemned to terrible 

punishment.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿਸਾ 
ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਦੱੁਖ ਚੂੰ ਬੋੜ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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1377 33 nwnk nwim lgy 
sy aubry haumY 
sbid 
gvwie]4]18]5
1]

Naanak Naam 

Lagae Sae 

Oubarae Houmai 

Sabadh Gavaae 

||4||18||51||

O Nanak, those who 

are attached to the 

Naam are saved; 

through the Shabad, 

their ego is banished. 

||4||18||51||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਇਸ ਦੇ 

ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ) ਬਚਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧੮॥੫੧॥

1378 33 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1379 33 ikrpw kry guru 
pweIAY hir nwmo 
dyie idRVwie]

Kirapaa Karae Gur 

Paaeeai Har 

Naamo Dhaee 

Dhrirraae ||

By His Grace, the Guru 

is found, and the 

Name of the Lord is 

implanted within.

(ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਗੁਰੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

1380 33 ibnu gur iknY n 
pwieE ibrQw 
jnmu gvwie]

Bin Gur Kinai N 

Paaeiou Birathhaa 

Janam Gavaae ||

Without the Guru, no 

one has obtained it; 

they waste away their 

lives in vain.

(ਕਦੇ ਭੀ) ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
ਉਹ) ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1381 33 mnmuK krm 
kmwvxy drgh 
imlY sjwie]1]

Manamukh Karam 

Kamaavanae 

Dharageh Milai 

Sajaae ||1||

The self-willed 

manmukhs create 

karma, and in the 

Court of the Lord, they 

receive their 

punishment. ||1||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ 

(ਜਮੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ 

(ਭੀ) ਕੀਜਤਆਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਸਜ਼ਾ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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1382 33 mn ry dUjw Bwau 
cukwie]

Man Rae Dhoojaa 

Bhaao Chukaae ||

O mind, give up the 

love of duality.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਦੂਰ ਕਰ।
1383 33 AMqir qyrY hir 

vsY gur syvw suKu 
pwie]rhwau]

Anthar Thaerai 

Har Vasai Gur 

Saevaa Sukh Paae 

|| Rehaao ||

The Lord dwells within 

you; serving the Guru, 

you shall find peace. 

||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ (ਜਿਰ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ 
ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਸੱੁਖ 

ਲੱਭਦਾ ਹੈ ॥੧॥

1384 33 scu bwxI scu 
sbdu hY jw sic 
Dry ipAwru]

Sach Baanee Sach 

Sabadh Hai Jaa 

Sach Dhharae 

Piaar ||

When you love the 

Truth, your words are 

true; they reflect the 

True Word of the 

Shabad.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਜਪਆਰ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਯਥਾਰਥ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

1385 33 hir kw nwmu min 
vsY haumY kRoDu 
invwir]

Har Kaa Naam 

Man Vasai Houmai 

Krodhh Nivaar ||

The Name of the Lord 

dwells within the 

mind; egotism and 

anger are wiped away.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਤੇ ਕਿੋਧ ਦੂਰ ਕਰ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

1386 33 min inrml nwmu 
iDAweIAY qw 
pwey moK 
duAwru]2]

Man Niramal 

Naam Dhhiaaeeai 

Thaa Paaeae 

Mokh Dhuaar 

||2||

Meditating on the 

Naam with a pure 

mind, the Door of 

Liberation is found. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਜਵਤਿ 
ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਸਮਜਰਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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1387 33 haumY ivic jgu 
ibnsdw mir jMmY 
AwvY jwie]

(ibnsdw) nws huMdw Houmai Vich Jag 

Binasadhaa Mar 

Janmai Aavai Jaae 

||

Engrossed in egotism, 

the world perishes. It 

dies and is re-born; it 

continues coming and 

going in reincarnation.

ਿਗਤ ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

1388 33 mnmuK sbdu n 
jwxnI jwsin 
piq gvwie]

(jwsin) jWdy Manamukh 

Sabadh N 

Jaananee Jaasan 

Path Gavaae ||

The self-willed 

manmukhs do not 

recognize the Shabad; 

they forfeit their 

honor, and depart in 

disgrace.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਦੀ 
ਕਦਰ) ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ, ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ 
(ਿਗਤ ਜਵਚੋਂ) ਿਾਣਗੇ।

1389 33 gur syvw nwau 
pweIAY scy rhY 
smwie]3]

Gur Saevaa Naao 

Paaeeai Sachae 

Rehai Samaae 

||3||

Serving the Guru, the 

Name is obtained, and 

one remains absorbed 

in the True Lord. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕੀਜਤਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

1390 34 sbid mMinAY guru 
pweIAY ivchu 
Awpu gvwie]

Sabadh Manniai 

Gur Paaeeai 

Vichahu Aap 

Gavaae ||

With faith in the 

Shabad, the Guru is 

found, and selfishness 

is eradicated from 

within.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਸਰਧਾ 
ਬਣ ਿਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਸਰਧਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਆਪਣੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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1391 34 An idnu Bgiq 
kry sdw swcy kI 
ilv lwie]

Anadhin Bhagath 

Karae Sadhaa 

Saachae Kee Liv 

Laae ||

Night and day, 

worship the True Lord 

with devotion and 

love forever.

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

1392 34 nwmu pdwrQu min 
visAw nwnk 
shij 
smwie]4]19]5
2]

Naam 

Padhaarathh Man 

Vasiaa Naanak 

Sehaj Samaae 

||4||19||52||

The Treasure of the 

Naam abides in the 

mind; O Nanak, in the 

poise of perfect 

balance, merge into 

the Lord. 

||4||19||52||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ (ਭੀ) ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੯॥੫੨॥{33-

34}

1393 34 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1394 34 ijnI purKI  
sqguru n syivE  
sy duKIey jug 
cwir]

purKIN Jinee Purakhee 

Sathagur N 

Saeviou Sae 

Dhukheeeae Jug 

Chaar ||

Those who do not 

serve the True Guru 

shall be miserable 

throughout the four 

ages.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੌਹਾਂ 
ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਿੁਗ ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਦੱੁਖ ਹੈ)।

1395 34 Gir hodw purKu n 
pCwixAw  
AiBmwin muTy 
AhMkwir]

AhM-kwir Ghar Hodhaa 

Purakh N 

Pashhaaniaa 

Abhimaan Muthae 

Ahankaar ||

The Primal Being is 

within their own 

home, but they do not 

recognize Him. They 

are plundered by their 

egotistical pride and 

arrogance.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਅਜਭਮਾਨ ਜਵਚ (ਿਸੇ 

ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ) ਲੁਟਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
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1396 34 sqgurU ikAw 
iPtikAw mMig 
Qky sMswir]

(iPt-ikAw) iDRkwirAw Sathaguroo Kiaa 

Fittakiaa Mang 

Thhakae Sansaar 

||

Cursed by the True 

Guru, they wander 

around the world 

begging, until they are 

exhausted.

ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਮੱੁਖ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਮੂੰਗਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ)।

1397 34 scw sbdu n 
syivE siB kwj 
svwrxhwru]1]

Sachaa Sabadh N 

Saeviou Sabh Kaaj 

Savaaranehaar 

||1||

They do not serve the 

True Word of the 

Shabad, which is the 

solution to all of their 

problems. ||1||

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਉਸ ਅਟੱਲ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ ਿ ੋ

ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਹੈ ॥੧॥

1398 34 mn myry sdw hir 
vyKu hdUir]

Man Maerae 

Sadhaa Har Vaekh 

Hadhoor ||

O my mind, see the 

Lord ever close at 

hand.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ (ਆਪਣ)ੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੇਖ।

1399 34 jnm mrn duKu 
prhrY sbid 
rihAw 
BrpUir]1]rhwau
]

(prhrY) ivSyS krky 
Kqm hoxy

Janam Maran 

Dhukh Pareharai 

Sabadh Rehiaa 

Bharapoor ||1|| 

Rehaao ||

He shall remove the 

pains of death and 

rebirth; the Word of 

the Shabad shall fill 

you to overflowing. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਭਰਪੂਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਧਾਰਨ 

ਕਰ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1400 34 scu slwhin sy 
scy scw nwmu 
ADwru]

Sach Salaahan Sae 

Sachae Sachaa 

Naam Adhhaar ||

Those who praise the 

True One are true; the 

True Name is their 

Support.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ (ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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1401 34 scI kwr 
kmwvxI scy 
nwil ipAwru]

Sachee Kaar 

Kamaavanee 

Sachae Naal Piaar 

||

They act truthfully, in 

love with the True 

Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਇਹ 

ਸਦਾ- ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
1402 34 scw swhu vrqdw  

koie n mytxhwru]

Sachaa Saahu 

Varathadhaa Koe 

N Maettanehaar ||

The True King has 

written His Order, 

which no one can 

erase.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਚੱਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਉਲੂੰ ਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

1403 34 mnmuK mhlu n 
pwienI kUiV muTy  
kUiVAwr]2]

Manamukh Mehal 

N Paaeinee Koorr 

Muthae Koorriaar 

||2||

The self-willed 

manmukhs do not 

obtain the Mansion of 

the Lord's Presence. 

The false are 

plundered by 

falsehood. ||2||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰ-ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। 
ਉਹ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਿਗਤ ਦੇ 

ਵਪਾਰੀ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ) ਠਗਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ॥੨॥
1404 34 haumY krqw jgu 

muAw gur ibnu  
Gor AMDwru]

Houmai Karathaa 

Jag Muaa Gur Bin 

Ghor Andhhaar ||

Engrossed in egotism, 

the world perishes. 

Without the Guru, 

there is utter darkness.

ਿਗਤ 'ਮੈਂ ਮੈਂ' ਕਰਦਾ ਹੀ 
(ਭਾਵ, 'ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ' 
ਇਸ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ ਕੇ (ਇਸ 

ਦੇ ਵਾਸਤੇ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ 
(ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।
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1405 34 mwieAw moih 
ivswirAw  
suKdwqw dwqwru]

(ivswirAw) BulwieAw Maaeiaa Mohi 

Visaariaa 

Sukhadhaathaa 

Dhaathaar ||

In emotional 

attachment to Maya, 

they have forgotten 

the Great Giver, the 

Giver of Peace.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

(ਇਸ ਨੇ) ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 

ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

1406 34 sqguru syvih qw 
aubrih scu 
rKih aur Dwir]

Sathagur Saevehi 

Thaa Oubarehi 

Sach Rakhehi Our 

Dhhaar ||

Those who serve the 

True Guru are saved; 

they keep the True 

One enshrined in their 

hearts.

ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

1407 34 ikrpw qy hir 
pweIAY sic 
sbid 
vIcwir]3]

Kirapaa Thae Har 

Paaeeai Sach 

Sabadh Veechaar 

||3||

By His Grace, we find 

the Lord, and reflect 

on the True Word of 

the Shabad. ||3||

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
1408 34 sqguru syiv mnu 

inrmlw haumY 
qij ivkwir]

Sathagur Saev 

Man Niramalaa 

Houmai Thaj 

Vikaar ||

Serving the True Guru, 

the mind becomes 

immaculate and pure; 

egotism and 

corruption are 

discarded.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ 

ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਜਵਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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1409 34 Awpu Coif jIvq 
mrY gur kY sbid 
vIcwr]

Aap Shhodd 

Jeevath Marai Gur 

Kai Sabadh 

Veechaar ||

So abandon your 

selfishness, and 

remain dead while yet 

alive. Contemplate the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ), ਤੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਕਰਤ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1410 34 DMDw Dwvq rih 
gey lwgw swic 
ipAwru]

Dhhandhhaa 

Dhhaavath Rehi 

Geae Laagaa 

Saach Piaar ||

The pursuit of worldly 

affairs comes to an 

end, when you 

embrace love for the 

True One.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਜਪਆਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ 

ਝਮੇਜਲਆਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
1411 34 sic rqy muK 

aujly iqqu swcY 
drbwir]4]

Sach Rathae Mukh 

Oujalae Thith 

Saachai Dharabaar 

||4||

Those who are 

attuned to Truth-their 

faces are radiant in 

the Court of the True 

Lord. ||4||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥

1412 34 sqguru purKu n 
mMinE sbid n 
lgo ipAwru]

Sathagur Purakh N 

Manniou Sabadh 

N Lago Piaar ||

Those who do not 

have faith in the 

Primal Being, the True 

Guru, and who do not 

enshrine love for the 

Shabad

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ-ਰਾਹਬਰ) 

ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਜਨਆ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ 
ਬਜਣਆ।
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1413 34 iesnwnu dwnu 
jyqw krih dUjY 
Bwie KuAwru]

Eisanaan Dhaan 

Jaethaa Karehi 

Dhoojai Bhaae 

Khuaar ||

They take their 

cleansing baths, and 

give to charity again 

and again, but they 

are ultimately 

consumed by their 

love of duality.

ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਭੀ (ਤੀਰਥ-) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਤਨਾ 
ਭੀ ਦਾਨ ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1414 34 hir jIau AwpxI 
ikRpw kry qw 
lwgY nwm 
ipAwru]

Har Jeeo Aapanee 

Kirapaa Karae 

Thaa Laagai Naam 

Piaar ||

When the Dear Lord 

Himself grants His 

Grace, they are 

inspired to love the 

Naam.

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰੇ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਿੀਵ ਦਾ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਬਣਦਾ ਹੈ।

1415 34 nwnk nwmu 
smwil qU gur kY 
hyiq 
Apwir]5]20]5
3]

(Apwir) bhuq (hyiq) 
pRym

Naanak Naam 

Samaal Thoo Gur 

Kai Haeth Apaar 

||5||20||53||

O Nanak, immerse 

yourself in the Naam, 

through the Infinite 

Love of the Guru. 

||5||20||53||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਤੱੁਟ ਪਿੇਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ 

॥੫॥੨੦॥੫੩॥

1416 34 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1417 34 iksu hau syvI  
ikAw jpu krI  
sqgur pUCau 
jwie]

Kis Ho Saevee Kiaa 

Jap Karee 

Sathagur Pooshho 

Jaae ||

Whom shall I serve? 

What shall I chant? I 

will go and ask the 

Guru.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ ਜਕ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਜਕਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੇਹੜਾ ਿਪ 

ਕਰਾਂ?
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1418 34 sqgur kw Bwxw 
mMin leI ivchu 
Awpu gvwie]

Sathagur Kaa 

Bhaanaa Mann 

Lee Vichahu Aap 

Gavaae ||

I will accept the Will of 

the True Guru, and 

eradicate selfishness 

from within.

(ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਾਂ।

1419 34 eyhw syvw cwkrI  
nwmu vsY min 
Awie]

Eaehaa Saevaa 

Chaakaree Naam 

Vasai Man Aae ||

By this work and 

service, the Naam 

shall come to dwell 

within my mind.

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਣਾ ਹੀ 
ਇਕ) ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਐਸੀ 
ਚਾਕਰੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

1420 34 nwmY hI qy suKu 
pweIAY scY 
sbid suhwie]1]

(suhwie) soBw pRwpq Naamai Hee Thae 

Sukh Paaeeai 

Sachai Sabadh 

Suhaae ||1||

Through the Naam, 

peace is obtained; I 

am adorned and 

embellished by the 

True Word of the 

Shabad. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
1421 34 mn myry An idnu 

jwgu hir cyiq]

Man Maerae 

Anadhin Jaag Har 

Chaeth ||

O my mind, remain 

awake and aware 

night and day, and 

think of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਹੁ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਰ।

1422 34 AwpxI KyqI riK 
lY kUMj pVYgI 
Kyiq]1]rhwau]

mOq rUpI kMUj, srIr 
rUpI Kyq nMU (pVYgI) 
pvygI[ pVY-gI: VwVy 
hlMq nhIN lwauxw

Aapanee 

Khaethee Rakh Lai 

Koonj Parraigee 

Khaeth ||1|| 

Rehaao ||

Protect your crops, or 

else the birds shall 

descend on your farm. 

||1||Pause||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ (ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ। ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਖੇਤ ਜਵਚ ਕੂੂੰ ਿ 

ਆ ਪਏਗੀ (ਭਾਵ, ਜਬਰਧ 

ਅਵਸਥਾ ਆ ਪਹੁੂੰ ਚੇਗੀ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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1423 34 mn kIAw ieCw 
pUrIAw sbid 
rihAw BrpUir]

Man Keeaa 

Eishhaa Pooreeaa 

Sabadh Rehiaa 

Bharapoor ||

The desires of the 

mind are fulfilled, 

when one is filled to 

overflowing with the 

Shabad.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਅਦਬ ਜਵਚ ਤੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਦੀਆਂ ਭਾਵਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਕਾਮਨਾ-ਰਜਹਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

1424 34 BY Bwie Bgiq 
krih idnu rwqI  
hir jIau vyKY 
sdw hdUir]

Bhai Bhaae 

Bhagath Karehi 

Dhin Raathee Har 

Jeeo Vaekhai 

Sadhaa Hadhoor ||

One who fears, loves, 

and is devoted to the 

Dear Lord day and 

night, sees Him always 

close at hand.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ (ਹੋ ਕੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1425 34 scY sbid sdw 
mnu rwqw BRmu 
gieAw srIrhu 
dUir]

g-ieAw Sachai Sabadh 

Sadhaa Man 

Raathaa Bhram 

Gaeiaa Sareerahu 

Dhoor ||

Doubt runs far away 

from the bodies of 

those, whose minds 

remain forever 

attuned to the True 

Word of the Shabad.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਮੱਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

1426 34 inrmlu swihbu 
pwieAw swcw 
guxI ghIru]2]

(guxI ghIru) guxW dy 
smuMdR, pRmwqmw jI

Niramal Saahib 

Paaeiaa Saachaa 

Gunee Geheer 

||2||

The Immaculate Lord 

and Master is found. 

He is True; He is the 

Ocean of Excellence. 

||2||

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਜਵੱਤਰ 

ਸਰੂਪ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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1427 34 jo jwgy sy aubry  
sUqy gey muhwie]

(muhwie) lu`ty Jo Jaagae Sae 

Oubarae Soothae 

Geae Muhaae ||

Those who remain 

awake and aware are 

saved, while those 

who sleep are 

plundered.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਿੇਹੜੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ) ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਸੌਂ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਲੁਟਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

1428 34 scw sbdu n 
pCwixE supnw 
gieAw ivhwie]

(ivhwie) bqIq Sachaa Sabadh N 

Pashhaaniou 

Supanaa Gaeiaa 

Vihaae ||

They do not recognize 

the True Word of the 

Shabad, and like a 

dream, their lives fade 

away.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ 

(ਜਵਅਰਥ) ਬੀਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
1429 34 suM\y Gr kw 

pwhuxw ijau 
AwieAw iqau 
jwie]

(suM\y) suMnw Sunnjae Ghar Kaa 

Paahunaa Jio 

Aaeiaa Thio Jaae ||

Like guests in a 

deserted house, they 

leave just exactly as 

they have come.

ਉਹ ਿਗਤ ਤੋਂ ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ-
ਹੱਥ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਜਿਵੇਂ 
ਜਕਸੇਂ ਸੁੂੰ ਞੇ ਘਰ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਪਿਾਹੁਣਾ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1430 35 mnmuK jnmu 
ibrQw gieAw  
ikAw muhu dysI 
jwie]3]

(muhu dysI) mMUh 
idKwvyNgw[ g-ieAw

Manamukh Janam 

Birathhaa Gaeiaa 

Kiaa Muhu 

Dhaesee Jaae 

||3||

The life of the self-

willed manmukh 

passes uselessly. What 

face will he show 

when he passes 

beyond? ||3||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਜਵਅਰਥ ਬੀਤ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਇਥੋਂ ਿਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕੀਹ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਖਾਇਗਾ? (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਵਚ ਸ਼ਰਜਮੂੰਦਾ ਹੀ 
ਹੋਵੇਗਾ) ॥੩॥
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1431 35 sB ikCu Awpy 
Awip hY haumY 
ivic khnu n 
jwie]

Sabh Kishh Aapae 

Aap Hai Houmai 

Vich Kehan N Jaae 

||

God Himself is 

everything; those who 

are in their ego cannot 

even speak of this.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ, 

(ਉਂਞ) ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਿਜਸਆਂ 

(ਇਹ ਸੱਚਾਈ) ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ (ਭਾਵ, ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਹੈ)।

1432 35 gur kY sbid 
pCwxIAY duKu 
haumY ivchu 
gvwie]

Gur Kai Sabadh 

Pashhaaneeai 

Dhukh Houmai 

Vichahu Gavaae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, He 

is realized, and the 

pain of egotism is 

eradicated from 

within.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕੀਜਤਆਂ ਇਹ ਸਮਝ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

1433 35 sqguru syvin 
Awpxw hau iqn 
kY lwgau pwie]

Sathagur Saevan 

Aapanaa Ho Thin 

Kai Laago Paae ||

I fall at the feet of 

those who serve their 

True Guru.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ), ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ।
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1434 35 nwnk dir scY 
sicAwr hih  
hau iqn bilhwrY 
jwau]4]21]54
]

Naanak Dhar 

Sachai Sachiaar 

Hehi Ho Thin 

Balihaarai Jaao 

||4||21||54||

O Nanak, I am a 

sacrifice to those who 

are found to be true in 

the True Court. 

||4||21||54||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਿੇਹੜੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੨੧॥੫੪॥{34-35}

1435 35 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1436 35 jy vylw vKqu 
vIcwrIAY qw 
ikqu vylw Bgiq 
hoie]

vylw: polw bolo Jae Vaelaa 

Vakhath 

Veechaareeai 

Thaa Kith Vaelaa 

Bhagath Hoe ||

Consider the time and 

the moment-when 

should we worship the 

Lord?

ਿ ੇ(ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ) ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਕਤ 

ਜਨਯਤ ਕਰਨਾ ਜਵਚਾਰਦੇ 

ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ ਭੀ 
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

1437 35 An idnu nwmy 
riqAw scy scI 
soie]

Anadhin Naamae 

Rathiaa Sachae 

Sachee Soe ||

Night and day, one 

who is attuned to the 

Name of the True Lord 

is true.

ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਜਰਹਾਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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1438 35 ieku iqlu 
ipAwrw ivsrY  
Bgiq iknyhI 
hoie]

(iknyhI) kYsI Eik Thil Piaaraa 

Visarai Bhagath 

Kinaehee Hoe ||

If someone forgets the 

Beloved Lord, even for 

an instant, what sort 

of devotion is that?

ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ, ਿ ੇ

ਇਕ ਜਖਨ ਭਰ ਭੀ ਜਪਆਰਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵੱਸਰ ਿਾਏ?

1439 35 mnu qnu sIqlu 
swc isau swsu n 
ibrQw koie]1]

Man Than Seethal 

Saach Sio Saas N 

Birathhaa Koe 

||1||

One whose mind and 

body are cooled and 

soothed by the True 

Lord-no breath of his 

is wasted. ||1||

ਿ ੇਇਕ ਸਾਹ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾਹ ਿਾਏ, 

ਤਾਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿੁਜੜਆਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਸਰੀਰ (ਭੀ) ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
1440 35 myry mn hir kw 

nwmu iDAwie]

Maerae Man Har 

Kaa Naam 

Dhhiaae ||

O my mind, meditate 

on the Name of the 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ।

1441 35 swcI Bgiq qw 
QIAY jw hir vsY 
min 
Awie]1]rhwau]

Saachee Bhagath 

Thaa Thheeai Jaa 

Har Vasai Man 

Aae ||1|| Rehaao 

||

True devotional 

worship is performed 

when the Lord comes 

to dwell in the mind. 

||1||Pause||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਪਿਭੂ-
ਭਗਤੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਿਦੋਂ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

1442 35 shjy KyqI rwhIAY  
scu nwmu bIju 
pwie]

(rwhIAY) bIjIAY Sehajae Khaethee 

Raaheeai Sach 

Naam Beej Paae ||

With intuitive ease, 

cultivate your farm, 

and plant the Seed of 

the True Name.

ਿ ੇਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ-ਬੀ ਬੀਿ ਕੇ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਫ਼ਸਲ ਬੀਿੀਏ;
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1443 35 KyqI jMmI AglI  
mnUAw rjw shij 
suBwie]

(AglI) bhuqI[ r`jw Khaethee Janmee 

Agalee Manooaa 

Rajaa Sehaj 

Subhaae ||

The seedlings have 

sprouted luxuriantly, 

and with intuitive 

ease, the mind is 

satisfied.

ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬਹੁਤ ਉੱਗਦੀ 
ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਿਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1444 35 gur kw sbdu 
AMimRqu hY ijqu 
pIqY iqK jwie]

iqK: polw bolo[ (iqK) 
ipAws

Gur Kaa Sabadh 

Anmrith Hai Jith 

Peethai Thikh Jaae 

||

The Word of the 

Guru's Shabad is 

Ambrosial Nectar; 

drinking it in, thirst is 

quenched.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਐਸਾ) 
ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੈ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਲ ਹੈ) ਜਿਸ ਦੇ 

ਪੀਜਤਆਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

1445 35 iehu mnu swcw  
sic rqw scy 
rihAw 
smwie]2]

Eihu Man Saachaa 

Sach Rathaa 

Sachae Rehiaa 

Samaae ||2||

This true mind is 

attuned to Truth, and 

it remains permeated 

with the True One. 

||2||

(ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

1446 35 AwKxu vyKxu 
bolxw sbdy 
rihAw smwie]

Aakhan Vaekhan 

Bolanaa Sabadhae 

Rehiaa Samaae ||

In speaking, in seeing 

and in words, remain 

immersed in the 

Shabad.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ 
ਵੇਖਣਾ ਬੋਲਣਾ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੇਹੜੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
(ਵੇਖਦੇ ਹਨ),
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1447 35 bwxI vjI chu 
jugI sco scu 
suxwie]

(v`jI) pRgt hoeI[ ju`gIN Baanee Vajee 

Chahu Jugee 

Sacho Sach 

Sunaae ||

The Word of the 

Guru's Bani vibrates 

throughout the four 

ages. As Truth, it 

teaches Truth.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ (ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ) ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
1448 35 haumY myrw rih 

gieAw scY 
lieAw imlwie]

g-ieAw Houmai Maeraa 

Rehi Gaeiaa Sachai 

Laeiaa Milaae ||

Egotism and 

possessiveness are 

eliminated, and the 

True One absorbs 

them into Himself.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਅਪਣੱਤ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

1449 35 iqn kau mhlu 
hdUir hY jo sic 
rhy ilv 
lwie]3]

mhwrwj dw (mhlu) 
srUp (hdUir) snmuK

Thin Ko Mehal 

Hadhoor Hai Jo 

Sach Rehae Liv 

Laae ||3||

Those who remain 

lovingly absorbed in 

the True One see the 

Mansion of His 

Presence close at 

hand. ||3||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਜਲਵ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਥਾਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੩॥

1450 35 ndrI nwmu 
iDAweIAY ivxu 
krmw pwieAw n 
jwie]

(ndrI) ikRpw Nadharee Naam 

Dhhiaaeeai Vin 

Karamaa Paaeiaa 

N Jaae ||

By His Grace, we 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord. Without His 

Mercy, it cannot be 

obtained.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹ ਜਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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1451 35 pUrY Bwig 
sqsMgiq lhY  
sqguru BytY ijsu 
Awie]

Poorai Bhaag 

Sathasangath 

Lehai Sathagur 

Bhaettai Jis Aae ||

Through perfect good 

destiny, one finds the 

Sat Sangat, the True 

Congregation, and one 

comes to meet the 

True Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

1452 35 An idnu nwmy 
riqAw duKu 
ibiKAw ivchu 
jwie]

Anadhin Naamae 

Rathiaa Dhukh 

Bikhiaa Vichahu 

Jaae ||

Night and day, remain 

attuned to the Naam, 

and the pain of 

corruption shall be 

dispelled from within.

(ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ (-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1453 35 nwnk sbid 
imlwvVw nwmy 
nwim 
smwie]4]22]5
5]

Naanak Sabadh 

Milaavarraa 

Naamae Naam 

Samaae 

||4||22||55||

O Nanak, merging with 

the Shabad through 

the Name, one is 

immersed in the 

Name. ||4||22||55||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੨॥੫੫॥

1454 35 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1455 35 Awpxw Bau iqn 
pwieEnu ijn gur 
kw sbdu bIcwir]

Aapanaa Bho Thin 

Paaeioun Jin Gur 

Kaa Sabadh 

Beechaar ||

Those who 

contemplate the Word 

of the Guru's Shabad 

are filled with the Fear 

of God.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਡਰ-ਅਦਬ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਇਆ ਹੈ।
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1456 35 sqsMgqI sdw 
imil rhy scy ky 
gux swir]

sqsMgqIN Sathasangathee 

Sadhaa Mil Rehae 

Sachae Kae Gun 

Saar ||

They remain forever 

merged with the Sat 

Sangat, the True 

Congregation; they 

dwell upon the Glories 

of the True One.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਦਾ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

1457 35 duibDw mYlu 
cukweIAnu hir 
rwiKAw aur 
Dwir]

Dhubidhhaa Mail 

Chukaaeean Har 

Raakhiaa Our 

Dhhaar ||

They cast off the filth 

of their mental 

duality, and they keep 

the Lord enshrined in 

their hearts.

ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਆਪ 

ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਦੁਜਬਧਾ ਦੀ 
ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

1458 35 scI bwxI scu 
min scy nwil 
ipAwru]1]

Sachee Baanee 

Sach Man Sachae 

Naal Piaar ||1||

True is their speech, 

and true are their 

minds. They are in 

love with the True 

One. ||1||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਆਪ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

1459 35 mn myry haumY 
mYlu Brnwil]

(Brnwil) smuMdR[ (dUjw 
pwT: Br nwil)

Man Maerae 

Houmai Mail Bhar 

Naal ||

O my mind, you are 

filled with the filth of 

egotism.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ (ਪਿਬਲ) 

ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 333 Published: March 06/ 2014



1460 35 hir inrmlu sdw 
sohxw sbid 
svwrxhwru]1]r
hwau]

Har Niramal 

Sadhaa Sohanaa 

Sabadh 

Savaaranehaar 

||1|| Rehaao ||

The Immaculate Lord 

is eternally Beautiful. 

We are adorned with 

the Word of the 

Shabad. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਇਸ) ਮੈਲ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੈ ਤੇ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 

ਸਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। (ਉਹ 

ਜਨਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ 

(ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1461 35 scY sbid mnu 
moihAw pRiB Awpy 
ley imlwie]

Sachai Sabadh 

Man Mohiaa 

Prabh Aapae Leae 

Milaae ||

God joins to Himself 

those whose minds 

are fascinated with 

the True Word of His 

Shabad.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜ ਜਲਆ ਹੈ।

1462 35 An idnu nwmy 
riqAw joqI joiq 
smwie]

Anadhin Naamae 

Rathiaa Jothee 

Joth Samaae ||

Night and day, they 

are attuned to the 

Naam, and their light 

is absorbed into the 

Light.

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

1463 35 joqI hU pRBu 
jwpdw ibnu 
sqgur bUJ n 
pwie]

Jothee Hoo Prabh 

Jaapadhaa Bin 

Sathagur Boojh N 

Paae ||

Through His Light, God 

is revealed. Without 

the True Guru, 

understanding is not 

obtained.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਅੂੰਦਰਲੀ 
ਿੋਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ ਿੋਜਤ 

(ਚਾਨਣ) ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
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1464 35 ijn kau pUrib 
iliKAw sqguru 
ByitAw iqn 
Awie]2]

Jin Ko Poorab 

Likhiaa Sathagur 

Bhaettiaa Thin 

Aae ||2||

The True Guru comes 

to meet those who 

have such pre-

ordained destiny. 

||2||

(ਤੇ) ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
ਆ ਕੇ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਧੁਰੋਂ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ) ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਵੇ ॥੨॥

1465 35 ivxu nwvY sB 
fumxI dUjY Bwie 
KuAwie]

(fumxI) duKI[ (KuAwie) 
Btkdy

Vin Naavai Sabh 

Ddumanee 

Dhoojai Bhaae 

Khuaae ||

Without the Name, all 

are miserable. In the 

love of duality, they 

are ruined.

ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਦੁਜਬਧਾ ਜਵਚ 

ਿਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਪੈ ਕੇ ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

1466 35 iqsu ibnu GVI n 
jIvdI duKI rYix 
ivhwie]

ijMdgI rUpI (rYix) 
rwq[(ivhwie) bqIq 
krnw

This Bin Gharree N 

Jeevadhee 

Dhukhee Rain 

Vihaae ||

Without Him, I cannot 

survive even for an 

instant, and my life-

night passes in 

anguish.

ਉਸ (ਪਿਭੂ-ਨਾਮ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਕ 

ਘੜੀ ਭਰ ਭੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ, ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬੀਤ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
1467 35 Brim Bulwxw 

AMDulw iPir 
iPir AwvY jwie]

Bharam Bhulaanaa 

Andhhulaa Fir Fir 

Aavai Jaae ||

Wandering in doubt, 

the spiritually blind 

come and go in 

reincarnation, over 

and over again.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਿੀਵ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

1468 35 ndir kry pRBu 
AwpxI Awpy ley 
imlwie]3]

Nadhar Karae 

Prabh Aapanee 

Aapae Leae Milaae 

||3||

When God Himself 

bestows His Glance of 

Grace, He blends us 

into Himself. ||3||

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਆਪ ਹੀ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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1469 36 sBu ikCu suxdw 
vyKdw ikau 
mukir pieAw 
jwie]

m`ukir[ p-ieAw: p`py 
ishwrI nhIN mukqw bolo, 
ipAw nw bolo

Sabh Kishh 

Sunadhaa 

Vaekhadhaa Kio 

Mukar Paeiaa Jaae 

||

He hears and sees 

everything. How can 

anyone deny Him?

(ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਿਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਚਤਵਦੇ ਹਾਂ) ਉਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ 
ਸੁਣਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 

ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਤੇ ਜਚਤਵੇ ਮੂੰਦ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ) 
ਮੱੁਕਜਰਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

1470 36 pwpo pwpu kmwvdy  
pwpy pcih 
pcwie]

pcih: polw bolo[ 
(pcih) sVdy, dUsirAW 
nMU (pcwie) swVdy hn[

Paapo Paap 

Kamaavadhae 

Paapae Pachehi 

Pachaae ||

Those who sin again 

and again, shall rot 

and die in sin.

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ) ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਕਮਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਸਦਾ) ਪਾਪ 

ਜਵਚ ਸੜਦੇ ਭੁੱ ਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

1471 36 so pRBu ndir n 
AwveI mnmuiK 
bUJ n pwie]

So Prabh Nadhar 

N Aavee 

Manamukh Boojh 

N Paae ||

God's Glance of Grace 

does not come to 

them; those self-willed 

manmukhs do not 

obtain understanding.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ (ਸਭ 

ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ।

1472 36 ijsu vyKwly soeI 
vyKY nwnk 
gurmuiK 
pwie]4]23]56
]

Jis Vaekhaalae 

Soee Vaekhai 

Naanak Guramukh 

Paae 

||4||23||56||

They alone see the 

Lord, unto whom He 

reveals Himself. O 

Nanak, the Gurmukhs 

find Him. 

||4||23||56||

(ਪਰ ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀ 
ਵੱਸ?) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ 

ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੨੩॥੫੬॥{35-36}

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 336 Published: March 06/ 2014



1473 36 sRIrwgu mhlw 3] Sreeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1474 36 ibnu gur rogu n 
quteI haumY pIV  
n jwie]

Bin Gur Rog N 

Thuttee Houmai 

Peerr N Jaae ||

Without the Guru, the 

disease is not cured, 

and the pain of 

egotism is not 

removed.

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ) ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਦਰਦ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

1475 36 gur prswdI min 
vsY nwmy rhY 
smwie]

Gur Parasaadhee 

Man Vasai 

Naamae Rehai 

Samaae ||

By Guru's Grace, He 

dwells in the mind, 

and one remains 

immersed in His Name.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਵੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

1476 36 gur sbdI hir 
pweIAY ibnu 
sbdY Brim 
Bulwie]1]

Gur Sabadhee Har 

Paaeeai Bin 

Sabadhai Bharam 

Bhulaae ||1||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

Lord is found; without 

the Shabad, people 

wander, deceived by 

doubt. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

1477 36 mn ry inj Gir 
vwsw hoie]

Man Rae Nij Ghar 

Vaasaa Hoe ||

O mind, dwell in the 

balanced state of your 

own inner being.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਜਨਵਾਸ 

ਬਜਣਆ ਰਹੇ,
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1478 36 rwm nwmu swlwih 
qU iPir Awvxu 
jwxu n 
hoie]1]rhwau]

Raam Naam 

Saalaahi Thoo Fir 

Aavan Jaan N Hoe 

||1|| Rehaao ||

Praise the Lord's 

Name, and you shall 

no longer come and go 

in reincarnation. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੁ, 

ਤਾਂ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ 
ਗੇੜ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

1479 36 hir ieko dwqw 
vrqdw dUjw 
Avru n koie]

Har Eiko Dhaathaa 

Varathadhaa 

Dhoojaa Avar N 

Koe ||

The One Lord alone is 

the Giver, pervading 

everywhere. There is 

no other at all.

ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1480 36 sbid swlwhI 
min vsY shjy hI 
suKu hoie]

Sabadh Saalaahee 

Man Vasai Sehajae 

Hee Sukh Hoe ||

Praise the Word of the 

Shabad, and He shall 

come to dwell in your 

mind; you shall be 

blessed with intuitive 

peace and poise.

ਿ ੇਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ, 
ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1481 36 sB ndrI AMdir 
vyKdw jY BwvY qY 
dyie]2]

(ndrI) idRStI Sabh Nadharee 

Andhar 

Vaekhadhaa Jai 

Bhaavai Thai 

Dhaee ||2||

Everything is within 

the Lord's Glance of 

Grace. As He wishes, 

He gives. ||2||

ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਹਰੀ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹੀ (ਇਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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1482 36 haumY sBw gxq 
hY gxqY nau suKu 
nwih]

(gxq) igxqI[ s`Bw Houmai Sabhaa 

Ganath Hai 

Ganathai No Sukh 

Naahi ||

In egotism, all must 

account for their 

actions. In this 

accounting, there is no 

peace.

(ਜਿੱਥੇ) ਹਉਮੈ (ਹੈ ਉੱਥੇ) ਜਨਰੀ 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਹੈ, ਜਚੂੰ ਤਾ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ।

1483 36 ibKu kI kwr 
kmwvxI ibKu hI 
mwih smwih]

Bikh Kee Kaar 

Kamaavanee Bikh 

Hee Maahi 

Samaahi ||

Acting in evil and 

corruption, people are 

immersed in 

corruption.

(ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਹ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਜ਼ਹਰ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ 

ਕੀਜਤਆਂ ਿੀਵ ਉਸ ਜ਼ਹਰ 

ਜਵਚ ਹੀ, ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

1484 36 ibnu nwvY Tauru n 
pwienI jmpuir 
dUK shwih]3]

(Tauru) itkwxw[ 
(shwih) sihMdy hn

Bin Naavai Thour 

N Paaeinee 

Jamapur Dhookh 

Sehaahi ||3||

Without the Name, 

they find no place of 

rest. In the City of 

Death, they suffer in 

agony. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਿਮ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਦੱੁਖ ਸਜਹੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

1485 36 jIau ipMfu sBu 
iqs dw iqsY dw 
AwDwru]

(AwDwru) Awsrw Jeeo Pindd Sabh 

This Dhaa Thisai 

Dhaa Aadhhaar ||

Body and soul all 

belong to Him; He is 

the Support of all.

ਿਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਜਕ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਸਰਾ-
ਸਹਾਰਾ ਹੈ,

1486 36 gur prswdI 
buJIAY qw pwey 
moK duAwru]

Gur Parasaadhee 

Bujheeai Thaa 

Paaeae Mokh 

Dhuaar ||

By Guru's Grace, 

understanding comes, 

and then the Door of 

Liberation is found.

ਤਦੋਂ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਿੀਵ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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1487 36 nwnk nwmu 
slwih qUM AMqu n 
pwrwvwru]4]24]
57]

Naanak Naam 

Salaahi Thoon 

Anth N Paaraavaar 

||4||24||57||

O Nanak, sing the 

Praises of the Naam, 

the Name of the Lord; 

He has no end or 

limitation. 

||4||24||57||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ 
॥੪॥੨੪॥੫੭॥

1488 36 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1489 36 iqnw AnMdu sdw 
suKu hY ijnw scu 
nwmu AwDwru]

Thinaa Anandh 

Sadhaa Sukh Hai 

Jinaa Sach Naam 

Aadhhaar ||

Those who have the 

Support of the True 

Name are in ecstasy 

and peace forever.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ (ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਸੱੁਖ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

1490 36 gur sbdI scu 
pwieAw dUK 
invwrxhwru]

(invwrxhwru) Kqm 
krn vwly

Gur Sabadhee 

Sach Paaeiaa 

Dhookh 

Nivaaranehaar ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they obtain the True 

One, the Destroyer of 

pain.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

1491 36 sdw sdw swcy 
gux gwvih swcY 
nwie ipAwru]

Sadhaa Sadhaa 

Saachae Gun 

Gaavehi Saachai 

Naae Piaar ||

Forever and ever, they 

sing the Glorious 

Praises of the True 

One; they love the 

True Name.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
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1492 36 ikrpw kir kY 
AwpxI idqonu 
Bgiq BMfwru]1]

(idqonu) id`qw Kirapaa Kar Kai 

Aapanee Dhithon 

Bhagath 

Bhanddaar ||1||

When the Lord 

Himself grants His 

Grace, He bestows the 

treasure of devotion. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

1493 36 mn ry sdw AnMdu 
gux gwie]

Man Rae Sadhaa 

Anandh Gun Gaae 

||

O mind, sing His 

Glorious Praises, and 

be in ecstasy forever.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ।

1494 36 scI bwxI hir 
pweIAY hir isau 
rhY 
smwie]1]rhwau]

Sachee Baanee 

Har Paaeeai Har 

Sio Rehai Samaae 

||1|| Rehaao ||

Through the True 

Word of His Bani, the 

Lord is obtained, and 

one remains 

immersed in the Lord. 

||1||Pause||

(ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਨਾਲ) ਸਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

1495 36 scI BgqI mnu 
lwlu QIAw rqw 
shij suBwie]

r`qw Sachee Bhagathee 

Man Laal Thheeaa 

Rathaa Sehaj 

Subhaae ||

In true devotion, the 

mind is dyed in the 

deep crimson color of 

the Lord's Love, with 

intuitive peace and 

poise.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਦੇ 

ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਗੂੜਾ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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1496 36 gur sbdI mnu 
moihAw khxw 
kCU n jwie]

Gur Sabadhee 

Man Mohiaa 

Kehanaa Kashhoo 

N Jaae ||

The mind is fascinated 

by the Word of the 

Guru's Shabad, which 

cannot be described.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਅਿੇਹਾ) ਮਸਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਉਸ (ਮਸਤੀ) ਦਾ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।
1497 36 ijhvw rqI  

sbid scY AMimRqu 
pIvY ris gux 
gwie]

r`qI Jihavaa Rathee 

Sabadh Sachai 

Anmrith Peevai 

Ras Gun Gaae ||

The tongue imbued 

with the True Word of 

the Shabad drinks in 

the Amrit with delight, 

singing His Glorious 

Praises.

ਉਸ ਦੀ ਿੀਭ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ 
ਹੈ।

1498 36 gurmuiK eyhu rMgu 
pweIAY ijs no 
ikrpw kry 
rjwie]2]

Guramukh Eaehu 

Rang Paaeeai Jis 

No Kirapaa Karae 

Rajaae ||2||

The Gurmukh obtains 

this love, when the 

Lord, in His Will, 

grants His Grace. ||2||

ਪਰ ਇਹ ਰੂੰਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
1499 36 sMsw iehu sMswru 

hY suiqAw rYix 
ivhwie]

su`iqAW Sansaa Eihu 

Sansaar Hai 

Suthiaa Rain 

Vihaae ||

This world is an 

illusion; people pass 

their life-nights 

sleeping.

ਿਗਤ (ਦਾ ਮੋਹ) ਤੌਖਲੇ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈ, (ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ) 

ਸੁਜਤਆਂ ਹੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ-ਰੂਪ) 

ਰਾਤ ਬੀਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

1500 36 ieik AwpxY BwxY 
kiF lieAnu  
Awpy lieEnu 
imlwie]

Eik Aapanai 

Bhaanai Kadt 

Laeian Aapae 

Laeioun Milaae ||

By the Pleasure of His 

Will, He lifts some out, 

and unites them with 

Himself.

ਕਈ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ (ਿੋੜ ਕੇ ਇਸ ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ) 
ਕੱਢ ਜਲਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ ਹੈ।
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1501 36 Awpy hI Awip 
min visAw  
mwieAw mohu 
cukwie]

Aapae Hee Aap 

Man Vasiaa 

Maaeiaa Mohu 

Chukaae ||

He Himself abides in 

the mind, and drives 

out attachment to 

Maya.

ਆਪ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 

ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ।

1502 36 Awip vfweI 
idqIAnu gurmuiK 
dyie buJwie]3]

id`qIAnu, b`uJwie Aap Vaddaaee 

Dhitheean 

Guramukh Dhaee 

Bujhaae ||3||

He Himself bestows 

glorious greatness; He 

inspires the Gurmukh 

to understand. ||3||

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ (ਹੀ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇੱਜ਼ਤ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। (ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾ ਕੇ (ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ) ਸਮਝਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

1503 36 sBnw kw dwqw 
eyku hY BuilAw 
ley smJwie]

Bu`ilAW Sabhanaa Kaa 

Dhaathaa Eaek Hai 

Bhuliaa Leae 

Samajhaae ||

The One Lord is the 

Giver of all. He 

corrects those who 

make mistakes.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਸੂਝ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

1504 36 ieik Awpy Awip 
KuAwieAnu dUjY 
CifAnu lwie]

(KuAwieAnu) Bulwey Eik Aapae Aap 

Khuaaeian Dhoojai 

Shhaddian Laae ||

He Himself has 

deceived some, and 

attached them to 

duality.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਲਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

1505 36 gurmqI hir 
pweIAY joqI joiq 
imlwie]

gurm`qI Guramathee Har 

Paaeeai Jothee 

Joth Milaae ||

Through the Guru's 

Teachings, the Lord is 

found, and one's light 

merges into the Light.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਿੀਵ) 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।
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1506 36 An idnu nwmy 
riqAw nwnk 
nwim 
smwie]4]25]5
8]

Anadhin Naamae 

Rathiaa Naanak 

Naam Samaae 

||4||25||58||

Attuned to the Name 

of the Lord night and 

day, O Nanak, you 

shall be absorbed into 

the Name. 

||4||25||58||

ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹ ਕੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੫॥੫੮॥

1507 36 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1508 36 guxvMqI scu 
pwieAw iqRsnw 
qij ivkwr]

(qij) C`f ky Gunavanthee Sach 

Paaeiaa Thrisanaa 

Thaj Vikaar ||

The virtuous obtain 

Truth; they give up 

their desires for evil 

and corruption.

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਗੁਣ ਧਾਰਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਆਜਦ ਜਵਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।
1509 36 gur sbdI mnu 

rMigAw rsnw 
pRym ipAwir]

Gur Sabadhee 

Man Rangiaa 

Rasanaa Praem 

Piaar ||

Their minds are 

imbued with the Word 

of the Guru's Shabad; 

the Love of their 

Beloved is on their 

tongues.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਿੀਭ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

1510 37 ibnu siqgur iknY 
n pwieE kir 
vyKhu min 
vIcwir]

Bin Sathigur Kinai 

N Paaeiou Kar 

Vaekhahu Man 

Veechaar ||

Without the True 

Guru, no one has 

found Him; reflect 

upon this in your mind 

and see.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। 
ਸਜਤਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਾ,
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1511 37 mnmuK mYlu n 
auqrY ijcru gur 
sbid n kry 
ipAwru]1]

ij`cru Manamukh Mail N 

Outharai Jichar 

Gur Sabadh N 

Karae Piaar ||1||

The filth of the self-

willed manmukhs is 

not washed off; they 

have no love for the 

Guru's Shabad. ||1||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਿਦ ਤਕ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਪਆਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਉਤਰਦੀ ॥੧॥

1512 37 mn myry siqgur 
kY BwxY clu]

c`lu Man Maerae 

Sathigur Kai 

Bhaanai Chal ||

O my mind, walk in 

harmony with the 

True Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰ,

1513 37 inj Gir vsih  
AMimRqu pIvih qw  
suK lhih 
mhlu]1]rhwau]

rwm rUpI mh`lu Nij Ghar Vasehi 

Anmrith Peevehi 

Thaa Sukh Lehehi 

Mehal ||1|| 

Rehaao ||

Dwell within the home 

of your own inner 

being, and drink in the 

Ambrosial Nectar; you 

shall attain the Peace 

of the Mansion of His 

Presence. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ) 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੇਂਗਾ (ਭਾਵ, ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚ 

ਿਾਵੇਂਗਾ), ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਵੇਂਗਾ, 
ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸੁਖ 

ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲਵੇਂਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

1514 37 AauguxvMqI guxu 
ko nhI bhix n 
imlY hdUir]

bh-ix Aougunavanthee 

Gun Ko Nehee 

Behan N Milai 

Hadhoor ||

The unvirtuous have 

no merit; they are not 

allowed to sit in His 

Presence.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਔਗੁਣ ਹੀ ਔਗੁਣ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣ 

ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।
1515 37 mnmuiK sbdu n 

jwxeI Avgix  
so pRBu dUir]

Manamukh 

Sabadh N Jaanee 

Avagan So Prabh 

Dhoor ||

The self-willed 

manmukhs do not 

know the Shabad; 

those without virtue 

are far removed from 

God.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀ, 
ਔਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਦੂਰ 

ਹੀ ਿਾਪਦਾ ਹੈ।
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1516 37 ijnI scu 
pCwixAw sic 
rqy BrpUir]

Jinee Sach 

Pashhaaniaa Sach 

Rathae Bharapoor 

||

Those who recognize 

the True One are 

permeated and 

attuned to Truth.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ 
ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਜਪਆਰ-

ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

1517 37 gur sbdI mnu 
byiDAw pRBu 
imilAw Awip 
hdUir]2]

(byiDAw) ivMin@Aw Gur Sabadhee 

Man Baedhhiaa 

Prabh Miliaa Aap 

Hadhoor ||2||

Their minds are 

pierced through by the 

Word of the Guru's 

Shabad, and God 

Himself ushers them 

into His Presence. 

||2||

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਪਿੋਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

1518 37 Awpy rMgix 
rMigEnu sbdy 
lieEnu imlwie]

Aapae Rangan 

Rangioun 

Sabadhae Laeioun 

Milaae ||

He Himself dyes us in 

the Color of His Love; 

through the Word of 

His Shabad, He unites 

us with Himself.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵੱਸ?) ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ 

ਰੂੰਗ ਨਾਲ) ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੈ, ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇ(ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ ਹੈ।

1519 37 scw rMgu n auqrY  
jo sic rqy ilv 
lwie]

Sachaa Rang N 

Outharai Jo Sach 

Rathae Liv Laae ||

This True Color shall 

not fade away, for 

those who are attuned 

to His Love.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਨਾਲ) ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਇਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਰੂੰਗ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਉਤਰਦਾ।
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1520 37 cwry kuMfw Biv 
Qky mnmuK bUJ n 
pwie]

(Biv) Btk Chaarae Kunddaa 

Bhav Thhakae 

Manamukh Boojh 

N Paae ||

The self-willed 

manmukhs grow 

weary of wandering 

around in all four 

directions, but they do 

not understand.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ, ਭਟਕ 

ਭਟਕ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਦੀ) ਸੂਝ ਨਹੀ 
ਪੈਂਦੀ।

1521 37 ijsu siqguru myly 
so imlY scY 
sbid smwie]3]

Jis Sathigur 

Maelae So Milai 

Sachai Sabadh 

Samaae ||3||

One who is united 

with the True Guru, 

meets and merges in 

the True Word of the 

Shabad. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

1522 37 imqR Gxyry kir 
QkI myrw duKu 
kwtY koie]

Q`kI Mithr Ghanaerae 

Kar Thhakee 

Maeraa Dhukh 

Kaattai Koe ||

I have grown weary of 

making so many 

friends, hoping that 

someone might be 

able to end my 

suffering.

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਬਥੇਰੇ (ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ 

ਨੂੂੰ ) ਜਮੱਤਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ 
ਥੱਕ ਚੱੁਕੀ ਹਾਂ (ਮੈ ਸਮਝਦੀ 
ਰਹੀ ਜਕ ਕੋਈ ਸਾਕ-ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ) 
ਮੇਰਾ ਦੱੁਖ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ।

1523 37 imil pRIqm duKu 
kitAw sbid 
imlwvw hoie]

(sbid) bRhm Mil Preetham 

Dhukh Kattiaa 

Sabadh Milaavaa 

Hoe ||

Meeting with my 

Beloved, my suffering 

has ended; I have 

attained Union with 

the Word of the 

Shabad.

ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ 
ਦੱੁਖ ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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1524 37 scu Ktxw scu 
rwis hY scy scI 
soie]

(rwis) pMUjI[ K`txw Sach Khattanaa 

Sach Raas Hai 

Sachae Sachee Soe 

||

Earning Truth, and 

accumulating the 

Wealth of Truth, the 

truthful person gains a 

reputation of Truth.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖੱਟੀ 
ਕਮਾਈ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

1525 37 sic imly sy n 
ivCuVih nwnk 
gurmuiK 
hoie]4]26]59
]

Sach Milae Sae N 

Vishhurrehi 

Naanak Guramukh 

Hoe 

||4||26||59||

Meeting with the True 

One, O Nanak, the 

Gurmukh shall not be 

separated from Him 

again. ||4||26||59||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ 

ਕੇ ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

(ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ) ਿੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ 

॥੪॥੨੬॥੫੯॥

1526 37 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1527 37 Awpy kwrxu 
krqw kry isRsit 
dyKY Awip 
aupwie]

Aapae Kaaran 

Karathaa Karae 

Srisatt Dhaekhai 

Aap Oupaae ||

The Creator Himself 

created the Creation; 

He produced the 

Universe, and He 

Himself watches over 

it.

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ ਦਾ) 
ਮੂਲ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਰ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ (ਹੀ) ਉਸ 

ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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1528 37 sB eyko ieku 
vrqdw AlKu n 
liKAw jwie]

A-lKu liKAw: poly bolo Sabh Eaeko Eik 

Varathadhaa 

Alakh N Lakhiaa 

Jaae ||

The One and Only Lord 

is pervading and 

permeating all. The 

Unseen cannot be 

seen.

(ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹਰ ਥਾਂ 
ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ (ਜਿਰ ਭੀ) ਉਹ 

(ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਸਮਝ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

1529 37 Awpy pRBU 
dieAwlu hY Awpy 
dyie buJwie]

Aapae Prabhoo 

Dhaeiaal Hai 

Aapae Dhaee 

Bujhaae ||

God Himself is 

Merciful; He Himself 

bestows 

understanding.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿਦੋਂ) 
ਜਦਆਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ) ਆਪ 

ਹੀ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

1530 37 gurmqI sd min 
visAw sic rhy 
ilv lwie]1]

Guramathee Sadh 

Man Vasiaa Sach 

Rehae Liv Laae 

||1||

Through the Guru's 

Teachings, the True 

One dwells forever in 

the mind of those who 

remain lovingly 

attached to Him. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸਦਾ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੧॥

1531 37 mn myry gur kI 
mMin lY rjwie]

(rjwie) hukm Man Maerae Gur 

Kee Mann Lai 

Rajaae ||

O my mind, surrender 

to the Guru's Will.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰ।
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1532 37 mnu qnu sIqlu 
sBu QIAY nwmu 
vsY min 
Awie]1]rhwau]

(sIqlu) SWq[ (QIAY) 
huMdw

Man Than Seethal 

Sabh Thheeai 

Naam Vasai Man 

Aae ||1|| Rehaao 

||

Mind and body are 

totally cooled and 

soothed, and the 

Naam comes to dwell 

in the mind. 

||1||Pause||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ (ਉਸ 

ਦਾ ਸਰੀਰ) ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1533 37 ijin kir kwrxu 
DwirAw soeI swr 
kryie]

Jin Kar Kaaran 

Dhhaariaa Soee 

Saar Karaee ||

Having created the 

creation, He supports 

it and takes care of it.

ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੂਲ ਰਚ ਕੇ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

1534 37 gur kY sbid 
pCwxIAY jw Awpy 
ndir kryie]

Gur Kai Sabadh 

Pashhaaneeai Jaa 

Aapae Nadhar 

Karaee ||

The Word of the 

Guru's Shabad is 

realized, when He 

Himself bestows His 

Glance of Grace.

ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਦੋਂ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1535 37 sy jn sbdy sohxy  
iqqu scY 
drbwir]

Sae Jan Sabadhae 

Sohanae Thith 

Sachai Dharabaar 

||

Those who are 

beautifully adorned 

with the Shabad in the 

Court of the True Lord

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।
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1536 37 gurmuiK scY 
sbid rqy Awip 
myly krqwir]2]

Guramukh Sachai 

Sabadh Rathae 

Aap Maelae 

Karathaar ||2||

-those Gurmukhs are 

attuned to the True 

Word of the Shabad; 

the Creator unites 

them with Himself. 

||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋਜੜਆ ਹੈ 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

1537 37 gurmqI scu 
slwhxw ijs dw  
AMqu n pwrwvwru]

Guramathee Sach 

Salaahanaa Jis 

Dhaa Anth N 

Paaraavaar ||

Through the Guru's 

Teachings, praise the 

True One, who has no 

end or limitation.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਰਲਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ।

1538 37 Git Git Awpy 
hukim vsY hukmy 
kry bIcwru]

Ghatt Ghatt Aapae 

Hukam Vasai 

Hukamae Karae 

Beechaar ||

He dwells in each and 

every heart, by the 

Hukam of His 

Command; by His 

Hukam, we 

contemplate Him.

(ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

1539 37 gur sbdI 
swlwhIAY haumY 
ivchu Koie]

(Koie) nws Gur Sabadhee 

Saalaaheeai 

Houmai Vichahu 

Khoe ||

So praise Him through 

the Word of the 

Guru's Shabad, and 

drive out egotism 

from within.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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1540 37 sw Dn nwvY 
bwhrI  
AvgxvMqI 
roie]3]

Dn: polw bolo[ (Dn) 
jIv rUpI iesqRI

Saa Dhhan Naavai 

Baaharee 

Avaganavanthee 

Roe ||3||

That soul-bride who 

lacks the Lord's Name 

acts without virtue, 

and so she grieves. 

||3||

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੩॥

1541 37 scu slwhI sic 
lgw scY nwie 
iqRpiq hoie]

Sach Salaahee 

Sach Lagaa Sachai 

Naae Thripath Hoe 

||

Praising the True One, 

attached to the True 

One, I am satisfied 

with the True Name.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਮੇਰੀ ਇਹੀ 
ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਹਾਂ, 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ ਹੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕਦੀ 
ਹੈ।

1542 37 gux vIcwrI gux 
sMgRhw Avgux 
kFw Doie]

(sMgRhw) iek`Tw krnw Gun Veechaaree 

Gun Sangrehaa 

Avagun Kadtaa 

Dhhoe ||

Contemplating His 

Virtues, I accumulate 

virtue and merit; I 

wash myself clean of 

demerits.

(ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਔਗੁਣ ਧੋ 

ਕੇ ਕੱਢ ਜਦਆਂ।
1543 37 Awpy myil 

imlwiedw iPir 
vyCoVw n hoie]

Aapae Mael 

Milaaeidhaa Fir 

Vaeshhorraa N 

Hoe ||

He Himself unites us in 

His Union; there is no 

more separation.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਕਦੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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1544 37 nwnk guru 
swlwhI Awpxw  
ijdU pweI pRBu 
soie]4]27]60
]

(ij`dU) ijs krky Naanak Gur 

Saalaahee 

Aapanaa Jidhoo 

Paaee Prabh Soe 

||4||27||60||

O Nanak, I sing the 

Praises of my Guru; 

through Him, I find 

that God. 

||4||27||60||

(ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੭॥੬੦॥

1545 37 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1546 37 suix suix kwm 
ghylIey ikAw 
clih bwh 
lufwie]

(ghylIey) kmLI[ 
(lufwie) &YlwA ky

Sun Sun Kaam 

Gehaeleeeae Kiaa 

Chalehi Baah 

Luddaae ||

Listen, listen, O soul-

bride: you are 

overtaken by sexual 

desire-why do you 

walk like that, 

swinging your arms in 

joy?

ਹੇ ਸੁਆਰਥ ਜਵਚ ਿਸੀ ਹੋਈ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! ਜਧਆਨ ਨਾਲ 

ਸੁਣ! ਜਕਉਂ ਇਤਨੀ ਲਾ-
ਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ (ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ 

ਜਵਚ) ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈਂ?

1547 37 Awpxw ipru n 
pCwxhI ikAw 
muhu dysih jwie]

(dysih) idKwvyNgI Aapanaa Pir N 

Pashhaanehee 

Kiaa Muhu 

Dhaesehi Jaae ||

You do not recognize 

your own Husband 

Lord! When you go to 

Him, what face will 

you show Him?

(ਸੁਆਰਥ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  (ਹੁਣ) 

ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਿਾ ਕੇ ਕੀਹ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਖਾਵੇਂਗੀ?

1548 37 ijnI sKˆØI kMqu 
pCwixAw hau 
iqn kY lwgau 
pwie]

Jinee Sakhanaeen 

Kanth 

Pashhaaniaa Ho 

Thin Kai Laago 

Paae ||

I touch the feet of my 

sister soul-brides who 

have known their 

Husband Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸਤਸੂੰਗੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾ 
ਰੱਖੀ ਹੈ (ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਹਨ) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ।
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1549 37 iqn hI jYsI QI 
rhw siqsMgiq 
myil imlwie]1]

(QI) ho Thin Hee Jaisee 

Thhee Rehaa 

Sathasangath 

Mael Milaae ||1||

If only I could be like 

them! Joining the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, I am 

united in His Union. 

||1||

(ਮੇਰਾ ਜਚੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੂੰਗ ਦੇ ਇਕੱਠ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੀ 
ਬਣ ਿਾਵਾਂ ॥੧॥

1550 38 muMDy kUiV muTI 
kUiVAwir]

juAwn hovy pr, pqI dI 
pRsMnqw lYx qoN rihq 
jIv rUpI (muMDy) mUrK 
iesqRI[(mu`TI) T`gI

Mundhhae Koorr 

Muthee Koorriaar 

||

O woman, the false 

ones are being 

cheated by falsehood.

ਹੇ ਆਪੇ ਜਵਚ ਮਸਤ ਤੇ ਕੂੜ 

ਦੀ ਵਣਿਾਰਨ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! 

ਤੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ 

ਲੁੱ ਟ ਜਲਆ ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ)।
1551 38 ipru pRBu swcw 

sohxw pweIAY 
gur 
bIcwir]1]rhwau
]

Pir Prabh Saachaa 

Sohanaa Paaeeai 

Gur Beechaar 

||1|| Rehaao ||

God is your Husband; 

He is Handsome and 

True. He is obtained 

by reflecting upon the 

Guru. ||1||Pause||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਸੋਹਣਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਜਵਚਾਰ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1552 38 mnmuiK kMqu n 
pCwxeI iqn  
ikau rYix 
ivhwie]

Manamukh Kanth 

N Pashhaanee 

Thin Kio Rain 

Vihaae ||

The self-willed 

manmukhs do not 

recognize their 

Husband Lord; how 

will they spend their 

life-night?

ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਆਪਣ ੇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ-ਰੂਪ) 

ਰਾਤ ਜਕਵੇਂ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

(ਭਾਵ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ 
ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ)।
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1553 38 grib AtIAw  
iqRsnw jlih duKu 
pwvih dUjY Bwie]

(A`tIAW) BrIAW hoeIAW Garab Atteeaa 

Thrisanaa Jalehi 

Dhukh Paavehi 

Dhoojai Bhaae ||

Filled with arrogance, 

they burn with desire; 

they suffer in the pain 

of the love of duality.

ਉਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਨਕਾ-ਨਕ 

ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਦੀ 
ਅੱਗ) ਜਵਚ ਸੜਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

(ਿਸ ਕੇ) ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦੀਆਂ 

ਹਨ।
1554 38 sbid rqIAw 

sohwgxI iqn 
ivchu haumY 
jwie]

Sabadh Ratheeaa 

Sohaaganee Thin 

Vichahu Houmai 

Jaae ||

The happy soul-brides 

are attuned to the 

Shabad; their egotism 

is eliminated from 

within.

(ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ (ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

1555 38 sdw ipru rwvih 
Awpxw iqnw suKy 
suiK ivhwie]2]

(rwvih) Xwd krdy[ 
(ivhwie) bqIq 
hovy[suKy suiK: poly bolo

Sadhaa Pir 

Raavehi Aapanaa 

Thinaa Sukhae 

Sukh Vihaae ||2||

They enjoy their 

Husband Lord forever, 

and their life-night 

passes in the most 

blissful peace. ||2||

ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨਾਲ ਜਮਲੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਨਰੋਲ ਸੁਖ 

ਜਵਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ॥੨॥

1556 38 igAwn ivhUxI  
ipr muqIAw  
iprmu n pwieAw 
jwie]

(mu`qIAw) Cu`tV[ 
(ivhUxI) rihq[ 
(iprmu) pRym, pRmwqmw

Giaan Vihoonee 

Pir Mutheeaa 

Piram N Paaeiaa 

Jaae ||

She is utterly lacking in 

spiritual wisdom; she 

is abandoned by her 

Husband Lord. She 

cannot obtain His Love.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ ਛੱੁਟੜ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
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1557 38 AigAwn mqI 
AMDyru hY ibnu 
ipr dyKy BuK n 
jwie]

(mqI) msq Agiaan Mathee 

Andhhaer Hai Bin 

Pir Dhaekhae 

Bhukh N Jaae ||

In the darkness of 

intellectual ignorance, 

she cannot see her 

Husband, and her 

hunger does not 

depart.

ਅਜਗਆਨ ਜਵਚ ਮੱਤੀ ਹੋਈ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਜਵਆਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ ਦੀ ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।

1558 38 Awvhu imlhu 
shylIho mY ipru 
dyhu imlwie]

Aavahu Milahu 

Sehaeleeho Mai 

Pir Dhaehu Milaae 

||

Come and meet with 

me, my sister soul-

brides, and unite me 

with my Husband.

ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਓ! 

ਆਓ, ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਜਮਲਾ ਜਦਉ।

1559 38 pUrY Bwig siqguru 
imlY ipru 
pwieAw sic 
smwie]3]

Poorai Bhaag 

Sathigur Milai Pir 

Paaeiaa Sach 

Samaae ||3||

She who meets the 

True Guru, by perfect 

good fortune, finds 

her Husband; she is 

absorbed in the True 

One. ||3||

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ 
ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
1560 38 sy shIAw 

sohwgxI ijn 
kau ndir kryie]

Sae Seheeaa 

Sohaaganee Jin Ko 

Nadhar Karaee ||

Those upon whom He 

casts His Glance of 

Grace become His 

happy soul-brides.

ਉਹ ਸਤਸੂੰਗੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

1561 38 Ksmu pCwxih 
Awpxw qnu mnu 
AwgY dyie]

Khasam 

Pashhaanehi 

Aapanaa Than 

Man Aagai Dhaee 

||

One who recognizes 

her Lord and Master 

places her body and 

mind in offering 

before Him.

ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਨ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਰੱਖ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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1562 38 Gir vru pwieAw 
Awpxw haumY 
dUir kryie]

Ghar Var Paaeiaa 

Aapanaa Houmai 

Dhoor Karaee ||

Within her own home, 

she finds her Husband 

Lord; her egotism is 

dispelled.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

(ਹੀ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ।

1563 38 nwnk soBwvMqIAw 
sohwgxI An 
idnu Bgiq 
kryie]4]28]6
1]

Naanak 

Sobhaavantheeaa 

Sohaaganee 

Anadhin Bhagath 

Karaee 

||4||28||61||

O Nanak, the happy 

soul-brides are 

embellished and 

exalted; night and day 

they are absorbed in 

devotional worship. 

||4||28||61||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ 
ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੨੮॥੬੧॥

1564 38 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1565 38 ieik ipru rwvih 
Awpxw hau kY 
dir pUCau jwie]

Eik Pir Raavehi 

Aapanaa Ho Kai 

Dhar Pooshho 

Jaae ||

Some enjoy their 

Husband Lord; unto 

whose door should I 

go to ask for Him?

ਕਈ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ) ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਭੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਜਕਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਿਾ ਕੇ (ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਤਰੀਕਾ) ਪੱੁਛਾਂ?
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1566 38 siqguru syvI 
Bwau kir mY ipru 
dyhu imlwie]

Sathigur Saevee 

Bhaao Kar Mai Pir 

Dhaehu Milaae ||

I serve my True Guru 

with love, that He may 

lead me to Union with 

my Husband Lord.

ਮੈਂ ਸਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਕੜਦੀ ਹਾਂ (ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਕ) 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਕਰਾਵਾ ਜਦਓ।)

1567 38 sBu aupwey Awpy 
vyKY iksu nyVY  
iksu dUir]

Sabh Oupaaeae 

Aapae Vaekhai Kis 

Naerrai Kis Dhoor 

||

He created all, and He 

Himself watches over 

us. Some are close to 

Him, and some are far 

away.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਸਭ ਦੀ) 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਜਵਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

1568 38 ijin ipru sMgy 
jwixAw ipru rwvy 
sdw hdUir]1]

Jin Pir Sangae 

Jaaniaa Pir Raavae 

Sadhaa Hadhoor 

||1||

She who knows her 

Husband Lord to be 

always with her, 

enjoys His Constant 

Presence. ||1||

ਜਿਸ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਨੇ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਉਸ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਿਾਣ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਾਜ਼ਰ-

ਨਾਜ਼ਰ ਵੱਸਦੇ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

1569 38 muMDy qU clu gur kY 
Bwie]

Mundhhae Thoo 

Chal Gur Kai 

Bhaae ||

O woman, you must 

walk in harmony with 

the Guru's Will.

ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਤੇ) ਤੁਰ।
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1570 38 An idnu rwvih 
ipru Awpxw  
shjy sic 
smwie]1]rhwau]

Anadhin Raavehi 

Pir Aapanaa 

Sehajae Sach 

Samaae ||1|| 

Rehaao ||

Night and day, you 

shall enjoy your 

Husband, and you 

shall intuitively merge 

into the True One. 

||1||Pause||

(ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦੀਆਂ 

ਹਨ ਉਹ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1571 38 sbid rqIAw 
sohwgxI scY 
sbid sIgwir]

Sabadh Ratheeaa 

Sohaaganee 

Sachai Sabadh 

Seegaar ||

Attuned to the 

Shabad, the happy 

soul-brides are 

adorned with the True 

Word of the Shabad.

ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਵਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

1572 38 hir vru pwiein 
Gir AwpxY gur 
kY hyiq ipAwir]

Har Var Paaein 

Ghar Aapanai Gur 

Kai Haeth Piaar ||

Within their own 

home, they obtain the 

Lord as their Husband, 

with love for the Guru.

ਉਹ (ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ, ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

1573 38 syj suhwvI hir 
rMig rvY Bgiq 
Bry BMfwr]

(suhwvI) soBnIk[ 
(rvY) jpxw

Saej Suhaavee Har 

Rang Ravai 

Bhagath Bharae 

Bhanddaar ||

Upon her beautiful 

and cozy bed, she 

enjoys the Love of her 

Lord. She is 

overflowing with the 

treasure of devotion.

ਪਿਭੂ (-ਪਤੀ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ 
ਜਹਰਦੇ-ਸੇਿ ਉਤੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਆ 

ਪਿਗਟਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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1574 38 so pRBu pRIqmu 
min vsY ij sBsY 
dyie ADwru]2]

So Prabh 

Preetham Man 

Vasai J Sabhasai 

Dhaee Adhhaar 

||2||

That Beloved God 

abides in her mind; He 

gives His Support to 

all. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ 

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ 
ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

1575 38 ipru swlwhin 
Awpxw iqn kY 
hau sd bilhwrY 
jwau]

Pir Saalaahan 

Aapanaa Thin Kai 

Ho Sadh Balihaarai 

Jaao ||

I am forever a sacrifice 

to those who praise 

their Husband Lord.

ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ।

1576 38 mnu qnu ArpI 
isru dyeI iqn kY 
lwgw pwie]

Man Than Arapee 

Sir Dhaeee Thin 

Kai Laagaa Paae ||

I dedicate my mind 

and body to them, and 

give my head as well; I 

fall at their feet.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤਨ 

ਭੇਟਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਆਪਣਾ ਜਸਰ 

ਧਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ,
1577 38 ijnI ieku 

pCwixAw dUjw 
Bwau cukwie]

Jinee Eik 

Pashhaaniaa 

Dhoojaa Bhaao 

Chukaae ||

Those who recognize 

the One renounce the 

love of duality.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਾ ਲਈ ਹੈ।
1578 38 gurmuiK nwmu 

pCwxIAY nwnk 
sic 
smwie]3]29]6
2]

Guramukh Naam 

Pashhaaneeai 

Naanak Sach 

Samaae 

||3||29||62||

The Gurmukh 

recognizes the Naam, 

O Nanak, and is 

absorbed into the 

True One. 

||3||29||62||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ 

ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ 

॥੩॥੨੯॥੬੨॥
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1579 38 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1580 38 hir jI scw scu 
qU sBu ikCu qyrY 
cIrY]

(cIrY) lyKy Har Jee Sachaa 

Sach Thoo Sabh 

Kishh Thaerai 

Cheerai ||

O Dear Lord, You are 

the Truest of the True. 

All things are in Your 

Power.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੂੂੰ  (ਹੀ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ।

1581 38 lK caurwsIh 
qrsdy iPry ibnu 
gur Byty pIrY]

(Byty) imly[ (pIrY) 
pIVw[ l`K

Lakh Chouraaseeh 

Tharasadhae Firae 

Bin Gur Bhaettae 

Peerai ||

The 8.4 million species 

of beings wander 

around searching for 

You, but without the 

Guru, they do not find 

You.

(ਪਰ ਤੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਗੁਰੂ-ਪੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ 

ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵ (ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ 

ਨੂੂੰ ) ਤਰਸਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

1582 38 hir jIau bKsy 
bKis ley sUK 
sdw srIrY]

Har Jeeo Bakhasae 

Bakhas Leae 

Sookh Sadhaa 

Sareerai ||

When the Dear Lord 

grants His Forgiveness, 

this human body finds 

lasting peace.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
1583 38 gur prswdI syv 

krI scu gihr 
gMBIrY]1]

(gihr) inrh`l[ 
(gMBIrY) fMUGy

Gur Parasaadhee 

Saev Karee Sach 

Gehir Ganbheerai 

||1||

By Guru's Grace, I 

serve the True One, 

who is Immeasurably 

Deep and Profound. 

||1||

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਤੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥

1584 38 mn myry nwim rqy 
suKu hoie]

Man Maerae 

Naam Rathae Sukh 

Hoe ||

O my mind, attuned to 

the Naam, you shall 

find peace.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਵੀਏ, 

ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।
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1585 38 gurmqI nwmu 
slwhIAY dUjw  
Avru n 
koie]1]rhwau]

Guramathee 

Naam Salaaheeai 

Dhoojaa Avar N 

Koe ||1|| Rehaao 

||

Follow the Guru's 

Teachings, and praise 

the Naam; there is no 

other at all. 

||1||Pause||

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
1586 38 Drmrwie no 

hukmu hY bih scw 
Drmu bIcwir]

Dhharam Raae No 

Hukam Hai Behi 

Sachaa Dhharam 

Beechaar ||

The Righteous Judge 

of Dharma, by the 

Hukam of God's 

Command, sits and 

administers True 

Justice.

ਧਰਮਰਾਿ ਨੂੂੰ  (ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਹੁਕਮ ਹੈ (ਹੇ ਧਰਮਰਾਿ! 

ਤੂੂੰ ) ਬੈਠ ਕੇ (ਇਹ) ਅਟੱਲ 

ਧਰਮ (-ਜਨਆਂ) ਚੇਤੇ ਰੱਖ,

1587 38 dUjY Bwie dustu 
Awqmw Ehu qyrI 
srkwr]

(srkwr) prjw Dhoojai Bhaae 

Dhusatt Aathamaa 

Ouhu Thaeree 

Sarakaar ||

Those evil souls, 

ensnared by the love 

of duality, are subject 

to Your Command.

ਜਕ ਉਹ ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ 
ਰਈਅਤ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।

1588 38 AiDAwqmI hir 
gux qwsu min  
jpih eyku 
murwir]

(AiDAwqmI) vwihgurU 
jI dI pRwpqI vwly[ 
(murwir) vwihgurU jI

Adhhiaathamee 

Har Gun Thaas 

Man Japehi Eaek 

Muraar ||

The souls on their 

spiritual journey chant 

and meditate within 

their minds on the 

One Lord, the 

Treasure of Excellence.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਾਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 362 Published: March 06/ 2014



1589 39 iqn kI syvw 
Drmrwie krY  
DMnu 
svwrxhwru]2]

svwrx vwly 
(svwrxhwru) vwihgurU 
jI DMnu hn

Thin Kee Saevaa 

Dhharam Raae 

Karai Dhhann 

Savaaranehaar 

||2||

The Righteous Judge 

of Dharma serves 

them; blessed is the 

Lord who adorns 

them. ||2||

ਧਰਮਰਾਿ (ਭੀ) ਉਹਨਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਧੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੋ 
(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਇਤਨਾ) ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ ਧਰਮਰਾਿ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

1590 39 mn ky ibkwr 
mnih qjY min 
cUkY mohu 
AiBmwnu]

(qjY) iqAwgy Man Kae Bikaar 

Manehi Thajai 

Man Chookai 

Mohu Abhimaan 

||

One who eliminates 

mental wickedness 

from within the mind, 

and casts out 

emotional attachment 

and egotistical pride,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਜਵਚੋਂ ਮਨ ਦੇ ਜਵਕਾਰ ਛੱਡ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

1591 39 Awqm rwmu 
pCwixAw shjy 
nwim smwnu]

Aatham Raam 

Pashhaaniaa 

Sehajae Naam 

Samaan ||

Comes to recognize 

the All-pervading Soul, 

and is intuitively 

absorbed into the 

Naam.

ਉਹ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

1592 39 ibnu siqgur  
mukiq n pweIAY  
mnmuiK iPrY 
idvwnu]

(idvwnu) J`lw Bin Sathigur 

Mukath N Paaeeai 

Manamukh Firai 

Dhivaan ||

Without the True 

Guru, the self-willed 

manmukhs do not find 

liberation; they 

wander around like 

lunatics.

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ) ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ।
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1593 39 sbdu n cInY  
kQnI bdnI kry  
ibiKAw mwih 
smwnu]3]

(cInY) pCwxdw[ 
(kQnI bdnI) g`lW 
bwqW[ (smwnu) smwieAw

Sabadh N Cheenai 

Kathhanee 

Badhanee Karae 

Bikhiaa Maahi 

Samaan ||3||

They do not 

contemplate the 

Shabad; engrossed in 

corruption, they utter 

only empty words. 

||3||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਦੀ ਕਦਰ) 

ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ 

(ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਧਾਰਜਮਕ) 

ਗੱਲਾਂ ਜਪਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ 
ਗ਼ਰਕ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

1594 39 sBu ikCu Awpy 
Awip hY dUjw 
Avru n koie]

Sabh Kishh Aapae 

Aap Hai Dhoojaa 

Avar N Koe ||

He Himself is 

everything; there is no 

other at all.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਿੋਗਾ ਹੈ, ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਿੀਵ ਦਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰ 

ਸਕਦਾ।
1595 39 ijau bolwey iqau 

bolIAY jw Awip 
bulwey soie]

Jio Bolaaeae Thio 

Boleeai Jaa Aap 

Bulaaeae Soe ||

I speak just as He 

makes me speak, 

when He Himself 

makes me speak.

(ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ 
ਕਰੇ ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਿੀਵ ਬੋਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿੀਵ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ) ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1596 39 gurmuiK bwxI 
bRhmu hY sbid 
imlwvw hoie]

Guramukh Baanee 

Breham Hai 

Sabadh Milaavaa 

Hoe ||

The Word of the 

Gurmukh is God 

Himself. Through the 

Shabad, we merge in 

Him.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਪਿਭੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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1597 39 nwnk nwmu 
smwil qU ijqu 
syivAY suKu 
hoie]4]30]63
]

Naanak Naam 

Samaal Thoo Jith 

Saeviai Sukh Hoe 

||4||30||63||

O Nanak, remember 

the Naam; serving 

Him, peace is 

obtained. 

||4||30||63||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ, ਇਸ 

ਨਾਮ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੩੦॥੬੩॥{38-39}

1598 39 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

1599 39 jig haumY mYlu 
duKu pwieAw mlu 
lwgI dUjY Bwie]

Jag Houmai Mail 

Dhukh Paaeiaa 

Mal Laagee 

Dhoojai Bhaae ||

The world is polluted 

with the filth of 

egotism, suffering in 

pain. This filth sticks to 

them because of their 

love of duality.

ਿਗਤ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ (ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਸਦਾ) ਦੱੁਖ (ਹੀ) 
ਸਹਾਜਰਆ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਚੂੰਬੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

1600 39 mlu haumY DoqI  
ikvY n auqrY jy 
sau qIrQ nwie]

n@wie Mal Houmai 

Dhhothee Kivai N 

Outharai Jae So 

Theerathh Naae ||

This filth of egotism 

cannot be washed 

away, even by taking 

cleansing baths at 

hundreds of sacred 

shrines.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਸੌ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ (ਭੀ) 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੀ (ਅਿੇਹੇ) 

ਜਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਇਹ) 

ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਜਤਆਂ (ਮਨ 

ਤੋਂ) ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

1601 39 bhu ibiD krm 
kmwvdy dUxI mlu 
lwgI Awie]

ibiD: polw bolo Bahu Bidhh Karam 

Kamaavadhae 

Dhoonee Mal 

Laagee Aae ||

Performing all sorts of 

rituals, people are 

smeared with twice as 

much filth.

ਲੋਕ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ (ਜਮਥੇ 

ਹੋਏ) ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ 

ਨਾਲੋਂ) ਦੂਣੀ (ਹਉਮੈ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਆ ਲਗਦੀ ਹੈ।
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1602 39 piVAY mYlu n 
auqrY pUChu 
igAwnIAw 
jwie]1]

Parriai Mail N 

Outharai 

Pooshhahu 

Giaaneeaa Jaae 

||1||

This filth is not 

removed by studying. 

Go ahead, and ask the 

wise ones. ||1||

(ਜਵੱ ਜਦਆ ਆਜਦਕ) ਪੜਹਨ 

ਨਾਲ ਭੀ ਇਹ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜਹੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਿਾ ਕੇ ਪੱੁਛ ਲਵੋ (ਭਾਵ, ਪੜਹੇ 
ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵੱਜਦਆ ਪੜਹਨ 

ਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

1603 39 mn myry gur 
srix AwvY qw 
inrmlu hoie]

Man Maerae Gur 

Saran Aavai Thaa 

Niramal Hoe ||

O my mind, coming to 

the Sanctuary of the 

Guru, you shall 

become immaculate 

and pure.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ 
(ਹੀ) ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

1604 39 mnmuK hir hir 
kir Qky mYlu n 
skI 
Doie]1]rhwau]

Q`ky Manamukh Har 

Har Kar Thhakae 

Mail N Sakee 

Dhhoe ||1|| 

Rehaao ||

The self-willed 

manmukhs have 

grown weary of 

chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, but 

their filth cannot be 

removed. 

||1||Pause||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖ 

ਆਖ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਰ 

ਭੀ ਹਉਮੈ ਦੀ) ਮੈਲ (ਉਹਨਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1605 39 min mYlY Bgiq 
n hoveI nwmu n 
pwieAw jwie]

Man Mailai 

Bhagath N Hovee 

Naam N Paaeiaa 

Jaae ||

With a polluted mind, 

devotional service 

cannot be performed, 

and the Naam, the 

Name of the Lord, 

cannot be obtained.

ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ 

ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।
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1606 39 mnmuK mYly mYly 
muey jwsin piq 
gvwie]

piq:polw bolo[ (piq) 
ie`zq

Manamukh Mailae 

Mailae Mueae 

Jaasan Path 

Gavaae ||

The filthy, self-willed 

manmukhs die in filth, 

and they depart in 

disgrace.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਮਲੀਨ-ਮਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਿਾਣਗੇ।

1607 39 gur prswdI min 
vsY mlu haumY 
jwie smwie]

Gur Parasaadhee 

Man Vasai Mal 

Houmai Jaae 

Samaae ||

By Guru's Grace, the 

Lord comes to abide in 

the mind, and the filth 

of egotism is dispelled.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ (ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

1608 39 ijau AMDyrY dIpku 
bwlIAY iqau gur 
igAwin  
AigAwnu 
qjwie]2]

(qjwie) dUr huMdw[ 
b`wlIAY

Jio Andhhaerai 

Dheepak Baaleeai 

Thio Gur Giaan 

Agiaan Thajaae 

||2||

Like a lamp lit in the 

darkness, the spiritual 

wisdom of the Guru 

dispels ignorance. 

||2||

ਜਿਵੇਂ (ਿ)ੇ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਦੀਵਾ 
ਬਾਲ ਦੇਈਏ (ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸਮਝ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਹਉਮੈ-ਰੂਪ) ਬੇ-ਸਮਝੀ 
(ਦਾ ਹਨੇਰਾ) ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

1609 39 hm kIAw hm 
krhgy hm mUrK 
gwvwr]

Ham Keeaa Ham 

Karehagae Ham 

Moorakh Gaavaar 

||

"I have done this, and I 

will do that"-I am an 

idiotic fool for saying 

this!

(ਇਹ ਕੂੰਮ) 'ਅਸਾਂ' ਕੀਤਾ ਹੈ, 

'ਅਸੀ' ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 
(ਇਉਂ) 'ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ' ਆਖਣ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਮੂਰਖ ਉਿੱਡ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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1610 39 krxY vwlw 
ivsirAw dUjY 
Bwie ipAwru]

Karanai Vaalaa 

Visariaa Dhoojai 

Bhaae Piaar ||

I have forgotten the 

Doer of all; I am 

caught in the love of 

duality.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱ ਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਪਆਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

1611 39 mwieAw jyvfu  
duKu nhI siB 
Biv Qky sMswru]

(Biv) Btk Maaeiaa Jaevadd 

Dhukh Nehee 

Sabh Bhav 

Thhakae Sansaar 

||

There is no pain as 

great as the pain of 

Maya; it drives people 

to wander all around 

the world, until they 

become exhausted.

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਿੇਡਾ (ਹੋਰ ਕੋਈ) ਦੱੁਖ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਮਾਇਆ) 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ 

ਖਪਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

1612 39 gurmqI suKu 
pweIAY scu nwmu 
aur Dwir]3]

Guramathee Sukh 

Paaeeai Sach 

Naam Our Dhhaar 

||3||

Through the Guru's 

Teachings, peace is 

found, with the True 

Name enshrined in the 

heart. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

1613 39 ijs no myly so 
imlY hau iqsu 
bilhwrY jwau]

Jis No Maelae So 

Milai Ho This 

Balihaarai Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who meet and 

merge with the Lord.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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1614 39 ey mn BgqI 
riqAw scu bwxI 
inj Qwau]

(inj) Awpxy Eae Man 

Bhagathee Rathiaa 

Sach Baanee Nij 

Thhaao ||

This mind is attuned 

to devotional worship; 

through the True 

Word of Gurbani, it 

finds its own home.

ਹੇ ਮਨ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  'ਆਪਣਾ 
ਘਰ' ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਉਸ ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ)।

1615 39 min rqy ijhvw 
rqI hir gux 
scy gwau]

Man Rathae 

Jihavaa Rathee 

Har Gun Sachae 

Gaao ||

With the mind so 

imbued, and the 

tongue imbued as 

well, sing the Glorious 

Praises of the True 

Lord.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਨਾਲ) ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੀਭ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
1616 39 nwnk nwmu n 

vIsrY scy mwih 
smwau]4]31]64
]

Naanak Naam N 

Veesarai Sachae 

Maahi Samaao 

||4||31||64||

O Nanak, never forget 

the Naam; immerse 

yourself in the True 

One. ||4||31||64||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ , ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਕਦੇ) 

ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੩੧॥੬੪॥

1617 39 isrIrwgu mhlw 
4 Gru 1]

Sireeraag Mehalaa 

4 Ghar 1 ||

Siree Raag, Fourth 

Mehl, First House:
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1618 39 mY min qin 
ibrhu Aiq 
Aglw ikau  
pRIqmu imlY Gir 
Awie]

(ibrhu) pRym[ (Aglw) 
bhuqw

Mai Man Than 

Birahu Ath Agalaa 

Kio Preetham 

Milai Ghar Aae ||

Within my mind and 

body is the intense 

pain of separation; 

how can my Beloved 

come to meet me in 

my home?

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

(ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ) ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ 
ਭਾਰੀ ਦਰਦ ਹੈ (ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਤੜਪ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ) ਜਕਵੇਂ 
ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਆ ਜਮਲੇ।

1619 39 jw dyKw pRBu 
Awpxw pRiB 
dyiKAY duKu jwie]

Jaa Dhaekhaa 

Prabh Aapanaa 

Prabh Dhaekhiai 

Dhukh Jaae ||

When I see my God, 

seeing God Himself, 

my pain is taken away.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜਤਆਂ ਮੇਰਾ 
(ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

1620 39 jwie puCw iqn 
sjxw pRBu ikqu 
ibiD imlY 
imlwie]1]

ibiD: polw bolo Jaae Pushhaa Thin 

Sajanaa Prabh Kith 

Bidhh Milai Milaae 

||1||

I go and ask my 

friends, ""How can I 

meet and merge with 

God?""||1||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਸਤਸੂੰਗੀ ਸੱਿਣਾਂ ਨੇ 

ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਿਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾ ਕੇ 

ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਪਿਭੂ ਜਕਸ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾਇਆਂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥
1621 39 myry siqgurw mY  

quJ ibnu Avru n 
koie]

Maerae 

Sathiguraa Mai 

Thujh Bin Avar N 

Koe ||

O my True Guru, 

without You I have no 

other at all.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਸਹਾਰਾ) ਨਹੀਂ 
ਹੈ।
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1622 39 hm mUrK mugD 
srxwgqI kir 
ikrpw myly hir 
soie]1]rhwau]

(mugD) bysmJ Ham Moorakh 

Mugadhh 

Saranaagathee Kar 

Kirapaa Maelae 

Har Soe ||1|| 

Rehaao ||

I am foolish and 

ignorant; I seek Your 

Sanctuary. Please be 

Merciful and unite me 

with the Lord. 

||1||Pause||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਅੂੰਞਾਣ 

ਹਾਂ, (ਪਰ) ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਏ 

ਹਨ (ਿੇਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1623 39 siqguru dwqw  
hir nwm kw pRBu 
Awip imlwvY 
soie]

Sathigur Dhaathaa 

Har Naam Kaa 

Prabh Aap 

Milaavai Soe ||

The True Guru is the 

Giver of the Name of 

the Lord. God Himself 

causes us to meet Him.

ਗੁਰੂ ਹਜਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਇਹ ਦਾਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਆਪਣ ੇਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

1624 39 siqguir hir pRBu 
buiJAw gur jyvfu  
Avru n koie]

(bu`iJAw) jwixAw Sathigur Har Prabh 

Bujhiaa Gur 

Jaevadd Avar N 

Koe ||

The True Guru 

understands the Lord 

God. There is no other 

as Great as the Guru.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰੂ ਿੇਡਾ (ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

1625 39 hau gur srxweI 
Fih pvw kir 
dieAw myly pRBu 
soie]2]

Ho Gur Saranaaee 

Dtehi Pavaa Kar 

Dhaeiaa Maelae 

Prabh Soe ||2||

I have come and 

collapsed in the Guru's 

Sanctuary. In His 

Kindness, He has 

united me with God. 

||2||

(ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ, ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਜਮਟਾ ਕੇ, ਆ ਪਵਾਂ। (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ) ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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1626 39 mn hiT iknY n 
pwieAw kir 
aupwv Qky sBu 
koie]

Manehath Kinai N 

Paaeiaa Kar 

Oupaav Thhakae 

Sabh Koe ||

No one has found Him 

by stubborn-

mindedness. All have 

grown weary of the 

effort.

ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ (ਕੀਤੇ ਤਪ 

ਆਜਦਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ) ਕਦੇ 

ਜਕਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਾ। (ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਉਪਾਵ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਥੱਕ ਹੀ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

1627 40 shs isAwxp 
kir rhy min korY  
rMgu n hoie]

(shs) hzwrW[ (korY) 
AnDoqw, syvw BgqI 
hIn[ (rMgu) pRym

Sehas Siaanap Kar 

Rehae Man Korai 

Rang N Hoe ||

Thousands of clever 

mental tricks have 

been tried, but still, 

the raw and 

undisciplined mind 

does not absorb the 

Color of the Lord's 

Love.

(ਤਪ ਆਜਦਕ ਵਾਲੀਆਂ) 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਸਆਣਪਾਂ (ਿੇਹੜੇ 

ਲੋਕ) ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਵਲੋਂ ਕੋਰਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਿ ੇਮਨ (ਪਿਭੂ-
ਪਿੇਮ ਤੋਂ) ਕੋਰਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾਮ 

ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਹਦਾ।

1628 40 kUiV kpit iknY 
n pwieE jo bIjY 
KwvY soie]3]

Koorr Kapatt Kinai 

N Paaeiou Jo 

Beejai Khaavai Soe 

||3||

By falsehood and 

deception, none have 

found Him. Whatever 

you plant, you shall 

eat. ||3||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਜਹ ਕੇ (ਬਾਹਰੋਂ ਹਠ-ਕਰਮਾਂ 
ਦੀ) ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। 
(ਇਹ ਪੱਕਾ ਜਨਯਮ ਹੈ ਜਕ) ਿੋ 
ਕੁਝ ਕੋਈ ਬੀਿਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

1629 40 sBnw qyrI Aws 
pRBu sB jIA qyry  
qUM rwis]

(rwis) pMUjI Sabhanaa Thaeree 

Aas Prabh Sabh 

Jeea Thaerae 

Thoon Raas ||

O God, You are the 

Hope of all. All beings 

are Yours; You are the 

Wealth of all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰੀ (ਸਹੈਤਾ ਦੀ) ਹੀ ਆਸ ਹੈ, 

ਸਭ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ (ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ) ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਆਤਮਕ) ਰਾਸ ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈਂ।
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1630 40 pRB quDhu KwlI 
ko nhI dir 
gurmuKw no 
swbwis]

Prabh Thudhhahu 

Khaalee Ko Nehee 

Dhar Guramukhaa 

No Saabaas ||

O God, none return 

from You empty-

handed; at Your Door, 

the Gurmukhs are 

praised and acclaimed.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਦਰ ਮਾਣ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

1631 40 ibKu Baujl 
fubdy kiF lY jn 
nwnk kI 
Ardwis]4]1]6
5]

Bikh Bhoujal 

Ddubadhae Kadt 

Lai Jan Naanak 

Kee Aradhaas 

||4||1||65||

In the terrifying world-

ocean of poison, 

people are drowning-

please lift them up 

and save them! This is 

servant Nanak's 

humble prayer. 

||4||1||65||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ) ਜ਼ਹਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਦੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪ ਕੱਢ ਲੈ 

॥੪॥੧॥੬੫॥{39-40}

1632 40 isrIrwgu mhlw 
4]

Sireeraag Mehalaa 

4 ||

Siree Raag, Fourth 

Mehl:

1633 40 nwmu imlY mnu 
iqRpqIAY ibnu 
nwmY iDRgu jIvwsu]

(jIvwsu) ijauxw Naam Milai Man 

Thripatheeai Bin 

Naamai Dhhrig 

Jeevaas ||

Receiving the Naam, 

the mind is satisfied; 

without the Naam, life 

is cursed.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਦਾ) ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਵਲੋਂ) ਰਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਸੁੂੰ ਞਾ ਿੀਊਣਾ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ 

ਹੈ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਜਹ ਕੇ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਜਰਆਂ 

ਜਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ)।
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1634 40 koeI gurmuiK 
sjxu jy imlY mY 
dsy pRBu guxqwsu]

d`sy Koee Guramukh 

Sajan Jae Milai 

Mai Dhasae Prabh 

Gunathaas ||

If I meet the Gurmukh, 

my Spiritual Friend, he 

will show me God, the 

Treasure of Excellence.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ 
ਦੇਵੇ,

1635 40 hau iqsu ivthu 
cau KMnIAY mY  
nwm kry 
prgwsu]1]

(ivthu) au~proN[ (cau) 
cwr (KMnIAY) toty[ 
(prgwsu) pRgt

Ho This Vittahu 

Cho Khanneeai 

Mai Naam Karae 

Paragaas ||1||

I am every bit a 

sacrifice to one who 

reveals to me the 

Naam. ||1||

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਨਾਮ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ 
॥੧॥

1636 40 myry pRIqmw hau 
jIvw nwmu 
iDAwie]

Maerae 

Preethamaa Ho 

Jeevaa Naam 

Dhhiaae ||

O my Beloved, I live by 

meditating on Your 

Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਿੀਊ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

1637 40 ibnu nwvY jIvxu 
nw QIAY myry 
siqgur nwmu 
idRVwie]1]rhwau
]

(QIAY) hoey Bin Naavai Jeevan 

Naa Thheeai 

Maerae Sathigur 

Naam Dhrirraae 

||1|| Rehaao ||

Without Your Name, 

my life does not even 

exist. My True Guru 

has implanted the 

Naam within me. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇ (ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

1638 40 nwmu Amolku 
rqnu hY pUry 
siqgur pwis]

Naam Amolak 

Rathan Hai Poorae 

Sathigur Paas ||

The Naam is a 

Priceless Jewel; it is 

with the Perfect True 

Guru.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ 

ਐਸਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਹੀ 
ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਇਹ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ 

ਹੀ ਹੈ।
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1639 40 siqgur syvY 
ligAw kiF 
rqnu dyvY 
prgwis]

Sathigur Saevai 

Lagiaa Kadt 

Rathan Dhaevai 

Paragaas ||

When one is enjoined 

to serve the True 

Guru, He brings out 

this Jewel and bestows 

this enlightenment.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਲੱਗ ਿਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਗਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ-) ਰਤਨ 

ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

1640 40 DMnu vfBwgI 
vfBwgIAw jo 
Awie imly gur 
pwis]2]

Dhhann 

Vaddabhaagee 

Vadd Bhaageeaa 

Jo Aae Milae Gur 

Paas ||2||

Blessed, and most 

fortunate of the very 

fortunate, are those 

who come to meet the 

Guru. ||2||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸ਼ਲਾਘਾ-ਿੋਗ ਹਨ, 

ਿੇਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

1641 40 ijnw siqguru 
purKu n ByitE sy 
BwghIx vis 
kwl]

jy quk iv`c vs dw 
ArQ vsx hovy qW vs 
poolw bolxw[ jy v`s pYxw 
ArQ Awvy qW A`Dk 
nwl v`s bolxw[ie`Qy 
v`is bolo

Jinaa Sathigur 

Purakh N 

Bhaettiou Sae 

Bhaageheen Vas 

Kaal ||

Those who have not 

met the Primal Being, 

the True Guru, are 

most unfortunate, and 

are subject to death.

(ਪਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਲ-

ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਸਜਤਗੁਰੂ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ, ਉਹ ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ 
ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

1642 40 Eie iPir iPir 
join BvweIAih  
ivic ivstw kir 
ivkrwl]

(BvweI-Aih) Btkdy[ 
(ivstw) gMdgI[ 
(ivkrwl) bhuq iBAwnk

Oue Fir Fir Jon 

Bhavaaeeahi Vich 

Visattaa Kar 

Vikaraal ||

They wander in 

reincarnation over and 

over again, as the 

most disgusting 

maggots in manure.

ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਭਆਨਕ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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1643 40 Enw pwis 
duAwis n iBtIAY  
ijn AMqir kRoDu 
cMfwl]3]

(pwis) nyVy(duAwis) qyVy Ounaa Paas 

Dhuaas N 

Bhitteeai Jin 

Anthar Krodhh 

Chanddaal ||3||

Do not meet with, or 

even approach those 

people, whose hearts 

are filled with horrible 

anger. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ) 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਚੂੰਡਾਲ 

ਕਿੋਧ ਵੱਸਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ॥੩॥

1644 40 siqgur purKu 
AMimRq sru  
vfBwgI nwvih 
Awie]

(sru) srovr[ n@wvih Sathigur Purakh 

Anmrith Sar 

Vaddabhaagee 

Naavehi Aae ||

The True Guru, the 

Primal Being, is the 

Pool of Ambrosial 

Nectar. The very 

fortunate ones come 

to bathe in it.

(ਪਰ ਇਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੂੰਦ, 

ਇਹ ਚੂੰਡਾਲ ਕਿੋਧ ਆਜਦਕ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨ੍ਹਾਜਤਆਂ 

ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ) ਅਕਾਲ-

ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ 
ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਿੇਹੜੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।

1645 40 aun jnm jnm 
kI mYlu auqrY  
inrml nwmu 
idRVwie]

Oun Janam Janam 

Kee Mail Outharai 

Niramal Naam 

Dhrirraae ||

The filth of many 

incarnations is washed 

away, and the 

Immaculate Naam is 

implanted within.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਜਵਤਿ 
ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ (ਵਡ-

ਭਾਗੀਆਂ) ਦੀ ਿਨਮਾਂ 
ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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1646 40 jn nwnk auqm 
pdu pwieAw  
siqgur kI ilv 
lwie]4]2]66]

Jan Naanak 

Outham Padh 

Paaeiaa Sathigur 

Kee Liv Laae 

||4||2||66||

Servant Nanak has 

obtained the most 

exalted state, lovingly 

attuned to the True 

Guru. ||4||2||66||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਸਜਤਗੁਰੁ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਭ 

ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੨॥੬੬॥

1647 40 isrIrwgu mhlw 
4]

Sireeraag Mehalaa 

4 ||

Siree Raag, Fourth 

Mehl:

1648 40 gux gwvw gux 
ivQrw gux bolI  
myrI mwie]

ivQrW: polw bolo[ 
(ivQrW) ivsQwr krW

Gun Gaavaa Gun 

Vithharaa Gun 

Bolee Maeree 

Maae ||

I sing His Glories, I 

describe His Glories, I 

speak of His Glories, O 

my mother.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! (ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਗੁਣ ਗਾਂਵਦਾ ਰਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਵਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ) ਗੁਣ ਉਚਾਰਦਾ ਰਹਾਂ।

1649 40 gurmuiK sjxu 
guxkwrIAw imil 
sjx hir gux 
gwie]

Guramukh Sajan 

Gunakaareeaa Mil 

Sajan Har Gun 

Gaae ||

The Gurmukhs, my 

spiritual friends, 

bestow virtue. 

Meeting with my 

spiritual friends, I sing 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਸੂੰਤ ਿਨ ਹੀ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਵਣ ਦੀ ਇਹ) ਜਸਫ਼ਜਤ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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1650 40 hIrY hIru imil 
byiDAw rMig 
clUlY nwie]1]

(by~iDAw) ivMin@Aw[ 
(clUlY) gUV@y

Heerai Heer Mil 

Baedhhiaa Rang 

Chaloolai Naae 

||1||

The Diamond of the 

Guru has pierced the 

diamond of my mind, 

which is now dyed in 

the deep crimson 

color of the Name. 

||1||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) ਮਨ-ਹੀਰਾ 
ਗੁਰੂ-ਹੀਰੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਉਸ 

ਜਵਚ) ਜਵੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ (ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ) ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੂੜਹੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

(ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

1651 40 myry goivMdw gux 
gwvw iqRpiq min 
hoie]

Maerae 

Govindhaa Gun 

Gaavaa Thripath 

Man Hoe ||

O my Lord of the 

Universe, singing Your 

Glorious Praises, my 

mind is satisfied.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! (ਜਕਰਪਾ ਕਰ 

ਜਕ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦਾ ਰਹਾਂ, 
(ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ ਹੀ) ਮਨ 

ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

1652 40 AMqir ipAws 
hir nwm kI guru 
quis imlwvY 
soie]1]rhwau]

(quis) pRsMn Anthar Piaas Har 

Naam Kee Gur 

Thus Milaavai Soe 

||1|| Rehaao ||

Within me is the thirst 

for the Lord's Name; 

may the Guru, in His 

Pleasure, grant it to 

me. ||1||Pause||

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਜਪਆਸ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ) ਗੁਰੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 

ਨਾਮ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1653 40 mnu rMghu 
vfBwgIho guru 
quTw kry pswau]

(q`uTw) pRsMn ho 
ky[(pswau) dwiq

Man Rangahu 

Vaddabhaageeho 

Gur Thuthaa Karae 

Pasaao ||

Let your minds be 

imbued with His Love, 

O blessed and 

fortunate ones. By His 

Pleasure, the Guru 

bestows His Gifts.

ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਓ! (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ) ਮਨ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਰੂੰਗ 

ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ (ਨਾਮ 

ਦੀ ਇਹ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 378 Published: March 06/ 2014



1654 40 guru nwmu idRVwey 
rMg isau hau  
siqgur kY bil 
jwau]

Gur Naam 

Dhrirraaeae Rang 

Sio Ho Sathigur Kai 

Bal Jaao ||

The Guru has lovingly 

implanted the Naam, 

the Name of the Lord, 

within me; I am a 

sacrifice to the True 

Guru.

ਗੁਰੂ ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਸਰਨ ਆਏ ਜਸੱਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

1655 40 ibnu siqgur hir 
nwmu n lBeI  
lK kotI krm 
kmwau]2]

l`-BeI Bin Sathigur Har 

Naam N Labhee 

Lakh Kottee Karam 

Kamaao ||2||

Without the True 

Guru, the Name of the 

Lord is not found, 

even though people 

may perform 

hundreds of 

thousands, even 

millions of rituals. 

||2||

ਿ ੇਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ (ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਭੀ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨॥

1656 40 ibnu Bwgw  
siqguru nw imlY  
Gir bYiTAw 
inkit inq 
pwis]

Bin Bhaagaa 

Sathigur Naa Milai 

Ghar Baithiaa 

Nikatt Nith Paas ||

Without destiny, the 

True Guru is not 

found, even though 

He sits within the 

home of our own 

inner being, always 

near and close at hand.

ਚੂੰਗੀ ਜਕਸਮਜਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਗੁਰੂ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ (ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ) ਸਾਡੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ 

ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।
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1657 40 AMqir AigAwn  
duKu Brmu hY ivic 
pVdw dUir 
peIAwis]

pVdw VwVy hlMq nhIN 
lwauxw

Anthar Agiaan 

Dhukh Bharam Hai 

Vich Parradhaa 

Dhoor Peeaas ||

There is ignorance 

within, and the pain of 

doubt, like a 

separating screen.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਅਜਗਆਨਤਾ (ਦੇ ਹਨੇਰੇ) ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣੀ ਲੱਗੀ 
ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਤੇ 

ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਅੂੰਦਰ-ਵੱਸਦੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ 

ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

1658 40 ibnu siqgur Byty  
kMcnu nw QIAY  
mnmuKu lohu bUfw  
byVI pwis]3]

(lohu) lohw[ (b`Ufw) fu`b 
igAw

Bin Sathigur 

Bhaettae Kanchan 

Naa Thheeai 

Manamukh Lohu 

Booddaa Baerree 

Paas ||3||

Without meeting with 

the True Guru, no one 

is transformed into 

gold. The self-willed 

manmukh sinks like 

iron, while the boat is 

very close. ||3||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਨੋ) ਲੋਹਾ ਹੈ ਿੋ 
ਗੁਰੂ-ਪਾਰਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, 
ਗੁਰੂ-ਬੇੜੀ ਉਸ ਮਨਮੁਖ-ਲੋਹੇ 

ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਡੱੁਬਦਾ ਹੈ ॥੩॥

1659 40 siqguru boihQu 
hir nwv hY ikqu 
ibiD ciVAw 
jwie]

(boihQu) jhwz[ 
ibiD:polw bolo, ciV@Aw

Sathigur Bohithh 

Har Naav Hai Kith 

Bidhh Charriaa 

Jaae ||

The Boat of the True 

Guru is the Name of 

the Lord. How can we 

climb on board?

ਸਜਤਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ (ਪਰ ਉਸ 

ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ ਚੜਹਨ ਦੀ ਭੀ 
ਿਾਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਰ) 

ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ (ਉਸ ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ) 

ਚਜੜਹਆ ਿਾਏ?
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1660 40 siqgur kY BwxY 
jo clY ivic 
boihQ bYTw Awie]

Sathigur Kai 

Bhaanai Jo Chalai 

Vich Bohithh 

Baithaa Aae ||

One who walks in 

harmony with the 

True Guru's Will 

comes to sit in this 

Boat.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਉਸ ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ ਸਵਾਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਸਮਝੋ।

1661 40 DMnu DMnu vfBwgI 
nwnkw ijnw 
siqguru ley 
imlwie]4]3]6
7]

Dhhann Dhhann 

Vaddabhaagee 

Naanakaa Jinaa 

Sathigur Leae 

Milaae 

||4||3||67||

Blessed, blessed are 

those very fortunate 

ones, O Nanak, who 

are united with the 

Lord through the True 

Guru. ||4||3||67||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਧੂੰਨ ਹਨ, 

ਧੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥੬੭॥

1662 41 isrIrwgu mhlw 
4]

Sireeraag Mehalaa 

4 ||

Siree Raag, Fourth 

Mehl:

1663 41 hau pMQu dsweI 
inq KVI koeI 
pRBu dsy iqin 
jwau]

(dsweI) pu`CdI hW[ 
KV@I d`sy

Ho Panthh 

Dhasaaee Nith 

Kharree Koee 

Prabh Dhasae Thin 

Jaao ||

I stand by the wayside 

and ask the Way. If 

only someone would 

show me the Way to 

God-I would go with 

him.

ਮੈਂ ਸਦਾ (ਤਾਂਘ ਜਵਚ) ਖਲੋਤੀ 
ਹੋਈ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ ਦਾ) 
ਰਾਹ ਪੱੁਛਦੀ ਹਾਂ (ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਲੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜਕ) ਕੋਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਉਸ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਪਹੁੂੰਚਾਂ।
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1664 41 ijnI myrw 
ipAwrw rwivAw  
iqn pICY lwig 
iPrwau]

(rwivAw) ismirAw, 
mwixAw

Jinee Maeraa 

Piaaraa Raaviaa 

Thin Peeshhai 

Laag Firaao ||

I follow in the 

footsteps of those 

who enjoy the Love of 

my Beloved.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਸਜਤਸੂੰਗੀ ਸਹੇਲੀਆਂ) 

ਨੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਲੱਗੀ ਜਿਰਾਂ,

1665 41 kir imMniq kir 
jodVI mY pRBu 
imlxY kw 
cwau]1]

(jodVI) krVI syvw Gwl Kar Minnath Kar 

Jodharree Mai 

Prabh Milanai Kaa 

Chaao ||1||

I beg of them, I 

implore them; I have 

such a yearning to 

meet God! ||1||

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂ 
ਜਕ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਦਾ ਚਾਉ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ।) ॥੧॥

1666 41 myry BweI jnw  
koeI mokau hir 
pRBu myil imlwie]

Maerae Bhaaee 

Janaa Koee Mo Ko 

Har Prabh Mael 

Milaae ||

O my Siblings of 

Destiny, please unite 

me in Union with my 

Lord God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ! ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਧਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਦਉ।

1667 41 hau siqgur 
ivthu vwirAw  
ijin hir pRBu 
dIAw 
idKwie]1]rhwau
]

(ivthu) qoN Ho Sathigur 

Vittahu Vaariaa Jin 

Har Prabh Dheeaa 

Dhikhaae ||1|| 

Rehaao ||

I am a sacrifice to the 

True Guru, who has 

shown me the Lord 

God. ||1||Pause||

(ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ 

ਜਮਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?) ਮੈਂ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਖਾਲ ਜਦੱਤਾ 
(ਭਾਵ, ਿ ੋਜਵਖਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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1668 41 hoie inmwxI Fih 
pvw pUry siqgur 
pwis]

Hoe Nimaanee 

Dtehi Pavaa 

Poorae Sathigur 

Paas ||

In deep humility, I fall 

at the Feet of the 

Perfect True Guru.

(ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਹੋਰ ਮਾਨ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਡੱਗ 

ਪਵਾਂ।

1669 41 inmwixAw guru 
mwxu hY guru 
siqguru kry 
swbwis]

(swbwis) AsIs Nimaaniaa Gur 

Maan Hai Gur 

Sathigur Karae 

Saabaas ||

The Guru is the Honor 

of the dishonored. The 

Guru, the True Guru, 

brings approval and 

applause.

ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਆਸਰਾ 
ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, (ਜਨਮਾਜਣਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਜਦਲਾਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

1670 41 hau guru swlwih  
n rjaU mY myly  
hir pRBu 
pwis]2]

r`j-aU Ho Gur Saalaahi N 

Rajoo Mai Maelae 

Har Prabh Paas 

||2||

I am never tired of 

praising the Guru, who 

unites me with the 

Lord God. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਜਡਆਈਆਂ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ-ਪਾਸ-ਹੀ-
ਵੱਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਾਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ ॥੨॥

1671 41 siqgur no sB ko 
locdw jyqw jgqu 
sBu koie]

j`g-qu Sathigur No Sabh 

Ko Lochadhaa 

Jaethaa Jagath 

Sabh Koe ||

Everyone, all over the 

world, longs for the 

True Guru.

ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੈ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਲਈ ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ,

1672 41 ibnu Bwgw drsnu 
nw QIAY BwghIx 
bih roie]

Bin Bhaagaa 

Dharasan Naa 

Thheeai 

Bhaageheen Behi 

Roe ||

Without the good 

fortune of destiny, the 

Blessed Vision of His 

Darshan is not 

obtained. The 

unfortunate ones just 

sit and cry.

ਪਰ ਚੂੰਗੀ ਜਕਸਮਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ)। (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ) 

ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਬੈਠੀ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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1673 41 jo hir pRB Bwxw 
so QIAw Duir 
iliKAw n mytY 
koie]3]

Jo Har Prabh 

Bhaanaa So 

Thheeaa Dhhur 

Likhiaa N Maettai 

Koe ||3||

All things happen 

according to the Will 

of the Lord God. No 

one can erase the pre-

ordained Writ of 

Destiny. ||3||

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਧੁਰੋਂ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਲਖੇ 

ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੩॥

1674 41 Awpy siqguru 
Awip hir Awpy 
myil imlwie]

Aapae Sathigur 

Aap Har Aapae 

Mael Milaae ||

He Himself is the True 

Guru; He Himself is 

the Lord. He Himself 

unites in His Union.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ।

1675 41 Awip dieAw 
kir mylsI gur 
siqgur pICY 
pwie]

Aap Dhaeiaa Kar 

Maelasee Gur 

Sathigur Peeshhai 

Paae ||

In His Kindness, He 

unites us with Himself, 

as we follow the Guru, 

the True Guru.

ਪਿਭੂ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪ ਹੀ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾਣ 

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

1676 41 sBu jgjIvnu 
jig Awip hY  
nwnk jlu jlih 
smwie]4]4]68
]

j`gjIvnu, jl-ih Sabh Jagajeevan 

Jag Aap Hai 

Naanak Jal Jalehi 

Samaae 

||4||4||68||

Over all the world, He 

is the Life of the 

World, O Nanak, like 

water mingled with 

water. ||4||4||68||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਗਤ (ਦੇ-ਿੀਵਾਂ)-
ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਉਸ ਨਾਲ ਇਉਂ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੬੮॥
1677 41 isrIrwgu mhlw 

4]

Sireeraag Mehalaa 

4 ||

Siree Raag, Fourth 

Mehl:
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1678 41 rsu AMimRqu nwmu 
rsu Aiq Blw  
ikqu ibiD imlY  
rsu Kwie]

ibiD: polw bolo Ras Anmrith Naam 

Ras Ath Bhalaa 

Kith Bidhh Milai 

Ras Khaae ||

The Essence of the 

Ambrosial Naam is the 

most sublime essence; 

how can I get to taste 

this essence?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਸ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਰਸ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ 
ਹੈ? ਜਕਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਰਸ 

ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

1679 41 jwie puChu 
sohwgxI qusw 
ikau kir 
imilAw pRBu 
Awie]

qusW: polw bolo Jaae Pushhahu 

Sohaaganee 

Thusaa Kio Kar 

Miliaa Prabh Aae 

||

I go and ask the happy 

soul-brides, ""How did 

you come to meet 

God?""

(ਿੇ ਇਹ ਭੇਤ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹਨਾਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਾ ਕੇ ਪੱੁਛੋ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛੋ 

ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਜਕਵੇਂ ਆ ਕੇ 

ਜਮਜਲਆ ਹੈ।

1680 41 Eie vyprvwh n 
bolnI hau mil 
mil Dovw iqn 
pwie]1]

Oue Vaeparavaah 

N Bolanee Ho Mal 

Mal Dhhovaa Thin 

Paae ||1||

They are care-free and 

do not speak; I 

massage and wash 

their feet. ||1||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ) 

ਉਹ (ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਆਜਦਕ ਵਲੋਂ) ਬੇ-ਮੁਥਾਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਉਹ ਬਹੁਤਾ) ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। 
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ 

ਧੋਂਦੀ ਹਾਂ ॥੧॥

1681 41 BweI ry imil 
sjx hir gux 
swir]

(swir) sMBwl Bhaaee Rae Mil 

Sajan Har Gun 

Saar ||

O Siblings of Destiny, 

meet with your 

spiritual friend, and 

dwell upon the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ-) ਸੱਿਣ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ।
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1682 41 sjxu siqguru 
purKu hY duKu kFY 
haumY 
mwir]1]rhwau]

Sajan Sathigur 

Purakh Hai Dhukh 

Kadtai Houmai 

Maar ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru, the 

Primal Being, is your 

Friend, who shall drive 

out pain and subdue 

your ego. 

||1||Pause||

ਸੱਿਣ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ (ਸਰਨ ਆਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦਾ ਦੱੁਖ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1683 41 gurmuKIAw 
sohwgxI iqn 
dieAw peI min 
Awie]

Guramukheeaa 

Sohaaganee Thin 

Dhaeiaa Pee Man 

Aae ||

The Gurmukhs are the 

happy soul-brides; 

their minds are filled 

with kindness.

ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਹੀ ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ 

ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਿੀਵਨ ਿੁਗਜਤ 

ਪੱੁਜਛਆਂ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਤਰਸ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
1684 41 siqgur vcnu 

rqMnu hY jo mMny su 
hir rsu Kwie]

Sathigur Vachan 

Rathann Hai Jo 

Mannae S Har Ras 

Khaae ||

The Word of the True 

Guru is the Jewel. One 

who believes in it 

tastes the Sublime 

Essence of the Lord.

(ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜਕ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ (ਇਕ 

ਕੀਮਤੀ) ਰਤਨ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ 
ਿੀਵ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ) 

ਸਰਧਾ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
1685 41 sy vfBwgI vf 

jwxIAih ijn 
hir rsu KwDw  
gur Bwie]2]

Sae 

Vaddabhaagee 

Vadd Jaaneeahi Jin 

Har Ras 

Khaadhhaa Gur 

Bhaae ||2||

Those who partake of 

the Lord's Sublime 

Essence, through the 

Guru's Love, are 

known as great and 

very fortunate. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਚੱਜਖਆ ਹੈ ਉਹ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
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1686 41 iehu hir rsu 
vix iqix sBqu 
hY BwghIx nhI 
Kwie]

sBqu: polw bolo Eihu Har Ras Van 

Thin Sabhath Hai 

Bhaageheen 

Nehee Khaae ||

This Sublime Essence 

of the Lord is in the 

forests, in the fields 

and everywhere, but 

the unfortunate ones 

do not taste it.

(ਜਿਵੇਂ ਿਲ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਹਜਰਆਵਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਵਣ-ਜਤਿਣ ਜਵਚ ਹਰ 

ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ (ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ) ਪਰ 

ਮੂੰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਇਸ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਚੱਖਦੀ।

1687 41 ibnu siqgur plY 
nw pvY mnmuK 
rhy ibllwie]

(ibllwie) qVPdy[ p`lY Bin Sathigur Palai 

Naa Pavai 

Manamukh Rehae 

Bilalaae ||

Without the True 

Guru, it is not 

obtained. The self-

willed manmukhs 

continue to cry in 

misery.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ। ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਨਾਮ-ਰਸ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ ਕੇ) ਜਵਲਕਦੇ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

1688 41 Eie siqgur 
AwgY nw invih  
Enw AMqir kRoDu 
blwie]3]

(blwie) iBAwnk SYA Oue Sathigur 

Aagai Naa Nivehi 

Ounaa Anthar 

Krodhh Balaae 

||3||

They do not bow 

before the True Guru; 

the demon of anger is 

within them. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕਿੋਧ ਆਫ਼ਤ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਸਰ ਨਹੀਂ 
ਜਨਵਾਂਦੇ ॥੩॥

1689 41 hir hir hir 
rsu Awip hY Awpy 
hir rsu hoie]

Har Har Har Ras 

Aap Hai Aapae Har 

Ras Hoe ||

The Lord Himself, Har, 

Har, Har, is the 

Sublime Essence. The 

Lord Himself is the 

Essence.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ 

ਨਹੀਂ ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ) ਰਸ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 387 Published: March 06/ 2014



1690 41 Awip dieAw 
kir dyvsI  
gurmuiK AMimRqu 
coie]

Aap Dhaeiaa Kar 

Dhaevasee 

Guramukh 

Anmrith Choe ||

In His Kindness, He 

blesses the Gurmukh 

with it; the Ambrosial 

Nectar of this Amrit 

trickles down.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਦ ਦੇ ਛੱਤੇ ਜਵਚੋਂ 
ਸ਼ਹਦ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਸ (ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਚੋਂਦਾ ਹੈ।
1691 41 sBu qnu mnu 

hirAw hoieAw  
nwnk hir 
visAw min 
soie]4]5]69]

Sabh Than Man 

Hariaa Hoeiaa 

Naanak Har Vasiaa 

Man Soe 

||4||5||69||

Then, the body and 

mind totally blossom 

forth and flourish; O 

Nanak, the Lord comes 

to dwell within the 

mind. ||4||5||69||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਨਾਮ-ਰਸ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਸਰੀਰ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥੫॥੬੯॥

1692 41 isrIrwgu mhlw 
4]

Sireeraag Mehalaa 

4 ||

Siree Raag, Fourth 

Mehl:

1693 41 idnsu cVY iPir 
AwQvY rYix 
sbweI jwie]

(sbweI) swrI[ cVY@ Dhinas Charrai Fir 

Aathhavai Rain 

Sabaaee Jaae ||

The day dawns, and 

then it ends, and the 

night passes away.

ਜਦਨ ਚੜਹਦਾ ਹੈ ਜਿਰ ਡੱੁਬ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੀ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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1694 41 AWv GtY nru nw 
buJY iniq mUsw 
lwju tukwie]

(AWv) aumr[ kwl rUpI 
(mU`sw) cUhw[ jIvn rUpI 
(lwju) l`j[ bu`JY

Aav Ghattai Nar 

Naa Bujhai Nith 

Moosaa Laaj 

Ttukaae ||

Man's life is 

diminishing, but he 

does not understand. 

Each day, the mouse 

of death is gnawing 

away at the rope of 

life.

(ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਹਾਂ ਸਹਿੇ 
ਸਹਿ)ੇ ਉਹ ਘਟਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ 
(ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸਮਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਉਮਰ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਕੱਟਦਾ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਚੂਹਾ ਸਦਾ 
ਰੱਸੀ ਨੂੂੰ  ਟੱੁਕਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1695 41 guVu imTw 
mwieAw psirAw  
mnmuKu lig mwKI 
pcY pcwie]1]

(pcY) sVdy Gurr Mithaa 

Maaeiaa Pasariaa 

Manamukh Lag 

Maakhee Pachai 

Pachaae ||1||

Maya spreads out like 

sweet molasses; the 

self-willed manmukh is 

stuck like a fly, rotting 

away. ||1||

(ਜਿਵੇਂ) ਗੁੜ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਮੱਠਾ 
(ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਜਮੱਠਾ ਮੋਹ ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਮਠਾਸ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਗੁੜ ਉਤੇ 

ਚੂੰਬੜ ਕੇ ਮਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

1696 41 BweI ry mY mIqu 
sKw pRBu soie]

Bhaaee Rae Mai 

Meeth Sakhaa 

Prabh Soe ||

O Siblings of Destiny, 

God is my Friend and 

Companion.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਮੱਤਰ ਹੈ, 

ਸਾਥੀ ਹੈ।
1697 41 puqu klqu mohu  

ibKu hY AMiq bylI 
koie n 
hoie]1]rhwau]

(k-l`qu) iesqRI[ pu`qu Puth Kalath Mohu 

Bikh Hai Anth 

Baelee Koe N Hoe 

||1|| Rehaao ||

Emotional attachment 

to children and spouse 

is poison; in the end, 

no one will go along 

with you as your 

helper. ||1||Pause||

ਪੱੁਤਰ (ਦਾ) ਇਸਤਿੀ (ਦਾ) ਮੋਹ 

ਜ਼ਹਰ ਹੈ (ਿੋ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱੁਤਰ 

ਇਸਤਿੀ ਆਜਦਕ ਜਵਚੋਂ) ਅੂੰਤ 

ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ (ਭੀ) ਨਹੀਂ 
ਬਣਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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1698 41 gurmiq hir ilv 
aubry Ailpqu 
rhy srxwie]

(A-ilpqu) inrlyp Guramath Har Liv 

Oubarae Alipath 

Rehae Saranaae ||

Through the Guru's 

Teachings, some 

embrace love for the 

Lord, and are saved. 

They remain detached 

and unaffected, and 

they find the 

Sanctuary of the Lord.

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

1699 42 EnI clxu sdw 
inhwilAw hir 
Krcu lIAw piq 
pwie]

(inhwilAw) dyiKAw[ 
piq:polw bolo[ (piq) 
ie`zq

Ounee Chalan 

Sadhaa Nihaaliaa 

Har Kharach Leeaa 

Path Paae ||

They keep death 

constantly before their 

eyes; they gather the 

Provisions of the 

Lord's Name, and 

receive honor.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਿਗਤ ਤੋਂ 
ਆਖ਼ਰ) ਚਲੇ ਿਾਣ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
(ਸਾਹਮਣੇ) ਵੇਜਖਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ) ਖ਼ਰਚ 

ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਈ ਹੈ।

1700 42 gurmuiK drgh 
mMnIAih hir 
Awip ley gil 
lwie]2]

Guramukh 

Dharageh 

Manneeahi Har 

Aap Leae Gal Laae 

||2||

The Gurmukhs are 

honored in the Court 

of the Lord. The Lord 

Himself takes them in 

His Loving Embrace. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸਤਕਾਰੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਗਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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1701 42 gurmuKw no pMQu 
prgtw dir Twk 
n koeI pwie]

(pMQu) rsqw[ (Twk) rok Guramukhaa No 

Panthh Paragattaa 

Dhar Thaak N 

Koee Paae ||

For the Gurmukhs, the 

Way is obvious. At the 

Lord's Door, they face 

no obstructions.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਪੱਧਰਾ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ।

1702 42 hir nwmu 
slwhin nwmu 
min nwim rhin 
ilv lwie]

Har Naam 

Salaahan Naam 

Man Naam Rehan 

Liv Laae ||

They praise the Lord's 

Name, they keep the 

Naam in their minds, 

and they remain 

attached to the Love 

of the Naam.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ।

1703 42 Anhd DunI dir 
vjdy dir scY  
soBw pwie]3]

Anhd:polw bolo[ 
(Anhd) ie`k rs

Anehadh Dhhunee 

Dhar Vajadhae 

Dhar Sachai 

Sobhaa Paae ||3||

The Unstruck Celestial 

Music vibrates for 

them at the Lord's 

Door, and they are 

honored at the True 

Door. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ-ਰਸ 

ਸੁਰ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ ਦੇ 

(ਮਾਨੋ, ਵਾਿੇ) ਵੱਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ। ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੩॥

1704 42 ijnI gurmuiK 
nwmu slwihAw  
iqnw sB ko khY 
swbwis]

Jinee Guramukh 

Naam Salaahiaa 

Thinaa Sabh Ko 

Kehai Saabaas ||

Those Gurmukhs who 

praise the Naam are 

applauded by 

everyone.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਾਹ 

ਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।
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1705 42 iqn kI sMgiq 
dyih pRB mY 
jwick kI 
Ardwis]

(jwick) mMgqw Thin Kee Sangath 

Dhaehi Prabh Mai 

Jaachik Kee 

Aradhaas ||

Grant me their 

company, God-I am a 

beggar; this is my 

prayer.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਮੂੰਗਤੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਬਖ਼ਸ਼।

1706 42 nwnk Bwg vfy 
iqnw gurmuKw  
ijn AMqir nwmu 
prgwis]4]33]
31]6]70]

Naanak Bhaag 

Vaddae Thinaa 

Guramukhaa Jin 

Anthar Naam 

Paragaas 

||4||33||31||6||

70||

O Nanak, great is the 

good fortune of those 

Gurmukhs, who are 

filled with the Light of 

the Naam within. 

||4||33||31||6||70||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਆਤਮਕ) ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩੩॥੩੧॥੬॥੭੦॥{41-42}

1707 42 isrIrwgu mhlw 
5 Gru 1]

Sireeraag Mehalaa 

5 Ghar 1 ||

Siree Raag, Fifth Mehl, 

First House:

1708 42 ikAw qU rqw 
dyiK kY puqR klqR 
sIgwr]

(k-l`qR) iesqRI Kiaa Thoo Rathaa 

Dhaekh Kai Puthr 

Kalathr Seegaar ||

Why are you so 

thrilled by the sight of 

your son and your 

beautifully decorated 

wife?

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  (ਆਪਣ)ੇ ਪੱੁਤਰਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ (ਆਪਣੀ) ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਜਕਉਂ 

ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?

1709 42 rs Bogih  
KusIAw krih  
mwxih rMg 
Apwr]

KusIAW Ras Bhogehi 

Khuseeaa Karehi 

Maanehi Rang 

Apaar ||

You enjoy tasty 

delicacies, you have 

lots of fun, and you 

indulge in endless 

pleasures.

ਤੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ) ਰਸ 

ਭੋਗਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਕਈ ਤਰਹਾਂ 
ਦੀਆਂ) ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਅਨੇਕਾਂ (ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ) ਮੌਿਾਂ 
ਮਾਣਦਾ ਹੈਂ।
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1710 42 bhuqu krih 
PurmwiesI  
vrqih hoie 
APwr]

(PurmwiesI) hukm[ 
(APwr) hMkwrI

Bahuth Karehi 

Furamaaeisee 

Varathehi Hoe 

Afaar ||

You give all sorts of 

commands, and you 

act so superior.

ਤੂੂੰ  ਬੜੇ ਹੁਕਮ (ਭੀ) ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ (ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਵਾਲਾ) ਵਰਤਾਉ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

1711 42 krqw iciq n 
AwveI mnmuK 
AMD gvwr]1]

Karathaa Chith N 

Aavee Manamukh 

Andhh Gavaar 

||1||

The Creator does not 

come into the mind of 

the blind, idiotic, self-

willed manmukh. ||1||

ਹੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ! ਤੈਨੂੂੰ  ਕਰਤਾਰ 

ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ ॥੧॥

1712 42 myry mn suKdwqw 
hir soie]

Maerae Man 

Sukhadhaathaa 

Har Soe ||

O my mind, the Lord is 

the Giver of peace.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

1713 42 gur prswdI 
pweIAY krim 
prwpiq 
hoie]1]rhwau]

Gur Parasaadhee 

Paaeeai Karam 

Paraapath Hoe 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, He is 

found. By His Mercy, 

He is obtained. 

||1||Pause||

(ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਆਪਣੀ ਹੀ) ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1714 42 kpiV Boig 
lptwieAw  
suienw rupw Kwku]

Kaparr Bhog 

Lapattaaeiaa 

Sueinaa Rupaa 

Khaak ||

People are entangled 

in the enjoyment of 

fine clothes, but gold 

and silver are only 

dust.

(ਹੇ ਮੂਰਖ!) ਤੂੂੰ  ਖਾਣ ਜਵਚ 

ਹੂੰਢਾਣ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਰਤੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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1715 42 hYvr gYvr bhu 
rMgy kIey rQ 
AQwk]

(hYvr)sRySt GoVy[ 
(gYvr) sRySt hwQI[ 
(AQwk) AQ`k

Haivar Gaivar 

Bahu Rangae 

Keeeae Rathh 

Athhaak ||

They acquire beautiful 

horses and elephants, 

and ornate carriages 

of many kinds.

ਤੂੂੰ  ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ 

ਘੋੜੇ, ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕਦੇ 

ਨਾਹ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰਥ ਇਕੱਠੇ 

ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

1716 42 iks hI iciq n 
pwvhI ibsirAw 
sB swk]

(pwvhI) pwauNdw, 
ilAwauNdw

Kis Hee Chith N 

Paavehee Bisariaa 

Sabh Saak ||

They think of nothing 

else, and they forget 

all their relatives.

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸਾਕ ਸਨਬੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਭੀ) ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈਂ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਜਲਆਉਂਦਾ।

1717 42 isrjxhwir 
BulwieAw ivxu 
nwvY nwpwk]2]

(nw-pwk) Apiv`qR Sirajanehaar 

Bhulaaeiaa Vin 

Naavai Naapaak 

||2||

They ignore their 

Creator; without the 

Name, they are 

impure. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਤੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) 

ਗੂੰਦਾ ਹੈਂ, ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਤੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ  ਲਾਹ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ॥੨॥

1718 42 lYdw bdduAwie 
qUM mwieAw krih 
iekq]

(bd-duAwie) 
bdAsIsW[ (ie-k`q) 
iek`qR

Laidhaa Badh 

Dhuaae Thoon 

Maaeiaa Karehi 

Eikath ||

Gathering the wealth 

of Maya, you earn an 

evil reputation.

(ਹੇ ਮੂਰਖ!) ਤੂੂੰ  (ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਕਰ 

ਕੇ) ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
(ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ) ਬਦ-

ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

1719 42 ijs no qUM 
pqIAwiedw so 
sxu quJY Ainq]

pqIAwiedw:polw bolo[ 
(pqI-Awiedw) pRsMn 
krdw hYN[ (sxu) smyq[ 
(A-in`q) nwsvMq

Jis No Thoon 

Patheeaaeidhaa 

So San Thujhai 

Anith ||

Those whom you work 

to please shall pass 

away along with you.

(ਪਰ) ਜਿਸ (ਪਰਵਾਰ) ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ) ਖ਼ੁਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਹੀ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ।
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1720 42 AhMkwru krih 
AhMkwrIAw  
ivAwipAw mn 
kI miq]

AhM-kwru Ahankaar Karehi 

Ahankaareeaa 

Viaapiaa Man Kee 

Math ||

The egotistical are 

engrossed in egotism, 

ensnared by the 

intellect of the mind.

ਹੇ ਅਹੂੰਕਾਰੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ ਮਜਤ ਦੇ ਦਬਾਉ ਹੇਠ 

ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

1721 42 iqin pRiB Awip 
BulwieAw nw 
iqsu jwiq n 
piq]3]

piq: polw bolo Thin Prabh Aap 

Bhulaaeiaa Naa 

This Jaath N Path 

||3||

One who is deceived 

by God Himself, has no 

position and no honor. 

||3||

ਜਿਸ (ਮੂੰਦ ਭਾਗੀ ਿੀਵ) ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ) ਨਾਹ ਉਸ ਦੀ (ਉੱਚੀ) 
ਿਾਜਤ (ਮੱੁਲ ਪਾਂਦੀ ਹੈ) ਨਾਹ 

(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਕੋਈ) ਇੱਜ਼ਤ 

॥੩॥
1722 42 siqguir puriK 

imlwieAw ieko 
sjxu soie]

Sathigur Purakh 

Milaaeiaa Eiko 

Sajan Soe ||

The True Guru, the 

Primal Being, has led 

me to meet the One, 

my only Friend.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਪਿਭੂ-ਸੱਿਣ ਹੀ ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਉਸ ਸੇਵਕ 

ਦਾ ਰਾਖਾ (ਹਰ ਥਾਂ) ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
1723 42 hir jn kw rwKw 

eyku hY ikAw 
mwxs haumY roie]

Har Jan Kaa 

Raakhaa Eaek Hai 

Kiaa Maanas 

Houmai Roe ||

The One is the Saving 

Grace of His humble 

servant. Why should 

the proud cry out in 

ego?

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ 

ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। (ਪਰ 

ਆਪਣੀ) ਹਉਮੈ ਜਵਚ (ਿਜਸਆ 

ਮਨੱੁਖ) ਦੁਖੀ (ਹੀ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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1724 42 jo hir jn BwvY  
so kry dir Pyru 
n pwvY koie]

Jo Har Jan Bhaavai 

So Karae Dhar 

Faer N Paavai Koe 

||

As the servant of the 

Lord wills, so does the 

Lord act. At the Lord's 

Door, none of his 

requests are denied.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਿੋ 
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ 
ਕੋਈ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

1725 42 nwnk rqw rMig 
hir sB jg mih 
cwnxu 
hoie]4]1]71]

Naanak Rathaa 

Rang Har Sabh Jag 

Mehi Chaanan 

Hoe ||4||1||71||

Nanak is attuned to 

the Love of the Lord, 

whose Light pervades 

the entire Universe. 

||4||1||71||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਚਾਨਣ(-

ਮੁਨਾਰਾ) ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੭੧॥
1726 42 isrIrwgu mhlw 

5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1727 42 min iblwsu bhu 
rMgu Gxw idRsit 
BUil KusIAw]

(iblwsu) KuSIAW Man Bilaas Bahu 

Rang Ghanaa 

Dhrisatt Bhool 

Khuseeaa ||

With the mind caught 

up in playful 

pleasures, involved in 

all sorts of 

amusements and 

sights that stagger the 

eyes, people are led 

astray.

ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾ-
ਮਲਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਿ ੇਉਸ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ) 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਜਵਚ ਹੀ ਭੁੱ ਲੀ ਰਹੇ,
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1728 42 CqRDwr 
bwidswhIAw  
ivic shsy 
prIAw]1]

(shsy) iPkr Shhathradhhaar 

Baadhisaaheeaa 

Vich Sehasae 

Pareeaa ||1||

The emperors sitting 

on their thrones are 

consumed by anxiety. 

||1||

ਿ ੇਅਿੇਹੀਆਂ ਬਾਜਦਸ਼ਾਹੀਆਂ 

ਜਮਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਕ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ, ਤਾਂ 
ਭੀ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਹ ਸਭ ਮੌਿਾਂ) ਸਹਮ ਜਵਚ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥

1729 42 BweI ry suKu 
swDsMig pwieAw]

Bhaaee Rae Sukh 

Saadhhasang 

Paaeiaa ||

O Siblings of Destiny, 

peace is found in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਹੀ) ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

1730 42 iliKAw lyKu  
iqin puriK 
ibDwqY duKu shsw 
imit 
gieAw]1]rhwau
]

(ibDwqY) isrjnhwr[ 
g-ieAw

Likhiaa Laekh Thin 

Purakh 

Bidhhaathai 

Dhukh Sehasaa 

Mitt Gaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

If the Supreme Lord, 

the Architect of 

Destiny, writes such 

an order, then anguish 

and anxiety are 

erased. ||1||Pause||

ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਨੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ) ਲੇਖ ਜਲਖ 

ਜਦੱਤਾ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਤਸੂੰਗ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ) ਦੱੁਖ 

ਸਹਮ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

1731 42 jyqy Qwn QnMqrw  
qyqy Biv 
AwieAw]

(QnMqrw) QwvW AMdr[ 
(Biv) iPr ky

Jaethae Thhaan 

Thhanantharaa 

Thaethae Bhav 

Aaeiaa ||

There are so many 

places-I have 

wandered through 

them all.

ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਸੋਹਣੇ 
ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਹਨ (ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ) 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਾਂ ਭਉਂ ਭਉਂ ਕੇ 

ਵੇਖ ਆਇਆ ਹੋਵੇ,
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1732 42 Dn pwqI vf 
BUmIAw myrI myrI 
kir pirAw]2]

Dhhan Paathee 

Vadd Bhoomeeaa 

Maeree Maeree 

Kar Pariaa ||2||

The masters of wealth 

and the great land-

lords have fallen, 

crying out, ""This is 

mine! This is 

mine!""||2||

ਿ ੇਕੋਈ ਬਹੁਤ ਧਨਾਢ ਹੋਵੇ, 
ਬਹੁਤ ਭੁਇਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, 
ਤਾਂ ਭੀ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
'ਮੇਰੀ ਭੁਇਂ' ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਦੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

1733 42 hukmu clwey  
insMg hoie vrqY 
APirAw]

(insMg) by-rok[ hMkwr 
dI hvw c (A-PirAw) 
AmoV

Hukam Chalaaeae 

Nisang Hoe 

Varathai Afariaa ||

They issue their 

commands fearlessly, 

and act in pride.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਡਰ-ਖ਼ਤਰਾ-
ਝਾਕਾ ਲਾਹ ਕੇ (ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ) 

ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਕੜ ਵਾਲਾ 
ਸਲੂਕ ਕਰੇ,

1734 42 sBu ko vsgiq 
kir lieEnu  
ibnu nwvY Kwku 
rilAw]3]

v`s-giq[ giq:polw bolo Sabh Ko Vasagath 

Kar Laeioun Bin 

Naavai Khaak 

Raliaa ||3||

They subdue all under 

their command, but 

without the Name, 

they are reduced to 

dust. ||3||

ਿ ੇਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਜਲਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਭੀ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ 

ਰਜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, 
ਤੇ ਆਖ਼ਰ) ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਰਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
1735 42 koit qyqIs 

syvkw isD 
swiDk dir 
KirAw]

Kott Thaethees 

Saevakaa Sidhh 

Saadhhik Dhar 

Khariaa ||

Even those who are 

served by the 33 

million angelic beings, 

at whose door the 

Siddhas and the 

Saadhus stand,

ਿ ੇਤੇਤੀ ਕਿੋੜ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਬਣ ਿਾਣ, ਜਸੱਧ ਤੇ 

ਸਾਜਧਕ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ 

ਰਜਹਣ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 398 Published: March 06/ 2014



1736 42 igrM bwrI vf 
swhbI sBu nwnk  
supnu 
QIAw]4]2]72]

(igrM) phwV (bwrI) 
smuMdRW sihq v`fI 
mwlkI sI[ swhbI: 
hwhw mukqw bolo[ (dUjw 
pwT: igrMbwrI)

Giranbaaree Vadd 

Saahabee Sabh 

Naanak Supan 

Thheeaa 

||4||2||72||

Who live in wondrous 

affluence and rule 

over mountains, 

oceans and vast 

dominions-O Nanak, in 

the end, all this 

vanishes like a dream! 

||4||2||72||

ਿ ੇਕੋਈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਜਤ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਿਾਏ, ਜਕ ਭਾਰੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਭੀ ਜਮਲ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਭੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, 
ਤੇ) ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ (ਆਖ਼ਰ) 

ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੭੨॥

1737 43 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1738 43 Blky auiT 
ppolIAY ivxu buJy  
mugD Ajwix]

dyhI (p-polIAY) pwLI 
plosIdI hY[ bu`Jy

Bhalakae Outh 

Papoleeai Vin 

Bujhae Mugadhh 

Ajaan ||

Arising each day, you 

cherish your body, but 

you are idiotic, 

ignorant and without 

understanding.

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਪਾਲੀ ਪੋਸੀਦਾ ਹੈ, 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ) ਸਮਝਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਮੂਰਖ ਤੇ ਬੇ-

ਸਮਝ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

1739 43 so pRBu iciq n 
AwieE CutYgI 
bybwix]

(bybwix) aujwV mswxW c So Prabh Chith N 

Aaeiou 

Shhuttaigee 

Baebaan ||

You are not conscious 

of God, and your body 

shall be cast into the 

wilderness.

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ) ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ 

ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਮਸਾਣਾਂ ਜਵਚ ਸੱੁਟ 

ਜਦੱਤਾ ਿਾਇਗਾ।
1740 43 siqgur syqI 

icqu lwie sdw 
sdw rMgu 
mwix]1]

(sy~qI) nwl Sathigur Saethee 

Chith Laae Sadhaa 

Sadhaa Rang 

Maan ||1||

Focus your 

consciousness on the 

True Guru; you shall 

enjoy bliss forever and 

ever. ||1||

(ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਅਿ ੇਭੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ)ੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਚੱਤ ਿੋੜ, 

ਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣ ॥੧॥
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1741 43 pRwxI qUM AwieAw 
lwhw lYix]

Praanee Thoon 

Aaeiaa Laahaa 

Lain ||

O mortal, you came 

here to earn a profit.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਤੂੂੰ  (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਲਾਭ 

ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈਂ।

1742 43 lgw ikqu kuPkVy  
sB mukdI clI 
rYix]1]rhwau]

(ku-P`kVy) Koty kMmW dI 
pkV c[ (rYix) aumr 
rUpI rwq[ c`lI

Lagaa Kith 

Kufakarrae Sabh 

Mukadhee Chalee 

Rain ||1|| Rehaao 

||

What useless activities 

are you attached to? 

Your life-night is 

coming to its end. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਜਕਸ ਖ਼ੁਆਰੀ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ 

ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ ਜਪਆ ਹੈਂ? ਤੇਰੀ 
ਸਾਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਮੱੁਕਦੀ 
ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1743 43 kudmu kry psu 
pMKIAw idsY 
nwhI kwlu]

zulm krn leI (ku`d-
mu) Kotw au~dm

Kudham Karae Pas 

Pankheeaa Dhisai 

Naahee Kaal ||

The animals and the 

birds frolic and play-

they do not see death.

ਪਸ਼ੂ ਕਲੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂੰਛੀ 
ਕਲੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਸ਼ੂ ਨੂੂੰ  ਪੂੰਛੀ 
ਨੂੂੰ ) ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੀ,

1744 43 EqY swiQ mnuKu 
hY PwQw mwieAw 
jwil]

(EqY) auQy[ mnu`Ku[ P`wQw Outhai Saathh 

Manukh Hai 

Faathhaa Maaeiaa 

Jaal ||

Mankind is also with 

them, trapped in the 

net of Maya.

(ਪਰ) ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਥ 

ਜਵਚ (ਿਾ ਰਜਲਆ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ 

ਪੂੰਛੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਮੌਤ 

ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਿਾਲ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੈ।

1745 43 mukqy syeI 
BwlIAih ij 
scw nwmu 
smwil]2]

Mukathae Saeee 

Bhaaleeahi J 

Sachaa Naam 

Samaal ||2||

Those who always 

remember the Naam, 

the Name of the Lord, 

are considered to be 

liberated. ||2||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਾਲ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ 

ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਿੇਹੜੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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1746 43 jo Gru Cif 
gvwvxw so lgw 
mn mwih]

Jo Ghar Shhadd 

Gavaavanaa So 

Lagaa Man Maahi 

||

That dwelling which 

you will have to 

abandon and vacate-

you are attached to it 

in your mind.

(ਹੇ ਪਿਾਣੀ!) ਿੇਹੜਾ (ਇਹ) ਘਰ 

ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਰ ਿਾਣਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਜਪਆਰਾ) ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ,

1747 43 ijQY jwie quDu 
vrqxw iqsu kI 
icMqw nwih]

Jithhai Jaae 

Thudhh 

Varathanaa This 

Kee Chinthaa 

Naahi ||

And that place where 

you must go to dwell-

you have no regard for 

it at all.

ਤੇ ਜਿਥੇ ਿਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਪੈਣਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  (ਰਤਾ ਭੀ) 
ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ।

1748 43 PwQy syeI inkly  
ij gur kI pYrI 
pwih]3]

in`kly Faathhae Saeee 

Nikalae J Gur Kee 

Pairee Paahi ||3||

Those who fall at the 

Feet of the Guru are 

released from this 

bondage. ||3||

(ਸਭ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਿਸੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ 

ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

1749 43 koeI riK n 
skeI dUjw ko n 
idKwie]

Koee Rakh N 

Sakee Dhoojaa Ko 

N Dhikhaae ||

No one else can save 

you-don't look for 

anyone else.

(ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਹੀ 
ਬੜਾ ਪਿਬਲ, ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਅਿੇਹੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ।

1750 43 cwry kuMfw Bwil 
kY Awie pieAw 
srxwie]

(kuMfw) pwsy[ p-ieAw: 
p`pw mukqw bolo, ipAw 
nhI bolxw

Chaarae Kunddaa 

Bhaal Kai Aae 

Paeiaa Saranaae ||

I have searched in all 

four directions; I have 

come to find His 

Sanctuary.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਢੂੂੰ ਡ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ।
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1751 43 nwnk scY 
pwiqswih fubdw 
lieAw 
kFwie]4]3]73
]

fu`bdw Naanak Sachai 

Paathisaahi 

Ddubadhaa Laeiaa 

Kadtaae 

||4||3||73||

O Nanak, the True 

King has pulled me out 

and saved me from 

drowning! 

||4||3||73||

ਹੇ ਨਾਨਕ (ਆਖ-) ਸੱਚੇ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ) ਡੱੁਬਦੇ ਨੂੂੰ  ਕੱਢ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੪॥੩॥੭੩॥

1752 43 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1753 43 GVI muhq kw 
pwhuxw kwj 
svwrxhwru]

(muhq) do GVIAW[ 
(pwhuxw) pRwhuxw

Gharree Muhath 

Kaa Paahunaa Kaaj 

Savaaranehaar ||

For a brief moment, 

man is a guest of the 

Lord; he tries to 

resolve his affairs.

(ਜਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ 
ਲਈ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 

ਪਿਾਹੁਣਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ 
ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਿੀਵ ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਘੜੀ 
ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਕੂੰਮ-ਧੂੰ ਧੇ ਜਨਜਿੱਠਣ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1754 43 mwieAw kwim 
ivAwipAw smJY 
nwhI gwvwru]

Maaeiaa Kaam 

Viaapiaa Samajhai 

Naahee Gaavaar ||

Engrossed in Maya 

and sexual desire, the 

fool does not 

understand.

ਮੂਰਖ (ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ) 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਤੇ ਕਾਮਵਾਸ਼ਨਾ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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1755 43 auiT cilAw 
pCuqwieAw  
pirAw vis 
jMdwr]1]

(jMdwr) jm[ v`is Outh Chaliaa 

Pashhuthaaeiaa 

Pariaa Vas 

Jandhaar ||1||

He arises and departs 

with regret, and falls 

into the clutches of 

the Messenger of 

Death. ||1||

ਿਦੋਂ (ਇਥੋਂ) ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਸ 

ਵੇਲੇ ਪਛੁਤਾਇਆਂ ਕੀਹ ਬਣਦਾ 
ਹੈ?) ਿਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

1756 43 AMDy qMU bYTw kMDI 
pwih]

(kMDI) iknwrw[ (pwih) 
pws

Andhhae Thoon 

Baithaa Kandhhee 

Paahi ||

You are sitting on the 

collapsing riverbank-

are you blind?

ਹੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  
ਹੋਏ ਿੀਵ! (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੱੁਖ 

ਨਦੀ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ ਉੱਤੇ ਉੱਗਾ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਕਸੇ ਭੀ ਵੇਲੇ 

ਕੂੰ ਢੇ ਨੂੂੰ  ਢਾਹ ਲਗ ਕੇ ਰੱੁਖ ਨਦੀ 
ਜਵਚ ਰੁੜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਤੂੂੰ  
(ਮੌਤ-ਨਦੀ ਦੇ) ਕੂੰ ਢੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈਂ (ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਹੜੇ 

ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਿਾਏ)।

1757 43 jy hovI pUrib 
iliKAw qw gur 
kw bcnu 
kmwih]1]rhwau]

Jae Hovee Poorab 

Likhiaa Thaa Gur 

Kaa Bachan 

Kamaahi ||1|| 

Rehaao ||

If you are so pre-

destined, then act 

according to the 

Guru's Teachings. 

||1||Pause||

ਿ ੇ(ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ) ਪੂਰਬਲੇ 

ਿਨਮ ਜਵਚ (ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 
ਚੂੰਗਾ ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ 

ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਕਮਾ ਲਏ ਂ(ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਬਣਾਏ,ਂ ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਬਚ ਿਾਏ)ਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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1758 43 hrI nwhI nh 
ffurI pkI 
vFxhwr]

(f`furI) juAwn 
AvsQw[ p`kI v`Fxhwr

Haree Naahee 

Neh Ddadduree 

Pakee 

Vadtanehaar ||

The Reaper does not 

look upon any as 

unripe, half-ripe or 

fully ripe.

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਕ ਹਰੀ 
ਖੇਤੀ ਨਾਹ ਵੱਢੀ ਿਾਏ, ਡੱਜਡਆਂ 

ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ (ਅੱਧ-ਪੱਕੀ) 
ਨਾਹ ਵੱਢੀ ਿਾਏ, ਤੇ ਜਸਰਫ਼ 

ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੀ ਵੱਢੀ ਿਾਏ।

1759 43 lY lY dwq 
phuiqAw lwvy 
kir qeIAwru]

(dwq) dwqrIAW[ 
(phuiqAw) phuMc gey[ 
(lwvy) &sl v`Fx 
vwly[ qeI-Awru

Lai Lai Dhaath 

Pahuthiaa Laavae 

Kar Theeaar ||

Picking up and 

wielding their sickles, 

the harvesters arrive.

(ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਿਦੋਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ) ਵਾਢੇ ਜਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਦਾਤਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ (ਖੇਤ ਜਵਚ) 

ਆ ਪਹੁੂੰਚਦੇ ਹਨ।

1760 43 jw hoAw hukmu 
ikrswx dw qw 
luix imixAw 
Kyqwru]2]

(luix) v`Fxw kIqw[ 
(Kyqwru) Kyyq

Jaa Hoaa Hukam 

Kirasaan Dhaa 

Thaa Lun Miniaa 

Khaethaar ||2||

When the landlord 

gives the order, they 

cut and measure the 

crop. ||2||

ਿਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਵਾਢੇ ਖੇਤ ਨੂੂੰ ) 
ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਜਮਣ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਗਤ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਿਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਿਮ ਆ ਕੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਬਾਲ-ਉਮਰ 

ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਿਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ 

ਬੱੁਢੇ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹੋਣ) ॥੨॥

1761 43 pihlw phru DMDY 
gieAw dUjY Bir 
soieAw]

 g-ieAw Pehilaa Pehar 

Dhhandhhai 

Gaeiaa Dhoojai 

Bhar Soeiaa ||

The first watch of the 

night passes away in 

worthless affairs, and 

the second passes in 

deep sleep.

(ਮਾਇਆ-ਗਿਸੇ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਤ ਦਾ) ਪਜਹਲਾ 
ਪਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ 

ਜਵਚ ਬੀਤ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਿੇ 
ਪਹਰ (ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ) 

ਰੱਿ ਕੇ ਸੱੁਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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1762 43 qIjY JwK 
JKwieAw cauQY 
Boru BieAw]

(JwK) ibArQ ivSy 
Bogx supinAW c 
(JKwieAw) KipAw[ 
(Boru) idn

Theejai Jhaakh 

Jhakhaaeiaa 

Chouthhai Bhor 

Bhaeiaa ||

In the third, they 

babble nonsense, and 

when the fourth 

watch comes, the day 

of death has arrived.

ਤੀਿ ੇਪਹਰ ਜਵਸ਼ੇ ਭੋਗਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਹਰ 

(ਆਖ਼ਰ) ਜਦਨ ਚੜਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਆ ਕੂਕਦੀ 
ਹੈ)।

1763 43 kd hI iciq n 
AwieE ijin 
jIau ipMfu 
dIAw]3]

(ipMfu) srIr[ kd, hI: 
polw bolo

Kadh Hee Chith N 

Aaeiou Jin Jeeo 

Pindd Dheeaa 

||3||

The thought of the 

One who bestows 

body and soul never 

enters the mind. ||3||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ 
ਇਸ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਯਾਦ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) ॥੩॥

1764 43 swDsMgiq kau 
vwirAw jIau 
kIAw kurbwxu]

Saadhhasangath 

Ko Vaariaa Jeeo 

Keeaa Kurabaan ||

I am devoted to the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; I 

sacrifice my soul to 

them.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

1765 43 ijs qy soJI min 
peI imilAw 
purKu sujwxu]

Jis Thae Sojhee 

Man Pee Miliaa 

Purakh Sujaan ||

Through them, 

understanding has 

entered my mind, and 

I have met the All-

knowing Lord God.

ਜਕਉਂਜਕ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਹੀ 
ਮਨ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ) ਸਭ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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1766 43 nwnk ifTw sdw 
nwil hir 
AMqrjwmI 
jwxu]4]4]74]

if`Tw Naanak Ddithaa 

Sadhaa Naal Har 

Antharajaamee 

Jaan ||4||4||74||

Nanak sees the Lord 

always with him-the 

Lord, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts. 

||4||4||74||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਸੁਿਾਣ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਹੀ) ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੇਜਖਆ ਹੈ ॥੪॥੪॥੭੪॥

1767 43 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1768 43 sBy glw ivsrnu  
ieko ivsir n 
jwau]

s`By g`lW Sabhae Galaa 

Visaran Eiko Visar 

N Jaao ||

Let me forget 

everything, but let me 

not forget the One 

Lord.

(ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ 

ਹੈ ਜਕ) ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇ-

ਸ਼ੱਕ ਭੁੱ ਲ ਿਾਣ, ਪਰ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਕਦੇ) ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ।

1769 43 DMDw sBu jlwie 
kY guir nwmu 
dIAw scu suAwau]

(suAwau) mnorQ Dhhandhhaa Sabh 

Jalaae Kai Gur 

Naam Dheeaa 

Sach Suaao ||

All my evil pursuits 

have been burnt away; 

the Guru has blessed 

me with the Naam, 

the true object of life.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਧੂੰ ਜਧਆਂ 

ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਸਾੜ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁਣ 

ਮੇਰਾ (ਿੀਵਨ-) ਮਨੋਰਥ ਹੈ।

1770 43 Awsw sBy lwih 
kY iekw Aws 
kmwau]

Aasaa Sabhae 

Laahi Kai Eikaa Aas 

Kamaao ||

Give up all other 

hopes, and rely on the 

One Hope.

ਮੈਂ (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ।
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1771 43 ijnI siqguru 
syivAw iqin AgY 
imilAw Qwau]1]

Jinee Sathigur 

Saeviaa Thin Agai 

Miliaa Thhaao 

||1||

Those who serve the 

True Guru receive a 

place in the world 

hereafter. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥

1772 43 mn myry krqy no 
swlwih]

Man Maerae 

Karathae No 

Saalaahi ||

O my mind, praise the 

Creator.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਕਰਤਾਰ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ।

1773 43 sBy Cif 
isAwxpw gur kI 
pYrI 
pwih]1]rhwau]

pYrIN Sabhae Shhadd 

Siaanapaa Gur Kee 

Pairee Paahi ||1|| 

Rehaao ||

Give up all your clever 

tricks, and fall at the 

Feet of the Guru. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ 

ਤੂੂੰ ) ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ 

ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਜਹ ਪਉ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1774 43 duK BuK nh 
ivAwpeI jy 
suKdwqw min 
hoie]

Dhukh Bhukh Neh 

Viaapee Jae 

Sukhadhaathaa 

Man Hoe ||

Pain and hunger shall 

not oppress you, if the 

Giver of Peace comes 

into your mind.

ਿ ੇਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਪਏ, ਤਾਂ ਨਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਹ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

1775 43 ikq hI kMim n 
iCjIAY jw ihrdY 
scw soie]

(iC`jIAY) Gwtw pYNdw Kith Hee Kanm N 

Shhijeeai Jaa 

Hiradhai Sachaa 

Soe ||

No undertaking shall 

fail, when the True 

Lord is always in your 

heart.

ਿਦੋਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਕੂੰਮ 

ਜਵਚ ਲੱਗੀਏ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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1776 43 ijsu qUM rKih hQ 
dy iqsu mwir n 
skY koie]

Jis Thoon Rakhehi 

Hathh Dhae This 

Maar N Sakai Koe 

||

No one can kill that 

one unto whom You, 

Lord, give Your Hand 

and protect.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਦੇ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਕੋਈ 

(ਜਵਕਾਰ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

(ਮੌਤੇ) ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

1777 43 suKdwqw guru 
syvIAY siB 
Avgx kFY 
Doie]2]

Sukhadhaathaa 

Gur Saeveeai Sabh 

Avagan Kadtai 

Dhhoe ||2||

Serve the Guru, the 

Giver of Peace; He 

shall remove and wash 

off all your faults. 

||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ 

(ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਧੋ ਕੇ 

ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

1778 43 syvw mMgY syvko  
lweIAW ApunI 
syv]

Saevaa Mangai 

Saevako 

Laaeeaaan 

Apunee Saev ||

Your servant begs to 

serve those who are 

enjoined to Your 

service.

ਹੇ ਪਿਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਸੇਵਕ (ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ) ਉਹਨਾਂ 
(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ) ਦੀ ਸੇਵਾ 
(ਦਾ ਦਾਨ) ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1779 44 swDUsMgu mskqy  

qUTY pwvw dyv]
syvw ismrn dI (m-
s`kqy) imhnq[ (qUTY) 
pRsMn hoey[ (dyv) 
vwihgurU jI

Saadhhoo Sang 

Masakathae 

Thoothai Paavaa 

Dhaev ||

The opportunity to 

work hard serving the 

Saadh Sangat is 

obtained, when the 

Divine Lord is pleased.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰੇਂ 
ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ 

ਜਮਲੇ।
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1780 44 sBu ikCu vsgiq 
swihbY Awpy 
krx kryv]

(v`s-giq) v`s c[ 
giq: polw bolo[ (kryv) 
krwaux vwly

Sabh Kishh 

Vasagath Saahibai 

Aapae Karan 

Karaev ||

Everything is in the 

Hands of our Lord and 

Master; He Himself is 

the Doer of deeds.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰੇਕ (ਦਾਜਤ) 

ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਖ਼ਜਤਆਰ 

ਜਵਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਣ ਿੋਗਾ ਹੈ।

1781 44 siqgur kY 
bilhwrxY mnsw 
sB pUryv]3]

(mnsw) ie`Cw Sathigur Kai 

Balihaaranai 

Manasaa Sabh 

Pooraev ||3||

I am a sacrifice to the 

True Guru, who fulfills 

all hopes and desires. 

||3||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਜਤਗੁਰੂ ਮੇਰੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥

1782 44 ieko idsY sjxo  
ieko BweI mIqu]

Eiko Dhisai Sajano 

Eiko Bhaaee 

Meeth ||

The One appears to be 

my Companion; the 

One is my Brother and 

Friend.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਅਸਲ) ਸੱਿਣ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਕ 

(ਅਸਲੀ) ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮੱਤਰ ਹੈ।

1783 44 ieksY dI 
swmgrI ieksY 
dI hY rIiq]

(rIiq) mrXwdw[ sw-
m`grI

Eikasai Dhee 

Saamagaree 

Eikasai Dhee Hai 

Reeth ||

The elements and the 

components are all 

made by the One; they 

are held in their order 

by the One.

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ 
ਮਰਯਾਦਾ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਚੱਲ 

ਰਹੀ ਹੈ।
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1784 44 ieks isau mnu 
mwinAw qw hoAw 
inhclu cIqu]

Eikas Sio Man 

Maaniaa Thaa 

Hoaa Nihachal 

Cheeth ||

When the mind 

accepts, and is 

satisfied with the One, 

then the 

consciousness 

becomes steady and 

stable.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਦਾ 
ਜਚੱਤ (ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) 

ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1785 44 scu Kwxw scu 
pYnxw tyk nwnk  
scu 
kIqu]4]5]75]

Sach Khaanaa 

Sach Painanaa 

Ttaek Naanak Sach 

Keeth 

||4||5||75||

Then, one's food is the 

True Name, one's 

garments are the True 

Name, and one's 

Support, O Nanak, is 

the True Name. 

||4||5||75||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣੀ 
(ਆਤਮਕ) ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੫॥੭੫॥{43-44}

1786 44 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1787 44 sBy Qok prwpqy  
jy AwvY ieku 
hiQ]

(Qok) pdwrQ[ h`iQ Sabhae Thhok 

Paraapathae Jae 

Aavai Eik Hathh ||

All things are received 

if the One is obtained.

ਿ ੇਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਤਾਂ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ) ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਿੁ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਹੋਇਆ)।
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1788 44 jnmu pdwrQu 
sPlu hY jy scw 
sbdu kiQ]

kiQ:polw bolo[ (kiQ) 
kQn krky

Janam 

Padhaarathh Safal 

Hai Jae Sachaa 

Sabadh Kathh ||

The precious gift of 

this human life 

becomes fruitful when 

one chants the True 

Word of the Shabad.

ਿ ੇਮੈਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਏ।

1789 44 gur qy mhlu 
prwpqy ijsu 
iliKAw hovY 
miQ]1]

(m`iQ) m`Qy Gur Thae Mehal 

Paraapathae Jis 

Likhiaa Hovai 

Mathh ||1||

One who has such 

destiny written on his 

forehead enters the 

Mansion of the Lord's 

Presence, through the 

Guru. ||1||

(ਪਰ ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ) 
ਜਨਵਾਸ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਚੂੰਗਾ ਭਾਗ) 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ॥੧॥

1790 44 myry mn eyks 
isau icqu lwie]

Maerae Man 

Eaekas Sio Chith 

Laae ||

O my mind, focus your 

consciousness on the 

One.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਸਰਫ਼ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਿੋੜ।

1791 44 eyks ibnu sB 
DMDu hY sB 
imiQAw mohu 
mwie]1]rhwau]

imiQAw: polw bolo[ 
(imiQAw) JUTw[ (mwie) 
mwieAw dw

Eaekas Bin Sabh 

Dhhandhh Hai 

Sabh Mithhiaa 

Mohu Maae ||1|| 

Rehaao ||

Without the One, all 

entanglements are 

worthless; emotional 

attachment to Maya is 

totally false. 

||1||Pause||

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਜਪਆਰ) 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਦੁਨੀਆ ਦੀ) ਸਾਰੀ 
(ਦੌੜ-ਭੱਿ) ਿੂੰਿਾਲ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। (ਤੇ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਭੀ 
ਸਾਰਾ ਜਵਅਰਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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1792 44 lK KusIAw 
pwiqswhIAw jy  
siqguru ndir 
kryie]

l`K Lakh Khuseeaa 

Paathisaaheeaa 

Jae Sathigur 

Nadhar Karaee ||

Hundreds of 

thousands of princely 

pleasures are enjoyed, 

if the True Guru 

bestows His Glance of 

Grace.

ਿ ੇ(ਮੇਰਾ) ਸਜਤਗੁਰੂ (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਦੀ (ਇੱਕ) ਜਨਗਾਹ 

ਕਰੇ, ਤਾਂ (ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਕ 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਲੱਖਾਂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਜਮਲ ਗਈਆਂ 

ਹਨ।
1793 44 inmK eyk hir 

nwmu dyie myrw 
mnu qnu sIqlu 
hoie]

(sIqlu) TMFw SWq Nimakh Eaek Har 

Naam Dhaee 

Maeraa Man Than 

Seethal Hoe ||

If He bestows the 

Name of the Lord, for 

even a moment, my 

mind and body are 

cooled and soothed.

(ਜਕਉਂਜਕ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ ) ਅੱਖ 

ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ 

ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ 

ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੇਰੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਰੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਭੜਕਾਹਟ ਵਲੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ)।

1794 44 ijs kau pUrib 
iliKAw iqin 
siqgur crn 
ghy]2]

(pUrib) pihlW inSkwm 
krmW dw lyK[ (ghy) 
pkVy

Jis Ko Poorab 

Likhiaa Thin 

Sathigur Charan 

Gehae ||2||

Those who have such 

pre-ordained destiny 

hold tight to the Feet 

of the True Guru. 

||2||

ਪਰ ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਿੜੇ ਹਨ (ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ), 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਦਾ 
ਕੋਈ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ (ਚੂੰਗਾ 
ਲੇਖ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ 

ਭਾਗ ਿਾਗਦੇ ਹਨ) ॥੨॥

1795 44 sPl mUrqu 
sPlw GVI ijqu 
scy nwil 
ipAwru]

(mUrqu) mhUrq, do 
GVIAW dw smW

Safal Moorath 

Safalaa Gharree 

Jith Sachae Naal 

Piaar ||

Fruitful is that 

moment, and fruitful 

is that time, when one 

is in love with the True 

Lord.

ਉਹ ਸਮਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝੋ, 
ਉਹ ਘੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਿਾਣੋ, 
ਜਿਸ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਬਣੇ।
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1796 44 dUKu sMqwpu n 
lgeI ijsu hir 
kw nwmu ADwru]

(sMqwpu) mwnsk swVw[ 
(ADwru) Awsrw

Dhookh Santhaap 

N Lagee Jis Har 

Kaa Naam 

Adhhaar ||

Suffering and sorrow 

do not touch those 

who have the Support 

of the Name of the 

Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਦੱੁਖ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

1797 44 bwh pkiV guir 
kwiFAw soeI 
auqirAw 
pwir]3]

Baah Pakarr Gur 

Kaadtiaa Soee 

Outhariaa Paar 

||3||

Grasping him by the 

arm, the Guru lifts 

them up and out, and 

carries them across to 

the other side. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ 

ਿੜ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਬਾਹਰ) 

ਕੱਢ ਜਲਆ, ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਜਤ) 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ ॥੩॥

1798 44 Qwnu suhwvw 
pivqu hY ijQY 
sMq sBw]

(suhwvw) sohxw 
SoBnIk[ piv`qu[ sBw: 
polw bolo

Thhaan Suhaavaa 

Pavith Hai Jithhai 

Santh Sabhaa ||

Embellished and 

immaculate is that 

place where the Saints 

gather together.

(ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਜਤ ਹੈ ਗੁਰੂ 

ਦੀ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ) ਜਿੱਥੇ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ (ਿੁੜਦੀ) ਹੈ ਉਹ 

ਥਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਪਜਵਤਿ ਹੈ।

1799 44 FoeI iqs hI no 
imlY ijin pUrw 
gurU lBw]

(FoeI) Awsrw[ l`Bw Dtoee This Hee No 

Milai Jin Pooraa 

Guroo Labhaa ||

He alone finds shelter, 

who has met the 

Perfect Guru.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਆਸਰਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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1800 44 nwnk bDw Gru 
qhW ijQY imrqu 
n jnmu 
jrw]4]6]76]

(jrw) buFypw[ b`Dw Naanak Badhhaa 

Ghar Thehaan 

Jithhai Mirath N 

Janam Jaraa 

||4||6||76||

Nanak builds his house 

upon that site where 

there is no death, no 

birth, and no old age. 

||4||6||76||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਜਟਕਾਣਾ ਉਸ ਥਾਂ 
ਬਣਾ ਜਲਆ, ਜਿਥੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨਹੀਂ; ਜਿੱਥੇ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ; ਜਿਥੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥

1801 44 sRIrwgu mhlw 5] Sreeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1802 44 soeI iDAweIAY 
jIAVy isir 
swhW pwiqswhu]

Soee Dhhiaaeeai 

Jeearrae Sir 

Saahaan 

Paathisaahu ||

Meditate on Him, O 

my soul; He is the 

Supreme Lord over 

kings and emperors.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਸੇ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿ ੋਸਭ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

1803 44 iqs hI kI kir 
Aws mn ijs kw 
sBsu vyswhu]

(vyswhu) Brosw[ sBsu: 
polw bolo

This Hee Kee Kar 

Aas Man Jis Kaa 

Sabhas Vaesaahu 

||

Place the hopes of 

your mind in the One, 

in whom all have faith.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਸਰਫ਼ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ (ਸਹੈਤਾ ਦੀ) 
ਆਸ ਬਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

1804 44 siB isAwxpw 
Cif kY gur kI 
crxI pwhu]1]

Sabh Siaanapaa 

Shhadd Kai Gur 

Kee Charanee 

Paahu ||1||

Give up all your clever 

tricks, and grasp the 

Feet of the Guru. ||1||

(ਹੇ ਮਨ!) ਸਾਰੀਆਂ 

ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨੀਂ ਪਉ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
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1805 44 mn myry suK shj 
syqI jip nwau]

Man Maerae Sukh 

Sehaj Saethee Jap 

Naao ||

O my mind, chant the 

Name with intuitive 

peace and poise.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ।

1806 44 AwT phr pRBu 
iDAwie qUM gux 
goieMd inq 
gwau]1]rhwau]

Aath Pehar Prabh 

Dhhiaae Thoon 

Gun Goeindh Nith 

Gaao ||1|| 

Rehaao ||

Twenty-four hours a 

day, meditate on God. 

Constantly sing the 

Glories of the Lord of 

the Universe. 

||1||Pause||

ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹੁ, ਸਦਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1807 44 iqs kI srnI 
pru mnw ijsu 
jyvfu Avru n 
koie]

This Kee Saranee 

Par Manaa Jis 

Jaevadd Avar N 

Koe ||

Seek His Shelter, O my 

mind; there is no 

other as Great as He.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ,

1808 44 ijsu ismrq suKu 
hoie Gxw duKu 
drdu n mUly hoie]

(Gxw) bhuqw[ (mUly) 
iblkul

Jis Simarath Sukh 

Hoe Ghanaa 

Dhukh Dharadh N 

Moolae Hoe ||

Remembering Him in 

meditation, a 

profound peace is 

obtained. Pain and 

suffering will not 

touch you at all.

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ 

ਬਹੁਤ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਭੀ ਦੱੁਖ 

ਕਲੇਸ਼ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

1809 44 sdw sdw kir 
cwkrI pRBu 
swihbu scw 
soie]2]

Sadhaa Sadhaa 

Kar Chaakaree 

Prabh Saahib 

Sachaa Soe ||2||

Forever and ever, 

work for God; He is 

our True Lord and 

Master. ||2||

(ਹੇ ਮਨ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ, ਸਦਾ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੁ ॥੨॥
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1810 44 swDsMgiq hoie 
inrmlw ktIAY 
jm kI Pws]

Saadhhasangath 

Hoe Niramalaa 

Katteeai Jam Kee 

Faas ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, you shall 

become absolutely 

pure, and the noose of 

death shall be cut 

away.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
(ਆਚਰਨ) ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਿਮਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

1811 44 suKdwqw BY BMjno  
iqsu AwgY kir 
Ardwis]

Sukhadhaathaa 

Bhai Bhanjano 

This Aagai Kar 

Aradhaas ||

So offer your prayers 

to Him, the Giver of 

Peace, the Destroyer 

of fear.

(ਹੇ ਮਨ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ, ਿ ੋਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ-ਸਹਮ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
1812 44 imhr kry ijsu 

imhrvwnu qW 
kwrju AwvY 
rwis]3]

imhr: mMmy ishwrI, 
hwhw mukqw sMkoc ky bolo

Mihar Karae Jis 

Miharavaan Thaan 

Kaaraj Aavai Raas 

||3||

Showing His Mercy, 

the Merciful Master 

shall resolve your 

affairs. ||3||

ਜਮਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਿਦੋਂ ਜਮਹਰ (ਦੀ ਜਨਗਾਹ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੀ ਭਾਰੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
1813 44 bhuqo bhuqu 

vKwxIAY aUco 
aUcw Qwau]

Bahutho Bahuth 

Vakhaaneeai 

Oocho Oochaa 

Thhaao ||

The Lord is said to be 

the Greatest of the 

Great; His Kingdom is 

the Highest of the 

High.

ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, 

ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 416 Published: March 06/ 2014



1814 44 vrnw ichnw 
bwhrw kImiq  
kih n skwau]

(vrnw) rMgW[ (ichnw) 
inSwnW

Varanaa Chihanaa 

Baaharaa 

Keemath Kehi N 

Sakaao ||

He has no color or 

mark; His Value 

cannot be estimated.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੂੰਗ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ 

ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 
(ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ ਉਸ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ)।

1815 44 nwnk kau pRB 
mieAw kir scu 
dyvhu Apuxw 
nwau]4]7]77]

(mieAw) dieAw Naanak Ko Prabh 

Maeiaa Kar Sach 

Dhaevahu Apunaa 

Naao 

||4||7||77||

Please show Mercy to 

Nanak, God, and bless 

him with Your True 

Name. ||4||7||77||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼ (ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥੭॥੭੭॥

1816 44 sRIrwgu mhlw 5] Sreeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1817 44 nwmu iDAwey so 
suKI iqsu muKu 
aUjlu hoie]

Naam Dhhiaaeae 

So Sukhee This 

Mukh Oojal Hoe ||

One who meditates on 

the Naam is at peace; 

his face is radiant and 

bright.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਉੱਿਲਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

1818 44 pUry gur qy 
pweIAY prgtu 
sBnI loie]

(loie) lokW dunIAW c Poorae Gur Thae 

Paaeeai Paragatt 

Sabhanee Loe ||

Obtaining it from the 

Perfect Guru, he is 

honored all over the 

world.

(ਇਹ ਨਾਮ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਵਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿਤੱਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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1819 44 swDsMgiq kY 
Gir vsY eyko 
scw soie]1]

Saadhhasangath 

Kai Ghar Vasai 

Eaeko Sachaa Soe 

||1||

In the Company of the 

Holy, the One True 

Lord comes to abide 

within the home of 

the self. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

1820 45 myry mn hir hir 
nwmu iDAwie]

Maerae Man Har 

Har Naam Dhhiaae 

||

O my mind, meditate 

on the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ।

1821 45 nwmu shweI sdw 
sMig AwgY ley 
Cfwie]1]rhwau]

Naam Sehaaee 

Sadhaa Sang Aagai 

Leae Shhaddaae 

||1|| Rehaao ||

The Naam is your 

Companion; it shall 

always be with you. It 

shall save you in the 

world hereafter. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਿੂੰ ਦ 

ਦੀ) ਸਹੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

(ਸਦਾ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ) ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ) 

ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1822 45 dunIAw kIAw 
vifAweIAw  
kvnY Awvih 
kwim]

Dhuneeaa Keeaa 

Vaddiaaeeaa 

Kavanai Aavehi 

Kaam ||

What good is worldly 

greatness?

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲੀਆਂ ਵਜਡਆਈਆਂ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।

1823 45 mwieAw kw rMgu 
sBu iPkw jwqo 
ibnis indwin]

(indwin) AMq nMU[ 
iP`kw, j`wqo: ksky

Maaeiaa Kaa Rang 

Sabh Fikaa Jaatho 

Binas Nidhaan ||

All the pleasures of 

Maya are tasteless 

and insipid. In the end, 

they shall all fade 

away.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਮੂੂੰ ਹ ਉੱਤੇ 

ਜਦੱਸਦਾ) ਰੂੰਗ ਜਿਕਾ ਪੈ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਰੂੰਗ ਆਖ਼ਰ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 418 Published: March 06/ 2014



1824 45 jw kY ihrdY hir 
vsY so pUrw 
prDwnu]2]

Jaa Kai Hiradhai 

Har Vasai So 

Pooraa 

Paradhhaan ||2||

Perfectly fulfilled and 

supremely acclaimed 

is the one, in whose 

heart the Lord abides. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਹਰ ਥਾਂ) ਮੂੰ ਜਨਆ-

ਪਿਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

1825 45 swDU kI hohu 
ryxukw Apxw 
Awpu iqAwig]

Saadhhoo Kee 

Hohu Raenukaa 

Apanaa Aap 

Thiaag ||

Become the dust of 

the Saints; renounce 

your selfishness and 

conceit.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਛੱਡ ਦੇਹ।

1826 45 aupwv isAwxp 
sgl Cif gur 
kI crxI lwgu]

Oupaav Siaanap 

Sagal Shhadd Gur 

Kee Charanee 

Laag ||

Give up all your 

schemes and your 

clever mental tricks, 

and fall at the Feet of 

the Guru.

(ਹੇ ਮਨ! ਹੋਰ) ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਤੇ 

ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ।

1827 45 iqsih prwpiq 
rqnu hoie ijsu 
msqik hovY 
Bwgu]3]

Thisehi Paraapath 

Rathan Hoe Jis 

Masathak Hovai 

Bhaag ||3||

He alone receives the 

Jewel, upon whose 

forehead such 

wondrous destiny is 

written. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

(ਪੂਰਬਲਾ) ਭਾਗ ਿਾਗਦਾ ਹੈ, 

(ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰਤਨ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

1828 45 iqsY prwpiq 
BweIho ijsu dyvY 
pRBu Awip]

Thisai Paraapath 

Bhaaeeho Jis 

Dhaevai Prabh 

Aap ||

O Siblings of Destiny, it 

is received only when 

God Himself bestows 

it.

ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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1829 45 siqgur kI syvw 
so kry ijsu 
ibnsY haumY qwpu]

Sathigur Kee 

Saevaa So Karae 

Jis Binasai Houmai 

Thaap ||

People serve the True 

Guru only when the 

fever of egotism has 

been eradicated.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੀ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

1830 45 nwnk kau guru 
ByitAw ibnsy 
sgl 
sMqwp]4]8]78
]

(sMqwp) du`K klyS Naanak Ko Gur 

Bhaettiaa Binasae 

Sagal Santhaap 

||4||8||78||

Nanak has met the 

Guru; all his sufferings 

have come to an end. 

||4||8||78||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥੮॥੭੮॥

1831 45 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1832 45 ieku pCwxU jIA 
kw ieko 
rKxhwru]

(pCwxU) pCwxn vwly Eik Pashhaanoo 

Jeea Kaa Eiko 

Rakhanehaar ||

The One is the Knower 

of all beings; He alone 

is our Savior.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਜਮੱਤਰ 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

1833 45 ieks kw min 
Awsrw ieko pRwx 
ADwru]

(ADwru) Awsrw Eikas Kaa Man 

Aasaraa Eiko 

Praan Adhhaar ||

The One is the 

Support of the mind; 

the One is the Support 

of the breath of life.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਰੱਖ, ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
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1834 45 iqsu srxweI 
sdw suKu  
pwrbRhmu 
krqwru]1]

This Saranaaee 

Sadhaa Sukh 

Paarabreham 

Karathaar ||1||

In His Sanctuary there 

is eternal peace. He is 

the Supreme Lord 

God, the Creator. 

||1||

ਉਹ ਪਾਰਬਿਹਮ ਕਰਤਾਰ (ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

1835 45 mn myry sgl 
aupwv iqAwgu]

Man Maerae Sagal 

Oupaav Thiaag ||

O my mind, give up all 

these efforts.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ 

ਛੱਡ ਦੇ।

1836 45 guru pUrw AwrwiD 
inq ieksu kI 
ilv 
lwgu]1]rhwau]

Gur Pooraa 

Aaraadhh Nith 

Eikas Kee Liv Laag 

||1|| Rehaao ||

Dwell upon the 

Perfect Guru each day, 

and attach yourself to 

the One Lord. 

||1||Pause||

ਜਸਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਚੇਤੇ 

ਰੱਖ (ਜਸਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ, ਤੇ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦੀ 
ਲਗਨ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਲਾਈ 

ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1837 45 ieko BweI imqu 
ieku ieko mwq 
ipqw]

Eiko Bhaaee Mith 

Eik Eiko Maath 

Pithaa ||

The One is my 

Brother, the One is my 

Friend. The One is my 

Mother and Father.

(ਹੇ ਮਨ!) ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ (ਅਸਲ) ਭਰਾ ਹੈ ਜਮੱਤਰ ਹੈ, 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
(ਅਸਲ) ਮਾਂ ਜਪਉ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮਾਜਪਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ)।

1838 45 ieks kI min 
tyk hY ijin jIau 
ipMfu idqw]

Eikas Kee Man 

Ttaek Hai Jin Jeeo 

Pindd Dhithaa ||

The One is the 

Support of the mind; 

He has given us body 

and soul.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਹੀ ਮਨ ਜਵਚ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੇ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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1839 45 so pRBu mnhu n 
ivsrY ijin sBu 
ikCu vis 
kIqw]2]

v`is So Prabh Manahu 

N Visarai Jin Sabh 

Kishh Vas Keethaa 

||2||

May I never forget 

God from my mind; He 

holds all in the Power 

of His Hands. ||2||

(ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ 

ਜਕ) ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ 

ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ ਰਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਤੋਂ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ ॥੨॥

1840 45 Gir ieko bwhir 
ieko Qwn QnMqir 
Awip]

bw-hir: hwhw mukqw 
rwry ishwrI lw ky 

Ghar Eiko Baahar 

Eiko Thhaan 

Thhananthar Aap 

||

The One is within the 

home of the self, and 

the One is outside as 

well. He Himself is in 

all places and 

interspaces.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੇਰੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਭੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਭੀ 
ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

1841 45 jIA jMq siB 
ijin kIey AwT 
phr iqsu jwip]

Jeea Janth Sabh 

Jin Keeeae Aath 

Pehar This Jaap ||

Meditate twenty-four 

hours a day on the 

One who created all 

beings and creatures.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

1842 45 ieksu syqI 
riqAw n hovI 
sog sMqwpu]3]

(sog) du`K[ (sMqwp) 
klyS

Eikas Saethee 

Rathiaa N Hovee 

Sog Santhaap 

||3||

Attuned to the Love of 

the One, there is no 

sorrow or suffering. 

||3||

ਿ ੇਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

(ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ ॥੩॥

1843 45 pwrbRhmu pRBu eyku 
hY dUjw nwhI 
koie]

Paarabreham 

Prabh Eaek Hai 

Dhoojaa Naahee 

Koe ||

There is only the One 

Supreme Lord God; 

there is no other at all.

ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
(ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ) ਹੈ, 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।
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1844 45 jIau ipMfu sBu 
iqs kw jo iqsu 
BwvY su hoie]

Jeeo Pindd Sabh 

This Kaa Jo This 

Bhaavai S Hoe ||

Soul and body all 

belong to Him; 

whatever pleases His 

Will comes to pass.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਸਰੀਰ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਹੀ 
ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ।

1845 45 guir pUrY pUrw 
BieAw jip 
nwnk scw 
soie]4]9]79]

Gur Poorai Pooraa 

Bhaeiaa Jap 

Naanak Sachaa 

Soe ||4||9||79||

Through the Perfect 

Guru, one becomes 

perfect; O Nanak, 

meditate on the True 

One. ||4||9||79||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਸਭ 

ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ) ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੯॥੭੯॥

1846 45 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1847 45 ijnw siqgur 
isau icqu 
lwieAw sy pUry 
prDwn]

Jinaa Sathigur Sio 

Chith Laaeiaa Sae 

Poorae 

Paradhhaan ||

Those who focus their 

consciousness on the 

True Guru are 

perfectly fulfilled and 

famous.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋਜੜਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਮੂੰ ਨੇ-ਪਿਮੂੰ ਨੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

1848 45 ijn kau Awip 
dieAwlu hoie  
iqn aupjY min 
igAwnu]

Jin Ko Aap 

Dhaeiaal Hoe Thin 

Oupajai Man 

Giaan ||

Spiritual wisdom wells 

up in the minds of 

those unto whom the 

Lord Himself shows 

Mercy.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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1849 45 ijn kau msqik 
iliKAw iqn 
pwieAw hir 
nwmu]1]

Jin Ko Masathak 

Likhiaa Thin 

Paaeiaa Har Naam 

||1||

Those who have such 

destiny written upon 

their foreheads obtain 

the Name of the Lord. 

||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਧੁਰੋਂ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

1850 45 mn myry eyko nwmu 
iDAwie]

Man Maerae 

Eaeko Naam 

Dhhiaae ||

O my mind, meditate 

on the Name of the 

One Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ।

1851 45 srb suKw suK 
aUpjih drgh 
pYDw 
jwie]1]rhwau]

sropw (pYDw) pihinAw Sarab Sukhaa Sukh 

Oopajehi 

Dharageh 

Paidhhaa Jaae 

||1|| Rehaao ||

The happiness of all 

happiness shall well 

up, and in the Court of 

the Lord, you shall be 

dressed in robes of 

honor. ||1||Pause||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਾਰੇ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

1852 45 jnm mrx kw 
Bau gieAw Bwau 
Bgiq gopwl]

g-ieAw Janam Maran Kaa 

Bho Gaeiaa Bhaao 

Bhagath Gopaal ||

The fear of death and 

rebirth is removed by 

performing loving 

devotional service to 

the Lord of the World.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਪਿੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ (ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈਣ) ਦਾ 
ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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1853 45 swDUsMgiq 
inrmlw Awip 
kry pRiqpwl]

Saadhhoo Sangath 

Niramalaa Aap 

Karae Prathipaal ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, one becomes 

immaculate and pure; 

the Lord Himself takes 

care of such a one.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਹ ਪਜਵਤਿ (ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ) ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ) ਰਾਖੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

1854 45 jnm mrx kI 
mlu ktIAY gur 
drsnu dyiK 
inhwl]2]

Janam Maran Kee 

Mal Katteeai Gur 

Dharasan Dhaekh 

Nihaal ||2||

The filth of birth and 

death is washed away, 

and one is uplifted, 

beholding the Blessed 

Vision of the Guru's 

Darshan. ||2||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ 

ਦਾ ਤਨ ਮਨ) ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

1855 45 Qwn QnMqir riv 
rihAw pwrbRhmu 
pRBu soie]

Thhaan 

Thhananthar Rav 

Rehiaa 

Paarabreham 

Prabh Soe ||

The Supreme Lord 

God is pervading all 

places and interspaces.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਉਹ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

1856 45 sBnw dwqw eyku 
hY dUjw nwhI 
koie]

Sabhanaa 

Dhaathaa Eaek Hai 

Dhoojaa Naahee 

Koe ||

The One is the Giver of 

all-there is no other at 

all.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

1857 45 iqsu srxweI 
CutIAY kIqw loVy 
su hoie]3]

This Saranaaee 

Shhutteeai 

Keethaa Lorrae S 

Hoe ||3||

In His Sanctuary, one 

is saved. Whatever He 

wishes, comes to pass. 

||3||

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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1858 45 ijn min visAw 
pwrbRhmu sy pUry 
prDwn]

Jin Man Vasiaa 

Paarabreham Sae 

Poorae 

Paradhhaan ||

Perfectly fulfilled and 

famous are those, in 

whose minds the 

Supreme Lord God 

abides.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ਦਾ ਨਾਮ) ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

1859 45 iqn kI soBw 
inrmlI prgtu 
BeI jhwn]

Thin Kee Sobhaa 

Niramalee 

Paragatt Bhee 

Jehaan ||

Their reputation is 

spotless and pure; 

they are famous all 

over the world.

ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਸੋਭਾ-
ਵਜਡਆਈ ਸਾਰੇ ਿਹਾਨ ਜਵਚ 

ਉੱਘੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

1860 45 ijnI myrw pRBu 
iDAwieAw nwnk 
iqn 
kurbwn]4]10]
80]

Jinee Maeraa 

Prabh Dhhiaaeiaa 

Naanak Thin 

Kurabaan 

||4||10||80||

O Nanak, I am a 

sacrifice to those who 

meditate on my God. 

||4||10||80||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੧੦॥੮੦॥

1861 46 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1862 46 imil siqgur  
sBu duKu gieAw  
hir suKu visAw 
min Awie]

g-ieAw Mil Sathigur Sabh 

Dhukh Gaeiaa Har 

Sukh Vasiaa Man 

Aae ||

Meeting the True 

Guru, all my sufferings 

have ended, and the 

Peace of the Lord has 

come to dwell within 

my mind.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ) ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਜਵੱਚ ਆ ਵਸਦਾ 
ਹੈ।
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1863 46 AMqir joiq 
pRgwsIAw eyksu 
isau ilv lwie]

Anthar Joth 

Pragaaseeaa 

Eaekas Sio Liv Laae 

||

The Divine Light 

illuminates my inner 

being, and I am 

lovingly absorbed in 

the One.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1864 46 imil swDU muKu 
aUjlw pUrib 
iliKAw pwie]

Mil Saadhhoo 

Mukh Oojalaa 

Poorab Likhiaa 

Paae ||

Meeting with the Holy 

Saint, my face is 

radiant; I have realized 

my pre-ordained 

destiny.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ 

ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਜਚਹਰੇ 

ਉੱਤੇ ਅੂੰਦਰਲੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਲਾਲੀ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਪਜਹਲੇ 

ਿਨਮ ਜਵਚ ਕੀਤੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ 

ਦਾ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ 

ਉੱਘੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

1865 46 gux goivMd inq 
gwvxy inrml 
swcY nwie]1]

Gun Govindh Nith 

Gaavanae Niramal 

Saachai Naae 

||1||

I constantly sing the 

Glories of the Lord of 

the Universe. Through 

the True Name, I have 

become spotlessly 

pure. ||1||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ 

ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦਾ 
ਆਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

1866 46 myry mn gur 
sbdI suKu hoie]

Maerae Man Gur 

Sabadhee Sukh 

Hoe ||

O my mind, you shall 

find peace through the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 427 Published: March 06/ 2014



1867 46 gur pUry kI 
cwkrI ibrQw 
jwie n 
koie]1]rhwau]

Gur Poorae Kee 

Chaakaree 

Birathhaa Jaae N 

Koe ||1|| Rehaao 

||

Working for the 

Perfect Guru, no one 

goes away empty-

handed. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

1868 46 mn kIAw ieCW 
pUrIAw pwieAw 
nwmu inDwnu]

Man Keeaa 

Eishhaan 

Pooreeaa Paaeiaa 

Naam Nidhhaan ||

The desires of the 

mind are fulfilled, 

when the Treasure of 

the Naam, the Name 

of the Lord, is 

obtained.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਦੁਨੀਆਵੀ ਵਾਸਨਾਂ ਜਪੱਛੇ 

ਦੌੜਨੋਂ  ਹੱਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

1869 46 AMqrjwmI sdw 
sMig krxYhwru 
pCwnu]

Antharajaamee 

Sadhaa Sang 

Karanaihaar 

Pashhaan ||

The Inner-knower, the 

Searcher of hearts, is 

always with you; 

recognize Him as the 

Creator.

ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਜਮੱਤਰ 

ਿਾਪਦਾ ਹੈ।
1870 46 gur prswdI muKu 

aUjlw jip nwmu 
dwnu iesnwnu]

Gur Parasaadhee 

Mukh Oojalaa Jap 

Naam Dhaan 

Eisanaan ||

By Guru's Grace your 

face shall be radiant. 

Chanting the Naam 

you shall receive the 

benefits of giving 

charity and taking 

cleansing baths.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ) ਸੇਵਾ (ਕਰ ਕੇ) 

ਪਜਵਤਿ ਆਚਰਨ (ਬਣਾ ਕੇ) 

ਉਸ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਚਮਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
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1871 46 kwmu kRoDu loBu 
ibnisAw qijAw 
sBu AiBmwnu]2]

(qijAw) C`ifAw Kaam Krodhh 

Lobh Binasiaa 

Thajiaa Sabh 

Abhimaan ||2||

Sexual desire, anger 

and greed are 

eliminated, and all 

egotistical pride is 

abandoned. ||2||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਲੋਭ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ ਉੱਕਾ ਛੱਡ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

1872 46 pwieAw lwhw 
lwBu nwmu pUrn 
hoey kwm]

Paaeiaa Laahaa 

Laabh Naam 

Pooran Hoeae 

Kaam ||

The Profit of the Naam 

is obtained, and all 

affairs are brought to 

fruition.

ਉਸ ਨੇ (ਿਦੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਿੀਵਨ ਦੇ ਵਣਿ ਜਵਚ) 

ਲਾਭ (ਵਿੋਂ) ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਿਲੇ ਹੋ 

ਗਏ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੀ 
ਦੌੜ-ਭੱਿ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ)।

1873 46 kir ikrpw pRiB 
myilAw dIAw 
Apxw nwmu]

Kar Kirapaa Prabh 

Maeliaa Dheeaa 

Apanaa Naam ||

In His Mercy, God 

unites us with Himself, 

and He blesses us with 

the Naam.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਜਲਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ।

1874 46 Awvx jwxw rih 
gieAw Awip 
hoAw imhrvwnu]

g-ieAw Aavan Jaanaa Rehi 

Gaeiaa Aap Hoaa 

Miharavaan ||

My comings and 

goings in reincarnation 

have come to an end; 

He Himself has 

bestowed His Mercy.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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1875 46 scu mhlu Gru 
pwieAw gur kw 
sbdu pCwnu]3]

Sach Mehal Ghar 

Paaeiaa Gur Kaa 

Sabadh Pashhaan 

||3||

I have obtained my 

home in the True 

Mansion of His 

Presence, realizing the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||3||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
(ਿੀਵਨ-) ਸਾਥੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਐਸਾ ਜਟਕਾਣਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪਣਾ 
(ਆਤਮਕ) ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
1876 46 Bgq jnw kau 

rwKdw AwpxI 
ikrpw Dwir]

Bhagath Janaa Ko 

Raakhadhaa 

Aapanee Kirapaa 

Dhhaar ||

His humble devotees 

are protected and 

saved; He Himself 

showers His Blessings 

upon us.

ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਆਜਦ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

1877 46 hliq pliq muK 
aUjly swcy ky gux 
swir]

(hliq) ies lok[ 
(pliq) pRlok

Halath Palath 

Mukh Oojalae 

Saachae Kae Gun 

Saar ||

In this world and in 

the world hereafter, 

radiant are the faces 

of those who cherish 

and enshrine the 

Glories of the True 

Lord.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ (ਭਗਤਾਂ) ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਇਸ 

ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

1878 46 AwT phr gux 
swrdy rqy rMig 
Apwr]

(swrdy) sMBwldy Aath Pehar Gun 

Saaradhae Rathae 

Rang Apaar ||

Twenty-four hours a 

day, they lovingly 

dwell upon His Glories; 

they are imbued with 

His Infinite Love.

ਉਹ (ਭਗਤ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

(ਜਪਆਰ-) ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
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1879 46 pwrbRhmu 
suKswgro nwnk 
sd 
bilhwr]4]11]
81]

Paarabreham Sukh 

Saagaro Naanak 

Sadh Balihaar 

||4||11||81||

Nanak is forever a 

sacrifice to the 

Supreme Lord God, 

the Ocean of Peace. 

||4||11||81||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧੧॥੮੧॥

1880 46 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1881 46 pUrw siqguru jy 
imlY pweIAY 
sbdu inDwnu]

Pooraa Sathigur 

Jae Milai Paaeeai 

Sabadh Nidhhaan 

||

If we meet the Perfect 

True Guru, we obtain 

the Treasure of the 

Shabad.

(ਹੇ ਮਨ!) ਿ ੇਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪਏ, ਤਾਂ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

1882 46 kir ikrpw pRBu 
AwpxI jpIAY 
AMimRq nwmu]

Kar Kirapaa Prabh 

Aapanee Japeeai 

Anmrith Naam ||

Please grant Your 

Grace, God, that we 

may meditate on Your 

Ambrosial Naam.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰ 

(ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ, ਤਾ ਜਕ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਤੇਰਾ) ਨਾਮ 

(ਅਸੀ) ਿਪ ਸਕੀਏ,

1883 46 jnm mrx duKu 
kwtIAY lwgY 
shij iDAwnu]1]

Janam Maran 

Dhukh Kaatteeai 

Laagai Sehaj 

Dhhiaan ||1||

The pains of birth and 

death are taken away; 

we are intuitively 

centered on His 

Meditation. ||1||

ਿਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪੈਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ 
ਸੁਰਤ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਏ ॥੧॥
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1884 46 myry mn pRB 
srxweI pwie]

Maerae Man 

Prabh Saranaaee 

Paae ||

O my mind, seek the 

Sanctuary of God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਉ।

1885 46 hir ibnu dUjw ko 
nhI eyko nwmu 
iDAwie]1]rhwau
]

Har Bin Dhoojaa 

Ko Nehee Eaeko 

Naam Dhhiaae 

||1|| Rehaao ||

Without the Lord, 

there is no other at all. 

Meditate on the One 

and only Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਰਾਖਾ) 
ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਹੇ ਮਨ!) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1886 46 kImiq khxu n 
jweIAY swgru 
guxI AQwhu]

(AQwhu) bhuq fMUGw Keemath Kehan N 

Jaaeeai Saagar 

Gunee Athhaahu 

||

His Value cannot be 

estimated; He is the 

Vast Ocean of 

Excellence.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਾਰੇ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, (ਐਸਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ) ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਹੀ 
ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
(ਭਾਵ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਭੀ 
ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ 

ਵੱਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਸਕੇ)।

1887 46 vfBwgI imlu 
sMgqI scw sbdu 
ivswhu]

(ivswhu) KRIddy[ sMgqIN Vaddabhaagee Mil 

Sangathee Sachaa 

Sabadh Visaahu ||

O most fortunate 

ones, join the Sangat, 

the Blessed 

Congregation; 

purchase the True 

Word of the Shabad.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ (ਮਨ!) 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਬੈਠ, 

(ਤੇ ਉਥੋਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਦਾ ਸੌਦਾ) 
ਖ਼ਰੀਦ।
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1888 46 kir syvw 
suKswgrY isir 
swhw 
pwiqswhu]2]

Kar Saevaa Sukh 

Saagarai Sir 

Saahaa 

Paathisaahu ||2||

Serve the Lord, the 

Ocean of Peace, the 

Supreme Lord over 

kings and emperors. 

||2||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ ਿਾਚ ਜਸੱਖ 

ਕੇ) ਸੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ॥੨॥

1889 46 crxkml kw 
Awsrw dUjw nwhI 
Twau]

Charan Kamal Kaa 

Aasaraa Dhoojaa 

Naahee Thaao ||

I take the Support of 

the Lord's Lotus Feet; 

there is no other place 

of rest for me.

(ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਹੀ) 
ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, 

(ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1890 46 mY Dr qyrI 
pwrbRhm qyrY 
qwix rhwau]

(Dr) Awsrw[ (qwix) 
bl nwl[ (rhwau) 
rihMdw hW

Mai Dhhar 

Thaeree 

Paarabreham 

Thaerai Thaan 

Rehaao ||

I lean upon You as my 

Support, O Supreme 

Lord God. I exist only 

by Your Power.

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਹੀ ਓਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

(ਜਦੱਤੇ) ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਿੀਊਂਦਾ 
ਹਾਂ।

1891 46 inmwixAw pRBu 
mwxu qUM qyrY sMig 
smwau]3]

Nimaaniaa Prabh 

Maan Thoon 

Thaerai Sang 

Samaao ||3||

O God, You are the 

Honor of the 

dishonored. I seek to 

merge with You. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਆਦਰ-ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, 
ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੀ ਮਾਣ (ਦਾ 
ਵਸੀਲਾ) ਹੈਂ। (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਹਾਂ 
॥੩॥

1892 46 hir jpIAY 
AwrwDIAY AwT 
phr goivMdu]

(AwrwDIAY) iDAweIey Har Japeeai 

Aaraadhheeai 

Aath Pehar 

Govindh ||

Chant the Lord's Name 

and contemplate the 

Lord of the World, 

twenty-four hours a 

day.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਆਰਾਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 433 Published: March 06/ 2014



1893 46 jIA pRwx qnu 
Dnu rKy kir 
ikrpw rwKI 
ijMdu]

Jeea Praan Than 

Dhhan Rakhae Kar 

Kirapaa Raakhee 

Jindh ||

He preserves our soul, 

our breath of life, 

body and wealth. By 

His Grace, He protects 

our soul.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਰਨ ਆਏ) 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਪਿਾਣਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਸਰਨ ਆਏ ਿੀਵ 

ਦੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।

1894 46 nwnk sgly doK 
auqwirAnu pRBu 
pwrbRhm 
bKisMdu]4]12]
82]

bK-isMdu Naanak Sagalae 

Dhokh Outhaarian 

Prabh 

Paarabreham 

Bakhasindh 

||4||12||82||

O Nanak, all pain has 

been washed away, by 

the Supreme Lord 

God, the Forgiver. 

||4||12||82||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ (ਸਰਨ 

ਆਇਆਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੨॥੮੨॥

1895 46 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1896 46 pRIiq lgI iqsu 
sc isau mrY n 
AwvY jwie]

l`gI Preeth Lagee This 

Sach Sio Marai N 

Aavai Jaae ||

I have fallen in love 

with the True Lord. He 

does not die, He does 

not come and go.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੇਰੀ ਪਿੀਜਤ (ਹੁਣ) ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ 

ਹੈ, ਿ ੋਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਿ ੋ

ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਮਰਦਾ 
ਹੈ।
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1897 46 nw vyCoiVAw  
ivCuVY sB mih 
rihAw smwie]

Naa Vaeshhorriaa 

Vishhurrai Sabh 

Mehi Rehiaa 

Samaae ||

In separation, He is 

not separated from us; 

He is pervading and 

permeating amongst 

all.

ਉਹ ਜਵਛੋਜੜਆਂ ਜਵਛੁੜਦਾ ਭੀ 
ਨਹੀਂ। (ਹੇ ਮਾਂ!) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਸਮਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

1898 46 dIn drd duK 
BMjnw syvk kY 
sq Bwie]

(s`q) s`cy[ (Bwie) pRym 
inscy nwl

Dheen Dharadh 

Dhukh Bhanjanaa 

Saevak Kai Sath 

Bhaae ||

He is the Destroyer of 

the pain and suffering 

of the meek. He bears 

True Love for His 

servants.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ 

ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਭਲੀ 
ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

1899 46 Acrj rUpu 
inrMjno guir 
mylwieAw 
mwie]1]

A-crj Acharaj Roop 

Niranjano Gur 

Maelaaeiaa Maae 

||1||

Wondrous is the Form 

of the Immaculate 

One. Through the 

Guru, I have met Him, 

O my mother! ||1||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੁੂੰ ਦਰ ਰੂਪ ਹੈ, 

ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੇ ਮਾਂ! ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੂੰ  (ਮੇਰੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

1900 46 BweI ry mIqu 
krhu pRBu soie]

Bhaaee Rae 

Meeth Karahu 

Prabh Soe ||

O Siblings of Destiny, 

make God your Friend.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਜਮੱਤਰ ਬਣਾ।

1901 47 mwieAw moh 
prIiq iDRgu suKI  
n dIsY 
koie]1]rhwau]

(iDRgu) iPtkwr Xog Maaeiaa Moh 

Pareeth Dhhrig 

Sukhee N Dheesai 

Koe ||1|| Rehaao 

||

Cursed is emotional 

attachment and love 

of Maya; no one is 

seen to be at peace. 

||1||Pause||

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਪਿੀਜਤ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ (ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ) ਕੋਈ ਭੀ 
ਬੂੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਦਸਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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1902 47 dwnw dwqw 
sIlvMqu inrmlu 
rUpu Apwru]

(sIlvMqu) nrm suBwA Dhaanaa 

Dhaathaa 

Seelavanth 

Niramal Roop 

Apaar ||

God is Wise, Giving, 

Tender-hearted, Pure, 

Beautiful and Infinite.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਸਭ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਮੱਠੇ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਜਵਤਿ-
ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
1903 47 sKw shweI Aiq 

vfw aUcw vfw 
Apwru]

Sakhaa Sehaaee 

Ath Vaddaa 

Oochaa Vaddaa 

Apaar ||

He is our Companion 

and Helper, Supremely 

Great, Lofty and 

Utterly Infinite.

ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ, 

ਤੇ ਸਹੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

1904 47 bwlku ibriD n 
jwxIAY inhclu 
iqsu drvwru]

(inhclu) sdw kwiem Baalak Biradhh N 

Jaaneeai Nihachal 

This Dharavaar ||

He is not known as 

young or old; His 

Court is Steady and 

Stable.

ਨਾਹ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਲ ਉਮਰ 

ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਉਹ ਕਦੇ 

ਬੱੁਢਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੀਵਾਂ ਵਾਂਗ 

ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਧਦੀ 
ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ)। ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਬਾਰ ਅਟੱਲ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਮੋਜੜਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ)।

1905 47 jo mMgIAY soeI 
pweIAY inDwrw 
AwDwru]2]

(inDwrw) inAwsirAW dy 
(AwDwru) Awsry

Jo Mangeeai Soee 

Paaeeai 

Nidhhaaraa 

Aadhhaar ||2||

Whatever we seek 

from Him, we receive. 

He is the Support of 

the unsupported. 

||2||

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਿ ੋਕੁਝ ਮੂੰਗੀਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਨਆਸਜਰਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ 

॥੨॥
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1906 47 ijsu pyKq  
iklivK ihrih  
min qin hovY 
sWiq]

(iklivK) pwp[ (ihr-
ih) nws hox

Jis Paekhath 

Kilavikh Hirehi 

Man Than Hovai 

Saanth ||

Seeing Him, our evil 

inclinations vanish; 

mind and body 

become peaceful and 

tranquil.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ (ਸਾਰੇ) 

ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਜਿਸ 

ਦੇ ਦਰਸਨ ਨਾਲ) ਮਨ ਜਵਚ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ) ਠੂੰ ਡ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

1907 47 iek min eyku 
iDAweIAY mn kI 
lwih BrWiq]

(BrWiq) BRmx Eik Man Eaek 

Dhhiaaeeai Man 

Kee Laahi 

Bharaanth ||

With one-pointed 

mind, meditate on the 

One Lord, and the 

doubts of your mind 

will be dispelled.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ (ਮਾਇਆ ਵਲ 

ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਲਾ ਕੇ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1908 47 gux inDwnu 
nvqnu sdw pUrn 
jw kI dwiq]

(nvqnu)nvW Gun Nidhhaan 

Navathan Sadhaa 

Pooran Jaa Kee 

Dhaath ||

He is the Treasure of 

Excellence, the Ever-

fresh Being. His Gift is 

Perfect and Complete.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਦਾਤ ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੀ 
ਨਹੀਂ, ਿ ੋ(ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਜਵਚ) 

ਸਦਾ ਨਵਾਂ (ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿ ੋਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਅੱਕਦਾ 
ਨਹੀਂ) ਤੇ ਿ ੋਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ,

1909 47 sdw sdw 
AwrwDIAY idnu 
ivsrhu nhI 
rwiq]3]

Sadhaa Sadhaa 

Aaraadhheeai 

Dhin Visarahu 

Nehee Raath ||3||

Forever and ever, 

worship and adore 

Him. Day and night, do 

not forget Him. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਹ ਜਦਨੇ ਨਾਹ 

ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ 

ਭੁਲਾਓ ॥੩॥
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1910 47 ijn kau pUrib 
iliKAw iqn kw 
sKw goivMdu]

(pUrib) pihlw inSkwm 
krmW dw lyK iliKAw[ 
(sKw) im`qr

Jin Ko Poorab 

Likhiaa Thin Kaa 

Sakhaa Govindh ||

One whose destiny is 

so pre-ordained, 

obtains the Lord of the 

Universe as his 

Companion.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪਜਹਲੇ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ 

ਕੀਤੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲੇਖ 

ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮੱਤਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

1911 47 qnu mnu Dnu 
ArpI sBo sgl 
vwrIAY ieh ijMdu]

s`Bo Than Man Dhhan 

Arapee Sabho 

Sagal Vaareeai Eih 

Jindh ||

I dedicate my body, 

mind, wealth and all 

to Him. I totally 

sacrifice my soul to 

Him.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਆਪਣਾ 
ਮਨ, ਆਪਣਾ ਧਨ (ਸਭ ਕੁਝ 

ਉਸ ਦਾ ਜਪਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਅਰਪਨ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਹਾਂ। (ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਪਿੇਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1912 47 dyKY suxY hdUir 
sd Git Git 
bRhmu rivMdu]

(rivMdu) rvy hoey Dhaekhai Sunai 

Hadhoor Sadh 

Ghatt Ghatt 

Breham Ravindh ||

Seeing and hearing, He 

is always close at 

hand. In each and 

every heart, God is 

pervading.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਰਜਹ ਕੇ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ) ਸੁਣਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

1913 47 AikrqGxw no 
pwldw pRB nwnk 
sd 
bKisMdu]4]13]
83]

A-ikrqGxw[ bK-isMdu Akirathaghanaa 

No Paaladhaa 

Prabh Naanak 

Sadh Bakhasindh 

||4||13||83||

Even the ungrateful 

ones are cherished by 

God. O Nanak, He is 

forever the Forgiver. 

||4||13||83||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈਂ, ਿੋ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ 

ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, 

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ 

ਭੁੱ ਲਾਂ) ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
॥੪॥੧੩॥੮੩॥{46-47}
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1914 47 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1915 47 mnu qnu Dnu ijin 
pRiB dIAw  
riKAw shij 
svwir]

Man Than Dhhan 

Jin Prabh Dheeaa 

Rakhiaa Sehaj 

Savaar ||

This mind, body and 

wealth were given by 

God, who naturally 

adorns us.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, (ਵਰਤਣ ਲਈ) ਧਨ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਸਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 

ਰੱਜਖਆ ਹੈ,

1916 47 srb klw kir 
QwipAw AMqir 
joiq Apwr]

Sarab Kalaa Kar 

Thhaapiaa Anthar 

Joth Apaar ||

He has blessed us with 

all our energy, and 

infused His Infinite 

Light deep within us.

ਜਿਸ ਨੇ (ਸਰੀਰ ਜਵਚ) 

ਸਾਰੀਆਂ (ਸਰੀਰਕ) ਤਾਕਤਾਂ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰਜਚਆ 

ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੋਜਤ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

1917 47 sdw sdw pRBu 
ismrIAY AMqir 
rKu aur Dwir]1]

Sadhaa Sadhaa 

Prabh Simareeai 

Anthar Rakh Our 

Dhhaar ||1||

Forever and ever, 

meditate in 

remembrance on God; 

keep Him enshrined in 

your heart. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਹੀ ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। (ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਜਟਕਾ ਰੱਖ 

॥੧॥

1918 47 myry mn hir ibnu  
Avru n koie]

Maerae Man Har 

Bin Avar N Koe ||

O my mind, without 

the Lord, there is no 

other at all.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਅਸਲ ਰਾਖਾ) 
ਨਹੀਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 439 Published: March 06/ 2014



1919 47 pRB srxweI sdw 
rhu dUKu n 
ivAwpY 
koie]1]rhwau]

Prabh Saranaaee 

Sadhaa Rahu 

Dhookh N Viaapai 

Koe ||1|| Rehaao 

||

Remain in God's 

Sanctuary forever, and 

no suffering shall 

afflict you. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਹੁ। ਕੋਈ ਭੀ ਦੱੁਖ ਤੇਰੇ 

ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1920 47 rqn pdwrQ 
mwxkw suienw 
rupw Kwku]

Rathan 

Padhaarathh 

Maanakaa Sueinaa 

Rupaa Khaak ||

Jewels, treasures, 

pearls, gold and silver-

all these are just dust.

ਰਤਨ, ਮੋਤੀ ਆਜਦਕ ਕੀਮਤੀ 
ਪਦਾਰਥ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ (ਇਹ 

ਸਭ) ਜਮੱਟੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹਨ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਜਹ 

ਿਾਣਗੇ)।

1921 47 mwq ipqw suq 
bMDpw kUVy sBy 
swk]

(suq) pu`qr[ (bMDpw) 
sMbMDI[ s`By

Maath Pithaa Suth 

Bandhhapaa 

Koorrae Sabhae 

Saak ||

Mother, father, 

children and relatives-

all relations are false.

ਮਾਂ ਜਪਉ ਪੱੁਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ-
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਭੀ ਸਾਥ ਛੱਡ 

ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

1922 47 ijin kIqw  
iqsih n jwxeI  
mnmuK psu 
nwpwk]2]

(nwpwk) Apiv`qR[ psu: 
polw bolo

Jin Keethaa 

Thisehi N Jaanee 

Manamukh Pas 

Naapaak ||2||

The self-willed 

manmukh is an 

insulting beast; he 

does not acknowledge 

the One who created 

him. ||2||

(ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀ) ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ, 

ਗੂੰ ਦੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ-ਸੁਭਾਉ 

ਮਨੱੁਖ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੨॥

1923 47 AMqir bwhir 
riv rihAw  
iqsno jwxY dUir]

(riv) ivAwp rhy[ bw-
hir

Anthar Baahar Rav 

Rehiaa This No 

Jaanai Dhoor ||

The Lord is pervading 

within and beyond, 

and yet people think 

that He is far away.

(ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਦੂਰ 

ਵੱਸਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਿ ੋਇਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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1924 47 iqRsnw lwgI ric 
rihAw AMqir 
haumY kUir]

(kUir) kUVI Thrisanaa Laagee 

Rach Rehiaa 

Anthar Houmai 

Koor ||

They are engrossed in 

clinging desires; within 

their hearts there is 

ego and falsehood.

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਚੂੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ) ਿੀਵ ਮਸਤ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਝੂਠੀ ਹਉਮੈ 

ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
1925 47 BgqI nwm 

ivhUixAw Awvih 
vM\ih pUr]3]

(ivhUixAw) KwlI[ 
(vM\ih) jWdy[ (pUr) 
Anyk jIv

Bhagathee Naam 

Vihooniaa Aavehi 

Vannjehi Poor 

||3||

Without devotion to 

the Naam, crowds of 

people come and go. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਿੀਵ (ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ (ਖ਼ਾਲੀ) ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
1926 47 rwiK lyhu pRBu 

krxhwr jIA 
jMq kir dieAw]

Raakh Laehu 

Prabh Karanehaar 

Jeea Janth Kar 

Dhaeiaa ||

Please preserve Your 

beings and creatures, 

God; O Creator Lord, 

please be merciful!

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ? 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇ-

ਬਸ ਹਨ) ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿੀਅ 

ਿੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਇਸ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈ।

1927 47 ibnu pRB koie n 
rKnhwru mhw 
ibkt jm 
BieAw]

(ibkt) iBAwnk[ B-
ieAw

Bin Prabh Koe N 

Rakhanehaar 

Mehaa Bikatt Jam 

Bhaeiaa ||

Without God, there is 

no saving grace. The 

Messenger of Death is 

cruel and unfeeling.

ਿਮਰਾਿ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ 
ਡਰਾਉਣਾ ਬਣ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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1928 47 nwnk nwmu n 
vIsrau kir 
ApunI hir 
mieAw]4]14]8
4]

(m-ieAw) dieAw Naanak Naam N 

Veesaro Kar 

Apunee Har 

Maeiaa 

||4||14||84||

O Nanak, may I never 

forget the Naam! 

Please bless me with 

Your Mercy, Lord! 

||4||14||84||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-) ਹੇ ਹਰੀ! ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੇ 

ਨਾਹ ਭੁਲਾਵਾਂ ॥੪॥੧੪॥੮੪॥

1929 47 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1930 47 myrw qnu Aru Dnu 
myrw rwj rUp mY 
dysu]

gurbwxI jI c mY ArQ 
rUp Awvy ibMdI nhIN 
lwauxI, ijvyN kruxwmY[ 
bwkI QW mYN hI bolxw[ 
ieh quk iv`c mYN hY

Maeraa Than Ar 

Dhhan Maeraa 

Raaj Roop Mai 

Dhaes ||

"My body and my 

wealth; my ruling 

power, my beautiful 

form and country-

mine!"

(ਮਨੱੁਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਿ ਮੇਰਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਦੇਸ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੂਪ 

ਵਾਲਾ ਹਾਂ,

1931 47 suq dwrw binqw 
Anyk bhuqu rMg 
Aru vys]

(dwrw) iesqRI[ (bin-
qw) iesqRI[ (rMg) 
AnMd[ (vys) pihrwvy

Suth Dhaaraa 

Banithaa Anaek 

Bahuth Rang Ar 

Vaes ||

You may have 

children, a wife and 

many mistresses; you 

may enjoy all sorts of 

pleasures and fine 

clothes.

ਮੇਰੇ ਪੱੁਤਰ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ 

ਇਸਤਿੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੂੰ  ਬੜੀਆਂ 

ਮੌਿਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਈ 

ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਹਨ।
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1932 47 hir nwmu irdY n 
vseI kwrij 
ikqY n lyiK]1]

vseI: polw bolo imlvW Har Naam Ridhai 

N Vasee Kaaraj 

Kithai N Laekh 

||1||

And yet, if the Name 

of the Lord does not 

abide within the heart, 

none of it has any use 

or value. ||1||

ਪਰ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਵੱਸਦਾ ਤਾਂ (ਇਹ ਸਭ ਪਦਾਰਥ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ 
ਹੈ) ਜਕਸੇ ਭੀ ਕੂੰਮ ਨਾਹ ਸਮਝ 

॥੧॥
1933 47 myry mn hir hir 

nwmu iDAwie]

Maerae Man Har 

Har Naam Dhhiaae 

||

O my mind, meditate 

on the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ।

1934 47 kir sMgiq inq 
swD kI gur 
crxI icqu 
lwie]1]rhwau]

Kar Sangath Nith 

Saadhh Kee Gur 

Charanee Chith 

Laae ||1|| 

Rehaao ||

Always keep the 

Company of the Holy, 

and focus your 

consciousness on the 

Feet of the Guru. 

||1||Pause||

ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਕਰ, ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1935 47 nwmu inDwnu 
iDAweIAY  
msqik hovY Bwgu]

Naam Nidhhaan 

Dhhiaaeeai 

Masathak Hovai 

Bhaag ||

Those who have such 

blessed destiny 

written on their 

foreheads meditate on 

the Treasure of the 

Naam.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਿੋ ਸਭ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਿਾਨਾ (ਹੈ) 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਪਰ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉੇਤੇ ਚੂੰਗੀ 
ਜਕਸਮਜਤ ਉੱਘੜ ਪਏ।

1936 47 kwrj siB 
svwrIAih gur 
kI crxI lwgu]

svwrI-Aih Kaaraj Sabh 

Savaareeahi Gur 

Kee Charanee 

Laag ||

All their affairs are 

brought to fruition, 

holding onto the 

Guru's Feet.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ (ਭੀ) ਸੂੰਵਰ ਿਾਣਗੇ।
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1937 47 haumY rogu BRmu 
ktIAY nw AwvY 
nw jwgu]2]

(jwgu) jWdw Houmai Rog 

Bhram Katteeai 

Naa Aavai Naa 

Jaag ||2||

The diseases of ego 

and doubt are cast 

out; they shall not 

come and go in 

reincarnation. ||2||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ-ਸਰਨ 

ਰਜਹ ਕੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦਾ) ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਜਟਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਹ 

(ਮੁੜ ਮੁੜ) ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਮਰਦਾ ॥੨॥
1938 47 kir sMgiq qU 

swD kI ATsiT 
qIrQ nwau]

n@wau Kar Sangath Thoo 

Saadhh Kee 

Athasath 

Theerathh Naao ||

Let the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, be your 

cleansing baths at the 

sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਕਰ-ਇਹੀ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ 
ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ।

1939 47 jIau pRwx mnu 
qnu hry swcw eyhu 
suAwau]

(hry) sPly[ (suAwau) 
mnorQ

Jeeo Praan Man 

Than Harae 

Saachaa Eaehu 

Suaao ||

Your soul, breath of 

life, mind and body 

shall blossom forth in 

lush profusion; this is 

the true purpose of 

life.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ) 
ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਾਣ ਮਨ ਸਰੀਰ ਸਭ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ 
ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਭੀ ਇਹੀ ਹੈ।

1940 48 AYQY imlih 
vfweIAw drgih 
pwvih Qwau]3]

vfweIAw: f`fy ishwrI 
n lwau, vifAweIAw n 
aucwro

Aithhai Milehi 

Vaddaaeeaa 

Dharagehi Paavehi 

Thhaao ||3||

In this world you shall 

be blessed with 

greatness, and in the 

Court of the Lord you 

shall find your place of 

rest. ||3||

ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਸਭ ਜਕਸਮ 

ਦੇ) ਆਦਰ-ਮਾਣ ਜਮਲਣਗੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਹ ਜਵਚ 

ਭੀ ਆਦਰ ਪਾਏਗਂਾ ॥੩॥
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1941 48 kry krwey Awip 
pRBu sBu ikCu 
iqs hI hwiQ]

Karae Karaaeae 

Aap Prabh Sabh 

Kishh This Hee 

Haathh ||

God Himself acts, and 

causes others to act; 

everything is in His 

Hands.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਹੀਂ) 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਖੇਡ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ।

1942 48 mwir Awpy 
jIvwldw AMqir 
bwhir swiQ]

Maar Aapae 

Jeevaaladhaa 

Anthar Baahar 

Saathh ||

He Himself bestows 

life and death; He is 

with us, within and 

beyond.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

1943 48 nwnk pRB 
srxwgqI srb 
Gtw ky 
nwQ]4]15]85]

(GtW) idlW dy (nwQ) 
mwlk

Naanak Prabh 

Saranaagathee 

Sarab Ghattaa Kae 

Naathh 

||4||15||85||

Nanak seeks the 

Sanctuary of God, the 

Master of all hearts. 

||4||15||85||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਖਸਮ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਹ) 

॥੪॥੧੫॥੮੫॥{47-48}

1944 48 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1945 48 srix pey pRB 
Awpxy guru hoAw 
ikrpwlu]

Saran Peae Prabh 

Aapanae Gur Hoaa 

Kirapaal ||

The Guru is Merciful; 

we seek the Sanctuary 

of God.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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1946 48 sqgur kY 
aupdyisAY ibnsy 
srb jMjwl]

(jMjwl) bMDn Sathagur Kai 

Oupadhaesiai 

Binasae Sarab 

Janjaal ||

Through the Teachings 

of the True Guru, all 

worldly 

entanglements are 

eliminated.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ (ਮਾਇਆ-

ਮੋਹ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ ਿੂੰਿਾਲ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

1947 48 AMdru lgw rwm 
nwim AMimRq 
ndir inhwlu]1]

l`gw Andhar Lagaa 

Raam Naam 

Anmrith Nadhar 

Nihaal ||1||

The Name of the Lord 

is firmly implanted 

within my mind; 

through His Ambrosial 

Glance of Grace, I am 

exalted and 

enraptured. ||1||

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
ਜਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

1948 48 mn myry siqgur 
syvw swru]

(swru) sRySt sMBwl Man Maerae 

Sathigur Saevaa 

Saar ||

O my mind, serve the 

True Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ 
ਹੋਈ) ਸੇਵਾ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰ।

1949 48 kry dieAw pRBu 
AwpxI iek 
inmK n mnhu 
ivswru]rhwau]

Karae Dhaeiaa 

Prabh Aapanee Eik 

Nimakh N Manahu 

Visaar || Rehaao 

||

God Himself grants His 

Grace; do not forget 

Him, even for an 

instant. ||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਖ ਦੇ ਿੋਰ 

ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਭੁਲਾ। ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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1950 48 gux goivMd inq 
gwvIAih Avgux 
ktxhwr]

Gun Govindh Nith 

Gaaveeahi Avagun 

Kattanehaar ||

Continually sing the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe, 

the Destroyer of 

demerits.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ 

ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

1951 48 ibnu hir nwm n 
suKu hoie kir 
ifTy ibsQwr]

(ibsQwr) PYlwE Bin Har Naam N 

Sukh Hoe Kar 

Ddithae 

Bisathhaar ||

Without the Name of 

the Lord, there is no 

peace. Having tried all 

sorts of ostentatious 

displays, I have come 

to see this.

ਅਸਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਖਲਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਾਣੋ ਜਕ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਖਲਾਰੇ 

ਜਖਲਾਜਰਆਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

1952 48 shjy isPqI 
riqAw Bvjlu 
auqry pwir]2]

Sehajae Sifathee 

Rathiaa Bhavajal 

Outharae Paar 

||2||

Intuitively imbued 

with His Praises, one is 

saved, crossing over 

the terrifying world-

ocean. ||2||

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾਇਆਂ 

ਿੀਵ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥੨॥

1953 48 qIrQ vrq lK 
sMjmw pweIAY 
swDU DUir]

Theerathh Varath 

Lakh Sanjamaa 

Paaeeai Saadhhoo 

Dhhoor ||

The merits of 

pilgrimages, fasts and 

hundreds of 

thousands of 

techniques of austere 

self-discipline are 

found in the dust of 

the feet of the Holy.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਵਰਤ 

ਰੱਖਣੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉੱਦਮ।
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1954 48 lUik kmwvY iks 
qy jw vyKY sdw 
hdUir]

(lUik) luk ky Look Kamaavai Kis 

Thae Jaa Vaekhai 

Sadhaa Hadhoor ||

From whom are you 

trying to hide your 

actions? God sees all;

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਸੂੰਿਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਪਤੀਿਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ) ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਰਜਹ ਕੇ ਸਦਾ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਸਭ-ਲੁਕਾਵੇਂ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮ ਭੀ) 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ (ਜਿਰ ਭੀ ਮੂਰਖ 

ਮਨੱੁਖ) ਜਕਸ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ (ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮ) ਕਰਦਾ ਹੈ?

1955 48 Qwn QnMqir riv 
rihAw pRBu myrw 
BrpUir]3]

(riv) ivAwpk[ 
(BrpUir) pUrn hr jg@w

Thhaan 

Thhananthar Rav 

Rehiaa Prabh 

Maeraa Bharapoor 

||3||

He is Ever-present. My 

God is totally 

pervading all places 

and interspaces. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

॥੩॥੩॥

1956 48 scu pwiqswhI 
Amru scu scy 
scw Qwnu]

(Amru) hukm Sach Paathisaahee 

Amar Sach Sachae 

Sachaa Thhaan ||

True is His Empire, and 

True is His Command. 

True is His Seat of True 

Authority.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹੀ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਟਲ 

ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥਾਂ ਭੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

1957 48 scI kudriq 
DwrIAnu sic 
isrijEnu jhwnu]

Sachee Kudharath 

Dhhaareean Sach 

Sirajioun Jehaan ||

True is the Creative 

Power which He has 

created. True is the 

world which He has 

fashioned.

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਅਟੱਲ ਕੁਦਰਜਤ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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1958 48 nwnk jpIAY scu 
nwmu hau sdw 
sdw 
kurbwnu]4]16]8
6]

Naanak Japeeai 

Sach Naam Ho 

Sadhaa Sadhaa 

Kurabaan 

||4||16||86||

O Nanak, chant the 

True Name; I am 

forever and ever a 

sacrifice to Him. 

||4||16||86||

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-

) ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਹੀ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੧੬॥੮੬॥

1959 48 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1960 48 audmu kir hir 
jwpxw vfBwgI 
Dnu Kwit]

Oudham Kar Har 

Jaapanaa 

Vaddabhaagee 

Dhhan Khaatt ||

Make the effort and 

chant the Lord's 

Name. O very 

fortunate ones earn 

this wealth.

(ਹੇ ਮਨ!) ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ, 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ।

1961 48 sMqsMig hir 
ismrxw mlu 
jnm jnm kI 
kwit]1]

Santhasang Har 

Simaranaa Mal 

Janam Janam Kee 

Kaatt ||1||

In the Society of the 

Saints, meditate in 

remembrance on the 

Lord, and wash off the 

filth of countless 

incarnations. ||1||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਤੂੂੰ  ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲਏਗਂਾ ॥੧॥

1962 48 mn myry rwm nwmu 
jip jwpu]

Man Maerae 

Raam Naam Jap 

Jaap ||

O my mind, chant and 

meditate on the Name 

of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਨਾਮ) ਦਾ ਿਾਪ ਿਪ।
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1963 48 mn ieCy Pl 
BuMic qU sBu cUkY 
sogu 
sMqwpu]rhwau]

(BuMic) Ckxw kr Man Eishhae Fal 

Bhunch Thoo Sabh 

Chookai Sog 

Santhaap || 

Rehaao ||

Enjoy the fruits of your 

mind's desires; all 

suffering and sorrow 

shall depart. ||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਤੂੂੰ  ਮਨ-ਭਾਉਂਦੇ ਿਲ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ 

ਕਲੇਸ਼ ਸਹਮ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ।ਰਹਾਉ।

1964 48 ijsu kwrix qnu 
DwirAw so pRBu 
ifTw nwil]

Jis Kaaran Than 

Dhhaariaa So 

Prabh Ddithaa 

Naal ||

For His sake, you 

assumed this body; 

see God always with 

you.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ 

ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੇ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ 

ਜਲਆ ਹੈ।
1965 48 jil Qil 

mhIAil pUirAw  
pRBu AwpxI 
ndir 
inhwil]2]

(mhIAil) iv`c[ (dUjw 
pwT: mhI Ail)

Jal Thhal Meheeal 

Pooriaa Prabh 

Aapanee Nadhar 

Nihaal ||2||

God is pervading the 

water, the land and 

the sky; He sees all 

with His Glance of 

Grace. ||2||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਿਲ ਜਵਚ, 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ, ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ, 

ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਤੇ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

1966 48 mnu qnu inrmlu 
hoieAw lwgI 
swcu prIiq]

Man Than Niramal 

Hoeiaa Laagee 

Saach Pareeth ||

The mind and body 

become spotlessly 

pure, enshrining love 

for the True Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

(ਭੀ) ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।
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1967 48 crx Bjy 
pwrbRhm ky siB 
jp qp iqn hI 
kIiq]3]

Bjy: polw bolo Charan Bhajae 

Paarabreham Kae 

Sabh Jap Thap 

Thin Hee Keeth 

||3||

One who dwells upon 

the Feet of the 

Supreme Lord God has 

truly performed all 

meditations and 

austerities. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ, ਸਾਰੇ 

ਿਪ ਸਾਰੇ ਤਪ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰ 

ਲਏ ਹਨ ॥੩॥

1968 48 rqn jvyhr 
mwixkw AMimRqu 
hir kw nwau]

Rathan Javaehar 

Maanikaa Anmrith 

Har Kaa Naao ||

The Ambrosial Name 

of the Lord is a Gem, a 

Jewel, a Pearl.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ (ਹੀ ਅਸਲੀ) ਰਤਨ 

ਿਵਾਹਰ ਤੇ ਮੋਤੀ ਹੈ,

1969 48 sUK shj AwnMd 
rs jn nwnk  
hir gux 
gwau]4]17]87
]

Sookh Sehaj 

Aanandh Ras Jan 

Naanak Har Gun 

Gaao 

||4||17||87||

The essence of 

intuitive peace and 

bliss is obtained, O 

servant Nanak, by 

singing the Glories of 

God. ||4||17||87||

(ਜਕਉਂਜਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹੀ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਰਸ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ 
॥੪॥੧੭॥੮੭॥

1970 48 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:
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1971 48 soeI swsqu sauxu 
soie ijqu jpIAY  
hir nwau]

(swsqu) swsqR[ 
(sauxu)Sgun

Soee Saasath Soun 

Soe Jith Japeeai 

Har Naao ||

That is the essence of 

the scriptures, and 

that is a good omen, 

by which one comes 

to chant the Name of 

the Lord.

(ਪਰ ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਿ ਹੈ, 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਿੋਜਤਸ਼-ਸ਼ਾਸਤਿ 
ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1972 48 crnkmlu guir 
Dnu dIAw  
imilAw inQwvy 
Qwau]

Charan Kamal Gur 

Dhhan Dheeaa 

Miliaa Nithhaavae 

Thhaao ||

The Guru has given me 

the Wealth of the 

Lotus Feet of the Lord, 

and I, without shelter, 

have now obtained 

Shelter.

ਜਿਸ ਜਨਆਸਰੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਦਾ ਧਨ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਆਦਰ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
1973 48 swcI pUMjI scu 

sMjmo AwT phr 
gux gwau]

Saachee Poonjee 

Sach Sanjamo 

Aath Pehar Gun 

Gaao ||

The True Capital, and 

the True Way of Life, 

comes by chanting His 

Glories, twenty-four 

hours a day.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ, 

ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ 
ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਟੱਲ ਸਾਧਨ ਹੈ।

1974 48 kir ikrpw pRBu 
ByitAw mrxu n 
Awvxu jwau]1]

Kar Kirapaa Prabh 

Bhaettiaa Maran 

N Aavan Jaao 

||1||

Granting His Grace, 

God meets us, and we 

no longer die, or come 

or go in reincarnation. 

||1||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 
ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 452 Published: March 06/ 2014



1975 48 myry mn hir Bju  
sdw iek rMig]

Maerae Man Har 

Bhaj Sadhaa Eik 

Rang ||

O my mind, vibrate 

and meditate forever 

on the Lord, with 

single-minded love.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ।

1976 48 Gt Gt AMqir 
riv rihAw sdw 
shweI 
sMig]1]rhwau]

Ghatt Ghatt 

Anthar Rav Rehiaa 

Sadhaa Sehaaee 

Sang ||1|| 

Rehaao ||

He is contained deep 

within each and every 

heart. He is always 

with you, as your 

Helper and Support. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਸਹੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 

ਸਦਾ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1977 48 suKw kI imiq  
ikAw gxI jw 
ismrI goivMdu]

suKW, imiq: poly bolo Sukhaa Kee Mith 

Kiaa Ganee Jaa 

Simaree Govindh 

||

How can I measure the 

happiness of 

meditating on the 

Lord of the Universe?

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ (ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਇਤਨੇ ਸੁਖ ਅਨੁਭਵ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਜਕ) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।

1978 48 ijn cwiKAw sy 
iqRpqwisAw auh 
rsu jwxY ijMdu]

Jin Chaakhiaa Sae 

Thripathaasiaa 

Ouh Ras Jaanai 

Jindh ||

Those who taste it are 

satisfied and fulfilled; 

their souls know this 

Sublime Essence.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਚੱਜਖਆ ਹੈ, ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ; 

(ਪਰ ਿੇਹੜੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨਾਮ 

ਿਪਦੀ ਹੈ) ਉਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਉਸ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
1979 49 sMqw sMgiq min 

vsY pRBu pRIqmu 
bKisMdu]

bK-isMdu Santhaa Sangath 

Man Vasai Prabh 

Preetham 

Bakhasindh ||

In the Society of the 

Saints, God, the 

Beloved, the Forgiver, 

comes to dwell within 

the mind.

ਪਿੀਤਮ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ ਹੀ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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1980 49 ijin syivAw pRBu 
Awpxw soeI rwj 
nirMdu]2]

(rwj) rwijAW dy 
(nirMdu) rwjw

Jin Saeviaa Prabh 

Aapanaa Soee 

Raaj Narindh ||2||

One who has served 

his God is the emperor 

of kings||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਿਾ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ ॥੨॥

1981 49 Aausir hir jsu 
gux rmx ijqu  
koit mjn 
iesnwnu]

(Aausir) smW[ (rmx) 
ismrn[ m`jn

Aousar Har Jas 

Gun Raman Jith 

Kott Majan 

Eisanaan ||

This is the time to 

speak and sing the 

Praise and the Glory of 

God, which brings the 

merit of millions of 

cleansing and 

purifying baths.

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾਏ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕੀਤੇ 

ਿਾਣ (ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮਾਨੋ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

1982 49 rsnw aucrY 
guxvqI koie n 
pujY dwnu]

au~crY[ guxvqI: polw 
bolo[ pu`jY

Rasanaa Oucharai 

Gunavathee Koe N 

Pujai Dhaan ||

The tongue which 

chants these Praises is 

worthy; there is no 

charity equal to this.

ਿ ੇਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਨ (ਇਸ 

ਕੂੰਮ ਦੀ) ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।
1983 49 idRsit Dwir min 

qin vsY  
dieAwl purKu 
imhrvwnu]

(idRsit) ikRpw idRStI Dhrisatt Dhhaar 

Man Than Vasai 

Dhaeiaal Purakh 

Miharavaan ||

Blessing us with His 

Glance of Grace, the 

Kind and 

Compassionate, All-

powerful Lord comes 

to dwell within the 

mind and body.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਮਹਰਬਾਨ 

ਦਇਆਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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1984 49 jIau ipMfu Dnu 
iqs dw hau sdw 
sdw kurbwnu]3]

Jeeo Pindd Dhhan 

This Dhaa Ho 

Sadhaa Sadhaa 

Kurabaan ||3||

My soul, body and 

wealth are His. 

Forever and ever, I am 

a sacrifice to Him. 

||3||

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ 

ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੩॥

1985 49 imilAw kdy n 
ivCuVY jo myilAw 
krqwir]

Miliaa Kadhae N 

Vishhurrai Jo 

Maeliaa Karathaar 

||

One whom the 

Creator Lord has met 

and joined to Himself 

shall never again be 

separated.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਜਲਆ ਹੈ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਕਦੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਿਸਦਾ, ਤੇ) ਕਦੇ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ) ਨਹੀਂ 
ਜਵੱਛੁੜਦਾ।

1986 49 dwsw ky bMDn 
kitAw swcY 
isrjxhwir]

dwsW Dhaasaa Kae 

Bandhhan Kattiaa 

Saachai 

Sirajanehaar ||

The True Creator Lord 

breaks the bonds of 

His slave.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ (ਸਦਾ 
ਲਈ) ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

1987 49 BUlw mwrig 
pwieEnu gux 
Avgux n 
bIcwir]

Bhoolaa Maarag 

Paaeioun Gun 

Avagun N 

Beechaar ||

The doubter has been 

put back on the path; 

his merits and 

demerits have not 

been considered.

(ਿੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਪਜਹਲਾਂ) 
ਕੁਰਾਹੇ ਭੀ ਪੈ ਜਗਆ (ਸੀ ਤੇ 

ਜਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਆਇਆ 

ਹੈ ਤਾਂ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 

(ਪਜਹਲੇ) ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਨਾਹ 

ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਰਸਤੇ 

ਉੱਤੇ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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1988 49 nwnk iqsu 
srxwgqI ij 
sgl Gtw 
AwDwru]4]18]8
8]

GtW: polw bolo Naanak This 

Saranaagathee J 

Sagal Ghattaa 

Aadhhaar 

||4||18||88||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the One 

who is the Support of 

every heart. 

||4||18||88||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਉ ਿੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ 
(ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੮॥੮੮॥{48-49}

1989 49 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

1990 49 rsnw scw 
ismrIAY mnu qnu 
inrmlu hoie]

Rasanaa Sachaa 

Simareeai Man 

Than Niramal Hoe 

||

With your tongue, 

repeat the True Name, 

and your mind and 

body shall become 

pure.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੀਭ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
1991 49 mwq ipqw swk 

Agly iqsu ibnu  
Avru n koie]

(Agly) bhuqy Maath Pithaa Saak 

Agalae This Bin 

Avar N Koe ||

Your mother and 

father and all your 

relations-without Him, 

there are none at all.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮਾਂ ਜਪਉ 

(ਆਜਦਕ) ਬਥੇਰੇ ਸਾਕ-ਅੂੰਗ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

(ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ) ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

1992 49 imhr kry jy 
AwpxI csw n 
ivsrY soie]1]

csw: polw bolo Mihar Karae Jae 

Aapanee Chasaa N 

Visarai Soe ||1||

If God Himself 

bestows His Mercy, 

then He is not 

forgotten, even for an 

instant. ||1||

(ਜਸਮਰਨ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਿੇ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ 
ਉਹ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ ॥੧॥
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1993 49 mn myry swcw 
syiv ijcru swsu]

ij`cru Man Maerae 

Saachaa Saev 

Jichar Saas ||

O my mind, serve the 

True One, as long as 

you have the breath of 

life.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ 

(ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ) ਸਾਹ 

(ਆਉਂਦਾ) ਹੈ (ਉਤਨਾ ਜਚਰ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ।
1994 49 ibnu scy sBu kUVu 

hY AMqy hoie 
ibnwsu]1]rhwau]

Bin Sachae Sabh 

Koorr Hai Anthae 

Hoe Binaas ||1|| 

Rehaao ||

Without the True One, 

everything is false; in 

the end, all shall 

perish. ||1||Pause||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਪਰਪੂੰਚ ਹੈ, ਇਹ 

ਆਖ਼ਰ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

1995 49 swihbu myrw 
inrmlw iqsu 
ibnu rhxu n 
jwie]

Saahib Maeraa 

Niramalaa This Bin 

Rehan N Jaae ||

My Lord and Master is 

Immaculate and Pure; 

without Him, I cannot 

even survive.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜਰਹਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

1996 49 myrY min qin BuK  
Aiq AglI koeI 
Awix imlwvY 
mwie]

Maerai Man Than 

Bhukh Ath Agalee 

Koee Aan Milaavai 

Maae ||

Within my mind and 

body, there is such a 

great hunger; if only 

someone would come 

and unite me with 

Him, O my mother!

(ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ) ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਤਾਂਘ ਹੈ। 
(ਹੇ ਮਾਂ! ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਤੜਪ ਹੈ 

ਜਕ) ਕੋਈ (ਗੁਰਮੁਜਖ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਲਆ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ।
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1997 49 cwry kuMfw 
BwlIAw sh ibnu  
Avru n jwie]2]

(jwie) jg@w, Awsrw Chaarae Kunddaa 

Bhaaleeaa Seh Bin 

Avar N Jaae ||2||

I have searched the 

four corners of the 

world-without our 

Husband Lord, there is 

no other place of rest. 

||2||

ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੂਟਾਂ ਭਾਲ ਵੇਖੀਆਂ 

ਹਨ, ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ 
(ਸੱੁਝਦਾ) ॥੨॥

1998 49 iqsu AwgY 
Ardwis kir jo 
myly krqwru]

This Aagai 

Aradhaas Kar Jo 

Maelae Karathaar 

||

Offer your prayers to 

Him, who shall unite 

you with the Creator.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਤੂੂੰ  ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਿੇਹੜਾ 
ਕਰਤਾਰ (ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1999 49 siqguru dwqw 
nwm kw pUrw ijsu 
BMfwru]

Sathigur Dhaathaa 

Naam Kaa Pooraa 

Jis Bhanddaar ||

The True Guru is the 

Giver of the Naam; His 

Treasure is perfect 

and overflowing.

ਗੁਰੂ ਨਾਮ (ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਦਾ (ਨਾਮ 

ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਮੱੁਕ ਹੈ।

2000 49 sdw sdw 
swlwhIAY AMqu n 
pwrwvwru]3]

Sadhaa Sadhaa 

Saalaaheeai Anth 

N Paaraavaar 

||3||

Forever and ever, 

praise the One, who 

has no end or 

limitation. ||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ) ਸਦਾ 
ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ ਉਰਲਾ ਤੇ 

ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ ॥੩॥
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2001 49 prvdgwru 
swlwhIAY ijs dy 
clq Anyk]

(prvd-gwru) pwlxw 
krn vwly

Paravadhagaar 

Saalaaheeai Jis 

Dhae Chalath 

Anaek ||

Praise God, the 

Nurturer and 

Cherisher; His 

Wondrous Ways are 

unlimited.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਉਸ ਪਾਲਣਹਾਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ (ਜਦੱਸ ਰਹੇ 

ਹਨ)।

2002 49 sdw sdw 
AwrwDIAY eyhw 
miq ivsyK]

(AwrwDIAY) ismrIey[ 
(vsyK) ivSyS cMgI[ m`iq

Sadhaa Sadhaa 

Aaraadhheeai 

Eaehaa Math 

Visaekh ||

Forever and ever, 

worship and adore 

Him; this is the most 

wonderful wisdom.

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗੀ ਅਕਲ ਹੈ।

2003 49 min qin imTw 
iqsu lgY ijsu 
msqik nwnk 
lyK]4]19]89]

Man Than Mithaa 

This Lagai Jis 

Masathak Naanak 

Laekh 

||4||19||89||

O Nanak, God's Flavor 

is sweet to the minds 

and bodies of those 

who have such blessed 

destiny written on 

their foreheads. 

||4||19||89||

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ (ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ) ਲੇਖ 

(ਉੱਘੜ ਪਏ), ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੯॥੮੯॥

2004 49 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

2005 49 sMq jnhu imil 
BweIho scw nwmu 
smwil]

Santh Janahu Mil 

Bhaaeeho Sachaa 

Naam Samaal ||

Meet with the humble 

Saints, O Siblings of 

Destiny, and 

contemplate the True 

Name.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਭਰਾਵੋ! (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਜਮਲ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ,
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2006 49 qosw bMDhu jIA 
kw AYQY EQY 
nwil]

(qo~sw) Krc Thosaa 

Bandhhahu Jeea 

Kaa Aithhai 

Outhhai Naal ||

For the journey of the 

soul, gather those 

supplies which will go 

with you here and 

hereafter.

ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ (ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਦਾ) ਖ਼ਰਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। 
ਇਹ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਸਫ਼ਰ-ਖ਼ਰਚ) 

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ (ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਨਭਦਾ 
ਹੈ।

2007 49 gur pUry qy 
pweIAY ApxI 
ndir inhwil]

Gur Poorae Thae 

Paaeeai Apanee 

Nadhar Nihaal ||

These are obtained 

from the Perfect Guru, 

when God bestows His 

Glance of Grace.

(ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ) ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ 
ਇਹ ਨਾਮ-ਤੋਸ਼ਾ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

2008 49 krim prwpiq 
iqsu hovY ijs no 
hoie dieAwlu]1]

(krim) ikRpw nwl Karam Paraapath 

This Hovai Jis No 

Haae Dhaeiaal 

||1||

Those unto whom He 

is Merciful, receive His 

Grace. ||1||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

2009 49 myry mn gur 
jyvfu Avru n 
koie]

Maerae Man Gur 

Jaevadd Avar N 

Koe ||

O my mind, there is no 

other as great as the 

Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਿੇਡਾ ਵੱਡਾ 
(ਉੱਚ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2010 49 dUjw Qwau n ko 
suJY gur myly scu 
soie]1]rhwau]

su`JY Dhoojaa Thhaao N 

Ko Sujhai Gur 

Maelae Sach Soe 

||1|| Rehaao ||

I cannot imagine any 

other place. The Guru 

leads me to meet the 

True Lord. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਦੂਿਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ। 
(ਪਰ) ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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2011 49 sgl pdwrQ 
iqsu imly ijin 
guru ifTw jwie]

Sagal Padhaarathh 

This Milae Jin Gur 

Ddithaa Jaae ||

Those who go to see 

the Guru obtain all 

treasures.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਿਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

(ਕੀਮਤੀ) ਪਦਾਰਥ ਜਮਲ ਗਏ 

(ਸਮਝੋ)।

2012 49 gur crxI ijn 
mnu lgw sy 
vfBwgI mwie]

Gur Charanee Jin 

Man Lagaa Sae 

Vaddabhaagee 

Maae ||

Those whose minds 

are attached to the 

Guru's Feet are very 

fortunate, O my 

mother.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।

2013 49 guru dwqw smrQu 
guru guru sB mih 
rihAw smwie]

smr`Qu Gur Dhaathaa 

Samarathh Gur 

Gur Sabh Mehi 

Rehiaa Samaae ||

The Guru is the Giver, 

the Guru is All-

powerful. The Guru is 

All-pervading, 

contained amongst all.

ਗੁਰੂ (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੈ ਿ)ੋ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਿ ੋਸਭ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਿੋ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

2014 49 guru prmysru 
pwrbRhmu guru  
fubdw ley 
qrwie]2]

Gur Paramaesar 

Paarabreham Gur 

Ddubadhaa Leae 

Tharaae ||2||

The Guru is the 

Transcendent Lord, 

the Supreme Lord 

God. The Guru lifts up 

and saves those who 

are drowning. ||2||

ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਪਾਰਬਿਹਮ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ, 

ਗੁਰੂ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) 

ਡੱੁਬਦੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

2015 49 ikqu muiK guru 
swlwhIAY krx 
kwrx smrQu]

Kith Mukh Gur 

Saalaaheeai Karan 

Kaaran Samarathh 

||

How shall I praise the 

Guru, the All-powerful 

Cause of causes?

ਕੇਹੜੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕੀਤੀ ਿਾਏ? ਗੁਰੂ 

(ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਿੋ) 
ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 461 Published: March 06/ 2014



2016 49 sy mQy inhcl 
rhy ijn guir 
DwirAw hQu]

m`Qy Sae Mathhae 

Nihachal Rehae Jin 

Gur Dhhaariaa 

Hathh ||

Those, upon whose 

foreheads the Guru 

has placed His Hand, 

remain steady and 

stable.

ਉਹ ਮੱਥੇ (ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਸਦਾ ਲਈ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਦਾ) ਹੱਥ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

2017 49 guir AMimRq nwmu 
pIAwilAw jnm 
mrn kw pQu]

pQ:polw bolo[ (pQ) 
pRhyz

Gur Anmrith 

Naam Peeaaliaa 

Janam Maran Kaa 

Pathh ||

The Guru has led me 

to drink in the 

Ambrosial Nectar of 

the Naam, the Name 

of the Lord; He has 

released me from the 

cycle of birth and 

death.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ-ਰੂਪ ਰੋਗ ਦਾ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਆਂ) ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਜਪਲਾਇਆ ਹੈ,

2018 49 guru prmysuru 
syivAw BY BMjnu 
duK lQu]3]

l`Qu Gur Paramaesar 

Saeviaa Bhai 

Bhanjan Dhukh 

Lathh ||3||

I serve the Guru, the 

Transcendent Lord, 

the Dispeller of fear; 

my suffering has been 

taken away. ||3||

ਉਹ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ , 
ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ , ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

2019 50 siqguru gihr 
gBIru hY  
suKswgru AG 
KMfu]

(gihr) fUMGy[ (gMBIru) 
AQwh[ AG: polw 
bolo[ (AG) pwp (KMfu) 
nws krn vwly

Sathigur Gehir 

Gabheer Hai Sukh 

Saagar 

Aghakhandd ||

The True Guru is the 

Deep and Profound 

Ocean of Peace, the 

Destroyer of sin.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਮਾਨੋ, ਇਕ) ਡੂੂੰ ਘਾ 
(ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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2020 50 ijin guru syivAw 
Awpxw jmdUq n 
lwgY fMfu]

Jin Gur Saeviaa 

Aapanaa 

Jamadhooth N 

Laagai Ddandd ||

For those who serve 

their Guru, there is no 

punishment at the 

hands of the 

Messenger of Death.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਮਦੂਤਾਂ ਦਾ 
ਡੂੰਡਾ (ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ) ਨਹੀਂ 
ਵੱਿਦਾ।

2021 50 gur nwil quil n 
lgeI Koij ifTw 
bRhmMfu]

Gur Naal Thul N 

Lagee Khoj 

Ddithaa 

Brehamandd ||

There is none to 

compare with the 

Guru; I have searched 

and looked 

throughout the entire 

universe.

ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਭਾਲ ਕੇ ਵੇਖ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2022 50 nwmu inDwnu 
siqguir dIAw  
suKu nwnk mn 
mih 
mMfu]4]20]90]

(mMfu) DwirAw Naam Nidhhaan 

Sathigur Dheeaa 

Sukh Naanak Man 

Mehi Mandd 

||4||20||90||

The True Guru has 

bestowed the 

Treasure of the Naam, 

the Name of the Lord. 

O Nanak, the mind is 

filled with peace. 

||4||20||90||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ (ਸਦਾ ਲਈ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਪਰੋ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੪॥੨੦॥੯੦॥{49-50}

2023 50 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:
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2024 50 imTw kir kY 
KwieAw kauVw 
aupijAw swdu]

im`Tw Mithaa Kar Kai 

Khaaeiaa Kourraa 

Oupajiaa Saadh ||

People eat what they 

believe to be sweet, 

but it turns out to be 

bitter in taste.

ਿੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਆਦਲੇ ਿਾਣ ਕੇ ਖਾਂਦਾ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 
(ਭੋਗਾਂ) ਦਾ ਸੁਆਦ (ਅੂੰਤ ਜਵਚ) 

ਕੌੜਾ (ਦੁਖਦਾਈ) ਸਾਬਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਜਵਕਾਰ ਤੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ)।

2025 50 BweI mIq suird 
kIey ibiKAw 
ricAw bwdu]

su-ird:polw bolo[ (suu-
ird) ipAwry[ 
(ibiKAw) ivSy ivkwrW 
mwieAw dw (bwdu) JgVw

Bhaaee Meeth 

Suridh Keeeae 

Bikhiaa Rachiaa 

Baadh ||

They attach their 

affections to brothers 

and friends, uselessly 

engrossed in 

corruption.

ਮਨੱੁਖ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਭਰਾ 
ਜਮੱਤਰ ਦੋਸਤ (ਆਜਦਕ) 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਇਹ) ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।

2026 50 jWdy iblm n 
hoveI ivxu nwvY  
ibsmwdu]1]

(iblm) dyr[ 
(ibsmwdu) Ascrj

Jaandhae Bilam N 

Hovee Vin Naavai 

Bisamaadh ||1||

They vanish without a 

moment's delay; 

without God's Name, 

they are stunned and 

amazed. ||1||

ਪਰ ਅਸਚਰਿ ਗੱਲ (ਇਹ) ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਭੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ 

ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੧॥

2027 50 myry mn sqgur 
kI syvw lwgu]

Maerae Man 

Sathagur Kee 

Saevaa Laag ||

O my mind, attach 

yourself to the service 

of the True Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ 
ਹੋਈ) ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ ਰਹੁ।

2028 50 jo dIsY so 
ivxsxw mn kI 
miq 
iqAwgu]1]rhwau
]

(ivxsxw) nwsvMq Jo Dheesai So 

Vinasanaa Man 

Kee Math Thiaag 

||1|| Rehaao ||

Whatever is seen, shall 

pass away. Abandon 

the intellectualizations 

of your mind. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ 

ਜਤਆਗ, ਜਕਉਂਜਕ) ਿ ੋਕੁਝ 

ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਸਭ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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2029 50 ijau kUkru 
hrkwieAw DwvY 
dh ids jwie]

Jio Kookar 

Harakaaeiaa 

Dhhaavai Dheh 

Dhis Jaae ||

Like the mad dog 

running around in all 

directions,

ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾਇਆ ਕੱੁਤਾ 
ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਲ 

ਭੱਿਦਾ ਹੈ,

2030 50 loBI jMqu n 
jwxeI BKu ABKu 
sB Kwie]

(AB`Ku) nw Kwx Xog 
cIz[ B`Ku

Lobhee Janth N 

Jaanee Bhakh 

Abhakh Sabh 

Khaae ||

The greedy person, 

unaware, consumes 

everything, edible and 

non-edible alike.

(ਜਤਵੇਂ) ਲੋਭੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ, ਚੂੰਗੀ ਮੂੰਦੀ 
ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

2031 50 kwm kRoD mid 
ibAwipAw iPir 
iPir jonI 
pwie]2]

mid:polw bolo[ (mid) 
nSy c[ (ibAwipAw) 
K`cq

Kaam Krodhh 

Madh Biaapiaa Fir 

Fir Jonee Paae 

||2||

Engrossed in the 

intoxication of sexual 

desire and anger, 

people wander 

through reincarnation 

over and over again. 

||2||

ਕਾਮ ਦੇ ਤੇ ਕਿੋਧ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

2032 50 mwieAw jwlu 
pswirAw BIqir 
cog bxwie]

Maaeiaa Jaal 

Pasaariaa 

Bheethar Chog 

Banaae ||

Maya has spread out 

her net, and in it, she 

has placed the bait.

ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ 
ਿਾਲ ਜਵਚ ਜਤਆਰ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹ ਿਾਲ ਜਖਲਾਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ,

2033 50 iqRsnw pMKI 
PwisAw inksu n 
pwey mwie]

Thrisanaa Pankhee 

Faasiaa Nikas N 

Paaeae Maae ||

The bird of desire is 

caught, and cannot 

find any escape, O my 

mother.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਿੀਵ-

ਪੂੰਖੀ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਿਾਲ ਜਵਚ) 

ਿਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ 

(ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! (ਿੀਵ ਉਸ ਿਾਲ 

ਜਵਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ,
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2034 50 ijin kIqw  
iqsih n jwxeI  
iPir iPir AwvY 
jwie]3]

Jin Keethaa 

Thisehi N Jaanee 

Fir Fir Aavai Jaae 

||3||

One who does not 

know the Lord who 

created him, comes 

and goes in 

reincarnation over and 

over again. ||3||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

(ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, ਤੇ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

2035 50 Aink pRkwrI 
moihAw bhu ibiD 
iehu sMswru]

ibiD: polw bolo Anik Prakaaree 

Mohiaa Bahu 

Bidhh Eihu 

Sansaar ||

By various devices, 

and in so many ways, 

this world is enticed.

ਇਸ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਨੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਰੂੰਗਾਂ 
ਜਵਚ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਮੋਹ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

2036 50 ijs no rKY so rhY  
sMimRQu purKu 
Apwru]

sMm-i ~RQu Jis No Rakhai So 

Rehai Sanmrithh 

Purakh Apaar ||

They alone are saved, 

whom the All-

powerful, Infinite Lord 

protects.

ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਉਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਸਮਰੱਥਾ 
ਵਾਲਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਆਪ ਬਚਾਏ।

2037 50 hir jn hir 
ilv auDry nwnk 
sd 
bilhwru]4]21]
91]

Har Jan Har Liv 

Oudhharae 

Naanak Sadh 

Balihaar 

||4||21||91||

The servants of the 

Lord are saved by the 

Love of the Lord. O 

Nanak, I am forever a 

sacrifice to them. 

||4||21||91||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਹੁ 

॥੪॥੨੧॥੯੧॥

2038 50 isrIrwgu mhlw 
5 Gru 2]

Sireeraag Mehalaa 

5 Ghar 2 ||

Siree Raag, Fifth Mehl, 

Second House:
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2039 50 goieil AwieAw  
goielI ikAw 
iqsu fMPu pswru]

(goieil) brswqW smyN 
fMgr cwrn dI jg@w[ 
(goielI) gu`jr[ (fMPu) 
idKwvw[ (pswru) 
pswrw, iKlwrw

Goeil Aaeiaa 

Goeilee Kiaa This 

Ddanf Pasaar ||

The herdsman comes 

to the pasture lands-

what good are his 

ostentatious displays 

here?

(ਔੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜੇ ਜਦਨਾਂ ਲਈ) 

ਗੱੁਿਰ (ਆਪਣਾ ਮਾਲ-ਡੂੰਗਰ 

ਲੈ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਚਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 
ਤੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਕਸੇ ਵਡੱਪਣ ਦਾ 
ਜਵਖਾਵਾ-ਜਖਲਾਰਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ।

2040 50 muhliq puMnI 
clxw qUM sMmlu  
Gr bwru]1]

(muh-liq) smW[ 
(puMnI) pUrI hox qoN[ 
(sMmlu) sMBwl

Muhalath Punnee 

Chalanaa Thoon 

Sanmal Ghar Baar 

||1||

When your allotted 

time is up, you must 

go. Take care of your 

real hearth and home. 

||1||

(ਜਤਵੇਂ, ਹੇ ਿੀਵ! ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਇੱਥੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਲਈ) 

ਜਮਜਲਆ ਸਮਾ ਮੱੁਕ ਿਾਇਗਾ, 
ਤੂੂੰ  (ਇਥੋਂ) ਤੁਰ ਪਏਗਂਾ। (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ) ਘਰ 

ਘਾਟ ਸੂੰਭਾਲ (ਚੇਤੇ ਰੱਖ) ॥੧॥

2041 50 hir gux gwau 
mnw siqguru syiv 
ipAwir]

Har Gun Gaao 

Manaa Sathigur 

Saev Piaar ||

O mind, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, and serve the 

True Guru with love.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਜਪਆਰ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ 
ਕਰ।

2042 50 ikAw QoVVI bwq  
gumwnu]1]rhwau]

Kiaa Thhorrarree 

Baath Gumaan 

||1|| Rehaao ||

Why do you take pride 

in trivial matters? 

||1||Pause||

ਥੋੜੀ ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਜਪੱਛੇ (ਇਸ 

ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਿੀਵਨ-ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਜਕਉਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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2043 50 jYsy rYix prwhuxy  
auiT clsih 
prBwiq]

(rYix) rwq[ (prBwiq) 
svyry[ cls-ih

Jaisae Rain 

Paraahunae Outh 

Chalasehi 

Parabhaath ||

Like an overnight 

guest, you shall arise 

and depart in the 

morning.

ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ (ਜਕਸੇ ਘਰ 

ਆਏ ਹੋਏ) ਪਰਾਹੁਣੇ ਜਦਨ 

ਚੜਹਨ ਤੇ (ਉਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ 

ਪੈਣਗੇ (ਜਤਵੇਂ, ਹੇ ਿੀਵ! ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਰਾਤ ਮੱੁਕਣ ਤੇ ਤੂੂੰ  ਭੀ ਇਸ 

ਿਗਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏਗਂਾ)।

2044 50 ikAw qUM rqw 
igrsq isau sB 
Pulw kI 
bwgwiq]2]

(bwgwiq) bwg[ 
(r`qwig) rsq Pu`lW

Kiaa Thoon Rathaa 

Girasath Sio Sabh 

Fulaa Kee 

Baagaath ||2||

Why are you so 

attached to your 

household? It is all like 

flowers in the garden. 

||2||

ਤੂੂੰ  ਇਸ ਜਗਿਹਸਤ ਨਾਲ (ਬਾਗ 

ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ) ਜਕਉਂ ਮਸਤ 

ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈਂ? ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਗ਼ੀਚੀ (ਸਮਾਨ) 

ਹੈ ॥੨॥

2045 50 myrI myrI ikAw 
krih ijin 
dIAw so pRBu 
loiV]

Maeree Maeree 

Kiaa Karehi Jin 

Dheeaa So Prabh 

Lorr ||

Why do you say, 

""Mine, mine""? Look 

to God, who has given 

it to you.

ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ 

ਿਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਹੈ-ਜਕਉਂ 

ਅਿੇਹਾ ਮਾਣ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ 

ਕੁਝ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ।

2046 50 srpr auTI 
clxw Cif jwsI  
lK kroiV]3]

(srpr) zrUr[ l`K Sarapar Outhee 

Chalanaa Shhadd 

Jaasee Lakh Karorr 

||3||

It is certain that you 

must arise and depart, 

and leave behind your 

hundreds of 

thousands and 

millions. ||3||

ਇਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੂਚ ਕਰ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਭੀ) ਲੱਖਾ ਕਿੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 

ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਾਇਗਾ ॥੩॥
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2047 50 lK caurwsIh 
BRmiqAw dulB 
jnmu pwieEie]

(du-l`B) muSkl nwl 
l`Bx vwlw[ pwieE-ie

Lakh Chouraaseeh 

Bhramathiaa 

Dhulabh Janam 

Paaeioue ||

Through 8.4 million 

incarnations you have 

wandered, to obtain 

this rare and precious 

human life.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭੌਂ ਭੌਂ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਹੁਣ ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ 

ਨਾਲ ਲੱਭਾ ਹੈ।

2048 50 nwnk nwmu 
smwil qUM so idnu 
nyVw 
AwieEie]4]22
]92]

Naanak Naam 

Samaal Thoon So 

Dhin Naerraa 

Aaeioue 

||4||22||92||

O Nanak, remember 

the Naam, the Name 

of the Lord; the day of 

departure is drawing 

near! ||4||22||92||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ। ਉਹ 

ਜਦਨ ਨੇੜੇ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਿਦੋਂ 
ਇਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ) 

॥੪॥੨੨॥੯੨॥

2049 50 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

2050 50 iqcru vsih 
suhylVI ijcru 
swQI nwil]

(iq`cru) qdoN q`k[ ij`cru Thichar Vasehi 

Suhaelarree Jichar 

Saathhee Naal ||

As long as the soul-

companion is with the 

body, it dwells in 

happiness.

ਹੇ ਕਾਂਇਆਂ! ਤੂੂੰ  ਉਤਨਾ ਜਚਰ 

ਹੀ ਸੁਖੀ ਵੱਸੇਂਗੀ, ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ 

(ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੇਰਾ) ਸਾਥੀ (ਤੇਰੇ) 

ਨਾਲ ਹੈ।

2051 50 jw swQI auTI 
cilAw qw Dn 
KwkU rwil]1]

(Dn) jIv iesqrI[ 
(KwkU) im`tI c (rwil) 
rl geI

Jaa Saathhee 

Outhee Chaliaa 

Thaa Dhhan 

Khaakoo Raal 

||1||

But when the 

companion arises and 

departs, then the 

body-bride mingles 

with dust. ||1||

ਿਦੋਂ (ਤੇਰਾ) ਸਾਥੀ (ਿੀਵਾਤਮਾ) 
ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਤਦੋਂ, ਹੇ 

ਕਾਂਇਆਂ! ਤੂੂੰ  ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਰਲ 

ਿਾਇਂਗੀ ॥੧॥
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2052 50 min bYrwgu 
BieAw drsnu 
dyKxY kw cwau]

Man Bairaag 

Bhaeiaa Dharasan 

Dhaekhanai Kaa 

Chaao ||

My mind has become 

detached from the 

world; it longs to see 

the Vision of God's 

Darshan.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰਾ 
ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈਂ, 
ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

2053 50 DMnu su qyrw 
Qwnu]1]rhwau]

Dhhann S Thaeraa 

Thhaan ||1|| 

Rehaao ||

Blessed is Your Place. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਹਰੀ!) ਉਹ ਸਰੀਰ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਤੇਰਾ 
ਜਨਵਾਸ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

2054 50 ijcru visAw 
kMqu Gir jIau 
jIau siB khwiq]

(ij`cru) jd q`k Jichar Vasiaa 

Kanth Ghar Jeeo 

Jeeo Sabh Kehaath 

||

As long as the soul-

husband dwells in the 

body-house, everyone 

greets you with 

respect.

ਹੇ ਕਾਂਇਆਂ! ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ 

ਤੇਰਾ ਖਸਮ (ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੇਰੇ) 

ਘਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਤੈਨੂੂੰ  'ਿੀ ਿੀ' ਆਖਦੇ ਹਨ 

(ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ)।

2055 50 jw auTI clsI 
kMqVw qw koie n 
puCY qyrI bwq]2]

Jaa Outhee 

Chalasee 

Kantharraa Thaa 

Koe N Pushhai 

Thaeree Baath 

||2||

But when the soul-

husband arises and 

departs, then no one 

cares for you at all. 

||2||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਜਨਮਾਣਾ ਕੂੰਤ 

(ਿੀਵਾਤਮਾ) ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ 

ਪਏਗਾ, ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਤੇਰੀ 
ਵਾਤ ਨਹੀਂ ਪੱੁਛਦਾ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 470 Published: March 06/ 2014



2056 50 pyeIAVY shu syiv 
qUM swhurVY suiK 
vsu]

vsu: polw bolo Paeeearrai Sahu 

Saev Thoon 

Saahurarrai Sukh 

Vas ||

In this world of your 

parents' home, serve 

your Husband Lord; in 

the world beyond, in 

your in-laws' home, 

you shall dwell in 

peace.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਤੂੂੰ ) 
ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਵਚ (ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਹੈਂ, ਉਤਨਾ ਜਚਰ) ਤੂੂੰ  ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੀ ਰਹੁ। ਸਹੁਰੇ 

ਘਰ ਜਵਚ (ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਿਾ 
ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਸੁਖੀ ਵੱਸੇਂਗੀ।

2057 50 gur imil cju 
Acwru isKu quDu  
kdy n lgY 
duKu]3]

c`ju Gur Mil Chaj 

Achaar Sikh 

Thudhh Kadhae N 

Lagai Dhukh ||3||

Meeting with the 

Guru, be a sincere 

student of proper 

conduct, and suffering 

shall never touch you. 

||3||

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਿੀਵਨ-ਿਾਚ ਜਸੱਖ, ਚੂੰਗਾ 
ਆਚਰਨ ਬਣਾਣਾ ਜਸੱਖ, ਤੈਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪੇਗਾ 
॥੩॥

2058 50 sBnw swhurY 
vM\xw siB 
muklwvxhwr]

(vM\xw) jwxw[ jm rUpI 
lwVy nwl 
(muklwvxhwru) muklwvy 
jwx vwly

Sabhanaa 

Saahurai 

Vannjanaa Sabh 

Mukalaavanehaar 

||

Everyone shall go to 

their Husband Lord. 

Everyone shall be 

given their ceremonial 

send-off after their 

marriage.

ਸਭ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁਰੇ 

ਘਰ (ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਆਪੋ 

ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ) ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਹੈ, 

ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਿਾਣਾ ਹੈ।

2059 51 nwnk DMnu 
sohwgxI ijn sh 
nwil 
ipAwru]4]23]9
3]

Naanak Dhhann 

Sohaaganee Jin 

Seh Naal Piaar 

||4||23||93||

O Nanak, blessed are 

the happy soul-brides, 

who are in love with 

their Husband Lord. 

||4||23||93||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ (ਬਣ ਜਗਆ) ਹੈ 

॥੪॥੨੩॥੯੩॥

2060 51 isrIrwgu mhlw 
5 Gru 6]

Sireeraag Mehalaa 

5 Ghar 6 ||

Siree Raag, Fifth Mehl, 

Sixth House:
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2061 51 krx kwrx eyku 
EhI ijin kIAw 
Awkwru]

Karan Kaaran Eaek 

Ouhee Jin Keeaa 

Aakaar ||

The One Lord is the 

Doer, the Cause of 

causes, who has 

created the creation.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 

ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

2062 51 iqsih iDAwvhu 
mn myry srb ko 
AwDwru]1]

Thisehi 

Dhhiaavahu Man 

Maerae Sarab Ko 

Aadhhaar ||1||

Meditate on the One, 

O my mind, who is the 

Support of all. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੋ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ ॥੧॥

2063 51 gur ky crn mn 
mih iDAwie]

Gur Kae Charan 

Man Mehi 

Dhhiaae ||

Meditate within your 

mind on the Guru's 

Feet.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ 

(ਭਾਵ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਜਵਚ ਸਰਧਾ ਬਣਾ)।

2064 51 Coif sgl 
isAwxpw swic 
sbid ilv 
lwie]1]rhwau]

Shhodd Sagal 

Siaanapaa Saach 

Sabadh Liv Laae 

||1|| Rehaao ||

Give up all your clever 

mental tricks, and 

lovingly attune 

yourself to the True 

Word of the Shabad. 

||1||Pause||

(ਆਪਣੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2065 51 duKu klysu n Bau 
ibAwpY gur mMqRü 
ihrdY hoie]

Dhukh Kalaes N 

Bho Biaapai Gur 

Manthra Hiradhai 

Hoe ||

Suffering, agony and 

fear do not cling to 

one whose heart is 

filled with the 

GurMantra.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ (ਸਦਾ) 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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2066 51 koit jqnw kir 
rhy gur ibnu  
qirE n koie]2]

Kott Jathanaa Kar 

Rehae Gur Bin 

Thariou N Koe 

||2||

Trying millions of 

things, people have 

grown weary, but 

without the Guru, 

none have been 

saved. ||2||

ਲੋਕ ਕਿੋੜਾਂ (ਹੋਰ ਹੋਰ) ਿਤਨ 

ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਉਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ) ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ 
॥੨॥

2067 51 dyiK drsnu mnu 
swDwrY pwp sgly 
jwih]

(swDwrY) Awsry sihq Dhaekh Dharasan 

Man Saadhhaarai 

Paap Sagalae Jaahi 

||

Gazing upon the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan, the 

mind is comforted and 

all sins depart.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ (ਗੁਰੂ ਦਾ) 
ਆਸਰਾ ਿੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ (ਪਜਹਲੇ ਕੀਤੇ) ਪਾਪ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
2068 51 hau iqn kY 

bilhwrxY ij gur 
kI pYrI pwih]3]

Ho Thin Kai 

Balihaaranai J Gur 

Kee Pairee Paahi 

||3||

I am a sacrifice to 

those who fall at the 

Feet of the Guru. ||3||

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ 
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਜਹ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

2069 51 swDsMgiq min 
vsY swcu hir kw 
nwau]

Saadhhasangath 

Man Vasai Saach 

Har Kaa Naao ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the True Name 

of the Lord comes to 

dwell in the mind.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

2070 51 sy vfBwgI 
nwnkw ijnw min 
iehu 
Bwau]4]24]94
]

Sae 

Vaddabhaagee 

Naanakaa Jinaa 

Man Eihu Bhaao 

||4||24||94||

Very fortunate are 

those, O Nanak, 

whose minds are filled 

with this love. 

||4||24||94||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕਣ ਦਾ) 
ਇਹ ਪਿੇਮ ਹੈ ॥੪॥੨੪॥੯੪॥
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2071 51 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

2072 51 sMic hir Dnu  
pUij siqguru  
Coif sgl 
ivkwr]

Sanch Har Dhhan 

Pooj Sathigur 

Shhodd Sagal 

Vikaar ||

Gather in the Wealth 

of the Lord, worship 

the True Guru, and 

give up all your 

corrupt ways.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਆਪਣ ੇ

ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ (ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ ਛੱਡ।

2073 51 ijin qUM swij 
svwirAw hir 
ismir hoie 
auDwru]1]

Jin Thoon Saaj 

Savaariaa Har 

Simar Hoe 

Oudhhaar ||1||

Meditate in 

remembrance on the 

Lord who created and 

adorned you, and you 

shall be saved. ||1||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ, 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ) ਬਚਾਉ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ ॥੧॥

2074 51 jip mn nwmu  
eyku Apwru]

Jap Man Naam 

Eaek Apaar ||

O mind, chant the 

Name of the One, the 

Unique and Infinite 

Lord.

ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ, ਿ ੋਇਕ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

2075 51 pRwn mnu qnu 
ijnih dIAw  
irdy kw 
AwDwru]1]rhwau
]

Praan Man Than 

Jinehi Dheeaa 

Ridhae Kaa 

Aadhhaar ||1|| 

Rehaao ||

He gave you the 

praanaa, the breath of 

life, and your mind 

and body. He is the 

Support of the heart. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

ਮਨ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਿ ੋਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 474 Published: March 06/ 2014



2076 51 kwim kRoiD 
AhMkwir mwqy  
ivAwipAw 
sMswru]

(m`wqy) msq[ AhM-kwir Kaam Krodhh 

Ahankaar 

Maathae Viaapiaa 

Sansaar ||

The world is drunk, 

engrossed in sexual 

desire, anger and 

egotism.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਉਤੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੋਹ ਦਬਾਉ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਕਾਮ ਜਵਚ ਕਿੋਧ ਜਵਚ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

2077 51 pau sMq srxI  
lwgu crxI imtY 
dUKu AMDwru]2]

Po Santh Saranee 

Laag Charanee 

Mittai Dhookh 

Andhhaar ||2||

Seek the Sanctuary of 

the Saints, and fall at 

their feet; your 

suffering and darkness 

shall be removed. 

||2||

(ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਉ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ 

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆਂ 

ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ-
ਰੂਪ ਦੱੁਖ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

2078 51 squ sMqoKu dieAw 
kmwvY eyh krxI 
swr]

(swr) sRySt Sath Santhokh 

Dhaeiaa Kamaavai 

Eaeh Karanee Saar 

||

Practice truth, 

contentment and 

kindness; this is the 

most excellent way of 

life.

(ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਸੇਵਾ ਸੂੰ ਤੋਖ ਦੇ ਦਇਆ (ਦੀ 
ਕਮਾਈ) ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਣੀ ਹੈ।

2079 51 Awpu Coif sB 
hoie ryxw ijsu 
dyie pRBu 
inrMkwru]3]

(ryxw) crn DUV Aap Shhodd Sabh 

Hoe Raenaa Jis 

Dhaee Prabh 

Nirankaar ||3||

One who is so blessed 

by the Formless Lord 

God renounces 

selfishness, and 

becomes the dust of 

all. ||3||

ਜਿਸ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਨੂੂੰ  
ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਚਰਨ-

ਧੂੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥

2080 51 jo dIsY so sgl 
qUMhY psirAw 
pwswru]

Jo Dheesai So 

Sagal Thoonhai 

Pasariaa Paasaar 

||

All that is seen is You, 

Lord, the expansion of 

the expanse.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹੀ ਸੋਚ ਿੁਰਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਹੈਂ।ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਜਖਲਾਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਜਖਲਾਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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2081 51 khu nwnk guir  
Brmu kwitAw  
sgl bRhm 
bIcwru]4]25]9
5]

Kahu Naanak Gur 

Bharam Kaattiaa 

Sagal Breham 

Beechaar 

||4||25||95||

Says Nanak, the Guru 

has removed my 

doubts; I recognize 

God in all. 

||4||25||95||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ , ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜਾ ਇਹ 

ਿਗਤ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਰੂਪ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੫॥੯੫॥

2082 51 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

2083 51 duikRq suikRq mMDy  
sMswru sglwxw]

(du-ikRq) mwVy krm[ 
(su-ikRq) cMgy krm[ 
(mMDy) iv`c[ (sglwxw) 
swrw

Dhukirath Sukirath 

Mandhhae 

Sansaar 

Sagalaanaa ||

The whole world is 

engrossed in bad 

deeds and good deeds.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

(ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਥੇ ਹੋਏ) 

ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਕਰਮਾਂ 
(ਦੀ ਜਵਚਾਰ) ਜਵਚ ਹੀ ਰੱੁਝਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

2084 51 duhhUM qy rhq  
Bgqu hY koeI 
ivrlw jwxw]1]

duh-hUM Dhuhehoon Thae 

Rehath Bhagath 

Hai Koee Viralaa 

Jaanaa ||1||

God's devotee is 

above both, but those 

who understand this 

are very rare. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 
ਜਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ ਸ਼ਾਸਤਿ ਅਨੁਸਾਰ 

'ਦੁਜਕਿਤ' ਕੇਹੜੇ ਹਨ ਤੇ 

'ਸੁਜਕਿਤ' ਕੇਹੜੇ ਹਨ), ਪਰ 

ਅਿੇਹਾ ਬੂੰਦਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ ॥੧॥

2085 51 Twkuru srby 
smwxw]

Thaakur Sarabae 

Samaanaa ||

Our Lord and Master is 

all-pervading 

everywhere.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਤੇ ਸਭ 

ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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2086 51 ikAw khau 
suxau suAwmI qUM 
vf purKu 
sujwxw]1]rhwau]

Kiaa Keho Suno 

Suaamee Thoon 

Vadd Purakh 

Sujaanaa ||1|| 

Rehaao ||

What should I say, and 

what should I hear? O 

my Lord and Master, 

You are Great, All-

powerful and All-

knowing. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, (ਹੇ ਸੁਆਮੀ! 
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੀ ਬਾਬਤ) ਮੈਂ 
(ਹੋਰ ਕੀਹ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੀਹ 

ਸੁਣਾਂ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2087 51 mwn AiBmwn 
mMDy so syvku 
nwhI]

(mMDy)iv`c Maan Abhimaan 

Mandhhae So 

Saevak Naahee ||

One who is influenced 

by praise and blame is 

not God's servant.

ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ (ਿਗਤ ਵਲੋਂ 
ਜਮਲਦੇ) ਆਦਰ ਿਾਂ ਜਨਰਾਦਰੀ 
(ਦੇ ਅਜਹਸਾਸ) ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਅਸਲ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ (ਅਖਵਾ 
ਸਕਦਾ)।

2088 51 qq smdrsI 
sMqhu koeI koit 
mMDwhI]2]

(q`q) S`uD bRhm[ 
(smdrsI) smidRStI[ 
(mMDwhI) iv`c

Thath 

Samadharasee 

Santhahu Koee 

Kott 

Mandhhaahee 

||2||

One who sees the 

essence of reality with 

impartial vision, O 

Saints, is very rare-one 

among millions. ||2||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸਭ ਥਾਂ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮੂਲ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 

ਸਭ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ 
ਬੂੰਦਾ ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥
2089 51 khn khwvn  

iehu kIriq 
krlw]

(kIriq) vifAweI[ 
(krlw) rsqw

Kehan Kehaavan 

Eihu Keerath 

Karalaa ||

People talk on and on 

about Him; they 

consider this to be 

praise of God.

(ਜਗਆਨ ਆਜਦਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਜਨਰੀਆਂ) ਆਖਣੀਆਂ ਿਾਂ 
ਅਖਵਾਣੀਆਂ-ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ 

ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਭਾ ਖੱਟਣ ਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 477 Published: March 06/ 2014



2090 51 kQn khn qy 
mukqw gurmuiK 
koeI ivrlw]3]

Kathhan Kehan 

Thae Mukathaa 

Guramukh Koee 

Viralaa ||3||

But rare indeed is the 

Gurmukh, who is 

above this mere talk. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਹੋਇਆ 

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

(ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ 
ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ) ਆਖਣ ਤੋਂ 
ਆਜ਼ਾਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

2091 51 giq Aivgiq  
kCu ndir n 
AwieAw]

(giq) mukqI[ 
(Aivgiq) bygqI

Gath Avigath 

Kashh Nadhar N 

Aaeiaa ||

He is not concerned 

with deliverance or 

bondage.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਜਧਆਨ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਜਕ ਮੁਕਤੀ ਕੀਹ 

ਹੈ ਤੇ ਨਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੀਹ ਹੈ।

2092 51 sMqn kI ryxu  
nwnk dwnu 
pwieAw]4]26]
96]

Santhan Kee Raen 

Naanak Dhaan 

Paaeiaa 

||4||26||96||

Nanak has obtained 

the gift of the dust of 

the feet of the Saints. 

||4||26||96||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਦਾ) 
ਦਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਹੈ) 

॥੪॥੨੬॥੯੬॥
2093 51 isrIrwgu mhlw 

5 Gru 7]

Sireeraag Mehalaa 

5 Ghar 7 ||

Siree Raag, Fifth Mehl, 

Seventh House:

2094 51 qyrY BrosY ipAwry  
mY lwf 
lfwieAw]

Thaerai Bharosai 

Piaarae Mai Laadd 

Laddaaeiaa ||

Relying on Your 

Mercy, Dear Lord, I 

have indulged in 

sensual pleasures.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ)! ਤੇਰੇ 

ਜਪਆਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਡਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਜਦਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਦੱਤੇ 

ਹਨ।
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2095 51 BUlih cUkih 
bwirk qUM hir 
ipqw mwieAw]1]

Bhoolehi Chookehi 

Baarik Thoon Har 

Pithaa Maaeiaa 

||1||

Like a foolish child, I 

have made mistakes. 

O Lord, You are my 

Father and Mother. 

||1||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਕ) ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ 
ਮਾਂ ਜਪਉ ਹੈਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱ ਲਾਂ ਤੇ 

ਉਕਾਈਆਂ ਕਜਰਆ ਹੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

2096 51 suhylw khnu 
khwvnu]

(suhylw) sOKw Suhaelaa Kehan 

Kehaavan ||

It is easy to speak and 

talk,

(ਇਹ) ਆਖਣਾ ਅਖਵਾਣਾ ਸੌਖਾ 
ਹੈ (ਜਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੂੰਨਦੇ 

ਹਾਂ)
2097 51 qyrw ibKmu 

Bwvnu]1]rhwau]
(Bwvnu) Bwxw mMnxw Thaeraa Bikham 

Bhaavan ||1|| 

Rehaao ||

But it is difficult to 

accept Your Will. 

||1||Pause||

(ਪਰ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ 
ਮੂੰਨਣਾ (ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨਾ) ਔਖਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
2098 51 hau mwxu qwxu 

krau qyrw hau 
jwnau Awpw]

(Awpw) Awpxw Ho Maan Thaan 

Karo Thaeraa Ho 

Jaano Aapaa ||

I stand tall; You are my 

Strength. I know that 

You are mine.

(ਹੇ ਪਿਭੂ)! ਮੈਂ ਤੇਰਾ (ਹੀ) ਮਾਣ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੈ 

ਜਕ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਤੇ ਹੈਂ), ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ (ਹੀ) ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 
ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਆਪਣਾ ਹੈਂ।

2099 51 sB hI miD  
sBih qy bwhir  
bymuhqwj 
bwpw]2]

miD:polw bolo[(miD) 
iv`c[ (bymuhqwj) 
ADIngI rihq[ bw-hir

Sabh Hee Madhh 

Sabhehi Thae 

Baahar 

Baemuhathaaj 

Baapaa ||2||

Inside of all, and 

outside of all, You are 

our Self-sufficient 

Father. ||2||

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੀ ਹੈਂ 
(ਜਨਰਲੇਪ ਭੀ ਹੈਂ) ॥੨॥
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2100 51 ipqw hau jwnau 
nwhI qyrI kvn 
jugqw]

Pithaa Ho Jaano 

Naahee Thaeree 

Kavan Jugathaa ||

O Father, I do not 

know-how can I know 

Your Way?

ਹੇ ਜਪਤਾ-ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਜਕ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕੇਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

2101 52 bMDn mukqu sMqhu  
myrI rwKY 
mmqw]3]

Bandhhan Mukath 

Santhahu Maeree 

Raakhai 

Mamathaa ||3||

He frees us from 

bondage, O Saints, 

and saves us from 

possessiveness. ||3||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਪਤਾ-ਪਿਭੂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥

2102 52 Bey ikrpwl 
Twkur rihE 
Awvx jwxw]

Bheae Kirapaal 

Thaakur Rehiou 

Aavan Jaanaa ||

Becoming Merciful, 

my Lord and Master 

has ended my comings 

and goings in 

reincarnation.

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2103 52 gur imil nwnk  
pwrbRhmu 
pCwxw]4]27]9
7]

Gur Mil Naanak 

Paarabreham 

Pashhaanaa 

||4||27||97||

Meeting with the 

Guru, Nanak has 

recognized the 

Supreme Lord God. 

||4||27||97||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੭॥੯੭॥{51-

52}

2104 52 isrIrwgu mhlw 
5 Gru 1]

Sireeraag Mehalaa 

5 Ghar 1 ||

Siree Raag, Fifth Mehl, 

First House:
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2105 52 sMq jnw imil 
BweIAw kitAVw 
jmkwlu]

k`it-AVw Santh Janaa Mil 

Bhaaeeaa 

Kattiarraa 

Jamakaal ||

Meeting with the 

humble beings, O 

Siblings of Destiny, the 

Messenger of Death is 

conquered.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ 
ਖ਼ਤਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2106 52 scw swihbu min 
vuTw hoAw Ksmu 
dieAwlu]

(vu`Tw) visAw Sachaa Saahib 

Man Vuthaa Hoaa 

Khasam Dhaeiaal 

||

The True Lord and 

Master has come to 

dwell within my mind; 

my Lord and Master 

has become Merciful.

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਉਸ ਉਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

2107 52 pUrw siqguru 
ByitAw ibnisAw 
sBu jMjwlu]1]

Pooraa Sathigur 

Bhaettiaa Binasiaa 

Sabh Janjaal ||1||

Meeting with the 

Perfect True Guru, all 

my worldly 

entanglements have 

ended. ||1||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦਾ ਿਾਲ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

2108 52 myry siqgurw hau  
quDu ivthu 
kurbwxu]

Maerae 

Sathiguraa Ho 

Thudhh Vittahu 

Kurabaan ||

O my True Guru, I am 

a sacrifice to You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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2109 52 qyry drsn kau 
bilhwrxY quis 
idqw AMimRq 
nwmu]1]rhwau]

(quis) pRsMn Thaerae Dharasan 

Ko Balihaaranai 

Thus Dhithaa 

Anmrith Naam 

||1|| Rehaao ||

I am a sacrifice to the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. By the 

Pleasure of Your Will, 

You have blessed me 

with the Ambrosial 

Naam, the Name of 

the Lord. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2110 52 ijn qUM syivAw 
Bwau kir syeI 
purK sujwn]

Jin Thoon Saeviaa 

Bhaao Kar Saeee 

Purakh Sujaan ||

Those who have 

served You with love 

are truly wise.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਜਸਆਣ ੇਮਨੱੁਖ ਹਨ।

2111 52 iqnw ipCY CutIAY  
ijn AMdir nwmu 
inDwnu]

ip`CY[ Cu`tIAY Thinaa Pishhai 

Shhutteeai Jin 

Andhar Naam 

Nidhhaan ||

Those who have the 

Treasure of the Naam 

within emancipate 

others as well as 

themselves.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਤੇਰਾ) 
ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

2112 52 gur jyvfu dwqw  
ko nhI ijin 
idqw Awqm 
dwnu]2]

Gur Jaevadd 

Dhaathaa Ko 

Nehee Jin Dhithaa 

Aatham Dhaan 

||2||

There is no other Giver 

as great as the Guru, 

who has given the gift 

of the soul. ||2||

(ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਿੇਡਾ 
ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਦਾਤ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੨॥
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2113 52 Awey sy prvwxu 
hih ijn guru 
imilAw suBwie]

h-ih: hhY n aucwro Aaeae Sae 

Paravaan Hehi Jin 

Gur Miliaa 

Subhaae ||

Blessed and acclaimed 

is the coming of those 

who have met the 

Guru with loving faith.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਏ ਉਹੀ ਕਬੂਲ 

ਹਨ।

2114 52 scy syqI riqAw  
drgh bYsxu 
jwie]

Sachae Saethee 

Rathiaa Dharageh 

Baisan Jaae ||

Attuned to the True 

One, you shall obtain a 

place of honor in the 

Court of the Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਨਾਲ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨਾਲ 

ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਬੈਠਣ ਨੂੂੰ  ਥਾਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
2115 52 krqy hiQ 

vifAweIAw  
pUrib iliKAw 
pwie]3]

Karathae Hathh 

Vaddiaaeeaa 

Poorab Likhiaa 

Paae ||3||

Greatness is in the 

Hands of the Creator; 

it is obtained by pre-

ordained destiny. 

||3||

(ਪਰ ਇਹ ਸਭ) ਵਜਡਆਈਆਂ 

ਕਰਤਾਰ ਦੇ (ਆਪਣ)ੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਹਨ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ 

ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਜਹਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਕੀਤੀ ਨੇਕ 

ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

2116 52 scu krqw scu 
krxhwru scu 
swihbu scu tyk]

Sach Karathaa 

Sach Karanehaar 

Sach Saahib Sach 

Ttaek ||

True is the Creator, 

True is the Doer. True 

is our Lord and 

Master, and True is His 

Support.

ਿਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਿ ੋਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਸਭ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
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2117 52 sco scu vKwxIAY  
sco buiD ibbyk]

Sacho Sach 

Vakhaaneeai 

Sacho Budhh 

Bibaek ||

So speak the Truest of 

the True. Through the 

True One, an intuitive 

and discerning mind is 

obtained.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹੀ 
(ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
2118 52 srb inrMqir 

riv rihAw jip 
nwnk jIvY 
eyk]4]28]98]

(inrMqir) AMdr[ 
(riv) ivAwpk

Sarab Niranthar 

Rav Rehiaa Jap 

Naanak Jeevai 

Eaek 

||4||28||98||

Nanak lives by 

chanting and 

meditating on the 

One, who is pervading 

within and contained 

amongst all. 

||4||28||98||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਇਕ ਪਿਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੮॥੯੮॥

2119 52 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

2120 52 guru prmysuru 
pUjIAY min qin 
lwie ipAwru]

Gur Paramaesur 

Poojeeai Man 

Than Laae Piaar ||

Worship the Guru, the 

Transcendent Lord, 

with your mind and 

body attuned to love.

ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ 

(ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣ)ੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਪਆਰ 

ਬਣਾ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਦਰ ਦੀ ਥਾਂ 
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2121 52 siqguru dwqw 
jIA kw sBsY 
dyie ADwru]

Sathigur Dhaathaa 

Jeea Kaa Sabhasai 

Dhaee Adhhaar ||

The True Guru is the 

Giver of the soul; He 

gives Support to all.

ਗੁਰੂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ) ਹਰੇਕ (ਸਰਨ 

ਆਏ) ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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2122 52 siqgur bcn 
kmwvxy scw eyhu 
vIcwru]

Sathigur Bachan 

Kamaavanae 

Sachaa Eaehu 

Veechaar ||

Act according to the 

Instructions of the 

True Guru; this is the 

true philosophy.

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇਹੀ ਅਕਲ ਹੈ, 

ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਿਾਣ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੀਵਨ ਘਜੜਆ ਿਾਏ)।

2123 52 ibnu swDUsMgiq 
riqAw mwieAw 
mohu sBu Cwru]1]

(Cwru) suAwh Bin Saadhhoo 

Sangath Rathiaa 

Maaeiaa Mohu 

Sabh Shhaar ||1||

Without being attuned 

to the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, all attachment to 

Maya is just dust. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਪਆਰ 

ਪਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਹ) ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ (ਿੋ) ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਜਵਅਰਥ ਹੈ (ਿੀਵ ਉੱਤੇ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥
2124 52 myry swjn hir 

hir nwmu smwil]

Maerae Saajan 

Har Har Naam 

Samaal ||

O my friend, reflect 

upon the Name of the 

Lord, Har, Har

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ (ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ)।

2125 52 swDUsMgiq min 
vsY pUrn hovY 
Gwl]1]rhwau]

(Gwl) imhnq Saadhhoo Sangath 

Man Vasai Pooran 

Hovai Ghaal ||1|| 

Rehaao ||

. In the Saadh Sangat, 

He dwells within the 

mind, and one's works 

are brought to perfect 

fruition. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰ ਜਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਮਹਨਤ 

ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

2126 52 guru smrQu 
Apwru guru  
vfBwgI drsnu 
hoie]

smr`Qu Gur Samarathh 

Apaar Gur 

Vaddabhaagee 

Dharasan Hoe ||

The Guru is All-

powerful, the Guru is 

Infinite. By great good 

fortune, the Blessed 

Vision of His Darshan 

is obtained.

ਗੁਰੂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੇਅੂੰ ਤ (ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ) 
ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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2127 52 guru Agocru 
inrmlw gur 
jyvfu Avru n 
koie]

Gur Agochar 

Niramalaa Gur 

Jaevadd Avar N 

Koe ||

The Guru is 

Imperceptible, 

Immaculate and Pure. 

There is no other as 

great as the Guru.

ਗੁਰੂ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਿੋ) 
ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਿੇਡਾ ਵੱਡਾ (ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ 

ਵਾਲਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2128 52 guru krqw guru 
krxhwru gurmuiK 
scI soie]

Gur Karathaa Gur 

Karanehaar 

Guramukh Sachee 

Soe ||

The Guru is the 

Creator, the Guru is 

the Doer. The 

Gurmukh obtains true 

glory.

ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ, 

ਗੁਰੂ (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੈ ਿ)ੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

2129 52 gur qy bwhir 
ikCu nhI guru 
kIqw loVy su 
hoie]2]

bw-hir: hwhw mukqw. 
rwry ishwrI lwau

Gur Thae Baahar 

Kishh Nehee Gur 

Keethaa Lorrae S 

Hoe ||2||

Nothing is beyond the 

Guru; whatever He 

wishes comes to pass. 

||2||

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਿ ੋ

ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 

ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

2130 52 guru qIrQu guru 
pwrjwqu guru  
mnsw pUrxhwru]

(pwrjwqu)klpibRC Gur Theerathh 

Gur Paarajaath 

Gur Manasaa 

Pooranehaar ||

The Guru is the Sacred 

Shrine of Pilgrimage, 

the Guru is the Wish-

fulfilling Elysian Tree.

ਗੁਰੂ (ਹੀ ਅਸਲ) ਤੀਰਥ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ (ਹੀ) ਪਾਰਿਾਤ ਰੱੁਖ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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2131 52 guru dwqw hir 
nwmu dyie auDrY 
sBu sMswru]

Gur Dhaathaa Har 

Naam Dhaee 

Oudhharai Sabh 

Sansaar ||

The Guru is the 

Fulfiller of the desires 

of the mind. The Guru 

is the Giver of the 

Name of the Lord, by 

which all the world is 

saved.

ਗੁਰੂ ਹੀ (ਉਹ) ਦਾਤਾ ਹੈ (ਿੋ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਦਾ ਹੈ।

2132 52 guru smrQu guru 
inrMkwru guru  
aUcw Agm 
Apwru]

smr`Qu[A-gm: polw bolo Gur Samarathh 

Gur Nirankaar Gur 

Oochaa Agam 

Apaar ||

The Guru is All-

powerful, the Guru is 

Formless; the Guru is 

Lofty, Inaccessible and 

Infinite.

ਗੁਰੂ (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੈ ਿ)ੋ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਰੂਪ 

ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਿ ੋ

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।
2133 52 gur kI mihmw 

Agm hY ikAw 
kQY kQnhwru]3]

Gur Kee Mehimaa 

Agam Hai Kiaa 

Kathhae 

Kathhanehaar 

||3||

The Praise of the Guru 

is so sublime-what can 

any speaker say? ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਤਕ 

(ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਭੀ 
(ਜਸਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਆਣਾ) ਜਬਆਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੩॥

2134 52 ijqVy Pl min 
bwCIAih iqqVy 
siqgur pwis]

Jitharrae Fal Man 

Baashheeahi 

Thitharrae 

Sathigur Paas ||

All the rewards which 

the mind desires are 

with the True Guru.

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਨ 

ਜਵਚ ਇੱਛਾ ਜਵਚ ਧਾਰੀਏ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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2135 52 pUrib ilKy pwvxy  
swcu nwmu dy 
rwis]

Poorab Likhae 

Paavanae Saach 

Naam Dhae Raas 

||

One whose destiny is 

so pre-ordained, 

obtains the Wealth of 

the True Name.

ਪਜਹਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਕੀਤੀ ਨੇਕ 

ਕਮਾਈ ਦੇ ਜਲਖੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

2136 52 siqgur srxI 
AwieAW bwhuiV 
nhI ibnwsu]

(ibnwsu) nws, jnm 
mrn

Sathigur Saranee 

Aaeiaaan Baahurr 

Nehee Binaas ||

Entering the Sanctuary 

of the True Guru, you 

shall never die again.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪਈਏ, 

ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਮਲੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾਸ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

2137 52 hir nwnk kdy n 
ivsrau eyhu jIau 
ipMfu qyrw 
swsu]4]29]99
]

ivs-rau: polw bolo Har Naanak 

Kadhae N Visaro 

Eaehu Jeeo Pindd 

Thaeraa Saas 

||4||29||99||

Nanak: may I never 

forget You, Lord. This 

soul, body and breath 

are Yours. 

||4||29||99||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਹਰੀ! 
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਨਾਹ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ 

ਜਿੂੰ ਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ 

(ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ) ਸਾਹ 

ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੪॥੨੯॥੯੯॥

2138 52 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

2139 52 sMq jnhu suix 
BweIho CUtnu swcY 
nwie]

Santh Janahu Sun 

Bhaaeeho 

Shhoottan Saachai 

Naae ||

O Saints, O Siblings of 

Destiny, listen: release 

comes only through 

the True Name.

ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! 

(ਜਧਆਨ ਨਾਲ) ਸੁਣੋ। ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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2140 52 gur ky crx 
sryvxy qIrQ 
hir kw nwau]

(sryvxy) pUjxy Gur Kae Charan 

Saraevanae 

Theerathh Har Kaa 

Naao ||

Worship the Feet of 

the Guru. Let the 

Name of the Lord be 

your sacred shrine of 

pilgrimage.

(ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਪੂਿਣ ੇ(ਭਾਵ, ਹਉਮੈ ਜਤਆਗ 

ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਮਲ ਪੈਣਾ, 
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਿਪਣਾ) 
ਹੀ (ਸਾਰੇ) ਤੀਰਥਾਂ (ਦਾ 
ਤੀਰਥ) ਹੈ।

2141 52 AwgY drgih 
mMnIAih imlY 
inQwvy Qwau]1]

Aagai Dharagehi 

Manneeahi Milai 

Nithhaavae 

Thhaao ||1||

Hereafter, you shall be 

honored in the Court 

of the Lord; there, 

even the homeless 

find a home. ||1||

(ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਿੀਵ) ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਜਕਤੇ ਭੀ ਆਸਰਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਆਸਰਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

2142 53 BweI ry swcI 
siqgur syv]

Bhaaee Rae 

Saachee Sathigur 

Saev ||

O Siblings of Destiny, 

service to the True 

Guru alone is True.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ 

ਿਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

2143 53 siqgur quTY 
pweIAY pUrn 
AlK 
AByv]1]rhwau]

qu`TY, A-lK: polw bolo Sathigur Thuthai 

Paaeeai Pooran 

Alakh Abhaev 

||1|| Rehaao ||

When the True Guru is 

pleased, we obtain the 

Perfect, Unseen, 

Unknowable Lord. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੇ ਗੁਰੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ 

ਪਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ ਿ ੋਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 

ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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2144 53 siqgur ivthu 
vwirAw ijin 
idqw scu nwau]

Sathigur Vittahu 

Vaariaa Jin 

Dhithaa Sach Naao 

||

I am a sacrifice to the 

True Guru, who has 

bestowed the True 

Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

2145 53 An idnu scu 
slwhxw scy ky 
gux gwau]

Anadhin Sach 

Salaahanaa 

Sachae Kae Gun 

Gaao ||

Night and day, I praise 

the True One; I sing 

the Glorious Praises of 

the True One.

(ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

2146 53 scu Kwxw scu 
pYn@xw scy scw 
nwau]2]

Sach Khaanaa 

Sach Painanaa 

Sachae Sachaa 

Naao ||2||

True is the food, and 

true are the clothes, of 

those who chant the 

True Name of the True 

One. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਹੁਣ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ (ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ) ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ (ਮੇਰੀ) ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ 

(ਆਦਰ-ਸਜਤਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ), (ਹੁਣ ਮੈਂ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ (ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਿਪਦਾ ਹਾਂ) ॥੨॥

2147 53 swis igrwis n 
ivsrY sPlu 
mUriq guru Awip]

Saas Giraas N 

Visarai Safal 

Moorath Gur Aap 

||

With each breath and 

morsel of food, do not 

forget the Guru, the 

Embodiment of 

Fulfillment.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ 

ਹੈ ਿ ੋਸਾਰੇ ਿਲ ਦੇਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹਰੇਕ) ਸਾਹ ਨਾਲ 

(ਹਰੇਕ) ਜਗਰਾਹੀ ਨਾਲ (ਕਦੇ 

ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ।
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2148 53 gur jyvfu Avru 
n idseI AwT 
phr iqsu jwip]

idseI: imlvW polw bolo Gur Jaevadd Avar 

N Dhisee Aath 

Pehar This Jaap ||

None is seen to be as 

great as the Guru. 

Meditate on Him 

twenty-four hours a 

day.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ (ਦਾਤਾ) ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ, ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਉਸ (ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ ) ਚੇਤੇ ਰੱਖ।

2149 53 ndir kry qw 
pweIAY scu nwmu 
guxqwis]3]

Nadhar Karae 

Thaa Paaeeai Sach 

Naam Gunathaas 

||3||

As He casts His Glance 

of Grace, we obtain 

the True Name, the 

Treasure of 

Excellence. ||3||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

2150 53 guru prmysru eyku 
hY sB mih 
rihAw smwie]

Gur Paramaesar 

Eaek Hai Sabh 

Mehi Rehiaa 

Samaae ||

The Guru and the 

Transcendent Lord are 

one and the same, 

pervading and 

permeating amongst 

all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੈ।

2151 53 ijn kau pUrib 
iliKAw syeI 
nwmu iDAwie]

Jin Ko Poorab 

Likhiaa Saeee 

Naam Dhhiaae ||

Those who have such 

pre-ordained destiny, 

meditate on the Naam.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਬਲੇ 

ਿਨਮ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉੱਘੜਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ (ਇਹ ਸਰਧਾ 
ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ)।
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2152 53 nwnk gur 
srxwgqI mrY n 
AwvY 
jwie]4]30]10
0]

Naanak Gur 

Saranaagathee 

Marai N Aavai 

Jaae 

||4||30||100||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the Guru, 

who does not die, or 

come and go in 

reincarnation. 

||4||30||100||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, 
ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 
॥੪॥੩੦॥੧੦੦॥

2153 53 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

2154 53 isrIrwgu mhlw 
1 Gru 1 
AstpdIAw]

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI nhIN lwauxI

Sireeraag Mehalaa 

1 Ghar 1 

Asattapadheeaa ||

Siree Raag, First Mehl, 

First House, 

Ashtapadees:

2155 53 AwiK AwiK mnu 
vwvxw ijau ijau 
jwpY vwie]

prm ipAwry nwm jI nUM 
AwiK muK duAwrw AwiK 
AwiK ky mnu nUM (vwvxw) 
vrjxw krIey

Aakh Aakh Man 

Vaavanaa Jio Jio 

Jaapai Vaae ||

I speak and chant His 

Praises, vibrating the 

instrument of my 

mind. The more I 

know Him, the more I 

vibrate it.

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣ) ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ (ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਇਹ ਸਮਝ ਭੀ 
ਆਉਂਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣ) ਜਬਆਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਖਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ।
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2156 53 ijs no vwie 
suxweIAY so kyvfu  
ikqu Qwie]

Jis No Vaae 

Sunaaeeai So 

Kaevadd Kith 

Thhaae ||

The One, unto whom 

we vibrate and sing-

how great is He, and 

where is His Place?

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ 

ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
ਜਕ) ਉਹ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਕਸ 

ਥਾਂ ਤੇ (ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਦਾ) ਹੈ।

2157 53 AwKx vwly jyqVy  
siB AwiK rhy  
ilv lwie]1]

Aakhan Vaalae 

Jaetharrae Sabh 

Aakh Rehae Liv 

Laae ||1||

Those who speak of 

Him and praise Him-

they all continue 

speaking of Him with 

love. ||1||

ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਬਆਨ ਕਰਦੇ ਥੱਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਦੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

2158 53 bwbw Alhu Agm 
Apwru]

A`lhu[ A-gm: polw bolo Baabaa Alahu 

Agam Apaar ||

O Baba, the Lord Allah 

is Inaccessible and 

Infinite.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 
ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

2159 53 pwkI nweI pwk 
Qwie scw 
prvidgwru]1]r
hwau]

(nweI) mihmw[ nweI: 
nMny pYr hlMq nhIN 
lwauxw Bwv nMnw Bwrw 
nhIN krnw[ p`wkI[ 
pr-vid-gwru

Paakee Naaee 

Paak Thhaae 

Sachaa 

Paravadhigaar 

||1|| Rehaao ||

Sacred is His Name, 

and Sacred is His 

Place. He is the True 

Cherisher. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਪਜਵਤਿ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਜਵਤਿ ਅਸਥਾਨ ਤੇ (ਸੋਭ 

ਜਰਹਾ) ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ) ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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2160 53 qyrw hukmu n 
jwpI kyqVw  
iliK n jwxY 
koie]

ky~qVw Thaeraa Hukam N 

Jaapee Kaetharraa 

Likh N Jaanai Koe 

||

The extent of Your 

Command cannot be 

seen; no one knows 

how to write it.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਕ ਤੇਰਾ 
ਹੁਕਮ ਜਕਤਨਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਭੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

2161 53 jy sau swier 
mylIAih iqlu n 
pujwvih roie]

Jae So Saaeir 

Maeleeahi Thil N 

Pujaavehi Roe ||

Even if a hundred 

poets met together, 

they could not 

describe even a tiny 

bit of it.

ਿ ੇਸੌ ਕਵੀ ਭੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ 

ਿਾਣ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ ਜਬਆਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਅਰਥ ਿਤਨ ਕਰ 

ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਤਲ 

ਮਾਤਿ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦੇ।

2162 53 kImiq iknY n 
pweIAw siB 
suix suix AwKih 
soie]2]

Keemath Kinai N 

Paaeeaa Sabh Sun 

Sun Aakhehi Soe 

||2||

No one has found 

Your Value; they all 

merely write what 

they have heard again 

and again. ||2||

ਜਕਸੇ ਭੀ ਿੀਵ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਬਾਬਤ (ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ) ਸੁਣ ਸੁਣ 

ਕੇ ਹੀ ਆਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

2163 53 pIr pYkwmr 
swlk swdk  
suhdy Aauru 
shId]

(swlk) igAwnvwn[ 
(swdk) isdk vwly 
syvk[ (suhdy) gRIb

Peer Paikaamar 

Saalak Saadhak 

Suhadhae Aour 

Seheedh ||

The Pirs, the Prophets, 

the spiritual teachers, 

the faithful, the 

innocents and the 

martyrs,

(ਦੁਨੀਆ ਤੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਪੀਰ 

ਪੈਗ਼ੂੰ ਬਰ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ,

2164 53 syK mswiek 
kwjI mulw dir 
drvys rsId]

(mswiek) imhnq krn 
vwly[ (rsId) phuMcy 
hoey[ mu`lW

Saekh Masaaeik 

Kaajee Mulaa 

Dhar Dharavaes 

Raseedh ||

The Shaikhs, the 

mystics, the Qazis, the 

Mullahs and the 

Dervishes at His Door

ਅਨੇਕਾਂ, ਸ਼ੇਖ਼, ਕਾਜ਼ੀ, ਮੱੁਲਾਂ ਅਤੇ 

ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚੇ ਹੋਏ 

ਦਰਵੇਸ਼ ਆਏ।
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2165 53 brkiq iqn kau 
AglI pVdy 
rhin drUd]3]

drUd snmuK pRym 
bynqIAW dy sbd pV@ny[ 
br-kiq

Barakath Thin Ko 

Agalee Parradhae 

Rehan Dharoodh 

||3||

-they are blessed all 

the more as they 

continue reading their 

prayers in praise to 

Him. ||3||

(ਜਕਸੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਨ ਲੱਭਾ, ਹਾਂ ਜਸਰਫ਼) 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਬਰਕਜਤ 

ਜਮਲੀ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਾਗ 

ਿਾਗੇ) ਿੋ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਦੁਆ 

(ਅਰਜ਼ੋਈ) ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
2166 53 puiC n swjy puiC 

n Fwhy puiC n 
dyvY lyie]

Pushh N Saajae 

Pushh N Dtaahae 

Pushh N Dhaevai 

Laee ||

He seeks no advice 

when He builds; He 

seeks no advice when 

He destroys. He seeks 

no advice while giving 

or taking.

ਪਿਭੂ ਇਹ ਿਗਤ ਨਾਹ ਜਕਸੇ 

ਪਾਸੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹ ਹੀ ਪੱੁਛ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ ਜਕਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਿੂੰ ਦ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ ਨਾਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

2167 53 AwpxI kudriq 
Awpy jwxY Awpy 
krxu kryie]

Aapanee 

Kudharath Aapae 

Jaanai Aapae 

Karan Karaee ||

He alone knows His 

Creative Power; He 

Himself does all deeds.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਜਤ 

ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਇਹ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ।

2168 53 sBnw vyKY ndir 
kir jY BwvY qY 
dyie]4]

Sabhanaa Vaekhai 

Nadhar Kar Jai 

Bhaavai Thai 

Dhaee ||4||

He beholds all in His 

Vision. He gives to 

those with whom He is 

pleased. ||4||

ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਕਦਰ) ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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2169 53 Qwvw nwv n 
jwxIAih nwvw  
kyvfu nwau]

sB dy vsx dy (Qwvw) 
AsQwn vwihgurU jI dy 
(nwv) nwm nhIN jwxIdy 
ikqny ku hn[ XQw:qyry 
nwm Anykw. rUp AnMqw; 
khxu n jwhI. qyry gux 
kyqy] pwpIAW nMU qwrn 
leI (nwvw) nOkw rUp 
nwau nwm jI ik`fy ku 
v`fy hn? Qwvw: ibMdI n 
lwau

Thhaavaa Naav N 

Jaaneeahi Naavaa 

Kaevadd Naao ||

His Place and His 

Name are not known, 

no one knows how 

great is His Name.

(ਬੇਅੂੰ ਤ ਪੁਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ 

ਆਜਦਕ ਹਨ। ਇਤਨੀ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਕ) ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 

(ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਨਾਮ ਿਾਣੇ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੇ। ਬੇਅੂੰ ਤ ਨਾਮਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸਲ ਵਡੱਪਣ 

ਨੂੂੰ  ਜਬਆਨ ਕਰ ਸਕੇ?-ਇਹ 

ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।

2170 53 ijQY vsY myrw 
pwiqswhu so kyvfu 
hY Qwau]

Jithhai Vasai 

Maeraa 

Paathisaahu So 

Kaevadd Hai 

Thhaao ||

How great is that 

place where my 

Sovereign Lord dwells?

ਇਹ ਭੀ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਜਕ ਜਿੱਥੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਥਾਂ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।

2171 53 AMbiV koie n 
skeI hau iks 
no puCix jwau]5]

Anbarr Koe N 

Sakee Ho Kis No 

Pushhan Jaao 

||5||

No one can reach it; 

whom shall I go and 

ask? ||5||

ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਭੀ ਇਹ ਪੱੁਛ ਪੱੁਛੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸਹੀ 
ਸਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇ) ॥੫॥
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2172 53 vrnw vrn n 
BwvnI jy iksY 
vfw kryie]

kry-ie Varanaa Varan N 

Bhaavanee Jae 

Kisai Vaddaa 

Karaee ||

One class of people 

does not like the 

other, when one has 

been made great.

(ਇਹ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਿਲਾਣੀ ਉੱਚੀ ਿਾਂ ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ 

ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ ਤੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਜਕਸੇ ਇੱਕ 

ਿਾਜਤ ਨੂੂੰ  ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

2173 53 vfy hiQ 
vifAweIAw jY 
BwvY qY dyie]

Vaddae Hathh 

Vaddiaaeeaa Jai 

Bhaavai Thai 

Dhaee ||

Greatness is only in 

His Great Hands; He 

gives to those with 

whom He is pleased.

ਸਭ ਵਜਡਆਈਆਂ ਵੱਡੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਜਵਚ ਹਨ। ਿੇਹੜਾ 
ਿੀਵ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

2174 53 hukim svwry 
AwpxY csw n 
iFl kryie]6]

Hukam Savaarae 

Aapanai Chasaa N 

Dtil Karaee ||6||

By the Hukam of His 

Command, He Himself 

regenerates, without a 

moment's delay. ||6||

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਉਹ 

ਿੀਵ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਵਾਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਜਢੱਲ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੬॥

2175 53 sBu ko AwKY bhuqu 
bhuqu lYxY kY 
vIcwir]

Sabh Ko Aakhai 

Bahuth Bahuth 

Lainai Kai 

Veechaar ||

Everyone cries out, 

""More! More!"", with 

the idea of receiving.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ 

ਜਖ਼ਆਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਬਹੁਤੀ ਮੂੰਗ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ।

2176 53 kyvfu dwqw 
AwKIAY dy kY 
rihAw sumwir]

Kaevadd Dhaathaa 

Aakheeai Dhae Kai 

Rehiaa Sumaar ||

How great should we 

call the Giver? His 

Gifts are beyond 

estimation.

ਇਹ ਦੱਜਸਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਤਨਾ 
ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਜਗਣਤੀ 
ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ।
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2177 53 nwnk qoit n 
AwveI qyry jugh 
jugh 
BMfwr]7]1]

ju`gh ju`gh Naanak Thott N 

Aavee Thaerae 

Jugeh Jugeh 

Bhanddaar 

||7||1||

O Nanak, there is no 

deficiency; Your 

Storehouses are filled 

to overflowing, age 

after age. ||7||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਤੇਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਕਦੇ 

ਭੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ 
॥੭॥੧॥

2178 53 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl:

2179 53 sBy kMq mhylIAw  
sglIAw krih 
sIgwru]

Sabhae Kanth 

Mehaeleeaa 

Sagaleeaa Karehi 

Seegaar ||

All are brides of the 

Husband Lord; all 

decorate themselves 

for Him.

ਸਾਰੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਪਿਭੂ-
ਖਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ 

ਹੀ (ਉਸ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,

2180 54 gxq gxwvix 
AweIAw sUhw vysu 
ivkwru]

Ganath Ganaavan 

Aaeeaa Soohaa 

Vaes Vikaar ||

But when the time 

comes to settle their 

accounts, their red 

robes are corrupt.

ਪਰ ਿੇਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਦਾ ਜਵਖਾਵਾ-ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂੜਹਾ ਲਾਲ 

ਪਜਹਰਾਵਾ (ਭੀ) ਜਵਕਾਰ (ਹੀ) 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

2181 54 pwKMif pRymu n 
pweIAY Kotw pwju 
KuAwru]1]

Paakhandd Praem 

N Paaeeai Khottaa 

Paaj Khuaar ||1||

His Love is not 

obtained through 

hypocrisy. Her false 

coverings bring only 

ruin. ||1||

ਜਕਉਂਜਕ ਜਵਖਾਵਾ ਕੀਜਤਆਂ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, 
(ਅੂੰਦਰ ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ 

ਪਿੇਮ ਦਾ ਜਵਖਾਵਾ ਹੋਵੇ) ਇਹ 

ਖੋਟਾ ਜਵਖਾਵਾ ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

2182 54 hir jIau ieau 
ipru rwvY nwir]

Har Jeeo Eio Pir 

Raavai Naar ||

In this way, the Dear 

Husband Lord ravishes 

and enjoys His bride.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਇਹ ਸਰਧਾ 
ਧਾਜਰਆਂ ??? ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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2183 54 quDu Bwvin 
sohwgxI ApxI 
ikrpw lYih 
svwir]1]rhwau]

Thudhh Bhaavan 

Sohaaganee 

Apanee Kirapaa 

Laihi Savaar ||1|| 

Rehaao ||

The happy soul-bride 

is pleasing to You, 

Lord; by Your Grace, 

You adorn her. 

||1||Pause||

ਉਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਸੁਹਾਗ-

ਭਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਸੁਚੱਿੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2184 54 gur sbdI 
sIgwrIAw qnu 
mnu ipr kY pwis]

Gur Sabadhee 

Seegaareeaa Than 

Man Pir Kai Paas ||

She is decorated with 

the Word of the 

Guru's Shabad; her 

mind and body belong 

to her Husband Lord.

ਪਰ ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਲਾਂਭ ੇ

ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ),

2185 54 duie kr joiV  
KVI qkY scu khY 
Ardwis]

(q`kY) dyKdI hY[ KV@I Dhue Kar Jorr 

Kharree Thakai 

Sach Kehai 

Aradhaas ||

With her palms 

pressed together, she 

stands, waiting on 

Him, and offers her 

True prayers to Him.

ਿੇਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ 
ਸਰਧਾ ਨਾਲ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੀ) ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਿੇਹੜੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਯਾਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ,
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2186 54 lwil rqI sc BY 
vsI Bwie rqI 
rMig rwis]2]

Laal Rathee Sach 

Bhai Vasee Bhaae 

Rathee Rang Raas 

||2||

Dyed in the deep 

crimson of the Love of 

her Darling Lord, she 

dwells in the Fear of 

the True One. Imbued 

with His Love, she is 

dyed in the color of 

His Love. ||2||

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤਮ (ਦੇ ਜਪਆਰ) 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰੱਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰਸੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

2187 54 ipRA kI cyrI 
kWFIAY lwlI 
mwnY nwau]

(l`wlI) dwsI[ ipRA: p 
mukqw, A`Dy rwry 
ishwrI, A mukqw bolo, 
ipRAw n bolo jI

Pria Kee Chaeree 

Kaandteeai Laalee 

Maanai Naao ||

She is said to be the 

hand-maiden of her 

Beloved Lord; His 

sweetheart surrenders 

to His Name.

ਿੇਹੜੀ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ) 
ਸੇਵਕਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਮੂੰਨਦੀ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ) ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ 
ਦਾਸੀ ਆਖੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

2188 54 swcI pRIiq n 
quteI swcy myil 
imlwau]

Saachee Preeth N 

Thuttee Saachae 

Mael Milaao ||

True Love is never 

broken; she is united 

in Union with the True 

One.

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ 

ਟੱੁਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਉਸ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
2189 54 sbid rqI mnu 

vyiDAw hau sd 
bilhwrY jwau]3]

Sabadh Rathee 

Man Vaedhhiaa 

Ho Sadh Balihaarai 

Jaao ||3||

Attuned to the Word 

of the Shabad, her 

mind is pierced 

through. I am forever 

a sacrifice to Him. 

||3||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਉਹ ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਿੋਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਮੈਂ ਅਿੇਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 500 Published: March 06/ 2014



2190 54 sw Dn rMf n 
bYseI jy siqgur 
mwih smwie]

Saa Dhhan Randd 

N Baisee Jae 

Sathigur Maahi 

Samaae ||

That bride, who is 

absorbed into the 

True Guru, shall never 

become a widow.

ਿ ੇਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ (ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ) ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖੇ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਰੂੰਡੀ (ਹੋ ਕੇ) ਨਹੀਂ 
ਬੈਠਦੀ (ਭਾਵ, ਖਸਮ ਸਾਈ ਂਦਾ 
ਹੱਥ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।)

2191 54 ipru rIswlU 
nauqno swcau  
mrY n jwie]

nau-qno Pir Reesaaloo 

Nouthano Saacho 

Marai N Jaae ||

Her Husband Lord is 

Beautiful; His Body is 

forever fresh and new. 

The True One does not 

die, and shall not go.

(ਜਿਰ ਉਹ) ਖਸਮ (ਭੀ ਐਸਾ ਹੈ 

ਿ)ੋ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਜਨਿੱਤ) ਨਵਾਂ (ਹੈ, 

ਿ)ੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
(ਹੈ, ਿ)ੋ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਹੈ।

2192 54 inq rvY sohwgxI  
swcI ndir 
rjwie]4]

Nith Ravai 

Sohaaganee 

Saachee Nadhar 

Rajaae ||4||

He continually enjoys 

His happy soul-bride; 

He casts His Gracious 

Glance of Truth upon 

her, and she abides in 

His Will. ||4||

ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ 
ਉਸ ਸੋਹਾਗਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

2193 54 swcu DVI Dn 
mwfIAY kwpVu 
pRym sIgwru]

mWfIAY Saach Dhharree 

Dhhan Maaddeeai 

Kaaparr Praem 

Seegaar ||

The bride braids her 

hair with Truth; her 

clothes are decorated 

with His Love.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ, 

ਮਾਨੋ, ਉਹ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ 

ਪੱਟੀਆਂ ਸੂੰਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਨੂੂੰ  (ਸੋਹਣਾ) ਕੱਪੜਾ ਤੇ 

(ਗਜਹਜਣਆਂ ਦਾ) ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ।
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2194 54 cMdnu cIiq 
vswieAw mMdru 
dsvwduAwru]

Chandhan Cheeth 

Vasaaeiaa 

Mandhar 

Dhasavaa Dhuaar 

||

Like the essence of 

sandalwood, He 

permeates her 

consciousness, and 

the Temple of the 

Tenth Gate is opened.

ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ (ਤੇ, ਇਹ, 

ਮਾਨੋ, ਉਸ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ) ਚੂੰਦਨ 

(ਦਾ ਜਟੱਕਾ ਲਾਇਆ) ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ 

(ਜਦਮਾਗ਼, ਜਚੱਤ-ਆਕਾਸ਼) ਨੂੂੰ  
(ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਰਜਹਣ ਲਈ) 

ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

2195 54 dIpku sbid 
ivgwisAw rwm 
nwmu aur hwru]5]

Dheepak Sabadh 

Vigaasiaa Raam 

Naam Our Haar 

||5||

The lamp of the 

Shabad is lit, and the 

Name of the Lord is 

her necklace. ||5||

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ ) 

ਹੁਲਾਰੇ ਜਵਚ ਜਲਆਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ, 

ਇਹ, ਮਾਨੋ, ਉਸ ਨੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਦੀਵਾ (ਿਗਾਇਆ ਹੈ), 

ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੫॥

2196 54 nwrI AMdir 
sohxI msqik 
mxI ipAwru]

Naaree Andhar 

Sohanee 

Masathak Manee 

Piaar ||

She is the most 

beautiful among 

women; upon her 

forehead she wears 

the Jewel of the Lord's 

Love.

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਜਪਆਰ ਦਾ ਿੜਾਊ ਜਟੱਕਾ 
ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਸੁਰਤ (ਿੋੜ ਕੇ) ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ 
ਲਈ ਹੈ।

2197 54 soBw suriq 
suhwvxI swcY 
pRyim Apwr]

Sobhaa Surath 

Suhaavanee 

Saachai Praem 

Apaar ||

Her glory and her 

wisdom are 

magnificent; her love 

for the Infinite Lord is 

True.

(ਤੇ, ਇਸੇ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪਣੀ) 
ਸੋਭਾ (ਸਮਝਦੀ ਹੈ), ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਹੋਰ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਜਵਚ (ਮੂੰਨੀ ਪਿਮੂੰ ਨੀ) ਸੋਹਣੀ ਹੈ।
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2198 54 ibnu ipr purKu n 
jwxeI swcy gur 
kY hyiq 
ipAwir]6]

Bin Pir Purakh N 

Jaanee Saachae 

Gur Kai Haeth 

Piaar ||6||

Other than her 

Beloved Lord, she 

knows no man. She 

enshrines love for the 

True Guru. ||6||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਸੇ 

ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੀ 
॥੬॥

2199 54 inis AMiDAwrI 
suqIey ikau ipr 
ibnu rYix 
ivhwie]

inis: polw bolo[ su`qIey Nis Andhhiaaree 

Sutheeeae Kio Pir 

Bin Rain Vihaae ||

Asleep in the darkness 

of the night, how shall 

she pass her life-night 

without her Husband?

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਕਾਲੀ-
ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਜਵਚ ਸੱੁਤੀ ਪਈ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ 
ਰਾਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦੀ।

2200 54 AMku jlau qnu 
jwlIAau mnu Dnu 
jil bil jwie]

(AMku) ihrdw[ jwlI-
Aau

Ank Jalo Than 

Jaaleeao Man 

Dhhan Jal Bal Jaae 

||

Her limbs shall burn, 

her body shall burn, 

and her mind and 

wealth shall burn as 

well.

ਸੜ ਿਾਏ ਉਹ ਜਹਰਦਾ ਤੇ ਉਹ 

ਸਰੀਰ (ਜਿਸ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਨਹੀਂ)। ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਸੜ ਬਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ-

ਧਨ ਭੀ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2201 54 jw Dn kMiq n 
rwvIAw qw 
ibrQw jobnu 
jwie]7]

Jaa Dhhan Kanth N 

Raaveeaa Thaa 

Birathhaa Joban 

Jaae ||7||

When the Husband 

does not enjoy His 

bride, then her youth 

passes away in vain. 

||7||

ਿ ੇਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੇ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੀ ਿਵਾਨੀ ਜਵਅਰਥ ਹੀ 
ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੭॥
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2202 54 syjY kMq mhylVI  
sUqI bUJ n pwie]

Saejai Kanth 

Mehaelarree 

Soothee Boojh N 

Paae ||

The Husband is on the 

Bed, but the bride is 

asleep, and so she 

does not come to 

know Him.

ਭਾਗ-ਹੀਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਿ ਉਤੇ ਸੱੁਤੀ ਪਈ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
(ਜਹਰਦੇ-ਸੇਿ ਉੱਤੇ ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕੱਠਾ 
ਜਨਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ-ਮੋਹੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ 
ਹੈ)।

2203 54 hau suqI ipru 
jwgxw iks kau 
pUCau jwie]

su`qI Ho Suthee Pir 

Jaaganaa Kis Ko 

Pooshho Jaae ||

While I am asleep, my 

Husband Lord is 

awake. Where can I go 

for advice?

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ! ਮੈਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ) ਸੱੁਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
ਪਤੀ ਸਦਾ ਿਾਗਦਾ ਹੈਂ (ਤੈਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਜਵਆਪ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ); ਮੈਂ ਜਕਸ ਪਾਸੋਂ ਿਾ ਕੇ 

ਪੱੁਛਾਂ (ਜਕ ਮੈਂ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ ਿਾਗ 

ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ)?
2204 54 siqguir mylI BY 

vsI nwnk pRymu 
sKwie]8]2]

vsI: polw bolo Sathigur Maelee 

Bhai Vasee 

Naanak Praem 

Sakhaae ||8||2||

The True Guru has led 

me to meet Him, and 

now I dwell in the Fear 

of God. O Nanak, His 

Love is always with 

me. ||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਉਸ 

ਦਾ (ਿੀਵਨ-) ਸਾਥੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥੨॥

2205 54 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:
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2206 54 Awpy gux Awpy 
kQY Awpy suix 
vIcwru]

Aapae Gun Aapae 

Kathhai Aapae Sun 

Veechaar ||

O Lord, You are Your 

Own Glorious Praise. 

You Yourself speak it; 

You Yourself hear it 

and contemplate it.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ) ਗੁਣ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਜਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣ 

ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ)।

2207 54 Awpy rqnu priK 
qUM Awpy molu 
Apwru]

Aapae Rathan 

Parakh Thoon 

Aapae Mol Apaar 

||

You Yourself are the 

Jewel, and You are the 

Appraiser. You 

Yourself are of Infinite 

Value.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਰਤਨ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਉਸ ਰਤਨ ਦਾ ਮੱੁਲ ਪਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ-ਰਤਨ ਦਾ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਮੱੁਲ ਹੈਂ।

2208 54 swcau mwnu mhqu 
qUM Awpy 
dyvxhwru]1]

(m-h`qu) mrwqbw, 
vifAweI

Saacho Maan 

Mehath Thoon 

Aapae 

Dhaevanehaar 

||1||

O True Lord, You are 

Honor and Glory; You 

Yourself are the Giver. 

||1||

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਹੈਂ, 
ਵਜਡਆਈ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਣ-ਵਜਡਆਈ) 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧॥
2209 54 hir jIau qUM 

krqw krqwru]

Har Jeeo Thoon 

Karathaa 

Karathaar ||

O Dear Lord, You are 

the Creator and the 

Cause.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਦਾ) 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਹੈਂ।

2210 54 ijau BwvY iqau 
rwKu qUM hir nwmu 
imlY 
Awcwru]1]rhwau
]

Jio Bhaavai Thio 

Raakh Thoon Har 

Naam Milai 

Aachaar ||1|| 

Rehaao ||

If it is Your Will, please 

save and protect me; 

please bless me with 

the lifestyle of the 

Lord's Name. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ, 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜੀ) 
ਰੱਖ। ਹੇ ਹਰੀ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਏ। 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

(ਚੂੰ ਗੇ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ) ਕਰਤੱਬ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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2211 54 Awpy hIrw 
inrmlw Awpy 
rMgu mjIT]

Aapae Heeraa 

Niramalaa Aapae 

Rang Majeeth ||

You Yourself are the 

flawless diamond; You 

Yourself are the deep 

crimson color.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਚਮਕਦਾ 
ਹੀਰਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮਿੀਠ 

ਦਾ ਰੂੰਗ ਹੈਂ।

2212 54 Awpy moqI aUjlo  
Awpy Bgq 
bsITu]

Aapae Mothee 

Oojalo Aapae 

Bhagath Baseeth 

||

You Yourself are the 

perfect pearl; You 

Yourself are the 

devotee and the priest.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਲਸ਼ਕਦਾ ਮੋਤੀ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ) ਭਗਤਾਂ 
ਦਾ ਜਵਚੋਲਾ ਹੈਂ।

2213 54 gur kY sbid 
slwhxw Git 
Git fITu 
AfITu]2]

Gur Kai Sabadh 

Salaahanaa Ghatt 

Ghatt Ddeeth 

Addeeth ||2||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

You are praised. In 

each and every heart, 

the Unseen is seen. 

||2||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈਂ ॥੨॥

2214 54 Awpy swgru 
boihQw Awpy pwru 
Apwru]

Aapae Saagar 

Bohithhaa Aapae 

Paar Apaar ||

You Yourself are the 

ocean and the boat. 

You Yourself are this 

shore, and the one 

beyond.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ-) 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ, (ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਲਈ) 

ਿਹਾਜ਼ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ 
(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) 
ਪਾਰਲਾ ਤੇ ਉਰਾਰਲਾ ਕੂੰਢਾ ਭੀ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ।

2215 54 swcI vwt sujwxu 
qUM sbid 
lGwvxhwru]

Saachee Vaatt 

Sujaan Thoon 

Sabadh 

Laghaavanehaar ||

O All-knowing Lord, 

You are the True Way. 

The Shabad is the 

Navigator to ferry us 

across.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ-ਰੂਪ) 

ਪੈਂਡਾ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਕੁਝ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲਾ ਭੀ 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ।
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2216 54 infirAw fru 
jwxIAY bwJu gurU  
gubwru]3]

in`firAW Niddariaa Ddar 

Jaaneeai Baajh 

Guroo Gubaar 

||3||

One who does not fear 

God shall live in fear; 

without the Guru, 

there is only pitch 

darkness. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਹ 

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ 

ਿੀਵ ਤੇਰਾ ਡਰ-ਭਉ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਸਹਮ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

2217 54 AsiQru krqw 
dyKIAY horu kyqI 
AwvY jwie]

Asathhir Karathaa 

Dhaekheeai Hor 

Kaethee Aavai 

Jaae ||

The Creator alone is 

seen to be Eternal; all 

others come and go.

(ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਇਕ 

ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਿੂੰ ਮਦੀ ਮਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

2218 54 Awpy inrmlu eyku 
qUM hor bMDI DMDY 
pwie]

Aapae Niramal 

Eaek Thoon Hor 

Bandhhee 

Dhhandhhai Paae 

||

Only You, Lord, are 

Immaculate and Pure. 

All others are bound 

up in worldly pursuits.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਮੈਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈਂ, 
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਜਵਚ ਬੱਝੀ 
ਪਈ ਹੈ।

2219 54 guir rwKy sy 
aubry swcy isau 
ilv lwie]4]

Gur Raakhae Sae 

Oubarae Saachae 

Sio Liv Laae ||4||

Those who are 

protected by the Guru 

are saved. They are 

lovingly attuned to the 

True Lord. ||4||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਬਚ ਗਏ ਹਨ 

॥੪॥

2220 55 hir jIau sbid 
pCwxIAY swic 
rqy gur vwik]

Har Jeeo Sabadh 

Pashhaaneeai 

Saach Rathae Gur 

Vaak ||

Through the Shabad, 

they recognize the 

Dear Lord; through 

the Guru's Word, they 

are attuned to Truth.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਨਾਮ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਵਾਕ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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2221 55 iqqu qin mYlu n 
lgeI sc Gir 
ijsu Eqwku]

(Eqwku) bYTk, 
Gr[iq`qu[ l`geI

Thith Than Mail N 

Lagee Sach Ghar 

Jis Outhaak ||

Filth does not stick to 

the body of one who 

has secured a dwelling 

in his True Home.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਘਰ ਜਵਚ (ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ।

2222 55 ndir kry scu 
pweIAY ibnu nwvY  
ikAw swku]5]

Nadhar Karae Sach 

Paaeeai Bin 

Naavai Kiaa Saak 

||5||

When the Lord 

bestows His Glance of 

Grace, we obtain the 

True Name. Without 

the Name, who are 

our relatives? ||5||

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ 
ਬਣ ਸਕਦਾ ॥੫॥

2223 55 ijn@I scu 
pCwixAw sy 
suKIey jug cwir]

Jinee Sach 

Pashhaaniaa Sae 

Sukheeeae Jug 

Chaar ||

Those who have 

realized the Truth are 

at peace throughout 

the four ages.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

2224 55 haumY iqRsnw 
mwir kY scu 
riKAw aur Dwir]

Houmai Thrisanaa 

Maar Kai Sach 

Rakhiaa Our 

Dhhaar ||

Subduing their 

egotism and desires, 

they keep the True 

Name enshrined in 

their hearts.

ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਅਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰ 

ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
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2225 55 jgu mih lwhw 
eyku nwmu pweIAY 
gur vIcwir]6]

Jag Mehi Laahaa 

Eaek Naam 

Paaeeai Gur 

Veechaar ||6||

In this world, the only 

real profit is the Name 

of the One Lord; it is 

earned by 

contemplating the 

Guru. ||6||

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਆਉਣ ਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ 
ਲਾਭ ਹੈ (ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਖੱਟਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੬॥

2226 55 swcau vKru 
lwdIAY lwBu sdw 
scu rwis]

Saacho Vakhar 

Laadheeai Laabh 

Sadhaa Sach Raas 

||

Loading the 

Merchandise of the 

True Name, you shall 

gather in your profits 

forever with the 

Capital of Truth.

(ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਿੀਵ!) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ (ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੀ ਿੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

(ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਉਹ) ਨਫ਼ਾ (ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਿ)ੋ ਸਦਾ (ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ)।

2227 55 swcI drgh 
bYseI Bgiq scI 
Ardwis]

Saachee Dharageh 

Baisee Bhagath 

Sachee Aradhaas 

||

In the Court of the 

True One, you shall sit 

in truthful devotion 

and prayer.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੱਗੇ) ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

2228 55 piq isau lyKw 
inbVY rwm nwmu 
prgwis]7]

in`bVY[pr-gwis[ Path Sio Laekhaa 

Nibarrai Raam 

Naam Paragaas 

||7||

Your account shall be 

settled with honor, in 

the Radiant Light of 

the Name of the Lord. 

||7||

ਉਸ ਦਾ (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਦਾ) 
ਲੇਖਾ (ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ) ਸਾਫ਼ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਿਾਗਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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2229 55 aUcw aUcau 
AwKIAY khau n 
dyiKAw jwie]

(khau) jy JUT kho ik 
mYN dyK ley hn, qW 
(dyiKAw) dyKy (n) nhIN 
(jwie) jWdy

Oochaa Oocho 

Aakheeai Keho N 

Dhaekhiaa Jaae ||

The Lord is said to be 

the Highest of the 

High; no one can 

perceive Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ-

(ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਇਹੀ) 
ਆਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ (ਭੀ) 
ਆਖਦਾ ਹਾਂ (ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਰਾ 
ਕਜਹਣ ਨਾਲ) ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

2230 55 jh dyKw qh eyku 
qUM siqguir dIAw 
idKwie]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Eaek Thoon 

Sathigur Dheeaa 

Dhikhaae ||

Wherever I look, I see 

only You. The True 

Guru has inspired me 

to see You.

ਿਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ , (ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈਂ।

2231 55 joiq inrMqir 
jwxIAY nwnk 
shij 
suBwie]8]3]

Joth Niranthar 

Jaaneeai Naanak 

Sehaj Subhaae 

||8||3||

The Divine Light within 

is revealed, O Nanak, 

through this intuitive 

understanding. 

||8||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ 
ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਇਕ-ਰਸ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ ॥੮॥੩॥{54-55}

2232 55 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:
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2233 55 mCulI jwlu n 
jwixAw sru Kwrw 
Asgwhu]

Mashhulee Jaal N 

Jaaniaa Sar 

Khaaraa Asagaahu 

||

The fish did not notice 

the net in the deep 

and salty sea.

ਅੂੰਞਾਣ ਮੱਛੀ ਨੇ ਿਾਲ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ 

ਸਮਜਝਆ (ਜਕ ਿਾਲ ਉਸ ਦੀ 
ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ) 

ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਡੂੂੰ ਘੇ 
ਖਾਰੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਮਜਝਆ 

(ਜਕ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ 
ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ)।

2234 55 Aiq isAwxI 
sohxI ikau kIqo 
vyswhu]

Ath Siaanee 

Sohanee Kio 

Keetho Vaesaahu 

||

It was so clever and 

beautiful, but why was 

it so confident?

(ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਮੱਛੀ) ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ 
ਤੇ ਜਸਆਣੀ (ਿਾਪਦੀ) ਹੈ, ਪਰ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਾਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

2235 55 kIqy kwrix 
pwkVI kwlu n 
tlY isrwhu]1]

p`wkVI[ tlY: polw bolo Keethae Kaaran 

Paakarree Kaal N 

Ttalai Siraahu 

||1||

By its actions it was 

caught, and now 

death cannot be 

turned away from its 

head. ||1||

(ਿਾਲ ਉੱਤੇ) ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਿੜੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੋਂ ਮੌਤ 

ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ (ਿੀਵ ਇਹ ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਅਥਾਹ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਜਰਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਤਬਾਰ 

ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ 
ਸਹਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
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2236 55 BweI ry ieau 
isir jwxhu kwlu]

Bhaaee Rae Eio Sir 

Jaanahu Kaal ||

O Siblings of Destiny, 

just like this, see death 

hovering over your 

own heads!

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਜਸਰ ਉੱਤੇ 

ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝੋ।

2237 55 ijau mCI iqau 
mwxsw pvY 
AicMqw 
jwlu]1]rhwau]

m`CI[ mwxsw: ibMdI n 
lwau

Jio Mashhee Thio 

Maanasaa Pavai 

Achinthaa Jaal 

||1|| Rehaao ||

People are just like 

this fish; unaware, the 

noose of death 

descends upon them. 

||1||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  ਅਚਨਚੇਤ 

(ਮਾਛੀ ਦਾ) ਿਾਲ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2238 55 sBu jgu bwDo 
kwl ko ibnu gur  
kwlu APwru]

Sabh Jag Baadhho 

Kaal Ko Bin Gur 

Kaal Afaar ||

The whole world is 

bound by death; 

without the Guru, 

death cannot be 

avoided.

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦਾ 
ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੌਤ 

ਦਾ ਸਹਮ (ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ) ਅਜਮੱਟ ਹੈ।

2239 55 sic rqy sy aubry  
duibDw Coif 
ivkwr]

Sach Rathae Sae 

Oubarae 

Dhubidhhaa 

Shhodd Vikaar ||

Those who are 

attuned to Truth are 

saved; they renounce 

duality and corruption.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਜਪਆਰ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਜਵਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ 

ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਲ ਡੋਲਣੀ 
ਹਾਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਮ 

ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
2240 55 hau iqn kY 

bilhwrxY dir 
scY sicAwr]2]

Ho Thin Kai 

Balihaaranai Dhar 

Sachai Sachiaar 

||2||

I am a sacrifice to 

those who are found 

to be Truthful in the 

True Court. ||2||

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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2241 55 sIcwny ijau 
pMKIAw jwlI 
biDk hwiQ]

(sIcwny) bwj[ jwlI: 
polw bolo

Seechaanae Jio 

Pankheeaa Jaalee 

Badhhik Haathh ||

Think of the hawk 

preying on the birds, 

and the net in the 

hands of the hunter.

ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਿਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਿੜੀ ਹੋਈ ਿਾਲੀ ਪੂੰਛੀਆਂ 

ਵਾਸਤੇ (ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਨ, 

ਜਤਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਹੈ)

2242 55 guir rwKy sy 
aubry hoir PwQy 
cogY swiQ]

Gur Raakhae Sae 

Oubarae Hor 

Faathhae Chogai 

Saathh ||

Those who are 

protected by the Guru 

are saved; the others 

are caught by the bait.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਜਖਆ 

ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ-ਿਾਲ 

ਜਵਚੋਂ ਬਚ ਜਨਕਲੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨਾਲ 

ਮੋਹ ਦੀ ਿਾਲੀ ਜਵਚ ਿਸ ਗਏ।
2243 55 ibnu nwvY cuix 

sutIAih koie n 
sMgI swiQ]3]

su`tI-Aih Bin Naavai Chun 

Sutteeahi Koe N 

Sangee Saathh 

||3||

Without the Name, 

they are picked up and 

thrown away; they 

have no friends or 

companions. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ 

ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਇਆ-ਿਾਲ 

ਜਵਚ ਸੱੁਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਐਸਾ ਸੂੰਗੀ ਸਾਥੀ 
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ (ਿ ੋਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਸ ਿਾਲ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ) 

॥੩॥
2244 55 sco scw AwKIAY  

scy scw Qwnu]

Sacho Sachaa 

Aakheeai Sachae 

Sachaa Thhaan ||

God is said to be the 

Truest of the True; His 

Place is the Truest of 

the True.

(ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਮ ਤੋਂ ਅਤੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, 

ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਤਖ਼ਤ ਅਟੱਲ ਹੈ।
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2245 55 ijnI scw 
mMinAw iqn min 
scu iDAwnu]

Jinee Sachaa 

Manniaa Thin Man 

Sach Dhhiaan ||

Those who obey the 

True One-their minds 

abide in true 

meditation.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ 
ਜਲਵ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

2246 55 min muiK sUcy 
jwxIAih  
gurmuiK ijnw 
igAwnu]4]

min: n ishwrI hovy qW 
min muiK v`Krw pV@nw jI

Man Mukh 

Soochae 

Jaaneeahi 

Guramukh Jinaa 

Giaan ||4||

Those who become 

Gurmukh, and obtain 

spiritual wisdom-their 

minds and mouths are 

known to be pure. 

||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਜਟਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਜਵਿਤ ਸਮਝੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥

2247 55 siqgur AgY 
Ardwis kir  
swjnu dyie 
imlwie]

Sathigur Agai 

Aradhaas Kar 

Saajan Dhaee 

Milaae ||

Offer your most 

sincere prayers to the 

True Guru, so that He 

may unite you with 

your Best Friend.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ) 
ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ 
ਰਹੁ, (ਗੁਰੂ) ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

2248 55 swjin imilAY 
suKu pwieAw  
jmdUq muey ibKu 
Kwie]

Saajan Miliai Sukh 

Paaeiaa 

Jamadhooth 

Mueae Bikh Khaae 

||

Meeting your Best 

Friend, you shall find 

peace; the Messenger 

of Death shall take 

poison and die.

ਿ ੇਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਿਮਦੂਤ ਤਾਂ (ਇਉਂ ਸਮਝੋ 
ਜਕ) ਜ਼ਹਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਿਮਦੂਤ ਨੇੜੇ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 514 Published: March 06/ 2014



2249 55 nwvY AMdir hau 
vsW nwau vsY  
min Awie]5]

Naavai Andhar Ho 

Vasaan Naao Vasai 

Man Aae ||5||

I dwell deep within the 

Name; the Name has 

come to dwell within 

my mind. ||5||

(ਿੇ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ) 
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ (ਸਦਾ ਲਈ) ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੫॥

2250 55 bwJu gurU gubwru hY  
ibnu sbdY bUJ n 
pwie]

Baajh Guroo 

Gubaar Hai Bin 

Sabadhai Boojh N 

Paae ||

Without the Guru, 

there is only pitch 

darkness; without the 

Shabad, 

understanding is not 

obtained.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਿੀਵ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਚੁਿੇਰੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ (ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ (ਜਕ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹਾਂ)।
2251 55 gurmqI prgwsu 

hoie sic rhY 
ilv lwie]

Guramathee 

Paragaas Hoe Sach 

Rehai Liv Laae ||

Through the Guru's 

Teachings, you shall be 

enlightened; remain 

absorbed in the Love 

of the True Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਨਾਲ 

ਆਤਮਕ ਚਾਨਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

2252 55 iqQY kwlu n 
sMcrY joqI joiq 
smwie]6]

Thithhai Kaal N 

Sancharai Jothee 

Joth Samaae ||6||

Death does not go 

there; your light shall 

merge with the Light. 

||6||

ਉਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਿੀਵ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੬॥
2253 55 qUMhY swjnu qUM 

sujwxu qUM Awpy 
mylxhwru]

Thoonhai Saajan 

Thoon Sujaan 

Thoon Aapae 

Maelanehaar ||

You are my Best 

Friend; You are All-

knowing. You are the 

One who unites us 

with Yourself.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਰੇ ਦੁਖ-ਦਰਦ) 

ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈਂ।
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2254 55 gur sbdI 
swlwhIAY AMqu n 
pwrwvwru]

Gur Sabadhee 

Saalaaheeai Anth 

N Paaraavaar ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, we 

praise You; You have 

no end or limitation.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉਂਵ ਤਾਂ) ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲਾ 
ਉਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਲੱਜਭਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

2255 55 iqQY kwlu n 
ApVY ijQY gur 
kw sbdu 
Apwru]7]

A`pVY Thithhai Kaal N 

Aparrai Jithhai Gur 

Kaa Sabadh Apaar 

||7||

Death does not reach 

that place, where the 

Infinite Word of the 

Guru's Shabad 

resounds. ||7||

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਟਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੭॥

2256 55 hukmI sBy 
aUpjih hukmI 
kwr kmwih]

Hukamee Sabhae 

Oopajehi 

Hukamee Kaar 

Kamaahi ||

By the Hukam of His 

Command, all are 

created. By His 

Command, actions are 

performed.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲਣਾ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ 
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2257 55 hukmI kwlY vis 
hY hukmI swic 
smwih]

k`wlY v`is Hukamee Kaalai 

Vas Hai Hukamee 

Saach Samaahi ||

By His Command, all 

are subject to death; 

by His Command, they 

merge in Truth.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿੀਵ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਜਟਕਦੇ ਹਨ।
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2258 55 nwnk jo iqsu 
BwvY so QIAY  
ienw jMqw vis 
ikCu nwih]8]4]

v`is Naanak Jo This 

Bhaavai So 

Thheeai Einaa 

Janthaa Vas Kishh 

Naahi ||8||4||

O Nanak, whatever 

pleases His Will comes 

to pass. Nothing is in 

the hands of these 

beings. ||8||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ॥੮॥੪॥

2259 55 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

2260 55 min jUTY qin 
jUiT hY ijhvw 
jUTI hoie]

Man Joothai Than 

Jooth Hai Jihavaa 

Joothee Hoe ||

If the mind is polluted, 

then the body is 

polluted, and the 

tongue is polluted as 

well.

ਿ ੇਿੀਵ ਦਾ ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਛੋਹ ਨਾਲ) ਿੂਠਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਭੀ 
ਿੂਠ ਹੀ ਿੂਠ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਹੀ ਦੌੜਦੇ 

ਹਨ) ਉਸ ਦੀ ਿੀਭ (ਖਾਣ ਦੇ 

ਚਸਜਕਆਂ ਨਾਲ) ਿੂਠੀ ਹੋਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਉ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
2261 56 muiK JUTY JUTu 

bolxw ikau kir 
sUcw hoie]

Mukh Jhoothai 

Jhooth Bolanaa 

Kio Kar Soochaa 

Hoe ||

With false mouths, 

people speak 

falsehood. How can 

they be made pure?

ਅਿੇਹਾ ਿੀਵ (ਜਕਸੇ ਬਾਹਰਲੇ 

ਸੱੁਚ ਆਜਦਕ ਕਰਮ ਨਾਲ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸੱੁਚਾ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।
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2262 56 ibnu AB sbd n 
mWjIAY swcy qy  
scu hoie]1]

AB: polw bolo Bin Abh Sabadh N 

Maanjeeai 

Saachae Thae Sach 

Hoe ||1||

Without the Holy 

Water of the Shabad, 

they are not cleansed. 

From the True One 

alone comes Truth. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਿਲ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਨ) ਮਾਂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, (ਤੇ) ਇਹ ਸੱਚ 

(ਜਸਮਰਨ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥

2263 56 muMDy gux hIxI 
suKu kyih]

Mundhhae 

Guneheenee Sukh 

Kaehi ||

O soul-bride, without 

virtue, what happiness 

can there be?

ਹੇ ਭੋਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! ਿੋ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ, ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਬਾਹਰੋਂ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

2264 56 ipru rlIAw ris 
mwxsI swic 
sbid suKu 
nyih]1]rhwau]

rlIAW Pir Raleeaa Ras 

Maanasee Saach 

Sabadh Sukh 

Naehi ||1|| 

Rehaao ||

The Husband Lord 

enjoys her with 

pleasure and delight; 

she is at peace in the 

love of the True Word 

of the Shabad. 

||1||Pause||

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੈ ਿੋ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ (ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ਿ ੋ

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੁੜੀ 
ਹੋਈ) ਹੈ, ਿੋ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ (ਮਸਤ) ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਸੁਖ (ਉਹੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਮਾਣਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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2265 56 ipru prdysI jy 
QIAY Dn vWFI 
JUryie]

Pir Paradhaesee 

Jae Thheeai Dhhan 

Vaandtee 

Jhooraee ||

When the Husband 

goes away, the bride 

suffers in the pain of 

separation,

ਿ ੇਪਤੀ-ਪਿਭੂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਦੇਸ ਜਵਚ ਪਰਗਟ 

ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਹਰਦੇ-ਦੇਸ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ 
ਜਵੱਛੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਝੂਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਾਲ 

ਖਾਧੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

2266 56 ijau jil QoVY 
mCulI krx 
plwv kryie]

Jio Jal Thhorrai 

Mashhulee Karan 

Palaav Karaee ||

Like the fish in shallow 

water, crying for 

mercy.

ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਹੇ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਮੱਛੀ 
ਤੜਿਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਉਹ ਤਰਲੇ 

ਲੈਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

2267 56 ipr BwvY suKu 
pweIAY jw Awpy 
ndir kryie]2]

Pir Bhaavai Sukh 

Paaeeai Jaa Aapae 

Nadhar Karaee 

||2||

As it pleases the Will 

of the Husband Lord, 

peace is obtained, 

when He Himself casts 

His Glance of Grace. 

||2||

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗੇ, ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਆਪ (ਉਸ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ॥੨॥

2268 56 ipru swlwhI 
Awpxw sKI 
shylI nwil]

Pir Saalaahee 

Aapanaa Sakhee 

Sehaelee Naal ||

Praise your Husband 

Lord, together with 

your bridesmaids and 

friends.

(ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ!) ਤੂੂੰ  ਸਖੀਆਂ 

ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ (ਭਾਵ, 

ਸਾਧ-ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ) 

ਆਪਣ ੇਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ।
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2269 56 qin sohY mnu 
moihAw rqI rMig 
inhwil]

Than Sohai Man 

Mohiaa Rathee 

Rang Nihaal ||

The body is beautified, 

and the mind is 

fascinated. Imbued 

with His Love, we are 

enraptured.

(ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਪਿਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ) ਮੋਜਹਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।
2270 56 sbid svwrI 

sohxI ipru rwvY 
gux nwil]3]

Sabadh Savaaree 

Sohanee Pir 

Raavae Gun Naal 

||3||

Adorned with the 

Shabad, the beautiful 

bride enjoys her 

Husband with virtue. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਦੀ ਬਰਕਜਤ) 

ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸੂੰਵਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 

ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤੀ 
ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
2271 56 kwmix kwim n 

AwveI KotI 
AvgixAwir]

Kaaman Kaam N 

Aavee Khottee 

Avaganiaar ||

The soul-bride is of no 

use at all, if she is evil 

and without virtue.

(ਗੁਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) 

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਖੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ 
ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2272 56 nw suKu pyeIAY 
swhurY JUiT jlI 
vykwir]

kRoD, &Ysn, eIrKw, 
kwm, iqRsnw, JUiT, 
ivkwir, mwieAw A`g c 
jlI sVI[ jlI: polw 
bolo

Naa Sukh Paeeeai 

Saahurai Jhooth 

Jalee Vaekaar ||

She does not find 

peace in this world or 

the next; she burns in 

falsehood and 

corruption.

ਨਾਹ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਨਾਹ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਜਕਤੇ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ; 
ਝੂਠ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰ ਜਵਚ ਉਹ 

ਸੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਸੜ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 520 Published: March 06/ 2014



2273 56 Awvxu vM\xu 
fwKVo CofI kMiq 
ivswir]4]

Aavan Vannjan 

Ddaakharro 

Shhoddee Kanth 

Visaar ||4||

Coming and going are 

very difficult for that 

bride who is 

abandoned and 

forgotten by her 

Husband Lord. ||4||

(ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਔਖਾ ਗੇੜ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ) ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥

2274 56 ipr kI nwir 
suhwvxI muqI so 
ikqu swid]

mu`qI, Cu`tV Pir Kee Naar 

Suhaavanee 

Muthee So Kith 

Saadh ||

The beautiful soul-

bride of the Husband 

Lord-by what sensual 

pleasures has she 

been doomed?

ਪਰ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ 
ਨਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਕਸ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ (ਿਸਣ ਕਰਕੇ) ਛੱੁਟੜ ਹੋ 

ਗਈ?

2275 56 ipr kY kwim n 
AwveI boly 
Pwidlu bwid]

(Pwidlu) ivArQ, vDIk Pir Kai Kaam N 

Aavee Bolae 

Faadhil Baadh ||

She is of no use to her 

Husband if she 

babbles in useless 

arguments.

ਉਹ ਜਕਉਂ ਜਵਅਰਥ ਫ਼ਜ਼ੂਲ 

ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਿ ੋਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ?

2276 56 dir Gir FoeI 
nw lhY CUtI dUjY 
swid]5]

Dhar Ghar Dtoee 

Naa Lehai 

Shhoottee Dhoojai 

Saadh ||5||

At the Door of His 

Home, she finds no 

shelter; she is 

discarded for seeking 

other pleasures. ||5||

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਕੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ (ਿਸਣ ਕਰਕੇ) ਛੱੁਟੜ 

ਹੋਈ ਹੈ, (ਤਾਹੀਏ ਂਉਸ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਮਹਲ ਜਵਚ (ਜਟਕਣ ਲਈ) 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ 
(ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ) ॥੫॥
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2277 56 pMifq vwcih 
poQIAw nw bUJih 
vIcwru]

Panddith Vaachehi 

Pothheeaa Naa 

Boojhehi Veechaar 

||

The Pandits, the 

religious scholars, read 

their books, but they 

do not understand the 

real meaning.

ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹਦੇ ਹਨ (ਪਰ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

2278 56 An kau mqI dy 
clih mwieAw 
kw vwpwru]

m`qI[ c`lih[ An Ko Mathee 

Dhae Chalehi 

Maaeiaa Kaa 

Vaapaar ||

They give instructions 

to others, and then 

walk away, but they 

deal in Maya 

themselves.

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ 

(ਿਗਤ ਤੋਂ) ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਦਮ) 

ਮਾਇਆ ਕਮਾਣ ਲਈ ਵਪਾਰ 

ਹੀ ਬਜਣਆ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2279 56 kQnI JUTI jgu 
BvY rhxI sbdu  
su swru]6]

Kathhanee 

Jhoothee Jag 

Bhavai Rehanee 

Sabadh S Saar 

||6||

Speaking falsehood, 

they wander around 

the world, while those 

who remain true to 

the Shabad are 

excellent and exalted. 

||6||

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਝੂਠੀ ਕਥਨੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਝੂਠ-ਿਰੇਬ ਹੈ, ਤੇ 

ਬਾਹਰ ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਹਨ)। ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ) ਹੀ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਰਜਹਣੀ ਹੈ ॥੬॥
2280 56 kyqy pMifq joqkI  

bydw krih 
bIcwru]

bydW Kaethae Panddith 

Jothakee Baedhaa 

Karehi Beechaar ||

There are so many 

Pandits and 

astrologers who 

ponder over the Vedas.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੂੰ ਜਡਤ ਿੋਤਸ਼ੀ 
(ਆਜਦਕ) ਵੇਦਾਂ (ਦੇ ਮੂੰਤਿਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਨ।
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2281 56 vwid ivroiD 
slwhxy vwdy 
Awvxu jwxu]

Vaadh Virodhh 

Salaahanae 

Vaadhae Aavan 

Jaan ||

They glorify their 

disputes and 

arguments, and in 

these controversies 

they continue coming 

and going.

ਆਪੋ ਜਵਚ ਮਤ-ਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਜਵਦਵਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਵਾਹ 

ਵਾਹ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਰੇ 

ਇਸ ਮਤ-ਭੇਦ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
2282 56 ibnu gur krm n 

CutsI kih suix 
AwiK vKwxu]7]

(krm) ikrpw Bin Gur Karam N 

Shhuttasee Kehi 

Sun Aakh Vakhaan 

||7||

Without the Guru, 

they are not released 

from their karma, 

although they speak 

and listen and preach 

and explain. ||7||

ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ (ਜਨਰਾ ਚੂੰਗਾ) 
ਵਜਖਆਨ ਕਰ ਕੇ ਿਾਂ ਸੁਣ ਕੇ 

(ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਲੈ 

ਸਕਦਾ, ਤੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। (ਹਉਮੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
॥੭॥

2283 56 siB guxvMqI 
AwKIAih mY guxu 
nwhI koie]

Sabh 

Gunavanthee 

Aakheeahi Mai 

Gun Naahee Koe 

||

They all call 

themselves virtuous, 

but I have no virtue at 

all.

(ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀਆਂ 

ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ) 
ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਆਖੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਣ 

ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਸਕਾਂ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 523 Published: March 06/ 2014



2284 56 hir vru nwir 
suhwvxI mY BwvY  
pRBu soie]

Har Var Naar 

Suhaavanee Mai 

Bhaavai Prabh Soe 

||

With the Lord as her 

Husband, the soul-

bride is happy; I, too, 

love that God.

ਿ ੇਉਹ ਹਰੀ-ਪਤੀ ਪਿਭੂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾਰ 

ਬਣ ਿਾਵਾਂ।

2285 56 nwnk sbid 
imlwvVw nw 
vyCoVw 
hoie]8]5]

Naanak Sabadh 

Milaavarraa Naa 

Vaeshhorraa Hoe 

||8||5||

O Nanak, through the 

Shabad, union is 

obtained; there is no 

more separation. 

||8||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

(ਿੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ) ਸੋਹਣਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਿਰ ਜਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੮॥੫॥

2286 56 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

2287 56 jpu qpu sMjmu 
swDIAY qIriQ 
kIcY vwsu]

s`wDIAY Jap Thap Sanjam 

Saadhheeai 

Theerathh Keechai 

Vaas ||

You may chant and 

meditate, practice 

austerities and self-

restraint, and dwell at 

sacred shrines of 

pilgrimage;

ਿ ੇ(ਜਕਸੇ ਜਸੱਧੀ ਆਜਦਕ ਵਾਸਤੇ 

ਮੂੰਤਿਾਂ ਦਾ) ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਿਾਏ, 

(ਧੂਣੀਆਂ ਆਜਦਕ ਤਪਾ ਕੇ) 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਕਸ਼ਟ ਜਦੱਤਾ ਿਾਏ, 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰਨ 

ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ ਿਾਏ, 

ਜਕਸੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਜਨਵਾਸ 

ਕੀਤਾ ਿਾਏ,

2288 56 puMn dwn 
cMigAweIAw ibnu 
swcy ikAw qwsu]

Punn Dhaan 

Changiaaeeaa Bin 

Saachae Kiaa 

Thaas ||

You may give 

donations to charity, 

and perform good 

deeds, but without the 

True One, what is the 

use of it all?

(ਿੇ ਖ਼ਲਕਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਦਾਨ-ਪੁੂੰ ਨ ਆਜਦਕ ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰਮ 

ਕੀਤੇ ਿਾਣ (ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਿਾਏ, 

ਤਾਂ) ਪਿਭੂ-ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।
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2289 56 jyhw rwDy qyhw 
luxY ibnu gux  
jnmu ivxwsu]1]

Jaehaa Raadhhae 

Thaehaa Lunai Bin 

Gun Janam Vinaas 

||1||

As you plant, so shall 

you harvest. Without 

virtue, this human life 

passes away in vain. 

||1||

ਮਨੱੁਖ ਜਿਹਾ ਬੀ ਬੀਿਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਿਲ ਵੱਢਦਾ ਹੈ (ਿੇ 
ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 
ਆਤਮਕ ਗੁਣ ਜਕੱਥੋਂ ਆ ਿਾਣ? 

ਤੇ) ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਅਰਥ ਹੈ ॥੧॥

2290 56 muMDy gux dwsI 
suKu hoie]

Mundhhae Gun 

Dhaasee Sukh Hoe 

||

O young bride, be a 

slave to virtue, and 

you shall find peace.

ਹੇ ਭੋਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ! 
(ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ 
ਬਣ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ।
2291 56 Avgx iqAwig 

smweIAY gurmiq 
pUrw 
soie]1]rhwau]

Avagan Thiaag 

Samaaeeai 

Guramath Pooraa 

Soe ||1|| Rehaao 

||

Renouncing wrongful 

actions, following the 

Guru's Teachings, you 

shall be absorbed into 

the Perfect One. 

||1||Pause||

ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉੱਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2292 56 ivxu rwsI 
vwpwrIAw qky 
kuMfw cwir]

q`ky Vin Raasee 

Vaapaareeaa 

Thakae Kunddaa 

Chaar ||

Without capital, the 

trader looks around in 

all four directions.

ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਵਪਾਰੀ 
(ਨਫ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਅਰਥ ਹੀ) 
ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਤੱਕਦਾ ਹੈ।
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2293 56 mUlu n buJY 
Awpxw vsqu rhI 
Gr bwir]

Mool N Bujhai 

Aapanaa Vasath 

Rehee Ghar Baar 

||

He does not 

understand his own 

origins; the 

merchandise remains 

within the door of his 

own house.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਮੂਲ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ 

ਸਰਮਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਅੂੰਦਰ ਹੀ (ਅਣਪਛਾਤਾ) 
ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

2294 56 ivxu vKr duKu 
Aglw kUiV muTI 
kUiVAwir]2]

Vin Vakhar Dhukh 

Agalaa Koorr 

Muthee Koorriaar 

||2||

Without this 

commodity, there is 

great pain. The false 

are ruined by 

falsehood. ||2||

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਵਪਾਰਨ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਕੂੜ 

ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ (ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਲੁੱ ਟੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ-

ਵੱਖਰ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਰਜਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਬਹੁਤ ਆਤਮਕ ਕਲੇਸ਼ 

ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ ॥੨॥
2295 56 lwhw Aih inis 

nauqnw prKy 
rqnu vIcwir]

(nauqnw) nvW Laahaa Ahinis 

Nouthanaa 

Parakhae Rathan 

Veechaar ||

One who 

contemplates and 

appraises this Jewel 

day and night reaps 

new profits.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ 

ਨਾਮ-ਰਤਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਖਦਾ ਹੈ 

(ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਂਦਾ ਹੈ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਜਤ (ਆਤਮਕ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਿੱਤ) ਨਵਾਂ ਨਫ਼ਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

2296 56 vsqu lhY Gir 
AwpxY clY kwrju 
swir]

Vasath Lehai Ghar 

Aapanai Chalai 

Kaaraj Saar ||

He finds the 

merchandise within 

his own home, and 

departs after 

arranging his affairs.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ 

ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 

ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ ਕੇ ਇਥੋਂ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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2297 56 vxjwirAw isau 
vxju kir  
gurmuiK bRhmu 
bIcwir]3]

Vanajaariaa Sio 

Vanaj Kar 

Guramukh 

Breham Beechaar 

||3||

So trade with the true 

traders, and as 

Gurmukh, 

contemplate God. 

||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ 
ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
2298 56 sMqW sMgiq 

pweIAY jy myly 
mylxhwru]

Santhaan Sangath 

Paaeeai Jae 

Maelae 

Maelanehaar ||

In the Society of the 

Saints, He is found, if 

the Uniter unites us.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਲਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਿ ੇਉਸ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ-ਕਰਾਣ-

ਦੇ-ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਮਲਾਪ 

ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2299 56 imilAw hoie n 
ivCuVY ijsu 
AMqir joiq 
Apwr]

Miliaa Hoe N 

Vishhurrai Jis 

Anthar Joth Apaar 

||

One whose heart is 

filled with His Infinite 

Light meets with Him, 

and shall never again 

be separated from 

Him.

ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ (ਇਕ 

ਵਾਰੀ ਿਗ ਪਏ) ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ 

ਮੁੜ ਜਵੱਛੁੜਦਾ ਨਹੀਂ,

2300 56 scY Awsix sic 
rhY scY pRym 
ipAwr]4]

Sachai Aasan Sach 

Rehai Sachai 

Praem Piaar ||4||

True is his position; he 

abides in Truth, with 

love and affection for 

the True One. ||4||

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਅਡੋਲ 

(ਆਤਮਕ) ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਜਲਵ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
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2301 56 ijnI Awpu 
pCwixAw Gr 
mih mhlu 
suQwie]

Jinee Aap 

Pashhaaniaa Ghar 

Mehi Mehal 

Suthhaae ||

One who understands 

himself finds the 

Mansion of the Lord's 

Presence within his 

own home.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ-ਥਾਂ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

2302 56 scy syqI riqAw  
sco plY pwie]

Sachae Saethee 

Rathiaa Sacho 

Palai Paae ||

Imbued with the True 

Lord, Truth is gathered 

in.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
2303 57 iqRBvix so pRBu 

jwxIAY swco swcY 
nwie]5]

Thribhavan So 

Prabh Jaaneeai 

Saacho Saachai 

Naae ||5||

God is known 

throughout the three 

worlds. True is the 

Name of the True One. 

||5||

(ਹੇ ਭੋਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ!) ਿ ੇ

ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
2304 57 sw Dn KrI 

suhwvxI ijin 
ipru jwqw sMig]

Saa Dhhan Kharee 

Suhaavanee Jin Pir 

Jaathaa Sang ||

The wife who knows 

that her Husband Lord 

is always with her is 

very beautiful.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਸਮਝ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਚ-

ਮੁਚ ਸੋਹਣੀ (ਸੋਹਣੀ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੀ) ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
2305 57 mhlI mhil 

bulweIAY so ipru 
rwvY rMig]

Mehalee Mehal 

Bulaaeeai So Pir 

Raavae Rang ||

The soul-bride is called 

to the Mansion of the 

His Presence, and her 

Husband Lord ravishes 

her with love.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਮਹਲ ਜਵਚ ਸੱਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਪਤੀ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,
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2306 57 sic suhwgix sw 
BlI ipir mohI 
gux sMig]6]

Sach Suhaagan 

Saa Bhalee Pir 

Mohee Gun Sang 

||6||

The happy soul-bride 

is true and good; she 

is fascinated by the 

Glories of her Husband 

Lord. ||6||

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਿੇਹਾ ਮੋਹ 

ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ 

ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਨੇਕ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੬॥
2307 57 BUlI BUlI Qil 

cVw Qil ciV 
fUgir jwau]

cV@W ciV@ Bhoolee Bhoolee 

Thhal Charraa 

Thhal Charr 

Ddoogar Jaao ||

Wandering around 

and making mistakes, I 

climb the plateau; 

having climbed the 

plateau, I go up the 

mountain.

(ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਣਿ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ, ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 

ਤੋਂ) ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਿੇ ਮੈਂ (ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ 

ਕੇ ਭੀ) ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 

ਜਿਰਦੀ ਰਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 

ਭਿਮਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿਰ ਿੇ ਮੈਂ 
ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਭੀ ਿਾ ਚੜਹਾਂ (ਿ ੇ

ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਜਵਚ 

ਭੀ ਿਾ ਜਟਕਾਂ।)
2308 57 bn mih BUlI jy 

iPrw ibnu gur  
bUJ n pwau]

Ban Mehi Bhoolee 

Jae Firaa Bin Gur 

Boojh N Paao ||

But now I have lost my 

way, and I am 

wandering around in 

the forest; without the 

Guru, I do not 

understand.

(ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਿ ੇਮੈਂ 
ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੀ ਜਿਰਾਂ, 
ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਰਸਤੇ 

ਦੀ) ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

2309 57 nwvhu BUlI jy 
iPrw iPir iPir 
Awvau jwau]7]

iPrW Naavahu Bhoolee 

Jae Firaa Fir Fir 

Aavo Jaao ||7||

If I wander around 

forgetting God's 

Name, I shall continue 

coming and going in 

reincarnation, over 

and over again. ||7||

ਿ ੇਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝੀ ਹੋਈ (ਿੂੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਿਰਦੀ ਰਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਸਹੇੜ ਲਵਾਂਗੀ ॥੭॥
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2310 57 puChu jwie 
pDwaUAw cly 
cwkr hoie]

Pushhahu Jaae 

Padhhaaooaa 

Chalae Chaakar 

Hoe ||

Go and ask the 

travellers, how to walk 

on the Path as His 

slave.

(ਹੇ ਭੋਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ! ਿੇ 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ 
ਹੈ ਤਾਂ) ਿਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ (ਆਤਮ-) 

ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਿੇਹੜੇ (ਪਿਭੂ-
ਦਰ ਦੇ) ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ (ਿੀਵਨ-

ਰਸਤੇ ਉਤੇ) ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ,

2311 57 rwjnu jwxih 
Awpxw dir Gir  
Twk n hoie]

Raajan Jaanehi 

Aapanaa Dhar 

Ghar Thaak N Hoe 

||

They know the Lord to 

be their King, and at 

the Door to His Home, 

their way is not 

blocked.

ਉਹ (ਇਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ) 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਜਵਚ (ਿਾਣੋਂ) 
ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

2312 57 nwnk eyko riv 
rihAw dUjw  
Avru n 
koie]8]6]

Naanak Eaeko Rav 

Rehiaa Dhoojaa 

Avar N Koe 

||8||6||

O Nanak, the One is 

pervading 

everywhere; there is 

no other at all. 

||8||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੌਿੂਦ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਕਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ॥੮॥੬॥{56-57}

2313 57 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

2314 57 gur qy inrmlu 
jwxIAY inrml 
dyh srIru]

Gur Thae Niramal 

Jaaneeai Niramal 

Dhaeh Sareer ||

Through the Guru, the 

Pure One is known, 

and the human body 

becomes pure as well.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਉਸ ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।
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2315 57 inrmlu swco min 
vsY so jwxY AB 
pIr]

AB:polw bolo[(AB)irdw Niramal Saacho 

Man Vasai So 

Jaanai Abh Peer ||

The Pure, True Lord 

abides within the 

mind; He knows the 

pain of our hearts.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਜਵਤਿ ਪਿਭੂ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅੂੰਦਰਲੀ ਵੇਦਨ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਪਰਗਟਦਾ ਹੈ।
2316 57 shjY qy suKu 

Aglo nw lwgY 
jm qIru]1]

Sehajai Thae Sukh 

Agalo Naa Laagai 

Jam Theer ||1||

With intuitive ease, a 

great peace is found, 

and the arrow of 

death shall not strike 

you. ||1||

(ਇਸ ਪਿਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨ ਸਹਿ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਹਿ 

ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਉਪਿਦਾ ਹੈ, ਿਮ ਦਾ 
ਤੀਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ (ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ) ॥੧॥

2317 57 BweI ry mYlu nwhI  
inrml jil 
nwie]

Bhaaee Rae Mail 

Naahee Niramal 

Jal Naae ||

O Siblings of Destiny, 

filth is washed away 

by bathing in the Pure 

Water of the Name.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਨਹ ਾਜਤਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ 

ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ-

ਿਲ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਮਨ ਉੱਤੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।
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2318 57 inrmlu swcw eyku 
qU horu mYlu BrI 
sB 
jwie]1]rhwau]

Niramal Saachaa 

Eaek Thoo Hor 

Mail Bharee Sabh 

Jaae ||1|| Rehaao 

||

You alone are 

Perfectly Pure, O True 

Lord; all other places 

are filled with filth. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਤੇ ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਸਰਫ਼ 

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹੀ ਪਜਵਤਿ 
ਹੈਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

2319 57 hir kw mMdru 
sohxw kIAw 
krxYhwir]

Har Kaa Mandhar 

Sohanaa Keeaa 

Karanaihaar ||

The Temple of the 

Lord is beautiful; it 

was made by the 

Creator Lord.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਤਰੱੁਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ) 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਆਪਣ ੇਰਜਹਣ 

ਲਈ) ਸੋਹਣਾ ਮਹਲ ਬਣਾ 
ਜਲਆ ਹੈ।

2320 57 riv sisdIp 
AnUp joiq  
iqRBvix joiq 
Apwr]

sis: polw bolo Rav Sas Dheep 

Anoop Joth 

Thribhavan Joth 

Apaar ||

The sun and the moon 

are lamps of 

incomparably 

beautiful light. 

Throughout the three 

worlds, the Infinite 

Light is pervading.

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਅਨੂਪ ਿੋਜਤ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੂਰਿ ਤੇ ਚੂੰਦ 

(ਮਾਨੋ) ਦੀਵੇ ਿਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਗਆਨ ਸੂਰਿ ਤੇ 

ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਆਜਦਕ ਦੀ ਤਪਸ਼ 

ਨੂੂੰ  ਬੁਝਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤ 

ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚੂੰਦ ਚੜਹ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।)
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2321 57 hwt ptx gV 
koTVIscu saudw 
vwpwr]2]

(hwt) h`tI[ hwt:polw 
bolo[ (ptx) Sihr[ 
(gV@) iklw[ (koTVI) 
mkwn

Haatt Pattan Garr 

Kotharree Sach 

Soudhaa Vaapaar 

||2||

In the shops of the city 

of the body, in the 

fortresses and in the 

huts, the True 

Merchandise is traded. 

||2||

??? ॥੨॥

2322 57 igAwn AMjnu BY 
BMjnw dyKu 
inrMjn Bwie]

Giaan Anjan Bhai 

Bhanjanaa Dhaekh 

Niranjan Bhaae ||

The ointment of 

spiritual wisdom is the 

destroyer of fear; 

through love, the Pure 

One is seen.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸਭ ਡਰ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਗਆਨ ਦਾ 
ਸੁਰਮਾ ਵਰਤ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ) ਵੇਖ ਲੈ (ਵੇਖ 

ਸਕਦਾ ਹੈਂ)।
2323 57 gupqu pRgtu sB 

jwxIAY jy mnu 
rwKY Twie]

Gupath Pragatt 

Sabh Jaaneeai Jae 

Man Raakhai 

Thaae ||

The mysteries of the 

seen and the unseen 

are all known, if the 

mind is kept centered 

and balanced.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ 

ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਦੱਸਦੇ ਅਣ-ਜਦੱਸਦੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

2324 57 AYsw siqguru jy 
imlY qw shjy 
ley imlwie]3]

Aisaa Sathigur Jae 

Milai Thaa Sehajae 

Leae Milaae ||3||

If one finds such a 

True Guru, the Lord is 

met with intuitive 

ease. ||3||

ਸਭ ਡਰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਜਗਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਗੁਰੂ ਿ ੇਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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2325 57 kis ksvtI 
lweIAY prKyihqu 
icqu lwie]

kis: polw bolo[ 
ksv`tI[ ihqu: polw 
bolo[ ic`qu

Kas Kasavattee 

Laaeeai Parakhae 

Hith Chith Laae ||

He draws us to His 

Touchstone, to test 

our love and 

consciousness.

(ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੂੰ  ਪਰਖਣ ਲਈ) 

ਕਸਵੱਟੀ ਉਤੇ ਕੱਸ ਲਈਦੀ ਹੈ 

(ਜਤਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਆਪਣ ੇਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਬੜੇ ਜਪਆਰ ਨਾਲ 

ਜਧਆਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖਦਾ ਹੈ,

2326 57 Koty Taur n 
pwienI Kry 
KjwnY pwie]

Khottae Thour N 

Paaeinee Kharae 

Khajaanai Paae ||

The counterfeit have 

no place there, but the 

genuine are placed in 

His Treasury.

ਖੋਜਟਆਂ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ, ਖਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ 

ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

2327 57 Aws AMdysw dUir 
kir ieau mlu 
jwie smwie]4]

Aas Andhaesaa 

Dhoor Kar Eio Mal 

Jaae Samaae ||4||

Let your hopes and 

anxieties depart; thus 

pollution is washed 

away. ||4||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲੀਆਂ) ਆਸਾਂ ਤੇ ਸਹਮ ਕੱਢ, 

ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਮਨ 

ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਇਗੀ, (ਤੇ ਮਨ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਇਗਾ ॥੪॥

2328 57 suK kau mwgY sBu 
ko duKu n mwgY 
koie]

Sukh Ko Maagai 

Sabh Ko Dhukh N 

Maagai Koe ||

Everyone begs for 

happiness; no one 

asks for suffering.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ) 
ਸੁਖ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ ਦੱੁਖ 

ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਦਾ;
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2329 57 suKY kau duKu 
Aglw mnmuiK  
bUJ n hoie]

Sukhai Ko Dhukh 

Agalaa Manamukh 

Boojh N Hoe ||

But in the wake of 

happiness, there 

comes great suffering. 

The self-willed 

manmukhs do not 

understand this.

ਪਰ (ਮਾਇਕ) ਸੁਖ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ-ਰੂਪ 

ਿਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਨੂੂੰ  ਇਸ (ਭੇਤ) ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ (ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ 

ਸੁਖ ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

2330 57 suK duK sm kir 
jwxIAih sbid 
Byid suKu hoie]5]

jwxI-Aih Sukh Dhukh Sam 

Kar Jaaneeahi 

Sabadh Bhaedh 

Sukh Hoe ||5||

Those who see pain 

and pleasure as one 

and the same find 

peace; they are 

pierced through by the 

Shabad. ||5||

(ਅਸਲ ਜਵਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸੁਖ 

ਤੇ ਦੁਖ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮਝਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਆਤਮਕ 

ਸੁਖ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿ ੇ

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਵੂੰ ਨਹ  ਜਲਆ ਿਾਏ (ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਨੱਥ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਿ-

ਮੇਜਲਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਜਖਆ 

ਿਾਏ) ॥੫॥
2331 57 bydu pukwry 

vwcIAY bwxI 
bRhm ibAwsu]

Baedh Pukaarae 

Vaacheeai Baanee 

Breham Biaas ||

The Vedas proclaim, 

and the words of 

Vyaasa tell us,

ਜਬਆਸ ਜਰਸ਼ੀ (ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ) 

ਵੇਦ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ 
ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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2332 57 muin jn syvk 
swiDkw nwim rqy 
guxqwsu]

Mun Jan Saevak 

Saadhhikaa Naam 

Rathae Gunathaas 

||

That the silent sages, 

the servants of the 

Lord, and those who 

practice a life of 

spiritual discipline are 

attuned to the Naam, 

the Treasure of 

Excellence.

ਅਸਲੀ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਤੇ 

ਸਾਜਧਕ ਉਹੀ ਹਨ ਿ ੋਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

2333 57 sic rqy sy ijix 
gey hau sd 
bilhwrY jwsu]6]

Sach Rathae Sae 

Jin Geae Ho Sadh 

Balihaarai Jaas 

||6||

Those who are 

attuned to the True 

Name win the game of 

life; I am forever a 

sacrifice to them. 

||6||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ 

ਤੋਂ ਿੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ) ਜਿੱਤ ਕੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੬॥

2334 57 chu juig mYly mlu 
Bry ijn muiK  
nwmu n hoie]

Chahu Jug Mailae 

Mal Bharae Jin 

Mukh Naam N 

Hoe ||

Those who do not 

have the Naam in their 

mouths are filled with 

pollution; they are 

filthy throughout the 

four ages.

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਮੈਲੇ (ਮਨ ਵਾਲੇ) ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਾਲ 

ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

2335 57 BgqI Bwie 
ivhUixAw muhu 
kwlw piq Koie]

kwlw: polw bolo Bhagathee Bhaae 

Vihooniaa Muhu 

Kaalaa Path Khoe 

||

Without loving 

devotion to God, their 

faces are blackened, 

and their honor is lost.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ 

ਜਪਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦਾ 
ਮੂੂੰ ਹ (ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਕਾਲਾ (ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ), ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ (ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ)।
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2336 57 ijnI nwmu 
ivswirAw  
Avgx muTI 
roie]7]

Jinee Naam 

Visaariaa Avagan 

Muthee Roe ||7||

Those who have 

forgotten the Naam 

are plundered by evil; 

they weep and wail in 

dismay. ||7||

ਜਿਸ ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੂੰ  
ਔਗੁਣਾਂ ਨੇ ਲੁੱ ਟ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਰੋਂਦੀ ਪਛਤਾਂਦੀ ਹੈ ॥੭॥

2337 57 Kojq Kojq 
pwieAw fru kir 
imlY imlwie]

Khojath Khojath 

Paaeiaa Ddar Kar 

Milai Milaae ||

I searched and 

searched, and found 

God. In the Fear of 

God, I have been 

united in His Union.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਭਾਲ 

ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ ਇਹ ਗੱਲ 

ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਡਰ-ਅਬਦ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਧਾਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮਲਾਇਆ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

2338 57 Awpu pCwxY Gir 
vsY haumY iqRsnw 
jwie]

Aap Pashhaanai 

Ghar Vasai 

Houmai Thrisanaa 

Jaae ||

Through self-

realization, people 

dwell within the home 

of their inner being; 

egotism and desire 

depart.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਬਾਹਰ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ ਹੀ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ, ਉਸ 

ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

2339 57 nwnk inrml 
aUjly jo rwqy 
hir nwie]8]7]

Naanak Niramal 

Oojalae Jo 

Raathae Har Naae 

||8||7||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Name of the Lord are 

immaculate and 

radiant. ||8||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਜਵਤਿ 
ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੮॥੭॥
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2340 57 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

2341 57 suix mn BUly 
bwvry gur kI 
crxI lwgu]

Sun Man Bhoolae 

Baavarae Gur Kee 

Charanee Laag ||

Listen, O deluded and 

demented mind: hold 

tight to the Guru's 

Feet.

ਹੇ ਕੁਰਾਹੇ-ਪਏ ਕਮਲੇ ਮਨ! 

(ਮੇਰੀ ਜਸੱਜਖਆ) ਸੁਣ (ਜਸੱਜਖਆ 

ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨੀ 
ਪਉ।

2342 57 hir jip nwmu 
iDAwie qU jmu 
frpY duK Bwgu]

Har Jap Naam 

Dhhiaae Thoo Jam 

Ddarapai Dhukh 

Bhaag ||

Chant and meditate 

on the Naam, the 

Name of the Lord; 

death will be afraid of 

you, and suffering 

shall depart.

(ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਭੀ ਉਹ) 

ਹਜਰ ਨਾਮ ਿਪ, (ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜ (ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ) ਿਮਰਾਿ 

(ਭੀ) ਡਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭਾਿੜ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

2343 57 dUKu Gxo dohwgxI  
ikau iQru rhY 
suhwgu]1]

Dhookh Ghano 

Dhohaaganee Kio 

Thhir Rehai 

Suhaag ||1||

The deserted wife 

suffers terrible pain. 

How can her Husband 

Lord remain with her 

forever? ||1||

(ਪਰ ਿੇਹੜੀ) ਭਾਗ-ਹੀਣ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ (ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੀ, 
ਉਸ) ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ (ਦੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਾਿੜ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਖਸਮ-ਸਾਈ ਂਹੋਵੇ, ਪਰ ਿੋ 
ਖਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ) ਖਸਮ-ਸਾਈ ਂਜਕਵੇਂ 
ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਪਿਤੀਤ ਹੋਵੇ? 

॥੧॥
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2344 58 BweI ry Avru 
nwhI mY Qwau]

Bhaaee Rae Avar 

Naahee Mai 

Thhaao ||

O Siblings of Destiny, I 

have no other place to 

go.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ) ਮੈਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ।

2345 58 mY Dnu nwmu 
inDwnu hY guir 
dIAw bil 
jwau]1]rhwau]

Mai Dhhan Naam 

Nidhhaan Hai Gur 

Dheeaa Bal Jaao 

||1|| Rehaao ||

The Guru has given me 

the Treasure of the 

Wealth of the Naam; I 

am a sacrifice to Him. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਹੀ 
ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ 

(ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਜਦੱਤਾ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੀ) ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2346 58 gurmiq piq  
swbwis iqsu iqs 
kY sMig imlwau]

Guramath Path 

Saabaas This This 

Kai Sang Milaao ||

The Guru's Teachings 

bring honor. Blessed is 

He-may I meet and be 

with Him!

ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਤੋਂ ਜਿਸ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਜਮਜਲਆਂ ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ। (ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰੇ) 

ਮੈਂ ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਜਲਆ ਰਹਾਂ।

2347 58 iqsu ibnu GVI n 
jIvaU ibnu nwvY  
mir jwau]

This Bin Gharree N 

Jeevoo Bin Naavai 

Mar Jaao ||

Without Him, I cannot 

live, even for a 

moment. Without His 

Name, I die.

(ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਇਕ ਘੜੀ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
2348 58 mY AMDuly nwmu n 

vIsrY tyk itkI  
Gir jwau]2]

tyk, itkI: poly bolo Mai Andhhulae 

Naam N Veesarai 

Ttaek Ttikee Ghar 

Jaao ||2||

I am blind-may I never 

forget the Naam! 

Under His Protection, I 

shall reach my true 

home. ||2||

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਅੂੰਨਹੇ  ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲ ਿਾਏ, 

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਨਾ ਲੈ 

ਕੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਰਹਾਂ ॥੨॥
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2349 58 gurU ijnw kw 
AMDulw cyly nwhI 
Twau]

Guroo Jinaa Kaa 

Andhhulaa 

Chaelae Naahee 

Thaao ||

Those chaylaas, those 

devotees, whose 

spiritual teacher is 

blind, shall not find 

their place of rest.

(ਪਰ ਗੁਰੂ ਭੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਿਾਖਾ 
ਹੋਵੇ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ (ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦਾ) ਥਾਂ-
ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

2350 58 ibnu siqgur nwau 
n pweIAY ibnu 
nwvY ikAw 
suAwau]

Bin Sathigur Naao 

N Paaeeai Bin 

Naavai Kiaa Suaao 

||

Without the True 

Guru, the Name is not 

obtained. Without the 

Name, what is the use 

of it all?

(ਪੂਰੇ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਸੁਚੱਿਾ) 
ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।

2351 58 Awie gieAw 
pCuqwvxw ijau 
suM\Y Gir 
kwau]3]

g-ieAw Aae Gaeiaa 

Pashhuthaavanaa 

Jio Sunnjai Ghar 

Kaao ||3||

People come and go, 

regretting and 

repenting, like crows 

in a deserted house. 

||3||

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਰ 

ਜਗਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ (ਨਾਲ ਲੈ 

ਜਗਆ, ਖਾਲੀ-ਹੱਥ ਹੀ ਿਗ ਤੋਂ 
ਜਗਆ) ਜਿਵੇਂ ਸੁੂੰ ਞੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਕਾਂ (ਆ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥
2352 58 ibnu nwvY duKu 

dyhurI ijau klr 
kI BIiq]

k`lr Bin Naavai Dhukh 

Dhaehuree Jio 

Kalar Kee Bheeth 

||

Without the Name, 

the body suffers in 

pain; it crumbles like a 

wall of sand.

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  (ਜਚੂੰ ਤਾ ਆਜਦਕ ਇਤਨਾ) 
ਦੱੁਖ ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਸਰੀਰਕ ਸੱਜਤਆ ਇਉਂ ਜਕਰਦੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਦੀ ਕੂੰਧ 

(ਜਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।
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2353 58 qb lgu mhlu n 
pweIAY jb lgu  
swcu n cIiq]

Thab Lag Mehal N 

Paaeeai Jab Lag 

Saach N Cheeth ||

As long as Truth does 

not enter into the 

consciousness, the 

Mansion of the Lord's 

Presence is not found.

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਣ 

ਲਈ) ਤਦ ਤਕ (ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਮਹਲ (-ਰੂਪ ਸਹਾਰਾ) ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਿਦ ਤਕ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਿੀਵ ਦੇ) ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆ ਵੱਸਦਾ।
2354 58 sbid rpY Gru 

pweIAY inrbwxI 
pdu nIiq]4]

rpY, pdu: poly bolo Sabadh Rapai 

Ghar Paaeeai 

Nirabaanee Padh 

Neeth ||4||

Attuned to the 

Shabad, we enter our 

home, and obtain the 

Eternal State of 

Nirvaanaa. ||4||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਮਨ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ (ਦੀ ਓਟ) ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਸਦਾ ਲਈ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 

ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦੀ 
॥੪॥

2355 58 hau gur pUCau 
Awpxy gur puiC 
kwr kmwau]

Ho Gur Pooshho 

Aapanae Gur 

Pushh Kaar 

Kamaao ||

I ask my Guru for His 

Advice, and I follow 

the Guru's Advice.

(ਸੋ, ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ 'ਜਨਰਬਾਣ 

ਪਦ' ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਕੇ (ਉਸ ਦੀ ਦੱਸੀ) ਕਾਰ 

ਕਰਾਂਗੀ।
2356 58 sbid slwhI 

min vsY haumY 
duKu jil jwau]

Sabadh Salaahee 

Man Vasai Houmai 

Dhukh Jal Jaao ||

With the Shabads of 

Praise abiding in the 

mind, the pain of 

egotism is burnt away.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਾਂਗੀ, (ਭਲਾ ਜਕਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ) ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਸੜ ਿਾਏ।
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2357 58 shjy hoie 
imlwvVw swcy 
swic imlwau]5]

Sehajae Hoe 

Milaavarraa 

Saachae Saach 

Milaao ||5||

We are intuitively 

united with Him, and 

we meet the Truest of 

the True. ||5||

ਸਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ 

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹੋ ਿਾਏ, ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਮੇਰਾ ਸਦਾ 
ਲਈ ਮੇਲ ਹੋ ਿਾਏ ॥੫॥

2358 58 sbid rqy sy 
inrmly qij kwm 
kRoDu AhMkwru]

qij: polw bolo[ AhM-
kwru

Sabadh Rathae 

Sae Niramalae 

Thaj Kaam Krodhh 

Ahankaar ||

Those who are 

attuned to the Shabad 

are spotless and pure; 

they renounce sexual 

desire, anger, 

selfishness and conceit.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਮ 

ਕਿੋਧ ਅਹੂੰਕਾਰ (ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗ ਕੇ ਪਜਵਤਿ 
(ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ) ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

2359 58 nwmu slwhin sd 
sdw hir rwKih 
aur Dwir]

Naam Salaahan 

Sadh Sadhaa Har 

Raakhehi Our 

Dhhaar ||

They sing the Praises 

of the Naam, forever 

and ever; they keep 

the Lord enshrined 

within their hearts.

ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਲਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

2360 58 so ikau mnhu 
ivswrIAY sB 
jIAw kw 
AwDwru]6]

So Kio Manahu 

Visaareeai Sabh 

Jeeaa Kaa 

Aadhhaar ||6||

How could we ever 

forget Him from our 

minds? He is the 

Support of all beings. 

||6||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ (ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ 
ਮਨੋਂ  ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ 
॥੬॥
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2361 58 sbid mrY so mir 
rhY iPir mrY n  
dUjI vwr]

Sabadh Marai So 

Mar Rehai Fir 

Marai N Dhoojee 

Vaar ||

One who dies in the 

Shabad is beyond 

death, and shall never 

die again.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਇਹ 

ਮਰਨੀ) ਮਰ ਕੇ ਇਸਜਥਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 

ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜਹ 
ਕੇ) ਮੁੜ ਕਦੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ।
2362 58 sbdY hI qy 

pweIAY hir nwmy 
lgY ipAwru]

Sabadhai Hee 

Thae Paaeeai Har 

Naamae Lagai 

Piaar ||

Through the Shabad, 

we find Him, and 

embrace love for the 

Name of the Lord.

(ਇਹ ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

2363 58 ibnu sbdY jgu 
BUlw iPrY mir 
jnmY vwro 
vwr]7]

Bin Sabadhai Jag 

Bhoolaa Firai Mar 

Janamai Vaaro 

Vaar ||7||

Without the Shabad, 

the world is deceived; 

it dies and is reborn, 

over and over again. 

||7||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿਗਤ 

(ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਜਝਆ 

ਹੋਇਆ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

2364 58 sB swlwhY Awp 
kau vfhu vfyrI 
hoie]

Sabh Saalaahai 

Aap Ko Vaddahu 

Vaddaeree Hoe ||

All praise themselves, 

and call themselves 

the greatest of the 

great.

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
ਸਾਲਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ ਸਾਡੀ ਵਧੀਕ 

ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਵਜਡਆਈ-ਇੱਜ਼ਤ 

ਹੋਵੇ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।)
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2365 58 gur ibnu Awpu n 
cInIAY khy suxy 
ikAw hoie]

Gur Bin Aap N 

Cheeneeai Kehae 

Sunae Kiaa Hoe ||

Without the Guru, 

one's self cannot be 

known. By merely 

speaking and listening, 

what is accomplished?

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਜਨਰੀਆਂ ਕਜਹਣ ਸੁਣਨ 

ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

2366 58 nwnk sbid 
pCwxIAY haumY 
krY n  
koie]8]8]

Naanak Sabadh 

Pashhaaneeai 

Houmai Karai N 

Koe ||8||8||

O Nanak, one who 

realizes the Shabad 

does not act in 

egotism. ||8||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਪਛਾਜਣਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪੇ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਵਜਡਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੮॥੮॥

2367 58 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

2368 58 ibnu ipr Dn 
sIgwrIAY jobnu 
bwid KuAwru]

Bin Pir Dhhan 

Seegaareeai Joban 

Baadh Khuaar ||

Without her Husband, 

the soul-bride's youth 

and ornaments are 

useless and wretched.

(ਿੇ ਇਸਤਿੀ ਗਜਹਜਣਆਂ ਆਜਦਕ 

ਨਾਲ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਸਿਾ 
ਲਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਤੀ ਨਾਹ 

ਜਮਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿੁਆਨੀ 
ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

2369 58 nw mwxy suiK 
syjVI ibnu ipr  
bwid sIgwru]

Naa Maanae Sukh 

Saejarree Bin Pir 

Baadh Seegaar ||

She does not enjoy the 

pleasure of His Bed; 

without her Husband, 

her ornaments are 

absurd.

ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਭੀ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ 

ਪਤੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਿ ਮਾਣ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਤੀ-ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਸ ਦਾ ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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2370 58 dUKu Gxo dohwgxI  
nw Gir syj 
Bqwru]1]

Dhookh Ghano 

Dhohaaganee Naa 

Ghar Saej 

Bhathaar ||1||

The discarded bride 

suffers terrible pain; 

her Husband does not 

come to the bed of 

her home. ||1||

ਉਸ ਭਾਗਹੀਣ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਸੇਿ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ-ਮੁਖੀ 
ਧਾਰਜਮਕ ਉੱਦਮ ਜਵਅਰਥ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਿ ੇਜਹਰਦੇ-ਸੇਿ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ ਨਾਹ ਹੋਵੇ) ॥੧॥

2371 58 mn ry rwm jphu 
suKu hoie]

Man Rae Raam 

Japahu Sukh Hoe 

||

O mind, meditate on 

the Lord, and find 

peace.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ, (ਤੈਨੂੂੰ ) ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ।

2372 58 ibnu gur pRymu n 
pweIAY sbid 
imlY rMgu 
hoie]1]rhwau]

Bin Gur Praem N 

Paaeeai Sabadh 

Milai Rang Hoe 

||1|| Rehaao ||

Without the Guru, 

love is not found. 

United with the 

Shabad, happiness is 

found. ||1||Pause||

(ਪਰ ਮਨ ਭੀ ਕੀਹ ਕਰੇ? ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਨਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਕਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 
ਿਾਏ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ) 

ਜਪਆਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ 
ਬਣ ਸਕਦਾ। ਿੇਹੜਾ ਮਨ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂੰਗ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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2373 58 gur syvw suKu 
pweIAY hir vru 
shij sIgwru]

Gur Saevaa Sukh 

Paaeeai Har Var 

Sehaj Seegaar ||

Serving the Guru, she 

finds peace, and her 

Husband Lord adorns 

her with intuitive 

wisdom.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਉਸੇ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਜਸੂੰਗਾਜਰਆ ਹੈ।

2374 58 sic mwxy ipr 
syjVI gUVw hyqu 
ipAwru]

sy~jVI, gUV@w Sach Maanae Pir 

Saejarree Goorraa 

Haeth Piaar ||

Truly, she enjoys the 

Bed of her Husband, 

through her deep love 

and affection.

ਉਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਿ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਿ ੋਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

(ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ), ਜਿਸ ਦਾ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੂੜਹਾ ਜਹਤ ਹੈ 

ਗੂੜਹਾ ਜਪਆਰ ਹੈ।

2375 58 gurmuiK jwix 
is\wxIAY guir 
mylI gux 
cwru]2]

Guramukh Jaan 

Sinjaaneeai Gur 

Maelee Gun Chaar 

||2||

As Gurmukh, she 

comes to know Him. 

Meeting with the 

Guru, she maintains a 

virtuous lifestyle. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ 
ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ 

ਉਸਨੂੂੰ  ਜਸੂੰ ਞਾਜਣਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਹ ਜਸੂੰ ਞਾਣ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ), ਉਹ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ ॥੨॥
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2376 58 sic imlhu vr 
kwmxI ipir mohI 
rMgu lwie]

Sach Milahu Var 

Kaamanee Pir 

Mohee Rang Laae 

||

Through Truth, meet 

your Husband Lord, O 

soul-bride. Enchanted 

by your Husband, 

enshrine love for Him.

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਇਸਤਿੀ! ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਜਮਲੀ 
ਰਹੁ। ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਪਆਰ ਦਾ) ਰੂੰਗ ਚਾੜਹ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਵਲ ਜਖੱਚ ਜਲਆ ਹੈ,

2377 58 mnu qnu swic 
ivgisAw kImiq  
khxu n jwie]

ivg-isAw: polw bolo Man Than Saach 

Vigasiaa Keemath 

Kehan N Jaae ||

Your mind and body 

shall blossom forth in 

Truth. The value of 

this cannot be 

described.

ਉਸਦਾ ਮਨ ਉਸਦਾ ਤਨ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਜਖੜ 

ਜਪਆ ਹੈ (ਉਸਦਾ ਿੀਵਨ 

ਇਤਨਾ ਅਮੋਲਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ।
2378 58 hir vru Gir 

sohwgxI inrml 
swcY nwie]3]

Har Var Ghar 

Sohaaganee 

Niramal Saachai 

Naae ||3||

The soul-bride finds 

her Husband Lord in 

the home of her own 

being; she is purified 

by the True Name. 

||3||

ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਪਜਵਤਿ 
ਆਤਮਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ (ਜਹਰਦੇ) ਘਰ 

ਜਵਚ (ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ) ॥੩॥

2379 58 mn mih mnUAw  
jy mrY qw ipru 
rwvY nwir]

Man Mehi 

Manooaa Jae 

Marai Thaa Pir 

Raavai Naar ||

If the mind within the 

mind dies, then the 

Husband ravishes and 

enjoys His bride.

ਿ ੇ(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ) ਥੋੜਹ-
ਜਵਤਾ ਮਨ (ਪਿਭੂ ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਵਸ਼ਾਲ) ਮਨ ਜਵਚ (ਥੋੜਹ-ਜਵਤੇ 

ਸੁਭਾਅ ਵਲੋਂ) ਮਰ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਪਿਭੂ ਪਤੀ ਉਸ ਿੀਵ-ਨਾਰ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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2380 58 iekqu qwgY ril 
imlY gil 
moqIAn kw hwru]

q`wgY[ gil: polw bolo Eikath Thaagai Ral 

Milai Gal 

Motheean Kaa 

Haar ||

They are woven into 

one texture, like pearls 

on a necklace around 

the neck.

ਜਿਵੇਂ ਇਕੋ ਧਾਗੇ ਜਵਚ ਪਿੋਤੇ ਹੋਏ 

ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲ ਜਵਚ ਪਾ 
ਲਈਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੇ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੀ) ਇਕੋ ਸੁਰਤ 

ਧਾਗੇ ਜਵਚ ਇਕ ਜਮਕ ਹੋ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

2381 58 sMq sBw suKu 
aUpjY gurmuiK 
nwm ADwru]4]

Santh Sabhaa 

Sukh Oopajai 

Guramukh Naam 

Adhhaar ||4||

In the Society of the 

Saints, peace wells up; 

the Gurmukhs take 

the Support of the 

Naam. ||4||

ਪਰ ਇਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਮਨ ਨੂੂੰ ) 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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2382 58 iKn mih aupjY  
iKin KpY iKnu 
AwvY iKnu jwie]

KpY: polw bolo Khin Mehi Oupajai 

Khin Khapai Khin 

Aavai Khin Jaae ||

In an instant, one is 

born, and in an 

instant, one dies. In an 

instant one comes, 

and in an instant one 

goes.

(ਿੇ ਮਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਹੇ, 

ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ ਦੇ ਲਾਭ 

ਨਾਲ) ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਇਉਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਜਿਊ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ 

ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ) ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਕ ਜਖਨ (ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ) 
ਉਹ ਿੂੰ ਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਜਖਨ 

(ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਉਹ ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਾਮ ਦੇ 

ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਾਇਆ ਿੀਵ 

ਦੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਮਾਇਆ ਆਵੇ ਤਾਂ 
ਉਤਸ਼ਾਹ, ਿ ੇਿਾਏ ਤਾਂ ਸਹਮ)।

2383 58 sbdu pCwxY riv 
rhY nw iqsu kwlu 
sMqwie]

Sabadh 

Pashhaanai Rav 

Rehai Naa This 

Kaal Santhaae ||

One who recognizes 

the Shabad merges 

into it, and is not 

afflicted by death.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਮੌਤ (ਦਾ ਡਰ) ਸਤਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।
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2384 59 swihbu Aqulu n 
qolIAY kQin n 
pwieAw jwie]5]

A-q`ulu[ kQin: polw 
bolo

Saahib Athul N 

Tholeeai Kathhan 

N Paaeiaa Jaae 

||5||

Our Lord and Master is 

Unweighable; He 

cannot be weighed. 

He cannot be found 

merely by talking. 

||5||

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਕ) 

ਉਸ ਮਾਲਕ (ਦੀ ਹਸਤੀ) ਨੂੂੰ  
ਤੋਜਲਆ ਿਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੋਲ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ (ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ ਜਮਲਦਾ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੈ) ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ॥੫॥

2385 59 vwpwrI 
vxjwirAw Awey 
vjhu ilKwie]

Vaapaaree 

Vanajaariaa Aaeae 

Vajahu Likhaae ||

The merchants and 

the traders have 

come; their profits are 

pre-ordained.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ-ਵਣਿਾਰੇ ਿੀਵ 

ਵਪਾਰੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਜਲਖਾ ਕੇ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ, ਹਰੇਕ 

ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸੁਆਸ ਤੇ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਿਭੂ ਦਰ ਤੋਂ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ)।

2386 59 kwr kmwvih sc 
kI lwhw imlY 
rjwie]

Kaar Kamaavehi 

Sach Kee Laahaa 

Milai Rajaae ||

Those who practice 

Truth reap the profits, 

abiding in the Will of 

God.

ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ ਵਪਾਰੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਲਾਭ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,
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2387 59 pUMjI swcI guru 
imlY nw iqsu 
iqlu n 
qmwie]6]

Poonjee Saachee 

Gur Milai Naa This 

Thil N Thamaae 

||6||

With the Merchandise 

of Truth, they meet 

the Guru, who does 

not have a trace of 

greed. ||6||

(ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਉਹੀ ਖੱਟ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ 
ਵਜਡਆਈ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਜਤਲ 

ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੀ) ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਸਦਾ ਲਈ 

ਜਥਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੬॥

2388 59 gurmuiK qoil 
quolwiesI scu 
qrwjI qolu]

quolwie-sI Guramukh Thol 

Thuolaaeisee Sach 

Tharaajee Thol ||

As Gurmukh, they are 

weighed and 

measured, in the 

balance and the scales 

of Truth.

(ਇਨਸਾਨੀ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸਿਲਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ) 

ਸੱਚ ਹੀ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ 
ਵੱਟਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ 

ਉਹੀ ਸਿਲ ਹੈ), ਇਸ ਪਰਖ-

ਤੋਲ ਜਵਚ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਾ 
ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੱੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

2389 59 Awsw mnsw 
mohxI guir TwkI  
scu bolu]

Aasaa Manasaa 

Mohanee Gur 

Thaakee Sach Bol 

||

The enticements of 

hope and desire are 

quieted by the Guru, 

whose Word is True.

ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਜਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਸੱਚੀ 
ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ 

ਮਾਇਕ ਿੁਰਜਨਆਂ ਨੂੂੰ  (ਮਨ 

ਉਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ) ਰੋਕ 

ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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2390 59 Awip qulwey 
qolsI pUry pUrw 
qolu]7]

Aap Thulaaeae 

Tholasee Poorae 

Pooraa Thol ||7||

He Himself weighs 

with the scale; perfect 

is the weighing of the 

Perfect One. ||7||

ਪੂਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਇਹ ਤੋਲ (ਦਾ 
ਜਮਆਰ) ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਵਧਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਿੀਵ (ਇਸ ਤੋਲ 

ਜਵਚ) ਪੂਰਾ ਤੁਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ) 

ਆਪ (ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ) ਤੁਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

2391 59 kQnY khix n 
CutIAY nw piV 
pusqk Bwr]

Kathhanai Kehan 

N Shhutteeai Naa 

Parr Pusathak 

Bhaar ||

No one is saved by 

mere talk and speech, 

nor by reading loads 

of books.

ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਾਂ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ 

ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਤੋਂ 
ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ।

2392 59 kwieAw soc n 
pweIAY ibnu hir 
Bgiq ipAwr]

Kaaeiaa Soch N 

Paaeeai Bin Har 

Bhagath Piaar ||

The body does not 

obtain purity without 

loving devotion to the 

Lord.

(ਿੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਿੇਮ 

ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਨਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਪਜਵਤਿਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

2393 59 nwnk nwmu n 
vIsrY myly guru 
krqwr]8]9]

Naanak Naam N 

Veesarai Maelae 

Gur Karathaar 

||8||9||

O Nanak, never forget 

the Naam; the Guru 

shall unite us with the 

Creator. ||8||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੯॥{58-

59}

2394 59 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:
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2395 59 siqguru pUrw jy 
imlY pweIAY 
rqnu bIcwru]

Sathigur Pooraa 

Jae Milai Paaeeai 

Rathan Beechaar 

||

Meeting the Perfect 

True Guru, we find the 

jewel of meditative 

reflection.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ (ਮਾਨੋ, ਕੀਮਤੀ) ਰਤਨ 

(ਹੈ, ਇਹ ਰਤਨ ਤਦੋਂ ਹੀ) 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪਏ।
2396 59 mnu dIjY gur 

Awpxy pweIAY 
srb ipAwru]

Man Dheejai Gur 

Aapanae Paaeeai 

Sarab Piaar ||

Surrendering our 

minds to our Guru, we 

find universal love.

ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਸਭ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

2397 59 mukiq pdwrQu 
pweIAY Avgx 
mytxhwru]1]

Mukath 

Padhaarathh 

Paaeeai Avagan 

Maettanehaar 

||1||

We find the wealth of 

liberation, and our 

demerits are erased. 

||1||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਦਵਾਂਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਔਗੁਣ ਜਮਟਾਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ ॥੧॥
2398 59 BweI ry gur ibnu  

igAwnu n hoie]

Bhaaee Rae Gur 

Bin Giaan N Hoe ||

O Siblings of Destiny, 

without the Guru, 

there is no spiritual 

wisdom.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।

2399 59 pUChu bRhmY nwrdY  
byd ibAwsY 
koie]1]rhwau]

Pooshhahu 

Brehamae 

Naaradhai Baedh 

Biaasai Koe ||1|| 

Rehaao ||

Go and ask Brahma, 

Naarad and Vyaas, the 

writer of the Vedas. 

||1||Pause||

(ਬੇਸ਼ਕ) ਕੋਈ ਜਧਰ ਬਿਹਮਾ ਨੂੂੰ , 
ਨਾਰਦ ਨੂੂੰ , ਵੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜਰਸ਼ੀ 
ਜਬਆਸ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਲਵੋ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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2400 59 igAwnu iDAwnu 
Duin jwxIAY  
AkQu khwvY 
soie]

A-kQu: polw bolo Giaan Dhhiaan 

Dhhun Jaaneeai 

Akathh Kehaavai 

Soe ||

Know that from the 

vibration of the Word, 

we obtain spiritual 

wisdom and 

meditation. Through 

it, we speak the 

Unspoken.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਉਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨੀ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਲਵ ਲਾਉਣੀ-(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ) ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

2401 59 sPilE ibrKu 
hrIAwvlw Cwv 
GxyrI hoie]

hrI-Awvlw: ibhwrI 
d`b ky bolo, hirAwvlw 
n aucwro jI

Safaliou Birakh 

Hareeaavalaa 

Shhaav Ghanaeree 

Hoe ||

He is the fruit-bearing 

Tree, luxuriantly green 

with abundant shade.

ਗੁਰੂ (ਮਾਨੋ) ਇਕ ਹਰਾ ਤੇ 

ਿਲਦਾਰ ਰੱੁਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਗੂੜਹੀ ਸੂੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੈ।

2402 59 lwl jvyhr 
mwxkI gur BMfwrY 
soie]2]

Laal Javaehar 

Maanakee Gur 

Bhanddaarai Soe 

||2||

The rubies, jewels and 

emeralds are in the 

Guru's Treasury. ||2||

ਲਾਲਾਂ ਿਵਾਹਰਾਂ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ 

(ਭਾਵ, ਉੱਚੇ ਸੱੁਚੇ ਆਤਮਕ 

ਗੁਣਾਂ) ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਜਵਚੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥
2403 59 gur BMfwrY 

pweIAY inrml 
nwm ipAwru]

Gur Bhanddaarai 

Paaeeai Niramal 

Naam Piaar ||

From the Guru's 

Treasury, we receive 

the Love of the 

Immaculate Naam, the 

Name of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚੋਂ 
ਹੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

2404 59 swco vKru sMcIAY  
pUrY krim Apwru]

Saacho Vakhar 

Sancheeai Poorai 

Karam Apaar ||

We gather in the True 

Merchandise, through 

the Perfect Grace of 

the Infinite.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਸੌਦਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 554 Published: March 06/ 2014



2405 59 suKdwqw duK 
mytxo siqguru  
Asur sMGwru]3]

A-sur Sukhadhaathaa 

Dhukh Maettano 

Sathigur Asur 

Sanghaar ||3||

The True Guru is the 

Giver of peace, the 

Dispeller of pain, the 

Destroyer of demons. 

||3||

ਗੁਰੂ (ਨਾਮ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਰਾਹੀਂ) 
ਸੱੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਜਮਟਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥

2406 59 Bvjlu ibKmu 
frwvxo nw kMDI  
nw pwru]

Bhavajal Bikham 

Ddaraavano Naa 

Kandhhee Naa 

Paar ||

The terrifying world-

ocean is difficult and 

dreadful; there is no 

shore on this side or 

the one beyond.

ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਬੜਾ 
ਜਬਖੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਦਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਕੂੰਢਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ।

2407 59 nw byVI nw 
qulhVw nw iqsu 
vMJu mlwru]

qul-hVw: polw bolo Naa Baerree Naa 

Thuleharraa Naa 

This Vanjh Malaar 

||

There is no boat, no 

raft, no oars and no 

boatman.

ਨਾਹ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਤੁਲਹਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਤੇ 

ਨਾਹ ਮਲਾਹ ਦਾ ਵੂੰ ਝ-ਕੋਈ ਭੀ 
ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ 
ਲੂੰ ਘਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

2408 59 siqguru BY kw 
boihQw ndrI 
pwir auqwru]4]

Sathigur Bhai Kaa 

Bohithhaa 

Nadharee Paar 

Outhaar ||4||

The True Guru is the 

only boat on this 

terrifying ocean. His 

Glance of Grace 

carries us across. ||4||

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ) ਖ਼ਤਜਰਆਂ 

ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਾਿ ਗੁਰੂ 

ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ 

ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਤਾਰਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥
2409 59 ieku iqlu 

ipAwrw ivsrY  
duKu lwgY suKu 
jwie]

Eik Thil Piaaraa 

Visarai Dhukh 

Laagai Sukh Jaae ||

If I forget my Beloved, 

even for an instant, 

suffering overtakes me 

and peace departs.

ਿਦੋਂ ਇਕ ਰਤਾ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ 
ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
(ਯਾਦੋਂ) ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਆ ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਦਾ ਸੱੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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2410 59 ijhvw jlau 
jlwvxI nwmu n 
jpY rswie]

Jihavaa Jalo 

Jalaavanee Naam 

N Japai Rasaae ||

Let that tongue be 

burnt in flames, which 

does not chant the 

Naam with love.

ਸੜ ਿਾਏ ਉਹ ਸੜਨ ਿੋਗੀ 
ਿੀਭ ਿੋ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਪਦੀ।

2411 59 Gtu ibnsY duKu 
Aglo jmu pkVY 
pCuqwie]5]

Ghatt Binasai 

Dhukh Agalo Jam 

Pakarrai 

Pashhuthaae ||5||

When the pitcher of 

the body bursts, there 

is terrible pain; those 

who are caught by the 

Minister of Death 

regret and repent. 

||5||

(ਜਸਮਰਨ ਹੀਨ ਬੂੰ ਦੇ ਦਾ ਿਦੋਂ) 
ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਮ ਆ ਿੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਸ 

ਵੇਲੇ ਪਛੁਤਾਣ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ?) 

॥੫॥

2412 59 myrI myrI kir 
gey qnu Dnu 
klqu n swiQ]

k-l`qu, nwrI Maeree Maeree 

Kar Geae Than 

Dhhan Kalath N 

Saathh ||

Crying out, ""Mine! 

Mine!"", they have 

departed, but their 

bodies, their wealth, 

and their wives did not 

go with them.

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ ਿੀਵ 

ਆਏ, ਿ ੋਇਹ) ਆਖ ਆਖ ਕੇ 

ਚਲੇ ਗਏ ਜਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ 

ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ 
ਇਸਤਿੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਹ ਸਰੀਰ, 

ਨਾਹ ਧਨ, ਨਾਹ ਇਸਤਿੀ, ਕੋਈ 

ਭੀ) ਨਾਲ ਨਾਹ ਜਨਜਭਆ।

2413 59 ibnu nwvY Dnu 
bwid hY BUlo 
mwrig AwiQ]

Bin Naavai Dhhan 

Baadh Hai Bhoolo 

Maarag Aathh ||

Without the Name, 

wealth is useless; 

deceived by wealth, 

they have lost their 

way.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਧਨ ਜਕਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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2414 59 swcau swihbu 
syvIAY gurmuiK 
AkQo kwiQ]6]

A-kQo: polw bolo Saacho Saahib 

Saeveeai 

Guramukh 

Akathho Kaathh 

||6||

So serve the True 

Lord; become 

Gurmukh, and speak 

the Unspoken. ||6||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

॥੬॥

2415 59 AwvY jwie 
BvweIAY pieAY 
ikriq kmwie]

Aavai Jaae 

Bhavaaeeai Paeiai 

Kirath Kamaae ||

Coming and going, 

people wander 

through reincarnation; 

they act according to 

their past actions.

ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਅਗਾਂਹ ਭੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ) ਕਰਮ 

ਕਮਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ 
ਨਤੀਿਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਿੀਵ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

2416 59 pUrib iliKAw  
ikau mytIAY  
iliKAw lyKu 
rjwie]

Poorab Likhiaa Kio 

Maetteeai Likhiaa 

Laekh Rajaae ||

How can one's pre-

ordained destiny be 

erased? It is written in 

accordance with the 

Lord's Will.

ਜਪਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਲਜਖਆ (ਮੱਥੇ ਦਾ) ਲੇਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਵੇਂ ਜਮਟਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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2417 59 ibnu hir nwm n 
CutIAY gurmiq 
imlY imlwie]7]

Bin Har Naam N 

Shhutteeai 

Guramath Milai 

Milaae ||7||

Without the Name of 

the Lord, no one can 

be saved. Through the 

Guru's Teachings, we 

are united in His 

Union. ||7||

(ਇਹਨਾਂ ਜਲਖੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਲੀ 
ਦੇ ਿਕੜ ਜਵਚੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ। ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ (ਪਿਭੂ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੭॥

2418 59 iqsu ibnu myrw ko 
nhI ijs kw 
jIau prwnu]

This Bin Maeraa 

Ko Nehee Jis Kaa 

Jeeo Paraan ||

Without Him, I have 

no one to call my own. 

My soul and my 

breath of life belong 

to Him.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੱਤੀ 
ਹੋਈ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ ਇਹ ਪਿਾਣ 

ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ) ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

2419 59 haumY mmqw jil 
blau loBu jlau 
AiBmwnu]

Houmai 

Mamathaa Jal 

Balo Lobh Jalo 

Abhimaan ||

May my egotism and 

possessiveness be 

burnt to ashes, and 

my greed and 

egotistical pride 

consigned to the fire.

ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਸੜ ਿਾਏ, 

ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪਣੱਤ ਿਲ ਿਾਏ, 

ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੋਭ ਸੜ ਿਾਏ ਤੇ 

ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਸੜ ਬਲ 

ਿਾਏ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਵਛੋਜੜਆ ਹੈ)।

2420 59 nwnk sbdu 
vIcwrIAY pweIAY 
guxI 
inDwnu]8]10]

Naanak Sabadh 

Veechaareeai 

Paaeeai Gunee 

Nidhhaan 

||8||10||

O Nanak, 

contemplating the 

Shabad, the Treasure 

of Excellence is 

obtained. ||8||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ) 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੦॥
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2421 59 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

2422 59 ry mn AYsI hir 
isau pRIiq kir  
jYsI jl 
kmlyih]

Rae Man Aisee 

Har Sio Preeth Kar 

Jaisee Jal 

Kamalaehi ||

O mind, love the Lord, 

as the lotus loves the 

water.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਜਪਆਰ ਕਰ, ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਜਵਚ 

ਹੈ (ਤੇ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ)।

2423 59 lhrI nwil 
pCwVIAY BI 
ivgsY Asnyih]

ivgsY: polw bolo Leharee Naal 

Pashhaarreeai 

Bhee Vigasai 

Asanaehi ||

Tossed about by the 

waves, it still blossoms 

with love.

ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਰਾਂ 
ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਭੀ 
(ਪਰਸਪਰ) ਜਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਜਖੜਦਾ (ਹੀ) ਹੈ 

(ਧੱਜਕਆਂ ਤੋਂ ਗੱੁਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।

2424 59 jl mih jIA 
aupwie kY ibnu 
jl mrxu 
iqnyih]1]

Jal Mehi Jeea 

Oupaae Kai Bin Jal 

Maran Thinaehi 

||1||

In the water, the 

creatures are created; 

outside of the water 

they die. ||1||

ਪਾਣੀ ਜਵਚ (ਕੌਲ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀਆਂ) 

ਜਿੂੰ ਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ 
(ਕੌਲ ਿੁੱ ਲਾਂ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

2425 60 mn ry ikau 
CUtih ibnu 
ipAwr]

Man Rae Kio 

Shhoottehi Bin 

Piaar ||

O mind, how can you 

be saved without love?

ਹੇ ਮਨ! (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਜਪਆਰ 

ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੂੂੰ  (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।
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2426 60 gurmuiK AMqir 
riv rihAw bKsy 
Bgiq 
BMfwr]1]rhwau]

Guramukh Anthar 

Rav Rehiaa 

Bakhasae Bhagath 

Bhanddaar ||1|| 

Rehaao ||

God permeates the 

inner beings of the 

Gurmukhs. They are 

blessed with the 

treasure of devotion. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਇਹ ਜਪਆਰ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਐਸੀ 
ਜਪਆਰ-ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਿੂਦ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2427 60 ry mn AYsI hir 
isau pRIiq kir  
jYsI mCulI nIr]

Rae Man Aisee 

Har Sio Preeth Kar 

Jaisee Mashhulee 

Neer ||

O mind, love the Lord, 

as the fish loves the 

water.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਪਿੇਮ ਕਰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 
ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ।

2428 60 ijau AiDkau  
iqau suKu Gxo  
min qin sWiq 
srIr]

AiD-kau: polw bolo Jio Adhhiko Thio 

Sukh Ghano Man 

Than Saanth 

Sareer ||

The more the water, 

the more the 

happiness, and the 

greater the peace of 

mind and body.

ਪਾਣੀ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਹੈ, 

ਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ 

ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਠੂੰ ਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

2429 60 ibnu jl GVI n 
jIveI pRBu jwxY 
AB pIr]2]

Bin Jal Gharree N 

Jeevee Prabh 

Jaanai Abh Peer 

||2||

Without water, she 

cannot live, even for 

an instant. God knows 

the suffering of her 

mind. ||2||

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਕ ਘੜੀ ਭੀ 
ਿੀਊ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੱਛੀ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਵੇਦਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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2430 60 ry mn AYsI hir 
isau pRIiq kir  
jYsI cwiqRk myh]

Rae Man Aisee 

Har Sio Preeth Kar 

Jaisee Chaathrik 

Maeh ||

O mind, love the Lord, 

as the song-bird loves 

the rain.

ਹੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 
ਪਿੀਤ ਕਰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਪੀਹੇ 

ਦੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੈ।

2431 60 sr Bir Ql 
hrIAwvly iek 
bUMd n pveI kyh]

hrI-Awvly: ibhwrI d`b 
ky bolo, hirAwvlw n 
aucwro jI

Sar Bhar Thhal 

Hareeaavalae Eik 

Boondh N Pavee 

Kaeh ||

The pools are 

overflowing with 

water, and the land is 

luxuriantly green, but 

what are they to her, 

if that single drop of 

rain does not fall into 

her mouth?

(ਪਾਣੀ ਨਾਲ) ਸਰੋਵਰ ਭਰੇ ਹੋਏ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ (ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਹਜਰਆਵਲੀ 
ਹੋਈ ਪਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿ ੇ

(ਸਵਾਂਤੀ ਨਛੱਤਿ ਜਵਚ ਪਏ ਮੀਂਹ 

ਦੀ) ਇਕ ਬੂੂੰ ਦ (ਪਪੀਹੇ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ) ਨਾਹ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਭਾਗ ਨਹੀਂ।

2432 60 krim imlY so 
pweIAY ikrqu 
pieAw isir 
dyh]3]

Karam Milai So 

Paaeeai Kirath 

Paeiaa Sir Dhaeh 

||3||

By His Grace, she 

receives it; otherwise, 

because of her past 

actions, she gives her 

head. ||3||

(ਪਰ ਹੇ ਮਨ! ਤੇਰੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਵੱਸ! ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲੇ ਤਾਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਨਹੀਂ ਤਾਂ) 
ਪੂਰਬਲਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਝੱਲਣਾ 
ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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2433 60 ry mn AYsI hir 
isau pRIiq kir  
jYsI jl duD 
hoie]

Rae Man Aisee 

Har Sio Preeth Kar 

Jaisee Jal Dhudhh 

Hoe ||

O mind, love the Lord, 

as the water loves the 

milk.

ਹੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 
ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੱੁਧ ਦਾ ਹੈ। (ਪਾਣੀ 
ਦੱੁਧ ਜਵਚ ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਦੱੁਧ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੱੁਧ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

2434 60 Awvtxu Awpy KvY  
duD kau Kpix n 
dyie]

(Aw-v`txu) aubwly[ 
du`D[ Kpix: polw bolo

Aavattan Aapae 

Khavai Dhudhh Ko 

Khapan N Dhaee 

||

The water, added to 

the milk, itself bears 

the heat, and prevents 

the milk from burning.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ-ਰਲੇ ਦੱੁਧ ਨੂੂੰ  
ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ) 
ਉਬਾਲਾ (ਪਾਣੀ) ਆਪ ਹੀ 
ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੱੁਧ ਨੂੂੰ  ਸੜਨ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
2435 60 Awpy myil 

ivCuMinAw sic 
vifAweI 
dyie]4]

Aapae Mael 

Vishhunniaa Sach 

Vaddiaaee Dhaee 

||4||

God unites the 

separated ones with 

Himself again, and 

blesses them with true 

greatness. ||4||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਿੀਵ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ 
ਪਿਭੂ) ਜਵੱਛੁੜੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਮੇਲ ਕੇ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ-

ਮਾਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
2436 60 ry mn AYsI hir 

isau pRIiq kir  
jYsI ckvI sUr]

(sUr) sUrj Rae Man Aisee 

Har Sio Preeth Kar 

Jaisee Chakavee 

Soor ||

O mind, love the Lord, 

as the chakvee duck 

loves the sun.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਜਪਆਰ ਕਰ, ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਚਕਵੀ ਦਾ (ਜਪਆਰ) 

ਸੂਰਿ ਨਾਲ ਹੈ।
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2437 60 iKnu plu nId n 
soveI jwxY dUir 
hjUir]

so-veI Khin Pal Needh N 

Sovee Jaanai 

Dhoor Hajoor ||

She does not sleep, for 

an instant or a 

moment; the sun is so 

far away, but she 

thinks that it is near.

(ਿਦੋਂ ਸੂਰਿ ਡੱੁਬ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਚਕਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਉਹਲੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਕਵੀ) 
ਇਕ ਜਖਨ ਭਰ ਇਕ ਪਲ ਭਰ 

ਨੀਂਦ (ਦੇ ਵੱਸ ਆ ਕੇ) ਨਹੀਂ 
ਸੌਂਦੀ, ਦੂਰ (-ਲੁਕੇ ਸੂਰਿ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

2438 60 mnmuiK soJI nw 
pvY gurmuiK sdw 
hjUir]5]

Manamukh Sojhee 

Naa Pavai 

Guramukh Sadhaa 

Hajoor ||5||

Understanding does 

not come to the self-

willed manmukh. But 

to the Gurmukh, the 

Lord is always close. 

||5||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੱੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ॥੫॥
2439 60 mnmuiK gxq 

gxwvxI krqw 
kry su hoie]

Manamukh 

Ganath 

Ganaavanee 

Karathaa Karae S 

Hoe ||

The self-willed 

manmukhs make their 

calculations and plans, 

but only the actions of 

the Creator come to 

pass.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ 
ਵਜਡਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ 

ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਉਹੀ 
ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਰਤਾਰ 

(ਆਪ) ਕਰਦਾ (ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ)।

2440 60 qw kI kImiq nw 
pvY jy locY sBu 
koie]

Thaa Kee Keemath 

Naa Pavai Jae 

Lochai Sabh Koe ||

His Value cannot be 

estimated, even 

though everyone may 

wish to do so.

(ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜਮਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਿ ੇਕੋਈ ਿੀਵ (ਆਪਣੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਿਤਨ 

ਭੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ 
ਉੱਦਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਭੀ) ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦੀ।
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2441 60 gurmiq hoie q 
pweIAY sic imlY 
suKu hoie]6]

Guramath Hoe Th 

Paaeeai Sach Milai 

Sukh Hoe ||6||

Through the Guru's 

Teachings, it is 

revealed. Meeting 

with the True One, 

peace is found. ||6||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਕਦਰ) ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇ। 
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਜਮਜਲਆਂ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੬॥

2442 60 scw nyhu n quteI  
jy siqguru BytY 
soie]

Sachaa Naehu N 

Thuttee Jae 

Sathigur Bhaettai 

Soe ||

True love shall not be 

broken, if the True 

Guru is met.

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਨ 

ਵਾਲਾ) ਿੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਤਾਂ (ਉਸ ਦਾ ਜਮਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਅਿੇਹਾ) ਪੱਕਾ 
ਜਪਆਰ (ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਦੇ) 

ਟੱੁਟਦਾ ਨਹੀਂ।
2443 60 igAwn pdwrQu 

pweIAY iqRBvx 
soJI hoie]

Giaan 

Padhaarathh 

Paaeeai 

Thribhavan Sojhee 

Hoe ||

Obtaining the wealth 

of spiritual wisdom, 

the understanding of 

the three worlds is 

acquired.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਭੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

2444 60 inrmlu nwmu n 
vIsrY jy gux kw 
gwhku hoie]7]

Niramal Naam N 

Veesarai Jae Gun 

Kaa Gaahak Hoe 

||7||

So become a customer 

of merit, and do not 

forget the Immaculate 

Naam, the Name of 

the Lord. ||7||

ਿ ੇਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦਾ 
ਸਦਕਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
(ਦੇ ਸੌਦੇ) ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ 
ਬਣ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ (ਜਿਰ ਕਦੇ) ਨਹੀਂ 
ਭੁੱ ਲਦਾ ॥੭॥
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2445 60 Kyil gey sy pMKxUM  
jo cugdy sr 
qil]

Khael Geae Sae 

Pankhanoon Jo 

Chugadhae Sar 

Thal ||

Those birds which 

peck at the shore of 

the pool have played 

and have departed.

(ਹੇ ਮਨ! ਵੇਖ) ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ-

ਪੂੰਛੀ ਇਸ (ਸੂੰਸਾਰ-) ਸਰੋਵਰ 

ਉੱਤੇ (ਚੋਗ) ਚੁਗਦੇ ਹਨ ਉਹ 

(ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਿੀਵਨ-) ਖੇਡ 

ਖੇਡ ਕੇ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
2446 60 GVI ik muhiq 

ik clxw Kylxu 
Aju ik kil]

c`lxw[ K@ylx[ A`ju[ 
k`il@[

Gharree K Muhath 

K Chalanaa 

Khaelan Aj K Kal ||

In a moment, in an 

instant, we too must 

depart. Our play is 

only for today or 

tomorrow.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ-ਪੂੰਛੀ ਨੇ ਘੜੀ ਪਲ 

ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੁਰਦੇ 

ਿਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਇਕ ਦੋ 

ਜਦਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ (ਛੇਤੀ ਹੀ) ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
2447 60 ijsu qUM mylih so 

imlY jwie scw 
ipVu mil]8]

m`il Jis Thoon Maelehi 

So Milai Jaae 

Sachaa Pirr Mal 

||8||

But those whom You 

unite, Lord, are united 

with You; they obtain 

a seat in the Arena of 

Truth. ||8||

(ਹੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੋਂ 
ਸੱਚੀ ਿੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥
2448 60 ibnu gur pRIiq n 

aUpjY haumY mYlu  
n jwie]

Bin Gur Preeth N 

Oopajai Houmai 

Mail N Jaae ||

Without the Guru, 

love does not well up, 

and the filth of 

egotism does not 

depart.

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਪਿੀਤ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ (ਜਕਉਂਜਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਉੱਦਮ ਨਾਲ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 565 Published: March 06/ 2014



2449 60 so hM Awpu 
pCwxIAY sbid 
Byid pqIAwie]

(hM) hr jIv dy AMdr[ 
so auh r`b jI, (Awpu) 
Apxw Awp srUp nMU, 
pUrn gurU jI duAwrw 
pCwnxw krIey[ pqI-
Awie

Sohan Aap 

Pashhaaneeai 

Sabadh Bhaedh 

Patheeaae ||

One who recognizes 

within himself that, 

""He is me"", and who 

is pierced through by 

the Shabad, is satisfied.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਵੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਪਤੀਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਪਛਾਣ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸੁਭਾਉ ਰਜਲਆ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।

2450 60 gurmuiK Awpu 
pCwxIAY Avr 
ik kry 
krwie]9]

Guramukh Aap 

Pashhaaneeai 

Avar K Karae 

Karaae ||9||

When one becomes 

Gurmukh and realizes 

his own self, what 

more is there left to 

do or have done? 

||9||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ 

ਨੂੂੰ ) ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਿੀਵ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਕਰ ਕਰਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੯॥

2451 60 imilAw kw 
ikAw mylIAY  
sbid imlY 
pqIAwie]

Miliaa Kaa Kiaa 

Maeleeai Sabadh 

Milae Patheeaae 

||

Why speak of union to 

those who are already 

united with the Lord? 

Receiving the Shabad, 

they are satisfied.

ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਪਤੀਿ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਵਛੋੜਾ ਰਜਹ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ 

ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਿੋਜੜਆ ਿਾਏ।

2452 60 mnmuiK soJI nw 
pvY vICuiV cotw 
Kwie]

Manamukh Sojhee 

Naa Pavai 

Veeshhurr Chottaa 

Khaae ||

The self-willed 

manmukhs do not 

understand; separated 

from Him, they endure 

beatings.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ) ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
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2453 60 nwnk dru Gru 
eyku hY Avru n 
dUjI 
jwie]10]11]

Naanak Dhar Ghar 

Eaek Hai Avar N 

Dhoojee Jaae 

||10||11||

O Nanak, there is only 

the one door to His 

Home; there is no 

other place at all. 

||10||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਹੀ ਇਕ ਆਸਰਾ 
ਪਰਨਾ (ਜਦੱਸਦਾ) ਹੈ। ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ (ਜਦੱਸਦਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੀ 
॥੧੦॥੧੧॥

2454 60 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

2455 60 mnmuiK BulY 
BulweIAY BUlI  
Taur n kwie]

Manamukh Bhulai 

Bhulaaeeai 

Bhoolee Thour N 

Kaae ||

The self-willed 

manmukhs wander 

around, deluded and 

deceived. They find no 

place of rest.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਇਸਤਿੀ (ਿੀਵਨ ਦੇ) 

ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੋਂ ਖੁੂੰ ਝੀ ਹੋਈ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ (ਐਸਾ) 
ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ (ਿੇਹੜਾ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਰਸਤਾ ਜਵਖਾ ਦੇਵੇ)।
2456 60 gur ibnu ko n 

idKwveI AMDI 
AwvY jwie]

Gur Bin Ko N 

Dhikhaavee 

Andhhee Aavai 

Jaae ||

Without the Guru, no 

one is shown the Way. 

Like the blind, they 

continue coming and 

going.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ 
(ਸਹੀ ਰਸਤਾ) ਜਵਖਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ। (ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਵਚ) 

ਅੂੰਨਹ ੀ ਹੋਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਭਟਕਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ।
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2457 60 igAwn pdwrQu 
KoieAw TigAw 
muTw jwie]1]

T`igAw[ m`uTw Giaan 

Padhaarathh 

Khoeiaa Thagiaa 

Muthaa Jaae ||1||

Having lost the 

treasure of spiritual 

wisdom, they depart, 

defrauded and 

plundered. ||1||

ਜਿਸ ਭੀ ਿੀਵ ਨੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਢਹੇ ਚੜਹ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਗਵਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਠੱਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) 
ਲੁੱ ਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

2458 60 bwbw mwieAw 
Brim Bulwie]

Baabaa Maaeiaa 

Bharam Bhulaae ||

O Baba, Maya 

deceives with its 

illusion.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

2459 60 Brim BulI 
fohwgxI nw ipr 
AMik 
smwie]1]rhwau]

Bharam Bhulee 

Ddohaaganee Naa 

Pir Ank Samaae 

||1|| Rehaao ||

Deceived by doubt, 

the discarded bride is 

not received into the 

Lap of her Beloved. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੀ ਭਾਗ ਹੀਣ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ (ਕਦੇ ਭੀ) 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

2460 60 BUlI iPrY 
idsMqrI BUlI 
igRhu qij jwie]

Bhoolee Firai 

Dhisantharee 

Bhoolee Grihu 

Thaj Jaae ||

The deceived bride 

wanders around in 

foreign lands; she 

leaves, and abandons 

her own home.

ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੀ ਹੋਈ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਹੀ ਜਗਿਹਸਤ 

ਜਤਆਗ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇਸਾਂਤਰਾਂ 
ਜਵਚ ਜਿਰਦੀ ਹੈ।
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2461 60 BUlI fUMgir Qil 
cVY BrmY mnu 
folwie]

cV@Y Bhoolee Ddoongar 

Thhal Charrai 

Bharamai Man 

Ddolaae ||

Deceived, she climbs 

the plateaus and 

mountains; her mind 

wavers in doubt.

ਖੁੂੰ ਝੀ ਹੋਈ ਹੀ ਕਦੇ ਜਕਸੇ 

ਪਹਾੜ (ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ) ਜਵਚ ਬੈਠਦੀ 
ਹੈ ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਜਟੱਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ 
ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਦੀ ਜਿਰਦੀ 
ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਅਸਰ ਹੇਠ) ਡੋਲਦਾ ਹੈ।

2462 60 Durhu ivCuMnI 
ikau imlY grib 
muTI 
ibllwie]2]

Dhhurahu 

Vishhunnee Kio 

Milai Garab 

Muthee Bilalaae 

||2||

Separated from the 

Primal Being, how can 

she meet with Him 

again? Plundered by 

pride, she cries out 

and bewails. ||2||

(ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਧੁਰੋਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜਵੱਛੁੜੀ ਹੋਈ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੁੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ (ਜਤਆਗ 

ਆਜਦਕ ਦੇ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਲੁੱ ਟੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ (ਜਵਛੋੜੇ 

ਜਵਚ) ਕਲਪਦੀ ਹੈ ॥੨॥
2463 60 ivCuiVAw guru 

mylsI hir ris 
nwm ipAwir]

Vishhurriaa Gur 

Maelasee Har Ras 

Naam Piaar ||

The Guru unites the 

separated ones with 

the Lord again, 

through the love of 

the Delicious Name of 

the Lord.

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁਜੜਆਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਕੇ (ਮੁੜ ਪਿਭੂ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

2464 61 swic shij soBw 
GxI hir gux 
nwm ADwir]

Saach Sehaj 

Sobhaa Ghanee 

Har Gun Naam 

Adhhaar ||

Through truth and 

intuitive poise, great 

honor is obtained, 

with the Support of 

the Naam and the 

Glory of the Lord.

ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

(ਿੁਜੜਆਂ) ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ (ਜਟਜਕਆਂ) ਬੜੀ ਸੋਭਾ 
(ਭੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ)।
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2465 61 ijau BwvY iqau 
rKu qUM mY quJ 
ibnu kvnu 
Bqwru]3]

Jio Bhaavai Thio 

Rakh Thoon Mai 

Thujh Bin Kavan 

Bhathaar ||3||

As it pleases You, Lord, 

please save and 

protect me. Without 

You, O my Husband 

Lord, who else is there 

for me? ||3||

(ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਰੱਖ। ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ 
ਖਸਮ-ਸਾਈ ਂਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
॥੩॥

2466 61 AKr piV piV 
BulIAY ByKI bhuqu 
AiBmwnu]

A`Kr[ Bu`lIAY[ ByKIN Akhar Parr Parr 

Bhuleeai 

Bhaekhee Bahuth 

Abhimaan ||

Reading their books 

over and over again, 

people continue 

making mistakes; they 

are so proud of their 

religious robes.

ਜਵੱਜਦਆ ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ (ਭੀ 
ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਾਰਨ) 

ਕੁਰਾਹੇ ਹੀ ਪਈਦਾ ਹੈ, 

(ਜਗਿਹਸਤ-ਜਤਆਗੀਆਂ ਦੇ) 

ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਭੀ (ਮਨ ਜਵਚ) 

ਬੜਾ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

2467 61 qIrQ nwqw  
ikAw kry mn 
mih mYlu gumwnu]

n@wqw Theerathh 

Naathaa Kiaa 

Karae Man Mehi 

Mail Gumaan ||

But what is the use of 

bathing at sacred 

shrines of pilgrimage, 

when the filth of 

stubborn pride is 

within the mind?

ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਭੀ ਿੀਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਸੂੰਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਇਸ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਜਕ ਮੈਂ 
ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹਾਂ)।

2468 61 gur ibnu ikin 
smJweIAY mnu 
rwjw sulqwnu]4]

Gur Bin Kin 

Samajhaaeeai 

Man Raajaa 

Sulathaan ||4||

Other than the Guru, 

who can explain that 

within the mind is the 

Lord, the King, the 

Emperor? ||4||

(ਹਰੇਕ ਖੁੂੰ ਝ ੇਹੋਏ ਰਸਤੇ ਜਵਚ) 

ਮਨ (ਇਸ ਸਰੀਰ-ਨਗਰੀ ਦਾ) 
ਰਾਿਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਸੁਲਤਾਨ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੇ ਕਦੇ ਮਜਤ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ 
(ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ 
ਸਜਕਆ) ॥੪॥
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2469 61 pRym pdwrQu 
pweIAY gurmuiK 
qqu vIcwru]

Praem 

Padhaarathh 

Paaeeai 

Guramukh Thath 

Veechaar ||

The Treasure of the 

Lord's Love is obtained 

by the Gurmukh, who 

contemplates the 

essence of reality.

(ਹੇ ਬਾਬਾ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ-ਪਿਭੂ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) 
ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) 

ਪਿੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-

ਧਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
2470 61 sw Dn Awpu 

gvwieAw gur kY 
sbid sIgwru]

Saa Dhhan Aap 

Gavaaeiaa Gur Kai 

Sabadh Seegaar ||

The bride eradicates 

her selfishness, and 

adorns herself with 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਦਾ) ਜਸੂੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,

2471 61 Gr hI so ipru 
pwieAw gur kY 
hyiq Apwru]5]

Ghar Hee So Pir 

Paaeiaa Gur Kai 

Haeth Apaar ||5||

Within her own home, 

she finds her Husband, 

through infinite love 

for the Guru. ||5||

ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੫॥

2472 61 gur kI syvw 
cwkrI mnu 
inrmlu suKu hoie]

Gur Kee Saevaa 

Chaakaree Man 

Niramal Sukh Hoe 

||

Applying oneself to 

the service of the 

Guru, the mind is 

purified, and peace is 

obtained.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ 
ਕੀਜਤਆਂ ਚਾਕਰੀ ਕੀਜਤਆਂ ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

2473 61 gur kw sbdu 
min visAw  
haumY ivchu Koie]

Gur Kaa Sabadh 

Man Vasiaa 

Houmai Vichahu 

Khoe ||

The Word of the 

Guru's Shabad abides 

within the mind, and 

egotism is eliminated 

from within.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਉਪਦੇਸ਼) ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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2474 61 nwmu pdwrQu 
pwieAw lwBu 
sdw min 
hoie]6]

Naam 

Padhaarathh 

Paaeiaa Laabh 

Sadhaa Man Hoe 

||6||

The Treasure of the 

Naam is acquired, and 

the mind reaps the 

lasting profit. ||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਨਾਮ-ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਲਾਭ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਸਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

॥੬॥
2475 61 krim imlY qw 

pweIAY Awip n 
lieAw jwie]

Karam Milai Thaa 

Paaeeai Aap N 

Laeiaa Jaae ||

If He grants His Grace, 

then we obtain it. We 

cannot find it by our 

own efforts.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਉਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਲਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

2476 61 gur kI crxI 
lig rhu ivchu 
Awpu gvwie]

Gur Kee Charanee 

Lag Rahu Vichahu 

Aap Gavaae ||

Remain attached to 

the Feet of the Guru, 

and eradicate 

selfishness from 

within.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ।

2477 61 scy syqI riqAw  
sco plY pwie]7]

Sachae Saethee 

Rathiaa Sacho 

Palai Paae ||7||

Attuned to Truth, you 

shall obtain the True 

One. ||7||

(ਗੁਰ-ਸਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਿ)ੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਹੀਏ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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2478 61 Bulx AMdir sBu 
ko ABulu gurU 
krqwru]

Bu`lx[ A-Bu`lu Bhulan Andhar 

Sabh Ko Abhul 

Guroo Karathaar 

||

Everyone makes 

mistakes; only the 

Guru and the Creator 

are infallible.

(ਹੇ ਬਾਬਾ! ਮਾਇਆ ਐਸੀ 
ਪਿਬਲ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜਹ 
ਕੇ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਗ਼ਲਤੀ ਖਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ 

ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਿ ੋ(ਨਾਹ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ) 

ਨਾਹ ਗ਼ਲਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

2479 61 gurmiq mnu 
smJwieAw lwgw 
iqsY ipAwru]

Guramath Man 

Samajhaaeiaa 

Laagaa Thisai Piaar 

||

One who instructs his 

mind with the Guru's 

Teachings comes to 

embrace love for the 

Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਪਿੇਮ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2480 61 nwnk swcu n 
vIsrY myly sbdu 
Apwru]8]12]

Naanak Saach N 

Veesarai Maelae 

Sabadh Apaar 

||8||12||

O Nanak, do not forget 

the Truth; you shall 

receive the Infinite 

Word of the Shabad. 

||8||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਕਦੇ ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ 
॥੮॥੧੨॥{60-61}

2481 61 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

2482 61 iqRsnw mwieAw 
mohxI suq bMDp 
Gr nwir]

Thrisanaa Maaeiaa 

Mohanee Suth 

Bandhhap Ghar 

Naar ||

The enticing desire for 

Maya leads people to 

become emotionally 

attached to their 

children, relatives, 

households and 

spouses.

ਪੱੁਤਰ, ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਘਰ, 

ਇਸਤਿੀ (ਆਜਦਕ ਦੇ ਮੋਹ) ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਪ ਰਹੀ 
ਹੈ।
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2483 61 Din jobin jgu 
TigAw lib loiB 
AhMkwir]

T`igAw[ l`ib[ AhM-
kwir

Dhhan Joban Jag 

Thagiaa Lab Lobh 

Ahankaar ||

The world is deceived 

and plundered by 

riches, youth, greed 

and egotism.

ਧਨ ਨੇ, ਿੁਆਨੀ ਨੇ, ਲੋਭ ਨੇ, 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਨੇ, (ਸਾਰੇ) ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਲੁੱ ਟ ਜਲਆ ਹੈ।

2484 61 moh TgaulI hau 
mueI sw vrqY 
sMswir]1]

(sw) auh moh rUpI T`g 
bUtI, sMswr c vrq rhI 
hY[ T-gaulI

Moh Thagoulee 

Ho Muee Saa 

Varathai Sansaar 

||1||

The drug of emotional 

attachment has 

destroyed me, as it 

has destroyed the 

whole world. ||1||

ਮੋਹ ਦੀ ਠੱਗਬੂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਭੀ) 
ਠੱਗ ਜਲਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ-

ਠੱਗਬੂਟੀ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥

2485 61 myry pRIqmw mY 
quJ ibnu Avru n 
koie]

Maerae 

Preethamaa Mai 

Thujh Bin Avar N 

Koe ||

O my Beloved, I have 

no one except You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ! (ਇਸ 

ਠੱਗ-ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

(ਸਮਰੱਥ) ਨਹੀਂ (ਜਦੱਸਦਾ)।

2486 61 mY quJ ibnu Avru 
n BwveI qUM 
Bwvih suKu 
hoie]1]rhwau]

Mai Thujh Bin 

Avar N Bhaavee 

Thoon Bhaavehi 

Sukh Hoe ||1|| 

Rehaao ||

Without You, nothing 

else pleases me. 

Loving You, I am at 

peace. ||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਜਪਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ, ਤਦੋਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2487 61 nwmu swlwhI rMg 
isau gur kY 
sbid sMqoKu]

Naam Saalaahee 

Rang Sio Gur Kai 

Sabadh Santhokh 

||

I sing the Praises of 

the Naam, the Name 

of the Lord, with love; 

I am content with the 

Word of the Guru's 

Shabad.

(ਹੇ ਮਨ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸੂੰ ਤੋਖ ਧਾਰ ਕੇ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ ਕੇ) ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) (ਨਾਮ 

ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ।
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2488 61 jo dIsY so clsI  
kUVw mohu n vyKu]

c`lsI Jo Dheesai So 

Chalasee Koorraa 

Mohu N Vaekh ||

Whatever is seen shall 

pass away. So do not 

be attached to this 

false show.

ਇਸ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ 

ਵੇਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਿ ੋਕੱੁਝ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਏਗਾ।

2489 61 vwt vtwaU 
AwieAw inq 
cldw swQu 
dyKu]2]

(vwt) rsqy dw[ 
(vtwaU) rwhI[ c`ldw

Vaatt Vattaaoo 

Aaeiaa Nith 

Chaladhaa Saathh 

Dhaekh ||2||

Like a traveller in his 

travels, you have 

come. Behold the 

caravan leaving each 

day. ||2||

(ਿੀਵ ਇਥੇ) ਰਸਤੇ ਦਾ 
ਮੁਸਾਜਫ਼ਰ (ਬਣ ਕੇ) ਆਇਆ 

ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਜਨਿੱਤ 

ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ॥੨॥

2490 61 AwKix AwKih 
kyqVy gur ibnu  
bUJ n hoie]

Aakhan Aakhehi 

Kaetharrae Gur 

Bin Boojh N Hoe ||

Many preach sermons, 

but without the Guru, 

understanding is not 

obtained.

ਦੱਸਣ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਦੱਸ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਜਕ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਇਉਂ ਬਚ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਹੀ 
ਸਮਝ ਨਹੀ ਪੈਂਦੀ।

2491 61 nwmu vfweI jy 
imlY sic rpY 
piq hoie]

Naam Vaddaaee 

Jae Milai Sach 

Rapai Path Hoe ||

If someone receives 

the Glory of the Naam, 

he is attuned to truth 

and blessed with 

honor.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਿੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲ 

ਿਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਮਲ ਿਾਏ ਿੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਜਪਆਰ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਏ, 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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2492 61 jo quDu Bwvih sy 
Bly Kotw Krw n 
koie]3]

Jo Thudhh 

Bhaavehi Sae 

Bhalae Khottaa 

Kharaa N Koe 

||3||

Those who are 

pleasing to You are 

good; no one is 

counterfeit or 

genuine. ||3||

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਿੀਵ) ਨਾਹ ਖਰਾ 
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਖੋਟਾ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਭਲੇ 

ਹਨ ॥੩॥
2493 61 gur srxweI 

CutIAY mnmuK 
KotI rwis]

Gur Saranaaee 

Shhutteeai 

Manamukh 

Khottee Raas ||

In the Guru's 

Sanctuary we are 

saved. The assets of 

the self-willed 

manmukhs are false.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ 
(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪੂੰਿ ੇਜਵਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਖੋਟੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੀ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ।

2494 61 Ast Dwqu 
pwiqswh kI  
GVIAY sbid 
ivgwis]

Asatt Dhhaath 

Paathisaah Kee 

Gharreeai Sabadh 

Vigaas ||

The eight metals of 

the King are made into 

coins by the Word of 

His Shabad.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਇਹ 

ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਨੱੁਖੀ 
ਕਾਂਇਆਂ ਿੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਦੀ 
ਟਕਸਾਲ) ਜਵਚ ਘੜੀ ਿਾਏ 

(ਸੁਚੱਿੀ ਬਣਾਈ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ 
ਇਹ) ਜਖੜਦੀ ਹੈ (ਆਤਮਕ 

ਹੁਲਾਰੇ ਜਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ)।

2495 61 Awpy prKy pwrKU  
pvY KjwnY 
rwis]4]

Aapae Parakhae 

Paarakhoo Pavai 

Khajaanai Raas 

||4||

The Assayer Himself 

assays them, and He 

places the genuine 

ones in His Treasury. 

||4||

ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਇਸ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਇਸ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਸਰਮਾਇਆ (ਉਸ ਦੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਜਵਚ (ਕਬੂਲ) ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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2496 61 qyrI kImiq nw 
pvY sB ifTI 
Toik vjwie]

if`TI Thaeree Keemath 

Naa Pavai Sabh 

Ddithee Thok 

Vajaae ||

Your Value cannot be 

appraised; I have seen 

and tested everything.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ 

ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਜਸਆ (ਿੇਹੜਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ।

2497 61 khxY hwQ n 
lBeI sic itkY  
piq pwie]

l`-BeI[ itkY:polw bolo Kehanai Haathh N 

Labhee Sach Ttikai 

Path Paae ||

By speaking, His Depth 

cannot be found. 

Abiding in truth, honor 

is obtained.

ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ) 
ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਿਾ 
ਸਕਦੀ। ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਸਰੂਪ ਜਵਚ ਜਟਕਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

2498 61 gurmiq qUM 
swlwhxw horu 
kImiq khxu n 
jwie]5]

Guramath Thoon 

Saalaahanaa Hor 

Keemath Kehan N 

Jaae ||5||

Through the Guru's 

Teachings, I praise 

You; otherwise, I 

cannot describe Your 

Value. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ 

ਨਹੀਂ ਬੋਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੫॥

2499 61 ijqu qin nwmu n 
BwveI iqqu qin 
haumY vwdu]

Jith Than Naam N 

Bhaavee Thith 

Than Houmai 

Vaadh ||

That body which does 

not appreciate the 

Naam-that body is 

infested with egotism 

and conflict.

ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਹਉਮੈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਖੇੜਾ 
ਵਧਦਾ ਹੈ।
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2500 61 gur ibnu igAwnu 
n pweIAY  
ibiKAw dUjw 
swdu]

Gur Bin Giaan N 

Paaeeai Bikhiaa 

Dhoojaa Saadh ||

Without the Guru, 

spiritual wisdom is not 

obtained; other tastes 

are poison.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਪੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਪਿਦਾ ਹੈ।
2501 61 ibnu gux kwim n 

AwveI mwieAw 
PIkw swdu]6]

Bin Gun Kaam N 

Aavee Maaeiaa 

Feekaa Saadh 

||6||

Without virtue, 

nothing is of any use. 

The taste of Maya is 

bland and insipid. 

||6||

ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ 

ਕੇ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ 

ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਸੁਆਦ ਭੀ ਬੇ-

ਰਸਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

2502 61 Awsw AMdir 
jMimAw Awsw rs 
ks Kwie]

rs, ks: gurbwxI jI 
c ieh sbd ij`Q vI 
Awaux poly bolo jI

Aasaa Andhar 

Janmiaa Aasaa Ras 

Kas Khaae ||

Through desire, 

people are cast into 

the womb and reborn. 

Through desire, they 

taste the sweet and 

sour flavors.

ਿੀਵ ਆਸਾ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ) ਦਾ ਬੱਧਾ 
ਹੋਇਆ ਿਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਿਦ 

ਤਕ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ) 

ਆਸਾ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ 
(ਜਮੱਠੇ) ਕਸੈਲੇ (ਆਜਦਕ) ਰਸਾਂ 
(ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ) ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

2503 61 Awsw bMiD 
clweIAY muhy 
muih cotw Kwie]

Aasaa Bandhh 

Chalaaeeai Muhae 

Muhi Chottaa 

Khaae ||

Bound by desire, they 

are led on, beaten and 

struck on their faces 

and mouths.

(ਉਮਰ ਪੱੁਗ ਿਾਣ ਤੇ) ਆਸਾ 
(ਜਤਿਸ਼ਨਾ) ਦੇ (ਬੂੰ ਧਨ ਜਵਚ) 

ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਇਥੋਂ ਤੋਜਰਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਸਾ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੂੂੰ ਹ 

ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
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2504 61 Avgix bDw 
mwrIAY CUtY 
gurmiq nwie]7]

b`Dw Avagan Badhhaa 

Maareeai 

Shhoottai 

Guramath Naae 

||7||

Bound and gagged and 

assaulted by evil, they 

are released only 

through the Name, 

through the Guru's 

Teachings. ||7||

ਜਵਕਾਰੀ ਿੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਆਸਾ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ) ਬੱਧਾ ਮਾਰ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਲੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ, 

ਤਾਂ ਹੀ (ਆਸਾ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਿਾਲ 

ਜਵਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
2505 62 srby QweI eyku 

qUM ijau BwvY iqau 
rwKu]

QWeIN Sarabae Thhaaee 

Eaek Thoon Jio 

Bhaavai Thio 

Raakh ||

In all places, You are 

the One and Only. As 

it pleases You, Lord, 

please save and 

protect me!

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ? ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਹੋਵੇ, ਜਤਵੇਂ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਸਾ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ 

ਿਾਲ ਤੋਂ) ਬਚਾ।

2506 62 gurmiq swcw 
min vsY nwmu 
Blo piq swQu]

(dUjw pwT: swKu) Guramath Saachaa 

Man Vasai Naam 

Bhalo Path Saakh 

||

Through the Guru's 

Teachings, the True 

One abides within the 

mind. The 

Companionship of the 

Naam brings the most 

excellent honor.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਹੀ (ਿੀਵ ਦਾ) ਭਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਿੀਵ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਜਲਆਂ ਹੀ, ਿੀਵ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2507 62 haumY rogu 
gvweIAY sbid 
scY scu BwKu]8]

Houmai Rog 

Gavaaeeai Sabadh 

Sachai Sach 

Bhaakh ||8||

Eradicate the disease 

of egotism, and chant 

the True Shabad, the 

Word of the True Lord. 

||8||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ, ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਹੀ 
ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੮॥
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2508 62 AwkwsI pwqwil 
qUM iqRBvix 
rihAw smwie]

Aakaasee Paathaal 

Thoon Thribhavan 

Rehiaa Samaae ||

You are pervading 

throughout the 

Akaashic Ethers, the 

nether regions and the 

three worlds.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਕਾਸਾਂ ਜਵਚ ਪਾਤਾਲ 

ਜਵਚ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ।

2509 62 Awpy BgqI Bwau 
qUM Awpy imlih 
imlwie]

Aapae Bhagathee 

Bhaao Thoon 

Aapae Milehi 

Milaae ||

You Yourself are 

bhakti, loving 

devotional worship. 

You Yourself unite us 

in Union with Yourself.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ) 
ਭਗਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, ਆਪਣਾ 
ਪਿੇਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਕੇ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈਂ।

2510 62 nwnk nwmu n 
vIsrY ijau BwvY 
iqvY 
rjwie]9]13]

Naanak Naam N 

Veesarai Jio 

Bhaavai Thivai 

Rajaae ||9||13||

O Nanak, may I never 

forget the Naam! As is 

Your Pleasure, so is 

Your Will. ||9||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ) ਤੇ ਆਖ-(ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ, 

ਜਤਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ 

(ਪਰ ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱ ਲੇ 

॥੯॥੧੩॥{61-62}

2511 62 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

2512 62 rwm nwim mnu 
byiDAw Avru ik 
krI vIcwru]

Raam Naam Man 

Baedhhiaa Avar K 

Karee Veechaar ||

My mind is pierced 

through by the Name 

of the Lord. What else 

should I contemplate?

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਪਰੋਤਾ ਿਾਏ, (ਉਸ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 

ਜਵਚ) ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀਹ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਾਂ (ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀਹ ਦੱਸਾਂ?
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2513 62 sbd suriq suKu 
aUpjY pRB rwqau 
suK swru]

Sabadh Surath 

Sukh Oopajai 

Prabh Raatho 

Sukh Saar ||

Focusing your 

awareness on the 

Shabad, happiness 

wells up. Attuned to 

God, the most 

excellent peace is 

found.

ਇਸ ਜਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਕ) 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ (ਨਾਮ 

ਜਵਚ) ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਿੇਸ਼ਟ (ਆਤਮਕ) ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਸ਼ਬਦ ਦੇ (ਜਵਚਾਰ ਜਵਚ) ਿੁੜੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
2514 62 ijau BwvY iqau 

rwKu qUM mY hir 
nwmu ADwru]1]

Jio Bhaavai Thio 

Raakh Thoon Mai 

Har Naam 

Adhhaar ||1||

As it pleases You, 

please save me, Lord. 

The Name of the Lord 

is my Support. ||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਵੇਂ ਭੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਰੱਖ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

(ਮੇਰੇ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਬਣ 

ਿਾਏ ॥੧॥
2515 62 mn ry swcI Ksm 

rjwie]

Man Rae Saachee 

Khasam Rajaae ||

O mind, the Will of our 

Lord and Master is 

true.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਨਾ ਸਹੀ ਕਾਰ 

ਹੈ।
2516 62 ijin qnu mnu 

swij sIgwirAw  
iqsu syqI ilv 
lwie]1]rhwau]

Jin Than Man Saaj 

Seegaariaa This 

Saethee Liv Laae 

||1|| Rehaao ||

Focus your love upon 

the One who created 

and adorned your 

body and mind. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਮਨ!) ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ ਜਲਵ ਿੋੜ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 581 Published: March 06/ 2014



2517 62 qnu bYsMqir 
homIAY iek rqI 
qoil ktwie]

A`T r`qI dw ie`k mwsw[ 
r`qI

Than Baisanthar 

Homeeai Eik 

Rathee Thol 

Kattaae ||

If I cut my body into 

pieces, and burn them 

in the fire,

ਿ ੇਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਕੱਟ ਕੱਟ 

ਕੇ ਇਕ ਇਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਤੋਲ 

ਤੋਲ ਕੇ ਅੱਗ ਜਵਚ ਹਵਨ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਿਾਏ,

2518 62 qnu mnu smDw jy 
krI An idnu 
Agin jlwie]

smDw:polw bolo[ 
(smDw) l`kVW

Than Man 

Samadhhaa Jae 

Karee Anadhin 

Agan Jalaae ||

And if I make my body 

and mind into 

firewood, and night 

and day burn them in 

the fire,

ਿ ੇਮੈਂ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਹਵਨ ਦੀ ਸਾਮਗਿੀ ਬਣਾ ਜਦਆਂ 

ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਸਾੜਾਂ,

2519 62 hir nwmY quil n 
pujeI jy lK 
kotI krm 
kmwie]2]

p`ujeI[ l`K Har Naamai Thul N 

Pujee Jae Lakh 

Kottee Karam 

Kamaae ||2||

And if I perform 

hundreds of 

thousands and 

millions of religious 

rituals-still, all these 

are not equal to the 

Name of the Lord. 

||2||

ਿ ੇਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ 
ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਿਾਣ, ਤਾਂ ਭੀ ਕੋਈ 

ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ 

ਸਕਦਾ ॥੨॥

2520 62 ArD srIru 
ktweIAY isir 
krvqu Drwie]

krv`qu[ Awrw Aradhh Sareer 

Kattaaeeai Sir 

Karavath 

Dhharaae ||

If my body were cut in 

half, if a saw was put 

to my head,

ਿ ੇਜਸਰ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਰਖਾ ਕੇ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਦੁ-ਿਾੜ ਜਚਰਾ ਜਦੱਤਾ 
ਿਾਏ,

2521 62 qnu hYmMcil 
gwlIAY BI mn qy  
rogu n jwie]

(hYmMcil) ihmwlX 
phwV[ g`wlIAY

Than Haimanchal 

Gaaleeai Bhee 

Man Thae Rog N 

Jaae ||

And if my body were 

frozen in the 

Himalayas-even then, 

my mind would not be 

free of disease.

ਿ ੇਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਹਮਾਲਾ ਪਰਬਤ 

(ਦੀ ਬਰਫ਼) ਜਵਚ ਗਾਲ ਜਦੱਤਾ 
ਿਾਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਹਉਮੈ 

ਆਜਦਕ) ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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2522 62 hir nwmY quil n 
pujeI sB ifTI 
Toik vjwie]3]

Har Naamai Thul N 

Pujee Sabh 

Ddithee Thok 

Vajaae ||3||

None of these are 

equal to the Name of 

the Lord. I have seen 

and tried and tested 

them all. ||3||

(ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੀ) ਸਾਰੀ (ਹੀ 
ਮਰਯਾਦਾ) ਮੈਂ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਕਰਮ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ 
ਅੱਪੜਦਾ ॥੩॥

2523 62 kMcn ky kot dqu 
krI bhu hYvr 
gYvr dwnu]

dqu, dwn: poly bolo jI Kanchan Kae Kott 

Dhath Karee Bahu 

Haivar Gaivar 

Dhaan ||

If I made a donation of 

castles of gold, and 

gave lots of fine 

horses and wondrous 

elephants in charity,

ਿ ੇਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਕਲਹੇ  ਦਾਨ ਕਰਾਂ, 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਾਥੀ 
ਦਾਨ ਕਰਾਂ,

2524 62 BUim dwnu gaUAw 
GxI BI AMqir 
grbu gumwnu]

Bhoom Dhaan 

Gooaa Ghanee 

Bhee Anthar 

Garab Gumaan ||

And if I made 

donations of land and 

cows-even then, pride 

and ego would still be 

within me.

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਂਈਆਂ ਦਾਨ ਕਰਾਂ, 
ਜਿਰ ਭੀ (ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾਨ ਦਾ 
ਹੀ) ਮਨ ਜਵਚ ਅਹੂੰਕਾਰ ਮਾਣ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2525 62 rwm nwim mnu 
byiDAw guir 
dIAw scu 
dwnu]4]

Raam Naam Man 

Baedhhiaa Gur 

Dheeaa Sach 

Dhaan ||4||

The Name of the Lord 

has pierced my mind; 

the Guru has given me 

this true gift. ||4||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਪਰੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰਣੀ) 
॥੪॥
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2526 62 mn hT buDI 
kyqIAw kyqy byd 
bIcwr]

hT: polw bolo Manehath 

Budhhee 

Kaetheeaa 

Kaethae Baedh 

Beechaar ||

There are so many 

stubborn-minded 

intelligent people, and 

so many who 

contemplate the 

Vedas.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 

(ਤਪ ਆਜਦਕ ਕਰਮਾਂ ਵਲ 

ਪਿੇਰਦੀ ਹੈ ਿ)ੋ ਮਨ ਦੇ ਹਠ 

ਨਾਲ (ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ), 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ-

ਜਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਇਸ 

ਵਾਦ-ਜਵਵਾਦ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹੀ ਰਾਹ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ),

2527 62 kyqy bMDn jIA ky  
gurmuiK moK 
duAwr]

Kaethae 

Bandhhan Jeea 

Kae Guramukh 

Mokh Dhuaar ||

There are so many 

entanglements for the 

soul. Only as Gurmukh 

do we find the Gate of 

Liberation.

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਭੀ ਅਨੇਕਾਂ 
ਕਰਮ ਹਨ ਿੋ ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ 

ਿਾਹੀ-ਰੂਪ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

(ਪਰ ਹਉਮੈ ਆਜਦਕ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ 
ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਜਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ)।

2528 62 schu ErY sBu ko  
aupir scu 
Awcwru]5]

(ErY) aury@[ s`chu[ 
au~pir

Sachahu Ourai 

Sabh Ko Oupar 

Sach Aachaar 

||5||

Truth is higher than 

everything; but higher 

still is truthful living. 

||5||

ਹਰੇਕ (ਕਰਮ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਘਟੀਆ 

ਹੈ, ਜਸਮਰਨ ਰੂਪ ਕਰਮ ਸਭ 

ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ 

॥੫॥
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2529 62 sBu ko aUcw 
AwKIAY nIcu n 
dIsY koie]

Sabh Ko Oochaa 

Aakheeai Neech N 

Dheesai Koe ||

Call everyone exalted; 

no one seems lowly.

(ਪਰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਿਾਲ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਉੱਚ-ਿਾਤੀਏ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਜਨੂੰ ਦਣਾ ਠੀਕ 

ਨਹੀਂ ਹੈ), ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ,

2530 62 ieknY BWfy 
swijAY ieku 
cwnxu iqhu loie]

Eikanai 

Bhaanddae Saajiai 

Eik Chaanan Thihu 

Loe ||

The One Lord has 

fashioned the vessels, 

and His One Light 

pervades the three 

worlds.

ਜਕਉਂਜਕ ਇਕ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਰਚੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ (ਦੇ ਿੀਵਾਂ) ਜਵਚ ਉਸੇ 

(ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਿੋਜਤ) ਦਾ ਹੀ 
ਚਾਨਣ ਹੈ।

2531 62 krim imlY scu 
pweIAY Duir bKs  
n mytY koie]6]

Karam Milai Sach 

Paaeeai Dhhur 

Bakhas N Maettai 

Koe ||6||

Receiving His Grace, 

we obtain Truth. No 

one can erase His 

Primal Blessing. ||6||

ਜਸਮਰਨ (ਦਾ ਖ਼ੈਰ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਜਧਰ ਉਸ (ਦਾਜਤ) ਦੇ 

ਰਾਹ ਜਵਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ॥੬॥

2532 62 swDu imlY swDU 
jnY sMqoKu vsY 
gur Bwie]

Saadhh Milai 

Saadhhoo Janai 

Santhokh Vasai 

Gur Bhaae ||

When one Holy person 

meets another Holy 

person, they abide in 

contentment, through 

the Love of the Guru.

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ-ਆਸ਼ੇ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਜਰਆਂ (ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ) ਸੂੰ ਤੋਖ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ,
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2533 62 AkQ kQw 
vIcwrIAY jy 
siqgur mwih 
smwie]

A-kQ: polw bolo Akathh Kathhaa 

Veechaareeai Jae 

Sathigur Maahi 

Samaae ||

They contemplate the 

Unspoken Speech, 

merging in absorption 

in the True Guru.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਹੇ ਤਾਂ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ,

2534 62 pI AMimRqu 
sMqoiKAw drgih 
pYDw jwie]7]

Pee Anmrith 

Santhokhiaa 

Dharagehi 

Paidhhaa Jaae 

||7||

Drinking in the 

Ambrosial Nectar, 

they are contented; 

they go to the Court of 

the Lord in robes of 

honor. ||7||

ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਰੂਪ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਪੀਜਤਆਂ ਮਨ ਸੂੰ ਤੋਖ ਗਿਹਣ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਿਗਤ 

ਜਵਚੋਂ) ਆਦਰ ਮਾਣ ਖੱਟ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
2535 62 Git Git vwjY 

ikMgurI An idnu 
sbid suBwie]

Ghatt Ghatt Vaajai 

Kinguree Anadhin 

Sabadh Subhaae ||

In each and every 

heart the Music of the 

Lord's Flute vibrates, 

night and day, with 

sublime love for the 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਜਵਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਕ-

ਜਮਕ ਹੋਇ ਜਰਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਰੱਬੀ ਿੀਵਨ-

ਰੌ ਦੀ) ਬੀਨ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਵੱਿ ਰਹੀ ਹੈ।

2536 62 ivrly kau soJI 
peI gurmuiK mnu 
smJwie]

Viralae Ko Sojhee 

Pee Guramukh 

Man Samajhaae ||

Only those few who 

become Gurmukh 

understand this by 

instructing their minds.

ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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2537 62 nwnk nwmu n 
vIsrY CUtY sbdu 
kmwie]8]14]

Naanak Naam N 

Veesarai Shhoottai 

Sabadh Kamaae 

||8||14||

O Nanak, do not forget 

the Naam. Practicing 

the Shabad you shall 

be saved. ||8||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਕਮਾ 
ਕੇ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਉਮੈ 

ਆਜਦਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ) ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੪॥
2538 62 isrIrwgu mhlw 

1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

2539 62 icqy idsih 
Daulhr bgy bMk 
duAwr]

icqy:polw bolo[ (icqy) 
ic`qRkwrI kIqy[ 
(Daulhr) mhl[ (b`gy) 
ic`ty

Chithae Dhisehi 

Dhhoulehar Bagae 

Bank Dhuaar ||

There are painted 

mansions to behold, 

white-washed, with 

beautiful doors;

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਚਾਉ ਨਾਲ 

ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਜਚੱਤਰੇ ਹੋਏ ਮਹਲ-

ਮਾੜੀਆਂ (ਸੁੂੰ ਦਰ) ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੈਦ ਬਾਂਕੇ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

2540 62 kir mn KusI 
auswirAw dUjY 
hyiq ipAwir]

Kar Man Khusee 

Ousaariaa Dhoojai 

Haeth Piaar ||

They were constructed 

to give pleasure to the 

mind, but this is only 

for the sake of the 

love of duality.

(ਪਰ ਿੇ ਉਹ ਅੂੰਦਰੋਂ ਖ਼ਾਲੀ 
ਰਜਹਣ ਤਾਂ ਢਜਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਇਹ 

ਸਰੀਰ) ਪਾਲੀਦਾ ਹੈ,

2541 62 AMdru KwlI pRym 
ibnu Fih FyrI 
qnu Cwru]1]

Andhar Khaalee 

Praem Bin Dtehi 

Dtaeree Than 

Shhaar ||1||

The inner being is 

empty without love. 

The body shall 

crumble into a heap of 

ashes. ||1||

ਪਰ ਿੇ ਜਹਰਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ 
ਹੈ, ਪਿੇਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਢਜਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
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2542 62 BweI ry qnu Dnu 
swiQ n hoie]

Bhaaee Rae Than 

Dhhan Saathh N 

Hoe ||

O Siblings of Destiny, 

this body and wealth 

shall not go along with 

you.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ 

ਧਨ (ਿਗਤ ਤੋਂ ਚਲਣ ਵੇਲੇ) 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਨਭਦਾ।

2543 62 rwm nwmu Dnu 
inrmlo guru dwiq 
kry pRBu 
soie]1]rhwau]

Raam Naam 

Dhhan Niramalo 

Gur Dhaath Karae 

Prabh Soe ||1|| 

Rehaao ||

The Lord's Name is the 

pure wealth; through 

the Guru, God 

bestows this gift. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਐਸਾ) 
ਪਜਵਤਿ ਧਨ ਹੈ (ਿ ੋਸਦਾ ਨਾਲ 

ਜਨਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਮਲਦਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2544 62 rwm nwmu Dnu 
inrmlo jy dyvY 
dyvxhwru]

Raam Naam 

Dhhan Niramalo 

Jae Dhaevai 

Dhaevanehaar ||

The Lord's Name is the 

pure wealth; it is given 

only by the Giver.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਜਵਤਿ 
ਧਨ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਿ ੇ

ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਰੀ ਆਪ 

ਦੇਵੇ।

2545 62 AwgY pUC n 
hoveI ijsu bylI 
guru krqwru]

Aagai Pooshh N 

Hovee Jis Baelee 

Gur Karathaar ||

One who has the 

Guru, the Creator, as 

his Friend, shall not be 

questioned hereafter.

(ਨਾਮ-ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਜਵਚ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਹਾਈ 

ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣੇ, ਕਰਤਾਰ ਆਪ 

ਬਣੇ, ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਉਸ ਉੱਤੇ 

ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

2546 62 Awip Cfwey 
CutIAY Awpy 
bKsxhwru]2]

Aap Shhaddaaeae 

Shhutteeai Aapae 

Bakhasanehaar 

||2||

He Himself delivers 

those who are 

delivered. He Himself 

is the Forgiver. ||2||

ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਏ ਤਾਂ ਬਚ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥
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2547 63 mnmuKu jwxY 
Awpxy DIAw pUq 
sMjogu]

Manamukh Jaanai 

Aapanae Dhheeaa 

Pooth Sanjog ||

The self-willed 

manmukh looks upon 

his daughters, sons 

and relatives as his 

own.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਧੀਆਂ ਪੱੁਤਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ 

(ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਪਰ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਬੂੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
2548 63 nwrI dyiK  

ivgwsIAih nwly 
hrKu su sogu]

ivgwsI-Aih Naaree Dhaekh 

Vigaaseeahi 

Naalae Harakh S 

Sog ||

Gazing upon his wife, 

he is pleased. But 

along with happiness, 

they bring grief.

(ਮਨਮੁਖ ਬੂੰ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ) 
ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, (ਵੇਖ ਕੇ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਸਹਮ ਭੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਜਕਤੇ 

ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ ਮਰ 

ਨਾਹ ਿਾਣ)।

2549 63 gurmuiK sbid 
rMgwvly Aih 
inis hir rsu 
Bogu]3]

Guramukh Sabadh 

Rangaavalae 

Ahinis Har Ras 

Bhog ||3||

The Gurmukhs are 

attuned to the Word 

of the Shabad. Day 

and night, they enjoy 

the Sublime Essence 

of the Lord. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ ਰੂੰਗ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਦਨ-ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

2550 63 icqu clY ivqu 
jwvxo swkq 
foil folwie]

(ivqu) Dn[ ic`qu Chith Chalai Vith 

Jaavano Saakath 

Ddol Ddolaae ||

The consciousness of 

the wicked, faithless 

cynics wanders around 

in search of transitory 

wealth, unstable and 

distracted.

(ਮਨੱੁਖ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦਾ ਮੂਲ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ) ਧਨ ਿਾਣ 

ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਕਤ ਦਾ ਮਨ 

ਡੋਲਦਾ ਹੈ।
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2551 63 bwhir FUMiF 
ivgucIAY Gr 
mih vsqu 
suQwie]

bw-hir: h mukqw, r 
ishwrI lw ky[ivgu`cIAY

Baahar Dtoondt 

Vigucheeai Ghar 

Mehi Vasath 

Suthhaae ||

Searching outside of 

themselves, they are 

ruined; the object of 

their search is in that 

sacred place within 

the home of the heart.

(ਸੁਖ ਨੂੂੰ ) ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੂੰ ਜਡਆਂ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। (ਸਾਕਤ 

ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਕ 

ਸੁਖ ਦਾ ਮੂਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ।

2552 63 mnmuiK haumY 
kir musI gurmuiK 
plY pwie]4]

(mu`sI) lu`tI geI Manamukh 

Houmai Kar 

Musee Guramukh 

Palai Paae ||4||

The self-willed 

manmukhs, in their 

ego, miss it; the 

Gurmukhs receive it in 

their laps. ||4||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 'ਹਉ ਹਉ 

ਮੈਂ ਮੈਂ' ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲੁੱ ਟੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਨਾਮ-ਧਨ ਅੂੰਦਰੋਂ ਲੁਟਾ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈ), ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਇਹ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥
2553 63 swkq 

inrguixAwirAw  
Awpxw mUlu 
pCwxu]

Saakath 

Niraguniaariaa 

Aapanaa Mool 

Pashhaan ||

You worthless, 

faithless cynic-

recognize your own 

origin!

ਹੇ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ! 

(ਤੂੂੰ  ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਦਾ) ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਤਾਂ 
ਪਛਾਣ।

2554 63 rkqu ibMdu kw 
iehu qno AgnI 
pwis iprwxu]

Rakath Bindh Kaa 

Eihu Thano 

Aganee Paas 

Piraan ||

This body is made of 

blood and semen. It 

shall be consigned to 

the fire in the end.

ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ 

ਜਪਤਾ ਦੇ ਵੀਰਿ ਤੋਂ ਬਜਣਆ ਹੈ, 

ਚੇਤੇ ਰੱਖ, (ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਨੇ) 

ਅੱਗ ਜਵਚ (ਪੈ ਿਾਣਾ ਹੈ)।
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2555 63 pvxY kY vis 
dyhurI msqik 
scu nIswxu]5]

Pavanai Kai Vas 

Dhaehuree 

Masathak Sach 

Neesaan ||5||

The body is under the 

power of the breath, 

according to the True 

Sign inscribed upon 

your forehead. ||5||

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 

ਅਟੱਲ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਕ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ 

(ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਗਣੇ ਜਮਥੇ ਸੁਆਸ 

ਹਨ) ॥੫॥

2556 63 bhuqw jIvxu 
mMgIAY muAw n 
loVY koie]

Bahuthaa Jeevan 

Mangeeai Muaa N 

Lorrai Koe ||

Everyone begs for a 

long life-no one 

wishes to die.

ਲੂੰ ਮੀ ਲੂੰ ਮੀ ਉਮਰ ਮੂੰਗੀਦੀ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਭੀ (ਛੇਤੀ) ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ।

2557 63 suK jIvxu iqsu 
AwKIAY ijsu 
gurmuiK visAw 
soie]

Sukh Jeevan This 

Aakheeai Jis 

Guramukh Vasiaa 

Soe ||

A life of peace and 

comfort comes to that 

Gurmukh, within 

whom God dwells.

ਪਰ ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸੁਖੀ 
ਿੀਵਨ ਕਜਹ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ।

2558 63 nwm ivhUxy ikAw 
gxI ijsu hir 
gur drsu n 
hoie]6]

Naam Vihoonae 

Kiaa Ganee Jis Har 

Gur Dharas N Hoe 

||6||

Without the Naam, 

what good those who 

do not have the 

Blessed Vision, the 

Darshan of the Lord 

and Guru? ||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ (ਿੀਊਂਦਾ) 
ਕੀਹ ਸਮਝਾਂ? ॥੬॥
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2559 63 ijau supnY inis 
BulIAY jb lig 
indRw hoie]

Jio Supanai Nis 

Bhuleeai Jab Lag 

Nidhraa Hoe ||

In their dreams at 

night, people wander 

around as long as they 

sleep;

ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  (ਸੱੁਤੇ ਜਪਆਂ) 

ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ (ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ 

ਕੇ) ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਿਾਈਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਿ ੋਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਚ-

ਮੁਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ 
ਤਦ ਤਕ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

ਿਦ ਤਕ ਨੀਂਦ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

2560 63 ieau srpin kY 
vis jIAVw  
AMqir haumY 
doie]

v`is Eio Sarapan Kai 

Vas Jeearraa 

Anthar Houmai 

Dhoe ||

Just so, they are under 

the power of the 

snake Maya, as long as 

their hearts are filled 

with ego and duality.

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੀਵ 

ਮਾਇਆ ਸਪਣੀ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

(ਿਦ ਤਕ) ਹੈ (ਤਦ ਤਕ) ਇਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ 

ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਿੀਵਨ ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ)।

2561 63 gurmiq hoie 
vIcwrIAY supnw 
iehu jgu 
loie]7]

Guramath Hoe 

Veechaareeai 

Supanaa Eihu Jag 

Loe ||7||

Through the Guru's 

Teachings, they come 

to understand and see 

that this world is just a 

dream. ||7||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਿਗਤ (ਦਾ ਮੋਹ) ਇਹ 

ਦੁਨੀਆ (ਵਾਲੀ ਮੇਰ-ਤੇਰ) 

ਜਨਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ॥੭॥

2562 63 Agin mrY jlu 
pweIAY ijau 
bwirk dUDY mwie]

Agan Marai Jal 

Paaeeai Jio Baarik 

Dhoodhhai Maae 

||

As thirst is quenched 

with water, and the 

baby is satisfied with 

mother's milk,

ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਦੀ ਅੱਗ (ਪੇਟ ਦੀ 
ਅੱਗ, ਭੁਖ) ਮਾਂ ਦਾ ਦੱੁਧ 

ਪੀਜਤਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਇਹ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤਦੋਂ 
ਬੱੁਝਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਿਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ।
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2563 63 ibnu jl kml su 
nw QIAY ibnu jl  
mInu mrwie]

Bin Jal Kamal S 

Naa Thheeai Bin 

Jal Meen Maraae 

||

And as the lotus does 

not exist without 

water, and as the fish 

dies without water

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੱਛੀ ਮਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

2564 63 nwnk gurmuiK 
hir ris imlY  
jIvw hir gux 
gwie]8]15]

Naanak Guramukh 

Har Ras Milai 

Jeevaa Har Gun 

Gaae ||8||15||

-O Nanak, so does the 

Gurmukh live, 

receiving the Sublime 

Essence of the Lord, 

and singing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||8||15||

ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿੀਊ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ 

ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਪਿਿੁਲਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ), ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ) ਿੀਵਾਂ ॥੮॥੧੫॥{62-

63}

2565 63 isrIrwgu mhlw 
1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:
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2566 63 fUMgru dyiK 
frwvxo pyeIAVY 
frIAwsu]

frI-Awsu Ddoongar Dhaekh 

Ddaraavano 

Paeeearrai 

Ddareeaas ||

Beholding the 

terrifying mountain in 

this world of my 

father's home, I am 

terrified.

(ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ; 

ਦੂਿ ੇਪਾਸੇ, ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ 
ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਸਤਾ 
ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਜਸਖਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਣਾ, 
ਮਾਨੋ, ਇਕ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਡਰਾਉਣੇ 
ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ) 

ਡਰਾਉਣੇ ਪਹਾੜ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 

ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਵਚ (ਮਾਂ ਜਪਉ ਭੈਣ 

ਭਰਾ ਆਜਦਕ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਗਿਸੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਡਰ ਗਈ 

(ਜਕ ਇਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚਜੜਹਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੋਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਆਪਾ ਵਾਜਰਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ)।

2567 63 aUcau prbqu 
gwKVo nw pauVI  
iqqu qwsu]

(g`wKVo) kTn[ (iqqu) 
iq`Qy[ (qwsu) iqs

Oocho Parabath 

Gaakharro Naa 

Pourree Thith 

Thaas ||

It is so difficult to 

climb this high 

mountain; there is no 

ladder which reaches 

up there.

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਜਸਖਰ 

ਤੇ ਅੱਪੜਨਾ, ਮਾਨੋ) ਬੜਾ ਉੱਚਾ 
ਤੇ ਔਖਾ ਪਹਾੜ ਹੈ; ਉਸ 

ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਹਨ ਲਈ ਉਸ 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ 

ਪੌੜੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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2568 63 gurmuiK AMqir 
jwixAw guir 
mylI qrIAwsu]1]

qrI-Awsu Guramukh Anthar 

Jaaniaa Gur 

Maelee Thareeaas 

||1||

But as Gurmukh, I 

know that it is within 

my self; the Guru has 

brought me to Union, 

and so I cross over. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ 

ਜਲਆ, ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਈ 

॥੧॥
2569 63 BweI ry Bvjlu 

ibKmu frWau]
(Bvjl) sMswr swgr[ 
(ibKmu) kTn[ (frWau) 
frwauxw

Bhaaee Rae 

Bhavajal Bikham 

Ddaraano ||

O Siblings of Destiny, 

the terrifying world-

ocean is so difficult to 

cross-I am terrified!

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

(ਬੜਾ) ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਤਰਨਾ) ਔਖਾ ਹੈ।

2570 63 pUrw siqguru ris 
imlY guru qwry 
hir 
nwau]1]rhwau]

Pooraa Sathigur 

Ras Milai Gur 

Thaarae Har Naao 

||1|| Rehaao ||

The Perfect True Guru, 

in His Pleasure, has 

met with me; the Guru 

has saved me, through 

the Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ 

ਕੇ (ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2571 63 clw clw jy krI  
jwxw clxhwru]

c`lW[ c`lxhwru Chalaa Chalaa Jae 

Karee Jaanaa 

Chalanehaar ||

I may say, ""I am 

going, I am going"", 

but I know that, in the 

end, I must really go.

ਿ ੇਮੈਂ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂ ਜਕ ਮੈਂ 
ਿਗਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਹੈ, 

ਿ ੇਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਜਕ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਹੀ ਚਲੇ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

2572 63 jo AwieAw so 
clsI Amru su 
guru krqwru]

c`lsI Jo Aaeiaa So 

Chalasee Amar S 

Gur Karathaar ||

Whoever comes must 

also go. Only the Guru 

and the Creator are 

Eternal.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋ ਭੀ ਆਇਆ ਹੈ 

ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਚਲਾ ਿਾਇਗਾ, 
ਮੌਤ-ਰਜਹਤ ਇਕ ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ,
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2573 63 BI scw swlwhxw  
swcY Qwin 
ipAwru]2]

Bhee Sachaa 

Saalaahanaa 

Sachai Thhaan 

Piaar ||2||

So praise the True One 

continually, and love 

His Place of Truth. 

||2||

ਤਾਂ ਜਿਰ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਜਪਆਰ ਪਾ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਬੱਸ! 

ਇਹੀ ਹੈ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ 

ਜਵਕਾਰ ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ 
ਤਰੀਕਾ) ॥੨॥

2574 63 dr Gr mhlw 
sohxy pky kot 
hjwr]

p`ky Dhar Ghar 

Mehalaa Sohanae 

Pakae Kott Hajaar 

||

Beautiful gates, 

houses and palaces, 

solidly built forts,

ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜਜ਼ਆਂ ਵਾਲੇ 

ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਤੇ ਮਹੱਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਪੱਕੇ ਜਕਲਹੇ ,

2575 63 hsqI GoVy pwKry  
lskr lK 
Apwr]

Hasathee Ghorrae 

Paakharae Lasakar 

Lakh Apaar ||

Elephants, saddled 

horses, hundreds of 

thousands of 

uncounted armies

ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਕਾਠੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਕੋਈ ਭੀ ਜਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਗਏ।

2576 63 iks hI nwil n 
cilAw Kip Kip 
muey Aswr]3]

Kip Kip:poly bolo Kis Hee Naal N 

Chaliaa Khap Khap 

Mueae Asaar 

||3||

-none of these will go 

along with anyone in 

the end, and yet, the 

fools bother 

themselves to 

exhaustion with these, 

and then die. ||3||

ਬੇਸਮਝ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਪ ਖਪ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ 

(ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਗਵਾ ਗਏ) ॥੩॥
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2577 63 suienw rupw 
sMcIAY mwlu jwlu 
jMjwlu]

ru`pw Sueinaa Rupaa 

Sancheeai Maal 

Jaal Janjaal ||

You may gather gold 

and sliver, but wealth 

is just a net of 

entanglement.

ਿ ੇਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ 

ਿਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲ ਧਨ 

(ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾਣ 

ਲਈ) ਿਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਾਹੀ 
ਬਣਦਾ ਹੈ।

2578 63 sB jg mih dohI 
PyrIAY ibnu nwvY  
isir kwlu]

Sabh Jag Mehi 

Dhohee Faereeai 

Bin Naavai Sir Kaal 

||

You may beat the 

drum and proclaim 

authority over the 

whole world, but 

without the Name, 

death hovers over 

your head.

ਿ ੇਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਿਰਾ 
ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ (ਕਾਇਮ 

ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।

2579 63 ipMfu pVY jIau 
KylsI bdPYlI 
ikAw hwlu]4]

pVY: V hlMq n lwE[ 
K@ylsI

Pindd Parrai Jeeo 

Khaelasee 

Badhafailee Kiaa 

Haal ||4||

When the body falls, 

the play of life is over; 

what shall be the 

condition of the evil-

doers then? ||4||

ਿਦੋਂ ਜਿੂੰ ਦ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ 

ਖੇਡ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ (ਜਮੱਟੀ 
ਹੋ ਕੇ) ਢਜਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਧਨ 

ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥

2580 63 puqw dyiK 
ivgsIAY nwrI 
syj Bqwr]

pu`qW[ ivg`sIAY Puthaa Dhaekh 

Vigaseeai Naaree 

Saej Bhathaar ||

The husband is 

delighted seeing his 

sons, and his wife 

upon his bed.

ਜਪਉ (ਆਪਣੇ) ਪੱੁਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਖਸਮ 

(ਆਪਣੀ) ਸੇਿ ਉਤੇ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਜਖੜਦਾ ਹੈ।

2581 63 coAw cMdnu 
lweIAY kwpVu 
rUpu sIgwru]

Choaa Chandhan 

Laaeeai Kaaparr 

Roop Seegaar ||

He applies 

sandalwood and 

scented oils, and 

dresses himself in his 

beautiful clothes.

(ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) ਅਤਰ ਤੇ 

ਚੂੰਦਨ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ 
ਕੱਪੜਾ, ਰੂਪ, ਗਜਹਣਾ ਆਜਦਕ 

(ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ);
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2582 63 KyhU Kyh rlweIAY  
Coif clY Gr 
bwru]5]

Khaehoo Khaeh 

Ralaaeeai Shhodd 

Chalai Ghar Baar 

||5||

But dust shall mix with 

dust, and he shall 

depart, leaving hearth 

and home behind. 

||5||

ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਸਰੀਰ ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਕੇ 

ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਰਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਿੀਵ) ਘਰ 

ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

2583 63 mhr mlUk 
khweIAY rwjw 
rwau ik Kwnu]

(mhr) muKI prDwn[ 
(mlUk) bwdSwh[ 
(rwau) rwjw[ (Kwnu) 
AmIr

Mehar Malook 

Kehaaeeai Raajaa 

Raao K Khaan ||

He may be called a 

chief, an emperor, a 

king, a governor or a 

lord;

ਸਰਦਾਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਿਾ, 
ਰਾਉ ਿਾਂ ਖ਼ਾਨ ਅਖਵਾਈਦਾ ਹੈ।

2584 63 cauDrI rwau 
sdweIAY jil 
blIAY AiBmwn]

Choudhharee 

Raao Sadhaaeeai 

Jal Baleeai 

Abhimaan ||

He may present 

himself as a leader or 

a chief, but this just 

burns him in the fire 

of egotistical pride.

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਚੌਧਰੀ, 
ਰਾਇ (ਸਾਜਹਬ ਆਜਦਕ) 

ਸਦਾਈਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਵਡੱਪਣ 

ਦੇ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੜ 

ਮਰੀਦਾ ਹੈ (ਿੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-

ਆਦਰ ਨਾਹ ਕਰੇ)।

2585 63 mnmuiK nwmu 
ivswirAw ijau  
fiv dDw 
kwnu]6]

(kwnu) jMgl dI (fiv) 
A`g[ kwnu: n hlMq n 
lwau

Manamukh Naam 

Visaariaa Jio Ddav 

Dhadhhaa Kaan 

||6||

The self-willed 

manmukh has 

forgotten the Naam. 

He is like straw, 

burning in the forest 

fire. ||6||

(ਪਰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ, ਤੇ (ਇਉਂ 

ਜਦੱਜਸਆ) ਜਿਵੇਂ ਿੂੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ 

ਨਾਲ ਸਜੜਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨਾ ਹੈ 

(ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕਦਾ, ਤੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਸੜ ਕੇ ਕਾਲਾ) ॥੬॥
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2586 63 haumY kir kir 
jwiesI jo 
AwieAw jg 
mwih]

Houmai Kar Kar 

Jaaeisee Jo Aaeiaa 

Jag Maahi ||

Whoever comes into 

the world and indulges 

in ego, must depart.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋ ਭੀ ਆਇਆ ਹੈ 

'ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ' ਆਖ ਆਖ 

ਕੇ (ਆਖ਼ਰ ਇਥੋਂ) ਚਲਾ 
ਿਾਇਗਾ।

2587 64 sBu jgu kwjl 
koTVI qnu mnu 
dyh suAwih]

kw`jl Sabh Jag Kaajal 

Kotharree Than 

Man Dhaeh Suaahi 

||

The whole world is a 

store-house of lamp-

black; the body and 

mind are blackened 

with it.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਕੱਿਲ ਦੀ 
ਕੋਠੜੀ (ਸਮਾਨ) ਹੈ (ਿੇਹੜਾ ਭੀ 
ਇਸ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ) ਤਨ ਮਨ ਸਰੀਰ 

ਸੁਆਹ ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
2588 64 guir rwKy sy 

inrmly sbid 
invwrI Bwih]7]

Gur Raakhae Sae 

Niramalae Sabadh 

Nivaaree Bhaahi 

||7||

Those who are saved 

by the Guru are 

immaculate and pure; 

through the Word of 

the Shabad, they 

extinguish the fire of 

desire. ||7||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, ਉਹ (ਇਸ 

ਕੱਿਲ-ਕੋਠੜੀ ਜਵਚੋਂ) ਸਾਫ਼-

ਸੁਥਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ॥੭॥

2589 64 nwnk qrIAY 
sic nwim isir 
swhw pwiqswhu]

Naanak Thareeai 

Sach Naam Sir 

Saahaa 

Paathisaahu ||

O Nanak, they swim 

across with the True 

Name of the Lord, the 

King above the heads 

of kings.

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਸ਼ਾਹਾਂ 
ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੀਦਾ ਹੈ।
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2590 64 mY hir nwmu n 
vIsrY hir nwmu 
rqnu vyswhu]

Mai Har Naam N 

Veesarai Har 

Naam Rathan 

Vaesaahu ||

May I never forget the 

Name of the Lord! I 

have purchased the 

Jewel of the Lord's 

Name.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ 

ਆਖ-) ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱ ਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਨਾਮ-ਪੂੂੰ ਿੀ 
(ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਹੇ)।

2591 64 mnmuK Baujil 
pic muey gurmuiK 
qry 
AQwhu]8]16]

Manamukh 

Bhoujal Pach 

Mueae Guramukh 

Tharae Athhaahu 

||8||16||

The self-willed 

manmukhs putrefy 

and die in the 

terrifying world-ocean, 

while the Gurmukhs 

cross over the 

bottomless ocean. 

||8||16||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਡੂੂੰ ਘੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਡੱੁਬਦੇ) ॥੮॥੧੬॥{63-64}

2592 64 isrIrwgu mhlw 
1 Gru 2]

Sireeraag Mehalaa 

1 Ghar 2 ||

Siree Raag, First Mehl, 

Second House:

2593 64 mukwmu kir Gir 
bYsxw inq clxY 
kI DoK]

Mukaam Kar Ghar 

Baisanaa Nith 

Chalanai Kee 

Dhhokh ||

They have made this 

their resting place and 

they sit at home, but 

the urge to depart is 

always there.

(ਦੁਨੀਆ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਜਹਣ 

ਲਈ) ਪੱਕਾ ਜਟਕਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਬੈਠ ਿਾਣਾ ਭੀ 
(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਥੋਂ) ਚਲੇ ਿਾਣ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਤਾਂ 
ਸਦਾ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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2594 64 mukwmu qw pru 
jwxIAY jw rhY 
inhclu lok]1]

Mukaam Thaa Par 

Jaaneeai Jaa Rehai 

Nihachal Lok ||1||

This would be known 

as a lasting place of 

rest, only if they were 

to remain stable and 

unchanging. ||1||

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੀਵ ਦਾ ਪੱਕਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ ਇਹ ਿਗਤ ਭੀ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੋਵੇ (ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ 

ਹੀ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ) ॥੧॥

2595 64 dunIAw kYis 
mukwmy]

Dhuneeaa Kais 

Mukaamae ||

What sort of a resting 

place is this world?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਿਗਤ (ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਸਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

2596 64 kir isdku  
krxI Krcu 
bwDhu lwig rhu 
nwmy]1]rhwau]

Kar Sidhak 

Karanee Kharach 

Baadhhahu Laag 

Rahu Naamae 

||1|| Rehaao ||

Doing deeds of faith, 

pack up the supplies 

for your journey, and 

remain committed to 

the Name. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਸਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਲਈ) ਖ਼ਰਚ 

(ਜਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪੱਲੇ) ਬੂੰਨਹ , 
ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2597 64 jogI q Awsxu 
kir bhY mulw bhY 
mukwim]

Jogee Th Aasan 

Kar Behai Mulaa 

Behai Mukaam ||

The Yogis sit in their 

Yogic postures, and 

the Mullahs sit at their 

resting stations.

ਿੋਗੀ ਆਸਣ ਿਮਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ 
ਹੈ। ਸਾਈ ਂਫ਼ਕੀਰ ਤਕੀਏ ਜਵਚ 

ਡੇਰਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ।
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2598 64 pMifq vKwxih 
poQIAw isD 
bhih dyv 
sQwin]2]

(dyv sQwin) sumyr 
prbq[ (dUjw pwT: 
dyvsQwin)

Panddith 

Vakhaanehi 

Pothheeaa Sidhh 

Behehi Dhaev 

Sathhaan ||2||

The Hindu Pandits 

recite from their 

books, and the 

Siddhas sit in the 

temples of their gods. 

||2||

ਪੂੰ ਜਡਤ (ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਜਵਚ 

ਬੈਠ ਕੇ) ਧਰਮ-ਪੋਥੀਆਂ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਕਰਾਮਾਤੀ ਿੋਗੀ ਜਸ਼ਵ ਆਜਦਕ 

ਦੇ ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ 

(ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਭ 

ਿਗਤ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ) ॥੨॥

2599 64 sur isD gx 
gMDrb muin jn  
syK pIr slwr]

gM-Drb Sur Sidhh Gan 

Gandhharab Mun 

Jan Saekh Peer 

Salaar ||

The angels, Siddhas, 

worshippers of Shiva, 

heavenly musicians, 

silent sages, Saints, 

priests, preachers, 

spiritual teachers and 

commanders

ਦੇਵਤੇ, ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ 

ਿੋਗੀ, (ਜਸ਼ਵਿੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ) 

ਗਣ, ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਗਵਈਏ, 

(ਸਮਾਧੀਆਂ ਜਵਚ ਚੱੁਪ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ) ਮੁਨੀ ਿਨ, ਸੇਖ਼, 

ਪੀਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ (ਅਖਵਾਣ 

ਵਾਲੇ)

2600 64 dir kUc kUcw 
kir gey Avry 
iB clxhwr]3]

Dhar Kooch 

Koochaa Kar Geae 

Avarae Bh 

Chalanehaar ||3||

-each and every one 

has left, and all others 

shall depart as well. 

||3||

ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, 

(ਿੇਹੜੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਜਦੱਸਦੇ 

ਹਨ) ਇਹ ਭੀ ਸਾਰੇ ਇਥੋਂ ਚਲੇ 

ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ॥੩॥

2601 64 sulqwn Kwn 
mlUk aumry gey 
kir kir kUcu]

Sulathaan Khaan 

Malook Oumarae 

Geae Kar Kar 

Kooch ||

The sultans and kings, 

the rich and the 

mighty, have marched 

away in succession.

ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਖਾਨ, ਰਾਿੇ, ਅਮੀਰ, 

ਵਜ਼ੀਰ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ 
ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
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2602 64 GVI muhiq ik  
clxw idl smJu  
qUM iB phUcu]4]

c`lxw Gharree Muhath K 

Chalanaa Dhil 

Samajh Thoon Bh 

Pehooch ||4||

In a moment or two, 

we shall also depart. O 

my heart, understand 

that you must go as 

well! ||4||

ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਨੇ 

ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! 

ਅਕਲ ਕਰ (ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਨਾਹ ਹੋ), 

ਤੂੂੰ  ਭੀ (ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਪਹੁੂੰਚ 

ਿਾਣਾ ਹੈ ॥੪॥

2603 64 sbdwh mwih  
vKwxIAY ivrlw 
q bUJY koie]

Sabadhaah Maahi 

Vakhaaneeai 

Viralaa Th Boojhai 

Koe ||

This is described in the 

Shabads; only a few 

understand this!

ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਹੀ ਯਕੀਨ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੇ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਿਾਣਾ 
ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਜਸਰਫ਼)

2604 64 nwnku vKwxY 
bynqI jil Qil 
mhIAil soie]5]

Naanak Vakhaanai 

Baenathee Jal 

Thhal Meheeal 

Soe ||5||

Nanak offers this 

prayer to the One who 

pervades the water, 

the land and the air. 

||5||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ)ੋ ਿਲ ਜਵਚ ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ ਪੁਲਾੜ ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ) ਹੈ ॥੫॥

2605 64 Alwhu AlKu 
AgMmu kwdru  
krxhwru krImu]

(kwdru) kudrq dy 
mwlk srb SkqIvwn[ 
(krImu) sRb ivAwpI 
mhW ivsmw ikRpw hI 
ikRpw krn vwly[ 
A`lwh[A-lK, A-gMmu: 
polw bolo

Alaahu Alakh 

Aganm Kaadhar 

Karanehaar 

Kareem ||

He is Allah, the 

Unknowable, the 

Inaccessible, All-

powerful and Merciful 

Creator.

ਿ ੋਅੱਲਾਹ (ਅਖਵਾਂਦਾ) ਹੈ, ਿ ੋ

ਅਲੱਖ ਹੈ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 

ਿ ੋਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ 

ਹੈ, ਤੇ, ਿ ੋਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ 

ਰਜਹਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,
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2606 64 sB dunI Awvx 
jwvxI mukwmu 
eyku rhImu]6]

Sabh Dhunee 

Aavan Jaavanee 

Mukaam Eaek 

Reheem ||6||

All the world comes 

and goes-only the 

Merciful Lord is 

permanent. ||6||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਉਹ ਹੈ (ਨਹੀਂ ਤਾਂ 
ਹੋਰ) ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ 

ਿਾਵਣ ਵਾਲੀ ਹੈ (ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ) 

॥੬॥
2607 64 mukwmu iqs no 

AwKIAY ijsu 
isis n hovI lyKu]

(is`is) isr Mukaam This No 

Aakheeai Jis Sis N 

Hovee Laekh ||

Call permanent only 

the One, who does not 

have destiny inscribed 

upon His Forehead.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਲੇਖ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

2608 64 Asmwnu DrqI 
clsI mukwmu 
EhI eyku]7]

Asamaan 

Dhharathee 

Chalasee Mukaam 

Ouhee Eaek ||7||

The sky and the earth 

shall pass away; He 

alone is permanent. 

||7||

ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਭ 

ਕੁਝ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਅਟੱਲ 

ਹੈ ॥੭॥

2609 64 idn riv clY  
inis sis clY  
qwirkw lK 
ploie]

(ploie) cly jwxgy, 
nws ho jwxgy[ inis, 
sis:poly bolo[ c`lY

Dhin Rav Chalai 

Nis Sas Chalai 

Thaarikaa Lakh 

Paloe ||

The day and the sun 

shall pass away; the 

night and the moon 

shall pass away; the 

hundreds of 

thousands of stars 

shall disappear.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਅਟੱਲ ਬਚਨ 

ਕਜਹ ਦੇ-ਜਦਨ ਅਤੇ ਸੂਰਿ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ, ਰਾਤ ਅਤੇ 

ਚੂੰਦਿਮਾ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ, (ਇਹ 

ਜਦੱਸਦੇ) ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਭੀ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣਗੇ।

2610 64 mukwmu EhI eyku 
hY nwnkw scu 
bugoie]8]17]

(bugoie) kQn krdy hn Mukaam Ouhee 

Eaek Hai 

Naanakaa Sach 

Bugoe ||8||17||

He alone is 

permanent; Nanak 

speaks the Truth. 

||8||17||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ 

॥੮॥੧੭॥
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2611 64 mhly pihly 
sqwrh 
AstpdIAw]

Mehalae Pehilae 

Sathaareh 

Asattapadheeaa ||

Seventeen 

Ashtapadees Of The 

First Mehl.

2612 64 isrIrwgu mhlw 
3 Gru 1 
AstpdIAw

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Sireeraag Mehalaa 

3 Ghar 1 

Asattapadheeaa

Siree Raag, Third 

Mehl, First House, 

Ashtapadees:

ਰਾਗ ਜਸਰੀਰਾਗੁ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

2613 64 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

2614 64 gurmuiK ikRpw 
kry Bgiq kIjY  
ibnu gur Bgiq 
n hoie]

Guramukh Kirapaa 

Karae Bhagath 

Keejai Bin Gur 

Bhagath N Hoe ||

By God's Grace, the 

Gurmukh practices 

devotion; without the 

Guru, there is no 

devotional worship.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਿਦੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਭਗਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

2615 64 AwpY Awpu imlwey 
bUJY qw inrmlu 
hovY koie]

Aapai Aap 

Milaaeae Boojhai 

Thaa Niramal 

Hovai Koe ||

One who merges his 

own self into Him 

understands, and so 

becomes pure.

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਆਪੇ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਾਣਾ ਜਸੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਪਜਵਤਿ (ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ) ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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2616 64 hir jIau scw  
scI bwxI sbid 
imlwvw hoie]1]

Har Jeeo Sachaa 

Sachee Baanee 

Sabadh Milaavaa 

Hoe ||1||

The Dear Lord is True, 

and True is the Word 

of His Bani. Through 

the Word of the 

Shabad, Union with 

Him is obtained. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਜਮਲਾਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

2617 64 BweI ry Bgiq 
hIxu kwhy jig 
AwieAw]

Bhaaee Rae 

Bhagathiheen 

Kaahae Jag Aaeiaa 

||

O Siblings of Destiny, 

without devotion, why 

have people even 

come into the world?

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਸਖਣਾ ਜਰਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਉਣਾ ਜਕਸ ਅਰਥ?

2618 64 pUry gur kI syv 
n kInI ibrQw 
jnmu 
gvwieAw]1]rhw
au]

Poorae Gur Kee 

Saev N Keenee 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

They have not served 

the Perfect Guru; they 

have wasted their lives 

in vain. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਨੇ (ਿਗਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ) 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾਹ 

ਿਜੜਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਜਲਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2619 64 Awpy hir 
jgjIvnu dwqw  
Awpy bKis 
imlwey]

j`gjIvnu Aapae Har 

Jagajeevan 

Dhaathaa Aapae 

Bakhas Milaaeae 

||

The Lord Himself, the 

Life of the World, is 

the Giver. He Himself 

forgives, and unites us 

with Himself.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।
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2620 64 jIA jMq ey 
ikAw vycwry  
ikAw ko AwiK 
suxwey]

Jeea Janth Eae 

Kiaa Vaechaarae 

Kiaa Ko Aakh 

Sunaaeae ||

What are these poor 

beings and creatures? 

What can they speak 

and say?

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਇਹ ਿੀਵ ਿੂੰਤ 

ਜਵਚਾਰੇ ਕੀਹ ਹਨ? (ਭਾਵ, 

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ ਨਹੀਂ 
ਜਕ ਇਹ ਆਪਣ ੇਉੱਦਮ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਸਕਣ, 

ਆਪਣ ੇਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਦੀ 
ਬਾਬਤ) ਕੋਈ ਿੀਵ ਕੀਹ ਆਖ 

ਕੇ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

2621 64 gurmuiK Awpy dy 
vifAweI Awpy 
syv krwey]2]

Guramukh Aapae 

Dhae Vaddiaaee 

Aapae Saev 

Karaaeae ||2||

God Himself grants 

glory to the 

Gurmukhs; He joins 

them to His Service. 

||2||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਵਜਡਆਈ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

2622 64 dyiK kutMbu moih 
loBwxw clidAw 
nwil n jweI]

Dhaekh Kuttanb 

Mohi Lobhaanaa 

Chaladhiaa Naal N 

Jaaee ||

Beholding your family, 

you are lured away by 

emotional 

attachment, but when 

you leave, they will 

not go with you.

(ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  
ਦੇਖ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ) ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ ਜਕ ਿਗਤ ਤੋਂ) ਤੁਰਨ 

ਵੇਲੇ (ਜਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ) ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ।
2623 65 siqguru syiv gux 

inDwnu pwieAw  
iqs kI kIm n 
pweI]

Sathigur Saev Gun 

Nidhhaan Paaeiaa 

This Kee Keem N 

Paaee ||

Serving the True Guru, 

I have found the 

Treasure of 

Excellence. Its value 

cannot be estimated.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਉਸ 

(ਦੀ ਸੋਭਾ) ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ।
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2624 65 pRBu sKw hir 
jIau myrw AMqy 
hoie sKweI]3]

(sKw) im`qR[ (sKweI) 
shweI

Prabh Sakhaa Har 

Jeeo Maeraa 

Anthae Hoe 

Sakhaaee ||3||

The Dear Lord God is 

my Best Friend. In the 

end, He shall be my 

Companion and 

Support. ||3||

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਿ ੋ(ਅਸਲ) ਜਮੱਤਿ 
ਹੈ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ (ਿਦੋਂ ਹੋਰ ਸਭ 

ਸਾਕ-ਅੂੰਗ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 

ਉਸ ਦਾ) ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥

2625 65 pyeIAVY 
jgjIvnu dwqw  
mnmuiK piq 
gvweI]

j`gjIvnu Paeeearrai 

Jagajeevan 

Dhaathaa 

Manamukh Path 

Gavaaee ||

In this world of my 

father's home, the 

Great Giver is the Life 

of the World. The self-

willed manmukhs have 

lost their honor.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਇਸ) ਪੇਕੇ ਘਰ 

ਜਵਚ (ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਿੋ 
ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਿ ੋ

ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, 

ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ।

2626 65 ibnu siqgur ko 
mgu n jwxY AMDy  
Taur n kweI]

mgu:polw bolo [(mgu) 
rsqw

Bin Sathigur Ko 

Mag N Jaanai 

Andhhae Thour N 

Kaaee ||

Without the True 

Guru, no one knows 

the Way. The blind 

find no place of rest.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ (ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ) 
ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  
ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਜਕਤੇ) ਕੋਈ 

ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।
2627 65 hir suKdwqw  

min nhI visAw  
AMiq gieAw 
pCuqweI]4]

g-ieAw Har 

Sukhadhaathaa 

Man Nehee Vasiaa 

Anth Gaeiaa 

Pashhuthaaee 

||4||

If the Lord, the Giver 

of Peace, does not 

dwell within the mind, 

then they shall depart 

with regret in the end. 

||4||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਾਰੇ 

ਸੱੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਉਹ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ 

ਇਥੋਂ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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2628 65 pyeIAVY 
jgjIvnu dwqw  
gurmiq mMin 
vswieAw]

Paeeearrai 

Jagajeevan 

Dhaathaa 

Guramath Mann 

Vasaaeiaa ||

In this world of my 

father's house, 

through the Guru's 

Teachings, I have 

cultivated within my 

mind the Great Giver, 

the Life of the World.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਤੇ 

ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆ ਹੈ,

2629 65 Anidnu Bgiq 
krih idnu rwqI  
haumY mohu 
cukwieAw]

(Anidnu) ie`krs Anadhin Bhagath 

Karehi Dhin 

Raathee Houmai 

Mohu Chukaaeiaa 

||

Night and day, 

performing devotional 

worship, day and 

night, ego and 

emotional attachment 

are removed.

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

2630 65 ijsu isau rwqw 
qYso hovY scy sic 
smwieAw]5]

Jis Sio Raathaa 

Thaiso Hovai 

Sachae Sach 

Samaaeiaa ||5||

And then, attuned to 

Him, we become like 

Him, truly absorbed in 

the True One. ||5||

(ਇਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਯਮ ਹੈ 

ਜਕ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਜਿਸ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਸੋ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥
2631 65 Awpy ndir kry  

Bwau lwey gur 
sbdI bIcwir]

Aapae Nadhar 

Karae Bhaao 

Laaeae Gur 

Sabadhee 

Beechaar ||

Bestowing His Glance 

of Grace, He gives us 

His Love, and we 

contemplate the Word 

of the Guru's Shabad.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਪਆਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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2632 65 siqguru syivAY 
shju aUpjY haumY 
iqRsnw mwir]

Sathigur Saeviai 

Sehaj Oopajai 

Houmai Thrisanaa 

Maar ||

Serving the True Guru, 

intuitive peace wells 

up, and ego and desire 

die.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

2633 65 hir guxdwqw sd 
min vsY scu 
riKAw aur 
Dwir]6]

Har Gunadhaathaa 

Sadh Man Vasai 

Sach Rakhiaa Our 

Dhhaar ||6||

The Lord, the Giver of 

Virtue, dwells forever 

within the minds of 

those who keep Truth 

enshrined within their 

hearts. ||6||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੬॥
2634 65 pRBu myrw sdw 

inrmlw min 
inrmil pwieAw 
jwie]

Prabh Maeraa 

Sadhaa Niramalaa 

Man Niramal 

Paaeiaa Jaae ||

My God is forever 

Immaculate and Pure; 

with a pure mind, He 

can be found.

ਜਪਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਜਵੱਤਿ-ਸਰੂਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਪਜਵਤਿ ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

2635 65 nwmu inDwnu hir 
min vsY haumY 
duKu sBu jwie]

Naam Nidhhaan 

Har Man Vasai 

Houmai Dhukh 

Sabh Jaae ||

If the Treasure of the 

Name of the Lord 

abides within the 

mind, egotism and 

pain are totally 

eliminated.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਿੋ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਿਾਨਾ (ਹੈ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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2636 65 siqguir sbdu 
suxwieAw hau 
sd bilhwrY 
jwau]7]

Sathigur Sabadh 

Sunaaeiaa Ho 

Sadh Balihaarai 

Jaao ||7||

The True Guru has 

instructed me in the 

Word of the Shabad. I 

am forever a sacrifice 

to Him. ||7||

ਮੈਂ (ਉਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ) 
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਸੁਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸਦੀ 
ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤੀ ਹੈ) ॥੭॥

2637 65 AwpxY min iciq 
khY khwey ibnu 
gur Awpu n 
jweI]

Aapanai Man 

Chith Kehai 

Kehaaeae Bin Gur 

Aap N Jaaee ||

Within your own 

conscious mind, you 

may say anything, but 

without the Guru, 

selfishness and conceit 

are not eradicated.

(ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

(ਇਹ) ਆਖੇ (ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭੀ ਇਹ 

ਅਖਵਾ ਲਏ (ਜਕ ਇਸ ਨੇ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, ਪਰ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

2638 65 hir jIau Bgiq 
vClu suKdwqw  
kir ikrpw mMin 
vsweI]

Har Jeeo Bhagath 

Vashhal 

Sukhadhaathaa 

Kar Kirapaa Mann 

Vasaaee ||

The Dear Lord is the 

Lover of His devotees, 

the Giver of Peace. By 

His Grace, He abides 

within the mind.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣੀ) ਭਗਤੀ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਉਹ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ 
(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।
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2639 65 nwnk soBw suriq 
dyie pRBu Awpy  
gurmuiK dy 
vifAweI]8]1]
18]

Naanak Sobhaa 

Surath Dhaee 

Prabh Aapae 

Guramukh Dhae 

Vaddiaaee 

||8||1||18||

O Nanak, God blesses 

us with the sublime 

awakening of 

consciousness; He 

Himself grants glorious 

greatness to the 

Gurmukh. 

||8||1||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪ 

ਹੀ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ) 
ਸੁਰਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਰ 

ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਸੋਭਾ ਤੇ ਵਜਡਆਈ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥੧॥੧੮॥{64-65}

2640 65 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

2641 65 haumY krm 
kmwvdy jm fMfu 
lgY iqn Awie]

Houmai Karam 

Kamaavadhae 

Jamaddandd Lagai 

Thin Aae ||

Those who go around 

acting in egotism are 

struck down by the 

Messenger of Death 

with his club.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਕੋਈ ਜਮਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ 

ਇਹ) ਹਉਮੈ (ਭੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ 

(ਜਕ ਅਸੀਂ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ), ਉਹਨਾਂ (ਦੇ ਜਸਰ) 

ਉੱਤੇ ਿਮ ਦਾ ਡੂੰਡਾ ਆ ਕੇ 

ਵੱਿਦਾ ਹੈ।
2642 65 ij siqguru syvin 

sy aubry hir 
syqI ilv 
lwie]1]

J Sathigur Saevan 

Sae Oubarae Har 

Saethee Liv Laae 

||1||

Those who serve the 

True Guru are uplifted 

and saved, in love with 

the Lord. ||1||

(ਪਰ) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ (-
ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

2643 65 mn ry gurmuiK 
nwmu iDAwie]

Man Rae 

Guramukh Naam 

Dhhiaae ||

O mind, become 

Gurmukh, and 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ।
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2644 65 Duir pUrib krqY 
iliKAw iqnw 
gurmiq nwim 
smwie]1]rhwau]

Dhhur Poorab 

Karathai Likhiaa 

Thinaa Guramath 

Naam Samaae 

||1|| Rehaao ||

Those who are so pre-

destined by the 

Creator are absorbed 

into the Naam, 

through the Guru's 

Teachings. 

||1||Pause||

(ਨਾਮ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਦਾਤ ਹੈ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਹੀ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪਜਹਲੇ ਿਨਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੇਕ 

ਕਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖ ਜਲਖ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2645 65 ivxu siqgur  
prqIiq n 
AwveI nwim n 
lwgo Bwau]

Vin Sathigur 

Paratheeth N 

Aavee Naam N 

Laago Bhaao ||

Without the True 

Guru, faith does not 

come, and love for the 

Naam is not embraced.

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ) ਸਰਧਾ 
ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਨਾਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
2646 65 supnY suKu n 

pwveI duK mih 
svY smwie]2]

Supanai Sukh N 

Paavee Dhukh 

Mehi Savai 

Samaae ||2||

Even in dreams, they 

find no peace; they 

sleep immersed in 

pain. ||2||

(ਤੇ ਨਤੀਿਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਵੀ 
ਸੁਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਜਘਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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2647 65 jy hir hir kIcY 
bhuqu locIAY  
ikrqu n myitAw 
jwie]

Jae Har Har 

Keechai Bahuth 

Locheeai Kirath N 

Maettiaa Jaae ||

Even if you chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har, with great 

longing, your past 

actions are still not 

erased.

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਿੇ ਇਹ 

ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਭੀ ਕਰੀਏ ਜਕ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰੇ 

(ਤਾਂ ਭੀ ਇਸ ਤਾਂਘ ਤੇ ਪਿੇਰਨਾ 
ਜਵਚ ਸਿਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, 
ਜਕਉਂਜਕ ਜਪਛਲੇ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ) 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

2648 65 hir kw Bwxw  
BgqI mMinAw sy 
Bgq pey dir 
Qwie]3]

Har Kaa Bhaanaa 

Bhagathee 

Manniaa Sae 

Bhagath Peae 

Dhar Thhaae ||3||

The Lord's devotees 

surrender to His Will; 

those devotees are 

accepted at His Door. 

||3||

ਭਗਤ ਿਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਭਗਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

2649 65 guru sbdu idVwvY 
rMg isau ibnu 
ikrpw lieAw n 
jwie]

Gur Sabadh 

Dhirraavai Rang 

Sio Bin Kirapaa 

Laeiaa N Jaae ||

The Guru has lovingly 

implanted the Word of 

His Shabad within me. 

Without His Grace, it 

cannot be attained.

ਗੁਰੂ ਪਿੇਮ ਨਾਲ (ਆਪਣਾ) 
ਸ਼ਬਦ (ਸਰਨ ਆਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ (ਗੁਰੂ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਜਕਰਪਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

2650 65 jy sau AMimRqu 
nIrIAY BI ibKu 
Plu lwgY 
Dwie]4]

Jae So Anmrith 

Neereeai Bhee 

Bikh Fal Laagai 

Dhhaae ||4||

Even if the poisonous 

plant is watered with 

ambrosial nectar a 

hundred times, it will 

still bear poisonous 

fruit. ||4||

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮਨੱੁਖ, ਮਾਨੋ, 

ਇਕ ਐਸਾ ਰੱੁਖ ਹੈ ਜਕ) ਿੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸੌ ਵਾਰੀ ਭੀ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਸੂੰ ਿੀਏ 

ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਹਰ ਦਾ ਿਲ 

ਹੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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2651 65 sy jn scy 
inrmly ijin 
siqgur nwil 
ipAwru]

Sae Jan Sachae 

Niramalae Jin 

Sathigur Naal 

Piaar ||

Those humble beings 

who are in love with 

the True Guru are 

pure and true.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਲਈ ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

(ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।

2652 65 siqgur kw Bwxw 
kmwvdy ibKu 
haumY qij 
ivkwru]5]

Sathigur Kaa 

Bhaanaa 

Kamaavadhae Bikh 

Houmai Thaj 

Vikaar ||5||

They act in harmony 

with the Will of the 

True Guru; they shed 

the poison of ego and 

corruption. ||5||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਦਾ ਜ਼ਹਰ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਨ ਜਬਤਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੫॥

2653 65 mn hiT ikqY 
aupwie n CUtIAY  
isimRiq swsqR 
soDhu jwie]

ism-i Riq: m mukqw 
bolo, A`Dy rwry R nMU 
ishwrI lw ky,polw bolo, 
ishwrI q`qy nMU BI lwau[ 
hiT, ikqY: poly bolo

Manehath Kithai 

Oupaae N 

Shhootteeai 

Simrith Saasathr 

Sodhhahu Jaae ||

Acting in stubborn-

mindedness, no one is 

saved; go and study 

the Simritees and the 

Shaastras.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀ 
ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ (ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਨੂੂੰ  ਗਹੁ ਨਾਲ 

ਪੜਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਕਸੇ 

ਭੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਜ਼ਹਰ ਤੋਂ) ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ।

2654 65 imil sMgiq swDU 
aubry gur kw 
sbdu kmwie]6]

Mil Sangath 

Saadhhoo 

Oubarae Gur Kaa 

Sabadh Kamaae 

||6||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, and 

practicing the Shabads 

of the Guru, you shall 

be saved. ||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ 
(ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਜਵਕਾਰ ਤੋਂ) 
ਬਚਦੇ ਹਨ ॥੬॥
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2655 65 hir kw nwmu 
inDwnu hY ijsu  
AMqu n pwrwvwru]

Har Kaa Naam 

Nidhhaan Hai Jis 

Anth N Paaraavaar 

||

The Name of the Lord 

is the Treasure, which 

has no end or 

limitation.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ 
ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

2656 65 gurmuiK syeI 
sohdy ijn ikrpw 
kry krqwru]7]

Guramukh Saeee 

Sohadhae Jin 

Kirapaa Karae 

Karathaar ||7||

The Gurmukhs are 

beauteous; the 

Creator has blessed 

them with His Mercy. 

||7||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ) ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

2657 65 nwnk dwqw eyku 
hY dUjw Aauru n 
koie]

Naanak Dhaathaa 

Eaek Hai Dhoojaa 

Aour N Koe ||

O Nanak, the One Lord 

alone is the Giver; 

there is no other at all.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
(ਿੋ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਸਕੇ।)

2658 65 gur prswdI 
pweIAY krim 
prwpiq 
hoie]8]2]19]

Gur Parasaadhee 

Paaeeai Karam 

Paraapath Hoe 

||8||2||19||

By Guru's Grace, He is 

obtained. By His 

Mercy, He is found. 

||8||2||19||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨॥੧੯॥

2659 66 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:
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2660 66 pMKI ibriK 
suhwvVw scu cugY 
gur Bwie]

Pankhee Birakh 

Suhaavarraa Sach 

Chugai Gur Bhaae 

||

The soul-bird in the 

beautiful tree of the 

body pecks at Truth, 

with love for the Guru.

ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ-ਪੂੰਛੀ ਇਸ ਸਰੀਰ-

ਰੱੁਖ ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਚੋਗਾ 
ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2661 66 hir rsu pIvY  
shij rhY aufY n 
AwvY jwie]

Har Ras Peevai 

Sehaj Rehai 

Ouddai N Aavai 

Jaae ||

She drinks in the 

Sublime Essence of 

the Lord, and abides in 

intuitive ease; she 

does not fly around 

coming and going.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਚੋਗੇ ਵਲ) ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ 
ਜਿਰਦਾ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

2662 66 inj Gir vwsw 
pwieAw hir hir 
nwim smwie]1]

Nij Ghar Vaasaa 

Paaeiaa Har Har 

Naam Samaae 

||1||

She obtains her home 

within her own heart; 

she is absorbed into 

the Name of the Lord, 

Har, Har. ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ (ਅਸਲ) ਘਰ 

ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਨਵਾਸ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

2663 66 mn ry gur kI 
kwr kmwie]

Man Rae Gur Kee 

Kaar Kamaae ||

O mind, work to serve 

the Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਕਾਰ ਕਰ।
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2664 66 gur kY BwxY jy 
clih qw An 
idnu rwcih hir 
nwie]1]rhwau]

Gur Kai Bhaanai 

Jae Chalehi Thaa 

Anadhin Raachehi 

Har Naae ||1|| 

Rehaao ||

If you walk in harmony 

with the Guru's Will, 

you shall remain 

immersed in the Lord's 

Name, night and day. 

||1||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਹੇਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2665 66 pMKI ibrK 
suhwvVy aUfih 
chu idis jwih]

Pankhee Birakh 

Suhaavarrae 

Ooddehi Chahu 

Dhis Jaahi ||

The birds in the 

beautiful trees fly 

around in all four 

directions.

ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ-ਪੂੰਛੀ (ਆਪੋ 

ਆਪਣ)ੇ ਸਰੀਰ ਰੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ 

(ਬੈਠੇ ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ) ਸੋਹਣੇ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਜਪੱਛੇ) ਉੱਡਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਭਟਕਦੇ ਹਨ।

2666 66 jyqw aUfih duK 
Gxy inq dwJih 
qY ibllwih]

Jaethaa Ooddehi 

Dhukh Ghanae 

Nith Dhaajhehi 

Thai Bilalaahi ||

The more they fly 

around, the more they 

suffer; they burn and 

cry out in pain.

ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਹੀ (ਚੋਗੇ ਜਪੱਛੇ) 

ਉੱਡਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ 

ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ 
ਜਖੱਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਵਲਕਦੇ ਹਨ।

2667 66 ibnu gur mhlu n 
jwpeI nw AMimRq 
Pl pwih]2]

Bin Gur Mehal N 

Jaapee Naa 

Anmrith Fal Paahi 

||2||

Without the Guru, 

they do not find the 

Mansion of the Lord's 

Presence, and they do 

not obtain the 

Ambrosial Fruit. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਜਟਕਾਣਾ ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਹ 

ਹੀ ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 618 Published: March 06/ 2014



2668 66 gurmuiK bRhmu 
hrIAwvlw swcY 
shij suBwie]

hrI-Awvlw: ibhwrI 
d`b ky bolo

Guramukh 

Breham 

Hareeaavalaa 

Saachai Sehaj 

Subhaae ||

The Gurmukh is like 

God's tree, always 

green, blessed with 

the Sublime Love of 

the True One, with 

intuitive peace and 

poise.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਇਕ 

ਹਰਾ-ਭਰਾ ਰੱੁਖ ਹੈ। (ਉਹ 

ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

2669 66 swKw qIin 
invwrIAw eyk 
sbid ilv lwie]

s`wKw Saakhaa Theen 

Nivaareeaa Eaek 

Sabadh Liv Laae ||

He cuts off the three 

branches of the three 

qualities, and 

embraces love for the 

One Word of the 

Shabad.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਰੂਪ) ਜਤੂੰ ਨ 

ਟਹਣੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

2670 66 AMimRq Plu hir 
eyku hY Awpy dyie 
Kvwie]3]

Anmrith Fal Har 

Eaek Hai Aapae 

Dhaee Khavaae 

||3||

The Lord alone is the 

Ambrosial Fruit; He 

Himself gives it to us 

to eat. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ। (ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰ 

ਕੇ) ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਿਲ) ਚਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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2671 66 mnmuK aUBy suik 
gey nw Plu iqMnw 
Cwau]

su`ik Manamukh 

Oobhae Suk Geae 

Naa Fal Thinnaa 

Shhaao ||

The self-willed 

manmukhs stand 

there and dry up; they 

do not bear any fruit, 

and they do not 

provide any shade.

(ਪਰ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ, ਮਾਨੋ, ਉਹ 

ਰੱੁਖ ਹਨ ਿ ੋਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ 
ਸੱੁਕ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ 

ਹੀ ਿਲ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ, 

ਨਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਉਹ ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ)।

2672 66 iqMnw pwis n 
bYsIAY Enw Gru 
n igrwau]

iqMn@W Thinnaa Paas N 

Baiseeai Ounaa 

Ghar N Giraao ||

Don't even bother to 

sit near them-they 

have no home or 

village.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ-

ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਆਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ)।

2673 66 ktIAih qY inq 
jwlIAih Enw  
sbdu n nwau]4]

jwlI-Aih Katteeahi Thai 

Nith Jaaleeahi 

Ounaa Sabadh N 

Naao ||4||

They are cut down and 

burnt each day; they 

have neither the 

Shabad, nor the Lord's 

Name. ||4||

ਉਹ (ਮਨਮੁਖ ਰੱੁਖ) ਸਦਾ 
ਕੱਟੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾੜੀਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨਿੱਤ ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ), ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨਾਹ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੈ ਨਾਹ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ॥੪॥
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2674 66 hukmy krm 
kmwvxy pieAY 
ikriq iPrwau]

Hukamae Karam 

Kamaavanae 

Paeiai Kirath 

Firaao ||

According to the 

Lord's Command, 

people perform their 

actions; they wander 

around, driven by the 

karma of their past 

actions.

(ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ? ਤੇਰੇ) ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਿੀਵ) ਕਰਮ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ, 

(ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ) ਜਪਛਲੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਿੇਰ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

2675 66 hukmy drsnu 
dyKxw jh Byjih 
qh jwau]

Hukamae 

Dharasan 

Dhaekhanaa Jeh 

Bhaejehi Theh 

Jaao ||

By the Lord's 

Command, they 

behold the Blessed 

Vision of His Darshan. 

Wherever He sends 

them, there they go.

ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਈ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਤੂੂੰ  ਭੇਿਦਾ 
ਹੈਂ ਉਧਰ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

2676 66 hukmy hir hir 
min vsY hukmy 
sic smwau]5]

Hukamae Har Har 

Man Vasai 

Hukamae Sach 

Samaao ||5||

By His Command, the 

Lord, Har, Har, abides 

within our minds; by 

His Command we 

merge in Truth. ||5||

ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਈ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਹਜਰ 

ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਸਰੂਪ 

ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨਤਾ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੫॥

2677 66 hukmu n jwxih 
bpuVy BUly iPrih 
gvwr]

b`puVy[ qu`C Hukam N Jaanehi 

Bapurrae Bhoolae 

Firehi Gavaar ||

The wretched fools do 

not know the Lord's 

Will; they wander 

around making 

mistakes.

ਕਈ ਐਸੇ ਜਵਚਾਰੇ ਮੂਰਖ ਹਨ 

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ, ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ ਕਾਰਨ) ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।
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2678 66 mn hiT krm 
kmwvdy inq inq 
hoih KuAwru]

Manehath Karam 

Kamaavadhae Nith 

Nith Hohi Khuaar 

||

They go about their 

business stubborn-

mindedly; they are 

disgraced forever and 

ever.

ਉਹ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ 

ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ 

(ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੇ ਜਮਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

(ਪਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ) 

ਸਦਾ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

2679 66 AMqir sWiq n 
AwveI nw sic 
lgY ipAwru]6]

Anthar Saanth N 

Aavee Naa Sach 

Lagai Piaar ||6||

Inner peace does not 

come to them; they do 

not embrace love for 

the True Lord. ||6||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੬॥

2680 66 gurmuKIAw muh 
sohxy gur kY hyiq 
ipAwir]

(gurmuKIAw) grumuKW dy Guramukheeaa 

Muh Sohanae Gur 

Kai Haeth Piaar ||

Beautiful are the faces 

of the Gurmukhs, who 

bear love and 

affection for the Guru.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਲਾਲਗੀ ਨਾਲ) ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
2681 66 scI BgqI sic 

rqy dir scY 
sicAwr]

Sachee Bhagathee 

Sach Rathae Dhar 

Sachai Sachiaar ||

Through true 

devotional worship, 

they are attuned to 

Truth; at the True 

Door, they are found 

to be true.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ) 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਉਹ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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2682 66 Awey sy prvwxu 
hY sB kul kw 
krih auDwru]7]

Aaeae Sae 

Paravaan Hai Sabh 

Kul Kaa Karehi 

Oudhhaar ||7||

Blessed is their coming 

into being; they 

redeem all their 

ancestors. ||7||

ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦਾ ਹੀ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਉਣਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਭੀ 
ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੭॥

2683 66 sB ndrI krm 
kmwvdy ndrI 
bwhir n koie]

bw-hir: h mukqw, r 
ishwrI lw ky

Sabh Nadharee 

Karam 

Kamaavadhae 

Nadharee Baahar 

N Koe ||

All do their deeds 

under the Lord's 

Glance of Grace; no 

one is beyond His 

Vision.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ) ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ)।
2684 66 jYsI ndir kir 

dyKY scw qYsw hI 
ko hoie]

Jaisee Nadhar Kar 

Dhaekhai Sachaa 

Thaisaa Hee Ko 

Hoe ||

According to the 

Glance of Grace with 

which the True Lord 

beholds us, so do we 

become.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ 

ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਵਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਿੀਵ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2685 66 nwnk nwim 
vfweIAw krim 
prwpiq 
hoie]8]3]20]

Naanak Naam 

Vaddaaeeaa 

Karam Paraapath 

Hoe ||8||3||20||

O Nanak, the Glorious 

Greatness of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is received 

only by His Mercy. 

||8||3||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੁੜਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਵਜਡਆਈਆਂ 

ਜਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ 

ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੮॥੩॥੨੦॥
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2686 66 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

2687 66 gurmuiK nwmu 
iDAweIAY  
mnmuiK bUJ n 
pwie]

Guramukh Naam 

Dhhiaaeeai 

Manamukh Boojh 

N Paae ||

The Gurmukhs 

meditate on the 

Naam; the self-willed 

manmukhs do not 

understand.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਜਰਆਂ 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

2688 66 gurmuiK sdw muK 
aUjly hir 
visAw min 
Awie]

Guramukh Sadhaa 

Mukh Oojalae Har 

Vasiaa Man Aae ||

The faces of the 

Gurmukhs are always 

radiant; the Lord has 

come to dwell within 

their minds.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਸਦਾ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

2689 66 shjy hI suKu 
pweIAY shjy rhY 
smwie]1]

Sehajae Hee Sukh 

Paaeeai Sehajae 

Rehai Samaae 

||1||

Through intuitive 

understanding they 

are at peace, and 

through intuitive 

understanding they 

remain absorbed in 

the Lord. ||1||

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

2690 66 BweI ry dwsin 
dwsw hoie]

Bhaaee Rae 

Dhaasan Dhaasaa 

Hoe ||

O Siblings of Destiny, 

be the slaves of the 

Lord's slaves.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ,
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2691 66 gur kI syvw gur 
Bgiq hY ivrlw 
pwey 
koie]1]rhwau]

Gur Kee Saevaa 

Gur Bhagath Hai 

Viralaa Paaeae 

Koe ||1|| Rehaao 

||

Service to the Guru is 

worship of the Guru. 

How rare are those 

who obtain it! 

||1||Pause||

ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ, 
ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) 
ਭਗਤੀ। (ਇਹ ਦਾਜਤ) ਜਕਸੇ 

ਜਵਰਲੇ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2692 66 sdw suhwgu 
suhwgxI jy 
clih siqgur 
Bwie]

(suhwgxI) siqgurW dy 
sdw AnuswrI cldI jy, 
ies leI sdw suhwg 
AnMd pRwpq hY

Sadhaa Suhaag 

Suhaaganee Jae 

Chalehi Sathigur 

Bhaae ||

The happy soul-bride 

is always with her 

Husband Lord, if she 

walks in harmony with 

the Will of the True 

Guru.

ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ) ਤੁਰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ-ਪਤੀ ਦੀ 
ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ ਦੀ ਸੁਭਾਗਤਾ 
ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਭਾਗਤਾ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

2693 66 sdw ipru inhclu 
pweIAY nw Ehu 
mrY n jwie]

Sadhaa Pir 

Nihachal Paaeeai 

Naa Ouhu Marai N 

Jaae ||

She attains her 

Eternal, Ever-stable 

Husband, who never 

dies or goes away.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) ਉਹ 

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਿੋ ਨਾਹ 

ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਕਦੇ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ।

2694 66 sbid imlI nw 
vICuVY ipr kY 
AMik smwie]2]

Sabadh Milee Naa 

Veeshhurrai Pir 

Kai Ank Samaae 

||2||

United with the Word 

of the Shabad, she 

shall not be separated 

again. She is immersed 

in the Lap of her 

Beloved. ||2||

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਵੱਛੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਜਵਚ ਸਮਾਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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2695 66 hir inrmlu 
Aiq aUjlw ibnu 
gur pwieAw n 
jwie]

Har Niramal Ath 

Oojalaa Bin Gur 

Paaeiaa N Jaae ||

The Lord is 

Immaculate and 

Radiantly Bright; 

without the Guru, He 

cannot be found.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈ, 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ 

ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

2696 66 pwTu pVY nw 
bUJeI ByKI Brim 
Bulwie]

pVY@,bU`JeI,ByKIN Paath Parrai Naa 

Boojhee Bhaekhee 

Bharam Bhulaae ||

He cannot be 

understood by reading 

scriptures; the 

deceitful pretenders 

are deluded by doubt.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ) ਜਨਰਾ ਪਾਠ (ਹੀ) 
ਪੜਹਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) 
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, (ਜਨਰੇ) 

ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ (ਸਗੋਂ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
2697 66 gurmqI hir sdw 

pwieAw rsnw 
hir rsu 
smwie]3]

gurm`qI Guramathee Har 

Sadhaa Paaeiaa 

Rasanaa Har Ras 

Samaae ||3||

Through the Guru's 

Teachings, the Lord is 

always found, and the 

tongue is permeated 

with the Sublime 

Essence of the Lord. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ 
ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਿੀਭ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

2698 66 mwieAw mohu 
cukwieAw  
gurmqI shij 
suBwie]

Maaeiaa Mohu 

Chukaaeiaa 

Guramathee Sehaj 

Subhaae ||

Emotional attachment 

to Maya is shed with 

intuitive ease, through 

the Guru's Teachings.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ (ਲੀਨ ਰਜਹਂਦਾ ਹੈ)।
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2699 67 ibnu sbdY jgu 
duKIAw iPrY  
mnmuKw no geI 
Kwie]

Bin Sabadhai Jag 

Dhukheeaa Firai 

Manamukhaa No 

Gee Khaae ||

Without the Shabad, 

the world wanders 

lost in pain. The self-

willed manmukh is 

consumed.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿਗਤ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਦੁਖੀ ਜਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਗਿਸੀ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

2700 67 sbdy nwmu 
iDAweIAY sbdy 
sic smwie]4]

Sabadhae Naam 

Dhhiaaeeai 

Sabadhae Sach 

Samaae ||4||

Through the Shabad, 

meditate on the 

Naam; through the 

Shabad, you shall 

merge in Truth. ||4||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੪॥
2701 67 mwieAw BUly isD 

iPrih smwiD n 
lgY suBwie]

Maaeiaa Bhoolae 

Sidhh Firehi 

Samaadhh N Lagai 

Subhaae ||

The Siddhas wander 

around, deluded by 

Maya; they are not 

absorbed in the 

Samaadhi of the Lord's 

Sublime Love.

(ਸਾਧਾਰਨ ਬੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਰਹੇ, 

ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ) ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ 

ਿੋਗੀ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਹੇਠ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਭਟਕਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਿੁੜਦੀ।

2702 67 qIny loA 
ivAwpq hY  
AiDk rhI 
lptwie]

(loA) hoVw lMbw lw ky 
A mukqw lwau[ AiDk: 
polw bolo

Theenae Loa 

Viaapath Hai 

Adhhik Rehee 

Lapattaae ||

The three worlds are 

permeated by Maya; 

they are totally 

covered by it.

ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, 

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ) ਬਹੁਤ 

ਚੂੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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2703 67 ibnu gur mukiq 
n pweIAY nw 
duibDw mwieAw 
jwie]5]

Bin Gur Mukath N 

Paaeeai Naa 

Dhubidhhaa 

Maaeiaa Jaae 

||5||

Without the Guru, 

liberation is not 

attained, and the 

double-mindedness of 

Maya does not go 

away. ||5||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾਂ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਖਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 

ਜਵਤਕਰਾ ਭੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੫॥

2704 67 mwieAw iks no 
AwKIAY ikAw 
mwieAw krm 
kmwie]

Maaeiaa Kis No 

Aakheeai Kiaa 

Maaeiaa Karam 

Kamaae ||

What is called Maya? 

What does Maya do?

(ਿੇ ਪੱੁਛੋ ਜਕ) ਮਾਇਆ ਜਕਸ 

ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? (ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਕੀਹ ਸਰੂਪ ਹੈ? ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ 

ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਮਾਇਆ ਕੇਹੜੇ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ?

2705 67 duiK suiK eyhu 
jIau bDu hY haumY 
krm kmwie]

b`Du Dhukh Sukh Eaehu 

Jeeo Badhh Hai 

Houmai Karam 

Kamaae ||

These beings are 

bound by pleasure and 

pain; they do their 

deeds in egotism.

(ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ) ਇਹ 

ਿੀਵ ਦੱੁਖ (ਦੀ ਜਨਜਵਰਤੀ) 
ਜਵਚ ਤੇ ਸੁਖ (ਦੀ ਲਾਲਸਾ) 
ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 'ਮੈਂ 
ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਿਾਵਾਂ' 
ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਜਵਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
2706 67 ibnu sbdY Brmu 

n cUkeI nw 
ivchu haumY 
jwie]6]

Bin Sabadhai 

Bharam N 

Chookee Naa 

Vichahu Houmai 

Jaae ||6||

Without the Shabad, 

doubt is not dispelled, 

and egotism is not 

eliminated from 

within. ||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵ 

ਦੀ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕਦੀ 
ਨਹੀਂ, ਨਾਹ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੬॥
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2707 67 ibnu pRIqI Bgiq 
n hoveI ibnu 
sbdY Qwie n 
pwie]

Bin Preethee 

Bhagath N Hovee 

Bin Sabadhai 

Thhaae N Paae ||

Without love, there is 

no devotional 

worship. Without the 

Shabad, no one finds 

acceptance.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਪਿੀਜਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਤੇ) 

ਪਿੀਜਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ) ਿੀਵ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

2708 67 sbdy haumY 
mwrIAY mwieAw 
kw BRmu jwie]

Sabadhae Houmai 

Maareeai Maaeiaa 

Kaa Bhram Jaae ||

Through the Shabad, 

egotism is conquered 

and subdued, and the 

illusion of Maya is 

dispelled.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਹਉਮੈ (ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਮਾਰੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ 
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
2709 67 nwmu pdwrQu 

pweIAY gurmuiK 
shij suBwie]7]

Naam 

Padhaarathh 

Paaeeai 

Guramukh Sehaj 

Subhaae ||7||

The Gurmukh obtains 

the Treasure of the 

Naam with intuitive 

ease. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਕੀਮਤੀ 
ਪਦਾਰਥ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਤੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਸਮਾਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੭॥
2710 67 ibnu gur gux n 

jwpnI ibnu gux  
Bgiq n hoie]

Bin Gur Gun N 

Jaapanee Bin Gun 

Bhagath N Hoe ||

Without the Guru, 

one's virtues do not 

shine forth; without 

virtue, there is no 

devotional worship.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ, ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।
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2711 67 Bgiq vClu hir 
min visAw  
shij imilAw 
pRBu soie]

Bhagath Vashhal 

Har Man Vasiaa 

Sehaj Miliaa Prabh 

Soe ||

The Lord is the Lover 

of His devotees; He 

abides within their 

minds. They meet that 

God with intuitive 

ease.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ) 
ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

2712 67 nwnk sbdy hir 
swlwhIAY krim 
prwpiq 
hoie]8]4]21]

Naanak Sabadhae 

Har Saalaaheeai 

Karam Paraapath 

Hoe ||8||4||21||

O Nanak, through the 

Shabad, praise the 

Lord. By His Grace, He 

is obtained. 

||8||4||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਪਰ ਇਹ ਦਾਜਤ) 

ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੮॥੪॥੨੧॥{66-

67}

2713 67 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

2714 67 mwieAw mohu myrY 
pRiB kInw Awpy 
Brim Bulwey]

Maaeiaa Mohu 

Maerai Prabh 

Keenaa Aapae 

Bharam Bhulaaeae 

||

Emotional attachment 

to Maya is created by 

my God; He Himself 

misleads us through 

illusion and doubt.

ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਆਪ ਹੀ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾ 
ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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2715 67 mnmuiK krm 
krih nhI bUJih  
ibrQw jnmu 
gvwey]

Manamukh Karam 

Karehi Nehee 

Boojhehi 

Birathhaa Janam 

Gavaaeae ||

The self-willed 

manmukhs perform 

their actions, but they 

do not understand; 

they waste away their 

lives in vain.

(ਉਸ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਏ ਹੋਏ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਜਮੱਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ (ਇਹ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ 

(ਜਕ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ 

ਹਾਂ)। (ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ) 
ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ।

2716 67 gurbwxI iesu jg 
mih cwnxu krim 
vsY min Awey]1]

Gurabaanee Eis 

Jag Mehi Chaanan 

Karam Vasai Man 

Aaeae ||1||

Gurbani is the Light to 

illuminate this world; 

by His Grace, it comes 

to abide within the 

mind. ||1||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ 

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ) ਚਾਨਣ (ਕਰਦੀ) ਹੈ। 
ਇਹ ਬਾਣੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਹੀ) ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ॥੧॥

2717 67 mn ry nwmu jphu  
suKu hoie]

Man Rae Naam 

Japahu Sukh Hoe 

||

O mind, chant the 

Naam, the Name of 

the Lord, and find 

peace.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ, (ਨਾਮ ਿਪਣ ਨਾਲ 

ਹੀ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।
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2718 67 guru pUrw 
swlwhIAY shij 
imlY pRBu 
soie]1]rhwau]

Gur Pooraa 

Saalaaheeai Sehaj 

Milai Prabh Soe 

||1|| Rehaao ||

Praising the Perfect 

Guru, you shall easily 

meet with that God. 

||1||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਧੂੰਨ ਆਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ (ਜਟਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2719 67 Brmu gieAw Bau 
BwigAw hir 
crxI icqu lwie]

g-ieAw Bharam Gaeiaa 

Bho Bhaagiaa Har 

Charanee Chith 

Laae ||

Doubt departs, and 

fear runs away, when 

you focus your 

consciousness on the 

Lord's Feet.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਮਨ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ) 
ਡਰ ਨੱਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2720 67 gurmuiK sbdu 
kmweIAY hir 
vsY min Awie]

Guramukh Sabadh 

Kamaaeeai Har 

Vasai Man Aae ||

The Gurmukh 

practices the Shabad, 

and the Lord comes to 

dwell within the mind.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਭਾਵ, ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

2721 67 Gir mhil sic 
smweIAY jmkwlu  
n skY Kwie]2]

Ghar Mehal Sach 

Samaaeeai 

Jamakaal N Sakai 

Khaae ||2||

In the mansion of the 

home within the self, 

we merge in Truth, 

and the Messenger of 

Death cannot devour 

us. ||2||

ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਟਕ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ (ਸੁਚੱਿੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਖਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੨॥
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2722 67 nwmw CIbw kbIru 
juolwhw pUry gur 
qy giq pweI]

CINbw[ joulwhw: hoVy qy 
AONkV dy ivckwr dI 
Avwz bolo

Naamaa Shheebaa 

Kabeer Juolaahaa 

Poorae Gur Thae 

Gath Paaee ||

Naam Dayv the 

printer, and Kabeer 

the weaver, obtained 

salvation through the 

Perfect Guru.

(ਵੇਖੋ) ਨਾਮ ਦੇਵ (ਿਾਜਤ ਦਾ) 
ਛੀਂਬਾ (ਸੀ) ਕਬੀਰ ਿੁਲਾਹਾ 
(ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ,

2723 67 bRhm ky byqy sbdu 
pCwxih haumY 
jwiq gvweI]

Breham Kae 

Baethae Sabadh 

Pashhaanehi 

Houmai Jaath 

Gavaaee ||

Those who know God 

and recognize His 

Shabad lose their ego 

and class 

consciousness.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, (ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੀ ਨਾਸ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।

2724 67 suir nr iqn kI 
bwxI gwvih koie  
n mytY BweI]3]

Sur Nar Thin Kee 

Baanee Gaavehi 

Koe N Maettai 

Bhaaee ||3||

Their Banis are sung 

by the angelic beings, 

and no one can erase 

them, O Siblings of 

Destiny! ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਹੁਣ) ਦੇਵਤੇ ਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਉਚਾਰੀ 
ਹੋਈ) ਬਾਣੀ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ 

ਬੂੰਦਾ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲੀ ਹੋਈ 

ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੂੰ ) ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੩॥

2725 67 dYq puqu krm 
Drm ikCu sMjm 
n pVY dUjw Bwau  
n jwxY]

dYNq Dhaith Puth 

Karam Dhharam 

Kishh Sanjam N 

Parrai Dhoojaa 

Bhaao N Jaanai ||

The demon's son 

Prahlaad had not read 

about religious rituals 

or ceremonies, 

austerity or self-

discipline; he did not 

know the love of 

duality.

(ਹਰਨਾਖਸ਼) ਦੈਂਤ ਦਾ ਪੱੁਤਰ 

(ਭਗਤ ਪਿਜਹਲਾਦ ਜਮੱਥੇ ਹੋਏ) 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਇੂੰਦਿੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿੁਗਤੀਆਂ 

ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਹਦਾ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ (ਦੇਵਤੇ 

ਆਜਦਕ) ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

(ਕਰਨਾ) ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਣਦਾ।
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2726 67 siqguru ByitAY 
inrmlu hoAw An 
idnu nwmu vKwxY]

Sathigur Bhaettiai 

Niramal Hoaa 

Anadhin Naam 

Vakhaanai ||

Upon meeting with 

the True Guru, he 

became pure; night 

and day, he chanted 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਣ (ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ) ਨਾਲ ਉਹ ਪਜਵੱਤਿ 
(ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ) ਹੋ ਜਗਆ, ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਲੱਗ ਜਪਆ।

2727 67 eyko pVY eyko nwau 
bUJY dUjw Avru n 
jwxY]4]

Eaeko Parrai 

Eaeko Naao 

Boojhai Dhoojaa 

Avar N Jaanai 

||4||

He read only of the 

One and he 

understood only the 

One Name; he knew 

no other at all. ||4||

ਉਹ ਇਕ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਪੜਹਦਾ ਸੀ, 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਵਰਗਾ) 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਣਦਾ ॥੪॥

2728 67 Ktu drsn jogI 
sMinAwsI ibnu 
gur Brim Bulwey]

Ktu: polw bolo Khatt Dharasan 

Jogee Sanniaasee 

Bin Gur Bharam 

Bhulaaeae ||

The followers of the 

six different life-styles 

and world-views, the 

Yogis and the 

Sanyaasees have gone 

astray in doubt 

without the Guru.

ਿੋਗੀ (ਹੋਣ) ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ (ਹੋਣ, 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ) ਛੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

2729 67 siqguru syvih qw 
giq imiq pwvih  
hir jIau mMin 
vswey]

imiq:polw bolo[ (imiq) 
mrXwdw

Sathigur Saevehi 

Thaa Gath Mith 

Paavehi Har Jeeo 

Mann Vasaaeae ||

If they serve the True 

Guru, they find the 

state of salvation; they 

enshrine the Dear 

Lord within their 

minds.

ਿਦੋਂ (ਇਹ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ 

ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ 

(ਸਹੀ) ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।
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2730 67 scI bwxI isau 
icqu lwgY Awvxu 
jwxu rhwey]5]

Sachee Baanee Sio 

Chith Laagai Aavan 

Jaan Rehaaeae 

||5||

They focus their 

consciousness on the 

True Bani, and their 

comings and goings in 

reincarnation are over. 

||5||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਚੱਤ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਰਚਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

2731 67 pMifq piV piV 
vwdu vKwxih  
ibnu gur Brim 
Bulwey]

Panddith Parr Parr 

Vaadh Vakhaanehi 

Bin Gur Bharam 

Bhulaaeae ||

The Pandits, the 

religious scholars, read 

and argue and stir up 

controversies, but 

without the Guru, they 

are deluded by doubt.

ਪੂੰ ਜਡਤ (ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਤਿ ਆਜਦਕ) 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ (ਜਨਰੀ) ਚਰਚਾ 
(ਹੀ) ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, (ਉਹ 

ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

2732 67 lK caurwsIh 
Pyru pieAw ibnu 
sbdY mukiq n 
pwey]

Lakh Chouraaseeh 

Faer Paeiaa Bin 

Sabadhai Mukath 

N Paaeae ||

They wander around 

the cycle of 8.4 million 

reincarnations; 

without the Shabad, 

they do not attain 

liberation.

(ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ, (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ 
ਦਾ ਗੇੜ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

2733 67 jw nwau cyqY qw 
giq pwey jw 
siqguru myil 
imlwey]6]

Jaa Naao Chaethai 

Thaa Gath Paaeae 

Jaa Sathigur Mael 

Milaaeae ||6||

But when they 

remember the Name, 

then they attain the 

state of salvation, 

when the True Guru 

unites them in Union. 

||6||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
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2734 67 sqsMgiq mih 
nwmu hir aupjY  
jw siqguru imlY 
suBwey]

Sathasangath 

Mehi Naam Har 

Oupajai Jaa 

Sathigur Milai 

Subhaaeae ||

In the Sat Sangat, the 

True Congregation, 

the Name of the Lord 

wells up, when the 

True Guru unites us in 

His Sublime Love.

ਿਦੋਂ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਜਪਆਰ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਗਟ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
2735 68 mnu qnu ArpI  

Awpu gvweI clw 
siqgur Bwey]

Man Than Arapee 

Aap Gavaaee 

Chalaa Sathigur 

Bhaaeae ||

I offer my mind and 

body, and I renounce 

my selfishness and 

conceit; I walk in 

Harmony with the Will 

of the True Guru.

(ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਕ) 

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਤਨ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ) ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦਆਂ, ਮੈਂ 
(ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ) ਆਪਣਾ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਗਵਾ ਜਦਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ।

2736 68 sd bilhwrI gur 
Apuny ivthu ij  
hir syqI icqu 
lwey]7]

Sadh Balihaaree 

Gur Apunae 

Vittahu J Har 

Saethee Chith 

Laaeae ||7||

I am forever a sacrifice 

to my Guru, who has 

attached my 

consciousness to the 

Lord. ||7||

ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੭॥

2737 68 so bRwhmxu bRhmu 
jo ibMdy hir syqI 
rMig rwqw]

So Braahaman 

Breham Jo 

Bindhae Har 

Saethee Rang 

Raathaa ||

He alone is a Brahmin, 

who knows the Lord 

Brahma, and is 

attuned to the Love of 

the Lord.

(ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਦਾ ਮਾਣ 

ਜਵਅਰਥ ਹੈ) ਉਹੀ ਬਿਾਹਮਣ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਬਿਹਮ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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2738 68 pRBu inkit vsY 
sBnw Gt AMqir  
gurmuiK ivrlY 
jwqw]

Prabh Nikatt Vasai 

Sabhanaa Ghatt 

Anthar Guramukh 

Viralai Jaathaa ||

God is close at hand; 

He dwells deep within 

the hearts of all. How 

rare are those who, as 

Gurmukh, know Him.

(ਿਾਜਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਭੂੰ ਨ-ਭੇਦ 

ਨਹੀਂ) ਪਿਭੂ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ।
2739 68 nwnk nwmu imlY 

vifAweI gur kY 
sbid 
pCwqw]8]5]22
]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Gur Kai Sabadh 

Pashhaathaa 

||8||5||22||

O Nanak, through the 

Naam, greatness is 

obtained; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, He is realized. 

||8||5||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੫॥੨੨॥{67-68}

2740 68 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

2741 68 shjY no sB 
locdI ibnu gur  
pwieAw n jwie]

Sehajai No Sabh 

Lochadhee Bin Gur 

Paaeiaa N Jaae ||

Everyone longs to be 

centered and 

balanced, but without 

the Guru, no one can.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਸਹਿ 

ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।
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2742 68 piV piV pMifq 
joqkI Qky ByKI 
Brim Bulwie]

piV@ piV@,ByKIN Parr Parr Panddith 

Jothakee Thhakae 

Bhaekhee Bharam 

Bhulaaeae ||

The Pandits and the 

astrologers read and 

read until they grow 

weary, while the 

fanatics are deluded 

by doubt.

ਪੂੰ ਜਡਤ ਤੇ ਿੋਤਸ਼ੀ (ਸ਼ਾਸਤਿ 
ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹ-
ਪੜਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ (ਪਰ ਸਹਿ-

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਨਾਹ ਕਰ 

ਸਕੇ), ਛੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਭੀ 
ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਹੀ ਪਏ 

ਰਹੇ (ਉਹ ਭੀ ਸਹਿ-ਅਵਸਥਾ 
ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ)।

2743 68 gur Byty shju 
pwieAw AwpxI 
ikrpw kry 
rjwie]1]

Gur Bhaettae 

Sehaj Paaeiaa 

Aapanee Kirapaa 

Karae Rajaae ||1||

Meeting with the 

Guru, intuitive balance 

is obtained, when 

God, in His Will, grants 

His Grace. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਸਹਿ-ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

2744 68 BweI ry gur ibnu  
shju n hoie]

Bhaaee Rae Gur 

Bin Sehaj N Hoe ||

O Siblings of Destiny, 

without the Guru, 

intuitive balance is not 

obtained.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।

2745 68 sbdY hI qy shju 
aUpjY hir 
pwieAw scu 
soie]1]rhwau]

Sabadhai Hee 

Thae Sehaj 

Oopajai Har 

Paaeiaa Sach Soe 

||1|| Rehaao ||

Through the Word of 

the Shabad, intuitive 

peace and poise wells 

up, and that True Lord 

is obtained. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਤੋਂ 
ਹੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ (ਮਨ 

ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ) ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹਰੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 638 Published: March 06/ 2014



2746 68 shjy gwivAw 
Qwie pvY ibnu 
shjY kQnI 
bwid]

Sehajae Gaaviaa 

Thhaae Pavai Bin 

Sehajai Kathhanee 

Baadh ||

That which is sung 

intuitively is 

acceptable; without 

this intuition, all 

chanting is useless.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਭੀ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਪਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿ ੇਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਕੀਤਾ 
ਿਾਏ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਧਾਰਜਮਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ 
ਕਜਹਣਾ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2747 68 shjy hI Bgiq 
aUpjY shij 
ipAwir bYrwig]

Sehajae Hee 

Bhagath Oopajai 

Sehaj Piaar 

Bairaag ||

In the state of intuitive 

balance, devotion 

wells up. In intuitive 

balance, love is 

balanced and 

detached.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆਂ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਭਗਤੀ (ਦਾ 
ਿਜ਼ਬਾ) ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ, (ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ) 
ਵੈਰਾਗ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

2748 68 shjY hI qy suK 
swiq hoie ibnu 
shjY jIvxu 
bwid]2]

sWiq Sehajai Hee Thae 

Sukh Saath Hoe 

Bin Sehajai Jeevan 

Baadh ||2||

In the state of intuitive 

balance, peace and 

tranquility are 

produced. Without 

intuitive balance, life is 

useless. ||2||

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੋਂ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸਾਰੀ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥
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2749 68 shij swlwhI 
sdw sdw shij 
smwiD lgwie]

Sehaj Saalaahee 

Sadhaa Sadhaa 

Sehaj Samaadhh 

Lagaae ||

In the state of intuitive 

balance, praise the 

Lord forever and ever. 

With intuitive ease, 

embrace Samaadhi.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ।
2750 68 shjy hI gux 

aUcrY Bgiq kry 
ilv lwie]

Sehajae Hee Gun 

Oocharai Bhagath 

Karae Liv Laae ||

In the state of intuitive 

balance, chant His 

Glories, lovingly 

absorbed in 

devotional worship.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ 

ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,

2751 68 sbdy hI hir 
min vsY rsnw 
hir rsu 
Kwie]3]

Sabadhae Hee Har 

Man Vasai 

Rasanaa Har Ras 

Khaae ||3||

Through the Shabad, 

the Lord dwells within 

the mind, and the 

tongue tastes the 

Sublime Essence of 

the Lord. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਿੀਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
2752 68 shjy kwlu 

ivfwirAw sc 
srxweI pwie]

Sehajae Kaal 

Viddaariaa Sach 

Saranaaee Paae ||

In the poise of 

intuitive balance, 

death is destroyed, 

entering the Sanctuary 

of the True One.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਜਲਆ,

2753 68 shjy hir nwmu 
min visAw scI 
kwr kmwie]

Sehajae Har Naam 

Man Vasiaa 

Sachee Kaar 

Kamaae ||

Intuitively balanced, 

the Name of the Lord 

dwells within the 

mind, practicing the 

lifestyle of Truth.

ਇਹ ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲੀ 
ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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2754 68 sy vfBwgI ijnI 
pwieAw shjy rhy 
smwie]4]

Sae 

Vaddabhaagee 

Jinee Paaeiaa 

Sehajae Rehae 

Samaae ||4||

Those who have found 

Him are very 

fortunate; they remain 

intuitively absorbed in 

Him. ||4||

ਤੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਹ 

ਬੂੰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥

2755 68 mwieAw ivic  
shju n aUpjY  
mwieAw dUjY 
Bwie]

Maaeiaa Vich 

Sehaj N Oopajai 

Maaeiaa Dhoojai 

Bhaae ||

Within Maya, the 

poise of intuitive 

balance is not 

produced. Maya leads 

to the love of duality.

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਜਰਹਾਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ (ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ) ਹੋਰ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ (ਿਸਾਂਦੀ ਹੈ)।

2756 68 mnmuK krm 
kmwvxy haumY 
jlY jlwie]

Manamukh Karam 

Kamaavanae 

Houmai Jalai 

Jalaae ||

The self-willed 

manmukhs perform 

religious rituals, but 

they are burnt down 

by their selfishness 

and conceit.

ਅਿੇਹੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮ 

ਕੀਜਤਆਂ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

ਹੀ ਸੜਦਾ ਹੈ, (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਸਾੜਦਾ ਹੈ।

2757 68 jMmxu mrxu n 
cUkeI iPir iPir 
AwvY jwie]5]

Janman Maran N 

Chookee Fir Fir 

Aavai Jaae ||5||

Their births and 

deaths do not cease; 

over and over again, 

they come and go in 

reincarnation. ||5||

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਕਦੇ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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2758 68 iqRhu guxw ivic  
shju n pweIAY  
qRY gux Brim 
Bulwie]

Thrihu Gunaa Vich 

Sehaj N Paaeeai 

Thrai Gun Bharam 

Bhulaae ||

In the three qualities, 

intuitive balance is not 

obtained; the three 

qualities lead to 

delusion and doubt.

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਜਰਹਾਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀਵ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
2759 68 pVIAY guxIAY 

ikAw kQIAY jw 
muMFhu GuQw jwie]

pV@IAY Parreeai Guneeai 

Kiaa Kathheeai Jaa 

Mundtahu 

Ghuthhaa Jaae ||

What is the point of 

reading, studying and 

debating, if one loses 

his roots?

(ਇਸ ਹਾਲਤ ਜਵਚ) ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹਨ ਦਾ ਜਵਚਾਰਨ 

ਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਾਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਮੂਲ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ 

ਕੇ (ਗ਼ਲਤ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ) 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ।

2760 68 cauQy pd mih 
shju hY gurmuiK 
plY pwie]6]

Chouthhae Padh 

Mehi Sehaj Hai 

Guramukh Palai 

Paae ||6||

In the fourth state, 

there is intuitive 

balance; the 

Gurmukhs gather it in. 

||6||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਲੂੰ ਘ ਕੇ) ਚੌਥੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅੱਪਜੜਆਂ ਮਨ 

ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਇਹ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੬॥

2761 68 inrgux nwmu 
inDwnu hY shjy 
soJI hoie]

Niragun Naam 

Nidhhaan Hai 

Sehajae Sojhee 

Hoe ||

The Naam, the Name 

of the Formless Lord, 

is the treasure. 

Through intuitive 

balance, 

understanding is 

obtained.

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਭ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰ ਜਚਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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2762 68 guxvMqI 
swlwihAw scy 
scI soie]

Gunavanthee 

Saalaahiaa Sachae 

Sachee Soe ||

The virtuous praise 

the True One; their 

reputation is true.

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਿੀਵ ਹੀ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਭੀ ਅਟੱਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
2763 68 BuilAw shij 

imlwiesI sbid 
imlwvw hoie]7]

Bhuliaa Sehaj 

Milaaeisee Sabadh 

Milaavaa Hoe 

||7||

The wayward are 

united with God 

through intuitive 

balance; through the 

Shabad, union is 

obtained. ||7||

(ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤਨਾ 
ਦਇਆਲ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਸਰਨ 

ਆਏ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ (ਵਡਭਾਗੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

2764 68 ibnu shjY sBu 
AMDu hY mwieAw 
mohu gubwru]

Bin Sehajai Sabh 

Andhh Hai 

Maaeiaa Mohu 

Gubaar ||

Without intuitive 

balance, all are blind. 

Emotional attachment 

to Maya is utter 

darkness.

ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਿਗਤ ਉੱਤੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦਾ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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2765 68 shjy hI soJI 
peI scY sbid 
Apwir]

Sehajae Hee 

Sojhee Pee Sachai 

Sabadh Apaar ||

In intuitive balance, 

understanding of the 

True, Infinite Shabad is 

obtained.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਸੂਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ (ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।

2766 68 Awpy bKis 
imlwieAnu pUry 
gur krqwir]8]

Aapae Bakhas 

Milaaeian Poorae 

Gur Karathaar 

||8||

Granting forgiveness, 

the Perfect Guru 

unites us with the 

Creator. ||8||

(ਅਿੇਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੮॥

2767 68 shjy Aidstu 
pCwxIAY inrBau 
joiq inrMkwru]

A-idstu Sehajae Adhisatt 

Pashhaaneeai 

Nirabho Joth 

Nirankaar ||

In intuitive balance, 

the Unseen is 

recognized-the 

Fearless, Luminous, 

Formless Lord.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿ ੋ

ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦਾ ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਿੋ ਜਨਰਾ ਚਾਨਣ ਹੀ 
ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਸਰੂਪ (ਦੱਜਸਆ) ਨਹੀਂ 
(ਿਾ ਸਕਦਾ)।

2768 68 sBnw jIAw kw 
ieku dwqw joqI 
joiq 
imlwvxhwru]

Sabhanaa Jeeaa 

Kaa Eik Dhaathaa 

Jothee Joth 

Milaavanehaar ||

There is only the One 

Giver of all beings. He 

blends our light with 

His Light.

ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਭ ਦੀ ਿੋਜਤ (ਸੁਰਜਤ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
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2769 68 pUrY sbid 
slwhIAY ijs dw  
AMqu n 
pwrwvwru]9]

Poorai Sabadh 

Salaaheeai Jis 

Dhaa Anth N 

Paaraavaar ||9||

So praise God through 

the Perfect Word of 

His Shabad; He has no 

end or limitation. 

||9||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
ਜਿਸ ਦੇ ਵਡੱਪਣ ਦਾ ਉਰਲਾ ਤੇ 

ਪਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ 
॥੯॥

2770 68 igAwnIAw kw 
Dnu nwmu hY shij 
krih vwpwru]

Giaaneeaa Kaa 

Dhhan Naam Hai 

Sehaj Karehi 

Vaapaar ||

Those who are wise 

take the Naam as their 

wealth; with intuitive 

ease, they trade with 

Him.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ (ਅਸਲ) ਧਨ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਇਸ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
2771 68 An idnu lwhw  

hir nwmu lYin  
AKut Bry BMfwr]

A-Ku`t Anadhin Laahaa 

Har Naam Lain 

Akhutt Bharae 

Bhanddaar ||

Night and day, they 

receive the Profit of 

the Lord's Name, 

which is an 

inexhaustible and over-

flowing treasure.

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਲਾਭ ਹੀ ਖੱਟਦੇ ਹਨ, 

ਨਾਮ-ਧਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਹਨ।
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2772 68 nwnk qoit n 
AwveI dIey 
dyvxhwir]10]6
]23]

Naanak Thott N 

Aavee Dheeeae 

Dhaevanehaar 

||10||6||23||

O Nanak, when the 

Great Giver gives, 

nothing at all is 

lacking. ||10||6||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਦੇਵਣਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਆਪ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਜਵਚ ਕਦੇ 

ਭੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਅਉਂਦੀ 
॥੧੦॥੬॥੨੩॥

2773 69 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

2774 69 siqguir imilAY  
Pyru n pvY jnm 
mrx duKu jwie]

Sathigur Miliai 

Faer N Pavai 

Janam Maran 

Dhukh Jaae ||

Meeting with the True 

Guru, you shall not 

have to go through 

the cycle of 

reincarnation again; 

the pains of birth and 

death will be taken 

away.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ (ਚੌਰਾਸੀ 
ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਵਾਲਾ) ਿੇਰਾ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ, ਿਨਮ ਮਰਨ ਜਵਚ ਪਾਣ 

ਵਾਲਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2775 69 pUrY sbid sB 
soJI hoeI hir 
nwmY rhY 
smwie]1]

Poorai Sabadh 

Sabh Sojhee Hoee 

Har Naamai Rehai 

Samaae ||1||

Through the Perfect 

Word of the Shabad, 

all understanding is 

obtained; remain 

absorbed in the Name 

of the Lord. ||1||

ਪੂਰੇ (ਅਭੁੱ ਲ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

2776 69 mn myry siqgur 
isau icqu lwie]

Man Maerae 

Sathigur Sio Chith 

Laae ||

O my mind, focus your 

consciousness on the 

True Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜ।
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2777 69 inrmlu nwmu sd 
nvqno Awip vsY 
min 
Awie]1]rhwau]

Niramal Naam 

Sadh Navathano 

Aap Vasai Man 

Aae ||1|| Rehaao 

||

The Immaculate Naam 

itself, ever-fresh, 

comes to abide within 

the mind. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਜਵੱਤਿ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਆਨੂੰ ਦ ਵਾਲਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2778 69 hir jIau rwKhu 
ApunI srxweI  
ijau rwKih iqau 
rhxw]

Har Jeeo 

Raakhahu Apunee 

Saranaaee Jio 

Raakhehi Thio 

Rehanaa ||

O Dear Lord, please 

protect and preserve 

me in Your Sanctuary. 

As You keep me, so do 

I remain.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ, ਜਿਸ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਉਸੇ ਜਵਚ 

ਉਹ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

2779 69 gur kY sbid  
jIvqu mrY  
gurmuiK Bvjlu 
qrxw]2]

Gur Kai Sabadh 

Jeevath Marai 

Guramukh 

Bhavajal Tharanaa 

||2||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

Gurmukh remains 

dead while yet alive, 

and swims across the 

terrifying world-ocean. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਜਵਚਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਹਜਟਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥

2780 69 vfYBwig nwau 
pweIAY gurmiq 
sbid suhweI]

Vaddai Bhaag 

Naao Paaeeai 

Guramath Sabadh 

Suhaaee ||

By great good fortune, 

the Name is obtained. 

Following the Guru's 

Teachings, through 

the Shabad, you shall 

be exalted.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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2781 69 Awpy min visAw 
pRBu krqw shjy 
rihAw 
smweI]3]

Aapae Man Vasiaa 

Prabh Karathaa 

Sehajae Rehiaa 

Samaaee ||3||

God, the Creator 

Himself, dwells within 

the mind; remain 

absorbed in the state 

of intuitive balance. 

||3||

ਕਰਤਾਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

2782 69 ieknw mnmuiK  
sbdu n BwvY  
bMDin bMiD 
BvwieAw]

Eikanaa 

Manamukh 

Sabadh N Bhaavai 

Bandhhan Bandhh 

Bhavaaeiaa ||

Some are self-willed 

manmukhs; they do 

not love the Word of 

the Shabad. Bound in 

chains, they wander 

lost in reincarnation.

ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਜਪਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਜਵਚ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ (ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ) ਭਵਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2783 69 lK caurwsIh 
iPir iPir AwvY  
ibrQw jnmu 
gvwieAw]4]

Lakh Chouraaseeh 

Fir Fir Aavai 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa ||4||

Through 8.4 million 

lifetimes, they wander 

over and over again; 

they waste away their 

lives in vain. ||4||

ਉਹ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪਣਾ (ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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2784 69 Bgqw min 
AwnMdu hY scY 
sbid rMig rwqy]

Bhagathaa Man 

Aanandh Hai 

Sachai Sabadh 

Rang Raathae ||

In the minds of the 

devotees there is bliss; 

they are attuned to 

the Love of the True 

Word of the Shabad.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
2785 69 An idnu guxu 

gwvih sd 
inrml shjy 
nwim smwqy]5]

Anadhin Gun 

Gaavehi Sadh 

Niramal Sehajae 

Naam Samaathae 

||5||

Night and day, they 

constantly sing the 

Glories of the 

Immaculate Lord; with 

intuitive ease, they are 

absorbed into the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||5||

ਉਹ ਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਜਵਤਿ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਤੇ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੫॥

2786 69 gurmuiK AMimRq 
bwxI bolih sB 
Awqm rwmu 
pCwxI]

Guramukh 

Anmrith Baanee 

Bolehi Sabh 

Aatham Raam 

Pashhaanee ||

The Gurmukhs speak 

the Ambrosial Bani; 

they recognize the 

Lord, the Supreme 

Soul in all.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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2787 69 eyko syvin eyku 
ArwDih gurmuiK 
AkQ khwxI]6]

A-kQ: polw bolo Eaeko Saevan 

Eaek Araadhhehi 

Guramukh Akathh 

Kehaanee ||6||

They serve the One; 

they worship and 

adore the One. The 

Gurmukhs speak the 

Unspoken Speech. 

||6||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਥਾ-
ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ॥੬॥
2788 69 scw swihbu 

syvIAY gurmuiK 
vsY min Awie]

Sachaa Saahib 

Saeveeai 

Guramukh Vasai 

Man Aae ||

The Gurmukhs serve 

their True Lord and 

Master, who comes to 

dwell in the mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
2789 69 sdw rMig rwqy  

sc isau ApunI 
ikrpw kry 
imlwie]7]

Sadhaa Rang 

Raathae Sach Sio 

Apunee Kirapaa 

Karae Milaae ||7||

They are forever 

attuned to the Love of 

the True One, who 

bestows His Mercy 

and unites them with 

Himself. ||7||

(ਉਹ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ 
ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
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2790 69 Awpy kry krwey 
Awpy ieknw  
suiqAw dyie 
jgwie]

su`iqAW, dy-ie Aapae Karae 

Karaaeae Aapae 

Eikanaa Suthiaa 

Dhaee Jagaae ||

He Himself does, and 

He Himself causes 

others to do; He 

wakes some from their 

sleep.

(ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੋਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਹੈ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਪਿੇਰਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ 

ਕੁਝ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵੱਚ ਸੱੁਤੇ 

ਹੋਏ ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਿਗਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

2791 69 Awpy myil 
imlwiedw nwnk 
sbid 
smwie]8]7]24
]

Aapae Mael 

Milaaeidhaa 

Naanak Sabadh 

Samaae 

||8||7||24||

He Himself unites us in 

Union; Nanak is 

absorbed in the 

Shabad. ||8||7||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੭॥੨੪॥

2792 69 isrIrwgu mhlw 
3]

Sireeraag Mehalaa 

3 ||

Siree Raag, Third Mehl:

2793 69 siqguir syivAY 
mnu inrmlw Bey 
pivqu srIr]

Sathigur Saeviai 

Man Niramalaa 

Bheae Pavith 

Sareer ||

Serving the True Guru, 

the mind becomes 

immaculate, and the 

body becomes pure.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜੀ ਰੱਖੀਏ, 

ਤਾਂ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਸਰੀਰ (ਭੀ) ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ)।
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2794 69 min AwnMdu sdw 
suKu pwieAw  
ByitAw gihr 
gMBIru]

Man Aanandh 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Bhaettiaa 

Gehir Ganbheer ||

The mind obtains bliss 

and eternal peace, 

meeting with the 

Deep and Profound 

Lord.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਡੂੂੰ ਘਾ ਤੇ 

ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

2795 69 scI sMgiq bYsxw  
sic nwim mnu 
DIr]1]

Sachee Sangath 

Baisanaa Sach 

Naam Man 

Dhheer ||1||

Sitting in the Sangat, 

the True 

Congregation, the 

mind is comforted and 

consoled by the True 

Name. ||1||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ ਮਨ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਉ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

2796 69 mn ry siqguru 
syiv insMgu]

(insMgu) inDVk Man Rae Sathigur 

Saev Nisang ||

O mind, serve the True 

Guru without 

hesitation.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਝਾਕਾ ਲਾਹ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ।

2797 69 siqguru syivAY 
hir min vsY  
lgY n mYlu 
pqMgu]1]rhwau]

Sathigur Saeviai 

Har Man Vasai 

Lagai N Mail 

Pathang ||1|| 

Rehaao ||

Serving the True Guru, 

the Lord abides within 

the mind, and no trace 

of filth shall attach 

itself to you. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਰਤਾ ਭੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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2798 69 scY sbid piq 
aUpjY scy scw 
nwau]

Sachai Sabadh 

Path Oopajai 

Sachae Sachaa 

Naao ||

From the True Word 

of the Shabad comes 

honor. True is the 

Name of the True One.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ; ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2799 69 ijnI haumY mwir 
pCwixAw hau 
iqn bilhwrY 
jwau]

Jinee Houmai 

Maar Pashhaaniaa 

Ho Thin Balihaarai 

Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who conquer 

their ego and 

recognize the Lord.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਈ ਹੈ।

2800 69 mnmuK scu n 
jwxnI iqn Taur 
n kqhU Qwau]2]

Manamukh Sach N 

Jaananee Thin 

Thour N Kathehoo 

Thhaao ||2||

The self-willed 

manmukhs do not 

know the True One; 

they find no shelter, 

and no place of rest 

anywhere. ||2||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੇ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਥਾਂ-ਜਥੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ 
॥੨॥

2801 69 scu Kwxw scu 
pYnxw scy hI 
ivic vwsu]

Sach Khaanaa 

Sach Painanaa 

Sachae Hee Vich 

Vaas ||

Those who take the 

Truth as their food 

and the Truth as their 

clothing, have their 

home in the True One.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ 

(ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ), ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 653 Published: March 06/ 2014



2802 69 sdw scw 
swlwhxw scY 
sbid invwsu]

Sadhaa Sachaa 

Saalaahanaa 

Sachai Sabadh 

Nivaas ||

They constantly praise 

the True One, and in 

the True Word of the 

Shabad they have 

their dwelling.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਦਾ ਜਸਿਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

2803 69 sBu Awqm rwmu 
pCwixAw  
gurmqI inj 
Gir vwsu]3]

Sabh Aatham 

Raam Pashhaaniaa 

Guramathee Nij 

Ghar Vaas ||3||

They recognize the 

Lord, the Supreme 

Soul in all, and 

through the Guru's 

Teachings they dwell 

in the home of their 

own inner self. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸਰਬ 

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

2804 69 scu vyKxu scu 
bolxw qnu mnu 
scw hoie]

Sach Vaekhan 

Sach Bolanaa Than 

Man Sachaa Hoe 

||

They see the Truth, 

and they speak the 

Truth; their bodies 

and minds are True.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਬੋਲਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਸਰੀਰ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

2805 69 scI swKI 
aupdysu scu scy 
scI soie]

Sachee Saakhee 

Oupadhaes Sach 

Sachae Sachee Soe 

||

True are their 

teachings, and True 

are their instructions; 

True are the 

reputations of the true 

ones.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਹੀ ਉਹ ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਗਿਜਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁਕੇ ਉਸ 

(ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਅਟੱਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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2806 69 ijMnI scu 
ivswirAw sy 
duKIey cly 
roie]4]

ijMn@I Jinnee Sach 

Visaariaa Sae 

Dhukheeeae 

Chalae Roe ||4||

Those who have 

forgotten the True 

One are miserable-

they depart weeping 

and wailing. ||4||

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਇਥੇ) ਭੁਲਾਈ 

ਰੱਜਖਆ, ਉਹ (ਇਥੇ ਭੀ) ਦੁਖੀ 
ਰਹੇ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੁਰੇ ਭੀ ਦੁਖੀ ਹੋ 

ਹੋ ਕੇ ॥੪॥

2807 69 siqguru ijnI n 
syivE sy ikqu 
Awey sMswir]

Sathigur Jinee N 

Saeviou Sae Kith 

Aaeae Sansaar ||

Those who have not 

served the True Guru-

why did they even 

bother to come into 

the world?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਪੱਲਾ ਨਾਹ ਿਜੜਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਆਉਣਾ ਜਵਅਰਥ 

ਜਗਆ।

2808 69 jm dir bDy 
mwrIAih kUk n 
suxY pUkwr]

b`Dy Jam Dhar Badhhae 

Maareeahi Kook N 

Sunai Pookaar ||

They are bound and 

gagged and beaten at 

Death's door, but no 

one hears their shrieks 

and cries.

ਉਹ ਿਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੱਧੇ 

ਮਾਰੀ ਕੱੁਟੀਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਵਲ 

ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।

2809 69 ibrQw jnmu 
gvwieAw mir 
jMmih vwro 
vwr]5]

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa Mar 

Janmehi Vaaro 

Vaar ||5||

They waste their lives 

uselessly; they die and 

are reincarnated over 

and over again. ||5||

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ 

ਗਵਾ ਜਦੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਰ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੫॥
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2810 70 eyhu jgu jlqw 
dyiK kY Bij pey  
siqgur srxw]

B`ij Eaehu Jag Jalathaa 

Dhaekh Kai Bhaj 

Peae Sathigur 

Saranaa ||

Seeing this world on 

fire, I rushed to the 

Sanctuary of the True 

Guru.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਵਚ) 

ਸੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਿਾ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਜਟਕਾ 
ਜਦੱਤਾ,

2811 70 siqguir scu 
idVwieAw sdw 
sic sMjim 
rhxw]

Sathigur Sach 

Dhirraaeiaa 

Sadhaa Sach 

Sanjam Rehanaa ||

The True Guru has 

implanted the Truth 

within me; I dwell 

steadfastly in Truth 

and self-restraint.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਤੇ (ਸੋਹਣੀ) ਿੀਵਨ-

ਮਰਯਾਦਾ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਦੀ 
ਿਾਚ ਜਸਖਾ ਜਦੱਤੀ।

2812 70 siqguru scw hY 
boihQw sbdy  
Bvjlu qrxw]6]

Sathigur Sachaa 

Hai Bohithhaa 

Sabadhae Bhavajal 

Tharanaa ||6||

The True Guru is the 

Boat of Truth; in the 

Word of the Shabad, 

we cross over the 

terrifying world-ocean. 

||6||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥

2813 70 lK caurwsIh 
iPrdy rhy ibnu 
siqgur mukiq n 
hoeI]

Lakh Chouraaseeh 

Firadhae Rehae 

Bin Sathigur 

Mukath N Hoee ||

People continue 

wandering through 

the cycle of 8.4 million 

incarnations; without 

the True Guru, 

liberation is not 

obtained.

(ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ੇ

ਰਹੇ ਉਹ) ਚੌਰਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਸ ਗੇੜ 

ਜਵਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।
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2814 70 piV piV pMifq 
monI Qky dUjY 
Bwie piq KoeI]

Q`ky Parr Parr Panddith 

Monee Thhakae 

Dhoojai Bhaae 

Path Khoee ||

Reading and studying, 

the Pandits and the 

silent sages have 

grown weary, but 

attached to the love of 

duality, they have lost 

their honor.

ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ (ਸ਼ਾਸਤਿ ਆਜਦ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੜਹ ਪੜਹ 
ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਮੋਨ-ਧਾਰੀ ਸਾਧੂ 

ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਪਿਾਪਤ ਨਾਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਸਗੋਂ) ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਲਈ।
2815 70 siqguir sbdu 

suxwieAw ibnu 
scy Avru n 
koeI]7]

Sathigur Sabadh 

Sunaaeiaa Bin 

Sachae Avar N 

Koee ||7||

The True Guru teaches 

the Word of the 

Shabad; without the 

True One, there is no 

other at all. ||7||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਜਦੱਤਾ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਗਆ ਜਕ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

(ਿੀਵ ਦਾ ਰਾਖਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੭॥

2816 70 jo scY lwey sy 
sic lgy inq 
scI kwr krMin]

Jo Sachai Laaeae 

Sae Sach Lagae 

Nith Sachee Kaar 

Karann ||

Those who are linked 

by the True One are 

linked to Truth. They 

always act in Truth.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ, 

ਉਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਦਾ ਇਹ 

ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
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2817 70 iqnw inj Gir 
vwsw pwieAw  
scY mhil rhMin]

Thinaa Nij Ghar 

Vaasaa Paaeiaa 

Sachai Mehal 

Rehann ||

They attain their 

dwelling in the home 

of their own inner 

being, and they abide 

in the Mansion of 

Truth.

ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ) ਅੂੰਤਰ-

ਆਤਮੇ ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

2818 70 nwnk Bgq 
suKIey sdw scY 
nwim 
rcMin]8]17]8
]25]

Naanak Bhagath 

Sukheeeae Sadhaa 

Sachai Naam 

Rachann 

||8||17||8||25||

O Nanak, the devotees 

are happy and 

peaceful forever. They 

are absorbed in the 

True Name. 

||8||17||8||25||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ 
ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੮॥੧੭॥੮॥੨੫॥{69-70}

2819 70 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

2820 70 jw kau musklu 
Aiq bxY FoeI  
koie n dyie]

Jaa Ko Musakal 

Ath Banai Dtoee 

Koe N Dhaee ||

When you are 

confronted with 

terrible hardships, and 

no one offers you any 

support,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਕੋਈ) ਭਾਰੀ 
ਜਬਪਤਾ ਆ ਪਏ (ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਨਾਹ ਦੇਵੇ,

2821 70 lwgU hoey dusmnw  
swk iB Bij Kly]

dusmnw: s`sy pYr ibMdI 
nhIN lOxI[ B`ij[ Kly: 
polw bolo

Laagoo Hoeae 

Dhusamanaa Saak 

Bh Bhaj Khalae ||

When your friends 

turn into enemies, and 

even your relatives 

have deserted you,

ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਬਣ ਿਾਣ, 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਕ-ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਉਸ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਦੌੜ ਿਾਣ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 658 Published: March 06/ 2014



2822 70 sBo BjY Awsrw  
cukY sBu Asrwau]

s`Bo[ B`jY[ cu`kY Sabho Bhajai 

Aasaraa Chukai 

Sabh Asaraao ||

And when all support 

has given way, and all 

hope has been lost

ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਏ, ਹਰੇਕ 

ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੱੁਕ ਿਾਏ,

2823 70 iciq AwvY Esu 
pwrbRhmu lgY n  
qqI vwau]1]

l`gY[ q`qI Chith Aavai Ous 

Paarabreham 

Lagai N Thathee 

Vaao ||1||

-if you then come to 

remember the 

Supreme Lord God, 

even the hot wind 

shall not touch you. 

||1||

ਿ ੇਉਸ (ਜਬਪਤਾ ਮਾਰੇ) ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਯਾਦ) ਆ ਿਾਏ, ਤਾ ਉਸ ਦਾ 
ਵਾਲ ਭੀ ਜਵੂੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥

2824 70 swihbu inqwixAw 
kw qwxu]

Saahib Nithaaniaa 

Kaa Thaan ||

Our Lord and Master is 

the Power of the 

powerless.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ,

2825 70 Awie n jweI  
iQru sdw gur 
sbdI scu 
jwxu]1]rhwau]

Aae N Jaaee Thhir 

Sadhaa Gur 

Sabadhee Sach 

Jaan ||1|| Rehaao 

||

He does not come or 

go; He is Eternal and 

Permanent. Through 

the Word of the 

Guru's Shabad, He is 

known as True. 

||1||Pause||

ਉਹ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2826 70 jy ko hovY dublw  
nMg BuK kI pIr]

dublw: polw bolo Jae Ko Hovai 

Dhubalaa Nang 

Bhukh Kee Peer ||

If you are weakened 

by the pains of hunger 

and poverty,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਅਿੇਹਾ) 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਾਏ (ਜਕ) ਭੁੱ ਖ 

ਨੂੰ ਗ ਦਾ ਦੱੁਖ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ),
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2827 70 dmVw plY nw 
pvY nw ko dyvY 
DIr]

p`lY Dhamarraa Palai 

Naa Pavai Naa Ko 

Dhaevai Dhheer ||

With no money in 

your pockets, and no 

one will give you any 

comfort,

ਿ ੇਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾਹ 

ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ;

2828 70 suAwrQu suAwau n 
ko kry nw ikCu 
hovY kwju]

Suaarathh Suaao 

N Ko Karae Naa 

Kishh Hovai Kaaj ||

And no one will satisfy 

your hopes and 

desires, and none of 

your works is 

accomplished

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ 

ਗ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਾਹ ਕਰੇ, ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਨਾਹ ਚੜਹ ਸਕੇ,

2829 70 iciq AwvY Esu 
pwrbRhmu qw 
inhclu hovY 
rwju]2]

Chith Aavai Ous 

Paarabreham Thaa 

Nihachal Hovai 

Raaj ||2||

-if you then come to 

remember the 

Supreme Lord God, 

you shall obtain the 

eternal kingdom. ||2||

(ਅਿੇਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜਵਚ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਸ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਦਾ ਅਟੱਲ ਰਾਿ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਅਿੇਹੇ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਾਿ ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਡੋਲੇ) ॥੨॥
2830 70 jw kau icMqw 

bhuqu bhuqu dyhI 
ivAwpY rogu]

Jaa Ko Chinthaa 

Bahuth Bahuth 

Dhaehee Viaapai 

Rog ||

When you are plagued 

by great and excessive 

anxiety, and diseases 

of the body;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੜੀ 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ) ਰੋਗ 

ਗਿਸੀ ਰੱਖੇ,
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2831 70 igRsiq kutMib 
plyitAw kdy 
hrKu kdy sogu]

gi Rsiq: g`gw mukqw, 
A`Dy rwry ishwrI lwau

Grisath Kuttanb 

Palaettiaa Kadhae 

Harakh Kadhae 

Sog ||

When you are 

wrapped up in the 

attachments of 

household and family, 

sometimes feeling joy, 

and then other times 

sorrow;

ਿੇਹੜਾ ਜਗਿਹਸਤ (ਦੇ ਿੂੰਿਾਲ) 

ਜਵਚ ਪਰਵਾਰ (ਦੇ ਿੂੰਿਾਲ) 

ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਿਜਸਆ ਰਹੇ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ 

ਕਦੇ ਕੋਈ ਗ਼ਮ ਘੇਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ,

2832 70 gauxu kry chu 
kuMt kw GVI n 
bYsxu soie]

Goun Karae Chahu 

Kuntt Kaa Gharree 

N Baisan Soe ||

When you are 

wandering around in 

all four directions, and 

you cannot sit or sleep 

even for a moment

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 
ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਘੜੀ 
ਭਰ ਬਜਹਣਾ ਭੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ,

2833 70 iciq AwvY Esu 
pwrbRhmu qnu mnu 
sIqlu hoie]3]

Chith Aavai Ous 

Paarabreham 

Than Man Seethal 

Hoe ||3||

-if you come to 

remember the 

Supreme Lord God, 

then your body and 

mind shall be cooled 

and soothed. ||3||

ਪਰ ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵੱਚ ਆ ਵੱਸੇ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਦਾ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ (ਸੂੰ ਤੋਖ ਨਾਲ) ਠੂੰ ਢਾ-
ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

2834 70 kwim kroiD moih 
vis kIAw  
ikrpn loiB 
ipAwru]

v`is Kaam Karodhh 

Mohi Vas Keeaa 

Kirapan Lobh Piaar 

||

When you are under 

the power of sexual 

desire, anger and 

worldly attachment, or 

a greedy miser in love 

with your wealth;

ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕਾਮ ਨੇ ਕਿੋਧ 

ਨੇ ਮੋਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਿ ੇਉਸ 

ਸ਼ੂਮ ਦਾ ਜਪਆਰ (ਸਦਾ) ਲੋਭ 

ਜਵਚ ਹੀ ਹੋਵੇ,
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2835 70 cwry iklivK  
auin AG kIey  
hoAw Asur 
sMGwru]

AG: polw bolo[ A-sur Chaarae Kilavikh 

Oun Agh Keeeae 

Hoaa Asur 

Sanghaar ||

If you have committed 

the four great sins and 

other mistakes; even if 

you are a murderous 

fiend

ਿ ੇਉਸ ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ) ਚਾਰੇ ਹੀ ਉੱਘੇ ਪਾਪ 

ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਿੇ 
ਉਹ ਅਿੇਹਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੋਵੇ ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ 
ਚੂੰਗਾ ਹੋਵੇ,

2836 70 poQI gIq kivq 
ikCu kdy n 
krin DirAw]

kiv-q: polw bolo Pothhee Geeth 

Kavith Kishh 

Kadhae N Karan 

Dhhariaa ||

Who has never taken 

the time to listen to 

sacred books, hymns 

and poetry

ਿ ੇਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਭੀ ਕੋਈ ਧਰਮ 

ਪੁਸਤਕ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗੀਤ ਕੋਈ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਜਵਤਾ ਸੁਣੀ ਨਾਹ 

ਹੋਵੇ,

2837 70 iciq AwvY Esu 
pwrbRhmu qw 
inmK ismrq 
qirAw]4]

Chith Aavai Ous 

Paarabreham Thaa 

Nimakh Simarath 

Thariaa ||4||

-if you then come to 

remember the 

Supreme Lord God, 

and contemplate Him, 

even for a moment, 

you shall be saved. 

||4||

ਪਰ ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਅੱਖ ਦੇ ਿੋਰ ਜਿਤਨੇ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਲਈ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
2838 70 swsq isMimRiq 

byd cwir muKwgr 
ibcry]

isMmi Riq: m mukqw, 
A`Dw rwrw R polw bol ky, 
ie`k ishwrI A`Dy rwry, 
ie`k ishwrI q`qy lwau[ 
muK`wgr[ibcry: polw bolo

Saasath Sinmrith 

Baedh Chaar 

Mukhaagar 

Bicharae ||

People may recite by 

heart the Shaastras, 

the Simritees and the 

four Vedas;

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸਾਰੇ 

ਸ਼ਾਸਤਿ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਮੂੂੰ ਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ (ਉਚਾਰ ਕੇ) 

ਜਵਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ,
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2839 70 qpy qpIsr 
jogIAw qIriQ 
gvnu kry]

Thapae Thapeesar 

Jogeeaa 

Theerathh Gavan 

Karae ||

They may be ascetics, 

great, self-disciplined 

Yogis; they may visit 

sacred shrines of 

pilgrimage

ਿ ੇਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀਆਂ ਤੇ 

ਿੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ (ਹਰੇਕ) ਤੀਰਥ 

ਉਤੇ ਿਾਂਦਾ ਹੋਵੇ,

2840 70 Ktu krmw qy 
duguxy pUjw krqw  
nwie]

(Ktu) Cy krm ieh 
hn:dwn dyxw lYxw, X`g 
krny krwauxy, vyd pV@ny 
pV@wauxy[ du`guxy[ n@wie

Khatt Karamaa 

Thae Dhugunae 

Poojaa Karathaa 

Naae ||

And perform the six 

ceremonial rituals, 

over and over again, 

performing worship 

services and ritual 

bathings.

ਿ ੇਉਹ (ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ (ਦੇਵੀ 
ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ) ਪੂਿਾ ਕਰਦਾ 
ਹੋਵੇ ਤੇ (ਮੂੰ ਨੇ-ਪਰਮੂੰ ਨੇ) ਛੇ 

(ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣੇ 
(ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ ਜਨਿੱਤ) 

ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ;
2841 70 rMgu n lgI 

pwrbRhm qw 
srpr nrky 
jwie]5]

Rang N Lagee 

Paarabreham Thaa 

Sarapar Narakae 

Jaae ||5||

Even so, if they have 

not embraced love for 

the Supreme Lord 

God, then they shall 

surely go to hell. ||5||

ਪਰ ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਦਾ ਜਪਆਰ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਕ ਜਵਚ ਹੀ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥

2842 70 rwj imlk 
iskdwrIAw rs 
Bogx ibsQwr]

Raaj Milak 

Sikadhaareeaa Ras 

Bhogan Bisathhaar 

||

You may possess 

empires, vast estates, 

authority over others, 

and the enjoyment of 

myriads of pleasures;

ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ) 

ਰਾਿ ਜਮਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਮਲੀ 
ਹੋਵੇ, ਿ ੇ(ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ) 
ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੋਵੇ,
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2843 70 bwg suhwvy sohxy  
clY hukmu APwr]

Baag Suhaavae 

Sohanae Chalai 

Hukam Afaar ||

You may have 

delightful and 

beautiful gardens, and 

issue unquestioned 

commands;

ਿ ੇਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸੋਹਣੇ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਬਾਗ਼ ਹੋਣ, ਿ ੇ(ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਉਸ) ਅਹੂੰਕਾਰੀ (ਹੋਏ) 

ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਰ ਕੋਈ ਮੂੰਨਦਾ 
ਹੋਵੇ,

2844 70 rMg qmwsy bhu 
ibDI cwie lig 
rihAw]

(qmwsy) s`sy pYr ibMdI 
nhIN lwauxI[ ibDI: 
polw bolo

Rang Thamaasae 

Bahu Bidhhee 

Chaae Lag Rehiaa 

||

You may have 

enjoyments and 

entertainments of all 

sorts and kinds, and 

continue to enjoy 

exciting pleasures

ਿ ੇਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ 

ਜਵਚ ਚਾ-ਮਲਾਰ ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਵੇ,

2845 70 iciq n AwieE 
pwrbRhmu qw 
srp kI jUin 
gieAw]6]

g-ieAw Chith N Aaeiou 

Paarabreham Thaa 

Sarap Kee Joon 

Gaeiaa ||6||

-and yet, if you do not 

come to remember 

the Supreme Lord 

God, you shall be 

reincarnated as a 

snake. ||6||

ਪਰ ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਕਦੇ ਨਾਹ ਆਇਆ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੱਪ ਦੀ ਿੂਨ 

ਜਵਚ ਜਗਆ ਸਮਝੋ ॥੬॥

2846 70 bhuqu DnwiF 
AcwrvMqu soBw 
inrml rIiq]

Bahuth Dhhanaadt 

Achaaravanth 

Sobhaa Niramal 

Reeth ||

You may possess vast 

riches, maintain 

virtuous conduct, have 

a spotless reputation 

and observe religious 

customs;

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਬੜੇ ਧਨ ਵਾਲਾ 
ਹੋਵੇ, ਚੂੰਗੀ ਰਜਹਣੀ-ਬਜਹਣੀ 
ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਿੀਵਨ-ਮਰਯਾਦਾ 
ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ,
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2847 70 mwq ipqw suq 
BweIAw swjn 
sMig prIiq]

Maath Pithaa Suth 

Bhaaeeaa Saajan 

Sang Pareeth ||

You may have the 

loving affections of 

mother, father, 

children, siblings and 

friends;

ਿ ੇਉਸ ਦਾ ਆਪਣ ੇਮਾਂ ਜਪਉ 

ਪੱੁਤਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਿਣਾਂ-
ਜਮੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਹੋਵੇ,

2848 70 lskr qrks 
bMd bMd jIau 
jIau sglI kIq]

Lasakar 

Tharakasabandh 

Bandh Jeeo Jeeo 

Sagalee Keeth ||

You may have armies 

well-equipped with 

weapons, and all may 

salute you with 

respect;

ਿ ੇਤਰਕਸ਼ ਬੂੰਨਹ ਣ ਵਾਲੇ 

ਿੋਜਧਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  'ਿੀ ਿੀ' 
ਆਖਦੀ ਹੋਵੇ,

2849 71 iciq n AwieE 
pwrbRhmu qw KiV 
rswqil dIq]7]

(KiV) iljw ky[ KiV: 
V hlMq nhIN lwauxw

Chith N Aaeiou 

Paarabreham Thaa 

Kharr Rasaathal 

Dheeth ||7||

But still, if you do not 

come to remember 

the Supreme Lord 

God, then you shall be 

taken and consigned 

to the most hideous 

hell! ||7||

ਪਰ ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਤਾਂ 
ਉਹ (ਆਖ਼ਰ) ਜਲਿਾ ਕੇ ਨਰਕ 

ਜਵਚ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

2850 71 kwieAw rogu n 
iCdRü ikCu nw 
ikCu kwVw sogu]

Kaaeiaa Rog N 

Shhidhra Kishh 

Naa Kishh Kaarraa 

Sog ||

You may have a body 

free of disease and 

deformity, and have 

no worries or grief at 

all;

ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾਹ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, 
ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲਜਫ਼ 

ਨਾਹ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਾਹ ਹੋਵੇ,
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2851 71 imrqu n AwvI 
iciq iqsu Aih 
inis BogY Bogu]

Mirath N Aavee 

Chith This Ahinis 

Bhogai Bhog ||

You may be unmindful 

of death, and night 

and day revel in 

pleasures;

ਿ ੇਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਮੌਤ (ਦਾ 
ਜਫ਼ਕਰ) ਚੇਤੇ ਨਾਹ ਆਇਆ 

ਹੋਵੇ, ਿ ੇਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਵੇ,

2852 71 sB ikCu kIqonu 
Awpxw jIie n 
sMk DirAw]

jI-ie: ishwrI i^Awl 
nwl bolo lMbI bolx nwl 
lW l`g jWdI hY

Sabh Kishh 

Keethon Aapanaa 

Jeee N Sank 

Dhhariaa ||

You may take 

everything as your 

own, and have no fear 

in your mind at all;

ਿ ੇਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਜਲਆ 

ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜਚਤ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ) 

ਕੋਈ ਸ਼ੂੰਕਾ ਨਾਹ ਉਜਠਆ ਹੋਵੇ,
2853 71 iciq n AwieE 

pwrbRhmu  
jmkMkr vis 
pirAw]8]

Chith N Aaeiou 

Paarabreham 

Jamakankar Vas 

Pariaa ||8||

But still, if you do not 

come to remember 

the Supreme Lord 

God, you shall fall 

under the power of 

the Messenger of 

Death. ||8||

ਪਰ ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 

ਤਾਂ ਉਹ ਅੂੰਤ ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਦੂਤਾਂ 
ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

2854 71 ikrpw kry ijsu 
pwrbRhmu hovY 
swDUsMgu]

Kirapaa Karae Jis 

Paarabreham 

Hovai Saadhhoo 

Sang ||

The Supreme Lord 

showers His Mercy, 

and we find the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਜਿਸ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਤ ਸੂੰਗ ਪਿਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

2855 71 ijau ijau Ehu 
vDweIAY iqau 
iqau hir isau 
rMgu]

Jio Jio Ouhu 

Vadhhaaeeai Thio 

Thio Har Sio Rang 

||

The more time we 

spend there, the more 

we come to love the 

Lord.

(ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਯਮ 

ਹੈ ਜਕ) ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ (ਸਤ 

ਸੂੰਗ ਜਵਚ ਬੈਠਣਾ) ਵਧਾਇਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ (ਭੀ 
ਵਧਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।
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2856 71 duhw isirAw kw 
Ksmu Awip Avru  
n dUjw Qwau]

Dhuhaa Siriaa Kaa 

Khasam Aap Avar 

N Dhoojaa Thhaao 

||

The Lord is the Master 

of both worlds; there 

is no other place of 

rest.

(ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਇਹਨਾਂ) 
ਦੋਹਾਂ ਪਾਜਸਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵਾਂ 
ਵਸਤੇ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਸਹਾਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

2857 71 siqgur quTY 
pwieAw nwnk  
scw 
nwau]9]1]26]

Sathigur Thuthai 

Paaeiaa Naanak 

Sachaa Naao 

||9||1||26||

When the True Guru is 

pleased and satisfied, 

O Nanak, the True 

Name is obtained. 

||9||1||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੋਇਆਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥੧॥੨੬॥{70-71}

2858 71 isrIrwgu mhlw 
5 Gru 5]

Sireeraag Mehalaa 

5 Ghar 5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl, 

Fifth House:

2859 71 jwnau nhI BwvY 
kvn bwqw]

Jaano Nehee 

Bhaavai Kavan 

Baathaa ||

I do not know what 

pleases my Lord.

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਕੇਹੜੀ ਗੱਲ 

ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
2860 71 mn Koij 

mwrgu]1]rhwau]

Man Khoj Maarag 

||1|| Rehaao ||

O mind, seek out the 

way! ||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  (ਉਹ) ਰਸਤਾ 
ਲੱਭ (ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਪਿਭੂ 
ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਿਾਏ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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2861 71 iDAwnI iDAwnu 
lwvih]

Dhhiaanee 

Dhhiaan Laavehi ||

The meditatives 

practice meditation,

ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 

ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ,

2862 71 igAwnI igAwnu 
kmwvih]

Giaanee Giaan 

Kamaavehi ||

And the wise practice 

spiritual wisdom,

ਜਵਦਵਾਨ ਲੋਕ ਧਰਮ-ਚਰਚਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ,

2863 71 pRBu iknhI 
jwqw]1]

j`wqw Prabh Kin Hee 

Jaathaa ||1||

But how rare are 

those who know God! 

||1||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਜਵਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਸਮਜਝਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ) ॥੧॥

2864 71 BgauqI rhq 
jugqw]

r-h-q: iqMny A`Kr 
mukqy bolo[

Bhagouthee 

Rehath Jugathaa ||

The worshipper of 

Bhagaauti practices 

self-discipline,

ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ (ਵਰਤ, ਤੁਲਸੀ 
ਮਾਲਾ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਆਜਦਕ) ਸੂੰਿਮਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
2865 71 jogI khq mukqw] Jogee Kehath 

Mukathaa ||

The Yogi speaks of 

liberation,

ਿੋਗੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ 

ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।

2866 71 qpsI qpih 
rwqw]2]

q-p`sI [ qp-ih Thapasee Thapehi 

Raathaa ||2||

And the ascetic is 

absorbed in 

asceticism. ||2||

ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਤਪ 

(ਕਰਨ) ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
2867 71 monI moinDwrI] Monee 

Monidhhaaree ||

The men of silence 

observe silence,

ਚੱੁਪ ਸਾਧੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ 

ਚੱੁਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
2868 71 sinAwsI  

bRhmcwrI]

Saniaasee 

Brehamachaaree 

||

The Sanyaasees 

observe celibacy,

ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ (ਸੂੰ ਜਨਆਸ ਜਵਚ) 

ਬਿਹਮਚਾਰੀ (ਬਿਹਮਚਰਿ 

ਜਵਚ)

2869 71 audwsI audwis 
rwqw]

Oudhaasee 

Oudhaas Raathaa 

||3||

And the Udaasees 

abide in detachment. 

||3||

ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸ-ਭੇਖ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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2870 71 Bgiq n vY 
pRkwrw]

(vY)ies[ (pRkwrw) 
qr@W[ (Bgiq) pRymw 
BgqI nhIN[ (dUjw 
pwT: nvY)

Bhagath Navai 

Parakaaraa ||

There are nine forms 

of devotional worship.

(ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਭਗਤੀ 
ਨੌਂ  ਜਕਸਮਾਂ ਦੀ ਹੈ।

2871 71 pMifqu vydu 
pukwrw]

Panddith Vaedh 

Pukaaraa ||

The Pandits recite the 

Vedas.

ਪੂੰ ਜਡਤ ਵੇਦ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜਹਦਾ 
ਹੈ।

2872 71 igrsqI igrsiq 
Drmwqw]4]

(Drmwqw) Aiq v`fw 
smJdw hY[ ig-rsqI[ 
ig-rsiq

Girasathee 

Girasath 

Dhharamaathaa 

||4||

The householders 

assert their faith in 

family life. ||4||

ਜਗਿਹਸਤੀ ਜਗਿਹਸਤ-ਧਰਮ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

2873 71 ieksbdI  
bhurUip AvDUqw]

(bhurUip) bhuqy rUp 
Dwrn vwlw btrUpIAw

Eik Sabadhee 

Bahu Roop 

Avadhhoothaa ||

Those who utter only 

One Word, those who 

take many forms, the 

naked renunciates,

ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ 'ਅਲੱਖ 

ਅਲੱਖ' ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ 

ਬਹੂ-ਰੂਪੀਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾਂਗੇ 

ਹਨ।

2874 71 kwpVI kauqy 
jwgUqw]

(kauqy) gveIey klOq 
kvI[ (jwgUqw) rwq nMU 
jwgx vwly[ k`wpVI

Kaaparree 

Kouthae 

Jaagoothaa ||

The wearers of 

patched coats, the 

magicians, those who 

remain always awake,

ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਕਸਮ ਦਾ ਚੋਲਾ 
ਆਜਦਕ ਪਜਹਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਸਾਂਗ 

ਆਜਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਐਸੇ 

ਹਨ ਿੋ ਰਾਤਾਂ ਿਾਗ ਕੇ 

ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ।
2875 71 ieik qIriQ 

nwqw]5]

Eik Theerathh 

Naathaa ||5||

And those who bathe 

at holy places of 

pilgrimage-||5||

ਇਕ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ (ਹਰੇਕ) 

ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ॥੫॥
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2876 71 inrhwr vrqI  
Awprsw]

Aw-prsw Nirehaar Varathee 

Aaparasaa ||

Those who go without 

food, those who never 

touch others,

ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਭੁੱ ਖੇ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ 
ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੁੂੰ ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ 

(ਤਾ ਜਕ ਜਕਸੇ ਦੀ ਜਭੱਟ ਨਾਹ 

ਲੱਗ ਿਾਏ)।

2877 71 ieik lUik n 
dyvih drsw]

Eik Look N 

Dhaevehi 

Dharasaa ||

The hermits who 

never show 

themselves,

ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ (ਗੁਫ਼ਾ 
ਆਜਦ ਜਵਚ) ਲੁਕ ਕੇ (ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦੇ।

2878 71 ieik mn hI 
igAwqw]6]

igA`wqw Eik Man Hee 

Giaathaa ||6||

And those who are 

wise in their own 

minds-||6||

ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਜਗਆਨਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ 

ਹਨ ॥੬॥
2879 71 Gwit n iknhI 

khwieAw]

Ghaatt N Kin Hee 

Kehaaeiaa ||

Of these, no one 

admits to any 

deficiency;

(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  (ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਨਾਲੋਂ) ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਇਆ।

2880 71 sB khqy hY  
pwieAw]

Sabh Kehathae Hai 

Paaeiaa ||

All say that they have 

found the Lord.

ਸਭ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਅਸਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ।
2881 71 ijsu myly so 

Bgqw]7]

Jis Maelae So 

Bhagathaa ||7||

But he alone is a 

devotee, whom the 

Lord has united with 

Himself. ||7||

ਪਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਭਗਤ 

ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੭॥

2882 71 sgl aukiq 
aupwvw]

aukiq:polw bolo[ 
(aukiq) isAwxp,kQn, 
dlIl

Sagal Oukath 

Oupaavaa ||

Abandoning all devices 

and contrivances,

ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਪਾਉ 

ਛੱਡ ਜਦਤੇ ਹਨ,

2883 71 iqAwgI srin 
pwvw]

Thiaagee Saran 

Paavaa ||

I have sought His 

Sanctuary.

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਹਾਂ।
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2884 71 nwnku gur crix 
prwqw]8]2]27
]

(prwqw) AiqAMq hI 
pRIqvwn hoieAw,ipAw hY

Naanak Gur 

Charan Paraathaa 

||8||2||27||

Nanak has fallen at the 

Feet of the Guru. 

||8||2||27||

ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਆ 

ਜਡੱਗਾ ਹੈ ॥੮॥੨॥੨੭॥

2885 71 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

2886 71 isrIrwgu mhlw 
1 Gru 3]

Sireeraag Mehalaa 

1 Ghar 3 ||

Siree Raag, First Mehl, 

Third House:

ਰਾਗ ਜਸਰੀਰਾਗ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

2887 71 jogI AMdir  
jogIAw]

Jogee Andhar 

Jogeeaa ||

Among Yogis, You are 

the Yogi;

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ) 
ਿੋਗ ਕਮਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ,

2888 71 qUM BogI AMdir  
BogIAw]

Thoon Bhogee 

Andhar Bhogeeaa 

||

Among pleasure 

seekers, You are the 

Pleasure Seeker.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

2889 71 qyrw AMqu n 
pwieAw surig 
miC pieAwil 
jIau]1]

(surig) svrg c 
dyviqAW[ (m`iC) mwq 
lok dy jIAW[p-
ieAwil: p`pw mukqw 
bolo[ (pqwl) c dYNqW ny

Thaeraa Anth N 

Paaeiaa Surag 

Mashh Paeiaal 

Jeeo ||1||

Your limits are not 

known to any of the 

beings in the heavens, 

in this world, or in the 

nether regions of the 

underworld. ||1||

ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਜਵਚ ਮਾਤ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਜਵਚ 

(ਵੱਸਦੇ ਜਕਸੇ ਭੀ ਿੀਵ ਨੇ) ਤੇਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ॥੧॥
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2890 71 hau vwrI hau 
vwrxY kurbwxu 
qyry nwv 
no]1]rhwau]

Ho Vaaree Ho 

Vaaranai 

Kurabaan Thaerae 

Naav No ||1|| 

Rehaao ||

I am devoted, 

dedicated, a sacrifice 

to Your Name. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ, ਵਾਰਨੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

2891 71 quDu sMswru 
aupwieAw]

Thudhh Sansaar 

Oupaaeiaa ||

You created the world, (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ,

2892 71 isry isir DMDy 
lwieAw]

Sirae Sir 

Dhhandhhae 

Laaeiaa ||

And assigned tasks to 

one and all.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉੱਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਜਲਖ ਕੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਿਸਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
2893 71 vyKih kIqw 

Awpxw kir 
kudriq pwsw 
Fwil jIau]2]

Vaekhehi Keethaa 

Aapanaa Kar 

Kudharath Paasaa 

Dtaal Jeeo ||2||

You watch over Your 

Creation, and through 

Your All-powerful 

Creative Potency, You 

cast the dice. ||2||

ਤੂੂੰ  ਕੁਦਰਜਤ ਰਚ ਕੇ (ਿਗਤ-

ਚਉਪੜ ਦੀਆਂ) ਿੀਵ-ਨਰਦਾਂ 
ਸੱੁਟ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਰਚੇ ਿਗਤ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੨॥

2894 71 prgit pwhwrY 
jwpdw]

AnMq bRhmMf dy (pwhwrY) 
pswry c

Paragatt 

Paahaarai 

Jaapadhaa ||

You are manifest in 

the Expanse of Your 

Workshop.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ 

ਜਦੱਸਦੇ ਿਗਤ-ਪਸਾਰੇ ਜਵਚ 

(ਵੱਸਦਾ) ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।
2895 71 sBu nwvY no  

prqwpdw]
prqwpdw: pr ivSyS 
krky (qwpdw) cwhuMdw 
hY[ (dUjw pwT: pr 
qwpdw)

Sabh Naavai No 

Parathaapadhaa ||

Everyone longs for 

Your Name,

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਲਈ ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ।
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2896 71 siqgur bwJu n 
pwieE sB mohI 
mwieAw jwil 
jIau]3]

Sathigur Baajh N 

Paaeiou Sabh 

Mohee Maaeiaa 

Jaal Jeeo ||3||

But without the Guru, 

no one finds You. All 

are enticed and 

trapped by Maya. 

||3||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਮਜਲਆ (ਜਕਉਂਜਕ) ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚ 

ਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੩॥

2897 71 siqgur kau bil 
jweIAY]

Sathigur Ko Bal 

Jaaeeai ||

I am a sacrifice to the 

True Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

2898 71 ijqu imilAY  
prmgiq pweIAY]

Jith Miliai Param 

Gath Paaeeai ||

Meeting Him, the 

supreme status is 

obtained.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਦੇ 

ਜਮਜਲਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰੀਦੀ ਹੈ।

2899 72 suir nr muin jn 
locdy so siqguir 
dIAw buJwie 
jIau]4]

bu`Jwie Sur Nar Mun Jan 

Lochadhae So 

Sathigur Dheeaa 

Bujhaae Jeeo 

||4||

The angelic beings and 

the silent sages long 

for Him; the True Guru 

has given me this 

understanding. ||4||

(ਜਿਸ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਨੂੂੰ ) 

ਦੇਵਤੇ ਮਨੱੁਖ ਮੋਨਧਾਰੀ ਲੋਕ 

ਤਰਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ 

(ਪਦਾਰਥ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੪॥

2900 72 sqsMgiq kYsI 
jwxIAY]

Sathasangath 

Kaisee Jaaneeai ||

How is the Society of 

the Saints to be 

known?

ਜਕਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਨੂੂੰ  ਸਤ 

ਸੂੰਗਜਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

2901 72 ijQY eyko nwmu 
vKwxIAY]

Jithhai Eaeko 

Naam 

Vakhaaneeai ||

There, the Name of 

the One Lord is 

chanted.

(ਸਤਸੂੰਗਜਤ ਉਹ ਹੈ) ਜਿੱਥੇ 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਲਾਜਹਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 673 Published: March 06/ 2014



2902 72 eyko nwmu hukmu hY  
nwnk siqguir  
dIAw buJwie 
jIau]5]

b`uJwie Eaeko Naam 

Hukam Hai 

Naanak Sathigur 

Dheeaa Bujhaae 

Jeeo ||5||

The One Name is the 

Lord's Command; O 

Nanak, the True Guru 

has given me this 

understanding. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ 

ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ 

(ਸਤਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਹੀ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਹੁਕਮ ਹੈ ॥੫॥

2903 72 iehu jgqu Brim 
BulwieAw]

j`g-qu Eihu Jagath 

Bharam 

Bhulaaeiaa ||

This world has been 

deluded by doubt.

ਇਹ ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

2904 72 Awphu quDu 
KuAwieAw]

Aapahu Thudhh 

Khuaaeiaa ||

You Yourself, Lord, 

have led it astray.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ? ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਜਵਛੋਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
2905 72 prqwpu lgw  

dohwgxI Bwg 
ijnw ky nwih 
jIau]6]

(prqwpu) privSyS 
krky (qwp) du`K

Parathaap Lagaa 

Dhohaaganee 

Bhaag Jinaa Kae 

Naahi Jeeo ||6||

The discarded soul-

brides suffer in 

terrible agony; they 

have no luck at all. 

||6||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ 
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਆਤਮਕ) ਦੱੁਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ॥੬॥
2906 72 dohwgxI ikAw 

nIswxIAw]

Dhohaaganee Kiaa 

Neesaaneeaa ||

What are the signs of 

the discarded brides?

ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?

2907 72 Ksmhu GuQIAw  
iPrih 
inmwxIAw]

Gu`QIAW Bu`lIAW Khasamahu 

Ghuthheeaa Firehi 

Nimaaneeaa ||

They miss their 

Husband Lord, and 

they wander around in 

dishonor.

(ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣ, ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਉਹ ਹਨ) ਿੇਹੜੀਆਂ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 

ਜਨਆਸਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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2908 72 mYly vys iqnw 
kwmxI duKI rYix 
ivhwie jIau]7]

k`wmxI Mailae Vaes 

Thinaa Kaamanee 

Dhukhee Rain 

Vihaae Jeeo ||7||

The clothes of those 

brides are filthy-they 

pass their life-night in 

agony. ||7||

ਅਿੇਹੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੇ 

ਚੇਹਰੇ ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਨਾਲ ਭਜਰਸ਼ਟੇ ਹੋਏ ਜਦੱਸਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ-ਰੂਪ 

ਰਾਤ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 

॥੭॥
2909 72 sohwgxI ikAw 

krmu kmwieAw]

Sohaaganee Kiaa 

Karam Kamaaeiaa 

||

What actions have the 

happy soul-brides 

performed?

ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਵਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਹੜਾ (ਚੂੰਗਾ 
ਕੂੰਮ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?

2910 72 pUrib iliKAw  
Plu pwieAw]

Poorab Likhiaa Fal 

Paaeiaa ||

They have obtained 

the fruit of their pre-

ordained destiny.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਛਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਕੀਤੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜਲਖੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੋਂ ਹੁਣ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।
2911 72 ndir krykY 

AwpxI Awpy ley 
imlwie jIau]8]

kry-kY Nadhar Karae Kai 

Aapanee Aapae 

Leae Milaae Jeeo 

||8||

Casting His Glance of 

Grace, the Lord unites 

them with Himself. 

||8||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

2912 72 hukmu ijnw no 
mnwieAw]

Hukam Jinaa No 

Manaaeiaa ||

Those, whom God 

causes to abide by His 

Will,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ 

ਮੂੰਨਣ ਲਈ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ,

2913 72 iqn AMqir sbdu 
vswieAw]

Thin Anthar 

Sabadh Vasaaeiaa 

||

Have the Shabad of 

His Word abiding deep 

within.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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2914 72 shIAw sy 
sohwgxI ijn sh 
nwil ipAwru 
jIau]9]

Seheeaa Sae 

Sohaaganee Jin 

Seh Naal Piaar 

Jeeo ||9||

They are the true soul-

brides, who embrace 

love for their Husband 

Lord. ||9||

ਉਹੀ ਿੀਵ-ਸਹੇਲੀਆਂ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਆਪਣੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੯॥

2915 72 ijnw Bwxy kw rsu 
AwieAw]

Jinaa Bhaanae Kaa 

Ras Aaeiaa ||

Those who take 

pleasure in God's Will

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

2916 72 iqn ivchu Brmu 
cukwieAw]

Thin Vichahu 

Bharam 

Chukaaeiaa ||

Remove doubt from 

within.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਪਰ ਇਹ ਜਮਹਰ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ)।

2917 72 nwnk siqguru 
AYsw jwxIAY jo  
sBsY ley 
imlwie 
jIau]10]

sB-sY Naanak Sathigur 

Aisaa Jaaneeai Jo 

Sabhasai Leae 

Milaae Jeeo 

||10||

O Nanak, know Him as 

the True Guru, who 

unites all with the 

Lord. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਅਿੇਹਾ 
(ਜਦਆਲ) ਹੈ ਜਕ ਉਹ (ਸਰਨ 

ਆਏ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥

2918 72 siqguir imilAY  
Plu pwieAw]

Sathigur Miliai Fal 

Paaeiaa ||

Meeting with the True 

Guru, they receive the 

fruits of their destiny,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ,
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2919 72 ijin ivchu 
Ahkrxu 
cukwieAw]

(Ah-krxuu) hMkwr Jin Vichahu 

Ahakaran 

Chukaaeiaa ||

And egotism is driven 

out from within.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ।

2920 72 durmiq kw duKu 
kitAw Bwgu bYTw 
msqik Awie 
jIau]11]

Dhuramath Kaa 

Dhukh Kattiaa 

Bhaag Baithaa 

Masathak Aae 

Jeeo ||11||

The pain of evil-

mindedness is 

eliminated; good 

fortune comes and 

shines radiantly from 

their foreheads. 

||11||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਭੈੜੀ 
ਮਜਤ ਦਾ ਦੱੁਖ ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

2921 72 AMimRqu qyrI 
bwxIAw]

Anmrith Thaeree 

Baaneeaa ||

The Bani of Your Word 

is Ambrosial Nectar.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ (ਮਾਨੋ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਲ ਹੈ,

2922 72 qyirAw Bgqw 
irdY smwxIAw]

Thaeriaa 

Bhagathaa Ridhai 

Samaaneeaa ||

It permeates the 

hearts of Your 

devotees.

ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

2923 72 suK syvw AMdir 
riKAY AwpxI 
ndir krih 
insqwir 
jIau]12]

r`iKAY Sukh Saevaa 

Andhar Rakhiai 

Aapanee Nadhar 

Karehi Nisathaar 

Jeeo ||12||

Serving You, peace is 

obtained; granting 

Your Mercy, You 

bestow salvation. 

||12||

ਤੇਰੀ ਸੁਖਦਾਈ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਟਕਣ ਕਰ 

ਕੇ ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ ॥੧੨॥
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2924 72 siqguru imilAw 
jwxIAY]

Sathigur Miliaa 

Jaaneeai ||

Meeting with the True 

Guru, one comes to 

know;

ਤਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਜਮਜਲਆ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

2925 72 ijqu imilAY nwmu 
vKwxIAY]

Jith Miliai Naam 

Vakhaaneeai ||

By this meeting, one 

comes to chant the 

Name.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਣ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾਏ।
2926 72 siqgur bwJu n 

pwieE sB QkI 
krm kmwie 
jIau]13]

Q`kI Sathigur Baajh N 

Paaeiou Sabh 

Thhakee Karam 

Kamaae Jeeo 

||13||

Without the True 

Guru, God is not 

found; all have grown 

weary of performing 

religious rituals. ||13||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, (ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਛੱਡ ਕੇ) ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ (ਤੀਰਥ 

ਵਰਤ ਆਜਦਕ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਮਥੇ 

ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ ਕਰ ਕੇ 

ਖਪ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੩॥

2927 72 hau siqgur 
ivthu GumwieAw]

Ho Sathigur 

Vittahu 

Ghumaaeiaa ||

I am a sacrifice to the 

True Guru;

ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ,

2928 72 ijin BRim Bulw  
mwrig pwieAw]

Bu`lw Jin Bhram Bhulaa 

Maarag Paaeiaa ||

I was wandering in 

doubt, and He has set 

me on the right path.

ਜਿਸ ਨੇ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਏ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।
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2929 72 ndir kry jy 
AwpxI Awpy ley 
rlwie jIau]14]

Nadhar Karae Jae 

Aapanee Aapae 

Leae Ralaae Jeeo 

||14||

If the Lord casts His 

Glance of Grace, He 

unites us with Himself. 

||14||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੪॥

2930 72 qUM sBnw mwih 
smwieAw]

Thoon Sabhanaa 

Maahi Samaaeiaa 

||

You, Lord, are 

pervading in all,

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ।

2931 72 iqin krqY Awpu 
lukwieAw]

Thin Karathai Aap 

Lukaaeiaa ||

And yet, the Creator 

keeps Himself 

concealed.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਉਸ 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਗੁਪਤ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2932 72 nwnk gurmuiK 
prgtu hoieAw  
jw kau joiq DrI  
krqwir 
jIau]15]

Naanak Guramukh 

Paragatt Hoeiaa 

Jaa Ko Joth 

Dhharee 

Karathaar Jeeo 

||15||

O Nanak, the Creator 

is revealed to the 

Gurmukh, within 

whom He has infused 

His Light. ||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਪਰਗਟ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਕਰਤਾਰ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥

2933 72 Awpy Ksim 
invwijAw]

Aapae Khasam 

Nivaajiaa ||

The Master Himself 

bestows honor.

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 

ਨੂੂੰ ) ਆਪ ਹੀ ਵਜਡਆਈ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ,

2934 72 jIau ipMfu dy  
swijAw]

Jeeo Pindd Dhae 

Saajiaa ||

He creates and 

bestows body and soul.

ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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2935 72 Awpxy syvk kI 
pYj rKIAw duie 
kr msqik Dwir 
jIau]16]

Aapanae Saevak 

Kee Paij Rakheeaa 

Dhue Kar 

Masathak Dhhaar 

Jeeo ||16||

He Himself preserves 

the honor of His 

servants; He places 

both His Hands upon 

their foreheads. 

||16||

ਆਪਣ ੇਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖੀ 
ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ਹੈ) ॥੧੬॥

2936 72 siB sMjm rhy 
isAwxpw]

Sabh Sanjam 

Rehae Siaanapaa 

||

All strict rituals are 

just clever 

contrivances.

ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਿਤਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ 

ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਆਣਪਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

2937 72 myrw pRBu sBu 
ikCu jwxdw]

Maeraa Prabh 

Sabh Kishh 

Jaanadhaa ||

My God knows 

everything.

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਲੋੜ ਆਪ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

2938 72 pRgt pRqwpu 
vrqwieE sBu 
loku krY jYkwru 
jIau]17]

Pragatt Prathaap 

Varathaaeiou 

Sabh Lok Karai 

Jaikaar Jeeo 

||17||

He has made His Glory 

manifest, and all 

people celebrate Him. 

||17 |

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ 
ਤੇਿ-ਪਿਤਾਪ ਪਰਗਟ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਉਸ ਦੀ 
ਿ-ੈਿੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥

2939 72 myry gux Avgn  
n bIcwirAw]

Maerae Gun 

Avagan N 

Beechaariaa ||

| He has not 

considered my merits 

and demerits;

ਪਿਭੂ ਨੇ ਨਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਖ਼ਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਮੇਰੇ 

ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ,

2940 72 pRiB Apxw 
ibrdu smwirAw]

Prabh Apanaa 

Biradh Samaariaa 

||

This is God's Own 

Nature.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਮੱੁਢ-

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੀ ਚੇਤੇ 

ਰੱਜਖਆ ਹੈ।
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2941 72 kMiT lwie kY 
riKEnu lgY n  
qqI vwau 
jIau]18]

q`qI Kanth Laae Kai 

Rakhioun Lagai N 

Thathee Vaao 

Jeeo ||18||

Hugging me close in 

His Embrace, He 

protects me, and now, 

even the hot wind 

does not touch me. 

||18||

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ 

ਲਾ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਜਵਕਾਰ 

ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਜਵੂੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕੇ ॥੧੮॥

2942 72 mY min qin pRBU 
iDAwieAw]

Mai Man Than 

Prabhoo 

Dhhiaaeiaa ||

Within my mind and 

body, I meditate on 

God.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਧਆਇਆ ਹੈ।
2943 72 jIie ieiCAVw  

Plu pwieAw]
jI-ie, ie`iCAVw Jeee Eishhiarraa 

Fal Paaeiaa ||

I have obtained the 

fruits of my soul's 

desire.

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਨਾਮ-ਿਲ ਜਮਲ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਿੀ ਜਵਚ ਇੱਛਾ ਕਜਰਆ 

ਕਰਦਾ ਸਾਂ।
2944 72 swh pwiqswh 

isir Ksmu qUM  
jip nwnk jIvY 
nwau jIau]19]

Saah Paathisaah 

Sir Khasam Thoon 

Jap Naanak Jeevai 

Naao Jeeo ||19||

You are the Supreme 

Lord and Master, 

above the heads of 

kings. Nanak lives by 

chanting Your Name. 

||19||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ, ਤੂੂੰ  ਪਾਜਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੯॥

2945 73 quDu Awpy Awpu 
aupwieAw]

Thudhh Aapae 

Aap Oupaaeiaa ||

You Yourself created 

the Universe;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
(ਿਗਤ-ਰੂਪ ਜਵਚ) ਆਪ ਹੀ 
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,

2946 73 dUjw Kylu kir  
idKlwieAw]

K@ylu Dhoojaa Khael Kar 

Dhikhalaaeiaa ||

You created the play 

of duality, and staged 

it.

(ਇਹ ਤੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਦੱਸਦਾ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।
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2947 73 sBu sco scu 
vrqdw ijsu BwvY 
iqsY buJwie 
jIau]20]

Sabh Sacho Sach 

Varathadhaa Jis 

Bhaavai Thisai 

Bujhaae Jeeo 

||20||

The Truest of the True 

is pervading 

everywhere; He 

instructs those with 

whom He is pleased. 

||20||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰ ਥਾਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ 

ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਇਹ ਭੇਤ) ਸਮਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੦॥

2948 73 gur prswdI  
pwieAw]

Gur Parasaadhee 

Paaeiaa ||

By Guru's Grace, I 

have found God.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕਤਾ ਦਾ ਭੇਦ) 

ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ,

2949 73 iqQY mwieAw mohu 
cukwieAw]

Thithhai Maaeiaa 

Mohu Chukaaeiaa 

||

By His Grace, I have 

shed emotional 

attachment to Maya.

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
2950 73 ikrpw kir kY 

AwpxI Awpy ley 
smwie jIau]21]

Kirapaa Kar Kai 

Aapanee Aapae 

Leae Samaae Jeeo 

||21||

Showering His Mercy, 

He has blended me 

into Himself. ||21||

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨੧॥

2951 73 gopI nY  
goAwlIAw]

(nY) ndI jmnw Gopee Nai 

Goaaleeaa ||

You are the Gopis, the 

milk-maids of Krishna; 

You are the sacred 

river Jamunaa; You are 

Krishna, the herdsman.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਗੋਕਲ ਦੀ) 
ਗੋਪੀ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿਮਨਾ) 
ਨਦੀ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਗੋਕਲ 

ਦਾ) ਗੁਆਲਾ ਹੈਂ।
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2952 73 quDu Awpy goie 
auTwlIAw]

(goie) sMswr bwzI Thudhh Aapae 

Goe Outhaaleeaa 

||

You Yourself support 

the world.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਜਕਿਸ਼ਨ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) 

ਧਰਤੀ (ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ) 

ਚੱੁਕੀ ਸੀ।
2953 73 hukmI BWfy 

swijAw qUM Awpy  
BMin svwir 
jIau]22]

Hukamee 

Bhaanddae Saajiaa 

Thoon Aapae 

Bhann Savaar Jeeo 

||22||

By Your Command, 

human beings are 

fashioned. You 

Yourself embellish 

them, and then again 

destroy them. ||22||

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਆਪ 

ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਾਿਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
॥੨੨॥

2954 73 ijn siqgur 
isau icqu 
lwieAw]

Jin Sathigur Sio 

Chith Laaeiaa ||

Those who have 

focused their 

consciousness on the 

True Guru

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ,

2955 73 iqnI dUjw Bwau 
cukwieAw]

Thinee Dhoojaa 

Bhaao Chukaaeiaa 

||

Have rid themselves of 

the love of duality.

ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।

2956 73 inrml joiq iqn 
pRwxIAw Eie cly 
jnmu svwir 
jIau]23]

Niramal Joth Thin 

Praaneeaa Oue 

Chalae Janam 

Savaar Jeeo ||23||

The light of those 

mortal beings is 

immaculate. They 

depart after 

redeeming their lives. 

||23||

ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਿੋਜਤ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਿਨਮ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਿਗਤ ਤੋਂ) ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨੩॥

2957 73 qyrIAw sdw sdw 
cMigAweIAw]

Thaereeaa Sadhaa 

Sadhaa 

Changiaaeeaa ||

Forever and ever, 

night and day,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ-
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2958 73 mY rwiq idhY  
vifAweIAW]

Mai Raath Dhihai 

Vaddiaaeeaaan ||

I praise the Greatness 

of Your Goodness.

(ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਜਦਨੇ 

ਰਾਤ ਸਲਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ।

2959 73 AxmMigAw dwnu 
dyvxw khu nwnk  
scu smwil 
jIau]24]1]

Ax-mMigAw Anamangiaa 

Dhaan Dhaevanaa 

Kahu Naanak Sach 

Samaal Jeeo 

||24||1||

You bestow Your Gifts, 

even if we do not ask 

for them. Says Nanak, 

contemplate the True 

Lord. ||24||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਪਿਭੂ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ) ਮੂੰਗਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ ॥੨੪॥੧॥

2960 73 isrIrwgu mhlw 
5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:

2961 73 pY pwie mnweI 
soie jIau]

Pai Paae Manaaee 

Soe Jeeo ||

I fall at His Feet to 

please and appease 

Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ) 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ 

ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
2962 73 siqgur puriK 

imlwieAw iqsu 
jyvfu Avru n 
koie 
jIau]1]rhwau]

Sathigur Purakh 

Milaaeiaa This 

Jaevadd Avar N 

Koe Jeeo ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru has 

united me with the 

Lord, the Primal Being. 

There is no other as 

great as He. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ-ਪੁਰਖ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਾਇਆ ਹੈਂ। 
(ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਕ) 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

2963 73 gosweI imhMfw 
ieTVw]

(im-hMfw) myrw[ 
9ie`TVw) ipAwrw

Gosaaee 

Mihanddaa 

Eitharraa ||

The Lord of the 

Universe is my Sweet 

Beloved.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ (ਪਿਭੂ) 
ਬਹੁਤ ਜਪਆਰਾ ਹੈ,
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2964 73 AMm Aby Qwvhu  
imTVw]

(AMm) mW[ (A`by) 
ipqw[ (Qwvhu) nwloN[ 
im`TVw

Anm Abae 

Thhaavahu 

Mitharraa ||

He is sweeter than my 

mother or father.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ)ੇ ਮਾਂ ਜਪਉ ਨਾਲੋਂ 
(ਭੀ) ਵਧੀਕ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

2965 73 BYx BweI siB 
sjxw quDu jyhw  
nwhI koie 
jIau]1]

s`jxw Bhain Bhaaee 

Sabh Sajanaa 

Thudhh Jaehaa 

Naahee Koe Jeeo 

||1||

Among all sisters and 

brothers and friends, 

there is no one like 

You. ||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਸਾਕ-ਸੈਣ (ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਏ 

ਹਨ), ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਜਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੧॥

2966 73 qyrY hukmY swvxu 
AwieAw]

Thaerai Hukamae 

Saavan Aaeiaa ||

By Your Command, 

the month of Saawan 

has come.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੋਇਆ, 

ਮਾਨੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਸਾਵਣ ਦਾ 
ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਗਆ,

2967 73 mY sq kw hlu 
joAwieAw]

s`q[ hlu: polw bolo Mai Sath Kaa Hal 

Joaaeiaa ||

I have hooked up the 

plow of Truth,

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਉੱਚ ਆਚਰਣ ਬਣਾਣ ਦਾ ਹਲ 

ਿੋਅ ਜਦੱਤਾ।
2968 73 nwau bIjx lgw 

Aws kir hir 
bohl bKs 
jmwie jIau]2]

Naao Beejan 

Lagaa Aas Kar Har 

Bohal Bakhas 

Jamaae Jeeo ||2||

And I plant the seed of 

the Name in hopes 

that the Lord, in His 

Generosity, will 

bestow a bountiful 

harvest. ||2||

ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ (ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਖੇਤ 

ਜਵਚ) ਬੀਿਣ ਲੱਗ ਜਪਆ ਜਕ 

ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਬੋਹਲ 

ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਿਾਇਗਾ ॥੨॥

2969 73 hau gur imil  
ieku pCwxdw]

Ho Gur Mil Eik 

Pashhaanadhaa ||

Meeting with the 

Guru, I recognize only 

the One Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ 
ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ 

ਹੈ,
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2970 73 duXw kwglu iciq  
n jwxdw]

du-Xw: d`dy AONkV, Xw 
qwlU qoN bol ky kMnw 
lwE[ (dUjw pwT: kw 
glu)

Dhuyaa Kaagal 

Chith N Jaanadhaa 

||

In my consciousness, I 

do not know of any 

other account.

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਲੇਖਾ ਜਲਖਣਾ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ।

2971 73 hir iekqY kwrY 
lwieEnu ijau 
BwvY iqvY inbwih 
jIau]3]

ie`k-qY Har Eikathai Kaarai 

Laaeioun Jio 

Bhaavai Thinavai 

Nibaahi Jeeo ||3||

The Lord has assigned 

one task to me; as it 

pleases Him, I perform 

it. ||3||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਹੀ) ਇਕੋ ਕਾਰ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 
ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੂੰ  
ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ ॥੩॥

2972 73 qusI Boighu BuMchu 
BweIho]

Thusee Bhogihu 

Bhunchahu 

Bhaaeeho ||

Enjoy yourselves and 

eat, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਭਰਾਵੋ! ਤੁਸੀ 
ਭੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਮਾਣੋ।

2973 73 guir dIbwix  
kvwie pYnweIE]

Gur Dheebaan 

Kavaae 

Painaaeeou ||

In the Guru's Court, He 

has blessed me with 

the Robe of Honor.

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਜਸਰੋਪਾ ਪਜਹਨਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਆਦਰ ਜਦਵਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ)

2974 73 hau hoAw mwhru 
ipMf dw bMin 
Awdy pMij srIk 
jIau]4]

(bMin@) AWdy Ho Hoaa Maahar 

Pindd Dhaa Bann 

Aadhae Panj 

Sareek Jeeo ||4||

I have become the 

Master of my body-

village; I have taken 

the five rivals as 

prisoners. ||4||

ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਗਆ ਹਾਂ, (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿੇ ਹੀ ਜਵਰੋਧ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ 

ਜਲਆ ਜਬਠਾਏ ਹਨ ॥੪॥
2975 73 hau AwieAw swm@Y 

iqhMfIAw]
(swm@Y) Srn[ swmY@: 
mMmw Bwrw bolo[ iq-
hMfIAw

Ho Aaeiaa 

Saamhai 

Thihanddeeaa ||

I have come to Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ।
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2976 73 pMij ikrswx  
mujyry imhifAw]

(imh-ifAw) myry Panj Kirasaan 

Mujaerae 

Mihaddiaa ||

The five farm-hands 

have become my 

tenants;

(ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਪੂੰਿੇ 
(ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) ਜਕਸਾਨ ਮੇਰੇ 

ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ (ਮੇਰੇ 

ਕਹੇ ਜਵਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ)।

2977 73 kMnu koeI kiF n 
hMGeI nwnk vuTw 
GuiG igrwau 
jIau]5]

kMn@ü moFw[ kMn@ü nMny 
hlMq lwau[ vu`Tw[ Gu`iG-

Kann Koee Kadt N 

Hanghee Naanak 

Vuthaa Ghugh 

Giraao Jeeo ||5||

None dare to raise 

their heads against 

me. O Nanak, my 

village is populous and 

prosperous. ||5||

ਕੋਈ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿਾ ਜਕਸਾਨ 

ਮੈਥੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ) ਜਸਰ ਨਹੀਂ 
ਚੱੁਕ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ-

ਨਗਰ (ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਸੂੰਘਣੀ 
ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਵੱਸ ਜਪਆ ਹੈ ॥੫॥

2978 73 hau vwrI GuMmw 
jwvdw]

Ho Vaaree 

Ghunmaa 

Jaavadhaa ||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to You.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ-ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

2979 73 iek swhw quDu 
iDAwiedw]

Eik Saahaa Thudhh 

Dhhiaaeidhaa ||

I meditate on You 

continually.

ਮੈਂ ਜਸਰਫ਼ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਬੈਠਾ 
ਹਾਂ। (ਹੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ-ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ 
ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

2980 73 aujVu Qyhu 
vswieE hau quD 
ivthu kurbwxu 
jIau]6]

au~jVu Oujarr Thhaehu 

Vasaaeiou Ho 

Thudhh Vittahu 

Kurabaan Jeeo 

||6||

The village was in 

ruins, but You have re-

populated it. I am a 

sacrifice to You. ||6||

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਉੱਿਜੜਆ ਹੋਇਆ 

ਥੇਹ ਹੋਇਆ ਜਹਰਦਾ-ਘਰ ਵਸਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੬॥

2981 73 hir ieTY inq 
iDAwiedw]

(ie`TY) ipAwry Har Eithai Nith 

Dhhiaaeidhaa ||

O Beloved Lord, I 

meditate on You 

continually;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਦਾ ਸਦਾ 
ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹਾਂ,
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2982 73 min icMdI so Plu 
pwiedw]

Man Chindhee So 

Fal Paaeidhaa ||

I obtain the fruits of 

my mind's desires.

ਅਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੈਂ ਿੋ ਇੱਛਾ 
ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ।
2983 73 sBy kwj 

svwirAnu  
lwhIAnu mn kI 
BuK jIau]7]

Sabhae Kaaj 

Savaarian 

Laaheean Man 

Kee Bhukh Jeeo 

||7||

All my affairs are 

arranged, and the 

hunger of my mind is 

appeased. ||7||

ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸਵਾਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭੁੱ ਖ ਉਸ ਨੇ 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੭॥

2984 73 mY CifAw sBo 
DMDVw]

s`Bo Mai Shhaddiaa 

Sabho 

Dhhandhharraa ||

I have forsaken all my 

entanglements;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
2985 73 gosweI syvI  

scVw]
s`cVw Gosaaee Saevee 

Sacharraa ||

I serve the True Lord 

of the Universe.

ਮੈਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

2986 73 nau iniD nwmu 
inDwnu hir mY 
plY bDw iCik 
jIau]8]

p`lY[ b`Dw[ iC`ik No Nidhh Naam 

Nidhhaan Har Mai 

Palai Badhhaa 

Shhik Jeeo ||8||

I have firmly attached 

the Name, the Home 

of the Nine Treasures 

to my robe. ||8||

(ਹੁਣ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਿਗਤ ਦੇ ਨੌ ਖ਼ਿਾਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ (ਜਹਰਦੇ 

ਦੇ) ਪੱਲੇ ਜਵਚ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਬੂੰਨਹ  
ਜਲਆ ਹੈ ॥੮॥

2987 73 mY suKI hUM suKu 
pwieAw]

Mai Sukhee Hoon 

Sukh Paaeiaa ||

I have obtained the 

comfort of comforts.

(ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ।
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2988 73 guir AMqir sbdu 
vswieAw]

Gur Anthar 

Sabadh Vasaaeiaa 

||

The Guru has 

implanted the Word of 

the Shabad deep 

within me.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ

2989 73 siqguir puriK 
ivKwilAw  
msqik Dir kY 
hQu jIau]9]

Sathigur Purakh 

Vikhaaliaa 

Masathak Dhhar 

Kai Hathh Jeeo 

||9||

The True Guru has 

shown me my 

Husband Lord; He has 

placed His Hand upon 

my forehead. ||9||

ਗੁਰੂ-ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

ਆਪਣਾ (ਜਮਹਰ ਦਾ) ਹੱਥ ਰੱਖ 

ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੯॥

2990 73 mY bDI scu 
Drmswl hY]

b`DI Mai Badhhee Sach 

Dhharam Saal Hai 

||

I have established the 

Temple of Truth.

ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ 

ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ।

2991 73 gurisKw lhdw  
Bwil kY]

l-hdw Gurasikhaa 

Lehadhaa Bhaal 

Kai ||

I sought out the Guru's 

Sikhs, and brought 

them into it.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ (ਿਤਨ 

ਨਾਲ) ਲੱਭ ਕੇ ਜਮਲਦਾ ਹਾਂ।

2992 73 pYr Dovw pKw 
Pyrdw iqsu iniv 
iniv lgw pwie 
jIau]10]

p`Kw Pair Dhhovaa 

Pakhaa Faeradhaa 

This Niv Niv Lagaa 

Paae Jeeo ||10||

I wash their feet, and 

wave the fan over 

them. Bowing low, I 

fall at their feet. 

||10||

(ਿੇਹੜਾ ਗੁਰਜਸੱਖ ਜਮਲ ਪਏ) 

ਮੈਂ (ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ) ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ 

ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ॥੧੦॥

2993 74 suix glw gur 
pih AwieAw]

g`lW Sun Galaa Gur 

Pehi Aaeiaa ||

I heard of the Guru, 

and so I went to Him.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਦੀਆਂ) 

ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਕੋਲ ਆ ਜਗਆ ਹਾਂ,
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2994 74 nwmu dwnu 
iesnwnu  
idVwieAw]

Naam Dhaan 

Eisanaan 

Dhirraaeiaa ||

He instilled within me 

the Naam, the 

goodness of charity 

and true cleansing.

ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਇਹ ਜਬਠਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਜਕ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ 

ਵਲ ਪਿੇਰਨਾ, ਪਜਵਤਿ ਿਜਵਨ 

ਬਨਾਣਾ-ਇਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ
2995 74 sBu mukqu hoAw 

sYswrVw nwnk  
scI byVI cwiV 
jIau]11]

Sabh Mukath 

Hoaa Saisaararraa 

Naanak Sachee 

Baerree Chaarr 

Jeeo ||11||

All the world is 

liberated, O Nanak, by 

embarking upon the 

Boat of Truth. ||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ (ਜਿਸ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਵਚ 

ਜਬਠਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੧॥

2996 74 sB isRsit syvy 
idnu rwiq jIau]

Sabh Srisatt 

Saevae Dhin Raath 

Jeeo ||

The whole Universe 

serves You, day and 

night.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ,

2997 74 dy kMnu suxhu 
Ardwis jIau]

Dhae Kann Sunahu 

Aradhaas Jeeo ||

Please hear my prayer, 

O Dear Lord.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਤੂੂੰ  (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ) 
ਅਰਦਾਸ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ 
ਹੈਂ।

2998 74 Toik vjwie sB 
ifTIAw quis  
Awpy lieAnu 
Cfwie jIau]12]

if`TIAw Thok Vajaae Sabh 

Dditheeaa Thus 

Aapae Laeian 

Shhaddaae Jeeo 

||12||

I have thoroughly 

tested and seen all-

You alone, by Your 

Pleasure, can save us. 

||12||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ 

ਜਲਆ ਹੈ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਇਆ ਹੈ) ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ 

ਛਡਾਇਆ ਹੈ ॥੧੨॥

2999 74 huix hukmu hoAw  
imhrvwx dw]

Hun Hukam Hoaa 

Miharavaan Dhaa 

||

Now, the Merciful 

Lord has issued His 

Command.

ਜਮਹਰਬਾਨ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਣ ਐਸਾ 
ਹੁਕਮ ਵਰਜਤਆ ਹੈ,
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3000 74 pY koie n iksY 
r\wxdw]

(r\wxdw) dbwauNdw Pai Koe N Kisai 

Ranjaanadhaa ||

Let no one chase after 

and attack anyone 

else.

ਜਕ ਕੋਈ ਭੀ ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰ 

(ਸਰਨ ਆਏ) ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਦੁਖੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

3001 74 sB suKwlI 
vuTIAw iehu hoAw 
hlymI rwju 
jIau]13]

(v`uTIAw) vs rhI hY[ 
(hlymI) inmRqw

Sabh Sukhaalee 

Vutheeaa Eihu 

Hoaa Halaemee 

Raaj Jeeo ||13||

Let all abide in peace, 

under this Benevolent 

Rule. ||13||

(ਜਿਸ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ) ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ (ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਰਹੀ ਹੈ, (ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਇਹ ਜਨਮਿਤਾ ਦਾ ਰਾਿ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੧੩॥
3002 74 iJMim iJMim  

AMimRqu vrsdw]
AMdr bwhr (iJMim) 
AnMddwiek, inrgux dI 
iJMim cmkwr c irdy coN 
mu`K c (iJMim) lgwqwr 
AMimRq vrs irhw hY

Jhinm Jhinm 

Anmrith 

Varasadhaa ||

Softly and gently, drop 

by drop, the Ambrosial 

Nectar trickles down.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਵਰਖਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

3003 74 bolwieAw bolI  
Ksm dw]

Bolaaeiaa Bolee 

Khasam Dhaa ||

I speak as my Lord and 

Master causes me to 

speak.

ਮੈਂ ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਬੋਲ ਬੋਲ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

3004 74 bhu mwxu kIAw  
quDu aupry qUM Awpy 
pwieih Qwie 
jIau]14]

au~pry[ pwie-ih Bahu Maan Keeaa 

Thudhh Ouparae 

Thoon Aapae 

Paaeihi Thhaae 

Jeeo ||14||

I place all my faith in 

You; please accept me. 

||14||

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ 
ਆਇਆ ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਕਬੂਲ 

ਕਰ ਲਏਗਂਾ ॥੧੪॥
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3005 74 qyirAw Bgqw  
BuK sd qyrIAw]

Thaeriaa 

Bhagathaa Bhukh 

Sadh Thaereeaa ||

Your devotees are 

forever hungry for You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

3006 74 hir locw pUrn 
myrIAw]

Har Lochaa Pooran 

Maereeaa ||

O Lord, please fulfill 

my desires.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੀ ਭੀ ਇਹ ਤਾਂਘ 

ਪੂਰੀ ਕਰ।

3007 74 dyhu drsu suK 
dwiqAw mY gl 
ivic lYhu 
imlwie 
jIau]15]

gL Dhaehu Dharas 

Sukhadhaathiaa 

Mai Gal Vich Laihu 

Milaae Jeeo 

||15||

Grant me the Blessed 

Vision of Your 

Darshan, O Giver of 

Peace. Please, take me 

into Your Embrace. 

||15||

ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ ਦੇਹ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ 

॥੧੫॥

3008 74 quDu jyvfu Avru  
n BwilAw]

B`wilAw Thudhh Jaevadd 

Avar N Bhaaliaa ||

I have not found any 

other as Great as You.

ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

(ਜਕਤੇ ਭੀ) ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।

3009 74 qUM dIp loA 
pieAwilAw]

p-ieAwilAw: ksky, 
p`pw mukqw bolo

Thoon Dheep Loa 

Paeiaaliaa ||

You pervade the 

continents, the worlds 

and the nether 

regions;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਜਵਚ 

ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ 
ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ।

3010 74 qUM Qwin QnMqir 
riv rihAw  
nwnk Bgqw scu 
ADwru jIau]16]

Thoon Thhaan 

Thhananthar Rav 

Rehiaa Naanak 

Bhagathaa Sach 

Adhhaar Jeeo 

||16||

You are permeating all 

places and 

interspaces. Nanak: 

You are the True 

Support of Your 

devotees. ||16||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ (ਿੀਵਨ ਲਈ) 

ਸਹਾਰਾ ਹੈ ॥੧੬॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 692 Published: March 06/ 2014



3011 74 hau gosweI dw  
pihlvwnVw]

pihlvwn-Vw Ho Gosaaee Dhaa 

Pehilavaanarraa ||

I am a wrestler; I 

belong to the Lord of 

the World.

ਮੈਂ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਅੂੰਞਾਣ 

ਜਿਹਾ ਪਜਹਲਵਾਨ ਸਾਂ,

3012 74 mY gur imil auc 
dumwlVw]

au~c[ dum`wlVw Mai Gur Mil Ouch 

Dhumaalarraa ||

I met with the Guru, 

and I have tied a tall, 

plumed turban.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਚੇ 

ਦੁਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹਾਂ।

3013 74 sB hoeI iCMJ 
iekTIAw dXu 
bYTw vyKY Awip 
jIau]17]

iek`TIAw[d-Xu: d 
mukqw, Xu AONkV sihq 
qwlU qoN bolo

Sabh Hoee Shhinjh 

Eikatheeaa Dhay 

Baithaa Vaekhai 

Aap Jeeo ||17||

All have gathered to 

watch the wrestling 

match, and the 

Merciful Lord Himself 

is seated to behold it. 

||17||

ਿਗਤ-ਅਖਾੜੇ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ (ਇਸ 

ਅਖਾੜੇ ਨੂੂੰ ) ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧੭॥

3014 74 vwq vjin tMmk 
ByrIAw]

v`jin[ ByrIAW Vaath Vajan 

Ttanmak 

Bhaereeaa ||

The bugles play and 

the drums beat.

ਵਾਿ ੇਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਢੋਲ ਵੱਿ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਿ ਰਹੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀ ਦੌੜ-ਭਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।)

3015 74 ml lQy lYdy 
PyrIAw]

m`l[ l`Qy[ PyrIAW Mal Lathhae 

Laidhae Faereeaa 

||

The wrestlers enter 

the arena and circle 

around.

ਪਜਹਲਵਾਨ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, (ਜਪੜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਿਗਤ-

ਅਖਾੜੇ ਜਵਚ) ਿੇਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ 

ਹਨ।
3016 74 inhqy pMij 

juAwn mY gur 
QwpI idqI kMif 
jIau]18]

(inh-qy) bMn@ ley[mYN Nihathae Panj 

Juaan Mai Gur 

Thhaapee Dhithee 

Kandd Jeeo ||18||

I have thrown the five 

challengers to the 

ground, and the Guru 

has patted me on the 

back. ||18||

ਮੇਰੀ ਜਪੱਠ ਉੱਤੇ (ਮੇਰੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਥਾਪੀ ਜਦੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ (ਜਵਰੋਧੀ) 
ਪੂੰਿ ੇ(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਿੁਆਨ ਕਾਬੂ 

ਕਰ ਲਏ ॥੧੮॥
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3017 74 sB iekTy hoie  
AwieAw]

iek`Ty Sabh Eikathae Hoe 

Aaeiaa ||

All have gathered 

together,

ਸਾਰੇ (ਨਰ ਨਾਰ) ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ,

3018 74 Gir jwsin vwt 
vtwieAw]

Ghar Jaasan Vaatt 

Vattaaeiaa ||

But we shall return 

home by different 

routes.

ਪਰ (ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਪਰਲੋਕ-

ਘਰ ਜਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਿਾਣਗੇ।
3019 74 gurmuiK lwhw lY 

gey mnmuK cly 
mUlu gvwie 
jIau]19]

Guramukh Laahaa 

Lai Geae 

Manamukh Chalae 

Mool Gavaae Jeeo 

||19||

The Gurmukhs reap 

their profits and leave, 

while the self-willed 

manmukhs lose their 

investment and 

depart. ||19||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 

ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ (ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ) ਨਫ਼ਾ ਖੱਟ ਕੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਜਹਲੀ ਰਾਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਭੀ ਗਵਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਪਜਹਲੇ ਕੀਤੇ ਭਲੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਵੀ ਮੂੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਮਟਾ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) 

॥੧੯॥

3020 74 qUM vrnw ichnw 
bwhrw]

Thoon Varanaa 

Chihanaa 

Baaharaa ||

You are without color 

or mark.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਰੂੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਜਚਹਨ-ਚੱਕਰ ਹਨ,

3021 74 hir idsih  
hwjru jwhrw]

Har Dhisehi Haajar 

Jaaharaa ||

The Lord is seen to be 

manifest and present.

ਜਿਰ ਭੀ, ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  (ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈਂ।
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3022 74 suix suix quJY 
iDAwiedy qyry 
Bgq rqy 
guxqwsu 
jIau]20]

Sun Sun Thujhai 

Dhhiaaeidhae 

Thaerae Bhagath 

Rathae Gunathaas 

Jeeo ||20||

Hearing of Your 

Glories again and 

again, Your devotees 

meditate on You; they 

are attuned to You, O 

Lord, Treasure of 

Excellence. ||20||

ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਤੇਰੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ 

ਤੈਨੂੂੰ ੈੈ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ 

ਤੇਰੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨੦॥

3023 74 mY juig juig dXY 
syvVI]

d-XY: d`dw mukqw bol, 
XY dulW sihq qwLU qoN 
bolo

Mai Jug Jug Dhayai 

Saevarree ||

Through age after age, 

I am the servant of the 

Merciful Lord.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

3024 74 guir ktI imhfI 
jyvVI]

(imh-fI) myrI[ k`tI Gur Kattee 

Mihaddee 

Jaevarree ||

The Guru has cut away 

my bonds.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ) ਿਾਹੀ ਕੱਟ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

3025 74 hau bwhuiV iCMJ 
n ncaU nwnk  
Aausru lDw 
Bwil 
jIau]21]2]29
]

n`caU[ l`Dw Ho Baahurr 

Shhinjh N Nachoo 

Naanak Aousar 

Ladhhaa Bhaal 

Jeeo 

||21||2||29||

I shall not have to 

dance in the wrestling 

arena of life again. 

Nanak has searched, 

and found this 

opportunity. 

||21||2||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਇਸ ਿਗਤ-ਅਖਾੜੇ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਢੂੂੰ ਢ ਕੇ ਮੈਂ 
(ਜਸਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੨੧॥੨॥੨੯॥{73-74}

3026 74 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:
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3027 74 isrIrwgu phry 
mhlw 1 Gru 1]

Sireeraag Mehalaa 

1 Peharae Ghar 1 

||

Siree Raag, First Mehl, 

Pehray, First House:

3028 74 pihlY phrY rYix 
kY vxjwirAw 
imqRw hukim 
pieAw grBwis]

Pehilai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Hukam 

Paeiaa Garabhaas 

||

In the first watch of 

the night O my 

merchant friend you 

were cast into the 

womb, by the Lord's 

Command.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਪਹਰ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੂੰ  ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ 

ਆ ਜਨਵਾਸ ਜਲਆ ਹੈ।

3029 74 aurD qpu AMqir 
kry vxjwirAw 
imqRw Ksm syqI 
Ardwis]

Ouradhh Thap 

Anthar Karae 

Vanajaariaa 

Mithraa Khasam 

Saethee Aradhaas 

||

Upside-down, within 

the womb, you 

performed penance, O 

my merchant friend, 

and you prayed to 

your Lord and Master.

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! ਮਾਂ ਦੇ 

ਪੇਟ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਪੱੁਠਾ ਲਟਕ ਕੇ 

ਤਪ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ, ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ।

3030 74 Ksm syqI 
Ardwis vKwxY  
aurD iDAwin 
ilv lwgw]

Khasam Saethee 

Aradhaas 

Vakhaanai 

Ouradhh Dhhiaan 

Liv Laagaa ||

You uttered prayers to 

your Lord and Master, 

while upside-down, 

and you meditated on 

Him with deep love 

and affection.

(ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਿੀਵ) ਪੱੁਠਾ 
(ਲਟਜਕਆ ਹੋਇਆ) ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਜਧਆਨ ਜਵਚ 

(ਿੁੜਦਾ ਹੈ), (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।
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3031 74 nw mrjwdu 
AwieAw kil 
BIqir bwhuiV  
jwsI nwgw]

(nw) rihq, (mrjwdu) 
mrXwdw Bwv nMgw[ nWgw

Naa Marajaadh 

Aaeiaa Kal 

Bheethar Baahurr 

Jaasee Naagaa ||

You came into this 

Dark Age of Kali Yuga 

naked, and you shall 

depart again naked.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਨੂੰ ਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਮੁੜ (ਇਥੋਂ) ਨੂੰ ਗਾ (ਹੀ) ਚਲਾ 
ਿਾਇਗਾ।

3032 74 jYsI klm vuVI 
hY msqik qYsI 
jIAVy pwis]

Jaisee Kalam 

Vurree Hai 

Masathak Thaisee 

Jeearrae Paas ||

As God's Pen has 

written on your 

forehead, so it shall be 

with your soul.

ਿੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਿਹੋ 

ਜਿਹੀ (ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ 
ਹੈ (ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ) 

ਿੀਵ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ 

ਪੂੂੰ ਿੀ) ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

3033 74 khu nwnk pRwxI 
pihlY phrY  
hukim pieAw 
grBwis]1]

Kahu Naanak 

Praanee Pehilai 

Peharai Hukam 

Paeiaa Garabhaas 

||1||

Says Nanak, in the first 

watch of the night, by 

the Hukam of the 

Lord's Command, you 

enter into the womb. 

||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੀਵ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) ਪਜਹਲੇ 

ਪਹਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਆ 

ਜਨਵਾਸ ਜਲਆ ॥੧॥
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3034 75 dUjY phrY rYix kY 
vxjwirAw imqRw  
ivsir gieAw 
iDAwnu]

g-ieAw Dhoojai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Visar 

Gaeiaa Dhhiaan ||

In the second watch of 

the night, O my 

merchant friend, you 

have forgotten to 

meditate.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਿੇ ਪਹਰ ਜਵਚ 

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਉਹ) ਜਧਆਨ 

ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਿੋ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਂ 
ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਸਮੇ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ)।

3035 75 hQo hiQ ncweIAY  
vxjwirAw imqRw  
ijau jsudw Gir 
kwn@]

h`Qo[ h`iQ[ jsudw: polw 
bolo

Hathho Hathh 

Nachaaeeai 

Vanajaariaa 

Mithraa Jio 

Jasudhaa Ghar 

Kaan ||

From hand to hand, 

you are passed 

around, O my 

merchant friend, like 

Krishna in the house 

of Yashoda.

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ! (ਿਨਮ ਲੈ 

ਕੇ ਿੀਵ ਘਰ ਦੇ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ (ਇਉਂ) ਨਚਾਈਦਾ 
ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਿਸੋਧਾ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਸਿੀ ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਨੂੂੰ ।

3036 75 hQo hiQ ncweIAY 
pRwxI mwq khY 
suqu myrw]

Hathho Hathh 

Nachaaeeai 

Praanee Maath 

Kehai Suth 

Maeraa ||

From hand to hand, 

you are passed 

around, and your 

mother says, ""This is 

my son.""

(ਨਵਾਂ ਿਨਜਮਆ) ਿੀਵ ਹਰੇਕ 

ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਨਚਾਈਦਾ ਹੈ 

(ਜਖਡਾਈਦਾ ਹੈ), ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ।

3037 75 cyiq Acyq mUV 
mn myry AMiq 
nhI kCu qyrw]

Chaeth Achaeth 

Moorr Man 

Maerae Anth 

Nehee Kashh 

Thaeraa ||

O, my thoughtless and 

foolish mind, think: In 

the end, nothing shall 

be yours.

ਪਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਮੂਰਖ 

ਮਨ! ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ 

ਕੋਈ ਭੀ ਸ਼ੈ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ 
ਰਹੇਗੀ।
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3038 75 ijin ric 
ricAw iqsih n 
jwxY mn BIqir 
Dir igAwnu]

Jin Rach Rachiaa 

Thisehi N Jaanai 

Man Bheethar 

Dhhar Giaan ||

You do not know the 

One who created the 

creation. Gather 

spiritual wisdom 

within your mind.

ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 
ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾ 
ਕੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

3039 75 khu nwnk pRwxI 
dUjY phrY ivsir 
gieAw 
iDAwnu]2]

g-ieAw Kahu Naanak 

Praanee Dhoojai 

Peharai Visar 

Gaeiaa Dhhiaan 

||2||

Says Nanak, in the 

second watch of the 

night, you have 

forgotten to meditate. 

||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਿੇ ਪਹਰ ਜਵਚ 

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ) 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

3040 75 qIjY phrY rYix 
kY vxjwirAw 
imqRw Dn jobn 
isau icqu]

Theejai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Dhhan 

Joban Sio Chith ||

In the third watch of 

the night, O my 

merchant friend, your 

consciousness is 

focused on wealth and 

youth.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਿੇ ਪਹਰ ਜਵਚ 

ਤੇਰਾ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਤੇ 

ਿਵਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਚ ਜਗਆ ਹੈ।

3041 75 hir kw nwmu n 
cyqhI vxjwirAw 
imqRw bDw Cutih 
ijqu]

Har Kaa Naam N 

Chaethehee 

Vanajaariaa 

Mithraa Badhhaa 

Shhuttehi Jith ||

You have not 

remembered the 

Name of the Lord, O 

my merchant friend, 

although it would 

release you from 

bondage.

ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ! ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 
ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
(ਧਨ ਿੋਬਨ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਸਕੇਂ।
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3042 75 hir kw nwmu n 
cyqY pRwxI ibklu 
BieAw sMig 
mwieAw]

ibklu: polw bolo Har Kaa Naam N 

Chaethai Praanee 

Bikal Bhaeiaa Sang 

Maaeiaa ||

You do not remember 

the Name of the Lord, 

and you become 

confused by Maya.

ਿੀਵ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ 

ਇਤਨਾ ਡੌਰ-ਭੌਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

3043 75 Dn isau rqw  
jobin mqw  
Aihlw jnmu 
gvwieAw]

r`qw[ m`qw[ Dhhan Sio Rathaa 

Joban Mathaa 

Ahilaa Janam 

Gavaaeiaa ||

Revelling in your 

riches and intoxicated 

with youth, you waste 

your life uselessly.

ਧਨ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਵਾਨੀ (ਦੇ ਨਸ਼ੇ) 

ਜਵਚ ਮਸਜਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ 

ਇਸ ਤਰਿਾਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

3044 75 Drm syqI vwpwru 
n kIqo krmu n 
kIqo imqu]

Dhharam Saethee 

Vaapaar N Keetho 

Karam N Keetho 

Mith ||

You have not traded in 

righteousness and 

Dharma; you have not 

made good deeds your 

friends.

ਨਾਹ ਇਸ ਨੇ ਧਰਮ (ਭਾਵ, 

ਹਜਰ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ) ਦਾ 
ਵਾਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਇਸ ਨੇ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਜਮੱਤਰ ਬਣਾਇਆ।

3045 75 khu nwnk qIjY 
phrY pRwxI Dn 
jobn isau 
icqu]3]

Kahu Naanak 

Theejai Peharai 

Praanee Dhhan 

Joban Sio Chith 

||3||

Says Nanak, in the 

third watch of the 

night, your mind is 

attached to wealth 

and youth. ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) ਤੀਿੇ ਪਹਰ ਜਵਚ 

ਿੀਵ ਨੇ ਧਨ ਨਾਲ ਤੇ ਿਵਾਨੀ 
ਨਾਲ ਹੀ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਜਖਆ 

॥੩॥
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3046 75 cauQY phrY rYix 
kY vxjwirAw 
imqRw lwvI 
AwieAw Kyqu]

Chouthhai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Laavee 

Aaeiaa Khaeth ||

In the fourth watch of 

the night, O my 

merchant friend, the 

Grim Reaper comes to 

the field.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਿਤ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਰ (ਭਾਵ, 

ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਿਾਣ ਤੇ) (ਸਰੀਰ-) 

ਖੇਤ ਨੂੂੰ  ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ (ਿਮ) ਆ 

ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ।
3047 75 jw jim pkiV 

clwieAw  
vxjwirAw imqRw  
iksY n imilAw 
Byqu]

Jaa Jam Pakarr 

Chalaaeiaa 

Vanajaariaa 

Mithraa Kisai N 

Miliaa Bhaeth ||

When the Messenger 

of Death seizes and 

dispatches you, O my 

merchant friend, no 

one knows the 

mystery of where you 

have gone.

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ! ਿਦੋਂ ਿਮ ਨੇ 

(ਆ ਕੇ ਿੀਵਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਿੜ ਕੇ 

ਅੱਗੇ ਲਾ ਜਲਆ ਤਾਂ ਜਕਸੇ 

(ਸਬੂੰ ਧੀ) ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਨਾਹ ਪਈ 

ਜਕ ਇਹ ਕੀਹ ਹੋਇਆ।

3048 75 Byqu cyqu hir  
iksY n imilE  
jw jim pkiV 
clwieAw]

Bhaeth Chaeth 

Har Kisai N Miliou 

Jaa Jam Pakarr 

Chalaaeiaa ||

So think of the Lord! 

No one knows this 

secret, of when the 

Messenger of Death 

will seize you and take 

you away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ 

ਭੇਤ ਦੀ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਨ ਪੈ 

ਸਕੀ, ਿਦੋਂ ਿਮ ਨੇ (ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ ) ਿੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਜਲਆ।

3049 75 JUTw rudnu hoAw 
duoAwlY iKn mih 
BieAw prwieAw]

Jhoothaa Rudhan 

Hoaa Dhuoaalai 

Khin Mehi Bhaeiaa 

Paraaeiaa ||

All your weeping and 

wailing then is false. In 

an instant, you 

become a stranger.

ਤਾਂ (ਉਸ ਦੇ ਜਮਰਤਕ ਸਰੀਰ 

ਦੇ) ਦੁਆਲੇ ਜਵਅਰਥ ਰੋਣ-

ਕੁਰਲਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਗਆ। (ਉਹ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ 
'ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ' ਜਕਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ) 

ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ ਓਪਰਾ ਹੋ 

ਜਗਆ।
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3050 75 sweI vsqu 
prwpiq hoeI  
ijsu isau 
lwieAw hyqu]

(sweI) auho Saaee Vasath 

Paraapath Hoee 

Jis Sio Laaeiaa 

Haeth ||

You obtain exactly 

what you have longed 

for.

ਜਿਸ ਨਾਲ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਮੋਹ 

ਕੀਤੀ ਰੱਜਖਆ (ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿੋ ਿ ੋਕਰਮ ਕੀਤੇ, 

ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ (ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਗਈ)।

3051 75 khu nwnk pRwxI 
cauQY phrY lwvI 
luixAw 
Kyqu]4]1]

Kahu Naanak 

Praanee 

Chouthhai Peharai 

Laavee Luniaa 

Khaeth ||4||1||

Says Nanak, in the 

fourth watch of the 

night, O mortal, the 

Grim Reaper has 

harvested your field. 

||4||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) ਚੌਥੇ ਪਹਰ (ਭਾਵ, 

ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਿਾਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲ) 

ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ (ਿਮਦੂਤ) ਨੇ 

(ਸਰੀਰ-) ਖੇਤ ਨੂੂੰ  ਆ ਕੱਜਟਆ 

॥੪॥੧॥
3052 75 isrIrwgu mhlw 

1]

Sireeraag Mehalaa 

1 ||

Siree Raag, First Mehl:

3053 75 pihlY phrY rYix 
kY vxjwirAw 
imqRw bwlk buiD 
Acyqu]

Pehilai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Baalak 

Budhh Achaeth ||

In the first watch of 

the night, O my 

merchant friend, your 

innocent mind has a 

child-like 

understanding.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਪਹਰ 

ਜਵਚ (ਿੀਵ) ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ 
ਅਕਲ ਵਾਲਾ (ਅੂੰਞਾਣ) ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। (ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਵਲੋਂ) ਬੇ-

ਪਰਵਾਹ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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3054 75 KIru pIAY 
KylweIAY  
vxjwirAw imqRw  
mwq ipqw suq 
hyqu]

Kheer Peeai 

Khaelaaeeai 

Vanajaariaa 

Mithraa Maath 

Pithaa Suth Haeth 

||

You drink milk, and 

you are fondled so 

gently, O my merchant 

friend.

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ! (ਬਾਲ 

ਉਮਰੇ ਿੀਵ ਮਾਂ ਦਾ) ਦੱੁਧ ਪੀਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਰਚਾਈਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਉਮਰੇ) 

ਮਾਜਪਆਂ ਦਾ (ਆਪਣ)ੇ ਪੱੁਤਰ 

ਨਾਲ (ਬੜਾ) ਜਪਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

3055 75 mwq ipqw suq 
nyhu Gnyrw  
mwieAw mohu 
sbweI]

Maath Pithaa Suth 

Naehu Ghanaeraa 

Maaeiaa Mohu 

Sabaaee ||

The mother and father 

love their child so 

much, but in Maya, all 

are caught in 

emotional attachment.

ਮਾਂ ਜਪਉ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਨਾਲ 

ਬਹੁਤ ਜਪਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਇਆ ਦਾ (ਇਹ) ਮੋਹ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  (ਹੀ ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ 
ਹੈ)।

3056 75 sMjogI AwieAw 
ikrqu kmwieAw  
krxI kwr 
krweI]

Sanjogee Aaeiaa 

Kirath Kamaaeiaa 

Karanee Kaar 

Karaaee ||

By the good fortune of 

good deeds done in 

the past, you have 

come, and now you 

perform actions to 

determine your future.

(ਿੀਵ ਨੇ ਜਪਛਲੇ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ) 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿ ੋਸੂੰਗਿਹ 

ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂੰਿੋਗ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਿਨਜਮਆ, (ਤੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ 

ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਰਣੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ।

3057 75 rwm nwm ibnu  
mukiq n hoeI  
bUfI dUjY hyiq]

Raam Naam Bin 

Mukath N Hoee 

Booddee Dhoojai 

Haeth ||

Without the Lord's 

Name, liberation is not 

obtained, and you are 

drowned in the love of 

duality.

ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਡੱੁਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਸ 

ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।
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3058 75 khu nwnk pRwxI 
pihlY phrY  
CUtihgw hir 
cyiq]1]

Kahu Naanak 

Praanee Pehilai 

Peharai 

Shhoottehigaa Har 

Chaeth ||1||

Says Nanak, in the first 

watch of the night, O 

mortal, you shall be 

saved by remembering 

the Lord. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਿੀਵ! 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) ਪਜਹਲੇ 

ਪਹਰ ਜਵਚ (ਤੂੂੰ  ਬੇ-ਪਰਵਾਹ 

ਹੈਂ), ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਬਚੇਂਗਾ ॥੧॥

3059 75 dUjY phrY rYix kY  
vxjwirAw imqRw  
Bir jobin mY 
miq]

mY: ibMdI nhIN lwauxI[ 
m`iq

Dhoojai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Bhar 

Joban Mai Math ||

In the second watch of 

the night, O my 

merchant friend, you 

are intoxicated with 

the wine of youth and 

beauty.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਿੇ ਪਹਰ ਜਵਚ 

ਭਰ-ਿਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀਵ 

ਦੀ ਮਜਤ (-ਅਕਲ ਇਉਂ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਸ਼ਰਾਬ (ਜਵਚ 

ਗੱੁਟ ਹੈ)।

3060 75 Aih inis kwim 
ivAwipAw  
vxjwirAw imqRw  
AMDuly nwmu n 
iciq]

Ahinis Kaam 

Viaapiaa 

Vanajaariaa 

Mithraa 

Andhhulae Naam 

N Chith ||

Day and night, you are 

engrossed in sexual 

desire, O my merchant 

friend, and your 

consciousness is blind 

to the Naam.

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ! (ਿੀਵ) ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ 

ਦਜਬਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਕਾਮ 

ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਚੱਤ ਜਵਚ (ਜਟਕਾਣ 

ਦੀ ਸੁਰਜਤ) ਨਹੀਂ (ਹੁੂੰ ਦੀ)।
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3061 75 rwm nwmu Gt 
AMqir nwhI hoir 
jwxY rs ks 
mITy]

Raam Naam Ghatt 

Anthar Naahee 

Hor Jaanai Ras Kas 

Meethae ||

The Lord's Name is not 

within your heart, but 

all sorts of other 

tastes seem sweet to 

you.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਿੀਵ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, 
(ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਜਮੱਠੇ 

ਕਸੈਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।

3062 75 igAwnu iDAwnu 
gux sMjmu nwhI  
jnim mrhugy 
JUTy]

Giaan Dhhiaan 

Gun Sanjam 

Naahee Janam 

Marahugae 

Jhoothae ||

You have no wisdom 

at all, no meditation, 

no virtue or self-

discipline; in 

falsehood, you are 

caught in the cycle of 

birth and death.

ਹੇ ਝੂਠੇ (ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਿੀਵ)! 

ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ, ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ (ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਇਹ 

ਹੋਵੇਗਾ ਜਕ) ਤੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਇਗਾ।

3063 75 qIrQ vrq suic 
sMjmu nwhI krmu 
Drmu nhI pUjw]

pUjw: polw bolo Theerathh Varath 

Such Sanjam 

Naahee Karam 

Dhharam Nehee 

Poojaa ||

Pilgrimages, fasts, 

purification and self-

discipline are of no 

use, nor are rituals, 

religious ceremonies 

or empty worship.

(ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਬਣਾਣ 

ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ-ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਕਾਮ ਜਵੱਚ 

ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ ਿੀਵ) ਤੀਰਥ 

ਵਰਤ, ਸੁਜਚ, ਸੂੰਿਮ, ਪੂਿਾ 
ਆਜਦਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਧਰਮ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
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3064 75 nwnk Bwie 
Bgiq insqwrw  
duibDw ivAwpY 
dUjw]2]

duib-Dw: polw bolo Naanak Bhaae 

Bhagath 

Nisathaaraa 

Dhubidhhaa 

Viaapai Dhoojaa 

||2||

O Nanak, 

emancipation comes 

only by loving 

devotional worship; 

through duality, 

people are engrossed 

in duality. ||2||

(ਉਂਞ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਪਿੇਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਇਸ 

ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਭਗਤੀ-ਜਸਮਰਨ 

ਵਲੋਂ) ਦੁਜਚੱਤਾ-ਪਨ ਰੱਜਖਆਂ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਵਚ) 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਜ਼ੋਰ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
3065 75 qIjY phrY rYix 

kY vxjwirAw 
imqRw sir hMs 
aulQVy Awie]

(sir) isr[ (hMs) ic`ty 
kys[ (au-l`QVy) ivSyS 
krky Aw au~qry

Theejai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Sar Hans 

Oulathharrae Aae 

||

In the third watch of 

the night, O my 

merchant friend, the 

swans, the white hairs, 

come and land upon 

the pool of the head.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਿੇ ਪਹਰ ਸਰ 

ਉੱਤੇ ਹੂੰਸ ਆ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ 

(ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਧੌਲੇ ਆ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ)।

3066 75 jobnu GtY jrUAw 
ijxY vxjwirAw 
imqRw Awv GtY  
idnu jwie]

Joban Ghattai 

Jarooaa Jinai 

Vanajaariaa 

Mithraa Aav 

Ghattai Dhin Jaae 

||

Youth wears itself out, 

and old age triumphs, 

O my merchant friend; 

as time passes, your 

days diminish.

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ! (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) 

ਿਵਾਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ 
(ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੂੰ ) ਜਿੱਤਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਮਰ ਦਾ) ਇਕ 

ਇਕ ਜਦਨ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ ਉਮਰ 

ਘਟਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

3067 76 AMiq kwil 
pCuqwsI AMDuly  
jw jim pkiV 
clwieAw]

Anth Kaal 

Pashhuthaasee 

Andhhulae Jaa 

Jam Pakarr 

Chalaaeiaa ||

At the last moment, 

you repent-you are so 

blind!-when the 

Messenger of Death 

seizes you and carries 

you away.

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵੱਚ ਅੂੰਨਹੇ  
ਹੋਏ ਿੀਵ! ਿਦੋਂ ਿਮ ਨੇ ਿੜ ਕੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਲਾ ਜਲਆ, ਤਦੋਂ 
ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਤੂੂੰ  ਪਛੁਤਾਏਗਂਾ।
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3068 76 sBu ikCu Apunw 
kir kir 
rwiKAw iKn mih 
BieAw prwieAw]

Sabh Kishh 

Apunaa Kar Kar 

Raakhiaa Khin 

Mehi Bhaeiaa 

Paraaeiaa ||

You kept all your 

things for yourself, but 

in an instant, they are 

all lost.

ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਣਾ 
ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਭਦਾ ਜਗਆ, ਉਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵੱਚ 

ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਹੋ ਿਾਇਗਾ।

3069 76 buiD ivsrjI  
geI isAwxp  
kir Avgx 
pCuqwie]

(iv-srjI) clI geI Budhh Visarajee 

Gee Siaanap Kar 

Avagan 

Pashhuthaae ||

Your intellect left you, 

your wisdom 

departed, and now 

you repent for the evil 

deeds you committed.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵੱਚ ਿਸ ਕੇ 

ਿੀਵ ਦੀ) ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਜਸਆਣਪ ਗੁੂੰ ਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਕਰ (ਆਖ਼ਰ 

ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ।

3070 76 khu nwnk pRwxI 
qIjY phrY pRBu 
cyqhu ilv 
lwie]3]

Kahu Naanak 

Praanee Theejai 

Peharai Prabh 

Chaethahu Liv 

Laae ||3||

Says Nanak, O mortal, 

in the third watch of 

the night, let your 

consciousness be 

lovingly focused on 

God. ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਿੀਵ! 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) ਤੀਿੇ 
ਪਹਰ (ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ 

ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਜਸਮਰਨ ਕਰ 

॥੩॥

3071 76 cauQY phrY rYix 
kY vxjwirAw 
imqRw ibriD 
BieAw qnu KIxu]

Chouthhai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Biradhh 

Bhaeiaa Than 

Kheen ||

In the fourth watch of 

the night, O my 

merchant friend, your 

body grows old and 

weak.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਰ (ਿੀਵ) 

ਬੱੁਢਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ) 
ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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3072 76 AKI AMDu n 
dIseI  
vxjwirAw imqRw  
kMnI suxY n vYx]

A`KIN[ dI-seI[ Akhee Andhh N 

Dheesee 

Vanajaariaa 

Mithraa Kannee 

Sunai N Vain ||

Your eyes go blind, 

and cannot see, O my 

merchant friend, and 

your ears do not hear 

any words.

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ! ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ 

ਹਨੇਰਾ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਅੱਖੀਂ 
ਠੀਕ) ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਕੂੰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਬੋਲ (ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ) ਨਹੀਂ 
ਸੁਣ ਸਕਦਾ।

3073 76 AKI AMDu jIB 
rsu nwhI rhy 
prwkau qwxw]

(prw-kau) pihlw[ 
(qwxw) bl, juAwnI 
vwlw[ (dUjw pwT: prw 
kau)

Akhee Andhh 

Jeebh Ras Naahee 

Rehae Paraako 

Thaanaa ||

Your eyes go blind, 

and your tongue is 

unable to taste; you 

live only with the help 

of others.

ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿੀਭ ਜਵਚ ਸੁਆਦ (ਦੀ ਤਾਕਤ) 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, ਉੱਦਮ ਤੇ 

ਤਾਕਤ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਸਨ।

3074 76 gux AMqir nwhI  
ikau suKu pwvY  
mnmuK Awvx 
jwxw]

Gun Anthar 

Naahee Kio Sukh 

Paavai Manamukh 

Aavan Jaanaa ||

With no virtue within, 

how can you find 

peace? The self-willed 

manmukh comes and 

goes in reincarnation.

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਕਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਵਸਾਏ, ਹੁਣ ਸੁਖ ਜਕਥੋਂ ਜਮਲੇ? 

ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

3075 76 KVu pkI kuiV 
BjY ibnsY Awie 
clY ikAw mwxu]

(Kvu) KyqI[(kuiV) 
ku`bI[ p`kI[ B`jY[ c`lY[

Kharr Pakee Kurr 

Bhajai Binasai Aae 

Chalai Kiaa Maan 

||

When the crop of life 

has matured, it bends, 

breaks and perishes; 

why take pride in that 

which comes and 

goes?

(ਜਿਵੇਂ) ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 
ਨਾੜ ਕੁੜਕ ਕੇ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਤਵੇਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣ ਤੇ 

ਸਰੀਰ) ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਿੀਵ ਿਗਤ ਤੇ) ਆ ਕੇ 

(ਆਖ਼ਰ ਇੱਥੋਂ) ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ) ਮਾਣ ਕਰਨਾ 
ਜਵਆਰਥ ਹੈ।
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3076 76 khu nwnk pRwxI 
cauQY phrY  
gurmuiK sbdu 
pCwxu]4]

Kahu Naanak 

Praanee 

Chouthhai Peharai 

Guramukh Sabadh 

Pashhaan ||4||

Says Nanak, O mortal, 

in the fourth watch of 

the night, the 

Gurmukh recognizes 

the Word of the 

Shabad. ||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਾਣੀ! 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) ਚੌਥੇ 

ਪਹਰ (ਤੂੂੰ  ਬੱੁਢਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈਂ, 
ਹੁਣ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ 

(ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ) ॥੪॥

3077 76 EVku AwieAw  
iqn swihAw  
vxjwirAw imqRw  
jru jrvwxw 
kMin@]

(swihAw) suAwsW[ 
(jru) buFypw[ (jrvwxw) 
bl vwlw[ kMin@[ moFy

Ourrak Aaeiaa 

Thin Saahiaa 

Vanajaariaa 

Mithraa Jar 

Jaravaanaa Kann 

||

Your breath comes to 

its end, O my 

merchant friend, and 

your shoulders are 

weighed down by the 

tyrant of old age.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸੁਆਸ ਜਮਲੇ 

ਸਨ, ਆਜਖ਼ਰ) ਉਹਨਾਂ ਸੁਆਸਾਂ 
ਦਾ ਅਖ਼ੀਰ ਆ ਜਗਆ, ਬਲੀ 
ਬੁਢੇਪਾ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ (ਨੱਚਣ ਲੱਗ 

ਜਪਆ)।

3078 76 iek rqI gux n 
smwixAw  
vxjwirAw imqRw  
Avgx KVsin 
bMin]

Kvsin: V hlMq nhIN 
lwauxw[ bMin@[ (dUjw 
pwT: KV sin)

Eik Rathee Gun N 

Samaaniaa 

Vanajaariaa 

Mithraa Avagan 

Kharrasan Bann ||

Not one iota of virtue 

came into you, O my 

merchant friend; 

bound and gagged by 

evil, you are driven 

along.

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ! ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਰਤਾ ਭੀ ਗੁਣ 

ਨਾਹ ਜਟਕੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਔਗੁਣ 

ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

3079 76 gux sMjim jwvY  
cot n KwvY nw 
iqsu jMmxu mrxw]

Gun Sanjam Jaavai 

Chott N Khaavai 

Naa This Janman 

Maranaa ||

One who departs with 

virtue and self-

discipline is not struck 

down, and is not 

consigned to the cycle 

of birth and death.

ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ (ਇੱਥੋਂ ਆਤਮਕ) 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੂੰਿਮ (ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ) 
ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਿਮਰਾਿ 

ਦੀ) ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ।
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3080 76 kwlu jwlu jmu 
joih n swkY Bwie 
Bgiq BY qrxw]

Kaal Jaal Jam Johi 

N Saakai Bhaae 

Bhagath Bhai 

Tharanaa ||

The Messenger of 

Death and his trap 

cannot touch him; 

through loving 

devotional worship, he 

crosses over the ocean 

of fear.

ਿਮ ਦਾ ਿਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਉਸ ਵਲ ਤੱਕ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

3081 76 piq syqI jwvY  
shij smwvY  
sgly dUK imtwvY]

Path Saethee 

Jaavai Sehaj 

Samaavai Sagalae 

Dhookh Mittaavai 

||

He departs with 

honor, and merges in 

intuitive peace and 

poise; all his pains 

depart.

ਉਹ ਇਥੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

3082 76 khu nwnk pRwxI 
gurmuiK CUtY swcy 
qy piq 
pwvY]5]2]

Kahu Naanak 

Praanee 

Guramukh 

Shhoottai Saachae 

Thae Path Paavai 

||5||2||

Says Nanak, when the 

mortal becomes 

Gurmukh, he is saved 

and honored by the 

True Lord. ||5||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੇਹੜਾ 
ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਡਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੨॥
3083 76 isrIrwgu mhlw 

4]

Sireeraag Mehalaa 

4 ||

Siree Raag, Fourth 

Mehl:
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3084 76 pihlY phrY rYix 
kY vxjwirAw 
imqRw hir 
pwieAw audr 
mMJwir]

Pehilai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Har 

Paaeiaa Oudhar 

Manjhaar ||

In the first watch of 

the night, O my 

merchant friend, the 

Lord places you in the 

womb.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਪਹਰ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਮਾਂ 
ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

3085 76 hir iDAwvY hir 
aucrY vxjwirAw 
imqRw hir hir 
nwmu smwir]

Har Dhhiaavai Har 

Oucharai 

Vanajaariaa 

Mithraa Har Har 

Naam Samaar ||

You meditate on the 

Lord, and chant the 

Lord's Name, O my 

merchant friend. You 

contemplate the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

(ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਿੀਵ), ਹੇ 

ਵਣਿਾਰੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ 
ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

3086 76 hir hir nwmu 
jpy AwrwDy ivic 
AgnI hir jip 
jIivAw]

Har Har Naam 

Japae Aaraadhhae 

Vich Aganee Har 

Jap Jeeviaa ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, and 

meditating on it within 

the fire of the womb, 

your life is sustained 

by dwelling on the 

Naam.

(ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਿੀਵ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ 

ਆਰਾਧਦਾ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ 

ਕੇ ਅੱਗ ਜਵਚ ਿੀਉਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 711 Published: March 06/ 2014



3087 76 bwhir jnmu 
BieAw muiK 
lwgw srsy ipqw 
mwq QIivAw]

bw-hir: h mukqw, rwry 
ishwrI lw ky 

Baahar Janam 

Bhaeiaa Mukh 

Laagaa Sarasae 

Pithaa Maath 

Thheeviaa ||

You are born and you 

come out, and your 

mother and father are 

delighted to see your 

face.

(ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ) ਬਾਹਰ (ਆ ਕੇ) 

ਿਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਮਾਂ ਜਪਉ ਦੇ) 

ਮੂੂੰ ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਜਪਉ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

3088 76 ijs kI vsqu  
iqsu cyqhu pRwxI  
kir ihrdY 
gurmuiK bIcwir]

Jis Kee Vasath This 

Chaethahu 

Praanee Kar 

Hiradhai 

Guramukh 

Beechaar ||

Remember the One, O 

mortal, to whom the 

child belongs. As 

Gurmukh, reflect upon 

Him within your heart.

ਹੇ ਪਿਾਣੀਹੋ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 

ਬਾਲਕ ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਜਵਚਾਰ ਕਰੋ।

3089 76 khu nwnk pRwxI 
pihlY phrY hir 
jpIAY ikrpw 
Dwir]1]

Kahu Naanak 

Praanee Pehilai 

Peharai Har 

Japeeai Kirapaa 

Dhhaar ||1||

Says Nanak, O mortal, 

in the first watch of 

the night, dwell upon 

the Lord, who shall 

shower you with His 

Grace. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਾਣੀ! 
ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) ਪਜਹਲੇ 

ਪਹਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

3090 76 dUjY phrY rYix kY  
vxjwirAw imqRw  
mnu lwgw dUjY 
Bwie]

Dhoojai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Man 

Laagaa Dhoojai 

Bhaae ||

In the second watch of 

the night, O my 

merchant friend, the 

mind is attached to 

the love of duality.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) ਦੂਿੇ ਪਹਰ ਜਵਚ 

(ਿੀਵ ਦਾ) ਮਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਕੇ) ਹੋਰ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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3091 76 myrw myrw kir 
pwlIAY  
vxjwirAw imqRw  
ly mwq ipqw 
gil lwie]

p`wlIAY[ giL: polw bolo Maeraa Maeraa 

Kar Paaleeai 

Vanajaariaa 

Mithraa Lae 

Maath Pithaa Gal 

Laae ||

Mother and father hug 

you close in their 

embrace, claiming, 

""He is mine, he is 

mine""; so is the child 

brought up, O my 

merchant friend.

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ। (ਇਹ) ਮੇਰਾ 
(ਪੁਤਿ ਹੈ, ਇਹ) ਮੇਰਾ (ਪੁਤਿ ਹੈ, 

ਇਹ) ਆਖ ਆਖ ਕੇ (ਬਾਲਕ) 

ਪਾਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਪਉ 

ਿੜ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦੇ ਹਨ।

3092 76 lwvY mwq ipqw  
sdw gl syqI  
min jwxY Kit 
Kvwey]

K`it Laavai Maath 

Pithaa Sadhaa Gal 

Saethee Man 

Jaanai Khatt 

Khavaaeae ||

Your mother and 

father constantly hug 

you close in their 

embrace; in their 

minds, they believe 

that you will provide 

for them and support 

them.

ਮਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਜਪਉ ਮੁੜ ਮੁੜ ਗਲ ਨਾਲ 

ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਪਉ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਸਾਨੂੂੰ ) 

ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਇਗਾ।

3093 76 jo dyvY iqsY n 
jwxY mUVw idqy no 
lptwey]

Jo Dhaevai Thisai 

N Jaanai Moorraa 

Dhithae No 

Lapattaaeae ||

The fool does not 

know the One who 

gives; instead, he 

clings to the gift.

ਮੂਰਖ (ਮਨੱੁਖ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ 
(ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ) ਿੇਹੜਾ 
(ਪੁਤਿ ਧਨ ਆਜਦਕ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ (ਪੁਤਿ 
ਧਨ ਆਜਦਕ) ਨਾਲ ਮੋਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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3094 76 koeI gurmuiK hovY  
su krY vIcwru  
hir iDAwvY min 
ilv lwie]

Koee Guramukh 

Hovai S Karai 

Veechaar Har 

Dhhiaavai Man Liv 

Laae ||

Rare is the Gurmukh 

who reflects upon, 

meditates upon, and 

within his mind, is 

lovingly attached to 

the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ (ਵਡ-ਭਾਗੀ 
ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ 
ਹੈ।

3095 76 khu nwnk dUjY 
phrY pRwxI iqsu  
kwlu n kbhUM 
Kwie]2]

Kahu Naanak 

Dhoojai Peharai 

Praanee This Kaal 

N Kabehoon 

Khaae ||2||

Says Nanak, in the 

second watch of the 

night, O mortal, death 

never devours you. 

||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) ਦੂਿੇ ਪਹਰ ਜਵਚ 

(ਿੇਹੜਾ) ਪਿਾਣੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਖਾਂਦੀ ॥੨॥

3096 76 qIjY phrY rYix 
kY vxjwirAw 
imqRw mnu lgw 
Awil jMjwil]

Theejai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Man 

Lagaa Aal Janjaal 

||

In the third watch of 

the night, O my 

merchant friend, your 

mind is entangled in 

worldly and household 

affairs.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) ਤੀਿੇ ਪਹਰ ਜਵਚ 

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
3097 76 Dnu icqvY Dnu 

sMcvY vxjwirAw 
imqRw hir nwmw 
hir n smwil]

Dhhan Chithavai 

Dhhan Sanchavai 

Vanajaariaa 

Mithraa Har 

Naamaa Har N 

Samaal ||

You think of wealth, 

and gather wealth, O 

my merchant friend, 

but you do not 

contemplate the Lord 

or the Lord's Name.

ਮਨੱੁਖ ਧਨ (ਹੀ) ਜਚਤਾਰਦਾ ਹੈ 

ਧਨ (ਹੀ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ 

ਭੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਦਾ।
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3098 76 hir nwmw hir 
hir kdy n 
smwlY ij hovY 
AMiq sKweI]

Har Naamaa Har 

Har Kadhae N 

Samaalai J Hovai 

Anth Sakhaaee ||

You never dwell upon 

the Name of the Lord, 

Har, Har, who will be 

your only Helper and 

Support in the end.

(ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਮਨੱੁਖ) ਕਦੇ 

ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਵਸਾਂਦਾ ਿੇਹੜਾ ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ 

ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

3099 77 iehu Dnu sMpY 
mwieAw JUTI  
AMiq Coif 
cilAw pCuqweI]

Eihu Dhhan Sanpai 

Maaeiaa Jhoothee 

Anth Shhodd 

Chaliaa 

Pashhuthaaee ||

This wealth, property 

and Maya are false. In 

the end, you must 

leave these, and 

depart in sorrow.

ਇਹ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਸਦਾ ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੁਣ 

ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮਾ 
ਆਉਣ ਤੇ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੋਇਆ 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

3100 77 ijs no ikrpw 
kry guru myly so 
hir hir nwmu 
smwil]

Jis No Kirapaa 

Karae Gur Maelae 

So Har Har Naam 

Samaal ||

Those whom the Lord, 

in His Mercy, unites 

with the Guru, reflect 

upon the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

3101 77 khu nwnk qIjY 
phrY pRwxI sy 
jwie imly hir 
nwil]3]

Kahu Naanak 

Theejai Peharai 

Praanee Sae Jaae 

Milae Har Naal 

||3||

Says Nanak, in the 

third watch of the 

night, O mortal, they 

go, and are united 

with the Lord. ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੇਹੜੇ 

ਪਿਾਣੀ ਹਜਰ ਨਾਮ ਸੂੰਭਾਲਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਿਾ 
ਜਮਲਦੇ ਹਨ ॥੩॥{76-77}
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3102 77 cauQY phrY rYix 
kY vxjwirAw 
imqRw hir clx 
vylw AwdI]

vylw: polw bolo[ c`lx[ 
AWdI

Chouthhai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Har 

Chalan Vaelaa 

Aadhee ||

In the fourth watch of 

the night, O my 

merchant friend, the 

Lord announces the 

time of departure.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) ਚੌਥੇ ਪਹਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵ ਦੇ ਇੱਥੋਂ) 
ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਲੈ (ਹੀ) 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

3103 77 kir syvhu pUrw 
siqgurU  
vxjwirAw imqRw  
sB clI rYix 
ivhwdI]

c`lI[ ivhWdI[ Kar Saevahu 

Pooraa Sathiguroo 

Vanajaariaa 

Mithraa Sabh 

Chalee Rain 

Vihaadhee ||

Serve the Perfect True 

Guru, O my merchant 

friend; your entire life-

night is passing away.

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਅਭੁੱ ਲ ਿਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਵੋ, (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) 
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤਦੀ ਿਾ ਰਹੀ 
ਹੈ।

3104 77 hir syvhu iKnu 
iKnu iFl mUil n 
kirhu ijqu 
AsiQru jugu jugu 
hovhu]

Har Saevahu Khin 

Khin Dtil Mool N 

Karihu Jith 

Asathhir Jug Jug 

Hovahu ||

Serve the Lord each 

and every instant-do 

not delay! You shall 

become eternal 

throughout the ages.

(ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ!) ਸੁਆਸ 

ਸੁਆਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੋ, (ਇਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ) 

ਜਬਲਕੁਲ ਆਲਸ ਨਾਹ ਕਰੋ, 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਹੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਸਕੋਗੇ।
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3105 77 hir syqI sd 
mwxhu rlIAw  
jnm mrx duK 
Kovhu]

Har Saethee Sadh 

Maanahu Raleeaa 

Janam Maran 

Dhukh Khovahu ||

Enjoy ecstasy forever 

with the Lord, and do 

away with the pains of 

birth and death.

(ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਸਦਾ ਮਾਣੋਗੇ ਤੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵੱਚ ਪਾਣ ਵਾਲੇ 

ਦੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਸਕੇਗਾ।

3106 77 gur siqgur 
suAwmI Bydu n 
jwxhu ijqu imil 
hir Bgiq 
suKWdI]

Gur Sathigur 

Suaamee Bhaedh 

N Jaanahu Jith Mil 

Har Bhagath 

Sukhaandhee ||

Know that there is no 

difference between 

the Guru, the True 

Guru, and your Lord 

and Master. Meeting 

with Him, take 

pleasure in the Lord's 

devotional service.

(ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ!) ਗੁਰੂ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ (ਰਤਾ ਭੀ) 
ਫ਼ਰਕ ਨਾਹ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵੱਚ ਿੁੜ ਕੇ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

3107 77 khu nwnk pRwxI  
cauQY phrY  
sPilE rYix  
Bgqw 
dI]4]1]3]

BgqW Kahu Naanak 

Praanee 

Chouthhai Peharai 

Safalio Rain 

Bhagathaa Dhee 

||4||1||3||

Says Nanak, O mortal, 

in the fourth watch of 

the night, the life-

night of the devotee is 

fruitful. ||4||1||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੇਹੜੇ 

ਪਿਾਣੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) 

ਚੌਥੇ ਪਹਰ ਜਵਚ ਭੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ) ਭਗਤਾਂ 
ਦੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ) ਰਾਤ 

ਕਾਮਯਾਬ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੩॥
3108 77 isrIrwgu mhlw 

5]

Sireeraag Mehalaa 

5 ||

Siree Raag, Fifth Mehl:
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3109 77 pihlY phrY rYix 
kY vxjwirAw 
imqRw Dir 
pwieqw audrY 
mwih]

ph-rY[pqI jI ny 
supqnI jI dy audr c, 
vIrj Dir (pwieqw) pw 
idqw

Pehilai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Dhhar 

Paaeithaa 

Oudharai Maahi ||

In the first watch of 

the night, O my 

merchant friend, the 

Lord placed your soul 

in the womb.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! (ਮਨੱੁਖਾ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਪਜਹਲੇ 

ਪਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 

ਜਵਚ (ਿੀਵ ਦਾ) ਪੈਂਤੜਾ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।

3110 77 dsI mwsI mwnsu 
kIAw vxjwirAw 
imqRw kir 
muhliq krm 
kmwih]

dsIN[ mwsIN[ muh-liq Dhasee Maasee 

Maanas Keeaa 

Vanajaariaa 

Mithraa Kar 

Muhalath Karam 

Kamaahi ||

In the tenth month, 

you were made into a 

human being, O my 

merchant friend, and 

you were given your 

allotted time to 

perform good deeds.

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ! (ਜਿਰ) ਦਸਾਂ 
ਮਹੀਜਨਆਂ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਮਨੱੁਖ 

(ਦਾ ਸਾਬਤ ਬੱੁਤ) ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ। (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) 
ਮੁਕਰਰ ਸਮਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਿੀਵ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ) ਕਰਮ 

ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ।

3111 77 muhliq kir 
dInI krm kmwxy  
jYsw ilKqu Duir 
pwieAw]

Muhalath Kar 

Dheenee Karam 

Kamaanae Jaisaa 

Likhath Dhhur 

Paaeiaa ||

You were given this 

time to perform good 

deeds, according to 

your pre-ordained 

destiny.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵ ਲਈ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ ਸਮਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ। ਜਪੱਛੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਭੂ ਿੀਵ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 
ਲੇਖ ਜਲਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ 

ਕਰਮ ਿੀਵ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ।
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3112 77 mwq ipqw BweI 
suq binqw iqn 
BIqir pRBU 
sMjoieAw]

Maath Pithaa 

Bhaaee Suth 

Banithaa Thin 

Bheethar Prabhoo 

Sanjoeiaa ||

God placed you with 

your mother, father, 

brothers, sons and 

wife.

ਮਾਂ ਜਪਓ ਭਰਾ ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ 
(ਆਜਦਕ) ਇਹਨਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਰਚਾ-ਮਚਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

3113 77 krm sukrm  
krwey Awpy iesu 
jMqY vis ikCu 
nwih]

v`is Karam Sukaram 

Karaaeae Aapae 

Eis Janthai Vas 

Kishh Naahi ||

God Himself is the 

Cause of causes, good 

and bad-no one has 

control over these 

things.

ਇਸ ਿੀਵ ਦੇ ਇਖ਼ਜਤਆਰ 

ਜਵਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

3114 77 khu nwnk pRwxI 
pihlY phrY Dir 
pwieqw audrY 
mwih]1]

Kahu Naanak 

Praanee Pehilai 

Peharai Dhhar 

Paaeithaa 

Oudharai Maahi 

||1||

Says Nanak, O mortal, 

in the first watch of 

the night, the soul is 

placed in the womb. 

||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) ਪਜਹਲੇ ਪਹਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਾਣੀ ਦਾ ਪੈਤੜਾ 
ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਰੱਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

3115 77 dUjY phrY rYix kY  
vxjwirAw imqRw  
Bir juAwnI 
lhrI dyie]

dyie Dhoojai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Bhar 

Juaanee Leharee 

Dhaee ||

In the second watch of 

the night, O my 

merchant friend, the 

fullness of youth rises 

in you like waves.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਿੇ ਪਹਰ ਜਸਖਰ 

ਤੇ ਪਹੁੂੰਚੀ ਹੋਈ ਿੁਆਨੀ (ਿੀਵ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
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3116 77 burw Blw n 
pCwxeI  
vxjwirAw imqRw  
mnu mqw AhMmyie]

m`qw[AhM-myie Buraa Bhalaa N 

Pashhaanee 

Vanajaariaa 

Mithraa Man 

Mathaa 

Ahanmaee ||

You do not distinguish 

between good and 

evil, O my merchant 

friend-your mind is 

intoxicated with ego.

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ! ਤਦੋਂ ਿੀਵ 

ਦਾ ਮਨ ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੂੰ ਗੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

3117 77 burw Blw n 
pCwxY pRwxI AwgY 
pMQu krwrw]

Buraa Bhalaa N 

Pashhaanai 

Praanee Aagai 

Panthh Karaaraa ||

Mortal beings do not 

distinguish between 

good and evil, and the 

road ahead is 

treacherous.

(ਿੁਆਨੀ ਦੇ ਮਦ ਜਵਚ) ਪਿਾਣੀ 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਜਕ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ਚੂੰਗਾ ਹੈ 

ਿਾਂ ਮੂੰਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਝਾਗਦਾ ਹੈ।
3118 77 pUrw siqguru  

kbhUM n syivAw  
isir TwFy jm 
jMdwrw]

Pooraa Sathigur 

Kabehoon N 

Saeviaa Sir 

Thaadtae Jam 

Jandhaaraa ||

They never serve the 

Perfect True Guru, and 

the cruel tyrant Death 

stands over their 

heads.

(ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਮਸਤ ਮਨੱੁਖ) 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 
(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਿਮ ਆ ਖਲੋਂਦੇ 

ਹਨ।

3119 77 Drmrwie jb 
pkris bvry qb 
ikAw jbwbu 
kryie]

Dhharam Raae Jab 

Pakaras Bavarae 

Thab Kiaa Jabaab 

Karaee ||

When the Righteous 

Judge seizes you and 

interrogates you, O 

madman, what answer 

will you give him then?

(ਿੁਆਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ 

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜਕ ਹਉਮੈ 

ਜਵਚ) ਝੱਲੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਨੂੂੰ  ਿਦੋਂ 
ਧਰਮਰਾਿ ਆ ਿੜੇਗਾ, ਤਦੋਂ 
(ਆਪਣੀਆਂ ਮੂੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ 
ਬਾਰੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੀਹ ਿਵਾਬ 

ਦੇਵੇਗਾ?
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3120 77 khu nwnk dUjY 
phrY pRwxI Bir 
jobnu lhrI 
dyie]2]

Kahu Naanak 

Dhoojai Peharai 

Praanee Bhar 

Joban Leharee 

Dhaee ||2||

Says Nanak, in the 

second watch of the 

night, O mortal, the 

fullness of youth 

tosses you about like 

waves in the storm. 

||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਿੇ ਪਹਰ ਜਸਖਰ 

ਤੇ ਪੁੂੰ ਹਜਚਆ ਹੋਇਆ ਿੋਬਨ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਉਛਾਲੇ 

ਮਾਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

3121 77 qIjY phrY rYix 
kY vxjwirAw 
imqRw ibKu sMcY 
AMDu AigAwnu]

Theejai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Bikh 

Sanchai Andhh 

Agiaan ||

In the third watch of 

the night, O my 

merchant friend, the 

blind and ignorant 

person gathers poison.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੇ) ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਿੇ ਪਹਰ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਗਆਨ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਣ ਵਾਲਾ 
ਧਨ-ਰੂਪ) ਜ਼ਹਰ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

3122 77 puiqR kliqR moih 
lpitAw  
vxjwirAw imqRw  
AMqir lhir 
loBwnu]

pu`iqR[ kl`iqR[lp-
itAw[ lh-ir

Puthr Kalathr 

Mohi Lapattiaa 

Vanajaariaa 

Mithraa Anthar 

Lehar Lobhaan ||

He is entangled in 

emotional attachment 

to his wife and sons, O 

my merchant friend, 

and deep within him, 

the waves of greed are 

rising up.

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ! ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਲੋਭ ਦੀਆਂ) 

ਲਜਹਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੱੁਖ 

ਪੱੁਤਰ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ, ਇਸਤਿੀ 
(ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ, (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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3123 77 AMqir lhir 
loBwnu prwnI so 
pRBu iciq n 
AwvY]

Anthar Lehar 

Lobhaan Paraanee 

So Prabh Chith N 

Aavai ||

The waves of greed 

are rising up within 

him, and he does not 

remember God.

ਪਿਾਣੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਲੋਭ ਦੀਆਂ) 

ਲਜਹਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੱੁਖ 

ਲੋਭੀ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

3124 77 swDsMgiq isau 
sMgu n kIAw bhu 
jonI duKu pwvY]

Saadhhasangath 

Sio Sang N Keeaa 

Bahu Jonee Dhukh 

Paavai ||

He does not join the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

and he suffers in 

terrible pain through 

countless incarnations.

ਮਨੱੁਖ ਤਦੋਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਨਾਲ 

ਮੇਲ-ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, 
(ਆਖ਼ਰ) ਕਈ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

(ਭਟਕਦਾ) ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।

3125 77 isrjnhwru 
ivswirAw 
suAwmI iek 
inmK n lgo 
iDAwnu]

Sirajanehaar 

Visaariaa Suaamee 

Eik Nimakh N Lago 

Dhhiaan ||

He has forgotten the 

Creator, his Lord and 

Master, and he does 

not meditate on Him, 

even for an instant.

ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ) ਜਸਰਿਨਹਾਰ 

ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ 

ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾ 
ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਨਹੀਂ ਿੋੜਦਾ।

3126 77 khu nwnk pRwxI 
qIjY phrY ibKu 
sMcy AMDu 
AigAwnu]3]

Kahu Naanak 

Praanee Theejai 

Peharai Bikh 

Sanchae Andhh 

Agiaan ||3||

Says Nanak, in the 

third watch of the 

night, the blind and 

ignorant person 

gathers poison. ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਿੇ ਪਹਰ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਜਗਆਨ-ਹੀਨ ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਧਨ-

ਰੂਪ) ਜ਼ਹਰ (ਹੀ) ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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3127 77 cauQY phrY rYix 
kY vxjwirAw 
imqRw idnu nyVY 
AwieAw soie]

Chouthhai Peharai 

Rain Kai 

Vanajaariaa 

Mithraa Dhin 

Naerrai Aaeiaa 

Soe ||

In the fourth watch of 

the night, O my 

merchant friend, that 

day is drawing near.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਰ ਉਹ 

ਜਦਨ ਨੇੜੇ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਿਦੋਂ 
ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

3128 77 gurmuiK nwmu 
smwil qUM  
vxjwirAw imqRw  
qyrw drgh bylI 
hoie]

Guramukh Naam 

Samaal Thoon 

Vanajaariaa 

Mithraa Thaeraa 

Dharageh Baelee 

Hoe ||

As Gurmukh, 

remember the Naam, 

O my merchant friend. 

It shall be your Friend 

in the Court of the 

Lord.

ਹੇ ਵਣਿਹਾਰੇ ਜਮਤਿ! ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ, ਨਾਮ 

ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ।

3129 77 gurmuiK nwmu 
smwil prwxI  
AMqy hoie sKweI]

Guramukh Naam 

Samaal Paraanee 

Anthae Hoe 

Sakhaaee ||

As Gurmukh, 

remember the Naam, 

O mortal; in the end, it 

shall be your only 

companion.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ, 

ਨਾਮ ਹੀ ਅਖ਼ੀਰ ਸਮੇ ਸਾਥੀ 
ਬਣਦਾ ਹੈ।

3130 78 iehu mohu mwieAw  
qyrY sMig n cwlY  
JUTI pRIiq 
lgweI]

Eihu Mohu 

Maaeiaa Thaerai 

Sang N Chaalai 

Jhoothee Preeth 

Lagaaee ||

This emotional 

attachment to Maya 

shall not go with you; 

it is false to fall in love 

with it.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹ (ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੈਂ) ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ  ਇਸ 

ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
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3131 78 sglI rYix  
gudrI AMiDAwrI  
syiv siqguru  
cwnxu hoie]

gudrI: polw bolo Sagalee Rain 

Gudharee 

Andhhiaaree Saev 

Sathigur Chaanan 

Hoe ||

The entire night of 

your life has passed 

away in darkness; but 

by serving the True 

Guru, the Divine Light 

shall dawn within.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ ਬੀਤਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ (ਤਾਜਕ ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਏ।

3132 78 khu nwnk pRwxI 
cauQY phrY idnu 
nyVY AwieAw 
soie]4]

Kahu Naanak 

Praanee 

Chouthhai Peharai 

Dhin Naerrai 

Aaeiaa Soe ||4||

Says Nanak, O mortal, 

in the fourth watch of 

the night, that day is 

drawing near! ||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਾਣੀ! 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ 

ਪਹਰ ਉਹ ਜਦਨ ਨੇੜੇ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਿਦੋਂ ਇਥੋਂ ਕੂਚ 

ਕਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੪॥{77-78}

3133 78 iliKAw AwieAw 
goivMd kw  
vxjwirAw imqRw  
auiT cly kmwxw 
swiQ]

Likhiaa Aaeiaa 

Govindh Kaa 

Vanajaariaa 

Mithraa Outh 

Chalae Kamaanaa 

Saathh ||

Receiving the 

summons from the 

Lord of the Universe, 

O my merchant friend, 

you must arise and 

depart with the 

actions you have 

committed.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ-ਜਮਤਿ! ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ (ਮੌਤ ਦਾ) 
ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ (ਪਰਵਾਨਾ) 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਇੱਥੇ) ਕਮਾਏ 

ਹੋਏ (ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੇ) ਨਾਲ 

ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
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3134 78 iek rqI iblm 
n dyvnI  
vxjwirAw imqRw  
EnI qkVy pwey 
hwQ]

r`qI Eik Rathee Bilam N 

Dhaevanee 

Vanajaariaa 

Mithraa Ounee 

Thakarrae Paaeae 

Haathh ||

You are not allowed a 

moment's delay, O my 

merchant friend; the 

Messenger of Death 

seizes you with firm 

hands.

ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਿਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ 

ਹੱਥ ਪਾਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਹੇ 

ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ! ਉਹ ਰਤਾ ਭਰ 

ਸਮੇ ਦੀ ਜਢੱਲ-ਮਠ ਦੀ 
ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ।

3135 78 iliKAw AwieAw  
pkiV clwieAw  
mnmuK sdw 
duhyly]

Likhiaa Aaeiaa 

Pakarr Chalaaeiaa 

Manamukh 

Sadhaa Dhuhaelae 

||

Receiving the 

summons, people are 

seized and dispatched. 

The self-willed 

manmukhs are 

miserable forever.

ਿਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਵਲੋਂ (ਮੌਤ ਦਾ) 
ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਿਮ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਿੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਜਿਰ) ਸਦਾ ਦੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

3136 78 ijnI pUrw 
siqguru syivAw  
sy drgh sdw 
suhyly]

Jinee Pooraa 

Sathigur Saeviaa 

Sae Dharageh 

Sadhaa Suhaelae 

||

But those who serve 

the Perfect True Guru 

are forever happy in 

the Court of the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲਈ ਰੱਜਖਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਸਦਾ ਸੌਖੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

3137 78 krm DrqI 
srIru jug AMqir  
jo bovY so Kwiq]

j`ug Karam 

Dhharathee 

Sareer Jug Anthar 

Jo Bovai So Khaath 

||

The body is the field of 

karma in this age; 

whatever you plant, 

you shall harvest.

(ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਜਮਤਿ!) ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕਮਾਣ ਲਈ 

ਧਰਤੀ (ਸਮਾਨ) ਹੈ, (ਜਿਸ 

ਜਵਚ) ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ (ਕੋਈ) 

ਬੀਿਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
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3138 78 khu nwnk Bgq 
sohih drvwry  
mnmuK sdw 
Bvwiq]5]1]4]

sohih Kahu Naanak 

Bhagath Sohehi 

Dharavaarae 

Manamukh 

Sadhaa Bhavaath 

||5||1||4||

Says Nanak, the 

devotees look 

beautiful in the Court 

of the Lord; the self-

willed manmukhs 

wander forever in 

reincarnation. 

||5||1||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ , ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੫॥੧॥੪॥
3139 78 isrIrwgu mhlw 

4 Gru 2 CMq

Sireeraag Mehalaa 

4 Ghar 2 Shhantha

Siree Raag, Fourth 

Mehl, Second House, 

Chhant:

3140 78 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

3141 78 muMD ieAwxI 
pyeIAVY ikau 
kir hir drsnu 
ipKY]

Mundhh Eiaanee 

Paeeearrai Kio Kar 

Har Dharasan 

Pikhai ||

How can the ignorant 

soul-bride obtain the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan, while 

she is in this world of 

her father's home?

ਿ ੇਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪੇਕੇ ਘਰ 

ਜਵਚ (ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਚ) ਅੂੰਞਾਣ ਹੀ ਜਟਕੀ ਰਹੇ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਜਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? (ਦਰਸਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ)।

3142 78 hir hir ApnI 
ikrpw kry  
gurmuiK swhurVY 
kMm isKY]

is`KY Har Har Apanee 

Kirapaa Karae 

Guramukh 

Saahurarrai Kanm 

Sikhai ||

When the Lord 

Himself grants His 

Grace, the Gurmukh 

learns the duties of 

her Husband's 

Celestial Home.

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ (ਕਰਨੇ) 

ਜਸੱਖਦੀ ਹੈ।
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3143 78 swhurVY kMm isKY 
gurmuiK hir hir 
sdw iDAwey]

Saahurarrai Kanm 

Sikhai Guramukh 

Har Har Sadhaa 

Dhhiaaeae ||

The Gurmukh learns 

the duties of her 

Husband's Celestial 

Home; she meditates 

forever on the Lord, 

Har, Har.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਉਹ ਕੂੰਮ ਜਸੱਖਦੀ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਅੱਪੜ ਸਕੇ (ਉਹ ਕੂੰਮ ਇਹ 

ਹਨ ਜਕ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੀ 
ਹੈ।

3144 78 shIAw ivic 
iPrY suhylI hir 
drgh bwh 
lufwey]

bWh Seheeaa Vich Firai 

Suhaelee Har 

Dharageh Baah 

Luddaaeae ||

She walks happily 

among her 

companions, and in 

the Lord's Court, she 

swings her arms 

joyfully.

ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਵਚ (ਸਤ-ਸੂੰਗੀਆਂ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਸੌਖੀ ਤੁਰੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ (ਸੌਖਾ 
ਿੀਵਨ ਜਬਤਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੂੰਚਦੀ ਹੈ।

3145 78 lyKw Drmrwie 
kI bwkI jip 
hir hir nwmu  
ikrKY]

(ikrKY) k`ty[ (ikrKY) 
imlvW

Laekhaa Dhharam 

Raae Kee Baakee 

Jap Har Har Naam 

Kirakhai ||

Her account is cleared 

by the Righteous 

Judge of Dharma, 

when she chants the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਪ ਕੇ 

ਧਰਮਰਾਿ ਦਾ ਲੇਖਾ, 
ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੀ ਬਾਕੀ, 
ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

3146 78 muMD ieAwxI 
pyeIAVY gurmuiK 
hir drsnu 
idKY]1]

idKY: polw bolo Mundhh Eiaanee 

Paeeearrai 

Guramukh Har 

Dharasan Dhikhai 

||1||

The ignorant soul-

bride becomes 

Gurmukh, and gains 

the Blessed Vision of 

the Lord's Darshan, 

while she is still in her 

father's house. ||1||

ਭੋਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪੇਕੇ ਘਰ 

ਜਵਚ (ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਚ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ-ਪਤੀ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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3147 78 vIAwhu hoAw myry 
bwbulw gurmuKy 
hir pwieAw]

Veeaahu Hoaa 

Maerae Baabulaa 

Guramukhae Har 

Paaeiaa ||

My marriage has been 

performed, O my 

father. As Gurmukh, I 

have found the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ! (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨਾਲ) ਮੇਰਾ ਜਵਆਹ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ।

3148 78 AigAwnu AMDyrw 
kitAw gur 
igAwnu pRcMfu 
blwieAw]

Agiaan 

Andhhaeraa 

Kattiaa Gur Giaan 

Prachandd 

Balaaeiaa ||

The darkness of 

ignorance has been 

dispelled. The Guru 

has revealed the 

blazing light of 

spiritual wisdom.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ 

ਜਗਆਨ (-ਰੂਪ ਸੂਰਿ ਇਤਨਾ) 
ਤੇਜ਼ ਿਗ-ਮਗ ਕਰ ਉਜਠਆ ਹੈ 

ਜਕ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦਾ 
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

3149 78 bilAw gur 
igAwnu AMDyrw 
ibnisAw hir 
rqnu pdwrQu 
lwDw]

Baliaa Gur Giaan 

Andhhaeraa 

Binasiaa Har 

Rathan 

Padhaarathh 

Laadhhaa ||

This spiritual wisdom 

given by the Guru 

shines forth, and the 

darkness has been 

dispelled. I have found 

the Priceless Jewel of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆਨ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਚਮਕ ਜਪਆ ਹੈ 

(ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ (ਉਸ ਚਾਨਣੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (-ਰੂਪ) 

ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਲੱਭ ਜਪਆ ਹੈ।

3150 78 haumY rogu gieAw  
duKu lwQw Awpu 
AwpY gurmiq 
KwDw]

g-ieAw Houmai Rog 

Gaeiaa Dhukh 

Laathhaa Aap 

Aapai Guramath 

Khaadhhaa ||

The sickness of my ego 

has been dispelled, 

and my pain is over 

and done. Through the 

Guru's Teachings, my 

identity has consumed 

my identical identity.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਮੇਰਾ 
ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੁਖ ਮੱੁਕ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਆਪੇ ਦੇ ਜਗਆਨ ਨਾਲ 

ਮੇਰਾ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ।
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3151 78 Akwl mUriq vru 
pwieAw 
AibnwsI nw kdy 
mrY n jwieAw]

Akaal Moorath Var 

Paaeiaa Abinaasee 

Naa Kadhae Marai 

N Jaaeiaa ||

I have obtained my 

Husband Lord, the 

Akaal Moorat, the 

Undying Form. He is 

Imperishable; He shall 

never die, and He shall 

never ever leave.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਉਹ ਖਸਮ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਕਾਲ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਿੋ ਨਾਸ-

ਰਜਹਤ ਹੈ, ਿੋ ਨਾਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ 
ਹੈ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ।

3152 78 vIAwhu hoAw myry 
bwbolw gurmuKy 
hir pwieAw]2]

Veeaahu Hoaa 

Maerae Baabolaa 

Guramukhae Har 

Paaeiaa ||2||

My marriage has been 

performed, O my 

father. As Gurmukh, I 

have found the Lord. 

||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਮੇਰਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ-ਪਤੀ 
ਨਾਲ) ਜਵਆਹ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਜਗਆ 

ਹੈ ॥੨॥

3153 78 hir siq sqy myry 
bwbulw hir jn 
imil jM\ suhMdI]

s`iq[ s`qy[ Har Sath Sathae 

Maerae Baabulaa 

Har Jan Mil Jannj 

Suhandhee ||

The Lord is the Truest 

of the True, O my 

father. Meeting with 

the humble servants 

of the Lord, the 

marriage procession 

looks beautiful.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਕਰਾਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ 

ਿਨ ਜਮਲ ਕੇ (ਮਾਨੋ) ਸੋਹਣੀ 
ਿੂੰਞ ਬਣਦੇ ਹਨ।
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3154 78 pyvkVY hir jip 
suhylI ivic 
swhurVY KrI 
sohMdI]

Paevakarrai Har 

Jap Suhaelee Vich 

Saahurarrai 

Kharee Sohandhee 

||

She who chants the 

Lord's Name is happy 

in this world of her 

father's home, and in 

the next world of her 

Husband Lord, she 

shall be very beautiful.

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਇਹਨਾਂ 
ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਵਚ (ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ 

ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਭੀ ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।

3155 78 swhurVY ivic 
KrI sohMdI ijin 
pyvkVY nwmu 
smwilAw]

Saahurarrai Vich 

Kharee Sohandhee 

Jin Paevakarrai 

Naam Samaaliaa ||

In her Husband Lord's 

Celestial Home, she 

shall be most 

beautiful, if she has 

remembered the 

Naam in this world.

(ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਾਣੋ ਜਕ) ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਜ਼ਰੂਰ) 

ਸੋਭਾ ਖੱਟਦੀ ਹੈ।
3156 78 sBu sPilE 

jnmu iqnw dw 
gurmuiK ijnw mnu 
ijix pwsw 
FwilAw]

(ijix) ij`qx rUp[ 
p`wsw[ F`wilAw[

Sabh Safaliou 

Janam Thinaa 

Dhaa Guramukh 

Jinaa Man Jin 

Paasaa Dtaaliaa ||

Fruitful are the lives of 

those who, as 

Gurmukh, have 

conquered their 

minds-they have won 

the game of life.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ (ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਜਲਆ ਕੇ) ਚੌਪੜ-ਰੂਪ 

ਇਹ ਿੀਵਨ-ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ।

3157 78 hir sMq jnw  
imil kwrju 
soihAw vru 
pwieAw purKu 
AnMdI]

Har Santh Janaa 

Mil Kaaraj Sohiaa 

Var Paaeiaa 

Purakh Anandhee 

||

Joining with the 

humble Saints of the 

Lord, my actions bring 

prosperity, and I have 

obtained the Lord of 

Bliss as my Husband.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਤੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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3158 78 hir siq siq 
myry bwbolw hir 
jn imil jM\ 
suohMdI]3]

Har Sath Sath 

Maerae Baabolaa 

Har Jan Mil Jannj 

Suohandhee ||3||

The Lord is the Truest 

of the True, O my 

father. Joining with 

the humble servants 

of the Lord, the 

marriage party has 

been embellished. 

||3||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਕਰਾਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ 

ਿਨ ਜਮਲ ਕੇ (ਮਾਨੋ) ਸੋਹਣੀ 
ਿੂੰਞ ਬਣਦੇ ਹਨ ॥੩॥

3159 78 hir pRBu myry 
bwbulw hir dyvhu 
dwnu mY dwjo]

(bwbulw) hy prmpUjnIk 
ipqw jI! d`wjo

Har Prabh Maerae 

Baabulaa Har 

Dhaevahu Dhaan 

Mai Dhaajo ||

O my father, give me 

the Name of the Lord 

God as my wedding 

gift and dowry.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ! (ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਦਾਿ 

ਮੂੰਗਦੀ ਹਾਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਹ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹੀ 
ਦਾਿ ਦੇਹ।

3160 79 hir kpVo hir 
soBw dyvhu ijqu 
svrY myrw kwjo]

Har Kaparro Har 

Sobhaa Dhaevahu 

Jith Savarai 

Maeraa Kaajo ||

Give me the Lord as 

my wedding gown, 

and the Lord as my 

glory, to accomplish 

my works.

ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਦਾਿ 

ਦੇ) ਕੱਪੜੇ ਦੇਹ, ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ (ਦਾਿ ਦੇ ਗਜਹਣੇ 
ਆਜਦਕ) ਧਨ ਦੇਹ, ਇਸੇ ਦਾਿ 

ਨਾਲ ਮੇਰਾ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ) 

ਜਵਆਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪਏ।
3161 79 hir hir BgqI 

kwju suhylw guir 
siqguir dwnu 
idvwieAw]

Har Har 

Bhagathee Kaaj 

Suhaelaa Gur 

Sathigur Dhaan 

Dhivaaeiaa ||

Through devotional 

worship to the Lord, 

this ceremony is made 

blissful and beautiful; 

the Guru, the True 

Guru, has given this 

gift.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਹੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਜਵਆਹ 

ਦਾ ਉੱਦਮ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਮੁਜਟਆਰ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਨ 

(ਇਹ ਦਾਿ) ਜਦਵਾਇਆ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 731 Published: March 06/ 2014



3162 79 KMif vrBMif hir 
soBw hoeI iehu 
dwnu n rlY 
rlwieAw]

Khandd 

Varabhandd Har 

Sobhaa Hoee Eihu 

Dhaan N Ralai 

Ralaaeiaa ||

Across the continents, 

and throughout the 

Universe, the Lord's 

Glory is pervading. 

This gift is not 

diminished by being 

diffused among all.

ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਿ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੀ ਸੋਭਾ (ਉਸ ਦੇ) ਦੇਸ ਜਵਚ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਦਾਿ ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਨਾਲ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਿ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ।

3163 79 hoir mnmuK dwju 
ij riK idKwlih  
su kUVu AhMkwru 
kcu pwjo]

AhM-kwru[ p`wjo[ Hor Manamukh 

Dhaaj J Rakh 

Dhikhaalehi S 

Koorr Ahankaar 

Kach Paajo ||

Any other dowry, 

which the self-willed 

manmukhs offer for 

show, is only false 

egotism and a 

worthless display.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਿ 

ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਖਾਲਦੇ ਹਨ 

(ਜਵਖਾਲਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ) ਉਹ ਝੂਠਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ (ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) 
ਹੈ ਉਹ ਕੱਚ (ਸਮਾਨ) ਹੈ, ਉਹ 

(ਜਨਰਾ) ਜਵਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ।

3164 79 hir pRB myry 
bwbulw hir dyvhu 
dwnu mY dwjo]4]

Har Prabh Maerae 

Baabulaa Har 

Dhaevahu Dhaan 

Mai Dhaajo ||4||

O my father, please 

give me the Name of 

the Lord God as my 

wedding gift and 

dowry. ||4||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ! ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰੀ-ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਹ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹੀ ਦਾਿ ਦੇਹ ॥੪॥
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3165 79 hir rwm rwm  
myry bwbolw ipr 
imil Dn vyl 
vDMdI]

bwbolw: hoVw bolo[ Har Raam Raam 

Maerae Baabolaa 

Pir Mil Dhhan Vael 

Vadhhandhee ||

The Lord, Raam, 

Raam, is All-pervading, 

O my father. Meeting 

her Husband Lord, the 

soul-bride blossoms 

forth like the 

flourishing vine.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ! ਹਰੀ-ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਰਾਮ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਪੀੜਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

3166 79 hir jugh jugo  
jug jugh jugo  
sd pIVI gurU  
clMdI]

pIV@Ij`ugh j`ugo, j`ug 
j`ugh j`ugo

Har Jugeh Jugo Jug 

Jugeh Jugo Sadh 

Peerree Guroo 

Chalandhee ||

In age after age, 

through all the ages, 

forever and ever, 

those who belong to 

the Guru's Family shall 

prosper and increase.

ਅਨੇਕਾਂ ਿੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਪੀੜਹੀ 
ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

3167 79 juig juig pIVI 
clY siqgur kI  
ijnI gurmuiK 
nwmu iDAwieAw]

Jug Jug Peerree 

Chalai Sathigur 

Kee Jinee 

Guramukh Naam 

Dhhiaaeiaa ||

Age after age, the 

Family of the True 

Guru shall increase. As 

Gurmukh, they 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਪੀੜਹੀ (ਨਾਦੀ ਸੂੰਤਾਨ) ਚੱਲ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ (ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਪੀੜਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਦੀ 
ਸੂੰਤਾਨ ਹਨ)।

3168 79 hir purKu n kb 
hI ibnsY jwvY  
inq dyvY cVY 
svwieAw]

Har Purakh N Kab 

Hee Binasai Jaavai 

Nith Dhaevai 

Charrai Savaaeiaa 

||

The Almighty Lord 

never dies or goes 

away. Whatever He 

gives, keeps on 

increasing.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਿੋ 
ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਿ ੋ

ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਹ 

ਸਦਾ ਦਾਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਦਾਤ ਸਦਾ ਵਧਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।
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3169 79 nwnk sMq sMq 
hir eyko jip 
hir hir nwmu  
sohMdI]

Naanak Santh 

Santh Har Eaeko 

Jap Har Har Naam 

Sohandhee ||

O Nanak, the One Lord 

is the Saint of Saints. 

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, the 

soul-bride is bountiful 

and beautiful.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਗਤ ਿਨ ਤੇ 

ਭਗਤਾਂ ਦਾ (ਜਪਆਰਾ) ਪਿਭੂ 
ਇਕ-ਰੂਪ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

3170 79 hir rwm rwm 
myry bwbulw ipr 
imil Dn vyl 
vDMdI]5]1]

Har Raam Raam 

Maerae Baabulaa 

Pir Mil Dhhan Vael 

Vadhhandhee 

||5||1||

The Lord, Raam, 

Raam, is All-pervading, 

O my father. Meeting 

her Husband Lord, the 

soul-bride blossoms 

forth like the 

flourishing vine. 

||5||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ! ਹਰੀ-ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਰਾਮ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲਕੇ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਪੀੜਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ 

ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੫॥੧॥

3171 79 isrIrwgu mhlw 
5 CMq

Sireeraag Mehalaa 

5 Shhantha

Siree Raag, Fifth Mehl, 

Chhant:

3172 79 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

3173 79 mn ipAwirAw 
jIau imqRw goibMd 
nwmu smwly]

Man Piaariaa Jeeo 

Mithraa Gobindh 

Naam Samaalae ||

O dear beloved mind, 

my friend, reflect 

upon the Name of the 

Lord of the Universe.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹੇ 

(ਮੇਰੇ) ਜਮਤਿ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਾਂਭ 

ਕੇ ਰੱਖ।
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3174 79 mn ipAwirAw 
jI imqRw hir 
inbhY qyrY nwly]

Man Piaariaa Jee 

Mithraa Har 

Nibehai Thaerai 

Naalae ||

O dear beloved mind, 

my friend, the Lord 

shall always be with 

you.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹੇ ਜਮਤਿ ਮਨ! 

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਸਦਾ) ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੇਗਾ।

3175 79 sMig shweI hir 
nwmu iDAweI  
ibrQw koie n 
jwey]

Sang Sehaaee Har 

Naam Dhhiaaee 

Birathhaa Koe N 

Jaaeae ||

The Name of the Lord 

shall be with you as 

your Helper and 

Support. Meditate on 

Him-no one who does 

so shall ever return 

empty-handed.

(ਹੇ ਮਨ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ, (ਇਹੀ ਤੇਰੇ) ਨਾਲ 

(ਰਹੇਗਾ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ) ਸਾਥੀ 
(ਰਹੇਗਾ। ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ (-ਹੱਥ) 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

3176 79 mn icMdy syeI 
Pl pwvih  
crxkml icqu 
lwey]

Man Chindhae 

Saeee Fal Paavehi 

Charan Kamal 

Chith Laaeae ||

You shall obtain the 

fruits of your mind's 

desires, by focusing 

your consciousness on 

the Lord's Lotus Feet.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ, 

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਂਾ।

3177 79 jil Qil pUir 
rihAw bnvwrI  
Git Git ndir 
inhwly]

Jal Thhal Poor 

Rehiaa 

Banavaaree Ghatt 

Ghatt Nadhar 

Nihaalae ||

He is totally pervading 

the water and the 

land; He is the Lord of 

the World-forest. 

Behold Him in 

exaltation in each and 

every heart.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਿਗਤ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਿਲ ਜਵਚ ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਜਵਆਪਕ 

ਹੋ ਕੇ ਜਮਹਰ ਦੀ) ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

(ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
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3178 79 nwnku isK dyie 
mn pRIqm  
swDsMig BRmu 
jwly]1]

is`K Naanak Sikh 

Dhaee Man 

Preetham 

Saadhhasang 

Bhram Jaalae 

||1||

Nanak gives this 

advice: O beloved 

mind, in the Company 

of the Holy, burn away 

your doubts. ||1||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੂੰ ) 
ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ-ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਟਕਣਾ 
ਨਾਸ ਕਰ ॥੧॥

3179 79 mn ipAwirAw 
jI imqRw hir 
ibnu JUTu pswry]

Man Piaariaa Jee 

Mithraa Har Bin 

Jhooth Pasaarae ||

O dear beloved mind, 

my friend, without the 

Lord, all outward show 

is false.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਮਤਿ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸਾਥ 

ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਪਸਾਰਾ ਸਦਾ 
ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

3180 79 mn ipAwirAw 
jIau imqRw ibKu 
swgru sMswry]

Man Piaariaa Jeeo 

Mithraa Bikh 

Saagar Sansaarae 

||

O dear beloved mind, 

my friend, the world is 

an ocean of poison.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ 

(ਇਕ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਹੈ ਿ)ੋ ਜ਼ਹਰ 

(ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ।

3181 79 crxkml kir 
boihQu krqy  
shsw dUKu n 
ibAwpY]

Charan Kamal Kar 

Bohithh Karathae 

Sehasaa Dhookh N 

Biaapai ||

Let the Lord's Lotus 

Feet be your Boat, so 

that pain and 

skepticism shall not 

touch you.

(ਹੇ ਮਨ!) ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਹਾਜ਼ ਬਣਾ (ਇਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਕੋਈ ਸਹਮ 

ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ।

3182 79 guru pUrw BytY 
vfBwgI AwT 
phr pRBu jwpY]

Gur Pooraa 

Bhaettai 

Vaddabhaagee 

Aath Pehar Prabh 

Jaapai ||

Meeting with the 

Perfect Guru, by great 

good fortune, 

meditate on God 

twenty-four hours a 

day.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ) ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।
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3183 79 Awid jugwdI 
syvk suAwmI  
Bgqw nwmu 
ADwry]

j`ugwdI Aadh Jugaadhee 

Saevak Suaamee 

Bhagathaa Naam 

Adhhaarae ||

From the very 

beginning, and 

throughout the ages, 

He is the Lord and 

Master of His servants. 

His Name is the 

Support of His 

devotees.

ਆਜਦ ਤੋਂ ਹੀ, ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਆਜਦ ਤੋਂ 
ਹੀ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ) 
ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ (ਚਜਲਆ ਆ 

ਜਰਹਾ) ਹੈ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਸਦਾ ਹੀ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

3184 79 nwnku isK dyie 
mn pRIqm ibnu 
hir JUT 
pswry]2]

is`K[ dy-ie[ Naanak Sikh 

Dhaee Man 

Preetham Bin Har 

Jhooth Pasaarae 

||2||

Nanak gives this 

advice: O beloved 

mind, without the 

Lord, all outward show 

is false. ||2||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੂੰ ) 
ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ-ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰੇ ਤੋੜ ਸਾਥ 

ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ॥੨॥

3185 79 mn ipAwirAw 
jIau imqRw hir 
ldy Kyp svlI]

l`dy[ (sv`lI) ssqI[ Man Piaariaa Jeeo 

Mithraa Har 

Ladhae Khaep 

Savalee ||

O dear beloved mind, 

my friend, load the 

profitable cargo of the 

Lord's Name.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹੇ ਜਮਤਿ! 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ 
ਜਵਹਾਝ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਫ਼ਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

3186 79 mn ipAwirAw 
jIau imqRw hir 
dru inhclu mlI]

m`lI Man Piaariaa Jeeo 

Mithraa Har Dhar 

Nihachal Malee ||

O dear beloved mind, 

my friend, enter 

through the eternal 

Door of the Lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹੇ ਜਮਤਿ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੱਲੀ 
ਰੱਖ, ਇਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।
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3187 79 hir dru syvy  
AlK AByvy  
inhclu Awsxu 
pwieAw]

A-lK: polw bolo Har Dhar Saevae 

Alakh Abhaevae 

Nihachal Aasan 

Paaeiaa ||

One who serves at the 

Door of the 

Imperceptible and 

Unfathomable Lord, 

obtains this eternal 

position.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰ ਮੱਲਦਾ ਹੈ ਿ ੋਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ 

ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਐਸਾ 
(ਆਤਮਕ) ਜਟਕਾਣਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਕਦੇ ਡੋਲਦਾ 
ਨਹੀਂ।

3188 79 qh jnm n mrxu  
n Awvx jwxw  
sMsw dUKu 
imtwieAw]

Theh Janam N 

Maran N Aavan 

Jaanaa Sansaa 

Dhookh 

Mittaaeiaa ||

There is no birth or 

death there, no 

coming or going; 

anguish and anxiety 

are ended.

ਉਸ ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣੇ 
ਪਹੁੂੰ ਜਚਆਂ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨੱੁਖ 

ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਸਹਮ ਤੇ 

ਦੱੁਖ ਜਮਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

3189 79 icqR gupq kw 
kwgdu PwirAw  
jmdUqw kCU n 
clI]

c`lI Chithr Gupath Kaa 

Kaagadh Faariaa 

Jamadhoothaa 

Kashhoo N Chalee 

||

The accounts of Chitr 

and Gupt, the 

recording scribes of 

the conscious and the 

subconscious are torn 

up, and the 

Messenger of Death 

cannot do anything.

(ਉਸ ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ 

ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ ਮਨੱੁਖ ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ 

ਥਾਪੇ ਹੋਏ) ਜਚਤਿ ਗੁਪਤ ਦਾ 
ਲੇਖਾ ਪਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕੋਈ 

ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਚਤਿ ਗੁਪਤ ਜਲਖ 

ਸਕਣ), ਿਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ 

ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

3190 79 nwnku isK dyie 
mn pRIqm hir 
ldy Kyp 
svlI]3]

(sv`lI) ssqI[ l`dy[ Naanak Sikh 

Dhaee Man 

Preetham Har 

Ladhae Khaep 

Savalee ||3||

Nanak gives this 

advice: O beloved 

mind, load the 

profitable cargo of the 

Lord's Name. ||3||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! 

ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੌਦਾ ਜਵਹਾਝ, ਇਹੀ ਸੌਦਾ ਨਫ਼ੇ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 738 Published: March 06/ 2014



3191 79 mn ipAwirAw 
jIau imqRw kir 
sMqw sMig invwso]

Man Piaariaa Jeeo 

Mithraa Kar 

Santhaa Sang 

Nivaaso ||

O dear beloved mind, 

my friend, abide in the 

Society of the Saints.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹੇ ਜਮਤਿ ਮਨ! 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਬਹਣ-ਖਲੋਣ ਬਣਾ।

3192 79 mn ipAwirAw 
jIau imqRw hir 
nwmu jpq 
prgwso]

Man Piaariaa Jeeo 

Mithraa Har Naam 

Japath Paragaaso 

||

O dear beloved mind, 

my friend, chanting 

the Lord's Name, the 

Divine Light shines 

within.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹੇ ਜਮਤਿ ਮਨ! 

(ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

3193 79 ismir suAwmI  
suKhgwmI ieC 
sglI puMnIAw]

(puMnIAw) pUrI[ suKh-
gwmI[ puMnIAw: kMny 
ibMdI nw lwau

Simar Suaamee 

Sukheh Gaamee 

Eishh Sagalee 

Punneeaa ||

Remember your Lord 

and Master, who is 

easily obtained, and all 

desires shall be 

fulfilled.

ਸੁਖ ਅਪੜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।

3194 80 purby kmwey  
sRIrMg pwey hir 
imly icrI 
ivCuMinAw]

Purabae 

Kamaaeae 

Sreerang Paaeae 

Har Milae Chiree 

Vishhunniaa ||

By my past actions, I 

have found the Lord, 

the Greatest Lover. 

Separated from Him 

for so long, I am 

united with Him again.

ਪਜਹਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਕੀਤੀ ਨੇਕ 

ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਚਰ ਦਾ ਜਵੱਛੁਜੜਆ ਲੱਛਮੀ-
ਪਤੀ ਪਿਭੂ (ਜਿਰ) ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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3195 80 AMqir bwhir 
srbiq rivAw  
min aupijAw 
ibsuAwso]

bw-hir:h mukqw, r 
ishwrI lw ky [sr-b`iq

Anthar Baahar 

Sarabath Raviaa 

Man Oupajiaa 

Bisuaaso ||

Inside and out, He is 

pervading 

everywhere. Faith in 

Him has welled up 

within my mind.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ) ਮਨ ਜਵਚ ਇਹ 

ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ 

ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

3196 80 nwnku isK dyie 
mn pRIqm kir 
sMqw sMig 
invwso]4]

Naanak Sikh 

Dhaee Man 

Preetham Kar 

Santhaa Sang 

Nivaaso ||4||

Nanak gives this 

advice: O beloved 

mind, let the Society 

of the Saints be your 

dwelling. ||4||

ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਮਨ! ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੂੰ ) 
ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਕਰ 

॥੪॥

3197 80 mn ipAwirAw 
jIau imqRw hir 
pRym Bgiq mnu 
lInw]

Man Piaariaa Jeeo 

Mithraa Har 

Praem Bhagath 

Man Leenaa ||

O dear beloved mind, 

my friend, let your 

mind remain absorbed 

in loving devotion to 

the Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹੇ 

(ਮੇਰੇ) ਜਮਤਿ ਮਨ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ) ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿੇਮਾ-
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

3198 80 mn ipAwirAw 
jIau imqRw hir 
jl imil jIvy 
mInw]

Man Piaariaa Jeeo 

Mithraa Har Jal 

Mil Jeevae 

Meenaa ||

O dear beloved mind, 

my friend, the fish of 

the mind lives only 

when it is immersed in 

the Water of the Lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਜਮਤਿ ਮਨ! ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

(ਇਉਂ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ) ਮੱਛੀ 
ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਿੀਊਂਦੀ ਹੈ।
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3199 80 hir pI AwGwny  
AMimRq bwny sRb 
suKw mn vuTy]

(v`uTy) vsy Har Pee 

Aaghaanae 

Anmrith Baanae 

Srab Sukhaa Man 

Vuthae ||

Drinking in the Lord's 

Ambrosial Bani, the 

mind is satisfied, and 

all pleasures come to 

abide within.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ ਦਾ 
ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ (-ਰੂਪ) ਪਾਣੀ ਪੀ 
ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਿੇਹ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ,

3200 80 sRIDr pwey mMgl 
gwey ieC puMnI  
siqgur quTy]

qu`Ty Sreedhhar Paaeae 

Mangal Gaaeae 

Eishh Punnee 

Sathigur Thuthae 

||

Attaining the Lord of 

Excellence, I sing the 

Songs of Joy. The True 

Guru, becoming 

merciful, has fulfilled 

my desires.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਲੱਛਮੀ-ਪਤੀ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਮੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
3201 80 liV lIny lwey  

nau iniD pwey  
nwau srbsu 
Twkuir dInw]

srbsu: polw bolo imlvW Larr Leenae 

Laaeae No Nidhh 

Paaeae Naao 

Sarabas Thaakur 

Dheenaa ||

He has attached me to 

the hem of His robe, 

and I have obtained 

the nine treasures. My 

Lord and Master has 

bestowed His Name, 

which is everything to 

me.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ 

ਲਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਪਾਸੋਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਮਾਨੋ) ਨੌਂ  ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਮਲ 

ਗਏ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ਿ ੋ(ਮਾਨੋ, ਿਗਤ ਦਾ) ਸਾਰਾ 
ਹੀ ਧਨ ਹੈ।
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3202 80 nwnk isK sMq 
smJweI hir pRym 
Bgiq mnu 
lInw]5]1]2]

is`K Naanak Sikh Santh 

Samajhaaee Har 

Praem Bhagath 

Man Leenaa 

||5||1||2||

Nanak instructs the 

Saints to teach, that 

the mind is imbued 

with loving devotion 

to the Lord. 

||5||1||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਜਸੱਜਖਆ ਸਮਝਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿੇਮਾ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੧॥੨॥
3203 80 isrIrwg ky CMq 

mhlw 5

Sireeraag Kae 

Shhanth Mehalaa 5

Chhants Of Siree Raag, 

Fifth Mehl:

3204 80 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

3205 80 fKxw] f`Kxw Ddakhanaa || Dakhanaa:

3206 80 hT mJwhU mw 
iprI psy ikau  
dIdwr]

hT:polw bolo[ (hT) 
irdw[ (mJwhU) iv`c[ 
(p`sy) pRwpq hox[ mw: 
ibMdI n lwau[

Hath Majhaahoo 

Maa Piree Pasae 

Kio Dheedhaar ||

My Beloved Husband 

Lord is deep within my 

heart. How can I see 

Him?

ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ (ਮੇਰੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਸ ਦਾ) ਦੀਦਾਰ ਜਕਵੇਂ ਹੋਵੇ?

3207 80 sMq srxweI 
lBxy nwnk pRwx 
ADwr]1]

l`Bxy Santh Saranaaee 

Labhanae Naanak 

Praan Adhhaar 

||1||

In the Sanctuary of the 

Saints, O Nanak, the 

Support of the breath 

of life is found. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਪਿਭੂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

3208 80 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ:
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3209 80 crnkml isau 
pRIiq rIiq sMqn 
min Awvey jIau]

Aw-vey Charan Kamal Sio 

Preeth Reeth 

Santhan Man 

Aaveae Jeeo ||

To love the Lotus Feet 

of the Lord-this way of 

life has come into the 

minds of His Saints.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਹੀ) ਵੱਸਦੀ ਹੈ।

3210 80 duqIAw Bwau 
ibprIiq AnIiq  
dwsw nh Bwvey 
jIau]

Bw-vey Dhutheeaa Bhaao 

Bipareeth Aneeth 

Dhaasaa Neh 

Bhaaveae Jeeo ||

The love of duality, 

this evil practice, this 

bad habit, is not liked 

by the Lord's slaves.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਣਾ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਉਲਟੀ ਰੀਜਤ ਿਾਪਦੀ ਹੈ, 

ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

3211 80 dwsw nh Bwvey  
ibnu drswvey  
iek iKnu DIrju 
ikau krY]

drsw-vey Dhaasaa Neh 

Bhaaveae Bin 

Dharasaaveae Eik 

Khin Dhheeraj Kio 

Karai ||

It is not pleasing to the 

Lord's slaves; without 

the Blessed Vision of 

the Lord's Darshan, 

how can they find 

peace, even for a 

moment?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਤ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਭੀ 
ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

3212 80 nwm ibhUnw qnu 
mnu hInw jl 
ibnu mCulI ijau 
mrY]

Naam Bihoonaa 

Than Man Heenaa 

Jal Bin Mashhulee 

Jio Marai ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

the body and mind are 

empty; like fish out of 

water, they die.

ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਦਾਸ ਦਾ ਤਨ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਲੱਸਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਆ ਗਈ 

ਿਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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3213 80 imlu myry ipAwry  
pRwn ADwry gux 
swDsMig imil 
gwvey]

gw-vey Mil Maerae 

Piaarae Praan 

Adhhaarae Gun 

Saadhhasang Mil 

Gaaveae ||

Please meet with me, 

O my Beloved-You are 

the Support of my 

breath of life. Joining 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, I 

sing Your Glorious 

Praises.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਦਾਸ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ, ਤਾ ਜਕ 

ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੇ।

3214 80 nwnk ky suAwmI  
Dwir AnugRhu  
min qin AMik 
smwvey]1]

(A-nu`gRhu) ikrpw[ 
smw-vey

Naanak Kae 

Suaamee Dhhaar 

Anugrahu Man 

Than Ank 

Samaaveae ||1||

O Lord and Master of 

Nanak, please grant 

Your Grace, and 

permeate my body, 

mind and being. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! 
ਜਮਹਰ ਕਰ, ਤਾ ਜਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਜਵਚ (ਹੀ) 
ਸਮਾਇਆ ਰਹੇ ॥੧॥

3215 80 fKxw] Ddakhanaa || Dakhanaa:

3216 80 sohMdVo hB Twie  
koie n idsY 
fUjVo]

h`B[ idsY: polw bolo Sohandharro Habh 

Thaae Koe N 

Dhisai Ddoojarro 

||

He is Beautiful in all 

places; I do not see 

any other at all.

(ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ 

(ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ) ਸੋਭ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ।

3217 80 Kul@Vy kpwt  
nwnk siqgur 
Bytqy]1]

Ku`l@Vy Khulharrae 

Kapaatt Naanak 

Sathigur 

Bhaettathae ||1||

Meeting with the True 

Guru, O Nanak, the 

doors are opened 

wide. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਦੇ ਬੂੰਦ ਹੋਏ) ਕਵਾੜ 

ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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3218 80 CMqu] Shhanth || Chhant:

3219 80 qyry bcn AnUp 
Apwr sMqn 
AwDwr bwxI 
bIcwrIAY jIau]

Thaerae Bachan 

Anoop Apaar 

Santhan Aadhhaar 

Baanee 

Beechaareeai Jeeo 

||

Your Word is 

Incomparable and 

Infinite. I contemplate 

the Word of Your Bani, 

the Support of the 

Saints.

ਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! 
ਹੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ! (ਸੂੰਤਾਂ 
ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) 

ਬਚਨ ਜਵਚਾਰੇ ਹਨ, (ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚਾਰੀ ਹੈ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਹੈ।)
3220 80 ismrq sws 

igrws pUrn 
ibsuAws ikau  
mnhu ibswrIAY 
jIau]

ibsu-Aws Simarath Saas 

Giraas Pooran 

Bisuaas Kio 

Manahu 

Bisaareeai Jeeo ||

I remember Him in 

meditation with every 

breath and morsel of 

food, with perfect 

faith. How could I 

forget Him from my 

mind?

ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ) 

ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਕਦੇ ਭੀ ਮਨ ਤੋਂ 
ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

3221 80 ikau mnhu 
byswrIAY inmK 
nhI twrIAY  
guxvMq pRwn 
hmwry]

Kio Manahu 

Baesaareeai 

Nimakh Nehee 

Ttaareeai 

Gunavanth Praan 

Hamaarae ||

How could I forget 

Him from my mind, 

even for an instant? 

He is the Most 

Worthy; He is my very 

life!

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ-ਿਾਨ ਪਿਭੂ! (ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਕਦੇ ਭੀ ਮਨ ਤੋਂ 
ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਖ ਦੇ 

ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ 

ਭੀ (ਮਨ ਤੋਂ) ਪਰੇ ਹਟਾਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦਾ।
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3222 80 mn bWCq Pl 
dyq hY suAwmI  
jIA kI ibrQw 
swry]

Man Baanshhath 

Fal Dhaeth Hai 

Suaamee Jeea Kee 

Birathhaa Saarae 

||

My Lord and Master is 

the Giver of the fruits 

of the mind's desires. 

He knows all the 

useless vanities and 

pains of the soul.

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਮਨ-

ਇੱਜਛਤ ਿਲ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਸਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

3223 80 AnwQ ky nwQy  
sRb kY swQy jip  
jUAY jnmu n 
hwrIAY]

Anaathh Kae 

Naathhae Srab Kai 

Saathhae Jap Jooai 

Janam N Haareeai 

||

Meditating on the 

Patron of lost souls, 

the Companion of all, 

your life shall not be 

lost in the gamble.

ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਿਪ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ (ਜਕਸੇ ਿੁਆਰੀਏ 

ਵਾਂਗ) ਿੂਏ (ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਜਵਚ 

ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ 

ਿਾਂਦਾ।
3224 80 nwnk kI bynMqI 

pRB pih ikRpw 
kir Bvjlu 
qwrIAY]2]

Naanak Kee 

Baenanthee Prabh 

Pehi Kirapaa Kar 

Bhavajal Thaareeai 

||2||

Nanak offers this 

prayer to God: Please 

shower me with Your 

Mercy, and carry me 

across the terrifying 

world-ocean. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਜਕਰਪਾ ਕਰ (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਦੇਹ ਤੇ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ॥੨॥

3225 80 fKxw] Ddakhanaa || Dakhanaa:

3226 80 DUVI mjnu swD Ky  
sweI QIey 
ikRpwl]

(sWeIN) mwlk[ m`jnu[ Dhhoorree Majan 

Saadhh Khae 

Saaee Thheeeae 

Kirapaal ||

People bathe in the 

dust of the feet of the 

Saints, when the Lord 

becomes merciful.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ ਉੱਤੇ) 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ 

ਧੂੜ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਕਰਨਾ 
ਨਸੀਬ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।
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3227 80 lDy hBy QokVy  
nwnk hir Dnu 
mwlu]1]

(h`By) swry[ (Qo~kVy) 
pdwrQ[ l`Dy[

Ladhhae Habhae 

Thhokarrae 

Naanak Har Dhhan 

Maal ||1||

I have obtained all 

things, O Nanak; the 

Lord is my Wealth and 

Property. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮਾਨੋ) 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

3228 80 CMqu] Shhanth || Chhant:

3229 80 suMdr suAwmI 
Dwm Bgqh 
ibsRwm Awsw 
lig jIvqy jIau]

Sundhar Suaamee 

Dhhaam 

Bhagatheh 

Bisraam Aasaa Lag 

Jeevathae Jeeo ||

My Lord and Master's 

Home is beautiful. It is 

the resting place of His 

devotees, who live in 

hopes of attaining it.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਭਗਤ ਿਨਾਂ (ਦੇ ਮਨ) ਵਾਸਤੇ 

ਜਨਵਾਸ-ਅਸਥਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਭਗਤ ਿਨ ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਦੀ ਹੀ) ਆਸ਼ਾ 
ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਉੱਚਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

3230 80 min qny glqwn  
ismrq pRB nwm  
hir AMimRqu 
pIvqy jIau]

gl-qwn: polw bolo Man Thanae 

Galathaan 

Simarath Prabh 

Naam Har Anmrith 

Peevathae Jeeo ||

Their minds and 

bodies are absorbed in 

meditation on the 

Name of God; they 

drink in the Lord's 

Ambrosial Nectar.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ-

ਜਸਮਰ ਕੇ (ਭਗਤ ਿਨ ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣ)ੇ ਸਰੀਰ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਿਲ ਸਦਾ ਪੀਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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3231 81 AMimRqu hir 
pIvqy sdw iQru 
QIvqy ibKY bnu 
PIkw jwinAw]

Anmrith Har 

Peevathae Sadhaa 

Thhir Thheevathae 

Bikhai Ban Feekaa 

Jaaniaa ||

They drink in the 

Lord's Ambrosial 

Nectar, and become 

eternally stable. They 

know that the water 

of corruption is insipid 

and tasteless.

ਭਗਤ-ਿਨ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਸਦਾ 
ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਸਦਾ ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ। (ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ 

ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਬੇ-ਸੁਆਦ ਿਾਣ 

ਜਲਆ ਹੈ।
3232 81 Bey ikrpwl 

gopwl pRB myry  
swDsMgiq iniD 
mwinAw]

Bheae Kirapaal 

Gopaal Prabh 

Maerae 

Saadhhasangath 

Nidhh Maaniaa ||

When my God, the 

Lord of the Universe 

became merciful, I 

came to look upon the 

Saadh Sangat as the 

treasure.

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਿਭੂ 
ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਪਰਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
3233 81 srbso sUK AwnMd 

Gn ipAwry hir 
rqnu mn AMqir 
sIvqy]

srbso: polw bolo imlvW Sarabaso Sookh 

Aanandh Ghan 

Piaarae Har 

Rathan Man 

Anthar Seevathae 

||

All pleasures and 

supreme ecstasy, O 

my Beloved, come to 

those who sew the 

Jewel of the Lord into 

their minds.

ਭਗਤ ਿਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿੋਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ, (ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਧਨ ਹੈ, (ਨਾਮ ਜਵਚੋਂ ਹੀ) ਉਹ 

ਅਨੇਕਾਂ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

3234 81 ieku iqlu nhI 
ivsrY pRwn 
AwDwrw jip jip 
nwnk jIvqy]3]

Eik Thil Nehee 

Visarai Praan 

Aadhhaaraa Jap 

Jap Naanak 

Jeevathae ||3||

They do not forget, 

even for an instant, 

the Support of the 

breath of life. They 

live by constantly 

meditating on Him, O 

Nanak. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਰਤਾ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਭੁੱ ਲਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

3235 81 fKxw] Ddakhanaa || Dakhanaa:
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3236 81 jo qau kIny 
Awpxy iqnw kUM 
imilEih]

Jo Tho Keenae 

Aapanae Thinaa 

Koon Miliouhi ||

O Lord, You meet and 

merge with those 

whom you have made 

Your Own.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡ-

ਭਾਗੀਆਂ) ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ (ਸੇਵਕ) 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ।

3237 81 Awpy hI Awip 
moihEhu jsu 
nwnk Awip 
suixEih]1]

moih-Ehu Aapae Hee Aap 

Mohiouhu Jas 

Naanak Aap 

Suniouhi ||1||

You Yourself are 

entranced, O Nanak, 

hearing Your Own 

Praises. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣਾ) ਿਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੇ (ਸੁਣ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਮਸਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

3238 81 CMqu] T-gaurI: polw bolo[ 
imlvW[

Shhanth || Chhant:

3239 81 pRym TgaurI 
pwie rIJwie  
goibMd mnu 
moihAw jIau]

Praem Thagouree 

Paae Reejhaae 

Gobindh Man 

Mohiaa Jeeo ||

Administering the 

intoxicating drug of 

love, I have won over 

the Lord of the 

Universe; I have 

fascinated His Mind.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੇ) ਪਿੇਮ 

ਦੀ ਠਗ-ਬੂਟੀ ਖਵਾ ਕੇ (ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

3240 81 sMqn kY prswid  
AgwiD kMTy lig  
soihAw jIau]

Santhan Kai 

Parasaadh 

Agaadhh Kanthae 

Lag Sohiaa Jeeo ||

By the Grace of the 

Saints, I am held in the 

loving embrace of the 

Unfathomable Lord, 

and I am entranced.

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਕੋਈ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਅਥਾਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ 

ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
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3241 81 hir kMiT lig 
soihAw doK siB 
joihAw Bgiq 
lK´x kir vis 
Bey]

lK´x: l`iKAx K pYr 
A`Dw XeIAw hY[ ijs 
A`Kr hyTW A`Dw XeIAw 
hovy, aus nMU ishwrI, 
aus dy s`jy pwsy AYVw 
lwau, aus A`Kr nMU 
ijhVI lg hovy auh AYVy 
nMU lwauxI jI[ v`is[

Har Kanth Lag 

Sohiaa Dhokh 

Sabh Johiaa 

Bhagath Lakhyan 

Kar Vas Bheae ||

Held in the Lord's 

loving embrace, I look 

beautiful, and all my 

pains have been 

dispelled. By the 

loving worship of His 

devotees, the Lord has 

come under their 

power.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਗਲ 

ਲੱਗ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਿਭੂ 
ਿੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

3242 81 min srb suK 
vuTy goivd quTy  
jnm mrxw siB 
imit gey]

vu`Ty[ qu`Ty[ Man Sarab Sukh 

Vuthae Govidh 

Thuthae Janam 

Maranaa Sabh 

Mitt Geae ||

All pleasures have 

come to dwell in the 

mind; the Lord of the 

Universe is pleased 

and appeased. Birth 

and death have been 

totally eliminated.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ 

ਗੇੜ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

3243 81 sKI mMglo 
gwieAw ieC 
pujwieAw bhuiV  
n mwieAw 
hoihAw]

Sakhee Mangalo 

Gaaeiaa Eishh 

Pujaaeiaa Bahurr 

N Maaeiaa Hohiaa 

||

O my companions, 

sing the Songs of Joy. 

My desires have been 

fulfilled, and I shall 

never again be 

trapped or shaken by 

Maya.

ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ 

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਦੇ ਿੁਰਨੇ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ), 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੱਕੇ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
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3244 81 kru gih lIny  
nwnk pRB 
ipAwry sMswru 
swgru nhI 
poihAw]4]

Kar Gehi Leenae 

Naanak Prabh 

Piaarae Sansaar 

Saagar Nehee 

Pohiaa ||4||

Taking hold of my 

hand, O Nanak, my 

Beloved God will not 

let me be swallowed 

up by the world-

ocean. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਿੜ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ 
॥੪॥

3245 81 fKxw] sWeIN Ddakhanaa || Dakhanaa:

3246 81 sweI nwmu Amolu  
kIm n koeI 
jwxdo]

Saaee Naam Amol 

Keem N Koee 

Jaanadho ||

The Master's Name is 

Priceless; no one 

knows its value.

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੱੁਲ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ 
ਦੱਸ ਸਕਦਾ।

3247 81 ijnw Bwg mQwih  
sy nwnk hir rMgu 
mwxdo]1]

Jinaa Bhaag 

Mathhaahi Sae 

Naanak Har Rang 

Maanadho ||1||

Those who have good 

destiny recorded upon 

their foreheads, O 

Nanak, enjoy the Love 

of the Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ (ਿਾਗਣ), ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ॥੧॥

3248 81 CMqu] Shhanth || Chhant:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 751 Published: March 06/ 2014



3249 81 khqy pivqR suxqy 
siB DMnu ilKqˆØI  
kulu qwirAw 
jIau]

khqy pivqR. suxqy siB 
DMnu; ilKqˆØI. kulu 
qwirAw jIau]

Kehathae Pavithr 

Sunathae Sabh 

Dhhann 

Likhathanaee Kul 

Thaariaa Jeeo ||

Those who chant are 

sanctified. All those 

who listen are blessed, 

and those who write 

save their ancestors.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸੁਅੱਛ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ) ਜਲਖਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ) ਖ਼ਾਨਦਾਨ 

ਨੂੂੰ  (ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

3250 81 ijn kau swDUsMgu  
nwm hir rMgu  
iqnI bRhmu 
bIcwirAw jIau]

Jin Ko Saadhhoo 

Sang Naam Har 

Rang Thinee 

Breham 

Beechaariaa Jeeo 

||

Those who join the 

Saadh Sangat are 

imbued with the 

Lord's Love; they 

reflect and meditate 

on God.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ (-

ਜਸਮਰਨ) ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

3251 81 bRhmu bIcwirAw  
jnmu svwirAw  
pUrn ikrpw pRiB 
krI]

Breham 

Beechaariaa 

Janam Savaariaa 

Pooran Kirapaa 

Prabh Karee ||

Contemplating God, 

their lives are 

reformed and 

redeemed; God has 

showered His Perfect 

Mercy upon them.

ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਪੂਰਨ 

ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਤੇ 

ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ 
ਜਲਆ।
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3252 81 kru gih lIny  
hir jso dIny  
join nw DwvY nh 
mrI]

Kar Gehi Leenae 

Har Jaso Dheenae 

Jon Naa Dhhaavai 

Neh Maree ||

Taking them by the 

hand, the Lord has 

blessed them with His 

Praises. They no 

longer have to wander 

in reincarnation, and 

they never have to die.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ (ਵਡਭਾਗੀ 
ਮਨੱੁਖ) ਦਾ ਹੱਥ ਿੜ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਦੀ ਦਾਜਤ) ਜਦੱਤੀ, 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਿਰ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਦੌਜੜਆ ਜਿਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

3253 81 siqgur dieAwl 
ikrpwl Bytq 
hry kwmu kRoDu loBu 
mwirAw]

d-ieAwl Sathigur Dhaeiaal 

Kirapaal Bhaettath 

Harae Kaam 

Krodhh Lobh 

Maariaa ||

Through the Kind and 

Compassionate True 

Guru, I have met the 

Lord; I have 

conquered sexual 

desire, anger and 

greed.

ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਜਕਰਪਾ ਦੇ 

ਘਰ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਕੇ (ਤੇ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ 

ਕਿੋਧ ਲੋਭ (ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਿੁਲਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
3254 81 kQnu n jwie  

AkQu suAwmI  
sdkY jwie nwnku 
vwirAw]5]1]3
]

A-kQu: polw bolo Kathhan N Jaae 

Akathh Suaamee 

Sadhakai Jaae 

Naanak Vaariaa 

||5||1||3||

Our Indescribable Lord 

and Master cannot be 

described. Nanak is 

devoted, forever a 

sacrifice to Him. 

||5||1||3||

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਅਕੱਥ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ 
ਰੂਪ) ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੧॥੩॥

3255 81 isrIrwgu mhlw 
4 vxjwrw

Sireeraag Mehalaa 

4 Vanajaaraa

Siree Raag, Fourth 

Mehl, Vanajaaraa ~ 

The Merchant:
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3256 81 <> siqnwmu 
gur pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. By Guru's 

Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
3257 81 hir hir auqmu 

nwmu hY ijin 
isirAw sBu koie 
jIau]

Har Har Outham 

Naam Hai Jin 

Siriaa Sabh Koe 

Jeeo ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is Excellent 

and Sublime. He 

created everyone.

ਜਿਸ ਹਰੀ ਨੇ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ।

3258 81 hir jIA sBy 
pRiqpwldw Git 
Git rmeIAw 
soie]

r-meIAw Har Jeea Sabhae 

Prathipaaladhaa 

Ghatt Ghatt 

Rameeaa Soe ||

The Lord cherishes all 

beings. He permeates 

each and every heart.

ਉਹ ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 

ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

3259 81 so hir sdw 
iDAweIAY iqsu 
ibnu Avru n 
koie]

So Har Sadhaa 

Dhhiaaeeai This 

Bin Avar N Koe ||

Meditate forever on 

that Lord. Without 

Him, there is no other 

at all.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਸਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿੀਵ ਦਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ (ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

3260 81 jo moih mwieAw 
icqu lwiedy sy 
Coif cly duKu 
roie]

Jo Mohi Maaeiaa 

Chith Laaeidhae 

Sae Shhodd 

Chalae Dhukh Roe 

||

Those who focus their 

consciousness on 

emotional attachment 

to Maya must leave; 

they depart crying out 

in despair.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ (ਆਪਣਾ) ਜਚੱਤ ਲਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਮੌਤ ਆਉਣ 

ਤੇ) ਕੀਰਨੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ (ਸਭ 

ਕੁਝ) ਛੱਡ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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3261 81 jn nwnk nwmu 
iDAwieAw hir 
AMiq sKweI 
hoie]1]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa Har 

Anth Sakhaaee 

Hoe ||1||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord, his only 

Companion in the end. 

||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ) ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ, ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

3262 81 mY hir ibnu  
Avru n koie]

Mai Har Bin Avar 

N Koe ||

I have none other than 

You, O Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

(ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ।
3263 81 hir gur srxweI 

pweIAY  
vxjwirAw imqRw  
vfBwig prwpiq 
hoie]1]rhwau]

v`fBwig Har Gur Saranaaee 

Paaeeai 

Vanajaariaa 

Mithraa 

Vaddabhaag 

Paraapath Hoe 

||1|| Rehaao ||

In the Guru's 

Sanctuary, the Lord is 

found, O my merchant 

friend; by great good 

fortune, He is 

obtained. 

||1||Pause||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਜਮਤਿ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਉ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਹਰੀ (ਦਾ ਨਾਮ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

3264 82 sMq jnw ivxu 
BweIAw hir 
iknY n pwieAw 
nwau]

Santh Janaa Vin 

Bhaaeeaa Har 

Kinai N Paaeiaa 

Naao ||

Without the humble 

Saints, O Siblings of 

Destiny, no one has 

obtained the Lord's 

Name.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ (ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਕਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ (ਕਦੇ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
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3265 82 ivic haumY krm 
kmwvdy ijau 
vysuAw puqu  
innwau]

(innwau) ipqw dy nwm 
rihq [ pu`qu

Vich Houmai 

Karam 

Kamaavadhae Jio 

Vaesuaa Puth 

Ninaao ||

Those who do their 

deeds in ego are like 

the prostitute's son, 

who has no name.

(ਜਕਉਂਜਕ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਿੇਹੜੇ ਭੀ ਜਮਥੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹ) ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੀ 
ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਜਨਖਸਮੇ ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ) ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਵੇਸੁਆ ਦਾ 
ਪੱੁਤਰ (ਆਪਣੇ ਜਪਤਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।

3266 82 ipqw jwiq qw 
hoeIAY guru quTw 
kry pswau]

Pithaa Jaath Thaa 

Hoeeai Gur 

Thuthaa Karae 

Pasaao ||

The father's status is 

obtained only if the 

Guru is pleased and 

bestows His Favor.

ਜਪਤਾ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਸੂੰ ਨ 

(ਹੋ ਕੇ ਿੀਵ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

3267 82 vfBwgI guru 
pwieAw hir 
Aih inis lgw 
Bwau]

Vaddabhaagee 

Gur Paaeiaa Har 

Ahinis Lagaa 

Bhaao ||

By great good fortune, 

the Guru is found; 

embrace love for the 

Lord, day and night.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, ਉਸ 

ਦਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

3268 82 jn nwnik bRhmu 
pCwixAw hir 
kIriq krm 
kmwau]2]

Jan Naanak 

Breham 

Pashhaaniaa Har 

Keerath Karam 

Kamaao ||2||

Servant Nanak has 

realized God; he sings 

the Lord's Praises 

through the actions he 

does. ||2||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 

॥੨॥
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3269 82 min hir hir  
lgw cwau]

l`gw Man Har Har 

Lagaa Chaao ||

In my mind there is 

such a deep yearning 

for the Lord, Har, Har.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

3270 82 guir pUrY nwmu 
idRVwieAw hir 
imilAw hir pRB 
nwau]1]rhwau]

Gur Poorai Naam 

Dhrirraaeiaa Har 

Miliaa Har Prabh 

Naao ||1|| 

Rehaao ||

The Perfect Guru has 

implanted the Naam 

within me; I have 

found the Lord 

through the Lord 

God's Name. 

||1||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਜਪਆ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

3271 82 jb lgu jobin 
swsu hY qb lgu 
nwmu iDAwie]

Jab Lag Joban Saas 

Hai Thab Lag 

Naam Dhhiaae ||

As long as there is 

youth and health, 

meditate on the Naam.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਤਕ ਿੁਆਨੀ 
ਜਵਚ ਸਾਹ (ਆ ਜਰਹਾ) ਹੈ, ਤਦ 

ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ (ਬੁਢੇਪੇ ਜਵਚ ਨਾਮ 

ਿਪਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਿਾਏਗਾ)।

3272 82 clidAw nwil 
hir clsI hir  
AMqy ley Cfwie]

Chaladhiaa Naal 

Har Chalasee Har 

Anthae Leae 

Shhaddaae ||

Along the way, the 

Lord shall go along 

with you, and in the 

end, He shall save you.

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜਨਭਾਹੀ 
ਚੱਲੇਗਾ, ਅੂੰਤ ਸਮੇ ਭੀ ਤੈਨੂੂੰ  
(ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲਏਗਾ।

3273 82 hau bilhwrI 
iqn kau ijn 
hir min vuTw 
Awie]

Ho Balihaaree Thin 

Ko Jin Har Man 

Vuthaa Aae ||

I am a sacrifice to 

those, within whose 

minds the Lord has 

come to dwell.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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3274 82 ijnI hir hir 
nwmu n cyiqE sy 
AMiq gey 
pCuqwie]

Jinee Har Har 

Naam N 

Chaethiou Sae 

Anth Geae 

Pashhuthaae ||

Those who have not 

remembered the 

Name of the Lord, Har, 

Har, shall leave with 

regret in the end.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹ 

ਆਖ਼ਰ ਨੂੂੰ  (ਇਥੋਂ) ਪਛਤਾਂਦੇ ਹੀ 
ਚਲੇ ਗਏ।

3275 82 Duir msqik hir 
pRiB iliKAw jn 
nwnk nwmu 
iDAwie]3]

Dhhur Masathak 

Har Prabh Likhiaa 

Jan Naanak Naam 

Dhhiaae ||3||

Those who have such 

pre-ordained destiny 

written upon their 

foreheads, O servant 

Nanak, meditate on 

the Naam. ||3||

(ਪਰ ਇਹ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ 
ਗੱਲ ਨਹੀਂ) ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! 

ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਲੇਖ) ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

3276 82 mn hir hir 
pRIiq lgwie]

Man Har Har 

Preeth Lagaae ||

O my mind, embrace 

love for the Lord, Har, 

Har.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਹਰੀ (ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ) ਜਵਚ ਪਿੀਤ ਿੋੜ।

3277 82 vfBwgI guru 
pwieAw gur 
sbdI pwir 
lGwie]1]rhwau
]

Vaddabhaagee 

Gur Paaeiaa Gur 

Sabadhee Paar 

Laghaae ||1|| 

Rehaao ||

By great good fortune, 

the Guru is found; 

through the Word of 

the Guru's Shabad, we 

are carried across to 

the other side. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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3278 82 hir Awpy Awpu 
aupwiedw hir 
Awpy dyvY lyie]

Har Aapae Aap 

Oupaaeidhaa Har 

Aapae Dhaevai 

Laee ||

The Lord Himself 

creates, He Himself 

gives and takes away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵਚ) 

ਪਿਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਸਰੀਰ) ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਵਾਪਸ) ਲੈ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
3279 82 hir Awpy Brim 

Bulwiedw hir 
Awpy hI miq 
dyie]

Har Aapae Bharam 

Bhulaaeidhaa Har 

Aapae Hee Math 

Dhaee ||

The Lord Himself leads 

us astray in doubt; the 

Lord Himself imparts 

understanding.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

(ਪਾ ਕੇ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਅਕਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

3280 82 gurmuKw min 
prgwsu hY sy 
ivrly kyeI kyie]

Guramukhaa Man 

Paragaas Hai Sae 

Viralae Kaeee 

Kaee ||

The minds of the 

Gurmukhs are 

illuminated and 

enlightened; they are 

so very rare.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
3281 82 hau bilhwrI 

iqn kau ijn 
hir pwieAw 
gurmqy]

gurm`qy Ho Balihaaree Thin 

Ko Jin Har Paaeiaa 

Guramathae ||

I am a sacrifice to 

those who find the 

Lord, through the 

Guru's Teachings.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ) ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।
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3282 82 jn nwnik kmlu 
prgwisAw min 
hir hir vuTVw 
hy]4]

vu`TVw Jan Naanak Kamal 

Paragaasiaa Man 

Har Har Vutharraa 

Hae ||4||

Servant Nanak's heart-

lotus has blossomed 

forth, and the Lord, 

Har, Har, has come to 

dwell in the mind. 

||4||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਭੀ) ਜਹਰਦਾ-
ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ ਜਪਆ ਹੈ, ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਜਸਆ 

ਹੈ ॥੪॥

3283 82 min hir hir 
jpnu kry]

Man Har Har 

Japan Karae ||

O mind, chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਜਿੂੰ ਦੇ! ਮਨ ਜਵਚ 

ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿਾਪ ਕਰ।

3284 82 hir gur srxweI  
Bij pau ijMdU  
sB iklivK duK 
prhry]1]rhwau]

B`ij Har Gur Saranaaee 

Bhaj Po Jindhoo 

Sabh Kilavikh 

Dhukh Pareharae 

||1|| Rehaao ||

Hurry to the Sanctuary 

of the Lord, the Guru, 

O my soul; all your sins 

shall be taken away. 

||1||Pause||

ਦੌੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਿਾ ਪਉ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਿਾ 
ਪਉ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

3285 82 Git Git 
rmeIAw min 
vsY ikau pweIAY  
ikqu Biq]

r-meIAw[ Biq: polw 
bolo[ (Biq) iks qr@W

Ghatt Ghatt 

Rameeaa Man 

Vasai Kio Paaeeai 

Kith Bhath ||

The All-pervading Lord 

dwells within each and 

every person's heart-

how can He be 

obtained?

ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ, ਹਰੇਕ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ) ਜਕਵੇਂ 
ਲੱਭ?ੇ ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਮ ਜਮਲੇ?
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3286 82 guru pUrw siqguru 
BytIAY hir Awie 
vsY min iciq]

Gur Pooraa 

Sathigur 

Bhaetteeai Har 

Aae Vasai Man 

Chith ||

By meeting the Perfect 

Guru, the True Guru, 

the Lord comes to 

dwell within the 

conscious mind.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪਏ, ਿ ੋਪੂਰਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ) ਆ ਕੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

3287 82 mY Dr nwmu 
ADwru hY hir 
nwmY qy giq miq]

giq: polw bolo[ m`iq Mai Dhhar Naam 

Adhhaar Hai Har 

Naamai Thae Gath 

Math ||

The Naam is my 

Support and 

Sustenance. From the 

Lord's Name, I obtain 

salvation and 

understanding.

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਲ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ।

3288 82 mY hir hir nwmu 
ivswhu hY hir 
nwmy hI jiq 
piq]

jiq, piq: poly bolo Mai Har Har Naam 

Visaahu Hai Har 

Naamae Hee Jath 

Path ||

My faith is in the 

Name of the Lord, Har, 

Har. The Lord's Name 

is my status and honor.

ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨਾ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਉੱਚੀ 
ਿਾਜਤ ਹੈ, ਤੇ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ।
3289 82 jn nwnk nwmu 

iDAwieAw rMig 
rqVw hir rMig 
riq]5]

r`qVw[ r`iq Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa Rang 

Ratharraa Har 

Rang Rath ||5||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord; He is dyed in 

the deep crimson 

color of the Lord's 

Love. ||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੫॥

3290 82 hir iDAwvhu  
hir pRBu siq]

Har Dhhiaavahu 

Har Prabh Sath ||

Meditate on the Lord, 

the True Lord God.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ।
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3291 82 gur bcnI hir 
pRBu jwixAw sB 
hir pRBu qy  
auqpiq]1]rhwau
]

auqpiq: polw bolo Gur Bachanee Har 

Prabh Jaaniaa 

Sabh Har Prabh 

Thae Outhapath 

||1|| Rehaao ||

Through the Guru's 

Word, you shall come 

to know the Lord God. 

From the Lord God, 

everything was 

created. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਹਰੀ-
ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

3292 82 ijn kau pUrib 
iliKAw sy Awie 
imly gur pwis]

Jin Ko Poorab 

Likhiaa Sae Aae 

Milae Gur Paas ||

Those who have such 

pre-ordained destiny, 

come to the Guru and 

meet Him.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਹਲੇ ਿਨਮ 

(ਜਵਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਲੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ (ਲੇਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪੂਰਬਲੇ 

ਚੂੰ ਗੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ), 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲ 

ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

3293 82 syvk Bwie 
vxjwirAw imqRw  
guru hir hir 
nwmu pRgwis]

Saevak Bhaae 

Vanajaariaa 

Mithraa Gur Har 

Har Naam Pragaas 

||

They love to serve, O 

my merchant friend, 

and through the Guru, 

they are illuminated 

by the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹੇ ਜਮਤਿ! ਸੇਵਕ-ਭਾਵ 

ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਗੁਰੂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਰਗਟ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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3294 82 Dnu Dnu vxju 
vwpwrIAw ijn 
vKru lidAVw  
hir rwis]

v`Kru[ l`idAVw Dhhan Dhhan 

Vanaj 

Vaapaareeaa Jin 

Vakhar Ladhiarraa 

Har Raas ||

Blessed, blessed is the 

trade of those traders 

who have loaded the 

merchandise of the 

Wealth of the Lord.

(ਿੀਵ-ਵਣਿਾਜਰਆਂ ਦਾ ਇਹ) 

ਵਣਿ ਵਜਡਆਉਣ-ਿੋਗ ਹੈ, 

ਉਹ ਿੀਵ-ਵਣਿਾਰੇ ਭੀ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ 
ਲੱਜਦਆ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ।

3295 82 gurmuKw dir muK 
aujly sy Awie 
imly hir pwis]

Guramukhaa Dhar 

Mukh Oujalae Sae 

Aae Milae Har 

Paas ||

The faces of the 

Gurmukhs are radiant 

in the Court of the 

Lord; they come to the 

Lord and merge with 

Him.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਆ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।

3296 82 jn nwnk guru 
iqn pwieAw  
ijnw Awip quTw 
guxqwis]6]

Jan Naanak Gur 

Thin Paaeiaa Jinaa 

Aap Thuthaa 

Gunathaas ||6||

O servant Nanak, they 

alone find the Guru, 

with whom the Lord, 

the Treasure of 

Excellence, is pleased. 

||6||

(ਪਰ) ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ 

(ਭੀ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੬॥

3297 82 hir iDAwvhu  
swis igrwis]

Har Dhhiaavahu 

Saas Giraas ||

Meditate on the Lord, 

with every breath and 

morsel of food.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ 

ਰਹੋ।
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3298 82 min pRIiq lgI 
iqnw gurmuKw  
hir nwmu ijnw 
rhrwis]1]rhwau
]1]

Man Preeth Lagee 

Thinaa 

Guramukhaa Har 

Naam Jinaa 

Reharaas ||1|| 

Rehaao ||1||

The Gurmukhs 

embrace the Love of 

the Lord in their 

minds; they are 

continually occupied 

with the Lord's Name. 

||1||Pause||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਰਾਹ ਦੀ 
ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦੀ 
ਪਿੀਜਤ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

3299 83 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

3300 83 isrIrwg kI vwr 
mhlw 4 slokw 
nwil]

Sireeraag Kee Vaar 

Mehalaa 4 Salokaa 

Naal ||

Vaar Of Siree Raag, 

Fourth Mehl, With 

Shaloks:

ਰਾਗ ਜਸਰੀਰਾਗ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਵਾਰ' 

ਜਿਸ ਜਵੱਚ 'ਸਲੋਕ' ਵੀ ਹਨ।

3301 83 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3302 83 rwgw ivic 
sRIrwgu hY jy sic 
Dry ipAwru]

Raagaa Vich 

Sreeraag Hai Jae 

Sach Dhharae 

Piaar ||

Among the ragas, 

Siree Raag is the best, 

if it inspires you to 

enshrine love for the 

True Lord.

(ਸਭ) ਰਾਗਾਂ ਜਵਚੋਂ ਸਿੀ ਰਾਗ 

(ਤਦ ਹੀ ਸਿੇਸ਼ਟ) ਹੈ, ਿੇ (ਇਸ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿੀਵ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ (ਜਲਵ) 

ਿੋੜੇ।
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3303 83 sdw hir scu 
min vsY inhcl 
miq Apwru]

Sadhaa Har Sach 

Man Vasai 

Nihachal Math 

Apaar ||

The True Lord comes 

to abide forever in the 

mind, and your 

understanding 

becomes steady and 

unequalled.

ਹਰੀ ਸਦਾ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸੇ ਤੇ 

ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ (ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ) ਬੱੁਧੀ ਅਚੱਲ ਹੋ ਿਾਏ।

3304 83 rqnu Amolku 
pwieAw gur kw 
sbdu bIcwru]

Rathan Amolak 

Paaeiaa Gur Kaa 

Sabadh Beechaar 

||

The priceless jewel is 

obtained, by 

contemplating the 

Word of the Guru's 

Shabad.

(ਇਸ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਰੂਪੀ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

3305 83 ijhvw scI mnu 
scw scw srIr 
Akwru]

Jihavaa Sachee 

Man Sachaa 

Sachaa Sareer 

Akaar ||

The tongue becomes 

true, the mind 

becomes true, and the 

body becomes true as 

well.

ਿੀਭ ਸੱਚੀ, ਮਨ ਸੱਚਾ ਤੇ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਹੀ ਸਿਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

3306 83 nwnk scY 
siqguir syivAY  
sdw scu 
vwpwru]1]

Naanak Sachai 

Sathigur Saeviai 

Sadhaa Sach 

Vaapaar ||1||

O Nanak, forever true 

are the dealings of 

those who serve the 

True Guru. ||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਸੱਚਾ 
ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੇਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰੀਏ ॥੧॥

3307 83 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

3308 83 horu ibrhw sB 
Dwqu hY jb lgu  
swihb pRIiq n 
hoie]

Hor Birehaa Sabh 

Dhhaath Hai Jab 

Lag Saahib Preeth 

N Hoe ||

All other loves are 

transitory, as long as 

people do not love 

their Lord and Master.

ਿਦ ਤਾਈ ਂਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿੀਜਤ 

(ਉਤਪੂੰਨ) ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਹੋਰ 

ਜਪਆਰ ਸਭ ਮਾਇਆ (ਦਾ 
ਜਪਆਰ) ਹੈ।
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3309 83 iehu mnu mwieAw 
moihAw vyKxu 
sunxu n hoie]

Eihu Man Maaeiaa 

Mohiaa Vaekhan 

Sunan N Hoe ||

This mind is enticed by 

Maya-it cannot see or 

hear.

ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮੋਜਹਆ ਇਹ 

ਮਨ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

3310 83 sh dyKy ibnu  
pRIiq n aUpjY  
AMDw ikAw 
kryie]

Seh Dhaekhae Bin 

Preeth N Oopajai 

Andhhaa Kiaa 

Karaee ||

Without seeing her 

Husband Lord, love 

does not well up; what 

can the blind person 

do?

ਅੂੰਨਹ ਾ (ਮਨ) ਕਰੇ ਭੀ ਕੀਹ? 

(ਪਿਭੂ) ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਿੀਜਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

3311 83 nwnk ijin AKI 
lIqIAw soeI 
scw dyie]2]

A`KIN Naanak Jin Akhee 

Leetheeaa Soee 

Sachaa Dhaee 

||2||

O Nanak, the True One 

who takes away the 

eyes of spiritual 

wisdom-He alone can 

restore them. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਿਸਾ ਕੇ) ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਮੁੜ ਅੱਖਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

3312 83 pauVI] Pourree || Pauree:

3313 83 hir ieko krqw 
ieku ieko dIbwxu 
hir]

Har Eiko Karathaa 

Eik Eiko Dheebaan 

Har ||

The Lord alone is the 

One Creator; there is 

only the One Court of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਕੋ ਪਿਭੂ (ਸਭ ਦਾ) 
ਕਰਨਹਾਰ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈ।
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3314 83 hir ieksY dw hY 
Amru ieko hir 
iciq Dir]

Har Eikasai Dhaa 

Hai Amar Eiko Har 

Chith Dhhar ||

The One Lord's 

Command is the One 

and Only-enshrine the 

One Lord in your 

consciousness.

ਇਕੋ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ (ਵਰਤ 

ਜਰਹਾ ਹੈ), (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ।

3315 83 hir iqsu ibnu 
koeI nwih fru 
BRmu Bau dUir 
kir]

Har This Bin Koee 

Naahi Ddar Bhram 

Bho Dhoor Kar ||

Without that Lord, 

there is no other at all. 

Remove your fear, 

doubt and dread.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, (ਤਾਂ ਤੇ) ਹੋਰ ਦਾ 
ਡਰ ਤੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਹ।

3316 83 hir iqsY no 
swlwih ij quDu 
rKY bwhir Gir]

bw-hir: h mukqw, r 
ishwrI lw ky

Har Thisai No 

Saalaahi J Thudhh 

Rakhai Baahar 

Ghar ||

Praise that Lord who 

protects you, inside 

your home, and 

outside as well.

(ਹੇ ਿੀਵ!) ਉਸੇ ਹਰੀ ਦੀ 
ਉਸਤਜਤ ਕਰ ਿ ੋਤੇਰੀ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3317 83 hir ijs no hoie 
dieAwlu so hir 
jip Bau ibKmu 
qir]1]

Har Jis No Hoe 

Dhaeiaal So Har 

Jap Bho Bikham 

Thar ||1||

When that Lord 

becomes merciful, and 

one comes to chant 

the Lord's Name, one 

swims across the 

ocean of fear. ||1||

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦਆਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਕੇ ਔਖੇ (ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ) 

ਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

3318 83 slok mÚ 1] d`wqIN Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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3319 83 dwqI swihb 
sMdIAw ikAw 
clY iqsu nwil]

Dhaathee Saahib 

Sandheeaa Kiaa 

Chalai This Naal ||

The gifts belong to our 

Lord and Master; how 

can we compete with 

Him?

(ਸਾਰੀਆਂ) ਦਾਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਚੱਲ ਸਕਦਾ।

3320 83 iek jwgMdy nw 
lhMin ieknw 
suiqAw dyie 
auTwil]1]

Eik Jaagandhae 

Naa Lehann 

Eikanaa Suthiaa 

Dhaee Outhaal 

||1||

Some remain awake 

and aware, and do not 

receive these gifts, 

while others are 

awakened from their 

sleep to be blessed. 

||1||

ਕਈ ਿਾਗਦੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭੀਆਂ, ਤੇ ਇਕਨਾ ਸੱੁਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  
ਉਠਾ ਕੇ (ਦਾਤਾਂ) ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

3321 83 mÚ 1] (swidkW) isdk vwly 
gursyvkW[ (mlwiekW) 
rwm srUp siqgurW

Ma 1 || First Mehl:

3322 83 isdku sbUrI 
swidkw sbru 
qosw mlwiekW]

Sidhak Sabooree 

Saadhikaa Sabar 

Thosaa 

Malaaeikaan ||

Faith, contentment 

and tolerance are the 

food and provisions of 

the angels.

ਜਸਦਕੀਆਂ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇ 

ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸ 

ਸਬਰ (ਸੂੰ ਤੋਖ) ਦੀ ਰਾਜਸ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।

3323 83 dIdwru pUry 
pwiesw Qwau 
nwhI Kwiekw]2]

KwiekW[ mUrKW[ Dheedhaar Poorae 

Paaeisaa Thhaao 

Naahee Khaaeikaa 

||2||

They obtain the 

Perfect Vision of the 

Lord, while those who 

gossip find no place of 

rest. ||2||

(ਇਸ ਕਰਕੇ) ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਪਰ) 

ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਥਾਉਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ॥੨॥

3324 83 pauVI] Pourree || Pauree:
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3325 83 sB Awpy quDu 
aupwie kY Awip 
kwrY lweI]

Sabh Aapae 

Thudhh Oupaae 

Kai Aap Kaarai 

Laaee ||

You Yourself created 

all; You Yourself 

delegate the tasks.

(ਹੇ ਹਰੀ!) ਤੂੂੰ  ਆਜਪ ਹੀ ਸਾਰੀ 
(ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਰਚ ਕੇ ਆਜਪ ਹੀ 
ਕੂੰਮਾਂ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਲਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ,

3326 83 qUM Awpy vyiK 
ivgsdw AwpxI 
vifAweI]

ivgs-dw: polw bolo Thoon Aapae 

Vaekh Vigasadhaa 

Aapanee 

Vaddiaaee ||

You Yourself are 

pleased, beholding 

Your Own Glorious 

Greatness.

ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੇਖ ਕੇ 

ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਜਪ ਹੀ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

3327 83 hir quDhu bwhir  
ikCu nwhI qUM 
scw sWeI]

bw-hir: h mukqw, r 
ishwrI lw ky[sWeIN

Har Thudhhahu 

Baahar Kishh 

Naahee Thoon 

Sachaa Saaee ||

O Lord, there is 

nothing at all beyond 

You. You are the True 

Lord.

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਤੈਥੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

3328 83 qUM Awpy Awip 
vrqdw sBnI hI 
QweI]

QweIN Thoon Aapae Aap 

Varathadhaa 

Sabhanee Hee 

Thhaaee ||

You Yourself are 

contained in all places.

ਸਭ ਥਾਈ ਂਤੂੂੰ  ਆਜਪ ਹੀ ਜਵਆਪ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

3329 83 hir iqsY 
iDAwvhu sMq 
jnhu jo ley 
CfweI]2]

Har Thisai 

Dhhiaavahu Santh 

Janahu Jo Leae 

Shhaddaaee ||2||

Meditate on that Lord, 

O Saints; He shall 

rescue and save you. 

||2||

ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰੋ ਿੋ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

3330 83 slok mÚ 1] P`kV Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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3331 83 PkV jwqI PkVu 
nwau]

Fakarr Jaathee 

Fakarr Naao ||

Pride in social status is 

empty; pride in 

personal glory is 

useless.

ਿਾਜਤ (ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ) ਤੇ ਨਾਮ 

(ਵਡੱਪਣ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ) 

ਜਵਅਰਥ ਹਨ।

3332 83 sBnw jIAw  
iekw Cwau]

Sabhanaa Jeeaa 

Eikaa Shhaao ||

The One Lord gives 

shade to all beings.

(ਅਸਲ ਜਵਚ) ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਇਕੋ ਹੀ ਨੁਹਾਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਆਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਹੈ)।

3333 83 Awphu jy ko Blw 
khwey]

Aapahu Jae Ko 

Bhalaa Kehaaeae 

||

You may call yourself 

good;

(ਿਾਤੀ ਿਾਂ ਵਜਡਆਈ ਦੇ 

ਆਸਰੇ) ਿ ੇਕੋਈ ਿੀਵ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਅਖਵਾਏ (ਤਾਂ 
ਉਹ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਿਾਂਦਾ)।

3334 83 nwnk qw pru 
jwpY jw piq lyKY 
pwey]1]

Naanak Thaa Par 

Jaapai Jaa Path 

Laekhai Paaeae 

||1||

O Nanak, this will only 

be known when your 

honor is approved in 

God's Account. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵ) ਤਾਂ ਹੀ ਚੂੰਗਾ 
ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿ ੇਲੇਖੇ 

ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਲੇਖੇ ਵੇਲੇ) ਆਦਰ ਹਾਸਲ 

ਕਰੇ ॥੧॥
3335 83 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

3336 83 ijsu ipAwry isau 
nyhu iqsu AwgY 
mir clIAY]

Jis Piaarae Sio 

Naehu This Aagai 

Mar Chaleeai ||

Die before the one 

whom you love;

ਜਿਸ ਜਪਆਰੇ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

(ਹੋਵੇ), (ਿਾਤੀ ਆਜਦਕ ਦਾ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3337 83 iDRgu jIvxu 
sMswir qw kY pwCY 
jIvxw]2]

Dhhrig Jeevan 

Sansaar Thaa Kai 

Paashhai Jeevanaa 

||2||

To live after he dies is 

to live a worthless life 

in this world. ||2||

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ 

ਕੇ ਿੀਊਣਾ-ਇਸ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਜਧੱਕਾਰ ਹੈ ॥੨॥
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3338 83 pauVI] Pourree || Pauree:

3339 83 quDu Awpy DrqI 
swjIAY cMdu sUrju 
duie dIvy]

Thudhh Aapae 

Dhharathee 

Saajeeai Chandh 

Sooraj Dhue 

Dheevae ||

You Yourself created 

the earth, and the two 

lamps of the sun and 

the moon.

(ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਧਰਤੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਤੇ (ਇਸ ਦੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਚੂੰਦ ਤੇ ਸੂਰਿ (ਮਾਨੋ) 

ਦੋ ਦੀਵੇ (ਬਣਾਏ ਹਨ।)

3340 83 ds cwir ht quDu 
swijAw vwpwru 
krIvy]

h`t Dhas Chaar Hatt 

Thudhh Saajiaa 

Vaapaar Kareevae 

||

You created the 

fourteen world-shops, 

in which Your Business 

is transacted.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸੱਚਾ) ਵਾਪਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਚੌਦਾਂ (ਲੋਕ) (ਮਾਨੋ) 

ਹੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਨ।

3341 83 ieknw no hir 
lwBu dyie jo 
gurmuiK QIvy]

Eikanaa No Har 

Laabh Dhaee Jo 

Guramukh 

Thheevae ||

The Lord bestows His 

Profits on those who 

become Gurmukh.

ਿ ੋਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਨਫ਼ਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿਨਮ ਸਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)

3342 83 iqn jmkwlu n 
ivAwpeI ijn 
scu AMimRqu pIvy]

Thin Jamakaal N 

Viaapee Jin Sach 

Anmrith Peevae ||

The Messenger of 

Death does not touch 

those who drink in the 

True Ambrosial Nectar.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪੀਤਾ ਹੈ, ਿਮਕਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ 

ਿਬਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

3343 83 Eie Awip Cuty 
prvwr isau iqn 
ipCY sBu jgqu 
CutIvy]3]

j`g-qu Oue Aap Shhuttae 

Paravaar Sio Thin 

Pishhai Sabh 

Jagath 

Shhutteevae ||3||

They themselves are 

saved, along with their 

family, and all those 

who follow them are 

saved as well. ||3||

ਉਹ (ਿਮਕਾਲ ਤੋਂ) ??? ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪੂਰਜਨਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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3344 83 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

3345 83 kudriq kir kY  
visAw soie]

Kudharath Kar Kai 

Vasiaa Soe ||

He created the 

Creative Power of the 

Universe, within which 

He dwells.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ (ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ (ਇਸ ਜਵਚ) ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

3346 84 vKqu vIcwry su 
bMdw hoie]

Vakhath 

Veechaarae S 

Bandhaa Hoe ||

One who reflects upon 

his allotted span of 

life, becomes the slave 

of God.

ਇੱਥੇ ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ) 

ਦੇ ਸਮੇ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿ ੋਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ 

ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਮਜਲਆ ਹੈ) ਉਹ 

(ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸੇਵਕ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
3347 84 kudriq hY kImiq 

nhI pwie]

Kudharath Hai 

Keemath Nehee 

Paae ||

The value of the 

Creative Power of the 

Universe cannot be 

known.

ਪਿਭੂ (ਆਪਣੀ ਰਚੀ) ਕੁਦਰਜਤ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

3348 84 jw kImiq pwie  
q khI n jwie]

Jaa Keemath Paae 

Th Kehee N Jaae ||

Even if its value were 

known, it could not be 

described.

ਿ ੇਕੋਈ ਮੱੁਲ ਪਾਣ ਦਾ ਿਤਨ 

ਭੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

3349 84 srY srIAiq  
krih bIcwru]

s-rIAiq Sarai Sareeath 

Karehi Beechaar ||

Some think about 

religious rituals and 

regulations,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਨਰੀ ਸ਼ਰਹਾ ਆਜਦ 

(ਭਾਵ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧਾਰਜਮਕ 

ਰਸਮਾਂ) ਦੀ ਹੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,

3350 84 ibnu bUJy kYsy 
pwvih pwru]

Bin Boojhae Kaisae 

Paavehi Paar ||

But without 

understanding, how 

can they cross over to 

the other side?

ਉਹ (ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਨੋਰਥ 

ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿੀਵਨ 

ਦਾ) ਪਾਰਲਾ ਕੂੰਢਾ ਜਕਵੇਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦੇ ਹਨ?
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3351 84 isdku kir 
isjdw mnu kir 
mKsUdu]

Sidhak Kar 

Sijadhaa Man Kar 

Makhasoodh ||

Let sincere faith be 

your bowing in prayer, 

and let the conquest 

of your mind be your 

objective in life.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ-

ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਰੱਬ 

ਜਵਚ ਿੋੜਨਾ-ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ।

3352 84 ijih iDir dyKw  
iqh iDir 
maujUdu]1]

Jih Dhhir 

Dhaekhaa Thih 

Dhhir Moujoodh 

||1||

Wherever I look, there 

I see God's Presence. 

||1||

ਜਿਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਸ 

ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਰ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

3353 84 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

3354 84 gur sBw eyv n 
pweIAY nw nyVY  
nw dUir]

sBw: polw bolo Gur Sabhaa Eaev 

N Paaeeai Naa 

Naerrai Naa Dhoor 

||

The Society of the 

Guru is not obtained 

like this, by trying to 

be near or far away.

(ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਿਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਜਠਆਂ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸੂੰਗ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

3355 84 nwnk siqguru qW 
imlY jw mnu rhY 
hdUir]2]

Naanak Sathigur 

Thaan Milai Jaa 

Man Rehai 

Hadhoor ||2||

O Nanak, you shall 

meet the True Guru, if 

your mind remains in 

His Presence. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ (ਜਸੱਖ ਦਾ) ਮਨ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ) ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

3356 84 pauVI] Pourree || Pauree:
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3357 84 spq dIp spq 
swgrw nv KMf  
cwir vyd ds 
Ast purwxw]

Sapath Dheep 

Sapath Saagaraa 

Nav Khandd Chaar 

Vaedh Dhas Asatt 

Puraanaa ||

The seven islands, 

seven seas, nine 

continents, four Vedas 

and eighteen Puraanas

ਸੱਤ ਦੀਪ, ਸੱਤ ਸਮੁੂੰ ਦਰ, ਨੌ 

ਖੂੰਡ, ਚਾਰ ਵੇਦ, ਅਠਾਰਾਂ 
ਪੁਰਾਣ,

3358 84 hir sBnw ivic 
qUM vrqdw hir 
sBnw Bwxw]

Har Sabhanaa Vich 

Thoon 

Varathadhaa Har 

Sabhanaa 

Bhaanaa ||

O Lord, You pervade 

and permeate all. 

Lord, everyone loves 

You.

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ।

3359 84 siB quJY 
iDAwvih jIA 
jMq hir 
swrgpwxw]

Sabh Thujhai 

Dhhiaavehi Jeea 

Janth Har Saarag 

Paanaa ||

All beings and 

creatures meditate on 

You, Lord. You hold 

the earth in Your 

Hands.

ਹੇ ਧਨੁਖ-ਧਾਰੀ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ 

ਿੀਆ ਿੂੰਤ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।

3360 84 jo gurmuiK hir 
AwrwDdy iqn 
hau kurbwxw]

Jo Guramukh Har 

Aaraadhhadhae 

Thin Ho 

Kurabaanaa ||

I am a sacrifice to 

those Gurmukhs who 

worship and adore the 

Lord.

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਿੋ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਿਪਦੇ ਹਨ।

3361 84 qUM Awpy Awip 
vrqdw kir coj 
ivfwxw]4]

Thoon Aapae Aap 

Varathadhaa Kar 

Choj Viddaanaa 

||4||

You Yourself are All-

pervading; You stage 

this wondrous drama! 

||4||

(ਭਾਵੇਂ) ਤੂੂੰ  ਅਸਚਰਿ ਲੀਲਹਾ 
ਰਚ ਕੇ ਆਜਪ ਹੀ ਆਪ ਸਭਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ ॥੪॥
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3362 84 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3363 84 klau mswjnI  
ikAw sdweIAY  
ihrdY hI iliK 
lyhu]

klau: polw bolo[ 
(klau) klm[ 
(ms`wjnI) isAwhI

Kalo Masaajanee 

Kiaa Sadhaaeeai 

Hiradhai Hee Likh 

Laehu ||

Why ask for a pen, and 

why ask for ink? Write 

within your heart.

ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਮੂੰਗਾਣ ਦਾ ਕੀਹ 

ਲਾਭ? (ਹੇ ਸੱਿਣਾ!) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਜਲਖ 

ਲੈ।

3364 84 sdw swihb kY 
rMig rhY kbhUM n 
qUtis nyhu]

Sadhaa Saahib Kai 

Rang Rehai 

Kabehoon N 

Thoottas Naehu ||

Remain immersed 

forever in the Love of 

your Lord and Master, 

and your love for Him 

shall never break.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੇ) ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਸਾਈ ਂਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਜਭੱਿਾ) 
ਰਹੇ (ਤਾਂ) ਇਹ ਜਪਆਰ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਤੱੁਟੇਗਾ

3365 84 klau mswjnI 
jwiesI iliKAw 
BI nwly jwie]

Kalo Masaajanee 

Jaaeisee Likhiaa 

Bhee Naalae Jaae 

||

Pen and ink shall pass 

away, along with what 

has been written.

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਤਾਂ 
ਨਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਣ ਵਾਲੀ (ਸ਼ੈ) ਹੈ ਤੇ 

(ਇਸ ਦਾ) ਜਲਜਖਆ (ਕਾਗ਼ਜ਼) 

ਭੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਣਾ ਹੈ।

3366 84 nwnk sh pRIiq  
n jwiesI jo Duir 
CofI scY 
pwie]1]

Naanak Seh 

Preeth N Jaaeisee 

Jo Dhhur 

Shhoddee Sachai 

Paae ||1||

O Nanak, the Love of 

your Husband Lord 

shall never perish. The 

True Lord has 

bestowed it, as it was 

pre-ordained. ||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਜਪਆਰ 

ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ 
(ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਬੀਿ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ ॥੧॥

3367 84 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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3368 84 ndrI Awvdw  
nwil n cleI  
vyKhu ko  
ivaupwie]

(ivau-pwie) inrnw 
krky

Nadharee 

Aavadhaa Naal N 

Chalee Vaekhahu 

Ko Vioupaae ||

That which is seen, 

shall not go along with 

you. What does it take 

to make you see this?

ਬੇਸ਼ਕ ਜਨਰਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ 

ਲਉ, ਿ ੋਕੁਝ (ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ 

ਨਾਲ) ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਿੀਵ ਦੇ) 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

3369 84 siqguir scu 
idRVwieAw sic 
rhhu ilv lwie]

Sathigur Sach 

Dhrirraaeiaa Sach 

Rehahu Liv Laae ||

The True Guru has 

implanted the True 

Name within; remain 

lovingly absorbed in 

the True One.

(ਇਸੇ ਕਰਕੇ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਨਸ਼ਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ (ਜਕ) 

ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ (ਨਾਲ ਜਨਭਣ-ਿੋਗ 

ਹੈ), (ਤਾਂ ਤੇ) ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਬਰਤੀ 
ਿੋੜੀ ਰੱਖੋ।

3370 84 nwnk sbdI scu 
hY krmI plY 
pwie]2]

Naanak Sabadhee 

Sach Hai Karamee 

Palai Paae ||2||

O Nanak, the Word of 

His Shabad is True. By 

His Grace, it is 

obtained. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾ ਹਰੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

3371 84 pauVI] Pourree || Pauree:

3372 84 hir AMdir 
bwhir ieku qUM qUM 
jwxih Byqu]

bw-hir: h mukqw, r 
ishwrI lw ky

Har Andhar 

Baahar Eik Thoon 

Thoon Jaanehi 

Bhaeth ||

O Lord, You are inside 

and outside as well. 

You are the Knower of 

secrets.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਈ ਂ(ਅੂੰਦਜਰ 

ਬਾਹਜਰ) (ਜਵਆਪਕ) ਹੈਂ, (ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਜਹਰਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

3373 84 jo kIcY so hir 
jwxdw myry mn  
hir cyqu]

Jo Keechai So Har 

Jaanadhaa Maerae 

Man Har Chaeth ||

Whatever anyone 

does, the Lord knows. 

O my mind, think of 

the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੋ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ 
ਹੈ (ਸਭ ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ) ਉਹ ਹਰੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, 

(ਤਾਂ ਤੇ) ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ।
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3374 84 so frY ij pwp 
kmwvdw DrmI 
ivgsyqu]

ivg-syqu: polw bolo 
imlvW

So Ddarai J Paap 

Kamaavadhaa 

Dhharamee 

Vigasaeth ||

The one who commits 

sins lives in fear, while 

the one who lives 

righteously rejoices.

ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  (ਰੱਬ ਤੋਂ) 
ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮੀ 
(ਵੇਖ ਕੇ) ਜਖੜਦਾ ਹੈ।

3375 84 qUM scw Awip  
inAwau scu qw 
frIAY kyqu]

Thoon Sachaa Aap 

Niaao Sach Thaa 

Ddareeai Kaeth ||

O Lord, You Yourself 

are True, and True is 

Your Justice. Why 

should anyone be 

afraid?

ਹੇ ਹਰੀ! ਡਰੀਏ ਭੀ ਜਕਉਂ? 

(ਿਦੋਂ ਜਿਹਾ) ਤੂੂੰ  ਆਜਪ ਸੱਚਾ ਹੈਂ 
(ਜਤਹਾ) ਤੇਰਾ ਜਨਆਉ ਭੀ ਸੱਚਾ 
ਹੈ।

3376 84 ijnw nwnk scu 
pCwixAw sy sic 
rlyqu]5]

Jinaa Naanak Sach 

Pashhaaniaa Sae 

Sach Ralaeth ||5||

O Nanak, those who 

recognize the True 

Lord are blended with 

the True One. ||5||

(ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਜਰਹਾ), ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਦੀ 
ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਰਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੫॥
3377 84 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3378 84 klm jlau sxu 
msvwxIAY kwgdu 
BI jil jwau]

Kalam Jalo San 

Masavaaneeai 

Kaagadh Bhee Jal 

Jaao ||

Burn the pen, and 

burn the ink; burn the 

paper as well.

ਸੜ ਿਾਏ ਉਹ ਕਲਮ; ਸਮੇਤ 

ਦਵਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਤ ਭੀ 
ਸੜ ਿਾਏ,

3379 84 ilKx vwlw jil 
blau ijin 
iliKAw dUjw 
Bwau]

Likhan Vaalaa Jal 

Balo Jin Likhiaa 

Dhoojaa Bhaao ||

Burn the writer who 

writes in the love of 

duality.

ਜਲਖਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਸੜ ਮਰੇ, 

ਜਿਸ ਨੇ (ਜਨਰਾ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਲਜਖਆ ਹੈ,
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3380 84 nwnk pUrib 
iliKAw kmwvxw  
Avru n krxw 
jwie]1]

Naanak Poorab 

Likhiaa 

Kamaavanaa Avar 

N Karanaa Jaae 

||1||

O Nanak, people do 

what is pre-ordained; 

they cannot do 

anything else. ||1||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵ) 

ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ 
(ਸੂੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਪਜਹਲਾਂ 
ਤੋਂ (ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਉਤੇ) ਜਲਖੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਿੀਵ) ਇਸ ਦੇ 

ਉਲਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

3381 84 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

3382 84 horu kUVu pVxw  
kUVu bolxw  
mwieAw nwil 
ipAwru]

Hor Koorr 

Parranaa Koorr 

Bolanaa Maaeiaa 

Naal Piaar ||

False is other reading, 

and false is other 

speaking, in the love 

of Maya.

ਹੋਰ (ਮਾਇਆ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ) ਪੜਹਨਾ 
ਜਵਅਰਥ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਹੋਰ 

ਬੋਲਣਾ (ਭੀ) ਜਵਅਰਥ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਹ ਉੱਦਮ) ਮਾਇਆ ਨਾਜਲ 

ਜਪਆਰ (ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।)

3383 84 nwnk ivxu nwvY  
ko iQru nhI piV 
piV hoie 
KuAwru]2]

Naanak Vin Naavai 

Ko Thhir Nehee 

Parr Parr Hoe 

Khuaar ||2||

O Nanak, without the 

Name, nothing is 

permanent; those who 

read and read are 

ruined. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਭੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹਣਾ (ਭਾਵ, ਸਦਾ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਜਨਭਣਾ), (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 

ਿ ੇਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜਹਨੀਆਂ ਹੀ 
ਪੜਹਦਾ ਹੈ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

3384 84 pauVI] Pourree || Pauree:
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3385 84 hir kI 
vifAweI vfI hY  
hir kIrqnu hir 
kw]

Har Kee 

Vaddiaaee Vaddee 

Hai Har Keerathan 

Har Kaa ||

Great is the Greatness 

of the Lord, and the 

Kirtan of the Lord's 

Praises.

ਉਸਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੇ 

ਉਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ-ਇਹੋ 

(ਿੀਵ ਲਈ) ਵੱਡੀ (ਕਰਣੀ) ਹੈ।

3386 84 hir kI 
vifAweI vfI hY  
jw inAwau hY 
Drm kw]

Har Kee 

Vaddiaaee Vaddee 

Hai Jaa Niaao Hai 

Dhharam Kaa ||

Great is the Greatness 

of the Lord; His Justice 

is totally Righteous.

ਜਿਸ ਹਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਆਂ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਨੀ 
ਵੱਡੀ ਕਰਣੀ ਹੈ।

3387 84 hir kI 
vifAweI vfI hY  
jw Plu hY jIA 
kw]

Har Kee 

Vaddiaaee Vaddee 

Hai Jaa Fal Hai 

Jeea Kaa ||

Great is the Greatness 

of the Lord; people 

receive the fruits of 

the soul.

ਹਰੀ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਨੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ ਕੂੰਮ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਿੀਵ ਦਾ (ਅਸਲੀ) ਿਲ (ਹੀ 
ਇਹੋ) ਹੈ (ਭਾਵ ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ 

ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ)।

3388 84 hir kI 
vifAweI vfI hY  
jw n suxeI  
kihAw cugl kw]

Har Kee 

Vaddiaaee Vaddee 

Hai Jaa N Sunee 

Kehiaa Chugal Kaa 

||

Great is the Greatness 

of the Lord; He does 

not hear the words of 

the back-biters.

ਿ ੋਪਿਭੂ ਚੁਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਲ 

ਕੂੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਣੀ ਹੈ।
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3389 84 hir kI 
vifAweI vfI hY  
ApuiCAw dwnu 
dyvkw]6]

(dyvkw) dyxw krdy hn Har Kee 

Vaddiaaee Vaddee 

Hai Apushhiaa 

Dhaan Dhaevakaa 

||6||

Great is the Greatness 

of the Lord; He gives 

His Gifts without being 

asked. ||6||

ਿ ੋਪਿਭੂ ਜਕਸੋ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਕੇ ਦਾਨ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਉੱਤਮ ਕੂੰਮ ਹੈ ॥੬॥

3390 84 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3391 84 hau hau krqI 
sB mueI sMpau  
iksY n nwil]

Ho Ho Karathee 

Sabh Muee Sanpo 

Kisai N Naal ||

Those who act in ego 

shall all die. Their 

worldly possessions 

shall not go along with 

them.

ਧਨ ਜਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
(ਜਨਭਦਾ, ਪਰੂੰ ਤੂ ਧਨ ਦੀ ਟੇਕ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਖਪਦੇ ਹਨ, 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

3392 84 dUjY Bwie duKu 
pwieAw sB johI 
jmkwil]

Dhoojai Bhaae 

Dhukh Paaeiaa 

Sabh Johee 

Jamakaal ||

Because of their love 

of duality, they suffer 

in pain. The 

Messenger of Death is 

watching all.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਸਭ 

ਨੇ ਦੱੁਖ (ਹੀ) ਪਾਇਆ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿਮਕਾਲ ਨੇ (ਇਹੋ 

ਜਿਹੇ) ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਘੂਜਰਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਿੀਵ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥਰ-ਥਰ 

ਕੂੰਬਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਮਕਾਲ ਘੂਰ ਜਰਹਾ ਹੈ)।

3393 85 nwnk gurmuiK 
aubry swcw nwmu 
smwil]1]

Naanak Guramukh 

Oubarae Saachaa 

Naam Samaal 

||1||

O Nanak, the 

Gurmukhs are saved, 

by contemplating the 

True Name. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
3394 85 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 780 Published: March 06/ 2014



3395 85 glˆØI AsI 
cMgIAw AwcwrI 
burIAwh]

g`lIN Galanaee Asee 

Changeeaa 

Aachaaree 

Bureeaah ||

We are good at 

talking, but our 

actions are bad.

ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਵਚ ਸੁਚੱਿੀਆਂ 

(ਹਾਂ, ਪਰ) ਆਚਰਨ ਦੀਆਂ 

ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਂ।

3396 85 mnhu kusuDw 
kwlIAw bwhir 
ictvIAwh]

bw-hir: h mukqw, r 
ishwrI lw k[kusu`Dw[ 
ic`tvIAwh

Manahu 

Kusudhhaa 

Kaaleeaa Baahar 

Chittaveeaah ||

Mentally, we are 

impure and black, but 

outwardly, we appear 

white.

ਮਨੋਂ  ਖੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ (ਹਾਂ, 
ਪਰ) ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ।

3397 85 rIsw kirh 
iqnwVIAw jo 
syvih dru 
KVIAwh]

kir-h[ KV@IAwh Reesaa Karih 

Thinaarreeaa Jo 

Saevehi Dhar 

Kharreeaah ||

We imitate those who 

stand and serve at the 

Lord's Door.

(ਜਿਰ ਭੀ) ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਿ ੋ

ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

3398 85 nwil KsmY 
rqIAw mwxih 
suiK rlIAwh]

r`qIAW Naal Khasamai 

Ratheeaa Maanehi 

Sukh Raleeaah ||

They are attuned to 

the Love of their 

Husband Lord, and 

they experience the 

pleasure of His Love.

ਖਸਮ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਜਭੱਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਰਲੀਆਂ 

ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।

3399 85 hodY qwix  
inqwxIAw rhih 
inmwnxIAwh]

rh-ih[ inmwnxI-Awh Hodhai Thaan 

Nithaaneeaa 

Rehehi 

Nimaananeeaah ||

They remain 

powerless, even while 

they have power; they 

remain humble and 

meek.

ਿ ੋਤਾਣ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਜਨਰਮਾਣ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।
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3400 85 nwnk jnmu 
skwrQw jy iqn 
kY sMig 
imlwh]2]

Naanak Janam 

Sakaarathhaa Jae 

Thin Kai Sang 

Milaah ||2||

O Nanak, our lives 

become profitable if 

we associate with 

them. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਡਾ) ਿਨਮ 

ਸਿਲ (ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਿੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਹੀਏ 

॥੨॥

3401 85 pauVI] Pourree || Pauree:

3402 85 qUM Awpy jlu mInw 
hY Awpy Awpy hI 
Awip jwlu]

Thoon Aapae Jal 

Meenaa Hai Aapae 

Aapae Hee Aap 

Jaal ||

You Yourself are the 

water, You Yourself 

are the fish, and You 

Yourself are the net.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਮੱਛੀ 
ਦਾ ਿੀਵਨ-ਰੂਪ) ਿਲ ਹੈਂ, ਆਪ 

ਹੀ (ਿਲ ਜਵਚ) ਮੱਛੀ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਿਾਲ ਹੈਂ।

3403 85 qUM Awpy jwlu 
vqwiedw Awpy 
ivic sybwlu]

(vqwiedw) pONdy hoN[ 
(sybwlu) jwLw

Thoon Aapae Jaal 

Vathaaeidhaa 

Aapae Vich 

Saebaal ||

You Yourself cast the 

net, and You Yourself 

are the bait.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਲ ਜਵਛਾਂਦਾ ਹੈਂ 
ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਿਲ ਜਵਚ ਿਾਲਾ 
ਹੈਂ।

3404 85 qUM Awpy kmlu 
Ailpqu hY sY 
hQw ivic gulwlu]

A-ilpqu hYN Thoon Aapae 

Kamal Alipath Hai 

Sai Hathhaa Vich 

Gulaal ||

You Yourself are the 

lotus, unaffected and 

still brightly-colored in 

hundreds of feet of 

water.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹੱਥ ਡੂੂੰ ਘੇ 
ਿਲ ਜਵਚ ਸੁੂੰ ਦਰ ਜਨਰਲੇਪ 

ਕੂੰਵਲ ਹੈਂ।
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3405 85 qUM Awpy mukiq 
krwiedw iek 
inmK GVI kir 
iKAwlu]

Thoon Aapae 

Mukath 

Karaaeidhaa Eik 

Nimakh Gharree 

Kar Khiaal ||

You Yourself liberate 

those who think of 

You for even an 

instant.

(ਹੇ ਹਰੀ!) ਿੋ (ਿੀਵ) ਇਕ 

ਪਲਕ ਮਾਤਿ (ਤੇਰਾ) ਜਧਆਨ 

ਧਰੇ, (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਇਸ ਿਾਲ ਜਵਚੋਂ) ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।

3406 85 hir quDhu bwhir 
ikCu nhI gur 
sbdI vyiK 
inhwlu]7]

Har Thudhhahu 

Baahar Kishh 

Nehee Gur 

Sabadhee Vaekh 

Nihaal ||7||

O Lord, nothing is 

beyond You. I am 

delighted to behold 

You, through the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||7||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੈਥੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਤੈਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ) ਵੇਖ 

ਕੇ (ਕਉਲ ਿੁੱ ਲ ਵਾਂਗ) ਚੜਹਦੀ 
ਕਲਾ ਜਵਚ ਰਜਹ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
3407 85 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3408 85 hukmu n jwxY  
bhuqw rovY]

Hukam N Jaanai 

Bahuthaa Rovai ||

One who does not 

know the Hukam of 

the Lord's Command 

cries out in terrible 

pain.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ) ਭਾਣੇ 
ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਬਹੁਤ ਕਲਪਣਾ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ;

3409 85 AMdir DoKw nId 
n sovY]

Andhar Dhhokhaa 

Needh N Sovai ||

She is filled with 

deception, and she 

cannot sleep in peace.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਚੂੰ ਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਦੀ) ਨੀਂਦ 

ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਕਦੇ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ)।

3410 85 jy Dn KsmY clY 
rjweI]

c`lY Jae Dhhan 

Khasamai Chalai 

Rajaaee ||

But if the soul-bride 

follows the Will of her 

Lord and Master,

ਿ ੇ(ਿੀਵ-) ਇਸਤਿੀ (ਪਿਭੂ) 
ਖਸਮ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਵਚ ਤੁਰੇ,
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3411 85 dir Gir soBw  
mhil bulweI]

mh-il Dhar Ghar Sobhaa 

Mehal Bulaaee ||

She shall be honored 

in her own home, and 

called to the Mansion 

of His Presence.

ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਤੇ ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

3412 85 nwnk krmI ieh 
miq pweI]

Naanak Karamee 

Eih Math Paaee ||

O Nanak, by His 

Mercy, this 

understanding is 

obtained.

(ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ!) ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ 

ਕਰੇ ਤਾਂ (ਭਾਣਾ ਮੂੰਨਣ ਵਾਲੀ 
ਇਹ) ਸਮਝ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

3413 85 gur prswdI sic 
smweI]1]

Gur Parasaadhee 

Sach Samaaee 

||1||

By Guru's Grace, she is 

absorbed into the 

True One. ||1||

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਭਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਸਾਂਈ ਜਵਚ ਿੀਵ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
3414 85 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

3415 85 mnmuK nwm 
ivhUixAw rMgu 
ksuMBw dyiK n 
Bulu]

Manamukh Naam 

Vihooniaa Rang 

Kasunbhaa 

Dhaekh N Bhul ||

O self-willed 

manmukh, devoid of 

the Naam, do not be 

misled upon beholding 

the color of the 

safflower.

ਹੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਨਮੁਖ! 

ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦਾ (ਮਾਇਆ ਦਾ) ਰੂੰਗ 

ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਜਹਤ ਨਾਹ ਹੋ ਿਾ,

3416 85 ies kw rMgu idn 
QoiVAw CoCw ies 
dw mulu]

Eis Kaa Rang Dhin 

Thhorriaa 

Shhoshhaa Eis 

Dhaa Mul ||

Its color lasts for only 

a few days-it is 

worthless!

ਇਸ ਦਾ ਰੂੰਗ (ਆਨੂੰ ਦ) ਥੋੜੇ 

ਜਦਨ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ 

ਦਾ ਮੱੁਲ ਭੀ ਤੱੁਛ ਜਿਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 784 Published: March 06/ 2014



3417 85 dUjY lgy pic muey  
mUrK AMD gvwr]

Dhoojai Lagae 

Pach Mueae 

Moorakh Andhh 

Gavaar ||

Attached to duality, 

the foolish, blind and 

stupid people waste 

away and die.

ਮੂਰਖ (ਅਕਲੋਂ) ਅੂੰਨਹੇ  ਤੇ ਮਜਤ-

ਹੀਣ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

3418 85 ibstw AMdir 
kIt sy pie 
pcih vwro vwr]

pcih: polw bolo Bisattaa Andhar 

Keett Sae Pae 

Pachehi Vaaro 

Vaar ||

Like worms, they live 

in manure, and in it, 

they die over and over 

again.

ਜਿਵੇਂ ਜਬਸ਼ਟੇ ਜਵਚ ਪਏ ਹੋਏ 

ਕੀੜੇ ਜਵਲੂੂੰ  ਜਵਲੂੂੰ  ਕਰਦੇ ਹਨ।

3419 85 nwnk nwm rqy sy 
rMguly gur kY 
shij suBwie]

Naanak Naam 

Rathae Sae 

Rangulae Gur Kai 

Sehaj Subhaae ||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam are dyed in the 

color of truth; they 

take on the intuitive 

peace and poise of the 

Guru.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਗਆਨ ਤੇ ਸੁਭਾਉ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੀ ਮਜਤ ਤੇ ਸੁਭਾਉ ਲੀਨ 

ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ), ਉਹ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਭੱਿੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹਨ।

3420 85 BgqI rMgu n 
auqrY shjy rhY 
smwie]2]

Bhagathee Rang N 

Outharai Sehajae 

Rehai Samaae 

||2||

The color of 

devotional worship 

does not fade away; 

they remain intuitively 

absorbed in the Lord. 

||2||

ਸਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਉਤਰਦਾ ॥੨॥

3421 85 pauVI] Pourree || Pauree:
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3422 85 issit aupweI 
sB quDu Awpy  
irjku sMbwihAw]

Sisatt Oupaaee 

Sabh Thudhh 

Aapae Rijak 

Sanbaahiaa ||

You created the entire 

universe, and You 

Yourself bring 

sustenance to it.

(ਹੇ ਹਰੀ!) ਤੂੂੰ  ਆਪੇ (ਸਾਰਾ) 
ਸੂੰਸਾਰ ਰਜਚਆ ਹੈ, ਅਤੇ (ਸਭ 

ਨੂੂੰ ) ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

3423 85 ieik vlu Clu 
kir kY Kwvdy  
muhhu kUVu kusqu 
iqnI FwihAw]

vlu, Clu: poly bolo[ 
muh-hu[ ku-s`qu[

Eik Val Shhal Kar 

Kai Khaavadhae 

Muhahu Koorr 

Kusath Thinee 

Dtaahiaa ||

Some eat and survive 

by practicing fraud 

and deceit; from their 

mouths they drop 

falsehood and lies.

(ਜਿਰ ਭੀ) ਕਈ ਿੀਵ (ਤੈਨੂੂੰ  
ਰਾਜ਼ਕ ਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ) 

ਵਲ-ਛਲ ਕਰ ਕੇ ਜਢੱਡ ਭਰਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਬੋਲਦੇ 

ਹਨ।

3424 85 quDu Awpy BwvY so 
krih quDu EqY 
kMim Eie 
lwieAw]

Thudhh Aapae 

Bhaavai So Karehi 

Thudhh Outhai 

Kanm Oue Laaeiaa 

||

As it pleases You, You 

assign them their tasks.

(ਹੇ ਹਰੀ!) ਿੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ 

ਸੋਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੂੰਮ (ਵਲ-

ਛਲ) ਜਵਚ ਹੀ ਲਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

3425 85 ieknw scu 
buJwieEnu iqnw 
Aqut BMfwr 
dyvwieAw]

bu`JwieEnu Eikanaa Sach 

Bujhaaeioun 

Thinaa Athutt 

Bhanddaar 

Dhaevaaeiaa ||

Some understand 

Truthfulness; they are 

given the 

inexhaustible treasure.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਤਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

(ਸੂੰ ਤੋਖ ਦੇ) ਉਸ ਨੇ ਜਦੱਤੇ ਹਨ 

ਜਕ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
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3426 85 hir cyiq Kwih  
iqnw sPlu hY  
Acyqw hQ 
qfwieAw]8]

lokW A`gy h`Q 
(qfwieAw) A`fdy hn

Har Chaeth Khaahi 

Thinaa Safal Hai 

Achaethaa Hathh 

Thaddaaeiaa ||8||

Those who eat by 

remembering the Lord 

are prosperous, while 

those who do not 

remember Him stretch 

out their hands in 

need. ||8||

(ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਿ ੋ

ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਿਲਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ) ਤੇ ਰੱਬ 

ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਸੱਖਜਣਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 

(ਸਦਾ) ਅੱਡੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਟਦੀ) ॥੮॥

3427 85 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3428 85 piV piV pMifq 
byd vKwxih  
mwieAw moh 
suAwie]

Parr Parr Panddith 

Baedh Vakhaanehi 

Maaeiaa Moh 

Suaae ||

The Pandits, the 

religious scholars, 

constantly read and 

recite the Vedas, for 

the sake of the love of 

Maya.

(ਿੀਭ ਨਾਲ) ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ (ਪਰ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਪੂੰਡਤ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਦੀ 
ਜਵਆਜਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3429 85 dUjY Bwie hir 
nwmu ivswirAw  
mn mUrK imlY 
sjwie]

Dhoojai Bhaae Har 

Naam Visaariaa 

Man Moorakh 

Milai Sajaae ||

In the love of duality, 

the foolish people 

have forgotten the 

Lord's Name; they 

shall receive their 

punishment.

(ਵੇਦ-ਪਾਠੀ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਿ ੋ

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੂੰ  ਦੂੰਡ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ,
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3430 85 ijin jIau ipMfu 
idqw iqsu kbhUM 
n cyqY jo dyNdw 
irjku sMbwih]

Jin Jeeo Pindd 

Dhithaa This 

Kabehoon N 

Chaethai Jo 

Dhaenadhaa Rijak 

Sanbaahi ||

They never think of 

the One who gave 

them body and soul, 

who provides 

sustenance to all.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿਸ ਹਰੀ ਨੇ ਜਿੂੰ ਦ 

ਤੇ ਸਰੀਰ (ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ) ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ ਤੇ ਿੋ 
ਜਰਜ਼ਕ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਕਦੇ ਯਾਦ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

3431 85 jm kw Pwhw 
glhu n ktIAY  
iPir iPir AwvY 
jwie]

Jam Kaa Faahaa 

Galahu N Katteeai 

Fir Fir Aavai Jaae ||

The noose of death 

shall not be cut away 

from their necks; they 

shall come and go in 

reincarnation over and 

over again.

ਿਮ ਦੀ ਿਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗਲੋਂ 
ਕਦੇ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ਤੇ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਉਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ।

3432 85 mnmuiK ikCU n 
sUJY AMDuly pUrib 
iliKAw kmwie]

Manamukh 

Kishhoo N Soojhai 

Andhhulae Poorab 

Likhiaa Kamaae ||

The blind, self-willed 

manmukhs do not 

understand anything. 

They do what they are 

pre-ordained to do.

ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨਮੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ (ਪਜਹਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੋ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਤੇ) ਜਲਖਦਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਹੁਣ ਭੀ) ਵੈਸੇ ਕੂੰਮ ਕਰੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

3433 85 pUrY Bwig siqguru 
imlY suKdwqw 
nwmu vsY min 
Awie]

Poorai Bhaag 

Sathigur Milai 

Sukhadhaathaa 

Naam Vasai Man 

Aae ||

Through perfect 

destiny, they meet the 

True Guru, the Giver 

of peace, and the 

Naam comes to abide 

in the mind.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਸੁਖ-ਦਾਤਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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3434 85 suKu mwxih suKu 
pYnxw suKy suiK 
ivhwie]

pYn@xw Sukh Maanehi 

Sukh Painanaa 

Sukhae Sukh 

Vihaae ||

They enjoy peace, 

they wear peace, and 

they pass their lives in 

the peace of peace.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ (ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਣ) 

ਹੂੰਢਾਣ (ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ) ਜਨਰੋਲ 

ਸੁਖ ਜਵਚ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ।

3435 85 nwnk so nwau  
mnhu n ivswrIAY  
ijqu dir scY 
soBw pwie]1]

Naanak So Naao 

Manahu N 

Visaareeai Jith 

Dhar Sachai 

Sobhaa Paae ||1||

O Nanak, they do not 

forget the Naam from 

the mind; they are 

honored in the Court 

of the Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਸੁਖਦਾਈ) ਨਾਮ ਮਨੋਂ  
ਜਵਸਾਰਨਾ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥

3436 85 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

3437 85 siqguru syiv suKu 
pwieAw scu nwmu 
guxqwsu]

Sathigur Saev Sukh 

Paaeiaa Sach 

Naam Gunathaas 

||

Serving the True Guru, 

peace is obtained. The 

True Name is the 

Treasure of Excellence.

(ਜਿਸ ਨੇ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) 
ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

3438 86 gurmqI Awpu 
pCwixAw rwm 
nwm prgwsu]

Guramathee Aap 

Pashhaaniaa Raam 

Naam Paragaas ||

Follow the Guru's 

Teachings, and 

recognize your own 

self; the Divine Light of 

the Lord's Name shall 

shine within.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ (ਉਹ) 

ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਚਾਨਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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3439 86 sco scu kmwvxw  
vifAweI vfy 
pwis]

Sacho Sach 

Kamaavanaa 

Vaddiaaee Vaddae 

Paas ||

The true ones practice 

Truth; greatness rests 

in the Great Lord.

ਉਹ ਜਨਰੋਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

3440 86 jIau ipMfu sBu 
iqs kw isPiq 
kry Ardwis]

Jeeo Pindd Sabh 

This Kaa Sifath 

Karae Aradhaas ||

Body, soul and all 

things belong to the 

Lord-praise Him, and 

offer your prayers to 

Him.

ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਭੂ 
ਦਾ (ਿਾਣ ਕੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ) 

ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

3441 86 scY sbid 
swlwhxw suKy 
suiK invwsu]

Sachai Sabadh 

Saalaahanaa 

Sukhae Sukh 

Nivaas ||

Sing the Praises of the 

True Lord through the 

Word of His Shabad, 

and you shall abide in 

the peace of peace.

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

3442 86 jpu qpu sMjmu 
mnY mwih ibnu 
nwvY iDRgu jIvwsu]

Jap Thap Sanjam 

Manai Maahi Bin 

Naavai Dhhrig 

Jeevaas ||

You may practice 

chanting, penance and 

austere self-discipline 

within your mind, but 

without the Name, life 

is useless.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਣੀ-ਇਹੀ ਉਸ ਲਈ 

ਿਪ ਤਪ ਤੇ ਸੂੰਿਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਿੀਵਨ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ (ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ)।
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3443 86 gurmqI nwau 
pweIAY mnmuK 
moih ivxwsu]

Guramathee Naao 

Paaeeai 

Manamukh Mohi 

Vinaas ||

Through the Guru's 

Teachings, the Name 

is obtained, while the 

self-willed manmukh 

wastes away in 

emotional attachment.

(ਇਹੀ) ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ 

ਚੱਜਲਆਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) 

ਨਸ਼ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ)।

3444 86 ijau BwvY iqau 
rwKu qUM nwnku 
qyrw dwsu]2]

Jio Bhaavai Thio 

Raakh Thoon 

Naanak Thaeraa 

Dhaas ||2||

Please protect me, by 

the Pleasure of Your 

Will. Nanak is Your 

slave. ||2||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗੇ, ਜਤਵੇਂ ਸਹੈਤਾ ਕਰ (ਤੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਹ) ਨਾਨਕ 

ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ॥੨॥

3445 86 pauVI] Pourree || Pauree:

3446 86 sBu ko qyrw qUM 
sBsu dw qUM sBnw 
rwis]

Sabh Ko Thaeraa 

Thoon Sabhas 

Dhaa Thoon 

Sabhanaa Raas ||

All are Yours, and You 

belong to all. You are 

the wealth of all.

(ਹੇ ਹਰੀ!) ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰਾ 
(ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਦਾ (ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਅਤੇ) ਸਭਨਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਰਾਜ਼ਕ 

ਹੈਂ।)
3447 86 siB quDY pwshu 

mMgdy inq kir 
Ardwis]

Sabh Thudhhai 

Paasahu 

Mangadhae Nith 

Kar Aradhaas ||

Everyone begs from 

You, and all offer 

prayers to You each 

day.

ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਿੋਦੜੀਆਂ 

ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਦਾਨ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ।
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3448 86 ijsu qUM dyih iqsu 
sBu ikCu imlY  
ieknw dUir hY 
pwis]

Jis Thoon Dhaehi 

This Sabh Kishh 

Milai Eikanaa 

Dhoor Hai Paas ||

Those, unto whom 

You give, receive 

everything. You are far 

away from some, and 

You are close to 

others.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)। (ਪਰ ਿ ੋਹੋਰ 

ਦਰ ਢੂੂੰ ਡਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਤੂੂੰ  
ਜਨਕਟ-ਵਰਤੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ 

ਭੀ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦੂਜਰ ਪਿਤੀਤ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
3449 86 quDu bwJhu Qwau 

ko nwhI ijsu 
pwshu mMgIAY  
min vyKhu ko 
inrjwis]

(inrjwis) inrnw Thudhh Baajhahu 

Thhaao Ko Naahee 

Jis Paasahu 

Mangeeai Man 

Vaekhahu Ko 

Nirajaas ||

Without You, there is 

not even a place to 

stand begging. See this 

yourself and verify it in 

your mind.

ਕੋਈ ਜਧਰ ਭੀ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਨਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ (ਹੇ 

ਹਰੀ!) ਤੇਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੋਂ ਕੁਝ ਮੂੰਗ 

ਸਕੀਏ।

3450 86 siB quDY no 
swlwhdy dir 
gurmuKw no 
prgwis]9]

(quDY) Awp jI Sabh Thudhhai No 

Saalaahadhae 

Dhar Guramukhaa 

No Paragaas ||9||

All praise You, O Lord; 

at Your Door, the 

Gurmukhs are 

enlightened. ||9||

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 

(ਪਰ) (ਿ ੋਿੀਵ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) (ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, 

ਆਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ) ॥੯॥

3451 86 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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3452 86 pMifqu piV piV 
aucw kUkdw  
mwieAw moih 
ipAwru]

Panddith Parr Parr 

Ouchaa 

Kookadhaa 

Maaeiaa Mohi 

Piaar ||

The Pandits, the 

religious scholars, read 

and read, and shout 

out loud, but they are 

attached to the love of 

Maya.

ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਪੂੰ ਜਡਤ (ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਉੱਚੀ 
ਸੁਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

(ਪਰ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਜਪਆਰ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ 
ਹੈ)।

3453 86 AMqir bRhmu n 
cIneI min mUrKu 
gwvwru]

Anthar Breham N 

Cheenee Man 

Moorakh Gaavaar 

||

They do not recognize 

God within 

themselves-they are 

so foolish and 

ignorant!

(ਉਹ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਰੱਬ ਦੀ 
ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, (ਇਸ 

ਕਰਕੇ) ਮਨੋਂ  ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਨਪੜਹ 
(ਹੀ ਹੈ।)

3454 86 dUjY Bwie jgqu 
prboDdw nw bUJY 
bIcwru]

j`g-qu[pr-boDdw[ Dhoojai Bhaae 

Jagath 

Parabodhhadhaa 

Naa Boojhai 

Beechaar ||

In the love of duality, 

they try to teach the 

world, but they do not 

understand meditative 

contemplation.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ) ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ, (ਤੇ) ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਮੱਤਾਂ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

3455 86 ibrQw jnmu 
gvwieAw mir 
jMmY vwro vwr]1]

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa Mar 

Janmai Vaaro Vaar 

||1||

They lose their lives 

uselessly; they die, 

only to be re-born, 

over and over again. 

||1||

(ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੂੰ ਜਡਤ) ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

3456 86 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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3457 86 ijnI siqguru 
syivAw iqnI 
nwau pwieAw  
bUJhu kir 
bIcwru]

Jinee Sathigur 

Saeviaa Thinee 

Naao Paaeiaa 

Boojhahu Kar 

Beechaar ||

Those who serve the 

True Guru obtain the 

Name. Reflect on this 

and understand.

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝ ਲਵੋ 
(ਭਾਵ, ਵੇਖ ਲਵੋ), ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

3458 86 sdw sWiq suKu 
min vsY cUkY kUk 
pukwr]

Sadhaa Saanth 

Sukh Man Vasai 

Chookai Kook 

Pukaar ||

Eternal peace and joy 

abide in their minds; 

they abandon their 

cries and complaints.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਕਲਪਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

3459 86 AwpY no Awpu 
Kwie mnu inrmlu 
hovY gur sbdI 
vIcwru]

Aapai No Aap 

Khaae Man 

Niramal Hovai Gur 

Sabadhee 

Veechaar ||

Their identity 

consumes their 

identical identity, and 

their minds become 

pure by contemplating 

the Word of the 

Guru's Shabad.

'ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਖਾ ਿਾਏ 

(ਭਾਵ, ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਨਵਾਰੇ) ਤਾਂ 
ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ'-ਇਹ 

ਜਵਚਾਰ (ਭੀ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਉਪਿਦੀ 
ਹੈ)।

3460 86 nwnk sbid rqy  
sy mukqu hY hir 
jIau hyiq 
ipAwru]2]

Naanak Sabadh 

Rathae Sae 

Mukath Hai Har 

Jeeo Haeth Piaar 

||2||

O Nanak, attuned to 

the Shabad, they are 

liberated. They love 

their Beloved Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਉਹ ਮੁਕਤ ਹਨ, (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਪਿਭੂ ਿੀ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਤੀ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

3461 86 pauVI] Pourree || Pauree:
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3462 86 hir kI syvw 
sPl hY gurmuiK 
pwvY Qwie]

Har Kee Saevaa 

Safal Hai 

Guramukh Paavai 

Thhaae ||

Service to the Lord is 

fruitful; through it, the 

Gurmukh is honored 

and approved.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ (ਉਂਞ ਤਾਂ ਹਰ 

ਇਕ ਲਈ ਹੀ) ਸਿਲ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਨੂੂੰ  ਸਿਲਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ) ਕਬੂਲ ਉਸ ਦੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪੂਰਨ ਸਿਲਤਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਿੋ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

3463 86 ijsu hir BwvY  
iqsu guru imlY so 
hir nwmu 
iDAwie]

Jis Har Bhaavai 

This Gur Milai So 

Har Naam Dhhiaae 

||

That person, with 

whom the Lord is 

pleased, meets with 

the Guru, and 

meditates on the 

Name of the Lord.

ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਹੀ) ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ 
ਤਰੱੁਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3464 86 gur sbdI hir 
pweIAY hir pwir 
lGwie]

Gur Sabadhee Har 

Paaeeai Har Paar 

Laghaae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

Lord is found. The 

Lord carries us across.

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਿ ੋ

ਪਿਭੂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਮਲਦਾ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੁਆਰਾ ਹੈ।

3465 86 mn hiT iknY n 
pwieE puChu vydw 
jwie]

Manehath Kinai N 

Paaeiou Pushhahu 

Vaedhaa Jaae ||

Through stubborn-

mindedness, none 

have found Him; go 

and consult the Vedas 

on this.

ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਧਾਰਮਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ) ਨੂੂੰ  ਭੀ ਿਾ ਕੇ ਪੱੁਛ 

ਵੇਖੋ (ਭਾਵ, ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ ਭੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ 

ਹਨ) ਜਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਠ 

ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ 
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ)।
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3466 86 nwnk hir kI 
syvw so kry ijsu 
ley hir 
lwie]10]

Naanak Har Kee 

Saevaa So Karae 

Jis Leae Har Laae 

||10||

O Nanak, he alone 

serves the Lord, whom 

the Lord attaches to 

Himself. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ 
ਿੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਕੇ) ਹਰੀ ਆਜਪ ਸੇਵਾ 
ਜਵਚ ਲਾਏ ॥੧੦॥

3467 86 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3468 86 nwnk so sUrw 
vrIAwmu ijin 
ivchu dustu 
AhMkrxu 
mwirAw]

(vrI-Awmu) bhwdr[ 
AhM-krxu[

Naanak So Sooraa 

Vareeaam Jin 

Vichahu Dhusatt 

Ahankaran 

Maariaa ||

O Nanak, he is a brave 

warrior, who conquers 

and subdues his 

vicious inner ego.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਬਹਾਦੁਰ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

(ਮਨ) ਜਵਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  
ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

3469 86 gurmuiK nwmu 
swlwih jnmu 
svwirAw]

Guramukh Naam 

Saalaahi Janam 

Savaariaa ||

Praising the Naam, the 

Name of the Lord, the 

Gurmukhs redeem 

their lives.

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ) ਨਾਮ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਕੇ ਿਨਮ ਸਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

3470 86 Awip hoAw sdw 
mukqu sBu kulu 
insqwirAw]

Aap Hoaa Sadhaa 

Mukath Sabh Kul 

Nisathaariaa ||

They themselves are 

liberated forever, and 

they save all their 

ancestors.

ਉਹ (ਸੂਰਮਾ) ਆਪ ਸਦਾ ਲਈ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਛੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

(ਨਾਲ) ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਨੂੂੰ  ਤਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

3471 86 sohin sic 
duAwir nwmu 
ipAwirAw]

Sohan Sach 

Dhuaar Naam 

Piaariaa ||

Those who love the 

Naam look beauteous 

at the Gate of Truth.

'ਨਾਮ' ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਦੇ 

ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ 

ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 796 Published: March 06/ 2014



3472 86 mnmuK mrih 
AhMkwir mrxu 
ivgwiVAw]

AhM-kwir Manamukh 

Marehi Ahankaar 

Maran Vigaarriaa 

||

The self-willed 

manmukhs die in 

egotism-even their 

death is painfully ugly.

ਪਰ, ਮਨਮੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਸੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 

ਮਰਦੇ ਹਨ।

3473 86 sBo vrqY hukmu  
ikAw krih 
ivcwirAw]

Sabho Varathai 

Hukam Kiaa Karehi 

Vichaariaa ||

Everything happens 

according to the Lord's 

Will; what can the 

poor people do?

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚਾਜਰਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਭੀ 
ਕੀਹ ਹੈ? ਸਭ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਭਾਣਾ 
ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ।

3474 86 Awphu dUjY lig  
Ksmu ivswirAw]

Aapahu Dhoojai 

Lag Khasam 

Visaariaa ||

Attached to self-

conceit and duality, 

they have forgotten 

their Lord and Master.

(ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਿ 

ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰਦੇ ਹਨ।

3475 86 nwnk ibnu nwvY  
sBu duKu suKu 
ivswirAw]1]

Naanak Bin Naavai 

Sabh Dhukh Sukh 

Visaariaa ||1||

O Nanak, without the 

Name, everything is 

painful, and happiness 

is forgotten. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਦੱੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਰ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸੁਖ 

ਦਾ ਕਦੀ ਮੂੂੰ ਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ) 

॥੧॥
3476 86 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

3477 86 guir pUrY hir 
nwmu idVwieAw  
iqin ivchu Brmu 
cukwieAw]

Gur Poorai Har 

Naam Dhirraaeiaa 

Thin Vichahu 

Bharam 

Chukaaeiaa ||

The Perfect Guru has 

implanted the Name 

of the Lord within me. 

It has dispelled my 

doubts from within.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਦਿੜਹ 
ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ 

ਹੈ।
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3478 86 rwm nwmu hir 
kIriq gweI kir 
cwnxu mgu 
idKwieAw]

Raam Naam Har 

Keerath Gaaee Kar 

Chaanan Mag 

Dhikhaaeiaa ||

I sing the Lord's Name 

and the Kirtan of the 

Lord's Praises; the 

Divine Light shines, 

and now I see the Way.

ਉਹ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਮਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ (ਇਸ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ ) ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਕੇ 

(ਜਸੱਧਾ) ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

3479 86 haumY mwir eyk 
ilv lwgI AMqir 
nwmu vswieAw]

Houmai Maar 

Eaek Liv Laagee 

Anthar Naam 

Vasaaeiaa ||

Conquering my ego, I 

am lovingly focused on 

the One Lord; the 

Naam has come to 

dwell within me.

ਉਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਨਹੁੂੰ  ਲਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਮ ਵਸਾਂਦੇ 

ਹਨ।

3480 87 gurmqI jmu joih  
n swkY swcY nwim 
smwieAw]

Guramathee Jam 

Johi N Saakai 

Saachai Naam 

Samaaeiaa ||

Following the Guru's 

Teachings, I cannot be 

touched by the 

Messenger of Death. I 

am absorbed in the 

True Name.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਘੂਰ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਸੱਚੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਤੀ 
ਿੁੜੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

3481 87 sBu Awpy Awip 
vrqY krqw jo 
BwvY so nwie 
lwieAw]

Sabh Aapae Aap 

Varathai Karathaa 

Jo Bhaavai So 

Naae Laaeiaa ||

The Creator Himself is 

All-pervading 

everywhere; He links 

those with whom He is 

pleased to His Name.

(ਪਰ) ਇਹ ਸਭ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ 

ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।
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3482 87 jn nwnku nwmu 
ley qw jIvY ibnu 
nwvY iKnu mir 
jwieAw]2]

Jan Naanak Naam 

Leae Thaa Jeevai 

Bin Naavai Khin 

Mar Jaaeiaa ||2||

Servant Nanak chants 

the Naam, and so he 

lives. Without the 

Name, he would die in 

an instant. ||2||

(ਇਹ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਭੀ) 
'ਨਾਮ' ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਇਕ 

ਪਲਕ ਭਰ ਭੀ 'ਨਾਮ' ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਗਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

3483 87 pauVI] Pourree || Pauree:

3484 87 jo imilAw hir 
dIbwx isau so 
sBnI dIbwxI 
imilAw]

Jo Miliaa Har 

Dheebaan Sio So 

Sabhanee 

Dheebaanee 

Miliaa ||

One who is accepted 

at the Court of the 

Lord shall be accepted 

in courts everywhere.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 

ਜਵਚ ਜਮਜਲਆ (ਆਦਰ ਪਾਉਣ-

ਯੋਗ ਹੋਇਆ) ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ) ਸਭ ਦਰਬਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

3485 87 ijQY Ehu jwie  
iqQY Ehu surKrU  
Es kY muih ifTY  
sB pwpI qirAw]

Jithhai Ouhu Jaae 

Thithhai Ouhu 

Surakharoo Ous 

Kai Muhi Ddithai 

Sabh Paapee 

Thariaa ||

Wherever he goes, he 

is recognized as 

honorable. Seeing his 

face, all sinners are 

saved.

ਜਿਥੇ ਉਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਵੇਖ ਕੇ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ) ਸਭ 

ਪਾਪੀ ਤਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

3486 87 Esu AMqir nwmu 
inDwnu hY nwmo 
prvirAw]

Ous Anthar Naam 

Nidhhaan Hai 

Naamo Paravariaa 

||

Within him is the 

Treasure of the Naam, 

the Name of the Lord. 

Through the Naam, he 

is exalted.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ 

ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਦੇ 

ਦੁਆਲੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਚੱਕਿ ਹੈ)।
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3487 87 nwau pUjIAY nwau 
mMnIAY nwie 
iklivK sB 
ihirAw]

Naao Poojeeai 

Naao Manneeai 

Naae Kilavikh Sabh 

Hiriaa ||

He worships the 

Name, and believes in 

the Name; the Name 

erases all his sinful 

mistakes.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ 
ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਮ (ਿਪਣ) ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

3488 87 ijnI nwmu 
iDAwieAw iek 
min iek iciq  
sy AsiQru jig 
rihAw]11]

Jinee Naam 

Dhhiaaeiaa Eik 

Man Eik Chith Sae 

Asathhir Jag 

Rehiaa ||11||

Those who meditate 

on the Name, with 

one-pointed mind and 

focused 

consciousness, remain 

forever stable in the 

world. ||11||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਏਕਾਗਰ ਜਚੱਤ ਹੋ ਕੇ 

ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਅਟੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਲਈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਪਿਜਤਸ਼ਟਾ 
ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ॥੧੧॥

3489 87 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3490 87 Awqmw dyau 
pUjIAY gur kY 
shij suBwie]

Aathamaa Dhaeo 

Poojeeai Gur Kai 

Sehaj Subhaae ||

Worship the Divine, 

Supreme Soul, with 

the intuitive peace 

and poise of the Guru.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸੁਭਾਉ ਜਵਚ (ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਉ 

ਲੀਨ ਕਰ ਕੇ) ਿੀਵ-ਆਤਮਾ 
ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਹਰੀ) 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

3491 87 Awqmy no Awqmy 
dI pRqIiq hoie  
qw Gr hI prcw 
pwie]

Aathamae No 

Aathamae Dhee 

Pratheeth Hoe 

Thaa Ghar Hee 

Parachaa Paae ||

If the individual soul 

has faith in the 

Supreme Soul, then it 

shall obtain realization 

within its own home.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
(ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ) ਜਸਦਕ ਬੱਝ ਿਾਵ,ੇ 

ਤਾਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ (ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ) ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਤੀਰਥ ਆਜਦਕਾਂ ਤੇ ਿਾਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ),
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3492 87 Awqmw Afolu n 
foleI gur kY 
Bwie suBwie]

Aathamaa Addol N 

Ddolee Gur Kai 

Bhaae Subhaae ||

The soul becomes 

steady, and does not 

waver, by the natural 

inclination of the 

Guru's Loving Will.

ਜਕਉਂਜਕ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਤੇ ਸੁਭਾਉ ਜਵਚ 

(ਵਰਜਤਆਂ) ਿੀਵਾਤਮਾ 
(ਮਾਇਆਂ ਵਲੋਂ) ਅਜਹੱਲ ਹੋ ਕੇ 

ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
3493 87 gur ivxu shju n 

AwveI loBu mYlu  
n ivchu jwie]

Gur Vin Sehaj N 

Aavee Lobh Mail N 

Vichahu Jaae ||

Without the Guru, 

intuitive wisdom does 

not come, and the filth 

of greed does not 

depart from within.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਲੋਭ-ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

3494 87 iKnu plu hir 
nwmu min vsY sB 
ATsiT qIrQ 
nwie]

n@wie Khin Pal Har Naam 

Man Vasai Sabh 

Athasath 

Theerathh Naae ||

If the Lord's Name 

abides within the 

mind, for a moment, 

even for an instant, it 

is like bathing at all 

the sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage.

ਿ ੇਇਕ ਪਲਕ ਭਰ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਿਾਏ 

(ਭਾਵ, ਿ ੇਿੀਵ ਇਕ ਮਨ ਇਕ 

ਪਲਕ ਭਰ ਭੀ ਨਾਮ ਿਪ ਸਕੇ) 

ਤਾਂ, ਮਾਨੋ, ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ 
ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

3495 87 scy mYlu n lgeI  
mlu lwgY dUjY 
Bwie]

Sachae Mail N 

Lagee Mal Laagai 

Dhoojai Bhaae ||

Filth does not stick to 

those who are true, 

but filth attaches itself 

to those who love 

duality.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸੱਚੇ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਹੋਏ 

ਨੂੂੰ  ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਮੈਲ਼ 

(ਸਦਾ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

3496 87 DoqI mUil n 
auqrY jy ATsiT 
qIrQ nwie]

n@wie Dhhothee Mool N 

Outharai Jae 

Athasath 

Theerathh Naae ||

This filth cannot be 

washed off, even by 

bathing at the sixty-

eight sacred shrines of 

pilgrimage.

ਤੇ ਉਹ ਮੈਲ ਕਦੇ ਭੀ ਧੋਜਤਆਂ 

ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਏ 

ਕਰੀਏ।
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3497 87 mnmuK krm kry 
AhMkwrI sBu duKo 
duKu kmwie]

AhM-kwrI Manamukh Karam 

Karae Ahankaaree 

Sabh Dhukho 

Dhukh Kamaae ||

The self-willed 

manmukh does deeds 

in egotism; he earns 

only pain and more 

pain.

(ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ) ਮਨਮੁਖ (ਹੋ 

ਕੇ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ 

(ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ) 

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੱੁਖ ਹੀ 
ਦੱੁਖ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ।

3498 87 nwnk mYlw aUjlu 
qw QIAY jw 
siqgur mwih 
smwie]1]

Naanak Mailaa 

Oojal Thaa 

Thheeai Jaa 

Sathigur Maahi 

Samaae ||1||

O Nanak, the filthy 

ones become clean 

only when they meet 

and surrender to the 

True Guru. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਲਾ (ਮਨ) ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੇ (ਿੀਵ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਵੇ 
(ਭਾਵ, ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਮਟਾ ਦੇਵੇ) 
॥੧॥

3499 87 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

3500 87 mnmuKu loku 
smJweIAY kdhu 
smJwieAw jwie]

Manamukh Lok 

Samajhaaeeai 

Kadhahu 

Samajhaaeiaa Jaae 

||

The self-willed 

manmukhs may be 

taught, but how can 

they really be taught?

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮੁਖ 

ਮੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਮਝਾਇਆਂ ਭੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ।

3501 87 mnmuKu rlwieAw  
nw rlY pieAY 
ikriq iPrwie]

Manamukh 

Ralaaeiaa Naa 

Ralai Paeiai Kirath 

Firaae ||

The manmukhs do not 

fit in at all. Because of 

their past actions, they 

are condemned to the 

cycle of reincarnation.

ਿ ੇਉਸ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਵਚ) 

ਰਲਾ ਭੀ ਦੇਵੀਏ, ਤਾਂ ਭੀ 
(ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ) ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਤੇ (ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ) 

ਜਸਰ ਪਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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3502 87 ilv Dwqu duie 
rwh hY hukmI 
kwr kmwie]

Liv Dhhaath Dhue 

Raah Hai Hukamee 

Kaar Kamaae ||

Loving attention to the 

Lord and attachment 

to Maya are the two 

separate ways; all act 

according to the 

Hukam of the Lord's 

Command.

(ਉਸ ਜਵਚਾਰੇ ਉਤੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਰੋਸ? (ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਰਸਤੇ ਹੀ 
ਦੋ ਹਨ (ਹਰੀ ਨਾਲ) ਜਪਆਰ ਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਨਾਲ) ਜਪਆਰ; (ਤੇ 

ਮਨਮੁਖ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

(ਹੀ) (ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਕਾਰ 

ਜਪਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3503 87 gurmuiK Awpxw 
mnu mwirAw  
sbid ksvtI 
lwie]

ksv`tI Guramukh 

Aapanaa Man 

Maariaa Sabadh 

Kasavattee Laae ||

The Gurmukh has 

conquered his own 

mind, by applying the 

Touchstone of the 

Shabad.

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ 
ਕੇ (ਭਾਵ, ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।

3504 87 mn hI nwil 
JgVw mn hI 
nwil sQ mn hI 
mMiJ smwie]

s`Q Man Hee Naal 

Jhagarraa Man 

Hee Naal Sathh 

Man Hee Manjh 

Samaae ||

He fights with his 

mind, he settles with 

his mind, and he is at 

peace with his mind.

ਉਹ ਸਦਾ ਮਨ (ਦੀ ਜਵਕਾਰ-

ਜਬਰਤੀ) ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਸੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੂੰਤ 

ਇਸ ਜਵਕਾਰ-ਜਬਰਤੀ ਨੂੂੰ ) ਮਨ 

(ਦੀ ਸ਼ੁਭ-ਜਬਰਤੀ) ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

3505 87 mnu jo ieCy so 
lhY scY sbid 
suBwie]

Man Jo Eishhae So 

Lehai Sachai 

Sabadh Subhaae ||

All obtain the desires 

of their minds, 

through the Love of 

the True Word of the 

Shabad.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਸੁਭਾਉ ਜਵਚ (ਆਪਾ ਲੀਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਮਨ ਿੋ ਇੱਛਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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3506 87 AMimRq nwmu sd 
BuMcIAY gurmuiK 
kwr kmwie]

Anmrith Naam 

Sadh Bhuncheeai 

Guramukh Kaar 

Kamaae ||

They drink in the 

Ambrosial Nectar of 

the Naam forever; this 

is how the Gurmukhs 

act.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ 
ਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਵੀਏ।

3507 87 ivxu mnY ij horI 
nwil luJxw jwsI 
jnmu gvwie]

mnY: polw bolo[ lu`Jxw Vin Manai J Horee 

Naal Lujhanaa 

Jaasee Janam 

Gavaae ||

Those who struggle 

with something other 

than their own mind, 

shall depart having 

wasted their lives.

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਿੋ ਿੀਵ 

(ਸਰੀਰ ਆਜਦਕ) ਹੋਰ ਨਾਲ 

ਝਗੜਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਮ 

ਜਬਰਥਾ ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ।

3508 87 mnmuKI mn hiT 
hwirAw kUVu 
kusqu kmwie]

hT: polw bolo[ ku-s`qu Manamukhee 

Manehath Haariaa 

Koorr Kusath 

Kamaae ||

The self-willed 

manmukhs, through 

stubborn-mindedness 

and the practice of 

falsehood, lose the 

game of life.

ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਜਵਚ 

(ਬਾਜ਼ੀ) ਹਾਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੂੜ-

ਕੁਸੱਤ (ਦੀ ਕਮਾਈ) ਕਰਦਾ ਹੈ।

3509 87 gur prswdI mnu 
ijxY hir syqI 
ilv lwie]

Gur Parasaadhee 

Man Jinai Har 

Saethee Liv Laae ||

Those who conquer 

their own mind, by 

Guru's Grace, lovingly 

focus their attention 

on the Lord.

ਗੁਰਮੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਿੋੜਦਾ ਹੈ-
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3510 87 nwnk gurmuiK 
scu kmwvY  
mnmuiK AwvY 
jwie]2]

Naanak Guramukh 

Sach Kamaavai 

Manamukh Aavai 

Jaae ||2||

O Nanak, the 

Gurmukhs practice 

Truth, while the self-

willed manmukhs 

continue coming and 

going in reincarnation. 

||2||

ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਪਰ) 

ਮਨਮੁਖ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

3511 87 pauVI] Pourree || Pauree:

3512 87 hir ky sMq suxhu 
jn BweI hir 
siqgur kI iek 
swKI]

Har Kae Santh 

Sunahu Jan 

Bhaaee Har 

Sathigur Kee Eik 

Saakhee ||

O Saints of the Lord, O 

Siblings of Destiny, 

listen, and hear the 

Lord's Teachings, 

through the True Guru.

ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਜਪਆਜਰਓ! ਆਪਣ ੇਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਸੁਣੋ (ਭਾਵ, 

ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਰੋ)।

3513 87 ijsu Duir Bwgu 
hovY muiK msqik  
iqin jin lY 
ihrdY rwKI]

Jis Dhhur Bhaag 

Hovai Mukh 

Masathak Thin Jan 

Lai Hiradhai 

Raakhee ||

Those who have good 

destiny pre-ordained 

and inscribed on their 

foreheads, grasp it 

and keep it enshrined 

in the heart.

ਇਸ ਜਸੱਜਖਆ ਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰੋ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ 
ਭਾਗ ਹੋਵੇ।
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3514 87 hir AMimRq kQw 
sryst aUqm gur 
bcnI shjy 
cwKI]

c`wKI Har Anmrith 

Kathhaa Saraesatt 

Ootham Gur 

Bachanee Sehajae 

Chaakhee ||

Through the Guru's 

Teachings, they 

intuitively taste the 

sublime, exquisite and 

ambrosial sermon of 

the Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੁਆਰਾ 
ਹੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਉੱਤਮ 

ਪਜਵਤਰ ਤੇ ਿੀਵਨ-ਕਣੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

3515 87 qh BieAw 
pRgwsu imitAw 
AMiDAwrw ijau 
sUrj rYix 
ikrwKI]

(ikrwKI) k`tI Theh Bhaeiaa 

Pragaas Mittiaa 

Andhhiaaraa Jio 

Sooraj Rain 

Kiraakhee ||

The Divine Light shines 

in their hearts, and 

like the sun which 

removes the darkness 

of night, it dispels the 

darkness of ignorance.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਨੂੂੰ  
ਿੇਹੜਾ ਜਹਰਦਾ ਇਕ ਵਾਰੀ 
ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਹਨੇਰਾ ਇਉਂ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਸੂਰਿ ਰਾਤ (ਦੇ ਹਨੇਰੇ) ਨੂੂੰ  
ਜਖੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

3516 87 Aidstu Agocru 
AlKu inrMjnu so 
dyiKAw gurmuiK 
AwKI]12]

A-idstu, A-gocru, A-
lK: poly bolo[AwKIN[

Adhisatt Agochar 

Alakh Niranjan So 

Dhaekhiaa 

Guramukh Aakhee 

||12||

As Gurmukh, they 

behold with their eyes 

the Unseen, 

Imperceptible, 

Unknowable, 

Immaculate Lord. 

||12||

ਿ ੋਪਿਭੂ (ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ) 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਸ਼ੇ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਖ ਹੈ ਉਹ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਅੱਖੀਂ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੨॥

3517 87 sloku mÚ3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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3518 88 siqguru syvy 
Awpxw so isru 
lyKY lwie]

Sathigur Saevae 

Aapanaa So Sir 

Laekhai Laae ||

Those who serve their 

True Guru are certified 

and accepted.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇ

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ 
ਜਸਰ (ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ) 

ਸਿਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
3519 88 ivchu Awpu 

gvwie kY rhin 
sic ilv lwie]

rh-in Vichahu Aap 

Gavaae Kai Rehan 

Sach Liv Laae ||

They eradicate 

selfishness and conceit 

from within; they 

remain lovingly 

absorbed in the True 

One.

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਬਰਤੀ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

3520 88 siqguru ijnI n 
syivE iqnw 
ibrQw jnmu 
gvwie]

Sathigur Jinee N 

Saeviou Thinaa 

Birathhaa Janam 

Gavaae ||

Those who do not 

serve the True Guru 

waste away their lives 

in vain.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਜਲਆ 

ਹੈ।

3521 88 nwnk jo iqsu 
BwvY so kry khxw 
ikCU n jwie]1]

kh-xw Naanak Jo This 

Bhaavai So Karae 

Kehanaa Kishhoo 

N Jaae ||1||

O Nanak, the Lord 

does just as He 

pleases. No one has 

any say in this. ||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) 
ਕੁਝ (ਚੂੰਗਾ ਮੂੰਦਾ) ਆਜਖਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਜਕਉਂਜਕ) ਿੋ 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

3522 88 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

3523 88 mnu vykwrI 
vyiVAw vykwrw 
krm kmwie]

Man Vaekaaree 

Vaerriaa 

Vaekaaraa Karam 

Kamaae ||

With the mind 

encircled by 

wickedness and evil, 

people do evil deeds.

(ਇਹ ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 

ਕਰਮ (ਹੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ।
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3524 88 dUjY Bwie 
AigAwnI pUjdy  
drgh imlY 
sjwie]

Dhoojai Bhaae 

Agiaanee 

Poojadhae 

Dharageh Milai 

Sajaae ||

The ignorant worship 

the love of duality; in 

the Lord's Court they 

shall be punished.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਿਸੇ ਰਜਹ ਕੇ) ਿ ੋ

ਮਨੱੁਖ ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਇਸ 

ਪੂਿਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਲਾਭ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਸਜ਼ਾ (ਹੀ) ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

3525 88 Awqm dyau 
pUjIAY ibnu 
siqgur bUJ n 
pwie]

Aatham Dhaeo 

Poojeeai Bin 

Sathigur Boojh N 

Paae ||

So worship the Lord, 

the Light of the soul; 

without the True 

Guru, understanding is 

not obtained.

ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚਾਨਣ ਬਖ਼ਸ਼ਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਿਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, (ਪਰ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

3526 88 jpu qpu sMjmu 
Bwxw siqgurU kw  
krmI plY pwie]

Jap Thap Sanjam 

Bhaanaa 

Sathiguroo Kaa 

Karamee Palai 

Paae ||

Meditation, penance 

and austere self-

discipline are found by 

surrendering to the 

True Guru's Will. By 

His Grace this is 

received.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ (ਮੂੰਨਣਾ)-
ਇਹੀ ਿਪੁ ਤਪੁ ਤੇ ਸੂੰਿਮ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ 

(ਭਾਣਾ ਮੂੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

3527 88 nwnk syvw suriq 
kmwvxI jo hir 
BwvY so Qwie 
pwie]2]

Naanak Saevaa 

Surath 

Kamaavanee Jo 

Har Bhaavai So 

Thhaae Paae ||2||

O Nanak, serve with 

this intuitive 

awareness; only that 

which is pleasing to 

the Lord is approved. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਂਞ ਤਾਂ) ਿੋ ਸੇਵਾ 
ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹੀ 
ਪਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਪਰ) ਸੇਵਾ 
ਭੀ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ (ਭਾਵ, 

ਸੁਰਤ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 
ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਹੀ) ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੨॥

3528 88 pauVI] Pourree || Pauree:
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3529 88 hir hir nwmu 
jphu mn myry  
ijqu sdw suKu hovY  
idnu rwqI]

Har Har Naam 

Japahu Man 

Maerae Jith 

Sadhaa Sukh Hovai 

Dhin Raathee ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, O my 

mind; it will bring you 

eternal peace, day and 

night.

ਹੇ ਮਰੇ ਮਨ! ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਤ 

ਜਦਨ ਸਦਾ ਦੁਖ ਹੋਵੇ।

3530 88 hir hir nwmu 
jphu mn myry  
ijqu ismrq siB 
iklivK pwp 
lhwqI]

Har Har Naam 

Japahu Man 

Maerae Jith 

Simarath Sabh 

Kilavikh Paap 

Lehaathee ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, O my 

mind; meditating on it, 

all sins and misdeeds 

shall be erased.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

3531 88 hir hir nwmu 
jphu mn myry  
ijqu dwldu duK 
BuK sB lih 
jwqI]

Har Har Naam 

Japahu Man 

Maerae Jith 

Dhaaladh Dhukh 

Bhukh Sabh Lehi 

Jaathee ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, O my 

mind; through it, all 

poverty, pain and 

hunger shall be 

removed.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ 

ਦਜਰਦਿ ਦੱੁਖ ਤੇ ਭੁੱ ਖਾਂ ਲਜਹ 

ਿਾਣ।

3532 88 hir hir nwmu 
jphu mn myry  
muiK gurmuiK 
pRIiq lgwqI]

Har Har Naam 

Japahu Man 

Maerae Mukh 

Guramukh Preeth 

Lagaathee ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, O my 

mind; as Gurmukh, 

declare your love.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ, (ਜਿਸ ਕਰਕੇ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਉੱਤਮ ਪਿੀਜਤ 

(ਭਾਵ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿੀਜਤ) 

ਬਣ ਿਾਏ।
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3533 88 ijqu muiK Bwgu 
iliKAw Duir 
swcY hir iqqu 
muiK nwmu 
jpwqI]13]

Jith Mukh Bhaag 

Likhiaa Dhhur 

Saachai Har Thith 

Mukh Naam 

Japaathee ||13||

One who has such pre-

ordained destiny 

inscribed upon his 

forehead by the True 

Lord, chants the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||13||

ਧੁਰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਸ 

ਮੂੂੰ ਹ ਤੇ ਭਾਗ ਜਲਜਖਆ ਹੋਵੇ, 
ਪਿਭੂ ਉਸ ਮੂੂੰ ਹ ਤੋਂ (ਹੀ) ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੩॥

3534 88 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3535 88 siqguru ijnI n 
syivE sbid n 
kIqo vIcwru]

Sathigur Jinee N 

Saeviou Sabadh N 

Keetho Veechaar 

||

Those who do not 

serve the True Guru, 

and who do not 

contemplate the Word 

of the Shabad

(ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਲੱਭ ਕੇ) ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹਰੀ ਨਾਮ 

ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,

3536 88 AMqir igAwnu n 
AwieE imrqku 
hY sMswir]

Anthar Giaan N 

Aaeiou Mirathak 

Hai Sansaar ||

-spiritual wisdom does 

not enter into their 

hearts; they are like 

dead bodies in the 

world.

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 

ਉਹ ਿੀਵ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

(ਿੀਊਂਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਭੀ) ਮੋਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

3537 88 lK caurwsIh 
Pyru pieAw mir 
jMmY hoie KuAwru]

Lakh Chouraaseeh 

Faer Paeiaa Mar 

Janmai Hoe 

Khuaar ||

They go through the 

cycle of 8.4 million 

reincarnations, and 

they are ruined 

through death and 

rebirth.

(ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ) ਜਵਚ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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3538 88 siqgur kI syvw 
so kry ijs no 
Awip krwey 
soie]

Sathigur Kee 

Saevaa So Karae 

Jis No Aap 

Karaaeae Soe ||

He alone serves the 

True Guru, whom the 

Lord Himself inspires 

to do so.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਕਰਾਏ, ਉਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3539 88 siqgur ivic 
nwmu inDwnu hY  
krim prwpiq 
hoie]

Sathigur Vich 

Naam Nidhhaan 

Hai Karam 

Paraapath Hoe ||

The Treasure of the 

Naam is within the 

True Guru; by His 

Grace, it is obtained.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ 'ਨਾਮ' 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

3540 88 sic rqy gur 
sbd isau iqn 
scI sdw ilv 
hoie]

Sach Rathae Gur 

Sabadh Sio Thin 

Sachee Sadhaa Liv 

Hoe ||

Those who are truly 

attuned to the Word 

of the Guru's Shabad-

their love is forever 

True.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਤੀ 
ਸਦਾ ਇਕ ਤਾਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

3541 88 nwnk ijs no 
myly n ivCuVY  
shij smwvY 
soie]1]

Naanak Jis No 

Maelae N 

Vishhurrai Sehaj 

Samaavai Soe 

||1||

O Nanak, those who 

are united with Him 

shall not be separated 

again. They merge 

imperceptibly into 

God. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਇਕ 

ਵਾਰੀ) ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਕਦੇ) ਜਵਛੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

3542 88 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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3543 88 so BgauqI juo 
BgvMqY jwxY]

juo: hoVy AONkV dI 
ivckwrlI Avwz bolo[

So Bhagouthee 

Juo Bhagavanthai 

Jaanai ||

One who knows the 

Benevolent Lord God 

is the true devotee of 

Bhagaautee.

ਭਗਉਤੀ (ਸੱਚਾ ਭਗਤ) ਉਹ ਹੈ 

ਿ ੋਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ),

3544 88 gur prswdI  
Awpu pCwxY]

Gur Parasaadhee 

Aap Pashhaanai ||

By Guru's Grace, he is 

self-realized.

ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਭਾਵ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਲੈ ਕੇ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।

3545 88 Dwvqu rwKY iekqu 
Gir AwxY]

Dhhaavath 

Raakhai Eikath 

Ghar Aanai ||

He restrains his 

wandering mind, and 

brings it back to its 

own home within the 

self.

(ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਲ) ਦੌੜਦੇ (ਮਨ) ਨੂੂੰ  
ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ 

ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ,

3546 88 jIvqu mrY hir 
nwmu vKwxY]

Jeevath Marai Har 

Naam Vakhaanai 

||

He remains dead while 

yet alive, and he 

chants the Name of 

the Lord.

ਅਤੇ ਿੀਊਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਮਰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਜਵਚਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵਾਸ਼ਨਾ 
ਵਲੋਂ ਤੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ) 

ਹਰੀ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ।
3547 88 AYsw BgauqI  

auqmu hoie]

Aisaa Bhagouthee 

Outham Hoe ||

Such a Bhagaautee is 

most exalted.

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਉਤੀ (ਭਗਤ) 

ਉੱਤਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

3548 88 nwnk sic smwvY 
soie]2]

Naanak Sach 

Samaavai Soe 

||2||

O Nanak, he merges 

into the True One. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਜਿਰ ਨਹੀਂ ਜਵੱਛੁੜਦਾ ॥੨॥

3549 88 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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3550 88 AMqir kptu  
BgauqI khwey]

Anthar Kapatt 

Bhagouthee 

Kehaaeae ||

He is full of deceit, and 

yet he calls himself a 

devotee of 

Bhagaautee.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਖੋਟ 

ਰੱਖੇ (ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਭਗਉਤੀ (ਸੱਚਾ ਭਗਤ) 

ਅਖਵਾਏ,

3551 88 pwKMif pwrbRhmu 
kdy n pwey]

Paakhandd 

Paarabreham 

Kadhae N Paaeae 

||

Through hypocrisy, he 

shall never attain the 

Supreme Lord God.

ਉਹ (ਇਸ) ਪਖੂੰਡ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ।

3552 88 pr inMdw kry  
AMqir mlu lwey]

Par Nindhaa Karae 

Anthar Mal Laaeae 

||

He slanders others, 

and pollutes himself 

with his own filth.

(ਿੀਵ) ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮੈਲ ਲਾਈ ਿਾਵੇ,

3553 88 bwhir mlu DovY  
mn kI jUiT n 
jwey]

bw-hir: h mukqw, r 
ishwrI lw ky

Baahar Mal 

Dhhovai Man Kee 

Jooth N Jaaeae ||

Outwardly, he washes 

off the filth, but the 

impurity of his mind 

does not go away.

(ਤੇ) ਬਾਹਰੋਂ (ਸਰੀਰ ਦੀ) ਮੈਲ 

(ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ ਨਾਲ) ਧੋਂਦਾ 
ਰਹੇ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮਨ ਦੀ ਿੂਠ 

ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

3554 88 sqsMgiq isau  
bwdu rcwey]

Sathasangath Sio 

Baadh Rachaaeae 

||

He argues with the Sat 

Sangat, the True 

Congregation.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਤ ਸੂੰਗਜਤ ਨਾਲ 

ਝਗੜਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਤ ਸੂੰਗ ਨਹੀਂ 
ਭਾਉਂਦਾ)

3555 88 An idnu duKIAw  
dUjY Bwie rcwey]

Anadhin 

Dhukheeaa 

Dhoojai Bhaae 

Rachaaeae ||

Night and day, he 

suffers, engrossed in 

the love of duality.

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਦੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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3556 88 hir nwmu n cyqY  
bhu krm kmwey]

Har Naam N 

Chaethai Bahu 

Karam Kamaaeae 

||

He does not 

remember the Name 

of the Lord, but still, 

he performs all sorts 

of empty rituals.

ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ 

ਕੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 

ਕਰਦਾ ਰਹੇ.

3557 88 pUrib iliKAw su 
mytxw n jwey]

Poorab Likhiaa S 

Maettanaa N 

Jaaeae ||

That which is pre-

ordained cannot be 

erased.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਪਜਹਲਾਂ (ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਿ ੋਮਨ ਤੇ) ਜਲਖੇ ਗਏ (ਹਨ, ਤੇ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਜਵਚ ਭਵਾਉਂਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ) ਜਮਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

3558 88 nwnk ibnu 
siqgur syvy moKu 
n pwey]3]

Naanak Bin 

Sathigur Saevae 

Mokh N Paaeae 

||3||

O Nanak, without 

serving the True Guru, 

liberation is not 

obtained. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ) ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੩॥

3559 88 pauVI] Pourree || Pauree:

3560 88 siqguru ijnI 
iDAwieAw sy 
kiVn svwhI]

(dUjw pwT: kiV n)[ 
(kiV-n) bMn@ lYNdy hn

Sathigur Jinee 

Dhhiaaeiaa Sae 

Karr N Savaahee ||

Those who meditate 

on the True Guru shall 

not be burnt to ashes.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਿੱਤ ਨਵੇਂ 
ਸੂਰਿ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ,

3561 88 siqguru ijnI 
iDAwieAw sy 
iqRpiq AGwhI]

Sathigur Jinee 

Dhhiaaeiaa Sae 

Thripath 

Aghaahee ||

Those who meditate 

on the True Guru are 

satisfied and fulfilled.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਹੈ ਉਹ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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3562 88 siqguru ijnI 
iDAwieAw iqn  
jm fru nwhI]

Sathigur Jinee 

Dhhiaaeiaa Thin 

Jam Ddar Naahee 

||

Those who meditate 

on the True Guru are 

not afraid of the 

Messenger of Death.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ), ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ 

ਦਾ ਭੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

3563 89 ijn kau hoAw 
ikRpwlu hir sy  
siqgur pYrI 
pwhI]

Jin Ko Hoaa 

Kirapaal Har Sae 

Sathigur Pairee 

Paahee ||

Those upon whom the 

Lord showers His 

Mercy, fall at the Feet 

of the True Guru.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਭੀ ਉਹੀ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਹਰੀ 
ਆਪ ਤੱੁਠਦਾ ਹੈ।

3564 89 iqn AYQY EQY muK 
aujly hir drgh 
pYDy jwhI]14]

Thin Aithhai 

Outhhai Mukh 

Oujalae Har 

Dharageh 

Paidhhae Jaahee 

||14||

Here and hereafter, 

their faces are radiant; 

they go to the Lord's 

Court in robes of 

honor. ||14||

ਉਹ ਦੋਹੀਂ ਿਹਾਨੀਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ (ਭੀ) ਵਜਡਆਏ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੪॥

3565 89 slok mÚ 2] Salok Ma 2 || Shalok, Second Mehl:

3566 89 jo isru sWeI nw 
invY so isru dIjY 
fwir]

Jo Sir Saanee Naa 

Nivai So Sir 

Dheejai Ddaar ||

Chop off that head 

which does not bow to 

the Lord.

ਿ ੋਜਸਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਝੁਕੇ, ਉਹ ਜਤਆਗ ਦੇਣ-

ਿੋਗ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਗੁਣ ਨਹੀਂ)।
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3567 89 nwnk ijsu ipMjr 
mih ibrhw nhI  
so ipMjru lY 
jwir]1]

Naanak Jis Pinjar 

Mehi Birehaa 

Nehee So Pinjar 

Lai Jaar ||1||

O Nanak, that human 

body, in which there is 

no pain of separation 

from the Lord-take 

that body and burn it. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਾੜ 

ਜਦਓ (ਭਾਵ, ਉਹ ਭੀ ਜਵਅਰਥ 

ਹੈ) ॥੧॥

3568 89 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

3569 89 muMFhu BulI nwnkw  
iPir iPir jnim 
mueIAwsu]

Bu`lI[ mueI-Awsu[ Mundtahu Bhulee 

Naanakaa Fir Fir 

Janam Mueeaas ||

Forgetting the Primal 

Lord, O Nanak, people 

are born and die, over 

and over again.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਨੇ (ਸਭ ਦੇ) ਮੂਲ 

(ਜਸਰਿਣਹਾਰ) ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਜਰਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦੀ 
ਮਰਦੀ ਹੈ,

3570 89 ksqUrI kY BolVY  
gMdy fuMim 
peIAwsu]2]

(BolVY) BulyKy[ (fuMim) 
gMdy C`pV c

Kasathooree Kai 

Bholarrai Gandhae 

Ddunm Peeaas 

||2||

Mistaking it for musk, 

they have fallen into 

the stinking pit of filth. 

||2||

(ਤੇ ਉਹ) ਕਸਤੂਰੀ (ਭਾਵ, 

ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ) ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਗੂੰ ਦੇ ਟੋਏ ਜਵਚ 

ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ॥੨॥

3571 89 pauVI] Pourree || Pauree:

3572 89 so AYsw hir nwmu  
iDAweIAY mn 
myry jo sBnw 
aupir hukmu 
clwey]

So Aisaa Har Naam 

Dhhiaaeeai Man 

Maerae Jo 

Sabhanaa Oupar 

Hukam Chalaaeae 

||

Meditate on that 

Name of the Lord, O 

my mind, whose 

Command rules over 

all.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੋ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ 
(ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ 

ਸਭ ਿੀਵ ਿੂੰਤ ਜਨਊਂਦੇ ਹਨ) 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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3573 89 so AYsw hir nwmu  
jpIAY mn myry jo  
AMqI Aausir 
ley Cfwey]

So Aisaa Har Naam 

Japeeai Man 

Maerae Jo Anthee 

Aousar Leae 

Shhaddaaeae ||

Chant that Name of 

the Lord, O my mind, 

which will save you at 

the very last moment.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੋ ਅੂੰਤ ਸਮੇਂ (ਮੌਤ 

ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ) ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

3574 89 so AYsw hir nwmu  
jpIAY mn myry ju  
mn kI iqRsnw  
sB BuK gvwey]

So Aisaa Har Naam 

Japeeai Man 

Maerae J Man Kee 

Thrisanaa Sabh 

Bhukh Gavaaeae 

||

Chant that Name of 

the Lord, O my mind, 

which shall drive out 

all hunger and desire 

from your mind.

ਿ ੋਹਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭ 

ਭੁੱ ਖਾਂ ਤੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਦਾ ਿਾਪ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3575 89 so gurmuiK nwmu 
jipAw vfBwgI  
iqn inMdk dust  
siB pYrI pwey]

pYrIN So Guramukh 

Naam Japiaa 

Vaddabhaagee 

Thin Nindhak 

Dhusatt Sabh 

Pairee Paaeae ||

Very fortunate and 

blessed is that 

Gurmukh who chants 

the Naam; it shall 

bring all slanderers 

and wicked enemies 

to fall at his feet.

ਸਭ ਜਨੂੰ ਦਕ ਤੇ ਦੁਰਿਨ ਉਹਨਾਂ 
ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਆ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮੁ 

ਿਜਪਆ ਹੈ।
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3576 89 nwnk nwmu 
ArwiD sBnw qy 
vfw siB nwvY 
AgY Awix 
invwey]15]

Naanak Naam 

Araadhh Sabhanaa 

Thae Vaddaa Sabh 

Naavai Agai Aan 

Nivaaeae ||15||

O Nanak, worship and 

adore the Naam, the 

Greatest Name of all, 

before which all come 

and bow. ||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ-ਇਹ (ਸਾਧਨ) 

ਸਭ (ਸਾਧਨਾਂ) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ; 

ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਜਲਆ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ ਨੇ) ਜਨਵਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ 

॥੧੫॥

3577 89 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3578 89 vys kry kurUip 
kulKxI min KotY 
kUiVAwir]

ku-l`KxI Vaes Karae 

Kuroop 

Kulakhanee Man 

Khottai Koorriaar 

||

She may wear good 

clothes, but the bride 

is ugly and rude; her 

mind is false and 

impure.

ਝੂਠੀ, ਮਾਨੋ ਖੋਟੀ, ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ 
ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਰੂਪ ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਸੂੰਗਾਰਦੀ ਹੈ;

3579 89 ipr kY BwxY nw 
clY hukmu kry 
gwvwir]

Pir Kai Bhaanai 

Naa Chalai Hukam 

Karae Gaavaar ||

She does not walk in 

harmony with the Will 

of her Husband Lord. 

Instead, she foolishly 

gives Him orders.

(ਪਰ) ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, (ਸਗੋਂ) ਮੂਰਖ 

ਇਸਤਿੀ (ਪਤੀ ਤੇ) ਹੁਕਮ 

ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

3580 89 gur kY BwxY jo 
clY siB duK 
invwrxhwir]

Gur Kai Bhaanai Jo 

Chalai Sabh Dhukh 

Nivaaranehaar ||

But she who walks in 

harmony with the 

Guru's Will, shall be 

spared all pain and 

suffering.

ਿ ੋ(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਅਪਾਣੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਜਨਵਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
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3581 89 iliKAw myit n 
skIAY jo Duir 
iliKAw krqwir]

Likhiaa Maett N 

Sakeeai Jo Dhhur 

Likhiaa Karathaar 

||

That destiny which 

was pre-ordained by 

the Creator cannot be 

erased.

(ਪਰ, ਕੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਿੋ 
(ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਤੇ) ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ 

ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

3582 89 mnu qnu saupy 
kMq kau sbdy 
Dry ipAwru]

Man Than Soupae 

Kanth Ko 

Sabadhae Dhharae 

Piaar ||

She must dedicate her 

mind and body to her 

Husband Lord, and 

enshrine love for the 

Word of the Shabad.

(ਸੁਲੱਖਣੀ) ਤਨ ਮਨ (ਹਰੀ-) 
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਸਉਂਪ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਜਬਰਤੀ ਿੋੜਦੀ ਹੈ।

3583 89 ibnu nwvY iknY n 
pwieAw dyKhu 
irdY bIcwir]

Bin Naavai Kinai N 

Paaeiaa 

Dhaekhahu Ridhai 

Beechaar ||

Without His Name, no 

one has found Him; 

see this and reflect 

upon it in your heart.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ 

ਵੇਖ (ਭੀ) ਲਵੋ, ਜਕ ਨਾਮ 

(ਿਪਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ।

3584 89 nwnk sw 
suAwilE sulKxI  
ij rwvI 
isrjnhwir]1]

su-l`KxI Naanak Saa 

Suaaliou 

Sulakhanee J 

Raavee 

Sirajanehaar ||1||

O Nanak, she is 

beautiful and graceful; 

the Creator Lord 

ravishes and enjoys 

her. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ 
ਤੇ ਸੁੂੰ ਦਰ (ਿੀਵ-) ਇਸਤਿੀ ਉਹੀ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਸਰਿਨਹਾਰ 

(ਪਤੀ) ਨੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੧॥

3585 89 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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3586 89 mwieAw mohu 
gubwru hY iqs dw  
n idsY aurvwru n 
pwru]

Maaeiaa Mohu 

Gubaar Hai This 

Dhaa N Dhisai 

Ouravaar N Paar ||

Attachment to Maya is 

an ocean of darkness; 

neither this shore nor 

the one beyond can be 

seen.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ-ਜਪਆਰ 

(ਜਨਰਾ) ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ।

3587 89 mnmuK AigAwnI  
mhw duKu pwiedy  
fuby hir nwmu 
ivswir]

fu`by Manamukh 

Agiaanee Mehaa 

Dhukh Paaeidhae 

Ddubae Har Naam 

Visaar ||

The ignorant, self-

willed manmukhs 

suffer in terrible pain; 

they forget the Lord's 

Name and drown.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ, 

ਜਗਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ (ਉਸ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ) ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ 
ਦੱੁਖ ਸਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

3588 89 Blky auiT bhu 
krm kmwvih  
dUjY Bwie ipAwru]

Bhalakae Outh 

Bahu Karam 

Kamaavehi 

Dhoojai Bhaae 

Piaar ||

They arise in the 

morning and perform 

all sorts of rituals, but 

they are caught in the 

love of duality.

ਜਨਤ ਨਵੇਂ ਸੂਰਿ (ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ (ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਜਬਰਤੀ 
(ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

3589 89 siqguru syvih 
Awpxw Baujlu 
auqry pwir]

Sathigur Saevehi 

Aapanaa Bhoujal 

Outharae Paar ||

Those who serve the 

True Guru cross over 

the terrifying world-

ocean.

(ਿੋ ਿੀਵ) ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ-ਰੂਪ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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3590 89 nwnk gurmuiK 
sic smwvih scu 
nwmu aur 
Dwir]2]

smwv-ih Naanak Guramukh 

Sach Samaavehi 

Sach Naam Our 

Dhhaar ||2||

O Nanak, the 

Gurmukhs keep the 

True Name enshrined 

in their hearts; they 

are absorbed into the 

True One. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ (ਿੀਵ) 

ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰੋ 

ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ (ਪਿਭੂ) ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

3591 89 pauVI] Pourree || Pauree:

3592 89 hir jil Qil 
mhIAil BrpUir  
dUjw nwih koie]

(mhIAil) iv`c Har Jal Thhal 

Meheeal 

Bharapoor 

Dhoojaa Naahi 

Koe ||

The Lord pervades and 

permeates the water, 

the land and the sky; 

there is no other at all.

ਪਿਭੂ ਿਲ ਜਵਚ ਥਲ ਜਵਚ 

ਜਪਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3593 89 hir Awip bih 
kry inAwau  
kUiVAwr sB 
mwir kFoie]

Har Aap Behi 

Karae Niaao 

Koorriaar Sabh 

Maar Kadtoe ||

The Lord Himself sits 

upon His Throne and 

administers justice. He 

beats and drives out 

the false-hearted.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬਜਹ ਕੇ (ਭਾਵ, 

ਗਹੁ ਨਾਲ) (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਜਨਆਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਖੋਟੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।)

3594 89 sicAwrw dyie 
vifAweI hir  
Drm inAwau 
kIEie]

dy-ie[ kIE-ie[ Sachiaaraa Dhaee 

Vaddiaaee Har 

Dhharam Niaao 

Keeoue ||

The Lord bestows 

glorious greatness 

upon those who are 

truthful. He 

administers righteous 

justice.

ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ-ਹਰੀ ਨੇ ਇਹ 

ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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3595 89 sB hir kI krhu 
ausqiq ijin 
grIb AnwQ 
rwiK lIEie]

Sabh Har Kee 

Karahu Ousathath 

Jin Gareeb 

Anaathh Raakh 

Leeoue ||

So praise the Lord, 

everybody; He 

protects the poor and 

the lost souls.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ 

(ਸਦਾ) ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

3596 89 jYkwru kIE 
DrmIAw kw  
pwpI kau fMfu 
dIEie]16]

Jaikaar Keeou 

Dhharameeaa Kaa 

Paapee Ko 

Ddandd Dheeoue 

||16||

He honors the 

righteous and 

punishes the sinners. 

||16||

ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਈ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੂੰਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੧੬॥

3597 89 slok mÚ 3] ku-l`KxI Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3598 89 mnmuK mYlI 
kwmxI kulKxI 
kunwir]

Manamukh Mailee 

Kaamanee 

Kulakhanee 

Kunaar ||

The self-willed 

manmukh, the foolish 

bride, is a filthy, rude 

and evil wife.

ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ (ਿੀਵ ਉਸ) 

ਖੋਟੀ ਚੂੰਦਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ 

ਮੈਲੀ ਇਸਤਿੀ (ਵਾਂਗ) ਹੈ,

3599 89 ipru CoifAw Gir 
Awpxw pr purKY 
nwil ipAwru]

Pir Shhoddiaa 

Ghar Aapanaa Par 

Purakhai Naal 

Piaar ||

Forsaking her Husband 

Lord and leaving her 

own home, she gives 

her love to another.

(ਜਿਸ ਨੇ) ਘਰ ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ) 
ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

ਤੇ ਪਰਾਏ ਆਦਮੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ (ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)।
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3600 89 iqRsnw kdy n 
cukeI jldI kry 
pUkwr]

cu`-keI Thrisanaa Kadhae 

N Chukee 

Jaladhee Karae 

Pookaar ||

Her desires are never 

satisfied, and she 

burns and cries out in 

pain.

ਉਸ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਜਮਟਦੀ ਤੇ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ) 

ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਜਵਲਕਦੀ ਹੈ।

3601 89 nwnk ibnu nwvY  
kurUip kusohxI  
prhir CofI 
Bqwir]1]

ku-sohxI Naanak Bin Naavai 

Kuroop 

Kusohanee 

Parehar Shhoddee 

Bhathaar ||1||

O Nanak, without the 

Name, she is ugly and 

ungraceful. She is 

abandoned and left 

behind by her 

Husband Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਨਮੁਖ ਿੀਵ) 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ 
ਤੇ ਕੁਸੋਹਣੀ ਇਸਤਿੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ 

ਖਸਮ ਵਲੋਂ (ਭੀ) ਦੁਰਕਾਰੀ 
ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥

3602 90 mÚ3] Ma 3 || Third Mehl:

3603 90 sbid rqI 
sohwgxI siqgur 
kY Bwie ipAwir]

Sabadh Rathee 

Sohaaganee 

Sathigur Kai Bhaae 

Piaar ||

The happy soul-bride 

is attuned to the Word 

of the Shabad; she is 

in love with the True 

Guru.

ਿੀਊਂਦੇ ਖਸਮ ਵਾਲੀ (ਗੁਰਮੁਖ 

ਿੀਵ-) ਇਸਤਿੀ (ਉਹ ਹੈ ਿੋ) 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ ਜਵਚ-

3604 90 sdw rwvy ipru 
Awpxw scY pRyim 
ipAwir]

Sadhaa Raavae Pir 

Aapanaa Sachai 

Praem Piaar ||

She continually enjoys 

and ravishes her 

Beloved, with true 

love and affection.

ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹਰੀ-ਖਸਮ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ।

3605 90 Aiq suAwilau 
suMdrI soBwvMqI 
nwir]

Ath Suaalio 

Sundharee 

Sobhaavanthee 

Naar ||

She is such a loveable, 

beautiful and noble 

woman.

ਉਹ ਸੁੂੰ ਦਰ ਨਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ 
ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ।
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3606 90 nwnk nwim 
sohwgxI mylI 
mylxhwir]2]

Naanak Naam 

Sohaaganee 

Maelee 

Maelanehaar 

||2||

O Nanak, through the 

Naam, the happy soul-

bride unites with the 

Lord of Union. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੁੜੀ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ) (ਗੁਰਮੁਖ) 

ਸੋਹਾਗਣ ਨੂੂੰ  ਮੇਲਣਹਾਰ ਹਰੀ 
ਨੇ (ਆਪਣ ੇਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੨॥
3607 90 pauVI] Pourree || Pauree:

3608 90 hir qyrI sB 
krih ausqiq  
ijin PwQy 
kwiFAw]

Har Thaeree Sabh 

Karehi Ousathath 

Jin Faathhae 

Kaadtiaa ||

Lord, everyone sings 

Your Praises. You have 

freed us from bondage.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਭ ਿੀਵ ਤੇਰੀ (ਹੀ) 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਸ ਤੂੂੰ  (ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ) ਿਜਸਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੱਜਢਆ ਹੈ।

3609 90 hir quDno krih 
sB nmskwru  
ijin pwpY qy 
rwiKAw]

Har Thudhhano 

Karehi Sabh 

Namasakaar Jin 

Paapai Thae 

Raakhiaa ||

Lord, everyone bows 

in reverence to You. 

You have saved us 

from our sinful ways.

ਹੇ ਹਰੀ! ਸਭ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 

ਜਸਰ ਨਵਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੂੂੰ  
(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

3610 90 hir inmwixAw 
qUM mwxu hir fwFI 
hUM qUM fwiFAw]

Har Nimaaniaa 

Thoon Maan Har 

Ddaadtee Hoon 

Thoon Ddaadtiaa 

||

Lord, You are the 

Honor of the 

dishonored. Lord, You 

are the Strongest of 

the strong.

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਆਦਰ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਾਣ ਬਣਦਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਡਾਢਾ ਹੈਂ।
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3611 90 hir AhMkwrIAw 
mwir invwey  
mnmuK mUV 
swiDAw]

AhM-kwrIAw s`wiDAw Har Ahankaareeaa 

Maar Nivaaeae 

Manamukh Moorr 

Saadhhiaa ||

The Lord beats down 

the egocentrics and 

corrects the foolish, 

self-willed manmukhs.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਅਹੂੰਕਾਰੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ (ਭਾਵ, ਜਬਪਤਾ 
ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ) ਜਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਮੂਰਖ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਧੇ ਰਾਹੇ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

3612 90 hir Bgqw dyie 
vifAweI grIb 
AnwiQAw]17]

dy-ie Har Bhagathaa 

Dhaee Vaddiaaee 

Gareeb 

Anaathhiaa ||17||

The Lord bestows 

glorious greatness on 

His devotees, the 

poor, and the lost 

souls. ||17||

ਪਿਭੂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਨਾਥ ਭਗਤਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥

3613 90 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3614 90 siqgur kY BwxY 
jo clY iqsu 
vifAweI vfI 
hoie]

Sathigur Kai 

Bhaanai Jo Chalai 

This Vaddiaaee 

Vaddee Hoe ||

One who walks in 

harmony with the Will 

of the True Guru, 

obtains the greatest 

glory.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 
ਜਵਚ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ (ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ) ਬੜਾ ਆਦਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

3615 90 hir kw nwmu 
auqmu min vsY  
myit n skY koie]

Har Kaa Naam 

Outham Man 

Vasai Maett N 

Sakai Koe ||

The Exalted Name of 

the Lord abides in his 

mind, and no one can 

take it away.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਘਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਟਕਦਾ ਹੈ), ਤੇ ਕੋਈ (ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥ ਉੱਤਮ 'ਨਾਮ' ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚੋਂ) ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
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3616 90 ikrpw kry ijsu 
AwpxI iqsu 
krim prwpiq 
hoie]

Kirapaa Karae Jis 

Aapanee This 

Karam Paraapath 

Hoe ||

That person, upon 

whom the Lord 

bestows His Grace, 

receives His Mercy.

ਜਿਸ ਤੇ (ਹਰੀ ਆਪ) ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਜਮਹਰ ਸਦਕਾ (ਉੱਤਮ ਨਾਮ) 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

3617 90 nwnk kwrxu 
krqy vis hY  
gurmuiK bUJY 
koie]1]

v`is Naanak Kaaran 

Karathae Vas Hai 

Guramukh Boojhai 

Koe ||1||

O Nanak, creativity is 

under the control of 

the Creator; how rare 

are those who, as 

Gurmukh, realize this! 

||1||

(ਪਰ ਨਾਮ-ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, 

ਭਾਵ, ਭਾਣਾ ਮੂੰਨਣ ਦਾ ਉੱਦਮ, 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ), ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੋਈ 

ਗੁਰਮੁਖ ਿੀਊੜਾ ਇਹ ਭੇਦ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਕਾਰਣ 

ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ 

॥੧॥
3618 90 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

3619 90 nwnk hir nwmu 
ijnI AwrwiDAw  
An idnu hir 
ilv qwr]

Naanak Har Naam 

Jinee Aaraadhhiaa 

Anadhin Har Liv 

Thaar ||

O Nanak, those who 

worship and adore the 

Lord's Name night and 

day, vibrate the String 

of the Lord's Love.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਇਕ-ਰਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,

3620 90 mwieAw bMdI 
Ksm kI iqn 
AgY kmwvY kwr]

Maaeiaa Bandhee 

Khasam Kee Thin 

Agai Kamaavai 

Kaar ||

Maya, the maid-

servant of our Lord 

and Master, serves 

them.

ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਮਾਇਆ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਕਮਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਿਰਦੇ, ਮਾਇਆ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।)
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3621 90 pUrY pUrw kir 
CoifAw hukim 
svwrxhwr]

Poorai Pooraa Kar 

Shhoddiaa Hukam 

Savaaranehaar ||

The Perfect One has 

made them perfect; by 

the Hukam of His 

Command, they are 

embellished.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸਵਾਰਣਵਾਲੇ (ਪਿਭੂ) 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਪੂਰੇ (ਗੁਰੂ) ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ।)

3622 90 gur prswdI 
ijin buiJAw  
iqin pwieAw 
moK duAwru]

bu`iJAw Gur Parasaadhee 

Jin Bujhiaa Thin 

Paaeiaa Mokh 

Dhuaar ||

By Guru's Grace, they 

understand Him, and 

they find the gate of 

salvation.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਨੇ (ਇਹ ਭੇਤ) ਸਮਝ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ 
ਦਰ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।

3623 90 mnmuK hukmu n 
jwxnI iqn mwry 
jm jMdwru]

Manamukh 

Hukam N 

Jaananee Thin 

Maarae Jam 

Jandhaar ||

The self-willed 

manmukhs do not 

know the Lord's 

Command; they are 

beaten down by the 

Messenger of Death.

ਮਨਮੁਖ ਬੂੰ ਦੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਹੁਕਮ 

ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, (ਇਸ ਕਰਕੇ) 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਾਲਮ ਿਮ ਦੂੰਡ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

3624 90 gurmuiK ijnI 
ArwiDAw iqnI 
qirAw Baujlu 
sMswru]

Guramukh Jinee 

Araadhhiaa Thinee 

Thariaa Bhoujal 

Sansaar ||

But the Gurmukhs, 

who worship and 

adore the Lord, cross 

over the terrifying 

world-ocean.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਾਗਰ ਨੂੂੰ  ਤਰ ਗਏ ਹਨ,
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3625 90 siB Aaugx guxI 
imtwieAw guru 
Awpy 
bKsxhwru]2]

Sabh Aougan 

Gunee Mittaaeiaa 

Gur Aapae 

Bakhasanehaar 

||2||

All their demerits are 

erased, and replaced 

with merits. The Guru 

Himself is their 

Forgiver. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ) ਗੁਣਾਂ 
ਦੁਆਰਾ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਣ ਪਰਗਟ ਕਰ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਅਉਗੁਣ 

ਜਮਟਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ 
ਬਖ਼ਜਸ਼ੂੰਦ ਹੈ ॥੨॥

3626 90 pauVI] Pourree || Pauree:

3627 90 hir kI Bgqw 
prqIiq hir sB 
ikCu jwxdw]

Har Kee 

Bhagathaa 

Paratheeth Har 

Sabh Kishh 

Jaanadhaa ||

The Lord's devotees 

have faith in Him. The 

Lord knows everything.

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਉੱਤੇ 

(ਇਹ) ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ 
ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਹੈ।

3628 90 hir jyvfu nwhI 
koeI jwxu hir  
Drmu bIcwrdw]

Har Jaevadd 

Naahee Koee Jaan 

Har Dhharam 

Beechaaradhaa ||

No one is as great a 

Knower as the Lord; 

the Lord administers 

righteous justice.

ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ 

(ਜਹਰਜਦਆਂ ਦਾ) ਿਾਣੂ ਨਹੀਂ, 
(ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ) ਪਿਭੂ ਜਨਆਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3629 90 kwVw AMdysw ikau 
kIjY jw nwhI 
ADrim mwrdw]

A-Drim Kaarraa 

Andhaesaa Kio 

Keejai Jaa Naahee 

Adhharam 

Maaradhaa ||

Why should we feel 

any burning anxiety, 

since the Lord does 

not punish without 

just cause?

ਿ ੇ(ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਜਕ) ਪਿਭੂ 
ਅਜਨਆਉਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, 
ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਫ਼ਕਰ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ।

3630 90 scw swihbu scu 
inAwau pwpI nru 
hwrdw]

Sachaa Saahib 

Sach Niaao 

Paapee Nar 

Haaradhaa ||

True is the Master, 

and True is His Justice; 

only the sinners are 

defeated.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਅਭੁੱ ਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਜਨਆਂ ਭੀ ਅਭੁੱ ਲ ਹੈ, (ਇਸ 

'ਮਾਰ' ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ) ਪਾਪੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਪਾਪਾਂ ਵਲੋਂ) ਹਾਰਦਾ ਹੈ।
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3631 90 swlwihhu Bgqhu 
kir joiV hir 
Bgq jn 
qwrdw]18]

Saalaahihu 

Bhagathahu Kar 

Jorr Har Bhagath 

Jan Thaaradhaa 

||18||

O devotees, praise the 

Lord with your palms 

pressed together; the 

Lord saves His humble 

devotees. ||18||

ਹੇ ਭਗਤ ਿਨੋ! ਜਨਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ, 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥

3632 90 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3633 90 Awpxy pRIqm 
imil rhw AMqir 
rKw auir Dwir]

Aapanae 

Preetham Mil 

Rehaa Anthar 

Rakhaa Our 

Dhhaar ||

Oh, if only I could 

meet my Beloved, and 

keep Him enshrined 

deep within my heart!

(ਮਨ ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਆਪਣੇ 
ਜਪਆਰੇ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਜਮਲੀ ਰਹਾਂ, 
ਅੂੰਦਰ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰੋ ਰੱਖਾਂ

3634 90 swlwhI so pRB 
sdw sdw gur kY 
hyiq ipAwir]

Saalaahee So 

Prabh Sadhaa 

Sadhaa Gur Kai 

Haeth Piaar ||

I praise that God 

forever and ever, 

through love and 

affection for the Guru.

ਅਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਏ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ।

3635 90 nwnk ijsu ndir 
kry iqsu myil 
ley sweI 
suhwgix nwir]1]

sWeIN jI dI suhwgix Naanak Jis Nadhar 

Karae This Mael 

Leae Saaee 

Suhaagan Naar 

||1||

O Nanak, that one 

upon whom He 

bestows His Glance of 

Grace is united with 

Him; such a person is 

the true soul-bride of 

the Lord. ||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਵਲ 

(ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਜਪਆਰ ਨਾਲ) 

ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਮੇਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੋ 

ਇਸਤਿੀ ਿੀਊਂਦੇ ਸਾਂਈ ਵਾਲੀ 
(ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ) ॥੧॥
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3636 90 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

3637 90 gur syvw qy hir 
pweIAY jw kau 
ndir kryie]

Gur Saevaa Thae 

Har Paaeeai Jaa Ko 

Nadhar Karaee ||

Serving the Guru, the 

Lord is obtained, when 

He bestows His Glance 

of Grace.

ਪਿਭੂ ਜਿਸ (ਿੀਵ) ਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਿੀਵ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

3638 90 mwxs qy dyvqy 
Bey iDAwieAw 
nwmu hry]

Maanas Thae 

Dhaevathae Bheae 

Dhhiaaeiaa Naam 

Harae ||

They are transformed 

from humans into 

angels, meditating on 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ 

ਿੀਵ ਮਨੱੁਖ (-ਸੁਭਾਵ) ਤੋਂ 
ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

3639 90 haumY mwir 
imlwieAnu gur 
kY sbid qry]

imlwie-Anu Houmai Maar 

Milaaeian Gur Kai 

Sabadh Tharae ||

They conquer their 

egotism and merge 

with the Lord; they are 

saved through the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

3640 90 nwnk shij 
smwieAnu hir 
AwpxI ikRpw 
kry]2]

smwie-Anu Naanak Sehaj 

Samaaeian Har 

Aapanee Kirapaa 

Karae ||2||

O Nanak, they merge 

imperceptibly into the 

Lord, who has 

bestowed His Favor 

upon them. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਜਦੱਤਾ ॥੨॥

3641 90 pauVI] Pourree || Pauree:
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3642 90 hir AwpxI 
Bgiq krwie  
vifAweI 
vyKwlIAnu]

vyKwlI-Anu Har Aapanee 

Bhagath Karaae 

Vaddiaaee 

Vaekhaaleean ||

The Lord Himself 

inspires us to worship 

Him; He reveals His 

Glorious Greatness.

ਪਿਭੂ ਨੇ (ਭਗਤਾਂ ਿਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਪ 

ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾ ਕੇ 

(ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ) ਵਜਡਆਈ 

ਜਵਖਾਲੀ ਹੈ।

3643 90 AwpxI Awip kry 
prqIiq Awpy 
syv GwlIAnu]

G`wlI-Anu Aapanee Aap 

Karae Paratheeth 

Aapae Saev 

Ghaaleean ||

He Himself inspires us 

to place our faith in 

Him. Thus He 

performs His Own 

Service.

ਪਿਭੂ (ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪ 

(ਉਤਪੂੰਨ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਨੇ 

ਕਰਾਈ ਹੈ।

3644 91 hir Bgqw no 
dyie AnMdu iQru 
GrI bhwilAnu]

bhw-ilAnu Har Bhagathaa No 

Dhaee Anandh 

Thhir Gharee 

Behaalian ||

The Lord bestows bliss 

upon His devotees, 

and gives them a seat 

in the eternal home.

(ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਿਨ ਦਾ) 
ਅਨੂੰ ਦ (ਭੀ) ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਅਡੋਲ ਜਟਕਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

3645 91 pwpIAw no n 
dyeI iQru rhix  
cuix nrk Goir 
cwilAnu]

Paapeeaa No N 

Dhaeee Thhir 

Rehan Chun Narak 

Ghor Chaalian ||

He does not give the 

sinners any stability or 

place of rest; He 

consigns them to the 

depths of hell.

(ਪਰ) ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹਣ ਦੇਂਦਾ, ਚੁਣ ਕੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਘੋਰ ਨਰਕ ਜਵਚ 

ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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3646 91 hir Bgqw no 
dyie ipAwru kir 
AMgu 
insqwirAnu]19
]

Har Bhagathaa No 

Dhaee Piaar Kar 

Ang Nisathaarian 

||19||

The Lord blesses His 

devotees with His 

Love; He sides with 

them and saves them. 

||19||

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਪੱਖ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਇਆ ਹੈ 

॥੧੯॥

3647 91 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

3648 91 kubuiD fUmxI  
kudieAw 
kswieix pr 
inMdw Gt cUhVI  
muTI kRoiD 
cMfwil]

(kswie-ix) ix ishwrI 
bolo[ ku-bu`iD[ ku-
dieAw

Kubudhh 

Ddoomanee 

Kudhaeiaa 

Kasaaein Par 

Nindhaa Ghatt 

Chooharree 

Muthee Krodhh 

Chanddaal ||

False-mindedness is 

the drummer-woman; 

cruelty is the 

butcheress; slander of 

others in one's heart is 

the cleaning-woman, 

and deceitful anger is 

the outcast-woman.

ਭੈੜੀ ਮਤ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਦੀ) ਜਮਰਾਸਣ ਹੈ, ਬੇ-ਤਰਸੀ 
ਕਸਾਇਣ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਅੂੰਦਰ ਦੀ ਚੂਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੋਧ 

ਚੂੰਡਾਲਣੀ (ਹੈ ਜਿਸ) ਨੇ (ਿੀਵ 

ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਉ ਨੂੂੰ ) ਠੱਗ 

ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

3649 91 kwrI kFI ikAw 
QIAY jW cwry 
bYTIAw nwil]

Kaaree Kadtee 

Kiaa Thheeai Jaan 

Chaarae Baitheeaa 

Naal ||

What good are the 

ceremonial lines 

drawn around your 

kitchen, when these 

four are seated there 

with you?

ਿ ੇਇਹ ਚਾਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ (ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾ 
ਸੱੁਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ) ਲਕੀਰਾਂ 
ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ?
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3650 91 scu sMjmu krxI 
kwrW nwvxu nwau 
jpyhI]

n@wvx Sach Sanjam 

Karanee Kaaraan 

Naavan Naao 

Japaehee ||

Make Truth your self-

discipline, and make 

good deeds the lines 

you draw; make 

chanting the Name 

your cleansing bath.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ 'ਸੱਚ' ਨੂੂੰ  (ਚੌਂਕਾ ਸੱੁਚਾ 
ਕਰਨ ਦੀ) ਿੁਗਜਤ ਬਣਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਨੂੂੰ  (ਚੌਂਕੇ 

ਦੀਆਂ) ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ, ਿੋ 
ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  
(ਤੀਰਥ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ,

3651 91 nwnk AgY aUqm 
syeI ij pwpW 
pMid n dyhI]1]

Naanak Agai 

Ootham Saeee J 

Paapaan Pandh N 

Dhaehee ||1||

O Nanak, those who 

do not walk in the 

ways of sin, shall be 

exalted in the world 

hereafter. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਜਸੱਜਖਆ ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦੇ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਚੂੰ ਗੇ ਜਗਣ ੇਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

3652 91 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

3653 91 ikAw hMsu ikAw 
bgulw jw kau 
ndir kryie]

Kiaa Hans Kiaa 

Bagulaa Jaa Ko 

Nadhar Karaee ||

Which is the swan, 

and which is the 

crane? It is only by His 

Glance of Grace.

ਜਿਸ ਵੱਲ (ਪਿਭੂ) ਜਪਆਰ ਨਾਲ 

ਤੱਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਗੁਲਾ (-ਪਨ, 

ਭਾਵ, ਪਖੂੰਡ ਦੂਰ ਹੋਣਾ) ਕੀਹ 

ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੂੰਸ (ਭਾਵ, 

ਉੱਿਲ-ਮਜਤ ਬਣਨਾ ਕੀਹ 

(ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਹੈ)?

3654 91 jo iqsu BwvY 
nwnkw kwghu hMsu 
kryie]2]

Jo This Bhaavai 

Naanakaa 

Kaagahu Hans 

Karaee ||2||

Whoever is pleasing to 

Him, O Nanak, is 

transformed from a 

crow into a swan. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਚਾਹੇ (ਤਾਂ 
ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚੂੰ ਗੇ ਜਦੱਸਣ ਵਾਲੇ 

ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਜਰਹਾ) ਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
(ਭਾਵ, ਅੂੰਦਰੋਂ ਗੂੰ ਦੇ ਆਚਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਉੱਿਲ-ਬੁਜਧ) ਹੂੰਸ 

ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

3655 91 pauVI] Pourree || Pauree:
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3656 91 kIqw loVIAY kMmu  
su hir pih 
AwKIAY]

Keethaa Lorreeai 

Kanm S Har Pehi 

Aakheeai ||

Whatever work you 

wish to accomplish-tell 

it to the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਕੂੰਮ ਤੋੜ ਚਾੜਹਨ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ (ਪੂਰਨਤਾ 
ਲਈ) ਪਿਭੂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

3657 91 kwrju dyie 
svwir siqgur 
scu swKIAY]

dy-ie Kaaraj Dhaee 

Savaar Sathigur 

Sach Saakheeai ||

He will resolve your 

affairs; the True Guru 

gives His Guarantee of 

Truth.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਕਾਰਿ ਸਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

3658 91 sMqw sMig inDwnu  
AMimRqu cwKIAY]

Santhaa Sang 

Nidhhaan Anmrith 

Chaakheeai ||

In the Society of the 

Saints, you shall taste 

the treasure of the 

Ambrosial Nectar.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਚੱਖ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

3659 91 BY BMjn 
imhrvwn dws 
kI rwKIAY]

Bhai Bhanjan 

Miharavaan Dhaas 

Kee Raakheeai ||

The Lord is the 

Merciful Destroyer of 

fear; He preserves and 

protects His slaves.

(ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਹੇ ਡਰ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਰੀ! ਦਾਸ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖ 

ਲੌ।
3660 91 nwnk hir gux 

gwie AlKu pRBu 
lwKIAY]20]

A-lKu: polw bolo Naanak Har Gun 

Gaae Alakh Prabh 

Laakheeai ||20||

O Nanak, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, and see the 

Unseen Lord God. 

||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਜਤਆਂ 

ਅਲੱਖ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲਈਦੀ ਹੈ ॥੨੦॥

3661 91 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

3662 91 jIau ipMfu sBu 
iqs kw sBsY 
dyie ADwru]

Jeeo Pindd Sabh 

This Kaa Sabhasai 

Dhaee Adhhaar ||

Body and soul, all 

belong to Him. He 

gives His Support to all.

ਿ ੋਹਰੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਧਰਵਾਸ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ (ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ) ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 834 Published: March 06/ 2014



3663 91 nwnk gurmuiK 
syvIAY sdw sdw 
dwqwru]

Naanak Guramukh 

Saeveeai Sadhaa 

Sadhaa Dhaathaar 

||

O Nanak, become 

Gurmukh and serve 

Him, who is forever 

and ever the Giver.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹ ਕੇ (ਐਸੇ) ਦਾਤਾਰ ਦੀ 
ਜਨਿੱਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

3664 91 hau bilhwrI 
iqn kau ijin 
iDAwieAw hir 
inrMkwru]

Ho Balihaaree Thin 

Ko Jin Dhhiaaeiaa 

Har Nirankaar ||

I am a sacrifice to 

those who meditate 

on the Formless Lord.

ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।

3665 91 Enw ky muK sd 
aujly Enw no sBu 
jgqu kry 
nmskwru]1]

j`g-qu Ounaa Kae Mukh 

Sadh Oujalae 

Ounaa No Sabh 

Jagath Karae 

Namasakaar ||1||

Their faces are forever 

radiant, and the whole 

world bows in 

reverence to them. 

||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਸਦਾ ਜਖੜੇ 

(ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ 

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਸਰ ਜਨਵਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

3666 91 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

3667 91 siqgur imilAY 
aultI BeI nv 
iniD Kricau 
Kwau]

Sathigur Miliai 

Oulattee Bhee Nav 

Nidhh Kharachio 

Khaao ||

Meeting the True 

Guru, I am totally 

transformed; I have 

obtained the nine 

treasures to use and 

consume.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਹਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਐਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਖਾਣ-

ਖਰਚਣ ਲਈ, ਮਾਨੋ, ਿਗਤ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਾਇਆ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।
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3668 91 ATwrh isDI  
ipCY lgIAw 
iPrin inj Gir 
vsY inj Qwie]

Athaareh Sidhhee 

Pishhai Lageeaa 

Firan Nij Ghar 

Vasai Nij Thhaae ||

The Siddhis-the 

eighteen supernatural 

spiritual powers-

follow in my footsteps; 

I dwell in my own 

home, within my own 

self.

ਅਠਾਰਾਂ (ਹੀ) ਜਸੱਧੀਆਂ (ਭਾਵ, 

ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਉਸ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਰਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਪਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਤੇ) ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਅਡੋਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

3669 91 Anhd DunI sd 
vjdy aunmin 
hir ilv lwie]

(aunmin) ivAwpk 
bRhmjI[ v`jdy

Anehadh Dhhunee 

Sadh Vajadhae 

Ounaman Har Liv 

Laae ||

The Unstruck Melody 

constantly vibrates 

within; my mind is 

exalted and uplifted-I 

am lovingly absorbed 

in the Lord.

ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਇਕ-ਰਸ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਰੌ 

ਚਲਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਪਆਰ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਵਚ ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਲ 

ਜਬਰਤੀ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

3670 91 nwnk hir Bgiq 
iqnw kY min vsY  
ijn msqik 
iliKAw Duir 
pwie]2]

Naanak Har 

Bhagath Thinaa 

Kai Man Vasai Jin 

Masathak Likhiaa 

Dhhur Paae ||2||

O Nanak, devotion to 

the Lord abides within 

the minds of those 

who have such pre-

ordained destiny 

written on their 

foreheads. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੀ ਦੀ (ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ) ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ (ਜਪਛਲੇ ਭਗਤੀ 
ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਧੁਰ ਤੋਂ 
(ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਕਾਰ) ਜਲਖੇ 

ਪਏ ਹਨ ॥੨॥

3671 91 pauVI] Pourree || Pauree:
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3672 91 hau FwFI hir 
pRB Ksm kw hir 
kY dir AwieAw]

Ho Dtaadtee Har 

Prabh Khasam Kaa 

Har Kai Dhar 

Aaeiaa ||

I am a minstrel of the 

Lord God, my Lord and 

Master; I have come 

to the Lord's Door.

ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਖਸਮ ਦਾ ਢਾਢੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਅੱਪਜੜਆ।

3673 91 hir AMdir suxI 
pUkwr FwFI muiK 
lwieAw]

Har Andhar Sunee 

Pookaar Dtaadtee 

Mukh Laaeiaa ||

The Lord has heard my 

sad cries from within; 

He has called me, His 

minstrel, into His 

Presence.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਮੇਰੀ 
ਢਾਢੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਦਰਸਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

3674 91 hir puiCAw 
FwFI sid kY  
ikqu AriQ qUM 
AwieAw]

s`id Har Pushhiaa 

Dtaadtee Sadh Kai 

Kith Arathh Thoon 

Aaeiaa ||

The Lord called His 

minstrel in, and asked, 

""Why have you come 

here?""

ਮੈਨੂੂੰ  ਢਾਢੀ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਸੱਦ ਕੇ, 

ਪੱੁਜਛਆ, ਹੇ ਢਾਢੀ! ਤੂੂੰ  ਜਕਸ 

ਕੂੰਮ ਆਇਆ ਹੈਂ?

3675 91 inq dyvhu dwnu 
dieAwl pRB  
hir nwmu 
iDAwieAw]

Nith Dhaevahu 

Dhaan Dhaeiaal 

Prabh Har Naam 

Dhhiaaeiaa ||

"O Merciful God, 

please grant me the 

gift of continual 

meditation on the 

Lord's Name."

(ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ) 'ਹੇ 

ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! ਸਦਾ (ਇਹੀ 
ਦਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੋ ਜਕ) ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਾਂ।'
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3676 91 hir dwqY hir 
nwmu jpwieAw  
nwnku 
pYnwieAw]21]1
] suDu  

pYn@wieAw-su`Du Har Dhaathai Har 

Naam Japaaeiaa 

Naanak Painaaeiaa 

||21||1|| Sudhhu

And so the Lord, the 

Great Giver, inspired 

Nanak to chant the 

Lord's Name, and 

blessed him with 

robes of honor. 

||21||1||Sudh||

(ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ) ਦਾਤਾਰ ਹਰੀ 
ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਥੋਂ 
ਿਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਵਜਡਆਈ (ਭੀ) ਜਦੱਤੀ 
॥੨੧॥੧॥ਸੁਧੁ॥

3677 91 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

3678 91 isrIrwgu]kbIr 
jIau kw] eyku 
suAwnu kY Gir 
gwvxw]

Sireeraag Kabeer 

Jeeo Kaa || Eaek 

Suaan Kai Ghar 

Gaavanaa

Siree Raag, Kabeer 

Jee: To Be Sung To The 

Tune Of ""Ayk Su-

Aan"" :

3679 91 jnnI jwnq suqu 
bfw hoqu hY  
ieqnwku n jwnY  
ij idn idn 
AvD Gtqu hY]

ieqnw-ku[ Av-D: poly 
bolo

Jananee Jaanath 

Suth Baddaa Hoth 

Hai Eithanaa K N 

Jaanai J Dhin Dhin 

Avadhh Ghattath 

Hai ||

The mother thinks 

that her son is growing 

up; she does not 

understand that, day 

by day, his life is 

diminishing.

ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰਾ ਪੱੁਤਰ 

ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

ਏਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਜਕ 

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਦਨ ਬੀਤ ਰਹੇ 

ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ 
ਹੈ।
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3680 91 mor mor kir  
AiDk lwfu Dir  
pyKq hI jmrwau 
hsY]1]

h`sY Mor Mor Kar 

Adhhik Laadd 

Dhhar Paekhath 

Hee Jamaraao 

Hasai ||1||

Calling him, ""Mine, 

mine"", she fondles 

him lovingly, while the 

Messenger of Death 

looks on and laughs. 

||1||

ਉਹ ਇਉਂ ਆਖਦੀ ਹੈ "ਇਹ 

ਮੇਰਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ 
ਪੱੁਤਰ" (ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ) ਬੜਾ 
ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ; (ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ 

ਮਮਤਾ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ 

ਿਮਰਾਿ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥
3681 92 AYsw qYN jgu  

Brim lwieAw]
hy j`gu! qYN AYsw 
Brm,Apny Awp nMU 
lwieAw hY,jYsw sbd c 
ikhw hY

Aisaa Thain Jag 

Bharam Laaeiaa ||

You have misled the 

world so deeply in 

doubt.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੂੂੰ  ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

3682 92 kYsy bUJY jb 
moihAw hY 
mwieAw]1]rhwau
]

Kaisae Boojhai Jab 

Mohiaa Hai 

Maaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

How can people 

understand You, when 

they are entranced by 

Maya? ||1||Pause||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ (ਿੀਵ) ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 
(ਜਕ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਜਪਆ ਹਾਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

3683 92 khq kbIr Coif 
ibiKAw rs iequ 
sMgiq inhcau 
mrxw]

Kehath Kabeer 

Shhodd Bikhiaa 

Ras Eith Sangath 

Nihacho Maranaa 

||

Says Kabeer, give up 

the pleasures of 

corruption, or else you 

will surely die of them.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਾਣੀ! 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਸਕੇ ਛੱਡ ਦੇਹ, 

ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਬਜਹਣੇ 
ਬੈਜਠਆਂ ਜ਼ਰਰੂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਤਮਾ ਮੁਰਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ);
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3684 92 rmeIAw jphu 
pRwxI Anq 
jIvx bwxI ien 
ibiD Bv swgru 
qrxw]2]

r-meIAw[ Anq, 
ibiD: poly bolo (dUjw 
pwT: An qjIvx)

Rameeaa Japahu 

Praanee Anath 

Jeevan Baanee Ein 

Bidhh Bhav Saagar 

Tharanaa ||2||

Meditate on the Lord, 

O mortal being, 

through the Word of 

His Bani; you shall be 

blessed with eternal 

life. In this way, shall 

you cross over the 

terrifying world-ocean. 

||2||

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਿਨ ਵਾਲੀ ਇਹ) 

ਬਾਣੀ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਅਟੱਲ 

ਿੀਵਨ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  ਤਰ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥

3685 92 jW iqsu BwvY qw 
lwgY Bwau]

Jaan This Bhaavai 

Thaa Laagai Bhaao 

||

As it pleases Him, 

people embrace love 

for the Lord,

(ਪਰ) ਿੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਵੇ ਤਾਂ 
ਹੀ (ਿੀਵ ਦਾ) ਜਪਆਰ ਉਸ 

ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

3686 92 Brmu Bulwvw  
ivchu jwie]

Bharam Bhulaavaa 

Vichahu Jaae ||

And doubt and 

delusion are dispelled 

from within.

ਤੇ (ਇਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਭਰਮ 

ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

3687 92 aupjY shju  
igAwn miq 
jwgY]

Oupajai Sehaj 

Giaan Math Jaagai 

||

Intuitive peace and 

poise well up within, 

and the intellect is 

awakened to spiritual 

wisdom.

(ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਗਆਨ 

ਵਾਲੀ ਬੱੁਧ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

3688 92 gur pRswid  
AMqir ilv 
lwgY]3]

Gur Prasaadh 

Anthar Liv Laagai 

||3||

By Guru's Grace, the 

inner being is touched 

by the Lord's Love. 

||3||

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਇਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਿੋੜ ਿੁੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

3689 92 iequ sMgiq nwhI 
mrxw]

Eith Sangath 

Naahee Maranaa 

||

In this association, 

there is no death.

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆਂ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ,
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3690 92 hukmu pCwix qw 
KsmY 
imlxw]1]rhwau 
dUjw]

Hukam Pashhaan 

Thaa Khasamai 

Milanaa ||1|| 

Rehaao Dhoojaa ||

Recognizing the 

Hukam of His 

Command, you shall 

meet with your Lord 

and Master. 

||1||Second Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਿੀਵ ਪਿਭੂ 
ਦੇ) ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ॥

3691 92 isrIrwgu iqRlocn 
kw]

Sireeraag 

Thrilochan Kaa ||

Siree Raag, Trilochan:

3692 92 mwieAw mohu min 
AwglVw pRwxI  
jrw mrxu Bau  
ivsir gieAw]

Awgl-Vw: polw bolo[g-
ieAw

Maaeiaa Mohu 

Man Aagalarraa 

Praanee Jaraa 

Maran Bho Visar 

Gaeiaa ||

The mind is totally 

attached to Maya; the 

mortal has forgotten 

his fear of old age and 

death.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਬਹੁਤ (ਜ਼ੋਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਹੈ; ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਜਰਹਾ ਜਕ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, 

ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ।

3693 92 kutMbu dyiK 
ibgsih kmlw 
ijau pr Gir 
johih kpt 
nrw]1]

ibgs-ih, kmLw, joh-
ih

Kuttanb Dhaekh 

Bigasehi Kamalaa 

Jio Par Ghar 

Johehi Kapatt 

Naraa ||1||

Gazing upon his 

family, he blossoms 

forth like the lotus 

flower; the deceitful 

person watches and 

covets the homes of 

others. ||1||

ਹੇ ਖੋਟੇ ਮਨੱੁਖ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਇਉਂ 

ਜਖੜਦਾ ਹੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਉਲ ਿੁੱ ਲ 

(ਸੂਰਿ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ), ਤੂੂੰ  ਪਰਾਏ 

ਘਰ ਜਵਚ ਤੱਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ 
॥੧॥

3694 92 dUVw AwieEih  
jmih qxw]

(dUVw) DOLw jm dw 
sunyhw[AwieEih

Dhoorraa Aaeiouhi 

Jamehi Thanaa ||

When the powerful 

Messenger of Death 

comes,

ਿਮਦੂਤ ਵਗਾਤੱਗ ਆ ਰਹੇ 

ਹਨ,
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3695 92 iqn AwglVYmY  
rhxu n jwie]

(Awgl-VY-mY) swhmxy Thin Aagalarrai 

Mai Rehan N Jaae 

||

No one can stand 

against his awesome 

power.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਮੈਥੋਂ (ਪਲ 

ਮਾਤਿ ਭੀ) ਅਟਜਕਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕੇਗਾ।

3696 92 koeI koeI swjxu  
Awie khY]

Koee Koee Saajan 

Aae Kehai ||

Rare, very rare, is that 

friend who comes and 

says,

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਸੂੰਤ ਿਨ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਆ ਕੇ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ-

3697 92 imlu myry bITulw  
lY bwhVI vlwie]

bITulw: vwihgurU 
siqgurU dsy pwiqswh jI

Mil Maerae 

Beethulaa Lai 

Baaharree Valaae 

||

"O my Beloved, take 

me into Your Embrace!

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ, ਮੈਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਛਡਾ ਲੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

3698 92 imlu myry 
rmeIAw mY lyih 
Cfwie]1]rhwau]

r-meIAw Mil Maerae 

Rameeaa Mai 

Laehi Shhaddaae 

||1|| Rehaao ||

O my Lord, please save 

me!"||1||Pause||

3699 92 Aink Aink  
Bog rwj ibsry 
pRwxI sMswr 
swgr pY Amru 
BieAw]

(pY) iv`c Anik Anik Bhog 

Raaj Bisarae 

Praanee Sansaar 

Saagar Pai Amar 

Bhaeiaa ||

Indulging in all sorts of 

princely pleasures, O 

mortal, you have 

forgotten God; you 

have fallen into the 

world-ocean, and you 

think that you have 

become immortal.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕ 

ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੂੰ  
(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈਂ, (ਤੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਜਕ) ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ (ਮੈਂ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗਾ।
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3700 92 mwieAw mUTw 
cyqis nwhI jnmu 
gvwieE 
AwlsIAw]2]

Maaeiaa Moothaa 

Chaethas Naahee 

Janam Gavaaeiou 

Aalaseeaa ||2||

Cheated and 

plundered by Maya, 

you do not think of 

God, and you waste 

your life in laziness. 

||2||

ਮਾਇਆ ਦਾ ਠੱਜਗਆ ਹੋਇਆ 

ਤੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ। ਹੇ 

ਆਲਸੀ ਮਨੱੁਖ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਿਨਮ ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੨॥

3701 92 ibKm Gor pMiQ 
cwlxw pRwxI riv 
sis qh n pRvysM]

sis: polw bolo Bikham Ghor 

Panthh Chaalanaa 

Praanee Rav Sas 

Theh N Pravaesan 

||

The path you must 

walk is treacherous 

and terrifying, O 

mortal; neither the 

sun nor the moon 

shine there.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਤੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ) ਅਜਿਹੇ ਡਾਢੇ ਹਨੇਰੇ ਰਾਹੇ 

ਤੁਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਹ 

ਸੂਰਿ ਨੂੂੰ  ਦਖ਼ਲ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਚੂੰਦਿਮਾ ਨੂੂੰ  (ਭਾਵ, ਜਿਥੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਨਾਹ ਜਦਨੇ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਰਾਤ ਨੂੂੰ )।
3702 92 mwieAw mohu qb 

ibsir gieAw  
jW qjIAly 
sMswrM]3]

g-ieAw Maaeiaa Mohu 

Thab Bisar Gaeiaa 

Jaan Thajeealae 

Sansaaran ||3||

Your emotional 

attachment to Maya 

will be forgotten, 

when you have to 

leave this world. ||3||

ਿਦੋਂ (ਮਰਨ ਵੇਲੇ) ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡਣ ਲੱਗੋਂ, ਤਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਇਹ ਮੋਹ (ਭਾਵ, ਸੂੰਬੂੰ ਧ 

ਅਵੱਸੋਂ) ਛੱਡੇਂਗਾ ਹੀ (ਤਾਂ ਜਿਰ 

ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ?) 

॥੩॥

3703 92 Awju myrY min 
pRgtu BieAw hY  
pyKIAly 
DrmrwE]

Aaj Maerai Man 

Pragatt Bhaeiaa 

Hai Paekheealae 

Dhharamaraaou ||

Today, it became clear 

to my mind that the 

Righteous Judge of 

Dharma is watching us.

(ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਆਖਦਾ ਹੈ-) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਕ 

(ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਿਸੇ ਜਰਹਾਂ) 
ਧਰਮਰਾਿ (ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ) ਵੇਖਣਾ 
ਪਏਗਾ;
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3704 92 qh kr dl 
krin mhw blI  
iqn AwglVYmY  
rhxu n jwie]4]

(Awgl-VY-mY) swhmxy Theh Kar Dhal 

Karan Mehaabalee 

Thin Aagalarrai 

Mai Rehan N Jaae 

||4||

His messengers, with 

their awesome power, 

crush people between 

their hands; I cannot 

stand against them. 

||4||

ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ (ਿਮਦੂਤ) ਦਲ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ; ਮੈਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਕੋਈ ਹੀਲ-ਹੁਿਜਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕੇਗੀ ॥੪॥

3705 92 jy ko mUM aupdysu 
krqu hY qw vix 
iqRix rqVw 
nwrwiexw]

iqRix: q`qw mukqw A`Dy 
rwry nUM ishwrI lwau[ 
r`qVw

Jae Ko Moon 

Oupadhaes Karath 

Hai Thaa Van Thrin 

Ratharraa 

Naaraaeinaa ||

If someone is going to 

teach me something, 

let it be that the Lord 

is pervading the 

forests and fields.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ! (ਤੂੂੰ  
ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ) 

ਿਦੋਂ ਕੋਈ (ਗੁਰਮੁਜਖ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ।

3706 92 AY jI qUM Awpy 
sB ikCu jwxdw  
bdiq iqRlocnu 
rwmeIAw]5]2]

(bdiq) kQn krdy 
hn[ rw-meIAw[

Ai Jee Thoon 

Aapae Sabh Kishh 

Jaanadhaa 

Badhath 

Thrilochan 

Raameeaa 

||5||2||

O Dear Lord, You 

Yourself know 

everything; so prays 

Trilochan, Lord. 

||5||2||

ਹੇ ਰਾਮ ਿੀ! ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਿਾਣ-ੇਮੇਰੀ ਜਤਿਲੋਚਨ ਦੀ ਇਹੀ 
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ॥੫॥੨॥

3707 92 sRIrwgu Bgq 
kbIr jIau kw]

Sreeraag Bhagath 

Kabeer Jeeo Kaa ||

Siree Raag, Devotee 

Kabeer Jee:
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3708 92 Acrj eyku sunhu 
ry pMfIAw Ab  
ikCu khnu n 
jweI]

A-crj Acharaj Eaek 

Sunahu Rae 

Panddeeaa Ab 

Kishh Kehan N 

Jaaee ||

Listen, O religious 

scholar: the One Lord 

alone is Wondrous; no 

one can describe Him.

ਹੇ ਪੂੰਡਤ! ਉਸ ਅਚਰਿ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਇਕ ਕੌਤਕ ਸੁਣੋ (ਿ ੋਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਵਰਜਤਆ ਹੈ ਤੇ ਿੋ) ਐਸ 

ਵੇਲੇ (ਜਿਉਂ ਕਾ ਜਤਉਂ) ਜਕਹਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

3709 92 suir nr gx 
gMDRb ijin mohy  
iqRBvx myKulI 
lweI]1]

gM-DRb: A`Dw rwrw polwo 
bolo[ qi R-Bvx

Sur Nar Gan 

Gandhhrab Jin 

Mohae 

Thribhavan 

Maekhulee Laaee 

||1||

He fascinates the 

angels, the celestial 

singers and the 

heavenly musicians; 

he has strung the 

three worlds upon His 

Thread. ||1||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਤੜਾਗੀ ਪਾ ਕੇ 

ਦੇਵਤੇ, ਮਨੱੁਖ, ਗਣ ਅਤੇ 

ਗੂੰਧਰਬਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਜਲਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥

3710 92 rwjwrwm Anhd 
ikMgurI bwjY]

rwjw-rwm Raajaa Raam 

Anehadh Kinguree 

Baajai ||

The Unstruck Melody 

of the Sovereign Lord's 

Harp vibrates;

(ਉਹ ਅਚਰਿ ਕੌਤਕ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਇੱਕ-ਰਸ ਤਾਰ ਵੱਿ ਰਹੀ ਹੈ,

3711 92 jw kI idsit  
nwd ilv 
lwgY]1]rhwau]

Jaa Kee Dhisatt 

Naadh Liv Laagai 

||1|| Rehaao ||

By His Glance of 

Grace, we are lovingly 

attuned to the Sound-

current of the Naad. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਜਲਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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3712 92 BwTI ggnu 
isMi|Aw Aru 
cuMi|Aw knk 
kls ieku 
pwieAw]

|M|y i^Awl nwl bolo[ 
kls: polw bolo

Bhaathee Gagan 

Sinn(g)iaa Ar 

Chunn(g)iaa Kanak 

Kalas Eik Paaeiaa 

||

The Tenth Gate of my 

crown chakra is the 

distilling fire, and the 

channels of the Ida 

and Pingala are the 

funnels, to pour in and 

empty out the golden 

vat.

ਮੇਰਾ ਜਦਮਾਗ਼ ਭੱਠੀ ਬਜਣਆ 

ਜਪਆ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ); ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂੰ ਕੋਚ, ਮਾਨੋ, ਵਾਧੂ 

ਪਾਣੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲ 

ਹੈ; ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਗਿਜਹਣ ਕਰਨਾ, 
ਮਾਨੋ, (ਨਾਮ ਰੂਪ) ਸ਼ਰਾਬ 

ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ; ਤੇ ਸ਼ੱੁਧ 

ਜਹਰਦਾ, ਮਾਨੋ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੱਟ ਹੈ; 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।
3713 92 iqsu mih Dwr 

cuAY Aiq inrml  
rs mih rsn 
cuAwieAw]2]

This Mehi Dhhaar 

Chuai Ath Niramal 

Ras Mehi Rasan 

Chuaaeiaa ||2||

Into that vat, there 

trickles a gentle 

stream of the most 

sublime and pure 

essence of all distilled 

essences. ||2||

ਮੇਰੇ ਸ਼ੱੁਧ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਨਾਮ- 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ) ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਧਾਰ ਚੋ 

ਚੋ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ 

ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਦਲਾ (ਨਾਮ) ਰਸ 

ਜਖੱਜਚਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

3714 92 eyk ju bwq AnUp 
bnI hY pvn 
ipAwlw swijAw]

bnI:polw bolo[ (bnI) 
bxI

Eaek J Baath 

Anoop Banee Hai 

Pavan Piaalaa 

Saajiaa ||

Something wonderful 

has happened-the 

breath has become 

the cup.

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਦਲੀ ਗੱਲ ਬਣ 

ਪਈ ਹੈ (ਉਹ ਇਹ) ਜਕ ਮੈਂ 
ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਣ 

ਲਈ) ਜਪਆਲਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਿਪ ਜਰਹਾ ਹਾਂ);
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3715 92 qIin Bvn mih 
eyko jogI khhu 
kvnu hY rwjw]3]

Theen Bhavan 

Mehi Eaeko Jogee 

Kehahu Kavan Hai 

Raajaa ||3||

In all the three worlds, 

such a Yogi is unique. 

What king can 

compare to him? ||3||

(ਇਸ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਿਪਣ 

ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ ) ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਇਕ ਪਿਭੂ ਹੀ ਜਵਆਪਕ (ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ)। ਦੱਸ, (ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਵੱਡਾ 
(ਹੋ ਸਕਦਾ) ਹੈ? ॥੩॥

3716 92 AYsy igAwn 
pRgitAw 
purKoqm khu 
kbIr rMig rwqw]

Aisae Giaan 

Pragattiaa 

Purakhotham 

Kahu Kabeer Rang 

Raathaa ||

This spiritual wisdom 

of God, the Supreme 

Soul, has illuminated 

my being. Says Kabeer, 

I am attuned to His 

Love.

(ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਜਸਆ ਹੈ) ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪਰਗਟ ਹੋ ਪਈ ਹੈ। 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ (ਹੁਣ) ਆਖਦਾ 
ਹੈ,

3717 92 Aaur dunI sB 
Brim BulwnI mnu 
rwm rswien 
mwqw]4]3]

m`wqw Aour Dhunee Sabh 

Bharam 

Bhulaanee Man 

Raam Rasaaein 

Maathaa ||4||3||

All the rest of the 

world is deluded by 

doubt, while my mind 

is intoxicated with the 

Sublime Essence of 

the Lord. ||4||3||

ਜਕ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤਾਂ 
ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਭੁੱ ਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੪॥੩॥

3718 93 sRIrwg bwxI 
Bgq byxI jIau 
kI]

ph-irAw Sreeraag Baanee 

Bhagath Baenee 

Jeeo Kee ||

Sree Raag, The Word 

Of Devotee Baynee 

Jee:

ਰਾਗ ਜਸਰੀਰਾਗ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਬੇਣੀ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

3719 93 phirAw kY Gir 
gwvxw]

Pehariaa Kai Ghar 

Gaavanaa ||

To Be Sung To The 

Tune Of ""Pehray"":

ਇਹ 'ਪਹਜਰਆਂ ਦੇ ਘਰ' ??? 

(ਦੀ ਧੁਨ ਅਨੁਸਾਰ) ਗਉਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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3720 93 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

3721 93 ry nr grB 
kuMfl jb AwCq  
aurD iDAwn 
ilv lwgw]

Rae Nar Garabh 

Kunddal Jab 

Aashhath Ouradhh 

Dhhiaan Liv 

Laagaa ||

O man, when you 

were coiled in the 

cradle of the womb, 

upside-down, you 

were absorbed in 

meditation.

ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 

ਜਵਚ ਸੈਂ, ਤਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੇ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਸੀ;

3722 93 imrqk ipMif pd 
mdnw Aih inis  
eyku AigAwn su 
nwgw]

(ipMif) im`tI dw 
pyVw[rwm jI dy (pd) 
crnkmlW c[(mdnw) 
msq[(nwgw) AigAwn 
dw nwgw sI, Bwv nhIN 
sI[nwgw:polw bolo[ 
(nwgw) ibMdI nhIN 
lwauxI (dUjw pwT: pd 
md nw)

Mirathak Pindd 

Padh Madh Naa 

Ahinis Eaek Agiaan 

S Naagaa ||

You took no pride in 

your perishable body; 

night and day were all 

the same to you-you 

lived unknowing, in 

the silence of the void.

(ਤੈਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ) ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਨੇ ਰਾਤ 

ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਜਸਮਰਦਾ ਸੈਂ), 
(ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਅਜਗਆਨ ਦੀ 
ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ।
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3723 93 qy idn sMmlu 
kst mhw duK  
Ab icqu AiDk 
pswirAw]

Thae Dhin Sanmal 

Kasatt Mehaa 

Dhukh Ab Chith 

Adhhik Pasaariaa 

||

Remember the terrible 

pain and suffering of 

those days, now that 

you have spread out 

the net of your 

consciousness far and 

wide.

(ਹੇ ਮਨੱੁਖ!) ਉਹ ਜਦਨ ਹੁਣ 

ਚੇਤੇ ਕਰ (ਤਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ ) ਬੜੇ 

ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸਨ; ਪਰ 

ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲਾਂ ਜਵਚ) 

ਬਹੁਤ ਿਸਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

3724 93 grB Coif imRq 
mMfl AwieAw  
qau nrhir mnhu 
ibswirAw]1]

Garabh Shhodd 

Mrith Manddal 

Aaeiaa Tho 

Narehar Manahu 

Bisaariaa ||1||

Leaving the womb, 

you entered this 

mortal world; you 

have forgotten the 

Lord from your mind. 

||1||

ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਿਦੋਂ ਦਾ ਤੂੂੰ  
ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਇਆ ਹੈਂ, ਤਦੋਂ 
ਤੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਜਨਰੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

3725 93 iPir 
pCuqwvihgw 
mUiVAw qUM kvn 
kumiq BRim lwgw]

ku-m`iq[ Brim: A`Dw 
rwrw polw bolo, Birm 
nw bolo 

Fir 

Pashhuthaavehiga

a Moorriaa Thoon 

Kavan Kumath 

Bhram Laagaa ||

Later, you will regret 

and repent-you fool! 

Why are you 

engrossed in evil-

mindedness and 

skepticism?

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਜਕਹੜੀ ਮੱਤੇ, 

ਜਕਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈਂ? (ਸਮਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ 
ਕੇ) ਿੇਰ ਹੱਥ ਮਲੇਂਗਾ।
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3726 93 cyiq rwmu nwhI 
jmpuir jwihgw  
jnu ibcrY 
AnrwDw]1]rhwau
]

(An-r`wDw) Anir`D, 
korVU[

Chaeth Raam 

Naahee Jam Pur 

Jaahigaa Jan 

Bicharai 

Anaraadhhaa 

||1|| Rehaao ||

Think of the Lord, or 

else you shall be led to 

the City of Death. Why 

are you wandering 

around, out of 

control? ||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 
ਿਮਪੁਰੀ ਜਵਚ ਧੱਜਕਆ 

ਿਾਏਗਂਾ, (ਤੂੂੰ  ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ) ਜਿਵੇਂ 
ਕੋਈ ਅਮੋੜ ਬੂੰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

3727 93 bwl ibnod icMd 
rs lwgw iKnu 
iKnu moih ibAwpY]

Baal Binodh 

Chindh Ras Laagaa 

Khin Khin Mohi 

Biaapai ||

You play like a child, 

craving sweets; 

moment by moment, 

you become more 

entangled in 

emotional attachment.

(ਪਜਹਲਾਂ) ਤੂੂੰ  ਬਾਲਪੁਣੇ ਦੀਆਂ 

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਧਆਨ ਤੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਜਰਹਾ, ਤੇ ਸਦਾ 
(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ) ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਜਰਹਾ;

3728 93 rsu imsu myDu 
AMimRqu ibKu cwKI  
qau pMc pRgt 
sMqwpY]

imsu, ibKu: poly bolo[ 
c`wKI

Ras Mis Maedhh 

Anmrith Bikh 

Chaakhee Tho 

Panch Pragatt 

Santhaapai ||

Tasting good and bad, 

you eat nectar and 

then poison, and then 

the five passions 

appear and torture 

you.

(ਹੁਣ ਿਦੋਂ) ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ-ਰੂਪ 

ਜਵਹੁ ਨੂੂੰ  ਰਸਦਾਇਕ ਤੇ 

ਪਜਵੱਤਰ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਸਮਝ ਕੇ 

ਚੱਜਖਆ, ਤਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਪੂੰਿ ੇ

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਖੁਲਹੇ  ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਾ 
ਰਹੇ ਹਨ।

3729 93 jpu qpu sMjmu 
Coif suikRq miq  
rwm nwmu n 
ArwiDAw]

su-ikRq Jap Thap Sanjam 

Shhodd Sukirath 

Math Raam Naam 

N Araadhhiaa ||

Abandoning 

meditation, penance 

and self-restraint, and 

the wisdom of good 

actions, you do not 

worship and adore the 

Lord's Name.

ਿਪ ਤਪ ਸੂੰਿਮ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਮ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱੁਧ ਤੂੂੰ  ਛੱਡ ਬੈਠਾ 
ਹੈਂ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ।
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3730 93 auCilAw kwmu  
kwl miq lwgI  
qau Awin skiq  
gil bWiDAw]2]

au~CilAw Oushhaliaa Kaam 

Kaal Math Laagee 

Tho Aan Sakath 

Gal Baandhhiaa 

||2||

You are overflowing 

with sexual desire, and 

your intellect is 

stained with darkness; 

you are held in the 

grip of Shakti's power. 

||2||

(ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਕਾਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਜਵਚ 

ਹੈ, ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਬੱੁਧੀ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, (ਕਾਮਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ) ਤੂੂੰ  
ਇਸਤਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਲਆ ਗਲ 

ਲਾਇਆ ਹੈ ॥੨॥

3731 93 qrux qyju pr 
iqRA muKu johih  
sru Apsru n 
pCwixAw]

Ap-sru Tharun Thaej Par 

Thria Mukh Johehi 

Sar Apasar N 

Pashhaaniaa ||

In the heat of youthful 

passion, you look with 

desire upon the faces 

of other men's wives; 

you do not distinguish 

between good and evil.

(ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਿੁਆਨੀ ਦਾ ਿੋਸ਼ 

ਹੈ, ਪਰਾਈਆ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਤੱਕਦਾ ਹੈਂ, ਵੇਲਾ ਕੁਵੇਲਾ 
ਭੀ ਤੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

3732 93 aunmq kwim mhw 
ibKu BUlY pwpu 
puMnu n pCwinAw]

(aunmq) kmLw Ounamath Kaam 

Mehaa Bikh 

Bhoolai Paap Punn 

N Pashhaaniaa ||

Drunk with sexual 

desire and other great 

sins, you go astray, 

and do not distinguish 

between vice and 

virtue.

ਹੇ ਕਾਮ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੋਏ! 

ਹੇ ਪਿਬਲ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਭੁੱ ਲੇ 

ਹੋਏ! ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਕ 

ਪਾਪ ਕੀਹ ਹੈ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨ ਕੀਹ ਹੈ।

3733 93 suq sMpiq dyiK  
iehu mnu 
gribAw rwmu  
irdY qy KoieAw]

Suth Sanpath 

Dhaekh Eihu Man 

Garabiaa Raam 

Ridhai Thae 

Khoeiaa ||

Gazing upon your 

children and your 

property, your mind is 

proud and arrogant; 

you cast out the Lord 

from your heart.

ਪੱੁਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ; ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚੋਂ ਜਵਸਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈਂ।
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3734 93 Avr mrq  
mwieAw mnu qoly  
qau Bg muiK 
jnmu 
ivgoieAw]3]

Bg: polw bolo Avar Marath 

Maaeiaa Man 

Tholae Tho Bhag 

Mukh Janam 

Vigoeiaa ||3||

When others die, you 

measure your own 

wealth in your mind; 

you waste your life in 

the pleasures of the 

mouth and sexual 

organs. ||3||

ਹੋਰਨਾਂ (ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ) ਦੇ ਮੋਇਆਂ 

ਤੇਰਾ ਮਨ ਿਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਕ) 

ਜਕਤਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ (ਜਮਲੇਗੀ); 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਤੇ 

ਸਿੇਸ਼ਟ (ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ ਅਿਾਈ ਂ

ਗਵਾ ਜਲਆ ॥੩॥

3735 93 puMfr kys kusm 
qy Dauly spq 
pwqwl kI bwxI]

Dauly, spq: poly bolo Punddar Kaes 

Kusam Thae 

Dhhoulae Sapath 

Paathaal Kee 

Baanee ||

Your hair is whiter 

than the jasmine 

flower, and your voice 

has grown feeble, as if 

it comes from the 

seventh underworld.

ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਜਚੱਟੇ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਤੋਂ ਭੀ 
ਵਧੀਕ ਜਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੇਰੀ 
ਆਵਾਜ਼ (ਡਾਢੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ, ਮਾਨੋ) ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਾਲ ਤੋਂ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

3736 93 locn sRmih buiD 
bl nwTI qw 
kwmu pvis 
mwDwxI]

Lochan Sramehi 

Budhh Bal 

Naathee Thaa 

Kaam Pavas 

Maadhhaanee ||

Your eyes water, and 

your intellect and 

strength have left you; 

but still, your sexual 

desire churns and 

drives you on.

ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਸੂੰ ਮ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ, ਤੇਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲੀ 
ਬੱੁਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਭੀ ਕਾਮ (ਦੀ) ਮਧਾਣੀ (ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਅਿ ੇ

ਭੀ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 
ਜਵਚ ਹਨ)।

3737 93 qw qy ibKY BeI 
miq pwvis  
kwieAw kmlu 
kumlwxw]

Thaa Thae Bikhai 

Bhee Math Paavas 

Kaaeiaa Kamal 

Kumalaanaa ||

And so, your intellect 

has dried up through 

corruption, and the 

lotus flower of your 

body has wilted and 

withered.

ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਤੇਰੀ ਬੱੁਧ ਜਵਚ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੀ 
ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ 
ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਕੁਮਲਾ 
ਜਗਆ ਹੈ।
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3738 93 Avgiq bwix 
Coif imRq mMfil  
qau pwCY 
pCuqwxw]4]

Av-giq Avagath Baan 

Shhodd Mrith 

Manddal Tho 

Paashhai 

Pashhuthaanaa 

||4||

You have forsaken the 

Bani, the Word of the 

Immortal Lord, in this 

mortal world; in the 

end, you shall regret 

and repent. ||4||

ਿਗਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਛੱਡ 

ਬੈਠਾ ਹੈਂ; (ਸਮਾ ਜਵਹਾ ਿਾਣ ਤੇ) 

ਜਪੱਛੋਂ ਹੱਥ ਮਲੇਂਗਾ ॥੪॥

3739 93 inkutI dyh dyiK 
Duin aupjY mwn 
krq nhI bUJY]

inku-tI:polw bolo[ b`UJY Nikuttee Dhaeh 

Dhaekh Dhhun 

Oupajai Maan 

Karath Nehee 

Boojhai ||

Gazing upon the tiny 

bodies of your 

children, love has 

welled up within your 

heart; you are proud 

of them, but you do 

not understand.

ਜਨਿੱਕੇ ਜਨਿੱਕੇ ਬਾਲ (ਪੱੁਤਰ 

ਪੋਤਰੇ) ਵੇਖ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ) ਮੋਹ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਜਕ ਸਭ ਕੁਝ 

ਛੱਡ ਿਾਣਾ ਹੈ)।

3740 93 lwlcu krY  
jIvnpd kwrn  
locn kCU n sUJY]

Laalach Karai 

Jeevan Padh 

Kaaran Lochan 

Kashhoo N Soojhai 

||

You long for the 

dignity of a long life, 

but your eyes can no 

longer see anything.

ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਦੱਸਣੋਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਰ ਭੀ ਮਨੱੁਖ) ਹੋਰ ਿੀਊਣ 

ਲਈ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3741 93 Qwkw qyju auifAw 
mnu pMKI Gir 
AWgin n suKweI]

Q`wkw Thhaakaa Thaej 

Ouddiaa Man 

Pankhee Ghar 

Aaangan N 

Sukhaaee ||

Your light has gone 

out, and the bird of 

your mind has flown 

away; you are no 

longer welcome in 

your own home and 

courtyard.

(ਆਖ਼ਰ) ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਿਦੋਂ) ਿੀਵ ਪੂੰਛੀ 
(ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ) ਉੱਡ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ) ਘਰ ਜਵਚ, 

ਜਵਹੜੇ ਜਵਚ, ਪਈ ਹੋਈ ਚੂੰਗੀ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
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3742 93 byxI khY sunhu ry 
Bgqhu mrn 
mukiq ikin 
pweI]5]

Baenee Kehai 

Sunahu Rae 

Bhagathahu 

Maran Mukath Kin 

Paaee ||5||

Says Baynee, listen, O 

devotee: who has ever 

attained liberation 

after such a death? 

||5||

ਬੇਣੀ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! 

(ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਰਹਾ, ਭਾਵ 

ਿੀਊਂਜਦਆਂ ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ ਭੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾਹ 

ਹੋਇਆ, ਿ ੇਿੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਨਾਹ 

ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਿਾਣੋ 
ਜਕ) ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਪੱਛੋਂ ਮੁਕਤੀ 
ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ॥੫॥

3743 93 isrIrwgu] Sireeraag || Sree Raag:

3744 93 qohI mohI mohI 
qohI AMqru kYsw]

Thohee Mohee 

Mohee Thohee 

Anthar Kaisaa ||

You are me, and I am 

You-what is the 

difference between 

us?

(ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ!) ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ 

ਨਾਲੋਂ , ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ (ਅਸਲ) 

ਜਵੱਥ ਜਕਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ?

3745 93 knk kitk jl 
qrMg jYsw]1]

(kitk):polw bolo[ 
(kit-k) kVw

Kanak Kattik Jal 

Tharang Jaisaa 

||1||

We are like gold and 

the bracelet, or water 

and the waves. ||1||

(ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ) ਜਿਹੀ ਸੋਨੇ 

ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਜੜਆਂ ਦੀ, ਿਾਂ, 
ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ 
ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

3746 93 jau pY hm n 
pwp krMqw Ahy 
AnMqw]

Jo Pai Ham N Paap 

Karanthaa Ahae 

Ananthaa ||

If I did not commit any 

sins, O Infinite Lord,

ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ (ਪਿਭੂ) ਿੀ! ਿੇ ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਪਾਪ ਨਾਹ ਕਰਦੇ,
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3747 93 piqq pwvn nwmu  
kYsy 
huMqw]1]rhwau]

Pathith Paavan 

Naam Kaisae 

Hunthaa ||1|| 

Rehaao ||

How would You have 

acquired the name, 

'Redeemer of sinners'? 

||1||Pause||

ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) 'ਪਜਤਤ-

ਪਾਵਨ' ਜਕਵੇਂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

3748 93 qum@ ju nwiek 
AwChu  
AMqrjwmI]

Thumh J Naaeik 

Aashhahu 

Antharajaamee ||

You are my Master, 

the Inner-knower, 

Searcher of hearts.

ਹੇ ਸਾਡੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਿਾਣਨਹਾਰ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਿ ੋਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ 
(ਤਾਂ ਜਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲਾ 
ਜਬਰਦ ਪਾਲ, ਆਪਣੇ 'ਪਜਤਤ-

ਪਾਵਨ' ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖ)।

3749 93 pRB qy jnu jwnIjY  
jn qy 
suAwmI]2]

Prabh Thae Jan 

Jaaneejai Jan Thae 

Suaamee ||2||

The servant is known 

by his God, and the 

Lord and Master is 

known by His servant. 

||2||

ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਛਾਣ 

ਲਈਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਕ 

ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥
3750 93 srIru AwrwDY  

mokau bIcwru dyhU]

Sareer Aaraadhhai 

Mo Ko Beechaar 

Dhaehoo ||

Grant me the wisdom 

to worship and adore 

You with my body.

(ਸੋ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਜਕ ਿਦ ਤਾਈ ਂਮੇਰਾ 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਬਤ ਹੈ ਤਦ 

ਤਾਈ ਂਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਾਂ।

3751 93 rivdws sm dl  
smJwvY koaU]3]

(dl) smUh c[ dl: 
polw bolo [ (sm) 
ivAwpk sm: polw bolo 

Ravidhaas Sam 

Dhal Samajhaavai 

Kooo ||3||

O Ravi Daas, one who 

understands that the 

Lord is equally in all, is 

very rare. ||3||

(ਇਹ ਭੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਜਕ) 

ਰਜਵਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਇਹ ਸਮਝ (ਭੀ) ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ ॥੩॥
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3752 94 rwgu mwJ caupdy 
Gru 1 mhlw 4

Gru 1 nMU Gru pihlw Raag Maajh 

Choupadhae Ghar 

1 Mehalaa 4

Raag Maajh, Chau-

Padas, First House, 

Fourth Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਝ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

3753 94 <> siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathinaam 

Karathaa Purakh 

Nirabho Niravair 

Akaal Moorath 

Ajoonee Saibhan 

Gur Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. The Name Is 

Truth. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying Beyond 

Birth Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

3754 94 hir hir nwmu mY  
hir min 
BwieAw]

(BwieAw) cMgw l`gw Har Har Naam Mai 

Har Man Bhaaeiaa 

||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is pleasing to 

my mind.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।

3755 94 vfBwgI hir 
nwmu iDAwieAw]

Vaddabhaagee 

Har Naam 

Dhhiaaeiaa ||

By great good fortune, 

I meditate on the 

Lord's Name.

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਹੀ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 856 Published: March 06/ 2014



3756 94 guir pUrY hir 
nwm isiD pweI  
ko ivrlw gurmiq 
clY jIau]1]

(isiD) pRwpqI[ c`lY Gur Poorai Har 

Naam Sidhh Paaee 

Ko Viralaa 

Guramath Chalai 

Jeeo ||1||

The Perfect Guru has 

attained spiritual 

perfection in the 

Name of the Lord. 

How rare are those 

who follow the Guru's 

Teachings. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਇਹ ਸਿਲਤਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
(ਵਡਭਾਗੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

3757 94 mY hir hir Krcu  
lieAw bMin plY]

bMin@ p`lY Mai Har Har 

Kharach Laeiaa 

Bann Palai ||

I have loaded my pack 

with the provisions of 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

(ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ) ਖ਼ਰਚ 

ਪੱਲੇ ਬੂੰਨਹ  ਜਲਆ ਹੈ।

3758 94 myrw pRwx sKweI  
sdw nwil clY]

pRwxW qoN (sKweI) 
ipAwrw

Maeraa Praan 

Sakhaaee Sadhaa 

Naal Chalai ||

The Companion of my 

breath of life shall 

always be with me.

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, (ਹੁਣ 

ਇਹ) ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

3759 94 guir pUrY hir 
nwmu idVwieAw  
hir inhclu hir 
Dnu plY jIau]2]

(inhclu) Ac`l Gur Poorai Har 

Naam Dhirraaeiaa 

Har Nihachal Har 

Dhhan Palai Jeeo 

||2||

The Perfect Guru has 

implanted the Lord's 

Name within me. I 

have the Imperishable 

Treasure of the Lord in 

my lap. ||2||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਇਹ) ਹਜਰ-ਨਾਮ 

(ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਕੇ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਧਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਸਦਾ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੨॥
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3760 94 hir hir sjxu 
myrw pRIqmu 
rwieAw]

(rwieAw) pwiqSwh Har Har Sajan 

Maeraa Preetham 

Raaeiaa ||

The Lord, Har, Har, is 

my Best Friend; He is 

my Beloved Lord King.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹੀ) ਮੇਰਾ (ਅਸਲ) 

ਸੱਿਣ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਪਿੀਤਮ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

3761 94 koeI Awix 
imlwvY myry pRwx 
jIvwieAw]

(myry) dwsndws mry dy 
pRwx (jIvwieAw) ijauNdy 
kry

Koee Aan Milaavai 

Maerae Praan 

Jeevaaeiaa ||

If only someone would 

come and introduce 

me to Him, the 

Rejuvenator of my 

breath of life.

(ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ) 

ਕੋਈ (ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਪਿੀਤਮ) 

ਜਲਆ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ।

3762 94 hau rih n skw  
ibnu dyKy pRIqmw  
mY nIru vhy vih 
clY jIau]3]

Ho Rehi N Sakaa 

Bin Dhaekhae 

Preethamaa Mai 

Neer Vehae Vehi 

Chalai Jeeo ||3||

I cannot survive 

without seeing my 

Beloved. My eyes are 

welling up with tears. 

||3||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਰਜਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਤੇਰੇ ਜਵਛੋੜੇ 

ਜਵਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਜਬਰਹੋਂ ਦਾ) ਪਾਣੀ ਇਕ-ਸਾਰ 

ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

3763 94 siqguru imqRü myrw 
bwl sKweI]

(bwl sKweI) bcpn dw 
swQI

Sathigur Mithra 

Maeraa Baal 

Sakhaaee ||

My Friend, the True 

Guru, has been my 

Best Friend since I was 

very young.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ 
(ਅਿੇਹਾ) ਜਮਤਿ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ) 
ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ।

3764 94 hau rih n skw  
ibnu dyKy myrI 
mweI]

Ho Rehi N Sakaa 

Bin Dhaekhae 

Maeree Maaee ||

I cannot survive 

without seeing Him, O 

my mother!

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 858 Published: March 06/ 2014



3765 94 hir jIau ikRpw 
krhu guru mylhu  
jn nwnk hir 
Dnu plY 
jIau]4]1]

Har Jeeo Kirapaa 

Karahu Gur 

Maelahu Jan 

Naanak Har Dhhan 

Palai Jeeo 

||4||1||

O Dear Lord, please 

show Mercy to me, 

that I may meet the 

Guru. Servant Nanak 

gathers the Wealth of 

the Lord's Name in his 

lap. ||4||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਪਿਭੂ ਿੀ! ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੁਸੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

3766 94 mwJ mhlw 4] Maajh Mehalaa 4 

||

Maajh, Fourth Mehl:

3767 94 mDusUdn myry mn 
qn pRwnw]

(mDu-sUdn) pRmwqmw jI Madhhusoodhan 

Maerae Man Than 

Praanaa ||

The Lord is my mind, 

body and breath of life.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 
(ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦਾ) ਆਸਰਾ 
ਹੈ।

3768 94 hau hir ibnu  
dUjw Avru n 
jwnw]

Ho Har Bin 

Dhoojaa Avar N 

Jaanaa ||

I do not know any 

other than the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਨੂੂੰ  ਮੈਂ (ਿੀਵਨ-ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ।

3769 94 koeI sjxu sMqu 
imlY vfBwgI mY  
hir pRBu ipAwrw 
dsY jIau]1]

d`sY Koee Sajan Santh 

Milai 

Vaddabhaagee 

Mai Har Prabh 

Piaaraa Dhasai 

Jeeo ||1||

If only I could have the 

good fortune to meet 

some friendly Saint; he 

might show me the 

Way to my Beloved 

Lord God. ||1||

ਮੇਰੇ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਿਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ 

ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਦੱਸ ਦੇਵੇ ॥੧॥
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3770 94 hau mnu qnu KojI  
Bwil BwlweI]

Ho Man Than 

Khojee Bhaal 

Bhaalaaee ||

I have searched my 

mind and body, 

through and through.

ਮੈਂ ਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਭਾਲ ਕਰਾ 
ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਿਦਾ ਹਾਂ 
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖੋਿਦਾ ਹਾਂ।

3771 94 ikau ipAwrw 
pRIqmu imlY myrI 
mweI]

Kio Piaaraa 

Preetham Milai 

Maeree Maaee ||

How can I meet my 

Darling Beloved, O my 

mother?

(ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਜਕ) ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! 
ਜਕਵੇਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪਏ।

3772 94 imil sqsMgiq  
Koju dsweI ivic 
sMgiq hir pRBu 
vsY jIau]2]

(dsweI) d`sI[ vsY: 
polw bolo

Mil Sathasangath 

Khoj Dhasaaee 

Vich Sangath Har 

Prabh Vasai Jeeo 

||2||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, I ask 

about the Path to God. 

In that Congregation, 

the Lord God abides. 

||2||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਭੀ) ਜਮਲ 

ਕੇ (ਉਸ ਪਿੀਤਮ ਦਾ) ਪਤਾ 
ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ) ਹਜਰ-

ਪਿਭੂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

3773 94 myrw ipAwrw 
pRIqmu siqguru 
rKvwlw]

Maeraa Piaaraa 

Preetham Sathigur 

Rakhavaalaa ||

My Darling Beloved 

True Guru is my 

Protector.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਪਿੀਤਮ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ 
ਮੇਰੀ) ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਹੈ)।

3774 94 hm bwirk dIn  
krhu pRiqpwlw]

(dIn) gRIb Ham Baarik Dheen 

Karahu 

Prathipaalaa ||

I am a helpless child-

please cherish me.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੂੰਞਾਣ 

ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ।
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3775 94 myrw mwq ipqw  
guru siqguru pUrw  
gur jl imil  
kmlu ivgsY 
jIau]3]

(iv-g`sY) iKVdw Maeraa Maath 

Pithaa Gur 

Sathigur Pooraa 

Gur Jal Mil Kamal 

Vigasai Jeeo ||3||

The Guru, the Perfect 

True Guru, is my 

Mother and Father. 

Obtaining the Water 

of the Guru, the lotus 

of my heart blossoms 

forth. ||3||

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ 

ਹੀ ਜਪਆਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਮੇਰੀ ਮਾਂ 
ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਪਉ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ) ਪਾਣੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਖੜਦਾ 
ਹੈ (ਜਤਵੇਂ) ਗੁਰੁ ਨੂੂੰ  (ਜਮਲ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥

3776 94 mY ibnu gur dyKy  
nId n AwvY]

Mai Bin Gur 

Dhaekhae Needh 

N Aavai ||

Without seeing my 

Guru, sleep does not 

come.

ਹੇ ਹਰੀ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

3777 94 myry mn qin 
vydn gur ibrhu 
lgwvY]

(vydn)pIVw Maerae Man Than 

Vaedhan Gur 

Birahu Lagaavai ||

My mind and body are 

afflicted with the pain 

of separation from the 

Guru.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜਾ (ਇਕ ਐਸੀ) 
ਪੀੜਾ (ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ) ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

3778 94 hir hir dieAw 
krhu guru mylhu  
jn nwnk gur 
imil rhsY 
jIau]4]2]

(r-h~sY) KuS hoxw Har Har Dhaeiaa 

Karahu Gur 

Maelahu Jan 

Naanak Gur Mil 

Rehasai Jeeo 

||4||2||

O Lord, Har, Har, show 

mercy to me, that I 

may meet my Guru. 

Meeting the Guru, 

servant Nanak 

blossoms forth. 

||4||2||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ 

ਕਰ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ। ਹੇ 

ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਪ-) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ (ਮਨ) ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥

3779 95 mwJ mhlw 4] Maajh Mehalaa 4 

||

Maajh, Fourth Mehl:
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3780 95 hir gux pVIAY  
hir gux guxIAY]

(guxIAY) vIcwrIey[ 
pV@IAY

Har Gun Parreeai 

Har Gun Guneeai 

||

Read of the Lord's 

Glories and reflect 

upon the Lord's 

Glories.

(ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਜਮਤਿ! ਆਉ ਰਲ 

ਕੇ ਅਸੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜਹੀਏ ਤੇ 

ਜਵਚਾਰੀਏ,

3781 95 hir hir nwm  
kQw inq suxIAY]

Har Har Naam 

Kathhaa Nith 

Suneeai ||

Listen continually to 

the Sermon of the 

Naam, the Name of 

the Lord, Har, Har.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ 
ਹੀ ਸਦਾ ਸੁਣਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ।

3782 95 imil sqsMgiq 
hir gux gwey  
jgu Baujlu duqru  
qrIAY jIau]1]

sMswr (Baujlu) smuMdR[ 
(d`uq-ru) qrnw AOKw

Mil Sathasangath 

Har Gun Gaaeae 

Jag Bhoujal 

Dhuthar Thareeai 

Jeeo ||1||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, and 

singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

you shall cross over 

the treacherous and 

terrifying world-ocean. 

||1||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਇਸ 

ਿਗਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤਾ 
ਔਖਾ ਹੈ ॥੧॥

3783 95 Awau sKI hir 
mylu kryhw]

(kryhw) krIey Aao Sakhee Har 

Mael Karaehaa ||

Come, friends, let us 

meet our Lord.

ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਜਮਤਿ! ਆਉ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ) 
ਵਾਲਾ ਸਤਸੂੰਗ ਬਣਾਈਏ।

3784 95 myry pRIqm kw mY 
dyie snyhw]

Maerae Preetham 

Kaa Mai Dhaee 

Sanaehaa ||

Bring me a message 

from my Beloved.

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰਮੁਜਖ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ 

ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ,
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3785 95 myrw imqRü sKw so 
pRIqmu BweI mY 
dsy hir 
nrhrIAY 
jIau]2]

(nrhrIAY) pRmwqmw jI Maeraa Mithra 

Sakhaa So 

Preetham Bhaaee 

Mai Dhasae Har 

Narehareeai Jeeo 

||2||

He alone is a friend, 

companion, beloved 

and brother of mine, 

who shows me the 

way to the Lord, the 

Lord of all. ||2||

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਥਹੁ-

ਪਤਾ) ਦੱਸੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਜਮਤਿ ਹੈ 

ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ ਹੈ 

ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ॥੨॥

3786 95 myrI bydn hir 
guru pUrw jwxY]

(bydn) pIVw Maeree Baedhan 

Har Gur Pooraa 

Jaanai ||

My illness is known 

only to the Lord and 

the Perfect Guru.

(ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਜਮਤਿ!) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਰੂਪ) ਪੂਰਾ 
ਗੁਰੂ (ਹੀ) ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ

3787 95 hau rih n skw  
ibnu nwm vKwxy]

(vKwxy) jpxy Ho Rehi N Sakaa 

Bin Naam 

Vakhaanae ||

I cannot continue 

living without chanting 

the Naam.

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਧੀਰਿ 

ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।

3788 95 mY AauKDu mMqRü 
dIjY gur pUry mY  
hir hir nwim 
auDrIAY jIau]3]

(au-DrIAY) auDwrnw kro Mai Aoukhadhh 

Manthra Dheejai 

Gur Poorae Mai 

Har Har Naam 

Oudhhareeai Jeeo 

||3||

So give me the 

medicine, the Mantra 

of the Perfect Guru. 

Through the Name of 

the Lord, Har, Har, I 

am saved. ||3||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਦਾ 
ਹਾਂ-) ਹੇ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
(ਆਪਣਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹ (ਇਹੀ) 
ਦਵਾਈ (ਹੈ ਿੋ ਮੇਰੀ ਬੇਦਨ ਦੂਰ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਹੇ ਪੂਰੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੋੜ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ॥੩॥
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3789 95 hm cwiqRk dIn  
siqgur srxweI]

(dIn) gRIb (cwiqRk) 
bbIhw

Ham Chaathrik 

Dheen Sathigur 

Saranaaee ||

I am just a poor song-

bird, in the Sanctuary 

of the True Guru,

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਅਸੀਂ 
ਜਨਮਾਣੇ ਚਾਜਤਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆਏ ਹਾਂ।

3790 95 hir hir nwmu 
bUMd muiK pweI]

Har Har Naam 

Boondh Mukh 

Paaee ||

Who has placed the 

Drop of Water, the 

Lord's Name, Har, Har, 

in my mouth.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਪਾਇਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਚਾਜਤਿਕ 

ਸਵਾਂਤੀ) ਬੂੂੰ ਦ (ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ)।

3791 95 hir jliniD hm 
jl ky mIny jn 
nwnk jl ibnu 
mrIAY 
jIau]4]3]

(jliniD) smuMdR[ 
(mIny) m`CIAW

Har Jalanidhh Ham 

Jal Kae Meenae 

Jan Naanak Jal Bin 

Mareeai Jeeo 

||4||3||

The Lord is the 

Treasure of Water; I 

am just a fish in that 

water. Without this 

Water, servant Nanak 

would die. ||4||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 

ਮੱਛੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਮ-ਿਲ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਆ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੪॥੩॥

3792 95 mwJ mhlw 4] Maajh Mehalaa 4 

||

Maajh, Fourth Mehl:

3793 95 hir jn sMq  
imlhu myry BweI]

Har Jan Santh 

Milahu Maerae 

Bhaaee ||

O servants of the Lord, 

O Saints, O my Siblings 

of Destiny, let us join 

together!

ਹੇ ਹਰੀ ਿਨੋ! ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲੋ,

3794 95 myrw hir pRBu 
dshu mY BuK 
lgweI]

d`shu[ Bu`K[ Maeraa Har Prabh 

Dhasahu Mai 

Bhukh Lagaaee ||

Show me the way to 

my Lord God-I am so 

hungry for Him!

ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦੱਸ ਪਾਵੋ, ਮੈਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ 

ਦੀਦਾਰ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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3795 95 myrI srDw pUir  
jgjIvn dwqy  
imil hir 
drsin mnu BIjY 
jIau]1]

(srDw) ie`Cw[ 
j`gjIvn[ BI~jY[

Maeree 

Saradhhaa Poor 

Jagajeevan 

Dhaathae Mil Har 

Dharasan Man 

Bheejai Jeeo ||1||

Please reward my 

faith, O Life of the 

World, O Great Giver. 

Obtaining the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan, my mind is 

fulfilled. ||1||

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਦਾਤਾਰ! ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੀ ਇਹ 

ਸਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਕ ਤੇਰੇ 

ਦੀਦਾਰ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ 
ਮਨ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ) 

ਤਰੋ-ਤਰ ਹੋ ਿਾਏ ॥੧॥

3796 95 imil sqsMig  
bolI hir bwxI]

Mil Sathasang 

Bolee Har Baanee 

||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, I chant 

the Bani of the Lord's 

Word.

(ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਾਂ।

3797 95 hir hir kQw  
myrY min BwxI]

(BwxI) ipAwrI l`gI Har Har Kathhaa 

Maerai Man 

Bhaanee ||

The Sermon of the 

Lord, Har, Har, is 

pleasing to my mind.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

3798 95 hir hir AMimRqu  
hir min BwvY  
imil siqgur 
AMimRqu pIjY 
jIau]2]

pI~jY Har Har Anmrith 

Har Man Bhaavai 

Mil Sathigur 

Anmrith Peejai 

Jeeo ||2||

The Ambrosial Nectar 

of the Lord's Name, 

Har, Har, is so sweet 

to my mind. Meeting 

the True Guru, I drink 

in this Ambrosial 

Nectar. ||2||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਚੂੰਗਾ ਲਗ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਹੀ ਪੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

3799 95 vfBwgI hir 
sMgiq pwvih]

Vaddabhaagee 

Har Sangath 

Paavehi ||

By great good fortune, 

the Lord's 

Congregation is found,

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਕਰਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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3800 95 BwghIn BRim  
cotw Kwvih]

cotW Bhaageheen 

Bhram Chottaa 

Khaavehi ||

While the unfortunate 

ones wander around 

in doubt, enduring 

painful beatings.

ਪਰ ਜਨਭਾਗੇ ਬੂੰ ਦੇ ਭਟਕਣਾ ਪੈ 

ਕੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ)।

3801 95 ibnu Bwgw sqsMgu 
n lBY ibnu 
sMgiq mYlu BrIjY 
jIau]3]

l`BY[ BrI~jY[ Bin Bhaagaa 

Sathasang N 

Labhai Bin 

Sangath Mail 

Bhareejai Jeeo 

||3||

Without good fortune, 

the Sat Sangat is not 

found; without this 

Sangat, people are 

stained with filth and 

pollution. ||3||

ਚੂੰਗੀ ਜਕਸਮਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ। ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਾਲ 

ਜਲਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

3802 95 mY Awie imlhu  
jgjIvn ipAwry]

Mai Aae Milahu 

Jagajeevan 

Piaarae ||

Come and meet me, O 

Life of the World, my 

Beloved.

ਹੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ।

3803 95 hir hir nwmu  
dieAw min Dwry]

Har Har Naam 

Dhaeiaa Man 

Dhhaarae ||

Please bless me with 

Your Mercy, and 

enshrine Your Name, 

Har, Har, within my 

mind.

ਹੇ ਹਰੀ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਦਇਆ ਧਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਦੇਹ।
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3804 95 gurmiq nwmu 
mITw min 
BwieAw jn 
nwnk nwim mnu 
BIjY jIau]4]4]

Guramath Naam 

Meethaa Man 

Bhaaeiaa Jan 

Naanak Naam 

Man Bheejai Jeeo 

||4||4||

Through the Guru's 

Teachings, the Sweet 

Name has become 

pleasing to my mind. 

Servant Nanak's mind 

is drenched and 

delighted with the 

Naam. ||4||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮੱਠਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਸਦਾ) ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਭੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥

3805 95 mwJ mhlw 4] Maajh Mehalaa 4 

||

Maajh, Fourth Mehl:

3806 95 hir gur igAwnu  
hir rsu hir 
pwieAw]

Har Gur Giaan Har 

Ras Har Paaeiaa ||

Through the Guru, I 

have obtained the 

Lord's spiritual 

wisdom. I have 

obtained the Sublime 

Essence of the Lord.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ।

3807 95 mnu hir rMig 
rwqw hir rsu 
pIAwieAw]

Man Har Rang 

Raathaa Har Ras 

Peeaaeiaa ||

My mind is imbued 

with the Love of the 

Lord; I drink in the 

Sublime Essence of 

the Lord.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਜਪਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

3808 95 hir hir nwmu  
muiK hir hir 
bolI mnu hir 
ris tuil tuil 
paudw jIau]1]

tuil:poly bolo[ (tuil 
tuil) fu`l@ fu`l@[ 
(pauNdw) pYNdw

Har Har Naam 

Mukh Har Har 

Bolee Man Har 

Ras Ttul Ttul 

Poudhaa Jeeo 

||1||

With my mouth, I 

chant the Name of the 

Lord, Har, Har; my 

mind is filled to 

overflowing with the 

Sublime Essence of 

the Lord. ||1||

(ਹੁਣ) ਮੈਂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਉਚਾਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਉਛਲ ਉਛਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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3809 95 Awvhu sMq mY 
gil mylweIAY]

Aavahu Santh Mai 

Gal Maelaaeeai ||

Come, O Saints, and 

lead me to my Lord's 

Embrace.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਆਵੋ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੋ,

3810 95 myry pRIqm kI mY 
kQw suxweIAY]

Maerae Preetham 

Kee Mai Kathhaa 

Sunaaeeai ||

Recite to me the 

Sermon of my Beloved.

ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਸੁਣਾਵੋ।

3811 95 hir ky sMq 
imlhu mnu dyvw  
jo gurbwxI muiK 
caudw jIau]2]

(dyvW) Bytw krW[ 
(cauNdw) aucwrdw

Har Kae Santh 

Milahu Man 

Dhaevaa Jo 

Gurabaanee Mukh 

Choudhaa Jeeo 

||2||

I dedicate my mind to 

those Saints of the 

Lord, who chant the 

Word of the Guru's 

Bani with their 

mouths. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲੋ। ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਉਚਾਰਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈਂ) ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

3812 95 vfBwgI hir sMqu 
imlwieAw]

Vaddabhaagee 

Har Santh 

Milaaeiaa ||

By great good fortune, 

the Lord has led me to 

meet His Saint.

ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ,

3813 95 guir pUrY hir rsu 
muiK pwieAw]

Gur Poorai Har Ras 

Mukh Paaeiaa ||

The Perfect Guru has 

placed the Sublime 

Essence of the Lord 

into my mouth.

ਤੇ (ਉਸ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਮੇਰੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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3814 95 BwghIn siqguru 
nhI pwieAw  
mnmuKu grB jUnI 
iniq paudw 
jIau]3]

pauNdw Bhaageheen 

Sathigur Nehee 

Paaeiaa 

Manamukh 

Garabh Joonee 

Nith Poudhaa Jeeo 

||3||

The unfortunate ones 

do not find the True 

Guru; the self-willed 

manmukhs continually 

endure reincarnation 

through the womb. 

||3||

ਜਨਭਾਗੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। 
ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

3815 95 Awip dieAwil  
dieAw pRiB 
DwrI]

Aap Dhaeiaal 

Dhaeiaa Prabh 

Dhhaaree ||

God, the Merciful, has 

Himself bestowed His 

Mercy.

ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ,

3816 95 mlu haumY 
ibiKAw sB 
invwrI]

(ibiKAw) zihr Mal Houmai 

Bikhiaa Sabh 

Nivaaree ||

He has totally 

removed the 

poisonous pollution of 

egotism.

ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਮੈਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ 

ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਈ।

3817 95 nwnk ht ptx 
ivic kWieAw  
hir lYNdy gurmuiK 
saudw 
jIau]4]5]

h`t[ (ptx) Sihr[ 
sau~dw: ibMdI nhIN lOxI

Naanak Hatt 

Pattan Vich 

Kaaneiaa Har 

Lainadhae 

Guramukh 

Soudhaa Jeeo 

||4||5||

O Nanak, in the shops 

of the city of the 

human body, the 

Gurmukhs buy the 

merchandise of the 

Lord's Name. ||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਆਪਣੇ) ਸਰੀਰ-ਹੱਟ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸਰੀਰ-ਸ਼ਹਰ ਜਵਚ ਹੀ (ਜਟਕ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੌਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ॥੪॥੫॥

3818 95 mwJ mhlw 4] Maajh Mehalaa 4 

||

Maajh, Fourth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 869 Published: March 06/ 2014



3819 95 hau gux goivMd  
hir nwmu 
iDAweI]

Ho Gun Govindh 

Har Naam 

Dhhiaaee ||

I meditate on the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe, 

and the Name of the 

Lord.

(ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਜਸ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਾਂ,

3820 95 imil sMgiq min 
nwmu vsweI]

Mil Sangath Man 

Naam Vasaaee ||

Joining the Sangat, the 

Holy Congregation, 

the Name comes to 

dwell in the mind.

ਤੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਵਾਂ।

3821 95 hir pRB Agm 
Agocr suAwmI  
imil siqgur 
hir rsu kIcY 
jIau]1]

A-gm: polw bolo[ 
(Agm) sog rihq

Har Prabh Agam 

Agochar Suaamee 

Mil Sathigur Har 

Ras Keechai Jeeo 

||1||

The Lord God is our 

Lord and Master, 

Inaccessible and 

Unfathomable. 

Meeting the True 

Guru, I enjoy the 

Sublime Essence of 

the Lord. ||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ 

(ਪਿਭੂ)! ਹੇ ਅਗੋਚਰ (ਪਿਭੂ)! ਹੇ 

ਸੁਆਮੀ! (ਿ ੇਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

3822 96 Dnu Dnu hir jn  
ijin hir pRBu 
jwqw]

(j`wqw) jwxy Dhhan Dhhan Har 

Jan Jin Har Prabh 

Jaathaa ||

Blessed, blessed are 

the humble servants 

of the Lord, who know 

the Lord God.

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਜਰ-

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰੱਖੀ 
ਹੈ।

3823 96 jwie puCw jn  
hir kI bwqw]

Jaae Pushhaa Jan 

Har Kee Baathaa ||

I go and ask those 

humble servants 

about the Mysteries of 

the Lord.

(ਮੇਰਾ ਿੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਹਜਰ-ਿਨਾਂ ਕੋਲ ਿਾ ਕੇ 

ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱੁਛਾਂ।
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3824 96 pwv mlovw mil 
mil Dovw imil 
hir jn hir rsu 
pIcY jIau]2]

Paav Malovaa Mal 

Mal Dhhovaa Mil 

Har Jan Har Ras 

Peechai Jeeo ||2||

I wash and massage 

their feet; joining with 

the humble servants 

of the Lord, I drink in 

the Sublime Essence 

of the Lord. ||2||

ਮੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱ ਟਾਂ, 
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ) ਮਲ ਮਲ ਕੇ 

ਧੋਵਾਂ। ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਮਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਪੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

3825 96 siqgur dwqY nwmu 
idVwieAw]

Sathigur Dhaathai 

Naam Dhirraaeiaa 

||

The True Guru, the 

Giver, has implanted 

the Naam, the Name 

of the Lord, within me.

(ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

3826 96 vfBwgI gur 
drsnu pwieAw]

Vaddabhaagee 

Gur Dharasan 

Paaeiaa ||

By great good fortune, 

I have obtained the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan.

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਾਪਤ ਹੋਇਆ।

3827 96 AMimRq rsu scu 
AMimRqu bolI guir 
pUrY AMimRqu lIcY 
jIau]3]

Anmrith Ras Sach 

Anmrith Bolee Gur 

Poorai Anmrith 

Leechai Jeeo ||3||

The True Essence is 

Ambrosial Nectar; 

through the Ambrosial 

Words of the Perfect 

Guru, this Amrit is 

obtained. ||3||

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਮ (ਮੂੂੰ ਹੋਂ) ਉਚਾਰਦਾ 
ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹੀ) 
ਇਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਲਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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3828 96 hir sqsMgiq  
sq purKu 
imlweIAY]

Har Sathasangath 

Sath Purakh 

Milaaeeai ||

O Lord, lead me to the 

Sat Sangat, the True 

Congregation, and the 

true beings.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਮਲਾ, ਮੈਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਾ।

3829 96 imil sqsMgiq  
hir nwmu 
iDAweIAY]

Mil Sathasangath 

Har Naam 

Dhhiaaeeai ||

Joining the Sat Sangat, 

I meditate on the 

Lord's Name.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

3830 96 nwnk hir kQw 
suxI muiK bolI  
gurmiq hir 
nwim prIcY 
jIau]4]6]

Naanak Har 

Kathhaa Sunee 

Mukh Bolee 

Guramath Har 

Naam Pareechai 

Jeeo ||4||6||

O Nanak, I listen and 

chant the Lord's 

Sermon; through the 

Guru's Teachings, I am 

fulfilled by the Name 

of the Lord. ||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਕ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਗੁਰੁ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ 

ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ (ਮਨ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਪਰਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥
3831 96 mwJ mhlw 4] Maajh Mehalaa 4 

||

Maajh, Fourth Mehl:

3832 96 Awvhu BYxy qusI 
imlhu 
ipAwrIAw]

Aavahu Bhainae 

Thusee Milahu 

Piaareeaa ||

Come, dear sisters-let 

us join together.

ਹੇ ਜਪਆਰੀ ਭੈਣੋ! (ਹੇ 

ਸਤਸੂੰਗੀਹੋ!) ਤੁਸੀ ਆਵੋ ਤੇ 

ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ।

3833 96 jo myrw pRIqmu 
dsy iqs kY hau 
vwrIAw]

d`sy Jo Maeraa 

Preetham Dhasae 

This Kai Ho 

Vaareeaa ||

I am a sacrifice to the 

one who tells me of 

my Beloved.

ਿੇਹੜੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ 

ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਇਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਵਾਂਗੀ।
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3834 96 imil sqsMgiq 
lDw hir sjxu  
hau siqgur 
ivthu GumweIAw 
jIau]1]

l`Dw Mil Sathasangath 

Ladhhaa Har Sajan 

Ho Sathigur 

Vittahu 

Ghumaaeeaa Jeeo 

||1||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, I have 

found the Lord, my 

Best Friend. I am a 

sacrifice to the True 

Guru. ||1||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਮੈਂ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ 
ਲੱਭਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ ॥੧॥

3835 96 jh jh dyKw qh 
qh suAwmI]

Jeh Jeh Dhaekhaa 

Theh Theh 

Suaamee ||

Wherever I look, there 

I see my Lord and 

Master.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਤੂੂੰ  
ਹੈਂ।

3836 96 qU Git Git 
rivAw  
AMqrjwmI]

Thoo Ghatt Ghatt 

Raviaa 

Antharajaamee ||

You are permeating 

each and every heart, 

O Lord, Inner-knower, 

Searcher of Hearts.

ਹੇ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ! ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ।

3837 96 guir pUrY hir 
nwil idKwilAw  
hau siqgur 
ivthu sd 
vwirAw jIau]2]

Gur Poorai Har 

Naal Dhikhaaliaa 

Ho Sathigur 

Vittahu Sadh 

Vaariaa Jeeo ||2||

The Perfect Guru has 

shown me that the 

Lord is always with 

me. I am forever a 

sacrifice to the True 

Guru. ||2||

ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ 
ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥
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3838 96 eyko pvxu mwtI 
sB eykw sB 
eykw joiq 
sbweIAw]

Eaeko Pavan 

Maattee Sabh 

Eaekaa Sabh 

Eaekaa Joth 

Sabaaeeaa ||

There is only one 

breath; all are made of 

the same clay; the 

light within all is the 

same.

(ਹੇ ਭਾਈ!) (ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਇਕੋ ਹੀ ਹਵਾ (ਸੁਆਸ) 

ਹੈ, ਜਮੱਟੀ ਤੱਤ ਭੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ 
ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ 
ਜਵਚ ਇਕੋ ਹੀ ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
3839 96 sB iekw joiq  

vrqY iBin iBin  
n rleI iksY dI 
rlweIAw]

Sabh Eikaa Joth 

Varathai Bhin Bhin 

N Ralee Kisai Dhee 

Ralaaeeaa ||

The One Light 

pervades all the many 

and various beings. 

This Light intermingles 

with them, but it is not 

diluted or obscured.

ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਇਕੋ ਹੀ ਿੋਜਤ 

ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਖ ਵਖ 

(ਜਦੱਸਦੇ) ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਇਕੋ ਿੋਜਤ ਹੈ, ਪਰ (ਮਾਇਆ 

ਵੇੜਹੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਕਸੇ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਦੂਿ ੇਦੀ ਿੋਜਤ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆਂ 

ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੀ (ਿੋਜਤ 

ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦੀ)।

3840 96 gur prswdI ieku 
ndrI AwieAw  
hau siqgur 
ivthu vqwieAw 
jIau]3]

Gur Parasaadhee 

Eik Nadharee 

Aaeiaa Ho 

Sathigur Vittahu 

Vathaaeiaa Jeeo 

||3||

By Guru's Grace, I 

have come to see the 

One. I am a sacrifice to 

the True Guru. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਜਵਚ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਜਦੱਸ ਜਪਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ॥੩॥

3841 96 jnu nwnku bolY  
AMimRq bwxI]

Jan Naanak Bolai 

Anmrith Baanee ||

Servant Nanak speaks 

the Ambrosial Bani of 

the Word.

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
(ਸਦਾ) ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।
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3842 96 gurisKW kY min  
ipAwrI BwxI]

(BwxI) cMgI l`gI Gurasikhaan Kai 

Man Piaaree 

Bhaanee ||

It is dear and pleasing 

to the minds of the 

GurSikhs.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 

ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

3843 96 aupdysu kry guru 
siqguru pUrw guru 
siqguru 
praupkwrIAw 
jIau]4]7]

pr-aupkwrIAw Oupadhaes Karae 

Gur Sathigur 

Pooraa Gur 

Sathigur 

Paroupakaareeaa 

Jeeo ||4||7||

The Guru, the Perfect 

True Guru, shares the 

Teachings. The Guru, 

the True Guru, is 

Generous to all. 

||4||7||

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

(ਇਹੀ) ਉਸਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਇਕੋ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਹੀ ਵਰਤ 

ਰਹੀ ਹੈ)। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਰਨਾਂ 
ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੪॥੭॥

3844 96 sq caupdy mhly 
cauQy ky]

Sath Choupadhae 

Mehalae 

Chouthhae Kae ||

Seven Chau-Padas Of 

The Fourth Mehl. ||

3845 96 mwJ mhlw 5 
caupdy Gru 1]

Maajh Mehalaa 5 

Choupadhae Ghar 

1 ||

Maajh, Fifth Mehl, 

Chau-Padas, First 

House:

3846 96 myrw mnu locY gur 
drsn qweI]

qWeIN Maeraa Man 

Lochai Gur 

Dharasan Thaaee 

||

My mind longs for the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

3847 96 iblp kry  
cwiqRk kI 
inAweI]

(iblp) ivrlwp[ 
(cwiqRk) bbIhy 
(inAweI) vWg

Bilap Karae 

Chaathrik Kee 

Niaaee ||

It cries out like the 

thirsty song-bird.

(ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੂੰ ਦ ਲਈ 

ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗ 

(ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ 

ਲਈ) ਤਰਲੇ ਲੈ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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3848 96 iqRKw n auqrY  
sWiq n AwvY  
ibnu drsn sMq 
ipAwry jIau]1]

(iqRKw) ipAws Thrikhaa N 

Outharai Saanth N 

Aavai Bin 

Dharasan Santh 

Piaarae Jeeo ||1||

My thirst is not 

quenched, and I can 

find no peace, without 

the Blessed Vision of 

the Beloved Saint. 

||1||

ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਤ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਦਰਸਨ ਦੀ ਮੇਰੀ 
ਆਤਮਕ) ਤਿੇਹ ਜਮਟਦੀ ਨਹੀਂ, 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ॥੧॥

3849 96 hau GolI jIau 
Goil GumweI gur 
drsn sMq 
ipAwry 
jIau]1]rhwau]

(GolI) kurbwn, (Goil 
GumwweI) vwr vwr 
kurbwn

Ho Gholee Jeeo 

Ghol Ghumaaee 

Gur Dharasan 

Santh Piaarae Jeeo 

||1|| Rehaao ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

the Blessed Vision of 

the Beloved Saint 

Guru. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਤ-ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

3850 96 qyrw muKu suhwvw 
jIau shj Duin 
bwxI]

(suhwvw) soBnIk Thaeraa Mukh 

Suhaavaa Jeeo 

Sehaj Dhhun 

Baanee ||

Your Face is so 

Beautiful, and the 

Sound of Your Words 

imparts intuitive 

wisdom.

ਹੇ ਧਨੁਖ-ਧਾਰੀ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੇਰਾ 
ਮੂੂੰ ਹ (ਤੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ ਦਾ ਦਰਸਨ) 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਠੂੰ ਢ ਪਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ) ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਲਹਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

3851 96 icru hoAw dyKy 
swirMgpwxI]

swirMg-pwxI Chir Hoaa 

Dhaekhae 

Saaringapaanee ||

It is so long since this 

rainbird has had even 

a glimpse of water.

ਹੇ ਧਨੁਖ-ਧਾਰੀ! ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਜਚਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
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3852 96 DMnu su dysu jhw 
qUM visAw myry 
sjx mIq murwry 
jIau]2]

(murwry) vwihgurU Dhhann S Dhaes 

Jehaa Thoon 

Vasiaa Maerae 

Sajan Meeth 

Muraarae Jeeo 

||2||

Blessed is that land 

where You dwell, O 

my Friend and 

Intimate Divine Guru. 

||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਮਤਿ ਪਿਭੂ! ਉਹ ਜਹਰਦਾ-ਦੇਸ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
(ਸਦਾ) ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

3853 96 hau GolI hau 
Goil GumweI gur 
sjx mIq murwry 
jIau]1]rhwau]

Ho Gholee Ho 

Ghol Ghumaaee 

Gur Sajan Meeth 

Muraarae Jeeo 

||1|| Rehaao ||

I am a sacrifice, I am 

forever a sacrifice, to 

my Friend and 

Intimate Divine Guru. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਿਣ ਗੁਰੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਮਤਿ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

3854 96 iek GVI n 
imlqy qw 
kiljugu hoqw]

Eik Gharree N 

Milathae Thaa 

Kalijug Hothaa ||

When I could not be 

with You for just one 

moment, the Dark Age 

of Kali Yuga dawned 

for me.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਭਗਵਾਨ! ਿਦੋਂ ਮੈਂ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਇਕ ਘੜੀ ਭਰ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ 
ਕਜਲਿੁਗ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

3855 96 huix kid imlIAY  
ipRA quDu 
BgvMqw]

(ipRA) ipAwry 
(BgvMqw) vwihgurU jI

Hun Kadh Mileeai 

Pria Thudhh 

Bhagavanthaa ||

When will I meet You, 

O my Beloved Lord?

(ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਵਛੋੜੇ ਜਵਚ ਜਬਹਬਲ 

ਹਾਂ) ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਕਦੋਂ 
ਜਮਲ ਸਕਾਂਗਾ।
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3856 97 moih rYix n 
ivhwvY nId n 
AwvY ibnu dyKy  
gur drbwry 
jIau]3]

(rYix) rwq n (ivhwvY) 
bqIq hovy

Mohi Rain N 

Vihaavai Needh N 

Aavai Bin 

Dhaekhae Gur 

Dharabaarae Jeeo 

||3||

I cannot endure the 

night, and sleep does 

not come, without the 

Sight of the Beloved 

Guru's Court. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 
ਤਾਹੀਏ)ਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰੀ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) ਰਾਤ (ਸੌਖੀ) 
ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ॥੩॥

3857 97 hau GolI jIau 
Goil GumweI iqsu 
scy gur drbwry 
jIau]1]rhwau]

Ho Gholee Jeeo 

Ghol Ghumaaee 

This Sachae Gur 

Dharabaarae Jeeo 

||1|| Rehaao ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

that True Court of the 

Beloved Guru. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਿ ੋਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

3858 97 Bwgu hoAw guir 
sMqu imlwieAw]

Bhaag Hoaa Gur 

Santh Milaaeiaa ||

By good fortune, I 

have met the Saint 

Guru.

ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

3859 97 pRBu AibnwsI  
Gr mih pwieAw]

Prabh Abinaasee 

Ghar Mehi 

Paaeiaa ||

I have found the 

Immortal Lord within 

the home of my own 

self.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ) 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।
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3860 97 syv krI plu 
csw n ivCuVw  
jn nwnk dws 
qumwry jIau]4]

Saev Karee Pal 

Chasaa N 

Vishhurraa Jan 

Naanak Dhaas 

Thumaarae Jeeo 

||4||

I will now serve You 

forever, and I shall 

never be separated 

from You, even for an 

instant. Servant Nanak 

is Your slave, O 

Beloved Master. ||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦੀ (ਜਨਿੱਤ) ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ, (ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਇਕ 

ਪਲ ਭਰ ਭੀ ਨਾਹ ਜਵੱਛੁੜਾਂ, 
ਇਕ ਚਸਾ-ਭਰ ਭੀ ਨਾਹ 

ਜਵੱਛੁੜਾਂ ॥੪॥

3861 97 hau GolI jIau 
Goil GumweI jn 
nwnk dws qumwry 
jIau]rhwau]1]8
]

Ho Gholee Jeeo 

Ghol Ghumaaee 

Jan Naanak Dhaas 

Thumaarae Jeeo 

|| Rehaao 

||1||8||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice; 

servant Nanak is Your 

slave, Lord. 

||Pause||1||8||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

3862 97 rwgu mwJ mhlw 
5]

Raag Maajh 

Mehalaa 5 ||

Raag Maajh, Fifth 

Mehl:

3863 97 sw ruiq suhwvI  
ijqu quDu smwlI]

(suhwvI) suKdwiek[ 
(smwlI) ismrW

Saa Ruth 

Suhaavee Jith 

Thudhh Samaalee 

||

Sweet is that season 

when I remember You.

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ! ਿਦੋਂ ਮੈਂ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸੁਖਦਾਈ ਿਾਪਦਾ ਹੈ।

3864 97 so kMmu suhylw jo 
qyrI GwlI]

(suhylw) suKdwiek[ 
(GwlI) syvw

So Kanm Suhaelaa 

Jo Thaeree 

Ghaalee ||

Sublime is that work 

which is done for You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜਾ ਕੂੰਮ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ 

ਕੂੰਮ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੁਖਾਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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3865 97 so irdw suhylw  
ijqu irdY qUM vuTw  
sBnw ky dwqwrw 
jIau]1]

(vu`Tw) visAw So Ridhaa 

Suhaelaa Jith 

Ridhai Thoon 

Vuthaa Sabhanaa 

Kae Dhaathaaraa 

Jeeo ||1||

Blessed is that heart in 

which You dwell, O 

Giver of all. ||1||

ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਜਹਰਦਾ 
ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

3866 97 qUM swJw swihbu  
bwpu hmwrw]

sWJw Thoon Saajhaa 

Saahib Baap 

Hamaaraa ||

You are the Universal 

Father of all, O my 

Lord and Master.

ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਜਪਉ ਹੈਂ (ਤੇ ਸਭ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ)।

3867 97 nau iniD qyrY  
AKut BMfwrw]

(AKut) Amu`k No Nidhh Thaerai 

Akhutt 

Bhanddaaraa ||

Your nine treasures 

are an inexhaustible 

storehouse.

ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ (ਿਗਤ ਦੇ 

ਸਾਰੇ) ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮੌਿੂਦ 

ਹਨ, ਤੇਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਜਵਚ 

ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
3868 97 ijsu qUM dyih su 

iqRpiq AGwvY  
soeI Bgqu qumwrw 
jIau]2]

(AGwvY) sMquSt Jis Thoon Dhaehi S 

Thripath Aghaavai 

Soee Bhagath 

Thumaaraa Jeeo 

||2||

Those unto whom You 

give are satisfied and 

fulfilled; they become 

Your devotees, Lord. 

||2||

(ਪਰ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਿਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹੀ ਤੇਰਾ 
ਭਗਤ (ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ) ਹੈ ॥੨॥

3869 97 sBu ko AwsY qyrI 
bYTw]

(AwsY) Aws c Sabh Ko Aasai 

Thaeree Baithaa ||

All place their hopes in 

You.

ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰੀ! 
(ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੀ) ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ 
ਹੈ।

3870 97 Gt Gt AMqir  
qUMhY vuTw]

Ghatt Ghatt 

Anthar Thoonhai 

Vuthaa ||

You dwell deep within 

each and every heart.

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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3871 97 sBy swJIvwl 
sdwiein qUM iksY 
n idsih bwhrw 
jIau]3]

(swJIvwl) sWJ vwly 
(sdwiein) sdwauNdy

Sabhae 

Saajheevaal 

Sadhaaein Thoon 

Kisai N Dhisehi 

Baaharaa Jeeo 

||3||

All share in Your 

Grace; none are 

beyond You. ||3||

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੇ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਿੋ ਤੈਥੋਂ 
ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ (ਜਿਸ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਨਾਹ ਹੋਵੇਂ) ॥੩॥

3872 97 qUM Awpy gurmuiK 
mukiq krwieih]

krwie-ih Thoon Aapae 

Guramukh 

Mukath Karaaeihi 

||

You Yourself liberate 

the Gurmukhs;

ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ,

3873 97 qUM Awpy mnmuiK 
jnim Bvwieih]

Bvwie-ih Thoon Aapae 

Manamukh Janam 

Bhavaaeihi ||

You Yourself consign 

the self-willed 

manmukhs to wander 

in reincarnation.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਦਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਭਵਾਂਦਾ ਹੈਂ।

3874 97 nwnk dwsu qyrY 
bilhwrY sBu qyrw 
Kylu dswhrw 
jIau]4]2]9]

(bilhwrY) kurbwn[ 
(dswhrw) pRgt

Naanak Dhaas 

Thaerai Balihaarai 

Sabh Thaeraa 

Khael 

Dhasaaharaa Jeeo 

||4||2||9||

Slave Nanak is a 

sacrifice to You; Your 

Entire Play is self-

evident, Lord. 

||4||2||9||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, 
ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਿਤੱਖ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੯॥

3875 97 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:
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3876 97 Anhdu vwjY  
shij suhylw]

Anehadh Vaajai 

Sehaj Suhaelaa ||

The Unstruck Melody 

resounds and 

resonates in peaceful 

ease.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਇਕ-ਰਸ ਵਾਿਾ 
ਵੱਿ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਮੇਰਾ ਮਨ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

3877 97 sbid AnMd kry 
sd kylw]

(kylw) iblws Sabadh Anandh 

Karae Sadh Kaelaa 

||

I rejoice in the eternal 

bliss of the Word of 

the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਰੂੰਗ ਮਾਣ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
3878 97 shj guPw mih 

qwVI lweI  
Awsxu aUc 
svwirAw 
jIau]1]

Sehaj Gufaa Mehi 

Thaarree Laaee 

Aasan Ooch 

Savaariaa Jeeo 

||1||

In the cave of intuitive 

wisdom I sit, absorbed 

in the silent trance of 

the Primal Void. I have 

obtained my seat in 

the heavens. ||1||

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ) 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ-ਰੂਪ ਗੁਿਾ 
ਜਵਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੋਹਣਾ ਜਟਕਾਣਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

3879 97 iPir iGir Apuny 
igRh mih 
AwieAw]

giR h Fir Ghir Apunae 

Grih Mehi Aaeiaa 

||

After wandering 

through many other 

homes and houses, I 

have returned to my 

own home,

ਹੁਣ (ਮੇਰਾ ਮਨ) ਮੁੜ ਜਘੜ 

ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਆ ਜਟਜਕਆ ਹੈ।

3880 97 jo loVIdw soeI 
pwieAw]

Jo Lorreedhaa 

Soee Paaeiaa ||

And I have found what 

I was longing for.

ਿੇਹੜੀ (ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
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3881 97 iqRpiq AGwie 
rihAw hY sMqhu  
guir AnBau 
purKu idKwirAw 
jIau]2]

(AGwie) r`ijAw, 
sMquSt[ (An-Bau) BY 
qoN rihq, (purKu) pUrn 
ivsmwd pRkwS srUp 
pRB jI[ (idKwirAw) 
drSn krwey

Thripath Aghaae 

Rehiaa Hai 

Santhahu Gur 

Anabho Purakh 

Dhikhaariaa Jeeo 

||2||

I am satisfied and 

fulfilled; O Saints, the 

Guru has shown me 

the Fearless Lord God. 

||2||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਚਾਨਣ 

(ਦੇ ਕੇ) ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥

3882 97 Awpy rwjnu Awpy 
logw]

Aapae Raajan 

Aapae Logaa ||

He Himself is the King, 

and He Himself is the 

people.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਦੱਸ ਜਪਆ ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਪਰਿਾ-ਰੂਪ ਹੈ।

3883 97 Awip inrbwxI  
Awpy Bogw]

Awp hI (inr) inrlyp 
(bwxI) du`KW qoN krdy 
hn Aqy Awp hI (inr) 
inrlyp (Bogw) BogW qoN 
krdy hn

Aap Nirabaanee 

Aapae Bhogaa ||

He Himself is in 

Nirvaanaa, and He 

Himself indulges in 

pleasures.

ਪਿਭੂ-ਵਾਸਨਾ ਰਜਹਤ ਭੀ ਹੈ ਤੇ 

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।

3884 97 Awpy qKiq bhY 
scu inAweI sB 
cUkI kUk 
pukwirAw 
jIau]3]

(inAweI) inAWkwrI Aapae Thakhath 

Behai Sach Niaaee 

Sabh Chookee 

Kook Pukaariaa 

Jeeo ||3||

He Himself sits on the 

throne of true justice, 

answering the cries 

and prayers of all. 

||3||

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਆਂ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਆਵੇ 
ਚਾਹੇ ਦੱੁਖ ਵਾਪਰੇ, ਮੇਰੀ) ਸਾਰੀ 
ਜਗਲਹਾ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੱੁਕ ਚੁਕੀ ਹੈ 

॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 883 Published: March 06/ 2014



3885 97 jyhw ifTw mY qyho 
kihAw]

(ifTw) dyKy Jaehaa Ddithaa 

Mai Thaeho 

Kehiaa ||

As I have seen Him, so 

have I described Him.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਿਸ (ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ) ਰੂਪ ਜਵਚ ਵੇਜਖਆ 

ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਜਹ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
3886 97 iqsu rsu AwieAw  

ijin Bydu 
lihAw]

(lihAw) smiJAw, dUr 
hoieAw

This Ras Aaeiaa Jin 

Bhaedh Lehiaa ||

This Sublime Essence 

comes only to one 

who knows the 

Mystery of the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹ ਭੇਦ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ।

3887 97 joqI joiq imlI 
suKu pwieAw jn 
nwnk ieku 
pswirAw 
jIau]4]3]10]

inrgux srUp (ieku) 
vwihgurU jI hI KMf 
bRhmMf AMdr 
(pswirAw) ivAwp rhy 
pRgt ho gey

Jothee Joth Milee 

Sukh Paaeiaa Jan 

Naanak Eik 

Pasaariaa Jeeo 

||4||3||10||

His light merges into 

the Light, and he finds 

peace. O servant 

Nanak, this is all the 

Extension of the One. 

||4||3||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩॥੧੦॥

3888 97 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

3889 97 ijqu Gir ipir 
sohwgu bxwieAw]

(Gir) ihrdy c (ipir) 
pRmwqmw jI ny (sohwgu) 
cMgw Bwg bxwieAw 
pRgt ho gey

Jith Ghar Pir 

Sohaag Banaaeiaa 

||

That house, in which 

the soul-bride has 

married her Husband 

Lord

ਹੇ ਸਖੀ! ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ) ਚੂੰਗਾ ਭਾਗ ਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਵੇ,

3890 97 iqqu Gir sKIey 
mMglu gwieAw]

vwihgurU jI dw mhW 
ivsmwd rMglw AnMdI 
(mMglu) js

Thith Ghar 

Sakheeeae Mangal 

Gaaeiaa ||

In that house, O my 

companions, sing the 

songs of rejoicing.

ਉਸ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ (ਪਿਭ-

ਪਤੀ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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3891 97 And ibnod iqqY 
Gir sohih jo Dn 
kMiq isgwrI 
jIau]1]

(ibnod) KuSI, cwau[ 
(sohih) soBdy[ pRymw 
BgqI nwl isgwrI[ 
An-d, iqqY: poly bolo

Anadh Binodh 

Thithai Ghar 

Sohehi Jo Dhhan 

Kanth Sigaaree 

Jeeo ||1||

Joy and celebrations 

decorate that house, 

in which the Husband 

Lord has adorned His 

soul-bride. ||1||

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਸੋਭਦੇ ਹਨ ਆਤਮਕ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥

3892 97 sw guxvMqI sw 
vfBwgix]

Saa Gunavanthee 

Saa 

Vaddabhaagan ||

She is virtuous, and 

she is very fortunate;

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਪਆਰੀ ਬਣ ਿਾਏ, 

ਉਹ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

3893 97 puqRvMqI sIlvMiq 
sohwgix]

Puthravanthee 

Seelavanth 

Sohaagan ||

She is blessed with 

sons and tender-

hearted. The happy 

soul-bride is loved by 

her Husband.

ਉਹ (ਆਤਮ-ਜਗਆਨ-ਰੂਪ) 

ਪੱੁਤਰ ਵਾਲੀ, ਚੂੰ ਗੇ ਸੁਭਾਉ 

ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ ਵਾਲੀ 
ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

3894 97 rUpvMiq sw 
suGiV ibcKix  
jo Dn kMq 
ipAwrI jIau]2]

(suGiV) suc`jI (ib-
c`Kix) isAwxI

Roopavanth Saa 

Sugharr Bichakhan 

Jo Dhhan Kanth 

Piaaree Jeeo ||2||

She is beautiful, wise, 

and clever. That soul-

bride is the beloved of 

her Husband Lord. 

||2||

ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸੁਚੱਿੀ ਘਾੜਤ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੀ 
ਮਾਲਕ ਤੇ ਚੂੰਗੀ ਸੂਝ ਦੀ 
ਮਾਲਕ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

3895 97 AcwrvMiq sweI 
prDwny]

(AcwrvMiq) SuB Acwr 
vwlI[ (sWeIN)bRhm 
srUp hn

Achaaravanth 

Saaee 

Paradhhaanae ||

She is well-mannered, 

noble and 

distinguished.

ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਨ ਉੱਚਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) 

ਮੂੰਨੀ-ਪਿਮੂੰ ਨੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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3896 97 sB isMgwr bxy  
iqsu igAwny]

Sabh Singaar 

Banae This 

Giaanae ||

She is decorated and 

adorned with wisdom.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਦਾ 
ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣ 

ਉਸ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸਵਾਰ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ,

3897 97 sw kulvMqI sw 
sBrweI jo ipir 
kY rMig svwrI 
jIau]3]

(kulvMqI) cMgI kul 
vwlI[ (sBrweI) SuB 
guxW BrwvW sihq (dUjw 
pwT: s BrweI)

Saa Kulavanthee 

Saa Sabharaaee Jo 

Pir Kai Rang 

Savaaree Jeeo 

||3||

She is from a most 

respected family; she 

is the queen, adorned 

with the Love of her 

Husband Lord. ||3||

ਉਹ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲੀ ਸਮਝੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ (ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ) ਸੋਹਣੇ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
3898 97 mihmw iqs kI  

khxu n jwey]

Mehimaa This Kee 

Kehan N Jaaeae ||

Her glory cannot be 

described;

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ,

3899 97 jo ipir myil 
leI AMig lwey]

Jo Pir Mael Lee 

Ang Laaeae ||

She melts in the 

Embrace of her 

Husband Lord.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਜਲਆ ਹੋਵੇ।

3900 98 iQru suhwgu vru 
Agmu Agocru  
jn nwnk pRym 
swDwrI 
jIau]4]4]11]

(iQru) Ac`l[ (Agm) 
sog rihq (Agocr) 
suqMqR[ pRym c (swDwrI) 
svwrI

Thhir Suhaag Var 

Agam Agochar Jan 

Naanak Praem 

Saadhhaaree Jeeo 

||4||4||11||

Her marriage is 

eternal; her Husband 

is Inaccessible and 

Incomprehensible. O 

Servant Nanak, His 

Love is her only 

Support. ||4||4||11||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਜਿਸ 

ਤਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ 

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸੁਹਾਗ-

ਭਾਗ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਸਦਾ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੪॥੧੧॥

3901 98 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:
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3902 98 Kojq Kojq  
drsn cwhy]

Khojath Khojath 

Dharasan Chaahae 

||

I have searched and 

searched, seeking the 

Blessed Vision of His 

Darshan.

ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ (ਿੂੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 
ਜਵਚ) ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਦਰਸਨ 

ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,

3903 98 Bwiq Bwiq bn 
bn Avgwhy]

(Avgwhy) Kojy[ BWiq 
BWiq

Bhaath Bhaath 

Ban Ban 

Avagaahae ||

I travelled through all 

sorts of woods and 

forests.

ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿੂੰਗਲ ਗਾਹ 

ਮਾਰਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ)।

3904 98 inrguxu srguxu 
hir hir myrw  
koeI hY jIau  
Awix imlwvY 
jIau]1]

Niragun Saragun 

Har Har Maeraa 

Koee Hai Jeeo Aan 

Milaavai Jeeo 

||1||

My Lord, Har, Har, is 

both absolute and 

related, unmanifest 

and manifest; is there 

anyone who can come 

and unite me with 

Him? ||1||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਭੀ ਹੈ ਤੇ 

ਜਤੂੰ ਨ-ਗੁਣੀ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਭੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਐਸਾ ਹੈ, ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਲਆ ਕੇ 

ਜਮਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

3905 98 Ktu swsq  
ibcrq muiK 
igAwnw]

(ibc-rq) ivcwrnw Khatt Saasath 

Bicharath Mukh 

Giaanaa ||

People recite from 

memory the wisdom 

of the six schools of 

philosophy;

ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ (ਸੁਣਾਂਦੇ 

ਹਨ), ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਤਲਕ ਲਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
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3906 98 pUjw iqlku qIrQ 
iesnwnw]

Poojaa Thilak 

Theerathh 

Eisanaanaa ||

They perform worship 

services, wear 

ceremonial religious 

marks on their 

foreheads, and take 

ritual cleansing baths 

at sacred shrines of 

pilgrimage.

ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਜਨਵਲੀ 
ਕਰਮ ਆਜਦਕ ਿੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ 

ਚੌਰਾਸੀ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3907 98 invlI krm 
Awsn caurwsIh  
ien mih sWiq n 
AwvY jIau]2]

Nivalee Karam 

Aasan 

Chouraaseeh Ein 

Mehi Saanth N 

Aavai Jeeo ||2||

They perform the 

inner cleansing 

practice with water 

and adopt the eighty-

four Yogic postures; 

but still, they find no 

peace in any of these. 

||2||

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ 

(ਮਨ ਜਵਚ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ॥੨॥

3908 98 Aink brK kIey 
jp qwpw]

(brK) vr@y[ q`wpw Anik Barakh 

Keeeae Jap 

Thaapaa ||

They chant and 

meditate, practicing 

austere self-discipline 

for years and years;

ਿੋਗੀ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲ ਿਪ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਪ ਸਾਧਦੇ ਹਨ;

3909 98 gvnu kIAw  
DrqI Brmwqw]

(gvnu) BRmx[ Brm`wqw Gavan Keeaa 

Dhharathee 

Bharamaathaa ||

They wander on 

journeys all over the 

earth;

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਭਿਮਣ ਭੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।
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3910 98 ieku iKnu ihrdY  
sWiq n AwvY 
jogI bhuiV bhuiV  
auiT DwvY 
jIau]3]

(DwvY) dOVy Eik Khin Hiradhai 

Saanth N Aavai 

Jogee Bahurr 

Bahurr Outh 

Dhhaavai Jeeo 

||3||

And yet, their hearts 

are not at peace, even 

for an instant. The 

Yogi rises up and goes 

out, over and over 

again. ||3||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭੀ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਇਕ ਜਖਨ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਰ ਭੀ ਿੋਗੀ 
ਇਹਨਾਂ ਿਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਹੀ 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ॥੩॥

3911 98 kir ikrpw moih 
swDu imlwieAw]

Kar Kirapaa Mohi 

Saadhh Milaaeiaa 

||

By His Mercy, I have 

met the Holy Saint.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

3912 98 mnu qnu sIqlu  
DIrju pwieAw]

(sIqlu) SWq[ (DIrju) 
itkwau

Man Than Seethal 

Dhheeraj Paaeiaa 

||

My mind and body 

have been cooled and 

soothed; I have been 

blessed with patience 

and composure.

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਧੀਰਿ ਜਮਲੀ 
ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ (ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਜਵਚੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮੱੁਕ ਗਈ 

ਹੈ)।

3913 98 pRBu AibnwsI 
bisAw Gt 
BIqir hir mMglu 
nwnku gwvY 
jIau]4]5]12]

(AibnwsI) nws qoN 
rihq[ (Gt) ihrdy 
(BIqir) AMdr[ 
ivsmwd rMglw AnMdI 
(mMglu) js

Prabh Abinaasee 

Basiaa Ghatt 

Bheethar Har 

Mangal Naanak 

Gaavai Jeeo 

||4||5||12||

The Immortal Lord 

God has come to dwell 

within my heart. 

Nanak sings the songs 

of joy to the Lord. 

||4||5||12||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ। ਹੁਣ 

(ਇਹ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ) 

॥੪॥੫॥੧੨॥
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3914 98 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

3915 98 pwrbRhm 
AprMpr dyvw]

(Ap-rMpr) byh`d KMfW 
bRhmMfW AMdr (dyvw) 
pRkwS srUp (dyvw) 
prmpUjnIk

Paarabreham 

Aparanpar 

Dhaevaa ||

The Supreme Lord 

God is Infinite and 

Divine;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰੋ, 

ਿ ੋਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਿ ੋਸਭ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ, ਿ ੋਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਹੈ,

3916 98 Agm Agocr 
AlK AByvw]

A-gm[ (A-lK) 
(A+lK) (A)ivSyS 
krky sB dy AMdr bwhr 
dI (lK)jwx rhy

Agam Agochar 

Alakh Abhaevaa ||

He is Inaccessible, 

Incomprehensible, 

Invisible and 

Inscrutable.

ਿ ੋਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਕ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ,

3917 98 dIn dieAwl 
gopwl goibMdw  
hir iDAwvhu  
gurmuiK gwqI 
jIau]1]

(gopwl) AnMq bRhmMf dy 
pwlk Ajpw jwp 
vwihgurU jI[(goibMd) 
(go) ieMidRAW dy (ibMd) 
pRkwSk[ (gwqI) 
mukqIdwqw

Dheen Dhaeiaal 

Gopaal Gobindhaa 

Har Dhhiaavahu 

Guramukh 

Gaathee Jeeo 

||1||

Merciful to the meek, 

Sustainer of the 

World, Lord of the 

Universe-meditating 

on the Lord, the 

Gurmukhs find 

salvation. ||1||

ਿ ੋਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿ ੋ

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ॥੧॥

3918 98 gurmuiK mDusUdnu 
insqwry]

(mDusUdnu) vwihgurU jI Guramukh 

Madhhusoodhan 

Nisathaarae ||

The Gurmukhs are 

emancipated by the 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਮਧੂ-ਦੈਂਤ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ (ਜਵਕਾਰ-ਦੈਂਤਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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3919 98 gurmuiK sMgI  
ikRsn murwry]

(ikRsn murwry) vwihgurU 
jI gurmuKW dy AMdr 
bwhr Apxw jwp Awp 
kridAW koit pRkwS hr 
smy sMgI hn

Guramukh Sangee 

Kirasan Muraarae 

||

The Lord Krishna 

becomes the 

Gurmukh's Companion.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਮੁਰ-ਦੈਂਤ 

ਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ (ਸਦਾ 
ਲਈ) ਸਾਥੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

3920 98 dieAwl dmodru 
gurmuiK pweIAY  
horqu ikqY n 
BwqI jIau]2]

(dmodru) vwihgurU jI[ 
BWqI

Dhaeiaal 

Dhamodhar 

Guramukh 

Paaeeai Horath 

Kithai N Bhaathee 

Jeeo ||2||

The Gurmukh finds 

the Merciful Lord. He 

is not found any other 

way. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿ ੋਦਇਆ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਦਮੋਦਰ 

ਆਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ॥੨॥

3921 98 inrhwrI kysv 
inrvYrw]

(inrhwrI inrvYrw) vYr 
AOgux pdwrQ Ahwr 
rihq[ (kysv) vwihgurU 
jI

Nirehaaree Kaesav 

Niravairaa ||

He does not need to 

eat; His Hair is 

Wondrous and 

Beautiful; He is free of 

hate.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਸ਼ਵ (ਸੋਹਣੇ 
ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ) ਿੋ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ 

ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ,

3922 98 koit jnw jw ky 
pUjih pYrw]

Kott Janaa Jaa Kae 

Poojehi Pairaa ||

Millions of people 

worship His Feet.

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ 

ਪੂਿਦੇ ਹਨ,
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3923 98 gurmuiK ihrdY jw 
kY hir hir soeI 
Bgqu iekwqI 
jIau]3]

(iekwqI) AinMn Bgqu Guramukh 

Hiradhai Jaa Kai 

Har Har Soee 

Bhagath Eikaathee 

Jeeo ||3||

He alone is a devotee, 

who becomes 

Gurmukh, whose 

heart is filled with the 

Lord, Har, Har. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਜਨੂੰ ਨ ਭਗਤ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

3924 98 AmoG drsn  
byAMq Apwrw]

(AmoG) sPl Amogh Dharasan 

Baeanth Apaaraa 

||

Forever fruitful is the 

Blessed Vision of His 

Darshan; He is Infinite 

and Incomparable.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਜ਼ਰੂਰ (ਮਨ-ਇੱਛਤ) ਿਲ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ।
3925 98 vf smrQu sdw 

dwqwrw]
smr`Qu Vadd Samarathh 

Sadhaa 

Dhaathaaraa ||

He is Awesome and All-

powerful; He is forever 

the Great Giver.

ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

3926 98 gurmuiK nwmu 
jpIAY iqqu 
qrIAY giq 
nwnk ivrlI 
jwqI 
jIau]4]6]13]

(ivrlI) ivrly ny Guramukh Naam 

Japeeai Thith 

Thareeai Gath 

Naanak Viralee 

Jaathee Jeeo 

||4||6||13||

As Gurmukh, chant 

the Naam, the Name 

of the Lord, and you 

shall be carried across. 

O Nanak, rare are 

those who know this 

state! ||4||6||13||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਿ ੇਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਰਜਲਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ 

॥੪॥੬॥੧੩॥
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3927 98 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

3928 98 kihAw krxw  
idqw lYxw]

Kehiaa Karanaa 

Dhithaa Lainaa ||

As You command, I 

obey; as You give, I 

receive.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਹੁਕਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉਹੀ ਿੀਵ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ 
ਿੀਵ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3929 98 grIbw AnwQw  
qyrw mwxw]

Gareebaa 

Anaathhaa 

Thaeraa Maanaa 

||

You are the Pride of 

the meek and the 

poor.

ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਨਾਥ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

3930 98 sB ikCu qUMhY qUMhY 
myry ipAwry qyrI 
kudriq kau bil 
jweI jIau]1]

Sabh Kishh 

Thoonhai 

Thoonhai Maerae 

Piaarae Thaeree 

Kudharath Ko Bal 

Jaaee Jeeo ||1||

You are everything; 

You are my Beloved. I 

am a sacrifice to Your 

Creative Power. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ। 
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

3931 98 BwxY auJV BwxY 
rwhw]

au~JV Bhaanai Oujharr 

Bhaanai Raahaa ||

By Your Will, we 

wander in the 

wilderness; by Your 

Will, we find the path.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿੀਵ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਗ਼ਲਤ 

ਰਸਤਾ ਿੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ 

ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਿੜਦੇ ਹਨ।

3932 98 BwxY hir gux 
gurmuiK gwvwhw]

Bhaanai Har Gun 

Guramukh 

Gaavaahaa ||

By Your Will, we 

become Gurmukh and 

sing the Glorious 

Praises of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਕਈ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ।
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3933 98 BwxY Brim BvY 
bhu jUnI sB 
ikCu iqsY rjweI 
jIau]2]

(BvY) Btkdw Bhaanai Bharam 

Bhavai Bahu 

Joonee Sabh Kishh 

Thisai Rajaaee 

Jeeo ||2||

By Your Will, we 

wander in doubt 

through countless 

lifetimes. Everything 

happens by Your Will. 

||2||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਿੀਵ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭੌਂਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ। 
(ਇਹ) ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

3934 98 nw ko mUrKu nw ko 
isAwxw]

Naa Ko Moorakh 

Naa Ko Siaanaa ||

No one is foolish, and 

no one is clever.

(ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ) ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਿੀਵ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ 

ਹੀ ਕੋਈ ਜਸਆਣਾ ਹੈ।
3935 98 vrqY sB ikCu  

qyrw Bwxw]

Varathai Sabh 

Kishh Thaeraa 

Bhaanaa ||

Your Will determines 

everything;

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਿ ੋਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ) ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਚੱਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
3936 98 Agm Agocr 

byAMq AQwhw  
qyrI kImiq  
khxu n jweI  
jIau]3]

A-gm: polw bolo Agam Agochar 

Baeanth 

Athhaahaa 

Thaeree Keemath 

Kehan N Jaaee 

Jeeo ||3||

You are Inaccessible, 

Incomprehensible, 

Infinite and 

Unfathomable. Your 

Value cannot be 

expressed. ||3||

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਇੂੰਦਿੀਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਅਥਾਹ ਪਿਭੂ! 
ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੱਸੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ ॥੩॥

3937 98 Kwku sMqn kI  
dyhu ipAwry]

(Kwku) crn DUV Khaak Santhan 

Kee Dhaehu 

Piaarae ||

Please bless me with 

the dust of the Saints, 

O my Beloved.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇਹ।

3938 98 Awie pieAw 
hir qyrY duAwrY]

Aae Paeiaa Har 

Thaerai Dhuaarai 

||

I have come and fallen 

at Your Door, O Lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੇ ਆ ਜਡੱਗਾ ਹਾਂ,
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3939 98 drsnu pyKq mnu 
AwGwvY nwnk  
imlxu suBweI 
jIau]4]7]14]

(AwGwvY) iqRpq Dharasan 

Paekhath Man 

Aaghaavai Naanak 

Milan Subhaaee 

Jeeo ||4||7||14||

Gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan, my mind is 

fulfilled. O Nanak, with 

natural ease, I merge 

into Him. 

||4||7||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ ਮਨ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥੧੪॥

3940 98 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

3941 98 duKu qdy jw 
ivsir jwvY]

Dhukh Thadhae 

Jaa Visar Jaavai ||

They forget the Lord, 

and they suffer in pain.

(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਦੱੁਖ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
3942 98 BuK ivAwpY bhu 

ibiD DwvY]
(DwvY) Btkdw iPry[ 
ibiD: polw bolo

Bhukh Viaapai 

Bahu Bidhh 

Dhhaavai ||

Afflicted with hunger, 

they run around in all 

directions.

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ ਿੀਵ ਉਤੇ) 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਿੀਵ ਕਈ ਢੂੰਗਾਂ 
ਨਾਲ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
3943 98 ismrq nwmu sdw 

suhylw ijsu dyvY 
dIn dieAwlw 
jIau]1]

(suhylw) suKI Simarath Naam 

Sadhaa Suhaelaa 

Jis Dhaevai Dheen 

Dhaeiaalaa Jeeo 

||1||

Meditating in 

remembrance on the 

Naam, they are happy 

forever. The Lord, 

Merciful to the meek, 

bestows it upon them. 

||1||

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱਖ 

ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਸਦਾ 
ਸੌਖਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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3944 98 siqguru myrw vf 
smrQw]

smr`Qw Sathigur Maeraa 

Vadd 

Samarathhaa ||

My True Guru is 

absolutely All-

powerful.

(ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ਮੇਰਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ 
ਹੈ,

3945 99 jIie smwlI qw 
sBu duKu lQw]

(jIie) ihrdy c[ l`Qw Jeee Samaalee 

Thaa Sabh Dhukh 

Lathhaa ||

When I dwell upon 

Him in my soul, all my 

sorrows depart.

(ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਿਦੋਂ ਮੈਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 
ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

3946 99 icMqw rogu geI 
hau pIVw Awip 
kry pRiqpwlw 
jIau]2]

Chinthaa Rog Gee 

Ho Peerraa Aap 

Karae Prathipaalaa 

Jeeo ||2||

The sickness of anxiety 

and the disease of ego 

are cured; He Himself 

cherishes me. ||2||

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਰੋਗ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਉਮੈ 

ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਚੂੰ ਤਾ ਹਉਮੈ ਆਜਦਕ ਤੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

3947 99 bwirk vWgI hau  
sB ikCu mMgw]

(bwirk) b`cy Baarik Vaangee Ho 

Sabh Kishh 

Mangaa ||

Like a child, I ask for 

everything.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੈਂ 
ਅੂੰਞਾਣ ੇਬਾਲ ਵਾਂਗ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ।

3948 99 dydy qoit nwhI  
pRB rMgw]

(rMgw) AnMdIdyNdy Dhaedhae Thott 

Naahee Prabh 

Rangaa ||

God is Bountiful and 

Beautiful; He never 

comes up empty.

ਉਹ ਸਦਾ ਮੈਨੂੂੰ  (ਮੇਰੀਆਂ ਮੂੂੰ ਹ 

ਮੂੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ।
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3949 99 pYrI pY pY bhuqu 
mnweI dIn 
dieAwl gopwlw 
jIau]3]

Pairee Pai Pai 

Bahuth Manaaee 

Dheen Dhaeiaal 

Gopaalaa Jeeo 

||3||

Again and again, I fall 

at His Feet. He is 

Merciful to the meek, 

the Sustainer of the 

World. ||3||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਜਹ ਢਜਹ ਕੇ ਸਦਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੩॥

3950 99 hau bilhwrI  
siqgur pUry]

Ho Balihaaree 

Sathigur Poorae ||

I am a sacrifice to the 

Perfect True Guru,

ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

3951 99 ijin bMDn kwty  
sgly myry]

Jin Bandhhan 

Kaattae Sagalae 

Maerae ||

Who has shattered all 

my bonds.

ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

3952 99 ihrdY nwmu dy  
inrml kIey  
nwnk rMig 
rswlw 
jIau]4]8]15]

(rs`wlw) rsW dy Gr Hiradhai Naam 

Dhae Niramal 

Keeeae Naanak 

Rang Rasaalaa 

Jeeo ||4||8||15||

With the Naam, the 

Name of the Lord, in 

my heart, I have been 

purified. O Nanak, His 

Love has imbued me 

with nectar. 

||4||8||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਦੇ ਕੇ ਪਜਵੱਤਿ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੮॥੧੫॥

3953 99 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

3954 99 lwl gopwl  
dieAwl rMgIly]

(rMgIly) ipAwr srUp Laal Gopaal 

Dhaeiaal 

Rangeelae ||

O my Love, Sustainer 

of the World, Merciful, 

Loving Lord,

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਰਾਖੇ! ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ! ਹੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਸੋਮੇ!

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 897 Published: March 06/ 2014



3955 99 gihr gMBIr  
byAMq goivMdy]

pRkwS hI pRkwS srUp 
(gihr) inrh`l, AsMK 
pqwlW c ivAwpk qy 
ien@W qoN BI (gMBIr) fUMGy

Gehir Ganbheer 

Baeanth 

Govindhae ||

Profoundly Deep, 

Infinite Lord of the 

Universe,

ਹੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰ ਵਾਲੇ! 

ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੋਜਬੂੰ ਦ!

3956 99 aUc AQwh byAMq 
suAwmI ismir 
ismir hau jIvW 
jIau]1]

(AQwh) Qwh qoN rihq 
byhwQ

Ooch Athhaah 

Baeanth Suaamee 

Simar Simar Ho 

Jeevaan Jeeo ||1||

Highest of the High, 

Unfathomable, Infinite 

Lord and Master: 

continually 

remembering You in 

deep meditation, I 

live. ||1||

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਥਾਹ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! (ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

3957 99 duKBMjn inDwn 
Amoly]

Dhukh Bhanjan 

Nidhhaan Amolae 

||

O Destroyer of pain, 

Priceless Treasure,

ਹੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ!

3958 99 inrBau inrvYr  
AQwh Aqoly]

Nirabho Niravair 

Athhaah Atholae 

||

Fearless, free of hate, 

Unfathomable, 

Immeasurable,

ਹੇ ਜਨਡਰ ਜਨਰਵੈਰ ਅਥਾਹ ਤੇ 

ਅਤੋਲ ਪਿਭੂ!

3959 99 Akwl mUriq 
AjUnI sMBO mn 
ismrq TMFw 
QIvW jIau]2]

Akaal Moorath 

Ajoonee Sanbha 

Man Simarath 

Thandtaa 

Thheevaan Jeeo 

||2||

Of Undying Form, 

Unborn, Self-

illumined: 

remembering You in 

meditation, my mind 

is filled with a deep 

and profound peace. 

||2||

ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਤੂੂੰ  ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਗਟ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ। (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ 

ਜਚੱਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥
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3960 99 sdw sMgI hir 
rMg gopwlw]

Sadhaa Sangee 

Har Rang 

Gopaalaa ||

The Joyous Lord, the 

Sustainer of the 

World, is my constant 

Companion.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣੀ) ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਗ ਸੂੰਗ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
3961 99 aUc nIc kry 

pRiqpwlw]

Ooch Neech Karae 

Prathipaalaa ||

He cherishes the high 

and the low.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉੱਚੇ ਅਖਵਾਣ 

ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

3962 99 nwmu rswiexu mnu 
iqRpqwiexu  
gurmuiK AMimRqu 
pIvW jIau]3]

(rswiexu) rsW dy Gr[ 
(iqRpqwiexu) iqRpq 
krn vwly

Naam Rasaaein 

Man 

Thripathaaein 

Guramukh 

Anmrith Peevaan 

Jeeo ||3||

The Nectar of the 

Name satisfies my 

mind. As Gurmukh, I 

drink in the Ambrosial 

Nectar. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਰਸਾਂ 
ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਜਤਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਾਮ 

ਰਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੩॥

3963 99 duiK suiK ipAwry  
quDu iDAweI]

Dhukh Sukh 

Piaarae Thudhh 

Dhhiaaee ||

In suffering and in 

comfort, I meditate on 

You, O Beloved.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਦੱੁਖ ਜਵਚ 

(ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ) 

ਸੁਖ ਜਵਚ (ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੋਵਾਂ) ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਧਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। 
(ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ।)

3964 99 eyh sumiq gurU qy 
pweI]

su-m`iq Eaeh Sumath 

Guroo Thae Paaee 

||

I have obtained this 

sublime understanding 

from the Guru.

ਇਹ ਚੂੰਗੀ ਅਕਲ ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।
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3965 99 nwnk kI Dr qUMhY 
Twkur hir rMig 
pwir prIvW 
jIau]4]9]16]

(Dr) Et Awsrw[ 
(prIvW) pvW

Naanak Kee Dhhar 

Thoonhai Thaakur 

Har Rang Paar 

Pareevaan Jeeo 

||4||9||16||

You are Nanak's 

Support, O my Lord 

and Master; through 

Your Love, I swim 

across to the other 

side. ||4||9||16||

ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ! ਨਾਨਕ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ। (ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ) ਮੈਂ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੯॥੧੬॥

3966 99 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

3967 99 DMnu su vylw ijqu 
mY siqguru 
imilAw]

vylw: polw bolo Dhhann S Vaelaa 

Jith Mai Sathigur 

Miliaa ||

Blessed is that time 

when I meet the True 

Guru.

(ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ) ਉਹ ਵੇਲਾ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ (ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ) ਜਿਸ 

ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ।

3968 99 sPlu drsnu nyqR 
pyKq qirAw]

Safal Dharasan 

Naethr Paekhath 

Thariaa ||

Gazing upon the 

Fruitful Vision of His 

Darshan, I have been 

saved.

(ਗੁਰੂ ਦਾ) ਦਰਸਨ (ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਿਲ-ਦਾਇਕ ਹੋ ਜਗਆ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਹਨਾਂ) ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

(ਗੁਰੂ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਹੀ) ਮੈਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ।

3969 99 DMnu mUrq csy 
pl GVIAw DMin 
su Eie sMjogw 
jIau]1]

(sMjogw) myl dw smw Dhhann Moorath 

Chasae Pal 

Gharreeaa 

Dhhann S Oue 

Sanjogaa Jeeo 

||1||

Blessed are the hours, 

the minutes and the 

seconds-blessed is 

that Union with Him. 

||1||

(ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਉਹ ਮੁਹੂਰਤ 

ਉਹ ਚਸੇ ਉਹ ਪਲ ਘੜੀਆਂ 

ਉਹ (ਗੁਰੂ-) ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਸਮੇ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ॥੧॥
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3970 99 audmu krq mnu 
inrmlu hoAw]

Oudham Karath 

Man Niramal Hoaa 

||

Making the effort, my 

mind has become 

pure.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਸਮਰਨ-ਕਾਰ 

ਵਾਸਤੇ) ਉੱਦਮ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਮੇਰਾ) ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

3971 99 hir mwrig clq  
BRmu sglw 
KoieAw]

Har Maarag 

Chalath Bhram 

Sagalaa Khoeiaa ||

Walking on the Lord's 

Path, my doubts have 

all been cast out.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰਜਦਆਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ 
ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ।

3972 99 nwmu inDwnu 
siqgurU 
suxwieAw imit 
gey sgly rogw 
jIau]2]

Naam Nidhhaan 

Sathiguroo 

Sunaaeiaa Mitt 

Geae Sagalae 

Rogaa Jeeo ||2||

The True Guru has 

inspired me to hear 

the Treasure of the 

Naam; all my illness 

has been dispelled. 

||2||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ (ਮਾਨਜਸਕ) 

ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ॥੨॥

3973 99 AMqir bwhir  
qyrI bwxI]

bw-hir: h mukqw, r 
ishwrI lw ky

Anthar Baahar 

Thaeree Baanee ||

The Word of Your Bani 

is inside and outside 

as well.

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ) ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਾਣੀ 
ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ (ਹਰੇਕ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਤੀਤ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
3974 99 quDu Awip kQI qY 

Awip vKwxI]

Thudhh Aap 

Kathhee Thai Aap 

Vakhaanee ||

You Yourself chant it, 

and You Yourself 

speak it.

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

ਜਕ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਕਥਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਵਜਖਆਨ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ।
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3975 99 guir kihAw sBu 
eyko eyko Avru n 
koeI hoiegw 
jIau]3]

Gur Kehiaa Sabh 

Eaeko Eaeko Avar 

N Koee Hoeigaa 

Jeeo ||3||

The Guru has said that 

He is One-All is the 

One. There shall never 

be any other. ||3||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਜਸਆ 

ਹੈ ਜਕ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  
ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਭੀ (ਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਨਾਹ ਹੈ ਤੇ) 

ਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ॥੩॥

3976 99 AMimRq rsu hir  
gur qy pIAw]

Anmrith Ras Har 

Gur Thae Peeaa ||

I drink in the Lord's 

Ambrosial Essence 

from the Guru;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
3977 99 hir pYnxu nwmu 

Bojnu QIAw]
(QIAw) hoieAw Har Painan Naam 

Bhojan Thheeaa ||

The Lord's Name has 

become my clothing 

and food.

ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਹੂੰਢਾਣ ਹੈ।

3978 99 nwim rMg nwim 
coj qmwsy nwau 
nwnk kIny Bogw 
jIau]4]10]17
]

Naam Rang Naam 

Choj Thamaasae 

Naao Naanak 

Keenae Bhogaa 

Jeeo 

||4||10||17||

The Name is my 

delight, the Name is 

my play and 

entertainment. O 

Nanak, I have made 

the Name my 

enjoyment. 

||4||10||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਹਨ, ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣਾ 
ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਭੋਗ-ਜਬਲਾਸ ਹੈ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥

3979 99 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

3980 99 sgl sMqn pih  
vsqu iek mWgau]

Sagal Santhan Pehi 

Vasath Eik 

Maango ||

I beg of all the Saints: 

please, give me the 

merchandise.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਭਿਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,
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3981 99 krau ibnMqI mwnu 
iqAwgau]

Karo Binanthee 

Maan Thiaago ||

I offer my prayers-I 

have forsaken my 

pride.

ਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ) ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਜਕ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ 

ਕਰ ਸਕਾਂ।
3982 99 vwir vwir jweI 

lK vrIAw dyhu 
sMqn kI DUrw 
jIau]1]

l`K Vaar Vaar Jaaee 

Lakh Vareeaa 

Dhaehu Santhan 

Kee Dhhooraa 

Jeeo ||1||

I am a sacrifice, 

hundreds of 

thousands of times a 

sacrifice, and I pray: 

please, give me the 

dust of the feet of the 

Saints. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ (ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤਾਂ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੧॥

3983 99 qum dwqy qum 
purK ibDwqy]

Thum Dhaathae 

Thum Purakh 

Bidhhaathae ||

You are the Giver, You 

are the Architect of 

Destiny.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੇ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ।

3984 99 qum smrQ sdw 
suKdwqy]

smr`Q Thum Samarathh 

Sadhaa 

Sukhadhaathae ||

You are All-powerful, 

the Giver of Eternal 

Peace.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
3985 99 sB ko qum hI qy 

vrswvY Aausru 
krhu hmwrw pUrw 
jIau]2]

(vrswvY) vroswauNdw 
svrdw hY

Sabh Ko Thum Hee 

Thae Varasaavai 

Aousar Karahu 

Hamaaraa Pooraa 

Jeeo ||2||

You bless everyone. 

Please bring my life to 

fulfillment. ||2||

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਭੀ ਤੇਰੇ 

ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮੂੰਗ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਕ 

ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ) 

ਮੇਰਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਸਮਾ 
ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ॥੨॥
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3986 99 drsin qyrY Bvn 
punIqw]

Dharasan Thaerai 

Bhavan Puneethaa 

||

The body-temple is 

sanctified by the 

Blessed Vision of Your 

Darshan,

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ) 

ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ (ਦੀ ਬਰਕਜਤ) 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ 

ਪਜਵਤਿ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
3987 99 Awqm gVu ibKmu  

iqnw hI jIqw]
(ibKmu) kTn(Awqm) 
mn rUpI (gV@) iklw

Aatham Garr 

Bikham Thinaa 

Hee Jeethaa ||

And thus, the 

impregnable fort of 

the soul is conquered.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਔਖੇ ਮਨ-

ਜਕਲਹੇ  ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

3988 99 qum dwqy qum 
purK ibDwqy quDu 
jyvfu Avru n 
sUrw jIau]3]

(purK) pUrn ivsmwd 
pRkwS srUp (ibDwqy) 
v`fy Bwg bxwaux vwly[ 
(sUrw) sUrmw

Thum Dhaathae 

Thum Purakh 

Bidhhaathae 

Thudhh Jaevadd 

Avar N Sooraa 

Jeeo ||3||

You are the Giver, You 

are the Architect of 

Destiny. There is no 

other warrior as great 

as You. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਦਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੩॥

3989 100 rynu sMqn kI myrY 
muiK lwgI]

Raen Santhan Kee 

Maerai Mukh 

Laagee ||

I applied the dust of 

the feet of the Saints 

to my face.

(ਿਦੋਂ ਦੀ) ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਲੱਗੀ ਹੈ।
3990 100 durmiq ibnsI  

kubuiD ABwgI]
(dur-m`iq) KotI miq 
(ibnsI) nws ho geI[ 
(ku-bu`iD) KotI bu`DI 
(ABwgI) (A) ivSyS 
krky (BwgI) B`j geI

Dhuramath 

Binasee Kubudhh 

Abhaagee ||

My evil-mindedness 

disappeared, along 

with my misfortune 

and false-mindedness.

ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮਜਤ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਝੀ ਅਕਲ ਦੂਰ ਹੋ 

ਚੁਕੀ ਹੈ।
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3991 100 sc Gir bYis 
rhy gux gwey  
nwnk ibnsy kUrw 
jIau]4]11]18
]

Sach Ghar Bais 

Rehae Gun 

Gaaeae Naanak 

Binasae Kooraa 

Jeeo 

||4||11||18||

I sit in the true home 

of my self; I sing His 

Glorious Praises. O 

Nanak, my falsehood 

has vanished! 

||4||11||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

(ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲੇ) 

ਝੂਠੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥

3992 100 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

3993 100 ivsru nwhI eyvf 
dwqy]

Visar Naahee 

Eaevadd Dhaathae 

||

I shall never forget 

You-You are such a 

Great Giver!

ਹੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤਾਰ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਨਾਹ ਭੁਲਾਵਾਂ,

3994 100 kir ikrpw  
Bgqn sMig rwqy]

r`wqy Kar Kirapaa 

Bhagathan Sang 

Raathae ||

Please grant Your 

Grace, and imbue me 

with the love of 

devotional worship.

(ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਕਰਪਾ ਕਰ।) 
(ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ!) ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!

3995 100 idnsu rYix ijau 
quDu iDAweI eyhu 
dwnu moih krxw 
jIau]1]

Dhinas Rain Jio 

Thudhh Dhhiaaee 

Eaehu Dhaan 

Mohi Karanaa 

Jeeo ||1||

If it pleases You, let 

me meditate on You 

day and night; please, 

grant me this gift! 

||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਹ ਜਕ ਜਿਵੇਂ 
ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ 
ਰਹਾਂ ॥੧॥

3996 100 mwtI AMDI suriq 
smweI]

(mwtI) dyh Maattee Andhhee 

Surath Samaaee ||

Into this blind clay, 

You have infused 

awareness.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਸਾਡੇ ਇਸ) ਿੜਹ 
ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਚੇਤਨਤਾ ਪਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ,
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3997 100 sB ikCu dIAw  
BlIAw jweI]

(jweI)jg@w Sabh Kishh 

Dheeaa Bhaleeaa 

Jaaee ||

Everything, 

everywhere which You 

have given is good.

ਤੂੂੰ  (ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਭ ਕੁਝ 

ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੂੰਗੀਆਂ 

ਥਾਵਾਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

3998 100 And ibnod coj 
qmwsy quDu BwvY so 
hoxw jIau]2]

An-d: polw bolo Anadh Binodh 

Choj Thamaasae 

Thudhh Bhaavai 

So Honaa Jeeo 

||2||

Bliss, joyful 

celebrations, 

wondrous plays and 

entertainment-

whatever pleases You, 

comes to pass. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿੀਵ 

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ) ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਡ 

ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਿ ੋਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨॥

3999 100 ijs dw idqw sBu 
ikCu lYxw]

Jis Dhaa Dhithaa 

Sabh Kishh Lainaa 

||

Everything we receive 

is a gift from Him

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਜਰਹਾ ਹੈ,

4000 100 CqIh AMimRq  
Bojnu Kwxw]

C`qIh Shhatheeh 

Anmrith Bhojan 

Khaanaa ||

-the thirty-six delicious 

foods to eat,

(ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ 
ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,

4001 100 syj suKwlI 
sIqlu pvxw  
shj kyl rMg 
krxw jIau]3]

Saej Sukhaalee 

Seethal Pavanaa 

Sehaj Kael Rang 

Karanaa Jeeo 

||3||

Cozy beds, cooling 

breezes, peaceful joy 

and the experience of 

pleasure. ||3||

(ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ) 

ਸੁਖਦਾਈ ਮੂੰਿੇ-ਜਬਸਤਿੇ ਸਾਨੂੂੰ  
ਜਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੂੰ ਢੀ ਹਵਾ 
ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ 

ਬੇਜਫ਼ਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਦੀ ਜਵਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦਾ) ॥੩॥

4002 100 sw buiD dIjY  
ijqu ivsrih 
nwhI]

Saa Budhh Dheejai 

Jith Visarehi 

Naahee ||

Give me that state of 

mind, by which I may 

not forget You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਅਿੇਹੀ ਅਕਲ ਦੇ, 

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਾਹ ਭੁਲਾਵਾਂ।
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4003 100 sw miq dIjY  
ijqu quDu 
iDAweI]

Saa Math Dheejai 

Jith Thudhh 

Dhhiaaee ||

Give me that 

understanding, by 

which I may meditate 

on You.

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹੀ ਮਜਤ ਦੇਹ, ਜਕ ਮੈਂ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ।

4004 100 sws sws qyry 
gux gwvw Et 
nwnk gur crxw 
jIau]4]12]19
]

Saas Saas Thaerae 

Gun Gaavaa Outt 

Naanak Gur 

Charanaa Jeeo 

||4||12||19||

I sing Your Glorious 

Praises with each and 

every breath. Nanak 

takes the Support of 

the Guru's Feet. 

||4||12||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਹ, 

ਤਾਜਕ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੪॥੧੨॥੧੯॥

4005 100 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4006 100 isPiq swlwhxu  
qyrw hukmu 
rjweI]

Sifath Saalaahan 

Thaeraa Hukam 

Rajaaee ||

To praise You is to 

follow Your Command 

and Your Will.

ਹੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ 
ਹੁਕਮ (ਜਸਰ-ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਨਣਾ) 
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਹੈ।

4007 100 so igAwnu iDAwnu  
jo quDu BweI]

So Giaan Dhhiaan 

Jo Thudhh Bhaaee 

||

That which pleases 

You is spiritual wisdom 

and meditation.

ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਭਲਾਈ ਿਾਨਣਾ) ਇਹੀ 
ਅਸਲ ਜਗਆਨ ਹੈ ਇਹੀ ਅਸਲ 

ਸਮਾਧੀ ਹੈ।
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4008 100 soeI jpu jo pRB 
jIau BwvY BwxY 
pUr igAwnw 
jIau]1]

Soee Jap Jo Prabh 

Jeeo Bhaavai 

Bhaanai Poor 

Giaanaa Jeeo 

||1||

That which pleases 

God is chanting and 

meditation; to be in 

harmony with His Will 

is perfect spiritual 

wisdom. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੋਕੁਝ ਪਿਭੂ ਿੀ ਨੂੂੰ  
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਨ 

ਕਰਨਾ ਹੀ) ਅਸਲ ਿਪ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਜਗਆਨ ਹੈ 

॥੧॥

4009 100 AMimRqu nwmu qyrw  
soeI gwvY]

Anmrith Naam 

Thaeraa Soee 

Gaavai ||

He alone sings Your 

Ambrosial Naam,

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

4010 100 jo swihb qyrY 
min BwvY]

Jo Saahib Thaerai 

Man Bhaavai ||

Who is pleasing to 

Your Mind, O my Lord 

and Master.

ਿੇਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਤੈਨੂੂੰ ) 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

4011 100 qUM sMqn kw sMq 
qumwry sMq swihb 
mnu mwnw 
jIau]2]

Thoon Santhan 

Kaa Santh 

Thumaarae Santh 

Saahib Man 

Maanaa Jeeo 

||2||

You belong to the 

Saints, and the Saints 

belong to You. The 

minds of the Saints are 

attuned to You, O my 

Lord and Master. ||2||

ਹੇ ਸਾਜਹਬ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ 
(ਸਹਾਰਾ) ਹੈਂ, ਸੂੰਤ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ 

ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਸਦਾ ਤੇਰੇ (ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

4012 100 qUM sMqn kI  
krih pRiqpwlw]

kr-ih Thoon Santhan 

Kee Karehi 

Prathipaalaa ||

You cherish and 

nurture the Saints.

ਹੇ ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ! ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਸੂੰਤਾਂ 
ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

4013 100 sMq Kylih qum 
sMig gopwlw]

Santh Khaelehi 

Thum Sang 

Gopaalaa ||

The Saints play with 

You, O Sustainer of 

the World.

ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹ ਕੇ 

ਸੂੰਤ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ।
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4014 100 Apuny sMq quDu 
Kry ipAwry qU 
sMqn ky pRwnw 
jIau]3]

Apunae Santh 

Thudhh Kharae 

Piaarae Thoo 

Santhan Kae 

Praanaa Jeeo 

||3||

Your Saints are very 

dear to You. You are 

the breath of life of 

the Saints. ||3||

ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੂੰਤ ਬਹੁਤ 

ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ-ਿਾਨ ਹੈਂ ॥੩॥

4015 100 aun sMqn kY myrw 
mnu kurbwny]

Oun Santhan Kai 

Maeraa Man 

Kurabaanae ||

My mind is a sacrifice 

to those Saints who 

know You,

ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹੈ,

4016 100 ijn qUM jwqw jo 
quDu min Bwny]

Jin Thoon Jaathaa 

Jo Thudhh Man 

Bhaanae ||

And are pleasing to 

Your Mind.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ 

(ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ 

ਹੈ) ਿੇਹੜੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
4017 100 iqn kY sMig sdw 

suKu pwieAw hir 
rs nwnk iqRpiq 
AGwnw 
jIau]4]13]20
]

(AGwnw) sMquSt Thin Kai Sang 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Har Ras 

Naanak Thripath 

Aghaanaa Jeeo 

||4||13||20||

In their company I 

have found a lasting 

peace. Nanak is 

satisfied and fulfilled 

with the Sublime 

Essence of the Lord. 

||4||13||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
(ਿੇਹੜੇ ਵਡਭਾਗੀ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਰਸ ਪੀ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਸਦਾ ਰੱਿੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥

4018 100 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl
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4019 100 qUM jliniD hm 
mIn qumwry]

(jliniD) smuMdR Thoon Jalanidhh 

Ham Meen 

Thumaarae ||

: You are the Ocean of 

Water, and I am Your 

fish.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  (ਮਾਨੋ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ 
ਤੇ ਅਸੀਂ (ਿੀਵ) ਤੇਰੀਆਂ 

ਮੱਛੀਆਂ ਹਾਂ।
4020 100 qyrw nwmu bUMd hm 

cwiqRk iqKhwry]
cwqiR k: polw 
bolo[(iqKhwry) iqhwey, 
cwhvwn

Thaeraa Naam 

Boondh Ham 

Chaathrik 

Thikhehaarae ||

Your Name is the drop 

of water, and I am a 

thirsty rainbird.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਮਾਨੋ, 

ਸਵਾਂਤੀ ਨਛੱਤਿ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ) 
ਬੂੂੰ ਦ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ (ਿੀਵ, ਮਾਨੋ) 

ਜਪਆਸੇ ਪਪੀਹੇ ਹਾਂ।

4021 100 qumrI Aws 
ipAwsw qumrI  
qum hI sMig mnu 
lInw jIau]1]

Thumaree Aas 

Piaasaa Thumaree 

Thum Hee Sang 

Man Leenaa Jeeo 

||1||

You are my hope, and 

You are my thirst. My 

mind is absorbed in 

You. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਆਸ ਹੈ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਲ 

ਦੀ ਜਪਆਸ ਹੈ (ਿ ੇਤੇਰੀ ਜਮਹਰ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ) ਮਨ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਹੇ ॥੧॥

4022 100 ijau bwirku pI 
KIru AGwvY]

(KIru) du`D[ (AGwvY) 
iqRpq

Jio Baarik Pee 

Kheer Aghaavai ||

Just as the baby is 

satisfied by drinking 

milk,

ਜਿਵੇਂ ਅੂੰਞਾਣਾ ਬਾਲ (ਆਪਣੀ 
ਮਾਂ ਦਾ) ਦੱੁਧ ਪੀ ਕੇ ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

4023 100 ijau inrDnu Dnu 
dyiK suKu pwvY]

Jio Niradhhan 

Dhhan Dhaekh 

Sukh Paavai ||

And the poor person is 

pleased by seeing 

wealth,

ਜਿਵੇਂ (ਕੋਈ) ਕੂੰਗਾਲ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਮਜਲਆ) ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖ 

ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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4024 100 iqRKwvMq jlu 
pIvq TMFw iqau 
hir sMig iehu 
mnu BInw 
jIau]2]

(BInw) iB`ijAw Thrikhaavanth Jal 

Peevath Thandtaa 

Thio Har Sang Eihu 

Man Bheenaa 

Jeeo ||2||

And the thirsty person 

is refreshed by 

drinking cool water, so 

is this mind drenched 

with delight in the 

Lord. ||2||

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਤਿਹਾਇਆ ਮਨੱੁਖ 

ਠੂੰ ਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ (ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ) ਜਤਵੇਂ (ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿ ੇਤੇਰੀ 
ਜਕਿਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ 

ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ-

ਿਲ ਨਾਲ) ਜਭੱਿ ਿਾਏ (ਤਾਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ) ॥੨॥

4025 100 ijau AMiDAwrY  
dIpku prgwsw]

Jio Andhhiaarai 

Dheepak 

Paragaasaa ||

Just as the darkness is 

lit up by the lamp,

ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਦੀਵਾ ਚਾਨਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

4026 100 Brqw icqvq  
pUrn Awsw]

(Brqw) pqI Bharathaa 

Chithavath Pooran 

Aasaa ||

And the hopes of the 

wife are fulfilled by 

thinking about her 

husband,

ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ ਇਸਤਿੀ 
ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

4027 100 imil pRIqm ijau 
hoq AnMdw iqau 
hir rMig mnu 
rMgInw jIau]3]

Mil Preetham Jio 

Hoth Anandhaa 

Thio Har Rang 

Man Rangeenaa 

Jeeo ||3||

And people are filled 

with bliss upon 

meeting their beloved, 

so is my mind imbued 

with the Lord's Love. 

||3||

ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ) 
ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

4028 100 sMqn mokau hir 
mwrig pwieAw]

Santhan Mo Ko 

Har Maarag 

Paaeiaa ||

The Saints have set me 

upon the Lord's Path.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਸੂੰਤਾਂ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਜਮਲਾਪ 

ਦੇ) ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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4029 100 swD ikRpwil hir 
sMig igJwieAw]

Saadhh Kirapaal 

Har Sang 

Gijhaaeiaa ||

By the Grace of the 

Holy Saint, I have been 

attuned to the Lord.

ਜਕਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਦੀ ਗੇਝ ਪਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

4030 100 hir hmrw hm 
hir ky dwsy  
nwnk sbdu gurU 
scu dInw 
jIau]4]14]21]

Har Hamaraa Ham 

Har Kae Dhaasae 

Naanak Sabadh 

Guroo Sach 

Dheenaa Jeeo 

||4||14||21||

The Lord is mine, and I 

am the slave of the 

Lord. O Nanak, the 

Guru has blessed me 

with the True Word of 

the Shabad. 

||4||14||21||

ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ (ਆਸਰਾ 
ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ), ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ (ਹੀ) ਸੇਵਕ (ਬਣ ਚੱੁਕਾ) ਹਾਂ, 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੪॥੨੧॥

4031 100 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4032 100 AMimRq nwmu sdw 
inrmlIAw]

Anmrith Naam 

Sadhaa 

Niramaleeaa ||

The Ambrosial Naam, 

the Name of the Lord, 

is eternally pure.

ਹੇ ਮਨ! ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੱੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

4033 100 suKdweI dUK 
ibfwrn hrIAw]

Sukhadhaaee 

Dhookh Biddaaran 

Hareeaa ||

The Lord is the Giver 

of Peace and the 

Dispeller of sorrow.

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਿਲ ਹੈ ਿੋ 
ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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4034 100 Avir swd ciK  
sgly dyKy mn 
hir rsu sB qy 
mITw jIau]1]

(c`iK) Ck ky Avar Saadh Chakh 

Sagalae Dhaekhae 

Man Har Ras Sabh 

Thae Meethaa 

Jeeo ||1||

I have seen and tasted 

all other flavors, but to 

my mind, the Subtle 

Essence of the Lord is 

the sweetest of all. 

||1||

ਹੇ ਮਨ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਕੇ 

ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੋਰ 

ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੱਠਾ ਹੈ ॥੧॥

4035 101 jo jo pIvY so 
iqRpqwvY]

Jo Jo Peevai So 

Thripathaavai ||

Whoever drinks this 

in, is satisfied.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

4036 101 Amru hovY jo nwm 
rsu pwvY]

Amar Hovai Jo 

Naam Ras Paavai 

||

Whoever obtains the 

Sublime Essence of 

the Naam becomes 

immortal.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕਦੇ ਭੀ 
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

4037 101 nwm inDwn 
iqsih prwpiq  
ijsu sbdu gurU  
min vUTw 
jIau]2]

(vUTw) visAw Naam Nidhhaan 

Thisehi Paraapath 

Jis Sabadh Guroo 

Man Voothaa Jeeo 

||2||

The Treasure of the 

Naam is obtained by 

one whose mind is 

filled with the Word of 

the Guru's Shabad. 

||2||

(ਪਰ ਪਿਭੂ-) ਨਾਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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4038 101 ijin hir rsu 
pwieAw so 
iqRpiq AGwnw]

(AGwnw) sMquSt Jin Har Ras 

Paaeiaa So 

Thripath 

Aghaanaa ||

One who obtains the 

Sublime Essence of 

the Lord is satisfied 

and fulfilled.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਜਖਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿ ਜਗਆ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਤਿੇਹ 

ਭੁੱ ਖ ਜਮਟ ਗਈ ਹੈ।)

4039 101 ijin hir swdu 
pwieAw so nwih 
fulwnw]

Jin Har Saadh 

Paaeiaa So Naahi 

Ddulaanaa ||

One who obtains this 

Flavor of the Lord 

does not waver.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਜਖਆ ਹੈ, 

ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ) ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ।
4040 101 iqsih prwpiq 

hir hir nwmw  
ijsu msqik 
BwgITw jIau]3]

(BwgITw) v`fy Bwg Thisehi Paraapath 

Har Har Naamaa 

Jis Masathak 

Bhaageethaa Jeeo 

||3||

One who has this 

destiny written on his 

forehead obtains the 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||3||

(ਪਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ 

ਨਾਮ ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਚੂੰਗਾ ਭਾਗ (ਿਾਗ ਪਏ) ॥੩॥

4041 101 hir ieksu hiQ 
AwieAw vrswxy 
bhuqyry]

(ieksu) ie`k 
prmpUjnIk DMn 
vwihgurU s`cy siqgurU 
nwnk dyv swihb jI dy 
prmpiv`qR s`cy 
praupkwrI (hiQ) hsq 
kmlW c, hir jI Awie 
Bwv swiKAwq hoey[ bhu-
qyry

Har Eikas Hathh 

Aaeiaa 

Varasaanae 

Bahuthaerae ||

The Lord has come 

into the hands of the 

One, the Guru, who 

has blessed so many 

with good fortune.

ਿਦੋਂ ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਇੱਕ 

(ਗੁਰੂ) ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ (ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਬੂੰ ਦੇ ਲਾਭ ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ।
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4042 101 iqsu lig mukqu 
Bey Gxyry]

(Gxyry) AnykW This Lag Mukath 

Bheae Ghanaerae 

||

Attached to Him, a 

great many have been 

liberated.

ਉਸ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
4043 101 nwmu inDwnw 

gurmuiK pweIAY  
khu nwnk ivrlI 
fITw 
jIau]4]15]22
]

Naam Nidhhaanaa 

Guramukh 

Paaeeai Kahu 

Naanak Viralee 

Ddeethaa Jeeo 

||4||15||22||

The Gurmukh obtains 

the Treasure of the 

Naam; says Nanak, 

those who see the 

Lord are very rare. 

||4||15||22||

ਇਹ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਵਰਜਲਆਂ 

ਨੇ (ਇਸ ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੫॥੨੨॥

4044 101 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4045 101 iniD isiD iriD  
hir hir hir 
myrY]

Nidhh Sidhh Ridhh 

Har Har Har 

Maerai ||

My Lord, Har, Har, 

Har, is the nine 

treasures, the 

supernatural spiritual 

powers of the Siddhas, 

wealth and prosperity.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ, ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਹੀ ਆਤਮਕ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, 

ਪਿਭ-ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਦੀ 
ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ।

4046 101 jnmu pdwrQu  
gihr gMBIrY]

pRkwS hI pRkwS srUp 
(gihr) inrh`l, AsMK 
pqwlW c ivAwpk qy 
ien@W qoN BI (gMBIrY) fUMGy

Janam 

Padhaarathh 

Gehir Ganbheerai 

||

He is the Deep and 

Profound Treasure of 

Life.

ਡੂੂੰ ਘੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ (ਦੁਰਲੱਭ) 

ਪਦਾਰਥ (ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ) ਹੈ।
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4047 101 lwK kot KusIAw 
rMg rwvY jo gur 
lwgw pweI 
jIau]1]

(rwvY) mwxy Laakh Kott 

Khuseeaa Rang 

Raavai Jo Gur 

Laagaa Paaee Jeeo 

||1||

Hundreds of 

thousands, even 

millions of pleasures 

and delights are 

enjoyed by one who 

falls at the Guru's 

Feet. ||1||

(ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ) 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ 
(ਆਤਮਕ) ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥

4048 101 drsnu pyKq Bey 
punIqw]

(punIqw) piv`qR Dharasan 

Paekhath Bheae 

Puneethaa ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan, all are 

sanctified,

(ਗੁਰੂ ਦਾ) ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ) ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ।

4049 101 sgl auDwry  
BweI mIqw]

Sagal Oudhhaarae 

Bhaaee Meethaa 

||

And all family and 

friends are saved.

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਜਮੱਤਰ 

(ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ।

4050 101 Agm Agocru 
suAwmI Apunw  
gur ikrpw qy  
scu iDAweI 
jIau]2]

Agam Agochar 

Suaamee Apunaa 

Gur Kirapaa Thae 

Sach Dhhiaaee 

Jeeo ||2||

The One, the Guru, 

who is sought by all-

only a few, by great 

good fortune, receive 

His Darshan.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਿ ੋਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਜਿਸ 

ਤਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥

4051 101 jw kau Kojih  
srb aupwey]

Jaa Ko Khojehi 

Sarab Oupaaeae ||

The One, the Guru, 

who is sought by all-

only a few,

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਭਾਲਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

4052 101 vfBwgI drsnu 
ko ivrlw pwey]

Vaddabhaagee 

Dharasan Ko 

Viralaa Paaeae ||

By great good fortune, 

receive His Darshan.

ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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4053 101 aUc Apwr 
Agocr Qwnw Ehu 
mhlu gurU dyKweI 
jIau]3]

Ooch Apaar 

Agochar Thhaanaa 

Ouhu Mehal 

Guroo 

Dhaekhaaee Jeeo 

||3||

His Place is lofty, 

infinite and 

unfathomable; the 

Guru has shown me 

that palace. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਕ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, ਉਸਦਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਥਾਂ-
ਜਟਕਾਣਾ ਗੁਰੂ (ਹੀ) ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
4054 101 gihr gMBIr  

AMimRq nwmu qyrw]

Gehir Ganbheer 

Anmrith Naam 

Thaeraa ||

Your Ambrosial Name 

is deep and profound.

ਹੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

4055 101 mukiq BieAw  
ijsu irdY vsyrw]

Mukath Bhaeiaa 

Jis Ridhai Vasaeraa 

||

That person is 

liberated, in whose 

heart You dwell.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ (ਵਾਲਾ) 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

4056 101 guir bMDn iqn 
ky sgly kwty jn 
nwnk shij 
smweI 
jIau]4]16]23
]

Gur Bandhhan 

Thin Kae Sagalae 

Kaattae Jan 

Naanak Sehaj 

Samaaee Jeeo 

||4||16||23||

The Guru cuts away all 

his bonds; O Servant 

Nanak, he is absorbed 

in the poise of 

intuitive peace. 

||4||16||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਵੱਜਸਆ ਹੈ) 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਾਹੇ ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ 

ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੧੬॥੨੩॥

4057 101 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:
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4058 101 pRB ikrpw qy  
hir hir 
iDAwvau]

Prabh Kirapaa 

Thae Har Har 

Dhhiaavo ||

By God's Grace, I 

meditate on the Lord, 

Har, Har.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹਾਂ।

4059 101 pRBU dieAw qy  
mMglu gwvau]

Prabhoo Dhaeiaa 

Thae Mangal 

Gaavo ||

By God's Kindness, I 

sing the songs of joy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ।
4060 101 aUTq bYTq sovq 

jwgq hir 
iDAweIAY sgl 
Avrdw jIau]1]

(A-vrdw) aumr Oothath Baithath 

Sovath Jaagath 

Har Dhhiaaeeai 

Sagal Avaradhaa 

Jeeo ||1||

While standing and 

sitting, while sleeping 

and while awake, 

meditate on the Lord, 

all your life. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਠਜਦਆਂ 

ਬੈਠਜਦਆਂ ਸੱੁਜਤਆਂ ਿਾਗਜਦਆਂ 

ਸਾਰੀ (ਹੀ) ਉਮਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

4061 101 nwmu AauKDu  
mokau swDU dIAw]

Naam Aoukhadhh 

Mo Ko Saadhhoo 

Dheeaa ||

The Holy Saint has 

given me the Medicine 

of the Naam.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਰੂ (ਹੈ, 

ਿਦੋਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੱਤਾ।

4062 101 iklibK kwty  
inrmlu QIAw]

Kilabikh Kaattae 

Niramal Thheeaa 

||

My sins have been cut 

out, and I have 

become pure.

(ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ 
ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਜਗਆ।
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4063 101 Andu BieAw 
inksI sB pIrw  
sgl ibnwsy 
drdw jIau]2]

An-du: polw bolo Anadh Bhaeiaa 

Nikasee Sabh 

Peeraa Sagal 

Binaasae 

Dharadhaa Jeeo 

||2||

I am filled with bliss, 

and all my pains have 

been taken away. All 

my suffering has been 

dispelled. ||2||

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ) ਸੁਖ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਜਨਕਲ 

ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ-ਦਰਦ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ॥੨॥

4064 101 ijs kw AMgu kry 
myrw ipAwrw]

Jis Kaa Ang Karae 

Maeraa Piaaraa ||

One who has my 

Beloved on his side,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ (ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸਹੈਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

4065 101 so mukqw swgr 
sMswrw]

So Mukathaa 

Saagar Sansaaraa 

||

Is liberated from the 

world-ocean.

ਉਹ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

4066 101 siq kry ijin 
gurU pCwqw so  
kwhy kau frdw 
jIau]3]

Sath Karae Jin 

Guroo 

Pashhaathaa So 

Kaahae Ko 

Ddaradhaa Jeeo 

||3||

One who recognizes 

the Guru practices 

Truth; why should he 

be afraid? ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀ ॥੩॥

4067 101 jb qy swDUsMgiq 
pwey]

Jab Thae 

Saadhhoo Sangath 

Paaeae ||

Since I found the 

Company of the Holy 

and met the Guru,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਮਲੀ ਹੈ।

4068 101 gur Bytq hau 
geI blwey]

Gur Bhaettath Ho 

Gee Balaaeae ||

The demon of pride 

has departed.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।
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4069 101 swis swis hir 
gwvY nwnku  
siqgur Fwik 
lIAw myrw pVdw 
jIau]4]17]24
]

pVdw: V hlMq n lwE Saas Saas Har 

Gaavai Naanak 

Sathigur Dtaak 

Leeaa Maeraa 

Parradhaa Jeeo 

||4||17||24||

With each and every 

breath, Nanak sings 

the Lord's Praises. The 

True Guru has covered 

my sins. 

||4||17||24||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਹਉਮੈ ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ) ਮੇਰੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ 

ਨਾਨਕ ਹਰੇਕ ਸੁਆਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੭॥੨੪॥

4070 101 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4071 101 Eiq poiq syvk 
sMig rwqw]

Outh Poth Saevak 

Sang Raathaa ||

Through and through, 

the Lord is 

intermingled with His 

servant.

(ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੂਤਰ) ਤਾਣੇ 
ਜਵਚ ਪੇਟੇ ਜਵਚ (ਜਮਜਲਆ 

ਹੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ) ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਨਾਲ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

4072 101 pRB pRiqpwly  
syvk suKdwqw]

Prabh 

Prathipaalae 

Saevak 

Sukhadhaathaa ||

God, the Giver of 

Peace, cherishes His 

servant.

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

4073 101 pwxI pKw pIsau 
syvk kY Twkur 
hI kw Awhru 
jIau]1]

Paanee Pakhaa 

Peeso Saevak Kai 

Thaakur Hee Kaa 

Aahar Jeeo ||1||

I carry the water, wave 

the fan, and grind the 

grain for the servant 

of my Lord and 

Master. ||1||

(ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ 
ਪੱਖਾਂ ਿੇਰਾਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਪੀਹਾਂ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਜਸਮਰਨ) 

ਦਾ ਹੀ ਉੱਦਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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4074 101 kwit islk pRiB 
syvw lwieAw]

(islk) PwhI Kaatt Silak Prabh 

Saevaa Laaeiaa ||

God has cut the noose 

from around my neck; 

He has placed me in 

His Service.

ਪਿਭੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਿਾਹੀ 
ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ ਹੈ,

4075 101 hukmu swihb kw  
syvk min 
BwieAw]

Hukam Saahib Kaa 

Saevak Man 

Bhaaeiaa ||

The Lord and Master's 

Command is pleasing 

to the mind of His 

servant.

ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

4076 101 soeI kmwvY jo 
swihb BwvY syvku  
AMqir bwhir 
mwhru jIau]2]

Soee Kamaavai Jo 

Saahib Bhaavai 

Saevak Anthar 

Baahar Maahar 

Jeeo ||2||

He does that which 

pleases his Lord and 

Master. Inwardly and 

outwardly, the servant 

knows his Lord. ||2||

ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਕਮਾਈ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ 

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਅਤੇ 

ਿਗਤ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਜਵਚ ਜਸਆਣਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

4077 101 qUM dwnw Twkuru  
sB ibiD jwnih]

ibiD: polw bolo Thoon Dhaanaa 

Thaakur Sabh 

Bidhh Jaanehi ||

You are the All-

knowing Lord and 

Master; You know all 

ways and means.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ) ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ) 
ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਦੇ) 

ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।
4078 102 Twkur ky syvk  

hir rMg mwxih]

Thaakur Kae 

Saevak Har Rang 

Maanehi ||

The servant of the 

Lord and Master 

enjoys the Love and 

Affection of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ)! ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
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4079 102 jo ikCu Twkur kw  
so syvk kw syvku  
Twkur hI sMig 
jwhru jIau]3]

(jwhru) pRgt Jo Kishh Thaakur 

Kaa So Saevak Kaa 

Saevak Thaakur 

Hee Sang Jaahar 

Jeeo ||3||

That which belongs to 

the Lord and Master, 

belongs to His servant. 

The servant becomes 

distinguished in 

association with his 

Lord and Master. ||3||

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਪਾ ਉਸ 

ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਆਪਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ)। 
ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹ ਕੇ ਸੇਵਕ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
4080 102 ApunY Twkuir jo 

pihrwieAw]
(pihrwieAw) isropwau 
b^iSAw

Apunai Thaakur Jo 

Pehiraaeiaa ||

He, whom the Lord 

and Master dresses in 

the robes of honor,

ਜਿਸ (ਸੇਵਕ) ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਨੇ (ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ 
ਦਾ) ਜਸਰੋਪਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ,

4081 102 bhuir n lyKw 
puiC bulwieAw]

Bahur N Laekhaa 

Pushh Bulaaeiaa ||

Is not called to answer 

for his account any 

longer.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ (ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ) ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੱੁਜਛਆ (ਲੇਖਾ 
ਪੱੁਛਣ ਵਾਸਤੇ) ਨਹੀਂ ਸੱਜਦਆ 

(ਭਾਵ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 
ਵਲ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ)।

4082 102 iqsu syvk kY  
nwnk kurbwxI so 
gihr gBIrw 
gauhru 
jIau]4]18]25
]

This Saevak Kai 

Naanak 

Kurabaanee So 

Gehir Gabheeraa 

Gouhar Jeeo 

||4||18||25||

Nanak is a sacrifice to 

that servant. He is the 

pearl of the deep and 

unfathomable Ocean 

of God. ||4||18||25||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਉਸ 

ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। 
ਉਹ ਸੇਵਕ ਡੂੂੰ ਘੇ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ 
ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਚੇ 

ਅਮੋਲਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੮॥੨੫॥

4083 102 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:
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4084 102 sB ikCu Gr 
mih bwhir nwhI]

Sabh Kishh Ghar 

Mehi Baahar 

Naahee ||

Everything is within 

the home of the self; 

there is nothing 

beyond.

ਸਾਰਾ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਜਵਚ ਹੈ, 

ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

4085 102 bwhir tolY so 
Brim BulwhI]

Baahar Ttolai So 

Bharam 

Bhulaahee ||

One who searches 

outside is deluded by 

doubt.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਬਾਹਰ ਸੱੁਖ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ) ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ

4086 102 gur prswdI 
ijnI AMqir 
pwieAw so AMqir 
bwhir suhylw 
jIau]1]

(suhylw) suKI Gur Parasaadhee 

Jinee Anthar 

Paaeiaa So Anthar 

Baahar Suhaelaa 

Jeeo ||1||

By Guru's Grace, one 

who has found the 

Lord within is happy, 

inwardly and 

outwardly. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਭੀ ਤੇ ਿਗਤ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਸਦਾ 
ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

4087 102 iJim iJim vrsY  
AMimRqDwrw]

Jhim Jhim Varasai 

Anmrith Dhhaaraa 

||

Slowly, gently, drop by 

drop, the stream of 

nectar trickles down 

within.

(ਜਿਵੇਂ ਮਠੀ ਮਠੀ ਵਰਖਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਜਸੂੰ ਿਰਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਿਦੋਂ) 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਜਵਚ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਧਾਰ 

ਸਹਿ ੇਸਹਿ ੇਵਰਹਦੀ ਹੈ,
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4088 102 mnu pIvY suin 
sbdu bIcwrw]

Man Peevai Sun 

Sabadh 

Beechaaraa ||

The mind drinks it in, 

hearing and reflecting 

on the Word of the 

Shabad.

ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਧਾਰ ਨੂੂੰ  ਪੀਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਜਟਕਾਈ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ)

4089 102 And ibnod kry 
idn rwqI sdw 
sdw hir kylw 
jIau]2]

An-d: polw bolo[ 
(ky~lw) AnMd KuSIAW

Anadh Binodh 

Karae Dhin 

Raathee Sadhaa 

Sadhaa Har Kaelaa 

Jeeo ||2||

It enjoys bliss and 

ecstasy day and night, 

and plays with the 

Lord forever and ever. 

||2||

(ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਮਨ) ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

4090 102 jnm jnm kw  
ivCuiVAw 
imilAw]

Janam Janam Kaa 

Vishhurriaa Miliaa 

||

I have now been 

united with the Lord 

after having been 

separated and cut off 

from Him for so many 

lifetimes;

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ 
ਜਵੱਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਿੀਵ ਪਿਭੂ 
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

4091 102 swD ikRpw qy  
sUkw hirAw]

Saadhh Kirapaa 

Thae Sookaa 

Hariaa ||

By the Grace of the 

Holy Saint, the dried-

up branches have 

blossomed forth again 

in their greenery.

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਰੱੁਖਾ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਮਨ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਰਸ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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4092 102 sumiq pwey nwmu 
iDAwey gurmuiK 
hoey mylw 
jIau]3]

su-m`iq, my~lw Sumath Paaeae 

Naam Dhhiaaeae 

Guramukh Hoeae 

Maelaa Jeeo ||3||

I have obtained this 

sublime 

understanding, and I 

meditate on the 

Naam; as Gurmukh, I 

have met the Lord. 

||3||

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਮਜਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਿੀਵ ਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

4093 102 jl qrMgu ijau  
jlih smwieAw]

Jal Tharang Jio 

Jalehi Samaaeiaa 

||

As the waves of water 

merge again with the 

water,

ਜਿਵੇਂ (ਨਦੀ ਆਜਦਕ ਦੇ) ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਲਜਹਰ (ਉਸ ਨਦੀ ਜਵਚੋਂ 
ਉੱਭਰ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸ) ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਰਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

4094 102 iqau joqI sMig  
joiq imlwieAw]

Thio Jothee Sang 

Joth Milaaeiaa ||

So does my light 

merge again into the 

Light.

ਜਤਵੇਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ) ਸੁਰਤ (ਿੋਜਤ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

4095 102 khu nwnk BRm 
kty ikvwVw  
bhuiV n hoeIAY  
jaulw 
jIau]4]19]26
]

(jau~lw) judw v`Krw Kahu Naanak 

Bhram Kattae 

Kivaarraa Bahurr N 

Hoeeai Joulaa 

Jeeo 

||4||19||26||

Says Nanak, the veil of 

illusion has been cut 

away, and I shall not 

go out wandering any 

more. ||4||19||26||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਭਟਕਣਾ 
ਰੂਪ ਤਖ਼ਤੇ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੈਦ 

ਜਵਚ ਇਹ ਬੂੰਦ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ) ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੁੜ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਦੌੜ 

ਭੱਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵ ਦਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ ॥੪॥੧੯॥੨੬॥

4096 102 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:
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4097 102 iqsu kurbwxI  
ijin qUM suixAw]

This Kurabaanee 

Jin Thoon Suniaa 

||

I am a sacrifice to 

those who have heard 

of You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਸੁਜਣਆ ਹੈ (ਿੋ ਸਦਾ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ), ਮੈਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

4098 102 iqsu bilhwrI  
ijin rsnw 
BixAw]

This Balihaaree Jin 

Rasanaa Bhaniaa 

||

I am a sacrifice to 

those whose tongues 

speak of You.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਚਾਜਰਆ ਹੈ 

(ਿੋ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ 
ਵਾਰਨੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

4099 102 vwir vwir jweI 
iqsu ivthu jo 
min qin quDu 
AwrwDy jIau]1]

Vaar Vaar Jaaee 

This Vittahu Jo 

Man Than Thudhh 

Aaraadhhae Jeeo 

||1||

Again and again, I am 

a sacrifice to those 

who meditate on You 

with mind and body. 

||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ 
(ਮੁੜ ਮੁੜ) ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਿ ੋਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

4100 102 iqsu crx pKwlI  
jo qyrY mwrig 
cwlY]

(pK`wlI) DovW This Charan 

Pakhaalee Jo 

Thaerai Maarag 

Chaalai ||

I wash the feet of 

those who walk upon 

Your Path.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ 

(ਜਮਲਾਪ ਦੇ) ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਰਹਾਂ।

4101 102 nYn inhwlI iqsu 
purK dieAwlY]

(inh`wlI) dyKW Nain Nihaalee This 

Purakh Dhaeiaalai 

||

With my eyes, I long to 

behold those kind 

people.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ 

ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ 
ਚਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ।
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4102 102 mnu dyvw iqsu 
Apuny swjn  
ijin gur imil  
so pRBu lwDy 
jIau]2]

dyvW[ s`wjn[ l`wDy Man Dhaevaa This 

Apunae Saajan Jin 

Gur Mil So Prabh 

Laadhhae Jeeo 

||2||

I offer my mind to 

those friends, who 

have met the Guru 

and found God. ||2||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣ ੇਉਸ ਸੱਿਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥

4103 102 sy vfBwgI ijin 
qum jwxy]

Sae 

Vaddabhaagee Jin 

Thum Jaanae ||

Very fortunate are 

those who know You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, 

ਉਹ (ਸਭ) ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।

4104 102 sB kY mDy  
Ailpq inrbwxy]

(mDy) AMdr[ (A-
ilpq) inrlyp

Sabh Kai Madhhae 

Alipath 

Nirabaanae ||

In the midst of all, 

they remain detached 

and balanced in 

Nirvaanaa.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਰ ਭੀ ਉਹ) ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ ਤੇ 

ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਹੈ।

4105 102 swD kY sMig auin 
Baujlu qirAw  
sgl dUq auin 
swDy jIau]3]

(Baujlu) sMswr 
smuMdR[(s`wDy) v`s kIqy

Saadhh Kai Sang 

Oun Bhoujal 

Thariaa Sagal 

Dhooth Oun 

Saadhhae Jeeo 

||3||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, they cross over 

the terrifying world-

ocean, and conquer all 

their evil passions. 

||3||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਰ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ 

ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਲਏ 

ਹਨ ॥੩॥

4106 102 iqn kI srix 
pirAw mnu myrw]

Thin Kee Saran 

Pariaa Man 

Maeraa ||

My mind has entered 

their Sanctuary.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
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4107 102 mwxu qwxu qij 
mohu AMDyrw]

(qij) iqAwg[ qij 
dy@LI dIvw hY, quk dy 
ArQ krn smyN, qij nUM 
ipCly Aqy Agly A`KrW 
nwl lwE: mwxu qwxu 
qij, qij mohu AMDyrw

Maan Thaan Thaj 

Mohu Andhhaeraa 

||

I have renounced my 

pride in my own 

strength, and the 

darkness of emotional 

attachment.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ) ਮਾਣ 

ਛੱਡ ਕੇ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ) ਤਾਣ 

ਛੱਡ ਕੇ (ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਜਵਚ) 

ਹਨੇਰਾ (ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਾਇਆ ਦਾ) ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ 

(ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਵੱਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।)

4108 102 nwmu dwnu dIjY 
nwnk kau iqsu 
pRB Agm AgwDy 
jIau]4]20]27
]

(AgwDy) gMBIr fUMGy 
byhwQ[ A-gm: polw bolo

Naam Dhaan 

Dheejai Naanak Ko 

This Prabh Agam 

Agaadhhae Jeeo 

||4||20||27||

Please bless Nanak 

with the Gift of the 

Naam, the Name of 

the Inaccessible and 

Unfathomable God. 

||4||20||27||

(ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) 
ਉਸ ਅਪਹੁੂੰਚ ਅਥਾਹ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਦਾਨ (ਵਿੋਂ) ਦੇਹੋ 

॥੪॥੨੦॥੨੭॥

4109 102 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4110 102 qUM pyfu swK qyrI 
PUlI]

Drm rUpI pyfu, guris`KI 
rUpI (swK) twhxIAW[ 
(PUlI) pRPu`lq

Thoon Paedd 

Saakh Thaeree 

Foolee ||

You are the tree; Your 

branches have 

blossomed forth.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਮਾਨੋ, ਇਕ) ਰੱੁਖ ਹੈਂ 
(ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਤੈਂ-ਰੱੁਖ ਤੋਂ) 
ਿੁੱ ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ 

ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਨ।

4111 102 qUM sUKmu hoAw 
AsQUlI]

(sUKm) inrgun bRhm jI 
(AsQUlI) AsMK bRhmMf 
dy pswry srgun srUp

Thoon Sookham 

Hoaa Asathhoolee 

||

From the very small 

and subtle, You have 

become huge and 

manifest.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈਂ 
(ਆਪਣੇ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ) 
ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ ਬਜਣਆ ਹੈਂ।
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4112 102 qUM jliniD qUM 
Pynu budbudw quDu 
ibnu Avru n 
BwlIAY jIau]1]

(jliniD) smuMdR[ (Pynu) 
J`g[ (bud-budw) bulbulw

Thoon Jalanidhh 

Thoon Faen 

Budhabudhaa 

Thudhh Bin Avar N 

Bhaaleeai Jeeo 

||1||

You are the Ocean of 

Water, and You are 

the foam and the 

bubbles on its surface. 

I cannot see any other 

except You, Lord. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਮਾਨੋ, ਇਕ) 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ (ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਪਸਾਰਾ, ਮਾਨੋ) ਝੱਗ ਤੇ 

ਬੁਲਬੁਲਾ (ਭੀ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ। 
ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਦਸਦਾ ॥੧॥

4113 102 qUM sUqu mxIey BI 
qUMhY]

(sUqu) Dwgw[ (mxIey) 
mxky

Thoon Sooth 

Maneeeae Bhee 

Thoonhai ||

You are the thread, 

and You are also the 

beads.

(ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਪਸਾਰਾ 
ਤੈਥੋਂ ਬਜਣਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ, 

ਮਾਨੋ, ਇਕ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਮਾਲਾ ਦਾ) ਧਾਗਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੈਂ, 
ਮਣਕੇ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੈਂ,

4114 102 qUM gMTI myru isir 
qUMhY]

(gMTI) gMF[ (myru) 
SRomxI mxkw, myrU

Thoon Ganthee 

Maer Sir Thoonhai 

||

You are the knot, and 

You are the primary 

bead of the maalaa.

(ਮਣਜਕਆਂ ਉੱਤੇ) ਗੂੰਢ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਹੈਂ, (ਸਭ ਮਣਜਕਆਂ ਦੇ) 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੂ-ਮਣਕਾ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਹੈਂ।

4115 102 Awid miD AMiq  
pRBu soeI Avru n 
koie idKwlIAY 
jIau]2]

miD: polw bolo Aadh Madhh Anth 

Prabh Soee Avar N 

Koe Dhikhaaleeai 

Jeeo ||2||

In the beginning, in 

the middle and in the 

end, there is God. I 

cannot see any other 

except You, Lord. 

||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) (ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਦੇ) 

ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ ਮੱਧ ਜਵਚ ਤੇ ਅੂੰਤ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। 
ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ॥੨॥
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4116 102 qUM inrguxu 
srguxu suKdwqw]

Thoon Niragun 

Saragun 

Sukhadhaathaa ||

You transcend all 

qualities, and You 

possess the supreme 

qualities. You are the 

Giver of peace.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਰਚੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈਂ, ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਜਣਆ 

ਿਗਤ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਹੈਂ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ।
4117 102 qUM inrbwxu 

rsIAw rMig 
rwqw]

(inrbwxu) bMDn rihq 
(inr+bwxu) (bwxu) du`K 
qoN (inr) rihq[ 
(rsIAw) bRhmwnMd rs 
Bogx vwly

Thoon Nirabaan 

Raseeaa Rang 

Raathaa ||

You are detached in 

Nirvaanaa, and You 

are the Enjoyer, 

imbued with love.

ਤੂੂੰ  ਵਾਸਨਾ ਰਜਹਤ ਹੈਂ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਰਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈਂ ਤੇ 

ਰਸਾਂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਭੀ ਹੈਂ।

4118 102 Apxy krqb  
Awpy jwxih Awpy 
quDu smwlIAY 
jIau]3]

kr-qb: polw bolo Apanae Karathab 

Aapae Jaanehi 

Aapae Thudhh 

Samaaleeai Jeeo 

||3||

You Yourself know 

Your Own Ways; You 

dwell upon Yourself. 

||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਡ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ। 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੂੰਭਾਲ ਭੀ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੩॥

4119 102 qUM Twkuru syvku 
Puin Awpy]

(Puin) iPr Thoon Thaakur 

Saevak Fun Aapae 

||

You are the Master, 

and then again, You 

are the servant.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮਾਲਕ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੈਂ ਤੇ 

ਸੇਵਕ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ।

4120 102 qUM gupqu prgtu  
pRB Awpy]

Thoon Gupath 

Paragatt Prabh 

Aapae ||

O God, You Yourself 

are the Manifest and 

the Unmanifest.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  
ਲੁਜਕਆ ਹੋਇਆ ਭੀ ਹੈਂ ਤੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਪਿਤੱਖ 

ਭੀ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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4121 102 nwnk dwsu sdw 
gux gwvY iek 
BorI ndir 
inhwlIAY 
jIau]4]21]28
]

(inhwlIAY) dyKo Naanak Dhaas 

Sadhaa Gun 

Gaavai Eik Bhoree 

Nadhar Nihaaleeai 

Jeeo 

||4||21||28||

Slave Nanak sings Your 

Glorious Praises 

forever. Please, just 

for a moment, bless 

him with Your Glance 

of Grace. 

||4||21||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਤੇਰਾ ਇਹ) 

ਦਾਸ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਰਤਾ ਕੁ ਸਮਾ ਹੀ (ਇਸ ਦਾਸ 

ਵਲ) ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

ਵੇਖ ॥੪॥੨੧॥੨੮॥

4122 103 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4123 103 sPlu su bwxI  
ijqu nwmu vKwxI]

(vKwxI) jipAw Safal S Baanee Jith 

Naam Vakhaanee 

||

Blessed are those 

words, by which the 

Naam is chanted.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  
ਪੜਹਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉੱਦਮ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।
4124 103 gur prswid iknY 

ivrlY jwxI]

Gur Parasaadh 

Kinai Viralai 

Jaanee ||

Rare are those who 

know this, by Guru's 

Grace.

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਅਿੇਹੀ 
ਬਾਣੀ ਨਾਲ) ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ।

4125 103 DMnu su vylw ijqu 
hir gwvq sunxw  
Awey qy prvwnw 
jIau]1]

vylw: polw bolo[ pr-
vwnw: pUrw rwrw lwau

Dhhann S Vaelaa 

Jith Har Gaavath 

Sunanaa Aaeae 

Thae Paravaanaa 

Jeeo ||1||

Blessed is that time 

when one sings and 

hears the Lord's 

Name. Blessed and 

approved is the 

coming of such a one. 

||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਵੇਲਾ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਿਾਣੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਿਾਣ 

ਤੇ ਸੁਣੇ ਿਾਣ। ਿਗਤ-ਜਵਚ-

ਿਨਮੇ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਮਨੱੁਖਾ 
ਜਮਆਰ ਜਵਚ ਪੂਰੇ ਜਗਣੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ) 

॥੧॥
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4126 103 sy nyqR prvwxu  
ijnI drsnu 
pyKw]

Sae Naethr 

Paravaan Jinee 

Dharasan Paekhaa 

||

Those eyes which 

behold the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan are approved 

and accepted.

ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਅੱਖਾਂ 
ਅਖਵਾਣ ਦੇ ਿੋਗ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।

4127 103 sy kr Bly ijnI 
hir jsu lyKw]

(kr) h`Q Sae Kar Bhalae 

Jinee Har Jas 

Laekhaa ||

Those hands which 

write the Praises of 

the Lord are good.

ਉਹ ਹੱਥ ਚੂੰ ਗੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਲਖੀ ਹੈ।

4128 103 sy crx suhwvy jo 
hir mwrig cly  
hau bil iqn 
sMig pCwxw 
jIau]2]

(suhwvy) soBnIk[ c`ly Sae Charan 

Suhaavae Jo Har 

Maarag Chalae Ho 

Bal Thin Sang 

Pashhaanaa Jeeo 

||2||

Those feet which walk 

in the Lord's Way are 

beautiful. I am a 

sacrifice to that 

Congregation in which 

the Lord is recognized. 

||2||

ਉਹ ਪੈਰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਿੇਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਜਮਲਾਪ 

ਦੇ) ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ (ਅੱਖਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ) ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੨॥

4129 103 suix swjn myry 
mIq ipAwry]

Sun Saajan 

Maerae Meeth 

Piaarae ||

Listen, O my beloved 

friends and 

companions:

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਜਮਤਿ ਪਿਭੂ! 
ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) 
ਸੁਣ।

4130 103 swDsMig iKn 
mwih auDwry]

Saadhhasang Khin 

Maahi 

Oudhhaarae ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, you shall be 

saved in an instant.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੇਹ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਪਾਪਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।
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4131 103 iklivK kwit 
hoAw mnu inrmlu  
imit gey Awvx 
jwxw jIau]3]

Kilavikh Kaatt 

Hoaa Man Niramal 

Mitt Geae Aavan 

Jaanaa Jeeo ||3||

Your sins will be cut 

out; your mind will be 

immaculate and pure. 

Your comings and 

goings shall cease. 

||3||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

4132 103 duie kr joiV  
ieku ibnau 
krIjY]

(ibnau) bynqI Dhue Kar Jorr Eik 

Bino Kareejai ||

With my palms 

pressed together, I 

offer this prayer:

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਇਕ 

(ਇਹ) ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

4133 103 kir ikrpw  
fubdw pQru lIjY]

Kar Kirapaa 

Ddubadhaa 

Pathhar Leejai ||

Please bless me with 

Your Mercy, and save 

this sinking stone.

(ਜਕ ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) 

ਡੱਬ ਰਹੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਕਠੋਰ-ਜਚੱਤ ਨੂੂੰ  
ਬਚਾ ਲੈ।

4134 103 nwnk kau pRB 
Bey ikRpwlw pRB 
nwnk min Bwxw 
jIau]4]22]29
]

Naanak Ko Prabh 

Bheae Kirapaalaa 

Prabh Naanak 

Man Bhaanaa Jeeo 

||4||22||29||

God has become 

merciful to Nanak; 

God is pleasing to 

Nanak's mind. 

||4||22||29||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ 

ਕੇ) ਪਿਭੂ ਿੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਿੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ 

॥੪॥੨੨॥੨੯॥

4135 103 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:
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4136 103 AMimRq bwxI hir 
hir qyrI]

Anmrith Baanee 

Har Har Thaeree ||

The Word of Your 

Bani, Lord, is 

Ambrosial Nectar.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ)।

4137 103 suix suix hovY  
prmgiq myrI]

Sun Sun Hovai 

Param Gath 

Maeree ||

Hearing it again and 

again, I am elevated to 

the supreme heights.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਇਹ 

ਬਾਣੀ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਬਣਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।

4138 103 jlin buJI 
sIqlu hoie 
mnUAw siqgur 
kw drsnu pwey 
jIau]1]

buJI: polw bolo Jalan Bujhee 

Seethal Hoe 

Manooaa Sathigur 

Kaa Dharasan 

Paaeae Jeeo ||1||

The burning within me 

has been extinguished, 

and my mind has been 

cooled and soothed, 

by the Blessed Vision 

of the True Guru. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਈਰਖਾ ਆਜਦਕ ਦੀ) 
ਸੜਨ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 

ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

4139 103 sUKu BieAw duKu 
dUir prwnw]

dUir (prwnw) ho igAw Sookh Bhaeiaa 

Dhukh Dhoor 

Paraanaa ||

Happiness is obtained, 

and sorrow runs far 

away,

ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ (ਮੇਰਾ) 
ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਭੱਿ ਜਗਆ,

4140 103 sMq rsn hir 
nwmu vKwnw]

(vKwnw) aucwirAw Santh Rasan Har 

Naam Vakhaanaa 

||

When the Saints chant 

the Lord's Name.

(ਿਦੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਿੀਭ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਜਰਆ
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4141 103 jl Ql nIir  
Bry sr suBr  
ibrQw koie n 
jwey jIau]2]

(s`uBr)n`ko n`k Jal Thhal Neer 

Bharae Sar Subhar 

Birathhaa Koe N 

Jaaeae Jeeo ||2||

The sea, the dry land, 

and the lakes are filled 

with the Water of the 

Lord's Name; no place 

is left empty. ||2||

(ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਨਾਲ) ਟੋਏ 

ਜਟੱਬੇ ਤਾਲਾਬ (ਸਭ) ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਿੇਹੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ ਸਭ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ 

ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਤੋਂ) ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ ॥੨॥

4142 103 dieAw DwrI 
iqin isrjnhwry]

Dhaeiaa Dhhaaree 

Thin 

Sirajanehaarae ||

The Creator has 

showered His 

Kindness;

ਉਸ ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ) (ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਘੱਜਲਆ।

4143 103 jIA jMq sgly 
pRiqpwry]

(pRiqpwry) pwlxw kIqI Jeea Janth Sagalae 

Prathipaarae ||

He cherishes and 

nurtures all beings and 

creatures.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਰਾਖੀ (ਦੀ ਜਵਓਂਤ) ਕੀਤੀ।

4144 103 imhrvwn 
ikrpwl 
dieAwlw sgly 
iqRpiq AGwey 
jIau]3]

Miharavaan 

Kirapaal 

Dhaeiaalaa 

Sagalae Thripath 

Aghaaeae Jeeo 

||3||

He is Merciful, Kind 

and Compassionate. 

All are satisfied and 

fulfilled through Him. 

||3||

ਜਮਹਰਵਾਨ ਜਕਰਪਾਲ 

ਦਇਆਵਾਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਏ) ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਤਿੇਹ ਭੁੱ ਖ ਵਲੋਂ) ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

ਰੱਿ ਗਏ ॥੩॥
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4145 103 vxu iqRxu iqRBvxu  
kIqonu hirAw]

(kIqonuu) kIqw Van Thrin 

Thribhavan 

Keethon Hariaa ||

The woods, the 

meadows and the 

three worlds are 

rendered green.

(ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ) ਿਗਤ ਦੇ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਵਰਖਾ 
ਕੀਤੀ ਤਾਂ) ਿੂੰਗਲ ਘਾਹ ਤੇ 

ਸਾਰਾ ਜਤਿਵਨੀ ਿਗਤ ਹਰਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤਾ।

4146 103 krxhwir iKn 
BIqir kirAw]

(BIqir) iv`c Karanehaar Khin 

Bheethar Kariaa ||

The Doer of all did this 

in an instant.

ਕਰਨਹਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਲ ਜਵਚ 

ਹੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ। 
(ਜਤਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ 

ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

4147 103 gurmuiK nwnk 
iqsY ArwDy mn 
kI Aws pujwey 
jIau]4]23]30
]

(ArwDy) ismry[ 
(pujwey) pUrI kry

Guramukh Naanak 

Thisai Araadhhae 

Man Kee Aas 

Pujaaeae Jeeo 

||4||23||30||

As Gurmukh, Nanak 

meditates on the One 

who fulfills the desires 

of the mind. 

||4||23||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ 
ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾ-ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਜਵਚ ਭਟਕਣੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੨੩॥੩੦॥

4148 103 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4149 103 qUM myrw ipqw qUMhY 
myrw mwqw]

Thoon Maeraa 

Pithaa Thoonhai 

Maeraa Maathaa 

||

You are my Father, 

and You are my 

Mother.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਪਉ (ਦੇ ਥਾਂ) 
ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ (ਦੇ ਥਾਂ) ਹੈ,
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4150 103 qUM myrw bMDpu qUM 
myrw BRwqw]

Thoon Maeraa 

Bandhhap Thoon 

Maeraa Bhraathaa 

||

You are my Relative, 

and You are my 

Brother.

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਂ।

4151 103 qUM myrw rwKw  
sBnI QweI qw 
Bau kyhw kwVw 
jIau]1]

(kwVw) icMqw[ QWeIN Thoon Maeraa 

Raakhaa Sabhanee 

Thhaaee Thaa Bho 

Kaehaa Kaarraa 

Jeeo ||1||

You are my Protector 

everywhere; why 

should I feel any fear 

or anxiety? ||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ 

ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਡਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 

ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ॥੧॥

4152 103 qumrI ikRpw qy  
quDu pCwxw]

Thumaree Kirapaa 

Thae Thudhh 

Pashhaanaa ||

By Your Grace, I 

recognize You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

4153 103 qUM myrI Et qUMhY 
myrw mwxw]

Thoon Maeree 

Outt Thoonhai 

Maeraa Maanaa ||

You are my Shelter, 

and You are my Honor.

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਫ਼ਖ਼ਰ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈਂ।

4154 103 quJ ibnu dUjw  
Avru n koeI sBu 
qyrw Kylu AKwVw 
jIau]2]

(AKwVw) ipV Thujh Bin Dhoojaa 

Avar N Koee Sabh 

Thaeraa Khael 

Akhaarraa Jeeo 

||2||

Without You, there is 

no other; the entire 

Universe is the Arena 

of Your Play. ||2||

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਿਗਤ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਿਗਤ ਅਖਾੜਾ 
ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੨॥

4155 103 jIA jMqu siB  
quDu aupwey]

Jeea Janth Sabh 

Thudhh Oupaaeae 

||

You have created all 

beings and creatures.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀਅ 

ਿੂੰਤ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
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4156 103 ijqu ijqu Bwxw  
iqqu iqqu lwey]

Jith Jith Bhaanaa 

Thith Thith Laaeae 

||

As it pleases You, You 

assign tasks to one 

and all.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਉਸ ਕੂੰਮ 

ਜਵਚ (ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ) ਲਾਏ 

ਹੋਏ ਹਨ।
4157 103 sB ikCu kIqw 

qyrw hovY nwhI 
ikCu AswVw  
jIau]3]

Sabh Kishh 

Keethaa Thaeraa 

Hovai Naahee 

Kishh Asaarraa 

Jeeo ||3||

All things are Your 

Doing; we can do 

nothing ourselves. 

||3||

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਿ ੋਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ) ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਸਾਡਾ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ॥੩॥

4158 103 nwmu iDAwie mhw 
suKu pwieAw]

Naam Dhhiaae 

Mehaa Sukh 

Paaeiaa ||

Meditating on the 

Naam, I have found 

great peace.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਤਾਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
ਹੈ।

4159 103 hir gux gwie  
myrw mnu 
sIqlwieAw]

Har Gun Gaae 

Maeraa Man 

Seethalaaeiaa ||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, my 

mind is cooled and 

soothed.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ।

4160 103 guir pUrY vjI 
vwDweI nwnk 
ijqw ibKwVw  
jIau]4]24]31
]

(ibKwVw) ibKm 
AKwVw[ v`jI ij`qw

Gur Poorai Vajee 

Vaadhhaaee 

Naanak Jithaa 

Bikhaarraa Jeeo 

||4||24||31||

Through the Perfect 

Guru, congratulations 

are pouring in-Nanak 

is victorious on the 

arduous battlefield of 

life! ||4||24||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਆਤਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ (ਮਾਨੋ) 

ਢੋਲ ਵੱਿ ਜਪਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਰਹਾ) ਔਖਾ 
ਘੋਲ ਜਿੱਤ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੪॥੨੪॥੩੧॥

4161 103 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:
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4162 103 jIA pRwn pRB  
mnih ADwrw]

Jeea Praan Prabh 

Manehi 

Adhhaaraa ||

God is the Breath of 

Life of my soul, the 

Support of my mind.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੀ) 
ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ, ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ, 
ਆਸਰਾ ਹੈ।

4163 103 Bgq jIvih gux 
gwie Apwrw]

Bhagath Jeevehi 

Gun Gaae Apaaraa 

||

His devotees live by 

singing the Glorious 

Praises of the Infinite 

Lord.

ਭਗਤ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ 
ਕੇ ਆਤਮਕ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।

4164 103 gux inDwnu 
AMimRqu hir nwmw  
hir iDAwie 
iDAwie suKu 
pwieAw jIau]1]

Gun Nidhhaan 

Anmrith Har 

Naamaa Har 

Dhhiaae Dhhiaae 

Sukh Paaeiaa Jeeo 

||1||

The Ambrosial Name 

of the Lord is the 

Treasure of 

Excellence. 

Meditating, 

meditating on the 

Lord's Name, I have 

found peace. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

4165 103 mnsw Dwir jo 
Gir qy AwvY]

(mnsw) SrDw Bwvnw Manasaa Dhhaar 

Jo Ghar Thae 

Aavai ||

One whose heart's 

desires lead him from 

his own home

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਤਾਂਘ ਕਰ ਕੇ ਘਰੋਂ 
ਤੁਰਦਾ ਹੈ,

4166 104 swDsMig jnm 
mrxu imtwvY]

Saadhhasang 

Janam Maran 

Mittaavai ||

To the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, shall be rid of 

the cycle of birth and 

death

ਉਹ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਆਪਣਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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4167 104 Aws mnorQu pUrnu 
hovY Bytq gur 
drswieAw 
jIau]2]

(Bytq) imlidAW[ 
(drswieAw) drSn

Aas Manorathh 

Pooran Hovai 

Bhaettath Gur 

Dharasaaeiaa Jeeo 

||2||

His hopes and desires 

are fulfilled, when he 

gains the Blessed 

Vision of the Guru's 

Darshan. ||2||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ 

ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

4168 104 Agm Agocr  
ikCu imiq nhI 
jwnI]

Agam Agochar 

Kishh Mith Nehee 

Jaanee ||

The limits of the 

Inaccessible and 

Unfathomable Lord 

cannot be known.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਜਕਆ ਜਕ ਉਹ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਪਿਭੂ ਉਹ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿਭੂ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ 
ਹੈ।

4169 104 swiDk isD  
iDAwvih 
igAwnI]

Saadhhik Sidhh 

Dhhiaavehi 

Giaanee ||

The seekers, the 

Siddhas, those beings 

of miraculous spiritual 

powers, and the 

spiritual teachers, all 

meditate on Him.

ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿੋਗੀ, ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ 

ਹੋਏ ਿੋਗੀ, ਜਗਆਨ-ਵਾਨ ਬੂੰ ਦੇ 

ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ (ਪਰ 

ਉਸ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ।)

4170 104 KudI imtI cUkw 
Bolwvw guir mn 
hI mih 
pRgtwieAw 
jIau]3]

(KudI) haumY[ (Bolwvw) 
BulyKw[ imtI: polw bolo

Khudhee Mittee 

Chookaa 

Bholaavaa Gur 

Man Hee Mehi 

Pragattaaeiaa Jeeo 

||3||

Thus, their egos are 

erased, and their 

doubts are dispelled. 

The Guru has 

enlightened their 

minds. ||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਆਪਣੀ 
ਤਾਕਤ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਭੁਲੇਖਾ 
ਮੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ (ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ 
ਦਾ) ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੩॥
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4171 104 And mMgl  
kilAwx inDwnw]

An-d: polw bolo Anadh Mangal 

Kaliaan 

Nidhhaanaa ||

Which is the Treasure 

of bliss, joy, salvation,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
4172 104 sUK shj hir 

nwmu vKwnw]

Sookh Sehaj Har 

Naam Vakhaanaa 

||

Intuitive peace and 

poise; I chant the 

Name of that Lord.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

4173 104 hoie ikRpwlu 
suAwmI Apnw  
nwau nwnk Gr 
mih AwieAw 
jIau]4]25]32
]

Hoe Kirapaal 

Suaamee Apanaa 

Naao Naanak Ghar 

Mehi Aaeiaa Jeeo 

||4||25||32||

When my Lord and 

Master blessed me 

with His Mercy, O 

Nanak, then His Name 

entered the home of 

my mind. 

||4||25||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੫॥੩੨॥

4174 104 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4175 104 suix suix jIvw  
soie qumwrI]

(soie) soBw Sun Sun Jeevaa 

Soe Thumaaree ||

Hearing of You, I live. ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ 

ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
4176 104 qUM pRIqmu Twkuru 

Aiq BwrI]

Thoon Preetham 

Thaakur Ath 

Bhaaree ||

You are my Beloved, 

my Lord and Master, 

Utterly Great.

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 
(ਮਾਲਕ) ਹੈਂ।
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4177 104 qumry krqb qum 
hI jwxhu qumrI 
Et guopwlw 
jIau]1]

(krqb) kOqk[ 
guopwlw: hoVy AONkV 
ivckwrlI Avwj bolo

Thumarae 

Karathab Thum 

Hee Jaanahu 

Thumaree Outt 

Guopaalaa Jeeo 

||1||

You alone know Your 

Ways; I grasp Your 

Support, Lord of the 

World. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੧॥

4178 104 gux gwvq mnu 
hirAw hovY]

Gun Gaavath Man 

Hariaa Hovai ||

Singing Your Glorious 

Praises, my mind is 

rejuvenated.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਮੇਰਾ 
ਸੱੁਕਾ ਹੋਇਆ) ਮਨ ਹਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

4179 104 kQw suxq mlu 
sglI KovY]

Kathhaa Sunath 

Mal Sagalee 

Khovai ||

Hearing Your Sermon, 

all filth is removed.

ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਦੀ ਸਾਰੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
4180 104 Bytq sMig swD 

sMqn kY sdw 
jpau dieAwlw 
jIau]2]

(Bytq) imlidAW[ 
dieAwlw

Bhaettath Sang 

Saadhh Santhan 

Kai Sadhaa Japo 

Dhaeiaalaa Jeeo 

||2||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, I meditate 

forever on the 

Merciful Lord. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

4181 104 pRBu Apunw swis 
swis smwrau]

Prabh Apunaa 

Saas Saas Samaaro 

||

I dwell on my God 

with each and every 

breath.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।
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4182 104 ieh miq gur 
pRswid min 
Dwrau]

Eih Math Gur 

Prasaadh Man 

Dhhaaro ||

This understanding 

has been implanted 

within my mind, by 

Guru's Grace

ਇਹ ਸੁਚੱਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

4183 104 qumrI ikRpw qy 
hoie pRgwsw srb 
mieAw pRiqpwlw 
jIau]3]

(mieAw) dieAw Thumaree Kirapaa 

Thae Hoe 

Pragaasaa Sarab 

Maeiaa 

Prathipaalaa Jeeo 

||3||

By Your Grace, the 

Divine Light has 

dawned. The Merciful 

Lord cherishes 

everyone. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੩॥

4184 104 siq siq siq 
pRBu soeI]

Sath Sath Sath 

Prabh Soee ||

True, True, True is that 

God.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

4185 104 sdw sdw sd  
Awpy hoeI]

Sadhaa Sadhaa 

Sadh Aapae Hoee 

||

Forever, forever and 

ever, He Himself is.

ਸਦਾ ਹੀ, ਸਦਾ ਹੀ, ਸਦਾ ਹੀ 
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ।

4186 104 cilq qumwry 
pRgt ipAwry  
dyiK nwnk Bey 
inhwlw 
jIau]4]26]33
]

(cil-q) kOqk, l`ly 
ishwrI lwE[ (inhwlw) 
ivsmwd pRsMn

Chalith 

Thumaarae 

Pragatt Piaarae 

Dhaekh Naanak 

Bheae Nihaalaa 

Jeeo 

||4||26||33||

Your Playful Ways are 

revealed, O my 

Beloved. Beholding 

them, Nanak is 

enraptured. 

||4||26||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੇਰੇ 

ਰਚੇ ਹੋਏ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਪਰਤੱਖ 

ਜਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। (ਤੇਰਾ ਇਹ 

ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥੨੬॥੩੩॥
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4187 104 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4188 104 hukmI vrsx 
lwgy myhw]

Hukamee Varasan 

Laagae Maehaa ||

By His Command, the 

rain begins to fall.

(ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ-ਰੱੁਤ ਆਉਣ ਤੇ 

ਿਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੂੰ ਢ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫ਼ਸਲ ਉੱਗਦੇ 

ਹਨ, ਸਭ ਲੋਕ ਅੂੰਨ ਨਾਲ ਰੱਿ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ)
4189 104 swjn sMq imil  

nwmu jpyhw]

Saajan Santh Mil 

Naam Japaehaa ||

The Saints and friends 

have met to chant the 

Naam.

ਿਦੋਂ ਸਤਸੂੰਗੀ ਗੁਰਮੁਜਖ ਬੂੰ ਦੇ 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਹਨ, (ਤਾਂ ਉਥੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ (ਮਾਨੋ) ਵਰਖਾ ਹੋਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
4190 104 sIql sWiq shj 

suKu pwieAw  
TwiF pweI pRiB 
Awpy jIau]1]

Seethal Saanth 

Sehaj Sukh 

Paaeiaa Thaadt 

Paaee Prabh 

Aapae Jeeo ||1||

Serene tranquility and 

peaceful ease have 

come; God Himself has 

brought a deep and 

profound peace. ||1||

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਸਤਸੂੰਗੀ ਬੂੰ ਦੇ) ਆਤਮਕ ਠੂੰ ਢ 

ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਉਥੇ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਮਟਾ ਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਠੂੰ ਢ ਪਾ ਜਦੱਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

4191 104 sBu ikCu bhuqo 
bhuqu aupwieAw]

Sabh Kishh 

Bahutho Bahuth 

Oupaaeiaa ||

God has produced 

everything in great 

abundance.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਆਤਮਕ 

ਗੁਣ (ਦਾ, ਮਾਨੋ, ਫ਼ਸਲ) ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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4192 104 kir ikrpw pRiB  
sgl rjwieAw]

Kar Kirapaa Prabh 

Sagal Rajaaeiaa ||

Granting His Grace, 

God has satisfied all.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ) ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਉਥੇ) ਸਾਰੇ 

ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

4193 104 dwiq krhu myry 
dwqwrw jIA jMq 
siB DRwpy 
jIau]2]

(DRwpy) iqRpq hoey Dhaath Karahu 

Maerae 

Dhaathaaraa Jeea 

Janth Sabh 

Dhhraapae Jeeo 

||2||

Bless us with Your 

Gifts, O my Great 

Giver. All beings and 

creatures are satisfied. 

||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ! (ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ 
ਨਾਲ ਅੂੰਨ-ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੁੂੰ  ਰਿਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਜਤਵੇਂ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਰਿਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

4194 104 scw swihbu scI 
nweI]

(nweI) SoBw, vifAweI Sachaa Saahib 

Sachee Naaee ||

True is the Master, 

and True is His Name.

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ,

4195 104 gur prswid iqsu 
sdw iDAweI]

Gur Parasaadh 

This Sadhaa 

Dhhiaaee ||

By Guru's Grace, I 

meditate forever on 

Him.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ।

4196 104 jnm mrx BY 
kwty mohw ibnsy 
sog sMqwpy 
jIau]3]

(ibnsy) nws hoey[ 
(sog) icMqw[ (sMqwpy) 
du`K klyS

Janam Maran Bhai 

Kaattae Mohaa 

Binasae Sog 

Santhaapae Jeeo 

||3||

The fear of birth and 

death has been 

dispelled; emotional 

attachment, sorrow 

and suffering have 

been erased. ||3||

(ਉਸ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਡਰ ਤੇ ਮੋਹ ਕੱਟੇ ਗਏ 

ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਫ਼ਕਰ 

ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

॥੩॥
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4197 104 swis swis nwnku 
swlwhy]

Saas Saas Naanak 

Saalaahae ||

With each and every 

breath, Nanak praises 

the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ 
ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4198 104 ismrq nwmu kwty 
siB Pwhy]

Simarath Naam 

Kaattae Sabh 

Faahae ||

Meditating in 

remembrance on the 

Name, all bonds are 

cut away.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ।

4199 104 pUrn Aws krI 
iKn BIqir hir 
hir hir gux 
jwpy 
jIau]4]27]34
]

Pooran Aas Karee 

Khin Bheethar Har 

Har Har Gun 

Jaapae Jeeo 

||4||27||34||

One's hopes are 

fulfilled in an instant, 

chanting the Glorious 

Praises of the Lord, 

Har, Har, Har. 

||4||27||34||

(ਨਾਨਕ ਦੀ) ਇਹ ਆਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ (ਨਾਨਕ) ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੭॥੩੪॥

4200 104 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4201 104 Awau swjn sMq 
mIq ipAwry]

Aao Saajan Santh 

Meeth Piaarae ||

Come, dear friends, 

Saints and 

companions:

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਜਮੱਤਿੋ! ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਿਣ!ੋ ਆਓ,

4202 104 imil gwvh gux 
Agm Apwry]

Mil Gaaveh Gun 

Agam Apaarae ||

Let us join together 

and sing the Glorious 

Praises of the 

Inaccessible and 

Infinite Lord.

ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੀਏ।
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4203 104 gwvq suxq sBy 
hI mukqy so 
iDAweIAY ijin 
hm kIey jIau]1]

Gaavath Sunath 

Sabhae Hee 

Mukathae So 

Dhhiaaeeai Jin 

Ham Keeeae Jeeo 

||1||

Those who sing and 

hear these praises are 

liberated, so let us 

meditate on the One 

who created us. ||1||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਜਵਆਂ ਤੇ 

ਸੁਜਣਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। (ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ!) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

॥੧॥
4204 104 jnm jnm ky  

iklibK jwvih]
(iklibK) pwp Janam Janam Kae 

Kilabikh Jaavehi ||

The sins of countless 

incarnations depart,

(ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ) ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ 

(ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
4205 104 min icMdy syeI 

Pl pwvih]

Man Chindhae 

Saeee Fal Paavehi 

||

And we receive the 

fruits of the mind's 

desires.

ਿੇਹੜੇ ਿਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਚਤਵਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਿਲ 

ਉਹ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

4206 104 ismir swihbu so 
scu suAwmI  
irjku sBsu kau 
dIey jIau]2]

(irjku) rozI rotI Simar Saahib So 

Sach Suaamee 

Rijak Sabhas Ko 

Dheeeae Jeeo 

||2||

So meditate on that 

Lord, our True Lord 

and Master, who gives 

sustenance to all. 

||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  
ਸੁਆਮੀ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ, ਿੇਹੜਾ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

4207 104 nwmu jpq srb 
suKu pweIAY]

Naam Japath 

Sarab Sukh 

Paaeeai ||

Chanting the Naam, all 

pleasures are obtained.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ 

ਦਾ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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4208 104 sBu Bau ibnsY  
hir hir 
iDAweIAY]

Sabh Bho Binasai 

Har Har 

Dhhiaaeeai ||

All fears are erased, 

meditating on the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ) 
ਸਾਰਾ ਡਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

4209 104 ijin syivAw so 
pwrigrwmI  
kwrj sgly QIey 
jIau]3]

(pwr-igrwmI) 
jIvnmukq[ (QIey) ho 
gey

Jin Saeviaa So 

Paaragiraamee 

Kaaraj Sagalae 

Thheeeae Jeeo 

||3||

One who serves the 

Lord swims across to 

the other side, and all 

his affairs are 

resolved. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ 

ਪਹੁੂੰਚਣ ਿੋਗਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

4210 104 Awie pieAw 
qyrI srxweI]

Aae Paeiaa 

Thaeree 

Saranaaee ||

I have come to Your 

Sanctuary;

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਹਾਂ।

4211 104 ijau BwvY iqau 
lYih imlweI]

Jio Bhaavai Thio 

Laihi Milaaee ||

If it pleases You, unite 

me with You.

ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈ।

4212 105 kir ikrpw pRBu  
BgqI lwvhu scu 
nwnk AMimRqu 
pIey 
jIau]4]28]35
]

Kar Kirapaa Prabh 

Bhagathee 

Laavahu Sach 

Naanak Anmrith 

Peeeae Jeeo 

||4||28||35||

Shower Your Mercy 

upon me, God; let me 

be committed to 

devotional worship. 

Nanak drinks in the 

Ambrosial Nectar of 

Truth. ||4||28||35||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਜਕਰਪਾ ਕਰ 

ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੮॥੩੫॥

4213 105 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:
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4214 105 Bey ikRpwl 
goivMd gusweI]

gusWeIN Bheae Kirapaal 

Govindh Gusaaee 

||

The Lord of the 

Universe, the Support 

of the earth, has 

become Merciful;

(ਿਦੋਂ) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖਸਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

4215 105 myGu vrsY sBnI 
QweI]

(myGu) b`dl[ QWeIN Maegh Varasai 

Sabhanee 

Thhaaee ||

The rain is falling 

everywhere.

(ਤਾਂ) ਬੱਦਲ (ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ) ਸਭ 

ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4216 105 dIn dieAwl 
sdw ikrpwlw  
TwiF pweI 
krqwry jIau]1]

Dheen Dhaeiaal 

Sadhaa Kirapaalaa 

Thaadt Paaee 

Karathaarae Jeeo 

||1||

He is Merciful to the 

meek, always Kind and 

Gentle; the Creator 

has brought cooling 

relief. ||1||

ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਿੋ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਸਦਾ ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ 

(ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ 
ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥

4217 105 Apuny jIA jMq  
pRiqpwry]

(pRiqpwry) pwLy sMBwly Apunae Jeea Janth 

Prathipaarae ||

He cherishes all His 

beings and creatures,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
(ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ) ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

4218 105 ijau bwirk mwqw 
sMmwry]

Jio Baarik 

Maathaa 

Sanmaarae ||

As the mother cares 

for her children.

ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣ ੇਬੱਜਚਆਂ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

4219 105 duKBMjn 
suKswgr suAwmI  
dyq sgl Awhwry 
jIau]2]

(Awhwry) Bojn Dhukh Bhanjan 

Sukh Saagar 

Suaamee Dhaeth 

Sagal Aahaarae 

Jeeo ||2||

The Destroyer of pain, 

the Ocean of Peace, 

the Lord and Master 

gives sustenance to 

all. ||2||

(ਸਭ ਦੇ) ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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4220 105 jil Qil pUir 
rihAw  
imhrvwnw]

Jal Thhal Poor 

Rehiaa 

Miharavaanaa ||

The Merciful Lord is 

totally pervading and 

permeating the water 

and the land.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਮਹਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ) ਜਵਆਪ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

4221 105 sd bilhwir  
jweIAY kurbwnw]

Sadh Balihaar 

Jaaeeai 

Kurabaanaa ||

I am forever devoted, 

a sacrifice to Him.

ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4222 105 rYix idnsu iqsu 
sdw iDAweI ij  
iKn mih sgl 
auDwry jIau]3]

Rain Dhinas This 

Sadhaa Dhhiaaee J 

Khin Mehi Sagal 

Oudhhaarae Jeeo 

||3||

Night and day, I always 

meditate on Him; in 

an instant, He saves 

all. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

4223 105 rwiK lIey sgly  
pRiB Awpy]

Raakh Leeeae 

Sagalae Prabh 

Aapae ||

God Himself protects 

all;

(ਿੇਹੜੇ ਿੇਹੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਆਏ,) ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਆਪ (ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲਏ।

4224 105 auqir gey sB 
sog sMqwpy]

Outhar Geae Sabh 

Sog Santhaapae ||

He drives out all 

sorrow and suffering.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।
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4225 105 nwmu jpq mnu 
qnu hrIAwvlu  
pRB nwnk ndir 
inhwry jIau 
]4]29]36]

(ndir) imhr dI ing@w 
nwl (inhwry) dyKo[ 
hrI-Awvlu: ibhwrI d`b 
ky bolo

Naam Japath Man 

Than Hareeaaval 

Prabh Naanak 

Nadhar Nihaarae 

Jeeo 

||4||29||36||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

the mind and body are 

rejuvenated. O Nanak, 

God has bestowed His 

Glance of Grace. 

||4||29||36||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਸਰੀਰ (ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਹਜਰਆਵਲ (ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ 

ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਭੀ) ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰ (ਮੈਂ ਭੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ) ॥੪॥੨੯॥੩੬॥

4226 105 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4227 105 ijQY nwmu jpIAY  
pRB ipAwry]

Jithhai Naam 

Japeeai Prabh 

Piaarae ||

Where the Naam, the 

Name of God the 

Beloved is chanted

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੀਏ,

4228 105 sy AsQl soien 
caubwry]

(AsQl) au~jVy QW[ 
(soien) sony dy

Sae Asathhal Soein 

Choubaarae ||

Those barren places 

become mansions of 

gold.

ਉਹ ਰੜੇ ਥਾਂ ਭੀ (ਮਾਨੋ) ਸੋਨੇ ਦੇ 

ਚੁਬਾਰੇ ਹਨ।

4229 105 ijQY nwmu n 
jpIAY myry 
goiedw syeI ngr 
aujwVI jIau]

n`gr Jithhai Naam N 

Japeeai Maerae 

Goeidhaa Saeee 

Nagar Oujaarree 

Jeeo ||1||

Where the Naam, the 

Name of my Lord of 

the Universe is not 

chanted-those towns 

are like the barren 

wilderness. ||1||

ਪਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਜਿਸ ਥਾਂ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਹ ਿਜਪਆ ਿਾਏ, 

ਉਹ (ਵੱਸਦੇ) ਸ਼ਜਹਰ ਭੀ 
ਉਿਾੜ (ਸਮਾਨ) ਹਨ ॥੧॥
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4230 105 hir ruKI rotI 
Kwie smwly]

Har Rukhee Rottee 

Khaae Samaalae ||

One who meditates as 

he eats dry bread,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਰੱੁਖੀ 
ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ (ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

4231 105 hir AMqir 
bwhir ndir 
inhwly]

bw-hir: h mukqw, r 
ishwrI lw ky

Har Anthar Baahar 

Nadhar Nihaalae 

||

Sees the Blessed Lord 

inwardly and 

outwardly.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ 

ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

4232 105 Kwie Kwie kry 
bdPYlI jwxu ivsU 
kI vwVI jIau]2]

bd-PYlI:polw bolo[ 
(bdPYlI) KotI krqUq[ 
(ivsU) zihr[ (vwVI) 
bgIcI rUpI sMswr

Khaae Khaae 

Karae Badhafailee 

Jaan Visoo Kee 

Vaarree Jeeo ||2||

Know this well, that 

one who eats and eats 

while practicing evil, is 

like a field of 

poisonous plants. 

||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕੂੰਮ 

ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜ਼ਜਹਰ ਦੀ ਬਗ਼ੀਚੀ ਿਾਣੋ ॥੨॥

4233 105 sMqw syqI rMgu n 
lwey]

Santhaa Saethee 

Rang N Laaeae ||

One who does not feel 

love for the Saints,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪਿੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਦਾ,

4234 105 swkq sMig  
ivkrm kmwey]

(iv-krm) mMdy krm Saakath Sang 

Vikaram 

Kamaaeae ||

Misbehaves in the 

company of the 

wicked shaaktas, the 

faithless cynics;

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨਾਲ (ਰਲ ਕੇ) ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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4235 105 dulB dyh KoeI 
AigAwnI jV 
ApuxI Awip 
aupwVI jIau]3]

(du-lB) kTn l`Bx 
vwlI Amolk dyh[ 
(aupwVI) pu`tI

Dhulabh Dhaeh 

Khoee Agiaanee 

Jarr Apunee Aap 

Oupaarree Jeeo 

||3||

He wastes this human 

body, so difficult to 

obtain. In his 

ignorance, he tears up 

his own roots. ||3||

ਉਸ ਬੇ-ਸਮਝ ਨੇ ਇਹ ਅਜਤ 

ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ 
ਜਲਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿੜਹਾਂ 
ਆਪ ਹੀ ਵੱਢ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

4236 105 qyrI srix myry 
dIn dieAwlw]

Thaeree Saran 

Maerae Dheen 

Dhaeiaalaa ||

I seek Your Sanctuary, 

O my Lord, Merciful to 

the meek,

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।

4237 105 suKswgr myry gur 
gopwlw]

Sukh Saagar 

Maerae Gur 

Gopaalaa ||

Ocean of Peace, my 

Guru, Sustainer of the 

world.

ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ! ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਲਕ!

4238 105 kir ikrpw  
nwnku gux gwvY  
rwKhu srm 
AswVI 
jIau]4]30]37
]

(srm) lwj[ (AswVI) 
swfI

Kar Kirapaa 

Naanak Gun 

Gaavai Raakhahu 

Saram Asaarree 

Jeeo 

||4||30||37||

Shower Your Mercy 

upon Nanak, that he 

may sing Your Glorious 

Praises; please, 

preserve my honor. 

||4||30||37||

ਜਮਹਰ ਕਰੋ (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) 

ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੇ। 
(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸਾਡੀ ਲਾਿ ਰੱਖੇ 

(ਅਸੀਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ 

ਨਾਹ ਹੋਵੀਏ) ॥੪॥੩੦॥੪੭॥

4239 105 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4240 105 crx Twkur ky  
irdY smwxy]

Charan Thaakur 

Kae Ridhai 

Samaanae ||

I cherish in my heart 

the Feet of my Lord 

and Master.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ 

(ਸਦਾ) ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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4241 105 kil klys sB  
dUir pieAwxy]

(kil) klpxw, klj`ug 
Bwv smUh AOgux (klys) 
JgVy[ (pieAwxy) cly 
gey

Kal Kalaes Sabh 

Dhoor Paeiaanae 

||

All my troubles and 

sufferings have run 

away.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਭ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਝਗੜੇ ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਕੂਚ ਕਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ

4242 105 sWiq sUK shj 
Duin aupjI  
swDUsMig invwsw 
jIau]1]

Saanth Sookh 

Sehaj Dhhun 

Oupajee 

Saadhhoo Sang 

Nivaasaa Jeeo 

||1||

The music of intuitive 

peace, poise and 

tranquility wells up 

within; I dwell in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||1||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਲਜਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਵਾਸ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

4243 105 lwgI pRIiq n 
qUtY mUly]

Laagee Preeth N 

Thoottai Moolae 

||

The bonds of love with 

the Lord are never 

broken.

ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 

ਉਸ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਟੱੁਟਦੀ,

4244 105 hir AMqir 
bwhir rihAw 
BrpUry]

Har Anthar Baahar 

Rehiaa 

Bharapoorae ||

The Lord is totally 

permeating and 

pervading inside and 

out.

ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਤੇ 

ਬਾਹਰ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ

4245 105 ismir ismir 
ismir gux gwvw  
kwtI jm kI 
Pwsw jIau]2]

Simar Simar Simar 

Gun Gaavaa 

Kaattee Jam Kee 

Faasaa Jeeo ||2||

Meditating, 

meditating, meditating 

in remembrance on 

Him, singing His 

Glorious Praises, the 

noose of death is cut 

away. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉੇਸ ਦੀ ਿਮਾਂ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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4246 105 AMimRqu vrKY  
Anhd bwxI]

Anmrith Varakhai 

Anehadh Baanee 

||

The Ambrosial Nectar, 

the Unstruck Melody 

of Gurbani rains down 

continually;

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਇਕ-ਰਸ ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

4247 105 mn qn AMqir  
sWiq smwxI]

Man Than Anthar 

Saanth Samaanee 

||

Deep within my mind 

and body, peace and 

tranquility have come.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਜਵਚ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ

4248 105 iqRpiq AGwie 
rhy jn qyry  
siqguir kIAw 
idlwsw jIau]3]

(AGwie) sMquSt[ 
(idlwsw) Brosw

Thripath Aghaae 

Rehae Jan Thaerae 

Sathigur Keeaa 

Dhilaasaa Jeeo 

||3||

Your humble servants 

remain satisfied and 

fulfilled, and the True 

Guru blesses them 

with encouragement 

and comfort. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

4249 105 ijs kw sw iqs 
qy Plu pwieAw]

Jis Kaa Saa This 

Thae Fal Paaeiaa 

||

We are His, and from 

Him, we receive our 

rewards.

ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਿੀਵਨ 

ਮਨੋਰਥ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ 

ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।

4250 105 kir ikrpw pRB 
sMig imlwieAw]

Kar Kirapaa Prabh 

Sang Milaaeiaa ||

Showering His Mercy 

upon us, God has 

united us with Him.

(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ,
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4251 105 Awvx jwx rhy 
vfBwgI nwnk  
pUrn Awsw 
jIau]4]31]38
]

Aavan Jaan Rehae 

Vaddabhaagee 

Naanak Pooran 

Aasaa Jeeo 

||4||31||38||

Our comings and 

goings have ended, 

and through great 

good fortune, O 

Nanak, our hopes are 

fulfilled. 

||4||31||38||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਵਡਭਾਗੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਮੱੁਕ ਗਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ (ਭਾਵ, 

ਆਸਾ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਆਜਦਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ) 

॥੪॥੩੧॥੩੮॥

4252 105 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4253 105 mIhu pieAw  
prmysir 
pwieAw]

Meehu Paeiaa 

Paramaesar 

Paaeiaa ||

The rain has fallen; I 

have found the 

Transcendent Lord 

God.

(ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ) ਮੀਂਹ ਜਪਆ (ਿਦੋਂ) 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ,

4254 105 jIA jMq siB  
suKI vswieAw]

Jeea Janth Sabh 

Sukhee Vasaaeiaa 

||

All beings and 

creatures dwell in 

peace.

ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ 

ਸੁਖੀ ਵਸਾ ਜਦੱਤੇ।

4255 105 gieAw klysu  
BieAw suKu swcw  
hir hir nwmu 
smwlI jIau]1]

g-ieAw Gaeiaa Kalaes 

Bhaeiaa Sukh 

Saachaa Har Har 

Naam Samaalee 

Jeeo ||1||

Suffering has been 

dispelled, and true 

happiness has 

dawned, as we 

meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har. 

||1||

(ਜਤਵੇਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਟਕਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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4256 105 ijs ky sy iqn 
hI pRiqpwry]

Jis Kae Sae Thin 

Hee Prathipaarae 

||

The One, to whom we 

belong, cherishes and 

nurtures us.

(ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ) ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ 

ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

4257 105 pwrbRhm pRB Bey 
rKvwry]

Paarabreham 

Prabh Bheae 

Rakhavaarae ||

The Supreme Lord 

God has become our 

Protector.

ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ 
ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

4258 105 suxI bynMqI 
Twkuir myrY pUrn 
hoeI GwlI 
jIau]2]

(GwlI) kmweI Sunee Baenanthee 

Thaakur Maerai 

Pooran Hoee 

Ghaalee Jeeo 

||2||

My Lord and Master 

has heard my prayer; 

my efforts have been 

rewarded. ||2||

(ਜਤਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ 
ਵਾਸਤੇ ਿਦੋਂ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਤਾਂ) ਮੇਰੇ ਪਾਲਣਹਾਰ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤੇ 

ਮੇਰੀ (ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦੀ) 
ਜਮਹਨਤ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਗਈ ॥੨॥

4259 106 srb jIAw kau 
dyvxhwrw]

Sarab Jeeaa Ko 

Dhaevanehaaraa 

||

He is the Giver of all 

souls.

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ,

4260 106 gur prswdI 
ndir inhwrw]

(ndir) imhr dI ing@w 
nwl (inhwrw) dyiKAw

Gur Parasaadhee 

Nadhar Nihaaraa 

||

By Guru's Grace, He 

blesses us with His 

Glance of Grace.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ) ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਜਕਆ,
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4261 106 jl Ql mhIAl 
siB iqRpqwxy  
swDU crn pKwlI 
jIau]3]

(jl) pwxI (Ql) 
mwrUQl (mhIAil) 
(mhI+Ail) (mhI) 
ipRQvI (Ail) AkwS 
(iqRpqwxy) iqRpq hoey[ 
(pKwlI) Doxy

Jal Thhal Meheeal 

Sabh 

Thripathaanae 

Saadhhoo Charan 

Pakhaalee Jeeo 

||3||

The beings in the 

water, on the land and 

in the sky are all 

satisfied; I wash the 

Feet of the Holy. ||3||

(ਜਿਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਪਾਣੀ 
ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 

ਪੁਲਾੜ (ਦੇ) ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ) ਰੱਿ 

ਰਹੇ ਹਨ, (ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਨਾਮ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ ਰਿਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਤਾਹੀਏ)ਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

4262 106 mn kI ieC 
pujwvxhwrw]

ie`C Man Kee Eishh 

Pujaavanehaaraa 

||

He is the Fulfiller of 

the desires of the 

mind.

ਪਰਮਤਾਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

4263 106 sdw sdw jweI 
bilhwrw]

Sadhaa Sadhaa 

Jaaee Balihaaraa ||

Forever and ever, I am 

a sacrifice to Him.

ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

4264 106 nwnk dwnu kIAw 
duKBMjin rqy 
rMig rswlI jIau 
]4]32]39]

(rswlI) suMdr rsW dy 
Gr vwihgurU jI

Naanak Dhaan 

Keeaa Dhukh 

Bhanjan Rathae 

Rang Rasaalee 

Jeeo 

||4||32||39||

O Nanak, the 

Destroyer of pain has 

given this Gift; I am 

imbued with the Love 

of the Delightful Lord. 

||4||32||39||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਗਏ ॥੪॥੩੨॥੩੯॥

4265 106 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:
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4266 106 mnu qnu qyrw Dnu 
BI qyrw]

Man Than Thaeraa 

Dhhan Bhee 

Thaeraa ||

Mind and body are 

Yours; all wealth is 

Yours.

ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਕ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹ ਮਨ (ਜਿੂੰ ਦ) ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਜਮਜਲਆ ਹੈ, (ਇਹ) 

ਧਨ ਭੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
4267 106 qUM Twkuru suAwmI  

pRBu myrw]

Thoon Thaakur 

Suaamee Prabh 

Maeraa ||

You are my God, my 

Lord and Master.

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ।

4268 106 jIau ipMfu sBu 
rwis qumwrI qyrw 
joru gopwlw 
jIau]1]

Jeeo Pindd Sabh 

Raas Thumaaree 

Thaeraa Jor 

Gopaalaa Jeeo 

||1||

Body and soul and all 

riches are Yours. Yours 

is the Power, O Lord of 

the World. ||1||

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੇ 

ਗੋਪਾਲ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਾਣ 

ਤਾਣ ਹੈ ॥੧॥

4269 106 sdw sdw qUMhY 
suKdweI]

Sadhaa Sadhaa 

Thoonhai 

Sukhadhaaee ||

Forever and ever, You 

are the Giver of Peace.

ਹੇ ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ 
ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
4270 106 iniv iniv lwgw  

qyrI pweI]
lwgW pweIN Niv Niv Laagaa 

Thaeree Paaee ||

I bow down and fall at 

Your Feet.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਜਨਊਂ ਜਨਊਂ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ।

4271 106 kwr kmwvw jy 
quDu Bwvw jw qUM 
dyih dieAwlw 
jIau]2]

dieAwlw Kaar Kamaavaa 

Jae Thudhh 

Bhaavaa Jaa 

Thoon Dhaehi 

Dhaeiaalaa Jeeo 

||2||

I act as it pleases You, 

as You cause me to 

act, Kind and 

Compassionate Dear 

Lord. ||2||

ਿ ੇਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ 
ਕੂੰਮ ਕਰਾਂ ਿੇਹੜਾ ਤੂੂੰ  (ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਦੇਵੇਂ ॥੨॥
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4272 106 pRBu qum qy lhxw  
qUM myrw ghxw]

lhxw, ghxw Prabh Thum Thae 

Lehanaa Thoon 

Maeraa Gehanaa 

||

O God, from You I 

receive; You are my 

decoration.

ਹੇ ਪਿਭੂ (ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ (ਸਦਾ ਲੈਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ), ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ 
ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈਂ।

4273 106 jo qUM dyih soeI 
suKu shxw]

shxw Jo Thoon Dhaehi 

Soee Sukh 

Sehanaa ||

Whatever You give 

me, brings me 

happiness.

(ਸੁਖ ਚਾਹੇ ਦੱੁਖ) ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  
ਮੈਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ 

ਿਾਣ ਕੇ ਸਹਾਰਦਾ ਹਾਂ 
(ਕਬੂਲਦਾ ਹਾਂ)।

4274 106 ijQY rKih bYkuMTu 
iqQweI qUM sBnw 
ky pRiqpwlw 
jIau]3]

(bYkuMTu) Akwl Gr 
s`cKMf

Jithhai Rakhehi 

Baikunth 

Thithhaaee Thoon 

Sabhanaa Kae 

Prathipaalaa Jeeo 

||3||

Wherever You keep 

me, is heaven. You are 

the Cherisher of all. 

||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  ਜਿਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਕੁੂੰ ਠ (ਸੁਰਗ) ਹੈ 

॥੩॥

4275 106 ismir ismir 
nwnk suKu 
pwieAw]

Simar Simar 

Naanak Sukh 

Paaeiaa ||

Meditating, 

meditating in 

remembrance, Nanak 

has found peace.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਜਣਆ ਹੈ,

4276 106 AwT phr qyry 
gux gwieAw]

Aath Pehar 

Thaerae Gun 

Gaaeiaa ||

Twenty-four hours a 

day, I sing Your 

Glorious Praises.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ।
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4277 106 sgl mnorQ 
pUrn hoey kdy n 
hoie duKwlw 
jIau]4]33]40
]

Sagal Manorathh 

Pooran Hoeae 

Kadhae N Hoe 

Dhukhaalaa Jeeo 

||4||33||40||

All my hopes and 

desires are fulfilled; I 

shall never again 

suffer sorrow. 

||4||33||40||

ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 

ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੪॥੩੩॥੪੦॥

4278 106 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4279 106 pwrbRhim pRiB  
myGu pTwieAw]

(myGu) b`dl (pTwieAw) 
ByijAw

Paarabreham 

Prabh Maegh 

Pathaaeiaa ||

The Supreme Lord 

God has unleashed the 

rain clouds.

(ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ ਭੀ) ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਬੱਦਲ ਘੱਜਲਆ,

4280 106 jil Qil 
mhIAil dh 
idis vrswieAw]

Jal Thhal Meheeal 

Dheh Dhis 

Varasaaeiaa ||

Over the sea and over 

the land-over all the 

earth's surface, in all 

directions, He has 

brought the rain.

ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਵਰਖਾ ਕਰ ਜਦੱਤੀ,
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4281 106 sWiq BeI buJI 
sB iqRsnw Andu 
BieAw sB TweI 
jIau]1]

buJI, An-d: poly bolo Saanth Bhee 

Bujhee Sabh 

Thrisanaa Anadh 

Bhaeiaa Sabh 

Thaaee Jeeo ||1||

Peace has come, and 

the thirst of all has 

been quenched; there 

is joy and ecstasy 

everywhere. ||1||

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਠੂੰ ਢ ਪੈ ਗਈ, 

ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਤਿੇਹ ਜਮਟ ਗਈ ਤੇ 

ਸਭ ਥਾਈ ਂਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ 

ਗਈ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਘੱਜਲਆ ਜਿਸ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ 
ਤਾਂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਭ ਦੀ 
ਮਾਇਕ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਗਈ, ਤੇ 

ਸਭ ਦੇ ਜਹਰਜਦਆਂ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ) ॥੧॥

4282 106 suKdwqw duK 
BMjnhwrw]

Sukhadhaathaa 

Dhukh 

Bhanjanehaaraa ||

He is the Giver of 

Peace, the Destroyer 

of pain.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
(ਸਭ ਦੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ -

4283 106 Awpy bKis kry 
jIA swrw]

Aapae Bakhas 

Karae Jeea Saaraa 

||

He gives and forgives 

all beings.

ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4284 106 Apny kIqy no 
Awip pRiqpwly  
pie pYrI iqsih 
mnweI jIau]2]

Apanae Keethae 

No Aap 

Prathipaalae Pae 

Pairee Thisehi 

Manaaee Jeeo 

||2||

He Himself nurtures 

and cherishes His 

Creation. I fall at His 

Feet and surrender to 

Him. ||2||

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿਗਤ 

ਦੀ ਆਪ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਜਹ ਕੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥
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4285 106 jw kI srix 
pieAw giq 
pweIAY]

Jaa Kee Saran 

Paeiaa Gath 

Paaeeai ||

Seeking His Sanctuary, 

salvation is obtained.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

4286 106 swis swis hir 
nwmu iDAweIAY]

Saas Saas Har 

Naam Dhhiaaeeai 

||

With each and every 

breath, I meditate on 

the Lord's Name.

ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੇਕ ਸਾਹ 

ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4287 106 iqsu ibnu horu n 
dUjw Twkuru sB 
iqsY kIAw jweI 
jIau]3]

This Bin Hor N 

Dhoojaa Thaakur 

Sabh Thisai Keeaa 

Jaaee Jeeo ||3||

Without Him, there is 

no other Lord and 

Master. All places 

belong to Him. ||3||

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ ਵਰਗਾ) 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਲਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ 
ਹਨ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ) ॥੩॥

4288 106 qyrw mwxu qwxu 
pRBu qyrw]

Thaeraa Maan 

Thaan Prabh 

Thaeraa ||

Yours is the Honor, 

God, and Yours is the 

Power.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।

4289 106 qUM scw swihbu  
guxI ghyrw]

gurmuiK gux bKSx vwly 
(guxI) guxW dy (ghyrw) 
smuMdr

Thoon Sachaa 

Saahib Gunee 

Gehaeraa ||

You are the True Lord 

and Master, the Ocean 

of Excellence.

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹਾਥ 

ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ।
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4290 106 nwnku dwsu khY 
bynMqI AwT phr 
quDu iDAweI 
jIau]4]34]41
]

Naanak Dhaas 

Kehai Baenanthee 

Aath Pehar 

Thudhh Dhhiaaee 

Jeeo 

||4||34||41||

Servant Nanak utters 

this prayer: may I 

meditate on You 

twenty-four hours a 

day. ||4||34||41||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

(ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੪॥੩੪॥੪੧॥

4291 106 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4292 106 sBy suK Bey pRB 
quTy]

(quTy) pRsMn hoey Sabhae Sukh 

Bheae Prabh 

Thuthae ||

All happiness comes, 

when God is pleased.

ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਉੱਤੇ) 

ਪਿਭੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
4293 106 gur pUry ky crx  

min vuTy]
(vu`Ty) vsy Gur Poorae Kae 

Charan Man 

Vuthae ||

The Feet of the 

Perfect Guru dwell in 

my mind.

(ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
4294 106 shj smwiD lgI 

ilv AMqir so 
rsu soeI jwxY 
jIau]1]

Sehaj Samaadhh 

Lagee Liv Anthar 

So Ras Soee Jaanai 

Jeeo ||1||

I am intuitively 

absorbed in the state 

of Samaadhi deep 

within. God alone 

knows this sweet 

pleasure. ||1||

ਪਰ ਉਸ ਆਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ) 
ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, ਿ ੋਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ) ॥੧॥
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4295 106 Agm Agocru 
swihbu myrw]

Agam Agochar 

Saahib Maeraa ||

My Lord and Master is 

Inaccessible and 

Unfathomable.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।
4296 106 Gt Gt AMqir 

vrqY nyrw]
(nyrw) nyVy Ghatt Ghatt 

Anthar Varathai 

Naeraa ||

Deep within each and 

every heart, He dwells 

near and close at hand.

(ਉਂਞ) ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

4297 106 sdw Ailpqu 
jIAw kw dwqw ko 
ivrlw Awpu 
pCwxY jIau]2]

(A-ilpqu) inrlyp Sadhaa Alipath 

Jeeaa Kaa 

Dhaathaa Ko 

Viralaa Aap 

Pashhaanai Jeeo 

||2||

He is always detached; 

He is the Giver of 

souls. How rare is that 

person who 

understands his own 

self. ||2||

(ਜਿਰ ਭੀ) ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ-ਿਾਨ ਹੈ 

ਸਭ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ 
ਆਪਾ ਹੈ) ਉਸ (ਸਭ ਦੇ) ਆਪੇ 

(ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ॥੨॥
4298 106 pRB imlxY kI  

eyh nIswxI]

Prabh Milanai Kee 

Eaeh Neesaanee ||

This is the sign of 

union with God:

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਜਨਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ,

4299 106 min ieko scw 
hukmu pCwxI]

Man Eiko Sachaa 

Hukam 

Pashhaanee ||

In the mind, the 

Command of the True 

Lord is recognized.

(ਜਕ ਿੇਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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4300 106 shij sMqoiK sdw 
iqRpqwsy Andu 
Ksm kY BwxY 
jIau]3]

(iqRpqwsy) r`jy[ An-
du: polw bolo

Sehaj Santhokh 

Sadhaa 

Thripathaasae 

Anadh Khasam Kai 

Bhaanai Jeeo ||3||

Intuitive peace and 

poise, contentment, 

enduring satisfaction 

and bliss come 

through the Pleasure 

of the Master's Will. 

||3||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂੰ ਤੋਖ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਸਦਾ ਰੱਿੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

4301 106 hQI idqI pRiB 
dyvxhwrY]

(h`QI) h`Q nwl bWh PVI Hathhee Dhithee 

Prabh 

Dhaevanehaarai ||

God, the Great Giver, 

has given me His Hand.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ, 

ਮਾਨੋ, ਇਕ ਿੱਕੀ ਹੈ) ਦੇਵਣਹਾਰ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਸ ਿੀਵ-ਬਾਲ ਨੂੂੰ  
(ਇਸ ਿੱਕੀ ਦੀ) ਤਲੀ ਜਦੱਤੀ,

4302 106 jnm mrx rog  
siB invwry]

(invwry) dUr kIqy Janam Maran Rog 

Sabh Nivaarae ||

He has erased all the 

sickness of birth and 

death.

ਉਸ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤੇ।
4303 106 nwnk dws kIey 

pRiB Apuny hir 
kIrqin rMg mwxy 
jIau]4]35]42
]

Naanak Dhaas 

Keeeae Prabh 

Apunae Har 

Keerathan Rang 

Maanae Jeeo 

||4||35||42||

O Nanak, those whom 

God has made His 

slaves, rejoice in the 

pleasure of singing the 

Kirtan of the Lord's 

Praises. ||4||35||42||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਬਣਾ ਜਲਆ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ) 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੩੫॥੪੨॥

4304 107 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:
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4305 107 kInI dieAw  
gopwl gusweI]

gusWeIN Keenee Dhaeiaa 

Gopaal Gusaaee ||

The Life of the World, 

the Sustainer of the 

Earth, has showered 

His Mercy;

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ, 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ 

ਕੀਤੀ,
4306 107 gur ky crx vsy 

mn mwhI]

Gur Kae Charan 

Vasae Man 

Maahee ||

The Guru's Feet have 

come to dwell within 

my mind.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਣ ਵੱਸ ਪਏ।

4307 107 AMgIkwru kIAw 
iqin krqY duK 
kw fyrw FwihAw 
jIau]1]

Angeekaar Keeaa 

Thin Karathai 

Dhukh Kaa 

Ddaeraa Dtaahiaa 

Jeeo ||1||

The Creator has made 

me His Own. He has 

destroyed the city of 

sorrow. ||1||

(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਜਲਆ (ਆਪਣਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਕਰਤਾਰ ਨੇ) ਦੱੁਖ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੀ 
ਚੁਕਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

4308 107 min qin visAw 
scw soeI]

Man Than Vasiaa 

Sachaa Soee ||

The True One abides 

within my mind and 

body;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ 

ਪਏ,

4309 107 ibKVw Qwnu n 
idsY koeI]

ibKVw: polw bolo Bikharraa Thhaan 

N Dhisai Koee ||

No place seems 

difficult to me now.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) 

ਕੋਈ ਥਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

4310 107 dUq dusmx siB 
sjx hoey eyko 
suAwmI AwihAw 
jIau]2]

Dhooth Dhusaman 

Sabh Sajan Hoeae 

Eaeko Suaamee 

Aahiaa Jeeo ||2||

All the evil-doers and 

enemies have now 

become my friends. I 

long only for my Lord 

and Master. ||2||

ਜਿਸ ਦਾ ਜਪਆਰ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਿਾਏ, ਸਾਰੇ ਦੋਖੀ 
ਦੁਸ਼ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਸੱਿਣ ਜਮੱਤਿ 
ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੨॥
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4311 107 jo ikCu kry su 
Awpy AwpY]

Jo Kishh Karae S 

Aapae Aapai ||

Whatever He does, He 

does all by Himself.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਿੋ ਕੁਝ ਪਿਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

4312 107 buiD isAwxp  
ikCU n jwpY]

Budhh Siaanap 

Kishhoo N Jaapai 

||

No one can know His 

Ways.

(ਉਸ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਦੀ) ਅਕਲ ਿਾਂ ਚਤੁਰਾਈ (ਕੂੰਮ 

ਕਰਦੀ) ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੀ।
4313 107 AwpixAw sMqw no 

Awip shweI  
pRiB Brm Bulwvw 
lwihAw jIau]3]

Aapaniaa Santhaa 

No Aap Sehaaee 

Prabh Bharam 

Bhulaavaa Laahiaa 

Jeeo ||3||

He Himself is the 

Helper and Support of 

His Saints. God has 

cast out my doubts 

and delusions. ||3||

ਆਪਣ ੇਸੂੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ॥੩॥

4314 107 crxkml jn 
kw AwDwro]

Charan Kamal Jan 

Kaa Aadhhaaro ||

His Lotus Feet are the 

Support of His humble 

servants.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

4315 107 AwT phr rwm 
nwmu vwpwro]

Aath Pehar Raam 

Naam Vaapaaro ||

Twenty-four hours a 

day, they deal in the 

Name of the Lord.

ਸੇਵਕ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਵਣਿਦੇ ਹਨ।
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4316 107 shj AnMd  
gwvih gux 
goivMd pRB nwnk  
srb smwihAw 
jIau]4]36]43
]

Sehaj Anandh 

Gaavehi Gun 

Govindh Prabh 

Naanak Sarab 

Samaahiaa Jeeo 

||4||36||43||

In peace and pleasure, 

they sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe. O 

Nanak, God is 

permeating 

everywhere. 

||4||36||43||

ਸੇਵਕ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਆਨੂੰ ਦ (ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ) ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

॥੪॥੩੬॥੪੩॥

4317 107 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4318 107 so scu mMdru ijqu 
scu iDAweIAY]

So Sach Mandhar 

Jith Sach 

Dhhiaaeeai ||

True is that temple, 

within which one 

meditates on the True 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮੂੰਦਰ ਹੈ।

4319 107 so irdw suhylw  
ijqu hir gux 
gweIAY]

So Ridhaa 

Suhaelaa Jith Har 

Gun Gaaeeai ||

Blessed is that heart, 

within which the 

Lord's Glorious Praises 

are sung.

ਉਹ ਜਹਰਦਾ (ਸਦਾ) ਸੁਖੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਏ ਿਾਣ।
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4320 107 sw Driq suhwvI  
ijqu vsih hir 
jn scy nwm 
ivthu kurbwxo 
jIau]1]

Saa Dhharath 

Suhaavee Jith 

Vasehi Har Jan 

Sachae Naam 

Vittahu Kurabaano 

Jeeo ||1||

Beautiful is that land, 

where the Lord's 

humble servants 

dwell. I am a sacrifice 

to the True Name. 

||1||

ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

4321 107 scu vfweI kIm 
n pweI]

Sach Vaddaaee 

Keem N Paaee ||

The extent of the True 

Lord's Greatness 

cannot be known.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ 
ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀਵ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਤੇਰੇ 

ਿੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

4322 107 kudriq krmu n 
khxw jweI]

Kudharath Karam 

N Kehanaa Jaaee 

||

His Creative Power 

and His Bounties 

cannot be described.

ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਜਤ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ।

4323 107 iDAwie iDAwie 
jIvih jn qyry  
scu sbdu min 
mwxo jIau]2]

Dhhiaae Dhhiaae 

Jeevehi Jan 

Thaerae Sach 

Sabadh Man 

Maano Jeeo ||2||

Your humble servants 

live by meditating, 

meditating on You. 

Their minds treasure 

the True Word of the 

Shabad. ||2||

ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੨॥
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4324 107 scu swlwhxu  
vfBwgI pweIAY]

Sach Saalaahan 

Vaddabhaagee 

Paaeeai ||

The Praises of the True 

One are obtained by 

great good fortune.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

4325 107 gur prswdI hir 
gux gweIAY]

Gur Parasaadhee 

Har Gun Gaaeeai 

||

By Guru's Grace, the 

Glorious Praises of the 

Lord are sung.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਗਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ।

4326 107 rMig rqy qyrY quDu 
Bwvih scu nwmu 
nIswxo jIau]3]

Rang Rathae 

Thaerai Thudhh 

Bhaavehi Sach 

Naam Neesaano 

Jeeo ||3||

Those who are imbued 

with Your Love are 

pleasing to You. The 

True Name is their 

Banner and Insignia. 

||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਸੇਵਕ 

ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਿੇਹੜੇ 

ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 

ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) 

ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ ॥੩॥
4327 107 scy AMqu n jwxY 

koeI]

Sachae Anth N 

Jaanai Koee ||

No one knows the 

limits of the True Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ।
4328 107 Qwin QnMqir  

scw soeI]

Thhaan 

Thhananthar 

Sachaa Soee ||

In all places and 

interspaces, the True 

One is pervading.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।
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4329 107 nwnk scu 
iDAweIAY sd hI  
AMqrjwmI jwxo 
jIau]4]37]44
]

Naanak Sach 

Dhhiaaeeai Sadh 

Hee 

Antharajaamee 

Jaano Jeeo 

||4||37||44||

O Nanak, meditate 

forever on the True 

One, the Searcher of 

hearts, the Knower of 

all. ||4||37||44||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਿਾਨ ਹੈ ਤੇ 

ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੪॥੩੭॥੪੪॥

4330 107 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4331 107 rYix suhwvVI  
idnsu suhylw]

Rain Suhaavarree 

Dhinas Suhaelaa ||

Beautiful is the night, 

and beautiful is the 

day,

ਰਾਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, 

ਜਦਨ ਭੀ ਸੌਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ,

4332 107 jip AMimRq nwmu  
sMqsMig mylw]

Jap Anmrith Naam 

Santhasang 

Maelaa ||

When one joins the 

Society of the Saints 

and chants the 

Ambrosial Naam.

(ਿੇ) ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਮੇਲ (ਹੋ ਿਾਏ। ਉਥੇ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ -

4333 107 GVI mUrq 
ismrq pl 
vM\ih jIvxu 
sPlu iqQweI 
jIau]1]

vM\-ih: it`pI qy \ donoN 
^Ub n`k c bolo

Gharree Moorath 

Simarath Pal 

Vannjehi Jeevan 

Safal Thithhaaee 

Jeeo ||1||

If you remember the 

Lord in meditation for 

a moment, even for an 

instant, then your life 

will become fruitful 

and prosperous. ||1||

ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੋ 

ਘੜੀਆਂ ਪਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਬੀਤਣ, 

ਉਥੇ ਹੀ ਿੀਵਨ (ਦਾ ਸਮਾਂ) 
ਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 972 Published: March 06/ 2014



4334 107 ismrq nwmu doK 
siB lwQy]

Simarath Naam 

Dhokh Sabh 

Laathhae ||

Remembering the 

Naam, the Name of 

the Lord, all sinful 

mistakes are erased.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲਜਹ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

4335 107 AMqir bwhir  
hir pRBu swQy]

Anthar Baahar Har 

Prabh Saathhae ||

Inwardly and 

outwardly, the Lord 

God is always with us.

ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੇ 

ਬਾਹਰ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਨਾਲ 

(ਵੱਸਦਾ ਪਿਤੀਤ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
4336 107 BY Bau Brmu 

KoieAw guir pUrY  
dyKw sBnI jweI 
jIau]2]

Bhai Bho Bharam 

Khoeiaa Gur 

Poorai Dhaekhaa 

Sabhanee Jaaee 

Jeeo ||2||

Fear, dread and doubt 

have been dispelled by 

the Perfect Guru; now, 

I see God everywhere. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲਾ ਡਰ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ 

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਵਾਂ 
ਜਵਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

4337 107 pRBu smrQu vf 
aUc Apwrw]

smr`Qu Prabh Samarathh 

Vadd Ooch 

Apaaraa ||

God is All-powerful, 

Vast, Lofty and Infinite.

ਪਿਭੂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ।
4338 107 nau iniD nwmu  

Bry BMfwrw]

No Nidhh Naam 

Bharae 

Bhanddaaraa ||

The Naam is 

overflowing with the 

nine treasures.

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਾਨੋ, ਿਗਤ 

ਦੇ) ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ, (ਨਾਮ 

ਧਨ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
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4339 107 Awid AMiq miD 
pRBu soeI dUjw  
lvY n lweI 
jIau]3]

Aadh Anth Madhh 

Prabh Soee 

Dhoojaa Lavai N 

Laaee Jeeo ||3||

In the beginning, in 

the middle, and in the 

end, there is God. 

Nothing else even 

comes close to Him. 

||3||

(ਸੂੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਦੇ) ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ 
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਅੂੰਤ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ (ਹੁਣ 

ਸੂੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਦੇ) ਮੱਧ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝ ਸਕਦਾ ॥੩॥

4340 107 kir ikrpw myry 
dIn dieAwlw]

Kar Kirapaa 

Maerae Dheen 

Dhaeiaalaa ||

Take pity on me, O my 

Lord, Merciful to the 

meek.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ।

4341 107 jwicku jwcY swD 
rvwlw]

Jaachik Jaachai 

Saadhh Ravaalaa 

||

I am a beggar, begging 

for the dust of the feet 

of the Holy.

(ਤੇਰਾ ਇਹ) ਮੂੰਗਤਾ (ਤੇਰੇ 

ਪਾਸੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ।

4342 107 dyih dwnu nwnku 
jnu mwgY sdw 
sdw hir iDAweI 
jIau]4]38]45
]

Dhaehi Dhaan 

Naanak Jan 

Maagai Sadhaa 

Sadhaa Har 

Dhhiaaee Jeeo 

||4||38||45||

Servant Nanak begs 

for this gift: let me 

meditate on the Lord, 

forever and ever. 

||4||38||45||

(ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਤੈਥੋਂ) 
ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ (ਇਹ) ਦਾਨ ਦੇਜਹ 

ਜਕ ਮੈਂ, ਹੇ ਹਰੀ! ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ 
ਹੀ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੪॥੩੮॥੪੫॥

4343 107 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:
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4344 107 AYQY qUMhY AwgY 
Awpy]

Aithhai Thoonhai 

Aagai Aapae ||

You are here, and You 

are hereafter.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਮੇਰਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ ਮੇਰਾ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈਂ।

4345 107 jIA jMqR siB 
qyry Qwpy]

Jeea Janthr Sabh 

Thaerae Thhaapae 

||

All beings and 

creatures were 

created by You.

ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਸਹਾਰੇ ਹਨ।

4346 107 quDu ibnu Avru n 
koeI krqy mY Dr 
Et qumwrI 
jIau]1]

(Dr) Awsrw Thudhh Bin Avar N 

Koee Karathae 

Mai Dhhar Outt 

Thumaaree Jeeo 

||1||

Without You, there is 

no other, O Creator. 

You are my Support 

and my Protection. 

||1||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਹੋਰ (ਸਹਾਈ) ਨਹੀਂ 
(ਜਦੱਸਦਾ), ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਹੀ ਓਟ 

ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੧॥

4347 107 rsnw jip jip 
jIvY suAwmI]

Rasanaa Jap Jap 

Jeevai Suaamee ||

The tongue lives by 

chanting and 

meditating on the 

Lord's Name.

(ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ ਿਪ ਿਪ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
4348 107 pwrbRhm pRB 

AMqrjwmI]

Paarabreham 

Prabh 

Antharajaamee ||

The Supreme Lord 

God is the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ 

ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਪਿਭੂ!

4349 107 ijin syivAw  
iqn hI suKu 
pwieAw so jnmu  
n jUAY hwrI 
jIau]2]

Jin Saeviaa Thin 

Hee Sukh Paaeiaa 

So Janam N Jooai 

Haaree Jeeo ||2||

Those who serve the 

Lord find peace; they 

do not lose their lives 

in the gamble. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉੇਸੇ ਨੇ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਅਿਾਈ ਂਨਹੀਂ ਗਵਾਂਦਾ 
(ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਿੁਆਰੀਆ ਿੂਏ ਜਵਚ 

ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੨॥
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4350 107 nwmu AvKDu  
ijin jn qyrY 
pwieAw]

(AvKDu) dvweI Naam Avakhadhh 

Jin Jan Thaerai 

Paaeiaa ||

Your humble servant, 

who obtains the 

Medicine of the Naam,

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੇ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ (-ਰੂਪ) ਦਵਾਈ ਲੱਭ 

ਲਈ,

4351 108 jnm jnm kw  
rogu gvwieAw]

Janam Janam Kaa 

Rog Gavaaeiaa ||

Is rid of the illnesses of 

countless lifetimes 

and incarnations.

ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਿਨਮਾਂ (ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਰੋਗ (ਉਸ 

ਦਵਾਈ ਨਾਲ) ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ।

4352 108 hir kIrqnu 
gwvhu idnu rwqI  
sPl eyhw hY 
kwrI jIau]3]

Har Keerathan 

Gaavahu Dhin 

Raathee Safal 

Eaehaa Hai Kaaree 

Jeeo ||3||

So sing the Kirtan of 

the Lord's Praises, day 

and night. This is the 

most fruitful 

occupation. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਰਾਤ ਜਦਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹੀ 
ਕਾਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੩॥

4353 108 idRsit Dwir  
Apnw dwsu 
svwirAw]

Dhrisatt Dhhaar 

Apanaa Dhaas 

Savaariaa ||

Bestowing His Glance 

of Grace, He has 

adorned His slave.

(ਪਿਭੂ ਨੇ ਿੇਹੜਾ) ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ 

(ਆਪਣੀ) ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰ ਕੇ ਸੁਚੱਿੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ,

4354 108 Gt Gt AMqir  
pwrbRhmu 
nmskwirAw]

Ghatt Ghatt 

Anthar 

Paarabreham 

Namasakaariaa ||

Deep within each and 

every heart, the 

Supreme Lord is 

humbly worshipped.

ਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਵੇਖ ਕੇ 

ਹਰੇਕ ਅੱਗੇ) ਆਪਣਾ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਇਆ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ 

ਪਿੇਮ ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਵ 

ਕੀਤਾ)।
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4355 108 ieksu ivxu horu 
dUjw nwhI bwbw 
nwnk ieh miq 
swrI 
jIau]4]39]46
]

(swrI) sRySt Eikas Vin Hor 

Dhoojaa Naahee 

Baabaa Naanak 

Eih Math Saaree 

Jeeo 

||4||39||46||

Without the One, 

there is no other at all. 

O Baba Nanak, this is 

the most excellent 

wisdom. 

||4||39||46||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਭਾਈ! 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ-

ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੂਝ ਹੈ 

॥੪॥੩੯॥੪੬॥

4356 108 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4357 108 mnu qnu rqw rwm 
ipAwry]

r`qw Man Than Rathaa 

Raam Piaarae ||

My mind and body are 

imbued with love for 

the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਇਹ ਲੋੜਦਾ 
ਹੈਂ ਜਕ ਤੇਰਾ) ਮਨ (ਤੇਰਾ) 
ਸਰੀਰ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਹੇ,

4358 108 srbsu dIjY  
Apnw vwry]

(srbsu) sB ku`J Sarabas Dheejai 

Apanaa Vaarae ||

I sacrifice everything 

for Him.

(ਤਾਂ) ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸਦਕੇ 

ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਪਿੇਮ ਦੇ ਵੱਟੇ) ਦੇ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4359 108 AwT phr goivMd 

gux gweIAY  
ibsru n koeI 
swsw jIau]1]

Aath Pehar 

Govindh Gun 

Gaaeeai Bisar N 

Koee Saasaa Jeeo 

||1||

Twenty-four hours a 

day, sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe. Do not 

forget Him, for even 

one breath. ||1||

ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਹ (ਲੈਂਜਦਆਂ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਨਾਹ ਭੁਲਾ 
॥੧॥

4360 108 soeI swjn mIqu 
ipAwrw]

Soee Saajan 

Meeth Piaaraa ||

He is a companion, a 

friend, and a beloved 

of mine,

ਉਹੋ ਹੀ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰਾ ਜਮਤਿ ਹੈ,
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4361 108 rwm nwmu  
swDsMig bIcwrw]

Raam Naam 

Saadhhasang 

Beechaaraa ||

Who reflects upon the 

Lord's Name, in the 

Company of the Holy.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ।

4362 108 swDUsMig qrIjY 
swgru ktIAY jm 
kI Pwsw jIau]2]

qrI~jY[ P`wsw[ k`tIAY Saadhhoo Sang 

Thareejai Saagar 

Katteeai Jam Kee 

Faasaa Jeeo ||2||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, cross over the 

world-ocean, and the 

noose of death shall 

be cut away. ||2||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਜਰਹਾਂ) 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਮਾਂ ਵਾਲੀ 
ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

4363 108 cwir pdwrQ  
hir kI syvw]

Chaar 

Padhaarathh Har 

Kee Saevaa ||

The four cardinal 

blessings are obtained 

by serving the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਹੀ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਿਜਸਧ) ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।

4364 108 pwrjwqu jip 
AlK AByvw]

(pwr-jwqu) mnokwmnw 
pUrIAW krn vwly 
vwihgurU jI[ A-lK: 
polw bolo

Paarajaath Jap 

Alakh Abhaevaa ||

The Elysian Tree, the 

source of all blessings, 

is meditation on the 

Unseen and 

Unknowable Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅਲੱਖ ਅਭੇਵ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ, ਇਹੀ ਪਾਰਿਾਤ 

(-ਰੱੁਖ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹੈ।

4365 108 kwmu kRoDu 
iklibK guir 
kwty pUrn hoeI 
Awsw jIau]3]

(iklibK) pwp Kaam Krodhh 

Kilabikh Gur 

Kaattae Pooran 

Hoee Aasaa Jeeo 

||3||

The Guru has cut out 

the sinful mistakes of 

sexual desire and 

anger, and my hopes 

have been fulfilled. 

||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ (ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਕਾਮ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਕਿੋਧ 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਦੀ (ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ) 
ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ॥੩॥
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4366 108 pUrn Bwg Bey 
ijsu pRwxI]

Pooran Bhaag 

Bheae Jis Praanee 

||

That mortal who is 

blessed by perfect 

destiny meets the 

Lord,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੂਰੇ 

ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਣ,

4367 108 swDsMig imly 
swrMgpwxI]

(swrMgpwxI) vwihgurU jI Saadhhasang 

Milae 

Saarangapaanee ||

The Sustainer of the 

Universe, in the 

Company of the Holy.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

4368 108 nwnk nwmu 
visAw ijsu 
AMqir prvwxu 
igrsq audwsw 
jIau]4]40]47
]

pr-vwxu[ ig-rsq[ Naanak Naam 

Vasiaa Jis Anthar 

Paravaan Girasath 

Oudhaasaa Jeeo 

||4||40||47||

O Nanak, if the Naam, 

the Name of the Lord, 

dwells within the 

mind, one is approved 

and accepted, 

whether he is a house-

holder or a renunciate. 

||4||40||47||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ-

ਬਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪੦॥੪੭॥

4369 108 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4370 108 ismrq nwmu irdY 
suKu pwieAw]

Simarath Naam 

Ridhai Sukh 

Paaeiaa ||

Meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, my heart is 

filled with peace.

ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਜਣਆ ਹੈ,

4371 108 kir ikrpw  
BgqˆØI 
pRgtwieAw]

Kar Kirapaa 

Bhagathanaee 

Pragattaaeiaa ||

By His Grace, His 

devotees become 

famous and acclaimed.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਪਰਗਟ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।
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4372 108 sMqsMig imil  
hir hir jipAw  
ibnsy Awls 
rogw jIau]1]

(ibnsy)nws ho gey Santhasang Mil 

Har Har Japiaa 

Binasae Aalas 

Rogaa Jeeo ||1||

Joining the Society of 

the Saints, I chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har; the disease of 

laziness has 

disappeared. ||1||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ, ਉੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲਸ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ 

॥੧॥

4373 108 jw kY igRih nv 
iniD hir BweI]

gi Rih Jaa Kai Grihi Nav 

Nidhh Har Bhaaee 

||

O Siblings of Destiny, 

the nine treasures are 

found in the Home of 

the Lord;

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਹਰੀ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮੌਿੂਦ ਹਨ,

4374 108 iqsu imilAw  
ijsu purb 
kmweI]

This Miliaa Jis 

Purab Kamaaee ||

He comes to meet 

those who deserve it 

by their past actions.

ਉਹ ਹਰੀ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਜਿਸ ਦੀ ਪਜਹਲੇ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ 

ਕੀਤੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
4375 108 igAwn iDAwn 

pUrn prmysur  
pRBu sBnw glw 
jogw jIau]2]

g`lW (jo~gw) smr`Q Giaan Dhhiaan 

Pooran 

Paramaesur Prabh 

Sabhanaa Galaa 

Jogaa Jeeo ||2||

The Perfect 

Transcendent Lord is 

spiritual wisdom and 

meditation. God is All-

powerful to do all 

things. ||2||

ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੂੰਮ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥
4376 108 iKn mih Qwip 

auQwpnhwrw]

Khin Mehi Thhaap 

Outhhaapanehaara

a ||

In an instant, He 

establishes and 

disestablishes.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ) ਰਚ ਕੇ ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਭੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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4377 108 Awip iekMqI  
Awip pswrw]

pUrn gurU jI KMfW 
bRhmMfW c ivAwpk ieko 
iek pRkwS srUp 
(iekMqI) ie`k inrgun 
srUp hn Aqy gurU jI 
Awp hI (pswrw) srgun 
srUp hux ho rhy hn

Aap Eikanthee Aap 

Pasaaraa ||

He Himself is the One, 

and He Himself is the 

Many.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਜਨਰਗੁਣ-ਸਰੂਪ 

ਹੋ ਕੇ) ਇਕੱਲਾ (ਹੋ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ 
ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ) ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

4378 108 lypu nhI  
jgjIvn dwqy  
drsn ifTy  
lhin ivjogw 
jIau]3]

(ivjogw) ivCoVw[ 
j`gjIvn, lh-in

Laep Nehee 

Jagajeevan 

Dhaathae 

Dharasan Ddithae 

Lehan Vijogaa 

Jeeo ||3||

Filth does not stick to 

the Giver, the Life of 

the World. Gazing 

upon the Blessed 

Vision of His Darshan, 

the pain of separation 

departs. ||3||

ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ , ਿਗਤ-ਦੇ-

ਿੀਵਨ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 
ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਸਾਰੇ ਜਵਛੋੜੇ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਪਾਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਰੇ ਪਿਭਾਵ ਮਨ ਤੋਂ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੩॥
4379 108 AMcil lwie sB 

issit qrweI]
(AMcil) lV Anchal Laae Sabh 

Sisatt Tharaaee ||

Holding on to the hem 

of His Robe, the entire 

Universe is saved.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ) ਪੱਲੇ ਲਾ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ) ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ,

4380 108 Awpxw nwau  
Awip jpweI]

Aapanaa Naao 

Aap Japaaee ||

He Himself causes His 

Name to be chanted.

ਪਿਭੂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਿਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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4381 108 gur boihQu  
pwieAw ikrpw 
qy nwnk Duir 
sMjogw 
jIau]4]41]48
]

Gur Bohithh 

Paaeiaa Kirapaa 

Thae Naanak 

Dhhur Sanjogaa 

Jeeo 

||4||41||48||

The Boat of the Guru 

is found by His Grace; 

O Nanak, such blessed 

destiny is pre-

ordained. 

||4||41||48||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਧੁਰ-ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਮਲਾਪ ਦੇ 

ਸਬਬ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ-

ਿਹਾਜ਼ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪੧॥੪੮॥

4382 108 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4383 108 soeI krxw ij 
Awip krwey]

Soee Karanaa J 

Aap Karaaeae ||

People do whatever 

the Lord inspires them 

to do.

(ਿੀਵ) ਉਹੀ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।
4384 108 ijQY rKY sw BlI 

jwey]
(jwey) jg@w, sQwn Jithhai Rakhai Saa 

Bhalee Jaaeae ||

Wherever He keeps us 

is a good place.

(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਜਿਸ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਥਾਂ (ਿੀਵ 

ਵਾਸਤੇ) ਚੂੰਗੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

4385 108 soeI isAwxw so 
piqvMqw hukmu 
lgY ijsu mITw 
jIau]1]

(piq-vMqw) ie`zq vwlw Soee Siaanaa So 

Pathivanthaa 

Hukam Lagai Jis 

Meethaa Jeeo 

||1||

That person is clever 

and honorable, unto 

whom the Hukam of 

the Lord's Command 

seems sweet. ||1||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਿਸਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਜਪਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥

4386 108 sB proeI iekqu 
DwgY]

Sabh Paroee 

Eikath Dhhaagai ||

Everything is strung 

upon the One String of 

the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ (ਹੁਕਮ-ਰੂਪ) ਧਾਗੇ 

ਜਵਚ ਪਿੋ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 982 Published: March 06/ 2014



4387 108 ijsu lwie ley so 
crxI lwgY]

Jis Laae Leae So 

Charanee Laagai ||

Those whom the Lord 

attaches, are attached 

to His Feet.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ (ਆਪਣੀ 
ਚਰਨੀਂ) ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

4388 108 aUND kvlu ijsu 
hoie pRgwsw iqin 
srb inrMjnu 
fITw jIau]2]

(aUND) aultw Oonadhh Kaval Jis 

Hoe Pragaasaa 

Thin Sarab 

Niranjan Ddeethaa 

Jeeo ||2||

Those, whose inverted 

lotus of the crown 

chakra is illuminated, 

see the Immaculate 

Lord everywhere. 

||2||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਹੀ) ਜਨਰਲੇਪ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਜਖਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਉਲਜਟਆ ਹੋਇਆ 

ਜਹਰਦਾ-ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ (ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਆਪ) 

ਜਖੜਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥

4389 108 qyrI mihmw qUMhY 
jwxih]

Thaeree Mehimaa 

Thoonhai Jaanehi 

||

Only You Yourself 

know Your Glory.

ਹੇ ਪਿਭੁ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਕਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ।

4390 108 Apxw Awpu qUM 
Awip pCwxih]

Apanaa Aap 

Thoon Aap 

Pashhaanehi ||

You Yourself recognize 

Your Own Self.

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈਂ।

4391 108 hau bilhwrI 
sMqn qyry ijin 
kwmu kRoDu loBu 
pITw jIau]3]

(pITw) pIisAw Bwv 
nws kIqw

Ho Balihaaree 

Santhan Thaerae 

Jin Kaam Krodhh 

Lobh Peethaa Jeeo 

||3||

I am a sacrifice to Your 

Saints, who have 

crushed their sexual 

desire, anger and 

greed. ||3||

ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸੂੰਤ ਨੇ (ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਕਾਮ ਨੂੂੰ  ਕਿੋਧ ਨੂੂੰ  ਲੋਭ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

4392 108 qUM inrvYru sMq 
qyry inrml]

Thoon Niravair 

Santh Thaerae 

Niramal ||

You have no hatred or 

vengeance; Your 

Saints are immaculate 

and pure.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਜਕਸੇ 

ਵਾਸਤੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ 

ਭੀ (ਵੈਰ ਆਜਦਕ ਦੀ) ਮੈਲ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹਨ।
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4393 108 ijn dyKy sB 
auqrih klml]

au~qr-ih[ (kl-ml) 
pwp[

Jin Dhaekhae Sabh 

Outharehi Kalamal 

||

Seeing them, all sins 

depart.

ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ (ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ 

ਭੀ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
4394 108 nwnk nwmu 

iDAwie iDAwie 
jIvY ibnisAw 
BRmu Bau DITw 
jIau]4]42]49
]

(DITw) FIT, jMimAw 
hoieAw

Naanak Naam 

Dhhiaae Dhhiaae 

Jeevai Binasiaa 

Bhram Bho 

Dhheethaa Jeeo 

||4||42||49||

Nanak lives by 

meditating, meditating 

on the Naam. His 

stubborn doubt and 

fear have departed. 

||4||42||49||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਅਮੋਲ ਭਟਕਣਾ ਤੇ 

ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੪੨॥੪੯॥

4395 109 mWJ mhlw 5] Maanjh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

4396 109 JUTw mMgxu jy 
koeI mwgY]

Jhoothaa Mangan 

Jae Koee Maagai 

||

One who asks for a 

false gift,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ 
ਰਹੇ (ਤੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਦਾਤ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਮੂੰ ਗੇ),

4397 109 iqs kau mrqy  
GVI n lwgY]

This Ko Marathae 

Gharree N Laagai 

||

Shall not take even an 

instant to die.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।

4398 109 pwrbRhmu jo sd 
hI syvY so gur 
imil inhclu 
khxw]1]

(inhclu) Ac`l bRhm 
srUp[ khxw

Paarabreham Jo 

Sadh Hee Saevai 

So Gur Mil 

Nihachal Kehanaa 

||1||

But one who 

continually serves the 

Supreme Lord God 

and meets the Guru, is 

said to be immortal. 

||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਗਆ ਜਕਹਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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4399 109 pRym Bgiq ijs 
kY min lwgI]

Praem Bhagath Jis 

Kai Man Laagee ||

One whose mind is 

dedicated to loving 

devotional worship

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਪਆਰ-ਭਰੀ 
ਭਗਤੀ (ਦੀ ਜਲਵ) ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

4400 109 gux gwvY An 
idnu iniq jwgI]

Gun Gaavai 

Anadhin Nith 

Jaagee ||

Sings His Glorious 

Praises night and day, 

and remains forever 

awake and aware.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਦਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

4401 109 bwh pkiV iqsu 
suAwmI mylY ijs 
kY msqik 
lhxw]2]

bWh[ (lh-xw) pRwpq 
krnw

Baah Pakarr This 

Suaamee Maelai 

Jis Kai Masathak 

Lehanaa ||2||

Taking him by the 

hand, the Lord and 

Master merges into 

Himself that person, 

upon whose forehead 

such destiny is 

written. ||2||

(ਉਸ ਦੀ) ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ 

ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਜਿਸ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ਮੌਿੂਦ ਹੋਵੇ 
(ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪੂਰਬਲੇ 

ਸਮੇ ਜਵਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਮੌਿੂਦ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) ॥੨॥

4402 109 crnkml BgqW 
min vuTy]

(vu`Ty) vsdy Charan Kamal 

Bhagathaan Man 

Vuthae ||

His Lotus Feet dwell in 

the minds of His 

devotees.

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

(ਸਦਾ) ਵੱਸਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 985 Published: March 06/ 2014



4403 109 ivxu prmysr  
sgly muTy]

(m`uTy) lu`ty Vin Paramaesar 

Sagalae Muthae ||

Without the 

Transcendent Lord, all 

are plundered.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ) 

ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਮਾਜਦਕ ਦੂਤਾਂ 
ਦੀ ਹੱਥੀਂ) ਲੁੱ ਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

4404 109 sMq jnW kI DUiV 
inq bWCih nwmu 
scy kw ghxw]3]

(bWCih) cwhuMdy, locdy[ 
ghxw

Santh Janaan Kee 

Dhhoorr Nith 

Baanshhehi Naam 

Sachae Kaa 

Gehanaa ||3||

I long for the dust of 

the feet of His humble 

servants. The Name of 

the True Lord is my 

decoration. ||3||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਅਿੇਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਦਾ ਲੋੜਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਵਾਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

4405 109 aUTq bYTq hir 
hir gweIAY]

Oothath Baithath 

Har Har Gaaeeai ||

Standing up and 

sitting down, I sing the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਠਜਦਆਂ 

ਬਜਹੂੰ ਜਦਆਂ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

4406 109 ijsu ismrq vru 
inhclu pweIAY]

Jis Simarath Var 

Nihachal Paaeeai 

||

Meditating in 

remembrance on Him, 

I obtain my Eternal 

Husband Lord.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਉਹ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ ਅਟੱਲ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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4407 109 nwnk kau pRB 
hoie dieAwlw  
qyrw kIqw 
shxw]4]43]5
0]

shxw Naanak Ko Prabh 

Hoe Dhaeiaalaa 

Thaeraa Keethaa 

Sehanaa 

||4||43||50||

God has become 

merciful to Nanak. I 

cheerfully accept Your 

Will. ||4||43||50||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ (ਉਹ ਉਠਜਦਆਂ 

ਬੈਠਜਦਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਪਆਰੀ 
ਲਗਦੀ ਹੈ ॥੪॥੪੩॥੫੦॥

4408 109 rwgu mwJ 
AstpdIAw 
mhlw 1 Gru 1

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Raag Maajh 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 1 Ghar 1

Raag Maajh, 

Ashtapadees: First 

Mehl, First House:

4409 109 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

4410 109 sbid rMgwey  
hukim sbwey]

(sbwey) swry Sabadh Rangaaeae 

Hukam Sabaaeae 

||

By His Command, all 

are attuned to the 

Word of the Shabad,

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿੇਹੜੇ 

ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ,

4411 109 scI drgh  
mhil bulwey]

Sachee Dharageh 

Mehal Bulaaeae ||

And all are called to 

the Mansion of His 

Presence, the True 

Court of the Lord.

ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਮਹਲ 

ਜਵਚ ਸੱਦ ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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4412 109 scy dIn 
dieAwl myry 
swihbw scy mnu 
pqIAwvixAw]1]

pqI-AwvixAw: ibhwrI 
d`bvIN bolo

Sachae Dheen 

Dhaeiaal Maerae 

Saahibaa Sachae 

Man 

Patheeaavaniaa 

||1||

O my True Lord and 

Master, Merciful to 

the meek, my mind is 

pleased and appeased 

by the Truth. ||1||

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮੇਰੇ ਮਾਜਲਕ! ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਗਝਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

4413 109 hau vwrI jIau 
vwrI sbid 
suhwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Sabadh 

Suhaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who are 

adorned with the 

Word of the Shabad.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ,

4414 109 AMimRq nwmu sdw 
suKdwqw gurmqI 
mMin 
vswvixAw]1]rh
wau]

Anmrith Naam 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Guramathee 

Mann Vasaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

The Ambrosial Naam, 

the Name of the Lord, 

is forever the Giver of 

Peace. Through the 

Guru's Teachings, it 

dwells in the mind. 

||1||Pause||

ਅਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

4415 109 nw ko myrw hau 
iksu kyrw]

Naa Ko Maeraa Ho 

Kis Kaeraa ||

No one is mine, and I 

am no one else's.

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਭੀ ਮੇਰਾ 
ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੀ 
ਜਕਸੇ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਥੀ 
ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

4416 109 swcw Twkuru 
iqRBvix myrw]

Saachaa Thaakur 

Thribhavan 

Maeraa ||

The True Lord and 

Master of the three 

worlds is mine.

ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਣ 

ਵਾਲਾ ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ (ਪਿਭੂ) ਹੈ, 

ਿ ੋਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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4417 109 haumY kir kir 
jwie GxyrI kir 
Avgx 
pCoqwvixAw]2]

(GxyrI) bhuq isRstI Houmai Kar Kar 

Jaae Ghanaeree 

Kar Avagan 

Pashhothaavaniaa 

||2||

Acting in egotism, so 

very many have died. 

After making mistakes, 

they later repent and 

regret. ||2||

'ਮੈ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ'-ਇਹ 

ਮਾਣ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਲੋਕਾਈ (ਿਗਤ ਤੋਂ) ਤੁਰੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ। (ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਲੋਕਾਈ) 

ਪਾਪ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਪਛੁਤਾਂਦੀ 
ਭੀ ਹੈ ॥੨॥

4418 109 hukmu pCwxY su  
hir gux vKwxY]

(vKwxY) ismry Hukam 

Pashhaanai S Har 

Gun Vakhaanai ||

Those who recognize 

the Hukam of the 

Lord's Command 

chant the Glorious 

Praises of the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ, (ਉਹ 

ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
4419 109 gur kY sbid  

nwim nIswxY]
(nIswxY) pRgt huMdy Gur Kai Sabadh 

Naam Neesaanai 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they are glorified with 

the Naam.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ, 

ਨਾਮ ਦੀ) ਰਾਹਦਾਰੀ ਸਮੇਤ 

(ਇਥੋਂ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

4420 109 sBnw kw dir 
lyKw scY CUtis  
nwim 
suhwvixAw]3]

(suhwvixAw) suMdr soBw 
vwly[ CUt-isnw-im

Sabhanaa Kaa 

Dhar Laekhaa 

Sachai Shhoottas 

Naam 

Suhaavaniaa ||3||

Everyone's account is 

kept in the True Court, 

and through the 

Beauty of the Naam, 

they are saved. ||3||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸੁਰਖ਼ਰੂ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

4421 109 mnmuKu BUlw  
Tauru n pwey]

(Tauru) itkwxw Manamukh 

Bhoolaa Thour N 

Paaeae ||

The self-willed 

manmukhs are 

deluded; they find no 

place of rest.

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੋਇਆ 

ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ (ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਕੋਈ 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।
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4422 109 jm dir bDw  
cotw Kwey]

Jam Dhar Badhhaa 

Chottaa Khaaeae 

||

Bound and gagged at 

Death's Door, they are 

brutally beaten.

(ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
4423 109 ibnu nwvY ko sMig 

n swQI mukqy  
nwmu 
iDAwvixAw]4]

Bin Naavai Ko 

Sang N Saathhee 

Mukathae Naam 

Dhhiaavaniaa 

||4||

Without the Name, 

there are no 

companions or 

friends. Liberation 

comes only by 

meditating on the 

Naam. ||4||

(ਆਤਮਕ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ 

ਚੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂੰਗੀ 
ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿਮ 

ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ 
ਬਚਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ॥੪॥
4424 109 swkq kUVy scu n 

BwvY]
(swkq) mnmuK Saakath Koorrae 

Sach N Bhaavai ||

The false shaaktas, the 

faithless cynics, do not 

like the Truth.

ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਸਾਕਤ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
4425 109 duibDw bwDw AwvY 

jwvY]

Dhubidhhaa 

Baadhhaa Aavai 

Jaavai ||

Bound by duality, they 

come and go in 

reincarnation.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਪਸੂੰਦ ਹੈ) ਉਸ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
4426 109 iliKAw lyKu n 

mytY koeI gurmuiK  
mukiq 
krwvixAw]5]

Likhiaa Laekh N 

Maettai Koee 

Guramukh 

Mukath 

Karaavaniaa ||5||

No one can erase pre-

recorded destiny; the 

Gurmukhs are 

liberated. ||5||

(ਦੁਜਬਧਾ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਦੁਜਬਧਾ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਮਟਾ ਸਕਦਾ। (ਇਸ 

ਲੇਖ ਤੋਂ) ਉਹੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
4427 109 pyeIAVY ipru 

jwqo nwhI]
(j`wqo) jwixAw Paeeearrai Pir 

Jaatho Naahee ||

In this world of her 

parents' house, the 

young bride did not 

know her Husband.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪੇਕੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
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4428 109 JUiT ivCuMnI rovY 
DwhI]

(ivCuMnI) iv`CVI[ 
(DwhI) DwhW mwr ky

Jhooth 

Vishhunnee Rovai 

Dhhaahee ||

Through falsehood, 

she has been 

separated from Him, 

and she cries out in 

misery.

ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹ 

(ਆਜਖ਼ਰ) ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ 

ਰੋਂਦੀ ਹੈ।

4429 109 Avgix muTI  
mhlu n pwey  
Avgx guix 
bKswvixAw ]6]

(muTI) T`gI Avagan Muthee 

Mehal N Paaeae 

Avagan Gun 

Bakhasaavaniaa 

||6||

Defrauded by 

demerits, she does not 

find the Mansion of 

the Lord's Presence. 

But through virtuous 

actions, her demerits 

are forgiven. ||6||

ਜਿਸ (ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਨੂੂੰ  
ਪਾਪ (-ਸੁਭਾਵ) ਨੇ ਲੁੱ ਟ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਹਲ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ (ਆਪ 

ਹੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੬॥

4430 109 pyeIAVY ijin 
jwqw ipAwrw]

(jwqw) jwixAw Paeeearrai Jin 

Jaathaa Piaaraa ||

She, who knows her 

Beloved in her 

parents' house,

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪੇਕੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ,

4431 109 gurmuiK bUJY qqu 
bIcwrw]

(qqu) swr Guramukh Boojhai 

Thath Beechaaraa 

||

As Gurmukh, comes to 

understand the 

essence of reality; she 

contemplates her Lord.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਿਗਤ ਦੇ) ਮੂਲ-ਪਿਭੂ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) 
ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਜਵਚਾਰਦੀ ਹੈ।

4432 109 Awvxu jwxw 
Twik rhwey scY 
nwim 
smwvixAw]7]

(Twik rhwey) rok r`Ky Aavan Jaanaa 

Thaak Rehaaeae 

Sachai Naam 

Samaavaniaa ||7||

Her comings and 

goings cease, and she 

is absorbed in the True 

Name. ||7||

ਿੇਹੜੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਰੋਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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4433 109 gurmuiK bUJY  
AkQu khwvY]

A-kQu: polw bolo Guramukh Boojhai 

Akathh Kehaavai 

||

The Gurmukhs 

understand and 

describe the 

Indescribable.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਮਨੱੁਖ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ) ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ, (ਹੋਰਨਾਂ) 
ਨੂੂੰ  ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਸਤੇ 

ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ।
4434 109 scy Twkur swco 

BwvY]

Sachae Thaakur 

Saacho Bhaavai ||

True is our Lord and 

Master; He loves the 

Truth.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਠਾਕੁਰ ਨੂੂੰ  (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਕਰਮ 

ਹੀ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

4435 109 nwnk scu khY 
bynMqI scu imlY 
gux 
gwvixAw]8]1]

Naanak Sach Kehai 

Baenanthee Sach 

Milai Gun 

Gaavaniaa 

||8||1||

Nanak offers this true 

prayer: singing His 

Glorious Praises, I 

merge with the True 

One. ||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ (ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)। ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧॥
4436 109 mwJ mhlw 3 

Gru 1]

Maajh Mehalaa 3 

Ghar 1 ||

Maajh, Third Mehl, 

First House:

4437 109 krmu hovY siqgurU 
imlwey]

Karam Hovai 

Sathiguroo 

Milaaeae ||

By His Mercy, we meet 

the True Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 992 Published: March 06/ 2014



4438 110 syvw suriq sbid 
icqu lwey]

Saevaa Surath 

Sabadh Chith 

Laaeae ||

Center your 

awareness on seva-

selfless service-and 

focus your 

consciousness on the 

Word of the Shabad.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

4439 110 haumY mwir sdw 
suKu pwieAw  
mwieAw mohu 
cukwvixAw]1]

Houmai Maar 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Maaeiaa 

Mohu 

Chukaavaniaa 

||1||

Subduing your ego, 

you shall find a lasting 

peace, and your 

emotional attachment 

to Maya will be 

dispelled. ||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਹ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

4440 110 hau vwrI jIau 
vwrI siqgur kY 
bilhwrixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Sathigur 

Kai Balihaaraniaa 

||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, I am 

totally devoted to the 

True Guru.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ।

4441 110 gurmqI prgwsu 
hoAw jI An idnu 
hir gux 
gwvixAw]1]rhw
au]

pr-gwsu Guramathee 

Paragaas Hoaa Jee 

Anadhin Har Gun 

Gaavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

Through the Guru's 

Teachings, the Divine 

Light has dawned; I 

sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

night and day. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਜਲਆਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ 

ਵਾਸਤੇ) ਆਤਮਕ ਚਾਨਣ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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4442 110 qnu mnu Kojy qw 
nwau pwey]

Than Man Khojae 

Thaa Naao Paaeae 

||

Search your body and 

mind, and find the 

Name.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਖੋਿਦਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਖੋਿਦਾ ਰਹੇ (ਭਾਵ, ਿੇ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹ ਜਧਆਨ ਰੱਖੇ ਜਕ ਜਕਤੇ 

ਮਨ ਤੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਰਹੇ), 

ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

4443 110 Dwvqu rwKY Twik 
rhwey]

mwieAw iviSAW v`l 
(Dwvqu) dOVdw mn

Dhhaavath 

Raakhai Thaak 

Rehaaeae ||

Restrain your 

wandering mind, and 

keep it in check.

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 

ਪਾਸੇ) ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

4444 110 gur kI bwxI An 
idnu gwvY shjy 
Bgiq 
krwvixAw]2]

Gur Kee Baanee 

Anadhin Gaavai 

Sehajae Bhagath 

Karaavaniaa ||2||

Night and day, sing the 

Songs of the Guru's 

Bani; worship the Lord 

with intuitive 

devotion. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

4445 110 iesu kwieAw 
AMdir vsqu 
AsMKw]

Eis Kaaeiaa 

Andhar Vasath 

Asankhaa ||

Within this body are 

countless objects.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

4446 110 gurmuiK swcu 
imlY qw vyKw]

Guramukh Saach 

Milai Thaa 

Vaekhaa ||

The Gurmukh attains 

Truth, and comes to 

see them.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਿਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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4447 110 nau drvwjy dsvY 
mukqw Anhd 
sbdu 
vjwvixAw]3]

No Dharavaajae 

Dhasavai 

Mukathaa 

Anehadh Sabadh 

Vajaavaniaa ||3||

Beyond the nine gates, 

the Tenth Gate is 

found, and liberation 

is obtained. The 

Unstruck Melody of 

the Shabad vibrates. 

||3||

ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੌ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਵਾਸਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਦਸਵੇਂ 
ਦੁਆਰ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਜਵਚਾਰ 

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ) ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਇਕ-ਰਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
4448 110 scw swihbu scI 

nweI]
(nweI) soBw Sachaa Saahib 

Sachee Naaee ||

True is the Master, 

and True is His Name.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
4449 110 gur prswdI mMin 

vsweI]

Gur Parasaadhee 

Mann Vasaaee ||

By Guru's Grace, He 

comes to dwell within 

the mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ)ੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ।
4450 110 An idnu sdw 

rhY rMig rwqw  
dir scY soJI 
pwvixAw]4]

Anadhin Sadhaa 

Rehai Rang 

Raathaa Dhar 

Sachai Sojhee 

Paavaniaa ||4||

Night and day, remain 

attuned to the Lord's 

Love forever, and you 

shall obtain 

understanding in the 

True Court. ||4||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ 

ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਮਝ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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4451 110 pwp puMn kI swr  
n jwxI]

Paap Punn Kee 

Saar N Jaanee ||

Those who do not 

understand the nature 

of sin and virtue

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
(ਭਾਵ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੂੰਮ ਹੋਵੇ 
ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਕੂੰਮ ਹੋਵੇ ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਕਰਨੋਂ  ਸੂੰ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ),

4452 110 dUjY lwgI Brim 
BulwxI]

Dhoojai Laagee 

Bharam 

Bhulaanee ||

Are attached to 

duality; they wander 

around deluded.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਿ ੋਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

4453 110 AigAwnI AMDw  
mgu n jwxY iPir 
iPir Awvx 
jwvixAw]5]

gurmiq dw (mgu) rsqw Agiaanee Andhhaa 

Mag N Jaanai Fir 

Fir Aavan 

Jaavaniaa ||5||

The ignorant and blind 

people do not know 

the way; they come 

and go in 

reincarnation over and 

over again. ||5||

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ (ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਸਹੀ) ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

4454 110 gur syvw qy sdw 
suKu pwieAw]

Gur Saevaa Thae 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa ||

Serving the Guru, I 

have found eternal 

peace;

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

4455 110 haumY myrw Twik 
rhwieAw]

Houmai Maeraa 

Thaak Rehaaeiaa 

||

My ego has been 

silenced and subdued.

ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਕੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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4456 110 gur swKI  
imitAw 
AMiDAwrw bjr 
kpwt 
KulwvixAw]6]

b`jr[ Kul@wvixAw[ Gur Saakhee 

Mittiaa 

Andhhiaaraa Bajar 

Kapaatt 

Khulaavaniaa 

||6||

Through the Guru's 

Teachings, the 

darkness has been 

dispelled, and the 

heavy doors have 

been opened. ||6||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਉਹ) ਕਰੜੇ ਜਕਵਾੜ ਖੱੁਲਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਿਕੜੀ ਪਈ ਸੀ) ॥੬॥

4457 110 haumY mwir mMin 
vswieAw]

Houmai Maar 

Mann Vasaaeiaa ||

Subduing my ego, I 

have enshrined the 

Lord within my mind.

ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਈ 

ਰੱਜਖਆ,

4458 110 gur crxI sdw 
icqu lwieAw]

Gur Charanee 

Sadhaa Chith 

Laaeiaa ||

I focus my 

consciousness on the 

Guru's Feet forever.

ਅਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਜਖਆ।

4459 110 gur ikrpw qy  
mnu qnu inrmlu  
inrml nwmu 
iDAwvixAw]7]

Gur Kirapaa Thae 

Man Than Niramal 

Niramal Naam 

Dhhiaavaniaa 

||7||

By Guru's Grace, my 

mind and body are 

immaculate and pure; 

I meditate on the 

Immaculate Naam, the 

Name of the Lord. 

||7||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਸ ਦਾ 
ਸਰੀਰ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ) ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਹ 

ਪਜਵਤਿ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

4460 110 jIvxu mrxw sBu 
quDY qweI]

qweIN Jeevan Maranaa 

Sabh Thudhhai 

Thaaee ||

From birth to death, 

everything is for You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਿੀਊਣਾ 
(ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਮੌਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹੈ।
4461 110 ijsu bKsy iqsu 

dy vifAweI]

Jis Bakhasae This 

Dhae Vaddiaaee ||

You bestow greatness 

upon those whom You 

have forgiven.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ) 

ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
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4462 110 nwnk nwmu 
iDAwie sdw qUM  
jMmxu mrxu 
svwrixAw]8]1
]2]

Naanak Naam 

Dhhiaae Sadhaa 

Thoon Janman 

Maran 

Savaaraniaa 

||8||1||2||

O Nanak, meditating 

forever on the Naam, 

you shall be blessed in 

both birth and death. 

||8||1||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ। (ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਿਨਮ ਤੋਂ 
ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤਕ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧॥੨॥

4463 110 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4464 110 myrw pRBu inrmlu  
Agm Apwrw]

Maeraa Prabh 

Niramal Agam 

Apaaraa ||

My God is 

Immaculate, 

Inaccessible and 

Infinite.

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਪਜਵਤਿ-
ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ।

4465 110 ibnu qkVI qolY 
sMswrw]

q`kVI Bin Thakarree 

Tholai Sansaaraa 

||

Without a scale, He 

weighs the universe.

ਉਹ ਤੱਕੜੀ (ਵਰਤਣ ਤੋਂ) 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਖਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਵਆਪਕ ਰਜਹ ਕੇ)।

4466 110 gurmuiK hovY soeI 
bUJY gux kih 
guxI 
smwvixAw]1]

Guramukh Hovai 

Soee Boojhai Gun 

Kehi Gunee 

Samaavaniaa ||1||

One who becomes 

Gurmukh, 

understands. Chanting 

His Glorious Praises, 

he is absorbed into 

the Lord of Virtue. 

||1||

(ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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4467 110 hau vwrI jIau 
vwrI hir kw 
nwmu mMin 
vswvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Har Kaa 

Naam Mann 

Vasaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those whose minds 

are filled with the 

Name of the Lord.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ 

ਹਨ।

4468 110 jo sic lwgy sy 
An idnu jwgy  
dir scY soBw 
pwvixAw]1]rhw
au]

Jo Sach Laagae Sae 

Anadhin Jaagae 

Dhar Sachai 

Sobhaa Paavaniaa 

||1|| Rehaao ||

Those who are 

committed to Truth 

remain awake and 

aware night and day. 

They are honored in 

the True Court. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਜਲਵ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

4469 110 Awip suxY qY 
Awpy vyKY]

Aap Sunai Thai 

Aapae Vaekhai ||

He Himself hears, and 

He Himself sees.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
4470 110 ijs no ndir kry  

soeI jnu lyKY]

Jis No Nadhar 

Karae Soee Jan 

Laekhai ||

Those, upon whom He 

casts His Glance of 

Grace, become 

acceptable.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਕਬੂਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

4471 110 Awpy lwie ley so 
lwgY gurmuiK scu 
kmwvixAw]2]

Aapae Laae Leae 

So Laagai 

Guramukh Sach 

Kamaavaniaa 

||2||

They are attached, 

whom the Lord 

Himself attaches; as 

Gurmukh, they live the 

Truth. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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4472 110 ijsu Awip Bulwey  
su ikQY hQu pwey]

h`Qu Jis Aap Bhulaaeae 

S Kithhai Hathh 

Paaeae ||

Those whom the Lord 

Himself misleads-

whose hand can they 

take?

(ਪਰ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, 
ਉਹ (ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ) 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ 

ਸਕਦਾ।
4473 110 pUrib iliKAw su 

mytxw n jwey]

Poorab Likhiaa S 

Maettanaa N 

Jaaeae ||

That which is pre-

ordained, cannot be 

erased.

ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ 

ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
(ਤੇ ਉਹ ਲੇਖ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।

4474 110 ijn siqguru 
imilAw sy 
vfBwgI pUrY 
krim 
imlwvixAw]3]

Jin Sathigur Miliaa 

Sae 

Vaddabhaagee 

Poorai Karam 

Milaavaniaa ||3||

Those who meet the 

True Guru are very 

fortunate and blessed; 

through perfect 

karma, He is met. 

||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਿਾਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

4475 110 pyeIAVY Dn An 
idnu suqI]

Paeeearrai Dhhan 

Anadhin Suthee ||

The young bride is fast 

asleep in her parents' 

home, night and day.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ,

4476 110 kMiq ivswrI  
Avgix muqI]

(mu`qI) Cu`tV, C`fI geI Kanth Visaaree 

Avagan Muthee ||

She has forgotten her 

Husband Lord; 

because of her faults 

and demerits, she is 

abandoned.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਨੇ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱ ਲ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਛੱੁਟੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
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4477 110 An idnu sdw 
iPrY ibllwdI  
ibnu ipr nId n 
pwvixAw]4]

(ibllwdI) duKI 
ibrlwp krdI

Anadhin Sadhaa 

Firai Bilalaadhee 

Bin Pir Needh N 

Paavaniaa ||4||

She wanders around 

continually, crying out, 

night and day. 

Without her Husband 

Lord, she cannot get 

any sleep. ||4||

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਦੁਖੀ ਭਟਕਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ 
॥੪॥

4478 110 pyeIAVY suKdwqw 
jwqw]

Paeeearrai 

Sukhadhaathaa 

Jaathaa ||

In this world of her 

parents' home, she 

may come to know the 

Giver of peace,

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪੇਕੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ 

ਰੱਖੀ,
4479 110 haumY mwir gur 

sbid pCwqw]

Houmai Maar Gur 

Sabadh 

Pashhaathaa ||

If she subdues her 

ego, and recognizes 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਜਿਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਜਲਆ,

4480 110 syj suhwvI sdw 
ipru rwvy scu 
sIgwru 
bxwvixAw]5]

ihrdy rUpI syj (suhwvI) 
soBnIk[ AnMd (rwvy) 
BogdI

Saej Suhaavee 

Sadhaa Pir Raavae 

Sach Seegaar 

Banaavaniaa ||5||

Her bed is beautiful; 

she ravishes and 

enjoys her Husband 

Lord forever. She is 

adorned with the 

Decorations of Truth. 

||5||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਸੇਿ ਸੋਹਣੀ 
ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੫॥

4481 111 lK caurwsIh 
jIA aupwey]

Lakh Chouraaseeh 

Jeea Oupaaeae ||

He created the 8.4 

million species of 

beings.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,

4482 111 ijs no ndir kry  
iqsu gurU imlwey]

Jis No Nadhar 

Karae This Guroo 

Milaaeae ||

Those, upon whom He 

casts His Glance of 

Grace, come to meet 

the Guru.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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4483 111 iklibK kwit  
sdw jn inrml  
dir scY nwim 
suhwvixAw]6]

Kilabikh Kaatt 

Sadhaa Jan 

Niramal Dhar 

Sachai Naam 

Suhaavaniaa ||6||

Shedding their sins, 

His servants are 

forever pure; at the 

True Court, they are 

beautified by the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||6||

(ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਹੋਏ) 

ਬੂੰ ਦੇ ਆਪਣ ੇਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 

ਸਦਾ ਪਜਵਤਿ-ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੬॥

4484 111 lyKw mwgY qw 
ikin dIAY]

Laekhaa Maagai 

Thaa Kin Dheeai ||

When they are called 

to settle their 

accounts, who will 

answer then?

(ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਸਦਾ ਭੁੱ ਲਣਹਾਰ 

ਹਾਂ) ਿ ੇਪਿਭੂ (ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ) ਜਹਸਾਬ ਮੂੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਿੀਵ ਜਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪੂਰਾ 
ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ)।

4485 111 suKu nwhI Puin 
dUAY qIAY]

Sukh Naahee Fun 

Dhooai Theeai ||

There shall be no 

peace then, from 

counting out by twos 

and threes.

(ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ 
ਜਗਣਾਇਆਂ (ਭਾਵ, ਲੇਖੇ ਜਵਚ 

ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਤੇ) ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ।
4486 111 Awpy bKis ley 

pRBu swcw Awpy 
bKis 
imlwvixAw]7]

Aapae Bakhas 

Leae Prabh 

Saachaa Aapae 

Bakhas 

Milaavaniaa ||7||

The True Lord God 

Himself forgives, and 

having forgiven, He 

unites them with 

Himself. ||7||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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4487 111 Awip kry qY 
Awip krwey]

Aap Karae Thai 

Aap Karaaeae ||

He Himself does, and 

He Himself causes all 

to be done.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਕੁਝ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਪਿੇਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

4488 111 pUry gur kY sbid 
imlwey]

Poorae Gur Kai 

Sabadh Milaaeae 

||

Through the Shabad, 

the Word of the 

Perfect Guru, He is 

met.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

4489 111 nwnk nwmu imlY 
vifAweI Awpy 
myil 
imlwvixAw]8]2
]3]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Aapae Mael 

Milaavaniaa 

||8||2||3||

O Nanak, through the 

Naam, greatness is 

obtained. He Himself 

unites in His Union. 

||8||2||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥੨॥੩॥

4490 111 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4491 111 ieko Awip iPrY 
prCMnw]

(prCMnw) pRgt Eiko Aap Firai 

Parashhannaa ||

The One Lord Himself 

moves about 

imperceptibly.

(ਜਦਿਸ਼ਟ-ਮਾਨ ਿਗਤ-ਰੂਪ 

ਪਰਦੇ ਜਵਚ) ਢੱਜਕਆ ਹੋਇਆ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਵਚਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
4492 111 gurmuiK vyKw qw 

iehu mnu iBMnw]
(iBMnw) iB`jw Guramukh 

Vaekhaa Thaa Eihu 

Man Bhinnaa ||

As Gurmukh, I see 

Him, and then this 

mind is pleased and 

uplifted.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਉਸ ਗੁਪਤ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ ) ਿਦੋਂ ਵੇਖ ਜਲਆ ਤਦੋਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ (ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰਸ ਜਵਚ) ਜਭੱਿ ਜਗਆ।
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4493 111 iqRsnw qij shj 
suKu pwieAw eyko 
mMin 
vswvixAw]1]

Thrisanaa Thaj 

Sehaj Sukh 

Paaeiaa Eaeko 

Mann Vasaavaniaa 

||1||

Renouncing desire, I 

have found intuitive 

peace and poise; I 

have enshrined the 

One within my mind. 

||1||

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸ ਜਪਆ ॥੧॥

4494 111 hau vwrI jIau 
vwrI ieksu isau 
icqu lwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Eikas Sio 

Chith Laavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who focus their 

consciousness on the 

One.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਚੱਤ ਿੋੜਦੇ ਹਨ।

4495 111 gurmqI mnu 
iekqu Gir 
AwieAw scY rMig 
rMgwvixAw]1]r
hwau]

Guramathee Man 

Eikath Ghar 

Aaeiaa Sachai 

Rang 

Rangaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

Through the Guru's 

Teachings, my mind 

has come to its only 

home; it is imbued 

with the True Color of 

the Lord's Love. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਸਦਾ ਲਈ) 

ਰੂੰ ਗੇ ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

4496 111 iehu jgu BUlw qYN 
Awip BulwieAw]

Eihu Jag Bhoolaa 

Thain Aap 

Bhulaaeiaa ||

This world is deluded; 

You Yourself have 

deluded it.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਇਹ ਿਗਤ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਦੇ 

ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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4497 111 ieku ivswir dUjY 
loBwieAw]

Eik Visaar Dhoojai 

Lobhaaeiaa ||

Forgetting the One, it 

has become engrossed 

in duality.

ਤੈਨੂੂੰ  ਇਕ ਨੂੂੰ  ਭੁਲ ਕੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
4498 111 An idnu sdw 

iPrY BRim BUlw  
ibnu nwvY duKu 
pwvixAw]2]

Anadhin Sadhaa 

Firai Bhram 

Bhoolaa Bin 

Naavai Dhukh 

Paavaniaa ||2||

Night and day, it 

wanders around 

endlessly, deluded by 

doubt; without the 

Name, it suffers in 

pain. ||2||

ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਿਗਤ ਸਦਾ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

4499 111 jo rMig rwqy  
krm ibDwqy]

(ibDwqy) vwihgurU jI dI 
(krm) ikRpw nwl

Jo Rang Raathae 

Karam 

Bidhhaathae ||

Those who are 

attuned to the Love of 

the Lord, the Architect 

of Destiny

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

4500 111 gur syvw qy jug 
cwry jwqy]

j`ug jw`qy Gur Saevaa Thae 

Jug Chaarae 

Jaathae ||

By serving the Guru, 

they are known 

throughout the four 

ages.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਲਈ ਪਿਜਸੱਧ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

4501 111 ijs no Awip 
dyie vifAweI  
hir kY nwim 
smwvixAw]3]

Jis No Aap Dhaee 

Vaddiaaee Har Kai 

Naam 

Samaavaniaa ||3||

Those, upon whom 

the Lord bestows 

greatness, are 

absorbed in the Name 

of the Lord. ||3||

(ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਮੇਹਰ ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮੁਨੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
4502 111 mwieAw moih hir 

cyqY nwhI]

Maaeiaa Mohi Har 

Chaethai Naahee 

||

Being in love with 

Maya, they do not 

think of the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ,
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4503 111 jmpuir bDw duK 
shwhI]

b`Dw Jamapur Badhhaa 

Dhukh Sehaahee 

||

Bound and gagged in 

the City of Death, they 

suffer in terrible pain.

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਿਮ 

ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਆਇਆ 

ਹੋਇਆ) ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।

4504 111 AMnw bolw ikCu 
ndir n AwvY  
mnmuK pwip 
pcwvixAw]4]

AMn@w boLw Annaa Bolaa Kishh 

Nadhar N Aavai 

Manamukh Paap 

Pachaavaniaa 

||4||

Blind and deaf, they 

see nothing at all; the 

self-willed manmukhs 

rot away in sin. ||4||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਦੱਸਦਾ ਭੀ 
ਨਹੀਂ। ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਾਪ (ਵਾਲੇ 

ਿੀਵਨ) ਜਵਚ ਹੀ ਸੜਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥

4505 111 ieik rMig rwqy  
jo quDu Awip ilv 
lwey]

r`wqy Eik Rang Raathae 

Jo Thudhh Aap Liv 

Laaeae ||

Those, whom You 

attach to Your Love, 

are attuned to Your 

Love.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ 

ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

4506 111 Bwie Bgiq qyrY 
min Bwey]

Bhaae Bhagath 

Thaerai Man 

Bhaaeae ||

Through loving 

devotional worship, 

they become pleasing 

to Your Mind.

(ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਪਿੇਮ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਤੇਰੀ) ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
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4507 111 siqguru syvin 
sdw suKdwqw sB 
ieCw Awip 
pujwvixAw]5]

Sathigur Saevan 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Sabh Eishhaa Aap 

Pujaavaniaa ||5||

They serve the True 

Guru, the Giver of 

eternal peace, and all 

their desires are 

fulfilled. ||5||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇੱਛਾ 
ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੫॥

4508 111 hir jIau qyrI 
sdw srxweI]

Har Jeeo Thaeree 

Sadhaa Saranaaee 

||

O Dear Lord, I seek 

Your Sanctuary 

forever.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ।

4509 111 Awpy bKisih dy 
vifAweI]

bKisih Aapae Bakhasihi 

Dhae Vaddiaaee ||

You Yourself forgive 

us, and bless us with 

Glorious Greatness.

ਤੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਈ ਦੇ ਕੇ 

ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

4510 111 jmkwlu iqsu 
nyiV n AwvY jo 
hir hir nwmu 
iDAwvixAw]6]

Jamakaal This 

Naerr N Aavai Jo 

Har Har Naam 

Dhhiaavaniaa 

||6||

The Messenger of 

Death does not draw 

near those who 

meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har. 

||6||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਸਕਦੀ ॥੬॥

4511 111 An idnu rwqy jo 
hir Bwey]

Anadhin Raathae 

Jo Har Bhaaeae ||

Night and day, they 

are attuned to His 

Love; they are pleasing 

to the Lord.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਹਰ ਰੋਜ਼) ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
4512 111 myrY pRiB myly  

myil imlwey]

Maerai Prabh 

Maelae Mael 

Milaaeae ||

My God merges with 

them, and unites them 

in Union.

ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਲਆ ਹੈ।
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4513 111 sdw sdw scy  
qyrI srxweI qUM 
Awpy scu 
buJwvixAw]7]

bu`JwvixAw Sadhaa Sadhaa 

Sachae Thaeree 

Saranaaee Thoon 

Aapae Sach 

Bujhaavaniaa 

||7||

Forever and ever, O 

True Lord, I seek the 

Protection of Your 

Sanctuary; You 

Yourself inspire us to 

understand the Truth. 

||7||

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ 
ਹੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਿੜੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਦੀ 
ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ ॥੭॥

4514 111 ijn scu jwqw sy 
sic smwxy]

(jwqw) jwxy Jin Sach Jaathaa 

Sae Sach 

Samaanae ||

Those who know the 

Truth are absorbed in 

Truth.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

4515 111 hir gux gwvih  
scu vKwxy]

(vKwxy) aucwrnw Har Gun Gaavehi 

Sach Vakhaanae ||

They sing the Lord's 

Glorious Praises, and 

speak the Truth.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ।
4516 111 nwnk nwim rqy 

bYrwgI inj Gir 
qwVI 
lwvixAw]8]3]
4]

Naanak Naam 

Rathae Bairaagee 

Nij Ghar Thaarree 

Laavaniaa 

||8||3||4||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam remain 

unattached and 

balanced; in the home 

of the inner self, they 

are absorbed in the 

primal trance of deep 

meditation. 

||8||3||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ (ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਥਾਂ) ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੮॥੩॥੪॥

4517 111 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:
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4518 111 sbid mrY su 
muAw jwpY]

Sabadh Marai S 

Muaa Jaapai ||

One who dies in the 

Word of the Shabad is 

truly dead.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਆਪਾ-ਭਾਵ ਵਲੋਂ) 
ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਵਲੋਂ) ਮਜਰਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਦਰ-ਮਾਣ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ,

4519 111 kwlu n cwpY duKu 
n sMqwpY]

(cwpY) dbwauNdw[ 
(sMqwpY) sqwauNdw

Kaal N Chaapai 

Dhukh N 

Santhaapai ||

Death does not crush 

him, and pain does 

not afflict him.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤ (ਆਪਣੇ 
ਪੂੰਿ ੇਜਵਚ) ਿਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੁਖੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

4520 111 joqI ivic imil  
joiq smwxI suix 
mn sic 
smwvixAw]1]

Jothee Vich Mil 

Joth Samaanee 

Sun Man Sach 

Samaavaniaa ||1||

His light merges and is 

absorbed into the 

Light, when he hears 

and merges in the 

Truth. ||1||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ, ਹੇ ਮਨ! 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

4521 111 hau vwrI jIau 
vwrI hir kY 
nwie soBw 
pwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Har Kai 

Naae Sobhaa 

Paavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

the Lord's Name, 

which brings us to 

glory.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿ ੋ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੋਭਾ 
ਖੱਟਦੇ ਹਨ।
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4522 111 siqguru syiv sic 
icqu lwieAw  
gurmqI shij 
smwvixAw]1]rh
wau]

Sathigur Saev Sach 

Chith Laaeiaa 

Guramathee Sehaj 

Samaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

One who serves the 

True Guru, and 

focuses his 

consciousness on 

Truth, following the 

Guru's Teachings, is 

absorbed in intuitive 

peace and poise. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ 

ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

4523 111 kwieAw kcI  
kcw cIru hMFwey]

(cIru) k`pVw[ k`cI k`cw Kaaeiaa Kachee 

Kachaa Cheer 

Handtaaeae ||

This human body is 

transitory, and 

transitory are the 

garments it wears.

ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, ਮਾਨੋ, 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ (ਪਰ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਇਸ) ਿਰਿਰੇ 

ਕੱਪੜੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹਢਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿੂੰ ਦ ਸਰੀਰਕ ਭੋਗਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

4524 111 dUjY lwgI mhlu 
n pwey]

Dhoojai Laagee 

Mehal N Paaeae ||

Attached to duality, no 

one attains the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

(ਜਿੂੰ ਦ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਟਕਾਣਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੀ।
4525 112 Anidnu jldI 

iPrY idnu rwqI  
ibnu ipr bhu duKu 
pwvixAw]2]

Anadhin Jaladhee 

Firai Dhin Raathee 

Bin Pir Bahu 

Dhukh Paavaniaa 

||2||

Night and day, day 

and night, they burn. 

Without her Husband 

Lord, the soul-bride 

suffers in terrible pain. 

||2||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਜਿੂੰ ਦ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਸੜਦੀ ਤੇ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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4526 112 dyhI jwiq n 
AwgY jwey]

Dhaehee Jaath N 

Aagai Jaaeae ||

Her body and her 

status shall not go 

with her to the world 

hereafter.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ) ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ 

ਸਕਦੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੱੁਖ 

ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

4527 112 ijQY lyKw mMgIAY  
iqQY CutY scu 
kmwey]

Jithhai Laekhaa 

Mangeeai Thithhai 

Shhuttai Sach 

Kamaaeae ||

Where she is called to 

answer for her 

account, there, she 

shall be emancipated 

only by true actions.

ਜਿਥੇ (ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) 
ਜਹਸਾਬ ਮੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ 

ਤਾਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ 
ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਈਦਾ ਹੈ।

4528 112 siqguru syvin sy 
DnvMqy AYQY EQY 
nwim 
smwvixAw]3]

(syvin) syvw krdy 
AQvw Xwd krdy

Sathigur Saevan 

Sae 

Dhhanavanthae 

Aithhai Outhhai 

Naam 

Samaavaniaa ||3||

Those who serve the 

True Guru shall 

prosper; here and 

hereafter, they are 

absorbed in the Naam. 

||3||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਨਾਲ) ਧਨਾਢ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਭੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸਦਾ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
4529 112 BY Bwie sIgwru 

bxwey]

Bhai Bhaae 

Seegaar Banaaeae 

||

She who adorns 

herself with the Love 

and the Fear of God,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ-

ਅਦਬ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਗਹਣਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,

4530 112 gur prswdI  
mhlu Gru pwey]

Gur Parasaadhee 

Mehal Ghar 

Paaeae ||

By Guru's Grace, 

obtains the Mansion 

of the Lord's Presence 

as her home.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ 
ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਘਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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4531 112 Anidnu sdw rvY 
idnu rwqI mjITY 
rMgu 
bxwvixAw]4]

(Anidnu) ie`k-rs[ 
(mjITY) mjIT vWg p`kw 
rMgu

Anadhin Sadhaa 

Ravai Dhin 

Raathee 

Majeethai Rang 

Banaavaniaa ||4||

Night and day, day 

and night, she 

constantly ravishes 

and enjoys her 

Beloved. She is dyed in 

the permanent color 

of His Love. ||4||

ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦਨੇ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ (ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ ) 

ਮਿੀਠ ਵਰਗਾ (ਪੱਕਾ ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਚਾੜਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

4532 112 sBnw ipru vsY  
sdw nwly]

Sabhanaa Pir Vasai 

Sadhaa Naalae ||

The Husband Lord 

abides with everyone, 

always;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਸਦਾ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਸਭ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

4533 112 gur prswdI ko 
ndir inhwly]

Gur Parasaadhee 

Ko Nadhar 

Nihaalae ||

But how rare are 

those few who, by 

Guru's Grace, obtain 

His Glance of Grace.

ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਿੀਵ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਥਾਂ) ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

4534 112 myrw pRBu Aiq 
aUco aUcw kir 
ikrpw Awip 
imlwvixAw]5]

Maeraa Prabh Ath 

Oocho Oochaa Kar 

Kirapaa Aap 

Milaavaniaa ||5||

My God is the Highest 

of the High; granting 

His Grace, He merges 

us into Himself. ||5||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ (ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਨੀਵੇਂ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ) ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥

4535 112 mwieAw moih  
iehu jgu suqw]

su`qw Maaeiaa Mohi 

Eihu Jag Suthaa ||

This world is asleep in 

emotional attachment 

to Maya.

ਇਹ ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਸੱੁਤਾ ਜਪਆ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ 
ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।)
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4536 112 nwmu ivswir  
AMiq ivguqw]

(ivgu`qw) Krwb huMdw Naam Visaar Anth 

Viguthaa ||

Forgetting the Naam, 

the Name of the Lord, 

it ultimately comes to 

ruin.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਆਖ਼ਰ ਖ਼ੁਆਰ ਭੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

(ਜਿਰ ਭੀ ਇਹ ਇਸ ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ 
ਿਾਗਦਾ ਨਹੀਂ।

4537 112 ijs qy suqw so 
jwgwey gurmiq 
soJI 
pwvixAw]6]

Jis Thae Suthaa So 

Jaagaaeae 

Guramath Sojhee 

Paavaniaa ||6||

The One who put it to 

sleep shall also 

awaken it. Through 

the Guru's Teachings, 

understanding dawns. 

||6||

ਿਾਗੇ ਭੀ ਜਕਵੇਂ? ਇਸ ਦੇ ਵੱਸ 

ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ) ਜਿਸਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ) ਸੌਂ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿਗਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੬॥
4538 112 Aipau pIAY so 

Brmu gvwey]
(Aip-au) AMimRq Apio Peeai So 

Bharam Gavaaeae 

||

One who drinks in this 

Nectar, shall have his 

delusions dispelled.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

4539 112 gur prswid  
mukiq giq pwey]

Gur Parasaadh 

Mukath Gath 

Paaeae ||

By Guru's Grace, the 

state of liberation is 

attained.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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4540 112 BgqI rqw sdw 
bYrwgI Awpu 
mwir 
imlwvixAw]7]

Bhagathee Rathaa 

Sadhaa Bairaagee 

Aap Maar 

Milaavaniaa ||7||

One who is imbued 

with devotion to the 

Lord, remains always 

balanced and 

detached. Subduing 

selfishness and 

conceit, he is united 

with the Lord. ||7||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹੀ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

4541 112 Awip aupwey DMDY 
lwey]

Aap Oupaaeae 

Dhhandhhai 

Laaeae ||

He Himself creates, 

and He Himself assigns 

us to our tasks.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਿ ਜਵਚ ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

4542 112 lK caurwsI  
irjku Awip 
ApVwey]

Lakh Chouraasee 

Rijak Aap 

Aparraaeae ||

He Himself gives 

sustenance to the 8.4 

million species of 

beings.

ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਰਜ਼ਕ ਭੀ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ।

4543 112 nwnk nwmu 
iDAwie sic 
rwqy jo iqsu BwvY  
su kwr 
krwvixAw]8]4
]5]

Naanak Naam 

Dhhiaae Sach 

Raathae Jo This 

Bhaavai S Kaar 

Karaavaniaa 

||8||4||5||

O Nanak, those who 

meditate on the Naam 

are atuned to Truth. 

They do that which is 

pleasing to His Will. 

||8||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੮॥੪॥੫॥

4544 112 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:
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4545 112 AMdir hIrw lwlu 
bxwieAw]

Andhar Heeraa 

Laal Banaaeiaa ||

Diamonds and rubies 

are produced deep 

within the self.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ-ਰੂਪ) 

ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜਟਕਾਇਆਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ,

4546 112 gur kY sbid  
priK 
prKwieAw]

Gur Kai Sabadh 

Parakh 

Parakhaaeiaa ||

They are assayed and 

valued through the 

Word of the Guru's 

Shabad.

(ਪਰ ਜਵਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਆਂ 

ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਉਸ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਦੀ) ਪਰਖ 

ਕਰ ਕੇ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) 

ਪਰਖ ਕਰਾਈ ਹੈ।
4547 112 ijn scu plY scu 

vKwxih scu 
ksvtI 
lwvixAw]1]

(vKwxih) ismrdy[ 
p`lY[ ksv`tI

Jin Sach Palai Sach 

Vakhaanehi Sach 

Kasavattee 

Laavaniaa ||1||

Those who have 

gathered Truth, speak 

Truth; they apply the 

Touch-stone of Truth. 

||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਹੀਰਾ ਵੱਸ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਪਰਖ 

ਵਾਸਤੇ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਕਸਵੱਟੀ (ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
4548 112 hau vwrI jIau 

vwrI gur kI 
bwxI mMin 
vswvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Gur Kee 

Baanee Mann 

Vasaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who enshrine 

the Word of the 

Guru's Bani within 

their minds.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ।
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4549 112 AMjn mwih  
inrMjnu pwieAw  
joqI joiq 
imlwvixAw]1]r
hwau]

(AMjn) mwieAw kwLK 
rUpI sMswr

Anjan Maahi 

Niranjan Paaeiaa 

Jothee Joth 

Milaavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

In the midst of the 

darkness of the world, 

they obtain the 

Immaculate One, and 

their light merges into 

the Light. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਜਵਚਰਜਦਆਂ ਹੀ (ਇਸ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਜਨਰੂੰਿਨ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

4550 112 iesu kwieAw 
AMdir bhuqu 
pswrw]

Eis Kaaeiaa 

Andhar Bahuth 

Pasaaraa ||

Within this body are 

countless vast vistas;

(ਇਕ ਪਾਸੇ) ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਬਹੁਤ ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

4551 112 nwmu inrMjnu  
Aiq Agm 
Apwrw]

Naam Niranjan 

Ath Agam Apaaraa 

||

The Immaculate Naam 

is totally Inaccessible 

and Infinite.

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ) ਪਿਭੂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹੈ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਜਕਵੇਂ ਹੋਵੇ?)।

4552 112 gurmuiK hovY soeI 
pwey Awpy bKis 
imlwvixAw]2]

Guramukh Hovai 

Soee Paaeae 

Aapae Bakhas 

Milaavaniaa ||2||

He alone becomes 

Gurmukh and obtains 

it, whom the Lord 

forgives, and unites 

with Himself. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ (ਜਨਰੂੰਿਨ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ ) ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

4553 112 myrw Twkuru scu 
idRVwey]

Maeraa Thaakur 

Sach Dhrirraaeae 

||

My Lord and Master 

implants the Truth.

ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਦਿੜਹ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,
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4554 112 gur prswdI sic 
icqu lwey]

Gur Parasaadhee 

Sach Chith Laaeae 

||

By Guru's Grace, one's 

consciousness is 

attached to the Truth.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

4555 112 sco scu vrqY 
sBnI QweI scy 
sic 
smwvixAw]3]

QWeIN Sacho Sach 

Varathai Sabhanee 

Thhaaee Sachae 

Sach Samaavaniaa 

||3||

The Truest of the True 

is pervading 

everywhere; the true 

ones merge in Truth. 

||3||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

4556 112 vyprvwhu scu  
myrw ipAwrw]

Vaeparavaahu 

Sach Maeraa 

Piaaraa ||

The True Carefree 

Lord is my Beloved.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ 
ਮੁਥਾਿੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4557 112 iklivK Avgx  
kwtxhwrw]

Kilavikh Avagan 

Kaattanehaaraa ||

He cuts out our sinful 

mistakes and evil 

actions;

ਉਹ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ 

ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

4558 112 pRym pRIiq sdw 
iDAweIAY BY 
Bwie Bgiq 
idRVwvixAw]4]

Praem Preeth 

Sadhaa 

Dhhiaaeeai Bhai 

Bhaae Bhagath 

Dhrirraavaniaa 

||4||

With love and 

affection, meditate 

forever on Him. He 

implants the Fear of 

God and loving 

devotional worship 

within us. ||4||

ਪਿੇਮ ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ 
ਭਗਤੀ (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੪॥
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4559 112 qyrI Bgiq scI  
jy scy BwvY]

Thaeree Bhagath 

Sachee Jae Sachae 

Bhaavai ||

Devotional worship is 

True, if it pleases the 

True Lord.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ (ਦੀ 
ਦਾਤ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ ਿ)ੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ।

4560 112 Awpy dyie n 
pCoqwvY]

Aapae Dhaee N 

Pashhothaavai ||

He Himself bestows it; 

He does not regret it 

later.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸੂੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, (ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ) ਪਛਤਾਂਦਾ 
ਭੀ ਨਹੀਂ (ਜਕਉਂਜਕ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪ ਹੈ।
4561 112 sBnw jIAw kw 

eyko dwqw sbdy 
mwir 
jIvwvixAw]5]

Sabhanaa Jeeaa 

Kaa Eaeko 

Dhaathaa 

Sabadhae Maar 

Jeevaavaniaa 

||5||

He alone is the Giver 

of all beings. The Lord 

kills with the Word of 

His Shabad, and then 

revives. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ 

ਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੫॥

4562 112 hir quDu bwJhu mY 
koeI nwhI]

Har Thudhh 

Baajhahu Mai 

Koee Naahee ||

Other than You, Lord, 

nothing is mine.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਆਪਣਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ (ਸਹਾਰਾ) 
ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

4563 112 hir quDY syvI qY 
quDu swlwhI]

Har Thudhhai 

Saevee Thai 

Thudhh Saalaahee 

||

I serve You, Lord, and I 

praise You.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
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4564 112 Awpy myil lYhu 
pRB swcy pUrY 
krim qUM 
pwvixAw]6]

Aapae Mael Laihu 

Prabh Saachae 

Poorai Karam 

Thoon Paavaniaa 

||6||

You unite me with 

Yourself, O True God. 

Through perfect good 

karma You are 

obtained. ||6||

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖ। ਤੇਰੀ 
ਪੂਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੬॥

4565 112 mY horu n koeI  
quDY jyhw]

Mai Hor N Koee 

Thudhhai Jaehaa 

||

For me, there is no 

other like You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

4566 112 qyrI ndrI  
sIJis dyhw]

(sIJis) mukq Thaeree Nadharee 

Seejhas Dhaehaa 

||

By Your Glance of 

Grace, my body is 

blessed and sanctified.

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

ਹੀ (ਿੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ 

ਜਮਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ) ਸਰੀਰ 

ਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4567 112 An idnu swir 
smwil hir 
rwKih gurmuiK 
shij 
smwvixAw]7]

Anadhin Saar 

Samaal Har 

Raakhehi 

Guramukh Sehaj 

Samaavaniaa ||7||

Night and day, the 

Lord takes care of us 

and protects us. The 

Gurmukhs are 

absorbed in intuitive 

peace and poise. ||7||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਕੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ। (ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਿੇਹੜੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੭॥

4568 112 quDu jyvfu mY horu  
n koeI]

Thudhh Jaevadd 

Mai Hor N Koee ||

For me, there is no 

other as Great as You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

4569 112 quDu Awpy isrjI  
Awpy goeI]

(isrjI) rcI[ (goeI) 
smw leI

Thudhh Aapae 

Sirajee Aapae 

Goee ||

You Yourself create, 

and You Yourself 

destroy.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ।
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4570 113 qUM Awpy hI GiV 
BMin svwrih  
nwnk nwim 
suhwvixAw]8]5
]6]

Thoon Aapae Hee 

Gharr Bhann 

Savaarehi Naanak 

Naam 

Suhaavaniaa 

||8||5||6||

You Yourself create, 

destroy and adorn. O 

Nanak, we are 

adorned and 

embellished with the 

Naam. ||8||5||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਘੜ ਕੇ ਭੂੰ ਨ ਕੇ 

ਸੂੰਵਾਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ) ਸੋਹਣੇ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈਂ ॥੮॥੫॥੬॥

4571 113 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4572 113 sB Gt Awpy 
Bogxhwrw]

Sabh Ghatt Aapae 

Bhoganehaaraa ||

He is the Enjoyer of all 

hearts.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ 

(ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ 
(ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ) ਭੋਗ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
4573 113 AlKu vrqY Agm 

Apwrw]
A-lKu: polw bolo Alakh Varathai 

Agam Apaaraa ||

The Invisible, 

Inaccessible and 

Infinite is pervading 

everywhere.

(ਜਿਰ ਭੀ ਉਹ) ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਰੂਪ 

ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

4574 113 gur kY sbid  
myrw hir pRBu 
iDAweIAY shjy 
sic 
smwvixAw]1]

Gur Kai Sabadh 

Maeraa Har Prabh 

Dhhiaaeeai 

Sehajae Sach 

Samaavaniaa ||1||

Meditating on my Lord 

God, through the 

Word of the Guru's 

Shabad, I am 

intuitively absorbed in 

the Truth. ||1||

ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸਮਾਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
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4575 113 hau vwrI jIau 
vwrI gur sbdu 
mMin vswvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Gur 

Sabadh Mann 

Vasaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who implant the 

Word of the Guru's 

Shabad in their minds.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
ਿੇਹੜਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

4576 113 sbdu sUJY qw mn 
isau lUJY mnsw 
mwir 
smwvixAw]1]rh
wau]

(lUJY) JgVy Sabadh Soojhai 

Thaa Man Sio 

Loojhai Manasaa 

Maar 

Samaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

When someone 

understands the 

Shabad, then he 

wrestles with his own 

mind; subduing his 

desires, he merges 

with the Lord. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਜਟਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ 

ਕਾਮਨਾ ਮਾਰ ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

4577 113 pMc dUq muhih 
sMswrw]

muhih Panch Dhooth 

Muhehi Sansaaraa 

||

The five enemies are 

plundering the world.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ 

ਵੈਰੀ ਿਗਤ (ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ) ਨੂੂੰ  ਲੁੱ ਟ ਰਹੇ ਹਨ,

4578 113 mnmuK AMDy suiD 
n swrw]

su`iD Manamukh 

Andhhae Sudhh N 

Saaraa ||

The blind, self-willed 

manmukhs do not 

understand or 

appreciate this.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ 

ਅਕਲ ਹੈ ਨਾਹ (ਇਸ ਲੁੱ ਟ ਦੀ) 
ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

4579 113 gurmuiK hovY su 
Apxw Gru rwKY  
pMc dUq sbid 
pcwvixAw]2]

Guramukh Hovai S 

Apanaa Ghar 

Raakhai Panch 

Dhooth Sabadh 

Pachaavaniaa 

||2||

Those who become 

Gurmukh-their houses 

are protected. The five 

enemies are destroyed 

by the Shabad. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ 

ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 
ਪੂੰਿਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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4580 113 ieik gurmuiK  
sdw scY rMig 
rwqy]

Eik Guramukh 

Sadhaa Sachai 

Rang Raathae ||

The Gurmukhs are 

forever imbued with 

love for the True One.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

4581 113 shjy pRBu syvih  
An idnu mwqy]

Sehajae Prabh 

Saevehi Anadhin 

Maathae ||

They serve God with 

intuitive ease. Night 

and day, they are 

intoxicated with His 

Love.

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4582 113 imil pRIqm scy 
gux gwvih hir 
dir soBw 
pwvixAw]3]

Mil Preetham 

Sachae Gun 

Gaavehi Har Dhar 

Sobhaa Paavaniaa 

||3||

Meeting with their 

Beloved, they sing the 

Glorious Praises of the 

True one; they are 

honored in the Court 

of the Lord. ||3||

ਉਹ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੩॥

4583 113 eykm eykY Awpu 
aupwieAw]

Eaekam Eaekai 

Aap Oupaaeiaa ||

First, the One created 

Himself;

ਪਜਹਲਾਂ ਪਿਭੂ ਇਕੱਲਾ ਆਪ 

(ਜਨਰਗੁਣ-ਸਰੂਪ) ਸੀ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ।

4584 113 duibDw dUjw  
iqRibiD mwieAw]

(qi RibiD) iqMn guxW 
vwlI

Dhubidhhaa 

Dhoojaa Thribidhh 

Maaeiaa ||

Second, the sense of 

duality; third, the 

three-phased Maya.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਿਰ ਉਹ ਦੋ 

ਜਕਸਮਾਂ ਵਾਲਾ (ਜਨਰਗੁਣ ਤੇ 

ਸਰਗੁਣ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ) ਬਣ 

ਜਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਰਚ ਜਦੱਤੀ।
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4585 113 cauQI pauVI  
gurmuiK aUcI sco 
scu 
kmwvixAw]4]

Chouthhee 

Pourree 

Guramukh Oochee 

Sacho Sach 

Kamaavaniaa 

||4||

The fourth state, the 

highest, is obtained by 

the Gurmukh, who 

practices Truth, and 

only Truth. ||4||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਜਟਕਾਣਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣਾਂ (ਦੇ ਪਿਭਾਵ) ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ 

ਉੱਚਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

4586 113 sBu hY scw jy 
scy BwvY]

Sabh Hai Sachaa 

Jae Sachae 

Bhaavai ||

Everything which is 

pleasing to the True 

Lord is true.

ਿ ੇਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਹੋਵੇ (ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਉਹ 

ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਜਨਸਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

4587 113 ijin scu jwqw so 
shij smwvY]

(jwqw) jwixAw Jin Sach Jaathaa 

So Sehaj Samaavai 

||

Those who know the 

Truth merge in 

intuitive peace and 

poise.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲਈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

4588 113 gurmuiK krxI 
scy syvih swcy 
jwie 
smwvixAw]5]

Guramukh 

Karanee Sachae 

Saevehi Saachae 

Jaae Samaavaniaa 

||5||

The life-style of the 

Gurmukh is to serve 

the True Lord. He goes 

and blends with the 

True Lord. ||5||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਕਰਤੱਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਕ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ ਿਾ ਕੇ ਲੀਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੫॥
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4589 113 scy bwJhu ko 
Avru n dUAw]

Sachae Baajhahu 

Ko Avar N Dhooaa 

||

Without the True One, 

there is no other at all.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦੂਿਾ (ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

4590 113 dUjY lwig jgu  
Kip Kip mUAw]

Dhoojai Laag Jag 

Khap Khap Mooaa 

||

Attached to duality, 

the world is distracted 

and distressed to 

death.

ਿਗਤ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਤੇ 

ਸੁਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ।
4591 113 gurmuiK hovY su 

eyko jwxY eyko 
syiv suKu 
pwvixAw]6]

Guramukh Hovai S 

Eaeko Jaanai 

Eaeko Saev Sukh 

Paavaniaa ||6||

One who becomes 

Gurmukh knows only 

the One. Serving the 

One, peace is 

obtained. ||6||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੬॥

4592 113 jIA jMq siB  
srix qumwrI]

Jeea Janth Sabh 

Saran Thumaaree 

||

All beings and 

creatures are in the 

Protection of Your 

Sanctuary.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਸਕਦੇ 

ਹਨ।

4593 113 Awpy Dir dyKih  
kcI pkI swrI]

(Dir) bxw ky Aapae Dhhar 

Dhaekhehi Kachee 

Pakee Saaree ||

You place the 

chessmen on the 

board; You see the 

imperfect and the 

perfect as well.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਜਚਆ 

ਿਗਤ, ਮਾਨੋ, ਚਉਪੜ ਦੀ ਖੇਡ 

ਹੈ), ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਇਸ ਚਉਪੜ 

ਉੱਤੇ) ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਰਦਾਂ 
(ਭਾਵ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਿੀਵ) ਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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4594 113 An idnu Awpy 
kwr krwey Awpy 
myil 
imlwvixAw]7]

Anadhin Aapae 

Kaar Karaaeae 

Aapae Mael 

Milaavaniaa ||7||

Night and day, You 

cause people to act; 

You unite them in 

Union with Yourself. 

||7||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਕਾਰ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
4595 113 qUM Awpy mylih  

vyKih hdUir]

Thoon Aapae 

Maelehi Vaekhehi 

Hadhoor ||

You Yourself unite, 

and You see Yourself 

close at hand.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ।

4596 113 sB mih Awip  
rihAw BrpUir]

Sabh Mehi Aap 

Rehiaa Bharapoor 

||

You Yourself are 

totally pervading 

amongst all.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
4597 113 nwnk Awpy Awip 

vrqY gurmuiK 
soJI 
pwvixAw]8]6]
7]

Naanak Aapae Aap 

Varathai 

Guramukh Sojhee 

Paavaniaa 

||8||6||7||

O Nanak, God Himself 

is pervading and 

permeating 

everywhere; only the 

Gurmukhs understand 

this. ||8||6||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਭ ਥਾਈ ਂਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੮॥੬॥੭॥

4598 113 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4599 113 AMimRq bwxI gur 
kI mITI]

Anmrith Baanee 

Gur Kee Meethee 

||

The Nectar of the 

Guru's Bani is very 

sweet.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਜਮਠਾਸ ਭਰਨ 

ਵਾਲੀ ਹੈ,

4600 113 gurmuiK ivrlY 
iknY ciK fITI]

Guramukh Viralai 

Kinai Chakh 

Ddeethee ||

Rare are the 

Gurmukhs who see 

and taste it.

ਪਰ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਨੇ 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 

ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ।
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4601 113 AMqir prgwsu 
mhw rsu pIvY  
dir scY sbdu 
vjwvixAw]1]

Anthar Paragaas 

Mehaa Ras Peevai 

Dhar Sachai 

Sabadh 

Vajaavaniaa ||1||

The Divine Light 

dawns within, and the 

supreme essence is 

found. In the True 

Court, the Word of the 

Shabad vibrates. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਿਭਾਵ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

4602 113 hau vwrI jIau 
vwrI gur crxI 
icqu lwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Gur 

Charanee Chith 

Laavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who focus their 

consciousness on the 

Guru's Feet.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣਾ 
ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

4603 113 siqguru hY AMimRq 
sru swcw mnu 
nwvY mYlu 
cukwvixAw]1]r
hwau]

n@wvY Sathigur Hai 

Anmrith Sar 

Saachaa Man 

Naavai Mail 

Chukaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

The True Guru is the 

True Pool of Nectar; 

bathing in it, the mind 

is washed clean of all 

filth. ||1||Pause||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਿਲ ਦਾ ਕੁੂੰ ਡ ਹੈ, ਉਹ 

ਕੁੂੰ ਡ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ (ਭੀ) ਹੈ। (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ) ਮਨ (ਉਸ ਕੁੂੰ ਡ ਜਵਚ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

4604 113 qyrw scy iknY  
AMqu n pwieAw]

Thaeraa Sachae 

Kinai Anth N 

Paaeiaa ||

Your limits, O True 

Lord, are not known to 

anyone.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਅਖ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।
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4605 113 gur prswid iknY 
ivrlY icqu 
lwieAw]

Gur Parasaadh 

Kinai Viralai Chith 

Laaeiaa ||

Rare are those who, 

by Guru's Grace, focus 

their consciousness on 

You.

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਆਪਣਾ) ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆ 

ਹੈ।

4606 113 quDu swlwih n 
rjw kbhUM scY 
nwvY kI BuK 
lwvixAw]2]

r`jW Thudhh Saalaahi N 

Rajaa Kabehoon 

Sachae Naavai Kee 

Bhukh Laavaniaa 

||2||

Praising You, I am 

never satisfied; such is 

the hunger I feel for 

the True Name. ||2||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਰੱਿਾਂ, 
ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਲੱਗੀ 
ਰਹੇ ॥੨॥

4607 113 eyko vyKw Avru n 
bIAw]

Eaeko Vaekhaa 

Avar N Beeaa ||

I see only the One, and 

no other.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹੁਣ ਮੈਂ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾਂ, (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਨਹੀਂ (ਜਦੱਸਦਾ)।

4608 113 gur prswdI  
AMimRqu pIAw]

Gur Parasaadhee 

Anmrith Peeaa ||

By Guru's Grace, I 

drink in the Ambrosial 

Nectar.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ।

4609 113 gur kY sbid 
iqKw invwrI  
shjy sUiK 
smwvixAw]3]

iqKw: polw bolo Gur Kai Sabadh 

Thikhaa Nivaaree 

Sehajae Sookh 

Samaavaniaa ||3||

My thirst is quenched 

by the Word of the 

Guru's Shabad; I am 

absorbed in intuitive 

peace and poise. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਮੈਂ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੩॥
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4610 113 rqnu pdwrQu  
plir iqAwgY]

(p`lir) prwlI qrW 
ivArQ

Rathan 

Padhaarathh Palar 

Thiaagai ||

The Priceless Jewel is 

discarded like straw;

(ਗ਼ਾਿਲ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਤਨ ਨੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ) 

ਪਦਾਰਥ ਨੂੂੰ  ਤੋਰੀਏ ਦੇ ਨਾੜ ਦੇ 

ਵੱਟੇ ਜਵਚ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

4611 113 mnmuKu AMDw dUjY 
Bwie lwgY]

Manamukh 

Andhhaa Dhoojai 

Bhaae Laagai ||

The blind self-willed 

manmukhs are 

attached to the love of 

duality.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

4612 113 jo bIjY soeI Plu 
pwey supnY suKu n 
pwvixAw]4]

Jo Beejai Soee Fal 

Paaeae Supanai 

Sukh N Paavaniaa 

||4||

As they plant, so do 

they harvest. They 

shall not obtain peace, 

even in their dreams. 

||4||

ਿੇਹੜਾ (ਦੁਖਦਾਈ ਬੀਿ) ਉਹ 

ਮਨਮੁਖ ਬੀਿਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਉਹੀ (ਦੁਖਦਾਈ) ਿਲ ਉਹ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ 

ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ॥੪॥
4613 113 ApnI ikrpw 

kry soeI jnu 
pwey]

Apanee Kirapaa 

Karae Soee Jan 

Paaeae ||

Those who are blessed 

with His Mercy find 

the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ) 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,

4614 113 gur kw sbdu  
mMin vswey]

Gur Kaa Sabadh 

Mann Vasaaeae ||

The Word of the 

Guru's Shabad abides 

in the mind.

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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4615 114 An idnu sdw 
rhY BY AMdir BY 
mwir Brmu 
cukwvixAw]5]

Anadhin Sadhaa 

Rehai Bhai Andhar 

Bhai Maar Bharam 

Chukaavaniaa 

||5||

Night and day, they 

remain in the Fear of 

God; conquering their 

fears, their doubts are 

dispelled. ||5||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਉਸ ਡਰ-ਅਦਬ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੀ) ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਦੂਰ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੫॥

4616 114 Brmu cukwieAw  
sdw suKu pwieAw]

Bharam 

Chukaaeiaa 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa ||

Dispelling their 

doubts, they find a 

lasting peace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੀ) ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਮੁਕਾ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ।

4617 114 gur prswid  
prmpdu pwieAw]

Gur Parasaadh 

Param Padh 

Paaeiaa ||

By Guru's Grace, the 

supreme status is 

attained.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।

4618 114 AMqru inrmlu  
inrml bwxI  
hir gux shjy 
gwvixAw]6]

Anthar Niramal 

Niramal Baanee 

Har Gun Sehajae 

Gaavaniaa ||6||

Deep within, they are 

pure, and their words 

are pure as well; 

intuitively, they sing 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||6||

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ ਜਗਆ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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4619 114 isimRiq swsq 
byd vKwxY]

ism-i Riq: m mukqw 
bolo, A`Dy rwry R nMU 
ishwrI lw ky A`Dw rwrw 
R polw bolo, ishwrI q`qy 
nMU BI lwau

Simrith Saasath 

Baedh Vakhaanai 

||

They recite the 

Simritees, the 

Shaastras and the 

Vedas,

(ਪੂੰ ਜਡਤ) ਵੈਦ ਸ਼ਾਸਤਿ 
ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ) ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੜਹ ਪੜਹ 
ਕੇ ਸੁਣਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

4620 114 Brmy BUlw qqu n 
jwxY]

Bharamae Bhoolaa 

Thath N Jaanai ||

But deluded by doubt, 

they do not 

understand the 

essence of reality.

ਪਰ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

4621 114 ibnu siqgur syvy  
suKu n pwey duKo 
duKu 
kmwvixAw]7]

Bin Sathigur 

Saevae Sukh N 

Paaeae Dhukho 

Dhukh 

Kamaavaniaa 

||7||

Without serving the 

True Guru, they find 

no peace; they earn 

only pain and misery. 

||7||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਦੱੁਖ ਹੀ 
ਦੱੁਖ (ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) 
ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

4622 114 Awip kry iksu 
AwKY koeI]

Aap Karae Kis 

Aakhai Koee ||

The Lord Himself acts; 

unto whom should we 

complain?

(ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਹੈ। ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ ਤੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ)?

4623 114 AwKix jweIAY jy 
BUlw hoeI]

Aakhan Jaaeeai 

Jae Bhoolaa Hoee 

||

How can anyone 

complain that the Lord 

has made a mistake?

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿੇ ਉਹ 

(ਆਪ) ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹੋਇਆ 

ਹੋਵੇ।
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4624 114 nwnk Awpy kry 
krwey nwmy nwim 
smwvixAw]8]7
]8]

Naanak Aapae 

Karae Karaaeae 

Naamae Naam 

Samaavaniaa 

||8||7||8||

O Nanak, the Lord 

Himself does, and 

causes things to be 

done; chanting the 

Naam, we are 

absorbed in the Naam. 

||8||7||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣ)ੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੭॥੮॥

4625 114 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4626 114 Awpy rMgy shij 
suBwey]

Aapae Rangae 

Sehaj Subhaaeae 

||

He Himself imbues us 

with His Love, with 

effortless ease.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

(ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰਗਦਾ ਹੈ,

4627 114 gur kY sbid hir 
rMgu cVwey]

cV@wey Gur Kai Sabadh 

Har Rang 

Charraaeae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, we 

are dyed in the color 

of the Lord's Love.

ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਪਆਰ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ 

ਰੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੋੜ ਕੇ ਇਹ) 

ਰੂੰਗ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ,

4628 114 mnu qnu rqw  
rsnw rMig 
clUlI BY Bwie  
rMgu 
cVwvixAw]1]

(clUlI) gUV@w lwl rMg[ 
cV@wvixAw: c`cw sw& 
bolo[

Man Than Rathaa 

Rasanaa Rang 

Chaloolee Bhai 

Bhaae Rang 

Charraavaniaa 

||1||

This mind and body 

are so imbued, and 

this tongue is dyed in 

the deep crimson 

color of the poppy. 

Through the Love and 

the Fear of God, we 

are dyed in this color. 

||1||

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੀਭ 

(ਨਾਮ-) ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਗੂੜਹੀ ਲਾਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਰੱਖ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਕੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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4629 114 hau vwrI jIau 
vwrI inrBau 
mMin vswvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Nirabho 

Mann Vasaavaniaa 

||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who enshrine 

the Fearless Lord 

within their minds.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ।

4630 114 gur ikrpw qy  
hir inrBau 
iDAwieAw ibKu 
Baujlu sbid 
qrwvixAw]1]rh
wau]

Gur Kirapaa Thae 

Har Nirabho 

Dhhiaaeiaa Bikh 

Bhoujal Sabadh 

Tharaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, I 

meditate on the 

Fearless Lord; the 

Shabad has carried me 

across the poisonous 

world-ocean. 

||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਨਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਜ਼ਹਰ-

ਰੂਪ ਸੂੰਸਾਰ-ਸੂੰ ਮੁਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਹ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਰ 

ਵਰਗਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

4631 114 mnmuK mugD  
krih cqurweI]

Manamukh 

Mugadhh Karehi 

Chathuraaee ||

The idiotic self-willed 

manmukhs try to be 

clever,

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ 

ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ ਪੁੂੰ ਨ-ਕਰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ[)
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4632 114 nwqw Doqw Qwie 
n pweI]

n@wqw Naathaa Dhhothaa 

Thhaae N Paaee ||

But in spite of their 

bathing and washing, 

they shall not be 

acceptable.

(ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਬਾਹਰੋਂ 
ਜਕਤਨਾ ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਕਰਮ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਪਰਵਾਨ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
4633 114 jyhw AwieAw  

qyhw jwsI kir 
Avgx 
pCoqwvixAw]2]

p`CoqwvixAW Jaehaa Aaeiaa 

Thaehaa Jaasee 

Kar Avagan 

Pashhothaavaniaa 

||2||

As they came, so shall 

they go, regretting the 

mistakes they made. 

||2||

(ਉਹ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਖ਼ਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਖ਼ਾਲੀ) ਹੀ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਔਗੁਣ ਕਰ ਕਰ 

ਕੇ (ਆਖ਼ਰ) ਪਛਤਾਂਦਾ ਹੀ 
(ਿਾਂਦਾ) ਹੈ ॥੨॥

4634 114 mnmuK AMDy ikCU 
n sUJY]

Manamukh 

Andhhae Kishhoo 

N Soojhai ||

The blind, self-willed 

manmukhs do not 

understand anything;

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ , ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਬਾਰੇ) 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਹੁੜਦਾ[
4635 114 mrxu ilKwie 

Awey nhI bUJY]
bU`JY Maran Likhaae 

Aaeae Nehee 

Boojhai ||

Death was pre-

ordained for them 

when they came into 

the world, but they do 

not understand.

(ਜਪਛਲੇ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ 

ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ (ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ) ਜਲਖਾ ਕੇ ਉਹ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਥੇ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ[
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4636 114 mnmuK krm kry  
nhI pwey ibnu 
nwvY jnmu 
gvwvixAw]3]

Manamukh Karam 

Karae Nehee 

Paaeae Bin Naavai 

Janam 

Gavaavaniaa ||3||

The self-willed 

manmukhs may 

practice religious 

rituals, but they do 

not obtain the Name; 

without the Name, 

they lose this life in 

vain. ||3||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਦੀ ਸੂਝ) 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਵਾਂਜਿਆਂ ਰਜਹ ਕੇ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
4637 114 scu krxI sbdu 

hY swru]

Sach Karanee 

Sabadh Hai Saar ||

The practice of Truth 

is the essence of the 

Shabad.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਕਰਨ-ਿੋਗ 

ਕੂੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਣਾ ਹੀ) 
ਸਿੇਸ਼ਟ (ਉੱਦਮ) ਹੈ।

4638 114 pUrY guir pweIAY  
moK duAwru]

Poorai Gur 

Paaeeai Mokh 

Dhuaar ||

Through the Perfect 

Guru, the gate of 

salvation is found.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣ ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

4639 114 An idnu bwxI 
sbid suxwey sic 
rwqy rMig 
rMgwvixAw]4]

Anadhin Baanee 

Sabadh Sunaaeae 

Sach Raathae 

Rang 

Rangaavaniaa 

||4||

So, night and day, 

listen to the Word of 

the Guru's Bani, and 

the Shabad. Let 

yourself be colored by 

this love. ||4||

(ਗੁਰੂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ) ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ 

ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥
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4640 114 rsnw hir ris 
rwqI rMgu lwey]

Rasanaa Har Ras 

Raathee Rang 

Laaeae ||

The tongue, imbued 

with the Lord's 

Essence, delights in His 

Love.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਭ ਪੂਰੀ 
ਲਗਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

4641 114 mnu qnu moihAw  
shij suBwey]

Man Than Mohiaa 

Sehaj Subhaaeae 

||

My mind and body are 

enticed by the Lord's 

Sublime Love.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

4642 114 shjy pRIqmu 
ipAwrw pwieAw  
shjy shij 
imlwvixAw]5]

Sehajae Preetham 

Piaaraa Paaeiaa 

Sehajae Sehaj 

Milaavaniaa ||5||

I have easily obtained 

my Darling Beloved; I 

am intuitively 

absorbed in celestial 

peace. ||5||

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਉਹ ਜਪਆਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

4643 114 ijsu AMdir rMgu  
soeI gux gwvY]

Jis Andhar Rang 

Soee Gun Gaavai 

||

Those who have the 

Lord's Love within, 

sing His Glorious 

Praises;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਲਗਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹੈ।
4644 114 gur kY sbid  

shjy suiK smwvY]

Gur Kai Sabadh 

Sehajae Sukh 

Samaavai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they are intuitively 

absorbed in celestial 

peace.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਝ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਮਗਨ 

ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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4645 114 hau bilhwrI 
sdw iqn ivthu  
gur syvw icqu 
lwvixAw]6]

Ho Balihaaree 

Sadhaa Thin 

Vittahu Gur 

Saevaa Chith 

Laavaniaa ||6||

I am forever a sacrifice 

to those who dedicate 

their consciousness to 

the Guru's Service. 

||6||

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਜਵਚ ਆਪਣਾ 
ਜਚੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੬॥

4646 114 scw sco sic 
pqIjY]

(pqIjY) KuS huMdy Sachaa Sacho Sach 

Patheejai ||

The True Lord is 

pleased with Truth, 

and only Truth.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਜਗੱਜਝਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

4647 114 gur prswdI 
AMdru BIjY]

Gur Parasaadhee 

Andhar Bheejai ||

By Guru's Grace, one's 

inner being is deeply 

imbued with His Love.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਜਹਰਦਾ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ) ਜਭੱਜਿਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

4648 114 bYis suQwin hir 
gux gwvih Awpy 
kir siq 
mnwvixAw]7]

Bais Suthhaan Har 

Gun Gaavehi 

Aapae Kar Sath 

Manaavaniaa 

||7||

Sitting in that blessed 

place, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, who Himself 

inspires us to accept 

His Truth. ||7||

ਉਹ ਸਿੇਸ਼ਟ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਰਧਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਕਾਰ ਹੀ ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਕਾਰ ਹੈ ॥੭॥

4649 114 ijs no ndir kry  
so pwey]

Jis No Nadhar 

Karae So Paaeae ||

That one, upon whom 

the Lord casts His 

Glance of Grace, 

obtains it.

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4650 114 gur prswdI  
haumY jwey]

Gur Parasaadhee 

Houmai Jaaeae ||

By Guru's Grace, 

egotism departs.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ) ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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4651 114 nwnk nwmu vsY 
mn AMqir dir 
scY soBw 
pwvixAw]8]8]
9]

Naanak Naam 

Vasai Man Anthar 

Dhar Sachai 

Sobhaa Paavaniaa 

||8||8||9||

O Nanak, that one, 

within whose mind the 

Name dwells, is 

honored in the True 

Court. ||8||8||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੮॥੮॥੯॥

4652 114 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh Third Mehl:

4653 114 siqguru syivAY  
vfI vifAweI]

Sathigur Saeviai 

Vaddee Vaddiaaee 

||

Serving the True Guru 

is the greatest 

greatness.

ਿ ੇ(ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ 
ਬਣਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਭਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

4654 114 hir jI AicMqu 
vsY min AweI]

Har Jee Achinth 

Vasai Man Aaee ||

The Dear Lord 

automatically comes 

to dwell in the mind.

ਜਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

4655 114 hir jIau  
sPilE ibrKu hY 
AMimRqu ijin 
pIqw iqsu iqKw 
lhwvixAw]1]

Har Jeeo Safaliou 

Birakh Hai 

Anmrith Jin 

Peethaa This 

Thikhaa 

Lehaavaniaa ||1||

The Dear Lord is the 

fruit-bearing tree; 

drinking in the 

Ambrosial Nectar, 

thirst is quenched. 

||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਾਨੋ) 

ਇਕ ਿਲਦਾਰ ਰੱੁਖ ਹੈ ਜਿਸ 

ਜਵਚੋਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਉਹ ਰਸ) ਪੀ ਜਲਆ, 

ਨਾਮ-ਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਤਿੇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ॥੧॥
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4656 114 hau vwrI jIau 
vwrI scusMgiq 
myil 
imlwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Sach 

Sangath Mael 

Milaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

the one who leads me 

to join the True 

Congregation.

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ), ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਧ-ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
4657 114 hir sqsMgiq 

Awpy mylY gur 
sbdI hir gux 
gwvixAw]1]rhw
au]

Har Sathasangath 

Aapae Maelai Gur 

Sabadhee Har Gun 

Gaavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

The Lord Himself 

unites me with the Sat 

Sangat, the True 

Congregation. 

Through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

sing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

4658 115 siqguru syvI  
sbid suhwieAw]

(suhwieAw) suMdr soBw 
vwlw

Sathigur Saevee 

Sabadh Suhaaeiaa 

||

I serve the True Guru; 

the Word of His 

Shabad is beautiful.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਿੀਵਨ 

ਸੂੰਵਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

4659 115 ijin hir kw 
nwmu mMin 
vswieAw]

Jin Har Kaa Naam 

Mann Vasaaeiaa ||

Through it, the Name 

of the Lord comes to 

dwell within the mind.

ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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4660 115 hir inrmlu  
haumY mYlu gvwey  
dir scY soBw 
pwvixAw]2]

Har Niramal 

Houmai Mail 

Gavaaeae Dhar 

Sachai Sobhaa 

Paavaniaa ||2||

The Pure Lord 

removes the filth of 

egotism, and we are 

honored in the True 

Court. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਜਵਤਿ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ 
ਖੱਟਦਾ ਹੈ ॥੨॥

4661 115 ibnu gur nwmu n 
pwieAw jwie]

Bin Gur Naam N 

Paaeiaa Jaae ||

Without the Guru, the 

Naam cannot be 

obtained.

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ 

(ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

4662 115 isD swiDk rhy 
ibllwie]

(ibllwie) qrly lYNdy Sidhh Saadhhik 

Rehae Bilalaae ||

The Siddhas and the 

seekers lack it; they 

weep and wail.

ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 

ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿੋਗੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਜਹ 

ਗਏ।
4663 115 ibnu gur syvy suKu 

n hovI pUrY Bwig 
guru pwvixAw]3]

Bin Gur Saevae 

Sukh N Hovee 

Poorai Bhaag Gur 

Paavaniaa ||3||

Without serving the 

True Guru, peace is 

not obtained; through 

perfect destiny, the 

Guru is found. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦਾ, ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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4664 115 iehu mnu AwrsI  
koeI gurmuiK vyKY]

(AwrsI) SISw Eihu Man Aarasee 

Koee Guramukh 

Vaekhai ||

This mind is a mirror; 

how rare are those 

who, as Gurmukh, see 

themselves in it.

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਆਰਸੀ 
(looking-glass) ਸਮਾਨ ਹੈ 

(ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵੇਖ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ (ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਸ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਹਉਮੈ ਦਾ ਿੂੰਗਾਲ 

ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।)
4665 115 morcw n lwgY jw 

haumY soKY]
(morcw) jMgwl[ (soKY) 
Kqm kry

Morachaa N 

Laagai Jaa Houmai 

Sokhai ||

Rust does not stick to 

those who burn their 

ego.

ਿਦੋਂ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੈ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 

ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਜਿਰ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਹਉਮੈ ਦਾ) ਿੂੰਗਾਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ (ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ-

ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ)।

4666 115 Anhq bwxI  
inrml sbdu 
vjwey gur sbdI 
sic 
smwvixAw]4]

(Anhq) iek rs Anehath Baanee 

Niramal Sabadh 

Vajaaeae Gur 

Sabadhee Sach 

Samaavaniaa ||4||

The Unstruck Melody 

of the Bani resounds 

through the Pure 

Word of the Shabad; 

through the Word of 

the Guru's Shabad, we 

are absorbed into the 

True One. ||4||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਮਨੱੁਖ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਜਵਤਿ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਇਕ-ਰਸ (ਆਪਣ ੇ

ਅੂੰਦਰ) ਪਿਬਲ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਤੇ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥
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4667 115 ibnu siqgur ikhu  
n dyiKAw jwie]

(ikhu) iksy qrW Bin Sathigur Kihu 

N Dhaekhiaa Jaae 

||

Without the True 

Guru, the Lord cannot 

be seen.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਭੀ (ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਵੇਜਖਆ-

ਪਰਜਖਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

4668 115 guir ikrpw kir  
Awpu idqw 
idKwie]

Gur Kirapaa Kar 

Aap Dhithaa 

Dhikhaae ||

Granting His Grace, He 

Himself has allowed 

me to see Him.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ) ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਹੀ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਉਸਦਾ) ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ।

4669 115 Awpy Awip Awip 
imil rihAw  
shjy shij 
smwvixAw]5]

Aapae Aap Aap 

Mil Rehiaa 

Sehajae Sehaj 

Samaavaniaa ||5||

All by Himself, He 

Himself is permeating 

and pervading; He is 

intuitively absorbed in 

celestial peace. ||5||

(ਜਿਰ ਉਸ ਵਡਭਾਗੀ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਜਨਸਚਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੀ 
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ) ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਆਪਣ ੇਆਪੇ ਦੀ ਵੇਖ-

ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

4670 115 gurmuiK hovY su 
ieksu isau ilv 
lwey]

Guramukh Hovai S 

Eikas Sio Liv 

Laaeae ||

One who becomes 

Gurmukh embraces 

love for the One.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੇਮ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

4671 115 dUjw Brmu gur 
sbid jlwey]

Dhoojaa Bharam 

Gur Sabadh 

Jalaaeae ||

Doubt and duality are 

burned away by the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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4672 115 kwieAw AMdir 
vxju kry vwpwrw  
nwmu inDwnu scu 
pwvixAw]6]

Kaaeiaa Andhar 

Vanaj Karae 

Vaapaaraa Naam 

Nidhhaan Sach 

Paavaniaa ||6||

Within his body, he 

deals and trades, and 

obtains the Treasure 

of the True Name. 

||6||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰਜਹ ਕੇ (ਭਾਵ, ਮਨ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ 

ਭਟਕਣੋਂ ਰੋਕ ਕੇ) ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਵਣਿ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

4673 115 gurmuiK krxI  
hir kIriq swru]

Guramukh 

Karanee Har 

Keerath Saar ||

The life-style of the 

Gurmukh is sublime; 

he sings the Praises of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਉੱਦਮ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
4674 115 gurmuiK pwey moK 

duAwru]

Guramukh Paaeae 

Mokh Dhuaar ||

The Gurmukh finds 

the gate of salvation.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

4675 115 An idnu rMig 
rqw gux gwvY  
AMdir mhil 
bulwvixAw ]7]

Anadhin Rang 

Rathaa Gun 

Gaavai Andhar 

Mehal 

Bulaavaniaa ||7||

Night and day, he is 

imbued with the 

Lord's Love. He sings 

the Lord's Glorious 

Praises, and he is 

called to the Mansion 

of His Presence. ||7||

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਬੁਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ॥੭॥
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4676 115 siqguru dwqw  
imlY imlwieAw]

Sathigur Dhaathaa 

Milai Milaaeiaa ||

The True Guru, the 

Giver, is met when the 

Lord leads us to meet 

Him.

ਗੁਰੂ ਹੀ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ, 
ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਗੁਰੂ ਤਦੋਂ ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ) 

ਜਮਲਾਏ।
4677 115 pUrY Bwig min 

sbdu vswieAw]

Poorai Bhaag Man 

Sabadh Vasaaeiaa 

||

Through perfect 

destiny, the Shabad is 

enshrined in the mind.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੀ 
ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
4678 115 nwnk nwmu imlY 

vifAweI hir 
scy ky gux 
gwvixAw]8]9]
10]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Har Sachae Kae 

Gun Gaavaniaa 

||8||9||10||

O Nanak, the 

greatness of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is obtained 

by chanting the 

Glorious Praises of the 

True Lord. 

||8||9||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੯॥੧੦॥

4679 115 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4680 115 Awpu vM\wey qw 
sB ikCu pwey]

it`pI qy \ ^Ub n`k c 
bolo[ (vM\wey) gvwey

Aap Vannjaaeae 

Thaa Sabh Kishh 

Paaeae ||

Those who lose their 

own selves obtain 

everything.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਆਪਾ-ਭਾਵ (ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ) 
ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਉੱਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ) ਹਰੇਕ 

ਗੁਣ ਗਿਜਹਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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4681 115 gur sbdI scI 
ilv lwey]

Gur Sabadhee 

Sachee Liv Laaeae 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they enshrine Love for 

the True one.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਜਟਕੀ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਲਗਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

4682 115 scu vxMjih scu 
sMGrih scu 
vwpwru 
krwvixAw]1]

(vxMjih) sOdw krdy[ 
(sMGr-ih) iek`Tw krdy

Sach Vananjehi 

Sach Sangharehi 

Sach Vaapaar 

Karaavaniaa ||1||

They trade in Truth, 

they gather in Truth, 

and they deal only in 

Truth. ||1||

(ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੌਦਾ ਜਵਹਾਝਦੇ ਹਨ, 

ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਜਵਚ 

ਬੈਠ ਕੇ ਭੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

4683 115 hau vwrI jIau 
vwrI hir gux 
An idnu 
gwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Har Gun 

Anadhin 

Gaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, night and day.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ ਹਰ 

ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ।

4684 115 hau qyrw qUM 
Twkuru myrw sbid 
vifAweI 
dyvixAw]1]rhw
au]

Ho Thaeraa Thoon 

Thaakur Maeraa 

Sabadh Vaddiaaee 

Dhaevaniaa ||1|| 

Rehaao ||

I am Yours, You are my 

Lord and Master. You 

bestow greatness 

through the Word of 

Your Shabad. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, (ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ) 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) 
ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੀ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਹ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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4685 115 vylw vKq siB 
suhwieAw]

(suhwieAw) soBnIk Vaelaa Vakhath 

Sabh Suhaaeiaa ||

That time, that 

moment is totally 

beautiful,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ 

ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਵਕਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,

4686 115 ijqu scw myry 
min BwieAw]

Jith Sachaa 

Maerae Man 

Bhaaeiaa ||

When the True One 

becomes pleasing to 

my mind.

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗੇ।
4687 115 scy syivAY scu 

vifAweI gur 
ikrpw qy scu 
pwvixAw]2]

Sachae Saeviai 

Sach Vaddiaaee 

Gur Kirapaa Thae 

Sach Paavaniaa 

||2||

Serving the True One, 

true greatness is 

obtained. By Guru's 

Grace, the True One is 

obtained. ||2||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

(-ਰੂਪ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

4688 115 Bwau Bojnu  
siqguir quTY 
pwey]

Bhaao Bhojan 

Sathigur Thuthai 

Paaeae ||

The food of spiritual 

love is obtained when 

the True Guru is 

pleased.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਮ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

4689 115 An rsu cUkY hir 
rsu mMin vswey]

An Ras Chookai 

Har Ras Mann 

Vasaaeae ||

Other essences are 

forgotten, when the 

Lord's Essence comes 

to dwell in the mind

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ 
ਚਸਕਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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4690 115 scu sMqoKu shj 
suKu bwxI pUry gur 
qy pwvixAw]3]

Sach Santhokh 

Sehaj Sukh Baanee 

Poorae Gur Thae 

Paavaniaa ||3||

Truth, contentment 

and intuitive peace 

and poise are 

obtained from the 

Bani, the Word of the 

Perfect Guru. ||3||

ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

4691 115 siqguru n syvih  
mUrK AMD gvwrw]

Sathigur N Saevehi 

Moorakh Andhh 

Gavaaraa ||

The blind and ignorant 

fools do not serve the 

True Guru;

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ 

ਮੂਰਖ ਗੂੰ ਵਾਰ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ,

4692 115 iPir Eie ikQhu  
pwiein moK 
duAwrw]

Fir Oue Kithhahu 

Paaein Mokh 

Dhuaaraa ||

How will they find the 

gate of salvation?

ਉਹ ਜਿਰ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਭੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ।

4693 115 mir mir jMmih  
iPir iPir 
Awvih jm dir 
cotw 
KwvixAw]4]

Mar Mar Janmehi 

Fir Fir Aavehi Jam 

Dhar Chottaa 

Khaavaniaa ||4||

They die and die, over 

and over again, only to 

be reborn, over and 

over again. They are 

struck down at Death's 

Door. ||4||

ਉਹ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਿਮਰਾਿ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥

4694 115 sbdY swdu jwxih  
qw Awpu pCwxih]

Sabadhai Saadh 

Jaanehi Thaa Aap 

Pashhaanehi ||

Those who know the 

essence of the 

Shabad, understand 

their own selves.

ਿਦੋਂ ਕੋਈ (ਵਡ-ਭਾਗੀ ਬੂੰ ਦੇ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਆਦ ਿਾਣ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦੇ 

ਹਨ (ਪਰਖਦੇ ਪੜਤਾਲਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।
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4695 115 inrml bwxI  
sbid vKwxih]

(vKwxih) ismrdy Niramal Baanee 

Sabadh 

Vakhaanehi ||

Immaculate is the 

speech of those who 

chant the Word of the 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਜਵਤਿ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਉਚਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

4696 115 scy syiv sdw 
suKu pwiein nau 
iniD nwmu mMin 
vswvixAw]5]

Sachae Saev 

Sadhaa Sukh 

Paaein No Nidhh 

Naam Mann 

Vasaavaniaa ||5||

Serving the True One, 

they find a lasting 

peace; they enshrine 

the nine treasures of 

the Naam within their 

minds. ||5||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, 

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ (ਇਉਂ) 

ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਉਹ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

(ਹੈ) ॥੫॥
4697 115 so Qwnu suhwieAw  

jo hir min 
BwieAw]

So Thhaan 

Suhaaeiaa Jo Har 

Man Bhaaeiaa ||

Beautiful is that place, 

which is pleasing to 

the Lord's Mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਜਹਰਦਾ ਥਾਂ 
ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

4698 115 sqsMgiq bih  
hir gux 
gwieAw]

Sathasangath Behi 

Har Gun Gaaeiaa 

||

There, sitting in the 

Sat Sangat, the True 

Congregation, the 

Glorious Praises of the 

Lord are sung.

(ਤੇ ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਥਾਂ 
ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ) 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ।
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4699 115 An idnu hir 
swlwhih swcw  
inrml nwdu 
vjwvixAw]6]

swlwh-ih Anadhin Har 

Saalaahehi 

Saachaa Niramal 

Naadh 

Vajaavaniaa ||6||

Night and day, the 

True One is praised; 

the Immaculate Sound-

current of the Naad 

resounds there. ||6||

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਪਜਵਤਿ ਵਾਿਾ ਵਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੬॥

4700 116 mnmuK KotI rwis  
Kotw pwswrw]

(rwis) pMUjI Manamukh 

Khottee Raas 

Khottaa Paasaaraa 

||

The wealth of the self-

willed manmukhs is 

false, and false is their 

ostentatious display.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਉਹੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਿੋੜਦੇ 

ਹਨ, ਉਹੀ ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਰਦੇ 

ਹਨ, ਿੇਹੜਾ ਰੱਬੀ ਟਕਸਾਲ 

ਜਵਚ ਖੋਟਾ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

4701 116 kUVu kmwvin duKu 
lwgY Bwrw]

Koorr Kamaavan 

Dhukh Laagai 

Bhaaraa ||

They practice 

falsehood, and suffer 

terrible pain.

ਉਹ ਜਨਰੀ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਕਮਾਈ 

ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ 

ਆਤਮਕ ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ।
4702 116 Brmy BUly iPrin 

idn rwqI mir 
jnmih jnmu 
gvwvixAw]7]

Bharamae 

Bhoolae Firan 

Dhin Raathee Mar 

Janamehi Janam 

Gavaavaniaa ||7||

Deluded by doubt, 

they wander day and 

night; through birth 

and death, they lose 

their lives. ||7||

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਜਦਨ ਰਾਤ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਿਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ 

ਗਵਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥

4703 116 scw swihbu mY 
Aiq ipAwrw]

Aiq: polw bolo Sachaa Saahib Mai 

Ath Piaaraa ||

My True Lord and 

Master is very dear to 

me.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੂੰ  (ਹੁਣ) 

ਬਹੁਤ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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4704 116 pUry gur kY sbid 
ADwrw]

(ADwrw) Awsrw Poorae Gur Kai 

Sabadh Adhhaaraa 

||

The Shabad of the 

Perfect Guru is my 

Support.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਬਣਾ 
ਜਲਆ ਹੈ।

4705 116 nwnk nwim imlY 
vifAweI duKu 
suKu sm kir 
jwnixAw]8]10
]11]

(sm) brwbr Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Dhukh Sukh Sam 

Kar Jaananiaa 

||8||10||11||

O Nanak, one who 

obtains the Greatness 

of the Naam, looks 

upon pain and 

pleasure as one and 

the same. 

||8||10||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਦੱੁਖ ਤੇ ਸੁਖ) ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ 
ਿਾਣਦੇ ਹਨ ॥੮॥੧੦॥੧੧॥

4706 116 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4707 116 qyrIAw KwxI  
qyrIAw bwxI]

Thaereeaa 

Khaanee 

Thaereeaa Baanee 

||

The four sources of 

creation are Yours; the 

spoken word is Yours.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਅੂੰਡਿ ਿੇਰਿ ਸੇਤਿ 

ਉਤਭੁਿ-ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ) 

ਖਾਣਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਬਣਤਰ (ਰਚਨਾ) ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।

4708 116 ibnu nwvY sB 
Brim BulwxI]

Bin Naavai Sabh 

Bharam 

Bhulaanee ||

Without the Name, all 

are deluded by doubt.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ 

ਰਚਨਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੇ) ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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4709 116 gur syvw qy hir 
nwmu pwieAw ibnu 
siqgur koie n 
pwvixAw]1]

Gur Saevaa Thae 

Har Naam Paaeiaa 

Bin Sathigur Koe N 

Paavaniaa ||1||

Serving the Guru, the 

Lord's Name is 

obtained. Without the 

True Guru, no one can 

receive it. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਜਤਆਂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ) ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥

4710 116 hau vwrI jIau 
vwrI hir syqI 
icqu lwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Har 

Saethee Chith 

Laavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who focus their 

consciousness on the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ (ਵਡ-

ਭਾਗੀ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ 

ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜਦੇ ਹਨ।

4711 116 hir scw gur 
BgqI pweIAY  
shjy mMin 
vswvixAw]1]rh
wau]

Har Sachaa Gur 

Bhagathee 

Paaeeai Sehajae 

Mann Vasaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

Through devotion to 

the Guru, the True 

One is found; He 

comes to abide in the 

mind, with intuitive 

ease. ||1||Pause||

(ਪਰ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਸਰਧਾ 
ਰੱਜਖਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। (ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਸਰਧਾ ਬਣਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

4712 116 siqguru syvy qw 
sB ikCu pwey]

Sathigur Saevae 

Thaa Sabh Kishh 

Paaeae ||

Serving the True Guru, 

all things are obtained.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜੇ 

ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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4713 116 jyhI mnsw kir 
lwgY qyhw Plu 
pwey]

(mnsw) ie`Cw Jaehee Manasaa 

Kar Laagai 

Thaehaa Fal 

Paaeae ||

As are the desires one 

harbors, so are the 

rewards one receives.

ਮਨੱੁਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਮਨਾ 
ਮਨ ਜਵਚ ਧਾਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ 
ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

4714 116 siqguru dwqw  
sBnw vQU kw pUrY 
Bwig 
imlwvixAw]2]

(v`QU) vsqUAW Sathigur Dhaathaa 

Sabhanaa Vathhoo 

Kaa Poorai Bhaag 

Milaavaniaa ||2||

The True Guru is the 

Giver of all things; 

through perfect 

destiny, He is met. 

||2||

ਗੁਰੂ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਦੀ) ਪੂਰੀ ਜਕਸਮਜਤ ਦਾ 
ਸਦਕਾ (ਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

4715 116 iehu mnu mYlw  
ieku n iDAwey]

Eihu Man Mailaa 

Eik N Dhhiaaeae ||

This mind is filthy and 

polluted; it does not 

meditate on the One.

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ 

ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ) 

ਮੈਲ਼ਾ (ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, (ਤਦੋਂ ਤਕ 

ਮਨੱੁਖ) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ।

4716 116 AMqir mYlu lwgI 
bhu dUjY Bwey]

Anthar Mail 

Laagee Bahu 

Dhoojai Bhaaeae 

||

Deep within, it is 

soiled and stained by 

the love of duality.

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਬਹੁਤ ਮੈਲ 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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4717 116 qit qIriQ 
idsMqir BvY 
AhMkwrI horu 
vDyrY haumY mlu 
lwvixAw]3]

(qit) iknwry[ 
(idsMqir) pRdysW c 
(BvY) Btkdw iPry[ 
AhM-kwrI

Thatt Theerathh 

Dhisanthar Bhavai 

Ahankaaree Hor 

Vadhhaerai 

Houmai Mal 

Laavaniaa ||3||

The egotists may go 

on pilgrimages to holy 

rivers, sacred shrines 

and foreign lands, but 

they only gather more 

of the dirt of egotism. 

||3||

(ਅਿੇਹੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਕਸੇ) ਨਦੀ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ ਤੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਸੇ) ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ (ਭੀ) ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਹੋਰ ਹੋਰ) ਦੇਸ ਜਵਚ ਭੀ 
ਭੌਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ 

ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਆਜਦ ਦੇ ਮਾਣ 

ਨਾਲ) ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਅਹੂੰਕਾਰੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਵਧੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ 

ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

4718 116 siqguru syvy qw 
mlu jwey]

Sathigur Saevae 

Thaa Mal Jaaeae ||

Serving the True Guru, 

filth and pollution are 

removed.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
4719 116 jIvqu mrY hir 

isau icqu lwey]

Jeevath Marai Har 

Sio Chith Laaeae ||

Those who focus their 

consciousness on the 

Lord remain dead 

while yet alive.

ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਤੋਂ ਮਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ 

ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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4720 116 hir inrmlu scu  
mYlu n lwgY sic 
lwgY mYlu 
gvwvixAw]4]

Har Niramal Sach 

Mail N Laagai Sach 

Laagai Mail 

Gavaavaniaa ||4||

The True Lord is Pure; 

no filth sticks to Him. 

Those who are 

attached to the True 

One have their filth 

washed away. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਹਉਮੈ ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਜਵਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ਼ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

4721 116 bwJu gurU hY AMD 
gubwrw]

(bwJu) ibnw[ (gubwrw) 
hn@yrw

Baajh Guroo Hai 

Andhh Gubaaraa 

||

Without the Guru, 

there is only pitch 

darkness.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
4722 116 AigAwnI AMDw  

AMDu AMDwrw]

Agiaanee Andhhaa 

Andhh 

Andhhaaraa ||

The ignorant ones are 

blind-there is only 

utter darkness for 

them.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਗਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਉਸ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

4723 116 ibstw ky kIVy  
ibstw kmwvih  
iPir ibstw 
mwih 
pcwvixAw]5]

(ibstw) gMdgI Bisattaa Kae 

Keerrae Bisattaa 

Kamaavehi Fir 

Bisattaa Maahi 

Pachaavaniaa 

||5||

The maggots in 

manure do filthy 

deeds, and in filth they 

rot and putrefy. ||5||

(ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ 

ਦੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) 
ਗੂੰਦ ਦੇ ਕੀੜੇ ਗੂੰਦ (ਖਾਣ ਦੀ) 
ਕਮਾਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਰ 

ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੫॥

4724 116 mukqy syvy mukqw 
hovY]

Mukathae Saevae 

Mukathaa Hovai ||

Serving the Lord of 

Liberation, liberation 

is achieved.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਮੁਕਤ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਸਰਨ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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4725 116 haumY mmqw sbdy 
KovY]

Houmai 

Mamathaa 

Sabadhae Khovai 

||

The Word of the 

Shabad eradicates 

egotism and 

possessiveness.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਤੇ 

ਅਪਣੱਤ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

4726 116 An idnu hir 
jIau scw syvI  
pUrY Bwig guru 
pwvixAw]6]

Anadhin Har Jeeo 

Sachaa Saevee 

Poorai Bhaag Gur 

Paavaniaa ||6||

So serve the Dear True 

Lord, night and day. By 

perfect good destiny, 

the Guru is found. 

||6||

(ਗੁਰ-ਸਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ (ਭੀ) ਪੂਰੀ 
ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
4727 116 Awpy bKsy myil 

imlwey]

Aapae Bakhasae 

Mael Milaaeae ||

He Himself forgives 

and unites in His 

Union.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ-

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ,

4728 116 pUry gur qy nwmu 
iniD pwey]

Poorae Gur Thae 

Naam Nidhh 

Paaeae ||

From the Perfect 

Guru, the Treasure of 

the Naam is obtained.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
4729 116 scY nwim sdw 

mnu scw scu syvy  
duKu 
gvwvixAw]7]

Sachai Naam 

Sadhaa Man 

Sachaa Sach 

Saevae Dhukh 

Gavaavaniaa ||7||

By the True Name, the 

mind is made true 

forever. Serving the 

True Lord, sorrow is 

driven out. ||7||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ (ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਜਮਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥

4730 116 sdw hjUir dUir 
n jwxhu]

Sadhaa Hajoor 

Dhoor N Jaanahu 

||

He is always close at 

hand-do not think that 

He is far away.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

(ਵੱਸਦਾ) ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਤੋਂ 
ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਨਾਹ ਸਮਝੋ।
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4731 116 gur sbdI hir 
AMqir pCwxhu]

Gur Sabadhee Har 

Anthar 

Pashhaanahu ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

recognize the Lord 

deep within your own 

being.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਬਣਾਓ।

4732 116 nwnk nwim imlY 
vifAweI pUry 
gur qy 
pwvixAw]8]11
]12]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Poorae Gur Thae 

Paavaniaa 

||8||11||12||

O Nanak, through the 

Naam, glorious 

greatness is received. 

Through the Perfect 

Guru, the Naam is 

obtained. 

||8||11||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, (ਪਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਹੀ) 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੧॥੧੨॥

4733 116 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4734 116 AYQY swcy su AwgY 
swcy]

Aithhai Saachae S 

Aagai Saachae ||

Those who are True 

here, are True 

hereafter as well.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਲੋਕ ਜਵਚ ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ 
ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
4735 116 mnu scw scY 

sbid rwcy]

Man Sachaa 

Sachai Sabadh 

Raachae ||

That mind is true, 

which is attuned to 

the True Shabad.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਰਚੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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4736 116 scw syvih scu 
kmwvih sco scu 
kmwvixAw]1]

Sachaa Saevehi 

Sach Kamaavehi 

Sacho Sach 

Kamaavaniaa 

||1||

They serve the True 

One, and practice 

Truth; they earn Truth, 

and only Truth. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

4737 116 hau vwrI jIau 
vwrI scw nwmu 
mMin vswvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Sachaa 

Naam Mann 

Vasaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those whose minds 

are filled with the True 

Name.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ 

ਹਾਂ, ਿ ੋਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

4738 116 scy syvih sic 
smwvih scy ky 
gux 
gwvixAw]1]rhw
au]

Sachae Saevehi 

Sach Samaavehi 

Sachae Kae Gun 

Gaavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

They serve the True 

One, and are absorbed 

into the True One, 

singing the Glorious 

Praises of the True 

One. ||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

4739 116 pMifq pVih swdu  
n pwvih]

Panddith Parrehi 

Saadh N Paavehi ||

The Pandits, the 

religious scholars read, 

but they do not taste 

the essence.

ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ (ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹਦੇ (ਤਾਂ) 
ਹਨ (ਪਰ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ।
4740 116 dUjY Bwie  

mwieAw mnu 
Brmwvih]

Dhoojai Bhaae 

Maaeiaa Man 

Bharamaavehi ||

In love with duality 

and Maya, their minds 

wander, unfocused.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਲ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਦੁੜਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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4741 116 mwieAw moih sB 
suiD gvweI kir 
Avgx 
pCoqwvixAw]2]

Maaeiaa Mohi 

Sabh Sudhh 

Gavaaee Kar 

Avagan 

Pashhothaavaniaa 

||2||

The love of Maya has 

displaced all their 

understanding; 

making mistakes, they 

live in regret. ||2||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ) ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਗਵਾ 
ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਔਗੁਣ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪਛੁਤਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

4742 116 siqguru imlY qw 
qqu pwey]

Sathigur Milai 

Thaa Thath 

Paaeae ||

But if they should 

meet the True Guru, 

then they obtain the 

essence of reality;

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ 

ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

4743 116 hir kw nwmu mMin 
vswey]

Har Kaa Naam 

Mann Vasaaeae ||

The Name of the Lord 

comes to dwell in their 

minds.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

4744 117 sbid mrY mnu 
mwrY Apunw  
mukqI kw dru 
pwvixAw]3]

Sabadh Marai 

Man Maarai 

Apunaa Mukathee 

Kaa Dhar 

Paavaniaa ||3||

Those who die in the 

Shabad and subdue 

their own minds, 

obtain the door of 

liberation. ||3||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਅਡੋਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

4745 117 iklivK kwtY  
kRoDu invwry]

Kilavikh Kaattai 

Krodhh Nivaarae 

||

They erase their sins, 

and eliminate their 

anger;

ਉਹ (ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਪਾਪ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੋਧ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

4746 117 gur kw sbdu rKY 
aur Dwry]

(aur) ihrdy Gur Kaa Sabadh 

Rakhai Our 

Dhhaarae ||

They keep the Guru's 

Shabad clasped tightly 

to their hearts.

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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4747 117 sic rqy sdw 
bYrwgI haumY 
mwir 
imlwvixAw]4]

Sach Rathae 

Sadhaa Bairaagee 

Houmai Maar 

Milaavaniaa ||4||

Those who are 

attuned to Truth, 

remain balanced and 

detached forever. 

Subduing their 

egotism, they are 

united with the Lord. 

||4||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਸਦਾ ਉਪਰਾਮ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ। ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਮਲੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥

4748 117 AMqir rqnu imlY 
imlwieAw]

Anthar Rathan 

Milai Milaaeiaa ||

Deep within the 

nucleus of the self is 

the jewel; we receive 

it only if the Lord 

inspires us to receive 

it.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ) ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ-) ਰਤਨ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਤਨ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੇ (ਗੁਰੂ) 

ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ।

4749 117 iqRibiD mnsw  
iqRibiD mwieAw]

qi RibiD: polw bolo Thribidhh 

Manasaa 

Thribidhh Maaeiaa 

||

The mind is bound by 

the three dispositions-

the three modes of 

Maya.

(ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ 

ਜਸਆਣਪ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ) ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਹੇਠ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ 
ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਵੂੰ ਡੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ) ਹੈ।
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4750 117 piV piV pMifq 
monI Qky cauQy 
pd kI swr n 
pwvixAw]5]

Parr Parr Panddith 

Monee Thhakae 

Chouthhae Padh 

Kee Saar N 

Paavaniaa ||5||

Reading and reciting, 

the Pandits, the 

religious scholars, and 

the silent sages have 

grown weary, but they 

have not found the 

supreme essence of 

the fourth state. ||5||

ਪੂੰ ਜਡਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਸਆਣ ੇ

ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ (ਵੇਦ 

ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹ 
ਪੜਹ ਕੇ ਥੱਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਪਰ 

ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਉਹ ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੇਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਉਤਾਂਹ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ॥੫॥

4751 117 Awpy rMgy rMgu 
cVwey]

cV@wey Aapae Rangae 

Rang Charraaeae 

||

The Lord Himself dyes 

us in the color of His 

Love.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਜਤਿਗੁਣੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ, ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਰੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣਾ ਪਿੇਮ-) ਰੂੰਗ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਜਦਆਂ ਉੱਤੇ) ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ।

4752 117 sy jn rwqy gur 
sbid rMgwey]

Sae Jan Raathae 

Gur Sabadh 

Rangaaeae ||

Only those who are 

steeped in the Word 

of the Guru's Shabad 

are so imbued with His 

Love.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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4753 117 hir rMgu ciVAw 
Aiq Apwrw hir 
ris ris gux 
gwvixAw]6]

Har Rang Charriaa 

Ath Apaaraa Har 

Ras Ras Gun 

Gaavaniaa ||6||

Imbued with the most 

beautiful color of the 

Lord's Love, they sing 

the Glorious Praises of 

the Lord, with great 

pleasure and joy. ||6||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਰੀ ਦਾ 
ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਬਹੁਤ ਚਜੜਹਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-

ਰਸ ਜਵਚ (ਜਭੱਿ ਕੇ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੬॥

4754 117 gurmuiK iriD 
isiD scu sMjmu 
soeI]

Guramukh Ridhh 

Sidhh Sach Sanjam 

Soee ||

To the Gurmukh, the 

True Lord is wealth, 

miraculous spiritual 

powers and strict self-

discipline.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ) ਹੀ 
ਜਰੱਧੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸੂੰਿਮ ਹੈ।

4755 117 gurmuiK igAwnu  
nwim mukiq hoeI]

Guramukh Giaan 

Naam Mukath 

Hoee ||

Through the spiritual 

wisdom of the Naam, 

the Name of the Lord, 

the Gurmukh is 

liberated.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

4756 117 gurmuiK kwr scu 
kmwvih scy sic 
smwvixAw]7]

Guramukh Kaar 

Sach Kamaavehi 

Sachae Sach 

Samaavaniaa ||7||

The Gurmukh 

practices Truth, and is 

absorbed in the Truest 

of the True. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ (ਦੀ) ਕਾਰ (ਜਨਿੱਤ) 

ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਸਦਾ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੭॥
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4757 117 gurmuiK Qwpy  
Qwip auQwpy]

Guramukh 

Thhaapae Thhaap 

Outhhaapae ||

The Gurmukh realizes 

that the Lord alone 

creates, and having 

created, He destroys.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਰਚਦਾ ਹੈ, ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4758 117 gurmuiK jwiq 
piq sBu Awpy]

Guramukh Jaath 

Path Sabh Aapae 

||

To the Gurmukh, the 

Lord Himself is social 

class, status and all 

honor.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਲਈ (ਉੱਚੀ) ਿਾਜਤ ਹੈ ਤੇ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ।
4759 117 nwnk gurmuiK 

nwmu iDAwey nwmy 
nwim 
smwvixAw]8]1
2]13]

Naanak Guramukh 

Naam Dhhiaaeae 

Naamae Naam 

Samaavaniaa 

||8||12||13||

O Nanak, the 

Gurmukhs meditate 

on the Naam; through 

the Naam, they merge 

in the Naam. 

||8||12||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ ਪਿਭੂ 
ਦਾ) ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੨॥੧੩॥

4760 117 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4761 117 auqpiq prlau  
sbdy hovY]

Outhapath Paralo 

Sabadhae Hovai ||

Creation and 

destruction happen 

through the Word of 

the Shabad.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਤੇ ਿਗਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

4762 117 sbdy hI iPir 
Epiq hovY]

(Epiq) auqpqI Sabadhae Hee Fir 

Oupath Hovai ||

Through the Shabad, 

creation happens 

again.

(ਨਾਸ ਤੋਂ ਜਪੱਛੋਂ) ਮੁੜ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਿਗਤ ਦੀ 
ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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4763 117 gurmuiK vrqY sBu 
Awpy scw  
gurmuiK aupwie 
smwvixAw]1]

Guramukh 

Varathai Sabh 

Aapae Sachaa 

Guramukh Oupaae 

Samaavaniaa ||1||

The Gurmukh knows 

that the True Lord is 

all-pervading. The 

Gurmukh understands 

creation and merger. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧॥
4764 117 hau vwrI jIau 

vwrI guru pUrw 
mMin vswvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Gur 

Pooraa Mann 

Vasaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who enshrine 

the Perfect Guru 

within their minds.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ।

4765 117 gur qy swiq 
Bgiq kry idnu 
rwqI gux kih  
guxI 
smwvixAw]1]rh
wau]

(swiq) s`c srUp 
vwihgurU jI AQvw SWqI

Gur Thae Saath 

Bhagath Karae 

Dhin Raathee Gun 

Kehi Gunee 

Samaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

From the Guru comes 

peace and tranquility; 

worship Him with 

devotion, day and 

night. Chanting His 

Glorious Praises, 

merge into the 

Glorious Lord. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

4766 117 gurmuiK DrqI  
gurmuiK pwxI]

Guramukh 

Dhharathee 

Guramukh Paanee 

||

The Gurmukh sees the 

Lord on the earth, and 

the Gurmukh sees Him 

in the water.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਿਾਣਦਾ ਹੈ,
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4767 117 gurmuiK pvxu 
bYsMqru KylY 
ivfwxI]

(ivfwxI) Ascrj[ K@ylY Guramukh Pavan 

Baisanthar Khaelai 

Viddaanee ||

The Gurmukh sees 

Him in wind and fire; 

such is the wonder of 

His Play.

ਜਕ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਅੱਗ (-

ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿਗਤ-

ਰੂਪ) ਅਚਰਿ ਖੇਡ ਖੇਡ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

4768 117 so ingurw jo mir 
mir jMmY ingury 
Awvx 
jwvixAw]2]

So Niguraa Jo Mar 

Mar Janmai 

Nigurae Aavan 

Jaavaniaa ||2||

One who has no Guru, 

dies over and over 

again, only to be re-

born. One who has no 

Guru continues 

coming and going in 

reincarnation. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਕੇ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਨਗੁਰੇ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

4769 117 iqin krqY ieku 
Kylu rcwieAw]

Thin Karathai Eik 

Khael Rachaaeiaa 

||

The One Creator has 

set this play in motion.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

(ਇਹ ਿਗਤ) ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

4770 117 kwieAw srIrY 
ivic sBu ikCu 
pwieAw]

Kaaeiaa Sareerai 

Vich Sabh Kishh 

Paaeiaa ||

In the frame of the 

human body, He has 

placed all things.

ਉਸ ਨੇ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਹਰੇਕ ਗੁਣ ਭਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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4771 117 sbid Byid koeI 
mhlu pwey mhly 
mhil 
bulwvixAw]3]

mh-lu, mh-ly, mh-
il: poly bolo

Sabadh Bhaedh 

Koee Mehal 

Paaeae Mehalae 

Mehal 

Bulaavaniaa ||3||

Those few who are 

pierced through by the 

Word of the Shabad, 

obtain the Mansion of 

the Lord's Presence. 

He calls them into His 

Wondrous Palace. 

||3||

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਆਪੇ 

ਦੀ) ਖੋਿ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥

4772 117 scw swhu scy 
vxjwry]

(swhu) SwhUkwr vwihgurU 
jI[ guris`KI dy 
(vxjwry) vwpwrI

Sachaa Saahu 

Sachae Vanajaarae 

||

True is the Banker, 

and true are His 

traders.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਾਹੂਕਾਰ 

ਹੈ, (ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ) ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ (ਭੇਿੇ ਹੋਏ) 

ਵਪਾਰੀ ਹਨ।
4773 117 scu vxMjih gur 

hyiq Apwry]
(vxMjih) KrIddy[ 
(Apwry) byAMq (hyiq) 
pRym c

Sach Vananjehi 

Gur Haeth 

Apaarae ||

They purchase Truth, 

with infinite love for 

the Guru.

ਉਹੀ ਿੀਵ-ਵਣਿਾਰੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ ਸੌਦਾ ਜਵਹਾਝਦੇ 

ਹਨ, ਿੇਹੜੇ ਬੇਅੂੰ ਤ-ਪਿਭੂ-ਦੇ 

ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
4774 117 scu ivhwJih scu 

kmwvih sco scu 
kmwvixAw]4]

(ivhwJih) KrIddy Sach Vihaajhehi 

Sach Kamaavehi 

Sacho Sach 

Kamaavaniaa 

||4||

They deal in Truth, 

and they practice 

Truth. They earn 

Truth, and only Truth. 

||4||

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਜਵਹਾਝਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਕਮਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥
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4775 117 ibnu rwsI ko vQu 
ikau pwey]

(v`Qu)vsqU nwmu Bin Raasee Ko 

Vathh Kio Paaeae 

||

Without investment 

capital, how can 

anyone acquire 

merchandise?

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱਲੇ 

ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ-ਵੱਖਰ ਜਕਵੇਂ 
ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

4776 117 mnmuK BUly lok 
sbwey]

(sbwey) swry Manamukh 

Bhoolae Lok 

Sabaaeae ||

The self-willed 

manmukhs have all 

gone astray.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
4777 117 ibnu rwsI sB 

KwlI cly KwlI 
jwie duKu 
pwvixAw]5]

(rwsI) pMUjI Bin Raasee Sabh 

Khaalee Chalae 

Khaalee Jaae 

Dhukh Paavaniaa 

||5||

Without true wealth, 

everyone goes empty-

handed; going empty-

handed, they suffer in 

pain. ||5||

ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸਭ ਿੀਵ (ਿਗਤ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਲੀ-
ਹੱਥ ਿਾ ਕੇ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੫॥

4778 117 ieik scu vxMjih  
gur sbid 
ipAwry]

Eik Sach Vananjehi 

Gur Sabadh 

Piaarae ||

Some deal in Truth, 

through love of the 

Guru's Shabad.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵਣਿਦੇ ਹਨ।

4779 117 Awp qrih sgly 
kul qwry]

Aap Tharehi 

Sagalae Kul 

Thaarae ||

They save themselves, 

and save all their 

ancestors as well.

ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤਾਰ ਕੇ ਆਪ (ਭੀ) ਤਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

4780 117 Awey sy prvwxu 
hoey imil pRIqm  
suKu pwvixAw]6]

Aaeae Sae 

Paravaan Hoeae 

Mil Preetham 

Sukh Paavaniaa 

||6||

Very auspicious is the 

coming of those who 

meet their Beloved 

and find peace. ||6||

ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਏ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ ॥੬॥
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4781 117 AMqir vsqu mUVw 
bwhru Bwly]

Anthar Vasath 

Moorraa Baahar 

Bhaalae ||

Deep within the self is 

the secret, but the 

fool looks for it 

outside.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ 

ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਬਾਹਰਲਾ ਪਦਾਰਥ ਭਾਲਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

4782 117 mnmuK AMDy  
iPrih byqwly]

(byqwly) BUqny Manamukh 

Andhhae Firehi 

Baethaalae ||

The blind self-willed 

manmukhs wander 

around like demons;

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ (ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ 

ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਚਾਲ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ।
4783 117 ijQY vQu hovY  

iqQhu koie n 
pwvY mnmuK 
Brim 
BulwvixAw]7]

nwm rUpI (vQu) vsqU Jithhai Vathh 

Hovai Thithhahu 

Koe N Paavai 

Manamukh 

Bharam 

Bhulaavaniaa 

||7||

But where the secret 

is, there, they do not 

find it. The manmukhs 

are deluded by doubt. 

||7||

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ 

(ਮਨਮੁਖ) ਉਥੋਂ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਤੁਰੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ ॥੭॥

4784 117 Awpy dyvY sbid 
bulwey]

Aapae Dhaevai 

Sabadh Bulaaeae 

||

He Himself calls us, 

and bestows the Word 

of the Shabad.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ (ਇਹ 

ਨਾਮ ਵੱਥ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ) ਸੱਦਦਾ 
ਹੈ।

4785 117 mhlI mhil  
shj suKu pwey]

Mehalee Mehal 

Sehaj Sukh Paaeae 

||

The soul-bride finds 

intuitive peace and 

poise in the Mansion 

of the Lord's Presence.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਮਹਲ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ (ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
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4786 117 nwnk nwim imlY 
vifAweI Awpy 
suix suix 
iDAwvixAw]8]1
3]14]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Aapae Sun Sun 

Dhhiaavaniaa 

||8||13||14||

O Nanak, she obtains 

the glorious greatness 

of the Naam; she 

hears it again and 

again, and she 

meditates on it. 

||8||13||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ) ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ) ਸੁਣ 

ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧੩॥੧੪॥
4787 117 mWJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4788 117 siqgur swcI 
isK suxweI]

(isK) swKI Sathigur Saachee 

Sikh Sunaaee ||

The True Guru has 

imparted the True 

Teachings.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਸੁਣਾਈ ਹੈ (ਜਕ)

4789 118 hir cyqhu AMiq 
hoie sKweI]

(cyqhu) ismro Xwd 
kro[ (sKweI) shwiek

Har Chaethahu 

Anth Hoe 

Sakhaaee ||

Think of the Lord, who 

shall be your Help and 

Support in the end.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਚੂੰ ਤਨ ਕਰਦਾ 
ਰਹੁ (ਿਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦੋਂ) ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ (ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ) ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

4790 118 hir Agmu 
Agocru AnwQu 
AjonI siqgur kY 
Bwie 
pwvixAw]1]

Awp (AnwQu) (A+nwQ) 
mwlk qoN(A) rihq, 
Bwv aun@W dw koeI nwQ 
nhIN[ (Bwie) pRym

Har Agam Agochar 

Anaathh Ajonee 

Sathigur Kai Bhaae 

Paavaniaa ||1||

The Lord is 

Inaccessible and 

Incomprehensible. He 

has no master, and He 

is not born. He is 

obtained through love 

of the True Guru. 

||1||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਂਞ ਤਾਂ) 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ 

ਨਹੀਂ, ਉਹ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1067 Published: March 06/ 2014



4791 118 hau vwrI jIau 
vwrI Awpu 
invwrixAw]

jo (Awpu) hMkwr 
(invwrixAw) dUr krdy 
hn

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Aap 

Nivaaraniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who eliminate 

selfishness and conceit.

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਤੋਂ, ਿੇਹੜੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।

4792 118 Awpu gvwey qw 
hir pwey hir 
isau shij 
smwvixAw]1]rh
wau]

Aap Gavaaeae 

Thaa Har Paaeae 

Har Sio Sehaj 

Samaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

They eradicate 

selfishness and 

conceit, and then find 

the Lord; they are 

intuitively immersed in 

the Lord. ||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ (ਜਮਲ ਕੇ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

4793 118 pUrib iliKAw su 
krmu kmwieAw]

Poorab Likhiaa S 

Karam Kamaaeiaa 

||

According to their pre-

ordained destiny, they 

act out their karma.

(ਪਰ ਇਹ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਦਾ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਕੂੰਮ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਹੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਲੇਖ ਮੌਿੂਦ ਹੋਵੇ।

4794 118 siqguru syiv sdw 
suKu pwieAw]

Sathigur Saev 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa ||

Serving the True Guru, 

a lasting peace is 

found.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
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4795 118 ibnu Bwgw guru 
pweIAY nwhI  
sbdY myil 
imlwvixAw]2]

BwgW Bin Bhaagaa Gur 

Paaeeai Naahee 

Sabadhai Mael 

Milaavaniaa ||2||

Without good fortune, 

the Guru is not found. 

Through the Word of 

the Shabad, they are 

united in the Lord's 

Union. ||2||

ਗੁਰੂ ਭੀ ਪੂਰੀ ਜਕਸਮਤ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਆਪਣ)ੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

4796 118 gurmuiK Ailpqu 
rhY sMswry]

(A-ilpqu) inrlyp Guramukh Alipath 

Rehai Sansaarae ||

The Gurmukhs remain 

unaffected in the 

midst of the world.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਮੋਹ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

4797 118 gur kY qkIAY  
nwim ADwry]

(qkIAY) shwry[ sB 
kuJ nwim dy (ADwry) 
Awsry Brosy

Gur Kai Thakeeai 

Naam Adhhaarae 

||

The Guru is their 

cushion, and the 

Naam, the Name of 

the Lord, is their 

Support.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਅਜਿਹਾ ਸੂੰਭਵ 

ਹੈ।)

4798 118 gurmuiK joru krY 
ikAw iqs no  
Awpy Kip duKu 
pwvixAw]3]

Guramukh Jor 

Karae Kiaa This No 

Aapae Khap 

Dhukh Paavaniaa 

||3||

Who can oppress the 

Gurmukh? One who 

tries shall perish, 

writhing in pain. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਮਨੱੁਖ ਦਬਾਉ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, 
ਉਹ ਸਗੋਂ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ 

ਕੇ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

4799 118 mnmuiK AMDy suiD 
n kweI]

Manamukh 

Andhhae Sudhh N 

Kaaee ||

The blind self-willed 

manmukhs have no 

understanding at all.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਇਹ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਨਵਾਰਨ 

ਦੀ) ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1069 Published: March 06/ 2014



4800 118 AwqmGwqI hY 
jgqu ksweI]

j`g-qu Aatham Ghaathee 

Hai Jagath 

Kasaaee ||

They are the assassins 

of the self, and the 

butchers of the world.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ) ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ (ਭੀ) ਤਬਾਹ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਵੈਰੀ (ਭੀ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

4801 118 inMdw kir kir 
bhu Bwru auTwvY  
ibnu mjUrI Bwru 
phucwvixAw]4]

Nindhaa Kar Kar 

Bahu Bhaar 

Outhaavai Bin 

Majooree Bhaar 

Pahuchaavaniaa 

||4||

By continually 

slandering others, 

they carry a terrible 

load, and they carry 

the loads of others for 

nothing. ||4||

ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਜਸਰ ਉੱਤੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਬਹੁਤ ਭਾਰ 

ਚੱੁਕੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਮਨਮੁਖ 

ਉਸ ਮਿੂਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝੋ ਿੋ) 
ਭਾੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ 
ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ (ਚੱੁਕ ਚੱੁਕ 

ਕੇ) ਅਪੜਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

4802 118 iehu jgu vwVI  
myrw pRBu mwlI]

Eihu Jag Vaarree 

Maeraa Prabh 

Maalee ||

This world is a garden, 

and my Lord God is 

the Gardener.

(ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਇਹ ਿਗਤ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀ 
ਬਗ਼ੀਚੀ ਦੇ (ਸਮਾਨ) ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਆਪ (ਇਸ ਬਗ਼ੀਚੀ ਦਾ) ਮਾਲੀ 
ਹੈ।

4803 118 sdw smwly ko 
nwhI KwlI]

Sadhaa Samaalae 

Ko Naahee 

Khaalee ||

He always takes care 

of it-nothing is exempt 

from His Care.

ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਦਾ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਜਵਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ।
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4804 118 jyhI vwsnw pwey 
qyhI vrqY vwsU 
vwsu 
jxwvixAw]5]

Jaehee Vaasanaa 

Paaeae Thaehee 

Varathai Vaasoo 

Vaas Janaavaniaa 

||5||

As is the fragrance 

which He bestows, so 

is the fragrant flower 

known. ||5||

(ਪਰ) ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
(ਿੀਵ ਿੁੱ ਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਮਾਲੀ 
ਪਿਭੂ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਪਿਭੂ 
ਮਾਲੀ ਵਲੋਂ ਿੀਵ ਿੁੱ ਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਾਈ) ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ 

ਉਸ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੫॥

4805 118 mnmuKu rogI hY 
sMswrw]

Manamukh Rogee 

Hai Sansaaraa ||

The self-willed 

manmukhs are sick 

and diseased in the 

world.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਿਗਤ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ) ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ,

4806 118 suKdwqw 
ivsirAw Agm 
Apwrw]

Sukhadhaathaa 

Visariaa Agam 

Apaaraa ||

They have forgotten 

the Giver of peace, the 

Unfathomable, the 

Infinite.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਪੁਹੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ ਭੁੱ ਲ ਜਗਆ ਹੈ।

4807 118 duKIey iniq 
iPrih ibllwdy  
ibnu gur sWiq n 
pwvixAw]6]

Dhukheeeae Nith 

Firehi Bilalaadhae 

Bin Gur Saanth N 

Paavaniaa ||6||

These miserable 

people wander 

endlessly, crying out in 

pain; without the 

Guru, they find no 

peace. ||6||

ਮਨਮੁਖ ਿੀਵ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ 

ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ॥੬॥

4808 118 ijin kIqy soeI 
ibiD jwxY]

Jin Keethae Soee 

Bidhh Jaanai ||

The One who created 

them, knows their 

condition.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਨਰੋਆ ਕਰਨ ਦਾ ਢੂੰਗ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ।
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4809 118 Awip kry qw 
hukim pCwxY]

Aap Karae Thaa 

Hukam 

Pashhaanai ||

And if He inspires 

them, then they 

realize the Hukam of 

His Command.

ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਨਰੋਆ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ।

4810 118 jyhw AMdir pwey  
qyhw vrqY Awpy 
bwhir 
pwvixAw]7]

Jaehaa Andhar 

Paaeae Thaehaa 

Varathai Aapae 

Baahar Paavaniaa 

||7||

Whatever He places 

within them, that is 

what prevails, and so 

they outwardly 

appear. ||7||

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਉਹ ਿੀਵ ਵਰਤੋਂ-ਜਵਹਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਦੱਸਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਵੱਲ ਪਿੇਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

4811 118 iqsu bwJhu scy mY  
horu n koeI]

This Baajhahu 

Sachae Mai Hor N 

Koee ||

I know of no other 

except the True One.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ (ਿ ੋਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ)।

4812 118 ijsu lwie ley so 
inrmlu hoeI]

Jis Laae Leae So 

Niramal Hoee ||

Those, whom the Lord 

attaches to Himself, 

become pure.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
4813 118 nwnk nwmu vsY 

Gt AMqir ijsu 
dyvY so 
pwvixAw]8]14
]15]

Naanak Naam 

Vasai Ghatt 

Anthar Jis Dhaevai 

So Paavaniaa 

||8||14||15||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

abides deep within the 

heart of those, unto 

whom He has given it. 

||8||14||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਹੀ) ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿੀਵ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧੪॥੧੫॥

4814 118 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:
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4815 118 AMimRq nwmu mMin 
vswey]

Anmrith Naam 

Mann Vasaaeae ||

Enshrining the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord, in 

the mind,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,

4816 118 haumY myrw sBu 
duKu gvwey]

Houmai Maeraa 

Sabh Dhukh 

Gavaaeae ||

All the pains of 

egotism, selfishness 

and conceit are 

eliminated.

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਤੇ 

ਮਮਤਾ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

4817 118 AMimRq bwxI sdw 
slwhy AMimRqu 
AMimRqu 
pwvixAw]1]

Anmrith Baanee 

Sadhaa Salaahae 

Anmrith Anmrith 

Paavaniaa ||1||

By continually praising 

the Ambrosial Bani of 

the Word, I obtain the 

Amrit, the Ambrosial 

Nectar. ||1||

ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ (ਦੇ 

ਘੁੱ ਟ) ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
4818 118 hau vwrI jIau 

vwrI AMimRq 
bwxI mMin 
vswvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Anmrith 

Baanee Mann 

Vasaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who enshrine 

the Ambrosial Bani of 

the Word within their 

minds.

ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿ ੋ

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,

4819 118 AMimRq bwxI mMin 
vswey AMimRqu 
nwmu 
iDAwvixAw]1]r
hwau]

Anmrith Baanee 

Mann Vasaaeae 

Anmrith Naam 

Dhhiaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

Enshrining the 

Ambrosial Bani in their 

minds, they meditate 

on the Ambrosial 

Naam. ||1||Pause||

ਿ ੋਅੂੰ ਜਮਿਤ ਬਾਣੀ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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4820 118 AMimRqu bolY sdw 
muiK vYxI]

(vYxI) bwxI, bol Anmrith Bolai 

Sadhaa Mukh 

Vainee ||

Those who continually 

chant the Ambrosial 

Words of Nectar see

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ-ਦਾਤਾ ਪਿਭ-

ਨਾਮ ਸਦਾ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ,

4821 118 AMimRqu vyKY prKY 
sdw nYxI]

Anmrith Vaekhai 

Parakhai Sadhaa 

Nainee ||

And behold this Amrit 

everywhere with their 

eyes.

ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਭੀ) ਸਦਾ 
ਿੀਵਨ-ਦਾਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਵੇਖਦਾ ਪਛਾਣਦਾ 
ਹੈ।

4822 118 AMimRq kQw khY 
sdw idnu rwqI  
Avrw AwiK 
suxwvixAw]2]

Anmrith Kathhaa 

Kehai Sadhaa Dhin 

Raathee Avaraa 

Aakh Sunaavaniaa 

||2||

They continually chant 

the Ambrosial Sermon 

day and night; 

chanting it, they cause 

others to hear it. ||2||

ਉਹ ਿੀਵਨ-ਦਾਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸਦਾ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਭੀ) ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

4823 118 AMimRq rMig rqw  
ilv lwey]

Anmrith Rang 

Rathaa Liv Laaeae 

||

Imbued with the 

Ambrosial Love of the 

Lord, they lovingly 

focus their attention 

on Him.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿੀਵਨ-ਦਾਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਹੋਇਆ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

4824 118 AMimRqu gur 
prswdI pwey]

Anmrith Gur 

Parasaadhee 

Paaeae ||

By Guru's Grace, they 

receive this Amrit.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਉਸ ਿੀਵਨ-ਦਾਤੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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4825 118 AMimRqu rsnw bolY 
idnu rwqI min 
qin AMimRqu 
pIAwvixAw]3]

Anmrith Rasanaa 

Bolai Dhin 

Raathee Man 

Than Anmrith 

Peeaavaniaa ||3||

They chant the 

Ambrosial Name with 

their tongues day and 

night; their minds and 

bodies are satisfied by 

this Amrit. ||3||

ਉਹ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

4826 118 so ikCu krY ju 
iciq n hoeI]

So Kishh Karai J 

Chith N Hoee ||

That which God does 

is beyond anyone's 

consciousness;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ 

ਕੁਝ ਕਰ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ) ਜਚੱਤ-ਚੇਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

4827 118 iqs dw hukmu  
myit n skY koeI]

This Dhaa Hukam 

Maett N Sakai 

Koee ||

No one can erase the 

Hukam of His 

Command.

ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਉਸ ਕਰਤਾਰ 

ਦਾ ਹੁਕਮ (ਭੀ) ਮੋੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

4828 118 hukmy vrqY 
AMimRq bwxI  
hukmy AMimRqu 
pIAwvixAw]4]

Hukamae Varathai 

Anmrith Baanee 

Hukamae Anmrith 

Peeaavaniaa ||4||

By His Command, the 

Ambrosial Bani of the 

Word prevails, and by 

His Command, we 

drink in the Amrit. 

||4||

ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
(ਜਕਸੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਉਸ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ-ਦਾਤੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਸ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ (ਜਕਸੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ 
ਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਜਪਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
4829 118 Ajb kMm krqy 

hir kyry]
(Ajb) Ascrj Ajab Kanm 

Karathae Har 

Kaerae ||

The actions of the 

Creator Lord are 

marvellous and 

wonderful.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਹਰੀ ਕਰਤਾਰ 

ਦੇ ਕੌਤਕ ਅਚਰਿ ਹਨ।
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4830 118 iehu mnu BUlw 
jWdw Pyry]

Eihu Man Bhoolaa 

Jaandhaa Faerae 

||

This mind is deluded, 

and goes around the 

wheel of reincarnation.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ 

ਭਟਕਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਉਹ 

ਕਰਤਾਰ ਮੋੜ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

4831 118 AMimRq bwxI isau 
icqu lwey AMimRq 
sbid 
vjwvixAw]5]

(vjwvixAw) pRgt hoxw 
AQvw sbid 
(vjwvixAw) jpy

Anmrith Baanee 

Sio Chith Laaeae 

Anmrith Sabadh 

Vajaavaniaa ||5||

Those who focus their 

consciousness on the 

Ambrosial Bani of the 

Word, hear the 

vibrations of the 

Ambrosial Word of the 

Shabad. ||5||

ਉਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ-ਦਾਤੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਿੋੜ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਰਗਟ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

4832 119 Koty Kry quDu 
Awip aupwey]

(aupwey) pYdw kIqy Khottae Kharae 

Thudhh Aap 

Oupaaeae ||

You Yourself created 

the counterfeit and 

the genuine.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਖੋਟੇ ਿੀਵ ਤੇ ਖਰੇ 

ਿੀਵ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਹਨ।
4833 119 quDu Awpy prKy  

lok sbwey]

Thudhh Aapae 

Parakhae Lok 

Sabaaeae ||

You Yourself appraise 

all people.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ (ਦੀਆਂ 

ਕਰਤੂਤਾਂ) ਨੂੂੰ  ਪਰਖਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈਂ।

4834 119 Kry priK KjwnY 
pwieih Koty 
Brim 
BulwvixAw]6]

Kharae Parakh 

Khajaanai Paaeihi 

Khottae Bharam 

Bhulaavaniaa 

||6||

You appraise the true, 

and place them in 

Your Treasury; You 

consign the false to 

wander in delusion. 

||6||

ਖਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਖ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈਂ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ) ਤੇ ਖੋਟੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੬॥
4835 119 ikau kir vyKw  

ikau swlwhI]

Kio Kar Vaekhaa 

Kio Saalaahee ||

How can I behold You? 

How can I praise You?

(ਹੇ ਕਰਤਾਰ!) ਮੈਂ (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) 

ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਾਂ? ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ?
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4836 119 gur prswdI  
sbid slwhI]

Gur Parasaadhee 

Sabadh Salaahee 

||

By Guru's Grace, I 

praise You through the 

Word of the Shabad.

(ਿੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਮਹਰ 

ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ 
ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੱਗ 

ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
4837 119 qyry Bwxy ivic 

AMimRqu vsY qUM 
BwxY AMimRqu 
pIAwvixAw]7]

Thaerae Bhaanae 

Vich Anmrith 

Vasai Thoon 

Bhaanai Anmrith 

Peeaavaniaa ||7||

In Your Sweet Will, the 

Amrit is found; by 

Your Will, You inspire 

us to drink in this 

Amrit. ||7||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ 
ਤੇਰਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਨਾਮ (ਿੀਵ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਜਪਲਾਂਦਾ ਹੈਂ ॥੭॥

4838 119 AMimRq sbdu  
AMimRq hir bwxI]

Anmrith Sabadh 

Anmrith Har 

Baanee ||

The Shabad is Amrit; 

the Lord's Bani is 

Amrit.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ-ਦਾਤੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ

4839 119 siqgur syivAY  
irdY smwxI]

Sathigur Saeviai 

Ridhai Samaanee 

||

Serving the True Guru, 

it permeates the heart.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ-
ਪਰਨਾ ਜਲਆ ਿਾਏ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।
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4840 119 nwnk AMimRq 
nwmu sdw 
suKdwqw pI 
AMimRqu sB BuK 
lih 
jwvixAw]8]15
]16]

Naanak Anmrith 

Naam Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Pee Anmrith Sabh 

Bhukh Lehi 

Jaavaniaa 

||8||15||16||

O Nanak, the 

Ambrosial Naam is 

forever the Giver of 

peace; drinking in this 

Amrit, all hunger is 

satisfied. 

||8||15||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਜਤਆਂ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਭੁੱ ਖ ਲਜਹ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੮॥੧੫॥੧੬॥

4841 119 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4842 119 AMimRqu vrsY  
shij suBwey]

Anmrith Varasai 

Sehaj Subhaaeae 

||

The Ambrosial Nectar 

rains down, softly and 

gently.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕਦਾ ਹੈ ਪਿਭੂ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4843 119 gurmuiK ivrlw  
koeI jnu pwey]

Guramukh Viralaa 

Koee Jan Paaeae 

||

How rare are those 

Gurmukhs who find it.

ਪਰ (ਇਹ ਦਾਜਤ) ਕੋਈ ਉਹ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ।
4844 119 AMimRqu pI sdw 

iqRpqwsy kir 
ikrpw iqRsnw 
buJwvixAw]1]

(iqRpqwsy) iqRpq hoey[ 
bu`JwvixAw

Anmrith Pee 

Sadhaa 

Thripathaasae Kar 

Kirapaa Thrisanaa 

Bujhaavaniaa 

||1||

Those who drink it in 

are satisfied forever. 

Showering His Mercy 

upon them, the Lord 

quenches their thirst. 

||1||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਲਈ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਪਿਭੂ) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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4845 119 hau vwrI jIau 
vwrI gurmuiK 
AMimRqu 
pIAwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Guramukh 

Anmrith 

Peeaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those Gurmukhs who 

drink in this Ambrosial 

Nectar.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਿਲ ਪੀਂਦੇ 

ਹਨ।

4846 119 rsnw rsu cwiK  
sdw rhY rMig 
rwqI shjy hir 
gux 
gwvixAw]1]rhw
au]

Rasanaa Ras 

Chaakh Sadhaa 

Rehai Rang 

Raathee Sehajae 

Har Gun 

Gaavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

The tongue tastes the 

essence, and remains 

forever imbued with 

the Lord's Love, 

intuitively singing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੀਭ ਨਾਮ-ਰਸ ਚਖ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

4847 119 gur prswdI  
shju ko pwey]

Gur Parasaadhee 

Sehaj Ko Paaeae ||

By Guru's Grace, 

intuitive 

understanding is 

obtained;

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

4848 119 duibDw mwry  
ieksu isau ilv 
lwey]

Dhubidhhaa 

Maarae Eikas Sio 

Liv Laaeae ||

Subduing the sense of 

duality, they are in 

love with the One.

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਮਨ ਦਾ ਦੁਜਚੱਤਾ-ਪਨ ਮਾਰ ਕੇ 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) 
ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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4849 119 ndir kry qw 
hir gux gwvY  
ndrI sic 
smwvixAw]2]

Nadhar Karae 

Thaa Har Gun 

Gaavai Nadharee 

Sach Samaavaniaa 

||2||

When He bestows His 

Glance of Grace, then 

they sing the Glorious 

Praises of the Lord; by 

His Grace, they merge 

in Truth. ||2||

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ 

ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ) ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
4850 119 sBnw aupir  

ndir pRB qyrI]

Sabhanaa Oupar 

Nadhar Prabh 

Thaeree ||

Above all is Your 

Glance of Grace, O 

God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ,

4851 119 iksY QoVI iksY hY 
GxyrI]

(GxyrI) bhuqI Kisai Thhorree 

Kisai Hai 

Ghanaeree ||

Upon some it is 

bestowed less, and 

upon others it is 

bestowed more.

ਜਕਸੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਕਸੇ ਉੱਤੇ 

ਬਹੁਤੀ ਹੈ।

4852 119 quJ qy bwhir  
ikCu n hovY  
gurmuiK soJI 
pwvixAw]3]

Thujh Thae Baahar 

Kishh N Hovai 

Guramukh Sojhee 

Paavaniaa ||3||

Without You, nothing 

happens at all; the 

Gurmukhs understand 

this. ||3||

ਤੈਥੋਂ ਬਾਹਰ (ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ-ਇਹ ਸਮਝ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

4853 119 gurmuiK qqu hY 
bIcwrw]

Guramukh Thath 

Hai Beechaaraa ||

The Gurmukhs 

contemplate the 

essence of reality;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਸ 

ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਜਝਆ ਹੈ,

4854 119 AMimRiq Bry qyry 
BMfwrw]

Anmrith Bharae 

Thaerae 

Bhanddaaraa ||

Your Treasures are 

overflowing with 

Ambrosial Nectar.

ਜਕ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
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4855 119 ibnu siqgur syvy  
koeI n pwvY gur 
ikrpw qy 
pwvixAw]4]

Bin Sathigur 

Saevae Koee N 

Paavai Gur Kirapaa 

Thae Paavaniaa 

||4||

Without serving the 

True Guru, no one 

obtains it. It is 

obtained only by 

Guru's Grace. ||4||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਹੀਂ ਲੈ 

ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥

4856 119 siqguru syvY so 
jnu sohY]

Sathigur Saevai So 

Jan Sohai ||

Those who serve the 

True Guru are 

beautiful.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੋਹਣੇ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

4857 119 AMimRq nwim  
AMqru mnu mohY]

Anmrith Naam 

Anthar Man 

Mohai ||

The Ambrosial Naam, 

the Name of the Lord, 

entices their inner 

minds.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ ਅੂੰਦਰਲਾ 
ਮਨ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

4858 119 AMimRiq mnu qnu 
bwxI rqw AMimRqu 
shij 
suxwvixAw]5]

r`qw, AMmiR iq Anmrith Man 

Than Baanee 

Rathaa Anmrith 

Sehaj Sunaavaniaa 

||5||

Their minds and 

bodies are attuned to 

the Ambrosial Bani of 

the Word; this 

Ambrosial Nectar is 

intuitively heard. ||5||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ 
ਤਨ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਨਾਮ-ਧੁਨੀ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

4859 119 mnmuKu BUlw dUjY 
Bwie KuAwey]

Manamukh 

Bhoolaa Dhoojai 

Bhaae Khuaaeae ||

The deluded, self-

willed manmukhs are 

ruined through the 

love of duality.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ (ਰੱੁਝ ਕੇ) ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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4860 119 nwmu n lyvY mrY 
ibKu Kwey]

Naam N Laevai 

Marai Bikh 

Khaaeae ||

They do not chant the 

Naam, and they die, 

eating poison.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ, ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ-ਰੂਪ) ਜ਼ਹਰ ਖਾ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

4861 119 An idnu sdw 
ivstw mih vwsw  
ibnu syvw jnmu 
gvwvixAw]6]

Anadhin Sadhaa 

Visattaa Mehi 

Vaasaa Bin Saevaa 

Janam 

Gavaavaniaa ||6||

Night and day, they 

continually sit in 

manure. Without 

selfless service, their 

lives are wasted away. 

||6||

(ਗੂੰਦ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਸਦਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਗੂੰਦ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜ਼ਾਇਆ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

4862 119 AMimRqu pIvY ijs 
no Awip pIAwey]

Anmrith Peevai Jis 

No Aap Peeaaeae 

||

They alone drink in 

this Amrit, whom the 

Lord Himself inspires 

to do so.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਜਪਲਾਂਦਾ ਹੈ।
4863 119 gur prswdI  

shij ilv lwey]

Gur Parasaadhee 

Sehaj Liv Laaeae ||

By Guru's Grace, they 

intuitively enshrine 

love for the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

4864 119 pUrn pUir rihAw  
sB Awpy gurmiq 
ndrI 
AwvixAw]7]

Pooran Poor 

Rehiaa Sabh 

Aapae Guramath 

Nadharee 

Aavaniaa ||7||

The Perfect Lord is 

Himself perfectly 

pervading 

everywhere; through 

the Guru's Teachings, 

He is perceived. ||7||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਰ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਹਰ 

ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੭॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1082 Published: March 06/ 2014



4865 119 Awpy Awip  
inrMjnu soeI]

Aapae Aap 

Niranjan Soee ||

He Himself is the 

Immaculate Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

4866 119 ijin isrjI  
iqin Awpy goeI]

Jin Sirajee Thin 

Aapae Goee ||

He who has created, 

shall Himself destroy.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

4867 119 nwnk nwmu 
smwil sdw qUM  
shjy sic 
smwvixAw]8]1
6]17]

Naanak Naam 

Samaal Sadhaa 

Thoon Sehajae 

Sach Samaavaniaa 

||8||16||17||

O Nanak, remember 

the Naam forever, and 

you shall merge into 

the True One with 

intuitive ease. 

||8||16||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖ। (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੬॥੧੭॥

4868 119 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4869 119 sy sic lwgy jo 
quDu Bwey]

Sae Sach Laagae Jo 

Thudhh Bhaaeae 

||

Those who please You 

are linked to the Truth.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਤੇਰੇ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
4870 119 sdw scu syvih  

shj suBwey]

Sadhaa Sach 

Saevehi Sehaj 

Subhaaeae ||

They serve the True 

One forever, with 

intuitive ease.

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਭਾਵ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਸਦਾ 
(ਤੇਰੇ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।
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4871 119 scY sbid scw 
swlwhI scY myil 
imlwvixAw]1]

Sachai Sabadh 

Sachaa Saalaahee 

Sachai Mael 

Milaavaniaa ||1||

Through the True 

Word of the Shabad, 

they praise the True 

One, and they merge 

in the merging of 

Truth. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਮੈਂ ਭੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ। (ਿੇਹੜੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਹਨ) ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

4872 119 hau vwrI jIau 
vwrI scu 
swlwhixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Sach 

Saalaahaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who praise the 

True One.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਿ ੋਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4873 119 scu iDAwiein sy 
sic rwqy scy 
sic 
smwvixAw]1]rh
wau]

Sach Dhhiaaein 

Sae Sach Raathae 

Sachae Sach 

Samaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

Those who meditate 

on the True One are 

attuned to Truth; they 

are absorbed into the 

Truest of the True. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

4874 119 jh dyKw scu 
sBnI QweI]

QWeIN Jeh Dhaekhaa 

Sach Sabhanee 

Thhaaee ||

The True One is 

everywhere, wherever 

I look.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾਂ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਥਾਈ ਂਵੱਸਦਾ ਹੈ।

4875 119 gur prswdI mMin 
vsweI]

Gur Parasaadhee 

Mann Vasaaee ||

By Guru's Grace, I 

enshrine Him in my 

mind.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
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4876 119 qnu scw rsnw 
sic rwqI scu 
suix AwiK 
vKwnixAw]2]

(vKwnixAw) kQw krnI Than Sachaa 

Rasanaa Sach 

Raathee Sach Sun 

Aakh 

Vakhaananiaa 

||2||

True are the bodies of 

those whose tongues 

are attuned to Truth. 

They hear the Truth, 

and speak it with their 

mouths. ||2||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਚਾਰ 

ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੀਭ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ 
ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

4877 120 mnsw mwir sic 
smwxI]

(mnsw) ie`Cw, vwSnw Manasaa Maar 

Sach Samaanee ||

Subduing their desires, 

they merge with the 

True One;

(ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,

4878 120 iein min fITI  
sB Awvx jwxI]

(fITI) dyKI Ein Man Ddeethee 

Sabh Aavan 

Jaanee ||

They see in their 

minds that everyone 

comes and goes in 

reincarnation.

ਉਸ ਨੇ ਇਸ (ਜਟਕੇ ਹੋਏ) ਮਨ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖ 

ਲਈ ਹੈ (ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ)।

4879 120 siqguru syvy sdw 
mnu inhclu inj 
Gir vwsw 
pwvixAw]3]

Sathigur Saevae 

Sadhaa Man 

Nihachal Nij Ghar 

Vaasaa Paavaniaa 

||3||

Serving the True Guru, 

they become stable 

forever, and they 

obtain their dwelling 

in the home of the 

self. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ 
ਵਾਸਤੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅਸਲ ਘਰ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟਕਾਣਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

4880 120 gur kY sbid  
irdY idKwieAw]

Gur Kai Sabadh 

Ridhai 

Dhikhaaeiaa ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

Lord is seen within 

one's own heart.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ) ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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4881 120 mwieAw mohu  
sbid jlwieAw]

Maaeiaa Mohu 

Sabadh Jalaaeiaa 

||

Through the Shabad, I 

have burned my 

emotional attachment 

to Maya.

ਸ਼ਬਦ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।

4882 120 sco scw vyiK 
swlwhI gur 
sbdI scu 
pwvixAw]4]

Sacho Sachaa 

Vaekh Saalaahee 

Gur Sabadhee 

Sach Paavaniaa 

||4||

I gaze upon the Truest 

of the True, and I 

praise Him. Through 

the Word of the 

Guru's Shabad, I 

obtain the True One. 

||4||

(ਹੁਣ) ਮੈਂ (ਹਰ ਥਾਂ) ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ (ਉਸ 

ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ। (ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ (ਿੁੜਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥

4883 120 jo sic rwqy iqn 
scI ilv lwgI]

Jo Sach Raathae 

Thin Sachee Liv 

Laagee ||

Those who are 

attuned to Truth are 

blessed with the Love 

of the True One.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
4884 120 hir nwmu 

smwlih sy 
vfBwgI]

smwlih Har Naam 

Samaalehi Sae 

Vaddabhaagee ||

Those who praise the 

Lord's Name are very 

fortunate.

ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ।
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4885 120 scY sbid Awip 
imlwey sqsMgiq 
scu gux 
gwvixAw]5]

Sachai Sabadh Aap 

Milaaeae 

Sathasangath Sach 

Gun Gaavaniaa 

||5||

Through the Word of 

His Shabad, the True 

One blends with 

Himself, those who 

join the True 

Congregation and sing 

the Glorious Praises of 

the True One. ||5||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ ॥੫॥

4886 120 lyKw pVIAY jy 
lyKy ivic hovY]

Laekhaa Parreeai 

Jae Laekhae Vich 

Hovai ||

We could read the 

account of the Lord, if 

He were in any 

account.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ ਉਸ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਪੂਰਾ ਜਗਆਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਿਤਨ ਜਵਅਰਥ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੇਜਖਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਹੈ।
4887 120 Ehu Agmu 

Agocru sbid 
suiD hovY]

(suiD) soJI Ouhu Agam 

Agochar Sabadh 

Sudhh Hovai ||

He is Inaccessible and 

Incomprehensible; 

through the Shabad, 

understanding is 

obtained.

ਉਹ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ 

ਅਗਾਧਤਾ ਦੀ) ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
4888 120 An idnu sic 

sbid swlwhI  
horu koie n 
kImiq 
pwvixAw]6]

Anadhin Sach 

Sabadh Saalaahee 

Hor Koe N 

Keemath 

Paavaniaa ||6||

Night and day, praise 

the True Word of the 

Shabad. There is no 

other way to know His 

Worth. ||6||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਰ ਐਸਾ 
ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕੇ 

॥੬॥
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4889 120 piV piV Qwky  
sWiq n AweI]

Parr Parr 

Thhaakae Saanth 

N Aaee ||

People read and recite 

until they grow weary, 

but they do not find 

peace.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੂੰਤ ਪਾਣ 

ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹ 
ਪੜਹ ਕੇ (ਜਵਦਵਾਨ ਲੋਕ) ਥੱਕ 

ਗਏ, (ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭੀ ਨਾਹ 

ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤੇ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ (ਭੀ) ਪਿਾਪਤ ਨਾਹ 

ਹੋਈ,

4890 120 iqRsnw jwly suiD 
n kweI]

(suiD) soJI Thrisanaa Jaalae 

Sudhh N Kaaee ||

Consumed by desire, 

they have no 

understanding at all.

ਸਗੋਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
(ਦੀ ਅੱਗ) ਜਵਚ ਹੀ ਸੜਦੇ ਰਹੇ।

4891 120 ibKu ibhwJih  
ibKu moh ipAwsy  
kUVu boil ibKu 
KwvixAw]7]

(ibhwJih) KrIddy Bikh Bihaajhehi 

Bikh Moh Piaasae 

Koorr Bol Bikh 

Khaavaniaa ||7||

They purchase poison, 

and they are thirsty 

with their fascination 

for poison. Telling lies, 

they eat poison. ||7||

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਉਹ ਮਾਇਆ-ਜ਼ਹਰ ਹੀ 
ਇੱਕਠੀ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਇਸ ਮਾਇਆ-ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਿੇਹ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ 

ਇਸ ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣੀ 
(ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ) ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੭॥
4892 120 gur prswdI eyko 

jwxw]

Gur Parasaadhee 

Eaeko Jaanaa ||

By Guru's Grace, I 

know the One.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਸਰਫ਼ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਈ,

4893 120 dUjw mwir mnu 
sic smwxw]

Dhoojaa Maar 

Man Sach 

Samaanaa ||

Subduing my sense of 

duality, my mind is 

absorbed into the 

True One.

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਪਆਰ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ।
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4894 120 nwnk eyko nwmu 
vrqY mn AMqir  
gur prswdI 
pwvixAw]8]17
]18]

Naanak Eaeko 

Naam Varathai 

Man Anthar Gur 

Parasaadhee 

Paavaniaa 

||8||17||18||

O Nanak, the One 

Name is pervading 

deep within my mind; 

by Guru's Grace, I 

receive it. 

||8||17||18||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੮॥੧੭॥੧੮॥

4895 120 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4896 120 vrn rUp vrqih 
sB qyry]

vrqih Varan Roop 

Varathehi Sabh 

Thaerae ||

In all colors and forms, 

You are pervading.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਿੀਵ ਹਨ ਇਹਨਾਂ) ਸਭਨਾਂ 
ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਖ ਵਖ ਰੂਪ 

ਜਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਖ 

ਵਖ ਰੂੰਗ ਜਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
4897 120 mir mir jMmih  

Pyr pvih Gxyry]

Mar Mar Janmehi 

Faer Pavehi 

Ghanaerae ||

People die over and 

over again; they are re-

born, and make their 

rounds on the wheel 

of reincarnation.

(ਇਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਕਈ ਗੇੜ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

4898 120 qUM eyko inhclu 
Agm Apwrw  
gurmqI bUJ 
buJwvixAw]1]

Thoon Eaeko 

Nihachal Agam 

Apaaraa 

Guramathee 

Boojh 

Bujhaavaniaa 

||1||

You alone are Eternal 

and Unchanging, 

Inaccessible and 

Infinite. Through the 

Guru's Teachings, 

understanding is 

imparted. ||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਅਟੱਲ 

ਹੈਂ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ-ਇਹ 

ਸਮਝ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ 

ਤੋਰ ਕੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥
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4899 120 hau vwrI jIau 
vwrI rwm nwmu 
mMin vswvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Raam 

Naam Mann 

Vasaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who enshrine 

the Lord's Name in 

their minds.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ।

4900 120 iqsu rUpu n 
ryiKAw vrnu n 
koeI gurmqI 
Awip 
buJwvixAw]1]rh
wau]

This Roop N 

Raekhiaa Varan N 

Koee Guramathee 

Aap Bujhaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

The Lord has no form, 

features or color. 

Through the Guru's 

Teachings, He inspires 

us to understand Him. 

||1||Pause||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਚਹਨ 

ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੂੰਗ 

ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

4901 120 sB eykw joiq  
jwxY jy koeI]

Sabh Eaekaa Joth 

Jaanai Jae Koee ||

The One Light is all-

pervading; only a few 

know this.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਿੋਜਤ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ 

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

4902 120 siqguru syivAY  
prgtu hoeI]

Sathigur Saeviai 

Paragatt Hoee ||

Serving the True Guru, 

this is revealed.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਿੋਜਤ) 

ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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4903 120 gupqu prgtu 
vrqY sB QweI  
joqI joiq 
imlwvixAw]2]

QWeIN Gupath Paragatt 

Varathai Sabh 

Thhaaee Jothee 

Joth Milaavaniaa 

||2||

In the hidden and in 

the obvious, He is 

pervading all places. 

Our light merges into 

the Light. ||2||

ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਲੁਕਵੀਂ ਭੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ 

ਤੇ ਪਿੱ ਤਖ ਭੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੨॥

4904 120 iqsnw Agin  
jlY sMswrw]

Thisanaa Agan 

Jalai Sansaaraa ||

The world is burning in 

the fire of desire,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਸੜ ਜਰਹਾ ਹੈ,

4905 120 loBu AiBmwnu  
bhuqu AhMkwrw]

AhM-kwrw Lobh Abhimaan 

Bahuth 

Ahankaaraa ||

In greed, arrogance 

and excessive ego.

(ਇਸ ਉੱਤੇ) ਲੋਭ ਅਜਭਮਾਨ 

ਅਹੂੰਕਾਰ (ਆਪੋ ਆਪਣਾ) ਜ਼ੋਰ 

ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
4906 120 mir mir jnmY  

piq gvwey 
ApxI ibrQw 
jnmu 
gvwvixAw]3]

Mar Mar Janamai 

Path Gavaaeae 

Apanee Birathhaa 

Janam 

Gavaavaniaa ||3||

People die over and 

over again; they are re-

born, and lose their 

honor. They waste 

away their lives in 

vain. ||3||

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਿਗਤ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਕੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੩॥

4907 120 gur kw sbdu ko 
ivrlw bUJY]

Gur Kaa Sabadh 

Ko Viralaa Boojhai 

||

Those who understand 

the Word of the 

Guru's Shabad are 

very rare.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
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4908 120 Awpu mwry qw 
iqRBvxu sUJY]

Aap Maarae Thaa 

Thribhavan 

Soojhai ||

Those who subdue 

their egotism, come to 

know the three worlds.

(ਿੇਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਦੋਂ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

4909 120 iPir Ehu mrY n 
mrxw hovY shjy 
sic 
smwvixAw]4]

Fir Ouhu Marai N 

Maranaa Hovai 

Sehajae Sach 

Samaavaniaa ||4||

Then, they die, never 

to die again. They are 

intuitively absorbed in 

the True One. ||4||

(ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ) 

ਮੁੜ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ 
ਸਹੇੜਦਾ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

4910 120 mwieAw mih 
iPir icqu n 
lwey]

Maaeiaa Mehi Fir 

Chith N Laaeae ||

They do not focus 

their consciousness on 

Maya again.

(ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ) ਮੁੜ ਕਦੇ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ 
ਿੋੜਦਾ,

4911 120 gur kY sbid sd 
rhY smwey]

Gur Kai Sabadh 

Sadh Rehai 

Samaaeae ||

They remain absorbed 

forever in the Word of 

the Guru's Shabad.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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4912 120 scu slwhy sB 
Gt AMqir sco 
scu 
suhwvixAw]5]

(suhwvixAw) soB irhw Sach Salaahae 

Sabh Ghatt Anthar 

Sacho Sach 

Suhaavaniaa ||5||

They praise the True 

One, who is contained 

deep within all hearts. 

They are blessed and 

exalted by the Truest 

of the True. ||5||

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ 
ਜਵਚ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੋਭਾ ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੫॥
4913 120 scu swlwhI sdw 

hjUry]

Sach Saalaahee 

Sadhaa Hajoorae 

||

Praise the True One, 

who is Ever-present.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਿੋ 
ਸਦਾ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਅੂੰਗ ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
4914 120 gur kY sbid  

rihAw BrpUry]

Gur Kai Sabadh 

Rehiaa 

Bharapoorae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, He 

is pervading 

everywhere.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

4915 120 gur prswdI scu 
ndrI AwvY scy 
hI suKu 
pwvixAw]6]

Gur Parasaadhee 

Sach Nadharee 

Aavai Sachae Hee 

Sukh Paavaniaa 

||6||

By Guru's Grace, we 

come to behold the 

True One; from the 

True One, peace is 

obtained. ||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰ 

ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ) ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੬॥
4916 120 scu mn AMdir  

rihAw smwie]

Sach Man Andhar 

Rehiaa Samaae ||

The True One 

permeates and 

pervades the mind 

within.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਧੁਰ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1093 Published: March 06/ 2014



4917 120 sdw scu inhclu  
AwvY n jwie]

Sadhaa Sach 

Nihachal Aavai N 

Jaae ||

The True One is 

Eternal and 

Unchanging; He does 

not come and go in 

reincarnation.

ਉਹ ਆਪ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਹ ਕਦੇ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਮਰਦਾ ਹੈ।

4918 120 scy lwgY so mnu 
inrmlu gurmqI 
sic 
smwvixAw]7]

Sachae Laagai So 

Man Niramal 

Guramathee Sach 

Samaavaniaa ||7||

Those who are 

attached to the True 

One are immaculate 

and pure. Through the 

Guru's Teachings, they 

merge in the True 

One. ||7||

ਿੇਹੜਾ ਮਨ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
4919 120 scu swlwhI  

Avru n koeI]

Sach Saalaahee 

Avar N Koee ||

Praise the True One, 

and no other.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।
4920 120 ijqu syivAY sdw 

suKu hoeI]

Jith Saeviai Sadhaa 

Sukh Hoee ||

Serving Him, eternal 

peace is obtained.

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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4921 121 nwnk nwim rqy 
vIcwrI sco scu 
kmwvixAw]8]1
8]19]

Naanak Naam 

Rathae 

Veechaaree Sacho 

Sach Kamaavaniaa 

||8||18||19||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam, reflect deeply 

on the Truth; they 

practice only Truth. 

||8||18||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ (-ਰੂੰਗ) 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਚੂੰਗੀ ਮੂੰਦੀ ਕਰਤੂਜਤ ਨੂੂੰ  
ਪਰਖਣ ਿੋਗੇ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹਨ, ਤੇ 

ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੮॥੧੮॥੧੯॥
4922 121 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4923 121 inrml sbdu  
inrml hY bwxI]

Niramal Sabadh 

Niramal Hai 

Baanee ||

The Word of the 

Shabad is Immaculate 

and Pure; the Bani of 

the Word is Pure.

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ (ਸਭ ਨੂੂੰ ) ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

4924 121 inrml joiq sB 
mwih smwxI]

Niramal Joth Sabh 

Maahi Samaanee 

||

The Light which is 

pervading among all is 

Immaculate.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਜਵੱਤਿ ਿੋਜਤ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ।

4925 121 inrml bwxI  
hir swlwhI jip 
hir inrmlu mYlu 
gvwvixAw]1]

Niramal Baanee 

Har Saalaahee Jap 

Har Niramal Mail 

Gavaavaniaa ||1||

So praise the 

Immaculate Word of 

the Lord's Bani; 

chanting the 

Immaculate Name of 

the Lord, all filth is 

washed away. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ 
ਪਜਵਤਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ (ਮਨ ਜਵਚੋਂ) 
ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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4926 121 hau vwrI jIau 
vwrI suKdwqw 
mMin vswvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree 

Sukhadhaathaa 

Mann Vasaavaniaa 

||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who enshrine 

the Giver of peace 

within their minds.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ ਸੱੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ।

4927 121 hir inrmlu gur 
sbid slwhI  
sbdo suix iqsw 
imtwvixAw]1]r
hwau]

iqsw: polw bolo Har Niramal Gur 

Sabadh Salaahee 

Sabadho Sun 

Thisaa 

Mittaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

Praise the Immaculate 

Lord, through the 

Word of the Guru's 

Shabad. Listen to the 

Shabad, and quench 

your thirst. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਜਵਤਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਜਮਟਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

4928 121 inrml nwmu  
visAw min 
Awey]

Niramal Naam 

Vasiaa Man Aaeae 

||

When the Immaculate 

Naam comes to dwell 

in the mind,

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਜਵਤਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

4929 121 mnu qnu inrmlu  
mwieAw mohu 
gvwey]

Man Than Niramal 

Maaeiaa Mohu 

Gavaaeae ||

The mind and body 

become Immaculate, 

and emotional 

attachment to Maya 

departs.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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4930 121 inrml gux gwvY 
inq swcy ky  
inrml nwdu 
vjwvixAw]2]

(nwdu) Sbd Niramal Gun 

Gaavai Nith 

Saachae Kae 

Niramal Naadh 

Vajaavaniaa ||2||

Sing the Glorious 

Praises of the 

Immaculate True Lord 

forever, and the 

Immaculate Sound-

current of the Naad 

shall vibrate within. 

||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਜਵਤਿ 
ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 
ਿੋਗੀ ਨਾਦ ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
(ਮਾਨੋ) ਨਾਦ ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

4931 121 inrml AMimRqu  
gur qy pwieAw]

Niramal Anmrith 

Gur Thae Paaeiaa 

||

The Immaculate 

Ambrosial Nectar is 

obtained from the 

Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਪਜਵਤਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ,

4932 121 ivchu Awpu muAw  
iqQY mohu n 
mwieAw]

Vichahu Aap Muaa 

Thithhai Mohu N 

Maaeiaa ||

When selfishness and 

conceit are eradicated 

from within, then 

there is no attachment 

to Maya.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ, 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ।

4933 121 inrml igAwnu 
iDAwnu Aiq 
inrmlu inrml 
bwxI mMin 
vswvixAw]3]

Niramal Giaan 

Dhhiaan Ath 

Niramal Niramal 

Baanee Mann 

Vasaavaniaa ||3||

Immaculate is the 

spiritual wisdom, and 

utterly immaculate is 

the meditation, of 

those whose minds 

are filled with the 

Immaculate Bani of 

the Word. ||3||

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਾਲੀ ਪਜਵਤਿ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 
ਪਜਵਤਿ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਿੁੜਦੀ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਹੋਰ) ਪਜਵਤਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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4934 121 jo inrmlu syvy su 
inrmlu hovY]

Jo Niramal Saevae 

S Niramal Hovai ||

One who serves the 

Immaculate Lord 

becomes immaculate.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਪ ਭੀ) 
ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

4935 121 haumY mYlu gur 
sbdy DovY]

Houmai Mail Gur 

Sabadhae Dhhovai 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

filth of egotism is 

washed away.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ (ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

4936 121 inrml vwjY  
Anhd Duin bwxI  
dir scY soBw 
pwvixAw]4]

Niramal Vaajai 

Anehadh Dhhun 

Baanee Dhar 

Sachai Sobhaa 

Paavaniaa ||4||

The Immaculate Bani 

and the Unstruck 

Melody of the Sound-

current vibrate, and in 

the True Court, honor 

is obtained. ||4||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ-ਰਸ 

ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਪਜਵਤਿ 
ਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

4937 121 inrml qy sB 
inrml hovY]

Niramal Thae Sabh 

Niramal Hovai ||

Through the 

Immaculate Lord, all 

become immaculate.

ਪਜਵਤਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ (ਨਾਮ-) 

ਛੁਹ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
4938 121 inrmlu mnUAw  

hir sbid provY]

Niramal Manooaa 

Har Sabadh 

Parovai ||

Immaculate is the 

mind which weaves 

the Word of the Lord's 

Shabad into itself.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਪਿੋਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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4939 121 inrml nwim 
lgy bfBwgI  
inrmlu nwim 
suhwvixAw]5]

Niramal Naam 

Lagae 

Baddabhaagee 

Niramal Naam 

Suhaavaniaa ||5||

Blessed and very 

fortunate are those 

who are committed to 

the Immaculate Name; 

through the 

Immaculate Name, 

they are blessed and 

beautified. ||5||

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਹੀ 
ਪਜਵਤਿ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

4940 121 so inrmlu jo 
sbdy sohY]

(sohY) soBnIk hovy So Niramal Jo 

Sabadhae Sohai ||

Immaculate is the one 

who is adorned with 

the Shabad.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਸੋਹਣੇ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

4941 121 inrml nwim mnu 
qnu mohY]

Niramal Naam 

Man Than Mohai 

||

The Immaculate 

Naam, the Name of 

the Lord, entices the 

mind and body.

ਪਜਵਤਿ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਤਨ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿਾ) ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

4942 121 sic nwim mlu 
kdy n lwgY muKu 
aUjlu scu 
krwvixAw]6]

Sach Naam Mal 

Kadhae N Laagai 

Mukh Oojal Sach 

Karaavaniaa ||6||

No filth ever attaches 

itself to the True 

Name; one's face is 

made radiant by the 

True One. ||6||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਉਿਲਾ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

4943 121 mnu mYlw hY dUjY 
Bwie]

Man Mailaa Hai 

Dhoojai Bhaae ||

The mind is polluted 

by the love of duality.

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਨਾਲ) ਮੈਲਾ (ਹੀ) ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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4944 121 mYlw caukw mYlY 
Qwie]

Mailaa Choukaa 

Mailai Thhaae ||

Filthy is that kitchen, 

and filthy is that 

dwelling;

(ਉਹ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱੁਚੇ ਚੌਂਕੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦਾ) ਚੌਂਕਾ ਮੈਲਾ 
ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਸਦਾ) ਮੈਲੇ ਥਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

4945 121 mYlw Kwie iPir 
mYlu vDwey mnmuK 
mYlu duKu 
pwvixAw]7]

Mailaa Khaae Fir 

Mail Vadhhaaeae 

Manamukh Mail 

Dhukh Paavaniaa 

||7||

Eating filth, the self-

willed manmukhs 

become even more 

filthy. Because of their 

filth, they suffer in 

pain. ||7||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

(ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਹੋਰ ਹੋਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਵਧਾਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਮੈਲ (ਵਧਾ ਵਧਾ ਕੇ) ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

4946 121 mYly inrml siB  
hukim sbwey]

(sbwey) swry Mailae Niramal 

Sabh Hukam 

Sabaaeae ||

The filthy, and the 

immaculate as well, 

are all subject to the 

Hukam of God's 

Command.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਵਕਾਰੀ ਿੀਵ ਤੇ ਪਜਵਤਿ-
ਆਤਮਾ ਿੀਵ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ (ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੇ 

ਹਨ)।

4947 121 sy inrml jo hir 
swcy Bwey]

Sae Niramal Jo Har 

Saachae Bhaaeae 

||

They alone are 

immaculate, who are 

pleasing to the True 

Lord.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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4948 121 nwnk nwmu vsY 
mn AMqir  
gurmuiK mYlu 
cukwvixAw]8]1
9]20]

Naanak Naam 

Vasai Man Anthar 

Guramukh Mail 

Chukaavaniaa 

||8||19||20||

O Nanak, the Naam 

abides deep within the 

minds of the 

Gurmukhs, who are 

cleansed of all their 

filth. ||8||19||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰ 

ਆਜਦਕਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੯॥੨੦॥

4949 121 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4950 121 goivMdu aUjlu  
aUjl hMsw]

DMn gurU nwnk dyv 
swihb jI (goivMdu) 
vwihgurU jI dy (aUjlu) 
piv`qR srUp hn Aqy 
aunW dI b^SI is`KI 
kmwaux vwly (hMsw) 
guris`K BI aunW dw hI 
(aUjl) piv`qR srUp ho 
jWdy hn

Govindh Oojal 

Oojal Hansaa ||

The Lord of the 

Universe is radiant, 

and radiant are His 

soul-swans.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਜਵੱਤਿ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਵਾਲੇ) ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ-ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉਹ, 

(ਮਾਨੋ) ਸੋਹਣੇ ਹੂੰਸ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

4951 121 mnu bwxI inrml 
myrI mnsw]

(mnsw) bu`DI Man Baanee 

Niramal Maeree 

Manasaa ||

Their minds and their 

speech are 

immaculate; they are 

my hope and ideal.

ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਵਚ ਬੋਲੀ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚ 

(ਭੀ) ਸੱੁਧ (ਿੁਰਨੇ) ਉਠਦੇ ਹਨ।
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4952 121 min aUjl sdw 
muK sohih Aiq 
aUjl nwmu 
iDAwvixAw]1]

sohih Man Oojal Sadhaa 

Mukh Sohehi Ath 

Oojal Naam 

Dhhiaavaniaa 

||1||

Their minds are 

radiant, and their 

faces are always 

beautiful; they 

meditate on the most 

radiant Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਬਹੁਤ ਪਜਵਤਿ-ਆਤਮਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ (ਭੀ) 
ਸੋਹਣੇ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ ॥੧॥

4953 121 hau vwrI jIau 
vwrI goibMd gux 
gwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Gobindh 

Gun Gaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who sing the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe.

ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਵਾਰਨੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿੇਹੜਾ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

4954 121 goibdu goibdu khY 
idnu rwqI goibd 
gux sbid 
suxwvixAw]1]r
hwau]

Gobidh Gobidh 

Kehai Dhin 

Raathee Gobidh 

Gun Sabadh 

Sunaavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

So chant Gobind, 

Gobind, the Lord of 

the Universe, day and 

night; sing the 

Glorious Praises of the 

Lord Gobind, through 

the Word of His 

Shabad. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਜਦਨ ਰਾਤ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ 

ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

4955 121 goibdu gwvih  
shij suBwey]

Gobidh Gaavehi 

Sehaj Subhaaeae 

||

Sing of the Lord 

Gobind with intuitive 

ease,

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੋਜਬੂੰ ਦ (ਦੇ ਗੁਣ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ 
ਚਰਨਾਂ ਦੇ) ਪਿੇਮ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ,
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4956 121 gur kY BY aUjl  
haumY mlu jwey]

Gur Kai Bhai Oojal 

Houmai Mal 

Jaaeae ||

In the Fear of the 

Guru; you shall 

become radiant, and 

the filth of egotism 

shall depart.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਉਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
4957 121 sdw AnMid rhih  

Bgiq krih idnu 
rwqI suix goibMdu 
gux 
gwvixAw]2]

Sadhaa Anandh 

Rehehi Bhagath 

Karehi Dhin 

Raathee Sun 

Gobidh Gun 

Gaavaniaa ||2||

Remain in bliss 

forever, and perform 

devotional worship, 

day and night. Hear 

and sing the Glorious 

Praises of the Lord 

Gobind. ||2||

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਮਗਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਹੋਰਨਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਸੁਣ ਕੇ (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਦੇ ਭੀ ਹਨ, 

ਤੇ) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ (ਭੀ) 
ਹਨ ॥੨॥

4958 121 mnUAw nwcY  
Bgiq idRVwey]

Manooaa Naachai 

Bhagath 

Dhrirraaeae ||

Channel your dancing 

mind in devotional 

worship,

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੱੁਖ ਭਗਤੀ ਜਦਿੜਹ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੁਲਾਰੇ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
4959 121 gur kY sbid mnY 

mnu imlwey]

Gur Kai Sabadh 

Manai Man 

Milaaeae ||

And through the Word 

of the Guru's Shabad, 

merge your mind with 

the Supreme Mind.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਉਧਰ ਹੀ 
ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਬਾਹਰ 

ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।
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4960 121 scw qwlu pUry 
mwieAw mohu 
cukwey sbdy 
inriq 
krwvixAw]3]

Sachaa Thaal 

Poorae Maaeiaa 

Mohu Chukaaeae 

Sabadhae Nirath 

Karaavaniaa ||3||

Let your true and 

perfect tune be the 

subjugation of your 

love of Maya, and let 

yourself dance to the 

Shabad. ||3||

(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਸਧਾਰੀਆ ਰਾਸ 

ਪਾਣ ਵੇਲੇ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਨਾਚ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਾਨੋ) ਸੱਚਾ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਹ (ਆਤਮਕ) ਨਾਚ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

4961 121 aUcw kUky qnih 
pCwVy]

(qnih) qn nUM (pCwVy) 
ptkwey

Oochaa Kookae 

Thanehi 

Pashhaarrae ||

People shout out loud 

and move their bodies,

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਰਾਸ 

ਆਜਦਕ ਪਾਣ ਵੇਲੇ) ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ 
ਸੁਰ ਜਵਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਜਕਸੇ ਸ਼ੈ ਨਾਲ) 

ਪਟਕਾਂਦਾ ਹੈ,

4962 121 mwieAw moih  
joihAw jmkwly]

Maaeiaa Mohi 

Johiaa Jamakaalae 

||

But if they are 

emotionally attached 

to Maya, then the 

Messenger of Death 

shall hunt them down.

(ਉਂਞ ਉਹ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ (ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

4963 122 mwieAw mohu iesu 
mnih ncwey  
AMqir kptu duKu 
pwvixAw]4]

Maaeiaa Mohu Eis 

Manehi 

Nachaaeae Anthar 

Kapatt Dhukh 

Paavaniaa ||4||

The love of Maya 

makes this mind 

dance, and the deceit 

within makes people 

suffer in pain. ||4||

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ (ਹੀ) ਨਚਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਛਲ ਹੈ। (ਜਸਰਫ਼ 

ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਾਸ ਆਜਦਕ ਦੇ 

ਵੇਲੇ ਪਿੇਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ) ਤੇ ਉਹ 

ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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4964 122 gurmuiK Bgiq jw 
Awip krwey]

Guramukh 

Bhagath Jaa Aap 

Karaaeae ||

When the Lord 

inspires one to 

become Gurmukh, and 

perform devotional 

worship,

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ 

ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ,

4965 122 qnu mnu rwqw  
shij suBwey]

Than Man Raathaa 

Sehaj Subhaaeae 

||

Then his body and 

mind are attuned to 

His Love with intuitive 

ease.

ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਤਨ 

(ਭਾਵ, ਹਰੇਕ ਜਗਆਨ-ਇਿੂੰ ਦਾ) 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
4966 122 bwxI vjY sbid 

vjwey gurmuiK 
Bgiq Qwie 
pwvixAw]5]

v`jY Baanee Vajai 

Sabadh Vajaaeae 

Guramukh 

Bhagath Thhaae 

Paavaniaa ||5||

The Word of His Bani 

vibrates, and the 

Word of His Shabad 

resounds, for the 

Gurmukh whose 

devotional worship is 

accepted. ||5||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ, ਮਾਨੋ, 

ਵਾਿਾ ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਵਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

4967 122 bhu qwl pUry vwjy 
vjwey]

Bahu Thaal Poorae 

Vaajae Vajaaeae ||

One may beat upon 

and play all sorts of 

instruments,

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੇ 

ਸਾਜ਼ ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ,

4968 122 nw ko suxy n mMin 
vswey]

Naa Ko Sunae N 

Mann Vasaaeae ||

But no one will listen, 

and no one will 

enshrine it in the mind.

ਉਹ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਹ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।
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4969 122 mwieAw kwrix 
ipV bMiD nwcY  
dUjY Bwie duKu 
pwvixAw]6]

Maaeiaa Kaaran 

Pirr Bandhh 

Naachai Dhoojai 

Bhaae Dhukh 

Paavaniaa ||6||

For the sake of Maya, 

they set the stage and 

dance, but they are in 

love with duality, and 

they obtain only 

sorrow. ||6||

ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾਣ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਜਪੜ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਨੱਚਦਾ 
ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ ਦੱੁਖ ਹੀ 
ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਨਾਚ ਨਾਲ 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਮਾਣ ਸਕਦਾ) ॥੬॥

4970 122 ijsu AMqir pRIiq 
lgY so mukqw]

Jis Anthar Preeth 

Lagai So Mukathaa 

||

Those whose inner 

beings are attached to 

the Lord's Love are 

liberated.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

4971 122 ieMdRI vis sc 
sMjim jugqw]

Eindhree Vas Sach 

Sanjam Jugathaa 

||

They control their 

sexual desires, and 

their lifestyle is the 

self-discipline of Truth.

ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਸੂੰਿਮ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

4972 122 gur kY sbid 
sdw hir iDAwey  
eyhw Bgiq hir 
BwvixAw]7]

Gur Kai Sabadh 

Sadhaa Har 

Dhhiaaeae Eaehaa 

Bhagath Har 

Bhaavaniaa ||7||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they meditate forever 

on the Lord. This 

devotional worship is 

pleasing to the Lord. 

||7|

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ 

ਭਗਤੀ ਿੇਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ॥੭॥

4973 122 gurmuiK Bgiq  
jug cwry hoeI]

Guramukh 

Bhagath Jug 

Chaarae Hoee ||

To live as Gurmukh is 

devotional worship, 

throughout the four 

ages.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੱੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ-ਇਹ ਜਨਯਮ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ 
ਅਟੱਲ ਹੈ।
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4974 122 horqu Bgiq n 
pwey koeI]

Horath Bhagath N 

Paaeae Koee ||

This devotional 

worship is not 

obtained by any other 

means.

(ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ) ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।
4975 122 nwnk nwmu gur 

BgqI pweIAY  
gur crxI icqu 
lwvixAw]8]20
]21]

Naanak Naam Gur 

Bhagathee 

Paaeeai Gur 

Charanee Chith 

Laavaniaa 

||8||20||21||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

is obtained only 

through devotion to 

the Guru. So focus 

your consciousness on 

the Guru's Feet. 

||8||20||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ 

ਜਵਚ ਸਰਦਾ ਰੱਜਖਆਂ ਹੀ ਜਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਜਚਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨੦॥੨੧॥

4976 122 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

4977 122 scw syvI scu 
swlwhI]

Sachaa Saevee 

Sach Saalaahee ||

Serve the True One, 

and praise the True 

One.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
4978 122 scY nwie duKu 

kb hI nwhI]

Sachai Naae 

Dhukh Kab Hee 

Naahee ||

With the True Name, 

pain shall never afflict 

you.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
4979 122 suKdwqw syvin 

suKu pwiein  
gurmiq mMin 
vswvixAw]1]

Sukhadhaathaa 

Saevan Sukh 

Paaein Guramath 

Mann Vasaavaniaa 

||1||

Those who serve the 

Giver of peace find 

peace. They enshrine 

the Guru's Teachings 

within their minds. 

||1||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
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4980 122 hau vwrI jIau 
vwrI suK shij 
smwiD 
lgwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Sukh Sehaj 

Samaadhh 

Lagaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who intuitively 

enter into the peace 

of Samaadhi.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, 
ਿੇਹੜੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

4981 122 jo hir syvih sy 
sdw sohih soBw 
suriq 
suhwvixAw]1]rh
wau]

Jo Har Saevehi Sae 

Sadhaa Sohehi 

Sobhaa Surath 

Suhaavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

Those who serve the 

Lord are always 

beautiful. The glory of 

their intuitive 

awareness is beautiful. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਦਾ 
ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

4982 122 sBu ko qyrw Bgqu 
khwey]

Sabh Ko Thaeraa 

Bhagath Kehaaeae 

||

All call themselves 

Your devotees,

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਂਞ ਤਾਂ) ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਅਖਵਾਂਦਾ 
ਹੈ,

4983 122 syeI Bgq qyrY 
min Bwey]

Saeee Bhagath 

Thaerai Man 

Bhaaeae ||

But they alone are 

Your devotees, who 

are pleasing to Your 

mind.

ਪਰ (ਅਸਲ) ਉਹੀ ਭਗਤ ਹਨ 

ਿੇਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਚੂੰ ਗੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

4984 122 scu bwxI quDY 
swlwhin rMig 
rwqy Bgiq 
krwvixAw]2]

Sach Baanee 

Thudhhai 

Saalaahan Rang 

Raathae Bhagath 

Karaavaniaa ||2||

Through the True 

Word of Your Bani, 

they praise You; 

attuned to Your Love, 

they worship You with 

devotion. ||2||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਸਾਲਾਹੁੂੰ ਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਤੇਰੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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4985 122 sBu ko scy hir 
jIau qyrw]

Sabh Ko Sachae 

Har Jeeo Thaeraa 

||

All are Yours, O Dear 

True Lord.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਿੀ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰਾ (ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਹੈ।

4986 122 gurmuiK imlY qw 
cUkY Pyrw]

Guramukh Milai 

Thaa Chookai 

Faeraa ||

Meeting the Gurmukh, 

this cycle of 

reincarnation comes 

to an end.

(ਪਰ ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਉਸ ਦਾ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ) ਗੇੜ ਮੱੁਕਦਾ 
ਹੈ।

4987 122 jw quDu BwvY qw 
nwie rcwvih qUM 
Awpy nwau 
jpwvixAw]3]

Jaa Thudhh 

Bhaavai Thaa 

Naae Rachaavehi 

Thoon Aapae 

Naao Japaavaniaa 

||3||

When it pleases Your 

Will, then we merge in 

the Name. You 

Yourself inspire us to 

chant the Name. ||3||

ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

(ਿਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ), ਤਦੋਂ 
ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ)ੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ) ਨਾਮ 

ਿਪਾਂਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥

4988 122 gurmqI hir mMin 
vswieAw]

Guramathee Har 

Mann Vasaaeiaa ||

Through the Guru's 

Teachings, I enshrine 

the Lord within my 

mind.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਲਆ,

4989 122 hrKu sogu sBu mohu 
gvwieAw]

Harakh Sog Sabh 

Mohu Gavaaeiaa 

||

Pleasure and pain, and 

all emotional 

attachments are gone.

ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ (ਦੀ ਲਾਲਸਾ) 
ਗ਼ਮੀ (ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ) ਮੁਕਾ 
ਲਈ, ਉਸ ਨੇ (ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ।
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4990 122 ieksu isau ilv 
lwgI sd hI hir 
nwmu mMin 
vswvixAw]4]

Eikas Sio Liv 

Laagee Sadh Hee 

Har Naam Mann 

Vasaavaniaa ||4||

I am lovingly centered 

on the One Lord 

forever. I enshrine the 

Lord's Name within my 

mind. ||4||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਲਗਨ ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) 
ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

4991 122 Bgq rMig rwqy  
sdw qyrY cwey]

Bhagath Rang 

Raathae Sadhaa 

Thaerai Chaaeae ||

Your devotees are 

attuned to Your Love; 

they are always joyful.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਭਗਤ (ਬੜੇ) 

ਚਾਉ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

4992 122 nau iniD nwmu  
visAw min 
Awey]

No Nidhh Naam 

Vasiaa Man Aaeae 

||

The nine treasures of 

the Naam come to 

dwell within their 

minds.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਿ,ੋ ਮਾਨੋ) 

ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਹੈ)।

4993 122 pUrY Bwig siqguru 
pwieAw sbdy 
myil 
imlwvixAw]5]

Poorai Bhaag 

Sathigur Paaeiaa 

Sabadhae Mael 

Milaavaniaa ||5||

By perfect destiny, 

they find the True 

Guru, and through the 

Word of the Shabad, 

they are united in the 

Lord's Union. ||5||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਗੁਰੂ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

4994 122 qUM dieAwlu sdw 
suKdwqw]

Thoon Dhaeiaal 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa ||

You are Merciful, and 

always the Giver of 

peace.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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4995 122 qUM Awpy myilih  
gurmuiK jwqw]

mylih Thoon Aapae 

Maelihi Guramukh 

Jaathaa ||

You Yourself unite us; 

You are known only to 

the Gurmukhs.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
4996 122 qUM Awpy dyvih 

nwmu vfweI nwim 
rqy suKu 
pwvixAw]6]

Thoon Aapae 

Dhaevehi Naam 

Vaddaaee Naam 

Rathae Sukh 

Paavaniaa ||6||

You Yourself bestow 

the glorious greatness 

of the Naam; attuned 

to the Naam, we find 

peace. ||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈਂ 
(ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ। ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ (-

ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ ॥੬॥
4997 122 sdw sdw swcy  

quDu swlwhI]

Sadhaa Sadhaa 

Saachae Thudhh 

Saalaahee ||

Forever and ever, O 

True Lord, I praise You.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ।
4998 122 gurmuiK jwqw  

dUjw ko nwhI]

Guramukh Jaathaa 

Dhoojaa Ko 

Naahee ||

As Gurmukh, I know 

no other at all.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ (ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ) ਨਹੀਂ (ਪਾ ਸਕਦਾ)।
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4999 122 eyksu isau mnu 
rihAw smwey  
min mMinAY 
mnih 
imlwvixAw]7]

Eaekas Sio Man 

Rehiaa Samaaeae 

Man Manniai 

Manehi 

Milaavaniaa ||7||

My mind remains 

immersed in the One 

Lord; my mind 

surrenders to Him, 

and in my mind I meet 

Him. ||7||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ 

ਸਦਾ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਿ ੇ

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਜਵਚ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕਦਾ) ॥੭॥

5000 122 gurmuiK hovY so 
swlwhy]

Guramukh Hovai 

So Saalaahae ||

One who becomes 

Gurmukh, praises the 

Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ-
ਪਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5001 122 swcy Twkur 
vyprvwhy]

Saachae Thaakur 

Vaeparavaahae ||

Our True Lord and 

Master is Carefree.

ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਠਾਕੁਰ ਦੀ 
(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।)

5002 122 nwnk nwmu vsY 
mn AMqir gur 
sbdI hir 
mylwvixAw]8]2
1]22]

Naanak Naam 

Vasai Man Anthar 

Gur Sabadhee Har 

Maelaavaniaa 

||8||21||22||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

abides deep within the 

mind; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, we merge 

with the Lord. 

||8||21||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨੧॥੨੨॥

5003 122 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:
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5004 122 qyry Bgq sohih  
swcy drbwry]

sohih Thaerae Bhagath 

Sohehi Saachai 

Dharabaarae ||

Your devotees look 

beautiful in the True 

Court.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ 

ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।
5005 122 gur kY sbid  

nwim svwry]

Gur Kai Sabadh 

Naam Savaarae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they are adorned with 

the Naam.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਭਗਤ ਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਸੋਹਣੇ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

5006 122 sdw AnMid rhih 
idnu rwqI gux 
kih guxI 
smwvixAw]1]

rhih Sadhaa Anandh 

Rehehi Dhin 

Raathee Gun Kehi 

Gunee 

Samaavaniaa ||1||

They are forever in 

bliss, day and night; 

chanting the Glorious 

Praises of the Lord, 

they merge with the 

Lord of Glory. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ 

ਉਚਾਰ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਸਮਾਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

5007 123 hau vwrI jIau 
vwrI nwmu suix 
mMin vswvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Naam Sun 

Mann Vasaavaniaa 

||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who hear and 

enshrine the Naam 

within their minds.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਿੇਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
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5008 123 hir jIau scw  
aUco aUcw haumY 
mwir  
imlwvixAw]1]r
hwau]

Har Jeeo Sachaa 

Oocho Oochaa 

Houmai Maar 

Milaavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

The Dear Lord, the 

True One, the Highest 

of the High, subdues 

their ego and blends 

them with Himself. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਿੀਵਾਂ ਵਾਲੀ 
'ਮੈਂ ਮੇਰੀ' ਤੋਂ) ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, 

(ਵਡ ਭਾਗੀ ਿੀਵ) ਹਉਮੈ ਮਾਰ 

ਕੇ (ਹੀ) ਉਸ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

5009 123 hir jIau swcw  
swcI nweI]

Har Jeeo Saachaa 

Saachee Naaee ||

True is the Dear Lord, 

and True is His Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ।
5010 123 gur prswdI iksY 

imlweI]

Gur Parasaadhee 

Kisai Milaaee ||

By Guru's Grace, some 

merge with Him.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਕਸੇ 

(ਜਵਰਲੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ।

5011 123 gur sbid imlih  
sy ivCuVih nwhI  
shjy sic 
smwvixAw]2]

Gur Sabadh Milehi 

Sae Vishhurrehi 

Naahee Sehajae 

Sach Samaavaniaa 

||2||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

those who merge with 

the Lord shall not be 

separated from Him 

again. They merge 

with intuitive ease into 

the True Lord. ||2||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਉਸ ਤੋਂ) 
ਜਵੱਛੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

5012 123 quJ qy bwhir kCU 
n hoie]

Thujh Thae Baahar 

Kashhoo N Hoe ||

There is nothing 

beyond You;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੈਥੋਂ (ਭਾਵ, ਤੇਰੇ 

ਹੁਕਮ ਤੋਂ) ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।
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5013 123 qUM kir kir 
vyKih jwxih 
soie]

Thoon Kar Kar 

Vaekhehi Jaanehi 

Soe ||

You are the One who 

does, sees, and knows.

ਤੂੂੰ  (ਿਗਤ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ 

ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ (ਭੀ) ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
(ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ) ਿਾਣਦਾ 
ਭੀ ਹੈਂ।

5014 123 Awpy kry krwey 
krqw gurmiq 
Awip 
imlwvixAw]3]

Aapae Karae 

Karaaeae Karathaa 

Guramath Aap 

Milaavaniaa ||3||

The Creator Himself 

acts, and inspires 

others to act. Through 

the Guru's Teachings, 

He blends us into 

Himself. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ 
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

5015 123 kwmix guxvMqI  
hir pwey]

Kaaman 

Gunavanthee Har 

Paaeae ||

The virtuous soul-

bride finds the Lord;

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਵਸਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
5016 123 BY Bwie sIgwru 

bxwey]

Bhai Bhaae 

Seegaar Banaaeae 

||

She decorates herself 

with the Love and the 

Fear of God.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਦਾ) ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ।
5017 123 siqguru syiv sdw 

sohwgix sc 
aupdyis 
smwvixAw]4]

Sathigur Saev 

Sadhaa Sohaagan 

Sach Oupadhaes 

Samaavaniaa ||4||

She who serves the 

True Guru is forever a 

happy soul-bride. She 

is absorbed in the true 

teachings. ||4||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ 
ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੪॥
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5018 123 sbdu ivswrin  
iqnw Tauru n 
Twau]

Sabadh Visaaran 

Thinaa Thour N 

Thaao ||

Those who forget the 

Word of the Shabad 

have no home and no 

place of rest.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਕੋਈ ਥਾਂ-ਜਥੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। 
ਉਹ (-ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
5019 123 BRim BUly ijau 

suM\Y Gir kwau]

Bhram Bhoolae Jio 

Sunnjai Ghar Kaao 

||

They are deluded by 

doubt, like a crow in a 

deserted house.

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂ ਜਕਸੇ ਉੱਿੜੇ 

ਘਰ ਜਵਚ (ਿਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਜਤਵੇਂ 
ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਣ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵੱਲੋਂ 
ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

5020 123 hlqu plqu iqnI 
dovY gvwey duKy 
duiK 
ivhwvixAw]5]

Halath Palath 

Thinee Dhovai 

Gavaaeae 

Dhukhae Dhukh 

Vihaavaniaa ||5||

They forfeit both this 

world and the next, 

and they pass their 

lives suffering in pain 

and misery. ||5||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 

ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 

॥੫॥

5021 123 ilKidAw 
ilKidAw kwgd 
msu KoeI]

Likhadhiaa 

Likhadhiaa 

Kaagadh Mas 

Khoee ||

Writing on and on 

endlessly, they run out 

of paper and ink.

(ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਲੇਖੇ) ਜਲਖਦੇ ਜਲਖਦੇ 

(ਅਨੇਕਾਂ) ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ (ਬੇਅੂੰ ਤ) 

ਜਸਆਹੀ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

5022 123 dUjY Bwie suKu 
pwey n koeI]

Dhoojai Bhaae 

Sukh Paaeae N 

Koee ||

Through the love with 

duality, no one has 

found peace.

ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਜਹ ਕੇ ਜਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਮਾਜਣਆ।
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5023 123 kUVu ilKih qY 
kUVu kmwvih  
jil jwvih kUiV 
icqu 
lwvixAw]6]

Koorr Likhehi Thai 

Koorr Kamaavehi 

Jal Jaavehi Koorr 

Chith Laavaniaa 

||6||

They write falsehood, 

and they practice 

falsehood; they are 

burnt to ashes by 

focusing their 

consciousness on 

falsehood. ||6||

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਲੇਖਾ 
ਜਲਖਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਖੱਝਦੇ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 

॥੬॥
5024 123 gurmuiK sco scu 

ilKih vIcwru]

Guramukh Sacho 

Sach Likhehi 

Veechaar ||

The Gurmukhs write 

and reflect on Truth, 

and only Truth.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਖਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਵਚਾਰ ਜਲਖਦੇ ਹਨ।

5025 123 sy jn scy pwvih 
moK duAwru]

Sae Jan Sachae 

Paavehi Mokh 

Dhuaar ||

The true ones find the 

gate of salvation.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ 
ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

5026 123 scu kwgdu klm 
msvwxI scu 
iliK sic 
smwvixAw]7]

(msvwxI) dvwq Sach Kaagadh 

Kalam 

Masavaanee Sach 

Likh Sach 

Samaavaniaa ||7||

True is their paper, 

pen and ink; writing 

Truth, they are 

absorbed in the True 

One. ||7||

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ 

ਸਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ 

ਸਿਲ ਹੈ, ਦਵਾਤ ਭੀ ਸਿਲ ਹੈ, 

ਿੇਹੜੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਲਖ ਜਲਖ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੭॥
5027 123 myrw pRBu AMqir 

bYTw vyKY]

Maeraa Prabh 

Anthar Baithaa 

Vaekhai ||

My God sits deep 

within the self; He 

watches over us.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਬੈਠਾ 
(ਹਰੇਕ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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5028 123 gur prswdI imlY  
soeI jnu lyKY]

Gur Parasaadhee 

Milai Soee Jan 

Laekhai ||

Those who meet the 

Lord, by Guru's Grace, 

are acceptable.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ ਪਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

5029 123 nwnk nwmu imlY 
vifAweI pUry 
gur qy 
pwvixAw]8]22
]23]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Poorae Gur Thae 

Paavaniaa 

||8||22||23||

O Nanak, glorious 

greatness is received 

through the Naam, 

which is obtained 

through the Perfect 

Guru. ||8||22||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਆਦਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੨੨॥੨੩॥

5030 123 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

5031 123 Awqm rwm 
prgwsu gur qy 
hovY]

Aatham Raam 

Paragaas Gur Thae 

Hovai ||

The Divine Light of the 

Supreme Soul shines 

forth from the Guru.

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

5032 123 haumY mYlu lwgI  
gur sbdI KovY]

Houmai Mail 

Laagee Gur 

Sabadhee Khovai 

||

The filth stuck to the 

ego is removed 

through the Word of 

the Guru's Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਲੱਗੀ ਹੋਈ 

ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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5033 123 mnu inrmlu An 
idnu BgqI rwqw  
Bgiq kry hir 
pwvixAw]1]

Man Niramal 

Anadhin 

Bhagathee 

Raathaa Bhagath 

Karae Har 

Paavaniaa ||1||

One who is imbued 

with devotional 

worship to the Lord 

night and day 

becomes pure. 

Worshipping the Lord, 

He is obtained. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਮਲ-

ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਜਮਲਾਪ) 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

5034 123 hau vwrI jIau 
vwrI Awip 
Bgiq krin  
Avrw Bgiq 
krwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Aap 

Bhagath Karan 

Avaraa Bhagath 

Karaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who themselves 

worship the Lord, and 

inspire others to 

worship Him as well.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ ਆਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਗਤੀ 
ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ।

5035 123 iqnw Bgq jnw 
kau sd 
nmskwru kIjY jo 
An idnu hir 
gux 
gwvixAw]1]rhw
au]

Thinaa Bhagath 

Janaa Ko Sadh 

Namasakaar 

Keejai Jo Anadhin 

Har Gun 

Gaavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

I humbly bow to those 

devotees who chant 

the Glorious Praises of 

the Lord, night and 

day. ||1||Pause||

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਦਾ 
ਜਸਰ ਜਨਵਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

5036 123 Awpy krqw 
kwrxu krwey]

Aapae Karathaa 

Kaaran Karaaeae 

||

The Creator Lord 

Himself is the Doer of 

deeds.

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਭਗਤੀ ਕਰਾਣ ਦਾ) ਸਬੱਬ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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5037 123 ijqu BwvY iqqu 
kwrY lwey]

Jith Bhaavai Thith 

Kaarai Laaeae ||

As He pleases, He 

applies us to our tasks.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਲਾਣਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

5038 123 pUrY Bwig gur 
syvw hovY gur syvw 
qy suKu 
pwvixAw]2]

Poorai Bhaag Gur 

Saevaa Hovai Gur 

Saevaa Thae Sukh 

Paavaniaa ||2||

Through perfect 

destiny, we serve the 

Guru; serving the 

Guru, peace is found. 

||2||

ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ ਹੀ ਿੀਵ 

ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) 
ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੨॥
5039 123 mir mir jIvY qw 

ikCu pwey]

Mar Mar Jeevai 

Thaa Kishh Paaeae 

||

Those who die, and 

remain dead while yet 

alive, obtain it.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਤਨ 

ਕਰ ਕੇ ਹਉਮੈ ਵਲੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਕੁਝ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

5040 123 gur prswdI hir 
mMin vswey]

Gur Parasaadhee 

Har Mann 

Vasaaeae ||

By Guru's Grace, they 

enshrine the Lord 

within their minds.

(ਤਦੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

5041 123 sdw mukqu hir 
mMin vswey shjy 
shij 
smwvixAw]3]

Sadhaa Mukath 

Har Mann 

Vasaaeae Sehajae 

Sehaj 

Samaavaniaa ||3||

Enshrining the Lord 

within their minds, 

they are liberated 

forever. With intuitive 

ease, they merge into 

the Lord. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ (ਹਉਮੈ 

ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ 

ਰਜਹਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਰਜਹਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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5042 123 bhu krm kmwvY  
mukiq n pwey]

Bahu Karam 

Kamaavai Mukath 

N Paaeae ||

They perform all sorts 

of rituals, but they do 

not obtain liberation 

through them.

(ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਿ ੇਮਨੱੁਖ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ 
ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

5043 123 dysMqru BvY dUjY 
Bwie KuAwey]

(dysMqru) pRdysW c (BvY) 
Btkdw iPry

Dhaesanthar 

Bhavai Dhoojai 

Bhaae Khuaaeae ||

They wander around 

the countryside, and 

in love with duality, 

they are ruined.

ਿ ੇਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਟਨ 

ਕਰਦਾ ਜਿਰੇ, ਤਾਂ ਭੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਹੀ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
5044 123 ibrQw jnmu 

gvwieAw kptI  
ibnu sbdY duKu 
pwvixAw]4]

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa 

Kapattee Bin 

Sabadhai Dhukh 

Paavaniaa ||4||

The deceitful lose 

their lives in vain; 

without the Word of 

the Shabad, they 

obtain only misery. 

||4||

(ਅਸਲ ਜਵਚ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਛਲ 

ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਛਲੀ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿੀਵਨ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ (ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹ ਦੱੁਖ ਹੀ ਪਾਂਦਾ 
ਰਜਹਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

5045 123 Dwvqu rwKy Twik 
rhwey]

Dhhaavath 

Raakhai Thaak 

Rehaaeae ||

Those who restrain 

their wandering mind, 

keeping it steady and 

stable,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ) 

ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਰੋਕ 

ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

5046 123 gur prswdI  
prmpdu pwey]

Gur Parasaadhee 

Param Padh 

Paaeae ||

Obtain the supreme 

status, by Guru's 

Grace.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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5047 123 siqguru Awpy 
myil imlwey  
imil pRIqm suKu 
pwvixAw]5]

Sathigur Aapae 

Mael Milaaeae Mil 

Preetham Sukh 

Paavaniaa ||5||

The True Guru Himself 

unites us in Union 

with the Lord. Meeting 

the Beloved, peace is 

obtained. ||5||

ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੫॥

5048 124 ieik kUiV lwgy  
kUVy Pl pwey]

Eik Koorr Laagae 

Koorrae Fal 

Paaeae ||

Some are stuck in 

falsehood, and false 

are the rewards they 

receive.

ਕਈ ਿੀਵ ਐਸੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਿਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਹੀ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਲ 

ਭੀ ਉਹੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਥ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

5049 124 dUjY Bwie ibrQw 
jnmu gvwey]

Dhoojai Bhaae 

Birathhaa Janam 

Gavaaeae ||

In love with duality, 

they waste away their 

lives in vain.

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਦਾ) ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

5050 124 Awip fuby sgly 
kul foby kUVu boil 
ibKu 
KwvixAw]6]

Aap Ddubae 

Sagalae Kul 

Ddobae Koorr Bol 

Bikh Khaavaniaa 

||6||

They drown 

themselves, and 

drown their entire 

family; speaking lies, 

they eat poison. ||6||

ਉਹ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ ਡੋਬੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ (ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣਦਾ ਹੈ) ॥੬॥
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5051 124 iesu qn mih mnu  
ko gurmuiK dyKY]

Eis Than Mehi 

Man Ko Guramukh 

Dhaekhai ||

How rare are those 

who, as Gurmukh, 

look within their 

bodies, into their 

minds.

(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਹੀ 
ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

5052 124 Bwie Bgiq jw 
haumY soKY]

Bhaae Bhagath Jaa 

Houmai Sokhai ||

Through loving 

devotion, their ego 

evaporates.

(ਪਰ ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਮੁਕਾਂਦਾ 
ਹੈ।

5053 124 isD swiDk 
moinDwrI rhy 
ilv lwie iqn 
BI qn mih mnu 
n 
idKwvixAw]7]

Sidhh Saadhhik 

Monidhhaaree 

Rehae Liv Laae 

Thin Bhee Than 

Mehi Man N 

Dhikhaavaniaa 

||7||

The Siddhas, the 

seekers and the silent 

sages continually, 

lovingly focus their 

consciousness, but 

they have not seen 

the mind within the 

body. ||7||

ਪੱੁਗੇ ਹੋਈ ਿੋਗੀ, ਿੋਗ-ਸਾਧਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੋਗੀ, ਮੋਨ-ਧਾਰੀ 
ਸਾਧੂ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨ ਦੇ ਿਤਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ 
ਵੇਖ ਸਕਦੇ ॥੭॥

5054 124 Awip krwey  
krqw soeI]

Aap Karaaeae 

Karathaa Soee ||

The Creator Himself 

inspires us to work;

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ? ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਦਾ ਉੱਦਮ) ਉਹ 

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।
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5055 124 horu ik kry kIqY 
ikAw hoeI]

Hor K Karae 

Keethai Kiaa Hoee 

||

What can anyone else 

do? What can be done 

by our doing?

(ਆਪਣੇ ਆਪ) ਕੋਈ ਿੀਵ ਕੀਹ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰਤਾਰ ਦੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਿੀਵ 

ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਕੱੁਝ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5056 124 nwnk ijsu nwmu 
dyvY so lyvY nwmo 
mMin 
vswvixAw]8]2
3]24]

Naanak Jis Naam 

Dhaevai So Laevai 

Naamo Mann 

Vasaavaniaa 

||8||23||24||

O Nanak, the Lord 

bestows His Name; we 

receive it, and 

enshrine it within the 

mind. ||8||23||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੨੩॥੨੪॥

5057 124 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

5058 124 iesu guPw mih  
AKut BMfwrw]

Eis Gufaa Mehi 

Akhutt 

Bhanddaaraa ||

Within this cave, there 

is an inexhaustible 

treasure.

(ਿੋਗੀ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ 

ਗੁਫ਼ਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਿਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਗੁਫ਼ਾ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਭਰੇ 

ਹੋਏ ਹਨ ਿੋ) ਮੱੁਕਣ ਿੋਗੇ ਨਹੀਂ,

5059 124 iqsu ivic vsY  
hir AlK 
Apwrw]

A-lK: polw bolo This Vich Vasai Har 

Alakh Apaaraa ||

Within this cave, the 

Invisible and Infinite 

Lord abides.

(ਜਕਉਂਜਕ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ) ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹਰੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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5060 124 Awpy gupqu  
prgtu hY Awpy  
gur sbdI Awpu 
vM\wvixAw]1]

Aapae Gupath 

Paragatt Hai 

Aapae Gur 

Sabadhee Aap 

Vannjaavaniaa 

||1||

He Himself is hidden, 

and He Himself is 

revealed; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, selfishness 

and conceit are 

eliminated. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਲੁਜਕਆ ਹੋਇਆ 

ਹੀ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

5061 124 hau vwrI jIau 
vwrI AMimRq nwmu 
mMin vswvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Anmrith 

Naam Mann 

Vasaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who enshrine 

the Ambrosial Naam, 

the Name of the Lord, 

within their minds.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
ਿੇਹੜੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ।

5062 124 AMimRq nwmu mhw 
rsu mITw gurmqI 
AMimRqu 
pIAwvixAw]1]r
hwau]

Anmrith Naam 

Mehaa Ras 

Meethaa 

Guramathee 

Anmrith 

Peeaavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

The taste of the 

Ambrosial Naam is 

very sweet! Through 

the Guru's Teachings, 

drink in this Ambrosial 

Nectar. ||1||Pause||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹਜਰ 

ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਰਸ ਵਾਲਾ ਤੇ 

ਜਮੱਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਪੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

5063 124 haumY mwir bjr 
kpwt KulwieAw]

(b`jr) s^q AigAwn 
rUpI (kpwt) prdw

Houmai Maar 

Bajar Kapaatt 

Khulaaeiaa ||

Subduing egotism, the 

rigid doors are opened.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ (ਹਉਮੈ ਦੇ) 

ਕਰੜੇ ਜਭੱਤ ਖੋਹਲ ਲਏ ਹਨ,
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5064 124 nwmu Amolku gur 
prswdI pwieAw]

Naam Amolak Gur 

Parasaadhee 

Paaeiaa ||

The Priceless Naam is 

obtained by Guru's 

Grace.

ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਉਹ ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ (ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ) 
ਲੱਭ ਜਲਆ ਿ ੋਜਕਸੇ 

(ਦੁਜਨਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ) 

ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।
5065 124 ibnu sbdY nwmu n 

pwey koeI gur 
ikrpw mMin 
vswvixAw]2]

Bin Sabadhai 

Naam N Paaeae 

Koee Gur Kirapaa 

Mann Vasaavaniaa 

||2||

Without the Shabad, 

the Naam is not 

obtained. By Guru's 

Grace, it is implanted 

within the mind. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਜਵਚ ਿੁੜਨ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ (ਹਜਰ 

ਨਾਮ) ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

5066 124 gur igAwnu AMjnu 
scu nyqRI 
pwieAw]

(AMjnu) surmw Gur Giaan Anjan 

Sach Naethree 

Paaeiaa ||

The Guru has applied 

the true ointment of 

spiritual wisdom to my 

eyes.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਗਆਨ 

ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਸੁਰਮਾ (ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਕ) 

ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਪਾਇਆ ਹੈ,

5067 124 AMqir cwnxu  
AigAwnu AMDyru 
gvwieAw]

Anthar Chaanan 

Agiaan Andhhaer 

Gavaaeiaa ||

Deep within, the 

Divine Light has 

dawned, and the 

darkness of ignorance 

has been dispelled.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਆਤਮਕ) 

ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਜਗਆਨ-

ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।
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5068 124 joqI joiq imlI 
mnu mwinAw hir 
dir soBw 
pwvixAw]3]

Jothee Joth Milee 

Man Maaniaa Har 

Dhar Sobhaa 

Paavaniaa ||3||

My light has merged 

into the Light; my 

mind has surrendered, 

and I am blessed with 

Glory in the Court of 

the Lord. ||3||

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) 

ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

5069 124 srIrhu Bwlix ko 
bwhir jwey]

bw-hir: h mukqw, r 
ishwrI lw ky

Sareerahu Bhaalan 

Ko Baahar Jaaeae 

||

Those who look 

outside the body, 

searching for the Lord,

(ਪਰ ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) 
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਿੂੰਗਲ ਜਵੱਚ 

ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਾਂ ਜਵੱਚ ਇਸ 

ਆਤਮਕ ਚਾਨਣ ਨੂੂੰ ) ਲੱਭਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

5070 124 nwmu n lhY bhuqu 
vygwir duKu pwey]

(vygwir) ibnw mjUrI 
imly kMm krnw

Naam N Lehai 

Bahuth Vaegaar 

Dhukh Paaeae ||

Shall not receive the 

Naam; they shall 

instead be forced to 

suffer the terrible 

pains of slavery.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਇਹ ਆਤਮਕ ਚਾਨਣ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਹਜਰ ਨਾਮ ਤਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ (ਜਵਗਾਰ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਜਕਸੇ) ਜਵਗਾਰੀ ਵਾਂਗ 

ਦੱੁਖ ਹੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

5071 124 mnmuK AMDy sUJY 
nwhI iPir iGir 
Awie gurmuiK 
vQu pwvixAw]4]

(iGir) c`kr k`t ky 
swDsMgq rUpI (iGir) 
Gr Awvy[ nwm rUpI 
(v`Qu) vsqU

Manamukh 

Andhhae Soojhai 

Naahee Fir Ghir 

Aae Guramukh 

Vathh Paavaniaa 

||4||

The blind, self-willed 

manmukhs do not 

understand; but when 

they return once again 

to their own home, 

then, as Gurmukh, 

they find the genuine 

article. ||4||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ। (ਿੂੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਜਵਚ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਹੋ ਕੇ) ਆਖ਼ਰ ਉਹ 

ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
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5072 124 gur prswdI scw 
hir pwey]

Gur Parasaadhee 

Sachaa Har 

Paaeae ||

By Guru's Grace, the 

True Lord is found.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,

5073 124 min qin vyKY  
haumY mYlu jwey]

Man Than Vaekhai 

Houmai Mail 

Jaaeae ||

Within your mind and 

body, see the Lord, 

and the filth of 

egotism shall depart.

ਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਹੀ) 
ਆਪਣ ੇਤਨ ਜਵਚ (ਹੀ) ਉਸ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
5074 124 bYis suQwin sd 

hir gux gwvY  
scY sbid 
smwvixAw]5]

Bais Suthhaan 

Sadh Har Gun 

Gaavai Sachai 

Sabadh 

Samaavaniaa ||5||

Sitting in that place, 

sing the Glorious 

Praises of the Lord 

forever, and be 

absorbed in the True 

Word of the Shabad. 

||5||

ਆਪਣ ੇਸੱੁਧ ਹੋਏ ਜਹਰਦੇ ਥਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ (ਭਟਕਣਾ 
ਰਜਹਤ ਹੋ ਕੇ) ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥
5075 124 nau dir Twky  

Dwvqu rhwey]

No Dhar Thaakae 

Dhhaavath 

Rehaaeae ||

Those who close off 

the nine gates, and 

restrain the wandering 

mind,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ (ਨੌ ਗੋਲਕਾਂ) 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 

ਵੱਲੋਂ) ਬੂੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ 

ਨੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ) ਦੌੜਦਾ 
ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਜਲਆ 

ਹੈ,

5076 124 dsvY inj Gir 
vwsw pwey]

Dhasavai Nij Ghar 

Vaasaa Paaeae ||

Come to dwell in the 

Home of the Tenth 

Gate.

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਚਤ ਆਕਾਸ਼ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਹੋਈ 

ਸੁਰਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਆਪਣੇ 
ਅਸਲ ਘਰ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਨਵਾਸ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ।
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5077 124 EQY Anhd sbd  
vjih idnu rwqI  
gurmqI sbdu 
suxwvixAw]6]

v`j-ih Outhhai Anehadh 

Sabadh Vajehi 

Dhin Raathee 

Guramathee 

Sabadh 

Sunaavaniaa ||6||

There, the Unstruck 

Melody of the Shabad 

vibrates day and night. 

Through the Guru's 

Teachings, the Shabad 

is heard. ||6||

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰ ਚੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਸਦਾ ਇਕ-ਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਬੋਲ 

ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ। ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੬॥

5078 124 ibnu sbdY AMqir 
Awnyrw]

Awn@yrw Bin Sabadhai 

Anthar Aanaeraa 

||

Without the Shabad, 

there is only darkness 

within.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

5079 124 n vsqu lhY n 
cUkY Pyrw]

cOrwsI dw Pyrw N Vasath Lehai N 

Chookai Faeraa ||

The genuine article is 

not found, and the 

cycle of reincarnation 

does not end.

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
5080 124 siqgur hiQ kuMjI  

horqu dru KulY 
nwhI guru pUrY  
Bwig 
imlwvixAw]7]

Sathigur Hathh 

Kunjee Horath 

Dhar Khulai 

Naahee Gur 

Poorai Bhaag 

Milaavaniaa ||7||

The key is in the hands 

of the True Guru; no 

one else can open this 

door. By perfect 

destiny, He is met. 

||7||

(ਮੋਹ ਦੇ ਬੱਿਰ ਕਵਾੜ ਖੋਹਲਣ 

ਲਈ) ਕੁੂੰ ਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਹੀ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ 

ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲਹਦਾ। 
ਤੇ, ਗੁਰੂ ਭੀ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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5081 124 gupqu prgtu qUM 
sBnI QweI]

QWeIN Gupath Paragatt 

Thoon Sabhanee 

Thhaaee ||

You are the hidden 

and the revealed in all 

places.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਪਰਤੱਖ 

(ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ ਜਕਸੇ ਦੇ ਭਾ ਦਾ) 
ਲੁਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।

5082 124 gur prswdI 
imil soJI pweI]

Gur Parasaadhee 

Mil Sojhee Paaee 

||

Receiving Guru's 

Grace, this 

understanding is 

obtained.

(ਤੇਰੇ ਸਰਬ ਜਵਆਪਕ ਹੋਣ 

ਦੀ) ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਕੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

5083 124 nwnk nwmu 
slwih sdw qUM  
gurmuiK mMin 
vswvixAw]8]2
4]25]

Naanak Naam 

Salaahi Sadhaa 

Thoon Guramukh 

Mann Vasaavaniaa 

||8||24||25||

O Nanak, praise the 

Naam forever; as 

Gurmukh, enshrine it 

within the mind. 

||8||24||25||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨੪॥੨੫॥

5084 124 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

5085 124 gurmuiK imlY  
imlwey Awpy]

Guramukh Milai 

Milaaeae Aapae ||

The Gurmukhs meet 

the Lord, and inspire 

others to meet Him as 

well.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ-
ਪਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

5086 124 kwlu n johY duKu 
n sMqwpy]

Kaal N Johai 

Dhukh N 

Santhaapae ||

Death does not see 

them, and pain does 

not afflict them.

(ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਕਲੇਸ਼ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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5087 124 haumY mwir bMDn 
sB qoVY gurmuiK 
sbid 
suhwvixAw]1]

Houmai Maar 

Bandhhan Sabh 

Thorrai Guramukh 

Sabadh 

Suhaavaniaa ||1||

Subduing egotism, 

they break all their 

bonds; as Gurmukh, 

they are adorned with 

the Word of the 

Shabad. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ) ਸਾਰੇ ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਦਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

5088 124 hau vwrI jIau 
vwrI hir hir 
nwim suhwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Har Har 

Naam 

Suhaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who look 

beautiful in the Name 

of the Lord, Har, Har.

ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਿੀਵਨ ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

5089 124 gurmuiK gwvY  
gurmuiK nwcY hir 
syqI icqu 
lwvixAw]1]rhw
au]

Guramukh Gaavai 

Guramukh 

Naachai Har 

Saethee Chith 

Laavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

The Gurmukhs sing, 

the Gurmukhs dance, 

and focus their 

consciousness on the 

Lord. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੇ) ਹੁਲਾਰੇ ਜਵਚ 

ਆਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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5090 125 gurmuiK jIvY mrY  
prvwxu]

Guramukh Jeevai 

Marai Paravaan ||

The Gurmukhs are 

celebrated in life and 

death.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਲੋਂ 
ਮਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

5091 125 Awrjw n CIjY  
sbdu pCwxu]

(Awrjw) aumr n (CIjY) 
brbwd hoey

Aarajaa N Shheejai 

Sabadh Pashhaan 

||

Their lives are not 

wasted; they realize 

the Word of the 

Shabad.

ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦਾ 
ਿੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

5092 125 gurmuiK mrY n  
kwlu n Kwey  
gurmuiK sic 
smwvixAw]2]

Guramukh Marai 

N Kaal N Khaaeae 

Guramukh Sach 

Samaavaniaa ||2||

The Gurmukhs do not 

die; they are not 

consumed by death. 

The Gurmukhs are 

absorbed in the True 

Lord. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

5093 125 gurmuiK hir dir 
soBw pwey]

Guramukh Har 

Dhar Sobhaa 

Paaeae ||

The Gurmukhs are 

honored in the Court 

of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਰਨੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।
5094 125 gurmuiK ivchu 

Awpu gvwey]

Guramukh 

Vichahu Aap 

Gavaaeae ||

The Gurmukhs 

eradicate selfishness 

and conceit from 

within.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1132 Published: March 06/ 2014



5095 125 Awip qrY kul 
sgly qwry  
gurmuiK jnmu 
svwrixAw]3]

Aap Tharai Kul 

Sagalae Thaarae 

Guramukh Janam 

Savaaraniaa ||3||

They save themselves, 

and save all their 

families and ancestors 

as well. The Gurmukhs 

redeem their lives. 

||3||

ਉਹ ਆਪ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਸਵਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

5096 125 gurmuiK duKu kdy 
n lgY srIir]

Guramukh Dhukh 

Kadhae N Lagai 

Sareer ||

The Gurmukhs never 

suffer bodily pain.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਕਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ।

5097 125 gurmuiK haumY 
cUkY pIr]

(pIr) pIV Guramukh 

Houmai Chookai 

Peer ||

The Gurmukhs have 

the pain of egotism 

taken away.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੀੜ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

5098 125 gurmuiK mnu 
inrmlu iPir 
mYlu n lwgY  
gurmuiK shij 
smwvixAw]4]

Guramukh Man 

Niramal Fir Mail N 

Laagai Guramukh 

Sehaj 

Samaavaniaa ||4||

The minds of the 

Gurmukhs are 

immaculate and pure; 

no filth ever sticks to 

them again. The 

Gurmukhs merge in 

celestial peace. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ 

ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਜਿਰ (ਹਉਮੈ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਚੂੰਬੜਦੀ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

5099 125 gurmuiK nwmu imlY 
vifAweI]

Guramukh Naam 

Milai Vaddiaaee ||

The Gurmukhs obtain 

the Greatness of the 

Naam.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ।
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5100 125 gurmuiK gux gwvY  
soBw pweI]

Guramukh Gun 

Gaavai Sobhaa 

Paaee ||

The Gurmukhs sing 

the Glorious Praises of 

the Lord, and obtain 

honor.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ (ਹਰ ਥਾਂ) ਸੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।

5101 125 sdw AnMid rhY 
idnu rwqI  
gurmuiK sbdu 
krwvixAw]5]

Sadhaa Anandh 

Rehai Dhin 

Raathee 

Guramukh Sabadh 

Karaavaniaa ||5||

They remain in bliss 

forever, day and night. 

The Gurmukhs 

practice the Word of 

the Shabad. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਮਗਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

5102 125 gurmuiK An idnu 
sbdy rwqw]

(rwqw) rMigAw Guramukh 

Anadhin Sabadhae 

Raathaa ||

The Gurmukhs are 

attuned to the 

Shabad, night and day.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

5103 125 gurmuiK jug cwry 
hY jwqw]

(jwqw) jwixAw Guramukh Jug 

Chaarae Hai 

Jaathaa ||

The Gurmukhs are 

known throughout the 

four ages.

ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਨਯਮ ਹੈ ਜਕ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
5104 125 gurmuiK gux gwvY  

sdw inrmlu  
sbdy Bgiq 
krwvixAw]6]

Guramukh Gun 

Gaavai Sadhaa 

Niramal Sabadhae 

Bhagath 

Karaavaniaa ||6||

The Gurmukhs always 

sing the Glorious 

Praises of the 

Immaculate Lord. 

Through the Shabad, 

they practice 

devotional worship. 

||6||

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥
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5105 125 bwJu gurU hY AMD 
AMDwrw]

Baajh Guroo Hai 

Andhh 

Andhhaaraa ||

Without the Guru, 

there is only pitch-

black darkness.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
5106 125 jmkwil grTy  

krih pukwrw]
(grTy) pkVy Jamakaal 

Garathae Karehi 

Pukaaraa ||

Seized by the 

Messenger of Death, 

people cry out and 

scream.

(ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇ ਗਿਸ 

ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ 

ਕੇ) ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਗਲੇ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ)।

5107 125 An idnu rogI 
ibstw ky kIVy  
ibstw mih duKu 
pwvixAw]7]

Anadhin Rogee 

Bisattaa Kae 

Keerrae Bisattaa 

Mehi Dhukh 

Paavaniaa ||7||

Night and day, they 

are diseased, like 

maggots in manure, 

and in manure they 

endure agony. ||7||

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੱੁਖ 

ਸਜਹੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਦ 

ਦੇ ਕੀੜੇ ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਹੀ ਕੁਰਬਲ 

ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੭॥
5108 125 gurmuiK Awpy kry 

krwey]

Guramukh Aapae 

Karae Karaaeae ||

The Gurmukhs know 

that the Lord alone 

acts, and causes 

others to act.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਿਰ 

ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

5109 125 gurmuiK ihrdY 
vuTw Awip Awey]

(v`uTw) visAw Guramukh 

Hiradhai Vuthaa 

Aap Aaeae ||

In the hearts of the 

Gurmukhs, the Lord 

Himself comes to 

dwell.

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ,
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5110 125 nwnk nwim imlY 
vifAweI pUry 
gur qy 
pwvixAw]8]25
]26]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Poorae Gur Thae 

Paavaniaa 

||8||25||26||

O Nanak, through the 

Naam, greatness is 

obtained. It is received 

from the Perfect Guru. 

||8||25||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ (ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੨੫॥੨੬॥

5111 125 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

5112 125 eykw joiq joiq hY 
srIrw]

Eaekaa Joth Joth 

Hai Sareeraa ||

The One Light is the 

light of all bodies.

ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹੀ ਿੋਜਤ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, 

(ਅਜਿਹਾ ਜਨਸਚਾ)

5113 125 sbid idKwey  
siqguru pUrw]

Sabadh 

Dhikhaaeae 

Sathigur Pooraa ||

The Perfect True Guru 

reveals it through the 

Word of the Shabad.

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਕੇ (ਸਰਨ ਆਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

5114 125 Awpy Prku kIqonu 
Gt AMqir Awpy 
bxq 
bxwvixAw]1]

(kIqonu) kIqw Aapae Farak 

Keethon Ghatt 

Anthar Aapae 

Banath 

Banaavaniaa ||1||

He Himself instills the 

sense of separation 

within our hearts; He 

Himself created the 

Creation. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਬਣਾਈ ਹੈ 

(ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ) ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਫ਼ਰਕ 

ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥
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5115 125 hau vwrI jIau 
vwrI hir scy ky 
gux gwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Har Sachae 

Kae Gun 

Gaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who sing the 

Glorious Praises of the 

True Lord.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਿੇਹੜੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

5116 125 bwJu gurU ko shju 
n pwey gurmuiK 
shij 
smwvixAw]1]rh
wau]

Baajh Guroo Ko 

Sehaj N Paaeae 

Guramukh Sehaj 

Samaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

Without the Guru, no 

one obtains intuitive 

wisdom; the Gurmukh 

is absorbed in intuitive 

peace. ||1||Pause||

(ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਹਾਸਲ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਹੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
5117 125 qUM Awpy sohih  

Awpy jgu mohih]
(sohih) soBnIk ho rhy Thoon Aapae 

Sohehi Aapae Jag 

Mohehi ||

You Yourself are 

Beautiful, and You 

Yourself entice the 

world.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਿਗਤ ਰਚ ਕੇ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ) ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ 
ਜਵਖਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੇ (ਉਸ 

ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਨਾਲ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਮੋਜਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

5118 125 qUM Awpy ndrI  
jgqu provih]

j`g-qu Thoon Aapae 

Nadharee Jagath 

Parovehi ||

You Yourself, by Your 

Kind Mercy, weave the 

thread of the world.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਧਾਗੇ ਜਵਚ) ਪਿੋਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।
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5119 125 qUM Awpy duKu suKu 
dyvih krqy  
gurmuiK hir 
dyKwvixAw]2]

Thoon Aapae 

Dhukh Sukh 

Dhaevehi 

Karathae 

Guramukh Har 

Dhaekhaavaniaa 

||2||

You Yourself bestow 

pain and pleasure, O 

Creator. The Lord 

reveals Himself to the 

Gurmukh. ||2||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਦੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਹਰੀ! ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

5120 125 Awpy krqw kry 
krwey]

Aapae Karathaa 

Karae Karaaeae ||

The Creator Himself 

acts, and causes 

others to act.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਕਰਤਾਰ 

ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

5121 125 Awpy sbdu gur  
mMin vswey]

Aapae Sabadh Gur 

Mann Vasaaeae ||

Through Him, the 

Word of the Guru's 

Shabad is enshrined 

within the mind.

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

5122 125 sbdy aupjY 
AMimRq bwxI  
gurmuiK AwiK 
suxwvixAw]3]

Sabadhae Oupajai 

Anmrith Baanee 

Guramukh Aakh 

Sunaavaniaa ||3||

The Ambrosial Word 

of the Guru's Bani 

emanates from the 

Word of the Shabad. 

The Gurmukh speaks it 

and hears it. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਦੀ 
ਲਗਨ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ) ਉਚਾਰ ਕੇ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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5123 125 Awpy krqw Awpy 
Bugqw]

(Bugqw) bRhmwnMd rs 
Bogx vwly

Aapae Karathaa 

Aapae Bhugathaa 

||

He Himself is the 

Creator, and He 

Himself is the Enjoyer.

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਆਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ 

ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
5124 125 bMDn qoVy sdw hY 

mukqw]

Bandhhan Thorrae 

Sadhaa Hai 

Mukathaa ||

One who breaks out of 

bondage is liberated 

forever.

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ 
ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੈ।

5125 125 sdw mukqu Awpy 
hY scw Awpy  
AlKu 
lKwvixAw]4]

A-lK: polw bolo Sadhaa Mukath 

Aapae Hai Sachaa 

Aapae Alakh 

Lakhaavaniaa 

||4||

The True Lord is 

liberated forever. The 

Unseen Lord causes 

Himself to be seen. 

||4||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਅਜਦਿਸ਼ਟ (ਭੀ) ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਜਵਖਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੪॥
5126 125 Awpy mwieAw 

Awpy CwieAw]

Aapae Maaeiaa 

Aapae Shhaaeiaa 

||

He Himself is Maya, 

and He Himself is the 

Illusion.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

5127 125 Awpy mohu sBu 
jgqu aupwieAw]

j`g-qu Aapae Mohu Sabh 

Jagath Oupaaeiaa 

||

He Himself has 

generated emotional 

attachment 

throughout the entire 

universe.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ 

ਹੀ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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5128 125 Awpy guxdwqw 
gux gwvY Awpy 
AwiK 
suxwvixAw]5]

Aapae 

Gunadhaathaa 

Gun Gaavai Aapae 

Aakh Sunaavaniaa 

||5||

He Himself is the Giver 

of Virtue; He Himself 

sings the Lord's 

Glorious Praises. He 

chants them and 

causes them to be 

heard. ||5||

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ) 
ਗੁਣ (ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ) ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣ ੇ

ਗੁਣ) ਉਚਾਰ ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

5129 125 Awpy kry krwey 
Awpy]

Aapae Karae 

Karaaeae Aapae ||

He Himself acts, and 

causes others to act.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਕਰਤਾਰ 

ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

5130 125 Awpy Qwip auQwpy 
Awpy]

(auQwpy) prlo krn Aapae Thhaap 

Outhhaapae 

Aapae ||

He Himself establishes 

and disestablishes.

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ 

ਦਾ) ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5131 125 quJ qy bwhir kCU 

n hovY qUM Awpy 
kwrY 
lwvixAw]6]

Thujh Thae Baahar 

Kashhoo N Hovai 

Thoon Aapae 

Kaarai Laavaniaa 

||6||

Without You, nothing 

can be done. You 

Yourself have engaged 

all in their tasks. ||6||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿ ੋਕੁਝ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਕਾਰ 

ਜਵਚ ਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੬॥

5132 125 Awpy mwry Awip 
jIvwey]

Aapae Maarae 

Aap Jeevaaeae ||

He Himself kills, and 

He Himself revives.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।
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5133 125 Awpy myly myil 
imlwey]

Aapae Maelae 

Mael Milaaeae ||

He Himself unites us, 

and unites us in Union 

with Himself.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ) 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਗੁਰੂ) ਜਮਲਾ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

5134 125 syvw qy sdw suKu 
pwieAw gurmuiK 
shij 
smwvixAw]7]

Sayvaa Tay Sadaa 

Sukh Paa-i-aa 

Gurmukh Sahj 

Samaavani-aa. 

||7||

Through selfless 

service, eternal peace 

is obtained. The 

Gurmukh is absorbed 

in intuitive peace. 

||7||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ 

ਮਾਜਣਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੭॥

5135 126 Awpy aUcw aUco 
hoeI]

Aapae Oochaa 

Oocho Hoee ||

He Himself is the 

Highest of the High.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ) ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ।
5136 126 ijsu Awip 

ivKwly su vyKY 
koeI]

Jis Aap Vikhaalae S 

Vaekhai Koee ||

How rare are those 

who behold Him. He 

causes Himself to be 

seen.

ਜਿਸ ਜਕਸੇ (ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਵਖਾਲਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਪਿਭੂ 
ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ)।

5137 126 nwnk nwmu vsY 
Gt AMqir Awpy 
vyiK 
ivKwlixAw]8]2
6]27]

Naanak Naam 

Vasai Ghatt 

Anthar Aapae 

Vaekh 

Vikhaalaniaa 

||8||26||27||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

abides deep within the 

hearts of those who 

see the Lord 

themselves, and 

inspire others to see 

Him as well. 

||8||26||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਜਕਸੇ 

ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣ ੇਸਰੂਪ 

ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਦਰਸਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੨੬॥੨੭॥
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5138 126 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

5139 126 myrw pRBu BrpUir 
rihAw sB QweI]

QWeIN Maeraa Prabh 

Bharapoor Rehiaa 

Sabh Thhaaee ||

My God is pervading 

and permeating all 

places.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਸਭ 

ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

5140 126 gur prswdI Gr 
hI mih pweI]

Gur Parasaadhee 

Ghar Hee Mehi 

Paaee ||

By Guru's Grace, I 

have found Him within 

the home of my own 

heart.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।

5141 126 sdw sryvI iek 
min iDAweI  
gurmuiK sic 
smwvixAw]1]

(sryvI) syvw krdw Sadhaa Saraevee 

Eik Man Dhhiaaee 

Guramukh Sach 

Samaavaniaa ||1||

I serve Him constantly, 

and I meditate on Him 

single-mindedly. As 

Gurmukh, I am 

absorbed in the True 

One. ||1||

ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ 
ਹਾਂ, ਸਦਾ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਕੇ 

ਉਸਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ। 
ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

5142 126 hau vwrI jIau 
vwrI jgjIvnu 
mMin vswvixAw]

j`gjIvnu Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Jagajeevan 

Mann Vasaavaniaa 

||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who enshrine 

the Lord, the Life of 

the World, within their 

minds.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
ਿੇਹੜੇ ਿਗਤ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ।
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5143 126 hir jgjIvnu 
inrBau dwqw  
gurmiq shij 
smwvixAw]1]rh
wau]

Har Jagajeevan 

Nirabho Dhaathaa 

Guramath Sehaj 

Samaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

Through the Guru's 

Teachings, I merge 

with intuitive ease into 

the Lord, the Life of 

the World, the 

Fearless One, the 

Great Giver. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨ 

ਆਪਣ ੇਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

5144 126 Gr mih DrqI 
Daulu pwqwlw]

DrqI dy Drm rUpI 
(Daulu) Awsry dy Awsrw 
vwihgurU jI, (pwqwlw) 
hor lokW dy Awsry dy 
Awsry vwihgurU jI 
ihrdy rUpI Gr (mih) 
iv`c hI hn[ bu`D rUpI 
DrqI, Drm rUpI Daul, 
inMmRqw rUpI pwqwlw, 
srIr rUpI Gr c hI hY

Ghar Mehi 

Dhharathee 

Dhhoul Paathaalaa 

||

Within the home of 

the self is the earth, its 

support and the 

nether regions of the 

underworld.

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ 

ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਭੀ) 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

5145 126 Gr hI mih 
pRIqmu sdw hY 
bwlw]

(b`wlw) v`fy, buFwpy rihq Ghar Hee Mehi 

Preetham Sadhaa 

Hai Baalaa ||

Within the home of 

the self is the Eternally 

Young Beloved.

ਉਹ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਿਵਾਨ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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5146 126 sdw AnMid rhY 
suKdwqw gurmiq 
shij 
smwvixAw]2]

Sadhaa Anandh 

Rehai 

Sukhadhaathaa 

Guramath Sehaj 

Samaavaniaa ||2||

The Giver of peace is 

eternally blissful. 

Through the Guru's 

Teachings, we are 

absorbed in intuitive 

peace. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ 

ਕੇ ਉਸ ਸੁਖਦਾਤੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ ਰਜਹਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
5147 126 kwieAw AMdir  

haumY myrw]
(kwieAw) srIr Kaaeiaa Andhar 

Houmai Maeraa ||

When the body is 

filled with ego and 

selfishness,

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਹਉਮੈ ਪਿਬਲ ਹੈ ਮਮਤਾ 
ਪਿਬਲ ਹੈ,

5148 126 jMmx mrxu n 
cUkY Pyrw]

Janman Maran N 

Chookai Faeraa ||

The cycle of birth and 

death does not end.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ-

ਰੂਪ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ।

5149 126 gurmuiK hovY su 
haumY mwry sco 
scu 
iDAwvixAw]3]

Guramukh Hovai S 

Houmai Maarae 

Sacho Sach 

Dhhiaavaniaa 

||3||

One who becomes 

Gurmukh subdues 

egotism, and 

meditates on the 

Truest of the True. 

||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

5150 126 kwieAw AMdir  
pwpu puMnu duie 
BweI]

Kaaeiaa Andhar 

Paap Punn Dhue 

Bhaaee ||

Within this body are 

the two brothers, sin 

and virtue.

(ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

(ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ) ਦੋਵੇਂ 
ਭਰਾ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

5151 126 duhI imil kY  
isRsit aupweI]

Dhuhee Mil Kai 

Srisatt Oupaaee ||

When the two joined 

together, the Universe 

was produced.

ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਮਲ ਕੇ 

ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1144 Published: March 06/ 2014



5152 126 dovY mwir jwie  
iekqu Gir AwvY  
gurmiq shij 
smwvixAw]4]

Dhovai Maar Jaae 

Eikath Ghar Aavai 

Guramath Sehaj 

Samaavaniaa ||4||

Subduing both, and 

entering into the 

Home of the One, 

through the Guru's 

Teachings, we are 

absorbed in intuitive 

peace. ||4||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ 

ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ (ਦੇ ਪਿਭਾਵ) ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੋ ਘਰ 

ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

5153 126 Gr hI mwih dUjY 
Bwie Anyrw]

Any@rw Ghar Hee Maahi 

Dhoojai Bhaae 

Anaeraa ||

Within the home of 

the self is the darkness 

of the love of duality.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਜਗਆਨਤਾ 
ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

5154 126 cwnxu hovY CofY 
haumY myrw]

Chaanan Hovai 

Shhoddai Houmai 

Maeraa ||

When the Divine Light 

dawns, ego and 

selfishness are 

dispelled.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਤੇ 

ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
(ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਦਾ ਆਤਮਕ) ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
5155 126 prgtu sbdu hY 

suKdwqw An 
idnu nwmu 
iDAwvixAw]5]

Paragatt Sabadh 

Hai 

Sukhadhaathaa 

Anadhin Naam 

Dhhiaavaniaa 

||5||

The Giver of peace is 

revealed through the 

Shabad, meditating 

upon the Naam, night 

and day. ||5||

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਉੱਘੜ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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5156 126 AMqir joiq  
prgtu pwswrw]

Anthar Joth 

Paragatt 

Paasaaraa ||

Deep within the self is 

the Light of God; It 

radiates throughout 

the expanse of His 

creation.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਿੋਜਤ ਨੇ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ-ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਜਰਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

5157 126 gur swKI  
imitAw 
AMiDAwrw]

Gur Saakhee 

Mittiaa 

Andhhiaaraa ||

Through the Guru's 

Teachings, the 

darkness of spiritual 

ignorance is dispelled.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸਜਖਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਅਜਗਆਨਤਾ 
ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

5158 126 kmlu ibgwis 
sdw suKu pwieAw  
joqI joiq 
imlwvixAw]6]

Kamal Bigaas 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Jothee 

Joth Milaavaniaa 

||6||

The heart-lotus 

blossoms forth, and 

eternal peace is 

obtained, as one's 

light merges into the 

Light. ||6||

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਕਮਲਿੁੱ ਲ 

ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੬॥

5159 126 AMdir mhl  
rqnI Bry BMfwrw]

(mhl) srIr Andhar Mehal 

Rathanee Bharae 

Bhanddaaraa ||

Within the mansion is 

the treasure house, 

overflowing with 

jewels.

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ-ਰੂਪ) 

ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ 

ਹਨ।

5160 126 gurmuiK pwey nwmu 
Apwrw]

Guramukh Paaeae 

Naam Apaaraa ||

The Gurmukh obtains 

the Infinite Naam, the 

Name of the Lord.

(ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭਦੇ ਹਨ) ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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5161 126 gurmuiK vxjy 
sdw vwpwrI  
lwhw nwmu sd 
pwvixAw]7]

(vxjy) vpwr kry Guramukh 

Vanajae Sadhaa 

Vaapaaree Laahaa 

Naam Sadh 

Paavaniaa ||7||

The Gurmukh, the 

trader, always 

purchases the 

merchandise of the 

Naam, and always 

reaps profits. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ) ਵਪਾਰੀ 
(ਬਣ ਕੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਰਤਨਾਂ ਦਾ) ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ ਖੱਟੀ 
ਖੱਟਦਾ ਹੈ ॥੭॥

5162 126 Awpy vQu rwKY  
Awpy dyie]

v`Qu Aapae Vathh 

Raakhai Aapae 

Dhaee ||

The Lord Himself 

keeps this 

merchandise in stock, 

and He Himself 

distributes it.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਇਹ 

ਦਾਜਤ) ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
5163 126 gurmuiK vxjih  

kyeI kyie]

Guramukh 

Vanajehi Kaeee 

Kaee ||

Rare is that Gurmukh 

who trades in this.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ 
(ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ-

ਵੱਖਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
5164 126 nwnk ijsu ndir 

kry so pwey kir 
ikrpw mMin 
vswvixAw]8]2
7]28]

Naanak Jis Nadhar 

Karae So Paaeae 

Kar Kirapaa Mann 

Vasaavaniaa 

||8||27||28||

O Nanak, those upon 

whom the Lord casts 

His Glance of Grace, 

obtain it. Through His 

Mercy, it is enshrined 

in the mind. 

||8||27||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਉਸਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੨੭॥੨੮॥

5165 126 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:
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5166 126 hir Awpy myly  
syv krwey]

Har Aapae Maelae 

Saev Karaaeae ||

The Lord Himself leads 

us to merge with Him 

and serve Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ, (ਆਪਣੀ) ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

5167 126 gur kY sbid  
Bwau dUjw jwey]

Gur Kai Sabadh 

Bhaao Dhoojaa 

Jaaeae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

love of duality is 

eradicated.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
5168 126 hir inrmlu sdw 

guxdwqw hir gux 
mih Awip 
smwvixAw]1]

Har Niramal 

Sadhaa 

Gunadhaathaa Har 

Gun Mehi Aap 

Samaavaniaa ||1||

The Immaculate Lord 

is the Bestower of 

eternal virtue. The 

Lord Himself leads us 

to merge in His 

Virtuous Goodness. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ) ਸਦਾ 
ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈ, (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਆਪਣੇ) 
ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਲੀਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

5169 126 hau vwrI jIau 
vwrI scu scw 
ihrdY 
vswvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Sach 

Sachaa Hiradhai 

Vasaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who enshrine 

the Truest of the True 

within their hearts.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਿੇਹੜੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ।

5170 126 scw nwmu sdw hY 
inrmlu gur 
sbdI mMin 
vswvixAw]1]rh
wau]

Sachaa Naam 

Sadhaa Hai 

Niramal Gur 

Sabadhee Mann 

Vasaavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

The True Name is 

eternally pure and 

immaculate. Through 

the Word of the 

Guru's Shabad, it is 

enshrined within the 

mind. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਪਜਵਤਿ ਹੈ, (ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਇਸ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1148 Published: March 06/ 2014



5171 126 Awpy guru dwqw  
krim ibDwqw]

(krim) b^SSW krn 
vwly (ibDwqw) pRBU jI

Aapae Gur 

Dhaathaa Karam 

Bidhhaathaa ||

The Guru Himself is 

the Giver, the 

Architect of Destiny.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ (-

ਰੂਪ) ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ) ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

5172 126 syvk syvih  
gurmuiK hir 
jwqw]

Saevak Saevehi 

Guramukh Har 

Jaathaa ||

The Gurmukh, the 

humble servant who 

serves the Lord, comes 

to know Him.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

5173 126 AMimRq nwim sdw 
jn sohih  
gurmiq hir rsu 
pwvixAw]2]

sohih Anmrith Naam 

Sadhaa Jan Sohehi 

Guramath Har Ras 

Paavaniaa ||2||

Those humble beings 

look beautiful forever 

in the Ambrosial 

Naam. Through the 

Guru's Teachings, they 

receive the sublime 

essence of the Lord. 

||2||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਹਜਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਸੇਵਕ 

ਿਨ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

5174 126 iesu guPw mih  
ieku Qwnu 
suhwieAw]

Eis Gufaa Mehi Eik 

Thhaan Suhaaeiaa 

||

Within the cave of this 

body, there is one 

beautiful place.

ਉਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ-

ਗੁਫ਼ਾ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਗਟ 

ਹੋ ਜਪਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-
ਥਾਂ ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਣ ਜਗਆ,

5175 126 pUrY guir haumY 
Brmu cukwieAw]

Poorai Gur 

Houmai Bharam 

Chukaaeiaa ||

Through the Perfect 

Guru, ego and doubt 

are dispelled.

(ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ) ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, 
ਭਟਕਣਾ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤੀ।
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5176 126 An idnu nwmu 
slwhin rMig 
rwqy gur ikrpw 
qy pwvixAw]3]

Anadhin Naam 

Salaahan Rang 

Raathae Gur 

Kirapaa Thae 

Paavaniaa ||3||

Night and day, praise 

the Naam, the Name 

of the Lord; imbued 

with the Lord's Love, 

by Guru's Grace, you 

shall find Him. ||3||

(ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੩॥

5177 127 gur kY sbid  
iehu guPw vIcwry]

Gur Kai Sabadh 

Eihu Gufaa 

Veechaarae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

search this cave.

ਇਹ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ-ਗੁਫ਼ਾ 
ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ,

5178 127 nwmu inrMjnu  
AMqir vsY murwry]

(murwry) vwihgurU jI Naam Niranjan 

Anthar Vasai 

Muraarae ||

The Immaculate 

Naam, the Name of 

the Lord, abides deep 

within the self.

ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਮੁਰਾਰੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਚਾਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

5179 127 hir gux gwvY  
sbid suhwey  
imil pRIqm suKu 
pwvixAw]4]

Har Gun Gaavai 

Sabadh Suhaaeae 

Mil Preetham 

Sukh Paavaniaa 

||4||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

and decorate yourself 

with the Shabad. 

Meeting with your 

Beloved, you shall find 

peace. ||4||

ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ {ਿੁੜ 

ਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ} ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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5180 127 jmu jwgwqI dUjY 
Bwie kru lwey]

(kru) tYks msUl Jam Jaagaathee 

Dhoojai Bhaae Kar 

Laaeae ||

The Messenger of 

Death imposes his tax 

on those who are 

attached to duality.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ) ਮਸੂਲੀਆ ਿਮ-

ਰਾਿ ਮਸੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

5181 127 nwvhu BUly dyie 
sjwey]

Naavahu Bhoolae 

Dhaee Sajaaeae ||

He inflicts punishment 

on those who forget 

the Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ 
ਹੋਏ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

5182 127 GVI muhq kw 
lyKw lyvY rqIAhu 
mwsw qol 
kFwvixAw]5]

r`qIAhu Gharree Muhath 

Kaa Laekhaa 

Laevai Ratheeahu 

Maasaa Thol 

Kadtaavaniaa 

||5||

They are called to 

account for each 

instant and each 

moment. Every grain, 

every particle, is 

weighed and counted. 

||5||

(ਿਮਰਾਿ ਮਸੂਲੀਆ) ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਇਕ 

ਇਕ ਘੜੀ ਦਾ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ 
ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ 

ਇਕ ਰੱਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਇਕ ਇਕ 

ਮਾਸਾ ਕਰ ਕੇ ਿਮਰਾਿ ਉਸ ਦੇ 

ਿੀਵਨ-ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੋਲ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

5183 127 pyeIAVY ipru cyqY 
nwhI]

Paeeearrai Pir 

Chaethae Naahee 

||

One who does not 

remember her 

Husband Lord in this 

world is being cheated 

by duality;

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪੇਕੇ ਘਰ 

ਜਵਚ (ਇਸ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ 
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,

5184 127 dUjY muTI rovY 
DwhI]

(DwhI) DwhW mwr ky Dhoojai Muthee 

Rovai Dhhaahee ||

She shall weep bitterly 

in the end.

ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

(-ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸ 

ਪੂੂੰ ਿੀ) ਲੁਟਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

(ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ) ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ 

ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ।
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5185 127 KrI kuAwilE 
kurUip kulKxI  
supnY ipru nhI 
pwvixAw]6]

(KrI) bhuq (kuAwilE) 
bury Gr dI[ (kurUip) 
ihrdy dI sPweI rihq 
iBAwnk[ (ku-l`KxI) 
Koty cwl c`lx vwlI

Kharee Kuaaliou 

Kuroop 

Kulakhanee 

Supanai Pir Nehee 

Paavaniaa ||6||

She is from an evil 

family; she is ugly and 

vile. Even in her 

dreams, she does not 

meet her Husband 

Lord. ||6||

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਭੈੜੇ ਘਰ ਦੀ 
ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਹੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਪੇਕੇ 

ਘਰ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ) ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ 

ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ ਪਿਭੂ ਜਮਲਾਪ 

ਨਾਹ ਕੀਤਾ ॥੬॥

5186 127 pyeIAVY ipru 
mMin vswieAw]

Paeeearrai Pir 

Mann Vasaaeiaa ||

She who enshrines her 

Husband Lord in her 

mind in this world

ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਵਚ ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪਿਭੂ ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ,

5187 127 pUrY guir hdUir 
idKwieAw]

(hdUir) AMg sMg Poorai Gur 

Hadhoor 

Dhikhaaeiaa ||

His Presence is 

revealed to her by the 

Perfect Guru.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ) ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

(ਵੱਸਦਾ) ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ.
5188 127 kwmix ipru 

rwiKAw kMiT 
lwie sbdy ipru 
rwvY syj 
suhwvixAw]7]

k`wmix Kaaman Pir 

Raakhiaa Kanth 

Laae Sabadhae Pir 

Raavai Saej 

Suhaavaniaa ||7||

That soul-bride keeps 

her Husband Lord 

clasped tightly to her 

heart, and through the 

Word of the Shabad, 

she enjoys her 

Husband Lord upon 

His Beautiful Bed. 

||7||

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗਲ 

ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਜਖਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ 
ਸੇਿ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੭॥

5189 127 Awpy dyvY sid 
bulwey]

s`id Aapae Dhaevai 

Sadh Bulaaeae ||

The Lord Himself 

sends out the call, and 

He summons us to His 

Presence.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਸੱਦ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।
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5190 127 Awpxw nwau mMin 
vswey]

Aapanaa Naao 

Mann Vasaaeae ||

He enshrines His 

Name within our 

minds.

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ (ਿੀਵ 

ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

5191 127 nwnk nwmu imlY 
vifAweI An 
idnu sdw gux 
gwvixAw]8]28
]29]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Anadhin Sadhaa 

Gun Gaavaniaa 

||8||28||29||

O Nanak, one who 

receives the greatness 

of the Naam night and 

day, constantly sings 

His Glorious Praises. 

||8||28||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨੮॥੨੯॥

5192 127 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

5193 127 aUqm jnmu  
suQwin hY vwsw]

(suQwin) swDsMgq, siq 
srUp bRhm

Ootham Janam 

Suthhaan Hai 

Vaasaa ||

Sublime is their birth, 

and the place where 

they dwell.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ-) 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਥਾਂ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੁਧਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

5194 127 siqguru syvih  
Gr mwih audwsw]

Sathigur Saevehi 

Ghar Maahi 

Oudhaasaa ||

Those who serve the 

True Guru remain 

detached in the home 

of their own being.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ-
ਪਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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5195 127 hir rMig rhih 
sdw rMig rwqy  
hir ris mnu 
iqRpqwvixAw]1]

rhih Har Rang Rehehi 

Sadhaa Rang 

Raathae Har Ras 

Man 

Thripathaavaniaa 

||1||

They abide in the 

Lord's Love, and 

constantly imbued 

with His Love, their 

minds are satisfied 

and fulfilled with the 

Lord's Essence. ||1||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-

ਰਸ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

5196 127 hau vwrI jIau 
vwrI piV buiJ 
mMin vswvixAw]

piV@ bu`iJ Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Parr Bujh 

Mann Vasaavaniaa 

||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who read of the 

Lord, who understand 

and enshrine Him 

within their minds.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਿੇਹੜੇ (ਧਾਰਜਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ) 
ਪੜਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ।

5197 127 gurmuiK pVih  
hir nwmu 
slwhih dir scY 
soBw 
pwvixAw]1]rhw
au]

slwhih Guramukh Parrehi 

Har Naam 

Salaahehi Dhar 

Sachai Sobhaa 

Paavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

The Gurmukhs read 

and praise the Lord's 

Name; they are 

honored in the True 

Court. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ) ਪੜਹਦੇ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਲਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

5198 127 AlK AByau hir  
rihAw smwey]

(AByau) iBMn hoxo rihq Alakh Abhaeo Har 

Rehiaa Samaaeae 

||

The Unseen and 

Inscrutable Lord is 

permeating and 

pervading everywhere.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਉਹ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਹਰ ਥਾਂ) ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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5199 127 aupwie n ikqI 
pwieAw jwey]

Oupaae N Kithee 

Paaeiaa Jaaeae ||

He cannot be obtained 

by any effort.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ) 

ਜਕਸੇ ਭੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

5200 127 ikrpw kry qw 
siqguru Byty  
ndrI myil 
imlwvixAw]2]

Kirapaa Karae 

Thaa Sathigur 

Bhaettai Nadharee 

Mael Milaavaniaa 

||2||

If the Lord grants His 

Grace, then we come 

to meet the True 

Guru. By His Kindness, 

we are united in His 

Union. ||2||

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ 

ਉੱਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣੀ) ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

5201 127 dUjY Bwie pVY  
nhI bUJY]

Dhoojai Bhaae 

Parrai Nehee 

Boojhai ||

One who reads, while 

attached to duality, 

does not understand.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਉਹ (ਿ ੇਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹਦਾ (ਭੀ) ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹਨੂੂੰ  ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,

5202 127 iqRibiD mwieAw 
kwrix lUJY]

(iqRibiD) iqMn guxW vwlI Thribidhh Maaeiaa 

Kaaran Loojhai ||

He yearns for the 

three-phased Maya.

ਉਹ (ਧਾਰਜਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਪੜਹਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ) ਜਤਿਗੁਣੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਅੂੰਦਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਕੁੜਹਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

5203 127 iqRibiD bMDn 
qUtih gur sbdI  
gur sbdI mukiq 
krwvixAw]3]

Thribidhh 

Bandhhan 

Thoottehi Gur 

Sabadhee Gur 

Sabadhee Mukath 

Karaavaniaa ||3||

The bonds of the 

three-phased Maya 

are broken by the 

Word of the Guru's 

Shabad. Through the 

Guru's Shabad, 

liberation is achieved. 

||3||

ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਟੱੁਟਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਹੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਦਵਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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5204 127 iehu mnu cMclu  
vis n AwvY]

Eihu Man 

Chanchal Vas N 

Aavai ||

This unstable mind 

cannot be held steady.

(ਮਾਇਆ-ਵਹੇੜੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ 

ਮਨ ਚੂੰਚਲ (ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਉੱਦਮ ਨਾਲ) ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ।

5205 127 duibDw lwgY dh 
idis DwvY]

Dhubidhhaa 

Laagai Dheh Dhis 

Dhhaavai ||

Attached to duality, it 

wanders in the ten 

directions.

(ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹਾਲਤ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

5206 127 ibKu kw kIVw  
ibKu mih rwqw  
ibKu hI mwih 
pcwvixAw]4]

Bikh Kaa Keerraa 

Bikh Mehi Raathaa 

Bikh Hee Maahi 

Pachaavaniaa 

||4||

It is a poisonous 

worm, drenched with 

poison, and in poison 

it rots away. ||4||

(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ 

ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ-ਰੂਪ) ਜ਼ਜਹਰ 

ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੀੜਾ (ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਜਵਸ਼ਟੇ ਦਾ 
ਕੀੜਾ ਜਵਸ਼ਟੇ ਜਵਚ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਜਹਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਇਸ ਜ਼ਜਹਰ ਜਵਚ ਹੀ (ਉਸ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

5207 127 hau hau kry qY 
Awpu jxwey]

Ho Ho Karae Thai 

Aap Janaaeae ||

Practicing egotism and 

selfishness, they try to 

impress others by 

showing off.

(ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ) 
ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
5208 127 bhu krm krY  

ikCu Qwie n 
pwey]

Bahu Karam Karai 

Kishh Thhaae N 

Paaeae ||

They perform all sorts 

of rituals, but they 

gain no acceptance.

(ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮੱਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ (ਭੀ) ਵਧੇਰੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ 

ਕੂੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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5209 127 quJ qy bwhir  
ikCU n hovY bKsy 
sbid 
suhwvixAw]5]

Thujh Thae Baahar 

Kishhoo N Hovai 

Bakhasae Sabadh 

Suhaavaniaa ||5||

Without You, Lord, 

nothing happens at all. 

You forgive those who 

are adorned with the 

Word of Your Shabad. 

||5||

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ (ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਦਇਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

5210 127 aupjY pcY hir 
bUJY nwhI]

(pcY) Kpy Oupajai Pachai 

Har Boojhai 

Naahee ||

They are born, and 

they die, but they do 

not understand the 

Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, ਉਹ 

ਕਦੇ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸੜਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਦਾ 
ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਹਾਹੁਕੇ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।

5211 127 An idnu dUjY 
Bwie iPrwhI]

Anadhin Dhoojai 

Bhaae Firaahee ||

Night and day, they 

wander, in love with 

duality.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ) 
ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

5212 127 mnmuK jnmu 
gieAw hY ibrQw  
AMiq gieAw 
pCuqwvixAw]6]

gieAw Manamukh Janam 

Gaeiaa Hai 

Birathhaa Anth 

Gaeiaa 

Pashhuthaavaniaa 

||6||

The lives of the self-

willed manmukhs are 

useless; in the end, 

they die, regretting 

and repenting. ||6||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਖ਼ਰ (ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ) ਪਛੁਤਾਂਦਾ 
ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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5213 127 ipru prdyis  
isgwru bxwey]

Pir Paradhaes 

Sigaar Banaaeae ||

The Husband is away, 

and the wife is getting 

dressed up.

(ਇਸਤਿੀ ਦਾ) ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ 

ਜਵਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ (ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਦਾ) ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਕਰਦੀ 
ਰਹੇ (ਅਿੇਹੀ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।)
5214 127 mnmuK AMDu AYsy 

krm kmwey]

Manamukh Andhh 

Aisae Karam 

Kamaaeae ||

This is what the blind, 

self-willed manmukhs 

are doing.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ (ਭੀ) ਇਹੋ 

ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5215 127 hliq n soBw  
pliq n FoeI  
ibrQw jnmu 
gvwvixAw]7]

(hliq) ies lok c, 
(pliq) pRlok c[ 
(FoeI) shwrw

Halath N Sobhaa 

Palath N Dtoee 

Birathhaa Janam 

Gavaavaniaa ||7||

They are not honored 

in this world, and they 

shall find no shelter in 

the world hereafter. 

They are wasting their 

lives in vain. ||7||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ (ਭੀ) 
ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਭੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥

5216 127 hir kw nwmu iknY 
ivrlY jwqw]

Har Kaa Naam 

Kinai Viralai 

Jaathaa ||

How rare are those 

who know the Name 

of the Lord!

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ।

5217 127 pUry gur kY sbid 
pCwqw]

Poorae Gur Kai 

Sabadh 

Pashhaathaa ||

Through the Shabad, 

the Word of the 

Perfect Guru, the Lord 

is realized.

(ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਪੂਰੇ ਗਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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5218 127 Anidnu Bgiq 
kry idnu rwqI  
shjy hI suKu 
pwvixAw]8]

(Anidnu) ie`krs Anadhin Bhagath 

Karae Dhin 

Raathee Sehajae 

Hee Sukh 

Paavaniaa ||8||

Night and day, they 

perform the Lord's 

devotional service; day 

and night, they find 

intuitive peace. ||8||

(ਿੇਹੜਾ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੮॥
5219 127 sB mih vrqY  

eyko soeI]

Sabh Mehi 

Varathai Eaeko 

Soee ||

That One Lord is 

pervading in all.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

5220 127 gurmuiK ivrlw  
bUJY koeI]

Guramukh Viralaa 

Boojhai Koee ||

Only a few, as 

Gurmukh, understand 

this.

(ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
5221 127 nwnk nwim rqy 

jn sohih kir 
ikrpw Awip 
imlwvixAw]9]2
9]30]

sohih Naanak Naam 

Rathae Jan Sohehi 

Kar Kirapaa Aap 

Milaavaniaa 

||9||29||30||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam are beautiful. 

Granting His Grace, 

God unites them with 

Himself. 

||9||29||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਉਸ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਭੂ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥੨੯॥੩੦॥

5222 128 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

5223 128 mnmuK pVih  
pMifq khwvih]

Manamukh 

Parrehi Panddith 

Kehaavehi ||

The self-willed 

manmukhs read and 

recite; they are called 

Pandits-spiritual 

scholars.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹਦੇ ਹਨ 

(ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ ) ਪੂੰ ਜਡਤ ਜਵਦਵਾਨ ਅਖਵਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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5224 128 dUjY Bwie mhw 
duKu pwvih]

Dhoojai Bhaae 

Mehaa Dhukh 

Paavehi ||

But they are in love 

with duality, and they 

suffer in terrible pain.

(ਪਰ ਜਿਰ ਭੀ ਉਹ) ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹਦੇ 

ਹੋਏ ਭੀ ਹਉਮੈ ਆਜਦਕ ਦਾ) 
ਵੱਡਾ ਦੱੁਖ ਸਜਹੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

5225 128 ibiKAw mwqy  
ikCu sUJY nwhI  
iPir iPir jUnI 
AwvixAw]1]

(m`wqy) msq hoey Bikhiaa Maathae 

Kishh Soojhai 

Naahee Fir Fir 

Joonee Aavaniaa 

||1||

Intoxicated with vice, 

they understand 

nothing at all. They 

are reincarnated, over 

and over again. ||1||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਕੁਝ ਭੀ 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

5226 128 hau vwrI jIau 
vwrI haumY mwir 
imlwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Houmai 

Maar Milaavaniaa 

||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who subdue 

their ego, and unite 

with the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ 

ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ-

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
5227 128 gur syvw qy hir 

min visAw hir 
rsu shij 
pIAwvixAw]1]r
hwau]

Gur Saevaa Thae 

Har Man Vasiaa 

Har Ras Sehaj 

Peeaavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

They serve the Guru, 

and the Lord dwells 

within their minds; 

they intuitively drink 

in the sublime essence 

of the Lord. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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5228 128 vydu pVih hir 
rsu nhI 
AwieAw]

Vaedh Parrehi Har 

Ras Nehee Aaeiaa 

||

The Pandits read the 

Vedas, but they do not 

obtain the Lord's 

essence.

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਪੂੰ ਜਡਤ 

ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) ਵੇਦ (ਤਾਂ) 
ਪੜਹਦੇ ਹਨ, (ਪਰ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

5229 128 vwdu vKwxih mohy 
mwieAw]

(vwdu) JgVy dIAW g`lW 
(vKwxih) kQn krdy 
hn

Vaadh Vakhaanehi 

Mohae Maaeiaa ||

Intoxicated with Maya, 

they argue and debate.

(ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਪੜਹ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ 

ਜਸਰਫ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ) ਧਰਮ-

ਚਰਚਾ, ਬਹਸ ਹੀ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ (ਆਪ ਉਹ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
5230 128 AigAwn mqI 

sdw AMiDAwrw  
gurmuiK bUiJ hir 
gwvixAw]2]

Agiaanamathee 

Sadhaa 

Andhhiaaraa 

Guramukh Boojh 

Har Gaavaniaa 

||2||

The foolish 

intellectuals are 

forever in spiritual 

darkness. The 

Gurmukhs 

understand, and sing 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਤ 

ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਹੀ ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ) ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
5231 128 AkQo kQIAY  

sbid suhwvY]
(suhwvY) soBnIk, sohxy[ 
A-kQo: polw bolo

Akathho 

Kathheeai Sabadh 

Suhaavai ||

The Indescribable is 

described only 

through the 

beauteous Word of 

the Shabad.

(ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਅਕੱਥ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਹੇ, (ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਸੋਹਣਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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5232 128 gurmqI min sco 
BwvY]

Guramathee Man 

Sacho Bhaavai ||

Through the Guru's 

Teachings, the Truth 

becomes pleasing to 

the mind.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
5233 128 sco scu rvih 

idnu rwqI iehu 
mnu sic 
rMgwvixAw]3]

(rvih) ismrdy Sacho Sach Ravehi 

Dhin Raathee Eihu 

Man Sach 

Rangaavaniaa 

||3||

Those who speak of 

the truest of the true, 

day and night-their 

minds are imbued 

with the Truth. ||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਇਹ 

ਮਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
5234 128 jo sic rqy iqn 

sco BwvY]

Jo Sach Rathae 

Thin Sacho 

Bhaavai ||

Those who are 

attuned to Truth, love 

the Truth.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

5235 128 Awpy dyie n 
pCoqwvY]

Aapae Dhaee N 

Pashhothaavai ||

The Lord Himself 

bestows this gift; He 

shall not take it back.

(ਇਹ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ 

ਹੀ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਇਹ 

ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ) ਪਛੁਤਾਂਦਾ 
ਨਹੀਂ।

5236 128 gur kY sbid 
sdw scu jwqw  
imil scy suKu 
pwvixAw]4]

Gur Kai Sabadh 

Sadhaa Sach 

Jaathaa Mil 

Sachae Sukh 

Paavaniaa ||4||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

True Lord is known 

forever; meeting the 

True One, peace is 

found. ||4||

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

॥੪॥
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5237 128 kUVu kusqu iqnw  
mYlu n lwgY]

ku-s`qu Koorr Kusath 

Thinaa Mail N 

Laagai ||

The filth of fraud and 

falsehood does not 

stick to those who,

(ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ ) 
ਝੂਠ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੱਗੀ 
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

5238 128 gur prswdI An 
idnu jwgY]

Gur Parasaadhee 

Anadhin Jaagai ||

By Guru's Grace, 

remain awake and 

aware, night and day.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਹਰ ਵੇਲੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

5239 128 inrml nwmu vsY 
Gt BIqir joqI 
joiq 
imlwvixAw]5]

(Gt) ihrdy (BIqir) 
AMdr

Niramal Naam 

Vasai Ghatt 

Bheethar Jothee 

Joth Milaavaniaa 

||5||

The Immaculate 

Naam, the Name of 

the Lord, abides deep 

within their hearts; 

their light merges into 

the Light. ||5||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੫॥

5240 128 qRY gux pVih  
hir qqu n 
jwxih]

(qqu) sdw s`c srUp 
hir jI[ pV@ih

Thrai Gun Parrehi 

Har Thath N 

Jaanehi ||

They read about the 

three qualities, but 

they do not know the 

essential reality of the 

Lord.

ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਪੜਹਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ (ਿਗਤ ਦੇ) ਮੂਲ-

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

5241 128 mUlhu Buly gur 
sbdu n pCwxih]

(mUlhu) mUl vwihgurU jI 
qoN

Moolahu Bhulae 

Gur Sabadh N 

Pashhaanehi ||

They forget the Primal 

Lord, the Source of all, 

and they do not 

recognize the Word of 

the Guru's Shabad.

ਉਹ (ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਦੇ) ਮੂਲ-

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ।
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5242 128 moh ibAwpy ikCu 
sUJY nwhI gur 
sbdI hir 
pwvixAw]6]

Moh Biaapae 

Kishh Soojhai 

Naahee Gur 

Sabadhee Har 

Paavaniaa ||6||

They are engrossed in 

emotional 

attachment; they do 

not understand 

anything at all. 

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

Lord is found. ||6||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਗ਼ਲਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਬਾਰੇ) ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ। 
(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੬॥

5243 128 vydu pukwrY  
iqRibiD mwieAw]

Vaedh Pukaarai 

Thribidhh Maaeiaa 

||

The Vedas proclaim 

that Maya is of three 

qualities.

(ਪੂੰ ਜਡਤ) ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ) ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜਹਦਾ 
ਹੈ, (ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ (ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

5244 128 mnmuK n bUJih  
dUjY BwieAw]

Manamukh N 

Boojhehi Dhoojai 

Bhaaeiaa ||

The self-willed 

manmukhs, in love 

with duality, do not 

understand.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਹੀ (ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

5245 128 qRY gux pVih  
hir eyku n 
jwxih ibnu bUJy  
duKu pwvixAw]7]

Thrai Gun Parrehi 

Har Eaek N 

Jaanehi Bin 

Boojhae Dhukh 

Paavaniaa ||7||

They read of the three 

qualities, but they do 

not know the One 

Lord. Without 

understanding, they 

obtain only pain and 

suffering. ||7||

ਉਹ (ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ (ਕਮਾਣ) 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੜਹਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦੇ (ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹਦੇ 

ਹੋਏ ਭੀ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਦੱੁਖ (ਹੀ) ਪਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੭॥
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5246 128 jw iqsu BwvY qw 
Awip imlwey]

Jaa This Bhaavai 

Thaa Aap 

Milaaeae ||

When it pleases the 

Lord, He unites us with 

Himself.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਆਪ 

(ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ,

5247 128 gur sbdI shsw 
dUKu cukwey]

(shsw) Brm Gur Sabadhee 

Sehasaa Dhookh 

Chukaaeae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

skepticism and 

suffering are dispelled.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਦਾ ਸਹਮ ਤੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

5248 128 nwnk nwvY kI 
scI vifAweI  
nwmo mMin suKu 
pwvixAw]8]30
]31]

Naanak Naavai 

Kee Sachee 

Vaddiaaee Naamo 

Mann Sukh 

Paavaniaa 

||8||30||31||

O Nanak, True is the 

Greatness of the 

Name. Believing in the 

Name, peace is 

obtained. 

||8||30||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਿੀਵਨ ਮਨੋਰਥ) ਮੂੰਨ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੩੦॥੩੧॥

5249 128 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:
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5250 128 inrguxu srguxu 
Awpy soeI]

kRoVW bRhmMfW dy pswry, 
Awpxy srguxu srUp c 
vs ky, ies nUM Awpxy 
Awsry itkw ky, ies 
srguxu smyq, siq sMqoK 
inmRqw gRIbI iKmw 
shnsIlqw DIrj AnMq 
guxW dy Anq klwvwn 
qyz pRkwS sihq, hr 
pRwxI dy AMdr bwhr hr 
smyN Ajpw jwp kr 
rhy, BrpUr pRkwSk 
inrguxu bRhmjI

Niragun Saragun 

Aapae Soee ||

The Lord Himself is 

Unmanifest and 

Unrelated; He is 

Manifest and Related 

as well.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਸ 

ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਲੇਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ 

ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ ਮੌਿੂਦ 

ਹਨ (ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਭੀ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੱਸਦਾ 
ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ)।

5251 128 qqu pCwxY so 
pMifqu hoeI]

(qqu) mUl Bwv inrguxu 
srguxu vwihgurU jI

Thath Pashhaanai 

So Panddith Hoee 

||

Those who recognize 

this essential reality 

are the true Pandits, 

the spiritual scholars.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਅਸਲੇ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਅਸਲੇ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ), ਉਹ ਪੂੰ ਜਡਤ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
5252 128 Awip qrY sgly 

kul qwrY hir 
nwmu mMin 
vswvixAw]1]

Aap Tharai Sagalae 

Kul Thaarai Har 

Naam Mann 

Vasaavaniaa ||1||

They save themselves, 

and save all their 

families and ancestors 

as well, when they 

enshrine the Lord's 

Name in the mind. 

||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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5253 128 hau vwrI jIau 
vwrI hir rsu 
ciK swdu 
pwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Har Ras 

Chakh Saadh 

Paavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who taste the 

essence of the Lord, 

and savor its taste.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਿੇਹੜੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਚੱਖ ਕੇ (ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ) 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

5254 128 hir rsu cwKih  
sy jn inrml  
inrml nwmu 
iDAwvixAw]1]r
hwau]

Har Ras Chaakhehi 

Sae Jan Niramal 

Niramal Naam 

Dhhiaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

Those who taste this 

essence of the Lord 

are the pure, 

immaculate beings. 

They meditate on the 

Immaculate Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸ ਚੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਜਵਤਿ 
ਆਤਮਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਜਵਤਿ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

5255 128 so inhkrmI jo 
sbdu bIcwry]

(inh-krmI) inrlyp, 
inskwmI

So Nihakaramee 

Jo Sabadh 

Beechaarae ||

Those who reflect 

upon the Shabad are 

beyond karma.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ 

ਵਾਸਨਾ ਰਜਹਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,

5256 128 AMqir qqu 
igAwin haumY 
mwry]

Anthar Thath 

Giaan Houmai 

Maarae ||

They subdue their ego, 

and find the essence 

of wisdom, deep 

within their being.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ 

ਪਿਭੂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ) ਜਗਆਨ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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5257 128 nwmu pdwrQu nau 
iniD pwey qRY gux 
myit 
smwvixAw]2]

(qRY gux) rjo qmo sqo gux Naam 

Padhaarathh No 

Nidhh Paaeae 

Thrai Gun Maett 

Samaavaniaa ||2||

They obtain the nine 

treasures of the 

wealth of the Naam. 

Rising above the three 

qualities, they merge 

into the Lord. ||2||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਿੋ 
ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਨੌ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਹੀ ਹੈ)। (ਇਸ ਨਾਮ 

ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਜਮਟਾ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

5258 128 haumY krY  
inhkrmI n hovY]

Houmai Karai 

Nihakaramee N 

Hovai ||

Those who act in ego 

do not go beyond 

karma.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 'ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ' ਦੀ ਰਟ ਲਗਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਰਜਹਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

5259 128 gur prswdI  
haumY KovY]

Gur Parasaadhee 

Houmai Khovai ||

It is only by Guru's 

Grace that one is rid of 

ego.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
(ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5260 128 AMqir ibbyku 

sdw Awpu vIcwry  
gur sbdI gux 
gwvixAw]3]

(ibbyku) s`q As`q dw 
inrxw

Anthar Bibaek 

Sadhaa Aap 

Veechaarae Gur 

Sabadhee Gun 

Gaavaniaa ||3||

Those who have 

discriminating minds, 

continually examine 

their own selves. 

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they sing the Lord's 

Glorious Praises. ||3||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਚੂੰ ਗੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਸੂਝ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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5261 128 hir sru swgru  
inrmlu soeI]

(sru) cMgy guxW nwl 
BrpUr swgru

Har Sar Saagar 

Niramal Soee ||

The Lord is the most 

pure and sublime 

Ocean.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਪਜਵਤਿ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਹੈ 

ਪਜਵਤਿ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ (ਪਜਵਤਿ 
ਤੀਰਥ ਹੈ),

5262 128 sMq cugih inq  
gurmuiK hoeI]

Santh Chugehi 

Nith Guramukh 

Hoee ||

The Saintly Gurmukhs 

continually peck at the 

Naam, like swans 

pecking at pearls in 

the ocean.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਉਸ ਜਵਚੋਂ) ਸਦਾ (ਪਿਭੂ ਨਾਮ-

ਮੋਤੀ) ਚੁਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

5263 128 iesnwnu krih 
sdw idnu rwqI  
haumY mYlu 
cukwvixAw]4]

Eisanaan Karehi 

Sadhaa Dhin 

Raathee Houmai 

Mail Chukaavaniaa 

||4||

They bathe in it 

continually, day and 

night, and the filth of 

ego is washed away. 

||4||

ਸੂੰਤ ਿਨ ਸਦਾ ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥

5264 128 inrml hMsw pRym 
ipAwir]

Niramal Hansaa 

Praem Piaar ||

The pure swans, with 

love and affection,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ, ਮਾਨੋ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ 
ਹੂੰਸ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।
5265 128 hir sir vsY  

haumY mwir]
(hir sir) sqsMg 
AQvw bRhm jI c

Har Sar Vasai 

Houmai Maar ||

Dwell in the Ocean of 

the Lord, and subdue 

their ego.

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ-
ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਵਸੇਬਾ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।
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5266 129 Aih inis pRIiq  
sbid swcY hir 
sir vwsw 
pwvixAw]5]

Ahinis Preeth 

Sabadh Saachai 

Har Sar Vaasaa 

Paavaniaa ||5||

Day and night, they 

are in love with the 

True Word of the 

Shabad. They obtain 

their home in the 

Ocean of the Lord. 

||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਪਿੀਜਤ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਹਾਸਲ 

ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੫॥

5267 129 mnmuKu sdw bgu 
mYlw haumY mlu 
lweI]

(b`gu) bglw Manamukh 

Sadhaa Bag Mailaa 

Houmai Mal Laaee 

||

The self-willed 

manmukhs shall 

always be filthy 

cranes, smeared with 

the filth of ego.

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ, ਮਾਨੋ, 

ਬਗਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

5268 129 iesnwnu krY pru 
mYlu n jweI]

Eisanaan Karai Par 

Mail N Jaaee ||

They may bathe, but 

their filth is not 

removed.

(ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

(ਭੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦੀ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

5269 129 jIvqu mrY gur 
sbdu bIcwrY  
haumY mYlu 
cukwvixAw]6]

Jeevath Marai Gur 

Sabadh 

Beechaarai 

Houmai Mail 

Chukaavaniaa 

||6||

One who dies while 

yet alive, and 

contemplates the 

Word of the Guru's 

Shabad, is rid of this 

filth of ego. ||6||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ-

ਜਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਮਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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5270 129 rqnu pdwrQu Gr 
qy pwieAw]

Rathan 

Padhaarathh Ghar 

Thae Paaeiaa ||

The Priceless Jewel is 

found, in the home of 

one's own being,

ਉਸ ਨੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਕੀਮਤੀ 
ਰਤਨ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ ਹੀ 
ਲੱਭ ਜਲਆ,

5271 129 pUrY siqguir  
sbdu suxwieAw]

Poorai Sathigur 

Sabadh Sunaaeiaa 

||

When one listens to 

the Shabad, the Word 

of the Perfect True 

Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਅਭੁੱ ਲ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਜਦੱਤਾ।

5272 129 gur prswid  
imitAw 
AMiDAwrw Git 
cwnxu Awpu 
pCwnixAw]7]

Gur Parasaadh 

Mittiaa 

Andhhiaaraa 

Ghatt Chaanan 

Aap 

Pashhaananiaa 

||7||

By Guru's Grace, the 

darkness of spiritual 

ignorance is dispelled; 

I have come to 

recognize the Divine 

Light within my own 

heart. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ (ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ, 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ 
ਜਮਟ ਜਗਆ, ਉਸਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ) 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਸ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ 

ਜਲਆ ॥੭॥
5273 129 Awip aupwey qY 

Awpy vyKY]

Aap Oupaaeae 

Thai Aapae 

Vaekhai ||

The Lord Himself 

creates, and He 

Himself beholds.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
5274 129 siqguru syvY so 

jnu lyKY]

Sathigur Saevai So 

Jan Laekhai ||

Serving the True Guru, 

one becomes 

acceptable.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲੈਂਦਾ, ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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5275 129 nwnk nwmu vsY 
Gt AMqir gur 
ikrpw qy  
pwvixAw]8]31
]32]

Naanak Naam 

Vasai Ghatt 

Anthar Gur 

Kirapaa Thae 

Paavaniaa 

||8||31||32||

O Nanak, the Naam 

dwells deep within the 

heart; by Guru's 

Grace, it is obtained. 

||8||31||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੩੧॥੩੨॥

5276 129 mwJ mhlw 3] Maajh Mehalaa 3 

||

Maajh, Third Mehl:

5277 129 mwieAw mohu  
jgqu sbwieAw]

(sbwieAw) swrw[ j`g-
qu

Maaeiaa Mohu 

Jagath Sabaaeiaa 

||

The whole world is 

engrossed in 

emotional attachment 

to Maya.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ ਹੈ,

5278 129 qRY gux dIsih  
mohy mwieAw]

Thrai Gun 

Dheesehi Mohae 

Maaeiaa ||

Those who are 

controlled by the 

three qualities are 

attached to Maya.

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

5279 129 gur prswdI ko 
ivrlw bUJY cauQY 
pid ilv 
lwvixAw]1]

Gur Parasaadhee 

Ko Viralaa Boojhai 

Chouthhai Padh 

Liv Laavaniaa ||1||

By Guru's Grace, a few 

come to understand; 

they center their 

consciousness in the 

fourth state. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ 
ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ 
ਉਤਲੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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5280 129 hau vwrI jIau 
vwrI mwieAw mohu  
sbid 
jlwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Maaeiaa 

Mohu Sabadh 

Jalaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who burn away 

their emotional 

attachment to Maya, 

through the Shabad.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਸਾੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

5281 129 mwieAw mohu 
jlwey so hir 
isau icqu lwey  
hir dir mhlI  
soBw 
pwvixAw]1]rhw
au]

Maaeiaa Mohu 

Jalaaeae So Har 

Sio Chith Laaeae 

Har Dhar Mehalee 

Sobhaa Paavaniaa 

||1|| Rehaao ||

Those who burn away 

this attachment to 

Maya, and focus their 

consciousness on the 

Lord are honored in 

the True Court, and 

the Mansion of the 

Lord's Presence. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਜਚਤ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

5282 129 dyvI dyvw mUlu hY 
mwieAw]

(mUlu) mu`F Dhaevee Dhaevaa 

Mool Hai Maaeiaa 

||

The source, the root, 

of the gods and 

goddesses is Maya.

ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ (ਭਾਵ, ਸੁਖਾਂ 
ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ) 

ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਰਚੇ ਿਾਣ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਹੈ।

5283 129 isMimRiq swsq  
ijMin aupwieAw]

isMm-i Riq Sinmrith Saasath 

Jinn Oupaaeiaa ||

For them, the 

Simritees and the 

Shaastras were 

composed.

ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਹੀ 
ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤੇ (ਭਾਵ, ਸੁਖਾਂ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਤੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ ਜਨਜਵਰਤੀ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ 

ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 

ਰਚੇ ਗਏ)।
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5284 129 kwmu kRoDu 
psirAw sMswry  
Awie jwie duKu 
pwvixAw]2]

Kaam Krodhh 

Pasariaa 

Sansaarae Aae 

Jaae Dhukh 

Paavaniaa ||2||

Sexual desire and 

anger are diffused 

throughout the 

universe. Coming and 

going, people suffer in 

pain. ||2||

ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਸੁਖਾਂ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦਾ 
ਿਜ਼ਬਾ ਪਸਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਕਰ ਕੇ ਿੀਵ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਖ ਪਾ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੨॥
5285 129 iqsu ivic  

igAwn rqnu 
ieku pwieAw]

This Vich Giaan 

Rathan Eik Paaeiaa 

||

The jewel of spiritual 

wisdom was placed 

within the universe.

ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਹੀ) ਇਕ 

ਰਤਨ (ਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਦਾ ਰਤਨ।

5286 129 gur prswdI mMin 
vswieAw]

Gur Parasaadhee 

Mann Vasaaeiaa ||

By Guru's Grace, it is 

enshrined within the 

mind.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਹ ਰਤਨ) 

ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ 

ਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਲਆ 

ਹੈ (ਪਿੋ ਜਲਆ ਹੈ),

5287 129 jqu squ sMjmu 
scu kmwvY guir 
pUrY nwmu 
iDAwvixAw]3]

Jath Sath Sanjam 

Sach Kamaavai 

Gur Poorai Naam 

Dhhiaavaniaa 

||3||

Celibacy, chastity, self-

discipline and the 

practice of 

truthfulness are 

obtained from the 

Perfect Guru, by 

meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ, ਮਾਨੋ, ਸਦਾ 
ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਿਤ ਕਮਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ਸਤ ਕਮਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸੂੰਿਮ ਕਮਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

5288 129 pyeIAVY Dn 
Brim BulwxI]

Paeeearrai Dhhan 

Bharam 

Bhulaanee ||

In this world of her 

parents' home, the 

soul-bride has been 

deluded by doubt.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,
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5289 129 dUjY lwgI iPir 
pCoqwxI]

Dhoojai Laagee Fir 

Pashhothaanee ||

Attached to duality, 

she later comes to 

regret it.

ਉਹ (ਸਦਾ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਆਜਖ਼ਰ ਪਛੁਤਾਂਦੀ ਹੈ।
5290 129 hlqu plqu dovY 

gwvwey supnY suKu  
n pwvixAw]4]

Halath Palath 

Dhovai Gavaaeae 

Supanai Sukh N 

Paavaniaa ||4||

She forfeits both this 

world and the next, 

and even in her 

dreams, she does not 

find peace. ||4||

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੪॥

5291 129 pyeIAVY Dn kMqu 
smwly]

Paeeearrai Dhhan 

Kanth Samaalae ||

The soul-bride who 

remembers her 

Husband Lord in this 

world,

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,

5292 129 gur prswdI vyKY 
nwly]

Gur Parasaadhee 

Vaekhai Naalae ||

By Guru's Grace, sees 

Him close at hand.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ 
ਵੇਖਦੀ ਹੈ,

5293 129 ipr kY shij rhY 
rMig rwqI sbid 
isMgwru 
bxwvixAw]5]

Pir Kai Sehaj Rehai 

Rang Raathee 

Sabadh Singaar 

Banaavaniaa ||5||

She remains intuitively 

attuned to the Love of 

her Beloved; she 

makes the Word of His 

Shabad her 

decoration. ||5||

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੇਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਜਸੂੰਗਾਰ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ ॥੫॥

5294 129 sPlu jnmu ijnw 
siqguru pwieAw]

Safal Janam Jinaa 

Sathigur Paaeiaa ||

Blessed and fruitful is 

the coming of those 

who find the True 

Guru;

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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5295 129 dUjw Bwau gur 
sbid jlwieAw]

Dhoojaa Bhaao 

Gur Sabadh 

Jalaaeiaa ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they burn their love of 

duality.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਸਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

5296 129 eyko riv rihAw 
Gt AMqir imil 
sqsMgiq hir 
gux gwvixAw]6]

Eaeko Rav Rehiaa 

Ghatt Anthar Mil 

Sathasangath Har 

Gun Gaavaniaa 

||6||

The One Lord is 

permeating and 

pervading deep within 

the heart. Joining the 

Sat Sangat, the True 

Congregation, they 

sing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||6||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਹੀ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਮੌਿੂਦ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੬॥

5297 129 siqguru n syvy so 
kwhy AwieAw]

Sathigur N Saevae 

So Kaahae Aaeiaa 

||

Those who do not 

serve the True Guru-

why did they even 

come into this world?

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 

ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਜਿਹਾ ਆਇਆ 

ਜਿਹਾ ਨਾਹ ਆਇਆ।

5298 129 iDRgu jIvxu  
ibrQw jnmu 
gvwieAw]

Dhhrig Jeevan 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa ||

Cursed are their lives; 

they have uselessly 

wasted this human life.

ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ 

ਜਿਟਕਾਰ ਿੋਗ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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5299 129 mnmuiK nwmu 
iciq n AwvY  
ibnu nwvY bhu duKu 
pwvixAw]7]

Manamukh Naam 

Chith N Aavai Bin 

Naavai Bahu 

Dhukh Paavaniaa 

||7||

The self-willed 

manmukhs do not 

remember the Naam. 

Without the Naam, 

they suffer in terrible 

pain. ||7||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਚਤ ਜਵਚ 

(ਕਦੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਸਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੭॥

5300 129 ijin issit 
swjI soeI jwxY]

Jin Sisatt Saajee 

Soee Jaanai ||

The One who created 

the Universe, He alone 

knows it.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 

ਿਗਤ ਰਜਚਆ ਹੈ, ਉਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਦੀ ਇਸ 

ਖੇਡ ਨੂੂੰ ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
5301 129 Awpy mylY sbid 

pCwxY]

Aapae Maelai 

Sabadh 

Pashhaanai ||

He unites with Himself 

those who realize the 

Shabad.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ 

ਲੋੜਾਂ) ਪਛਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

5302 129 nwnk nwmu 
imilAw iqn jn 
kau ijn Duir 
msqik lyKu 
ilKwvixAw]8]1
]32]33]

Naanak Naam 

Miliaa Thin Jan Ko 

Jin Dhhur 

Masathak Laekh 

Likhaavaniaa 

||8||1||32||33||

O Nanak, they alone 

receive the Naam, 

upon whose foreheads 

such pre-ordained 

destiny is recorded. 

||8||1||32||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੋਂ 
ਧੁਰੋਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ) ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧॥੩੨॥੩੩॥
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5303 129 mwJ mhlw 4] Maajh Mehalaa 4 

||

Maajh, Fourth Mehl:

5304 129 Awid purKu  
AprMpru Awpy]

Ap-rMpru Aadh Purakh 

Aparanpar Aapae 

||

The Primal Being is 

Himself remote and 

beyond.

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਭ ਦਾ) 
ਮੱੁਢ ਹੈ ਿ ੋਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ, 

ਜਿਸ (ਦੀ ਹਸਤੀ) ਦਾ ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਿੋ 
(ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ) ਆਪ ਹੀ ਹੈ,

5305 129 Awpy Qwpy Qwip 
auQwpy]

Aapae Thhaapae 

Thhaap 

Outhhaapae ||

He Himself 

establishes, and 

having established, He 

disestablishes.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) 

ਰਚਦਾ ਹੈ, ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5306 129 sB mih vrqY 
eyko soeI gurmuiK 
soBw 
pwvixAw]1]

Sabh Mehi 

Varathai Eaeko 

Soee Guramukh 

Sobhaa Paavaniaa 

||1||

The One Lord is 

pervading in all; those 

who become Gurmukh 

are honored. ||1||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ 

(ਜਿਰ ਭੀ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਸੋਭਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

5307 129 hau vwrI jIau 
vwrI inrMkwrI 
nwmu 
iDAwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree 

Nirankaaree Naam 

Dhhiaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who meditate 

on the Naam, the 

Name of the Formless 

Lord.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ 

ਜਨਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।
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5308 130 iqsu rUpu n 
ryiKAw Git Git 
dyiKAw gurmuiK  
AlKu 
lKwvixAw]1]r
hwau]

A-lKu: polw bolo This Roop N 

Raekhiaa Ghatt 

Ghatt Dhaekhiaa 

Guramukh Alakh 

Lakhaavaniaa 

||1|| Rehaao ||

He has no form or 

shape; He is seen 

within each and every 

heart. The Gurmukh 

comes to know the 

unknowable. 

||1||Pause||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ 

ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਚਹਨ-

ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, (ਉਂਞ) ਉਹ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਸਮਜਝਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

5309 130 qU dieAwlu  
ikrpwlu pRBu 
soeI]

Thoo Dhaeiaal 

Kirapaal Prabh 

Soee ||

You are God, Kind and 

Merciful.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ 

ਹੈਂ, ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ।

5310 130 quDu ibnu dUjw  
Avru n koeI]

Thudhh Bin 

Dhoojaa Avar N 

Koee ||

Without You, there is 

no other at all.

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ (ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਿੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

5311 130 guru prswdu kry  
nwmu dyvY nwmy 
nwim 
smwvixAw]2]

Gur Parasaadh 

Karae Naam 

Dhaevai Naamae 

Naam 

Samaavaniaa ||2||

When the Guru 

showers His Grace 

upon us, He blesses us 

with the Naam; 

through the Naam, we 

merge in the Naam. 

||2||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) ਗੁਰੂ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

5312 130 qUM Awpy scw 
isrjxhwrw]

Thoon Aapae 

Sachaa 

Sirajanehaaraa ||

You Yourself are the 

True Creator Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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5313 130 BgqI Bry qyry 
BMfwrw]

Bhagathee Bharae 

Thaerae 

Bhanddaaraa ||

Your treasures are 

overflowing with 

devotional worship.

(ਤੇਰੇ ਪਾਸ) ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।

5314 130 gurmuiK nwmu imlY 
mnu BIjY shij 
smwiD 
lgwvixAw]3]

Guramukh Naam 

Milai Man Bheejai 

Sehaj Samaadhh 

Lagaavaniaa ||3||

The Gurmukhs obtain 

the Naam. Their minds 

are enraptured, and 

they easily and 

intuitively enter into 

Samaadhi. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ) ਰਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

5315 130 An idnu gux 
gwvw pRB qyry]

Anadhin Gun 

Gaavaa Prabh 

Thaerae ||

Night and day, I sing 

Your Glorious Praises, 

God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ! (ਮੇਰੇ 

ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹਾਂ।

5316 130 quDu swlwhI 
pRIqm myry]

Thudhh Saalaahee 

Preetham Maerae 

||

I praise You, O my 

Beloved.

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ।

5317 130 quDu ibnu Avru n 
koeI jwcw gur 
prswdI qUM 
pwvixAw]4]

(jwcw) mMgW Thudhh Bin Avar N 

Koee Jaachaa Gur 

Parasaadhee 

Thoon Paavaniaa 

||4||

Without You, there is 

no other for me to 

seek out. It is only by 

Guru's Grace that You 

are found. ||4||

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ 
ਕੁਝ ਨਾਹ ਮੂੰਗਾਂ। (ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਪਿੀਤਮ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
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5318 130 Agmu Agocru  
imiq nhI pweI]

A-gm:polw bolo[ 
(Agmu) sog rihq

Agam Agochar 

Mith Nehee Paaee 

||

The limits of the 

Inaccessible and 

Incomprehensible 

Lord cannot be found.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਤੇਰੇ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ। ਤੂੂੰ  ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ-ਇਹ 

ਗੱਲ ਕੋਈ ਿੀਵ ਨਹੀਂ ਦੱਸ 

ਸਕਦਾ।
5319 130 ApxI ikRpw 

krih qUM lYih 
imlweI]

Apanee Kirapaa 

Karehi Thoon Laihi 

Milaaee ||

Bestowing Your 

Mercy, You merge us 

into Yourself.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇ(ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

5320 130 pUry gur kY sbid 
iDAweIAY sbdu 
syiv suKu 
pwvixAw]5]

Poorae Gur Kai 

Sabadh 

Dhhiaaeeai 

Sabadh Saev Sukh 

Paavaniaa ||5||

Through the Shabad, 

the Word of the 

Perfect Guru, we 

meditate on the Lord. 

Serving the Shabad, 

peace is found. ||5||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਧਾਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੫॥

5321 130 rsnw guxvMqI 
gux gwvY]

(guxvMqI) guxW vwlI Rasanaa 

Gunavanthee Gun 

Gaavai ||

Praiseworthy is the 

tongue which sings 

the Lord's Glorious 

Praises.

ਉਹ ਿੀਭ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, 

ਿੇਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੀ ਹੈ।

5322 130 nwmu slwhy scy 
BwvY]

Naam Salaahae 

Sachae Bhaavai ||

Praising the Naam, 

one becomes pleasing 

to the True One.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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5323 130 gurmuiK sdw rhY 
rMig rwqI imil 
scy soBw 
pwvixAw]6]

Guramukh Sadhaa 

Rehai Rang 

Raathee Mil 

Sachae Sobhaa 

Paavaniaa ||6||

The Gurmukh remains 

forever imbued with 

the Lord's Love. 

Meeting the True 

Lord, glory is obtained. 

||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਭ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੋਭਾ 
ਖੱਟਦਾ ਹੈ ॥੬॥

5324 130 mnmuK krm kry 
AhMkwrI]

AhM-kwrI Manamukh Karam 

Karae Ahankaaree 

||

The self-willed 

manmukhs do their 

deeds in ego.

ਆਪਣ ੇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 
ਜਮੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਮੱਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਮੈਂ 
ਧਰਮੀ ਹਾਂ)।

5325 130 jUAY jnmu sB 
bwjI hwrI]

Jooai Janam Sabh 

Baajee Haaree ||

They lose their whole 

lives in the gamble.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਨੋ) ਿੂਏ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਹਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੀ ਬਾਿੀ 
ਹਾਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

5326 130 AMqir loBu mhw 
gubwrw iPir 
iPir Awvx 
jwvixAw]7]

(gubwrw) hnyrw Anthar Lobh 

Mehaa Gubaaraa 

Fir Fir Aavan 

Jaavaniaa ||7||

Within is the terrible 

darkness of greed, and 

so they come and go 

in reincarnation, over 

and over again. ||7||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਲੋਭ (ਪਿਬਲ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ 
ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
5327 130 Awpy krqw dy 

vifAweI]

Aapae Karathaa 

Dhae Vaddiaaee ||

The Creator Himself 

bestows Glory

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪ 

ਹੀ (ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ) 
ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,
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5328 130 ijn kau Awip  
ilKqu Duir pweI]

Jin Ko Aap Likhath 

Dhhur Paaee ||

On those whom He 

Himself has so pre-

destined.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ 
ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਲੇਖ ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।

5329 130 nwnk nwmu imlY 
Bau BMjnu gur 
sbdI suKu 
pwvixAw]8]1]
34]

Naanak Naam 

Milai Bho Bhanjan 

Gur Sabadhee 

Sukh Paavaniaa 

||8||1||34||

O Nanak, they receive 

the Naam, the Name 

of the Lord, the 

Destroyer of fear; 

through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they find peace. 

||8||1||34||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ (ਵਡ-

ਭਾਗੀਆਂ) ਨੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ) 

ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

॥੮॥੧॥੩੪॥

5330 130 mwJ mhlw 5 
Gru 1]

Maajh Mehalaa 5 

Ghar 1 ||

Maajh, Fifth Mehl, 

First House:

5331 130 AMqir AlKu n 
jweI liKAw]

A-lKu liKAw: poly bolo Anthar Alakh N 

Jaaee Lakhiaa ||

The Unseen Lord is 

within, but He cannot 

be seen.

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ (ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੂੰ ) ਿਾਚ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

5332 130 nwmu rqnu lY 
guJw riKAw]

Naam Rathan Lai 

Gujhaa Rakhiaa ||

He has taken the Jewel 

of the Naam, the 

Name of the Lord, and 

He keeps it well 

concealed.

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਅਮੋਲਕ 

ਨਾਮ ਮੌਿੂਦ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ)।
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5333 130 Agmu Agocru  
sB qy aUcw gur 
kY sbid 
lKwvixAw]1]

Agam Agochar 

Sabh Thae Oochaa 

Gur Kai Sabadh 

Lakhaavaniaa 

||1||

The Inaccessible and 

Incomprehensible 

Lord is the highest of 

all. Through the Word 

of the Guru's Shabad, 

He is known. ||1||

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਉਡਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। 
(ਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ) ਸਮਝ 

ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੧॥

5334 130 hau vwrI jIau 
vwrI kil mih 
nwmu suxwvixAw]

(kil) klju`g Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Kal Mehi 

Naam 

Sunaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

those who chant the 

Naam, in this Dark Age 

of Kali Yuga.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ (ਆ ਕੇ 

ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਨਾਮ 

ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ।
5335 130 sMq ipAwry scY 

Dwry vfBwgI 
drsnu 
pwvixAw]1]rhw
au]

(Dwry) Awsry Santh Piaarae 

Sachai Dhhaarae 

Vaddabhaagee 

Dharasan 

Paavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

The Beloved Saints 

were established by 

the True Lord. By great 

good fortune, the 

Blessed Vision of their 

Darshan is obtained. 

||1||Pause||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦਾ) 
ਸਹਾਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰਤ 

ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜਪਆਰੇ 

ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਪਾ 
ਜਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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5336 130 swiDk isD ijsY 
kau iPrdy]

Saadhhik Sidhh 

Jisai Ko Firadhae ||

The One who is sought 

by the Siddhas and the 

seekers,

ਿੋਗ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੋਗੀ, 
ਿੋਗ ਸਾਧਨਾ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ 

ਿੋਗੀ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਿੂੰਗਲਾਂ 
ਪਹਾੜਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ) ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ,

5337 130 bRhmy ieMdR 
iDAwiein ihrdy]

Brehamae Eindhr 

Dhhiaaein 

Hiradhae ||

Upon whom Brahma 

and Indra meditate 

within their hearts,

ਬਿਹਮਾ ਇੂੰਦਿ (ਆਜਦ ਦੇਵਤੇ) 

ਜਿਸਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਤੀ ਕਿੋੜ 

ਦੇਵਤੇ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ 

ਹਨ (ਪਰ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ।
5338 130 koit qyqIsw 

Kojih qw kau  
gur imil ihrdY 
gwvixAw]2]

Kott Thaetheesaa 

Khojehi Thaa Ko 

Gur Mil Hiradhai 

Gaavaniaa ||2||

Whom the three 

hundred thirty million 

demi-gods search for-

meeting the Guru, one 

comes to sing His 

Praises within the 

heart. ||2||

ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ) ਗਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

5339 130 AwT phr quDu 
jwpy pvnw]

Aath Pehar 

Thudhh Jaapae 

Pavanaa ||

Twenty-four hours a 

day, the wind 

breathes Your Name.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ) 

ਹਵਾ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।
5340 130 DrqI syvk  

pwiek crnw]
(pwiek) dws syvk Dhharathee 

Saevak Paaeik 

Charanaa ||

The earth is Your 

servant, a slave at 

Your Feet.

(ਤੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ) 

ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਟਹਲਣ ਹੈ ਸੇਵਕਾ ਹੈ।
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5341 130 KwxI bwxI srb 
invwsI sBnw kY 
min 
BwvixAw]3]

Khaanee Baanee 

Sarab Nivaasee 

Sabhanaa Kai Man 

Bhaavaniaa ||3||

In the four sources of 

creation, and in all 

speech, You dwell. You 

are dear to the minds 

of all. ||3||

ਚੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮੇ ਹੋਏ 

ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 

ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਤੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥

5342 130 swcw swihbu  
gurmuiK jwpY]

Saachaa Saahib 

Guramukh Jaapai 

||

The True Lord and 

Master is known to 

the Gurmukhs.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
5343 130 pUry gur kY sbid 

is\wpY]
(is\wpY) isAwxy jwx Poorae Gur Kai 

Sabadh Sinjaapai 

||

He is realized through 

the Shabad, the Word 

of the Perfect Guru.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ।

5344 130 ijn pIAw syeI 
iqRpqwsy scy sic 
AGwvixAw]4]

(AGwvixAw) iqRpq hoey Jin Peeaa Saeee 

Thripathaasae 

Sachae Sach 

Aghaavaniaa ||4||

Those who drink it in 

are satisfied. Through 

the Truest of the True, 

they are fulfilled. ||4||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ੇਹਨ ॥੪॥

5345 130 iqsu Gir shjw  
soeI suhylw]

(shjw) SWqI, DIrj, 
sMqoK, bRhmigAwn 
Aibnws du`K suK sMklp 
qoN inrlyp shj AvsQw

This Ghar Sehajaa 

Soee Suhaelaa ||

In the home of their 

own beings, they are 

peacefully and 

comfortably at ease.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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5346 130 And ibnod kry 
sd kylw]

An-d: polw bolo Anadh Binodh 

Karae Sadh Kaelaa 

||

They are blissful, 

enjoying pleasures, 

and eternally joyful.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੁਖੀ (ਿੀਵਨ 

ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ) ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
5347 130 so DnvMqw so vf 

swhw jo gur 
crxI mnu 
lwvixAw]5]

So Dhhanavanthaa 

So Vadd Saahaa Jo 

Gur Charanee 

Man Laavaniaa 

||5||

They are wealthy, and 

the greatest kings; 

they center their 

minds on the Guru's 

Feet. ||5||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) ਧਨ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ ॥੫॥

5348 130 pihlody qYN irjku 
smwhw]

(smwhw) ApVwieAw Pehilo Dhae Thain 

Rijak Samaahaa ||

First, You created 

nourishment;

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਤੋਂ) ਪਜਹਲਾਂ ਤੂੂੰ  (ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ 
ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱੁਧ) 

ਜਰਜ਼ਕ ਦਾ ਪਿਬੂੰ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,
5349 130 ipCody qYN jMqu 

aupwhw]
(aupwhw) pYdw kIqw Pishho Dhae Thain 

Janth Oupaahaa ||

Then, You created the 

living beings.

ਜਿਰ ਤੂੂੰ  ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ।

5350 130 quDu jyvfu dwqw  
Avru n suAwmI  
lvY n koeI 
lwvixAw]6]

Thudhh Jaevadd 

Dhaathaa Avar N 

Suaamee Lavai N 

Koee Laavaniaa 

||6||

There is no other Giver 

as Great as You, O my 

Lord and Master. 

None approach or 

equal You. ||6||

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਵੱਡਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੬॥

5351 130 ijsu qUM quTw so 
quDu iDAwey]

(quTw) pRsMn hoey Jis Thoon Thuthaa 

So Thudhh 

Dhhiaaeae ||

Those who are 

pleasing to You 

meditate on You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  
ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ।
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5352 130 swD jnw kw mMqRü 
kmwey]

Saadhh Janaa Kaa 

Manthra 

Kamaaeae ||

They practice the 

Mantra of the Holy.

ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਾਜਧਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
5353 130 Awip qrY sgly 

kul qwry iqsu  
drgh Twk n 
pwvixAw]7]

(Twk) rok Aap Tharai Sagalae 

Kul Thaarae This 

Dharageh Thaak N 

Paavaniaa ||7||

They themselves swim 

across, and they save 

all their ancestors and 

families as well. In the 

Court of the Lord, they 

meet with no 

obstruction. ||7||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਆਪ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੇ 

ਰਾਹ ਜਵਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਰੋਕ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੭॥

5354 131 qUM vfw qUM aUco 
aUcw]

Thoon Vaddaa 

Thoon Oocho 

Oochaa ||

You are so Great! You 

are the Highest of the 

High!

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ 
ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ ਹੈਂ।

5355 131 qUM byAMqu Aiq 
mUco mUcw]

(Aiq) bhuq (mUco) v`fy 
qoN (mUcw) v`fw

Thoon Baeanth 

Ath Moocho 

Moochaa ||

You are Infinite, You 

are Everything!

(ਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
5356 131 hau kurbwxI qyrY 

vM\w nwnk dws 
dswvixAw]8]1
]35]

(vM\w) jwvW[ 
(dswvixAw) dwsW dw

Ho Kurabaanee 

Thaerai Vannjaa 

Naanak Dhaas 

Dhasaavaniaa 

||8||1||35||

I am a sacrifice to You. 

Nanak is the slave of 

Your slaves. 

||8||1||35||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ 
ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ 
॥੮॥੧॥੩੫॥

5357 131 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:
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5358 131 kauxu su mukqw  
kauxu su jugqw]

kwm kRoD loB moh hMkwr 
Awid AOguxW qoN (mukqw) 
mukq[ s`cy crn kmlW 
c (jugqw) juVy hoey

Koun S Mukathaa 

Koun S Jugathaa ||

Who is liberated, and 

who is united?

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ?

5359 131 kauxu su igAwnI  
kauxu su bkqw]

gurSbd jI nUM (bkqw) 
aucwrn vwly

Koun S Giaanee 

Koun S Bakathaa 

||

Who is a spiritual 

teacher, and who is a 

preacher?

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ?

5360 131 kauxu su igrhI  
kauxu audwsI  
kauxu su kImiq 
pwey jIau]1]

Koun S Girehee 

Koun Oudhaasee 

Koun S Keemath 

Paaeae Jeeo ||1||

Who is a house-

holder, and who is a 

renunciate? Who can 

estimate the Lord's 

Value? ||1||

(ਸੁਚੱਿਾ) ਜਗਿਹਸਤੀ ਕੌਣ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿ ੋ(ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦੀ) ਕਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ॥੧॥

5361 131 ikin ibiD bwDw  
ikin ibiD CUtw]

(ibiD) pRkwr Kin Bidhh 

Baadhhaa Kin 

Bidhh Shhoottaa 

||

How is one bound, 

and how is one freed 

of his bonds?

ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਕਵੇਂ ਬੱਝ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਜਕਵੇਂ (ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?

5362 131 ikin ibiD  
Awvxu jwvxu 
qUtw]

Kin Bidhh Aavan 

Jaavan Thoottaa ||

How can one escape 

from the cycle of 

coming and going in 

reincarnation?

ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕਦਾ ਹੈ? 

ਸੁਚੱਿੇ ਕੂੰਮ ਕੇਹੜੇ ਹਨ?
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5363 131 kaux krm kaux 
inhkrmw kauxu 
su khY khwey 
jIau]2]

Koun Karam Koun 

Nihakaramaa 

Koun S Kehai 

Kehaaeae Jeeo 

||2||

Who is subject to 

karma, and who is 

beyond karma? Who 

chants the Name, and 

inspires others to 

chant it? ||2||

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿੋ 
ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਜਵਚਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਹੈ? 

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿੋ ਆਪ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ? 

॥੨॥
5364 131 kauxu su suKIAw  

kauxu su duKIAw]

Koun S Sukheeaa 

Koun S Dhukheeaa 

||

Who is happy, and 

who is sad?

ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? 

ਕੌਣ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਜਘਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ?

5365 131 kauxu su snmuKu  
kauxu vymuKIAw]

AOgux ivkwr doS 
iqAwg ky siqgurU 
swihb jI dy (snmuKu) 
hukm c c`lx vwly 
AwigAwrI jI

Koun S Sanamukh 

Koun 

Vaemukheeaa ||

Who, as sunmukh, 

turns toward the 

Guru, and who, as 

vaymukh, turns away 

from the Guru?

ਸਨਮੁਖ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ? ਬੇਮੁਖ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਆਖੀਦਾ ਹੈ?

5366 131 ikin ibiD 
imlIAY ikin 
ibiD ibCurY ieh 
ibiD kauxu 
pRgtwey jIau]3]

ibiD:polw bolo Kin Bidhh Mileeai 

Kin Bidhh 

Bishhurai Eih 

Bidhh Koun 

Pragattaaeae Jeeo 

||3||

How can one meet the 

Lord? How is one 

separated from Him? 

Who can reveal the 

way to me? ||3||

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ 
ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ? ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਜਕਵੇਂ ਜਵੱਛੁੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ 

ਿਾਚ ਕੌਣ ਜਸਖਾਂਦਾ ਹੈ? ॥੩॥
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5367 131 kauxu su AKru  
ijqu Dwvqu 
rhqw]

(A`Kr) aupdyS[ 
ivkwrW iviSAW v`l 
(Dwvqu) dOVdw

Koun S Akhar Jith 

Dhhaavath 

Rehathaa ||

What is that Word, by 

which the wandering 

mind can be 

restrained?

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੌੜਦਾ 
ਮਨ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?

5368 131 kauxu aupdysu  
ijqu duKu suKu sm 
shqw]

(sm) brwbr Koun Oupadhaes 

Jith Dhukh Sukh 

Sam Sehathaa ||

What are those 

teachings, by which 

we may endure pain 

and pleasure alike?

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੱੁਖ ਸੁਖ 

ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

5369 131 kauxu su cwl  
ijqu pwrbRhmu 
iDAwey ikin 
ibiD kIrqnu 
gwey jIau]4]

Koun S Chaal Jith 

Paarabreham 

Dhhiaaeae Kin 

Bidhh Keerathan 

Gaaeae Jeeo ||4||

What is that lifestyle, 

by which we may 

come to meditate on 

the Supreme Lord? 

How may we sing the 

Kirtan of His Praises? 

||4||

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਿੀਵਨ-ਢੂੰਗ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਸਕੇ? ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹੇ? ॥੪॥

5370 131 gurmuiK mukqw  
gurmuiK jugqw]

rom-rom dy pRym nwl, 
rom-rom krky nwm jp 
jpw ky, jIvn mukqI dI 
gurmuiK pdvI

Guramukh 

Mukathaa 

Guramukh 

Jugathaa ||

The Gurmukh is 

liberated, and the 

Gurmukh is linked.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
5371 131 gurmuiK igAwnI  

gurmuiK bkqw]

Guramukh 

Giaanee 

Guramukh 

Bakathaa ||

The Gurmukh is the 

spiritual teacher, and 

the Gurmukh is the 

preacher.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।
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5372 131 DMnu igrhI 
audwsI gurmuiK  
gurmuiK kImiq 
pwey jIau]5]

moh AOguxW ivkwrW 
qoN(audwsI) auprwm 
inrlyp

Dhhann Girehee 

Oudhaasee 

Guramukh 

Guramukh 

Keemath Paaeae 

Jeeo ||5||

Blessed is the 

Gurmukh, the 

householder and the 

renunciate. The 

Gurmukh knows the 

Lord's Value. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਜਗਿਹਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਭੀ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ ਕਦਰ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੫॥
5373 131 haumY bwDw  

gurmuiK CUtw]

Houmai Baadhhaa 

Guramukh 

Shhoottaa ||

Egotism is bondage; as 

Gurmukh, one is 

emancipated.

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਹੀ) ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਬੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

5374 131 gurmuiK Awvxu 
jwvxu qUtw]

Guramukh Aavan 

Jaavan Thoottaa ||

The Gurmukh escapes 

the cycle of coming 

and going in 

reincarnation.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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5375 131 gurmuiK krm  
gurmuiK 
inhkrmw  
gurmuiK kry su 
suBwey jIau]6]

SuB Drm inSkwm krm 
kridAW, gurmuK 
(krm) krmbKSI krdy 
hn[ krmW dI hMgqw qoN 
rihq (inhkrmw) 
inSkwmI hn[ siqgurW 
dy crnkmlW c lIn ho 
ky (suBwey) sRyst pRym 
Bwvnw nwl (suBwey) 
inrXqn hI gurmuK 
krm krdy hn[

Guramukh Karam 

Guramukh 

Nihakaramaa 

Guramukh Karae S 

Subhaaeae Jeeo 

||6||

The Gurmukh 

performs actions of 

good karma, and the 

Gurmukh is beyond 

karma. Whatever the 

Gurmukh does, is 

done in good faith. 

||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ 
ਸੁਚੱਿੇ ਕੂੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-

ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਵਾਸਨਾ ਰਜਹਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਅਿੇਹਾ ਮਨੱੁਖ ਿੋ ਕੁਝ ਭੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

5376 131 gurmuiK suKIAw  
mnmuiK duKIAw]

Guramukh 

Sukheeaa 

Manamukh 

Dhukheeaa ||

The Gurmukh is 

happy, while the self-

willed manmukh is sad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਜਨਿੱਤ ਦੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

5377 131 gurmuiK snmuKu  
mnmuiK vymuKIAw]

Guramukh 

Sanamukh 

Manamukh 

Vaemukheeaa ||

The Gurmukh turns 

toward the Guru, and 

the self-willed 

manmukh turns away 

from the Guru.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲ 

ਮੂੂੰ ਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਬੂੰਦਾ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਮੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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5378 131 gurmuiK imlIAY  
mnmuiK ivCurY  
gurmuiK ibiD 
pRgtwey jIau]7]

ibiD: polw bolo Guramukh Mileeai 

Manamukh 

Vishhurai 

Guramukh Bidhh 

Pragattaaeae Jeeo 

||7||

The Gurmukh is united 

with the Lord, while 

the manmukh is 

separated from Him. 

The Gurmukh reveals 

the way. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ, ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਵੱਛੁੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਹੀ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਿਾਚ 

ਜਸਖਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

5379 131 gurmuiK AKru  
ijqu Dwvqu 
rhqw]

Guramukh Akhar 

Jith Dhhaavath 

Rehathaa ||

The Guru's Instruction 

is the Word, by which 

the wandering mind is 

restrained.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਜਨਕਜਲਆ ਸ਼ਬਦ 

ਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ 

ਦੌੜਦਾ ਮਨ ਖਲੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

5380 131 gurmuiK aupdysu  
duKu suKu sm 
shqw]

shqw Guramukh 

Oupadhaes Dhukh 

Sukh Sam 

Sehathaa ||

Through the Guru's 

Teachings, we can 

endure pain and 

pleasure alike.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਜਲਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ 
(ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ) ਦੁਖ 

ਸੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ 

ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।
5381 131 gurmuiK cwl  

ijqu pwrbRhmu 
iDAwey gurmuiK 
kIrqnu gwey 
jIau]8]

Guramukh Chaal 

Jith Paarabreham 

Dhhiaaeae 

Guramukh 

Keerathan Gaaeae 

Jeeo ||8||

To live as Gurmukh is 

the lifestyle by which 

we come to meditate 

on the Supreme Lord. 

The Gurmukh sings 

the Kirtan of His 

Praises. ||8||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ 
ਅਿੇਹੀ ਿੀਵਨ ਚਾਲ ਹੈ ਜਕ 

ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੮॥
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5382 131 sglI bxq  
bxweI Awpy]

(bxq) rcnw Sagalee Banath 

Banaaee Aapae ||

The Lord Himself 

created the entire 

creation.

(ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ-

ਇਹ) ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਬਣਾਈ ਹੈ।

5383 131 Awpy kry krwey 
Qwpy]

Aapae Karae 

Karaaeae 

Thhaapae ||

He Himself acts, and 

causes others to act. 

He Himself establishes.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ) ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਿਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

5384 131 ieksu qy hoieE 
AnMqw nwnk  
eyksu mwih smwey 
jIau]9]2]36]

(ieksu) ie`k inrgun 
srUp qoN koit bRhmMf 
qwry mMfl sUrj cMd 
(AnMqw) Anyk pRkwr dI 
byAMq rcnw srgun 
srUp jI

Eikas Thae Hoeiou 

Ananthaa Naanak 

Eaekas Maahi 

Samaaeae Jeeo 

||9||2||36||

From oneness, He has 

brought forth the 

countless multitudes. 

O Nanak, they shall 

merge into the One 

once again. 

||9||2||36||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਰੂਪਾਂ ਰੂੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁ 

ਰੂੰਗੀ ਿਗਤ) ਉਸ ਇੱਕ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੯॥੨॥੩੬॥

5385 131 mwJ mhlw 5] Maajh Mehalaa 5 

||

Maajh, Fifth Mehl:

5386 131 pRBu AibnwsI qw 
ikAw kwVw]

(kwVw) icMqw Prabh Abinaasee 

Thaa Kiaa Kaarraa 

||

God is Eternal and 

Imperishable, so why 

should anyone be 

anxious?

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨ 

ਹੋਵੇ ਜਕ ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ) 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ (ਰਾਖਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।
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5387 131 hir BgvMqw qw 
jnu Krw suKwlw]

(Krw) bhuq (suKwlw) 
suKI

Har Bhagavanthaa 

Thaa Jan Kharaa 

Sukhaalaa ||

The Lord is Wealthy 

and Prosperous, so His 

humble servant should 

feel totally secure.

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸਚਾ 
ਹੋਵੇ ਜਕ) ਸਭ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹਰੀ (ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਹ 

ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
5388 131 jIA pRwn mwn 

suKdwqw qUM krih  
soeI suKu 
pwvixAw]1]

Jeea Praan Maan 

Sukhadhaathaa 

Thoon Karehi Soee 

Sukh Paavaniaa 

||1||

O Giver of peace of 

the soul, of life, of 

honor-as You ordain, I 

obtain peace. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸਚਾ 
ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਿੋ 
ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥

5389 131 hau vwrI jIau 
vwrI gurmuiK 
min qin 
BwvixAw]

Ho Vaaree Jeeo 

Vaaree Guramukh 

Man Than 

Bhaavaniaa ||

I am a sacrifice, my 

soul is a sacrifice, to 

that Gurmukh whose 

mind and body are 

pleased with You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਤੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ।

5390 131 qUM myrw prbqu qUM 
myrw Elw qum 
sMig lvY n 
lwvixAw]1]rhw
au]

(Elw) pVdw Thoon Maeraa 

Parabath Thoon 

Maeraa Oulaa 

Thum Sang Lavai N 

Laavaniaa ||1|| 

Rehaao ||

You are my mountain, 

You are my shelter 

and shield. No one can 

rival You. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਬਤ 

(ਸਮਾਨ ਸਹਾਰਾ) ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

5391 131 qyrw kIqw ijsu 
lwgY mITw]

Thaeraa Keethaa 

Jis Laagai Meethaa 

||

That person, unto 

whom Your actions 

seem sweet,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ 
ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
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5392 131 Git Git 
pwrbRhmu iqin 
jin fITw]

Ghatt Ghatt 

Paarabreham Thin 

Jan Ddeethaa ||

Comes to see the 

Supreme Lord God in 

each and every heart.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ ਜਲਆ 

ਹੈ।

5393 131 Qwin QnMqir qUMhY 
qUMhY ieko ieku 
vrqwvixAw]2]

Thhaan 

Thhananthar 

Thoonhai 

Thoonhai Eiko Eik 

Varathaavaniaa 

||2||

In all places and 

interspaces, You exist. 

You are the One and 

Only Lord, pervading 

everywhere. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਪਾਰਬਿਹਮ (ਹਰੇਕ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ) ਹੈਂ। 
ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ, 
ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ ॥੨॥

5394 131 sgl mnorQ qUM 
dyvxhwrw]

(sgl) swry (mnorQ) 
mn dy SuB sMklp

Sagal Manorathh 

Thoon 

Dhaevanehaaraa 

||

You are the Fulfiller of 

all the mind's desires.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ-

ਮੂੰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

5395 131 BgqI Bwie Bry 
BMfwrw]

(Bwie) pRymw BgqI dy 
(BMfwrw) Kjwny

Bhagathee Bhaae 

Bharae 

Bhanddaaraa ||

Your treasures are 

overflowing with love 

and devotion.

ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ ਭਗਤੀ-ਧਨ 

ਨਾਲ ਪਿੇਮ-ਧਨ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
5396 131 dieAw Dwir rwKy 

quDu syeI pUrY 
krim 
smwvixAw]3]

 (krim) ikRpw Dhaeiaa Dhhaar 

Raakhae Thudhh 

Saeee Poorai 

Karam 

Samaavaniaa ||3||

Showering Your 

Mercy, You protect 

those who, through 

perfect destiny, merge 

into You. ||3||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

5397 132 AMD kUp qy kMFY 
cwVy]

(kUp) KUh Andhh Koop Thae 

Kandtai Chaarrae 

||

You pulled me out of 

the deep, dark well 

onto the dry ground.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 

ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੂੰ ਢੇ ਉੱਤੇ 

ਚੜਹਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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5398 132 kir ikrpw dws 
ndir inhwly]

(ndir) ikRpw idRStI 
nwl (inhwly) inhwl 
kr id`qy

Kar Kirapaa Dhaas 

Nadhar Nihaalae 

||

Showering Your 

Mercy, You blessed 

Your servant with Your 

Glance of Grace.

ਆਪਣ ੇਜਿਨਹ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ।

5399 132 gux gwvih pUrn 
AibnwsI kih 
suix qoit n 
AwvixAw]4]

(qoit) kmI Gun Gaavehi 

Pooran Abinaasee 

Kehi Sun Thott N 

Aavaniaa ||4||

I sing the Glorious 

Praises of the Perfect, 

Immortal Lord. By 

speaking and hearing 

these Praises, they are 

not used up. ||4||

ਉਹ ਸੇਵਕ ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। (ਹੇ 

ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹਨ) ਆਖਣ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ 

(ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਾਤਮਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੪॥

5400 132 AYQY EQY qUMhY 
rKvwlw]

Aithhai Outhhai 

Thoonhai 

Rakhavaalaa ||

Here and hereafter, 

You are our Protector.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਰਾਖਾ ਹੈਂ।
5401 132 mwq grB mih  

qum hI pwlw]

Maath Garabh 

Mehi Thum Hee 

Paalaa ||

In the womb of the 

mother, You cherish 

and nurture the baby.

ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ) ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

5402 132 mwieAw Agin n 
pohY iqn kau  
rMig rqy gux 
gwvixAw]5]

Maaeiaa Agan N 

Pohai Thin Ko 

Rang Rathae Gun 

Gaavaniaa ||5||

The fire of Maya does 

not affect those who 

are imbued with the 

Lord's Love; they sing 

His Glorious Praises. 

||5||

ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

(ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ) ਦੀ ਅੱਗ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਿੇਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੫॥

5403 132 ikAw gux qyry  
AwiK smwlI]

Kiaa Gun Thaerae 

Aakh Samaalee ||

What Praises of Yours 

can I chant and 

contemplate?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ 

ਗੁਣ ਆਖ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ?
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5404 132 mn qn AMqir  
quDu ndir 
inhwlI]

Man Than Anthar 

Thudhh Nadhar 

Nihaalee ||

Deep within my mind 

and body, I behold 

Your Presence.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇ ਤਨ 

ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

5405 132 qUM myrw mIqu  
swjnu myrw 
suAwmI quDu ibnu  
Avru n 
jwnixAw]6]

Thoon Maeraa 

Meeth Saajan 

Maeraa Suaamee 

Thudhh Bin Avar N 

Jaananiaa ||6||

You are my Friend and 

Companion, my Lord 

and Master. Without 

You, I do not know any 

other at all. ||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ। 
ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  
(ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਮਤਿ) ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ ॥੬॥

5406 132 ijs kau qUM pRB 
BieAw shweI]

Jis Ko Thoon Prabh 

Bhaeiaa Sehaaee 

||

O God, that one, unto 

whom You have given 

shelter,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  
ਰਾਖਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ,

5407 132 iqsu qqI vwau n 
lgY kweI]

This Thathee Vaao 

N Lagai Kaaee ||

Is not touched by the 

hot winds.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

5408 132 qMU swihbu srix 
suKdwqw  
sqsMgiq jip 
pRgtwvixAw]7]

Thoo Saahib Saran 

Sukhadhaathaa 

Sathasangath Jap 

Pragattaavaniaa 

||7||

O my Lord and Master, 

You are my Sanctuary, 

the Giver of peace. 

Chanting, meditating 

on You in the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, You are 

revealed. ||7||

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਤੱਖ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ ॥੭॥
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5409 132 qUM aUc AQwhu  
Apwru Amolw]

Thoon Ooch 

Athhaahu Apaar 

Amolaa ||

You are Exalted, 

Unfathomable, Infinite 

and Invaluable.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਤੋਂ) ਉੱਚਾ 
ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  (ਮਾਨੋ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈਂ ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘਾਈ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ 
ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ।
5410 132 qUM swcw swihbu  

dwsu qyrw golw]
(golw) gulwm dwsdws Thoon Saachaa 

Saahib Dhaas 

Thaeraa Golaa ||

You are my True Lord 

and Master. I am Your 

servant and slave.

ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ 
(ਜਕਸੇ ਭੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ 

ਤੇਰੀ ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ)। ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ। ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ।

5411 132 qUM mIrw swcI 
TkurweI nwnk  
bil bil 
jwvixAw]8]3]
37]

(mIrw) mwlk[ 
(TkurweI) swihbI

Thoon Meeraa 

Saachee 

Thakuraaee 

Naanak Bal Bal 

Jaavaniaa 

||8||3||37||

You are the King, Your 

Sovereign Rule is True. 

Nanak is a sacrifice, a 

sacrifice to You. 

||8||3||37||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
(ਮੇਰਾ) ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਦਾ 
ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ॥੮॥੩॥੩੭॥

5412 132 mwJ mhlw 5 
Gru 2]

Maajh Mehalaa 5 

Ghar 2 ||

Maajh, Fifth Mehl, 

Second House:

5413 132 inq inq dXu 
smwlIAY]

(d-Xu)ikRpwlU vwihgurU 
jI[ d`dw mukqw, Xu 
AONkV sihq qwlU qoN bolo

Nith Nith Dhay 

Samaaleeai ||

Continually, 

continuously, 

remember the 

Merciful Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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5414 132 mUil n mnhu 
ivswrIAY]rhwau]

(mUil) kdy BI Mool N Manahu 

Visaareeai || 

Rehaao ||

Never forget Him from 

your mind. ||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾਣਾ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।ਰਹਾਉ।

5415 132 sMqw sMgiq 
pweIAY]

Santhaa Sangath 

Paaeeai ||

Join the Society of the 

Saints,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

5416 132 ijqu jm kY pMiQ  
n jweIAY]

Jith Jam Kai 

Panthh N Jaaeeai 

||

And you shall not have 

to go down the path 

of Death.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਵਲ ਲੈ 

ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ 
ਪਈਦਾ।

5417 132 qosw hir kw nwmu 
lY qyry kulih n 
lwgY gwil 
jIau]1]

(qosw) s&r vwsqy Krc Thosaa Har Kaa 

Naam Lai Thaerae 

Kulehi N Laagai 

Gaal Jeeo ||1||

Take the Provisions of 

the Lord's Name with 

you, and no stain shall 

attach itself to your 

family. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਵਾਸਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਖ਼ਰਚ (ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੂੰਨਹ ) ਲੈ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) 
ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ 
॥੧॥

5418 132 jo ismrMdy 
sWeIAY]

Jo Simarandhae 

Saaneeai ||

Those who meditate 

on the Master

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਖਸਮ-

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ,

5419 132 nrik n syeI 
pweIAY]

Narak N Saeee 

Paaeeai ||

Shall not be thrown 

down into hell.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਰਕ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ।
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5420 132 qqI vwau n 
lgeI ijn min 
vuTw Awie 
jIau]2]

(vu`Tw) vsy Thathee Vaao N 

Lagee Jin Man 

Vuthaa Aae Jeeo 

||2||

Even the hot winds 

shall not touch them. 

The Lord has come to 

dwell within their 

minds. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੨॥

5421 132 syeI suMdr sohxy] Saeee Sundhar 

Sohanae ||

They alone are 

beautiful and 

attractive,

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸੋਹਣੇ ਸੁੂੰ ਦਰ 

(ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ) ਹਨ,

5422 132 swDsMig ijn 
bYhxy]

Saadhhasang Jin 

Baihanae ||

Who abide in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਹਣ ਖਲੋਣ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਹੈ।

5423 132 hir Dnu ijnI 
sMijAw syeI 
gMBIr Apwr 
jIau]3]

(sMijAw) iek`Tw kIqw[ 
(Apwr) byAMq (gMBIr) 
Afol Aih`l gurmuiK

Har Dhhan Jinee 

Sanjiaa Saeee 

Ganbheer Apaar 

Jeeo ||3||

Those who have 

gathered in the wealth 

of the Lord's Name-

they alone are deep 

and thoughtful and 

vast. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ 

ਜਲਆ, ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਡੂੂੰ ਘੇ 
ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

5424 132 hir Aimau 
rswiexu pIvIAY]

(Aimau) AMimRq[ 
(rswiexu) rsW dy Gr 
rwm jI

Har Amio Rasaaein 

Peeveeai ||

Drink in the Ambrosial 

Essence of the Name,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, (ਇਹ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਸਾਰੇ 

ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।

5425 132 muih ifTY jn kY  
jIvIAY]

Muhi Ddithai Jan 

Kai Jeeveeai ||

And live by beholding 

the face of the Lord's 

servant.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,
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5426 132 kwrj siB  
svwir lY inq 
pUjhu gur ky pwv 
jIau]4]

Kaaraj Sabh Savaar 

Lai Nith Poojahu 

Gur Kae Paav Jeeo 

||4||

Let all your affairs be 

resolved, by 

continually 

worshipping the Feet 

of the Guru. ||4||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਸਦਾ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਿ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਹੁ, ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ 
ਲੈ ॥੪॥

5427 132 jo hir kIqw 
Awpxw]

Jo Har Keethaa 

Aapanaa ||

He alone meditates on 

the Lord of the World,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪਣਾ (ਸੇਵਕ) ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ,

5428 132 iqnih gusweI 
jwpxw]

gusWeIN Thinehi Gusaaee 

Jaapanaa ||

Whom the Lord has 

made His Own.

ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ ਹੈ।

5429 132 so sUrw prDwnu so  
msqik ijs dY 
Bwgu jIau]5]

So Sooraa 

Paradhhaan So 

Masathak Jis Dhai 

Bhaag Jeeo ||5||

He alone is a warrior, 

and he alone is the 

chosen one, upon 

whose forehead good 

destiny is recorded. 

||5||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਇਸ ਦਾਤ ਦਾ) ਭਾਗ ਿਾਗ 

ਪਏ, ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ 
ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ) ਸੂਰਮਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਜਵਚ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਮਨੱੁਖ ਮੂੰ ਜਨਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

5430 132 mn mMDy pRBu 
AvgwhIAw]

(mMDy) iv`c[ 
(AvgwhIAw) Koj krnI

Man Mandhhae 

Prabh 

Avagaaheeaa ||

Within my mind, I 

meditate on God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਚੱੁਭੀ ਲਾਉ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰੋ।

5431 132 eyih rs Bogx 
pwiqswhIAw]

Eaehi Ras Bhogan 

Paathisaaheeaa ||

For me, this is like the 

enjoyment of princely 

pleasures.

ਇਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ 
ਦੇ ਭੋਗ ਇਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ।
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5432 132 mMdw mUil n 
aupijE qry scI 
kwrY lwig 
jIau]6]

Mandhaa Mool N 

Oupajiou Tharae 

Sachee Kaarai 

Laag Jeeo ||6||

Evil does not well up 

within me, since I am 

saved, and dedicated 

to truthful actions. 

||6||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖ 

ਜਲਆਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) 

ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ, ਉਹ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ 
ਕਾਰ ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੬॥
5433 132 krqw mMin 

vswieAw]

Karathaa Mann 

Vasaaeiaa ||

I have enshrined the 

Creator within my 

mind;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਲਆ,

5434 132 jnmY kw Plu 
pwieAw]

Janamai Kaa Fal 

Paaeiaa ||

I have obtained the 

fruits of life's rewards.

ਉਸ ਨੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ।

5435 132 min BwvMdw kMqu 
hir qyrw iQru 
hoAw sohwgu 
jIau]7]

Man Bhaavandhaa 

Kanth Har Thaeraa 

Thhir Hoaa Sohaag 

Jeeo ||7||

If your Husband Lord 

is pleasing to your 

mind, then your 

married life shall be 

eternal. ||7||

(ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ!) ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਕੂੰਤ-ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ 
ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਸਦਾ ਲਈ 

(ਤੇਰੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ) ਕਾਇਮ 

ਰਹੇਗਾ ॥੭॥
5436 132 Atl pdwrQu 

pwieAw]
A-tl Attal Padhaarathh 

Paaeiaa ||

I have obtained 

everlasting wealth;

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ) ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਲੱਭ ਜਲਆ,

5437 132 BY BMjn kI 
srxwieAw]

Bhai Bhanjan Kee 

Saranaaeiaa ||

I have found the 

Sanctuary of the 

Dispeller of fear.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆ ਗਏ,
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5438 132 lwie AMcil  
nwnk qwirAnu  
ijqw jnmu 
Apwr 
jIau]8]4]38]

(AMcil) p`ly Laae Anchal 

Naanak Thaarian 

Jithaa Janam 

Apaar Jeeo 

||8||4||38||

Grasping hold of the 

hem of the Lord's 

robe, Nanak is saved. 

He has won the 

incomparable life. 

||8||4||38||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ , ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ 
ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈ 

॥੮॥੪॥੩੮॥

5439 132 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

5440 132 mwJ mhlw 5 
Gru 3]

Maajh Mehalaa 5 

Ghar 3 ||

Maajh, Fifth Mehl, 

Third House:

5441 132 hir jip jpy  
min 
DIry]1]rhwau]

(DIry) DIrj krdw, 
SWq huMdw

Har Jap Japae Man 

Dhheerae ||1|| 

Rehaao ||

Chanting and 

meditating on the 

Lord, the mind is held 

steady. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ 

ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਧੀਰਿਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱੁਖਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ 

ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

5442 132 ismir ismir 
gurdyau imit gey 
BY dUry]1]

Simar Simar 

Guradhaeo Mitt 

Geae Bhai 

Dhoorae ||1||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on the 

Divine Guru, one's 

fears are erased and 

dispelled. ||1||

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਰ 

ਸਹਮ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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5443 132 srin AwvY 
pwrbRhm kI qw 
iPir kwhy 
JUry]2]

(JUry) pCuqwvy Saran Aavai 

Paarabreham Kee 

Thaa Fir Kaahae 

Jhoorae ||2||

Entering the Sanctuary 

of the Supreme Lord 

God, how could 

anyone feel grief any 

longer? ||2||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪੋਹ 

ਸਕਦਾ ॥੨॥

5444 133 crn syv sMq 
swD ky sgl 
mnorQ pUry]3]

Charan Saev Santh 

Saadhh Kae Sagal 

Manorathh 

Poorae ||3||

Serving at the Feet of 

the Holy Saints, all 

desires are fulfilled. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕੀਜਤਆਂ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ 

ਮੂੰ ਜਨਆਂ) ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੩॥
5445 133 Git Git eyku 

vrqdw jil Qil 
mhIAil pUry]4]

 (mhIAil) 
(mhI+Ail) (mhI) 
DrqI (Ail) AkwS

Ghatt Ghatt Eaek 

Varathadhaa Jal 

Thhal Meheeal 

Poorae ||4||

In each and every 

heart, the One Lord is 

pervading. He is totally 

permeating the water, 

the land, and the sky. 

||4||

(ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਿਲ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੪॥

5446 133 pwp ibnwsnu 
syivAw pivqR 
sMqn kI DUry]5]

Paap Binaasan 

Saeviaa Pavithr 

Santhan Kee 

Dhhoorae ||5||

I serve the Destroyer 

of sin, and I am 

sanctified by the dust 

of the feet of the 

Saints. ||5||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ 
ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸੱੁਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੫॥
5447 133 sB CfweI Ksim 

Awip hir jip 
BeI TrUry]6]

(TrUry) SWq Sabh Shhaddaaee 

Khasam Aap Har 

Jap Bhee 

Tharoorae ||6||

My Lord and Master 

Himself has saved me 

completely; I am 

comforted by 

meditating on the 

Lord. ||6||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀਤਲ-ਮਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਨੂੂੰ  ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਤਪਸ਼ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ ॥੬॥
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5448 133 krqY kIAw  
qpwvso dust muey  
hoie mUry]7]

(qpwvso) iensw&[ mr 
ky jwn rihq (mUry) bu`q 
jV@ ho gey

Karathai Keeaa 

Thapaavaso 

Dhusatt Mueae 

Hoe Moorae ||7||

The Creator has 

passed judgement, 

and the evil-doers 

have been silenced 

and killed. ||7||

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ (ਚੂੰਗਾ) ਜਨਆਂ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ 

ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿੀਊਂਦੇ ਜਦੱਸ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੭॥

5449 133 nwnk rqw sic 
nwie hir vyKY 
sdw 
hjUry]8]5]39]
1]32]1]5]39
]

Naanak Rathaa 

Sach Naae Har 

Vaekhai Sadhaa 

Hajoorae 

||8||5||39||1||3

2||1||5||39||

Nanak is attuned to 

the True Name; he 

beholds the Presence 

of the Ever-present 

Lord. 

||8||5||39||1||32||1

||5||39||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੮॥੫॥੩੯॥

5450 133 bwrh mwhw mWJ 
mhlw 5 Gru 4

Baareh Maahaa 

Maanjh Mehalaa 5 

Ghar 4

Baarah Maahaa ~ The 

Twelve Months: 

Maajh, Fifth Mehl, 

Fourth House:

5451 133 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:
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5452 133 ikriq krm ky 
vICuVy kir 
ikrpw mylhu 
rwm]

(ikriq) kIqy hoey 
(krm) kMm

Kirath Karam Kae 

Veeshhurrae Kar 

Kirapaa Maelahu 

Raam ||

By the actions we have 

committed, we are 

separated from You. 

Please show Your 

Mercy, and unite us 

with Yourself, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਕਰਮਾਂ 
ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ (ਤੈਥੋਂ) 
ਜਵੱਛੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ (ਤੈਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰੀ 
ਬੈਠੇ ਹਾਂ), ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾਵੋ।

5453 133 cwir kuMt dh 
ids BRmy Qik 
Awey pRB kI 
swm]

(kuMt) idSw[au~qR d`Kx 
pUrb p`Cm, au~qR pUrb 
ivcwly eIswn kox, 
pUrb d`Kx mD Agin 
kox, d`Kx p`Cm mD 
nYirqI kox, p`Cm au~qR 
mD vwievI kox, zmIn 
qy Asmwn (dh) ds 
(ids) idSW hn[ 
(swm) Srn

Chaar Kuntt Dheh 

Dhis Bhramae 

Thhak Aaeae 

Prabh Kee Saam ||

We have grown weary 

of wandering to the 

four corners of the 

earth and in the ten 

directions. We have 

come to Your 

Sanctuary, God.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਚੁਿੇਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ (ਸੁਖਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ, 

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਥੱਕ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਏ ਹਾਂ।

5454 133 Dynu duDY qy bwhrI  
ikqY n AwvY 
kwm]

(Dynu) gaU Dhhaen Dhudhhai 

Thae Baaharee 

Kithai N Aavai 

Kaam ||

Without milk, a cow 

serves no purpose.

(ਜਿਵੇਂ) ਦੱੁਧ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਗਾਂ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
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5455 133 jl ibnu swK 
kumlwvqI  
aupjih nwhI 
dwm]

(swK) KyqI[ (dwm) Dn Jal Bin Saakh 

Kumalaavathee 

Oupajehi Naahee 

Dhaam ||

Without water, the 

crop withers, and it 

will not bring a good 

price.

(ਜਿਵੇਂ) ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਖੇਤੀ 
ਸੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ 
ਪੱਕਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਜਵਚੋਂ) 
ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, (ਜਤਵੇਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸਾਡਾ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ 

ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

5456 133 hir nwh n 
imlIAY swjnY  
kq pweIAY 
ibsrwm]

(nwh) pqI pRmysr[ 
(ibsrwm) Arwm, 
SWqI[ kq: polw bolo[ 
(dUjw pwT: nwhn)

Har Naah N 

Mileeai Saajanai 

Kath Paaeeai 

Bisaraam ||

If we do not meet the 

Lord, our Friend, how 

can we find our place 

of rest?

ਸੱਿਣ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸੁਖ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

5457 133 ijqu Gir hir 
kMqu n pRgteI  
BiT ngr sy 
gRwm]

(B`iT) qpdI B`TI[ 
(gRwm) ipMf[ ijqu: polw 
bolo[ n`gr

Jith Ghar Har 

Kanth N Pragattee 

Bhath Nagar Sae 

Graam ||

Those homes, those 

hearts, in which the 

Husband Lord is not 

manifest-those towns 

and villages are like 

burning furnaces.

(ਸੁਖ ਜਮਲੇ ਭੀ ਜਕਵੇਂ?) ਜਿਸ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਪਤੀ ਪਿਭੂ 
ਨਾ ਆ ਵੱਸੇ, ਉਸ ਦੇ ਭਾ ਦੇ 

(ਵੱਸਦੇ) ਜਪੂੰ ਡ ਤੇ ਸ਼ਹਰ ਤੱਪਦੀ 
ਭੱਠੀ ਵਰਗੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

5458 133 sRb sIgwr qMbol 
rs sxu dyhI sB 
Kwm]

(sRb) swry[ (qMbol) 
pwn[ (sxu) sxy[ 
(Kwm) k`cy nwsvMq

Srab Seegaar 

Thanbol Ras San 

Dhaehee Sabh 

Khaam ||

All decorations, the 

chewing of betel to 

sweeten the breath, 

and the body itself, 

are all useless and vain.

(ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਪਾਨਾਂ 
ਦੇ ਬੀੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸ (ਆਪਣੇ) 
ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਜਵਅਰਥ 

ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ,
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5459 133 pRB suAwmI kMq 
ivhUxIAw mIq 
sjx siB jwm]

(ivhUxIAw) ibnw[ 
(jwm) jm rUp

Prabh Suaamee 

Kanth Vihooneeaa 

Meeth Sajan Sabh 

Jaam ||

Without God, our 

Husband, our Lord and 

Master, all friends and 

companions are like 

the Messenger of 

Death.

(ਜਤਵੇਂ) ਮਾਲਕ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰੇ ਸੱਿਣ 

ਜਮਤਿ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਢੁਕਦੇ 

ਹਨ।

5460 133 nwnk kI 
bynMqIAw kir 
ikrpw dIjY nwmu]

Naanak Kee 

Baenantheeaa Kar 

Kirapaa Dheejai 

Naam ||

This is Nanak's prayer: 

"Please show Your 

Mercy, and bestow 

Your Name.

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 

ਜਕ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼।

5461 133 hir mylhu 
suAwmI sMig pRB  
ijs kw inhcl 
Dwm]1]

(Dwm) Gr, pRkwS Har Maelahu 

Suaamee Sang 

Prabh Jis Kaa 

Nihachal Dhhaam 

||1||

O my Lord and Master, 

please unite me with 

Yourself, O God, in the 

Eternal Mansion of 

Your Presence"". ||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਿੋੜੀ ਰੱਖ, (ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਆਸਰੇ-ਪਰਨੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ) 

ਇਕ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਦਾ ਅਟੱਲ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥

5462 133 cyiq goivMdu 
ArwDIAY hovY 
AnMdu Gxw]

(cyiq) cyq dy mhIny[ 
(Gxw) bhuq

Chaeth Govindh 

Araadhheeai 

Hovai Anandh 

Ghanaa ||

In the month of Chayt, 

by meditating on the 

Lord of the Universe, a 

deep and profound joy 

arises.

ਚੇਤ ਜਵਚ (ਬਸੂੰਤ ਰੱੁਤ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਖੜੀ ਿੁਲਵਾੜੀ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਿ)ੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੀਏ (ਤਾਂ 
ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਬਹੁਤ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
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5463 133 sMq jnw imil 
pweIAY rsnw 
nwmu Bxw]

(Bxw) aucwrnw Santh Janaa Mil 

Paaeeai Rasanaa 

Naam Bhanaa ||

Meeting with the 

humble Saints, the 

Lord is found, as we 

chant His Name with 

our tongues.

ਪਰ ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦੀ ਦਾਤ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

5464 133 ijin pwieAw 
pRBu Awpxw Awey 
iqsih gxw]

Jin Paaeiaa Prabh 

Aapanaa Aaeae 

Thisehi Ganaa ||

Those who have found 

God-blessed is their 

coming into this world.

ਉਸੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿੂੰ ਜਮਆ ਿਾਣੋ (ਉਸੇ ਦਾ ਿਨਮ 

ਸਿਲਾ ਸਮਝੋ) ਜਿਸ ਨੇ 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ) 

ਆਪਣ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ।
5465 133 ieku iKnu iqsu 

ibnu jIvxw  
ibrQw jnmu 
jxw]

(jxw) jwxw Eik Khin This Bin 

Jeevanaa 

Birathhaa Janam 

Janaa ||

Those who live 

without Him, for even 

an instant-their lives 

are rendered useless.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਕ ਜਖਨ ਮਾਤਿ ਸਮਾ 
ਗੁਜ਼ਾਜਰਆਂ ਭੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਅਰਥ ਬੀਤਦੀ ਿਾਣੋ।

5466 133 jil Qil 
mhIAil pUirAw  
rivAw ivic 
vxw]

(vxw) jMglW Jal Thhal Meheeal 

Pooriaa Raviaa 

Vich Vanaa ||

The Lord is totally 

pervading the water, 

the land, and all space. 

He is contained in the 

forests as well.

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ ਅਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਿੂੰਗਲਾਂ 
ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਅਪਕ ਹੈ,

5467 133 so pRBu iciq n 
AwveI ikqVw 
duKu gxw]

(ik`qVw) ikMnw So Prabh Chith N 

Aavee Kitharraa 

Dhukh Ganaa ||

Those who do not 

remember God-how 

much pain must they 

suffer!

ਿ ੇਐਸਾ ਪਿਭੂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਹ ਵੱਸੇ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਮਾਨਸਕ) ਦੱੁਖ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
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5468 133 ijnI rwivAw so 
pRBU iqMnw Bwgu 
mxw]

(mxw) bhuq Jinee Raaviaa So 

Prabhoo Thinnaa 

Bhaag Manaa ||

Those who dwell upon 

their God have great 

good fortune.

(ਪਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਉਸ 

(ਸਰਬ ਜਵਆਪਕ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ 

ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਗ ਿਾਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
5469 133 hir drsn kMau 

mnu locdw nwnk 
ipAws mnw]

(locdw) qWGdw[ (mnw) 
mn c

Har Dharasan 

Kano Man 

Lochadhaa Naanak 

Piaas Manaa ||

My mind yearns for 

the Blessed Vision of 

the Lord's Darshan. O 

Nanak, my mind is so 

thirsty!

ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਨ (ਭੀ ਹਰੀ ਦੇ 

ਦੀਦਾਰ ਨੂੂੰ  ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹਰੀ-ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਜਪਆਸ ਹੈ।

5470 133 cyiq imlwey so 
pRBU iqs kY pwie 
lgw]2]

l`gW Chaeth Milaaeae 

So Prabhoo This 

Kai Paae Lagaa 

||2||

I touch the feet of one 

who unites me with 

God in the month of 

Chayt. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ ॥੨॥

5471 133 vYswiK DIrin 
ikau vwFIAw  
ijnw pRym ibCohu]

(DIrin) DIrj krn[ 
(vwFIAw) iv`CuVIAW 
hoeIAW[ (ibCohu) ivCoVw

Vaisaakh 

Dhheeran Kio 

Vaadteeaa Jinaa 

Praem Bishhohu ||

In the month of 

Vaisaakh, how can the 

bride be patient? She 

is separated from her 

Beloved.

(ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਜਦਨ ਹਰੇਕ 

ਇਸਤਿੀ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਰੀਝਾਂ 
ਵਾਲਾ ਜਦਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ) 

ਵੈਸਾਖ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਦਾ ਜਦਲ ਜਕਵੇਂ ਖਲੋਵ ੇਿੋ ਪਤੀ 
ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਪਆਰ (ਦੇ 

ਪਿਗਟਾਵੇ) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ,
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5472 133 hir swjnu purKu 
ivswir kY lgI 
mwieAw Dohu]

(Dohu) CL rUp Har Saajan Purakh 

Visaar Kai Lagee 

Maaeiaa Dhhohu 

||

She has forgotten the 

Lord, her Life-

companion, her 

Master; she has 

become attached to 

Maya, the deceitful 

one.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਧੀਰਿ ਜਕਵੇਂ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) 
ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਮਨ-

ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਚੂੰਬੜੀ ਹੋਈ 

ਹੈ?

5473 133 puqR klqR n sMig 
Dnw hir 
AivnwsI Ehu]

(k-l`qR) iesqRI[ 
(Dnw) Dn

Puthr Kalathr N 

Sang Dhhanaa Har 

Avinaasee Ouhu ||

Neither son, nor 

spouse, nor wealth 

shall go along with 

you-only the Eternal 

Lord.

ਨਾਹ ਪੁਤਿ, ਨਾਹ ਇਸਤਿੀ, ਨਾਹ 

ਧਨ, ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਜਨਭਦਾ ਇਕ ਅਜਬਨਾਸੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸਾਥੀ 
ਹੈ।

5474 133 plic plic 
sglI mueI JUTY 
DMDY mohu]

(plic) Ps Palach Palach 

Sagalee Muee 

Jhoothai 

Dhhandhhai Mohu 

||

Entangled and 

enmeshed in the love 

of false occupations, 

the whole world is 

perishing.

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਧੂੰ ਧੇ ਦਾ ਮੋਹ (ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ ਨੂੂੰ  ਹੀ) ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਹੀ (ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ) ਮਰ ਰਹੀ 
ਹੈ।

5475 133 ieksu hir ky 
nwm ibnu AgY  
leIAih Koih]

(ieksu) ie`k (su) sRySt 
vwihgurU jI[ leI-Aih

Eikas Har Kae 

Naam Bin Agai 

Leeahi Khohi ||

Without the Naam, 

the Name of the One 

Lord, they lose their 

lives in the hereafter.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ 

ਭੀ ਕਰਮ ਇਥੇ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 
ਹੀ ਖੋਹ ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਉਹ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਅੂੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ)।
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5476 133 dXu ivswir  
ivgucxw pRB ibnu  
Avru n koie]

(dXu) prmpUjnIk, 
ikRpwlU[ d-Xu d mukqw, 
Xu AONkV sihq qwlU qoN 
bolo[ (iv-gu`cxw) 
KuAwr hoxw

Dhay Visaar 

Viguchanaa Prabh 

Bin Avar N Koe ||

Forgetting the 

Merciful Lord, they are 

ruined. Without God, 

there is no other at all.

ਜਪਆਰ-ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

5477 133 pRIqm crxI jo 
lgy iqn kI 
inrml soie]

(soie) soBw[ l`gy Preetham 

Charanee Jo Lagae 

Thin Kee Niramal 

Soe ||

Pure is the reputation 

of those who are 

attached to the Feet 

of the Beloved Lord.

ਪਿਭੂ ਪਿੀਤਮ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਿੇਹੜੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਭਲੀ 
ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

5478 134 nwnk kI pRB 
bynqI pRB imlhu 
prwpiq hoie]

Naanak Kee Prabh 

Baenathee Prabh 

Milahu Paraapath 

Hoe ||

Nanak makes this 

prayer to God: 

""Please, come and 

unite me with 

Yourself.""

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਜਦਲ-

ਰੱਿਵਾਂ ਜਮਲਾਪ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ।

5479 134 vYswKu suhwvw qW 
lgY jw sMqu BytY 
hir soie]3]

 (soie) soBnIk Vaisaakh 

Suhaavaa Thaan 

Lagai Jaa Santh 

Bhaettai Har Soe 

||3||

The month of 

Vaisaakh is beautiful 

and pleasant, when 

the Saint causes me to 

meet the Lord. ||3||

(ਰੱੁਤ ਜਿਰਨ ਨਾਲ ਚੁਿੇਰੇ 

ਬਨਸਪਤੀ ਪਈ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋ 

ਿਾਏ, ਪਰ) ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਵੈਸਾਖ ਦਾ 
ਮਹੀਨਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੇਹਰੀ ਸੂੰਤ-ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪਏ ॥੩॥
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5480 134 hir jyiT juVMdw 
loVIAY ijsu AgY 
siB invMin]

(juVMdw) juVnw[ 
(loVIAY) cwhIdw

Har Jaeth 

Jurrandhaa 

Lorreeai Jis Agai 

Sabh Nivann ||

In the month of Jayt'h, 

the bride longs to 

meet with the Lord. All 

bow in humility before 

Him.

ਜਿਸ ਹਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦੇ ਹਨ, ਿੇਠ ਦੇ 

ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5481 134 hir sjx dwvix 
ligAw iksY n 
dyeI bMin]

(dwvix) p`ly[ (bMin@) 
bMn@x[ s`jx l`igAW

Har Sajan Dhaavan 

Lagiaa Kisai N 

Dhaeee Bann ||

One who has grasped 

the hem of the robe of 

the Lord, the True 

Friend-no one can 

keep him in bondage.

ਿ ੇਹਰੀ ਸੱਿਣ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ 

ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਕਸੇ (ਿਮ 

ਆਜਦਕ) ਨੂੂੰ  ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦਾ ਜਕ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਏ 

(ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਜਗਆਂ 

ਿਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ)।
5482 134 mwxk moqI nwmu 

pRB aun lgY 
nwhI sMin@]

(sMin@) pwV Maanak Mothee 

Naam Prabh Oun 

Lagai Naahee Sann 

||

God's Name is the 

Jewel, the Pearl. It 

cannot be stolen or 

taken away.

(ਲੋਕ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਆਜਦਕ 

ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਿਾਣ 

ਦਾ ਭੀ ਤੌਖ਼ਲਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰੇ 

ਮੋਤੀ ਆਜਦਕ ਐਸਾ ਕੀਮਜਤ 

ਧਨ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਚੁਰਾਇਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

5483 134 rMg sBy nwrwiexY  
jyqy min BwvMin]

(BwvMin) cMgy l`gx Rang Sabhae 

Naaraaeinai 

Jaethae Man 

Bhaavann ||

In the Lord are all 

pleasures which 

please the mind.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ 
ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, (ਨਾਮ-ਧਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
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5484 134 jo hir loVy so 
kry soeI jIA 
krMin]

Jo Har Lorrae So 

Karae Soee Jeea 

Karann ||

As the Lord wishes, so 

He acts, and so His 

creatures act.

(ਇਹ ਭੀ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਿੀਵ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਿੋ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

5485 134 jo pRiB kIqy 
Awpxy syeI 
khIAih DMin]

Jo Prabh Keethae 

Aapanae Saeee 

Keheeahi Dhhann 

||

They alone are called 

blessed, whom God 

has made His Own.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ) ਆਪਣਾ ਬਣਾ 
ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ।

5486 134 Awpx lIAw jy 
imlY ivCuiV ikau 
rovMin]

Aapan Leeaa Jae 

Milai Vishhurr Kio 

Rovann ||

If people could meet 

the Lord by their own 

efforts, why would 

they be crying out in 

the pain of separation?

(ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਉੱਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ) ਿ ੇਿੀਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, 
ਤਾਂ ਿੀਵ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ 

ਦੁਖੀ ਜਕਉਂ ਹੋਣ?

5487 134 swDUsMgu prwpqy  
nwnk rMg 
mwxMin]

Saadhhoo Sang 

Paraapathae 

Naanak Rang 

Maanann ||

Meeting Him in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

O Nanak, celestial bliss 

is enjoyed.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੇ) 

ਆਨੂੰ ਦ (ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ) ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ 

ਜਮਲ ਿਾਏ।

5488 134 hir jyTu rMgIlw 
iqsu DxI ijs kY 
Bwgu mQMin]4]

(rMgIlw) AnMdI[ 
(DxI) mwlk vwihgurU 
jI[ (mQMin) m`Qy qy

Har Jaeth 

Rangeelaa This 

Dhhanee Jis Kai 

Bhaag Mathhann 

||4||

In the month of Jayt'h, 

the playful Husband 

Lord meets her, upon 

whose forehead such 

good destiny is 

recorded. ||4||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੇਠ ਮਹੀਨਾ 
ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਮਾਲਕ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1216 Published: March 06/ 2014



5489 134 AwswVu qpMdw 
iqsu lgY hir 
nwhu n ijMnw 
pwis]

Aasaarr 

Thapandhaa This 

Lagai Har Naahu N 

Jinnaa Paas ||

The month of Aasaarh 

seems burning hot, to 

those who are not 

close to their Husband 

Lord.

ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਤਪਦਾ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਬੂੰ ਦੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗ 

ਤਪਦੇ-ਕਲਪਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ,`

5490 134 jgjIvn purKu 
iqAwig kY mwxs 
sMdI Aws]

(mwxs) mnu`K (sMdI) 
dI[ j`gjIvn

Jagajeevan Purakh 

Thiaag Kai Maanas 

Sandhee Aas ||

They have forsaken 

God the Primal Being, 

the Life of the World, 

and they have come to 

rely upon mere 

mortals.

ਿੇਹੜੇ ਿਗਤ-ਦੇ-ਸਹਾਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਆਸਰਾ) ਛੱਡ 

ਕੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

5491 134 duXY Bwie 
ivgucIAY gil 
peI su jm kI 
Pws]

(duXY) dvYq[ XY qwlU qoN 
bolo[ (ivgucIAY) KuAwr 
hoeIey

Dhuyai Bhaae 

Vigucheeai Gal 

Pees Jam Kee Faas 

||

In the love of duality, 

the soul-bride is 

ruined; around her 

neck she wears the 

noose of Death.

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਜਰਹਾਂ ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ 
ਹੋਈਦਾ ਹੈ, (ਿੋ ਭੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ 

ਗਲ ਜਵਚ ਿਮ ਦੀ ਿਾਹੀ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸਦਾ 
ਸਹਮ ਜਵਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ)।

5492 134 jyhw bIjY so luxY  
mQY jo iliKAwsu]

(luxY) v`Fdw hY[ m`QY Jaehaa Beejai So 

Lunai Mathhai Jo 

Likhiaas ||

As you plant, so shall 

you harvest; your 

destiny is recorded on 

your forehead.

(ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ ਜਨਯਮ ਹੀ ਐਸਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਮਨੱੁਖ ਿੇਹਾ ਬੀਿ 

ਬੀਿਦਾ ਹੈ, (ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਿੇਹੜਾ ਲੇਖ ਉਸਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਿਲ ਉਹ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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5493 134 rYix ivhwxI 
pCuqwxI auiT 
clI geI inrws]

Rain Vihaanee 

Pashhuthaanee 

Outh Chalee Gee 

Niraas ||

The life-night passes 

away, and in the end, 

one comes to regret 

and repent, and then 

depart with no hope 

at all.

(ਿਗਿੀਵਨ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦੀ) ਸਾਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਪਛੁਤਾਜਵਆਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਗਤ ਤੋਂ 
ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਜਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
5494 134 ijn kO swDU 

BytIAY so drgh 
hoie Klwsu]

(Klwsu) mukq Jin Ka Saadhhoo 

Bhaetteeai So 

Dharageh Hoe 

Khalaas ||

Those who meet with 

the Holy Saints are 

liberated in the Court 

of the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਆਦਰ-ਮਾਣ ਪਾਂਦੇ ਹਨ)।

5495 134 kir ikrpw pRBu 
AwpxI qyry 
drsn hoie 
ipAws]

Kar Kirapaa Prabh 

Aapanee Thaerae 

Dharasan Hoe 

Piaas ||

Show Your Mercy to 

me, O God; I am 

thirsty for the Blessed 

Vision of Your Darshan.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ) ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਹੈ-ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰ, 

(ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹੇ,

5496 134 pRB quDu ibnu dUjw 
ko nhI nwnk kI 
Ardwis]

Prabh Thudhh Bin 

Dhoojaa Ko Nehee 

Naanak Kee 

Aradhaas ||

Without You, God, 

there is no other at all. 

This is Nanak's humble 

prayer.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।
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5497 134 AwswVu suhMdw 
iqsu lgY ijsu 
min hir crx 
invws]5]

(suhMdw) suKwvW Aasaarr 

Suhandhaa This 

Lagai Jis Man Har 

Charan Nivaas 

||5||

The month of Aasaarh 

is pleasant, when the 

Feet of the Lord abide 

in the mind. ||5||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਬਜਣਆ 

ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਤਪਦਾ) ਹਾੜ 

(ਭੀ) ਸੁਹਾਵਣਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਭੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ) ॥੫॥
5498 134 swvix srsI 

kwmxI crnkml 
isau ipAwru]

(srsI) AnMdI[ k`wmxI Saavan Sarasee 

Kaamanee Charan 

Kamal Sio Piaar ||

In the month of 

Saawan, the soul-bride 

is happy, if she falls in 

love with the Lotus 

Feet of the Lord.

ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਜਵਚ (ਵਰਖਾ 
ਨਾਲ ਬਨਸਪਤੀ ਹਜਰਆਵਲੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਉਹ) ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਹਜਰਆਵਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਿੀਵ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੁਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

5499 134 mnu qnu rqw sc 
rMig ieko nwmu 
ADwru]

Man Than Rathaa 

Sach Rang Eiko 

Naam Adhhaar ||

Her mind and body 

are imbued with the 

Love of the True One; 

His Name is her only 

Support.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਤਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ) ਆਸਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

5500 134 ibiKAw rMg 
kUVwivAw idsin 
sBy Cwru]

(Cwru) suAwh Bikhiaa Rang 

Koorraaviaa 

Dhisan Sabhae 

Shhaar ||

The pleasures of 

corruption are false. 

All that is seen shall 

turn to ashes.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਕੌਤਕ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਆਹ (ਜਨਕੂੰ ਮੇ) 

ਜਦਸਦੇ ਹਨ।
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5501 134 hir AMimRq bUMd 
suhwvxI imil 
swDU pIvxhwru]

(suhwvxI) soBnIk, 
AnMdI

Har Anmrith 

Boondh 

Suhaavanee Mil 

Saadhhoo 

Peevanehaar ||

The drops of the 

Lord's Nectar are so 

beautiful! Meeting the 

Holy Saint, we drink 

these in.

(ਸਾਵਣ ਜਵਚ ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਦੀ 
ਬੂੂੰ ਦ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ ) ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਬੂੂੰ ਦ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਬੂੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਪੀਣ ਿੋਗਾ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਦੀਆਂ 

ਜਨਿੱਕੀਆਂ ਜਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ 

ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ)।

5502 134 vxu iqxu pRB 
sMig mauilAw  
sMmRQ purKu 
Apwru]

(mau~ilAw) pRPu`ilq, 
hrw Brw[sMm R`Q

Van Thin Prabh 

Sang Mouliaa 

Sanmrathh Purakh 

Apaar ||

The forests and the 

meadows are 

rejuvenated and 

refreshed with the 

Love of God, the All-

powerful, Infinite 

Primal Being.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ (ਬਨਸਪਤੀ ਆਜਦਕ) 

ਹਜਰਆ-ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿ ੋ

ਪਿਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੈ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ,

5503 134 hir imlxY no 
mnu locdw krim 
imlwvxhwru]

Har Milanai No 

Man Lochadhaa 

Karam 

Milaavanehaar ||

My mind yearns to 

meet the Lord. If only 

He would show His 

Mercy, and unite me 

with Himself!

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਭੀ ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਜਮਲਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
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5504 134 ijnI sKIey pRBu 
pwieAw hMau iqn 
kY sd bilhwr]

Jinee Sakheeeae 

Prabh Paaeiaa 

Hano Thin Kai 

Sadh Balihaar ||

Those brides who 

have obtained God-I 

am forever a sacrifice 

to them.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹੇਲੀਆਂ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।

5505 134 nwnk hir jI 
mieAw kir  
sbid 
svwrxhwru]

(mieAw) dieAw Naanak Har Jee 

Maeiaa Kar 

Sabadh 

Savaaranehaar ||

O Nanak, when the 

Dear Lord shows 

kindness, He adorns 

His bride with the 

Word of His Shabad.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਨੂੂੰ ) ਸਵਾਰਨ ਿੋਗਾ ਹੈਂ।

5506 134 swvxu iqnw 
suhwgxI ijn 
rwm nwmu auir 
hwru]6]

(auir) ihrdy c Saavan Thinaa 

Suhaaganee Jin 

Raam Naam Our 

Haar ||6||

Saawan is delightful 

for those happy soul-

brides whose hearts 

are adorned with the 

Necklace of the Lord's 

Name. ||6||

ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ) ਵਾਸਤੇ (ਖੇੜਾ ਤੇ 

ਠੂੰ ਡ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ (ਰੂਪ 

ਗਲ) ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (-ਰੂਪ) ਹਾਰ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੬॥
5507 134 Bwduie Brim 

BulwxIAw dUjY 
lgw hyqu]

(Bwduie) BwdoN mhIny c Bhaadhue Bharam 

Bhulaaneeaa 

Dhoojai Lagaa 

Haeth ||

In the month of 

Bhaadon, she is 

deluded by doubt, 

because of her 

attachment to duality.

(ਜਿਵੇਂ) ਭਾਦਰੋਂ (ਦੇ ਤਿਾਟਕੇ ਤੇ 

ਘੁੂੰ ਮੇ) ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ ਬਹੁਤ 

ਘਬਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਜਪਆਰ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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5508 134 lK sIgwr 
bxwieAw kwrij 
nwhI kyqu]

Lakh Seegaar 

Banaaeiaa Kaaraj 

Naahee Kaeth ||

She may wear 

thousands of 

ornaments, but they 

are of no use at all.

ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹਾਰ ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਕਰੇ, (ਉਸ ਦੇ) ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੇ।

5509 134 ijqu idin dyh 
ibnssI iqqu vylY 
khsin pRyqu]

ibns-sI[ kh-sin, 
vylY: poly bolo

Jith Dhin Dhaeh 

Binasasee Thith 

Vaelai Kehasan 

Praeth ||

On that day when the 

body perishes-at that 

time, she becomes a 

ghost.

ਜਿਸ ਜਦਨ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ (ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਮਰ 

ਿਾਇਗਾ) ਉਸ ਵੇਲੇ (ਸਾਰੇ ਸਾਕ-

ਅੂੰਗ) ਆਖਣਗੇ ਜਕ ਇਹ ਹੁਣ 

ਗੁਜ਼ਰ ਜਗਆ ਹੈ। (ਲੋਥ 

ਅਪਜਵਤਿ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲੋ)।

5510 134 pkiV clwiein 
dUqjm iksY n 
dynI Byqu]

c`lwiein Pakarr Chalaaein 

Dhooth Jam Kisai 

N Dhaenee Bhaeth 

||

The Messenger of 

Death seizes and holds 

her, and does not tell 

anyone his secret.

ਿਮਦੂਤ (ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ ) ਿੜ ਕੇ 

ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
(ਇਹ) ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ (ਜਕ 

ਜਕੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ)।

5511 134 Cif KVoqy iKnY 
mwih ijn isau 
lgw hyqu]

Shhadd 

Kharrothae Khinai 

Maahi Jin Sio 

Lagaa Haeth ||

And her loved ones-in 

an instant, they move 

on, leaving her all 

alone.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ (ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਬੜਾ) ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸਾਥ ਛੱਡ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
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5512 134 hQ mroVY qnu 
kpy isAwhhu 
hoAw syqu]

h`Q, (kpy) kMbdw[ 
(isAwh-hu) kwLy qoN 
(syqu) ic`tw

Hathh Marorrai 

Than Kapae 

Siaahahu Hoaa 

Saeth ||

She wrings her hands, 

her body writhes in 

pain, and she turns 

from black to white.

(ਮੌਤ ਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਬੜਾ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਔਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਜਚੱਟਾ ਜਪਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਇਕ ਰੂੰਗ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

5513 134 jyhw bIjY so luxY  
krmw sMdVw Kyqu]

(luxY) v`Fdw hY[ 
(sMdVw) dw

Jaehaa Beejai So 

Lunai Karamaa 

Sandharraa 

Khaeth ||

As she has planted, so 

does she harvest; such 

is the field of karma.

ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਿੋ ਕੁਝ 

ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਜਵਚ ਬੀਿਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਦਾ ਹੈ (ਿੇਹੇ 

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਹਾ ਿਲ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ)।

5514 134 nwnk pRB 
srxwgqI crx 
boihQ pRB dyqu]

(boihQ) jhwj Naanak Prabh 

Saranaagathee 

Charan Bohithh 

Prabh Dhaeth ||

Nanak seeks God's 

Sanctuary; God has 

given him the Boat of 

His Feet.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤੇ 

ਜਹਤੂ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ-ਰੂਪ 

ਿਹਾਜ਼ (ਜਵਚ ਚੜਹਾ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ

5515 134 sy Bwduie nrik 
n pweIAih guru 
rKx vwlw 
hyqu]7]

(hyqu) pRym Sae Bhaadhue 

Narak N Paaeeahi 

Gur Rakhan Vaalaa 

Haeth ||7||

Those who love the 

Guru, the Protector 

and Savior, in 

Bhaadon, shall not be 

thrown down into hell. 

||7||

ਉਹ ਨਰਕ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ 

ਿਾਂਦੇ, (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥
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5516 134 Asuin pRym 
aumwhVw ikau 
imlIAY hir 
jwie]

(A`suin) A`sU ru`q c[ 
(aumwhVw) auqSwh

Asun Praem 

Oumaaharraa Kio 

Mileeai Har Jaae ||

In the month of Assu, 

my love for the Lord 

overwhelms me. How 

can I go and meet the 

Lord?

ਹੇ ਮਾਂ! (ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਘੁੂੰ ਮੇ ਤੇ 

ਤਿਾਟਕੇ ਲੂੰ ਘਣ ਜਪੱਛੋਂ) ਅੱਸੂ (ਦੀ 
ਜਮੱਠੀ ਜਮੱਠੀ ਰੱੁਤ) ਜਵਚ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ) ਜਪਆਰ 

ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਮਨ 

ਤੜਿਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਜਕਸੇ ਨਾ ਜਕਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਾਂ।

5517 135 min qin ipAws 
drsn GxI koeI 
Awix imlwvY 
mwie]

 (GxI) bhuqI Man Than Piaas 

Dharasan Ghanee 

Koee Aan Milaavai 

Maae ||

My mind and body are 

so thirsty for the 

Blessed Vision of His 

Darshan. Won't 

someone please come 

and lead me to him, O 

my mother.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਬੜੀ 
ਜਪਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਜਚੱਤ 

ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਕੋਈ (ਉਸ ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ ) ਜਲਆ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇ।

5518 135 sMq shweI pRym 
ky hau iqn kY 
lwgw pwie]

Santh Sehaaee 

Praem Kae Ho 

Thin Kai Laagaa 

Paae ||

The Saints are the 

helpers of the Lord's 

lovers; I fall and touch 

their feet.

(ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਕ) ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਪਿੇਮ ਵਧਾਣ ਜਵਚ ਸਹੈਤਾ 
ਕਜਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ।

5519 135 ivxu pRB ikau 
suKu pweIAY dUjI 
nwhI jwie]

(jwie) QW Vin Prabh Kio Sukh 

Paaeeai Dhoojee 

Naahee Jaae ||

Without God, how can 

I find peace? There is 

nowhere else to go.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
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5520 135 ijMn@I cwiKAw 
pRym rsu sy 
iqRpiq rhy 
AwGwie]

(AwGwie) r`jy Jinnhee Chaakhiaa 

Praem Ras Sae 

Thripath Rehae 

Aaghaae ||

Those who have 

tasted the sublime 

essence of His Love, 

remain satisfied and 

fulfilled.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ) ਨੇ ਪਿਭੂ-
ਜਪਆਰ ਦਾ ਸੁਆਦ (ਇਕ 

ਵਾਰੀ) ਚੱਖ ਜਲਆ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਆਦ ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ) ਉਹ 

ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

5521 135 Awpu iqAwig 
ibnqI krih lyhu 
pRBU liV lwie]

Aap Thiaag 

Binathee Karehi 

Laehu Prabhoo 

Larr Laae ||

They renounce their 

selfishness and 

conceit, and they pray, 

""God, please attach 

me to the hem of Your 

robe.""

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ 
ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ-

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੜ 

ਲਾਈ ਰੱਖ।

5522 135 jo hir kMiq 
imlweIAw is 
ivCuiV kqih n 
jwie]

Jo Har Kanth 

Milaaeeaa S 

Vishhurr Kathehi 

N Jaae ||

Those whom the 

Husband Lord has 

united with Himself, 

shall not be separated 

from Him again.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਖਸਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ (ਉਸ ਜਮਲਾਪ 

ਜਵਚੋਂ) ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ,

5523 135 pRB ivxu dUjw ko 
nhI nwnk hir 
srxwie]

Prabh Vin Dhoojaa 

Ko Nehee Naanak 

Har Saranaae ||

Without God, there is 

no other at all. Nanak 

has entered the 

Sanctuary of the Lord.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਨਸਚਾ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।
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5524 135 AsU suKI 
vsMdIAw ijnw  
mieAw hir 
rwie]8]

A`sU[ m-ieAw Asoo Sukhee 

Vasandheeaa 

Jinaa Maeiaa Har 

Raae ||8||

In Assu, the Lord, the 

Sovereign King, has 

granted His Mercy, 

and they dwell in 

peace. ||8||

ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਸੂ (ਦੀ ਜਮੱਠੀ 
ਜਮੱਠੀ ਰੱੁਤ) ਜਵਚ ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਸੁਖ ਜਵਚ ਵੱਸਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੮॥

5525 135 kiqik krm 
kmwvxy dosu n 
kwhU jogu]

k`iq-ik mhIny rwhIN 
aupdyS idMdy hn

Kathik Karam 

Kamaavanae Dhos 

N Kaahoo Jog ||

In the month of Katak, 

do good deeds. Do not 

try to blame anyone 

else.

ਕੱਤਕ (ਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਰੱੁਤ) 

ਜਵਚ (ਭੀ ਿ ੇਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ 
ਜਵਛੋੜਾ ਜਰਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ) 
ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਹੈ, 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸ 

ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

5526 135 prmysr qy 
BuilAW ivAwpin@ 
sBy rog]

(ivAwpin@) l`gx Paramaesar Thae 

Bhuliaaan Viaapan 

Sabhae Rog ||

Forgetting the 

Transcendent Lord, all 

sorts of illnesses are 

contracted.

ਪਰਮੇਸਰ (ਦੀ ਯਾਦ) ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਜਝਆਂ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

5527 135 vymuK hoey rwm qy  
lgin jnm 
ivjog]

(ivjog) ivCoVy[ l`gin Vaemukh Hoeae 

Raam Thae Lagan 

Janam Vijog ||

Those who turn their 

backs on the Lord shall 

be separated from 

Him and consigned to 

reincarnation, over 

and over again.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਇਸ ਿਨਮ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ 

ਮੋੜੀ ਰੱਜਖਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਜਿਰ) ਲੂੰ ਮੇ ਜਵਛੋੜੇ ਪੈ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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5528 135 iKn mih kauVy 
hoie gey ijqVy 
mwieAw Bog]

(ij`qVy) ijMny Khin Mehi Kourrae 

Hoe Geae 

Jitharrae Maaeiaa 

Bhog ||

In an instant, all of 

Maya's sensual 

pleasures turn bitter.

ਿੇਹੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਮੌਿਾਂ 
(ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ 
ਸੀ, ਉਹ ਭੀ) ਇਕ ਪਲ ਜਵਚ 

ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

5529 135 ivcu n koeI kir 
skY iks QY 
rovih roj]

jmw dI mwr qoN 
b^Swaux leI (iv`cu) 
ivcolgI[ (QY) pws

Vich N Koee Kar 

Sakai Kis Thhai 

Rovehi Roj ||

No one can then serve 

as your intermediary. 

Unto whom can we 

turn and cry?

(ਉਸ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ) ਜਕਸੇ 

ਪਾਸ ਭੀ ਜਨਤ ਰੋਣੇ ਰੋਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, 
(ਜਕਉਂਜਕ ਦੱੁਖ ਤਾਂ ਹੈ ਜਵਛੋੜੇ ਦੇ 

ਕਾਰਨ, ਤੇ ਜਵਛੋੜੇ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਕੋਈ ਜਵਚੋਲਾ-ਪਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
5530 135 kIqw ikCU n 

hoveI iliKAw 
Duir sMjog]

Keethaa Kishhoo 

N Hovee Likhiaa 

Dhhur Sanjog ||

By one's own actions, 

nothing can be done; 

destiny was pre-

determined from the 

very beginning.

(ਦੁਖੀ ਿੀਵ ਦੀ ਆਪਣੀ) ਕੋਈ 

ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ, (ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਧੁਰੋਂ ਹੀ 
ਜਲਖੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਜਬਧ ਆ ਬਣਦੀ 
ਹੈ।

5531 135 vfBwgI myrw pRBu 
imlY qW auqrih 
siB ibEg]

(ibEg) ivCoVy dy du`K[ 
au~qr-ih

Vaddabhaagee 

Maeraa Prabh 

Milai Thaan 

Outharehi Sabh 

Bioug ||

By great good fortune, 

I meet my God, and 

then all pain of 

separation departs.

(ਹਾਂ!) ਿੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
(ਆਪ) ਆ ਜਮਲੇ, ਤਾਂ ਜਵਛੋੜੇ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

5532 135 nwnk kau pRB 
rwiK lyih myry 
swihb bMdI moc]

(bMdI) bMDn, kYd qoN 
(moc) Cfwaux vwly

Naanak Ko Prabh 

Raakh Laehi 

Maerae Saahib 

Bandhee Moch ||

Please protect Nanak, 

God; O my Lord and 

Master, please release 

me from bondage.

(ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ 
ਹੈ-) ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! 

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈ।
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5533 135 kiqk hovY 
swDsMgu ibnsih 
sBy soc]9]

(soc) icMqw Kathik Hovai 

Saadhhasang 

Binasehi Sabhae 

Soch ||9||

In Katak, in the 

Company of the Holy, 

all anxiety vanishes. 

||9||

ਕੱਤਕ (ਦੀ ਸੁਆਦਲੀ ਰੱੁਤ) 

ਜਵਚ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਮਲ ਿਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਜਵਛੋੜੇ 

ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ ਝੋਰੇ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੯॥

5534 135 mMiGir mwih 
sohMdIAw hir 
ipr sMig 
bYTVIAwh]

(mwih) mhIny[ mM-iGir 
G`Gy rwry nUM ishwrI bolo

Manghir Maahi 

Sohandheeaa Har 

Pir Sang 

Baitharreeaah ||

In the month of 

Maghar, those who sit 

with their Beloved 

Husband Lord are 

beautiful.

ਮੱਘਰ (ਦੇ ਠੂੰ ਢੇ-ਜਮੱਠੇ) ਮਹੀਨੇ 

ਜਵਚ ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਿ ੋ

ਹਰੀ-ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ 

ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

5535 135 iqn kI soBw 
ikAw gxI ij 
swihib 
mylVIAwh]

Thin Kee Sobhaa 

Kiaa Ganee J 

Saahib 

Maelarreeaah ||

How can their glory be 

measured? Their Lord 

and Master blends 

them with Himself.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਲਆ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ।

5536 135 qnu mnu mauilAw 
rwm isau sMig 
swD shylVIAwh]

(mau~ilAw) iKiVAw, 
hrw Brw

Than Man Mouliaa 

Raam Sio Sang 

Saadhh 

Sehaelarreeaah ||

Their bodies and 

minds blossom forth 

in the Lord; they have 

the companionship of 

the Holy Saints.

ਸਤ-ਸੂੰਗੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਲ 

(ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ 
ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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5537 135 swD jnw qy 
bwhrI sy rhin 
iekylVIAwh]

(bwhrI) hIx[ 
iekylVI-Awh: kMnw 
pUrw lw kyh mukqw bolo

Saadhh Janaa 

Thae Baaharee 

Sae Rehan 

Eikaelarreeaah ||

Those who lack the 

Company of the Holy, 

remain all alone.

ਪਰ ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ (ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ) ਤੋਂ ਵਾਂਿੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ (ਛੱੁਟੜ) 

ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਸੜੇ 

ਹੋਏ ਜਤਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੈਲੀ ਜਵਚ 

ਜਨਖਸਮਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

5538 135 iqn duKu n kbhU 
auqrY sy jm kY 
vis pVIAwh]

v`is[ pVI-Awh: V 
hlMq nhIN lwauxw

Thin Dhukh N 

Kabehoo Outharai 

Sae Jam Kai Vas 

Parreeaah ||

Their pain never 

departs, and they fall 

into the grip of the 

Messenger of Death.

ਇਕੱਲੀ ਜਨਖਸਮੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਕੇ ਕਾਮਾਜਦਕ ਕਈ ਵੈਰੀ ਆ ਕੇ 

ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ) ਦੱੁਖ 

ਕਦੇ ਲਜਹੂੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਿਮਾਂ 
ਦੇ ਵੱਸ ਪਈਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।

5539 135 ijnI rwivAw pRBu 
Awpxw sy idsin 
inq KVIAwh]

bRhmwnMd rs (rwivAw) 
mwixAw[ (KVIAwh) 
sucyq, swvDwn

Jinee Raaviaa 

Prabh Aapanaa 

Sae Dhisan Nith 

Kharreeaah ||

Those who have 

ravished and enjoyed 

their God, are seen to 

be continually exalted 

and uplifted.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੇ ਪਤੀ-
ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਜਣਆ ਹੈ, ਉਹ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵਲੋਂ) ਸਦਾ 
ਸੁਚੇਤ ਜਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਜਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਟ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਕਉਂਜਕ)

5540 135 rqn jvyhr lwl 
hir kMiT iqnw 
jVIAwh]

Ajpw jwp vwihgurU 
nwm jI nUM, AwpxI 
(kMiT) Xwd c vw 
(kMiT) gLy c 
(jVIAwh) sjwieAw hY

Rathan Javaehar 

Laal Har Kanth 

Thinaa Jarreeaah 

||

They wear the 

Necklace of the jewels, 

emeralds and rubies of 

the Lord's Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੋਤੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ 

ਿਵਾਹਰ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਗਲ 

ਜਵਚ ਪਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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5541 135 nwnk bWCY DUiV 
iqn pRB srxI 
dir pVIAwh]

(bWCY) cwhuMdy Naanak Baanshhai 

Dhhoorr Thin 

Prabh Saranee 

Dhar Parreeaah ||

Nanak seeks the dust 

of the feet of those 

who take to the 

Sanctuary of the Lord's 

Door.

ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਿੋ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

5542 135 mMiGir pRBu 
AwrwDxw bhuiV  
n 
jnmVIAwh]10]

jnmVI-Awh Manghir Prabh 

Aaraadhhanaa 

Bahurr N 

Janamarreeaah 

||10||

Those who worship 

and adore God in 

Maghar, do not suffer 

the cycle of 

reincarnation ever 

again. ||10||

ਮੱਘਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ 
॥੧੦॥

5543 135 poiK quKwru n 
ivAwpeI kMiT 
imilAw hir 
nwhu]

pauVI c , kMny lMby, 
AONkV sMkoc ky 
lwaunwhu,swhu, lwhu, 
gwhu[ (quKwir) TMF, 
pwLw[ (nwhu) pRBU pqI 
jI

Pokh Thukhaar N 

Viaapee Kanth 

Miliaa Har Naahu 

||

In the month of Poh, 

the cold does not 

touch those, whom 

the Husband Lord 

hugs close in His 

Embrace.

ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 

ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੱਕਰ (ਮਨ ਦੀ 
ਕਠੋਰਤਾ, ਕੋਰਾਪਨ) ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ,

5544 135 mnu byiDAw 
crnwribMd  
drsin lgVw 
swhu]

(byiDAw) ivMin@Aw[ 
(l`gVw) l`igAw (swhu) 
vwihgurU jI c vw (swhu) 
iDAwn

Man Baedhhiaa 

Charanaarabindh 

Dharasan Lagarraa 

Saahu ||

Their minds are 

transfixed by His Lotus 

Feet. They are 

attached to the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸਦੀ ਜਬਿਤੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਵਚ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵੱਝਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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5545 135 Et goivMd gopwl 
rwie syvw suAwmI 
lwhu]

(lwhu) lwhw Outt Govindh 

Gopaal Raae 

Saevaa Suaamee 

Laahu ||

Seek the Protection of 

the Lord of the 

Universe; His service is 

truly profitable.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ 
ਲਾਭ ਖੱਜਟਆ ਹੈ,

5546 135 ibiKAw poih n 
skeI imil swDU  
gux gwhu]

(gwhu) gauxy Bikhiaa Pohi N 

Sakee Mil 

Saadhhoo Gun 

Gaahu ||

Corruption shall not 

touch you, when you 

join the Holy Saints 

and sing the Lord's 

Praises.

ਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ 

ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ ਲਾਈ ਹੈ।

5547 135 jh qy aupjI qh 
imlI scI pRIiq 
smwhu]

Jeh Thae Oupajee 

Theh Milee 

Sachee Preeth 

Samaahu ||

From where it 

originated, there the 

soul is blended again. 

It is absorbed in the 

Love of the True Lord.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ 

ਿਨਮ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਵਚ 

ਉਹ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਜਲਵ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਜਵਚ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

5548 135 kru gih lInI 
pwrbRhim bhuiV  
n ivCuVIAwhu]

(kru) h`Q (gih) PV[ 
(bhuiV) iPr

Kar Gehi Leenee 

Paarabreham 

Bahurr N 

Vishhurreeaahu ||

When the Supreme 

Lord God grasps 

someone's hand, he 

shall never again 

suffer separation from 

Him.

ਪਾਰਬਿਹਮ ਨੇ (ਉਸ ਦਾ) ਹੱਥ 

ਿੜ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋਜੜਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮੁੜ (ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਜਵੱਛੁੜਦੀ ਨਹੀਂ।

5549 135 bwir jwau lK 
byrIAw hir sjxu  
Agm Agwhu]

byrIAw: kMny ibMdI n 
lwau

Baar Jaao Lakh 

Baereeaa Har 

Sajan Agam 

Agaahu ||

I am a sacrifice, 

100,000 times, to the 

Lord, my Friend, the 

Unapproachable and 

Unfathomable.

(ਪਰ) ਉਹ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਬੜਾ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੂੂੰ ਘਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਲਖ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ 

ਹਾਂ।
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5550 135 srm peI 
nwrwiexY nwnk 
dir peIAwhu]

(srm) lwj Saram Pee 

Naaraaeinai 

Naanak Dhar 

Peeaahu ||

Please preserve my 

honor, Lord; Nanak 

begs at Your Door.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਬੜਾ ਜਦਆਲ 

ਹੈ) ਦਰ ਉੱਤੇ ਜਡੱਜਗਆਂ ਦੀ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ।

5551 135 poKu suohMdw srb 
suK ijsu bKsy 
vyprvwhu]11]

(suohMdw) soBnIk Pokh Suohandhaa 

Sarab Sukh Jis 

Bakhasae 

Vaeparavaahu 

||11||

Poh is beautiful, and 

all comforts come to 

that one, whom the 

Carefree Lord has 

forgiven. ||11||

ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ 

ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਸੁਖ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੧॥

5552 135 mwiG mjnu sMig 
swDUAw DUVI kir 
iesnwnu]

(m`jnu) ieSnwn Maagh Majan 

Sang Saadhhooaa 

Dhhoorree Kar 

Eisanaan ||

In the month of 

Maagh, let your 

cleansing bath be the 

dust of the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਮਾਘ ਜਵਚ (ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਜਦਨ 

ਲੋਕ ਪਿਯਾਗ ਆਜਦਕ ਤੀਰਥਾਂ 
ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਪੁੂੰ ਨ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੂੰ  ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਬੈਠ, ਇਹੀ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ 
ਦਾ) ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ ਧੂੜ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰ।
5553 135 hir kw nwmu 

iDAwie suix  
sBnw no kir 
dwnu]

Har Kaa Naam 

Dhhiaae Sun 

Sabhanaa No Kar 

Dhaan ||

Meditate and listen to 

the Name of the Lord, 

and give it to everyone.

(ਜਨਮਿਤਾ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਕਰ, ਉਥੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣ, ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਤ ਵੂੰ ਡ,
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5554 135 jnm krm mlu 
auqrY mn qy 
jwie gumwnu]

(gumwnu) AhMkwr Janam Karam Mal 

Outharai Man 

Thae Jaae Gumaan 

||

In this way, the filth of 

lifetimes of karma 

shall be removed, and 

egotistical pride shall 

vanish from your mind.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ (ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ) 
ਲਜਹ ਿਾਇਗੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਇਗਾ।

5555 136 kwim kroiD n 
mohIAY ibnsY loBu 
suAwnu]

 (suAwnu) ku`qw Kaam Karodhh N 

Moheeai Binasai 

Lobh Suaan ||

Sexual desire and 

anger shall not seduce 

you, and the dog of 

greed shall depart.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਕਾਮ ਜਵਚ ਕਿੋਧ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਿਸੀਦਾ, ਲੋਭ-ਕੱੁਤਾ ਭੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਲੋਭ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ 

ਹੇਠ ਮਨੱੁਖ ਕੱੁਤੇ ਵਾਂਗ ਦਰ ਦਰ 

ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ)।

5556 136 scY mwrig 
clidAw ausqiq 
kry jhwnu]

Sachai Maarag 

Chaladhiaa 

Ousathath Karae 

Jehaan ||

Those who walk on 

the Path of Truth shall 

be praised throughout 

the world.

ਇਸ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

ਿਗਤ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5557 136 ATsiT qIrQ 
sgl puMn jIA 
dieAw prvwnu]

Athasath 

Theerathh Sagal 

Punn Jeea Dhaeiaa 

Paravaan ||

Be kind to all beings-

this is more 

meritorious than 

bathing at the sixty-

eight sacred shrines of 

pilgrimage and the 

giving of charity.

ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਰੇ ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਮ, 

ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਿ ੋ

ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਮੂੰਨੀ ਗਈ ਹੈ 

(ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਸਮਰਨ ਦੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।
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5558 136 ijs no dyvY 
dieAw kir soeI 
purKu sujwnu]

(sujwnu) isAwxw Jis No Dhaevai 

Dhaeiaa Kar Soee 

Purakh Sujaan ||

That person, upon 

whom the Lord 

bestows His Mercy, is 

a wise person.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ) ਜਸਆਣਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
5559 136 ijnw imilAw 

pRBu Awpxw  
nwnk iqn 
kurbwnu]

Jinaa Miliaa Prabh 

Aapanaa Naanak 

Thin Kurabaan ||

Nanak is a sacrifice to 

those who have 

merged with God.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ।

5560 136 mwiG sucy sy 
kWFIAih ijn 
pUrw guru 
imhrvwnu]12]

(kWFIAih) khy jWdy Maagh Suchae Sae 

Kaandteeahi Jin 

Pooraa Gur 

Miharavaan 

||12||

In Maagh, they alone 

are known as true, 

unto whom the 

Perfect Guru is 

Merciful. ||12||

ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ 
ਸੱੁਚੇ ਬੂੰ ਦੇ ਆਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) 

॥੧੨॥
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5561 136 Plguix AnMd 
aupwrjnw hir 
sjx pRgty 
Awie]

(aupwr-jnw) pYdw Falagun Anandh 

Oupaarajanaa Har 

Sajan Pragattae 

Aae ||

In the month of 

Phalgun, bliss comes 

to those, unto whom 

the Lord, the Friend, 

has been revealed.

(ਜਸਆਲੀ ਰੱੁਤ ਦੀ ਕਰੜੀ 
ਸਰਦੀ ਜਪੱਛੋਂ ਬਹਾਰ ਜਿਰਨ ਤੇ 

ਿੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ ਲੋਕ 

ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ) ਿੱਗਣ ਜਵਚ (ਉਹਨਾਂ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸੱਿਣ-ਹਰੀ ਪਰਤੱਖ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

5562 136 sMq shweI rwm 
ky kir ikrpw 
dIAw imlwie]

Santh Sehaaee 

Raam Kae Kar 

Kirapaa Dheeaa 

Milaae ||

The Saints, the Lord's 

helpers, in their 

mercy, have united me 

with Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਣ ਜਵਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

5563 136 syj suhwvI srb 
suK huix duKw 
nwhI jwie]

Saej Suhaavee 

Sarab Sukh Hun 

Dhukhaa Naahee 

Jaae ||

My bed is beautiful, 

and I have all 

comforts. I feel no 

sadness at all.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਹੀ ਸੱੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਰ ਦੱੁਖਾਂ ਲਈ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਕਤੇ ਰਤਾ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।
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5564 136 ieC punI 
vfBwgxI vru 
pwieAw hir 
rwie]

(ie`C) ie`Cw[ (punI 
it`pI nlwau) pUrI hoeI[ 
v`fBwgxI

Eishh Punee 

Vaddabhaaganee 

Var Paaeiaa Har 

Raae ||

My desires have been 

fulfilled-by great good 

fortune, I have 

obtained the 

Sovereign Lord as my 

Husband.

ਉਹਨਾਂ ਵਡ-ਭਾਗਣ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾ 
ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਖਸਮ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

5565 136 imil shIAw 
mMglu gwvhI  
gIq goivMd 
Alwie]

sqsMgI (shIAw) 
shylIAW[ vwihgurU jI 
dw (mMglu) js gurbwxI 
jI[ (Alwie) aucwrn

Mil Seheeaa 

Mangal Gaavehee 

Geeth Govindh 

Alaae ||

Join with me, my 

sisters, and sing the 

songs of rejoicing and 

the Hymns of the Lord 

of the Universe.

ਉਹ ਸਤ-ਸੂੰਗੀ ਸਹੇਲੀਆਂ 

ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਅਲਾਪ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਗਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

5566 136 hir jyhw Avru n 
idseI koeI dUjw  
lvY n lwie]

Har Jaehaa Avar N 

Dhisee Koee 

Dhoojaa Lavai N 

Laae ||

There is no other like 

the Lord-there is no 

equal to Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, 

ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਣ 

ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਕਤੇ ਜਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

5567 136 hlqu plqu 
svwirEnu  
inhcl idqIAnu 
jwie]

(hlqu) ieh lok, 
(plqu) pRlok[ (jwie) 
sQwn

Halath Palath 

Savaarioun 

Nihachal 

Dhitheean Jaae ||

He embellishes this 

world and the world 

hereafter, and He 

gives us our 

permanent home 

there.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਸਤ-ਸੂੰਗੀਆਂ ਦਾ) ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਸਵਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਲਵ-

ਲੀਨਤਾ ਵਾਲੀ) ਐਸੀ ਥਾਂ 
ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਿ ੋਕਦੇ ਡੋਲਦੀ ਹੀ 
ਨਹੀਂ।
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5568 136 sMswr swgr qy 
riKAnu bhuiV n 
jnmY Dwie]

(Dwie) Btkdy Sansaar Saagar 

Thae Rakhian 

Bahurr N Janamai 

Dhhaae ||

He rescues us from 

the world-ocean; 

never again do we 

have to run the cycle 

of reincarnation.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ) ਰੱਖ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਿ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।

5569 136 ijhvw eyk Anyk 
gux qry nwnk 
crxI pwie]

Jihavaa Eaek 

Anaek Gun Tharae 

Naanak Charanee 

Paae ||

I have only one 

tongue, but Your 

Glorious Virtues are 

beyond counting. 

Nanak is saved, falling 

at Your Feet.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਸਾਡੀ ਇਕ 

ਿੀਭ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਗੁਣ ਹਨ (ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਿੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, 
ਪਰ) ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ ਉਸ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਉਸ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ) ਉਹ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਤਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
5570 136 Plguix inq 

slwhIAY ijs no  
iqlu n 
qmwie]13]

(iqlu) iql mwqR QoVI 
BI[ (qmwie) lwlc, 
ie`Cw

Falagun Nith 

Salaaheeai Jis No 

Thil N Thamaae 

||13||

In Phalgun, praise Him 

continually; He has not 

even an iota of greed. 

||13||

ਿੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ 

(ਹੋਲੀਆਂ ਆਜਦਕ ਜਵਚੋਂ ਅਨੂੰ ਦ 

ਲੱਭਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਸਦਾ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਾਣ 

ਦਾ) ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ 
ਹੈ (ਇਸ ਜਵਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ 
ਹੈ) ॥੧੩॥

5571 136 ijin ijin nwmu 
iDAwieAw iqn 
ky kwj sry]

(sry) pUrn sPl hoey Jin Jin Naam 

Dhhiaaeiaa Thin 

Kae Kaaj Sarae ||

Those who meditate 

on the Naam, the 

Name of the Lord-

their affairs are all 

resolved.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿ 

ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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5572 136 hir guru pUrw 
AwrwiDAw  
drgh sic Kry]

(AwrwiDAw) jipAw 
iDAwieAw jpwieAw[ 
(Kry) au~qm

Har Gur Pooraa 

Aaraadhhiaa 

Dharageh Sach 

Kharae ||

Those who meditate 

on the Perfect Guru, 

the Lord-Incarnate-

they are judged true in 

the Court of the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਆਰਾਜਧਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

5573 136 srb suKw iniD 
crx hir Baujlu 
ibKmu qry]

(iniD) Kzwnw[ AOguxW 
ivkwrW sihq (ibKmu) 
kiTn (Baujlu) sMswr 
smuMdr

Sarab Sukhaa 

Nidhh Charan Har 

Bhoujal Bikham 

Tharae ||

The Lord's Feet are the 

Treasure of all peace 

and comfort for them; 

they cross over the 

terrifying and 

treacherous world-

ocean.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਨ, (ਜਿਹੜੇ ਿੀਵ 

ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ) ਔਖੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ (ਸਹੀ-
ਸਲਾਮਤ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

5574 136 pRym Bgiq iqn 
pweIAw ibiKAw 
nwih jry]

(ibiKAw) zihr mwieAw 
iviSAW c l`g ky nhIN 
(jry) sVy

Praem Bhagath 

Thin Paaeeaa 

Bikhiaa Naahi 

Jarae ||

They obtain love and 

devotion, and they do 

not burn in corruption.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ।

5575 136 kUV gey duibDw 
nsI pUrn sic 
Bry]

kdy sweIN v`l kdy 
mwieAw v`l (duibDw) 
dÍYq Bwv[ n`sI

Koorr Geae 

Dhubidhhaa 

Nasee Pooran 

Sach Bharae ||

Falsehood has 

vanished, duality has 

been erased, and they 

are totally overflowing 

with Truth.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਅਰਥ ਝੂਠੇ 

ਲਾਲਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੂੰ ਮਲ 

ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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5576 136 pwrbRhmu pRBu 
syvdy mn AMdir 
eyku Dry]

(Dry) itkwA ky Paarabreham 

Prabh Saevadhae 

Man Andhar Eaek 

Dhharae ||

They serve the 

Supreme Lord God, 

and enshrine the One 

Lord within their 

minds.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਕੋ 

ਪਰਮ ਿੋਜਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਵਸਾ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ।

5577 136 mwh idvs mUrq 
Bly ijs kau  
ndir kry]

(mUrq) mhUrq, do 
GVIAW dw smw

Maah Dhivas 

Moorath Bhalae 

Jis Ko Nadhar 

Karae ||

The months, the days, 

and the moments are 

auspicious, for those 

upon whom the Lord 

casts His Glance of 

Grace.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ਉਹਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ 

ਜਦਹਾੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਹੂਰਤ 

ਸੁਲੱਖਣੇ ਹਨ (ਸੂੰਗਿਾਂਦ ਆਜਦਕ 

ਦੀ ਪਜਵਤਿਤਾ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ)।

5578 136 nwnku mMgY drs 
dwnu ikrpw krhu 
hry]14]1]

Naanak Mangai 

Dharas Dhaan 

Kirapaa Karahu 

Harae ||14||1||

Nanak begs for the 

blessing of Your 

Vision, O Lord. Please, 

shower Your Mercy 

upon me! ||14||1||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਤੇਰੇ) ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧੪॥

5579 136 mwJ mhlw 5 
idn rYix

Maajh Mehalaa 5 

Dhin Raini

Maajh, Fifth Mehl: Day 

And Night:

5580 136 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:
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5581 136 syvI siqguru 
Awpxw hir 
ismrI idn siB 
rYx]

Saevee Sathigur 

Aapanaa Har 

Simaree Dhin Sabh 

Rain ||

I serve my True Guru, 

and meditate on Him 

all day and night.

(ਹੇ ਭੈਣ! ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰੇ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਵਾਂ, ਤੇ 

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਜਦਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ।
5582 136 Awpu iqAwig 

srxI pvW muiK 
bolI imTVy vYx]

(vYx) bcn Aap Thiaag 

Saranee Pavaan 

Mukh Bolee 

Mitharrae Vain ||

Renouncing 

selfishness and 

conceit, I seek His 

Sanctuary, and speak 

sweet words to Him.

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਤਆਗ ਕੇ (ਹਉਮੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਵਾਂ ਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ (ਉਸ 

ਅੱਗੇ ਇਹ) ਜਮੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ,

5583 136 jnm jnm kw 
ivCuiVAw hir 
mylhu sjxu sYx]

(sYx) suAwmI, mwlk Janam Janam Kaa 

Vishhurriaa Har 

Maelahu Sajan 

Sain ||

Through countless 

lifetimes and 

incarnations, I was 

separated from Him. O 

Lord, you are my 

Friend and Companion-

please unite me with 

Yourself.

(ਜਕ ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਸੱਿਣ 

ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਦੇਹ, ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਵੱਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

5584 136 jo jIA hir qy 
ivCuVy sy suiK n 
vsin BYx]

cOrwsI dy gyVy c (BYx) 
BauNdy hn

Jo Jeea Har Thae 

Vishhurrae Sae 

Sukh N Vasan 

Bhain ||

Those who are 

separated from the 

Lord do not dwell in 

peace, O sister.

ਹੇ ਭੈਣ! ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਸੁਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਸ 

ਸਕਦੇ।
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5585 136 hir ipr ibnu  
cYnu n pweIAY  
Koij ifTy siB 
gYx]

(gYx) AkwS mMfl Har Pir Bin Chain 

N Paaeeai Khoj 

Ddithae Sabh Gain 

||

Without their 

Husband Lord, they 

find no comfort. I have 

searched and seen all 

realms.

ਮੈਂ ਸਾਰੇ (ਧਰਤੀ) ਆਕਾਸ਼ ਖੋਿ 

ਕੇ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ 

ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

5586 136 Awp kmwxY 
ivCuVI dosu n 
kwhU dyx]

(kmwxY) krmW krky Aap Kamaanai 

Vishhurree Dhos N 

Kaahoo Dhaen ||

My own evil actions 

have kept me separate 

from Him; why should 

I accuse anyone else?

(ਹੇ ਭੈਣ!) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਤੋਂ) ਜਵੱਛੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ (ਇਸ 

ਬਾਰੇ) ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਦੋਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
5587 136 kir ikrpw pRB 

rwiK lyhu horu  
nwhI krx kryx]

(krx kryx) krn 
krwaux Xog

Kar Kirapaa Prabh 

Raakh Laehu Hor 

Naahee Karan 

Karaen ||

Bestow Your Mercy, 

God, and save me! No 

one else can bestow 

Your Mercy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ, ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

5588 136 hir quDu ivxu  
KwkU rUlxw  
khIAY ikQY vYx]

(KwkU) im`tI c[ (vYx) 
kIrny, ivrlwp

Har Thudhh Vin 

Khaakoo Roolanaa 

Keheeai Kithhai 

Vain ||

Without You, Lord, we 

roll around in the dust. 

Unto whom should we 

utter our cries of 

distress?

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਰੁਲ ਿਾਈਦਾ ਹੈ। 
(ਇਸ ਦੱੁਖ ਦੇ) ਕੀਰਨੇ ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਦੱਸੀਏ?

5589 136 nwnk kI 
bynMqIAw hir 
surjnu dyKw 
nYx]1]

sMq Bgq mhWpurS 
(surjnu) sRySt purK[ 
(nYx) nyqRW nwl

Naanak Kee 

Baenantheeaa Har 

Surajan Dhaekhaa 

Nain ||1||

This is Nanak's prayer: 

"May my eyes behold 

the Lord, the Angelic 

Being."||1||

(ਹੇ ਭੈਣ!) ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ 

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਉਸ ਉੱਤਮ 

ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਾਂ ॥੧॥
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5590 136 jIA kI ibrQw  
so suxy hir 
sMimRQ purKu 
Apwru]

(ibrQw) pIVw[ sB kuJ 
krn nUM (sMm-i R~Q) 
smrQ

Jeea Kee 

Birathhaa So 

Sunae Har 

Sanmrithh Purakh 

Apaar ||

The Lord hears the 

anguish of the soul; He 

is the All-powerful and 

Infinite Primal Being.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਦੁਖ-ਦਰਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

5591 136 mrix jIvix 
AwrwDxw sBnw 
kw AwDwru]

(AwrwDxw) ismrnw Maran Jeevan 

Aaraadhhanaa 

Sabhanaa Kaa 

Aadhhaar ||

In death and in life, 

worship and adore the 

Lord, the Support of 

all.

ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਮਰ ਉਸਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ-
ਪਰਨਾ ਹੈ।

5592 137 ssurY pyeIAY iqsu 
kMq kI vfw ijsu 
prvwru]

Sasurai Paeeeai 

This Kanth Kee 

Vaddaa Jis 

Paravaar ||

In this world and in 

the next, the soul-

bride belongs to her 

Husband Lord, who 

has such a vast family.

(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ ਿੀਵ) 

ਜਿਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ (ਬੇਅੂੰ ਤ) 

ਵੱਡਾ ਪਰਵਾਰ ਹੈ, ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਉਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਰਜਹ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।
5593 137 aUcw Agm 

AgwiD boD ikCu  
AMqu n pwrwvwru]

(boD) igAwn Oochaa Agam 

Agaadhh Bodhh 

Kishh Anth N 

Paaraavaar ||

He is Lofty and 

Inaccessible. His 

Wisdom is 

Unfathomable.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਤਮਾ 
ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਵਚ ਸਭ ਤੋਂ) ਉੱਚਾ 
ਹੈ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਅਥਾਹ 

ਜਗਆਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, 
ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ।
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5594 137 syvw sw iqsu 
BwvsI sMqw kI 
hoie Cwru]

(Cwru) crn DUV Saevaa Saa This 

Bhaavasee 

Santhaa Kee Hoe 

Shhaar ||

He has no end or 

limitation. That service 

is pleasing to Him, 

which makes one 

humble, like the dust 

of the feet of the 

Saints.

ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿੇਹੜੀ ਉਸਦੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ 

ਕੇ ਕੀਤੀ ਿਾਏ।

5595 137 dInw nwQ dYAwl 
dyv piqq  
auDwrxhwru]

auDwrx-hwru Dheenaa Naathh 

Dhaiaal Dhaev 

Pathith 

Oudhhaaranehaar 

||

He is the Patron of the 

poor, the Merciful, 

Luminous Lord, the 

Redeemer of sinners.

ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਸਮ-

ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

5596 137 Awid jugwdI 
rKdw scu nwmu 
krqwru]

Aadh Jugaadhee 

Rakhadhaa Sach 

Naam Karathaar ||

From the very 

beginning, and 

throughout the ages, 

the True Name of the 

Creator has been our 

Saving Grace.

ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ) ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਆ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

5597 137 kImiq koie n 
jwxeI ko nwhI 
qolxhwru]

Keemath Koe N 

Jaanee Ko Naahee 

Tholanehaar ||

No one can know His 

Value; no one can 

weigh it.

ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸਦੀ 
ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ 
ਸਕਦਾ।

5598 137 mn qn AMqir 
vis rhy nwnk  
nhI sumwru]

(sumwru) igxqI[ vis: 
polw bolo

Man Than Anthar 

Vas Rehae Naanak 

Nehee Sumaar ||

He dwells deep within 

the mind and body. O 

Nanak, He cannot be 

measured.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਿੀ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।
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5599 137 idnu rYix ij pRB 
kMau syvdy iqn kY 
sd bilhwr]2]

Dhin Rain J Prabh 

Kano Saevadhae 

Thin Kai Sadh 

Balihaar ||2||

I am forever a sacrifice 

to those who serve 

God, day and night. 

||2||

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

5600 137 sMq ArwDin sd 
sdw sBnw kw 
bKisMdu]

bK-isMdu Santh Araadhhan 

Sadh Sadhaa 

Sabhanaa Kaa 

Bakhasindh ||

The Saints worship 

and adore Him forever 

and ever; He is the 

Forgiver of all.

ਿ ੋਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਸਦਾ ਹੀ ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ,

5601 137 jIau ipMfu ijin 
swijAw kir 
ikrpw idqIAnu 
ijMdu]

idqI-Anu (pwTMqR 
idqInu)

Jeeo Pindd Jin 

Saajiaa Kar 

Kirapaa Dhitheen 

Jindh ||

He fashioned the soul 

and the body, and by 

His Kindness, He 

bestowed the soul.

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਸਾਿੀ ਹੈ (ਸਭ 

ਦਾ) ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਸਭ ਨੂੂੰ ) ਜਿੂੰ ਦ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

5602 137 gur sbdI 
AwrwDIAY jpIAY 
inrml mMqu]

Gur Sabadhee 

Aaraadhheeai 

Japeeai Niramal 

Manth ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

worship and adore 

Him, and chant His 

Pure Mantra.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਜਵਤਿ ਿਾਪ ਿਪਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5603 137 kImiq khxu n 
jweIAY prmysuru 
byAMqu]

Keemath Kehan N 

Jaaeeai 

Paramaesur 

Baeanth ||

His Value cannot be 

evaluated. The 

Transcendent Lord is 

endless.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ 
ਮਾਲਕ (ਈਸ਼ਰ) ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, 
ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।
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5604 137 ijsu min vsY 
nrwiexo so 
khIAY BgvMqu]

(BgvMqu) BwgW vwlw Jis Man Vasai 

Naraaeino So 

Keheeai 

Bhagavanth ||

That one, within 

whose mind the Lord 

abides, is said to be 

most fortunate.

ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਜਵੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵੱਸ ਿਾਵ,ੇ ਉਹ (ਮਨੱੁਖ) ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਆਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

5605 137 jIA kI locw 
pUrIAY imlY 
suAwmI kMqu]

(locw) ie`Cw Jeea Kee Lochaa 

Pooreeai Milai 

Suaamee Kanth ||

The soul's desires are 

fulfilled, upon meeting 

the Master, our 

Husband Lord.

ਿ ੇਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਿਾਵ ੇਤਾਂ ਜਿੂੰ ਦ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

5606 137 nwnku jIvY jip 
hrI doK sBy hI 
hMqu]

(hMqu) nws Naanak Jeevai Jap 

Haree Dhokh 

Sabhae Hee Hanth 

||

Nanak lives by 

chanting the Lord's 

Name; all sorrows 

have been erased.

ਨਾਨਕ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 
(ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

5607 137 idnu rYix ijsu n 
ivsrY so hirAw 
hovY jMqu]3]

Dhin Rain Jis N 

Visarai So Hariaa 

Hovai Janth ||3||

One who does not 

forget Him, day and 

night, is continually 

rejuvenated. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਜਦਨੇ 

ਨਾਹ ਰਾਤ ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦਾ ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਸੱੁਕ ਜਰਹਾ 
ਰੱੁਖ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੩॥

5608 137 srb klw pRB 
pUrxo mM\u inmwxI 
Qwau]

(mM\u) myry Sarab Kalaa Prabh 

Poorano Mannj 

Nimaanee Thhaao 

||

God is overflowing 

with all powers. I have 

no honor-He is my 

resting place.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਜਨਮਾਣੀ 
ਦਾ ਤੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਹੈਂ।
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5609 137 hir Et ghI mn 
AMdry jip jip 
jIvW nwau]

(pwTMqR: keI srUpW iv`c 
Amdry dI QW Amqry 
AwauNdw hY)

Har Outt Gehee 

Man Andharae Jap 

Jap Jeevaan Naao 

||

I have grasped the 

Support of the Lord 

within my mind; I live 

by chanting and 

meditating on His 

Name.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਤੇਰੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

5610 137 kir ikrpw pRB 
AwpxI jn DUVI 
sMig smwau]

Kar Kirapaa Prabh 

Aapanee Jan 

Dhhoorree Sang 

Samaao ||

Grant Your Grace, 

God, and bless me, 

that I may merge into 

the dust of the feet of 

the humble.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਾਂ।

5611 137 ijau qUM rwKih 
iqau rhw qyrw 
idqw pYnw Kwau]

pYn@w Jio Thoon 

Raakhehi Thio 

Rehaa Thaeraa 

Dhithaa Painaa 

Khaao ||

As You keep me, so do 

I live. I wear and eat 

whatever You give me.

ਜਿਸ ਹਾਲ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਮੈਂ (ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ) ਉਸੇ 

ਹਾਲ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਿ ੋਕੁਝ 

ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ 
ਪਜਹਨਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।

5612 137 audmu soeI 
krwie pRB imil 
swDU gux gwau]

Oudham Soee 

Karaae Prabh Mil 

Saadhhoo Gun 

Gaao ||

May I make the effort, 

O God, to sing Your 

Glorious Praises in the 

Company of the Holy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹੀ ਉੱਦਮ 

ਕਰਾ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ।

5613 137 dUjI jwie n 
suJeI ikQY kUkx 
jwau]

(jwie) QW[ (kUkx) 
pukwrn

Dhoojee Jaae N 

Sujhee Kithhai 

Kookan Jaao ||

I can conceive of no 

other place; where 

could I go to lodge a 

complaint?

(ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦੀ। ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ 
ਹੋਰ ਜਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਰਆਦ 

ਕਰਾਂ?
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5614 137 AigAwn 
ibnwsn qm 
hrx aUcy Agm 
Amwau]

(qm) hnyrw vw qmu gux 
(hrx) nws krn vwly[ 
(Amwau) imxqI rihq

Agiaan Binaasan 

Tham Haran 

Oochae Agam 

Amaao ||

You are the Dispeller 

of ignorance, the 

Destroyer of darkness, 

O Lofty, Unfathomable 

and Unapproachable 

Lord.

ਹੇ ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ! ਹੇ (ਮੋਹ ਦਾ) 
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ! 
ਹੇ (ਸਭ ਤੋਂ) ਉੱਚੇ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ! 

ਹੇ ਅਜਮੱਤ ਹਰੀ!

5615 137 mnu ivCuiVAw  
hir mylIAY  
nwnk eyhu 
suAwau]

(suAwau) suAwrQ, mnorQ Man Vishhurriaa 

Har Maeleeai 

Naanak Eaehu 

Suaao ||

Please unite this 

separated one with 

Yourself; this is 

Nanak's yearning.

ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜਕ 

(ਨਾਨਕ ਦੇ) ਜਵੱਛੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ 
ਲੈ।

5616 137 srb kilAwxw 
iqqu idin hir 
prsI gur ky 
pwau]4]1]

Sarab Kaliaanaa 

Thith Dhin Har 

Parasee Gur Kae 

Paao ||4||1||

That day shall bring 

every joy, O Lord, 

when I take to the 

Feet of the Guru. 

||4||1||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ) ਉਸ 

ਜਦਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ (ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਛੁੂੰ ਹਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੧॥

5617 137 vwr mwJ kI qQw 
slok mhlw 1

Vaar Maajh Kee 

Thathhaa Salok 

Mehalaa 1

Vaar In Maajh, And 

Shaloks Of The First 

Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ ਅਤੇ 

ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਸਲੋਕ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ 

(ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ) ਹਨ।
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5618 137 mlk murId qQw 
cMdRhVw sohIAw 
kI DunI gwvxI]

(mlk) i^qwb[ sohIAw 
zwqI[ (DunI) gwaux dw 
FMg

Malak Mureedh 

Thathhaa 

Chandhreharraa 

Soheeaa Kee 

Dhhunee 

Gaavanee ||

To Be Sung To The 

Tune Of ""Malik 

Mureed And 

Chandrahraa Sohee-

Aa""

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਸਾਜਹਬ ਨੇ 

ਉਪਰ ਜਲਜਖਆਂ ਜਸਰ-ਲੇਖ ਦੇ 

ਕੇ ਆਜਗਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਝ 

ਦੀ ਵਾਰ ਉਸ ਧੁਨੀ (ਸੁਰ) ਜਵਚ 

ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਮੁਰੀਦ 

ਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗਾਵੀਂ ਿਾਂਦੀ ਸੀ।

5619 137 <>siqnwmu 
krqw purKu gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. By Guru's 

Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਅਤੇ 

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

5620 137 sloku mÚ 1] mÚ gol ibMdIAW vsrgW 
nUM, mh`lw pV@nw[ 

Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

5621 137 guru dwqw guru 
ihvY Gru guru 
dIpku iqh loie]

(ihvY) TMFy SWqI dy 
Gru[ guru jI hI 
(dIpku) pRkwS krn 
vwly qy (iqh) iqs dw 
pRkwS BI Awp hI hn

Gur Dhaathaa Gur 

Hivai Ghar Gur 

Dheepak Thih Loe 

||

The Guru is the Giver; 

the Guru is the House 

of ice. The Guru is the 

Light of the three 

worlds.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਠੂੰ ਡ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ (ਹੀ) ਜਤਿਲੋਕੀ ਜਵਚ 

ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

5622 137 Amr pdwrQu 
nwnkw min 
mwinAY suKu 
hoie]1]

Amar Padhaarathh 

Naanakaa Man 

Maaniai Sukh Hoe 

||1||

O Nanak, He is 

everlasting wealth. 

Place your mind's faith 

in Him, and you shall 

find peace. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਦੇ ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ 

ਵਾਲਾ (ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਪਦਾਰਥ 

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ)। ਜਿਸ 

ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜਵਚ ਪਤੀਿ 

ਿਾਏ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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5623 137 mÚ 1] l`gw Ma 1 || First Mehl:

5624 137 pihlY ipAwir 
lgw Qx duiD]

Pehilai Piaar Lagaa 

Thhan Dhudhh ||

First, the baby loves 

mother's milk;

(ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੂੂੰ  
ਦਸ ਜਹੱਜਸਆਂ ਜਵਚ ਵੂੰ ਡੀਏ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਉਂ 

ਬਣਦੀ ਹੈ:) ਪਜਹਲੀ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ (ਿੀਵ) ਜਪਆਰ ਨਾਲ (ਮਾਂ 
ਦੇ) ਥਣਾਂ ਦੇ ਦੱੁਧ ਜਵਚ ਰੱੁਝਦਾ 
ਹੈ;

5625 137 dUjY mwie bwp 
kI suiD]

(su`iD) soJI Dhoojai Maae 

Baap Kee Sudhh ||

Second, he learns of 

his mother and father;

ਦੂਿੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਭਾਵ, 

ਿਦੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਜਸਆਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

(ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਮਾਂ ਤੇ ਜਪਉ ਦੀ ਸੋਝੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

5626 137 qIjY BXw BwBI 
byb]

(B-Xw) Brw Xw qwlU qoN 
bolo[ (byb) BYx

Theejai Bhayaa 

Bhaabhee Baeb ||

Third, his brothers, 

sisters-in-law and 

sisters;

ਤੀਿੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

(ਅਪਜੜਆਂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਭਰਾ 
ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
5627 137 cauQY ipAwir 

aupMnI Kyf]
(aupMnI) pYdw hoeI Chouthhai Piaar 

Oupannee Khaedd 

||

Fourth, the love of 

play awakens.

ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਲੇ ਖੇਡਾਂ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਣ (ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰੁਚੀ) 
ਉਪਿਦੀ ਹੈ,

5628 137 pMjvY Kwx pIAx 
kI Dwqu]

(Dwqu) B`j dOV Panjavai Khaan 

Peean Kee 

Dhhaath ||

Fifth, he runs after 

food and drink;

ਪੂੰਿਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਖਾਣ 

ਪੀਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ,

5629 137 iCvY kwmu n puCY 
jwiq]

Shhivai Kaam N 

Pushhai Jaath ||

Sixth, in his sexual 

desire, he does not 

respect social customs.

ਛੇਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਅੱਪੜ ਕੇ 

ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਕਾਮ (ਿਾਗਦਾ 
ਹੈ ਿ)ੋ ਿਾਜਤ ਕੁਿਾਜਤ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਵੇਖਦਾ।
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5630 137 sqvY sMij kIAw  
Gr vwsu]

(sMij) iek`Tw krky Sathavai Sanj 

Keeaa Ghar Vaas 

||

Seventh, he gathers 

wealth and dwells in 

his house;

ਸਤਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵੇਲੇ (ਿੀਵ 

ਪਦਾਰਥ) ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣਾ) ਘਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ;

5631 137 ATvY kRoDu hoAw 
qn nwsu]

Athavai Krodhh 

Hoaa Than Naas ||

Eighth, he becomes 

angry, and his body is 

consumed.

ਅਠਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਿੀਵ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਗੱੁਸਾ (ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਿ)ੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5632 137 nwvY Dauly auBy 
swh]

(au~By) AOKy[ Dauly: 
polw bolo

Naavai Dhhoulae 

Oubhae Saah ||

Ninth, he turns grey, 

and his breathing 

becomes labored;

(ਉਮਰ ਦੇ) ਨਾਂਵੇਂ ਜਹੱਸੇ ਜਵਚ 

ਕੇਸ ਜਚੱਟੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਸਾਹ ਜਖੱਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਦਮ ਚੜਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ),

5633 137 dsvY dDw hoAw 
suAwh]

(d`Dw) sV ky Dhasavai 

Dhadhhaa Hoaa 

Suaah ||

Tenth, he is cremated, 

and turns to ashes.

ਦਸਵੇਂ ਦਰਿੇ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਸੜ ਕੇ 

ਸੁਆਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

5634 137 gey is gIq  
pukwrI Dwh]

(is) auh jvwnI vwly 
gIq (dUjw pwT: isgIq)

Geae Sigeeth 

Pukaaree Dhhaah 

||

His companions send 

him off, crying out and 

lamenting.

ਿ ੋਸਾਥੀ (ਮਸਾਣਾਂ ਤਕ ਨਾਲ) 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ,

5635 137 auifAw hMsu  
dswey rwh]

(dswey) pu`Cdw[ au~ifAw Ouddiaa Hans 

Dhasaaeae Raah ||

The swan of the soul 

takes flight, and asks 

which way to go.

ਿੀਵਾਤਮਾ (ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ) 
ਜਨਕਲ ਕੇ (ਅਗਾਂਹ ਦੇ) ਰਾਹ 

ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ।
5636 138 AwieAw gieAw  

muieAw nwau]
(nwau) nwm BI (muieAw) 
Kqm ho igAw[ g-ieAw

Aaeiaa Gaeiaa 

Mueiaa Naao ||

He came and he went, 

and now, even his 

name has died.

ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਇਆ ਤੇ 

ਤੁਰ ਜਗਆ, (ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦਾ) ਨਾਮ ਭੀ ਭੁੱ ਲ ਜਗਆ,
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5637 138 ipCY pqil sidhu 
kwv]

ip`CY[ p`qil[ s`idhu[ Pishhai Pathal 

Sadhihu Kaav ||

After he left, food was 

offered on leaves, and 

the birds were called 

to come and eat.

(ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ) ਜਪਛੋਂ ਪੱਤਰਾਂ 
ਉਤੇ (ਜਪੂੰ ਡ ਭਰਾ ਕੇ) ਕਾਂਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਸੱਦੀਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦਾ)।

5638 138 nwnk mnmuiK 
AMDu ipAwru]

Naanak 

Manamukh Andhh 

Piaar ||

O Nanak, the self-

willed manmukhs love 

the darkness.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਿਗਤ ਨਾਲ) 

ਜਪਆਰ ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਵਾਲਾ 
ਜਪਆਰ ਹੈ,

5639 138 bwJu gurU fubw 
sMswru]2]

Baajh Guroo 

Ddubaa Sansaar 

||2||

Without the Guru, the 

world is drowning. 

||2||

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਣ ਆਉਣ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿਗਤ (ਇਸ 'ਅੂੰਧ 

ਜਪਆਰ' ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨॥
5640 138 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5641 138 ds bwlqix bIs 
rvix qIsw kw  
suMdru khwvY]

(bw-l`qix) bcpn[ 
ds qoN vIh swl q`k 
(rvix) ikSor sohxI 
AvsQw[ qIsW

Dhas Baalathan 

Bees Ravan 

Theesaa Kaa 

Sundhar Kehaavai 

||

At the age of ten, he is 

a child; at twenty, a 

youth, and at thirty, 

he is called handsome.

ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ (ਿੀਵ) 

ਬਾਲਪਨ ਜਵਚ (ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਵੀਹਾਂ 
ਵਜਰਹਆਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮ-ਚੇਸ਼ਟਾ 
ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

(ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ), ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 
ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ।

5642 138 cwlIsI puru hoie  
pcwsI pgu iKsY  
sTI ky boFypw 
AwvY]

(cwlIsI) cwlI swl 
q`k sRIr dw bl qy 
lMbweI (puru) pUrI ho 
jWdI hY[ (pc`wsI) 
pMjwh swl[ pgu, iKsY: 
polw bolo[ s`TI

Chaaleesee Pur 

Hoe Pachaasee 

Pag Khisai Sathee 

Kae Bodtaepaa 

Aavai ||

At forty, he is full of 

life; at fifty, his foot 

slips, and at sixty, old 

age is upon him.

ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰੇ ਭਰ-

ਿੁਆਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਿਾਹ ਤੇ 

ਅੱਪੜ ਕੇ ਪੈਰ (ਿੁਆਨੀ ਤੋਂ 
ਜਹਠਾਂਹ) ਜਖਸਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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5643 138 sqir kw miq 
hIxu AsIhW kw  
ivauhwru n pwvY]

(A`sIhW) A`sI swl[ 
s`qir

Sathar Kaa 

Mathiheen 

Aseehaan Kaa 

Viouhaar N Paavai 

||

At seventy, he loses 

his intellect, and at 

eighty, he cannot 

perform his duties.

ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਿੀਵ ਅਕਲੋਂ 
ਹੀਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਾਰ 

ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ।

5644 138 nvY kw 
ishjwsxI mUil 
n jwxY Apblu]

(ishjwsxI) syjw q y 
ipAw rihx vwlw[ 
(Ap-blu) inrbl[ n`vY

Navai Kaa 

Sihajaasanee Mool 

N Jaanai Ap Bal ||

At ninety, he lies in his 

bed, and he cannot 

understand his 

weakness.

ਨੱਵੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੂੰਿ ੇਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਜਹੱਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

5645 138 FMFoilmu FUiFmu 
ifTu mY nwnk  
jgu DUey kw 
Dvlhru]3]

(FMFoilmu) FMUiFAw, 
l`iBAw (FUiFmu) Koj 
kIqI[ A`KW nUM cMgw 
l`gdw (Dvl-hru) ic`tw 
mihl

Dtandtolim 

Dtoodtim Ddith 

Mai Naanak Jag 

Dhhooeae Kaa 

Dhhavalehar ||3||

After seeking and 

searching for such a 

long time, O Nanak, I 

have seen that the 

world is just a mansion 

of smoke. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਢੂੂੰ ਜਢਆ ਹੈ, 

ਭਾਜਲਆ ਹੈ, ਵੇਜਖਆ ਹੈ, ਇਹ 

ਿਗਤ ਜਚੱਟਾ ਪਲਸਤਰੀ 
ਮੂੰਦਰ ਹੈ (ਭਾਵ, ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣਾ ਹੈ) ਪਰ ਹੈ ਧੂਏ ਂਦਾ 
(ਭਾਵ, ਸਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ) ॥੩॥

5646 138 pauVI] Pourree || Pauree:

5647 138 qUM krqw purKu 
AgMmu hY Awip 
isRsit aupwqI]

(aupwqI) pYdw kIqI Thoon Karathaa 

Purakh Aganm Hai 

Aap Srisatt 

Oupaathee ||

You, O Creator Lord, 

are Unfathomable. 

You Yourself created 

the Universe,

ਹੇ (ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਹੈਂ, 
ਸਭ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, (ਜਿਰ ਭੀ) 
ਤੇਰੇ ਤੀਕ ਜਕਸੇ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਆਪ (ਸਾਰੀ) 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਉਪਾਈ ਹੈ।

5648 138 rMg prMg 
aupwrjnw bhu 
bhu ibiD BwqI]

(prMg) imsrq rMg[ 
(aupwrjnw) pYdw kIqI[ 
ibiD:polw bolo[ BWqI

Rang Parang 

Oupaarajanaa 

Bahu Bahu Bidhh 

Bhaathee ||

Its colors, qualities and 

varieties, in so many 

ways and forms.

(ਇਹ ਰਚਨਾ) ਤੂੂੰ  ਕਈ ਰੂੰਗਾਂ 
ਦੀ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਈ 

ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ।
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5649 138 qUM jwxih ijin 
aupweIAY sBu Kylu 
qumwqI]

(qumwqI) AwpjI[ K@ylu Thoon Jaanehi Jin 

Oupaaeeai Sabh 

Khael Thumaathee 

||

You created it, and 

You alone understand 

it. It is all Your Play.

(ਿਗਤ ਦਾ ਇਹ) ਸਾਰਾ 
ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਹੀ (ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ) ਹੈ, (ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ 

ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈਂ, (ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ)।

5650 138 ieik Awvih 
ieik jwih auiT  
ibnu nwvY mir 
jwqI]

Eik Aavehi Eik 

Jaahi Outh Bin 

Naavai Mar 

Jaathee ||

Some come, and some 

arise and depart; but 

without the Name, all 

are bound to die.

(ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਵਚ) ਕਈ ਿੀਵ 

ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ (ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਵੇਖ ਕੇ) ਤੁਰੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, 

(ਪਰ ਿੋ) 'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ 

ਉਹ ਮਰ ਕੇ (ਭਾਵ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ) 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
5651 138 gurmuiK rMig 

clUilAw rMig 
hir rMig rwqI]

(clUilAw) gwV@w lwl 
rMg[ (rwqI) rMgy

Guramukh Rang 

Chalooliaa Rang 

Har Rang Raathee 

||

The Gurmukhs are 

imbued with the deep 

crimson color of the 

poppy; they are dyed 

in the color of the 

Lord's Love.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹਨ ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਗੂੜਹੇ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ 

ਜਨਰੋਲ ਹਰੀ ਦੇ ਜਪਆਰ ਰੂੰ ਗੇ 

ਹੋਏ ਹਨ।

5652 138 so syvhu siq 
inrMjno hir 
purKu ibDwqI]

So Saevahu Sath 

Niranjano Har 

Purakh 

Bidhhaathee ||

So serve the True and 

Pure Lord, the 

Supremely Powerful 

Architect of Destiny.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੋਪਿਭੂ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ (ਪੁਰਖ) ਹੈ, ਿਗਤ 

ਦਾ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ।

5653 138 qUM Awpy Awip 
sujwxu hY vf 
purKu vfwqI]

Thoon Aapae Aap 

Sujaan Hai Vadd 

Purakh 

Vaddaathee ||

You Yourself are All-

knowing. O Lord, You 

are the Greatest of the 

Great!

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ 
ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ;
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5654 138 jo min iciq quDu 
iDAwiedy myry 
sicAw bil bil 
hau iqn 
jwqI]1]

Jo Man Chith 

Thudhh 

Dhhiaaeidhae 

Maerae Sachiaa 

Bal Bal Ho Thin 

Jaathee ||1||

O my True Lord, I am a 

sacrifice, a humble 

sacrifice, to those who 

meditate on You 

within their conscious 

mind. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ (ਸਾਜਹਬ!) ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  
ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਜਚੱਤ ਲਾ ਕੇ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੧॥

5655 138 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

5656 138 jIau pwie qnu 
swijAw riKAw 
bxq bxwie]

(jIau) ijMd Jeeo Paae Than 

Saajiaa Rakhiaa 

Banath Banaae ||

He placed the soul in 

the body which He 

had fashioned. He 

protects the Creation 

which He has created.

(ਪਿਭੂ ਨੇ) ਜਿੂੰ ਦ ਪਾ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ) ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

(ਜਕਆ ਸੋਹਣੀ) ਘਾੜਤ ਘੜ ਕੇ 

ਰੱਖੀ ਹੈ।

5657 138 AKI dyKY ijhvw 
bolY kMnI suriq 
smwie]

(suriq) sunx dI 
s`iqAw[ A`KIN

Akhee Dhaekhai 

Jihavaa Bolai 

Kannee Surath 

Samaae ||

With their eyes, they 

see, and with their 

tongues, they speak; 

with their ears, they 

bring the mind to 

awareness.

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, 

ਿੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, (ਇਸ 

ਦੇ) ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਣਨ ਦੀ 
ਸੱਜਤਆ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

5658 138 pYrI clY hQI 
krxw idqw pYn@Y 
Kwie]

vwihgurU jI dw id`qw 
(pYn@Y) pihndw (Kwie) 
KWdw hY[ c`lY h`QIN

Pairee Chalai 

Hathhee Karanaa 

Dhithaa Painai 

Khaae ||

With their feet, they 

walk, and with their 

hands, they work; they 

wear and eat 

whatever is given.

ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ 
ਨਾਲ (ਕੂੰਮ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਪਿਭੂ 
ਦਾ) ਜਦੱਤਾ ਖਾਂਦਾ ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ।
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5659 138 ijin ric 
ricAw iqsih n 
jwxY AMDw AMDu 
kmwie]

Jin Rach Rachiaa 

Thisehi N Jaanai 

Andhhaa Andhh 

Kamaae ||

They do not know the 

One who created the 

Creation. The blind 

fools do their dark 

deeds.

ਪਰ, ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ (ਇਸ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) ਬਣਾਇਆ 

ਸੁਆਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਪਛਾਣਦਾ (ਭੀ) ਨਹੀਂ, ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਭਾਵ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝ) ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਵਾਲਾ 
ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਔਝੜੇ 

ਜਪਆ ਭਟਕਦਾ ਹੈ)।

5660 138 jw BjY qw TIkru 
hovY GwVq GVI 
n jwie]

B`jY Jaa Bhajai Thaa 

Theekar Hovai 

Ghaarrath 

Gharree N Jaae ||

When the pitcher of 

the body breaks and 

shatters into pieces, it 

cannot be re-created 

again.

ਿਦੋਂ (ਇਹ ਸਰੀਰ-ਰੂਪ ਭਾਂਡਾ) 
ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ (ਇਹ ਤਾਂ) 
ਠੀਕਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ) ਤੇ ਮੁੜ ਇਹ (ਸਰੀਰਕ) 

ਬਣਤਰ ਬਣ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

5661 138 nwnk gur ibnu 
nwih piq piq 
ivxu pwir n 
pwie]1]

Naanak Gur Bin 

Naahi Path Path 

Vin Paar N Paae 

||1||

O Nanak, without the 

Guru, there is no 

honor; without honor, 

no one is carried 

across. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ 

(ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਮਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਸ 

ਔਝੜ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥
5662 138 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

5663 138 dyNdy Qwvhu idqw 
cMgw mnmuiK 
AYsw jwxIAY]

dyhI Dn pdwrQ pRvwr 
(dyNdy) dyx vwly vwihgurU 
jI (Qwvhu) nwloN aunW 
dw idqw hoieAw cMgw 
jwxdw

Dhaenadhae 

Thhaavahu 

Dhithaa Changaa 

Manamukh Aisaa 

Jaaneeai ||

They prefer the gift, 

instead of the Giver; 

such is the way of the 

self-willed manmukhs.

ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਵ ੋ

(ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨਾਲੋਂ (ਉਸ ਦਾ) 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ (ਪਦਾਰਥ) ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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5664 138 suriq miq 
cqurweI qw kI  
ikAw kir AwiK 
vKwxIAY]

Surath Math 

Chathuraaee Thaa 

Kee Kiaa Kar Aakh 

Vakhaaneeai ||

What can anyone say 

about their 

intelligence, their 

understanding or their 

cleverness?

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੂਝ, ਅਕਲ ਤੇ 

ਜਸਆਣਪ (ਅਿੇਹੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ 

ਜਕ) ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5665 138 AMqir bih kY 
krm kmwvY so 
chu kuMfI jwxIAY]

(chu) cwry (kuMfI) 
idSwvW

Anthar Behi Kai 

Karam Kamaavai 

So Chahu Kunddee 

Jaaneeai ||

The deeds which one 

commits, while sitting 

in one's own home, 

are known far and 

wide, in the four 

directions.

(ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ) ਲੁਕ ਕੇ 

(ਮੂੰ ਦੇ) ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਹਰ 

ਥਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

5666 138 jo Drmu kmwvY  
iqsu Drm nwau 
hovY pwip kmwxY 
pwpI jwxIAY]

Jo Dhharam 

Kamaavai This 

Dhharam Naao 

Hovai Paap 

Kamaanai Paapee 

Jaaneeai ||

One who lives 

righteously is known 

as righteous; one who 

commits sins is known 

as a sinner.

(ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਭਲਾ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ 

'ਧਰਮੀ' ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਕੀਜਤਆਂ ਮਨੱੁਖ ਮੂੰਦਾ ਹੀ 
ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

5667 138 qUM Awpy Kyl 
krih siB krqy  
ikAw dUjw AwiK 
vKwxIAY]

(vKwxIAY) khIey Thoon Aapae 

Khael Karehi Sabh 

Karathae Kiaa 

Dhoojaa Aakh 

Vakhaaneeai ||

You Yourself enact the 

entire play, O Creator. 

Why should we speak 

of any other?

(ਪਰ ਮੂੰਦਾ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਆਖੀਏ?) 

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ। ਤੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ 
ਹੋਰ ਕੇਹੜਾ ਦੱਸੀਏ?
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5668 138 ijcru qyrI joiq  
iqcru joqI ivic 
qUM bolih ivxu 
joqI koeI ikCu 
kirhu idKw 
isAwxIAY]

kirhu Jichar Thaeree 

Joth Thichar 

Jothee Vich Thoon 

Bolehi Vin Jothee 

Koee Kishh Karihu 

Dhikhaa Siaaneeai 

||

As long as Your Light is 

within the body, You 

speak through that 

Light. Without Your 

Light, who can do 

anything? Show me 

any such cleverness!

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਿਤਨਾ 
ਜਚਰ ਤੇਰੀ ਿੋਜਤ ਮੌਿੂਦ ਹੈ 

ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਉਸ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  (ਆਪ ਹੀ) ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ। ਿਦੋਂ 
ਤੇਰੀ ਿੋਜਤ ਜਨਕਲ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, 
ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, (ਭਾਵ, 

ਤੇਰੀ ਿੋਜਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਸੋ, ਮਨਸੁਖ 

ਜਵਚ ਭੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਿੋਜਤ ਹੈ)।

5669 138 nwnk gurmuiK 
ndrI AwieAw  
hir ieko suGVu 
sujwxIAY]2]

(suGVu) isAwxw[ 
(sujwxIAY) sB ku`J dw 
igAwqw

Naanak Guramukh 

Nadharee Aaeiaa 

Har Eiko Sugharr 

Sujaaneeai ||2||

O Nanak, the Lord 

alone is Perfect and 

All-knowing; He is 

revealed to the 

Gurmukh. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) ਇਕੋ 

ਜਸਆਣਾ ਤੇ ਸੁਿਾਨ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

5670 138 pauVI] Pourree || Pauree:

5671 138 quDu Awpy jgqu 
aupwie kY quDu 
Awpy DMDY 
lwieAw]

j`g-qu Thudhh Aapae 

Jagath Oupaae Kai 

Thudhh Aapae 

Dhhandhhai 

Laaeiaa ||

You Yourself created 

the world, and You 

Yourself put it to work.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਇਸ 

ਨੂੂੰ ) ਿੂੰਿਾਲ ਜਵਚ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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5672 138 moh TgaulI 
pwie kY quDu 
Awphu jgqu 
KuAwieAw]

T-gaulI Moh Thagoulee 

Paae Kai Thudhh 

Aapahu Jagath 

Khuaaeiaa ||

Administering the 

drug of emotional 

attachment, You 

Yourself have led the 

world astray.

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਮੋਹ ਦੀ ਠਗ 

ਬੂਟੀ ਖੁਆ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ (ਭਾਵ, ਆਪਣੀ 
ਯਾਦ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

5673 138 iqsnw AMdir 
Agin hY nh 
iqpqY BuKw 
iqhwieAw]

Thisanaa Andhar 

Agan Hai Neh 

Thipathai Bhukhaa 

Thihaaeiaa ||

The fire of desire is 

deep within; 

unsatisfied, people 

remain hungry and 

thirsty.

(ਿਗਤ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ (ਬਲ ਰਹੀ) ਹੈ, (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਹ 

ਤੇ ਭੁੱ ਖ ਦਾ ਮਾਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

5674 138 shsw iehu sMswru 
hY mir jMmY 
AwieAw jwieAw]

Sehasaa Eihu 

Sansaar Hai Mar 

Janmai Aaeiaa 

Jaaeiaa ||

This world is an 

illusion; it dies and it is 

re-born-it comes and 

it goes in 

reincarnation.

ਇਹ ਿਗਤ ਹੈ ਹੀ ਤੌਖ਼ਲਾ 
(ਰੂਪ), (ਇਸ ਤੌਖ਼ਲੇ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਿੀਵ) ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

5675 138 ibnu siqgur mohu 
n quteI siB 
Qky krm 
kmwieAw]

Bin Sathigur Mohu 

N Thuttee Sabh 

Thhakae Karam 

Kamaaeiaa ||

Without the True 

Guru, emotional 

attachment is not 

broken. All have 

grown weary of 

performing empty 

rituals.

(ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ) ਮੋਹ ਗੁਰੂ 

(ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਟੱੁਟਦਾ 
ਨਹੀਂ, (ਬਥੇਰੇ ਿੀਵ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

(ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ 

ਚੁਕੇ ਹਨ।
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5676 138 gurmqI nwmu 
iDAweIAY suiK 
rjw jw quDu 
BwieAw]

r`jw Guramathee 

Naam Dhhiaaeeai 

Sukh Rajaa Jaa 

Thudhh Bhaaeiaa 

||

Those who follow the 

Guru's Teachings 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord. Filled with a 

joyful peace, they 

surrender to Your Will.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਭਾਵੇ (ਤਾਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ) 

ਸੁਖ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਜਤਿਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

5677 138 kulu auDwry 
Awpxw DMnu 
jxydI mwieAw]

Kul Oudhhaarae 

Aapanaa Dhhann 

Janaedhee 

Maaeiaa ||

They save their 

families and ancestors; 

blessed are the 

mothers who gave 

birth to them.

ਧੂੰਨ ਹੈ (ਉਸ ਿੀਵ ਦੀ) ਿੂੰ ਮਣ 

ਵਾਲੀ ਮਾਂ, (ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ) ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 

(ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

5678 139 soBw suriq 
suhwvxI ijin 
hir syqI icqu 
lwieAw]2]

(suriq) igAwq, 
(su+riq) (su) sRySt 
(riq) pRIqI

Sobhaa Surath 

Suhaavanee Jin 

Har Saethee Chith 

Laaeiaa ||2||

Beautiful and sublime 

is the glory and the 

understanding of 

those who focus their 

consciousness on the 

Lord. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਚੱਤ 

ਿੋਜੜਆ ਹੈ, (ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦੀ) ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸੋਹਣੀ ਸੂਝ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

5679 139 sloku mÚ 2] Salok Ma 2 || Shalok, Second Mehl:

5680 139 AKI bwJhu vyKxw  
ivxu kMnw sunxw]

AKW nUM mMd idRStI nwl 
dyKxy (bwJhu) htw ky, 
kMnw nUM prweI cuglI 
ivSy ivkwrW dI g`l 
sunxo htw ky

Akhee Baajhahu 

Vaekhanaa Vin 

Kannaa Sunanaa ||

To see without eyes; 

to hear without ears;

ਿ ੇਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਵੇਖੀਏ 

(ਭਾਵ, ਿ ੇਪਰਾਇਆ ਰੂਪ 

ਤੱਕਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 
ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਟਾ ਕੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖੀਏ), ਕੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੁਣੀਏ 

(ਭਾਵ, ਿ ੇਜਨੂੰ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ 
ਵਾਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਕੂੰਨ 

ਵਰਤੀਏ),
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5681 139 pYrw bwJhu clxw  
ivxu hQw krxw]

pYrW nUM gurU jI dy hukm 
dy ault c`lxoN htw ky, 
h`QW nUM gurU syvw C~f 
hor pwsy corI XwrI mMd 
krmW qoN htw ky[ 
c`lxw[ h`QW

Pairaa Baajhahu 

Chalanaa Vin 

Hathhaa Karanaa 

||

To walk without feet; 

to work without hands;

ਿ ੇਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੁਰੀਏ 

(ਭਾਵ, ਿ ੇਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਲ 

ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਰਿ 

ਰੱਖੀਏ), ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੂੰਮ 

ਕਰੀਏ (ਭਾਵ, ਿ ੇਪਰਾਇਆ 

ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ 

ਹੱਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਰਤੀਏ),

5682 139 jIBY bwJhu bolxw  
ieau jIvq 
mrxw]

ieau (jIvq) ijauNidAW 
hI sMswr v`loN mr jweIey

Jeebhai Baajhahu 

Bolanaa Eio 

Jeevath Maranaa 

||

To speak without a 

tongue-like this, one 

remains dead while 

yet alive.

ਿ ੇਿੀਭ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਬੋਲੀਏ, 

(ਭਾਵ ਿੇ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਵਾਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਿੀਭ ਤੋਂ ਬੋਲਣ 

ਦਾ ਕੂੰਮ ਲਈਏ), -ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਜਿਊਂਜਦਆਂ ਮਰੀਦਾ ਹੈ।

5683 139 nwnk hukmu 
pCwix kY qau 
KsmY imlxw]1]

Naanak Hukam 

Pashhaan Kai Tho 

Khasamai Milanaa 

||1||

O Nanak, recognize 

the Hukam of the 

Lord's Command, and 

merge with your Lord 

and Master. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੇ ਇਹ 

ਸਮਝ ਲਈਏ ਜਕ ਖਸਮ ਪਿਭੂ 
ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਆਜਦਕ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਜਕਵੇਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਈਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥
5684 139 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:
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5685 139 idsY suxIAY 
jwxIAY swau n 
pwieAw jwie]

Dhisai Suneeai 

Jaaneeai Saao N 

Paaeiaa Jaae ||

He is seen, heard and 

known, but His subtle 

essence is not 

obtained.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ) ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੀ ਿੀਵਨ-ਰੌ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ 
ਜਵਚ) ਸੁਣੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਤੋਂ) ਿਾਪ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਉਹ ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ) 
ਸੁਆਦ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

5686 139 ruhlw tuMfw 
AMDulw ikau gil 
lgY Dwie]

(ruhlw) pYr hIx lUlw[ 
giL: polw bolo

Ruhalaa Ttunddaa 

Andhhulaa Kio Gal 

Lagai Dhhaae ||

How can the lame, 

armless and blind 

person run to embrace 

the Lord?

(ਇਹ ਜਕਉਂ?) ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਕ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ (ਿੀਵ ਦੇ) 

ਨਾਹ ਪੈਰ ਹਨ, ਨਾਹ ਹੱਥ ਹਨ 

ਤੇ ਨਾਹ ਅੱਖਾਂ ਹਨ (ਜਿਰ ਇਹ) 

ਜਕਵੇਂ ਭੱਿ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਗਲ ਿਾ 
ਲੱਗੇ?

5687 139 BY ky crx kr 
Bwv ky loiex 
suriq kryie]

(kr) h`Q[ (Bwv) pRym[ 
ismrn c juVn rUpI 
(loiex) A`KW (kry-ie) 
krIey

Bhai Kae Charan 

Kar Bhaav Kae 

Loein Surath 

Karaee ||

Let the Fear of God be 

your feet, and let His 

Love be your hands; 

let His Understanding 

be your eyes.

ਿ ੇ(ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੇ) ਡਰ (ਜਵਚ 

ਤੁਰਨ) ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ)ੇ ਪੈਰ 

ਬਣਾਏ, ਜਪਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ 

ਤੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਯਾਦ (ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ) ਨੂੂੰ  ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਏ,

5688 139 nwnku khY 
isAwxIey iev 
kMq imlwvw 
hoie]2]

Naanak Kehai 

Siaaneeeae Eiv 

Kanth Milaavaa 

Hoe ||2||

Says Nanak, in this 

way, O wise soul-

bride, you shall be 

united with your 

Husband Lord. ||2||

ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ 

ਜਸਆਣੀ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ)! 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

5689 139 pauVI] Pourree || Pauree:
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5690 139 sdw sdw qUM eyku 
hY quDu dUjw Kylu 
rcwieAw]

Sadhaa Sadhaa 

Thoon Eaek Hai 

Thudhh Dhoojaa 

Khael Rachaaeiaa 

||

Forever and ever, You 

are the only One; You 

set the play of duality 

in motion.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਇਕ 

(ਆਪ ਹੀ ਆਪ) ਹੈਂ, ਇਹ (ਤੈਥੋਂ 
ਵੱਖਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਰਜਚਆ ਹੈ।

5691 139 haumY grbu 
aupwie kY loBu 
AMqir jMqw 
pwieAw]

Houmai Garab 

Oupaae Kai Lobh 

Anthar Janthaa 

Paaeiaa ||

You created egotism 

and arrogant pride, 

and You placed greed 

within our beings.

(ਤੂੂੰ  ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਹਉਮੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੋਭ (ਭੀ) ਪਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।

5692 139 ijau BwvY iqau 
rKu qU sB kry 
qyrw krwieAw]

Jio Bhaavai Thio 

Rakh Thoo Sabh 

Karae Thaeraa 

Karaaeiaa ||

Keep me as it pleases 

Your Will; everyone 

acts as You cause 

them to act.

(ਸੋ), ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਿੇਰੇ 

ਹੋਏ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਵੇ ਜਤਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

5693 139 ieknw bKsih 
myil lYih  
gurmqI quDY 
lwieAw]

Eikanaa Bakhasehi 

Mael Laihi 

Guramathee 

Thudhhai Laaeiaa 

||

Some are forgiven, 

and merge with You; 

through the Guru's 

Teachings, we are 

joined to You.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ 
(ਤੇ ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਲਾਇਆ ਹੈ।

5694 139 ieik KVy krih 
qyrI cwkrI ivxu 
nwvY horu n 
BwieAw]

KV@y Eik Kharrae Karehi 

Thaeree 

Chaakaree Vin 

Naavai Hor N 

Bhaaeiaa ||

Some stand and serve 

You; without the 

Name, nothing else 

pleases them.

(ਐਸੇ) ਕਈ ਿੀਵ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ 

ਤੇਰੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਤੇਰੇ ਨਾਮ (ਦੀ ਯਾਦ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਕੂੰਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਵਸਾਰਨ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਤਆਰ 

ਨਹੀਂ)।
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5695 139 horu kwr vykwr hY  
ieik scI kwrY 
lwieAw]

Hor Kaar Vaekaar 

Hai Eik Sachee 

Kaarai Laaeiaa ||

Any other task would 

be worthless to them-

You have enjoined 

them to Your True 

Service.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਐਸੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੂੂੰ  ਇਸ 

ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਜਵਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਮੂੰਦਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

5696 139 puqu klqu kutMbu 
hY ieik Ailpqu 
rhy jo quDu 
BwieAw]

(k-l`qu) iesqRI[ 
(kutMbu) pRvwr[ (A-
ilpqu) inrlyp

Puth Kalath 

Kuttanb Hai Eik 

Alipath Rehae Jo 

Thudhh Bhaaeiaa 

||

In the midst of 

children, spouse and 

relations, some still 

remain detached; they 

are pleasing to Your 

Will.

ਇਹ ਿੋ ਪੁਤਿ ਇਸਤਿੀ ਤੇ 

ਪਰਵਾਰ ਹੈ, (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੋ ਬੂੰ ਦੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਮੋਹ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ;

5697 139 Eih AMdrhu 
bwhrhu inrmly  
scY nwie 
smwieAw]3]

Ouhi Andharahu 

Baaharahu 

Niramalae Sachai 

Naae Samaaeiaa 

||3||

Inwardly and 

outwardly, they are 

pure, and they are 

absorbed in the True 

Name. ||3||

ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱੁਚੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

5698 139 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

5699 139 suieny kY prbiq  
guPw krI kY 
pwxI pieAwil]

(kY) jW, BwvyN[ p-
ieAwil

Sueinae Kai 

Parabath Gufaa 

Karee Kai Paanee 

Paeiaal ||

I may make a cave, in 

a mountain of gold, or 

in the water of the 

nether regions;

ਮੈਂ (ਚਾਹੇ) ਸੋਨੇ ਦੇ (ਸੁਮੇਰ) 

ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਗੁਿਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, 
ਭਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ (ਿਾ 
ਰਹਾਂ);
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5700 139 kY ivic DrqI kY 
AwkwsI auriD 
rhw isir Bwir]

(auriD) aultw Kai Vich 

Dhharathee Kai 

Aakaasee Ouradhh 

Rehaa Sir Bhaar ||

I may remain standing 

on my head, upside-

down, on the earth or 

up in the sky;

ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਰਹਾਂ, ਚਾਹੇ 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਪੱੁਠਾ ਜਸਰ ਭਾਰ 

ਖਲੋਤਾ ਰਹਾਂ,

5701 139 puru kir kwieAw 
kpVu pihrw Dovw 
sdw kwir]

(puru) pUrw Pur Kar Kaaeiaa 

Kaparr Pehiraa 

Dhhovaa Sadhaa 

Kaar ||

I may totally cover my 

body with clothes, and 

wash them continually;

ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਕਪੜਾ ਪਜਹਨਾ ਲਵਾਂ (ਭਾਵ, 

ਕਾਪੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਪਜੜਆਂ 

ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਵਾਂ) ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਧੋਂਦਾ ਰਹਾਂ,

5702 139 bgw rqw pIAlw 
kwlw bydw krI 
pukwr]

b`gw r`qw bydW Bagaa Rathaa 

Peealaa Kaalaa 

Baedhaa Karee 

Pukaar ||

I may shout out loud, 

the white, red, yellow 

and black Vedas;

ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਚੱਟੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਿਾਂ 
ਕਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ (ਚਾਰ) ਵੇਦਾਂ 
ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ,

5703 139 hoie kucIlu rhw 
mlu DwrI durmiq 
miq ivkwr]

dur-m`iq Hoe Kucheel 

Rehaa Mal 

Dhhaaree 

Dhuramath Math 

Vikaar ||

I may even live in dirt 

and filth. And yet, all 

this is just a product of 

evil-mindedness, and 

intellectual corruption.

ਚਾਹੇ (ਸਰੇਵਜੜਆਂ ਵਾਂਗ) ਗੂੰਦਾ 
ਤੇ ਮੈਲਾ ਰਹਾਂ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈੜੀ 
ਮਜਤ ਦੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1264 Published: March 06/ 2014



5704 139 nw hau nw mY nw 
hau hovw nwnk 
sbdu vIcwir]1]

Naa Ho Naa Mai 

Naa Ho Hovaa 

Naanak Sabadh 

Veechaar ||1||

I was not, I am not, 

and I will never be 

anything at all! O 

Nanak, I dwell only on 

the Word of the 

Shabad. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) (ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ ਕੇ (ਮੇਰੀ) 
ਹਉਮੈ ਨਾ ਰਹੇ ॥੧॥

5705 139 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5706 139 vsqR pKwil  
pKwly kwieAw  
Awpy sMjim hovY]

(pKwil) Do ky Vasathr Pakhaal 

Pakhaalae Kaaeiaa 

Aapae Sanjam 

Hovai ||

They wash their 

clothes, and scrub 

their bodies, and try to 

practice self-discipline.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਜਨਿੱਤ) ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ 

ਸਰੀਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜਸਰਫ਼ 

ਕਪੜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੱੁਚੇ ਰੱਖਣ 

ਨਾਲ ਹੀ) ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਪਸਵੀ 
ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,

5707 139 AMqir mYlu lgI  
nhI jwxY bwhrhu 
mil mil DovY]

Anthar Mail Lagee 

Nehee Jaanai 

Baaharahu Mal 

Mal Dhhovai ||

But they are not 

aware of the filth 

staining their inner 

being, while they try 

and try to wash off the 

outer dirt.

(ਪਰ) ਮਨ ਜਵਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 

ਮੈਲ ਦੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਬਰ ਹੀ 
ਨਹੀਂ, (ਸਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) ਬਾਹਰੋਂ 
ਹੀ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ,

5708 139 AMDw BUil pieAw 
jm jwly]

j`wly Andhhaa Bhool 

Paeiaa Jam Jaalae 

||

The blind go astray, 

caught by the noose of 

Death.

(ਉਹ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਸੱਧੇ ਰਾਹ 

ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਲ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
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5709 139 vsqu prweI 
ApunI kir jwnY  
haumY ivic duKu 
Gwly]

Vasath Paraaee 

Apunee Kar Jaanai 

Houmai Vich 

Dhukh Ghaalae ||

They see other 

people's property as 

their own, and in 

egotism, they suffer in 

pain.

ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ 

ਜਕਉਂਜਕ ਪਰਾਈ ਵਸਤ (ਸਰੀਰ 

ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਆਜਦਕਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

5710 139 nwnk gurmuiK 
haumY qutY qw hir 
hir nwmu iDAwvY]

Naanak Guramukh 

Houmai Thuttai 

Thaa Har Har 

Naam Dhhiaavai ||

O Nanak, the egotism 

of the Gurmukhs is 

broken, and then, they 

meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਦੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

5711 139 nwmu jpy nwmo 
AwrwDy nwmy suiK 
smwvY]2]

Naam Japae 

Naamo 

Aaraadhhae 

Naamae Sukh 

Samaavai ||2||

They chant the Naam, 

meditate on the 

Naam, and through 

the Naam, they are 

absorbed in peace. 

||2||

ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸੁਖ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

5712 139 pvVI] Pavarree || Pauree:

5713 139 kwieAw hMis 
sMjogu myil 
imlwieAw]

(hMis) jIv Kaaeiaa Hans 

Sanjog Mael 

Milaaeiaa ||

Destiny has brought 

together and united 

the body and the soul-

swan.

ਸਰੀਰ ਤੇ ਿੀਵ (-ਆਤਮਾ) ਦਾ 
ਸੂੰਿੋਗ ਜਮਥ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ ਜਵਚ) 

ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

5714 139 iqn hI kIAw 
ivjogu ijin 
aupwieAw]

(ivjogu) ivCoVw Thin Hee Keeaa 

Vijog Jin 

Oupaaeiaa ||

He who created them, 

also separates them.

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ (ਸਰੀਰ ਤੇ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਹੀ 
(ਇਹਨਾਂ ਲਈ) ਜਵਛੋੜਾ (ਭੀ) 
ਬਣਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।
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5715 139 mUrKu Bogy Bogu  
duK sbwieAw]

Moorakh Bhogae 

Bhog Dhukh 

Sabaaeiaa ||

The fools enjoy their 

pleasures; they must 

also endure all their 

pains.

(ਪਰ ਇਸ ਜਵਛੋੜੇ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) 

ਮੂਰਖ (ਿੀਵ) ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਿੋ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
(ਮੂਲ ਬਣਦਾ) ਹੈ।

5716 139 suKhu auTy rog  
pwp kmwieAw]

Sukhahu Outhae 

Rog Paap 

Kamaaeiaa ||

From pleasures, arise 

diseases and the 

commission of sins.

ਪਾਪ ਕਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਭੋਗਾਂ 
ਦੇ) ਸੁਖ ਤੋਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

5717 139 hrKhu sogu ivjogu  
aupwie KpwieAw]

Harakhahu Sog 

Vijog Oupaae 

Khapaaeiaa ||

From sinful pleasures 

come sorrow, 

separation, birth and 

death.

(ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਚੂੰ ਤਾ (ਤੇ 

ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) ਜਵਛੋੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

5718 139 mUrK gxq 
gxwie JgVw 
pwieAw]

Moorakh Ganath 

Ganaae Jhagarraa 

Paaeiaa ||

The fools try to 

account for their 

misdeeds, and argue 

uselessly.

ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਕੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਲੂੰ ਮਾ ਝੂੰ ਬੇਲਾ 
ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

5719 139 siqgur hiQ 
inbyVu JgVu 
cukwieAw]

Sathigur Hathh 

Nibaerr Jhagarr 

Chukaaeiaa ||

The judgement is in 

the Hands of the True 

Guru, who puts an end 

to the argument.

(ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੂੰ  
ਮੁਕਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ) 

ਝੂੰ ਬੇਲਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
5720 139 krqw kry su hogu  

n clY 
clwieAw]4]

c`lY Karathaa Karae S 

Hog N Chalai 

Chalaaeiaa ||4||

Whatever the Creator 

does, comes to pass. It 

cannot be changed by 

anyone's efforts. ||4||

(ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ) ਆਪਣੀ 
ਚਲਾਈ ਜਸਆਣਪ ਚੱਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ, ਿੋ ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥

5721 139 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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5722 139 kUVu boil murdwru 
Kwie]

Koorr Bol 

Muradhaar Khaae 

||

Telling lies, they eat 

dead bodies.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ (ਆਪ 

ਤਾਂ) ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,

5723 140 AvrI no  
smJwvix jwie]

Avaree No 

Samajhaavan Jaae 

||

And yet, they go out 

to teach others.

ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਝੂਠ ਨਾਹ ਬੋਲੋ)।

5724 140 muTw Awip muhwey 
swQY]

(mu`Tw) T`igAw[ (muhwey) 
Tgwey (swQY) swQIAW nUM

Muthaa Aap 

Muhaaeae 

Saathhai ||

They are deceived, 

and they deceive their 

companions.

(ਉਹ) ਆਪ ਤਾਂ ਠੱਜਗਆ ਿਾ ਹੀ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਲੁਟਾਂਦਾ ਹੈ।

5725 140 nwnk AYsw AwgU 
jwpY]1]

(jwpY) jwpdw, jwixAw 
jWdw

Naanak Aisaa 

Aagoo Jaapai ||1||

O Nanak, such are the 

leaders of men. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹਾ ਆਗੂ (ਅੂੰਤ 

ਇਉਂ) ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ ॥੧॥

5726 140 mhlw 4] Mehalaa 4 || Fourth Mehl:

5727 140 ijs dY AMdir  
scu hY so scw 
nwmu muiK scu 
Alwey]

(Alwey) aucwrdw Jis Dhai Andhar 

Sach Hai So 

Sachaa Naam 

Mukh Sach 

Alaaeae ||

Those, within whom 

the Truth dwells, 

obtain the True Name; 

they speak only the 

Truth.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੂੂੰ ਹੋਂ (ਭੀ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

5728 140 Ehu hir mwrig 
Awip cldw  
hornw no hir 
mwrig pwey]

Ouhu Har Maarag 

Aap Chaladhaa 

Horanaa No Har 

Maarag Paaeae ||

They walk on the 

Lord's Path, and 

inspire others to walk 

on the Lord's Path as 

well.

ਉਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 

ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਭੂ ਤੋਰਦਾ ਹੈ।
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5729 140 jy AgY qIrQu 
hoie qw mlu lhY  
CpiV nwqY sgvI 
mlu lwey]

n@wqY Jae Agai 

Theerathh Hoe 

Thaa Mal Lehai 

Shhaparr Naathai 

Sagavee Mal 

Laaeae ||

Bathing in a pool of 

holy water, they are 

washed clean of filth. 

But, by bathing in a 

stagnant pond, they 

are contaminated with 

even more filth.

(ਜਿੱਥੇ ਨਹ ਾਉਣ ਿਾਈਏ) ਿੇ ਉੱਥੇ 

ਖੁਲਹੇ  ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ (ਨਹ ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਪੜ 

ਜਵਚ ਨਹ ਾਜਤਆਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੈਲ 

ਵਧਦੀ ਹੈ।

5730 140 qIrQu pUrw 
siqgurU jo An 
idnu hir hir 
nwmu iDAwey]

Theerathh Pooraa 

Sathiguroo Jo 

Anadhin Har Har 

Naam Dhhiaaeae 

||

The True Guru is the 

Perfect Pool of Holy 

Water. Night and day, 

He meditates on the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

(ਇਹੀ ਨੇਮ ਸਮਝੋ ਮਨ ਦੀ 
ਮੈਲ ਧੋਣ ਲਈ), ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਿੋ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ (ਮਾਨੋ) ਖੁਲਹੇ  ਸਾਫ਼ 

ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।

5731 140 Ehu Awip Cutw  
kutMb isau dy 
hir hir nwmu  
sB isRsit 
Cfwey]

Cu`tw[ siR sit Ouhu Aap 

Shhuttaa Kuttanb 

Sio Dhae Har Har 

Naam Sabh Srisatt 

Shhaddaaeae ||

He is saved, along with 

his family; bestowing 

the Name of the Lord, 

Har, Har, He saves the 

whole world.

ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ 

ਸਮੇਤ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਨੂੂੰ  ਵੀ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।

5732 140 jn nwnk iqsu 
bilhwrxY jo 
Awip jpY Avrw 
nwmu jpwey]2]

Jan Naanak This 

Balihaaranai Jo 

Aap Japai Avaraa 

Naam Japaaeae 

||2||

Servant Nanak is a 

sacrifice to one who 

himself chants the 

Naam, and inspires 

others to chant it as 

well. ||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਮੈਂ) 
ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਿ ੋਆਪ 

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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5733 140 pauVI] Pourree || Pauree:

5734 140 ieik kMd mUlu 
cuix Kwih vx 
KMif vwsw]

(kMd mUlu) zmIn c pYdw 
hox vwly PL sbjI

Eik Kandh Mool 

Chun Khaahi Van 

Khandd Vaasaa ||

Some pick and eat 

fruits and roots, and 

live in the wilderness.

ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ ਮੂਲੀ ਆਜਦਕ ਪੁਟ 

ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ (ਮੂਲੀ ਆਜਦਕ ਖਾ 
ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਤੇ 

ਿੂੰਗਲ ਦੇ ਗੋਸ਼ੇ ਜਵਚ ਿਾ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
5735 140 ieik Bgvw vysu 

kir iPrih jogI 
sMinAwsw]

Eik Bhagavaa Vaes 

Kar Firehi Jogee 

Sanniaasaa ||

Some wander around 

wearing saffron robes, 

as Yogis and 

Sanyaasees.

ਕਈ ਲੋਕ ਭਗਵ ੇਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ 

ਿੋਗੀ ਤੇ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਬਣ ਕੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

5736 140 AMdir iqRsnw 
bhuqu Cwdn Bojn 
kI Awsw]

(Cwdn) k`pVy Andhar Thrisanaa 

Bahuth 

Shhaadhan Bhojan 

Kee Aasaa ||

But there is still so 

much desire within 

them-they still yearn 

for clothes and food.

(ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ 

ਤੇ ਭੋਿਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

5737 140 ibrQw jnmu 
gvwie n igrhI  
n audwsw]

Birathhaa Janam 

Gavaae N Girehee 

N Oudhaasaa ||

They waste their lives 

uselessly; they are 

neither householders 

nor renunciates.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਅਿਾਈ ਂਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਨਾਹ ਉਹ 

ਜਗਿਹਸਤੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਹ 

ਹੀ ਫ਼ਕੀਰ।

5738 140 jmkwlu isrhu n 
auqrY iqRibiD 
mnsw]

(qi R-ibiD) iqMn guxW 
rjo qmo sqo vwlI 
(mnsw) vwsnw, ie`Cw

Jamakaal Sirahu N 

Outharai 

Thribidhh 

Manasaa ||

The Messenger of 

Death hangs over their 

heads, and they 

cannot escape the 

three-phased desire.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਤਿਗੁਣੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਲਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਸਰ ਤੋਂ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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5739 140 gurmqI kwlu n 
AwvY nyVY jw hovY 
dwsin dwsw]

Guramathee Kaal 

N Aavai Naerrai 

Jaa Hovai Dhaasan 

Dhaasaa ||

Death does not even 

approach those who 

follow the Guru's 

Teachings, and 

become the slaves of 

the Lord's slaves.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਸੇਵਕਾਂ 
ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

5740 140 scw sbdu scu 
min Gr hI mwih 
audwsw]

Sachaa Sabadh 

Sach Man Ghar 

Hee Maahi 

Oudhaasaa ||

The True Word of the 

Shabad abides in their 

true minds; within the 

home of their own 

inner beings, they 

remain detached.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਬਦ ਤੇ ਪਿਭੂ 
(ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਉਹ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਤਆਗੀ ਹੈ।

5741 140 nwnk siqguru 
syvin Awpxw sy 
Awsw qy 
inrwsw]5]

Naanak Sathigur 

Saevan Aapanaa 

Sae Aasaa Thae 

Niraasaa ||5||

O Nanak, those who 

serve their True Guru, 

rise from desire to 

desirelessness. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ) 

ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੫॥

5742 140 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

5743 140 jy rqu lgY kpVY  
jwmw hoie plIqu]

(r`qu) lhU[ (jwmw) 
k`pVw[ (plIqu) Apiv`qR

Jae Rath Lagai 

Kaparrai Jaamaa 

Hoe Paleeth ||

If one's clothes are 

stained with blood, 

the garment becomes 

polluted.

ਿ ੇਿਾਮੇ ਨੂੂੰ  ਲਹੂ ਲੱਗ ਿਾਵੇ, ਤਾਂ 
ਿਾਮਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ),
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5744 140 jo rqu pIvih 
mwxsw iqn ikau 
inrmlu cIqu]

r`qu Jo Rath Peevehi 

Maanasaa Thin Kio 

Niramal Cheeth ||

Those who suck the 

blood of human 

beings-how can their 

consciousness be 

pure?

(ਪਰ) ਿੋ ਬੂੰ ਦੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ 

ਪੀਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਕੇ 

ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ) 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਕਵੇਂ ਪਾਕ 

(ਸਾਫ਼) ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਪਲੀਤ ਮਨ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਹੀ 
ਜਕਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੈ)?

5745 140 nwnk nwau 
Kudwie kw idil 
hCY muiK lyhu]

Naanak Naao 

Khudhaae Kaa Dhil 

Hashhai Mukh 

Laehu ||

O Nanak, chant the 

Name of God, with 

heart-felt devotion.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਸਾਫ਼ ਜਦਲ ਨਾਲ ਲੈ,

5746 140 Avir idvwjy 
dunI ky JUTy Aml 
kryhu]1]

(idvwjy) idKwvy[ 
(Aml) kMm

Avar Dhivaajae 

Dhunee Kae 

Jhoothae Amal 

Karaehu ||1||

Everything else is just 

a pompous worldly 

show, and the practice 

of false deeds. ||1||

(ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੂੰਮ 

ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਜਵਖਾਵੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕੂੜੇ ਕੂੰਮ ਹੀ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ॥੧॥

5747 140 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5748 140 jw hau nwhI qw 
ikAw AwKw ikhu 
nwhI ikAw hovw]

Jaa Ho Naahee 

Thaa Kiaa Aakhaa 

Kihu Naahee Kiaa 

Hovaa ||

Since I am no one, 

what can I say? Since I 

am nothing, what can I 

be?

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
(ਭਾਵ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਹਸਤੀ 
ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀ), ਤਾਂ ਮੈਂ 
(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਹ 

ਕਰਾਂ? (ਅੂੰਦਰ) ਕੋਈ ਆਤਮਕ 

ਗੁਣ ਨਾਹ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਜਕਤਨਾ 
ਕੁਝ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਜਵਖਾਵਾਂ?
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5749 140 kIqw krxw  
kihAw kQnw  
BirAw Bir Bir 
DovW]

Keethaa Karanaa 

Kehiaa Kathhanaa 

Bhariaa Bhar Bhar 

Dhhovaan ||

As He created me, so I 

act. As He causes me 

to speak, so I speak. I 

am full and 

overflowing with sins-

if only I could wash 

them away!

ਮੇਰਾ ਕੂੰਮ-ਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਬੋਲ-

ਚਾਲ-ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮੂੰ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ) ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ 

ਜਡੱਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ (ਕਦੇ ਿੇਰ ਮਨ 

ਨੂੂੰ ) ਧੋਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

5750 140 Awip n buJw lok 
buJweI AYsw AwgU 
hovW]

bu`JW b`uJweI Aap N Bujhaa Lok 

Bujhaaee Aisaa 

Aagoo Hovaan ||

I do not understand 

myself, and yet I try to 

teach others. Such is 

the guide I am!

ਿਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਹ 

ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, (ਇਸ ਹਾਲਤ 

ਜਵਚ) ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਆਗੂ ਹੀ 
ਬਣਦਾ ਹਾਂ।

5751 140 nwnk AMDw hoie 
kY dsy rwhY sBsu 
muhwey swQY]

(muhwey) T`gwey (swQY) 
swQIAW nUM[ d`sy

Naanak Andhhaa 

Hoe Kai Dhasae 

Raahai Sabhas 

Muhaaeae 

Saathhai ||

O Nanak, the one who 

is blind shows others 

the way, and misleads 

all his companions.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਹ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਨੂੂੰ  
ਲੁਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

5752 140 AgY gieAw muhy 
muih pwih su 
AYsw AwgU 
jwpY]2]

gieAw Agai Gaeiaa 

Muhae Muhi 

Paahi S Aisaa 

Aagoo Jaapai ||2||

But, going to the 

world hereafter, he 

shall be beaten and 

kicked in the face; 

then, it will be 

obvious, what sort of 

guide he was! ||2||

ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਿੁੱ ਤੀਆਂ) ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦੋਂ 
ਅਿੇਹਾ ਆਗੂ (ਅਸਲ ਰੂਪ 

ਜਵਚ) ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ ॥੨॥

5753 140 pauVI] Pourree || Pauree:
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5754 140 mwhw ruqI sB qUM  
GVI mUrq 
vIcwrw]

(mwhw) mhIny[ 
(vIcwrw) ismrnw

Maahaa Ruthee 

Sabh Thoon 

Gharree Moorath 

Veechaaraa ||

Through all the 

months and the 

seasons, the minutes 

and the hours, I dwell 

upon You, O Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸਭ ਮਹੀਜਨਆਂ ਰੱੁਤਾਂ 
ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਤੇਰੇ ਜਸਮਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਰੱੁਤ ਿਾਂ ਜਥੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

5755 140 qUM gxqY iknY n 
pwieE scy AlK 
Apwrw]

(gxqY) igxqIAW nwl[ 
A-lK: polw bolo

Thoon Ganathai 

Kinai N Paaeiou 

Sachae Alakh 

Apaaraa ||

No one has attained 

You by clever 

calculations, O True, 

Unseen and Infinite 

Lord.

ਹੇ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! 
ਜਥੱਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਗਣ ਕੇ ਜਕਸੇ 

ਨੇ ਭੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਲੱਜਭਆ।

5756 140 piVAw mUrKu 
AwKIAY ijsu lbu 
loBu AhMkwrw]

piV@Aw, AhM-kwrw Parriaa Moorakh 

Aakheeai Jis Lab 

Lobh Ahankaaraa 

||

That scholar who is full 

of greed, arrogant 

pride and egotism, is 

known to be a fool.

ਇਹੋ ਜਿਹੀ (ਜਥੱਤਾਂ ਦੀ 
ਜਵੱਜਦਆ) ਪੜਹੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਮੂਰਖ 

ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੋਭ ਤੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੈ।

5757 140 nwau pVIAY nwau 
buJIAY gurmqI 
vIcwrw]

pV@IAY bu`JIAY Naao Parreeai 

Naao Bujheeai 

Guramathee 

Veechaaraa ||

So read the Name, and 

realize the Name, and 

contemplate the 

Guru's Teachings.

(ਜਕਸੇ ਜਥੱਤ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਭਰਮ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਸਰਫ਼) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਮਜਤ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਉਸ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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5758 140 gurmqI nwmu Dnu 
KitAw BgqI 
Bry BMfwrw]

K`itAw Guramathee 

Naam Dhhan 

Khattiaa 

Bhagathee Bharae 

Bhanddaaraa ||

Through the Guru's 

Teachings, I have 

earned the wealth of 

the Naam; I possess 

the storehouses, 

overflowing with 

devotion to the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਧਨ 

ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ 

ਹਨ।

5759 140 inrmlu nwmu 
mMinAw dir scY 
sicAwrw]

Niramal Naam 

Manniaa Dhar 

Sachai Sachiaaraa 

||

Believing in the 

Immaculate Naam, 

one is hailed as true, 

in the True Court of 

the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ 

ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

5760 140 ijs dw jIau 
prwxu hY AMqir 
joiq Apwrw]

Jis Dhaa Jeeo 

Paraan Hai Anthar 

Joth Apaaraa ||

The Divine Light of the 

Infinite Lord, who 

owns the soul and the 

breath of life, is deep 

within the inner being.

ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਾਣ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਮਲੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਅਪਾਰ ਿੋਜਤ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੈ।

5761 140 scw swhu ieku qUM  
horu jgqu 
vxjwrw]6]

j`g-qu Sachaa Saahu Eik 

Thoon Hor Jagath 

Vanajaaraa ||6||

You alone are the True 

Banker, O Lord; the 

rest of the world is 

just Your petty trader. 

||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਵਣਿਾਰਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਇਥੇ, ਮਾਨੋ, ਿੇਰੀ 
ਲਾ ਕੇ ਸਉਦਾ ਕਰਨ ਆਏ 

ਹਨ) ॥੬॥
5762 140 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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5763 140 imhr msIiq  
isdku muslw hku 
hlwlu kurwxu]

(imhr) dieAw[ 
(isdku) s`cy-Brosy nUM 
(mus`lw) bYTky nmwz 
pVn vwlI s& bxwauxw 
kr[ h`ku

Mihar Maseeth 

Sidhak Musalaa 

Hak Halaal Kuraan 

||

Let mercy be your 

mosque, faith your 

prayer-mat, and 

honest living your 

Koran.

(ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ) ਤਰਸ ਦੀ ਮਸੀਤ 

(ਬਣਾਓ), ਸਰਧਾ ਨੂੂੰ  ਮੁਸੱਲਾ ਤੇ 

ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਨ 

(ਬਣਾਓ)।

5764 140 srm suMniq sIlu 
rojw hohu 
muslmwxu]

suMniq: it`pI bolo[ ro~jw Saram Sunnath 

Seel Rojaa Hohu 

Musalamaan ||

Make modesty your 

circumcision, and 

good conduct your 

fast. In this way, you 

shall be a true Muslim.

ਜਵਕਾਰ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਝੱਕਣਾ-
ਇਹ ਸੁੂੰ ਨਤ ਹੋਵੇ, ਚੂੰਗਾ ਸੁਭਾਉ 

ਰੋਜ਼ਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ।

5765 140 krxI kwbw scu 
pIru klmw krm 
invwj]

k`wbw Karanee Kaabaa 

Sach Peer Kalamaa 

Karam Nivaaj ||

Let good conduct be 

your Kaabaa, Truth 

your spiritual guide, 

and the karma of good 

deeds your prayer and 

chant.

ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਕਾਬਾ ਹੋਵੇ, 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ 

ਰਜਹਣਾ-ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ 
ਦੀ ਜਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਲਮਾ ਬਣੇ।

5766 140 qsbI sw iqsu 
BwvsI nwnk rKY 
lwj]1]

(qsbI) mwLw Thasabee Saa This 

Bhaavasee Naanak 

Rakhai Laaj ||1||

Let your rosary be that 

which is pleasing to 

His Will. O Nanak, God 

shall preserve your 

honor. ||1||

ਿ ੋਗੱਲ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਭਾਵੇ ਉਹੀ 
(ਜਸਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੂੰਨਣੀ, ਇਹ) 

ਤਸਬੀ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਅਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰੱਬ) 

ਲਾਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

5767 141 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl
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5768 141 hku prwieAw  
nwnkw ausu sUAr  
ausu gwie]

h`ku Hak Paraaeiaa 

Naanakaa Ous 

Sooar Ous Gaae ||

: To take what 

rightfully belongs to 

another, is like a 

Muslim eating pork, or 

a Hindu eating beef.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸੂਰ ਹੈ ਤੇ 

ਜਹੂੰ ਦੂ ਲਈ ਗਾਂ ਹੈ।

5769 141 guru pIru hwmw qw 
Bry jw murdwru n 
Kwie]

(hwmw) hmwieq[ 
(mwrdwru) hrwm Kwxw

Gur Peer Haamaa 

Thaa Bharae Jaa 

Muradhaar N 

Khaae ||

Our Guru, our Spiritual 

Guide, stands by us, if 

we do not eat those 

carcasses.

ਗੁਰੂ ਪੈਗ਼ੂੰ ਬਰ ਤਾਂ ਹੀ 
ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਾਹ ਵਰਤੇ।

5770 141 glI iBsiq n 
jweIAY CutY scu 
kmwie]

g`lIN[ (iBsq) svrg Galee Bhisath N 

Jaaeeai Shhuttai 

Sach Kamaae ||

By mere talk, people 

do not earn passage to 

Heaven. Salvation 

comes only from the 

practice of Truth.

ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਬਜਹਸ਼ਤ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ 

ਸਕੀਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੂੰ  (ਭਾਵ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਆਖਦੇ ਹਉ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਅਮਲੀ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਵਰਜਤਆਂ ਹੀ ਨਿਾਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ।

5771 141 mwrx pwih 
hrwm mih hoie 
hlwlu n jwie]

(mwrx) mswly Maaran Paahi 

Haraam Mehi Hoe 

Halaal N Jaae ||

By adding spices to 

forbidden foods, they 

are not made 

acceptable.

(ਬਜਹਸ ਆਜਦਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ) 

ਮਸਾਲੇ ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਜਵਚ 

ਪਾਇਆਂ ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਲ 

ਨਹੀਂ ਬਣ ਿਾਂਦਾ।

5772 141 nwnk glI 
kUVIeI kUVo plY 
pwie]2]

g`lIN kUVI-eI p`lY Naanak Galee 

Koorreeee Koorro 

Palai Paae ||2||

O Nanak, from false 

talk, only falsehood is 

obtained. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕੀਜਤਆਂ ਕੂੜ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

5773 141 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1277 Published: March 06/ 2014



5774 141 pMij invwjw  
vKq pMij pMjw 
pMjy nwau]

inv`wjW Panj Nivaajaa 

Vakhath Panj 

Panjaa Panjae 

Naao ||

There are five prayers 

and five times of day 

for prayer; the five 

have five names.

(ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਿ 

ਜਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਪੂੰਿ 

ਵਕਤ ਹਨ ਤੇ ਪੂੰਿਾਂ ਹੀ 
ਜਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ (ਵਖੋ ਵਖਰੇ) ਪੂੰਿ 

ਨਾਮ।
5775 141 pihlw scu 

hlwl duie qIjw 
KYr Kudwie]

Pehilaa Sach 

Halaal Dhue 

Theejaa Khair 

Khudhaae ||

Let the first be 

truthfulness, the 

second honest living, 

and the third charity in 

the Name of God.

(ਪਰ ਅਸਾਡੇ ਮਤ ਜਵਚ ਅਸਲ 

ਜਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਉਂ ਹਨ-) ਸੱਚ 

ਬੋਲਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਜਹਲਾ 
ਨਾਮ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਵੇਰ ਦੀ 
ਪਜਹਲੀ ਜਨਮਾਜ਼ ਹੈ), ਹੱਕ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਦੂਿੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਰੱਬ 

ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੂੰਗਣਾ 
ਜਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤੀਿਾ ਨਾਮ ਹੈ।

5776 141 cauQI nIAiq 
rwis mnu pMjvI 
isPiq snwie]

(nIAiq) sMklp ibrqI 
(rwis) sw&[ (isPiq) 
vifAweI (snwie) js 
gauxw

Chouthhee 

Neeath Raas Man 

Panjavee Sifath 

Sanaae ||

Let the fourth be good 

will to all, and the fifth 

the praise of the Lord.

ਨੀਅਜਤ ਨੂੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਚਉਥੀ 
ਜਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੇ ਵਜਡਆਈ 

ਕਰਨੀ ਇਹ ਪੂੰਿਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ।

5777 141 krxI klmw 
AwiK kY qw 
muslmwxu sdwie]

SuB (krxI) krm Karanee Kalamaa 

Aakh Kai Thaa 

Musalamaan 

Sadhaae ||

Repeat the prayer of 

good deeds, and then, 

you may call yourself a 

Muslim.

(ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ) ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਬਨਾਣ-

ਰੂਪ ਕਲਮਾ ਪੜਹੇ ਤਾਂ (ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾਏ 

(ਭਾਵ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
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5778 141 nwnk jyqy 
kUiVAwr kUVY 
kUVI pwie]3]

(pwie) ie`zq Naanak Jaethae 

Koorriaar Koorrai 

Koorree Paae 

||3||

O Nanak, the false 

obtain falsehood, and 

only falsehood. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ 

ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ) ਜਿਤਨੇ ਭੀ 
ਹਨ ਉਹ ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ 

ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਭੀ ਕੂੜੀ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੩॥

5779 141 pauVI] Pourree || Pauree:

5780 141 ieik rqn 
pdwrQ vxjdy  
ieik kcY dy 
vwpwrw]

Eik Rathan 

Padhaarathh 

Vanajadhae Eik 

Kachai Dhae 

Vaapaaraa ||

Some trade in 

priceless jewels, while 

others deal in mere 

glass.

ਕਈ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ-ਰੂਪ) ਕੀਮਤੀ-
ਸਉਦੇ ਜਵਹਾਝਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ 

(ਦੁਨੀਆ-ਰੂਪ) ਕੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ 
ਹਨ।

5781 141 siqguir quTY 
pweIAin AMdir 
rqn BMfwrw]

(quTY) pRsMn hoieAW Sathigur Thuthai 

Paaeean Andhar 

Rathan 

Bhanddaaraa ||

When the True Guru is 

pleased, we find the 

treasure of the jewel, 

deep within the self.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ-ਰੂਪ ਇਹ) ਰਤਨਾਂ 
ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਤਰੱੁਜਠਆਂ ਇਹ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।

5782 141 ivxu gur iknY n 
liDAw AMDy  
Bauik muey 
kUiVAwrw]

l`iDAw Vin Gur Kinai N 

Ladhhiaa Andhhae 

Bhouk Mueae 

Koorriaaraa ||

Without the Guru, no 

one has found this 

treasure. The blind 

and the false have 

died in their endless 

wanderings.

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ 
ਅੂੰਨਹੇ  ਬੂੰ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਹੀ ਦਰ ਦਰ ਤੇ) ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ 

ਮਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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5783 141 mnmuK dUjY pic 
muey nw bUJih 
vIcwrw]

(pic) Kp ky Manamukh 

Dhoojai Pach 

Mueae Naa 

Boojhehi 

Veechaaraa ||

The self-willed 

manmukhs putrefy 

and die in duality. 

They do not 

understand 

contemplative 

meditation.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਖਜਚਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਅਸਲ ਜਵਚਾਰ ਸੱੁਝਦੀ ਨਹੀਂ।

5784 141 ieksu bwJhu dUjw 
ko nhI iksu AgY 
krih pukwrw]

Eikas Baajhahu 

Dhoojaa Ko Nehee 

Kis Agai Karehi 

Pukaaraa ||

Without the One Lord, 

there is no other at all. 

Unto whom should 

they complain?

(ਇਸ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਦੀ) ਪੁਕਾਰ 

ਭੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਕਰਨ? ਇਕ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ (ਸਹੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

5785 141 ieik inrDn  
sdw Baukdy  
ieknw Bry 
qujwrw]

(qujwrw) Kzwny Eik Niradhhan 

Sadhaa 

Bhoukadhae 

Eikanaa Bharae 

Thujaaraa ||

Some are destitute, 

and wander around 

endlessly, while others 

have storehouses of 

wealth.

(ਨਾਮ-ਰੂਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕਈ ਕੂੰਗਾਲ ਸਦਾ (ਦਰ ਦਰ 

ਤੇ) ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ (ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਬੂੰਦਗੀ-ਰੂਪ ਧਨ 

ਨਾਲ) ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
5786 141 ivxu nwvY horu Dnu 

nwhI horu ibiKAw 
sBu Cwrw]

(Cwrw) suAwh Vin Naavai Hor 

Dhhan Naahee 

Hor Bikhiaa Sabh 

Shhaaraa ||

Without God's Name, 

there is no other 

wealth. Everything 

else is just poison and 

ashes.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ (ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ) 
ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ 

ਵਾਲਾ ਧਨ ਸੁਆਹ (ਸਮਾਨ) ਹੈ।
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5787 141 nwnk Awip 
krwey kry Awip  
hukim 
svwrxhwrw]7]

Naanak Aap 

Karaaeae Karae 

Aap Hukam 

Savaaranehaaraa 

||7||

O Nanak, the Lord 

Himself acts, and 

causes others to act; 

by the Hukam of His 

Command, we are 

embellished and 

exalted. ||7||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਭ (ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ (ਕੱਚ 

ਤੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ) ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਧਾਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ)ੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਜਸੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
5788 141 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

5789 141 muslmwxu khwvxu 
musklu jw hoie 
qw muslmwxu 
khwvY]

mus-klu Musalamaan 

Kehaavan Musakal 

Jaa Hoe Thaa 

Musalamaan 

Kehaavai ||

It is difficult to be 

called a Muslim; if one 

is truly a Muslim, then 

he may be called one.

(ਅਸਲ) ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾਣਾ 
ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਿ ੇ(ਉਹੋ ਜਿਹਾ) 
ਬਣੇ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਾਏ।
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5790 141 Avil Aauil 
dInu kir imTw  
mskl mwnw  
mwlu muswvY]

(A`vil) pihlW[ 
(Aauil) bMdgI vwly 
pUrn siqgurW dy (dInu) 
Drm nUM im`Tw kir ky 
inscy kry[ (mwnw) mwx 
hMkwr nUM (mskl) mWjy, 
(mwlu) hIry jvwhrwq 
Dn pdwrQ pRmwqmw dy 
nwm q y gRIbW nUM 
(muswvY) lutw dyvy, ijvyN 
mh`ly pihly jI ny sRI 
h`t swihb jI lutw idqy 
AQvw AOguxW nUM lutwvy 
Bwv iqAwgy[ im`Tw[ 
mskl: polw bolo[ m`wnw

Aval Aoul Dheen 

Kar Mithaa 

Masakal Maanaa 

Maal Musaavai ||

First, let him savor the 

religion of the Prophet 

as sweet; then, let his 

pride of his 

possessions be 

scraped away.

(ਅਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ 

ਲਈ) ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ (ਇਹ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ) ਮਜ਼ਹਬ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗੇ, (ਜਿਰ) ਜਿਵੇਂ 
ਜਮਸਕਲੇ ਨਾਲ ਿੂੰਗਾਲ 

ਲਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ (ਆਪਣੀ 
ਕਮਾਈ ਦਾ) ਧਨ (ਲੋੜਵੂੰ ਜਦਆਂ 

ਨਾਲ) ਵੂੰ ਡ ਕੇ ਵਰਤੇ (ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ 

ਕਰੇ)।
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5791 141 hoie musilmu dIn 
muhwxY mrx 
jIvx kw Brmu 
cukwvY]

nwmu jpx jpwaux 
inrml krm krn rUp 
(dIn) Drm nMU mMnx 
vwlw (mu-s`ilmu) 
ieslwmI (dIn) Drm 
dw (muhwxY) mlwh hovy

Hoe Musalim 

Dheen Muhaanai 

Maran Jeevan Kaa 

Bharam Chukaavai 

||

Becoming a true 

Muslim, a disciple of 

the faith of 

Mohammed, let him 

put aside the delusion 

of death and life.

ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵਚ 

ਤੁਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਤੇ 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁਕਾ 
ਦੇਵੇ (ਭਾਵ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ 

ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ 
ਨਾਹ ਿਾਏ)।

5792 141 rb kI rjwie  
mMny isr aupir  
krqw mMny Awpu 
gvwvY]

r`b au~pir Rab Kee Rajaae 

Mannae Sir Oupar 

Karathaa Mannae 

Aap Gavaavai ||

As he submits to God's 

Will, and surrenders to 

the Creator, he is rid 

of selfishness and 

conceit.

ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੂੰ  ਜਸਰ ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਮੂੰ ਨੇ, ਕਾਦਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਮੂੰ ਨੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦੀ 
ਜਮਟਾ ਦੇਵੇ।

5793 141 qau nwnk srb 
jIAw imhrMmiq 
hoie q muslmwxu 
khwvY]1]

(imh-rMmiq) qrs Tho Naanak Sarab 

Jeeaa 

Miharanmath Hoe 

Th Musalamaan 

Kehaavai ||1||

And when, O Nanak, 

he is merciful to all 

beings, only then shall 

he be called a Muslim. 

||1||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਰੱਬ ਦੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ) ਸਾਰੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ, 
ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾਏ ॥੧॥

5794 141 mhlw 4] Mehalaa 4 || Fourth Mehl:

5795 141 prhir kwm kRoDu 
JUTu inMdw qij 
mwieAw AhMkwru 
cukwvY]

(prhir) iqAwg ky[ 
AhM-kwru

Parehar Kaam 

Krodhh Jhooth 

Nindhaa Thaj 

Maaeiaa Ahankaar 

Chukaavai ||

Renounce sexual 

desire, anger, 

falsehood and slander; 

forsake Maya and 

eliminate egotistical 

pride.

(ਿੇ ਮਨੱੁਖ) ਕਾਮ ਗੱੁਸਾ ਝੂਠ 

ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਿੇ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

(ਭੀ) ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ,
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5796 141 qij kwmu kwimnI  
mohu qjY qw AMjn 
mwih inrMjnu 
pwvY]

Thaj Kaam 

Kaaminee Mohu 

Thajai Thaa Anjan 

Maahi Niranjan 

Paavai ||

Renounce sexual 

desire and 

promiscuity, and give 

up emotional 

attachment. Only then 

shall you obtain the 

Immaculate Lord 

amidst the darkness of 

the world.

ਿ ੇਜਵਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ 

ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਮੋਹ ਜਤਆਗ ਦੇਵੇ 
ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

5797 141 qij mwnu 
AiBmwnu pRIiq 
suq dwrw qij 
ipAws Aws rwm 
ilv lwvY]

(dwrw) iesqRI Thaj Maan 

Abhimaan Preeth 

Suth Dhaaraa Thaj 

Piaas Aas Raam Liv 

Laavai ||

Renounce selfishness, 

conceit and arrogant 

pride, and your love 

for your children and 

spouse. Abandon your 

thirsty hopes and 

desires, and embrace 

love for the Lord.

(ਿੇ ਮਨੱੁਖ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ 

ਕੇ ਪੱੁਤਿ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ 

ਦੇਵੇ, ਿ ੇ(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ ਤੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਛੱਡ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜ ਲਏ,

5798 141 nwnk swcw min 
vsY swc sbid 
hir nwim 
smwvY]2]

Naanak Saachaa 

Man Vasai Saach 

Sabadh Har Naam 

Samaavai ||2||

O Nanak, the True One 

shall come to dwell in 

your mind. Through 

the True Word of the 

Shabad, you shall be 

absorbed in the Name 

of the Lord. ||2||

ਤਾਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

5799 141 pauVI] Pourree || Pauree:
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5800 141 rwjy rXiq 
iskdwr koie n 
rhsIE]

(rXiq) 
prjw[(is`kdwr) 
srdwr[ rX-iq X 
qwlU qoN bolo[ rh-sIE

Raajae Rayath 

Sikadhaar Koe N 

Rehaseeou ||

Neither the kings, nor 

their subjects, nor the 

leaders shall remain.

ਰਾਿ,ੇ ਪਰਿਾ, ਚੌਧਰੀ, ਕੋਈ ਭੀ 
ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

5801 141 ht ptx bwjwr  
hukmI FhsIE]

h`t[ ptx:polw bolo[ 
(ptx)Sihr[ Fh-sIE

Hatt Pattan 

Baajaar Hukamee 

Dtehaseeou ||

The shops, the cities 

and the streets shall 

eventually 

disintegrate, by the 

Hukam of the Lord's 

Command.

ਹੱਟ, ਸ਼ਹਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ (ਅੂੰਤ) ਢਜਹ 

ਿਾਣਗੇ।

5802 141 pky bMk duAwr  
mUrKu jwxY Awpxy]

(bMk) suMdr p`ky 
(duAwr) drvwizAW 
vwly Gr

Pakae Bank 

Dhuaar Moorakh 

Jaanai Aapanae ||

Those solid and 

beautiful mansions-

the fools think that 

they belong to them.

ਸੋਹਣੇ ਪੱਕੇ (ਘਰਾਂ ਦੇ) 

ਦਰਵਾਜਜ਼ਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਸਮਝਦਾ ਹੈ,

5803 141 drib Bry BMfwr  
rIqy ieik Kxy]

(drib) Dn nwl[ 
(rIqy) KwlI[ (Kxy) 
iKn c

Dharab Bharae 

Bhanddaar 

Reethae Eik 

Khanae ||

The treasure-houses, 

filled with wealth, 

shall be emptied out 

in an instant.

(ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ) 

ਧਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

5804 141 qwjI rQ quKwr  
hwQI pwKry]

(qwjI)GoVy[ (quKwr) 
aUT[ (p`wKry) hw`QI GoVy 
dw jMjIrdwr Ju`l, ijs 
qoN jMg c srIr dI 
r`iKAw hovy[ qwjI rQ: 
poly bolo

Thaajee Rathh 

Thukhaar 

Haathhee 

Paakharae ||

The horses, chariots, 

camels and elephants, 

with all their 

decorations;

ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਰਥ, ਊਠ, 

ਹਾਥੀ, ਹਉਦੇ,
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5805 141 bwg imlK Gr 
bwr ikQY is 
Awpxy]

jo Awpxy mMny sn, (is) 
auh (ikQY) ik`Qy? Bwv 
nwl nhIN jwxgy (dUjw 
pwT: isAwpxy)

Baag Milakh Ghar 

Baar Kithhai S 

Aapanae ||

The gardens, lands, 

houses, tents, soft 

beds and satin 

pavilions-Oh,

ਬਾਗ਼, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰ-ਘਾਟ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕਤੇ ਿਾਂਦੇ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦੇ।

5806 141 qMbU plMG invwr  
srwiecy lwlqI]

(srwiecy) knwqW, Coty 
Gr[ (lwlqI) rySmI 
cmkIlw bsqR

Thanboo Palangh 

Nivaar 

Saraaeichae 

Laalathee ||

Where are those 

things, which they 

believe to be their 

own?

ਤੂੰ ਬੂ, ਜਨਵਾਰੀ ਪਲੂੰ ਘ ਤੇ 

ਅਤਲਸੀ ਕਨਾਤਾਂ (ਇਹ ਸਭ 

ਨਾਸ਼ਵੂੰ ਤ ਹਨ)।

5807 141 nwnk sc dwqwru  
isnwKqu 
kudrqI]8]

(isnwKqu) pCwx Naanak Sach 

Dhaathaar 

Sinaakhath 

Kudharathee ||8||

O Nanak, the True One 

is the Giver of all; He is 

revealed through His 

All-powerful Creative 

Nature. ||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਿ ੋਇਹਨਾਂ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੀ ਰਚੀ 
ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚੋਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੮॥

5808 141 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

5809 141 ndIAw hovih 
Dyxvw suMm hovih 
duDu GIau]

(Dyxvw) gaUAW[ (suMm) 
somy

Nadheeaa Hovehi 

Dhhaenavaa Sunm 

Hovehi Dhudhh 

Gheeo ||

If the rivers became 

cows, giving milk, and 

the spring water 

became milk and ghee;

ਿ ੇਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ (ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਗਾਈਆਂ ਬਣ ਿਾਣ 

(ਪਾਣੀ ਦੇ) ਚਸ਼ਮੇ ਦੱੁਧ ਤੇ ਜਘਉ 

ਬਣ ਿਾਣ,

5810 141 sglI DrqI 
skr hovY KusI 
kry inq jIau]

s`kr Sagalee 

Dhharathee Sakar 

Hovai Khusee 

Karae Nith Jeeo ||

If all the earth became 

sugar, to continually 

excite the mind;

ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਕਰ ਬਣ ਿਾਏ, 

(ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ) 

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਜਨਿੱਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇ,
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5811 142 prbqu suienw 
rupw hovY hIry 
lwl jVwau]

Parabath Sueinaa 

Rupaa Hovai 

Heerae Laal 

Jarraao ||

If the mountains 

became gold and 

silver, studded with 

gems and jewels

ਿ ੇਹੀਰੇ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ 

ਿਜੜਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ 
ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਿਾਏ,

5812 142 BI qUMhY swlwhxw  
AwKx lhY n 
cwau]1]

Bhee Thoonhai 

Saalaahanaa 

Aakhan Lehai N 

Chaao ||1||

-even then, I would 

worship and adore 

You, and my longing to 

chant Your Praises 

would not decrease. 

||1||

ਤਾਂ ਭੀ (ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ ਨਾਹ ਿਸਾਂ ਤੇ) 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ, 
ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮੇਰਾ ਚਾਉ ਮੱੁਕ ਨਾਹ ਿਾਏ 

॥੧॥
5813 142 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5814 142 Bwr ATwrh myvw 
hovY gruVw hoie 
suAwau]

(Bwr ATwrh) swrI 
bnwspqI[ (gruVw) 
rsIlw (suAwau) suAwd

Bhaar Athaareh 

Maevaa Hovai 

Garurraa Hoe 

Suaao ||

If all the eighteen 

loads of vegetation 

became fruits,

ਿ ੇਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮੇਵਾ ਬਣ 

ਿਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਹੁਤ 

ਰਸੀਲਾ ਹੋਵੇ,

5815 142 cMdu sUrju duie 
iPrdy rKIAih  
inhclu hovY Qwau]

Chandh Sooraj 

Dhue Firadhae 

Rakheeahi 

Nihachal Hovai 

Thhaao ||

And the growing grass 

became sweet rice; if I 

were able to stop the 

sun and the moon in 

their orbits and hold 

them perfectly steady

ਿ ੇਮੇਰੀ ਰਜਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਟੱਲ 

ਹੋ ਿਾਏ ਤੇ ਚੂੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਿ 

ਦੋਵੇਂ (ਮੇਰੀ ਜਰਹੈਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਲਈ) ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਏ 

ਿਾਣ,

5816 142 BI qUMhY swlwhxw  
AwKx lhY n 
cwau]2]

Bhee Thoonhai 

Saalaahanaa 

Aakhan Lehai N 

Chaao ||2||

-even then, I would 

worship and adore 

You, and my longing to 

chant Your Praises 

would not decrease. 

||2||

(ਤਾਂ ਭੀ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਚ ਨਾਹ ਿਸਾਂ ਤੇ) ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ 
ਚਾਉ ਮੱੁਕ ਨਾਹ ਿਾਏ ॥੨॥
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5817 142 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5818 142 jy dyhY duKu 
lweIAY pwp 
grh duie rwhu]

(grh) gRsxw Jae Dhaehai 

Dhukh Laaeeai 

Paap Gareh Dhue 

Raahu ||

If my body were 

afflicted with pain, 

under the evil 

influence of unlucky 

stars;

ਿ ੇ(ਮੇਰੇ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਲੱਗ 

ਿਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਮਨਹੂਸ ਤਾਰੇ ਰਾਹੂ 

ਤੇ ਕੇਤੂ (ਮੇਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਿਾਣ),

5819 142 rqu pIxy rwjy  
isrY aupir 
rKIAih eyvY jwpY 
Bwau]

r`qu Rath Peenae 

Raajae Sirai Oupar 

Rakheeahi Eaevai 

Jaapai Bhaao ||

And if the blood-

sucking kings were to 

hold power over me

ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਿੇ ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਤੇ ਹੋਣ, 

ਿ ੇਤੇਰਾ ਜਪਆਰ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
(ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 

ਜਵਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਪਰਗਟ 

ਹੋਵੇ,

5820 142 BI qUMhY swlwhxw  
AwKx lhY n 
cwau]3]

Bhee Thoonhai 

Saalaahanaa 

Aakhan Lehai N 

Chaao ||3||

-even if this were my 

condition, I would still 

worship and adore 

You, and my longing to 

chant Your Praises 

would not decrease. 

||3||

ਤਾਂ ਭੀ (ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ 
ਘਾਬਰ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਨਾ 
ਜਦਆਂ) ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਉ ਨਾਹ 

ਮੱੁਕ ਿਾਏ ॥੩॥

5821 142 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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5822 142 AgI pwlw kpVu 
hovY Kwxw hovY 
vwau]

A`gIN k`pVu Agee Paalaa 

Kaparr Hovai 

Khaanaa Hovai 

Vaao ||

If fire and ice were my 

clothes, and the wind 

was my food;

(ਿੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ) ਧੱੁਪ ਤੇ 

(ਜਸਆਲ ਦਾ) ਪਾਲਾ ਮੇਰੇ 

(ਪਜਹਨਣ ਦਾ) ਕੱਪੜਾ ਹੋਣ 

(ਭਾਵ, ਿ ੇਮੈਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਜਹ ਕੇ ਧੱੁਪ 

ਤੇ ਪਾਲਾ ਭੀ ਸਹਾਰਾਂ), ਿੇ ਹਵਾ 
ਮੇਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, ਿ ੇਮੈਂ 
ਪਉਣ-ਅਹਾਰੀ ਹੋ ਿਾਵਾਂ, ਤਾਂ 
ਭੀ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱੁਛ 

ਹਨ)।

5823 142 surgY dIAw 
mohxIAw 
iesqrIAw hovin  
nwnk sBo jwau]

(jwau) nwsvMq cly jWdy 
hn

Suragai Dheeaa 

Mohaneeaa 

Eisathareeaa 

Hovan Naanak 

Sabho Jaao ||

And even if the 

enticing heavenly 

beauties were my 

wives, O Nanak-all this 

shall pass away!

ਿ ੇਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਅਪੱਛਰਾਂ ਭੀ 
ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭੀ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ।

5824 142 BI qUhY swlwhxw  
AwKx lhY n 
cwau]4]

Bhee Thoohai 

Saalaahanaa 

Aakhan Lehai N 

Chaao ||4||

Even then, I would 

worship and adore 

You, and my longing to 

chant Your Praises 

would not decrease. 

||4||

(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਜਵਸਾਰਾਂ) ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਨ 

ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਉ ਨਾ ਮੱੁਕੇ ॥੪॥

5825 142 pvVI] Pavarree || Pauree:

5826 142 bdPYlI gYbwnw  
Ksmu n jwxeI]

(bd-PYlI) mMd krm 
(gYbwnw) luk ky krdw hY

Badhafailee 

Gaibaanaa 

Khasam N Jaanee 

||

The foolish demon, 

who does evil deeds, 

does not know his 

Lord and Master.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਲੁਕ ਕੇ ਪਾਪ 

ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  (ਹਰ 

ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ) ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ,
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5827 142 so khIAY dyvwnw  
Awpu n pCwxeI]

(dyvwnw) mUrK So Keheeai 

Dhaevaanaa Aap 

N Pashhaanee ||

Call him a mad-man, if 

he does not 

understand himself.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਾਗਲ ਕਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅਸਲੇ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ।

5828 142 klih burI 
sMswir vwdy 
KpIAY]

(kl-ih) klyS vw 
klpnw[ KpIAY: poly 
bolo[ (v`wdy) JgiVAW c

Kalehi Buree 

Sansaar Vaadhae 

Khapeeai ||

The strife of this world 

is evil; these struggles 

are consuming it.

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਜਬਖਾਂਧ (ਐਸੀ) ਚੂੰਦਰੀ ਹੈ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਪਆ ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਝੂੰ ਬੇਲੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਖਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

5829 142 ivxu nwvY vykwir  
Brmy pcIAY]

(pcI-AY) Kpdw Vin Naavai 

Vaekaar Bharamae 

Pacheeai ||

Without the Lord's 

Name, life is 

worthless. Through 

doubt, the people are 

being destroyed.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂੰਦ 

ਕਰਮ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

5830 142 rwh dovY ieku 
jwxY soeI isJsI]

(is`JsI) mukq hovygw Raah Dhovai Eik 

Jaanai Soee 

Sijhasee ||

One who recognizes 

that all spiritual paths 

lead to the One shall 

be emancipated.

(ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੇ) ਦੋ ਰਸਤੇ 

ਹਨ (ਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ), ਇਸ 

(ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋ(ਦੋਹਾਂ ਰਸਜਤਆਂ 

ਜਵਚੋਂ) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

5831 142 kuPr goA  
kuPrwxY pieAw 
dJsI]

(kuPr) JUT[ (goA) 
bolx krky[ (kuPrwxY) 
JUT dw Gr[ (d`JsI) 
sVygw

Kufar Goa 

Kufaraanai Paeiaa 

Dhajhasee ||

One who speaks lies 

shall fall into hell and 

burn.

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਝੂਠ ਜਵਚ ਗ਼ਲਤਾਨ 

ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੜਦਾ ਹੈ।
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5832 142 sB dunIAw 
subhwnu sic 
smweIAY]

(sub-hwnu) Ascrj Sabh Dhuneeaa 

Subehaan Sach 

Samaaeeai ||

In all the world, the 

most blessed and 

sanctified are those 

who remain absorbed 

in Truth.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ।

5833 142 isJY dir dIvwin  
Awpu 
gvweIAY]9]

(isJY) prvwx huMdw[ 
(dIvwin) drgwh c

Sijhai Dhar 

Dheevaan Aap 

Gavaaeeai ||9||

One who eliminates 

selfishness and conceit 

is redeemed in the 

Court of the Lord. 

||9||

ਉਹ ਖ਼ੁਦੀ ਜਮਟਾ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੯॥

5834 142 mÚ 1 sloku] Ma 1 Salok || First Mehl, Shalok:

5835 142 so jIivAw ijsu 
min visAw soie]

So Jeeviaa Jis Man 

Vasiaa Soe ||

They alone are truly 

alive, whose minds are 

filled with the Lord.

(ਅਸਲ ਜਵਚ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

5836 142 nwnk Avru n 
jIvY koie]

Naanak Avar N 

Jeevai Koe ||

O Nanak, no one else 

is truly alive;

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਬੂੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੀਊਂਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

5837 142 jy jIvY piq lQI 
jwie]

(piq) ie`zq, kwm kRoD 
AOgux ivkwrW h`QoN 
(l`QI) lhI jwvy

Jae Jeevai Path 

Lathhee Jaae ||

Those who merely live 

shall depart in 

dishonor;

ਿ ੇਨਾਮ-ਜਵਹੂਣਾ (ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ ) 
ਿੀਊਂਦਾ (ਭੀ) ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ (ਏਥੋਂ) ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

5838 142 sBu hrwmu jyqw 
ikCu Kwie]

Sabh Haraam 

Jaethaa Kishh 

Khaae ||

Everything they eat is 

impure.

ਿ ੋਕੁਝ (ਏਥੇ) ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, 

ਹਰਾਮ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

5839 142 rwij rMgu mwil 
rMgu]

(rMgu) AnMd c Raaj Rang Maal 

Rang ||

Intoxicated with 

power and thrilled 

with wealth,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਰਾਿ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਹੈ, ਮਾਲ ਜਵਚ ਮੋਹ ਹੈ,
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5840 142 rMig rqw ncY 
nMgu]

(r`qw) rMigAw[ SuB 
guxw dI pMUjI qoN (nMgu) 
KwlI (nMgu) bySrm

Rang Rathaa 

Nachai Nang ||

They delight in their 

pleasures, and dance 

about shamelessly.

ਉਹ ਇਸ ਮੋਹ ਜਵਚ ਮਸਜਤਆ 

ਹੋਇਆ ਬੇ-ਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਆਕੜਦਾ 
ਹੈ)।

5841 142 nwnk TigAw 
muTw jwie]

(mu`Tw) lu`itAw[ T`igAw Naanak Thagiaa 

Muthaa Jaae ||

O Nanak, they are 

deluded and 

defrauded.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ) ਮਨੱੁਖ 

ਠੱਜਗਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਲੁੱ ਜਟਆ 

ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ,

5842 142 ivxu nwvY piq 
gieAw 
gvwie]1]

g-ieAw Vin Naavai Path 

Gaeiaa Gavaae 

||1||

Without the Lord's 

Name, they lose their 

honor and depart. 

||1||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

5843 142 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5844 142 ikAw KwDY ikAw 
pYDY hoie]

Kiaa Khaadhhai 

Kiaa Paidhhai Hoe 

||

What good is food, 

and what good are 

clothes,

(ਸੋਹਣੇ ਭੋਿਨ) ਖਾਣ ਤੇ (ਸੋਹਣੇ 
ਕਪੜੇ) ਹੂੰਢਾਣ ਦਾ ਕੀਹ 

ਸੁਆਦ?

5845 142 jw min nwhI 
scw soie]

Jaa Man Naahee 

Sachaa Soe ||

If the True Lord does 

not abide within the 

mind?

ਿ ੇਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, (ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਜਦੱਤੇ 

ਹਨ)।

5846 142 ikAw myvw ikAw 
iGau guVu imTw  
ikAw mYdw ikAw 
mwsu]

im`Tw Kiaa Maevaa Kiaa 

Ghio Gurr Mithaa 

Kiaa Maidhaa Kiaa 

Maas ||

What good are fruits, 

what good is ghee, 

sweet jaggery, what 

good is flour, and 

what good is meat?

ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਿ ੇਮੇਵੇ, ਜਘਉ, 

ਜਮੱਠਾ ਗੁੜ ਮੈਦਾ ਤੇ ਮਾਸ 

ਆਜਦਕ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤੇ?
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5847 142 ikAw kpVu  
ikAw syj suKwlI  
kIjih Bog 
iblws]

(iblws) rMg rlIAW Kiaa Kaparr Kiaa 

Saej Sukhaalee 

Keejehi Bhog 

Bilaas ||

What good are 

clothes, and what 

good is a soft bed, to 

enjoy pleasures and 

sensual delights?

ਕੀ ਹੋਇਆ ਿੇ (ਸੋਹਣੇ) ਕੱਪੜੇ 

ਤੇ ਸੌਖੀ ਸੇਿ ਜਮਲ ਗਈ ਤੇ ਿੇ 
ਮੌਿਾਂ ਮਾਣ ਲਈਆਂ?

5848 142 ikAw lskr  
ikAw nyb KvwsI  
AwvY mhlI vwsu]

(lskr) &Oj[(nyb) 
cobdwr[ (KvwsI) 
cOrbrdwr, Kws 
tihlUAw[ (vwsu) vsxw

Kiaa Lasakar Kiaa 

Naeb Khavaasee 

Aavai Mehalee 

Vaas ||

What good is an army, 

and what good are 

soldiers, servants and 

mansions to live in?

ਤਾਂ ਕੀਹ ਬਣ ਜਗਆ ਿ ੇਫ਼ੌਿ, 

ਚੋਬਦਾਰ, ਚੋਰੀ-ਬਰਦਾਰ ਜਮਲ 

ਗਏ ਤੇ ਮਹਲਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਣਾ 
ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ?

5849 142 nwnk scy nwm 
ivxu sBy tol 
ivxwsu]2]

(tol) pdwrQ[ 
(ivxwsu) nwsvMq

Naanak Sachae 

Naam Vin Sabhae 

Ttol Vinaas ||2||

O Nanak, without the 

True Name, all this 

paraphernalia shall 

disappear. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ ॥੨॥

5850 142 pvVI] Pavarree || Pauree:

5851 142 jwqI dY ikAw 
hiQ scu prKIAY]

j`wqI[ h`iQ[ pr-KIAY Jaathee Dhai Kiaa 

Hathh Sach 

Parakheeai ||

What good is social 

class and status? 

Truthfulness is 

measured within.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ) ਸੱਚਾ ਨਾਮ 

(-ਰੂਪ ਸਉਦਾ) ਪਰਜਖਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਿਾਜਤ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਿਾਜਤ 

ਵਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਲਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ)।

5852 142 mhurw hovY hiQ  
mrIAY cKIAY]

(mhurw) zhr[ c`KIAY Mahuraa Hovai 

Hathh Mareeai 

Chakheeai ||

Pride in one's status is 

like poison-holding it 

in your hand and 

eating it, you shall die.

(ਿਾਜਤ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਮਹੁਰੇ 

ਸਮਾਨ ਹੈ) ਿ ੇਜਕਸੇ ਪਾਸ 

ਮਹੁਰਾ ਹੋਵੇ (ਭਾਵੇਂ ਜਕਸੇ ਿਾਜਤ 

ਦਾ ਹੋਵੇ) ਿੇ ਮਹੁਰਾ ਖਾਇਗਾ 
ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ।
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5853 142 scy kI isrkwr  
jugu jugu jwxIAY]

(isrkwr) 
pwiqswhI[j`ugu ju`gu

Sachae Kee 

Sirakaar Jug Jug 

Jaaneeai ||

The True Lord's 

Sovereign Rule is 

known throughout the 

ages.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹ ਜਨਆਂ 

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਵਰਤਦਾ 
ਸਮਝ ਲਵ ੋ(ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਿੁਗ ਜਵਚ ਿਾਜਤ ਦਾ ਜਲਹਾਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।

5854 142 hukmu mMny 
isrdwru dir 
dIbwxIAY]

ie`zq vwly (isrdwru) 
muKI, r`b srUp[ 
(dIbwxIAY) drgwh c

Hukam Mannae 

Siradhaar Dhar 

Dheebaaneeai ||

One who respects the 

Hukam of the Lord's 

Command is honored 

and respected in the 

Court of the Lord.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ ੋਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ।

5855 142 PurmwnI hY kwr  
Ksim pTwieAw]

(PurmwnI) AwigAw 
kIqI[ (pTwieAw) 
ByijAw

Furamaanee Hai 

Kaar Khasam 

Pathaaeiaa ||

By the Order of our 

Lord and Master, we 

have been brought 

into this world.

ਖਸਮ (ਪਿਭੂ) ਨੇ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 

ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਣ-ਰੂਪ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

5856 142 qblbwj bIcwr  
sbid suxwieAw]

gursbd rUpI (qbl) 
ngwry nUM vjwaux vwly 
(qbl-bwj) ngwrcI 
gurU jI ny bRhm ivcwr 
gursbd jI suxwey

Thabalabaaj 

Beechaar Sabadh 

Sunaaeiaa ||

The Drummer, the 

Guru, has announced 

the Lord's meditation, 

through the Word of 

the Shabad.

ਨਗਾਚਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਢੂੰ ਡੋਰਾ ਦੇ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ)।

5857 142 ieik hoey 
Asvwr ieknw 
swKqI]

(swKqI) dumcI pw ky 
GoVw qurn leI iqAwr 
vWg (swKqI) iqAwrI 
kr leI

Eik Hoeae Asavaar 

Eikanaa 

Saakhathee ||

Some have mounted 

their horses in 

response, and others 

are saddling up.

(ਇਹ ਢੂੰ ਡੋਰਾ ਸੁਣ ਕੇ) ਕਈ 

(ਗੁਰਮੁਖ) ਤਾਂ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ 

ਪਏ ਹਨ), ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ ਜਤਆਰ 

ਹੋ ਪਏ ਹਨ,
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5858 142 ieknI bDy Bwr  
ieknw 
qwKqI]10]

(qwKqI) dOV pey[ b`Dy Eikanee Badhhae 

Bhaar Eikanaa 

Thaakhathee 

||10||

Some have tied up 

their bridles, and 

others have already 

ridden off. ||10||

ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਸਬਾਬ ਲੱਦ ਲਏ 

ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਪਏ 

ਹਨ ॥੧੦॥

5859 142 sloku mÚ1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

5860 142 jw pkw qw 
kitAw rhI su 
plir vwiV]

(p`lir) prwlI inAweIN 
PokI

Jaa Pakaa Thaa 

Kattiaa Rehee S 

Palar Vaarr ||

When the crop is ripe, 

then it is cut down; 

only the stalks are left 

standing.

ਿਦੋਂ (ਕਣਕ ਆਜਦਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 
ਬੂਟਾ) ਪੱਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਉਤੋਂ 
ਉਤੋਂ) ਵੱਢ ਲਈਦਾ ਹੈ, (ਕਣਕ 

ਦੀ) ਨਾੜ ਤੇ (ਪੈਲੀ ਦੀ) ਵਾੜ 

ਜਪੱਛੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

5861 142 sxu kIswrw  
iciQAw kxu 
lieAw qnu 
JwiV]

(sxu) sxy[(kIswrw) 
ksIrW dI inAweIN 
ieMdRy[ (kxu) dwxy dI 
qr@W sUKm sRIr[ ic`iQAw

San Keesaaraa 

Chithhiaa Kan 

Laeiaa Than Jhaarr 

||

The corn on the cob is 

put into the thresher, 

and the kernels are 

separated from the 

cobs.

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਜਟਆਂ ਸਮੇਤ ਗਾਹ 

ਲਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਹਲ ਉਡਾ ਕੇ 

ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਹਨ।

5862 142 duie puV ckI 
joiV kY pIsx 
Awie bihTu]

(bih-Tu) bYTy Dhue Purr Chakee 

Jorr Kai Peesan 

Aae Behith ||

Placing the kernels 

between the two mill-

stones, people sit and 

grind the corn.

ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੜ ਰੱਖ ਕੇ 

(ਇਹਨਾਂ ਦਾਜਣਆਂ ਨੂੂੰ ) ਪੀਹਣ 

ਲਈ (ਪਿਾਣੀ) ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,
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5863 142 jo dir rhy su 
aubry nwnk  
Ajbu ifTu]1]

Ajbu imlvW: polw 
bolo[ if`Tu

Jo Dhar Rehae S 

Oubarae Naanak 

Ajab Ddith ||1||

Those kernels which 

stick to the central 

axle are spared-Nanak 

has seen this 

wonderful vision! 

||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ 

ਅਚਰਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਜਖਆ ਹੈ, 

ਿ ੋਦਾਣੇ (ਚੱਕੀ ਦੇ) ਦਰ ਤੇ 

(ਭਾਵ, ਜਕੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਪੀਸਣੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਦੇ ਜਵਕਾਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ) ॥੧॥

5864 142 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5865 142 vyKu ij imTw 
kitAw kit kuit 
bDw pwie]

 (im`Tw) gMnw[ k`itAw 
k`it ku`it b`Dw

Vaekh J Mithaa 

Kattiaa Katt Kutt 

Badhhaa Paae ||

Look, and see how the 

sugar-cane is cut 

down. After cutting 

away its branches, its 

feet are bound 

together into bundles,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਵੇਖ ਜਕ ਗੂੰਨਾ 
ਵੱਢੀਦਾ ਹੈ, ਜਛੱਲ ਜਛੱਲ ਕੇ, 

ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬੂੰਨਹ  ਲਈਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਭਰੀਆਂ ਬੂੰਨਹ  ਲਈਦੀਆਂ 

ਹਨ)।

5866 143 KuMFw AMdir riK 
kY dyin su ml 
sjwie]

(KuMFw)vylxy[ vylixAW 
c mL ky (m`l) 
izmINdwr AQvw 
pihlvwn jmdUq

Khundtaa Andhar 

Rakh Kai Dhaen S 

Mal Sajaae ||

And then, it is placed 

between the wooden 

rollers and crushed.

ਜਿਰ ਵੇਲਣ ੇਦੀਆਂ ਲੱਠਾਂ ਜਵਚ 

ਰੱਖ ਕੇ ਭਲਵਾਨ (ਭਾਵ, 

ਜਜ਼ਮੀਦਾਰ) ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਨੋ) 

ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਪੀੜਦੇ 

ਹਨ)।

5867 143 rsu ksu ttir 
pweIAY qpY qY 
ivllwie]

rsu (ksu) iK`c ky[ 
(t`tir) kVwhw[ 
(ivllwie) ivrlwp 
krdw

Ras Kas Ttattar 

Paaeeai Thapai 

Thai Vilalaae ||

What punishment is 

inflicted upon it! Its 

juice is extracted and 

placed in the cauldron; 

as it is heated, it 

groans and cries out.

ਸਾਰੀ ਰਹੁ ਕੜਾਹੇ ਜਵਚ ਪਾ 
ਲਈਦੀ ਹੈ, (ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ 

ਇਹ ਰਹੁ) ਕੜਹਦੀ ਹੈ ਤੇ (ਮਾਨੋ) 

ਜਵਲਕਦੀ ਹੈ।
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5868 143 BI so Pogu 
smwlIAY idcY 
Aig jwlwie]

(Pogu) kmwd dI iC`l[ 
id`cY A`ig

Bhee So Fog 

Samaaleeai 

Dhichai Ag Jaalaae 

||

And then, the crushed 

cane is collected and 

burnt in the fire below.

(ਗੂੰ ਨੇ ਦਾ) ਉਹ ਿੋਗ (ਚੂਰਾ) ਭੀ 
ਸਾਂਭ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਸੁਕਾ ਕੇ 

ਕੜਾਹੇ ਹੇਠ) ਅੱਗ ਜਵਚ ਸਾੜ 

ਦੇਈਦਾ ਹੈ।

5869 143 nwnk imTY 
pqrIAY vyKhu 
lokw Awie]2]

pqrIAY:polw bolo[ 
(pqrIAY) piqAw ky dyKo 
im`Ty dw kI hwl 
hoieAw, mMdy Aml krn 
nwl gMny vWg szw 
imldI hY

Naanak Mithai 

Pathareeai 

Vaekhahu Lokaa 

Aae ||2||

Nanak: come, people, 

and see how the 

sweet sugar-cane is 

treated! ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਲੋਕੋ! 

ਆ ਕੇ (ਗੂੰ ਨੇ ਦਾ ਹਾਲ) ਵੇਖੋ, 

ਜਮੱਠੇ ਦੇ ਕਾਰਣ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਮਠਾਸ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੂੰ ਨੇ 

ਵਾਂਗ ਇਉਂ ਹੀ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਈਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

5870 143 pvVI] Pavarree || Pauree:

5871 143 ieknw mrxu n 
iciq Aws 
GxyirAw]

(GxyirAw) bhuqIAW Eikanaa Maran N 

Chith Aas 

Ghanaeriaa ||

Some do not think of 

death; they entertain 

great hopes.

ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ) 

ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ (ਮਨ ਜਵਚ 

ਬਣਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਦਾ 
ਜਖ਼ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
5872 143 mir mir jMmih 

inq iksY n 
kyirAw]

iksy (kyirAw) dy nhIN Mar Mar Janmehi 

Nith Kisai N 

Kaeriaa ||

They die, and are re-

born, and die, over 

and over again. They 

are of no use at all!

ਉਹ ਜਨਿੱਤ ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, 

(ਭਾਵ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹਜਸਆਂ 

ਜਵਚ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ; ਕਦੇ 

ਘੜੀ ਸੁਖਾਲੇ ਤੇ ਜਿਰ ਦੁਖੀ ਦੇ 

ਦੁਖੀ)। ਜਕਸੇ ਦੇ ਭੀ ਉਹ (ਕਦੇ 

ਯਾਰ) ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
5873 143 AwpnVY min 

iciq khin 
cMgyirAw]

Awpn-VY Aapanarrai Man 

Chith Kehan 

Changaeriaa ||

In their conscious 

minds, they call 

themselves good.

ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਚੂੰ ਗੇ ਆਖਦੇ ਹਨ,
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5874 143 jmrwjY inq inq  
mnmuK hyirAw]

(hyirAw) dyiKAw Jamaraajai Nith 

Nith Manamukh 

Haeriaa ||

The King of the Angels 

of Death hunts down 

those self-willed 

manmukhs, over and 

over again.

(ਪਰ) ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਹੀ ਿਮਰਾਿ ਵੇਖਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਨੇਕ ਹਨ, ਪਰ 

ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਕਰਕੇ ਿਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ)।

5875 143 mnmuK lUxhwrwm  
ikAw n jwixAw]

prmwqmw jI dw 
(ikAw) kIqw hoieAw

Manamukh Loon 

Haaraam Kiaa N 

Jaaniaa ||

The manmukhs are 

false to their own 

selves; they feel no 

gratitude for what 

they have been given.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਲੂਣ-ਹਰਾਮੀ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ 

(ਦੀ ਸਾਰ) ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ।

5876 143 bDy krin slwm  
Ksm n BwixAw]

mwieAw c (b`Dy) bMn@y 
hoey mwieAw nUM slwm 
krdy hn, aun@W nUM 
(Ksm) pRmwqmw jI (n) 
nhIN (BwixAw) BwauNdy

Badhhae Karan 

Salaam Khasam N 

Bhaaniaa ||

Those who merely 

perform rituals of 

worship are not 

pleasing to their Lord 

and Master.

ਬੱਧੇ-ਰੱੁਧੇ ਹੀ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸਲਾਮਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਸ 

ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦੇ।

5877 143 scu imlY muiK 
nwmu swihb 
BwvsI]

jy (swihb) vwihgurU jI 
(BwvsI) BwA jwx qW 
(scu) vwihgurU jI dw 
nwmu muiK c (imlY) jpx

Sach Milai Mukh 

Naam Saahib 

Bhaavasee ||

Those who attain the 

True Lord and chant 

His Name are pleasing 

to the Lord.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਰੱਬ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਖਸਮ 

(ਰੱਬ) ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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5878 143 krsin qKiq 
slwmu iliKAw 
pwvsI]11]

qKiq pr vwihgurU jI 
nUM slwmu (krsin) krn 
qW vwihgurU jI dw 
(iliKAw) imhr 
(pwvsI) pRwpq krky 
mwieAw dy bMDnW qoN Cu`t 
jwx

Karasan Thakhath 

Salaam Likhiaa 

Paavasee ||11||

They worship the Lord 

and bow at His 

Throne. They fulfill 

their pre-ordained 

destiny. ||11||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤਖਤ ਉਤੇ (ਬੈਠੇ ਨੂੂੰ ) 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

(ਧੁਰੋਂ ਰੱਬ ਵਲੋਂ) ਜਲਖੇ ਇਸ 

ਲੇਖ (ਦੇ ਿਲ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

5879 143 mÚ 1 sloku] Ma 1 Salok || First Mehl, Shalok:

5880 143 mCI qwrU ikAw 
kry pMKI ikAw 
Awkwsu]

ijvyN m`CI (qwrU) qr ky 
smuMdr dw (ikAw) kI 
AMq pw skdI hY Bwv 
nhIN pw skdI, pMKI 
Awkwsu dw AMq nhIN pw 
skdw

Mashhee Thaaroo 

Kiaa Karae 

Pankhee Kiaa 

Aakaas ||

What can deep water 

do to a fish? What can 

the vast sky do to a 

bird?

ਤਾਰੂ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  ਕੀਹ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨਾ ਹੀ 
ਡੂੂੰ ਘਾ ਹੋਵੇ ਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਹ 

ਨਹੀਂ)। ਆਕਾਸ਼ ਪੂੰਛੀ ਨੂੂੰ  ਕੀਹ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਆਕਾਸ਼ 

ਜਕਤਨਾ ਹੀ ਖੁਲਹਾ ਹੋਵੇ ਪੂੰਛੀ ਨੂੂੰ  
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।) (ਪਾਣੀ 
ਆਪਣੀ ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਦਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ 

ਆਪਣੀ ਖੁਲਹਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ)।

5881 143 pQr pwlw ikAw 
kry Kusry ikAw 
Gr vwsu]

(pwLw) TMF p`Qr nUM 
(ikAw) kI kr skdI hY

Pathhar Paalaa 

Kiaa Karae 

Khusarae Kiaa 

Ghar Vaas ||

What can cold do to a 

stone? What is 

married life to a 

eunuch?

ਪਾਲਾ (ਕੱਕਰ) ਪੱਥਰ ਉਤੇ 

ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਘਰ 

ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖੁਸਰੇ 

(ਹੀਿੜੇ) ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
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5882 143 kuqy cMdnu lweIAY  
BI so kuqI Dwqu]

Kuthae Chandhan 

Laaeeai Bhee So 

Kuthee Dhhaath ||

You may apply 

sandalwood oil to a 

dog, but he will still be 

a dog.

ਿ ੇਕੱੁਤੇ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਦਨ ਭੀ ਲਾ 
ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲਾ 
ਕੱੁਜਤਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

5883 143 bolw jy 
smJweIAY  
pVIAih isMimRiq 
pwT]

boLw: polw bolo[pV@I-
Aih[ isMmi Riq: mMmw 
mukqw, A`Dw rwrw R polw 
bol ky ie`k ishwrI A`Dy 
rwry, ie`k ishwrI q`qy 
lwau

Bolaa Jae 

Samajhaaeeai 

Parreeahi Sinmrith 

Paath ||

You may try to teach a 

deaf person by 

reading the Simritees 

to him, but how will 

he learn?

ਬੋਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇਈਏ 

ਤੇ ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਉਸ ਦੇ 

ਕੋਲ ਕਰੀਏ (ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।

5884 143 AMDw cwnix 
rKIAY dIvy 
blih pcws]

Andhhaa Chaanan 

Rakheeai Dheevae 

Balehi Pachaas ||

You may place a light 

before a blind man 

and burn fifty lamps, 

but how will he see?

ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਚਾਨਣ ਜਵਚ 

ਰੱਜਖਆ ਿਾਏ, (ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ 

ਭਾਵੇਂ) ਪੂੰਿਾਹ ਦੀਵੇ ਪਏ ਬਲਣ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਣਾ)।

5885 143 cauxy suienw 
pweIAY cuix cuix 
KwvY Gwsu]

(cauxy) pSUAW nUM Chounae Sueinaa 

Paaeeai Chun 

Chun Khaavai 

Ghaas ||

You may place gold 

before a herd of 

cattle, but they will 

pick out the grass to 

eat.

ਚੁਗਣ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਗ 

ਅਗੇ ਿੇ ਸੋਨਾ ਜਖਲਾਰ ਦੇਈਏ, 

ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ ਘਾਹ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ 

ਹੀ ਖਾਏਗਾ (ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ)।

5886 143 lohw mwrix 
pweIAY FhY n 
hoie kpws]

Lohaa Maaran 

Paaeeai Dtehai N 

Hoe Kapaas ||

You may add flux to 

iron and melt it, but it 

will not become soft 

like cotton.

ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੇਈਏ, 

ਤਾਂ ਭੀ ਢਲ ਕੇ ਉਹ ਕਪਾਹ 

(ਵਰਗਾ ਨਰਮ) ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ।
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5887 143 nwnk mUrK eyih 
gux boly sdw 
ivxwsu]1]

(ivxwsu) byArQ Naanak Moorakh 

Eaehi Gun Bolae 

Sadhaa Vinaas 

||1||

O Nanak, this is the 

nature of a fool-

everything he speaks 

is useless and wasted. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹੀ ਖ਼ੋਆਂ ਮੂਰਖ 

ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਕਤਨੀ ਮਤ ਜਦਓ, 

ਉਹ ਿਦੋਂ ਭੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਦਾ 
(ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਜਕਸੇ ਦਾ) ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ 
॥੧॥

5888 143 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5889 143 kYhw kMcnu qutY 
swru]

(kYhW) kWsI Kaihaa Kanchan 

Thuttai Saar ||

When pieces of 

bronze or gold or iron 

break,

ਿ ੇਕੈਹਾਂ, ਸੋਨਾ ਿਾਂ ਲੋਹਾ ਟੱੁਟ 

ਿਾਏ,

5890 143 AgnI gMFu pwey 
lohwru]

Aganee Gandt 

Paaeae Lohaar ||

The metal-smith welds 

them together again in 

the fire, and the bond 

is established.

ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੋਹਾਰ (ਆਜਦਕ) 

ਗਾਂਢਾ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

5891 143 gorI syqI qutY 
Bqwru]

(gorI) iesqRI (syqI) 
nwl

Goree Saethee 

Thuttai Bhathaar 

||

If a husband leaves his 

wife,

ਿ ੇਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਖਸਮ ਨਾਰਾਜ਼ 

ਹੋ ਿਾਏ,

5892 143 puqˆØI gMFu pvY 
sMswir]

Puthanaee Gandt 

Pavai Sansaar ||

Their children may 

bring them back 

together in the world, 

and the bond is 

established.

ਤਾਂ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਇਹਨਾਂ ਦਾ) 
ਿੋੜ ਪੱੁਤਿਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।

5893 143 rwjw mMgY idqY 
gMFu pwie]

Raajaa Mangai 

Dhithai Gandt 

Paae ||

When the king makes 

a demand, and it is 

met, the bond is 

established.

ਰਾਿਾ (ਪਰਿਾ ਪਾਸੋਂ ਮਾਮਲਾ) 
ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, (ਨਾਹ ਜਦੱਤਾ ਿਾਏ 

ਤਾਂ ਰਾਿਾ ਪਰਿਾ ਦੀ ਜਵਗੜਦੀ 
ਹੈ, ਮਾਮਲਾ) ਜਦੱਜਤਆਂ (ਰਾਿਾ 
ਪਰਿਾ ਦਾ) ਮੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
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5894 143 BuiKAw gMFu pvY  
jw Kwie]

Bu`iKAW Bhukhiaa Gandt 

Pavai Jaa Khaae ||

When the hungry man 

eats, he is satisfied, 

and the bond is 

established.

ਭੁੱ ਖ ਨਾਲ ਆਤੁਰ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ ਦਾ 
(ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ) 
ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿੇ 
ਉਹ (ਰੋਟੀ) ਖਾਏ।

5895 143 kwl@w gMFu ndIAw 
mIh Jol]

ndIAw(Jol) Joly mwr 
ky, au~Cl ky vgx

Kaalaa Gandt 

Nadheeaa Meeh 

Jhol ||

In the famine, the rain 

fills the streams to 

overflowing, and the 

bond is established.

ਕਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੂੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਕਾਲ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਿੇ ਬਹੁਤੇ 

ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਣ।

5896 143 gMFu prIqI imTy 
bol]

im`Ty Gandt Pareethee 

Mithae Bol ||

There is a bond 

between love and 

words of sweetness.

ਜਮੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਗੂੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਪਆਰ 

ਪੱਕਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
5897 143 bydw gMFu boly scu 

koie]
(bydw) igAwn Baedhaa Gandt 

Bolae Sach Koe ||

When one speaks the 

Truth, a bond is 

established with the 

Holy Scriptures.

ਵੈਦ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ) 
ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਤਦੋਂ) ਿੋੜ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਸੱਚ ਬੋਲੇ।

5898 143 muieAw gMFu nykI 
squ hoie]

Mueiaa Gandt 

Naekee Sath Hoe 

||

Through goodness and 

truth, the dead 

establish a bond with 

the living.

ਮੁਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦਾ (ਿਗਤ ਨਾਲ) 

ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਪਛੋਂ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ 

ਹਨ) ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਭਲਾਈ ਤੇ ਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
5899 143 eyqu gMiF vrqY 

sMswru]

Eaeth Gandt 

Varathai Sansaar 

||

Such are the bonds 

which prevail in the 

world.

(ਸੋ) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਾਲ 

ਿਗਤ (ਦਾ ਜਵਹਾਰ) ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

5900 143 mUrK gMFu pvY  
muih mwr]

Moorakh Gandt 

Pavai Muhi Maar 

||

The fool establishes 

his bonds only when 

he is slapped in the 

face.

ਮੂੂੰ ਹ ਤੇ ਮਾਰ ਜਪਆਂ ਮੂਰਖ (ਦੇ 

ਮੂਰਖ-ਪੁਣੇ) ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।
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5901 143 nwnku AwKY eyhu 
bIcwru]

Naanak Aakhai 

Eaehu Beechaar ||

Nanak says this after 

deep reflection:

ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਵਚਾਰ (ਦੀ ਗੱਲ) 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ,

5902 143 isPqI gMFu pvY 
drbwir]2]

Sifathee Gandt 

Pavai Dharabaar 

||2||

Through the Lord's 

Praise, we establish a 

bond with His Court. 

||2||

ਜਕ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ (ਆਦਰ-

ਜਪਆਰ ਦਾ) ਿੋੜ ਿੁੜਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
5903 143 pauVI] Pourree || Pauree:

5904 143 Awpy kudriq 
swij kY Awpy kry 
bIcwru]

Aapae Kudharath 

Saaj Kai Aapae 

Karae Beechaar ||

He Himself created 

and adorned the 

Universe, and He 

Himself contemplates 

it.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

5905 143 ieik Koty ieik 
Kry Awpy 
prKxhwru]

Eik Khottae Eik 

Kharae Aapae 

Parakhanehaar ||

Some are counterfeit, 

and some are genuine. 

He Himself is the 

Appraiser.

(ਪਰ ਇਥੇ) ਕਈ ਿੀਵ ਖੋਟੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਮਾਪ 

ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹਨ) ਤੇ ਕਈ (ਸ਼ਾਹੀ 
ਜਸੱਕੇ ਵਾਂਗ ਖਰੇ ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਦੀ) ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

5906 143 Kry KjwnY 
pweIAih Koty  
stIAih bwhr 
vwir]

pweI-Aih, stI-Aih Kharae Khajaanai 

Paaeeahi Khottae 

Satteeahi Baahar 

Vaar ||

The genuine are 

placed in His Treasury, 

while the counterfeit 

are thrown away.

(ਰੁਪਏ ਆਜਦਕ ਵਾਂਗ) ਖਰੇ 

ਬੂੰ ਦੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ 

ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿੀਵਨ ਪਿਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ) 

ਖੋਟੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱੁਟੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਇਹ ਿੀਵ ਭਜਲਆਂ 

ਜਵਚ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ)।
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5907 143 Koty scI drgh 
sutIAih iksu 
AwgY krih 
pukwr]

Khottae Sachee 

Dharageh 

Sutteeahi Kis 

Aagai Karehi 

Pukaar ||

The counterfeit are 

thrown out of the 

True Court-unto 

whom should they 

complain?

ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਧੱਕਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ 
ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਇਹ (ਸਹੈਤਾ 
ਲਈ) ਫ਼ਜਰਆਦ ਕਰ ਸਕਣ।

5908 143 siqgur ipCY Bij 
pvih eyhw krxI 
swru]

ip`CY B`ij[ (swru) sRySt Sathigur Pishhai 

Bhaj Pavehi 

Eaehaa Karanee 

Saar ||

They should worship 

and follow the True 

Guru-this is the 

lifestyle of excellence.

(ਇਹਨਾਂ ਹੌਲੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਿੀਵਾਂ ਲਈ) ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਕ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਿਾ ਪੈਣ।

5909 143 siqguru KoitAhu 
Kry kry sbid 
svwrxhwru]

svwrx-hwru Sathigur Khottiahu 

Kharae Karae 

Sabadh 

Savaaranehaar ||

The True Guru 

converts the 

counterfeit into 

genuine; through the 

Word of the Shabad, 

He embellishes and 

exalts us.

ਗੁਰੂ ਖੋਜਟਆਂ ਤੋਂ ਖਰੇ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ) 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੇ ਬਣਾਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

5910 143 scI drgh 
mMnIAin gur kY 
pRym ipAwir]

Sachee Dharageh 

Manneean Gur Kai 

Praem Piaar ||

Those who have 

enshrined love and 

affection for the Guru, 

are honored in the 

True Court.

(ਜਿਰ ਉਹ) ਸਜਤਗੁਰ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ 

ਪਿੇਮ ਜਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਪਰਾਮਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ,

5911 143 gxq iqnw dI ko 
ikAw kry jo  
Awip bKsy 
krqwir]12]

Ganath Thinaa 

Dhee Ko Kiaa 

Karae Jo Aap 

Bakhasae 

Karathaar ||12||

Who can estimate the 

value of those who 

have been forgiven by 

the Creator Lord 

Himself? ||12||

ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਜਲਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬ-

ਿੋਈ ਜਕਸੇ ਕੀਹ ਕਰਨੀ ਹੋਈ? 

॥੧੨॥
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5912 143 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

5913 143 hm jyr ijmI  
dunIAw pIrw 
mswiekw 
rwieAw]

(hm)qmwm[ (jyr) 
nIcy[ (mswiekw) 
imhnq krn vwly

Ham Jaer Jimee 

Dhuneeaa Peeraa 

Masaaeikaa 

Raaeiaa ||

All the spiritual 

teachers, their 

disciples and the 

rulers of the world 

shall be buried under 

the ground.

ਪੀਰ, ਸ਼ੇਖ਼, ਰਾਇ (ਆਜਦਕ) 

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ 

(ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

5914 143 myrvid bwidswhw  
APjU KudwieAw]

(my-r-v`id) cly 
jwxgy[ (APjU)bwkI

Mae Ravadh 

Baadhisaahaa 

Afajoo Khudhaae 

||

The emperors shall 

also pass away; God 

alone is Eternal.

(ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ) ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੀ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ, ਹੇ ਖ਼ੁਦਾਇ!

5915 143 eyk qUhI eyk 
quhI]1]

Eaek Thoohee 

Eaek Thuhee ||1||

You alone, Lord, You 

alone. ||1||

ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ, ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ 
॥੧॥

5916 143 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5917 143 n dyv dwnvw  
nrw]

(dwnvw) dYNq N Dhaev 

Dhaanavaa Naraa 

||

Neither the angels, 

nor the demons, nor 

human beings,

ਨਾਹ ਦੇਵਤੇ, ਨਾਹ ਦੈਂਤ, ਨਾਹ 

ਮਨੱੁਖ,

5918 143 n isD swiDkw 
Drw]

(swiDkw) swDn krn 
vwly[ (Drw) DrqI

N Sidhh 

Saadhhikaa 

Dhharaa ||

Nor the Siddhas, nor 

the seekers shall 

remain on the earth.

ਨਾਹ ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ 

ਿੋਗੀ, ਨਾਹ ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਭੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਹ 

ਜਰਹਾ।
5919 143 Asiq eyk  

idgir kueI]
(As-iq) hY, sdw 
iQr[ (idgir) hor 
dUjw[ (kueI) kOx[ 
kueI: AONkV sMkoc ky bolo

Asath Eaek Dhigar 

Kuee ||

Who else is there? ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ 

ਦੂਿਾ ਕੌਣ ਹੈ?
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5920 144 eyk queI eyk 
queI]2]

queI: AONkV sMkoc ky bolo Eaek Thuee Eaek 

Thuee ||2||

You alone, Lord, You 

alone. ||2||

(ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ, ਇਕ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਹੈਂ ॥੨॥

5921 144 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5922 144 n dwdy idhMd  
AwdmI]

d`wdy N Dhaadhae 

Dhihandh 

Aadhamee ||

Neither the just, nor 

the generous, nor any 

humans at all,

ਨਾਹ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

(ਭਾਵ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 

ਜਨਬੇੜਨ ਵਾਲੇ) ਆਦਮੀ ਸਦਾ 
ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ,

5923 144 n spq jyr 
ijmI]

spq: polw bolo N Sapath Jaer 

Jimee ||

Nor the seven realms 

beneath the earth, 

shall remain.

ਨਾਹ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਤ 

(ਪਤਾਲ ਹੀ) ਸਦਾ ਰਜਹ ਸਕਦੇ 

ਹਨ।
5924 144 Asiq eyk  

idgir kueI]

Asath Eaek Dhigar 

Kuee ||

The One Lord alone 

exists. Who else is 

there?

ਸਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਦੂਿਾ 
ਕੌਣ ਹੈ?

5925 144 eyk queI eyk 
queI]3]

Eaek Thuee Eaek 

Thuee ||3||

You alone, Lord, You 

alone. ||3||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ) ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈ ਇਕ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਹੈ ॥੩॥

5926 144 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5927 144 n sUr sis mMflo] (mMflo) bRhmMf[ sis: 
polw bolo

N Soor Sas 

Manddalo ||

Neither the sun, nor 

the moon, nor the 

planets,

ਨਾ ਸੂਰਿ, ਨਾਹ ਚੂੰਦਰਮਾ, 
ਨਾਹ ਇਹ ਜਦੱਸਦਾ ਆਕਾਸ਼,

5928 144 n spq dIp nh 
jlo]

(spq) s`q N Sapath Dheep 

Neh Jalo ||

Nor the seven 

continents, nor the 

oceans,

ਨਾਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦੀਪ, 

ਨਾਹ ਪਾਣੀ,

5929 144 AMn paux iQru n 
kueI]

(kueI) koeI Ann Poun Thhir N 

Kuee ||

Nor food, nor the 

wind-nothing is 

permanent.

ਨ ਅੂੰਨ, ਨਾਹ ਹਵਾ-ਕੋਈ ਭੀ 
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
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5930 144 eyku queI eyku 
queI]4]

Eaek Thuee Eaek 

Thuee ||4||

You alone, Lord, You 

alone. ||4||

(ਸਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ, ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ 
॥੪॥

5931 144 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5932 144 n irjku dsq  
Aw ksy]

(Aw) hor (ksy) iksy 
mnu`K dy (dsq) h`Q c 
nhIN

N Rijak Dhasath Aa 

Kasae ||

Our sustenance is not 

in the hands of any 

person.

(ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਜਰਜ਼ਕ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

5933 144 hmw rw eyku Aws 
vsy]

(hmw)qmwm[ (rw) dw Hamaa Raa Eaek 

Aas Vasae ||

The hopes of all rest in 

the One Lord.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ , ਬੱਸ, ਇਕ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

5934 144 Asiq eyku idgr 
kueI]

Asath Eaek Dhigar 

Kuee ||

The One Lord alone 

exists-who else is 

there?

(ਜਕਉਂਜਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ) ਹੋਰ ਹੈ 

ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

5935 144 eyk queI eyku 
queI]5]

Eaek Thuee Eaek 

Thuee ||5||

You alone, Lord, You 

alone. ||5||

ਸਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ, ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ॥੫॥

5936 144 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5937 144 prMdey n igrwh 
jr]

(p-rM-dey) pMCI[ 
(igrwh) p`ly[ (jr) Dn

Parandheae N 

Giraah Jar ||

The birds have no 

money in their 

pockets.

ਪੂੰਛੀਆਂ ਦੇ ਗੂੰ ਢੇ-ਪੱਲੇ ਧਨ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

5938 144 drKq Awb Aws 
kr]

(Awb) pwxI[ dr`Kq Dharakhath Aab 

Aas Kar ||

They place their hopes 

on trees and water.

ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ) ਰੱੁਖਾਂ 
ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ।
5939 144 idhMd sueI] (idhMd) dyx vwly (sueI) 

so pRBU jI
Dhihandh Suee || He alone is the Giver. ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 

ਉਹੀ ਪਿਭੂ ਹੈ।
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5940 144 eyk queI eyk 
queI]6]

Eaek Thuee Eaek 

Thuee ||6||

You alone, Lord, You 

alone. ||6||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਜ਼ਕ-

ਦਾਤਾ) ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ਇਕ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਹੈਂ ॥੬॥

5941 144 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5942 144 nwnk illwir 
iliKAw soie]

(illwir) m`Qy au~pr Naanak Lilaar 

Likhiaa Soe ||

O Nanak, that destiny 

which is pre-ordained 

and written on one's 

forehead

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

(ਿੋ ਕੁਝ ਕਰਤਾਰ ਵਲੋਂ) 
ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ,

5943 144 myit n swkY 
koie]

Maett N Saakai 

Koe ||

No one can erase it. ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

5944 144 klw DrY ihrY 
sueI]

(klw) jIvn s`iqAw[ 
(ihrY) curw lYNdy

Kalaa Dhharai 

Hirai Suee ||

The Lord infuses 

strength, and He takes 

it away again.

(ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਉਹੀ ਸੱਜਤਆ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

5945 144 eyku queI eyku 
queI]7]

Eaek Thuee Eaek 

Thuee ||7||

You alone, O Lord, You 

alone. ||7||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਜਤਆ ਦੇਣ 

ਤੇ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ) ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਹੈਂ ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ॥੭॥

5946 144 pauVI] Pourree || Pauree:

5947 144 scw qyrw hukmu  
gurmuiK jwixAw]

Sachaa Thaeraa 

Hukam Guramukh 

Jaaniaa ||

True is the Hukam of 

Your Command. To 

the Gurmukh, it is 

known.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੀ 
ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

5948 144 gurmqI Awpu 
gvwie scu 
pCwixAw]

Guramathee Aap 

Gavaae Sach 

Pashhaaniaa ||

Through the Guru's 

Teachings, selfishness 

and conceit are 

eradicated, and the 

Truth is realized.

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ।
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5949 144 scu qyrw drbwru  
sbdu nIswixAw]

Sach Thaeraa 

Dharabaar Sabadh 

Neesaaniaa ||

True is Your Court. It is 

proclaimed and 

revealed through the 

Word of the Shabad.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹੈ, (ਇਸ ਤਕ ਅੱਪੜਨ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ 

ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ।

5950 144 scw sbdu 
vIcwir sic 
smwixAw]

Sachaa Sabadh 

Veechaar Sach 

Samaaniaa ||

Meditating deeply on 

the True Word of the 

Shabad, I have merged 

into the Truth.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

5951 144 mnmuK sdw 
kUiVAwr Brim 
BulwixAw]

Manamukh 

Sadhaa Koorriaar 

Bharam 

Bhulaaniaa ||

The self-willed 

manmukhs are always 

false; they are deluded 

by doubt.

(ਪਰ) ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਕੂੜ (ਹੀ) ਜਵਹਾਝਦੇ ਹਨ, 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਖੁੂੰ ਝੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ।

5952 144 ivstw AMdir 
vwsu swdu n 
jwixAw]

Visattaa Andhar 

Vaas Saadh N 

Jaaniaa ||

They dwell in manure, 

and they do not know 

the taste of the Name.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਗੂੰਦ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਸ਼ਬਦ ਦਾ) 
ਆਨੂੰ ਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।

5953 144 ivxu nwvY duKu 
pwie Awvx 
jwixAw]

Vin Naavai Dhukh 

Paae Aavan 

Jaaniaa ||

Without the Name, 

they suffer the 

agonies of coming and 

going.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਦੱੁਖ ਪਾ ਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ 

ਚੱਕਰ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

5954 144 nwnk pwrKu 
Awip ijin Kotw 
Krw 
pCwixAw]13]

Naanak Paarakh 

Aap Jin Khottaa 

Kharaa 

Pashhaaniaa 

||13||

O Nanak, the Lord 

Himself is the 

Appraiser, who 

distinguishes the 

counterfeit from the 

genuine. ||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੋਟੇ ਖਰੇ 

ਨੂੂੰ  ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਖੋਟਾ 
ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾ ਕੌਣ ਹੈ) ॥੧੩॥
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5955 144 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

5956 144 sIhw bwjw crgw 
kuhIAw eynw 
Kvwly Gwh]

(sIhw) SyrW[ bwjW[ 
crgW kuhIAW bwj dIAW 
iksmW hn

Seehaa Baajaa 

Charagaa Kuheeaa 

Eaenaa Khavaalae 

Ghaah ||

Tigers, hawks, falcons 

and eagles-the Lord 

could make them eat 

grass.

ਪਿਭੂ ਸ਼ੇਰਾਂ, ਬਾਿਾਂ, ਚਰਗਾਂ, 
ਕੁਹੀਆ (ਆਜਦਕ 

ਮਾਸਾਹਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿ ੇਚਾਹੇ ਤਾਂ) 
ਘਾਹ ਖਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ 
ਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

5957 144 Gwhu Kwin iqnw 
mwsu Kvwly eyih 
clwey rwh]

Ghaahu Khaan 

Thinaa Maas 

Khavaalae Eaehi 

Chalaaeae Raah ||

And those animals 

which eat grass-He 

could make them eat 

meat. He could make 

them follow this way 

of life.

ਿ ੋਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਸ ਖਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ-ਸੋ, ਪਿਭੂ 
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

5958 144 ndIAw ivic  
itby dyKwly QlI 
kry Asgwh]

(Asgwh) AQwh jl[ 
QlI: polw bolo, it`by

Nadheeaa Vich 

Ttibae 

Dhaekhaalae 

Thhalee Karae 

Asagaah ||

He could raise dry land 

from the rivers, and 

turn the deserts into 

bottomless oceans.

ਪਿਭੂ (ਵਗਦੀਆਂ) ਨਦੀਆਂ ਜਵਚ 

ਜਟੱਬੇ ਜਵਖਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਤਲੇ 

ਥਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਡੂੂੰ ਘੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

5959 144 kIVw Qwip dyie 
pwiqswhI lskr 
kry suAwh]

Keerraa Thhaap 

Dhaee 

Paathisaahee 

Lasakar Karae 

Suaah ||

He could appoint a 

worm as king, and 

reduce an army to 

ashes.

ਕੀੜੇ ਨੂੂੰ  ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ (ਤਖ਼ਤ) 

ਉੱਤੇ ਥਾਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਬਠਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ), (ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ) 

ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।
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5960 144 jyqy jIA jIvih 
lY swhw jIvwly  
qw ik Aswh]

(qw) kI Ascrj hY[ 
(Aswh) ibnw suAwsW 
qoN[ qW

Jaethae Jeea 

Jeevehi Lai Saahaa 

Jeevaalae Thaa K 

Asaah ||

All beings and 

creatures live by 

breathing, but He 

could keep us alive, 

even without the 

breath.

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿੀਵ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ 

ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ, (ਭਾਵ, ਤਦ ਤਕ 

ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ ਿਦ ਤਕ ਸਾਹ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਿ ੇਪਿਭੂ) 
ਿੀਊਂਦੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ 'ਸਾਹ' 

ਦੀ ਭੀ ਕੀਹ ਮੁਥਾਿੀ ਹੈ?

5961 144 nwnk ijau ijau 
scy BwvY iqau 
iqau dyie 
igrwh]1]

(igrwh) Bojn Naanak Jio Jio 

Sachae Bhaavai 

Thio Thio Dhaee 

Giraah ||1||

O Nanak, as it pleases 

the True Lord, He 

gives us sustenance. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਜਤਵੇਂ (ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

5962 144 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5963 144 ieik mwshwrI  
ieik iqRxu Kwih]

(iqRxu) Gwh Eik Maasehaaree 

Eik Thrin Khaahi ||

Some eat meat, while 

others eat grass.

ਕਈ ਿੀਵ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 

ਹਨ, ਕਈ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

5964 144 ieknw CqIh 
AMimRq pwih]

Eikanaa 

Shhatheeh 

Anmrith Paahi ||

Some have all the 

thirty-six varieties of 

delicacies,

ਕਈ ਪਿਣੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ 
ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਿਨ ਜਮਲਦੇ 

ਹਨ,

5965 144 ieik imtIAw 
mih imtIAw 
Kwih]

im`tIAw Eik Mitteeaa Mehi 

Mitteeaa Khaahi ||

While others live in 

the dirt and eat mud.

ਤੇ ਕਈ ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) 

ਜਮੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
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5966 144 ieik paux 
sumwrI paux 
sumwir]

(sumwrI) igxqI krn 
vwly Bwv suAwsW nUM 
cV@waux vwly[ su-mwir: 
pOx nUM Kwx vwly

Eik Poun 

Sumaaree Poun 

Sumaar ||

Some control the 

breath, and regulate 

their breathing.

ਕਈ ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਅੱਜਭਆਸੀ 
ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

5967 144 ieik inrMkwrI 
nwm AwDwir]

Eik Nirankaaree 

Naam Aadhhaar ||

Some live by the 

Support of the Naam, 

the Name of the 

Formless Lord.

ਕਈ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ 

(ਉਸ ਦੇ) ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਿੀਉਂਦੇ ਹਨ।

5968 144 jIvY dwqw mrY n 
koie]

Jeevai Dhaathaa 

Marai N Koe ||

The Great Giver lives; 

no one dies.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਇਹ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਸਰ ਤੇ ਦਾਤਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ) ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ।
5969 144 nwnk muTy jwih  

nwhI min 
soie]2]

(mu`Ty) lu`ty jwxgy Naanak Muthae 

Jaahi Naahee Man 

Soe ||2||

O Nanak, those who 

do not enshrine the 

Lord within their 

minds are deluded. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੀਵ ਠੱਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥

5970 144 pauVI] Pourree || Pauree:

5971 144 pUry gur kI kwr  
krim kmweIAY]

Poorae Gur Kee 

Kaar Karam 

Kamaaeeai ||

By the karma of good 

actions, some come to 

serve the Perfect Guru.

ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ 

ਕਾਰ (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
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5972 144 gurmqI Awpu 
gvwie nwmu 
iDAweIAY]

Guramathee Aap 

Gavaae Naam 

Dhhiaaeeai ||

Through the Guru's 

Teachings, some 

eliminate selfishness 

and conceit, and 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਨਾਲ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਗਵਾ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5973 144 dUjI kwrY lig  
jnmu gvweIAY]

Dhoojee Kaarai 

Lag Janam 

Gavaaeeai ||

Undertaking any other 

task, they waste their 

lives in vain.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਜਵਸਾਰ ਕੇ) 

ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਰੱੁਜਝਆਂ ਮਨੱੁਖਾ-
ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

5974 144 ivxu nwvY sB 
ivsu pYJY KweIAY]

ivsu: polw bolo Vin Naavai Sabh 

Vis Paijhai 

Khaaeeai ||

Without the Name, all 

that they wear and eat 

is poison.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ 

ਿ ੋਕੁਝ ਪਜਹਨੀ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਜ਼ਜਹਰ (ਸਮਾਨ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

5975 144 scw sbdu 
swlwih sic 
smweIAY]

Sachaa Sabadh 

Saalaahi Sach 

Samaaeeai ||

Praising the True 

Word of the Shabad, 

they merge with the 

True Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ 

ਗਾਜਵਆਂ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੀਦਾ ਹੈ।

5976 144 ivxu siqguru syvy  
nwhI suiK invwsu  
iPir iPir 
AweIAY]

Vin Sathigur 

Saevae Naahee 

Sukh Nivaas Fir Fir 

Aaeeai ||

Without serving the 

True Guru, they do not 

obtain the home of 

peace; they are 

consigned to 

reincarnation, over 

and over again.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸੁਖ ਜਵਚ (ਮਨ ਦਾ) 
ਜਟਕਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿਨਮ (ਮਰਨ) ਜਵਚ 

ਆਈਦਾ ਹੈ।
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5977 144 dunIAw KotI rwis  
kUVu kmweIAY]

Dhuneeaa Khottee 

Raas Koorr 

Kamaaeeai ||

Investing counterfeit 

capital, they earn only 

falsehood in the world.

ਦੁਨੀਆ (ਦਾ ਜਪਆਰ) ਖੋਟੀ 
ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਕੂੜ (ਦਾ 
ਵਪਾਰ ਹੈ)।

5978 144 nwnk scu Krw 
swlwih piq 
isau jweIAY]14]

Naanak Sach 

Kharaa Saalaahi 

Path Sio Jaaeeai 

||14||

O Nanak, singing the 

Praises of the Pure, 

True Lord, they depart 

with honor. ||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਨਰੋਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ 

(ਏਥੋਂ) ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥

5979 144 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

5980 144 quDu BwvY qw 
vwvih gwvih  
quDu BwvY jil 
nwvih]

swz (vwvih) vjwauNdy Thudhh Bhaavai 

Thaa Vaavehi 

Gaavehi Thudhh 

Bhaavai Jal 

Naavehi ||

When it pleases You, 

we play music and 

sing; when it pleases 

You, we bathe in 

water.

ਿਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਕ ਕਈ 

ਿੀਵ ਸਾਜ਼) ਵਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, (ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ) ਿਲ 

ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,

5981 145 jw quDu Bwvih qw 
krih ibBUqw  
isM|I nwdu 
vjwvih]

 (ibBUqw) suAwh Jaa Thudhh 

Bhaavehi Thaa 

Karehi Bibhoothaa 

Sinn(g)ee Naadh 

Vajaavehi ||

When it pleases You, 

we smear our bodies 

with ashes, and blow 

the horn and the 

conch shell.

ਕਈ (ਜਪੂੰ ਡੇ ਉਤੇ) ਸੁਆਹ 

ਮਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਸੂੰ ਙੀ ਦਾ ਨਾਦ 

ਵਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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5982 145 jw quDu BwvY qw 
pVih kqybw mulw 
syK khwvih]

Jaa Thudhh 

Bhaavai Thaa 

Parrehi Kathaebaa 

Mulaa Saekh 

Kehaavehi ||

When it pleases You, 

we read the Islamic 

Scriptures, and are 

acclaimed as Mullahs 

and Shaykhs.

ਕਈ ਿੀਵ ਕੁਰਾਨ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਮੱੁਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ 

ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ।

5983 145 jw quDu BwvY qw 
hovih rwjy rs 
ks bhuqu 
kmwvih]

Jaa Thudhh 

Bhaavai Thaa 

Hovehi Raajae Ras 

Kas Bahuth 

Kamaavehi ||

When it pleases You, 

we become kings, and 

enjoy all sorts of 

tastes and pleasures.

ਕੋਈ ਰਾਿੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਕਈ ਸੁਆਦਾਂ ਦੇ ਭੋਿਨ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

5984 145 jw quDu BwvY qyg 
vgwvih isr 
muMfI kit jwvih]

Jaa Thudhh 

Bhaavai Thaeg 

Vagaavehi Sir 

Munddee Katt 

Jaavehi ||

When it pleases You, 

we wield the sword, 

and cut off the heads 

of our enemies.

ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਧੌਣ ਨਾਲੋਂ ਜਸਰ ਵੱਢੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

5985 145 jw quDu BwvY jwih 
idsMqir suix 
glw Gir 
Awvih]

(idsMqir) ivdyS Jaa Thudhh 

Bhaavai Jaahi 

Dhisanthar Sun 

Galaa Ghar Aavehi 

||

When it pleases You, 

we go out to foreign 

lands; hearing news of 

home, we come back 

again.

ਕੋਈ ਪਰਦੇਸ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਉਧਰ ਦੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ 

(ਮੁੜ ਆਪਣ)ੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
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5986 145 jw quDu BwvY nwie 
rcwvih quDu Bwxy 
qUM Bwvih]

Jaa Thudhh 

Bhaavai Naae 

Rachaavehi 

Thudhh Bhaanae 

Thoon Bhaavehi ||

When it pleases You, 

we are attuned to the 

Name, and when it 

pleases You, we 

become pleasing to 

You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਭੀ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਕ ਕਈ ਿੀਵ) ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ, ਿੋ 
ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

5987 145 nwnku eyk khY 
bynMqI hoir sgly 
kUVu kmwvih]1]

Naanak Eaek Kehai 

Baenanthee Hor 

Sagalae Koorr 

Kamaavehi ||1||

Nanak utters this one 

prayer; everything else 

is just the practice of 

falsehood. ||1||

ਨਾਨਕ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਉਪਰ ਜਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਕੂੜ 

ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਸਉਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਜਵਅਰਥ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
5988 145 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

5989 145 jw qUM vfw siB 
vifAWeIAw cMgY 
cMgw hoeI]

Jaa Thoon Vaddaa 

Sabh 

Vaddiaaaneeaa 

Changai Changaa 

Hoee ||

You are so Great-all 

Greatness flows from 

You. You are So Good-

Goodness radiates 

from You.

ਿਦੋਂ (ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਕ) 

ਤੂੂੰ  ਵੱਡਾ (ਪਿਭੂ ਿਗਤ ਦਾ 
ਕਰਤਾਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ 

ਹੀ ਵਜਡਆਈਆਂ ਹਨ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਚੂੰ ਗੇ ਤੋਂ ਚੂੰ ਜਗਆਈ 

ਹੀ ਉਤਪੂੰਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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5990 145 jw qUM scw qw 
sBu ko scw kUVw 
koie n koeI]

Jaa Thoon Sachaa 

Thaa Sabh Ko 

Sachaa Koorraa 

Koe N Koee ||

You are True-all that 

flows from You is True. 

Nothing at all is false.

(ਿਦੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬੱਝ ਿਾਏ 

ਜਕ) ਤੂੂੰ  ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਹੈਂ (ਤਾਂ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਸੱਚਾ 
(ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਜਿਰ ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

5991 145 AwKxu vyKxu 
bolxu clxu  
jIvxu mrxw 
Dwqu]

(Dwqu) mwieAw Aakhan Vaekhan 

Bolan Chalan 

Jeevan Maranaa 

Dhhaath ||

Talking, seeing, 

speaking, walking, 

living and dying-all 

these are transitory.

(ਿੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਜਵਖਾਵੇ ਮਾਤਿ 
ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਇਹ) ਆਖਣਾ-
ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਬੋਲ-ਚਾਲ, ਇਹ 

ਿੀਉਂਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ (ਇਹ ਸਭ 

ਕੁਝ) ਮਾਇਆ-ਰੂਪ ਹੈ 

(ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਅਸਲੀਅਤ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ)।

5992 145 hukmu swij hukmY 
ivic rKY nwnk 
scw Awip]2]

Hukam Saaj 

Hukamai Vich 

Rakhai Naanak 

Sachaa Aap ||2||

By the Hukam of His 

Command, He creates, 

and in His Command, 

He keeps us. O Nanak, 

He Himself is True. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

(ਆਪਣੀ) ਹੁਕਮ (-ਰੂਪ 

ਸੱਜਤਆ) ਰਚ ਕੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੋਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨॥
5993 145 pauVI] Pourree || Pauree:

5994 145 siqguru syiv 
insMgu Brmu 
cukweIAY]

(insMgu) SMkw rihq Sathigur Saev 

Nisang Bharam 

Chukaaeeai ||

Serve the True Guru 

fearlessly, and your 

doubt shall be 

dispelled.

ਿ ੇਸੱਚੇ ਜਦਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਮੂੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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5995 145 siqguru AwKY 
kwr su kwr 
kmweIAY]

Sathigur Aakhai 

Kaar S Kaar 

Kamaaeeai ||

Do that work which 

the True Guru asks 

you to do.

ਉਹੀ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਿ ੋਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ।

5996 145 siqguru hoie 
dieAwlu q nwmu 
iDAweIAY]

Sathigur Hoe 

Dhaeiaal Th Naam 

Dhhiaaeeai ||

When the True Guru 

becomes merciful, we 

meditate on the Naam.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

5997 145 lwhw Bgiq su 
swru gurmuiK 
pweIAY]

Laahaa Bhagath S 

Saar Guramukh 

Paaeeai ||

The profit of 

devotional worship is 

excellent. It is 

obtained by the 

Gurmukh.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ-ਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ 
ਲਾਭ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

5998 145 mnmuiK kUVu 
gubwru kUVu 
kmweIAY]

(gubwru) hnyrw Manamukh Koorr 

Gubaar Koorr 

Kamaaeeai ||

The self-willed 

manmukhs are 

trapped in the 

darkness of falsehood; 

they practice nothing 

but falsehood.

ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਜਨਰਾ ਕੂੜ ਜਨਰਾ ਹਨੇਰਾ 
ਹੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।

5999 145 scy dY dir jwie  
scu cvWeIAY]

(cvWeIAY) jpIey Sachae Dhai Dhar 

Jaae Sach 

Chavaaneeai ||

Go to the Gate of 

Truth, and speak the 

Truth.

ਿ ੇਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੀਏ,
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6000 145 scY AMdir mhil  
sic bulweIAY]

Sachai Andhar 

Mehal Sach 

Bulaaeeai ||

The True Lord calls the 

true ones to the 

Mansion of His 

Presence.

ਤਾਂ ਇਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

6001 145 nwnk scu sdw 
sicAwru sic 
smweIAY]15]

Naanak Sach 

Sadhaa Sachiaar 

Sach Samaaeeai 

||15||

O Nanak, the true 

ones are forever true; 

they are absorbed in 

the True Lord. ||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ) 

ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ 
ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

6002 145 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

6003 145 kil kwqI rwjy 
kwsweI Drmu pMK 
kir aufirAw]

kil: polw bolo[ 
(k`wqI) CurI[ au~firAw

Kal Kaathee 

Raajae Kaasaaee 

Dhharam Pankh 

Kar Ouddariaa ||

The Dark Age of Kali 

Yuga is the knife, and 

the kings are butchers; 

righteousness has 

sprouted wings and 

flown away.

ਇਹ ਘੋਰ ਕਲ-ਿੁਗੀ ਸੁਭਾਉ 

(ਮਾਨੋਂ ) ਛੁਰੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਰਾਿ ੇਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਰਹੇ 

ਹਨ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਧਰਮ ਖੂੰਭ 

ਲਾ ਕੇ ਉਡ ਜਗਆ ਹੈ।

6004 145 kUVu Amwvs scu 
cMdRmw dIsY nwhI  
kh ciVAw]

(Amwvs) m`isAw dI 
hnyrI rwq

Koorr Amaavas 

Sach 

Chandhramaa 

Dheesai Naahee 

Keh Charriaa ||

In this dark night of 

falsehood, the moon 

of Truth is not visible 

anywhere.

ਕੂੜ (ਮਾਨੋ) ਮੱਜਸਆ ਦੀ ਰਾਤ 

ਹੈ, (ਇਸ ਜਵਚ) ਸੱਚ-ਰੂਪ 

ਚੂੰਦਿਮਾ ਜਕਤੇ ਚਜੜਹਆ ਜਦੱਸਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

6005 145 hau Bwil ivkuMnI 
hoeI]

(ivkuMnI) ivAwkul Ho Bhaal Vikunnee 

Hoee ||

I have searched in 

vain, and I am so 

confused;

ਮੈਂ ਇਸ ਚੂੰਦਿਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ 

ਜਵਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ,
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6006 145 AwDyrY rwhu n 
koeI]

Aadhhaerai Raahu 

N Koee ||

In this darkness, I 

cannot find the path.

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਦੱਸਦਾ 
ਨਹੀਂ।

6007 145 ivic haumY kir  
duKu roeI]

Vich Houmai Kar 

Dhukh Roee ||

In egotism, they cry 

out in pain.

(ਇਸ ਹਨੇਰੇ) ਜਵਚ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ) 
ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹੈ,

6008 145 khu nwnk ikin 
ibiD giq 
hoeI]1]

ibiD: polw bolo Kahu Naanak Kin 

Bidhh Gath Hoee 

||1||

Says Nanak, how will 

they be saved? ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਕਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ 
ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇ? ॥੧॥

6009 145 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

6010 145 kil kIriq  
prgtu cwnxu 
sMswir]

Kal Keerath 

Paragatt Chaanan 

Sansaar ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the Kirtan of the 

Lord's Praise has 

appeared as a Light in 

the world.

ਇਸ ਕਲਿੁਗੀ ਸੁਭਾਵ (-ਰੂਪ 

ਹਨੇਰੇ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ) ਲਈ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਸਮਰੱਥ) ਹੈ, (ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਿਗਤ ਜਵਚ ਉੱਘਾ 
ਚਾਨਣ ਹੈ।

6011 145 gurmuiK koeI  
auqrY pwir]

Guramukh Koee 

Outharai Paar ||

How rare are those 

few Gurmukhs who 

swim across to the 

other side!

(ਪਰ) ਕੋਈ (ਜਵਰਲਾ) ਿੋ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਚਾਨਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ 

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ।

6012 145 ijs no ndir kry  
iqsu dyvY]

Jis No Nadhar 

Karae This 

Dhaevai ||

The Lord bestows His 

Glance of Grace;

ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਇਹ 

ਕੀਰਜਤ-ਰੂਪ ਚਾਨਣ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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6013 145 nwnk gurmuiK 
rqnu so lyvY]2]

Naanak Guramukh 

Rathan So Laevai 

||2||

O Nanak, the Gurmukh 

receives the jewel. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਨਾਮ-ਰੂਪ) 

ਰਤਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

6014 145 pauVI] Pourree || Pauree:

6015 145 Bgqw qY 
sYswrIAw joVu  
kdy n AwieAw]

(qY) Aqy[ qY: ibMdI n 
lwau

Bhagathaa Thai 

Saisaareeaa Jorr 

Kadhae N Aaeiaa 

||

Between the Lord's 

devotees and the 

people of the world, 

there can never be 

any true alliance.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਹ ਜਨਿੱਤ ਵੇਖ 

ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਕ) ਭਗਤਾਂ ਤੇ 

ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਿੋੜ 

ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ (ਪਰ, ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ ਇਹ 

ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

6016 145 krqw Awip 
ABulu hY n BulY  
iksY dw 
BulwieAw]

A-Bu`lu Karathaa Aap 

Abhul Hai N Bhulai 

Kisai Dhaa 

Bhulaaeiaa ||

The Creator Himself is 

infallible. He cannot 

be fooled; no one can 

fool Him.

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਤਾਂ ਉਕਾਈ 

ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਕਸੇ 

ਦਾ ਖੁੂੰ ਝਾਇਆ (ਭੀ) ਖੁੂੰ ਝਦਾ 
ਨਹੀਂ।

6017 145 Bgq Awpy 
myilAnu ijnI 
sco scu 
kmwieAw]

Bhagath Aapae 

Maelian Jinee 

Sacho Sach 

Kamaaeiaa ||

He blends His 

devotees with Himself; 

they practice Truth, 

and only Truth.

(ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭਗਤ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਰੋਲ ਬੂੰਦਗੀ-
ਰੂਪ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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6018 145 sYswrI Awip 
KuAwieAnu ijnI 
kUVu boil boil 
ibKu KwieAw]

(Awip) hMkwr krky 
(KuAwieAnu) Bu`ly

Saisaaree Aap 

Khuaaeian Jinee 

Koorr Bol Bol Bikh 

Khaaeiaa ||

The Lord Himself leads 

the people of the 

world astray; they tell 

lies, and by telling lies, 

they eat poison.

ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਖੁੂੰ ਝਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ 

ਬੋਲ ਕੇ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ 
ਮੂਲ) ਜਵਹੁ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

6019 145 clx swr n 
jwxnI kwmu kroDu  
ivsu vDwieAw]

c`lx[ ivsu: polw bolo Chalan Saar N 

Jaananee Kaam 

Karodhh Vis 

Vadhhaaeiaa ||

They do not recognize 

the ultimate reality, 

that we all must go; 

they continue to 

cultivate the poisons 

of sexual desire and 

anger.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਆਈ, ਜਕ ਇਥੋਂ ਤੁਰ ਭੀ ਿਾਣਾ 
ਹੈ। ਸੋ, ਉਹ ਕਾਮ ਕਰੋਧ-ਰੂਪ 

ਜ਼ਜਹਰ (ਜ਼ਗਤ ਜਵਚ) ਵਧਾ 
ਰਹੇ ਹਨ।

6020 145 Bgq krin hir 
cwkrI ijnI An 
idnu nwmu 
iDAwieAw]

Bhagath Karan Har 

Chaakaree Jinee 

Anadhin Naam 

Dhhiaaeiaa ||

The devotees serve 

the Lord; night and 

day, they meditate on 

the Naam.

(ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ) 

ਭਗਤ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

6021 145 dwsin dws hoie 
kY ijnI ivchu 
Awpu gvwieAw]

Dhaasan Dhaas 

Hoe Kai Jinee 

Vichahu Aap 

Gavaaeiaa ||

Becoming the slaves of 

the Lord's slaves, they 

eradicate selfishness 

and conceit from 

within.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,
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6022 145 Enw KsmY kY 
dir muK aujly  
scY sbid 
suhwieAw]16]

Ounaa Khasamai 

Kai Dhar Mukh 

Oujalae Sachai 

Sabadh Suhaaeiaa 

||16||

In the Court of their 

Lord and Master, their 

faces are radiant; they 

are embellished and 

exalted with the True 

Word of the Shabad. 

||16||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਉਿਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੬॥

6023 145 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

6024 145 sbwhI swlwh  
ijnI iDAwieAw 
iek min]

(sbwhI) svyry (swlwh) 
is&q slwh

Sabaahee Saalaah 

Jinee Dhhiaaeiaa 

Eik Man ||

Those who praise the 

Lord in the early hours 

of the morning and 

meditate on Him 

single-mindedly,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਇਕ-ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ,

6025 145 syeI pUry swh  
vKqY aupir liV 
muey]

Saeee Poorae 

Saah Vakhathai 

Oupar Larr Mueae 

||

Are the perfect kings; 

at the right time, they 

die fighting.

ਵੇਲੇ-ਜਸਰ (ਭਾਵ, ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ) 

ਮਨ ਨਾਲ ਿੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਆਲਸ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ ਕੇ 

ਬੂੰਦਗੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ), ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹਨ।

6026 145 dUjY bhuqy rwh  
mn kIAw mqI 
iKMfIAw]

Dhoojai Bahuthae 

Raah Man Keeaa 

Mathee 

Khinddeeaa ||

In the second watch, 

the focus of the mind 

is scattered in all sorts 

of ways.

ਜਦਨ-ਚੜਹੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਂ 
ਜਖੱਲਰ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ 

ਕਈ ਰਾਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ;
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6027 145 bhuqu pey 
Asgwh goqy 
Kwih n inklih]

DMiDAW rUpI (Asgwh) 
fMUGy smuMdR

Bahuth Peae 

Asagaah Gothae 

Khaahi N Nikalehi 

||

So many fall into the 

bottomless pit; they 

are dragged under, 

and they cannot get 

out again.

ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਦੇ 

ਡੂੂੰ ਘੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਇਥੇ ਹੀ ਅਿੇਹੇ ਗੋਤੇ 

ਖਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਿਸਦੇ ਹਨ) 

ਜਕ ਜਨਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

6028 146 qIjY muhI igrwh  
BuK iqKw duie  
BaukIAw]

 (muhI) mMUh c (igrwh) 
Bojn[ B`uK[ iqKw: polw 
bolo[ BauNkIAW ksky 
(dUjw pwT: Bau kIAw)

Theejai Muhee 

Giraah Bhukh 

Thikhaa Dhue 

Bhoukeeaa ||

In the third watch, 

both hunger and thirst 

bark for attention, and 

food is put into the 

mouth.

ਤੀਿ ੇਪਹਰ ਭੁੱ ਖ ਤੇ ਜਤਿਹ ਦੋਵੇਂ 
ਚਮਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ 

ਦੇ ਆਹਰੇ (ਿੀਵ) ਲੱਗ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

6029 146 KwDw hoie suAwh  
BI Kwxy isau 
dosqI]

Khaadhhaa Hoe 

Suaah Bhee 

Khaanae Sio 

Dhosathee ||

That which is eaten 

becomes dust, but 

they are still attached 

to eating.

(ਿਦੋਂ) ਿੋ ਕੱੁਝ ਖਾਧਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਭਸਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ 

ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

6030 146 cauQY AweI aUNG  
AKI mIit pvwir 
gieAw]

(aUNG) nINd[ (pvwir) 
pRlok Bwv fMUGI nINd

Chouthhai Aaee 

Oonagh Akhee 

Meett Pavaar 

Gaeiaa ||

In the fourth watch, 

they become drowsy. 

They close their eyes 

and begin to dream.

ਚਉਥੇ ਪਹਰ ਨੀਂਦ ਆ ਦਬਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਘੂਕ ਨੀਂਦਰ 

ਜਵਚ ਸਉਂ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

6031 146 BI auiT ricEnu 
vwdu sY vir@Aw 
kI ipV bDI]

(vwdu) JgVw[ vir@AW 
b`DI

Bhee Outh 

Rachioun Vaadh 

Sai Varihaaa Kee 

Pirr Badhhee ||

Rising up again, they 

engage in conflicts; 

they set the stage as if 

they will live for 100 

years.

ਨੀਂਦਰੋਂ ਉਠ ਕੇ ਮੁੜ ਿਗਤ ਦੇ 

ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਝਮੇਲਾ, 
ਮਾਨੋ, ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਇਥੇ) ਸੈਂਕੜੇ 

ਵਜਰਹਆਂ ਦੇ ਿੀਊਣ ਦਾ ਘੋਲ 

ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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6032 146 sBy vylw vKq 
siB jy ATI Bau 
hoie]

(ATI) A`Ty phr Sabhae Vaelaa 

Vakhath Sabh Jae 

Athee Bho Hoe ||

If at all times, at each 

and every moment, 

they live in the fear of 

God

(ਸੋ, ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਜਸਮਰਨ 

ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ) ਿਦੋਂ 
(ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੱਜਭਆਸ 

ਨਾਲ) ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਡਰ-ਅਦਬ (ਮਨ ਜਵਚ) 

ਜਟਕ ਿਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ 

ਵਕਤਾਂ ਜਵਚ (ਮਨ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ)।

6033 146 nwnk swihbu 
min vsY scw 
nwvxu hoie]1]

Naanak Saahib 

Man Vasai Sachaa 

Naavan Hoe ||1||

-O Nanak, the Lord 

dwells within their 

minds, and their 

cleansing bath is true. 

||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੇ 
ਅੱਠੇ ਪਹਰ) ਮਾਲਕ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਜਸਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ (ਆਤਮਕ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

6034 146 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

6035 146 syeI pUry swh  
ijnI pUrw 
pwieAw]

Saeee Poorae 

Saah Jinee Pooraa 

Paaeiaa ||

They are the perfect 

kings, who have found 

the Perfect Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹਨ।

6036 146 ATI vyprvwh  
rhin iekqY 
rMig]

(A`TI) A`Ty phr[ 
(iekqY) ie`k pwrbRhm[ 
rh-in

Athee 

Vaeparavaah 

Rehan Eikathai 

Rang ||

Twenty-four hours a 

day, they remain 

unconcerned, imbued 

with the Love of the 

One Lord.

ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂੰਗ 

(ਜਪਆਰ) ਜਵਚ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

(ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ) ਬੇ-ਪਰਵਾਹ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਮੁਥਾਿ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ)।
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6037 146 drsin rUip 
AQwh ivrly 
pweIAih]

Dharasan Roop 

Athhaah Viralae 

Paaeeahi ||

Only a few obtain the 

Darshan, the Blessed 

Vision of the 

Unimaginably 

Beauteous Lord.

(ਪਰ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ) ਬੜੇ ਘੱਟ 

ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਅਥਾਹ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦੀਦਾਰ ਜਵਚ ਤੇ ਸਰੂਪ ਜਵਚ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ)।

6038 146 krim pUrY pUrw 
gurU pUrw jw kw 
bolu]

Karam Poorai 

Pooraa Guroo 

Pooraa Jaa Kaa Bol 

||

Through the perfect 

karma of good deeds, 

one meets the Perfect 

Guru, whose speech is 

perfect.

ਪੂਰੇ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ 

ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ,

6039 146 nwnk pUrw jy kry  
GtY nwhI qolu]2]

GtY: polw bolo Naanak Pooraa 

Jae Karae Ghattai 

Naahee Thol ||2||

O Nanak, when the 

Guru makes one 

perfect, one's weight 

does not decrease. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਤੋਲ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, (ਭਾਵ, ਰੱਬ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਦਾ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ) ॥੨॥

6040 146 pauVI] Pourree || Pauree:

6041 146 jw qUM qw ikAw 
hoir mY scu 
suxweIAY]

Jaa Thoon Thaa 

Kiaa Hor Mai Sach 

Sunaaeeai ||

When You are with 

me, what more could I 

want? I speak only the 

Truth.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
ਜਕ ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  (ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ) ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਨਹੀਂ।

6042 146 muTI DMDY coir  
mhlu n pweIAY]

Muthee 

Dhhandhhai Chor 

Mehal N Paaeeai 

||

Plundered by the 

thieves of worldly 

affairs, she does not 

obtain the Mansion of 

His Presence.

ਪਰ ਜਿਸ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਨੂੂੰ  
ਿਗਤ ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ-ਰੂਪ ਚੋਰ ਨੇ 

ਮੋਹ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਦਰ (ਮਹਲ) ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ।
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6043 146 eynY iciq kToir  
syv gvweIAY]

Eaenai Chith 

Kathor Saev 

Gavaaeeai ||

Being so stone-

hearted, she has lost 

her chance to serve 

the Lord.

ਉਸ ਨੇ ਕਠੋਰ ਜਚੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ) ਜਮਹਨਤ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ।

6044 146 ijqu Git scu n 
pwie su BMin 
GVweIAY]

Jith Ghatt Sach N 

Paae S Bhann 

Gharraaeeai ||

That heart, in which 

the True Lord is not 

found, should be torn 

down and re-built.

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ 
ਵੱਜਸਆ, ਉਹ ਜਹਰਦਾ ਸਦਾ 
ਭੱਿਦਾ ਘੜੀਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

6045 146 ikau kir pUrY 
vit qoil 
qulweIAY]

qolx vwly (v`it) v`ty Kio Kar Poorai Vatt 

Thol Thulaaeeai ||

How can she be 

weighed accurately, 

upon the scale of 

perfection?

(ਿਦੋਂ) ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ) ਪੂਰੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਤੋਲ 

ਜਵਚ ਜਕਵੇਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ?

6046 146 koie n AwKY Git  
haumY jweIAY]

G`it Koe N Aakhai 

Ghatt Houmai 

Jaaeeai ||

No one will say that 

her weight has been 

shorted, if she rids 

herself of egotism.

ਹਾਂ, ਿ ੇਿੀਵ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਤੋਲੋਂ) 
ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ।

6047 146 leIAin Kry 
priK dir 
bInweIAY]

(bInweIAY) cux ky, dyK 
ky[ leI-Ain (dUjw 
pwT: dirbI nweIAY)

Leean Kharae 

Parakh Dhar 

Beenaaeeai ||

The genuine are 

assayed, and accepted 

in the Court of the All-

knowing Lord.

ਖਰੇ ਿੀਵ ਜਸਆਣ ੇਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਪਰਖ ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

6048 146 saudw iekqu hit  
pUrY guir 
pweIAY]17]

h`it Soudhaa Eikath 

Hatt Poorai Gur 

Paaeeai ||17||

The genuine 

merchandise is found 

only in one shop-it is 

obtained from the 

Perfect Guru. ||17||

(ਇਹ) ਸਉਦਾ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ) ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥
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6049 146 sloku mÚ 2] Salok Ma 2 || Shalok, Second Mehl:

6050 146 ATI phrI AT 
KMf nwvw KMfu 
srIru]

A`TI[ A`T[ nwvW Athee Peharee 

Ath Khandd 

Naavaa Khandd 

Sareer ||

Twenty-four hours a 

day, destroy the eight 

things, and in the 

ninth place, conquer 

the body.

ਿ ੇ(ਧਰਤੀ ਦੇ ੯ ਖੂੰਡਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਨਾਵਾਂ ਖੂੰਡ ਮਨੱੁਖ-ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਮੂੰਨ ਜਲਆ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਧਰਤੀ 
ਦੇ) ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਖੂੰਡੀ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6051 146 iqsu ivic nau 
iniD nwmu eyku  
Bwlih guxI 
ghIru]

(ghIru) fUMGy This Vich No 

Nidhh Naam Eaek 

Bhaalehi Gunee 

Geheer ||

Within the body are 

the nine treasures of 

the Name of the Lord-

seek the depths of 

these virtues.

(ਨਾਵੇਂ ਖੂੰਡ ਸਰੀਰ) ਜਵਚ ਨਉ 

ਜਨਜਧ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, 

ਅਥਾਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਭਾਲਦੇ ਹਨ।

6052 146 krmvMqI 
swlwihAw nwnk  
kir guru pIru]

Karamavanthee 

Saalaahiaa Naanak 

Kar Gur Peer ||

Those blessed with the 

karma of good actions 

praise the Lord. O 

Nanak, they make the 

Guru their spiritual 

teacher.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ) 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ 

ਧਾਰ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ)।

6053 146 cauQY phir 
sbwh kY  
suriqAw aupjY 
cwau]

phir Chouthhai Pehar 

Sabaah Kai 

Surathiaa Oupajai 

Chaao ||

In the fourth watch of 

the early morning 

hours, a longing arises 

in their higher 

consciousness.

ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਉਥੇ ਪਹਰ (ਭਾਵ, 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ) ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਇਸ 

ਨਉਜਨਜਧ ਨਾਮ ਲਈ) ਚਾਉ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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6054 146 iqnw drIAwvw 
isau dosqI min 
muiK scw nwau]

drI-Awvw: rwry ibhwrI 
d`b ky bolo, dirAwvw 
nhI aucwrnw

Thinaa 

Dhareeaavaa Sio 

Dhosathee Man 

Mukh Sachaa 

Naao ||

They are attuned to 

the river of life; the 

True Name is in their 

minds and on their lips.

(ਉਸ ਵੇਲੇ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ 

ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ 
ਹੈ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ 
ਪਿਵਾਹ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

6055 146 EQY AMimRqu 
vMfIAY krmI 
hoie pswau]

(pswau) imhr Outhhai Anmrith 

Vanddeeai 

Karamee Hoe 

Pasaao ||

The Ambrosial Nectar 

is distributed, and 

those with good 

karma receive this gift.

ਓਥੇ (ਸਤ-ਸੂੰਗ ਜਵਚ) ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੂੰ ਜਡਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

6056 146 kMcn kwieAw 
ksIAY vMnI cVY 
cVwau]

cVY@ Kanchan Kaaeiaa 

Kaseeai Vannee 

Charrai Charraao 

||

Their bodies become 

golden, and take on 

the color of spirituality.

(ਜਿਵੇਂ ਤਾਉ ਦੇ ਦੇ ਕੇ) ਸੋਨੇ (ਨੂੂੰ  
ਕੱਸ ਲਾਈਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਦੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਕੱਸ 

ਲਾਈਦੀ ਤੇ (ਭਗਤੀ ਦਾ) 
ਸੋਹਣਾ ਰੂੰਗ ਚੜਹਦਾ ਹੈ।

6057 146 jy hovY ndir 
srwP kI bhuiV  
n pweI qwau]

(srwP) jOhrI[ (qwau) 
qpwauxw

Jae Hovai Nadhar 

Saraaf Kee Bahurr 

N Paaee Thaao ||

If the Jeweller casts 

His Glance of Grace, 

they are not placed in 

the fire again.

ਿਦੋਂ ਸਰਾਫ਼ (-ਪਿਭੂ) ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੇਰ 

ਤਪਾਣ (ਭਾਵ ਹੋਰ ਘਾਲਾਂ) ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ।
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6058 146 sqI phrI squ 
Blw bhIAY 
piVAw pwis]

s`qIN[ phrIN[ piV@AW Sathee Peharee 

Sath Bhalaa 

Beheeai Parriaa 

Paas ||

Throughout the other 

seven watches of the 

day, it is good to speak 

the Truth, and sit with 

the spiritually wise.

(ਅਠਵਾਂ ਪਹਰ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲਾ 
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਵਰਤ ਕੇ 

ਬਾਕੀ ਦੇ) ਸੱਤ ਪਹਰ ਭੀ ਭਲਾ 
ਆਚਰਨ (ਬਨਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6059 146 EQY pwpu puMnu 
bIcwrIAY kUVY 
GtY rwis]

Outhhai Paap 

Punn 

Beechaareeai 

Koorrai Ghattai 

Raas ||

There, vice and virtue 

are distinguished, and 

the capital of 

falsehood is decreased.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਬੈਜਠਆਂ) ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਘਟਦੀ ਹੈ,

6060 146 EQY Koty stIAih  
Kry kIcih 
swbwis]

Outhhai Khottae 

Satteeahi Kharae 

Keechehi Saabaas 

||

There, the counterfeit 

are cast aside, and the 

genuine are cheered.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਖੋਟੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਟ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

6061 146 bolxu Pwdlu 
nwnkw duKu suKu 
KsmY pwis]1]

(Pwdlu) byArQ Bolan Faadhal 

Naanakaa Dhukh 

Sukh Khasamai 

Paas ||1||

Speech is vain and 

useless. O Nanak, pain 

and pleasure are in 

the power of our Lord 

and Master. ||1||

ਅਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਓਥੇ ਇਹ ਭੀ 
ਸਮਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ 

ਵਾਪਰੇ ਦੱੁਖ ਦਾ ਜਗਲਾ ਕਰਨਾ 
ਜਵਅਰਥ ਹੈ, ਦੱੁਖ ਸੁਖ ਉਹ 

ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
6062 146 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

6063 146 pauxu gurU pwxI 
ipqw mwqw Driq 
mhqu]

(m-h`qu) v`fy Poun Guroo 

Paanee Pithaa 

Maathaa 

Dhharath Mehath 

||

Air is the Guru, Water 

is the Father, and 

Earth is the Great 

Mother of all.

ਹਵਾ (ਿੀਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਨੋ) ਗੁਰੂ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਹਵਾ ਸਰੀਰਾਂ ਲਈ ਇਉਂ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ 
ਲਈ ਹੈ), ਪਾਣੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ) ਜਪਉ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ (ਸਭ 

ਦੀ) ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਹੈ।
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6064 146 idnsu rwiq duie  
dweI dwieAw  
KylY sgl jgqu]

j`g-qu Dhinas Raath 

Dhue Dhaaee 

Dhaaeiaa Khaelai 

Sagal Jagath ||

Day and night are the 

two nurses, in whose 

lap all the world is at 

play.

ਜਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਖਡਾਵਾ ਤੇ 

ਜਖਡਾਵੀ ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ) 

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਖੇਡ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਸਉਣ ਜਵਚ ਤੇ ਜਦਨੇ 

ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਜਵਚ ਪਰਚੇ ਪਏ 

ਹਨ)।

6065 146 cMigAweIAw 
buirAweIAw vwcy 
Drmu hdUir]

(vwcy) vIcwry Changiaaeeaa 

Buriaaeeaa 

Vaachae Dhharam 

Hadhoor ||

Good deeds and bad 

deeds-the record is 

read out in the 

Presence of the Lord 

of Dharma.

ਧਰਮਰਾਿ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ 

(ਇਹਨਾਂ ਦੇ) ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੂੰ ਗੇ ਤੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ (ਜਨਿੱਤ) ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ।

6066 146 krmI Awpo 
AwpxI ky nyVY ky 
dUir]

Karamee Aapo 

Aapanee Kae 

Naerrai Kae Dhoor 

||

According to their own 

actions, some are 

drawn closer, and 

some are driven 

farther away.

ਤੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ (ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ) ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ 

ਿੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਉਸ 

ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।

6067 146 ijnI nwmu 
iDAwieAw gey 
mskiq Gwil]

Jinee Naam 

Dhhiaaeiaa Geae 

Masakath Ghaal ||

Those who have 

meditated on the 

Naam, the Name of 

the Lord, and 

departed after having 

worked by the sweat 

of their brow

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਨਤ ਸਿਲੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
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6068 146 nwnk qy muK 
aujly hor kyqI 
CutI nwil]2]

au~jly Naanak Thae 

Mukh Oujalae Hor 

Kaethee Shhuttee 

Naal ||2||

-O Nanak, their faces 

are radiant in the 

Court of the Lord, and 

many others are saved 

along with them! ||2||

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਉਹ ਸੁਰਖ਼ਰੂ 

ਹਨ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀ ਲੁਕਾਈ ਭੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

6069 146 pauVI] Pourree || Pauree:

6070 146 scw Bojnu Bwau  
siqguir disAw]

d`isAw Sachaa Bhojan 

Bhaao Sathigur 

Dhasiaa ||

The True Food is the 

Love of the Lord; the 

True Guru has spoken.

(ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ) 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਆਤਮਾ ਲਈ) 

ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ-ਰੂਪ ਸੱਚਾ ਭੋਿਨ 

ਦੱਜਸਆ ਹੈ,

6071 146 scy hI pqIAwie  
sic ivgisAw]

(pqIAwie) pqIj ky, 
Bwv XkIn krky[ 
(ivg-isAw) iKiVAw

Sachae Hee 

Patheeaae Sach 

Vigasiaa ||

With this True Food, I 

am satisfied, and with 

the Truth, I am 

delighted.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਰਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਪਿਸੂੰ ਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

6072 146 scY koit igrWie  
inj Gir 
visAw]

(igrWie) ipMf Sachai Kott 

Giraane Nij Ghar 

Vasiaa ||

True are the cities and 

the villages, where 

one abides in the True 

Home of the self.

ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ-ਰੂਪ) ਸਵੈ-
ਸਰੂਪ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਮਾਨੋ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਜਕਲਹੇ  
ਜਵਚ ਜਪੂੰ ਡ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

6073 146 siqguir quTY 
nwau pRyim 
rhisAw]

(rh-isAw) AnMidq[ 
qu`TY

Sathigur Thuthai 

Naao Praem 

Rehasiaa ||

When the True Guru is 

pleased, one receives 

the Lord's Name, and 

blossoms forth in His 

Love.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰੱੁਜਠਆਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਜਖੜੇ ਰਜਹ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
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6074 146 scY dY dIbwix  
kUiV n jweIAY]

(dIbwix) drbwr c Sachai Dhai 

Dheebaan Koorr N 

Jaaeeai ||

No one enters the 

Court of the True Lord 

through falsehood.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ 

ਕੂੜ ਦੇ (ਸਉਦੇ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ 
ਅੱਪੜ ਸਕੀਦਾ।

6075 146 JUTo JUTu vKwix  
su mhlu 
KuAweIAY]

(KuAweIAY) KuMJw lYxw Jhootho Jhooth 

Vakhaan S Mehal 

Khuaaeeai ||

By uttering falsehood 

and only falsehood, 

the Mansion of the 

Lord's Presence is lost.

ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ-ਥਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੀਦਾ ਹੈ।

6076 147 scY sbid 
nIswix Twk n 
pweIAY]

 (nIswix) prvwnw[ 
(Twk) rok

Sachai Sabadh 

Neesaan Thaak N 

Paaeeai ||

No one blocks the way 

of those who are 

blessed with the 

Banner of the True 

Word of the Shabad.

ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੇ ਰਾਹ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ।

6077 147 scu suix buiJ 
vKwix mhil 
bulweIAY]18]

bu`iJ Sach Sun Bujh 

Vakhaan Mehal 

Bulaaeeai ||18||

Hearing, 

understanding and 

speaking Truth, one is 

called to the Mansion 

of the Lord's Presence. 

||18||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ 

ਤੇ ਜਸਮਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਹਲ 

ਜਵਚ ਸੱਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥

6078 147 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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6079 147 pihrw Agin  
ihvY Gru bwDw  
Bojnu swru 
krweI]

(pihrw) pihnxw[ 
(ihvY) br&[ (bwDw) 
bMn@xw, bnwauxw[ (swru) 
lohw

Pehiraa Agan Hivai 

Ghar Baadhhaa 

Bhojan Saar 

Karaaee ||

If I dressed myself in 

fire, and built my 

house of snow, and 

made iron my food;

ਿ ੇਮੈਂ ਅੱਗ (ਭੀ) ਪਜਹਨ ਲਵਾਂ, 
(ਿਾਂ) ਬਰਫ਼ ਜਵਚ ਘਰ ਬਣਾ 
ਲਵਾਂ (ਭਾਵ, ਿ ੇਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਿਾਏ ਜਕ 

ਅੱਗ ਜਵਚ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜਵਚ ਬੈਠ 

ਸਕਾਂ) ਲੋਹੇ ਨੂੂੰ  ਭੋਿਨ ਬਣਾ 
ਲਵਾਂ (ਲੋਹਾ ਖਾ ਸਕਾਂ),

6080 147 sgly dUK pwxI 
kir pIvw DrqI 
hwk clweI]

(hwk) hukm Sagalae Dhookh 

Paanee Kar 

Peevaa 

Dhharathee Haak 

Chalaaee ||

And if I were to drink 

in all pain like water, 

and drive the entire 

earth before me;

ਿ ੇਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱੁਖ ਬੜੇ ਸੌਖ 

ਨਾਲ ਸਹਾਰ ਸਕਾਂ, ਸਾਰੀ 
ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੋਰ ਸਕਾਂ,

6081 147 Dir qwrwjI 
AMbru qolI ipCY 
tMku cVweI]

(qwrwjI) q`kVI[ (tMku) 
cwr mwsy qol

Dhhar Thaaraajee 

Anbar Tholee 

Pishhai Ttank 

Charraaee ||

And if I were to place 

the earth upon a scale 

and balance it with a 

single copper coin;

ਿ ੇਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੂੰ  ਤੱਕੜੀ 
ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਪਛਲੇ ਛਾਬੇ 

ਜਵਚ ਚਾਰ ਮਾਸੇ ਦਾ ਵੱਟਾ ਪਾ 
ਕੇ ਤੋਲ ਸਕਾਂ,

6082 147 eyvfu vDw mwvw 
nwhI sBsY niQ 
clweI]

(:polw bolo vDw) vDxw 
krW[ (mwvw) 
smwvW[(n`iQ) ADIn

Eaevadd Vadhhaa 

Maavaa Naahee 

Sabhasai Nathh 

Chalaaee ||

And if I were to 

become so great that I 

could not be 

contained, and if I 

were to control and 

lead all;

ਿ ੇਮੈਂ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਇਤਨਾ 
ਵਧਾ ਸਕਾਂ ਜਕ ਜਕਤੇ ਸਮਾ ਹੀ 
ਨ ਸਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਨੱਥ ਕੇ 

ਤੋਰਾਂ, (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਚਲਾਵਾਂ)

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1334 Published: March 06/ 2014



6083 147 eyqw qwxu hovY mn 
AMdir krI iB 
AwiK krweI]

(qwxu) bl Eaethaa Thaan 

Hovai Man Andhar 

Karee Bh Aakh 

Karaaee ||

And if I were to 

possess so much 

power within my mind 

that I could cause 

others to do my 

bidding-so what?

ਿ ੇਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਤਨਾ ਬਲ 

ਹੋ ਿਾਏ, ਜਕ ਿੋ ਚਾਹੇ ਕਰਾਂ ਤੇ 

ਆਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਵਾਂ 
(ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੱੁਛ ਹੈ)।

6084 147 jyvfu swihbu  
qyvf dwqI dy dy 
kry rjweI]

jyv`fuqyv`f, d`wqI Jaevadd Saahib 

Thaevadd 

Dhaathee Dhae 

Dhae Karae 

Rajaaee ||

As Great as our Lord 

and Master is, so great 

are His gifts. He 

bestows them 

according to His Will.

ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਿੇਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ 

ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਿੇ ਰਜ਼ਾ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਸਾਈ ਂਹੋਰ ਭੀ ਬੇਅੂੰ ਤ 

(ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ) ਦਾਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਦੇ 

ਦੇਵੇ, (ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਤੱੁਛ ਹਨ)।

6085 147 nwnku ndir kry 
ijsu aupir sic 
nwim 
vifAweI]1]

Naanak Nadhar 

Karae Jis Oupar 

Sach Naam 

Vaddiaaee ||1||

O Nanak, those upon 

whom the Lord casts 

His Glance of Grace, 

obtain the glorious 

greatness of the True 

Name. ||1||

(ਅਸਲ ਗੱਲ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ 

ਹੈ ਜਕ) ਜਿਸ ਬੂੰ ਦੇ ਉਤੇ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਵਧ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਹੈ) 

॥੧॥

6086 147 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

6087 147 AwKxu AwiK n 
rijAw sunix n 
rjy kMn]

(AwKxu) mMUh[ r`ijAw 
r`jy A`KIN

Aakhan Aakh N 

Rajiaa Sunan N 

Rajae Kann ||

The mouth is not 

satisfied by speaking, 

and the ears are not 

satisfied by hearing.

ਮੂੂੰ ਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ 
(ਭਾਵ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ 
ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ), ਕੂੰਨ (ਗੱਲਾਂ) 
ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਿਦੇ,
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6088 147 AKI dyiK n 
rjIAw gux 
gwhk iek vMn]

iek iek (vMn) rMg[ 
A`KIN, r`jIAW

Akhee Dhaekh N 

Rajeeaa Gun 

Gaahak Eik Vann ||

The eyes are not 

satisfied by seeing-

each organ seeks out 

one sensory quality.

ਅੱਖਾਂ (ਰੂਪ ਰੂੰਗ) ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ 

ਨਹੀਂ ਰੱਿਦੀਆਂ, (ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਇੂੰਦਰੇ) ਇਕ ਇਕ ਜਕਸਮ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ (ਰਸਾਂ) ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ 

(ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ 
ਜਵਚ ਰੱਿਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਸਾਂ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦਾ ਚਸਕਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ)।

6089 147 BuiKAw BuK n 
auqrY glI BuK n 
jwie]

Bu`iKAW, g`lIN Bhukhiaa Bhukh N 

Outharai Galee 

Bhukh N Jaae ||

The hunger of the 

hungry is not 

appeased; by mere 

words, hunger is not 

relieved.

ਭੁੱ ਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆਂ ਦੀ 
ਸਮਝਾਇਆਂ ਭੀ ਭੁੱ ਖ ਜਮਟ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

6090 147 nwnk BuKw qw 
rjY jw gux kih  
guxI smwie]2]

B`uKw r`jY Naanak Bhukhaa 

Thaa Rajai Jaa Gun 

Kehi Gunee 

Samaae ||2||

O Nanak, hunger is 

relieved only when 

one utters the 

Glorious Praises of the 

Praiseworthy Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ 
ਮਾਜਰਆ ਮਨੱੁਖ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਤਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਏ ॥੨॥
6091 147 pauVI] Pourree || Pauree:

6092 147 ivxu scy sBu kUVu  
kUVu kmweIAY]

Vin Sachae Sabh 

Koorr Koorr 

Kamaaeeai ||

Without the True One, 

all are false, and all 

practice falsehood.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ 

ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕੂੜ ਹੀ ਕਮਾਈਦਾ ਹੈ।
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6093 147 ivxu scy  
kUiVAwru bMin 
clweIAY]

bMin@ Vin Sachae 

Koorriaar Bann 

Chalaaeeai ||

Without the True One, 

the false ones are 

bound and gagged and 

driven off.

(ਇਸ ਕੂੜ ਜਵਚ ਮਨ ਇਤਨਾ 
ਗੱਜਡਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ੇਹੋਏ ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਿਕੜ ਕੇ 

ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।
6094 147 ivxu scy qnu Cwru  

Cwru rlweIAY]
(Cwru) suAwh Vin Sachae Than 

Shhaar Shhaar 

Ralaaeeai ||

Without the True One, 

the body is just ashes, 

and it mingles again 

with ashes.

(ਇਸ ਦਾ) ਇਹ ਨਕਾਰਾ ਸਰੀਰ 

ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਹੀ ਰੁਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਐਵੇਂ ਅਜ਼ਾਈ ਂਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

6095 147 ivxu scy sB BuK  
ij pYJY KweIAY]

(pYJY) pihnIey Vin Sachae Sabh 

Bhukh J Paijhai 

Khaaeeai ||

Without the True 

Ome, all food and 

clothes are 

unsatisfying.

ਿ ੋਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਧਾਂਦਾ 
ਹੈ।

6096 147 ivxu scy drbwru  
kUiV n pweIAY]

Vin Sachae 

Dharabaar Koorr N 

Paaeeai ||

Without the True One, 

the false ones do not 

attain the Lord's Court.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਝੂਠ 

ਜਵਚ ਲੱਜਗਆਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਬਾਰ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

6097 147 kUVY lwlic lig  
mhlu KuAweIAY]

(KuAweIAY) KuuMJw leIdw Koorrai Laalach 

Lag Mehal 

Khuaaeeai ||

Attached to false 

attachments, the 

Mansion of the Lord's 

Presence is lost.

ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਦਰ ਗਵਾ ਲਈਦਾ ਹੈ,

6098 147 sBu jgu TigE 
Tig AweIAY 
jweIAY]

Sabh Jag Thagiou 

Thag Aaeeai 

Jaaeeai ||

The whole world is 

deceived by 

deception, coming and 

going in reincarnation.

(ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਿਗਤ) 

ਕੂੜ-ਰੂਪ ਠੱਗ ਦਾ ਠੱਜਗਆ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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6099 147 qn mih iqRsnw 
Aig sbid 
buJweIAY]19]

A`ig, buJweIAY: polw bolo Than Mehi 

Thrisanaa Ag 

Sabadh 

Bujhaaeeai ||19||

Within the body is the 

fire of desire; through 

the Word of the 

Shabad, it is 

quenched. ||19||

(ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਇਹ 

(ਿੋ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ 

ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਬੱੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੧੯॥

6100 147 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

6101 147 nwnk guru sMqoKu 
ruKu Drmu Pulu  
Pl igAwnu]

ru`Ku P`ulu Naanak Gur 

Santhokh Rukh 

Dhharam Ful Fal 

Giaan ||

O Nanak, the Guru is 

the tree of 

contentment, with 

flowers of faith, and 

fruits of spiritual 

wisdom.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪੂਰਨ) ਸੂੰ ਤੋਖ (-

ਸਰੂਪ) ਗੁਰੂ (ਮਾਨੋ, ਇਕ) ਰੱੁਖ 

ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਧਰਮ (-ਰੂਪ) ਿੁੱ ਲ 

(ਲੱਗਦਾ) ਹੈ ਤੇ ਜਗਆਨ (-ਰੂਪ) 

ਿਲ (ਲੱਗਦੇ) ਹਨ, ਪਿੇਮ-ਿਲ 

ਨਾਲ ਰਜਸਆ ਹੋਇਆ (ਇਹ 

ਰੱੁਖ) ਸਦਾ ਹਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6102 147 ris risAw  
hirAw sdw pkY  
krim iDAwin]

p`kY Ras Rasiaa Hariaa 

Sadhaa Pakai 

Karam Dhhiaan ||

Watered with the 

Lord's Love, it remains 

forever green; through 

the karma of good 

deeds and meditation, 

it ripens.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਨਾਲ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਧਆਨ ਿੋਜੜਆਂ ਇਹ 

(ਜਗਆਨ-ਿਲ) ਪੱਕਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ 

ਜਗਆਨ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

6103 147 piq ky swd Kwdw 
lhY dwnw kY 
isir dwnu]1]

piq: polw bolo[ KWdw Path Kae Saadh 

Khaadhaa Lehai 

Dhaanaa Kai Sir 

Dhaan ||1||

Honor is obtained by 

eating this tasty dish; 

of all gifts, this is the 

greatest gift. ||1||

(ਇਸ ਜਗਆਨ-ਿਲ ਨੂੂੰ ) ਖਾਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਮੇਲ ਦੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, (ਮਨੱੁਖ 

ਲਈ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੋਂ) ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ ॥੧॥
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6104 147 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

6105 147 suieny kw ibrKu  
pq prvwlw Pul 
jvyhr lwl]

(prvwlw) lwl mUMgw 
ng vw gu`lIAW[ p`q[ 
Pu`l

Sueinae Kaa 

Birakh Path 

Paravaalaa Ful 

Javaehar Laal ||

The Guru is the tree of 

gold, with leaves of 

coral, and blossoms of 

jewels and rubies.

(ਗੁਰੂ, ਮਾਨੋ,) ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੱੁਖ ਹੈ; 

ਮੋਂਗਾ (ਸਿੇਸ਼ਟ ਬਚਨ) ਉਸ ਦੇ 

ਪੱਤਰ ਹਨ, ਲਾਲ ਿਵਾਹਰ 

(ਗੁਰੂ-ਵਾਕ) ਉਸ ਦੇ ਿੁੱ ਲ ਹਨ।

6106 147 iqqu Pl rqn 
lgih muiK 
BwiKq ihrdY 
irdY inhwlu]

(BwiKq) aucwrn nwl Thith Fal Rathan 

Lagehi Mukh 

Bhaakhith 

Hiradhai Ridhai 

Nihaal ||

The Words from His 

Mouth are fruits of 

jewels. Within His 

Heart, He beholds the 

Lord.

ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਰੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਉਚਾਰੇ 

ਹੋਏ (ਸਿੇਸ਼ਟ ਬਚਨ-ਰੂਪ) ਿਲ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ, (ਗੁਰੂ) ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6107 147 nwnk krmu hovY 
muiK msqik  
iliKAw hovY lyKu]

Naanak Karam 

Hovai Mukh 

Masathak Likhiaa 

Hovai Laekh ||

O Nanak, He is 

obtained by those, 

upon whose faces and 

foreheads such pre-

recorded destiny is 

written.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਵੇ,

6108 147 AiTsiT qIrQ 
gur kI crxI  
pUjY sdw ivsyKu]

(ivsyKu) ivSyS krky Athisath 

Theerathh Gur 

Kee Charanee 

Poojai Sadhaa 

Visaekh ||

The sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage 

are contained in the 

constant worship of 

the feet of the Exalted 

Guru.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਣ ਕੇ 

(ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੂਿਦਾ ਹੈ।
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6109 147 hMsu hyqu loBu kopu  
cwry ndIAw 
Aig]

hMsu vrgy sohxy bx ky 
rihxw Bwv PYSn 
lwauxw[ kopu gu`sw[ A`ig

Hans Haeth Lobh 

Kop Chaarae 

Nadheeaa Ag ||

Cruelty, material 

attachment, greed and 

anger are the four 

rivers of fire.

ਜਨਰਦਇਤਾ, ਮੋਹ, ਲੋਭ ਤੇ ਕਿੋਧ-

ਇਹ ਚਾਰੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ) 

ਹਨ,

6110 147 pvih dJih 
nwnkw qrIAY 
krmI lig]2]

(d`Jih) sVdy[ (krmI) 
b^SS nwl

Pavehi Dhajhehi 

Naanakaa 

Thareeai Karamee 

Lag ||2||

Falling into them, one 

is burned, O Nanak! 

One is saved only by 

holding tight to good 

deeds. ||2||

ਿ ੋਿੋ ਮਨੱੁਖ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ 

ਜਵਚ ਵੜਦੇ ਹਨ ਸੜ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ) 
ਲੱਗ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥

6111 147 pauVI] Pourree || Pauree:

6112 147 jIvidAw mru 
mwir n 
pCoqweIAY]

Jeevadhiaa Mar 

Maar N 

Pashhothaaeeai ||

While you are alive, 

conquer death, and 

you shall have no 

regrets in the end.

(ਹੇ ਬੂੰ ਦੇ!) (ਇਸ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨੂੂੰ ) 
ਮਾਰ ਕੇ ਿੀਊਂਜਦਆਂ ਹੀ ਮਰ 

(ਤਾਜਕ ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) ਪਛੁਤਾਣਾ ਨਾ 
ਪਏ।

6113 147 JUTw iehu sMswru  
ikin smJweIAY]

Jhoothaa Eihu 

Sansaar Kin 

Samajhaaeeai ||

This world is false, but 

only a few understand 

this.

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆਈ 

ਹੈ, ਜਕ ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ।

6114 147 sic n Dry 
ipAwru DMDY 
DweIAY]

Sach N Dhharae 

Piaar Dhhandhhai 

Dhhaaeeai ||

People do not 

enshrine love for the 

Truth; they chase after 

worldly affairs instead.

(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀਵ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ) ਿਗਤ ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ 

ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸੱਚ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ।
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6115 147 kwlu burw KY kwlu  
isir 
dunIAweIAY]

(KY)nws krn vwlw 
kwlu[ dunI-AweIAY

Kaal Buraa Khai 

Kaal Sir 

Dhuneeaaeeai ||

The terrible time of 

death and annihilation 

hovers over the heads 

of the world.

(ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ 
ਜਕ) ਭੈੜਾ ਕਾਲ, ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਸਰ 

ਤੇ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜਾ) ਹੈ।

6116 147 hukmI isir 
jMdwru mwry 
dweIAY]

(jMdwru) jm[ (dweIAY) 
dwA nwl cwh ky

Hukamee Sir 

Jandhaar Maarae 

Dhaaeeai ||

By the Hukam of the 

Lord's Command, the 

Messenger of Death 

smashes his club over 

their heads.

ਇਹ ਿਮ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

(ਹਰੇਕ ਦੇ) ਜਸਰ ਤੇ (ਮੌਿੂਦ) ਹੈ 

ਤੇ ਦਾਉ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

6117 147 Awpy dyie ipAwru  
mMin vsweIAY]

Aapae Dhaee 

Piaar Mann 

Vasaaeeai ||

The Lord Himself gives 

His Love, and 

enshrines it within 

their minds.

(ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਪਆਰ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਿੀਵ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ (ਆਪਣਾ ਆਪ) ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ।

6118 147 muhqu n csw 
ivlMmu BrIAY 
pweIAY]

(ivlMmu) dyrI Muhath N Chasaa 

Vilanm Bhareeai 

Paaeeai ||

Not a moment or an 

instant's delay is 

permitted, when one's 

measure of life is full.

ਿਦੋਂ ਸੁਆਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਲਕ-ਮਾਤਿ (ਇਥੇ) ਜਢੱਲ ਨਹੀਂ 
ਲਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ।

6119 147 gur prswdI buiJ  
sic 
smweIAY]20]

Gur Parasaadhee 

Bujh Sach 

Samaaeeai ||20||

By Guru's Grace, one 

comes to know the 

True One, and is 

absorbed into Him. 

||20||

(ਇਹ ਗੱਲ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਬੂੰਦਾ) ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ ॥੨੦॥

6120 147 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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6121 147 qumI qumw ivsu  
Aku DqUrw inmu 
Plu]

(quMmI) quMmw[ ivsu: polw 
bolo[ A`ku[ inMmu[

Thumee Thumaa 

Vis Ak 

Dhhathooraa Nim 

Fal ||

Bitter melon, swallow-

wort, thorn-apple and 

nim fruit

ਤੁੂੰ ਮੀ ਤੁੂੰ ਮਾ, ਜ਼ਜਹਰ, ਅੱਕ 

ਧਤੂਰਾ ਤੇ ਜਨੂੰ ਮ ਰੂਪ ਿਲ 

(ਆਜਦ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ)

6122 147 min muiK vsih 
iqsu ijsu qUM  
iciq n AwvhI]

Man Mukh Vasehi 

This Jis Thoon 

Chith N Aavehee 

||

These bitter poisons 

lodge in the minds and 

mouths of those who 

do not remember You

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਵੱਸਦਾ। (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਭੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ ਤੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਭੀ 
ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ)।

6123 147 nwnk khIAY 
iksu hMFin krmw 
bwhry]1]

(hMFin) Btkdy iPrdy Naanak Keheeai 

Kis Handtan 

Karamaa Baaharae 

||1||

O Nanak, how shall I 

tell them this? 

Without the karma of 

good deeds, they are 

only destroying 

themselves. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਐਸੇ ਬਦਨਸੀਬ 

ਬੂੰ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, 

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਜਕਸ ਦੇ 

ਅੱਗੇ (ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਜਥਆ) 

ਦੱਸੀਏ? (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ) ॥੧॥
6124 147 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

6125 147 miq pMKyrU ikrqu 
swiQ kb auqm 
kb nIc]

(pMKyrU) pMCI Math Pankhaeroo 

Kirath Saathh Kab 

Outham Kab 

Neech ||

The intellect is a bird; 

on account of its 

actions, it is 

sometimes high, and 

sometimes low.

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਮਜਤ (ਮਾਨੋ, ਇਕ) 

ਪੂੰਛੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਉ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 

(ਸਾਥੀ) ਹੈ, (ਇਸ ਸੁਭਾਉ ਦੇ 

ਸੂੰਗ ਕਰ ਕੇ 'ਮਜਤ') ਕਦੇ ਚੂੰਗੀ 
ਹੈ ਕਦੇ ਨੀਵੀਂ;
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6126 148 kb cMdin kb 
Aik fwil kb 
aucI prIiq]

A`ik Kab Chandhan Kab 

Ak Ddaal Kab 

Ouchee Pareeth ||

Sometimes it is 

perched on the 

sandalwood tree, and 

sometimes it is on the 

branch of the 

poisonous swallow-

wort. Sometimes, it 

soars through the 

heavens.

ਕਦੇ (ਇਹ ਮਜਤ-ਰੂਪ ਪੂੰਛੀ) 
ਚੂੰਦਨ (ਦੇ ਬੂਟੇ) ਤੇ (ਬੈਠਦਾ ਹੈ) 

ਕਦੇ ਅੱਕ ਦੀ ਡਾਲੀ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ 

(ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਉੱਚੀ (ਪਿਭੂ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਪਿੀਤ ਹੈ।

6127 148 nwnk hukim 
clweIAY swihb 
lgI rIiq]2]

 (rIiq) mrXwdw Naanak Hukam 

Chalaaeeai Saahib 

Lagee Reeth ||2||

O Nanak, our Lord and 

Master leads us on, 

according to the 

Hukam of His 

Command; such is His 

Way. ||2||

(ਪਰ ਜਕਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ) ਮਾਲਕ ਦੀ (ਧੁਰੋਂ) ਰੀਤ 

ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਕ ਉਹ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੋਰ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚੂੰਗੀ 
ਤੇ ਕੋਈ ਮੂੰਦੀ ਮਜਤ ਵਾਲਾ ਹੈ) 

॥੨॥
6128 148 pauVI] Pourree || Pauree:

6129 148 kyqy khih vKwx  
kih kih jwvxw]

(vKwx) kQn Kaethae Kehehi 

Vakhaan Kehi Kehi 

Jaavanaa ||

Some speak and 

expound, and while 

speaking and 

lecturing, they pass 

away.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਜਬਆਨ ਕਰਦੇ ਆਏ 

ਹਨ ਤੇ ਜਬਆਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਿਗਤ ਤੋਂ) ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

6130 148 vyd khih 
viKAwx AMqu n 
pwvxw]

Vaedh Kehehi 

Vakhiaan Anth N 

Paavanaa ||

The Vedas speak and 

expound on the Lord, 

but they do not know 

His limits.

ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ 

ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ) ਦੱਸਦੇ ਆਏ 

ਹਨ, (ਪਰ) ਜਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1343 Published: March 06/ 2014



6131 148 piVAY nwhI Bydu  
buiJAY pwvxw]

piV@AY[ b`uiJAY Parriai Naahee 

Bhaedh Bujhiai 

Paavanaa ||

Not by studying, but 

through 

understanding, is the 

Lord's Mystery 

revealed.

(ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹਨ ਨਾਲ (ਭੀ 
ਉਸ ਦਾ) ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਜਤ 

ਉੱਚੀ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਸਮਝ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਉਹ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ)।

6132 148 Ktu drsn kY 
ByiK iksY sic 
smwvxw]

jogI jMgm sryvVy 
sMinAwsI boDI qy 
bYrwgI, ieh (Ktu) Cy 
drsn

Khatt Dharasan 

Kai Bhaekh Kisai 

Sach Samaavanaa 

||

There are six pathways 

in the Shaastras, but 

how rare are those 

who merge in the True 

Lord through them.

ਛੇ ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਜਲਬਾਸ ਰਾਹੀਂ ਭੀ 
ਕੋਈ ਸੱਚ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿੁੜ 

ਸਜਕਆ।

6133 148 scw purKu AlKu  
sbid suhwvxw]

A-lKu: polw bolo Sachaa Purakh 

Alakh Sabadh 

Suhaavanaa ||

The True Lord is 

Unknowable; through 

the Word of His 

Shabad, we are 

embellished.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਦਿਸ਼ਟ, 

(ਪਰ ਗੁਰ-) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

6134 148 mMny nwau ibsMK  
drgh pwvxw]

(ibsMK) byAMq vwihgurU 
jI

Mannae Naao 

Bisankh Dharageh 

Paavanaa ||

One who believes in 

the Name of the 

Infinite Lord, attains 

the Court of the Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 'ਨਾਮ' 

ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਿ ੋਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ), ਉਹ ਉਸ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ।

6135 148 Kwlk kau Awdysu  
FwFI gwvxw]

Khaalak Ko 

Aadhaes Dtaadtee 

Gaavanaa ||

I humbly bow to the 

Creator Lord; I am a 

minstrel singing His 

Praises.

ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਂਦਾ ਹੈ, ਢਾਢੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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6136 148 nwnk jugu jugu 
eyku mMin 
vswvxw]21]

Naanak Jug Jug 

Eaek Mann 

Vasaavanaa ||21||

Nanak enshrines the 

Lord within his mind. 

He is the One, 

throughout the ages. 

||21||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੇਕ ਿੁਗ 

ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨੧॥

6137 148 sloku mhlw 2] Salok Mehalaa 2 || Shalok, Second Mehl:

6138 148 mMqRI hoie 
ATUihAw nwgI 
lgY jwie]

(mMqRI) mWdRI, mMqR qW 
ATUihAW nMU pkVn dw 
jwxdw hovy, pr nwgW nMU 
pkVn l`g jwey[ 
ATUihAW n`wgIN l`gY

Manthree Hoe 

Athoohiaa Naagee 

Lagai Jaae ||

Those who charm 

scorpions and handle 

snakes

ਅਠੂਜਹਆਂ ਦਾ ਮਾਂਦਰੀ ਹੋ ਕੇ 

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਸੱਪਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾ ਹੱਥ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ,

6139 148 Awpx hQI 
AwpxY dy kUcw 
Awpy lwie]

A`g dw (kUcw) lWbU[ 
h`QIN

Aapan Hathhee 

Aapanai Dhae 

Koochaa Aapae 

Laae ||

Only brand themselves 

with their own hands.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ (ਮਾਨੋ,) ਚੁਆਤੀ 
ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

6140 148 hukmu pieAw  
Duir Ksm kw  
AqI hU Dkw 
Kwie]

AqI: polw bolo Hukam Paeiaa 

Dhhur Khasam Kaa 

Athee Hoo 

Dhhakaa Khaae ||

By the pre-ordained 

Order of our Lord and 

Master, they are 

beaten badly, and 

struck down.

ਧੁਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਉਂ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਅੱਤ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਭਾਵ, ਇਸ ਅੱਤ ਦੇ 

ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਕਰ ਕੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਧੱਕਾ ਵੱਿਦਾ ਹੈ।
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6141 148 gurmuK isau  
mnmuKu AVY fubY  
hik inAwie]

(hik) s`cw[ (inAwie) 
inAW hY

Guramukh Sio 

Manamukh Arrai 

Ddubai Hak Niaae 

||

If the self-willed 

manmukhs fight with 

the Gurmukh, they are 

condemned by the 

Lord, the True Judge.

ਮਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ 

ਖਜਹਬੜਦਾ ਹੈ (ਕਰਤਾਰ ਦੇ) 

ਸੱਚੇ ਜਨਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) ਡੱੁਬਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਲਹਰਾਂ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਬੇੜੀ ਗ਼ਰਕ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

6142 148 duhw isirAw  
Awpy Ksmu vyKY  
kir ivaupwie]

(ivau-pwie) inrnw Dhuhaa Siriaa 

Aapae Khasam 

Vaekhai Kar 

Vioupaae ||

He Himself is the Lord 

and Master of both 

worlds. He beholds all 

and makes the exact 

determination.

ਪਰ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ, ਕੀਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ 

ਕੀਹ ਮਨਮੁਖ) ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਆਪ (ਜਸਰ ਤੇ 

ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ) ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਜਨਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।

6143 148 nwnk eyvY 
jwxIAY sB ikCu 
iqsih rjwie]1]

Naanak Eaevai 

Jaaneeai Sabh 

Kishh Thisehi 

Rajaae ||1||

O Nanak, know this 

well: everything is in 

accordance with His 

Will. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਸਲ ਗੱਲ) ਇਉਂ 

ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

6144 148 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:

6145 148 nwnk prKy Awp 
kau qw pwrKu 
jwxu]

Naanak Parakhae 

Aap Ko Thaa 

Paarakh Jaan ||

O Nanak, if someone 

judges himself, only 

then is he known as a 

real judge.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ) ਿੇ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਪਰਖੇ, 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਅਸਲ) ਪਾਰਖੂ 

ਸਮਝੋ।
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6146 148 rogu dwrU dovY buJY  
qw vYdu sujwxu]

(sujwxu) isAwxw[ b`uJY Rog Dhaaroo 

Dhovai Bujhai 

Thaa Vaidh Sujaan 

||

If someone 

understands both the 

disease and the 

medicine, only then is 

he a wise physician.

(ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਵਕਾਰ-ਰੂਪ ਰੋਗ 

ਲੱਭਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਿੇ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣਾ (ਆਤਮਕ) ਰੋਗ ਤੇ 

ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਿ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝ 

ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਆਣਾ 
ਹਕੀਮ ਿਾਣ ਲਵੋ।

6147 148 vwt n kreI 
mwmlw jwxY 
imhmwxu]

Apxy Awp nUM(imhmwxu) 
musw&r jwxY, jIvn rUp 
(vwt) rsqy c , iksy 
nwl (mwmlw) JgVw n 
kry

Vaatt N Karee 

Maamalaa Jaanai 

Mihamaan ||

Do not involve 

yourself in idle 

business on the way; 

remember that you 

are only a guest here.

(ਇਹੋ ਜਿਹਾ 'ਸੁਿਾਣ ਵੈਦ') 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਰਾਹ ਜਵਚ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਝੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਬੈਠਦਾ, ਉਹ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮੁਸਾਜਫ਼ਰ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

6148 148 mUlu jwix glw 
kry hwix lwey 
hwxu]

(mUlu) mu`F srUp 
vwihgurU jI[ (hwix) 
hwxI swDsMgq nwl 
(hwxu) sMgq (lwey) kry 
AQvw (hwix) hwnI 
krn vwly kwmwidk 
vYrIAW nUM (hwxu) hwnI 
(lwey) phuMcwvy Bwv dUr 
rhy[

Mool Jaan Galaa 

Karae Haan 

Laaeae Haan ||

Speak with those who 

know the Primal Lord, 

and renounce your 

evil ways.

(ਆਪਣੇ) ਅਸਲੇ (ਪਿਭੂ) ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ, ਿੋ ਭੀ ਗੱਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਸਤ-

ਸੂੰਗੀਆਂ ਨਾਲ (ਜਮਲ ਕੇ) 

ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ।
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6149 148 lib n cleI  
sic rhY so ivstu 
prvwxu]

(ivstu) ivcolw[ l`ib 
c`-leI k-reI

Lab N Chalee Sach 

Rehai So Visatt 

Paravaan ||

That virtuous person 

who does not walk in 

the way of greed, and 

who abides in Truth, is 

accepted and famous.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਲੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਸੱਚ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਐਸਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, 

ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਭੀ) ਪਰਮਾਣੀਕ 

ਜਵਚੋਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6150 148 sru sMDy Awgws 
kau ikau phucY 
bwxu]

Akws v`l (sru) qIr 
(sMDy) isMn@y[ (bwxu) qIr

Sar Sandhhae 

Aagaas Ko Kio 

Pahuchai Baan ||

If an arrow is shot at 

the sky, how can it 

reach there?

(ਪਰ ਿੇ ਆਪ ਹੋਵੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ 

ਅੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਉਂ 

ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੂੰ  ਤੀਰ 

ਮਾਰਦਾ ਹੈ) ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਕਾਸ਼ 

ਵਲ ਤੀਰ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦਾ) ਤੀਰ ਜਕਵੇਂ (ਜਨਸ਼ਾਨੇ ਤੇ) 

ਅੱਪੜੇ?

6151 148 AgY Ehu AgMmu hY  
vwhydVu jwxu]2]

(Ehu) Akws[ A-gMmu 
sog rihq, byAMq au~cy 
hn[ (vwhyNdVu) qIr 
vwhux vwly nUM l`gdw hY

Agai Ouhu Aganm 

Hai Vaahaedharr 

Jaan ||2||

The sky above is 

unreachable-know this 

well, O archer! ||2||

ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹੈ, ਸੋ, (ਯਕੀਨ) ਿਾਣ ੋਜਕ ਤੀਰ 

ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ (ਜਵੂੰ ਜਨਹ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

6152 148 pauVI] Pourree || Pauree:

6153 148 nwrI purK 
ipAwru pRyim 
sIgwrIAw]

Bgq jn (nwrI) jIv 
iesqRIAW

Naaree Purakh 

Piaar Praem 

Seegaareeaa ||

The soul-bride loves 

her Husband Lord; she 

is embellished with His 

Love.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਦਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਹੈ, ਉਹ 

ਇਸ ਜਪਆਰ (-ਰੂਪ ਗਹਣੇ 
ਨਾਲ) ਸਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,
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6154 148 krin Bgiq idnu 
rwiq n rhnI  
vwrIAw]

(vwrIAw) vrjIAW Karan Bhagath 

Dhin Raath N 

Rehanee Vaareeaa 

||

She worships Him day 

and night; she cannot 

be restrained from 

doing so.

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ) 
ਭਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਵਰਿੀਆਂ (ਭੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ) 
ਹਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

6155 148 mhlw mMiJ 
invwsu sbid 
svwrIAw]

(mMiJ) AMdr Mehalaa Manjh 

Nivaas Sabadh 

Savaareeaa ||

In the Mansion of the 

Lord's Presence, she 

has made her home; 

she is adorned with 

the Word of His 

Shabad.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸੁਧਰੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਮਹਲਾਂ 
ਜਵਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।

6156 148 scu khin 
Ardwis sy 
vycwrIAw]

Sach Kehan 

Aradhaas Sae 

Vaechaareeaa ||

She is humble, and she 

offers her true and 

sincere prayer.

ਉਹ ਜਵਚਾਰਵਾਨ (ਹੋ ਿਾਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਦੀਆਂ, 

ਸਦਾ-ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
'ਜਪਆਰ' ਹੀ ਮੂੰਗਦੀਆਂ ਹਨ)।

6157 148 sohin KsmY pwis  
hukim isDwrIAw]

(sohin) soBnIk[ 
(isDwrIAw) phuMcIAW

Sohan Khasamai 

Paas Hukam 

Sidhhaareeaa ||

She is beautiful in the 

Company of her Lord 

and Master; she walks 

in the Way of His Will.

(ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਤਕ) ਅੱਪੜੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਕੋਲ (ਬੈਠੀਆਂ) ਸੋਭਦੀਆਂ ਹਨ।

6158 148 sKI khin 
Ardwis mnhu 
ipAwrIAw]

Sakhee Kehan 

Aradhaas Manahu 

Piaareeaa ||

With her dear friends, 

she offers her heart-

felt prayers to her 

Beloved.

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਦਲੋਂ ਜਪਆਰ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਖੀ-
ਭਾਵਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਗੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
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6159 148 ibnu nwvY iDRgu 
vwsu iPtu su 
jIivAw]

(vwsu) vsxw Bin Naavai Dhhrig 

Vaas Fitt S Jeeviaa 

||

Cursed is that home, 

and shameful is that 

life, which is without 

the Name of the Lord.

(ਪਰ) ਉਹ ਿੀਊਣ ਜਿਟਕਾਰ-

ਿੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਵਸੇਬੇ ਨੂੂੰ  
ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਿ ੋਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ 
ਹੈ।

6160 148 sbid svwrI 
Awsu AMimRqu 
pIivAw]22]

Sabadh 

Savaareeaas 

Anmrith Peeviaa 

||22||

But she who is 

adorned with the 

Word of His Shabad, 

drinks in the Amrit of 

His Nectar. ||22||

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  (ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ) ਨੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਜਰਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 

(ਨਾਮ-) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ 

॥੨੨॥
6161 148 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

6162 148 mwrU mIih n 
iqRpiqAw AgI  
lhY n BuK]

(mwrU) mwrUQl[ A`gI 
A`g

Maaroo Meehi N 

Thripathiaa Agee 

Lehai N Bhukh ||

The desert is not 

satisfied by rain, and 

the fire is not 

quenched by desire.

ਰੇਤ-ਥਲਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ (ਕਦੇ) 

ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਦੀ (ਸਾੜਨ 

ਦੀ) ਭੁੱ ਖ (ਕਦੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ) 

ਨਹੀਂ ਜਮਟਦੀ।

6163 148 rwjw rwij n 
iqRpiqAw swier 
Bry iksuk]

(iksu-k) iksu ny Raajaa Raaj N 

Thripathiaa Saaeir 

Bharae Kisuk ||

The king is not 

satisfied with his 

kingdom, and the 

oceans are full, but 

still they thirst for 

more.

(ਕੋਈ) ਰਾਿਾ ਕਦੇ ਰਾਿ 

(ਕਰਨ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, 

ਭਰੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਕ ਕੀਹ 

ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? (ਭਾਵ, 

ਜਕਤਨੀ ਤਪਸ਼ ਪਈ ਪਵੇ, ਭਰੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਸੱੁਕ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੀ)।

6164 148 nwnk scy nwm 
kI kyqI puCw 
puC]1]

ky~qI p`uCW pu`C Naanak Sachae 

Naam Kee 

Kaethee Pushhaa 

Pushh ||1||

O Nanak, how many 

times must I seek and 

ask for the True 

Name? ||1||

(ਜਤਵੇਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸੱਚੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਜਕਤਨੀ ਕੁ ਤਾਂਘ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, -

ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ॥੧॥
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6165 148 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:

6166 148 inhPlM qis 
jnmis jwvqu 
bRhm n ibMdqy]

(inhPlM) ibArQ[ 
(q`is) iqsdw (jnm`is) 
jnm[ (jwvqu) ijqnw 
icr[ (ibMdqy) jwixAw

Nihafalan Thas 

Janamas Jaavath 

Breham N 

Bindhathae ||

Life is useless, as long 

as one does not know 

the Lord God.

ਿਦ ਤਕ (ਮਨੱੁਖ) ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਤਦ 

ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ 

ਹੈ।

6167 148 swgrM sMswris  
gur prswdI 
qrih ky]

(sMswr`is) sMswr 
(swgrM) smuMdr

Saagaran 

Sansaaras Gur 

Parasaadhee 

Tharehi Kae ||

Only a few cross over 

the world-ocean, by 

Guru's Grace.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿੋ 
ਬੂੰ ਦੇ (ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ 

ਉਹ) ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਤਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

6168 148 krx kwrx 
smrQu hY khu 
nwnk bIcwir]

smr`Qu Karan Kaaran 

Samarathh Hai 

Kahu Naanak 

Beechaar ||

The Lord is the All-

powerful Cause of 

causes, says Nanak 

after deep 

deliberation.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਪਿਭੂ ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੂਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ,

6169 148 kwrxu krqy vis 
hY ijin kl rKI 
Dwir]2]

(kl) klw, s`iqAw[ 
v`is

Kaaran Karathae 

Vas Hai Jin Kal 

Rakhee Dhhaar 

||2||

The creation is subject 

to the Creator, who 

sustains it by His 

Almighty Power. ||2||

ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਿਗਤ 

ਦਾ ਬਨਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ 

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਪਣੀ 
ਸੱਜਤਆ ਜਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ॥੨॥

6170 148 pauVI] Pourree || Pauree:

6171 148 KsmY kY drbwir  
FwFI visAw]

Khasamai Kai 

Dharabaar 

Dtaadtee Vasiaa ||

In the Court of the 

Lord and Master, His 

minstrels dwell.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਸਦਾ) 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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6172 148 scw Ksmu 
klwix kmlu 
ivgisAw]

(klwix) js krky[ 
ivg-isAw: polw bolo

Sachaa Khasam 

Kalaan Kamal 

Vigasiaa ||

Singing the Praises of 

their True Lord and 

Master, the lotuses of 

their hearts have 

blossomed forth.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਸਾਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ-ਕਉਲ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6173 148 Ksmhu pUrw pwie  
mnhu rhisAw]

(rh-isAw) AnMidq 
hoieAw

Khasamahu 

Pooraa Paae 

Manahu Rehasiaa 

||

Obtaining their Perfect 

Lord and Master, their 

minds are transfixed 

with ecstasy.

ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮਰਤਬਾ 
(ਭਾਵ, ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ) ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੁਲਾਸ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

6174 148 dusmn kFy mwir  
sjx srisAw]

(sr-isAw) rs vwly hoey Dhusaman Kadtae 

Maar Sajan 

Sarasiaa ||

Their enemies have 

been driven out and 

subdued, and their 

friends are very 

pleased.

(ਜਕਉਂਜਕ ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) 

ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ (ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਰ 

ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਜਿਰ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ-ਰੂਪ) ਜਮਤਿ ਟਜਹਕ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ।)
6175 148 scw siqguru 

syvin scw mwrgu 
disAw]

d`isAw Sachaa Sathigur 

Saevan Sachaa 

Maarag Dhasiaa ||

Those who serve the 

Truthful True Guru are 

shown the True Path.

(ਇਹ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹੁਣ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਸੱਚਾ ਰਾਹ 

ਜਵਖਾਲਦਾ ਹੈ।
6176 149 scw sbdu 

bIcwir kwlu 
ivDauisAw]

(ivDau-isAw) nws kIqw Sachaa Sabadh 

Beechaar Kaal 

Vidhhousiaa ||

Reflecting on the True 

Word of the Shabad, 

death is overcome.

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸੱਚਾ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਵੀਚਾਰ ਕੇ (ਆਤਮਕ) ਮੌਤ 

(ਦਾ ਡਰ) ਦੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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6177 149 FwFI kQy AkQu  
sbid svwirAw]

A-kQu: polw bolo Dtaadtee Kathhae 

Akathh Sabadh 

Savaariaa ||

Speaking the 

Unspoken Speech of 

the Lord, one is 

adorned with the 

Word of His Shabad.

ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਸੁਧਜਰਆ ਹੋਇਆ ਢਾਢੀ 
ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

6178 149 nwnk gux gih 
rwis hir jIau 
imly 
ipAwirAw]23]

Naanak Gun Gehi 

Raas Har Jeeo 

Milae Piaariaa 

||23||

Nanak holds tight to 

the Treasure of Virtue, 

and meets with the 

Dear, Beloved Lord. 

||23||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ), ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ 

ਕੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨੩॥

6179 149 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

6180 149 KiqAhu jMmy Kqy 
kr inq KiqAw 
ivic pwih]

(Kqy) gunwh[ KiqAhu, 
Kqy, KiqAw: poly bolo

Khathiahu Janmae 

Khathae Karan Th 

Khathiaa Vich 

Paahi ||

Born because of the 

karma of their past 

mistakes, they make 

more mistakes, and 

fall into mistakes.

ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਿ ੋਿੀਵ) 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ, (ਇਥੇ ਭੀ) ਪਾਪ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਅਗਾਂਹ ਭੀ 
ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ) ਪਾਪਾਂ ਜਵਚ 

ਹੀ ਪਿਜਵਰਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
6181 149 Doqy mUil n 

auqrih jy sau 
Dovx pwih]

au~qr-ih Dhhothae Mool N 

Outharehi Jae So 

Dhhovan Paahi ||

By washing, their 

pollution is not 

removed, even though 

they may wash 

hundreds of times.

ਇਹ ਪਾਪ ਧੋਜਤਆਂ ਉੱਕਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਧੋਣ 

ਧੋਈਏ (ਭਾਵ, ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਵਾਰੀ 
ਧੋਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰੀਏ)।
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6182 149 nwnk bKsy 
bKsIAih nwih 
q pwhI pwih]1]

(pwhI) ju`qIAW (pwih) 
pYNdIAW

Naanak Bakhasae 

Bakhaseeahi Naahi 

Th Paahee Paahi 

||1||

O Nanak, if God 

forgives, they are 

forgiven; otherwise, 

they are kicked and 

beaten. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰੇ 

(ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ) ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿੁੱ ਤੀਆਂ ਹੀ 
ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥

6183 149 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

6184 149 nwnk bolxu 
JKxw duK Cif 
mMgIAih suK]

(JKxw) ibArQ[ 
mMgIAih

Naanak Bolan 

Jhakhanaa Dhukh 

Shhadd 

Mangeeahi Sukh ||

O Nanak, it is absurd 

to ask to be spared 

from pain by begging 

for comfort.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਿੋ) ਦੁਖ ਛੱਡ 

ਕੇ ਸੁਖ ਪਏ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ, 

ਅਿੇਹਾ ਬੋਲਣਾ ਜਸਰ ਖਪਾਈ 

ਹੀ ਹੈ।

6185 149 suKu duKu duie  
dir kpVy  
pihrih jwie 
mnuK]

Sukh Dhukh Dhue 

Dhar Kaparrae 

Pehirehi Jaae 

Manukh ||

Pleasure and pain are 

the two garments 

given, to be worn in 

the Court of the Lord.

ਸੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਦੋਵੇਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਜਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿੋ, 
ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ 

ਪਜਹਨਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਸੁਖਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ 

ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

6186 149 ijQY bolix 
hwrIAY iqQY cMgI 
cup]2]

Jithhai Bolan 

Haareeai Thithhai 

Changee Chup 

||2||

Where you are bound 

to lose by speaking, 

there, you ought to 

remain silent. ||2||

ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ 

ਜਗਲਾ ਕੀਜਤਆਂ (ਅੂੰਤ) ਹਾਰ ਹੀ 
ਮੂੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਚੱੁਪ 

ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਚੂੰਗਾ ਹੈ (ਭਾਵ 

ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਚੂੰਗਾ ਹੈ) ॥੨॥

6187 149 pauVI] Pourree || Pauree:
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6188 149 cwry kuMfw dyiK  
AMdru BwilAw]

Chaarae Kunddaa 

Dhaekh Andhar 

Bhaaliaa ||

After looking around 

in the four directions, I 

looked within my own 

self.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਚਾਰੇ ਤਰਿਾਂ ਵੇਖ ਕੇ 

(ਭਾਵ, ਬਾਹਰ ਚਵੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ) ਆਪਣਾ 
ਅੂੰਦਰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ,

6189 149 scY puriK AliK  
isrij 
inhwilAw]

Sachai Purakh 

Alakh Siraj 

Nihaaliaa ||

There, I saw the True, 

Invisible Lord Creator.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਸੱਚੇ 

ਅਲੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 

(ਿਗਤ) ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ 
ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ)।

6190 149 auJiV Buly rwh  
guir vyKwilAw]

au~JiV Oujharr Bhulae 

Raah Gur 

Vaekhaaliaa ||

I was wandering in the 

wilderness, but now 

the Guru has shown 

me the Way.

ਕੁਰਾਹੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਜਦਖਾਇਆ ਹੈ 

(ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ)।

6191 149 siqgur scy vwhu  
scu smwilAw]

Sathigur Sachae 

Vaahu Sach 

Samaaliaa ||

Hail to the True, True 

Guru, through whom 

we merge in the Truth.

ਸੱਚੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸੱਚੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੀਦਾ ਹੈ।

6192 149 pwieAw rqnu 
Grwhu dIvw 
bwilAw]

srIr rUpI (Grwhu) GroN 
hI[ b`wilAw

Paaeiaa Rathan 

Gharaahu 

Dheevaa Baaliaa ||

I have found the jewel 

within the home of my 

own self; the lamp 

within has been lit.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਆਨ ਦਾ) 
ਦੀਵਾ ਿਗਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ (ਨਾਮ-) 

ਰਤਨ ਲੱਭ ਜਪਆ ਹੈ।
6193 149 scY sbid slwih  

suKIey 
scvwilAw]

(s`c-vwilAw) s`c dI 
pRwpqI vwly

Sachai Sabadh 

Salaahi Sukheeeae 

Sach Vaaliaa ||

Those who praise the 

True Word of the 

Shabad, abide in the 

peace of Truth.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ) ਸੱਚੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ) ਸੁਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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6194 149 infirAw fru 
lig grib is 
gwilAw]

in`firAW Niddariaa Ddar 

Lag Garab S 

Gaaliaa ||

But those who do not 

have the Fear of God, 

are overtaken by fear. 

They are destroyed by 

their own pride.

(ਪਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਰੱਜਖਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹੋਰ) ਡਰ 

ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਪਏ ਗਲਦੇ ਹਨ।

6195 149 nwvhu Bulw jgu  
iPrY 
byqwilAw]24]

(byq`wilAw) byqwl 
BUqinAW vWg

Naavahu Bhulaa 

Jag Firai 

Baethaaliaa ||24||

Having forgotten the 

Name, the world is 

roaming around like a 

wild demon. ||24||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱ ਲਾ ਹੋਇਆ 

ਿਗਤ ਬੇ-ਤਾਲ (ਬੇ ਥਵਹਾ) 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੨੪॥

6196 149 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

6197 149 BY ivic jMmY BY 
mrY BI Bau mn 
mih hoie]

Bhai Vich Janmai 

Bhai Marai Bhee 

Bho Man Mehi 

Hoe ||

In fear we are born, 

and in fear we die. 

Fear is always present 

in the mind.

ਿਗਤ ਸਹਮ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ, 

ਸਹਮ ਜਵਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਮ ਇਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6198 149 nwnk BY ivic jy 
mrY sihlw 
AwieAw soie]1]

(sihlw) sPlw Naanak Bhai Vich 

Jae Marai Sehilaa 

Aaeiaa Soe ||1||

O Nanak, if one dies in 

the fear of God, his 

coming into the world 

is blessed and 

approved. ||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਜਵਚ 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਿੂੰ ਮਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ (ਿਗਤ ਦੀ 
ਮਮਤਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਹਮ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਇਹ 

ਅਪਣੱਤ ਤੇ ਮਮਤਾ ਮੱੁਕ ਿਾਏ 

ਤਦੋਂ ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖੱੁਸਣ ਦਾ 
ਸਹਮ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ) ॥੧॥

6199 149 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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6200 149 BY ivxu jIvY bhuqu 
bhuqu KusIAw 
KusI kmwie]

Bhai Vin Jeevai 

Bahuth Bahuth 

Khuseeaa Khusee 

Kamaae ||

Without the fear of 

God, you may live 

very, very long, and 

savor the most 

enjoyable pleasures.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਲੂੰ ਮੀ ਉਮਰ ਭੀ ਿੀਊਂਦਾ 
ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੌਿਾਂ ਮਾਣਦਾ 
ਰਹੇ,

6201 149 nwnk BY ivxu jy 
mrY muih kwlY 
auiT jwie]2]

Naanak Bhai Vin 

Jae Marai Muhi 

Kaalai Outh Jaae 

||2||

O Nanak, if you die 

without the fear of 

God, you will arise and 

depart with a 

blackened face. ||2||

ਤਾਂ ਭੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿ ੇਪਿਭੂ ਦਾ 
ਡਰ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਮੁਕਾਲਖ ਖੱਟ ਕੇ ਹੀ ਇਥੋਂ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

6202 149 pauVI] Pourree || Pauree:

6203 149 siqguru hoie 
dieAwlu q 
srDw pUrIAY]

Sathigur Hoe 

Dhaeiaal Th 

Saradhhaa 

Pooreeai ||

When the True Guru is 

merciful, then your 

desires will be fulfilled.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰੇ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ) ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ 
ਬੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6204 149 siqguru hoie 
dieAwlu n kbhUM 
JUrIAY]

kdy BI (n) nhIN 
(JUrIAY) JUrIdw Bwv 
Bwxw mMn ky pRsMn 
rhIdw hY

Sathigur Hoe 

Dhaeiaal N 

Kabehoon 

Jhooreeai ||

When the True Guru is 

merciful, you will 

never grieve.

ਉਹ (ਜਕਸੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੇ 

ਆਉਣ ਤੇ) ਕਦੇ ਜਗਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

6205 149 siqguru hoie 
dieAwlu qw duKu  
n jwxIAY]

Sathigur Hoe 

Dhaeiaal Thaa 

Dhukh N Jaaneeai 

||

When the True Guru is 

merciful, you will 

know no pain.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ (ਜਕਸੇ ਆਏ ਦੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ,
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6206 149 siqguru hoie 
dieAwlu qw hir 
rMgu mwxIAY]

Sathigur Hoe 

Dhaeiaal Thaa Har 

Rang Maaneeai ||

When the True Guru is 

merciful, you will 

enjoy the Lord's Love.

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

6207 149 siqguru hoie 
dieAwlu qw jm 
kw fru kyhw]

Sathigur Hoe 

Dhaeiaal Thaa Jam 

Kaa Ddar Kaehaa 

||

When the True Guru is 

merciful, then why 

should you fear death?

(ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਜਰਹਾ) 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਮ ਦਾ ਭੀ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ।

6208 149 siqguru hoie 
dieAwlu qw sd 
hI suKu dyhw]

Sathigur Hoe 

Dhaeiaal Thaa 

Sadh Hee Sukh 

Dhaehaa ||

When the True Guru is 

merciful, the body is 

always at peace.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਸੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6209 149 siqguru hoie 
dieAwlu qw nv 
iniD pweIAY]

(nv) nON (iniD) 
inDIAWvw nwm dI 
Aqotqw Ajpw jwp rUpI 
(nv) nON (iniD) inDIAW

Sathigur Hoe 

Dhaeiaal Thaa Nav 

Nidhh Paaeeai ||

When the True Guru is 

merciful, the nine 

treasures are obtained.

ਜਿਸ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ 

ਿਾਏ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਨੋ) ਿਗਤ ਦੇ 

ਨੌਂ  ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਮਲ ਪਏ ਹਨ,
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6210 149 siqguru hoie 
dieAwlu q sic 
smweIAY]25]

Sathigur Hoe 

Dhaeiaal Th Sach 

Samaaeeai ||25||

When the True Guru is 

merciful, you shall be 

absorbed in the True 

Lord. ||25||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਤਾਂ (ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ 

ਦੇ ਮਾਲਕ) ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨੫॥

6211 149 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

6212 149 isru Kohwie  
pIAih ml vwxI  
jUTw mMig mMig 
KwhI]

sryviVAW pRQwie 
Sbd[ isru dy kys 
(Kohwie) pu`twauNdy[ 
(ml)mYL vwlw (vwxI) 
pwxI

Sir Khohaae 

Peeahi 

Malavaanee 

Joothaa Mang 

Mang Khaahee ||

They pluck the hair 

out of their heads, and 

drink in filthy water; 

they beg endlessly and 

eat the garbage which 

others have thrown 

away.

(ਇਹ ਸਰੇਵੜੇ ਿੀਵ-ਜਹੂੰ ਸਾ ਦੇ 

ਵਜਹਮ ਜਵਚ) ਜਸਰ (ਦੇ ਵਾਲ) 

ਪੁਟਾ ਕੇ (ਜਕ ਜਕਤੇ ਿੂਆਂ ਨਾ ਪੈ 

ਿਾਣ) ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਿੂਠੀ ਰੋਟੀ ਮੂੰਗ ਮੂੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ;

6213 149 Poil PdIhiq  
muih lYin BVwsw  
pwxI dyiK 
sgwhI]

(PdIhiq) ivStw[ 
(BVwsw) gMdI hvw dI 
BVws[ (sMgwhI) sMgdy 
hn

Fol Fadheehath 

Muhi Lain 

Bharraasaa 

Paanee Dhaekh 

Sagaahee ||

They spread manure, 

they suck in rotting 

smells, and they are 

afraid of clean water.

(ਆਪਣੇ) ਪਖ਼ਾਨੇ ਨੂੂੰ  ਿੋਲ ਕੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ (ਗੂੰਦੀ) ਹਵਾੜ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ (ਇਸ ਤੋਂ) 
ਸੂੰਗਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ 
ਵਰਤਦੇ)।

6214 149 Byfw vwgI isru 
Kohwiein  
BrIAin hQ 
suAwhI]

vWgI Bhaeddaa Vaagee 

Sir Khohaaein 

Bhareean Hathh 

Suaahee ||

Their hands are 

smeared with ashes, 

and the hair on their 

heads is plucked out-

they are like sheep!

ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਜਸਰ (ਦੇ ਵਾਲ) 

ਪੁਟਾਂਦੇ ਹਨ, (ਵਾਲ ਪੱੁਟਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ) ਹੱਥ ਸੁਆਹ ਨਾਲ 

ਭਰੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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6215 149 mwaU pIaU ikrqu 
gvwiein tbr 
rovin DwhI]

t`br Maaoo Peeoo 

Kirath Gavaaein 

Ttabar Rovan 

Dhhaahee ||

They have renounced 

the lifestyle of their 

mothers and fathers, 

and their families and 

relatives cry out in 

distress.

ਮਾਜਪਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕੂੰਮ 

(ਭਾਵ, ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ 

ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੂੰਮ) ਛੱਡ 

ਬੈਠਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਲਈ) 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ 

ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ।
6216 149 Enw ipMfu n 

pqil ikirAw n 
dIvw muey ikQwaU 
pwhI]

p`qil Ounaa Pindd N 

Pathal Kiriaa N 

Dheevaa Mueae 

Kithhaaoo Paahee 

||

No one offers the rice 

dishes at their last 

rites, and no one lights 

the lamps for them. 

After their death, 

where will they be 

sent?

(ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਉਂ ਗਵਾਇਆ, 

ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ 
ਹਾਲ ਸੁਣੋ) ਨਾ ਤਾਂ ਜਹੂੰ ਦੂ-ਮਤ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਮਰਨ ਜਪੱਛੋਂ) ਜਪੂੰ ਡ 

ਪੱਤਲ ਜਕਜਰਆ ਦੀਵਾ ਆਜਦਕ 

ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਰੇ ਹੋਏ 

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਕਥੇ ਿਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਆਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

6217 149 ATsiT qIrQ  
dyin n FoeI  
bRhmx AMnu n 
KwhI]

Athasath 

Theerathh Dhaen 

N Dtoee 

Brehaman Ann N 

Khaahee ||

The sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage 

give them no place of 

protection, and no 

Brahmin will eat their 

food.

(ਜਹੂੰ ਦੂਆਂ ਦੇ) ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ 

(ਭਾਵ ਜਹੂੰ ਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ), ਬਿਾਹਮਣ 

(ਇਹਨਾਂ ਦਾ) ਅੂੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ 

(ਭਾਵ ਬਿਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਭੀ ਸੇਵਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)।

6218 149 sdw kucIl rhih  
idnu rwqI mQY 
itky nwhI]

(kucIl) mYLy[ m`QYit`ky Sadhaa Kucheel 

Rehehi Dhin 

Raathee Mathhai 

Ttikae Naahee ||

They remain polluted 

forever, day and night; 

they do not apply the 

ceremonial tilak mark 

to their foreheads.

ਸਦਾ ਜਦਨ ਰਾਤ ਬੜੇ ਗੂੰ ਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਤਲਕ 

ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ (ਭਾਵ, ਨਹ ਾ ਧੋ ਕੇ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)।
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6219 149 JuMfI pwie bhin 
iniq mrxY diV 
dIbwix n jwhI]

(JuMfI pwie) isr qy 
k`pVw pw ky idlgIr ho 
bYTxw

Jhunddee Paae 

Behan Nith 

Maranai Dharr 

Dheebaan N 

Jaahee ||

They sit together in 

silence, as if in 

mourning; they do not 

go to the Lord's Court.

ਸਦਾ ਧੌਣ ਸੱੁਟ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ 

ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸੋਗ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮਕ 

ਹੁਲਾਰਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਜਕਸੇ 

ਸਤਸੂੰਗ ਆਜਦਕ ਜਵਚ ਭੀ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ।

6220 149 lkI kwsy hQI 
PuMmx Ago ipCI 
jwhI]

h`QIN, (PuMmx) rySm jW 
sUq dw gu`Cw, DrqI qoN 
jIv htwaux leI JwVU 
vWg DrqI q y Pyrdy[ 
l`kIN

Lakee Kaasae 

Hathhee Funman 

Ago Pishhee 

Jaahee ||

With their begging 

bowls hanging from 

their waists, and their 

fly-brushes in their 

hands, they walk along 

in single file.

ਲੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਲੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਹੱਥਾਂ ਜਵਚ ਚਉਰੀਆਂ 

ਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ (ਿੀਵ-

ਜਹੂੰ ਸਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ) ਇੱਕ ਕਤਾਰ 

ਜਵਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

6221 149 nw Eie jogI nw 
Eie jMgm nw 
Eie kwjI muMlw]

 (jMgm) iSv aupwsk jo 
t`lIAW vjwauNdy mMgdy 
hn

Naa Oue Jogee 

Naa Oue Jangam 

Naa Oue Kaajee 

Munlaa ||

They are not Yogis, 

and they are not 

Jangams, followers of 

Shiva. They are not 

Qazis or Mullahs.

ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ 
ਰਹੁਰੀਤ, ਨਾ ਿੂੰਗਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ 

ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਲੀ।
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6222 150 diX ivgoey  
iPrih ivguqy  
iPtw vqY glw]

(diX) pRmwqmw jI v`loN 
(ivgoey) KuMJy hoey[ 
(ivg`uqy) ^uAwr hoey[ 
(iP`tw) iP`itAw hoieAw 
(v`qY) iPrdw hY[ 
glw:polw bolo[ (glw) 
tolw[ d-iX: d mukqw, 
iX ishwrI sihq, qwLU 
qoN bolo

Dhay Vigoeae 

Firehi Viguthae 

Fittaa Vathai 

Galaa ||

Ruined by the Merciful 

Lord, they wander 

around in disgrace, 

and their entire troop 

is contaminated.

ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ (ਭੀ) ਖੁੂੰ ਝ ੇਹੋਏ 

ਭਟਕਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਜਵਚ 

ਭੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ 
ਨਹੀਂ) ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਹੀ 
ਊਜਤਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

6223 150 jIAw mwir 
jIvwly soeI  
Avru n koeI 
rKY]

Jeeaa Maar 

Jeevaalae Soee 

Avar N Koee 

Rakhai ||

The Lord alone kills 

and restores to life; no 

one else can protect 

anyone from Him.

(ਇਹ ਜਵਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ 

ਜਕ) ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ ਿੀਵਾਲਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਿੀਊਂਦਾ) ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

6224 150 dwnhu qY 
iesnwnhu vMjy  
Bsu peI isir 
KuQY]

(vMjy) vWJy, KuMJy hoey[ 
Bsu: polw bolo[ (Bsu) 
suAwh[ Ku`QY

Dhaanahu Thai 

Eisanaanahu 

Vanjae Bhas Pee 

Sir Khuthhai ||

They go without giving 

alms or any cleansing 

baths; their shaven 

heads become 

covered with dust.

(ਿੀਵ-ਜਹੂੰ ਸਾ ਦੇ ਵਜਹਣ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ, ਜਕਰਤ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਕੇ) 

ਇਹ ਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਹੋਏ ਹਨ, ਸੁਆਹ ਪਈ 

ਅਜਿਹੇ ਖੱੁਥੇ ਹੋਏ ਜਸਰ ਉੱਤੇ।
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6225 150 pwxI ivchu rqn 
aupMny myru kIAw 
mwDwxI]

(aupMny) in`kly[ (myru) 
sumyr prbq

Paanee Vichahu 

Rathan Oupannae 

Maer Keeaa 

Maadhhaanee ||

The jewel emerged 

from the water, when 

the mountain of gold 

was used to churn it.

(ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ 
ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਨਹ ਾਉਂਦੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ ਜਕ ਿਦੋਂ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੇ) 

ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੂੰ  ਮਧਾਣੀ 
ਬਣਾ ਕੇ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਰੜਜਕਆ 

ਦੀ) ਤਦੋਂ (ਪਾਣੀ ਜਵਚੋਂ) ਹੀ 
ਰਤਨ ਜਨਕਲੇ ਸਨ (ਭਾਵ, ਇਸ 

ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ 
ਸਜਮਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਕ 

ਪਾਣੀ ਜਵਚੋਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਕੀਮਤੀ 
ਪਦਾਰਥ ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕੂੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਵਜੜਆਂ ਹੀ ਜਨਕਲਣਗੇ)।

6226 150 ATsiT qIrQ  
dyvI Qwpy purbI 
lgY bwxI]

(dyvIN) dyviqAW ny[ 
(purbI) iqauhwrW dy myly

Athasath 

Theerathh 

Dhaevee 

Thhaapae Purabee 

Lagai Baanee ||

The gods established 

the sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage, 

where the festivals are 

celebrated and hymns 

are chanted.

(ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਦੇਵਜਤਆ ਲਈ ਅਠਾਰਹ 

ਤੀਰਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 

ਪੁਰਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਥਾ-
ਵਾਰਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

6227 150 nwie invwjw  
nwqY pUjw nwvin 
sdw sujwxI]

(n@wqY) ieSnwnkrky[ 
(sujwxI) isAwxy, 
suc`jy[ n@wie, n@wvin

Naae Nivaajaa 

Naathai Poojaa 

Naavan Sadhaa 

Sujaanee ||

After bathing, the 

Muslims recite their 

prayers, and after 

bathing, the Hindus 

perform their worship 

services. The wise 

always take cleansing 

baths.

ਨਹ ਾ ਕੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਨਹ ਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਿਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਚੱਿੇ 
ਬੂੰ ਦੇ ਜਨਿੱਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1363 Published: March 06/ 2014



6228 150 muieAw jIvidAw 
giq hovY jW isir 
pweIAY pwxI]

(giq) piv`qRqw Mueiaa 

Jeevadhiaa Gath 

Hovai Jaan Sir 

Paaeeai Paanee ||

At the time of death, 

and at the time of 

birth, they are 

purified, when water 

is poured on their 

heads.

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸੁਅੱਛ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਰਜਹ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿ ੇਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ।

6229 150 nwnk isrKuQy 
sYqwnI eynw gl 
n BwxI]

isrKu`Qy g`l Naanak 

Sirakhuthhae 

Saithaanee 

Eaenaa Gal N 

Bhaanee ||

O Nanak, the shaven-

headed ones are 

devils. They are not 

pleased to hear these 

words.

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਜਸਰ-ਖੱੁਥੇ 

ਅਜਿਹੇ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ 

(ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਨ) ਜਕ 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੀ 
ਗੱਲ ਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।

6230 150 vuTY hoieAY hoie 
iblwvlu jIAw 
jugiq smwxI]

(vu`TY) vrKw hox qoN[ 
(iblwvlu) AnMd

Vuthai Hoeiai Hoe 

Bilaaval Jeeaa 

Jugath Samaanee 

||

When it rains, there is 

happiness. Water is 

the key to all life.

(ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਰਕਤਾਂ 
ਤੱਕੋ) ਮੀਂਹ ਜਪਆਂ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨ ਿੁਗਜਤ ਹੀ 
(ਪਾਣੀ ਜਵਚ) ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

6231 150 vuTY AMnu kmwdu 
kpwhw sBsY 
pVdw hovY]

vu`TY Vuthai Ann 

Kamaadh 

Kapaahaa 

Sabhasai 

Parradhaa Hovai ||

When it rains, the corn 

grows, and the sugar 

cane, and the cotton, 

which provides 

clothing for all.

ਮੀਂਹ ਜਪਆਂ ਅੂੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਕਮਾਦ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਪਾਹ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪੜਦਾ 
ਬਣਦੀ ਹੈ।

6232 150 vuTY Gwhu crih 
iniq surhI sw 
Dn dhI ivlovY]

(surhI) gaUAW[ (Dn) 
iesqRI[ (ivlovY) 
irVkdI hY, dhIN

Vuthai Ghaahu 

Charehi Nith 

Surehee Saa 

Dhhan Dhehee 

Vilovai ||

When it rains, the 

cows always have 

grass to graze upon, 

and housewives can 

churn the milk into 

butter.

ਮੀਂਹ ਜਪਆਂ (ਉੱਜਗਆ) ਘਾਹ 

ਗਾਈਆਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਹਨ (ਤੇ 

ਦੱੁਧ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੱੁਧ ਤੋਂ 
ਬਜਣਆ) ਦਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ 
ਜਰੜਕਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਜਘਉ ਬਣਾਂਦੀ 
ਹੈ)।
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6233 150 iqqu iGie hom 
jg sd pUjw  
pieAY kwrju 
sohY]

(sohY) soBdw[ iG-ie j`g Thith Ghie Hom 

Jag Sadh Poojaa 

Paeiai Kaaraj Sohai 

||

With that ghee, sacred 

feasts and worship 

services are 

performed; all these 

efforts are blessed.

ਉਸ ਜਘਉ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਾ ਹੋਮ-

ਿੱਗ ਪੂਿਾ ਆਜਦਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਇਹ ਜਘਉ ਜਪਆਂ ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਕਾਰਿ ਸੋਭਦਾ ਹੈ।

6234 150 gurU smuMdu ndI 
siB isKI nwqY 
ijqu vifAweI]

(n@wqY) ieSnwn krky[ 
is`KI

Guroo Samundh 

Nadhee Sabh 

Sikhee Naathai 

Jith Vaddiaaee ||

The Guru is the ocean, 

and all His Teachings 

are the river. Bathing 

within it, glorious 

greatness is obtained.

(ਇਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭੀ ਹੈ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਮਾਨੋ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ (ਮਾਨੋ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ, (ਇਸ 

ਗੁਰ-ਜਸੱਜਖਆ) ਜਵਚ ਨਹ ਾਉਣ 

ਨਾਲ (ਭਾਵ, ਸੁਰਤ ਿੋੜਨ 

ਨਾਲ) ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
6235 150 nwnk jy isrKuQy 

nwvin nwhI qw 
sq cty isir 
CweI]1]

(isrKu`Qy) jYnI sryvVyy[ 
(s`q) sO[ (c`ty) bu`k[ 
(CweI) suAwh[ n@wvin

Naanak Jae 

Sirakhuthhae 

Naavan Naahee 

Thaa Sath Chattae 

Sir Shhaaee ||1||

O Nanak, if the shaven-

headed ones do not 

bathe, then seven 

handfuls of ashes are 

upon their heads. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਇਹ ਜਸਰ-ਖੱੁਥੇ 

(ਇਸ 'ਨਾਮ'-ਿਲ ਜਵਚ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ 
ਜਨਰੀ ਮੁਕਾਲਖ ਹੀ ਖੱਟਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

6236 150 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

6237 150 AgI pwlw ik 
kry sUrj kyhI 
rwiq]

(A`gI)A`g Agee Paalaa K 

Karae Sooraj 

Kaehee Raath ||

What can the cold do 

to the fire? How can 

the night affect the 

sun?

ਅੱਗ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਾ ਕੀਹ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਪਾਲਾ ਅੱਗ 

ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ) ਰਾਤ ਸੂਰਿ ਦਾ ਕੋਈ 

ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ,
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6238 150 cMd Anyrw ik 
kry paux pwxI 
ikAw jwiq]

An@yrw Chandh Anaeraa K 

Karae Poun 

Paanee Kiaa Jaath 

||

What can the darkness 

do to the moon? What 

can social status do to 

air and water?

ਹਨੇਰਾ ਚੂੰਦਿਮਾ ਦਾ ਕੋਈ 

ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 
(ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ) ਿਾਜਤ ਹਵਾ 
ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ 
ਿਾਜਤ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਭੱਟ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)।
6239 150 DrqI cIjI ik 

kry ijsu ivic 
sBu ikCu hoie]

(cIjI) cIzW, pdwrQ Dhharathee 

Cheejee K Karae 

Jis Vich Sabh Kishh 

Hoe ||

What are personal 

possessions to the 

earth, from which all 

things are produced?

ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ 

ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ (ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ 
ਹੀ ਧਰਤੀ ਜਵਚੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।)

6240 150 nwnk qw piq 
jwxIAY jw piq 
rKY soie]2]

piq: polw bolo Naanak Thaa Path 

Jaaneeai Jaa Path 

Rakhai Soe ||2||

O Nanak, he alone is 

known as honorable, 

whose honor the Lord 

preserves. ||2||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ 
ਇੱਜ਼ਤ (ਅਸਲੀ) ਸਮਝੋ (ਭਾਵ, 

ਜਸਰਿ ਉਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ਿੋ 
ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਭੂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਲੀ ਹੈ (ਪਿਭੂ-
ਦਰ ਤੋਂ ਿ ੋਆਦਰ ਜਮਲੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਿੀਵ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਰਗਾਹੀ ਆਦਰ 

ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰੋ) ॥੨॥

6241 150 pauVI] (subhwnu) Ascrj 
srUp[ (klwixAw) js 
gwieAw

Pourree || Pauree:
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6242 150 quDu scy subhwnu  
sdw klwixAw]

Thudhh Sachae 

Subehaan Sadhaa 

Kalaaniaa ||

It is of You, O my True 

and Wondrous Lord, 

that I sing forever.

ਹੇ ਸੱਚੇ (ਪਿਭੂ)! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
'ਸੁਬਹਾਨੁ' (ਆਖ ਆਖ ਕੇ) 

ਵਜਡਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।

6243 150 qUM scw dIbwxu  
hoir Awvx 
jwixAw]

(dIbwxu) v`fy hwkm Thoon Sachaa 

Dheebaan Hor 

Aavan Jaaniaa ||

Yours is the True 

Court. All others are 

subject to coming and 

going.

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਹੈਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

6244 150 scu ij mMgih 
dwnu is quDY 
jyihAw]

Sach J Mangehi 

Dhaan S Thudhhai 

Jaehiaa ||

Those who ask for the 

gift of the True Name 

are like You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੋ ਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ ਦਾਨ ਤੈਥੋਂ ਮੂੰਗਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

6245 150 scu qyrw Purmwnu  
sbdy soihAw]

(Purmwnu) hukm[ 
(soihAw) SoBw vwlw 
hoieAw

Sach Thaeraa 

Furamaan 

Sabadhae Sohiaa 

||

Your Command is 

True; we are adorned 

with the Word of Your 

Shabad.

ਤੇਰਾ ਅੱਟਲ ਹੁਕਮ (ਗੁਰ) 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

6246 150 mMinAY igAwnu 
iDAwnu quDY qy 
pwieAw]

Manniai Giaan 

Dhhiaan Thudhhai 

Thae Paaeiaa ||

Through faith and 

trust, we receive 

spiritual wisdom and 

meditation from You.

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਣ ਨਾਲ 

ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਉੱਚੀ 
ਜਟਕੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

6247 150 krim pvY nIswnu  
n clY clwieAw]

Karam Pavai 

Neesaan N Chalai 

Chalaaeiaa ||

By Your Grace, the 

banner of honor is 

obtained. It cannot be 

taken away or lost.

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ) ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਜਕਸੇ ਦਾ 
ਜਮਟਾਇਆ ਜਮਟਦਾ ਨਹੀਂ।
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6248 150 qUM scw dwqwru  
inq dyvih cVih 
svwieAw]

cV@ih Thoon Sachaa 

Dhaathaar Nith 

Dhaevehi Charrehi 

Savaaeiaa ||

You are the True 

Giver; You give 

continually. Your Gifts 

continue to increase.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਜਨਿੱਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਵਧੀਕ 

ਵਧੀਕ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ।

6249 150 nwnku mMgY dwnu  
jo quDu 
BwieAw]26]

Naanak Mangai 

Dhaan Jo Thudhh 

Bhaaeiaa ||26||

Nanak begs for that 

gift which is pleasing 

to You. ||26||

ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਉਹੀ 
ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਜਹਣ ਦਾ ਦਾਨ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ) ॥੨੬॥
6250 150 sloku mÚ 2] Salok Ma 2 || Shalok, Second Mehl:

6251 150 dIiKAw AwiK 
buJwieAw isPqI 
sic smyau]

(dIiKAw) is`iKAw[ 
(smyau) smwey[ 
bu`JwieAw

Dheekhiaa Aakh 

Bujhaaeiaa 

Sifathee Sach 

Samaeo ||

Those who have 

accepted the Guru's 

Teachings and who 

have found the path 

remain absorbed in 

the Praises of the True 

Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ 

ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ 

ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ), ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ 

ਨੇ) ਜਸੱਜਖਆ ਦੇ ਕੇ ਜਗਆਨ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ ਹੈ,

6252 150 iqn kau ikAw 
aupdysIAY ijn 
guru nwnk 
dyau]1]

(dyau) pUjnIk bRhm jI Thin Ko Kiaa 

Oupadhaeseeai Jin 

Gur Naanak Dhaeo 

||1||

What teachings can be 

imparted to those who 

have the Divine Guru 

Nanak as their Guru? 

||1||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ (ਭਾਵ, 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਜਸੱਜਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ) ॥੧॥

6253 150 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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6254 150 Awip buJwey soeI 
bUJY]

bu`Jwey Aap Bujhaaeae 

Soee Boojhai ||

We understand the 

Lord only when He 

Himself inspires us to 

understand Him.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਮਜਤ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮਜਤ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

6255 150 ijsu Awip suJwey  
iqsu sBu ikCu 
sUJY]

Jis Aap Sujhaaeae 

This Sabh Kishh 

Soojhai ||

He alone knows 

everything, unto 

whom the Lord 

Himself gives 

knowledge.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਦੀ) ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਝ 

ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

6256 150 kih kih kQnw  
mwieAw lUJY]

(lUJY) JgVdy Kehi Kehi 

Kathhanaa 

Maaeiaa Loojhai ||

One may talk and 

preach and give 

sermons but still yearn 

after Maya.

(ਿੇ ਇਹ ਮਜਤ ਤੇ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, 
ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਬਾਰੇ) 

ਆਖੀ ਿਾਣਾ ਆਖੀ ਿਾਣਾ (ਕੋਈ 

ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ) (ਮਨੱੁਖ 

ਅਮਲੀ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਹੀ ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6257 150 hukmI sgl kry 
Awkwr]

Hukamee Sagal 

Karae Aakaar ||

The Lord, by the 

Hukam of His 

Command, has 

created the entire 

creation.

ਸਾਰੇ ਿੀਅ-ਿੂੰਤ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ-ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

6258 150 Awpy jwxY srb 
vIcwr]

Aapae Jaanai 

Sarab Veechaar ||

He Himself knows the 

inner nature of all.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰਾਂ 
(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੀਹ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ) 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
6259 150 AKr nwnk  

AiKE Awip]
(A`Kr) aupdyS[ 
(AiKE) AwiKAw

Akhar Naanak 

Akhiou Aap ||

O Nanak, He Himself 

uttered the Word.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਅਜਵਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅਖੈ ਪਿਭੂ ਪਾਸੋਂ 
('ਸੂਝ ਬੂਝ' ਦੀ) ਦਾਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ,
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6260 150 lhY Brwiq hovY 
ijsu dwiq]2]

(BrWiq) Brm Lehai Bharaath 

Hovai Jis Dhaath 

||2||

Doubt departs from 

one who receives this 

gift. ||2||

ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

6261 150 pauVI] Pourree || Pauree:

6262 150 hau FwFI vykwru 
kwrY lwieAw]

Ho Dtaadtee 

Vaekaar Kaarai 

Laaeiaa ||

I was a minstrel, out of 

work, when the Lord 

took me into His 

service.

ਮੈਂ ਵੇਹਲਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਢਾਢੀ ਬਣਾ 
ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਅਸਲ) ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

ਲਾ ਜਦੱਤਾ।

6263 150 rwiq idhY kY vwr  
Durhu PurmwieAw]

(kY) kirAw kro[ 
(vwr) js

Raath Dhihai Kai 

Vaar Dhhurahu 

Furamaaeiaa ||

To sing His Praises day 

and night, He gave me 

His Order, right from 

the start.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੁਕਮ ਜਦੱਤਾ ਜਕ 

ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦਨ ਿਸ 

ਕਰੋ।

6264 150 FwFI scY mhil  
Ksim bulwieAw]

Dtaadtee Sachai 

Mehal Khasam 

Bulaaeiaa ||

My Lord and Master 

has summoned me, 

His minstrel, to the 

True Mansion of His 

Presence.

ਮੈਨੂੂੰ  ਢਾਢੀ ਨੂੂੰ  (ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਤਾਂ) ਖਸਮ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਹਲ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਸੱਜਦਆ।

6265 150 scI isPiq 
swlwih kpVw 
pwieAw]

Sachee Sifath 

Saalaah Kaparraa 

Paaeiaa ||

He has dressed me in 

the robes of His True 

Praise and Glory.

(ਉਸ ਨੇ) ਸੱਚੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ-

ਰੂਪ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਸਰੋਪਾਉ ਜਦੱਤਾ।

6266 150 scw AMimRq nwmu  
Bojnu AwieAw]

Sachaa Anmrith 

Naam Bhojan 

Aaeiaa ||

The Ambrosial Nectar 

of the True Name has 

become my food.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ (ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 

ਲਈ ਮੈਨੂੂੰ ) ਭੋਿਨ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) 
ਜਮਜਲਆ।
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6267 150 gurmqI KwDw 
rij iqin suKu 
pwieAw]

gurm`qI r`ij Guramathee 

Khaadhhaa Raj 

Thin Sukh Paaeiaa 

||

Those who follow the 

Guru's Teachings, who 

eat this food and are 

satisfied, find peace.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ (ਇਹ 

'ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਮੁ ਭੋਿਨ') ਰੱਿ ਕੇ 

ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ 

ਹੈ।
6268 150 FwFI kry pswau  

sbdu vjwieAw]
(pswau) pRcwr, 
pRsMnqw[ v`jwieAw

Dtaadtee Karae 

Pasaao Sabadh 

Vajaaeiaa ||

His minstrel spreads 

His Glory, singing and 

vibrating the Word of 

His Shabad.

ਮੈਂ ਢਾਢੀ (ਭੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੋਂ ਜਮਲੇ 

ਇਸ ਨਾਮ-ਪਿਸ਼ਾਦ ਨੂੂੰ  ਛਕਦਾ 
ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ)।
6269 150 nwnk scu 

swlwih pUrw 
pwieAw]27] suDu

(swlwih) js gw ky Naanak Sach 

Saalaahi Pooraa 

Paaeiaa ||27|| 

Sudhhu

O Nanak, praising the 

True Lord, I have 

obtained His 

Perfection. 

||27||Sudh||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 

ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੨੭॥ ਸੁਧੁ।

6270 151 rwgu gauVI 
guAwryrI mhlw 
1 caupdy dupdy

cau-pdy, du-pdy, pd, 
pdy, pdw, pdIAW 
gurbwxI iv`x ij`Qy hox 
hr QW poly bolo

Raag Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 1 

Choupadhae 

Dhupadhae

Raag Gauree 

Gwaarayree, First 

Mehl, Chau-Padas & 

Du-Padas:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਗੁਆਰੇਰੀ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਤੇ ਦੋ-ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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6271 151 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

6272 151 Bau mucu Bwrw  
vfw qolu]

(Bau) BY Dwrnw[ (m`ucu) 
bhuq[ (Bwrw) BwrI hY[ 
(qolu) vIcwru

Bho Much 

Bhaaraa Vaddaa 

Thol ||

The Fear of God is 

overpowering, and so 

very heavy,

ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ 

ਇਸ ਦਾ ਤੋਲ ਵੱਡਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਡਰ-ਅਦਬ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ 
ਿੀਵਨ ਗੌਰਾ ਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

6273 151 mn miq haulI  
boly bolu]

jIv dy mn dI miq 
(haulI) qu`C hY

Man Math Houlee 

Bolae Bol ||

While the intellect is 

lightweight, as is the 

speech one speaks.

ਜਿਸ ਦੀ ਮਜਤ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਛੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਛਾ ਹੀ 
ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

6274 151 isir Dir clIAY  
shIAY Bwru]

c`lIAY Sir Dhhar Chaleeai 

Seheeai Bhaar ||

So place the Fear of 

God upon your head, 

and bear that weight;

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਧਰ 

ਕੇ (ਭਾਵ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ) 

ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਸ 

ਡਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਾਰ ਸਕੀਏ 

(ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਸੁਖਾਵਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ)
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6275 151 ndrI krmI gur 
bIcwru]1]

imhrW dy dwqy (ndrI) 
vwihgurU jI dI (krmI) 
ikRpw nwl

Nadharee 

Karamee Gur 

Beechaar ||1||

By the Grace of the 

Merciful Lord, 

contemplate the Guru. 

||1||

ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖਤਾ ਬਾਰੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਦੱਸੀ ਹੋਈ) ਜਵਚਾਰ (ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੧॥
6276 151 BY ibnu koie n 

lMGis pwir]

Bhai Bin Koe N 

Langhas Paar ||

Without the Fear of 

God, no one crosses 

over the world-ocean.

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਕਾਰ-ਭਜਰਆ ਇੱਕ 

ਐਸਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਡਰ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ।
6277 151 BY Bau rwiKAw  

Bwie 
svwir]1]rhwau]

(Bwie) pRym Bhai Bho Raakhiaa 

Bhaae Savaar 

||1|| Rehaao ||

This Fear of God 

adorns the Love of the 

Lord. ||1||Pause||

(ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਅਤੇ (ਪਿਭੂ)-ਜਪਆਰ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ) 

ਸੂੰਵਾਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ-ਅਦਬ 

(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਟਕਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ 

ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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6278 151 BY qin Agin 
BKY BY nwil]

BY nwl qin c pRB jI nUM 
imlx dI (Agin) qWG 
(BKY) hor qyz huMdI hY, 
BY hI PUk mwrn vwlI 
(nwil) nwL hY[ vw BY 
(nwil) nwl qn c BY 
rUpI Agin bldI hY jo 
qn coN AOguxW nUM swV 
idMdI hY[ BKY: polw bolo

Bhai Than Agan 

Bhakhai Bhai Naal 

||

The fire of fear within 

the body is burnt away 

by the Fear of God.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

6279 151 BY Bau GVIAY  
sbid svwir]

Bhai Bho 

Gharreeai Sabadh 

Savaar ||

Through this Fear of 

God, we are adorned 

with the Word of the 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ 

ਯਕੀਨ ਜਵਚ ਿੀਵੀਏ ਜਕ ਪਿਭੂ 
ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂਘ 

ਵਧੀਕ ਤੇਜ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
6280 151 BY ibnu GwVq 

kcuin kc]
k`cuin[ k`c[ Bhai Bin Ghaarrath 

Kach Nikach ||

Without the Fear of 

God, all that is 

fashioned is false.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ-ਅਦਬ ਰੱਖਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਸਾਡੀ ਿੀਵਨ-ਉਸਾਰੀ) 
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੋਛੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਬਲਕੁਲ ਹੋਛੀ 
ਬਣਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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6281 151 AMDw scw AMDI 
st]2]

s`t Andhhaa Sachaa 

Andhhee Satt 

||2||

Useless is the mold, 

and useless are the 

hammer-strokes on 

the mold. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ ਢਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਛਾ-
ਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਸਾਡੇ ਿਤਨ ਭੀ 
ਅਜਗਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
6282 151 buDI bwjI aupjY 

cwau]
bu`DI, bwjI:polw bolo Budhhee Baajee 

Oupajai Chaao ||

The desire for the 

worldly drama arises 

in the intellect,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਬੱੁਧੀ ਿਗਤ-ਖੇਡ ਜਵਚ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਿਗਤ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ 

ਦਾ ਹੀ) ਚਾਉ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6283 151 shs isAwxp  
pvY n qwau]

Sehas Siaanap 

Pavai N Thaao ||

But even with 

thousands of clever 

mental tricks, the heat 

of the Fear of God 

does not come into 

play.

ਮਨਮੁਖ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਜਸਆਣਪਾਂ ਭੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਠੀਕ ਸੱਚੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਢਲਦਾ।

6284 151 nwnk mnmuiK 
bolxu vwau]

Naanak 

Manamukh Bolan 

Vaao ||

O Nanak, the speech 

of the self-willed 

manmukh is just wind.

ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਬੇ-ਥਵਾ ਬੋਲ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

6285 151 AMDw AKru vwau 
duAwau]3]1]

A`Kru Andhhaa Akhar 

Vaao Dhuaao 

||3||1||

His words are 

worthless and empty, 

like the wind. ||3||1||

ਉਹ ਅੂੰਨਹ ਾ ਊਲ-ਿਲੂਲ ਗੱਲਾਂ 
ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥੧॥

6286 151 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:
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6287 151 fir Gru Gir 
fru fir fru 
jwie]

Ddar Ghar Ghar 

Ddar Ddar Ddar 

Jaae ||

Place the Fear of God 

within the home of 

your heart; with this 

Fear of God in your 

heart, all other fears 

shall be frightened 

away.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਹ 

ਯਕੀਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਸਭ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਡਰ 

ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ (ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ) ਸਹਮ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
6288 151 so fru kyhw ijqu 

fir fru pwie]

So Ddar Kaehaa 

Jith Ddar Ddar 

Paae ||

What sort of fear is 

that, which frightens 

other fears?

ਤੇਰਾ ਡਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਜਕ 

ਉਸ ਡਰ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਸਹਮ ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ।

6289 151 quDu ibnu dUjI 
nwhI jwie]

Thudhh Bin 

Dhoojee Naahee 

Jaae ||

Without You, I have 

other place of rest at 

all.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾਂ ਿੀਵ ਦਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ-ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

6290 151 jo ikCu vrqY sB 
qyrI rjwie]1]

Jo Kishh Varathai 

Sabh Thaeree 

Rajaae ||1||

Whatever happens is 

all according to Your 

Will. ||1||

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋ ਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

6291 151 frIAY jy fru hovY 
horu]

Ddareeai Jae Ddar 

Hovai Hor ||

Be afraid, if you have 

any fear, other than 

the Fear of God.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਟਕਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਿੇ ਿੀਵ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਿੀਵ ਸਦਾ 
ਸਹਜਮਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1376 Published: March 06/ 2014



6292 151 fir fir frxw  
mn kw 
soru]1]rhwau]

Ddar Ddar 

Ddaranaa Man 

Kaa Sor ||1|| 

Rehaao ||

Afraid of fear, and 

living in fear, the mind 

is held in tumult. 

||1||Pause||

ਮਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਨ ਦਾ 
ਸਹਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6293 151 nw jIau mrY n 
fUbY qrY]

Naa Jeeo Marai N 

Ddoobai Tharai ||

The soul does not die; 

it does not drown, and 

it does not swim 

across.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਿੀਵ ਨਾਹ 

ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਡੱੁਬ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਜਕਤੋਂ ਤਰਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੇਹੜਾ ਜਕਤੇ ਡੁਬਦਾ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਰਨ ਦਾ 
ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।

6294 151 ijin ikCu kIAw  
so ikCu krY]

Jin Kishh Keeaa So 

Kishh Karai ||

The One who created 

everything does 

everything.

(ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਇਹ ਿਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

6295 151 hukmy AwvY hukmy 
jwie]

Hukamae Aavai 

Hukamae Jaae ||

By the Hukam of His 

Command we come, 

and by the Hukam of 

His Command we go.

ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਿੀਵ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਰਦਾ ਹੈ।

6296 151 AwgY pwCY hukim 
smwie]2]

Aagai Paashhai 

Hukam Samaae 

||2||

Before and after, His 

Command is 

pervading. ||2||

ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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6297 151 hMsu hyqu Awsw 
Asmwnu]

hMsu vrgy sohxy bxky 
&YSn lwauxw[(hyqu) 
moh[ (Awsw) ie`Cw 
cwh[ (Asmwnu) AkwS

Hans Haeth Aasaa 

Asamaan ||

Cruelty, attachment, 

desire and egotism

(ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਡਰ-ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੈ,

6298 151 iqsu ivic BUK 
bhuqu nY swnu]

(nY) ndI dy (swnu) 
brwbr[ (dUjw pwT: 
nYswnu)

This Vich Bhookh 

Bahuth Nai Saan ||

There is great hunger 

in these, like the 

raging torrent of a 

wild stream.

ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਕਾਂਗ ਨਦੀ ਵਾਂਗ (ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ 

ਰਹੀ) ਹੈ।

6299 151 Bau Kwxw pIxw 
AwDwru]

Bho Khaanaa 

Peenaa Aadhhaar 

||

Let the Fear of God be 

your food, drink and 

support.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ-ਅਦਬ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ, 

ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ;

6300 151 ivxu KwDy mir 
hoih gvwr]3]

Vin Khaadhhae 

Mar Hohi Gavaar 

||3||

Without doing this, 

the fools simply die. 

||3||

ਿ ੋਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਹਮ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

6301 151 ijs kw koie 
koeI koie koie]

Jis Kaa Koe Koee 

Koe Koe ||

If anyone really has 

anyone else - how rare 

is that person!

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਕੋਈ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਥੀ 
ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ),

6302 151 sBu ko qyrw qUM 
sBnw kw soie]

Sabh Ko Thaeraa 

Thoon Sabhanaa 

Kaa Soe ||

All are Yours - You are 

the Lord of all.

ਪਰ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰਾ (ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦੀ 
ਸਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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6303 151 jw ky jIA jMq  
Dnu mwlu]

Jaa Kae Jeea Janth 

Dhhan Maal ||

All beings and 

creatures, wealth and 

property belong to 

Him.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਿੂੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

(ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ 
ਇਹ ਧਨ-ਮਾਲ (ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ) ਹੈ।
6304 151 nwnk AwKxu 

ibKmu 
bIcwru]4]2]

(ibKmu) AOKw Naanak Aakhan 

Bikham Beechaar 

||4||2||

O Nanak, it is so 

difficult to describe 

and contemplate Him. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਇਹ) 

ਜਵਚਾਰਨਾ ਤੇ ਆਖਣਾ (ਜਕ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਜਕਵੇਂ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਔਖਾ ਕੂੰਮ ਹੈ ॥੪॥੨॥

6305 151 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

6306 151 mwqw miq ipqw 
sMqoKu]

mwqw: polw bolo[ m`iq Maathaa Math 

Pithaa Santhokh ||

Let wisdom be your 

mother, and 

contentment your 

father.

ਿ ੇਕੋਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉੱਚੀ 
ਮਜਤ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲਏ 

(ਉੱਚੀ ਮਜਤ ਦੀ ਗੋਦੀ ਜਵਚ 

ਪਲੇ) ਸੂੰ ਤੋਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਜਪਉ 

ਬਣਾਏ (ਸੂੰ ਤੋਖ-ਜਪਤਾ ਦੀ 
ਜਨਗਰਾਨੀ ਜਵਚ ਰਹੇ),

6307 151 squ BweI kir  
eyhu ivsyKu]1]

s`qu, sMqoK, dieAw, 
Drm Awid SuB gux[ 
(ivsyKu) ivSyS krky

Sath Bhaaee Kar 

Eaehu Visaekh 

||1||

Let Truth be your 

brother - these are 

your best relatives. 

||1||

ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੂੰ  ਉਚੇਚਾ 
ਭਰਾ ਬਣਾਏ (ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਰੂਪ ਭਰਾ ਦਾ ਿੀਵਨ ਉੱਤੇ 

ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਰ ਪਏ) ॥੧॥
6308 151 khxw hY ikCu 

khxu n jwie]

Kehanaa Hai Kishh 

Kehan N Jaae ||

He has been 

described, but He 

cannot be described at 

all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ-

ਅਵਸਥਾ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, ਰਤਾ-ਮਾਤਿ ਦੱਸੀ ਹੈ,
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6309 151 qau kudriq  
kImiq nhI 
pwie]1]rhwau]

Tho Kudharath 

Keemath Nehee 

Paae ||1|| 

Rehaao ||

Your All-pervading 

creative nature cannot 

be estimated. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ 
ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਕੁਦਰਜਤ 

ਜਕਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ-ਇਹ ਦੱਜਸਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
6310 152 srm suriq duie  

ssur Bey]
s`sur Saram Surath 

Dhue Sasur Bheae 

||

Modesty, humility and 

intuitive 

understanding are my 

mother-in-law and 

father-in-law;

ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਇਹ 

ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਸੱਸ 

ਸੁਹਰਾ ਬਣਨ;

6311 152 krxI kwmix  
kir mn ley]2]

(krxI) BgqI rUpI 
(k`wmix) iesqRI nUM, mn 
ny Dwrn kr ilAw hY

Karanee Kaaman 

Kar Man Leae 

||2||

I have made good 

deeds my spouse. 

||2||

ਤੇ ਹੇ ਮਨ! ਿੇ ਿੀਵ ਸੁਚੱਿੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਨੂੂੰ  ਇਸਤਿੀ ਬਣਾ ਲਏ 

॥੨॥

6312 152 swhw sMjogu  
vIAwhu ivjogu]

ivAwh leI (swhw) 
mhUrq[ (ivjogu) ivCoVw

Saahaa Sanjog 

Veeaahu Vijog ||

Union with the Holy is 

my wedding date, and 

separation from the 

world is my marriage.

ਿ ੇਸਤ ਸੂੰਗ (ਜਵਚ ਿਾਣਾ) ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਵਆਹ ਦਾ ਸਾਹਾ 
ਸੋਜਧਆ ਿਾਏ (ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ 
ਜਵਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸੋਜਧਆ 

ਹੋਇਆ ਸਾਹਾ ਟਾਜਲਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ, ਜਤਵੇਂ ਸਤ ਸੂੰਗ 

ਜਵਚੋਂ ਕਦੇ ਨ ਖੁੂੰ ਝ)ੇ,
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6313 152 scu sMqiq khu 
nwnk jogu]3]3]

(sMqiq) sMqwn[ (jogu) 
imlwp

Sach Santhath 

Kahu Naanak Jog 

||3||3||

Says Nanak, Truth is 

the child born of this 

Union. ||3||3||

ਿ ੇ(ਸਤ ਸੂੰਗ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ) ਜਨਰਮੋਹਤਾ-
ਰੂਪ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਜਵਆਹ ਹੋ 

ਿਾਏ; ਤਾਂ (ਇਸ ਜਵਆਹ ਜਵਚੋਂ) 
ਸੱਚ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ, 
ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ) ਸੂੰਤਾਨ 

ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਹੈ 

(ਸੱਚਾ) ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ॥੩॥੩॥

6314 152 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

6315 152 pauxY pwxI  
AgnI kw mylu]

Pounai Paanee 

Aganee Kaa Mael 

||

The union of air, water 

and fire

ਹੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ (ਜਕ 

ਿਦੋਂ) ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ 

(ਆਜਦਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ) ਜਮਲਾਪ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਬਣਦਾ ਹੈ,

6316 152 cMcl cpl buiD 
kw Kylu]

(cpl) AsiQr[ K@ylu Chanchal Chapal 

Budhh Kaa Khael 

||

The body is the play-

thing of the fickle and 

unsteady intellect.

ਤੇ ਇਸ ਜਵਚ) ਚੂੰਚਲ ਅਤੇ 

ਜਕਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾਹ ਜਟਕਣ 

ਵਾਲੀ ਬੱੁਧੀ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ (ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

6317 152 nau drvwjy  
dsvwduAwru]

No Dharavaajae 

Dhasavaa Dhuaar 

||

It has nine doors, and 

then there is the 

Tenth Gate.

(ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ) ਨੌ ਹੀ ਗੋਲਕਾਂ 
(ਇਸ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਜਵਚ ਸ਼ਾਜਮਲ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ,

6318 152 buJu ry igAwnI  
eyhu bIcwru]1]

bu`Ju Bujh Rae Giaanee 

Eaehu Beechaar 

||1||

Reflect upon this and 

understand it, O wise 

one. ||1||

ਜਸਰਫ਼) ਜਦਮਾਗ਼ (ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ) ॥੧॥
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6319 152 kQqw bkqw  
sunqw soeI]

kQqw bkqw: poly bolo Kathhathaa 

Bakathaa 

Sunathaa Soee ||

The Lord is the One 

who speaks, teaches 

and listens.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ 

ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਬੋਲਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

6320 152 Awpu bIcwry su 
igAwnI 
hoeI]1]rhwau]

Aap Beechaarae S 

Giaanee Hoee 

||1|| Rehaao ||

One who 

contemplates his own 

self is truly wise. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ਰਹਾਉ ॥

6321 152 dyhI mwtI bolY 
pauxu]

Dhaehee Maattee 

Bolai Poun ||

The body is dust; the 

wind speaks through it.

ਜਮੱਟੀ ਆਜਦਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ 
ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਸੁਆਸ 

ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
6322 152 buJu ry igAwnI  

mUAw hY kauxu]
bu`Ju Bujh Rae Giaanee 

Mooaa Hai Koun ||

Understand, O wise 

one, who has died.

ਹੇ ਜਗਆਨਵਾਨ ਮਨੱੁਖ! ਇਸ 

ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ (ਜਕ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਸਰਫ਼ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਂਞ) 

ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ।
6323 152 mUeI suriq bwdu 

AhMkwru]
dyh dI hMgqw sihq 
(suriq) ibRqI[ (bwdu) 
JgVw, ibArQ[ AhM-
kwru

Mooee Surath 

Baadh Ahankaar ||

Awareness, conflict 

and ego have died,

(ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ) 
ਜਖੱਚ ਮਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨ ਦਾ) ਝਗੜਾ 
ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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6324 152 Ehu n mUAw jo 
dyKxhwru]2]

Ouhu N Mooaa Jo 

Dhaekhanehaar 

||2||

But the One who sees 

does not die. ||2||

ਪਰ ਉਹ (ਆਤਮਾ) ਨਹੀਂ 
ਮਰਦਾ ਿੋ ਸਭ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਅੂੰਸ਼ ਹੈ ॥੨॥

6325 152 jY kwrix qit 
qIrQ jwhI]

qit: polw bolo Jai Kaaran Thatt 

Theerathh Jaahee 

||

For the sake of it, you 

journey to sacred 

shrines and holy rivers;

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਨਾਮ-ਰਤਨ) 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਕੂੰ ਢੇ ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

6326 152 rqn pdwrQ Gt 
hI mwhI]

Rathan 

Padhaarathh 

Ghatt Hee 

Maahee ||

But this priceless jewel 

is within your own 

heart.

ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

6327 152 piV piV pMifqu  
bwdu vKwxY]

Parr Parr Panddith 

Baadh Vakhaanai 

||

The Pandits, the 

religious scholars, read 

and read endlessly; 

they stir up arguments 

and controversies,

(ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ 
ਜਵਦਵਾਨ) ਪੂੰ ਜਡਤ (ਵੇਦ 

ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ (ਭੀ) ਚਰਚਾ 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6328 152 BIqir hodI vsqu 
n jwxY]3]

hoNdI Bheethar Hodhee 

Vasath N Jaanai 

||3||

But they do not know 

the secret deep 

within. ||3||

ਉਹ ਪੂੰ ਜਡਤ (ਆਪਣੇ) ਅੂੰਦਰ 

ਵੱਸਦੇ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ॥੩॥

6329 152 hau n mUAw myrI 
mueI blwie]

AOguxW ivkwrW dI pUrI 
(blwie) blw

Ho N Mooaa 

Maeree Muee 

Balaae ||

I have not died - that 

evil nature within me 

has died.

(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਇਹ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਿੀਵਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਮਮਤਾ-ਰੂਪ ਚੁੜੇਲ ਹੀ ਮਰਦੀ 
ਹੈ।
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6330 152 Ehu n mUAw jo 
rihAw smwie]

Ouhu N Mooaa Jo 

Rehiaa Samaae ||

The One who is 

pervading everywhere 

does not die.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ।

6331 152 khu nwnk guir 
bRhmu idKwieAw]

Kahu Naanak Gur 

Breham 

Dhikhaaeiaa ||

Says Nanak, the Guru 

has revealed God to 

me,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ,

6332 152 mrqw jwqw  
ndir n 
AwieAw]4]4]

Marathaa Jaathaa 

Nadhar N Aaeiaa 

||4||4||

And now I see that 

there is no such thing 

as birth or death. 

||4||4||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਿਭੂ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ 
॥੪॥੪॥

6333 152 gauVI mhlw 1 
dKxI]

Gourree Mehalaa 

1 Dhakhanee ||

Gauree, First Mehl, 

Dakhanee:

6334 152 suix suix bUJY  
mwnY nwau]

d`KxI, bU`JY Sun Sun Boojhai 

Maanai Naao ||

I am forever a sacrifice 

to the one who listens 

and hears,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ("ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੀ 
ਸਾਚੀ ਸੀਖ") ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ-ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਅਸਲ ਵਣਿ-ਵਪਾਰ ਹੈ,

6335 152 qw kY sd 
bilhwrY jwau]

Thaa Kai Sadh 

Balihaarai Jaao ||

Who understands and 

believes in the Name.

ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।
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6336 152 Awip Bulwey  
Taur n Twau]

(Taur) Tihrn dI 
(Twau) QW

Aap Bhulaaeae 

Thour N Thaao ||

When the Lord 

Himself leads us 

astray, there is no 

other place of rest for 

us to find.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ (ਇਸ ਪਾਸੇ 

ਵਲੋਂ) ਖੁੂੰ ਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਹੋਰ (ਆਤਮਕ) ਸਹਾਰਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

6337 152 qUM smJwvih myil 
imlwau]1]

Thoon 

Samajhaavehi 

Mael Milaao ||1||

You impart 

understanding, and 

You unite us in Your 

Union. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਬਖ਼ਸ਼ੇਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਜਵਚ) ਮੇਲ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਜਮਲਾਪ (ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈਂ) ॥੧॥

6338 152 nwmu imlY clY mY 
nwil]

Naam Milai Chalai 

Mai Naal ||

I obtain the Naam, 

which shall go along 

with me in the end.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ 

ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਜਮਲ 

ਿਾਏ, (ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਿਗਤ ਤੋਂ 
ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ) ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

6339 152 ibnu nwvY bwDI 
sB 
kwil]1]rhwau]

Bin Naavai 

Baadhhee Sabh 

Kaal ||1|| Rehaao 

||

Without the Name, all 

are held in the grip of 

Death. ||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਮ 

ਜਵਚ ਿਕੜੀ ਪਈ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

6340 152 KyqI vxju nwvY 
kI Et]

(vxju) vpwr Khaethee Vanaj 

Naavai Kee Outt ||

My farming and my 

trading are by the 

Support of the Name.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਲਵ ੋਜਿਸ ਤਰਹਾਂ) ਖੇਤੀ ਨੂੂੰ , 

ਵਣਿ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਸਰੀਰਕ 

ਜਨਰਬਾਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਦੇ 

ਹੋ।
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6341 152 pwpu puMnu bIj kI 
pot]

(pot) potlI Paap Punn Beej 

Kee Pott ||

The seeds of sin and 

virtue are bound 

together.

(ਕੋਈ ਭੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਪਾਪ 

ਿਾਂ ਪੁੂੰ ਨ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਲਈ 

ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ) ਬੀਿ ਦੀ 
ਪੋਟਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹ 

ਚੂੰਗਾ ਮੂੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਮਨ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੂੰਸਕਾਰ-ਰੂਪ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

6342 152 kwmu kRoDu jIA 
mih cot]

Kaam Krodhh Jeea 

Mehi Chott ||

Sexual desire and 

anger are the wounds 

of the soul.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਥਾਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

(ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਚੋਟ ਲਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ),

6343 152 nwmu ivswir cly 
min Kot]2]

c`ly Naam Visaar 

Chalae Man Khott 

||2||

The evil-minded ones 

forget the Naam, and 

then depart. ||2||

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਮਨ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਖੋਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

6344 152 swcy gur kI  
swcI sIK]

(sIK) is`iKAw Saachae Gur Kee 

Saachee Seekh ||

True are the Teachings 

of the True Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਚੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੱਚੀ ਜਸੱਜਖਆ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ,

6345 152 qnu mnu sIqlu  
swcu prIK]

(prIK) prK Than Man Seethal 

Saach Pareekh ||

The body and mind 

are cooled and 

soothed, by the 

touchstone of Truth.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਹਟੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ)।
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6346 152 jl purwiein rs 
kml prIK]

(purwiein) 
cup`qI[(rs) pwxI[ 
(prIK) prKxw kro

Jal Puraaein Ras 

Kamal Pareekh ||

This is the true mark 

of wisdom: that one 

remains detached, like 

the water-lily, or the 

lotus upon the water.

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੌਪੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ 
ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੌਲ ਿੁਲ (ਪਾਣੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿੀਊਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦੇ, ਜਤਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਜਵਛੋੜਾ ਸਹਾਰ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)।
6347 152 sbid rqy mITy 

rs eIK]3]
(eIK) gMnw Sabadh Rathae 

Meethae Ras Eekh 

||3||

Attuned to the Word 

of the Shabad, one 

becomes sweet, like 

the juice of the sugar 

cane. ||3||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਮੱਠੇ ਸੁਭਾਵ 

ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੂੰ ਨੇ ਦੀ 
ਰਹੁ ਜਮੱਠੀ ਹੈ ॥੩॥

6348 152 hukim sMjogI  
giV dsduAwr]

srIr rUpI (giV) iklw Hukam Sanjogee 

Garr Dhas Dhuaar 

||

By the Hukam of the 

Lord's Command, the 

castle of the body has 

ten gates.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਪੂਰਬਲੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਸ-ਦੁਆਰੀ 
ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ...

6349 152 pMc vsih imil 
joiq Apwr]

Panch Vasehi Mil 

Joth Apaar ||

The five passions dwell 

there, together with 

the Divine Light of the 

Infinite.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਿੋਜਤ 

ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

6350 152 Awip qulY Awpy 
vxjwr]

vxj krn vwly 
(vxjwr) vxjwry[ 
qulY: polw bolo

Aap Thulai Aapae 

Vanajaar ||

The Lord Himself is the 

merchandise, and He 

Himself is the trader.

(ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਆਜਦਕ ਕੋਈ 

ਜਵਕਾਰ ਇਸ ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਿਭੂ ਆਪ 

(ਨਾਮ-ਵੱਖਰ ਬਣ ਕੇ) 

ਵਣਜਿਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ,
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6351 152 nwnk nwim 
svwrxhwr]4]5
]

Naanak Naam 

Savaaranehaar 

||4||5||

O Nanak, through the 

Naam, the Name of 

the Lord, we are 

adorned and 

rejuvenated. ||4||5||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਕੇ (ਆਪ ਹੀ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਸੁਚੱਿਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੫॥

6352 152 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

6353 152 jwqo jwie khw qy 
AwvY]

(j`wqo) jwixAw Jaatho Jaae Kehaa 

Thae Aavai ||

How can we know 

where we came from?

(ਪਰ) ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇ 
ਜਕ (ਇਹ ਵਾਸਨਾ) ਜਕਥੋਂ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ,

6354 152 kh aupjY kh 
jwie smwvY]

Keh Oupajai Keh 

Jaae Samaavai ||

Where did we 

originate, and where 

will we go and merge?

(ਵਾਸਨਾ) ਜਕਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਜਕਥੇ ਿਾ ਕੇ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ?

6355 152 ikau bwiDE ikau 
mukqI pwvY]

Kio Baadhhiou Kio 

Mukathee Paavai 

||

How are we bound, 

and how do we obtain 

liberation?

ਮਨੱੁਖ ਜਕਵੇਂ ਇਸ ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ 

ਬੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਕਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?

6356 152 ikau AibnwsI 
shij smwvY]1]

Kio Abinaasee 

Sehaj Samaavai 

||1||

How do we merge 

with intuitive ease into 

the Eternal, 

Imperishable Lord? 

||1||

(ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਕੇ) ਜਕਵੇਂ ਅਟੱਲ 

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ? ॥੧॥

6357 152 nwmu irdY AMimRqu 
muiK nwmu]

Naam Ridhai 

Anmrith Mukh 

Naam ||

With the Naam in the 

heart and the 

Ambrosial Naam on 

our lips,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ,
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6358 152 nrhr nwmu  
nrhr 
inhkwmu]1]rhwau
]

(nrhr) vwihgurU jI Narehar Naam 

Narehar Nihakaam 

||1|| Rehaao ||

Through the Name of 

the Lord, we rise 

above desire, like the 

Lord. ||1||Pause||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਵਾਂਗ ਕਾਮਨਾ-ਰਜਹਤ (ਵਾਸਨਾ-
ਰਜਹਤ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

6359 152 shjy AwvY shjy 
jwie]

Sehajae Aavai 

Sehajae Jaae ||

With intuitive ease we 

come, and with 

intuitive ease we 

depart.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਇਹ 

ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਵਾਸਨਾ 
ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ 
ਜਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
6360 152 mn qy aupjY mn 

mwih smwie]

Man Thae Oupajai 

Man Maahi 

Samaae ||

From the mind we 

originate, and into the 

mind we are absorbed.

(ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ) 

ਮਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ) ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

6361 152 gurmuiK mukqo  
bMDu n pwie]

Guramukh 

Mukatho Bandhh 

N Paae ||

As Gurmukh, we are 

liberated, and are not 

bound.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ 
(ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ) ਬੂੰਨਹ  ਨਹੀਂ 
ਮਾਰ ਸਕਦੀ।

6362 152 sbdu bIcwir CutY 
hir nwie]2]

Sabadh Beechaar 

Shhuttai Har Naae 

||2||

Contemplating the 

Word of the Shabad, 

we are emancipated 

through the Name of 

the Lord. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ ਕੇ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਵਾਸਨਾ (ਦੇ ਿਾਲ) ਜਵਚੋਂ 
ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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6363 152 qrvr pMKI bhu 
inis bwsu]

(qrvr) drKq[ 
(inis) rwq

Tharavar Pankhee 

Bahu Nis Baas ||

At night, lots of birds 

settle on the tree.

(ਜਿਵੇਂ) ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੂੰਛੀ 
ਰੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਜਤਵੇਂ ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ),

6364 152 suK duKIAw min 
moh ivxwsu]

Sukh Dhukheeaa 

Man Moh Vinaas 

||

Some are happy, and 

some are sad. Caught 

in the desires of the 

mind, they perish.

ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹਨ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹਨ, 

ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

6365 152 swJ ibhwg  
qkih Awgwsu]

(swJ) Swm (ibhwg) 
svyry

Saajh Bihaag 

Thakehi Aagaas ||

And when the life-

night comes to its end, 

then they look to the 

sky.

ਪੂੰਛੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰੱੁਖਾਂ ਤੇ ਆ 

ਜਟਕਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੂੰ  
ਤੱਕਦੇ ਹਨ (ਚਾਨਣ ਵੇਖ ਕੇ) 

ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਉੱਡ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

6366 152 dh idis Dwvih  
krim 
iliKAwsu]3]

Dheh Dhis 

Dhhaavehi Karam 

Likhiaas ||3||

They fly away in all ten 

directions, according 

to their pre-ordained 

destiny. ||3||

ਜਤਵੇਂ ਿੀਵ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ ॥੩॥

6367 153 nwmu sMjogI  
goieil Qwtu]

 (goieil) ij`Qy AOV smyN 
dirAwvW kMFy lok QoVy 
smyN leI Apxy fMgr 
cwrn jWdy hn[ (Qwtu) 
QW

Naam Sanjogee 

Goeil Thhaatt ||

Those who are 

committed to the 

Naam, see the world 

as merely a temporary 

pasture.

ਜਿਵੇਂ ਔੜ ਲੱਗਣ ਤੇ ਲੋਕ 

ਦਜਰਆਵਾਂ ਕੂੰ ਢੇ ਹਜਰਆਵਲੇ 

ਥਾਂ ਜਵਚ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਚੂੰਦ-

ਰੋਜ਼ਾ ਜਟਕਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
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6368 153 kwm kRoD PUtY 
ibKu mwtu]

(mwtu) GVw[ P`UtY Kaam Krodhh 

Foottai Bikh Maatt 

||

Sexual desire and 

anger are broken, like 

a jar of poison.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਆਜਦਕ ਦਾ ਜਵਹੁਲਾ ਮਟਕਾ 
ਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ)।

6369 153 ibnu vKr sUno 
Gru hwtu]

v`Kr Bin Vakhar Soono 

Ghar Haatt ||

Without the 

merchandise of the 

Name, the house of 

the body and the store 

of the mind are empty.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਨਾਮ-ਵੱਖਰ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇ

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ-ਹੱਟ ਸੱਖਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੂੰ ਞ ੇਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਨੂੂੰ , ਮਾਨੋ, ਿੂੰਦਰੇ ਵੱਿੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ)।

6370 153 gur imil Koly 
bjr kpwt]4]

(b`jr) krVy (kpwt) 
dsmduAwr vw AigAwn

Gur Mil Kholae 

Bajar Kapaatt 

||4||

Meeting the Guru, the 

hard and heavy doors 

are opened. ||4||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਕਰੜੇ 

ਕਵਾੜ ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥

6371 153 swDu imlY pUrb 
sMjog]

Saadhh Milai 

Poorab Sanjog ||

One meets the Holy 

Saint only through 

perfect destiny.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਉੱਘੜਨ 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

6372 153 sic rhsy pUry 
hir log]

(rh-sy) iKVy Sach Rehasae 

Poorae Har Log ||

The Lord's perfect 

people rejoice in the 

Truth.

ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਜਖੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
6373 153 mnu qnu dy lY 

shij suBwie]

Man Than Dhae 

Lai Sehaj Subhaae 

||

Surrendering their 

minds and bodies, 

they find the Lord with 

intuitive ease.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਕੇ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
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6374 153 nwnk iqn kY 
lwgau 
pwie]5]6]

Naanak Thin Kai 

Laago Paae 

||5||6||

Nanak falls at their 

feet. ||5||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ॥੫॥੬॥

6375 153 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

6376 153 kwmu kRoDu mwieAw 
mih cIqu]

Kaam Krodhh 

Maaeiaa Mehi 

Cheeth ||

The conscious mind is 

engrossed in sexual 

desire, anger and 

Maya.

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਕਾਮ (ਪਿਬਲ) ਹੈ 

ਕਿੋਧ (ਪਿਬਲ) ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਚੱਤ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ (ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ) 
ਹੈ।

6377 153 JUT ivkwir jwgY 
ihq cIqu]

(ihq) moh Jhooth Vikaar 

Jaagai Hith Cheeth 

||

The conscious mind is 

awake only to 

falsehood, corruption 

and attachment.

ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਭੈੜ ਜਵਚ ਮੇਰਾ 
ਜਹਤ ਿਾਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਚੱਤ 

ਤਤਪਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

6378 153 pUMjI pwp loB kI 
kIqu]

Poonjee Paap 

Lobh Kee Keeth ||

It gathers in the assets 

of sin and greed.

ਮੈਂ ਪਾਪ ਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

6379 153 qru qwrI min 
nwmu su cIqu]1]

(dUjw pwT: sucIqu) Thar Thaaree Man 

Naam Sucheeth 

||1||

So swim across the 

river of life, O my 

mind, with the Sacred 

Naam, the Name of 

the Lord. ||1||

(ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਿੇ ਮੇਰੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ (ਵੱਸ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ 

ਮੇਰੇ ਲਈ) ਤੁਲਹਾ ਹੈ ਬੇੜੀ ਹੈ 

॥੧॥
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6380 153 vwhu vwhu swcy mY 
qyrI tyk]

Vaahu Vaahu 

Saachae Mai 

Thaeree Ttaek ||

Waaho! Waaho! - 

Great! Great is my 

True Lord! I seek Your 

All-powerful Support.

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅਚਰਿ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  
ਅਚਰਿ ਹੈਂ। (ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ); (ਕਾਮ ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।

6381 153 hau pwpI qUM 
inrmlu 
eyk]1]rhwau]

Ho Paapee Thoon 

Niramal Eaek 

||1|| Rehaao ||

I am a sinner - You 

alone are pure. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6382 153 Agin pwxI bolY 
BV vwau]

(BV) BVkI AgnI[ 
(vwau) hvw,iqRSnw

Agan Paanee Bolai 

Bharravaao ||

Fire and water join 

together, and the 

breath roars in its fury!

(ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕਦੇ) ਅੱਗ (ਦਾ 
ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ (ਕਦੇ) ਪਾਣੀ 
(ਪਿਬਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਇਹ) ਤੱਤਾ-ਠੂੰ ਢਾ ਬੋਲ 

ਬੋਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
6383 153 ijhvw ieMdRI eyku 

suAwau]

Jihavaa Eindhree 

Eaek Suaao ||

The tongue and the 

sex organs each seek 

to taste.

ਿੀਭ ਆਜਦਕ ਹਰੇਕ ਇੂੰਦਿੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਚਸਕਾ (ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ) ਹੈ।

6384 153 idsit ivkwrI  
nwhI Bau Bwau]

Dhisatt Vikaaree 

Naahee Bho 

Bhaao ||

The eyes which look 

upon corruption do 

not know the Love and 

the Fear of God.

ਜਨਗਾਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, (ਮਨ ਜਵਚ) ਨਾਹ ਡਰ ਹੈ 

ਨਾਹ ਪਿੇਮ ਹੈ (ਅਿੇਹੀ ਹਾਲਤ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਕਵੇਂ 
ਜਮਲੇ?)।

6385 153 Awpu mwry qw 
pwey nwau]2]

Aap Maarae Thaa 

Paaeae Naao ||2||

Conquering self-

conceit, one obtains 

the Name. ||2||

ਿੀਵ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਮ 

ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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6386 153 sbid mrY iPir  
mrxu n hoie]

Sabadh Marai Fir 

Maran N Hoe ||

One who dies in the 

Word of the Shabad, 

shall never again have 

to die.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

6387 153 ibnu mUey ikau 
pUrw hoie]

Bin Mooeae Kio 

Pooraa Hoe ||

Without such a death, 

how can one attain 

perfection?

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ (ਉਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
6388 153 prpMic ivAwip 

rihAw mnu doie]
(prpMc) sMswr[ (doie) 
dÍYq

Parapanch Viaap 

Rehiaa Man Dhoe 

||

The mind is engrossed 

in deception, 

treachery and duality.

ਸਗੋਂ) ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਛਲ 

ਜਵਚ ਦਵੈਤ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6389 153 iQru nwrwiexu  
kry su hoie]3]

Thhir Naaraaein 

Karae S Hoe ||3||

Whatever the 

Immortal Lord does, 

comes to pass. ||3||

(ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅਡੋਲ-

ਜਚੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
6390 153 boihiQ cVau jw 

AwvY vwru]

Bohithh Charro 

Jaa Aavai Vaar ||

So get aboard that 

boat when your turn 

comes.

ਮੈਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ) ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ 

(ਤਦੋਂ ਹੀ) ਚੜਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਿਦੋਂ 
(ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਵਾਰੀ ਜਮਲੇ।

6391 153 Twky boihQ  
drgh mwr]

(Twky) roky Thaakae Bohithh 

Dharageh Maar ||

Those who fail to 

embark upon that 

boat shall be beaten in 

the Court of the Lord.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਿਹਾਜ਼ 

ਤੇ ਚੜਹਨਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਧੱਕੇ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।
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6392 153 scu swlwhI DMnu 
gur duAwru]

Sach Saalaahee 

Dhhann 

Guradhuaar ||

Blessed is that 

Gurdwara, the Guru's 

Gate, where the 

Praises of the True 

Lord are sung.

(ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ (ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

6393 153 nwnk dir Gir 
eykMkwru]4]7]

Naanak Dhar Ghar 

Eaekankaar 

||4||7||

O Nanak, the One 

Creator Lord is 

pervading hearth and 

home. ||4||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਦਰ ਤੇ 

ਜਰਹਾਂ ਹੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੭॥

6394 153 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

6395 153 aulitE kmlu  
bRhmu bIcwir]

Oulattiou Kamal 

Breham Beechaar 

||

The inverted heart-

lotus has been turned 

upright, through 

reflective meditation 

on God.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆਂ ਜਹਰਦਾ-
ਕਮਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ 
ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

6396 153 AMimRqDwr ggin 
dsduAwir]

(dsduAwir) dsvyNduAwr Anmrith Dhhaar 

Gagan Dhas 

Dhuaar ||

From the Sky of the 

Tenth Gate, the 

Ambrosial Nectar 

trickles down.

ਜਦਮਾਗ਼ ਜਵਚ ਭੀ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ) 

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ (ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ 

ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਮੱਟ ਕੇ ਠੂੰ ਢ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ)।

6397 153 iqRBvxu byiDAw  
Awip murwir]1]

(iqRBvxu) sMswr[ 
(murwir) vwihgurU jI

Thribhavan 

Baedhhiaa Aap 

Muraar ||1||

The Lord Himself is 

pervading the three 

worlds. ||1||

(ਜਿਰ ਜਦਲ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਤੇ ਜਦਮਾਗ਼ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਿਗਤ (ਦੇ 

ਜ਼ੱਰੇ ਜ਼ੱਰੇ) ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧॥
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6398 153 ry mn myry Brmu 
n kIjY]

Rae Man Maerae 

Bharam N Keejai ||

O my mind, do not 

give in to doubt.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਣ ਛੱਡ ਦੇ (ਅਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ 

ਿੁੜ)।

6399 153 min mwinAY  
AMimRq rsu 
pIjY]1]rhwau]

Man Maaniai 

Anmrith Ras Peejai 

||1|| Rehaao ||

When the mind 

surrenders to the 

Name, it drinks in the 

essence of Ambrosial 

Nectar. ||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6400 153 jnmu jIiq mrix 
mnu mwinAw]

Janam Jeeth 

Maran Man 

Maaniaa ||

So win the game of 

life; let your mind 

surrender and accept 

death.

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ) ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਮੱੁਕ ਿਾਣਾ ਪਸੂੰਦ 

ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
6401 153 Awip mUAw mnu 

mn qy jwinAw]

Aap Mooaa Man 

Man Thae Jaaniaa 

||

When the self dies, 

the individual mind 

comes to know the 

Supreme Mind.

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਝ ਮਨ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹੀ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ।

6402 153 njir BeI Gru 
Gr qy 
jwinAw]2]

(Gr) gurUGr swDsMgq 
jI qy(Gru) rwm jI 
jwnxw kIqy

Najar Bhee Ghar 

Ghar Thae Jaaniaa 

||2||

As the inner vision is 

awakened, one comes 

to know one's own 

home, deep within the 

self. ||2||

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ 
ਹੋਈ ਹੈ ॥੨॥
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6403 153 jqu squ qIrQu  
mjnu nwim]

Jath Sath 

Theerathh Majan 

Naam ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is 

austerity, chastity and 

cleansing baths at 

sacred shrines of 

pilgrimage.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨਾ ਹੀ ਿਤ ਸਤ ਤੇ ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ (ਦਾ ਉੱਦਮ) ਹੈ।

6404 153 AiDk ibQwru 
krau iksu kwim]

(AiDk) bhuqy BYVy 
krmWdw[ (ibQwru) 
ivsQwr krdy hoN[ 
(kwim) iks kMm hY?

Adhhik Bithhaar 

Karo Kis Kaam ||

What good are 

ostentatious displays?

ਮੈਂ (ਿਤ ਸਤ ਆਜਦਕ ਵਾਲਾ) 
ਬਹੁਤਾ ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਰਾਂ ਭੀ 
ਜਕਉਂ? (ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ ਤਾਂ 
ਲੋਕ-ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ ਹੀ ਹਨ,

6405 153 nr nwrwiex 
AMqrjwim]3]

Nar Naaraaein 

Antharajaam ||3||

The All-pervading Lord 

is the Inner-knower, 

the Searcher of hearts. 

||3||

(ਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥

6406 153 Awn mnau qau 
pr Gr jwau]

Aan Mano Tho Par 

Ghar Jaao ||

If I had faith in 

someone else, then I 

would go to that one's 

house.

(ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ 
ਮੁਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ) ਮੈਂ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਿਾਵਾਂ ਿ ੇਮੈਂ 
(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ 
ਮੂੰਨ ਹੀ ਲਵਾਂ।

6407 153 iksu jwcau nwhI 
ko Qwau]

Kis Jaacho Naahee 

Ko Thhaao ||

But where should I go, 

to beg? There is no 

other place for me.

ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਕਸ 

ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮੂੰਗ ਮੂੰਗਾਂ (ਜਕ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਿਾਏ)?
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6408 153 nwnk gurmiq 
shij 
smwau]4]8]

Naanak Guramath 

Sehaj Samaao 

||4||8||

O Nanak, through the 

Guru's Teachings, I am 

intuitively absorbed in 

the Lord. ||4||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਕ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ (ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ) 

ਜਿਥੇ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ ॥੪॥੮॥

6409 153 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

6410 153 siqguru imlY  
sumrxu idKwey]

(su-mrxu) (su) sRySt 
(mrxu) mrn[ (dUjw 
pwT: su mrxu)

Sathigur Milai S 

Maran 

Dhikhaaeae ||

Meeting the True 

Guru, we are shown 

the way to die.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਮੌਤ ਜਵਖਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹ 

ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਿੀਵਨ-ਤਿਰਬੇ 

ਜਵਚ ਜਲਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ),

6411 153 mrx rhx rsu 
AMqir Bwey]

(rhx) rhq Maran Rehan Ras 

Anthar Bhaaeae ||

Remaining alive in this 

death brings joy deep 

within.

ਜਿਸ ਮੌਤ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ (ਤੇ ਉਸ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ) ਸਦੀਵੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

6412 153 grbu invwir  
ggnpuru pwey]1]

(ggnpuru)pUrnbRhm c Garab Nivaar 

Gagan Pur Paaeae 

||1||

Overcoming egotistical 

pride, the Tenth Gate 

is found. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸਰੀਰ ਆਜਦਕ 

ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀਆਂ 

ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦੀ ਰਹੇ ॥੧॥
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6413 153 mrxu ilKwie 
Awey nhI rhxw]

Maran Likhaae 

Aaeae Nehee 

Rehanaa ||

Death is pre-ordained - 

 no one who comes 

can remain here.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਸਰੀਰਕ) 

ਮੌਤ-ਰੂਪ ਹੁਕਮ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚੋਂ) ਜਲਖਾ ਕੇ ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਇਹੀ ਰੱਬੀ ਜਨਯਮ 

ਹੈ ਜਕ ਿੋ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 

ਮਰਨਾ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ)। ਸੋ, ਇਥੇ 

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੇ ਸਦਾ 
ਨਹੀਂ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ।

6414 153 hir jip jwip  
rhxu hir 
srxw]1]rhwau]

Har Jap Jaap 

Rehan Har 

Saranaa ||1|| 

Rehaao ||

So chant and meditate 

on the Lord, and 

remain in the 

Sanctuary of the Lord. 

||1||Pause||

(ਹਾਂ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਕੇ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

6415 153 siqguru imlY q 
duibDw BwgY]

Sathigur Milai Th 

Dhubidhhaa 

Bhaagai ||

Meeting the True 

Guru, duality is 

dispelled.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਦੁਜਬਧਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
6416 153 kmlu ibgwis  

mnu hir pRB 
lwgY]

Kamal Bigaas Man 

Har Prabh Laagai 

||

The heart-lotus 

blossoms forth, and 

the mind is attached 

to the Lord God.

ਜਹਰਦੇ ਦਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6417 153 jIvqu mrY mhw 
rsu AwgY]2]

Jeevath Marai 

Mehaa Ras Aagai 

||2||

One who remains 

dead while yet alive 

obtains the greatest 

happiness hereafter. 

||2||

ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-

ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਮਹਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਅਨੁਭਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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6418 153 siqguir imilAY  
sc sMjim sUcw]

Sathigur Miliai 

Sach Sanjam 

Soochaa ||

Meeting the True 

Guru, one becomes 

truthful, chaste and 

pure.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਿੁਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਪਜਵਤਿ-ਆਤਮਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6419 153 gur kI pauVI  
aUco aUcw]

Gur Kee Pourree 

Oocho Oochaa ||

Climbing up the steps 

of the Guru's Path, 

one becomes the 

highest of the high.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਉੱਚਾ 
ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6420 153 krim imlY jm 
kw Bau mUcw]3]

(Bau)fr[ (mUcw) 
k`itAw igAw

Karam Milai Jam 

Kaa Bho Moochaa 

||3||

When the Lord grants 

His Mercy, the fear of 

death is conquered. 

||3||

(ਪਰ ਇਹ ਜਸਮਰਨ ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ) ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ ਲਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

6421 153 guir imilAY  
imil AMik 
smwieAw]

(AMik) srUp c, ihrdy c Gur Miliai Mil Ank 

Samaaeiaa ||

Uniting in Guru's 

Union, we are 

absorbed in His Loving 

Embrace.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6422 153 kir ikrpw Gru 
mhlu idKwieAw]

Kar Kirapaa Ghar 

Mehal 

Dhikhaaeiaa ||

Granting His Grace, He 

reveals the Mansion of 

His Presence, within 

the home of the self.

ਗੁਰੂ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਖਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹੋਇਆ ਰਹੇ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1400 Published: March 06/ 2014



6423 153 nwnk haumY mwir 
imlwieAw]4]9]

Naanak Houmai 

Maar Milaaeiaa 

||4||9||

O Nanak, conquering 

egotism, we are 

absorbed into the 

Lord. ||4||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੯॥

6424 154 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

6425 154 ikrqu pieAw  
nh mytY koie]

Kirath Paeiaa Neh 

Maettai Koe ||

Past actions cannot be 

erased.

ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ 

ਿ ੋਮਨ ਜਵਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ 

ਜਪਆ ਹੈ (ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

6426 154 ikAw jwxw ikAw 
AwgY hoie]

Kiaa Jaanaa Kiaa 

Aagai Hoe ||

What do we know of 

what will happen 

hereafter?

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਭੀ 
ਕਰਮ-ਧਰਮ ਤੋਂ ਚੂੰ ਗੇ ਨਤੀਿੇ 
ਦੀ ਆਸ ਜਵਅਰਥ ਹੈ) ਕੋਈ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਕ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਿੀਵਨ-ਸਮੇ ਜਵਚ ਕੀਹ 

ਵਾਪਰੇਗਾ।
6427 154 jo iqsu Bwxw  

soeI hUAw]

Jo This Bhaanaa 

Soee Hooaa ||

Whatever pleases Him 

shall come to pass.

(ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡੋ, ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਨਾ ਜਸੱਖੋ) 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋ ਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ,

6428 154 Avru n krxY 
vwlw dUAw]1]

Avar N Karanai 

Vaalaa Dhooaa 

||1||

There is no other Doer 

except Him. ||1||

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਸੇ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰੋ) ॥੧॥
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6429 154 nw jwxw krm  
kyvf qyrI dwiq]

Naa Jaanaa Karam 

Kaevadd Thaeree 

Dhaath ||

I do not know about 

karma, or how great 

Your gifts are.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ 
ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ (ਮੈਂ 
ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ), (ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਦਾਤਾਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਭੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ 
(ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ 
ਭਾਰੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ 
ਜਨਰੋਲ ਜਮਹਰ ਹੈ ਜਮਹਰ)।

6430 154 krmu Drmu qyry 
nwm kI 
jwiq]1]rhwau]

Karam Dhharam 

Thaerae Naam 

Kee Jaath ||1|| 

Rehaao ||

The karma of actions, 

the Dharma of 

righteousness, social 

class and status, are 

contained within Your 

Name. ||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਿਾਜਤ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ-

ਧਰਮ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਹੀ ਓਟ ਹੈ। ਨਾਹ ਮਾਣ ਹੈ ਜਕਸੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਦਾ, ਨਾਹ 

ਜਕਸੇ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਦਾ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

6431 154 qMU eyvfu dwqw  
dyvxhwru]

Thoo Eaevadd 

Dhaathaa 

Dhaevanehaar ||

You are So Great, O 

Giver, O Great Giver!

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ (ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਦਾਤ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ),

6432 154 qoit nwhI quDu 
Bgiq BMfwr]

Thott Naahee 

Thudhh Bhagath 

Bhanddaar ||

The treasure of Your 

devotional worship is 

never exhausted.

ਤੇਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਜਵਚ ਭਗਤੀ 
(ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
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6433 154 kIAw grbu n 
AwvY rwis]

(grbu) hMkwr[ (rwis) 
drusq

Keeaa Garab N 

Aavai Raas ||

One who takes pride 

in himself shall never 

be right.

(ਆਪਣੇ ਜਕਸੇ ਚੂੰ ਗੇ ਆਚਰਨ 

ਬਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਆਸਰੇ ਹੈ।

6434 154 jIau ipMfu sBu 
qyrY pwis]2]

Jeeo Pindd Sabh 

Thaerai Paas ||2||

The soul and body are 

all at Your disposal. 

||2||

(ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਜਰਸ਼ 

ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਤਵੇਂ ਜਿੂੰ ਦ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ) ॥੨॥

6435 154 qMU mwir jIvwlih  
bKis imlwie]

Thoo Maar 

Jeevaalehi Bakhas 

Milaae ||

You kill and 

rejuvenate. You 

forgive and merge us 

into Yourself.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੇ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਮਾਰ ਕੇ,

6436 154 ijau BwvI iqau 
nwmu jpwie]

Jio Bhaavee Thio 

Naam Japaae ||

As it pleases You, You 

inspire us to chant 

Your Name.

ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

6437 154 qUM dwnw bInw  
swcw isir myrY]

(dwnw)AMqrjwmI[ sB 
nMU (bInw) vyKx pwlx 
sMBwlx vwly

Thoon Dhaanaa 

Beenaa Saachaa 

Sir Maerai ||

You are All-knowing, 

All-seeing and True, O 

my Supreme Lord.

ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
(ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ) ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ (ਰਾਖਾ) ਹੈਂ।

6438 154 gurmiq dyie  
BrosY qyrY]3]

Guramath Dhaee 

Bharosai Thaerai 

||3||

Please, bless me with 

the Guru's Teachings; 

my faith is in You 

alone. ||3||

ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹਾਂ 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਜਕਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ॥੩॥
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6439 154 qn mih mYlu 
nwhI mnu rwqw]

Than Mehi Mail 

Naahee Man 

Raathaa ||

One whose mind is 

attuned to the Lord, 

has no pollution in his 

body.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ (ਤੇਰੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ) ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ।
6440 154 gur bcnI scu 

sbid pCwqw]

Gur Bachanee 

Sach Sabadh 

Pashhaathaa ||

Through the Guru's 

Word, the True 

Shabad is realized.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਜਲਆ 

ਹੈ (ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ 

ਹੈ)।

6441 154 qyrw qwxu nwm kI 
vifAweI]

Thaeraa Thaan 

Naam Kee 

Vaddiaaee ||

All Power is Yours, 

through the greatness 

of Your Name.

(ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੇ 

ਥਾਂ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6442 154 nwnk rhxw 
Bgiq 
srxweI]4]10]

Naanak Rehanaa 

Bhagath 

Saranaaee 

||4||10||

Nanak abides in the 

Sanctuary of Your 

devotees. ||4||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਰੱਤੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੧੦॥

6443 154 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:
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6444 154 ijin AkQu 
khwieAw AipE 
pIAwieAw]

(AipE) AMimRq hornW nUM 
pIAwieAw, A-kQu: 
polw bolo

Jin Akathh 

Kehaaeiaa Apiou 

Peeaaeiaa ||

Those who speak the 

Unspoken, drink in the 

Nectar.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਤੇ) ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ ਲਈ ਪਿੇਜਰਆ ਹੈ 

ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਲਾਇਆ ਹੈ।

6445 154 An BY ivsry  
nwim 
smwieAw]1]

(An) hor An Bhai Visarae 

Naam Samaaeiaa 

||1||

Other fears are 

forgotten, and they 

are absorbed into the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ) ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਸਹਮ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ (ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
6446 154 ikAw frIAY fru 

frih smwnw]

Kiaa Ddareeai 

Ddar Ddarehi 

Samaanaa ||

Why should we fear, 

when fear is dispelled 

by the Fear of God?

ਉਹ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ 

ਜਵਚ) ਸਹਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ 
(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ) ਸਹਮ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਹੋਏ) ਡਰ-

ਅਦਬ ਜਵਚ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

6447 154 pUry gur kY sbid 
pCwnw]1]rhwau]

Poorae Gur Kai 

Sabadh 

Pashhaanaa ||1|| 

Rehaao ||

Through the Shabad, 

the Word of the 

Perfect Guru, I 

recognize God. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਾ ਲਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6448 154 ijsu nr rwmu 
irdY hir rwis]

Jis Nar Raam 

Ridhai Har Raas ||

Those whose hearts 

are filled with the 

Lord's essence are 

blessed and acclaimed,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ,
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6449 154 shij suBwie 
imly swbwis]2]

Sehaj Subhaae 

Milae Saabaas 

||2||

And intuitively 

absorbed into the 

Lord. ||2||

ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ 
ਡੋਲਦਾ, ਉਹ) ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ) ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

6450 154 jwih svwrY swJ 
ibAwl]

(swJ) Swm[ (ibAwl) 
svyr[ (svwrY) su`qy

Jaahi Savaarai 

Saajh Biaal ||

Those whom the Lord 

puts to sleep, evening 

and morning

(ਪਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਹਰ ਵੇਲੇ (ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ) 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸੱੁਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

6451 154 ieq auq mnmuK  
bwDy kwl]3]

ieq, auq: drimAwny 
aucwro

Eith Outh 

Manamukh 

Baadhhae Kaal 

||3||

- those self-willed 

manmukhs are bound 

and gagged by Death, 

here and hereafter. 

||3||

ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ 

ਸਹਮ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਇਥੇ ਹਨ ਮੌਤ 

ਦਾ ਸਹਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਸਵਾਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ 
ਜਪਛੋਂ ਭੀ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੩॥

6452 154 Aih inis rwmu 
irdY sy pUry]

Ahinis Raam 

Ridhai Sae Poorae 

||

Those whose hearts 

are filled with the 

Lord, day and night, 

are perfect.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਦਨ ਰਾਤ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪੂਰਨ ਮਨੱੁਖ ਹਨ (ਉਹ ਡੋਲਦੇ 

ਨਹੀਂ)।
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6453 154 nwnk rwm imly  
BRm dUry]4]11]

Naanak Raam 

Milae Bhram 

Dhoorae 

||4||11||

O Nanak, they merge 

into the Lord, and 

their doubts are cast 

away. ||4||11||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਜਪਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ 

ਭਟਕਣਾਂ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

॥੪॥੧੧॥
6454 154 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

6455 154 jnim mrY qRY gux 
ihqkwru]

(qRY gux) iqMn gux rjo 
qmo sqo[ (ihqkwru) pRym

Janam Marai Thrai 

Gun Hithakaar ||

One who loves the 

three qualities is 

subject to birth and 

death.

ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਜਿਸ ਤਿੈਗੁਣੀ ਸੂੰਸਾਰ 

ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਿ ੋ

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ 
ਹੈ ਤੇ) ਉਸੇ ਤਿੈਗੁਣੀ ਸੂੰਸਾਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,

6456 154 cwry byd kQih 
Awkwru]

Chaarae Baedh 

Kathhehi Aakaar ||

The four Vedas speak 

only of the visible 

forms.

ਉਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੀ 
ਘੁੂੰ ਮਣਘੇਰੀ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

6457 154 qIin AvsQw 
khih viKAwnu]

Theen Avasathhaa 

Kehehi Vakhiaan ||

They describe and 

explain the three 

states of mind,

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ) ਿ ੋਭੀ 
ਜਵਆਜਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਨ 

ਦੀਆਂ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ 
ਜਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6458 154 qurIAwvsQw  
siqgur qy hir 
jwnu]1]

(qurIAw-vsQw) iqMnW 
guuxW qoN inrlyp rihq 
AvsQw

Thureeaavasathha

a Sathigur Thae 

Har Jaan ||1||

But the fourth state, 

union with the Lord, is 

known only through 

the True Guru. ||1||

(ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ)। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਪਾ ਲਵੋ-ਇਹ ਹੈ 

ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ॥੧॥
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6459 154 rwm Bgiq gur 
syvw qrxw]

Raam Bhagath Gur 

Saevaa Tharanaa 

||

Through devotional 

worship of the Lord, 

and service to the 

Guru, one swims 

across.

(ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ, ਮਾਨੋ, 

ਇਕ ਘੁੂੰ ਮਣਘੇਰੀ ਹੈ, ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ 

ਕਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ,

6460 154 bwhuiV jnmu n 
hoie hY 
mrxw]1]rhwau]

(bwhuiV) iPr Baahurr Janam N 

Hoe Hai Maranaa 

||1|| Rehaao ||

Then, one is not born 

again, and is not 

subject to death. 

||1||Pause||

(ਿੇਹੜਾ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਮੁੜ ਨਾਹ ਿਨਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਮੌਤ। (ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  
ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਕਜਹ ਲਵ)ੋ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6461 154 cwir pdwrQ khY 
sBu koeI]

(cwir pdwrQ) Drm 
ArQ kwm moK

Chaar 

Padhaarathh 

Kehai Sabh Koee ||

Everyone speaks of 

the four great 

blessings;

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ 

ਮੋਖ (ਮੁਕਤੀ) ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਤਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

6462 154 isMimRiq swsq  
pMifq muiK soeI]

isMm-i Riq Sinmrith Saasath 

Panddith Mukh 

Soee ||

The Simritees, the 

Shaastras and the 

Pandits speak of them 

as well.

ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੇ ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ 
ਦੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਭੀ ਇਹੀ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ,

6463 154 ibnu gur ArQu 
bIcwru n 
pwieAw]

(ArQu) isDWq Bin Gur Arathh 

Beechaar N 

Paaeiaa ||

But without the Guru, 

they do not 

understand their true 

significance.

ਪਰ ਮੁਕਜਤ ਪਦਾਰਥ ਕੀਹ ਹੈ 

(ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਕਹੋ ਿੇਹੀ ਹੈ 

ਜਿਥੇ ਿੀਵ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ।
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6464 154 mukiq pdwrQu  
Bgiq hir 
pwieAw]2]

Mukath 

Padhaarathh 

Bhagath Har 

Paaeiaa ||2||

The treasure of 

liberation is obtained 

through devotional 

worship of the Lord. 

||2||

ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕੀਜਤਆਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

6465 154 jw kY ihrdY  
visAw hir soeI]

Jaa Kai Hiradhai 

Vasiaa Har Soee ||

Those, within whose 

hearts the Lord dwells,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

6466 154 gurmuiK Bgiq  
prwpiq hoeI]

Guramukh 

Bhagath 

Paraapath Hoee ||

Become Gurmukh; 

they receive the 

blessings of devotional 

worship.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੋ 

ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

6467 154 hir kI Bgiq  
mukiq AwnMdu]

Har Kee Bhagath 

Mukath Aanandh 

||

Through devotional 

worship of the Lord, 

liberation and bliss are 

obtained.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੀਦਾ ਹੈ,

6468 154 gurmiq pwey  
prmwnMdu]3]

Guramath Paaeae 

Paramaanandh 

||3||

Through the Guru's 

Teachings, supreme 

ecstasy is obtained. 

||3||

ਇਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਨੂੰ ਦ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥

6469 154 ijin pwieAw  
guir dyiK 
idKwieAw]

Jin Paaeiaa Gur 

Dhaekh 

Dhikhaaeiaa ||

One who meets the 

Guru, beholds Him, 

and inspires others to 

behold Him as well.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ,
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6470 154 Awsw mwih  
inrwsu buJwieAw]

bu`JwieAw Aasaa Maahi 

Niraas Bujhaaeiaa 

||

In the midst of hope, 

the Guru teaches us to 

live above hope and 

desire.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ 
ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਜਹਣ ਦੀ ਿਾਚ 

ਗੁਰੂ ਜਸਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

6471 154 dInw nwQu srb 
suKdwqw]

Dheenaa Naathh 

Sarab 

Sukhadhaathaa ||

He is the Master of 

the meek, the Giver of 

peace to all.

ਸਰਬ-ਸੁਖ-ਦਾਤਾ ਦੀਨਾਨਾਥ 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦਖਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ)

6472 154 nwnk hir crxI 
mnu rwqw]4]12]

Naanak Har 

Charanee Man 

Raathaa ||4||12||

Nanak's mind is 

imbued with the Lotus 

Feet of the Lord. 

||4||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ (ਦੇ ਜਪਆਰ) ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੨॥

6473 154 gauVI cyqI 
mhlw 1]

Gourree Chaethee 

Mehalaa 1 ||

Gauree Chaytee, First 

Mehl:

6474 154 AMimRq kwieAw 
rhY suKwlI bwjI 
iehu sMswro]

Anmrith Kaaeiaa 

Rehai Sukhaalee 

Baajee Eihu 

Sansaaro ||

With your nectar-like 

body, you live in 

comfort, but this 

world is just a passing 

drama.

ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਅਮਰ ਿਾਣ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਕ) ਇਹ 

ਿਗਤ (ਇਕ) ਖੇਡ (ਹੀ) ਹੈ।

6475 154 lbu loBu mucu kUVu 
kmwvih bhuqu 
auTwvih Bwro]

Lab Lobh Much 

Koorr Kamaavehi 

Bahuth 

Outhaavehi 

Bhaaro ||

You practice greed, 

avarice and great 

falsehood, and you 

carry such a heavy 

burden.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ! ਤੂੂੰ  ਲੱਬ ਲੋਭ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਕੂੜ 

ਕਮਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ (ਜਵਅਰਥ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਹੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ), ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਬ ਲੋਭ ਕੂੜ 

ਆਜਦਕ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ 

ਮਾੜੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ) ਭਾਰ ਚੁਕਦਾ 
ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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6476 154 qUM kwieAw mY 
ruldI dyKI ijau 
Dr aUpir 
Cwro]1]

(Cwro) suAwh Thoon Kaaeiaa 

Mai Ruladhee 

Dhaekhee Jio 

Dhhar Oupar 

Shhaaro ||1||

O body, I have seen 

you blowing away like 

dust on the earth. 

||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 

ਇਉਂ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 
ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸੁਆਹ ॥੧॥

6477 154 suix suix isK 
hmwrI]

(is`K) is`iKAw Sun Sun Sikh 

Hamaaree ||

Listen - listen to my 

advice!

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਮੇਰੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ।

6478 154 suikRqu kIqw  
rhsI myry jIAVy  
bhuiV n AwvY 
vwrI]1]rhwau]

gursyvw praupkwr dy 
(su-ikRqu) sRySt kMm[ 
ies lok c qy pRlok c 
nwl (rhsI) rhygw[ 
(bhuiV) iPr[ rhsI 
:polw bolo imlvW

Sukirath Keethaa 

Rehasee Maerae 

Jeearrae Bahurr N 

Aavai Vaaree 

||1|| Rehaao ||

Only the good deeds 

which you have done 

shall remain with you, 

O my soul. This 

opportunity shall not 

come again! 

||1||Pause||

ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੀ 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਭੇਗੀ। (ਿੇ ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਗਵਾ ਜਲਆ), 

ਤਾਂ ਮੁੜ (ਛੇਤੀ) ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲੇਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6479 155 hau quDu AwKw  
myrI kwieAw qUM 
suix isK hmwrI]

(kwieAw) dyh[ is`K Ho Thudhh 

Aakhaa Maeree 

Kaaeiaa Thoon 

Sun Sikh 

Hamaaree ||

I say to you, O my 

body: listen to my 

advice!

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਮਝਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਨਸੀਹਤ 

ਸੁਣ।

6480 155 inMdw icMdw krih 
prweI JUTI 
lwieqbwrI]

(icMdw)ausqq[ 
(lwieqbwrI) cuglI

Nindhaa Chindhaa 

Karehi Paraaee 

Jhoothee 

Laaeithabaaree ||

You slander, and then 

praise others; you 

indulge in lies and 

gossip.

ਤੂੂੰ  ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਹੋਰਨਾਂ 
ਦੀ) ਝੂਠੀ ਚੁਗ਼ਲੀ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ।
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6481 155 vyil prweI 
johih jIAVy  
krih corI 
buirAwrI]

(vyil) iesqRI[ (johih) 
q`kdw

Vael Paraaee 

Johehi Jeearrae 

Karehi Choree 

Buriaaree ||

You gaze upon the 

wives of others, O my 

soul; you steal and 

commit evil deeds.

ਹੇ ਿੀਵ! ਤੂੂੰ  ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
(ਭੈੜੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ) ਤੱਕਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਹੋਰ 

ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

6482 155 hMsu cilAw qUM 
ipCY rhIeyih  
CutiV hoeIAih 
nwrI]2]

 (hMsu) jIv[ rhI-
eyih[ Cu`tiV[ hoeI-Aih

Hans Chaliaa 

Thoon Pishhai 

Reheeeaehi 

Shhuttarr Hoeeahi 

Naaree ||2||

But when the swan 

departs, you shall 

remain behind, like an 

abandoned woman. 

||2||

ਹੇ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆਂ! ਿਦੋਂ 
ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੁਰ ਿਾਇਗਾ, ਤੂੂੰ  
ਇਥੇ ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਇਂਗੀ, ਤੂੂੰ  
(ਤਦੋਂ) ਛੱੁਟੜ ਇਸਤਿੀ ਵਾਂਗ ਹੋ 

ਿਾਇਂਗੀ ॥੨॥

6483 155 qUM kwieAw 
rhIAih 
supnMqir quDu 
ikAw krm 
kmwieAw]

(sup-nMqir) supn 
sMswr c [ rhI-Aih

Thoon Kaaeiaa 

Reheeahi 

Supananthar 

Thudhh Kiaa 

Karam Kamaaeiaa 

||

O body, you are living 

in a dream! What 

good deeds have you 

done?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ! ਤੂੂੰ  (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਹੀ ਸੱੁਤਾ ਜਰਹਾ 
(ਤੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਹੀ ਨ ਆਈ ਜਕ) 

ਤੂੂੰ  ਕੀਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ।

6484 155 kir corI mY jw 
ikCu lIAw qw 
min Blw 
BwieAw]

Kar Choree Mai 

Jaa Kishh Leeaa 

Thaa Man Bhalaa 

Bhaaeiaa ||

When I stole 

something by 

deception, then my 

mind was pleased.

ਚੋਰੀ ਆਜਦਕ ਕਰ ਕੇ ਿੋ ਮਾਲ-

ਧਨ ਮੈਂ ਜਲਆਉਂਦਾ ਜਰਹਾ, ਤੈਨੂੂੰ  
ਉਹ ਮਨ ਜਵਚ ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦਾ 
ਜਰਹਾ।
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6485 155 hliq n soBw  
pliq n FoeI  
Aihlw jnmu 
gvwieAw]3]

(hliq) ies lok c, 
(pliq) pRlok c[ 
(Aihlw) dul`B

Halath N Sobhaa 

Palath N Dtoee 

Ahilaa Janam 

Gavaaeiaa ||3||

I have no honor in this 

world, and I shall find 

no shelter in the world 

hereafter. My life has 

been lost, wasted in 

vain! ||3||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਨਾਹ ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਖੱਟੀ, ਨਾਹ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਆਸਰਾ (ਜਮਲਣ ਦਾ 
ਪਿਬੂੰ ਧ) ਹੋਇਆ। ਕੀਮਤੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ 

ਜਲਆ ॥੩॥
6486 155 hau KrI duhylI 

hoeI bwbw nwnk  
myrI bwq n puCY 
koeI]1]rhwau]

(KrI) bhuq (duhylI) 
duKI

Ho Kharee 

Dhuhaelee Hoee 

Baabaa Naanak 

Maeree Baath N 

Pushhai Koee 

||1|| Rehaao ||

I am totally miserable! 

O Baba Nanak, no one 

cares for me at all! 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਰ 

ਿਾਣ ਤੇ ਹੁਣ) ਮੈਂ ਕਾਂਇਆਂ 

ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਤ 

ਨਹੀਂ ਪੱੁਛਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6487 155 qwjI qurkI 
suienw rupw kpV 
kyry Bwrw]

qwjI :polw bolo (qwjI) 
GoVy[ (qurkI) Arb 
dyS[ ru`pw k`pV

Thaajee Thurakee 

Sueinaa Rupaa 

Kaparr Kaerae 

Bhaaraa ||

Turkish horses, gold, 

silver and loads of 

gorgeous clothes

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਮੂਰਖ! 

ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, 
ਕੱਪਜੜਆਂ ਦੇ ਲੱਦ-

6488 155 iks hI nwil n 
cly nwnk JiV 
JiV pey gvwrw]

(gvwrw) mUrK[ c`ly[ 
JiV@ JiV@

Kis Hee Naal N 

Chalae Naanak 

Jharr Jharr Peae 

Gavaaraa ||

- none of these shall 

go with you, O Nanak. 

They are lost and left 

behind, you fool!

ਕੋਈ ਭੀ ਸ਼ੈ (ਮੌਤ ਵੇਲੇ) ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ। ਸਭ ਇਥੇ 

ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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6489 155 kUjw myvw mY sB 
ikCu cwiKAw  
ieku AMimRqu nwmu 
qumwrw]4]

(kUjw) imsrI Koojaa Maevaa 

Mai Sabh Kishh 

Chaakhiaa Eik 

Anmrith Naam 

Thumaaraa ||4||

I have tasted all the 

sugar candy and 

sweets, but Your 

Name alone is 

Ambrosial Nectar. 

||4||

ਜਮਸਰੀ ਮੇਵੇ ਆਜਦਕ ਭੀ ਮੈਂ 
ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਜਲਆ 

ਹੈ। (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਇਤਨਾ 
ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਮੱਠਾ ਹੈ ॥੪॥

6490 155 dy dy nIv idvwl 
auswrI BsmMdr 
kI FyrI]

(nIv) nINh[ (idvwl) 
dIvwr[ (BsmMdr) 
suAwh dw mMdr, mV@I

Dhae Dhae Neev 

Dhivaal Ousaaree 

Bhasamandhar 

Kee Dtaeree ||

Digging deep 

foundations, the walls 

are constructed, but in 

the end, the buildings 

return to heaps of 

dust.

ਨੀਹਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕੂੰਧਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ 

(ਮੌਤ ਆਇਆਂ) ਇਹ ਸੁਆਹ ਦੇ 

ਮੂੰਦਰਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ 

ਗਏ।

6491 155 sMcy sMic n dyeI 
iks hI AMDu jwxY 
sB myrI]

(sMcy) pdwrQ (sMic) 
iek`Ty krky

Sanchae Sanch N 

Dhaeee Kis Hee 

Andhh Jaanai Sabh 

Maeree ||

People gather and 

hoard their 

possessions, and give 

nothing to anyone else 

- the poor fools think 

that everything is 

theirs.

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਇਕੱਠੇ 

ਕੀਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  (ਹਥੋਂ) ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦਾ, ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ।

6492 155 soien lMkw 
soien mwVI sMpY  
iksY n kyrI]5]

(soien) sony dw (mwVI) 
mhl[ (sMpY) Dn

Soein Lankaa 

Soein Maarree 

Sanpai Kisai N 

Kaeree ||5||

Riches do not remain 

with anyone - not 

even the golden 

palaces of Sri Lanka. 

||5||

(ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ) 

ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੂੰ ਕਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਲ 

(ਰਾਵਣ ਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਰਹੇ, ਤੂੂੰ  
ਜਕਸ ਦਾ ਜਵਚਾਰਾ ਹੈਂ) ਇਹ ਧਨ 

ਜਕਸੇ ਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ॥੫॥
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6493 155 suix mUrK mMn 
Ajwxw]

Sun Moorakh 

Mann Ajaanaa ||

Listen, you foolish and 

ignorant mind

ਹੇ ਮੂਰਖ ਅੂੰਞਾਣ ਮਨ! ਸੁਣ।

6494 155 hogu iqsY kw 
Bwxw]1]rhwau]

Hog Thisai Kaa 

Bhaanaa ||1|| 

Rehaao ||

- only His Will prevails. 

||1||Pause||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ 
ਵਰਤੇਗੀ (ਲੋਬ ਲੋਭ ਆਜਦਕ 

ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨਾ ਜਸੱਖ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6495 155 swhu hmwrw 
Twkuru Bwrw hm 
iqs ky vxjwry]

(Bwrw) v`fy Saahu Hamaaraa 

Thaakur Bhaaraa 

Ham This Kae 

Vanajaarae ||

My Banker is the Great 

Lord and Master. I am 

only His petty 

merchant.

ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਵੱਡਾ 
ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਉਸ ਦੇ ਭੇਿ ੇਹੋਏ ਵਣਿਾਰੇ-

ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ (ਇਥੇ ਨਾਮ-ਵਪਾਰ 

ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ)।

6496 155 jIau ipMfu sB 
rwis iqsY kI  
mwir Awpy 
jIvwly]6]1]13
]

Jeeo Pindd Sabh 

Raas Thisai Kee 

Maar Aapae 

Jeevaalae 

||6||1||13||

This soul and body all 

are His. He Himself 

kills, and brings back 

to life. ||6||1||13||

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਸੇ 

ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਰਾਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ 
ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥੧॥੧੩॥

6497 155 gauVI cyqI 
mhlw 1]

Gourree Chaethee 

Mehalaa 1 ||

Gauree Chaytee, First 

Mehl:

6498 155 Avir pMc hm 
eyk jnw ikau 
rwKau Gr bwru 
mnw]

Avar Panch Ham 

Eaek Janaa Kio 

Raakho Ghar Baar 

Manaa ||

There are five of them, 

but I am all alone. 

How can I protect my 

hearth and home, O 

my mind?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ 
(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ (ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਸਾਰਾ ਘਰ (ਭਾਵ, ਭਲੇ ਗੁਣ) 

ਜਕਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ?

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1415 Published: March 06/ 2014



6499 155 mwrih lUtih 
nIq nIq iksu 
AwgY krI pukwr 
jnw]1]

Maarehi Loottehi 

Neeth Neeth Kis 

Aagai Karee 

Pukaar Janaa ||1||

They are beating and 

plundering me over 

and over again; unto 

whom can I complain? 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਪੂੰਿੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਿੱਤ 

ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਲੁੱ ਟਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਮੈਂ ਜਕਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਸ਼ਕਾਇਤ 

ਕਰਾਂ? ॥੧॥

6500 155 sRI rwm nwmw  
aucru mnw]

au~c-ru Sree Raam 

Naamaa Ouchar 

Manaa ||

Chant the Name of the 

Supreme Lord, O my 

mind.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ,

6501 155 AwgY jm dlu 
ibKmu 
Gnw]1]rhwau]

(Gnw) bhuq (ibKmu) 
AOKw

Aagai Jam Dhal 

Bikham Ghanaa 

||1|| Rehaao ||

Otherwise, in the 

world hereafter, you 

will have to face the 

awesome and cruel 

army of Death. 

||1||Pause||

ਸਾਹਮਣੇ ਿਮਰਾਿ ਦੀ ਭਾਰੀ 
ਤਕੜੀ ਫ਼ੌਿ ਜਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6502 155 auswir mVolI 
rwKY duAwrw  
BIqir bYTI sw 
Dnw]

dyh rUpI (mVolI) mtI[ 
(BIqir) AMdr[ ijMd 
rUpI (Dnw) iesqRI

Ousaar Marrolee 

Raakhai Dhuaaraa 

Bheethar Baithee 

Saa Dhhanaa ||

God has erected the 

temple of the body; 

He has placed the nine 

doors, and the soul-

bride sits within.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਬਣਾ ਕੇ (ਇਸ ਦੇ ਕੂੰਨ ਨੱਕ 

ਆਜਦਕ) ਦਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤੇ। (ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਜਿੂੰ ਦ-ਇਸਤਿੀ ਆ ਜਟਕੀ।
6503 155 AMimRq kyl kry 

inq kwmix  
Avir lutyin su 
pMc jnw]2]

(kyl) coj qmwSy[ (pMc 
jnw) pMj kwmwidk[ 
k`wmix l`utyin

Anmrith Kael 

Karae Nith 

Kaaman Avar 

Luttaen S Panch 

Janaa ||2||

She enjoys the sweet 

play again and again, 

while the five demons 

are plundering her. 

||2||

ਪਰ ਇਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਅਮਰ ਿਾਣ ਕੇ ਸਦਾ 
(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ) ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 

ਵੈਰੀ ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿੇ ਿਣੇ 
(ਅੂੰਦਰੋਂ ਭਲੇ ਗੁਣ) ਲੁੱ ਟਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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6504 155 Fwih mVolI 
lUitAw dyhurw sw 
Dn pkVI eyk 
jnw]

srIr rUpI (dyhurw) 
mMdr[ (eyk) iek`lI 
(jnw) jIv rUpI iesqRI

Dtaahi Marrolee 

Loottiaa 

Dhaehuraa Saa 

Dhhan Pakarree 

Eaek Janaa ||

In this way, the temple 

is being demolished; 

the body is being 

plundered, and the 

soul-bride, left all 

alone, is captured.

(ਿਮ ਦੀ ਫ਼ੌਿ ਨੇ ਆਖ਼ਰ) 

ਸਰੀਰ-ਮਠ ਢਾਹ ਕੇ ਮੂੰਦਰ 

ਲੁੱ ਟ ਜਲਆ, ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਿੜੀ ਗਈ।

6505 155 jm fMfw gil 
sMglu piVAw  
Bwig gey sy pMc 
jnw]3]

piVAw: VwVy hlMq n 
lwau

Jam Ddanddaa Gal 

Sangal Parriaa 

Bhaag Geae Sae 

Panch Janaa ||3||

Death strikes her 

down with his rod, the 

shackles are placed 

around her neck, and 

now the five have left. 

||3||

ਿਮ ਦਾ ਡੂੰਡਾ ਜਸਰ ਉਤੇ ਵੱਿਾ, 
ਿਮ ਦਾ ਸੂੰਗਲ ਗਲ ਜਵਚ 

ਜਪਆ, ਉਹ (ਲੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ) ਪੂੰਿੇ 
ਿਣ ੇਭੱਿ ਗਏ (ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ) 

॥੩॥

6506 155 kwmix loVY  
suienw rupw imqR 
luVyin su KwDwqw]

pdwrQ (K`wDw-qw) 
Kwxy[ k`wmix

Kaaman Lorrai 

Sueinaa Rupaa 

Mithr Lurraen S 

Khaadhhaathaa ||

The wife yearns for 

gold and silver, and 

her friends, the 

senses, yearn for good 

food.

(ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਦ ਤਕ ਿੀਵ 

ਿੀਊਂਦਾ ਜਰਹਾ) ਵਹੁਟੀ ਸੋਨਾ 
ਚਾਂਦੀ (ਦੇ ਗਜਹਣ)ੇ ਮੂੰਗਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਜਮਤਿ 
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੂੰਗਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
6507 155 nwnk pwp kry 

iqn kwrix jwsI 
jmpuir 
bwDwqw]4]2]14
]

(b`wDw-qw) bMin@Aw 
hoieAw

Naanak Paap 

Karae Thin Kaaran 

Jaasee Jamapur 

Baadhhaathaa 

||4||2||14||

O Nanak, she commits 

sins for their sake; she 

shall go, bound and 

gagged, to the City of 

Death. ||4||2||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਿੀਵ ਪਾਪ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ (ਪਾਪਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਿਮ ਦੀ 
ਨਗਰੀ ਜਵਚ ਧੱਜਕਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੧੪॥

6508 155 gauVI cyqI 
mhlw 1]

Gourree Chaethee 

Mehalaa 1 ||

Gauree Chaytee, First 

Mehl:
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6509 155 muMdRw qy Gt 
BIqir muMdRw  
kWieAw kIjY 
iKMQwqw]

iKMQw-qw, mMdIAW vwSnw 
nUM (muMdRw) muMdxw Bwv 
rokxw[ (iKMQwqw) KPxI

Mundhraa Thae 

Ghatt Bheethar 

Mundhraa 

Kaaneiaa Keejai 

Khinthhaathaa ||

Let your ear-rings be 

those ear-rings which 

pierce deep within 

your heart. Let your 

body be your patched 

coat.

ਹੇ ਰਾਵਲ! ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਮੂੰਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕ-ਇਹ ਹਨ (ਅਸਲ) ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ। 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਸਮਝ-

ਇਸ ਯਕੀਨ ਨੂੂੰ  ਗੋਦੜੀ ਬਣਾ।

6510 155 pMc cyly vis 
kIjih rwvl  
iehu mnu kIjY 
fMfwqw]1]

(rwvl) jogI[ (fMfw-
qw) fMfw[ v`is

Panch Chaelae Vas 

Keejehi Raaval 

Eihu Man Keejai 

Ddanddaathaa 

||1||

Let the five passions 

be disciples under 

your control, O 

begging Yogi, and 

make this mind your 

walking stick. ||1||

ਹੇ ਰਾਵਲ! (ਤੁਸੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਚੇਲੇ ਬਣਾਂਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹੋ) ਆਪਣ ੇ

ਪੂੰਿ,ੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕਰੋ, ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਡੂੰਡਾ ਬਣਾਓ 

(ਤੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਿੜੋ। ਭਾਵ, ਕਾਬੂ 

ਕਰੋ) ॥੧॥
6511 155 jog jugiq iev 

pwvisqw]
pwvis-qw Jog Jugath Eiv 

Paavasithaa ||

Thus you shall find the 

Way of Yoga.

(ਹੇ ਰਾਵਲ!) ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਿੋਗ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ) 

ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਏਗਂਾ,
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6512 155 eyku sbdu dUjw 
horu nwsiq kMd 
mUil mnu 
lwvisqw]1]rhw
au]

sbdu bRhmu jI AibnwsI 
s`cy hn, dUjw horu 
idRstmwn pswrw 
(nwsiq)nwS rUp 
hY[(kMd) fwhixAW nwl 
l`gx vwly &L, (mUil) 
mUlIAW gwjrW Awid 
DrqI coN pYdw hox 
vwlIAW, kMdmUl ie`k 
&L dw nwm hY lwvis-qw

Eaek Sabadh 

Dhoojaa Hor 

Naasath Kandh 

Mool Man 

Laavasithaa ||1|| 

Rehaao ||

There is only the One 

Word of the Shabad; 

everything else shall 

pass away. Let this be 

the fruits and roots of 

your mind's diet. 

||1||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਉਸ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਮਨ ਿੋੜੇਂ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ (ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਜਵਖਾਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਗਾਿਰ ਮੂਲੀ ਆਜਦਕ ਖਾਣ 

ਜਵਚ ਮਨ ਿੋੜਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6513 155 mUMif muMfwieAY jy 
guru pweIAY hm 
guru kInI gMgwqw]

(mUMif) isr (muMfwieAY) 
munwieAW[ (hm) qmwm 
ny[gMgw-qw

Moondd 

Munddaaeiai Jae 

Gur Paaeeai Ham 

Gur Keenee 

Gangaathaa ||

Some try to find the 

Guru by shaving their 

heads at the Ganges, 

but I have made the 

Guru my Ganges.

ਿ ੇ(ਗੂੰਗਾ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ) ਜਸਰ 

ਮੁਨਾਇਆਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਗੂੰਗਾ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ 

ਜਸਰ ਮੁਨਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਦੇ ਹੋ) 

ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਗੂੰਗਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਸਾਡੇ 

ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਹਾਂ ਪਜਵਤਿ 
ਤੀਰਥ ਹੈ)।
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6514 155 iqRBvx 
qwrxhwru suAwmI  
eyku n cyqis 
AMDwqw]2]

eyku vwihgurU jI[ 
mwieAw c (AMDw-qw) 
AMDw

Thribhavan 

Thaaranehaar 

Suaamee Eaek N 

Chaethas 

Andhhaathaa 

||2||

The Saving Grace of 

the three worlds is the 

One Lord and Master, 

but those in darkness 

do not remember Him. 

||2||

ਅੂੰਨਹ ਾ (ਰਾਵਲ) ਉਸ ਇਕੋ 

ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ ਿ ੋ

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਣਾਂ (ਦੇ ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ ॥੨॥

6515 155 kir ptMbu glI 
mnu lwvis sMsw  
mUil n jwvisqw]

(ptMbu) pKMf[ g`lIN[ 
jwvis-qw

Kar Pattanb Galee 

Man Laavas 

Sansaa Mool N 

Jaavasithaa ||

Practicing hypocrisy 

and attaching your 

mind to worldly 

objects, your doubt 

shall never depart.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  (ਿੋਗ ਦਾ) ਜਵਖਾਵਾ 
ਕਰ ਕੇ ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚਾਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਪਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੂੰਸਾ ਉੱਕਾ 
ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

6516 156 eyksu crxI jy 
icqu lwvih lib 
loiB kI 
Dwvisqw]3]

 (kI) ikauN (Dwvis-
qw) Dwvygw, dOVygw[ l`ib

Eaekas Charanee 

Jae Chith Laavehi 

Lab Lobh Kee 

Dhhaavasithaa 

||3||

If you focus your 

consciousness on the 

Feet of the One Lord, 

what reason would 

you have to chase 

after greed? ||3||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜੇਂ, ਤਾਂ 
ਲੱਬ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ 
ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਏ ॥੩॥

6517 156 jpis inrMjnu  
rcis mnw]

(rcis) rcw ky, juV ky Japas Niranjan 

Rachas Manaa ||

Meditate on the 

Immaculate Lord, and 

saturate your mind 

with Him.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜ ਕੇ 

ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ।

6518 156 kwhy bolih jogI  
kptu 
Gnw]1]rhwau]

Kaahae Bolehi 

Jogee Kapatt 

Ghanaa ||1|| 

Rehaao ||

Why, O Yogi, do you 

make so many false 

and deceptive claims? 

||1||Pause||

ਬਹੁਤਾ ਠੱਗੀ-ਿਰੇਬ ਦਾ ਬੋਲ 

ਜਕਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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6519 156 kwieAw kmlI  
hMsu ieAwxw myrI 
myrI krq 
ibhwxIqw]

(ibhwxI-qw) bqIq huMdI Kaaeiaa Kamalee 

Hans Eiaanaa 

Maeree Maeree 

Karath 

Bihaaneethaa ||

The body is wild, and 

the mind is foolish. 

Practicing egotism, 

selfishness and 

conceit, your life is 

passing away.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਝੱਲਾ 
ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੋਵੇ (ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋਣ) ਜਿਸ ਦਾ 
ਿੀਵਾਤਮਾ ਅੂੰਞਾਣਾ ਹੋਵੇ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਾਹ 

ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ) ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ 
ਜਵਚ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

6520 156 pRxviq nwnku  
nwgI dwJY iPir 
pwCY  
pCuqwxIqw]4]3
]15]

(nwgI) nMgI nwgW dI 
fMgI[(dwJY) sVdI hY[ 
pCuqwxI-qw

Pranavath Naanak 

Naagee Dhaajhai 

Fir Paashhai 

Pashhuthaaneetha

a ||4||3||15||

Prays Nanak, when the 

naked body is 

cremated, then you 

will come to regret 

and repent. 

||4||3||15||

(ਤੇ) ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਿਦੋਂ (ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੀ ਛੱਡ 

ਕੇ) ਸਰੀਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ (ਮਸਾਣਾਂ 
ਜਵਚ) ਸੜਦਾ ਹੈ, ਸਮਾ ਜਵਹਾ 
ਿਾਣ ਤੇ ਿੀਵ ਪਛੁਤਾਉਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩॥੧੫॥

6521 156 gauVI cyqI 
mhlw 1]

Gourree Chaethee 

Mehalaa 1 ||

Gauree Chaytee, First 

Mehl:

6522 156 AauKD mMqR mUlu  
mn eykY jy kir  
idRVu icqu kIjY 
ry]

(AauKD) dvweI[ mMqR 
pV@ ky h`QOLw 
krnw[(mUlu) jVI bUtI

Aoukhadhh 

Manthr Mool Man 

Eaekai Jae Kar 

Dhrirr Chith Keejai 

Rae ||

O mind, there is only 

the One medicine, 

mantra and healing 

herb - center your 

consciousness firmly 

on the One Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਿਨਮਾਂ 
ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੱਟਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਂ, ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ) ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ 

ਨੂੂੰ  ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਏ,ਂ
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6523 156 jnm jnm ky  
pwp krm ky  
kwtnhwrw lIjY 
ry]1]

Janam Janam Kae 

Paap Karam Kae 

Kaattanehaaraa 

Leejai Rae ||1||

Take to the Lord, the 

Destroyer of the sins 

and karma of past 

incarnations. ||1||

ਤਾਂ (ਤੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਆ ਿਾਇਗਾ 
ਜਕ) ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਮੂੰਤਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ॥੧॥

6524 156 mn eyko swihbu 
BweI ry]

Man Eaeko Saahib 

Bhaaee Rae ||

The One Lord and 

Master is pleasing to 

my mind.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲਾ) ਮਨ ਦਾ ਰਾਖਾ 
ਇਕ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣ ਪਛਾਣ),

6525 156 qyry qIin guxw  
sMswir smwvih  
AlKu n lKxw 
jweI 
ry]1]rhwau]

A-lKu, lKxw: poly 
bolo[ jy gurbwxI jI c 
AlK mgroN n Awvy qW 
AlK mgroN TmkI lwau[

Thaerae Theen 

Gunaa Sansaar 

Samaavehi Alakh 

N Lakhanaa Jaaee 

Rae ||1|| Rehaao 

||

In Your three qualities, 

the world is 

engrossed; the 

Unknowable cannot 

be known. 

||1||Pause||

ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਤੇਰੇ 

ਜਤਿਗੁਣੀ ਇੂੰਦਿੇ ਸੂੰਸਾਰ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਜਵਚ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ 

ਅਲੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਜਝਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6526 156 skr KMfu 
mwieAw qin 
mITI hm qau 
pMf aucweI ry]

(aucweI) auTweI[ s`kr Sakar Khandd 

Maaeiaa Than 

Meethee Ham Tho 

Pandd Ouchaaee 

Rae ||

Maya is so sweet to 

the body, like sugar or 

molasses. We all carry 

loads of it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂੰਡ (ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ) ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੂੰ  
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ 

ਸ਼ੱਕਰ ਖੂੰਡ ਵਰਗੀ ਜਮੱਠੀ ਲੱਗ 

ਰਹੀ ਹੈ।
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6527 156 rwiq AnyrI  
sUJis nwhI lju 
tUkis mUsw BweI 
ry]2]

kwl rUpI (m`Usw) cUhw[ 
(tUkis) tu`kdw[ An@yrI 
l`ju

Raath Anaeree 

Soojhas Naahee 

Laj Ttookas 

Moosaa Bhaaee 

Rae ||2||

In the dark of the 

night, nothing can be 

seen. The mouse of 

death is gnawing away 

at the rope of life, O 

Siblings of Destiny! 

||2||

(ਸਾਡੇ ਭਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ) ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਪਈ 

ਹੋਈ ਹੈ, (ਜਿਸ ਜਵਚ ਸਾਨੂੂੰ  ਕੁਝ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ (ਉਧਰੋਂ) 
ਿਮ-ਚੂਹਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ 
ਲੱਿ ਟੱੁਕਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ) 

॥੨॥
6528 156 mnmuiK krih  

qyqw duKu lwgY  
gurmuiK imlY 
vfweI ry]

Manamukh Karehi 

Thaethaa Dhukh 

Laagai Guramukh 

Milai Vaddaaee 

Rae ||

As the self-willed 

manmukhs act, they 

suffer in pain. The 

Gurmukh obtains 

honor and greatness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਜਿਤਨਾ ਭੀ 
ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ 
ਦੱੁਖ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੋਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
6529 156 jo iqin kIAw  

soeI hoAw ikrqu  
n myitAw jweI 
ry]3]

Jo Thin Keeaa 

Soee Hoaa Kirath 

N Maettiaa Jaaee 

Rae ||3||

Whatever He does, 

that alone happens; 

past actions cannot be 

erased. ||3||

ਿ ੋ(ਜਨਯਮ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਜਨਯਮ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ 
ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਸਮੂਹ (ਿੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਜਰਆਂ) 

ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੩॥
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6530 156 suBr Bry n 
hovih aUxy jo 
rwqy rMgu lweI ry]

(su`Br) lbw lb, cMgI 
qrW

Subhar Bharae N 

Hovehi Oonae Jo 

Raathae Rang 

Laaee Rae ||

Those who are imbued 

with, and committed 

to the Lord's Love, are 

filled to overflowing; 

they never lack 

anything.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਿੀਤ ਿੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਪਿੇਮ-ਰਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਨਕਾ-
ਨਕ ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਪਿੇਮ ਤੋਂ) ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।

6531 156 iqn kI pMk hovY  
jy nwnku qau 
mUVw ikCu pweI 
ry]4]4]16]

(pMk) DUV[ (mUV@w) mUrK Thin Kee Pank 

Hovai Jae Naanak 

Tho Moorraa 

Kishh Paaee Rae 

||4||4||16||

If Nanak could be the 

dust of their feet, then 

he, the ignorant one, 

might also obtain 

some. ||4||4||16||

ਿ ੇ(ਸਾਡਾ) ਮੂਰਖ (ਮਨ) ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣੇ, 
ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਕੁਝ ਪਿਾਪਤੀ ਹੋ ਿਾਏ 

॥੪॥੪॥੧੬॥

6532 156 gauVI cyqI 
mhlw 1]

Gourree Chaethee 

Mehalaa 1 ||

Gauree Chaytee, First 

Mehl:

6533 156 kq kI mweI  
bwpu kq kyrw  
ikdU Qwvhu hm 
Awey]

kq:polw bolo[ (kq) 
iks[ (kI) dI[ (kyrw) 
dw

Kath Kee Maaee 

Baap Kath Kaeraa 

Kidhoo Thhaavahu 

Ham Aaeae ||

Who is our mother, 

and who is our father? 

Where did we come 

from?

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਜਹਬ! ਅਣਜਗਣਤ 

ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੂੰ  
ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਹ ਦੱਸੀਏ 

ਜਕ) ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ (ਕੋਈ) ਮਾਂ 
ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਾ (ਭਾਵ, ਜਕਸ ਿੂਨ 

ਦਾ) ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਪਉ ਹੈ, ਜਕਸ 

ਜਕਸ ਥਾਂ ਤੋਂ (ਿੂਨ ਜਵਚੋਂ ਹੋ ਕੇ) 

ਅਸੀਂ (ਹੁਣ ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਚ) ਆਏ ਹਾਂ?
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6534 156 Agin ibMb jl 
BIqir inpjy  
kwhy kMim 
aupwey]1]

(ibMb) budbudw[ 
(inpjy) pYdw hoey

Agan Binb Jal 

Bheethar Nipajae 

Kaahae Kanm 

Oupaaeae ||1||

We are formed from 

the fire of the womb 

within, and the bubble 

of water of the sperm. 

For what purpose are 

we created? ||1||

(ਇਨਹ ਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 
ਸਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਿੁਰਦੀ ਜਕ) ਅਸੀਂ ਜਕਸ 

ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਪਤਾ ਦੇ 

ਬੀਰਿ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜਵਚ ਜਨੂੰ ਮੇ, ਤੇ ਕਾਹਦੇ 

ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ॥੧॥
6535 156 myry swihbw kauxu 

jwxY gux qyry]

Maerae Saahibaa 

Koun Jaanai Gun 

Thaerae ||

O my Master, who can 

know Your Glorious 

Virtues?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਕੋਈ ਿਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

6536 156 khy n jwnI  
Aaugx 
myry]1]rhwau]

Kehae N Jaanee 

Aougan Maerae 

||1|| Rehaao ||

My own demerits 

cannot be counted. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਇਤਨੇ ਔਗੁਣ ਹਨ 

ਜਕ ਉਹ ਜਗਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ। 
(ਤੇ, ਜਿਸ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਅਣਜਗਣਤ ਔਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ 

ਐਸਾ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿ ੋ

ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਸਕੇ, ਿ ੋਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਸਕੇ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6537 156 kyqy ruK ibrK  
hm cIny kyqy psU 
aupwey]

ru`K ibrKW dIAW jUnW 
(cIny) dyKIAW[ 
(aupwey) pYdw hoey

Kaethae Rukh 

Birakh Ham 

Cheenae Kaethae 

Pasoo Oupaaeae 

||

I took the form of so 

many plants and trees, 

and so many animals.

(ਅਣਜਗਣਤ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਅਸਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੱੁਖਾਂ ਜਬਰਖਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿੂਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ 
ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂ-ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਅਸੀਂ 
ਿੂੰ ਮੇ,
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6538 156 kyqy nwg kulI 
mih Awey kyqy 
pMK aufwey]2]

kulI: polw bolo[ (kulI) 
kulW c[ (pMK) pMCI

Kaethae Naag 

Kulee Mehi Aaeae 

Kaethae Pankh 

Ouddaaeae ||2||

Many times I entered 

the families of snakes 

and flying birds. ||2||

ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ 
ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਵਾਰੀ ਪੂੰਛੀ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਉਡਦੇ 

ਰਹੇ ॥੨॥

6539 156 ht ptx  
ibjmMdr BMnY  
kir corI Gir 
AwvY]

(ibjmMdr) p`Qr dy p`ky 
mMdr[ ptx :polw bolo[ 
(ptx) Shr[ h`t

Hatt Pattan Bij 

Mandhar Bhannai 

Kar Choree Ghar 

Aavai ||

I broke into the shops 

of the city and well-

guarded palaces; 

stealing from them, I 

snuck home again.

(ਿਨਮ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੀ) 
ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ 

ਭੂੰ ਨਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਭੂੰ ਨਦਾ ਹੈ 

(ਸੂੰਨਹ  ਲਾਂਦਾ ਹੈ), ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ 

(ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ) ਆਪਣੇ ਘਰ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

6540 156 Aghu dyKY ipChu 
dyKY quJ qy khw 
CpwvY]3]

A`ghu ip`Chu Agahu Dhaekhai 

Pishhahu 

Dhaekhai Thujh 

Thae Kehaa 

Shhapaavai ||3||

I looked in front of me, 

and I looked behind 

me, but where could I 

hide from You? ||3||

(ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਜਲਆਉਂਦਾ) 
ਅੱਗੇ ਜਪੱਛੇ ਤੱਕਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਕੋਈ 

ਆਦਮੀ ਵੇਖ ਨ ਲਏ, ਪਰ 

ਮੂਰਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਕ 

ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜਕਤੇ ਲੁਕਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੩॥

6541 156 qt qIrQ hm 
nv KMf dyKy ht 
ptx bwjwrw]

DrqI dy (nv) nON KMf[ 
ptx: polw bolo[ h`t

Thatt Theerathh 

Ham Nav Khandd 

Dhaekhae Hatt 

Pattan Baajaaraa 

||

I saw the banks of 

sacred rivers, the nine 

continents, the shops 

and bazaars of the 

cities.

(ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਧੋਣ 

ਲਈ ਅਸੀਂ ਿੀਵ) ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ 

ਕਰਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਰਾਂ 
ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਵੇਖਦੇ 

ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਭੀਖ ਮੂੰਗਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਜਿਰ ਭੀ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)।
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6542 156 lY kY qkVI  
qolix lwgw Gt 
hI mih 
vxjwrw]4]

q`kVI Lai Kai Thakarree 

Tholan Laagaa 

Ghatt Hee Mehi 

Vanajaaraa ||4||

Taking the scale, the 

merchant begins to 

weigh his actions 

within his own heart. 

||4||

(ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਿੀਵ-) 

ਵਣਿਾਰਾ (ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦਾ 
ਸਦਕਾ) ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਖ-

ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਤਾਂ) ਸਾਡੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ 
॥੪॥

6543 156 jyqw smuMdu swgru 
nIir BirAw qyqy 
Aaugx hmwry]

(nIir) jl Jaethaa Samundh 

Saagar Neer 

Bhariaa Thaethae 

Aougan Hamaarae 

||

As the seas and the 

oceans are 

overflowing with 

water, so vast are my 

own sins.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਜਹਬ!) ਜਿਵੇਂ 
(ਅਜਮਣਵੇਂ) ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅਣਜਗਣਤ ਹੀ ਔਗੁਣ ਹਨ।

6544 156 dieAw krhu  
ikCu imhr 
aupwvhu fubdy 
pQr qwry]5]

(aupwvhu) kro Dhaeiaa Karahu 

Kishh Mihar 

Oupaavahu 

Ddubadhae 

Pathhar Thaarae 

||5||

Please, shower me 

with Your Mercy, and 

take pity upon me. I 

am a sinking stone - 

please carry me 

across! ||5||

(ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਧੋ ਸਕਣ ਤੋਂ 
ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ), ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਦਇਆ ਕਰ ਜਮਹਰ ਕਰ। ਤੂੂੰ  
ਤਾਂ ਡੱੁਬਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਤਾਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈਂ ॥੫॥

6545 156 jIAVw Agin 
brwbir qpY  
BIqir vgY kwqI]

(k`wqI) CurI[ qpY, vgY: 
poly bolo

Jeearraa Agan 

Baraabar Thapai 

Bheethar Vagai 

Kaathee ||

My soul is burning like 

fire, and the knife is 

cutting deep.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਜਹਬ!) ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਛੁਰੀ ਚੱਲ 

ਰਹੀ ਹੈ।
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6546 156 pRxviq nwnku  
hukmu pCwxY suKu 
hovY idnu 
rwqI]6]5]17]

Pranavath Naanak 

Hukam 

Pashhaanai Sukh 

Hovai Dhin 

Raathee 

||6||5||17||

Prays Nanak, 

recognizing the Lord's 

Command, I am at 

peace, day and night. 

||6||5||17||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਦਨ ਰਾਤ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ) 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥੫॥੧੭॥

6547 156 gauVI bYrwgix 
mhlw 1]

Gourree Bairaagan 

Mehalaa 1 ||

Gauree Bairaagan, 

First Mehl:

6548 156 rYix gvweI soie 
kY idvsu 
gvwieAw Kwie]

Rain Gavaaee Soe 

Kai Dhivas 

Gavaaeiaa Khaae 

||

The nights are wasted 

sleeping, and the days 

are wasted eating.

(ਹੇ ਮੂਰਖ!) ਤੂੂੰ  ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ 

ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਜਦਨ 

ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜਵਅਰਥ ਜਬਤਾਂਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ।

6549 156 hIry jYsw jnmu hY  
kaufI bdly 
jwie]1]

Heerae Jaisaa 

Janam Hai 

Kouddee Badhalae 

Jaae ||1||

Human life is such a 

precious jewel, but it 

is being lost in 

exchange for a mere 

shell. ||1||

ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਹੀਰੇ 

ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ 

(ਜਸਮਰਨ-ਹੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) 

ਕੌਡੀ ਦੇ ਭਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

6550 156 nwmu n jwinAw  
rwm kw]

Naam N Jaaniaa 

Raam Kaa ||

You do not know the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ 
ਪਾਈ।
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6551 156 mUVy iPir pwCY 
pCuqwih 
ry]1]rhwau]

Moorrae Fir 

Paashhai 

Pashhuthaahi Rae 

||1|| Rehaao ||

You fool - you shall 

regret and repent in 

the end! ||1||Pause||

(ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਹੀ 
ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਇਹ ਉਮਰ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੀ ਲੂੰ ਘ ਗਈ, ਤਾਂ) ਹੇ ਮੂਰਖ! 

ਮੁੜ ਸਮਾ ਬੀਤ ਿਾਣ ਤੇ 

ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰੇਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
6552 156 Anqw Dnu DrxI 

Dry Anq n 
cwihAw jwie]

(Anqw) byAMq[ 
(DrxI) DrqI[(Anq) 
byAMq vwihgurU jI

Anathaa Dhhan 

Dhharanee 

Dhharae Anath N 

Chaahiaa Jaae ||

You bury your 

temporary wealth in 

the ground, but how 

can you love that 

which is temporary?

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਜਨਰਾ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਧਨ 

ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ।

6553 156 Anq kau cwhn  
jo gey sy Awey 
Anq gvwie]2]

Anath Ko Chaahan 

Jo Geae Sae Aaeae 

Anath Gavaae 

||2||

Those who have 

departed, after craving 

for temporary wealth, 

have returned home 

without this 

temporary wealth. 

||2||

ਿ ੋਿੋ ਭੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਦੌਲਤ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ ਜਵਚ ਦੌੜੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-

ਧਨ ਨੂੂੰ  ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

6554 156 Awpx lIAw jy 
imlY qw sBu ko 
BwgTu hoie]

(BwgTu) BwgW vwlw Aapan Leeaa Jae 

Milai Thaa Sabh 

Ko Bhaagath Hoe 

||

If people could gather 

it in by their own 

efforts, then everyone 

would be so lucky.

(ਪਰ) ਿੇ ਜਨਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀਜਤਆਂ 

ਹੀ ਨਾਮ-ਧਨ ਜਮਲ ਸਕਦਾ 
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ 

ਿਾਏ।
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6555 157 krmw aupir 
inbVY jy locY sBu 
koie]3]

Karamaa Oupar 

Nibarrai Jae Lochai 

Sabh Koe ||3||

According to the 

karma of past actions, 

one's destiny unfolds, 

even though everyone 

wants to be so lucky. 

||3||

ਭਾਵੇਂ ਿੀਕਰ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਨਰਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ) ਨਾਮ-

ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰੇ, ਪਰ 

ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ, ਜਨਰਾ 
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਾਹ 

ਭਟਕੋ) ॥੩॥
6556 157 nwnk krxw 

ijin kIAw soeI 
swr kryie]

 (swr) sMBwl Naanak Karanaa 

Jin Keeaa Soee 

Saar Karaee ||

O Nanak, the One who 

created the creation - 

He alone takes care of 

it.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ ਰਜਚਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

6557 157 hukmu n jwpI 
Ksm kw iksY 
vfweI 
dyie]4]1]18]

(jwpI) jwnxw, jwp 
jpx vwlw

Hukam N Jaapee 

Khasam Kaa Kisai 

Vaddaaee Dhaee 

||4||1||18||

The Hukam of our 

Lord and Master's 

Command cannot be 

known; He Himself 

blesses us with 

greatness. 

||4||1||18||

(ਉੱਦਮ ਦੇ ਿਲ ਬਾਰੇ) ਉਸ 

ਖਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਜਝਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, (ਇਹ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ) ਜਕ ਜਕਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ (ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਦੀ) ਵਜਡਆਈ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਦੱਸਦੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਖਾ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਭੀ ਪਿਭੂ ਪਾਸੋਂ ਜਮਹਰ ਦੀ ਦਾਤ 

ਮੂੰਗਦੇ ਰਹੋ) ॥੪॥੧॥੧੮॥

6558 157 gauVI bYrwgix 
mhlw 1]

Gourree Bairaagan 

Mehalaa 1 ||

Gauree Bairaagan, 

First Mehl:
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6559 157 hrxI hovw bin 
bsw kMd mUl 
cuix Kwau]

Haranee Hovaa 

Ban Basaa Kandh 

Mool Chun Khaao 

||

What if I were to 

become a deer, and 

live in the forest, 

picking and eating 

fruits and roots

(ਹਰਣੀ ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਘਾਹ-ਬੂਟ 

ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਿ ਜਵਚ 

ਚੁੂੰ ਗੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ (ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਲਈ 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਣੀ ਲਈ 

ਕੂੰਦ-ਮੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿੀਤ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਬਨ ਜਵਚ ਬੇ-ਮੁਥਾਿ ਹੋ ਕੇ 

ਜਵਚਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਣੀ ਿੂੰਗਲ 

ਜਵਚ।
6560 157 gur prswdI myrw 

shu imlY vwir 
vwir hau jwau 
jIau]1]

Gur Parasaadhee 

Maeraa Sahu Milai 

Vaar Vaar Ho Jaao 

Jeeo ||1||

- by Guru's Grace, I am 

a sacrifice to my 

Master. Again and 

again, I am a sacrifice, 

a sacrifice. ||1||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਵਾਂ ॥੧॥

6561 157 mY bnjwrin rwm 
kI]

Mai Banajaaran 

Raam Kee ||

I am the shop-keeper 

of the Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿ ੇਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਵਣਿਾਰਨ ਬਣ ਿਾਵਾਂ,

6562 157 qyrw nwmu vKru  
vwpwru 
jI]1]rhwau]

(v`Kru) lwBdwiek sOdw Thaeraa Naam 

Vakhar Vaapaar 

Jee ||1|| Rehaao 

||

Your Name is my 

merchandise and 

trade. ||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਬਣੇ, 
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਵਹਾਝਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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6563 157 koikl hovw AMib 
bsw shij sbd 
bIcwru]

Kokil Hovaa Anb 

Basaa Sehaj 

Sabadh Beechaar 

||

If I were to become a 

cuckoo, living in a 

mango tree, I would 

still contemplate the 

Word of the Shabad.

(ਕੋਇਲ ਦੀ ਅੂੰਬ ਨਾਲ ਪਿੀਜਤ 

ਪਿਜਸੱਧ ਹੈ। ਅੂੰਬ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 

ਕੋਇਲ ਜਮੱਠੀ ਮਸਤ ਸੁਰ ਜਵਚ 

ਕੂਕਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਮੇਰੀ ਪਿੀਜਤ ਪਿਭੂ 
ਨਾਮ ਉਹੋ ਿੇਹੀ ਹੋ ਿਾਏ ਿੈਸੀ 
ਕੋਇਲ ਦੀ ਅੂੰਬ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ) ਮੈਂ 
ਕੋਇਲ ਬਣਾਂ, ਅੂੰਬ ਉਤੇ ਬੈਠਾਂ 
(ਭਾਵ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂ) 
ਤੇ ਮਸਤ ਅਡੋਲ ਹਾਲਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਾਂ (ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜਾਂ)।

6564 157 shij suBwie 
myrw shu imlY  
drsin rUip 
Apwru]2]

Sehaj Subhaae 

Maeraa Sahu Milai 

Dharasan Roop 

Apaar ||2||

I would still meet my 

Lord and Master, with 

intuitive ease; the 

Darshan, the Blessed 

Vision of His Form, is 

incomparably 

beautiful. ||2||

ਮਸਤ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆਂ, ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਹੀ ਜਪਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸੋਹਣਾ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

6565 157 mCulI hovw jil 
bsw jIA jMq 
siB swir]

Mashhulee Hovaa 

Jal Basaa Jeea 

Janth Sabh Saar ||

If I were to become a 

fish, living in the 

water, I would still 

remember the Lord, 

who watches over all 

beings and creatures.

(ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ 
ਜਿਊ ਸਕਦੀ। ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿੇ 
ਮੇਰੀ ਪਿੀਜਤ ਭੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ) ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਬਣਾਂ, ਸਦਾ 
ਉਸ ਿਲ-ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਰਹਾਂ ਿੋ ਸਾਰੇ ਿੀਵ-ਿੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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6566 157 aurvwir pwir  
myrw shu vsY hau 
imlaugI bwh 
pswir]3]

imlau-gI Ouravaar Paar 

Maeraa Sahu 

Vasai Ho Milougee 

Baah Pasaar ||3||

My Husband Lord 

dwells on this shore, 

and on the shore 

beyond; I would still 

meet Him, and hug 

Him close in my 

embrace. ||3||

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ (ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਅਸਗਾਹ 

ਿਲ ਦੇ) ਉਰਲੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ 

(ਹਰ ਥਾਂ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 
ਮੱਛੀ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਜਖਲਾਰ ਕੇ 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦੀ ਹੈ) 

ਮੈਂ (ਭੀ) ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 
ਜਖਲਾਰ ਕੇ (ਭਾਵ, ਜਨਸੂੰਗ ਹੋ 

ਕੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾਂਗੀ ॥੩॥

6567 157 nwgin hovw Dr 
vsw sbdu vsY 
Bau jwie]

(Dr) DrqI Naagan Hovaa 

Dhhar Vasaa 

Sabadh Vasai Bho 

Jaae ||

If I were to become a 

snake, living in the 

ground, the Shabad 

would still dwell in my 

mind, and my fears 

would be dispelled.

(ਸਪਣੀ ਬੀਨ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿ ੇਮੇਰੀ ਪਿੀਜਤ 

ਭੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਿਾਏ, ਤਾਂ) 
ਮੈਂ ਸਪਣੀ ਬਣਾਂ, ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਵੱਸਾਂ (ਭਾਵ, ਸਭ ਦੀ ਚਰਨ-

ਧੂੜ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲਾ) ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਵੱਸੇ (ਜਿਵੇਂ ਬੀਨ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸਪਣੀ ਨੂੂੰ  ਵੈਰੀ ਦੀ 
ਸੱੁਧ-ਬੱੁਧ ਭੁਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਮੇਰਾ 
ਭੀ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ) ਡਰ-

ਭਉ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1433 Published: March 06/ 2014



6568 157 nwnk sdw 
sohwgxI ijn 
joqI joiq 
smwie]4]2]19
]

Naanak Sadhaa 

Sohaaganee Jin 

Jothee Joth 

Samaae 

||4||2||19||

O Nanak, they are 

forever the happy soul-

brides, whose light 

merges into His Light. 

||4||2||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੀ ਿੋਜਤ (ਸੁਰਜਤ) 

ਸਦਾ ਿੋਜਤ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ 

॥੪॥੨॥੧੯॥

6569 157 gauVI pUrbI 
dIpkI mhlw 1

Gourree Poorabee 

Dheepakee 

Mehalaa 1

Gauree Poorbee 

Deepkee, First Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਪੂਰਬੀ-ਦੀਪਕੀ 
ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

6570 157 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

6571 157 jY Gir kIriq 
AwKIAY krqy kw 
hoie bIcwro]

Jai Ghar Keerath 

Aakheeai Karathae 

Kaa Hoe 

Beechaaro ||

In that house where 

the Praises of the 

Creator are chanted

ਜਿਸ (ਸਾਧ-ਸੂੰਗਜਤ-) ਘਰ 

ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਆਖੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਹੇ ਜਿੂੰ ਦ-ਕੁੜੀਏ!)

6572 157 iqqu Gir gwvhu 
soihlw isvrhu 
isrjxhwro]1]

Thith Ghar 

Gaavahu Sohilaa 

Sivarahu 

Sirajanehaaro 

||1||

- in that house, sing 

the Songs of Praise, 

and meditate in 

remembrance on the 

Creator Lord. ||1||

ਉਸ ਸਤਸੂੰਗ-ਘਰ ਜਵਚ (ਿਾ 
ਕੇ ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

(ਸੁਹਾਗ ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ) ਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ 

॥੧॥
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6573 157 qum gwvhu myry 
inrBau kw 
soihlw]

Thum Gaavahu 

Maerae Nirabho 

Kaa Sohilaa ||

Sing the Songs of 

Praise of my Fearless 

Lord.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਤੂੂੰ  (ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ 

ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ) ਜਪਆਰੇ 

ਜਨਰਭਉ (ਖਸਮ) ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ (ਤੇ ਆਖ-)

6574 157 hau vwrI jwau  
ijqu soihlY sdw 
suKu 
hoie]1]rhwau]

(ijq) ijs[ (soihlY) 
js[ kIrqn soihly 
bwxI iv`c jwau A`Kr 
nhIN hY, bwkI quk EhI 
hY[

Ho Vaaree Jaao 

Jith Sohilai Sadhaa 

Sukh Hoe ||1|| 

Rehaao ||

I am a sacrifice to that 

Song of Praise which 

brings eternal peace. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਸਫ਼ਜਤ ਦੇ 

ਗੀਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6575 157 inq inq jIAVy 
smwlIAin  
dyKYgw dyvxhwru]

Nith Nith Jeearrae 

Samaaleean 

Dhaekhaigaa 

Dhaevanehaar ||

Day after day, He 

cares for His beings; 

the Great Giver 

watches over all.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ ਖਸਮ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਸਦਾ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਿੋ 
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ 

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

6576 157 qyry dwnY kImiq 
nw pvY iqsu dwqy  
kvxu sumwru]2]

(dwnY) dwn dI[ 
(sumwru) igxqI

Thaerae Dhaanai 

Keemath Naa 

Pavai This 

Dhaathae Kavan 

Sumaar ||2||

Your gifts cannot be 

appraised; how can 

anyone compare to 

the Giver? ||2||

(ਜਿਸ ਦਾਤਾਰ ਦੀਆਂ) ਦਾਤਾਂ 
ਦਾ ਮੱੁਲ (ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ 
ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾਤਾਰ 

ਦਾ ਕੀਹ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ (ਤੂੂੰ  ਲਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈਂ)? (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਦਾਤਾਰ-ਪਿਭੂ ਬਹੁਤ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ) 

॥੨॥
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6577 157 sMbiq swhw 
iliKAw imil 
kir pwvhu qylu]

(sMbiq) swl[ pRBU 
imlx dw (swhw) idn

Sanbath Saahaa 

Likhiaa Mil Kar 

Paavahu Thael ||

The day of my 

wedding is pre-

ordained. Come - let's 

gather together and 

pour the oil over the 

threshold.

(ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ, ਹੇ 

ਜਿੂੰ ਦੇ! ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਜਰਆ ਕਰ-) 

ਉਹ ਸੂੰਮਤ ਉਹ ਜਦਹਾੜਾ 
(ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ) ਜਮਜਥਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ (ਿਦੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਦੇਸ ਿਾਣ 

ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ-ਪਹੋਚਾ 
ਆਉਣਾ ਹੈ।

6578 157 dyhu sjx 
AsIsVIAw ijau 
hovY swihb isau 
mylu]3]

Dhaehu Sajan 

Aaseesarreeaa Jio 

Hovai Saahib Sio 

Mael ||3||

My friends, give me 

your blessings, that I 

may merge with my 

Lord and Master. ||3||

ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਸਹੇਲੀਓ!) ਰਲ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਂਈਏ ਂਪਾਓ, ਤੇ, ਹੇ ਸੱਿਣ 

(ਸਹੇਲੀਓ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਸੋਹਣੀਆਂ 

ਅਸੀਸਾਂ ਭੀ ਜਦਉ (ਭਾਵ, ਮੇਰੇ 

ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਭੀ ਕਰੋ) ਜਿਵੇਂ 
ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ 

ਿਾਏ ॥੩॥
6579 157 Gir Gir eyho 

pwhucw sdVy inq 
pvMin]

(pwhucw) sunyhw[ 
(pvMin) pYNdy hn

Ghar Ghar Eaeho 

Paahuchaa 

Sadharrae Nith 

Pavann ||

Unto each and every 

home, into each and 

every heart, this 

summons is sent out; 

the call comes each 

and every day.

(ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਿਾਣ ਲਈ ਮੌਤ-

ਰੂਪ) ਇਹ ਪਹੋਚਾ ਹਰੇਕ ਘਰ 

ਜਵਚ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਦੇ 

ਜਨਿੱਤ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ;

6580 157 sdxhwrw 
ismrIAY nwnk  
sy idh 
AwvMin]4]1]20
]

(idh) idn Sadhanehaaraa 

Simareeai Naanak 

Sae Dhih Aavann 

||4||1||20||

Remember in 

meditation the One 

who summons us; O 

Nanak, that day is 

drawing near! 

||4||1||20||

(ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀਓ!) ਉਸ ਸੱਦਾ 
ਭੇਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਡੇ ਭੀ) ਉਹ 

ਜਦਨ (ਨੇੜੇ) ਆ ਰਹੇ ਹਨ 

॥੪॥੧॥੨੦॥
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6581 157 rwgu gauVI 
mhlw 3 caupdy 

Raag Gourree 

Guaaraeree ||

Raag Gauree 

Gwaarayree:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਗੁਆਰੇਰੀ ਜਵੱਚ-

6582 157 <>siqgur 
pRswid]

Mehalaa 3 

Choupadhae ||

Third Mehl, Chau-

Padas:

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਪਜਦਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

6583 157 gauVI guAwryrI] Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

6584 157 guir imilAY hir 
mylw hoeI]

Gur Miliai Har 

Maelaa Hoee ||

Meeting the Guru, we 

meet the Lord.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

6585 157 Awpy myil imlwvY 
soeI]

Aapae Mael 

Milaavai Soee ||

He Himself unites us in 

His Union.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

6586 157 myrw pRBu sB 
ibiD Awpy jwxY]

ibiD: polw bolo Maeraa Prabh 

Sabh Bidhh Aapae 

Jaanai ||

My God knows all His 

Own Ways.

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਣ 

ਦੇ) ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

6587 157 hukmy myly sbid 
pCwxY]1]

Hukamae Maelae 

Sabadh 

Pashhaanai ||1||

By the Hukam of His 

Command, He unites 

those who recognize 

the Word of the 

Shabad. ||1||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ)ੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ (ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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6588 157 siqgur kY Bie  
BRmu Bau jwie]

Sathigur Kai Bhae 

Bhram Bho Jaae ||

By the Fear of the True 

Guru, doubt and fear 

are dispelled.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ) ਭਟਕਣਾ ਤੇ 

ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6589 157 BY rwcY sc rMig 
smwie]1]rhwau]

Bhai Raachai Sach 

Rang Samaae 

||1|| Rehaao ||

Imbued with His Fear, 

we are absorbed in 

the Love of the True 

One. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਡਰ-

ਅਦਬ ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਪਿੇਮ) ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6590 157 guir imilAY hir  
min vsY suBwie]

Gur Miliai Har 

Man Vasai 

Subhaae ||

Meeting the Guru, the 

Lord naturally dwells 

within the mind.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਭੀ ਆਪਣੀ) 
ਜਪਆਰ-ਰੁਚੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
6591 157 myrw pRBu Bwrw  

kImiq nhI 
pwie]

(Bwrw) v`fy Maeraa Prabh 

Bhaaraa Keemath 

Nehee Paae ||

My God is Great and 

Almighty; His value 

cannot be estimated.

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਕ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 

ਵੱਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਸਕਦਾ 
ਹੈ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1438 Published: March 06/ 2014



6592 157 sbid swlwhY  
AMqu n pwrwvwru]

Sabadh Saalaahai 

Anth N Paaraavaar 

||

Through the Shabad, I 

praise Him; He has no 

end or limitations.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਦਾ ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ,

6593 157 myrw pRBu bKsy  
bKsxhwru]2]

Maeraa Prabh 

Bakhasae 

Bakhasanehaar 

||2||

My God is the 

Forgiver. I pray that He 

may forgive me. ||2||

ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਪਿਭੂ (ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ) ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

6594 157 guir imilAY sB 
miq buiD hoie]

Gur Miliai Sabh 

Math Budhh Hoe 

||

Meeting the Guru, all 

wisdom and 

understanding are 

obtained.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ (ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਉੱਚੀ ਬੱੁਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

6595 158 min inrmil vsY 
scu soie]

Man Niramal Vasai 

Sach Soe ||

The mind becomes 

pure, when the True 

Lord dwells within.

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਪਜਵਤਿ (ਹੋਏ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6596 158 swic visAY  
swcI sB kwr]

Saach Vasiai 

Saachee Sabh Kaar 

||

When one dwells in 

Truth, all actions 

become true.

ਿ ੇਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਿੀਵ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ) ਆ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਉਸ ਦੀ 
ਜਨਿੱਤ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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6597 158 aUqm krxI  
sbd bIcwr]3]

Ootham Karanee 

Sabadh Beechaar 

||3||

The ultimate action is 

to contemplate the 

Word of the Shabad. 

||3||

ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

6598 158 gur qy swcI syvw 
hoie]

Gur Thae Saachee 

Saevaa Hoe ||

Through the Guru, 

true service is 

performed.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ,

6599 158 gurmuiK nwmu  
pCwxY koie]

Guramukh Naam 

Pashhaanai Koe ||

How rare is that 

Gurmukh who 

recognizes the Naam, 

the Name of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

6600 158 jIvY dwqw  
dyvxhwru]

Jeevai Dhaathaa 

Dhaevanehaar ||

The Giver, the Great 

Giver, lives forever.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਸਭ ਦਾਤਾਂ) ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਦਾਤਾਰ-ਪਿਭੂ (ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ) ਿੀਊਂਦਾ-ਿਾਗਦਾ 
ਕਾਇਮ ਹੈ,

6601 158 nwnk hir nwmy  
lgY 
ipAwru]4]1]21
]

Naanak Har 

Naamae Lagai 

Piaar 

||4||1||21||

Nanak enshrines love 

for the Name of the 

Lord. ||4||1||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੨੧॥

6602 158 gauVI guAwryrI 
mhlw 3]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 3 ||

Gauree Gwaarayree, 

Third Mehl:

6603 158 gur qy igAwnu 
pwey jnu koie]

Gur Thae Giaan 

Paaeae Jan Koe ||

Those who obtain 

spiritual wisdom from 

the Guru are very rare.

ਕੋਈ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ) ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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6604 158 gur qy bUJY sIJY 
soie]

Gur Thae Boojhai 

Seejhai Soe ||

Those who obtain this 

understanding from 

the Guru become 

acceptable.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ (ਇਹ 

ਰਾਜ਼) ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਿੀਵਨ-ਖੇਡ ਜਵਚ) ਕਾਮਯਾਬ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
6605 158 gur qy shju swcu 

bIcwru]

Gur Thae Sehaj 

Saach Beechaar ||

Through the Guru, we 

intuitively 

contemplate the True 

One.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਟਕਵੀਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

6606 158 gur qy pwey 
mukiq duAwru]1]

Gur Thae Paaeae 

Mukath Dhuaar 

||1||

Through the Guru, the 

Gate of Liberation is 

found. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ (ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

6607 158 pUrY Bwig imlY 
guru Awie]

Poorai Bhaag Milai 

Gur Aae ||

Through perfect good 

destiny, we come to 

meet the Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

6608 158 swcY shij swic 
smwie]1]rhwau]

Saachai Sehaj 

Saach Samaae 

||1|| Rehaao ||

The true ones are 

intuitively absorbed in 

the True Lord. 

||1||Pause||

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6609 158 guir imilAY  
iqRsnw Agin 
buJwey]

buJwey: polw bolo Gur Miliai 

Thrisanaa Agan 

Bujhaaeae ||

Meeting the Guru, the 

fire of desire is 

quenched.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ (ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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6610 158 gur qy sWiq vsY 
min Awey]

Gur Thae Saanth 

Vasai Man Aaeae 

||

Through the Guru, 

peace and tranquility 

come to dwell within 

the mind.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।

6611 158 gur qy pivq 
pwvn suic hoie]

Gur Thae Pavith 

Paavan Such Hoe 

||

Through the Guru, we 

become pure, holy 

and true.

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਪਜਵਤਿਤਾ ਆਤਮਕ ਸੱੁਚ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

6612 158 gur qy sbid 
imlwvw hoie]2]

Gur Thae Sabadh 

Milaavaa Hoe 

||2||

Through the Guru, we 

are absorbed in the 

Word of the Shabad. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

6613 158 bwJu gurU sB 
Brim BulweI]

Baajh Guroo Sabh 

Bharam Bhulaaee 

||

Without the Guru, 

everyone wanders in 

doubt.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਪਿਭੂ ਤੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ),

6614 158 ibnu nwvY bhuqw 
duKu pweI]

Bin Naavai 

Bahuthaa Dhukh 

Paaee ||

Without the Name, 

they suffer in terrible 

pain.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਲੁਕਾਈ) ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।

6615 158 gurmuiK hovY su 
nwmu iDAweI]

Guramukh Hovai S 

Naam Dhhiaaee ||

Those who meditate 

on the Naam become 

Gurmukh.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।

6616 158 drsin scY scI 
piq hoeI]3]

Dharasan Sachai 

Sachee Path Hoee 

||3||

True honor is obtained 

through the Darshan, 

the Blessed Vision of 

the True Lord. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਨ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋਇਆਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1442 Published: March 06/ 2014



6617 158 iks no khIAY  
dwqw ieku soeI]

Kis No Keheeai 

Dhaathaa Eik Soee 

||

Why speak of any 

other? He alone is the 

Giver.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਇਸ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਿਾਏ? ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣ 

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
6618 158 ikrpw kry sbid 

imlwvw hoeI]

Kirapaa Karae 

Sabadh Milaavaa 

Hoee ||

When He grants His 

Grace, union with the 

Shabad is obtained.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਉਹ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6619 158 imil pRIqm swcy 
gux gwvw]

Mil Preetham 

Saachae Gun 

Gaavaa ||

Meeting with my 

Beloved, I sing the 

Glorious Praises of the 

True Lord.

ਪਿੀਤਮ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ (ਭੀ) 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹਾਂ,

6620 158 nwnk swcy swic 
smwvw]4]2]22
]

Naanak Saachae 

Saach Samaavaa 

||4||2||22||

O Nanak, becoming 

true, I am absorbed in 

the True One. 

||4||2||22||

ਨਾਨਕ (ਦੀ ਭੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ 

ਹੈ ਜਕ) ਜਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਹਾਂ ॥੪॥੨॥੨੨॥

6621 158 gauVI guAwryrI 
mhlw 3]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 3 ||

Gauree Gwaarayree, 

Third Mehl:

6622 158 suQwau scu mnu 
inrmlu hoie]

(suQwau) sRySt QW 
swDsMgq

S Thhaao Sach 

Man Niramal Hoe 

||

True is that place, 

where the mind 

becomes pure.

ਉਹ (ਸਤਸੂੰਗ) ਥਾਂ ਸੱਚਾ ਥਾਂ ਹੈ, 

(ਉਥੇ ਬੈਜਠਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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6623 158 sic invwsu kry 
scu soie]

Sach Nivaas Karae 

Sach Soe ||

True is the one who 

abides in Truth.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ) ਜਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਸਤ ਸੂੰਗ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
6624 158 scI bwxI jug 

cwry jwpY]

Sachee Baanee Jug 

Chaarae Jaapai ||

The True Bani of the 

Word is known 

throughout the four 

ages.

(ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਚੌਹਾਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਪਿਜਸੱਧ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6625 158 sBu ikCu swcw  
Awpy AwpY]1]

Sabh Kishh 

Saachaa Aapae 

Aapai ||1||

The True One Himself 

is everything. ||1||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥

6626 158 krmu hovY sqsMig 
imlwey]

Karam Hovai 

Sathasang 

Milaaeae ||

Through the karma of 

good actions, one 

joins the Sat Sangat, 

the True Congregation.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ) ਜਕਰਪਾ ਹੋਵੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ) 

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

6627 158 hir gux gwvY  
bYis 
suQwey]1]rhwau]

(suQwey) sRySt QW 
swDsMgq

Har Gun Gaavai 

Bais S Thhaaeae 

||1|| Rehaao ||

Sing the Glories of the 

Lord, sitting in that 

place. ||1||Pause||

ਉਸ ਥਾਂ ਜਵਚ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਬੈਠ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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6628 158 jlau ieh ijhvw  
dUjY Bwie]

Jalo Eih Jihavaa 

Dhoojai Bhaae ||

Burn this tongue, 

which loves duality,

ਸੜ ਿਾਏ ਇਹ ਿੀਭ ਿ ੇਇਹ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

6629 158 hir rsu n cwKY  
PIkw Awlwie]

(Awlwie) boldI Har Ras N 

Chaakhai Feekaa 

Aalaae ||

Which does not taste 

the sublime essence of 

the Lord, and which 

utters insipid words.

ਿ ੇਇਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਖਦੀ, ਪਰ 

(ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ ਦੇ) ਜਿੱਕੇ ਬੋਲ 

ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।

6630 158 ibnu bUJy qnu mnu 
PIkw hoie]

bU`Jy Bin Boojhae Than 

Man Feekaa Hoe 

||

Without 

understanding, the 

body and mind 

become tasteless and 

insipid.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਕਾ (ਪਿੇਮ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭੀ 
ਜਿੱਕਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਭੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਹੋਛੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ ਦੌੜਨ ਦੇ 

ਆਦੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

6631 158 ibnu nwvY duKIAw 
cilAw roie]2]

Bin Naavai 

Dhukheeaa 

Chaliaa Roe ||2||

Without the Name, 

the miserable ones 

depart crying out in 

pain. ||2||

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੁਖੀ ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਥੋਂ 
ਆਖ਼ਰ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

6632 158 rsnw hir rsu 
cwiKAw shij 
suBwie]

Rasanaa Har Ras 

Chaakhiaa Sehaj 

Subhaae ||

One whose tongue 

naturally and 

intuitively tastes the 

Lord's sublime essence,

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਿੀਭ ਨੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਜਖਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,
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6633 158 gur ikrpw qy  
sic smwie]

Gur Kirapaa Thae 

Sach Samaae ||

By Guru's Grace, is 

absorbed in the True 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

6634 158 swcy rwqI gur 
sbdu vIcwr]

Saachae Raathee 

Gur Sabadh 

Veechaar ||

Imbued with Truth, 

one contemplates the 

Word of the Guru's 

Shabad,

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

6635 158 AMimRqu pIvY 
inrml Dwr]3]

Anmrith Peevai 

Niramal Dhhaar 

||3||

And drinks in the 

Ambrosial Nectar, 

from the immaculate 

stream within. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ ਪਜਵਤਿ ਧਾਰ 

ਪੀਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

6636 158 nwim smwvY jo 
Bwfw hoie]

(BWfw) Su`D ihrdw Naam Samaavai Jo 

Bhaaddaa Hoe ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is 

collected in the vessel 

of the mind.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਿੇਹੜਾ ਜਹਰਦਾ ਸੱੁਧ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
6637 158 aUNDY BWfY itkY n 

koie]
(aUNDY) aultw Oonadhhai 

Bhaanddai Ttikai N 

Koe ||

Nothing is collected if 

the vessel is upside-

down.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਉਲਟੇ ਹੋਏ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਜਟਕਦਾ।

6638 158 gur sbdI min 
nwim invwsu]

Gur Sabadhee 

Man Naam Nivaas 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

Naam abides within 

the mind.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6639 158 nwnk scu BWfw  
ijsu sbd 
ipAws]4]3]23
]

Naanak Sach 

Bhaanddaa Jis 

Sabadh Piaas 

||4||3||23||

O Nanak, True is that 

vessel of the mind, 

which thirsts for the 

Shabad. ||4||3||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ ਅਸਲ ਜਹਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੩॥੨੩॥
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6640 158 gauVI guAwryrI 
mhlw 3]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 3 ||

Gauree Gwaarayree, 

Third Mehl:

6641 158 ieik gwvq rhy  
min swdu n 
pwie]

Eik Gaavath Rehae 

Man Saadh N Paae 

||

Some sing on and on, 

but their minds do not 

find happiness.

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ 
(ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ) ਗਾਂਦੇ (ਤਾਂ) 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਕੋਈ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,

6642 158 haumY ivic 
gwvih ibrQw 
jwie]

Houmai Vich 

Gaavehi Birathhaa 

Jaae ||

In egotism, they sing, 

but it is wasted 

uselessly.

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤ 

ਹੋਣ ਦੀ) ਹਉਮੈ ਜਵਚ (ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਗੀਤ) ਗਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਇਹ ਉੱਦਮ) ਜਵਅਰਥ 

ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
6643 158 gwvix gwvih  

ijn nwm ipAwru]

Gaavan Gaavehi 

Jin Naam Piaar ||

Those who love the 

Naam, sing the song.

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ) 

ਅਸਲ ਜਵਚ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਹੈ,

6644 158 swcI bwxI sbd 
bIcwru]1]

Saachee Baanee 

Sabadh Beechaar 

||1||

They contemplate the 

True Bani of the Word, 

and the Shabad. ||1||

ਿੇਹੜੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਵਚਾਰ (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦੇ ਹਨ) 

॥੧॥
6645 158 gwvq rhY jy 

siqgur BwvY]

Gaavath Rehai Jae 

Sathigur Bhaavai 

||

They sing on and on, if 

it pleases the True 

Guru.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ (ਿੇ ਗੁਰੂ 

ਜਮਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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6646 158 mnu qnu rwqw  
nwim 
suhwvY]1]rhwau]

(suhwvY) SoBnIk Man Than Raathaa 

Naam Suhaavai 

||1|| Rehaao ||

Their minds and 

bodies are 

embellished and 

adorned, attuned to 

the Naam, the Name 

of the Lord. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6647 158 ieik gwvih  
ieik Bgiq 
kryih]

Eik Gaavehi Eik 

Bhagath Karaehi ||

Some sing, and some 

perform devotional 

worship.

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ 
(ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ) ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਰਾਸਾਂ ਪਾਂਦੇ ਹਨ,

6648 158 nwmu n pwvih  
ibnu Asnyh]

(Asnyh) pRym Naam N Paavehi 

Bin Asanaeh ||

Without heart-felt 

love, the Naam is not 

obtained.

ਪਰ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

6649 158 scI Bgiq gur 
sbd ipAwir]

Sachee Bhagath 

Gur Sabadh Piaar 

||

True devotional 

worship consists of 

love for the Word of 

the Guru's Shabad.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਪਰਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

6650 158 Apnw ipru 
rwiKAw sdw 
auir Dwir]2]

Apanaa Pir 

Raakhiaa Sadhaa 

Our Dhhaar ||2||

The devotee keeps his 

Beloved clasped 

tightly to his heart. 

||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੨॥

6651 159 Bgiq krih 
mUrK Awpu 
jxwvih]

Bhagath Karehi 

Moorakh Aap 

Janaavehi ||

The fools perform 

devotional worship by 

showing off;

ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਰਾਸਾਂ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਭਗਤ 

ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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6652 159 nic nic tpih  
bhuqu duKu pwvih]

n`ic n`ic t`pih Nach Nach 

Ttapehi Bahuth 

Dhukh Paavehi ||

They dance and dance 

and jump all around, 

but they only suffer in 

terrible pain.

(ਉਹ ਮੂਰਖ ਰਾਸਾਂ ਪਾਣ ਵੇਲੇ) 

ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਟੱਪਦੇ ਹਨ (ਪਰ 

ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ 

ਥਾਂ) ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।
6653 159 nicAY tipAY  

Bgiq n hoie]
n`icAY t`ipAY Nachiai Ttapiai 

Bhagath N Hoe ||

By dancing and 

jumping, devotional 

worship is not 

performed.

ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਨਾਲ ਭਗਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

6654 159 sbid mrY Bgiq 
pwey jnu soie]3]

Sabadh Marai 

Bhagath Paaeae 

Jan Soe ||3||

But one who dies in 

the Word of the 

Shabad, obtains 

devotional worship. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ (ਆਪਾ-ਭਾਵ ਵਲੋਂ , 
ਹਉਮੈ ਵਲੋਂ) ਮਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

6655 159 Bgiq vClu  
Bgiq krwey 
soie]

(Bgiq) BgqI 
dy[(v`Clu) ipAwry rwm 
jI

Bhagath Vashhal 

Bhagath Karaaeae 

Soe ||

The Lord is the Lover 

of His devotees; He 

inspires them to 

perform devotional 

worship.

ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ 
ਹੈ।

6656 159 scI Bgiq ivchu 
Awpu Koie]

Sachee Bhagath 

Vichahu Aap Khoe 

||

True devotional 

worship consists of 

eliminating selfishness 

and conceit from 

within.

ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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6657 159 myrw pRBu swcw  
sB ibiD jwxY]

ibiD: polw bolo Maeraa Prabh 

Saachaa Sabh 

Bidhh Jaanai ||

My True God knows all 

ways and means.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਢੂੰਗ ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ 
ਪਖੂੰਡ)।

6658 159 nwnk bKsy nwmu 
pCwxY]4]4]24
]

Naanak Bakhasae 

Naam Pashhaanai 

||4||4||24||

O Nanak, He forgives 

those who recognize 

the Naam. 

||4||4||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ (ਨਾਮ ਨਾਲ) ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥੨੪॥

6659 159 gauVI guAwryrI 
mhlw 3]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 3 ||

Gauree Gwaarayree, 

Third Mehl:

6660 159 mnu mwry Dwqu 
mir jwie]

(Dwqu) Btkxw Man Maarae 

Dhhaath Mar Jaae 

||

When someone kills 

and subdues his own 

mind, his wandering 

nature is also subdued.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
(ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
6661 159 ibnu mUey kYsy 

hir pwie]

Bin Mooeae 

Kaisae Har Paae ||

Without such a death, 

how can one find the 

Lord?

ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

6662 159 mnu mrY dwrU jwxY 
koie]

Man Marai 

Dhaaroo Jaanai 

Koe ||

Only a few know the 

medicine to kill the 

mind.

ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਲਆਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ,
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6663 159 mnu sbid mrY  
bUJY jnu soie]1]

Man Sabadh 

Marai Boojhai Jan 

Soe ||1||

One whose mind dies 

in the Word of the 

Shabad, understands 

Him. ||1||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥
6664 159 ijs no bKsy dy 

vifAweI]

Jis No Bakhasae 

Dhae Vaddiaaee ||

He grants greatness to 

those whom He 

forgives.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

6665 159 gur prswid hir 
vsY min 
AweI]1]rhwau]

Gur Parasaadh Har 

Vasai Man Aaee 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, the 

Lord comes to dwell 

within the mind. 

||1||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਵਜਡਆਈ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6666 159 gurmuiK krxI  
kwr kmwvY]

Guramukh 

Karanee Kaar 

Kamaavai ||

The Gurmukh 

practices doing good 

deeds;

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਵਾਲਾ 
ਆਚਰਨ ਬਣਾਣ ਦੀ ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

6667 159 qw iesu mn kI 
soJI pwvY]

Thaa Eis Man Kee 

Sojhee Paavai ||

Thus he comes to 

understand this mind.

ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਮਨ (ਦੇ 

ਸੁਭਾਵ) ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

6668 159 mnu mY mqu mYgl 
imkdwrw]

hMkwr zulm rUpI (mY) 
Srwb c (mqu) msq[ 
(mYgl) hwQI 
(imkdwrw) brwbr[ mY: 
ibMdI n lwau

Man Mai Math 

Maigal 

Mikadhaaraa ||

The mind is like an 

elephant, drunk with 

wine.

(ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਮਨ ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਥੀ 
ਸ਼ਰਾਬ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋਵੇ।
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6669 159 guru AMksu mwir  
jIvwlxhwrw]2]

(AMksu) kuMfw Gur Ankas Maar 

Jeevaalanehaaraa 

||2||

The Guru is the rod 

which controls it, and 

shows it the way. 

||2||

ਗੁਰੂ ਹੀ (ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ 

ਹੋਏ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ) ਅੂੰ ਕੁਸ ਮਾਰ ਕੇ 

(ਮੁੜ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ ॥੨॥
6670 159 mnu AswDu swDY 

jnu koie]

Man Asaadhh 

Saadhhai Jan Koe 

||

The mind is 

uncontrollable; how 

rare are those who 

subdue it.

(ਇਹ) ਮਨ (ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ) 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, 
ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
6671 159 Acru crY qw 

inrmlu hoie]
(A-cru) Ac`l bRhm jI 
c [ (crY) ivcry

Achar Charai Thaa 

Niramal Hoe ||

Those who move the 

immovable become 

pure.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ) ਅਮੋੜ-ਪੁਣੇ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

6672 159 gurmuiK iehu mnu  
lieAw svwir]

Guramukh Eihu 

Man Laeiaa Savaar 

||

The Gurmukhs 

embellish and beautify 

this mind.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

6673 159 haumY ivchu qjy 
ivkwr]3]

(qjy) C`fy Houmai Vichahu 

Thajae Vikaar 

||3||

They eradicate 

egotism and 

corruption from 

within. ||3||

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਵਕਾਰ ਜਤਆਗ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

6674 159 jo Duir rwiKAnu  
myil imlwie]

Jo Dhhur Raakhian 

Mael Milaae ||

Those who, by pre-

ordained destiny, are 

united in the Lord's 

Union,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਰੱਖ ਜਲਆ 

ਹੈ,
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6675 159 kdy n ivCuVih  
sbid smwie]

Kadhae N 

Vishhurrehi 

Sabadh Samaae ||

Are never separated 

from Him again; they 

are absorbed in the 

Shabad.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹ ਕੇ ਕਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੁੜਦੇ ਨਹੀਂ।

6676 159 AwpxI klw  
Awpy hI jwxY]

(klw) Kyf, SkqI Aapanee Kalaa 

Aapae Hee Jaanai 

||

He Himself knows His 

Own Almighty Power.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੁਝੀ 
ਤਾਕਤ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

6677 159 nwnk gurmuiK 
nwmu 
pCwxY]4]5]25
]

Naanak Guramukh 

Naam Pashhaanai 

||4||5||25||

O Nanak, the Gurmukh 

realizes the Naam, the 

Name of the Lord. 

||4||5||25||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਕ ਗੱਲ ਪਰਤੱਖ 

ਹੈ ਜਕ) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਨਾਮ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੫॥੨੫॥

6678 159 gauVI guAwryrI 
mhlw 3]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 3 ||

Gauree Gwaarayree, 

Third Mehl:

6679 159 haumY ivic sBu 
jgu baurwnw]

(baurwnw) kmLw Houmai Vich Sabh 

Jag Bouraanaa ||

The entire world has 

gone insane in 

egotism.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ 

ਕੇ) ਹਉਮੈ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ,

6680 159 dUjY Bwie Brim 
Bulwnw]

Dhoojai Bhaae 

Bharam Bhulaanaa 

||

In the love of duality, 

it wanders deluded by 

doubt.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

6681 159 bhu icMqw icqvY  
Awpu n pCwnw]

(icqvY) socdw Bahu Chinthaa 

Chithavai Aap N 

Pashhaanaa ||

The mind is distracted 

by great anxiety; no 

one recognizes one's 

own self.

ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਪੜਤਾਲਦਾ,
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6682 159 DMDw kriqAw  
An idnu 
ivhwnw]1]

(ivhwnw) gujwrdw Dhhandhhaa 

Karathiaa Anadhin 

Vihaanaa ||1||

Occupied with their 

own affairs, their 

nights and days are 

passing away. ||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਮਾਇਆ-ਧਾਰੀ ਿੀਵ ਦਾ) 
ਹਰੇਕ ਜਦਨ ਬੀਤ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧॥
6683 159 ihrdY rwmu rmhu  

myry BweI]
(rmhu) ismro Hiradhai Raam 

Ramahu Maerae 

Bhaaee ||

Meditate on the Lord 

in your hearts, O my 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ।
6684 159 gurmuiK rsnw  

hir rsn 
rsweI]1]rhwau]

(rsn) rsnw, jIB 
(rsweI) rsIlI bxweI

Guramukh 

Rasanaa Har Rasan 

Rasaaee ||1|| 

Rehaao ||

The Gurmukh's tongue 

savors the sublime 

essence of the Lord. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਿੀਭ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-

ਰਸ ਨਾਲ ਰਸੀਲੀ ਬਣਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

6685 159 gurmuiK ihrdY  
ijin rwmu 
pCwqw]

Guramukh 

Hiradhai Jin Raam 

Pashhaathaa ||

The Gurmukhs 

recognize the Lord in 

their own hearts;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਾ ਲਈ,

6686 159 jgjIvnu syiv  
jug cwry jwqw]

j`gjIvnu Jagajeevan Saev 

Jug Chaarae 

Jaathaa ||

They serve the Lord, 

the Life of the World. 

They are famous 

throughout the four 

ages.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6687 159 haumY mwir gur 
sbid pCwqw]

Houmai Maar Gur 

Sabadh 

Pashhaathaa ||

They subdue egotism, 

and realize the Word 

of the Guru's Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ) ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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6688 159 ikRpw kry pRB 
krm ibDwqw]2]

(ibDwqw) dwqw Kirapaa Karae 

Prabh Karam 

Bidhhaathaa ||2||

God, the Architect of 

Destiny, showers His 

Mercy upon them. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ (ਕੀਤੇ) 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

6689 159 sy jn scy jo gur 
sbid imlwey]

Sae Jan Sachae Jo 

Gur Sabadh 

Milaaeae ||

True are those who 

merge into the Word 

of the Guru's Shabad;

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

6690 159 Dwvq vrjy Twik 
rhwey]

(Dwvq) Btkdy (vrjy) 
roky

Dhhaavath 

Varajae Thaak 

Rehaaeae ||

They restrain their 

wandering mind and 

keep it steady.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਜਪੱਛੇ 

ਦੌੜਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਰਿਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਰੋਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
6691 159 nwmu nv iniD  

gur qy pwey]

Naam Nav Nidhh 

Gur Thae Paaeae 

||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the nine 

treasures. It is 

obtained from the 

Guru.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਉਹਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ (ਮਾਨੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ) ਨੌ 

ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ।
6692 159 hir ikrpw qy  

hir vsY min 
Awey]3]

Har Kirapaa Thae 

Har Vasai Man 

Aaeae ||3||

By the Lord's Grace, 

the Lord comes to 

dwell in the mind. 

||3||

ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

6693 159 rwm rwm 
kriqAw suKu 
sWiq srIr]

Raam Raam 

Karathiaa Sukh 

Saanth Sareer ||

Chanting the Name of 

the Lord, Raam, Raam, 

the body becomes 

peaceful and tranquil.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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6694 159 AMqir vsY n 
lwgY jm pIr]

(pIr) pIVw Anthar Vasai N 

Laagai Jam Peer ||

He dwells deep within - 

 the pain of death 

does not touch Him.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਹਜਰ-

ਨਾਮ) ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਮ ਦਾ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

6695 159 Awpy swihbu  
Awip vjIr]

Aapae Saahib Aap 

Vajeer ||

He Himself is our Lord 

and Master; He is His 

Own Advisor.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਿਗਤ ਦਾ ਸਾਜਹਬ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ ਦੀ ਪਾਲਨਾ 
ਆਜਦਕ ਕਰਨ ਜਵਚ) ਸਲਾਹ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

6696 159 nwnk syiv sdw  
hir guxI 
ghIr]4]6]26]

(ghIr) fMUGy smuMdr Naanak Saev 

Sadhaa Har Gunee 

Geheer 

||4||6||26||

O Nanak, serve the 

Lord forever; He is the 

treasure of glorious 

virtue. ||4||6||26||

ਿ ੋਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਿੋ 
ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰ 

॥੪॥੬॥੨੬॥

6697 159 gauVI guAwryrI 
mhlw 3]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 3 ||

Gauree Gwaarayree, 

Third Mehl:

6698 159 so ikau ivsrY  
ijs ky jIA 
prwnw]

So Kio Visarai Jis 

Kae Jeea Paraanaa 

||

Why forget Him, unto 

whom the soul and 

the breath of life 

belong?

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ-ਪਿਾਣ 

ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ (ਮਨ ਤੋਂ) 
ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

6699 159 so ikau ivsrY  
sB mwih smwnw]

So Kio Visarai Sabh 

Maahi Samaanaa 

||

Why forget Him, who 

is all-pervading?

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ (ਮਨ ਤੋਂ) 
ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਿੇਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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6700 159 ijqu syivAY  
drgh piq 
prvwnw]1]

(piq) Awdr sihq 
(prvwnw) prvwx hoxw

Jith Saeviai 

Dharageh Path 

Paravaanaa ||1||

Serving Him, one is 

honored and accepted 

in the Court of the 

Lord. ||1||

ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕੀਜਤਆਂ 

ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਭੀ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦਾ) ॥੧॥

6701 159 hir ky nwm 
ivthu bil jwau]

(ivthu) au~qoN Har Kae Naam 

Vittahu Bal Jaao ||

I am a sacrifice to the 

Name of the Lord.

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
(ਸਦਾ) ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

6702 159 qUM ivsrih qid 
hI mir 
jwau]1]rhwau]

Thoon Visarehi 

Thadh Hee Mar 

Jaao ||1|| Rehaao 

||

If I were to forget You, 

at that very instant, I 

would die. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਜਵਸਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ! 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6703 159 iqn qUM ivsrih  
ij quDu Awip 
Bulwey]

Thin Thoon 

Visarehi J Thudhh 

Aap Bhulaaeae ||

Those whom You 

Yourself have led 

astray, forget You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  
ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

6704 160 iqn qUM ivsrih  
ij dUjY Bwey]

Thin Thoon 

Visarehi J Dhoojai 

Bhaaeae ||

Thse who are in love 

with duality forget You.

ਿੇਹੜੇ (ਸਦਾ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ।
6705 160 mnmuK AigAwnI  

jonI pwey]2]

Manamukh 

Agiaanee Jonee 

Paaeae ||2||

The ignorant, self-

willed manmukhs are 

consigned to 

reincarnation. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਆਨ-ਹੀਨ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥
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6706 160 ijn iek min 
quTw sy siqgur 
syvw lwey]

(qu`Tw) pRsMn hoey Jin Eik Man 

Thuthaa Sae 

Sathigur Saevaa 

Laaeae ||

Those who are 

pleasing to the One 

Lord are assigned to

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ਾਸ ਜਧਆਨ 

ਨਾਲ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ।
6707 160 ijn iek min 

quTw iqn hir 
mMin vswey]

Jin Eik Man 

Thuthaa Thin Har 

Mann Vasaaeae ||

His service and 

enshrine Him within 

their minds.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣਾ ਆਪ) 

ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ਾਸ ਜਧਆਨ 

ਨਾਲ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
6708 160 gurmqI hir 

nwim smwey]3]

Guramathee Har 

Naam Samaaeae 

||3||

Through the Guru's 

Teachings, they are 

absorbed in the Lord's 

Name. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
6709 160 ijnw poqY puMnu sy 

igAwn bIcwrI]
(poqY) p`ly Jinaa Pothai Punn 

Sae Giaan 

Beechaaree ||

Those who have virtue 

as their treasure, 

contemplate spiritual 

wisdom.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਪੱਲੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

6710 160 ijnw poqY puMnu  
iqn haumY mwrI]

Jinaa Pothai Punn 

Thin Houmai 

Maaree ||

Those who have virtue 

as their treasure, 

subdue egotism.

ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਵਚਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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6711 160 nwnk jo nwim 
rqy iqn kau 
bilhwrI]4]7]
27]

Naanak Jo Naam 

Rathae Thin Ko 

Balihaaree 

||4||7||27||

Nanak is a sacrifice to 

those who are attuned 

to the Naam, the 

Name of the Lord. 

||4||7||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ (ਸਦਾ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ, 
ਿੇਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ (-

ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੭॥੨੭॥

6712 160 gauVI guAwryrI 
mhlw 3]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 3 ||

Gauree Gwaarayree, 

Third Mehl:

6713 160 qUM AkQu ikau 
kiQAw jwih]

A-kQu: polw bolo Thoon Akathh Kio 

Kathhiaa Jaahi ||

You are Indescribable; 

how can I describe 

You?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ, 
ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

6714 160 gur sbdu mwrxu  
mn mwih smwih]

(mwrxu) mwrnw, mswlw Gur Sabadh 

Maaran Man 

Maahi Samaahi ||

Those who subdue 

their minds, through 

the Word of the 

Guru's Shabad, are 

absorbed in You.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਮਸਾਲਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ।
6715 160 qyry gux Anyk  

kImiq nh 
pwih]1]

Thaerae Gun 

Anaek Keemath 

Neh Paahi ||1||

Your Glorious Virtues 

are countless; their 

value cannot be 

estimated. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਣ 

ਹਨ, ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ॥੧॥

6716 160 ijs kI bwxI  
iqsu mwih 
smwxI]

Jis Kee Baanee 

This Maahi 

Samaanee ||

The Word of His Bani 

belongs to Him; in 

Him, it is diffused.

ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਿਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ ਹੈ ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਵਚ (ਹੀ) ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ਜਤਵੇਂ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਭੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਭੀ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਨ)।
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6717 160 qyrI AkQ kQw  
gur sbid 
vKwxI]1]rhwau]

A-kQ: polw bolo Thaeree Akathh 

Kathhaa Gur 

Sabadh 

Vakhaanee ||1|| 

Rehaao ||

Your Speech cannot 

be spoken; through 

the Word of the 

Guru's Shabad, it is 

chanted. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 

ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

6718 160 jh siqguru qh 
sqsMgiq bxweI]

Jeh Sathigur Theh 

Sathasangath 

Banaaee ||

Where the True Guru 

is - there is the Sat 

Sangat, the True 

Congregation.

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਤਸੂੰਗਜਤ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

6719 160 jh siqguru shjy  
hir gux gweI]

Jeh Sathigur 

Sehajae Har Gun 

Gaaee ||

Where the True Guru 

is - there, the Glorious 

Praises of the Lord are 

intuitively sung.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ।
6720 160 jh siqguru qhw 

haumY sbid 
jlweI]2]

Jeh Sathigur 

Thehaa Houmai 

Sabadh Jalaaee 

||2||

Where the True Guru 

is - there egotism is 

burnt away, through 

the Word of the 

Shabad. ||2||

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 

ਹਉਮੈ ਸਾੜ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੨॥

6721 160 gurmuiK syvw  
mhlI Qwau pwey]

gursyvk jI (gurmuuiK) 
gurU jI dI syvw krky 
(mh-lI) pRB jI dI 
hzUrI c (Qwau) 
ivAwpk AsQwn pwauNdy 
hn

Guramukh Saevaa 

Mehalee Thhaao 

Paaeae ||

The Gurmukhs serve 

Him; they obtain a 

place in the Mansion 

of His Presence.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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6722 160 gurmuiK AMqir  
hir nwmu vswey]

Guramukh Anthar 

Har Naam 

Vasaaeae ||

The Gurmukhs 

enshrine the Naam 

within the mind.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

6723 160 gurmuiK Bgiq  
hir nwim 
smwey]3]

Guramukh 

Bhagath Har Naam 

Samaaeae ||3||

The Gurmukhs 

worship the Lord, and 

are absorbed in the 

Naam. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
6724 160 Awpy dwiq kry 

dwqwru]

Aapae Dhaath 

Karae Dhaathaar 

||

The Giver Himself 

gives His Gifts,

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) 
ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

6725 160 pUry siqgur isau  
lgY ipAwru]

Poorae Sathigur 

Sio Lagai Piaar ||

As we enshrine love 

for the True Guru.

ਉਸ ਦਾ ਜਪਆਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6726 160 nwnk nwim rqy  
iqn kau 
jYkwru]4]8]28
]

(jYkwru) nmskwr Naanak Naam 

Rathae Thin Ko 

Jaikaar 

||4||8||28||

Nanak celebrates 

those who are attuned 

to the Naam, the 

Name of the Lord. 

||4||8||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ (-ਰੂੰਗ) 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੮॥੨੮॥
6727 160 gauVI guAwryrI 

mhlw 3]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 3 ||

Gauree Gwaarayree, 

Third Mehl:
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6728 160 eyksu qy siB rUp 
hih rMgw]

eyk-su Eaekas Thae Sabh 

Roop Hehi Rangaa 

||

All forms and colors 

come from the One 

Lord.

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਜਦੱਸਦੇ ਇਹ) 

ਸਾਰੇ (ਵਖ ਵਖ) ਰੂਪ ਤੇ ਰੂੰਗ 

ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ 
ਬਣੇ ਹਨ।

6729 160 pauxu pwxI 
bYsMqru siB 
shlMgw]

(sh-lMgw) sB dy swQ 
l`gy hoey vwihgurU jI

Poun Paanee 

Baisanthar Sabh 

Sehalangaa ||

Air, water and fire are 

all kept together.

ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਜਣਆ ਹੈ ਅੱਗ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 

(ਤੱਤ ਵਖ ਵਖ ਰੂਪ ਰੂੰਗ ਵਾਲੇ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲੇ ਹੋਏ 

ਹਨ।
6730 160 iBMn iBMn vyKY  

hir pRBu rMgw]1]

Bhinn Bhinn 

Vaekhai Har Prabh 

Rangaa ||1||

The Lord God beholds 

the many and various 

colors. ||1||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ ਹੀ) 
ਵਖ ਵਖ ਰੂੰਗਾਂ (ਵਾਲੇ ਿੀਵਾਂ) 
ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

6731 160 eyku Acrju eyko 
hY soeI]

A-crju Eaek Acharaj 

Eaeko Hai Soee ||

The One Lord is 

wondrous and 

amazing! He is the 

One, the One and Only.

ਇਹ ਇਕ ਅਚਰਿ ਕੌਤਕ ਹੈ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਇਸ 

ਬਹੁ-ਰੂੰਗੀ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਹਰ 

ਥਾਂ) ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

6732 160 gurmuiK vIcwry  
ivrlw 
koeI]1]rhwau]

Guramukh 

Veechaarae 

Viralaa Koee ||1|| 

Rehaao ||

How rare is that 

Gurmukh who 

meditates on the Lord. 

||1||Pause||

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਇਸ ਅਚਰਿ 

ਕੌਤਕ ਨੂੂੰ ) ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

6733 160 shij BvY pRBu 
sBnI QweI]

(BvY) ivcrdy hn[ QWeIN Sehaj Bhavai 

Prabh Sabhanee 

Thhaaee ||

God is naturally 

pervading all places.

(ਆਪਣੀ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ (ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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6734 160 khw gupqu pRgtu  
pRiB bxq 
bxweI]

Kehaa Gupath 

Pragatt Prabh 

Banath Banaaee ||

Sometimes He is 

hidden, and 

sometimes He is 

revealed; thus God has 

made the world of His 

making.

ਜਕਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ ਜਕਤੇ 

ਪਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਗਤ-

ਖੇਲ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ 

ਹੋਈ ਹੈ।

6735 160 Awpy suiqAw dyie 
jgweI]2]

Aapae Suthiaa 

Dhaee Jagaaee 

||2||

He Himself wakes us 

from sleep. ||2||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ) ਸੱੁਤੇ ਹੋਏ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਿਗਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

6736 160 iqs kI kImiq  
iknY n hoeI]

This Kee Keemath 

Kinai N Hoee ||

No one can estimate 

His value,

ਹਰੇਕ ਿੀਵ (ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ) ਆਖ 

ਆਖ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,

6737 160 kih kih kQnu  
khY sBu koeI]

Kehi Kehi Kathhan 

Kehai Sabh Koee ||

Although everyone 

has tried, over and 

over again, to describe 

Him.

ਪਰ ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

6738 160 gur sbid smwvY  
bUJY hir soeI]3]

Gur Sabadh 

Samaavai Boojhai 

Har Soee ||3||

Those who merge in 

the Word of the 

Guru's Shabad, come 

to understand the 

Lord. ||3||

(ਹਾਂ) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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6739 160 suix suix vyKY  
sbid imlwey]

Sun Sun Vaekhai 

Sabadh Milaaeae 

||

They listen to the 

Shabad continually; 

beholding Him, they 

merge into Him.

(ਇਸ ਬਹੁ-ਰੂੰਗੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ) ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ 

(ਹਰੇਕ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

(ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ।

6740 160 vfI vifAweI  
gur syvw qy pwey]

Vaddee Vaddiaaee 

Gur Saevaa Thae 

Paaeae ||

They obtain glorious 

greatness by serving 

the Guru.

(ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਬੜਾ 
ਆਦਰ-ਮਾਣ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6741 160 nwnk nwim rqy  
hir nwim 
smwey]4]9]29
]

Naanak Naam 

Rathae Har Naam 

Samaaeae 

||4||9||29||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Name are absorbed in 

the Lord's Name. 

||4||9||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੀਵ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ (-

ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੯॥੨੯॥
6742 160 gauVI guAwryrI 

mhlw 3]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 3 ||

Gauree Gwaarayree, 

Third Mehl:

6743 160 mnmuiK sUqw  
mwieAw moih 
ipAwir]

Manamukh 

Soothaa Maaeiaa 

Mohi Piaar ||

The self-willed 

manmukhs are asleep, 

in love and 

attachment to Maya.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) 
ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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6744 160 gurmuiK jwgy gux 
igAwn bIcwir]

Guramukh Jaagae 

Gun Giaan 

Beechaar ||

The Gurmukhs are 

awake, contemplating 

spiritual wisdom and 

the Glory of God.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6745 160 sy jn jwgy ijn 
nwm ipAwir]1]

Sae Jan Jaagae Jin 

Naam Piaar ||1||

Those humble beings 

who love the Naam, 

are awake and aware. 

||1||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪੈ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
6746 160 shjy jwgY svY n 

koie]

Sehajae Jaagai 

Savai N Koe ||

One who is awake to 

this intuitive wisdom 

does not fall asleep.

ਉਹ (ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਿਸਦਾ,
6747 160 pUry gur qy bUJY 

jnu 
koie]1]rhwau]

Poorae Gur Thae 

Boojhai Jan Koe 

||1|| Rehaao ||

How rare are those 

humble beings who 

understand this 

through the Perfect 

Guru. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

6748 160 AsMqu AnwVI kdy 
n bUJY]

Asanth Anaarree 

Kadhae N Boojhai 

||

The unsaintly 

blockhead shall never 

understand.

ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 

ਪਾਸੇ ਅੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਕਦੇ ਭੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸਮਝ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।
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6749 160 kQnI kry qY 
mwieAw nwil 
lUJY]

(l`UJY) JgVdw Kathhanee Karae 

Thai Maaeiaa Naal 

Loojhai ||

He babbles on and on, 

but he is infatuated 

with Maya.

ਉਹ ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ਭੀ) 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਭੀ ਖਜਚਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

6750 160 AMDu AigAwnI  
kdy n sIJY]2]

(sIJY) Cu`tdw Andhh Agiaanee 

Kadhae N Seejhai 

||2||

Blind and ignorant, he 

shall never be 

reformed. ||2||

(ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਤੇ ਜਗਆਨ-ਹੀਨ 

ਮਨੱੁਖ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 
ਜਵਚ) ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨॥

6751 160 iesu jug mih  
rwm nwim 
insqwrw]

(insqwrw) pwr auqwrw Eis Jug Mehi Raam 

Naam Nisathaaraa 

||

In this age, salvation 

comes only from the 

Lord's Name.

ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6752 160 ivrlw ko pwey  
gur sbid 
vIcwrw]

Viralaa Ko Paaeae 

Gur Sabadh 

Veechaaraa ||

How rare are those 

who contemplate the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਇਹ 

ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ।

6753 160 Awip qrY sgly 
kul auDwrw]3]

Aap Tharai Sagalae 

Kul Oudhhaaraa 

||3||

They save themselves, 

and save all their 

family and ancestors 

as well. ||3||

ਅਿੇਹਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

6754 161 iesu kiljug 
mih krm Drmu  
n koeI]

Eis Kalijug Mehi 

Karam Dhharam N 

Koee ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, no one is 

interested in good 

karma, or Dharmic 

faith.

ਇਸ ਕਜਲਿੁਗ (ਭਾਵ, ਕੁਕਰਮ-

ਦਸ਼ਾ ਜਵੱਚ) ਕੋਈ ਕਰਮ-ਧਰਮ 

ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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6755 161 klI kw jnmu  
cMfwl kY Gir 
hoeI]

Kalee Kaa Janam 

Chanddaal Kai 

Ghar Hoee ||

This Dark Age was 

born in the house of 

evil.

ਕੁਕਰਮੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ (ਮਾਨੋ) ਕਜਲਿੁਗ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6756 161 nwnk nwm ibnw  
ko mukiq n 
hoeI]4]10]30
]

Naanak Naam 

Binaa Ko Mukath 

N Hoee 

||4||10||30||

O Nanak, without the 

Naam, the Name of 

the Lord, no one is 

liberated. 

||4||10||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਕਜਲਿੁਗ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੪॥੧੦॥੩੦॥

6757 161 gauVI mhlw 3 
guAwryrI]

Gourree Mehalaa 

3 Guaaraeree ||

Gauree, Third Mehl, 

Gwaarayree:

6758 161 scw Amru scw 
pwiqswhu]

(Amru) hukm Sachaa Amar 

Sachaa 

Paathisaahu ||

True is the Lord King, 

True is His Royal 

Command.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿਗਤ ਦਾ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਟੱਲ ਹੈ।

6759 161 min swcY rwqy  
hir vyprvwhu]

(rwqy) rMgy Man Saachai 

Raathae Har 

Vaeparavaahu ||

Those whose minds 

are attuned to the 

True,

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ) 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ 

ਵੇਪਰਵਾਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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6760 161 scY mhil sic 
nwim smwhu]1]

(mhil) srUp c Sachai Mehal Sach 

Naam Samaahu 

||1||

Carefree Lord enter 

the True Mansion of 

His Presence, and 

merge in the True 

Name. ||1||

ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

6761 161 suix mn myry  
sbdu vIcwir]

Sun Man Maerae 

Sabadh Veechaar 

||

Listen, O my mind: 

contemplate the Word 

of the Shabad.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ) ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ)ੇ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਰੱਖ।
6762 161 rwm jphu Bvjlu  

auqrhu 
pwir]1]rhwau]

Raam Japahu 

Bhavajal 

Outharahu Paar 

||1|| Rehaao ||

Chant the Lord's 

Name, and cross over 

the terrifying world-

ocean. ||1||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਜਹਂਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

6763 161 Brmy AwvY Brmy 
jwie]

Bharamae Aavai 

Bharamae Jaae ||

In doubt he comes, 

and in doubt he goes.

ਪਰ ਇਹ ਿਗਤ (ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6764 161 iehu jgu 
jnimAw dUjY 
Bwie]

Eihu Jag Janamiaa 

Dhoojai Bhaae ||

This world is born out 

of the love of duality.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ।
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6765 161 mnmuiK n cyqY  
AwvY jwie]2]

Manamukh N 

Chaethai Aavai 

Jaae ||2||

The self-willed 

manmukh does not 

remember the Lord; 

he continues coming 

and going in 

reincarnation. ||2||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਿਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

6766 161 Awip Bulw ik  
pRiB Awip 
BulwieAw]

Bu`lw Aap Bhulaa K 

Prabh Aap 

Bhulaaeiaa ||

Does he himself go 

astray, or does God 

lead him astray?

ਇਹ ਿੀਵ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਹੈ ਿਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

6767 161 iehu jIau ivfwxI 
cwkrI lwieAw]

grusyvw praupkwr C`f 
ky (ivfwxI) prweI[ 
c`wkrI

Eihu Jeeo 

Viddaanee 

Chaakaree Laaeiaa 

||

This soul is enjoined to 

the service of 

someone else.

(ਇਕ ਗੱਲ ਪਰਤੱਖ ਹੈ ਜਕ ਇਹ 

ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਜਹਤ ਭੁਲਾਈ 

ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਇਹ ਿੀਵ 

ਜਬਗਾਨੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ,

6768 161 mhw duKu Kty  
ibrQw jnmu 
gvwieAw]3]

K`ty Mehaa Dhukh 

Khattae Birathhaa 

Janam Gavaaeiaa 

||3||

It earns only terrible 

pain, and this life is 

lost in vain. ||3||

(ਜਿਸ ਤੋਂ) ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੱੁਖ ਹੀ 
ਖੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

6769 161 ikrpw kir  
siqgurU imlwey]

Kirapaa Kar 

Sathiguroo 

Milaaeae ||

Granting His Grace, He 

leads us to meet the 

True Guru.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ,

6770 161 eyko nwmu cyqy  
ivchu Brmu 
cukwey]

Eaeko Naam 

Chaethae Vichahu 

Bharam 

Chukaaeae ||

Remembering the One 

Name, doubt is cast 

out from within.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਛੱਡ ਕੇ) ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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6771 161 nwnk nwmu jpy  
nwau nau iniD 
pwey]4]11]31]

Naanak Naam 

Japae Naao No 

Nidhh Paaeae 

||4||11||31||

O Nanak, chanting the 

Naam, the Name of 

the Lord, the nine 

treasures of the Name 

are obtained. 

||4||11||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋ(ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, 

ਮਾਨੋ, ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਨੌ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ ॥੪॥੧੧॥੩੧॥
6772 161 gauVI guAwryrI 

mhlw 3]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 3 ||

Gauree Gwaarayree, 

Third Mehl:

6773 161 ijnw gurmuiK 
iDAwieAw iqn 
pUCau jwie]

Jinaa Guramukh 

Dhhiaaeiaa Thin 

Pooshho Jaae ||

Go and ask the 

Gurmukhs, who 

meditate on the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ (ਿਦੋਂ) ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਿਾਚ) ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ,

6774 161 gur syvw qy mnu 
pqIAwie]

(pqIAwie) pqIjdw, 
qs`lI krdw

Gur Saevaa Thae 

Man Patheeaae ||

Serving the Guru, the 

mind is satisfied.

(ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨਾਲ (ਹੀ) 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ (ਪਿਭੂ-ਜਸਮਰਨ 

ਜਵਚ) ਪਤੀਿਦਾ ਹੈ।

6775 161 sy DnvMq hir 
nwmu kmwie]

nwm Dn vwly (DnvMq) 
dOlqmMd

Sae Dhhanavanth 

Har Naam Kamaae 

||

Those who earn the 

Lord's Name are 

wealthy.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ) 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਧਨਾਢ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
6776 161 pUry gur qy soJI 

pwie]1]

Poorae Gur Thae 

Sojhee Paae ||1||

Through the Perfect 

Guru, understanding is 

obtained. ||1||

ਇਹ ਅਕਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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6777 161 hir hir nwmu  
jphu myry BweI]

Har Har Naam 

Japahu Maerae 

Bhaaee ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, O my 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ।

6778 161 gurmuiK syvw hir  
Gwl Qwie 
pweI]1]rhwau]

Guramukh Saevaa 

Har Ghaal Thhaae 

Paaee ||1|| 

Rehaao ||

The Gurmukhs serve 

the Lord, and so they 

are accepted. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਮਹਨਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6779 161 Awpu pCwxY mnu 
inrmlu hoie]

Aap Pashhaanai 

Man Niramal Hoe 

||

Those who recognize 

the self - their minds 

become pure.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6780 161 jIvn mukiq hir 
pwvY soie]

Jeevan Mukath 

Har Paavai Soe ||

They become Jivan-

mukta, liberated while 

yet alive, and they find 

the Lord.

ਉਹ ਇਸ ਿਨਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

6781 161 hir gux gwvY  
miq aUqm hoie]

Har Gun Gaavai 

Math Ootham Hoe 

||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

the intellect becomes 

pure and sublime,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

6782 161 shjy shij  
smwvY soie]2]

Sehajae Sehaj 

Samaavai Soe 

||2||

And they are easily 

and intuitively 

absorbed in the Lord. 

||2||

ਉਸ ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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6783 161 dUjY Bwie n 
syivAw jwie]

Dhoojai Bhaae N 

Saeviaa Jaae ||

In the love of duality, 

no one can serve the 

Lord.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ!) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਜਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

6784 161 haumY mwieAw  
mhw ibKu Kwie]

(ibKu) zhr Houmai Maaeiaa 

Mehaa Bikh Khaae 

||

In egotism and Maya, 

they are eating toxic 

poison.

ਹਉਮੈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਰ ਹੈ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਰ 

ਹੈ (ਇਹ ਜ਼ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ।
6785 161 puiq kutMib igRih  

moihAw mwie]
(kutMib) prvwr[ gi Rih Puth Kuttanb Grihi 

Mohiaa Maae ||

They are emotionally 

attached to their 

children, family and 

home.

ਮਾਇਆ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪੱੁਤਰ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਵਾਰ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਘਰ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

6786 161 mnmuiK AMDw  
AwvY jwie]3]

Manamukh 

Andhhaa Aavai 

Jaae ||3||

The blind, self-willed 

manmukhs come and 

go in reincarnation. 

||3||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
6787 161 hir hir nwmu 

dyvY jnu soie]
(jnu) dws Har Har Naam 

Dhaevai Jan Soe ||

Those, unto whom the 

Lord bestows His 

Name,

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਉਸ ਦਾ) ਸੇਵਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6788 161 An idnu Bgiq 
gur sbdI hoie]

Anadhin Bhagath 

Gur Sabadhee Hoe 

||

Worship Him night 

and day, through the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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6789 161 gurmiq ivrlw  
bUJY koie]

Guramath Viralaa 

Boojhai Koe ||

How rare are those 

who understand the 

Guru's Teachings!

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਿੀਵਨ-

ਮਨੋਰਥ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
6790 161 nwnk nwim 

smwvY 
soie]4]12]32
]

Naanak Naam 

Samaavai Soe 

||4||12||32||

O Nanak, they are 

absorbed in the Naam, 

the Name of the Lord. 

||4||12||32||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੨॥੩੨॥

6791 161 gauVI guAwryrI 
mhlw 3]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 3 ||

Gauree Gwaarayree, 

Third Mehl:

6792 161 gur syvw jug 
cwry hoeI]

Gur Saevaa Jug 

Chaarae Hoee ||

The Guru's service has 

been performed 

throughout the four 

ages.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਜਨਯਮ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚਜਲਆ 

ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਚੌਹਾਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ 

ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਹੈ)।

6793 161 pUrw jnu kwr 
kmwvY koeI]

Pooraa Jan Kaar 

Kamaavai Koee ||

Very few are those 

perfect ones who do 

this good deed.

ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਕਾਰ (ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
6794 161 AKutu nwm Dnu 

hir qoit n hoeI]
(qoit) QuV[ A-Ku`tu Akhutt Naam 

Dhhan Har Thott N 

Hoee ||

The wealth of the 

Lord's Name is 

inexhaustible; it shall 

never be exhausted.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ) ਕਦੇ ਨਾਹ ਮੁਕਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ (ਇਕੱਠਾ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਨ ਜਵਚ 

ਕਦੇ) ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1473 Published: March 06/ 2014



6795 161 AYQY sdw suKu  
dir soBw 
hoeI]1]

Aithhai Sadhaa 

Sukh Dhar Sobhaa 

Hoee ||1||

In this world, it brings 

a constant peace, and 

at the Lord's Gate, it 

brings honor. ||1||

(ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਭੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥

6796 161 ey mn myry Brmu 
n kIjY]

Eae Man Maerae 

Bharam N Keejai ||

O my mind, have no 

doubt about this.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ) ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

6797 161 gurmuiK syvw  
AMimRq rsu 
pIjY]1]rhwau]

Guramukh Saevaa 

Anmrith Ras Peejai 

||1|| Rehaao ||

Those Gurmukhs who 

serve, drink in the 

Ambrosial Nectar. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6798 161 siqguru syvih sy 
mhwpurK sMswry]

Sathigur Saevehi 

Sae Mehaapurakh 

Sansaarae ||

Those who serve the 

True Guru are the 

greatest people of the 

world.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਮੂੰ ਨੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

6799 161 Awip auDry kul 
sgl insqwry]

Aap Oudhharae 

Kul Sagal 

Nisathaarae ||

They save themselves, 

and they redeem all 

their generations as 

well.

ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਆਪ 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

6800 161 hir kw nwmu  
rKih aur Dwry]

Har Kaa Naam 

Rakhehi Our 

Dhhaarae ||

They keep the Name 

of the Lord clasped 

tightly to their hearts.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
6801 161 nwim rqy Baujl 

auqrih pwry]2]
(Baujl) sMswr smuMdr[ 
au~qr-ih

Naam Rathae 

Bhoujal Outharehi 

Paarae ||2||

Attuned to the Naam, 

they cross over the 

terrifying world-ocean. 

||2||

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਹੋਏ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
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6802 161 siqguru syvih  
sdw min dwsw]

dwsw Bwv Sathigur Saevehi 

Sadhaa Man 

Dhaasaa ||

Serving the True Guru, 

the mind becomes 

humble forever.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਦਾ (ਸਭਨਾਂ ਦੇ) ਦਾਸ 

ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
6803 161 haumY mwir kmlu 

prgwsw]

Houmai Maar 

Kamal Paragaasaa 

||

Egotism is subdued, 

and the heart-lotus 

blossoms forth.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ-ਕਮਲ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
6804 161 Anhdu vwjY inj 

Gir vwsw]
(inj) Apxy Anehadh Vaajai 

Nij Ghar Vaasaa ||

The Unstruck Melody 

vibrates, as they dwell 

within the home of 

the self.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ, ਮਾਨੋ, ਵਾਿਾ) ਇਕ-

ਰਸ ਵੱਿਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

6805 161 nwim rqy Gr 
mwih audwsw]3]

Naam Rathae 

Ghar Maahi 

Oudhaasaa ||3||

Attuned to the Naam, 

they remain detached 

within their own 

home. ||3||

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹੋਏ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

6806 161 siqguru syvih  
iqn kI scI 
bwxI]

Sathigur Saevehi 

Thin Kee Sachee 

Baanee ||

Serving the True Guru, 

their words are true.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਉਚਾਰੀ 
ਹੋਈ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ 
ਲਈ ਅਟੱਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

6807 161 jugu jugu BgqI 
AwiK vKwxI]

(BgqIN) BgqW ny[ j`ugu 
j`ugu

Jug Jug Bhagathee 

Aakh Vakhaanee ||

Throughout the ages, 

the devotees chant 

and repeat these 

words.

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ (ਸਦਾ ਹੀ) 
ਭਗਤ ਿਨ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ 

ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ।
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6808 161 An idnu jpih  
hir swrMgpwxI]

(swrMgpwxI) vwihgurU 
jI vw ijvyN (swrMg) 
bbIhw pwxI leI qrsdw

Anadhin Japehi 

Har 

Saarangapaanee ||

Night and day, they 

meditate on the Lord, 

the Sustainer of the 

Earth.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੂੰਗ-

ਪਾਣੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

6809 162 nwnk nwim rqy  
inhkyvl 
inrbwxI]4]13]
33]

 (inhkyvl) Su`D[ 
(inrbwxI) du`KW qoN 
rihq inrlyp

Naanak Naam 

Rathae Nihakaeval 

Nirabaanee 

||4||13||33||

O Nanak, attuned to 

the Naam, the Name 

of the Lord, they are 

detached, in the 

perfect balance of 

Nirvaanaa. 

||4||13||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿੀਵਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੧੩॥੩੩॥

6810 162 gauVI guAwryrI 
mhlw 3]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 3 ||

Gauree Gwaarayree, 

Third Mehl:

6811 162 siqguru imlY  
vfBwig sMjog]

Sathigur Milai 

Vaddabhaag 

Sanjog ||

Through great good 

fortune and high 

destiny, one meets the 

True Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ 

ਨਾਲ ਭਲੇ ਸੂੰਿੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

6812 162 ihrdY nwmu inq 
hir rs Bog]1]

Hiradhai Naam 

Nith Har Ras Bhog 

||1||

The Naam, the Name 

of the Lord, is 

constantly within the 

heart, and one enjoys 

the sublime essence of 

the Lord. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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6813 162 gurmuiK pRwxI  
nwmu hir 
iDAwie]

Guramukh 

Praanee Naam Har 

Dhhiaae ||

O mortal, become 

Gurmukh, and 

meditate on the Name 

of the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਪਿਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

6814 162 jnmu jIiq lwhw 
nwmu 
pwie]1]rhwau]

Janam Jeeth 

Laahaa Naam 

Paae ||1|| 

Rehaao ||

Be victorious in the 

game of life, and earn 

the profit of the 

Naam. ||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 
ਜਿੱਤ ਕੇ (ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

6815 162 igAwnu iDAwnu  
gur sbdu hY 
mITw]

Giaan Dhhiaan 

Gur Sabadh Hai 

Meethaa ||

Spiritual wisdom and 

meditation come to 

those unto whom the 

Word of the Guru's 

Shabad is sweet.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਧਰਮ-ਚਰਚਾ ਹੈ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) ਸਮਾਧੀ ਹੈ।

6816 162 gur ikrpw qy  
iknY ivrlY ciK 
fITw]2]

Gur Kirapaa Thae 

Kinai Viralai Chakh 

Ddeethaa ||2||

By Guru's Grace, a few 

have tasted, and seen 

it. ||2||

ਪਰ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਰਸ) ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਜਖਆ ਹੈ ॥੨॥

6817 162 krm kWf bhu 
krih Acwr]

Karam Kaandd 

Bahu Karehi 

Achaar ||

They may perform all 

sorts of religious 

rituals and good 

actions,

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਿਨਮ ਿਨੇਊ 

ਜਵਆਹ ਮਰਨ ਜਕਜਰਆ 

ਆਜਦਕ ਸਮੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮੂੰ ਨੇ ਹੋਏ) ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ 
ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,
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6818 162 ibnu nwvY iDRgu 
iDRgu AhMkwr]3]

(iDRgu) iPtkwr Xog[ 
AhM-kwr

Bin Naavai Dhhrig 

Dhhrig Ahankaar 

||3||

But without the Name, 

the egotistical ones 

are cursed and 

doomed. ||3||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਇਹ ਕਰਮ 

ਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਅਹੂੰਕਾਰ (ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ) ਜਿਟਕਾਰ-

ਿੋਗ ਹੀ (ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

6819 162 bMDin bwiDE  
mwieAw Pws]

(Pws) PwhI Bandhhan 

Baadhhiou 

Maaeiaa Faas ||

They are bound and 

gagged, and hung by 

Maya's noose;

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਵੱਛੁਜੜਆ ਮਨੱੁਖ) ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਜਵਚ ਹੀ ਬੱਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

6820 162 jn nwnk CUtY  
gur 
prgws]4]14]3
4]

igAwn rUpI (prgws) 
pRkwS

Jan Naanak 

Shhoottai Gur 

Paragaas 

||4||14||34||

O servant Nanak, they 

shall be released only 

by Guru's Grace. 

||4||14||34||

(ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਿਾਹੀ ਤੋਂ) 
ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ (ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ) ਦਾ ਚਾਨਣ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ ॥੪॥੧੪॥੩੪॥

6821 162 mhlw 3 gauVI 
bYrwgix]

Mehalaa 3 

Gourree Bairaagan 

||

Third Mehl, Gauree 

Bairaagan:

6822 162 jYsI DrqI aUpru  
myGulw brsqu hY  
ikAw DrqI mDy  
pwxI nwhI]

mDy:polw bolo[ (mDy) 
iv`c

Jaisee Dhharathee 

Ooparimaeghulaa 

Barasath Hai Kiaa 

Dhharathee 

Madhhae Paanee 

Naahee ||

The clouds pour their 

rain down upon the 

earth, but isn't there 

water within the earth 

as well?

(ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦਾ 
ਜਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ) ਜਿਹੋ 

ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਤਹੋ ਜਿਹਾ 
ਇਸ ਦੇ ਉਪਰਲਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਿੋ 
ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਭੀ (ਉਹੋ ਜਿਹਾ) ਪਾਣੀ ਹੈ (ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਜਵਚ ਹੈ)।
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6823 162 jYsy DrqI mDy  
pwxI prgwisAw  
ibnu pgw vrsq 
iPrwhI]1]

(prgwisAw) pRgitAw[ 
(pgW) pYrW b`dl

Jaisae Dhharathee 

Madhhae Paanee 

Paragaasiaa Bin 

Pagaa Varasath 

Firaahee ||1||

Water is contained 

within the earth; 

without feet, the 

clouds run around and 

let down their rain. 

||1||

(ਖੂਹ ਪੱੁਜਟਆਂ) ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ 
ਜਵਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਨਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਭੀ (ਪਾਣੀ ਦੀ) 
ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ। 
(ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਫ਼ਰਕ ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ 
ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ 
ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇਕੋ ਹੀ, ਪਾਣੀ 
ਉਹੀ ਹੈ। ਿੀਵ ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ 

ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ-ਹੈ ਇਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਅੂੰਸ) ॥੧॥

6824 162 bwbw qUM AYsy 
Brmu cukwhI]

Baabaa Thoon 

Aisae Bharam 

Chukaahee ||

O Baba, get rid of your 

doubts like this.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਆਮ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ 
ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮੂੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
(ਇਹ) ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਸਰਧਾ 
ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ,

6825 162 jo ikCu krqu hY  
soeI koeI hY ry  
qYsy jwie 
smwhI]1]rhwau]

Jo Kishh Karath 

Hai Soee Koee Hai 

Rae Thaisae Jaae 

Samaahee ||1|| 

Rehaao ||

As you act, so shall 

you become, and so 

you shall go and 

mingle. ||1||Pause||

ਜਕ ਪਿਭੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਕਸੇ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਜਤਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ 

ਿੀਵ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਉਸੇ 

ਹੀ ਪਾਸੇ ਿੀਵ ਰੁਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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6826 162 iesqrI purK 
hoie kY ikAw 
Eie krm 
kmwhI]

Eisatharee Purakh 

Hoe Kai Kiaa Oue 

Karam Kamaahee 

||

As woman or man, 

what can anyone do?

ਕੀਹ ਇਸਤਿੀ ਤੇ ਕੀਹ ਮਰਦ-

ਤੈਥੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

6827 162 nwnw rUp sdw 
hih qyry quJ hI 
mwih smwhI]2]

n@`wn@w[ h-ih Naanaa Roop 

Sadhaa Hehi 

Thaerae Thujh 

Hee Maahi 

Samaahee ||2||

The many and various 

forms are always 

Yours, O Lord; they 

shall merge again into 

You. ||2||

ਇਹ ਸਭ (ਇਸਤਿੀਆਂ ਤੇ 

ਮਰਦ) ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਖ ਵਖ 

ਰੂਪ ਹਨ, ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਤੇਰੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਸਮਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

6828 162 ieqny jnm BUil 
pry sy jw 
pwieAw qw BUly 
nwhI]

Eithanae Janam 

Bhool Parae Sae 

Jaa Paaeiaa Thaa 

Bhoolae Naahee ||

In countless 

incarnations, I went 

astray. Now that I 

have found You, I shall 

no longer wander.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ) ਭੁੱ ਲ 

ਕੇ ਿੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਗਆਨ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਕੁਰਾਹੇ 

ਿਾਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
6829 162 jw kw kwrju  

soeI pru jwxY jy 
gur kY sbid 
smwhI]3]

(pru) ivSyS krky 
inrsMdyh

Jaa Kaa Kaaraj 

Soee Par Jaanai 

Jae Gur Kai 

Sabadh Samaahee 

||3||

It is His work; those 

who are absorbed in 

the Word of the 

Guru's Shabad come 

to know it well. ||3||

ਿ ੇਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਇਹ ਿਗਤ ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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6830 162 qyrw sbdu qUMhY 
hih Awpy Brmu 
khw hI]

(sbdu) sMswr[ khW Thaeraa Sabadh 

Thoonhai Hehi 

Aapae Bharam 

Kehaahee ||

The Shabad is Yours; 

You are Yourself. 

Where is there any 

doubt?

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਭ ਥਾਂ) ਤੇਰਾ (ਹੀ) 
ਹੁਕਮ (ਵਰਤ ਜਰਹਾ) ਹੈ, (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਮੌਿੂਦ) ਹੈਂ-
(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹ 

ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ ਿਾਏ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਭੁਲੇਖਾ ਜਕੱਥੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?

6831 162 nwnk qqu qq 
isau imilAw  
punrip jnim n 
AwhI]4]1]15]
35]

(q`qu) jIvwqmw (qq) 
bRhm srUp jI c[ (pun-
rip) duAwrw

Naanak Thath 

Thath Sio Miliaa 

Punarap Janam N 

Aahee 

||4||1||15||35||

O Nanak, one whose 

essence is merged 

with the Lord's 

essence does not have 

to enter the cycle of 

reincarnation again. 

||4||1||15||35||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਆਜਦਕ ਹਰੇਕ) 

ਤੱਤ (ਆਪਣੇ) ਤੱਤ ਨਾਲ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿਨਮ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 

॥੪॥੧॥੧੫॥੩੫॥
6832 162 gauVI bYrwgix 

mhlw 3]

Gourree Bairaagan 

Mehalaa 3 ||

Gauree Bairaagan, 

Third Mehl:

6833 162 sBu jgu kwlY 
vis hY bwDw dUjY 
Bwie]

k`wlYv`is[ b`wDw[ Sabh Jag Kaalai 

Vas Hai Baadhhaa 

Dhoojai Bhaae ||

The whole world is 

under the power of 

Death, bound by the 

love of duality.

(ਿਦ ਤਕ) ਇਹ ਿਗਤ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਬੱਝਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤਦ ਤਕ ਇਹ) 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ 

ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਆਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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6834 162 haumY krm 
kmwvdy mnmuiK 
imlY sjwie]1]

Houmai Karam 

Kamaavadhae 

Manamukh Milai 

Sajaae ||1||

The self-willed 

manmukhs do their 

deeds in ego; they 

receive their just 

rewards. ||1||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਸਾਰੇ) ਕੂੰਮ ਹਉਮੈ 

ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ 
ਹੀ) ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥

6835 162 myry mn gur 
crxI icqu lwie]

Maerae Man Gur 

Charanee Chith 

Laae ||

O my mind, focus your 

consciousness on the 

Guru's Feet.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ।

6836 162 gurmuiK nwmu 
inDwnu lY drgh 
ley 
Cfwie]1]rhwau]

(inDwnu) Kzwnw Guramukh Naam 

Nidhhaan Lai 

Dharageh Leae 

Shhaddaae ||1|| 

Rehaao ||

As Gurmukh, you shall 

be awarded the 

treasure of the Naam. 

In the Court of the 

Lord, you shall be 

saved. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, (ਇਹ ਤੈਨੂੂੰ ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

(ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ 
ਕਰਨ ਵੇਲੇ) ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਕਰੇਗਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6837 162 lK caurwsIh 
Brmdy mn hiT 
AwvY jwie]

(hiT) izd krky Lakh Chouraaseeh 

Bharamadhae 

Manehath Aavai 

Jaae ||

Through 8.4 million 

incarnations, people 

wander lost; in 

stubborn-mindedness, 

they come and go.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਬੱਝੇ 
ਹੋਏ ਿੀਵ) ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਿਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਹਠ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਿੀਵ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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6838 162 gur kw sbdu n 
cIinE iPir 
iPir jonI 
pwie]2]

(cIinE) pCwixAw Gur Kaa Sabadh N 

Cheeniou Fir Fir 

Jonee Paae ||2||

They do not realize 

the Word of the 

Guru's Shabad; they 

are reincarnated over 

and over again. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

(ਦੀ ਕਦਰ) ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ 
ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

6839 162 gurmuiK Awpu 
pCwixAw hir 
nwmu visAw min 
Awie]

Guramukh Aap 

Pashhaaniaa Har 

Naam Vasiaa Man 

Aae ||

The Gurmukh 

understands his own 

self. The Lord's Name 

comes to dwell within 

the mind.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

6840 162 An idnu BgqI 
riqAw hir nwmy 
suiK smwie]3]

Anadhin 

Bhagathee Rathiaa 

Har Naamae Sukh 

Samaae ||3||

Imbued with devotion 

to the Lord's Name, 

night and day, he 

merges in peace. ||3||

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ (ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

6841 162 mnu sbid mrY  
prqIiq hoie  
haumY qjy ivkwr]

(prqIiq) Brosw[ 
(qjy) iqAwgy

Man Sabadh 

Marai Paratheeth 

Hoe Houmai 

Thajae Vikaar ||

When one's mind dies 

in the Shabad, one 

radiates faith and 

confidence, shedding 

egotism and 

corruption.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਕਰਕੇ 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਵਲੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ) 

ਸਰਧਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ (ਆਜਦਕ) 

ਜਵਕਾਰ ਜਤਆਗਦਾ ਹੈ।
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6842 162 jn nwnk krmI 
pweIAin hir 
nwmw Bgiq 
BMfwr]4]2]16]
36]

Jan Naanak 

Karamee Paaeean 

Har Naamaa 

Bhagath 

Bhanddaar 

||4||2||16||36||

O servant Nanak, 

through the karma of 

good actions, the 

treasure of devotional 

worship and the Name 

of the Lord are 

attained. 

||4||2||16||36||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਹੀ ਜਮਲਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੨॥੧੬॥੩੬॥

6843 162 gauVI bYrwgix 
mhlw 3]

Gourree Bairaagan 

Mehalaa 3 ||

Gauree Bairaagan, 

Third Mehl:

6844 162 pyeIAVY idn 
cwir hY hir hir 
iliK pwieAw]

hir hir jpx rUpI lyK 
iliK ky hir jI nUM 
pwieAw

Paeeearrai Dhin 

Chaar Hai Har Har 

Likh Paaeiaa ||

The Lord, Har, Har, has 

ordained that the soul 

is to stay in her 

parents' home for only 

a few short days.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਇਹੀ ਲੇਖ) ਜਲਖ ਕੇ 

ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਜਕ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  
ਇਸ ਲੋਕ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ 

ਥੋੜੇ ਹੀ ਜਦਨ ਜਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਜਿਰ ਭੀ ਸਭ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

6845 162 soBwvMqI nwir hY  
gurmuiK gux 
gwieAw]

Sobhaavanthee 

Naar Hai 

Guramukh Gun 

Gaaeiaa ||

Glorious is that soul-

bride, who as 

Gurmukh, sings the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੋਭਾ ਖੱਟਦੀ ਹੈ, 

ਿੇਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੀ ਹੈ।
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6846 162 pyvkVY gux sMmlY  
swhurY vwsu 
pwieAw]

(sMmlY) sMBwldI Paevakarrai Gun 

Sanmalai Saahurai 

Vaas Paaeiaa ||

She who cultivates 

virtue in her parents' 

home, shall obtain a 

home at her in-laws.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਇਸ ਪੇਕੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਸਮੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਥਾਂ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6847 162 gurmuiK shij 
smwxIAw hir 
hir min 
BwieAw]1]

Guramukh Sehaj 

Samaaneeaa Har 

Har Man Bhaaeiaa 

||1||

The Gurmukhs are 

intuitively absorbed 

into the Lord. The Lord 

is pleasing to their 

minds. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਸਦਾ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥

6848 162 ssurY pyeIAY ipru 
vsY khu ikqu 
ibiD pweIAY]

vsY: polw bolo[ ibiD: 
polw bolo

Sasurai Paeeeai Pir 

Vasai Kahu Kith 

Bidhh Paaeeai ||

Our Husband Lord 

dwells in this world, 

and in the world 

beyond. Tell me, how 

can He be found?

(ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ! ਹੇ ਭੈਣ!) ਦੱਸ, 

ਉਹ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

(ਸਭ ਥਾਂ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ?

6849 162 Awip inrMjnu 
AlKu hY Awpy 
mylweIAY]1]rhw
au]

A-lKu: polw bolo Aap Niranjan 

Alakh Hai Aapae 

Maelaaeeai ||1|| 

Rehaao ||

The Immaculate Lord 

Himself is unseen. He 

unites us with Himself. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਜਿਜਗਆਸੂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ!) 
ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ (ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਭੀ 
ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਲ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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6850 163 Awpy hI pRBu dyih 
miq hir nwmu 
iDAweIAY]

Aapae Hee Prabh 

Dhaehi Math Har 

Naam Dhhiaaeeai 

||

God Himself bestows 

wisdom; meditate on 

the Name of the Lord.

(ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮਜਤ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸੇ ਪਾਸੋਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6851 163 vfBwgI siqguru 
imlY muiK AMimRqu 
pweIAY]

Vaddabhaagee 

Sathigur Milai 

Mukh Anmrith 

Paaeeai ||

By great good fortune, 

one meets the True 

Guru, who places the 

Ambrosial Nectar in 

the mouth.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

6852 163 haumY duibDw 
ibnis jwie  
shjy suiK 
smweIAY]

(ibnis) nws Houmai 

Dhubidhhaa Binas 

Jaae Sehajae Sukh 

Samaaeeai ||

When egotism and 

duality are eradicated, 

one intuitively merges 

in peace.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਮਾਨਸਕ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਦਸ਼ਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6853 163 sBu Awpy Awip 
vrqdw Awpy 
nwie lweIAY]2]

Sabh Aapae Aap 

Varathadhaa 

Aapae Naae 

Laaeeai ||2||

He Himself is All-

pervading; He Himself 

links us to His Name. 

||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣ ੇਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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6854 163 mnmuiK grib n 
pwieE AigAwn 
ieAwxy]

(ieAwxy) bysmJ Manamukh Garab 

N Paaeiou Agiaan 

Eiaanae ||

The self-willed 

manmukhs, in their 

arrogant pride, do not 

find God; they are so 

ignorant and foolish!

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਜਗਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਤੋਂ) 
ਅੂੰਞਾਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
6855 163 siqgur syvw nw 

krih iPir iPir 
pCuqwxy]

Sathigur Saevaa 

Naa Karehi Fir Fir 

Pashhuthaanae ||

They do not serve the 

True Guru, and in the 

end, they regret and 

repent, over and over 

again.

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੇ (ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਪਛੁਤਾਂਦੇ ਭੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

6856 163 grB jonI vwsu 
pwiedy grBy 
gil jwxy]

Garabh Jonee 

Vaas Paaeidhae 

Garabhae Gal 

Jaanae ||

They are cast into the 

womb to be 

reincarnated, and 

within the womb, they 

rot.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਇਸ ਗੇੜ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਗਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6857 163 myry krqy eyvY 
Bwvdw mnmuK 
Brmwxy]3]

Maerae Karathae 

Eaevai 

Bhaavadhaa 

Manamukh 

Bharamaanae 

||3||

As it pleases my 

Creator Lord, the self-

willed manmukhs 

wander around lost. 

||3||

ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਇਹੀ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਜਵਚ ਹੀ ਭਟਕਦੇ 

ਰਜਹਣ ॥੩॥

6858 163 myrY hir pRiB lyKu 
ilKwieAw Duir 
msqik pUrw]

Maerai Har Prabh 

Laekh Likhaaeiaa 

Dhhur Masathak 

Pooraa ||

My Lord God inscribed 

the full pre-ordained 

destiny upon the 

forehead.

(ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
(ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ) ਅਟੱਲ ਲੇਖ 

ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ।
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6859 163 hir hir nwmu 
iDAwieAw  
ByitAw guru sUrw]

(ByitAw) imly[ (sUrw) 
sUrmy

Har Har Naam 

Dhhiaaeiaa 

Bhaettiaa Gur 

Sooraa ||

When one meets the 

Great and Courageous 

Guru, one meditates 

on the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਭ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ 

ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ) ਸੂਰਮਾ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ।

6860 163 myrw ipqw mwqw 
hir nwmu hY hir 
bMDpu bIrw]

(bMDpu) sMbMDI[ (bIrw) 
vIr

Maeraa Pithaa 

Maathaa Har 

Naam Hai Har 

Bandhhap Beeraa 

||

The Lord's Name is my 

mother and father; 

the Lord is my relative 

and brother.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਪਉ ਹੈ ਨਾਮ 

ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦਾ ਨਾਮ) ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਨਬੂੰ ਧੀ 
ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ।

6861 163 hir hir bKis 
imlwie pRB jnu 
nwnku 
kIrw]4]3]17]
37]

(kIrw) kIVw Har Har Bakhas 

Milaae Prabh Jan 

Naanak Keeraa 

||4||3||17||37||

O Lord, Har, Har, 

please forgive me and 

unite me with 

Yourself. Servant 

Nanak is a lowly 

worm. 

||4||3||17||37||

(ਮੈਂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) 

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਹਰੀ! ਇਹ ਨਾਨਕ 

ਤੇਰਾ ਜਨਮਾਣਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ 

ਉਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜੀ 
ਰੱਖ ॥੪॥॥੩॥੧੭॥੩੭॥

6862 163 gauVI bYrwgix 
mhlw 3]

Gourree Bairaagan 

Mehalaa 3 ||

Gauree Bairaagan, 

Third Mehl:

6863 163 siqgur qy 
igAwnu pwieAw  
hir qqu bIcwrw]

(qqu) Su`D Sathigur Thae 

Giaan Paaeiaa Har 

Thath Beechaaraa 

||

From the True Guru, I 

obtained spiritual 

wisdom; I contemplate 

the Lord's essence.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

(ਪਾਣੀ) ਜਸੱਖ ਲਈ, (ਿਗਤ ਦੇ) 

ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਨਾ (ਜਸੱਖ ਜਲਆ),
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6864 163 miq mlIx 
prgtu BeI jip 
nwmu murwrw]

Math Maleen 

Paragatt Bhee Jap 

Naam Muraaraa ||

My polluted intellect 

was enlightened by 

chanting the Naam, 

the Name of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਤ (ਿੋ 
ਪਜਹਲਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਮੈਲੀ (ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ) ਜਨਖਰ 

ਪਈ।

6865 163 isiv skiq 
imtweIAw cUkw 
AMiDAwrw]

(isiv) vwihgurU jI[ 
(skiq) mwieAw

Siv Sakath 

Mittaaeeaa 

Chookaa 

Andhhiaaraa ||

The distinction 

between Shiva and 

Shakti - mind and 

matter - has been 

destroyed, and the 

darkness has been 

dispelled.

ਕਜਲਆਣ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ 

(ਦਾ ਪਿਭਾਵ) ਜਮਟਾ ਜਦੱਤਾ, 
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ।

6866 163 Duir msqik ijn 
kau iliKAw iqn 
hir nwmu 
ipAwrw]1]

Dhhur Masathak 

Jin Ko Likhiaa Thin 

Har Naam Piaaraa 

||1||

The Lord's Name is 

loved by those, upon 

whose foreheads such 

pre-ordained destiny 

was written. ||1||

(ਪਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰੋਂ 
(ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਖ 

ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

6867 163 hir ikqu ibiD 
pweIAY sMq jnhu  
ijsu dyiK hau 
jIvw]

Har Kith Bidhh 

Paaeeai Santh 

Janahu Jis Dhaekh 

Ho Jeevaa ||

How can the Lord be 

obtained, O Saints? 

Seeing Him, my life is 

sustained.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਦੱਸੋ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਜਮਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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6868 163 hir ibnu csw n 
jIvqI gur myilhu 
hir rsu 
pIvw]1]rhwau]

(csw) bhuq QoVw smW[ 
myilhu

Har Bin Chasaa N 

Jeevathee Gur 

Maelihu Har Ras 

Peevaa ||1|| 

Rehaao ||

Without the Lord, I 

cannot live, even for 

an instant. Unite me 

with the Guru, so that 

I may drink in the 

sublime essence of the 

Lord. ||1||Pause||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਰਤਾ 
ਭਰ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ) ਿੀਊਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। (ਹੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ (ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾਵ ੋ(ਤਾਂ ਿ ੁਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਸਕਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

6869 163 hau hir gux 
gwvw inq hir 
suxI hir hir 
giq kInI]

(giq) au~cI AvsQw, 
mukqI

Ho Har Gun 

Gaavaa Nith Har 

Sunee Har Har 

Gath Keenee ||

I sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

and I listen to them 

daily; the Lord, Har, 

Har, has emancipated 

me.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਜਨਿੱਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਨਿੱਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਬਖ਼ਸ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
6870 163 hir rsu gur qy 

pwieAw myrw mnu 
qnu lInI]

(lInI) lIn ho igAw Har Ras Gur Thae 

Paaeiaa Maeraa 

Man Than Leenee 

||

I have obtained the 

Lord's essence from 

the Guru; my mind 

and body are 

drenched with it.

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, (ਹੁਣ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤਨ 

(ਉਸ ਸੁਆਦ ਜਵਚ) ਮਗਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
6871 163 Dnu Dnu guru sq 

purKu hY ijin 
Bgiq hir dInI]

Dhhan Dhhan Gur 

Sath Purakh Hai 

Jin Bhagath Har 

Dheenee ||

Blessed, blessed is the 

Guru, the True Being, 

who has blessed me 

with devotional 

worship of the Lord.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
(ਦੀ ਦਾਜਤ) ਜਦੱਤੀ ਹੈ (ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ) ਸਤਪੁਰਖ 

ਗੁਰੂ (ਸਦਾ ਹੀ) ਸਲਾਹੁਣ-ਯੋਗ 

ਹੈ।
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6872 163 ijsu gur qy hir 
pwieAw so guru  
hm kInI]2]

Jis Gur Thae Har 

Paaeiaa So Gur 

Ham Keenee ||2||

From the Guru, I have 

obtained the Lord; I 

have made Him my 

Guru. ||2||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦਾ ਨਾਮ) ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥

6873 163 guxdwqw hir 
rwie hY hm 
AvgixAwry]

Gunadhaathaa Har 

Raae Hai Ham 

Avaganiaarae ||

The Sovereign Lord is 

the Giver of virtue. I 

am worthless and 

without virtue.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ) 
ਸ਼ਜਹਨਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਭ) ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ (ਿੀਵ) 

ਅਉਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।

6874 163 pwpI pwQr fUbdy  
gurmiq hir 
qwry]

Paapee Paathhar 

Ddoobadhae 

Guramath Har 

Thaarae ||

The sinners sink like 

stones; through the 

Guru's Teachings, the 

Lord carries us across.

(ਜਿਵੇਂ) ਪੱਥਰ (ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਡੱੁਬ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਅਸੀ) ਪਾਪੀ 
(ਿੀਵ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ) ਡੱੁਬੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਾਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਦੇ ਕੇ (ਉਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ।
6875 163 qUM guxdwqw 

inrmlw hm 
AvgixAwry]

Thoon 

Gunadhaathaa 

Niramalaa Ham 

Avaganiaarae ||

You are the Giver of 

virtue, O Immaculate 

Lord; I am worthless 

and without virtue.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  
ਗੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਅਉਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ 

ਹਾਂ।

6876 163 hir srxwgiq 
rwiK lyhu mUV 
mugD 
insqwry]3]

(mUV) mUrKW qoN (mugD) 
mUrK[sr-xwgiq

Har Saranaagath 

Raakh Laehu 

Moorr Mugadhh 

Nisathaarae ||3||

I have entered Your 

Sanctuary, Lord; 

please save me, as You 

have saved the idiots 

and fools. ||3||

ਹੇ ਹਰੀ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਏ ਹਾਂ, (ਸਾਨੂੂੰ  ਅਉਗਣਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈ, (ਸਾਨੂੂੰ ) ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਹਾ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ 

॥੩॥
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6877 163 shju AnMdu sdw 
gurmqI hir hir 
min iDAwieAw]

Sehaj Anandh 

Sadhaa 

Guramathee Har 

Har Man 

Dhhiaaeiaa ||

Eternal celestial bliss 

comes through the 

Guru's Teachings, by 

meditating continually 

on the Lord, Har, Har.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

(ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

6878 163 sjxu hir pRBu 
pwieAw Gir 
soihlw gwieAw]

(soihlw) js Sajan Har Prabh 

Paaeiaa Ghar 

Sohilaa Gaaeiaa ||

I have obtained the 

Lord God as my Best 

Friend, within the 

home of my own self. I 

sing the Songs of Joy.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਸੱਿਣ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

6879 163 hir dieAw Dwir 
pRB bynqI hir 
hir cyqwieAw]

(cyqwieAw) ismrn Har Dhaeiaa 

Dhhaar Prabh 

Baenathee Har 

Har Chaethaaeiaa 

||

Please shower me 

with Your Mercy, O 

Lord God, that I may 

meditate on Your 

Name, Har, Har.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ, 

(ਮੇਰੀ) ਬੇਨਤੀ (ਸੁਣ), (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਦੇਹ।

6880 163 jn nwnku mMgY 
DUiV iqn ijn 
siqguru 
pwieAw]4]4]1
8]38]

Jan Naanak 

Mangai Dhhoorr 

Thin Jin Sathigur 

Paaeiaa 

||4||4||18||38||

Servant Nanak begs 

for the dust of the feet 

of those who have 

found the True Guru. 

||4||4||18||38||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੧੮॥੩੮॥
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6881 163 gauVI guAwryrI 
mhlw 4 cauQw 
caupdy

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 4 

Chouthhaa 

Choupadhae

Gauree Gwaarayree, 

Fourth Mehl, Chau-

Padas:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਗੁਆਰੇਰੀ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਪਜਦਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

6882 163 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

6883 163 pMifqu swsq 
isimRiq piVAw]

(swsq) SwsqR[ (ism-i 
Riq) ismRqIAW[ piV@Aw

Panddith Saasath 

Simrith Parriaa ||

The Pandit - the 

religious scholar - 

recites the Shaastras 

and the Simritees;

ਪੂੰ ਜਡਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ 

(ਆਜਦਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ) 

ਪੜਹਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਜਵਦਵਤਾ 
ਦਾ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ),

6884 163 jogI gorKu gorKu 
kirAw]

(gorKu) jogIAW dy gurU jI Jogee Gorakh 

Gorakh Kariaa ||

The Yogi cries out, 

""Gorakh, Gorakh"".

ਿੋਗੀ (ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ) ਗੋਰਖ (ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ) ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ 

ਆਜਦਕ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਟੇਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ),

6885 163 mY mUrK hir hir 
jpu piVAw]1]

piV@Aw Mai Moorakh Har 

Har Jap Parriaa 

||1||

But I am just a fool - I 

just chant the Name of 

the Lord, Har, Har. 

||1||

ਪਰ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੇ (ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ ਤੇ 

ਿੋਗੀਆਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੂਰਖ ਨੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਪ 

ਕਰਨਾ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) 
ਜਸੱਜਖਆ ਹੈ ॥੧॥
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6886 163 nw jwnw ikAw 
giq rwm hmwrI]

giq: polw bolo Naa Jaanaa Kiaa 

Gath Raam 

Hamaaree ||

I do not know what 

my condition shall be, 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜਵੱਜਦਆ ਦਾ 
ਫ਼ਖ਼ਰ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਮਾਧੀਆਂ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ, ਪਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ (ਜਕ ਿੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਭੁਲਾ ਜਦਆਂ ਤਾਂ) ਮੇਰੀ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹੀ ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਹੋ 

ਿਾਇਗੀ।
6887 163 hir Bju mn myry  

qru Baujlu qU 
qwrI]1]rhwau]

Bju: polw bolo Har Bhaj Man 

Maerae Thar 

Bhoujal Thoo 

Thaaree ||1|| 

Rehaao ||

O my mind, vibrate 

and meditate on the 

Name of the Lord. You 

shall cross over the 

terrifying world-ocean. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਰਾਮ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਇਹੀ ਸਮਝਾਂਦਾ ਹਾਂ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ (ਤੇ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) ਬੇੜੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6888 164 sMinAwsI ibBUq 
lwie dyh svwrI]

 (ibBUq) suAwh Sanniaasee 

Bibhooth Laae 

Dhaeh Savaaree ||

The Sannyaasee 

smears his body with 

ashes;

ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਨੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਸਵਾਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

6889 164 pr iqRA iqAwgu  
krI bRhmcwrI]

(pr) prweI (iqRA) 
iesqRI

Par Thria Thiaag 

Karee 

Brehamachaaree 

||

Renouncing other 

men's women, he 

practices celibacy.

ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ ਦਾ 
ਜਤਆਗ ਕਰ ਕੇ ਬਿਹਮਚਰਿ 

ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਸ 

ਨੇ ਜਨਰੇ ਬਿਹਮ ਚਰਿ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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6890 164 mY mUrK hir 
Aws qumwrI]2]

Mai Moorakh Har 

Aas Thumaaree 

||2||

I am just a fool, Lord; I 

place my hopes in 

You! ||2||

ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਨਗਾਹਾਂ ਜਵਚ ਮੇਰੇ 

ਵਰਗਾ ਜਗਿਹਸਤੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, 

ਪਰ) ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੨॥

6891 164 KqRI krm kry  
sUrqxu pwvY]

(sU-r`qxu) sUrmqw[ K`qRI Khathree Karam 

Karae Soorathan 

Paavai ||

The Kh'shaatriya acts 

bravely, and is 

recognized as a 

warrior.

(ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਖਤਿੀ (ਸੂਰਮਤਾ ਦੇ) 

ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾ ਦਾ 
ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਇਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿੀਵਨ-ਜਨਸ਼ਾਨਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ)।

6892 164 sUdu vYsu pr 
ikriq kmwvY]

(pr) prwieAw 
(ikriq) kMm

Soodh Vais Par 

Kirath Kamaavai ||

The Shoodra and the 

Vaisha work and slave 

for others;

ਸ਼ੂਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਭੀ (ਵਣਿ 

ਆਜਦਕ) ਜਕਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਸ਼ੂਦਰ ਭੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਭੀ ਆਪੋ 

ਆਪਣੀ ਜਕਰਤ ਜਵਚ ਮਗਨ ਹੈ,

6893 164 mY mUrK hir nwmu 
CfwvY]3]

Mai Moorakh Har 

Naam 

Shhaddaavai ||3||

I am just a fool - I am 

saved by the Lord's 

Name. ||3||

ਪਰ ਮੈਂ ਜਨਰੀ ਜਕਰਤ ਨੂੂੰ  
ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ, 
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) ਮੈਂ 
ਮੂਰਖ ਹਾਂ (ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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6894 164 sB qyrI isRsit  
qUM Awip rihAw 
smweI]

Sabh Thaeree 

Srisatt Thoon Aap 

Rehiaa Samaaee ||

The entire Universe is 

Yours; You Yourself 

permeate and pervade 

it.

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ (ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  
ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੱੁਝਦਾ ਹੈ)।

6895 164 gurmuiK nwnk dy 
vifAweI]

Guramukh Naanak 

Dhae Vaddiaaee ||

O Nanak, the 

Gurmukhs are blessed 

with glorious 

greatness.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ) ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ।

6896 164 mY AMDuly hir tyk 
itkweI]4]1]3
9]

(tyk) Awsrw (itkweI) 
r`iKAw, bxwieAw

Mai Andhhulae 

Har Ttaek Ttikaaee 

||4||1||39||

I am blind - I have 

taken the Lord as my 

Support. ||4||1||39||

(ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੈਂ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹਾਂ, ਪਰ) ਮੈਂ ਅੂੰਨਹੇ  ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੩੯॥

6897 164 gauVI guAwryrI 
mhlw 4]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 4 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fourth Mehl:

6898 164 inrgux kQw kQw 
hY hir kI]

Niragun Kathhaa 

Kathhaa Hai Har 

Kee ||

The Speech of the 

Lord is the most 

sublime speech, free 

of any attributes.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਉਤਾਂਹ ਹਨ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ 

ਜਟਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹਨ)।
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6899 164 Bju imil swDU  
sMgiq jn kI]

Bhaj Mil Saadhhoo 

Sangath Jan Kee ||

Vibrate on it, meditate 

on it, and join the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਧੂ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ (ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਭਿਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ।

6900 164 qru Baujlu AkQ 
kQw suin hir 
kI]1]

A-kQ kQw: poly bolo Thar Bhoujal 

Akathh Kathhaa 

Sun Har Kee ||1||

Cross over the 

terrifying world-ocean, 

listening to the 

Unspoken Speech of 

the Lord. ||1||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਜਣਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ (ਤੇ, 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ॥੧॥
6901 164 goibMd sqsMgiq 

mylwie]

Gobindh 

Sathasangath 

Maelaae ||

O Lord of the 

Universe, unite me 

with the Sat Sangat, 

the True Congregation.

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਬਖ਼ਸ਼,

6902 164 hir rsu rsnw  
rwm gun 
gwie]1]rhwau]

Har Ras Rasanaa 

Raam Gun Gaae 

||1|| Rehaao ||

My tongue savors the 

sublime essence of the 

Lord, singing the 

Lord's Glorious 

Praises. ||1||Pause||

(ਤਾਂ ਿ ੁਮੇਰੀ) ਿੀਭ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਸੁਆਦ (ਲੈ ਕੇ) ਹਜਰ-ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੀ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6903 164 jo jn iDAwvih  
hir hir nwmw]

Jo Jan Dhhiaavehi 

Har Har Naamaa ||

Those humble beings 

who meditate on the 

Name of the Lord, Har, 

Har

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਰਾਮ! ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ,
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6904 164 iqn dwsin dws 
krhu hm rwmw]

Thin Dhaasan 

Dhaas Karahu 

Ham Raamaa ||

Please make me the 

slave of their slaves, 

Lord.

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਬਣਾ।

6905 164 jn kI syvw  
aUqm kwmw]2]

Jan Kee Saevaa 

Ootham Kaamaa 

||2||

Serving Your slaves is 

the ultimate good 

deed. ||2||

(ਤੇਰੇ) ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਸਭ ਤੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਕੂੰਮ ਹੈ ॥੨॥
6906 164 jo hir kI hir 

kQw suxwvY]

Jo Har Kee Har 

Kathhaa Sunaavai 

||

One who chants the 

Speech of the Lord

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਦਾ 
ਹੈ,

6907 164 so jnu hmrY min 
iciq BwvY]

(BwvY) cMgw l`gdw So Jan Hamarai 

Man Chith Bhaavai 

||

That humble servant is 

pleasing to my 

conscious mind.

ਉਹ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

6908 164 jn pg ryxu  
vfBwgI pwvY]3]

pg:polw bolo [(pg) 
crn (ryxu) DUV

Jan Pag Raen 

Vaddabhaagee 

Paavai ||3||

Those who are blessed 

with great good 

fortune obtain the 

dust of the feet of the 

humble. ||3||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਭਗਤ ਦੇ 

ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਹੀ) ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

6909 164 sMq jnw isau  
pRIiq bin AweI]

isau) nwl (pRIiq) 
ipAwr

Santh Janaa Sio 

Preeth Ban Aaee 

||

Those who are blessed 

with such pre-

ordained destiny

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਨਾਲ (ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ) 
ਪਿੀਜਤ ਜਨਭਦੀ ਹੈ,

6910 164 ijn kau ilKqu 
iliKAw Duir 
pweI]

Jin Ko Likhath 

Likhiaa Dhhur 

Paaee ||

Are in love with the 

humble Saints.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਧੁਰੋਂ (ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਆਪਣੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ) ਲੇਖ 

ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ ਹੋਵੇ।
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6911 164 qy jn nwnk  
nwim 
smweI]4]2]40
]

Thae Jan Naanak 

Naam Samaaee 

||4||2||40||

Those humble beings, 

O Nanak, are absorbed 

in the Naam, the 

Name of the Lord. 

||4||2||40||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ (ਸਦਾ ਲਈ) 

ਲੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੨॥੪੦॥

6912 164 gauVI guAwryrI 
mhlw 4]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 4 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fourth Mehl:

6913 164 mwqw pRIiq kry  
puqu Kwie]

Maathaa Preeth 

Karae Puth Khaae 

||

The mother loves to 

see her son eat.

(ਹਰੇਕ) ਮਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਂਦੀ ਹੈ 

ਿਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱੁਤਰ (ਕੋਈ 

ਚੂੰਗੀ ਸ਼ੈ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
6914 164 mIny pRIiq BeI  

jil nwie]
n@wie Meenae Preeth 

Bhee Jal Naae ||

The fish loves to bathe 

in the water.

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਨਹ ਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

6915 164 siqgur pRIiq  
gurisK muiK 
pwie]1]

Sathigur Preeth 

Gurasikh Mukh 

Paae ||1||

The True Guru loves to 

place food in the 

mouth of His GurSikh. 

||1||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਗੁਰਜਸੱਖ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ (ਭੋਿਨ) ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਗੁਰਜਸੱਖ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

6916 164 qy hir jn hir 
mylhu hm ipAwry]

Thae Har Jan Har 

Maelahu Ham 

Piaarae ||

If only I could meet 

those humble servants 

of the Lord, O my 

Beloved.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਉਹ 

ਸੇਵਕ ਜਮਲਾ,
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6917 164 ijn imilAw duK 
jwih 
hmwry]1]rhwau]

Jin Miliaa Dhukh 

Jaahi Hamaarae 

||1|| Rehaao ||

Meeting with them, 

my sorrows depart. 

||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਮਜਲਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਣ (ਤੇ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਏ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6918 164 ijau imil bCry  
gaU pRIiq lgwvY]

Jio Mil Bashharae 

Goo Preeth 

Lagaavai ||

As the cow shows her 

love to her strayed calf 

when she finds it,

ਜਿਵੇਂ (ਆਪਣ)ੇ ਵੱਛੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਗਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

6919 164 kwmin pRIiq jw 
ipru Gir AwvY]

(kwmin) iesqRI[ 
(ipru) pqI

Kaaman Preeth 

Jaa Pir Ghar Aavai 

||

And as the bride 

shows her love for her 

husband when he 

returns home,

ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਿਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਘਰ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

6920 164 hir jn pRIiq jw 
hir jsu gwvY]2]

Har Jan Preeth Jaa 

Har Jas Gaavai 

||2||

So does the Lord's 

humble servant love 

to sing the Praises of 

the Lord. ||2||

(ਜਤਵੇਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਤਦੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

6921 164 swirMg pRIiq bsY 
jlDwrw]

(jlDwrw)zordwr mINh 
(bsY) vrsy

Saaring Preeth 

Basai Jal Dhhaaraa 

||

The rainbird loves the 

rainwater, falling in 

torrents;

ਪਪੀਹੇ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ 
(ਸਵਾਂਤੀ ਨਛੱਤਿ ਜਵਚ) ਮੁਹਲੇ-

ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

6922 164 nrpiq pRIiq  
mwieAw dyiK 
pswrw]

(nrpiq) rwjw Narapath Preeth 

Maaeiaa Dhaekh 

Pasaaraa ||

The king loves to see 

his wealth on display.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ 

(ਜਕਸੇ) ਰਾਿ-ੇਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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6923 164 hir jn pRIiq  
jpY inrMkwrw]3]

Har Jan Preeth 

Japai Nirankaaraa 

||3||

The humble servant of 

the Lord loves to 

meditate on the 

Formless Lord. ||3||

(ਜਤਵੇਂ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ॥੩॥

6924 164 nr pRwxI pRIiq  
mwieAw Dnu Kwty]

Nar Praanee 

Preeth Maaeiaa 

Dhhan Khaattae ||

The mortal man loves 

to accumulate wealth 

and property.

ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਿਦੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ 

ਧਨ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।

6925 164 gurisK pRIiq  
guru imlY glwty]

(glwty) gL nwl Gurasikh Preeth 

Gur Milai 

Galaattae ||

The GurSikh loves to 

meet and embrace the 

Guru.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
(ਮਜਹਸੂਸ) ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗਲ ਲਾ ਕੇ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

6926 164 jn nwnk pRIiq  
swD pg 
cwty]4]3]41]

(:polw bolo pg) crn 
(cwty) c`txy

Jan Naanak Preeth 

Saadhh Pag 

Chaattae 

||4||3||41||

Servant Nanak loves to 

kiss the feet of the 

Holy. ||4||3||41||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਉਹ ਜਕਸੇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਦੇ ਪੈਰ 

ਚੁੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥੪੧॥

6927 164 gauVI guAwryrI 
mhlw 4]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 4 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fourth Mehl:

6928 164 BIKk pRIiq BIK 
pRB pwie]

Bheekhak Preeth 

Bheekh Prabh 

Paae ||

The beggar loves to 

receive charity from 

the wealthy landlord.

ਮੂੰਗਤੇ ਨੂੂੰ  (ਤਦੋਂ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਘਰ ਦੇ) 

ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਜਭੱਜਖਆ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ।

6929 164 BUKy pRIiq hovY  
AMnu Kwie]

Bhookhae Preeth 

Hovai Ann Khaae 

||

The hungry person 

loves to eat food.

ਭੁੱ ਖੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਤਦੋਂ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਿਦੋਂ ਉਹ) ਅੂੰਨ ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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6930 164 gurisK pRIiq gur 
imil AwGwie]1]

(AwGwie) iqRpq Gurasikh Preeth 

Gur Mil Aaghaae 

||1||

The GurSikh loves to 

find satisfaction by 

meeting the Guru. 

||1||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
6931 164 hir drsnu dyhu  

hir Aws qumwrI]

Har Dharasan 

Dhaehu Har Aas 

Thumaaree ||

O Lord, grant me the 

Blessed Vision of Your 

Darshan; I place my 

hopes in You, Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਦਰਸਨ ਦੇਹ 

(ਿੀਵਨ ਦੇ ਜਬਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਜਵਚ 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਤੇਰੀ ਹੀ (ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) 
ਆਸ ਹੈ।

6932 164 kir ikrpw loc 
pUir 
hmwrI]1]rhwau]

(loc) ie`Cw (pUir) pUrn 
kro

Kar Kirapaa Loch 

Poor Hamaaree 

||1|| Rehaao ||

Shower me with Your 

Mercy, and fulfill my 

longing. ||1||Pause||

ਜਕਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ 
ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

6933 164 ckvI pRIiq sUrju 
muiK lwgY]

Chakavee Preeth 

Sooraj Mukh 

Laagai ||

The song-bird loves 

the sun shining in her 

face.

ਚਕਵੀ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂਰਿ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

6934 164 imlY ipAwry sB 
duK iqAwgY]

Milai Piaarae Sabh 

Dhukh Thiaagai ||

Meeting her Beloved, 

all her pains are left 

behind.

(ਜਕਉਂਜਕ ਸੂਰਿ ਚੜਹਨ ਤੇ ਉਹ 

ਆਪਣ)ੇ ਜਪਆਰੇ (ਚਕਵੇ) ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਜਵਛੋੜੇ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਦੁਖ ਭੁਲਾਂਦੀ ਹੈ।

6935 164 gurisK pRIiq  
gurU muiK 
lwgY]2]

Gurasikh Preeth 

Guroo Mukh 

Laagai ||2||

The GurSikh loves to 

gaze upon the Face of 

the Guru. ||2||

ਗੁਰਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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6936 164 bCry pRIiq KIru 
muiK Kwie]

(KIru) du`D Bashharae Preeth 

Kheer Mukh 

Khaae ||

The calf loves to suck 

its mother's milk;

ਵੱਛੇ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ) ਦੱੁਧ 

ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

6937 164 ihrdY ibgsY dyKY 
mwie]

(mwie) mW Hiradhai Bigasai 

Dhaekhai Maae ||

Its heart blossoms 

forth upon seeing its 

mother.

ਉਹ (ਆਪਣੀ) ਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਜਦਲ ਜਵਚ ਜਖੜਦਾ ਹੈ।

6938 164 gurisK pRIiq  
gurU muiK 
lwie]3]

Gurasikh Preeth 

Guroo Mukh Laae 

||3||

The GurSikh loves to 

gaze upon the Face of 

the Guru. ||3||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਗੁਰਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੩॥

6939 164 horu sB pRIiq  
mwieAw mohu 
kwcw]

(kwcw) k`cw Hor Sabh Preeth 

Maaeiaa Mohu 

Kaachaa ||

All other loves and 

emotional attachment 

to Maya are false.

(ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਹੋਰ ਮੋਹ ਕੱਚਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਪਿੀਜਤ ਸਾਰੀ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ।

6940 164 ibnis jwie kUrw 
kcu pwcw]

(kUrw) JUTw[ k`cup`wcw Binas Jaae Kooraa 

Kach Paachaa ||

They shall pass away, 

like false and 

transitory decorations.

ਹੋਰ ਮੋਹ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਨਰਾ ਕੱਚ ਸਮਾਨ ਹੀ 
ਹੈ।

6941 164 jn nwnk pRIiq  
iqRpiq guru 
swcw]4]4]42]

Jan Naanak Preeth 

Thripath Gur 

Saachaa 

||4||4||42||

Servant Nanak is 

fulfilled, through the 

Love of the True Guru. 

||4||4||42||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸੱਚਾ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੂੰ  
(ਅਸਲ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਣ 

ਨਾਲ) ਸੂੰ ਤੋਖ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੪੨॥
6942 165 gauVI guAwryrI 

mhlw 4]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 4 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fourth Mehl:
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6943 165 siqgur syvw  
sPl hY bxI]

Sathigur Saevaa 

Safal Hai Banee ||

Service to the True 

Guru is fruitful and 

rewarding;

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

6944 165 ijqu imil hir 
nwmu iDAwieAw  
hir DxI]

(DxI) mwlk Jith Mil Har Naam 

Dhhiaaeiaa Har 

Dhhanee ||

Meeting Him, I 

meditate on the Name 

of the Lord, the Lord 

Master.

ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ (ਗੁਰ-ਸਰਨ) ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) 

ਜਮਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6945 165 ijn hir jipAw  
iqn pICY CUtI 
GxI]1]

(GxI) GxyrI, bhuq Jin Har Japiaa Thin 

Peeshhai 

Shhoottee Ghanee 

||1||

So many are 

emancipated along 

with those who 

meditate on the Lord. 

||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪੂਰਜਨਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬਹੁਤ 

ਲੁਕਾਈ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

6946 165 gurisK hir 
bolhu myry BweI]

Gurasikh Har 

Bolahu Maerae 

Bhaaee ||

O GurSikhs, chant the 

Name of the Lord, O 

my Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸੱਖ 

ਬਣ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰੋ।

6947 165 hir bolq sB 
pwp lih 
jweI]1]rhwau]

Har Bolath Sabh 

Paap Lehi Jaaee 

||1|| Rehaao ||

Chanting the Lord's 

Name, all sins are 

washed away. 

||1||Pause||

(ਤਦੋਂ ਹੀ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਪਾਪ (ਮਨ ਤੋਂ) ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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6948 165 jb guru imilAw  
qb mnu vis 
AwieAw]

Jab Gur Miliaa 

Thab Man Vas 

Aaeiaa ||

When one meets the 

Guru, then the mind 

becomes centered.

ਿਦੋਂ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ (ਇਸ ਦਾ) ਮਨ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

6949 165 Dwvq pMc rhy  
hir iDAwieAw]

(Dwvq) dOVdy Dhhaavath Panch 

Rehae Har 

Dhhiaaeiaa ||

The five passions, 

running wild, are 

brought to rest by 

meditating on the 

Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਪੂੰਿੇ 
(ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ) 

ਦੌੜਨੋਂ  ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

6950 165 An idnu ngrI  
hir gux 
gwieAw]2]

dyh rUpI n`grI Anadhin Nagaree 

Har Gun Gaaeiaa 

||2||

Night and day, within 

the body-village, the 

Glorious Praises of the 

Lord are sung. ||2||

ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

6951 165 siqgur pg DUir  
ijnw muiK lweI]

pg:polw bolo[ (pg) 
crn

Sathigur Pag 

Dhhoor Jinaa 

Mukh Laaee ||

Those who apply the 

dust of the Feet of the 

True Guru to their 

faces,

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ) ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਲਾ ਲਈ,

6952 165 iqn kUV iqAwgy  
hir ilv lweI]

Thin Koorr 

Thiaagae Har Liv 

Laaee ||

Renounce falsehood 

and enshrine love for 

the Lord.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਛੱਡ ਜਦੱਤੇ 

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਲਈ।
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6953 165 qy hir drgh  
muK aUjl 
BweI]3]

Thae Har 

Dharageh Mukh 

Oojal Bhaaee 

||3||

Their faces are radiant 

in the Court of the 

Lord, O Siblings of 

Destiny. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

6954 165 gur syvw Awip 
hir BwvY]

Gur Saevaa Aap 

Har Bhaavai ||

Service to the Guru is 

pleasing to the Lord 

Himself.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ (ਪੈਣਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

6955 165 ikRsnu blBdRü  
gur pg lig 
iDAwvY]

sRI ikRSn jI dy Brw 
blB`dRü jI[ pg: polw 
bolo

Kirasan 

Balabhadhra Gur 

Pag Lag Dhhiaavai 

||

Even Krishna and 

Balbhadar meditated 

on the Lord, falling at 

the Guru's Feet.

ਜਕਿਸ਼ਨ (ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਜਰਹਾ, ਬਲਭੱਦਿ ਭੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਧਆਉਂਦਾ ਸੀ।
6956 165 nwnk gurmuiK  

hir Awip 
qrwvY]4]5]43]

Naanak Guramukh 

Har Aap Tharaavai 

||4||5||43||

O Nanak, the Lord 

Himself saves the 

Gurmukhs. 

||4||5||43||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥੪੩॥

6957 165 gauVI guAwryrI 
mhlw 4]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 4 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fourth Mehl:

6958 165 hir Awpy jogI  
fMfw DwrI]

(fMfw DwrI) hukm rUpI 
fMfy nUM Dwrn vwly

Har Aapae Jogee 

Ddanddaadhhaare

e ||

The Lord Himself is the 

Yogi, who wields the 

staff of authority.

ਹੱਥ ਜਵਚ ਡੂੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 
ਿੋਗੀ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ,
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6959 165 hir Awpy riv 
rihAw bnvwrI]

koit bRhmMf dI rcnw 
rUpI bwZ dy (bnvwrI) 
mwlI vwihgurU jI

Har Aapae Rav 

Rehiaa 

Banavaaree ||

The Lord Himself 

practices tapa - 

intense self-disciplined 

meditation;

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਹਰੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਜਵਆਪਕ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

6960 165 hir Awpy qpu 
qwpY lwie 
qwrI]1]

q`wpY Har Aapae Thap 

Thaapai Laae 

Thaaree ||1||

He is deeply absorbed 

in His primal trance. 

||1||

(ਤਪੀਆਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ 

ਤਪ-ਸਾਧਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

6961 165 AYsw myrw rwmu  
rihAw BrpUir]

Aisaa Maeraa 

Raam Rehiaa 

Bharapoor ||

Such is my Lord, who 

is all-pervading 

everywhere.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

6962 165 inkit vsY nwhI 
hir 
dUir]1]rhwau]

Nikatt Vasai 

Naahee Har Dhoor 

||1|| Rehaao ||

He dwells near at hand 

- the Lord is not far 

away. ||1||Pause||

ਉਹ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਜਕਸੇ ਭੀ ਥਾਂ ਤੋਂ) 
ਉਹ ਹਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

6963 165 hir Awpy sbdu 
suriq Duin Awpy]

Har Aapae Sabadh 

Surath Dhhun 

Aapae ||

The Lord Himself is the 

Word of the Shabad. 

He Himself is the 

awareness, attuned to 

its music.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਆਪ ਹੀ 
ਲਗਨ ਹੈ।

6964 165 hir Awpy vyKY  
ivgsY Awpy]

Har Aapae 

Vaekhai Vigasai 

Aapae ||

The Lord Himself 

beholds, and He 

Himself blossoms 

forth.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਿਗਤ-

ਤਮਾਸ਼ਾ) ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਤੇ, 

ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ) 

ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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6965 165 hir Awip jpwie  
Awpy hir 
jwpy]2]

Har Aap Japaae 

Aapae Har Jaapae 

||2||

The Lord Himself 

chants, and the Lord 

Himself inspires others 

to chant. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ) 

ਿਪ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

6966 165 hir Awpy swirMg  
AMimRqDwrw]

(AMimRqDwrw) suAWqI bMUd Har Aapae Saaring 

Anmrithadhhaaraa 

||

He Himself is the 

rainbird, and the 

Ambrosial Nectar 

raining down.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਪਪੀਹਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਪਪੀਹੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਵਰਖਾ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ।

6967 165 hir AMimRqu Awip 
pIAwvxhwrw]

pIAwvx-hwrw Har Anmrith Aap 

Peeaavanehaaraa 

||

The Lord is the 

Ambrosial Nectar; He 

Himself leads us to 

drink it in.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਜਪਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

6968 165 hir Awip kry  
Awpy 
insqwrw]3]

(insqwrw) mukq Har Aap Karae 

Aapae Nisathaaraa 

||3||

The Lord Himself is the 

Doer; He Himself is 

our Saving Grace. 

||3||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

6969 165 hir Awpy byVI  
qulhw qwrw]

(qwrw) mlwh[ qulhw: 
polw bolo

Har Aapae Baerree 

Thulehaa Thaaraa 

||

The Lord Himself is the 

Boat, the Raft and the 

Boatman.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ 

ਲਈ) ਬੇੜੀ ਹੈ ਤੁਲਹਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

6970 165 hir Awpy  
gurmqI 
insqwrw]

Har Aapae 

Guramathee 

Nisathaaraa ||

The Lord Himself, 

through the Guru's 

Teachings, saves us.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ 

ਤੋਰ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।
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6971 165 hir Awpy nwnk  
pwvY 
pwrw]4]6]44]

Har Aapae Naanak 

Paavai Paaraa 

||4||6||44||

O Nanak, the Lord 

Himself carries us 

across to the other 

side. ||4||6||44||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥੪੪॥

6972 165 gauVI bYrwgix 
mhlw 4]

Gourree Bairaagan 

Mehalaa 4 ||

Gauree Bairaagan, 

Fourth Mehl:

6973 165 swhu hmwrw qUM 
DxI jYsI qUM 
rwis dyih qYsI 
hm lyih]

(swhu) Swh[ (DxI) 
mwlk[ (rwis) pMUjI

Saahu Hamaaraa 

Thoon Dhhanee 

Jaisee Thoon Raas 

Dhaehi Thaisee 

Ham Laehi ||

O Master, You are my 

Banker. I receive only 

that capital which You 

give me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  
ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ 
ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

6974 165 hir nwmu vxMjh 
rMg isau jy Awip 
dieAwlu hoie 
dyih]1]

(vxMjh) vpwr krdy[ 
(rMg) pRym

Har Naam 

Vananjeh Rang Sio 

Jae Aap Dhaeiaal 

Hoe Dhaehi ||1||

I would purchase the 

Lord's Name with love, 

if You Yourself, in Your 

Mercy, would sell it to 

me. ||1||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪ ਜਮਹਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ 

(ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ) ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ 
॥੧॥

6975 165 hm vxjwry rwm 
ky]

Ham Vanajaarae 

Raam Kae ||

I am the merchant, 

the peddler of the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ) ਦੇ 

(ਭੇਿ ੇਹੋਏ) ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ।
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6976 165 hir vxju krwvY  
dy rwis 
ry]1]rhwau]

Har Vanaj Karaavai 

Dhae Raas Rae 

||1|| Rehaao ||

I trade in the 

merchandise and 

capital of the Lord's 

Name. ||1||Pause||

ਉਹ ਸ਼ਾਹ (ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ) 
ਸਰਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

6977 165 lwhw hir Bgiq 
Dnu KitAw hir 
scy swh min 
BwieAw]

K`itAw Laahaa Har 

Bhagath Dhhan 

Khattiaa Har 

Sachae Saah Man 

Bhaaeiaa ||

I have earned the 

profit, the wealth of 

devotional worship of 

the Lord. I have 

become pleasing to 

the Mind of the Lord, 

the True Banker.

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਵਣਿਾਰੇ ਨੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਖੱਜਟਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਾਹ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

6978 165 hir jip hir 
vKru lidAw jmu 
jwgwqI nyiV n 
AwieAw]2]

(v`Kru) sOdw[ l`idAw Har Jap Har 

Vakhar Ladhiaa 

Jam Jaagaathee 

Naerr N Aaeiaa 

||2||

I chant and meditate 

on the Lord, loading 

the merchandise of 

the Lord's Name. The 

Messenger of Death, 

the tax collector, does 

not even approach 

me. ||2||

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਵਪਾਰੀ ਨੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ 
ਜਵਹਾਜਝਆ ਹੈ, ਿਮ-ਮਸੂਲੀਆ 

ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ 
॥੨॥

6979 165 horu vxju krih 
vwpwrIey AnMq 
qrMgI duKu 
mwieAw]

Hor Vanaj Karehi 

Vaapaareeeae 

Ananth Tharangee 

Dhukh Maaeiaa ||

Those traders who 

trade in other 

merchandise, are 

caught up in the 

endless waves of the 

pain of Maya.

ਪਰ ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ-ਵਣਿਾਰੇ 

(ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਵਣਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਲਹਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਦੁਖ 

ਸਹਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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6980 165 Eie jyhY vxij 
hir lwieAw Plu 
qyhw iqn 
pwieAw]3]

Oue Jaehai Vanaj 

Har Laaeiaa Fal 

Thaehaa Thin 

Paaeiaa ||3||

According to the 

business in which the 

Lord has placed them, 

so are the rewards 

they obtain. ||3||

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਣਿ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਿਲ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੩॥

6981 165 hir hir vxju so 
jnu kry ijsu 
ikRpwlu hoie pRBu 
dyeI]

Har Har Vanaj So 

Jan Karae Jis 

Kirapaal Hoe 

Prabh Dhaeee ||

People trade in the 

Name of the Lord, Har, 

Har, when the God 

shows His Mercy and 

bestows it.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਮਹਰਵਾਨ 

ਹੋ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

6982 165 jn nwnk swhu 
hir syivAw iPir 
lyKw mUil n 
lyeI]4]1]7]4
5]

Jan Naanak Saahu 

Har Saeviaa Fir 

Laekhaa Mool N 

Laeee 

||4||1||7||45||

Servant Nanak serves 

the Lord, the Banker; 

he shall never again be 

called to render his 

account. 

||4||1||7||45||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ (ਸਭ ਦੇ) ਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ-ਪਿਭੂ ਕਦੇ ਭੀ 
(ਉਸ ਦੇ ਵਣਿ-ਵਪਾਰ ਦਾ) 
ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਦਾ 
॥੪॥੧॥੭॥੪੫॥

6983 165 gauVI bYrwgix 
mhlw 4]

Gourree Bairaagan 

Mehalaa 4 ||

Gauree Bairaagan, 

Fourth Mehl:
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6984 165 ijau jnnI grBu 
pwlqI suq kI 
kir Awsw]

(jnnI) mwqw[ (su`q) 
spu`qR

Jio Jananee 

Garabh Paalathee 

Suth Kee Kar 

Aasaa ||

The mother nourishes 

the fetus in the womb, 

hoping for a son,

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪੱੁਤਰ (ਿੂੰ ਮਣ) 

ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ (ਨੌ ਮਹੀਨੇ 

ਆਪਣੀ) ਕੱੁਖ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

6985 165 vfw hoie Dnu 
Kwit dyie kir 
Bog iblwsw]

(Bog) AnMd (iblwsw) 
KuSIAW (kir) mwnx 
leI

Vaddaa Hoe 

Dhhan Khaatt 

Dhaee Kar Bhog 

Bilaasaa ||

Who will grow and 

earn and give her 

money to enjoy 

herself.

(ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰਾ 
ਪੱੁਤਰ) ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਧਨ ਖੱਟ-

ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੂੰ  (ਜਲਆ ਕੇ) ਦੇਵੇਗਾ,

6986 165 iqau hir jn 
pRIiq hir rwKdw  
dy Awip 
hQwsw]1]

(hQwsw) h`Q dw shwrw Thio Har Jan 

Preeth Har 

Raakhadhaa Dhae 

Aap Hathhaasaa 

||1||

In just the same way, 

the humble servant of 

the Lord loves the 

Lord, who extends His 

Helping Hand to us. 

||1||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਾਇਮ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

6987 166 myry rwm mY mUrK  
hir rwKu myry 
guseIAw]

 (guseINAW) mwlk 
vwihgurU jI

Maerae Raam Mai 

Moorakh Har 

Raakh Maerae 

Guseeaa ||

O my Lord, I am so 

foolish; save me, O my 

Lord God!

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! 

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਮੂਰਖ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ) ਰੱਖ।

6988 166 jn kI aupmw  
quJih 
vfeIAw]1]rhw
au]

(aupmw) SoBw[ v-feIAw Jan Kee Oupamaa 

Thujhehi 

Vaddeeaa ||1|| 

Rehaao ||

Your servant's praise is 

Your Own Glorious 

Greatness. 

||1||Pause||

ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਵਜਡਆਈ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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6989 166 mMdir Gir 
AwnMdu hir hir 
jsu min BwvY]

Mandhar Ghar 

Aanandh Har Har 

Jas Man Bhaavai ||

Those whose minds 

are pleased by the 

Praises of the Lord, 

Har, Har, are joyful in 

the palaces of their 

own homes.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

6990 166 sB rs mITy muiK 
lgih jw hir 
gux gwvY]

Sabh Ras Meethae 

Mukh Lagehi Jaa 

Har Gun Gaavai ||

Their mouths savor all 

the sweet delicacies 

when they sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਿਦੋਂ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ) ਸਾਰੇ ਸੁਆਦਲੇ ਜਮੱਠੇ 

ਰਸ ਉਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪੈ ਰਹੇ 

ਹਨ।
6991 166 hir jnu prvwru 

sDwru hY iekIh 
kulI sBu jgqu 
CfwvY]2]

ie`kIh[ kulI: polw 
bolo[ j`g-qu

Har Jan Paravaar 

Sadhhaar Hai 

Eikeeh Kulee Sabh 

Jagath 

Shhaddaavai ||2||

The Lord's humble 

servants are the 

saviors of their 

families; they save 

their families for 

twenty-one 

generations - they 

save the entire world! 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ-ਭਗਤ 

ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕੀ ਕੁਲਾਂ ਜਵਚ 

ਰਾਖਾ ਹੈ ਆਸਰਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

6992 166 jo ikCu kIAw so 
hir kIAw hir 
kI vifAweI]

Jo Kishh Keeaa So 

Har Keeaa Har Kee 

Vaddiaaee ||

Whatever has been 

done, has been done 

by the Lord; it is the 

Glorious Greatness of 

the Lord.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਿਗਤ ਿੋ 
ਬਜਣਆ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਮਹਾਨ 

ਕੂੰਮ ਹੈ।
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6993 166 hir jIA qyry qUM 
vrqdw hir pUj 
krweI]

Har Jeea Thaerae 

Thoon 

Varathadhaa Har 

Pooj Karaaee ||

O Lord, in Your 

creatures, You are 

pervading; You inspire 

them to worship You.

ਹੇ ਹਰੀ! (ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਿੀਵ 

ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

(ਸਭਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  
ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ। (ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ 

ਹੀ ਆਪਣੀ) ਪੂਿਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

6994 166 hir Bgiq BMfwr 
lhwiedw Awpy 
vrqweI ]3]

(lhwiedw) pRwpq 
krwauNdy

Har Bhagath 

Bhanddaar 

Lehaaeidhaa 

Aapae Varathaaee 

||3||

The Lord leads us to 

the treasure of 

devotional worship; 

He Himself bestows it. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਵੂੰ ਡਦਾ ਹੈ ॥੩॥

6995 166 lwlw hwit 
ivhwiJAw ikAw 
iqsu cqurweI]

(l`wlw) gulwm (hwit) 
h`t qoN (ivhwiJAw) 
KRIidAw

Laalaa Haatt 

Vihaajhiaa Kiaa 

This Chathuraaee 

||

I am a slave, 

purchased in Your 

market; what clever 

tricks do I have?

ਿ ੇਕੋਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੂੰਡੀ ਜਵਚੋਂ 
ਖ਼ਰੀਜਦਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ 

(ਗ਼ੁਲਾਮ) ਦੀ (ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਕੋਈ ਚਾਲਾਕੀ 
ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ।
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6996 166 jy rwij bhwly qw 
hir gulwmu GwsI 
kau hir nwmu 
kFweI]

Jae Raaj Behaalae 

Thaa Har Gulaam 

Ghaasee Ko Har 

Naam Kadtaaee ||

If the Lord were to set 

me upon a throne, I 

would still be His 

slave. If I were a grass-

cutter, I would still 

chant the Lord's Name.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ-ਭਗਤ 

ਸਤਸੂੰਗ ਦੀ ਹੱਟੀ ਜਵਚੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ 
ਰਾਿ-ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਜਬਠਾ ਦੇਵੇ 
ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ 
ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੇਵਕ) ਘਜਸਆਰੇ 

ਦੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਹੀ ਿਪਾਂਦਾ ਹੈ।

6997 166 jnu nwnku hir 
kw dwsu hY hir 
kI 
vifAweI]4]2]
8]46]

Jan Naanak Har 

Kaa Dhaas Hai Har 

Kee Vaddiaaee 

||4||2||8||46||

Servant Nanak is the 

slave of the Lord; 

contemplate the 

Glorious Greatness of 

the 

Lord||4||2||8||46||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਖ਼ਰੀਜਦਆ 

ਹੋਇਆ) ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੈ (ਜਕ 

ਉਸ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) 

॥੪॥੨॥੮॥੪੬॥

6998 166 gauVI guAwryrI 
mhlw 4]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 4 ||

Gauree Bairaagan, 

Fourth Mehl:

6999 166 ikrswxI 
ikrswxu kry locY 
jIau lwie]

Kirasaanee 

Kirasaan Karae 

Lochai Jeeo Laae 

||

The farmers love to 

work their farms;

ਜਕਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੂੰਮ ਿੀ ਲਾ 
ਕੇ (ਪੂਰੀ ਜਮਹਨਤ ਨਾਲ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ,
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7000 166 hlu joqY audmu 
kry myrw puqu DI 
Kwie]

Hal Jothai 

Oudham Karae 

Maeraa Puth 

Dhhee Khaae ||

They plow and work 

the fields, so that their 

sons and daughters 

may eat.

ਹਲ ਵਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਤਾਂਘ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਫ਼ਸਲ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਿੁ) ਮੇਰਾ 
ਪੱੁਤਰ ਖਾਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਖਾਏ।

7001 166 iqau hir jnu  
hir hir jpu kry  
hir AMiq 
Cfwie]1]

Thio Har Jan Har 

Har Jap Karae Har 

Anth Shhaddaae 

||1||

In just the same way, 

the Lord's humble 

servants chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har, and in the end, 

the Lord shall save 

them. ||1||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਿਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦਾ 
ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ (ਿਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮੋਹ 

ਆਜਦਕ ਦੇ ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ) ਛੁਡਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
7002 166 mY mUrK kI giq  

kIjY myry rwm]

Mai Moorakh Kee 

Gath Keejai 

Maerae Raam ||

I am foolish - save me, 

O my Lord!

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਮੈਨੂੂੰ  ਮੂਰਖ ਨੂੂੰ  
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਬਖ਼ਸ਼,

7003 166 gur siqgur syvw  
hir lwie hm 
kwm]1]rhwau]

Gur Sathigur 

Saevaa Har Laae 

Ham Kaam ||1|| 

Rehaao ||

O Lord, enjoin me to 

work and serve the 

Guru, the True Guru. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7004 166 lY qury saudwgrI  
saudwgru DwvY]

(qury) GoVy[ (DwvY) jWdw Lai Thurae 

Soudhaagaree 

Soudhaagar 

Dhhaavai ||

The traders buy 

horses, planning to 

trade them.

ਸੌਦਾਗਰ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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7005 166 Dnu KtY Awsw 
krY mwieAw mohu 
vDwvY]

K`tY Dhhan Khattai 

Aasaa Karai 

Maaeiaa Mohu 

Vadhhaavai ||

They hope to earn 

wealth; their 

attachment to Maya 

increases.

(ਸੌਦਾਗਰੀ ਜਵਚ ਉਹ) ਧਨ 

ਖੱਟਦਾ ਹੈ (ਹੋਰ ਧਨ ਦੀ) ਆਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਮਾਈ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ) ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਵਧਾਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

7006 166 iqau hir jnu  
hir hir bolqw  
hir boil suKu 
pwvY]2]

Thio Har Jan Har 

Har Bolathaa Har 

Bol Sukh Paavai 

||2||

In just the same way, 

the Lord's humble 

servants chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har; chanting the 

Lord's Name, they find 

peace. ||2||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੨॥

7007 166 ibKu sMcY  
htvwxIAw bih 
hwit kmwie]

(ibKu) zhr rUp mwieAw 
(sMcY) iek`TI kry

Bikh Sanchai 

Hattavaaneeaa 

Behi Haatt 

Kamaae ||

The shop-keepers 

collect poison, sitting 

in their shops, carrying 

on their business.

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਜਵਚ ਬੈਠ 

ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ (ਮਾਇਆ) ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਸਤੇ) ਜ਼ਹਰ (ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦੀ ਿਾਂਦੀ) ਹੈ,

7008 166 moh JUTu pswrw 
JUT kw JUTy 
lptwie]

Moh Jhooth 

Pasaaraa Jhooth 

Kaa Jhoothae 

Lapattaae ||

Their love is false, 

their displays are false, 

and they are 

engrossed in 

falsehood.

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਾ) ਮੋਹ 

ਦਾ ਝੂਠਾ ਜਖਲਾਰਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ 
ਪਸਾਰਾ ਹੈ (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ 

ਜਵਚ ਵਧੀਕ ਰੱੁਝਦਾ ਹੈ ਜਤਉਂ 

ਜਤਉਂ) ਇਸ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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7009 166 iqau hir jin  
hir Dnu sMicAw  
hir Krcu lY 
jwie]3]

Thio Har Jan Har 

Dhhan Sanchiaa 

Har Kharach Lai 

Jaae ||3||

In just the same way, 

the Lord's humble 

servants gather the 

wealth of the Lord's 

Name; they take the 

Lord's Name as their 

supplies. ||3||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ 

ਨੇ (ਭੀ) ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 

ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚ (ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਲੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

7010 166 iehu mwieAw moh 
kutMbu hY Bwie 
dUjY Pws]

(kutMbu) prvwr[ (Pws) 
PwhI

Eihu Maaeiaa Moh 

Kuttanb Hai Bhaae 

Dhoojai Faas ||

This emotional 

attachment to Maya 

and family, and the 

love of duality, is a 

noose around the 

neck.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਇਹ 

ਜਖਲਾਰਾ (ਤਾਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸਾਣ ਲਈ ਿਾਹੀ ਹੈ।

7011 166 gurmqI so jnu 
qrY jo dwsin 
dws]

Guramathee So 

Jan Tharai Jo 

Dhaasan Dhaas ||

Following the Guru's 

Teachings, the humble 

servants are carried 

across; they become 

the slaves of the Lord's 

slaves.

ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।

7012 166 jin nwnik nwmu 
iDAwieAw  
gurmuiK 
prgws]4]3]9
]47]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa 

Guramukh 

Paragaas 

||4||3||9||47||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam; the Gurmukh is 

enlightened. 

||4||3||9||47||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੇ (ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਸਤੇ) ਚਾਨਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ॥੪॥੩॥੯॥੪੭॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1518 Published: March 06/ 2014



7013 166 gauVI bYrwgix 
mhlw 4]

Gourree Bairaagan 

Mehalaa 4 ||

Gauree Bairaagan, 

Fourth Mehl:

7014 166 inq idnsu rwiq  
lwlcu kry BrmY 
BrmwieAw]

Nith Dhinas Raath 

Laalach Karae 

Bharamai 

Bharamaaeiaa ||

Continuously, day and 

night, they are gripped 

by greed and deluded 

by doubt.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ 
ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

7015 166 vygwir iPrY 
vygwrIAw isir 
Bwru auTwieAw]

(vygwir) ibnw mzdUrI 
kMm[ (vygwrIAw) ibnw 
mzdUrI kMm krn vwlw

Vaegaar Firai 

Vaegaareeaa Sir 

Bhaar Outhaaeiaa 

||

The slaves labor in 

slavery, carrying the 

loads upon their heads.

ਉਹ ਉਸ ਵੇਗਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਿੋ 
ਆਪਣ ੇਜਸਰ ਉੱਤੇ (ਜਬਗਾਨਾ) 
ਭਾਰ ਚੱੁਕ ਕੇ ਵੇਗਾਰ ਕੱਢਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

7016 166 jo gur kI jnu 
syvw kry so Gr 
kY kMim hir 
lwieAw]1]

Jo Gur Kee Jan 

Saevaa Karae So 

Ghar Kai Kanm Har 

Laaeiaa ||1||

That humble being 

who serves the Guru is 

put to work by the 

Lord in His Home. 

||1||

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

ਦੇ) ਉਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

ਿ ੋਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਆਪਣਾ ਕੂੰਮ 

ਹੈ ॥੧॥
7017 166 myry rwm qoiV 

bMDn mwieAw  
Gr kY kMim 
lwie]

Maerae Raam 

Thorr Bandhhan 

Maaeiaa Ghar Kai 

Kanm Laae ||

O my Lord, please 

break these bonds of 

Maya, and put me to 

work in Your Home.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜ ਤੇ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਕੂੰਮ 

ਜਵਚ ਿੋੜ,
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7018 166 inq hir gux 
gwvh hir nwim 
smwie]1]rhwau]

Nith Har Gun 

Gaaveh Har Naam 

Samaae ||1|| 

Rehaao ||

I continuously sing the 

Glorious Praises of the 

Lord; I am absorbed in 

the Lord's Name. 

||1||Pause||

ਅਸੀਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਕੇ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਹੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7019 166 nru pRwxI cwkrI 
kry nrpiq rwjy  
AriQ sB 
mwieAw]

(AriQ) vwsqy Nar Praanee 

Chaakaree Karae 

Narapath Raajae 

Arathh Sabh 

Maaeiaa ||

Mortal men work for 

kings, all for the sake 

of wealth and Maya.

ਜਨਰੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਰਾਿੇ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

7020 166 kY bMDY kY fwin 
lyie kY nrpiq 
mir jwieAw]

(kY) jW[ (bMDY) bMn@ 
lYNdw[ (fwin) szw[ 
(nrpiq) rwjw[ ly-ie

Kai Bandhhai Kai 

Ddaan Laee Kai 

Narapath Mar 

Jaaeiaa ||

But the king either 

imprisons them, or 

fines them, or else 

dies himself.

ਰਾਿਾ ਕਈ ਵਾਰੀ (ਜਕਸੇ 

ਖ਼ੁਨਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ (ਕੋਈ 

ਿੁਰਮਾਨਾ ਆਜਦਕ) ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਿਾਂ, ਰਾਿਾ (ਆਪ ਹੀ) ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।
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7021 166 DMnu Dnu syvw 
sPl siqgurU kI  
ijqu hir hir 
nwmu jip hir 
suKu pwieAw]2]

Dhhann Dhhan 

Saevaa Safal 

Sathiguroo Kee 

Jith Har Har Naam 

Jap Har Sukh 

Paaeiaa ||2||

Blessed, rewarding 

and fruitful is the 

service of the True 

Guru; through it, I 

chant the Name of the 

Lord, Har, Har, and I 

have found peace. 

||2||

ਪਰ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ 
ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਦਾ 
ਸਲਾਹੁਣ-ਯੋਗ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

7022 166 inq saudw sUdu 
kIcY bhu Bwiq 
kir mwieAw kY 
qweI]

(sUdu) ivAwj[ BWiq, 
qWeIN

Nith Soudhaa 

Soodh Keechai 

Bahu Bhaath Kar 

Maaeiaa Kai 

Thaaee ||

Everyday, people carry 

on their business, with 

all sorts of devices to 

earn interest, for the 

sake of Maya.

ਮਾਇਆ ਕਮਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਵਣਿ-

ਜਵਹਾਰ ਭੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ,

7023 166 jw lwhw dyie qw 
suKu mny qotY mir 
jweI]

Jaa Laahaa Dhaee 

Thaa Sukh Manae 

Thottai Mar Jaaee 

||

If they earn a profit, 

they are pleased, but 

their hearts are 

broken by losses.

ਿਦੋਂ (ਉਹ ਵਣਿ-ਵਪਾਰ) ਨਫ਼ਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਤੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਹਾਹੁਕੇ ਨਾਲ) ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
7024 166 jo gux swJI gur 

isau kry inq 
inq suKu 
pweI]3]

sWJI Jo Gun Saajhee 

Gur Sio Karae Nith 

Nith Sukh Paaee 

||3||

One who is worthy, 

becomes a partner 

with the Guru, and 

finds a lasting peace 

forever. ||3||

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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7025 167 ijqnI BUK An 
rs swd hY  
iqqnI BUK iPir 
lwgY]

Jithanee Bhookh 

An Ras Saadh Hai 

Thithanee Bhookh 

Fir Laagai ||

The more one feels 

hunger for other 

tastes and pleasures, 

the more this hunger 

persists.

ਹੋਰ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਸੁਆਦਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਭੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਲੱਗਦੀ) ਹੈ, 

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਸ ਸੁਆਦ 

ਮਾਣੀਦੇ ਹਨ) ਉਤਨੀ ਹੀ 
ਵਧੀਕ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਲੱਗਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਮਾਇਕ ਰਸਾਂ 
ਵਲੋਂ ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਭੀ ਰੱਿਦਾ 
ਨਹੀਂ)।

7026 167 ijsu hir Awip 
ikRpw kry so vycy 
isru gur AwgY]

Jis Har Aap 

Kirapaa Karae So 

Vaechae Sir Gur 

Aagai ||

Those unto whom the 

Lord Himself shows 

mercy, sell their head 

to the Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਅਗੇ (ਆਪਣਾ) 
ਜਸਰ ਵੇਚ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ)।

7027 167 jn nwnk hir 
ris iqRpiqAw  
iPir BUK n 
lwgY]4]4]10]
48]

Jan Naanak Har 

Ras Thripathiaa Fir 

Bhookh N Laagai 

||4||4||10||48||

Servant Nanak is 

satisfied by the Name 

of the Lord, Har, Har. 

He shall never feel 

hungry again. 

||4||4||10||48||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨਾਲ 

ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦੀ 
॥੪॥੪॥੧੦॥੪੮॥

7028 167 gauVI bYrwgix 
mhlw 4]

Gourree Bairaagan 

Mehalaa 4 ||

Gauree Bairaagan, 

Fourth Mehl:
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7029 167 hmrY min iciq  
hir Aws inq  
ikau dyKw hir 
drsu qumwrw]

Hamarai Man 

Chith Har Aas Nith 

Kio Dhaekhaa Har 

Dharas Thumaaraa 

||

Within my conscious 

mind is the constant 

longing for the Lord. 

How can I behold the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, Lord?

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਇਹ ਆਸ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਸਕਾਂ।

7030 167 ijin pRIiq lweI 
so jwxqw hmrY 
min iciq hir 
bhuqu ipAwrw]

Jin Preeth Laaee 

So Jaanathaa 

Hamarai Man 

Chith Har Bahuth 

Piaaraa ||

One who loves the 

Lord knows this; the 

Lord is very dear to my 

conscious mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਹਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਹਰੀ ਬਹੁਤ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

7031 167 hau kurbwnI gur 
Awpxy ijin 
ivCuiVAw myilAw  
myrw 
isrjnhwrw]1]

Ho Kurabaanee 

Gur Aapanae Jin 

Vishhurriaa 

Maeliaa Maeraa 

Sirajanehaaraa 

||1||

I am a sacrifice to my 

Guru, who has re-

united me with my 

Creator Lord; I was 

separated from Him 

for such a long time! 

||1||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਜਵੱਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਹਰੀ ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

7032 167 myry rwm hm 
pwpI srix pry 
hir duAwir]

Maerae Raam 

Ham Paapee Saran 

Parae Har Dhuaar 

||

O my Lord, I am a 

sinner; I have come to 

Your Sanctuary, and 

fallen at Your Door, 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੇ ਆ ਜਡੱਗਾ ਹਾਂ,
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7033 167 mqu inrgux hm 
mylY kbhUM ApunI 
ikrpw 
Dwir]1]rhwau]

(inrgux) SuB guxW qoN 
rihq, gux hIx[ my~lY: 
l`ly dulwvW lwau

Math Niragun 

Ham Maelai 

Kabehoon Apunee 

Kirapaa Dhhaar 

||1|| Rehaao ||

My intellect is 

worthless; I am filthy 

and polluted. Please 

shower me with Your 

Mercy sometime. 

||1||Pause||

ਜਕ ਸ਼ਾਇਦ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਣ-ਹੀਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਲਏ ਂ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7034 167 hmry Avgux 
bhuqu bhuqu hY bhu 
bwr bwr hir  
gxq n AwvY]

Hamarae Avagun 

Bahuth Bahuth Hai 

Bahu Baar Baar 

Har Ganath N 

Aavai ||

My demerits are so 

many and numerous. I 

have sinned so many 

times, over and over 

again. O Lord, they 

cannot be counted.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਅਉਗਣ ਹਨ, ਜਗਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਔਗਣ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

7035 167 qUM guxvMqw hir 
hir dieAwlu  
hir Awpy bKis 
lYih hir BwvY]

Thoon 

Gunavanthaa Har 

Har Dhaeiaal Har 

Aapae Bakhas 

Laihi Har Bhaavai 

||

You, Lord, are the 

Merciful Treasure of 

Virtue. When it 

pleases You, Lord, You 

forgive me.

ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਦਇਆ 

ਦਾ ਘਰ ਹੈਂ ਿਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।
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7036 167 hm AprwDI rwKy 
gur sMgqI  
aupdysu dIE hir 
nwmu CfwvY]2]

sMgqIN Ham Aparaadhhee 

Raakhae Gur 

Sangathee 

Oupadhaes 

Dheeou Har Naam 

Shhaddaavai ||2||

I am a sinner, saved 

only by the Company 

of the Guru. He has 

bestowed the 

Teachings of the Lord's 

Name, which saves 

me. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 

ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

7037 167 qumry gux ikAw 
khw myry siqgurw  
jb guru bolh qb 
ibsmu hoie jwie]

(ibsmu) ibsmwd, 
Ascrj

Thumarae Gun 

Kiaa Kehaa 

Maerae 

Sathiguraa Jab Gur 

Boleh Thab Bisam 

Hoe Jaae ||

What Glorious Virtues 

of Yours can I 

describe, O my True 

Guru? When the Guru 

speaks, I am transfixed 

with wonder.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਕੀਹ ਕੀਹ ਦੱਸਾਂ? ਿਦੋਂ ਮੈਂ 'ਗੁਰੂ 

ਗੁਰੂ' ਿਪਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 
ਅਸਚਰਿ ਆਤਮਕ ਹਾਲਤ 

ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

7038 167 hm jYsy AprwDI  
Avru koeI rwKY  
jYsy hm siqguir 
rwiK lIey 
Cfwie]

Ham Jaisae 

Aparaadhhee Avar 

Koee Raakhai 

Jaisae Ham 

Sathigur Raakh 

Leeeae Shhaddaae 

||

Can anyone else save 

a sinner like me? The 

True Guru has 

protected and saved 

me.

ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਿਵੇਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਜਲਆ ਹੈ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਤੋਂ) ਛੁਡਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ਹੋਰ ਕੌਣ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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7039 167 qUM guru ipqw qUMhY 
guru mwqw qUM guru 
bMDpu myrw sKw 
sKwie]3]

(sKw) im`qR (sKwie) 
shweI, shwieqw krn 
vwlw[ (bMDpu) sbMDI

Thoon Gur Pithaa 

Thoonhai Gur 

Maathaa Thoon 

Gur Bandhhap 

Maeraa Sakhaa 

Sakhaae ||3||

O Guru, You are my 

father. O Guru, You 

are my mother. O 

Guru, You are my 

relative, companion 

and friend. ||3||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈਂ, 
ਮੇਰਾ ਜਪਤਾ ਹੈਂ, ਮੇਰਾ 
ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਂ, ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ 
॥੩॥

7040 167 jo hmrI ibiD 
hoqI myry siqgurw  
sw ibiD qum hir 
jwxhu Awpy]

ibiD:polw bolo[ (ibiD) 
hwlq

Jo Hamaree Bidhh 

Hothee Maerae 

Sathiguraa Saa 

Bidhh Thum Har 

Jaanahu Aapae ||

My condition, O my 

True Guru - that 

condition, O Lord, is 

known only to You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਹਰੀ! ਿੇਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

7041 167 hm rulqy iPrqy  
koeI bwq n 
pUCqw gur 
siqgur sMig  
kIry hm Qwpy]

Ham Rulathae 

Firathae Koee 

Baath N 

Pooshhathaa Gur 

Sathigur Sang 

Keerae Ham 

Thhaapae ||

I was rolling around in 

the dirt, and no one 

cared for me at all. In 

the Company of the 

Guru, the True Guru, I, 

the worm, have been 

raised up and exalted.

ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਜਿਰਦਾ ਸਾਂ ਕੋਈ 

ਮੇਰੀ ਵਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱੁਛਦਾ ਤੂੂੰ  
ਮੈਨੂੂੰ  ਕੀੜੇ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਲਆ ਕੇ 

ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ।
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7042 167 DMnu DMnu gurU 
nwnk jn kyrw  
ijqu imilAY cUky 
siB sog 
sMqwpy]4]5]11]
49]

(sMqwpy) klyS Dhhann Dhhann 

Guroo Naanak Jan 

Kaeraa Jith Miliai 

Chookae Sabh Sog 

Santhaapae 

||4||5||11||49||

Blessed, blessed is the 

Guru of servant 

Nanak; meeting Him, 

all my sorrows and 

troubles have come to 

an end. 

||4||5||11||49||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾ 
ਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ ਧੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ 

(ਗੁਰੂ) ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਸੋਗ ਮੱੁਕ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ॥੪॥੫॥੧੧॥੪੯॥

7043 167 gauVI bYrwgix 
mhlw 4]

Gourree Bairaagan 

Mehalaa 4 ||

Gauree Bairaagan, 

Fourth Mehl:

7044 167 kMcn nwrI mih  
jIau luBqu hY mohu 
mITw mwieAw]

(kMcn) sonw[ (loBqu) 
loBwiemwn

Kanchan Naaree 

Mehi Jeeo 

Lubhath Hai Mohu 

Meethaa Maaeiaa 

||

The soul of the man is 

lured by gold and 

women; emotional 

attachment to Maya is 

so sweet to him.

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਸੋਨੇ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ 

ਇਸਤਿੀ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਿਸੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮੱਠਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।

7045 167 Gr mMdr GoVy 
KusI mnu An 
ris lwieAw]

Ghar Mandhar 

Ghorrae Khusee 

Man An Ras 

Laaeiaa ||

The mind has become 

attached to the 

pleasures of houses, 

palaces, horses and 

other enjoyments.

ਘਰ, ਪੱਕੇ ਮਹਲ ਘੋੜੇ (ਵੇਖ 

ਵੇਖ ਕੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਚਾਉ ਚੜਹਦਾ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਹੋਰ (ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ) ਰਸ ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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7046 167 hir pRBu iciq n 
AwveI ikau CUtw 
myry hir 
rwieAw]1]

(rwieAw) pwqSwh Har Prabh Chith N 

Aavee Kio 

Shhoottaa Maerae 

Har Raaeiaa ||1||

The Lord God does not 

even enter his 

thoughts; how can he 

be saved, O my Lord 

King? ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਿਨ! 

(ਤੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ 
(ਇਸ ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ) ਜਕਵੇਂ 
ਜਨਕਲਾਂ? ॥੧॥

7047 167 myry rwm ieh 
nIc krm hir 
myry]

Maerae Raam Eih 

Neech Karam Har 

Maerae ||

O my Lord, these are 

my lowly actions, O 

my Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਮੇਰੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੇ 

ਇਹ ਨੀਚ ਕੂੰਮ ਹਨ।

7048 167 guxvMqw hir hir 
dieAwlu kir 
ikrpw bKis 
Avgx siB 
myry]1]rhwau]

Gunavanthaa Har 

Har Dhaeiaal Kar 

Kirapaa Bakhas 

Avagan Sabh 

Maerae ||1|| 

Rehaao ||

O Lord, Har, Har, 

Treasure of Virtue, 

Merciful Lord: please 

bless me with Your 

Grace and forgive me 

for all my mistakes. 

||1||Pause||

ਪਰ ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈਂ, ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਉਗਣ 

ਬਖ਼ਸ਼ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7049 167 ikCu rUpu nhI  
ikCu jwiq nwhI  
ikCu FMgu n myrw]

Kishh Roop Nehee 

Kishh Jaath 

Naahee Kishh 

Dtang N Maeraa ||

I have no beauty, no 

social status, no 

manners.

ਨਾਹ ਮੇਰਾ (ਸੁੂੰ ਦਰ) ਰੂਪ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਕੋਈ ਸੁਚੱਿ ਹੈ।
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7050 167 ikAw muhu lY  
bolh gux ibhUn  
nwmu jipAw n  
qyrw]

(ibhUn) rihq Kiaa Muhu Lai 

Boleh Gun Bihoon 

Naam Japiaa N 

Thaeraa ||

With what face am I to 

speak? I have no 

virtue at all; I have not 

chanted Your Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹਾਂ, 
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਜਪਆ, ਮੈਂ 
ਕੇਹੜਾ ਮੂੂੰ ਹ ਲੈ ਕੇ (ਤੇਰੇ 

ਸਾਹਮਣੇ) ਗੱਲ ਕਰਨ ਿੋਗਾ 
ਹਾਂ?

7051 167 hm pwpI sMig 
gur aubry puMnu 
siqgur kyrw]2]

(aubry) auDry, mukq 
hoey[ (kyrw) dw

Ham Paapee Sang 

Gur Oubarae Punn 

Sathigur Kaeraa 

||2||

I am a sinner, saved 

only by the Company 

of the Guru. This is the 

generous blessing of 

the True Guru. ||2||

ਇਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੋਈ 

ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ (ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੨॥

7052 167 sBu jIau ipMfu  
muKu nku dIAw  
vrqx kau pwxI]

n`ku Sabh Jeeo Pindd 

Mukh Nak Dheeaa 

Varathan Ko 

Paanee ||

He gave all beings 

souls, bodies, mouths, 

noses and water to 

drink.

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ 

ਮੂੂੰ ਹ ਇਹ ਨੱਕ ਆਜਦਕ ਅੂੰਗ 

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ (ਹਵਾ 
ਅੱਗ ਆਜਦਕ) ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ 

ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।
7053 167 AMnu Kwxw kpVu 

pYnxu dIAw rs 
Ain BogwxI]

(Ain) AnykW (BogwxI) 
Bogx nUM[ pYn@xu

Ann Khaanaa 

Kaparr Painan 

Dheeaa Ras An 

Bhogaanee ||

He gave them corn to 

eat, clothes to wear, 

and other pleasures to 

enjoy.

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਅੂੰਨ ਖਾਣ ਨੂੂੰ  
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਪਜਹਨਣ ਨੂੂੰ  
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ 
ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਣ ਨੂੂੰ  
ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

7054 167 ijin dIey su 
iciq n AwveI  
psU hau kir 
jwxI]3]

Jin Dheeeae S 

Chith N Aavee 

Pasoo Ho Kar 

Jaanee ||3||

But they do not 

remember the One 

who gave them all 

this. The animals think 

that they made 

themselves! ||3||

ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ (ਮੂਰਖ-) ਪਸ਼ੂ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਕਰ ਕੇ 

ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥
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7055 167 sBu kIqw qyrw 
vrqdw qUM 
AMqrjwmI]

Sabh Keethaa 

Thaeraa 

Varathadhaa 

Thoon 

Antharajaamee ||

You made them all; 

You are all-pervading. 

You are the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਡੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 

ਭੀ ਕੀਹ ਹੈ? ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋ 
ਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਸਭ ਤੇਰਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

7056 167 hm jMq ivcwry  
ikAw krh sBu 
Kylu qum suAwmI]

Ham Janth 

Vichaarae Kiaa 

Kareh Sabh Khael 

Thum Suaamee ||

What can these 

wretched creatures 

do? This whole drama 

is Yours, O Lord and 

Master.

ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਣੇ ਿੀਵ (ਤੈਥੋਂ ਆਕੀ 
ਹੋ ਕੇ) ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੇ 

ਸੁਆਮੀ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਖੇਲ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

7057 167 jn nwnku hwit 
ivhwiJAw hir 
gulm 
gulwmI]4]6]12
]50]

Awp jI dI swDsMgq 
rUpI (hwit) h`tI q y, 
Awp jI dw (ivhwiJAw) 
^rIidAw, Awp jI dI 
(gulwmI) cwkrI krn 
vwlw (gulm) golw hY

Jan Naanak Haatt 

Vihaajhiaa Har 

Gulam Gulaamee 

||4||6||12||50||

Servant Nanak was 

purchased in the slave-

market. He is the slave 

of the Lord's slaves. 

||4||6||12||50||

(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੂੰਡੀ ਜਵਚੋਂ 
ਖ਼ਰੀਜਦਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) 
ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਤੇਰੀ 
ਸਾਧ-ਸੂੰਗਜਤ) ਹੱਟੀ ਜਵਚ (ਤੇਰੇ 

ਸੋਹਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ) ਜਵਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ ॥੪॥੬॥੧੨॥੫੦॥

7058 168 gauVI bYrwgix 
mhlw 4]

Gourree Bairaagan 

Mehalaa 4 ||

Gauree Bairaagan, 

Fourth Mehl:

7059 168 ijau jnnI suqu 
jix pwlqI rwKY 
ndir mJwir]

(jix) jnm dy ky[ 
(ndir) nzr (mJwir) 
iv`c

Jio Jananee Suth 

Jan Paalathee 

Raakhai Nadhar 

Majhaar ||

Just as the mother, 

having given birth to a 

son, feeds him and 

keeps him in her vision

ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪੱੁਤਰ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਦੇ ਕੇ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ।
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7060 168 AMqir bwhir 
muiK dy igrwsu  
iKnu iKnu pocwir]

(igrwsu) igrwhI[ 
(pocwir) ipAwr lwf 
nwl

Anthar Baahar 

Mukh Dhae Giraas 

Khin Khin Pochaar 

||

- indoors and 

outdoors, she puts 

food in his mouth; 

each and every 

moment, she caresses 

him.

(ਘਰ ਜਵਚ) ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ 

(ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਭੀ) ਜਖਨ 

ਜਖਨ ਜਪਆਰ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ 

ਪੱੁਤਰ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਜਗਰਾਹੀ 
ਦੇਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

7061 168 iqau siqguru  
gurisK rwKqw  
hir pRIiq 
ipAwir]1]

Thio Sathigur 

Gurasikh 

Raakhathaa Har 

Preeth Piaar ||1||

In just the same way, 

the True Guru protects 

His GurSikhs, who love 

their Beloved Lord. 

||1||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਸੱਖਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿੀਜਤ (ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ) ਦੇ ਕੇ 

ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਸੂੰਭਾਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

7062 168 myry rwm hm 
bwirk hir pRB 
ky hY ieAwxy]

Maerae Raam 

Ham Baarik Har 

Prabh Kae Hai 

Eiaanae ||

O my Lord, we are just 

the ignorant children 

of our Lord God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੂੰਞਾਣ ਬੱਚੇ ਹਾਂ।

7063 168 DMnu DMnu gurU guru 
siqguru pwDw  
ijin hir aupdysu 
dy kIey 
isAwxy]1]rhwau
]

(pwDw) aupdyS dyx vwly Dhhann Dhhann 

Guroo Gur 

Sathigur Paadhhaa 

Jin Har Oupadhaes 

Dhae Keeeae 

Siaanae ||1|| 

Rehaao ||

Hail, hail, to the Guru, 

the Guru, the True 

Guru, the Divine 

Teacher who has 

made me wise 

through the Lord's 

Teachings. 

||1||Pause||

ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਉਪਦੇਸ਼-ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ , ਜਿਸ ਨੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  
ਜਸਆਣ ੇਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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7064 168 jYsI ggin 
iPrMqI aUfqI  
kpry bwgy vwlI]

(bwgy) ic`ty (k`pry) 
k`pVy, KMBW vwlI kMUj

Jaisee Gagan 

Firanthee 

Ooddathee 

Kaparae Baagae 

Vaalee ||

The white flamingo 

circles through the sky,

ਜਿਵੇਂ ਜਚੱਟੇ ਖੂੰਭਾਂ ਵਾਲੀ (ਕੂੂੰ ਿ) 

ਆਸਮਾਨ ਜਵਚ ਉੱਡਦੀ 
ਜਿਰਦੀ ਹੈ,

7065 168 Eh rwKY cIqu  
pICY ibic bcry  
inq ihrdY swir 
smwlI]

(bcry) b`cy[ (swir) 
cyqy krky

Ouh Raakhai 

Cheeth Peeshhai 

Bich Bacharae Nith 

Hiradhai Saar 

Samaalee ||

But she keeps her 

young ones in her 

mind; she has left 

them behind, but she 

constantly remembers 

them in her heart.

ਪਰ ਉਹ ਜਪੱਛੇ (ਰਹੇ ਹੋਏ 

ਆਪਣ)ੇ ਜਨਿੱਕੇ ਜਨਿੱਕੇ ਬੱਜਚਆਂ 

ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਸੂੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।

7066 168 iqau siqgur 
isK pRIiq hir 
hir kI guruisK  
rKY jIA 
nwlI]2]

Thio Sathigur Sikh 

Preeth Har Har 

Kee Gur Sikh 

Rakhai Jeea 

Naalee ||2||

In just the same way, 

the True Guru loves 

His Sikhs. The Lord 

cherishes His GurSikhs, 

and keeps them 

clasped to His Heart. 

||2||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਸੱਖ ਦੀ 
ਪਿੀਜਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਸੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਰੀ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

7067 168 jYsy kwqI qIs 
bqIs hY ivic 
rwKY rsnw mws 
rqu kyrI]

qIs bqIs dMdW rUp 
(kw`qI) kYNcI[ (kyrI) 
dI[ b`qIs r`qu

Jaisae Kaathee 

Thees Bathees Hai 

Vich Raakhai 

Rasanaa Maas 

Rath Kaeree ||

Just as the tongue, 

made of flesh and 

blood, is protected 

within the scissors of 

the thirty-two teeth

ਜਿਵੇਂ ਤੀਹਾਂ ਬੱਤੀਆਂ (ਦੂੰਦਾਂ) ਦੀ 
ਕੈਂਚੀ ਹੈ (ਉਸ ਕੈਂਚੀ) ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ 
ਬਣੀ ਹੋਈ ਿੀਭ ਨੂੂੰ  (ਬਚਾ ਕੇ) 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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7068 168 koeI jwxhu mws 
kwqI kY ikCu 
hwiQ hY sB 
vsgiq hY hir 
kyrI]

kw`qI[ (v`s-giq) 
ADIn[ (kyrI) dy[ 
giq: polw bolo

Koee Jaanahu 

Maas Kaathee Kai 

Kishh Haathh Hai 

Sabh Vasagath Hai 

Har Kaeree ||

Who thinks that the 

power lies in the flesh 

or the scissors? 

Everything is in the 

Power of the Lord.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਪਆ ਸਮਝੇ ਜਕ 

(ਬਚ ਕੇ ਰਜਹਣਾ ਿਾਂ ਬਚਾ ਕੇ 

ਰੱਖਣਾ) ਮਾਸ ਦੀ ਿੀਭ ਦੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਹੈ ਿਾਂ (ਦੂੰਦਾਂ ਦੀ) ਕੈਂਚੀ ਦੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ।

7069 168 iqau sMq jnw kI  
nr inMdw krih  
hir rwKY pYj jn 
kyrI]3]

(pYj) ie`zq Thio Santh Janaa 

Kee Nar Nindhaa 

Karehi Har Raakhai 

Paij Jan Kaeree 

||3||

In just the same way, 

when someone 

slanders the Saint, the 

Lord preserves the 

honor of His servant. 

||3||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ 
ਲਾਿ (ਹੀ) ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥

7070 168 BweI mq koeI 
jwxhu iksI kY 
ikCu hwiQ hY sB 
kry krwieAw]

Bhaaee Math 

Koee Jaanahu 

Kisee Kai Kishh 

Haathh Hai Sabh 

Karae Karaaeiaa ||

O Siblings of Destiny, 

let none think that 

they have any power. 

All act as the Lord 

causes them to act.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੋ 
ਜਕ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।
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7071 168 jrw mrw qwpu  
isriq swpu sBu 
hir kY vis hY  
koeI lwig n skY  
ibnu hir kw 
lwieAw]

TMFw q`qw qwpu[ 
(isriq) iClq l`gxI, 
A`Dw isr duKxw[ 
(swpu) s`p

Jaraa Maraa 

Thaap Sirath Saap 

Sabh Har Kai Vas 

Hai Koee Laag N 

Sakai Bin Har Kaa 

Laaeiaa ||

Old age, death, fever, 

poisons and snakes - 

everything is in the 

Hands of the Lord. 

Nothing can touch 

anyone without the 

Lord's Order.

ਬੁਢੇਪਾ, ਮੌਤ, ਜਸਰ-ਪੀੜ, ਤਾਪ 

ਆਜਦਕ ਹਰੇਕ (ਦੁਖ-ਕਲੇਸ਼) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਰੋਗ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਲੱਗ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

7072 168 AYsw hir nwmu  
min iciq iniq 
iDAwvhu jn 
nwnk jo AMqI 
Aausir ley 
CfwieAw]4]7]
13]51]

(AMqI) AMq (Aausir) 
smyN

Aisaa Har Naam 

Man Chith Nith 

Dhhiaavahu Jan 

Naanak Jo Anthee 

Aousar Leae 

Shhaddaaeiaa 

||4||7||13||51||

Within your conscious 

mind, O servant 

Nanak, meditate 

forever on the Name 

of the Lord, who shall 

deliver you in the end. 

||4||7||13||51||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇ (ਿਮ 

ਆਜਦਕਾਂ ਤੋਂ) ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ 

॥੪॥੭॥੧੩॥੫੧॥

7073 168 gauVI bYrwgix 
mhlw 4]

Gourree Bairaagan 

Mehalaa 4 ||

Gauree Bairaagan, 

Fourth Mehl:
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7074 168 ijsu imilAY min 
hoie AnMdu so 
siqguru khIAY]

Jis Miliai Man Hoe 

Anandh So 

Sathigur Keheeai 

||

Meeting Him, the 

mind is filled with 

bliss. He is called the 

True Guru.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਮਜਲਆਂ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਏ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7075 168 mn kI duibDw  
ibnis jwie hir 
prmpdu 
lhIAY]1]

(duibDw) duic`qI[ 
(prmpdu) au~cI s`cI 
su`cI Awqmk AvsQw

Man Kee 

Dhubidhhaa Binas 

Jaae Har Param 

Padh Leheeai 

||1||

Double-mindedness 

departs, and the 

supreme status of the 

Lord is obtained. ||1||

(ਜਿਸ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਨਾਲ) ਮਨ 

ਦੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹਾਲਤ ਮੱੁਕ 

ਿਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਏ, ਉਹੋ 

ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ॥੧॥
7076 168 myrw siqguru 

ipAwrw ikqu 
ibiD imlY]

ibiD: polw bolo Maeraa Sathigur 

Piaaraa Kith Bidhh 

Milai ||

How can I meet my 

Beloved True Guru?

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੱਸ) ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ 
ਗੁਰੂ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

7077 168 hau iKnu iKnu 
krI nmskwru  
myrw guru pUrw  
ikau 
imlY]1]rhwau]

Ho Khin Khin 

Karee Namasakaar 

Maeraa Gur 

Pooraa Kio Milai 

||1|| Rehaao ||

Each and every 

moment, I humbly 

bow to Him. How will I 

meet my Perfect 

Guru? ||1||Pause||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਦੱਸੇ 

ਜਕ) ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ) ਮੈਂ 
ਹਰ ਜਖਨ ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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7078 168 kir ikrpw hir 
myilAw myrw 
siqguru pUrw]

Kar Kirapaa Har 

Maeliaa Maeraa 

Sathigur Pooraa ||

Granting His Grace, 

the Lord has led me to 

meet my Perfect True 

Guru.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ,

7079 168 ieC puMnI jn 
kyrIAw ly 
siqgur DUrw]2]

(ie`C) ie`Cw (puMnI) 
pUrn kIqI[ (kyrIAw) 
dI[ (DUrw) crnDUV

Eishh Punnee Jan 

Kaereeaa Lae 

Sathigur Dhhooraa 

||2||

The desire of His 

humble servant has 

been fulfilled. I have 

received the dust of 

the Feet of the True 

Guru. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ (ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦੀ) ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

7080 168 hir Bgiq 
idRVwvY hir 
Bgiq suxY iqsu 
siqgur imlIAY]

Har Bhagath 

Dhrirraavai Har 

Bhagath Sunai This 

Sathigur Mileeai ||

Those who meet the 

True Guru implant 

devotional worship to 

the Lord, and listen to 

this devotional 

worship of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੱਕੀ 
ਜਬਠਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ) 

ਸੁਣਦਾ ਹੈ,

7081 168 qotw mUil n 
AwveI hir lwBu 
iniq idRVIAY]3]

(qotw) Gwt Thottaa Mool N 

Aavee Har Laabh 

Nith Dhrirreeai 

||3||

They never suffer any 

loss; they continually 

earn the profit of the 

Lord. ||3||

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ 
ਖੱਟੀ ਸਦਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ 

ਖੱਟੀ ਜਵਚ) ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ ॥੩॥
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7082 168 ijs kau irdY 
ivgwsu hY Bwau 
dUjw nwhI]

(ivgwsu) pRkwS Jis Ko Ridhai 

Vigaas Hai Bhaao 

Dhoojaa Naahee ||

One whose heart 

blossoms forth, is not 

in love with duality.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  (ਧੁਰੋਂ 
ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ) ਜਹਰਦੇ ਦਾ ਜਖੜਾਉ 

ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ,

7083 168 nwnk iqsu gur 
imil auDrY hir 
gux 
gwvwhI]4]8]14
]52]

dUijAW nMU (au-DrY) 
auDwrdw hY

Naanak This Gur 

Mil Oudhharai Har 

Gun Gaavaahee 

||4||8||14||52||

O Nanak, meeting the 

Guru, one is saved, 

singing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||4||8||14||52||

ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੮॥੧੪॥੫੨॥

7084 168 mhlw 4 gauVI 
pUrbI]

Mehalaa 4 

Gourree Poorabee 

||

Fourth Mehl, Gauree 

Poorbee:

7085 168 hir dieAwil 
dieAw pRiB 
kInI myrY min 
qin muiK hir 
bolI]

Har Dhaeiaal 

Dhaeiaa Prabh 

Keenee Maerai 

Man Than Mukh 

Har Bolee ||

The Merciful Lord God 

showered me with His 

Mercy; with mind and 

body and mouth, I 

chant the Lord's Name.

ਦਇਆਲ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖ ਜਦੱਤੀ।
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7086 168 gurmuiK rMgu 
BieAw Aiq gUVw  
hir rMig BInI 
myrI colI]1]

(BInI) iB`j geI[ 
(colI) bu`DI

Guramukh Rang 

Bhaeiaa Ath 

Goorraa Har Rang 

Bheenee Maeree 

Cholee ||1||

As Gurmukh, I have 

been dyed in the deep 

and lasting color of 

the Lord's Love. The 

robe of my body is 

drenched with His 

Love. ||1||

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਚੋਲੀ (ਭਾਵ, 

ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ) ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਰੂੰਗ ਬਹੁਤ 

ਗੂੜਹਾ ਹੋ ਜਗਆ ॥੧॥

7087 168 Apuny hir pRB 
kI hau golI]

go~lI Apunae Har Prabh 

Kee Ho Golee ||

I am the maid-servant 

of my Lord God.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਾਸੀ (ਬਣ ਗਈ) ਹਾਂ।

7088 168 jb hm hir syqI 
mnu mwinAw kir 
dIno jgqu sBu 
gol 
AmolI]1]rhwau]

(gol) golw syvk[ 
(AmolI) ibnw mu`l 
id`qy[ j`g-qu

Jab Ham Har 

Saethee Man 

Maaniaa Kar 

Dheeno Jagath 

Sabh Gol Amolee 

||1|| Rehaao ||

When my mind 

surrendered to the 

Lord, He made all the 

world my slave. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ) ਨਾਲ ਜਗੱਝ 

ਜਗਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਬੇ-ਮੱੁਲਾ ਦਾਸ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7089 168 krhu ibbyku sMq 
jn BweI Koij 
ihrdY dyiK 
FMFolI]

(ibbyku) ivcwr[ 
(FMFolI) l`B ky

Karahu Bibaek 

Santh Jan Bhaaee 

Khoj Hiradhai 

Dhaekh 

Dtandtolee ||

Consider this well, O 

Saints, O Siblings of 

Destiny - search your 

own hearts, seek and 

find Him there.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਭਰਾਵੋ! ਤੁਸੀ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਖੋਿ-ਭਾਲ 

ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰੋ 

(ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਤੱਖ 

ਜਦੱਸ ਪਏਗੀ.
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7090 168 hir hir rUpu sB 
joiq sbweI hir 
inkit vsY hir 
kolI]2]

(sbweI) swrI isRStI[ 
(kolI) koL

Har Har Roop 

Sabh Joth Sabaaee 

Har Nikatt Vasai 

Har Kolee ||2||

The Beauty and the 

Light of the Lord, Har, 

Har, is present in all. In 

all places, the Lord 

dwells near by, close 

at hand. ||2||

ਜਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਿੋਜਤ ਵੱਸ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਕੋਲ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥
7091 169 hir hir inkit 

vsY sB jg kY  
AprMpr purKu 
AqolI]

 (Ap-rMpr) byAMq[ 
(purKu) pUrn

Har Har Nikatt 

Vasai Sabh Jag Kai 

Aparanpar Purakh 

Atholee ||

The Lord, Har, Har, 

dwells close by, all 

over the world. He is 

Infinite, All-powerful 

and Immeasurable.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਿੋ ਪਰੇ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ ਿੋ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਸਮੂਹ ਦਾ 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।
7092 169 hir hir pRgtu 

kIE guir pUrY  
isru vyicE gur 
pih molI]3]

(mo~lI) mu`l Har Har Pragatt 

Keeou Gur Poorai 

Sir Vaechiou Gur 

Pehi Molee ||3||

The Perfect Guru has 

revealed the Lord, Har, 

Har, to me. I have sold 

my head to the Guru. 

||3||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਆਪਣਾ 
ਜਸਰ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਵੇਚ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ 

ਹੱਕ-ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਖਆ 

ਜਿਵੇਂ ਮੱੁਲ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਕਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ) ॥੩॥
7093 169 hir jI AMqir 

bwhir qum 
srxwgiq qum 
vf purK vfolI]

srxwgiq[ (vfo~lI) v`fy Har Jee Anthar 

Baahar Thum 

Saranaagath Thum 

Vadd Purakh 

Vaddolee ||

O Dear Lord, inside 

and outside, I am in 

the protection of Your 

Sanctuary; You are the 

Greatest of the Great, 

All-powerful Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ 

ਤੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ।
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7094 169 jnu nwnku An 
idnu hir gux 
gwvY imil 
siqgur gur 
vycolI]4]1]15]
53]

(vyco~lI) ivcoly Jan Naanak 

Anadhin Har Gun 

Gaavai Mil 

Sathigur Gur 

Vaecholee 

||4||1||15||53||

Servant Nanak sings 

the Glorious Praises of 

the Lord, night and 

day, meeting the 

Guru, the True Guru, 

the Divine 

Intermediary. 

||4||1||15||53||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ-ਜਵਚੋਲੇ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੫॥੫੩॥

7095 169 gauVI pUrbI 
mhlw 4]

Gourree Poorabee 

Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, 

Fourth Mehl:

7096 169 jgjIvn 
AprMpr suAwmI  
jgdIsur purK 
ibDwqy]

(j`gjIvn) jgq dy 
jIvn rUp[ (Ap-rMpr) 
byAMq[ (j`gdIsur) 
jgq dy mwlk

Jagajeevan 

Aparanpar 

Suaamee 

Jagadheesur 

Purakh 

Bidhhaathae ||

Life of the World, 

Infinite Lord and 

Master, Master of the 

Universe, All-powerful 

Architect of Destiny.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ! ਹੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ! ਹੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ!

7097 169 ijqu mwrig qum 
pRyrhu suAwmI  
iqqu mwrig hm 
jwqy]1]

Jith Maarag Thum 

Praerahu 

Suaamee Thith 

Maarag Ham 

Jaathae ||1||

Whichever way You 

turn me, O my Lord 

and Master, that is the 

way I shall go. ||1||

ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ (ਤੁਰਨ ਲਈ) ਪਿੇਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਹੀ 
ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ॥੧॥
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7098 169 rwm myrw mnu  
hir syqI rwqy]

(syqI) nwl Raam Maeraa 

Man Har Saethee 

Raathae ||

O Lord, my mind is 

attuned to the Lord's 

Love.

ਹੇ ਰਾਮ (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਤੇਰੇ (ਨਾਮ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਹੇ।
7099 169 sqsMgiq imil 

rwmu rsu pwieAw  
hir rwmY nwim 
smwqy]1]rhwau]

(smwqy) smwauNdy, lIn 
huMdy

Sathasangath Mil 

Raam Ras Paaeiaa 

Har Raamai Naam 

Samaathae ||1|| 

Rehaao ||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, I have 

obtained the sublime 

essence of the Lord. I 

am absorbed in the 

Name of the Lord. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਰਾਮ-ਰਸ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

7100 169 hir hir nwmu  
hir hir jig 
AvKDu hir hir 
nwmu hir swqy]

(AvKDu) dvweI[ 
(s~wqy) s`cw[ j`ig

Har Har Naam Har 

Har Jag 

Avakhadhh Har 

Har Naam Har 

Saathae ||

The Lord, Har, Har, 

and the Name of the 

Lord, Har, Har, is the 

panacea, the medicine 

for the world. The 

Lord, and the Name of 

the Lord, Har, Har, 

bring peace and 

tranquility.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਸਭ ਰੋਗਾਂ 
ਦੀ) ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਆਤਮਕ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

7101 169 iqn ky pwp doK 
siB ibnsy jo 
gurmiq rwm rsu 
Kwqy]2]

(ibnsy) nws hoey[ 
(Kwqy) KWdy

Thin Kae Paap 

Dhokh Sabh 

Binasae Jo 

Guramath Raam 

Ras Khaathae 

||2||

Those who partake of 

the Lord's sublime 

essence, through the 

Guru's Teachings - 

their sins and 

sufferings are all 

eliminated. ||2||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਚੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਐਬ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
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7102 169 ijn kau ilKqu 
ilKy Duir 
msqik qy gur 
sMqoK sir nwqy]

n@wqy Jin Ko Likhath 

Likhae Dhhur 

Masathak Thae 

Gur Santhokh Sar 

Naathae ||

Those who have such 

pre-ordained destiny 

inscribed on their 

foreheads, bathe in 

the pool of 

contentment of the 

Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਭਗਤੀ ਦਾ) ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਸੂੰ ਤੋਖਸਰ ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਜਵਚ ਆਪਣਾ 
ਆਪ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਉਹ ਸੂੰ ਤੋਖ ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ 

ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ)।

7103 169 durmiq mYlu geI 
sB iqn kI jo 
rwm nwm rMig 
rwqy]3]

Dhuramath Mail 

Gee Sabh Thin Kee 

Jo Raam Naam 

Rang Raathae 

||3||

The filth of evil-

mindedness is totally 

washed away, from 

those who are imbued 

with the Love of the 

Lord's Name. ||3||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਜਤ 

ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੩॥

7104 169 rwm qum Awpy 
Awip Awip pRBu 
Twkur qum jyvf  
Avru n dwqy]

dwqy: polw bolo Raam Thum Aapae 

Aap Aap Prabh 

Thaakur Thum 

Jaevadd Avar N 

Dhaathae ||

O Lord, You Yourself 

are Your Own Master, 

O God. There is no 

other Giver as Great as 

You.

ਹੇ ਰਾਮ! ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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7105 169 jnu nwnku nwmu 
ley qW jIvY hir 
jpIAY hir 
ikrpw 
qy]4]2]16]54
]

Jan Naanak Naam 

Leae Thaan Jeevai 

Har Japeeai Har 

Kirapaa Thae 

||4||2||16||54||

Servant Nanak lives by 

the Naam, the Name 

of the Lord; by the 

Lord's Mercy, he 

chants the Lord's 

Name. 

||4||2||16||54||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਪਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੧੬॥੫੪॥

7106 169 gauVI pUrbI 
mhlw 4]

Gourree Poorabee 

Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, 

Fourth Mehl:

7107 169 krhu ikRpw 
jgjIvn dwqy  
myrw mnu hir 
syqI rwcy]

j`gjIvn[ (rw`cy) lIn 
hovy

Karahu Kirapaa 

Jagajeevan 

Dhaathae Maeraa 

Man Har Saethee 

Raachae ||

Show Mercy to me, O 

Life of the World, O 

Great Giver, so that 

my mind may merge 

with the Lord.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ! ਹੇ 

ਦਾਤਾਰ! ਜਕਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਹੇ।

7108 169 siqguir bcnu 
dIE Aiq 
inrmlu jip hir 
hir hir mnu 
mwcy]1]

(m`wcy) KuS huMdw Sathigur Bachan 

Dheeou Ath 

Niramal Jap Har 

Har Har Man 

Maachae ||1||

The True Guru has 

bestowed His most 

pure and sacred 

Teachings. Chanting 

the Name of the Lord, 

Har, Har, Har, my mind 

is transfixed and 

enraptured. ||1||

(ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਪਜਵਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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7109 169 rwm myrw mnu qnu  
byiD lIE hir 
swcy]

(byiD) ivMn@ Raam Maeraa 

Man Than Baedhh 

Leeou Har 

Saachae ||

O Lord, my mind and 

body have been 

pierced through by the 

True Lord.

ਹੇ ਰਾਮ! ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  (ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਤਨ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਵੂੰ ਨਹ  
ਜਲਆ ਹੈ।

7110 169 ijh kwl kY muiK  
jgqu sBu gRisAw  
gur siqgur kY 
bcin hir hm 
bwcy]1]rhwau]

(gRisAw) ingilAw, 
PisAw[ j`g-qu bWcy

Jih Kaal Kai Mukh 

Jagath Sabh 

Grasiaa Gur 

Sathigur Kai 

Bachan Har Ham 

Baachae ||1|| 

Rehaao ||

The whole world is 

caught and held in the 

mouth of Death. 

Through the Teachings 

of the Guru, the True 

Guru, O Lord, I am 

saved. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਜਨਗਜਲਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ (ਦੀ ਬਰਕਜਤ) ਨਾਲ 

ਬਚ ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7111 169 ijn kau pRIiq  
nwhI hir syqI qy 
swkq mUV nr 
kwcy]

(syqI) nwl[ (kw`cy) 
k`cy ibnsnhwr

Jin Ko Preeth 

Naahee Har 

Saethee Thae 

Saakath Moorr 

Nar Kaachae ||

Those who are not in 

love with the Lord are 

foolish and false - they 

are faithless cynics.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ ਪਿੀਜਤ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ 
ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

7112 169 iqn kau jnmu 
mrxu Aiq BwrI  
ivic ivstw mir 
mir pwcy]2]

(ivstw) gMdgI[ (pw`cy) 
sVdy

Thin Ko Janam 

Maran Ath 

Bhaaree Vich 

Visattaa Mar Mar 

Paachae ||2||

They suffer the most 

extreme agonies of 

birth and death; they 

die over and over 

again, and they rot 

away in manure. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਗੇੜ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) 

ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਸਹੇੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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7113 169 qum dieAwl  
srix pRiqpwlk  
mokau dIjY dwnu  
hir hm jwcy]

(jwcy) mMgdw[ dieAwl Thum Dhaeiaal 

Saran Prathipaalak 

Mo Ko Dheejai 

Dhaan Har Ham 

Jaachae ||

You are the Merciful 

Cherisher of those 

who seek Your 

Sanctuary. I beg of 

You: please grant me 

Your gift, Lord.

ਹੇ ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਰਨ 

ਪਏ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼।

7114 169 hir ky dws dws 
hm kIjY mnu 
inriq kry kir 
nwcy]3]

(inriq) ivcwr[ n`wcy Har Kae Dhaas 

Dhaas Ham Keejai 

Man Nirath Karae 

Kar Naachae ||3||

Make me the slave of 

the Lord's slaves, so 

that my mind might 

dance in Your Love. 

||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਤਾਂ ਿੁ ਮੇਰਾ ਮਨ 

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ) ਸਦਾ 
ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਰਹੇ (ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਰਹੇ) 

॥੩॥
7115 169 Awpy swh vfy  

pRB suAwmI hm 
vxjwry hih qw 
cy]

(qw) iqn@W vwihgurU jI[ 
(cy) dy[ h-ih

Aapae Saah 

Vaddae Prabh 

Suaamee Ham 

Vanajaarae Hehi 

Thaa Chae ||

He Himself is the 

Great Banker; God is 

our Lord and Master. I 

am His petty merchant.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪ ਹੀ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਹਨ 

ਮਾਲਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਉਸ (ਸ਼ਾਹ) ਦੇ (ਭੇਿੇ ਹੋਏ) 

ਵਣਿਾਰੇ ਹਾਂ (ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ)।

7116 169 myrw mnu qnu 
jIau rwis sB 
qyrI jn nwnk 
ky swh pRB 
swcy]4]3]17]
55]

Maeraa Man Than 

Jeeo Raas Sabh 

Thaeree Jan 

Naanak Kae Saah 

Prabh Saachae 

||4||3||17||55||

My mind, body and 

soul are all Your 

capital assets. You, O 

God, are the True 

Banker of servant 

Nanak. 

||4||3||17||55||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ 
ਤਨ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ-ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਭੀ ਬਖ਼ਸ਼) ॥੪॥੩॥੧੭॥੫੫॥
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7117 169 gauVI pUrbI 
mhlw 4]

Gourree Poorabee 

Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, 

Fourth Mehl:

7118 169 qum dieAwl 
srb duK BMjn  
iek ibnau sunhu 
dy kwny]

(ibnau) bynqI[ (kwny) 
kMn dy ky

Thum Dhaeiaal 

Sarab Dhukh 

Bhanjan Eik Bino 

Sunahu Dhae 

Kaanae ||

You are Merciful, the 

Destroyer of all pain. 

Please give me Your 

Ear and listen to my 

prayer.

ਹੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  
ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈਂ, ਮੇਰੀ ਇਕ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ।

7119 169 ijs qy qum hir 
jwny suAwmI so 
siqguru myil  
myrw pRwny]1]

(pRwny) pRwx Jis Thae Thum Har 

Jaanae Suaamee 

So Sathigur Mael 

Maeraa Praanae 

||1||

Please unite me with 

the True Guru, my 

breath of life; through 

Him, O my Lord and 

Master, You are 

known. ||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਿੋ 
ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ (ਦਾ ਸਹਾਰਾ) ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

7120 169 rwm hm siqgur 
pwrbRhm kir 
mwny]

Raam Ham 

Sathigur 

Paarabreham Kar 

Maanae ||

O Lord, I acknowledge 

the True Guru as the 

Supreme Lord God.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਰਾਮ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਮੂੰ ਜਨਆ ਹੈ।
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7121 169 hm mUV mugD  
AsuD miq hoqy  
gur siqgur kY 
bcin hir hm 
jwny]1]rhwau]

(mUV) mUrK (mugD) 
bysmJ[ As`uD

Ham Moorr 

Mugadhh Asudhh 

Math Hothae Gur 

Sathigur Kai 

Bachan Har Ham 

Jaanae ||1|| 

Rehaao ||

I am foolish and 

ignorant, and my 

intellect is impure. 

Through the Teachings 

of the Guru, the True 

Guru, O Lord, I come 

to know You. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਸਾਂ, ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ ਸਾਂ, 
ਮੈਲੀ ਮਜਤ ਵਾਲਾ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ (ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ) ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾ ਲਈ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7122 169 ijqny rs An 
rs hm dyKy sB 
iqqny PIk 
PIkwny]

(PIkwny) iP`ky Jithanae Ras An 

Ras Ham 

Dhaekhae Sabh 

Thithanae Feek 

Feekaanae ||

All the pleasures and 

enjoyments which I 

have seen - I have 

found them all to be 

bland and insipid.

ਿਗਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਹੋਰ ਹੋਰ 

(ਜਕਸਮ ਦੇ) ਰਸ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੇਖ 

ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਕੇ 

ਹਨ ਜਿੱਕੇ ਹਨ।

7123 170 hir kw nwmu  
AMimRq rsu 
cwiKAw imil 
siqgur mIT rs 
gwny]2]

(gwny) gMny vWg Har Kaa Naam 

Anmrith Ras 

Chaakhiaa Mil 

Sathigur Meeth 

Ras Gaanae ||2||

I have tasted the 

Ambrosial Nectar of 

the Naam, the Name 

of the Lord, by 

meeting the True 

Guru. It is sweet, like 

the juice of the 

sugarcane. ||2||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਚੱਜਖਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਰਸ ਜਮੱਠਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰ ਨੇ ਦਾ 
ਰਸ ਜਮੱਠਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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7124 170 ijn kau guru 
siqguru nhI 
ByitAw qy swkq 
mUV idvwny]

 (ByitAw) imly[ 
(idvwny) kmLy

Jin Ko Gur 

Sathigur Nehee 

Bhaettiaa Thae 

Saakath Moorr 

Dhivaanae ||

Those who have not 

met the Guru, the 

True Guru, are foolish 

and insane - they are 

faithless cynics.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

7125 170 iqn ky krmhIn  
Duir pwey dyiK 
dIpku moih 
pcwny]3]

(moih) moh c (pcwny) 
sVdy

Thin Kae 

Karameheen 

Dhhur Paaeae 

Dhaekh Dheepak 

Mohi Pachaanae 

||3||

Those who were pre-

ordained to have no 

good karma at all - 

gazing into the lamp of 

emotional 

attachment, they are 

burnt, like moths in a 

flame. ||3||

(ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਧੁਰੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ (ਇਹ) 

ਨੀਵੇਂ ਕੂੰਮ ਹੀ ਪਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਇਉਂ ਸੜਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 
ਦੀਵੇ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ (ਪਤੂੰ ਗੇ) ॥੩॥

7126 170 ijn kau qum 
dieAw kir 
mylhu qy hir hir 
syv lgwny]

Jin Ko Thum 

Dhaeiaa Kar 

Maelahu Thae Har 

Har Saev Lagaanae 

||

Those whom You, in 

Your Mercy, have met, 

Lord, are committed 

to Your Service.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ, ਹੇ 

ਹਰੀ! ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਲਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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7127 170 jn nwnk hir 
hir hir jip 
pRgty miq 
gurmiq nwim 
smwny]4]4]18]
56]

(smwny) smwauNdy Jan Naanak Har 

Har Har Jap 

Pragattae Math 

Guramath Naam 

Samaanae 

||4||4||18||56||

Servant Nanak chants 

the Name of the Lord, 

Har, Har, Har. He is 

famous, and through 

the Guru's Teachings, 

He merges in the 

Name. 

||4||4||18||56||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਮ 

ਕੇ ਚਮਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੪॥੧੮॥੫੬॥

7128 170 gauVI pUrbI 
mhlw 4]

Gourree Poorabee 

Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, 

Fourth Mehl:

7129 170 myry mn so pRBu 
sdw nwil hY 
suAwmI khu ikQY  
hir phu nsIAY]

(phu) pwsoN[ n`sIAY Maerae Man So 

Prabh Sadhaa Naal 

Hai Suaamee Kahu 

Kithhai Har Pahu 

Naseeai ||

O my mind, God is 

always with you; He is 

your Lord and Master. 

Tell me, where could 

you run to get away 

from the Lord?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਨਾਲ (ਵੱਸਦਾ) 
ਹੈ। ਦੱਸ ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ 

ਜਿਥੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਪਾਸੋਂ ਨੱਸ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ?

7130 170 hir Awpy bKis 
ley pRBu swcw  
hir Awip Cfwey 
CutIAY]1]

Har Aapae Bakhas 

Leae Prabh 

Saachaa Har Aap 

Shhaddaaeae 

Shhutteeai ||1||

The True Lord God 

Himself grants 

forgiveness; we are 

emancipated only 

when the Lord Himself 

emancipates us. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਸਾਡੇ 

ਅਉਗਣ) ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ) ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸੇ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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7131 170 myry mn jip hir 
hir hir min 
jpIAY]

Maerae Man Jap 

Har Har Har Man 

Japeeai ||

O my mind, chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har, Har - chant it in 

your mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਪ। (ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਮਨ ਜਵਚ ਿਪਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

7132 170 siqgur kI 
srxweI Bij pau  
myry mnw gur 
siqgur pICY  
CutIAY]1]rhwau]

(srxweI) srn c[ 
B`ij Cu`tIAY

Sathigur Kee 

Saranaaee Bhaj Po 

Maerae Manaa 

Gur Sathigur 

Peeshhai 

Shhutteeai ||1|| 

Rehaao ||

Quickly now, run to 

the Sanctuary of the 

True Guru, O my mind; 

following the Guru, 

the True Guru, you 

shall be saved. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਿਾ ਪਉ। ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7133 170 myry mn syvhu so 
pRB sRb suKdwqw  
ijqu syivAY inj 
Gir vsIAY]

(inj) Apxy Gir pRB 
jI c[ vsIAY: polw bolo

Maerae Man 

Saevahu So Prabh 

Srab 

Sukhadhaathaa 

Jith Saeviai Nij 

Ghar Vaseeai ||

O my mind, serve God, 

the Giver of all peace; 

serving Him, you shall 

come to dwell in your 

own home deep 

within.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ ਜਟਕ ਸਕੀਦਾ ਹੈ)।
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7134 170 gurmuiK jwie 
lhhu Gru Apnw  
Gis cMdnu hir 
jsu GsIAY]2]

(lhhu) pRwpq kro Guramukh Jaae 

Lehahu Ghar 

Apanaa Ghas 

Chandhan Har Jas 

Ghaseeai ||2||

As Gurmukh, go and 

enter your own home; 

anoint yourself with 

the sandalwood oil of 

the Lord's Praises. 

||2||

(ਹੇ ਮਨ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਆਪਣਾ (ਅਸਲ) ਘਰ ਿਾ ਕੇ 

ਲੱਭ ਲੈ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕ)। (ਜਿਵੇਂ) ਚੂੰਦਨ (ਜਸਲ 

ਨਾਲ) ਘਸ ਕੇ (ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨਾਲ) ਘਸਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ) ॥੨॥

7135 170 myry mn hir hir 
hir hir hir 
jsu aUqmu lY 
lwhw hir min 
hsIAY]

(aUqmu) sRySt[ h`sIAY Maerae Man Har 

Har Har Har Har 

Jas Ootham Lai 

Laahaa Har Man 

Haseeai ||

O my mind, the 

Praises of the Lord, 

Har, Har, Har, Har, 

Har, are exalted and 

sublime. Earn the 

profit of the Lord's 

Name, and let your 

mind be happy.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਪਦਾਰਥ ਹੈ। (ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

7136 170 hir hir Awip 
dieAw kir dyvY  
qw AMimRqu hir 
rsu cKIAY]3]

d-ieAw, c`KIAY Har Har Aap 

Dhaeiaa Kar 

Dhaevai Thaa 

Anmrith Har Ras 

Chakheeai ||3||

If the Lord, Har, Har, in 

His Mercy, bestows it, 

then we partake of the 

ambrosial essence of 

the Lord's Name. ||3||

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਚੱਖ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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7137 170 myry mn nwm 
ibnw jo dUjY lwgy  
qy swkq nr jim 
GutIAY]

(dUjY) hor mwiekI 
DMiDAW c[ (swkq) 
mnmuK[ (Gu`tIAY) 
npIVdy, kSt idMdy

Maerae Man 

Naam Binaa Jo 

Dhoojai Laagae 

Thae Saakath Nar 

Jam Ghutteeai ||

O my mind, without 

the Naam, the Name 

of the Lord, and 

attached to duality, 

those faithless cynics 

are strangled by the 

Messenger of Death.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰੱੁਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਘੁੱ ਟ 

ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਥੋੜਹ-ਜਵਤਾ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ)।

7138 170 qy swkq cor  
ijnw nwmu 
ivswirAw mn 
iqn kY inkit n 
iBtIAY]4]

(iB`tIAY) CuhIey Thae Saakath Chor 

Jinaa Naam 

Visaariaa Man 

Thin Kai Nikatt N 

Bhitteeai ||4||

Such faithless cynics, 

who have forgotten 

the Naam, are thieves. 

O my mind, do not 

even go near them. 

||4||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਕੜੇ 

ਗਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚੋਰ ਬਣ 

ਗਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
॥੪॥

7139 170 myry mn syvhu  
AlK inrMjn 
nrhir ijqu 
syivAY lyKw 
CutIAY]

(A+lK) (A) ivSyS 
krky sB dy AMdr bwhr 
dI(lK) jwx rhy[ 
(nrhir) pRB[ C`utIAY

Maerae Man 

Saevahu Alakh 

Niranjan Narehar 

Jith Saeviai 

Laekhaa 

Shhutteeai ||

O my mind, serve the 

Unknowable and 

Immaculate Lord, the 

Man-lion; serving Him, 

your account will be 

cleared.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰ ਿੋ 
ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ ਿ ੋਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕੀਜਤਆਂ (ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਮਾਇਆ ਵਲ ਪਿੇਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।
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7140 170 jn nwnk hir 
pRiB pUry kIey  
iKnu mwsw qolu n 
GtIAY]5]5]19
]57]

GtIAY: polw bolo Jan Naanak Har 

Prabh Poorae 

Keeeae Khin 

Maasaa Thol N 

Ghatteeai 

||5||5||19||57||

The Lord God has 

made servant Nanak 

perfect; he is not 

diminished by even 

the tiniest particle. 

||5||5||19||57||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਸੱੁਧ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ ਇਕ ਤੋਲਾ ਭਰ ਇਕ 

ਮਾਸਾ ਭਰ ਰਤਾ ਭੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 
॥੫॥੫॥੧੯॥੫੭॥

7141 170 gauVI pUrbI 
mhlw 4]

Gourree Poorabee 

Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, 

Fourth Mehl:

7142 170 hmry pRwn 
vsgiq pRB qumrY  
myrw jIau ipMfu 
sB qyrI]

(v`sgiq) v`s Hamarae Praan 

Vasagath Prabh 

Thumarai Maeraa 

Jeeo Pindd Sabh 

Thaeree ||

My breath of life is in 

Your Power, God; my 

soul and body are 

totally Yours.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਪਿਾਣ ਤੇਰੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹੀ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ 

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

7143 170 dieAw krhu hir 
drsu idKwvhu  
myrY min qin 
loc GxyrI]1]

(loc) ie`Cw[ (GxyrI) 
bhuq

Dhaeiaa Karahu 

Har Dharas 

Dhikhaavahu 

Maerai Man Than 

Loch Ghanaeree 

||1||

Be merciful to me, and 

show me the Blessed 

Vision of Your 

Darshan. There is such 

a great longing within 

my mind and body! 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ 

ਦੇਹ, (ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ) ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ॥੧॥
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7144 170 rwm myrY min 
qin loc imlx 
hir kyrI]

(kyrI) dI Raam Maerai Man 

Than Loch Milan 

Har Kaeree ||

O my Lord, there is 

such a great longing 

within my mind and 

body to meet the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ! 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ (ਬੜੀ) 
ਤਾਂਘ ਹੈ।

7145 170 gur ikRpwil  
ikRpw ikMcq guir 
kInI hir 
imilAw Awie 
pRBu 
myrI]1]rhwau]

(ikMcq) QoVI ku Gur Kirapaal 

Kirapaa Kinchath 

Gur Keenee Har 

Miliaa Aae Prabh 

Maeree ||1|| 

Rehaao ||

When the Guru, the 

Merciful Guru, showed 

just a little mercy to 

me, my Lord God 

came and met me. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਕਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਿਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਕਰਪਾ 
ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਆ ਜਮਜਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

7146 170 jo hmrY mn iciq 
hY suAwmI sw 
ibiD qum hir 
jwnhu myrI]

(ibiD) hwlq Jo Hamarai Man 

Chith Hai Suaamee 

Saa Bidhh Thum 

Har Jaanahu 

Maeree ||

Whatever is in my 

conscious mind, O 

Lord and Master - that 

condition of mine is 

known only to You, 

Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਚਤ ਜਵਚ 

ਿ ੋਕੁਝ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਾਲਤ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

7147 170 An idnu nwmu 
jpI suKu pweI  
inq jIvw Aws 
hir qyrI]2]

Anadhin Naam 

Japee Sukh Paaee 

Nith Jeevaa Aas 

Har Thaeree ||2||

Night and day, I chant 

Your Name, and I find 

peace. I live by placing 

my hopes in You, Lord. 

||2||

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਤੇਰੀ 
(ਜਮਹਰ ਦੀ) ਆਸ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਕਰਪਾ ਕਰੇਂ ਤਾਂ) ਮੈਂ 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਿੀਊਂਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੨॥
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7148 170 guir siqguir 
dwqY pMQu 
bqwieAw hir 
imilAw Awie 
pRBu myrI]

(pMQu) rsqw Gur Sathigur 

Dhaathai Panthh 

Bathaaeiaa Har 

Miliaa Aae Prabh 

Maeree ||

The Guru, the True 

Guru, the Giver, has 

shown me the Way; 

my Lord God came 

and met me.

(ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਣ ਦਾ) 
ਰਾਹ ਦੱਜਸਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਜਰ-

ਪਿਭੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਆ ਜਮਜਲਆ।

7149 170 An idnu Andu 
BieAw vfBwgI  
sB Aws pujI  
jn kyrI]3]

(pu`jI) pUrn hoeI[ 
(kyrI) dI[ An-d: 
polw bolo

Anadhin Anadh 

Bhaeiaa 

Vaddabhaagee 

Sabh Aas Pujee 

Jan Kaeree ||3||

Night and day, I am 

filled with bliss; by 

great good fortune, all 

of the hopes of His 

humble servant have 

been fulfilled. ||3||

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਆਸ 

ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥੩॥

7150 170 jgMnwQ jgdIsur 
krqy sB vsgiq 
hY hir kyrI]

j`gMnwQ j`gdIsur v`s-
giq[ giq: polw bolo

Jagannaathh 

Jagadheesur 

Karathae Sabh 

Vasagath Hai Har 

Kaeree ||

O Lord of the World, 

Master of the 

Universe, everything is 

under Your control.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਥ! ਹੇ ਿਗਤ 

ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ! ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਇਹ 

ਸਾਰੀ (ਿਗਤ-ਖੇਡ) ਤੇਰੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹੈ।
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7151 170 jn nwnk 
srxwgiq Awey  
hir rwKhu pYj 
jn 
kyrI]4]6]20]
58]

(sr-xwgiq) Srn[ 
(pYj) ie`zq, lwj

Jan Naanak 

Saranaagath 

Aaeae Har 

Raakhahu Paij Jan 

Kaeree 

||4||6||20||58||

Servant Nanak has 

come to Your 

Sanctuary, Lord; 

please, preserve the 

honor of Your humble 

servant. 

||4||6||20||58||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 
ਦਾਸ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖ 

॥੪॥੬॥੨੦॥੫੮॥

7152 170 gauVI pUrbI 
mhlw 4]

Gourree Poorabee 

Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, 

Fourth Mehl:

7153 170 iehu mnUAw iKnu 
n itkY bhu rMgI  
dh dh idis 
cil cil hwFy]

 (mnUAw) mn[ (hWFy) 
Btkdw iPrdw[ (dh-
idis) dso idSW[c`il 
c`il

Eihu Manooaa 

Khin N Ttikai Bahu 

Rangee Dheh 

Dheh Dhis Chal 

Chal Haadtae ||

This mind does not 

hold still, even for an 

instant. Distracted by 

all sorts of 

distractions, it 

wanders around 

aimlessly in the ten 

directions.

(ਮੇਰਾ) ਇਹ ਅੂੰਞਾਣ ਮਨ ਬਹੁਤ 

ਰੂੰਗ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) 

ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਜਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ।

7154 171 guru pUrw pwieAw 
vfBwgI hir mMqRü 
dIAw mnu 
TwFy]1]

(TwFy) itk igAw Gur Pooraa 

Paaeiaa 

Vaddabhaagee 

Har Manthra 

Dheeaa Man 

Thaadtae ||1||

I have found the 

Perfect Guru, through 

great good fortune; He 

has given me the 

Mantra of the Lord's 

Name, and my mind 

has become quiet and 

tranquil. ||1||

(ਪਰ ਹੁਣ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ (-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥
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7155 171 rwm hm siqgur 
lwly 
kWFy]1]rhwau]

(l`wly) goly (kWFy) khy 
jWdy

Raam Ham 

Sathigur Laalae 

Kaandtae ||1|| 

Rehaao ||

O Lord, I am the slave 

of the True Guru. 

||1||Pause||

ਹੇ ਰਾਮ! ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ 

ਅਖਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7156 171 hmrY msqik 
dwgu dgwnw hm 
krj gurU bhu 
swFy]

(dgwnw) l`igAw[ 
(sWFy) iek`Tw hoieAw

Hamarai Masathak 

Dhaag Dhagaanaa 

Ham Karaj Guroo 

Bahu Saadtae ||

My forehead has been 

branded with His 

brand; I owe such a 

great debt to the Guru.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਇਹ) 

ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ (ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਉਤੇ) 

ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ (ਇਹ 

ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਜਗਆ ਹਾਂ, ਤੇ) 

ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ) 
ਜਨਸ਼ਾਨ ਦਾਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ।

7157 171 praupkwru puMnu 
bhu kIAw Bau 
duqru qwir 
prwFy]2]

qrn nUM (du`q-ru) AOKw[ 
(prwFy) pwr kIqy

Paroupakaar Punn 

Bahu Keeaa Bho 

Dhuthar Thaar 

Paraadtae ||2||

He has been so 

generous and kind to 

me; He has carried me 

across the treacherous 

and terrifying world-

ocean. ||2||

(ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਬਹੁਤ 

ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਲਾਈ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ 

ਔਖਾ ਸੀ ॥੨॥

7158 171 ijn kau pRIiq 
irdY hir nwhI  
iqn kUry gwFn 
gwFy]

(gWFy) gMFy, joVy Jin Ko Preeth 

Ridhai Har Naahee 

Thin Koorae 

Gaadtan Gaadtae 

||

Those who do not 

have love for the Lord 

within their hearts, 

harbor only false 

intentions and goals.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ (ਿ ੇਉਹ ਬਾਹਰ 

ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਜਪਆਰ ਦਾ ਕੋਈ 

ਜਵਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ) ਉਹ 

ਝੂਠੇ ਗੂੰਢ-ਤੁਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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7159 171 ijau pwxI kwgdu 
ibnis jwq hY  
iqau mnmuK 
griB glwFy]3]

(ibnis) Kqm[ 
(glwFy) gldy

Jio Paanee 

Kaagadh Binas 

Jaath Hai Thio 

Manamukh 

Garabh Galaadtae 

||3||

As paper breaks down 

and dissolves in water, 

the self-willed 

manmukh wastes 

away in arrogant 

pride. ||3||

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ (ਜਪਆ) 

ਕਾਗਜ਼ ਗਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ-ਪਿੀਜਤ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਿੂਨਾਂ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ (ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਗਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
7160 171 hm jwinAw kCU 

n jwnh AwgY  
ijau hir rwKY 
iqau TwFy]

(TwFy) KVy Ham Jaaniaa 

Kashhoo N Jaaneh 

Aagai Jio Har 

Raakhai Thio 

Thaadtae ||

I know nothing, and I 

do not know the 

future; as the Lord 

keeps me, so do I 

stand.

(ਪਰ ਸਾਡੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 

ਚਤੁਰਾਈ ਜਸਆਣਪ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੀ) ਨਾਹ (ਹੁਣ ਤਕ) 

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ-

ਜਸਆਣਪ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਨਾਹ 

ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। 
ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਅਸੀਂ 
ਜਟਕਦੇ ਹਾਂ।

7161 171 hm BUl cUk gur 
ikrpw Dwrhu jn 
nwnk kuqry 
kwFy]4]7]21]
59]

(kuqry) ku`qy (kWFy) khy 
jWdy

Ham Bhool Chook 

Gur Kirapaa 

Dhhaarahu Jan 

Naanak Kutharae 

Kaadtae 

||4||7||21||59||

For my failings and 

mistakes, O Guru, 

grant me Your Grace; 

servant Nanak is Your 

obedient dog. 

||4||7||21||59||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਿਬਦੀ ਹੈ। 
ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ-) ਹੇ 

ਗੁਰੂ! ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱ ਲਾਂ ਚੱੁਕਾਂ 
(ਅਣਜਡੱਠ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ (ਤੁਹਾਡੇ 

ਦਰ ਦੇ) ਕੂਕਰ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਾਂ 
॥੪॥੭॥੨੧॥੫੯॥
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7162 171 gauVI pUrbI 
mhlw 4]

Gourree Poorabee 

Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, 

Fourth Mehl:

7163 171 kwim kroiD ngru 
bhu BirAw imil 
swDU KMfl KMfw 
hy]

(KMfl) smUh[ (KMfw) 
tukVy tukVy krky nws 
kIqw[ n`gru

Kaam Karodhh 

Nagar Bahu 

Bhariaa Mil 

Saadhhoo 

Khanddal 

Khanddaa Hae ||

The body-village is 

filled to overflowing 

with sexual desire and 

anger, which were 

broken into bits when 

I met with the Holy 

Saint.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ 

ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਗੂੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

(ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਆਜਦਕ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਅੂੰਸ਼ ਨਾਸ ਕਰ ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

7164 171 pUrib ilKq ilKy 
guru pwieAw min 
hir ilv mMfl 
mMfw hy]1]

(pUrib) pihlI Bwv 
rzw qoN[ min hir jI 
dI ilv dy (mMfl) Gyry 
c (mMfw) iesiQ`q kIqw

Poorab Likhath 

Likhae Gur 

Paaeiaa Man Har 

Liv Manddal 

Manddaa Hae 

||1||

By pre-ordained 

destiny, I have met 

with the Guru. I have 

entered into the realm 

of the Lord's Love. 

||1||

ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ (ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ) ਲੇਖ 

ਜਲਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਹਜਰ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੁੜਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਆਤਮਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਿਾਵਟ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

7165 171 kir swDU AMjulI  
puMnu vfw hy]

(swDU) siqgurU swihb 
jI A`gy (AMjulI) dovyN 
h`Q joVnw kir

Kar Saadhhoo 

Anjulee Punn 

Vaddaa Hae ||

Greet the Holy Saint 

with your palms 

pressed together; this 

is an act of great merit.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਿੋੜ 

ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਇਹ ਵੱਡਾ 
ਨੇਕ ਕੂੰਮ ਹੈ।
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7166 171 kir fMfauq punu 
vfw hy]1]rhwau]

Kar Ddanddouth 

Pun Vaddaa Hae 

||1|| Rehaao ||

Bow down before 

Him; this is a virtuous 

action indeed. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਡੂੰਡਉਤ ਕਰ, ਇਹ 

ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੂੰਮ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

7167 171 swkq hir rs 
swdu n jwinAw  
iqn AMqir haumY 
kMfw hy]

(swkq) mnmuK Saakath Har Ras 

Saadh N Jaaniaa 

Thin Anthar 

Houmai Kanddaa 

Hae ||

The wicked shaaktas, 

the faithless cynics, do 

not know the taste of 

the Lord's sublime 

essence. The thorn of 

egotism is embedded 

deep within them.

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੂੰਡਾ 
(ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।

7168 171 ijau ijau clih  
cuBY duKu pwvih  
jmkwlu shih 
isir fMfw hy]2]

shih Jio Jio Chalehi 

Chubhai Dhukh 

Paavehi Jamakaal 

Sehehi Sir 

Ddanddaa Hae 

||2||

The more they walk 

away, the deeper it 

sticks into them, and 

the more they suffer 

in pain, until finally, 

the Messenger of 

Death smashes his 

club against their 

heads. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ (ਿੀਵਨ-

ਮਾਰਗ ਜਵਚ) ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਤਉਂ 

ਜਤਉਂ (ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੂੰਡਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਚੱੁਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਦੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਜਸਰ ਉਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ-ਰੂਪ 

ਡੂੰਡਾ (ਡੂੰ ਡੇ ਦੀ ਚੋਟ) ਸਹਾਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

7169 171 hir jn hir 
hir nwim smwxy  
duKu jnm mrx 
Bv KMfw hy]

(smwxy) lIn hoey[ 
(Bv) sMswr smuMdr[ 
(KMfw) nws kIqw

Har Jan Har Har 

Naam Samaanae 

Dhukh Janam 

Maran Bhav 

Khanddaa Hae ||

The humble servants 

of the Lord are 

absorbed in the Name 

of the Lord, Har, Har. 

The pain of birth and 

the fear of death are 

eradicated.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ 

ਗੇੜ) ਦਾ ਦੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

(ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਦੁਖ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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7170 171 AibnwsI purKu 
pwieAw prmysru  
bhu soB KMf 
bRhmMfw hy]3]

(AibnwsI) nws qoN 
rihq bRhm jI[ (purKu) 
pUrn pRkwS srUp[ 
(soB) soBw[ KMf 
(bRhmMfw) bRhmMfW c

Abinaasee Purakh 

Paaeiaa 

Paramaesar Bahu 

Sobh Khandd 

Brehamanddaa 

Hae ||3||

They have obtained 

the Imperishable 

Supreme Being, the 

Transcendent Lord 

God, and they obtain 

great honor 

throughout all the 

worlds and realms. 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮੇਸਰ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਹਮੂੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਖੂੰਡਾਂ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੩॥

7171 171 hm grIb 
mskIn pRB qyry  
hir rwKu rwKu 
vf vfw hy]

Awp jI dy s`cy 
crnkmlW qy moihq hoey 
Awp jI dy dr dy nwm 
mMgx vwly gRIb dy dr qy 
(mskIn) mMgqy

Ham Gareeb 

Masakeen Prabh 

Thaerae Har 

Raakh Raakh Vadd 

Vaddaa Hae ||

I am poor and meek, 

God, but I am Yours! 

Save me, please save 

me, O Greatest of the 

Great!

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਹਰੀ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ, ਆਜਿਜ਼ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ 

ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈਂ, ਸਾਡੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

7172 171 jn nwnk nwmu 
ADwru tyk hY  
hir nwmy hI suKu 
mMfw 
hy]4]8]22]60
]

(ADwru) Awsrw[ (tyk) 
Et[ (mMfw) mwxdw

Jan Naanak Naam 

Adhhaar Ttaek Hai 

Har Naamae Hee 

Sukh Manddaa 

Hae 

||4||8||22||60||

Servant Nanak takes 

the Sustenance and 

Support of the Naam. 

In the Name of the 

Lord, he enjoys 

celestial peace. 

||4||8||22||60||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੮॥੨੨॥੬੦॥

7173 171 gauVI pUrbI 
mhlw 4]

Gourree Poorabee 

Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, 

Fourth Mehl:
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7174 171 iesu gV mih  
hir rwmrwie hY  
ikCu swdu n pwvY  
DITw]

 srIr rUpI (gV@) 
iklw[ (rwmrwie) 
vwihgurU jI[ (DITw) 
FIT

Eis Garr Mehi Har 

Raam Raae Hai 

Kishh Saadh N 

Paavai Dhheethaa 

||

Within this body-

fortress is the Lord, 

the Sovereign Lord 

King, but the stubborn 

ones do not find the 

taste.

ਇਸ (ਸਰੀਰ-) ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ 

(ਿਗਤ ਦਾ) ਰਾਿਾ ਹਰੀ-
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਪਰ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ) 

ਢੀਠ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਅੂੰਦਰ-

ਵੱਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਕੋਈ) ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

7175 171 hir dIn 
dieAwil AnugRhu 
kIAw hir gur 
sbdI ciK 
fITw]1]

(A-nu`gRhu) ikRpw[ c`iK Har Dheen 

Dhaeiaal 

Anugrahu Keeaa 

Har Gur Sabadhee 

Chakh Ddeethaa 

||1||

When the Lord, 

Merciful to the meek, 

showed His Mercy, I 

found and tasted it, 

through the Word of 

the Guru's Shabad. 

||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ, 
ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ) ਚੱਖ ਕੇ 

ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ (ਜਕ ਇਹ ਸਚ 

ਮੁਚ ਹੀ ਜਮੱਠਾ ਹੈ) ॥੧॥

7176 171 rwm hir kIrqnu  
gur ilv 
mITw]1]rhwau]

Raam Har 

Keerathan Gur Liv 

Meethaa ||1|| 

Rehaao ||

Lovingly focused upon 

the Guru, the Kirtan of 

the Lord's Praise has 

become sweet to me. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਲਵ (ਲਾ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰੋ। (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਰਸਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਰਸ) ਜਮੱਠਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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7177 171 hir Agmu 
Agocru pwrbRhmu 
hY imil siqgur 
lwig bsITw]

(Agmu) (A+gm) gm 
qoN (A) rihq[ie`k iKn 
c auuuuu uqpqI lYAqw 
kridAW (Agocru) 
inrlyp Azwd suqMqR 
inrMkwr jI[ (bsITw) 
vkIl

Har Agam Agochar 

Paarabreham Hai 

Mil Sathigur Laag 

Baseethaa ||

The Lord, the Supreme 

Lord God, is 

Inaccessible and 

Unfathomable. Those 

who are committed to 

the True Guru, the 

Divine Intermediary, 

meet the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਹਰੀ-ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਕ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਵਕੀਲ 

ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ (ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ)।

7178 171 ijn gur bcn 
suKwny hIArY iqn 
AwgY Awix 
prITw]2]

(suKwny) suKdweI[ 
(prITw)) proisAw

Jin Gur Bachan 

Sukhaanae 

Heearai Thin Aagai 

Aan Pareethaa 

||2||

Those whose hearts 

are pleased with the 

Guru's Teachings - the 

Lord's Presence is 

revealed to them. 

||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ) 

ਜਲਆ ਕੇ ਪਰੋਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

7179 171 mnmuK hIArw  
Aiq kToru hY  
iqn AMqir kwr 
krITw]

(kTor) krVw[ (kwr) 
kwLw[(krITw) kOVw[ 
(dUjw pwT: kwrk rITw)

Manamukh 

Heearaa Ath 

Kathor Hai Thin 

Anthar Kaar 

Kareethaa ||

The hearts of the self-

willed manmukhs are 

hard and cruel; their 

inner beings are dark.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਬੜਾ 
ਕਰੜਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਕਾਲਖ 

ਹੀ ਕਾਲਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

7180 171 ibsIAr kau bhu 
dUDu pIAweIAY  
ibKu inksY Poil 
PulITw]3]

(ibsIAr) s`p[ 
(PulITw) Polx nwl

Biseear Ko Bahu 

Dhoodhh 

Peeaaeeai Bikh 

Nikasai Fol 

Fuleethaa ||3||

Even if the poisonous 

snake is fed large 

amounts of milk, it will 

still yield only poison. 

||3||

ਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਜਕਤਨਾ ਹੀ ਦੱੁਧ 

ਜਪਲਾਈ ਿਾਈਏ ਪਰ ਉਸ ਦਾ 
ਅੂੰਦਰ ਿੋਜਲਆਂ ਜ਼ਹਰ ਹੀ 
ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ (ਇਹੀ ਹਾਲਤ 

ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ॥੩॥
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7181 171 hir pRBu Awin 
imlwvhu guru swDU  
Gis gruVu sbdu 
muiK lITw]

(Awin) ilAw ky[ 
(gruVu) s`p dI zhr 
k`tx vwlw mMqR (lITw) 
ilAw

Har Prabh Aan 

Milaavahu Gur 

Saadhhoo Ghas 

Garurr Sabadh 

Mukh Leethaa ||

O Lord God, please 

unite me with the Holy 

Guru, so that I might 

joyfully grind and eat 

the Shabad.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਜਲਆ ਕੇ ਜਮਲਾ, 
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਵਸਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ 
ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਘਸਾ ਕੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਚੂਜਸਆਂ ਸੱਪ ਦਾ 
ਜ਼ਹਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।

7182 171 jn nwnk gur ky 
lwly goly lig 
sMgiq krUAw 
mITw]4]9]23]
61]

(lwly goly) dwsndws[ 
(krUAw) kOVw

Jan Naanak Gur 

Kae Laalae Golae 

Lag Sangath 

Karooaa Meethaa 

||4||9||23||61||

Servant Nanak is the 

slave of the Guru; in 

the Sangat, the Holy 

Congregation, the 

bitter becomes sweet. 

||4||9||23||61||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਅਸੀ) 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਜਠਆਂ 

ਕੌੜਾ (ਸੁਭਾਉ) ਜਮੱਠਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੯॥੨੩॥੬੧॥

7183 171 gauVI pUrbI 
mhlw 4]

Gourree Poorabee 

Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, 

Fourth Mehl:

7184 171 hir hir AriQ  
srIru hm byicAw  
pUry gur kY Awgy]

(AriQ) leI Har Har Arathh 

Sareer Ham 

Baechiaa Poorae 

Gur Kai Aagae ||

For the sake of the 

Lord, Har, Har, I have 

sold my body to the 

Perfect Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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7185 171 siqgur dwqY nwmu 
idVwieAw muiK 
msqik Bwg 
sBwgy]1]

(sBwgy) sRySt BwgW vwly Sathigur Dhaathai 

Naam Dhirraaeiaa 

Mukh Masathak 

Bhaag Sabhaagae 

||1||

The True Guru, the 

Giver, has implanted 

the Naam, the Name 

of the Lord, within me. 

A very blessed and 

fortunate destiny is 

recorded upon my 

forehead. ||1||

ਦਾਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ ਮੇਰੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪਏ ਹਨ, 

ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ 
॥੧॥

7186 171 rwm gurmiq hir 
ilv 
lwgy]1]rhwau]

Raam Guramath 

Har Liv Laagae 

||1|| Rehaao ||

Through the Guru's 

Teachings, I am 

lovingly centered on 

the Lord. ||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਰਾਮ ਹਰੀ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਲਗਨ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7187 172 Git Git 
rmeIAw rmq 
rwmrwie gur 
sbid gurU ilv 
lwgy]

 (r-meIAw) rmy hoey 
ivAwpk bRhm jI[ 
(rmq) ivAwpk[ 
(rwmrwie) vwihgurU 
jI[ Git Git: polw bolo

Ghatt Ghatt 

Rameeaa Ramath 

Raam Raae Gur 

Sabadh Guroo Liv 

Laagae ||

The All-pervading 

Sovereign Lord King is 

contained in each and 

every heart. Through 

the Guru, and the 

Word of the Guru's 

Shabad, I am lovingly 

centered on the Lord.

(ਭਾਵੇਂ ਉਹ) ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

(ਜਿਰ ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ) ਲਗਨ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
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7188 172 hau mnu qnu 
dyvau kwit gurU 
kau myrw BRmu Bau  
gur bcnI 
Bwgy]2]

Ho Man Than 

Dhaevo Kaatt 

Guroo Ko Maeraa 

Bhram Bho Gur 

Bachanee Bhaagae 

||2||

Cutting my mind and 

body into pieces, I 

offer them to my 

Guru. The Guru's 

Teachings have 

dispelled my doubt 

and fear. ||2||

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣਾ ਤਨ ਦੇਣ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ 

ਹਾਂ (ਆਪਣਾ ਜਸਰ) ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ 

ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ 
ਮੇਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

7189 172 AMiDAwrY dIpk 
Awin jlwey gur 
igAwin gurU ilv 
lwgy]

Andhhiaarai 

Dheepak Aan 

Jalaaeae Gur 

Giaan Guroo Liv 

Laagae ||

In the darkness, the 

Guru has lit the lamp 

of the Guru's wisdom; 

I am lovingly focused 

on the Lord.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ (ਿਸੇ ਹੋਏ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਗਆਨ ਦਾ) ਦੀਵਾ 
ਜਲਆ ਕੇ ਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਦੱਤੇ ਜਗਆਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਲਗਨ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

7190 172 AigAwnu AMDyrw 
ibnis ibnwisE  
Gir vsqu lhI  
mn jwgy]3]

(ibnwisE) nws hoieAw Agiaan 

Andhhaeraa Binas 

Binaasiou Ghar 

Vasath Lehee Man 

Jaagae ||3||

The darkness of 

ignorance has been 

dispelled, and my 

mind has been 

awakened; within the 

home of my inner 

being, I have found 

the genuine article. 

||3||

ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪੂਰੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਮਨ (ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ) 
ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

7191 172 swkq biDk 
mwieAwDwrI iqn  
jm johin lwgy]

(b`iDk) iSkwrI[ 
(johin) q`kx

Saakath Badhhik 

Maaeiaadhhaaree 

Thin Jam Johan 

Laagae ||

The vicious hunters, 

the faithless cynics, 

are hunted down by 

the Messenger of 

Death.

ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਜਨਰਦਈ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਜਵਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
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7192 172 aun siqgur AwgY  
sIsu n byicAw  
Eie Awvih 
jwih ABwgy]4]

(ABwgy) BwghIn Oun Sathigur 

Aagai Sees N 

Baechiaa Oue 

Aavehi Jaahi 

Abhaagae ||4||

They have not sold 

their heads to the 

True Guru; those 

wretched, unfortunate 

ones continue coming 

and going in 

reincarnation. ||4||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ 

(ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 

ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਦੇ) ਉਹ ਬਦ-

ਜਕਸਮਤ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥

7193 172 hmrw ibnau 
sunhu pRB Twkur  
hm srix pRBU 
hir mwgy]

(ibnau) bynqI[ mWgy Hamaraa Bino 

Sunahu Prabh 

Thaakur Ham 

Saran Prabhoo Har 

Maagae ||

Hear my prayer, O 

God, my Lord and 

Master: I beg for the 

Sanctuary of the Lord 

God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ।

7194 172 jn nwnk kI  
lj pwiq gurU hY  
isru byicE  
siqgur 
Awgy]5]10]24
]62]

(l`j) lwj (pwiq) ie`zq Jan Naanak Kee 

Laj Paath Guroo 

Hai Sir Baechiou 

Sathigur Aagae 

||5||10||24||62|

|

Servant Nanak's honor 

and respect is the 

Guru; he has sold his 

head to the True Guru. 

||5||10||24||62||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਾਿ ਇੱਜ਼ਤ 

(ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ) ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਸਰ 

ਵੇਚ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਟੇ 

ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਅਪਣੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ) 

॥੫॥੧੦॥੨੪॥੬੨॥

7195 172 gauVI pUrbI 
mhlw 4]

Gourree Poorabee 

Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, 

Fourth Mehl:
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7196 172 hm AhMkwrI  
AhMkwr AigAwn 
miq guir imilAY  
Awpu gvwieAw]

AhM-kwrI Ham Ahankaaree 

Ahankaar Agiaan 

Math Gur Miliai 

Aap Gavaaeiaa ||

I am egotistical and 

conceited, and my 

intellect is ignorant. 

Meeting the Guru, my 

selfishness and conceit 

have been abolished.

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, 
ਸਾਡੀ ਮਜਤ ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੇ 

ਅਜਗਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪਏ, ਤਦੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

7197 172 haumY rogu gieAw  
suKu pwieAw Dnu 
DMnu gurU hir 
rwieAw]1]

(rwieAw) pwqSwh Houmai Rog 

Gaeiaa Sukh 

Paaeiaa Dhhan 

Dhhann Guroo Har 

Raaeiaa ||1||

The illness of egotism 

is gone, and I have 

found peace. Blessed, 

blessed is the Guru, 

the Sovereign Lord 

King. ||1||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਿਦੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਮਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ॥੧॥

7198 172 rwm gur kY bcin 
hir 
pwieAw]1]rhwau
]

Raam Gur Kai 

Bachan Har 

Paaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

I have found the Lord, 

through the Teachings 

of the Guru. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

7199 172 myrY hIArY pRIiq 
rwmrwie kI guir  
mwrgu pMQu 
bqwieAw]

(hIArY) ihrdy c[ 
(pMQu) rsqw

Maerai Heearai 

Preeth Raam Raae 

Kee Gur Maarag 

Panthh Bathaaeiaa 

||

My heart is filled with 

love for the Sovereign 

Lord King; the Guru 

has shown me the 

path and the way to 

find Him.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ) 
ਰਸਤਾ ਦੱਜਸਆ ਹੈ।
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7200 172 myrw jIau ipMfu 
sBu siqgur AwgY  
ijin ivCuiVAw 
hir gil 
lwieAw]2]

(jIau) ijMd[ (ipMfu) 
srIr

Maeraa Jeeo 

Pindd Sabh 

Sathigur Aagai Jin 

Vishhurriaa Har 

Gal Laaeiaa ||2||

My soul and body all 

belong to the Guru; I 

was separated, and He 

has led me into the 

Lord's Embrace. ||2||

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਆਪਣਾ 
ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਵੱਛੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥

7201 172 myrY AMqir pRIiq 
lgI dyKn kau  
guir ihrdY nwil 
idKwieAw]

Maerai Anthar 

Preeth Lagee 

Dhaekhan Ko Gur 

Hiradhae Naal 

Dhikhaaeiaa ||

Deep within myself, I 

would love to see the 

Lord; the Guru has 

inspired me to see 

Him within my heart.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੀ) ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਵੱਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤਾ।

7202 172 shj AnMdu 
BieAw min morY  
gur AwgY Awpu 
vycwieAw]3]

(shj) inrXqn hI Sehaj Anandh 

Bhaeiaa Man 

Morai Gur Aagai 

Aap Vaechaaeiaa 

||3||

Within my mind, 

intuitive peace and 

bliss have arisen; I 

have sold myself to 

the Guru. ||3||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਹੁਣ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ 

ਜਵਚ) ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੩॥
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7203 172 hm AprwD pwp 
bhu kIny kir 
dustI cor 
curwieAw]

(dustI) dustqweI[ cor 
bxky, pr Dn pr qIA 
pdwrQ, byAMq jnmW c 
(curwieAw) corI kIqw

Ham Aparaadhh 

Paap Bahu Keenae 

Kar Dhusattee 

Chor Churaaeiaa ||

I am a sinner - I have 

committed so many 

sins; I am a villainous, 

thieving thief.

ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ 

ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ, ਕਈ ਭੈੜ 

ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ ਤੇ ਲੁਕਾਂਦਾ ਜਰਹਾ 
ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ 
ਲੁਕਾਂਦੇ ਹਨ।

7204 172 Ab nwnk  
srxwgiq Awey  
hir rwKhu lwj 
hir 
BwieAw]4]11]
25]63]

(sr-xwgiq) Srn c [ 
(lwj) Srm, ie`zq[ 
(BwieAw) cMgw l`gw

Ab Naanak 

Saranaagath 

Aaeae Har 

Raakhahu Laaj Har 

Bhaaeiaa 

||4||11||25||63|

|

Now, Nanak has come 

to the Lord's 

Sanctuary; preserve 

my honor, Lord, as it 

pleases Your Will. 

||4||11||25||63||

ਪਰ ਹੁਣ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ, ਿੇ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖ) 

॥੪॥੧੧॥੨੫॥੬੩॥

7205 172 gauVI pUrbI 
mhlw 4]

Gourree Poorabee 

Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, 

Fourth Mehl:

7206 172 gurmiq bwjY  
sbdu Anwhdu  
gurmiq mnUAw 
gwvY]

(Anwhdu) (Anw+hdu) 
hdu qoN (Anw) rihq, 
ie`k rs (sbdu) bRhm 
vwihgurU Ajpw jwp[ 
(bw`jY) v`jdw

Guramath Baajai 

Sabadh Anaahadh 

Guramath 

Manooaa Gaavai 

||

Through the Guru's 

Teachings, the 

unstruck music 

resounds; through the 

Guru's Teachings, the 

mind sings.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ-ਰਸ ਪਿਭਾਵ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਮਾਇਕ ਰਸ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ), ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹੈ।
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7207 172 vfBwgI gur 
drsnu pwieAw  
Dnu DMnu gurU ilv 
lwvY]1]

(ilv) ibRqI Vaddabhaagee 

Gur Dharasan 

Paaeiaa Dhhan 

Dhhann Guroo Liv 

Laavai ||1||

By great good fortune, 

I received the Blessed 

Vision of the Guru's 

Darshan. Blessed, 

blessed is the Guru, 

who has led me to 

love the Lord. ||1||

ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, 
ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦੀ) ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

7208 172 gurmuiK hir ilv 
lwvY]1]rhwau]

Guramukh Har Liv 

Laavai ||1|| 

Rehaao ||

The Gurmukh is 

lovingly centered on 

the Lord. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਹਰੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7209 172 hmrw Twkuru 
siqguru pUrw mnu  
gur kI kwr 
kmwvY]

Hamaraa Thaakur 

Sathigur Pooraa 

Man Gur Kee Kaar 

Kamaavai ||

My Lord and Master is 

the Perfect True Guru. 

My mind works to 

serve the Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7210 172 hm mil mil 
Dovh pwv gurU ky  
jo hir hir kQw 
sunwvY]2]

Ham Mal Mal 

Dhhoveh Paav 

Guroo Kae Jo Har 

Har Kathhaa 

Sunaavai ||2||

I massage and wash 

the Feet of the Guru, 

who recites the 

Sermon of the Lord. 

||2||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਲ 

ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1571 Published: March 06/ 2014



7211 172 ihrdY gurmiq 
rwm rswiexu  
ijhvw hir gux 
gwvY]

(rswiexu) rsW dy Gr Hiradhai 

Guramath Raam 

Rasaaein Jihavaa 

Har Gun Gaavai ||

The Teachings of the 

Guru are in my heart; 

the Lord is the Source 

of nectar. My tongue 

sings the Glorious 

Praises of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਭ ਰਸਾਂ 
ਦਾ ਘਰ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ) ਿੀਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੀ ਹੈ।
7212 172 mn rsik rsik  

hir ris AwGwny  
iPir bhuir n 
BUK lgwvY]3]

(rsik) suAwd nwl[ 
(AwGwny) iqRpq

Man Rasak Rasak 

Har Ras 

Aaghaanae Fir 

Bahur N Bhookh 

Lagaavai ||3||

My mind is immersed 

in, and drenched with 

the Lord's essence. 

Fulfilled with the 

Lord's Love, I shall 

never feel hunger 

again. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਰੱਿੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੩॥

7213 172 koeI krY aupwv  
Anyk bhuqyry  
ibnu ikrpw nwmu 
n pwvY]

(aupwv) Xqn Koee Karai Oupaav 

Anaek 

Bahuthaerae Bin 

Kirapaa Naam N 

Paavai ||

People try all sorts of 

things, but without 

the Lord's Mercy, His 

Name is not obtained.

ਪਰ ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਕਰਪਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬਥੇਰੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਵ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
7214 172 jn nwnk kau  

hir ikrpw DwrI  
miq gurmiq nwmu 
idRVwvY]4]12]2
6]64]

Jan Naanak Ko Har 

Kirapaa Dhhaaree 

Math Guramath 

Naam Dhrirraavai 

||4||12||26||64|

|

The Lord has 

showered His Mercy 

upon servant Nanak; 

through the wisdom of 

the Guru's Teachings, 

he has enshrined the 

Naam, the Name of 

the Lord. 

||4||12||26||64||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦਾਸ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਜਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੨॥੨੬॥੬੪॥
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7215 172 rwgu gauVI mwJ 
mhlw 4]

Raag Gourree 

Maajh Mehalaa 4 

||

Raag Gauree Maajh, 

Fourth Mehl:

7216 172 gurmuiK ijMdU jip 
nwmu krMmw]

(ijMdU) jIv[ (krMmw) 
krm kr

Guramukh 

Jindhoo Jap Naam 

Karanmaa ||

O my soul, as 

Gurmukh, do this 

deed: chant the Naam, 

the Name of the Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਿਪੋ, (ਤੇਰੇ) ਭਾਗ (ਿਾਗ 

ਪਏ ਹਨ)।

7217 172 miq mwqw miq 
jIau nwmu muiK  
rwmw]

(miq) bu`DI Math Maathaa 

Math Jeeo Naam 

Mukh Raamaa ||

Make that teaching 

your mother, that it 

may teach you to keep 

the Lord's Name in 

your mouth.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ) ਮਜਤ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ) ਮਾਂ ਬਣਾ, ਤੇ ਮਜਤ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿੀਵਨ (ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਬਣਾ), ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਿਪ।
7218 172 sMqoKu ipqw kir  

guru purKu 
Ajnmw]

 (purKu) pUrn ivAwpk 
pRkwS srUp bRhm[ (A-
jnmw) jnm mrn rihq

Santhokh Pithaa 

Kar Gur Purakh 

Ajanamaa ||

Let contentment be 

your father; the Guru 

is the Primal Being, 

beyond birth or 

incarnation.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਸੂੰ ਤੋਖ ਨੂੂੰ  ਜਪਤਾ 
ਬਣਾ, ਅਿੋਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ।

7219 173 vfBwgI imlu 
rwmw]1]

Vaddabhaagee Mil 

Raamaa ||1||

By great good fortune, 

you shall meet with 

the Lord. ||1||

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਮਲ ਰਾਮ ਨੂੂੰ , ਤੇਰੇ 

ਭਾਗ ਚੂੰ ਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ॥੧॥

7220 173 guru jogI purKu 
imilAw rMgu 
mwxI jIau]

(jogI) juVy hoey[ (rMgu) 
AnMd

Gur Jogee Purakh 

Miliaa Rang 

Maanee Jeeo ||

I have met the Guru, 

the Yogi, the Primal 

Being; I am delighted 

with His Love.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਿੋਗੀ-
ਰੂਪ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ।
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7221 173 guru hir rMig 
rqVw sdw 
inrbwxI jIau]

(r`qVw) rMgy hoey[ 
(inrbwxI) du`KW qoN 
rihq inrlyp, sumyr 
prbq vWg Ac`l Afol 
inrBY, Akwl puurK jI 
c AByd

Gur Har Rang 

Ratharraa Sadhaa 

Nirabaanee Jeeo 

||

The Guru is imbued 

with the Love of the 

Lord; He dwells 

forever in Nirvaanaa.

ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ 

ਹੈ।

7222 173 vfBwgI imlu  
suGV sujwxI 
jIau]

(suG-V) 
isAwxy[(sujwxI) sRySt 
jwxI jwx

Vaddabhaagee Mil 

Sugharr Sujaanee 

Jeeo ||

By great good fortune, 

I met the most 

accomplished and all-

knowing Lord.

ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ! ਉਸ 

ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸੁਿਾਨ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ।

7223 173 myrw mnu qnu hir 
rMig iBMnw]2]

(iBMnw) iB`jw Maeraa Man Than 

Har Rang Bhinnaa 

||2||

My mind and body are 

drenched in the Love 

of the Lord. ||2||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਭੱਿ ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥

7224 173 Awvhu sMqhu 
imil nwmu 
jpwhw]

(jpwhw) jpIey Aavahu Santhahu 

Mil Naam 

Japaahaa ||

Come, O Saints - let's 

meet together and 

chant the Naam, the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਆਓ, ਅਸੀਂ ਰਲ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੀਏ।

7225 173 ivic sMgiq nwmu 
sdw lY lwhw 
jIau]

Vich Sangath 

Naam Sadhaa Lai 

Laahaa Jeeo ||

In the Sangat, the Holy 

Congregation, let's 

earn the lasting profit 

of the Naam.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਖੱਟੀ ਖੱਟ।
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7226 173 kir syvw sMqw  
AMimRqu muiK pwhw 
jIau]

(pwhw) pweIey Kar Saevaa 

Santhaa Anmrith 

Mukh Paahaa Jeeo 

||

Let's serve the Saints, 

and drink in the 

Ambrosial Nectar.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਓ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਭੋਿਨ 

ਪਾਈਏ।
7227 173 imlu pUrib 

iliKAVy Duir 
krmw]3]

(pUrib) pihly[ (Duir) 
Dur qoN

Mil Poorab 

Likhiarrae Dhhur 

Karamaa ||3||

By one's karma and 

pre-ordained destiny, 

they are met. ||3||

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਜਮਲ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ , ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸਮੇ ਦੇ 

ਲੇਖ ਿਾਗ ਪਏ ਹਨ ॥੩॥

7228 173 swvix vrsu  
AMimRiq jgu 
CwieAw jIau]

(vrsu) vrsxw[ 
(CwieAw) psirAw[ 
AMm iR iq

Saavan Varas 

Anmrith Jag 

Shhaaeiaa Jeeo ||

In the month of 

Saawan, the clouds of 

Ambrosial Nectar hang 

over the world.

(ਜਿਵੇਂ) ਸਾਵਣ (ਦੇ ਮਹੀਨੇ) 

ਜਵਚ ਬੱਦਲ (ਵਰਹਦਾ ਹੈ ਤੇ) 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ ) ਿਲ 

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

7229 173 mnu moru  
kuhuikAVw sbdu  
muiK pwieAw]

im`TI Dun c (kuhu-
ikAVw) boilAw

Man Mor 

Kuhukiarraa 

Sabadh Mukh 

Paaeiaa ||

The peacock of the 

mind chirps, and 

receives the Word of 

the Shabad, in its 

mouth;

(ਉਸ ਬੱਦਲ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ) 

ਮੋਰ ਆਪਣੀ ਜਮੱਠੀ ਬੋਲੀ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ, (ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ) ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭਾਜਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਡ-

ਭਾਗੀ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ) ਮਨ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ 
ਹੈ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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7230 173 hir AMimRqu 
vuTVw imilAw 
hir rwieAw 
jIau]

(vu`TVw) visAw[ 
(rwieAw) pwqSwh

Har Anmrith 

Vutharraa Miliaa 

Har Raaeiaa Jeeo 

||

The Ambrosial Nectar 

of the Lord rains 

down, and the 

Sovereign Lord King is 

met.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

7231 173 jn nwnk pRyim 
rqMnw]4]1]27]
65]

(rqMnw) r`iqAw Jan Naanak Praem 

Rathannaa 

||4||1||27||65||

Servant Nanak is 

imbued with the Love 

of the Lord. 

||4||1||27||65||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੨੭॥੬੫॥

7232 173 gauVI mwJ 
mhlw 4]

Gourree Maajh 

Mehalaa 4 ||

Gauree Maajh, Fourth 

Mehl:

7233 173 Awau sKI gux 
kwmx krIhw 
jIau]

SuB gux rUpI (k`wmx) 
mMqR

Aao Sakhee Gun 

Kaaman Kareehaa 

Jeeo ||

Come, O sisters - let's 

make virtue our 

charms.

ਹੇ (ਸਤਸੂੰਗੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਸਹੇਲੀਏ! ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਟੂਣੇ-ਿਾਦੂ ਜਤਆਰ 

ਕਰੀਏ (ਤੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਕਰੀਏ),

7234 173 imil sMq jnw  
rMgu mwixh 
rlIAw jIau]

(mwixh) mwxIey[ 
(rlIAw) Awqmk AnMd

Mil Santh Janaa 

Rang Maanih 

Raleeaa Jeeo ||

Let's join the Saints, 

and enjoy the pleasure 

of the Lord's Love.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੀਏ।

7235 173 gur dIpku 
igAwnu sdw min 
blIAw jIau]

blIAw: polw bolo Gur Dheepak 

Giaan Sadhaa Man 

Baleeaa Jeeo ||

The lamp of the Guru's 

spiritual wisdom burns 

steadily in my mind.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਆ, ਅਸੀਂ 
ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਦੱਤਾ ਜਗਆਨ-ਦੀਵਾ ਬਾਲੀਏ,
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7236 173 hir quTY Fuil 
Fuil imlIAw 
jIau]1]

(: polw bolo Fuil Fuil) 
inv inv ky

Har Thuthai Dtul 

Dtul Mileeaa Jeeo 

||1||

The Lord, being 

pleased and moved by 

pity, has led me to 

meet Him. ||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਿੇ ਪਿਭੂ ਤੁਠ ਪਏ 

ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

(ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲ 

ਿਾਈਏ ॥੧॥

7237 173 myrY min qin 
pRymu lgw hir 
Foly jIau]

(Foly) ipAwry[ l~gw Maerai Man Than 

Praem Lagaa Har 

Dtolae Jeeo ||

My mind and body are 

filled with love for my 

Darling Lord.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਜਮਤਿ 
ਦਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।

7238 173 mY myly imqRü  
siqguru vycoly 
jIau]

vy-coly Mai Maelae 

Mithra Sathigur 

Vaecholae Jeeo ||

The True Guru, the 

Divine Intermediary, 

has united me with my 

Friend.

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਵਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਮਤਿ-
ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ।

7239 173 mnu dyvW sMqw  
myrw pRBu myly 
jIau]

Man Dhaevaan 

Santhaa Maeraa 

Prabh Maelae 

Jeeo ||

I offer my mind to the 

Guru, who has led me 

to meet my God.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਉਨਹ ਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ 

ਜਦਆਂ, ਿੇਹੜੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਾ ਦੇਣ।

7240 173 hir ivtiVAhu  
sdw Goly 
jIau]2]

(ivtiV-Ahu) qoN Har Vittarriahu 

Sadhaa Gholae 

Jeeo ||2||

I am forever a sacrifice 

to the Lord. ||2||

ਮੈਂ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1577 Published: March 06/ 2014



7241 173 vsu myry 
ipAwirAw vsu 
myry goivdw hir 
kir ikrpw min 
vsu jIau]

vsuuuuu: polw bolo Vas Maerae 

Piaariaa Vas 

Maerae Govidhaa 

Har Kar Kirapaa 

Man Vas Jeeo ||

Dwell, O my Beloved, 

dwell, O my Lord of 

the Universe; O Lord, 

show mercy to me and 

come to dwell within 

my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! 

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸ।

7242 173 min icMidAVw  
Plu pwieAw myry 
goivMdw guru pUrw 
vyiK ivgsu jIau]

(icMidAVw) BwauNdw[ 
(iv-g`su) KyVw, AnMd

Man Chindhiarraa 

Fal Paaeiaa 

Maerae 

Govindhaa Gur 

Pooraa Vaekh 

Vigas Jeeo ||

I have obtained the 

fruits of my mind's 

desires, O my Lord of 

the Universe; I am 

transfixed with 

ecstasy, gazing upon 

the Perfect Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਸੋਹਾਗਣ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਖੜਾਉ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਚਤਜਵਆ ਹੋਇਆ (ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

7243 173 hir nwmu 
imilAw sohwgxI  
myry goivMdw min 
An idnu Andu 
rhsu jIau]

(rh-su) KuSI[ An-du Har Naam Miliaa 

Sohaaganee 

Maerae 

Govindhaa Man 

Anadhin Anadh 

Rehas Jeeo ||

The happy soul-brides 

receive the Lord's 

Name, O my Lord of 

the Universe; night 

and day, their minds 

are blissful and happy.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਜਿਸ ਸੋਹਾਗਣ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਚਾਉ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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7244 173 hir pwieAVw 
vfBwgIeI myry 
goivMdw inq lY 
lwhw min hsu 
jIau]3]

(vfBwgI-eI) v`fy BwgW 
vwilAw ny[ h`su

Har Paaeiarraa 

Vaddabhaageeee 

Maerae 

Govindhaa Nith 

Lai Laahaa Man 

Has Jeeo ||3||

By great good fortune, 

the Lord is found, O 

my Lord of the 

Universe; earning 

profit continually, the 

mind laughs with joy. 

||3||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੇ 

ਹਰੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਨਿੱਤ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀਆਂ 

ਹਨ ॥੩॥

7245 173 hir Awip aupwey  
hir Awpy vyKY  
hir Awpy kwrY 
lwieAw jIau]

(aupwey) pYdw kry[ 
gursyvw BgqI (kwrY) 
kwr

Har Aap Oupaaeae 

Har Aapae 

Vaekhai Har 

Aapae Kaarai 

Laaeiaa Jeeo ||

The Lord Himself 

creates, and the Lord 

Himself beholds; the 

Lord Himself assigns 

all to their tasks.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ (ਸਭ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਨੂੂੰ ) ਕਾਰ 

ਜਵਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

7246 173 ieik Kwvih 
bKs qoit n 
AwvY ieknw Pkw 
pwieAw jIau]

(bKs) b^SS[ (P`kw) 
inrwhwr

Eik Khaavehi 

Bakhas Thott N 

Aavai Eikanaa 

Fakaa Paaeiaa 

Jeeo ||

Some partake of the 

bounty of the Lord's 

favor, which never 

runs out, while others 

receive only a handful.

ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਉਸ 

ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ 

ਵਰਤਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 

ਪਦਾਰਥ ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। 
ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਹੈ।
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7247 173 ieik rwjy qKiq 
bhih inq suKIey  
ieknw iBK 
mMgwieAw jIau]

(iBK) BIK[ bh-ih Eik Raajae 

Thakhath Behehi 

Nith Sukheeeae 

Eikanaa Bhikh 

Mangaaeiaa Jeeo 

||

Some sit upon thrones 

as kings, and enjoy 

constant pleasures, 

while others must beg 

for charity.

ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ (ਉਸ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਰਾਿੇ (ਬਣ ਕੇ) 

ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ 
ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਾਸੋਂ (ਦਰ 

ਦਰ ਤੇ) ਭੀਖ ਮੂੰਗਾਂਦਾ ਹੈ।

7248 173 sBu ieko sbdu 
vrqdw myry 
goivdw jn nwnk  
nwmu iDAwieAw 
jIau]4]2]28]
66]

Sabh Eiko Sabadh 

Varathadhaa 

Maerae Govidhaa 

Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa Jeeo 

||4||2||28||66||

The Word of the 

Shabad is pervading in 

everyone, O my Lord 

of the Universe; 

servant Nanak 

meditates on the 

Naam. 

||4||2||28||66||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, (ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥੨੮॥੬੬॥

7249 173 gauVI mwJ 
mhlw 4]

Gourree Maajh 

Mehalaa 4 ||

Gauree Maajh, Fourth 

Mehl:

7250 173 mn mwhI mn 
mwhI myry goivMdw  
hir rMig rqw  
mn mwhI jIau]

(mwhI) iv`c[ (r~qw) 
rMigAw

Man Maahee Man 

Maahee Maerae 

Govindhaa Har 

Rang Rathaa Man 

Maahee Jeeo ||

From within my mind, 

from within my mind, 

O my Lord of the 

Universe, I am imbued 

with the Love of the 

Lord, from within my 

mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! (ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ, 
ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ, ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ, 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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7251 173 hir rMgu nwil n 
lKIAY myry 
goivdw guru pUrw  
AlKu lKwhIN 
jIau]

(lKIAY) jwxIAY[(A-
lKu) (A+lK) (lK) 
jwnx qoN (A) rihq 
(lKwhIN) jxw idMdy

Har Rang Naal N 

Lakheeai Maerae 

Govidhaa Gur 

Pooraa Alakh 

Lakhaahee Jeeo ||

The Lord's Love is with 

me, but it cannot be 

seen, O my Lord of the 

Universe; the Perfect 

Guru has led me to 

see the unseen.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ) ਹੈ, ਪਰ 

ਇਹ ਆਨੂੰ ਦ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਪਾਸੋਂ) ਮਾਜਣਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ। ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
7252 173 hir hir nwmu 

prgwisAw myry 
goivMdw sB dwld 
duK lih jwhI 
jIau]

(dwld) gRIbI Har Har Naam 

Paragaasiaa 

Maerae 

Govindhaa Sabh 

Dhaaladh Dhukh 

Lehi Jaahee Jeeo 

||

He has revealed the 

Name of the Lord, Har, 

Har, O my Lord of the 

Universe; all poverty 

and pain have 

departed.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਤੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦਜਲੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

7253 173 hir pdu aUqmu 
pwieAw myry 
goivMdw vfBwgI 
nwim smwhI 
jIau]1]

(aUqmu) au~cI[ pdu 
:polw bolo[ (pdu) 
pdvI[ (smwhI) lIn

Har Padh Ootham 

Paaeiaa Maerae 

Govindhaa 

Vaddabhaagee 

Naam Samaahee 

Jeeo ||1||

I have obtained the 

supreme status of the 

Lord, O my Lord of the 

Universe; by great 

good fortune, I am 

absorbed in the Naam. 

||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
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7254 173 nYxI myry 
ipAwirAw nYxI 
myry goivdw iknY  
hir pRBu ifTVw 
nYxI jIau]

(nYxI) nyqRW nwl Nainee Maerae 

Piaariaa Nainee 

Maerae Govidhaa 

Kinai Har Prabh 

Dditharraa Nainee 

Jeeo ||

With his eyes, O my 

Beloved, with his eyes, 

O my Lord of the 

Universe - has anyone 

ever seen the Lord 

God with his eyes?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਤੈਨੂੂੰ  
ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ 

(ਵਡ-ਭਾਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ) 

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਜਖਆ ਹੈ।

7255 173 myrw mnu qnu 
bhuqu bYrwigAw  
myry goivMdw hir 
bwJhu Dn 
kumlYxI jIau]

(kumlYxI) murJweI Maeraa Man Than 

Bahuth Bairaagiaa 

Maerae 

Govindhaa Har 

Baajhahu Dhhan 

Kumalainee Jeeo 

||

My mind and body are 

sad and depressed, O 

my Lord of the 

Universe; without her 

Husband Lord, the 

soul-bride is withering 

away.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! (ਤੇਰੇ ਜਵਛੋੜੇ 

ਜਵਚ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ 
ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਹਰੀ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਕੁਮਲਾਈ ਪਈ ਹਾਂ।

7256 174 sMq jnw imil 
pwieAw myry 
goivdw myrw hir 
pRBu sjxu sYxI 
jIau]

(sYxI) im`qR Santh Janaa Mil 

Paaeiaa Maerae 

Govidhaa Maeraa 

Har Prabh Sajan 

Sainee Jeeo ||

Meeting the Saints, O 

my Lord of the 

Universe, I have found 

my Lord God, my 

Companion, my Best 

Friend.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਮੇਰਾ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ 
ਮੇਰਾ (ਅਸਲੀ) ਸੱਿਣ ਜਮੱਤਰ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭੀ ਲੱਭਾ ਹੈ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਹੀ) ਲੱਭਾ ਹੈ।
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7257 174 hir Awie 
imilAw 
jgjIvnu myry 
goivMdw mY suiK 
ivhwxI rYxI 
jIau]2]

(ivhwxI) bqIq huMdI[ 
(rYxI) rwq[ j`gjIvnu, 
suiK: polw bolo

Har Aae Miliaa 

Jagajeevan 

Maerae 

Govindhaa Mai 

Sukh Vihaanee 

Rainee Jeeo ||2||

The Lord, the Life of 

the World, has come 

to meet me, O my 

Lord of the Universe. 

The night of my life 

now passes in peace. 

||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) ਮੈਨੂੂੰ  (ਭੀ) 
ਉਹ ਹਰੀ ਆ ਜਮਜਲਆ ਹੈ ਿੋ 
ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ-
ਰੂਪ) ਰਾਤ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਬੀਤ 

ਰਹੀ ਹੈ ॥੨॥

7258 174 mY mylhu sMq myrw 
hir pRBu sjxu mY 
min qin BuK 
lgweIAw jIau]

Bu~K Mai Maelahu 

Santh Maeraa Har 

Prabh Sajan Mai 

Man Than Bhukh 

Lagaaeeaa Jeeo ||

O Saints, unite me 

with my Lord God, my 

Best Friend; my mind 

and body are hungry 

for Him.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ 

ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਜਦਉ। ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਉਸਦੇ ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

7259 174 hau rih n skau  
ibnu dyKy myry 
pRIqm mY AMqir 
ibrhu hir 
lweIAw jIau]

(ibrhu) pRym Ho Rehi N Sako 

Bin Dhaekhae 

Maerae Preetham 

Mai Anthar Birahu 

Har Laaeeaa Jeeo 

||

I cannot survive 

without seeing my 

Beloved; deep within, I 

feel the pain of 

separation from the 

Lord.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ ਿੜ 

ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਦੇ 

ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਉੱਠ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।
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7260 174 hir rwieAw myrw 
sjxu ipAwrw  
guru myly myrw mnu 
jIvweIAw jIau]

(jIvweIAw) ijauNdw 
kIqw

Har Raaeiaa 

Maeraa Sajan 

Piaaraa Gur 

Maelae Maeraa 

Man Jeevaaeeaa 

Jeeo ||

The Sovereign Lord 

King is my Beloved, my 

Best Friend. Through 

the Guru, I have met 

Him, and my mind has 

been rejuvenated.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਾਿਾ ਹੈ 

ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ ਸੱਿਣ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
(ਉਸ ਨਾਲ) ਗੁਰੂ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਿੀਊ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

7261 174 myrY min qin 
Awsw pUrIAw myry 
goivMdw hir 
imilAw min 
vwDweIAw 
jIau]3]

(Awsw) Aws (pUrIAw) 
pUrn kIqI

Maerai Man Than 

Aasaa Pooreeaa 

Maerae 

Govindhaa Har 

Miliaa Man 

Vaadhhaaeeaa 

Jeeo ||3||

The hopes of my mind 

and body have been 

fulfilled, O my Lord of 

the Universe; meeting 

the Lord, my mind 

vibrates with joy. ||3||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਹਰੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਜਚਰਾਂ 
ਤੋਂ ਜਟਕੀ) ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਚੜਹਦੀ 
ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

7262 174 vwrI myry goivMdw  
vwrI myry 
ipAwirAw hau 
quDu ivtiVAhu  
sd vwrI jIau]

(vwrI) kurbwn[ 
(ivtiV-Ahu) qoN

Vaaree Maerae 

Govindhaa Vaaree 

Maerae Piaariaa 

Ho Thudhh 

Vittarriahu Sadh 

Vaaree Jeeo ||

A sacrifice, O my Lord 

of the Universe, a 

sacrifice, O my 

Beloved; I am forever 

a sacrifice to You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਮੈਂ ਸਦਕੇ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ।
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7263 174 myrY min qin 
pRymu iprMm kw  
myry goivdw hir 
pUMjI rwKu hmwrI 
jIau]

(iprMm) ipAwry[ (pMUjI) 
rws

Maerai Man Than 

Praem Piranm Kaa 

Maerae Govidhaa 

Har Poonjee 

Raakh Hamaaree 

Jeeo ||

My mind and body are 

filled with love for my 

Husband Lord; O my 

Lord of the Universe, 

please preserve my 

assets.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੈਂ ਜਪਆਰੇ 

ਦਾ ਪਿੇਮ ਿਾਗ ਉਜਠਆ ਹੈ (ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ) ਮੇਰੀ 
ਇਸ (ਪਿੇਮ ਦੀ) ਰਾਸ ਦੀ ਤੂੂੰ  
ਰਾਖੀ ਕਰ।

7264 174 siqguru ivstu 
myil myry goivMdw  
hir myly kir 
rYbwrI jIau]

(ivstu)ivcoly[ (rYbwrI) 
ivcolgI

Sathigur Visatt 

Mael Maerae 

Govindhaa Har 

Maelae Kar 

Raibaaree Jeeo ||

Unite me with the 

True Guru, Your 

Advisor, O my Lord of 

the Universe; through 

His guidance, He shall 

lead me to the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਮੈਨੂੂੰ  ਜਵਚੋਲਾ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ, ਿੇਹੜਾ ਮੇਰੀ 
(ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਅਗਵਾਈ ਕਰ 

ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੈਂ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਦੇਵੇ।

7265 174 hir nwmu dieAw 
kir pwieAw myry 
goivMdw jn nwnku  
srix qumwrI 
jIau]4]3]29]
67]

Har Naam Dhaeiaa 

Kar Paaeiaa 

Maerae 

Govindhaa Jan 

Naanak Saran 

Thumaaree Jeeo 

||4||3||29||67||

I have obtained the 

Lord's Name, by Your 

Mercy, O my Lord of 

the Universe; servant 

Nanak has entered 

Your Sanctuary. 

||4||3||29||67||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਮੈਂ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੪॥੩॥੨੯॥੬੭॥
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7266 174 gauVI mwJ 
mhlw 4]

Gourree Maajh 

Mehalaa 4 ||

Gauree Maajh, Fourth 

Mehl:

7267 174 cojI myry goivMdw  
cojI myry 
ipAwirAw hir 
pRBu myrw cojI 
jIau]

(cojI) kOqkI Chojee Maerae 

Govindhaa Chojee 

Maerae Piaariaa 

Har Prabh Maeraa 

Chojee Jeeo ||

Playful is my Lord of 

the Universe; playful is 

my Beloved. My Lord 

God is wondrous and 

playful.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹਜਰ-

ਪਿਭੂ ਹੈਂ।

7268 174 hir Awpy kwn@ 
aupwiedw myry 
goivdw hir Awpy  
gopI KojI jIau]

(kwn@) ikRSn jI[ kwn@: 
nMny hyTW hlMq Bwrw 
bolo, hlMq hyTW AONkV 
bolo[ (aupwiedw) pYdw 
krdy[ (gopI) gvwlx

Har Aapae Kaanha 

Oupaaeidhaa 

Maerae Govidhaa 

Har Aapae Gopee 

Khojee Jeeo ||

The Lord Himself 

created Krishna, O my 

Lord of the Universe; 

the Lord Himself is the 

milkmaids who seek 

Him.

ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਜਕਿਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ 
(ਜਕਿਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ) ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ 
ਗਵਾਲਣ ਹੈ।

7269 174 hir Awpy sB 
Gt Bogdw myry 
goivMdw Awpy 
rsIAw BogI 
jIau]

mhW ivsmwd bRhmwnMd 
(rsIAw) rs nUM (Bogdw) 
Bogdy

Har Aapae Sabh 

Ghatt Bhogadhaa 

Maerae 

Govindhaa Aapae 

Raseeaa Bhogee 

Jeeo ||

The Lord Himself 

enjoys every heart, O 

my Lord of the 

Universe; He Himself is 

the Ravisher and the 

Enjoyer.

ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ 
ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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7270 174 hir sujwxu n 
BuleI myry 
goivMdw Awpy 
siqguru jogI 
jIau]1]

(sujwxu) sRySt 
jwxIjwx[ bRhm jI c 
(jogI) juVy hoey

Har Sujaan N 

Bhulee Maerae 

Govindhaa Aapae 

Sathigur Jogee 

Jeeo ||1||

The Lord is All-

knowing - He cannot 

be fooled, O my Lord 

of the Universe. He is 

the True Guru, the 

Yogi. ||1||

(ਪਰ) ਹਰੀ ਬਹੁਤ ਜਸਆਣਾ ਹੈ, 

(ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੋਗਣ 

ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਉਹ) ਭੁੱ ਲਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਾਂ 
ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੈ ॥੧॥

7271 174 Awpy jgqu 
aupwiedw myry 
goivdw hir 
Awip KylY bhu 
rMgI jIau]

(aupwiedw) pYdw krdy[ 
j`g-qu

Aapae Jagath 

Oupaaeidhaa 

Maerae Govidhaa 

Har Aap Khaelai 

Bahu Rangee Jeeo 

||

He Himself created the 

world, O my Lord of 

the Universe; the Lord 

Himself plays in so 

many ways!

ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ 
ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗਾਂ ਜਵਚ (ਿਗਤ ਦਾ 
ਖੇਲ) ਖੇਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।

7272 174 ieknw Bog 
Bogwiedw myry 
goivMdw ieik 
ngn iPrih nMg 
nMgI jIau]

(Bog) bRhmwnMd rs 
(Bogwiedw) BogauNdy

Eikanaa Bhog 

Bhogaaeidhaa 

Maerae 

Govindhaa Eik 

Nagan Firehi Nang 

Nangee Jeeo ||

Some enjoy 

enjoyments, O my 

Lord of the Universe, 

while others wander 

around naked, the 

poorest of the poor.

ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 

ਭੋਗਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਰੱਿਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ) ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਐਸੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਨੂੰ ਗੇ ਪਏ ਜਿਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਤਨ ਉਤੇ ਕੱਪੜਾ ਭੀ ਨਹੀਂ)।
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7273 174 Awpy jgqu 
aupwiedw myry 
goivdw hir dwnu 
dyvY sB mMgI 
jIau]

(mMgI) mMgdy Aapae Jagath 

Oupaaeidhaa 

Maerae Govidhaa 

Har Dhaan 

Dhaevai Sabh 

Mangee Jeeo ||

He Himself created the 

world, O my Lord of 

the Universe; the Lord 

gives His gifts to all 

who beg for them.

ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੂੰਗਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

7274 174 Bgqw nwmu 
ADwru hY myry 
goivMdw hir kQw 
mMgih hir cMgI 
jIau]2]

(ADwru) Awsrw[ 
(cMgI) sRySt

Bhagathaa Naam 

Aadhhaar Hai 

Maerae 

Govindhaa Har 

Kathhaa Mangehi 

Har Changee Jeeo 

||2||

His devotees have the 

Support of the Naam, 

O my Lord of the 

Universe; they beg for 

the sublime sermon of 

the Lord. ||2||

ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਪਾਸੋਂ 
ਉਸ ਦੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੀ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ ॥੨॥

7275 174 hir Awpy Bgiq 
krwiedw myry 
goivMdw hir 
Bgqw loc min 
pUrI jIau]

(loc) ie`Cw Har Aapae 

Bhagath 

Karaaeidhaa 

Maerae 

Govindhaa Har 

Bhagathaa Loch 

Man Pooree Jeeo 

||

The Lord Himself 

inspires His devotees 

to worship Him, O my 

Lord of the Universe; 

the Lord fulfills the 

desires of the minds of 

His devotees.

ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਦੀ) ਤਾਂਘ ਹਰੀ 
ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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7276 174 Awpy jil Qil 
vrqdw myry 
goivdw riv 
rihAw nhI dUrI 
jIau]

(riv) ivAwp rhy Aapae Jal Thhal 

Varathadhaa 

Maerae Govidhaa 

Rav Rehiaa Nehee 

Dhooree Jeeo ||

He Himself is 

permeating and 

pervading the waters 

and the lands, O my 

Lord of the Universe; 

He is All-pervading - 

He is not far away.

ਿਲ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ ਜਵਚ, (ਸਭ 

ਥਾਂ) ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਤੋਂ 
ਉਹ ਹਰੀ) ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7277 174 hir AMqir 
bwhir Awip hY  
myry goivdw hir 
Awip rihAw 
BrpUrI jIau]

(BrpUrI) ivAwpk Har Anthar Baahar 

Aap Hai Maerae 

Govidhaa Har Aap 

Rehiaa 

Bharapooree Jeeo 

||

The Lord Himself is 

within the self, and 

outside as well, O my 

Lord of the Universe; 

the Lord Himself is 

fully pervading 

everywhere.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਰੀ ਆਪ 

ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਰੀ 
ਆਪ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

7278 174 hir Awqm rwmu 
pswirAw myry 
goivMdw hir vyKY 
Awip hdUrI 
jIau]3]

(hdUrI) pRq`K Har Aatham Raam 

Pasaariaa Maerae 

Govindhaa Har 

Vaekhai Aap 

Hadhooree Jeeo 

||3||

The Lord, the Supreme 

Soul, is diffused 

everywhere, O my 

Lord of the Universe. 

The Lord Himself 

beholds all; His 

Immanent Presence is 

pervading 

everywhere. ||3||

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਰਾਮ ਆਪ 

ਹੀ ਇਸ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰੇ ਨੂੂੰ  
ਜਖਲਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਰਜਹ ਕੇ ਹਰੀ ਆਪ 

ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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7279 174 hir AMqir vwjw 
pauxu hY myry 
goivMdw hir 
Awip vjwey iqau 
vwjY jIau]

Har Anthar Vaajaa 

Poun Hai Maerae 

Govindhaa Har 

Aap Vajaaeae Thio 

Vaajai Jeeo ||

O Lord, the music of 

the praanic wind is 

deep within, O my 

Lord of the Universe; 

as the Lord Himself 

plays this music, so 

does it vibrate and 

resound.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਾਣ-ਰੂਪ 

ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਵਾਿਾ 
(ਵੱਿ ਜਰਹਾ) ਹੈ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਪਿਭੂ ਦਾ, ਮਾਨੋ, ਵਾਿਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ 
ਉਹ ਹਰੇਕ ਿੀਵ-ਵਾਿੇ ਨੂੂੰ  
ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ-

ਵਾਿਾ ਵੱਿਦਾ ਹੈ।

7280 174 hir AMqir nwmu 
inDwnu hY myry 
goivMdw gur sbdI 
hir pRBu gwjY 
jIau]

(inDwnu) Kzwnw Har Anthar Naam 

Nidhhaan Hai 

Maerae 

Govindhaa Gur 

Sabadhee Har 

Prabh Gaajai Jeeo 

||

O Lord, the treasure of 

the Naam is deep 

within, O my Lord of 

the Universe; through 

the Word of the 

Guru's Shabad, the 

Lord God is revealed.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਹਜਰ-ਪਿਭੂ (ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

7281 174 Awpy srix 
pvwiedw myry 
goivMdw hir Bgq 
jnw rwKu lwjY 
jIau]

Aapae Saran 

Pavaaeidhaa 

Maerae 

Govindhaa Har 

Bhagath Janaa 

Raakh Laajai Jeeo 

||

He Himself leads us to 

enter His Sanctuary, O 

my Lord of the 

Universe; the Lord 

preserves the honor of 

His devotees.

ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਿੇਰ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਜਲਅਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਜਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ)।
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7282 175 vfBwgI imlu 
sMgqI myry 
goivMdw jn nwnk  
nwm isiD kwjY 
jIau]4]4]30]
68]

 (is~iD) pUrn[ sMgqIN Vaddabhaagee Mil 

Sangathee Maerae 

Govindhaa Jan 

Naanak Naam 

Sidhh Kaajai Jeeo 

||4||4||30||68||

By great good fortune, 

one joins the Sangat, 

the Holy 

Congregation, O my 

Lord of the Universe; 

O servant Nanak, 

through the Naam, 

one's affairs are 

resolved. 

||4||4||30||68||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ (ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ, ਤੇ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਬਣ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਹੀ ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਦੀ 
ਸਿਲਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੩੦॥੬੮॥

7283 175 gauVI mwJ 
mhlw 4]

Gourree Maajh 

Mehalaa 4 ||

Gauree Maajh, Fourth 

Mehl:

7284 175 mY hir nwmY hir  
ibrhu lgweI 
jIau]

(ibrhu) pRym Mai Har Naamai 

Har Birahu 

Lagaaee Jeeo ||

The Lord has 

implanted a longing 

for the Lord's Name 

within me.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਹਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਜਸੱਕ ਲਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

7285 175 myrw hir pRBu 
imqu imlY suKu 
pweI jIau]

(im`qu) im`qR[ jdoN 
gurbwxI jI dI quk c 
imqu dw mrXwdw ArQ 
hovy, qW imqu polw bolo[ 
jy E`Qy imqu dw ArQ 
im`qR hovy im`qu, ksky 
aucwrnw

Maeraa Har Prabh 

Mith Milai Sukh 

Paaee Jeeo ||

I have met the Lord 

God, my Best Friend, 

and I have found 

peace.

ਮੈਂ (ਹੁਣ ਤਦੋਂ ਹੀ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਦੋਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਹੀ ਪਏ।
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7286 175 hir pRBu dyiK 
jIvw myrI mweI 
jIau]

Har Prabh Dhaekh 

Jeevaa Maeree 

Maaee Jeeo ||

Beholding my Lord 

God, I live, O my 

mother.

ਹੇ ਮਾਂ! ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

7287 175 myrw nwmu sKw  
hir BweI 
jIau]1]

Maeraa Naam 

Sakhaa Har 

Bhaaee Jeeo ||1||

The Lord's Name is my 

Friend and Brother. 

||1||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) 

ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਹੀ) ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ 

ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ॥੧॥

7288 175 gux gwvhu sMq 
jIau myry hir 
pRB kyry jIau]

(kyry) dy Gun Gaavahu 

Santh Jeeo 

Maerae Har Prabh 

Kaerae Jeeo ||

O Dear Saints, sing the 

Glorious Praises of my 

Lord God.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਹਜਰ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ,

7289 175 jip gurmuiK nwmu 
jIau Bwg vfyry 
jIau]

Jap Guramukh 

Naam Jeeo Bhaag 

Vaddaerae Jeeo ||

As Gurmukh, chant 

the Naam, the Name 

of the Lord, O very 

fortunate ones.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਿਾਗ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

7290 175 hir hir nwmu  
jIau pRwn hir 
myry jIau]

(jIau pRwn) ijMd qy pRwx Har Har Naam 

Jeeo Praan Har 

Maerae Jeeo ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is my soul 

and my breath of life.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਹਜਰ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੁਣ) ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ।

7291 175 iPir bhuiV n 
Bvjl Pyry 
jIau]2]

(bhuiV) muV Fir Bahurr N 

Bhavajal Faerae 

Jeeo ||2||

I shall never again 

have to cross over the 

terrifying world-ocean. 

||2||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਮੁੜ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ (ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ) 

ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ॥੨॥
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7292 175 ikau hir pRB 
vyKw myrY min 
qin cwau jIau]

Kio Har Prabh 

Vaekhaa Maerai 

Man Than Chaao 

Jeeo ||

How shall I behold my 

Lord God? My mind 

and body yearn for 

Him.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਚਾਉ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ 
ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਸਕਾਂ।
7293 175 hir mylhu sMq 

jIau min lgw 
Bwau jIau]

Har Maelahu 

Santh Jeeo Man 

Lagaa Bhaao Jeeo 

||

Unite me with the 

Lord, Dear Saints; my 

mind is in love with 

Him.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ) 
ਤਾਂਘ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਹਜਰ-

ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਜਦਉ।

7294 175 gur sbdI 
pweIAY hir 
pRIqm rwau jIau]

(rwau) rwjw Gur Sabadhee 

Paaeeai Har 

Preetham Raao 

Jeeo ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

have found the 

Sovereign Lord, my 

Beloved.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਜਰ-ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

7295 175 vfBwgI jip  
nwau jIau]3]

Vaddabhaagee Jap 

Naao Jeeo ||3||

O very fortunate ones, 

chant the Name of the 

Lord. ||3||

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ।) ॥੩॥

7296 175 myrY min qin 
vfVI goivMd pRB 
Awsw jIau]

v`fVI Maerai Man Than 

Vaddarree 

Govindh Prabh 

Aasaa Jeeo ||

Within my mind and 

body, there is such a 

great longing for God, 

the Lord of the 

Universe.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੋਜਵੂੰ ਦ-ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦੀ ਬੜੀ ਆਸ 

ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

7297 175 hir mylhu sMq 
jIau goivd pRB 
pwsw jIau]

(pwsw) nyVy Har Maelahu 

Santh Jeeo Govidh 

Prabh Paasaa Jeeo 

||

Unite me with the 

Lord, Dear Saints. God, 

the Lord of the 

Universe, is so close to 

me.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਨੂੂੰ  ਓਹ ਗੋਜਵੂੰ ਦ-

ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਜਦਉ ਿ ੋਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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7298 175 siqgur miq nwmu 
sdw prgwsw 
jIau]

Sathigur Math 

Naam Sadhaa 

Paragaasaa Jeeo ||

Through the Teachings 

of the True Guru, the 

Naam is always 

revealed;

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ 
ਸਦਾ (ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਹਜਰ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

7299 175 jn nwnk  
pUirAVI min 
Awsw 
jIau]4]5]31]
69]

Jan Naanak 

Pooriarree Man 

Aasaa Jeeo 

||4||5||31||69||

The desires of servant 

Nanak's mind have 

been fulfilled. 

||4||5||31||69||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੫॥੩੧॥੬੯॥

7300 175 gauVI mwJ 
mhlw 4]

Gourree Maajh 

Mehalaa 4 ||

Gauree Maajh, Fourth 

Mehl:

7301 175 myrw ibrhI nwmu 
imlY qw jIvw 
jIau]

(ibrhI) ipAwrw[ qW 
jIvW

Maeraa Birehee 

Naam Milai Thaa 

Jeevaa Jeeo ||

If I receive my Love, 

the Naam, then I live.

ਮੈਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਦੋਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  (ਮੈਥੋਂ) ਜਵੱਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ 

ਮੇਰਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਜਮੱਤਰ) ਜਮਲ 

ਪਏ।
7302 175 mn AMdir AMimRqu  

gurmiq hir 
lIvw jIau]

(lIvw) lvW Man Andhar 

Anmrith 

Guramath Har 

Leevaa Jeeo ||

In the temple of the 

mind, is the Ambrosial 

Nectar of the Lord; 

through the Guru's 

Teachings, we drink it 

in.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਉਹ ਹਜਰ-

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
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7303 175 mnu hir rMig 
rqVw hir rsu 
sdw pIvw jIau]

(r`qVw) rMigAw Man Har Rang 

Ratharraa Har Ras 

Sadhaa Peevaa 

Jeeo ||

My mind is drenched 

with the Love of the 

Lord. I continually 

drink in the sublime 

essence of the Lord.

(ਿੇ ਮੇਰਾ) ਮਨ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਪਿੇਮ-) 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ 
ਰਹਾਂ।

7304 175 hir pwieAVw 
min jIvw 
jIau]1]

Har Paaeiarraa 

Man Jeevaa Jeeo 

||1||

I have found the Lord 

within my mind, and 

so I live. ||1||

ਿਦੋਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਹਰੀ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਿੀਊ ਪੈਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧॥

7305 175 myrY min qin 
pRymu lgw hir 
bwxu jIau]

(bwxu) qIr Maerai Man Than 

Praem Lagaa Har 

Baan Jeeo ||

The arrow of the 

Lord's Love has 

pierced by mind and 

body.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਪਿੇਮ-ਤੀਰ ਜਵੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

7306 175 myrw pRIqmu imqRü  
hir purKu sujwxu 
jIau]

(purKu) pUrn ivAwpk 
pRkwS srUp[ (sujwxu) 
sRySt jwxIjwx

Maeraa Preetham 

Mithra Har Purakh 

Sujaan Jeeo ||

The Lord, the Primal 

Being, is All-knowing; 

He is my Beloved and 

my Best Friend.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਸੁਿਾਨ ਹਰੀ ਪੁਰਖ ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਪਿੀਤਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ।

7307 175 guru myly sMq hir 
suGVu sujwxu 
jIau]

(suGVu) isAwxy Gur Maelae Santh 

Har Sugharr 

Sujaan Jeeo ||

The Saintly Guru has 

united me with the All-

knowing and All-

seeing Lord.

ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਸ ਸੂੰਤ ਸੁਿਾਨ 

ਸੁਘੜ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ,

7308 175 hau nwm ivthu 
kurbwxu jIau]2]

(ivthu) qoN Ho Naam Vittahu 

Kurabaan Jeeo 

||2||

I am a sacrifice to the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||2||

ਤੇ ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥
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7309 175 hau hir hir 
sjxu hir mIqu 
dsweI jIau]

(dsweI) pu`CdW Ho Har Har Sajan 

Har Meeth 

Dhasaaee Jeeo ||

I seek my Lord, Har, 

Har, my Intimate, my 

Best Friend.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਂ (ਤੁਹਾਥੋਂ) ਹਜਰ-

ਸੱਿਣ ਹਜਰ-ਜਮੱਤਰ (ਦਾ ਪਤਾ) 
ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ।

7310 175 hir dshu sMqhu 
jI hir Koju 
pvweI jIau]

d`shu Har Dhasahu 

Santhahu Jee Har 

Khoj Pavaaee Jeeo 

||

Show me the way to 

the Lord, Dear Saints; I 

am searching all over 

for Him.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ 
ਪਤਾ) ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ-ਸੱਿਣ 

ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹਾਂ।

7311 175 siqguru quTVw 
dsy hir pweI 
jIau]

(qu`TVw)pRsMn hoey[ d`sy Sathigur 

Thutharraa 

Dhasae Har Paaee 

Jeeo ||

The Kind and 

Compassionate True 

Guru has shown me 

the Way, and I have 

found the Lord.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹਜਰ-

ਜਮੱਤਰ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 
ਿਦੋਂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋਇਆ ਸਜਤਗੁਰੂ 

(ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ) ਦੱਸੇ,

7312 175 hir nwmy nwim  
smweI jIau]3]

Har Naamae Naam 

Samaaee Jeeo 

||3||

Through the Name of 

the Lord, I am 

absorbed in the Naam. 

||3||

ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 
॥੩॥

7313 175 mY vydn pRymu hir 
ibrhu lgweI 
jIau]

(vydn) pIVw[ (ibrhu) 
imlx dI is`k

Mai Vaedhan 

Praem Har Birahu 

Lagaaee Jeeo ||

I am consumed with 

the pain of separation 

from the Love of the 

Lord.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਉੱਠ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਿੇਮ 

ਿਾਗ ਜਪਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹਰੀ ਦੇ ਜਮਲਣ ਦੀ ਜਸੱਕ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

7314 175 gur srDw pUir  
AMimRqu muiK pweI 
jIau]

(srDw) Brosw Gur Saradhhaa 

Poor Anmrith 

Mukh Paaee Jeeo 

||

The Guru has fulfilled 

my desire, and I have 

received the 

Ambrosial Nectar in 

my mouth.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰ 

(ਤਾ ਜਕ) ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ (ਆਪਣ)ੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਪਾਵਾਂ।
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7315 175 hir hohu 
dieAwlu hir 
nwmu iDAweI 
jIau]

Har Hohu Dhaeiaal 

Har Naam 

Dhhiaaee Jeeo ||

The Lord has become 

merciful, and now I 

meditate on the Name 

of the Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਜਦਆਲ ਹੋ, 

ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਧਆਵਾਂ,

7316 175 jn nwnk hir 
rsu pweI 
jIau]4]6]20]
18]32]70]

Jan Naanak Har 

Ras Paaee Jeeo 

||4||6||20||18||

32||70||

Servant Nanak has 

obtained the sublime 

essence of the Lord. 

||4||6||20||18||32||

70||

ਤੇ ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਾਂ 
॥੪॥੬॥੨੦॥੧੮॥੩੨॥੭੦॥

7317 175 mhlw 5 rwgu 
gauVI guAwryrI 
caupdy

Mehalaa 5 Raag 

Gourree 

Guaaraeree 

Choupadhae

Fifth Mehl, Raag 

Gauree Gwaarayree, 

Chau-Padas:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਗੁਆਰੇਰੀ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਪਜਦਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

7318 175 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

7319 175 ikn ibiD kuslu 
hoq myry BweI]

(ibiD) qrIky[ (kuslu) 
suK

Kin Bidhh Kusal 

Hoth Maerae 

Bhaaee ||

How can happiness be 

found, O my Siblings 

of Destiny?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਕਨਹ ਾਂ 
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ (ਪੈਦਾ) ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?
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7320 175 ikau pweIAY hir 
rwm 
shweI]1]rhwau]

(shweI) shwiek Kio Paaeeai Har 

Raam Sehaaee 

||1|| Rehaao ||

How can the Lord, our 

Help and Support, be 

found? ||1||Pause||

(ਅਸਲ) ਜਮੱਤਰ ਹਰੀ-
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ 
ਹੈ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7321 175 kuslu n igRih 
myrI sB mwieAw]

(kuslu)suK[ gi Rih Kusal N Grihi 

Maeree Sabh 

Maaeiaa ||

There is no happiness 

in owning one's own 

home, in all of Maya

ਘਰ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ 

ਜਵਚ ਭੀ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ 
ਹੈ।

7322 175 aUcy mMdr suMdr 
CwieAw]

(CwieAw) C`iqAw Oochae Mandhar 

Sundhar 

Shhaaeiaa ||

Or in lofty mansions 

casting beautiful 

shadows.

ਉੱਚੇ ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣਨ ਜਵਚ ਭੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ।

7323 175 JUTy lwlic jnmu 
gvwieAw]1]

Jhoothae Laalach 

Janam Gavaaeiaa 

||1||

In fraud and greed, 

this human life is 

being wasted. ||1||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਸਮਜਝਆ ਹੈ 

ਉਸ ਨੇ) ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਜਵਚ 

(ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ ਗਵਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

7324 176 hsqI GoVy dyiK 
ivgwsw]

 (ivgwsw) KuS huMdw Hasathee Ghorrae 

Dhaekh Vigaasaa 

||

He is pleased at the 

sight of his elephants 

and horses

ਮਨੱੁਖ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
(ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ),

7325 176 lskr joVy nyb 
Kvwsw]

(lskr) &Oj[ (joVy) 
iek`Ty kIqy[ (nyb) 
cobdwr[ (Kvwsw) 
cOrbrdwr

Lasakar Jorrae 

Naeb Khavaasaa ||

And his armies 

assembled, his 

servants and his 

soldiers.

ਫ਼ੌਿਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਮੂੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1598 Published: March 06/ 2014



7326 176 gil jyvVI haumY 
ky Pwsw]2]

(jyvVI) PwhI[ (Pwsw) 
PisAw

Gal Jaevarree 

Houmai Kae 

Faasaa ||2||

But the noose of 

egotism is tightening 

around his neck. ||2||

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਰੱਸੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਿਾਹੇ ਹੀ 
ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

7327 176 rwju kmwvY dh 
ids swrI]

(dh ids) dsy idSw 
swrI isRStI dw

Raaj Kamaavai 

Dheh Dhis Saaree 

||

His rule may extend in 

all ten directions;

(ਰਾਿਾ ਬਣ ਕੇ ਮਨੱੁਖ) ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਿ 

ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ,

7328 176 mwxY rMg Bog bhu 
nwrI]

(rMg) mOjW Maanai Rang Bhog 

Bahu Naaree ||

He may revel in 

pleasures, and enjoy 

many women

ਮੌਿਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਭੋਗਦਾ ਹੈ।

7329 176 ijau nrpiq  
supnY ByKwrI]3]

(nrpiq) rwjw Jio Narapath 

Supanai 

Bhaekhaaree ||3||

- but he is just a 

beggar, who in his 

dream, is a king. ||3||

(ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਉਂ ਹੀ 
ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਿਾ ਮੂੰਗਤਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਿ 

ਜਵਚ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਦੱੁਖ ਹੀ 
ਦੱੁਖ ਹੈ) ॥੩॥

7330 176 eyku kuslu mokau 
siqgurU 
bqwieAw]

(kuslu) suK Eaek Kusal Mo Ko 

Sathiguroo 

Bathaaeiaa ||

The True Guru has 

shown me that there 

is only one pleasure.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਅਸਲ 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ (ਦਾ ਮੂਲ) 

ਦੱਜਸਆ ਹੈ (ਉਹ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਰਾਜ਼ੀ ਰਜਹਣਾ)।
7331 176 hir jo ikCu kry  

su hir ikAw 
Bgqw BwieAw]

Har Jo Kishh Karae 

S Har Kiaa 

Bhagathaa 

Bhaaeiaa ||

Whatever the Lord 

does, is pleasing to the 

Lord's devotee.

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਮੱਠਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ)।
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7332 176 jn nwnk haumY 
mwir  
smwieAw]4]

Jan Naanak 

Houmai Maar 

Samaaeiaa ||4||

Servant Nanak has 

abolished his ego, and 

he is absorbed in the 

Lord. ||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹਉਮੈ ਮਾਰ 

ਕੇ (ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹੀ) ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

7333 176 iein ibiD kusl 
hoq myry BweI]

Ein Bidhh Kusal 

Hoth Maerae 

Bhaaee ||

This is the way to find 

happiness, O my 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਇਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ (ਭਾਵ, ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਾਜ਼ੀ 
ਰਜਹਣ ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

7334 176 ieau pweIAY hir 
rwm 
shweI]1]rhwau 
dUjw]

lok pRlok dy (shweI) 
shwiek

Eio Paaeeai Har 

Raam Sehaaee 

||1|| Rehaao 

Dhoojaa ||

This is the way to find 

the Lord, our Help and 

Support. ||1||Second 

Pause||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਹੀ) ਅਸਲ ਜਮੱਤਰ 

ਹਰੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ॥੧॥

7335 176 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7336 176 ikau BRmIAY BRmu 
iks kw hoeI]

Kio Bhrameeai 

Bhram Kis Kaa 

Hoee ||

Why do you doubt? 

What do you doubt?

ਤਦੋਂ ਮਨ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਜਕਸੇ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਣਾ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ,

7337 176 jw jil Qil 
mhIAil rivAw 
soeI]

(rivAw) smwey hoey Jaa Jal Thhal 

Meheeal Raviaa 

Soee ||

God is pervading the 

water, the land and 

the sky.

ਿਦੋਂ (ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਿਾਏ 

ਜਕ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੀ ਿਲ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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7338 176 gurmuiK aubry  
mnmuK piq 
KoeI]1]

(aubry) bcy[ (piq) 
ie`zq

Guramukh 

Oubarae 

Manamukh Path 

Khoee ||1||

The Gurmukhs are 

saved, while the self-

willed manmukhs lose 

their honor. ||1||

(ਪਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਹੀ) ਬਚਦੇ ਹਨ, 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਆਪਣੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 
ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

7339 176 ijsu rwKY Awip  
rwmu dieAwrw]

(dieAwrw) dieAwlU Jis Raakhai Aap 

Raam Dhaeiaaraa 

||

One who is protected 

by the Merciful Lord

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ ਆਪ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ,

7340 176 iqsu nhI dUjw ko 
phucnhwrw]1]r
hwau]

This Nehee 

Dhoojaa Ko 

Pahuchanehaaraa 

||1|| Rehaao ||

- no one else can rival 

him. ||1||Pause||

(ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7341 176 sB mih vrqY  
eyku AnMqw]

(AnMqw) byAMq Sabh Mehi 

Varathai Eaek 

Ananthaa ||

The Infinite One is 

pervading among all.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਵੇ ਜਕ) ਇਕ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਹੀ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

7342 176 qw qUM suiK sau  
hoie AicMqw]

suK srUp bRhm c lIx 
hox rUp (sau)sOxw kr

Thaa Thoon Sukh 

Soo Hoe 

Achinthaa ||

So sleep in peace, and 

don't worry.

ਤੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਰਜਹਤ ਹੋ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈਂ।
7343 176 Ehu sBu ikCu 

jwxY jo 
vrqMqw]2]

(vrqMqw) vrq irhw Ouhu Sabh Kishh 

Jaanai Jo 

Varathanthaa 

||2||

He knows everything 

which happens. ||2||

ਤੇ, ਿ ੋਕੁਝ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਕੁਝ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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7344 176 mnmuK muey ijn 
dUjI ipAwsw]

Manamukh 

Mueae Jin 

Dhoojee Piaasaa ||

The self-willed 

manmukhs are dying 

in the thirst of duality.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਚੂੰਬੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

7345 176 bhu jonI Bvih  
Duir ikriq 
iliKAwsw]

(Bvih) Btkdy[ 
(ikriq) kMmW Anuswr

Bahu Jonee 

Bhavehi Dhhur 

Kirath Likhiaasaa 

||

They wander lost 

through countless 

incarnations; this is 

their pre-ordained 

destiny.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੁਰੋਂ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਅਿੇਹਾ 
ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ।
7346 176 jYsw bIjih qYsw 

Kwsw]3]
(Kwsw) KWdy Jaisaa Beejehi 

Thaisaa Khaasaa 

||3||

As they plant, so shall 

they harvest. ||3||

ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ (ਕਰਮ-ਬੀਿ) 

ਬੀਿਦੇ ਹਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ (ਿਲ) 

ਖਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
7347 176 dyiK drsu min 

BieAw ivgwsw]
(ivgwsw) KyVw Dhaekh Dharas 

Man Bhaeiaa 

Vigaasaa ||

Beholding the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan, my mind has 

blossomed forth.

(ਹਰ ਥਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਖੜਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

7348 176 sBu ndrI 
AwieAw bRhmu 
prgwsw]

(prgwsw) pRkwS Sabh Nadharee 

Aaeiaa Breham 

Paragaasaa ||

And now everywhere I 

look, God is revealed 

to me.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਪਿਕਾਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

7349 176 jn nwnk kI  
hir pUrn 
Awsw]4]2]71]

Jan Naanak Kee 

Har Pooran Aasaa 

||4||2||71||

Servant Nanak's hopes 

have been fulfilled by 

the Lord. 

||4||2||71||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾਸ ਦੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰੇਕ) ਆਸ ਪੂਰੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥੭੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1602 Published: March 06/ 2014



7350 176 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7351 176 keI jnm Bey 
kIt pqMgw]

(kIt) kIVy (pqMgw) BOrw Kee Janam Bheae 

Keett Pathangaa ||

In so many 

incarnations, you were 

a worm and an insect;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਕਈ ਿਨਮਾਂ 
ਜਵਚ ਕੀੜੇ ਪਤੂੰ ਗੇ ਬਣਦਾ 
ਜਰਹਾ,

7352 176 keI jnm gj 
mIn kurMgw]

gj:polw bolo[ (gj) 
hwQI[ (mIn) m`CIAW[ 
(kurMgw) ihrn

Kee Janam Gaj 

Meen Kurangaa ||

In so many 

incarnations, you were 

an elephant, a fish and 

a deer.

ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਹਾਥੀ ਮੱਛ 

ਜਹਰਨ ਬਣਦਾ ਜਰਹਾ।

7353 176 keI jnm pMKI 
srp hoieE]

(srp) s`p Kee Janam 

Pankhee Sarap 

Hoeiou ||

In so many 

incarnations, you were 

a bird and a snake.

ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਪੂੰਛੀ ਤੇ 

ਸੱਪ ਬਜਣਆ,

7354 176 keI jnm hYvr 
ibRK joieE]1]

(hYvr) sRySt GoVy (ibRK) 
bld dIAW jUnW c 
(joieE) joiVAw igAw

Kee Janam Haivar 

Brikh Joeiou ||1||

In so many 

incarnations, you were 

yoked as an ox and a 

horse. ||1||

ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਘੋੜੇ 

ਬਲਦ ਬਣ ਕੇ ਿੋਇਆ ਜਗਆ 

॥੧॥

7355 176 imlu jgdIs  
imln kI 
brIAw]

(j`gdIs) jgq dy 
mwlk vwihgurU jI[ 
(brIAw) vwrI

Mil Jagadhees 

Milan Kee Bareeaa 

||

Meet the Lord of the 

Universe - now is the 

time to meet Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਹੁਣ) ਜਮਲ, (ਇਹੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਣ 

ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ।
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7356 176 icrMkwl ieh dyh 
sMjrIAw]1]rhw
au]

(icrMkwl) icr ip`CoN[ 
(sM-jrIAw) pRwpiq hoeI 
hY

Chirankaal Eih 

Dhaeh Sanjareeaa 

||1|| Rehaao ||

After so very long, this 

human body was 

fashioned for you. 

||1||Pause||

ਜਚਰ ਜਪੱਛੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ (ਮਨੱੁਖਾ-) 
ਸਰੀਰ ਜਮਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

7357 176 keI jnm sYl 
igir kirAw]

(sYl) p`Qr[ (igir) 
phwV

Kee Janam Sail Gir 

Kariaa ||

In so many 

incarnations, you were 

rocks and mountains;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਪੱਥਰ ਜਚਟਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ 

ਜਗਆ,

7358 176 keI jnm grB 
ihir KirAw]

(ihir KirAw)if`g igAw Kee Janam Garabh 

Hir Khariaa ||

In so many 

incarnations, you were 

aborted in the womb;

ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ (ਤੇਰੀ ਮਾਂ 
ਦਾ) ਗਰਭ ਹੀ ਛਣਦਾ ਜਰਹਾ।

7359 176 keI jnm swK 
kir aupwieAw]

(swK) bnspqI[ 
(aupwieAw) pYdw hoey

Kee Janam Saakh 

Kar Oupaaeiaa ||

In so many 

incarnations, you 

developed branches 

and leaves;

ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  (ਜਕਸਮ 

ਜਕਸਮ ਦਾ) ਰੱੁਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ,

7360 176 lK caurwsIh  
join 
BRmwieAw]2]

(BRmwieAw) Brmy Lakh Chouraaseeh 

Jon Bhramaaeiaa 

||2||

You wandered 

through 8.4 million 

incarnations. ||2||

ਤੇ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  ਭਵਾਇਆ 

ਜਗਆ ॥੨॥

7361 176 swDsMig BieE 
jnmu prwpiq]

swDsMgq krn leI 
mnu`Kw jnmu prwpiq 
(BieE) hoieAw hY

Saadhhasang 

Bhaeiou Janam 

Paraapath ||

Through the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, you 

obtained this human 

life.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਹੁਣ ਤੈਨੂੂੰ ) ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਮਜਲਆ ਹੈ,
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7362 176 kir syvw Bju 
hir hir 
gurmiq]

Bju:polw bolo[ (Bju) jp Kar Saevaa Bhaj 

Har Har Guramath 

||

Do seva - selfless 

service; follow the 

Guru's Teachings, and 

vibrate the Lord's 

Name, Har, Har.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਆ), ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ (ਖ਼ਲਕਜਤ ਦੀ) 
ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕਰ।

7363 176 iqAwig mwnu JUTu 
AiBmwnu]

Thiaag Maan 

Jhooth Abhimaan 

||

Abandon pride, 

falsehood and 

arrogance.

ਮਾਣ, ਝੂਠ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ 

ਦੇਹ।

7364 176 jIvq mrih  
drgh 
prvwnu]3]

Jeevath Marehi 

Dharageh 

Paravaan ||3||

Remain dead while yet 

alive, and you shall be 

welcomed in the Court 

of the Lord. ||3||

ਤੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ (ਤਦੋਂ ਹੀ) ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਂਗਾ 
ਿ ੇਤੂੂੰ  ਇਹ ਿੀਵਨ ਿੀਊਂਦਾ ਹੀ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਵਲੋਂ ਮਰੇਂਗਾ ॥੩॥

7365 176 jo ikCu hoAw su 
quJ qy hogu]

Jo Kishh Hoaa S 

Thujh Thae Hog ||

Whatever has been, 

and whatever shall be, 

comes from You, Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਦੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਕੀਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ?) ਿ ੋਕੁਝ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ 

(ਹੁਕਮ) ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

7366 176 Avru n dUjw 
krxY jogu]

Avar N Dhoojaa 

Karanai Jog ||

No one else can do 

anything at all.

(ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

7367 176 qw imlIAY jw 
lYih imlwie]

Thaa Mileeai Jaa 

Laihi Milaae ||

We are united with 

You, when You unite 

us with Yourself.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਜਲਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ 
ਲਏ,ਂ
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7368 176 khu nwnk hir 
hir gux 
gwie]4]3]72]

Kahu Naanak Har 

Har Gun Gaae 

||4||3||72||

Says Nanak, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, Har, Har. 

||4||3||72||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤਦੋਂ ਹੀ ਿੀਵ ਹਜਰ-

ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩॥੭੨॥

7369 176 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7370 176 krm BUim mih  
boAhu nwmu]

(BUim) BUmI[ (boAhu) 
bIjo

Karam Bhoom 

Mehi Boahu Naam 

||

In the field of karma, 

plant the seed of the 

Naam.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਕਰਮ ਬੀਿਣ 

ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਬੀਿ,

7371 176 pUrn hoie qumwrw 
kwmu]

Pooran Hoe 

Thumaaraa Kaam 

||

Your works shall be 

brought to fruition.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰਾ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਦਾ) ਮਨੋਰਥ ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਿਾਇਗਾ।

7372 176 Pl pwvih imtY 
jm qRws]

(qRws) fr Fal Paavehi Mittai 

Jam Thraas ||

You shall obtain these 

fruits, and the fear of 

death shall be 

dispelled.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ 

ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਗਾ ਜਕ ਤੇਰਾ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 
ਜਮਟੇਗਾ,

7373 176 inq gwvih hir 
hir gux jws]1]

(jws) js Nith Gaavehi Har 

Har Gun Jaas ||1||

Sing continually the 

Glorious Praises of the 

Lord, Har, Har. ||1||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਜਨਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਵੇਂ, ਿੇ ਜਨਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਿਸ ਗਾਵੇਂ ॥੧॥

7374 176 hir hir nwmu  
AMqir auir Dwir]

(auir) ihrdy c Har Har Naam 

Anthar Our 

Dhhaar ||

Keep the Name of the 

Lord, Har, Har, 

enshrined in your 

heart,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ 

ਰੱਖ,
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7375 176 sIGr kwrju lyhu 
svwir]1]rhwau]

(sIGir) CyqI Seeghar Kaaraj 

Laehu Savaar 

||1|| Rehaao ||

And your affairs shall 

be quickly resolved. 

||1||Pause||

ਤੇ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਵਾਰ ਲੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7376 176 Apny pRB isau  
hohu swvDwnu]

(swvDwnu) iekwgr ic`q Apanae Prabh Sio 

Hohu 

Saavadhhaan ||

Be always attentive to 

your God;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ) ਸੁਚੇਤ ਰਹੁ।

7377 176 qw qUM drgh 
pwvih mwnu]

Thaa Thoon 

Dharageh Paavehi 

Maan ||

Thus you shall be 

honored in His Court.

(ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰੇਂਗਾ) 
ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰੇਂਗਾ।
7378 177 aukiq isAwxp  

sglI iqAwgu]

Oukath Siaanap 

Sagalee Thiaag ||

Give up all your clever 

tricks and devices,

ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਜਸਆਣਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਹ,

7379 177 sMq jnw kI  
crxI lwgu]2]

Santh Janaa Kee 

Charanee Laag 

||2||

And hold tight to the 

Feet of the Saints. 

||2||

ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ 

॥੨॥

7380 177 srb jIA hih  
jw kY hwiQ]

Sarab Jeea Hehi 

Jaa Kai Haathh ||

The One, who holds all 

creatures in His Hands,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤ 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

(ਹੱਥ ਜਵਚ) ਹਨ,

7381 177 kdy n ivCuVY sB 
kY swiQ]

Kadhae N 

Vishhurrai Sabh 

Kai Saathh ||

Is never separated 

from them; He is with 

them all.

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਕਦੇ ਭੀ (ਿੀਵਾਂ ਤੋਂ) 
ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, (ਸਦਾ) ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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7382 177 aupwv Coif ghu 
iqs kI Et]

(Et) Awsrw (ghu) lvo Oupaav Shhodd 

Gahu This Kee 

Outt ||

Abandon your clever 

devices, and grasp 

hold of His Support.

ਆਪਣ ੇਹੀਲੇ-ਿਤਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ-
ਪਰਨਾ ਿੜ,

7383 177 inmK mwih hovY 
qyrI Coit]3]

(inmK) A`K Jmkx 
ijMnw smW[ (Coit) 
Cutkwrw

Nimakh Maahi 

Hovai Thaeree 

Shhott ||3||

In an instant, you shall 

be saved. ||3||

ਅੱਖ ਦੇ ਇਕ ਿੋਰ ਜਵਚ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਤੇਰੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਿਾਇਗੀ ॥੩॥

7384 177 sdw inkit kir  
iqsno jwxu]

Sadhaa Nikatt Kar 

This No Jaan ||

Know that He is always 

near at hand.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਸਮਝ।

7385 177 pRB kI AwigAw  
siq kir mwnu]

Prabh Kee Aagiaa 

Sath Kar Maan ||

Accept the Order of 

God as True.

ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਨ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।

7386 177 gur kY bcin  
imtwvhu Awpu]

(Awpu) hMkwr Gur Kai Bachan 

Mittaavahu Aap ||

Servant Nanak has 

abolished his ego, and 

he is absorbed in the 

Lord. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ।

7387 177 hir hir nwmu  
nwnk jip 
jwpu]4]4]73]

Har Har Naam 

Naanak Jap Jaap 

||4||4||73||

O Nanak, chant and 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, Har, Har. 

||4||4||73||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ, ਸਦਾ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਿਾਪ ਿਪ 

॥੪॥੪॥੭੩॥

7388 177 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:
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7389 177 gur kw bcnu  
sdw AibnwsI]

Gur Kaa Bachan 

Sadhaa Abinaasee 

||

The Guru's Word is 

eternal and 

everlasting.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਕਦੇ ਜਛੱਿਣ ਵਾਲਾ (ਪੁਰਾਣਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲਾ) ਨਹੀਂ।

7390 177 gur kY bcin  
ktI jm PwsI]

k`tI Gur Kai Bachan 

Kattee Jam Faasee 

||

Why do you doubt? 

What do you doubt?

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਮੋਹ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

7391 177 gur kw bcnu  
jIA kY sMig]

Gur Kaa Bachan 

Jeea Kai Sang ||

God is pervading the 

water, the land and 

the sky.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ 

ਨਾਲ (ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ।

7392 177 gur kY bcin rcY 
rwm kY rMig]1]

(rcY) lIn hoey Gur Kai Bachan 

Rachai Raam Kai 

Rang ||1||

The Gurmukhs are 

saved, while the self-

willed manmukhs lose 

their honor. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

7393 177 jo guir dIAw su  
mn kY kwim]

(kwim) kMm Awvygw Jo Gur Dheeaa S 

Man Kai Kaam ||

Whatever the Guru 

gives, is useful to the 

mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੋ(ਉਪਦੇਸ਼) ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ (ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਦੇ ਕੂੰਮ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ।

7394 177 sMq kw kIAw  
siq kir 
mwin]1]rhwau]

Santh Kaa Keeaa 

Sath Kar Maan 

||1|| Rehaao ||

Whatever the Saint 

does - accept that as 

True. ||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ (ਇਸ ਉਪਕਾਰ 

ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ 
ਸਮਝ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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7395 177 gur kw bcnu  
Atl ACyd]

(A-tl) sdw kwiem[ 
(ACyd) tu`tx rihq

Gur Kaa Bachan 

Attal Ashhaedh ||

The Infinite One is 

pervading among all.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਕਦੇ ਜਛੱਿਣ ਵਾਲਾ (ਪੁਰਾਣਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲਾ) ਨਹੀਂ।

7396 177 gur kY bcin kty 
BRm Byd]

(BRm) Brm BulyKy[ 
(Byd) ivqkry

Gur Kai Bachan 

Kattae Bhram 

Bhaedh ||

Through the Guru's 

Word, doubt and 

prejudice are dispelled.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਵਤਕਰੇ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

7397 177 gur kw bcnu  
kqhu n jwie]

Gur Kaa Bachan 

Kathahu N Jaae ||

He knows everything 

which happens. ||2||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਦੇ 

ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

7398 177 gur kY bcin hir 
ky gux gwie]2]

Gur Kai Bachan 

Har Kae Gun Gaae 

||2||

The self-willed 

manmukhs are dying 

in the thirst of duality.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ (ਦੀ ਬਰਕਜਤ) 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ (ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ ॥੨॥

7399 177 gur kw bcnu  
jIA kY swQ]

Gur Kaa Bachan 

Jeea Kai Saathh ||

They wander lost 

through countless 

incarnations; this is 

their pre-ordained 

destiny.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜਨਭਦਾ ਹੈ।

7400 177 gur kw bcnu  
AnwQ ko nwQ]

Gur Kaa Bachan 

Anaathh Ko 

Naathh ||

As they plant, so shall 

they harvest. ||3||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਨਆਸਰੀਆਂ 

ਜਿੂੰ ਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

7401 177 gur kY bcin  
nrik n pvY]

Gur Kai Bachan 

Narak N Pavai ||

The Guru's Word saves 

one from falling into 

hell.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਨਰਕ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ,
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7402 177 gur kY bcin  
rsnw AMimRqu 
rvY]3]

(rvY) mwxdI Gur Kai Bachan 

Rasanaa Anmrith 

Ravai ||3||

And now everywhere I 

look, God is revealed 

to me.

ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

7403 177 gur kw bcnu  
prgtu sMswir]

Gur Kaa Bachan 

Paragatt Sansaar 

||

The Guru's Word is 

revealed in the world.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਪਰਜਸੱਧ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
7404 177 gur kY bcin n 

AwvY hwir]

Gur Kai Bachan N 

Aavai Haar ||

Through the Guru's 

Word, no one suffers 

defeat.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਿੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ 
ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

7405 177 ijsu jn hoey  
Awip ikRpwl]

Jis Jan Hoeae Aap 

Kirapaal ||

O Nanak, the True 

Guru is always kind 

and compassionate,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਜਮਹਰਬਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

7406 177 nwnk siqgur 
sdw 
dieAwl]4]5]7
4]

Naanak Sathigur 

Sadhaa Dhaeiaal 

||4||5||74||

Unto those whom the 

Lord Himself has 

blessed with His 

Mercy. ||4||5||74||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਉਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਸਦਾ ਦਇਆ-ਜਦਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥੭੪॥

7407 177 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7408 177 ijin kIqw mwtI 
qy rqnu]

Jin Keethaa 

Maattee Thae 

Rathan ||

He makes jewels out 

of the dust,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ 

ਜਮੱਟੀ ਤੋਂ (ਮੇਰਾ) ਅਮੋਲਕ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,
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7409 177 grB mih 
rwiKAw ijin 
kir jqnu]

(jqnu) aupwA Garabh Mehi 

Raakhiaa Jin Kar 

Jathan ||

And He managed to 

preserve you in the 

womb.

ਜਿਸ ਨੇ ਿਤਨ ਕਰ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ 

ਪੇਟ ਜਵਚ ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ 
ਹੈ,

7410 177 ijin dInI soBw 
vifAweI]

(dInI) id`qI Jin Dheenee 

Sobhaa Vaddiaaee 

||

He has given you fame 

and greatness;

ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੋਭਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ,

7411 177 iqsu pRB kau  
AwT phr 
iDAweI]1]

This Prabh Ko 

Aath Pehar 

Dhhiaaee ||1||

Meditate on that God, 

twenty-four hours a 

day. ||1||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ (ਉਸ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

7412 177 rmeIAw rynu swD 
jn pwvau]

KMf bRhmMf c (r-
meIAw) rmy hoey 
ivAwpk bRhm jI

Rameeaa Raen 

Saadhh Jan Paavo 

||

O Lord, I seek the dust 

of the feet of the Holy.

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ! (ਜਕਰਪਾ ਕਰ) 

ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ,

7413 177 gur imil Apunw 
Ksmu 
iDAwvau]1]rhw
au]

Gur Mil Apunaa 

Khasam Dhhiaavo 

||1|| Rehaao ||

Meeting the Guru, I 

meditate on my Lord 

and Master. 

||1||Pause||

ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਤੈਨੂੂੰ ) 

ਆਪਣ ੇਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7414 177 ijin kIqw mUV 
qy bkqw]

(mUV) mUrK qoN suMdr 
gurbwxI jI (bkqw) 
bolx vwlw

Jin Keethaa Moorr 

Thae Bakathaa ||

He transformed me, 

the fool, into a fine 

speaker,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਮੂਰਖ-ਅੂੰਞਾਣ ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ,
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7415 177 ijin kIqw  
bysurq qy surqw]

(by-surq) bysmJ[ 
vwihgurU jI c lIn 
(surqw) surq vwlw

Jin Keethaa 

Baesurath Thae 

Surathaa ||

And He made the 

unconscious become 

conscious;

ਜਿਸ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਬੇਸਮਝ ਤੋਂ 
ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

7416 177 ijsu prswid nvY 
iniD pweI]

nwm dI Aqotqw Ajpw 
jwp rUpI (nvY) nON 
(iniD) inDIAW

Jis Parasaadh 

Navai Nidhh Paaee 

||

By His Grace, I have 

obtained the nine 

treasures.

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮੈਂ (ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਨੌ ਹੀ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ,

7417 177 so pRBu mn qy  
ibsrq nwhI]2]

So Prabh Man 

Thae Bisarath 

Naahee ||2||

May I never forget 

that God from my 

mind. ||2||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁੱ ਲਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥

7418 177 ijin dIAw  
inQwvy kau Qwnu]

Jin Dheeaa 

Nithhaavae Ko 

Thhaan ||

He has given a home 

to the homeless;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ (ਕਰਤਾਰ) ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਨਥਾਵੇਂ ਨੂੂੰ  ਥਾਂ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

7419 177 ijin dIAw  
inmwny kau mwnu]

Jin Dheeaa 

Nimaanae Ko 

Maan ||

He has given honor to 

the dishonored.

ਜਿਸ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਨਮਾਣੇ ਨੂੂੰ  ਮਾਣ-

ਆਦਰ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ,

7420 177 ijin kInI sB 
pUrn Awsw]

Jin Keenee Sabh 

Pooran Aasaa ||

He has fulfilled all 

desires;

ਜਿਸ (ਕਰਤਾਰ) ਨੇ ਮੇਰੀ 
ਹਰੇਕ ਆਸ (ਹੁਣ ਤਕ) ਪੂਰੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ,

7421 177 ismrau idnu rYin  
sws igrwsw]3]

Simaro Dhin Rain 

Saas Giraasaa 

||3||

Remember Him in 

meditation, day and 

night, with every 

breath and every 

morsel of food. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਗਰਾਹੀ 
ਨਾਲ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੩॥
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7422 177 ijsu pRswid  
mwieAw islk 
kwtI]

(islk) PwhI Jis Prasaadh 

Maaeiaa Silak 

Kaattee ||

By His Grace, the 

bonds of Maya are cut 

away.

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ) ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ,

7423 177 gur pRswid  
AMimRqu ibKu KwtI]

(KwtI) kOVI (ibKu) zhr Gur Prasaadh 

Anmrith Bikh 

Khaattee ||

Says Nanak, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, Har, Har. 

||4||3||72||

(ਜਿਸ ਦੇ ਭੇਿੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ (ਵਰਗੀ 
ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ 

ਹੁਣ) ਕੌੜੀ ਜ਼ਹਰ ਭਾਸ ਰਹੀ ਹੈ।

7424 177 khu nwnk ies 
qy ikCu nwhI]

Kahu Naanak Eis 

Thae Kishh 

Naahee ||

Says Nanak, I cannot 

do anything;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਇਸ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਜਕ (ਜਕ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ 

ਸਕੇ)।

7425 177 rwKnhwry kau  
swlwhI]4]6]75
]

Raakhanehaarae 

Ko Saalaahee 

||4||6||75||

I praise the Lord, the 

Protector. 

||4||6||75||

ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਖਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੬॥੭੫॥

7426 177 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7427 177 iqs kI srix  
nwhI Bau sogu]

(sogu) gm This Kee Saran 

Naahee Bho Sog ||

In His Sanctuary, there 

is no fear or sorrow.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਪੋਹ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪ ਸਕਦੀ।
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7428 177 aus qy bwhir  
kCU n hogu]

Ous Thae Baahar 

Kashhoo N Hog ||

Without Him, nothing 

at all can be done.

(ਜਕਉਂਜਕ ਕੋਈ ਡਰ ਕੋਈ 

ਜਚੂੰ ਤਾ) ਕੁਝ ਭੀ ਉਸ ਰਾਮ ਤੋਂ 
ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਤੇ ਆਪ 

ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਸਕਦਾ)।
7429 177 qjI isAwxp  

bl buiD ibkwr]

Thajee Siaanap Bal 

Budhh Bikaar ||

I have renounced 

clever tricks, power 

and intellectual 

corruption.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ,

7430 177 dws Apny kI 
rwKnhwr]1]

Dhaas Apanae Kee 

Raakhanehaar 

||1||

God is the Protector of 

His servant. ||1||

(ਤੇ ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਮ) ਆਪਣੇ 
ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ ॥੧॥
7431 177 jip mn myry rwm 

rwm rMig]

Jap Man Maerae 

Raam Raam Rang 

||

Meditate, O my mind, 

on the Lord, Raam, 

Raam, with love.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਰਾਮ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ।

7432 177 Gir bwhir qyrY 
sd 
sMig]1]rhwau]

Ghar Baahar 

Thaerai Sadh Sang 

||1|| Rehaao ||

Within your home, 

and beyond it, He is 

always with you. 

||1||Pause||

ਉਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰ 

ਥਾਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7433 177 iqs kI tyk mnY 
mih rwKu]

This Kee Ttaek 

Manai Mehi Raakh 

||

Keep His Support in 

your mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਰੱਖ,

7434 178 gur kw sbdu  
AMimRq rsu cwKu]

Gur Kaa Sabadh 

Anmrith Ras 

Chaakh ||

And hold tight to the 

Feet of the Saints. 

||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਰਸ ਹੈ।
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7435 178 Avir jqn khhu 
kaun kwj]

Avar Jathan 

Kehahu Koun Kaaj 

||

Of what use are other 

efforts?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦੱਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਉੱਦਮ 

ਜਕਸ ਕੂੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?

7436 178 kir ikrpw rwKY 
Awip lwj]2]

(lwj) ie`zq Kar Kirapaa 

Raakhai Aap Laaj 

||2||

Showing His Mercy, 

the Lord Himself 

protects our honor. 

||2||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ, ਉਹ ਪਿਭੂ) 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਿੀਵ ਦੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

7437 178 ikAw mwnuK  
khhu ikAw joru]

Kiaa Maanukh 

Kehahu Kiaa Jor ||

What is the human? 

What power does he 

have?

ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੂੰ ਦੇ ਕੀਹ ਕਰਨ 

ਿੋਗੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ 

(ਦੀ) ਕੀਹ (ਪਾਂਇਆਂ) ਹੈ?

7438 178 JUTw mwieAw kw 
sBu soru]

(soru) rOLw Jhoothaa Maaeiaa 

Kaa Sabh Sor ||

All the tumult of Maya 

is false.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਿੂੂੰ -ਿਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ (ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਦੀ 
ਹੈ)।

7439 178 krx krwvnhwr  
suAwmI]

krwvn-hwr Karan 

Karaavanehaar 

Suaamee ||

Our Lord and Master is 

the One who acts, and 

causes others to act.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ) ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।
7440 178 sgl Gtw ky 

AMqrjwmI]3]

Sagal Ghattaa Kae 

Antharajaamee 

||3||

He is the Inner-

knower, the Searcher 

of all hearts. ||3||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥

7441 178 srb suKw suKu 
swcw eyhu]

Sarab Sukhaa Sukh 

Saachaa Eaehu ||

Of all comforts, this is 

the true comfort.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ,
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7442 178 gur aupdysu mnY 
mih lyhu]

Gur Oupadhaes 

Manai Mehi Laehu 

||

O Nanak, chant and 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, Har, Har. 

||4||4||73||

ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਸੁਖ, ਤੇ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸੁਖ।

7443 178 jw kau rwm nwm 
ilv lwgI]

Jaa Ko Raam 

Naam Liv Laagee 

||

Those who bear love 

for the Name of the 

Lord

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

7444 178 khu nwnk so DMnu 
vfBwgI]4]7]7
6]

Kahu Naanak So 

Dhhann 

Vaddabhaagee 

||4||7||76||

- says Nanak, they are 

blessed, and very 

fortunate. 

||4||7||76||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਧੂੰਨ 

ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੪॥੭॥੭੬॥

7445 178 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7446 178 suix hir kQw  
auqwrI mYlu]

Sun Har Kathhaa 

Outhaaree Mail ||

Listening to the Lord's 

sermon, my pollution 

has been washed 

away.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਲਾਹ ਲਈ,

7447 178 mhw punIq Bey 
suK sYlu]

(punIq) piv`qR qoN 
piv`qR[ suKW dy (sYlu) 
phwV

Mehaa Puneeth 

Bheae Sukh Sail ||

I have become totally 

pure, and I now walk 

in peace.

ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਜਵਤਿ (ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ) ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ।
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7448 178 vfYBwig pwieAw 
swDsMgu]

Vaddai Bhaag 

Paaeiaa 

Saadhhasang ||

By great good fortune, 

I found the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy;

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਜਲਆ,

7449 178 pwrbRhm isau  
lwgo rMgu]1]

(rMgu) pRym Paarabreham Sio 

Laago Rang ||1||

I have fallen in love 

with the Supreme Lord 

God. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਪਿੇਮ ਬਣ ਜਗਆ ॥੧॥

7450 178 hir hir nwmu 
jpq jnu qwirE]

Har Har Naam 

Japath Jan 

Thaariou ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, His 

servant has been 

carried across.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ ਹੈ।

7451 178 Agin swgru  
guir pwir 
auqwirE]1]rhw
au]

Agan Saagar Gur 

Paar Outhaariou 

||1|| Rehaao ||

The Guru has lifted me 

up and carried me 

across the ocean of 

fire. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ-
ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7452 178 kir kIrqnu mnu 
sIql Bey]

Kar Keerathan 

Man Seethal 

Bheae ||

Singing the Kirtan of 

His Praises, my mind 

has become peaceful;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਠੂੰ ਢੇ-

ਠਾਰ ਹੋ ਗਏ,

7453 178 jnm jnm ky  
iklivK gey]

(iklivK) pwp Janam Janam Kae 

Kilavikh Geae ||

The sins of countless 

incarnations have 

been washed away.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਿਨਮਾਂ 
ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਏ।
7454 178 srb inDwn pyKy 

mn mwih]
(inDwn) Kzwny[ (pyKy) 
dyKy

Sarab Nidhhaan 

Paekhae Man 

Maahi ||

I have seen all the 

treasures within my 

own mind;

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣ ੇ

ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਏ,
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7455 178 Ab FUFn kwhy 
kau jwih]2]

Ab Dtoodtan 

Kaahae Ko Jaahi 

||2||

Why should I now go 

out searching for 

them? ||2||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ) ਢੂੂੰ ਡਣ ਲਈ 

ਹੁਣ ਉਹ (ਹੋਰ ਜਕਤੇ) ਜਕਉਂ 

ਿਾਣ? (ਭਾਵ, ਸੁਖ ਦੀ ਭਾਲ 

ਬਾਹਰ ਿਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ) ॥੨॥

7456 178 pRB Apuny jb 
Bey dieAwl]

Prabh Apunae Jab 

Bheae Dhaeiaal ||

When God Himself 

becomes merciful,

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪਣ ੇਦਾਸਾਂ 
ਉਤੇ ਜਦਆਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

7457 178 pUrn hoeI syvk 
Gwl]

(Gwl) syvw Pooran Hoee 

Saevak Ghaal ||

The work of His 

servant becomes 

perfect.

ਤਦੋਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀ (ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਸੇਵਾ-ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਜਮਹਨਤ 

ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
7458 178 bMDn kwit kIey 

Apny dws]

Bandhhan Kaatt 

Keeeae Apanae 

Dhaas ||

He has cut away my 

bonds, and made me 

His slave.

(ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

7459 178 ismir ismir  
ismir 
guxqws]3]

(guxqws)guxW dy Kzwny 
vwihgurU jI

Simar Simar Simar 

Gunathaas ||3||

Remember, 

remember, remember 

Him in meditation; He 

is the treasure of 

excellence. ||3||

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

(ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੩॥

7460 178 eyko min eyko sB 
Twie]

Eaeko Man Eaeko 

Sabh Thaae ||

He alone is in the 

mind; He alone is 

everywhere.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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7461 178 pUrn pUir rihE  
sB jwie]

(jwie) jg@w Pooran Poor 

Rehiou Sabh Jaae 

||

The Perfect Lord is 

totally permeating and 

pervading everywhere.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਆਪਕ ਭਰਪੂਰ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

7462 178 guir pUrY sBu 
Brmu cukwieAw]

Gur Poorai Sabh 

Bharam 

Chukaaeiaa ||

The Perfect Guru has 

dispelled all doubts.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤੀ,
7463 178 hir ismrq  

nwnk suKu 
pwieAw]4]8]7
7]

Har Simarath 

Naanak Sukh 

Paaeiaa 

||4||8||77||

Remembering the 

Lord in meditation, 

Nanak has found 

peace. ||4||8||77||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੪॥੮॥੭੭॥

7464 178 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7465 178 Agly muey is 
pwCY pry]

Agalae Mueae S 

Paashhai Parae ||

Those who have died 

have been forgotten.

ਿੇਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਮਰ 

ਚੁਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਿੋੜੀ ਹੋਈ 

ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ),

7466 178 jo aubry sy bMiD 
lku Kry]

(aubry) bcy[ (Kr@y) 
KVy[ l`ku

Jo Oubarae Sae 

Bandhh Lak 

Kharae ||

Those who survive 

have fastened their 

belts.

ਿੇਹੜੇ ਹੁਣ ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਿੋੜਨ ਲਈ) ਲੱਕ 

ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਖਲੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
7467 178 ijh DMDy mih  

Eie lptwey]

Jih Dhhandhhae 

Mehi Oue 

Lapattaaeae ||

They are busily 

occupied in their 

affairs;

ਜਿਸ ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ ਉਹ (ਮਰ ਚੁਕੇ 

ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ) ਿਸੇ ਹੋਏ ਸਨ,
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7468 178 aun qy dugux  
idVI aun 
mwey]1]

(du`gux) dUxI Oun Thae Dhugun 

Dhirree Oun 

Maaeae ||1||

They cling twice as 

hard to Maya. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਪਕੜ ਉਹ ਿੀਊਂਦੇ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

7469 178 Eh bylw kCu  
cIiq n AwvY]

bylw: polw bolo Ouh Baelaa Kashh 

Cheeth N Aavai ||

No one thinks of the 

time of death;

(ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਸਮਾ 
ਰਤਾ ਭੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
(ਿਦੋਂ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਜਰਆਂ ਵਾਂਗ ਸਭ 

ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਿਾਣਾ ਹੈ)।

7470 178 ibnis jwie qwhU 
lptwvY]1]rhwau
]

(ibnis) nws Binas Jaae 

Thaahoo 

Lapattaavai ||1|| 

Rehaao ||

People grasp to hold 

that which shall pass 

away. ||1||Pause||

ਮਨੱੁਖ (ਮੁੜ ਮੁੜ) ਉਸੇ 

(ਮਾਇਆ) ਨਾਲ ਚੂੰਬੜਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ 
ਜਨਭਣਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7471 178 Awsw bMDI mUrK 
dyh]

(Awsw) iqRSnw c (bMDI) 
b`JI

Aasaa Bandhhee 

Moorakh Dhaeh ||

The fools - their 

bodies are bound 

down by desires.

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ (ਭਾਵ, 

ਹਰੇਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿਾ ਮਾਇਆ 

ਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਿਕਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
7472 178 kwm kRoD lpitE 

Asnyh]
(Asnyh) moh Kaam Krodhh 

Lapattiou Asanaeh 

||

They are mired in 

sexual desire, anger 

and attachment;

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਮੋਹ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

7473 178 isr aUpir TwFo 
Drmrwie]

(TwFo) KV@w Sir Oopar Thaadto 

Dhharam Raae ||

The Righteous Judge 

of Dharma stands over 

their heads.

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਧਰਮਰਾਿ ਖਲੋਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾ 
ਨੇੜੇ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ)
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7474 178 mITI kir kir  
ibiKAw Kwie]2]

(ibiKAw) zhr Meethee Kar Kar 

Bikhiaa Khaae 

||2||

Believing it to be 

sweet, the fools eat 

poison. ||2||

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ) ਮਾਇਆ (-

ਜ਼ਹਰ) ਜਮੱਠੀ ਿਾਣ ਿਾਣ ਕੇ 

ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

7475 178 hau bMDau hau 
swDau bYru]

(hau) mYN[ (bYru) vYr 
(s`wDau) lvWgw

Ho Bandhho Ho 

Saadhho Bair ||

They say, ""I shall tie 

up my enemy, and I 

shall cut him down.

(ਮਾਇਆ-ਮੱਤਾ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਇਉਂ ਅਹੂੰਕਾਰ-ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ:) ਮੈਂ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਬੂੰਨਹ  
ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ 
ਆਪਣਾ) ਵੈਰ (ਦਾ ਬਦਲਾ) 
ਲਵਾਂਗਾ,

7476 178 hmrI BUim kauxu 
GwlY pYru]

(BUim) zmIn qy[ pYru 
(G`wlY) r`K skdw hY

Hamaree Bhoom 

Koun Ghaalai Pair 

||

Who dares to set foot 

upon my land?

ਮੇਰੀ ਭੁਇਂ ਉਤੇ ਕੌਣ ਪੈਰ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

7477 178 hau pMifqu hau 
cquru isAwxw]

Ho Panddith Ho 

Chathur Siaanaa ||

I am learned, I am 

clever and wise.""

ਮੈਂ ਜਵਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਤੁਰ ਹਾਂ 
ਮੈਂ ਜਸਆਣਾ ਹਾਂ।

7478 178 krxYhwru n buJY 
ibgwnw]3]

(ibgwnw) mUrK[ bu`JY Karanaihaar N 

Bujhai Bigaanaa 

||3||

The ignorant ones do 

not recognize their 

Creator. ||3||

(ਆਪਣੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ) ਮੂਰਖ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ (ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ) ॥੩॥

7479 178 ApunI giq imiq  
Awpy jwnY]

Awpxy is`K dI (giq) 
kilAwx krn dI 
ApnI(imiq) mrXwdw

Apunee Gath Mith 

Aapae Jaanai ||

The Lord Himself 

knows His Own state 

and condition.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਪ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ 

ਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।
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7480 178 ikAw ko khY ik 
AwiK vKwnY]

Kiaa Ko Kehai Kiaa 

Aakh Vakhaanai ||

What can anyone say? 

How can anyone 

describe Him?

ਿੀਵ (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਗਜਤ ਜਮਜਤ ਬਾਰੇ) ਕੁਝ ਭੀ 
ਕਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਭੀ 
ਆਖ ਕੇ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।
7481 178 ijqu ijqu lwvih  

iqqu iqqu lgnw]
l`gnw Jith Jith Laavehi 

Thith Thith 

Laganaa ||

Whatever He attaches 

us to - to that we are 

attached.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਿਸ ਜਿਸ 

ਪਾਸੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਧਰ ਉਧਰ 

ਹੀ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7482 178 Apnw Blw sB 
kwhU mMgnw]4]

Apanaa Bhalaa 

Sabh Kaahoo 

Manganaa ||4||

Everyone begs for 

their own good. ||4||

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਭਲੇ ਦੀ ਮੂੰਗ ਮੂੰਗਣੀ ਹੈ 

॥੪॥
7483 178 sB ikCu qyrw qUM 

krxYhwru]

Sabh Kishh 

Thaeraa Thoon 

Karanaihaar ||

Everything is Yours; 

You are the Creator 

Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਬਣਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
7484 178 AMqu nwhI ikCu  

pwrwvwru]

Anth Naahee 

Kishh Paaraavaar 

||

You have no end or 

limitation.

ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਰਲਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਹ ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ।
7485 178 dws Apny kau  

dIjY dwnu]

Dhaas Apanae Ko 

Dheejai Dhaan ||

Please give this gift to 

Your servant,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਕ

7486 178 kbhU n ivsrY  
nwnk 
nwmu]5]9]78]

Kabehoo N Visarai 

Naanak Naam 

||5||9||78||

That Nanak might 

never forget the 

Naam. ||5||9||78||

(ਤੇਰੇ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ 

॥੫॥੯॥੭੮॥
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7487 178 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7488 178 Aink jqn nhI 
hoq Cutwrw]

(Cutwrw) mukqI Anik Jathan Nehee 

Hoth Shhuttaaraa 

||

By all sorts of efforts, 

people do not find 

salvation.

(ਹੇ ਮਨ!) ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਭੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁਖ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 
ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ,

7489 178 bhuqu isAwxp  
Awgl Bwrw]

(Awgl) bhuqw[ pwpW 
AOguxW dw (Bwrw) Bwr

Bahuth Siaanap 

Aagal Bhaaraa ||

Through clever tricks, 

the weight is only 

piled on more and 

more.

(ਸਗੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਕੀਤੀ ਹੋਈ) ਬਹੁਤੀ ਚਤੁਰਾਈ 

(ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ) ਬਹੁਤਾ 
ਭਾਰ (ਜਸਰ ਉਤੇ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ)।

7490 178 hir kI syvw  
inrml hyq]

(hyq) ipAwr Har Kee Saevaa 

Niramal Haeth ||

Serving the Lord with 

a pure heart,

ਿ ੇਪਜਵਤਿ ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਹਰੀ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ,

7491 178 pRB kI drgh  
soBw syq]1]

(syq) nwl Prabh Kee 

Dharageh Sobhaa 

Saeth ||1||

Showing His Mercy, 

the Lord Himself 

protects our honor. 

||2||

ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਆਦਰ-ਵਜਡਆਈ ਨਾਲ 

ਪਹੁੂੰਚੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

7492 179 mn myry ghu hir 
nwm kw Elw]

(ghu) pkVo[ 
(E@lw)Awsrw

Man Maerae Gahu 

Har Naam Kaa 

Oulaa ||

What is the human? 

What power does he 

have?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਿੜ,

7493 179 quJY n lwgY qwqw 
Jolw]1]rhwau]

(q`wqw) q`qI hvw dw 
(Jo~lw) bu`lw

Thujhai N Laagai 

Thaathaa Jholaa 

||1|| Rehaao ||

The hot winds shall 

never even touch you. 

||1||Pause||

ਤੈਨੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਖ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 
ਦੀ) ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੱੁਲਾ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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7494 179 ijau boihQu BY 
swgr mwih]

(boihQu) jhwz, sMswr 
rUpI (BY) frwauxy 
(swgr) smuMdR

Jio Bohithh Bhai 

Saagar Maahi ||

Like a boat in the 

ocean of fear;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਵਣੇ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਿਹਾਜ਼ (ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਡੱੁਬਣੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ,

7495 179 AMDkwr dIpk 
dIpwih]

(dIpwih) pRkwSdw Andhhakaar 

Dheepak 

Dheepaahi ||

Like a lamp which 

illumines the darkness;

ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਦੀਵੇ ਚਾਨਣ 

ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾਂਦੇ ਹਨ)।

7496 179 Agin sIq kw  
lwhis dUK]

(sIq) TMF[ (lw-his) 
lwh idMdI

Agan Seeth Kaa 

Laahas Dhookh ||

Like fire which takes 

away the pain of cold

ਜਿਵੇਂ, ਅੱਗ ਪਾਲੇ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

7497 179 nwmu jpq min 
hovq sUK]2]

Naam Japath Man 

Hovath Sookh 

||2||

- just so, chanting the 

Name, the mind 

becomes peaceful. 

||2||

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

7498 179 auqir jwie qyry 
mn kI ipAws]

au~qir Outhar Jaae 

Thaerae Man Kee 

Piaas ||

The thirst of your 

mind shall be 

quenched,

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਤੇਰੇ 

ਮਨ ਦੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਲਜਹ ਿਾਏਗੀ।

7499 179 pUrn hovY sglI 
Aws]

Pooran Hovai 

Sagalee Aas ||

And all hopes shall be 

fulfilled.

ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਇਗੀ (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਸਤਾਣੋਂ ਹਟ ਿਾਣਗੀਆਂ),

7500 179 folY nwhI qumrw 
cIqu]

Ddolai Naahee 

Thumaraa Cheeth 

||

Your consciousness 

shall not waver.

ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ ਜਵਚ) ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ।

7501 179 AMimRq nwmu jip 
gurmuiK mIq]3]

Anmrith Naam Jap 

Guramukh Meeth 

||3||

Meditate on the 

Ambrosial Naam as 

Gurmukh, O my friend. 

||3||

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ 

॥੩॥
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7502 179 nwmu AauKDu soeI 
jnu pwvY]

(AauKDu) dvweI Naam Aoukhadhh 

Soee Jan Paavai ||

He alone receives the 

panacea, the medicine 

of the Naam,

(ਪਰ ਇਹ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਵਾਈ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

7503 179 kir ikrpw ijsu 
Awip idvwvY]

Kar Kirapaa Jis Aap 

Dhivaavai ||

Unto whom the Lord, 

in His Grace, bestows 

it.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰਕੇ 

ਆਪ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈ।

7504 179 hir hir nwmu jw 
kY ihrdY vsY]

Har Har Naam Jaa 

Kai Hiradhai Vasai 

||

One whose heart is 

filled with the Name 

of the Lord, Har, Har

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

7505 179 dUKu drdu iqh  
nwnk  
nsY]4]10]79]

n`sY Dhookh Dharadh 

Thih Naanak Nasai 

||4||10||79||

- O Nanak, his pains 

and sorrows are 

eliminated. 

||4||10||79||

ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਖ-ਦਰਦ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੦॥੭੯॥

7506 179 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7507 179 bhuqu drbu kir  
mnu n AGwnw]

(drbu) Dn[ (AGwnw) 
iqRpq huMdw

Bahuth Dharab 

Kar Man N 

Aghaanaa ||

Even with vast sums of 

wealth, the mind is 

not satisfied.

ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਿੋੜ ਕੇ (ਭੀ) ਮਨ 

ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ।

7508 179 Aink rUp dyiK  
nh pqIAwnw]

(pqIAwnw) pqIjdw, 
qs`lI huMdI

Anik Roop Dhaekh 

Neh Patheeaanaa 

||

Gazing upon countless 

beauties, the man is 

not satisfied.

ਅਨੇਕਾਂ (ਸੁੂੰ ਦਰ ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੇ) 

ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
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7509 179 puqR klqR 
auriJE jwin 
myrI]

(k-l`qR) iesqRI[ 
(auriJE) PsI

Puthr Kalathr 

Ourajhiou Jaan 

Maeree ||

He is so involved with 

his wife and sons - he 

believes that they 

belong to him.

ਮਨੱੁਖ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਕ ਇਹ 

ਮੇਰੀ ਇਸਤਿੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਤਿ 
ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

7510 179 Eh ibnsY Eie 
BsmY FyrI]1]

(ibnsY) nws ho jWdI[ 
(BsmY) suAwh

Ouh Binasai Oue 

Bhasamai Dtaeree 

||1||

That wealth shall pass 

away, and those 

relatives shall be 

reduced to ashes. 

||1||

(ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੀ) ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਥੇ 

ਹੋਏ) ਇਸਤਿੀ ਪੱੁਤਰ ਸੁਆਹ ਦੀ 
ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਕਸੇ ਨਾਲ 

ਭੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਨਭਦਾ) ॥੧॥

7511 179 ibnu hir Bjn  
dyKau ibllwqy]

(ibllwqy) roNdy Bin Har Bhajan 

Dhaekho 

Bilalaathae ||

Without meditating 

and vibrating on the 

Lord, they are crying 

out in pain.

ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵ ਜਵਲਕਦੇ ਹਨ।

7512 179 iDRgu qnu iDRgu 
Dnu mwieAw sMig 
rwqy]1]rhwau]

(iDRgu) iPtkwr Xog Dhhrig Than 

Dhhrig Dhhan 

Maaeiaa Sang 

Raathae ||1|| 

Rehaao ||

Their bodies are 

cursed, and their 

wealth is cursed - they 

are imbued with 

Maya. ||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਟਕਾਰ-

ਿੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ 

ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
7513 179 ijau ibgwrI kY 

isir dIjih 
dwm]

(ibgwrI) zbrdsqI 
PiVAw gulwm[ (dwm) 
pYsy

Jio Bigaaree Kai Sir 

Dheejehi Dhaam ||

The servant carries the 

bags of money on his 

head,

ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਜਵਗਾਰੀ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਪੈਸੇ-ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਿਾਣ,
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7514 179 Eie KsmY kY 
igRih aun dUK 
shwm]

Eie pYsy (KsmY) mwlk 
dy (igRih) Gr cly jWdy 
hn, aun bygwrI ny c`kx 
dw dUK hI (shwm) 
sihAw

Oue Khasamai Kai 

Grihi Oun Dhookh 

Sehaam ||

Remember, 

remember, remember 

Him in meditation; He 

is the treasure of 

excellence. ||3||

ਉਹ ਪੈਸੇ-ਰੁਪਏ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਿਾ ਪਹੁੂੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਸ 

ਜਵਗਾਰੀ ਨੇ (ਭਾਰ ਚੱੁਕਣ ਦਾ) 
ਦੱੁਖ ਹੀ ਸਹਾਜਰਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

7515 179 ijau supnY hoie 
bYsq rwjw]

(bYsq) bYT jwey Jio Supanai Hoe 

Baisath Raajaa ||

The man sits as a king 

in his dreams,

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ 

ਰਾਿਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

7516 179 nyqR pswrY qw 
inrwrQ kwjw]2]

(pswrY) Koly[ 
(inrwrQ) ivArQ[ 
rwj dy (k`wjw) kMm

Naethr Pasaarai 

Thaa Niraarathh 

Kaajaa ||2||

But when he opens his 

eyes, he sees that it 

was all in vain. ||2||

(ਪਰ ਿਦੋਂ ਨੀਂਦ ਮੱੁਕ ਿਾਣ ਤੇ) 

ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ (ਸੁਪਨੇ 

ਜਵਚ ਜਮਲੇ ਰਾਿ ਦਾ ਸਾਰਾ) 
ਕੂੰਮ ਚੌੜ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

7517 179 ijau rwKw Kyq 
aUpir prwey]

Jio Raakhaa 

Khaeth Oopar 

Paraaeae ||

The watchman 

oversees the field of 

another,

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ 

ਖੇਤ ਉਤੇ (ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ),

7518 179 Kyqu Ksm kw  
rwKw auiT jwey]

Khaeth Khasam 

Kaa Raakhaa Outh 

Jaaeae ||

But the field belongs 

to his master, while he 

must get up and 

depart.

(ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਤੇ) ਫ਼ਸਲ 

ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਾ ਉੱਠ ਕੇ 

ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
7519 179 ausu Kyq kwrix  

rwKw kVY]
(kVY) duKI hoey Ous Khaeth 

Kaaran Raakhaa 

Karrai ||

He works so hard, and 

suffers for that field,

ਰਾਖਾ ਉਸ (ਪਰਾਏ) ਖੇਤ ਦੀ 
(ਰਾਖੀ ਦੀ) ਖ਼ਾਤਰ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

7520 179 iqs kY pwlY kCU 
n pVY]3]

(p`wlY) p`ly[ pVY V 
hlMq n lwau

This Kai Paalai 

Kashhoo N Parrai 

||3||

But still, nothing 

comes into his hands. 

||3||

ਪਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਖ਼ਰ) ਕੁਝ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ॥੩॥
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7521 179 ijs kw rwju  
iqsY kw supnw]

Jis Kaa Raaj Thisai 

Kaa Supanaa ||

The dream is His, and 

the kingdom is His;

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ? 

ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ) ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
(ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ) ਰਾਿ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਸੁਪਨਾ ਭੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

7522 179 ijin mwieAw 
dInI iqin lweI 
iqRsnw]

Jin Maaeiaa 

Dheenee Thin 

Laaee Thrisanaa ||

He who has given the 

wealth of Maya, has 

infused the desire for 

it.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਚੂੰ ਬੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

7523 179 Awip ibnwhy  
Awip kry rwis]

(ibnwhy) nws kry[ 
(rwis) s&l

Aap Binaahae Aap 

Karae Raas ||

He Himself annihilates, 

and He Himself 

restores.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਚੂੰ ਬੋੜ 

ਕੇ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ) ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਮਨੋਰਥ ਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7524 179 nwnk pRB AwgY 
Ardwis]4]11]
80]

Naanak Prabh 

Aagai Aradhaas 

||4||11||80||

Nanak offers this 

prayer to God. 

||4||11||80||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ 
(ਸਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ) 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੧੧॥੮੦॥

7525 179 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7526 179 bhu rMg mwieAw  
bhu ibiD pyKI]

(pyKI) dyKI Bahu Rang 

Maaeiaa Bahu 

Bidhh Paekhee ||

I have gazed upon the 

many forms of Maya, 

in so many ways.

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੂੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ 

ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਮੋਂਹਦੀ 
ਵੇਖੀ ਹੈ।
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7527 179 klm kwgd  
isAwnp lyKI]

(lyKI) ilKI Kalam Kaagadh 

Siaanap Laekhee 

||

With pen and paper, I 

have written clever 

things.

ਕਾਗ਼ਜ਼ ਕਲਮ (ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ 

ਨੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਦਵਤਾ ਵਾਲੇ 

ਲੇਖ ਜਲਖੇ ਹਨ (ਮਾਇਆ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਦਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 

ਜਵਚ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ)।

7528 179 mhr mlUk hoie 
dyiKAw Kwn]

(mhr) pRDwn muKI[ 
(mlUk) bwdSwh[(Kwn) 
bhwdr pTwx

Mehar Malook 

Hoe Dhaekhiaa 

Khaan ||

I have seen what it is 

to be a chief, a king, 

and an emperor,

(ਕਈਆਂ ਨੇ) ਚੌਧਰੀ ਸੁਲਤਾਨ 

ਖਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ।

7529 179 qw qy nwhI mnu 
iqRpqwn]1]

(iqRpqwn) iqRpq Thaa Thae Naahee 

Man Thripathaan 

||1||

But they do not satisfy 

the mind. ||1||

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ (ਜਕਸੇ ਦਾ) ਮਨ 

ਜਤਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਜਕਆ ॥੧॥

7530 179 so suKu mokau sMq 
bqwvhu]

So Sukh Mo Ko 

Santh Bathaavahu 

||

Show me that peace, 

O Saints,

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੱਸੋ (ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਿਾਏ।

7531 179 iqRsnw bUJY mnu 
iqRpqwvhu]1]rhw
au]

bUJY: polw bolo Thrisanaa Boojhai 

Man 

Thripathaavahu 

||1|| Rehaao ||

Which will quench my 

thirst and satisfy my 

mind. ||1||Pause||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਬਣਾ ਜਦਓ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

7532 179 Asu pvn hsiq 
AsvwrI]

(pvn) hvw vrgy qyz 
(Asu) GoVy[ (hsiq) 
hwQI

As Pavan Hasath 

Asavaaree ||

You may have horses 

as fast as the wind, 

elephants to ride on,

ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹਵਾ ਵਰਗੇ 

ਤੇਜ਼ ਘੋਜੜਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ 
(ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰ ਵੇਖੀ ਹੈ),

7533 179 coAw cMdnu syj 
suMdir nwrI]

(coAw) Aqr Choaa Chandhan 

Saej Sundhar 

Naaree ||

Sandalwood oil, and 

beautiful women in 

bed,

ਅਤਰ ਤੇ ਚੂੰਦਨ (ਵਰਤ 

ਵੇਜਖਆ ਹੈ), ਸੁੂੰ ਦਰ ਇਸਤਿੀ ਦੀ 
ਸੇਿ (ਮਾਣ ਵੇਖੀ) ਹੈ,
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7534 179 nt nwitk  
AwKwry gwieAw]

(nt) nwtk krn 
vwlw[ (AwKwry) sMgIq 
gwaux vwlI QW

Natt Naattik 

Aakhaarae 

Gaaeiaa ||

Actors in dramas, 

singing in theaters

ਮੈਂ ਰੂੰਗ-ਭੂਮੀ ਜਵਚ ਨਟਾਂ ਦੇ 

ਨਾਟਕ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਹਨ।

7535 179 qw mih min 
sMqoKu n 
pwieAw]2]

Thaa Mehi Man 

Santhokh N 

Paaeiaa ||2||

- but even with them, 

the mind does not find 

contentment. ||2||

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਰੱੁਝ ਕੇ ਭੀ (ਜਕਸੇ 

ਦੇ) ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ॥੨॥

7536 179 qKqu sBw mMfn 
dolIcy]

(mMfn) sjwvt[ 
sBw:polw bolo

Thakhath Sabhaa 

Manddan 

Dholeechae ||

You may have a 

throne at the royal 

court, with beautiful 

decorations and soft 

carpets,

ਰਾਿ-ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ 

ਸਿਾਵਟਾਂ, ਤਖ਼ਤ (ਉਤੇ 

ਬੈਠਣਾ), ਦੁਲੀਚੇ,

7537 179 sgl myvy suMdr 
bwgIcy]

(bwgIcy) bwg Sagal Maevae 

Sundhar 

Baageechae ||

All sorts of luscious 

fruits and beautiful 

gardens,

ਸਭ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿਲ, ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਿੁਲਵਾੜੀਆਂ,

7538 179 AwKyV ibriq  
rwjn kI lIlw]

(AwKyV) iSkwr Kyfx 
dI (ibriq) ibRqI, 
rucI[ (l@Ilw) coj

Aakhaerr Birath 

Raajan Kee Leelaa 

||

The excitement of the 

chase and princely 

pleasures

ਜਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ, 
ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ-

7539 179 mnu n suhylw  
prpMcu hIlw]3]

(suhylw) suKI[ (prpMcu) 
sMswr, CL[ (hI~lw) du`K

Man N Suhaelaa 

Parapanch Heelaa 

||3||

- but still, the mind is 

not made happy by 

such illusory 

diversions. ||3||

(ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਭੀ) ਮਨ 

ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਿਤਨ ਛਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

7540 179 kir ikrpw sMqn 
scu kihAw]

Kar Kirapaa 

Santhan Sach 

Kehiaa ||

In their kindness, the 

Saints have told me of 

the True One,

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ 

ਜਵਚੋਂ ਸੁਖ ਭਾਲਦੇ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਤਾਂ ਨੇ 

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚ ਦੱਜਸਆ,
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7541 179 srb sUK iehu 
Awndu lihAw]

(lihAw) pRwpq kIqw Sarab Sookh Eihu 

Aanandh Lehiaa ||

And so I have obtained 

all comforts and joy.

ਜਕ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਤਾਂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ,

7542 179 swDsMig hir 
kIrqnu gweIAY]

Saadhhasang Har 

Keerathan 

Gaaeeai ||

By all sorts of efforts, 

people do not find 

salvation.

ਿ ੇਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਿਾਣ।

7543 179 khu nwnk  
vfBwgI 
pweIAY]4]

Kahu Naanak 

Vaddabhaagee 

Paaeeai ||4||

Says Nanak, through 

great good fortune, I 

have found this. ||4||

(ਪਰ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੪॥

7544 179 jw kY hir Dnu  
soeI suhylw]

(suhylw) suKI Jaa Kai Har Dhhan 

Soee Suhaelaa ||

One who obtains the 

wealth of the Lord 

becomes happy.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਉਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ।
7545 179 pRB ikrpw qy  

swDsMig 
mylw]1]rhwau 
dUjw]12]81]

Prabh Kirapaa 

Thae Saadhhasang 

Maelaa ||1|| 

Rehaao Dhoojaa 

||12||81||

By God's Grace, I have 

joined the Saadh 

Sangat. ||1||Second 

Pause||12||81||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਬੈਠਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ॥

7546 179 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7547 180 pRwxI jwxY iehu 
qnu myrw]

Praanee Jaanai 

Eihu Than Maeraa 

||

The mortal claims this 

body as his own.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ) ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹ ਸਰੀਰ (ਸਦਾ) ਮੇਰਾ 
(ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਜਹਣਾ) ਹੈ।
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7548 180 bhuir bhuir  
auAwhU lptyrw]

(bhuir) Pyr[ (auAwhU) 
aus sRIr c [ (lptyrw) 
Psdw hY

Bahur Bahur 

Ouaahoo 

Lapattaeraa ||

Again and again, he 

clings to it.

ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਚੂੰਬੜਦਾ ਹੈ।

7549 180 puqR klqR  
igrsq kw Pwsw]

k-l`qR[ ig-rsq[ Puthr Kalathr 

Girasath Kaa 

Faasaa ||

He is entangled with 

his children, his wife 

and household affairs.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ 
ਜਗਿਹਸਤ (ਦੇ ਮੋਹ) ਦਾ ਿਾਹਾ 
(ਗਲ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ,

7550 180 honu n pweIAY  
rwm ky dwsw]1]

Hon N Paaeeai 

Raam Kae 

Dhaasaa ||1||

He cannot be the slave 

of the Lord. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ 

ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ ॥੧॥

7551 180 kvn su ibiD  
ijqu rwm gux 
gwie]

Kavan S Bidhh Jith 

Raam Gun Gaae ||

- just so, chanting the 

Name, the mind 

becomes peaceful. 

||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਕੇਹੜਾ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ?

7552 180 kvn su miq  
ijqu qrY ieh 
mwie]1]rhwau]

Kavan S Math Jith 

Tharai Eih Maae 

||1|| Rehaao ||

What is that intellect, 

by which this person 

might swim across, O 

mother? ||1||Pause||

ਉਹ ਕੇਹੜੀ ਜਸੱਖ-ਮਜਤ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਪਿਭਾਵ) ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

7553 180 jo BlweI so burw 
jwnY]

Jo Bhalaaee So 

Buraa Jaanai ||

That which is for his 

own good, he thinks is 

evil.

ਿੇਹੜਾ ਕੂੰਮ ਇਸ ਦੀ ਭਲਾਈ 

(ਦਾ) ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੈੜਾ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ।

7554 180 swcu khY so ibKY 
smwnY]

Saach Kehai So 

Bikhai Samaanai ||

If someone tells him 

the truth, he looks 

upon that as poison.

ਿ ੇਕੋਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸੱਚ ਆਖੇ, 

ਉਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਹਰ ਵਰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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7555 180 jwxY nwhI jIq 
Aru hwr]

Jaanai Naahee 

Jeeth Ar Haar ||

He cannot tell victory 

from defeat.

ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਕੇਹੜਾ ਕੂੰਮ ਿੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ 
ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੇਹੜਾ ਹਾਰ 

ਵਾਸਤੇ।
7556 180 iehu vlyvw swkq 

sMswr]2]
(vlyvw) vrqoN ivhwr Eihu Valaevaa 

Saakath Sansaar 

||2||

This is the way of life 

in the world of the 

faithless cynic. ||2||

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ 

ਵਰਤਣ-ਜਵਹਾਰ ਹੈ ॥੨॥

7557 180 jo hlwhl so 
pIvY baurw]

inMdw, Aogux, b`jr 
pwpW rUpI (hlwhl) 
zihr[ (baurw) kmLw[ 
hlwhl: polw bolo

Jo Halaahal So 

Peevai Bouraa ||

The demented fool 

drinks in the deadly 

poison,

ਿੇਹੜਾ ਜ਼ਹਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ-ਗਿਜਸਆ ਮਨੱੁਖ (ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਨਾਲ) ਪੀਂਦਾ ਹੈ।

7558 180 AMimRqu nwmu jwnY 
kir kaurw]

Anmrith Naam 

Jaanai Kar Kouraa 

||

While he believes the 

Ambrosial Naam to be 

bitter.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਮਨੱੁਖ ਕੌੜਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

7559 180 swDsMg kY nwhI 
nyir]

Saadhhasang Kai 

Naahee Naer ||

He does not even 

approach the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy;

(ਮਾਇਆ-ਗਿਜਸਆ ਮਨੱੁਖ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ।

7560 180 lK caurwsIh  
BRmqw Pyir]3]

BRm-qw: A`Dw rwrw polw 
bolo 

Lakh Chouraaseeh 

Bhramathaa Faer 

||3||

He wanders lost 

through 8.4 million 

incarnations. ||3||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ 
ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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7561 180 eykY jwil Phwey 
pMKI]

(Phwey) Psdy Eaekai Jaal 

Fehaaeae Pankhee 

||

The birds are caught in 

the net of Maya;

ਿੀਵ-ਪੂੰਛੀ ਇਕ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਿਾਲ ਜਵਚ ਹੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) 

ਿਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
7562 180 ris ris Bog 

krih bhu rMgI]

Ras Ras Bhog 

Karehi Bahu 

Rangee ||

Immersed in the 

pleasures of love, they 

frolic in so many ways.

ਸੁਆਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ 
ਰੂੰਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

7563 180 khu nwnk ijsu 
Bey ikRpwl]

Kahu Naanak Jis 

Bheae Kirapaal ||

Says Nanak, the 

Perfect Guru has cut 

away the noose from 

those,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਕਰਪਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

7564 180 guir pUrY qw ky 
kwty 
jwl]4]13]82
]

Gur Poorai Thaa 

Kae Kaattae Jaal 

||4||13||82||

Unto whom the Lord 

has shown His Mercy. 

||4||13||82||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਿਾਹੇ ਕੱਟ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ ॥੪॥੧੩॥੮੨॥

7565 180 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7566 180 qau ikrpw qy  
mwrgu pweIAY]

Tho Kirapaa Thae 

Maarag Paaeeai ||

By Your Grace, we find 

the Way.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ) ਰਸਤਾ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

7567 180 pRB ikrpw qy  
nwmu iDAweIAY]

Prabh Kirapaa 

Thae Naam 

Dhhiaaeeai ||

Their bodies are 

cursed, and their 

wealth is cursed - they 

are imbued with 

Maya. ||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੀਦਾ ਹੈ।
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7568 180 pRBu ikrpw qy  
bMDn CutY]

Prabh Kirapaa 

Thae Bandhhan 

Shhuttai ||

The servant carries the 

bags of money on his 

head,

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਦਾ 
ਿਾਲ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

7569 180 qau ikrpw qy  
haumY qutY]1]

Tho Kirapaa Thae 

Houmai Thuttai 

||1||

By Your Grace, 

egotism is eradicated. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਸਾਡੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥
7570 180 qum lwvhu qau 

lwgh syv]

Thum Laavahu 

Tho Laageh Saev ||

As You assign me, so I 

take to Your service.

ਹੇ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਿਭੂ! ਸਾਥੋਂ 
(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 
ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ) ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।
7571 180 hm qy kCU n hovY  

dyv]1]rhwau]
(dyv) pRkwS srUp bRhm 
jI

Ham Thae 

Kashhoo N Hovai 

Dhaev ||1|| 

Rehaao ||

By myself, I cannot do 

anything at all, O 

Divine Lord. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  (ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੂੰ ) ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7572 180 quDu BwvY qw gwvw 
bwxI]

Thudhh Bhaavai 

Thaa Gaavaa 

Baanee ||

If it pleases You, then I 

sing the Word of Your 

Bani.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ 

ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

7573 180 quDu BwvY qw scu 
vKwxI]

(vKwxI) jpW Thudhh Bhaavai 

Thaa Sach 

Vakhaanee ||

If it pleases You, then I 

speak the Truth.

ਤੈਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
7574 180 quDu BwvY qw 

siqgur mieAw]
(mieAw) ikRpw Thudhh Bhaavai 

Thaa Sathigur 

Maeiaa ||

If it pleases You, then 

the True Guru showers 

His Mercy upon me.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 
(ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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7575 180 srb suKw pRB 
qyrI dieAw]2]

Sarab Sukhaa 

Prabh Thaeree 

Dhaeiaa ||2||

All peace comes by 

Your Kindness, God. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਹਨ ॥੨॥

7576 180 jo quDu BwvY so 
inrml krmw]

(inrml) piv`qR[ 
(krmw) kMm

Jo Thudhh Bhaavai 

So Niramal 

Karamaa ||

Whatever pleases You 

is a pure action of 

karma.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜਾ ਕੂੰਮ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗ ਿਾਏ ਉਹੀ ਪਜਵਤਿ ਹੈ।

7577 180 jo quDu BwvY so 
scu Drmw]

Jo Thudhh Bhaavai 

So Sach 

Dhharamaa ||

Whatever pleases You 

is the true faith of 

Dharma.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵਨ-ਮਰਯਾਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਆ ਿਾਏ ਉਹੀ ਅਟੱਲ 

ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ।
7578 180 srb inDwn gux  

qum hI pwis]
(inDwn) Kzwny Sarab Nidhhaan 

Gun Thum Hee 

Paas ||

The treasure of all 

excellence is with You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ 

ਤੇਰੇ ਹੀ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹਨ।

7579 180 qMU swihbu syvk 
Ardwis]3]

Thoon Saahib 

Saevak Aradhaas 

||3||

Your servant prays to 

You, O Lord and 

Master. ||3||

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਮੈਂ 
ਸੇਵਕ ਦੀ (ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ) 
ਅਰਦਾਸ ਹੈ ॥੩॥

7580 180 mnu qnu inrmlu 
hoie hir rMig]

Man Than Niramal 

Hoe Har Rang ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ) 
ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

7581 180 srb suKw pwvau 
sqsMig]

Sarab Sukhaa 

Paavo Sathasang 

||

All peace is found in 

the Sat Sangat, the 

True Congregation.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

7582 180 nwim qyrY rhY mnu 
rwqw]

(rwqw) lIn Naam Thaerai 

Rehai Man 

Raathaa ||

My mind remains 

attuned to Your Name;

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,
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7583 180 iehu kilAwxu  
nwnk kir 
jwqw]4]14]83
]

(kilAwxu) mukqI Eihu Kaliaan 

Naanak Kar 

Jaathaa 

||4||14||83||

Nanak affirms this as 

his greatest pleasure. 

||4||14||83||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਇਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਆਨੂੰ ਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੧੪॥੮੩॥

7584 180 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7585 180 Awn rsw jyqy qY 
cwKy]

(Awn) hor Aan Rasaa Jaethae 

Thai Chaakhae ||

You may taste the 

other flavors,

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਿੀਭ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਰਸ ਤੂੂੰ  ਚੱਖਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

7586 180 inmK n iqRsnw 
qyrI lwQy]

Nimakh N 

Thrisanaa Thaeree 

Laathhae ||

But your thirst shall 

not depart, even for 

an instant.

(ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ) ਤੇਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਸਮੇ ਤਕ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੀ।

7587 180 hir rs kw qUM 
cwKih swdu]

Har Ras Kaa Thoon 

Chaakhehi Saadh 

||

You may have horses 

as fast as the wind, 

elephants to ride on,

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖੇਂ,

7588 180 cwKq hoie rhih 
ibsmwdu]1]

Chaakhath Hoe 

Rehehi Bisamaadh 

||1||

- upon tasting it, you 

shall be wonder-struck 

and amazed. ||1||

ਚੱਖਜਦਆਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  (ਉਸ ਜਵਚ) 

ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਏ ਂ॥੧॥

7589 180 AMimRqu rsnw  
pIau ipAwrI]

Anmrith Rasanaa 

Peeo Piaaree ||

O dear beloved 

tongue, drink in the 

Ambrosial Nectar.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਜਪਆਰੀ ਿੀਭ! ਤੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀ।
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7590 180 ieh rs rwqI  
hoie 
iqRpqwrI]1]rhw
au]

(iqRpqwrI) iqRpq Eih Ras Raathee 

Hoe Thripathaaree 

||1|| Rehaao ||

Imbued with this 

sublime essence, you 

shall be satisfied. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੀ ਿੀਭ ਇਸ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

(ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਵਲੋਂ) ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7591 180 hy ijhvy qUM rwm 
gux gwau]

(ijhvy) zubwn Hae Jihavae Thoon 

Raam Gun Gaao ||

O tongue, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਿੀਭ! ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ।

7592 180 inmK inmK hir 
hir hir iDAwau]

Nimakh Nimakh 

Har Har Har 

Dhhiaao ||

Each and every 

moment, meditate on 

the Lord, Har, Har, Har.

(ਿੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਲੋਂ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ (ਜਿੱਕੇ ਬੋਲ) 

ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
7593 180 Awn n sunIAY  

kqhUM jweIAY]

Aan N Suneeai 

Kathehoon Jaaeeai 

||

Do not listen to any 

other, and do not go 

anywhere else.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਜਕਤੇ (ਜਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ) ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ।

7594 180 swDsMgiq  
vfBwgI 
pweIAY]2]

Saadhhasangath 

Vaddabhaagee 

Paaeeai ||2||

By great good fortune, 

you shall find the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||2||

(ਪਰ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੨॥

7595 180 AwT phr ijhvy 
AwrwiD]

Aath Pehar 

Jihavae Aaraadhh 

||

Twenty-four hours a 

day, O tongue, dwell 

upon God,

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਿੀਭ! ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਜਸਮਰਨ ਕਰ,
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7596 180 pwrbRhm Twkur 
AwgwiD]

(AwgwiD) byAMq Paarabreham 

Thaakur Aagaadhh 

||

The Unfathomable, 

Supreme Lord and 

Master.

ਅਥਾਹ (ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ) ਠਾਕੁਰ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਦਾ।

7597 180 eIhw aUhw sdw 
suhylI]

(suhylI) suKI Eehaa Oohaa 

Sadhaa Suhaelee 

||

Here and hereafter, 

you shall be happy 

forever.

(ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

7598 180 hir gux gwvq  
rsn AmolI]3]

(AmolI) Amolk Har Gun Gaavath 

Rasan Amolee 

||3||

Chanting the Glorious 

Praises of the Lord, O 

tongue, you shall 

become priceless. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਿੀਭ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

7599 180 bnspiq maulI  
Pl Pul pyfy]

(mau~lI) pRPu`lq[ 
(py~fy) drKqW[ b-ns-
piq: polw bolo

Banasapath 

Moulee Fal Ful 

Paeddae ||

All the vegetation will 

blossom forth for you, 

flowering in fruition;

(ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ ਸਾਰੀ) 
ਬਨਸਪਤੀ ਜਖੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਰੱੁਖਾਂ ਬੂਜਟਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੁੱ ਲ ਿਲ ਲੱਗੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

7600 180 ieh rs rwqI  
bhuir n Cofy]

Eih Ras Raathee 

Bahur N Shhoddae 

||

Imbued with this 

sublime essence, you 

shall never leave it 

again.

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਭ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੈ ਉਹ 

(ਬਾਹਰ-ਜਦੱਸਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਨੂੂੰ  
ਤੱਕ ਕੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ ) ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
7601 180 Awn n rs ks  

lvY n lweI]
(Awn) hor[ (ks) 
Ark Srwb Awid[ 
(lvY) brwbr[ (dUjw 
pwT: Awnn)

Aan N Ras Kas 

Lavai N Laaee ||

No other sweet and 

tasty flavors can 

compare to it.

(ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ 

ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ) ਹੋਰ ਜਕਸਮ 

ਜਕਸਮ ਦੇ ਰਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ) ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ,
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7602 180 khu nwnk gur 
Bey hY 
shweI]4]15]8
4]

(shweI) shwiek Kahu Naanak Gur 

Bheae Hai 

Sehaaee 

||4||15||84||

Says Nanak, the Guru 

has become my 

Support. 

||4||15||84||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਹਾਈ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੫॥੮੪॥

7603 180 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7604 180 mnu mMdru qnu 
swjI bwir]

(bwir) vwV Man Mandhar 

Than Saajee Baar 

||

The mind is the 

temple, and the body 

is the fence built 

around it.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
(ਭਾਵ, ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿਜਰਆਂ ਨੂੂੰ , 
ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ) ਵਾੜ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
7605 181 ies hI mDy bsqu 

Apwr]
mDy:polw bolo[ (mDy) 
iv`c

Eis Hee Madhhae 

Basath Apaar ||

The infinite substance 

is within it.

ਇਸ ਮਨ-ਮੂੰਦਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਨਾਮ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ।

7606 181 ies hI BIqir  
sunIAq swhu]

(BIqir) iv`c[ (swhu) 
pwqSwh

Eis Hee Bheethar 

Suneeath Saahu ||

Within it, the great 

merchant is said to 

dwell.

ਇਸ ਮਨ-ਮੂੰਦਰ ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਉਹ ਪਿਭੂ-ਸ਼ਾਹ ਵੱਸਦਾ ਸੁਣੀਦਾ 
ਹੈ।

7607 181 kvnu bwpwrI jw 
kw aUhw 
ivswhu]1]

 (ivswhu) Brosw Kavan Baapaaree 

Jaa Kaa Oohaa 

Visaahu ||1||

Who is the trader who 

deals there? ||1||

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਨਾਮ-ਵਣਿਾਰਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਇਤਬਾਰ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥
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7608 181 nwm rqn ko ko 
ibauhwrI]

(ibauhwrI) vpwrI Naam Rathan Ko 

Ko Biouhaaree ||

How rare is that trader 

who deals in the jewel 

of the Naam, the 

Name of the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਤਨ ਦਾ (ਅਸਲ) 

ਵਪਾਰੀ ਹੈ,

7609 181 AMimRq Bojnu kry 
AwhwrI]1]rhwau
]

(AwhwrI) Bojn Ckx 
vwlw

Anmrith Bhojan 

Karae Aahaaree 

||1|| Rehaao ||

He takes the 

Ambrosial Nectar as 

his food. ||1||Pause||

ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਭੋਿਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7610 181 mnu qnu ArpI  
syv krIjY]

Man Than Arapee 

Saev Kareejai ||

He dedicates his mind 

and body to serving 

the Lord.

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਉਸ ਦੀ 
ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ।

7611 181 kvn su jugiq  
ijqu kir BIjY]

(BIjY) pRsMn hox Kavan S Jugath Jith 

Kar Bheejai ||

How can we please 

the Lord?

ਉਹ ਕੇਹੜਾ (ਜਵਰਲਾ ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਸੇਵਕ ਹੈ ਿੋ (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ) ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੌਦਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ?

7612 181 pwie lgau qij 
myrw qyrY]

(qij) C`f[ l`gau Paae Lago Thaj 

Maeraa Thaerai ||

This is the way of life 

in the world of the 

faithless cynic. ||2||

ਮੇਰ-ਤੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ 
ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ।

7613 181 kvnu su jnu jo 
saudw jorY]2]

Kavan S Jan Jo 

Soudhaa Jorai 

||2||

Who can settle this 

bargain? ||2||

(ਮੈਂ ਉਸ ਹਜਰ-ਿਨ ਪਾਸੋਂ 
ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) ਉਹ 

ਕੇਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਿਾਏ ॥੨॥
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7614 181 mhlu swh kw  
ikn ibiD pwvY]

(mhlu) itkwxw Mehal Saah Kaa 

Kin Bidhh Paavai ||

While he believes the 

Ambrosial Naam to be 

bitter.

(ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਦੇ 

ਵਪਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) 

ਨਾਮ-ਰਾਜਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਲ 

ਮਨੱੁਖ ਕੇਹੜੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ?

7615 181 kvn su ibiD  
ijqu BIqir 
bulwvY]

(kvn) ikhVI[ 
(BIqir) AMdr

Kavan S Bidhh Jith 

Bheethar Bulaavai 

||

How can I get Him to 

call me inside?

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਢੂੰਗ ਹੈ ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਿੀਵ-

ਵਣਿਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਸੱਦਦਾ ਹੈ?

7616 181 qUM vf swhu jw ky 
koit vxjwry]

Thoon Vadd Saahu 

Jaa Kae Kott 

Vanajaarae ||

You are the Great 

Merchant; You have 

millions of traders.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, 
ਕਿੋੜਾਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਵਣਿਾਰੇ ਹਨ।

7617 181 kvnu su dwqw ly 
sMcwry]3]

(sMcwry) phuMcwvy Kavan S Dhaathaa 

Lae Sanchaarae 

||3||

Who is the 

benefactor? Who can 

take me to Him? ||3||

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿੋ ਮੈਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ 

ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਅਪੜਾ ਦੇਵੇ? 

॥੩॥
7618 181 Kojq Kojq inj 

Gru pwieAw]
(inj) Apxw Khojath Khojath 

Nij Ghar Paaeiaa ||

Seeking and searching, 

I have found my own 

home, deep within my 

own being.

(ਿੀਵ ਵਣਿਾਰੇ ਨੇ) ਭਾਲ 

ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ ਆਪਣਾ 
(ਉਹ ਅਸਲੀ) ਘਰ ਲੱਭ ਜਲਆ 

(ਜਿਥੇ ਪਿਭੂ-ਸ਼ਾਹ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।)

7619 181 Amol rqnu swcu 
idKlwieAw]

Amol Rathan 

Saach 

Dhikhalaaeiaa ||

The True Lord has 

shown me the 

priceless jewel.

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਵਡ-ਭਾਗੀ 
ਵਣਿਾਰੇ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ (ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ-

ਰਤਨ ਜਵਖਾਲ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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7620 181 kir ikrpw jb 
myly swih]

(swih) pwqSwh vwihgurU 
jI

Kar Kirapaa Jab 

Maelae Saahi ||

When the Great 

Merchant shows His 

Mercy, He blends us 

into Himself.

ਆਖ-ਿਦੋਂ ਭੀ ਸ਼ਾਹ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ-

ਵਣਿਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ,

7621 181 khu nwnk gur kY 
vyswih]4]16]8
5]

(vyhwis) ieqbwr nwl Kahu Naanak Gur 

Kai Vaesaahi 

||4||16||85||

Says Nanak, place your 

faith in the Guru. 

||4||16||85||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਹਾਮੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮਲਾਇਆ 

ਹੈ ॥੪॥੧੬॥੮੫॥

7622 181 gauVI mhlw 5 
guAwryrI]

Gourree Mehalaa 

5 Guaaraeree ||

Gauree, Fifth Mehl, 

Gwaarayree:

7623 181 rYix idnsu rhY 
iek rMgw]

guAwry-rI Rain Dhinas Rehai 

Eik Rangaa ||

Night and day, they 

remain in the Love of 

the One.

(ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

(ਮਸਤ) ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
7624 181 pRB kau jwxY sd 

hI sMgw]

Prabh Ko Jaanai 

Sadh Hee Sangaa 

||

They know that God is 

always with them.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

(ਵੱਸਦਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
7625 181 Twkur nwmu kIE 

auin vrqin]

Thaakur Naam 

Keeou Oun 

Varathan ||

They make the Name 

of their Lord and 

Master their way of 

life;

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣ 

ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਿਾਜਣਆ ਹੈ।

7626 181 iqRpiq AGwvnu  
hir kY 
drsin]1]

(AGwvnu) sMquSt[ qiR-
piq

Thripath Aghaavan 

Har Kai Dharasan 

||1||

By myself, I cannot do 

anything at all, O 

Divine Lord. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨਾਲ 

ਉਹ (ਸਦਾ) ਜਤਿਪਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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7627 181 hir sMig rwqy  
mn qn hry]

Har Sang Raathae 

Man Than Harae ||

Imbued with the Love 

of the Lord, their 

minds and bodies are 

rejuvenated,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਖੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਤਨ ਜਖੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

7628 181 gur pUry kI  
srnI 
pry]1]rhwau]

Gur Poorae Kee 

Saranee Parae 

||1|| Rehaao ||

Entering the Sanctuary 

of the Perfect Guru. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7629 181 crxkml Awqm 
AwDwr]

(Awqm) mn dw 
(AwDwr) Awsrw

Charan Kamal 

Aatham Aadhhaar 

||

If it pleases You, then 

the True Guru showers 

His Mercy upon me.

(ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

7630 181 eyku inhwrih  
AwigAwkwr]

(inhwr-ih) dyKdy Eaek Nihaarehi 

Aagiaakaar ||

They see only the One, 

and obey His Order.

ਉਹ (ਹਰ ਥਾਂ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਵੱਸਦਾ) 
ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਉਹ ਸਦਾ 
ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

7631 181 eyko bnju eyko 
ibauhwrI]

(bnju) vpwr[ 
(ibauhwrI) vpwrI

Eaeko Banaj Eaeko 

Biouhaaree ||

There is only one 

trade, and one 

occupation.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਣਿ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ 
ਉਹ ਸਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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7632 181 Avru n jwnih  
ibnu 
inrMkwrI]2]

Avar N Jaanehi Bin 

Nirankaaree ||2||

They know no other 

than the Formless 

Lord. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ ॥੨॥

7633 181 hrK sog duhhUM qy 
mukqy]

(hrK) KuSI[ (sog) 
icMqw[ duh-hMU

Harakh Sog 

Dhuhehoon Thae 

Mukathae ||

They are free of both 

pleasure and pain.

(ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

7634 181 sdw Ailpqu jog 
Aru jugqy]

(A-ilpqu) inrlyp[ 
(jog) juVy hoey, cMgI 
(jugqy) jIvn jugq vwly

Sadhaa Alipath Jog 

Ar Jugathae ||

Your servant prays to 

You, O Lord and 

Master. ||3||

ਉਹ ਸਦਾ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ) 
ਜਨਰਲੇਪ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ 

ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
7635 181 dIsih sB mih  

sB qy rhqy]
(dIsih) idsdy[ 
(rhqy) inrlyp

Dheesehi Sabh 

Mehi Sabh Thae 

Rehathae ||

They are seen among 

all, and yet they are 

distinct from all.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿੇਮ 

ਕਰਦੇ ਭੀ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ (ਜਨਰਮੋਹ) ਭੀ 
ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ।

7636 181 pwrbRhm kw Eie 
iDAwnu Drqy]3]

Paarabreham Kaa 

Oue Dhhiaan 

Dhharathae ||3||

They focus their 

meditation on the 

Supreme Lord God. 

||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੩॥

7637 181 sMqn kI mihmw  
kvn vKwnau]

(vKwnau) ibAwn krIey Santhan Kee 

Mehimaa Kavan 

Vakhaano ||

How can I describe the 

Glories of the Saints?

(ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 

ਉਹਨਾਂ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ 
ਕੇਹੜੀ ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ 

ਕਰਾਂ?

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1646 Published: March 06/ 2014



7638 181 AgwiD boiD ikCu 
imiq nhI jwnau]

(boiD) jwnx nUM (boiD) 
fMUGI[ (imiq) h`d

Agaadhh Bodhh 

Kishh Mith Nehee 

Jaano ||

Their knowledge is 

unfathomable; their 

limits cannot be 

known.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ 
ਮਨੱੁਖੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ 
ਸਕਦਾ।

7639 181 pwrbRhm moih 
ikrpw kIjY]

Paarabreham 

Mohi Kirapaa 

Keejai ||

O Supreme Lord God, 

please shower Your 

Mercy upon me.

ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ,

7640 181 DUir sMqn kI  
nwnk 
dIjY]4]17]86
]

Dhhoor Santhan 

Kee Naanak 

Dheejai 

||4||17||86||

Bless Nanak with the 

dust of the feet of the 

Saints. ||4||17||86||

ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖ਼ਸ਼ 

॥੪॥੧੭॥੮੬॥

7641 181 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7642 181 qUM myrw sKw qUMhI 
myrw mIqu]

(sKw) swQI[ (mIqu) 
im`qR

Thoon Maeraa 

Sakhaa Thoonhee 

Maeraa Meeth ||

You are my 

Companion; You are 

my Best Friend.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ।

7643 181 qUM myrw pRIqmu  
qum sMig hIqu]

(pRIqmu) ipAwrw[ 
(hIqu) ipAwr

Thoon Maeraa 

Preetham Thum 

Sang Heeth ||

You are my Beloved; I 

am in love with You.

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿੀਤਮ ਹੈਂ, ਮੇਰਾ 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਆਰ ਹੈ।

7644 181 qUM myrI piq qUhY 
myrw ghxw]

ghxw Thoon Maeree 

Path Thoohai 

Maeraa Gehanaa 

||

You are my honor; You 

are my decoration.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਗਜਹਣਾ ਹੈਂ।
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7645 181 quJ ibnu inmKu n 
jweI rhxw]1]

Thujh Bin Nimakh 

N Jaaee Rehanaa 

||1||

Without You, I cannot 

survive, even for an 

instant. ||1||

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖ ਝਮਕਣ 

ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦਾ ॥੧॥

7646 181 qUM myry lwln qUM 
myry pRwn]

(lwln) lwf krn vwly Thoon Maerae 

Laalan Thoon 

Maerae Praan ||

You are my Intimate 

Beloved, You are my 

breath of life.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ (ਦਾ ਸਹਾਰਾ) 
ਹੈਂ।

7647 181 qUM myry swihb qUM 
myry 
Kwn]1]rhwau]

(swihb) mwlk[ (Kwn) 
pwqSwh

Thoon Maerae 

Saahib Thoon 

Maerae Khaan 

||1|| Rehaao ||

You are my Lord and 

Master; You are my 

Leader. ||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਸਾਜਹਬ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਖ਼ਾਨ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7648 181 ijau qum rwKhu  
iqv hI rhnw]

Jio Thum 

Raakhahu Thiv 

Hee Rehanaa ||

As You keep me, so do 

I survive.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਰੱਖਦਾ 
ਹੈਂ ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

7649 181 jo qum khhu soeI 
moih krnw]

kh-hu Jo Thum Kehahu 

Soee Mohi 

Karanaa ||

Whatever You say, 

that is what I do.

ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿ ੋਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

7650 181 jh pyKau qhw 
qum bsnw]

(pyKau) dyKW[ (bsnw) 
vsdy

Jeh Paekho 

Thehaa Thum 

Basanaa ||

Wherever I look, there 

I see You dwelling.

ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈਂ।

7651 181 inrBau nwmu  
jpau qyrw 
rsnw]2]

Nirabho Naam 

Japo Thaeraa 

Rasanaa ||2||

O my Fearless Lord, 

with my tongue, I 

chant Your Name. 

||2||

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
ਿੇਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥
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7652 181 qUM myrI nv iniD  
qUM BMfwru]

(BMfwru) Kzwnw Thoon Maeree 

Nav Nidhh Thoon 

Bhanddaar ||

You are my nine 

treasures, You are my 

storehouse.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ।

7653 181 rMg rsw qUM mnih 
ADwru]

Rang Rasaa Thoon 

Manehi Adhhaar 

||

I am imbued with Your 

Love; You are the 

Support of my mind.

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਰੂੰਗ ਅਤੇ ਰਸ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ।

7654 181 qUM myrI soBw qum 
sMig rcIAw]

(rcIAw) juiVAw hoieAw Thoon Maeree 

Sobhaa Thum 

Sang Racheeaa ||

You are my Glory; I am 

blended with You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਸੋਭਾ-ਵਜਡਆਈ ਹੈਂ, ਮੇਰੀ 
ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ (ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਹੀ 
ਿੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

7655 181 qUM myrI Et qUMhY 
myrw qkIAw]3]

(:polw bolo qkIAw) 
Awsrw

Thoon Maeree 

Outt Thoon Hai 

Maeraa Thakeeaa 

||3||

You are my Shelter; 

You are my Anchoring 

Support. ||3||

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈਂ ॥੩॥

7656 181 mn qn AMqir  
quhI iDAwieAw]

Man Than Anthar 

Thuhee 

Dhhiaaeiaa ||

Deep within my mind 

and body, I meditate 

on You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

7657 181 mrmu qumwrw gur 
qy pwieAw]

(mrmu) Byd Maram 

Thumaaraa Gur 

Thae Paaeiaa ||

I have obtained Your 

secret from the Guru.

ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਲੱਭਾ 
ਹੈ।

7658 181 siqgur qy 
idRiVAw ieku 
eykY]

Sathigur Thae 

Dhrirriaa Eik 

Eaekai ||

Through the True 

Guru, the One and 

only Lord was 

implanted within me;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,
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7659 181 nwnk dws hir 
hir hir 
tykY]4]18]87]

(tykY) Awsry Naanak Dhaas Har 

Har Har Ttaekai 

||4||18||87||

Servant Nanak has 

taken to the Support 

of the Lord, Har, Har, 

Har. ||4||18||87||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੮॥੮੭॥

7660 181 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7661 182 ibAwpq hrK 
sog ibsQwr]

(ibAwpq) l`g rhI[ 
(ibsQwr) Klwrw

Biaapath Harakh 

Sog Bisathhaar ||

It torments us with 

the expression of 

pleasure and pain.

ਜਕਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ 
ਹੈ,

7662 182 ibAwpq surg 
nrk Avqwr]

Biaapath Surag 

Narak Avathaar ||

It torments us through 

incarnations in heaven 

and hell.

ਜਕਤੇ ਿੀਵ ਨਰਕਾਂ ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਕਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰਚਦੇ ਹਨ,

7663 182 ibAwpq Dn  
inrDn pyiK 
soBw]

Biaapath Dhhan 

Niradhhan Paekh 

Sobhaa ||

It is seen to afflict the 

rich, the poor and the 

glorious.

ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਧਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਜਕਤੇ ਕੂੰਗਾਲ ਹਨ, ਜਕਤੇ ਕੋਈ 

ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ 

(ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ)-ਇਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ 

ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

7664 182 mUlu ibAwDI  
ibAwpis 
loBw]1]

(ibAwDI) rogW dw (mUlu) 
kwrx

Mool Biaadhhee 

Biaapas Lobhaa 

||1||

The source of this 

illness which torments 

us is greed. ||1||

ਜਕਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਲੋਭ 

ਬਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥
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7665 182 mwieAw ibAwpq  
bhu prkwrI]

Maaeiaa Biaapath 

Bahu Parakaaree 

||

Maya torments us in 

so many ways.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੀ ਰਚੀ) ਮਾਇਆ 

ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

(ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ) ਪਿਭਾਵ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ, (ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ)।

7666 182 sMq jIvih pRB 
Et 
qumwrI]1]rhwau]

Santh Jeevehi 

Prabh Outt 

Thumaaree ||1|| 

Rehaao ||

But the Saints live 

under Your Protection, 

God. ||1||Pause||

ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

7667 182 ibAwpq AhMbuiD 
kw mwqw]

(m`wqw) msq Biaapath 

Ahanbudhh Kaa 

Maathaa ||

It torments us through 

intoxication with 

intellectual pride.

ਜਕਤੇ ਕੋਈ 'ਹਉ ਹਉ, ਮੈਂ ਮੈਂ' ਦੀ 
ਅਕਲ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੈ।

7668 182 ibAwpq puqR 
klqR sMig rwqw]

k-l`qR Biaapath Puthr 

Kalathr Sang 

Raathaa ||

It torments us through 

the love of children 

and spouse.

ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਰੱਤਾ ਜਪਆ ਹੈ।

7669 182 ibAwpq hsiq 
GoVy Aru bsqw]

(hsiq) hwQI[ (bsqw) 
bsqR

Biaapath Hasath 

Ghorrae Ar 

Basathaa ||

It torments us through 

elephants, horses and 

beautiful clothes.

ਜਕਤੇ ਹਾਥੀ ਘੋਜੜਆਂ (ਸੁੂੰ ਦਰ) 

ਕੱਪਜੜਆਂ (ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ),

7670 182 ibAwpq rUp 
jobn md 
msqw]2]

(jobn) jvwnI[ (md) 
nSw[ (msqw) msq

Biaapath Roop 

Joban Madh 

Masathaa ||2||

It torments us through 

the intoxication of 

wine and the beauty 

of youth. ||2||

ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਤੇ ਿਵਾਨੀ ਦੇ 

ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੈ-ਇਹਨਾਂ 
ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ 
ਹੈ ॥੨॥
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7671 182 ibAwpq BUim 
rMk Aru rMgw]

(BUim) DrqI[ (rMk) 
kMgwl[ (rMgw) rwjw

Biaapath Bhoom 

Rank Ar Rangaa ||

It torments landlords, 

paupers and lovers of 

pleasure.

ਜਕਤੇ ਭੁਇਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਜਕਤੇ 

ਕੂੰਗਾਲ ਹਨ, ਜਕਤੇ ਅਮੀਰ ਹਨ,

7672 182 ibAwpq gIq 
nwd suix sMgw]

(sMgw) mMflI Biaapath Geeth 

Naadh Sun Sangaa 

||

It torments us through 

the sweet sounds of 

music and parties.

ਜਕਤੇ ਮੂੰਡਲੀਆਂ ਜਵਚ ਗੀਤ 

ਨਾਦ ਸੁਣ ਕੇ (ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ 

ਹਨ),

7673 182 ibAwpq syj 
mhl sIgwr]

Biaapath Saej 

Mehal Seegaar ||

It torments us through 

beautiful beds, palaces 

and decorations.

ਜਕਤੇ (ਸੋਹਣੀ) ਸੇਿ, ਹਾਰ-

ਜਸੂੰਗਾਰ ਤੇ ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ 

(ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ), ਇਹਨਾਂ 
ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਮਾਇਆ ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
7674 182 pMc dUq ibAwpq 

AMiDAwr]3]
(AMiDAwr) hnyrw Panch Dhooth 

Biaapath 

Andhhiaar ||3||

It torments us through 

the darkness of the 

five evil passions. 

||3||

ਜਕਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿੇ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ॥੩॥

7675 182 ibAwpq krm 
krY hau Pwsw]

Biaapath Karam 

Karai Ho Faasaa ||

It torments those who 

act, entangled in ego.

ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ (ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ 
ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

7676 182 ibAwpiq igrsq  
ibAwpq audwsw]

ig-rsq Biaapath Girasath 

Biaapath 

Oudhaasaa ||

It torments us through 

household affairs, and 

it torments us in 

renunciation.

ਕੋਈ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਪਿਜਵਰਤ 

ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਰੂਪ ਜਵਚ ਹੈ,
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7677 182 Awcwr ibauhwr  
ibAwpq ieh 
jwiq]

(Awcwr) rsmW[ 
(ibauhwr) kMm kwj[ 
(jwiq) jwq pwq

Aachaar Biouhaar 

Biaapath Eih Jaath 

||

It torments us through 

character, lifestyle and 

social status.

ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿਜਵਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ (ਉੱਚੀ) 
ਿਾਜਤ ਦੇ ਮਾਣ ਜਵਚ ਹੈ;

7678 182 sB ikCu 
ibAwpq ibnu 
hir rMg rwq]4]

Sabh Kishh 

Biaapath Bin Har 

Rang Raath ||4||

It torments us through 

everything, except for 

those who are imbued 

with the Love of the 

Lord. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ ਕੇ 

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ॥੪॥

7679 182 sMqn ky bMDn  
kwty hir rwie]

Santhan Kae 

Bandhhan Kaattae 

Har Raae ||

The Sovereign Lord 

King has cut away the 

bonds of His Saints.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ 

ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

7680 182 qw kau khw 
ibAwpY mwie]

Thaa Ko Kehaa 

Biaapai Maae ||

How can Maya 

torment them?

ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।

7681 182 khu nwnk ijin 
DUir sMq pweI]

Kahu Naanak Jin 

Dhhoor Santh 

Paaee ||

Says Nanak, Maya 

does not draw near 

those

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ,

7682 182 qw kY inkit n 
AwvY 
mweI]5]19]88
]

(mweI) mwieAw Thaa Kai Nikatt N 

Aavai Maaee 

||5||19||88||

Who have obtained 

the dust of the feet of 

the Saints. 

||5||19||88||

ਮਾਇਆ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੱੁਕ ਸਕਦੀ 
॥੪॥੧੯॥੮੮॥
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7683 182 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7684 182 nYnhu nId pr 
idRsit ivkwr]

(nYnhu) A`KW c[ (pr) 
prwey[ diR sit

Nainahu Needh 

Par Dhrisatt Vikaar 

||

The eyes are asleep in 

corruption, gazing 

upon the beauty of 

another.

ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ-ਇਹ 

ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

7685 182 sRvx soey suix 
inMd vIcwr]

(sRvx) kMn[ (inMd) 
inMdw

Sravan Soeae Sun 

Nindh Veechaar ||

The ears are asleep, 

listening to slanderous 

stories.

ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੂੰਨ ਸੱੁਤੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
7686 182 rsnw soeI loiB 

mITY swid]

Rasanaa Soee 

Lobh Meethai 

Saadh ||

The tongue is asleep, 

in its desire for sweet 

flavors.

ਿੀਭ ਖਾਣ ਦੇ ਲੋਭ ਜਵਚ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਮੱਠੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਸੱੁਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
7687 182 mnu soieAw  

mwieAw 
ibsmwid]1]

(ibsmwid) Ascrj Man Soeiaa 

Maaeiaa 

Bisamaadh ||1||

The mind is asleep, 

fascinated by Maya. 

||1||

ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਚਰਿ 

ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਵਚ ਸੱੁਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

7688 182 iesu igRh mih  
koeI jwgqu rhY]

gi Rh Eis Grih Mehi Koee 

Jaagath Rehai ||

Those who remain 

awake in this house 

are very rare;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਸਰੀਰ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
7689 182 swbqu vsqu Ehu 

ApnI 
lhY]1]rhwau]

Saabath Vasath 

Ouhu Apanee 

Lehai ||1|| 

Rehaao ||

By doing so, they 

receive the whole 

thing. ||1||Pause||

(ਿੇਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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7690 182 sgl shylI  
ApnY rs mwqI]

(shylI) ieMdRIAW[ 
(mw`qI) msq

Sagal Sehaelee 

Apanai Ras 

Maathee ||

All of my companions 

are intoxicated with 

their sensory 

pleasures;

ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਆਪੋ 

ਆਪਣ ੇਚਸਕੇ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ.

7691 182 igRh Apuny kI  
Kbir n jwqI]

Grih Apunae Kee 

Khabar N Jaathee 

||

They do not know how 

to guard their own 

home.

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ-ਘਰ ਜਵਚ ਇਹ 

ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

7692 182 musnhwr pMc 
btvwry]

(btvwry) rwhmwr pMj 
ivkwr[ (mu`snhwr) 
lu`tx vwly

Musanehaar 

Panch Battavaarae 

||

The five thieves have 

plundered them;

ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਿ ੇਡਾਕੂ-

7693 182 sUny ngir pry 
Tghwry]2]

(sUny) suMny[ n`gir[ 
T`ghwry

Soonae Nagar 

Parae 

Thagehaarae ||2||

The thugs descend 

upon the unguarded 

village. ||2||

ਸੁੂੰ ਞ ੇ(ਸਰੀਰ-) ਘਰ ਜਵਚ ਆ 

ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ॥੨॥

7694 182 aun qy rwKY bwpu 
n mweI]

Oun Thae Raakhai 

Baap N Maaee ||

Our mothers and 

fathers cannot save us 

from them;

ਉਹਨਾਂ (ਪੂੰਿਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ) 
ਨਾਹ ਜਪਉ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
7695 182 aun qy rwKY mIqu 

n BweI]

Oun Thae Raakhai 

Meeth N Bhaaee 

||

Friends and brothers 

cannot protect us 

from them

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੋਈ ਜਮੱਤਰ 

ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਂਹ ਕੋਈ 

ਭਰਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7696 182 drib isAwxp  

nw Eie rhqy]
(drib) Dn nwl[ 
(rhqy) rukdy

Dharab Siaanap 

Naa Oue Rehathae 

||

They cannot be 

restrained by wealth 

or cleverness.

ਉਹ ਪੂੰਿੇ ਡਾਕੂ ਨਾਹ ਧਨ ਨਾਲ 

ਵਰਿ ੇਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਹ 

ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਵਰਿੇ ਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।
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7697 182 swDsMig Eie 
dust vis 
hoqy]3]

v`is Saadhhasang Oue 

Dhusatt Vas 

Hothae ||3||

Only through the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

can those villains be 

brought under control. 

||3||

ਉਹ ਪੂੰਿੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਸਰਫ਼ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

7698 182 kir ikrpw moih  
swirMgpwix]

(swirMg-pwix) vwihgurU 
jI

Kar Kirapaa Mohi 

Saaringapaan ||

Have Mercy upon me, 

O Lord, Sustainer of 

the world.

ਹੇ ਧਨੁਖ-ਧਾਰੀ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ।

7699 182 sMqn DUir srb 
inDwn]

(inDwn) Kzwny Santhan Dhhoor 

Sarab Nidhhaan ||

The dust of the feet of 

the Saints is all the 

treasure I need.

ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਦੇਹ, ਏਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ।
7700 182 swbqu pUMjI  

siqgur sMig]
(pMUjI) rws Saabath Poonjee 

Sathigur Sang ||

Without You, I cannot 

survive, even for an 

instant. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7701 182 nwnku jwgY  
pwrbRhm kY 
rMig]4]

(rMig) pRym Naanak Jaagai 

Paarabreham Kai 

Rang ||4||

Nanak is awake to the 

Love of the Supreme 

Lord. ||4||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ) ਨਾਨਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਪੂੰਿਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੪॥

7702 182 so jwgY ijsu pRBu 
ikrpwlu]

So Jaagai Jis Prabh 

Kirapaal ||

He alone is awake, 

unto whom God 

shows His Mercy.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ 
ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਓਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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7703 182 ieh pUMjI swbqu 
Dnu 
mwlu]1]rhwau 
dUjw]20]89]

Eih Poonjee 

Saabath Dhhan 

Maal ||1|| 

Rehaao Dhoojaa 

||20||89||

This investment, 

wealth and property 

shall remain intact. 

||1||Second 

Pause||20||89||

ਉਸਦੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਇਹ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਸਾਰੀ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਬਚੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ 

ਪਾਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਸਰਮਾਇਆ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ॥੨੦॥੮੯॥

7704 182 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7705 182 jw kY vis Kwn 
sulqwn]

(Kwn) srdwr[ 
(sulqwn) pwqSwh

Jaa Kai Vas Khaan 

Sulathaan ||

Kings and emperors 

are under His Power.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਖ਼ਾਨ ਤੇ 

ਸੁਲਤਾਨ (ਭੀ) ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ,

7706 182 jw kY vis hY  
sgl jhwn]

Jaa Kai Vas Hai 

Sagal Jehaan ||

The whole world is 

under His Power.

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੀ ਜਿਸਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੈ,

7707 182 jw kw kIAw sBu 
ikCu hoie]

Jaa Kaa Keeaa 

Sabh Kishh Hoe ||

Everything is done by 

His doing;

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੀ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਸਭ 

ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

7708 182 iqs qy bwhir  
nwhI koie]1]

This Thae Baahar 

Naahee Koe ||1||

Other than Him, there 

is nothing at all. ||1||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੀ 
ਿੀਵ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

7709 182 khu bynMqI Apuny 
siqgur pwih]

(pwih) pws Kahu Baenanthee 

Apunae Sathigur 

Paahi ||

Offer your prayers to 

your True Guru;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਪਾਸ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ।
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7710 182 kwj qumwry dyie 
inbwih]1]rhwau
]

(inbwih) pUry[ dy-ie Kaaj Thumaarae 

Dhaee Nibaahi 

||1|| Rehaao ||

He will resolve your 

affairs. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਿ (ਿਨਮ-

ਮਨੋਰਥ) ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, 
ਭਾਵ (ਤੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7711 182 sB qy aUc jw kw 
drbwru]

Sabh Thae Ooch 

Jaa Kaa Dharabaar 

||

The Darbaar of His 

Court is the most 

exalted of all.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦਰਬਾਰ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਸ਼ਾਹਾਂ-ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ (ਸ਼ਾਨਦਾਰ) ਹੈ,

7712 182 sgl Bgq jw 
kw nwmu ADwru]

(ADwru) Awsrw Sagal Bhagath Jaa 

Kaa Naam 

Adhhaar ||

His Name is the 

Support of all His 

devotees.

ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) 
ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਸਰਾ ਹੈ,

7713 182 srb ibAwpq  
pUrn DnI]

(ibAwpq) ivAwpk[ 
(DnI) mwlk

Sarab Biaapith 

Pooran Dhhanee 

||

The Perfect Master is 

pervading everywhere.

ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

7714 182 jw kI soBw Git 
Git bnI]2]

(Git) ihrdy Jaa Kee Sobhaa 

Ghatt Ghatt Banee 

||2||

His Glory is manifest in 

each and every heart. 

||2||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਿਬਣ 

ਜਵਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, (ਉਸਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਜਸਮਰ) ॥੨॥

7715 182 ijsu ismrq duK 
fyrw FhY]

Jis Simarath 

Dhukh Ddaeraa 

Dtehai ||

Remembering Him in 

meditation, the home 

of sorrow is abolished.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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7716 182 ijsu ismrq jmu  
ikCU n khY]

Jis Simarath Jam 

Kishhoo N Kehai ||

Remembering Him in 

meditation, the 

Messenger of Death 

shall not touch you.

ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਮੌਤ 

ਦਾ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,

7717 182 ijsu ismrq hoq 
sUky hry]

Jis Simarath Hoth 

Sookae Harae ||

Remembering Him in 

meditation, the dry 

branches become 

green again.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਜਨਰਦਈ ਮਨੱੁਖ 

ਨਰਮ-ਜਦਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

7718 183 ijsu ismrq  
fUbq pwhn 
qry]3]

(pwhn) p`Qr Jis Simarath 

Ddoobath Paahan 

Tharae ||3||

Remembering Him in 

meditation, sinking 

stones are made to 

float. ||3||

ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ 

ਪੱਥਰ-ਜਦਲ ਮਨੱੁਖ (ਕਠੋਰਤਾ 
ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) ਡੱੁਬਣੋਂ ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਤੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ) ॥੩॥
7719 183 sMq sBw kau  

sdw jYkwru]
(jYkwru) nmskwr[ 
sBw: polw bolo

Santh Sabhaa Ko 

Sadhaa Jaikaar ||

I salute and applaud 

the Society of the 

Saints.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਅੱਗੇ 

ਸਦਾ ਜਸਰ ਜਨਵਾਉ,

7720 183 hir hir nwmu  
jn pRwn ADwru]

(ADwru) Awsrw Har Har Naam Jan 

Praan Adhhaar ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is the 

Support of the breath 

of life of His servant.

ਜਕਉਂਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਾਧ ਿਨਾਂ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

(ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  
ਭੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਹੋਵੇਗੀ)।

7721 183 khu nwnk myrI 
suxI Ardwis]

Kahu Naanak 

Maeree Sunee 

Aradhaas ||

Says Nanak, the Lord 

has heard my prayer;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਕਰਤਾਰ 

ਨੇ) ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ,
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7722 183 sMq pRswid mokau 
nwm 
invwis]4]21]9
0]

(invwis) vwsw Santh Prasaadh 

Mo Ko Naam 

Nivaas 

||4||21||90||

By the Grace of the 

Saints, I dwell in the 

Naam, the Name of 

the Lord. 

||4||21||90||

ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ (ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ) 

॥੪॥੨੧॥੯੦॥

7723 183 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7724 183 siqgur drsin  
Agin invwrI]

(invwrI) dUr kIqI Sathigur Dharasan 

Agan Nivaaree ||

It torments us through 

elephants, horses and 

beautiful clothes.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ) ਬੁਝਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

7725 183 siqgur Bytq  
haumY mwrI]

Sathigur Bhaettath 

Houmai Maaree ||

Meeting the True 

Guru, egotism is 

subdued.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ) ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

7726 183 siqgur sMig  
nwhI mnu folY]

Sathigur Sang 

Naahee Man 

Ddolai ||

In the Company of the 

True Guru, the mind 

does not waver.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ,

7727 183 AMimRq bwxI  
gurmuiK bolY]1]

Anmrith Baanee 

Guramukh Bolai 

||1||

The Gurmukh speaks 

the Ambrosial Word of 

Gurbani. ||1||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

7728 183 sBu jgu swcw jw 
sc mih rwqy]

j`gu Sabh Jag Saachaa 

Jaa Sach Mehi 

Raathae ||

He sees the True One 

pervading the whole 

world; he is imbued 

with the True One.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲਈਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ,
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7729 183 sIql swiq gur 
qy pRB 
jwqy]1]rhwau]

(sIql) TMFy (swiq) 
SWq[ (j`wqy) jwxy

Seethal Saath Gur 

Thae Prabh 

Jaathae ||1|| 

Rehaao ||

I have become cool 

and tranquil, knowing 

God, through the 

Guru. ||1||Pause||

ਤਦੋਂ ਜਹਰਦਾ ਠੂੰ ਡਾ-ਠਾਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਮਨ ਜਵਚ) 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7730 183 sMq pRswid jpY 
hir nwau]

Santh Prasaadh 

Japai Har Naao ||

It torments those who 

act, entangled in ego.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ,

7731 183 sMq pRswid hir 
kIrqnu gwau]

Santh Prasaadh 

Har Keerathan 

Gaao ||

It torments us through 

household affairs, and 

it torments us in 

renunciation.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹਜਰ 

ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7732 183 sMq pRswid sgl 
duK imty]

Santh Prasaadh 

Sagal Dhukh 

Mittae ||

By the Grace of the 

Saints, all pains are 

erased.

(ਇਸਦਾ ਨਤੀਿਾ ਇਹ 

ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

7733 183 sMq pRswid bMDn 
qy Cuty]2]

Santh Prasaadh 

Bandhhan Thae 

Shhuttae ||2||

By the Grace of the 

Saints, one is released 

from bondage. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
7734 183 sMq ikRpw qy imty 

moh Brm]

Santh Kirapaa 

Thae Mittae Moh 

Bharam ||

By the kind Mercy of 

the Saints, emotional 

attachment and doubt 

are removed.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਣ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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7735 183 swD ryx mjn 
siB Drm]

(ryx) crnDUV[ (m`jn) 
ieSnwn

Saadhh Raen 

Majan Sabh 

Dhharam ||

Taking a bath in the 

dust of the feet of the 

Holy - this is true 

Dharmic faith.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ 
(ਸਾਰ) ਹੈ।

7736 183 swD ikRpwl 
dieAwl goivMdu]

Saadhh Kirapaal 

Dhaeiaal Govindh 

||

By the kindness of the 

Holy, the Lord of the 

Universe becomes 

merciful.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ) ਗੁਰਮੁਖ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
7737 183 swDw mih ieh 

hmrI ijMdu]3]
(ijMdu) ijMdgI[ swDW: 
polw bolo

Saadhhaa Mehi 

Eih Hamaree Jindh 

||3||

The life of my soul is 

with the Holy. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਭੀ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਵਾਰਨੇ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

7738 183 ikrpwiniD 
ikrpwl  
iDAwvau]

(ikrpwiniD) ikRpw dy 
Kzwny vwihgurU jI

Kirapaa Nidhh 

Kirapaal Dhhiaavo 

||

Meditating on the 

Merciful Lord, the 

Treasure of Mercy,

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਮੈਂ 
ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਜਕਰਪਾ ਦੇ 

ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ,

7739 183 swDsMig qw bYTxu 
pwvau]

Saadhhasang Thaa 

Baithan Paavo ||

I have obtained a seat 

in the Saadh Sangat.

ਸਾਧ-ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਮੇਰਾ ਿੀਅ 

ਪਰਚਦਾ ਹੈ।

7740 183 moih inrgux kau  
pRiB kInI 
dieAw]

d-ieAw Mohi Niragun Ko 

Prabh Keenee 

Dhaeiaa ||

I am worthless, but 

God has been kind to 

me.

ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਦਇਆ ਕੀਤੀ,
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7741 183 swDsMig nwnk 
nwmu 
lieAw]4]22]
91]

l-ieAw Saadhhasang 

Naanak Naam 

Laeiaa 

||4||22||91||

In the Saadh Sangat, 

Nanak has taken to 

the Naam, the Name 

of the Lord. 

||4||22||91||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ = ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਲੱਗ ਜਪਆ 

॥੪॥੨੨॥੯੧॥

7742 183 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7743 183 swDsMig jipE 
BgvMqu]

Saadhhasang 

Japiou Bhagavanth 

||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I meditate on 

the Lord God.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,

7744 183 kyvl nwmu dIE 
guir mMqu]

Kaeval Naam 

Dheeou Gur 

Manth ||

The Guru has given me 

the Mantra of the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੂੰਤਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

7745 183 qij AiBmwn  
Bey inrvYr]

Thaj Abhimaan 

Bheae Niravair ||

Shedding my ego, I 

have become free of 

hate.

(ਉਸ ਮੂੰਤਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਉਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 

ਜਨਰਵੈਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,

7746 183 AwT phr pUjhu 
gur pYr ]1]

Aath Pehar 

Poojahu Gur Pair 

||1||

They do not know how 

to guard their own 

home.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਿੋ ॥੧॥

7747 183 Ab miq ibnsI  
dust ibgwnI]

Ab Math Binasee 

Dhusatt Bigaanee 

||

Now, my evil sense of 

alienation is 

eliminated,

ਹੇ ਭਾਈ! ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਤੇ 

ਬੇ-ਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਮਜਤ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ,
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7748 183 jb qy suixAw  
hir jsu 
kwnI]1]rhwau]

Jab Thae Suniaa 

Har Jas Kaanee 

||1|| Rehaao ||

Since I have heard the 

Praises of the Lord 

with my ears. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਮੈਂ ਕੂੰਨੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

7749 183 shj sUK AwnMd 
inDwn]

Sehaj Sookh 

Aanandh 

Nidhhaan ||

The Savior Lord is the 

treasure of intuitive 

peace, poise and bliss.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਹਜਰ-ਿਸ ਕੂੰਨੀਂ ਸੁਜਣਆ ਹੈ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਸੁਖ 

ਅਨੂੰ ਦ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ-

7750 183 rwKnhwr riK 
lyie indwn]

(indwn) AMq nUM Raakhanehaar 

Rakh Laee 

Nidhaan ||

He shall save me in the 

end.

ਰੱਖਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਖ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਸਦਾ) 
ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

7751 183 dUK drd ibnsy 
BY Brm]

(ibnsy) nws Dhookh Dharadh 

Binasae Bhai 

Bharam ||

My pains, sufferings, 

fears and doubts have 

been erased.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ, ਦਰਦ, ਡਰ, 

ਵਜਹਮ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

7752 183 Awvx jwx rKy  
kir krm]2]

(krm) ikRpw Aavan Jaan 

Rakhae Kar Karam 

||2||

He has mercifully 

saved me from coming 

and going in 

reincarnation. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

(ਭੀ) ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

7753 183 pyKY bolY suxY sBu 
Awip]

(pyKY) dyKdy Paekhai Bolai 

Sunai Sabh Aap ||

He Himself beholds, 

speaks and hears all.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਿਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,

7754 183 sdw sMig qw kau 
mn jwip]

Sadhaa Sang Thaa 

Ko Man Jaap ||

O my mind, meditate 

on the One who is 

always with you.

ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਭਿਨ ਕਰ।
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7755 183 sMq pRswid BieE 
prgwsu]

Santh Prasaadh 

Bhaeiou Paragaas 

||

By the Grace of the 

Saints, the Light has 

dawned.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

7756 183 pUir rhy eykY 
guxqwsu]3]

(guxqwsu) guxW dy smuMdR Poor Rehae Eaekai 

Gunathaas ||3||

The One Lord, the 

Treasure of 

Excellence, is perfectly 

pervading 

everywhere. ||3||

ਉਸਨੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

7757 183 khq pivqR suxq 
punIq]

Kehath Pavithr 

Sunath Puneeth ||

Pure are those who 

speak, and sanctified 

are those who hear 

and sing,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭੇ 
ਪਜਵੱਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

7758 183 gux goivMd  
gwvih inq nIq]

Gun Govindh 

Gaavehi Nith 

Neeth ||

Forever and ever, the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe.

ਿੇਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ

7759 183 khu nwnk jw 
kau hohu ikRpwl]

Kahu Naanak Jaa 

Ko Hohu Kirapaal 

||

Says Nanak, when the 

Lord bestows His 

Mercy,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ,

7760 183 iqsu jn kI sB 
pUrn 
Gwl]4]23]92
]

(Gwl) syvw This Jan Kee Sabh 

Pooran Ghaal 

||4||23||92||

all one's efforts are 

fulfilled. 

||4||23||92||

(ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ 

ਜਮਹਨਤ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੨੩॥੯੨॥
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7761 183 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7762 183 bMDn qoiV bolwvY 
rwmu]

Bandhhan Thorr 

Bolaavai Raam ||

The whole world is 

under His Power.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਤੋੜ ਕੇ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।
7763 183 mn mih lwgY 

swcu iDAwnu]

Man Mehi Laagai 

Saach Dhhiaan ||

With the mind 

centered in 

meditation on the 

True Lord,

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਅਟੱਲ ਸੁਰਤ 

ਬੱਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
7764 183 imtih klys suKI 

hoie rhIAY ]

Mittehi Kalaes 

Sukhee Hoe 

Reheeai ||

Anguish is eradicated, 

and one comes to 

dwell in peace.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਕਲੇਸ਼ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

7765 183 AYsw dwqw  
siqguru 
khIAY]1]

Aisaa Dhaathaa 

Sathigur Keheeai 

||1||

Such is the True Guru, 

the Great Giver. ||1||

ਸੋ, ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

7766 183 so suKdwqw ij 
nwmu jpwvY]

So Sukhadhaathaa 

J Naam Japaavai ||

He alone is the Giver 

of peace, who inspires 

us to chant the Naam, 

the Name of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਾਂਦਾ 
ਹੈ,
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7767 183 kir ikrpw iqsu 
sMig 
imlwvY]1]rhwau]

Kar Kirapaa This 

Sang Milaavai 

||1|| Rehaao ||

By His Grace, He leads 

us to merge with Him. 

||1||Pause||

ਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋੜਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7768 183 ijsu hoie 
dieAwlu iqsu 
Awip imlwvY]

Jis Hoe Dhaeiaal 

This Aap Milaavai 

||

He unites with Himself 

those unto whom He 

has shown His Mercy.

(ਪਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪ (ਹੀ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ,

7769 183 srb inDwn gurU 
qy pwvY]

(inDwn) Kzwny Sarab Nidhhaan 

Guroo Thae Paavai 

||

All treasures are 

received from the 

Guru.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਿਰ) ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
7770 183 Awpu iqAwig  

imtY Awvx jwxw]

Aap Thiaag Mittai 

Aavan Jaanaa ||

Renouncing 

selfishness and 

conceit, coming and 

going come to an end.

ਉਹ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਤਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

7771 183 swD kY sMig  
pwrbRhmu 
pCwxw]2]

Saadhh Kai Sang 

Paarabreham 

Pashhaanaa ||2||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the Supreme 

Lord God is 

recognized. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ 

ਕੇ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

7772 183 jn aUpir pRB 
Bey dieAwl]

Jan Oopar Prabh 

Bheae Dhaeiaal ||

God has become 

merciful to His humble 

servant.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰ-ਸਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪਿਭੂ ਿੀ ਸੇਵਕ 

ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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7773 184 jn kI tyk eyk 
gopwl]

Jan Kee Ttaek 

Eaek Gopaal ||

The One Lord of the 

Universe is the 

Support of His humble 

servants.

ਇਕ ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

7774 184 eykw ilv eyko 
min Bwau]

Eaekaa Liv Eaeko 

Man Bhaao ||

They love the One 

Lord; their minds are 

filled with love for the 

Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਏ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ 
ਲਗਨ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਹੀ ਜਪਆਰ (ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

7775 184 srb inDwn jn 
kY hir nwau]3]

Sarab Nidhhaan 

Jan Kai Har Naao 

||3||

The Name of the Lord 

is all treasures for 

them. ||3||

ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

7776 184 pwrbRhm isau  
lwgI pRIiq]

Paarabreham Sio 

Laagee Preeth ||

They are in love with 

the Supreme Lord God;

ਉਸ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

7777 184 inrml krxI  
swcI rIiq]

(rIiq) mrXwdw Niramal Karanee 

Saachee Reeth ||

Their actions are pure, 

and their lifestyle is 

true.

ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਿੀਵਨ-

ਮਰਯਾਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

7778 184 guir pUrY myitAw 
AMiDAwrw]

Gur Poorai 

Maettiaa 

Andhhiaaraa ||

The Perfect Guru has 

dispelled the darkness.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) 
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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7779 184 nwnk kw pRBu  
Apr 
Apwrw]4]24]9
3]

(Apr) pry qoN (Apwrw) 
pry

Naanak Kaa Prabh 

Apar Apaaraa 

||4||24||93||

By the Grace of the 

Saints, I dwell in the 

Naam, the Name of 

the Lord. 

||4||21||90||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਮਹਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ) ਨਾਨਕ 

ਦਾ ਪਿਭੂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ॥੪॥੨੪॥੯੩॥

7780 184 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7781 184 ijsu min vsY qrY 
jnu soie]

Jis Man Vasai 

Tharai Jan Soe ||

Those whose minds 

are filled with the 

Lord, swim across.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਦੱੁਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

7782 184 jw kY krim 
prwpiq hoie]

Jaa Kai Karam 

Paraapath Hoe ||

Those who have the 

blessing of good 

karma, meet with the 

Lord.

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ (ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ) ਪਿਾਪਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

7783 184 dUKu rogu kCu Bau  
n ibAwpY]

Dhookh Rog Kashh 

Bho N Biaapai ||

Pain, disease and fear 

do not affect them at 

all.

ਤਾਂ (ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ) ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਕੋਈ 

ਰੋਗ ਕੋਈ ਡਰ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ,

7784 184 AMimRq nwmu irdY 
hir jwpY]1]

Anmrith Naam 

Ridhai Har Jaapai 

||1||

They meditate on the 

Ambrosial Name of 

the Lord within their 

hearts. ||1||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਿਪਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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7785 184 pwrbRhmu 
prmysuru 
iDAweIAY]

Paarabreham 

Paramaesur 

Dhhiaaeeai ||

Meditate on the 

Supreme Lord God, 

the Transcendent Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

7786 184 gur pUry qy ieh 
miq 
pweIAY]1]rhwau
]

Gur Poorae Thae 

Eih Math Paaeeai 

||1|| Rehaao ||

From the Perfect 

Guru, this 

understanding is 

obtained. 

||1||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਇਹ ਸੂਝ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

7787 184 krx krwvnhwr  
dieAwl]

Karan 

Karaavanehaar 

Dhaeiaal ||

The Merciful Lord is 

the Doer, the Cause of 

causes.

ਿ ੋਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਣ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਦਇਆ 

ਦਾ ਘਰ ਹੈ,

7788 184 jIA jMq sgly 
pRiqpwl]

Jeea Janth Sagalae 

Prathipaal ||

He cherishes and 

nurtures all beings and 

creatures.

ਿ ੋਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

7789 184 Agm Agocr  
sdw byAMqw]

(Agocr) suqMqR(Agm) 
(A+gm) (gm) sog 
qoN(A) rihq

Agam Agochar 

Sadhaa Baeanthaa 

||

He is Inaccessible, 

Incomprehensible, 

Eternal and Infinite.

ਿ ੋਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਕ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ,
7790 184 ismir mnw pUry 

gur mMqw]2]
(mMqw) aupdyS Simar Manaa 

Poorae Gur 

Manthaa ||2||

Meditate on Him, O 

my mind, through the 

Teachings of the 

Perfect Guru. ||2||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ॥੨॥
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7791 184 jw kI syvw srb 
inDwnu]

Jaa Kee Saevaa 

Sarab Nidhhaan ||

Serving Him, all 

treasures are obtained.

ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ,

7792 184 pRB kI pUjw  
pweIAY mwnu]

Prabh Kee Poojaa 

Paaeeai Maan ||

Worshipping God, 

honor is obtained.

ਜਿਸ ਹਰੀ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕੀਜਤਆਂ 

(ਹਰ ਥਾਂ) ਆਦਰ-ਮਾਣ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ,

7793 184 jw kI thl n 
ibrQI jwie]

(thl) syvw[ (ibrQI) 
byArQ

Jaa Kee Ttehal N 

Birathhee Jaae ||

Working for Him is 

never in vain;

ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ 
ਜਨਸਿਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ

7794 184 sdw sdw hir ky 
gux gwie]3]

Sadhaa Sadhaa 

Har Kae Gun Gaae 

||3||

Forever and ever, sing 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਉਸ 

ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ ॥੩॥

7795 184 kir ikrpw pRB 
AMqrjwmI]

Kar Kirapaa Prabh 

Antharajaamee ||

Show Mercy to me, O 

God, O Searcher of 

hearts.

ਹੇ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ 

ਕਰ,

7796 184 suK inDwn hir 
AlK suAwmI]

(A-lK) (A+lK) (A) 
ivSyS krky sB dy 
AMdr bwhr dI (lK) 
jwx rhy

Sukh Nidhhaan 

Har Alakh 

Suaamee ||

The Unseen Lord and 

Master is the Treasure 

of Peace.

ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਸੁਆਮੀ!

7797 184 jIA jMq qyrI 
srxweI]

Jeea Janth 

Thaeree 

Saranaaee ||

All beings and 

creatures seek Your 

Sanctuary;

ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣ 

ਹਨ (ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ) 
ਜਮਹਰ ਕਰ।
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7798 184 nwnk nwmu imlY 
vifAweI]4]25
]94]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

||4||25||94||

Nanak is blessed to 

receive the greatness 

of the Naam, the 

Name of the Lord. 

||4||25||94||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਏ (ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤੇ) 

ਵਜਡਆਈ ਹੈ ॥੪॥੨੫॥੯੪॥
7799 184 gauVI guAwryrI 

mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7800 184 jIA jugiq jw kY 
hY hwQ]

(jugiq) pRbMD Jeea Jugath Jaa Kai 

Hai Haathh ||

Our way of life is in His 

Hands;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਵਚ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨ-

ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ,

7801 184 so ismrhu AnwQ 
ko nwQu]

So Simarahu 

Anaathh Ko 

Naathh ||

Remember Him, the 

Master of the 

masterless.

ਉਸ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ।

7802 184 pRB iciq Awey  
sBu duKu jwie]

Prabh Chith Aaeae 

Sabh Dhukh Jaae 

||

When God comes to 

mind, all pains depart.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪਏ 

ਤਾਂ (ਉਸ ਦਾ) ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
7803 184 BY sB ibnsih  

hir kY nwie]1]
(ibnsih) nws hox Bhai Sabh Binasehi 

Har Kai Naae ||1||

All fears are dispelled 

through the Name of 

the Lord. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

7804 184 ibnu hir Bau 
kwhy kw mwnih]

Bin Har Bho 

Kaahae Kaa 

Maanehi ||

Why do you fear any 

other than the Lord?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਦਾ ਡਰ ਜਕਉਂ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈਂ?
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7805 184 hir ibsrq kwhy 
suKu 
jwnih]1]rhwau]

Har Bisarath 

Kaahae Sukh 

Jaanehi ||1|| 

Rehaao ||

Forgetting the Lord, 

why do you pretend to 

be at peace? 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ 

ਕੇਹੜਾ ਸੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ? 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7806 184 ijin Dwry bhu 
Drix Agws]

(Drix) DrqI Jin Dhhaarae Bahu 

Dhharan Agaas ||

He established the 

many worlds and skies.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਜਸਮਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਧਰਤੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,

7807 184 jw kI joiq jIA 
prgws]

Jaa Kee Joth Jeea 

Paragaas ||

The soul is illumined 

with His Light;

ਜਿਸ ਦੀ ਿੋਜਤ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

7808 184 jw kI bKs n 
mytY koie]

Jaa Kee Bakhas N 

Maettai Koe ||

No one can revoke His 

Blessing.

ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ (ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) (ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ)।

7809 184 ismir ismir 
pRBu inrBau 
hoie]2]

Simar Simar Prabh 

Nirabho Hoe ||2||

Meditate, meditate in 

remembrance on God, 

and become fearless. 

||2||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਡਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਜਨਡਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

7810 184 AwT phr 
ismrhu pRB nwmu]

Aath Pehar 

Simarahu Prabh 

Naam ||

O my mind, meditate 

on the One who is 

always with you.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅੱਠੇ ਪਹਰ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹੁ।
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7811 184 Aink qIrQ  
mjnu iesnwnu]

(m`jnu) tu`bI Anik Theerathh 

Majan Eisanaan ||

In it are the many 

sacred shrines of 

pilgrimage and 

cleansing baths.

(ਇਹ ਜਸਮਰਨ ਹੀ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ।

7812 184 pwrbRhm kI  
srxI pwih]

Paarabreham Kee 

Saranee Paahi ||

Seek the Sanctuary of 

the Supreme Lord God.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ 

ਿਾਏ,ਂ

7813 184 koit klMk iKn 
mih imit 
jwih]3]

(klMk) doS Kott Kalank Khin 

Mehi Mitt Jaahi 

||3||

Millions of mistakes 

shall be erased in an 

instant. ||3||

ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਇਕ ਪਲ 

ਜਵਚ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ ॥੩॥

7814 184 bymuhqwju pUrw 
pwiqswhu]

(bymuhqwju) vyprvwh Baemuhathaaj 

Pooraa 

Paathisaahu ||

The Perfect King is self-

sufficient.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

7815 184 pRB syvk swcw 
vyswhu]

(vyswhu) Brosw Prabh Saevak 

Saachaa Vaesaahu 

||

God's servant has true 

faith in Him.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਅਟੱਲ ਭਰੋਸਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

7816 184 guir pUrY rwKy dy 
hwQ]

Gur Poorai 

Raakhae Dhae 

Haathh ||

Giving him His Hand, 

the Perfect Guru 

protects him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸਭ ਕਲੂੰ ਕਾਂ ਤੋਂ) ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ 

ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।
7817 184 nwnk pwrbRhm 

smrwQ]4]26]9
5]

sB ku`J krn nUM 
(smrwQ) smr`Q

Naanak 

Paarabreham 

Samaraathh 

||4||26||95||

O Nanak, the Supreme 

Lord God is All-

powerful. 

||4||26||95||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 

॥੪॥੨੬॥੯੫॥
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7818 184 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7819 184 gur prswid  
nwim mnu lwgw]

Gur Parasaadh 

Naam Man Laagaa 

||

Such is the True Guru, 

the Great Giver. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ,

7820 184 jnm jnm kw  
soieAw jwgw]

Janam Janam Kaa 

Soeiaa Jaagaa ||

Asleep for so many 

incarnations, it is now 

awakened.

ਉਹ ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ) ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ (ਭੀ) ਿਾਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
7821 184 AMimRq gux aucrY 

pRB bwxI]
au~crY Anmrith Gun 

Oucharai Prabh 

Baanee ||

I chant the Ambrosial 

Bani, the Glorious 

Praises of God.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ 
ਹੈ,

7822 184 pUry gur kI  
sumiq prwxI]1]

(su-m`iq) sRySt m`q Poorae Gur Kee 

Sumath Paraanee 

||1||

The Pure Teachings of 

the Perfect Guru have 

been revealed to me. 

||1||

ਜਿਸ ਪਿਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਮਜਤ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

7823 184 pRB ismrq  
kusl siB pwey]

(kusl) suK Prabh Simarath 

Kusal Sabh Paaeae 

||

Meditating in 

remembrance on God, 

I have found total 

peace.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਜਦਆਂ ਉਸ ਨੇ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ,
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7824 184 Gir bwhir suK 
shj 
sbwey]1]rhwau]

(sbwey) swry Ghar Baahar Sukh 

Sehaj Sabaaeae 

||1|| Rehaao ||

Within my home, and 

outside as well, there 

is peace and poise all 

around. ||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਭੀ) 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਅਨੂੰ ਦ, ਿਗਤ ਨਾਲ 

ਵਰਤਜਦਆਂ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਆਨੂੰ ਦ (ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7825 184 soeI pCwqw  
ijnih aupwieAw]

Soee Pashhaathaa 

Jinehi Oupaaeiaa 

||

I have recognized the 

One who created me.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

7826 184 kir ikrpw pRiB 
Awip imlwieAw]

Kar Kirapaa Prabh 

Aap Milaaeiaa ||

Showing His Mercy, 

God has blended me 

with Himself.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜ ਜਲਆ।

7827 184 bwh pkir lIno 
kir Apnw]

bWh Baah Pakar Leeno 

Kar Apanaa ||

Taking me by the arm, 

He has made me His 

Own.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਬਾਂਹ 

ਿੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ,

7828 184 hir hir kQw  
sdw jpu 
jpnw]2]

Har Har Kathhaa 

Sadhaa Jap 

Japanaa ||2||

I continually chant and 

meditate on the 

Sermon of the Lord, 

Har, Har. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਿਾਪ ਿਪਦਾ ਹੈ ॥੨॥

7829 184 mMqRü qMqRü AauKDu 
punhcwru]

(punh-cwru) puMn krq`b Manthra Thanthra 

Aoukhadhh 

Punehachaar ||

Mantras, tantras, all-

curing medicines and 

acts of atonement,

(ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) ਮੂੰਤਰ ਹੈ ਨਾਮ 

ਹੀ ਿਾਦੂ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ 

ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿਾਸ਼ਜਚਤ ਕਰਮ ਹੈ,
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7830 185 hir hir nwmu  
jIA pRwn ADwru]

(ADwru) Awsrw Har Har Naam 

Jeea Praan 

Adhhaar ||

Are all in the Name of 

the Lord, Har, Har, the 

Support of the soul 

and the breath of life.

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

7831 185 swcw Dnu pwieE 
hir rMig]

(rMig) pRym c Saachaa Dhhan 

Paaeiou Har Rang 

||

Their actions are pure, 

and their lifestyle is 

true.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ (ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ) ਸਦਾ ਨਾਲ 

ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

7832 185 duqru qry swD kY 
sMig]3]

(d`uq-ru) qrnw AOKw Dhuthar Tharae 

Saadhh Kai Sang 

||3||

I have crossed over 

the treacherous world-

ocean in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 

ਔਖੇ ਤਰੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

7833 185 suiK bYshu sMq 
sjn prvwru]

s`jn Sukh Baisahu 

Santh Sajan 

Paravaar ||

Sit in peace, O Saints, 

with the family of 

friends.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਵਾਰ ਬਣ ਕੇ 

(ਮੇਰ-ਤੇਰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ, ਪੂਰਨ 

ਪਿੇਮ ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਬੈਠੋ।
7834 185 hir Dnu KitE  

jw kw nwih 
sumwru]

(sumwru) igxqI[ K`itE Har Dhhan 

Khattiou Jaa Kaa 

Naahi Sumaar ||

Earn the wealth of the 

Lord, which is beyond 

estimation.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੇ) ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਧਨ ਕਮਾ 
ਜਲਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ।

7835 185 ijsih prwpiq  
iqsu guru dyie]

Jisehi Paraapath 

This Gur Dhaee ||

He alone obtains it, 

unto whom the Guru 

has bestowed it.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਜਿਸ ਦੇ 

ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ (ਨਾਮ-ਧਨ) 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ (ਨਾਮ-ਧਨ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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7836 185 nwnk ibrQw 
koie n 
hyie]4]27]96
]

Naanak Birathhaa 

Koe N Haee 

||4||27||96||

O Nanak, no one shall 

go away empty-

handed. 

||4||27||96||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ 

ਕੇ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ॥੪॥੨੭॥੯੬॥

7837 185 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7838 185 hsq punIq hoih  
qqkwl]

(hsq) h`Q[ (qqkwl) 
qurMq

Hasath Puneeth 

Hohi Thathakaal ||

The hands are 

sanctified instantly,

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ ਜਲਖ ਕੇ) ਉਸੇ 

ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਣਗੇ।
7839 185 ibnis jwih  

mwieAw jMjwl]
(ibnis) nws[ (jMjwl) 
bMDn

Binas Jaahi 

Maaeiaa Janjaal ||

And the 

entanglements of 

Maya are dispelled.

ਤੇਰੇ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਦੇ ਿਾਹੇ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਣਗੇ।

7840 185 rsnw rmhu rwm 
gux nIq]

(rmhu) ismro[ (nIq) 
in`q

Rasanaa Ramahu 

Raam Gun Neeth 

||

Repeat constantly 

with your tongue the 

Glorious Praises of the 

Lord,

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ,

7841 185 suKu pwvhu myry 
BweI mIq]1]

Sukh Paavahu 

Maerae Bhaaee 

Meeth ||1||

And you shall find 

peace, O my friends, O 

Siblings of Destiny. 

||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! 

ਤੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੇਂਗਾ 
॥੧॥

7842 185 ilKu lyKix  
kwgid msvwxI]

(lyKix) klm[ 
(msvwxI) dvwq

Likh Laekhan 

Kaagadh 

Masavaanee ||

With pen and ink, 

write upon your paper

(ਹੇ ਮੇਰ ਵੀਰ! ਆਪਣੀ 'ਸੁਰਜਤ' 

ਦੀ) ਕਲਮ (ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ 
'ਕਰਣੀ' ਦੇ) ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਤੇ 

('ਮਨ' ਦੀ) ਦਵਾਤ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਖ,
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7843 185 rwm nwm hir 
AMimRq 
bwxI]1]rhwau]

Raam Naam Har 

Anmrith Baanee 

||1|| Rehaao ||

He is Inaccessible, 

Incomprehensible, 

Eternal and Infinite.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਲਖ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7844 185 ieh kwrij qyry 
jwih ibkwr]

Eih Kaaraj Thaerae 

Jaahi Bikaar ||

By this act, your sins 

shall be washed away.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ!) 

ਇਸ ਕੂੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 

(ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਵਕਾਰ ਨੱਸ ਿਾਣਗੇ।

7845 185 ismrq rwm  
nwhI jm mwr]

Simarath Raam 

Naahee Jam Maar 

||

Remembering the 

Lord in meditation, 

you shall not be 

punished by the 

Messenger of Death.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ (ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

7846 185 Drmrwie ky dUq  
n johY]

(johY) q`kxgy Dhharam Raae 

Kae Dhooth N 

Johai ||

The couriers of the 

Righteous Judge of 

Dharma shall not 

touch you.

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਦੂਤ ਿੋ 
ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਂਦੇ ਹਨ 

ਤੇਰੇ ਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ,

7847 185 mwieAw mgn n 
kCUAY mohY]2]

(mgn) msq[ 
kCUAY:polw bolo[ 
(kCUAY) ku`J

Maaeiaa Magan N 

Kashhooai Mohai 

||2||

The intoxication of 

Maya shall not entice 

you at all. ||2||

ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਡੱੁਬੇਂਗਾ, ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ॥੨॥

7848 185 auDrih Awip  
qrY sMswru]

Oudhharehi Aap 

Tharai Sansaar ||

You shall be 

redeemed, and 

through you, the 

whole world shall be 

saved,

(ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਆਪ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਏਗਂਾ, 
(ਤੇਰੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਿਗਤ ਭੀ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਇਗਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1679 Published: March 06/ 2014



7849 185 rwm nwm jip  
eykMkwru]

Raam Naam Jap 

Eaekankaar ||

If you chant the Name 

of the One and Only 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ, 

ਇਕ ਓਅੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹੁ।

7850 185 Awip kmwau  
Avrw aupdys]

Aap Kamaao 

Avaraa Oupadhaes 

||

Practice this yourself, 

and teach others;

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ,

7851 185 rwm nwm ihrdY 
prvys]3]

Raam Naam 

Hiradhai Paravaes 

||3||

All beings and 

creatures seek Your 

Sanctuary;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ॥੩॥

7852 185 jw kY mwQY eyhu 
inDwnu]

Jaa Kai Maathhai 

Eaehu Nidhhaan ||

That person, who has 

this treasure upon his 

forehead

(ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ!) ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਭਗਵਾਨ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

(ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ।
7853 185 soeI purKu jpY 

Bgvwnu]

Soee Purakh Japai 

Bhagavaan ||

That person meditates 

on God.

ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ-ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿੇਹੜਾ 
ਅੱਠੇ ਪਹਰ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨੮॥੯੭॥

7854 185 AwT phr hir 
hir gux gwau]

Aath Pehar Har 

Har Gun Gaao ||

Twenty-four hours a 

day, chant the 

Glorious Praises of the 

Lord, Har, Har.

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਗੁਆਰੇਰੀ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਦੋ-ਪਜਦਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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7855 185 khu nwnk hau 
iqsu bil 
jwau]4]28]97
]

Kahu Naanak Ho 

This Bal Jaao 

||4||28||97||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to Him. 

||4||28||97||

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

7856 185 rwgu gauVI 
guAwryrI mhlw 
5 caupdy dupdy

cau-pdy, du-pdy Raag Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 

Choupadhae 

Dhupadhae

Raag Gauree 

Gwaarayree, Fifth 

Mehl, Chau-Padas, Du-

Padas:

7857 185 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

7858 185 jo prwieE soeI 
Apnw]

Jo Paraaeiou Soee 

Apanaa ||

That which belongs to 

another - he claims as 

his own.

(ਮਾਲ-ਧਨ ਆਜਦਕ) ਿ ੋ

(ਆਜਖ਼ਰ) ਜਬਗਾਨਾ ਹੋ ਿਾਣਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਨੀ 
ਬੈਠੇ ਹਾਂ,

7859 185 jo qij Cofn  
iqsu isau mnu 
rcnw]1]

Jo Thaj Shhoddan 

This Sio Man 

Rachanaa ||1||

That which he must 

abandon - to that, his 

mind is attracted. 

||1||

ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ (ਮਾਲ-ਧਨ) 

ਨਾਲ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  (ਆਜਖ਼ਰ) ਛੱਡ ਿਾਣਾ ਹੈ 

॥੧॥

7860 185 khhu gusweI 
imlIAY kyh]

(kyh) ikvyN Kehahu Gusaaee 

Mileeai Kaeh ||

Tell me, how can he 

meet the Lord of the 

World?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
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7861 185 jo ibbrjq iqs 
isau 
nyh]1]rhwau]

ijn@W AOguxW qoN pUrn 
gurU jI (ib-brjq) 
(ib) ivSyS (brjq) 
vrjdy hn

Jo Bibarajath This 

Sio Naeh ||1|| 

Rehaao ||

That which is 

forbidden - with that, 

he is in love. 

||1||Pause||

ਿ ੇਸਾਡਾ (ਸਦਾ) ਉਸ ਮਾਇਆ 

ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ 
ਸਾਨੂੂੰ  ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7862 185 JUTu bwq sw scu 
kir jwqI]

Jhooth Baath Saa 

Sach Kar Jaathee 

||

That which is false - he 

deems as true.

(ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਕ 

ਅਸਾਂ ਇਥੇ ਸਦਾ ਬਜਹ ਰਜਹਣਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ) ਿ ੋਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਅਸਾਂ ਠੀਕ ਸਮਜਝਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

7863 185 siq hovnu min 
lgY n rwqI]2]

(rw`qI) r`qI mwqR[ s`iq 
l`gY

Sath Hovan Man 

Lagai N Raathee 

||2||

That which is true - his 

mind is not attached 

to that at all. ||2||

(ਮੌਤ) ਿ ੋਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ 

ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਵਚ ਰਤਾ ਭਰ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਚਦੀ ॥੨॥

7864 185 bwvY mwrgu tyFw 
clnw]

(bwvY) aultw Baavai Maarag 

Ttaedtaa Chalanaa 

||

He takes the crooked 

path of the 

unrighteous way;

(ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਪਆਰ ਪਾਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਅਸਾਂ ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ 

ਿੀਵਨ ਰਸਤਾ ਮੱਜਲਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿੀਵਨ ਦੀ ਜਵੂੰ ਗੀ 
ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।

7865 185 sIDw Coif ApUTw 
bunnw]3]

(ApUTw) pu`Tw Seedhhaa Shhodd 

Apoothaa 

Bunanaa ||3||

Leaving the straight 

and narrow path, he 

weaves his way 

backwards. ||3||

ਿੀਵਨ ਦਾ ਜਸੱਧਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ 

ਅਸੀਂ ਿੀਵਨ-ਤਾਣੀ ਦੀ ਪੱੁਠੀ 
ਬੁਣਤ ਬੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥੩॥

7866 185 duhw isirAw kw  
Ksmu pRBu soeI]

Dhuhaa Siriaa Kaa 

Khasam Prabh 

Soee ||

God is the Lord and 

Master of both worlds.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

(ਿੀਵਨ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਤੇ ਮੂੰ ਦੇ) ਦੋਹਾਂ 
ਪਾਜਸਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।
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7867 185 ijsu myly nwnk  
so mukqw 
hoeI]4]29]98
]

Jis Maelae Naanak 

So Mukathaa 

Hoee 

||4||29||98||

He, whom the Lord 

unites with Himself, O 

Nanak, is liberated. 

||4||29||98||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰ ਦੇ 

ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੯॥੯੮॥

7868 185 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7869 185 kiljug mih  
imil Awey sMjog]

(sMjog) sbMD Kalijug Mehi Mil 

Aaeae Sanjog ||

In the Dark Age of Kali 

Yuga, they come 

together through 

destiny.

ਇਸ ਕਲੇਸ਼ਾਂ-ਵੇੜਹੀ ਦੁਨੀਆ 

ਜਵਚ (ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਤੀ) 
ਜਪਛਲੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਮਲ 

ਕੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

7870 185 ijcru AwigAw  
iqcru Bogih 
Bog]1]

Jichar Aagiaa 

Thichar Bhogehi 

Bhog ||1||

As long as the Lord 

commands, they enjoy 

their pleasures. ||1||

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਲੋਂ) ਹੁਕਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ 
ਜਚਰ (ਦੋਵੇਂ ਜਮਲ ਕੇ ਿਗਤ ਦੇ) 

ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ॥੧॥

7871 185 jlY n pweIAY  
rwm snyhI]

A`g c (jlY) jlx nwl Jalai N Paaeeai 

Raam Sanaehee ||

By burning oneself, 

the Beloved Lord is 

not obtained.

(ਅੱਗ ਜਵਚ) ਸੜਨ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤੀ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ,

7872 185 ikriq sMjoig  
sqI auiT 
hoeI]1]rhwau]

sqI: polw bolo Kirath Sanjog 

Sathee Outh Hoee 

||1|| Rehaao ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

(ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ) 

ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਇਸਤਰੀ) ਉੱਠ ਕੇ 

ਸਤੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਪਤੀ ਦੀ 
ਜਚਖ਼ਾ ਜਵਚ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੀ ਸੜ 

ਮਰਦੀ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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7873 185 dyKw dyKI mn 
hiT jil 
jweIAY]

hiT: polw bolo Dhaekhaa 

Dhaekhee 

Manehath Jal 

Jaaeeai ||

Imitating what she 

sees, with her 

stubborn mind-set, 

she goes into the fire.

ਇਕ ਦੂਿੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ 

ਹਠ ਨਾਲ (ਹੀ) ਸੜ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ (ਪਰ ਮਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਚਖ਼ਾ 
ਜਵਚ ਸੜ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ) 
ਜਪਆਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦੀ।
7874 185 ipRA sMgu n pwvY  

bhu join 
BvweIAY]2]

(BvweIAY) Btkdy Pria Sang N Paavai 

Bahu Jon 

Bhavaaeeai ||2||

She does not obtain 

the Company of her 

Beloved Lord, and she 

wanders through 

countless incarnations. 

||2||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਗੋਂ) ਕਈ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਭਟਕੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥

7875 185 sIl sMjim ipRA 
AwigAw mwnY]

Seel Sanjam Pria 

Aagiaa Maanai ||

I chant the Ambrosial 

Bani, the Glorious 

Praises of God.

ਿੇਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਜਮੱਠੇ ਸੁਭਾਵ 

ਦੀ ਿੁਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ) ਜਪਆਰੇ (ਪਤੀ) ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

7876 185 iqsu nwrI kau  
duKu n jmwnY]3]

(jmwnY) sMswr c , jmW 
dw

This Naaree Ko 

Dhukh N Jamaanai 

||3||

That woman shall not 

suffer pain at the 

hands of the 

Messenger of Death. 

||3||

ਉਸ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਿਮਾਂ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦਾ ॥੩॥

7877 185 khu nwnk ijin  
ipRau prmysru 
kir jwinAw]

(ipRau) pqI Kahu Naanak Jin 

Prio Paramaesar 

Kar Jaaniaa ||

Says Nanak, she who 

looks upon the 

Transcendent Lord as 

her Husband,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

(ਇਸਤਿੀ) ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਇੱਕ ਖਸਮ ਕਰ ਕੇ 

ਸਮਜਝਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਸਰਫ਼ 

ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਜਵਚ ਹੀ ਪਤੀ-
ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ 

ਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ,
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7878 185 DMnu sqI drgh 
prvwinAw]4]3
0]99]

Dhhann Sathee 

Dharageh 

Paravaaniaa 

||4||30||99||

Within my home, and 

outside as well, there 

is peace and poise all 

around. ||1||Pause||

ਉਹ ਇਸਤਿੀ ਅਸਲੀ ਸਤੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਕਬੂਲ ਹੈ ॥੪॥੩੦॥੯੯॥

7879 185 gauVI guAwryrI 
mhlw 5]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fifth Mehl:

7880 185 hm DnvMq BwgT  
sc nwie]

(DnvMq) Dn vwly[ 
(BwgT) BwgW vwly

Ham Dhhanavanth 

Bhaagath Sach 

Naae ||

I am prosperous and 

fortunate, for I have 

received the True 

Name.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇ) 

ਧਨੀ ਬਣਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,

7881 185 hir gux gwvh  
shij 
suBwie]1]rhwau]

(suBwie) sRySt pRym c Har Gun Gaaveh 

Sehaj Subhaae 

||1|| Rehaao ||

I sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

with natural, intuitive 

ease. ||1||Pause||

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ (ਜਮਲ ਕੇ) ਗਾਂਦੇ ਹਾਂ, 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਗਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7882 186 pIaU dwdy kw  
Koil ifTw 
Kjwnw]

Peeoo Dhaadhae 

Kaa Khol Ddithaa 

Khajaanaa ||

When I opened it up 

and gazed upon the 

treasures of my father 

and grandfather,

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ 

ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਜਹਬਾਨ ਦਾ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਹ ਕੇ 

ਵੇਜਖਆ,

7883 186 qw myrY min  
BieAw 
inDwnw]1]

(inDwnw) Awqm suK Thaa Maerai Man 

Bhaeiaa 

Nidhhaanaa ||1||

Then my mind became 

very happy. ||1||

ਤਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਭੂੰ ਡਾਰ ਭਜਰਆ 

ਜਗਆ ॥੧॥
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7884 186 rqn lwl jw kw  
kCU n molu]

Rathan Laal Jaa 

Kaa Kashhoo N 

Mol ||

The storehouse is 

inexhaustible and 

immeasurable,

ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਅਮੋਲਕ 

ਰਤਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ-

7885 186 Bry BMfwr AKUt 
Aqol]2]

(AKUt) mu`kx rihq[ 
(Aqol) qulx rihq

Bharae Bhanddaar 

Akhoott Athol 

||2||

Overflowing with 

priceless jewels and 

rubies. ||2||

ਭੂੰ ਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ (ਮੈਂ ਵੇਖੇ), 

ਿੇਹੜੇ ਕਦੇ ਮੱੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 

ਿੇਹੜੇ, ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ 

॥੨॥
7886 186 Kwvih Krcih  

ril imil BweI]

Khaavehi 

Kharachehi Ral Mil 

Bhaaee ||

The Siblings of Destiny 

meet together, and 

eat and spend,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ) ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 

ਇਹਨਾਂ ਭੂੰ ਡਾਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਵੂੰ ਡਦੇ ਹਨ,

7887 186 qoit n AwvY  
vDdo jweI]3]

Thott N Aavai 

Vadhhadho Jaaee 

||3||

But these resources do 

not diminish; they 

continue to increase. 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ॥੩॥

7888 186 khu nwnk ijsu 
msqik lyKu 
ilKwie]

Kahu Naanak Jis 

Masathak Laekh 

Likhaae ||

Says Nanak, one who 

has such destiny 

written on his 

forehead,

(ਪਰ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

7889 186 su eyqu KjwnY  
lieAw 
rlwie]4]31]1
00]

l-ieAw S Eaeth Khajaanai 

Laeiaa Ralaae 

||4||31||100||

Becomes a partner in 

these treasures. 

||4||31||100||

ਉਹੀ ਇਸ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ 

ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥੩੧॥੧੦੦॥
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7890 186 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

7891 186 fir fir mrqy  
jb jwnIAY dUir]

Ddar Ddar 

Marathae Jab 

Jaaneeai Dhoor ||

I was scared, scared to 

death, when I thought 

that He was far away.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 

ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ 
ਜਚਰ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੱੁਖ ਰੋਗ 

ਜਫ਼ਕਰਾਂ ਤੋਂ) ਸਹਮ ਸਹਮ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਾਂ।
7892 186 fru cUkw dyiKAw 

BrpUir]1]
sB QW (BrpUir) 
ivAwpk

Ddar Chookaa 

Dhaekhiaa 

Bharapoor ||1||

But my fear was 

removed, when I saw 

that He is pervading 

everywhere. ||1||

ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਜ਼ੱਰੇ ਜ਼ੱਰੇ ਜਵਚ) 

ਜਵਆਪਕ ਵੇਖ ਜਲਆ, (ਉਸੇ 

ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੱੁਖ ਆਜਦਕਾਂ 
ਦਾ) ਡਰ ਮੱੁਕ ਜਗਆ ॥੧॥

7893 186 siqgur Apuny 
kau bilhwrY]

Sathigur Apunae 

Ko Balihaarai ||

I am a sacrifice to my 

True Guru.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

7894 186 Coif n jweI  
srpr 
qwrY]1]rhwau]

(sr-pr) zrUr Shhodd N Jaaee 

Sarapar Thaarai 

||1|| Rehaao ||

He shall not abandon 

me; He shall surely 

carry me across. 

||1||Pause||

ਉਹ (ਦੱੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਆਜਦਕ 

ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਸਾਨੂੂੰ  
ਡੁਬਜਦਆਂ ਨੂੂੰ ) ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ, ਉਹ (ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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7895 186 dUKu rogu sogu  
ibsrY jb nwmu]

(sogu) icMqw Dhookh Rog Sog 

Bisarai Jab Naam 

||

Pain, disease and 

sorrow come when 

one forgets the Naam, 

the Name of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਦੱੁਖ 

ਰੋਗ ਜਫ਼ਕਰ (ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਵਆਪਦਾ) ਹੈ ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

7896 186 sdw AnMdu jw 
hir gux gwmu]2]

(gwmu) gauxw Sadhaa Anandh 

Jaa Har Gun Gaam 

||2||

Eternal bliss comes 

when one sings the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||2||

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੀਏ ਤਦੋਂ 
(ਮਨ ਜਵਚ) ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

7897 186 burw Blw koeI n 
khIjY]

Buraa Bhalaa Koee 

N Keheejai ||

Do not say that 

anyone is good or bad.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਹ 

ਜਕਸੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ।
7898 186 Coif mwnu hir 

crn ghIjY]3]
(mwnu) mwx[ (ghIjY) 
pkVIey

Shhodd Maan Har 

Charan Geheejai 

||3||

Renounce your 

arrogant pride, and 

grasp the Feet of the 

Lord. ||3||

(ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਮਾਣ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਜਟਕਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
7899 186 khu nwnk gur 

mMqRü icqwir]
(icqwir) ismr Kahu Naanak Gur 

Manthra Chithaar 

||

Says Nanak, 

remember the 

GurMantra;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਪਿੋ ਰੱਖ,

7900 186 suKu pwvih swcY 
drbwir]4]32]
101]

Sukh Paavehi 

Saachai Dharabaar 

||4||32||101||

You shall find peace at 

the True Court. 

||4||32||101||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੇਂਗਾ 
॥੪॥੩੨॥੧੦੧॥

7901 186 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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7902 186 jw kw mIqu swjnu 
hY smIAw]

(smIAw) sB QweIN 
ivAwpk vwihgurU jI

Jaa Kaa Meeth 

Saajan Hai 

Sameeaa ||

Those who have the 

Lord as their Friend 

and Companion

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਇਹ ਯਕੀਨ 

ਬਣ ਿਾਏ ਜਕ ਉਸ ਦਾ) ਸੱਿਣ-

ਪਿਭੂ ਜਮੱਤਰ-ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

7903 186 iqsu jn kau khu 
kw kI 
kmIAw]1]

(kmIAw) kmI This Jan Ko Kahu 

Kaa Kee Kameeaa 

||1||

- tell me, what else do 

they need? ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦੱਸ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਕਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਥੁੜ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ? ॥੧॥

7904 186 jw kI pRIiq  
goibMd isau 
lwgI]

Jaa Kee Preeth 

Gobindh Sio 

Laagee ||

Those who are in love 

with the Lord of the 

Universe

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

7905 186 dUKu drdu BRmu qw 
kw 
BwgI]1]rhwau]

Dhookh Dharadh 

Bhram Thaa Kaa 

Bhaagee ||1|| 

Rehaao ||

- pain, suffering and 

doubt run away from 

them. ||1||Pause||

ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਹਰੇਕ 

ਦਰਦ ਹਰੇਕ ਭਰਮ-ਵਜਹਮ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

7906 186 jw kau rsu hir 
rsu hY AwieE]

Jaa Ko Ras Har Ras 

Hai Aaeiou ||

Those who have 

enjoyed the flavor of 

the Lord's sublime 

essence

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

7907 186 so An rs nwhI 
lptwieE]2]

So An Ras Naahee 

Lapattaaeiou ||2||

Are not attracted to 

any other pleasures. 

||2||

ਉਹ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

(ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਸੁਆਦਾਂ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਚੂੰਬੜਦਾ ॥੨॥
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7908 186 jw kw kihAw  
drgh clY]

Jaa Kaa Kehiaa 

Dharageh Chalai ||

Those whose speech is 

accepted in the Court 

of the Lord

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਬੋਜਲਆ 

ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

7909 186 so iks kau  
ndir lY AwvY 
qlY]3]

qlY: polw bolo So Kis Ko Nadhar 

Lai Aavai Thalai 

||3||

- what do they care 

about anything else? 

||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ॥੩॥

7910 186 jw kw sBu ikCu  
qw kw hoie]

Jaa Kaa Sabh Kishh 

Thaa Kaa Hoe ||

Those who belong to 

the One, unto whom 

all things belong

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਜਚਆ 

ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

7911 186 nwnk qw kau  
sdw suKu 
hoie]4]33]10
2]

Naanak Thaa Ko 

Sadhaa Sukh Hoe 

||4||33||102||

- O Nanak, they find a 

lasting peace. 

||4||33||102||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩੩॥੧੦੨॥

7912 186 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

7913 186 jw kY duKu suKu 
sm kir jwpY]

Jaa Kai Dhukh 

Sukh Sam Kar 

Jaapai ||

Those who look alike 

upon pleasure and 

pain

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਸੁਖ ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

7914 186 qw kau kwVw 
khw ibAwpY]1]

(kwVw) icMqw[ (ibAwpY) 
l`gdI

Thaa Ko Kaarraa 

Kehaa Biaapai 

||1||

- how can anxiety 

touch them? ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਕਦੇ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥
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7915 186 shj AnMd hir 
swDU mwih]

Sehaj Anandh Har 

Saadhhoo Maahi 

||

Tell me, how can he 

meet the Lord of the 

World?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਸਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

7916 186 AwigAwkwrI  
hir hir 
rwie]1]rhwau]

Aagiaakaaree Har 

Har Raae ||1|| 

Rehaao ||

They remain obedient 

to the Lord, the 

Sovereign Lord King. 

||1||Pause||

(ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ) ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਆਜਗਆ ਜਵਚ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7917 186 jw kY AicMqu vsY 
min Awie]

Jaa Kai Achinth 

Vasai Man Aae ||

Those who have the 

Carefree Lord abiding 

in their minds

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਚੂੰ ਤਾ-ਰਜਹਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

7918 186 qw kau icMqw 
kqhUM nwih]2]

Thaa Ko Chinthaa 

Kathehoon Naahi 

||2||

- no cares will ever 

bother them. ||2||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਹੀਂ 
ਪੋਂਹਦੀ ॥੨॥

7919 186 jw kY ibnisE 
mn qy Brmw]

(ibnisE) nws hoieAw Jaa Kai Binasiou 

Man Thae 

Bharamaa ||

Those who have 

banished doubt from 

their minds

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ 
ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

7920 186 qw kY kCU nwhI 
fru jmw]3]

kCU: polw bolo Thaa Kai Kashhoo 

Naahee Ddar 

Jamaa ||3||

Are not afraid of death 

at all. ||3||

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ॥੩॥

7921 186 jw kY ihrdY dIE 
guir nwmw]

Jaa Kai Hiradhai 

Dheeou Gur 

Naamaa ||

God is the Lord and 

Master of both worlds.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਟਕਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ,
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7922 186 khu nwnk qw kY 
sgl 
inDwnw]4]34]1
03]

Kahu Naanak Thaa 

Kai Sagal 

Nidhhaanaa 

||4||34||103||

says Nanak, all 

treasures come to 

them. ||4||34||103||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਨੋ, ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੩੪॥੧੦੩॥

7923 186 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

7924 186 Agm rUp kw mn 
mih Qwnw]

A-gm:polw bolo[ 
(Agm) sog rihq 
vwihgurU jI

Agam Roop Kaa 

Man Mehi 

Thhaanaa ||

The Lord of 

Unfathomable Form 

has His Place in the 

mind.

(ਜਿਸ ਮਨ ਜਵਚ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਿਾਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਉਸ ਮਨ ਜਵਚ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
7925 186 gur pRswid iknY 

ivrlY jwnw]1]

Gur Prasaadh 

Kinai Viralai 

Jaanaa ||1||

As long as the Lord 

commands, they enjoy 

their pleasures. ||1||

(ਪਰ) ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਇਹ 

ਭੇਤ) ਸਮਜਝਆ ਹੈ ॥੧॥

7926 186 shj kQw ky  
AMimRq kuMtw]

(kuMtw) kuMf Bwv qlwA Sehaj Kathhaa Kae 

Anmrith Kunttaa 

||

The Ambrosial Pools of 

the celestial sermon

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ 

ਚਸ਼ਜਮਆਂ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ -

7927 186 ijsih prwpiq  
iqsu lY 
BuMcw]1]rhwau]

(BuMcw) CikAw Jisehi Paraapath 

This Lai Bhunchaa 

||1|| Rehaao ||

those who find them, 

drink them in. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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7928 186 Anhq bwxI Qwnu 
inrwlw]

(Anhq) ie`k rs Anehath Baanee 

Thhaan Niraalaa ||

Imitating what she 

sees, with her 

stubborn mind-set, 

she goes into the fire.

(ਜਿਥੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ 

ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) ਉਹ ਜਹਰਦਾ-
ਥਾਂ ਇਕ-ਰਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਅਨੋਖਾ (ਸੁੂੰ ਦਰ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
7929 186 qw kI Duin mohy 

gopwlw]2]

Thaa Kee Dhhun 

Mohae Gopaalaa 

||2||

The Lord of the World 

is fascinated with this 

melody. ||2||

ਉਸ ਦੀ ਿੁੜੀ ਸੁਰਤ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਭੀ) ਮੋਜਹਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

7930 186 qh shj AKwry  
Anyk AnMqw]

(AKwry) joV myly Theh Sehaj 

Akhaarae Anaek 

Ananthaa ||

The numerous, 

countless places of 

celestial peace

(ਜਿਥੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਚਸ਼ਮੇ ਿਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਉਥੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਖਾੜੇ-

7931 186 pwrbRhm ky sMgI 
sMqw]3]

Paarabreham Kae 

Sangee Santhaa 

||3||

there, the Saints 

dwell, in the Company 

of the Supreme Lord 

God. ||3||

(ਉਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਹੋਏ) ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਰਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੩॥

7932 186 hrK AnMq sog 
nhI bIAw]

(AnMq) byAMq[ (sog) 
icMqw[ (bIAw) dUjw

Harakh Ananth 

Sog Nehee Beeaa 

||

There is infinite joy, 

and no sorrow or 

duality.

(ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ) ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ।

7933 186 so Gru guir 
nwnk kau 
dIAw]4]35]10
4]

So Ghar Gur 

Naanak Ko Dheeaa 

||4||35||104||

The Guru has blessed 

Nanak with this home. 

||4||35||104||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣਾ (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ 

॥੪॥੩੫॥੧੦੪॥
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7934 186 gauVI mÚ 5] Gourree Ma 5 || Gauree, Fifth Mehl:

7935 186 kvn rUpu qyrw  
AwrwDau]

Kavan Roop 

Thaeraa 

Aaraadhho ||

What form of Yours 

should I worship and 

adore?

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰਾ 
ਕੋਈ ਭੀ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ) ਤੇਰਾ ਉਹ 

ਕੇਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ 
ਜਧਆਨ ਧਰਾਂ।

7936 186 kvn jogu  
kwieAw ly 
swDau]1]

(swDau) v`s krW Kavan Jog Kaaeiaa 

Lae Saadhho ||1||

What Yoga should I 

practice to control my 

body? ||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਕ) 

ਿੋਗ ਦਾ ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਜਲਆਵਾਂ (ਤੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਾਂ ॥੧॥

7937 187 kvn gunu jo quJu 
lY gwvau]

Kavan Gun Jo 

Thujh Lai Gaavo ||

What is that virtue, by 

which I may sing of 

You?

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣ ਹਨ, ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਕ) ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਕੇਹੜਾ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ,
7938 187 kvn bol  

pwrbRhm 
rIJwvau]1]rhwau
]

(rIJwvau) pRsMn krW Kavan Bol 

Paarabreham 

Reejhaavo ||1|| 

Rehaao ||

What is that speech, 

by which I may please 

the Supreme Lord 

God? ||1||Pause||

ਤੇ ਕੇਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7939 187 kvn su pUjw qyrI 
krau]

Kavan S Poojaa 

Thaeree Karo ||

What worship service 

shall I perform for You?

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੇਹੜੀ 
ਪੂਿਾ ਕਰਾਂ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਸਕੇਂ)?
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7940 187 kvn su ibiD  
ijqu Bvjl 
qrau]2]

(Bvjl) sMswr smuMdR Kavan S Bidhh Jith 

Bhavajal Tharo 

||2||

How can I cross over 

the terrifying world-

ocean? ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਵਾਂ? 

॥੨॥

7941 187 kvn qpu ijqu 
qpIAw hoie]

Kavan Thap Jith 

Thapeeaa Hoe ||

What is that penance, 

by which I may 

become a penitent?

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਤਪ-ਸਾਧਨ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ (ਕਾਮਯਾਬ) 

ਤਪਸਵੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ)?

7942 187 kvnu su nwmu  
haumY mlu 
Koie]3]

Kavan S Naam 

Houmai Mal Khoe 

||3||

What is that Name, by 

which the filth of 

egotism may be 

washed away? ||3||

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ (ਜਿਸ ਦਾ 
ਿਾਪ ਕਰ ਕੇ) (ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੩॥

7943 187 gux pUjw igAwn 
iDAwn nwnk  
sgl Gwl]

Gun Poojaa Giaan 

Dhhiaan Naanak 

Sagal Ghaal ||

Virtue, worship, 

spiritual wisdom, 

meditation and all 

service, O Nanak,

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੇ 

ਆਪਣ ੇਉੱਦਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ) ਗੁਣ 

(ਕੀਤੀ ਹੋਈ) ਪੂਿਾ, ਜਗਆਨ ਤੇ 

(ਿੋੜੀ ਹੋਈ) ਸੁਰਤ ਆਜਦਕ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਜਮਹਨਤ (ਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ),

7944 187 ijsu kir ikrpw  
siqguru imlY 
dieAwl]4]

d-ieAwl Jis Kar Kirapaa 

Sathigur Milai 

Dhaeiaal ||4||

Are obtained from the 

True Guru, when, in 

His Mercy and 

Kindness, He meets us. 

||4||

ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਦਆਲ ਹੋ ਕੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥
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7945 187 iqs hI gunu iqn 
hI pRBu jwqw]

(jwqw) jwixAw This Hee Gun Thin 

Hee Prabh Jaathaa 

||

They alone receive this 

merit, and they alone 

know God,

ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਪਰਵਾਨ ਹੈ) ਉਸੇ ਨੇ 

ਹੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਾਈ ਹੈ,

7946 187 ijs kI mwin 
lyie  
suKdwqw]1] 
rhwau 
dUjw]36]105]

lyie Jis Kee Maan Laee 

Sukhadhaathaa 

||1|| Rehaao 

Dhoojaa 

||36||105||

Who are approved by 

the Giver of peace. 

||1||Second 

Pause||36||105||

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ ਤੇ) 

ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂੰਨ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ਰਹਾਉ 

ਦੂਿਾ॥੩੬॥੧੦੫॥

7947 187 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

7948 187 Awpn qnu nhI  
jw ko grbw]

(grbw) hMkwr Aapan Than 

Nehee Jaa Ko 

Garabaa ||

The body which you 

are so proud of, does 

not belong to you.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਸ 

ਦਾ (ਤੂੂੰ ) ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ (ਸਦਾ 
ਲਈ) ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7949 187 rwj imlK nhI 
Awpn drbw]1]

(drbw) Dn[ nhI dyl@I 
dIvw

Raaj Milakh Nehee 

Aapan Dharabaa 

||1||

Power, property and 

wealth are not yours. 

||1||

ਰਾਿ, ਭੁਇਂ, ਧਨ (ਇਹ ਭੀ 
ਸਦਾ ਲਈ) ਆਪਣ ੇਨਹੀਂ ਹਨ 

॥੧॥

7950 187 Awpn nhI kw 
kau lptwieE]

Aapan Nehee Kaa 

Ko Lapattaaeiou ||

They are not yours, so 

why do you cling to 

them?

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ ) ਜਕਸ ਜਕਸ ਨਾਲ 

ਮੋਹ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? (ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਸਦਾ ਲਈ) ਤੇਰਾ 
ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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7951 187 Awpn nwmu  
siqgur qy 
pwieE]1]rhwau]

Aapan Naam 

Sathigur Thae 

Paaeiou ||1|| 

Rehaao ||

Only the Naam, the 

Name of the Lord, is 

yours; it is received 

from the True Guru. 

||1||Pause||

(ਸਦਾ ਲਈ) ਆਪਣਾ (ਬਣੇ 
ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ (ਹੀ) ਹੈ (ਿ)ੋ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ! ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7952 187 suq binqw Awpn 
nhI BweI]

(suq) pu`q[ (b-inqw) 
iesqRI

Suth Banithaa 

Aapan Nehee 

Bhaaee ||

Children, spouse and 

siblings are not yours.

ਪੱੁਤਰ, ਇਸਤਿੀ, ਭਰਾ, (ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ)

7953 187 iest mIq Awp 
bwpu n mweI]2]

(iest) ipAwry Eisatt Meeth Aap 

Baap N Maaee 

||2||

Dear friends, mother 

and father are not 

yours. ||2||

ਜਪਆਰੇ ਜਮੱਤਰ, ਜਪਉ, ਮਾਂ 
(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਜਕਸੇ 

ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ) ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੨॥

7954 187 suienw rUpw Puin 
nhI dwm]

(Puin) BI Sueinaa Roopaa 

Fun Nehee Dhaam 

||

Gold, silver and money 

are not yours.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ 

ਦੌਲਤ ਭੀ (ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ) 
ਨਹੀਂ ਹਨ।

7955 187 hYvr gYvr Awpn 
nhI kwm]3]

(hYvr) sRySt GoVy[ 
(gYvr) sRySt hwQI[ 
(kwm) kMm

Haivar Gaivar 

Aapan Nehee 

Kaam ||3||

Fine horses and 

magnificent elephants 

are of no use to you. 

||3||

ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ 
(ਇਹ ਭੀ ਸਦਾ ਲਈ) ਆਪਣੇ 
ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ॥੩॥

7956 187 khu nwnk jo 
guir bKis 
imlwieAw]

Kahu Naanak Jo 

Gur Bakhas 

Milaaeiaa ||

Says Nanak, those 

whom the Guru 

forgives, meet with 

the Lord.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,
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7957 187 iqs kw sBu ikCu  
ijs kw hir 
rwieAw]4]37]
106]

(rwieAw) pwqSwh This Kaa Sabh 

Kishh Jis Kaa Har 

Raaeiaa 

||4||37||106||

Everything belongs to 

those who have the 

Lord as their King. 

||4||37||106||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਸਦਾ ਦਾ 
ਸਾਥੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਆਪਣਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਕ ਸੈਣ ਦਾ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ 
ਜਵਛੋੜਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ) ॥੪॥੩੭॥੧੦੬॥

7958 187 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

7959 187 gur ky crx  
aUpir myry mwQy]

m`wQy Gur Kae Charan 

Oopar Maerae 

Maathhae ||

I place the Guru's Feet 

on my forehead,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ,

7960 187 qw qy duK myry  
sgly lwQy]1]

l`wQy Thaa Thae Dhukh 

Maerae Sagalae 

Laathhae ||1||

And all my pains are 

gone. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

॥੧॥
7961 187 siqgur Apny 

kau kurbwnI]

Sathigur Apunae 

Ko Kurabaanee ||

I am a sacrifice to my 

True Guru.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ,

7962 187 Awqm cIin  
prm rMg 
mwnI]1]rhwau]

(Awqm) Awpxw Awp 
srUp inrml inrvYr 
pUrn ivsmwd bRhm jI 
nUM (cIin) jwxky[ 
(prm) sB qoN v`fw 
(rMg) AnMd

Aatham Cheen 

Param Rang 

Maanee ||1|| 

Rehaao ||

I have come to 

understand my soul, 

and I enjoy supreme 

bliss. ||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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7963 187 crx ryxu gur kI 
muiK lwgI]

Charan Raen Gur 

Kee Mukh Laagee 

||

I have applied the dust 

of the Guru's Feet to 

my face,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਗ ਗਈ,

7964 187 AhMbuiD iqin 
sgl 
iqAwgI]2]

Ahanbudhh Thin 

Sagal Thiaagee 

||2||

Which has removed all 

my arrogant intellect. 

||2||

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਉਮੈ 

(ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਬੱੁਧੀ 
ਜਤਆਗ ਜਦੱਤੀ ॥੨॥

7965 187 gur kw sbdu lgo 
min mITw]

l`go Gur Kaa Sabadh 

Lago Man 

Meethaa ||

The Word of the 

Guru's Shabad has 

become sweet to my 

mind,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ 
ਹੈ,

7966 187 pwrbRhmu qw qy 
moih fITw]3]

Paarabreham Thaa 

Thae Mohi 

Ddeethaa ||3||

And I behold the 

Supreme Lord God. 

||3||

ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੩॥
7967 187 guru suKdwqw guru 

krqwru]

Gur 

Sukhadhaathaa 

Gur Karathaar ||

The Guru is the Giver 

of peace; the Guru is 

the Creator.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਗੁਰੂ (ਹੀ ਸਾਰੇ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ (ਦਾ 
ਰੂਪ) ਹੈ।

7968 187 jIA pRwx nwnk 
guru 
AwDwru]4]38]1
07]

(AwDwru) Awsrw Jeea Praan Naanak 

Gur Aadhhaar 

||4||38||107||

O Nanak, the Guru is 

the Support of the 

breath of life and the 

soul. ||4||38||107||

ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ 

॥੪॥੩੮॥੧੦੭॥

7969 187 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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7970 187 ry mn myry qUM qw 
kau Awih]

Rae Man Maerae 

Thoon Thaa Ko 

Aahi ||

O my mind,Seek the 

One

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਕਰ,

7971 187 jw kY aUxw kChU 
nwih]1]

Jaa Kai Oonaa 

Kashhehoo Naahi 

||1||

who lacks nothing. 

||1||

ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ 

ਦੀ ਭੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

7972 187 hir sw pRIqmu  
kir mn mIq]

Har Saa Preetham 

Kar Man Meeth ||

Make the Beloved 

Lord your friend.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਪਿੀਤਮ 

ਬਣਾ,
7973 187 pRwn ADwru rwKhu 

sd 
cIq]1]rhwau]

Praan Adhhaar 

Raakhahu Sadh 

Cheeth ||1|| 

Rehaao ||

Keep Him constantly 

in your mind; He is the 

Support of the breath 

of life. ||1||Pause||

ਉਸ (ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ ) ਪਿਾਣਾਂ ਦੇ 

ਆਸਰੇ (ਪਿੀਤਮ) ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਚੱਤ ਜਵਚ ਪਿੋ ਰੱਖ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7974 187 ry mn myry qUM qw 
kau syiv]

Rae Man Maerae 

Thoon Thaa Ko 

Saev ||

O my mind, serve Him; ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰ,

7975 187 Awid purK  
AprMpr dyv]2]

(Ap-rMpr) pry qoN pry 
byAMq (dyv) pRkwS srUp 
bRhm jI

Aadh Purakh 

Aparanpar Dhaev 

||2||

He is the Primal Being, 

the Infinite Divine 

Lord. ||2||

ਿ ੋ(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ) ਮੂਲ ਹੈ, 

ਿ ੋਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਿੋ 
ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ (ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ) ਤੇ 

ਿ ੋਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਹੈ ॥੨॥

7976 187 iqsu aUpir mn 
kir qUM Awsw]

This Oopar Man 

Kar Thoon Aasaa 

||

Place your hopes in 

the One

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤੇ (ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 

ਦੀ) ਆਸ ਰੱਖ,
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7977 187 Awid jugwid jw 
kw Brvwsw]3]

(Brvwsw) Brosw Aadh Jugaadh Jaa 

Kaa Bharavaasaa 

||3||

Who is the Support of 

all beings, from the 

very beginning of 

time, and throughout 

the ages. ||3||

ਜਿਸ (ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਦਾ 
ਭਰੋਸਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹੈ) ॥੩॥

7978 187 jw kI pRIiq sdw 
suKu hoie]

Jaa Kee Preeth 

Sadhaa Sukh Hoe 

||

His Love brings eternal 

peace;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਪਿੀਜਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

7979 187 nwnku gwvY gur 
imil 
soie]4]39]10
8]

(soie) so bRhm jI dI 
(soie) soBw

Naanak Gaavai 

Gur Mil Soe 

||4||39||108||

Meeting the Guru, 

Nanak sings His 

Glorious Praises. 

||4||39||108||

ਨਾਨਕ (ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩੯॥੧੦੮॥

7980 187 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

7981 187 mIqu krY soeI 
hm mwnw]

Meeth Karai Soee 

Ham Maanaa ||

Whatever my Friend 

does, I accept.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ-ਪਿਭੂ 
ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
(ਜਸਰ-ਮੱਥੇ ਉਤੇ) ਮੂੰਨਦਾ ਹਾਂ,

7982 187 mIq ky krqb  
kusl smwnw]1]

(kr-qb) kOqk[ 
(:polw bolo kusl) suK 
c (smwnw) smwauxw

Meeth Kae 

Karathab Kusal 

Samaanaa ||1||

My Friend's actions 

are pleasing to me. 

||1||

ਜਮੱਤਰ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸੁਖਾਂ ਵਰਗੇ (ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੇ) ਹਨ 

॥੧॥

7983 187 eykw tyk myrY 
min cIq]

(tyk) Awsrw Eaekaa Ttaek 

Maerai Man 

Cheeth ||

Within my conscious 

mind, the One Lord is 

my only Support.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰੇ ਮਨ-ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਹੈ,
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7984 187 ijsu ikCu krxw  
su hmrw 
mIq]1]rhwau]

Jis Kishh Karanaa S 

Hamaraa Meeth 

||1|| Rehaao ||

One who does this is 

my Friend. 

||1||Pause||

ਜਕ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

7985 187 mIqu hmwrw 
vyprvwhw]

Meeth Hamaaraa 

Vaeparavaahaa ||

My Friend is Carefree. (ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ-ਪਿਭੂ 
ਬੇ-ਮੁਥਾਿ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਕੋਈ ਗ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਣ ਨਹੀਂ),

7986 187 gur ikrpw qy  
moih Asnwhw]2]

(Asnwhw) pRym Gur Kirapaa Thae 

Mohi Asanaahaa 

||2||

By Guru's Grace, I give 

my love to Him. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ 

ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 
ਸਾਂਝ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ 
ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਗ਼ਰਜ਼ ਸੀ। 
ਇਹ ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਹੋਈ ਹੈ) ॥੨॥
7987 187 mIqu hmwrw 

AMqrjwmI]

Meeth Hamaaraa 

Antharajaamee ||

My Friend is the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts.

ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ-ਪਿਭੂ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦੇ) ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

7988 187 smrQ purKu  
pwrbRhmu 
suAwmI]3]

smr`Q Samarathh Purakh 

Paarabreham 

Suaamee ||3||

He is the All-powerful 

Being, the Supreme 

Lord and Master. ||3||

ਉਹ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ, ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 

॥੩॥

7989 187 hm dwsy qum 
Twkur myry]

Ham Dhaasae 

Thum Thaakur 

Maerae ||

I am Your servant; You 

are my Lord and 

Master.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ।
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7990 188 mwnu mhqu nwnk 
pRBu 
qyry]4]40]109
]

 (mwnu) siqkwr[ (m-
h`qu) au~cpd mrwqby

Maan Mehath 

Naanak Prabh 

Thaerae 

||4||40||109||

Nanak: my honor and 

glory are Yours, God. 

||4||40||109||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ 

ਬਜਣਆਂ ਹੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੪੦॥੧੦੯॥

7991 188 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

7992 188 jw kau qum Bey  
smrQ AMgw]

(AMgw) p`K[ smr`Q Jaa Ko Thum 

Bheae Samarathh 

Angaa ||

Those who have You 

on their side, O All-

powerful Lord

ਹੇ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਤੂੂੰ  
ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈਂ,

7993 188 qw kau kCu nwhI 
kwlMgw]1]

(kwlMgw) klMk Thaa Ko Kashh 

Naahee Kaalangaa 

||1||

no black stain can stick 

to them. ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ (ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕਾਂ 
ਦਾ) ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਛੁਹ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

7994 188 mwDau jw kau hY 
Aws qumwrI]

Maadhho Jaa Ko 

Hai Aas 

Thumaaree ||

O Lord of wealth, 

those who place their 

hopes in You

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਜਸਰਫ਼) ਤੇਰੀ 
(ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) ਆਸ ਹੈ,

7995 188 qw kau kCu nwhI 
sMswrI]1]rhwau]

Thaa Ko Kashh 

Naahee Sansaaree 

||1|| Rehaao ||

nothing of the world 

can touch them at all. 

||1||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ (ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ) ਦੀ ਆਸ (ਬਣਾਣ 

ਦੀ ਲੋੜ) ਨਹੀਂ (ਰਜਹੂੰਦੀ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

7996 188 jw kY ihrdY  
Twkuru hoie]

Jaa Kai Hiradhai 

Thaakur Hoe ||

Those whose hearts 

are filled with their 

Lord and Master

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਚੇਤੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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7997 188 qw kau shsw 
nwhI koie]2]

(shsw) Brm Thaa Ko Sehasaa 

Naahee Koe ||2||

no anxiety can affect 

them. ||2||

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਕੋਈ 

ਸਹਮ-ਜਫ਼ਕਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥

7998 188 jw kau qum dInI 
pRB DIr]

(DIr) DIrj Jaa Ko Thum 

Dheenee Prabh 

Dhheer ||

Those, unto whom 

You give Your 

consolation, God

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਧੀਰਿ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

7999 188 qw kY inkit n 
AwvY pIr]3]

Thaa Kai Nikatt N 

Aavai Peer ||3||

pain does not even 

approach them. ||3||

ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਸਕਦਾ ॥੩॥

8000 188 khu nwnk mY so 
guru pwieAw]

Kahu Naanak Mai 

So Gur Paaeiaa ||

Says Nanak, I have 

found that Guru,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ,

8001 188 pwrbRhm pUrn 
dyKwieAw]4]41
]110]

Paarabreham 

Pooran 

Dhaekhaaeiaa 

||4||41||110||

Who has shown me 

the Perfect, Supreme 

Lord God. 

||4||41||110||

ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ) ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੪॥੪੧॥੧੧੦॥

8002 188 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8003 188 dulB dyh pweI 
vfBwgI]

(du-lB) jo muSkl nwl 
imly

Dhulabh Dhaeh 

Paaee 

Vaddabhaagee ||

This human body is so 

difficult to obtain; it is 

only obtained by great 

good fortune.

ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

8004 188 nwmu n jpih qy 
AwqmGwqI]1]

Naam N Japehi 

Thae Aatham 

Ghaathee ||1||

Those who do not 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, are 

murderers of the soul. 

||1||

(ਪਰ) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਿਪਦੇ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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8005 188 mir n jwhI  
ijnw ibsrq 
rwm]

ibs-rq Mar N Jaahee 

Jinaa Bisarath 

Raam ||

Those who forget the 

Lord might just as well 

die.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

8006 188 nwm ibhUn jIvn 
kaun 
kwm]1]rhwau]

(ibhUn) ibnw Naam Bihoon 

Jeevan Koun Kaam 

||1|| Rehaao ||

Without the Naam, of 

what use are their 

lives? ||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਜਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ 

ਜਕਸੇ ਭੀ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8007 188 Kwq pIq Kylq  
hsq ibsQwr]

(hsq) h`sdy[ (iKlwr) 
Klwrw[ K@ylq

Khaath Peeth 

Khaelath Hasath 

Bisathhaar ||

Eating, drinking, 

playing, laughing and 

showing off

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ੇ

ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ) ਖਾਣ ਪੀਣ ਖੇਡਣ 

ਹੱਸਣ ਦੇ ਜਖਲਾਰੇ ਜਖਲਾਰਦੇ 

ਹਨ (ਪਰ ਇਹ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ,

8008 188 kvn ArQ  
imrqk 
sIgwr]2]

Kavan Arathh 

Mirathak Seegaar 

||2||

- what use are the 

ostentatious displays 

of the dead? ||2||

ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਹਾਰ 

ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਲਾਉਣ,ੇ ਤੇ) ਮੁਰਦੇ ਨੂੂੰ  
ਜਸ਼ੂੰਗਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਲਾਭ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨॥

8009 188 jo n sunih jsu 
prmwnMdw]

Jo N Sunehi Jas 

Paramaanandhaa 

||

Those who do not 

listen to the Praises of 

the Lord of supreme 

bliss,

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ,

8010 188 psu pMKI iqRgd 
join qy mMdw]3]

(iqRgd) tyFIAW[ psu: 
polw bolo

Pas Pankhee 

Thrigadh Jon Thae 

Mandhaa ||3||

Are worse off than 

beasts, birds or 

creeping creatures. 

||3||

ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੂੰਛੀ ਤੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਕੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿੂਨਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਭੈੜੇ ਹਨ ॥੩॥

8011 188 khu nwnk guir 
mMqRü idRVwieAw]

Kahu Naanak Gur 

Manthra 

Dhrirraaeiaa ||

Says Nanak, the 

GurMantra has been 

implanted within me;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ,
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8012 188 kyvl nwmu ird 
mwih 
smwieAw]4]42
]111]

Kaeval Naam Ridh 

Maahi Samaaeiaa 

||4||42||111||

The Name alone is 

contained within my 

heart. ||4||42||111||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪੨॥੧੧੧॥

8013 188 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8014 188 kw kI mweI kw 
ko bwp]

Kaa Kee Maaee 

Kaa Ko Baap ||

Whose mother is this? 

Whose father is this?

(ਅਸਲ ਜਵਚ ਸਦਾ ਲਈ) ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਦਾ ਜਪਉ ਹੈ।
8015 188 nwm DwrIk JUTy 

siB swk]1]
(nwm DwrIk) nwm mwqR Naam Dhhaareek 

Jhoothae Sabh 

Saak ||1||

They are relatives in 

name only- they are all 

false. ||1||

(ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਪੁਤਿ, ਇਸਤਿੀ 
ਆਜਦਕ ਇਹ) ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ 
ਹਨ, ਕਜਹਣ-ਮਾਤਿ ਹੀ ਹਨ 

॥੧॥
8016 188 kwhy kau mUrK 

BKlwieAw]
BKlwieAw:polw bolo[ 
(BKlwieAw) Btk irhw 
hYN

Kaahae Ko 

Moorakh 

Bhakhalaaeiaa ||

Why are you 

screaming and 

shouting, you fool?

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ (ਜਵਲਕ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਜਿਵੇਂ) ਸੁਪਨੇ ਦੇ 

ਅਸਰ ਹੇਠ ਬੋਲ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?
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8017 188 imil sMjoig  
hukim qUM 
AwieAw]1]rhwau
]

ipCly (sMjoig) sbMDW 
krky (imil) imilAw

Mil Sanjog Hukam 

Thoon Aaeiaa 

||1|| Rehaao ||

I have come to 

understand my soul, 

and I enjoy supreme 

bliss. ||1||Pause||

(ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਜਕ) ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

(ਜਪਛਲੇ) ਸੂੰਿੋਗ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਜਪਉ ਆਜਦਕ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ) ਜਮਲ ਕੇ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਇਆ ਹੈਂ 
(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਇਹ ਸੂੰਿੋਗ 

ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਹੀ 
ਇਹਨਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ 

ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
8018 188 eykw mwtI eykw 

joiq]

Eaekaa Maattee 

Eaekaa Joth ||

There is the one dust, 

the one light,

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਜਮੱਟੀ 
ਹੈ, ਸਭ ਜਵਚ (ਕਰਤਾਰ ਦੀ) 
ਇਕੋ ਹੀ ਿੋਜਤ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

8019 188 eyko pvnu khw 
kaunu roiq]2]

Eaeko Pavan 

Kehaa Koun Roth 

||2||

The one praanic wind. 

Why are you crying? 

For whom do you cry? 

||2||

ਸਭ ਜਵਚ ਇਕੋ ਹੀ ਪਿਾਣ ਹਨ 

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਸੂੰਿੋਗ ਕਾਇਮ 

ਹੈ ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਇਹ ਤੱਤ 

ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਸੂੰਿੋਗ ਮੱੁਕ ਿਾਣ 

ਤੇ ਤੱਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਵਾਸਤੇ) ਰੋਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ (ਰੋਣ ਦਾ ਲਾਭ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ॥੨॥

8020 188 myrw myrw kir  
ibllwhI]

(ibllwhI) bRlwp krdy Maeraa Maeraa 

Kar Bilalaahee ||

People weep and cry 

out, ""Mine, mine!""

(ਜਕਸੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਦੇ ਜਵਛੋੜੇ ਤੇ 

ਲੋਕ) 'ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ' ਆਖ ਕੇ 

ਜਵਲਕਦੇ ਹਨ,
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8021 188 mrxhwru iehu 
jIArw nwhI]3]

Maranehaar Eihu 

Jeearaa Naahee 

||3||

This soul is not 

perishable. ||3||

(ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਕ 

ਸਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਦਾ 
'ਮੇਰਾ' ਨਹੀਂ ਤੇ) ਇਹ 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੩॥

8022 188 khu nwnk guir 
Koly kpwt]

(kpwt) prdy Kahu Naanak Gur 

Kholae Kapaatt ||

Says Nanak, the Guru 

has opened my 

shutters;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਨਾਲ ਿਕੜੇ ਹੋਏ) ਕਵਾੜ ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਖੋਲਹ ਜਦੱਤੇ,

8023 188 mukqu Bey ibnsy 
BRm 
Qwt]4]43]112
]

BRm dI (Qwt) bnwvt Mukath Bheae 

Binasae Bhram 

Thhaatt 

||4||43||112||

I am liberated, and my 

doubts have been 

dispelled. 

||4||43||112||

ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ 

ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ 

ਮੱੁਕ ਗਏ ॥੪॥੪੩॥੧੧੨॥

8024 188 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8025 188 vfy vfy jo dIsih 
log]

Vaddae Vaddae Jo 

Dheesehi Log ||

Those who seem to be 

great and powerful,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਧਨ 

ਪਿਭੁਤਾ ਆਜਦਕ ਨਾਲ) ਿੇਹੜੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ,

8026 188 iqn kau ibAwpY  
icMqw rog]1]

Thin Ko Biaapai 

Chinthaa Rog 

||1||

Are afflicted by the 

disease of anxiety. 

||1||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਰੋਗ 

(ਸਦਾ) ਦਬਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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8027 188 kaun vfw  
mwieAw 
vifAweI]

Koun Vaddaa 

Maaeiaa 

Vaddiaaee ||

Who is great by the 

greatness of Maya?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਮਲੀ ਵਜਡਆਈ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ 

ਜਵਚ) ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

8028 188 so vfw ijin rwm 
ilv 
lweI]1]rhwau]

So Vaddaa Jin 

Raam Liv Laaee 

||1|| Rehaao ||

They alone are great, 

who are lovingly 

attached to the Lord. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਗਨ 

ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8029 188 BUmIAw BUim 
aUpir inq luJY]

(lu`JY) lVdw Bhoomeeaa 

Bhoom Oopar Nith 

Lujhai ||

The landlord fights 

over his land each day.

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨੱੁਖ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ (ਮਾਲਕੀ ਦੀ) 
ਖ਼ਾਤਰ (ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਸਦਾ 
ਲੜਦਾ-ਝਗੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

8030 188 Coif clY iqRsnw 
nhI buJY]2]

buJY: polw bolo[ c`lY Shhodd Chalai 

Thrisanaa Nehee 

Bujhai ||2||

He shall have to leave 

it in the end, and yet 

his desire is still not 

satisfied. ||2||

(ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਥੇ ਹੀ) ਛੱਡ ਕੇ 

(ਆਖ਼ਰ ਇਥੋਂ) ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

(ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੀ 
ਮਾਲਕੀ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਟਦੀ ॥੨॥

8031 188 khu nwnk iehu 
qqu bIcwrw]

(qqu) swr Kahu Naanak Eihu 

Thath Beechaaraa 

||

Says Nanak, this is the 

essence of Truth:

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਅਸਾਂ 
ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ 

ਲੱਭੀ ਹੈ,
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8032 188 ibnu hir Bjn  
nwhI 
Cutkwrw]3]44]
113]

Bin Har Bhajan 

Naahee 

Shhuttakaaraa 

||3||44||113||

His Love brings eternal 

peace;

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ (ਤੇ ਿਦ 

ਤਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਕਾਇਮ 

ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਵੱਤ 

ਜਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੪੪॥੧੧੩॥
8033 188 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8034 188 pUrw mwrgu pUrw 
iesnwnu]

Pooraa Maarag 

Pooraa Eisanaan ||

Perfect is the path; 

perfect is the 

cleansing bath.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਿੀਵਨ ਦਾ) ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, 

ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ (ਤੀਰਥ-) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ।
8035 188 sBu ikCu pUrw  

ihrdY nwmu]1]

Sabh Kishh Pooraa 

Hiradhai Naam 

||1||

Everything is perfect, 

if the Naam is in the 

heart. ||1||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਉੱਦਮ 

ਉਕਾਈ-ਹੀਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥
8036 188 pUrI rhI jw pUrY 

rwKI]

Pooree Rehee Jaa 

Poorai Raakhee ||

One's honor remains 

perfect, when the 

Perfect Lord preserves 

it.

(ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਦਾ ਬਣੀ 
ਰਹੀ ਜਕਉਂਜਕ ਅਭੁੱ ਲ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ,
8037 188 pwrbRhm kI 

srix jn 
qwkI]1]rhwau]

q`wkI Paarabreham Kee 

Saran Jan Thaakee 

||1|| Rehaao ||

His servant takes to 

the Sanctuary of the 

Supreme Lord God. 

||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਸਭ 

ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈ 

ਰੱਜਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8038 188 pUrw suKu pUrw 
sMqoKu]

Pooraa Sukh 

Pooraa Santhokh 

||

Perfect is the peace; 

perfect is the 

contentment.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਸਦਾ 
ਲਈ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤਾਂਦਾ ਹੈ।
8039 188 pUrw qpu pUrn 

rwju jogu]2]

Pooraa Thap 

Pooran Raaj Jog 

||2||

Perfect is the penance; 

perfect is the Raja 

Yoga, the Yoga of 

meditation and 

success. ||2||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) ਅਭੁੱ ਲ ਤਪ ਹੈ, 

ਉਹ ਪੂਰਨ ਰਾਿ ਭੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਿੁਜੜਆ ਭੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

8040 188 hir kY mwrig  
piqq punIq]

p-iqq Har Kai Maarag 

Pathith Puneeth ||

On the Lord's Path, 

sinners are purified.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 

ਉਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਪਜਹਲਾਂ) 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ ਭੀ 
(ਹੁਣ) ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

8041 188 pUrI soBw pUrw 
lokIk]3]

(lokIk) lok pRIqI Pooree Sobhaa 

Pooraa Lokeek 

||3||

Perfect is their glory; 

perfect is their 

humanity. ||3||

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਸਦਾ ਲਈ ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, 

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣ-

ਜਵਹਾਰ ਭੀ ਸੁਚੱਿਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
8042 188 krxhwru sd vsY 

hdUrw]

Karanehaar Sadh 

Vasai Hadhooraa 

||

They dwell forever in 

the Presence of the 

Creator Lord.

ਕਰਤਾਰ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਸਦਾ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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8043 188 khu nwnk myrw 
siqguru 
pUrw]4]45]114
]

Kahu Naanak 

Maeraa Sathigur 

Pooraa 

||4||45||114||

Says Nanak, my True 

Guru is Perfect. 

||4||45||114||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਅਭੁੱ ਲ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪੫॥੧੧੪॥

8044 188 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8045 188 sMq kI DUir imty 
AG kot]

(kot) kRoVW (AG) pwp Santh Kee Dhhoor 

Mittae Agh Kott ||

Millions of sins are 

wiped away by the 

dust of the feet of the 

Saints.

ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

(ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਣ) ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
8046 189 sMq pRswid jnm 

mrx qy Cot]1]

Santh Prasaadh 

Janam Maran 

Thae Shhott ||1||

By the Grace of the 

Saints, one is released 

from birth and death. 

||1||

ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ 

ਚੱਕਰ) ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

8047 189 sMq kw drsu  
pUrn iesnwnu]

Santh Kaa Dharas 

Pooran Eisanaan ||

The Blessed Vision of 

the Saints is the 

perfect cleansing bath.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦਾ 
ਦਰਸਨ (ਹੀ) ਮੁਕੂੰ ਮਲ (ਤੀਰਥ-

) ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ।

8048 189 sMq ikRpw qy  
jpIAY 
nwmu]1]rhwau]

Santh Kirapaa 

Thae Japeeai 

Naam ||1|| 

Rehaao ||

By the Grace of the 

Saints, one comes to 

chant the Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8049 189 sMq kY sMig  
imitAw AhMkwru]

AhM-kwru Santh Kai Sang 

Mittiaa Ahankaar 

||

In the Society of the 

Saints, egotism is shed,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਜਰਹਾਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

8050 189 idRsit AwvY sBu 
eykMkwru]2]

Dhrisatt Aavai 

Sabh Eaekankaar 

||2||

And the One Lord is 

seen everywhere. 

||2||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

8051 189 sMq supRsMn Awey 
vis pMcw]

supRsMn[ v`is Santh Suprasann 

Aaeae Vas 

Panchaa ||

By the pleasure of the 

Saints, the five 

passions are 

overpowered,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਜਮਹਰਬਾਨ ਹੋ ਿਾਏ, 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿੇ (ਦੂਤ) ਉਸ 

ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

8052 189 AMimRqu nwmu irdY 
lY sMcw]3]

(sMcw) iek`Tw kIqw Anmrith Naam 

Ridhai Lai Sanchaa 

||3||

And the heart is 

irrigated with the 

Ambrosial Naam. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

8053 189 khu nwnk jw kw 
pUrw krm]

Kahu Naanak Jaa 

Kaa Pooraa Karam 

||

Says Nanak, one 

whose karma is 

perfect,

(ਪਰ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਦੀ ਵੱਡੀ (ਚੂੰਗੀ) ਜਕਸਮਜਤ ਹੋਵੇ,

8054 189 iqsu Byty swDU ky 
crn]4]46]11
5]

This Bhaettae 

Saadhhoo Kae 

Charan 

||4||46||115||

Touches the feet of 

the Holy. 

||4||46||115||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨ (ਪਰਸਣੇ) ਜਮਲਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੪੬॥੧੧੫॥

8055 189 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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8056 189 hir gux jpq  
kmlu prgwsY]

Har Gun Japath 

Kamal Paragaasai 

||

Meditating on the 

Glories of the Lord, 

the heart-lotus 

blossoms radiantly.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਜਦਆਂ (ਜਹਰਦਾ-) ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

8057 189 hir ismrq qRws 
sB nwsY]1]

(qRws) fr Har Simarath 

Thraas Sabh 

Naasai ||1||

Remembering the 

Lord in meditation, all 

fears are dispelled. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

8058 189 sw miq pUrI ijqu 
hir gux gwvY]

Saa Math Pooree 

Jith Har Gun 

Gaavai ||

Perfect is that 

intellect, by which the 

Glorious Praises of the 

Lord are sung.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹੀ ਅਕਲ 

ਉਕਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ 

ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਅਕਲ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

8059 189 vfYBwig swDUsMgu 
pwvY]1]rhwau]

Vaddai Bhaag 

Saadhhoo Sang 

Paavai ||1|| 

Rehaao ||

By great good fortune, 

one finds the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਇਹ ਅਕਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿ)ੋ 

ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8060 189 swDsMig pweIAY 
iniD nwmw]

(iniD) Kzwnw Saadhhasang 

Paaeeai Nidhh 

Naamaa ||

In the Saadh Sangat, 

the treasure of the 

Name is obtained.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵੱਚ ਜਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

8061 189 swDsMig pUrn 
siB kwmw]2]

Saadhhasang 

Pooran Sabh 

Kaamaa ||2||

Eating, drinking, 

playing, laughing and 

showing off

ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵੱਚ ਜਰਹਾਂ 
ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
8062 189 hir kI Bgiq  

jnmu prvwxu]

Har Kee Bhagath 

Janam Paravaan ||

- what use are the 

ostentatious displays 

of the dead? ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕੀਜਤਆਂ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਸਿਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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8063 189 gur ikrpw qy  
nwmu vKwxu]3]

(vKwxu) jpxw Gur Kirapaa Thae 

Naam Vakhaan 

||3||

Those who do not 

listen to the Praises of 

the Lord of supreme 

bliss,

(ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥

8064 189 khu nwnk so jnu 
prvwnu]

Kahu Naanak So 

Jan Paravaan ||

Says Nanak, that 

humble being is 

accepted,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਸਰਫ਼) 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

8065 189 jw kY irdY vsY 
Bgvwnu]4]47]1
16]

Jaa Kai Ridhai 

Vasai Bhagavaan 

||4||47||116||

Within whose heart 

the Lord God abides. 

||4||47||116||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੪੭॥੧੧੬॥

8066 189 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8067 189 eyksu isau jw kw 
mnu rwqw]

Eaekas Sio Jaa Kaa 

Man Raathaa ||

Those whose minds 

are imbued with the 

One Lord,

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

8068 189 ivsrI iqsY  
prweI qwqw]1]

(q`wqw) eIrKw Visaree Thisai 

Paraaee Thaathaa 

||1||

Forget to feel jealous 

of others. ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ 
ਕਰਨੀ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

8069 189 ibnu goibMd n 
dIsY koeI]

Bin Gobindh N 

Dheesai Koee ||

They see none other 

than the Lord of the 

Universe.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ 

ਭੀ) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ 

(ਦੂਿਾ) ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।
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8070 189 krn krwvn  
krqw 
soeI]1]rhwau]

Karan Karaavan 

Karathaa Soee 

||1|| Rehaao ||

The Creator is the 

Doer, the Cause of 

causes. ||1||Pause||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ) ਉਹੀ 
ਕਰਤਾਰ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਣ 

ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8071 189 mnih kmwvY muiK  
hir hir bolY]

Manehi Kamaavai 

Mukh Har Har 

Bolai ||

Those who work 

willingly, and chant 

the Name of the Lord, 

Har, Har

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਮਨ ਲਾ ਕੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ,

8072 189 so jnu ieq auq  
kqih n folY]2]

ieq auq: polw bolo So Jan Eith Outh 

Kathehi N Ddolai 

||2||

- they do not waver, 

here or hereafter. 

||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸੱੁਚੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ) ਕਦੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਨਾਹ ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ॥੨॥
8073 189 jw kY hir Dnu so 

sc swhu]

Jaa Kai Har Dhhan 

So Sach Saahu ||

Those who possess 

the wealth of the Lord 

are the true bankers.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ 
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਿੋ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

8074 189 guir pUrY kir 
dIno ivswhu]3]

(ivswhu) Brosw Gur Poorai Kar 

Dheeno Visaahu 

||3||

The Perfect Guru has 

established their line 

of credit. ||3||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ) ਸਾਖ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੩॥
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8075 189 jIvn purKu  
imilAw hir 
rwieAw]

(rwieAw) pwqSwh Jeevan Purakh 

Miliaa Har Raaeiaa 

||

The Giver of life, the 

Sovereign Lord King 

meets them.

ਆਖ-(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ,

8076 189 khu nwnk  
prmpdu 
pwieAw]4]48]
117]

Kahu Naanak 

Param Padh 

Paaeiaa 

||4||48||117||

Says Nanak, they 

attain the supreme 

status. 

||4||48||117||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥੪੮॥੧੧੭॥

8077 189 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8078 189 nwmu Bgq kY  
pRwn ADwru]

Naam Bhagath Kai 

Praan Adhhaar ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the 

Support of the breath 

of life of His devotees.

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ,

8079 189 nwmo Dnu nwmo 
ibauhwru]1]

(ibauhwru) ivhwr Naamo Dhhan 

Naamo Biouhaar 

||1||

The Naam is their 

wealth, the Naam is 

their occupation. ||1||

ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ 

ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

(ਅਸਲੀ) ਵਣਿ-ਵਪਾਰ ਹੈ ॥੧॥

8080 189 nwmu vfweI jnu 
soBw pwey]

Naam Vaddaaee 

Jan Sobhaa 

Paaeae ||

By the greatness of 

the Naam, His humble 

servants are blessed 

with glory.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਵਜਡਆਈ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੋਭਾ ਖੱਟਦਾ 
ਹੈ,
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8081 189 kir ikrpw ijsu 
Awip 
idvwey]1]rhwau]

Kar Kirapaa Jis Aap 

Dhivaaeae ||1|| 

Rehaao ||

The Lord Himself 

bestows it, in His 

Mercy. ||1||Pause||

(ਪਰ ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਉਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8082 189 nwmu Bgq kY suK 
AsQwnu]

Naam Bhagath Kai 

Sukh Asathhaan ||

The Naam is the home 

of peace of His 

devotees.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ।
8083 189 nwm rqu so Bgqu 

prvwnu]2]

Naam Rath So 

Bhagath Paravaan 

||2||

Attuned to the Naam, 

His devotees are 

approved. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਹੈ। 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੈ ॥੨॥

8084 189 hir kw nwmu jn 
kau DwrY]

jn (kau) nMU (DwrY) 
Dwrny Xog hY[ (dUjw 
pwT: jnk auDwrY)

Har Kaa Naam Jan 

Ko Dhhaarai ||

The Name of the Lord 

is the support of His 

humble servants.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

8085 189 swis swis jnu 
nwmu smwrY]3]

Saas Saas Jan 

Naam Samaarai 

||3||

With each and every 

breath, they 

remember the Naam. 

||3||

ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਇਕ ਇਕ ਸਾਹ 

ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਾਂਭ ਕੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥
8086 189 khu nwnk ijsu 

pUrw Bwgu]

Kahu Naanak Jis 

Pooraa Bhaag ||

Says Nanak, those who 

have perfect destiny

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ,
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8087 189 nwm sMig qw kw 
mnu 
lwgu]4]49]11
8]

Naam Sang Thaa 

Kaa Man Laag 

||4||49||118||

- their minds are 

attached to the Naam. 

||4||49||118||

ਉਸ ਦਾ (ਹੀ) ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰਚਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪੯॥੧੧੮॥

8088 189 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8089 189 sMq pRswid hir 
nwmu iDAwieAw]

Santh Prasaadh 

Har Naam 

Dhhiaaeiaa ||

By the Grace of the 

Saints, I meditated on 

the Name of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ,

8090 189 qb qy Dwvqu mnu 
iqRpqwieAw]1]

(Dwvqu) dOVdw Thab Thae 

Dhhaavath Man 

Thripathaaeiaa 

||1||

Since then, my restless 

mind has been 

satisfied. ||1||

ਤਦੋਂ ਤੋਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ (ਮੇਰਾ) ਮਨ 

ਜਤਿਪਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥

8091 189 suK ibsRwmu 
pwieAw gux 
gwie]

(ibsRwmu) invws Sukh Bisraam 

Paaeiaa Gun Gaae 

||

I have obtained the 

home of peace, 

singing His Glorious 

Praises.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾ 
ਕੇ ਮੈਂ (ਉਹ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦਾ ਦਾਤਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ।
8092 189 sRmu imitAw myrI 

hqI 
blwie]1]rhwau]

(sRmu) Qkwvt[ (:polw 
bolo hqI) nws hoeI 
(blwie) musIbq

Sram Mittiaa 

Maeree Hathee 

Balaae ||1|| 

Rehaao ||

My troubles have 

ended, and the demon 

has been destroyed. 

||1||Pause||

(ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੇਰੀ) 
ਦੌੜ-ਭੱਿ ਜਮਟ ਗਈ ਹੈ, (ਮੇਰੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਬਲਾ 
ਮਰ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1719 Published: March 06/ 2014



8093 189 crnkml ArwiD 
BgvMqw]

Charan Kamal 

Araadhh 

Bhagavanthaa ||

Worship and adore 

the Lotus Feet of the 

Lord God.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ,

8094 189 hir ismrn qy  
imtI myrI 
icMqw]2]

imtI: polw bolo Har Simaran Thae 

Mittee Maeree 

Chinthaa ||2||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, my anxiety has 

come to an end. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਨਾਲ ਮੇਰੀ (ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ) 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਮਟ ਗਈ ਹੈ ॥੨॥

8095 189 siB qij AnwQu  
eyk srix 
AwieE]

Sabh Thaj Anaathh 

Eaek Saran Aaeiou 

||

I have renounced all - I 

am an orphan. I have 

come to the Sanctuary 

of the One Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ) ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਆ 

ਜਗਆ,

8096 189 aUc AsQwnu qb 
shjy pwieE]3]

Ooch Asathhaan 

Thab Sehajae 

Paaeiou ||3||

Since then, I have 

found the highest 

celestial home. ||3||

ਤਦੋਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ 

(ਜਟਕਾਜਣਆਂ ਤੋਂ) ਉੱਚਾ ਜਟਕਾਣਾ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ॥੩॥

8097 189 dUKu drdu BRmu 
Bau nisAw]

n`isAw Dhookh Dharadh 

Bharam Bho 

Nasiaa ||

My pains, troubles, 

doubts and fears are 

gone.

(ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ) 
ਦੱੁਖ-ਦਰਦ, ਭਟਕਣ ਤੇ ਡਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ,

8098 189 krxhwru nwnk 
min 
bisAw]4]50]1
19]

bisAw: polw bolo Karanehaar 

Naanak Man 

Basiaa 

||4||50||119||

The Creator Lord 

abides in Nanak's 

mind. ||4||50||119||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਜਗਆ ਹੈ ॥੪॥੫੦॥੧੧੯॥
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8099 189 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8100 189 kr kir thl  
rsnw gux gwvau]

(kr) h`Q Kar Kar Ttehal 

Rasanaa Gun 

Gaavo ||

With my hands I do 

His work; with my 

tongue I sing His 

Glorious Praises.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਸਦਕਾ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 
ਨਾਲ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ) ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਿੀਭ ਨਾਲ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ,

8101 190 crn Twkur kY 
mwrig Dwvau]1]

(Dwvau) c`lx Charan Thaakur 

Kai Maarag 

Dhhaavo ||1||

With my feet, I walk 

on the Path of my Lord 

and Master. ||1||

ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
॥੧॥

8102 190 Blo smo ismrn 
kI brIAw]

(brIAw) vwr Bhalo Samo 

Simaran Kee 

Bareeaa ||

It is a good time, when 

I remember Him in 

meditation.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦਾ ਇਹ) ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ (ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆ ਹੈ।

8103 190 ismrq nwmu BY 
pwir 
auqrIAw]1]rhw
au]

au~qrI-Aw Simarath Naam 

Bhai Paar 

Outhareeaa ||1|| 

Rehaao ||

Meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, I cross over 

the terrifying world-

ocean. ||1||Pause||

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਵੇਲਾ ਹੈ, (ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ) ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8104 190 nyqR sMqn kw 
drsnu pyKu]

(pyKu) dyK Naethr Santhan 

Kaa Dharasan 

Paekh ||

With your eyes, 

behold the Blessed 

Vision of the Saints.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਆਪਣੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ,
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8105 190 pRB AivnwsI  
mn mih lyKu]2]

(lyKu) ilK Prabh Avinaasee 

Man Mehi Laekh 

||2||

Record the Immortal 

Lord God within your 

mind. ||2||

(ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ਜਲਖਦਾ ਰਹੁ 

॥੨॥
8106 190 suix kIrqnu swD 

pih jwie]

Sun Keerathan 

Saadhh Pehi Jaae 

||

Listen to the Kirtan of 

His Praises, at the Feet 

of the Holy.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਸੁਜਣਆ ਕਰ,

8107 190 jnm mrx kI  
qRws imtwie]3]

(qRws) fr Janam Maran Kee 

Thraas Mittaae 

||3||

Your fears of birth and 

death shall depart. 

||3||

ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਜਵਚ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ ॥੩॥

8108 190 crxkml Twkur  
auir Dwir]

(auir) ihrdy c Charan Kamal 

Thaakur Our 

Dhhaar ||

Enshrine the Lotus 

Feet of your Lord and 

Master within your 

heart.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖ।

8109 190 dulB dyh nwnk  
insqwir]4]51]
120]

(du-l`B) muskl nwl 
l`Bx vwlI

Dhulabh Dhaeh 

Naanak Nisathaar 

||4||51||120||

Thus this human life, 

so difficult to obtain, 

shall be redeemed. 

||4||51||120||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਬੜੀ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਮਜਲਆ ਹੈ, 

ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ 

॥੪॥੫੧॥੧੨੦॥
8110 190 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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8111 190 jw kau ApnI  
ikrpw DwrY]

Jaa Ko Apanee 

Kirapaa Dhhaarai 

||

Those, upon whom 

the Lord Himself 

showers His Mercy,

(ਪਰ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਭੀ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ) 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

8112 190 so jnu rsnw nwmu 
aucwrY]1]

So Jan Rasanaa 

Naam Ouchaarai 

||1||

Chant the Naam, the 

Name of the Lord, 

with their tongues. 

||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੀ) ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

8113 190 hir ibsrq  
shsw duKu 
ibAwpY]

(shsw) Brm Har Bisarath 

Sehasaa Dhukh 

Biaapai ||

Forgetting the Lord, 

superstition and 

sorrow shall overtake 

you.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾਇਆਂ (ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਸਹਮ-

ਦੱੁਖ (ਆਪਣਾ) ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

8114 190 ismrq nwmu  
Brmu Bau 
BwgY]1]rhwau]

Simarath Naam 

Bharam Bho 

Bhaagai ||1|| 

Rehaao ||

Meditating on the 

Naam, doubt and fear 

shall depart. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ 

ਹਰੇਕ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨੱਠ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8115 190 hir kIrqnu suxY  
hir kIrqnu 
gwvY]

Har Keerathan 

Sunai Har 

Keerathan Gaavai 

||

Listening to the Kirtan 

of the Lord's Praises, 

and singing the Lord's 

Kirtan

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

8116 190 iqsu jnu dUKu 
inkit nhI 
AwvY]2]

This Jan Dhookh 

Nikatt Nehee 

Aavai ||2||

Misfortune shall not 

even come near you. 

||2||

(ਕੋਈ) ਦੱੁਖ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦਾ ॥੨॥
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8117 190 hir kI thlu 
krq jnu sohY]

(thlu) syvw[ (sohY) 
soBdy

Har Kee Ttehal 

Karath Jan Sohai ||

Working for the Lord, 

His humble servants 

look beautiful.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਜਦਆਂ ਮਨੱੁਖ 

ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

8118 190 qw kau mwieAw 
Agin n pohY]3]

(pohY) Asr krdI Thaa Ko Maaeiaa 

Agan N Pohai 

||3||

The fire of Maya does 

not touch them. ||3||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ (ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ 

ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦੀ (ਉਸ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ) ॥੩॥

8119 190 min qin muiK  
hir nwmu 
dieAwl]

Man Than Mukh 

Har Naam 

Dhaeiaal ||

Within their minds, 

bodies and mouths, is 

the Name of the 

Merciful Lord.

ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

8120 190 nwnk qjIAly 
Avir 
jMjwl]4]52]1
21]

(qjIAly) iqAwgy Naanak 

Thajeealae Avar 

Janjaal 

||4||52||121||

Nanak has renounced 

other entanglements. 

||4||52||121||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿੂੰਿਾਲ 

ਲਾਹ ਜਦੱਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੫੨॥੧੨੧॥

8121 190 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8122 190 Cwif isAwnp  
bhu cqurweI]

Shhaadd Siaanap 

Bahu Chathuraaee 

||

Renounce your 

cleverness, and your 

cunning tricks.

ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ ਛੱਡ ਦੇ ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਬੜਾ ਜਸਆਣਾ ਤੇ ਚਤੁਰ ਹੈਂ (ਤੇ 

ਿੀਵਨ-ਮਾਰਗ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈਂ)

8123 190 gur pUry kI tyk 
itkweI]1]

Gur Poorae Kee 

Ttaek Ttikaaee 

||1||

Seek the Support of 

the Perfect Guru. 

||1||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ॥੧॥
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8124 190 duK ibnsy suK 
hir gux gwie]

Dhukh Binasae 

Sukh Har Gun 

Gaae ||

Your pain shall depart, 

and in peace, you shall 

sing the Glorious 

Praises of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ (ਹੀ ਸੁਖ) 

ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ 

(ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

8125 190 guru pUrw ByitAw  
ilv 
lwie]1]rhwau]

Gur Pooraa 

Bhaettiaa Liv Laae 

||1|| Rehaao ||

Those who work 

willingly, and chant 

the Name of the Lord, 

Har, Har

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਿੋ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8126 190 hir kw nwmu  
dIE guir mMqRü]

Har Kaa Naam 

Dheeou Gur 

Manthra ||

The Guru has given me 

the Mantra of the 

Name of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

8127 190 imty ivsUry auqrI 
icMq]2]

(ivsUry) du`K[ (icMq) 
icMqw[ au~qrI

Mittae Visoorae 

Outharee Chinth 

||2||

My worries are 

forgotten, and my 

anxiety is gone. ||2||

(ਉਸ ਮੂੰਤਿ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਝੋਰੇ ਜਮਟ ਗਏ 

ਹਨ ਉਸ ਦੀ (ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ 

ਦੀ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਲਜਹ ਗਈ ਹੈ ॥੨॥
8128 190 And Bey gur 

imlq ikRpwl]
An-d: polw bolo Anadh Bheae Gur 

Milath Kirapaal ||

Meeting with the 

Merciful Guru, I am in 

ecstasy.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਆਤਮਕ 

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

8129 190 kir ikrpw kwty 
jm jwl]3]

Kar Kirapaa 

Kaattae Jam Jaal 

||3||

Showering His Mercy, 

He has cut away the 

noose of the 

Messenger of Death. 

||3||

ਗੁਰੂ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1725 Published: March 06/ 2014



8130 190 khu nwnk guru 
pUrw pwieAw]

Kahu Naanak Gur 

Pooraa Paaeiaa ||

Says Nanak, I have 

found the Perfect 

Guru;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

8131 190 qw qy bhuir n 
ibAwpY 
mwieAw]4]53]
122]

(ibAwpY) l`gdI Thaa Thae Bahur 

N Biaapai Maaeiaa 

||4||53||122||

Maya shall no longer 

harass me. 

||4||53||122||

ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਮਾਇਆ 

(ਆਪਣਾ) ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ 
॥੪॥੫੩॥੧੨੨॥

8132 190 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8133 190 rwiK lIAw guir 
pUrY Awip]

Raakh Leeaa Gur 

Poorai Aap ||

The Perfect Guru 

Himself has saved me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ 
ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ ਹੈ,

8134 190 mnmuK kau lwgo 
sMqwpu]1]

(sMqwpu) du`K Manamukh Ko 

Laago Santhaap 

||1||

The self-willed 

manmukhs are 

afflicted with 

misfortune. ||1||

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ 
ਦਾ) ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
8135 190 gurU gurU jip 

mIq hmwry]

Guroo Guroo Jap 

Meeth Hamaarae 

||

Chant and meditate 

on the Guru, the Guru, 

O my friend.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰੋ! ਸਦਾ (ਆਪਣੇ) 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ,
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8136 190 muK aUjl hovih 
drbwry]1]rhwau
]

Mukh Oojal 

Hovehi 

Dharabaarae 

||1|| Rehaao ||

Your face shall be 

radiant in the Court of 

the Lord. ||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ 

ਰੱਜਖਆਂ) ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8137 190 gur ky crx  
ihrdY vswie]

Gur Kae Charan 

Hiradhai Vasaae ||

Enshrine the Feet of 

the Guru within your 

heart;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖ।
8138 190 duK dusmn qyrI 

hqY blwie]2]
hqY:polw bolo[ (hqY) 
nws[ (blwie) musIbq

Dhukh Dhusaman 

Thaeree Hathai 

Balaae ||2||

Your pains, enemies 

and bad luck shall be 

destroyed. ||2||

(ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਤੇਰੇ 

ਸਾਰੇ) ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਏਗਾ (ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਦਬਾਉ 

ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ-) ਚੁੜੇਲ 

ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ॥੨॥
8139 190 gur kw sbdu qyrY 

sMig shweI]

Gur Kaa Sabadh 

Thaerai Sang 

Sehaaee ||

With each and every 

breath, they 

remember the Naam. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ (ਸਦਾ ਸਾਥ 

ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲਾ) ਸਾਥੀ ਹੈ।

8140 190 dieAwl Bey  
sgly jIA 
BweI]3]

Dhaeiaal Bheae 

Sagalae Jeea 

Bhaaee ||3||

O Siblings of Destiny, 

all beings shall be kind 

to you. ||3||

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿੋ ਰੱਜਖਆਂ) ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

8141 190 guir pUrY jb 
ikrpw krI]

Gur Poorai Jab 

Kirapaa Karee ||

When the Perfect 

Guru granted His 

Grace,

ਿਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ,
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8142 190 Bniq nwnk myrI 
pUrI 
prI]4]54]123
]

(Bniq) &urmwauNdy[ 
(prI) peI

Bhanath Naanak 

Maeree Pooree 

Paree 

||4||54||123||

Says Nanak, I was 

totally, completely 

fulfilled. 

||4||54||123||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਤਾਂ ਮੇਰੀ 
ਿੀਵਨ-ਘਾਲ ਸਿਲ ਹੋ ਗਈ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 

ਹੱਲਾ ਕਰਨੋਂ  ਹਟ ਗਏ) 

॥੪॥੫੪॥੧੨੩॥

8143 190 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8144 190 Aink rsw Kwey  
jYsy For]

(For) psU Anik Rasaa 

Khaaeae Jaisae 

Dtor ||

Like beasts, they 

consume all sorts of 

tasty treats.

ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ (ਪੱਜਠਆਂ ਨਾਲ ਜਢੱਡ 

ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

8145 190 moh kI jyvrI  
bwiDE cor]1]

(jyvrI) r`sI Moh Kee Jaevaree 

Baadhhiou Chor 

||1||

With the rope of 

emotional 

attachment, they are 

bound and gagged like 

thieves. ||1||

ਜਤਵੇਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ 

ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਸੂੰਨਹ  ਤੋਂ ਿੜੇ 

ਹੋਏ) ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ (ਮਾਇਆ) ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ (ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਵਧੀਕ) ਿਕਜੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
8146 190 imrqk dyh  

swDsMg ibhUnw]
(ibhUnw) ibnw Mirathak Dhaeh 

Saadhhasang 

Bihoonaa ||

Their bodies are 

corpses, without the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਿੂੰ ਦ 

ਹੈ)।
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8147 190 Awvq jwq jonI 
duK 
KInw]1]rhwau]

(KInw) nws huMdw Aavath Jaath 

Jonee Dhukh 

Kheenaa ||1|| 

Rehaao ||

They come and go in 

reincarnation, and are 

destroyed by pain. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ 

ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8148 190 Aink bsqR  
suMdr 
pihrwieAw]

Anik Basathr 

Sundhar 

Pehiraaeiaa ||

They wear all sorts of 

beautiful robes,

(ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਜਰਆ ਮਨੱੁਖ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ 

ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ (ਗਰੀਬ ਮੈਲੇ 

ਕੱਪਜੜਆਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਤੋਂ 
ਡਰਦੇ ਰਤਾ ਪਰੇ ਪਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
8149 190 ijau frnw Kyq 

mwih 
frwieAw]2]

Jio Ddaranaa 

Khaeth Maahi 

Ddaraaeiaa ||2||

But they are still just 

scarecrows in the 

field, frightening away 

the birds. ||2||

ਸੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 

ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਪੈਲੀ 
ਜਵਚ (ਿਾਨਵਰਾਂ ਨੂੂੰ ) ਡਰਾਣ 

ਲਈ ਬਨਾਉਟੀ ਰਾਖਾ ਖੜਾ 
ਕੀਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

8150 190 sgl srIr  
Awvq sB kwm]

Sagal Sareer 

Aavath Sabh Kaam 

||

All bodies are of some 

use,

(ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਸਰੀਰ (ਜਕਸੇ ਨ ਜਕਸੇ) ਕੂੰਮ ਆ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

8151 190 inhPl mwnuKu  
jpY nhI nwm]3]

Nihafal Maanukh 

Japai Nehee Naam 

||3||

But those who do not 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, are totally 

useless. ||3||

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਿਪਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣਾ ਜਵਅਰਥ 

ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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8152 190 khu nwnk jw 
kau Bey 
dieAwlw]

Kahu Naanak Jaa 

Ko Bheae 

Dhaeiaalaa ||

Says Nanak, those 

unto whom the Lord 

becomes Merciful,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

8153 190 swDsMig imil  
Bjih 
guopwlw]4]55]1
24]

guopwlw: hoVy AONkV 
ivckwrlI Avwj bolo

Saadhhasang Mil 

Bhajehi Guopaalaa 

||4||55||124||

Join the Saadh Sangat, 

and meditate on the 

Lord of the Universe. 

||4||55||124||

ਉਹ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਸਤ 

ਸੂੰਗੀਆਂ ਨਾਲ) ਜਮਲ ਕੇ ਿਗਤ 

ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੪॥੫੫॥੧੨੪॥

8154 190 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8155 191 kil klys gur 
sbid invwry]

(invwry) myty Kal Kalaes Gur 

Sabadh Nivaarae 

||

With my feet, I walk 

on the Path of my Lord 

and Master. ||1||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰ ਚੇ ਹੋਏ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ) ਮਾਨਸਕ 

ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ,

8156 191 Awvx jwx rhy  
suK swry]1]

Aavan Jaan Rehae 

Sukh Saarae ||1||

Coming and going 

ceases, and all 

comforts are obtained. 

||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ॥੧॥

8157 191 BY ibnsy inrBau 
hir iDAwieAw]

Bhai Binasae 

Nirabho Har 

Dhhiaaeiaa ||

Fear is dispelled, 

meditating on the 

Fearless Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਨਰਭਉ 

ਹਰੀ ਦਾ ਜਧਆਨ (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਧਜਰਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ 

ਸਾਰੇ) ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
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8158 191 swDsMig hir ky 
gux 
gwieAw]1]rhwau
]

Saadhhasang Har 

Kae Gun Gaaeiaa 

||1|| Rehaao ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I chant the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||Pause||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਿਾ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆਂ (ਜਨਰਭਉ 

ਹੋਈਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8159 191 crnkvl ird 
AMqir Dwry]

Charan Kaval Ridh 

Anthar Dhhaarae 

||

I have enshrined the 

Lotus Feet of the Lord 

within my heart.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲਏ,

8160 191 Agin swgr  
guir pwir 
auqwry]2]

Agan Saagar Gur 

Paar Outhaarae 

||2||

The Guru has carried 

me across the ocean 

of fire. ||2||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਤਿਸ਼ਨਾ-
ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ ॥੨॥

8161 191 bUfq jwq pUrY 
guir kwFy]

(bUfq) fu`bdy Booddath Jaath 

Poorai Gur 

Kaadtae ||

I was sinking down, 

and the Perfect Guru 

pulled me out.

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) 

ਡੱੁਬ ਰਹੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਬਾਹੋਂ ਿੜ ਕੇ ਬਾਹਰ) ਕੱਢ 

ਜਲਆ (ਿਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਗਏ),

8162 191 jnm jnm ky  
tUty gwFy]3]

(gWFy) gMFy Janam Janam Kae 

Ttoottae Gaadtae 

||3||

I was cut off from the 

Lord for countless 

incarnations, and now 

the Guru united me 

with Him again. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ) 
ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਟੱੁਜਟਆਂ 

ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੜ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ॥੩॥

8163 191 khu nwnk iqsu 
guir bilhwrI]

Kahu Naanak This 

Gur Balihaaree ||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to the Guru;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,
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8164 191 ijsu Bytq giq 
BeI 
hmwrI]4]56]1
25]

Jis Bhaettath Gath 

Bhee Hamaaree 

||4||56||125||

Meeting Him, I have 

been saved. 

||4||56||125||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਸਾਡੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ) ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੫੬॥੧੨੪॥

8165 191 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8166 191 swDsMig qw kI 
srnI prhu]

Saadhhasang Thaa 

Kee Saranee 

Parahu ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, seek His 

Sanctuary.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ!) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ।

8167 191 mnu qnu Apnw  
AwgY Drhu]1]

Man Than Apanaa 

Aagai Dhharahu 

||1||

Place your mind and 

body in offering 

before Him. ||1||

ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਤਨ 

(ਭਾਵ, ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿਾ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਹ ॥੧॥

8168 191 AMimRq nwmu  
pIvhu myry BweI]

Anmrith Naam 

Peevahu Maerae 

Bhaaee ||

Drink in the Ambrosial 

Nectar of the Name, O 

my Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀ (ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ।
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8169 191 ismir ismir  
sB qpiq 
buJweI]1]rhwau]

buJweI: polw bolo Simar Simar Sabh 

Thapath Bujhaaee 

||1|| Rehaao ||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on the 

Lord, the fire of desire 

is totally quenched. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ) 

ਉਸ ਨੇ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਸਾਰੀ ਸੜਨ ਬੁਝਾ ਲਈ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8170 191 qij AiBmwnu  
jnm mrxu 
invwrhu]

(invwrhu) Cutkwrw pwE Thaj Abhimaan 

Janam Maran 

Nivaarahu ||

Renounce your 

arrogant pride, and 

end the cycle of birth 

and death.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁਕਾ ਲੈ।

8171 191 hir ky dws ky 
crx  
nmskwrhu]2]

Har Kae Dhaas Kae 

Charan 

Namasakaarahu 

||2||

Working for the Lord, 

His humble servants 

look beautiful.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਰੱਖ 

ਦੇ ॥੨॥

8172 191 swis swis pRBu 
mnih smwly]

Saas Saas Prabh 

Manehi Samaalae 

||

Remember God in 

your mind, with each 

and every breath.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ!) ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖ।

8173 191 so Dnu sMchu jo 
cwlY nwly]3]

(sMchu) iek`Tw kro So Dhhan 

Sanchahu Jo 

Chaalai Naalae 

||3||

Gather only that 

wealth, which shall go 

with you. ||3||

ਉਹ (ਨਾਮ-) ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ 

ਿੇਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰੇ 

॥੩॥

8174 191 iqsih prwpiq  
ijsu msqik 
Bwgu]

iqs-ih Thisehi Paraapath 

Jis Masathak 

Bhaag ||

He alone obtains it, 

upon whose forehead 

such destiny is written.

(ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨਾ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗ ਿਾਗੇ।
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8175 191 khu nwnk qw kI 
crxI 
lwgu]4]57]12
6]

Kahu Naanak Thaa 

Kee Charanee 

Laag 

||4||57||126||

Says Nanak, fall at the 

Feet of that Lord. 

||4||57||126||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-

ਧਨ ਜਮਜਲਆ ਹੈ) 

॥੪॥੫੭॥੧੨੬॥

8176 191 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8177 191 sUky hry kIey  
iKn mwhy]

Sookae Harae 

Keeeae Khin 

Maahae ||

The dried branches 

are made green again 

in an instant.

ਗੁਰੂ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਞੇ ਹੋ ਚੱੁਕੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੇ (ਭਾਵ, ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ) ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

8178 191 AMimRq idRsit 
sMic jIvwey]1]

(sMic) isMj ky Anmrith Dhrisatt 

Sanch Jeevaaeae 

||1||

His Ambrosial Glance 

irrigates and revives 

them. ||1||

ਗੁਰੂ ਨਾਮ-ਿਲ ਜਸੂੰ ਿ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

8179 191 kwty kst pUry 
gurdyv]

(kst) du`K Kaattae Kasatt 

Poorae Guradhaev 

||

The Perfect Divine 

Guru has removed my 

sorrow.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ,

8180 191 syvk kau dInI  
ApunI 
syv]1]rhwau]

Saevak Ko 

Dheenee Apunee 

Saev ||1|| 

Rehaao ||

He blesses His servant 

with His service. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ) ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ (ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਜਦੱਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8181 191 imit geI icMq  
punI mn Awsw]

(:polw bolo punI) pUrI 
hoeI

Mitt Gee Chinth 

Punee Man Aasaa 

||

Anxiety is removed, 

and the desires of the 

mind are fulfilled,

ਉਸ ਦੀ (ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ) 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਮਟ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਦੀ (ਹਰੇਕ) ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ,

8182 191 krI dieAw  
siqguir 
guxqwsw]2]

Karee Dhaeiaa 

Sathigur 

Gunathaasaa ||2||

When the True Guru, 

the Treasure of 

Excellence, shows His 

Kindness. ||2||

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ 
॥੨॥

8183 191 duK nwTy suK 
Awie smwey]

Dhukh Naathae 

Sukh Aae 

Samaaeae ||

Pain is driven far 

away, and peace 

comes in its place;

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਸਾਰੇ) ਸੁਖ ਆ 

ਕੇ ਜਟਕ ਗਏ।
8184 191 FIl n prI jw 

guir Purmwey]3]
(FIl) dyrI Dteel N Paree Jaa 

Gur Furamaaeae 

||3||

There is no delay, 

when the Guru gives 

the Order. ||3||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, 
ਰਤਾ ਭੀ ਜਢੱਲ ਨਾਹ ਹੋਈ ॥੩॥

8185 191 ieC punI pUry 
gur imly]

Eishh Punee 

Poorae Gur Milae 

||

Desires are fulfilled, 

when one meets the 

True Guru;

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦੀ) ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ,

8186 191 nwnk qy jn  
suPl 
Ply]4]58]127
]

vwihgurU jI dI pRwpqI 
rUpI (suPl) (su+Pl) 
(su) sRySt Pl sihq 
(Ply) Pldy hn

Naanak Thae Jan 

Sufal Falae 

||4||58||127||

O Nanak, His humble 

servant is fruitful and 

prosperous. 

||4||58||127||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਿਲ 

ਲੱਗ ਪਏ ॥੪॥੫੮॥੧੨੭॥

8187 191 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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8188 191 qwp gey pweI 
pRiB sWiq]

Thaap Geae Paaee 

Prabh Saanth ||

The fever has 

departed; God has 

showered us with 

peace and tranquility.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਠੂੰ ਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
8189 191 sIql Bey kInI 

pRB dwiq]1]

Seethal Bheae 

Keenee Prabh 

Dhaath ||1||

A cooling peace 

prevails; God has 

granted this gift. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਐਸੀ ਆਤਮਕ ਠੂੰ ਢ 

ਵਰਤਾ ਜਦੱਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਪ-ਕਲੇਸ਼ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
8190 191 pRB ikrpw qy  

Bey suhyly]
(suhyly) suKI Prabh Kirapaa 

Thae Bheae 

Suhaelae ||

Your face shall be 

radiant in the Court of 

the Lord. ||1||Pause||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸੌਖੇ (ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ) ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

8191 191 jnm jnm ky  
ibCury 
myly]1]rhwau]

Janam Janam Kae 

Bishhurae Maelae 

||1|| Rehaao ||

Separated from Him 

for countless 

incarnations, we are 

now reunited with 

Him. ||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਜਵੱਛੁਜੜਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8192 191 ismrq ismrq  
pRB kw nwau]

Simarath Simarath 

Prabh Kaa Naao ||

Your pains, enemies 

and bad luck shall be 

destroyed. ||2||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ)
8193 191 sgl rog kw  

ibnisAw 
Qwau]2]

(ibnisAw) nws Sagal Rog Kaa 

Binasiaa Thhaao 

||2||

The dwelling of all 

disease is destroyed. 

||2||

ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨ ਹੀ 
ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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8194 191 shij suBwie bolY 
hir bwxI]

Sehaj Subhaae 

Bolai Har Baanee 

||

O Siblings of Destiny, 

all beings shall be kind 

to you. ||3||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

8195 191 AwT phr pRB 
smrhu pRwxI]3]

Aath Pehar Prabh 

Simarahu Praanee 

||3||

Twenty-four hours a 

day, O mortal, 

meditate on God. 

||3||

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰ 

ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੂੰਗ, ਤੇ) 

ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ ॥੩॥

8196 191 dUKu drdu jmu  
nyiV n AwvY]

Dhookh Dharadh 

Jam Naerr N Aavai 

||

Pain, suffering and the 

Messenger of Death 

do not even approach 

that one,

ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਦਰਦ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ),

8197 191 khu nwnk jo hir 
gun 
gwvY]4]59]12
8]

Kahu Naanak Jo 

Har Gun Gaavai 

||4||59||128||

Says Nanak, who sings 

the Glorious Praises of 

the Lord. 

||4||59||128||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੫੯॥੧੨੮॥

8198 191 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8199 191 Bly idns Bly 
sMjogu]

(sMjogu) imlwp Bhalae Dhinas 

Bhalae Sanjog ||

Auspicious is the day, 

and auspicious is the 

chance,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਜਦਨ ਸੁਹਾਵਣੇ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਮਲਾਪ ਦੇ 

ਅਵਸਰ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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8200 191 ijqu Byty  
pwrbRhm 
inrjog]1]

(inrjog) inrlyp Jith Bhaettae 

Paarabreham 

Nirajog ||1||

Which brought me to 

the Supreme Lord 

God, the Unjoined, 

Unlimited One. ||1||

ਿਦੋਂ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ 

ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

8201 191 Eh bylw kau hau 
bil jwau]

bylw: polw bolo Ouh Baelaa Ko Ho 

Bal Jaao ||

I am a sacrifice to that 

time,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

8202 191 ijqu myrw mnu jpY 
hir 
nwau]1]rhwau]

Jith Maeraa Man 

Japai Har Naao 

||1|| Rehaao ||

When my mind chants 

the Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8203 191 sPl mUrqu sPl 
Eh GrI]

Safal Moorath 

Safal Ouh Gharee 

||

Blessed is that 

moment, and blessed 

is that time,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 

ਮੁਹੂਰਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

8204 191 ijqu rsnw aucrY  
hir hrI]2]

Jith Rasanaa 

Oucharai Har 

Haree ||2||

When my tongue 

chants the Name of 

the Lord, Har, Haree. 

||2||

ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਿੀਭ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

8205 191 sPlu Ehu mwQw  
sMq nmskwris]

Safal Ouhu 

Maathhaa Santh 

Namasakaaras ||

Blessed is that 

forehead, which bows 

in humility to the 

Saints.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਮੱਥਾ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਜਨਊਂਦਾ ਹੈ।

8206 191 crx punIq  
clih hir 
mwrig]3]

(punIq) piv`qR qoN 
piv`qR[ c`lih

Charan Puneeth 

Chalehi Har 

Maarag ||3||

Says Nanak, those 

unto whom the Lord 

becomes Merciful,

ਉਹ ਪੈਰ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਿੇਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ) ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
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8207 191 khu nwnk Blw 
myrw krm]

Kahu Naanak 

Bhalaa Maeraa 

Karam ||

Says Nanak, auspicious 

is my karma,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗ (ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ)

8208 191 ijqu Byty swDU ky 
crn]4]60]12
9]

Jith Bhaettae 

Saadhhoo Kae 

Charan 

||4||60||129||

Which has led me to 

touch the Feet of the 

Holy. ||4||60||129||

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਪਰਸਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੬੦॥੧੨੮॥

8209 192 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8210 192 gur kw sbdu rwKu 
mn mwih]

Gur Kaa Sabadh 

Raakh Man Maahi 

||

Coming and going 

ceases, and all 

comforts are obtained. 

||1||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਮਨ ਜਵਚ ਪੱਕਾ 
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖ।
8211 192 nwmu ismir icMqw 

sB jwih]1]

Naam Simar 

Chinthaa Sabh 

Jaahi ||1||

Meditating in 

remembrance on the 

Naam, the Name of 

the Lord, all anxiety is 

removed. ||1||

(ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਣਗੇ ॥੧॥

8212 192 ibnu BgvMq nwhI 
An koie]

Bin Bhagavanth 

Naahee An Koe ||

Without the Lord God, 

there is no one else at 

all.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

8213 192 mwrY rwKY eyko 
soie]1]rhwau]

Maarai Raakhai 

Eaeko Soe ||1|| 

Rehaao ||

He alone preserves 

and destroys. 

||1||Pause||

ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਾਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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8214 192 gur ky crx irdY 
auir Dwir]

Gur Kae Charan 

Ridhai Our Dhhaar 

||

The Guru has carried 

me across the ocean 

of fire. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ) ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਦਲ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨ ਵਸਾ (ਭਾਵ, ਜਨਮਤਿਾ 
ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ)।

8215 192 Agin swgru  
jip auqrih 
pwir]2]

au~qr-ih Agan Saagar Jap 

Outharehi Paar 

||2||

Meditate on Him and 

cross over the ocean 

of fire. ||2||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪ ਕੇ 

ਤੂੂੰ  (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਏਗਂਾ 
॥੨॥

8216 192 gur mUriq isau  
lwie iDAwnu]

Gur Moorath Sio 

Laae Dhhiaan ||

I was cut off from the 

Lord for countless 

incarnations, and now 

the Guru united me 

with Him again. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਜਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਿੋੜ,

8217 192 eIhw aUhw pwvih 
mwnu]3]

Eehaa Oohaa 

Paavehi Maan 

||3||

Here and hereafter, 

you shall be honored. 

||3||

ਤੂੂੰ  ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਆਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਗਾ 
॥੩॥

8218 192 sgl iqAwig  
gur srxI 
AwieAw]

Sagal Thiaag Gur 

Saranee Aaeiaa ||

Meeting Him, I have 

been saved. 

||4||56||125||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
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8219 192 imty AMdysy nwnk  
suKu 
pwieAw]4]61]1
30]

Mittae Andhaesae 

Naanak Sukh 

Paaeiaa 

||4||61||130||

My anxieties are over - 

O Nanak, I have found 

peace. 

||4||61||130||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬੧॥੧੩੦॥

8220 192 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8221 192 ijsu ismrq dUKu 
sBu jwie]

Jis Simarath 

Dhookh Sabh Jaae 

||

Remembering Him in 

meditation, all pains 

are gone.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਿਪ) ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

8222 192 nwmu rqnu vsY 
min Awie]1]

vsY: polw bolo Naam Rathan 

Vasai Man Aae 

||1||

The jewel of the 

Naam, the Name of 

the Lord, comes to 

dwell in the mind. 

||1||

(ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

8223 192 jip mn myry  
goivMd kI bwxI]

Jap Man Maerae 

Govindh Kee 

Baanee ||

O my mind, chant the 

Bani, the Hymns of the 

Lord of the Universe.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ 
ਉੱਚਾਰਨ ਕਰ।

8224 192 swDU jn rwmu 
rsn 
vKwxI]1]rhwau]

Saadhhoo Jan 

Raam Rasan 

Vakhaanee ||1|| 

Rehaao ||

Renounce your 

arrogant pride, and 

end the cycle of birth 

and death.

(ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ) ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8225 192 ieksu ibnu nwhI 
dUjw koie]

Eikas Bin Naahee 

Dhoojaa Koe ||

Without the One Lord, 

there is no other at all.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਉਸ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ),

8226 192 jw kI idRsit  
sdw suKu hoie]2]

Jaa Kee Dhrisatt 

Sadhaa Sukh Hoe 

||2||

By His Glance of 

Grace, eternal peace is 

obtained. ||2||

ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

8227 192 swjnu mIqu sKw 
kir eyku]

Saajan Meeth 

Sakhaa Kar Eaek ||

Make the One Lord 

your friend, intimate 

and companion.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ) ਇੱਕ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਸੱਿਣ ਜਮੱਤਰ ਸਾਥੀ 
ਬਣਾ,

8228 192 hir hir AKr  
mn mih lyKu]3]

(A`Kr) aupdyS Har Har Akhar 

Man Mehi Laekh 

||3||

Write in your mind the 

Word of the Lord, Har, 

Har. ||3||

ਤੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਅੱਖਰ (ਸੂੰਸਕਾਰ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਉੱਕਰ ਲੈ 

॥੩॥

8229 192 riv rihAw 
srbq suAwmI]

srb`q Rav Rehiaa 

Sarabath Suaamee 

||

The Lord Master is 

totally pervading 

everywhere.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਉਹ) ਮਾਲਕ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

8230 192 gux gwvY nwnku  
AMqrjwmI]4]62
]131]

Gun Gaavai 

Naanak 

Antharajaamee 

||4||62||131||

Nanak sings the 

Praises of the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts. 

||4||62||131||

ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਉਸ 

ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬੨॥੧੩੧॥

8231 192 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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8232 192 BY mih ricE  
sBu sMswrw]

Bhai Mehi Rachiou 

Sabh Sansaaraa ||

The whole world is 

engrossed in fear.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ (ਜਕਸੇ 

ਨ ਜਕਸੇ) ਡਰ-ਸਹਮ ਦੇ ਹੇਠ 

ਦਜਬਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
8233 192 iqsu Bau nwhI  

ijsu nwmu 
ADwrw]1]

This Bho Naahee 

Jis Naam 

Adhhaaraa ||1||

Those who have the 

Naam, the Name of 

the Lord, as their 

Support, feel no fear. 

||1||

ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ (ਕੋਈ) 

ਡਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਨਾਮ (ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਸਹਾਰਾ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੧॥
8234 192 Bau n ivAwpY  

qyrI srxw]

Bho N Viaapai 

Thaeree Saranaa 

||

Fear does not affect 

those who take to 

Your Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਜਪਆਂ 

(ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਿਜੜਆਂ) ਕੋਈ ਡਰ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

8235 192 jo quDu BwvY soeI 
krxw]1]rhwau]

Jo Thudhh Bhaavai 

Soee Karanaa 

||1|| Rehaao ||

You do whatever You 

please. ||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਰ ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਹੀ ਕੂੰਮ 

ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ (ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8236 192 sog hrK mih  
Awvx jwxw]

Sog Harakh Mehi 

Aavan Jaanaa ||

In pleasure and in 

pain, the world is 

coming and going in 

reincarnation.

ਦੱੁਖ ਮੂੰਨਣ ਜਵਚ ਿਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਮਨਾਣ ਜਵਚ (ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵ 

ਵਾਸਤੇ ਡਰ-ਸਹਮ ਦਾ) 
ਆਉਣਾ ਿਾਣਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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8237 192 iqin suKu 
pwieAw jo pRB 
Bwxw]2]

Thin Sukh Paaeiaa 

Jo Prabh Bhaanaa 

||2||

Those who are 

pleasing to God, find 

peace. ||2||

ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਜਟਕਵਾਂ) 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਿੋ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

8238 192 Agin swgru  
mhw ivAwpY 
mwieAw]

Agan Saagar 

Mehaa Viaapai 

Maaeiaa ||

Maya pervades the 

awesome ocean of fire.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ) ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ (ਇਸ 

ਜਵਚ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ) ਮਾਇਆ 

ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
8239 192 sy sIql ijn 

siqguru 
pwieAw]3]

Sae Seethal Jin 

Sathigur Paaeiaa 

||3||

Those who have found 

the True Guru are 

calm and cool. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ) ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਇਸ ਅਗਜਨ-ਸਾਗਰ ਜਵਚ 

ਜਵਚਰਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਅੂੰਤਰ-

ਆਤਮੇ) ਠੂੰ ਡੇ-ਠਾਰ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥
8240 192 rwiK lyie pRBu 

rwKnhwrw]

Raakh Laee Prabh 

Raakhanehaaraa ||

Please preserve me, O 

God, O Great 

Preserver!

ਬਚਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।

8241 192 khu nwnk ikAw 
jMq 
ivcwrw]4]63]1
32]

Kahu Naanak Kiaa 

Janth Vichaaraa 

||4||63||132||

Says Nanak, what a 

helpless creature I am! 

||4||63||132||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਡਰ-ਸਹਮ 

ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਗਜਨ-ਸਾਗਰ 

ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ) ਿੀਵਾਂ ਜਵਚਾਜਰਆਂ ਦੀ 
ਕੀਹ ਪਾਂਇਆਂ ਹੈ? (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਪੱਲਾ ਿੜੀ ਰੱਖ) 

॥੪॥੬੩॥੧੩੨॥
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8242 192 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8243 192 qumrI ikRpw qy  
jpIAY nwau]

Thumaree Kirapaa 

Thae Japeeai Naao 

||

By Your Grace, I chant 

Your Name.

(ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ (ਤੇਰਾ) ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8244 192 qumrI ikRpw qy  

drgh Qwau]1]

Thumaree Kirapaa 

Thae Dharageh 

Thhaao ||1||

By Your Grace, I obtain 

a seat in Your Court. 

||1||

ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੧॥

8245 192 quJ ibnu 
pwrbRhm nhI 
koie]

Thujh Bin 

Paarabreham 

Nehee Koe ||

Without You, O 

Supreme Lord God, 

there is no one.

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ) ਕੋਈ (ਆਸਰਾ) 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

8246 192 qumrI ikRpw qy  
sdw suKu 
hoie]1]rhwau]

Thumaree Kirapaa 

Thae Sadhaa Sukh 

Hoe ||1|| Rehaao 

||

By Your Grace, 

everlasting peace is 

obtained. 

||1||Pause||

ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ (ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਲਈ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8247 192 qum min vsy qau  
dUKu n lwgY]

Thum Man Vasae 

Tho Dhookh N 

Laagai ||

If You abide in the 

mind, we do not suffer 

in sorrow.

(ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ!) ਿੇ ਤੂੂੰ  
(ਿੀਵ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇਂ 
ਤਾਂ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ) ਦੱੁਖ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

8248 192 qumrI ikRpw qy  
BRmu Bau BwgY]2]

Thumaree Kirapaa 

Thae Bhram Bho 

Bhaagai ||2||

By Your Grace, doubt 

and fear run away. 

||2||

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਿੀਵ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਿੀਵ ਦਾ ਡਰ-ਸਹਮ ਭੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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8249 192 pwrbRhm  
AprMpr suAwmI]

Ap-rMpr Paarabreham 

Aparanpar 

Suaamee ||

O Supreme Lord God, 

Infinite Lord and 

Master,

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ!

8250 192 sgl Gtw ky  
AMqrjwmI]3]

Sagal Ghattaa Kae 

Antharajaamee 

||3||

You are the Inner-

knower, the Searcher 

of all hearts. ||3||

ਹੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ॥੩॥

8251 192 krau Ardwis  
Apny siqgur 
pwis]

Karo Aradhaas 

Apanae Sathigur 

Paas ||

I offer this prayer to 

the True Guru:

(ਿੇ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ) 
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ (ਇਹ) 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,

8252 192 nwnk nwmu imlY  
scu 
rwis]4]64]13
3]

Naanak Naam 

Milai Sach Raas 

||4||64||133||

O Nanak, may I be 

blessed with the 

treasure of the True 

Name. 

||4||64||133||

ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਮਲੇ (ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ 

ਨਾਮ ਹੀ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ 

॥੪॥੬੪॥੧੩੩॥

8253 192 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8254 192 kx ibnw jYsy 
QoQr quKw]

(kx) dwxy[ (QoQr) 
KwlI[ quKw:polw bolo[ 
(quKw) AMn dw iClkw

Kan Binaa Jaisae 

Thhothhar 

Thukhaa ||

As the husk is empty 

without the grain,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਵੇਂ ਦਾਜਣਆਂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਤੋਹ (ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।)

8255 192 nwm ibhUn sUny sy 
muKw]1]

(ibhUn) ibnw Naam Bihoon 

Soonae Sae 

Mukhaa ||1||

So is the mouth empty 

without the Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਉਹ ਮੂੂੰ ਹ ਸੁੂੰ ਞੇ ਹਨ 

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਨ ॥੧॥
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8256 192 hir hir nwmu  
jphu inq pRwxI]

Har Har Naam 

Japahu Nith 

Praanee ||

O mortal, chant 

continually the Name 

of the Lord, Har, Har.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ।

8257 192 nwm ibhUn iDRgu 
dyh 
ibgwnI]1]rhwau
]

Naam Bihoon 

Dhhrig Dhaeh 

Bigaanee ||1|| 

Rehaao ||

Without the Naam, 

cursed is the body, 

which shall be taken 

back by Death. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਿ ੋਆਜਖ਼ਰ 

ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਿ ੋਮੌਤ 

ਆਉਣ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) 

ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ (ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ) 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8258 192 nwm ibnw nwhI 
muiK Bwgu]

Naam Binaa 

Naahee Mukh 

Bhaag ||

When my tongue 

chants the Name of 

the Lord, Har, Haree. 

||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁਲਹਦਾ।

8259 192 Brq ibhUn khw 
sohwgu]2]

(Brq) pqI Bharath Bihoon 

Kehaa Sohaag 

||2||

Without the Husband, 

where is the 

marriage? ||2||

ਖਸਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਸਤਿੀ ਦਾ) 
ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੨॥

8260 192 nwmu ibswir lgY 
An suAwie]

(suAwie) suAwd c Naam Bisaar Lagai 

An Suaae ||

Forgetting the Naam, 

and attached to other 

tastes,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਰੱੁਝਦਾ 
ਹੈ,

8261 192 qw kI Aws n 
pUjY kwie]3]

pU`jY Thaa Kee Aas N 

Poojai Kaae ||3||

No desires are 

fulfilled. ||3||

ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਜਸਰੇ ਨਹੀਂ 
ਚੜਹਦੀ ॥੩॥

8262 192 kir ikrpw pRB 
ApnI dwiq]

Kar Kirapaa Prabh 

Apanee Dhaath ||

O God, grant Your 

Grace, and give me 

this gift.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ,
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8263 192 nwnk nwmu jpY  
idn 
rwiq]4]65]13
4]

Naanak Naam 

Japai Dhin Raath 

||4||65||134||

Please, let Nanak 

chant Your Name, day 

and night. 

||4||65||134||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹੀ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬੫॥੧੩੪॥

8264 193 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8265 193 qUM smrQu qUMhY 
myrw suAwmI]

smr`Qu Thoon Samarathh 

Thoonhai Maeraa 

Suaamee ||

You are All-powerful, 

You are my Lord and 

Master.

(ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ!) ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ)।

8266 193 sBu ikCu qum qy  
qUM AMqrjwmI]1]

Sabh Kishh Thum 

Thae Thoon 

Antharajaamee 

||1||

Everything comes 

from You; You are the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts. 

||1||

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਿੋ ਕੁਝ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ 

ਹੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

8267 193 pwrbRhm pUrn 
jn Et]

Paarabreham 

Pooran Jan Outt ||

The Perfect Supreme 

Lord God is the 

Support of His humble 

servant.

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

8268 193 qyrI srix  
auDrih jn 
koit]1]rhwau]

dUijAW nMU (au-Drih) 
auDwrdy hn

Thaeree Saran 

Oudhharehi Jan 

Kott ||1|| Rehaao 

||

Millions are saved in 

Your Sanctuary. 

||1||Pause||

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8269 193 jyqy jIA qyqy 
siB qyry]

Jaethae Jeea 

Thaethae Sabh 

Thaerae ||

As many creatures as 

there are - they are all 

Yours.

(ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿੀਵ ਹਨ, ਸਾਰੇ 

ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
8270 193 qumrI ikRpw qy  

sUK Gnyry]2]
(Gnyry) bhuq Thumaree Kirapaa 

Thae Sookh 

Ghanaerae ||2||

By Your Grace, all sorts 

of comforts are 

obtained. ||2||

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਖ ਜਮਲ ਰਹੇ ਹਨ 

॥੨॥

8271 193 jo ikCu vrqY sB 
qyrw Bwxw]

Jo Kishh Varathai 

Sabh Thaeraa 

Bhaanaa ||

Whatever happens, is 

all according to Your 

Will.

(ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) 

ਿ ੋਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

8272 193 hukmu bUJY so sic 
smwxw]3]

Hukam Boojhai So 

Sach Samaanaa 

||3||

One who understands 

the Hukam of the 

Lord's Command, is 

absorbed in the True 

Lord. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

8273 193 kir ikrpw dIjY 
pRB dwnu]

Kar Kirapaa 

Dheejai Prabh 

Dhaan ||

Please grant Your 

Grace, God, and 

bestow this gift

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼,

8274 193 nwnk ismrY nwmu 
inDwnu]4]66]1
35]

Naanak Simarai 

Naam Nidhhaan 

||4||66||135||

Upon Nanak, that he 

may meditate on the 

treasure of the Naam. 

||4||66||135||

ਤਾ ਜਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੇ (ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ 

॥੪॥੬੬॥੧੩੫॥

8275 193 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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8276 193 qw kw drsu  
pweIAY vfBwgI]

Thaa Kaa Dharas 

Paaeeai 

Vaddabhaagee ||

By great good fortune, 

the Blessed Vision of 

His Darshan is 

obtained,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

8277 193 jw kI rwm nwim 
ilv lwgI]1]

Jaa Kee Raam 

Naam Liv Laagee 

||1||

O my mind, chant the 

Bani, the Hymns of the 

Lord of the Universe.

ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

8278 193 jw kY hir 
visAw mn mwhI]

Jaa Kai Har Vasiaa 

Man Maahee ||

Those whose minds 

are filled with the Lord,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

8279 193 qw kau duKu supnY 
BI 
nwhI]1]rhwau]

Thaa Ko Dhukh 

Supanai Bhee 

Naahee ||1|| 

Rehaao ||

Do not suffer pain, 

even in dreams. 

||1||Pause||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ 

ਭੀ (ਕੋਈ) ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8280 193 srb inDwn rwKy 
jn mwih]

(iklivK) pwp Sarab Nidhhaan 

Raakhae Jan 

Maahi ||

All treasures have 

been placed within the 

minds of His humble 

servants.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ 

ਵਾਲੇ) ਸੇਵਕ (ਦੇ ਜਹਰਦੇ) ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਸਾਰੇ (ਆਤਮਕ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

8281 193 qw kY sMig  
iklivK duK 
jwih]2]

Thaa Kai Sang 

Kilavikh Dhukh 

Jaahi ||2||

In their company, 

sinful mistakes and 

sorrows are taken 

away. ||2||

ਅਿੇਹੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਪਾਪ ਤੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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8282 193 jn kI mihmw  
kQI n jwie]

Jan Kee Mehimaa 

Kathhee N Jaae ||

Write in your mind the 

Word of the Lord, Har, 

Har. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਸੇਵਕ 

ਦੀ ਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।
8283 193 pwrbRhmu jnu 

rihAw 
smwie]3]

Paarabreham Jan 

Rehiaa Samaae 

||3||

The servants of the 

Supreme Lord God 

remain absorbed in 

Him. ||3||

ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਸ ਪਾਰਬਿਹਮ ਦਾ 
ਰੂਪ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੩॥

8284 193 kir ikrpw pRB 
ibnau sunIjY]

(ibnau) bynqI Kar Kirapaa Prabh 

Bino Suneejai ||

Grant Your Grace, 

God, and hear my 

prayer:

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, 

ਜਮਹਰ ਕਰ।

8285 193 dws kI DUir  
nwnk kau 
dIjY]4]67]136
]

Dhaas Kee Dhhoor 

Naanak Ko Dheejai 

||4||67||136||

Please bless Nanak 

with the dust of the 

feet of Your slave. 

||4||67||136||

ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਿੇਹੇ 

ਸੇਵਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇਹ 

॥੪॥੬੭॥੧੩੬॥

8286 193 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8287 193 hir ismrq qyrI 
jwie blwie]

Har Simarath 

Thaeree Jaae 

Balaae ||

Remembering the 

Lord in meditation, 

your misfortune shall 

be taken away,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਰਮਨ ਕਰਜਦਆਂ ਤੇਰੀ 
ਵੈਰਨ (ਮਾਇਆ ਡਾਇਣ) ਤੈਥੋਂ 
ਪਰੇ ਹਟ ਿਾਏਗੀ।
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8288 193 srb kilAwx  
vsY min 
Awie]1]

Sarab Kaliaan 

Vasai Man Aae 

||1||

And all joy shall come 

to abide in your mind. 

||1||

(ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ ਤਾਂ (ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ (ਆ 

ਵੱਸਣਗੇ) ॥੧॥

8289 193 Bju mn myry eyko 
nwm]

Bhaj Man Maerae 

Eaeko Naam ||

Meditate, O my mind, 

on the One Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ।

8290 193 jIA qyry kY AwvY 
kwm]1]rhwau]

Jeea Thaerae Kai 

Aavai Kaam ||1|| 

Rehaao ||

It alone shall be of use 

to your soul. 

||1||Pause||

ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਆਵੇਗਾ (ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਦਾ ਜਨਭੇਗਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8291 193 rYix idnsu gux 
gwau AnMqw]

(AnMqw) byAMq bRhm jI Rain Dhinas Gun 

Gaao Ananthaa ||

Night and day, sing the 

Glorious Praises of the 

Infinite Lord,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਦਨ ਰਾਤ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ 

ਕਰ,

8292 193 gur pUry kw  
inrml mMqw]2]

(mMqw) aupdyS Gur Poorae Kaa 

Niramal Manthaa 

||2||

Through the Pure 

Mantra of the Perfect 

Guru. ||2||

ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਜਵੱਤਰ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ॥੨॥

8293 193 Coif aupwv eyk 
tyk rwKu]

(aupwv) Xqn[ (tyk) 
Awsrw

Shhodd Oupaav 

Eaek Ttaek Raakh 

||

Give up other efforts, 

and place your faith in 

the Support of the 

One Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਹੀਲੇ ਛੱਡ, ਤੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖ।

8294 193 mhw pdwrQu  
AMimRq rsu 
cwKu]3]

Mehaa 

Padhaarathh 

Anmrith Ras 

Chaakh ||3||

Taste the Ambrosial 

Essence of this, the 

greatest treasure. 

||3||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਚੱਖ-ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ 

॥੩॥
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8295 193 ibKm swgru qyeI 
jn qry]

(ibKmu) AOKw Bikham Saagar 

Thaeee Jan Tharae 

||

They alone cross over 

the treacherous world-

ocean,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਔਖੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ (ਆਤਮਕ 

ਪੂੂੰ ਿੀ ਸਮੇਤ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦੇ ਹਨ,

8296 193 nwnk jw kau 
ndir 
kry]4]68]137
]

Naanak Jaa Ko 

Nadhar Karae 

||4||68||137||

O Nanak, upon whom 

the Lord casts His 

Glance of Grace. 

||4||68||137||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਜਮਹਰ ਦੀ) ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬੮॥੧੩੭॥

8297 193 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8298 193 ihrdY crnkml 
pRB Dwry]

Hiradhai Charan 

Kamal Prabh 

Dhhaarae ||

I have enshrined the 

Lotus Feet of God 

within my heart.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਚਰਨ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦੇ 

ਹਨ,

8299 193 pUry siqgur 
imil  
insqwry]1]

(insqwry) qr gey Poorae Sathigur 

Mil Nisathaarae 

||1||

Meeting the Perfect 

True Guru, I am 

emancipated. ||1||

ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

8300 193 goivMd gux gwvhu  
myry BweI]

Govindh Gun 

Gaavahu Maerae 

Bhaaee ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, O my 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ 

ਰਹੋ।
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8301 193 imil swDU hir 
nwmu 
iDAweI]1]rhwau
]

Mil Saadhhoo Har 

Naam Dhhiaaee 

||1|| Rehaao ||

If You abide in the 

mind, we do not suffer 

in sorrow.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

8302 193 dulB dyh hoeI 
prvwnu]

(dul`B) AOKI imlx vwlI Dhulabh Dhaeh 

Hoee Paravaan ||

This human body, so 

difficult to obtain, is 

redeemed

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ!) ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ-ਬੜੀ ਕਠਨਤਾ 
ਨਾਲ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ-(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

8303 193 siqgur qy  
pwieAw nwm 
nIswnu]2]

(nIswnu) prvwnw Sathigur Thae 

Paaeiaa Naam 

Neesaan ||2||

When one receives 

the banner of the 

Naam from the True 

Guru. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ 

॥੨॥
8304 193 hir ismrq  

pUrn pdu 
pwieAw]

Har Simarath 

Pooran Padh 

Paaeiaa ||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, the state of 

perfection is attained.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮਨੱੁਖ 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 

ਜਕਸੇ ਉਕਾਈ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।

8305 193 swDsMig BY Brm 
imtwieAw]3]

Saadhhasang Bhai 

Bharam 

Mittaaeiaa ||3||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, fear and doubt 

depart. ||3||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਡਰ ਸਾਰੀਆਂ 

ਭਟਕਣਾ ਜਮਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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8306 193 jq kq dyKau  
qq rihAw 
smwie]

(jq) ij`Qy[ (kq) 
ikqy[ (qq) iq`Qy[ jq 
kq qq: poly bolo

Jath Kath Dhaekho 

Thath Rehiaa 

Samaae ||

Wherever I look, there 

I see the Lord 

pervading.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਜਿਧਰ 

ਭੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ।

8307 193 nwnk dws hir 
kI 
srxwie]4]69]
138]

Naanak Dhaas Har 

Kee Saranaae 

||4||69||138||

Slave Nanak has 

entered the Lord's 

Sanctuary. 

||4||69||138||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੬੯॥੧੩੮॥

8308 193 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8309 193 gur jI ky drsn 
kau bil jwau]

Gur Jee Kae 

Dharasan Ko Bal 

Jaao ||

I am a sacrifice to the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

8310 193 jip jip jIvw  
siqgur nwau]1]

Jap Jap Jeevaa 

Sathigur Naao 

||1||

Chanting and 

meditating on the 

Name of the True 

Guru, I live. ||1||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

8311 193 pwrbRhm pUrn 
gurdyv]

Paarabreham 

Pooran Guradhaev 

||

O Supreme Lord God, 

O Perfect Divine Guru,

ਹੇ ਪੂਰਨ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ 

ਗੁਰਦੇਵ!
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8312 193 kir ikrpw  
lwgau qyrI 
syv]1]rhwau]

Kar Kirapaa Laago 

Thaeree Saev 

||1|| Rehaao ||

Show mercy to me, 

and commit me to 

Your service. 

||1||Pause||

ਜਕਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8313 193 crnkml ihrdY 
aur DwrI]

Charan Kamal 

Hiradhai Our 

Dhhaaree ||

I enshrine His Lotus 

Feet within my heart.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ 

ਦੇ) ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹਾਂ।

8314 193 mn qn Dn gur 
pRwn ADwrI]2]

Man Than Dhhan 

Gur Praan 

Adhhaaree ||2||

I offer my mind, body 

and wealth to the 

Guru, the Support of 

the breath of life. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ 
ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਧਨ ਦਾ 
ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ 

॥੨॥

8315 193 sPl jnmu hovY 
prvwxu]

Safal Janam Hovai 

Paravaan ||

My life is prosperous, 

fruitful and approved;

(ਹੇ ਭਾਈ!) (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰਾ 
ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ ਤੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ 

ਿਾਇਂਗਾ,
8316 193 guru pwrbRhmu  

inkit kir 
jwxu]3]

Gur Paarabreham 

Nikatt Kar Jaan 

||3||

I know that the Guru, 

the Supreme Lord 

God, is near me. ||3||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ ਆਪਣ)ੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ 
ਸਮਝੇਂ ॥੩॥

8317 193 sMq DUir pweIAY 
vfBwgI]

Santh Dhhoor 

Paaeeai 

Vaddabhaagee ||

By great good fortune, 

I have obtained the 

dust of the feet of the 

Saints.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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8318 193 nwnk gur Bytq  
hir isau ilv 
lwgI]4]70]13
9]

Naanak Gur 

Bhaettath Har Sio 

Liv Laagee 

||4||70||139||

O Nanak, meeting the 

Guru, I have fallen in 

love with the Lord. 

||4||70||139||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ ਲਗਨ ਲੱਗ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੭੦॥੧੩੯॥

8319 194 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8320 194 krY duhkrm  
idKwvY horu]

(duh-krm) Koty kMm Karai Dhuhakaram 

Dhikhaavai Hor ||

They do their evil 

deeds, and pretend 

otherwise;

(ਿੇਹੜਾ ਜਸਮਰਨ-ਹੀਨ ਮਨੱੁਖ 

ਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਨਹੀਂ 
ਪਿਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੂੰਦਰ 

ਲੁਕ ਕੇ) ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਬਾਹਰ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ ਦਾ) ਹੋਰ ਪਾਸਾ 
ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ,

8321 194 rwm kI drgh  
bwDw coru]1]

(bwDw) bMin@Aw Raam Kee 

Dharageh 

Baadhhaa Chor 

||1||

But in the Court of the 

Lord, they shall be 

bound and gagged like 

thieves. ||1||

(ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਸੂੰਨਹ  ਉਤੇ ਿਜੜਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਚੋਰ (ਵਾਂਗ) 

ਬੂੰ ਜਨਹ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
8322 194 rwmu rmY soeI 

rwmwxw]
(rmy)ivAwpk bRhm jI 
nUM (rmy) aucwr irhw hY, 
(rmy) ivAwpk c (rmy) 
imil irhw hY[ 
(rwmwxw) rwm jI dw

Raam Ramai Soee 

Raamaanaa ||

Those who remember 

the Lord belong to the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਰਾਮ 

ਦਾ (ਸੇਵਕ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 

ਿੇਹੜਾ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।
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8323 194 jil Qil 
mhIAil eyku 
smwxw]1]rhwau]

(smwxw) smwey hoey Jal Thhal Meheeal 

Eaek Samaanaa 

||1|| Rehaao ||

The One Lord is 

contained in the 

water, the land and 

the sky. ||1||Pause||

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਨਸਚਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਰਾਮ ਿਲ ਜਵਚ, 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ, ਅਕਾਸ਼ ਜਵਚ, 

ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8324 194 AMqir ibKu muiK 
AMimRqu suxwvY]

(ibKu) zhr Anthar Bikh Mukh 

Anmrith Sunaavai 

||

Their inner beings are 

filled with poison, and 

yet with their mouths, 

they preach words of 

Ambrosial Nectar.

(ਜਸਮਰਨ-ਹੀਨ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ 
ਨਾਹ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਸ 

ਦੇ) ਅੂੰਦਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਜ਼ਹਰ 

ਹੈ (ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

8325 194 jmpuir bwDw  
cotw KwvY]2]

Jam Pur Baadhhaa 

Chottaa Khaavai 

||2||

Bound and gagged in 

the City of Death, they 

are punished and 

beaten. ||2||

ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ) ਿਮ ਦੀ ਪੁਰੀ 
ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸੱਟਾਂ ਸਹਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

॥੨॥
8326 194 Aink pVdy mih  

kmwvY ivkwr]
pVdy: V hlMq n lwau Anik Parradhae 

Mehi Kamaavai 

Vikaar ||

Hiding behind many 

screens, they commit 

acts of corruption,

(ਜਸਮਰਨ-ਹੀਨ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਨਾਹ 

ਿਾਣਦਾ ਹੋਇਆ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਪਰਜਦਆਂ ਜਪਛੇ (ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ 
ਕੇ) ਜਵਕਾਰ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ,
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8327 194 iKn mih pRgt 
hoih sMswr]3]

Khin Mehi Pragatt 

Hohi Sansaar ||3||

But in an instant, they 

are revealed to all the 

world. ||3||

ਪਰ (ਉਸ ਦੇ ਕੁਕਰਮ) ਿਗਤ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

8328 194 AMqir swic 
nwim ris rwqw]

Anthar Saach 

Naam Ras Raathaa 

||

Those whose inner 

beings are true, who 

are attuned to the 

ambrosial essence of 

the Naam, the Name 

of the Lord

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਜਭੱਿਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

8329 194 nwnk iqsu 
ikrpwlu 
ibDwqw]4]71]1
40]

ib-Dwqw Naanak This 

Kirapaal 

Bidhhaathaa 

||4||71||140||

- O Nanak, the Lord, 

the Architect of 

Destiny, is merciful to 

them. ||4||71||140||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੭੧॥੧੪੦॥

8330 194 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8331 194 rwm rMgu kdy 
auqir n jwie]

Raam Rang 

Kadhae Outhar N 

Jaae ||

The Lord's Love shall 

never leave or depart.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਦਾ ਰੂੰਗ (ਿ ੇਜਕਸੇ 

ਵਡਭਾਗੀ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਚੜਹ 
ਿਾਏ ਤਾਂ ਜਿਰ) ਕਦੇ (ਉਸ ਮਨ 

ਤੋਂ) ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ,

8332 194 guru pUrw ijsu 
dyie buJwie]1]

Gur Pooraa Jis 

Dhaee Bujhaae 

||1||

They alone 

understand, unto 

whom the Perfect 

Guru gives it. ||1||

(ਪਰ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਇਸ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਵੇ ॥੧॥
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8333 194 hir rMig rwqw so 
mnu swcw]

Har Rang Raathaa 

So Man Saachaa ||

Do not suffer pain, 

even in dreams. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ (ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂੰਗ ਆਪਣਾ ਅਸਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ,
8334 194 lwl rMg pUrn 

purKu 
ibDwqw]1]rhwau
]

Laal Rang Pooran 

Purakh 

Bidhhaathaa 

||1|| Rehaao ||

The Love of the 

Beloved, the Architect 

of Destiny, is perfect. 

||1||Pause||

ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਗੂੜਹੇ ਲਾਲ ਰੂੰਗ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

8335 194 sMqh sMig bYis  
gun gwie]

Santheh Sang Bais 

Gun Gaae ||

Sitting in the Society 

of the Saints, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,

8336 194 qw kw rMgu n 
auqrY jwie]2]

Thaa Kaa Rang N 

Outharai Jaae 

||2||

The color of His Love 

shall never fade away. 

||2||

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਦਾ ਰੂੰਗ ਚੜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ) ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਰੂੰਗ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਲਜਹਂਦਾ ॥੨॥

8337 194 ibnu hir ismrn  
suKu nhI pwieAw]

Bin Har Simaran 

Sukh Nehee 

Paaeiaa ||

Without meditating in 

remembrance on the 

Lord, peace is not 

found.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਕਦੇ 

ਜਕਸੇ ਨੇ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।
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8338 194 Awn rMg PIky  
sB mwieAw]3]

Aan Rang Feekae 

Sabh Maaeiaa 

||3||

All the other loves and 

tastes of Maya are 

bland and insipid. 

||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਸੁਆਦਾਂ) ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਰੂੰਗ ਸਭ 

ਉਤਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਸੁਆਦਾਂ ਤੋਂ ਜਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖ 

ਹੋਛੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

8339 194 guir rMgy sy Bey 
inhwl]

Gur Rangae Sae 

Bheae Nihaal ||

Those who are imbued 

with love by the Guru 

become happy.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਖੜੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
8340 194 khu nwnk gur 

Bey hY 
dieAwl]4]72]
141]

Kahu Naanak Gur 

Bheae Hai 

Dhaeiaal 

||4||72||141||

Says Nanak, the Guru 

has become merciful 

to them. 

||4||72||141||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਨਹ ਾਂ ਉਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੭੨॥੧੪੧॥

8341 194 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8342 194 ismrq suAwmI  
iklivK nwsy]

(iklivK) pwp Simarath Suaamee 

Kilavikh Naasae ||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord Master, sinful 

mistakes are erased,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

8343 194 sUK shj AwnMd 
invwsy]1]

Sookh Sehaj 

Aanandh Nivaasae 

||1||

And one comes to 

abide in peace, 

celestial joy and bliss. 

||1||

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਆਨੂੰ ਦਾਂ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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8344 194 rwm jnw kau  
rwm Brosw]

Raam Janaa Ko 

Raam Bharosaa ||

It alone shall be of use 

to your soul. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਦਾ 
ਭਰੋਸਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

8345 194 nwmu jpq sBu 
imitE 
AMdysw]1]rhwau]

(AMdysw) sMsw, i&kr Naam Japath Sabh 

Mittiou 

Andhaesaa ||1|| 

Rehaao ||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

all anxieties are 

dispelled. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਰੇਕ ਜਫ਼ਕਰ ਜਮਜਟਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8346 194 swDsMig kCu Bau 
n BrwqI]

(Br`wqI) Brm Saadhhasang 

Kashh Bho N 

Bharaathee ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, there is no fear 

or doubt.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੋਹ 

ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ 
ਪੋਹ ਸਕਦੀ,

8347 194 gux gopwl  
gweIAih idnu 
rwqI]2]

Gun Gopaal 

Gaaeeahi Dhin 

Raathee ||2||

The Glorious Praises of 

the Lord are sung 

there, day and night. 

||2||

(ਜਕਉਂਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

8348 194 kir ikrpw pRB 
bMDn Cot]

Kar Kirapaa Prabh 

Bandhhan Shhott 

||

Granting His Grace, 

God has released me 

from bondage.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ-
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8349 194 crxkml kI  
dInI Et]3]

Charan Kamal Kee 

Dheenee Outt 

||3||

He has given me the 

Support of His Lotus 

Feet. ||3||

(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
(ਸਦਾ) ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

8350 194 khu nwnk min 
BeI prqIiq]

Kahu Naanak Man 

Bhee Paratheeth 

||

Says Nanak, faith 

comes into the mind 

of His servant,

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ 
ਹੈ- (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਓਟ ਆਸਰੇ ਦਾ) ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

8351 194 inrml jsu  
pIvih jn 
nIiq]4]73]14
2]

Niramal Jas 

Peevehi Jan Neeth 

||4||73||142||

Who continually 

drinks in the 

Immaculate Praises of 

the Lord. 

||4||73||142||

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਦਾ 
(ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੭੩॥੧੪੨॥

8352 194 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8353 194 hir crxI jw kw 
mnu lwgw]

Har Charanee Jaa 

Kaa Man Laagaa ||

I have enshrined the 

Lotus Feet of God 

within my heart.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਰਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

8354 194 dUKu drdu BRmu qw 
kw Bwgw]1]

Dhookh Dharadh 

Bhram Thaa Kaa 

Bhaagaa ||1||

- pain, suffering and 

doubt run away from 

them. ||1||

ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦਰਦ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ (ਮਾਇਆ 

ਆਜਦਕ ਵਾਲੀ) ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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8355 194 hir Dn ko  
vwpwrI pUrw]

Har Dhhan Ko 

Vaapaaree Pooraa 

||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, O my 

Siblings of Destiny.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਅਡੋਲ ਜਹਰਦੇ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਉਤੇ ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ ਆਪਣਾ 
ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, 
ਜਕਉਂਜਕ)

8356 194 ijsih invwjy so 
jnu 
sUrw]1]rhwau]

Jisehi Nivaajae So 

Jan Sooraa ||1|| 

Rehaao ||

Those who are 

honored by the Lord 

are the true spiritual 

heroes. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਸੂਰਮਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8357 194 jw kau Bey  
ikRpwl gusweI]

gusWeIN Jaa Ko Bheae 

Kirapaal Gusaaee 

||

Those humble beings, 

unto whom the Lord 

of the Universe shows 

mercy,

(ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ 
ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

ਤੇ), ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਧਰਤੀ 
ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

8358 194 sy jn lwgy gur 
kI pweI]2]

(pweI) crnI Sae Jan Laagae 

Gur Kee Paaee 

||2||

When one receives 

the banner of the 

Naam from the True 

Guru. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਆ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ) ॥੨॥

8359 194 sUK shj sWiq 
AwnMdw]

Sookh Sehaj 

Saanth Aanandhaa 

||

They are blessed with 

peace, celestial bliss, 

tranquility and ecstasy;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਦਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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8360 194 jip jip jIvy  
prmwnMdw]3]

Jap Jap Jeevae 

Paramaanandhaa 

||3||

Chanting and 

meditating, they live in 

supreme bliss. ||3||

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
8361 194 nwm rwis swD 

sMig KwtI]
(rwis) pMUjI, Dn[ 
(KwtI) K`tI, kmweI

Naam Raas 

Saadhh Sang 

Khaattee ||

In the Saadh Sangat, I 

have earned the 

wealth of the Naam.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ 

ਕਮਾ ਜਲਆ ਹੈ,

8362 194 khu nwnk pRiB 
Apdw 
kwtI]4]74]14
3]

(Apdw) musIbq Kahu Naanak 

Prabh Apadhaa 

Kaattee 

||4||74||143||

Says Nanak, God has 

relieved my pain. 

||4||74||143||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਬਪਤਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੪॥੭੪॥੧੪੩॥

8363 194 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8364 194 hir ismrq siB 
imtih klys]

Har Simarath Sabh 

Mittehi Kalaes ||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, all suffering is 

eradicated.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

8365 194 crxkml mn 
mih prvys]1]

Charan Kamal 

Man Mehi 

Paravaes ||1||

Chanting and 

meditating on the 

Name of the True 

Guru, I live. ||1||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਵਸਾਈ ਰੱਖ 

॥੧॥

8366 194 aucrhu rwm nwmu  
lK bwrI]

(au~crhu) jpo[ l`K Oucharahu Raam 

Naam Lakh Baaree 

||

O Supreme Lord God, 

O Perfect Divine Guru,

ਹੇ ਜਪਆਰੀ ਿੀਭ! ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦੀ ਰਹੁ,
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8367 194 AMimRq rsu pIvhu  
pRB 
ipAwrI]1]rhwau
]

Anmrith Ras 

Peevahu Prabh 

Piaaree ||1|| 

Rehaao ||

And drink deeply of 

the Ambrosial Essence 

of God. ||1||Pause||

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਂਦੀ 
ਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8368 194 sUK shj rs  
mhw AnMdw]

Sookh Sehaj Ras 

Mehaa Anandhaa 

||

Peace, celestial bliss, 

pleasures and the 

greatest ecstasy are 

obtained;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਹਨ,

8369 194 jip jip jIvy  
prmwnMdw]2]

Jap Jap Jeevae 

Paramaanandhaa 

||2||

Chanting and 

meditating, you shall 

live in supreme bliss. 

||2||

ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਵੱਡੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
8370 194 kwm kRoD loB md 

Koey]
md:polw bolo[ (md) 
hMkwr

Kaam Krodhh 

Lobh Madh 

Khoeae ||

Sexual desire, anger, 

greed and ego are 

eradicated;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੂੰਕਾਰ 

(ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਨਾਸ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
8371 194 swD kY sMig  

iklibK sB 
Doey]3]

(iklibK) pwp Saadhh Kai Sang 

Kilabikh Sabh 

Dhhoeae ||3||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, all sinful 

mistakes are washed 

away. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

8372 194 kir ikrpw pRB 
dIn dieAwlw]

Kar Kirapaa Prabh 

Dheen Dhaeiaalaa 

||

Grant Your Grace, O 

God, O Merciful to the 

meek.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ,
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8373 194 nwnk dIjY swD 
rvwlw]4]75]1
44]

(rvwlw) crn DUV Naanak Dheejai 

Saadhh Ravaalaa 

||4||75||144||

Please bless Nanak 

with the dust of the 

feet of the Holy. 

||4||75||144||

ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੪॥੭੫॥੧੪੪॥

8374 195 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8375 195 ijs kw dIAw  
pYnY Kwie]

Jis Kaa Dheeaa 

Painai Khaae ||

They wear and eat the 

gifts from the Lord;

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ (ਅੂੰਨ) ਮਨੱੁਖ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ, (ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਕੱਪੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ,

8376 195 iqsu isau Awlsu 
ikau bnY  
mwie]1]

(mwie) mwqw ipqw 
Akwl purK jI

This Sio Aalas Kio 

Banai Maae ||1||

How can laziness help 

them, O mother? 

||1||

ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਲੋਂ ਆਲਸ 

ਕਰਨਾ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ ਿਬਦਾ 
ਨਹੀਂ ॥੧॥

8377 195 Ksmu ibswir  
Awn kMim 
lwgih]

Khasam Bisaar 

Aan Kanm Laagehi 

||

Forgetting her 

Husband Lord, and 

attaching herself to 

other affairs,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਰੱੁਝੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

8378 195 kaufI bdly  
rqnu 
iqAwgih]1]rhw
au]

Kouddee Badhalae 

Rathan Thiaagehi 

||1|| Rehaao ||

The soul-bride throws 

away the precious 

jewel in exchange for 

a mere shell. 

||1||Pause||

ਉਹ ਨਕਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਟੇ 

ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਉਹ 

ਰਤਨ ਤਾਂ ਸੱੁਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਕਉਡੀ ਨੂੂੰ  ਸਾਂਭਦੇ ਹਨ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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8379 195 pRBU iqAwig  
lwgq An loBw]

(An) hor Prabhoo Thiaag 

Laagath An 

Lobhaa ||

Forsaking God, she is 

attached to other 

desires.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ ਹੋਰ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਲੋਭ 

ਜਵਚ ਲੱਜਗਆਂ,

8380 195 dwis slwmu krq  
kq soBw]2]

kq:polw bolo[ (kq) 
ikvyN

Dhaas Salaam 

Karath Kath 

Sobhaa ||2||

But who has gained 

honor by saluting the 

slave? ||2||

ਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਦਾਸੀ 
ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਮ ਕੀਜਤਆਂ 

ਜਕਤੇ ਭੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦੀ ॥੨॥

8381 195 AMimRq rsu  
Kwvih Kwn pwn]

Anmrith Ras 

Khaavehi Khaan 

Paan ||

They consume food 

and drink, delicious 

and sublime as 

ambrosial nectar.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਕੂਕਰ ਜਬਿਤੀ ਦੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਿਨ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਚੂੰ ਗੇ ਚੂੰ ਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਪੀਂਦੇ ਹਨ,

8382 195 ijin dIey iqsih  
n jwnih 
suAwn]3]

(suAwn) ku`qw Jin Dheeeae 

Thisehi N Jaanehi 

Suaan ||3||

But the dog does not 

know the One who has 

bestowed these. ||3||

ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ) ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ 

ਕੱੁਤੇ (ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦੇ-ਪਛਾਣਦੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ॥੩॥

8383 195 khu nwnk hm 
lUxhrwmI]

Kahu Naanak Ham 

Loon Haraamee ||

Says Nanak, I have 

been unfaithful to my 

own nature.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਨਾ-ਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ।

8384 195 bKis lyhu pRB 
AMqrjwmI]4]76
]145]

Bakhas Laehu 

Prabh 

Antharajaamee 

||4||76||145||

Please forgive me, O 

God, O Searcher of 

hearts. 

||4||76||145||

ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਸਾਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈ 

॥੪॥੭੬॥੧੪੫॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1768 Published: March 06/ 2014



8385 195 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8386 195 pRB ky crn mn 
mwih iDAwnu]

Prabh Kae Charan 

Man Maahi 

Dhhiaan ||

I meditate on the Feet 

of God within my mind.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ!) ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ।

8387 195 sgl qIrQ mjn 
iesnwnu]1]

m`jn Sagal Theerathh 

Majan Eisanaan 

||1||

This is my cleansing 

bath at all the sacred 

shrines of pilgrimage. 

||1||

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਹੀ) 
ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ 

॥੧॥

8388 195 hir idnu hir 
ismrnu myry 
BweI]

Har Dhin Har 

Simaran Maerae 

Bhaaee ||

Meditate in 

remembrance on the 

Lord every day, O my 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਸਾਰਾ ਜਦਨ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ।

8389 195 koit jnm kI  
mlu lih 
jweI]1]rhwau]

Kott Janam Kee 

Mal Lehi Jaaee 

||1|| Rehaao ||

Thus, the filth of 

millions of 

incarnations shall be 

taken away. 

||1||Pause||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) 

ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8390 195 hir kI kQw ird 
mwih bsweI]

Har Kee Kathhaa 

Ridh Maahi 

Basaaee ||

Sitting in the Society 

of the Saints, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,
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8391 195 mn bWCq sgly 
Pl pweI]2]

Man Baanshhath 

Sagalae Fal Paaee 

||2||

And you shall obtain 

all the desires of your 

mind. ||2||

ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

8392 195 jIvn mrxu jnmu 
prvwnu]

Jeevan Maran 

Janam Paravaan ||

Redeemed is the life, 

death and birth of 

those,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ 

ਤਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਿੀਵਨ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

8393 195 jw kY irdY vsY 
Bgvwnu]3]

Jaa Kai Ridhai 

Vasai Bhagavaan 

||3||

Within whose hearts 

the Lord God abides. 

||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਭਗਵਾਨ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

8394 195 khu nwnk syeI 
jn pUry]

Kahu Naanak 

Saeee Jan Poorae 

||

Says Nanak, those 

humble beings are 

perfect,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸੱੁਧੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ,

8395 195 ijnw prwpiq  
swDU 
DUry]4]77]146
]

Jinaa Paraapath 

Saadhhoo 

Dhhoorae 

||4||77||146||

Who are blessed with 

the dust of the feet of 

the Holy. 

||4||77||146||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੭੭॥੧੪੬॥

8396 195 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1770 Published: March 06/ 2014



8397 195 Kwdw pYndw  
mUkir pwie]

KWdw pYn@dw Khaadhaa 

Painadhaa Mookar 

Paae ||

They eat and wear 

what they are given, 

but still, they deny the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ 

ਦਾਤਾਂ) ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਪਜਹਨਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 

ਗੱਲੋਂ ਮੁਕਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਹਨ,

8398 195 iqsno johih dUq 
Drmrwie]1]

(johih) q`kdy This No Johehi 

Dhooth 

Dhharamaraae 

||1||

The messengers of the 

Righteous Judge of 

Dharma shall hunt 

them down. ||1||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਧਰਮ-ਰਾਿ ਦੇ 

ਦੂਤ ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਜਵਚ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

8399 195 iqsu isau bymuKu  
ijin jIau ipMfu 
dInw]

This Sio Baemukh 

Jin Jeeo Pindd 

Dheenaa ||

They are unfaithful to 

the One, who has 

given them body and 

soul.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੀ ਯਾਦ) ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਮੋੜੀ 
ਬੈਠਾ ਹੈਂ, ਜਿਸ ਨੇ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਜਿੂੰ ਦ 

ਜਦੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਸਰੀਰ 

ਜਦੱਤਾ।
8400 195 koit jnm  

Brmih bhu 
jUnw]1]rhwau]

Kott Janam 

Bharamehi Bahu 

Joonaa ||1|| 

Rehaao ||

Through millions of 

incarnations, for so 

many lifetimes, they 

wander lost. 

||1||Pause||

(ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਥੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰੇਂਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8401 195 swkq kI AYsI hY 
rIiq]

Saakath Kee Aisee 

Hai Reeth ||

Such is the lifestyle of 

the faithless cynics;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਮਰਯਾਦਾ 
ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ,

8402 195 jo ikCu krY sgl 
ibprIiq]2]

(ibprIiq) aultI rIqI Jo Kishh Karai 

Sagal Bipareeth 

||2||

Everything they do is 

evil. ||2||

ਜਕ ਉਹ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸਾਰਾ ਬੇ-ਮੁਖਤਾ ਦਾ ਕੂੰਮ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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8403 195 jIau pRwx ijin 
mnu qnu DwirAw]

(DwirAw) ricAw Jeeo Praan Jin 

Man Than 

Dhhaariaa ||

Within their minds, 

they have forgotten 

that Lord and Master,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਿੀਵ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਦਾ) 
ਸਹਾਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,

8404 195 soeI Twkuru mnhu 
ibswirAw]3]

Soee Thaakur 

Manahu Bisaariaa 

||3||

Who created the soul, 

breath of life, mind 

and body. ||3||

ਉਸ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ 
ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥

8405 195 bDy ibkwr ilKy 
bhu kwgr]

(k`wgr) kwgz[ bDy: 
polw bolo

Badhhae Bikaar 

Likhae Bahu 

Kaagar ||

Their wickedness and 

corruption have 

increased - they are 

recorded in volumes 

of books.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ 

ਸਾਕਤ ਦੇ ਇਤਨੇ) ਜਵਕਾਰ ਵਧ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਜਲਖੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
8406 195 nwnk auDru ikRpw 

suKswgr]4]
AOguxW pwpW ivkwrW 
jUnW qoN (au-Dru) bcwau 
jI

Naanak Oudhhar 

Kirapaa Sukh 

Saagar ||4||

O Nanak, they are 

saved only by the 

Mercy of God, the 

Ocean of peace. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ 

ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ! ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ! (ਤੂੂੰ  ਆਪ ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਰੱਖ ॥੪॥

8407 195 pwrbRhm qyrI 
srxwie]

Paarabreham 

Thaeree Saranaae 

||

O Supreme Lord God, I 

have come to Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
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8408 195 bMDn kwit qrY 
hir nwie]1] 
rhwau 
dUjw]78]147]

Bandhhan Kaatt 

Tharai Har Naae 

||1|| Rehaao 

Dhoojaa 

||78||147||

Break my bonds, and 

carry me across, with 

the Lord's Name. 

||1||Second 

Pause||78||147||

ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਆਪਣ ੇ

ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ਰਹਾਉ 

ਦੂਿਾ॥੭੮॥੧੪੭॥

8409 195 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8410 195 Apny loB kau  
kIno mIqu]

Apanae Lobh Ko 

Keeno Meeth ||

For their own 

advantage, they make 

God their friend.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਖੋ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ 
ਉਦਾਰਤਾ) ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਜਕਸੇ ਲਾਲਚ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਤਰ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹੈ,

8411 195 sgl mnorQ  
mukiq pdu 
dIqu]1]

Sagal Manorathh 

Mukath Padh 

Dheeth ||1||

He fulfills all their 

desires, and blesses 

them with the state of 

liberation. ||1||

(ਜਿਰ ਭੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਭੀ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 

ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 
॥੧॥

8412 195 AYsw mIqu krhu 
sBu koie]

Aisaa Meeth 

Karahu Sabh Koe 

||

Everyone should make 

Him such a friend.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ (ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) 

ਜਮੱਤਰ ਬਣਾਓ,

8413 195 jw qy ibrQw koie 
n hoie]1]rhwau]

Jaa Thae Birathhaa 

Koe N Hoe ||1|| 

Rehaao ||

No one goes away 

empty-handed from 

Him. ||1||Pause||

ਜਿਸ (ਦੇ ਦਰ) ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8414 195 ApunY suAwie  
irdY lY DwirAw]

(suAwie) suAwrQ leI Apunai Suaae 

Ridhai Lai 

Dhhaariaa ||

For their own 

purposes, they 

enshrine the Lord in 

the heart;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਲਆ 

ਜਟਕਾਇਆ ਹੈ,

8415 195 dUK drd rog  
sgl 
ibdwirAw]2]

(ibdwirAw) nws kIqw Dhookh Dharadh 

Rog Sagal 

Bidhaariaa ||2||

All pain, suffering and 

disease are taken 

away. ||2||

(ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ ॥੨॥

8416 195 rsnw gIDI bolq 
rwm]

(gI~DI) rIJI Rasanaa 

Geedhhee Bolath 

Raam ||

In the Saadh Sangat, I 

have earned the 

wealth of the Naam.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਿੀਭ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉੱਚਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂਘ ਕਰਦੀ ਹੈ,

8417 195 pUrn hoey sgly 
kwm]3]

Pooran Hoeae 

Sagalae Kaam 

||3||

And all their works are 

brought to perfection. 

||3||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

8418 195 Aink bwr  
nwnk bilhwrw]

Anik Baar Naanak 

Balihaaraa ||

So many times, Nanak 

is a sacrifice to Him;

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਤੋਂ 
ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦੇ 

ਹਾਂ,

8419 195 sPl drsnu  
goibMdu 
hmwrw]4]79]1
48]

Safal Dharasan 

Gobindh 

Hamaaraa 

||4||79||148||

Fruitful is the Blessed 

Vision, the Darshan, of 

my Lord of the 

Universe. 

||4||79||148||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਸਾਡਾ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਸਾਰੇ ਿਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੭੯॥੧੪੮॥

8420 195 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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8421 195 koit ibGn ihry  
iKn mwih]

(ihry) nws kry Kott Bighan Hirae 

Khin Maahi ||

Millions of obstacles 

are removed in an 

instant,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਕਿੋੜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

8422 195 hir hir kQw  
swDsMig 
sunwih]1]

Har Har Kathhaa 

Saadhhasang 

Sunaahi ||1||

For those who listen 

to the Sermon of the 

Lord, Har, Har, in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||1||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

8423 195 pIvq rwm rsu  
AMimRq gux jwsu]

(jwsu) js Peevath Raam Ras 

Anmrith Gun Jaas 

||

Peace, celestial bliss, 

pleasures and the 

greatest ecstasy are 

obtained;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਂਜਦਆਂ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਿਸ ਗਾਂਜਦਆਂ,

8424 195 jip hir crx  
imtI KuiD 
qwsu]1]rhwau]

(KuiD) Bu`K[ (qwsu) 
ipAws[ imtI KuiD: 
poly bolo

Jap Har Charan 

Mittee Khudhh 

Thaas ||1|| 

Rehaao ||

Chanting and 

meditating, you shall 

live in supreme bliss. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਿਪ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8425 195 srb kilAwx  
suK shj inDwn]

(inDwn) Kzwny Sarab Kaliaan Sukh 

Sehaj Nidhhaan ||

The treasure of all 

happiness, celestial 

peace and poise,

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

8426 195 jw kY irdY vsih 
Bgvwn]2]

Jaa Kai Ridhai 

Vasehi Bhagavaan 

||2||

Are obtained by those, 

whose hearts are filled 

with the Lord God. 

||2||

ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੨॥
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8427 196 AauKD mMqR qMq  
siB Cwru]

 (AauKD) dvweIAW[ 
(Cwru) suAwh

Aoukhadhh 

Manthr Thanth 

Sabh Shhaar ||

All medicines and 

remedies, mantras 

and tantras are 

nothing more than 

ashes.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ 

ਹੋਰ) ਸਾਰੇ ਦਾਰੂ ਸਾਰੇ ਮੂੰਤਰ ਤੇ 

ਟੂਣੇ ਤੱੁਛ ਹਨ।

8428 196 krxYhwru irdy 
mih Dwru]3]

Karanaihaar 

Ridhae Mehi 

Dhhaar ||3||

Enshrine the Creator 

Lord within your 

heart. ||3||

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ ॥੩॥

8429 196 qij siB Brm  
BijE pwrbRhmu]

(qij) C`f Thaj Sabh Bharam 

Bhajiou 

Paarabreham ||

Renounce all your 

doubts, and vibrate 

upon the Supreme 

Lord God.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ 

ਜਤਆਗ ਕੇ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,

8430 196 khu nwnk Atl 
iehu 
Drmu]4]80]14
9]

(A-tl) p`kw Kahu Naanak Attal 

Eihu Dhharam 

||4||80||149||

Says Nanak, this path 

of Dharma is eternal 

and unchanging. 

||4||80||149||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਉਸ ਨੇ 

ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਭਿਨ-

ਜਸਮਰਨ ਵਾਲਾ) ਧਰਮ ਐਸਾ 
ਹੈ ਿ ੋਕਦੇ ਿਲ ਦੇਣੋਂ ਉਕਾਈ 

ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ॥੪॥੮੦॥੧੪੯॥

8431 196 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8432 196 kir ikrpw Byty 
gur soeI]

(Byty) imly Kar Kirapaa 

Bhaettae Gur Soee 

||

The Lord bestowed His 

Mercy, and led me to 

meet the Guru.

(ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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8433 196 iqqu bil rogu n 
ibAwpY koeI]1]

Thith Bal Rog N 

Biaapai Koee ||1||

By His power, no 

disease afflicts me. 

||1||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

ਉਸ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰੋਗ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

8434 196 rwm rmx qrx 
BY swgr]

(rmx) ismrn Raam Raman 

Tharan Bhai 

Saagar ||

Remembering the 

Lord, I cross over the 

terrifying world-ocean.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ।

8435 196 srix sUr Pwry 
jm 
kwgr]1]rhwau]

(sUr) sUrmy gurU jI[ 
lyKy dy (k`wgr) kwgz

Saran Soor Faarae 

Jam Kaagar ||1|| 

Rehaao ||

In the Sanctuary of the 

spiritual warrior, the 

account books of the 

Messenger of Death 

are torn up. 

||1||Pause||

ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਿਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾੜੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8436 196 siqguir mMqRü 
dIE hir nwm]

Sathigur Manthra 

Dheeou Har Naam 

||

They consume food 

and drink, delicious 

and sublime as 

ambrosial nectar.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਦੇ ਜਦੱਤਾ,

8437 196 ieh Awsr pUrn 
Bey kwm]2]

(Awsr) Awsry Eih Aasar Pooran 

Bheae Kaam ||2||

By this Support, my 

affairs have been 

resolved. ||2||

ਇਸ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ 

॥੨॥
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8438 196 jp qp sMjm  
pUrI vifAweI]

Jap Thap Sanjam 

Pooree Vaddiaaee 

||

Meditation, self-

discipline, self-control 

and perfect greatness 

were obtained when 

the Merciful Lord,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਜਕਰਪਾਲ ਹੋਏ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਬਣ ਗਏ,

8439 196 gur ikrpwl hir 
Bey shweI]3]

Gur Kirapaal Har 

Bheae Sehaaee 

||3||

The Guru, became my 

Help and Support. 

||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿਪਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ 

ਤਪਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੂੰਿਮਾਂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ॥੩॥

8440 196 mwn moh Koey guir  
Brm]

Maan Moh 

Khoeae Gur 

Bharam ||

The Guru has dispelled 

pride, emotional 

attachment and 

superstition.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ ਪਏ,

8441 196 pyKu nwnk psry 
pwrbRhm]4]81]
150]

(pyKu) dyK[ (psry) 
ivAwpk

Paekh Naanak 

Pasarae 

Paarabreham 

||4||81||150||

Nanak sees the 

Supreme Lord God 

pervading 

everywhere. 

||4||81||150||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਮੋਹ 

ਆਜਦਕ ਭਰਮ ਨਾਸ ਕਰ ਜਦੱਤੇ 

॥੪॥੮੧॥੧੫੦॥

8442 196 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8443 196 ibKY rwj qy  
AMDulw BwrI]

(ibKY) ivSy Bikhai Raaj Thae 

Andhhulaa 

Bhaaree ||

The blind beggar is 

better off than the 

vicious king.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਬਹੁਤ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ)
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8444 196 duiK lwgY rwm 
nwmu icqwrI]1]

(icqwrI) ismrnw Dhukh Laagai 

Raam Naam 

Chithaaree ||1||

Meditate in 

remembrance on the 

Lord every day, O my 

Siblings of Destiny.

(ਪਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਦੋਂ 
ਉਹ) ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਿਸਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

8445 196 qyry dws kau  
quhI vifAweI]

Thaerae Dhaas Ko 

Thuhee Vaddiaaee 

||

You are the glorious 

greatness of Your 

slave.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ।
8446 196 mwieAw mgnu  

nrik lY 
jweI]1]rhwau]

(mgnu) msq Maaeiaa Magan 

Narak Lai Jaaee 

||1|| Rehaao ||

The intoxication of 

Maya leads the others 

to hell. ||1||Pause||

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮਸਤ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ) ਨਰਕ ਜਵਚ ਲੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰੱਖਦੀ 
ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8447 196 rog igrsq  
icqwry nwau]

(ig-rsq) PisAw[ 
(icqwry) ismry

Rog Girasath 

Chithaarae Naao 

||

Gripped by disease, 

they invoke the Name.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ 

ਜਘਜਰਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

8448 196 ibKu mwqy kw  
Taur n Twau]2]

ivSy ivkwrW dI (ibKu) 
zhr c (m`wqy) msq

Bikh Maathae Kaa 

Thour N Thaao 

||2||

But those who are 

intoxicated with vice 

shall find no home, no 

place of rest. ||2||

ਪਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਜਹਰ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਜਕਤੇ ਨਾਮ-ਜਨਸ਼ਾਨ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਜਹਰ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ-ਮੁਕਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੨॥
8449 196 crnkml isau  

lwgI pRIiq]

Charan Kamal Sio 

Laagee Preeth ||

Within whose hearts 

the Lord God abides. 

||3||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਪਿੀਜਤ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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8450 196 Awn suKw nhI 
Awvih cIiq]3]

Aan Sukhaa Nehee 

Aavehi Cheeth 

||3||

Does not think of any 

other comforts. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਸੁਖ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ॥੩॥

8451 196 sdw sdw ismrau  
pRB suAwmI]

Sadhaa Sadhaa 

Simaro Prabh 

Suaamee ||

Forever and ever, 

meditate on God, your 

Lord and Master.

ਸੁਆਮੀ! ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ।

8452 196 imlu nwnk hir 
AMqrjwmI]4]82
]151]

Mil Naanak Har 

Antharajaamee 

||4||82||151||

O Nanak, meet with 

the Lord, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts. 

||4||82||151||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ)-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਹੇ 

ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਹਰੀ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲ 

॥੪॥੮੨॥੧੫੧॥

8453 196 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8454 196 AwT phr sMgI 
btvwry]

kwmwidk (btvwry) fwkU Aath Pehar Sangee 

Battavaarae ||

Twenty-four hours a 

day, the highway 

robbers are my 

companions.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿੇ) 
ਡਾਕੂ ਅੱਠੇ ਪਹਰ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਨਾਲ) ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।)
8455 196 kir ikrpw pRiB 

ley invwry]1]
(invwry) bcwA ley Kar Kirapaa Prabh 

Leae Nivaarae 

||1||

Granting His Grace, 

God has driven them 

away. ||1||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਹੈ) ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1780 Published: March 06/ 2014



8456 196 AYsw hir rsu  
rmhu sBu koie]

(rmhu) jpo Aisaa Har Ras 

Ramahu Sabh Koe 

||

Everyone should dwell 

on the Sweet Name of 

such a Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਅਿੇਹੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸ ਮਾਣੋ,

8457 196 srb klw pUrn 
pRBu 
soie]1]rhwau]

Sarab Kalaa 

Pooran Prabh Soe 

||1|| Rehaao ||

God is overflowing 

with all power. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ 

ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ 
ਿੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਕਸੇ ਜਵਕਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਣ 

ਦੇਂਦਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8458 196 mhw qpiq swgr 
sMswr]

Mehaa Thapath 

Saagar Sansaar ||

The world-ocean is 

burning hot!

(ਹੇ ਭਾਈ! ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। (ਇਸ 

ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਹੀ ਆਸਰਾ ਲਵੋ)।

8459 196 pRB iKn mih  
pwir 
auqwrxhwr]2]

Prabh Khin Mehi 

Paar 

Outhaaranehaar 

||2||

In an instant, God 

saves us, and carries 

us across. ||2||

ਪਿਭੂ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਇਸ 

ਸੜਨ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥

8460 196 Aink bMDn qory 
nhI jwih]

Anik Bandhhan 

Thorae Nehee 

Jaahi ||

There are so many 

bonds, they cannot be 

broken.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਿਾਹੀਆਂ ਹਨ (ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਿਤਨ ਨਾਲ ਇਹ 

ਿਾਹੀਆਂ) ਤੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀਆਂ।

8461 196 ismrq nwm  
mukiq Pl 
pwih]3]

Simarath Naam 

Mukath Fal Paahi 

||3||

Remembering the 

Naam, the Name of 

the Lord, the fruit of 

liberation is obtained. 

||3||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਇਹਨਾਂ ਿਾਹੀਆਂ 

ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ-ਰੂਪ ਿਲ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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8462 196 aukiq isAwnp  
ies qy kCu nwih]

aukiq:polw bolo[ 
(aukiq) jugq

Oukath Siaanap 

Eis Thae Kashh 

Naahi ||

By clever devices, 

nothing is 

accomplished.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਇਸ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ 

ਅਿੇਹੀ ਜਸਆਣਪ ਕੋਈ ਅਿੇਹੀ 
ਦਲੀਲ ਨਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ 
(ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 
ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।

8463 196 kir ikrpw  
nwnk gux 
gwih]4]83]15
2]

Kar Kirapaa 

Naanak Gun Gaahi 

||4||83||152||

Grant Your Grace to 

Nanak, that he may 

sing the Glories of 

God. ||4||83||152||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ, 

ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ (ਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ) 

॥੪॥੮੩॥੧੫੨॥

8464 196 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8465 196 QwqI pweI hir 
ko nwm]

(Q~wqI) QYlI Thhaathee Paaee 

Har Ko Naam ||

For their own 

advantage, they make 

God their friend.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਈ ਹੈ,

8466 196 ibcru sMswr  
pUrn siB 
kwm]1]

(ibcru) qurdy iPrdy Bichar Sansaar 

Pooran Sabh Kaam 

||1||

Move freely in the 

world; all their affairs 

are resolved. ||1||

ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਭੀ (ਜਨਸੂੰਗ ਹੋ ਕੇ) ਤੁਰ 

ਜਿਰ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਿਾਣਗੇ ॥੧॥
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8467 196 vfBwgI hir 
kIrqnu gweIAY]

Vaddabhaagee 

Har Keerathan 

Gaaeeai ||

Everyone should make 

Him such a friend.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

8468 196 pwrbRhm qUM dyih  
q 
pweIAY]1]rhwau
]

Paarabreham 

Thoon Dhaehi Th 

Paaeeai ||1|| 

Rehaao ||

O Supreme Lord God, 

as You give, so do I 

receive. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ 
ਸਾਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8469 196 hir ky crx  
ihrdY auir Dwir]

Har Kae Charan 

Hiradhai Our 

Dhhaar ||

For their own 

purposes, they 

enshrine the Lord in 

the heart;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਦਲ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ।

8470 196 Bv swgru ciV 
auqrih pwir]2]

ciV@[ au~qr-ih Bhav Saagar Charr 

Outharehi Paar 

||2||

Get aboard this boat, 

and cross over the 

terrifying world-ocean. 

||2||

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨ-ਰੂਪ ਿਹਾਜ਼ ਉਤੇ) 

ਚੜਹ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਏਗਂਾ ॥੨॥

8471 196 swDUsMgu krhu sBu 
koie]

Saadhhoo Sang 

Karahu Sabh Koe 

||

Everyone who joins 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰੇਕ ਪਿਾਣੀ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਕਰੋ।

8472 196 sdw kilAwx  
iPir dUKu n 
hoie]3]

Sadhaa Kaliaan Fir 

Dhookh N Hoe 

||3||

Obtains eternal peace; 

pain does not afflict 

them any longer. ||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ) 
ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੜ 

ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ 
॥੩॥
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8473 196 pRym Bgiq Bju 
guxI inDwnu]

(:polw bolo Bju) jp Praem Bhagath 

Bhaj Gunee 

Nidhhaan ||

With loving devotional 

worship, meditate on 

the treasure of 

excellence.

ਪਿੇਮ-ਭਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ,

8474 196 nwnk drgh 
pweIAY 
mwnu]4]84]15
3]

Naanak Dharageh 

Paaeeai Maan 

||4||84||153||

O Nanak, you shall be 

honored in the Court 

of the Lord. 

||4||84||153||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਆਦਰ-ਮਾਣ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੮੪॥੧੫੩॥

8475 196 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8476 196 jil Qil 
mhIAil pUrn 
hir mIq]

(mhIAil) iv`c Jal Thhal Meheeal 

Pooran Har Meeth 

||

The Lord, our Friend, 

is totally pervading the 

water, the land and 

the skies.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ-ਜਮੱਤਰ 

ਿਲ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

8477 196 BRm ibnsy gwey 
gux nIq]1]

(ibnsy) nws hoey Bhram Binasae 

Gaaeae Gun 

Neeth ||1||

For those who listen 

to the Sermon of the 

Lord, Har, Har, in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||1||

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਜਵਆਂ 

ਸਭ ਜਕਸਮ ਦੇ ਭਟਕਣ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

8478 196 aUTq sovq hir 
sMig phrUAw]

(ph-rUAw) rwKw Oothath Sovath 

Har Sang 

Peharooaa ||

While rising up, and 

while lying down in 

sleep, the Lord is 

always with you, 

watching over you.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਿਾਗਜਦਆਂ ਸੱੁਜਤਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖਾ ਹੈ,
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8479 196 jw kY ismrix  
jm nhI 
frUAw]1]rhwau]

(frUAw) fr Jaa Kai Simaran 

Jam Nehee 

Ddarooaa ||1|| 

Rehaao ||

Remembering Him in 

meditation, the fear of 

Death departs. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ 
(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕ 

ਸਕਦੀ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8480 196 crxkml pRB  
irdY invwsu]

Charan Kamal 

Prabh Ridhai 

Nivaas ||

The treasure of all 

happiness, celestial 

peace and poise,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

8481 197 sgl dUK kw  
hoieAw nwsu]2]

Sagal Dhookh Kaa 

Hoeiaa Naas ||2||

All suffering comes to 

an end. ||2||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

8482 197 Awsw mwxu qwxu  
Dnu eyk]

Aasaa Maan 

Thaan Dhhan Eaek 

||

The One Lord is my 

hope, honor, power 

and wealth.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਸ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਤੇ ਧਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
8483 197 swcy swh kI mn 

mih tyk]3]

Saachae Saah Kee 

Man Mehi Ttaek 

||3||

Within my mind is the 

Support of the True 

Banker. ||3||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ-

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

8484 197 mhw grIb jn 
swD AnwQ]

Mehaa Gareeb Jan 

Saadhh Anaathh ||

I am the poorest and 

most helpless servant 

of the Holy.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ) ਬੜੇ ਗਰੀਬ 

ਤੇ ਅਨਾਥ ਬੂੰ ਦੇ (ਸਨ, ਿਦੋਂ 
ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ (ਬਣ ਗਏ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪਏ)
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8485 197 nwnk pRiB rwKy  
dy 
hwQ]4]85]154
]

Naanak Prabh 

Raakhae Dhae 

Haathh 

||4||85||154||

O Nanak, giving me His 

Hand, God has 

protected me. 

||4||85||154||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ) 
ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਜਲਆ 

॥੪॥੮੫॥੧੫੪॥

8486 197 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8487 197 hir hir nwim  
mjnu kir sUcy]

(m`jnu) ieSnwn Har Har Naam 

Majan Kar 

Soochae ||

Taking my cleansing 

bath in the Name of 

the Lord, Har, Har, I 

have been purified.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ (-ਤੀਰਥ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰ ਕੇ ਸੱੁਚੇ (ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਬਣ ਿਾਈਦਾ ਹੈ)।

8488 197 koit gRhx puMn 
Pl 
mUcy]1]rhwau]

(mUcy) bhuq Kott Grehan Punn 

Fal Moochae 

||1|| Rehaao ||

Its reward surpasses 

the giving of charity at 

millions of solar 

eclipses. ||1||Pause||

(ਨਾਮ-ਤੀਰਥ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕੀਜਤਆਂ) ਕਿੋੜਾਂ ਗਿਹਣਾਂ ਸਮੇ 

ਕੀਤੇ ਪੁੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੀ 
ਵਧੀਕ ਿਲ ਜਮਲਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8489 197 hir ky crx irdy 
mih bsy]

Har Kae Charan 

Ridhae Mehi 

Basae ||

With the Lord's Feet 

abiding in the heart,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨ ਵੱਸ ਪੈਣ,

8490 197 jnm jnm ky  
iklivK nsy]1]

(iklivK) pwp[ n`sy Janam Janam Kae 

Kilavikh Nasae 

||1||

The sinful mistakes of 

countless incarnations 

are removed. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

(ਕੀਤੇ) ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
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8491 197 swDsMig kIrqn 
Plu pwieAw]

Saadhhasang 

Keerathan Fal 

Paaeiaa ||

I have obtained the 

reward of the Kirtan of 

the Lord's Praises, in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ,

8492 197 jm kw mwrgu  
idRsit n 
AwieAw]2]

Jam Kaa Maarag 

Dhrisatt N Aaeiaa 

||2||

I no longer have to 

gaze upon the way of 

death. ||2||

ਿਮਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਸ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰੀਂ ਭੀ ਨ ਜਪਆ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਜਕਤੇ ਨੇੜੇ ਭੀ 
ਨਾਹ ਢੱੁਕੀ) ॥੨॥

8493 197 mn bc kRm  
goivMd ADwru]

Man Bach Kram 

Govindh Adhhaar 

||

In thought, word and 

deed, seek the 

Support of the Lord of 

the Universe;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ 
ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  ਬਣਾ 
ਜਲਆ,

8494 197 qw qy CuitE ibKu 
sMswru]3]

Thaa Thae 

Shhuttiou Bikh 

Sansaar ||3||

Thus you shall be 

saved from the 

poisonous world-

ocean. ||3||

ਉਸ ਤੋਂ ਸੂੰਸਾਰ (ਦਾ ਮੋਹ) ਪਰੇ 

ਹਟ ਜਗਆ, ਉਸ ਤੋਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਉਹ) ਜ਼ਹਰ ਪਰੇ ਰਜਹ 

ਜਗਆ (ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥
8495 197 kir ikrpw pRiB  

kIno Apnw]

Kar Kirapaa Prabh 

Keeno Apanaa ||

Granting His Grace, 

God has made me His 

Own.

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ,
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8496 197 nwnk jwpu jpy  
hir 
jpnw]4]86]15
5]

Naanak Jaap Japae 

Har Japanaa 

||4||86||155||

Nanak chants and 

meditates on the 

Chant of the Lord's 

Name. 

||4||86||155||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਿਾਪ ਿਪਦਾ ਹੈ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੮੬॥੧੫੫॥

8497 197 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8498 197 pau srxweI  
ijin hir jwqy]

(jw`qy) jwxy Po Saranaaee Jin 

Har Jaathae ||

Seek the Sanctuary of 

those who have come 

to know the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਹੁ,

8499 197 mnu qnu sIqlu  
crx hir 
rwqy]1]

(rwqy) r`iqAW Man Than Seethal 

Charan Har 

Raathae ||1||

Your mind and body 

shall become cool and 

peaceful, imbued with 

the Feet of the Lord. 

||1||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਪਾਇਆਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ 

ਇੂੰਦਿਾ) ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

8500 197 BY BMjn pRB min 
n bswhI]

(BMjn) nws Bhai Bhanjan 

Prabh Man N 

Basaahee ||

If God, the Destroyer 

of fear, does not dwell 

within your mind,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਸਾਰੇ 

ਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਵਸਾਂਦੇ,

8501 197 frpq frpq  
jnm bhuqu 
jwhI]1]rhwau]

(frpq) fridAW Ddarapath 

Ddarapath Janam 

Bahuth Jaahee 

||1|| Rehaao ||

You shall spend 

countless incarnations 

in fear and dread. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮ 

ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੰਬਜਦਆਂ ਹੀ 
ਬੀਤ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8502 197 jw kY irdY bisE 
hir nwm]

Jaa Kai Ridhai 

Basiou Har Naam 

||

But those who are 

intoxicated with vice 

shall find no home, no 

place of rest. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

8503 197 sgl mnorQ qw 
ky pUrn kwm]2]

(mnorQ) mn dy SuB 
sMklp

Sagal Manorathh 

Thaa Kae Pooran 

Kaam ||2||

Have all their desires 

and tasks fulfilled. 

||2||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਾਰੇ 

ਮਨੋਰਥ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

8504 197 jnmu jrw imrqu  
ijsu vwis]

(jrw)buFypw[ (vwis) v`s Janam Jaraa 

Mirath Jis Vaas ||

Birth, old age and 

death are in His Power,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਡਾ ਿੀਊਣ, 

ਸਾਡਾ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਹੈ,

8505 197 so smrQu ismir 
swis igrwis]3]

smr`Qu So Samarathh 

Simar Saas Giraas 

||3||

So remember that All-

powerful Lord with 

each breath and 

morsel of food. ||3||

ਉਸ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 

ਹਰੇਕ ਜਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ ॥੩॥

8506 197 mIqu swjnu sKw  
pRBu eyk]

Meeth Saajan 

Sakhaa Prabh Eaek 

||

The One God is my 

Intimate, Best Friend 

and Companion.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਸਾਡੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ) ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

8507 197 nwmu suAwmI kw  
nwnk 
tyk]4]87]156
]

Naam Suaamee 

Kaa Naanak Ttaek 

||4||87||156||

The Naam, the Name 

of my Lord and 

Master, is Nanak's 

only Support. 

||4||87||156||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਸਾਡਾ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ) ਜਮੱਤਰ ਹੈ ਸੱਿਣ ਹੈ ਸਾਥੀ 
ਹੈ ॥੪॥੮੭॥੧੫੬॥
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8508 197 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8509 197 bwhir rwiKE  
irdY smwil]

Baahar Raakhiou 

Ridhai Samaal ||

When they are out 

and about, they keep 

Him enshrined in their 

hearts;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ ਨਾਲ ਕਾਰ-

ਜਵਹਾਰ ਕਰਜਦਆਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਨੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

8510 197 Gir Awey goivMdu 
lY nwil]1]

Ghar Aaeae 

Govindh Lai Naal 

||1||

Returning home, the 

Lord of the Universe is 

still with them. ||1||

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੧॥

8511 197 hir hir nwmu  
sMqn kY sMig]

Har Har Naam 

Santhan Kai Sang 

||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is the 

Companion of His 

Saints.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

8512 197 mnu qnu rwqw  
rwm kY 
rMig]1]rhwau]

Man Than Raathaa 

Raam Kai Rang 

||1|| Rehaao ||

Their minds and 

bodies are imbued 

with the Love of the 

Lord. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਪਿੇਮ-) ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ) ਮਨ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤਨ (ਭਾਵ, 

ਹਰੇਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿਾ) ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8513 197 gur prswdI  
swgru qirAw]

Gur Parasaadhee 

Saagar Thariaa ||

In an instant, God 

saves us, and carries 

us across. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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8514 197 jnm jnm ky  
iklivK siB 
ihirAw]2]

(iklivK) pwp[ 
(ihirAw) nws kIqy

Janam Janam Kae 

Kilavikh Sabh 

Hiriaa ||2||

The sinful mistakes of 

countless incarnations 

are all washed away. 

||2||

ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ (ਪਜਹਲੇ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

8515 197 soBw suriq nwim 
BgvMqu]

Sobhaa Surath 

Naam Bhagavanth 

||

Honor and intuitive 

awareness are 

acquired through the 

Name of the Lord God.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਵਜਡਆਈ 

ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਹੈ।

8516 197 pUry gur kw  
inrml mMqu]3]

Poorae Gur Kaa 

Niramal Manth 

||3||

The Teachings of the 

Perfect Guru are 

immaculate and pure. 

||3||

(ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
॥੩॥

8517 197 crxkml ihrdy 
mih jwpu]

Charan Kamal 

Hiradhae Mehi 

Jaap ||

Within your heart, 

meditate on the His 

Lotus Feet.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ) ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ (ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਿਪਦਾ ਰਹੁ।

8518 197 nwnku pyiK jIvY 
prqwpu]4]88]
157]

Naanak Paekh 

Jeevai Parathaap 

||4||88||157||

Nanak lives by 

beholding the Lord's 

Expansive Power. 

||4||88||157||

ਨਾਨਕ (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਪਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੮੮॥੧੫੭॥

8519 197 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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8520 197 DMnu iehu Qwnu  
goivMd gux gwey]

Dhhann Eihu 

Thhaan Govindh 

Gun Gaaeae ||

Blessed is this place, 

where the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe are sung.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਜਵਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ 

ਜਹਰਦਾ-ਥਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

8521 197 kusl Kym pRiB 
Awip 
bswey]1]rhwau]

(kusl) suK[ (Kym) 
r`iKAw

Kusal Khaem 

Prabh Aap 

Basaaeae ||1|| 

Rehaao ||

God Himself bestows 

peace and pleasure. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਆ 

ਵੱਸੀ, ਉਸ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦ ਜਲਆ 

ਵਸਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8522 197 ibpiq qhw jhw 
hir ismrnu 
nwhI]

Bipath Thehaa 

Jehaa Har Simaran 

Naahee ||

Misfortune occurs 

where the Lord is not 

remembered in 

meditation.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਬਪਤਾ (ਸਦਾ) 
ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਵਾਪਰੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ) ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

8523 197 koit AnMd jh 
hir gun 
gwhI]1]

Kott Anandh Jeh 

Har Gun Gaahee 

||1||

There are millions of 

joys where the 

Glorious Praises of the 

Lord are sung. ||1||

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ 

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ ਹਨ ॥੧॥

8524 197 hir ibsirAY duK 
rog Gnyry]

(gnyry) bhuqy Har Bisariai Dhukh 

Rog Ghanaerae ||

Forgetting the Lord, all 

sorts of pains and 

diseases come.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਜਵਸਰ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਦੱੁਖ 

ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ (ਆ ਘੇਰਦੇ ਹਨ)।
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8525 197 pRB syvw jmu lgY 
n nyrY]2]

l`gY Prabh Saevaa Jam 

Lagai N Naerae 

||2||

Serving God, the 

Messenger of Death 

will not even approach 

you. ||2||

(ਪਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕੀਜਤਆਂ ਿਮ (ਮੌਤ ਦਾ 
ਭਉ) ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦਾ 
(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ) 
॥੨॥

8526 197 so vfBwgI  
inhcl Qwnu]

(inhcl) Ac`l So Vaddabhaagee 

Nihachal Thhaan 

||

Very blessed, stable 

and sublime is that 

place,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਜਹਰਦਾ-ਥਾਂ 
ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 

ਜਹਰਦਾ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

8527 197 jh jpIAY pRB 
kyvl nwmu]3]

Jeh Japeeai Prabh 

Kaeval Naam ||3||

Where the Name of 

God alone is chanted. 

||3||

ਜਿਸ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

8528 197 jh jweIAY qh 
nwil myrw 
suAwmI]

Jeh Jaaeeai Theh 

Naal Maeraa 

Suaamee ||

Wherever I go, my 

Lord and Master is 

with me.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਧਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ।

8529 197 nwnk kau 
imilAw  
AMqrjwmI]4]89
]158]

Naanak Ko Miliaa 

Antharajaamee 

||4||89||158||

Nanak has met the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts. 

||4||89||158||

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ (ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ 

॥੪॥੮੯॥੧੫੮॥

8530 197 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8531 197 jo pRwxI goivMdu 
iDAwvY]

Jo Praanee 

Govindh Dhhiaavai 

||

That mortal who 

meditates on the Lord 

of the Universe,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੋਜਬੂੰ ਦ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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8532 197 piVAw 
AxpiVAw  
prmgiq 
pwvY]1]

piV@Aw Ax-piV@Aw Parriaa Anaparriaa 

Param Gath Paavai 

||1||

Whether educated or 

uneducated, obtains 

the state of supreme 

dignity. ||1||

ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਵਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 

ਜਵੱਜਦਆ-ਹੀਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

8533 197 swDUsMig ismir 
gopwl]

Saadhhoo Sang 

Simar Gopaal ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, meditate on the 

Lord of the World.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਜਰਆ ਕਰ।

8534 197 ibnu nwvY JUTw 
Dnu 
mwlu]1]rhwau]

Bin Naavai 

Jhoothaa Dhhan 

Maal ||1|| 

Rehaao ||

Without the Name, 

wealth and property 

are false. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਧਨ ਕੋਈ ਮਾਲ ਪੱਕਾ 
ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8535 198 rUpvMqu so cquru 
isAwxw]

Roopavanth So 

Chathur Siaanaa ||

They alone are 

handsome, clever and 

wise,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਰੂਪ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੀਖਣ ਬੱੁਜਧ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਸਆਣਾ ਹੈ,

8536 198 ijin jin 
mwinAw pRB kw 
Bwxw]2]

Jin Jan Maaniaa 

Prabh Kaa 

Bhaanaa ||2||

Who surrender to the 

Will of God. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ ਜਸਰ ਮੱਥੇ ਉਤੇ) 

ਮੂੰ ਜਨਆ ਹੈ ॥੨॥

8537 198 jg mih AwieAw  
so prvwxu]

j`g Jag Mehi Aaeiaa 

So Paravaan ||

Blessed is their coming 

into this world,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ) 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਇਆ ਸਿਲ ਹੈ।
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8538 198 Git Git Apxw 
suAwmI jwxu]3]

Ghatt Ghatt 

Apanaa Suaamee 

Jaan ||3||

If they recognize their 

Lord and Master in 

each and every heart. 

||3||

ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ 

॥੩॥

8539 198 khu nwnk jw ky 
pUrn Bwg]

Kahu Naanak Jaa 

Kae Pooran Bhaag 

||

Says Nanak, their good 

fortune is perfect,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ,

8540 198 hir crxI qw kw 
mnu 
lwg]4]90]15
9]

Har Charanee 

Thaa Kaa Man 

Laag 

||4||90||159||

if they enshrine the 

Lord's Feet within 

their minds. 

||4||90||159||

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੯੦॥੧੫੯॥

8541 198 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8542 198 hir ky dws isau  
swkq nhI sMgu]

Har Kae Dhaas Sio 

Saakath Nehee 

Sang ||

The Lord's servant 

does not associate 

with the faithless cynic.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਨਾਲ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ,

8543 198 Ehu ibKeI Esu  
rwm ko 
rMgu]1]rhwau]

ib-KeI:polw bolo[ 
(ibKeI) ivkwrI

Ouhu Bikhee Ous 

Raam Ko Rang 

||1|| Rehaao ||

One is in the clutches 

of vice, while the 

other is in love with 

the Lord. ||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਸਾਕਤ ਜਵਜਸ਼ਆਂ 

ਦਾ ਜਪਆਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 

ਭਗਤ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਚਜੜਹਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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8544 198 mn Asvwr jYsy 
qurI sIgwrI]

Man Asavaar 

Jaisae Thuree 

Seegaaree ||

It would be like an 

imaginary rider on a 

decorated horse,

(ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸਾਕਤ ਦਾ 
ਸੂੰਗ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ 

ਅਨਾੜੀ ਅਸਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ 

ਸਿਾਈ ਹੋਈ ਘੋੜੀ ਹੋਵੇ,

8545 198 ijau kwpurKu  
pucwrY nwrI]1]

(kw-purKu) hIjVw, 
SrDw hIn[ (pucwrY) 
muK nwl idlwsw idMdw hY

Jio Kaapurakh 

Puchaarai Naaree 

||1||

Or a eunuch caressing 

a woman. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੁਸਰਾ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ॥੧॥

8546 198 bYl kau nyqRw 
pwie duhwvY]

(nyqRw) inAwxw[ 
(duhwvY) covy

Bail Ko Naethraa 

Paae Dhuhaavai ||

It would be like tying 

up an ox and trying to 

milk it,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ 

ਸਾਕਤ ਦਾ ਮੇਲ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਨਆਣਾ ਪਾ 
ਕੇ ਬਲਦ ਨੂੂੰ  ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਏ,

8547 198 gaU cir isMG 
pwCY pwvY]2]

(cir@) cV@ ky[ (isMG) 
Syr (pwCY) ip`Cy (pwvY) 
duVwvy

Goo Char Singh 

Paashhai Paavai 

||2||

Or riding a cow to 

chase a tiger. ||2||

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਗਾਂ ਉਤੇ ਚੜਹ 
ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਦੁੜਾਣ 

ਲੱਗ ਪਏ ॥੨॥

8548 198 gwfr ly kwmDynu 
kir pUjI]

(gwfr) Byf, ByfvWg 
BUqW dI pUjw[ (kwmDynu) 
kwmnwvW pUrIAW krn 
vwlI gaU mMnI jWdI[ 
(pU~jI) ksky bolo

Gaaddar Lae 

Kaamadhhaen Kar 

Poojee ||

It would be like taking 

a sheep and 

worshipping it as the 

Elysian cow,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਤੇ 

ਸਾਕਤ ਦਾ ਿੋੜ ਇਉਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਭੇਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਾਮਧੇਨ ਜਮਥ ਕੇ ਪੂਿਣ ਲੱਗ 

ਪਏ,
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8549 198 saudy kau DwvY  
ibnu pUMjI]3]

sau~dy: ksky bolo Soudhae Ko 

Dhhaavai Bin 

Poonjee ||3||

The giver of all 

blessings; it would be 

like going out 

shopping without any 

money. ||3||

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਉੱਠ 

ਦੌੜੇ ॥੩॥

8550 198 nwnk rwm nwmu 
jip cIq]

Naanak Raam 

Naam Jap Cheeth 

||

O Nanak, consciously 

meditate on the Lord's 

Name.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਜਸਮਰ,

8551 198 ismir suAwmI  
hir sw 
mIq]4]91]160
]

Simar Suaamee 

Har Saa Meeth 

||4||91||160||

Meditate in 

remembrance on the 

Lord Master, your Best 

Friend. 

||4||91||160||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਮਾਲਕ ਤੇ 

ਜਮੱਤਰ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ ॥੪॥੯੧॥੧੬੦॥

8552 198 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8553 198 sw miq inrml  
khIAq DIr]

(DIr) DIrj vwlI Saa Math Niramal 

Keheeath Dhheer 

||

Pure and steady is that 

intellect,

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਅਕਲ ਪਜਵਤਿ 
ਆਖੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਧੀਰਿ ਵਾਲੀ 
ਆਖੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

8554 198 rwm rswiexu  
pIvq bIr]1]

(rswiexu) rsW dw Gr Raam Rasaaein 

Peevath Beer 

||1||

which drinks in the 

Lord's sublime 

essence. ||1||

(ਜਿਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
8555 198 hir ky crx  

ihrdY kir Et]

Har Kae Charan 

Hiradhai Kar Outt 

||

Keep the Support of 

the Lord's Feet in your 

heart,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ,
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8556 198 jnm mrx qy  
hovq 
Cot]1]rhwau]

Janam Maran 

Thae Hovath 

Shhott ||1|| 

Rehaao ||

And you shall be saved 

from the cycle of birth 

and death. 

||1||Pause||

(ਇਉਂ ਕੀਜਤਆਂ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8557 198 so qnu inrmlu  
ijqu aupjY n 
pwpu]

So Than Niramal 

Jith Oupajai N 

Paap ||

Pure is that body, in 

which sin does not 

arise.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਜਵਤਿ 
ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ।

8558 198 rwm rMig inrml 
prqwpu]2]

Raam Rang 

Niramal Parathaap 

||2||

In the Love of the Lord 

is pure glory. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਜਵਤਿ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਤੇਿ-ਪਰਤਾਪ 

(ਚਮਕਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

8559 198 swDsMig imit 
jwq ibkwr]

Saadhhasang Mitt 

Jaath Bikaar ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, corruption is 

eradicated.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਕਜਰਆ ਕਰ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ (ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
8560 198 sB qy aUc eyho 

aupkwr]3]

Sabh Thae Ooch 

Eaeho Oupakaar 

||3||

This is the greatest 

blessing of all. ||3||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦਾ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਇਹੀ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ॥੩॥

8561 198 pRym Bgiq rwqy 
gopwl]

rw~qy ksky Praem Bhagath 

Raathae Gopaal ||

Imbued with loving 

devotional worship of 

the Sustainer of the 

Universe,

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਪਿੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

8562 198 nwnk jwcY swD 
rvwl]4]92]16
1]

(rvwl) crn DUV Naanak Jaachai 

Saadhh Ravaal 

||4||92||161||

Nanak asks for the 

dust of the feet of the 

Holy. ||4||92||161||

ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੪॥੯੨॥੧੬੧॥
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8563 198 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8564 198 AYsI pRIiq goivMd 
isau lwgI]

Aisee Preeth 

Govindh Sio 

Laagee ||

Such is my love for the 

Lord of the Universe;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 
ਪਿੀਜਤ (ਜਿਸ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਇਥੇ 

ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਬਣਦੀ ਹੈ,

8565 198 myil ley pUrn 
vfBwgI]1]rhwau
]

Mael Leae Pooran 

Vaddabhaagee 

||1|| Rehaao ||

Through perfect good 

destiny, I have been 

united with Him. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8566 198 Brqw pyiK ibgsY 
ijau nwrI]

(Brqw) pqI Bharathaa Paekh 

Bigasai Jio Naaree 

||

As the wife is 

delighted upon 

beholding her 

husband,

ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

8567 198 iqau hir jnu 
jIvY nwmu 
icqwrI]1]

(icqwrI) ismrdw Thio Har Jan 

Jeevai Naam 

Chithaaree ||1||

So does the Lord's 

humble servant live by 

chanting the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||

ਜਤਵੇਂ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ ਹੁਲਾਰੇ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

8568 198 pUq pyiK ijau 
jIvq mwqw]

Pooth Paekh Jio 

Jeevath Maathaa 

||

As the mother is 

rejuvenated upon 

seeing her son,

ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣ ੇਪੱੁਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਵੇਖ ਕੇ ਿੀਊਂਦੀ ਹੈ,
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8569 198 Eiq poiq jnu 
hir isau 
rwqw]2]

Outh Poth Jan Har 

Sio Raathaa ||2||

Honor and intuitive 

awareness are 

acquired through the 

Name of the Lord God.

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੇ 

ਸੂਤਰ ਵਾਂਗ ਰੱਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

8570 198 loBI Andu krY  
pyiK Dnw]

An-du: polw bolo Lobhee Anadh 

Karai Paekh 

Dhhanaa ||

As the greedy man 

rejoices upon 

beholding his wealth,

(ਜਿਵੇਂ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਲਾਲਚੀ 
ਮਨੱੁਖ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਮਨਾਂਦਾ ਹੈ,

8571 198 jn crnkml 
isau lwgo 
mnw]3]

Jan Charan Kamal 

Sio Laago Manaa 

||3||

Within your heart, 

meditate on the His 

Lotus Feet.

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾ 
ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਪਜਟਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

8572 198 ibsru nhI ieku 
iqlu dwqwr]

Bisar Nehee Eik 

Thil Dhaathaar ||

May I never forget 

You, for even an 

instant, O Great Giver!

ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਇਕ ਰਤਾ ਜਿਤਨਾ 
ਸਮਾ ਭੀ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲ।

8573 198 nwnk ky pRB  
pRwn 
ADwr]4]93]1
62]

Naanak Kae Prabh 

Praan Adhhaar 

||4||93||162||

Nanak's God is the 

Support of his breath 

of life. ||4||93||162||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਪਿਭੂ! (ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇਂ )! 
॥੪॥੯੩॥੧੬੨॥

8574 198 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8575 198 rwm rswieix jo 
jn gIDy]

(gI~Dy) rIJy Raam Rasaaein Jo 

Jan Geedhhae ||

God Himself bestows 

peace and pleasure. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਭ 

ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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8576 198 crnkml pRym 
BgqI 
bIDy]1]rhwau]

(bI~Dy) ivMn@y Charan Kamal 

Praem Bhagathee 

Beedhhae ||1|| 

Rehaao ||

Misfortune occurs 

where the Lord is not 

remembered in 

meditation.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੁਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੇਮ-ਭਗਤੀ 
ਜਵੱਚ ਜਵੱਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ 
ਭੌਰਾ ਿੁੱ ਲ ਜਵਚ ਜਵੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8577 198 Awn rsw dIsih 
siB Cwru]

(Cwru) suAwh Aan Rasaa 

Dheesehi Sabh 

Shhaar ||

All other pleasures 

look like ashes;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸ 

(ਪਿਭੂ-ਨਾਮ-ਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) 

ਸੁਆਹ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ,

8578 198 nwm ibnw  
inhPl sMswr]1]

Naam Binaa 

Nihafal Sansaar 

||1||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

the world is fruitless. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਅਰਥ ਿਾਪਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

8579 198 AMD kUp qy kwFy 
Awip]

Andhh Koop Thae 

Kaadtae Aap ||

He Himself rescues us 

from the deep dark 

well.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ) ਅੂੰਨਹੇ  ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

8580 198 gux goivMd  
Acrj 
prqwp]2]

A-crj Gun Govindh 

Acharaj Parathaap 

||2||

Wondrous and 

Glorious are the 

Praises of the Lord of 

the Universe. ||2||

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ 

ਗੁਣ ਅਸਚਰਿ ਪਰਤਾਪ ਵਾਲੇ 

ਹਨ ॥੨॥

8581 198 vix iqRix 
iqRBvix pUrn 
gopwl]

(qiR ix) k`K[ (qiR 
Bvix) koit bRhmMf dI 
rcnw

Van Thrin 

Thribhavan 

Pooran Gopaal ||

In the woods and 

meadows, and 

throughout the three 

worlds, the Sustainer 

of the Universe is 

pervading.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਵਣ ਜਵਚ ਜਤਿਣ ਜਵਚ ਜਤੂੰ ਨ-

ਭਵਨੀ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,
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8582 198 bRhm pswru jIA 
sMig 
dieAwl]3]

(pswru) pswrw Breham Pasaar 

Jeea Sang 

Dhaeiaal ||3||

The Expansive Lord 

God is Merciful to all 

beings. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਪਿਤੀਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥
8583 198 khu nwnk sw 

kQnI swru]
(swru) sRySt, sMBwl Kahu Naanak Saa 

Kathhanee Saar ||

Says Nanak, that 

speech alone is 

excellent,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ! 

ਤੂੂੰ  ਭੀ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਉਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੂੰਭਾਲ,

8584 198 mwin lyqu ijsu 
isrjnhwru]4]9
4]163]

Maan Laeth Jis 

Sirajanehaar 

||4||94||163||

Which is approved by 

the Creator Lord. 

||4||94||163||

ਜਿਸ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ-ਰੂਪ 

ਕਥਨੀ) ਨੂੂੰ  ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੯੪॥੧੬੩॥

8585 198 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8586 198 inqpRiq nwvxu  
rwm sir kIjY]

(sir) srovr[ n@wvxu Nithaprath 

Naavan Raam Sar 

Keejai ||

Every day, take your 

bath in the Sacred 

Pool of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਸਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਹੀ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8587 198 Joil mhw rsu  
hir AMimRqu 
pIjY]1]rhwau]

(Joil) irVk ky Jhol Mehaa Ras 

Har Anmrith 

Peejai ||1|| 

Rehaao ||

Mix and drink in the 

most delicious, 

sublime Ambrosial 

Nectar of the Lord. 

||1||Pause||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ) 

ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਸ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  ਬੜੇ 

ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8588 198 inrml audku  
goivMd kw nwm]

audku: polw bolo[ 
(audku) pwxI

Niramal Oudhak 

Govindh Kaa 

Naam ||

The water of the 

Name of the Lord of 

the Universe is 

immaculate and pure.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਜਵਤਿ ਿਲ ਹੈ,

8589 198 mjnu krq pUrn 
siB kwm]1]

(m`jnu) ieSnwn Majan Karath 

Pooran Sabh Kaam 

||1||

Take your cleansing 

bath in it, and all your 

affairs shall be 

resolved. ||1||

(ਇਸ ਿਲ ਜਵਚ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਸਭ ਵਾਸ਼ਨਾਂ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ॥੧॥

8590 199 sMqsMig qh 
gosit hoie]

(gosit) crcw Santhasang Theh 

Gosatt Hoe ||

In the Society of the 

Saints, spiritual 

conversations take 

place.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਥੇ (ਉਸ ਹਜਰ-

ਨਾਮ-ਿਲ ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ 
ਲਾਂਜਦਆਂ) ਪਿਭੂ-ਸੂੰਤ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

8591 199 koit jnm ky  
iklivK Koie]2]

(iklivK) pwp Kott Janam Kae 

Kilavikh Khoe 

||2||

The sinful mistakes of 

millions of 

incarnations are 

erased. ||2||

(ਤੇ, ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ (ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਪਾਪ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

8592 199 ismrih swD  
krih AwnMdu]

Simarehi Saadhh 

Karehi Aanandh ||

The Holy Saints 

meditate in 

remembrance, in 

ecstasy.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ) ਗੁਰਮੁਖ 

ਬੂੰ ਦੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ,

8593 199 min qin rivAw  
prmwnMdu]3]

(rivAw) smwey Man Than Raviaa 

Paramaanandh 

||3||

Their minds and 

bodies are immersed 

in supreme ecstasy. 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਿੂਦ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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8594 199 ijsih prwpiq  
hir crx 
inDwn]

Jisehi Paraapath 

Har Charan 

Nidhhaan ||

Slave Nanak is a 

sacrifice to those

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ,

8595 199 nwnk dws  
iqsih 
kurbwn]4]95]1
64]

Naanak Dhaas 

Thisehi Kurabaan 

||4||95||164||

Who have obtained 

the treasure of the 

Lord's Feet. 

||4||95||164||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਤੋਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ-ਸੇਵਕ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੯੫॥੧੬੪॥

8596 199 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8597 199 so ikCu kir ijqu  
mYlu n lwgY]

So Kishh Kar Jith 

Mail N Laagai ||

Do only that, by which 

no filth or pollution 

shall stick to you.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ (ਧਾਰਜਮਕ) 

ਉੱਦਮ ਕਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਨ ਲੱਗ ਸਕੇ,

8598 199 hir kIrqn mih  
eyhu mnu 
jwgY]1]rhwau]

Har Keerathan 

Mehi Eaehu Man 

Jaagai ||1|| 

Rehaao ||

Let your mind remain 

awake and aware, 

singing the Kirtan of 

the Lord's Praises. 

||1||Pause||

ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8599 199 eyko ismir n 
dUjw Bwau]

Eaeko Simar N 

Dhoojaa Bhaao ||

Meditate in 

remembrance on the 

One Lord; do not be in 

love with duality.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਸਰਫ਼ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ, 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜਪਆਰ (ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ) ਨਾਹ ਜਲਆ।
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8600 199 sMqsMig jip 
kyvl nwau]1]

Santhasang Jap 

Kaeval Naao ||1||

In the Society of the 

Saints, chant only the 

Name. ||1||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ ॥੧॥
8601 199 krm Drm nym 

bRq pUjw]
pUjw: polw bolo Karam Dhharam 

Naem Brath 

Poojaa ||

The karma of good 

actions, the Dharma of 

righteous living, 

religious rituals, fasts 

and worship

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਧਾਰਜਮਕ 

ਕਰਮ, ਵਰਤ ਪੂਿਾ ਆਜਦਕ 

(ਬਣਾਏ ਹੋਏ) ਨੇਮ-

8602 199 pwrbRhm ibnu  
jwnu n dUjw]2]

Paarabreham Bin 

Jaan N Dhoojaa 

||2||

Practice these, but do 

not know any other 

than the Supreme 

Lord God. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਅਿੇਹੇ ਜਕਸੇ ਦੂਿੇ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ  
(ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ 

ਸਹਾਇਕ) ਨਾਹ ਸਮਝ ॥੨॥

8603 199 qw kI pUrn hoeI 
Gwl]

(Gwl) syvw Thaa Kee Pooran 

Hoee Ghaal ||

Their works are 

brought to fruition.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸਰਫ਼) ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਜਮਹਨਤ ਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

8604 199 jw kI pRIiq  
Apuny pRB 
nwil]3]

Jaa Kee Preeth 

Apunae Prabh 

Naal ||3||

Those who place their 

love in God ||3||

ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਆਪਣ ੇ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ 

ਹੈ ॥੩॥

8605 199 so bYsno hY Apr 
Apwru]

So Baisano Hai 

Apar Apaar ||

Infinitely invaluable is 

that Vaishnaav, that 

worshipper of Vishnu,

(ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬਿਤ ਪੂਿਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਅਸਲ 

ਬੈਸਨੋ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਉਹ ਬੈਸਨੋ 

ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ,
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8606 199 khu nwnk ijin 
qjy 
ibkwr]4]96]1
65]

(qjy) C`fy Kahu Naanak Jin 

Thajae Bikaar 

||4||96||165||

Says Nanak, who has 

renounced corruption. 

||4||96||165||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਨੇ 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ 

॥੪॥੯੬॥੧੬੫॥
8607 199 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8608 199 jIvq Cwif jwih  
dyvwny]

(dyvwny) mUrK Jeevath Shhaadd 

Jaahi Dhaevaanae 

||

They desert you even 

when you are alive, O 

madman;

ਹੇ ਝੱਲੇ ਮਨੱੁਖ! ਿੇਹੜੇ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿੀਊਂਦੇ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਛੱਡ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

8609 199 muieAw aun qy ko 
vrsWny]1]

(ko) kOx[ (vrsWny) 
lwB auTw skdw

Mueiaa Oun Thae 

Ko Varasaannae 

||1||

What good can they 

do when someone is 

dead? ||1||

ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਕੌਣ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ? ॥੧॥

8610 199 ismir goivMdu  
min qin Duir 
iliKAw]

Simar Govindh 

Man Than Dhhur 

Likhiaa ||

Meditate in 

remembrance on the 

Lord of the Universe in 

your mind and body - 

this is your pre-

ordained destiny.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ, (ਇਹ ਜਸਮਰਨ-

ਲੇਖ ਹੀ ਧੁਰੋਂ ਰੱਬੀ ਜਨਯਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ ਲਈ) 

ਉੱਕਜਰਆ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ,

8611 199 kwhU kwj n 
Awvq 
ibiKAw]1]rhwau
]

Kaahoo Kaaj N 

Aavath Bikhiaa 

||1|| Rehaao ||

The poison of Maya is 

of no use at all. 

||1||Pause||

ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਆਜਖ਼ਰ) ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8612 199 ibKY TgaurI  
ijin ijin KweI]

(TgaurI) T`g bUtI Bikhai Thagouree 

Jin Jin Khaaee ||

Those who have eaten 

this poison of 

deception

(ਹੇ ਭਾਈ! ਚੇਤੇ ਰੱਖ) ਜਿਸ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੀ 
ਠਗ-ਬੂਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ,

8613 199 qw kI iqRsnw  
kbhUM n jweI]2]

Thaa Kee 

Thrisanaa 

Kabehoon N Jaaee 

||2||

- their thirst shall 

never depart. ||2||

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਉਸ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਕਦੇ ਭੀ ਜਮਟਦੀ ਨਹੀਂ ॥੨॥

8614 199 dwrn duK duqr 
sMswru]

(dwrn) iBAwnk[ 
sMswr qrnw (d`uq-r) 
kTn

Dhaaran Dhukh 

Dhuthar Sansaar ||

The treacherous world-

ocean is filled with 

terrible pain.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ (-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ 
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ 

ਜਭਆਨਕ ਦੱੁਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਹੈ।
8615 199 rwm nwm ibnu  

kYsy auqris 
pwir]3]

Raam Naam Bin 

Kaisae Outharas 

Paar ||3||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, corruption is 

eradicated.

ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਸਕੇਂਗਾ? ॥੩॥

8616 199 swDsMig imil  
duie kul swiD]

(duie kul) lok prlok Saadhhasang Mil 

Dhue Kul Saadhh 

||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, you shall 

be saved here and 

hereafter.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂੰਵਾਰ ਲੈ।

8617 199 rwm nwm nwnk 
AwrwiD]4]97]
166]

(AwrwiD) jp Raam Naam 

Naanak Aaraadhh 

||4||97||166||

O Nanak, worship and 

adore the Name of the 

Lord. ||4||97||166||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ॥੪॥੯੭॥੧੬੬॥
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8618 199 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8619 199 grIbw aupir ij 
iKMjY dwVI]

(iKMjY) iK`cy dwV@I Bwv 
gu`sy hoxw vw vMgwr ky 
kihxw

Gareebaa Oupar J 

Khinjai Dhaarree 

||

The bearded emperor 

who struck down the 

poor,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਖ ਉਸ ਦਾ 
ਜਨਆਂ!) ਿੇਹੜੀ ਦਾੜਹੀ ਗਰੀਬਾਂ 
ਉਤੇ ਜਖੱਝਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

8620 199 pwrbRhim sw 
Agin mih 
swVI]1]

Paarabreham Saa 

Agan Mehi 

Saarree ||1||

Has been burnt in the 

fire by the Supreme 

Lord God. ||1||

ਪਾਰਬਿਹਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹ ਦਾੜਹੀ 
ਅੱਗ ਜਵਚ ਸਾੜ ਜਦੱਤੀ (ਹੁੂੰ ਦੀ) 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ 

ਭੀ ਕਿੋਧ-ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

8621 199 pUrw inAwau kry  
krqwru]

Pooraa Niaao 

Karae Karathaar ||

The Creator 

administers true 

justice.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਸਦਾ) ਜਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਐਸਾ 
ਜਨਆਂ) ਜਿਸ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
8622 199 Apuny dws kau  

rwKnhwru]1]rhw
au]

Apunae Dhaas Ko 

Raakhanehaar 

||1|| Rehaao ||

He is the Saving Grace 

of His slaves. 

||1||Pause||

ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8623 199 Awid jugwid  
pRgit prqwpu]

Aadh Jugaadh 

Pragatt Parathaap 

||

In the beginning, and 

throughout the ages, 

His glory is manifest.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਦੇ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, 
ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਿ-ਪਰਤਾਪ 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ,
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8624 199 inMdku muAw  
aupij vf 
qwpu]2]

Nindhak Muaa 

Oupaj Vadd Thaap 

||2||

The slanderer died 

after contracting the 

deadly fever. ||2||

(ਜਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਬੜਾ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

8625 199 iqin mwirAw ij 
rKY n koie]

Thin Maariaa J 

Rakhai N Koe ||

He is killed, and no 

one can save him.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ 

ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ,

8626 199 AwgY pwCY mMdI 
soie]3]

mMdI (soie) soBw Bwv 
bdnwmI

Aagai Paashhai 

Mandhee Soe 

||3||

Here and hereafter, 

his reputation is evil. 

||3||

(ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਭੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ 
ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੩॥

8627 199 Apuny dws rwKY 
kMiT lwie]

Apunae Dhaas 

Raakhai Kanth 

Laae ||

The Lord hugs His 

slaves close in His 

Embrace.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ 

ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਪੂਰਾ ਜਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।

8628 199 srix nwnk hir 
nwmu 
iDAwie]4]98]
167]

Saran Naanak Har 

Naam Dhhiaae 

||4||98||167||

Nanak seeks the Lord's 

Sanctuary, and 

meditates on the 

Naam. 

||4||98||167||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ, ਤੇ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਸਦਾ) ਜਸਮਰ ॥੪॥੯੮॥੧੬੭॥
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8629 199 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8630 199 mhjru JUTw 
kIqonu Awip]

ilKq qy bhuqy dsq^q 
krw ky j`j nMU idqw 
(mh-jru) myhjrnwmw[ 
(kIqonu) kIqw

Mehajar Jhoothaa 

Keethon Aap ||

The memorandum 

was proven to be false 

by the Lord Himself.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਵਰੱੁਧ 

ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) 

ਮੇਿਰਨਾਮਾ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ 

ਝੂਠਾ (ਸਾਬਤ) ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

8631 199 pwpI kau lwgw 
sMqwpu]1]

(sMqwpu) du`K Paapee Ko Laagaa 

Santhaap ||1||

The sinner is now 

suffering in despair. 

||1||

(ਤੇ ਝੂਠ ਅਨਰਥ ਥੱਪਣ ਵਾਲੇ) 

ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ) 

ਬੜਾ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ ॥੧॥

8632 199 ijsih shweI  
goibdu myrw]

Jisehi Sehaaee 

Gobidh Maeraa ||

Those who have my 

Lord of the Universe 

as their support

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ,

8633 199 iqsu kau jmu  
nhI AwvY 
nyrw]1]rhwau]

(nyrw) nyVy This Ko Jam Nehee 

Aavai Naeraa 

||1|| Rehaao ||

- death does not even 

approach them. 

||1||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8634 199 swcI drgh bolY 
kUVu]

Saachee Dharageh 

Bolai Koorr ||

In the True Court, they 

lie;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਹਾਨੀ ਪੁਚਾਣ ਵਾਸਤੇ) 

ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,

8635 199 isru hwQ pCoVY  
AMDw mUVu]2]

(pCoVY) ptkdw Sir Haathh 

Pashhorrai 

Andhhaa Moorr 

||2||

The blind fools strike 

their own heads with 

their own hands. ||2||

ਉਹ ਅੂੰਨਹ ਾ ਮੂਰਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਜਸਰ 

ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਪੱਟਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਹ ਪਛੁਤਾਵੇ ਕਰਦਾ 
ਹੈ) ॥੨॥
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8636 199 rog ibAwpy krdy 
pwp]

Rog Biaapae 

Karadhae Paap ||

Sickness afflicts those 

who commit sins;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਸ ਦੇ ਜਨਆਂ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗਾਂ 
ਜਵਚ ਗਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

8637 199 AdlI hoie bYTw  
pRBu Awip]3]

(AdlI) inAWkwr Adhalee Hoe 

Baithaa Prabh Aap 

||3||

God Himself sits as the 

Judge. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਨਆਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ (ਕਚਜਹਰੀ 
ਲਾਈ) ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਸ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ) ॥੩॥
8638 199 Apn kmwieAY  

Awpy bwDy]

Apan Kamaaeiai 

Aapae Baadhhae 

||

By their own actions, 

they are bound and 

gagged.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵ ਆਪ 

ਹੀ (ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ) ਬੱਝੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

8639 199 drbu gieAw sBu 
jIA kY swQY]4]

(drbu) Dn Dharab Gaeiaa 

Sabh Jeea Kai 

Saathhai ||4||

All their wealth is 

gone, along with their 

lives. ||4||

(ਧਨ ਆਜਦਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਿੀਵ 

ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ) 

ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਨ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ (ਿੀਵ ਦੇ ਹੱਥੋਂ) ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

8640 199 nwnk srin pry 
drbwir]

Naanak Saran 

Parae Dharabaar 

||

Nanak has taken to 

the Sanctuary of the 

Lord's Court;

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਜਡੱਗਦੇ ਹਨ,

8641 199 rwKI pYj myrY 
krqwir]5]99]
168]

(pYj) ie`zq Raakhee Paij 

Maerai Karathaar 

||5||99||168||

My Creator has 

preserved my honor. 

||5||99||168||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਦਾ 
ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ 

॥੫॥੯੯॥੧੬੮॥

8642 199 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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8643 199 jn kI DUir mn 
mIT KtwnI]

(mIT) im`TI (KtwnI) 
l`gI

Jan Kee Dhhoor 

Man Meeth 

Khattaanee ||

The dust of the feet of 

the humble beings is 

so sweet to my mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

8644 199 pUrib krim 
iliKAw Duir 
pRwnI]1]rhwau]

Poorab Karam 

Likhiaa Dhhur 

Praanee ||1|| 

Rehaao ||

The water of the 

Name of the Lord of 

the Universe is 

immaculate and pure.

ਜਿਸ ਪਿਾਣੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ 

ਤੋਂ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8645 200 AhMbuiD mn pUir 
iQDweI]

 (iQDweI) QMiDAweI Ahanbudhh Man 

Poor Thhidhhaaee 

||

The mind is 

overflowing with the 

greasy dirt of 

egotistical pride.

ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬੱੁਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਹਉਮੈ ਦੀ) 
ਜਥੂੰ ਧਾਈ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਉਸ 

ਜਥੂੰ ਧਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਉਤੇ 

ਜਕਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੂੰ ਧੇ ਭਾਂਡੇ ਉਤੋਂ ਦੀ 
ਪਾਣੀ ਜਤਲਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

8646 200 swD DUir kir  
suD mMjweI]1]

Saadhh Dhhoor 

Kar Sudhh 

Manjaaee ||1||

With the dust of the 

feet of the Holy, it is 

scrubbed clean. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  'ਿਨ ਕੀ ਧੂਜਰ' 

ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ) ਸਾਧੂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੱੁਧੀ 
ਮਾਂਿੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱੁਧ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
8647 200 Aink jlw jy 

DovY dyhI]

Anik Jalaa Jae 

Dhhovai Dhaehee 

||

The body may be 

washed with loads of 

water,

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ (ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ) 

ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  ਧੋਂਦਾ ਰਹੇ,
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8648 200 mYlu n auqrY suDu 
n qyhI]2]

(su`Du) piv`qR[ (qyhI) 
iqs qoN[ au~qrY

Mail N Outharai 

Sudhh N Thaehee 

||2||

And yet its filth is not 

removed, and it does 

not become clean. 

||2||

ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ 

ਨਹੀਂ ਲਜਹੂੰਦੀ, ਉਸ ਤਰਹਾਂ 
(ਭਾਵ, ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ 
ਨਾਲ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੨॥

8649 200 siqguru ByitE  
sdw ikRpwl]

(ByitE) imly Sathigur Bhaettiou 

Sadhaa Kirapaal ||

I have met the True 

Guru, who is merciful 

forever.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਵਾਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

8650 200 hir ismir 
ismir kwitAw 
Bau kwl]3]

Har Simar Simar 

Kaattiaa Bho Kaal 

||3||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on the 

Lord, I am rid of the 

fear of death. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ) ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
8651 200 mukiq Bugiq 

jugiq hir nwau]

Mukath Bhugath 

Jugath Har Naao ||

Liberation, pleasures 

and worldly success 

are all in the Lord's 

Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਦਵਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਹੀ 
ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਿੁਗਤੀ ਹੈ।

8652 200 pRym Bgiq nwnk 
gux 
gwau]4]100]1
69]

Praem Bhagath 

Naanak Gun Gaao 

||4||100||169||

With loving devotional 

worship, O Nanak, sing 

His Glorious Praises. 

||4||100||169||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿੇਮ-ਭਰੀ ਭਗਤੀ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ ॥੪॥੧੦੦॥੧੬੯॥

8653 200 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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8654 200 jIvnpdvI hir 
ky dws]

Jeevan Padhavee 

Har Kae Dhaas ||

The Lord's slaves 

attain the highest 

status of life.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ) 

ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਪਿਾਪਤ ਹੈ,

8655 200 ijn imilAw  
Awqm 
prgwsu]1]

Jin Miliaa Aatham 

Paragaas ||1||

Meeting them, the 

soul is enlightened. 

||1||

ਉਹਨਾਂ (ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਜਗਆਨ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

8656 200 hir kw ismrnu  
suin mn kwnI]

(kwnI) kMnW nwl Har Kaa Simaran 

Sun Man Kaanee 

||

Those who listen with 

their mind and ears to 

the Lord's meditative 

remembrance,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਧਆਨ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਜਣਆ 

ਕਰ।

8657 200 suKu pwvih hir 
duAwr 
prwnI]1]rhwau]

Sukh Paavehi Har 

Dhuaar Paraanee 

||1|| Rehaao ||

are blessed with peace 

at the Lord's Gate, O 

mortal. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਤੂੂੰ  ਹਰੀ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਂਗਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8658 200 AwT phr  
iDAweIAY gopwlu]

Aath Pehar 

Dhhiaaeeai Gopaal 

||

Twenty-four hours a 

day, meditate on the 

Sustainer of the World.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਅੱਠੇ 

ਪਜਹਰ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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8659 200 nwnk drsnu 
dyiK 
inhwlu]2]101]
170]

Naanak Dharasan 

Dhaekh Nihaal 

||2||101||170||

O Nanak, gazing on 

the Blessed Vision of 

His Darshan, I am 

enraptured. 

||2||101||170||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ (ਮਨ) 

ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੦੧॥੧੭੦॥

8660 200 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8661 200 sWiq BeI gur 
goibid pweI]

Saanth Bhee Gur 

Gobidh Paaee ||

Peace and tranquility 

have come; the Guru, 

the Lord of the 

Universe, has brought 

it.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਰੂਪ 

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਜਤ) ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਢ ਪੈ ਗਈ,

8662 200 qwp pwp ibnsy  
myry 
BweI]1]rhwau]

(ibnsy) nws hoey Thaap Paap 

Binasae Maerae 

Bhaaee ||1|| 

Rehaao ||

The burning sins have 

departed, O my 

Siblings of Destiny. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਤੇ 

ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8663 200 rwm nwmu inq 
rsn bKwn]

(bKwn) aucwr Raam Naam Nith 

Rasan Bakhaan ||

With your tongue, 

continually chant the 

Lord's Name.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

8664 200 ibnsy rog Bey 
kilAwn]1]

Binasae Rog Bheae 

Kaliaan ||1||

Disease shall depart, 

and you shall be 

saved. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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8665 200 pwrbRhm gux 
Agm bIcwr]

Paarabreham Gun 

Agam Beechaar ||

Contemplate the 

Glorious Virtues of the 

Unfathomable 

Supreme Lord God.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

8666 200 swDUsMgim hY 
insqwr]2]

Saadhhoo Sangam 

Hai Nisathaar 

||2||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, you shall be 

emancipated. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

8667 200 inrml gux  
gwvhu inq nIq]

Niramal Gun 

Gaavahu Nith 

Neeth ||

Sing the Glories of God 

each and every day;

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਜਮੱਤਰ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਹੋ।

8668 200 geI ibAwiD  
aubry jn 
mIq]3]

(ibAwiD) rog Gee Biaadhh 

Oubarae Jan 

Meeth ||3||

Your afflictions shall 

be dispelled, and you 

shall be saved, my 

humble friend. ||3||

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ) ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਰੋਗਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
8669 200 mn bc kRm pRBu 

Apnw iDAweI]

Man Bach Kram 

Prabh Apanaa 

Dhhiaaee ||

In thought, word and 

deed, I meditate on 

my God.

(ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ।

8670 200 nwnk dws qyrI 
srxweI]4]102
]171]

Naanak Dhaas 

Thaeree 

Saranaaee 

||4||102||171||

Slave Nanak has come 

to Your Sanctuary. 

||4||102||171||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ 
॥੪॥੧੦੨॥੧੭੧॥
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8671 200 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8672 200 nyqR pRgwsu kIAw  
gurdyv]

Naethr Pragaas 

Keeaa Guradhaev 

||

The Divine Guru has 

opened his eyes.

ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ 

(ਆਤਮਕ) ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਜਗਆਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ,

8673 200 Brm gey pUrn 
BeI 
syv]1]rhwau]

Bharam Geae 

Pooran Bhee Saev 

||1|| Rehaao ||

Doubt has been 

dispelled; my service 

has been successful. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹਮ (ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ 

ਭਟਕਣ) ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੇ ਜਟਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਉਸ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਗਈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8674 200 sIqlw qy riKAw 
ibhwrI]

(sIqlw) cyck bmwrI[ 
(ibhwrI) bRhm jI

Seethalaa Thae 

Rakhiaa Bihaaree 

||

The Giver of joy has 

saved him from 

smallpox.

ਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਸਰੂਪ! ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

8675 200 pwrbRhm pRB  
ikrpw DwrI]1]

Paarabreham 

Prabh Kirapaa 

Dhhaaree ||1||

The Supreme Lord 

God has granted His 

Grace. ||1||

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ਹੈ (ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ 
ਆਜਦਕ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ) ॥੧॥

8676 200 nwnk nwmu jpY so 
jIvY]

Naanak Naam 

Japai So Jeevai ||

O Nanak, he alone 

lives, who chants the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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8677 200 swDsMig hir 
AMimRqu 
pIvY]2]103]1
72]

Saadhhasang Har 

Anmrith Peevai 

||2||103||172||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, drink deeply of 

the Lord's Ambrosial 

Nectar. 

||2||103||172||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ 

ਪੀਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੦੩॥੧੭੨॥

8678 200 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8679 200 Dnu Ehu msqku  
Dnu qyry nyq]

(nyq) nyqR Dhhan Ouhu 

Masathak Dhhan 

Thaerae Naeth ||

Blessed is that 

forehead, and blessed 

are those eyes;

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮੱਥਾ (ਿੇਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

ਜਨਉਂਦਾ ਹੈ) ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਹਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ (ਿ)ੋ ਤੇਰੇ 

(ਦੀਦਾਰ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ)।

8680 200 Dnu Eie Bgq  
ijn qum sMig 
hyq]1]

(hyq) prym Dhhan Oue 

Bhagath Jin Thum 

Sang Haeth ||1||

Blessed are those 

devotees who are in 

love with You. ||1||

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤ 

ਿਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੇਮ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

8681 200 nwm ibnw kYsy 
suKu lhIAY]

(lhIAY) leIey Naam Binaa 

Kaisae Sukh 

Leheeai ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

how anyone find 

peace?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਦੇ 

ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

8682 200 rsnw rwm nwm 
jsu 
khIAY]1]rhwau]

Rasanaa Raam 

Naam Jas Keheeai 

||1|| Rehaao ||

With your tongue, 

chant the Praises of 

the Name of the Lord. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ) ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8683 200 iqn aUpir  
jweIAY kurbwxu]

Thin Oopar 

Jaaeeai Kurabaan 

||

Nanak is a sacrifice to 

those

ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ (ਸਦਾ) ਸਦਕੇ 

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

8684 200 nwnk ijin 
jipAw 
inrbwxu]2]104
]173]

(inrbwxu) hir jI Naanak Jin Japiaa 

Nirabaan 

||2||104||173||

Who meditate on the 

Lord of Nirvaanaa. 

||2||104||173||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਹੈ 

॥੨॥੧੦੪॥੧੭੩॥

8685 200 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8686 200 qUMhY msliq qUMhY 
nwil]

(msliq) slwhkwr[ 
ms-liq:polw bolo

Thoonhai 

Masalath 

Thoonhai Naal ||

You are my Advisor; 

You are always with 

me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ ਮੇਰਾ) 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ।
8687 200 qMUhY rwKih swir 

smwil]1]
(swir) Kbr Thoohai Raakhehi 

Saar Samaal ||1||

You preserve, protect 

and care for me. ||1||

ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ 

ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ ॥੧॥

8688 200 AYsw rwmu dIn 
dunI shweI]

(dIn) gRIbW dw (dunI) 
dunIAW qy (shweI) 
shwiek

Aisaa Raam Dheen 

Dhunee Sehaaee 

||

Such is the Lord, our 

Help and Support in 

this world and the 

next.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ 

ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਅਜਿਹਾ 
ਸਾਥੀ ਹੈ,

8689 200 dws kI pYj rKY  
myry 
BweI]1]rhwau]

r~KY Dhaas Kee Paij 

Rakhai Maerae 

Bhaaee ||1|| 

Rehaao ||

He protects the honor 

of His slave, O my 

Sibling of Destiny. 

||1||Pause||

ਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ (ਹਰ ਥਾਂ) ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8690 200 AwgY Awip iehu 
Qwnu vis jw kY]

v`is Aagai Aap Eihu 

Thhaan Vas Jaa Kai 

||

He alone exists 

hereafter; this place is 

in His Power.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ 

ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਭੀ (ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ) ਹੈ।
8691 200 AwT phr mnu 

hir kau jwpY]2]

Aath Pehar Man 

Har Ko Jaapai 

||2||

Twenty-four hours a 

day, O my mind, chant 

and meditate on the 

Lord. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਅੱਠੇ 

ਪਜਹਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ॥੨॥

8692 200 piq prvwxu scu 
nIswxu]

piq: polw bolo Path Paravaan 

Sach Neesaan ||

His honor is 

acknowledged, and he 

bears the True Insignia;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 

ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) 

ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ, ਰਾਹਦਾਰੀ (ਵਿੋਂ) 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

8693 200 jw kau Awip 
krih 
Purmwnu]3]

(Purmwnu) hukm Jaa Ko Aap Karehi 

Furamaan ||3||

The Lord Himself 

issues His Royal 

Command. ||3||

ਜਿਸ (ਸੇਵਕ) ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥

8694 200 Awpy dwqw Awip 
pRiqpwil]

Aapae Dhaathaa 

Aap Prathipaal ||

He Himself is the 

Giver; He Himself is 

the Cherisher.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਦੀ) ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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8695 200 inq inq nwnk  
rwm nwmu 
smwil]4]105]
174]

Nith Nith Naanak 

Raam Naam 

Samaal 

||4||105||174||

Continually, 

continuously, O 

Nanak, dwell upon the 

Name of the Lord. 

||4||105||174||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ 

॥੪॥੧੦੫॥੧੭੪॥

8696 200 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8697 200 siqguru pUrw  
BieAw ikRpwlu]

BieAw Sathigur Pooraa 

Bhaeiaa Kirapaal ||

When the Perfect True 

Guru becomes 

merciful,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅਭੁੱ ਲ ਗੁਰੂ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

8698 200 ihrdY visAw  
sdw gupwlu]1]

Hiradhai Vasiaa 

Sadhaa Gupaal 

||1||

The Lord of the World 

abides in the heart 

forever. ||1||

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰੱਜਖਅਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਸਦਾ 
ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
8699 200 rwmu rvq sd hI 

suKu pwieAw]
 (rvq) jpidAW Raam Ravath Sadh 

Hee Sukh Paaeiaa 

||

Meditating on the 

Lord, I have found 

eternal peace.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਉਸ ਨੇ 

ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਜਣਆ ਹੈ,

8700 201 mieAw krI  
pUrn hir 
rwieAw]1]rhwau
]

(m-ieAw) imhr[ 
(rwieAw) pwqSwh

Maeiaa Karee 

Pooran Har 

Raaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

The Sovereign Lord, 

the Perfect King, has 

shown His Mercy to 

me. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 

ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

8701 201 khu nwnk jw ky 
pUry Bwg]

Kahu Naanak Jaa 

Kae Poorae Bhaag 

||

Says Nanak, one 

whose destiny is 

perfect,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ (ਮੱਥੇ ਉਤੇ) ਪੂਰੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,
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8702 201 hir hir nwmu  
AsiQru 
sohwgu]2]106]

(AsiQru) sdw kwiem Har Har Naam 

Asathhir Sohaag 

||2||106||

Meditates on the 

Name of the Lord, Har, 

Har, the Everlasting 

Husband. ||2||106||

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਖਸਮ (ਆਪਣਾ 
ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ॥੨॥੧੦੬॥

8703 201 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8704 201 DoqI Koil ivCwey 
hyiT]

K@oil Dhhothee Khol 

Vishhaaeae Haeth 

||

He opens his loin-

cloth, and spreads it 

out beneath him.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਬਿਾਹਮਣ 

ਆਪਣ ੇਿਿਮਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹੀ 
ਦੱਸਦਾ ਹੈ) ਜਕ ਬਿਾਹਮਣ ਨੂੂੰ  
ਜਦੱਤਾ ਦਾਨ ਹੀ ਮੋਖ-ਪਦਵੀ 
ਜਮਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।

8705 201 grDp vWgU lwhy 
pyit]1]

(grDp) Koqw Garadhhap 

Vaangoo Laahae 

Paett ||1||

Like a donkey, he 

gulps down all that 

comes his way. ||1||

ਉਹ ਬਿਾਹਮਣ ਸਰਾਧ ਆਜਦਕ 

ਦੇ ਸਮੇ ਿਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਿਾ ਕੇ 

ਚੌਕੇ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ) ਆਪਣੀ 
ਧੋਤੀ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਅੱਧਾ ਜਹੱਸਾ 
ਲਾਹ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ (ਦਬਾਦਬ ਖੀਰ 

ਆਜਦਕ) ਆਪਣੇ ਜਢੱਡ ਜਵਚ 

ਪਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

8706 201 ibnu krqUqI  
mukiq n pweIAY]

(krqUqI) cMgy kMm Bin Karathoothee 

Mukath N Paaeeai 

||

Without good deeds, 

liberation is not 

obtained.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਿੋ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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8707 201 mukiq pdwrQu  
nwmu 
iDAweIAY]1]rhw
au]

Mukath 

Padhaarathh 

Naam Dhhiaaeeai 

||1|| Rehaao ||

The wealth of 

liberation is only 

obtained by 

meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੋਖ-

ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8708 201 pUjw iqlk krq 
iesnWnw]

pUjw pol Poojaa Thilak 

Karath 

Eisanaanaan ||

He performs worship 

ceremonies, applies 

the ceremonial tilak 

mark to his forehead, 

and takes his ritual 

cleansing baths;

(ਬਿਾਹਮਣ) ਇਸਨਾਨ ਕਰਕੇ, 

ਜਤਲਕ ਲਾ ਕੇ ਪੂਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

8709 201 CurI kwiF lyvY 
hiQ dwnw]2]

Shhuree Kaadt 

Laevai Hathh 

Dhaanaa ||2||

He pulls out his knife, 

and demands 

donations. ||2||

ਤੇ ਛੁਰੀ ਕਢ ਕੇ, ਹਥ ਜਵੱਚ 

ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

8710 201 bydu pVY muiK 
mITI bwxI]

pV@Y Baedh Parrai 

Mukh Meethee 

Baanee ||

With his mouth, he 

recites the Vedas in 

sweet musical 

measures,

(ਬਿਾਹਮਣ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਤਾਂ ਜਮੱਠੀ ਸੁਰ 

ਨਾਲ ਵੇਦ (-ਮੂੰਤਿ) ਪੜਹਦਾ ਹੈ,

8711 201 jIAW kuhq n 
sMgY prwxI]3]

kuh-q: polw bolo Jeeaaan Kuhath N 

Sangai Paraanee 

||3||

And yet he does not 

hesitate to take the 

lives of others. ||3||

ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ 

ਧੋਖਾ ਕਰਜਦਆਂ ਰਤਾ ਨਹੀਂ 
ਜਝਿਕਦਾ ॥੩॥

8712 201 khu nwnk ijsu 
ikrpw DwrY]

Kahu Naanak Jis 

Kirapaa Dhhaarai 

||

Says Nanak, when God 

showers His Mercy,

(ਪਰ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

(ਬਿਾਹਮਣ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,
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8713 201 ihrdw suDu bRhmu 
bIcwrY]4]107]

Hiradhaa Sudhh 

Breham 

Beechaarai 

||4||107||

Even his heart 

becomes pure, and he 

contemplates God. 

||4||107||

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਸ 

ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ-
ਫ਼ਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) 
॥੪॥੧੦੭॥

8714 201 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8715 201 iQru Gir bYshu  
hir jn ipAwry]

Thhir Ghar 

Baisahu Har Jan 

Piaarae ||

Remain steady in the 

home of your own 

self, O beloved servant 

of the Lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਭਗਤ ਿਨੋ! ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਰਧਾ 
ਬਣਾਓ,

8716 201 siqguir qumry  
kwj 
svwry]1]rhwau]

Sathigur 

Thumarae Kaaj 

Savaarae ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru shall 

resolve all your affairs. 

||1||Pause||

ਜਕ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 

ਕਾਰਿ ਸਵਾਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ (ਜਕ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਦੇ 

ਕਾਰਿ ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8717 201 dust dUq  
prmysir mwry]

Dhusatt Dhooth 

Paramaesar 

Maarae ||

The Transcendent 

Lord has struck down 

the wicked and the 

evil.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ 

ਉਸ ਦੇ ਦੋਖੀ ਵੈਰੀ ਸਭ ਮੁਕਾ 
ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

8718 201 jn kI pYj rKI 
krqwry]1]

Jan Kee Paij 

Rakhee 

Karathaarae ||1||

The Creator has 

preserved the honor 

of His servant. ||1||

(ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਧਾਰੋ ਜਕ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ 

ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ 
ਹੈ) ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ 

ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ॥੧॥
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8719 201 bwidswh swh 
sB vis kir 
dIny]

v~is Baadhisaah Saah 

Sabh Vas Kar 

Dheenae ||

The kings and 

emperors are all under 

his power;

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਸ਼ਾਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਮੁਥਾਿ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

8720 201 AMimRq nwm mhw 
rs pIny]2]

Anmrith Naam 

Mehaa Ras 

Peenae ||2||

He drinks deeply of 

the most sublime 

essence of the 

Ambrosial Naam. ||2||

ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸਰ 

ਦਾ ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਜਮੱਠਾ ਨਾਮ-

ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

8721 201 inrBau hoie  
Bjhu Bgvwn]

Bjhu Nirabho Hoe 

Bhajahu 

Bhagavaan ||

Meditate fearlessly on 

the Lord God.

(ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਭਗਤ-ਿਨੋ!) ਤੁਸੀ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਜਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ।

8722 201 swDsMgiq imil  
kIno dwnu]3]

Saadhhasangath 

Mil Keeno Dhaan 

||3||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, this gift is 

given. ||3||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ) 

ਨਾਮ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 

॥੩॥

8723 201 srix pry pRB 
AMqrjwmI]

Saran Parae Prabh 

Antharajaamee ||

Nanak has entered the 

Sanctuary of God, the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts;

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ 

ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ 
ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਹਾਂ,
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8724 201 nwnk Et pkrI  
pRB 
suAwmI]4]108]

Naanak Outt 

Pakaree Prabh 

Suaamee 

||4||108||

He grasps the Support 

of God, his Lord and 

Master. ||4||108||

ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਜਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼) ॥੪॥੧੦੮॥

8725 201 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8726 201 hir sMig rwqy  
Bwih n jlY]

iqRSnw ivSy ivkwrW dI 
(Bwih) A`g

Har Sang Raathae 

Bhaahi N Jalai ||

One who is attuned to 

the Lord, shall not be 

burned in the fire.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਰੱਤੇ ਜਰਹਾਂ (ਮਨੱੁਖ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) 
ਅੱਗ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ,

8727 201 hir sMig rwqy  
mwieAw nhI ClY]

(ClY) T`gdI Har Sang Raathae 

Maaeiaa Nehee 

Shhalai ||

One who is attuned to 

the Lord, shall not be 

enticed by Maya.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਜਰਹਾਂ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਮਾਇਆ 

ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ,

8728 201 hir sMig rwqy  
nhI fUbY jlw]

Har Sang Raathae 

Nehee Ddoobai 

Jalaa ||

One who is attuned to 

the Lord, shall not be 

drowned in water.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਜਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਪਾਣੀਆਂ ਜਵਚ ਗ਼ਰਕ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ,

8729 201 hir sMig rwqy  
suPl Plw]1]

(suPl) (su+&l) (su) 
sRySt gurU pRymw-BgqI 
sihq (Plw) PLdw

Har Sang Raathae 

Sufal Falaa ||1||

One who is attuned to 

the Lord, is 

prosperous and 

fruitful. ||1||

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਸੋਹਣਾ 
ਮਨੋਰਥ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

8730 201 sB BY imtih  
qumwrY nwie]

nwie Sabh Bhai Mittehi 

Thumaarai Naae ||

All fear is eradicated 

by Your Name.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ (ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਡਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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8731 201 Bytq sMig hir 
hir gun 
gwie]rhwau]

(Bytq) imilAW Bhaettath Sang 

Har Har Gun Gaae 

|| Rehaao ||

Joining the Sangat, the 

Holy Congregation, 

sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

Har, Har. ||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ (ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ) ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥ਰਹਾਉ॥

8732 201 hir sMig rwqy  
imtY sB icMqw]

Har Sang Raathae 

Mittai Sabh 

Chinthaa ||

One who is attuned to 

the Lord, is free of all 

anxieties.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਜਰਹਾਂ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ) ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

8733 201 hir isau so rcY  
ijsu swD kw 
mMqw]

(swD) DMn siqgurU dsy 
pwqSwh jI dw (mMqw) 
aupdyS

Har Sio So Rachai 

Jis Saadhh Kaa 

Manthaa ||

One who is attuned to 

the Lord, is blessed 

with the Mantra of the 

Holy.

(ਪਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

8734 201 hir sMig rwqy  
jm kI nhI qRws]

(qRws) fr Har Sang Raathae 

Jam Kee Nehee 

Thraas ||

One who is attuned to 

the Lord, is not 

haunted by the fear of 

death.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਜਰਹਾਂ 
ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ,

8735 201 hir sMig rwqy  
pUrn Aws]2]

Har Sang Raathae 

Pooran Aas ||2||

One who is attuned to 

the Lord, sees all his 

hopes fulfilled. ||2||

ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥

8736 201 hir sMig rwqy  
dUKu n lwgY]

lw`gY Har Sang Raathae 

Dhookh N Laagai 

||

One who is attuned to 

the Lord, does not 

suffer in pain.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਜਰਹਾਂ ਕੋਈ 

ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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8737 201 hir sMig rwqw  
An idnu jwgY]

Har Sang Raathaa 

Anadhin Jaagai ||

One who is attuned to 

the Lord, remains 

awake and aware, 

night and day.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

8738 201 hir sMig rwqw  
shj Gir vsY]

vsY: polw bolo Har Sang Raathaa 

Sehaj Ghar Vasai 

||

One who is attuned to 

the Lord, dwells in the 

home of intuitive 

peace.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

8739 201 hir sMig rwqy  
BRmu Bau nsY]3]

n`sY Har Sang Raathae 

Bhram Bho Nasai 

||3||

One who is attuned to 

the Lord, sees his 

doubts and fears run 

away. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਜਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਹਮ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

8740 201 hir sMig rwqy  
miq aUqm hoie]

Har Sang Raathae 

Math Ootham Hoe 

||

One who is attuned to 

the Lord, has the most 

sublime and exalted 

intellect.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਜਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਅਕਲ ਸੁਅੱਛ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

8741 201 hir sMig rwqy  
inrml soie]

Har Sang Raathae 

Niramal Soe ||

One who is attuned to 

the Lord, has a pure 

and spotless 

reputation.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਸੋਭਾ 
(ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਖਲਰਦੀ ਹੈ)।

8742 201 khu nwnk iqn 
kau bil jweI]

Kahu Naanak Thin 

Ko Bal Jaaee ||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to those

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,
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8743 201 ijn kau pRBu 
myrw ibsrq 
nwhI]4]109]

Jin Ko Prabh 

Maeraa Bisarath 

Naahee 

||4||109||

Who do not forget my 

God. ||4||109||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਕਦੇ ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ ॥੪॥੧੦੯॥

8744 201 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8745 201 audmu krq  
sIql mn Bey]

Oudham Karath 

Seethal Man 

Bheae ||

Through sincere 

efforts, the mind is 

made peaceful and 

calm.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਿਾਣ ਦਾ) ਉੱਦਮ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਮਨੱੁਖ) ਸ਼ਾਂਤ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

8746 201 mwrig clq  
sgl duK gey]

Maarag Chalath 

Sagal Dhukh Geae 

||

Twenty-four hours a 

day, O my mind, chant 

and meditate on the 

Lord. ||2||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੇ) ਰਾਹ ਉਤੇ 

ਤੁਰਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ)।

8747 201 nwmu jpq min 
Bey AnMd]

Naam Japath Man 

Bheae Anandh ||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

the mind becomes 

blissful.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ ਗਾਜਵਆਂ,

8748 201 ris gwey gun 
prmwnMd]1]

Ras Gaaeae Gun 

Paramaanandh 

||1||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

supreme bliss is 

obtained. ||1||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

8749 201 Kym BieAw kusl 
Gir Awey]

(Kym) mukq[ (kusl) 
suKW dy Gir swDsMgq

Khaem Bhaeiaa 

Kusal Ghar Aaeae 

||

There is joy all around, 

and peace has come 

to my home.

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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8750 201 Bytq swDsMig  
geI 
blwey]rhwau]

(blwey) musIbq Bhaettath 

Saadhhasang Gee 

Balaaeae || 

Rehaao ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, 

misfortune 

disappears. ||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਜਲਆਂ (ਮਾਇਆ-) ਚੁੜੇਲ 

(ਦੀ ਚੂੰਬੜ) ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥ਰਹਾਉ॥

8751 201 nyqR punIq pyKq 
hI drs]

Naethr Puneeth 

Paekhath Hee 

Dharas ||

My eyes are purified, 

beholding the Blessed 

Vision of His Darshan.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਵਕਾਰ-ਵਾਸਨਾ 
ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ)।

8752 201 Din msqk  
crnkml hI 
prs]

(prs) Cuh ky Dhhan Masathak 

Charan Kamal Hee 

Paras ||

Blessed is the 

forehead which 

touches His Lotus Feet.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਉਹ ਮੱਥੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ।

8753 201 goibMd kI thl  
sPl ieh 
kWieAw]

(thl) syvw[ (kWieAw) 
dyh

Gobindh Kee 

Ttehal Safal Eih 

Kaaneiaa ||

Working for the Lord 

of the Universe, the 

body becomes fruitful.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

8754 202 sMq pRswid  
prmpdu 
pwieAw]2]

Santh Prasaadh 

Param Padh 

Paaeiaa ||2||

By the Grace of the 

Saints, I have obtained 

the supreme status. 

||2||

ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

8755 202 jn kI kInI 
Awip shwie]

(shwie) shwieqw Jan Kee Keenee 

Aap Sehaae ||

The Lord is the Help 

and Support of His 

humble servant.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ,
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8756 202 suKu pwieAw lig 
dwsh pwie]

(pwie) crnINl`ig Sukh Paaeiaa Lag 

Dhaaseh Paae ||

I have found peace, 

falling at the feet of 

His slaves.

ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ।

8757 202 Awpu gieAw qw 
Awpih Bey]

Aap Gaeiaa Thaa 

Aapehi Bheae ||

When selfishness is 

gone, then one 

becomes the Lord 

Himself;

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ (ਿਦੋਂ) ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ,

8758 202 ikRpwinDwn kI  
srnI pey]3]

Kirapaa Nidhhaan 

Kee Saranee Peae 

||3||

Seek the Sanctuary of 

the treasure of mercy. 

||3||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਦਇਆ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆ ਪਏ ॥੩॥

8759 202 jo cwhq soeI jb 
pwieAw]

Jo Chaahath Soee 

Jab Paaeiaa ||

When someone finds 

the One he has 

desired,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਮਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

8760 202 qb FUMFn khw ko 
jwieAw]

Thab Dtoondtan 

Kehaa Ko Jaaeiaa 

||

Then where should he 

go to look for Him?

ਤਦੋਂ ਉਹ (ਬਾਹਰ ਿੂੰਗਲਾਂ 
ਪਹਾੜਾਂ ਆਜਦਕ ਜਵਚ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

8761 202 AsiQr Bey bsy 
suK Awsn]

Asathhir Bheae 

Basae Sukh Aasan 

||

I have become steady 

and stable, and I dwell 

in the seat of peace.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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8762 202 gur pRswid nwnk 
suK 
bwsn]4]110]

(bwsn) invws Gur Prasaadh 

Naanak Sukh 

Baasan ||4||110||

By Guru's Grace, 

Nanak has entered the 

home of peace. 

||4||110||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧੧੦॥

8763 202 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8764 202 koit mjn kIno 
iesnwn]

m`jn Kott Majan Keeno 

Eisanaan ||

The merits of taking 

millions of ceremonial 

cleansing baths,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਨੇ (ਮਾਨੋ) 

ਕਿੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਜਵਚ ਚੱੁਭੀਆਂ ਲਾ 
ਲਈਆਂ, ਕਿੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ,

8765 202 lwK Arb Krb  
dIno dwnu]

Laakh Arab Kharab 

Dheeno Dhaan ||

The giving of hundreds 

of thousands, billions 

and trillions in charity

ਉਸ ਨੇ (ਮਾਨੋ) ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 

ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ 

ਦਾਨ ਕਰ ਲਏ,

8766 202 jw min visE  
hir ko nwmu]1]

(jw) ijs Jaa Man Vasiou 

Har Ko Naam 

||1||

- these are obtained 

by those whose minds 

are filled with the 

Name of the Lord. 

||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

8767 202 sgl pivq gun 
gwie gupwl]

Sagal Pavith Gun 

Gaae Gupaal ||

Those who sing the 

Glories of the Lord of 

the World are totally 

pure.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ।
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8768 202 pwp imtih swDU 
srin 
dieAwl]rhwau]

Paap Mittehi 

Saadhhoo Saran 

Dhaeiaal || 

Rehaao ||

Their sins are erased, 

in the Sanctuary of the 

Kind and Holy Saints. 

||Pause||

ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ (ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥ਰਹਾਉ॥

8769 202 bhuqu aurD qp  
swDn swDy]

(aurD) aulty lmk ky[ 
qp: polw bolo[ s`wDy

Bahuth Ouradhh 

Thap Saadhhan 

Saadhhae ||

The merits of 

performing all sorts of 

austere acts of 

penance and self-

discipline,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਨੇ (ਮਾਨੋ) ਪੱੁਠੇ 

ਲਟਕ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਪਾਂ ਦੇ 

ਸਾਧਨ ਸਾਧ ਲਏ,

8770 202 Aink lwB  
mnorQ lwDy]

(mnorQ) ie`Cw[ (lw`Dy) 
l`By

Anik Laabh 

Manorathh 

Laadhhae ||

Earning huge profits 

and seeing one's 

desires fulfilled

ਉਸ ਨੇ (ਮਾਨੋ, ਜਰੱਧੀਆਂ 

ਜਸੱਧੀਆਂ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭ ਖੱਟ 

ਲਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਏ,

8771 202 hir hir nwm  
rsn AwrwDy]2]

(AwrwDy) jpx nwl Har Har Naam 

Rasan Aaraadhhae 

||2||

- these are obtained 

by chanting the Name 

of the Lord, Har, Har, 

with the tongue. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ ॥੨॥

8772 202 isMimRiq swsq  
byd bKwny]

(bKwny) pV@ ley[ isMm-
i Riq

Sinmrith Saasath 

Baedh Bakhaanae 

||

The merits of reciting 

the Simritees, the 

Shaastras and the 

Vedas,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਨੇ (ਮਾਨੋ) 

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ 

ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਏ,
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8773 202 jog igAwn isD  
suK jwny]

is`D Jog Giaan Sidhh 

Sukh Jaanae ||

Knowledge of the 

science of Yoga, 

spiritual wisdom and 

the pleasure of 

miraculous spiritual 

powers

ਉਸ ਨੇ (ਮਾਨੋ) ਿੋਗ (ਦੀਆਂ 

ਗੁੂੰ ਝਲਾਂ) ਦੀ ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈ, ਉਸ ਨੇ (ਮਾਨੋ) ਜਸੱਧਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲੇ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ,

8774 202 nwmu jpq pRB 
isau mn mwny]3]

(mwny) mMn igAw Bwv 
pRqIq Aw geI

Naam Japath 

Prabh Sio Man 

Maanae ||3||

- these come by 

surrendering the mind 

and meditating on the 

Name of God. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਜਸਮਰਜਦਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

8775 202 AgwiD boiD hir 
Agm Apwry]

(AgwiD) AQwh Agaadhh Bodhh 

Har Agam Apaarae 

||

The wisdom of the 

Inaccessible and 

Infinite Lord is 

incomprehensible.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਉਸ ਅਥਾਹ ਹਸਤੀ 
ਵਾਲੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ,

8776 202 nwmu jpq nwmu 
irdy bIcwry]

Naam Japath 

Naam Ridhae 

Beechaarae ||

Meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, and 

contemplating the 

Naam within our 

hearts,

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ।

8777 202 nwnk kau pRB 
ikrpw 
Dwry]4]111]

Naanak Ko Prabh 

Kirapaa Dhhaarae 

||4||111||

O Nanak, God has 

showered His Mercy 

upon us. ||4||111||

(ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਨਾਨਕ ਉਤੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ (ਤਾ 
ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪ ਸਕਾਂ) 
॥੪॥੧੧੧॥

8778 202 gauVI mÚ 5] Gourree Ma 5 || Gauree, Fifth Mehl:
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8779 202 ismir ismir  
ismir suKu 
pwieAw]

Simar Simar Simar 

Sukh Paaeiaa ||

Meditating, 

meditating, meditating 

in remembrance, I 

have found peace.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।) ਉਸ ਨੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਹੈ,

8780 202 crnkml gur  
irdY 
bswieAw]1]

Charan Kamal Gur 

Ridhai Basaaeiaa 

||1||

I have enshrined the 

Lotus Feet of the Guru 

within my heart. ||1||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਏ ਹਨ ॥੧॥

8781 202 gur goibMdu  
pwrbRhmu pUrw]

Gur Gobindh 

Paarabreham 

Pooraa ||

The Guru, the Lord of 

the Universe, the 

Supreme Lord God, is 

perfect.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਪਾਰਬਿਹਮ 

(ਸਭ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ) ਵੱਡਾ ਹੈ, 

ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ (ਉਸ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ 
ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

8782 202 iqsih ArwiD  
myrw mnu 
DIrw]rhwau]

(DIrw) DIrj vwlw Thisehi Araadhh 

Maeraa Man 

Dhheeraa || 

Rehaao ||

Worshipping Him, my 

mind has found a 

lasting peace. 

||Pause||

ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਆਰਾਧ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਕਲਜਬਖਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ 

ਿੋਗਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।ਰਹਾਉ।

8783 202 An idnu jpau  
gurU gur nwm]

Anadhin Japo 

Guroo Gur Naam 

||

Night and day, I 

meditate on the Guru, 

and the Name of the 

Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ 
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ)
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8784 202 qw qy isiD Bey 
sgl kWm]2]

is`iD Thaa Thae Sidhh 

Bheae Sagal 

Kaanm ||2||

Thus all my works are 

brought to perfection. 

||2||

ਉਸ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ 

ਸਿਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥

8785 202 drsn dyiK  
sIql mn Bey]

Dharasan Dhaekh 

Seethal Man 

Bheae ||

Beholding the Blessed 

Vision of His Darshan, 

my mind has become 

cool and tranquil,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ 

ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਦਰਸਨ 

ਕਰ ਕੇ (ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) 

ਠੂੰ ਢੇ ਠਾਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

8786 202 jnm jnm ky  
iklibK gey]3]

Janam Janam Kae 

Kilabikh Geae 

||3||

And the sinful 

mistakes of countless 

incarnations have 

been washed away. 

||3||

ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ (ਪਜਹਲੇ) 

ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

8787 202 khu nwnk khw BY 
BweI]

Kahu Naanak 

Kehaa Bhai 

Bhaaee ||

Says Nanak, where is 

fear now, O Siblings of 

Destiny?

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਭਾਈ! 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ ਡਰ-ਖ਼ਤਰੇ ਮਨ ਤੋਂ 
ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

8788 202 Apny syvk kI  
Awip pYj 
rKweI]4]112]

Apanae Saevak 

Kee Aap Paij 

Rakhaaee 

||4||112||

The Guru Himself has 

preserved the honor 

of His servant. 

||4||112||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਲਾਿ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੧੨॥

8789 202 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1836 Published: March 06/ 2014



8790 202 Apny syvk kau  
Awip shweI]

Apanae Saevak Ko 

Aap Sehaaee ||

The Lord Himself is the 

Help and Support of 

His servants.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ (ਸਦਾ) 
ਮਦਦਗਾਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

8791 202 inq pRiqpwrY  
bwp jYsy 
mweI]1]

Nith Prathipaarai 

Baap Jaisae Maaee 

||1||

He always cherishes 

them, like their father 

and mother. ||1||

ਸਦਾ (ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦੀ) 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਤੇ 

ਜਪਉ (ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

8792 202 pRB kI srin  
aubrY sB koie]

Prabh Kee Saran 

Oubarai Sabh Koe 

||

In God's Sanctuary, 

everyone is saved.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ 

(ਿੇਹੜਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ (ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਡਰਾਂ-ਸਜਹਮਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

8793 202 krn krwvn  
pUrn scu 
soie]rhwau]

Karan Karaavan 

Pooran Sach Soe 

|| Rehaao ||

That Perfect True Lord 

is the Doer, the Cause 

of causes. ||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਸਚਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਉਹ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।ਰਹਾਉ।
8794 202 Ab min bisAw  

krnYhwrw]

Ab Man Basiaa 

Karanaihaaraa ||

My mind now dwells 

in the Creator Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ,
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8795 202 BY ibnsy Awqm 
suK swrw]2]

Bhai Binasae 

Aatham Sukh 

Saaraa ||2||

My fears have been 

dispelled, and my soul 

has found the most 

sublime peace. ||2||

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ-ਖ਼ਤਰੇ 

ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ ॥੨॥

8796 202 kir ikrpw  
Apny jn rwKy]

Kar Kirapaa 

Apanae Jan 

Raakhae ||

The Lord has granted 

His Grace, and saved 

His humble servant.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦੀ 
ਆਪ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,

8797 202 jnm jnm ky  
iklibK lwQy]3]

Janam Janam Kae 

Kilabikh Laathhae 

||3||

The sinful mistakes of 

so many incarnations 

have been washed 

away. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਪਜਹਲੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ (ਕੀਤੇ) ਪਾਪਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ) 
ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

8798 202 khnu n jwie pRB 
kI vifAweI]

Kehan N Jaae 

Prabh Kee 

Vaddiaaee ||

The Greatness of God 

cannot be described.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਡੀ ਵੱਡੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ-ਇਹ ਗੱਲ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

8799 202 nwnk dws sdw 
srnweI]4]113
]

Naanak Dhaas 

Sadhaa Saranaaee 

||4||113||

Servant Nanak is 

forever in His 

Sanctuary. ||4||113||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧੧੩॥

8800 202 rwgu gauVI cyqI 
mhlw 5 dupdy

Raag Gourree 

Chaethee Mehalaa 

5 Dhupadhae

Raag Gauree Chaytee, 

Fifth Mehl, Du-Padas:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਚੇਤੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਪਜਦਆਂ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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8801 202 <>siqgur 
pRswid]

du-pdy Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

8802 202 rwm ko blu pUrn  
BweI]

Raam Ko Bal 

Pooran Bhaaee ||

The power of the Lord 

is universal and 

perfect, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਹਰ ਥਾਂ (ਆਪਣਾ 
ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ)।

8803 202 qw qy ibRQw n 
ibAwpY 
kweI]1]rhwau]

(ibRQw) pIVw[ (kweI) 
koeI

Thaa Thae 

Brithhaa N Biaapai 

Kaaee ||1|| 

Rehaao ||

So no pain can ever 

afflict me. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ 
ਜਮਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਉਸ 

ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਉਸ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ) ਕੋਈ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8804 202 jo jo icqvY dwsu 
hir mweI]

(icqvY) sMklp kry Jo Jo Chithavai 

Dhaas Har Maaee 

||

Whatever the Lord's 

slave wishes, O 

mother,

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਿੇਹੜੀ ਿੇਹੜੀ ਮੂੰਗ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਚਤਾਰਦਾ 
ਹੈ,

8805 202 so so krqw Awip 
krweI]1]

So So Karathaa 

Aap Karaaee ||1||

The Creator Himself 

causes that to be 

done. ||1||

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਉਹ 

ਮੂੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

8806 202 inMdk kI pRiB  
piq gvweI]

Nindhak Kee 

Prabh Path 

Gavaaee ||

God causes the 

slanderers to lose 

their honor.

(ਸੇਵਕ ਦੇ) ਦੋਖੀ-ਜਨੂੰ ਦਕ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਭੂ ਨੇ ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਆਪ ਗਵਾ ਜਦੱਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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8807 202 nwnk hir gux  
inrBau 
gweI]2]114]

Naanak Har Gun 

Nirabho Gaaee 

||2||114||

Nanak sings the 

Glorious Praises of the 

Fearless Lord. 

||2||114||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸੇਵਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਡਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਜਨਡਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੧੧੪॥

8808 203 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8809 203 Buj bl bIr  
bRhm suKswgr] 

(Buj:polw bolo[ (Buj) 
bwhW c bl, (bIr) 
sUrmy, (suKswgr) suKW 
dy swgr bRhm jI

Bhuj Bal Beer 

Breham Sukh 

Saagar

O Brave and Powerful 

God, Ocean of Peace, 

ਹੇ ਬਲੀ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਪਾਰਬਿਹਮ!

8810 203 grq prq gih 
lyhu 
AMgurIAw]1]rhw
au]

jIAW nMU kohx AQvw 
AOguxW rUp (grq) 
toAw[ ibRqI rUpI (AM-
gurIAw) auNglI

 Garath Parath 

Gehi Laehu 

Angureeaa ||1|| 

Rehaao ||

I fell into the pit - 

please, take my hand. 

||1||Pause||

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ) ਟੋਏ ਜਵਚ ਜਡਗਦੇ ਦੀ 
(ਮੇਰੀ) ਉਂਗਲੀ ਿੜ ਲੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8811 203 sRvin n suriq  
nYn suMdr nhI]

(sRvin) kMn[ (suriq) 
smJ

Sravan N Surath 

Nain Sundhar 

Nehee

My ears do not hear, 

and my eyes are not 

beautiful.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ) ਕੂੰਨ ਜਵਚ (ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣਨ (ਦੀ 
ਸੂਝ) ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
(ਅਿੇਹੀਆਂ) ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ 
(ਜਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ 

ਸਕਣ),

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1840 Published: March 06/ 2014



8812 203 Awrq duAwir  
rtq 
ipMgurIAw]1]

(Awrq) duKIAw[ 
(rtq) aucwrdw[ 
(ipMgurIAw) ipMglw

 Aarath Dhuaar 

Rattath 

Pingureeaa ||1||

 I am in such pain; I am 

a poor cripple, crying 

at Your Door. ||1||

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਿਾਣ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਜਪੂੰਗਲਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱੁਖੀ ਹੋ 

ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਜਵਚੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈ) ॥੧॥

8813 203 dInw nwQ AnwQ 
kruxwmY swjn 
mIq ipqw 
mhqrIAw]

(dInw) gRIbW dy (nwQ) 
mwlk[ (kruxw) ikrpw 
(mY) srUp[ (mh-
qrIAw) mwqw[ kruxw-mY

Dheenaa Naathh 

Anaathh Karunaa 

Mai Saajan Meeth 

Pithaa 

Mehathareeaa ||

O Master of the poor 

and helpless, O 

Embodiment of 

Compassion, You are 

my Friend and 

Intimate, my Father 

and Mother.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ)-ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ 
ਦੇ ਖਸਮ! ਹੇ ਯਤੀਮਾਂ ਉਤੇ 

ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸੱਿਣ! 

ਹੇ ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ! 
ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਭੂ!

8814 203 crnkvl ihrdY 
gih nwnk BY 
swgr sMq pwir 
auqrIAw]2]2]1
15]

(gih) pkVy[ (sMq) 
siqgurU jI pwir (au-
qrIAw) auqwrnw kro jI

Charan Kaval 

Hiradhai Gehi 

Naanak Bhai 

Saagar Santh Paar 

Outhareeaa 

||2||2||115||

Nanak holds tight to 

the Lord's Lotus Feet 

in his heart; thus the 

Saints cross over the 

terrifying world-ocean. 

||2||2||115||

ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦੇ 

ਹਨ, (ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈ) ॥੨॥੨॥੧੧੫॥

8815 203 rwgu gauVI 
bYrwgix mhlw 5

Raag Gourree 

Bairaagan 

Mehalaa 5

Raag Gauree 

Bairaagan, Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਬੈਰਾਗਜਣ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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8816 203 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

8817 203 dX gusweI 
mIqulw qUM sMig 
hmwrY bwsu 
jIau]1]rhwau]

(d-X) pRyrk vwihgurU 
jI[ d-X: d mukqw, X 
mukqw qwlU qoN bolo, d`j 
nhIN bolxw[ (mIqulw) 
im`qR[ (bwsu) vs

Dhay Gusaaee 

Meethulaa Thoon 

Sang Hamaarai 

Baas Jeeo ||1|| 

Rehaao ||

O Dear Lord God, my 

Best Friend, please, 

abide with me. 

||1||Pause||

ਹੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਖਸਮ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ, ਸਦਾ ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

8818 203 quJ ibnu GrI n 
jIvnw iDRgu 
rhxw sMswir]

Thujh Bin Gharee 

N Jeevanaa Dhhrig 

Rehanaa Sansaar 

||

Without You, I cannot 

live, even for an 

instant, and my life in 

this world is cursed.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਪਿਾਣ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਇਕ ਘੜੀ 
ਭਰ ਭੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਰਜਹਣਾ 
ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ।

8819 203 jIA pRwx 
suKdwiqAw inmK 
inmK bilhwir 
jI]1]

Jeea Praan 

Sukhadhaathiaa 

Nimakh Nimakh 

Balihaar Jee ||1||

O Breath of Life of the 

soul, O Giver of peace, 

each and every instant 

I am a sacrifice to You. 

||1||

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਜਨਮਖ ਜਨਮਖ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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8820 203 hsq AlMbnu dyhu 
pRB grqhu auDru 
gopwl]

(hsq) h`Q dw (AlMbnu) 
Awsrw[ (grqhu) toey 
coN (au-Dru) k`F lau

Hasath Alanban 

Dhaehu Prabh 

Garathahu 

Oudhhar Gopaal ||

Please, God, give me 

the Support of Your 

Hand; lift me up and 

pull me out of this pit, 

O Lord of the World.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਦੇਹ। ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਮੈਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਟੋਏ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ।

8821 203 moih inrgun miq 
QorIAw qUM sd hI 
dIn dieAwl]2]

(QorIAw) QoVI Mohi Niragun 

Math Thhoreeaa 

Thoon Sadh Hee 

Dheen Dhaeiaal 

||2||

I am worthless, with 

such a shallow 

intellect; You are 

always Merciful to the 

meek. ||2||

ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਣ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਜਤ 

ਹੋਛੀ ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ 
ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
॥੨॥

8822 203 ikAw suK qyry 
sMmlw kvn ibDI 
bIcwr]

(sMmlw) ismrW[ ibDI: 
polw bolo

Kiaa Sukh Thaerae 

Sanmalaa Kavan 

Bidhhee Beechaar 

||

What comforts of 

Yours can I dwell 

upon? How can I 

contemplate You?

ਮੈਂ ਜਕਹੜੇ ਜਕਹੜੇ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ (ਤੇਰੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਾਂ?

8823 203 srix smweI 
dws ihq aUcy 
Agm Apwr]3]

(ihq) pRym Saran Samaaee 

Dhaas Hith 

Oochae Agam 

Apaar ||3||

You lovingly absorb 

Your slaves into Your 

Sanctuary, O Lofty, 

Inaccessible and 

Infinite Lord. ||3||

ਹੇ ਉੱਚੇ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਰਨ ਆਏ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਹਤੂ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ (ਜਦਤੇ ਹੋਏ) ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ 

ਸੁਖ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ? (ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਦੱਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੁਖ ਜਗਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) 
॥੩॥
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8824 203 sgl pdwrQ 
Ast isiD nwm 
mhw rs mwih]

(Ast) A`T Sagal Padhaarathh 

Asatt Sidhh Naam 

Mehaa Ras Maahi 

||

All wealth, and the 

eight miraculous 

spiritual powers are in 

the supremely sublime 

essence of the Naam, 

the Name of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ (ਿੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ) ਅੱਠੇ 

ਜਸੱਧੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਸ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹਨ।

8825 203 supRsMn Bey kysvw  
sy jn hir gux 
gwih]4]

(kysvw) pRB jI[ supRsMn Suprasann Bheae 

Kaesavaa Sae Jan 

Har Gun Gaahi 

||4||

Those humble beings, 

with whom the 

beautifully-haired Lord 

is thoroughly pleased, 

sing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||4||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਸੋਹਣੇ 
ਲੂੰ ਮੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥

8826 203 mwq ipqw suq 
bMDpo qUM myry pRwx 
ADwr]

Maath Pithaa Suth 

Bandhhapo Thoon 

Maerae Praan 

Adhhaar ||

You are my mother, 

father, son and 

relative; You are the 

Support of the breath 

of life.

(ਹੇ ਦਯ! ਹੇ ਗੋਸਾਈ!ਂ) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਪਿਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ! ਮਾਂ, 
ਜਪਉ, ਪੱੁਤਰ, ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਸਭ 

ਕੁਝ ਮੇਰਾ) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਹੈਂ।

8827 203 swDsMig nwnku 
BjY ibKu qirAw 
sMswru]5]1]116
]

(ibKu) zhr[ BjY: polw 
bolo

Saadhhasang 

Naanak Bhajai 

Bikh Thariaa 

Sansaar 

||5||1||116||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, Nanak meditates 

on the Lord, and 

swims across the 

poisonous world-

ocean. ||5||1||116||

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ (ਤੇਰੀ) 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਤੇਰਾ ਭਿਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰਾ ਭਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਜ਼ਹਰ-ਭਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਤੋਂ (ਸਹੀ-ਸਲਾਮਜਤ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਲੈ ਕੇ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥੧॥੧੧੬॥
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8828 203 gauVI bYrwgix 
rhoey ky CMq ky 
Gir mÚ5

Gourree Bairaagan 

Rehoeae Kae 

Shhanth Kae Ghar 

Ma 5

Gauree Bairaagan, 

Chhants Of Rehoay, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਬੈਰਾਗਜਣ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ 
'ਰਹੋਏ ਦੇ ਘਰ' ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

8829 203 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

8830 203 hY koeI rwm 
ipAwro gwvY]

Hai Koee Raam 

Piaaro Gaavai ||

Is there anyone who 

will sing of the 

Beloved Lord?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਜਪਆਰੇ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

8831 203 srb kilAwx  
sUK scu 
pwvY]rhwau]

Sarab Kaliaan 

Sookh Sach Paavai 

|| Rehaao ||

Surely, this will bring 

all pleasures and 

comforts. ||Pause||

ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਰਹਾਉ।

8832 203 bnu bnu Kojq 
iPrq bYrwgI]

Ban Ban Khojath 

Firath Bairaagee ||

The renunciate goes 

out into the woods, 

searching for Him.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਿੇ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਜਗਿਹਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ 

ਹਰੇਕ ਿੂੰਗਲ ਢੂੂੰ ਡਦਾ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ (ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ)।

8833 203 ibrly kwhU eyk 
ilv lwgI]

Biralae Kaahoo 

Eaek Liv Laagee ||

But those who 

embrace love for the 

One Lord are very rare.

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਗਨ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1845 Published: March 06/ 2014



8834 203 ijin hir 
pwieAw sy 
vfBwgI]1]

Jin Har Paaeiaa 

Sae 

Vaddabhaagee 

||1||

Those who find the 

Lord are very 

fortunate and blessed. 

||1||

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ॥੧॥

8835 203 bRhmwidk 
snkwidk cwhY]

Brehamaadhik 

Sanakaadhik 

Chaahai ||

The Gods like Brahma 

and Sanak yearn for 

Him;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਬਿਹਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ, ਸਨਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਭਰਾ ਸਨੂੰ ਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸਨਤ 

ਕੁਮਾਰ-ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਹਰੇਕ 

ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

8836 203 jogI jqI isD  
hir AwhY]

(AwhY) cwhuMdy hn[ is`D Jogee Jathee 

Sidhh Har Aahai ||

The Yogis, celibates 

and Siddhas yearn for 

the Lord.

ਿੋਗੀ ਿਤੀ ਜਸੱਧ-ਹਰੇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਕਰਦਾ ਹੈ,

8837 203 ijsih prwpiq  
so hir gux 
gwhY]2]

(gwhY) gwauNdw Jisehi Paraapath 

So Har Gun Gaahai 

||2||

One who is so blessed, 

sings the Glorious 

Praises of the Lord. 

||2||

(ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਧੁਰੋਂ) ਇਹ ਦਾਤ 

ਜਮਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

8838 203 qw kI srix  
ijn ibsrq 
nwhI]

Thaa Kee Saran Jin 

Bisarath Naahee ||

I seek the Sanctuary of 

those who have not 

forgotten Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਈਏ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਕਦੇ ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ।

8839 203 vfBwgI hir sMq 
imlwhI]

Vaddabhaagee 

Har Santh 

Milaahee ||

By great good fortune, 

one meets the Lord's 

Saint.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਮਲ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।
8840 203 jnm mrx iqh  

mUly nwhI]3]

Janam Maran Thih 

Moolae Naahee 

||3||

They are not subject 

to the cycle of birth 

and death. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦੇ ॥੩॥
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8841 203 kir ikrpw imlu 
pRIqm ipAwry]

Kar Kirapaa Mil 

Preetham Piaarae 

||

Show Your Mercy, and 

lead me to meet You, 

O my Darling Beloved.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਤੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਜਮਲ।

8842 203 ibnau sunhu pRB 
aUc Apwry]

Bino Sunahu 

Prabh Ooch 

Apaarae ||

Hear my prayer, O 

Lofty and Infinite God;

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! 
(ਮੇਰੀ ਇਹ) ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ।

8843 203 nwnku mWgqu nwmu 
ADwry]4]1]117
]

Naanak Maangath 

Naam Adhhaarae 

||4||1||117||

Nanak begs for the 

Support of Your Name. 

||4||1||117||

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ (ਤੈਥੋਂ 
ਤੇਰਾ) ਨਾਮ (ਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) 
ਆਸਰਾ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੧੭॥

8844 204 rwgu gauVI 
pUrbI mhlw 5 

Raag Gourree 

Poorabee 

Mehalaa 5

Raag Gauree Poorbee, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਪੂਰਬੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

8845 204 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

8846 204 kvn gun  
pRwnpiq imlau  
myrI 
mweI]1]rhwau]

 (pRwn-piq) pRwxW dy 
pqI hir jI

Kavan Gun 

Praanapath Milo 

Maeree Maaee 

||1|| Rehaao ||

By what virtues can I 

meet the Lord of life, 

O my mother? 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਮੈਂ ਕੇਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕਾਂ? 

(ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8847 204 rUp hIn buiD bl 
hInI moih 
prdysin dUr qy 
AweI]1]

Roop Heen Budhh 

Bal Heenee Mohi 

Paradhaesan 

Dhoor Thae Aaee 

||1||

I have no beauty, 

understanding or 

strength; I am a 

stranger, from far 

away. ||1||

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ!) ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਰੂਪ 

ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹਾਂ, ਅਕਲ-ਹੀਣ ਹਾਂ, 
(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ) ਤਾਕਤ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਰ) ਮੈਂ 
ਪਰਦੇਸਣ ਹਾਂ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਇਆ) ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਦੇ 

ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਲੂੰ ਘ ਕੇ (ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਚ) ਆਈ ਹਾਂ ॥੧॥

8848 204 nwihn drbu n 
jobn mwqI moih 
AnwQ kI krhu 
smweI]2]

(drbu) Dn[ (smweI) 
lInqw[ m`wqI

Naahin Dharab N 

Joban Maathee 

Mohi Anaathh Kee 

Karahu Samaaee 

||2||

I am not wealthy or 

youthful. I am an 

orphan - please, unite 

me with Yourself. 

||2||

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਾਨਪਜਤ!) ਮੇਰੇ ਪਾਸ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਿੋਬਨ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਹੁਲਾਰਾ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੂੰ  ਅਨਾਥ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈ 

॥੨॥
8849 204 Kojq Kojq BeI 

bYrwgin pRB 
drsn kau hau 
iPrq 
iqsweI]3]

(iqsweI) iqhweI Khojath Khojath 

Bhee Bairaagan 

Prabh Dharasan 

Ko Ho Firath 

Thisaaee ||3||

Searching and 

searching, I have 

become a renunciate, 

free of desire. I 

wander around, 

searching for the 

Blessed Vision of 

God's Darshan. ||3||

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ!) ਆਪਣੇ 
ਪਿਾਨਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸਨ 

ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਤਹਾਈ ਜਿਰ ਰਹੀ 
ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀ ਮੈਂ 
ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ ॥੩॥
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8850 204 dIn dieAwl 
ikRpwl pRB 
nwnk swDsMig 
myrI jlin 
buJweI]4]1]11
8]

buJweI: polw bolo Dheen Dhaeiaal 

Kirapaal Prabh 

Naanak 

Saadhhasang 

Maeree Jalan 

Bujhaaee 

||4||1||118||

God is Compassionate, 

and Merciful to the 

meek; O Nanak, in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

the fire of desire has 

been quenched. 

||4||1||118||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਦੀਨਾਂ 
ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਘਰ! ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਨੇ 

ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਵਛੋੜੇ ਦੀ ਸੜਨ 

ਬੁਝਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੧੮॥

8851 204 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8852 204 pRB imlby kau  
pRIiq min lwgI]

Prabh Milabae Ko 

Preeth Man 

Laagee ||

The loving desire to 

meet my Beloved has 

arisen within my mind.

(ਹੇ ਭੈਣ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਿੀਜਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

8853 204 pwie lgau moih 
krau bynqI koaU 
sMqu imlY 
bfBwgI]1]rhwau
]

Paae Lago Mohi 

Karo Baenathee 

Kooo Santh Milai 

Baddabhaagee 

||1|| Rehaao ||

I touch His Feet, and 

offer my prayer to 

Him. If only I had the 

great good fortune to 

meet the Saint. 

||1||Pause||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਿੇ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ (ਗੁਰੂ-) ਸੂੰਤ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਾਂ, 
ਮੈਂ ਉਸ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ (ਜਕ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਦੇ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8854 204 mnu Arpau Dnu 
rwKau AwgY mn 
kI miq moih 
sgl iqAwgI]

Man Arapo Dhhan 

Raakho Aagai Man 

Kee Math Mohi 

Sagal Thiaagee ||

I surrender my mind 

to Him; I place my 

wealth before Him. I 

totally renounce my 

selfish ways.

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਜਦਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਨ 

ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਜਦਆਂ। (ਹੇ 

ਭੈਣ!) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

8855 204 jo pRB kI hir 
kQw sunwvY An 
idnu iPrau iqsu 
ipCY ivrwgI]1]

(ivrwgI) pRym c Jo Prabh Kee Har 

Kathhaa Sunaavai 

Anadhin Firo This 

Pishhai Viraagee 

||1||

One who teaches me 

the Sermon of the 

Lord God - night and 

day, I shall follow Him. 

||1||

(ਹੇ ਭੈਣ!) ਿੇਹੜਾ (ਵਡਭਾਗੀ 
ਸੂੰਤ ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਸੁਣਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਜਪੱਛੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਜਿਰਦੀ ਰਹਾਂ ॥੧॥

8856 204 pUrb krm AMkur 
jb pRgty ByitE 
purKu risk 
bYrwgI]

(risk) bRhmwnMd 
AMimRq rs dy dwqy[ hor 
ivSy rsW qoN (bYrwgI) 
inrlyp

Poorab Karam 

Ankur Jab 

Pragattae 

Bhaettiou Purakh 

Rasik Bairaagee ||

When the seed of the 

karma of past actions 

sprouted, I met the 

Lord; He is both the 

Enjoyer and the 

Renunciate.

ਪਜਹਲੇ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਕੀਤੇ ਭਲੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਗੂਰ 

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਉੱਘੜ 

ਪਏ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ 

ਿ ੋਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਸਭ 

ਰਸ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਿੋ 
ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਭੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1850 Published: March 06/ 2014



8857 204 imitE AMDyru  
imlq hir nwnk  
jnm jnm kI 
soeI 
jwgI]2]2]119
]

Mittiou Andhhaer 

Milath Har Naanak 

Janam Janam Kee 

Soee Jaagee 

||2||2||119||

My darkness was 

dispelled when I met 

the Lord. O Nanak, 

after being asleep for 

countless incarnations, 

I have awakened. 

||2||2||119||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲਜਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਤੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਸੱੁਤੀ 
ਹੋਈ ਿਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੧੧੯॥

8858 204 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8859 204 inksu ry pMKI  
ismir hir pWK]

(inksu) in`kl[ (pWK) 
pMK

Nikas Rae Pankhee 

Simar Har Paankh 

||

Come out, O soul-bird, 

and let the meditative 

remembrance of the 

Lord be your wings.

ਹੇ ਿੀਵ-ਪੂੰਛੀ! (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਆਲਹਣ ੇਜਵਚੋਂ ਬਾਹਰ) 

ਜਨਕਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ। (ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ) ਖੂੰਭ ਹਨ (ਇਹਨਾਂ 
ਖੂੰਭਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਤੂੂੰ  ਮੋਹ ਦੇ ਆਲਹਣ ੇਜਵਚੋਂ ਬਾਹਰ 

ਉੱਡ ਕੇ ਿਾ ਸਕੇਂਗਾ)।
8860 204 imil swDU srix 

ghu pUrn rwm 
rqnu hIAry sMig 
rwKu]1]rhwau]

Mil Saadhhoo 

Saran Gahu 

Pooran Raam 

Rathan Heearae 

Sang Raakh ||1|| 

Rehaao ||

Meet the Holy Saint, 

take to His Sanctuary, 

and keep the perfect 

jewel of the Lord 

enshrined in your 

heart. ||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਪੂਰਨ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਨਾਲ (ਸਾਂਭ ਕੇ) 

ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8861 204 BRm kI kUeI  
iqRsnw rs pMkj  
Aiq qIK´x moh 
kI Pws]

(kUeI) KUhI[ (pMkj) 
ic`kV[ (Pws) PwhI[ 
qIiKAx

Bhram Kee Kooee 

Thrisanaa Ras 

Pankaj Ath 

Theekhyan Moh 

Kee Faas ||

Superstition is the 

well, thirst for 

pleasure is the mud, 

and emotional 

attachment is the 

noose, so tight around 

your neck.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਭਟਕਣ ਦੀ ਖੂਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਚਸਕੇ (ਉਸ ਖੂਹੀ ਜਵਚ) 

ਜਚੱਕੜ ਹੈ, (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਗਲ 

ਜਵਚ ਪਈ ਹੋਈ) ਮੋਹ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਬੜੀ ਪੱਕੀ (ਜਤਿੱ ਖੀ) ਹੈ।

8862 204 kwtnhwr jgq 
gur goibd  
crnkml qw ky 
krhu invws]1]

j`g-qu Kaattanehaar 

Jagath Gur Gobidh 

Charan Kamal 

Thaa Kae Karahu 

Nivaas ||1||

The only one who can 

cut this is the Guru of 

the World, the Lord of 

the Universe. So let 

yourself dwell at His 

Lotus Feet. ||1||

ਇਸ ਿਾਹੀ ਨੂੂੰ  ਕੱਟਣ-ਿੋਗਾ 
ਿਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਹੀ ਹੈ। 
(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ 

ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ 

ਕਰੀ ਰੱਖ ॥੧॥

8863 204 kir ikrpw 
goibMd pRB pRIqm  
dInw nwQ sunhu 
Ardwis]

Kar Kirapaa 

Gobindh Prabh 

Preetham 

Dheenaa Naathh 

Sunahu Aradhaas 

||

Bestow Your Mercy, O 

Lord of the Universe, 

O God, My Beloved, 

Master of the meek - 

please, listen to my 

prayer.

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਨਾਨਕ 

ਦੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ,
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8864 204 kru gih lyhu  
nwnk ky suAwmI  
jIau ipMfu sBu 
qumrI 
rwis]2]3]120
]

Kar Gehi Laehu 

Naanak Kae 

Suaamee Jeeo 

Pindd Sabh 

Thumaree Raas 

||2||3||120||

Take my hand, O Lord 

and Master of Nanak; 

my body and soul all 

belong to You. 

||2||3||120||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! 
ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਿੜ ਲੈ (ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਖੂਹੀ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ) ਮੇਰੀ ਇਹ 

ਜਿੂੰ ਦ ਤੇਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਹੈ (ਇਸ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਦੇ 

ਹੱਥੀਂ ਉਿੜਨ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਬਚਾ ਲੈ) ॥੨॥੩॥੧੨੦॥

8865 204 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8866 204 hir pyKn kau  
ismrq mnu myrw]

(pyKn) dyKx Har Paekhan Ko 

Simarath Man 

Maeraa ||

My mind yearns to 

behold the Lord in 

meditation.

(ਹੇ ਭੈਣ!) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

8867 204 Aws ipAwsI  
icqvau idnu rYnI  
hY koeI sMqu  
imlwvY 
nyrw]1]rhwau]

(nyrw) nyVy Aas Piaasee 

Chithavo Dhin 

Rainee Hai Koee 

Santh Milaavai 

Naeraa ||1|| 

Rehaao ||

I think of Him, I hope 

and thirst for Him, day 

and night; is there any 

Saint who may bring 

Him near me? 

||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ 

ਜਵਆਕੁਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਚਤਾਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ। (ਹੇ ਭੈਣ! ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੂੰਤ (ਜਮਲ ਿਾਏ, 

ਿੇਹੜਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨਾਲ) ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8868 204 syvw krau dws 
dwsn kI Aink 
BWiq iqsu krau 
inhorw]

(inhorw) bynqI Saevaa Karo Dhaas 

Dhaasan Kee Anik 

Bhaanth This Karo 

Nihoraa ||

I serve the slaves of 

His slaves; in so many 

ways, I beg of Him.

(ਹੇ ਭੈਣ! ਿ ੇਉਹ ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ 

ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ) ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਗੇ 

ਤਰਲੇ ਕਰਾਂ।

8869 204 qulw Dwir qoly 
suK sgly ibnu 
hir drs sBo hI 
Qorw]1]

(qulw) q`kVI[ (Qorw) 
qu`C mwqR

Thulaa Dhhaar 

Tholae Sukh 

Sagalae Bin Har 

Dharas Sabho Hee 

Thhoraa ||1||

Setting them upon the 

scale, I have weighed 

all comforts and 

pleasures; without the 

Lord's Blessed Vision, 

they are all totally 

inadequate. ||1||

(ਹੇ ਭੈਣ!) ਤੱਕੜੀ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 

ਮੈਂ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੋਲੇ 

ਹਨ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ 

(ਦਰਸਨ ਦੇ ਸੁਖ ਨਾਲੋਂ) ਹੌਲੇ 

ਹਨ ॥੧॥

8870 204 sMq pRswid gwey 
gun swgr jnm 
jnm ko jwq 
bhorw]

(bhorw) moV ilAw Santh Prasaadh 

Gaaeae Gun 

Saagar Janam 

Janam Ko Jaath 

Behoraa ||

By the Grace of the 

Saints, I sing the 

Praises of the Ocean 

of virtue; after 

countless incarnations, 

I have been released.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਨੂੂੰ  
(ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ) 
ਮੋੜ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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8871 204 Awnd sUK Bytq 
hir nwnk jnmu 
ikRqwrQu sPlu 
svyrw]2]4]121
]

(ikRqwrQu) mnorQ pUrn 
hoieAw[ (svyrw) su vylw

Aanadh Sookh 

Bhaettath Har 

Naanak Janam 

Kirathaarathh 

Safal Savaeraa 

||2||4||121||

Meeting the Lord, 

Nanak has found 

peace and bliss; his life 

is redeemed, and 

prosperity dawns for 

him. ||2||4||121||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਨਮ ਵੇਲੇ-ਜਸਰ 

(ਇਸੇ ਿਨਮ ਜਵਚ) ਸਿਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੪॥੧੨੧॥

8872 204 rwgu gauVI 
pUrbI1 mhlw 5

pUrbI1: hyTW pYrW iv`c 
bRIk eykw iliKAw pV@nw 
nhIN, rwgu gauVI 
pUrbI1 jwqI dI pihlI 
iksm hY

Raag Gourree 

Poorabee 

Mehalaa 5

Raag Gauree Poorbee, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਪੂਰਬੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

8873 204 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

8874 204 ikn ibiD imlY 
gusweI myry 
rwmrwie]

ibiD: polw bolo Kin Bidhh Milai 

Gusaaee Maerae 

Raam Raae ||

How may I meet my 

Master, the King, the 

Lord of the Universe?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਜਕਨਹ ਾਂ 
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਸਕੇ?
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8875 204 koeI AYsw sMqu  
shj suKdwqw  
moih mwrgu dyie 
bqweI]1]rhwau]

Koee Aisaa Santh 

Sehaj 

Sukhadhaathaa 

Mohi Maarag 

Dhaee Bathaaee 

||1|| Rehaao ||

Is there any Saint, who 

can bestow such 

celestial peace, and 

show me the Way to 

Him? ||1||Pause||

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਸੂੰਤ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ, ਿੇਹੜਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8876 205 AMqir AlKu n 
jweI liKAw  
ivic pVdw haumY 
pweI]

A-lKu: polw bolo Anthar Alakh N 

Jaaee Lakhiaa Vich 

Parradhaa Houmai 

Paaee ||

The Unseen Lord is 

deep within the self; 

He cannot be seen; 

the curtain of egotism 

intervenes.

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ 

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦੀ, ਜਕਉਂਜਕ (ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ 
ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

8877 205 mwieAw moih sBo 
jgu soieAw iehu 
Brmu khhu ikau 
jweI]1]

Maaeiaa Mohi 

Sabho Jag Soeiaa 

Eihu Bharam 

Kehahu Kio Jaaee 

||1||

In emotional 

attachment to Maya, 

all the world is asleep. 

Tell me, how can this 

doubt be dispelled? 

||1||

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਸੱੁਤਾ ਜਪਆ ਹੈ। (ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਦੱਸ, (ਿੀਵ ਦੀ) ਇਹ 

ਭਟਕਣਾ ਜਕਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ? ॥੧॥

8878 205 eykw sMgiq  
iekqu igRih 
bsqy imil bwq  
n krqy BweI]

(gi Rih) Gr Eaekaa Sangath 

Eikath Grihi 

Basathae Mil 

Baath N Karathae 

Bhaaee ||

The one lives together 

with the other in the 

same house, but they 

do not talk to one 

another, O Siblings of 

Destiny.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਾ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਇਕੋ ਹੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਹੀ 
(ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ (ਆਪੋ ਜਵਚ) ਜਮਲ ਕੇ 

(ਕਦੇ) ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
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8879 205 eyk bsqu ibnu  
pMc duhyly Eh 
bsqu Agocr 
TweI]2]

(duhyly) duKI[ (TweI) QW Eaek Basath Bin 

Panch Dhuhaelae 

Ouh Basath 

Agochar Thaaee 

||2||

Without the one 

substance, the five are 

miserable; that 

substance is in the 

unapproachable place. 

||2||

ਇਕ (ਨਾਮ) ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਿੀਵ ਦੇ) ਪੂੰਿੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ 
ਦੱੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ (ਨਾਮ) 

ਪਦਾਰਥ ਅਿੇਹੇ ਥਾਂ ਜਵਚ ਹੈ, 

ਜਿਥੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ॥੨॥

8880 205 ijs kw igRhu  
iqin dIAw qwlw  
kuMjI gur 
saupweI]

AhMkwrI ny Apny (gi 
Rhu) sRIr rUpI Gr nMU, 
AOguxW rUpI (qwlw) 
ijMdRw lw idqw hY. 
Akwl jI ny pUrn gurU 
jI nMU gRIbI rUpI kuMjI[ 
(saupweI) sONp idqI 
hY[ qwlw: polw bolo

Jis Kaa Grihu Thin 

Dheeaa Thaalaa 

Kunjee Gur 

Soupaaee ||

And the one whose 

home it is, has locked 

it up, and given the 

key to the Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਹਰੀ ਦਾ ਇਹ 

ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ (ਸਰੀਰ-) 

ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ (ਮੋਹ ਦਾ) 
ਿੂੰਦਿਾ ਮਾਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ 

ਕੁੂੰ ਿੀ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸੌਂਪ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

8881 205 Aink aupwv kry  
nhI pwvY ibnu 
siqgur 
srxweI]3]

Anik Oupaav Karae 

Nehee Paavai Bin 

Sathigur 

Saranaaee ||3||

You may make all sorts 

of efforts, but it 

cannot be obtained, 

without the Sanctuary 

of the True Guru. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵ ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਲੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਉਹਨਾਂ 
ਹੀਜਲਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) 
ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੩॥
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8882 205 ijn ky bMDn  
kwty siqgur iqn 
swDsMgiq ilv 
lweI]

Jin Kae Bandhhan 

Kaattae Sathigur 

Thin 

Saadhhasangath 

Liv Laaee ||

Those whose bonds 

have been broken by 

the True Guru, 

enshrine love for the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਤੂੂੰ  ਕੱਟ 

ਜਦੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) 

ਪਿੀਜਤ ਬਣਾਈ।

8883 205 pMc jnw imil  
mMglu gwieAw  
hir nwnk Bydu n 
BweI]4]

(mMglu) js[ (Bydu) &rk Panch Janaa Mil 

Mangal Gaaeiaa 

Har Naanak 

Bhaedh N Bhaaee 

||4||

The self-elect, the self-

realized beings, meet 

together and sing the 

joyous songs of the 

Lord. Nanak, there is 

no difference between 

them, O Siblings of 

Destiny. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪੂੰਿ ੇਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੇ ਜਮਲ 

ਕੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ। ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹਨਾਂ 
ਜਵਚ ਤੇ ਹਰੀ ਜਵਚ ਕੋਈ ਜਵੱਥ 

ਨਾਹ ਰਜਹ ਗਈ ॥੪॥

8884 205 myry rwmrwie  
ien ibiD imlY 
gusweI]

gusWeIN Maerae Raam 

Raae Ein Bidhh 

Milai Gusaaee ||

This is how my 

Sovereign Lord King, 

the Lord of the 

Universe, is met;

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! 

ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਸਮ-ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1858 Published: March 06/ 2014



8885 205 shju BieAw BRmu 
iKn mih nwTw  
imil joqI joiq 
smweI]1] 
rhwau 
dUjw]1]122]

Sehaj Bhaeiaa 

Bhram Khin Mehi 

Naathaa Mil 

Jothee Joth 

Samaaee ||1|| 

Rehaao Dhoojaa 

||1||122||

Celestial bliss is 

attained in an instant, 

and doubt is dispelled. 

Meeting Him, my light 

merges in the Light. 

||1||Second 

Pause||1||122||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਭਟਕਣਾ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਦੂਰ 

ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਿੋਜਤ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋ ਗਈ ॥੧॥ਰਹਾਉ 

ਦੂਿਾ॥੧॥੧੨੨॥

8886 205 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8887 205 AYso prcau  
pwieE]

(prcau) pRym Aiso Paracho 

Paaeiou ||

I am intimate with 

Him;

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ) ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ,

8888 205 krI ikRpw 
dieAwl bITulY  
siqgur muJih 
bqwieE]1]rhwau
]

(bITulY) pRB jI Karee Kirapaa 

Dhaeiaal Beethulai 

Sathigur Mujhehi 

Bathaaeiou ||1|| 

Rehaao ||

Granting His Grace, my 

Kind Beloved has told 

me of the True Guru. 

||1||Pause||

ਜਕ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਜਦਆਲ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਜਦੱਤਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8889 205 jq kq dyKau  
qq qq qum hI  
moih iehu 
ibsuAwsu hoie 
AwieE]

Jath Kath Dhaekho 

Thath Thath Thum 

Hee Mohi Eihu 

Bisuaas Hoe 

Aaeiou ||

Wherever I look, there 

You are; I am totally 

convinced of this.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਜਦੱਸਦਾ ਹੈਂ।

8890 205 kY pih krau 
Ardwis bynqI  
jau sunqo hY 
rGurwieE]1]

(rGurwieE) pRB jI Kai Pehi Karo 

Aradhaas 

Baenathee Jo 

Sunatho Hai 

Raghuraaeiou 

||1||

Unto whom should I 

pray? The Lord 

Himself hears all. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 

ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ (ਉਸ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਜਕਸ ਦੇ ਪਾਸ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ? 

॥੧॥
8891 205 lihE shsw  

bMDn guir qory qW 
sdw shj suKu 
pwieE]

(shsw) Brm Lehiou Sehasaa 

Bandhhan Gur 

Thorae Thaan 

Sadhaa Sehaj Sukh 

Paaeiou ||

My anxiety is over. 

The Guru has cut away 

my bonds, and I have 

found eternal peace.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਤੋੜ ਜਦੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਸਹਮ-ਜਫ਼ਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ, 

ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ।
8892 205 hoxw sw soeI Puin 

hosI suKu duKu khw 
idKwieE]2]

(Puin) Pyr Honaa Saa Soee 

Fun Hosee Sukh 

Dhukh Kehaa 

Dhikhaaeiou ||2||

Whatever shall be, 

shall be in the end; so 

where can pain and 

pleasure be seen? 

||2||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਗਆ ਜਕ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਿ ੋ

ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ ਉਹੀ 
ਵਰਤੇਗਾ (ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਸੁਖ ਿਾਂ ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਜਕਤੇ ਭੀ ਜਵਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਸਕਦਾ ॥੨॥
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8893 205 KMf bRhmMf kw 
eyko Twxw guir  
prdw Koil 
idKwieE]

(Twxw) itkwxw Khandd 

Brehamandd Kaa 

Eaeko Thaanaa 

Gur Paradhaa Khol 

Dhikhaaeiou ||

The continents and 

the solar systems rest 

in the support of the 

One Lord. The Guru 

has removed the veil 

of illusion, and shown 

this to me.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ) 
ਪਰਦਾ ਖੋਲਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੂੰਡਾਂ 
ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਟਕਾਣਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

8894 205 nau iniD nwmu 
inDwnu iek TweI  
qau bwhir kYTY 
jwieE]3]

(kYTY) ik`Qy[ bw-hir: 
hwhw mukqw rwry ishwrI 
lw ky

No Nidhh Naam 

Nidhhaan Eik 

Thaaee Tho 

Baahar Kaithai 

Jaaeiou ||3||

The nine treasures of 

the wealth of the 

Name of the Lord are 

in that one place. 

Where else should we 

go? ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਿਗਤ ਦੇ ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦਾ 
ਰੂਪ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆ 

ਵੱਸੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਬਾਹਰ 

ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ 
॥੩॥

8895 205 eykY kink Aink 
Bwiq swjI bhu 
prkwr rcwieE]

(kink) sonw Eaekai Kanik Anik 

Bhaath Saajee 

Bahu Parakaar 

Rachaaeiou ||

The same gold is 

fashioned into various 

articles; just so, the 

Lord has made the 

many patterns of the 

creation.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ) ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ 
ਸੁਜਨਆਰੇ ਨੇ ਗਹਜਣਆਂ ਦੀ 
ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ, ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੀ ਇਹ 

ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਰਚ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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8896 205 khu nwnk Brmu  
guir KoeI hY iev 
qqY qqu 
imlwieE]4]2]
123]

Kahu Naanak 

Bharam Gur 

Khoee Hai Eiv 

Thathai Thath 

Milaaeiou 

||4||2||123||

Says Nanak, the Guru 

has dispelled my 

doubt; in this way, my 

essence merges into 

God's essence. 

||4||2||123||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ 
ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਹਰੇਕ ਤੱਤ (ਮੂਲ-) ਤੱਤ 

(ਪਿਭੂ) ਜਵਚ ਜਮਲਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਹਣੇ 
ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਜਵਚ ਹੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੪॥੨॥੧੨੩॥

8897 205 gauVI2 mhlw 
5]

VwVy hyTW bRIk 2 pV@nw 
nhIN, bRIk 2 dw Bwv 
ieh dUjI iksm dI 
gauVI hY[

Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8898 205 AauD GtY idnsu 
rYnwry]

(AauD) aumr[ (rYnwry) 
rwq

Aoudhh Ghattai 

Dhinas Rainaarae 

||

This life is diminishing, 

day and night.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਤੇਰੀ) ਉਮਰ (ਇਕ 

ਇਕ) ਜਦਨ (ਇਕ ਇਕ) ਰਾਤ 

ਕਰ ਕੇ ਘਟਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
8899 205 mn gur imil  

kwj 
svwry]1]rhwau]

Man Gur Mil Kaaj 

Savaarae ||1|| 

Rehaao ||

Meeting with the 

Guru, your affairs shall 

be resolved. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! (ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਲਈ ਤੂੂੰ  
ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਇਆ ਹੈਂ, 
ਆਪਣ ੇਉਸ) ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8900 205 krau bynMqI sunhu 
myry mIqw sMq 
thl kI bylw]

bylw:polw bolo[ (bylw) 
vyLw

Karo Baenanthee 

Sunahu Maerae 

Meethaa Santh 

Ttehal Kee Baelaa 

||

Listen, my friends, I 

beg of you: now is the 

time to serve the 

Saints!

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! ਸੁਣ, ਮੈਂ (ਤੇਰੇ 

ਅੱਗੇ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ) ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਲ 

ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ।
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8901 205 eIhw Kwit clhu 
hir lwhw AwgY 
bsnu suhylw]1]

(eIhw) ies lok c[ 
(AwgY) pRlok c

Eehaa Khaatt 

Chalahu Har 

Laahaa Aagai 

Basan Suhaelaa 

||1||

In this world, earn the 

profit of the Lord's 

Name, and hereafter, 

you shall dwell in 

peace. ||1||

ਇਥੋਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟ 

ਕੇ ਤੁਰੋ, ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸੌਖਾ 
ਵਾਸ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ॥੧॥

8902 205 iehu sMswru 
ibkwru shsy mih  
qirE 
bRhmigAwnI]

(shsy) Brm, icMqw Eihu Sansaar 

Bikaar Sehasae 

Mehi Thariou 

Breham Giaanee ||

This world is 

engrossed in 

corruption and 

cynicism. Only those 

who know God are 

saved.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਿਗਤ 

ਜਵਕਾਰ-ਰੂਪ ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਿੀਵ) 

ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰਾਂ ਜਵਚ (ਡੱੁਬੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)। ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
8903 205 ijsih jgwie 

pIAwey hir rsu  
AkQ kQw iqin 
jwnI]2]

A-kQ: polw bolo Jisehi Jagaae 

Peeaaeae Har Ras 

Akathh Kathhaa 

Thin Jaanee ||2||

Those who are 

awakened by the Lord 

to drink in this sublime 

essence, come to 

know the Unspoken 

Speech of the Lord. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ) ਸੁਚੇਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਜਪਲਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਿਰ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੨॥
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8904 205 jw kau Awey soeI 
ivhwJhu hir gur 
qy mnih bsyrw]

(ivhwJhu) KRIdo[ 
(bsyrw) vwsw

Jaa Ko Aaeae Soee 

Vihaajhahu Har 

Gur Thae Manehi 

Basaeraa ||

Purchase only that for 

which you have come 

into the world, and 

through the Guru, the 

Lord shall dwell within 

your mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ 

ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਣ) ਵਾਸਤੇ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਸੌਦਾ 
ਖ਼ਰੀਦੋ।

8905 205 inj Gir mhlu 
pwvhu suK shjy  
bhuir n hoiego 
Pyrw]3]

(inj) Apxy (Gir) 
ihrdy[ (mhlu) inrgun 
bRhm

Nij Ghar Mehal 

Paavahu Sukh 

Sehajae Bahur N 

Hoeigo Faeraa 

||3||

Within the home of 

your own inner being, 

you shall obtain the 

Mansion of the Lord's 

Presence with intuitive 

ease. You shall not be 

consigned again to the 

wheel of 

reincarnation. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਮਨ ਜਵਚ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ 
ਲੱਭੋ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਜਮਲੇਗਾ 
॥੩॥

8906 205 AMqrjwmI purK 
ibDwqy srDw mn 
kI pUry]

(ibDwqy) isrjxhwr 
pRB jI[ (srDw) Brosw

Antharajaamee 

Purakh 

Bidhhaathae 

Saradhhaa Man 

Kee Poorae ||

O Inner-knower, 

Searcher of hearts, 

Primal Being, Architect 

of Destiny: please 

fulfill this yearning of 

my mind.

ਹੇ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਕਰਤਾਰ! ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਦੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰ।
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8907 205 nwnku dwsu iehI 
suKu mwgY mokau  
kir sMqn kI 
DUry]4]3]124]

Naanak Dhaas 

Eihee Sukh Maagai 

Mo Ko Kar 

Santhan Kee 

Dhhoorae 

||4||3||124||

Nanak, Your slave, 

begs for this 

happiness: let me be 

the dust of the feet of 

the Saints. 

||4||3||124||

ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਥੋਂ ਇਹੀ 
ਸੁਖ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ-ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇ 

॥੪॥੩॥੧੨੪॥

8908 205 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8909 205 rwKu ipqw pRB 
myry]

Raakh Pithaa 

Prabh Maerae ||

Save me, O My Father 

God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਣ-

ਹੀਨ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲੈ।

8910 205 moih inrgunu sB 
gun 
qyry]1]rhwau]

Mohi Niragun 

Sabh Gun Thaerae 

||1|| Rehaao ||

I am worthless and 

without virtue; all 

virtues are Yours. 

||1||Pause||

ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ (ਵੱਸ ਜਵਚ ਹਨ, 

ਜਿਸ ਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰੇਂ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਆਪਣੇ 
ਗੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ ਤੇ ਅਉਗਣਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8911 205 pMc ibKwdI eyku 
grIbw rwKhu 
rwKnhwry]

(ibKwdI) du`KdweI Panch Bikhaadhee 

Eaek Gareebaa 

Raakhahu 

Raakhanehaarae 

||

The five vicious 

thieves are assaulting 

my poor being; save 

me, O Savior Lord!

ਹੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਗਰੀਬ 

ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਕਾਮ 

ਆਜਦਕ ਪੂੰਿ ਹਨ।
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8912 205 Kydu krih Aru 
bhuqu sMqwvih  
AwieE srin 
quhwry]1]

(Kydu) du`K[ (sMqwvih) 
sqwauNdy, qMg krdy

Khaedh Karehi Ar 

Bahuth 

Santhaavehi 

Aaeiou Saran 

Thuhaarae ||1||

They are tormenting 

and torturing me. I 

have come, seeking 

Your Sanctuary. ||1||

ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂੰਿੇ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ 

ਸਤਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

8913 206 kir kir hwirE  
Aink bhu BwqI  
Cofih kqhUM 
nwhI]

BWqI Kar Kar Haariou 

Anik Bahu 

Bhaathee 

Shhoddehi 

Kathehoon 

Naahee ||

Trying all sorts of 

things, I have grown 

weary, but still, they 

will not leave me 

alone.

(ਹੇ ਜਪਤਾ-ਪਿਭੂ! ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ 
ਜਬਖਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਮੈਂ 
ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ 

ਿਤਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਗਆ 

ਹਾਂ, ਇਹ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ ਮੇਰੀ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

8914 206 eyk bwq suin  
qwkI Etw  
swDsMig imit 
jwhI]2]

(q`wkI) q`kxw kIqI Eaek Baath Sun 

Thaakee Outtaa 

Saadhhasang Mitt 

Jaahee ||2||

But I have heard that 

they can be rooted 

out, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy; and so I 

seek their Shelter. 

||2||

ਇਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਕ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਇਹ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੨॥

8915 206 kir ikrpw sMq 
imly moih iqn qy  
DIrju pwieAw]

(DIrju) itkwau Kar Kirapaa Santh 

Milae Mohi Thin 

Thae Dhheeraj 

Paaeiaa ||

In their Mercy, the 

Saints have met me, 

and from them, I have 

obtained satisfaction.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਜਮਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਹੌਸਲਾ ਜਮਜਲਆ ਹੈ।
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8916 206 sMqI mMqu dIE 
moih inrBau gur 
kw sbdu 
kmwieAw]3]

sMqIN Santhee Manth 

Dheeou Mohi 

Nirabho Gur Kaa 

Sabadh Kamaaeiaa 

||3||

The Saints have given 

me the Mantra of the 

Fearless Lord, and now 

I practice the Word of 

the Guru's Shabad. 

||3||

ਸੂੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ 
ਜਬਖਾਦੀਆਂ ਤੋਂ) ਜਨਡਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ ਧਾਜਰਆ ਹੈ ॥੩॥

8917 206 jIiq ley Eie 
mhw ibKwdI  
shj suhylI 
bwxI]

(ibKwdI) JgVwlU[ 
(suhylI) suKdweI

Jeeth Leae Oue 

Mehaa 

Bikhaadhee Sehaj 

Suhaelee Baanee 

||

I have now conquered 

those terrible evil-

doers, and my speech 

is now sweet and 

sublime.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਉਹ ਪੂੰਿੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜਾਲੂ ਜਿੱਤ 

ਲਏ ਹਨ।

8918 206 khu nwnk min 
BieAw prgwsw  
pwieAw pdu 
inrbwxI]4]4]1
25]

Kahu Naanak Man 

Bhaeiaa 

Paragaasaa 

Paaeiaa Padh 

Nirabaanee 

||4||4||125||

Says Nanak, the Divine 

Light has dawned 

within my mind; I have 

obtained the state of 

Nirvaanaa. 

||4||4||125||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹੁਣ) ਆਖ-ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੋਹ 

ਸਕਦੀ ॥੪॥੪॥੧੨੫॥

8919 206 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8920 206 Ehu AibnwsI 
rwieAw]

(rwieAw) pwqSwh Ouhu Abinaasee 

Raaeiaa ||

He is the Eternal King. (ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਇਕ) ਉਹ ਰਾਿਾ 
ਹੈਂ ਿ ੋਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ।
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8921 206 inrBau sMig 
qumwrY bsqy iehu 
frnu khw qy 
AwieAw]1]rhwau
]

Nirabho Sang 

Thumaarai 

Basathae Eihu 

Ddaran Kehaa 

Thae Aaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

The Fearless Lord 

abides with you. So 

where does this fear 

come from? 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਡਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੋਂ 
ਭੀ ਕੋਈ ਡਰ-ਖ਼ੌਫ਼ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8922 206 eyk mhil qUM 
hoih APwro eyk 
mhil inmwno]

(mh-il) sRIr[ 
(APwro) hMkwrI[ 
(inmwno) inmwxw gRIb

Eaek Mehal Thoon 

Hohi Afaaro Eaek 

Mehal Nimaano ||

In one person, You are 

arrogant and proud, 

and in another, You 

are meek and humble.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਕ) ਇਕ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  (ਆਪ ਹੀ) 
ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਬਜਣਆ ਹੈਂ ਤੇ ਇਕ 

ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਮਾਣ-

ਰਜਹਤ ਹੈਂ।
8923 206 eyk mhil qUM 

Awpy Awpy eyk 
mhil 
grIbwno]1]

(grIbwno) gRIb Eaek Mehal Thoon 

Aapae Aapae Eaek 

Mehal 

Gareebaano ||1||

In one person, You are 

all by Yourself, and in 

another, You are poor. 

||1||

ਇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਇਖ਼ਜਤਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੇ 

ਇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਗ਼ਰੀਬ 

ਕੂੰਗਾਲ ਹੈਂ ॥੧॥

8924 206 eyk mhil qUM 
pMifqu bkqw eyk 
mhil Klu hoqw]

(pMifqu) ivdvwn 
(bkqw) aupdySk[ 
(Klu) mUrK[ bkqwKlu: 
poly bolo

Eaek Mehal Thoon 

Panddith Bakathaa 

Eaek Mehal Khal 

Hothaa ||

In one person, you are 

a Pandit, a religious 

scholar and a 

preacher, and in 

another, You are just a 

fool.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਇਕ (ਮਨੱੁਖਾ) 
ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਬੋਲ 

ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਜਵਦਵਾਨ ਹੈਂ ਤੇ 

ਇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਮੂਰਖ 

ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।
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8925 206 eyk mhil qUM sBu 
ikCu gRwhju eyk 
mhil kCU n 
lyqw]2]

(gRwhju) iek`Tw krdw Eaek Mehal Thoon 

Sabh Kishh 

Graahaj Eaek 

Mehal Kashhoo N 

Laethaa ||2||

In one person, You 

grab hold of 

everything, and in 

another, You accept 

nothing. ||2||

ਇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਗਰੀਬਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਸਭ 

ਕੁਝ (ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ) 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  (ਜਵਰਕਤ 

ਬਣ ਕੇ) ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੀ 
ਅੂੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੨॥

8926 206 kwT kI puqrI  
khw krY bpurI  
iKlwvnhwro jwnY]

puqrI:polw bolo[ 
(puqrI) puqlI[ 
(b`purI) ivcwrI

Kaath Kee 

Putharee Kehaa 

Karai Bapuree 

Khilaavanehaaro 

Jaanai ||

What can the poor 

wooden puppet do? 

The Master Puppeteer 

knows everything.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਿੀਵ 

ਜਵਚਾਰਾ ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਖਡਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ 
ਨਚਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

8927 206 jYsw ByKu krwvY 
bwjIgru Ehu qYso 
hI swju AwnY]3]

(swju) bnwvt Jaisaa Bhaekh 

Karaavai 

Baajeegar Ouhu 

Thaiso Hee Saaj 

Aanai ||3||

As the Puppeteer 

dresses the puppet, so 

is the role the puppet 

plays. ||3||

(ਬਾਿੀ ਜਖਡਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ) 
ਬਾਿੀਗਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਂਗ 

ਰਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵ ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਸਾਂਗ ਰਚਦਾ ਹੈ ॥੩॥

8928 206 Aink koTrI  
bhuqu Bwiq 
krIAw Awip 
hoAw rKvwrw]

(koTrI) dyhW Anik Kotharee 

Bahuth Bhaath 

Kareeaa Aap Hoaa 

Rakhavaaraa ||

The Lord has created 

the various chambers 

of assorted 

descriptions, and He 

Himself protects them.

ਪਿਭੂ ਨੇ (ਿਗਤ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ) ਅਨੇਕ 

(ਸਰੀਰ-) ਕੋਠੜੀਆਂ ਕਈ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਹਨ ਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਦਾ) 
ਰਾਖਾ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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8929 206 jYsy mhil rwKY  
qYsY rhnw ikAw 
iehu krY 
ibcwrw]4]

mh-il Jaisae Mehal 

Raakhai Thaisai 

Rehanaa Kiaa Eihu 

Karai Bichaaraa 

||4||

As is that vessel in 

which the Lord places 

the soul, so does it 

dwell. What can this 

poor being do? ||4||

ਇਹ ਜਵਚਾਰਾ ਿੀਵ (ਆਪਣੇ 
ਆਪ) ਕੁਝ ਭੀ ਕਰਨ ਿੋਗਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਰਜਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
8930 206 ijin ikCu kIAw  

soeI jwnY ijin 
ieh sB ibiD 
swjI]

ibiD: polw bolo Jin Kishh Keeaa 

Soee Jaanai Jin Eih 

Sabh Bidhh Saajee 

||

The One who created 

the thing, understands 

it; He has fashioned all 

of this.

ਆਖ-ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 

ਿਗਤ ਰਜਚਆ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ 

ਬਣਾਈ ਹੈ, ਓਹੀ (ਇਸ ਦੇ ਭੇਦ 

ਨੂੂੰ ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

8931 206 khu nwnk  
AprMpr suAwmI  
kImiq ApunY 
kwjI]5]5]126
]

(Ap-rMpr) byAMq[ 
(k`wjI) kMmW dI

Kahu Naanak 

Aparanpar 

Suaamee Keemath 

Apunae Kaajee 

||5||5||126||

Says Nanak, the Lord 

and Master is Infinite; 

He alone understands 

the value of His 

Creation. 

||5||5||126||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

(ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੈ, 

ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ 

ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੫॥੧੨੬॥

8932 206 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8933 206 Coif Coif ry  
ibiKAw ky 
rsUAw]

(rsUAw) rs Shhodd Shhodd 

Rae Bikhiaa Kae 

Rasooaa ||

Give them up - give up 

the pleasures of 

corruption;

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਸਕੇ 

ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ।
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8934 206 auriJ rihE ry 
bwvr gwvr ijau 
ikrKY hirAwieE 
psUAw]1]rhwau]

(bwvr) kmly[ (gwvr) 
bysmJ[ (hir@AwieE) 
hrI (ikr-KY) KyqI

Ourajh Rehiou Rae 

Baavar Gaavar Jio 

Kirakhai 

Hariaaeiou 

Pasooaa ||1|| 

Rehaao ||

You are entangled in 

them, you crazy fool, 

like an animal grazing 

in the green fields. 

||1||Pause||

ਹੇ ਕਮਲੇ ਗੂੰ ਵਾਰ! ਤੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ 
ਚਸਜਕਆਂ ਜਵਚ ਇਉਂ) ਮਸਤ 

ਜਪਆ ਹੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹਰੇ 

ਖੇਤ ਜਵਚ ਮਸਤ (ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8935 206 jo jwnih qUM 
ApunY kwjY so 
sMig n cwlY qyrY  
qsUAw]

(k`wjY) kMm Aaux vwly[ 
(qsUAw) QoVw ijhw

Jo Jaanehi Thoon 

Apunae Kaajai So 

Sang N Chaalai 

Thaerai Thasooaa 

||

That which you 

believe to be of use to 

you, shall not go even 

an inch with you.

(ਹੇ ਕਮਲੇ!) ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਕੂੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
(ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ।

8936 206 nwgo AwieE nwg 
isDwsI Pyir 
iPirE Aru kwil 
grsUAw]1]

(isDwsI) jwvygw[ (g-
rsUAw) Kw ilAw[ 
nWgo[ nWg

Naago Aaeiou 

Naag Sidhhaasee 

Faer Firiou Ar Kaal 

Garasooaa ||1||

Naked you came, and 

naked you shall 

depart. You shall go 

round and round the 

cycle of birth and 

death, and you shall 

be food for Death. 

||1||

ਤੂੂੰ  (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਨੂੰ ਗਾ 
ਆਇਆ ਸੀ (ਇਥੋਂ) ਨੂੰ ਗਾ ਹੀ 
ਚਲਾ ਿਾਏਗਂਾ। ਤੂੂੰ  (ਜਵਅਰਥ 

ਹੀ ਿੂਨਾਂ ਦੇ) ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਿਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨੇ ਗਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੧॥
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8937 206 pyiK pyiK ry  
ksuMB kI lIlw  
rwic mwic iqnhUM 
lau hsUAw]

(ksuMB) k`cy rMg vwlw 
Pu`l[(l@Ilw) Kyf[ h`sUAw

Paekh Paekh Rae 

Kasunbh Kee 

Leelaa Raach 

Maach Thinehoon 

Lo Hasooaa ||

Watching, watching 

the transitory dramas 

of the world, you are 

embroiled and 

enmeshed in them, 

and you laugh with 

delight.

(ਹੇ ਕਮਲੇ!) (ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖੇਡ) ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦੀ ਖੇਡ (ਹੈ, ਇਸ 

ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਇਸ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ।

8938 206 CIjq foir idnsu 
Aru rYnI jIA ko 
kwju n kIno 
kCUAw]2]

(CIjq) iC`jdI kmzor 
huMdI

Shheejath Ddor 

Dhinas Ar Rainee 

Jeea Ko Kaaj N 

Keeno Kashhooaa 

||2||

The string of life is 

wearing thin, day and 

night, and you have 

done nothing for your 

soul. ||2||

ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ 
ਡੋਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਾ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭੀ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ॥੨॥

8939 206 krq krq iev 
hI ibrDwno  
hwirE aukqy qnu 
KInsUAw]

(ibrDwno) ibrD[ 
(aukqy) bolxo BI hwr 
igAw[sRIr dw bl (KI-
nsUAw) nws hoigAw

Karath Karath Eiv 

Hee Biradhhaano 

Haariou Oukathae 

Than 

Kheenasooaa ||

Doing your deeds, you 

have grown old; your 

voice fails you, and 

your body has become 

weak.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ) ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਇਉਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਬੱੁਢਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਕਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨੋਂ  ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਲੱਸਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

8940 206 ijau moihE auin 
mohnI bwlw aus 
qy GtY nwhI ruc 
csUAw]3]

(mohnI) mohx vwlI 
(bwlw) mwieAw iesqRI[ 
(ruc) pRIqI[ (c`sUAw) 
QoVw vI[ GtY: polw 
bolo[ c`sUAw

Jio Mohiou Oun 

Mohanee Baalaa 

Ous Thae Ghattai 

Naahee Ruch 

Chasooaa ||3||

You were enticed by 

Maya in your youth, 

and your attachment 

for it has not 

diminished, one little 

bit. ||3||

ਜਿਵੇਂ (ਿਵਾਨੀ ਵੇਲੇ) ਉਸ 

ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾਇਆ 

ਸੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਿੀਜਤ 

ਰਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ॥੩॥
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8941 206 jgu AYsw moih 
gurih idKwieE  
qau srix pirE  
qij grbsUAw]

(gr-bsUAw) hMkwr 
eIrKw

Jag Aisaa Mohi 

Gurehi 

Dhikhaaeiou Tho 

Saran Pariou Thaj 

Garabasooaa ||

The Guru has shown 

me that this is the way 

of the world; I have 

abandoned the 

dwelling of pride, and 

entered Your 

Sanctuary.

ਆਖ-ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ਜਕ ਿਗਤ (ਦਾ ਮੋਹ) ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਮੈਂ (ਿਗਤ ਦਾ) 
ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਹਾਂ।

8942 206 mwrgu pRB ko  
sMiq bqwieE  
idRVI nwnk dws  
Bgiq hir 
jsUAw]4]6]12
7]

jsUAw:polw bolo[ 
(jsUAw) js

Maarag Prabh Ko 

Santh Bathaaeiou 

Dhrirree Naanak 

Dhaas Bhagath 

Har Jasooaa 

||4||6||127||

The Saint has shown 

me the Path of God; 

slave Nanak has 

implanted devotional 

worship and the Praise 

of the Lord. 

||4||6||127||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਣ ਦਾ 
ਰਾਹ ਦੱਸ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕੀ ਕਰ 

ਲਈ ਹੈ ॥੪॥੬॥੧੨੭॥

8943 206 gauVI4 mhlw 5] gauVI: V pYr c 
iliKAw 4 nhIN pV@nw, 
auh rwg gauVI dI 
iksm dw pRqIk hY

Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8944 206 quJ ibnu kvnu 
hmwrw]

Thujh Bin Kavan 

Hamaaraa ||

Except for You, who is 

mine?

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ 

(ਸਹਾਰਾ) ਹੈ?
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8945 206 myry pRIqm pRwn 
ADwrw]1]rhwau
]

Maerae Preetham 

Praan Adhhaaraa 

||1|| Rehaao ||

O my Beloved, You are 

the Support of the 

breath of life. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ! ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8946 206 AMqr kI ibiD  
qum hI jwnI qum 
hI sjn suhyly]

(suhyly) suKdwiek[ s`jn Anthar Kee Bidhh 

Thum Hee Jaanee 

Thum Hee Sajan 

Suhaelae ||

You alone know the 

condition of my inner 

being. You are my 

Beautiful Friend.

ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ 

ਹੈਂ; ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ।

8947 206 srb suKw mY quJ 
qy pwey myry Twkur 
Agh Aqoly]1]

(Agh) (A) ivSyS 
krky swirAW nUM Apxy 
s`cy Ajpw jwp inrgux 
srUp c (gh) pkV ky 
hux sMBwl rhy hn

Sarab Sukhaa Mai 

Thujh Thae 

Paaeae Maerae 

Thaakur Ageh 

Atholae ||1||

I receive all comforts 

from You, O my 

Unfathomable and 

Immeasurable Lord 

and Master. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਥਾਹ ਤੇ ਅਡੋਲ 

ਠਾਕੁਰ! ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਹੀ 
ਲੱਭ ੇਹਨ ॥੧॥

8948 207 brin n swkau  
qumry rMgw gux 
inDwn suKdwqy]

(brin) ibAwn Baran N Saako 

Thumarae Rangaa 

Gun Nidhhaan 

Sukhadhaathae ||

I cannot describe Your 

Manifestations, O 

Treasure of 

Excellence, O Giver of 

peace.

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

8949 207 Agm Agocr 
pRB AibnwsI  
pUry gur qy  
jwqy]2]

(jwqy) jwxy Agam Agochar 

Prabh Abinaasee 

Poorae Gur Thae 

Jaathae ||2||

God is Inaccessible, 

Incomprehensible and 

Imperishable; He is 

known through the 

Perfect Guru. ||2||

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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8950 207 BRmu Bau kwit  
kIey inhkyvl  
jb qy haumY 
mwrI]

(inhkyvl) inrml Bhram Bho Kaatt 

Keeeae Nihakaeval 

Jab Thae Houmai 

Maaree ||

My doubt and fear 

have been taken away, 

and I have been made 

pure, since my ego 

was conquered.

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਿਦੋਂ ਤੋਂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਡਰ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

8951 207 jnm mrx ko 
cUko shsw  
swDsMgiq 
drswrI]3]

(drswrI) drSn nwl Janam Maran Ko 

Chooko Sehasaa 

Saadhhasangath 

Dharasaaree ||3||

My fear of birth and 

death has been 

abolished, beholding 

Your Blessed Vision in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||3||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਦਾ ਸਹਮ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

8952 207 crx pKwir  
krau gur syvw  
bwir jwau lK 
brIAw]

(pKwir) Do ky[ l`K Charan Pakhaar 

Karo Gur Saevaa 

Baar Jaao Lakh 

Bareeaa ||

I wash the Guru's Feet 

and serve Him; I am a 

sacrifice to Him, 

100,000 times.

ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ (ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ) ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ,
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8953 207 ijh pRswid iehu 
Baujlu qirAw  
jn nwnk ipRA 
sMig 
imrIAw]4]7]1
28]

(ipRA) ipAwry[ 
(imrIAw) iml gey hW

Jih Prasaadh Eihu 

Bhoujal Thariaa 

Jan Naanak Pria 

Sang Mireeaa 

||4||7||128||

By His Grace, servant 

Nanak has crossed 

over this terrifying 

world-ocean; I am 

united with my 

Beloved. 

||4||7||128||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥੧੨੮॥

8954 207 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8955 207 quJ ibnu kvnu 
rIJwvY qohI]

(rIJwvY) KuS kry Thujh Bin Kavan 

Reejhaavai 

Thohee ||

Who can please You, 

except You Yourself?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ (ਸੋਹਣਾ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ) ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

8956 207 qyro rUpu sgl 
dyiK 
mohI]1]rhwau]

Thaero Roop Sagal 

Dhaekh Mohee 

||1|| Rehaao ||

Gazing upon Your 

Beauteous Form, all 

are entranced. 

||1||Pause||

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੈਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਿੀਵ ਪਿਸੂੰ ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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8957 207 surg pieAwl 
imrq BUA mMfl  
srb smwno eykY 
EhI]

(p-ieAwl) pwqwl[ 
(imrq) ipRQvI[ koit 
(BUA) DrqIAW dy 
(mMfl) bRhmMfW dI rcnw

Surag Paeiaal 

Mirath Bhooa 

Manddal Sarab 

Samaano Eaekai 

Ouhee ||

In the heavenly 

paradise, in the nether 

regions of the 

underworld, on the 

planet earth and 

throughout the 

galaxies, the One Lord 

is pervading 

everywhere.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸੁਰਗ-ਲੋਕ, 

ਪਾਤਾਲ-ਲੋਕ, ਮਾਤ-ਲੋਕ ਸਾਰਾ 
ਬਿਹਮੂੰਡ, ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਇਕ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਮਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

8958 207 isv isv krq  
sgl kr jorih  
srb mieAw 
Twkur qyrI 
dohI]1]

(isv) hy kilAwx 
srUp[ (kr) h`Q[ 
(mieAw) dieAw[ 
(dohI) shwieqw leI 
pukwr

Siv Siv Karath 

Sagal Kar Jorehi 

Sarab Maeiaa 

Thaakur Thaeree 

Dhohee ||1||

Everyone calls upon 

You with their palms 

pressed together, 

saying, ""Shiva, 

Shiva"". O Merciful 

Lord and Master, 

everyone cries out for 

Your Help. ||1||

ਹੇ ਸਭ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੇ ਠਾਕੁਰ! ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  'ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ' 
ਆਖ ਆਖ ਕੇ (ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ) ਦੋਵੇਂ 
ਹੱਥ ਿੋੜਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੇ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

8959 207 piqq pwvn  
Twkur nwmu qumrw  
suKdweI inrml 
sIqlohI]

(sIq-lohI) SwqI srUp Pathith Paavan 

Thaakur Naam 

Thumaraa 

Sukhadhaaee 

Niramal 

Seethalohee ||

Your Name, O Lord 

and Master, is the 

Purifier of sinners, the 

Giver of peace, 

immaculate, cooling 

and soothing.

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ 

'ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਇਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ'। ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸਰੂਪ ਹੈਂ।
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8960 207 igAwn iDAwn 
nwnk vifAweI  
sMq qyry isau 
gwl 
glohI]2]8]12
9]

(isau) nwl (gwl 
glohI) g`l bwq

Giaan Dhhiaan 

Naanak Vaddiaaee 

Santh Thaerae Sio 

Gaal Galohee 

||2||8||129||

O Nanak, spiritual 

wisdom, meditation 

and glorious greatness 

come from dialogue 

and discourse with 

Your Saints. 

||2||8||129||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਹੀ (ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਜਗਆਨ-ਚਰਚਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀਆਂ 

ਹੈ, (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਹੈ ॥੨॥੮॥੧੨੯॥

8961 207 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8962 207 imlhu ipAwry 
jIAw]

Milahu Piaarae 

Jeeaa ||

Meet with me, O my 

Dear Beloved.

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ।

8963 207 pRB kIAw qumwrw  
QIAw]1]rhwau]

(QIAw) hoieAw qy ho 
irhw

Prabh Keeaa 

Thumaaraa 

Thheeaa ||1|| 

Rehaao ||

O God, whatever You 

do - that alone 

happens. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਤੇਰਾ 
ਕੀਤਾ ਹੀ ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8964 207 Aink jnm bhu 
jonI BRimAw  
bhuir bhuir duKu 
pwieAw]

Anik Janam Bahu 

Jonee Bhramiaa 

Bahur Bahur 

Dhukh Paaeiaa ||

Wandering around 

through countless 

incarnations, I 

endured pain and 

suffering in so many 

lives, over and over 

again.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! (ਮਾਇਆ-

ਗਿਜਸਆ ਿੀਵ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਿੂਨੀਆਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਚਜਲਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

(ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।
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8965 207 qumrI ikRpw qy  
mwnuK dyh pweI 
hY dyhu drsu hir 
rwieAw]1]

Thumaree Kirapaa 

Thae Maanukh 

Dhaeh Paaee Hai 

Dhaehu Dharas 

Har Raaeiaa ||1||

By Your Grace, I 

obtained this human 

body; grant me the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, O Sovereign 

Lord King. ||1||

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਇਸ ਨੇ 

ਹੁਣ) ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ) 
ਦਰਸਨ ਦੇਹ (ਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਜਖਆ ਕਰ) 

॥੧॥

8966 207 soeI hoAw jo iqsu 
Bwxw Avru n 
iknhI kIqw]

Soee Hoaa Jo This 

Bhaanaa Avar N 

Kin Hee Keethaa ||

That which pleases His 

Will has come to pass; 

no one else can do 

anything.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ 
ਕੁਝ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਿ ੋਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੀਵ (ਉਸ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ) ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।
8967 207 qumrY BwxY Brim 

moih moihAw  
jwgqu nwhI  
sUqw]2]

Thumarai Bhaanai 

Bharam Mohi 

Mohiaa Jaagath 

Naahee Soothaa 

||2||

By Your Will, enticed 

by the illusion of 

emotional 

attachment, the 

people are asleep; 

they do not wake up. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਮੋਹ ਜਵਚ ਸੱੁਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਸ ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨॥

8968 207 ibnau sunhu qum 
pRwnpiq ipAwry  
ikrpwiniD 
dieAwlw]

(ibnau) bynqI[ 
(pRwnpiq) pRwxW dy pqI 
mwlk

Bino Sunahu Thum 

Praanapath 

Piaarae Kirapaa 

Nidhh Dhaeiaalaa 

||

Please hear my prayer, 

O Lord of Life, O 

Beloved, Ocean of 

mercy and compassion.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਪਤੀ! ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਦਇਅਲ ਪਿਭੂ! 
ਤੂੂੰ  (ਮੇਰੀ) ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ।
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8969 207 rwiK lyhu ipqw 
pRB myry AnwQh 
kir 
pRiqpwlw]3]

Raakh Laehu 

Pithaa Prabh 

Maerae 

Anaathheh Kar 

Prathipaalaa ||3||

Save me, O my Father 

God. I am an orphan - 

please, cherish me! 

||3||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ-ਪਿਭੂ! ਅਨਾਥ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ 

(ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ ॥੩॥

8970 207 ijs no qumih 
idKwieE drsnu  
swDsMgiq kY 
pwCY]

(pwCY) sdky Jis No Thumehi 

Dhikhaaeiou 

Dharasan 

Saadhhasangath 

Kai Paashhai ||

You reveal the Blessed 

Vision of Your 

Darshan, for the sake 

of the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰੱਖ ਕੇ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

8971 207 kir ikrpw DUir 
dyhu sMqn kI suKu 
nwnku iehu 
bwCY]4]9]130
]

(bwCY) mMgdw Kar Kirapaa 

Dhhoor Dhaehu 

Santhan Kee Sukh 

Naanak Eihu 

Baashhai 

||4||9||130||

Grant Your Grace, and 

bless us with the dust 

of the feet of the 

Saints; Nanak yearns 

for this peace. 

||4||9||130||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਇਹ ਸੁਖ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ 

ਧੂੜ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੪॥੯॥੧੩੦॥

8972 207 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8973 207 hau qw kY 
bilhwrI]

Ho Thaa Kai 

Balihaaree ||

I am a sacrifice to 

those

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ (ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ) ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,
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8974 207 jw kY kyvl nwmu 
ADwrI]1]rhwau
]

(ADwrI) Awsrw Jaa Kai Kaeval 

Naam Adhhaaree 

||1|| Rehaao ||

Who take the Support 

of the Naam. 

||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8975 207 mihmw qw kI  
kyqk gnIAY jn 
pwrbRhm rMig 
rwqy]

(mihmw) soBw[ (kyqk) 
ikMnI ku

Mehimaa Thaa 

Kee Kaethak 

Ganeeai Jan 

Paarabreham 

Rang Raathae ||

How can I recount the 

praises of those 

humble beings who 

are attuned to the 

Love of the Supreme 

Lord God?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਆਤਮਕ ਵਡੱਪਣ ਦਾ 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

8976 207 sUK shj AwnMd 
iqnw sMig aun 
smsir Avr n 
dwqy]1]

(smsir) brwbr Sookh Sehaj 

Aanandh Thinaa 

Sang Oun Samasar 

Avar N Dhaathae 

||1||

Peace, intuitive poise 

and bliss are with 

them. There are no 

other givers equal to 

them. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 

॥੧॥

8977 207 jgq auDwrx 
syeI Awey jo jn 
drs ipAwsw]

j`g-q Jagath 

Oudhhaaran 

Saeee Aaeae Jo 

Jan Dharas Piaasaa 

||

They have come to 

save the world - those 

humble beings who 

thirst for His Blessed 

Vision.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ (ਸੂੰਤ) ਿਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਿਗਤ ਦੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ 

ਆਏ ਸਮਝੋ।
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8978 207 aun kI srix 
prY so qirAw  
sMqsMig pUrn 
Awsw]2]

Oun Kee Saran 

Parai So Thariaa 

Santhasang 

Pooran Aasaa 

||2||

Those who seek their 

Sanctuary are carried 

across; in the Society 

of the Saints, their 

hopes are fulfilled. 

||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਹੇ ਭਾਈ!) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਸਭ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ॥੨॥
8979 207 qw kY crix 

prau qw jIvw  
jn kY sMig 
inhwlw]

Thaa Kai Charan 

Paro Thaa Jeevaa 

Jan Kai Sang 

Nihaalaa ||

If I fall at their Feet, 

then I live; associating 

with those humble 

beings, I remain happy.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਮਨ ਜਖੜ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਿਦੋਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਆ ਜਡੱਗਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
8980 207 Bgqn kI ryxu  

hoie mnu myrw hohu 
pRBU ikrpwlw]3]

Bhagathan Kee 

Raen Hoe Man 

Maeraa Hohu 

Prabhoo 

Kirapaalaa ||3||

O God, please be 

merciful to me, that 

my mind might 

become the dust of 

the feet of Your 

devotees. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਜਕਰਪਾਲ 

ਹੋਇਆ ਰਹੁ (ਤਾ ਜਕ ਤੇਰੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਬਜਣਆ ਰਹੇ ॥੩॥

8981 207 rwju jobnu AvD 
jo dIsY sBu ikCu  
jug mih 
GwitAw]

AvD:polw bolo imlvW[ 
(AvD) aumr[ j`ug

Raaj Joban Avadhh 

Jo Dheesai Sabh 

Kishh Jug Mehi 

Ghaattiaa ||

Power and authority, 

youth and age - 

whatever is seen in 

this world, all of it 

shall fade away.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਕੂਮਤ ਿਵਾਨੀ 
ਉਮਰ ਿ ੋਕੁਝ ਭੀ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਸਾਂਭਣ-ਿੋਗ) ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ 

ਘਟਦਾ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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8982 207 nwmu inDwnu sd 
nvqnu inrmlu  
iehu nwnk hir 
Dnu 
KwitAw]4]10]
131]

(nvqnu)nvW Naam Nidhhaan 

Sadh Navathan 

Niramal Eihu 

Naanak Har Dhhan 

Khaattiaa 

||4||10||131||

The treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is forever 

new and immaculate. 

Nanak has earned this 

wealth of the Lord. 

||4||10||131||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ) 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਹੈ ਿੋ) ਸਦਾ ਨਵਾਂ 
(ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, ਤੇ ਹੈ ਭੀ ਪਜਵਤਿ 
(ਭਾਵ, ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਮਨ 

ਜਵਗੜਨ ਦੇ ਥਾਂ ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ)। (ਸੂੰਤ ਿਨ) ਇਹ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਹੀ ਸਦਾ ਖੱਟਦੇ-

ਕਮਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧੦॥੧੩੧॥
8983 208 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

8984 208 jog jugiq suin 
AwieE gur qy]

Jog Jugath Sun 

Aaeiou Gur Thae 

||

I came to the Guru, to 

learn the Way of Yoga.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਅਸਲ 

ਿੋਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਣ ਕੇ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।
8985 208 mokau siqgur  

sbid 
buJwieE]1]rhwau
]

bu`JwieE Mo Ko Sathigur 

Sabadh 

Bujhaaeiou ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru has 

revealed it to me 

through the Word of 

the Shabad. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਿਾਚ) ਸਮਝਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

8986 208 nau KMf ipRQmI  
iesu qn mih 
rivAw inmK 
inmK nmskwrw]

No Khandd 

Prithhamee Eis 

Than Mehi Raviaa 

Nimakh Nimakh 

Namasakaaraa ||

He is contained in the 

nine continents of the 

world, and within this 

body; each and every 

moment, I humbly 

bow to Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਿੇਹੜਾ 
ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ (ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਿੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ) ਸਾਰੀ 
ਧਰਤੀ (ਦਾ ਰਟਨ)।
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8987 208 dIiKAw gur kI  
muMdRw kwnI  
idRiVE eyku 
inrMkwrw]1]

(dIiKAw) is`iKAw[ 
k`wnI

Dheekhiaa Gur 

Kee Mundhraa 

Kaanee Dhrirriou 

Eaek Nirankaaraa 

||1||

I have made the 

Guru's Teachings my 

ear-rings, and I have 

enshrined the One 

Formless Lord within 

my being. ||1||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਦਿੜਹ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ (ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ (ਿ ੋ

ਿੋਗੀ ਲੋਕ ਪਾਂਦੇ ਹਨ) ਮੈਂ ਇਕ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

8988 208 pMc cyly imil  
Bey iekqRw eyksu 
kY vis kIey]

(pMc) kwmwidk[ ie-
k`qRw v`is

Panch Chaelae Mil 

Bheae Eikathraa 

Eaekas Kai Vas 

Keeeae ||

I have brought the five 

disciples together, and 

they are now under 

the control of the one 

mind.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਪੂੰਿੇ 
ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ ਭਟਕਣ ਦੇ ਥਾਂ) 
ਜਮਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
(ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ), ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਇਕ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
8989 208 ds bYrwgin 

AwigAwkwrI qb 
inrml jogI 
QIey]2]

ds igAwn ieMdRIAW 
sMswr v`loN (bYrwgin) 
auprwm

Dhas Bairaagan 

Aagiaakaaree 

Thab Niramal 

Jogee Thheeeae 

||2||

When the ten hermits 

become obedient to 

the Lord, then I 

became an 

immaculate Yogi. ||2||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਸੇ 

ਇੂੰਦਿੀਆਂ (ਉੱਚੀ ਮਜਤ ਦੀ) 
ਆਜਗਆ ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗ 

ਪਈਆਂ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 
ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਿੋਗੀ 
ਬਣ ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੨॥
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8990 208 Brmu jrwie  
crweI ibBUqw  
pMQu eyku kir 
pyiKAw]

(ibBUqw) sm`gRI jW 
suAwh[ cr@weI

Bharam Jaraae 

Charaaee 

Bibhoothaa 

Panthh Eaek Kar 

Paekhiaa ||

I have burnt my doubt, 

and smeared my body 

with the ashes. My 

path is to see the One 

and Only Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ 
ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਕੇ (ਇਹ) ਸੁਆਹ ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ ਜਪੂੰ ਡੇ ਉਤੇ) ਮਲ ਲਈ 

ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ-ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਿੋਗ-

ਪੂੰਥ।
8991 208 shj sUK so 

kInI Bugqw jo 
Twkuir msqik 
lyiKAw]3]

(Bugqw) Bojn Sehaj Sookh So 

Keenee Bhugathaa 

Jo Thaakur 

Masathak 

Laekhiaa ||3||

I have made that 

intuitive peace my 

food; the Lord Master 

has written this pre-

ordained destiny upon 

my forehead. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਵਾਸਤੇ ਿੋਗੀਆਂ ਦੇ ਭੂੰ ਡਾਰੇ 

ਵਾਲਾ) ਚੂਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਲਖ ਜਦੱਤੀ 
॥੩॥

8992 208 jh Bau nwhI  
qhw Awsnu 
bwiDE isMgI 
Anhq bwnI]

(Anhq) ie`k rs Jeh Bho Naahee 

Thehaa Aasan 

Baadhhiou Singee 

Anehath Baanee ||

In that place where 

there is no fear, I have 

assumed my Yogic 

posture. The unstruck 

melody of His Bani is 

my horn.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਇਕ-ਰਸ 

ਜਸੂੰ ਙੀ ਵਿਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ (ਇਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਿਮਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ (ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲਾ) ਕੋਈ ਡਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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8993 208 qqu bIcwru fMfw 
kir rwiKE  
jugiq nwmu min 
BwnI]4]

BwnI:polw bolo[ (BwnI) 
cMgI l`gI

Thath Beechaar 

Ddanddaa Kar 

Raakhiou Jugath 

Naam Man 

Bhaanee ||4||

I have made 

contemplation upon 

the essential reality 

my Yogic staff. The 

Love of the Name in 

my mind is my Yogic 

lifestyle. ||4||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ-ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦੇ ਰਜਹਣਾ-
ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਿੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ) ਡੂੰਡਾ 
ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ 

ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਨਾਮ (ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹਣਾ ਬੱਸ! ਇਹੀ 
ਿੋਗੀ ਦੀ) ਿੁਗਜਤ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ॥੪॥
8994 208 AYsw jogI 

vfBwgI BytY  
mwieAw ky bMDn 
kwtY]

(BytY) imly Aisaa Jogee 

Vaddabhaagee 

Bhaettai Maaeiaa 

Kae Bandhhan 

Kaattai ||

By great good fortune, 

such a Yogi is met, 

who cuts away the 

bonds of Maya.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹੋ ਜਿਹੀ (ਿੁਗਜਤ 

ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲਾ) ਿੋਗੀ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ (ਮੋਹ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
8995 208 syvw pUj krau  

iqsu mUriq kI  
nwnku iqsu pg 
cwtY]5]11]132
]

pg:polw bolo[ (pg) 
crn[ c`wtY

Saevaa Pooj Karo 

This Moorath Kee 

Naanak This Pag 

Chaattai 

||5||11||132||

Nanak serves and 

adores this wondrous 

person, and kisses his 

feet. ||5||11||132||

ਮੈਂ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ-ਦੇ-ਰੂਪ 

ਅਿੇਹੇ ਿੋਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ਪੂਿਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ 

ਅਿੇਹੇ ਿੋਗੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਰਸਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥੧੧॥੧੩੨॥

8996 208 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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8997 208 AnUp pdwrQu  
nwmu sunhu sgl 
iDAwiely mIqw]

(AnUp) aupmw rihq[ 
(iDAwie-ly) ismro

Anoop 

Padhaarathh 

Naam Sunahu 

Sagal Dhhiaaeilae 

Meethaa ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is an 

incomparably 

beautiful treasure. 

Listen, everyone, and 

meditate on it, O 

friends.

ਹੇ ਜਮੱਤਰੋ! ਸੁਣੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ 

ਹੈ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਨਹੀਂ। (ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ 

ਜਮੱਤਰੋ!) ਸਾਰੇ (ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੂੰ ) 
ਜਸਮਰੋ।

8998 208 hir AauKDu jw 
kau guir dIAw  
qw ky inrml 
cIqw]1]rhwau]

Har Aoukhadhh 

Jaa Ko Gur Dheeaa 

Thaa Kae Niramal 

Cheethaa ||1|| 

Rehaao ||

Those, unto whom the 

Guru has given the 

Lord's medicine - their 

minds become pure 

and immaculate. 

||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਦਾਰੂ ਜਦੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਚੱਤ (ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰ ਦੀ) ਮੈਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ 

ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

8999 208 AMDkwru imitE  
iqh qn qy guir  
sbid dIpku 
prgwsw]

Andhhakaar 

Mittiou Thih Than 

Thae Gur Sabadh 

Dheepak 

Paragaasaa ||

Darkness is dispelled 

from within that body, 

in which the Divine 

Light of the Guru's 

Shabad shines.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੇ) 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਤਮਕ 

ਜਗਆਨ ਦਾ) ਦੀਵਾ ਿਗਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ।

9000 208 BRm kI jwlI qw 
kI kwtI jw kau 
swDsMgiq 
ibsÍwsw]1]

jwlI: polw bolo[ 
ibsÍwsw: A`Dw vwvw polw 
bolo, pUrw vwvw BrvW 
bolIdw hY

Bhram Kee Jaalee 

Thaa Kee Kaattee 

Jaa Ko 

Saadhhasangath 

Bisvaasaa ||1||

The noose of doubt is 

cut away from those 

who place their faith 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਰਧਾ ਬਣ 

ਗਈ, (ਗੁਰੂ ਨੇ) ਉਸ (ਦੇ ਮਨ) 

ਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਿਾਲ ਕੱਟ ਜਦੱਤਾ 
॥੧॥
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9001 208 qwrIly Bvjlu 
qwrU ibKVw  
boihQ swDUsMgw]

(qwrI-ly) qwr ilAw[ 
(qwrU) qwrn vwly DMn 
gurU rwmdws swihb jI

Thaareelae 

Bhavajal Thaaroo 

Bikharraa Bohithh 

Saadhhoo Sangaa 

||

The treacherous and 

terrifying world-ocean 

is crossed over, in the 

boat of the Saadh 

Sangat.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ-ਰੂਪ ਿਹਾਜ਼ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ, ਉਹ ਇਸ 

ਅਥਾਹ ਤੇ ਔਖੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ।

9002 208 pUrn hoeI mn kI 
Awsw guru ByitE 
hir rMgw]2]

Pooran Hoee Man 

Kee Aasaa Gur 

Bhaettiou Har 

Rangaa ||2||

My mind's desires are 

fulfilled, meeting the 

Guru, in love with the 

Lord. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ (ਹਰੇਕ) 

ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ॥੨॥

9003 208 nwm Kjwnw  
BgqI pwieAw  
mn qn iqRpiq 
AGwey]

BgqIN Naam Khajaanaa 

Bhagathee 

Paaeiaa Man Than 

Thripath 

Aghaaeae ||

The devotees have 

found the treasure of 

the Naam; their minds 

and bodies are 

satisfied and satiated.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ) ਭਗਤ ਿਨਾਂ 
ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਜਤਿਪਤ ਹੋ 

ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ (ਜਹਰਦੇ 

ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਗਏ।

9004 208 nwnk hir jIau 
qw kau dyvY jw 
kau hukmu 
mnwey]3]12]13
3]

Naanak Har Jeeo 

Thaa Ko Dhaevai 

Jaa Ko Hukam 

Manaaeae 

||3||12||133||

O Nanak, the Dear 

Lord gives it only to 

those who surrender 

to the Lord's 

Command. 

||3||12||133||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਇਹ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਣ ਲਈ 

ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੧੨॥੧੩੩॥
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9005 208 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9006 208 dieAw mieAw 
kir pRwnpiq mory  
moih AnwQ srix 
pRB qorI]

Dhaeiaa Maeiaa 

Kar Praanapath 

Morae Mohi 

Anaathh Saran 

Prabh Thoree ||

Please be kind and 

compassionate, O Lord 

of my life; I am 

helpless, and I seek 

Your Sanctuary, God.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਦਇਆ ਕਰ ਜਮਹਰ ਕਰ। 
ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।

9007 208 AMD kUp mih 
hwQ dy rwKhu kCU 
isAwnp aukiq 
n morI]1]rhwau]

(kUp) KUh[ (aukiq) 
dlIl

Andhh Koop Mehi 

Haathh Dhae 

Raakhahu 

Kashhoo Siaanap 

Oukath N Moree 

||1|| Rehaao ||

Please, give me Your 

Hand, and lift me up, 

out of the deep dark 

pit. I have no clever 

tricks at all. 

||1||Pause||

(ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 

ਖੂਹ ਜਵਚ ਜਡੱਗਾ ਜਪਆ ਹਾਂ, 
ਆਪਣਾ) ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਸ 

ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ। 
ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਸਆਣਪ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 

ਦਲੀਲ (ਇਥੇ) ਨਹੀਂ ਚੱਲ 

ਸਕਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9008 208 krn krwvn sB 
ikCu qum hI qum 
smrQ nwhI An 
horI]

(An) dUsrw (horI) 
hor[ smr`Q

Karan Karaavan 

Sabh Kishh Thum 

Hee Thum 

Samarathh 

Naahee An Horee 

||

You are the Doer, the 

Cause of causes - You 

are everything. You 

are All-powerful; there 

is no other than You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਤਾਕਤ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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9009 208 qumrI giq imiq  
qum hI jwnI sy 
syvk ijn Bwg 
mQorI]1]

(imlvW m`QorI) m`Qy qy Thumaree Gath 

Mith Thum Hee 

Jaanee Sae Saevak 

Jin Bhaag 

Mathhoree ||1||

You alone know Your 

condition and extent. 

They alone become 

Your servants, upon 

whose foreheads such 

good destiny is 

recorded. ||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  
ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ-ਇਹ ਭੇਦ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ। ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਤੇਰੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੇ) ਭਾਗ ਿਾਗਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

9010 208 Apuny syvk sMig  
qum pRB rwqy  
Eiq poiq Bgqn 
sMig jorI]

Apunae Saevak 

Sang Thum Prabh 

Raathae Outh 

Poth Bhagathan 

Sang Joree ||

You are imbued with 

Your servant, God; 

Your devotees are 

woven into Your 

Fabric, through and 

through.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਨਾਲ ਸਦਾ ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਪਿੀਜਤ ਇਉਂ ਿੋੜੀ ਹੋਈ 

ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਜਵਚ ਧਾਗੇ 

ਜਮਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

9011 208 ipRau ipRau nwmu  
qyrw drsnu cwhY  
jYsy idRsit Eh 
cMd ckorI]2]

Prio Prio Naam 

Thaeraa Dharasan 

Chaahai Jaisae 

Dhrisatt Ouh 

Chandh Chakoree 

||2||

O Darling Beloved, 

they yearn for Your 

Name and the Blessed 

Vision of Your 

Darshan, like the 

chakvee bird which 

longs to see the moon. 

||2||

ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਚੂੰਦ 

ਵਲ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਨਗਾਹ 

ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ 
ਭਗਤ ਤੈਨੂੂੰ  'ਜਪਆਰਾ ਜਪਆਰਾ' 
ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ 

ਲੋਚਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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9012 208 rwm sMq mih Bydu 
ikCu nwhI eyku 
jnu keI mih 
lwK krorI]

Raam Santh Mehi 

Bhaedh Kishh 

Naahee Eaek Jan 

Kee Mehi Laakh 

Karoree ||

Between the Lord and 

His Saint, there is no 

difference at all. 

Among hundreds of 

thousands and 

millions, there is 

scarcely one humble 

being.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

9013 208 jw kY hIAY pRgtu 
pRBu hoAw An 
idnu kIrqnu  
rsn rmorI]3]

(hIAY) ihrdy c[ 
(rmorI) ismrdw

Jaa Kai Heeai 

Pragatt Prabh 

Hoaa Anadhin 

Keerathan Rasan 

Ramoree ||3||

Those whose hearts 

are illuminated by 

God, sing the Kirtan of 

His Praises night and 

day with their 

tongues. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

9014 208 qum smrQ Apwr 
Aiq aUcy suKdwqy 
pRB pRwn ADorI]

(ADorI) Awsrw[ smr`Q Thum Samarathh 

Apaar Ath Oochae 

Sukhadhaathae 

Prabh Praan 

Adhhoree ||

You are All-powerful 

and Infinite, the most 

lofty and exalted, the 

Giver of peace; O God, 

You are the Support of 

the breath of life.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ 

ਆਸਰੇ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਉੱਚੇ! ਹੇ 

ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ! ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ।
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9015 208 nwnk kau pRB 
kIjY ikrpw aun 
sMqn kY sMig 
sMgorI]4]13]1
34]

(sMgorI) imlw rhW Naanak Ko Prabh 

Keejai Kirapaa 

Oun Santhan Kai 

Sang Sangoree 

||4||13||134||

Please show mercy to 

Nanak, O God, that he 

may remain in the 

Society of the Saints. 

||4||13||134||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਉਤੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਥਾਂ ਦੇਈ 

ਰੱਖ ॥੪॥੧੩॥੧੩੪॥

9016 209 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9017 209 qum hir syqI  
rwqy sMqhu]

Thum Har Saethee 

Raathae Santhahu 

||

O Saint, You are 

attuned to the Lord.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਤੁਸੀ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਕ) ਤੁਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ।

9018 209 inbwih lyhu  
mokau purK 
ibDwqy EiV 
phucwvhu 
dwqy]1]rhwau]

Nibaahi Laehu Mo 

Ko Purakh 

Bidhhaathae Ourr 

Pahuchaavahu 

Dhaathae ||1|| 

Rehaao ||

Please stand my me, 

Architect of Destiny; 

please take me to my 

destination, Great 

Giver. ||1||Pause||

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਕਰਤਾਰ! 

ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ (ਆਪਣੇ 
ਜਪਆਰ ਜਵਚ) ਜਨਬਾਹ ਲੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੀ ਤੋੜ ਤਕ (ਪਿੀਜਤ ਦੇ ਦਰਿੇ 
ਤਕ) ਅਪੜਾ ਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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9019 209 qumrw mrmu qumw 
hI jwinAw qum 
pUrn purK 
ibDwqy]

(mrmu) Byq Thumaraa Maram 

Thumaa Hee 

Jaaniaa Thum 

Pooran Purakh 

Bidhhaathae ||

You alone know Your 

mystery; You are the 

Perfect Architect of 

Destiny.

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਕਰਤਾਰ! 

ਆਪਣ ੇਜਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ,

9020 209 rwKhu srix  
AnwQ dIn kau  
krhu hmwrI 
gwqy]1]

(gwqy) mukqI Raakhahu Saran 

Anaathh Dheen Ko 

Karahu Hamaaree 

Gaathae ||1||

I am a helpless orphan 

- please keep me 

under Your Protection 

and save me. ||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਅਨਾਥ ਨੂੂੰ  ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ, ਮੇਰੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਬਣਾ 
ਦੇ ॥੧॥

9021 209 qrx swgr 
boihQ crx 
qumwry qum jwnhu 
ApunI Bwqy]

(Bwqy) mrXwdw Tharan Saagar 

Bohithh Charan 

Thumaarae Thum 

Jaanahu Apunee 

Bhaathae ||

Your Feet are the boat 

to carry us across the 

world-ocean; You 

alone know Your ways.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਚਰਨ 

(ਮੇਰੇ ਲਈ) ਿਹਾਜ਼ ਹਨ। ਜਕਸ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ 
ਹੈਂ?-ਇਹ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈਂ।

9022 209 kir ikrpw ijsu 
rwKhu sMgy qy qy 
pwir prwqy]2]

(prwqy) pYNdy Kar Kirapaa Jis 

Raakhahu Sangae 

Thae Thae Paar 

Paraathae ||2||

Those whom You keep 

protected, by Your 

Kindness, cross over to 

the other side. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਜਿਸ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
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9023 209 eIq aUq pRB qum 
smrQw sBu ikCu 
qumrY hwQy]

smr`Qw Eeth Ooth Prabh 

Thum 

Samarathhaa Sabh 

Kishh Thumarai 

Haathhae ||

Here and hereafter, 

God, You are All-

powerful; everything 

is in Your Hands.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ (ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਸੁਖ 

ਦੁਖ) ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ।

9024 209 AYsw inDwnu dyhu 
mokau hir jn  
clY hmwrY 
swQy]3]

c`lY Aisaa Nidhhaan 

Dhaehu Mo Ko 

Har Jan Chalai 

Hamaarai 

Saathhae ||3||

Please give me that 

treasure, which will go 

along with me, O 

servant of the Lord. 

||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਅਿੇਹਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦੇਹੋ, 

ਿੇਹੜਾ (ਇਥੋਂ ਚਲਜਦਆਂ) ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰੇ ॥੩॥

9025 209 inrgunIAwry kau 
gunu kIjY hir 
nwmu myrw mnu 
jwpy]

Niraguneeaarae 

Ko Gun Keejai Har 

Naam Maeraa 

Man Jaapae ||

I am without virtue - 

please bless me with 

virtue, so that my 

mind might chant the 

Name of the Lord.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਣ-ਹੀਨ 

ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਗੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ੋ, 

(ਜਮਹਰ ਕਰੋ,) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਿਪਦਾ ਰਹੇ।

9026 209 sMq pRswid nwnk 
hir Byty mn qn 
sIql 
DRwpy]4]14]135
]

(DRwpy) r`j gey Santh Prasaadh 

Naanak Har 

Bhaettae Man 

Than Seethal 

Dhhraapae 

||4||14||135||

By the Grace of the 

Saints, Nanak has met 

the Lord; his mind and 

body are soothed and 

satisfied. 

||4||14||135||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਠੂੰ ਢੇ-ਠਾਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ 

ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) 

॥੪॥੧੪॥੧੩੫॥
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9027 209 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9028 209 shij smwieE  
dyv]

Sehaj Samaaeiou 

Dhaev ||

I am intuitively 

absorbed in the Divine 

Lord.

ਹੇ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ 

ਗਏ,

9029 209 mokau siqgur 
Bey dieAwl 
dyv]1]rhwau]

Mo Ko Sathigur 

Bheae Dhaeiaal 

Dhaev ||1|| 

Rehaao ||

The Divine True Guru 

has become Merciful 

to me. ||1||Pause||

ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

9030 209 kwit jyvrI kIE 
dwsro sMqn 
thlwieE]

(jyvrI) PwhI[ 
(thlwieE) syvw c 
lwieAw

Kaatt Jaevaree 

Keeou Dhaasaro 

Santhan 

Ttehalaaeiou ||

Cutting away the 

halter, He has made 

me His slave, and now 

I work for the Saints.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਿਾਹੀ 
ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

9031 209 eyk nwm ko QIE 
pUjwrI mokau 
Acrju gurih 
idKwieE]1]

(QIE) hoieAw[ (A-
crju) hir jI

Eaek Naam Ko 

Thheeou 

Poojaaree Mo Ko 

Acharaj Gurehi 

Dhikhaaeiou ||1||

I have become a 

worshipper of the One 

Name; the Guru has 

shown me this 

amazing wonder. ||1||

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ (ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ) ਅਸਚਰਿ ਰੂਪ 

ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਰਫ਼ 

ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਿਾਰੀ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੧॥
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9032 209 BieE pRgwsu 
srb aujIAwrw  
gur igAwnu 
mnih pRgtwieE]

Bhaeiou Pragaas 

Sarab Oujeeaaraa 

Gur Giaan Manehi 

Pragattaaeiou ||

The Divine Light has 

dawned, and 

everything is 

illuminated; the Guru 

has revealed this 

spiritual wisdom to my 

mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਜਗਆਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਗਆ, ਤਾਂ 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹੋਂਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਭ ਥਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਦੱਸ 

ਜਪਆ।

9033 209 AMimRqu nwmu pIE  
mnu iqRpiqAw  
AnBY 
ThrwieE]2]

(An-BY) inrBau 
vwihgurU jI c 
[(ThrwieE) Tihr 
igAw

Anmrith Naam 

Peeou Man 

Thripathiaa 

Anabhai 

Theharaaeiou 

||2||

Drinking deeply of the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord, my 

mind is satisfied, and 

my fears have been 

vanquished. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਜਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਜਗਆ 

ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੨॥
9034 209 mwin AwigAw  

srb suK pwey  
dUKh Twau 
gvwieE]

(Twau) QW Maan Aagiaa 

Sarab Sukh Paaeae 

Dhookheh Thaao 

Gavaaeiou ||

Accepting the 

Command of the 

Lord's Will, I have 

found total peace; the 

home of suffering has 

been destroyed.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨ 

ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਉਠਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

9035 209 jau supRsMn Bey 
pRB Twkur sBu 
Awnd rUpu 
idKwieE]3]

supRsMn Jo Suprasann 

Bheae Prabh 

Thaakur Sabh 

Aanadh Roop 

Dhikhaaeiou ||3||

When God, our Lord 

and Master was totally 

pleased, He revealed 

everything in the form 

of ecstasy. ||3||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਿੀ ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ ਜਮਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਆਨੂੰ ਦ-

ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥
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9036 209 nw ikCu Awvq  
nw ikCu jwvq  
sBu Kylu kIE 
hir rwieE]

Naa Kishh Aavath 

Naa Kishh Jaavath 

Sabh Khael Keeou 

Har Raaeiou ||

Nothing comes, and 

nothing goes; this play 

is all set in motion by 

the Lord, the 

Sovereign King.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ 
ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਆ ਜਗਆ 

ਹੈ ਜਕ) ਨਾਹ ਕੁਝ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹ ਕੁਝ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 

ਇਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
9037 209 khu nwnk Agm 

Agm hY Twkur  
Bgq tyk hir 
nwieE]4]15]1
36]

( tyk) Awsrw Kahu Naanak 

Agam Agam Hai 

Thaakur Bhagath 

Ttaek Har Naaeiou 

||4||15||136||

Says Nanak, our Lord 

and Master is 

inaccessible and 

unfathomable. The 

Lord's devotees take 

His Name as their 

Support. 

||4||15||136||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸਰਬ-

ਪਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ 
ਹੈ ॥੪॥੧੫॥੧੩੬॥

9038 209 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9039 209 pwrbRhm pUrn 
prmysur mn qw 
kI Et ghIjY ry]

(ghIjY) leIey Paarabreham 

Pooran 

Paramaesur Man 

Thaa Kee Outt 

Geheejai Rae ||

He is the Supreme 

Lord God, the Perfect 

Transcendent Lord; O 

my mind, hold tight to 

the Support of the One

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਿ ੋਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ!
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9040 209 ijin Dwry bRhmMf 
KMf hir qw ko 
nwmu jpIjY 
ry]1]rhwau]

Jin Dhhaarae 

Brehamandd 

Khandd Har Thaa 

Ko Naam Japeejai 

Rae ||1|| Rehaao 

||

Who established the 

solar systems and 

galaxies. Chant the 

Name of that Lord. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ-ਮੂੰਡਲਾਂ ਨੂੂੰ , 
ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ) 

ਸਹਾਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

9041 209 mn kI miq 
iqAwghu hir 
jn hukmu bUiJ  
suKu pweIAY ry]

Man Kee Math 

Thiaagahu Har Jan 

Hukam Boojh Sukh 

Paaeeai Rae ||

Renounce the 

intellectual cleverness 

of your mind, O 

humble servants of 

the Lord; 

understanding the 

Hukam of His 

Command, peace is 

found.

ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕੋ! ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਜਦਹੋ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਕੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

9042 209 jo pRBu krY soeI 
Bl mwnhu suiK 
duiK EhI 
iDAweIAY ry]1]

Jo Prabh Karai 

Soee Bhal 

Maanahu Sukh 

Dhukh Ouhee 

Dhhiaaeeai Rae 

||1||

Whatever God does, 

accept that with 

pleasure; in comfort 

and in suffering, 

meditate on Him. 

||1||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸੁਖ ਜਵਚ (ਭੀ), 
ਤੇ ਦੁਖ ਜਵਚ (ਭੀ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਯਾਦ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੋ ਕੁਝ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੂੰ  
ਭਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰ ਨੋ ॥੧॥
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9043 209 koit piqq 
auDwry iKn mih  
krqy bwr n 
lwgY ry]

Kott Pathith 

Oudhhaarae Khin 

Mehi Karathae 

Baar N Laagai Rae 

||

The Creator 

emancipates millions 

of sinners in an 

instant, without a 

moment's delay.

(ਹੇ ਹਜਰ ਿਨੋ!) ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿੋੜਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਿ ੇ

ਚਾਹੇ ਤਾਂ) ਕਰਤਾਰ ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, (ਤੇ ਇਹ ਕੂੰਮ ਕਰਜਦਆਂ) 

ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਜਚਰ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ।

9044 209 dIn drd duK 
BMjn suAwmI  
ijsu BwvY iqsih 
invwjY ry]2]

Dheen Dharadh 

Dhukh Bhanjan 

Suaamee Jis 

Bhaavai Thisehi 

Nivaajai Rae ||2||

The Lord, the 

Destroyer of the pain 

and sorrow of the 

poor, blesses those 

with whom He is 

pleased. ||2||

ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 

ਦਰਦ-ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

9045 209 sB ko mwq ipqw 
pRiqpwlk jIA 
pRwn suKswgru ry]

Sabh Ko Maath 

Pithaa 

Prathipaalak Jeea 

Praan Sukh Saagar 

Rae ||

He is Mother and 

Father, the Cherisher 

of all; He is the Breath 

of life of all beings, the 

Ocean of peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਦੀਆਂ ਜਿੂੰ ਦਾਂ ਤੇ ਪਿਾਣਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ 
ਦਾ ਮਾਂ-ਜਪਉ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9046 209 dyNdy qoit nwhI  
iqsu krqy pUir 
rihE rqnwgru 
ry]3]

SuB guxW rUpI 
(rqn`wgru) rqnW dy 
BMfwr

Dhaenadhae Thott 

Naahee This 

Karathae Poor 

Rehiou 

Rathanaagar Rae 

||3||

While giving so 

generously, the 

Creator does not 

diminish at all. The 

Source of jewels, He is 

All-pervading. ||3||

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ) ਦੇਂਜਦਆਂ ਉਸ 

ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਕਮੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਦੀ 
ਖਾਣ ਹੈ ਤੇ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾ-
ਨਕ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੩॥
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9047 209 jwicku jwcY nwmu 
qyrw suAwmI Gt 
Gt AMqir soeI 
ry]

(jwicku) mMgqw Jaachik Jaachai 

Naam Thaeraa 

Suaamee Ghatt 

Ghatt Anthar Soee 

Rae ||

The beggar begs for 

Your Name, O Lord 

and Master; God is 

contained deep within 

the nucleus of each 

and every heart.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! (ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ) 
ਮੂੰਗਤਾ (ਨਾਨਕ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ( 

ਦਾਤ ਵਿੋਂ) ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ। (ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

9048 209 nwnku dwsu qw 
kI srxweI jw 
qy ibRQw n koeI 
ry]4]16]137]

Naanak Dhaas 

Thaa Kee 

Saranaaee Jaa 

Thae Brithhaa N 

Koee Rae 

||4||16||137||

Slave Nanak has 

entered His Sanctuary; 

no one returns from 

Him empty-handed. 

||4||16||137||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 

ਜਨਰਾਸ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ 
॥੪॥੧੬॥੧੩੭॥

9049 210 rwgu gauVI1 
pUrbI mhlw 5

rwgu gauVI 1: V pYr c 
1 nhIN pV@nw, Eoh 
gauVI dI iksm dw 
pRqIk hY

Raag Gourree 

Poorabee 

Mehalaa 5

Raag Gauree Poorbee, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਪੂਰਬੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

9050 210 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

9051 210 hir hir kbhU n 
mnhu ibswry]

Har Har Kabehoo 

N Manahu 

Bisaarae ||

Never forget the Lord, 

Har, Har, from your 

mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਕਦੇ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ 
ਨਾਹ ਜਵਸਾਰ।
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9052 210 eIhw aUhw srb 
suKdwqw sgl 
Gtw 
pRiqpwry]1]rhwau
]

Eehaa Oohaa 

Sarab 

Sukhadhaathaa 

Sagal Ghattaa 

Prathipaarae 

||1|| Rehaao ||

Here and hereafter, 

He is the Giver of all 

peace. He is the 

Cherisher of all hearts. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ, ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9053 210 mhw kst kwtY 
iKn BIqir  
rsnw nwmu 
icqwry]

Mehaa Kasatt 

Kaattai Khin 

Bheethar Rasanaa 

Naam Chithaarae 

||

He removes the most 

terrible pains in an 

instant, if the tongue 

repeats His Name.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਉਹ 

(ਪਿਭੂ) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
9054 210 sIql sWiq sUK 

hir srxI jlqI 
Agin invwry]1]

Seethal Saanth 

Sookh Har Saranee 

Jalathee Agan 

Nivaarae ||1||

In the Lord's Sanctuary 

there is soothing 

coolness, peace and 

tranquility. He has 

extinguished the 

burning fire. ||1||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹਰੀ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) 
ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਲੋਂ) 
ਠੂੰ ਢੇ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
9055 210 grB kuMf nrk 

qy rwKY Bvjlu 
pwir auqwry]

Garabh Kundd 

Narak Thae 

Raakhai Bhavajal 

Paar Outhaarae ||

He saves us from the 

hellish pit of the 

womb, and carries us 

across the terrifying 

world-ocean.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ ਦੇ 

ਪੇਟ ਦੇ ਨਰਕ-ਕੁੂੰ ਡ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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9056 210 crnkml 
AwrwDq mn mih  
jm kI qRws 
ibdwry]2]

(qRws) fr[ (ibdwry) 
nws kry

Charan Kamal 

Aaraadhhath Man 

Mehi Jam Kee 

Thraas Bidhaarae 

||2||

Adoring His Lotus Feet 

in the mind, the fear 

of death is banished. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਰਾਜਧਆਂ ਉਹ 

ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

9057 210 pUrn pwrbRhm 
prmysur aUcw 
Agm Apwry]

Pooran 

Paarabreham 

Paramaesur 

Oochaa Agam 

Apaarae ||

He is the Perfect, 

Supreme Lord God, 

the Transcendent 

Lord, lofty, 

unfathomable and 

infinite.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ।

9058 210 gux gwvq  
iDAwvq 
suKswgr jUey 
jnmu n hwry]3]

Gun Gaavath 

Dhhiaavath Sukh 

Saagar Jooeae 

Janam N Haarae 

||3||

Singing His Glorious 

Praises, and 

meditating on the 

Ocean of peace, one's 

life is not lost in the 

gamble. ||3||

ਉਸ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਜਵਆਂ ਤੇ ਨਾਮ 

ਆਰਾਜਧਆਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ 
ਗਵਾ ਿਾਂਦਾ ॥੩॥

9059 210 kwim kRoiD loiB 
moih mnu lIno  
inrgux ky 
dwqwry]

dwqwry[ imlvW Kaam Krodhh 

Lobh Mohi Man 

Leeno Niragun Kae 

Dhaathaarae ||

My mind is engrossed 

in sexual desire, anger, 

greed and attachment, 

O Giver to the 

unworthy.

ਹੇ (ਮੈਂ) ਗੁਣ-ਹੀਣ ਦੇ ਦਾਤਾਰ! 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਮ ਜਵਚ, ਕਰੋਧ 

ਜਵਚ, ਲੋਭ ਜਵਚ, ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੈ।
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9060 210 kir ikrpw 
Apuno nwmu dIjY  
nwnk sd 
bilhwry]4]1]1
38]

Kar Kirapaa Apuno 

Naam Dheejai 

Naanak Sadh 

Balihaarae 

||4||1||138||

Please grant Your 

Grace, and bless me 

with Your Name; 

Nanak is forever a 

sacrifice to You. 

||4||1||138||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ)-ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੧॥੧੩੮॥

9061 210 rwgu gauVI cyqI 
mhlw 5

Raag Gourree 

Chaethee Mehalaa 

5

Raag Gauree Chaytee, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਚੇਤੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

9062 210 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

9063 210 suKu nwhI ry hir 
Bgiq ibnw]

Sukh Naahee Rae 

Har Bhagath Binaa 

||

There is no peace 

without devotional 

worship of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਹੋਰ ਜਕਸੇ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ) ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ।

9064 210 jIiq jnmu iehu 
rqnu Amolku  
swDsMgiq jip 
iek 
iKnw]1]rhwau]

(iek) iek iek (iKnw) 
pl

Jeeth Janam Eihu 

Rathan Amolak 

Saadhhasangath 

Jap Eik Khinaa 

||1|| Rehaao ||

Be victorious, and win 

the priceless jewel of 

this human life, by 

meditating on Him in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

even for an instant. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਲ ਪਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਤੇ 

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ (ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) 
ਜਿੱਤ ਲੈ। ਇਹ (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ) 

ਇਕ ਐਸਾ ਰਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ 
(ਿੋ ਜਕਸੇ ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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9065 210 suq sMpiq binqw 
ibnod]

(suq) pu`qR[ (sMpiq) 
Dn[ (bin-qw) iesqRI

Suth Sanpath 

Banithaa Binodh ||

Many have renounced 

and left their children,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪੱੁਤਰ, ਧਨ, 

ਪਦਾਰਥ, ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਲਾਡ-

ਜਪਆਰ-ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ-

9066 210 Coif gey bhu log 
Bog]1]

Shhodd Geae 

Bahu Log Bhog 

||1||

Wealth, spouses, 

joyful games and 

pleasures. ||1||

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਿ-ਮੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ 

(ਇਥੋਂ) ਚਲੇ ਗਏ (ਤੇ ਚਲੇ 

ਿਾਣਗੇ) ॥੧॥
9067 210 hYvr gYvr rwj 

rMg]
(hYvr) sRySt GoVy[ 
(gYvr) hwQI

Haivar Gaivar Raaj 

Rang ||

Horses, elephants and 

the pleasures of power

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, 

ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ 

ਦੀਆਂ ਮੌਿਾਂ-
9068 210 iqAwig cilE hY  

mUV nMg]2]

Thiaag Chaliou Hai 

Moorr Nang ||2||

- leaving these behind, 

the fool must depart 

naked. ||2||

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ (ਆਜਖ਼ਰ) ਨੂੰ ਗਾ ਹੀ (ਇਥੋਂ) 
ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

9069 210 coAw cMdn dyh 
PUilAw]

Choaa Chandhan 

Dhaeh Fooliaa ||

The body, scented 

with musk and 

sandalwood

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਅਤਰ ਤੇ ਚੂੰਦਨ 

(ਆਜਦਕ ਲਾ ਕੇ) ਮਾਣ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

9070 210 so qnu Dr sMig 
rUilAw]3]

So Than Dhhar 

Sang Rooliaa ||3||

- that body shall come 

to roll in the dust. 

||3||

(ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਕ) 

ਉਹ ਸਰੀਰ (ਆਜਖ਼ਰ) ਜਮੱਟੀ 
ਜਵਚ ਰੁਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

9071 210 moih moihAw jwnY 
dUir hY]

Mohi Mohiaa 

Jaanai Dhoor Hai 

||

Infatuated with 

emotional 

attachment, they think 

that God is far away.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ) ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਤੇ) ਦੂਰ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

9072 210 khu nwnk sdw 
hdUir 
hY]4]1]139]

Kahu Naanak 

Sadhaa Hadhoor 

Hai ||4||1||139||

Says Nanak, he is Ever-

present! 

||4||1||139||

(ਪਰ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦੇ ਅੂੰਗ ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੩੯॥
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9073 210 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9074 210 mn Dr qrby  
hir nwm no]

hir nwm dI (Dr) tyk 
Dwrn kIqI hY[ (qrby) 
qrn leI

Man Dhhar 

Tharabae Har 

Naam No ||

O mind, cross over 

with the Support of 

the Lord's Name.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ ਆਸਰਾ ਹੈ।

9075 210 swgr lhir sMsw 
sMswru guru boihQu 
pwrgrwmno]1]r
hwau]

(pwr-grwmno) pwr 
krn vwly

Saagar Lehar 

Sansaa Sansaar 

Gur Bohithh Paar 

Garaamano ||1|| 

Rehaao ||

The Guru is the boat 

to carry you across the 

world-ocean, through 

the waves of cynicism 

and doubt. 

||1||Pause||

ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਸਜਹਮ-ਜਫ਼ਕਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

9076 210 kil kwlK  
AMiDAwrIAw]

(kil) kilju`g, klyS Kal Kaalakh 

Andhhiaareeaa ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, there is only 

pitch darkness.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਝਗੜੇ-ਬਖੇੜੇ (ਇਕ ਐਸੀ) 
ਕਾਲਖ ਹੈ (ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਮੋਹ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

9077 210 gur igAwn 
dIpk  
auijAwrIAw]1]

(auijAwrIAw) pRkwS 
kIqw

Gur Giaan 

Dheepak 

Oujiaareeaa ||1||

The lamp of the Guru's 

spiritual wisdom 

illuminates and 

enlightens. ||1||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਗਆਨ ਦੀਵਾ ਹੈ ਿ ੋ

(ਮਨ ਜਵਚ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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9078 210 ibKu ibiKAw 
psrI Aiq GnI]

(psrI) PYlI[ (GnI) 
sMGxI

Bikh Bikhiaa 

Pasaree Ath 

Ghanee ||

The poison of 

corruption is spread 

out far and wide.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਦੀ ਜ਼ਹਰ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਬਹੁਤ 

ਸੂੰਘਣੀ ਜਖਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

9079 210 aubry jip jip 
hir gunI]2]

Oubarae Jap Jap 

Har Gunee ||2||

Only the virtuous are 

saved, chanting and 

meditating on the 

Lord. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ) ਬਚ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
9080 210 mqvwro mwieAw 

soieAw]
(m`qvwro)kmLw Mathavaaro 

Maaeiaa Soeiaa ||

Intoxicated with Maya, 

the people are asleep.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ (ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਜਵਚ) ਸੱੁਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

9081 210 gur Bytq BRmu 
Bau KoieAw]3]

(Bytq) imlidAW Gur Bhaettath 

Bhram Bho 

Khoeiaa ||3||

Meeting the Guru, 

doubt and fear are 

dispelled. ||3||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ (ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਣ 

ਤੇ (ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਸਹਮ-ਡਰ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
9082 210 khu nwnk eyku 

iDAwieAw]

Kahu Naanak Eaek 

Dhhiaaeiaa ||

Says Nanak, meditate 

on the One Lord;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਹੈ,

9083 210 Git Git ndrI 
AwieAw]4]2]1
40]

Ghatt Ghatt 

Nadharee Aaeiaa 

||4||2||140||

Behold Him in each 

and every heart. 

||4||2||140||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੪॥੨॥੧੪੦॥

9084 210 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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9085 210 dIbwnu hmwro  
quhI eyk]

(dIbwnu) Awsrw Dheebaan 

Hamaaro Thuhee 

Eaek ||

You alone are my 

Chief Advisor.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈਂ।

9086 210 syvw QwrI gurih 
tyk]1]rhwau]

(QwrI) AwpjI dI[ gur-
ih

Saevaa Thhaaree 

Gurehi Ttaek 

||1|| Rehaao ||

I serve You with the 

Support of the Guru. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

9087 210 Aink jugiq  
nhI pwieAw]

Anik Jugath Nehee 

Paaeiaa ||

By various devices, I 

could not find You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਹੋਰ ਹੋਰ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਢੂੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਜਕਆ।
9088 210 guir cwkr lY 

lwieAw]1]

Gur Chaakar Lai 

Laaeiaa ||1||

Taking hold of me, the 

Guru has made me 

Your slave. ||1||

(ਹੁਣ) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਤੇਰਾ ਚਾਕਰ ਬਣਾ ਕੇ 

(ਤੇਰੀ ਚਰਨੀਂ) ਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੧॥
9089 210 mwry pMc 

ibKwdIAw]
(ibKwdIAw) du`KdweI Maarae Panch 

Bikhaadheeaa ||

I have conquered the 

five tyrants.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਪੂੰਿ ੇਝਗੜਾਲੂ ਵੈਰੀ ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਏ ਹਨ,

9090 210 gur ikrpw qy  
dlu swiDAw]2]

dlu: polw bolo, s`wiDAw Gur Kirapaa Thae 

Dhal Saadhhiaa 

||2||

By Guru's Grace, I 

have vanquished the 

army of evil. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ 
(ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਦੀ) ਫ਼ੌਿ ਕਾਬੂ 

ਕਰ ਲਈ ਹੈ ॥੨॥

9091 210 bKsIs vjhu  
imil eyku nwm]

vjhu:polw bolo[ (vjhu) 
duAwrw

Bakhasees Vajahu 

Mil Eaek Naam ||

I have received the 

One Name as His 

bounty and blessing.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 

ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

9092 210 sUK shj AwnMd 
ibsRwm]3]

(ibsRwm) vwsw, itkwA Sookh Sehaj 

Aanandh Bisraam 

||3||

Now, I dwell in peace, 

poise and bliss. ||3||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਵੱਸ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1907 Published: March 06/ 2014



9093 211 pRB ky cwkr sy 
Bly]

Bly: polw bolo Prabh Kae Chaakar 

Sae Bhalae ||

The slaves of God are 

good.

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਹਨ,

9094 211 nwnk iqn muK 
aUjly]4]3]141
]

Naanak Thin Mukh 

Oojalae 

||4||3||141||

O Nanak, their faces 

are radiant. 

||4||3||141||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 

ਜਵਚ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਰੋਸ਼ਨ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੩॥੧੪੧॥
9095 211 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9096 211 jIAry El@w nwm 
kw]

(El@w) Awsrw Jeearae Oulhaa 

Naam Kaa ||

Hey, soul: your only 

Support is the Naam, 

the Name of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ (ਹੀ) ਆਸਰਾ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ)।

9097 211 Avru ij krn 
krwvno iqn mih 
Bau hY jwm 
kw]1]rhwau]

Avar J Karan 

Karaavano Thin 

Mehi Bho Hai 

Jaam Kaa ||1|| 

Rehaao ||

Whatever else you do 

or make happen, the 

fear of death still 

hangs over you. 

||1||Pause||

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਹੋਰ ਜਿਤਨਾ ਭੀ 
ਉੱਦਮ-ਿਤਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ 
ਖ਼ਤਰਾ (ਬਣਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9098 211 Avr jqin nhI 
pweIAY]

Avar Jathan Nehee 

Paaeeai ||

He is not obtained by 

any other efforts.

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਭੀ) 
ਹੋਰ ਿਤਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

9099 211 vfYBwig hir 
iDAweIAY]1]

Vaddai Bhaag Har 

Dhhiaaeeai ||1||

By great good fortune, 

meditate on the Lord. 

||1||

(ਪਰ) ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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9100 211 lwK ihkmqI  
jwnIAY]

(lwK) l`KW[ ihkmqI 
:polw bolo[ (ihkmqI) 
cqurweIAW isAwxpW

Laakh Hikamathee 

Jaaneeai ||

You may know 

hundreds of 

thousands of clever 

tricks,

(ਿੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਲੱਖਾਂ 
ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਜ਼ਤ 

ਖੱਟ ਲਈਏ,

9101 211 AwgY iqlu nhI 
mwnIAY]2]

Aagai Thil Nehee 

Maaneeai ||2||

But not even one will 

be of any use at all 

hereafter. ||2||

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਇਹਨਾਂ 
ਜਹਕਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਰਤਾ 
ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ॥੨॥

9102 211 AhMbuiD krm 
kmwvny]

AhM-bu`iD Ahanbudhh Karam 

Kamaavanae ||

Good deeds done in 

the pride of ego are 

swept away,

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿ ੇਆਪਣੇ ਵਲੋਂ 
ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ (ਭੀ) ਕੀਤੇ 

ਿਾਣ (ਪਰ ਉਹ) ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ 
ਅਕਲ ਵਧਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣ,

9103 211 igRh bwlU nIir 
bhwvny]3]

(igRh) Gr[ (bwlU) 
ryq[ (bhwvny) roV@ id`qy

Grih Baaloo Neer 

Behaavanae ||3||

Like the house of sand 

by water. ||3||

ਤਾਂ ਉਹ ਅਿੇਹੇ ਕਰਮ ਰੇਤ ਦੇ 

ਘਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਹੜਹ ਦੇ) ਪਾਣੀ ਨੇ ਰੋੜਹ ਜਦੱਤਾ 
॥੩॥

9104 211 pRBu ikRpwlu  
ikrpw krY]

Prabh Kirapaal 

Kirapaa Karai ||

When God the 

Merciful shows His 

Mercy,

ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

9105 211 nwmu nwnk  
swDUsMig 
imlY]4]4]142
]

Naam Naanak 

Saadhhoo Sang 

Milai 

||4||4||142||

Nanak receives the 

Naam in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. 

||4||4||142||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੪॥੧੪੨॥

9106 211 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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9107 211 bwrnY bilhwrnY  
lK brIAw]

(bwrnY) sdky[ 
(bilhwrnY) kurbwn[ 
(brIAw) vwrI[ l`K

Baaranai 

Balihaaranai Lakh 

Bareeaa ||

I am a sacrifice, 

dedicated hundreds of 

thousands of times, to 

my Lord and Master.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ) ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

9108 211 nwmo ho nwmu 
swihb ko pRwn 
ADrIAw]1]rhw
au]

(A-DrIAw)Awsrw Naamo Ho Naam 

Saahib Ko Praan 

Adhhareeaa ||1|| 

Rehaao ||

His Name, and His 

Name alone, is the 

Support of the breath 

of life. ||1||Pause||

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੂੰ ਦਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9109 211 krn krwvn  
quhI eyk]

Karan Karaavan 

Thuhee Eaek ||

You alone are the 

Doer, the Cause of 

causes.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, 
ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਣ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।

9110 211 jIA jMq kI quhI 
tyk]1]

Jeea Janth Kee 

Thuhee Ttaek 

||1||

You are the Support of 

all beings and 

creatures. ||1||

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ-ਿੂੰਤਾਂ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ ॥੧॥

9111 211 rwj jobn pRB qUM 
DnI]

Raaj Joban Prabh 

Thoon Dhhanee ||

O God, You are my 

power, authority and 

youth.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਿਵਾਨੀ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ (ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਿੀਵ 

ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ 
ਿਵਾਨੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ)।
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9112 211 qUM inrgun qUM 
srgunI]2]

Thoon Niragun 

Thoon Saragunee 

||2||

You are absolute, 

without attributes, 

and also related, with 

the most sublime 

attributes. ||2||

(ਿਦੋਂ ਿਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਜਣਆ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੈਂ, (ਹੁਣ ਤੂੂੰ  
ਿਗਤ ਰਚ ਜਦੱਤਾ ਹੈ) ਇਹ 

ਜਦੱਸਦਾ ਆਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ-ਇਹ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ ॥੨॥

9113 211 eIhw aUhw qum 
rKy]

Eehaa Oohaa 

Thum Rakhae ||

Here and hereafter, 

You are my Savior and 

Protector.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,

9114 211 gur ikrpw qy ko 
lKy]3]

(:polw bolo lKy) jwxy Gur Kirapaa Thae 

Ko Lakhae ||3||

By Guru's Grace, some 

understand You. ||3||

(ਪਰ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਇਹ ਭੇਤ) 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੩॥
9115 211 AMqrjwmI pRB 

sujwnu]

Antharajaamee 

Prabh Sujaan ||

God is All-knowing, 

the Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਆਣਾ ਹੈਂ।

9116 211 nwnk qkIAw 
quhI 
qwxu]4]5]143]

qkIAw: polw bolo[ 
(qkIAw) Awsrw[ 
(qwxu) bl

Naanak Thakeeaa 

Thuhee Thaan 

||4||5||143||

You are Nanak's 

strength and support. 

||4||5||143||

ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ, 
ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਣ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ 
॥੪॥੫॥੧੪੩॥

9117 211 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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9118 211 hir hir hir  
AwrwDIAY]

Har Har Har 

Aaraadhheeai ||

Worship and adore 

the Lord, Har, Har, Har.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

9119 211 sMqsMig hir min 
vsY Brmu mohu 
Bau  
swDIAY]1]rhwau
]

(s`wDIAY) v`s krIey Santhasang Har 

Man Vasai Bharam 

Mohu Bho 

Saadhheeai ||1|| 

Rehaao ||

In the Society of the 

Saints, He dwells in 

the mind; doubt, 

emotional attachment 

and fear are 

vanquished. 

||1||Pause||

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ 
ਨੂੂੰ , ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਤੇ ਡਰ-ਸਹਮ ਨੂੂੰ  
ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9120 211 byd purwx 
isimRiq Bny]

(Bny) aucwrdy[ ism-i 
Riq

Baedh Puraan 

Simrith Bhanae ||

The Vedas, the 

Puraanas and the 

Simritees are heard to 

proclaim

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂੰਡਤ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ) 
ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ 

(ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) 
ਪੜਹਦੇ ਹਨ,

9121 211 sB aUc ibrwijq 
jn suny]1]

(ibrwijq) itky hoey Sabh Ooch 

Biraajith Jan Sunae 

||1||

That the Lord's servant 

dwells as the highest 

of all. ||1||

ਪਰ ਸੂੰਤ ਿਨ ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ 
ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ 

ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

9122 211 sgl AsQwn BY 
BIq cIn]

(cIn) jwx Sagal Asathhaan 

Bhai Bheeth 

Cheen ||

All places are filled 

with fear - know this 

well.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਹਰਦੇ-

ਥਾਂ ਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਮੇ ਹੋਏ 

ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ,

9123 211 rwm syvk BY 
rhq kIn]2]

Raam Saevak Bhai 

Rehath Keen ||2||

Only the Lord's 

servants are free of 

fear. ||2||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਡਰਾਂ 
ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥

9124 211 lK caurwsIh  
join iPrih]

Lakh Chouraaseeh 

Jon Firehi ||

People wander 

through 8.4 million 

incarnations.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵ) ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ,
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9125 211 goibMd lok nhI 
jnim mrih]3]

Gobindh Lok 

Nehee Janam 

Marehi ||3||

God's people are not 

subject to birth and 

death. ||3||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ॥੩॥

9126 211 bl buiD 
isAwnp haumY 
rhI]

Bal Budhh Siaanap 

Houmai Rehee ||

Nanak has taken to 

the Sanctuary of the 

Lord's Holy Saints;

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਜਲਆ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

9127 211 hir swD srix  
nwnk 
ghI]4]6]144]

(ghI) pkVI Har Saadhh Saran 

Naanak Gehee 

||4||6||144||

He has given up 

power, wisdom, 

cleverness and 

egotism. 

||4||6||144||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ 
ਆਪਣੀ ਜਸਆਣਪ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ॥੪॥੬॥੧੪੪॥

9128 211 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9129 211 mn rwm nwm gun 
gweIAY]

Man Raam Naam 

Gun Gaaeeai ||

O my mind, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord's Name.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! (ਆ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ।
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9130 211 nIq nIq hir 
syvIAY swis 
swis hir 
iDAweIAY]1]rhw
au]

Neeth Neeth Har 

Saeveeai Saas Saas 

Har Dhhiaaeeai 

||1|| Rehaao ||

Serve the Lord 

continually and 

continuously; with 

each and every 

breath, meditate on 

the Lord. ||1||Pause||

(ਹੇ ਮਨ!) ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9131 211 sMqsMig hir min 
vsY]

vsY: polw bolo Santhasang Har 

Man Vasai ||

In the Society of the 

Saints, the Lord dwells 

in the mind,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਜਰਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
9132 211 duKu drdu Anyrw 

BRmu nsY]1]

Dhukh Dharadh 

Anaeraa Bhram 

Nasai ||1||

And pain, suffering, 

darkness and doubt 

depart. ||1||

(ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
9133 211 sMq pRswid hir 

jwpIAY]

Santh Prasaadh 

Har Jaapeeai ||

That humble being, 

who meditates on the 

Lord,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9134 211 so jnu dUiK n 
ivAwpIAY]2]

(ivAwpIAY) l`gdw So Jan Dhookh N 

Viaapeeai ||2||

By the Grace of the 

Saints, is not afflicted 

with pain. ||2||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿਪਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਜਘਰਦਾ ॥੨॥
9135 211 jw kau guru hir 

mMqRü dy]

Jaa Ko Gur Har 

Manthra Dhae ||

Those unto whom the 

Guru gives the Mantra 

of the Lord's Name

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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9136 211 so aubirAw  
mwieAw Agin 
qy]3]

(aubirAw) bicAw So Oubariaa 

Maaeiaa Agan 

Thae ||3||

Are saved from the 

fire of Maya. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ 
(ਜਤਿਸ਼ਨਾ) ਅੱਗ (ਜਵਚ ਸੜਨ) 

ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

9137 211 nwnk kau pRB 
mieAw kir]

Naanak Ko Prabh 

Maeiaa Kar ||

Be kind to Nanak, O 

God;

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ) ਨਾਨਕ ਉਤੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ,

9138 211 myrY min qin  
vwsY nwmu 
hir]4]7]145]

Maerai Man Than 

Vaasai Naam Har 

||4||7||145||

Let the Lord's Name 

dwell within my mind 

and body. 

||4||7||145||

(ਤਾਂ ਜਕ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ, ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਸ 

ਪਏ ॥੪॥੭॥੧੪੫॥

9139 211 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9140 211 rsnw jpIAY eyku 
nwm]

Rasanaa Japeeai 

Eaek Naam ||

With your tongue, 

chant the Name of the 

One Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੀਭ ਨਾਲ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

9141 211 eIhw suKu AwnMdu 
Gnw AwgY jIA 
kY sMig 
kwm]1]rhwau]

Eehaa Sukh 

Aanandh Ghanaa 

Aagai Jeea Kai 

Sang Kaam ||1|| 

Rehaao ||

In this world, it shall 

bring you peace, 

comfort and great joy; 

hereafter, it shall go 

with your soul, and 

shall be of use to you. 

||1||Pause||

(ਿੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਰਹੀਏ 

ਤਾਂ) ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ (ਇਸ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਬਹੁਤ ਸੁਖ-

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ (ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਜਿੂੰ ਦ 

ਦੇ ਕੂੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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9142 211 ktIAY qyrw AhM 
rogu]

Katteeai Thaeraa 

Ahan Rog ||

The disease of your 

ego shall be 

eradicated.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਤੇਰਾ ਹਉਮੈ 

ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਜਟਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9143 211 qUM gur pRswid  
kir rwj jogu]1]

Thoon Gur 

Prasaadh Kar Raaj 

Jog ||1||

By Guru's Grace, 

practice Raja Yoga, the 

Yoga of meditation 

and success. ||1||

(ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਜਗਿਹਸਤ ਦਾ 
ਸੁਖ ਭੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਭੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥
9144 211 hir rsu ijin 

jin cwiKAw]

Har Ras Jin Jan 

Chaakhiaa ||

Those who taste the 

sublime essence of the 

Lord

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਚੱਖ 

ਜਲਆ,

9145 211 qw kI iqRsnw 
lwQIAw]2]

Thaa Kee 

Thrisanaa 

Laathheeaa ||2||

Have their thirst 

quenched. ||2||

ਉਸ ਦੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

9146 211 hir ibsRwm iniD 
pwieAw]

(ibsRwm) itkwau Har Bisraam Nidhh 

Paaeiaa ||

Those who have found 

the Lord, the Treasure 

of peace,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ-ਰਸ ਚੱਖ ਜਲਆ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਜਪਆ,

9147 211 so bhuir n kq 
hI DwieAw]3]

(DwieAw) Btkdw So Bahur N Kath 

Hee Dhhaaeiaa 

||3||

Shall not go anywhere 

else again. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਰਦਾ 
॥੩॥

9148 211 hir hir nwmu jw 
kau guir dIAw]

Har Har Naam Jaa 

Ko Gur Dheeaa ||

Those, unto whom the 

Guru has given the 

Lord's Name, Har, Har

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਜਦੱਤਾ,
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9149 211 nwnk qw kw Bau 
gieAw]4]8]14
6]

Naanak Thaa Kaa 

Bho Gaeiaa 

||4||8||146||

- O Nanak, their fears 

are removed. 

||4||8||146||

(ਹੇ ਨਾਨਕ) ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ 

॥੪॥੮॥੧੪੬॥

9150 212 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9151 212 jw kau ibsrY 
rwm nwm qwhU 
kau pIr]

Jaa Ko Bisarai 

Raam Naam 

Thaahoo Ko Peer 

||

One who forgets the 

Lord's Name, suffers in 

pain.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਦੱੁਖ ਆ 

ਘੇਰਦਾ ਹੈ।

9152 212 swDsMgiq imil 
hir rvih sy 
guxI 
ghIr]1]rhwau]

(rvih) jpy[ (ghIr) 
fMUGy smuMdr

Saadhhasangath 

Mil Har Ravehi Sae 

Gunee Geheer 

||1|| Rehaao ||

Those who join the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

and dwell upon the 

Lord, find the Ocean 

of virtue. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9153 212 jw kau gurmuiK 
irdY buiD]

Jaa Ko Guramukh 

Ridhai Budhh ||

Those Gurmukhs 

whose hearts are filled 

with wisdom,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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9154 212 qw kY kr ql  
nv iniD 
isiD]1]

(kr) h`QW (:polw bolo 
ql) hyT

Thaa Kai Kar Thal 

Nav Nidhh Sidhh 

||1||

Hold the nine 

treasures, and the 

miraculous spiritual 

powers of the Siddhas 

in the palms of their 

hands. ||1||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ 

ਤਲੀਆਂ ਉਤੇ ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ 

ਸਾਰੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ (ਆ 

ਜਟਕਦੀਆਂ ਹਨ) ॥੧॥

9155 212 jo jwnih hir 
pRB DnI]

Jo Jaanehi Har 

Prabh Dhhanee ||

Those who know the 

Lord God as their 

Master,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਸਭ 

ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦੇ) ਮਾਲਕ ਹਜਰ-

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ,

9156 212 ikCu nwhI qw kY 
kmI]2]

Kishh Naahee 

Thaa Kai Kamee 

||2||

Do not lack anything. 

||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਜਕਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ॥੨॥

9157 212 krxYhwru 
pCwinAw]

Karanaihaar 

Pashhaaniaa ||

Those who realize the 

Creator Lord,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ,

9158 212 srb sUK rMg 
mwixAw]3]

Sarab Sookh Rang 

Maaniaa ||3||

Enjoy all peace and 

pleasure. ||3||

ਉਹ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਤੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥

9159 212 hir Dnu jw kY 
igRih vsY]

gi Rih Har Dhhan Jaa Kai 

Grihi Vasai ||

Those whose inner 

homes are filled with 

the Lord's wealth

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਧਨ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

9160 212 khu nwnk iqn 
sMig duKu 
nsY]4]9]147]

n`sY Kahu Naanak Thin 

Sang Dhukh Nasai 

||4||9||147||

- says Nanak, in their 

company, pain 

departs. 

||4||9||147||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੯॥੧੪੭॥
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9161 212 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9162 212 grbu bfo mUlu 
ieqno]

Garab Baddo Mool 

Eithano ||

Your pride is so great, 

but what about your 

origins?

ਹੇ ਿੀਵ! ਤੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, 

ਪਰ (ਇਸ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦਾ) ਮੂਲ 

(ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਵਤ) ਥੋੜਾ 
ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।

9163 212 rhnu nhI ghu 
ikqno]1]rhwau]

(ghu) pkV Rehan Nehee 

Gahu Kithano 

||1|| Rehaao ||

You cannot remain, no 

matter how much you 

try to hold on. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਸਦਾ 
ਲਈ) ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 

ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਜਖੱਚ 

ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

9164 212 bybrjq byd 
sMqnw auAwhU 
isau ry ihqno]

(by-brjq) mn@w kIqI[ 
(auAwhU) ausy nwl[ 
ihqno: polw bolo[ 
(ihqno) ipAwr

Baebarajath 

Baedh Santhanaa 

Ouaahoo Sio Rae 

Hithano ||

That which is 

forbidden by the 

Vedas and the Saints - 

with that, you are in 

love.

ਹੇ ਿੀਵ! (ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ ਵਰਿਦੇ ਹਨ, ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਵਰਿਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨਾਲ 

ਤੇਰਾ ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

9165 212 hwr jUAwr jUAw 
ibDy ieMdRI vis 
lY ijqno]1]

(ib`Dy) mgn hoey[ v`is 
ij`qno

Haar Jooaar Jooaa 

Bidhhae Eindhree 

Vas Lai Jithano 

||1||

Like the gambler 

losing the game of 

chance, you are held 

in the power of 

sensory desires. ||1||

ਤੂੂੰ  ਿੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ 
ਜਿਵੇਂ ਿੂਏ ਜਵਚ ਿੁਆਰੀਆ 

ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੂੰਦਿੀ (ਕਾਮ-

ਵਾਸਨਾ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਰੱਜਖਆ ਹੈ 

॥੧॥
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9166 212 hrn Brn 
sMpUrnw  
crnkml rMig  
irqno]

(hrn) nws krdy[ 
(Brn) pYdw krdy[ 
(rMig) pRym[ ir`qno

Haran Bharan 

Sanpooranaa 

Charan Kamal 

Rang Rithano ||

The One who is All-

powerful to empty out 

and fill up - you have 

no love for His Lotus 

Feet.

ਹੇ ਿੀਵ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ (ਜਟਕਣ) ਤੋਂ ਤੂੂੰ  
ਸੱਖਣਾ ਹੈਂ।

9167 212 nwnk auDry 
swDsMig  
ikrpwiniD mY 
idqno]2]10]14
8]

dwsin dws ny (au-Dry) 
auDwry hn[ id`qno

Naanak 

Oudhharae 

Saadhhasang 

Kirapaa Nidhh Mai 

Dhithano 

||2||10||148||

O Nanak, I have been 

saved, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. I have 

been blessed by the 

Treasure of Mercy. 

||2||10||148||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਿੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ (ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ) 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

॥੨॥੧੦॥੧੪੮॥

9168 212 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9169 212 moih dwsro Twkur 
ko]

Mohi Dhaasaro 

Thaakur Ko ||

I am the slave of my 

Lord and Master.

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਕ 

ਜਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ,

9170 212 Dwnu pRB kw 
Kwnw]1]rhwau]

(Dwnu) AMn[ Kwnw: polw 
bolo

Dhhaan Prabh Kaa 

Khaanaa ||1|| 

Rehaao ||

I eat whatever God 

gives me. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ 

ਹੋਇਆ ਅੂੰਨ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9171 212 AYso hY ry Ksmu 
hmwrw]

Aiso Hai Rae 

Khasam Hamaaraa 

||

Such is my Lord and 

Master.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ,
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9172 212 iKn mih swij 
svwrxhwrw]1]

Khin Mehi Saaj 

Savaaranehaaraa 

||1||

In an instant, He 

creates and 

embellishes. ||1||

ਜਕ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਰਚਨਾ 
ਰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਣਾਨ 

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥
9173 212 kwmu krI jY 

Twkur Bwvw]
(jY) ijs krky Twkur 
jI nMU BwjwvW

Kaam Karee Jae 

Thaakur Bhaavaa 

||

I do that work which 

pleases my Lord and 

Master.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ) ਿ ੇ

ਉਸ ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ (ਉਸ ਦਾ 
ਹੀ) ਕੂੰਮ ਕਰਾਂ,

9174 212 gIq cirq pRB 
ky gun gwvw]2]

(imlvW cirq) kOqk Geeth Charith 

Prabh Kae Gun 

Gaavaa ||2||

I sing the songs of 

God's glory, and His 

wondrous play. ||2||

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਉਸ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ ॥੨॥
9175 212 srix pirE  

Twkur vjIrw]
(Twkur vjIrw) sMq Bgq Saran Pariou 

Thaakur Vajeeraa 

||

I seek the Sanctuary of 

the Lord's Prime 

Minister;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਸ ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ) ਦੀ 
ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ,

9176 212 iqnw dyiK myrw 
mnu DIrw]3]

(DIrw) itk igAw Thinaa Dhaekh 

Maeraa Man 

Dhheeraa ||3||

Beholding Him, my 

mind is comforted and 

consoled. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਹੌਸਲਾ ਬਣ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਜਕ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ 

ਸਕਾਂਗਾ) ॥੩॥
9177 212 eyk tyk eyko 

AwDwrw]

Eaek Ttaek Eaeko 

Aadhhaaraa ||

The One Lord is my 

support, the One is my 

steady anchor.

(ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਮੈਂ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹੀ (ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਓਟ ਤੇ 

ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
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9178 212 jn nwnk hir 
kI lwgw 
kwrw]4]11]14
9]

(kwrw) syvw Jan Naanak Har 

Kee Laagaa Kaaraa 

||4||11||149||

Servant Nanak is 

engaged in the Lord's 

work. ||4||11||149||

ਤੇ, ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਦੀ ਕਾਰ ਜਵਚ ਲੱਗ 

ਜਪਆ ਹਾਂ ॥੪॥੧੧॥੧੪੯॥

9179 212 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9180 212 hY koeI AYsw  
haumY qorY]

Hai Koee Aisaa 

Houmai Thorai ||

Is there anyone, who 

can shatter his ego,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਅਿੇਹਾ 
ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਜਮਲ ਿਾਇਗਾ, ਿ ੋ

ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ,

9181 212 iesu mITI qy  
iehu mnu 
horY]1]rhwau]

Eis Meethee Thae 

Eihu Man Horai 

||1|| Rehaao ||

And turn his mind 

away from this sweet 

Maya? ||1||Pause||

ਅਤੇ ਿ ੋ(ਮੇਰੇ) ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਇਸ ਜਮੱਠੀ (ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ) ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ? 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9182 212 AigAwnI mwnuKu 
BieAw jo nwhI  
so lorY]

(lorY) loVdw Agiaanee 

Maanukh Bhaeiaa 

Jo Naahee So Lorai 

||

Humanity is in spiritual 

ignorance; people see 

things that do not 

exist.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਜਮੱਠੀ ਦੇ 

ਅਸਰ ਹੇਠ) ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ 
ਅਕਲ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਿੇਹੜੀ (ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਣ 

ਵਾਲੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਭਾਲਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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9183 212 rYix AMDwrI 
kwrIAw kvn 
jugiq ijqu 
BorY]1]

(BorY) idn cV@y Rain Andhhaaree 

Kaareeaa Kavan 

Jugath Jith Bhorai 

||1||

The night is dark and 

gloomy; how will the 

morning dawn? ||1||

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ 

ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। (ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ 

ਕੇਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨਾਲ (ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਗਆਨ ਦਾ) ਜਦਨ ਚੜਹ ਪਏ? 

॥੧॥
9184 212 BRmqo BRmqo 

hwirAw Aink 
ibDI kir torY]

(torY) toldw Bhramatho 

Bhramatho 

Haariaa Anik 

Bidhhee Kar Ttorai 

||

Wandering, wandering 

all around, I have 

grown weary; trying all 

sorts of things, I have 

been searching.

(ਜਮੱਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ) 
ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਟਕਦਾ 
ਭਟਕਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਗਆ,

9185 212 khu nwnk ikrpw 
BeI swDsMgiq 
iniD 
morY]2]12]150
]

(iniD) Kzwnw Kahu Naanak 

Kirapaa Bhee 

Saadhhasangath 

Nidhh Morai 

||2||12||150||

Says Nanak, He has 

shown mercy to me; I 

have found the 

treasure of the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. 

||2||12||150||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਤਦੋਂ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਹੋਈ 

(ਹੁਣ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਜਮੱਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਮਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

॥੨॥੧੨॥੧੫੦॥
9186 212 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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9187 212 icMqwmix 
kruxwmey]1]rhw
au]

(icMqw-mix) mn ie`CW 
pUrIAW krn vwly mxI 
srUp, (kruxw-mey) 
dieAw dy srUp vwihgurU 
jI

Chinthaaman 

Karunaa Meae 

||1|| Rehaao ||

He is the Wish-

fulfilling Jewel, the 

Embodiment of 

Mercy. ||1||Pause||

ਹੇ ਤਰਸ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਐਸਾ ਰਤਨ ਹੈਂ ਿੋ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਜਚਤਵੀਆਂ ਕਾਮਨਾ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

9188 212 dIn dieAwlw 
pwrbRhm]

Dheen Dhaeiaalaa 

Paarabreham ||

The Supreme Lord 

God is Merciful to the 

meek;

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਗਰੀਬਾਂ 
ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
(ਤੂੂੰ  ਐਸਾ ਹੈਂ)

9189 212 jw kY ismrix  
suK Bey]1]

Jaa Kai Simaran 

Sukh Bheae ||1||

Meditating in 

remembrance on Him, 

peace is obtained. 

||1||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

9190 212 Akwl purK 
AgwiD boD]

(AgwiD) bhuq fMUGy[ 
(boD) igAwn

Akaal Purakh 

Agaadhh Bodhh ||

The Wisdom of the 

Undying Primal Being 

is beyond 

comprehension.

ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ! ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ 

ਦੀ ਸਮਝ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ,

9191 212 sunq jso koit 
AG Key]2]

(jso) js[ (Key) nws 
hoey

Sunath Jaso Kott 

Agh Kheae ||2||

Hearing His Praises, 

millions of sins are 

erased. ||2||

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣਜਦਆਂ ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
9192 212 ikrpwiniD pRB  

mieAw Dwir]
(mieAw) dieAw Kirapaa Nidhh 

Prabh Maeiaa 

Dhhaar ||

O God, Treasure of 

Mercy, please bless 

Nanak with Your 

kindness,

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! 
ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  
ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,
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9193 212 nwnk hir hir 
nwmu 
ley]3]13]151
]

Naanak Har Har 

Naam Leae 

||3||13||151||

That he may repeat 

the Name of the Lord, 

Har, Har. 

||3||13||151||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ ਤੇਰਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੧੩॥੧੫੧॥

9194 212 gauVI pUrbI 
mhlw 5]

Gourree Poorabee 

Mehalaa 5 ||

Gauree Poorbee, Fifth 

Mehl:

9195 212 myry mn srix 
pRBU suK pwey]

Maerae Man 

Saran Prabhoo 

Sukh Paaeae ||

O my mind, in the 

Sanctuary of God, 

peace is found.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
9196 212 jw idin ibsrY  

pRwn suKdwqw so 
idnu jwq 
Ajwey]1]rhwau]

(Ajwey) byArQ Jaa Dhin Bisarai 

Praan 

Sukhadhaathaa So 

Dhin Jaath 

Ajaaeae ||1|| 

Rehaao ||

That day, when the 

Giver of life and peace 

is forgotten - that day 

passes uselessly. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਜਦਨ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਦਾਤਾ 
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਪਿਭੂ) 
ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦਾ) ਉਹ ਜਦਨ ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9197 212 eyk rYx ky pwhun 
qum Awey bhu jug 
Aws bDwey]

(rYx) rwq[ (pwhun) 
pRwhuxy[ (bDwey) bMn@dy

Eaek Rain Kae 

Paahun Thum 

Aaeae Bahu Jug 

Aas Badhhaaeae ||

You have come as a 

guest for one short 

night, and yet you 

hope to live for many 

ages.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੁਸੀ ਇਕ ਰਾਤ 

(ਜਕਤੇ ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) ਗੁਜ਼ਾਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਾਹੁਣੇ ਵਾਂਗ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਇਥੇ ਕਈ 

ਿੁਗ ਿੀਊਂਦੇ ਰਜਹਣ ਦੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਬੂੰਨਹ  ਰਹੇ ਹੋ।
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9198 212 igRh mMdr sMpY jo 
dIsY ijau qrvr 
kI Cwey]1]

(sMpY) Dn pdwrQ[ 
(qrvr) drKq

Grih Mandhar 

Sanpai Jo Dheesai 

Jio Tharavar Kee 

Shhaaeae ||1||

Households, mansions 

and wealth - whatever 

is seen, is like the 

shade of a tree. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਘਰ ਮਹਲ 

ਧਨ-ਪਦਾਰਥ-ਿੋ ਕੁਝ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ 
ਵਾਂਗ ਹੈ (ਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ 
ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦਾ) ॥੧॥

9199 212 qnu myrw sMpY sB 
myrI bwg imlK 
sB jwey]

(imlK) jwiedwd[ 
(jwey) jg@w

Than Maeraa 

Sanpai Sabh 

Maeree Baag 

Milakh Sabh 

Jaaeae ||

My body, wealth, and 

all my gardens and 

property shall all pass 

away.

ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਬਾਗ਼ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 
ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 
ਮੇਰੇ ਹਨ-

9200 212 dyvnhwrw 
ibsirE Twkuru  
iKn mih hoq 
prwey]2]

Dhaevanehaaraa 

Bisariou Thaakur 

Khin Mehi Hoth 

Paraaeae ||2||

You have forgotten 

your Lord and Master, 

the Great Giver. In an 

instant, these shall 

belong to somebody 

else. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਮਮਤਾ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਭ 

ਕੁਝ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਠਾਕੁਰ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ) ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਓਪਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ ਤੁਰ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

9201 213 pihrY bwgw kir 
iesnwnw coAw 
cMdn lwey]

(b`wgw) poSwkW Pehirai Baagaa Kar 

Eisanaanaa Choaa 

Chandhan Laaeae 

||

You wear white 

clothes and take 

cleansing baths, and 

anoint yourself with 

sandalwood oil.

ਮਨੱੁਖ ਨਹ ਾ ਧੋ ਕੇ ਜਚੱਟੇ ਕੱਪੜੇ 

ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ, ਅਤਰ ਤੇ ਚੂੰਦਨ 

ਆਜਦਕ (ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਕੱਪਜੜਆਂ 

ਨੂੂੰ ) ਲਾਂਦਾ ਹੈ,
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9202 213 inrBau inrMkwr 
nhI cIinAw  
ijau hsqI 
nwvwey]3]

(cIinAw) jwxy[ 
(hsqI) hwQI[ n@wvwey

Nirabho Nirankaar 

Nehee Cheeniaa 

Jio Hasathee 

Naavaaeae ||3||

But you do not 

remember the 

Fearless, Formless 

Lord - you are like an 

elephant bathing in 

the mud. ||3||

ਪਰ ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰਭਉ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ 

ਉੱਦਮ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਨਵਹਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਨਹ ਾਉਣ ਜਪਛੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਘੱਟਾ-
ਜਮੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

9203 213 jau hoie ikRpwl  
q siqguru mylY  
siB suK hir ky 
nwey]

Jo Hoe Kirapaal Th 

Sathigur Maelai 

Sabh Sukh Har Kae 

Naaeae ||

When God becomes 

merciful, He leads you 

to meet the True 

Guru; all peace is in 

the Name of the Lord.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਕਸੇ ਉਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹਨ।

9204 213 mukqu BieAw  
bMDn guir Koly  
jn nwnk hir 
gux 
gwey]4]14]152
]

Mukath Bhaeiaa 

Bandhhan Gur 

Kholae Jan Naanak 

Har Gun Gaaeae 

||4||14||152||

The Guru has liberated 

me from bondage; 

servant Nanak sings 

the Glorious Praises of 

the Lord. 

||4||14||152||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

(ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਖੋਲਹ ਜਦੱਤੇ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੪॥੧੫੨॥

9205 213 gauVI pUrbI 
mhlw 5]

Gourree Poorabee 

Mehalaa 5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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9206 213 myry mn guru guru 
guru sd krIAY]

Maerae Man Gur 

Gur Gur Sadh 

Kareeai ||

O my mind, dwell 

always upon the Guru, 

Guru, Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ,

9207 213 rqn jnmu sPlu 
guir kIAw  
drsn kau 
bilhrIAY]1]rhw
au]

Rathan Janam 

Safal Gur Keeaa 

Dharasan Ko 

Balihareeai ||1|| 

Rehaao ||

The Guru has made 

the jewel of this 

human life prosperous 

and fruitful. I am a 

sacrifice to the Blessed 

Vision of His Darshan. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਨੂੂੰ  ਿਲ ਲਾਇਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9208 213 jyqy sws gRws 
mnu lyqw qyqy hI 
gun gweIAY]

Jaethae Saas 

Graas Man 

Laethaa Thaethae 

Hee Gun Gaaeeai 

||

As many breaths and 

morsels as you take, O 

my mind - so many 

times, sing His 

Glorious Praises.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੀਵ ਜਿਤਨੇ ਭੀ 
ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਹੀ 
ਗਿਾਹੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਹਰੇਕ ਸਾਹ 

ਤੇ ਗਿਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ) ਉਤਨੇ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹੇ।

9209 213 jau hoie dYAwlu 
siqguru Apunw  
qw ieh miq buiD 
pweIAY]1]

Jo Hoe Dhaiaal 

Sathigur Apunaa 

Thaa Eih Math 

Budhh Paaeeai 

||1||

When the True Guru 

becomes merciful, 

then this wisdom and 

understanding is 

obtained. ||1||

(ਪਰ) ਇਹ ਅਕਲ ਇਹ ਮਜਤ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

ਿਦੋਂ ਜਪਆਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇ ॥੧॥
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9210 213 myry mn nwim ley  
jm bMD qy CUtih  
srb suKw suK 
pweIAY]

Maerae Man 

Naam Leae Jam 

Bandhh Thae 

Shhoottehi Sarab 

Sukhaa Sukh 

Paaeeai ||

O my mind, taking the 

Naam, you shall be 

released from the 

bondage of death, and 

the peace of all peace 

will be found.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੇਂ ਤਾਂ 
ਿਮ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ 
ਲਏਗਂਾ (ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਕ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਿਾਏਗਂਾ ਿੋ ਿਮ ਦੇ ਵੱਸ 

ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਿ ੋਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ), ਤੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

9211 213 syiv suAwmI 
siqguru dwqw mn 
bMCq Pl 
AweIAY]2]

(bMCq) ie`Cq Saev Suaamee 

Sathigur Dhaathaa 

Man Banshhath 

Fal Aaeeai ||2||

Serving your Lord and 

Master, the True 

Guru, the Great Giver, 

you shall obtain the 

fruits of your mind's 

desires. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਨ-

ਇੱਛਤ ਿਲ ਹੱਥ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

9212 213 nwmu iestu mIq 
suq krqw mn 
sMig quhwrY cwlY]

(iestu) ipAwrw Naam Eisatt 

Meeth Suth 

Karathaa Man 

Sang Thuhaarai 

Chaalai ||

The Name of the 

Creator is your 

beloved friend and 

child; it alone shall go 

along with you, O my 

mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਜਪਆਰਾ 
ਹੈ ਜਮੱਤਰ ਹੈ ਪੱੁਤਰ ਹੈ। ਹੇ 

ਮਨ! ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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9213 213 kir syvw siqgur 
Apuny kI gur qy 
pweIAY pwlY]3]

(p`wlY) p`ly Kar Saevaa 

Sathigur Apunae 

Kee Gur Thae 

Paaeeai Paalai 

||3||

So serve your True 

Guru, and you shall 

receive the Name 

from the Guru. ||3||

ਹੇ ਮਨ! ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਉ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

9214 213 guir ikrpwil 
ikRpw pRiB DwrI  
ibnsy srb 
AMdysw]

(ibnsy) nws hoey[ 
(AMdysw) icMqw

Gur Kirapaal 

Kirapaa Prabh 

Dhhaaree Binasae 

Sarab Andhaesaa 

||

When God, the 

Merciful Guru, 

showered His Mercy 

upon me, all my 

anxieties were 

dispelled.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਜਕਰਪਾਲ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਜਮਟ ਗਏ।

9215 213 nwnk suKu 
pwieAw hir 
kIrqin imitE 
sgl 
klysw]4]15]15
3]

Naanak Sukh 

Paaeiaa Har 

Keerathan Mittiou 

Sagal Kalaesaa 

||4||15||153||

Nanak has found the 

peace of the Kirtan of 

the Lord's Praises. All 

his sorrows have been 

dispelled. 

||4||15||153||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜਵਚ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ 

॥੪॥੧੫॥੧੫੩॥

9216 213 rwgu gauVI 
mhlw 5

Raag Gourree 

Mehalaa 5

Raag Gauree, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

9217 213 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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9218 213 iqRsnw ibrly hI 
kI buJI 
hy]1]rhwau]

buJI: polw bolo Thrisanaa Biralae 

Hee Kee Bujhee 

Hae ||1|| Rehaao 

||

The thirst of only a 

few is quenched. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਦੀ ਅੱਗ) 

ਬੱੁਝਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9219 213 koit jory lwK 
kRory mnu n hory]

(hory) rokdw Kott Jorae Laakh 

Krorae Man N 

Horae ||

People may 

accumulate hundreds 

of thousands, millions, 

tens of millions, and 

yet the mind is not 

restrained.

(ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ 
ਪਈ ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖ) ਕਿੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 

ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 

ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਰ ਭੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਲੋਂ 
ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ,

9220 213 prY prY hI kau  
luJI hy]1]

(lu`JI) chuMdw Parai Parai Hee Ko 

Lujhee Hae ||1||

They only yearn for 

more and more. ||1||

(ਸਗੋਂ) ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਹੋਰ ਵਧੀਕ 

ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ) 

ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

9221 213 suMdr nwrI 
Aink prkwrI  
pr igRh ibkwrI]

Sundhar Naaree 

Anik Parakaaree 

Par Grih Bikaaree 

||

They may have all 

sorts of beautiful 

women, but still, they 

commit adultery in the 

homes of others.

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਇਸਤਿੀ 
ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡ-

ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਭੀ 
ਪਰ-ਇਸਤਿੀ-ਸੂੰਗ ਦਾ ਮੂੰਦ-

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9222 213 burw Blw nhI 
suJI hy]2]

su`JI Buraa Bhalaa 

Nehee Sujhee Hae 

||2||

They do not 

distinguish between 

good and bad. ||2||

(ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ 

ਹੋਏ ਨੂੂੰ ) ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ ਜਕ 

ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕੇਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਚੂੰਗਾ 
ਕਰਮ ਕੇਹੜਾ ਹੈ ॥੨॥
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9223 213 Aink bMDn 
mwieAw Brmqu 
BrmwieAw gux 
iniD nhI 
gwieAw]

Anik Bandhhan 

Maaeiaa 

Bharamath 

Bharamaaeiaa 

Gun Nidhh Nehee 

Gaaeiaa ||

They wander around 

lost, trapped in the 

myriad bonds of 

Maya; they do not sing 

the Praises of the 

Treasure of Virtue.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਬੱਝਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਆਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਹੇਠ ਰਜਹ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

9224 213 mn ibKY hI mih  
luJI hy]3]

Man Bikhai Hee 

Mehi Lujhee Hae 

||3||

Their minds are 

engrossed in poison 

and corruption. ||3||

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜਵਚ ਹੀ ਸੜਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
9225 213 jw kau ry ikrpw 

krY jIvq soeI 
mrY swDsMig 
mwieAw qrY]

Jaa Ko Rae Kirapaa 

Karai Jeevath Soee 

Marai 

Saadhhasang 

Maaeiaa Tharai ||

Those, unto whom the 

Lord shows His Mercy, 

remain dead while yet 

alive. In the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, they cross 

over the ocean of 

Maya.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਅਛੋਹ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਮਾਇਆ (ਦੀ 
ਘੁੂੰ ਮਣ-ਘੇਰੀ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
9226 213 nwnk so jnu dir 

hir isJI 
hy]4]1]154]

(is`JI) mukq Naanak So Jan 

Dhar Har Sijhee 

Hae 

||4||1||154||

O Nanak, those 

humble beings are 

honored in the Court 

of the Lord. 

||4||1||154||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਕਾਮਯਾਬ ਜਗਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੫੪॥
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9227 213 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9228 213 sBhU ko rsu hir 
ho]1]rhwau]

Sabhehoo Ko Ras 

Har Ho ||1|| 

Rehaao ||

The Lord is the 

essence of all. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9229 213 kwhU jog kwhU 
Bog kwhU igAwn 
kwhU iDAwn]

Kaahoo Jog 

Kaahoo Bhog 

Kaahoo Giaan 

Kaahoo Dhhiaan ||

Some practice Yoga, 

some indulge in 

pleasures; some live in 

spiritual wisdom, 

some live in 

meditation.

(ਪਰ) ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿੋਗ 

ਕਮਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ 

ਮਾਨਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਜਗਆਨ-ਚਰਚਾ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਮਾਧੀਆਂ ਪਸੂੰਦ 

ਹਨ,

9230 213 kwhU ho fMf Dir 
ho]1]

Kaahoo Ho 

Ddandd Dhhar Ho 

||1||

Some are bearers of 

the staff. ||1||

ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਡੂੰਡਾ-ਧਾਰੀ ਿੋਗੀ 
ਬਣਨਾ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥

9231 213 kwhU jwp kwhU 
qwp kwhU pUjw 
hom nym]

Kaahoo Jaap 

Kaahoo Thaap 

Kaahoo Poojaa 

Hom Naem ||

Some chant in 

meditation, some 

practice deep, austere 

meditation; some 

worship Him in 

adoration, some 

practice daily rituals.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਛੱਡ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  (ਦੇਵੀ 
ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੇ) 

ਿਾਪ ਪਸੂੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਣੀਆਂ ਚੂੰਗੀਆਂ 

ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਦੇਵ-

ਪੂਿਾ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਹਵਨ ਆਜਦਕ 

ਦੀ ਜਨਿੱਤ ਦੀ ਕਾਰ ਪਸੂੰਦ ਹੈ,
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9232 213 kwhU ho gaunu 
kir ho]2]

(gaunu) iPrnw Kaahoo Ho Goun 

Kar Ho ||2||

Some live the life of a 

wanderer. ||2||

ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  (ਰਮਤਾ ਸਾਧੂ ਬਣ 

ਕੇ) ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਤੁਰੇ ਜਿਰਨਾ 
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੨॥

9233 213 kwhU qIr kwhU 
nIr kwhU byd 
bIcwr]

ndI dy (qIr) kMFy[ 
(nIr) pwxI

Kaahoo Theer 

Kaahoo Neer 

Kaahoo Baedh 

Beechaar ||

Some live by the 

shore, some live on 

the water; some study 

the Vedas.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਨਦੀ 
ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਪਸੂੰਦ ਹੈ।

9234 213 nwnkw Bgiq 
ipRA 
ho]3]2]155]

(ipRA) ipAwry Naanakaa Bhagath 

Pria Ho 

||3||2||155||

Nanak loves to 

worship the Lord. 

||3||2||155||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥੨॥੧੫੫॥

9235 213 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

9236 213 gun kIriq iniD 
morI]1]rhwau]

(kIriq) js[ (iniD) 
Kzwnw[ (morI) myrw

Gun Keerath 

Nidhh Moree 

||1|| Rehaao ||

To sing the Kirtan of 

the Lord's Praises is 

my treasure. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

9237 213 qUMhI rs qUMhI js  
qUMhI rUp qUhI 
rMg]

Thoonhee Ras 

Thoonhee Jas 

Thoonhee Roop 

Thoohee Rang ||

You are my delight, 

You are my praise. You 

are my beauty, You 

are my love.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) 

ਸੁਆਦ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ) ਵਜਡਆਈਆਂ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਿਗਤ 

ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਤੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਹੈਂ।
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9238 213 Aws Et pRB 
qorI]1]

Aas Outt Prabh 

Thoree ||1||

O God, You are my 

hope and support. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ॥੧॥

9239 213 qUhI mwn qUMhI 
Dwn qUhI piq 
qUhI pRwn]

(Dwn) AMn dwqw Thoohee Maan 

Thoonhee Dhhaan 

Thoohee Path 

Thoohee Praan ||

You are my pride, You 

are my wealth. You 

are my honor, You are 

my breath of life.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਣ-

ਆਦਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ (ਦਾ ਸਹਾਰਾ) ਹੈਂ।

9240 213 guir qUtI lY 
jorI]2]

Gur Thoottee Lai 

Joree ||2||

The Guru has repaired 

that which was 

broken. ||2||

ਮੇਰੀ ਤੱੁਟੀ ਹੋਈ (ਸੁਰਤ) ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨੇ (ਤੇਰੇ ਨਾਲ) ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ॥੨॥

9241 213 qUhI igRih qUhI 
bin qUhI gwau  
qUhI suin]

(suMin) aujwV Thoohee Grihi 

Thoohee Ban 

Thoohee Gaao 

Thoohee Sun ||

You are in the 

household, and You 

are in the forest. You 

are in the village, and 

You are in the 

wilderness.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਘਰ ਜਵਚ 

ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ (ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ) ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਵੱਸੋਂ ਜਵਚ (ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ) ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਉਿਾੜ 

ਜਵਚ (ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ) ਹੈਂ।

9242 214 hY nwnk nyr 
nyrI]3]3]156]

Hai Naanak Naer 

Naeree 

||3||3||156||

Nanak: You are near, 

so very near! 

||3||3||156||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦੇ) ਅੱਤ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੩॥੧੫੬॥

9243 214 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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9244 214 mwqo hir rMig 
mwqo]1]rhwau]

(m`wqo) msq[ (rMig) 
pRym c

Maatho Har Rang 

Maatho ||1|| 

Rehaao ||

I am intoxicated, 

intoxicated with the 

Love of the Lord. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਮੈਂ ਭੀ) ਮਤਵਾਲਾ ਹਾਂ 
(ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9245 214 EuhI pIE EuhI 
KIE gurih dIE  
dwnu kIE]

(KIE) msq Ouhee Peeou 

Ouhee Kheeou 

Gurehi Dheeou 

Dhaan Keeou ||

I drink it in - I am 

drunk with it. The 

Guru has given it to 

me in charity.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਮ-ਮਦ 

ਹੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ-ਮਦ 

ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖੀਵਾ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ-

ਮਦ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾਤ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
9246 214 auAwhU isau mnu 

rwqo]1]
(rwqo) r`qw, rMigAw Ouaahoo Sio Man 

Raatho ||1||

My mind is drenched 

with it. ||1||

ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਾਮ-ਮਦ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥

9247 214 EuhI BwTI EuhI 
pocw auhI ipAwro  
auhI rUcw]

Srwb k`Fx vwlI 
(BwTI) B`TI[Bw& TMFI 
krn leI nwLI qy kIqw 
(pocw) lyp[ (rUcw) 
rucI, cwh[ EuhI hoVy 
AONkV ivcwly bolo

Ouhee Bhaathee 

Ouhee Pochaa 

Ouhee Piaaro 

Ouhee Roochaa ||

It is my furnace, it is 

the cooling plaster. It 

is my love, it is my 

longing.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ (ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ) 
ਭੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ (ਸ਼ਰਾਬ 

ਜਨਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਉਤੇ 

ਠੂੰ ਢਕ ਅਪੜਾਣ ਵਾਲਾ) ਪੋਚਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਜਪਆਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ-

ਮਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਹੈ।

9248 214 min Eho suKu 
jwqo]2]

j`wqo[ ksky Man Ouho Sukh 

Jaatho ||2||

My mind knows it as 

peace. ||2||

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਹੀ (ਨਾਮ-ਮਦ ਦਾ) 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੨॥
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9249 214 shj kyl And 
Kyl rhy Pyr Bey 
myl]

An-d: polw bolo[Ky@l Sehaj Kael Anadh 

Khael Rehae Faer 

Bheae Mael ||

I enjoy intuitive peace, 

and I play in bliss; the 

cycle of reincarnation 

is ended for me, and I 

am merged with the 

Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਿੋਗੀ! 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਪਿੋਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

9250 214 nwnk gur sbid 
prwqo]3]4]157
]

(pr`wqo) pRoqw igAw Naanak Gur 

Sabadh Paraatho 

||3||4||157||

Nanak is pierced 

through with the 

Word of the Guru's 

Shabad. 

||3||4||157||

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਚੋਿ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥੪॥੧੪੭॥
9251 214 rwgu gOVI mwlvw 

mhlw 5

Raag Gaarree 

Maalavaa 

Mehalaa 5

Raag Gauree 

Maalwaa, Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਮਾਲਵਾ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

9252 214 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

9253 214 hir nwmu lyhu  
mIqw lyhu AwgY  
ibKm pMQu 
BYAwn]1]rhwau]

(mIqw) im`qR[ (ibKm) 
AOKw[ (pMQu) rsqw[ 
gOVI, knOVw cwV@ky bolo

Har Naam Laehu 

Meethaa Laehu 

Aagai Bikham 

Panthh Bhaiaan 

||1|| Rehaao ||

Chant the Lord's 

Name; O my friend, 

chant it. Hereafter, the 

path is terrifying and 

treacherous. 

||1||Pause||

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ, ਨਾਮ ਜਸਮਰ। 
ਜਿਸ ਿੀਵਨ ਪੂੰਥ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਤੁਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਉਹ ਰਸਤਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਔਖਾ ਹੈ 

ਤੇ ਡਰਾਵਨਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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9254 214 syvq syvq sdw 
syiv qyrY sMig 
bsqu hY kwlu]

Saevath Saevath 

Sadhaa Saev 

Thaerai Sang 

Basath Hai Kaal ||

Serve, serve, forever 

serve the Lord. Death 

hangs over your head.

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹੁ, ਮੌਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
9255 214 kir syvw qUM swD 

kI ho kwtIAY jm 
jwlu]1]

ho hoVw lMbw bolo Kar Saevaa Thoon 

Saadhh Kee Ho 

Kaatteeai Jam Jaal 

||1||

Do seva, selfless 

service, for the Holy 

Saints, and the noose 

of Death shall be cut 

away. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ) ਉਹ (ਮੋਹ-) 

ਿਾਲ ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਵਚ ਿਸਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

9256 214 hom jg qIrQ 
kIey ibic haumY  
bDy ibkwr]

bDy: polw bolo Hom Jag 

Theerathh Keeeae 

Bich Houmai 

Badhhae Bikaar ||

You may make burnt 

offerings, sacrificial 

feasts and pilgrimages 

to sacred shrines in 

egotism, but your 

corruption only 

increases.

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇ) ਹਵਨ 

ਕੀਤੇ ਿੱਗ ਕੀਤੇ ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ (ਇਹਨਾਂ 
ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ) ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

ਿਸਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਵਕਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ।

9257 214 nrku surgu duie 
BuMcnw hoie bhuir 
bhuir 
Avqwr]2]

(BuMcnw) Bogxy Narak Surag Dhue 

Bhunchanaa Hoe 

Bahur Bahur 

Avathaar ||2||

You are subject to 

both heaven and hell, 

and you are 

reincarnated over and 

over again. ||2||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ 

ਦੋਵੇਂ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿਨਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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9258 214 isvpurI bRhm 
ieMdRpurI inhclu 
ko Qwau nwih]

(inhclu) sdw kwiem Siv Puree Breham 

Eindhr Puree 

Nihachal Ko 

Thhaao Naahi ||

The realm of Shiva, 

the realms of Brahma 

and Indra as well - no 

place anywhere is 

permanent.

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਹਵਨ ਿੱਗ ਤੀਰਥ 

ਆਜਦਕ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ 

ਜਸ਼ਵ-ਪੁਰੀ ਬਿਹਮ-ਪੁਰੀ ਇੂੰਦਰ-

ਪੁਰੀ ਆਜਦਕ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ) 

ਜਸ਼ਵ-ਪੁਰੀ, ਬਿਹਮ-ਪੁਰੀ, ਇੂੰਦਿ-
ਪੁਰੀ-ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਥਾਂ 
ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

9259 214 ibnu hir syvw  
suKu nhI ho swkq 
Awvih jwih]3]

Bin Har Saevaa 

Sukh Nehee Ho 

Saakath Aavehi 

Jaahi ||3||

Without serving the 

Lord, there is no peace 

at all. The faithless 

cynic comes and goes 

in reincarnation. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਤੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੱੁੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਹਨ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ 

ਮਰਦੇ ਹਨ) ॥੩॥
9260 214 jYso guir 

aupdyisAw mY qYso 
kihAw pukwir]

Jaiso Gur 

Oupadhaesiaa Mai 

Thaiso Kehiaa 

Pukaar ||

As the Guru has 

taught me, so have I 

spoken.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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9261 214 nwnku khY suin ry 
mnw kir kIrqnu 
hoie 
auDwru]4]1]158
]

Naanak Kehai Sun 

Rae Manaa Kar 

Keerathan Hoe 

Oudhhaar 

||4||1||158||

Says Nanak, listen, 

people: sing the Kirtan 

of the Lord's Praises, 

and you shall be 

saved. ||4||1||158||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ (ਮੇਰੇ) 

ਮਨ! ਸੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੁ 

(ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਤੋਂ) ਬਚਾਉ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੫੮॥

9262 214 rwgu gauVI mwlw 
mhlw 5

Raag Gourree 

Maalaa Mehalaa 5

Raag Gauree Maalaa, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਮਾਲਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

9263 214 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

9264 214 pwieE bwl buiD 
suKu ry]

Paaeiou Baal 

Budhh Sukh Rae ||

Adopting the innocent 

mind of a child, I have 

found peace.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ ਸੁਖ-

ਆਨੂੰ ਦ ਲੱਭਾ) ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ 
ਅਕਲ ਨਾਲ (ਹੀ) ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ 

ਲੱਭਾ।
9265 214 hrK sog hwin 

imrqu dUK suK  
iciq smsir gur 
imly]1]rhwau]

(smsir) brwbr Harakh Sog Haan 

Mirath Dhookh 

Sukh Chith 

Samasar Gur Milae 

||1|| Rehaao ||

Joy and sorrow, profit 

and loss, birth and 

death, pain and 

pleasure - they are all 

the same to my 

consciousness, since I 

met the Guru. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ (ਬਾਲ-ਬੁਜਧ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ, 
ਗ਼ਮੀ, ਘਾਟਾ, ਮੌਤ, ਦੁਖ-ਸੁਖ 

(ਇਹ ਸਾਰੇ) ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਇਕੋ 

ਜਿਹੇ (ਪਿਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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9266 214 jau lau hau 
ikCu socau 
icqvau qau lau  
duKnu Bry]

Jo Lo Ho Kishh 

Socho Chithavo 

Tho Lo Dhukhan 

Bharae ||

As long as I plotted 

and planned things, I 

was full of frustration.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦ ਤਕ ਮੈਂ 
(ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀਆਂ) ਕੁਝ 

(ਸੋਚਾਂ) ਸੋਚਦਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, 
ਜਚਤਵਦਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਤਦ ਤਕ 

ਮੈਂ ਦੱੁਖਾਂ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਜਰਹਾ।

9267 214 jau ikRpwlu guru 
pUrw ByitAw qau 
Awnd shjy]1]

Jo Kirapaal Gur 

Pooraa Bhaettiaa 

Tho Aanadh 

Sehajae ||1||

When I met the Kind, 

Perfect Guru, then I 

obtained bliss so 

easily. ||1||

ਿਦੋਂ (ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥

9268 214 jyqI isAwnp 
krm hau kIey  
qyqy bMD pry]

qy~qy Jaethee Siaanap 

Karam Ho Keeeae 

Thaethae Bandhh 

Parae ||

The more clever tricks 

I tried, the more 

bonds I was saddled 

with.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਭੀ 
ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਜਰਹਾ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਪੈਂਦੇ ਗਏ।
9269 214 jau swDU kru  

msqik DirE  
qb hm mukq 
Bey]2]

Jo Saadhhoo Kar 

Masathak 

Dhhariou Thab 

Ham Mukath 

Bheae ||2||

When the Holy Saint 

placed His Hand upon 

my forehead, then I 

was liberated. ||2||

ਿਦੋਂ (ਹੁਣ) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ) ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ (ਆਪਣਾ) ਹੱਥ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਮੈਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹਾਂ ॥੨॥
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9270 214 jau lau myro myro 
krqo qau lau  
ibKu Gyry]

(ibKu) zhr Jo Lo Maero 

Maero Karatho 

Tho Lo Bikh 

Ghaerae ||

As long as I claimed, 

""Mine, mine!"", I was 

surrounded by 

wickedness and 

corruption.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦ ਤਕ ਮੈਂ ਇਹ 

ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ ਜਕ (ਇਹ ਘਰ) 

ਮੇਰਾ ਹੈ (ਇਹ ਧਨ) ਮੇਰਾ ਹੈ 

(ਇਹ ਪੱੁਤਰ ਆਜਦਕ ਸਨਬੂੰ ਧੀ) 
ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਜ਼ਹਰ ਨੇ 

ਘੇਰੀ ਰੱਜਖਆ (ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਜਦੱਤਾ)।
9271 214 mnu qnu buiD  

ArpI Twkur kau  
qb hm shij 
soey]3]

Man Than Budhh 

Arapee Thaakur 

Ko Thab Ham 

Sehaj Soeae ||3||

But when I dedicated 

my mind, body and 

intellect to my Lord 

and Master, then I 

began to sleep in 

peace. ||3||

(ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ (ਹਰੇਕ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥
9272 214 jau lau pot 

auTweI cilAau  
qau lau fwn 
Bry]

(pot) pMf[ (fwn) 
zurmwnw

Jo Lo Pott 

Outhaaee Chaliao 

Tho Lo Ddaan 

Bharae ||

As long as I walked 

along, carrying the 

load, I continued to 

pay the fine.

ਿਦੋਂ ਤਕ ਮੈਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ) ਪੋਟਲੀ (ਜਸਰ ਤੇ) ਚੱੁਕ ਕੇ 

ਤੁਰਦਾ ਜਰਹਾ, ਤਦ ਤਕ ਮੈਂ 
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਂ-ਸਹਮਾਂ ਦਾ) 
ਡੂੰਨ ਭਰਦਾ ਜਰਹਾ।

9273 214 pot fwir guru 
pUrw imilAw qau 
nwnk 
inrBey]4]1]15
9]

(fwir) su`t ky Pott Ddaar Gur 

Pooraa Miliaa Tho 

Naanak Nirabheae 

||4||1||159||

But I threw away that 

bundle, when I met 

the Perfect Guru; O 

Nanak, then I became 

fearless. 

||4||1||159||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) 
ਪੋਟਲੀ ਸੱੁਟ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਡਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੪॥੧॥੧੫੯॥
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9274 214 gauVI mwlw 
mhlw 5]

Gourree Maalaa 

Mehalaa 5 ||

Gauree Maalaa, Fifth 

Mehl:

9275 214 Bwvnu iqAwigE 
rI iqAwigE]

(Bwvnu) dvYq Bwvnw Bhaavan Thiaagiou 

Ree Thiaagiou ||

I have renounced my 

desires; I have 

renounced them.

ਹੇ ਭੈਣ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਸੱੁਖਾਂ 
ਦੇ ਗਿਹਣ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਡਰਨ ਦਾ) ਸੂੰਕਲਪ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ,

9276 214 iqAwigE mY gur 
imil iqAwigE]

Thiaagiou Mai Gur 

Mil Thiaagiou ||

I have renounced 

them; meeting the 

Guru, I have 

renounced them.

ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

9277 214 srb sUK AwnMd 
mMgl rs mwin 
goibMdY 
AwigE]1]rhwau
]

Sarab Sukh 

Aanandh Mangal 

Ras Maan 

Gobindhai Aagiou 

||1|| Rehaao ||

All peace, joy, 

happiness and 

pleasures have come 

since I surrendered to 

the Will of the Lord of 

the Universe. 

||1||Pause||

(ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ (ਜਮੱਠੀ) 
ਮੂੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ 

ਹੀ ਹਨ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮੂੰਗਲ ਹੀ 
ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9278 215 mwnu AiBmwnu 
doaU smwny  
msqku fwir gur 
pwigE]

(fwir) r`K ky[ 
(pwigE) crnW qy

Maan Abhimaan 

Dhooo Samaanae 

Masathak Ddaar 

Gur Paagiou ||

Honor and dishonor 

are the same to me; I 

have placed my 

forehead upon the 

Guru's Feet.

ਹੇ ਭੈਣ! ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਦਰ 

ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਕੜ 

ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਦੋਵੇਂ 
ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਿਾਪਦੇ ਹਨ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ 
(ਜਸਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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9279 215 sMpq hrKu n 
Awpq dUKw rMgu 
TwkurY lwigE]1]

(sMpq) Dn dI (hrKu) 
KuSI[ (Awpq)ibpqw

Sanpath Harakh N 

Aapath Dhookhaa 

Rang Thaakurai 

Laagiou ||1||

Wealth does not 

excite me, and 

misfortune does not 

disturb me; I have 

embraced love for my 

Lord and Master. ||1||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣ ਚੱੁਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਏ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, 
ਤੇ ਆਈ ਜਬਪਤਾ ਤੋਂ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥

9280 215 bws bwsrI eykY 
suAwmI auidAwn 
idRstwigE]

(auidAwn) aujwV[ 
(idRstwigE) nzr Awey

Baas Baasaree 

Eaekai Suaamee 

Oudhiaan 

Dhrisattaagiou ||

The One Lord and 

Master dwells in the 

home; He is seen in 

the wilderness as well.

ਹੇ ਭੈਣ! ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਭ ਘਰਾਂ 
ਜਵਚ ਇਕ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ ਭੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ।

9281 215 inrBau Bey sMq  
BRmu fwirE pUrn 
srbwigE]2]

(fwirE) iqAwg id`qw[ 
(srbwigE) sB kuJ 
jwnx vwly pRB jI

Nirabho Bheae 

Santh Bhram 

Ddaariou Pooran 

Sarabaagiou ||2||

I have become 

fearless; the Saint has 

removed my doubts. 

The All-knowing Lord 

is pervading 

everywhere. ||2||

ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ (ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਮੈਂ ਭਟਕਣਾ ਮੁਕਾ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ 

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਡਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੨॥

9282 215 jo ikCu krqY 
kwrxu kIno min  
buro n lwigE]

Jo Kishh Karathai 

Kaaran Keeno 

Man Buro N 

Laagiou ||

Whatever the Creator 

does, my mind is not 

troubled.

(ਹੇ ਭੈਣ! ਿਦੋਂ ਭੀ) ਿੇਹੜਾ ਹੀ 
ਸਬੱਬ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 

(ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

(ਉਹ) ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
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9283 215 swDsMgiq 
prswid sMqn kY  
soieE mnu 
jwigE]3]

Saadhhasangath 

Parasaadh 

Santhan Kai 

Soeiou Man 

Jaagiou ||3||

By the Grace of the 

Saints and the 

Company of the Holy, 

my sleeping mind has 

been awakened. ||3||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਸੱੁਤਾ 
ਹੋਇਆ (ਮੇਰਾ) ਮਨ ਿਾਗ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੩॥

9284 215 jn nwnk EiV 
quhwrI pirE  
AwieE 
srxwigE]

(EiV) srn Jan Naanak Ourr 

Thuhaaree Pariou 

Aaeiou 

Saranaagiou ||

Servant Nanak seeks 

Your Support; he has 

come to Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਓਟ ਜਵਚ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ, 
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ ਜਡੱਗਾ ਹਾਂ।

9285 215 nwm rMg shj 
rs mwxy iPir  
dUKu n 
lwigE]4]2]16
0]

Naam Rang Sehaj 

Ras Maanae Fir 

Dhookh N Laagiou 

||4||2||160||

In the Love of the 

Naam, the Name of 

the Lord, he enjoys 

intuitive peace; pain 

no longer touches 

him. ||4||2||160||

ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਪੋਂਹਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ 

ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੪॥੨॥੧੬੦॥

9286 215 gauVI mwlw 
mhlw 5]

Gourree Maalaa 

Mehalaa 5 ||

Gauree Maalaa, Fifth 

Mehl:

9287 215 pwieAw lwlu 
rqnu min 
pwieAw]

Paaeiaa Laal 

Rathan Man 

Paaeiaa ||

I have found the jewel 

of my Beloved within 

my mind.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਇਕ ਲਾਲ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।
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9288 215 qnu sIqlu mnu 
sIqlu QIAw  
sqguru sbid 
smwieAw]1]rhw
au]

(QIAw) hoieAw Than Seethal Man 

Seethal Thheeaa 

Sathagur Sabadh 

Samaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

My body is cooled, my 

mind is cooled and 

soothed, and I am 

absorbed into the 

Shabad, the Word of 

the True Guru. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ (ਹਰੇਕ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿਾ) ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੂੰ ਢਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9289 215 lwQI BUK iqRsn 
sB lwQI icMqw 
sgl ibswrI]

Laathhee Bhookh 

Thrisan Sabh 

Laathhee Chinthaa 

Sagal Bisaaree ||

My hunger has 

departed, my thirst 

has totally departed, 

and all my anxiety is 

forgotten.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਕਉਂਜਕ ਮੇਰੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਲਜਹ ਗਈ 

ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਤਿੇਹ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ,

9290 215 kru msqik guir 
pUrY DirE mnu 
jIqo jgu 
swrI]1]

Kar Masathak Gur 

Poorai Dhhariou 

Man Jeetho Jag 

Saaree ||1||

The Perfect Guru has 

placed His Hand upon 

my forehead; 

conquering my mind, I 

have conquered the 

whole world. ||1||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ) ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

(ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਜਖਆ ਹੈ (ਉਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ) 
ਮਨ ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

(ਮਾਨੋ) ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਜਿੱਤ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥
9291 215 iqRpiq AGwie 

rhy ird AMqir  
foln qy Ab cUky]

(AGWie) r`j gey Thripath Aghaae 

Rehae Ridh Anthar 

Ddolan Thae Ab 

Chookae ||

Satisfied and satiated, 

I remain steady within 

my heart, and now, I 

do not waver at all.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਜਤਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ 
(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਰੱਿ ਜਗਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਡੋਲਣ ਤੋਂ 
ਮੈਂ ਹਟ ਜਗਆ ਹਾਂ।
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9292 215 AKutu Kjwnw  
siqguir dIAw  
qoit nhI ry 
mUky]2]

(A-Ku`tu) nw mu`kx 
vwlw[ mU~kyy

Akhutt Khajaanaa 

Sathigur Dheeaa 

Thott Nehee Rae 

Mookae ||2||

The True Guru has 

given me the 

inexhaustible 

treasure; it never 

decreases, and never 

runs out. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਅਿੇਹਾ) 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਿ ੋਕਦੇ 

ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਵਚ 

ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ 

ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੨॥
9293 215 Acrju eyku sunhu 

ry BweI guir  
AYsI bUJ buJweI]

A-crju[ b`UJ[ bU`JweI Acharaj Eaek 

Sunahu Rae 

Bhaaee Gur Aisee 

Boojh Bujhaaee ||

Listen to this wonder, 

O Siblings of Destiny: 

the Guru has given me 

this understanding.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੋਖੀ 
ਗੱਲ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਅਿੇਹੀ 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ)

9294 215 lwih prdw 
Twkuru jau ByitE  
qau ibsrI qwiq 
prweI]3]

(ByitE) imly[ (qwiq) 
eIrKw, jln

Laahi Paradhaa 

Thaakur Jo 

Bhaettiou Tho 

Bisaree Thaath 

Paraaee ||3||

I threw off the veil of 

illusion, when I met 

my Lord and Master; 

then, I forgot my 

jealousy of others. 

||3||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ) 
ਪਰਦਾ ਲਾਹ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਠਾਕੁਰ-

ਪਿਭੂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ (ਮੇਰੇ 

ਜਦਲ ਜਵਚੋਂ) ਪਰਾਈ ਈਰਖਾ 
ਜਵਸਰ ਗਈ ਹੈ ॥੩॥

9295 215 kihE n jweI  
eyhu AcMBau so 
jwnY ijin 
cwiKAw]

(AcMBau) Ascrj kOqk Kehiou N Jaaee 

Eaehu Achanbho 

So Jaanai Jin 

Chaakhiaa ||

This is a wonder which 

cannot be described. 

They alone know it, 

who have tasted it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ 
ਅਸਚਰਿ ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰਸ ਨੂੂੰ  ਉਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ 

ਚੱਜਖਆ ਹੈ।
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9296 215 khu nwnk sc 
Bey ibgwsw guir  
inDwnu irdY lY 
rwiKAw]4]3]16
1]

(ibgwsw) pRkwS, KyVw Kahu Naanak Sach 

Bheae Bigaasaa 

Gur Nidhhaan 

Ridhai Lai 

Raakhiaa 

||4||3||161||

Says Nanak, the Truth 

has been revealed to 

me. The Guru has 

given me the treasure; 

I have taken it and 

enshrined it within my 

heart. ||4||3||161||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਲਆ ਕੇ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਉਸ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਜਗਆਨ) ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੪॥੩॥੧੬੧॥

9297 215 gauVI mwlw 
mhlw 5]

Gourree Maalaa 

Mehalaa 5 ||

Gauree Maalaa, Fifth 

Mehl:

9298 215 aubrq rwjwrwm 
kI srxI]

(aubrq)bcdwhY[(rwjwrw
m) vwihgurU

Oubarath Raajaa 

Raam Kee Saranee 

||

Those who take to the 

Sanctuary of the Lord, 

the King, are saved.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।

9299 215 srb lok 
mwieAw ky mMfl  
igir igir prqy 
DrxI]1]rhwau]

(mMfl) c`kr[ (DrxI) 
DrqI qy

Sarab Lok Maaeiaa 

Kae Manddal Gir 

Gir Parathae 

Dhharanee ||1|| 

Rehaao ||

All other people, in 

the mansion of Maya, 

fall flat on their faces 

on the ground. 

||1||Pause||

ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ, 

ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ-ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਚੱਕਰ ਜਵਚ ਹੀ ਿਸੇ ਪਏ ਹਨ, 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿੀਵ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣੇ 
ਤੋਂ) ਜਡੱਗ ਜਡੱਗ ਕੇ ਨੀਵੀਂ 
ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਜਵਚ ਆ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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9300 215 swsq isMimRiq 
byd bIcwry  
mhwpurKn ieau 
kihAw]

isMm-i Riq Saasath Sinmrith 

Baedh Beechaarae 

Mehaa Purakhan 

Eio Kehiaa ||

The great men have 

studied the Shaastras, 

the Simritees and the 

Vedas, and they have 

said this:

(ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਤਾਂ) ਸ਼ਾਸਤਿ 
ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਜਵਚਾਰਦੇ ਆ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾ-ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 

ਇਉਂ ਹੀ ਆਜਖਆ ਹੈ,

9301 215 ibnu hir Bjn  
nwhI insqwrw  
sUKu n iknhUM 
lihAw]1]

(insqwrw) qrnw Bin Har Bhajan 

Naahee 

Nisathaaraa Sookh 

N Kinehoon Lehiaa 

||1||

"Without the Lord's 

meditation, there is no 

emancipation, and no 

one has ever found 

peace."||1||

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ, 
(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਭੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ॥੧॥

9302 215 qIin Bvn kI 
lKmI jorI bUJq 
nwhI lhry]

(l`KmI) Dn dOlq[ 
(lhry) lhrW[ bUJq: 
polw bolo

Theen Bhavan Kee 

Lakhamee Joree 

Boojhath Naahee 

Leharae ||

People may 

accumulate the wealth 

of the three worlds, 

but the waves of 

greed are still not 

subdued.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੀ ਮਾਇਆ 

ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਲੋਭ 

ਦੀਆਂ ਲਹਰਾਂ ਜਮਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ 
ਹਨ।

9303 215 ibnu hir Bgiq  
khw iQiq pwvY  
iPrqo phry 
phry]2]

(iQiq) itkwA[ (phry 
phry) hr vyly

Bin Har Bhagath 

Kehaa Thhith 

Paavai Firatho 

Peharae Peharae 

||2||

Without devotional 

worship of the Lord, 

where can anyone find 

stability? People 

wander around 

endlessly. ||2||

(ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਿੋੜ ਿੋੜ ਕੇ 

ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਜਕਤੇ ਭੀ ਮਨ ਦਾ 
ਜਟਕਾਉ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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9304 215 Aink iblws 
krq mn mohn  
pUrn hoq n 
kwmw]

(iblws) AnMd Bog[ 
mn (mohn) BwauNdy[ 
(kwmw) kwmnwvW

Anik Bilaas Karath 

Man Mohan 

Pooran Hoth N 

Kaamaa ||

People engage in all 

sorts of mind-enticing 

pastimes, but their 

passions are not 

fulfilled.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਿਾਂ 
ਭੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, (ਮਨ ਦੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ) ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

9305 215 jlqo jlqo kbhU 
n bUJq sgl 
ibRQy ibnu 
nwmw]3]

Jalatho Jalatho 

Kabehoo N 

Boojhath Sagal 

Brithhae Bin 

Naamaa ||3||

They burn and burn, 

and are never 

satisfied; without the 

Lord's Name, it is all 

useless. ||3||

ਮਨੱੁਖ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਸੜਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਕਦੇ ਬੱੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ 

ਜਵਅਰਥ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

9306 215 hir kw nwmu  
jphu myry mIqw  
iehY swr suKu 
pUrw]

Har Kaa Naam 

Japahu Maerae 

Meethaa Eihai 

Saar Sukh Pooraa 

||

Chant the Name of the 

Lord, my friend; this is 

the essence of perfect 

peace.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਇਹੀ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸੁਖ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਘਾਟ-ਕਮੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।

9307 215 swDsMgiq jnm 
mrxu invwrY  
nwnku jn kI 
DUrw]4]4]162]

(invwrY) Kqm hoxw Saadhhasangath 

Janam Maran 

Nivaarai Naanak 

Jan Kee Dhhooraa 

||4||4||162||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, birth and death 

are ended. Nanak is 

the dust of the feet of 

the humble. 

||4||4||162||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ (ਮੂੰਗਦਾ) ਹੈ 

॥੪॥੪॥੧੬੨॥

9308 215 gauVI mwlw 
mhlw 5]

Gourree Maalaa 

Mehalaa 5 ||

Gauree Maalaa, Fifth 

Mehl:
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9309 215 mokau ieh ibiD 
ko smJwvY]

Mo Ko Eih Bidhh 

Ko Samajhaavai ||

Who can help me 

understand my 

condition?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ?

9310 215 krqw hoie 
jnwvY]1]rhwau]

Karathaa Hoe 

Janaavai ||1|| 

Rehaao ||

Only the Creator 

knows it. ||1||Pause||

(ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ) ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ (ਿੋ) ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9311 215 Anjwnq ikCu 
ienih kmwno jp 
qp kCU n swDw]

(s`wDw) kIqw Anajaanath Kishh 

Einehi Kamaano 

Jap Thap Kashhoo 

N Saadhhaa ||

This person does 

things in ignorance; he 

does not chant in 

meditation, and does 

not perform any deep, 

self-disciplined 

meditation.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਜਕ) 

ਅਜਗਆਨਤਾ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਇਸ ਿੀਵ ਨੇ ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਦਾ 
ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਹੀ (ਕੋਝ ੇਕੂੰਮ) ਕੀਤੇ ਹਨ।

9312 215 dh idis lY iehu 
mnu daurwieE  
kvn krm kir 
bwDw]1]

Dheh Dhis Lai Eihu 

Man Dhouraaeiou 

Kavan Karam Kar 

Baadhhaa ||1||

This mind wanders 

around in the ten 

directions - how can it 

be restrained? ||1||

ਇਹ ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਭਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਕੇਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਬੱਝਾ 
ਜਪਆ ਹੈ? ॥੧॥
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9313 215 mn qn Dn BUim 
kw Twkuru hau 
ies kw iehu 
myrw]

Man Than Dhhan 

Bhoom Kaa 

Thaakur Ho Eis 

Kaa Eihu Maeraa 

||

"I am the lord, the 

master of my mind, 

body, wealth and 

lands. These are mine."

(ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਿੀਵ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ-) ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਧਨ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, 
ਮੈਂ ਇਸ (ਧਨ ਆਜਦ) ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਨ ਆਜਦਕ 

ਮੇਰਾ ਹੈ।
9314 216 Brm moh kCu 

sUJis nwhI ieh 
pYKr pey 
pYrw]2]

 (pYKr) FMgw, pYrW nUM 
pwieAw r`sw

Bharam Moh 

Kashh Soojhas 

Naahee Eih 

Paikhar Peae 

Pairaa ||2||

In doubt and 

emotional 

attachment, this 

person understands 

nothing; with this 

leash, these feet are 

tied up. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ) ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਕੋਈ ਸੁਚੱਿੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 
ਸੱੁਝਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਢੂੰ ਗੇ ਪਏ 

ਹੋਏ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਆਜਦਕ 

ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਢੂੰਗਾ ਆਜਦਕ 

ਪਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

9315 216 qb iehu khw 
kmwvn pirAw  
jb iehu kCU n 
hoqw]

Thab Eihu Kehaa 

Kamaavan Pariaa 

Jab Eihu Kashhoo 

N Hothaa ||

What did this person 

do, when he did not 

exist?

ਿਦੋਂ (ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ) ਇਸ ਿੀਵ ਦੀ ਕੋਈ 

ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਇਹ 

ਿੀਵ ਕੀਹ ਕਮਾਣ ਿੋਗਾ ਸੀ 
(ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਮੈਂ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਮੈਂ 
ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ)
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9316 216 jb eyk inrMjn 
inrMkwr pRB sBu 
ikCu Awpih 
krqw]3]

Jab Eaek Niranjan 

Nirankaar Prabh 

Sabh Kishh Aapehi 

Karathaa ||3||

When the Immaculate 

and Formless Lord 

God was all alone, He 

did everything by 

Himself. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਜਕ) ਿਦੋਂ ਕੇਵਲ 

ਇਕ ਜਨਰੂੰਿਨ ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ, ਤਦੋਂ 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਸੀ ॥੩॥

9317 216 Apny krqb 
Awpy jwnY ijin 
iehu rcnu 
rcwieAw]

(kr-qb) kOqk Apanae Karathab 

Aapae Jaanai Jin 

Eihu Rachan 

Rachaaeiaa ||

He alone knows His 

actions; He created 

this creation.

ਉਹੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪ 

ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਅਜਗਆਨੀ ਿੀਵ 

ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ)।

9318 216 khu nwnk  
krxhwru hY Awpy  
siqguir Brmu 
cukwieAw]4]5]
163]

Kahu Naanak 

Karanehaar Hai 

Aapae Sathigur 

Bharam 

Chukaaeiaa 

||4||5||163||

Says Nanak, the Lord 

Himself is the Doer. 

The True Guru has 

dispelled my doubts. 

||4||5||163||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ 
(ਇਹ ਤਨ ਧਨ ਧਰਤੀ ਆਜਦਕ 

ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਦਾ) ਭੁਲੇਖਾ 
ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ 

ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਇਹ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ 

॥੪॥੫॥੧੬੩॥

9319 216 gauVI mwlw 
mhlw 5]

Gourree Maalaa 

Mehalaa 5 ||

Gauree Maalaa, Fifth 

Mehl:
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9320 216 hir ibnu Avr 
ikRAw ibrQy]

(ikrAw) kMm Har Bin Avar 

Kiraaa Birathhae ||

Without the Lord, 

other actions are 

useless.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

(ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ 

ਜਵਅਰਥ ਹਨ।
9321 216 jp qp sMjm 

krm kmwxy ieih 
ErY 
mUsy]1]rhwau]

(ErY) aury hI[ (mUsy) 
lu`ty gey

Jap Thap Sanjam 

Karam Kamaanae 

Eihi Ourai Moosae 

||1|| Rehaao ||

Meditative chants, 

intense deep 

meditation, austere 

self-discipline and 

rituals - these are 

plundered in this 

world. ||1||Pause||

(ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ) ਿਪ ਕਰਨੇ, ਤਪ ਸਾਧਣੇ, 
ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਠ-ਿੋਗ ਦੇ 

ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ-ਇਹ ਸਾਰੇ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ) ਉਰੇ ਉਰੇ ਹੀ 
ਖੋਹ ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

9322 216 brq nym sMjm 
mih rhqw iqn 
kw AwFu n 
pwieAw]

(AwFu) kOfI Barath Naem 

Sanjam Mehi 

Rehathaa Thin Kaa 

Aadt N Paaeiaa ||

Fasting, daily rituals, 

and austere self-

discipline - those who 

keep the practice of 

these, are rewarded 

with less than a shell.

ਮਨੱੁਖ ਵਰਤਾਂ ਸੂੰਿਮਾਂ ਦੇ ਨੇਮ 

ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਹਨਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਕ ਕੌਡੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

9323 216 AwgY clxu Aauru 
hY BweI aUNhw  
kwim n 
AwieAw]1]

Aagai Chalan Aour 

Hai Bhaaee 

Oonehaa Kaam N 

Aaeiaa ||1||

Hereafter, the way is 

different, O Siblings of 

Destiny. There, these 

things are of no use at 

all. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੁਣ 

ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਹੈ (ਬਰਤ 

ਨੇਮ ਸੂੰਿਮ ਆਜਦਕ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ 

ਭੀ) ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ॥੧॥
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9324 216 qIriQ nwie Aru 
DrnI BRmqw  
AwgY Taur n 
pwvY]

(Taur) QW Theerathh Naae 

Ar Dhharanee 

Bhramathaa Aagai 

Thour N Paavai ||

Those who bathe at 

sacred shrines of 

pilgrimage, and 

wander over the 

earth, find no place of 

rest hereafter.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੀਰਥ ਉਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਜਤਆਗੀ ਬਣ ਕੇ) ਧਰਤੀ ਉਤੇ 

ਰਟਨ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਭੀ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

9325 216 aUhw kwim n 
AwvY ieh ibiD  
Ehu log nhI 
pqIAwvY]2]

(log) jmdUq lok[ 
(pqI-AwvY) KuS huMdy

Oohaa Kaam N 

Aavai Eih Bidhh 

Ouhu Logan Hee 

Patheeaavai ||2||

There, these are of no 

use at all. By these 

things, they only 

please other people. 

||2||

ਅਿੇਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ, ਉਹ (ਜਤਆਗੀ 
ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ) 

ਜਸਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਆਪਣੇ 
ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ) ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

9326 216 cqur byd muK 
bcnI aucrY AwgY 
mhlu n pweIAY]

Chathur Baedh 

Mukh Bachanee 

Oucharai Aagai 

Mehal N Paaeeai 

||

Reciting the four 

Vedas from memory, 

they do not obtain the 

Mansion of the Lord's 

Presence hereafter.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਪੂੰ ਜਡਤ) ਚਾਰੇ 

ਵੇਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭੀ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

9327 216 bUJY nwhI eyku 
suDwKru Ehu 
sglI JwK 
JKweIAY]3]

(suDwKru) piv`qR nwm[ 
(JwK) byArQ hI 
(JKweIAY) Kpdy

Boojhai Naahee 

Eaek Sudhhaakhar 

Ouhu Sagalee 

Jhaakh 

Jhakhaaeeai ||3||

Those who do not 

understand the One 

Pure Word, utter total 

nonsense. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ (ਜਸਮਰਨਾ) ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ ਉਹ (ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ) ਜਨਰੀ ਖ਼ੁਆਰੀ 
ਹੀ ਖ਼ੁਆਰੀ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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9328 216 nwnku khqo iehu 
bIcwrw ij kmwvY 
su pwrgrwmI]

sMswr smuMdR qoN (pwr-
grwmI) pwr hoieAw, 
mukq

Naanak Kehatho 

Eihu Beechaaraa J 

Kamaavai S Paar 

Garaamee ||

Nanak voices this 

opinion: those who 

practice it, swim 

across.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਨਾਨਕ ਇਹ ਇਕ 

ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਵਰਤੋਂ 
ਜਵਚ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ 

ਿੋਗਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

9329 216 guru syvhu Aru 
nwmu iDAwvhu  
iqAwghu mnhu 
gumwnI]4]6]16
4]

(gumwnI) hMkwr Gur Saevahu Ar 

Naam Dhhiaavahu 

Thiaagahu 

Manahu 

Gumaanee 

||4||6||164||

Serve the Guru, and 

meditate on the 

Naam; renounce the 

egotistical pride from 

your mind. 

||4||6||164||

(ਉਹ ਜਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ-ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਵੋ, 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚੋਂ ਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ 

ਕਰੋ, ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੋ ॥੪॥੬॥੧੬੪॥

9330 216 gauVI mwlw 5] Gourree Maalaa 5 

||

Gauree Maalaa, Fifth 

Mehl:

9331 216 mwDau hir hir 
hir muiK khIAY]

Maadhho Har Har 

Har Mukh Keheeai 

||

O Lord, I chant Your 

Name, Har, Har, Har.

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਹਰੀ! (ਜਮਹਰ ਕਰ, ਤਾ ਜਕ 

ਅਸੀ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਉਚਾਰ 

ਸਕੀਏ।

9332 216 hm qy kCU n hovY 
suAwmI ijau 
rwKhu iqau 
rhIAY]1]rhwau]

Ham Thae 

Kashhoo N Hovai 

Suaamee Jio 

Raakhahu Thio 

Reheeai ||1|| 

Rehaao ||

I cannot do anything 

by myself, O Lord and 

Master. As You keep 

me, so I remain. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਪਿਭੂ! ਸਾਥੋਂ ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 
ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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9333 216 ikAw ikCu krY  
ik krxYhwrw  
ikAw iesu hwiQ 
ibcwry]

Kiaa Kishh Karai K 

Karanaihaaraa 

Kiaa Eis Haathh 

Bichaarae ||

What can the mere 

mortal do? What is in 

the hands of this poor 

creature?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ! ਇਹ ਿੀਵ ਕੀਹ ਕਰੇ? 

ਇਹ ਕੀਹ ਕਰਨ-ਿੋਗਾ ਹੈ? 

ਇਸ ਜਵਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਕੀਹ ਹੈ? (ਇਹ ਿੀਵ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ)।

9334 216 ijqu qum lwvhu  
iqq hI lwgw  
pUrn Ksm 
hmwry]1]

Jith Thum Laavahu 

Thith Hee Laagaa 

Pooran Khasam 

Hamaarae ||1||

As You attach us, so 

we are attached, O my 

Perfect Lord and 

Master. ||1||

ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੂੂੰ  ਇਸ ਨੂੂੰ  ਲਾਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

9335 216 krhu ikRpw srb 
ky dwqy eyk rUp 
ilv lwvhu]

Karahu Kirapaa 

Sarab Kae 

Dhaathae Eaek 

Roop Liv Laavahu 

||

Take pity on me, O 

Great Giver of all, that 

I may enshrine love for 

Your Form alone.

ਹੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੀ 
ਲਗਨ ਬਖ਼ਸ਼।

9336 216 nwnk kI bynMqI 
hir pih Apunw 
nwmu 
jpwvhu]2]7]16
5]

Naanak Kee 

Baenanthee Har 

Pehi Apunaa 

Naam Japaavahu 

||2||7||165||

Nanak offers this 

prayer to the Lord, 

that he may chant the 

Naam, the Name of 

the Lord. 

||2||7||165||

ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ 

(ਇਹੀ) ਬੇਨਤੀ ਹੈ (-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਮੈਥੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਪਾ 
॥੨॥੭॥੧੬੫॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1957 Published: March 06/ 2014



9337 216 rwgu gauVI mwJ1 
mhlw 5

mwJ1: J Q`ly bRIk eyky 
dw Bwv gauVI mwJ dI 
pihlI jwqI hY

Raag Gourree 

Maajh Mehalaa 5

Raag Gauree Maajh, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਮਾਝ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

9338 216 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

9339 216 dIn dieAwl  
dmodr rwieAw 
jIau]

Dheen Dhaeiaal 

Dhamodhar 

Raaeiaa Jeeo ||

O Merciful to the 

meek, O Dear Lord 

King,

ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਿੀ!

9340 216 koit jnw kir  
syv lgwieAw 
jIau]

Kott Janaa Kar 

Saev Lagaaeiaa 

Jeeo ||

You have engaged 

millions of people in 

Your Service.

ਤੂੂੰ  ਕਿੋੜਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।

9341 216 Bgq vClu qyrw 
ibrdu rKwieAw 
jIau]

(vClu) ipAwrw[ 
(ibrdu) Drm

Bhagath Vashhal 

Thaeraa Biradh 

Rakhaaeiaa Jeeo ||

You are the Lover of 

Your devotees; this is 

Your Nature.

ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰਾ ਹੋਣਾ-ਇਹ 

ਤੇਰਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾ 
ਬਜਣਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ।

9342 216 pUrn sBnI jweI 
jIau]1]

(jweI) jg@w Pooran Sabhanee 

Jaaee Jeeo ||1||

You are totally 

pervading all places. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ ॥੧॥

9343 216 ikau pyKw pRIqmu  
kvx sukrxI 
jIau]

(su-krxI) sRyst krnI Kio Paekhaa 

Preetham Kavan 

Sukaranee Jeeo ||

How can I behold my 

Beloved? What is that 

way of life?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਉਸ ਪਿਭੂ-
ਪਿੀਤਮ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾਂ? ਉਹ 

ਕੇਹੜੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਾਂ)?
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9344 216 sMqw dwsI syvw 
crxI jIau]

Santhaa Dhaasee 

Saevaa Charanee 

Jeeo ||

Become the slave of 

the Saints, and serve 

at their feet.

(ਜਿਥੋਂ ਭੀ ਪੱੁਛਾਂ ਇਹੀ ਉੱਤਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ।
9345 216 iehu jIau vqweI  

bil bil jweI 
jIau]

(vqweI) kurbwn krW Eihu Jeeo 

Vathaaee Bal Bal 

Jaaee Jeeo ||

I dedicate this soul; I 

am a sacrifice, a 

sacrifice to them.

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਉਸ ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰਾਂ, ਤੇ, 

ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਹੋ ਿਾਵਾਂ।

9346 216 iqsu iniv iniv 
lwgau pweI 
jIau]2]

This Niv Niv Laago 

Paaee Jeeo ||2||

Bowing low, I fall at 

the Feet of the Lord. 

||2||

ਜਲਫ਼ ਜਲਫ਼ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ 
ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹਾਂ ॥੨॥

9347 216 poQI pMifq byd 
KojMqw jIau]

Pothhee Panddith 

Baedh Khojanthaa 

Jeeo ||

The Pandits, the 

religious scholars, 

study the books of the 

Vedas.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਕੋਈ ਪੂੰ ਜਡਤ (ਬਣ 

ਕੇ) ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਖੋਿਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

9348 216 hoie bYrwgI  
qIriQ nwvMqw 
jIau]

n@wvMqw Hoe Bairaagee 

Theerathh 

Naavanthaa Jeeo 

||

Some become 

renunciates, and 

bathe at sacred 

shrines of pilgrimage.

ਕੋਈ (ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ) ਵੈਰਾਗਵਾਨ 

ਹੋ ਕੇ (ਹਰੇਕ) ਤੀਰਥ ਉਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

9349 216 gIq nwd kIrqnu 
gwvMqw jIau]

Geeth Naadh 

Keerathan 

Gaavanthaa Jeeo 

||

Some sing tunes and 

melodies and songs.

ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਦ 

ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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9350 216 hir inrBau nwmu 
iDAweI jIau]3]

Har Nirabho Naam 

Dhhiaaee Jeeo 

||3||

But I meditate on the 

Naam, the Name of 

the Fearless Lord. 

||3||

ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ 

ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਿੋ 
(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਨਰਭੈਤਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

9351 216 Bey ikRpwl  
suAwmI myry jIau]

Bheae Kirapaal 

Suaamee Maerae 

Jeeo ||

My Lord and Master 

has become merciful 

to me.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ 

ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

9352 216 piqq pivq  
lig gur ky pYry 
jIau]

p-iqq Pathith Pavith Lag 

Gur Kae Pairae 

Jeeo ||

I was a sinner, and I 

have been sanctified, 

taking to the Guru's 

Feet.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗ ਕੇ (ਪਜਹਲਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ (ਹੁੂੰ ਦੇ ਭੀ) ਸੱੁਚੇ 

ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

9353 217 BRmu Bau kwit  
kIey inrvYry 
jIau]

Bhram Bho Kaatt 

Keeeae Niravairae 

Jeeo ||

Dispelling my doubts 

and fears, the Guru 

has rid me of hatred.

ਗੁਰੂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਮਲੀਨ) ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਰਵੈਰ 

ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
9354 217 gur mn kI Aws 

pUrweI jIau]4]
(pUrweI) pUrn kIqI Gur Man Kee Aas 

Pooraaee Jeeo 

||4||

The Guru has fulfilled 

the desires of my 

mind. ||4||

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੀ 
(ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਆਸ ਪੂਰੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੪॥

9355 217 ijin nwau 
pwieAw so 
DnvMqw jIau]

Jin Naao Paaeiaa 

So Dhhanavanthaa 

Jeeo ||

One who has obtained 

the Name is wealthy.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਲੱਭ ਜਲਆ ਉਹ 

ਧਨਾਢ ਬਣ ਜਗਆ,
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9356 217 ijin pRBu 
iDAwieAw su 
soBwvMqw jIau]

Jin Prabh 

Dhhiaaeiaa S 

Sobhaavanthaa 

Jeeo ||

One who meditates on 

God is glorified.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਜਗਆ।

9357 217 ijsu swDUsMgiq  
iqsu sB sukrxI 
jIau]

(su-krxI) sRySt krnI Jis Saadhhoo 

Sangath This Sabh 

Sukaranee Jeeo ||

Sublime are all the 

actions of those who 

join the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਮਲ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਬਣ ਗਈ,

9358 217 jn nwnk shij 
smweI 
jIau]5]1]166]

Jan Naanak Sehaj 

Samaaee Jeeo 

||5||1||166||

Servant Nanak is 

intuitively absorbed 

into the Lord. 

||5||1||166||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ 

॥੫॥੧॥੧੬੬॥

9359 217 gauVI mhlw 5 
mwJ]

Gourree Mehalaa 

5 Maajh ||

Gauree, Fifth Mehl, 

Maajh:

9360 217 Awau hmwrY rwm 
ipAwry jIau]

Aao Hamaarai 

Raam Piaarae Jeeo 

||

Come to me, O my 

Beloved Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ ਿੀ! ਮੇਰੇ-

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸ।

9361 217 rYix idnsu swis 
swis icqwry 
jIau]

(icqwry) ismrIey Rain Dhinas Saas 

Saas Chithaarae 

Jeeo ||

Night and day, with 

each and every 

breath, I think of You.

ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਦਨ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
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9362 217 sMq dyau sMdysw pY 
crxwry jIau]

Santh Dhaeo 

Sandhaesaa Pai 

Charanaarae Jeeo 

||

O Saints, give Him this 

message; I fall at Your 

Feet.

(ਤੇਰੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਪੈ 

ਕੇ ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਵਲ) ਸੁਨੇਹਾ 
ਭੇਿਦਾ ਹਾਂ,

9363 217 quDu ibnu ikqu 
ibiD qrIAY 
jIau]1]

Thudhh Bin Kith 

Bidhh Thareeai 

Jeeo ||1||

Without You, how can 

I be saved? ||1||

(ਜਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ ਿੀ!) 
ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ 
(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ ॥੧॥

9364 217 sMig qumwrY mY 
kry AnMdw jIau]

Sang Thumaarai 

Mai Karae 

Anandhaa Jeeo ||

In Your Company, I am 

in ecstasy.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ ਿੀ!) 
ਤੇਰੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ।

9365 217 vix iqRix 
iqRBvix suK 
prmwnMdw jIau]

qiR ix, qiR Bvix Van Thin 

Thribhavan Sukh 

Paramaanandhaa 

Jeeo ||

In the forest, the fields 

and the three worlds, 

there is peace and 

supreme bliss.

ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਵਚ ਤੇ 

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ (ਤੈਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ) ਮੈਂ ਪਰਮ 

ਸੁਖ ਪਰਮ ਆਨੂੰ ਦ (ਅਨੁਭਵ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ)।
9366 217 syj suhwvI iehu 

mnu ibgsMdw 
jIau]

ihrdy rUpI syj (suhwvI) 
sohxI[ (ibgsMdw) 
iKiVAw

Saej Suhaavee 

Eihu Man 

Bigasandhaa Jeeo 

||

My bed is beautiful, 

and my mind blossoms 

forth in ecstasy.

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਸੇਿ ਸੋਹਣੀ 
ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ 

ਜਖੜ ਜਪਆ ਹੈ!

9367 217 pyiK drsnu iehu 
suKu lhIAY 
jIau]2]

Paekh Dharasan 

Eihu Sukh Leheeai 

Jeeo ||2||

Beholding the Blessed 

Vision of Your 

Darshan, I have found 

this peace. ||2||

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ ਿੀ!) 
ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ 

(ਆਤਮਕ) ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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9368 217 crx pKwir krI 
inq syvw jIau]

(pKwir) Do ky Charan Pakhaar 

Karee Nith Saevaa 

Jeeo ||

I wash Your Feet, and 

constantly serve You.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਿੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ, 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ) ਚਰਨ ਧੋ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ,

9369 217 pUjw Arcw bMdn 
dyvw jIau]

(Arcw) Pu`l cMdn Bytw 
krnw[ (bMdn) nmskwr

Poojaa Arachaa 

Bandhan Dhaevaa 

Jeeo ||

O Divine Lord, I 

worship and adore 

You; I bow down 

before You.

ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵ-ਪੂਿਾ 
ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਅੱਗੇ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ 
ਦੇਵਜਤਆਂ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ,

9370 217 dwsin dwsu nwmu 
jip lyvw jIau]

Dhaasan Dhaas 

Naam Jap Laevaa 

Jeeo ||

I am the slave of Your 

slaves; I chant Your 

Name.

(ਜਕ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ 

ਕੇ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਹਾਂ-

9371 217 ibnau Twkur pih 
khIAY jIau]3]

Bino Thaakur Pehi 

Keheeai Jeeo ||3||

I offer this prayer to 

my Lord and Master. 

||3||

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ ਿੀ! ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਪਾਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ 
ਆਖਣੀ ॥੩॥

9372 217 ieC puMnI myrI  
mnu qnu hirAw 
jIau]

(hirAw) hrw Brw Eishh Punnee 

Maeree Man Than 

Hariaa Jeeo ||

My desires are 

fulfilled, and my mind 

and body are 

rejuvenated.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੇਰੀ (ਉਸ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿਾ) ਹਰਾ ਹੋ ਜਪਆ 

ਹੈ,
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9373 217 drsn pyKq sB 
duK prhirAw 
jIau]

(prhirAw) dUr hoey Dharasan 

Paekhath Sabh 

Dhukh Parehariaa 

Jeeo ||

Beholding the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan, all my pains 

have been taken away.

(ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਜਦਆਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ,

9374 217 hir hir nwmu  
jpy jip qirAw 
jIau]

Har Har Naam 

Japae Jap Thariaa 

Jeeo ||

Chanting and 

meditating on the 

Name of the Lord, Har, 

Har, I have been saved.

ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ ਿੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਿਪ ਕੇ ਮੈਂ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ ) 
ਪਾਰ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।

9375 217 iehu Ajru nwnk  
suKu shIAY 
jIau]4]2]167
]

A-jru:polw bolo[ 
(Ajru) nw jr hox 
vwlw, ie`k rs

Eihu Ajar Naanak 

Sukh Seheeai Jeeo 

||4||2||167||

Nanak endures this 

unendurable celestial 

bliss. ||4||2||167||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ 

ਿੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜਤਆਂ) ਇਹ 

ਇਕ ਐਸਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਲਈਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਕਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੪॥੨॥੧੬੭॥

9376 217 gauVI mwJ 
mhlw 5]

Gourree Maajh 

Mehalaa 5 ||

Gauree Maajh, Fifth 

Mehl:

9377 217 suix suix swjn  
mn imq ipAwry 
jIau]

(imq) im`qR Sun Sun Saajan 

Man Mith Piaarae 

Jeeo ||

Listen, listen, O my 

friend and companion, 

O Beloved of my mind:

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ! 
(ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਜਧਆਨ ਨਾਲ 

ਸੁਣ।
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9378 217 mnu qnu qyrw iehu 
jIau iB vwry 
jIau]

(jIau) izMdgI[ (iB) 
Pyr[ (vwry) kurbwn 
krIeyy

Man Than Thaeraa 

Eihu Jeeo Bh 

Vaarae Jeeo ||

My mind and body are 

Yours. This life is a 

sacrifice to You as well.

(ਮੇਰਾ ਇਹ) ਮਨ ਤੇਰਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਮੇਰਾ ਇਹ) ਸਰੀਰ 

ਤੇਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ 
ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਭੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਦੱਤੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ (ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਤੈਥੋਂ) ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

9379 217 ivsru nwhI pRB  
pRwx ADwry jIau]

Visar Naahee 

Prabh Praan 

Adhhaarae Jeeo ||

May I never forget 

God, the Support of 

the breath of life.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੈਨੂੂੰ  ਭੁਲ ਨਾਹ।

9380 217 sdw qyrI 
srxweI jIau]1]

Sadhaa Thaeree 

Saranaaee Jeeo 

||1||

I have come to Your 

Eternal Sanctuary. 

||1||

ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਹਾਂ ॥੧॥

9381 217 ijsu imilAY mnu 
jIvY BweI jIau]

Jis Miliai Man 

Jeevai Bhaaee 

Jeeo ||

Meeting Him, my mind 

is revived, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲੱਭ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

9382 217 gur prswdI so  
hir hir pweI 
jIau]

Gur Parasaadhee 

So Har Har Paaee 

Jeeo ||

By Guru's Grace, I 

have found the Lord, 

Har, Har.

ਉਹ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।
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9383 217 sB ikCu pRB kw  
pRB kIAw jweI 
jIau]

Sabh Kishh Prabh 

Kaa Prabh Keeaa 

Jaaee Jeeo ||

All things belong to 

God; all places belong 

to God.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ) ਸਭ 

ਕੁਝ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, (ਿਗਤ ਦੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਥਾਵਾਂ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ,

9384 217 pRB kau sd bil 
jweI jIau]2]

Prabh Ko Sadh Bal 

Jaaee Jeeou ||2||

I am forever a sacrifice 

to God. ||2||

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

9385 217 eyhu inDwnu jpY 
vfBwgI jIau]

Eaehu Nidhhaan 

Japai 

Vaddabhaagee 

Jeeo ||

Very fortunate are 

those who meditate 

on this treasure.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਇਹ (ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਹੈ ਕੋਈ) ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਨਾਮ 

(ਿਪਦਾ ਹੈ,

9386 217 nwm inrMjn eyk 
ilv lwgI jIau]

(inrMjn) piv`qR Naam Niranjan 

Eaek Liv Laagee 

Jeeo ||

They enshrine love for 

the Naam, the Name 

of the One 

Immaculate Lord.

ਪਜਵੱਤਿ-ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨਾਲ (ਉਸ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ) ਲਗਨ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

9387 217 guru pUrw pwieAw  
sBu duKu 
imtwieAw jIau]

Gur Pooraa 

Paaeiaa Sabh 

Dhukh Mittaaeiaa 

Jeeo ||

Finding the Perfect 

Guru, all suffering is 

dispelled.

(ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

9388 217 AwT phr gux 
gwieAw jIau]3]

Aath Pehar Gun 

Gaaeiaa Jeeo ||3||

Twenty-four hours a 

day, I sing the Glories 

of God. ||3||

ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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9389 217 rqn pdwrQ  
hir nwmu qumwrw 
jIau]

Rathan 

Padhaarathh Har 

Naam Thumaaraa 

Jeeo ||

Your Name is the 

treasure of jewels, 

Lord.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀਮਤੀ 
ਪਦਾਰਥਾਂ (ਦਾ ਸੋਮਾ) ਹੈ।

9390 217 qUM scw swhu  
Bgqu vxjwrw 
jIau]

Thoon Sachaa 

Saahu Bhagath 

Vanajaaraa Jeeo ||

You are the True 

Banker; Your devotee 

is the trader.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ (ਉਹਨਾਂ ਰਤਨ-

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ) ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੈਂ, 
ਤੇਰਾ ਭਗਤ (ਉਹਨਾਂ ਰਤਨ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ) ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
9391 217 hir Dnu rwis  

scu vwpwrw jIau]

Har Dhhan Raas 

Sach Vaapaaraa 

Jeeo ||

True is the trade of 

those who have the 

wealth of the Lord's 

assets.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਧਨ (ਤੇਰੇ 

ਭਗਤ ਦਾ) ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਇਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਵਣਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9392 217 jn nwnk sd 
bilhwrw 
jIau]4]3]168
]

Jan Naanak Sadh 

Balihaaraa Jeeo 

||4||3||168||

Servant Nanak is 

forever a sacrifice. 

||4||3||168||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਹਰੀ!) ਮੈਂ (ਤੈਥੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ 

ਤੋਂ) ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੩॥੧੬੮॥

9393 217 rwgu gauVI mwJ 
mhlw 5

Raag Gourree 

Maajh Mehalaa 5

Raag Gauree Maajh, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਮਾਝ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

9394 217 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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9395 217 qUM myrw bhu mwxu 
krqy qUM myrw bhu 
mwxu]

(mwxu) Awsrw Thoon Maeraa 

Bahu Maan 

Karathae Thoon 

Maeraa Bahu 

Maan ||

I am so proud of You, 

O Creator; I am so 

proud of You.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਫ਼ਖ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਾਣ 

ਹੈਂ।

9396 217 joir qumwrY suiK 
vsw scu sbdu 
nIswxu]1]rhwau]

(joir) Awsry[ (nIswxu) 
prvwnw, inSwnw

Jor Thumaarai 

Sukh Vasaa Sach 

Sabadh Neesaan 

||1|| Rehaao ||

Through Your 

Almighty Power, I 

dwell in peace. The 

True Word of the 

Shabad is my banner 

and insignia. 

||1||Pause||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੇਰੇ ਬਲ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ 
ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਮੇਰੇ ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9397 217 sBy glw jwqIAw  
suix kY cup 
kIAw]

(jwqIAw) jwxIAW Sabhae Galaa 

Jaatheeaa Sun Kai 

Chup Keeaa ||

He hears and knows 

everything, but he 

keeps silent.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! (ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਮੋਜਹਆ) ਿੀਵ ਪਰਮਾਰਥ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ 

ਸਮਝਦਾ ਭੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਰ ਭੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

9398 217 kd hI suriq n 
lDIAw mwieAw 
mohiVAw]1]

(lDIAw) l`iBAw[ 
(mohiVAw) moihAw

Kadh Hee Surath N 

Ladhheeaa 

Maaeiaa 

Moharriaa ||1||

Bewitched by Maya, 

he never regains 

awareness. ||1||

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮੋਜਹਆ ਿੀਵ ਤੇ 

ਕਦੇ ਭੀ (ਪਰਮਾਰਥ ਵਲ) 

ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ॥੧॥
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9399 217 dyie buJwrq 
swrqw sy AKI 
ifTiVAw]

 (swrqw)ieSwry Dhaee Bujhaarath 

Saarathaa Sae 

Akhee Dditharriaa 

||

The riddles and hints 

are given, and he sees 

them with his eyes.

ਿ ੇਕੋਈ ਗੁਰਮੁਜਖ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਿਾਂ ਬੁਝਾਉਣੀ ਦੇਂਦਾ ਭੀ ਹੈ (ਜਕ 

ਇਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬਜਹ ਰਜਹਣਾ, 
ਜਿਰ) ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖੀਂ ਭੀ ਵੇਖ 

ਲਈਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਕ ਸਭ ਤੁਰੇ 

ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ)

9400 218 koeI ij mUrKu 
loBIAw mUil n 
suxI kihAw]2]

Koee J Moorakh 

Lobheeaa Mool N 

Sunee Kehiaa 

||2||

But he is foolish and 

greedy, and he never 

listens to what he is 

told. ||2||

ਪਰ ਿੀਵ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ 

ਲੋਭੀ ਹੈ ਜਕ (ਅਿੇਹੀ) ਆਖੀ 
ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ 
ਸੁਣਦਾ ॥੨॥

9401 218 ieksu duhu chu 
ikAw gxI sB 
iekqu swid muTI]

(mu`TI) T`gI Eikas Dhuhu 

Chahu Kiaa Ganee 

Sabh Eikath Saadh 

Muthee ||

Why bother to count 

one, two, three, four? 

The whole world is 

defrauded by the 

same enticements.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਇਕ ਦੀ 
ਦਂੁਹ ਦੀ ਚਂੁਹ ਦੀ ਕੀਹ ਗੱਲ 

ਦੱਸਾਂ? ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਇਕੋ 

ਹੀ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਠੱਗੀ ਿਾ ਰਹੀ 
ਹੈ।

9402 218 ieku ADu nwie 
rsIAVw kw 
ivrlI jwie 
vuTI]3]

(jwie) jg@w[ (v`uTI) 
vsI

Eik Adhh Naae 

Raseearraa Kaa 

Viralee Jaae 

Vuthee ||3||

Hardly anyone loves 

the Lord's Name; how 

rare is that place 

which is in bloom. 

||3||

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰਸ 

ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਜਹਰਦਾ-ਥਾਂ ਵਰੋਸਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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9403 218 Bgq scy dir 
sohdy And 
krih idn rwiq]

An-d: polw bolo Bhagath Sachae 

Dhar Sohadhae 

Anadh Karehi Dhin 

Raath ||

The devotees look 

beautiful in the True 

Court; night and day, 

they are happy.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
9404 218 rMig rqy prmysrY  

jn nwnk iqn 
bil 
jwq]4]1]169]

Rang Rathae 

Paramaesarai Jan 

Naanak Thin Bal 

Jaath 

||4||1||169||

They are imbued with 

the Love of the 

Transcendent Lord; 

servant Nanak is a 

sacrifice to them. 

||4||1||169||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੧॥੧੬੯॥

9405 218 gauVI mhlw 5 
mWJ]

Gourree Mehalaa 

5 Maanjh ||

Gauree, Fifth Mehl, 

Maajh:

9406 218 duK BMjnu qyrw 
nwmu jI duK BMjnu  
qyrw nwmu]

Dhukh Bhanjan 

Thaeraa Naam Jee 

Dhukh Bhanjan 

Thaeraa Naam ||

The Destroyer of 

sorrow is Your Name, 

Lord; the Destroyer of 

sorrow is Your Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

9407 218 AwT phr 
AwrwDIAY pUrn 
siqgur 
igAwnu]1]rhwau
]

Aath Pehar 

Aaraadhheeai 

Pooran Sathigur 

Giaan ||1|| 

Rehaao ||

Twenty-four hours a 

day, dwell upon the 

wisdom of the Perfect 

True Guru. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਨਾਮ ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-

ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹੀ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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9408 218 ijqu Git vsY 
pwrbRhmu soeI 
suhwvw Qwau]

(suhwvw) sohxw Jith Ghatt Vasai 

Paarabreham 

Soee Suhaavaa 

Thhaao ||

That heart, in which 

the Supreme Lord God 

abides, is the most 

beautiful place.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਜਹਰਦਾ-ਥਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

9409 218 jmkMkru nyiV n 
AwveI rsnw 
hir gux gwau]1]

Aw-veI Jam Kankar Naerr 

N Aavee Rasanaa 

Har Gun Gaao 

||1||

The Messenger of 

Death does not even 

approach those who 

chant the Glorious 

Praises of the Lord 

with the tongue. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਮਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦਾ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥

9410 218 syvw suriq n 
jwxIAw nw jwpY 
AwrwiD]

Saevaa Surath N 

Jaaneeaa Naa 

Jaapai Aaraadhh ||

I have not understood 

the wisdom of serving 

Him, nor have I 

worshipped Him in 

meditation.

ਮੈਂ (ਹੁਣ ਤਕ) ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ 
ਿਾਣੀ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਸੁਜਝਆ,

9411 218 Eit qyrI 
jgjIvnw myry 
Twkur Agm 
AgwiD]2]

j`gjIvnw Outt Thaeree 

Jagajeevanaa 

Maerae Thaakur 

Agam Agaadhh 

||2||

You are my Support, O 

Life of the World; O 

my Lord and Master, 

Inaccessible and 

Incomprehensible. 

||2||

ਹੇ ਿਗਤ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਆਸਰੇ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਲਣਹਾਰ 

ਮਾਲਕ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਅਥਾਹ ਪਿਭੂ! (ਪਰ ਹੁਣ) ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥

9412 218 Bey ikRpwl 
gusweIAw nTy 
sog sMqwp]

n`Ty Bheae Kirapaal 

Gusaaeeaa Nathae 

Sog Santhaap ||

When the Lord of the 

Universe became 

merciful, sorrow and 

suffering departed.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਜਫ਼ਕਰ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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9413 218 qqI vwau n 
lgeI siqguir 
rKy Awip]3]

q`qI l`geI Thathee Vaao N 

Lagee Sathigur 

Rakhae Aap ||3||

The hot winds do not 

even touch those who 

are protected by the 

True Guru. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ 

ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸੋਗ-

ਸੂੰਤਾਪ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਸੇਕ ਨਹੀਂ 
ਪੋਹ ਸਕਦਾ ॥੩॥

9414 218 guru nwrwiexu dXu 
guru guru scw 
isrjxhwru]

gurU jI hI (nwrwiexu) 
pRB jI hn[ (dXu) 
pUjnIk[ d-Xu: d 
mukqw, Xu AONkV sihq 
qwlU qoN bolo

Gur Naaraaein 

Dhay Gur Gur 

Sachaa 

Sirajanehaar ||

The Guru is the All-

pervading Lord, the 

Guru is the Merciful 

Master; the Guru is 

the True Creator Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ 

ਿ ੋਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

9415 218 guir quTY sB 
ikCu pwieAw jn 
nwnk sd 
bilhwr]4]2]1
70]

Gur Thuthai Sabh 

Kishh Paaeiaa Jan 

Naanak Sadh 

Balihaar 

||4||2||170||

When the Guru was 

totally satisfied, I 

obtained everything. 

Servant Nanak is 

forever a sacrifice to 

Him. ||4||2||170||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਿਾਏ ਤਾਂ ਸਭ 

ਕੁਝ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੪॥੨॥੧੭੦॥

9416 218 gauVI mwJ 
mhlw 5]

Gourree Maajh 

Mehalaa 5 ||

Gauree Maajh, Fifth 

Mehl:

9417 218 hir rwm rwm  
rwm rwmw]

Har Raam Raam 

Raam Raamaa ||

The Lord, the Lord, 

Raam, Raam, Raam:

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-

9418 218 jip pUrn hoey 
kwmw]1]rhwau]

Jap Pooran Hoeae 

Kaamaa ||1|| 

Rehaao ||

Meditating on Him, all 

affairs are resolved. 

||1||Pause||

ਿਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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9419 218 rwm goibMd 
jpyidAw hoAw 
muKu pivqRü]

A`Dy rwry hyTW AONkV lwau Raam Gobindh 

Japaedhiaa Hoaa 

Mukh Pavithra ||

Chanting the Name of 

the Lord of the 

Universe, one's mouth 

is sanctified.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਰਾਮ ਰਾਮ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਿਪਜਦਆਂ ਮੂੂੰ ਹ ਪਜਵਤਿ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

9420 218 hir jsu suxIAY 
ijs qy soeI 
BweI imqRü]1]

Har Jas Suneeai Jis 

Thae Soee Bhaaee 

Mithra ||1||

One who recites to me 

the Praises of the Lord 

is my friend and 

brother. ||1||

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਅਸਲ) ਭਰਾ ਹੈ (ਅਸਲ) 

ਜਮੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣੀ ਿਾਏ ॥੧॥
9421 218 siB pdwrQ siB 

Plw srb guxw 
ijsu mwih]

Sabh Padhaarathh 

Sabh Falaa Sarab 

Gunaa Jis Maahi ||

All treasures, all 

rewards and all virtues 

are in the Lord of the 

Universe.

ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ (ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ) ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਿਲ 

ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣ ਹਨ,

9422 218 ikau goibMdu mnhu 
ivswrIAY ijsu 
ismrq duK 
jwih]2]

Kio Gobindh 

Manahu 

Visaareeai Jis 

Simarath Dhukh 

Jaahi ||2||

Why forget Him from 

your mind? 

Remembering Him in 

meditation, pain 

departs. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੀ ਭੁਲਾਣਾ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

9423 218 ijsu liV ligAY 
jIvIAY Bvjlu 
peIAY pwir]

Jis Larr Lagiai 

Jeeveeai Bhavajal 

Peeai Paar ||

Grasping the hem of 

His robe, we live, and 

cross over the 

terrifying world-ocean.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੀ ਭੁਲਾਣਾ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ) ਜਿਸ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ,
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9424 218 imil swDUsMig 
auDwru hoie muK 
aUjl 
drbwir]3]

Mil Saadhhoo 

Sang Oudhhaar 

Hoe Mukh Oojal 

Dharabaar ||3||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, one is 

saved, and one's face 

becomes radiant in 

the Court of the Lord. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

(ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਉ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੩॥

9425 218 jIvn rUp gopwl 
jsu sMq jnw kI 
rwis]

(rwis) pMUjI Jeevan Roop 

Gopaal Jas Santh 

Janaa Kee Raas ||

The Praise of the 

Sustainer of the 

Universe is the 

essence of life, and 

the wealth of His 

Saints.

ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ।

9426 218 nwnk aubry nwmu 
jip dir scY 
swbwis]4]3]17
1]

au~bry Naanak Oubarae 

Naam Jap Dhar 

Sachai Saabaas 

||4||3||171||

Nanak is saved, 

chanting the Naam, 

the Name of the Lord; 

in the True Court, he is 

cheered and 

applauded. 

||4||3||171||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਕੇ (ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੪॥੩॥੧੭੧॥

9427 218 gauVI mwJ 
mhlw 5]

Gourree Maajh 

Mehalaa 5 ||

Gauree Maajh, Fifth 

Mehl:

9428 218 mITy hir gux  
gwau ijMdU qUM mITy 
hir gux gwau]

(ijMdU) jIv Meethae Har Gun 

Gaao Jindhoo 

Thoon Meethae 

Har Gun Gaao ||

Sing the Sweet Praises 

of the Lord, O my soul, 

sing the Sweet Praises 

of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  ਹਰੀ ਦੇ 

ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਗਾ, 
ਹਰੀ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੀ ਜਰਹਾ ਕਰ।
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9429 218 scy syqI riqAw  
imilAw inQwvy 
Qwau]1]rhwau]

Sachae Saethee 

Rathiaa Miliaa 

Nithhaavae 

Thhaao ||1|| 

Rehaao ||

Attuned to the True 

One, even the 

homeless find a home. 

||1||Pause||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਜਰਹਾਂ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਭੀ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਆਦਰ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਤੇ ਕਦੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9430 218 hoir swd siB 
iPikAw qnu mnu 
iPkw hoie]

iP`ikAw iP`kw Hor Saadh Sabh 

Fikiaa Than Man 

Fikaa Hoe ||

All other tastes are 

bland and insipid; 

through them, the 

body and mind are 

rendered insipid as 

well.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਹਰੀ ਦੇ ਜਮਠੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ ਸੁਆਦ ਜਿੱਕੇ ਹਨ, 

(ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ ਜਪਆਂ) 

ਸਰੀਰ (ਹਰੇਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿਾ) 
ਜਿੱਕਾ (ਰੱੁਖਾ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ 

ਰੱੁਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

9431 218 ivxu prmysr jo 
kry iPtu su 
jIvxu soie]1]

iP`tu Vin Paramaesar Jo 

Karae Fitt S Jeevan 

Soe ||1||

Without the 

Transcendent Lord, 

what can anyone do? 

Cursed is his life, and 

cursed his reputation. 

||1||

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਿ ੋਕੁਝ ਭੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

9432 218 AMclu gih kY 
swD kw qrxw 
iehu sMswru]

(AMclu) p`lw[ (gih) 
PV

Anchal Gehi Kai 

Saadhh Kaa 

Tharanaa Eihu 

Sansaar ||

Grasping the hem of 

the robe of the Holy 

Saint, we cross over 

the world-ocean.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ 
ਿੜ ਕੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-(ਸਮੁੂੰ ਦਰ) 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
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9433 218 pwrbRhmu 
AwrwDIAY auDrY 
sB prvwru]2]

(AwrwDIAY) ismrIey[ 
auD-ryY

Paarabreham 

Aaraadhheeai 

Oudhharai Sabh 

Paravaar ||2||

Worship and adore 

the Supreme Lord 

God, and all your 

family will be saved as 

well. ||2||

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) ਸਾਰਾ 
ਪਰਵਾਰ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀਆਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ 
ਜਵਚੋਂ) ਬਚ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

9434 218 swjnu bMDu suimqRü 
so hir nwmu 
ihrdY dyie]

(su-im`qR) sRySt ipAwrw 
im`qR[ (bMDu) sbMDI[ dy-
ie

Saajan Bandhh 

Sumithra So Har 

Naam Hiradhai 

Dhaee ||

He is a companion, a 

relative, and a good 

friend of mine, who 

implants the Lord's 

Name within my heart.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਿੇਹੜਾ 
ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਵਸਾਣ ਲਈ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਸੱਿਣ 

ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਅਸਲ ਜਮੱਤਰ ਹੈ,

9435 218 Aaugx siB 
imtwie kY  
praupkwru 
kryie]3]

kry-ie: lW lMbI 
ishwrI sMkoc ky bolo

Aougan Sabh 

Mittaae Kai 

Paroupakaar 

Karaee ||3||

He washes off all my 

demerits, and is so 

generous to me. ||3||

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਸਾਡੇ 

ਉਤੇ) ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

9436 218 mwlu Kjwnw Qyhu 
Gru hir ky crx 
inDwn]

(Qyhu) ipMf Maal Khajaanaa 

Thhaehu Ghar Har 

Kae Charan 

Nidhhaan ||

Wealth, treasures,and 

household are all just 

ruins; the Lord's Feet 

are the only treasure.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨ ਹੀ (ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ (ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ) ਮਾਲ ਹੈ, 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ (ਿੀਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

ਅਸਲੀ) ਵੱਸੋਂ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਹੈ।
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9437 218 nwnku jwcku dir 
qyrY pRB quDno 
mMgY 
dwnu]4]4]172]

Naanak Jaachak 

Dhar Thaerai 

Prabh Thudhhano 

Mangai Dhaan 

||4||4||172||

Nanak is a beggar 

standing at Your Door, 

God; he begs for Your 

charity. ||4||4||172||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ) ਮੂੰਗਤਾ 
ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਦਾਨ-ਵਿੋਂ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੧੭੨॥

9438 219 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

9439 219 rwgu gauVI 
mhlw 9]

mh`lw nwvW Raag Gourree 

Mehalaa 9 ||

Raag Gauree, Ninth 

Mehl

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

9440 219 swDo mn kw mwnu 
iqAwgau]

Saadhho Man Kaa 

Maan Thiaago ||

Holy Saadhus: forsake 

the pride of your mind.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਦਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਜਦਉ।

9441 219 kwm kRoDu sMgiq 
durjn kI qw qy 
Aih inis 
Bwgau]1]rhwau]

(durjn) Koty mnu`K[ 
(Aih) idn (inis) rwq

Kaam Krodhh 

Sangath Dhurajan 

Kee Thaa Thae 

Ahinis Bhaago 

||1|| Rehaao ||

Sexual desire, anger 

and the company of 

evil people - run away 

from them, day and 

night. ||1||Pause||

ਕਾਮ ਅਤੇ ਕਿੋਧ (ਭੀ) ਭੈੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ (ਵਾਂਗ ਹੀ) 
ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ (ਭੀ) ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪਰੇ ਰਹੋ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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9442 219 suKu duKu dono sm 
kir jwnY Aauru 
mwnu Apmwnw]

Sukh Dhukh 

Dhono Sam Kar 

Jaanai Aour Maan 

Apamaanaa ||

One who knows that 

pain and pleasure are 

both the same, and 

honor and dishonor as 

well,

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਸੁਖ ਅਤੇ ਦੱੁਖ ਦੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੇਹੜਾ 
ਆਦਰ ਤੇ ਜਨਰਾਦਰੀ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) 
ਇਕ ਸਮਾਨ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

9443 219 hrK sog qy rhY 
AqIqw iqin 
jig qqu 
pCwnw]1]

(AqIqw) inrlyp[ 
(qqu) AslIAq

Harakh Sog Thae 

Rehai Atheethaa 

Thin Jag Thath 

Pashhaanaa ||1||

Who remains 

detached from joy and 

sorrow, realizes the 

true essence in the 

world. ||1||

(ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ 

ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਿੇ 
ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਜਨਰਾਦਰੀ ਕਰੇ 

ਤਾਂ ਭੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ), ਤੇ 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ਮੀ 
ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆ ਿਾਂਦਾ ਤੇ ਗ਼ਮੀ ਦੇ 

ਵੇਲੇ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ) ਉਸ 

ਨੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੀਵਨ ਦਾ ਭੇਤ 

ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

9444 219 ausqiq inMdw 
doaU iqAwgY KojY 
pdu inrbwnw]

(inrbwnw) mukqI dI 
(pdu) pdvI[ pdu:polw 
bolo[

Ousathath 

Nindhaa Dhooo 

Thiaagai Khojai 

Padh Nirabaanaa 

||

Renounce both praise 

and blame; seek 

instead the state of 

Nirvaanaa.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਅਸਲੀਅਤ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ) ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿੋ ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਦਾ 
ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ 

ਵਾਸਨਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
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9445 219 jn nwnk iehu 
Kylu kTnu hY  
iknhUM gurmuiK 
jwnw]2]1]

Jan Naanak Eihu 

Khael Kathan Hai 

Kinehoon 

Guramukh Jaanaa 

||2||1||

O servant Nanak, this 

is such a difficult 

game; only a few 

Gurmukhs understand 

it! ||2||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ (ਿੀਵਨ-

) ਖੇਡ (ਖੇਡਣੀ) ਔਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧॥

9446 219 gauVI mhlw 9] Gourree Mehalaa 

9 ||

Gauree, Ninth Mehl:

9447 219 swDo rcnw rwm 
bnweI]

Saadhho Rachanaa 

Raam Banaaee ||

Holy Saadhus: the 

Lord fashioned the 

creation.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਿਗਤ ਦੀ ਇਹ ਅਸਚਰਿ) 

ਰਚਨਾ ਰਚ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

9448 219 ieik ibnsY iek 
AsiQru mwnY  
Acrju liKE n 
jweI]1]rhwau]

(ibnsY) nws huMdw[ 
(AsiQru) sdw kwiem[ 
liKE :polw bolo[ 
liKE) jwixAw[ A-
crju

Eik Binasai Eik 

Asathhir Maanai 

Acharaj Lakhiou N 

Jaaee ||1|| 

Rehaao ||

One person passes 

away, and another 

thinks that he will live 

forever - this is a 

wonder beyond 

understanding! 

||1||Pause||

(ਜਕ) ਇਕ ਮਨੱੁਖ (ਤਾਂ) ਮਰਦਾ 
ਹੈ (ਪਰ) ਦੂਿਾ ਮਨੱੁਖ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਰਜਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ 

ਅਸਚਰਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਿੋ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9449 219 kwmu kRoDu moh 
bis pRwnI hir 
mUriq ibsrweI]

b`is Kaam Krodhh Moh 

Bas Praanee Har 

Moorath 

Bisaraaee ||

The mortal beings are 

held in the power of 

sexual desire, anger 

and emotional 

attachment; they have 

forgotten the Lord, 

the Immortal Form.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਮਨੱੁਖ ਕਾਮ ਦੇ 

ਕਿੋਧ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਬੂ ਜਵਚ 

ਆਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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9450 219 JUTw qnu swcw 
kir mwinE ijau 
supnw rYnweI]1]

(rYnweI) rwq dw Jhoothaa Than 

Saachaa Kar 

Maaniou Jio 

Supanaa Rainaaee 

||1||

The body is false, but 

they believe it to be 

true; it is like a dream 

in the night. ||1||

ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੱੁਖ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ 

ਵੇਲੇ (ਸੱੁਜਤਆਂ ਿੇਹੜਾ) ਸੁਪਨਾ 
(ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੱੁਖ ਨੀਂਦਰ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੂੰ  
ਅਸਲੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਗੱਲ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

9451 219 jo dIsY so sgl 
ibnwsY ijau 
bwdr kI CweI]

(bw-dr) b`dl kI 
(CweI) CW

Jo Dheesai So 

Sagal Binaasai Jio 

Baadhar Kee 

Shhaaee ||

Whatever is seen, shall 

all pass away, like the 

shadow of a cloud.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦੀ 
ਛਾਂ (ਸਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਟਕੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦੀ, ਜਤਵੇਂ) ਿੋ ਕੁਝ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ (ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 
ਸਮੇ) ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

9452 219 jn nwnk jgu 
jwinE imiQAw  
rihE rwm 
srnweI]2]2]

imiQAw:polw bolo[ 
(imiQAw) nwsvMq[ j`gu

Jan Naanak Jag 

Jaaniou Mithhiaa 

Rehiou Raam 

Saranaaee 

||2||2||

O servant Nanak, one 

who knows the world 

to be unreal, dwells in 

the Sanctuary of the 

Lord. ||2||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ) ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਸਮਝ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ (ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨॥
9453 219 gauVI mhlw 9] Gourree Mehalaa 

9 ||

Gauree, Ninth Mehl:
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9454 219 pRwnI kau hir 
jsu min nhI 
AwvY]

Praanee Ko Har 

Jas Man Nehee 

Aavai ||

The Praise of the Lord 

does not come to 

dwell in the minds of 

the mortal beings.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਵਸਾਣੀ) 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

9455 219 Aih inis mgnu 
rhY mwieAw mY  
khu kYsy gun 
gwvY]1]rhwau]

mgnu: polw bolo Ahinis Magan 

Rehai Maaeiaa 

Mai Kahu Kaisae 

Gun Gaavai ||1|| 

Rehaao ||

Day and night, they 

remain engrossed in 

Maya. Tell me, how 

can they sing God's 

Glories? ||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦੱਸ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਜਕਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9456 219 pUq mIq mwieAw 
mmqw isau ieh 
ibiD Awpu bMDwvY]

Pooth Meeth 

Maaeiaa 

Mamathaa Sio Eih 

Bidhh Aap 

Bandhhaavai ||

In this way, they bind 

themselves to 

children, friends, 

Maya and 

possessiveness.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਪੱੁਤਰ ਜਮੱਤਰ ਮਾਇਆ 

(ਆਜਦਕ) ਦੀ ਅਪਣੱਤ ਨਾਲ 

ਬੱਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  (ਮੋਹ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ) ਬੂੰਨਹ ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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9457 219 imRg iqRsnw ijau  
JUTo ieh jg  
dyiK qwis auiT 
DwvY]1]

(DwvY) dOVdw[ j`g Mrig Thrisanaa Jio 

Jhootho Eihu Jag 

Dhaekh Thaas 

Outh Dhhaavai 

||1||

Like the deer's 

delusion, this world is 

false; and yet, 

beholding it, they 

chase after it. ||1||

(ਮਾਇਆ-ਗਿਜਸਆ ਮਨੱੁਖ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਕ) ਇਹ 

ਿਗਤ (ਤਾਂ) ਠਗ-ਨੀਰੇ ਵਾਂਗ 

(ਠੱਗੀ ਹੀ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ 

ਠਗਨੀਰੇ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵਲ 

ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ 

ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵਲ 

(ਸਦਾ) ਦੌੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥
9458 219 Bugiq mukiq kw 

kwrnu suAwmI  
mUV qwih 
ibsrwvY]

(Bugiq) duinAwvI Bog 
pdwrQ[ (mukiq) 
mukqI[ (mUV@) mUrK[ 
(ibsrwvY) Bu`ilAw

Bhugath Mukath 

Kaa Kaaran 

Suaamee Moorr 

Thaahi Bisaraavai 

||

Our Lord and Master is 

the source of 

pleasures and 

liberation; and yet, the 

fool forgets Him.

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਭੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਿੇਹੜਾ ਮੋਖ 

ਭੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

9459 219 jn nwnk kotn 
mY koaU Bjnu rwm 
ko pwvY]2]3]

Jan Naanak Kottan 

Mai Kooo Bhajan 

Raam Ko Paavai 

||2||3||

O servant Nanak, 

among millions, there 

is scarcely anyone who 

attains the Lord's 

meditation. ||2||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਕਿੋੜਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਿੇਹੜਾ (ਿਗਤ ਠਗ-ਨੀਰੇ 

ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੩॥

9460 219 gauVI mhlw 9] Gourree Mehalaa 

9 ||

Gauree, Ninth Mehl:
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9461 219 swDo iehu mnu 
gihE n jweI]

(gihE) PiVAw Saadhho Eihu Man 

Gehiou N Jaaee ||

Holy Saadhus: this 

mind cannot be 

restrained.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਇਹ ਮਨ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ,

9462 219 cMcl iqRsnw 
sMig bsqu hY Xw 
qy iQru n 
rhweI]1]rhwau]

Chanchal 

Thrisanaa Sang 

Basath Hai Yaa 

Thae Thhir N 

Rehaaee ||1|| 

Rehaao ||

Fickle desires dwell 

with it, and so it 

cannot remain steady. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਮਨ ਸਦਾ) 
ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 

ਕਦੇ ਜਟਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9463 219 kTn kroD Gt 
hI ky BIqir ijh 
suiD sB 
ibsrweI]

(kTn) byrihm[ (Gt) 
ihrdy[ (suiD) hoS[ 
(BIqir) AMdr

Kathan Karodhh 

Ghatt Hee Kae 

Bheethar Jih 

Sudhh Sabh 

Bisaraaee ||

The heart is filled with 

anger and violence, 

which cause all sense 

to be forgotten.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਾਹ 

ਆ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿੋਧ ਭੀ ਇਸ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੇ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਭਲੇ ਪਾਸੇ 

ਦੀ) ਸਾਰੀ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

9464 219 rqnu igAwnu sB 
ko ihir lInw qw 
isau kCu n 
bsweI]1]

(ihir) curw (lInw) 
ilAw[ (bsweI) zor, 
v`s

Rathan Giaan Sabh 

Ko Hir Leenaa 

Thaa Sio Kashh N 

Basaaee ||1||

The jewel of spiritual 

wisdom has been 

taken away from 

everyone; nothing can 

withstand it. ||1||

(ਕਿੋਧ ਨੇ) ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਗਆਨ ਚੁਰਾ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ॥੧॥
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9465 219 jogI jqn krq 
siB hwry gunI 
rhy gun gweI]

Jogee Jathan 

Karath Sabh 

Haarae Gunee 

Rehae Gun Gaaee 

||

The Yogis have tried 

everything and failed; 

the virtuous have 

grown weary of 

singing God's Glories.

ਸਾਰੇ ਿੋਗੀ (ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ 

ਕਰਨ ਦੇ) ਿਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 

ਥੱਕ ਗਏ, ਜਵਦਵਾਨ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣੀ ਜਵੱਜਦਆ ਦੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ 

(ਨਾਹ ਿੋਗ-ਸਾਧਨ, ਨਾਹ 

ਜਵੱਜਦਆ-ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਭੀ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਜਲਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਨਹੀਂ)।
9466 219 jn nwnk hir 

Bey dieAwlw  
qau sB ibiD 
bin AweI]2]4]

Jan Naanak Har 

Bheae Dhaeiaalaa 

Tho Sabh Bidhh 

Ban Aaee ||2||4||

O servant Nanak, 

when the Lord 

becomes merciful, 

then every effort is 

successful. ||2||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
(ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਰੱਖਣ 

ਦੇ) ਸਾਰੇ ਢੋ ਢੁਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੪॥

9467 219 gauVI mhlw 9] Gourree Mehalaa 

9 ||

Gauree, Ninth Mehl:

9468 219 swDo goibMd ky 
gun gwvau]

Saadhho Gobindh 

Kae Gun Gaavo ||

Holy Saadhus: sing the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਸਦਾ) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ।
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9469 219 mwns jnmu 
Amolku pwieE  
ibrQw kwih 
gvwvau]1]rhwau
]

(ibrQw) ibArQ Maanas Janam 

Amolak Paaeiou 

Birathhaa Kaahi 

Gavaavo ||1|| 

Rehaao ||

You have obtained the 

priceless jewel of this 

human life; why are 

you uselessly wasting 

it? ||1||Pause||

ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਅਿਾਈ ਂਜਕਉਂ ਗਵਾਂਦੇ ਹੋ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

9470 219 piqq punIq dIn 
bMD hir srin 
qwih qum Awvau]

(dIn) gRIbW dy (bMD) 
sbMDI

Pathith Puneeth 

Dheen Bandhh 

Har Saran Thaahi 

Thum Aavo ||

He is the Purifier of 

sinners, the Friend of 

the poor. Come, and 

enter the Lord's 

Sanctuary.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਜਵਤਿ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿੇਹੜੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਹਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। 
ਤੁਸੀ ਭੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਨ ਪਵੋ।

9471 219 gj ko qRwsu 
imitE ijh 
ismrq qum kwhy 
ibsrwvau]1]

gj:polw bolo[ (gj) 
hwQI[ (qRwsu) fr[ 
(ibsrwvau) Bu`lwauNdy

Gaj Ko Thraas 

Mittiou Jih 

Simarath Thum 

Kaahae Bisaraavo 

||1||

Remembering Him, 

the elephant's fear 

was removed; so why 

do you forget Him? 

||1||

ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ 

ਹਾਥੀ ਦਾ ਡਰ ਜਮਟ ਜਗਆ ਸੀ, 
ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਭੁਲਾ ਰਹੇ 

ਹੋ? ॥੧॥

9472 219 qij AiBmwnu 
moh mwieAw Puin 
Bjn rwm icqu 
lwvau]

(Puin) Aqy Thaj Abhimaan 

Moh Maaeiaa Fun 

Bhajan Raam 

Chith Laavo ||

Renounce your 

egotistical pride and 

your emotional 

attachment to Maya; 

focus your 

consciousness on the 

Lord's meditation.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਜਵਚ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖੋ।
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9473 219 nwnk khq  
mukiq pMQ iehu  
gurmuiK hoie qum 
pwvau]2]5]

Naanak Kehath 

Mukath Panthh 

Eihu Guramukh 

Hoe Thum Paavo 

||2||5||

Says Nanak, this is the 

path to liberation. 

Become Gurmukh, and 

attain it. ||2||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀ ਇਹ 

ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ ॥੨॥੫॥

9474 219 gauVI mhlw 9] Gourree Mehalaa 

9 ||

Gauree, Ninth Mehl:

9475 219 koaU mweI BUilE 
mnu smJwvY]

Kooo Maaee 

Bhooliou Man 

Samajhaavai ||

O mother, if only 

someone would 

instruct my wayward 

mind.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰੇ ਹੋਏ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ ) ਕੋਈ 

(ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਮਲ ਪਵੇ 
ਿੇਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਜਤ ਦੇਵੇ।

9476 220 byd purwn swD 
mg suin kir  
inmK n hir gun 
gwvY]1]rhwau]

mg:polw bolo[ (mg) 
pRymw BgqI dw rsqw

Baedh Puraan 

Saadhh Mag Sun 

Kar Nimakh N Har 

Gun Gaavai ||1|| 

Rehaao ||

This mind listens to 

the Vedas, the 

Puraanas, and the 

ways of the Holy 

Saints, but it does not 

sing the Glorious 

Praises of the Lord, for 

even an instant. 

||1||Pause||

(ਇਹ ਭੁੱ ਜਲਆ ਮਨ) ਵੇਦ 

ਪੁਰਾਣ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇ 

ਲਈ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਨਹੀਂ ਗਾਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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9477 220 durlB dyh pwie 
mwns kI ibrQw 
jnmu isrwvY]

(isrwvY) bqIq krdw[ 
dur-lB

Dhuralabh Dhaeh 

Paae Maanas Kee 

Birathhaa Janam 

Siraavai ||

Having obtained this 

human body, so very 

difficult to obtain, it is 

now being uselessly 

wasted.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਇਹ ਮਨ 

ਅਜਿਹਾ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਜਕ) ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ (ਭੀ) 
ਇਸ ਿਨਮ ਨੂੂੰ  ਜਵਅਰਥ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
9478 220 mwieAw moh mhw 

sMkt bn qw 
isau ruc 
aupjwvY]1]

(bn) jMgl[ (ruc) pRIq Maaeiaa Moh 

Mehaa Sankatt 

Ban Thaa Sio Ruch 

Oupajaavai ||1||

Emotional attachment 

to Maya is such a 

treacherous 

wilderness, and yet, 

people are in love with 

it. ||1||

(ਹੇ ਮਾਂ! ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ) ਿੂੰਗਲ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਨਕਾ-
ਨਕ ਭਜਰਆ ਜਪਆ ਹੈ (ਤੇ ਮੇਰਾ 
ਮਨ) ਇਸ (ਿੂੰਗਲ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਪਿੇਮ ਬਣਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

9479 220 AMqir bwhir 
sdw sMig pRBu qw 
isau nyhu n lwvY]

Anthar Baahar 

Sadhaa Sang 

Prabh Thaa Sio 

Naehu N Laavai ||

Inwardly and 

outwardly, God is 

always with them, and 

yet, they do not 

enshrine Love for Him.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਿੇਹੜਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) 

ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ (ਇਹ 

ਮੇਰਾ ਮਨ) ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ।

9480 220 nwnk mukiq 
qwih qum mwnhu  
ijh Git rwmu 
smwvY]2]6]

Naanak Mukath 

Thaahi Thum 

Maanahu Jih 

Ghatt Raam 

Samaavai ||2||6||

O Nanak, know that 

those whose hearts 

are filled with the Lord 

are liberated. ||2||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੂੰਸਾਰ-

ਿੂੰਗਲ ਜਵਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਤੁਸੀ 
ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਜਮਲੀ) ਸਮਝੋ 
ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨॥੬॥
9481 220 gauVI mhlw 9] Gourree Mehalaa 

9 ||

Gauree, Ninth Mehl:
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9482 220 swDo rwm srin 
ibsrwmw]

(ibsrwmw) itkwau Saadhho Raam 

Saran Bisaraamaa 

||

Holy Saadhus: rest and 

peace are in the 

Sanctuary of the Lord.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਭਟਕਣ ਵਲੋਂ) ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

9483 220 byd purwn pVy ko 
ieh gun ismry 
hir ko 
nwmw]1]rhwau]

pV@y Baedh Puraan 

Parrae Ko Eih Gun 

Simarae Har Ko 

Naamaa ||1|| 

Rehaao ||

This is the blessing of 

studying the Vedas 

and the Puraanas, that 

you may meditate on 

the Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹਨ ਦਾ ਇਹੀ 
ਲਾਭ (ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ) ਹੈ ਜਕ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9484 220 loB moh mwieAw 
mmqw Puin Aau 
ibKAn kI syvw]

(Puin) muV muV[ (Aau) 
Aqy[ (ibK-An) ivSy[ 
K mukqw bolo ibK-An

Lobh Moh 

Maaeiaa 

Mamathaa Fun Ao 

Bikhian Kee 

Saevaa ||

Greed, emotional 

attachment to Maya, 

possessiveness, the 

service of evil, 

pleasure and pain -

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਲੋਭ, ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ, ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ 

ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ,

9485 220 hrK sog prsY 
ijh nwhin so 
mUriq hY dyvw]1]

(dyvw) vwihgurU jI[ nw-
hin

Harakh Sog 

Parasai Jih Naahan 

So Moorath Hai 

Dhaevaa ||1||

Those who are not 

touched by these, are 

the very embodiment 

of the Divine Lord. 

||1||

ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਗ਼ਮੀ-(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ 

ਭੀ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਛੁਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ) 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੈ ॥੧॥
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9486 220 surg nrk  
AMimRq ibKu ey 
sB iqau kMcn 
Aru pYsw]

Surag Narak 

Anmrith Bikh Eae 

Sabh Thio 

Kanchan Ar Paisaa 

||

Heaven and hell, 

ambrosial nectar and 

poison, gold and 

copper - these are all 

alike to them.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ ) ਸੁਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਅਤੇ ਜ਼ਹਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਿਾਪਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ 
ਇਕ ਸਮਾਨ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

9487 220 ausqiq inMdw ey 
sm jw kY loBu 
mohu Puin qYsw]2]

(Puin) BI Ousathath 

Nindhaa Eae Sam 

Jaa Kai Lobh Mohu 

Fun Thaisaa ||2||

Praise and slander are 

all the same to them, 

as are greed and 

attachment. ||2||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਸਤਜਤ 

ਤੇ ਜਨੂੰ ਦਾ ਭੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ 

(ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰੇ, 

ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰੇ-ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ), ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਲੋਭ ਭੀ ਪਿਭਾਵ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੋਹ ਭੀ 
ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੨॥

9488 220 duKu suKu ey bwDy 
ijh nwhin iqh 
qum jwnhu 
igAwnI]

Dhukh Sukh Eae 

Baadhhae Jih 

Naahan Thih 

Thum Jaano 

Giaanee ||

They are not bound by 

pleasure and pain - 

know that they are 

truly wise.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਤੁਸੀ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 
ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਤੇ ਨਾਹ ਕੋਈ ਸੁਖ (ਆਪਣੇ 
ਪਿਭਾਵ ਜਵਚ) ਬੂੰਨਹ  ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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9489 220 nwnk mukiq 
qwih qum mwnau  
ieh ibiD ko jo 
pRwnI]3]7]

Naanak Mukath 

Thaahi Thum 

Maano Eih Bidhh 

Ko Jo Praanee 

||3||7||

O Nanak, recognize 

those mortal beings as 

liberated, who live this 

way of life. ||3||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! 

ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਆਜਦਕ 

ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਜਮਲੀ) ਮੂੰ ਨੋ, ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੀ ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਜਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥੭॥

9490 220 gauVI mhlw 9] Gourree Mehalaa 

9 ||

Gauree, Ninth Mehl:

9491 220 mn ry khw BieE 
qY baurw]

Man Rae Kehaa 

Bhaeiou Thai 

Bouraa ||

O mind, why have you 

gone crazy?

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਜਕੱਥੇ (ਲੋਭ 

ਆਜਦਕ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਪਾਗਲ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?
9492 220 Aih inis AauD 

GtY nhI jwnY  
BieE loB sMig 
haurw]1]rhwau]

Ahinis Aoudhh 

Ghattai Nehee 

Jaanai Bhaeiou 

Lobh Sang Houraa 

||1|| Rehaao ||

Don't you know that 

your life is decreasing, 

day and night? Your 

life is made worthless 

with greed. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਮਰ 

ਘਟਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 

ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9493 220 jo qnu qY Apno 
kir mwinE Aru 
suMdr igRh nwrI]

giR h Jo Than Thai 

Apano Kar 

Maaniou Ar 

Sundhar Grih 

Naaree ||

That body, which you 

believe to be your 

own, and your 

beautiful home and 

spouse

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਿੇਹੜਾ (ਇਹ) 

ਸਰੀਰ ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੇ 

ਸਮਝ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ 
ਸੁੂੰ ਦਰ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਮੂੰਨ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ,
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9494 220 ien mYN kCu qyro 
ry nwhin dyKo soc 
ibcwrI]1]

nwh-in Ein Main Kashh 

Thaero Rae 

Naahan Dhaekho 

Soch Bichaaree 

||1||

- none of these is 

yours to keep. See 

this, reflect upon it 

and understand. ||1||

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਤੇਰਾ 
(ਸਦਾ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ) 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, 

ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ॥੧॥

9495 220 rqn jnmu Apno  
qY hwirE goibMd 
giq nhI jwnI]

Rathan Janam 

Apano Thai 

Haariou Gobindh 

Gath Nehee 

Jaanee ||

You have wasted the 

precious jewel of this 

human life; you do not 

know the Way of the 

Lord of the Universe.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਿਵੇਂ 
ਿੁਆਰੀਆ ਿੂਏ ਜਵਚ ਬਾਜ਼ੀ 
ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਹਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਜਕਉਂਜਕ ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।

9496 220 inmK n lIn 
BieE crnn 
isNau ibrQw 
AauD isrwnI]2]

(AauD) aumr Nimakh N Leen 

Bhaeiou Charanan 

Sino Birathhaa 

Aoudhh Siraanee 

||2||

You have not been 

absorbed in the Lord's 

Feet, even for an 

instant. Your life has 

passed away in vain! 

||2||

ਤੂੂੰ  ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਿੁੜਦਾ, ਤੂੂੰ  ਜਵਅਰਥ 

ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੨॥

9497 220 khu nwnk soeI 
nru suKIAw rwm 
nwm gun gwvY]

Kahu Naanak Soee 

Nar Sukheeaa 

Raam Naam Gun 

Gaavai ||

Says Nanak, that man 

is happy, who sings 

the Glorious Praises of 

the Lord's Name.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਿਪਦਾ ਹੈ, ਿੋ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ।
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9498 220 Aaur sgl jgu 
mwieAw moihAw  
inrBY pdu nhI 
pwvY]3]8]

Aour Sagal Jag 

Maaeiaa Mohiaa 

Nirabhai Padh 

Nehee Paavai 

||3||8||

All the rest of the 

world is enticed by 

Maya; they do not 

obtain the state of 

fearless dignity. 

||3||8||

ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਹਾਨ 

(ਿੇਹੜਾ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਸਜਹਜਮਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ) 

ਉਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਉਤੇ 

ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚਦਾ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਡਰ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੩॥੮॥

9499 220 gauVI mhlw 9] Gourree Mehalaa 

9 ||

Gauree, Ninth Mehl:

9500 220 nr Acyq pwp qy 
fru ry]

(Acyq) jo kMm ic`q cyqy 
n hovy

Nar Achaeth Paap 

Thae Ddar Rae ||

You people are 

unconscious; you 

should be afraid of sin.

ਹੇ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਮਨੱੁਖ! ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਰਹੁ,

9501 220 dIn dieAwl 
sgl BY BMjn  
srin qwih qum 
pru ry]1]rhwau]

Dheen Dhaeiaal 

Sagal Bhai Bhanjan 

Saran Thaahi 

Thum Par Rae 

||1|| Rehaao ||

Seek the Sanctuary of 

the Lord, Merciful to 

the meek, Destroyer 

of all fear. 

||1||Pause||

(ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਵਾਸਤੇ ਉਸ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ, ਿੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ 
ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9502 220 byd purwn jws 
gun gwvq qw ko 
nwmu hIAY mo Dru 
ry]

(jwsu) ijs dy[ (hIAY) 
ihrdy (mo) iv`c

Baedh Puraan Jaas 

Gun Gaavath Thaa 

Ko Naam Heeai 

Mo Dhhar Rae ||

The Vedas and the 

Puraanas sing His 

Praises; enshrine His 

Name within your 

heart.

(ਹੇ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਮਨੱੁਖ!) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੋ ਰੱਖ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਦ-ਪੁਰਾਣ 

(ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਗਾ 
ਰਹੇ ਹਨ।
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9503 220 pwvn nwmu jgiq 
mY hir ko ismir 
ismir ksml 
sB hru ry]1]

(:polw bolo ks-ml) 
pwp[ (hru) dUr kr[ 
j`g-iq

Paavan Naam 

Jagath Mai Har Ko 

Simar Simar 

Kasamal Sabh Har 

Rae ||1||

Pure and sublime is 

the Name of the Lord 

in the world. 

Remembering it in 

meditation, all sinful 

mistakes shall be 

washed away. ||1||

(ਹੇ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਮਨੱੁਖ! ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਕੇ) ਪਜਵੱਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਹੀ) ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ ॥੧॥

9504 220 mwns dyh bhuir 
nh pwvY kCU 
aupwau mukiq kw 
kru ry]

Maanas Dhaeh 

Bahur Neh Paavai 

Kashhoo Oupaao 

Mukath Kaa Kar 

Rae ||

You shall not obtain 

this human body 

again; make the effort 

- try to achieve 

liberation!

(ਹੇ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਮਨੱੁਖ) ਤੂੂੰ  ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਜਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕੇਂਗਾ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਪਾਪਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ ਗਵਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ? ਇਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਿ ਕਰ ਲੈ।

9505 220 nwnk khq gwie 
krunwmY Bv 
swgr kY pwir 
auqru 
ry]2]9]251]

(krunw-mY) dieAw dy 
srUp vwihgurU jI[ au~q-
ru

Naanak Kehath 

Gaae Karunaa Mai 

Bhav Saagar Kai 

Paar Outhar Rae 

||2||9||251||

Says Nanak, sing of the 

Lord of compassion, 

and cross over the 

terrifying world-ocean. 

||2||9||251||

ਤੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਤਰਸ-

ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

॥੨॥੯॥੨੫੧॥

9506 220 rwgu gauVI 
AstpdIAw 
mhlw 1 gauVI 
guAwryrI

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau 

Raag Gourree 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 1 

Gourree 

Guaaraeree

Raag Gauree, 

Ashtapadees, First 

Mehl: Gauree 

Gwaarayree:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਗੁਆਰੇਰੀ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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9507 220 <> siqnwmu 
krqw purKu gur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathinaam 

Karathaa Purakh 

Gur Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. By Guru's 

Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ, ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
9508 220 iniD isiD  

inrml nwmu 
bIcwru]

is`iD Nidhh Sidhh 

Niramal Naam 

Beechaar ||

The nine treasures and 

the miraculous 

spiritual powers come 

by contemplating the 

Immaculate Naam, the 

Name of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਰਮਲ ਨਾਮ 

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ (ਆਤਮਕ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ (ਜਰੱਧੀਆਂ) ਜਸੱਧੀਆਂ ਹੈ।

9509 220 pUrn pUir rihAw  
ibKu mwir]

Pooran Poor 

Rehiaa Bikh Maar 

||

The Perfect Lord is All-

pervading 

everywhere; He 

destroys the poison of 

Maya.

ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਰ ਜਲਆ ਹੈ।

9510 220 iqRkutI CUtI  
ibml mJwir]

(qi RkutI) iqMn gux, rjo 
qmo sqo[ (ibml) 
inrml vwihgurU jI[ 
(mJwir) iv`c

Thrikuttee 

Shhoottee Bimal 

Majhaar ||

I am rid of the three-

phased Maya, dwelling 

in the Pure Lord.

(ਉਸ ਮਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਪਜਵਤਿ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੂੰਦਰਲੀ 
ਜਖੱਝ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ।

9511 221 gur kI miq  
jIie AweI 
kwir]1]

(jIie) ihrdy[ (kwir) 
kMm

Gur Kee Math 

Jeee Aaee Kaar 

||1||

The Guru's Teachings 

are useful to my soul. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਮਜਤ ਮੇਰੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਕਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ 

(ਲਾਭਵੂੰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ॥੧॥
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9512 221 ien ibiD rwm 
rmq mnu 
mwinAw]

(rmq) ismridAW Ein Bidhh Raam 

Ramath Man 

Maaniaa ||

Chanting the Lord's 

Name in this way, my 

mind is satisfied.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ (ਜਸਮਰਨ 

ਜਵਚ) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਗੱਝ ਜਗਆ 

ਹੈ ਜਕ ਹੁਣ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਰਜਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

9513 221 igAwn AMjnu gur 
sbid 
pCwinAw]1]rhw
au]

(AMjnu) surmw Giaan Anjan Gur 

Sabadh 

Pashhaaniaa ||1|| 

Rehaao ||

I have obtained the 

ointment of spiritual 

wisdom, recognizing 

the Word of the 

Guru's Shabad. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਮੈਂ 
ਉਹ (ਆਤਮਕ) ਸੁਰਮਾ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

9514 221 ieku suKu mwinAw  
shij imlwieAw]

Eik Sukh Maaniaa 

Sehaj Milaaeiaa ||

Blended with the One 

Lord, I enjoy intuitive 

peace.

(ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ) ਮੂੰਨ ਜਗਆ ਹੈ 

ਜਕ ਇੱਕ (ਆਤਮਕ) ਸੁਖ (ਸਭ 

ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸ ਸੱੁਖ ਨੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਸਹਿ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

9515 221 inrml bwxI  
Brmu cukwieAw]

Niramal Baanee 

Bharam 

Chukaaeiaa ||

Through the 

Immaculate Bani of 

the Word, my doubts 

have been dispelled.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ) ਪਜਵਤਿ ਬਾਣੀ 
ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ।

9516 221 lwl Bey sUhw 
rMgu mwieAw]

Laal Bheae Soohaa 

Rang Maaeiaa ||

Instead of the pale 

color of Maya, I am 

imbued with the deep 

crimson color of the 

Lord's Love.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਮਿੀਠ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਰੂੰਗ 

ਵਾਲਾ) ਲਾਲ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ। 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂੰਗ ਮੈਨੂੂੰ  ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦੇ 

ਰੂੰਗ ਵਰਗਾ ਕੱਚਾ, ਸੂਹਾ ਜਦੱਸ 

ਜਪਆ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 1995 Published: March 06/ 2014



9517 221 ndir BeI ibKu 
Twik 
rhwieAw]2]

(Twik) roikAw[ ibKu: 
polw bolo

Nadhar Bhee Bikh 

Thaak Rehaaeiaa 

||2||

By the Lord's Glance of 

Grace, the poison has 

been eliminated. ||2||

(ਮੇਰਾ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ) ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਉਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ) ਰੋਕ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੨॥
9518 221 ault BeI jIvq 

mir jwigAw ]

Oulatt Bhee 

Jeevath Mar 

Jaagiaa ||

When I turned away, 

and became dead 

while yet alive, I was 

awakened.

(ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਵਲੋਂ) ਪਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 

ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ 
(ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਮਰ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿਾਗ 

ਆ ਗਈ ਹੈ।
9519 221 sbid rvy mnu 

hir isau 
lwigAw]

(rvy) ismry Sabadh Ravae 

Man Har Sio 

Laagiaa ||

Chanting the Word of 

the Shabad, my mind 

is attached to the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿੀਤ 

ਪਾ ਚੁਕਾ ਹੈ।

9520 221 rsu sMgRih ibKu 
prhir 
iqAwigAw]

(sMgR-ih) iek`Tw kIqw[ 
(prhirAw) dUr kIqw

Ras Sangrehi Bikh 

Parehar Thiaagiaa 

||

I have gathered in the 

Lord's sublime 

essence, and cast out 

the poison.

(ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਸਦਾ 
ਲਈ) ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

9521 221 Bwie bsy jm kw 
Bau BwigAw]3]

(Bwie) pRym Bhaae Basae Jam 

Kaa Bho Bhaagiaa 

||3||

Abiding in His Love, 

the fear of death has 

run away. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਜਟਕਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੩॥
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9522 221 swd rhy bwdM 
AhMkwrw]

(bwdM) JgVy[ AhM-kwrw Saadh Rehae 

Baadhan 

Ahankaaraa ||

My taste for pleasure 

ended, along with 

conflict and egotism.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਕਰਕੇ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ) ਚਸਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 

(ਮਨ ਜਵਚ ਜਨਿੱਤ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ) ਝਗੜਾ ਜਮਟ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਰਜਹ 

ਜਗਆ ਹੈ।
9523 221 icqu hir isau 

rwqw hukim 
Apwrw]

r`wqw Chith Har Sio 

Raathaa Hukam 

Apaaraa ||

My consciousness is 

attuned to the Lord, 

by the Order of the 

Infinite.

ਮੇਰਾ ਜਚੱਤ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਨਾਮ) ਨਾਲ ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਜਗਆ ਹਾਂ।

9524 221 jwiq rhy piq ky 
Awcwrw]

(Awcwrw) kMm[ piq: 
polw bolo

Jaath Rehae Path 

Kae Aachaaraa ||

My pursuit for worldy 

pride and honour is 

over.

ਿਾਜਤ-ਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲਾਿ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ 

ਧਰਮ-ਕਰਮ ਬੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

9525 221 idRsit BeI suKu 
Awqm Dwrw]4]

Dhrisatt Bhee 

Sukh Aatham 

Dhhaaraa ||4||

When He blessed me 

with His Glance of 

Grace, peace was 

established in my soul. 

||4||

(ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ) ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਸੁਖ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ ॥੪॥

9526 221 quJ ibnu koie n 
dyKau mIqu]

Thujh Bin Koe N 

Dhaekho Meeth ||

Without You, I see no 

friend at all.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ (ਪੱਕਾ) ਜਮੱਤਰ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ।

9527 221 iksu syvau iksu 
dyvau cIqu]

Kis Saevo Kis 

Dhaevo Cheeth ||

Whom should I serve? 

Unto whom should I 

dedicate my 

consciousness?

ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ।
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9528 221 iksu pUCau iksu 
lwgau pwie]

Kis Pooshho Kis 

Laago Paae ||

Whom should I ask? At 

whose feet should I 

fall?

ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ 
ਪੱੁਛਦਾ। ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ 
ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਜਿਰਦਾ।

9529 221 iksu aupdyis  
rhw ilv 
lwie]5]

Kis Oupadhaes 

Rehaa Liv Laae 

||5||

By whose teachings 

will I remain absorbed 

in His Love? ||5||

ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਿੋੜਦਾ ਜਿਰਦਾ 
॥੫॥

9530 221 gur syvI gur 
lwgau pwie]

Gur Saevee Gur 

Laago Paae ||

I serve the Guru, and I 

fall at the Guru's Feet.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ 

ਜਗਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ।

9531 221 Bgiq krI  
rwcau hir nwie]

Bhagath Karee 

Raacho Har Naae 

||

I worship Him, and I 

am absorbed in the 

Lord's Name.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ, 
ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਟਕਦਾ ਹਾਂ।

9532 221 isiKAw dIiKAw  
Bojn Bwau]

(dIiKAw) aupdyS[ 
is`iKAw

Sikhiaa Dheekhiaa 

Bhojan Bhaao ||

The Lord's Love is my 

instruction, sermon 

and food.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੀਜਖਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਿਨ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

9533 221 hukim sMjogI  
inj Gir 
jwau]6]

Hukam Sanjogee 

Nij Ghar Jaao 

||6||

Enjoined to the Lord's 

Command, I have 

entered the home of 

my inner self. ||6||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਇਹ 

ਜਪਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਕੁਰ 

ਿੁੱ ਜਟਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਅਸਲ ਘਰ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ॥੬॥
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9534 221 grb gqM suK 
Awqm iDAwnw]

gqM:polw bolo[ (gqM) 
nws hoieAw

Garab Gathan 

Sukh Aatham 

Dhhiaanaa ||

With the extinction of 

pride, my soul has 

found peace and 

meditation.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਮੇਰੀ 
ਸੁਰਤ ਜਟਕ ਗਈ ਹੈ।

9535 221 joiq BeI joqI 
mwih smwnw]

Joth Bhee Jothee 

Maahi Samaanaa 

||

The Divine Light has 

dawned, and I am 

absorbed in the Light.

ਮੇਰੇ ਆਤਮਕ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
9536 221 ilKqu imtY nhI  

sbdu nIswnw]
gursbd jI dy (nIswnw) 
inSwn dI ilKqu nhIN 
imtdI

Likhath Mittai 

Nehee Sabadh 

Neesaanaa ||

Pre-ordained destiny 

cannot be erased; the 

Shabad is my banner 

and insignia.

(ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਉੱਕਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ (ਰੂਪ) ਲੇਖ 

ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ ਜਕ ਜਮਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

9537 221 krqw krxw  
krqw jwnw]7]

Karathaa Karanaa 

Karathaa Jaanaa 

||7||

I know the Creator, 

the Creator of His 

Creation. ||7||

ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਤੇ (ਕਰਤੇ ਦੀ) 
ਰਚਨਾ ਨੂੂੰ  ਕਰਤਾਰ-ਰੂਪ ਹੀ 
ਿਾਣ ਜਲਆ ਹੈ, (ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ 
ਿਾਣ ਜਲਆ ਹੈ) ॥੭॥

9538 221 nh pMifqu nh 
cquru isAwnw]

Neh Panddith Neh 

Chathur Siaanaa ||

I am not a learned 

Pandit, I am not clever 

or wise.

ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੂੰ ਜਡਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਚਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਸਆਣਾ 
ਨਹੀਂ ਹਾਂ, (ਭਾਵ, ਮੈਂ ਜਕਸੇ 

ਜਵਦਵਤਾ ਚਤੁਰਾਈ ਜਸਆਣਪ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਲਆ)

9539 221 nh BUlo nh 
Brim Bulwnw]

Neh Bhoolo Neh 

Bharam Bhulaanaa 

||

I do not wander; I am 

not deluded by doubt.

ਤਾਹੀਏ ਂਮੈਂ (ਰਸਤੇ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਜਝਆ 

ਨਹੀਂ, ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਪਆ।
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9540 221 kQau n kQnI  
hukmu pCwnw]

Kathho N 

Kathhanee Hukam 

Pashhaanaa ||

I do not speak empty 

speech; I have 

recognized the Hukam 

of His Command.

ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

9541 221 nwnk gurmiq  
shij 
smwnw]8]1]

Naanak Guramath 

Sehaj Samaanaa 

||8||1||

Nanak is absorbed in 

intuitive peace 

through the Guru's 

Teachings. ||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੈਂ ਇਹ 

ਸਮਜਝਆ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੮॥੧॥

9542 221 gauVI guAwryrI 
mhlw 1]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 1 ||

Gauree Gwaarayree, 

First Mehl:

9543 221 mnu kuMcru  
kwieAw 
auidAwnY]

(kuMcru) hwQI[ 
(kwieAw) dyh rUpI 
(auidAwnY) jMgl c

Man Kunchar 

Kaaeiaa 

Oudhiaanai ||

The mind is an 

elephant in the forest 

of the body.

(ਇਸ) ਸਰੀਰ ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ 

ਮਨ ਹਾਥੀ (ਸਮਾਨ) ਹੈ।

9544 221 guru AMksu scu 
sbdu nIswnY]

scu sbdu rUpI (AMksu) 
kuMfy dw (nIswnY) inSwn

Gur Ankas Sach 

Sabadh Neesaanai 

||

The Guru is the 

controlling stick; when 

the Insignia of the 

True Shabad is applied,

(ਜਿਸ ਮਨ-ਹਾਥੀ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ) ਗੁਰੂ ਕੁੂੰ ਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ) ਸ਼ਬਦ ਨੀਸ਼ਾਨ (ਝੁੱਲ 

ਜਰਹਾ) ਹੋਵੇ,
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9545 221 rwj duAwrY soB 
su mwnY]1]

Raaj Dhuaarai 

Sobh S Maanai 

||1||

One obtains honor in 

the Court of God the 

King. ||1||

(ਉਹ ਮਨ-ਹਾਥੀ) ਪਿਭੂ-
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ 
ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
9546 221 cqurweI nh 

cIinAw jwie]
(cIinAw) jwixAw Chathuraaee Neh 

Cheeniaa Jaae ||

He cannot be known 

through clever tricks.

ਚਤੁਰਾਈ ਜਵਖਾਲਣ ਨਾਲ ਇਹ 

ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਜਕ 

(ਚਤੁਰਾਈ ਜਵਖਾਲਣ ਵਾਲਾ) 
ਮਨ ਕੀਮਤ ਪਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
9547 221 ibnu mwry ikau 

kImiq 
pwie]1]rhwau]

Bin Maarae Kio 

Keemath Paae 

||1|| Rehaao ||

Without subduing the 

mind, how can His 

value be estimated? 

||1||Pause||

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦੀ (ਭਾਵ, ਉਹੀ ਮਨ 

ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9548 221 Gr mih AMimRqu  
qskru lyeI]

(qskru) cor[ (lyeI) 
lu`t rhy

Ghar Mehi 

Anmrith Thasakar 

Laeee ||

In the house of the 

self is the Ambrosial 

Nectar, which is being 

stolen by the thieves.

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ 

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, (ਪਰ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਮਨ-

) ਚੋਰ (ਉਸ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨੂੂੰ ) ਚੁਰਾਈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
9549 221 nMnwkwru n koie 

kryeI]
(nMnwkwru) ienkwr, nWh Nannaakaar N Koe 

Karaeee ||

No one can say no to 

them.

(ਇਹ ਮਨ ਏਨਾ ਆਕੀ ਹੋਇਆ 

ਜਪਆ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਿੀਵ ਇਸ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਨਾਂਹ-ਨੱੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।
9550 221 rwKY Awip  

vifAweI 
dyeI]2]

Raakhai Aap 

Vaddiaaee Dhaeee 

||2||

He Himself protects 

us, and blesses us with 

greatness. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਿਸ (ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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9551 221 nIl AnIl  
Agin iek 
TweI]

(nIl) igxqI qoN 
(AnIl) Axigxq[ 
(TweI) QW

Neel Aneel Agan 

Eik Thaaee ||

There are billions, 

countless billions of 

fires of desire at the 

seat of the mind.

(ਇਸ ਮਨ ਜਵਚ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਅੱਗ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈ 

ਹੈ।

9552 221 jil invrI guir  
bUJ buJweI]

iqRSnw dI jil rhI 
lwt (invrI) inivrq 
Bwv buJ geI[ (bU`J) 
is`iKAw[ bu`JweI

Jal Nivaree Gur 

Boojh Bujhaaee ||

They are extinguished 

only with the water of 

understanding, 

imparted by the Guru.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ 

ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ) ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

9553 221 mnu dy lIAw  
rhis gux 
gweI]3]

rh-is:polw bolo[ 
(rhis) AnMd

Man Dhae Leeaa 

Rehas Gun Gaaee 

||3||

Offering my mind, I 

have attained it, and I 

joyfully sing His 

Glorious Praises. ||3||

(ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਜਲਆ ਹੈ) ਆਪਣਾ ਮਨ (ਵੱਟੇ 

ਜਵਚ) ਦੇ ਕੇ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ 

(ਜਿਰ) ਚਾਉ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

9554 221 jYsw Gir bwhir 
so qYsw]

Jaisaa Ghar Baahar 

So Thaisaa ||

Just as He is within the 

home of the self, so is 

He beyond.

(ਿੇ ਮਨ-ਹਾਥੀ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਗੁਰੂ-

ਕੁੂੰ ਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ) ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਅਮੋੜ) ਇਹ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ 

(ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ) ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਅਮੋੜ) ਇਹ ਬਾਹਰ (ਿੂੰਗਲਾਂ 
ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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9555 221 bYis guPw mih  
AwKau kYsw]

Bais Gufaa Mehi 

Aakho Kaisaa ||

But how can I describe 

Him, sitting in a cave?

ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਜਵਚ ਭੀ ਬੈਠ 

ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਹ ਆਖਾਂ ਜਕ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ? (ਗੁਫ਼ਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ ਭੀ ਇਹ ਮਨ 

ਅਮੋੜ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

9556 221 swgir fUgir  
inrBau AYsw]4]

(fUgir) phwV Saagar Ddoogar 

Nirabho Aisaa 

||4||

The Fearless Lord is in 

the oceans, just as He 

is in the mountains. 

||4||

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਵੜੇ (ਤੀਰਥਾਂ 
ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ ਲਾਏ, ਚਾਹੇ) ਪਹਾੜ 

(ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ) ਜਵਚ ਬੈਠੇ, ਇਹ 

ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜਨਡਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
9557 221 mUey kau khu mwry 

kaunu]

Mooeae Ko Kahu 

Maarae Koun ||

Tell me, who can kill 

someone who is 

already dead?

ਪਰ ਿੇ ਇਹ (ਮਨ-ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ-

ਕੁੂੰ ਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਹ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਮਰ ਿਾਏ ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਚੋਟ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
9558 221 infry kau kYsw 

fru kvnu]
in-fry Niddarae Ko 

Kaisaa Ddar Kavan 

||

What does he fear? 

Who can frighten the 

fearless one?

ਿ ੇਇਹ (ਗੁਰੂ-ਕੁੂੰ ਡੇ ਦੇ ਡਰ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਜਨਡਰ (ਦਲੇਰ) 

ਹੋ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਡਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

9559 221 sbid pCwnY qIny 
Baun]5]

qIny (Baun) Bvn Sabadh 

Pashhaanai 

Theenae Bhoun 

||5||

He recognizes the 

Word of the Shabad, 

throughout the three 

worlds. ||5||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ (ਇਸ ਦਾ ਰਾਖਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਭਵਨਾਂ 
ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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9560 221 ijin kihAw  
iqin khnu 
vKwinAw]

Jin Kehiaa Thin 

Kehan Vakhaaniaa 

||

One who speaks, 

merely describes 

speech.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਜਨਰੀ ਮਨ ਦੀ 
ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ) ਕਜਹ 

ਜਦੱਤਾ (ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ) 

ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ 
ਆਖ ਜਦੱਤਾ (ਉਸ ਦਾ ਮਨ-

ਹਾਥੀ ਅਿੇ ਭੀ ਅਮੋੜ ਹੈ)।

9561 221 ijin bUiJAw  
iqin shij 
pCwinAw]

bU`iJAw Jin Boojhiaa Thin 

Sehaj Pashhaaniaa 

||

But one who 

understands, 

intuitively realizes.

ਜਿਸ ਨੇ (ਗੁਰੂ-ਅੂੰ ਕੁਸ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਰਜਹ ਕੇ ਇਹ ਭੇਤ) 

ਸਮਝ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਅਡੋਲ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ (ਉਸ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦੇ ਨੂੂੰ ) ਪਛਾਣ ਭੀ ਜਲਆ।

9562 221 dyiK bIcwir myrw 
mnu mwinAw]6]

Dhaekh Beechaar 

Maeraa Man 

Maaniaa ||6||

Seeing and reflecting 

upon it, my mind 

surrenders. ||6||

(ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ 'ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ' ਆਖਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
9563 221 kIriq sUriq 

mukiq iek nweI]

Keerath Soorath 

Mukath Eik Naaee 

||

Praise, beauty and 

liberation are in the 

One Name.

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੈ, ਉਥੇ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ 
ਹੈ, ਉਥੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੈ,

9564 221 qhI inrMjnu  
rihAw smweI]

Thehee Niranjan 

Rehiaa Samaaee ||

In it, the Immaculate 

Lord is permeating 

and pervading.

ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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9565 221 inj Gir 
ibAwip rihAw  
inj TweI]7]

(inj) Apxy Nij Ghar Biaap 

Rehiaa Nij Thaaee 

||7||

He dwells in the home 

of the self, and in His 

own sublime place. 

||7||

(ਉਹ ਜਹਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਜਗਆ, 

ਆਪਣਾ ਜਨਵਾਸ-ਥਾਂ ਬਣ 

ਜਗਆ), ਉਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵਚ, 

ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਨਵਾਸ-ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਿੂਦ ਹੈ 

॥੭॥
9566 221 ausqiq krih  

kyqy muin pRIiq]

Ousathath Karehi 

Kaethae Mun 

Preeth ||

The many silent sages 

lovingly praise Him.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੁਨੀ ਲੋਕ (ਮਨ-

ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ-ਕੁੂੰ ਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਕਰ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
9567 222 qin min sUcY  

swcu su cIiq]

Than Man Soochai 

Saach S Cheeth ||

Their bodies and 

minds are purified, as 

they enshrine the True 

Lord in their 

consciousness.

ਪਜਵਤਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਜਵਤਿ 
ਮਨ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।

9568 222 nwnk hir Bju  
nIqw 
nIiq]8]2]

Bju: polw bolo Naanak Har Bhaj 

Neethaa Neeth 

||8||2||

O Nanak, meditate on 

the Lord, each and 

every day. ||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ ॥੮॥੨॥

9569 222 gauVI guAwryrI 
mhlw 1]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 1 ||

Gauree Gwaarayree, 

First Mehl:

9570 222 nw mnu mrY n 
kwrju hoie]

Naa Man Marai N 

Kaaraj Hoe ||

The mind does not 

die, so the job is not 

accomplished.

ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਮਨ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਵਲੋਂ) ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਤਨਾ 
ਜਚਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ-

ਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ) ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ 

ਭੀ ਜਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹਦਾ,
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9571 222 mnu vis dUqw  
durmiq doie]

(doie) dÍYq[ v`is Man Vas 

Dhoothaa 

Dhuramath Dhoe 

||

The mind is under the 

power of the demons 

of evil intellect and 

duality.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹੈ, ਕੋਝੀ ਮਜਤ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਜਵਚ 

ਹੈ।
9572 222 mnu mwnY gur qy  

ieku hoie]1]

Man Maanai Gur 

Thae Eik Hoe ||1||

But when the mind 

surrenders, through 

the Guru, it becomes 

one. ||1||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

9573 222 inrgux rwmu  
guxh vis hoie]

v`is Niragun Raam 

Guneh Vas Hoe ||

The Lord is without 

attributes; the 

attributes of virtue are 

under His control.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ, ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

9574 222 Awpu invwir  
bIcwry 
soie]1]rhwau]

(Awpu) hMkwr[ 
(invwir) dUr krky

Aap Nivaar 

Beechaarae Soe 

||1|| Rehaao ||

One who eliminates 

selfishness 

contemplates Him. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9575 222 mnu BUlo bhu icqY 
ivkwru]

Man Bhoolo Bahu 

Chithai Vikaar ||

The deluded mind 

thinks of all sorts of 

corruption.

(ਮਾਇਆ-ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਤਨਾ 
ਜਚਰ) ਮਨ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਇਹ 

ਜਵਕਾਰ ਹੀ ਜਵਕਾਰ ਜਚਤਵਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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9576 222 mnu BUlo isir 
AwvY Bwru]

Man Bhoolo Sir 

Aavai Bhaar ||

When the mind is 

deluded, the load of 

wickedness falls on 

the head.

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ) ਮਨ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ 

ਇਕੱਠਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
9577 222 mnu mwnY hir 

eykMkwru]2]

Man Maanai Har 

Eaekankaar ||2||

But when the mind 

surrenders to the 

Lord, it realizes the 

One and Only Lord. 

||2||

ਪਰ ਿਦੋਂ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ 

ਕੇ) ਮਨ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ) ਪਰਚਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
9578 222 mnu BUlo mwieAw 

Gir jwie]

Man Bhoolo 

Maaeiaa Ghar 

Jaae ||

The deluded mind 

enters the house of 

Maya.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ) 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਘਰ ਜਵਚ (ਮੁੜ ਮੁੜ) ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

9579 222 kwim ibrUDau rhY 
n Twie]

(ib-rUDau) (ib) ivSyS 
krky (rUDau) roikAw hY 
kwim ny

Kaam Biroodhho 

Rehai N Thaae ||

Engrossed in sexual 

desire, it does not 

remain steady.

ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਟਕਾਣੇ-ਜਸਰ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ।

9580 222 hir Bju pRwxI  
rsn rswie]3]

Bju: polw bolo Har Bhaj Praanee 

Rasan Rasaae 

||3||

O mortal, lovingly 

vibrate the Lord's 

Name with your 

tongue. ||3||

(ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ) ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਆਪਣੀ 
ਿੀਭ ਨੂੂੰ  (ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਰਸ ਜਵਚ) 

ਰਸਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਰ ॥੩॥

9581 222 gYvr hYvr kMcn 
suq nwrI]

(gYvr) sRySt hwQI[ 
(hYvr) sRySt GoVy[ 
(kMcn) sonw

Gaivar Haivar 

Kanchan Suth 

Naaree ||

Elephants, horses, 

gold, children and 

spouses

ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, 

ਸੋਨਾ, ਪੱੁਤਰ, ਇਸਤਿੀ-(ਇਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮੋਹ ਿੂਏ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ।)
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9582 222 bhu icMqw ipV 
cwlY hwrI]

Bahu Chinthaa Pirr 

Chaalai Haaree ||

In the anxious affairs 

of all these, people 

lose the game and 

depart.

(ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ ਆਜਦਕ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ ਕਾਰਨ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਵਆਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ, 

ਆਜਖ਼ਰ ਇਸ ਿਗਤ-ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

9583 222 jUAY Kylxu kwcI 
swrI]4]

(nrd) bwzI Jooai Khaelan 

Kaachee Saaree 

||4||

In the game of chess, 

their pieces do not 

reach their 

destination. ||4||

(ਜਿਵੇਂ) ਿੂਏ ਦੀ ਖੇਡ (ਚਉਪੜ 

ਦੀਆਂ) ਕੱਚੀਆਂ ਨਰਦਾਂ (ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ 
ਇਸ ਿੂਏ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ 

ਦਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਜਹ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੪॥

9584 222 sMpau sMcI Bey 
ivkwr]

(sMpau) Dn[ (sMcI) 
iek`Tw kIqw

Sanpo Sanchee 

Bheae Vikaar ||

They gather wealth, 

but only evil comes 

from it.

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੱੁਖ ਧਨ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ ਮਨ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

9585 222 hrK sok auBy 
drvwir]

(auBy) KVy Harakh Sok 

Oubhae Dharavaar 

||

Pleasure and pain 

stand in the doorway.

(ਕਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਜਚੂੰ ਤਾ) ਇਹ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਹਮ ਸਦਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਬੂਹੇ ਉਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
9586 222 suKu shjy jip 

irdY murwir]5]

Sukh Sehajae Jap 

Ridhai Muraar 

||5||

Intuitive peace comes 

by meditating on the 

Lord, within the heart. 

||5||

ਪਰ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਮਨ 

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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9587 222 ndir kry qw 
myil imlwey]

Nadhar Karae 

Thaa Mael 

Milaaeae ||

When the Lord 

bestows His Glance of 

Grace, then He unites 

us in His Union.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

9588 222 gux sMgRih  
Aaugx sbid 
jlwey]

(sMgRih) iek`Ty kry Gun Sangrehi 

Aougan Sabadh 

Jalaaeae ||

Through the Word of 

the Shabad, merits are 

gathered in, and 

demerits are burned 

away.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ) ਿੀਵ 

ਆਤਮਕ ਗੁਣ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ) 

ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਔਗੁਣ 

ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
9589 222 gurmuiK nwmu 

pdwrQu pwey]6]

Guramukh Naam 

Padhaarathh 

Paaeae ||6||

The Gurmukh obtains 

the treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

9590 222 ibnu nwvY sB dUK 
invwsu]

Bin Naavai Sabh 

Dhookh Nivaas ||

Without the Name, all 

live in pain.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਆ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

9591 222 mnmuK mUV  
mwieAw icq 
vwsu]

Manamukh Moorr 

Maaeiaa Chith 

Vaas ||

The consciousness of 

the foolish, self-willed 

manmukh is the 

dwelling place of 

Maya.

ਮੂਰਖ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਜਚੱਤ ਦਾ 
ਵਾਸਾ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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9592 222 gurmuiK igAwnu  
Duir krim 
iliKAwsu]7]

Guramukh Giaan 

Dhhur Karam 

Likhiaas ||7||

The Gurmukh obtains 

spiritual wisdom, 

according to pre-

ordained destiny. 

||7||

ਧੁਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਲੇਖ 

ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

9593 222 mnu cMclu Dwvqu 
Puin DwvY]

Man Chanchal 

Dhhaavath Fun 

Dhhaavai ||

The fickle mind 

continuously runs 

after fleeting things.

(ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ) 
ਮਨ ਚੂੰਚਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪੱਛੇ) ਦੌੜਦਾ ਹੈ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੌੜਦਾ ਹੈ।
9594 222 swcy sUcy mYlu n 

BwvY]

Saachae Soochae 

Mail N Bhaavai ||

The Pure True Lord is 

not pleased by filth.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਭੱਟ ਤੋਂ) ਸੱੁਚੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਦੀ ਇਹ) ਮੈਲ ਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵਛੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

9595 222 nwnk gurmuiK 
hir gux 
gwvY]8]3]

Naanak Guramukh 

Har Gun Gaavai 

||8||3||

O Nanak, the Gurmukh 

sings the Glorious 

Praises of the Lord. 

||8||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ 

ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੮॥੩॥
9596 222 gauVI guAwryrI 

mhlw 1]

Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 1 ||

Gauree Gwaarayree, 

First Mehl:
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9597 222 haumY kriqAw  
nh suKu hoie]

Houmai Karathiaa 

Neh Sukh Hoe ||

Acting in egotism, 

peace is not obtained.

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ 
ਹੀ ਵਡੱਪਣ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਜਦਆਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

9598 222 mnmiq JUTI scw 
soie]

Manamath 

Jhoothee Sachaa 

Soe ||

The intellect of the 

mind is false; only the 

Lord is True.

ਮਨ ਦੀ ਜਸਆਣਪ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ (ਿੋੜਦੀ ਹੈ), 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਤੇ ਸੁਖ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਹੈ। 'ਮਨ ਮਜਤ' ਤੇ 

'ਪਰਮਾਤਮਾ' ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ।
9599 222 sgl ibgUqy BwvY 

doie]
(ibgUqy) Krwb hoey[ 
(doie) dÍYq (BwvY) cMgw 
l`gw

Sagal Bigoothae 

Bhaavai Dhoe ||

All who love duality 

are ruined.

ਸੁਖ ਜਕਥੋਂ ਆਵੇ?) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
9600 222 so kmwvY Duir 

iliKAw hoie]1]

So Kamaavai 

Dhhur Likhiaa Hoe 

||1||

People act as they are 

pre-ordained. ||1||

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

(ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ) ਿ ੋਧੁਰੋਂ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚੋਂ ਸੁਖ 

ਭਾਲਣ ਦੇ ਜਵਅਰਥ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

9601 222 AYsw jgu dyiKAw 
jUAwrI]

j`gu Aisaa Jag 

Dhaekhiaa 

Jooaaree ||

I have seen the world 

to be such a gambler;

ਮੈਂ ਵੇਜਖਆ ਹੈ ਜਕ ਿਗਤ ਿੂਏ 

ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ,
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9602 222 siB suK mwgY  
nwmu 
ibswrI]1]rhwau
]

Sabh Sukh Maagai 

Naam Bisaaree 

||1|| Rehaao ||

All beg for peace, but 

they forget the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਅਿੇਹੀ (ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਸੁਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ (ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਉਸ) ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
9603 222 Aidstu idsY qw 

kihAw jwie]

Adhisatt Dhisai 

Thaa Kehiaa Jaae 

||

If the Unseen Lord 

could be seen, then He 

could be described.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ) ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ; ਿੇ ਅੱਖੀਂ 
ਜਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਹੀ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਦੀ ਜਖੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ) ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੂੰ  ਜਚੱਤ ਕਰੇ।
9604 222 ibnu dyKy khxw 

ibrQw jwie]

Bin Dhaekhae 

Kehanaa Birathhaa 

Jaae ||

Without seeing Him, 

all descriptions are 

useless.

ਅੱਖੀਂ ਜਦੱਸਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ ਦੇ 

ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਜਖੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ 
ਤੇ ਤਾਂਘ ਨਾਲ) ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਜਖੱਚ 

ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਦੱਸਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ)।

9605 222 gurmuiK dIsY  
shij suBwie]

Guramukh 

Dheesai Sehaj 

Subhaae ||

The Gurmukh sees 

Him with intuitive 

ease.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ (ਜਦੱਸਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ) ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
9606 222 syvw suriq eyk 

ilv lwie]2]

Saevaa Surath 

Eaek Liv Laae ||2||

So serve the One Lord, 

with loving awareness. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਲਵ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥
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9607 222 suKu mWgq duKu 
Awgl hoie]

(Awgl) bhuqw Sukh Maangath 

Dhukh Aagal Hoe 

||

People beg for peace, 

but they receive 

severe pain.

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਸੁਖ 

ਮੂੰ ਜਗਆਂ (ਸਗੋਂ) ਬਹੁਤਾ ਦੱੁਖ 

ਵਧਦਾ ਹੈ,

9608 222 sgl ivkwrI  
hwru proie]

Sagal Vikaaree 

Haar Paroe ||

They are all weaving a 

wreath of corruption.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਹਾਰ ਪਿੋ ਕੇ (ਆਪਣ ੇਗਲ 

ਜਵਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।

9609 222 eyk ibnw JUTy  
mukiq n hoie]

Eaek Binaa 

Jhoothae Mukath 

N Hoe ||

You are false - without 

the One, there is no 

liberation.

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਦੱੁਖਾਂ ਤੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
9610 222 kir kir krqw  

dyKY soie]3]

Kar Kar Karathaa 

Dhaekhai Soe 

||3||

The Creator created 

the creation, and He 

watches over it. ||3||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਇਉਂ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਖੇਡ 

ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

9611 222 iqRsnw Agin  
sbid buJwey]

buJwey: polw bolo Thrisanaa Agan 

Sabadh Bujhaaeae 

||

The fire of desire is 

quenched by the 

Word of the Shabad.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਂਦਾ ਹੈ;

9612 222 dUjw Brmu shij 
suBwey]

Dhoojaa Bharam 

Sehaj Subhaaeae 

||

Duality and doubt are 

automatically 

eliminated.

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ 

ਦੀ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

9613 222 gurmqI nwmu irdY 
vswey]

Guramathee 

Naam Ridhai 

Vasaaeae ||

Following the Guru's 

Teachings, the Naam 

abides in the heart.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।
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9614 222 swcI bwxI hir 
gux gwey]4]

Saachee Baanee 

Har Gun Gaaeae 

||4||

Through the True 

Word of His Bani, sing 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||4||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੪॥
9615 222 qn mih swco  

gurmuiK Bwau]

Than Mehi Saacho 

Guramukh Bhaao 

||

The True Lord abides 

within the body of 

that Gurmukh who 

enshrines love for Him.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਉਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਿਾਗਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।)
9616 222 nwm ibnw nwhI 

inj Twau]
in`j Naam Binaa 

Naahee Nij Thaao 

||

Without the Naam, 

none obtain their own 

place.

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨ ਇੱਕ 

ਜਟਕਾਣੇ ਉਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

9617 222 pRym prwiex  
pRIqm rwau]

(prwiex) v`s Praem Paraaein 

Preetham Raao ||

The Beloved Lord King 

is dedicated to love.

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਭੀ ਪਿੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹੈ (ਿੇਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੇਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ),

9618 222 ndir kry qw bUJY 
nwau]5]

bU`JY Nadhar Karae 

Thaa Boojhai Naao 

||5||

If He bestows His 

Glance of Grace, then 

we realize His Name. 

||5||

ਪਿਭੂ ਉਸ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ 

ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
9619 222 mwieAw mohu srb 

jMjwlw]

Maaeiaa Mohu 

Sarab Janjaalaa ||

Emotional attachment 

to Maya is total 

entanglement.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਰੇ 

(ਮਾਇਕ) ਬੂੰ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

9620 222 mnmuK kucIl  
kuiCq ibkrwlw]

zor zulm ivkwrW AOguxW 
krky (kucIl) Apiv`qR[ 
(ku-iC`q) KotI b`uDI[ 
(ibkrwlw) iBAwnk

Manamukh 

Kucheel Kushhith 

Bikaraalaa ||

The self-willed 

manmukh is filthy, 

cursed and dreadful.

(ਇਸੇ ਕਰਕੇ) ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੀਵਨ ਗੂੰਦਾ ਭੈੜਾ 
ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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9621 222 siqguru syvy cUkY 
jMjwlw]

Sathigur Saevae 

Chookai Janjaalaa 

||

Serving the True Guru, 

these entanglements 

are ended.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਜਸਆ 

ਰਸਤਾ ਿੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
9622 222 AMimRq nwmu sdw 

suKu nwlw]6]
nwlw: polw bolo Anmrith Naam 

Sadhaa Sukh 

Naalaa ||6||

In the Ambrosial 

Nectar of the Naam, 

you shall abide in 

lasting peace. ||6||

ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ 
ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੬॥

9623 222 gurmuiK bUJY eyk 
ilv lwey]

Guramukh Boojhai 

Eaek Liv Laaeae ||

The Gurmukhs 

understand the One 

Lord, and enshrine 

love for Him.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ) 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

9624 222 inj Gir vwsY  
swic smwey]

Nij Ghar Vaasai 

Saach Samaaeae ||

They dwell in the 

home of their own 

inner beings, and 

merge in the True 

Lord.

ਆਪਣ ੇਸਵੈ ਸਰੂਪ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

9625 222 jMmxu mrxw Twik 
rhwey]

(Twik) dUr krdw Janman Maranaa 

Thaak Rehaaeae ||

The cycle of birth and 

death is ended.

ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

9626 222 pUry gur qy ieh 
miq pwey]7]

Poorae Gur Thae 

Eih Math Paaeae 

||7||

This understanding is 

obtained from the 

Perfect Guru. ||7||

ਪਰ ਇਹ ਅਕਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

9627 222 kQnI kQau n 
AwvY Eru]

(Eru) AMq Kathhanee Kathho 

N Aavai Our ||

Speaking the speech, 

there is no end to it.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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9628 223 guru puiC dyiKAw  
nwhI dru horu]

Gur Pushh 

Dhaekhiaa Naahee 

Dhar Hor ||

I have consulted the 

Guru, and I have seen 

that there is no other 

door than His.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਕੇ ਵੇਖ 

ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸੁਖ ਦਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

9629 223 duKu suKu BwxY  
iqsY rjwie]

Dhukh Sukh 

Bhaanai Thisai 

Rajaae ||

Pain and pleasure 

reside in the Pleasure 

of His Will and His 

Command.

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਖ ਤੇ ਸੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਭਾਣੇ ਜਵਚ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

9630 223 nwnku nIcu khY  
ilv lwie]8]4]

Naanak Neech 

Kehai Liv Laae 

||8||4||

Nanak, the lowly, says 

embrace love for the 

Lord. ||8||4||

ਅੂੰਞਾਣ-ਮਜਤ ਨਾਨਕ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਸੇ ਜਵਚ ਹੀ ਸੁਖ 

ਹੈ) ॥੮॥੪॥
9631 223 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

9632 223 dUjI mwieAw  
jgq icq vwsu]

j`g-q Dhoojee Maaeiaa 

Jagath Chith Vaas 

||

The duality of Maya 

dwells in the 

consciousness of the 

people of the world.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵੱਥ ਪਾਉਣ 

ਵਾਲੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਮਾਇਆ (ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ) 

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਜਟਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
9633 223 kwm kRoD AhMkwr 

ibnwsu ]1]
(ibnwsu) nws[ AhM-kwr Kaam Krodhh 

Ahankaar Binaas 

||1||

They are destroyed by 

sexual desire, anger 

and egotism. ||1||

(ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ) 

ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਅਹੂੰਕਾਰ (ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
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9634 223 dUjw kauxu khw  
nhI koeI]

Dhoojaa Koun 

Kehaa Nehee Koee 

||

Whom should I call 

the second, when 

there is only the One?

ਜਕਤੇ ਭੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰਾ (ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ) ਮੈਂ 
ਕੋਈ ਭੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

9635 223 sB mih eyku 
inrMjnu 
soeI]1]rhwau]

Sabh Mehi Eaek 

Niranjan Soee 

||1|| Rehaao ||

The One Immaculate 

Lord is pervading 

among all. 

||1||Pause||

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਇਕ ਉਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9636 223 dUjI durmiq  
AwKY doie]

(doie) dÍYq Dhoojee 

Dhuramath Aakhai 

Dhoe ||

The dual-minded evil 

intellect speaks of a 

second.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵੱਥ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਭੈੜੀ 
ਮਜਤ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਦੱਸਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

9637 223 AwvY jwie mir 
dUjw hoie]2]

Aavai Jaae Mar 

Dhoojaa Hoe ||2||

One who harbors 

duality comes and 

goes and dies. ||2||

(ਇਸ ਦੁਰਮਜਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ) 

ਿੀਵ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵੱਥ ਤੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
9638 223 Drix ggn nh 

dyKau doie]
vwihgurU jI qoN ibnw 
(doie) dUsrw

Dhharan Gagan 

Neh Dhaekho 

Dhoe ||

In the earth and in the 

sky, I do not see any 

second.

ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ, (ਜਕਤੇ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ 
ਵੇਖਦਾ।

9639 223 nwrI purK  
sbweI loie]3]

(sbweI) swrI[ (loie) 
isRStI

Naaree Purakh 

Sabaaee Loe ||3||

Among all the women 

and the men, His Light 

is shining. ||3||

ਇਸਤਿੀ ਪੁਰਖ ਜਵਚ, ਸਾਰੀ ਹੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥
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9640 223 riv sis dyKau  
dIpk auijAwlw]

Rav Sas Dhaekho 

Dheepak Oujiaalaa 

||

In the lamps of the 

sun and the moon, I 

see His Light.

ਮੈਂ ਸੂਰਿ ਚੂੰਦਿਮਾ (ਇਹਨਾਂ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ) ਦੀਜਵਆਂ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ।

9641 223 srb inrMqir  
pRIqmu bwlw]4]

(b`wlw) byprvwh Sarab Niranthar 

Preetham Baalaa 

||4||

Dwelling among all is 

my ever-youthful 

Beloved. ||4||

ਸਾਜਰਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ-ਰਸ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਿਵਾਨ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥

9642 223 kir ikrpw myrw 
icqu lwieAw]

Kar Kirapaa 

Maeraa Chith 

Laaeiaa ||

In His Mercy, He 

attuned my 

consciousness to the 

Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਜਚੱਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ,

9643 223 siqguir mokau 
eyku buJwieAw]5]

bu`JwieAw Sathigur Mo Ko 

Eaek Bujhaaeiaa 

||5||

The True Guru has led 

me to understand the 

One Lord. ||5||

ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਜਦੱਤੀ 
ਜਕ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੫॥

9644 223 eyku inrMjnu  
gurmuiK jwqw]

Eaek Niranjan 

Guramukh Jaathaa 

||

The Gurmukh knows 

the One Immaculate 

Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਇਕ ਜਨਰੂੰਿਨ ਹੀ ਹਰ 

ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

9645 223 dUjw mwir sbid 
pCwqw]6]

Dhoojaa Maar 

Sabadh 

Pashhaathaa ||6||

Subduing duality, one 

comes to realize the 

Word of the Shabad. 

||6||

ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਖੇਵਾਂ ਮੁਕਾ 
ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਹੋਂਦ) ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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9646 223 eyko hukmu vrqY  
sB loeI]

Axigxq KMfW bRhmMfW 
dI (loeI) isRStI c

Eaeko Hukam 

Varathai Sabh 

Loee ||

The Command of the 

One Lord prevails 

throughout all the 

worlds.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

9647 223 eyksu qy sB 
Epiq hoeI]7]

(Epiq) auqpqI Eaekas Thae Sabh 

Oupath Hoee 

||7||

From the One, all have 

arisen. ||7||

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ 
ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੭॥

9648 223 rwh dovY Ksmu 
eyko jwxu]

Raah Dhovai 

Khasam Eaeko 

Jaan ||

There are two routes, 

but remember that 

their Lord and Master 

is only One.

(ਇਕ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ 
ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (-

ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਮਜਤ)। 

(ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭ ਜਵਚ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਵਰਤਦਾ) 
ਿਾਣ।

9649 223 gur kY sbid  
hukmu pCwxu]8]

Gur Kai Sabadh 

Hukam Pashhaan 

||8||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

recognize the Hukam 

of the Lord's 

Command. ||8||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੀ) ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਪਛਾਣ 

॥੮॥

9650 223 sgl rUp vrn  
mn mwhI]

(vrn) rMg Sagal Roop Varan 

Man Maahee ||

He is contained in all 

forms, colors and 

minds.

ਿ ੋਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਜਵਚ ਸਾਰੇ 

ਵਰਨਾਂ ਜਵੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ) ਮਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

9651 223 khu nwnk eyko 
swlwhI]9]5]

Kahu Naanak 

Eaeko Saalaahee 

||9||5||

Says Nanak, praise the 

One Lord. ||9||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਉਸ 

ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
॥੯॥੫॥

9652 223 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:
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9653 223 AiDAwqm krm 
kry qw swcw]

(AiDAwqm) 
AwqmbRhmdI pRwpqI 
leI

Adhhiaatham 

Karam Karae Thaa 

Saachaa ||

Those who live a 

spiritual lifestyle - they 

alone are true.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੱਚਾ 
(ਿੋਗੀ) ਹੈ।

9654 223 mukiq Bydu ikAw 
jwxY kwcw]1]

Mukath Bhaedh 

Kiaa Jaanai 

Kaachaa ||1||

What can the false 

know about the 

secrets of liberation? 

||1||

ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਕੀਹ ਿਾਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੧॥
9655 223 AYsw jogI jugiq 

bIcwrY]

Aisaa Jogee Jugath 

Beechaarai ||

Those who 

contemplate the Way 

are Yogis.

ਅਿੇਹਾ (ਬੂੰਦਾ) ਿੋਗੀ (ਅਖਵਾਣ 

ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ) ਿੁਗਜਤ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
9656 223 pMc mwir swcu 

auir 
DwrY]1]rhwau]

Panch Maar Saach 

Our Dhhaarai 

||1|| Rehaao ||

They conquer the five 

thieves, and enshrine 

the True Lord in the 

heart. ||1||Pause||

(ਉਹ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿਾਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ) 
ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9657 223 ijs kY AMqir  
swcu vswvY]

Jis Kai Anthar 

Saach Vasaavai ||

Those who enshrine 

the True Lord deep 

within,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,

9658 223 jog jugiq kI  
kImiq pwvY]2]

Jog Jugath Kee 

Keemath Paavai 

||2||

Realize the value of 

the Way of Yoga. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਿੁਗਜਤ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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9659 223 riv sis eyko  
igRh auidAwnY]

(auidAwnY) jMgl c[ 
sis: polw bolo[ gi Rh

Rav Sas Eaeko Grih 

Oudhiaanai ||

The sun and the moon 

are one and the same 

for them, as are 

household and 

wilderness.

ਤਪਸ਼, ਠੂੰ ਢ (ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਵਲੋਂ 
ਖਰਹਵਾ ਸਲੂਕ ਤੇ ਜਕਸੇ ਵਲੋਂ 
ਜਨਿੱਘਾ ਸਲੂਕ) ਘਰ, ਿੂੰਗਲ 

(ਭਾਵ, ਘਰ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ 

ਜਨਰਮੋਹ ਰਵਈਆ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਕ-ਸਮਾਨ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ।

9660 223 krxI kIriq  
krm smwnY]3]

Karanee Keerath 

Karam Samaanai 

||3||

The karma of their 

daily practice is to 

praise the Lord. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ-ਰੂਪ ਕਰਣੀ ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਮਾਨ (ਸਾਧਾਰਨ) ਕਰਮ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਸੁਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ) ॥੩॥

9661 223 eyk sbd iek 
iBiKAw mwgY]

iB`iKAw Eaek Sabadh Eik 

Bhikhiaa Maagai ||

They beg for the alms 

of the one and only 

Shabad.

(ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੂੰਗਣ ਦੇ 

ਥਾਂ ਉਹ ਿੋਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ੈਰ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ,

9662 223 igAwnu iDAwnu 
jugiq scu 
jwgY]4]

Giaan Dhhiaan 

Jugath Sach Jaagai 

||4||

They remain awake 

and aware in spiritual 

wisdom and 

meditation, and the 

true way of life. ||4||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਸੁਰਤ ਿਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਸਮਰਨ-ਰੂਪ ਿੁਗਜਤ 

ਿਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥
9663 223 BY ric rhY n 

bwhir jwie]

Bhai Rach Rehai N 

Baahar Jaae ||

They remain absorbed 

in the fear of God; 

they never leave it.

ਉਹ ਿੋਗੀ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ-

ਅਦਬ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ) ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ।
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9664 223 kImiq kaux rhY 
ilv lwie]5]

Keemath Koun 

Rehai Liv Laae 

||5||

Who can estimate 

their value? They 

remain lovingly 

absorbed in the Lord. 

||5||

ਅਿੇਹੇ ਿੋਗੀ ਦਾ ਕੌਣ ਮੱੁਲ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੫॥

9665 223 Awpy myly Brmu 
cukwey]

Aapae Maelae 

Bharam 

Chukaaeae ||

The Lord unites them 

with Himself, 

dispelling their doubts.

(ਇਹ ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਹਠ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ) ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਿੀਵ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ।

9666 223 gur prswid  
prmpdu pwey]6]

Gur Parasaadh 

Param Padh 

Paaeae ||6||

By Guru's Grace, the 

supreme status is 

obtained. ||6||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

9667 223 gur kI syvw  
sbdu vIcwru]

Gur Kee Saevaa 

Sabadh Veechaar 

||

In the Guru's service is 

reflection upon the 

Shabad.

(ਅਸਲ ਿੋਗੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਵਚਾਰ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।

9668 223 haumY mwry krxI 
swru]7]

Houmai Maarae 

Karanee Saar ||7||

Subduing ego, practice 

pure actions. ||7||

ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਿੋਗੀ 
ਦੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਣੀ ॥੭॥

9669 223 jp qp sMjm  
pwT purwxu]

Jap Thap Sanjam 

Paath Puraan ||

Chanting, meditation, 

austere self-discipline 

and the reading of the 

Puraanas,

ਉਸ ਿੋਗੀ ਦੇ ਿਪ, ਤਪ, ਸੂੰਿਮ 

ਤੇ ਪਾਠ, ਪੁਰਾਣ ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ ਇਹੀ ਹੈ,
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9670 223 khu nwnk  
AprMpr 
mwnu]8]6]

(Ap-rMpr) byAMq 
vwihgurU jI

Kahu Naanak 

Aparanpar Maan 

||8||6||

Says Nanak, are 

contained in surrender 

to the Unlimited Lord. 

||8||6||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਜਗਝਾਣਾ 
॥੮॥੬॥

9671 223 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

9672 223 iKmw ghI bRqu 
sIl sMqoKM]

(ghI) DwrI Khimaa Gehee 

Brath Seel 

Santhokhan ||

To practice 

forgiveness is the true 

fast, good conduct and 

contentment.

ਉਹ ਿੋਗੀ (ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ) ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਵਧੀਕੀ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਉ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮੱਠਾ ਸੁਭਾਉ ਤੇ 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਉਸ ਦਾ ਜਨਿੱਤ ਦਾ ਕਰਮ 

ਹਨ।
9673 223 rogu n ibAwpY nw 

jm doKM]

Rog N Biaapai Naa 

Jam Dhokhan ||

Disease does not 

afflict me, nor does 

the pain of death.

(ਅਿੇਹੇ ਅਸਲ ਿੋਗੀ ਉਤੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਕੋਈ) ਰੋਗ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ 

ਦਾ ਭੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
9674 223 mukq Bey pRB 

rUp n ryKM]1]

Mukath Bheae 

Prabh Roop N 

Raekhan ||1||

I am liberated, and 

absorbed into God, 

who has no form or 

feature. ||1||

ਅਿੇਹੇ ਿੋਗੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹ ਰੂਪ-ਰੇਖ-ਰਜਹਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
9675 223 jogI kau kYsw 

fru hoie]

Jogee Ko Kaisaa 

Ddar Hoe ||

What fear does the 

Yogi have?

ਅਸਲ ਿੋਗੀ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਸੂਰਮੇ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ 

ਉਹ ਜਗਿਹਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ 

ਿਾਏ)
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9676 223 rUiK ibriK igRih 
bwhir 
soie]1]rhwau]

gi Rih Rookh Birakh Grihi 

Baahar Soe ||1|| 

Rehaao ||

The Lord is among the 

trees and the plants, 

within the household 

and outside as well. 

||1||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰੱੁਖ ਜਬਰਖ ਜਵਚ, ਘਰ 

ਜਵਚ, ਬਾਹਰ ਿੂੰਗਲ (ਆਜਦਕ) 

ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

9677 223 inrBau jogI  
inrMjnu iDAwvY]

Nirabho Jogee 

Niranjan 

Dhhiaavai ||

The Yogis meditate on 

the Fearless, 

Immaculate Lord.

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ (ਅਸਲ) 

ਿੋਗੀ। ਉਹ (ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਤੋਂ) ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਲੋੜ ਪਏ ਜਗਿਹਸਤ ਤੋਂ 
ਭੱਿਣ ਦੀ?)

9678 223 An idnu jwgY  
sic ilv lwvY]

Anadhin Jaagai 

Sach Liv Laavai ||

Night and day, they 

remain awake and 

aware, embracing love 

for the True Lord.

ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।

9679 223 so jogI myrY min 
BwvY]2]

So Jogee Maerai 

Man Bhaavai ||2||

Those Yogis are 

pleasing to my mind. 

||2||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ ਿੋਗੀ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਉਹੀ ਹੈ 

ਅਸਲ ਿੋਗੀ) ॥੨॥
9680 223 kwlu jwlu bRhm 

AgnI jwry]

Kaal Jaal Breham 

Aganee Jaarae ||

The trap of death is 

burnt by the Fire of 

God.

(ਉਹ ਿੋਗੀ ਆਪਣੇ-ਅੂੰਦਰ-

ਪਰਗਟ-ਹੋਏ) ਬਿਹਮ (ਦੇ ਤੇਿ) 

ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮੌਤ (ਦੇ ਡਰ ਨੂੂੰ ) 
ਿਾਲ ਨੂੂੰ  (ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਮ ਨੇ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਸਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ) ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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9681 223 jrw mrx gqu  
grbu invwry]

gqu:polw bolo[ (gqu) 
rsqw, nws

Jaraa Maran Gath 

Garab Nivaarae ||

Old age, death and 

pride are conquered.

ਉਸ ਿੋਗੀ ਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਡਰ 

ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਿੋਗੀ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

9682 223 Awip qrY ipqrI 
insqwry]3]

(ip`qrIN) v`fy vfyry Aap Tharai 

Pitharee 

Nisathaarae ||3||

They swim across, and 

save their ancestors as 

well. ||3||

ਉਹ ਆਪ ਭੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਜਪਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

9683 223 siqguru syvy so 
jogI hoie]

Sathigur Saevae So 

Jogee Hoe ||

Those who serve the 

True Guru are the 

Yogis.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 

ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਅਸਲ) 

ਿੋਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
9684 223 BY ric rhY su 

inrBau hoie]

Bhai Rach Rehai S 

Nirabho Hoe ||

Those who remain 

immersed in the Fear 

of God become 

fearless.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-

ਅਦਬ ਜਵਚ (ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ ਤੇ) 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਤੋਂ) ਜਨਡਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

9685 223 jYsw syvY qYso 
hoie]4]

Jaisaa Saevai 

Thaiso Hoe ||4||

They become just like 

the One they serve. 

||4||

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਇਕ ਅਸੂਲ ਦੀ 
ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ) ਮਨੱੁਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ 

ਦੀ ਸੇਵਾ (ਭਗਤੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਨਰਭਉ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ 

ਕੇ ਜਨਰਭਉ ਹੀ ਬਣਨਾ 
ਹੋਇਆ) ॥੪॥
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9686 224 nr inhkyvl  
inrBau nwau]

(inhkyvl) Su`D Nar Nihakaeval 

Nirabho Naao ||

The Name makes a 

man pure and fearless.

ਮਨੱੁਖ ਜਨਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਰਭਉ ਹੋ ਕੇ) 

ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ (ਸ਼ੱੁਧ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

9687 224 AnwQh nwQ kry  
bil jwau]

Anaathheh 

Naathh Karae Bal 

Jaao ||

It makes the 

masterless become 

the master of all. I am 

a sacrifice to him.

ਉਹ ਜਨਖਸਜਮਆਂ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ 

ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਹੈ 

ਅਸਲ ਿੋਗੀ, ਤੇ ਅਿੇਹੇ ਿੋਗੀ 
ਤੋਂ) ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ।

9688 224 punrip jnmu 
nwhI gux 
gwau]5]

(pun-rip) Pyr Punarap Janam 

Naahee Gun Gaao 

||5||

Such a person is not 

reincarnated again; he 

sings the Glories of 

God. ||5||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਨਹੀਂ 
ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

9689 224 AMqir bwhir  
eyko jwxY]

Anthar Baahar 

Eaeko Jaanai ||

Inwardly and 

outwardly, he knows 

the One Lord;

ਉਹ ਿੋਗੀ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇ 

ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਵਆਪਕ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
9690 224 gur kY sbdy Awpu 

pCwxY]

Gur Kai Sabadhae 

Aap Pashhaanai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

realizes himself.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।

9691 224 swcY sbid dir 
nIswxY]6]

(nIswxY) pRgt huMdw Saachai Sabadh 

Dhar Neesaanai 

||6||

He bears the Banner 

and Insignia of the 

True Shabad in the 

Lord's Court. ||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਿੋਗੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਰਾਹਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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9692 224 sbid mrY iqsu 
inj Gir vwsw]

Sabadh Marai This 

Nij Ghar Vaasaa ||

One who dies in the 

Shabad abides in his 

own home within.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਮਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ 

ਿੋਗੀ, ਤੇ) ਉਸ ਦਾ ਜਨਵਾਸ 

ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
9693 224 AwvY n jwvY cUkY 

Awsw]

Aavai N Jaavai 

Chookai Aasaa ||

He does not come or 

go in reincarnation, 

and his hopes are 

subdued.

ਉਸ ਦੀ ਆਸਾ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ) ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

9694 224 gur kY sbid  
kmlu 
prgwsw]7]

Gur Kai Sabadh 

Kamal Paragaasaa 

||7||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, his 

heart-lotus blossoms 

forth. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਕੌਲ ਸਦਾ 
ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

9695 224 jo dIsY so Aws 
inrwsw]

Jo Dheesai So Aas 

Niraasaa ||

Whoever is seen, is 

driven by hope and 

despair,

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋ ਭੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਢੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਸਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਜਕਸੇ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਦੇ 

ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ)।

9696 224 kwm kRoD ibKu  
BUK ipAwsw]

Kaam Krodhh Bikh 

Bhookh Piaasaa ||

By sexual desire, 

anger, corruption, 

hunger and thirst.

ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਕਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹਰ ਕਿੋਧ 

ਦਾ ਜ਼ਹਰ (ਮਾਰਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਤਿੇਹ (ਲੱਗੀ ਹੋਈ 

ਹੈ)।

9697 224 nwnk ibrly  
imlih 
audwsw]8]7]

Naanak Biralae 

Milehi Oudhaasaa 

||8||7||

O Nanak, those 

detached recluses who 

meet the Lord are so 

very rare. ||8||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਗਤ ਜਵਚ ਬੜੇ 

ਜਵਰਲੇ ਐਸੇ ਬੂੰ ਦੇ ਜਮਲਦੇ ਹਨ, 

ਿ ੋਆਸਾ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਨਹੀਂ ਹਨ (ਤੇ, ਉਹੀ ਹਨ 

ਅਸਲ ਿੋਗੀ) ॥੮॥੭॥
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9698 224 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

9699 224 AYso dwsu imlY  
suKu hoeI]

Aiso Dhaas Milai 

Sukh Hoee ||

Meeting such a slave, 

peace is obtained.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਦਾਸ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

9700 224 duKu ivsrY pwvY 
scu soeI]1]

Dhukh Visarai 

Paavai Sach Soee 

||1||

Pain is forgotten, 

when the True Lord is 

found. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੱੁਖ 

ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦਾ ॥੧॥

9701 224 drsnu dyiK BeI 
miq pUrI]

Dharasan Dhaekh 

Bhee Math Pooree 

||

Beholding the blessed 

vision of his darshan, 

my understanding has 

become perfect.

(ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਅਕਲ ਪੂਰੀ (ਸੂਝ ਵਾਲੀ) ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

9702 224 ATsiT mjnu  
crnh 
DUrI]1]rhwau]

m`jnu Athasath Majan 

Charaneh 

Dhhooree ||1|| 

Rehaao ||

The cleansing baths at 

the sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage 

are in the dust of his 

feet. ||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਹੀ) 
ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9703 224 nyqR sMqoKy eyk 
ilv qwrw]

Naethr 

Santhokhae Eaek 

Liv Thaaraa ||

My eyes are 

contented with the 

constant love of the 

One Lord.

ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ (ਪਰਾਇਆ 

ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਤਾਰ 

ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।
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9704 224 ijhvw sUcI hir 
rs swrw]2]

Jihavaa Soochee 

Har Ras Saaraa 

||2||

My tongue is purified 

by the most sublime 

essence of the Lord. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਰਸ ਚੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਿੀਭ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

9705 224 scu krxI AB 
AMqir syvw]

AB:polw bolo[ (AB) 
ihrdw

Sach Karanee Abh 

Anthar Saevaa ||

True are my actions, 

and deep within my 

being, I serve Him.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਿੇਹਾ ਦਾਸ, 

ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਉਸ ਦੀ 
(ਜਨਿੱਤ ਦੀ) ਕਰਣੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

9706 224 mnu iqRpqwisAw  
AlK AByvw]3]

Man 

Thripathaasiaa 

Alakh Abhaevaa 

||3||

My mind is satisfied by 

the Inscrutable, 

Mysterious Lord. ||3||

ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਭੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ 

ਵਲੋਂ) ਜਤਿਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

9707 224 jh jh dyKau qh 
qh swcw]

Jeh Jeh Dhaekho 

Theh Theh 

Saachaa ||

Wherever I look, there 

I find the True Lord.

(ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ) ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ 

ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਉਧਰ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

9708 224 ibnu bUJy Jgrq 
jgu kwcw]4]

bU`Jy[ j`gu Bin Boojhae 

Jhagarath Jag 

Kaachaa ||4||

Without 

understanding, the 

world argues in 

falsehood. ||4||

ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਿਗਤ 

ਇਸ ਜਗਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਖਜਹ ਖਜਹ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੪॥
9709 224 guru smJwvY soJI 

hoeI]

Gur Samajhaavai 

Sojhee Hoee ||

When the Guru 

instructs, 

understanding is 

obtained.

ਇਹ ਸਮਝ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝ 

ਦੇਵੇ।
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9710 224 gurmuiK ivrlw  
bUJY koeI]5]

bU`JY Guramukh Viralaa 

Boojhai Koee ||5||

How rare is that 

Gurmukh who 

understands. ||5||

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੫॥
9711 224 kir ikrpw  

rwKhu rKvwly]

Kar Kirapaa 

Raakhahu 

Rakhavaalae ||

Show Your Mercy, and 

save me, O Savior Lord!

ਹੇ ਰੱਖਣਹਾਰ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਖਜਹ ਖਜਹ 

ਤੋਂ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਬਚਾ।
9712 224 ibnu bUJy psU Bey 

byqwly]6]
(byqwly) BUqny Bin Boojhae Pasoo 

Bheae Baethaalae 

||6||

Without 

understanding, people 

become beasts and 

demons. ||6||

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਗਆਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵ ਪਸ਼ੂ (-ਸੁਭਾਵ) 

ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੂਤਨੇ ਹੋ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੬॥

9713 224 guir kihAw  
Avru nhI dUjw]

Gur Kehiaa Avar 

Nehee Dhoojaa ||

The Guru has said that 

there is no other at all.

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

9714 224 iksu khu dyiK  
krau An 
pUjw]7]

Kis Kahu Dhaekh 

Karo An Poojaa 

||7||

So tell me, who should 

I see, and who should I 

worship? ||7||

ਦੱਸੋ, (ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  
(ਉਸ ਵਰਗਾ) ਦੇਖ ਕੇ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

॥੭॥

9715 224 sMq hyiq pRiB 
iqRBvx Dwry]

(hyiq) leI Santh Haeth Prabh 

Thribhavan 

Dhhaarae ||

For the sake of the 

Saints, God has 

established the three 

worlds.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਸੂੰਤ ਬਣਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਰਚੀ ਹੈ।

9716 224 Awqmu cInY su 
qqu bIcwry]8]

(cInY) pCwxdw Aatham Cheenai S 

Thath Beechaarae 

||8||

One who understands 

his own soul, 

contemplates the 

essence of reality. 

||8||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 

ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥
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9717 224 swcu irdY scu 
pRym invws]

Saach Ridhai Sach 

Praem Nivaas ||

One whose heart is 

filled with Truth and 

true love

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ) 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਜਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਦਾ ਹੈ।
9718 224 pRxviq nwnk  

hm qw ky 
dws]9]8]

Pranavath Naanak 

Ham Thaa Kae 

Dhaas ||9||8||

- prays Nanak, I am his 

servant. ||9||8||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,-ਮੈਂ 
ਭੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ 
॥੯॥੮॥

9719 224 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

9720 224 bRhmY grbu kIAw  
nhI jwinAw]

Brehamai Garab 

Keeaa Nehee 

Jaaniaa ||

Brahma acted in pride, 

and did not 

understand.

ਬਿਹਮਾ ਨੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਕੀਤਾ (ਜਕ 

ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਵਲ 

ਦੀ ਨਾਭੀ ਜਵਚੋਂ ਜਕਵੇਂ ਿੂੰ ਮ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ?) ਉਸ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੂੰ ਤਤਾ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ।

9721 224 byd kI ibpiq 
pVI pCuqwinAw]

pVI: VwVy nMU hlMq 
nlwau

Baedh Kee Bipath 

Parree 

Pashhuthaaniaa ||

Only when he was 

faced with the 

downfall of the Vedas 

did he repent.

(ਿਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨ 

ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚੁਰਾਏ 

ਿਾਣ ਦੀ ਜਬਪਤਾ ਉਸ ਉਤੇ ਆ 

ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ (ਜਕ 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਜਵਅਰਥ 

ਹੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਜਝਆ)।
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9722 224 jh pRB ismry  
qhI mnu 
mwinAw]1]

Jeh Prabh Simarae 

Thehee Man 

Maaniaa ||1||

Remembering God in 

meditation, the mind 

is conciliated. ||1||

ਿਦੋਂ (ਉਸ ਜਬਪਤਾ ਵੇਲੇ) ਉਸ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ 

(ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ) ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਯਕੀਨ ਆਇਆ (ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

9723 224 AYsw grbu burw 
sMswrY]

Aisaa Garab Buraa 

Sansaarai ||

Such is the horrible 

pride of the world.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਅਹੂੰਕਾਰ ਇਕ 

ਐਸਾ ਜਵਕਾਰ ਹੈ, ਿੋ ਬਹੁਤ 

ਭੈੜਾ ਹੈ, (ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਣ 

ਵਾਲੇ ਭੀ ਿਦੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ ਢਹੇ 

ਚੜਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਏ)।

9724 224 ijsu guru imlY  
iqsu grbu 
invwrY]1]rhwau]

Jis Gur Milai This 

Garab Nivaarai 

||1|| Rehaao ||

The Guru eliminates 

the pride of those who 

meet Him. 

||1||Pause||

ਜਿਸ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ) ਉਸ 

ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9725 224 bil rwjw  
mwieAw 
AhMkwrI]

AhM-kwrI Bal Raajaa 

Maaeiaa 

Ahankaaree ||

Bal the King, in Maya 

and egotism,

ਰਾਿ ੇਬਜਲ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮਾਣ ਹੋ ਜਗਆ।
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9726 224 jgn krY bhu 
Bwr APwrI]

(j`gn) bhuqy j`g[ 
(APwrI) hMkwrI

Jagan Karai Bahu 

Bhaar Afaaree ||

Held his ceremonial 

feasts, but he was 

puffed up with pride.

ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਿੱਗ ਕੀਤੇ। 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 

ਆਿਜਰਆ। (ਇੂੰਦਰ ਦਾ 
ਜਸੂੰ ਘਾਸਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 

ਇਕੋਤਿ-ਸੌ ਿੱਗ ਕੀਤੇ। ਿੇ 
ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਿੱਗ ਜਨਰਜਵਘਨ 

ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੂੰਦਰ 

ਦਾ ਰਾਿ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਇੂੰਦਰ ਨੇ 

ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੂੰਗੀ। 
ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਬਿਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ 

ਕੇ ਦਾਨ ਮੂੰਗਣ ਆ ਜਗਆ। 
ਬਜਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੱੁਕਰ ਨੇ ਬਜਲ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਾਇਆ ਜਕ ਇਹ ਛਲ ਹੈ, 

ਇਸ ਜਵਚ ਨਾਹ ਿਸੀਂ,

9727 224 ibnu gur pUCy  
jwie 
pieAwrI]2]

(pieAwrI) pqwl c Bin Gur Pooshhae 

Jaae Paeiaaree 

||2||

Without the Guru's 

advice, he had to go to 

the underworld. ||2||

ਪਰ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਣ ਜਵਚ) 

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਉਸ ਨੇ ਬਿਾਹਮਣ ਰੂਪ-

ਧਾਰੀ ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਨੂੂੰ  ਦਾਨ ਦੇਣਾ 
ਮੂੰਨ ਜਲਆ ਤੇ) ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ 

ਚਲਾ ਜਗਆ ॥੨॥
9728 224 hrIcMdu dwnu krY  

jsu lyvY]

Hareechandh 

Dhaan Karai Jas 

Laevai ||

Hari Chand gave in 

charity, and earned 

public praise.

(ਰਾਿਾ) ਹਰੀਚੂੰ ਦ (ਭੀ) ਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਸੀ, (ਦਾਨ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ ਜਰਹਾ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2033 Published: March 06/ 2014



9729 224 ibnu gur AMqu n 
pwie AByvY]

(AByvY) (A+ByvY) (ByvY) 
Byd pwaux qoN (A) rihq

Bin Gur Anth N 

Paae Abhaevai ||

But without the Guru, 

he did not find the 

limits of the 

Mysterious Lord.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ ਭੀ ਇਹ 

ਨਾਹ ਸਮਝ ਸਜਕਆ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਉਸ 

ਦੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ ਦਾਨੀ 
ਹਨ)।

9730 224 Awip Bulwie  
Awpy miq 
dyvY]3]

Aap Bhulaae 

Aapae Math 

Dhaevai ||3||

The Lord Himself 

misleads people, and 

He Himself imparts 

understanding. ||3||

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਕਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

9731 224 durmiq hrxwKsu 
durwcwrI]

(durwcwrI) Koty kMm 
krn vwlw

Dhuramath 

Haranaakhas 

Dhuraachaaree ||

The evil-minded 

Harnaakhash 

committed evil deeds.

ਭੈੜੀ ਮਜਤ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹਰਣਾਖਸ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਗਆ 

(ਅੱਜਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ 

ਜਪਆ)।

9732 224 pRBu nwrwiexu  
grb pRhwrI]

(grb) hMkwr (pRhwrI) 
nws krn vwly

Prabh Naaraaein 

Garab Prehaaree 

||

God, the Lord of all, is 

the Destroyer of pride.

ਪਰ ਨਾਰਾਇਣ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਅਹੂੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

9733 224 pRhlwd auDwry  
ikrpw DwrI]4]

Prehalaadh 

Oudhhaarae 

Kirapaa Dhhaaree 

||4||

He bestowed His 

Mercy, and saved 

Prahlaad. ||4||

ਉਸ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 

ਪਿਜਹਲਾਦ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ 
(ਹਰਣਾਖਸ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋਜੜਆ) 

॥੪॥

9734 224 BUlo rwvxu mugDu 
Acyiq]

(mugDu) mUrK[ (Acyiq) 
bysmJ

Bhoolo Raavan 

Mugadhh Achaeth 

||

Raawan was deluded, 

foolish and unwise.

ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਜਵਚ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਗਆ।
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9735 224 lUtI lMkw sIs 
smyiq]

Loottee Lankaa 

Sees Samaeth ||

Sri Lanka was 

plundered, and he lost 

his head.

(ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਜਨਕਜਲਆ ਜਕ) 

ਉਸ ਦੀ ਲੂੰ ਕਾ ਲੁੱ ਟੀ ਗਈ, ਤੇ 

ਉਸ ਦਾ ਜਸਰ ਭੀ ਕੱਜਟਆ 

ਜਗਆ।
9736 224 grib gieAw  

ibnu siqgur 
hyiq]5]

Garab Gaeiaa Bin 

Sathigur Haeth 

||5||

He indulged in ego, 

and lacked the love of 

the True Guru. ||5||

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੇ ਮਦ ਜਵਚ ਹੀ ਰਾਵਣ ਤਬਾਹ 

ਹੋਇਆ ॥੫॥

9737 224 shsbwhu mDu 
kIt mihKwsw]

Sehasabaahu 

Madhh Keett 

Mehikhaasaa ||

The Lord killed the 

thousand-armed 

Arjun, and the demons 

Madhu-keetab and 

Meh-khaasaa.

ਸਹਸਬਾਹੂ (ਨੂੂੰ  ਪਰਸ ਰਾਮ ਨੇ 

ਮਾਜਰਆ,) ਮਧੁ ਤੇ ਕੈਟਭ (ਨੂੂੰ  
ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਨੇ ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ) 
ਮਜਹਖਾਸੁਰ (ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 
ਮਜਰਆ,)

9738 224 hrxwKsu ly nKhu 
ibDwsw]

(ibDwsw) pwiVAw[ 
nKhu: polw bolo

Haranaakhas Lae 

Nakhahu 

Bidhhaasaa ||

He seized 

Harnaakhash and tore 

him apart with his 

nails.

ਹਰਣਾਖਸ ਨੂੂੰ  (ਨਰਜਸੂੰਘ ਨੇ) 

ਨਹੁੂੰ ਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ।

9739 224 dYq sMGwry ibnu 
Bgiq 
AiBAwsw]6]

(sMGwry) mwry Dhaith 

Sanghaarae Bin 

Bhagath 

Abhiaasaa ||6||

The demons were 

slain; they did not 

practice devotional 

worship. ||6||

ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਅੱਜਭਆਸ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਰਜਹਣ 

ਕਰਕੇ (ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ 
ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ) ਮਾਰੇ ਗਏ ॥੬॥

9740 224 jrwsMiD  
kwljmun sMGwry]

Jaraasandhh 

Kaalajamun 

Sanghaarae ||

The demons Jaraa-

sandh and Kaal-jamun 

were destroyed.

ਿਰਾਸੂੰ ਜਧ ਤੇ ਕਾਲਿਮੁਨ 

(ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ) ਮਾਰੇ ਗਏ।
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9741 224 rkqbIju kwlunymu 
ibdwry]

(ibdwry) nws kIqy Rakathabeej 

Kaalunaem 

Bidhaarae ||

Rakat-beej and Kaal-

naym were 

annihilated.

ਰਕਤ ਬੀਿ (ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ) 
ਮਾਜਰਆ, ਕਾਲਨੇਮ (ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਦੇ 

ਜਤਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ) ਚੀਜਰਆ ਜਗਆ 

(ਇਹਨਾਂ ਅਹੂੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 
ਜਲਆ।)

9742 224 dYq sMGwir sMq 
insqwry]7]

Dhaith Sanghaar 

Santh Nisathaarae 

||7||

Slaying the demons, 

the Lord saved His 

Saints. ||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਕੇ 

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ॥੭॥

9743 224 Awpy siqguru  
sbdu bIcwry]

Aapae Sathigur 

Sabadh 

Beechaarae ||

He Himself, as the 

True Guru, 

contemplates the 

Shabad.

(ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ-

ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ,

9744 225 dUjY Bwie dYq 
sMGwry]

Dhoojai Bhaae 

Dhaith 

Sanghaarae ||

Because of the love of 

duality, God killed the 

demons.

ਆਪ ਹੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ,

9745 225 gurmuiK swic 
Bgiq 
insqwry]8]

Guramukh Saach 

Bhagath 

Nisathaarae ||8||

By their true devotion, 

the Gurmukhs have 

been saved. ||8||

ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਸਮਰਨ 

ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਵੱਚ 

ਿੋੜ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

9746 225 bUfw durjoDnu  
piq KoeI]

Booddaa 

Dhurajodhhan 

Path Khoee ||

Sinking down, 

Durodhan lost his 

honor.

ਦੁਰਿੋਧਨ (ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ) 

ਡੱੁਜਬਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਬੈਠਾ।
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9747 225 rwmu n jwinAw  
krqw soeI]

Raam N Jaaniaa 

Karathaa Soee ||

He did not know the 

Creator Lord.

(ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਆ ਕੇ) ਉਸ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  
ਚੇਤੇ ਨਾਹ ਰੱਜਖਆ (ਇਥੋਂ ਤਕ 

ਜਨਿੱਘਜਰਆ ਜਕ ਅਨਾਥ ਦਿੋਪਤੀ 
ਦੀ ਬੇ-ਪਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰ 

ਆਇਆ)।

9748 225 jn kau dUiK pcY  
duKu hoeI]9]

Jan Ko Dhookh 

Pachai Dhukh 

Hoee ||9||

One who makes the 

Lord's humble servant 

suffer, shall himself 

suffer and rot. ||9||

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਾਸ ਨੂੂੰ  (ਦੱੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਉਸ) ਦੱੁਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਹੀ 
ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਉਹ ਦੱੁਖ (ਮਾਰੂ ਹੋ 

ਢੁਕਦਾ) ਹੈ ॥੯॥
9749 225 jnmyjY gur sbdu  

n jwinAw]

Janamaejai Gur 

Sabadh N Jaaniaa 

||

Janameja did not 

know the Word of the 

Guru's Shabad.

ਰਾਿਾ ਿਨਮੇਿੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਨੂੂੰ  ਨਾ ਸਮਜਝਆ 

(ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਅਕਲ ਦਾ 
ਮਾਣ ਕੀਤਾ।

9750 225 ikau suKu pwvY  
Brim BulwinAw]

Kio Sukh Paavai 

Bharam 

Bhulaaniaa ||

Deluded by doubt, 

how could he find 

peace?

ਅਹੂੰਕਾਰ ਕੇ ਕਾਰਨ) ਭੁਲੇਖੇ 

ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਗਆ, 

ਜਿਰ ਸੁਖ ਜਕਥੋਂ ਜਮਲੇ ਸੁ?

9751 225 ieku iqlu BUly  
bhuir 
pCuqwinAw]10]

Eik Thil Bhoolae 

Bahur 

Pashhuthaaniaa 

||10||

Making a mistake, for 

even an instant, you 

shall regret and repent 

later on. ||10||

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕੋੜਹ ਦੀ 
ਭਾਰੀ ਜਬਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਦਾ 
ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਰ ਭੀ) 
ਥੋੜਾ ਜਿਤਨਾ ਖੁੂੰ ਝ ਜਗਆ, ਤੇ 

ਮੁੜ ਪਛੁਤਾਇਆ (ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਸਆਜਣਆਂ ਦੀ 
ਅਕਲ ਨੂੂੰ  ਚੱਕਰ ਜਵੱਚ ਪਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੧੦॥
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9752 225 kMsu kysu cWfUru n 
koeI]

Kans Kaes 

Chaanddoor N 

Koee ||

Kansa the King and his 

warriors Kays and 

Chandoor had no 

equals.

ਕੂੰਸ, ਕੇਸੀ, ਤੇ ਚਾਂਡੂਰ (ਬੜੇ 

ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਸੂਰਮਤਾ 
ਜਵਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ) 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

9753 225 rwmu n cIinAw  
ApnI piq KoeI]

Raam N Cheeniaa 

Apanee Path 

Khoee ||

But they did not 

remember the Lord, 

and they lost their 

honor.

(ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ) ਇਹਨਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ 

ਸਮਜਝਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਲਈ।
9754 225 ibnu jgdIs n 

rwKY koeI]11]
j`gdIs Bin Jagadhees N 

Raakhai Koee 

||11||

Without the Lord of 

the Universe, no one 

can be saved. ||11||

(ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕੂੜਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਮਦਦ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ) ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਜਕਸੇ ਦੀ) 
ਰੱਜਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
॥੧੧॥

9755 225 ibnu gur grbu n 
myitAw jwie]

Bin Gur Garab N 

Maettiaa Jaae ||

Without the Guru, 

pride cannot be 

eradicated.

(ਅਹੂੰਕਾਰ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਸ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  (ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

9756 225 gurmiq Drmu 
DIrju hir nwie]

Guramath 

Dhharam 

Dhheeraj Har 

Naae ||

Following the Guru's 

Teachings, one obtains 

Dharmic faith, 

composure and the 

Lord's Name.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਮਟਾ ਕੇ) ਧੀਰਿ 

ਧਾਰਦਾ ਹੈ (ਧੀਰਿ ਬੜਾ ਉੱਚਾ) 
ਧਰਮ ਹੈ।

9757 225 nwnk nwmu imlY  
gux 
gwie]12]9]

Naanak Naam 

Milai Gun Gaae 

||12||9||

O Nanak, singing the 

Glories of God, His 

Name is received. 

||12||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿੀਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥੯॥
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9758 225 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

9759 225 coAw cMdnu AMik 
cVwvau]

(AMik) srIr qy[ 
cV@wvau

Choaa Chandhan 

Ank Charraavo ||

I may anoint my limbs 

with sandalwood oil.

ਿ ੇਮੈਂ ਅਤਰ ਅਤੇ ਚੂੰਦਨ 

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਉਤੇ ਲਾ ਲਵਾਂ,

9760 225 pwt ptMbr  
pihir hFwvau]

(pwt) rySm[ (ptMbr) 
rySmI k`pVw[ p-ihir

Paatt Pattanbar 

Pehir Hadtaavo ||

I may dress up and 

wear silk and satin 

clothes.

ਿ ੇਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ 

ਪਜਹਨ ਕੇ ਹੂੰਢਾਵਾਂ,

9761 225 ibnu hir nwm  
khw suKu 
pwvau]1]

Bin Har Naam 

Kehaa Sukh Paavo 

||1||

But without the Lord's 

Name, where would I 

find peace? ||1||

(ਜਿਰ ਭੀ) ਿੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਞਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਭੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

9762 225 ikAw pihrau  
ikAw EiF 
idKwvau]

(EiF) pihn ky Kiaa Pehiro Kiaa 

Oudt Dhikhaavo ||

So what should I 

wear? In what clothes 

should I display 

myself?

ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ 

ਪਜਹਨਣ ਤੇ ਪਜਹਨ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾਲਣ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ ਹੈ?

9763 225 ibnu jgdIs khw 
suKu 
pwvau]1]rhwau]

Bin Jagadhees 

Kehaa Sukh Paavo 

||1|| Rehaao ||

Without the Lord of 

the Universe, how can 

I find peace? 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੁਖ ਹੋਰ 

ਜਕਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9764 225 kWnI kuMfl gil 
moqIAn kI 
mwlw]

mwlw: polw bolo Kaanee Kunddal 

Gal Motheean Kee 

Maalaa ||

I may wear ear-rings, 

and a pearl necklace 

around my neck;

ਿ ੇਮੈਂ ਆਪਣ ੇਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ ਕੁੂੰ ਡਲ 

ਪਾ ਲਵਾਂ, ਗਲ ਜਵਚ ਮੋਤੀਆਂ 

ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਵਾਂ,
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9765 225 lwl inhwlI PUl 
gulwlw]

(inhwlI) qulweI[ 
(gulwlw) gUV@y lwl rMg 
dw

Laal Nihaalee Fool 

Gulaalaa ||

My bed may be 

adorned with red 

blankets, flowers and 

red powder;

ਮੇਰੀ ਲਾਲ ਰੂੰਗ ਦੀ ਤੁਲਾਈ 

ਉਤੇ ਗੁਲਾਲ ਿੁੱ ਲ (ਜਖਲਰੇ ਹੋਏ) 

ਹੋਣ,

9766 225 ibnu jgdIs khw 
suKu Bwlw]2]

j`gdIs[ Bwlw:polw bolo Bin Jagadhees 

Kehaa Sukh 

Bhaalaa ||2||

But without the Lord 

of the Universe, where 

can I search for peace? 

||2||

(ਜਿਰ ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਜਕਤੇ ਭੀ 
ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ॥੨॥

9767 225 nYn slonI suMdr 
nwrI]

(slonI) suMdr Nain Salonee 

Sundhar Naaree ||

I may have a beautiful 

woman with 

fascinating eyes;

ਿ ੇਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ 
ਸੁੂੰ ਦਰ ਮੇਰੀ ਇਸਤਿੀ ਹੋਵੇ,

9768 225 KoV sIgwr krY  
Aiq ipAwrI]

(KoV) solW Khorr Seegaar 

Karai Ath Piaaree 

||

She may decorate 

herself with the 

sixteen adornments, 

and make herself 

appear gorgeous.

ਉਹ ਸੋਲਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਹਾਰ-

ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਬਹੁਤ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ;

9769 225 ibnu jgdIs Bjy  
inq KuAwrI]3]

j`gdIs[ Bjy: polw bolo Bin Jagadhees 

Bhajae Nith 

Khuaaree ||3||

But without 

meditating on the 

Lord of the Universe, 

there is only continual 

suffering. ||3||

(ਜਿਰ ਭੀ) ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸਦਾ ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੩॥

9770 225 dr Gr mhlw  
syj suKwlI]

(suKwlI) suKdweI Dhar Ghar 

Mehalaa Saej 

Sukhaalee ||

In his hearth and 

home, in his palace, 

upon his soft and 

comfortable bed,

ਿ ੇਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੱਸਣ ਲਈ 

ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਲੂੰ ਘ ਹੋਵੇ,

9771 225 Aih inis PUl 
ibCwvY mwlI]

Ahinis Fool 

Bishhaavai Maalee 

||

Day and night, the 

flower-girls scatter 

flower petals;

ਉਸ ਉਤੇ ਮਾਲੀ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਿੁੱ ਲ ਜਵਛਾਂਦਾ ਰਹੇ,
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9772 225 ibnu hir nwm su 
dyh duKwlI]4]

Bin Har Naam S 

Dhaeh 

Dhukhaalee ||4||

But without the Lord's 

Name, the body is 

miserable. ||4||

(ਜਿਰ ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

9773 225 hYvr gYvr nyjy 
vwjy]

(hYvr) sRySt GoVy[ 
(gYvr) sRySt hwQI

Haivar Gaivar 

Naejae Vaajae ||

Horses, elephants, 

lances, marching 

bands,

ਿ ੇਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ 

ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ ਹੋਣ, ਨੇਜ਼ਾ-
ਬਰਦਾਰ ਫ਼ੌਿਾਂ ਹੋਣ, ਫ਼ੌਿੀ ਵਾਿ ੇ

ਵੱਿਦੇ ਹੋਣ,

9774 225 lskr nyb  
KvwsI pwjy]

(lskr) POj[ (nyb) 
cobdwr[ (KvwsI) cOr 
brdwr, SwhI nOkr[ 
(p`wjy) dws

Lasakar Naeb 

Khavaasee Paajae 

||

Armies, standard 

bearers, royal 

attendants and 

ostentatious displays

ਲਸ਼ਕਰ ਹੋਣ, ਨਾਇਬ ਹੋਣ, 

ਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਜਵਖਾਵਾ ਹੋਵੇ,

9775 225 ibnu jgdIs JUTy 
idvwjy]5]

(idvwjy) idKwvy Bin Jagadhees 

Jhoothae 

Dhivaajae ||5||

- without the Lord of 

the Universe, these 

undertakings are all 

useless. ||5||

(ਜਿਰ ਭੀ) ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ (ਤਾਕਤ 

ਦੇ) ਜਵਖਾਵੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੀ ਹਨ 

॥੫॥
9776 225 isDu khwvau  

iriD isiD 
bulwvau]

Sidhh Kehaavo 

Ridhh Sidhh 

Bulaavo ||

He may be called a 

Siddha, a man of 

spiritual perfection, 

and he may summon 

riches and 

supernatural powers;

ਿ ੇਮੈਂ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਧੂ ਅਖਵਾ ਲਵਾਂ 
(ਿਦੋਂ ਚਾਹਾਂ) ਕਰਾਮਾਤੀ 
ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਪਾਸ) ਸੱਦ 

ਸਕਾਂ,

9777 225 qwj kulh isir 
CqRü bnwvau]

g`dI nSInI dI (kulh) 
topI

Thaaj Kuleh Sir 

Shhathra Banaavo 

||

He may place a crown 

upon his head, and 

carry a royal umbrella;

ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਤਾਿ ਦੀ ਟੋਪੀ 
ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

(ਸ਼ਾਹੀ) ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਸਕਾਂ,
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9778 225 ibnu jgdIs khw 
scu pwvau]6]

Bin Jagadhees 

Kehaa Sach Paavo 

||6||

But without the Lord 

of the Universe, where 

can Truth be found? 

||6||

(ਜਿਰ ਭੀ) ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਦਾ ਜਟਕੀ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
(ਆਤਮਕ) ਤਾਕਤ ਜਕਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੬॥

9779 225 Kwnu mlUku  
khwvau rwjw]

(Kwnu) srdwr[ (mlUku) 
pwqSwh

Khaan Malook 

Kehaavo Raajaa ||

He may be called an 

emperor, a lord, and a 

king;

ਿ ੇਮੈਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਾਨ 

ਅਖਵਾ ਲਵਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾ 
ਲਵਾਂ, ਰਾਿਾ ਸਦਵਾ ਲਵਾਂ,

9780 225 Aby qby kUVy hY 
pwjw]

Aby qby:polw bolo[ 
(Aby qby) nOkrW qy 
hukm[ (p`wjw) idKwvy

Abae Thabae 

Koorrae Hai 

Paajaa ||

He may give orders - 

""Do this now, do this 

then"" - but this is a 

false display.

ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਝੜਕਾਂ ਭੀ 
ਦੇ ਸਕਾਂ, (ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ 

ਸਾਰਾ) ਜਵਖਾਵਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
9781 225 ibnu gur sbdu n 

svris kwjw]7]
k`wjw Bin Gur Sabadh N 

Savaras Kaajaa 

||7||

Without the Word of 

the Guru's Shabad, his 

works are not 

accomplished. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਮਨੋਰਥ ਜਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹਦਾ 
॥੭॥

9782 225 haumY mmqw gur 
sbid ivswrI]

Houmai 

Mamathaa Gur 

Sabadh Visaaree ||

Egotism and 

possessiveness are 

dispelled by the Word 

of the Guru's Shabad.

ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਿਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 

ਬਹੁਤ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਹੋਣ-ਇਹ 

ਤਾਂਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਭੁੱ ਲਦੀ ਹੈ।

9783 225 gurmiq jwinAw  
irdY murwrI]

Guramath Jaaniaa 

Ridhai Muraaree 

||

With the Guru's 

Teachings in my heart, 

I have come to know 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਪਛਾਜਣਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2042 Published: March 06/ 2014



9784 225 pRxviq nwnk  
srix 
qumwrI]8]10]

Pranavath Naanak 

Saran Thumaaree 

||8||10||

Prays Nanak, I seek 

Your Sanctuary. 

||8||10||

(ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਨਾਨਕ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ 
॥੮॥੧੦॥

9785 225 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

9786 225 syvw eyk n 
jwnis Avry]

Saevaa Eaek N 

Jaanas Avarae ||

Those who serve the 

One Lord, do not know 

any other.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਗਤ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ (ਭਗਤੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
9787 225 prpMc ibAwiD  

iqAwgY kvry]
(prpMc) isRStI[ 
(ibAwiD) rog[ (kvry) 
kOVy

Parapanch 

Biaadhh Thiaagai 

Kavarae ||

They abandon the 

bitter worldly conflicts.

ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਗ (ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਭੋਗਾਂ) ਨੂੂੰ  ਉਹ ਕੌੜੇ ਿਾਣ 

ਕੇ ਜਤਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

9788 225 Bwie imlY scu 
swcY scury]1]

(scury) iek`qR kry (dUjw 
pwT: scu ry)

Bhaae Milai Sach 

Saachai Sach Rae 

||1||

Through love and 

truth, they meet the 

Truest of the True. 

||1||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

9789 225 AYsw rwm Bgqu  
jnu hoeI]

Aisaa Raam 

Bhagath Jan Hoee 

||

Such are the humble 

devotees of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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9790 225 hir gux gwie 
imlY mlu 
DoeI]1]rhwau]

Har Gun Gaae 

Milai Mal Dhhoee 

||1|| Rehaao ||

They sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

and their pollution is 

washed away. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

(ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਤੇ (ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਮੈਲ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

9791 225 aUNDo kvlu sgl 
sMswrY]

(aUNDo) aultw Oonadhho Kaval 

Sagal Sansaarai ||

The heart-lotus of the 

entire universe is 

upside-down.

ਸਾਰੇ ਿਗਤ (ਦੇ ਿੀਵਾਂ) ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ-ਕਵਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਵਲੋਂ) ਉਲਜਟਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
9792 225 durmiq Agin  

jgq prjwrY]
(pr-jwrY) cMgI qrW 
swVdI[ dur-m`iq[ j`g-
q

Dhuramath Agan 

Jagath Parajaarai 

||

The fire of evil-

mindedness is burning 

up the world.

ਇਸ ਭੈੜੀ ਕੋਝੀ ਮਜਤ ਦੀ ਅੱਗ 

ਸੂੰਸਾਰ (ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ) ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾੜ 

ਰਹੀ ਹੈ।
9793 225 so aubrY gur 

sbdu bIcwrY]2]

So Oubarai Gur 

Sabadh 

Beechaarai ||2||

They alone are saved, 

who contemplate the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||2||

(ਇਸ ਅੱਗ ਜਵਚੋਂ) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਬਚਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

9794 225 iBRMg pqMgu kuMcru 
Aru mInw]

Pu`lW dw (iBRMg) BOrw[ 
lwt qy sVn vwlw 
(pqMgu) pqMgw[ kwm 
v`s (kuMcru) hwQI[ jIB 
rs v`s (mInw) m`CI

Bhring Pathang 

Kunchar Ar 

Meenaa ||

The bumble bee, the 

moth, the elephant, 

the fish

ਭੌਰਾ, ਪਤੂੰਗ, ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ;

9795 225 imrgu mrY sih 
Apunw kInw]

(imrgu) ihrn[ (sih) 
shwr ky

Mirag Marai Sehi 

Apunaa Keenaa ||

And the deer - all 

suffer for their 

actions, and die.

ਹਰਨ-ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ 
ਕੀਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2044 Published: March 06/ 2014



9796 225 iqRsnw rwic qqu 
nhI bInw]3]

(qqu) AslIAq[ 
(bInw) pCwixAw

Thrisanaa Raach 

Thath Nehee 

Beenaa ||3||

Trapped by desire, 

they cannot see 

reality. ||3||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੁਰਮਜਤ ਦਾ 
ਮਾਜਰਆ ਮਨੱੁਖ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ 
(ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥
9797 225 kwmu icqY kwmix 

ihqkwrI]
(kwmix) iesqRI nwl 
(ihqkwrI) pRym vwlw

Kaam Chithai 

Kaaman 

Hithakaaree ||

The lover of women is 

obsessed with sex.

(ਦੁਰਮਜਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ) 

ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਪਿੇਮੀ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਜਚਤਵਦਾ ਹੈ।

9798 225 kRoDu ibnwsY sgl 
ivkwrI]

(ibnwsy) nws krdw Krodhh Binaasai 

Sagal Vikaaree ||

All the wicked are 

ruined by their anger.

(ਜਿਰ) ਕਿੋਧ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰੀਆਂ 

(ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਨੂੂੰ  
ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9799 225 piq miq Kovih  
nwmu ivswrI]4]

Path Math 

Khovehi Naam 

Visaaree ||4||

Honor and good sense 

are lost, when one 

forgets the Naam, the 

Name of the Lord. 

||4||

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ 

ਅਕਲ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥

9800 226 pr Gir cIqu 
mnmuiK folwie]

Par Ghar Cheeth 

Manamukh 

Ddolaae ||

The self-willed 

manmukh is lured by 

another man's wife.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਜਚਤ 

ਨੂੂੰ  ਡੁਲਾਂਦਾ ਹੈ।
9801 226 gil jyvrI DMDY 

lptwie]

Gal Jaevaree 

Dhhandhhai 

Lapattaae ||

The noose is around 

his neck, and he is 

entangled in petty 

conflicts.

(ਨਤੀਿਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਿੂੰਿਾਲ ਜਵਚ ਉਹ 

ਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ (ਪੱਕੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।
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9802 226 gurmuiK CUtis  
hir gux 
gwie]5]

Guramukh 

Shhoottas Har 

Gun Gaae ||5||

The Gurmukh is 

emancipated, singing 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||5||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਿੂੰਿਾਲ ਜਵਚੋਂ ਬਚ 

ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ॥੫॥
9803 226 ijau qnu ibDvw  

pr kau dyeI]

Jio Than 

Bidhhavaa Par Ko 

Dhaeee ||

The lonely widow 

gives her body to a 

stranger;

ਜਿਵੇਂ ਜਵਧਵਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ 

ਪਰਾਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।
9804 226 kwim dwim icqu 

pr vis syeI]
(dwim) Dn[ ic`qu v`is Kaam Dhaam 

Chith Par Vas 

Saeee ||

She allows her mind to 

be controlled by 

others for lust or 

money

ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) 

ਪੈਸੇ (ਦੇ ਲਾਲਚ) ਜਵਚ (ਿਸ 

ਕੇ) ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ (ਭੀ) 
ਪਰਾਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।
9805 226 ibnu ipr iqRpiq  

n kbhUM hoeI]6]

Bin Pir Thripath N 

Kabehoon Hoee 

||6||

, but without her 

husband, she is never 

satisfied. ||6||

ਪਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਦੀ ਭੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ (ਜਤਵੇਂ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾਣ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੀ-
ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ) ॥੬॥

9806 226 piV piV poQI  
isMimRiq pwTw]

piV@ piV@ [ isMm-i Riq Parr Parr Pothhee 

Sinmrith Paathaa 

||

You may read, recite 

and study the 

scriptures,

(ਜਵਦਵਾਨ ਪੂੰ ਜਡਤ) ਧਰਮ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ;

9807 226 byd purwx pVY  
suix Qwtw]

(Qw`tw) rcnw[ pV@Y Baedh Puraan 

Parrai Sun 

Thhaattaa ||

The Simritees, Vedas 

and Puraanas;

ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ 

ਆਜਦਕ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੜਹਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਕਾਜਵ-) ਰਚਨਾ 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
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9808 226 ibnu rs rwqy mnu 
bhu nwtw]7]

(nw`tw) nwtk Bin Ras Raathae 

Man Bahu Naattaa 

||7||

But without being 

imbued with the 

Lord's essence, the 

mind wanders 

endlessly. ||7||

ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਦਾ ਰਸੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 
ਉਤਨਾ ਜਚਰ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 
ਤੇ ਹੀ) ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

9809 226 ijau cwiqRk jl 
pRym ipAwsw]

Jio Chaathrik Jal 

Praem Piaasaa ||

As the rainbird thirsts 

longingly for the drop 

of rain,

ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹੇ ਦਾ (ਵਰਖਾ-) ਿਲ 

ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਹੈ, (ਵਰਖਾ-) ਿਲ 

ਦੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਸ ਹੈ,

9810 226 ijau mInw jl 
mwih aulwsw]

(aulwsw) KuS Jio Meenaa Jal 

Maahi Oulaasaa ||

And as the fish 

delights in the water,

ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਬੜੀ 
ਪਿਸੂੰ ਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

9811 226 nwnk hir rsu 
pI  
iqRpqwsw]8]11]

Naanak Har Ras 

Pee Thripathaasaa 

||8||11||

Nanak is satisfied by 

the sublime essence of 

the Lord. ||8||11||

ਜਤਵੇਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਜਤਿਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੧॥

9812 226 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

9813 226 hTu kir mrY n 
lyKY pwvY]

Hath Kar Marai N 

Laekhai Paavai ||

One who dies in 

stubbornness shall not 

be approved,

(ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਦਾ ਹਠ 

ਕਰ ਕੇ ਧੂਣੀਆਂ ਆਜਦਕ ਤਪਾ 
ਕੇ) ਸਰੀਰਕ ਔਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਸ਼ਟ 

ਸਹਾਰਨਾ ਜਕਸੇ ਜਗਣਤੀ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਜਗਜਣਆ ਿਾਂਦਾ।
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9814 226 vys krY bhu Bsm 
lgwvY]

Vaes Karai Bahu 

Bhasam Lagaavai 

||

Even though he may 

wear religious robes 

and smear his body all 

over with ashes.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਜਪੂੰ ਡੇ ਉਤੇ) 

ਸੁਆਹ ਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਿੋਗ 

ਆਜਦਕ ਦੇ) ਕਈ ਭੇਖ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਇਹ ਭੀ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੇ 

ਸਨ)।

9815 226 nwmu ibswir  
bhuir pCuqwvY]1]

Naam Bisaar 

Bahur 

Pashhuthaavai 

||1||

Forgetting the Naam, 

the Name of the Lord, 

he comes to regret 

and repent in the end. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਉਹ ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਇਹਨਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਜਵਚ ਜਵਅਰਥ 

ਿੀਵਨ ਗਵਾਇਆ) ॥੧॥

9816 226 qUM min hir jIau  
qUM min sUK]

Thoon Man Har 

Jeeo Thoon Man 

Sookh ||

Believe in the Dear 

Lord, and you shall 

find peace of mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਿੀ ਨੂੂੰ  (ਵਸਾ ਲੈ, ਤੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ (ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ 

(ਮਾਣ)।

9817 226 nwmu ibswir  
shih jm 
dUK]1]rhwau]

Naam Bisaar 

Sehehi Jam 

Dhookh ||1|| 

Rehaao ||

Forgetting the Naam, 

you shall have to 

endure the pain of 

death. ||1||Pause||

(ਚੇਤੇ ਰੱਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਿਮਾਂ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਸਹਾਰੇਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9818 226 coAw cMdn Agr 
kpUir]

(coAw) Aqr Choaa Chandhan 

Agar Kapoor ||

The smell of musk, 

sandalwood and 

camphor,

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ) 

ਅਤਰ ਚੂੰਦਨ ਅਗਰ ਕਪੂਰ 

(ਆਜਦਕ ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ 

ਵਰਤਣ) ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੈ,

9819 226 mwieAw mgnu  
prmpdu dUir]

Maaeiaa Magan 

Param Padh Dhoor 

||

And the intoxication of 

Maya, takes one far 

away from the state of 

supreme dignity.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ (ਉਸ ਤੋਂ ਭੀ) ਦੂਰ ਹੈ।
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9820 226 nwim ibswirAY  
sBu kUVo kUir]2]

Naam Bisaariai 

Sabh Koorro Koor 

||2||

Forgetting the Naam, 

one becomes the most 

false of all the false. 

||2||

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ 
ਿਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ (ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲਾ ਐਸ਼ ਭੀ) ਜਵਅਰਥ ਹੈ 

(ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਮਨੱੁਖ ਸੁਖ 

ਦੇ) ਜਵਅਰਥ ਿਤਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

9821 226 nyjy vwjy qKiq 
slwmu]

(nyjy) JMfy Naejae Vaajae 

Thakhath Salaam 

||

Lances and swords, 

marching bands, 

thrones and the 

salutes of others

(ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਰਾਿਾ ਭੀ ਬਣ 

ਿਾਏ) ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ (ਬੈਠੇ ਹੋਏ 

ਨੂੂੰ ) ਨੇਜ਼ਾ-ਬਰਦਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਿੀ 
ਵਾਿ ੇਵਾਲੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ,

9822 226 ADkI iqRsnw  
ivAwpY kwmu]

Adhhakee 

Thrisanaa Viaapai 

Kaam ||

Only increase his 

desire; he is engrossed 

in sexual desire.

ਤਾਂ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸਨਾ ਹੀ 
ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਜ਼ੋਰ 

ਪਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਸੁਖ ਹੈ 

ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਭਗਤੀ ਜਵਚ)।

9823 226 ibnu hir jwcy  
Bgiq n nwmu]3]

(jwcy) mMgy Bin Har Jaachae 

Bhagath N Naam 

||3||

Without seeking the 

Lord, neither 

devotional worship 

nor the Naam are 

obtained. ||3||

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੂੰਗਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਨਾਹ ਭਗਤੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

ਨਾਹ ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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9824 226 vwid AhMkwir  
nwhI pRB mylw]

(vwid) JgVy[ AhM-kwir Vaadh Ahankaar 

Naahee Prabh 

Maelaa ||

Union with God is not 

obtained by 

arguments and 

egotism.

(ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ 

ਧਾਰਜਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ 
ਦੇ) ਝਗੜੇ ਜਵਚ (ਜਪਆਂ) (ਤੇ 

ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

(ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

9825 226 mnu dy pwvih 
nwmu suhylw]

(suhylw) suKdweI Man Dhae Paavehi 

Naam Suhaelaa ||

But by offering your 

mind, the comfort of 

the Naam is obtained.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇ 

(ਹੀ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ) 
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਂਗਾ।
9826 226 dUjY Bwie  

AigAwnu 
duhylw]4]

(duhylw) duKI Dhoojai Bhaae 

Agiaan Dhuhaelaa 

||4||

In the love of duality 

and ignorance, you 

shall suffer. ||4||

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਤਾਂ 
ਦੁਖਦਾਈ ਅਜਗਆਨ ਹੀ 
(ਵਧੇਗਾ) ॥੪॥

9827 226 ibnu dm ky  
saudw nhI hwt]

(dm) Dn Bin Dham Kae 

Soudhaa Nehee 

Haatt ||

Without money, you 

cannot buy anything in 

the store.

ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੱਟੀ 
ਦਾ ਸੌਦਾ-ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ,

9828 226 ibnu boihQ swgr 
nhI vwt]

(vwt) rwh Bin Bohithh Saagar 

Nehee Vaatt ||

Without a boat, you 

cannot cross over the 

ocean.

ਜਿਵੇਂ ਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,

9829 226 ibnu gur syvy  
Gwty Gwit]5]

Bin Gur Saevae 

Ghaattae Ghaatt 

||5||

Without serving the 

Guru, everything is 

lost. ||5||

ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਵਲੋਂ) 
ਘਾਟੇ ਹੀ ਘਾਟੇ ਜਵਚ ਰਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
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9830 226 iqs kau vwhu 
vwhu ij vwt 
idKwvY]

This Ko Vaahu 

Vaahu J Vaatt 

Dhikhaavai ||

Waaho! Waaho! - Hail, 

hail, to the one who 

shows us the Way.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਧੂੰਨ ਧੂੰਨ ਆਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਸਤਾ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ,

9831 226 iqs kau vwhu 
vwhu ij sbdu 
suxwvY]

This Ko Vaahu 

Vaahu J Sabadh 

Sunaavai ||

Waaho! Waaho! - Hail, 

hail, to the one who 

teaches the Word of 

the Shabad.

ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਧੂੰਨ 

ਆਖ, ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ,

9832 226 iqs kau vwhu 
vwhu ij myil 
imlwvY]6]

This Ko Vaahu 

Vaahu J Mael 

Milaavai ||6||

Waaho! Waaho! - Hail, 

hail, to the one who 

unites me in the Lord's 

Union. ||6||

ਤੇ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਧੂੰਨ ਆਖ, ਿੇਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

9833 226 vwhu vwhu iqs 
kau ijs kw iehu 
jIau]

Vaahu Vaahu This 

Ko Jis Kaa Eihu 

Jeeo ||

Waaho! Waaho! - Hail, 

hail, to the one who is 

the Keeper of this soul.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਜਿਸ ਦੀ 
(ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ) ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ।

9834 226 gur sbdI miQ  
AMimRqu pIau]

miQ:polw bolo[ (miQ) 
irVk ky Bwv ivcwr ky

Gur Sabadhee 

Mathh Anmrith 

Peeo ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

contemplate this 

Ambrosial Nectar.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਪੀ।
9835 226 nwm vfweI quDu 

BwxY dIau]7]

Naam Vaddaaee 

Thudhh Bhaanai 

Dheeo ||7||

The Glorious 

Greatness of the 

Naam is bestowed 

according to the 

Pleasure of Your Will. 

||7||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਦੇਵੇਗਾ ॥੭॥
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9836 226 nwm ibnw ikau 
jIvw mwie]

Naam Binaa Kio 

Jeevaa Maae ||

Without the Naam, 

how can I live, O 

mother?

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ) ਜਿਊ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
9837 226 An idnu jpqu 

rhau qyrI 
srxwie]

Anadhin Japath 

Reho Thaeree 

Saranaae ||

Night and day, I chant 

it; I remain in the 

Protection of Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ, (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ 
ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ।

9838 226 nwnk nwim rqy  
piq 
pwie]8]12]

r`qy[ piq: polw bolo Naanak Naam 

Rathae Path Paae 

||8||12||

O Nanak, attuned to 

the Naam, honor is 

attained. ||8||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ 
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੮॥੧੨॥

9839 226 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

9840 226 haumY krq ByKI  
nhI jwinAw]

ByKIN Houmai Karath 

Bhaekhee Nehee 

Jaaniaa ||

Acting in egotism, the 

Lord is not known, 

even by wearing 

religious robes.

("ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ" 

ਇਹ) "ਮੈਂ ਮੈਂ" ਕਰਜਦਆਂ (ਜਨਰੇ) 

ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ 

ਜਕਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।

9841 226 gurmuiK Bgiq  
ivrly mnu 
mwinAw]1]

Guramukh 

Bhagath Viralae 

Man Maaniaa 

||1||

How rare is that 

Gurmukh, who 

surrenders his mind in 

devotional worship. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ (ਭਾਵ, 

ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਜਤਆਜਗਆਂ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਮਨ ਜਗੱਝਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਅਿੇਹਾ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਜਤਆਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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9842 226 hau hau krq  
nhI scu pweIAY]

Ho Ho Karath 

Nehee Sach 

Paaeeai ||

By actions done in 

egotism, selfishness 

and conceit, the True 

Lord is not obtained.

(ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ 
ਰਾਿਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ) ਮੈਂ, ਮੈਂ 
ਕਰਜਦਆਂ (ਕਦੇ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

9843 226 haumY jwie  
prmpdu 
pweIAY]1]rhwau
]

Houmai Jaae 

Param Padh 

Paaeeai ||1|| 

Rehaao ||

But when egotism 

departs, then the state 

of supreme dignity is 

obtained. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਇਹ ਹਉਮੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, 
ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9844 226 haumY kir rwjy 
bhu Dwvih]

(Dwvih) dOVdy Houmai Kar 

Raajae Bahu 

Dhhaavehi ||

The kings act in 

egotism, and 

undertake all sorts of 

expeditions.

("ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰਾਿੇ ਹਾਂ," ਇਸੇ) 

ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਿੇ ਇਕ 

ਦੂਿ ੇਦੇ ਦੇਸਾਂ ਉਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਹੱਲੇ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

9845 226 haumY Kpih  
jnim mir 
Awvih]2]

Houmai Khapehi 

Janam Mar Aavehi 

||2||

But through their 

egotism, they are 

ruined; they die, only 

to be reborn over and 

over again. ||2||

ਆਪਣ ੇਵਡੱਪਣ ਦੇ ਮਾਣ ਜਵਚ 

ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਜਸੱਟਾ ਇਹ 

ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਭੁਲਾ ਕੇ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

9846 226 haumY invrY gur 
sbdu vIcwrY]

(invrY) dUr hoey Houmai Nivarai 

Gur Sabadh 

Veechaarai ||

Egotism is overcome 

only by contemplating 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਿੇਹੜਾ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ 

(ਆਪਣੇ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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9847 226 cMcl miq 
iqAwgY pMc 
sMGwrY]3]

(sMGwrY) nws kry Chanchal Math 

Thiaagai Panch 

Sanghaarai ||3||

One who restrains his 

fickle mind subdues 

the five passions. 

||3||

ਉਹ (ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾਣ 

ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ) ਹੋਛੀ ਮਜਤ 

ਜਤਆਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪੂੰਿਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

9848 226 AMqir swcu shj 
Gir Awvih]

Anthar Saach 

Sehaj Ghar Aavehi 

||

With the True Lord 

deep within the self, 

the Celestial Mansion 

is intuitively found.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਵੱਸਦਾ) ਹੈ, ਉਹ 

ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

9849 226 rwjnu jwix  
prmgiq 
pwvih]4]

(rwjnu) rwjw vwihgurU jI Raajan Jaan Param 

Gath Paavehi 

||4||

Understanding the 

Sovereign Lord, the 

state of supreme 

dignity is obtained. 

||4||

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੪॥
9850 226 scu krxI guru  

Brmu cukwvY]

Sach Karanee Gur 

Bharam Chukaavai 

||

The Guru dispels the 

doubts of those whose 

actions are true.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਉਸ ਦਾ ਜਨਿੱਤ-ਕਰਮ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

9851 226 inrBau kY Gir  
qwVI lwvY]5]

(qwVI) smwDI Nirabho Kai Ghar 

Thaarree Laavai 

||5||

They focus their 

attention on the 

Home of the Fearless 

Lord. ||5||

ਉਹ ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੫॥

9852 226 hau hau kir 
mrxw ikAw pwvY]

Ho Ho Kar 

Maranaa Kiaa 

Paavai ||

Those who act in 

egotism, selfishness 

and conceit die; what 

do they gain?

ਹਉਂ, ਹਉਂ; ਮੈਂ, ਮੈਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੀ ਸਹੇੜੀਦੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਆਤਮਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
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9853 226 pUrw guru BytY so 
Jgru cukwvY]6]

(BytY) imly Pooraa Gur 

Bhaettae So 

Jhagar Chukaavai 

||6||

Those who meet the 

Perfect Guru are rid of 

all conflicts. ||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਇਸ 

ਟੂੰ ਟੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

9854 226 jyqI hY qyqI ikhu 
nwhI]

Jaethee Hai 

Thaethee Kihu 

Naahee ||

Whatever exists, is in 

reality nothing.

ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਤਨੀ ਭੀ 
ਦੌੜ-ਭੱਿ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਕੋਈ ਆਤਜਮਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਪੁਚਾਂਦੀ।

9855 226 gurmuiK igAwn 
Byit gux 
gwhI]7]

Guramukh Giaan 

Bhaett Gun 

Gaahee ||7||

Obtaining spiritual 

wisdom from the 

Guru, I sing the Glories 

of God. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਜਗਆਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥

9856 227 haumY bMDn bMiD 
BvwvY]

 (BvwvY) Btkdy iPrdy Houmai Bandhhan 

Bandhh Bhavaavai 

||

Egotism binds people 

in bondage, and 

causes them to 

wander around lost.

ਹਉਮੈ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਦੇ) 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।

9857 227 nwnk rwm Bgiq 
suKu pwvY]8]13]

Naanak Raam 

Bhagath Sukh 

Paavai ||8||13||

O Nanak, peace is 

obtained through 

devotional worship of 

the Lord. ||8||13||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਹਉਮੈ 

ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਸੁਖ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੩॥

9858 227 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

9859 227 pRQmy bRhmw kwlY 
Gir AwieAw]

(kwlY)kwL Prathhamae 

Brehamaa Kaalai 

Ghar Aaeiaa ||

First, Brahma entered 

the house of Death.

(ਹੋਰ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ 
ਕੀਹ ਕਰਨੀ ਹੈ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਬਿਹਮਾ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਿਸ ਜਗਆ।
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9860 227 bRhm kmlu 
pieAwil n 
pwieAw]

(pieAwil) pqwl Breham Kamal 

Paeiaal N Paaeiaa 

||

Brahma entered the 

lotus, and searched 

the nether regions, 

but he did not find the 

end of it.

(ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਗੇ ਹੋਏ 

ਜਿਸ ਕਮਲ ਜਵਚੋਂ ਬਿਹਮਾ 
ਿੂੰ ਜਮਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੂੰਤ ਲੈਣ 

ਲਈ) ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ (ਿਾ 
ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ) ਪਰ ਬਿਹਮ ਕਮਲ 

(ਦਾ ਅੂੰਤ) ਨਾਹ ਲੱਭ ਸਜਕਆ 

(ਤੇ ਸ਼ਰਜਮੂੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਪਆ। 
ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ)

9861 227 AwigAw nhI 
lInI Brim 
BulwieAw]1]

Aagiaa Nehee 

Leenee Bharam 

Bhulaaeiaa ||1||

He did not accept the 

Lord's Order - he was 

deluded by doubt. 

||1||

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਆਜਗਆ ਵਲ ਗਹੁ ਨਾਹ 

ਕੀਤਾ, (ਇਸ ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਆ 

ਕੇ ਜਕ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 
ਜਕਵੇਂ ਕਮਲ ਦੀ ਡੂੰਡੀ ਜਵਚੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ) ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਗਆ 

॥੧॥
9862 227 jo aupjY so kwil 

sMGwirAw]
(sMGwirAw) mwirAw Jo Oupajai So Kaal 

Sanghaariaa ||

Whoever is created, 

shall be destroyed by 

Death.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ 
ਿੀਵ ਿਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਦਾ) ਮੌਤ (ਦੇ ਸਹਮ) 

ਨੇ ਉਸ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪਲਰਨ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ।
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9863 227 hm hir rwKy gur 
sbdu 
bIcwirAw]1]rhw
au]

Ham Har Raakhae 

Gur Sabadh 

Beechaariaa ||1|| 

Rehaao ||

But I am protected by 

the Lord; I 

contemplate the Word 

of the Guru's Shabad. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਚਾ 
ਜਲਆ, (ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਜਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9864 227 mwieAw mohy dyvI 
siB dyvw]

Maaeiaa Mohae 

Dhaevee Sabh 

Dhaevaa ||

All the gods and 

goddesses are enticed 

by Maya.

ਸਾਰੇ ਦੇਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ 

ਹਨ (ਇਹੀ ਹੈ ਆਤਮਕ ਮੌਤ)

9865 227 kwlu n CofY ibnu  
gur kI syvw]

Kaal N Shhoddai 

Bin Gur Kee 

Saevaa ||

Death cannot be 

avoided, without 

serving the Guru.

(ਇਹ ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

9866 227 Ehu AibnwsI 
AlK AByvw]2]

Ouhu Abinaasee 

Alakh Abhaevaa 

||2||

That Lord is 

Imperishable, Invisible 

and Inscrutable. ||2||

(ਇਸ ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਹੋਇਆ ਜਸਰਫ਼ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥

9867 227 sulqwn Kwn 
bwidswh nhI 
rhnw]

Sulathaan Khaan 

Baadhisaah Nehee 

Rehanaa ||

The sultans, emperors 

and kings shall not 

remain.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਣ, ਖ਼ਾਨ 

ਹੋਣ, ਬਾਜਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਭੀ ਇਥੇ ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹਣਾ,
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9868 227 nwmhu BUlY jm 
kw duKu shnw]

Naamahu Bhoolai 

Jam Kaa Dhukh 

Sehanaa ||

Forgetting the Name, 

they shall endure the 

pain of death.

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿ ੋ

ਿ ੋਖੁੂੰ ਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਮ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਭੀ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਿਭੂ!)

9869 227 mY Dr nwmu ijau 
rwKhu rhnw]3]

(Dr) Awsrw Mai Dhhar Naam 

Jio Raakhahu 

Rehanaa ||3||

My only Support is the 

Naam, the Name of 

the Lord; as He keeps 

me, I survive. ||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ 

(ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) 
ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਹਾਂ ॥੩॥

9870 227 cauDrI rwjy nhI 
iksY mukwmu]

(mukwmu) siQrqw Choudhharee 

Raajae Nehee Kisai 

Mukaam ||

The leaders and kings 

shall not remain.

ਚਉਧਰੀ ਹੋਣ, ਰਾਿੇ ਹੋਣ, ਜਕਸੇ 

ਦਾ ਭੀ ਇਥੇ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

9871 227 swh mrih sMcih 
mwieAw dwm]

(sMcih) iek`Tw krdy[ 
(dwm) Dn

Saah Marehi 

Sanchehi Maaeiaa 

Dhaam ||

The bankers shall die, 

after accumulating 

their wealth and 

money.

ਪਰ (ਿੇਹੜੇ) ਸ਼ਾਹ ਜਨਰੀ 
ਮਾਇਆ ਹੀ ਿੋੜਦੇ ਹਨ ਜਨਰੇ 

ਪੈਸੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
9872 227 mY Dnu dIjY hir 

AMimRq nwmu]4]

Mai Dhhan 

Dheejai Har 

Anmrith Naam 

||4||

Grant me, O Lord, the 

wealth of Your 

Ambrosial Naam. ||4||

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਬਖ਼ਸ਼ ॥੪॥
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9873 227 rXiq mhr  
mukdm iskdwrY]

(rXiq) prjw[rX-iq: 
X qwlU qoN bolo[ (mu-
k`dm) cODrI[ 
(is`kdwrY) srdwr ny

Rayath Mehar 

Mukadham 

Sikadhaarai ||

The people, rulers, 

leaders and chiefs

ਪਰਿਾ, ਪਰਿਾ ਦੇ ਮੁਖੀਏ, 

ਚੌਧਰੀ, ਸਰਦਾਰ-

9874 227 inhclu koie n 
idsY sMswrY]

(inhclu) Ac`l Nihachal Koe N 

Dhisai Sansaarai ||

None of them shall be 

able to remain in the 

world.

ਕੋਈ ਭੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ ਿੋ 
ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹ ਸਕੇ।
9875 227 APirE kwlu kUVu 

isir mwrY]5]
(A-PirE) AmoV Afario Kaal Koorr 

Sir Maarai ||5||

Death is inevitable; it 

strikes the heads of 

the false. ||5||

ਪਰ ਬਲੀ ਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ) 

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ॥੫॥
9876 227 inhclu eyku scw 

scu soeI]

Nihachal Eaek 

Sachaa Sach Soee 

||

Only the One Lord, the 

Truest of the True, is 

permanent.

ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਹੈ,

9877 227 ijn kir swjI  
iqnih sB goeI]

Apxy c (goeI) imlweI Jin Kar Saajee 

Thinehi Sabh Goee 

||

He who created and 

fashioned everything, 

shall destroy it.

ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਰਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਲੈ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

9878 227 Ehu gurmuiK jwpY  
qW piq hoeI]6]

(gurmuiK) muKI guroN 
duAwrw[ (jwpY) jwxIey

Ouhu Guramukh 

Jaapai Thaan Path 

Hoee ||6||

One who becomes 

Gurmukh and 

meditates on the Lord 

is honored. ||6||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਜਦੱਸ ਪਏ 

(ਤਾਂ ਿੀਵ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਲਰਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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9879 227 kwjI syK ByK 
PkIrw]

Kaajee Saekh 

Bhaekh Fakeeraa 

||

The Qazis, Shaykhs 

and Fakeers in 

religious robes

ਕਾਜ਼ੀ ਅਖਵਾਣ, ਸ਼ੇਖ ਅਖਵਾਣ, 

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ਕੀਰ 

ਅਖਵਾਣ,

9880 227 bfy khwvih  
haumY qin pIrw]

Vaddae Kehaavehi 

Houmai Than 

Peeraa ||

Call themselves great; 

but through their 

egotism, their bodies 

are suffering in pain.

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ ) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਣ; ਪਰ ਿੇ 
ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ,

9881 227 kwlu n CofY ibnu 
siqgur kI 
DIrw]7]

Kaal N Shhoddai 

Bin Sathigur Kee 

Dhheeraa ||7||

Death does not spare 

them, without the 

Support of the True 

Guru. ||7||

ਤਾਂ ਮੌਤ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ 
(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਲਰਦਾ ਨਹੀਂ)। ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਮਲੇ (ਨਾਮ-) ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਇਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਟਕੀ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ॥੭॥

9882 227 kwlu jwlu ijhvw 
Aru nYxI]

Kaal Jaal Jihavaa 

Ar Nainee ||

The trap of Death is 

hanging over their 

tongues and eyes.

(ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਆਜਦਕ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਿੀਭ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, (ਪਰਾਇਆ 

ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਅੱਖਾਂ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ,

9883 227 kwnI kwlu suxY 
ibKu bYxI]

k`wnI Kaanee Kaal Sunai 

Bikh Bainee ||

Death is over their 

ears, when they hear 

talk of evil.

ਅਤੇ ਕੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਿੀਵ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ 

ਵਾਲੇ (ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਆਜਦਕ ਦੇ) 

ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

(ਦਾ) ਿਾਲ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਸਦਾ ਤਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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9884 227 ibnu sbdY mUTy 
idnu rYxI]8]

(mUTy) lu`ty Bin Sabadhai 

Moothae Dhin 

Rainee ||8||

Without the Shabad, 

they are plundered, 

day and night. ||8||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲੈਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵ ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ) 
ਲੁੱ ਟੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ॥੮॥

9885 227 ihrdY swcu vsY  
hir nwie]

Hiradhai Saach 

Vasai Har Naae ||

Death cannot touch 

those whose hearts 

are filled with the True 

Name of the Lord,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਸਦਾ) ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ) ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

9886 227 kwlu n joih skY  
gux gwie]

(joih) dyK Kaal N Johi Sakai 

Gun Gaae ||

And who sing the 

Glories of God.

ਆਤਮਕ ਮੌਤ (ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ) 

ਉਸ ਵਲ ਕਦੇ ਤੱਕ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ।

9887 227 nwnk gurmuiK 
sbid 
smwie]9]14]

Naanak Guramukh 

Sabadh Samaae 

||9||14||

O Nanak, the Gurmukh 

is absorbed in the 

Word of the Shabad. 

||9||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸਦਾ) 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੯॥੧੪॥

9888 227 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

9889 227 bolih swcu  
imiQAw nhI 
rweI]

imiQAw: polw bolo Bolehi Saach 

Mithhiaa Nehee 

Raaee ||

They speak the Truth - 

not an iota of 

falsehood.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਅਟੱਲ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ 

ਹਨ, ਰਤਾ ਭੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ 
ਬੋਲਦੇ,

9890 227 cwlih gurmuiK  
hukim rjweI]

Chaalehi 

Guramukh Hukam 

Rajaaee ||

The Gurmukhs walk in 

the Way of the Lord's 

Command.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਰਜ਼ਾ 
ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2061 Published: March 06/ 2014



9891 227 rhih AqIq scy 
srxweI]1]

(AqIq) ACoh iqAwgI Rehehi Atheeth 

Sachae Saranaaee 

||1||

They remain 

unattached, in the 

Sanctuary of the True 

Lord. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

9892 227 sc Gir bYsY  
kwlu n johY]

Sach Ghar Baisai 

Kaal N Johai ||

They dwell in their 

true home, and Death 

does not touch them.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ 
ਸਹਮ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਉਸ 

ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।

9893 227 mnmuK kau  
Awvq jwvq duKu 
mohY]1]rhwau]

Manamukh Ko 

Aavath Jaavath 

Dhukh Mohai 

||1|| Rehaao ||

The self-willed 

manmukhs come and 

go, in the pain of 

emotional 

attachment. 

||1||Pause||

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ (ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਣ) 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਦੱੁਖ (ਦਬਾਈ ਰੱਖਦਾ) ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

9894 227 Aipau pIAau  
AkQu kiQ 
rhIAY]

A-kQu kiQ: poly bolo Apio Peeao 

Akathh Kathh 

Reheeai ||

So, drink deeply of this 

Nectar, and speak the 

Unspoken Speech.

ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਏ 

(ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ), ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ,

9895 227 inj Gir bYis  
shj Gru lhIAY]

Nij Ghar Bais Sehaj 

Ghar Leheeai ||

Dwelling in the home 

of your own being 

within, you shall find 

the home of intuitive 

peace.

ਜਨਿ ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ 

ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
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9896 227 hir ris mwqy  
iehu suKu 
khIAY]2]

Har Ras Maathae 

Eihu Sukh Keheeai 

||2||

One who is imbued 

with the Lord's 

sublime essence, is 

said to experience this 

peace. ||2||

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਜਹ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਆਤਮਕ 

ਸੁਖ ॥੨॥

9897 227 gurmiq cwl 
inhcl nhI folY]

Guramath Chaal 

Nihachal Nehee 

Ddolai ||

Following the Guru's 

Teachings, one 

becomes perfectly 

stable, and never 

wavers.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ 
ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ (ਐਸੀ ਹੈ ਜਕ 

ਇਸ) ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਜਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਇਹ ਡੋਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ।

9898 227 gurmiq swic 
shij hir bolY]

Guramath Saach 

Sehaj Har Bolai ||

Following the Guru's 

Teachings, one 

intuitively chants the 

Name of the True Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

9899 227 pIvY AMimRqu qqu 
ivrolY]3]

Peevai Anmrith 

Thath Virolai ||3||

Drinking in this 

Ambrosial Nectar, and 

churning it, the 

essential reality is 

discerned. ||3||

ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਜਵਰੋਲ ਕੇ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

9900 227 siqguru dyiKAw  
dIiKAw lInI]

(dIiKAw) is`iKAw Sathigur 

Dhaekhiaa 

Dheekhiaa Leenee 

||

Beholding the True 

Guru, I have received 

His Teachings.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਪੂਰੇ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਜਲਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਗਿਹਣ ਕਰ ਲਈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2063 Published: March 06/ 2014



9901 227 mnu qnu AripE  
AMqrgiq kInI]

Man Than Arapiou 

Anthar Gath 

Keenee ||

I have offered my 

mind and body, after 

searching deep within 

my own being.

ਆਪਣ ੇਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਸਾ 
ਲਈ ਤੇ (ਉਸ ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ 

ਆਪਣਾ ਤਨ ਭੇਟ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

9902 227 giq imiq pweI  
Awqmu cInI]4]

(cInI) jwixAw Gath Mith Paaee 

Aatham Cheenee 

||4||

I have come to realize 

the value of 

understanding my 

own soul. ||4||

(ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਸ 

ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ) 
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਆ ਗਈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਵਡਾਈ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੪॥

9903 227 Bojnu nwmu 
inrMjn swru]

Bhojan Naam 

Niranjan Saar ||

The Naam, the Name 

of the Immaculate 

Lord, is the most 

excellent and sublime 

food.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ) 

ਜਨਰੂੰਿਨ ਦੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,

9904 227 prmhMsu scu joiq 
Apwr]

(prmhMsu) 
bRhmigAwnI[ (Apwr) 
byAMq vwihgurU jI

Param Hans Sach 

Joth Apaar ||

The pure swan-souls 

see the True Light of 

the Infinite Lord.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮ ਹੂੰਸ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਬੇਅੂੰ ਤ (ਪਿਭੂ) ਦੀ ਿੋਜਤ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ)।
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9905 227 jh dyKau qh 
eykMkwru]5]

Jeh Dhaekho Theh 

Eaekankaar ||5||

Wherever I look, I see 

the One and Only 

Lord. ||5||

ਬੇਸ਼ਕ ਜਕਸੇ ਭੀ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੱਕ 

ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥

9906 227 rhY inrwlmu eykw 
scu krxI]

(inrwlmu) inrlyp Rehai Niraalam 

Eaekaa Sach 

Karanee ||

One who remains pure 

and unblemished and 

practices only true 

deeds,

("ਸਚ ਘਰ" ਜਵਚ ਬੈਠਣ 

ਵਾਲਾ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ) ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਨਿੱਤ ਦੀ 
ਕਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

9907 227 prmpdu pwieAw  
syvw gur crxI]

Param Padh 

Paaeiaa Saevaa 

Gur Charanee ||

Obtains the supreme 

status, serving at the 

Guru's Feet.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
9908 227 mn qy mnu 

mwinAw cUkI AhM 
BRmxI]6]

Man Thae Man 

Maaniaa Chookee 

Ahan Bhramanee 

||6||

The mind is 

reconciliated with the 

mind, and the ego's 

wandering ways come 

to an end. ||6||

ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੬॥

9909 227 ien ibiD kauxu 
kauxu nhI 
qwirAw]

Ein Bidhh Koun 

Koun Nehee 

Thaariaa ||

In this way, who - who 

has not been saved?

("ਸਚ ਘਰ" ਜਵਚ ਬੈਠੇ ਰਜਹਣ 

ਦੀ) ਇਸ ਜਵਧੀ ਨੇ ਜਕਸ ਜਕਸ 

ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘਾਇਆ?
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9910 227 hir jis sMq 
Bgq 
insqwirAw]

Har Jas Santh 

Bhagath 

Nisathaariaa ||

The Lord's Praises 

have saved His Saints 

and devotees.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

9911 228 pRB pwey hm  
Avru n 
BwirAw]7]

 (BwirAw) BwilAw Prabh Paaeae 

Ham Avar N 

Bhaariaa ||7||

I have found God - I 

am not searching for 

any other. ||7||

ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਮਲ ਪਏ। (ਮੈਂ ਭੀ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ) ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ 
॥੭॥

9912 228 swc mhil guir  
AlKu lKwieAw]

A-lK: polw bolo Saach Mehal Gur 

Alakh Lakhaaeiaa 

||

The Guru has shown 

me the unseen 

Mansion of the True 

Lord.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਹਲ ਜਵਚ 

(ਅਪੜਾ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਅਲੱਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਿਤੱਖ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

9913 228 inhcl mhlu  
nhI CwieAw 
mwieAw]

(CwieAw) Aiv`idAw Nihachal Mehal 

Nehee Shhaaeiaa 

Maaeiaa ||

His Mansion is eternal 

and unchanging; it is 

not a mere reflection 

of Maya.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਅਚੱਲ ਜਟਕਾਣਾ 
(ਸਦਾ ਲਈ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

9914 228 swic sMqoKy Brmu 
cukwieAw]8]

Saach Santhokhae 

Bharam 

Chukaaeiaa ||8||

Through truth and 

contentment, doubt is 

dispelled. ||8||

ਿੇਹੜੇ ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ 
ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੮॥
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9915 228 ijn kY min 
visAw scu soeI]

Jin Kai Man Vasiaa 

Sach Soee ||

That person, within 

whose mind the True 

Lord dwells

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

9916 228 iqn kI sMgiq  
gurmuiK hoeI]

Thin Kee Sangath 

Guramukh Hoee ||

In his company, one 

becomes Gurmukh.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
9917 228 nwnk swic nwim  

mlu KoeI]9]15]

Naanak Saach 

Naam Mal Khoee 

||9||15||

O Nanak, the True 

Name washes off the 

pollution. ||9||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੯॥੧੫॥
9918 228 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:

9919 228 rwim nwim icqu 
rwpY jw kw]

(rwpY) rMigAw Raam Naam Chith 

Raapai Jaa Kaa ||

One whose 

consciousness is 

permeated with the 

Lord's Name

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ (-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

9920 228 aupjMip drsnu  
kIjY qw kw]1]

hr roz (aupjMip) sUrj 
cVidAW hI

Oupajanp 

Dharasan Keejai 

Thaa Kaa ||1||

- receive the blessing 

of his darshan in the 

early light of dawn. 

||1||

ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਜਨਿੱਤ ਸਵੇਰੇ 

ਉਠਜਦਆਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ (ਅਿੇਹੇ ਸੁਭਾਗੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

9921 228 rwm n jphu  
ABwgu qumwrw]

Raam N Japahu 

Abhaag 

Thumaaraa ||

If you do not meditate 

on the Lord, it is your 

own misfortune.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇ) ਤੁਸੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਬਦ-ਜਕਸਮਤੀ ਹੈ।
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9922 228 juig juig dwqw  
pRBu rwmu 
hmwrw]1]rhwau]

Jug Jug Dhaathaa 

Prabh Raam 

Hamaaraa ||1|| 

Rehaao ||

In each and every age, 

the Great Giver is my 

Lord God. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ 
ਸਾਨੂੂੰ  (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਂਦਾ ਚਲਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਅਿੇਹੇ ਦਾਤੇ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਣਾ ਮੂੰਗ-

ਭਾਗਤਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9923 228 gurmiq rwmu jpY  
jnu pUrw]

Guramath Raam 

Japai Jan Pooraa ||

Following the Guru's 

Teachings, the perfect 

humble beings 

meditate on the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਡੋਲਦਾ 
ਨਹੀਂ)।

9924 228 iqqu Gt Anhq 
bwjy qUrw]2]

(Anhq) ie`k rs[ 
(qUrw) vwjy

Thith Ghatt 

Anehath Baajae 

Thooraa ||2||

Within their hearts, 

the unstruck melody 

vibrates. ||2||

ਉਸ (ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਜਖੜਾਉ 

ਹੀ ਜਖੜਾਉ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਮਾਨੋ) ਇਕ-ਰਸ ਤੁਰਮਾਂ 
ਆਜਦਕ ਵਾਿੇ ਵੱਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
9925 228 jo jn rwm Bgiq 

hir ipAwir]

Jo Jan Raam 

Bhagath Har Piaar 

||

Those who worship 

the Lord and love the 

Lord

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਹਜਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

(ਿੁੜਦੇ) ਹਨ,

9926 228 sy pRiB rwKy  
ikrpw Dwir]3]

Sae Prabh 

Raakhae Kirapaa 

Dhhaar ||3||

- showering His Mercy, 

God protects them. 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ 

ਕੇ (ਹਉਮੈ ਆਜਦਕ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੩॥

9927 228 ijn kY ihrdY  
hir hir soeI]

Jin Kai Hiradhai 

Har Har Soee ||

Those whose hearts 

are filled with the 

Lord, Har, Har

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਉਹ (ਦਇਆ-ਜਨਜਧ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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9928 228 iqn kw drsu 
pris suKu 
hoeI]4]

Thin Kaa Dharas 

Paras Sukh Hoee 

||4||

- gazing upon the 

blessed vision of their 

darshan, peace is 

obtained. ||4||

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ 

(ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

9929 228 srb jIAw mih  
eyko rvY]

Sarab Jeeaa Mehi 

Eaeko Ravai ||

Among all beings, the 

One Lord is pervading.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

9930 228 mnmuiK AhMkwrI  
iPir jUnI 
BvY]5]

AhM-kwrI Manamukh 

Ahankaaree Fir 

Joonee Bhavai 

||5||

The eogtistical, self-

willed manmukhs 

wander in 

reincarnation. ||5||

(ਪਰ) ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ 

(ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, 
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ 
ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ) ਿੀਵਾਂ ਨਾਲ 

ਅਹੂੰਕਾਰ-ਭਜਰਆ ਵਰਤਾਉ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ॥੫॥

9931 228 so bUJY jo siqguru 
pwey]

b`UJY So Boojhai Jo 

Sathigur Paaeae ||

They alone 

understand, who have 

found the True Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ)

9932 228 haumY mwry gur 
sbdy pwey]6]

Houmai Maarae 

Gur Sabadhae 

Paaeae ||6||

Subduing their ego, 

they receive the Word 

of the Guru's Shabad. 

||6||

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਮੇਲ) ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
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9933 228 ArD aurD kI 
sMiD ikau jwnY]

(ArD) hyTW jIv[ 
(aurD) au~pr pRmwqmw 
jI[ (sMiD) myl

Aradhh Ouradhh 

Kee Sandhh Kio 

Jaanai ||

How can anyone know 

of the Union between 

the being below and 

the Supreme Being 

above?

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਜਰਹਾਂ, 
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ,

9934 228 gurmuiK sMiD 
imlY mnu mwnY]7]

(sMiD) sMgq Guramukh Sandhh 

Milai Man Maanai 

||7||

The Gurmukhs obtain 

this Union; their minds 

are reconciliated. 

||7||

(ਉਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ) ਿੋ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

(ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੭॥

9935 228 hm pwpI inrgux 
kau guxu krIAY]

Ham Paapee 

Niragun Ko Gun 

Kareeai ||

I am a worthless 

sinner, without merit. 

What merit do I have?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਜਵਕਾਰੀ 
ਹਾਂ, ਗੁਣ-ਹੀਣ ਹਾਂ (ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਗੁਣ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਸਾਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼।

9936 228 pRB hoie 
dieAwlu nwnk 
jn 
qrIAY]8]16]

Prabh Hoe 

Dhaeiaal Naanak 

Jan Thareeai 

||8||16||

When God showers 

His Mercy, servant 

Nanak is emancipated. 

||8||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਦਇਆਲ ਹੋ ਕੇ (ਿਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, ਤਦੋਂ) ਤੇਰੇ 

ਦਾਸ (ਸੂੰਸਾਰ- ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦੇ ਹਨ 

॥੮॥੧੬॥
9937 228 solh 

AstpdIAw 
guAwryrI gauVI 
kIAw]

Soleh 

Asattapadheeaa 

Guaaraeree 

Gourree Keeaa ||

Sixteen Ashtapadees 

Of Gwaarayree 

Gauree||
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9938 228 gauVI bYrwgix 
mhlw 1

Gourree Bairaagan 

Mehalaa 1

Gauree Bairaagan, 

First Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਬੇਰਾਗਜਣ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

9939 228 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

9940 228 ijau gweI kau 
goielI rwKih 
kir swrw]

(goielI) gweIAW cwrn 
vwlw[ (swrw) sMBwl

Jio Gaaee Ko 

Goeilee Raakhehi 

Kar Saaraa ||

As the dairy farmer 

watches over and 

protects his cows, so 

does the Lord cherish 

and protect us, night 

and day. He blesses 

the soul with peace. 

||1||

ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਲਾ ਗਾਈਆਂ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਤੂੂੰ  
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਕੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

9941 228 Aih inis 
pwlih rwiK lyih  
Awqm suKu 
Dwrw]1]

(Dwrw) b^Sdy hoN Ahinis Paalehi 

Raakh Laehi 

Aatham Sukh 

Dhhaaraa ||1||

Please protect me 

here and hereafter, O 

Lord, Merciful to the 

meek.

ਤੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਦਾ 
ਹੈਂ, ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੇ, 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ 
॥੧॥

9942 228 ieq auq rwKhu  
dIn dieAwlw]

Eith Outh 

Raakhahu Dheen 

Dhaeiaalaa ||

I seek Your Sanctuary; 

please bless me with 

Your Glance of Grace. 

||1||Pause||

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

(ਮੇਰੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰ।
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9943 228 qau srxwgiq  
ndir 
inhwlw]1]rhwau
]

srxw-giq Tho Saranaagath 

Nadhar Nihaalaa 

||1|| Rehaao ||

Wherever I look, there 

You are. Save me, O 

Savior Lord!

(ਮੈਂ) ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ (ਮੇਰੇ 

ਵਲ) ਵੇਖ! ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9944 228 jh dyKau qh 
riv rhy rKu 
rwKnhwrw]

Jeh Dhaekho Theh 

Rav Rehae Rakh 

Raakhanehaaraa ||

You are the Giver, and 

You are the Enjoyer;

ਹੇ ਰੱਖਣਹਾਰ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਿਧਰ 

ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਤੂੂੰ  ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਰਾਖਾ 
ਹੈਂ।

9945 228 qUM dwqw Bugqw 
qUMhY qUM pRwx 
ADwrw]2]

bRhmwnMd rs dy dwqy qy 
(Bugqw) Bogx vwly

Thoon Dhaathaa 

Bhugathaa 

Thoonhai Thoon 

Praan Adhhaaraa 

||2||

You are the Support of 

the breath of life. 

||2||

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੇ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ 
ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ ॥੨॥

9946 228 ikrqu pieAw  
AD aUrDI ibnu 
igAwn bIcwrw]

AD:polw bolo[ (AD) 
hyTW[ (aUrDI) au~pr

Kirath Paeiaa 

Adhh Ooradhhee 

Bin Giaan 

Beechaaraa ||

According to the 

karma of past actions, 

people descend to the 

depths or rise to the 

heights, unless they 

contemplate spiritual 

wisdom.

(ਇਸ) ਜਗਆਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ, 
ਜਵਚਾਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ, ਿੀਵ ਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਦੇ 

ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ ਜਡੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੇ 

ਆਕਾਸ਼ ਵਲ ਚੜਹਦਾ ਹੈ (ਕਦੇ 

ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਸੁਖੀ)।
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9947 228 ibnu aupmw 
jgdIs kI  
ibnsY n  
AMiDAwrw]3]

(ibnsY) nws[ j`gdIs Bin Oupamaa 

Jagadhees Kee 

Binasai N 

Andhhiaaraa ||3||

Without the Praises of 

the Lord of the 

Universe, the darkness 

is not dispelled. ||3||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵ ਦੀ 
ਅਜਗਆਨਤਾ ਜਮਟਦੀ ਨਹੀਂ 
॥੩॥

9948 228 jgu ibnsq hm 
dyiKAw loBy 
AhMkwrw]

j`gu[ AhM-kwrw Jag Binasath Ham 

Dhaekhiaa Lobhae 

Ahankaaraa ||

I have seen the world 

being destroyed by 

greed and egotism.

ਜਨਿੱਤ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿਗਤ 

ਲੋਭ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

9949 228 gur syvw pRBu 
pwieAw scu 
mukiq duAwrw]4]

Gur Saevaa Prabh 

Paaeiaa Sach 

Mukath Dhuaaraa 

||4||

Only by serving the 

Guru is God obtained, 

and the true gate of 

liberation found. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਜਤਆਂ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ (ਲੋਭ ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

9950 228 inj Gir mhlu  
Apwr ko  
AprMpru soeI]

(Ap-rMpru) byAMq Nij Ghar Mehal 

Apaar Ko 

Aparanpar Soee ||

The Mansion of the 

Infinite Lord's 

Presence is within the 

home of one's own 

being. He is beyond 

any boundaries.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਜਵਚ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਲੋਭ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਆਜਦਕ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਪਰੇ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ।
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9951 228 ibnu sbdY iQru ko 
nhI bUJY suKu 
hoeI]5]

b`UJY Bin Sabadhai Thhir 

Ko Nehee Boojhai 

Sukh Hoee ||5||

Without the Word of 

the Shabad, nothing 

shall endure. Through 

understanding, peace 

is obtained. ||5||

ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

(ਜਵਚ ਿੁੜਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ 

ਸਰੂਪ ਜਵਚ) ਸਦਾ-ਜਟਕਵਾਂ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੫॥

9952 228 ikAw lY AwieAw  
ly jwie ikAw  
Pwsih jm jwlw]

j`wlw Kiaa Lai Aaeiaa Lae 

Jaae Kiaa Faasehi 

Jam Jaalaa ||

What have you 

brought, and what will 

you take away, when 

you are caught by the 

noose of Death?

ਹੇ ਿੀਵ! ਨਾਹ ਤੂੂੰ  ਕੋਈ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ (ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲ-

ਧਨ) ਲੈ ਕੇ ਿਾਵੇਂਗਾ। (ਜਵਅਰਥ 

ਹੀ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਿਮ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚ ਿਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ।

9953 228 folu bDw kis 
jyvrI Awkwis 
pqwlw]6]

KUh dy (jyvrI) r`sI nwl 
(kis) ks ky (b`Dw) b`Dy 
folu vWg[ kis: polw 
bolo

Ddol Badhhaa Kas 

Jaevaree Aakaas 

Pathaalaa ||6||

Like the bucket tied to 

the rope in the well, 

you are pulled up to 

the Akaashic Ethers, 

and then lowered 

down to the nether 

regions of the 

underworld. ||6||

ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ 

ਡੋਲ (ਕਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਜਵਚ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਕਦੇ) ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

ਚੜਹਦਾ ਹੈਂ ਕਦੇ ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗਦਾ ਹੈਂ ॥੬॥
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9954 228 gurmiq nwmu n 
vIsrY shjy piq 
pweIAY]

piq: polw bolo Guramath Naam N 

Veesarai Sehajae 

Path Paaeeai ||

Follow the Guru's 

Teachings, and do not 

forget the Naam, the 

Name of the Lord; you 

shall automatically 

obtain honor.

(ਹੇ ਿੀਵ!) ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ 

ਕੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ, ਤਾਂ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈਦੀ ਹੈ।
9955 228 AMqir sbdu 

inDwnu hY imil 
Awpu 
gvweIAY]7]

Anthar Sabadh 

Nidhhaan Hai Mil 

Aap Gavaaeeai 

||7||

Deep within the self is 

the treasure of the 

Shabad; it is obtained 

only by eradicating 

selfishness and 

conceit. ||7||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)। 

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਕੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਗਵਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੭॥

9956 228 ndir kry pRBu 
AwpxI gux AMik 
smwvY]

(AMik) ihrdy c Nadhar Karae 

Prabh Aapanee 

Gun Ank Samaavai 

||

When God bestows 

His Glance of Grace, 

people settle in the 

Lap of the Virtuous 

Lord.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਗੁਣ 

(ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਅੂੰਕ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
9957 228 nwnk mylu n 

cUkeI lwhw scu 
pwvY]8]1]17]

 (cUkeI) tu`tdw Naanak Mael N 

Chookee Laahaa 

Sach Paavai 

||8||1||17||

O Nanak, this Union 

cannot be broken; the 

true profit is obtained. 

||8||1||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਿੀਵ ਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਜਣਆ 

ਜਮਲਾਪ ਕਦੇ ਟੱੁਟਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਉਹ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧॥੧੭॥

9958 229 gauVI mhlw 1] Gourree Mehalaa 

1 ||

Gauree, First Mehl:
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9959 229 gur prswdI bUiJ 
ly qau hoie 
inbyrw]

bU`iJ Gur Parasaadhee 

Boojh Lae Tho Hoe 

Nibaeraa ||

By Guru's Grace one 

comes to understand 

and then, the account 

is settled.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਤਮਕ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚੋਂ ਤੇਰੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਤਾਂ ਹੋਇਗੀ,

9960 229 Gir Gir nwmu 
inrMjnw so Twkuru 
myrw]1]

Ghar Ghar Naam 

Niranjanaa So 

Thaakur Maeraa 

||1||

In each and every 

heart is the Name of 

the Immaculate Lord; 

He is my Lord and 

Master. ||1||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਏ ਂਜਕ 

ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹਰੇਕ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜਨਰੂੰਿਨ 

ਮੇਰਾ ਭੀ ਪਾਲਣ-ਹਾਰ ਮਾਲਕ 

ਹੈ ॥੧॥
9961 229 ibnu gur sbd n 

CUtIAY dyKhu 
vIcwrw]

Bin Gur Sabadh N 

Shhootteeai 

Dhaekhahu 

Veechaaraa ||

Without the Word of 

the Guru's Shabad, no 

one is emancipated. 

See this, and reflect 

upon it.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਆਤਮਕ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ 

ਹਨੇਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਸ 

ਆਤਮਕ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

9962 229 jy lK krm 
kmwvhI ibnu gur  
AMiDAwrw]1]rhw
au]

l`K Jae Lakh Karam 

Kamaavehee Bin 

Gur Andhhiaaraa 

||1|| Rehaao ||

Even though you may 

perform hundreds of 

thousands of rituals, 

without the Guru, 

there is only darkness. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਤੂੂੰ  ਲੱਖਾਂ ਹੀ 
ਧਰਮ-ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ, ਤਾਂ 
ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਹ ਆਤਮਕ ਹਨੇਰਾ 
(ਜਟਜਕਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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9963 229 AMDy AklI bwhry  
ikAw iqn isau 
khIAY]

Andhhae Akalee 

Baaharae Kiaa 

Thin Sio Keheeai ||

What can you say, to 

one who is blind and 

without wisdom?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਨੇ ਅੂੰਨਹ ਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 

ਅਕਲ-ਹੀਣ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਾਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।

9964 229 ibnu gur pMQu n 
sUJeI ikqu ibiD 
inrbhIAY]2]

(pMQu) rsqw[ (inr-
bhIAY) inrbwh hovy[ 
s`UJeI[ ibiD: polw bolo

Bin Gur Panthh N 

Soojhee Kith 

Bidhh Nirabeheeai 

||2||

Without the Guru, the 

Path cannot be seen. 

How can anyone 

proceed? ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀ ਦਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ 
ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਨਭ ਸਕਦਾ ॥੨॥

9965 229 Koty kau Krw khY  
Kry swr n jwxY]

(swr) Kbr Khottae Ko Kharaa 

Kehai Kharae Saar 

N Jaanai ||

He calls the 

counterfeit genuine, 

and does not know 

the value of the 

genuine.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਿ ੋ

ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ਅਸਲ ਧਨ 

ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ (ਿੇਹੜਾ ਨਾਮ-

ਧਨ) ਅਸਲ ਧਨ (ਹੈ ਉਸ) ਦੀ 
ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

9966 229 AMDy kw nwau 
pwrKU klI kwl 
ivfwxY]3]

(ivfwxY) Ascrj[ 
klI: polw bolo

Andhhae Kaa 

Naao Paarakhoo 

Kalee Kaal 

Viddaanai ||3||

The blind man is 

known as an 

appraiser; this Dark 

Age of Kali Yuga is so 

strange! ||3||

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਜਸਆਣਾ ਆਜਖਆ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ-ਇਹ ਅਸਚਰਿ ਚਾਲ ਹੈ 

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੇ ਦੀ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2077 Published: March 06/ 2014



9967 229 sUqy kau jwgqu 
khY jwgq kau 
sUqw]

Soothae Ko 

Jaagath Kehai 

Jaagath Ko 

Soothaa ||

The sleeper is said to 

be awake, and those 

who are awake are like 

sleepers.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ 

ਸੱੁਤੇ ਪਏ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹ ਿਾਗਦਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, 

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) 

ਿਾਗਦਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸੱੁਤਾ ਜਪਆ ਹੈ।

9968 229 jIvq kau mUAw 
khY mUey nhI 
roqw]4]

Jeevath Ko Mooaa 

Kehai Mooeae 

Nehee Rothaa 

||4||

The living are said to 

be dead, and no one 

mourns for those who 

have died. ||4||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਿੀਊਂਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾ ਦਾ ਮੋਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ 

ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੪॥

9969 229 Awvq kau jwqw 
khY jwqy kau 
AwieAw]

Aavath Ko Jaathaa 

Kehai Jaathae Ko 

Aaeiaa ||

One who is coming is 

said to be going, and 

one who is gone is said 

to have come.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਜਗਆ-ਗੁਜ਼ਜਰਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ ਗਏ-ਗੁਜ਼ਰੇ 

ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸੇ 

ਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣਾ ਸਿਲ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
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9970 229 pr kI kau  
ApunI khY Apuno 
nhI BwieAw ]5]

Par Kee Ko 

Apunee Kehai 

Apuno Nehee 

Bhaaeiaa ||5||

That which belongs to 

others, he calls his 

own, but he has no 

liking for that which is 

his. ||5||

ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦੂਿੇ ਦੀ ਬਣ 

ਿਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ 

ਆਪਣੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਿੇਹੜਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਅਸਲ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ॥੫॥

9971 229 mITy kau kauVw 
khY kVUey kau 
mITw]

Meethae Ko 

Kourraa Kehai 

Karrooeae Ko 

Meethaa ||

That which is sweet is 

said to be bitter, and 

the bitter is said to be 

sweet.

ਨਾਮ-ਰਸ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਜਮੱਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ 

ਕੌੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦਾ 
ਰਸ (ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) ਕੌੜਾ (ਦੁਖਦਾਈ 

ਸਾਬਤ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਿਗਤ ਸੁਆਦਲਾ ਕਜਹ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

9972 229 rwqy kI inMdw 
krih AYsw kil 
mih fITw]6]

rw`qy Raathae Kee 

Nindhaa Karehi 

Aisaa Kal Mehi 

Ddeethaa ||6||

One who is imbued 

with the Lord's Love is 

slandered - his is what 

I have seen in this 

Dark Age of Kali Yuga. 

||6||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਹੋਏ ਦੀ ਲੋਕ-ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਹ 

ਅਚਰਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਜਵਚ 

ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੬॥

9973 229 cyrI kI syvw 
krih Twkuru nhI 
dIsY]

Chaeree Kee 

Saevaa Karehi 

Thaakur Nehee 

Dheesai ||

He serves the maid, 

and does not see his 

Lord and Master.

ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਸੀ 
(ਮਾਇਆ) ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ-
ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 

(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਜਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀ।
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9974 229 poKru nIru 
ivrolIAY mwKnu 
nhI rIsY]7]

(poKru) C`pV dw pwxI[ 
(rIsY) in`kldw

Pokhar Neer 

Viroleeai Maakhan 

Nehee Reesai 

||7||

Churning the water in 

the pond, no butter is 

produced. ||7||

(ਮਾਇਆ ਜਵਚੋਂ ਸੁਖ ਲੱਭਣਾ 
ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਰੜਕ ਕੇ 

ਉਸ ਜਵਚੋਂ ਮੱਖਣ ਲੱਭਣਾ)। ਿ ੇ

ਛੱਪੜ ਨੂੂੰ  ਜਰੜਕੀਏ, ਿੇ ਪਾਣੀ 
ਜਰੜਕੀਏ, ਉਸ ਜਵਚੋਂ ਮੱਖਣ 

ਨਹੀਂ ਜਨਕਲ ਸਕਦਾ ॥੭॥

9975 229 iesu pd jo 
ArQwie lyie so 
gurU hmwrw]

ly-ie Eis Padh Jo 

Arathhaae Laee So 

Guroo Hamaaraa 

||

One who understands 

the meaning of this 

verse is my Guru.

ਆਪਾ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿੇ ਨੂੂੰ  ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ 

ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦਾ ਹਾਂ।

9976 229 nwnk cInY Awp 
kau so Apr 
Apwrw]8]

(cInY) jwxy Naanak Cheenai 

Aap Ko So Apar 

Apaaraa ||8||

O Nanak, one who 

knows his own self, is 

infinite and 

incomparable. ||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਅਸਲੇ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਰੂਪ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 

ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ ॥੮॥

9977 229 sBu Awpy Awip 
vrqdw Awpy 
BrmwieAw]

Sabh Aapae Aap 

Varathadhaa 

Aapae 

Bharamaaeiaa ||

He Himself is All-

pervading; He Himself 

misleads the people.

(ਪਰ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਤੇ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ) ਸਭ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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9978 229 gur ikrpw qy 
bUJIAY sBu bRhmu 
smwieAw]9]2]
18]

bU`JIAY Gur Kirapaa Thae 

Boojheeai Sabh 

Breham 

Samaaeiaa 

||9||2||18||

By Guru's Grace, one 

comes to understand, 

that God is contained 

in all. ||9||2||18||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 

ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ 

॥੯॥੨॥੧੮॥

9979 229 rwgu gauVI 
guAwryrI mhlw 
3 AstpdIAw

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Raag Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 3 

Asattapadheeaa

Raag Gauree 

Gwaarayree, Third 

Mehl, Ashtapadees:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਗੁਆਰੇਰੀ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਪਜਦਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

9980 229 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

9981 229 mn kw sUqku  
dUjw Bwau]

(sUqku) Apiv`qRqw Man Kaa Soothak 

Dhoojaa Bhaao ||

The pollution of the 

mind is the love of 

duality.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ) 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਜਪਆਰ ਮਨ ਦੀ 
ਅਪਜਵਤਿਤਾ (ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਬਣਦਾ) ਹੈ।
9982 229 Brmy BUly Awvau 

jwau]1]

Bharamae 

Bhoolae Aavo Jaao 

||1||

Deluded by doubt, 

people come and go in 

reincarnation. ||1||

(ਇਸ ਅਪਜਵਤਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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9983 229 mnmuiK sUqku  
kbih n jwie]

Manamukh 

Soothak Kabehi N 

Jaae ||

The pollution of the 

self-willed manmukhs 

will never go away,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਦੇ 

ਮਨ) ਦੀ ਅਪਜਵਤਿਤਾ ਉਤਨਾ 
ਜਚਰ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ,

9984 229 ijcru sbid n 
BIjY hir kY 
nwie]1]rhwau]

Jichar Sabadh N 

Bheejai Har Kai 

Naae ||1|| 

Rehaao ||

As long as they do not 

dwell on the Shabad, 

and the Name of the 

Lord. ||1||Pause||

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ (ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪਤੀਿਦਾ 
ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਿੁੜਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

9985 229 sBo sUqku jyqw 
mohu Awkwru]

Sabho Soothak 

Jaethaa Mohu 

Aakaar ||

All the created beings 

are contaminated by 

emotional attachment;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਲਈ) ਇਹ 

ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਿਗਤ ਹੈ ਜਿਤਨਾ 
ਹੀ ਿਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਅਪਜਵਤਿਤਾ (ਦਾ ਮੂਲ) ਹੈ,

9986 229 mir mir jMmY  
vwro vwr]2]

Mar Mar Janmai 

Vaaro Vaar ||2||

They die and are 

reborn, only to die 

over and over again. 

||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਵਚ) ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

9987 229 sUqku Agin 
pauxY pwxI mwih]

Soothak Agan 

Pounai Paanee 

Maahi ||

Fire, air and water are 

polluted.

(ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਹਵਾ ਜਵਚ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਭੀ 
ਅਪਜਵਤਿਤਾ ਹੀ ਹੈ,

9988 229 sUqku Bojnu jyqw 
ikCu Kwih]3]

Soothak Bhojan 

Jaethaa Kishh 

Khaahi ||3||

The food which is 

eaten is polluted. 

||3||

ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਭੋਿਨ ਆਜਦਕ 

ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੀ 
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਅਪਜਵਤਿਤਾ (ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ 
ਬਣਦਾ) ਹੈ ॥੩॥
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9989 229 sUqik krmn 
pUjw hoie]

(krmn) krm kWf[ 
(dUjw pwT: krm n)

Soothak Karam N 

Poojaa Hoe ||

The actions of those 

who do not worship 

the Lord are polluted.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸੂਤਕ (ਦੇ ਭਰਮ 

ਜਵਚ ਗਿਸੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਪਜਵਤਿ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਪਜਵਤਿ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

9990 229 nwim rqy mnu 
inrmlu hoie]4]

Naam Rathae Man 

Niramal Hoe ||4||

Attuned to the Naam, 

the Name of the Lord, 

the mind becomes 

immaculate. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਪਜਵਤਿ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥

9991 229 siqguru syivAY  
sUqku jwie]

Sathigur Saeviai 

Soothak Jaae ||

Serving the True Guru, 

pollution is eradicated,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਿਾਏ ਤਾਂ ਮਨ 

ਦੀ ਅਪਜਵਤਿਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

9992 229 mrY n jnmY kwlu 
n Kwie]5]

Marai N Janamai 

Kaal N Khaae ||5||

And then, one does 

not suffer death and 

rebirth, or get 

devoured by death. 

||5||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ॥੫॥

9993 229 swsq isMimRiq  
soiD dyKhu koie]

isMm-i Riq Saasath Sinmrith 

Sodhh Dhaekhahu 

Koe ||

You may study and 

examine the Shaastras 

and the Simritees,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਬੇ-ਸ਼ੱਕ) ਕੋਈ ਜਧਰ 

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ।

9994 229 ivxu nwvY ko 
mukiq n hoie]6]

Vin Naavai Ko 

Mukath N Hoe 

||6||

But without the Name, 

no one is liberated. 

||6||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਮਾਨਸਕ 

ਅਪਜਵਤਿਤਾ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੬॥
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9995 229 jug cwry nwmu 
auqmu sbdu 
bIcwir]

ju`g[ au~qmu Jug Chaarae Naam 

Outham Sabadh 

Beechaar ||

Throughout the four 

ages, the Naam is the 

ultimate; reflect upon 

the Word of the 

Shabad.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਿੁਗਾਂ 
ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ 

ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ (ਿਪ 

ਕੇ ਹੀ ਮਨੱੁਖ) ਉੱਤਮ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
9996 229 kil mih 

gurmuiK auqris 
pwir]7]

Kal Mehi 

Guramukh 

Outharas Paar 

||7||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, only the 

Gurmukhs cross over. 

||7||

ਇਸ ਿੁਗ ਜਵਚ ਭੀ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਕਜਲਿੁਗ ਜਕਹਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

9997 229 swcw mrY n AwvY 
jwie]

Saachaa Marai N 

Aavai Jaae ||

The True Lord does 

not die; He does not 

come or go.

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਿੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਿ ੋਕਦੇ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ
9998 229 nwnk gurmuiK 

rhY 
smwie]8]1]

Naanak Guramukh 

Rehai Samaae 

||8||1||

O Nanak, the Gurmukh 

remains absorbed in 

the Lord. ||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸਦਾ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਅਪਜਵਤਿਤਾ ਛੁਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ) 
॥੮॥੧॥

9999 229 gauVI mhlw 3] Gourree Mehalaa 

3 ||

Gauree, Third Mehl:

10000 229 gurmuiK syvw pRwn 
ADwrw]

Guramukh Saevaa 

Praan Adhhaaraa 

||

Selfless service is the 

support of the breath 

of life of the Gurmukh.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣਾ,
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10001 229 hir jIau rwKhu 
ihrdY aur Dwrw]

(aur) AMdr Har Jeeo 

Raakhahu Hiradhai 

Our Dhhaaraa ||

Keep the Dear Lord 

enshrined in your 

heart.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਕੇ ਰੱਖ।

10002 229 gurmuiK soBw swc 
duAwrw]1]

Guramukh Sobhaa 

Saach Dhuaaraa 

||1||

The Gurmukh is 

honored in the Court 

of the True Lord. ||1||

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਵਜਡਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਗਾ ॥੧॥

10003 229 pMifq hir pVu  
qjhu ivkwrw]

(qjhu) C`f[ pV@ Panddith Har Parr 

Thajahu Vikaaraa 

||

O Pandit, O religious 

scholar, read about 

the Lord, and 

renounce your corrupt 

ways.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਪੜਹ (ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਵਕਾਰ ਛੱਡ।

10004 229 gurmuiK Baujlu 
auqrhu 
pwrw]1]rhwau]

Guramukh Bhoujal 

Outharahu Paaraa 

||1|| Rehaao ||

The Gurmukh crosses 

over the terrifying 

world-ocean. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਤੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਏਗਂਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

10005 230 gurmuiK ivchu  
haumY jwie]

Guramukh 

Vichahu Houmai 

Jaae ||

The Gurmukh 

eradicates egotism 

from within.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
10006 230 gurmuiK mYlu n 

lwgY Awie]

Guramukh Mail N 

Laagai Aae ||

No filth sticks to the 

Gurmukh.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਹਉਮੈ ਦੀ) ਮੈਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਚੂੰਬੜਦੀ (ਜਕਉਂਜਕ)
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10007 230 gurmuiK nwmu vsY 
min Awie]2]

Guramukh Naam 

Vasai Man Aae 

||2||

The Naam, the Name 

of the Lord, comes to 

dwell within the mind 

of the Gurmukh. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

10008 230 gurmuiK krm 
Drm sic hoeI]

Guramukh Karam 

Dhharam Sach 

Hoee ||

Through karma and 

Dharma, good actions 

and righteous faith, 

the Gurmukh becomes 

true.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਜਰਹਾਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ 

ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲੀ) ਕਰਮ ਧਰਮ।

10009 230 gurmuiK AhMkwru 
jlwey doeI]

(doeI) dÍYq, myrw qyrw[ 
AhM-kwru

Guramukh 

Ahankaar Jalaaeae 

Dhoee ||

The Gurmukh burns 

away egotism and 

duality.

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਤੇ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

10010 230 gurmuiK nwim rqy  
suKu hoeI]3]

r`qy Guramukh Naam 

Rathae Sukh Hoee 

||3||

The Gurmukh is 

attuned to the Naam, 

and is at peace. ||3||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

10011 230 Awpxw mnu 
prboDhu bUJhu 
soeI]

(prboDhu) smJwvo Aapanaa Man 

Parabodhhahu 

Boojhahu Soee ||

Instruct your own 

mind, and understand 

Him.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਪਜਹਲਾਂ) ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਿਗਾਓ ਤੇ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝੋ।

10012 230 lok smJwvhu  
suxy n koeI]

Lok Samajhaavahu 

Sunae N Koee ||

You may preach to 

other people, but no 

one will listen.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਸੱੁਤਾ ਜਪਆ ਹੈ, ਪਰ) ਤੁਸੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦੇ ਹੋ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਕਦੇ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਸੱਜਖਆ) ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
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10013 230 gurmuiK smJhu  
sdw suKu hoeI]4]

Guramukh 

Samajhahu 

Sadhaa Sukh Hoee 

||4||

The Gurmukh 

understands, and is 

always at peace. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸੀ 
ਆਪ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਸਤਾ) 
ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲੇਗਾ ॥੪॥

10014 230 mnmuiK fMPu bhuqu 
cqurweI]

(fMPu) idKwvw Manamukh Ddanf 

Bahuth 

Chathuraaee ||

The self-willed 

manmukhs are such 

clever hypocrites.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਧਾਰਜਮਕ) ਜਵਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ,

10015 230 jo ikCu kmwvY su 
Qwie n pweI]

Jo Kishh Kamaavai 

S Thhaae N Paaee 

||

No matter what they 

do, it is not acceptable.

(ਪਰ ਿੋ ਕੁਝ ਉਹ) ਆਪ 

(ਅਮਲੀ ਿੀਵਨ) ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

10016 230 AwvY jwvY Taur 
n kweI]5]

Aavai Jaavai Thour 

N Kaaee ||5||

They come and go in 

reincarnation, and find 

no place of rest. ||5||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ 
ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ॥੫॥

10017 230 mnmuK krm kry  
bhuqu AiBmwnw]

Manamukh Karam 

Karae Bahuth 

Abhimaanaa ||

The manmukhs 

perform their rituals, 

but they are totally 

selfish and conceited.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ 
ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

10018 230 bg ijau lwie 
bhY inq iDAwnw]

(b`g) bgulw Bag Jio Laae Behai 

Nith Dhhiaanaa ||

They sit there, like 

storks, pretending to 

meditate.

ਉਹ ਸਦਾ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ 
ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
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10019 230 jim pkiVAw  
qb hI 
pCuqwnw]6]

Jam Pakarriaa 

Thab Hee 

Pashhuthaanaa 

||6||

Caught by the 

Messenger of Death, 

they shall regret and 

repent in the end. 

||6||

ਉਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਛੁਤਾਵੇਗਾ ਿਦੋਂ 
ਮੌਤ ਨੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਰੋਂ ਆ) 

ਿਜੜਆ ॥੬॥

10020 230 ibnu siqgur syvy  
mukiq n hoeI]

Bin Sathigur 

Saevae Mukath N 

Hoee ||

Without serving the 

True Guru, liberation 

is not obtained.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਦੂੰ ਭ 

ਆਜਦਕ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

10021 230 gur prswdI imlY 
hir soeI]

Gur Parasaadhee 

Milai Har Soee ||

By Guru's Grace, one 

meets the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 

(ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

10022 230 guru dwqw jug 
cwry hoeI]7]

Gur Dhaathaa Jug 

Chaarae Hoee 

||7||

The Guru is the Great 

Giver, throughout the 

four ages. ||7||

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਸਤਿੁਗ ਕਲਿੁਗ 

ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਜਕਸੇ ਿੁਗ ਦੇ 

ਜਜ਼ੂੰ ਮੇ ਬੁਰਾਈ ਲਾ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ 
ਨਾਹ ਖਾਹ) ਚੌਹਾਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੭॥

10023 230 gurmuiK jwiq 
piq nwmy 
vifAweI]

Guramukh Jaath 

Path Naamae 

Vaddiaaee ||

For the Gurmukh, the 

Naam is social status, 

honor and glorious 

greatness.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਹੈ ਤੇ 

ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ।
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10024 230 swier kI puqRI  
ibdwir gvweI]

(swier) smuMdR[ 
(ibdwir) mwr id`qI[ 
pu`qRI

Saaeir Kee 

Puthree Bidhaar 

Gavaaee ||

Maya, the daughter of 

the ocean, has been 

slain.

ਨਾਜਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇ 

ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
10025 230 nwnk ibnu nwvY  

JUTI 
cqurweI]8]2]

Naanak Bin Naavai 

Jhoothee 

Chathuraaee 

||8||2||

O Nanak, without the 

Name, all clever tricks 

are false. ||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ 
ਰਜਹ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਚਤੁਰਾਈ 

ਜਵਖਾਣੀ ਜਵਅਰਥ ਹੈ ॥੮॥੨॥

10026 230 gauVI mÚ 3] Gourree Ma 3 || Gauree, Third Mehl:

10027 230 iesu jug kw 
Drmu pVhu qum 
BweI]

j`ug, pV@hu Eis Jug Kaa 

Dhharam Parrahu 

Thum Bhaaee ||

Learn the Dharma of 

this age, O Siblings of 

Destiny;

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦਾ ਕਰਤੱਬ ਪੜਹੋ (ਭਾਵ, ਇਹ 

ਜਸੱਖੋ ਜਕ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ ਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਕੀਹ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ)।

10028 230 pUrY guir sB 
soJI pweI]

Poorai Gur Sabh 

Sojhee Paaee ||

All understanding is 

obtained from the 

Perfect Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਹੈ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੂਝ ਦੇ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ,

10029 230 AYQY AgY hir 
nwmu sKweI]1]

(sKweI) swQI Aithhai Agai Har 

Naam Sakhaaee 

||1||

Here and hereafter, 

the Lord's Name is our 

Companion. ||1||

ਜਕ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ 
ਅਸਲ) ਸਾਥੀ ਹੈ ॥੧॥

10030 230 rwm pVhu min 
krhu bIcwru]

pV@hu Raam Parrahu 

Man Karahu 

Beechaar ||

Learn of the Lord, and 

contemplate Him in 

your mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਪੜਹੋ, (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਕਰੋ,
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10031 230 gur prswdI mYlu 
auqwru]1]rhwau]

Gur Parasaadhee 

Mail Outhaar 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, your 

filth shall be washed 

away. ||1||Pause||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

10032 230 vwid ivroiD n 
pwieAw jwie]

(vwid) JgVy Vaadh Virodhh N 

Paaeiaa Jaae ||

Through argument 

and debate, He cannot 

be found.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਕਸੇ ਧਾਰਜਮਕ) 

ਬਹਸ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਿਾਂ ਜਕਸੇ 

ਧਰਮ ਦਾ) ਖੂੰਡਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
10033 230 mnu qnu PIkw  

dUjY Bwie]

Man Than Feekaa 

Dhoojai Bhaae ||

The mind and body 

are made insipid 

through the love of 

duality.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) 

ਹੋਰ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਜਪਆਂ ਮਨ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ (ਜਹਰਦਾ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਞਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
10034 230 gur kY sbid  

sic ilv 
lwie]2]

Gur Kai Sabadh 

Sach Liv Laae ||2||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

lovingly attune 

yourself to the True 

Lord. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲਗਨ ਿੋੜ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

10035 230 haumY mYlw iehu 
sMswrw]

Houmai Mailaa 

Eihu Sansaaraa ||

This world is polluted 

with egotism.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਇਹ ਿਗਤ (ਭਾਵ, 

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮਨੱੁਖ) ਹਉਮੈ 

(ਦੇ ਜਵਕਾਰ) ਨਾਲ ਮਲੀਨ (-

ਮਨ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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10036 230 inq qIriQ nwvY  
n jwie AhMkwrw]

n@wvY[ AhM-kwrw Nith Theerathh 

Naavai N Jaae 

Ahankaaraa ||

By taking cleansing 

baths daily at sacred 

shrines of pilgrimage, 

egotism is not 

eliminated.

ਸਦਾ ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

(ਭੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

10037 230 ibnu gur Byty jmu 
kry KuAwrw]3]

sIs gurU jI nUM (Byty) 
Arpy

Bin Gur Bhaettae 

Jam Karae 

Khuaaraa ||3||

Without meeting the 

Guru, they are 

tortured by Death. 

||3||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਆਰ 

ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

10038 230 so jnu swcw ij 
haumY mwrY]

So Jan Saachaa J 

Houmai Maarai ||

Those humble beings 

are true, who conquer 

their ego.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
10039 230 gur kY sbid pMc 

sMGwrY]
(sMGwrY) nws kry Gur Kai Sabadh 

Panch Sanghaarai 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they conquer the five 

thieves.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ।

10040 230 Awip qrY sgly 
kul qwrY]4]

ku`l Aap Tharai Sagalae 

Kul Thaarai ||4||

They save themselves, 

and save all their 

generations as well. 

||4||

ਉਹ ਆਪ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

10041 230 mwieAw moih nit 
bwjI pweI]

nit:polw bolo[ (nit) 
nwtk Kyfx vwlw

Maaeiaa Mohi 

Natt Baajee Paaee 

||

The Actor has staged 

the drama of 

emotional attachment 

to Maya.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਨਟ 

ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਜਤਵੇਂ) (ਪਿਭੂ) ਨਟ ਨੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 

(ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਦਾ) ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਰਚ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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10042 230 mnmuK AMD rhy 
lptweI]

Manamukh Andhh 

Rehae Lapattaaee 

||

The self-willed 

manmukhs cling 

blindly to it.

(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ) ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  
ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾਲ) 

ਚੂੰਬੜ ਰਹੇ ਹਨ।
10043 230 gurmuiK Ailpq  

rhy ilv 
lweI]5]

(A-ilpq) inrlyp Guramukh Alipath 

Rehae Liv Laaee 

||5||

The Gurmukhs remain 

detached, and lovingly 

attune themselves to 

the Lord. ||5||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਇਸ 

ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੫॥
10044 230 bhuqy ByK krY  

ByKDwrI]

Bahuthae Bhaekh 

Karai 

Bhaekhadhhaaree 

||

The disguisers put on 

their various disguises.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਨਰੇ ਧਾਰਜਮਕ 

ਪਜਹਰਾਵੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਜਮਕ 

ਪਜਹਰਾਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,

10045 230 AMqir iqsnw  
iPrY AhMkwrI]

Anthar Thisanaa 

Firai Ahankaaree 

||

Desire rages within 

them, and they carry 

on egotistically.

(ਪਰ ਉਸ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) 

ਉਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਵਚਰਦਾ ਹੈ।

10046 230 Awpu n cInY  
bwjI hwrI]6]

(cInY) pCwxy Aap N Cheenai 

Baajee Haaree 

||6||

They do not 

understand 

themselves, and they 

lose the game of life. 

||6||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਪਰਖਦਾ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

10047 230 kwpV pihir kry 
cqurweI]

Kaaparr Pehir 

Karae 

Chathuraaee ||

Putting on religious 

robes, they act so 

clever,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਪਜਹਰਾਵੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ 
ਚਤੁਰਾਈ (ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ) ਕਰਦਾ 
ਹੈ,
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10048 230 mwieAw moih  
Aiq Brim 
BulweI]

Maaeiaa Mohi Ath 

Bharam Bhulaaee 

||

But they are totally 

deluded by doubt and 

emotional attachment 

to Maya.

(ਜਕ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਬਹੁਤ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

10049 230 ibnu gur syvy  
bhuqu duKu 
pweI]7]

Bin Gur Saevae 

Bahuth Dhukh 

Paaee ||7||

Without serving the 

Guru, they suffer in 

terrible pain. ||7||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਨਾਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

10050 230 nwim rqy sdw 
bYrwgI]

Naam Rathae 

Sadhaa Bairaagee 

||

Those who are 

attuned to the Naam, 

the Name of the Lord, 

remain detached 

forever.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਵੈਰਾਗਮਾਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

10051 230 igRhI AMqir  
swic ilv lwgI]

gi RhI Grihee Anthar 

Saach Liv Laagee ||

Even as householders, 

they lovingly attune 

themselves to the 

True Lord.

ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

10052 230 nwnk siqguru 
syvih sy 
vfBwgI]8]3]

Naanak Sathigur 

Saevehi Sae 

Vaddabhaagee 

||8||3||

O Nanak, those who 

serve the True Guru 

are blessed and very 

fortunate. ||8||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੮॥੩॥

10053 230 gauVI mhlw 3] Gourree Mehalaa 

3 ||

Gauree, Third Mehl:
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10054 230 bRhmw mUlu vyd 
AiBAwsw]

Brehamaa Mool 

Vaedh Abhiaasaa 

||

Brahma is the founder 

of the study of the 

Vedas.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ) ਬਿਹਮਾ ਨੂੂੰ  
ਵੇਦ-ਅਜਭਆਸ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਿੇਹੜਾ ਬਿਹਮਾ ਵੇਦ-ਅਜਭਆਸ 

ਦਾ ਮੂਲ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)

10055 230 iqs qy aupjy dyv 
moh ipAwsw]

This Thae Oupajae 

Dhaev Moh 

Piaasaa ||

From him emanated 

the gods, enticed by 

desire.

ਉਸ ਤੋਂ (ਸਾਰੇ) ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

(ਮੂੰ ਨੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ 

ਦੇਵਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਮੋਹ-

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦੱਸੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।

10056 230 qRY gux Brmy nwhI 
inj Gir 
vwsw]1]

Thrai Gun 

Bharamae Naahee 

Nij Ghar Vaasaa 

||1||

They wander in the 

three qualities, and 

they do not dwell 

within their own 

home. ||1||

ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣਾ ਨਾਹ ਜਮਜਲਆ ॥੧॥

10057 230 hm hir rwKy  
siqgurU 
imlwieAw]

Ham Har Raakhae 

Sathiguroo 

Milaaeiaa ||

The Lord has saved 

me; I have met the 

True Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਬਚਾ) ਜਲਆ ਹੈ, (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਸਾਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

10058 230 An idnu Bgiq  
hir nwmu 
idRVwieAw]1]rh
wau]

Anadhin Bhagath 

Har Naam 

Dhrirraaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

He has implanted 

devotional worship of 

the Lord's Name, night 

and day. ||1||Pause||

(ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਦਲ 

ਜਵਚ) ਹਰ ਵੇਲੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ) ਭਗਤੀ ਪੱਕੀ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ 
ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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10059 230 qRY gux bwxI 
bRhm jMjwlw]

(bRhm) bRhmw Thrai Gun Baanee 

Breham Janjaalaa 

||

The songs of Brahma 

entangle people in the 

three qualities.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਬਿਹਮਾ ਦੀ ਰਚੀ 
ਹੋਈ ਬਾਣੀ (ਉਹ ਬਾਣੀ ਿੋ 
ਬਿਹਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਿੂੰਿਾਲ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ,

10060 230 piV vwdu 
vKwxih isir 
mwry jmkwlw]

Parr Vaadh 

Vakhaanehi Sir 

Maarae 

Jamakaalaa ||

Reading about the 

debates and disputes, 

they are hit over the 

head by the 

Messenger of Death.

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਪੜਹ ਕੇ 

(ਜਵਦਵਾਨ ਪੂੰ ਜਡਤ) ਬਜਹਸ ਹੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਚੋਟ 

ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

10061 231 qqu n cInih  
bMnih pMf 
prwlw]2]

 (pr`wlw) prwLI[ bMn@ih Thath N Cheenehi 

Bannehi Pandd 

Paraalaa ||2||

They do not 

understand the 

essence of reality, and 

they gather their 

worthless bundles of 

straw. ||2||

ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ (ਿੀਵਨ-

ਮਨੋਰਥ) ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, 

ਉਹ (ਧਾਰਜਮਕ ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ) 

ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਡਾਂ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਤੇ) ਬੂੰਨਹ ੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
10062 231 mnmuK AigAwin  

kumwrig pwey]
ku-mwrig Manamukh Agiaan 

Kumaarag Paaeae 

||

The self-willed 

manmukhs, in 

ignorance, take the 

path of evil.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ 

ਬਿਹਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜਹਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਰਜਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2095 Published: March 06/ 2014



10063 231 hir nwmu 
ibswirAw bhu 
krm idRVwey]

Har Naam 

Bisaariaa Bahu 

Karam 

Dhrirraaeae ||

They forget the Lord's 

Name, and in its place, 

they establish all sorts 

of rituals.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ 
ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ (ਹੋਰ 

ਵਰਤ-ਨੇਮ ਆਜਦਕ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਜਕਆਈ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।
10064 231 Bvjil fUby dUjY 

Bwey]3]

Bhavajal Ddoobae 

Dhoojai Bhaaeae 

||3||

They drown in the 

terrifying world-ocean, 

in the love of duality. 

||3||

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ) ॥੩॥
10065 231 mwieAw kw 

muhqwju pMifqu 
khwvY]

(muhqwju) ADIn Maaeiaa Kaa 

Muhathaaj 

Panddith Kehaavai 

||

Driven crazy, 

infatuated by Maya, 

they call themselves 

Pandits - religious 

scholars;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਬਿਹਮਾ ਦੀ ਰਚੀ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਵਦਵਾਨ ਮਨੱੁਖ) 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਤਿਸ਼ਨਾਲੂ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਪੂੰ ਜਡਤ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ,

10066 231 ibiKAw rwqw  
bhuqu duKu pwvY]

Bikhiaa Raathaa 

Bahuth Dhukh 

Paavai ||

Stained with 

corruption, they suffer 

terrible pain.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ (ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ) ਉਹ 

ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਸਜਹੂੰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

10067 231 jm kw gil 
jyvVw inq kwlu 
sMqwvY]4]

(jyvVw) r`sw[ (sMqwvY) 
duKI krdw

Jam Kaa Gal 

Jaevarraa Nith 

Kaal Santhaavai 

||4||

The noose of the 

Messenger of Death is 

around their necks; 

they are constantly 

tormented by death. 

||4||

ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦਾ ਿਾਹਾ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਦੁਖੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ॥੪॥
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10068 231 gurmuiK jmkwlu  
nyiV n AwvY]

Guramukh 

Jamakaal Naerr N 

Aavai ||

The Messenger of 

Death does not even 

approach the 

Gurmukhs.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦੀ।

10069 231 haumY dUjw sbid 
jlwvY]

Houmai Dhoojaa 

Sabadh Jalaavai ||

Through the Word of 

the Shabad, they burn 

away their ego and 

duality.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

10070 231 nwmy rwqy hir 
gux gwvY]5]

Naamae Raathae 

Har Gun Gaavai 

||5||

Attuned to the Name, 

they sing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||5||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

10071 231 mwieAw dwsI  
Bgqw kI kwr 
kmwvY]

Maaeiaa Dhaasee 

Bhagathaa Kee 

Kaar Kamaavai ||

Maya is the slave of 

the Lord's devotees; it 

works for them.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।
10072 231 crxI lwgY qw 

mhlu pwvY]

Charanee Laagai 

Thaa Mehal Paavai 

||

One who falls at their 

feet attains the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਭੀ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

10073 231 sd hI inrmlu  
shij smwvY]6]

Sadh Hee Niramal 

Sehaj Samaavai 

||6||

He is forever 

immaculate; he is 

absorbed in intuitive 

peace. ||6||

ਉਹ ਭੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪਜਵਤਿ ਮਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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10074 231 hir kQw suxih  
sy DnvMq idsih 
jug mwhI]

ju`g Har Kathhaa 

Sunehi Sae 

Dhhanavanth 

Dhisehi Jug 

Maahee ||

Those who listen to 

the Lord's Sermon are 

seen to be the wealthy 

people in this world.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਪਿਤੱਖ) ਧਨਾਢ 

ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ 

ਜਿਰਦੇ)।

10075 231 iqn kau siB 
invih An idnu 
pUj krwhI]

Thin Ko Sabh 

Nivehi Anadhin 

Pooj Karaahee ||

Everyone bows down 

to them, and adores 

them, night and day.

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਨਊਂਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,

10076 231 shjy gux rvih 
swcy mn 
mwhI]7]

Sehajae Gun 

Ravehi Saachae 

Man Maahee 

||7||

They intuitively savor 

the Glories of the True 

Lord within their 

minds. ||7||

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਚੇਤੇ 

ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੭॥

10077 231 pUrY siqguir  
sbdu suxwieAw]

Poorai Sathigur 

Sabadh Sunaaeiaa 

||

The Perfect True Guru 

has revealed the 

Shabad;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ,
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10078 231 qRY gux myty cauQY 
icqu lwieAw]

Thrai Gun 

Maettae 

Chouthhai Chith 

Laaeiaa ||

It eradicates the three 

qualities, and attunes 

the consciousness to 

the fourth state.

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ 

ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਜਮਟਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਜਲਆ ਹੈ 

ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ 

ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।

10079 231 nwnk haumY mwir  
bRhm 
imlwieAw]8]4]

Naanak Houmai 

Maar Breham 

Milaaeiaa 

||8||4||

O Nanak, subduing 

egotism, one is 

absorbed into God. 

||8||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋੜ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੮॥੪॥

10080 231 gauVI mhlw 3] Gourree Mehalaa 

3 ||

Gauree, Third Mehl:

10081 231 bRhmw vydu pVY  
vwdu vKwxY]

pV@Y Brehamaa Vaedh 

Parrai Vaadh 

Vakhaanai ||

Brahma studied the 

Vedas, but these lead 

only to debates and 

disputes.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂੰ ਜਡਤ ਉਸ) ਵੇਦ ਨੂੂੰ  
ਪੜਹਦਾ ਹੈ (ਿੇਹੜਾ ਉਹ) 

ਬਿਹਮਾ ਦਾ ਉਚਾਜਰਆ ਹੋਇਆ 

(ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ) 

ਬਹਸ (ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ) ਸੁਣਾਂਦਾ 
ਹੈ,

10082 231 AMqir qwmsu  
Awpu n pCwxY]

(qwmsu) qmo gux Anthar Thaamas 

Aap N Pashhaanai 

||

He is filled with 

darkness; he does not 

understand himself.

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਹਨੇਰਾ 
ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
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10083 231 qw pRBu pwey gur 
sbdu vKwxY]1]

(vKwxY) aucwry Thaa Prabh 

Paaeae Gur 

Sabadh Vakhaanai 

||1||

And yet, if he chants 

the Word of the 

Guru's Shabad, he 

finds God. ||1||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਿੋ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ) ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
10084 231 gur syvw krau  

iPir kwlu n 
Kwie]

Gur Saevaa Karo 

Fir Kaal N Khaae ||

So serve the Guru, and 

you shall not be 

consumed by death.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਹਾਂ। ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਮੁੜ ਕਦੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ)।

10085 231 mnmuK KwDy dUjY 
Bwie]1]rhwau]

Manamukh 

Khaadhhae 

Dhoojai Bhaae 

||1|| Rehaao ||

The self-willed 

manmukhs have been 

consumed by the love 

of duality. 

||1||Pause||

(ਪਰ) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

(ਿਸਣ ਕਰਕੇ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

10086 231 gurmuiK pRwxI  
AprwDI sIDy]

(sI~Dy) Su`D Guramukh 

Praanee 

Aparaadhhee 

Seedhhae ||

Becoming Gurmukh, 

the sinful mortals are 

purified.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਾਪੀ ਮਨੱੁਖ ਭੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਿੀਵਨ ਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

10087 231 gur kY sbid  
AMqir shij 
rIDy]

(rI~Dy) rIJy, lIn hoey Gur Kai Sabadh 

Anthar Sehaj 

Reedhhae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they find intuitive 

peace and poise deep 

within.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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10088 231 myrw pRBu pwieAw  
gur kY sbid 
sIDy]2]

Maeraa Prabh 

Paaeiaa Gur Kai 

Sabadh Seedhhae 

||2||

I have found my God, 

through the Guru's 

Shabad, and I have 

been reformed. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ 

ਦੀ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਸਿਲ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
10089 231 siqguir myly  

pRiB Awip 
imlwey]

Sathigur Maelae 

Prabh Aap 

Milaaeae ||

God Himself unites us 

in Union with the True 

Guru,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ) ਿੋਜੜਆ 

ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੈ।

10090 231 myry pRB swcy kY  
min Bwey]

Maerae Prabh 

Saachae Kai Man 

Bhaaeae ||

When we become 

pleasing to the Mind 

of my True God.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

10091 231 hir gux gwvih  
shij suBwey]3]

Har Gun Gaavehi 

Sehaj Subhaaeae 

||3||

They sing the Glorious 

Praises of the Lord, in 

the poise of celestial 

peace. ||3||

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

10092 231 ibnu gur swcy  
Brim Bulwey]

Bin Gur Saachae 

Bharam Bhulaaeae 

||

Without the True 

Guru, they are 

deluded by doubt.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ 

ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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10093 231 mnmuK AMDy sdw 
ibKu Kwey]

Manamukh 

Andhhae Sadhaa 

Bikh Khaaeae ||

The blind, self-willed 

manmukhs constantly 

eat poison.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ 

ਹੋਏ ਉਹ ਸਦਾ (ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ 
ਜ਼ਹਰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

10094 231 jm fMfu shih  
sdw duKu pwey]4]

Jam Ddandd 

Sehehi Sadhaa 

Dhukh Paaeae 

||4||

They are beaten by 

the Messenger of 

Death with his rod, 

and they suffer in 

constant pain. ||4||

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ 
ਦੱੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥

10095 231 jmUAw n johY  
hir kI srxweI]

(johY) dyKy[ jmUAw: 
polw bolo

Jamooaa N Johai 

Har Kee Saranaaee 

||

The Messenger of 

Death does not catch 

sight of those who 

enter the Sanctuary of 

the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਚਾਰਾ ਿਮ ਉਸ 

ਵਲ ਤੱਕ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦੀ)।
10096 231 haumY mwir sic 

ilv lweI]

Houmai Maar Sach 

Liv Laaee ||

Subduing egotism, 

they lovingly center 

their consciousness on 

the True Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

10097 231 sdw rhY hir 
nwim ilv 
lweI]5]

Sadhaa Rehai Har 

Naam Liv Laaee 

||5||

They keep their 

consciousness 

constantly focused on 

the Lord's Name. ||5||

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਲਵ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੫॥

10098 231 siqguru syvih sy 
jn inrml 
pivqw]

piv`qw Sathigur Saevehi 

Sae Jan Niramal 

Pavithaa ||

Those humble beings 

who serve the True 

Guru are pure and 

immaculate.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਜਵਤਿ ਤੇ ਸੱੁਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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10099 231 mn isau mnu 
imlwie sBu jgu 
jIqw]

j`gu Man Sio Man 

Milaae Sabh Jag 

Jeethaa ||

Merging their minds 

into the Mind, they 

conquer the entire 

world.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਿੋੜ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ) ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ 

ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ)।

10100 231 ien ibiD kuslu 
qyrY myry mIqw]6]

kuslu:polw bolo imlvW[ 
(kuslu) suK[ ibiD: 
polw bolo

Ein Bidhh Kusal 

Thaerai Maerae 

Meethaa ||6||

In this way, you too 

shall find happiness, O 

my friend. ||6||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! (ਿ ੇਤੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ,ਂ ਤਾਂ) ਇਸ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਹੇਗਾ ॥੬॥

10101 231 siqgurU syvy so 
Plu pwey]

Sathiguroo Saevae 

So Fal Paaeae ||

Those who serve the 

True Guru are blessed 

with fruitful rewards.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਇਹ) 

ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

10102 231 ihrdY nwmu ivchu 
Awpu gvwey]

Hiradhai Naam 

Vichahu Aap 

Gavaaeae ||

The Naam, the Name 

of the Lord, abides in 

their hearts; 

selfishness and conceit 

depart from within 

them.

(ਜਕ) ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-
ਭਾਵ (ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ) ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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10103 231 Anhd bwxI  
sbdu vjwey]7]

Anehadh Baanee 

Sabadh Vajaaeae 

||7||

The unstruck melody 

of the Shabad vibrates 

for them. ||7||

(ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ ਵੱਜਿਆਂ ਕੋਈ 

ਜਨਿੱਕਾ-ਮੋਟਾ ਹੋਰ ਖੜਾਕ 

ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਇਕ-ਰਸ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਉਿਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂੰਦੀ 
ਪਿੇਰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ 
॥੭॥

10104 231 siqgur qy kvnu 
kvnu n sIDo myry 
BweI]

(sI~Do) mukq Sathigur Thae 

Kavan Kavan N 

Seedhho Maerae 

Bhaaee ||

Who - who has not 

been purified by the 

True Guru, O my 

Siblings of Destiny?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਕੇਹੜਾ ਕੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ? (ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

10105 231 BgqI sIDy dir 
soBw pweI]

(sI~Dy) Su`D Bhagathee 

Seedhhae Dhar 

Sobhaa Paaee ||

The devotees are 

purified, and honored 

in His Court.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਕਾਮਯਾਬ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
10106 231 nwnk rwm nwim 

vifAweI]8]5]

Naanak Raam 

Naam Vaddiaaee 

||8||5||

O Nanak, greatness is 

in the Lord's Name. 

||8||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੋਭਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) ਵਜਡਆਈ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੮॥੫॥
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10107 231 gauVI mhlw 3] Gourree Mehalaa 

3 ||

Gauree, Third Mehl:

10108 231 qRY gux vKwxY  
Brmu n jwie]

(vKwxY) ibAwn kry Thrai Gun 

Vakhaanai Bharam 

N Jaae ||

Those who speak of 

the three qualities - 

their doubts do not 

depart.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਜਦਲ-ਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

10109 231 bMDn n qUtih  
mukiq n pwie]

Bandhhan N 

Thoottehi Mukath 

N Paae ||

Their bonds are not 

broken, and they do 

not obtain liberation.

ਉਸ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਬੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਟੱੁਟਦੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

10110 231 mukiq dwqw 
siqguru jug 
mwih]1]

j`ug Mukath Dhaathaa 

Sathigur Jug 

Maahi ||1||

The True Guru is the 

Bestower of liberation 

in this age. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਜਸਰਫ਼) ਗੁਰੂ (ਹੀ) 
ਹੈ ॥੧॥

10111 231 gurmuiK pRwxI  
Brmu gvwie]

Guramukh 

Praanee Bharam 

Gavaae ||

Those mortals who 

become Gurmukh give 

up their doubts.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

10112 231 shj Duin aupjY  
hir ilv 
lwie]1]rhwau]

Sehaj Dhhun 

Oupajai Har Liv 

Laae ||1|| 

Rehaao ||

The celestial music 

wells up, when they 

lovingly attune their 

consciousness to the 

Lord. ||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰੌ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਿਪਾ 
ਨਾਲ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵੱਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2105 Published: March 06/ 2014



10113 231 qRY gux kwlY kI 
isir kwrw]

Thrai Gun Kaalai 

Kee Sir Kaaraa ||

Those who are 

controlled by the 

three qualities have 

death hovering over 

their heads.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ 

ਜਵਚ ਜਦਲ-ਚਸਪੀ ਰੱਖਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ (ਸਦਾ) 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਚੱਲਦਾ ਹੈ,

10114 232 nwmu n cyqih  
aupwvxhwrw]

Naam N Chaethehi 

Oupaavanehaaraa 

||

They do not 

remember the Name 

of the Creator Lord.

ਉਹ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ।

10115 232 mir jMmih iPir 
vwro vwrw]2]

Mar Janmehi Fir 

Vaaro Vaaraa 

||2||

They die, and are 

reborn, over and over, 

again and again. ||2||

ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ, ਮਰਦੇ ਹਨ, ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਹਨ ਮਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥

10116 232 AMDy gurU qy Brmu  
n jweI]

Andhhae Guroo 

Thae Bharam N 

Jaaee ||

Those whose guru is 

spiritually blind - their 

doubts are not 

dispelled.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਆਪ) ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਹੋਏ 

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ (ਸਰਨ ਆਏ ਸੇਵਕ 

ਦੇ ਮਨ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ।

10117 232 mUlu Coif lwgy 
dUjY BweI]

Mool Shhodd 

Laagae Dhoojai 

Bhaaee ||

Abandoning the 

Source of all, they 

have become attached 

to the love of duality.

(ਅਿੇਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਸਗੋਂ) ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ-

ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਦੇ ਹਨ।

10118 232 ibKu kw mwqw  
ibKu mwih 
smweI]3]

(m`wqw) msq Bikh Kaa Maathaa 

Bikh Maahi 

Samaaee ||3||

Infected with poison, 

they are immersed in 

poison. ||3||

(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਜ਼ਹਰ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਜ਼ਹਰ ਜਵਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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10119 232 mwieAw kir  
mUlujMqR Brmwey]

(mUlujMqR) cMfol[ (dUjw 
pwT: mUlu jMqR)

Maaeiaa Kar Mool 

Janthr 

Bharamaaeae ||

Believing Maya to be 

the source of all, they 

wander in doubt.

(ਅਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ) 
ਭਟਕਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

10120 232 hir jIau 
ivsirAw dUjY 
Bwey]

Har Jeeo Visariaa 

Dhoojai Bhaaeae 

||

They have forgotten 

the Dear Lord, and 

they are in love with 

duality.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

10121 232 ijsu ndir kry  
so prmgiq 
pwey]4]

Jis Nadhar Karae 

So Param Gath 

Paaeae ||4||

The supreme status is 

obtained only by those 

who are blessed with 

His Glance of Grace. 

||4||

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਜਹਮ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ॥੪॥
10122 232 AMqir swcu  

bwhir swcu 
vrqwey]

bw-hir: hwhw mukqw 
rwry ishwrI lw ky 

Anthar Saach 

Baahar Saach 

Varathaaeae ||

One who has Truth 

pervading within, 

radiates Truth 

outwardly as well.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ 

ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਿਗਤ 

ਨਾਲ ਵਰਤਣ-ਵਰਤਾਵ 

ਕਰਜਦਆਂ ਭੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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10123 232 swcu n CpY jy ko 
rKY Cpwey]

Saach N Shhapai 

Jae Ko Rakhai 

Shhapaaeae ||

The Truth does not 

remain hidden, even 

though one may try to 

hide it.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਏ), 

ਉਹ ਿੇ ਇਸ (ਜਮਲੀ ਦਾਜਤ) ਨੂੂੰ  
ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਿਤਨ ਭੀ 
ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੀ ਸਦ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦਾ 
ਪਰਕਾਸ਼) ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ।

10124 232 igAwnI bUJih  
shij suBwey]5]

bU`Jih Giaanee Boojhehi 

Sehaj Subhaaeae 

||5||

The spiritually wise 

know this intuitively. 

||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਪਿਭੂ-
ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਇਸ 

ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੫॥
10125 232 gurmuiK swic 

rihAw ilv lwey]

Guramukh Saach 

Rehiaa Liv Laaeae 

||

The Gurmukhs keep 

their consciousness 

lovingly centered on 

the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

10126 232 haumY mwieAw  
sbid jlwey]

Houmai Maaeiaa 

Sabadh Jalaaeae ||

Ego and Maya are 

burned away by the 

Word of the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਾਇਆ (ਦਾ ਮੋਹ) 

ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
10127 232 myrw pRBu swcw  

myil imlwey]6]

Maeraa Prabh 

Saachaa Mael 

Milaaeae ||6||

My True God unites 

them in His Union. 

||6||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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10128 232 siqguru dwqw  
sbdu suxwey]

Sathigur Dhaathaa 

Sabadh Sunaaeae 

||

The True Guru, The 

Giver, preaches the 

Shabad.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ) ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ 

ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ,

10129 232 Dwvqu rwKY Twik 
rhwey]

Dhhaavath 

Raakhai Thaak 

Rehaaeae ||

He controls, and 

restrains, and holds 

still the wandering 

mind.

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਭਟਕਦੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਕ 

ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

10130 232 pUry gur qy soJI 
pwey]7]

Poorae Gur Thae 

Sojhee Paaeae 

||7||

Understanding is 

obtained through the 

Perfect Guru. ||7||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਦੀ ਸਹੀ) 
ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
10131 232 Awpy krqw  

isRsit isrij 
ijin goeI]

Apxy c (goeI) lIn 
kIqI

Aapae Karathaa 

Srisatt Siraj Jin 

Goee ||

The Creator Himself 

has created the 

universe; He Himself 

shall destroy it.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ 

ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ) ਨਾਸ 

ਕੀਤੀ।
10132 232 iqsu ibnu dUjw  

Avru n koeI]

This Bin Dhoojaa 

Avar N Koee ||

Without Him, there is 

no other at all.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ (ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ) 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

10133 232 nwnk gurmuiK 
bUJY koeI]8]6]

bU`JY Naanak Guramukh 

Boojhai Koee 

||8||6||

O Nanak, how rare are 

those who, as 

Gurmukh, understand 

this! ||8||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 

(ਜਵਰਲਾ ਵਡਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖ 

ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੮॥੬॥

10134 232 gauVI mhlw 3] Gourree Mehalaa 

3 ||

Gauree, Third Mehl:
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10135 232 nwmu Amolku  
gurmuiK pwvY]

Naam Amolak 

Guramukh Paavai 

||

The Gurmukhs obtain 

the Naam, the 

Priceless Name of the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਕਸੇ ਭੀ ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

10136 232 nwmo syvy nwim 
shij smwvY]

Naamo Saevae 

Naam Sehaj 

Samaavai ||

They serve the Name, 

and through the 

Name, they are 

absorbed in intuitive 

peace and poise.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

10137 232 AMimRqu nwmu  
rsnw inq gwvY]

Anmrith Naam 

Rasanaa Nith 

Gaavai ||

With their tongues, 

they continually sing 

the Ambrosial Naam.

ਉਹ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

10138 232 ijs no ikRpw kry  
so hir rsu 
pwvY]1]

Jis No Kirapaa 

Karae So Har Ras 

Paavai ||1||

They obtain the Lord's 

Name; the Lord 

showers His Mercy 

upon them. ||1||

ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

10139 232 An idnu ihrdY 
jpau jgdIsw]

j`gdIsw Anadhin Hiradhai 

Japo Jagadheesaa 

||

Night and day, within 

your heart, meditate 

on the Lord of the 

Universe.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹਾਂ।

10140 232 gurmuiK pwvau  
prmpdu 
sUKw]1]rhwau]

Guramukh Paavo 

Param Padh 

Sookhaa ||1|| 

Rehaao ||

The Gurmukhs obtain 

the supreme state of 

peace. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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10141 232 ihrdY sUKu 
BieAw prgwsu]

Hiradhai Sookh 

Bhaeiaa Paragaas 

||

Peace comes to fill the 

hearts of those

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

10142 232 gurmuiK gwvih 
scu guxqwsu]

Guramukh 

Gaavehi Sach 

Gunathaas ||

Who, as Gurmukh, 

sing of the True Lord, 

the treasure of 

excellence.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

10143 232 dwsin dws inq 
hovih dwsu]

Dhaasan Dhaas 

Nith Hovehi Dhaas 

||

They become the 

constant slaves of the 

slaves of the Lord's 

slaves.

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

10144 232 igRh kutMb mih  
sdw audwsu]2]

Grih Kuttanb Mehi 

Sadhaa Oudhaas 

||2||

Within their 

households and 

families, they remain 

always detached. 

||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਗਿਹਸਤ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਰ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਭੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਉਪਰਾਮ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
10145 232 jIvn mukqu  

gurmuiK ko hoeI]

Jeevan Mukath 

Guramukh Ko 

Hoee ||

How rare are those 

who, as Gurmukh, 

become Jivan Mukta - 

liberated while yet 

alive.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

10146 232 prm pdwrQu  
pwvY soeI]

Param 

Padhaarathh 

Paavai Soee ||

They alone obtain the 

supreme treasure.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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10147 232 qRY gux myty  
inrmlu hoeI]

Thrai Gun 

Maettae Niramal 

Hoee ||

Eradicating the three 

qualities, they become 

pure.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਜਮਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਜਵਤਿ-ਆਤਮਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

10148 232 shjy swic imlY  
pRBu soeI]3]

Sehajae Saach 

Milai Prabh Soee 

||3||

They are intuitively 

absorbed in the True 

Lord God. ||3||

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

10149 232 moh kutMb isau  
pRIiq n hoie]

Moh Kuttanb Sio 

Preeth N Hoe ||

Emotional attachment 

to family does not 

exist,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਆਪਣ ੇਪਰਵਾਰ ਨਾਲ (ਉਹ) 

ਮੋਹ-ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ (ਿ ੋ

ਤਿੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਿਸਾਂਦਾ 
ਹੈ),

10150 232 jw ihrdY visAw 
scu soie]

Jaa Hiradhai 

Vasiaa Sach Soe ||

When the True Lord 

abides within the 

heart.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

10151 232 gurmuiK mnu 
byiDAw AsiQru 
hoie]

(by~iDAw) juiVAw Guramukh Man 

Baedhhiaa 

Asathhir Hoe ||

The mind of the 

Gurmukh is pierced 

through and held 

steady.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਜਵੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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10152 232 hukmu pCwxY bUJY 
scu soie ]4]

Hukam 

Pashhaanai 

Boojhai Sach Soe 

||4||

One who recognizes 

the Hukam of the 

Lord's Command 

understands the True 

Lord. ||4||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਨਾਲ 

ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਉ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

10153 232 qUM krqw mY Avru 
n koie]

Thoon Karathaa 

Mai Avar N Koe ||

You are the Creator 

Lord - there is no 

other for me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਜਵੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਿਗਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ,
10154 232 quJu syvI quJ qy 

piq hoie]

Thujh Saevee 

Thujh Thae Path 

Hoe ||

I serve You, and 

through You, I obtain 

honor.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

10155 232 ikrpw krih  
gwvw pRBu soie]

(soie) soBw vifAweI Kirapaa Karehi 

Gaavaa Prabh Soe 

||

God showers His 

Mercy, and I sing His 

Praises.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪ ਜਮਹਰ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਹੀ 
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
10156 232 nwm rqnu sB 

jg mih loie]5]
(loie) pRkwS krdw Naam Rathan 

Sabh Jag Mehi Loe 

||5||

The light of the jewel 

of the Naam 

permeates the entire 

world. ||5||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ 

ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲਈ) 

ਚਾਨਣ (ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹੈ 

॥੫॥
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10157 232 gurmuiK bwxI  
mITI lwgI]

Guramukh Baanee 

Meethee Laagee 

||

To the Gurmukhs, the 

Word of God's Bani 

seems so sweet.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

10158 232 AMqru ibgsY An 
idnu ilv lwgI]

Anthar Bigasai 

Anadhin Liv 

Laagee ||

Deep within, their 

hearts blossom forth; 

night and day, they 

lovingly center 

themselves on the 

Lord.

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਜਖੜ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

10159 232 shjy scu 
imilAw prswdI]

Sehajae Sach 

Miliaa 

Parasaadhee ||

The True Lord is 

intuitively obtained, 

by His Grace.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

10160 232 siqguru pwieAw  
pUrY vfBwgI]6]

Sathigur Paaeiaa 

Poorai 

Vaddabhaagee 

||6||

The True Guru is 

obtained by the 

destiny of perfect 

good fortune. ||6||

(ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਭਾਗ 

ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੬॥

10161 232 haumY mmqw  
durmiq duK nwsu]

Houmai 

Mamathaa 

Dhuramath Dhukh 

Naas ||

Egotism, 

possessiveness, evil-

mindedness and 

suffering depart,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ, 
ਅਪਣੱਤ ਦਾ, ਖੋਟੀ ਬੱੁਧੀ ਦਾ, 
ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

10162 232 jb ihrdY rwm 
nwm guxqwsu]

Jab Hiradhai Raam 

Naam Gunathaas 

||

When the Lord's 

Name, the Ocean of 

Virtue, comes to dwell 

within the heart.

ਿਦੋਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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10163 232 gurmuiK buiD 
pRgtI pRB jwsu]

Guramukh Budhh 

Pragattee Prabh 

Jaas ||

The intellect of the 

Gurmukhs is 

awakened, and they 

praise God,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਬੱੁਧੀ ਉੱਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

10164 232 jb ihrdY rivAw 
crx invwsu]7]

(rivAw) ismirAw Jab Hiradhai 

Raviaa Charan 

Nivaas ||7||

When the Lord's Lotus 

Feet come to dwell 

within the heart. ||7||

ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

10165 232 ijsu nwmu dyie  
soeI jnu pwey]

Jis Naam Dhaee 

Soee Jan Paaeae ||

They alone receive the 

Naam, unto whom it is 

given.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

10166 232 gurmuiK myly Awpu 
gvwey]

Guramukh Maelae 

Aap Gavaaeae ||

The Gurmukhs shed 

their ego, and merge 

with the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਾ ਕੇ ਪਿਭੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
10167 232 ihrdY swcw nwmu 

vswey]

Hiradhai Saachaa 

Naam Vasaaeae ||

The True Name abides 

within their hearts.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

10168 232 nwnk shjy swic 
smwey]8]7]

Naanak Sehajae 

Saach Samaaeae 

||8||7||

O Nanak, they are 

intuitively absorbed in 

the True Lord. 

||8||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੭॥
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10169 232 gauVI mhlw 3] Gourree Mehalaa 

3 ||

Gauree, Third Mehl:

10170 232 mn hI mnu 
svwirAw BY 
shij suBwie]

Man Hee Man 

Savaariaa Bhai 

Sehaj Subhaae ||

The mind has 

intuitively healed 

itself, through the Fear 

of God.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ, ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ, 

(ਜਗਿਹਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਤੇ ਬਾਹਰ 

ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ)

10171 233 sbid mnu 
rMigAw ilv 
lwie]

Sabadh Man 

Rangiaa Liv Laae ||

The mind is attuned to 

the Word of the 

Shabad; it is lovingly 

attuned to the Lord.

ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਰੂੰਗ 

ਜਲਆ ਹੈ।
10172 233 inj Gir visAw  

pRB kI 
rjwie]1]

Nij Ghar Vasiaa 

Prabh Kee Rajaae 

||1||

It abides within its 

own home, in 

harmony with the 

Lord's Will. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਰਾਜ਼ੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

10173 233 siqguru syivAY  
jwie AiBmwnu]

Sathigur Saeviai 

Jaae Abhimaan ||

Serving the True Guru, 

egotistical pride 

departs,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਜਪਆਂ (ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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10174 233 goivdu pweIAY  
guxI 
inDwnu]1]rhwau]

Govidh Paaeeai 

Gunee Nidhhaan 

||1|| Rehaao ||

And the Lord of the 

Universe, the Treasure 

of Excellence, is 

obtained. 

||1||Pause||

ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

10175 233 mnu bYrwgI jw 
sbid Bau Kwie]

Man Bairaagee Jaa 

Sabadh Bho Khaae 

||

The mind becomes 

detached and free of 

desire, when it 

experiences the Fear 

of God, through the 

Shabad.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ (ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਇਸ) ਡਰ ਨੂੂੰ  (ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਆਪਣ ੇਆਤਮੇ ਦੀ) ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ) ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

10176 233 myrw pRBu inrmlw  
sBqY rihAw 
smwie]

AnMq smuMdRW phwVW 
sUrjW cMdRimAW qwry 
mMflW sB jIAW 
jMqW,(sBqY)swirAW c 
pUrn ivAwpk pRkwSk 
ho rhy hn[ (dUjw pwT: 
sB qY)

Maeraa Prabh 

Niramalaa Sabh 

Thai Rehiaa 

Samaae ||

My Immaculate God is 

pervading and 

contained among all.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਜਪਆਰਾ 
ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ।

10177 233 gur ikrpw qy  
imlY imlwie]2]

Gur Kirapaa Thae 

Milai Milaae ||2||

By Guru's Grace, one is 

united in His Union. 

||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਦਾ) ਜਮਲਾਇਆ 

ਹੋਇਆ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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10178 233 hir dwsn ko 
dwsu suKu pwey]

Har Dhaasan Ko 

Dhaas Sukh 

Paaeae ||

The slave of the Lord's 

slave attains peace.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
10179 233 myrw hir pRBu  

ien ibiD 
pwieAw jwey]

Maeraa Har Prabh 

Ein Bidhh Paaeiaa 

Jaaeae ||

My Lord God is found 

in this way.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

(ਹੀ) ਜਪਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਮੇਲ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

10180 233 hir ikrpw qy  
rwm gux gwey]3]

Har Kirapaa Thae 

Raam Gun Gaaeae 

||3||

By the Grace of the 

Lord, one comes to 

sing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

10181 233 iDRgu bhu jIvxu  
ijqu hir nwim n 
lgY ipAwru]

Dhhrig Bahu 

Jeevan Jith Har 

Naam N Lagai 

Piaar ||

Cursed is that long life, 

during which love for 

the Lord's Name is not 

enshrined.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਆਜਦਕ 

ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਹੋਈ) ਲੂੰ ਮੀ 
ਉਮਰ (ਸਗੋਂ) ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ 

ਹੈ, ਿ ੇਉਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

(ਉਸ ਲੂੰ ਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦਾ) 
ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

10182 233 iDRgu syj suKwlI  
kwmix moh 
gubwru]

Dhhrig Saej 

Sukhaalee Kaaman 

Moh Gubaar ||

Cursed is that 

comfortable bed 

which lures one into 

the darkness of 

attachment to sexual 

desire.

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ, ਹੇ ਭਾਈ! ਸੁੂੰ ਦਰ) 

ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਸੁਖਦਾਈ ਸੇਿ (ਭੀ) 
ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ (ਿ ੇਉਹ) 

ਮੋਹ ਦਾ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ (ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੀ) ਹੈ।
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10183 233 iqn sPlu jnmu  
ijn nwmu 
ADwru]4]

Thin Safal Janam 

Jin Naam Adhhaar 

||4||

Fruitful is the birth of 

that person who takes 

the Support of the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||4||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸਰਫ਼) ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਕਾਮਯਾਬ 

ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) 
ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ॥੪॥

10184 233 iDRgu iDRgu igRhu 
kutMbu ijqu hir 
pRIiq n hoie]

Dhhrig Dhhrig 

Grihu Kuttanb Jith 

Har Preeth N Hoe 

||

Cursed, cursed is that 

home and family, in 

which the love of the 

Lord is not embraced.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਜਗਿਹਸਤ 

ਿੀਵਨ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਜਰਵਾਰ (ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ) 

ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿੀਜਤ 

ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
10185 233 soeI hmwrw mIqu  

jo hir gux gwvY 
soie]

Soee Hamaaraa 

Meeth Jo Har Gun 

Gaavai Soe ||

He alone is my friend, 

who sings the Glorious 

Praises of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਮੱਤਰ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹੈ, ਿੋ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਭੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਲ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ)।

10186 233 hir nwm ibnw mY  
Avru n koie]5]

Har Naam Binaa 

Mai Avar N Koe 

||5||

Without the Lord's 

Name, there is no 

other for me. ||5||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ 

(ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ 
ਸਾਥੀ) ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ ॥੫॥

10187 233 siqgur qy hm  
giq piq pweI]

Sathigur Thae 

Ham Gath Path 

Paaee ||

From the True Guru, I 

have obtained 

salvation and honor.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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10188 233 hir nwmu 
iDAwieAw dUKu 
sgl imtweI]

Har Naam 

Dhhiaaeiaa 

Dhookh Sagal 

Mittaaee ||

I have meditated on 

the Name of the Lord, 

and all my sufferings 

have been erased.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।
10189 233 sdw AnMdu hir 

nwim ilv 
lweI]6]

Sadhaa Anandh 

Har Naam Liv 

Laaee ||6||

I am in constant bliss, 

lovingly attuned to the 

Lord's Name. ||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਸਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੬॥

10190 233 guir imilAY hm 
kau srIr suiD 
BeI]

su`iD Gur Miliai Ham Ko 

Sareer Sudhh 

Bhee ||

Meeting the Guru, I 

came to understand 

my body.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ 

ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਸੂਝ ਭੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

10191 233 haumY iqRsnw sB 
Agin buJeI]

bu-JeI: polw bolo Houmai Thrisanaa 

Sabh Agan Bujhee 

||

The fires of ego and 

desire have been 

totally quenched.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਤੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਬੱੁਝ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

10192 233 ibnsy kRoD iKmw 
gih leI]7]

Binasae Krodhh 

Khimaa Gehi Lee 

||7||

Anger has been 

dispelled, and I have 

grasped hold of 

tolerance. ||7||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਿੋਧ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਖਮਾ 
ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੭॥

10193 233 hir Awpy ikRpw 
kry nwmu dyvY]

Har Aapae Kirapaa 

Karae Naam 

Dhaevai ||

The Lord Himself 

showers His Mercy, 

and bestows the 

Naam.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
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10194 233 gurmuiK rqnu ko 
ivrlw lyvY]

Guramukh Rathan 

Ko Viralaa Laevai 

||

How rare is that 

Gurmukh, who 

receives the jewel of 

the Naam.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ) 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਇਹ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਪੱਲੇ ਬੂੰਨਹ ਦਾ 
ਹੈ।

10195 233 nwnku gux gwvY  
hir AlK 
AByvY]8]8]

Naanak Gun 

Gaavai Har Alakh 

Abhaevai ||8||8||

O Nanak, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, the Unknowable, 

the Incomprehensible. 

||8||8||

ਨਾਨਕ (ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ) ਉਸ ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਭੇਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ 
ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੮॥

10196 233 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

10197 233 rwgu gauVI 
bYrwgix mhlw 
3]

Raag Gourree 

Bairaagan 

Mehalaa 3 ||

Raag Gauree 

Bairaagan, Third Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਬੈਰਾਗਜਣ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

10198 233 siqgur qy jo muh 
Pyry qy vymuK bury 
idsMin]

Sathigur Thae Jo 

Muh Faerae Thae 

Vaemukh Burae 

Dhisann ||

Those who turn their 

faces away from the 

True Guru, are seen to 

be unfaithful and evil.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਿੇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 

ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪਏ) ਭੈੜੇ 

ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ।
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10199 233 An idnu bDy 
mwrIAin iPir  
vylw nw 
lhMin]1]

(lhMin) l`Bdw[ b`Dy Anadhin Badhhae 

Maareean Fir 

Vaelaa Naa 

Lehann ||1||

They shall be bound 

and beaten night and 

day; they shall not 

have this opportunity 

again. ||1||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ 
ਖਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ 
ਚੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਸਮਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ, (ਭਾਵ, ਮਾਰ ਭੀ ਖਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਰ ਭੀ ਇਹ ਮੋਹ 

ਇਤਨਾ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲਣ ਨੂੂੰ  ਿੀ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) ॥੧॥

10200 233 hir hir rwKhu  
ikRpw Dwir]

Har Har Raakhahu 

Kirapaa Dhhaar ||

O Lord, please shower 

Your Mercy upon me, 

and save me!

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਹਰੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ, 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਰੱਖ।

10201 233 sqsMgiq mylwie 
pRB hir ihrdY 
hir gux 
swir]1]rhwau]

(swir) sMBwlW Sathasangath 

Maelaae Prabh 

Har Hiradhai Har 

Gun Saar ||1|| 

Rehaao ||

O Lord God, please 

lead me to meet the 

Sat Sangat, the True 

Congregation, that I 

may dwell upon the 

Glorious Praises of the 

Lord within my heart. 

||1||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਮੇਲ ਰੱਖ, ਤਾ ਜਕ 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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10202 233 sy Bgq hir 
Bwvdy jo gurmuiK 
Bwie clMin]

c-lMin Sae Bhagath Har 

Bhaavadhae Jo 

Guramukh Bhaae 

Chalann ||

Those devotees are 

pleasing to the Lord, 

who as Gurmukh, walk 

in harmony with the 

Way of the Lord's Will.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਭਗਤ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, 

ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,

10203 233 Awpu Coif syvw 
krin jIvq muey 
rhMin]2]

rhMin Aap Shhodd 

Saevaa Karan 

Jeevath Mueae 

Rehann ||2||

Subduing their 

selfishness and 

conceit, and 

performing selfless 

service, they remain 

dead while yet alive. 

||2||

ਿੇਹੜੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਆਪਾ-ਭਾਵ 

(ਸੁਆਰਥ) ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 

ਦਾ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ 
ਅਛੋਹ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

10204 233 ijs dw ipMfu 
prwx hY iqs kI 
isirkwr]

(isirkwr) pwiqswhI Jis Dhaa Pindd 

Paraan Hai This 

Kee Sir Kaar ||

The body and the 

breath of life belong 

to the One - perform 

the greatest service to 

Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੱਤੀ 
ਹੋਈ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ 
ਹੁਕਮ (ਹੀ) ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਉਤੇ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।
10205 233 Ehu ikau mnhu 

ivswrIAY hir 
rKIAY ihrdY 
Dwir]3]

Ouhu Kio Manahu 

Visaareeai Har 

Rakheeai Hiradhai 

Dhhaar ||3||

Why forget Him from 

your mind? Keep the 

Lord enshrined in your 

heart. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਭੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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10206 233 nwim imilAY  
piq pweIAY  
nwim mMinAY suKu 
hoie]

Naam Miliai Path 

Paaeeai Naam 

Manniai Sukh Hoe 

||

Receiving the Naam, 

the Name of the Lord, 

one obtains honor; 

believing in the Naam, 

one is at peace.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਏ ਤਾਂ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਿੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ 

ਜਗੱਝ ਿਾਏ ਤਾਂ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
10207 233 siqgur qy nwmu 

pweIAY krim 
imlY pRBu soie]4]

Sathigur Thae 

Naam Paaeeai 

Karam Milai Prabh 

Soe ||4||

The Naam is obtained 

from the True Guru; 

by His Grace, God is 

found. ||4||

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

10208 233 siqgur qy jo muhu 
Pyry Eie BRmdy  
nw itkMin]

it-kMin Sathigur Thae Jo 

Muhu Faerae Oue 

Bhramadhae Naa 

Ttikann ||

They turn their faces 

away from the True 

Guru; they continue to 

wander aimlessly.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਸਦਾ) ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।
10209 233 Driq Asmwnu n 

JleI ivic 
ivstw pey 
pcMin]5]

J`l`eI Dhharath 

Asamaan N Jhalee 

Vich Visattaa Peae 

Pachann ||5||

They are not accepted 

by the earth or the 

sky; they fall into 

manure, and rot. ||5||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਧਰਤੀ ਨਾਹ 

ਆਸਮਾਨ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
(ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਿੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ) ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਗੂੰਦ ਜਵਚ 

ਪਏ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਸਾੜਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੫॥
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10210 233 iehu jgu Brim 
BulwieAw moih 
TgaulI pwie]

Eihu Jag Bharam 

Bhulaaeiaa Moh 

Thagoulee Paae ||

This world is deluded 

by doubt - it has taken 

the drug of emotional 

attachment.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਨੇ) ਇਸ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ (ਪਾ ਕੇ) ਮੋਹ ਦੀ 
ਠਗ-ਬੂਟੀ ਖੁਆ ਕੇ ਗ਼ਲਤ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
10211 233 ijnw siqguru 

ByitAw iqn nyiV  
n iBtY mwie]6]

Jinaa Sathigur 

Bhaettiaa Thin 

Naerr N Bhittai 

Maae ||6||

Maya does not draw 

near those who have 

met with the True 

Guru. ||6||

(ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦੀ (ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਆਪਣ ੇਮੋਹ ਦਾ ਿਾਦੂ ਨਹੀਂ 
ਚਲਾ ਸਕਦੀ) ॥੬॥

10212 233 siqguru syvin so 
sohxy haumY mYlu 
gvwie]

Sathigur Saevan 

So Sohanae 

Houmai Mail 

Gavaae ||

Those who serve the 

True Guru are very 

beautiful; they cast off 

the filth of selfishness 

and conceit.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਥਰੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

10213 234 sbid rqy sy 
inrmly clih 
siqgur Bwie]7]

c`l-ih Sabadh Rathae 

Sae Niramalae 

Chalehi Sathigur 

Bhaae ||7||

Those who are 

attuned to the Shabad 

are immaculate and 

pure. They walk in 

harmony with the Will 

of the True Guru. 

||7||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

(ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, 

(ਿੀਵਨ ਜਬਤਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੭॥
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10214 234 hir pRB dwqw 
eyku qUM qUM Awpy 
bKis imlwie]

Har Prabh 

Dhaathaa Eaek 

Thoon Thoon 

Aapae Bakhas 

Milaae ||

O Lord God, You are 

the One and Only 

Giver; You forgive us, 

and unite us with 

Yourself.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਹੈਂ ਿ ੋ(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ।

10215 234 jnu nwnku 
srxwgqI ijau 
BwvY iqvY 
Cfwie]8]1]9]

Jan Naanak 

Saranaagathee Jio 

Bhaavai Thivai 

Shhaddaae 

||8||1||9||

Servant Nanak seeks 

Your Sanctuary; if it is 

Your Will, please save 

him! ||8||1||9||

(ਮੈਂ ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
(ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪੂੰਿੇ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ ॥੮॥੧॥੯॥

10216 234 rwgu gauVI 
pUrbI mhlw 4 
krhly

Raag Gourree 

Poorabee 

Mehalaa 4 

Karehalae

Raag Gauree Poorbee, 

Fourth Mehl, Karhalay:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਪੂਰਬੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਕਰਹਲੇ'।

10217 234 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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10218 234 krhly mn 
prdysIAw ikau 
imlIAY hir 
mwie]

krhly:polw bolo[ 
(krhly) bymuhwry aUT

Karehalae Man 

Paradhaeseeaa 

Kio Mileeai Har 

Maae ||

O my wandering mind, 

you are like a camel - 

how will you meet the 

Lord, your Mother?

ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਹੇ (ਇਥੇ) 

ਪਰਦੇਸ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨ! (ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਇਸ ਵਤਨ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ। ਕਦੇ 

ਸੋਚ ਜਕ ਉਸ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਕਵੇਂ ਜਮਜਲਆ ਿਾਏ (ਿੇਹੜਾ) 
ਮਾਂ (ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੂੰ  ਪਾਲਦਾ ਹੈ)।

10219 234 guru Bwig pUrY 
pwieAw gil 
imilAw ipAwrw 
Awie]1]

Gur Bhaag Poorai 

Paaeiaa Gal Miliaa 

Piaaraa Aae ||1||

When I found the 

Guru, by the destiny of 

perfect good fortune, 

my Beloved came and 

embraced me. ||1||

(ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਆਰਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ 

ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥

10220 234 mn krhlw  
siqguru purKu 
iDAwie]1]rhwau
]

Man Karehalaa 

Sathigur Purakh 

Dhhiaae ||1|| 

Rehaao ||

O camel-like mind, 

meditate on the True 

Guru, the Primal 

Being. ||1||Pause||

ਹੇ ਊਂਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ 

(ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

10221 234 mn krhlw 
vIcwrIAw hir 
rwm nwm 
iDAwie]

(vIcwrIAw) vIcwr Man Karehalaa 

Veechaareeaa Har 

Raam Naam 

Dhhiaae ||

O camel-like mind, 

contemplate the Lord, 

and meditate on the 

Lord's Name.

ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ! 

ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਬਣ, ਤੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹੁ।
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10222 234 ijQY lyKw mMgIAY  
hir Awpy ley 
Cfwie]2]

Jithhai Laekhaa 

Mangeeai Har 

Aapae Leae 

Shhaddaae ||2||

When you are called 

to answer for your 

account, the Lord 

Himself shall release 

you. ||2||

(ਿੇ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ, ਤਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਉਥੇ) 

ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਕਰਾ ਲਏਗਾ ਜਿੱਥੇ 

(ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਜਹਸਾਬ 

ਮੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

10223 234 mn krhlw Aiq 
inrmlw mlu 
lwgI haumY 
Awie]

Man Karehalaa 

Ath Niramalaa Mal 

Laagee Houmai 

Aae ||

O camel-like mind, you 

were once very pure; 

the filth of egotism 

has now attached 

itself to you.

ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਤੂੂੰ  (ਅਸਲੇ 

ਵਲੋਂ) ਬਹੁਤ ਪਜਵਤਿ ਸੀ, ਪਰ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਚੂੰਬੜੀ 
ਹੈ।

10224 234 prqiK ipru Gir 
nwil ipAwrw  
ivCuiV cotw 
Kwie]3]

prq`iK Parathakh Pir Ghar 

Naal Piaaraa 

Vishhurr Chottaa 

Khaae ||3||

Your Beloved Husband 

is now manifest before 

you in your own 

home, but you are 

separated from Him, 

and you suffer such 

pain! ||3||

(ਜਕਆ ਅਿਬ ਮੂੰਦ-ਭਾਗਤਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

(ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ) ਨਾਲ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

(ਪਰ ਜਿੂੰ ਦ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ) ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ 

ਦੱੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ॥੩॥

10225 234 mn krhlw myry 
pRIqmw hir irdY 
Bwil Bwlwie]

Man Karehalaa 

Maerae 

Preethamaa Har 

Ridhai Bhaal 

Bhaalaae ||

O my beloved camel-

like mind, search for 

the Lord within your 

own heart.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹੇ ਬੇ-

ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਢੂੂੰ ਢ ਕਰ, 

ਢੂੂੰ ਢ ਕਰਾ।
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10226 234 aupwie ikqY n 
lBeI guru ihrdY 
hir dyKwie]4]

ikqY: polw bolo[ l`-BeI Oupaae Kithai N 

Labhee Gur 

Hiradhai Har 

Dhaekhaae ||4||

He cannot be found by 

any device; the Guru 

will show you the Lord 

within your heart. 

||4||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਗੁਰੂ 

(ਹੀ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ) 
ਜਵਖਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

10227 234 mn krhlw myry 
pRIqmw idnu rYix 
hir ilv lwie]

Man Karehalaa 

Maerae 

Preethamaa Dhin 

Rain Har Liv Laae 

||

O my beloved camel-

like mind, day and 

night, lovingly attune 

yourself to the Lord.

ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ।

10228 234 Gru jwie pwvih 
rMg mhlI guru 
myly hir 
mylwie]5]

Ghar Jaae Paavehi 

Rang Mehalee Gur 

Maelae Har 

Maelaae ||5||

Return to your own 

home, and find the 

palace of love; meet 

the Guru, and meet 

the Lord. ||5||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ) ਆਨੂੰ ਦੀ ਦੇ 

ਮਹਲ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਜਟਕਾਣਾ 
ਲੱਭ ਲਏਗਂਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੫॥

10229 234 mn krhlw qUM 
mIqu myrw pwKMfu 
loBu qjwie]

(qjwie) C`f Man Karehalaa 

Thoon Meeth 

Maeraa 

Paakhandd Lobh 

Thajaae ||

O camel-like mind, you 

are my friend; 

abandon hypocrisy 

and greed.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਤੂੂੰ  
ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ (ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਮਝਾਂਦਾ ਹਾਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਪਖੂੰਡ ਛੱਡ 

ਦੇ।
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10230 234 pwKMif loBI 
mwrIAY jm fMfu 
dyie sjwie]6]

Paakhandd 

Lobhee Maareeai 

Jam Ddandd 

Dhaee Sajaae 

||6||

The hypocritical and 

the greedy are struck 

down; the Messenger 

of Death punishes 

them with his club. 

||6||

ਪਖੂੰਡੀ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ 
ਸਹਮ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

10231 234 mn krhlw myry 
pRwn qUM mYlu 
pwKMfu Brmu 
gvwie]

Man Karehalaa 

Maerae Praan 

Thoon Mail 

Paakhandd 

Bharam Gavaae ||

O camel-like mind, you 

are my breath of life; 

rid yourself of the 

pollution of hypocrisy 

and doubt.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹੇ ਬੇ-

ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ, 

ਪਖੂੰਡ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ) ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇ।

10232 234 hir AMimRq sru 
guir pUirAw  
imil sMgqI mlu 
lih jwie]7]

sMgqIN Har Anmrith Sar 

Gur Pooriaa Mil 

Sangathee Mal 

Lehi Jaae ||7||

The Perfect Guru is 

the Ambrosial Pool of 

the Lord's Nectar; join 

the Holy 

Congregation, and 

wash away this 

pollution. ||7||

(ਵੇਖ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ 
ਸਰੋਵਰ ਨਕਾ-ਨਕ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ (ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਮੈਲ ਲਜਹ ਿਾਏਗੀ ॥੭॥

10233 234 mn krhlw myry 
ipAwirAw iek 
gur kI isK 
suxwie]

(is`K) is`iKAw Man Karehalaa 

Maerae Piaariaa 

Eik Gur Kee Sikh 

Sunaae ||

O my dear beloved 

camel-like mind, listen 

only to the Teachings 

of the Guru.

ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ 

ਜਸੱਜਖਆ (ਜਧਆਨ ਨਾਲ) ਸੁਣ!
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10234 234 iehu mohu mwieAw 
psirAw AMiq 
swiQ n koeI 
jwie]8]

Eihu Mohu 

Maaeiaa Pasariaa 

Anth Saathh N 

Koee Jaae ||8||

This emotional 

attachment to Maya is 

so pervasive. 

Ultimately, nothing 

shall go along with 

anyone. ||8||

(ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਕ-ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਤੇ 

ਧਨ-ਪਦਾਰਥ-) ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (-ਿਾਲ) 

ਜਖਲਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੂੰਤ 

ਵੇਲੇ (ਇਸ ਜਵਚੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ 
(ਤੇਰੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਇਗਾ 
॥੮॥

10235 234 mn krhlw myry 
swjnw hir Krcu 
lIAw piq pwie]

Man Karehalaa 

Maerae Saajanaa 

Har Kharach Leeaa 

Path Paae ||

O camel-like mind, my 

good friend, take the 

supplies of the Lord's 

Name, and obtain 

honor.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਿਣ ਮਨ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇ-

ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਇਸ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ-) 

ਖ਼ਰਚ ਪੱਲੇ ਬੱਧਾ ਹੈ,

10236 234 hir drgh 
pYnwieAw hir 
Awip lieAw 
gil lwie]9]

(pYn@wieAw) invwijAw Har Dharageh 

Painaaeiaa Har 

Aap Laeiaa Gal 

Laae ||9||

In the Court of the 

Lord, you shall be 

robed with honor, and 

the Lord Himself shall 

embrace you. ||9||

ਉਹ (ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੯॥

10237 234 mn krhlw guir 
mMinAw gurmuiK 
kwr kmwie]

Man Karehalaa 

Gur Manniaa 

Guramukh Kaar 

Kamaae ||

O camel-like mind, 

one who surrenders to 

the Guru becomes 

Gurmukh, and works 

for the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਗੁਰੂ 

ਜਵਚ ਸਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਕਰ।
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10238 234 gur AwgY kir 
jodVI jn nwnk  
hir 
mylwie]10]1]

(jodVI) bynqI Gur Aagai Kar 

Jodharree Jan 

Naanak Har 

Maelaae 

||10||1||

Offer your prayers to 

the Guru; O servant 

Nanak, He shall unite 

you with the Lord. 

||10||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਬੇ-

ਮੁਹਾਰ ਮਨ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ (ਹੇ ਗੁਰੂ! ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖ 

॥੧੦॥੧॥
10239 234 gauVI mhlw 4] Gourree Mehalaa 

4 ||

Gauree, Fourth Mehl:

10240 234 mn krhlw  
vIcwrIAw  
vIcwir dyKu 
smwil]

Man Karehalaa 

Veechaareeaa 

Veechaar Dhaekh 

Samaal ||

O contemplative 

camel-like mind, 

contemplate and look 

carefully.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਤੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਬਣ, ਤੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ 

ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੂੰ  ਹੋਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ।

10241 234 bn iPir Qky 
bnvwsIAw ipru 
gurmiq irdY 
inhwil]1]

bn-vwsIAw Ban Fir Thhakae 

Ban Vaaseeaa Pir 

Guramath Ridhai 

Nihaal ||1||

The forest-dwellers 

have grown weary of 

wandering in the 

forests; following the 

Guru's Teachings , see 

your Husband Lord 

within your heart. 

||1||

ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ 

ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੇ ਿੂੰਗਲ-ਵਾਸੀ 
(ਮਨ)! (ਤੇਰਾ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
(ਤੇਰੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਵੇਖ ॥੧॥

10242 234 mn krhlw gur 
goivMdu 
smwil]1]rhwau]

Man Karehalaa 

Gur Govindh 

Samaal ||1|| 

Rehaao ||

O camel-like mind, 

dwell upon the Guru 

and the Lord of the 

Universe. 

||1||Pause||

ਊਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਬੇ-

ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੀ ਯਾਦ) ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ) 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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10243 234 mn krhlw  
vIcwrIAw mnmuK 
PwiQAw mhw 
jwil]

Man Karehalaa 

Veechaareeaa 

Manamukh 

Faathhiaa Mehaa 

Jaal ||

O camel-like 

contemplative mind, 

the self-willed 

manmukhs are caught 

in the great net.

ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਤੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਬਣ, (ਵੇਖ,) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ) ਵੱਡੇ ਿਾਲ ਜਵਚ ਿਸੇ ਪਏ 

ਹਨ।
10244 234 gurmuiK pRwxI 

mukqu hY hir hir 
nwmu smwil]2]

Guramukh 

Praanee Mukath 

Hai Har Har Naam 

Samaal ||2||

The mortal who 

becomes Gurmukh is 

liberated, dwelling 

upon the Name of the 

Lord, Har, Har. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ 

(ਇਸ ਿਾਲ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

10245 234 mn krhlw myry 
ipAwirAw  
sqsMgiq siqguru 
Bwil]

Man Karehalaa 

Maerae Piaariaa 

Sathasangath 

Sathigur Bhaal ||

O my dear beloved 

camel-like mind, seek 

the Sat Sangat, the 

True Congregation, 

and the True Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹੇ ਬੇ-

ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਿਾਹ, (ਉਥੇ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ।

10246 234 sqsMgiq lig 
hir iDAweIAY  
hir hir clY qyrY 
nwil]3]

l`ig[ c`lY Sathasangath Lag 

Har Dhhiaaeeai 

Har Har Chalai 

Thaerai Naal ||3||

Joining the Sat Sangat, 

meditate on the Lord, 

and the Lord, Har, Har, 

shall go along with 

you. ||3||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ (ਸਦਾ) ਸਾਥ 

ਕਰੇਗਾ ॥੩॥
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10247 234 mn krhlw  
vfBwgIAw hir 
eyk ndir 
inhwil]

Man Karehalaa 

Vaddabhaageeaa 

Har Eaek Nadhar 

Nihaal ||

O very fortunate 

camel-like mind, with 

one Glance of Grace 

from the Lord, you 

shall be enraptured.

ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਇਕ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

10248 235 Awip Cfwey 
CutIAY siqgur 
crx smwil]4]

Cu`tIAY Aap Shhaddaaeae 

Shhutteeai 

Sathigur Charan 

Samaal ||4||

If the Lord Himself 

saves you, then you 

shall be saved. Dwell 

upon the Feet of the 

True Guru. ||4||

ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਮਾਇਆ-ਿਾਲ ਜਵਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ 

(ਇਸ ਿਾਲ ਜਵਚੋਂ) ਜਨਕਲ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੪॥
10249 235 mn krhlw myry 

ipAwirAw ivic 
dyhI joiq smwil]

Man Karehalaa 

Maerae Piaariaa 

Vich Dhaehee Joth 

Samaal ||

O my dear beloved 

camel-like mind, dwell 

upon the Divine Light 

within the body.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹੇ ਬੇ-

ਮੁਹਾਰ ਮਨ! (ਤੇਰੇ) ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ (ਰੱਬੀ) ਿੋਜਤ (ਵੱਸ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ।

10250 235 guir nau iniD 
nwmu ivKwilAw  
hir dwiq krI 
dieAwil]5]

Gur No Nidhh 

Naam Vikhaaliaa 

Har Dhaath Karee 

Dhaeiaal ||5||

The Guru has shown 

me the nine treasures 

of the Naam. The 

Merciful Lord has 

bestowed this gift. 

||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਾਨੋ, 

ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਹੈ) 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ 

ਜਵਖਾਲ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਦਇਆਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

(ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੫॥
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10251 235 mn krhlw qUM 
cMclw cqurweI 
Cif ivkrwil]

(ivkrwil) frwauxI Man Karehalaa 

Thoon Chanchalaa 

Chathuraaee 

Shhadd Vikaraal ||

O camel-like mind, you 

are so fickle; give up 

your cleverness and 

corruption.

ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਜਕਤੇ ਜਟਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, 
ਇਹ ਚੂੰਚਲਤਾ ਇਹ ਚਲਾਕੀ 
ਛੱਡ ਦੇਹ, (ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ) 

ਜਭਆਨਕ (ਖੂਹ) ਜਵਚ (ਸੱੁਟ 

ਦੇਵੇਗੀ)।
10252 235 hir hir nwmu 

smwil qUM hir 
mukiq kry AMq 
kwil]6]

Har Har Naam 

Samaal Thoon Har 

Mukath Karae 

Anth Kaal ||6||

Dwell upon the Name 

of the Lord, Har, Har; 

at the very last 

moment, the Lord 

shall liberate you. 

||6||

(ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਹੀ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਿਾਲ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

10253 235 mn krhlw  
vfBwgIAw qUM 
igAwnu rqnu 
smwil]

Man Karehalaa 

Vaddabhaageeaa 

Thoon Giaan 

Rathan Samaal ||

O camel-like mind, you 

are so very fortunate; 

dwell upon the jewel 

of spiritual wisdom.

ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ (ਇਕ) ਰਤਨ 

(ਹੈ ਇਸਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੇ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ।
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10254 235 gur igAwnu KVgu  
hiQ DwirAw jmu 
mwirAVw jm 
kwil]7]

(KVgu) qlvwr[ (jm) 
jMmx (kwil) mrn[ h`iQ

Gur Giaan Kharrag 

Hathh Dhhaariaa 

Jam Maariarraa 

Jamakaal ||7||

You hold in your hands 

the sword of the 

Guru's spiritual 

wisdom; with this 

destroyer of death, kill 

the Messenger of 

Death. ||7||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਗਆਨ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ, 

ਇਕ) ਖੂੰਡਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਇਹ ਖੂੰਡਾ ਆਪਣੇ) ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਫ਼ੜ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ (ਆਤਮਕ) 

ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ (ਇਸ 

ਜਗਆਨ-ਖੂੰ ਡੇ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਮ 

ਨੂੂੰ  (ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਮ ਨੂੂੰ , ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨੂੂੰ ) ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ॥੭॥

10255 235 AMqir inDwnu mn 
krhly BRim 
Bvih bwhir 
Bwil]

(Bvih) Btky Anthar Nidhhaan 

Man Karehalae 

Bhram Bhavehi 

Baahar Bhaal ||

The treasure is deep 

within, O camel-like 

mind, but you wander 

around outside in 

doubt, searching for it.

ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ਮਨ! 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਤੇਰੇ) ਅੂੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ 

ਤੂੂੰ  ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਬਾਹਰ 

ਭਾਲਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ।

10256 235 guru purKu pUrw 
ByitAw hir 
sjxu lDVw 
nwil]8]

s`jx l`DVw Gur Purakh 

Pooraa Bhaettiaa 

Har Sajan 

Ladhharraa Naal 

||8||

Meeting the Perfect 

Guru, the Primal 

Being, you shall 

discover that the Lord, 

your Best Friend, is 

with you. ||8||

(ਹੇ ਮਨ!) ਪਰਮਾਤਮਾ-ਦਾ-ਰੂਪ 

ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੱਿਣ-

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ-

ਵੱਸਦਾ (ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2136 Published: March 06/ 2014



10257 235 rMig rqVy mn 
krhly hir rMgu 
sdw smwil]

r`qVy Rang Ratharrae 

Man Karehalae 

Har Rang Sadhaa 

Samaal ||

You are engrossed in 

pleasures, O camel-

like mind; dwell upon 

the Lord's lasting love 

instead!

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਸਦਾ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ।

10258 235 hir rMgu kdy n 
auqrY gur syvw 
sbdu smwil]9]

Har Rang Kadhae 

N Outharai Gur 

Saevaa Sabadh 

Samaal ||9||

The color of the Lord's 

Love never fades 

away; serve the Guru, 

and dwell upon the 

Word of the Shabad. 

||9||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਜਪਆਰ) ਦਾ 
(ਇਹ) ਰੂੰਗ ਜਿਰ ਕਦੇ ਜਿੱਕਾ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 

ਰੂੰਗ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਤੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ, ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸੂੰਭਾਲ ॥੯॥
10259 235 hm pMKI mn 

krhly hir 
qrvru purKu 
Akwil]

(qrvru) ru`K Ham Pankhee 

Man Karehalae 

Har Tharavar 

Purakh Akaal ||

We are birds, O camel-

like mind; the Lord, 

the Immortal Primal 

Being, is the tree.

ਹੇ ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ਮਨ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਪੂੰਛੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਨੇ 

(ਸਾਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੱੁਖ ਪੂੰਛੀਆਂ ਦੇ 

ਰਾਤ-ਜਬਸਿਾਮ ਲਈ ਆਸਰਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਉਹ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹਰੀ (ਸਾਡਾ ਿੀਵ-

ਪੂੰਛੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ-) ਰੱੁਖ ਹੈ।
10260 235 vfBwgI gurmuiK 

pwieAw jn 
nwnk nwmu 
smwil]10]2]

Vaddabhaagee 

Guramukh Paaeiaa 

Jan Naanak Naam 

Samaal ||10||2||

The Gurmukhs are 

very fortunate - they 

find it. O servant 

Nanak, dwell upon the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||10||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਮਨ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ (ਿੀਵ-ਪੂੰਛੀਆਂ) ਨੇ ਉਹ 

ਆਸਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ 

॥੧੦॥੨॥
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10261 235 rwgu gauVI 
guAwryrI mhlw 
5 AstpdIAw

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Raag Gourree 

Guaaraeree 

Mehalaa 5 

Asattapadheeaa

Raag Gauree 

Gwaarayree, Fifth 

Mehl, Ashtapadees:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਗੁਆਰੇਰੀ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

10262 235 <>siqnwmu 
krqw purKu gur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathinaam 

Karathaa Purakh 

Gur Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. By Guru's 

Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ, ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
10263 235 jb iehu mn mih 

krq gumwnw]

Jab Eihu Man 

Mehi Karath 

Gumaanaa ||

When this mind is 

filled with pride,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਵੱਡੇ ਹੋਣ 

ਦਾ) ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ,

10264 235 qb iehu bwvru 
iPrq ibgwnw]

Thab Eihu Baavar 

Firath Bigaanaa ||

Then it wanders 

around like a madman 

and a lunatic.

ਤਦੋਂ (ਉਸ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ) 

ਝੱਲਾ (ਹੋਇਆ) ਮਨੱੁਖ (ਸਭ 

ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ) ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ 
ਤੁਜਰਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

10265 235 jb iehu hUAw  
sgl kI rInw]

Jab Eihu Hooaa 

Sagal Kee Reenaa 

||

But when it becomes 

the dust of all,

ਪਰ ਿਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਹੋ ਜਗਆ,

10266 235 qw qy rmeIAw  
Git Git 
cInw]1]

r-meIAw Thaa Thae 

Rameeaa Ghatt 

Ghatt Cheenaa 

||1||

Then it recognizes the 

Lord in each and every 

heart. ||1||

ਤਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੇਖ ਜਲਆ 

॥੧॥

10267 235 shj suhylw Plu 
mskInI]

(mskInI) gRIbI Sehaj Suhaelaa Fal 

Masakeenee ||

The fruit of humility is 

intuitive peace and 

pleasure.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਵ ਦੀ) ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ,
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10268 235 siqgur ApunY  
moih dwnu 
dInI]1]rhwau]

Sathigur Apunai 

Mohi Dhaan 

Dheenee ||1|| 

Rehaao ||

My True Guru has 

given me this gift. 

||1||Pause||

ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਿਲ 

ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਮਲ ਗਈ, 

ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

10269 235 jb iks kau  
iehu jwnis mMdw]

Jab Kis Ko Eihu 

Jaanas Mandhaa 

||

When he believes 

others to be bad,

ਿਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਭੈੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

10270 235 qb sgly iesu 
mylih PMdw]

Thab Sagalae Eis 

Maelehi Fandhaa 

||

Then everyone lays 

traps for him.

ਤਦ ਤਕ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ 

ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ 

ਦੇ ਵਾਸਤੇ (ਠੱਗੀ ਦੇ) ਿਾਲ 

ਜਵਛਾ ਰਹੇ ਹਨ।
10271 235 myr qyr jb 

ienih cukweI]

Maer Thaer Jab 

Einehi Chukaaee ||

But when he stops 

thinking in terms of 

'mine' and 'yours',

ਪਰ ਿਦੋਂ ਇਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਵਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ,
10272 235 qw qy iesu sMig  

nhI bYrweI]2]

Thaa Thae Eis 

Sang Nehee 

Bairaaee ||2||

Then no one is angry 

with him. ||2||

ਤਦੋਂ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ 

ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ॥੨॥

10273 235 jb iein ApunI 
ApnI DwrI]

Jab Ein Apunee 

Apanee Dhhaaree 

||

When he clings to 'my 

own, my own',

ਿਦ ਤਕ ਇਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਮਨ 

ਜਵਚ) ਆਪਣੀ ਹੀ ਗ਼ਰਜ਼ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖੀ,

10274 235 qb ies kau hY 
musklu BwrI]

Thab Eis Ko Hai 

Musakal Bhaaree 

||

Then he is in deep 

trouble.

ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬੜੀ 
ਔਜਖਆਈ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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10275 235 jb iein  
krxYhwru pCwqw]

Jab Ein 

Karanaihaar 

Pashhaathaa ||

But when he 

recognizes the Creator 

Lord,

ਪਰ ਿਦੋਂ ਇਸ ਨੇ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਵੱਸਦਾ) 
ਪਛਾਣ ਜਲਆ,

10276 235 qb ies no nwhI 
ikCu qwqw]3]

(q`wqw) eIrKw Thab Eis No 

Naahee Kishh 

Thaathaa ||3||

Then he is free of 

torment. ||3||

ਤਦੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਜਕਸੇ ਨਾਲ) ਕੋਈ 

ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ॥੩॥

10277 235 jb iein Apuno 
bwiDE mohw]

bw`iDE Jab Ein Apuno 

Baadhhiou Mohaa 

||

When he entangles 

himself in emotional 

attachment,

ਿਦ ਤਕ ਇਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ) ਆਪਣਾ ਮੋਹ 

ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,

10278 235 AwvY jwie sdw 
jim johw]

jim: polw bolo Aavai Jaae Sadhaa 

Jam Johaa ||

He comes and goes in 

reincarnation, under 

the constant gaze of 

Death.

ਤਦ ਤਕ ਇਹ ਭਟਕਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇ 

(ਤਦ ਤਕ) ਸਦਾ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
10279 235 jb ies qy sB 

ibnsy Brmw]

Jab Eis Thae Sabh 

Binasae Bharamaa 

||

But when all his 

doubts are removed,

ਪਰ ਿਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

10280 235 Bydu nwhI hY 
pwrbRhmw]4]

Bhaedh Naahee 

Hai 

Paarabrehamaa 

||4||

Then there is no 

difference between 

him and the Supreme 

Lord God. ||4||

ਤਦੋਂ ਇਸ ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਕੋਈ ਜਵੱਥ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀ ॥੪॥

10281 235 jb iein ikCu 
kir mwny Bydw]

(Bydw) Prk Jab Ein Kishh Kar 

Maanae Bhaedhaa 

||

When he perceives 

differences,

ਿਦ ਤਕ ਇਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ) ਕੋਈ ਜਵਤਕਰੇ 

ਜਮਥ ਰੱਖੇ ਹਨ,
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10282 235 qb qy dUK fMf 
Aru Kydw]

(Kydw) kSt Thab Thae Dhookh 

Ddandd Ar 

Khaedhaa ||

Then he suffers pain, 

punishment and 

sorrow.

ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਦੱੁਖਾਂ-ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 
ਜਮਲਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।

10283 235 jb iein eyko 
eykI bUiJAw]

bU`iJAw Jab Ein Eaeko 

Eaekee Boojhiaa ||

But when he 

recognizes the One 

and Only Lord,

ਪਰ ਿਦੋਂ ਇਸ ਨੇ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੱਸਦਾ 
ਸਮਝ ਜਲਆ,

10284 235 qb qy ies no  
sBu ikCu 
sUiJAw]5]

sU`iJAw Thab Thae Eis No 

Sabh Kishh 

Soojhiaa ||5||

He understands 

everything. ||5||

ਤਦੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਜਤ ਦਾ) ਹਰੇਕ ਅੂੰਗ ਸੱੁਝ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

10285 235 jb iehu DwvY  
mwieAw ArQI]

(ArQI) ADIn, loVvMd Jab Eihu Dhhaavai 

Maaeiaa Arathhee 

||

When he runs around 

for the sake of Maya 

and riches,

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਇਹ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੁਥਾਿ ਹੋ ਕੇ (ਹਰ 

ਪਾਸੇ) ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

10286 235 nh iqRpqwvY nh 
iqs lwQI]

Neh Thripathaavai 

Neh This Laathhee 

||

He is not satisfied, and 

his desires are not 

quenched.

ਤਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਜਤਿਪਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ।

10287 235 jb ies qy iehu 
hoieE jaulw]

(jau~lw) judw inrlyp Jab Eis Thae Eihu 

Hoeiou Joulaa ||

But when he runs 

away from Maya,

ਿਦੋਂ ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਮਾਇਆ-

ਮੋਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

10288 235 pICY lwig clI  
auiT kaulw]6]

(kau~lw) mwieAw 
l`CmI[ c`lI

Peeshhai Laag 

Chalee Outh 

Koulaa ||6||

Then the Goddess of 

Wealth gets up and 

follows him. ||6||

ਤਦੋਂ ਮਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਜਪਛੇ 

ਜਪਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। (ਮਾਇਆ 

ਇਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੬॥
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10289 235 kir ikrpw jau 
siqguru imilE]

Kar Kirapaa Jo 

Sathigur Miliou ||

When, by His Grace, 

the True Guru is met,

ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

10290 235 mn mMdr mih  
dIpku jilE]

Man Mandhar 

Mehi Dheepak 

Jaliou ||

The lamp is lit within 

the temple of the 

mind.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਗਆਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਜਵਚ 

ਦੀਵਾ ਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਘਰ 

ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।)

10291 235 jIq hwr kI soJI 
krI]

Jeeth Haar Kee 

Sojhee Karee ||

When he realizes what 

victory and defeat 

really are,

ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਕੀਹ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ 

ਕੀਹ ਹੈ,

10292 235 qau iesu Gr kI  
kImiq prI]7]

Tho Eis Ghar Kee 

Keemath Paree 

||7||

Then he comes to 

appreciate the true 

value of his own 

home. ||7||

ਤਦੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਕਦਰ ਮਲੂਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਰੋਲਦਾ) ॥੭॥

10293 236 krn krwvn sBu 
ikCu eykY]

Karan Karaavan 

Sabh Kishh Eaekai 

||

The One Lord is the 

Creator of all things, 

the Cause of causes.

(ਿੀਵ ਜਵਚਾਰੇ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

10294 236 Awpy buiD bIcwir 
ibbykY]

(ibbykY) inrxw Aapae Budhh 

Beechaar Bibaekai 

||

He Himself is wisdom, 

contemplation and 

discerning 

understanding.

ਤੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਅਕਲ (ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ), 

ਆਪ ਹੀ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਜਵਚਾਰ ਕੇ 

(ਿੀਵਨ ਿੁਗਜਤ ਨੂੂੰ ) ਪਰਖਦਾ 
ਹੈ।
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10295 236 dUir n nyrY sB 
kY sMgw]

Dhoor N Naerai 

Sabh Kai Sangaa ||

He is not far away; He 

is near at hand, with 

all.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ।

10296 236 scu swlwhxu  
nwnk hir 
rMgw]8]1]

Sach Saalaahan 

Naanak Har 

Rangaa ||8||1||

So praise the True 

One, O Nanak, with 

love! ||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਸਭ ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਲਾਹਣ-ਿੋਗ ਹੈ 

॥੮॥੧॥
10297 236 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

10298 236 gur syvw qy nwmy 
lwgw]

Gur Saevaa Thae 

Naamae Laagaa ||

Serving the Guru, one 

is committed to the 

Naam, the Name of 

the Lord.

(ਪਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
10299 236 iqs kau imilAw  

ijsu msqik 
Bwgw]

This Ko Miliaa Jis 

Masathak Bhaagaa 

||

It is received only by 

those who have such 

good destiny inscribed 

upon their foreheads.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਮਨੱੁਖ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਗੁਰੂ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗ ਿਾਗ 

ਪੈਣ।
10300 236 iqs kY ihrdY  

rivAw soie]

This Kai Hiradhai 

Raviaa Soe ||

The Lord dwells within 

their hearts.

(ਜਿਰ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

10301 236 mnu qnu sIqlu  
inhclu hoie]1]

Man Than Seethal 

Nihachal Hoe 

||1||

Their minds and 

bodies become 

peaceful and stable. 

||1||

ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ 

(ਜਹਰਦਾ) ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਡੋਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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10302 236 AYsw kIrqnu  
kir mn myry]

Aisaa Keerathan 

Kar Man Maerae 

||

O my mind, sing such 

Praises of the Lord,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ,

10303 236 eIhw aUhw jo 
kwim 
qyrY]1]rhwau]

Eehaa Oohaa Jo 

Kaam Thaerai 

||1|| Rehaao ||

Which shall be of use 

to you here and 

hereafter. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਚ ਭੀ ਕੂੰਮ ਆਵੇ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਭੀ ਤੇਰੇ ਕੂੰਮ ਆਵੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

10304 236 jwsu jpq Bau 
Apdw jwie]

(Apdw) ibpqw Jaas Japath Bho 

Apadhaa Jaae ||

Meditating on Him, 

fear and misfortune 

depart,

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ) ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਡਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ 

ਜਬਪਤਾ ਟਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

10305 236 Dwvq mnUAw  
AwvY Twie]

Dhhaavath 

Manooaa Aavai 

Thaae ||

And the wandering 

mind is held steady.

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੌੜਦਾ ਮਨ 

ਜਟਕਾਣੇ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

10306 236 jwsu jpq iPir  
dUKu n lwgY]

Jaas Japath Fir 

Dhookh N Laagai 

||

Meditating on Him, 

suffering shall never 

again overtake you.

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਜਿਰ 

ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,

10307 236 jwsu jpq ieh 
haumY BwgY]2]

Jaas Japath Eih 

Houmai Bhaagai 

||2||

Meditating on Him, 

this ego runs away. 

||2||

ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥
10308 236 jwsu jpq vis 

Awvih pMcw]
v`is Jaas Japath Vas 

Aavehi Panchaa ||

Meditating on Him, 

the five passions are 

overcome.

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿੇ ਜਵਕਾਰ ਕਾਬੂ 

ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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10309 236 jwsu jpq irdY 
AMimRqu sMcw]

(sMcw) pRwpq hovy Jaas Japath Ridhai 

Anmrith Sanchaa 

||

Meditating on Him, 

Ambrosial Nectar is 

collected in the heart.

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
10310 236 jwsu jpq ieh 

iqRsnw buJY]
buJY: polw bolo Jaas Japath Eih 

Thrisanaa Bujhai ||

Meditating on Him, 

this desire is 

quenched.

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਿੇਹ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

10311 236 jwsu jpq hir 
drgh isJY]3]

(is~JY) mukq Jaas Japath Har 

Dharageh Sijhai 

||3||

Meditating on Him, 

one is approved in the 

Court of the Lord. 

||3||

ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਭੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
10312 236 jwsu jpq koit 

imtih AprwD]

Jaas Japath Kott 

Mittehi 

Aparaadhh ||

Meditating on Him, 

millions of mistakes 

are erased.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਹੁ) ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

(ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

10313 236 jwsu jpq hir 
hovih swD]

Jaas Japath Har 

Hovehi Saadhh ||

Meditating on Him, 

one becomes Holy, 

blessed by the Lord.

ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

(ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ) ਭਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਬਣ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।
10314 236 jwsu jpq mnu 

sIqlu hovY]

Jaas Japath Man 

Seethal Hovai ||

Meditating on Him, 

the mind is cooled and 

soothed.

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਮਨ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਲੋਂ) ਠੂੰ ਢਾ-
ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

10315 236 jwsu jpq mlu 
sglI KovY]4]

Jaas Japath Mal 

Sagalee Khovai 

||4||

Meditating on Him, all 

filth is washed away. 

||4||

ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਦੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥
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10316 236 jwsu jpq rqnu 
hir imlY]

Jaas Japath Rathan 

Har Milai ||

Meditating on Him, 

the jewel of the Lord is 

obtained.

ਜਿਸ ਦਾ ਿਾਪ ਕੀਜਤਆਂ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਤਨ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

10317 236 bhuir n CofY hir 
sMig ihlY]

ihlY:polw bolo[ (ihlY) 
ig`J jWdw

Bahur N Shhoddai 

Har Sang Hilai ||

One is reconciled with 

the Lord, and shall not 

abandon Him again.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਇਤਨਾ ਰਚ-ਜਮਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਮ-

ਰਤਨ ਨੂੂੰ ) ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।

10318 236 jwsu jpq keI 
bYkuMT vwsu]

Jaas Japath Kee 

Baikunth Vaas ||

Meditating on Him, 

many acquire a home 

in the heavens.

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

10319 236 jwsu jpq suK 
shij invwsu]5]

Jaas Japath Sukh 

Sehaj Nivaas ||5||

Meditating on Him, 

one abides in intuitive 

peace. ||5||

ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਮਾਨੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਕੁੂੰ ਠਾਂ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥

10320 236 jwsu jpq ieh 
Agin n pohq]

Jaas Japath Eih 

Agan N Pohath ||

Meditating on Him, 

one is not affected by 

this fire.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਹੁ) ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕੇਗੀ,

10321 236 jwsu jpq iehu 
kwlu n johq]

Jaas Japath Eihu 

Kaal N Johath ||

Meditating on Him, 

one is not under the 

gaze of Death.

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਮੌਤ ਦਾ 
ਸਹਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੱੁਕੇਗਾ 
(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਗੀ)।
10322 236 jwsu jpq qyrw 

inrml mwQw]

Jaas Japath 

Thaeraa Niramal 

Maathhaa ||

Meditating on Him, 

your forehead shall be 

immaculate.

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਉੱਿਲ-ਮੁਖ ਰਹੇਂਗਾ,
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10323 236 jwsu jpq sglw 
duKu lwQw]6]

Jaas Japath 

Sagalaa Dhukh 

Laathhaa ||6||

Meditating on Him, all 

pains are destroyed. 

||6||

ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ ॥੬॥

10324 236 jwsu jpq  
musklu kCU n 
bnY]

Jaas Japath 

Musakal Kashhoo 

N Banai ||

Meditating on Him, no 

difficulties are 

encountered.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਹੁ) ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) 

ਕੋਈ ਔਜਖਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ,

10325 236 jwsu jpq suix 
Anhq DunY]

Jaas Japath Sun 

Anehath Dhhunai 

||

Meditating on Him, 

one hears the 

unstruck melody.

ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਇਕ-ਰਸ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਧੁਜਨ 

ਸੁਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਰੌ ਚਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ)।

10326 236 jwsu jpq ieh 
inrml soie]

Jaas Japath Eih 

Niramal Soe ||

Meditating on Him, 

one acquires this pure 

reputation.

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਕਮਲ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ ਉਲਟ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਵਲ) ਜਸੱਧਾ ਪਰਤ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ,

10327 236 jwsu jpq kmlu 
sIDw hoie]7]

Jaas Japath Kamal 

Seedhhaa Hoe 

||7||

Meditating on Him, 

the heart-lotus is 

turned upright. ||7||

ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਪਜਵਤਿ ਸੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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10328 236 guir suB idRsit  
sB aUpir krI]

Gur Subh Dhrisatt 

Sabh Oopar Karee 

||

The Guru has 

bestowed His Glance 

of Grace upon all,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮਾਨੋ) ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 

ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤੀ,

10329 236 ijs kY ihrdY  
mMqRü dy hrI]

Jis Kai Hiradhai 

Manthra Dhae 

Haree ||

Within whose hearts 

the Lord has 

implanted His Mantra.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

10330 236 AKMf kIrqnu  
iqin Bojnu cUrw]

(AKMf) ie`krs[ (cUrw) 
CikAw

Akhandd 

Keerathan Thin 

Bhojan Chooraa ||

The unbroken Kirtan 

of the Lord's Praises is 

their food and 

nourishment.

ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕ-

ਰਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਦਲਾ 
ਭੋਿਨ ਬਣਾ ਜਲਆ,

10331 236 khu nwnk ijsu 
siqguru 
pUrw]8]2]

Kahu Naanak Jis 

Sathigur Pooraa 

||8||2||

Says Nanak, they have 

the Perfect True Guru. 

||8||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ॥੮॥੨॥

10332 236 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

10333 236 gur kw sbdu  
ird AMqir DwrY]

Gur Kaa Sabadh 

Ridh Anthar 

Dhhaarai ||

Those who implant 

the Word of the 

Guru's Shabad within 

their hearts

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ,

10334 236 pMc jnw isau  
sMgu invwrY]

(invwrY) dUr kry Panch Janaa Sio 

Sang Nivaarai ||

Cut their connections 

with the five passions.

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ 
ਸਾਥ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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10335 236 ds ieMdRI kir 
rwKY vwis]

(vwis) v`s Dhas Eindhree Kar 

Raakhai Vaas ||

They keep the ten 

organs under their 

control;

ਦਸਾਂ ਹੀ ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

10336 236 qw kY AwqmY hoie 
prgwsu]1]

Thaa Kai Aathamai 

Hoe Paragaas 

||1||

Their souls are 

enlightened. ||1||

ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਜਵਚ 

ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

10337 236 AYsI idRVqw qw 
kY hoie]

Aisee Dhrirrathaa 

Thaa Kai Hoe ||

They alone acquire 

such stability,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਅਿੇਹਾ ਆਤਮਕ 

ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

10338 236 jw kau dieAw 
mieAw pRB 
soie]1]rhwau]

Jaa Ko Dhaeiaa 

Maeiaa Prabh Soe 

||1|| Rehaao ||

Whom God blesses 

with His Mercy and 

Grace. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਜਕਰਪਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

10339 236 swjnu dustu jw 
kY eyk smwnY]

(dustu) vYrI Saajan Dhusatt Jaa 

Kai Eaek Samaanai 

||

Friend and foe are one 

and the same to them.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਮੱਤਰ ਤੇ 

ਵੈਰੀ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ,

10340 236 jyqw bolxu qyqw 
igAwnY]

Jaethaa Bolan 

Thaethaa Giaanai 

||

Whatever they speak 

is wisdom.

ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਬਾਰੇ 

ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
10341 236 jyqw sunxw qyqw 

nwmu]

Jaethaa Sunanaa 

Thaethaa Naam ||

Whatever they hear is 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,

10342 236 jyqw pyKnu qyqw 
iDAwnu]2]

(pyKnu) dyKxw Jaethaa Paekhan 

Thaethaa Dhhiaan 

||2||

Whatever they see is 

meditation. ||2||

ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨ 

ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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10343 236 shjy jwgxu shjy 
soie]

Sehajae Jaagan 

Sehajae Soe ||

They awaken in peace 

and poise; they sleep 

in peace and poise.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਚਾਹੇ ਿਾਗਦਾ ਹੈ, 

ਚਾਹੇ ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

10344 236 shjy hoqw jwie  
su hoie]

Sehajae Hothaa 

Jaae S Hoe ||

That which is meant to 

be, automatically 

happens.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਿੋ 
ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਠੀਕ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
10345 236 shij bYrwgu  

shjy hI hsnw]
h`snw Sehaj Bairaag 

Sehajae Hee 

Hasanaa ||

In peace and poise, 

they remain detached; 

in peace and poise, 

they laugh.

ਕੋਈ ਗ਼ਮੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਿਾਏ, 

ਚਾਹੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ, 
ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

10346 236 shjy cUp shjy 
hI jpnw]3]

Sehajae Choop 

Sehajae Hee 

Japanaa ||3||

In peace and poise, 

they remain silent; in 

peace and poise, they 

chant. ||3||

ਿ ੇਉਹ ਚੁਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ 
ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਹੈ ਤੇ ਿ ੇਬੋਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਹੈ ॥੩॥
10347 236 shjy Bojnu shjy 

Bwau]

Sehajae Bhojan 

Sehajae Bhaao ||

In peace and poise 

they eat; in peace and 

poise they love.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹ ਖਾਣ-

ਪੀਣ ਦਾ ਜਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਦਾ 
ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ;

10348 236 shjy imitE  
sgl durwau]

(durwau) dUrI Sehajae Mittiou 

Sagal Dhuraao ||

The illusion of duality 

is easily and totally 

removed.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਸਾਰਾ ਕਪਟ-ਭਾਵ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ;
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10349 236 shjy hoAw 
swDUsMgu]

Sehajae Hoaa 

Saadhhoo Sang ||

They naturally join the 

Saadh Sangat, the 

Society of the Holy.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

10350 236 shij imilE 
pwrbRhmu 
insMgu]4]

(insMgu) sMsy SMkyrihq Sehaj Miliou 

Paarabreham 

Nisang ||4||

In peace and poise, 

they meet and merge 

with the Supreme Lord 

God. ||4||

ਤੇ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

10351 236 shjy igRh mih  
shij audwsI]

Sehajae Grih Mehi 

Sehaj Oudhaasee 

||

They are at peace in 

their homes, and they 

are at peace while 

detached.

ਿ ੇਉਹ ਘਰ ਜਵਚ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ, ਿ ੇ

ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ 

ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

10352 237 shjy duibDw qn 
kI nwsI]

Sehajae 

Dhubidhhaa Than 

Kee Naasee ||

In peace, their bodies' 

duality is eliminated.

ਤਾਂ ਭੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
10353 237 jw kY shij min 

BieAw AnMdu]

Jaa Kai Sehaj Man 

Bhaeiaa Anandh ||

Bliss comes naturally 

to their minds.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

10354 237 qw kau ByitAw  
prmwnMdu]5]

Thaa Ko Bhaettiaa 

Paramaanandh 

||5||

They meet the Lord, 

the Embodiment of 

Supreme Bliss. ||5||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 

॥੫॥
10355 237 shjy AMimRqu pIE 

nwmu]

Sehajae Anmrith 

Peeou Naam ||

In peaceful poise, they 

drink in the Ambrosial 

Nectar of the Naam, 

the Name of the Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਪੀਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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10356 237 shjy kIno jIA 
ko dwnu]

Sehajae Keeno 

Jeea Ko Dhaan ||

In peace and poise, 

they give to the poor.

ਇਸ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ;

10357 237 shj kQw mih  
Awqmu risAw]

Sehaj Kathhaa 

Mehi Aatham 

Rasiaa ||

Their souls naturally 

delight in the Lord's 

Sermon.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਰਚੀ-
ਜਮਚੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

10358 237 qw kY sMig  
AibnwsI 
visAw]6]

Thaa Kai Sang 

Abinaasee Vasiaa 

||6||

The Imperishable Lord 

abides with them. 

||6||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੬॥

10359 237 shjy Awsxu 
AsiQru BwieAw]

Sehajae Aasan 

Asathhir Bhaaeiaa 

||

In peace and poise, 

they assume the 

unchanging position.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦਾ ਸਦਾ-ਜਟਕਵਾਂ ਜਟਕਾਣਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਜਟਕਾਣਾ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

10360 237 shjy Anhq 
sbdu vjwieAw]

Sehajae Anehath 

Sabadh Vajaaeiaa 

||

In peace and poise, 

the unstruck vibration 

of the Shabad 

resounds.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ-

ਰਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਪਿਬਲ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;
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10361 237 shjy rux Juxkwru  
suhwieAw]

suMdr gur sbd jI dI 
lgwqwr im`TI-im`TI 
(rux) suMdr(Juxkwru) 
Cxkwr (suhwieAw) 
cmgI l`gI[ (dUjw 
pwT: ruxJuxkwru)

Sehajae Run 

Jhunakaar 

Suhaaeiaa ||

In peace and poise, 

the celestial bells 

resound.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਇਕ-ਰਸ ਰੌ 

ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

10362 237 qw kY Gir  
pwrbRhmu 
smwieAw]7]

Thaa Kai Ghar 

Paarabreham 

Samaaeiaa ||7||

Within their homes, 

the Supreme Lord God 

is pervading. ||7||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਪਰਗਟ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

10363 237 shjy jw kau 
pirE krmw]

(krmw) bKSS Sehajae Jaa Ko 

Pariou Karamaa ||

With intuitive ease, 

they meet the Lord, 

according to their 

karma.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕਦਾ ਹੈ,

10364 237 shjy guru ByitE  
scu Drmw]

Sehajae Gur 

Bhaettiou Sach 

Dhharamaa ||

With intuitive ease, 

they meet with the 

Guru, in the true 

Dharma.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

10365 237 jw kY shju 
BieAw so jwxY]

Jaa Kai Sehaj 

Bhaeiaa So Jaanai 

||

Those who know, 

attain the poise of 

intuitive peace.

(ਪਰ ਇਹ ਸਹਿ ਅਵਸਥਾ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ,
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10366 237 nwnk dws qw kY 
kurbwxY]8]3]

Naanak Dhaas 

Thaa Kai 

Kurabaanai 

||8||3||

Slave Nanak is a 

sacrifice to them. 

||8||3||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ (ਵਡ-ਭਾਗੀ 
ਮਨੱੁਖ) ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੩॥

10367 237 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

10368 237 pRQmy grB vws 
qy tirAw]

(tirAw) tilAw Prathhamae 

Garabh Vaas Thae 

Ttariaa ||

First, they come forth 

from the womb.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੀਵ ਪਜਹਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ 

ਪੇਟ ਜਵਚ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

10369 237 puqR klqR kutMb 
sMig juirAw]

k-l`qR Puthr Kalathr 

Kuttanb Sang 

Juriaa ||

They become attached 

to their children, 

spouses and families.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਰ 

ਸਹਿ ੇਸਹਿ ੇਿਵਾਨੀ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ 

ਕੇ) ਪੱੁਤਿ ਇਸਤਿੀ ਆਜਦਕ 

ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

10370 237 Bojnu Aink 
pRkwr bhu kpry]

(k`pry) k`pVy Bhojan Anik 

Prakaar Bahu 

Kaparae ||

The foods of various 

sorts and appearances 

will surely pass away,

ਕਈ ਜਕਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 

ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਇਹਨਾਂ ਰੂੰਗਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ 

ਰਜਹ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

10371 237 srpr gvnu 
krihgy bpury]1]

(sr-pr) zrUr[ 
(gvnu) clwxw[ (b`pury) 
ivcwry[ krih-gy

Sarapar Gavan 

Karehigae Bapurae 

||1||

O wretched mortal! 

||1||

ਪਰ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਭੀ) ਜ਼ਰੂਰ 

ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ (ਿਗਤ ਤੋਂ) 
ਕੂਚ ਕਰ ਿਾਣਗੇ ॥੧॥

10372 237 kvnu AsQwnu jo  
kbhu n trY]

Kavan Asathhaan 

Jo Kabahu N Ttarai 

||

What is that place 

which never perishes?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ?
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10373 237 kvnu sbdu ijqu  
durmiq 
hrY]1]rhwau]

(hrY) nws hovy Kavan Sabadh Jith 

Dhuramath Harai 

||1|| Rehaao ||

What is that Word by 

which the dirt of the 

mind is removed? 

||1||Pause||

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) 
ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ? 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

10374 237 ieMdRpurI mih  
srpr mrxw]

Eindhr Puree Mehi 

Sarapar Maranaa 

||

In the Realm of Indra, 

death is sure and 

certain.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ 

ਹੀ ਕੀਹ ਹੈ?) ਇੂੰਦਿ-ਪੁਰੀ ਜਵਚ 

ਭੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

10375 237 bRhmpurI inhclu 
nhI rhxw]

(inhclu) Ac`l Breham Puree 

Nihachal Nehee 

Rehanaa ||

The Realm of Brahma 

shall not remain 

permanent.

ਬਿਹਮਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਭੀ ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੀ।

10376 237 isvpurI kw  
hoiegw kwlw]

Siv Puree Kaa 

Hoeigaa Kaalaa ||

The Realm of Shiva 

shall also perish.

ਜਸ਼ਵ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਭੀ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ।

10377 237 qRY gux mwieAw  
ibnis 
ibqwlw]2]

(ibnis) nws huMdy[ 
(ibqwlw) BUqny

Thrai Gun 

Maaeiaa Binas 

Bithaalaa ||2||

The three dispositions, 

Maya and the demons 

shall vanish. ||2||

(ਪਰ ਿਗਤ) ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

10378 237 igir qr Drix  
ggn Aru qwry]

(igir) phwV[ (qr) 
drKq

Gir Thar Dhharan 

Gagan Ar Thaarae 

||

The mountains, the 

trees, the earth, the 

sky and the stars;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਹਾੜ, ਰੱੁਖ, 

ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਰੇ;

10379 237 riv sis pvxu  
pwvku nIrwry]

(riv) sUrj[ (sis) 
cMdRmw[ (nIrwry) pwxI

Rav Sas Pavan 

Paavak Neeraarae 

||

The sun, the moon, 

the wind, water and 

fire;

ਸੂਰਿ, ਚੂੰਦ, ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, 
ਜਦਨ ਤੇ ਰਾਤ;
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10380 237 idnsu rYix brq 
Aru Bydw]

Dhinas Rain 

Barath Ar 

Bhaedhaa ||

Day and night, fasting 

days and their 

determination;

ਵਰਤ ਆਜਦਕ ਵਖ ਵਖ 

ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਮਰਯਾਦਾ;

10381 237 swsqR isMimRiq  
ibnsihgy 
bydw]3]

isMmi Riq: mMmw mukqw, 
A`Dw rwrw R polw bol ky, 
ie`k ishwrI A`Dy rwry, 
ie`k ishwrI q`qy lwau[

Saasath Sinmrith 

Binasehigae 

Baedhaa ||3||

The Shaastras, the 

Simritees and the 

Vedas shall pass away. 

||3||

ਵੇਦ, ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਿ-ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਆਖ਼ਰ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਣਗੇ ॥੩॥

10382 237 qIrQ dyv dyhurw 
poQI]

(dyhurw) mMdr Theerathh Dhaev 

Dhaehuraa 

Pothhee ||

The sacred shrines of 

pilgrimage, gods, 

temples and holy 

books;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੀਰਥ, ਦੇਵਤੇ, 

ਮੂੰਦਰ, (ਧਰਮ-) ਪੁਸਤਕਾਂ;

10383 237 mwlw iqlku soc 
pwk hoqI]

(pwk) piv`qR[ (hoqI) 
hvn krn vwly

Maalaa Thilak 

Soch Paak Hothee 

||

Rosaries, ceremonial 

tilak marks on the 

forehead, meditative 

people, the pure, and 

the performers of 

burnt offerings;

ਮਾਲਾ, ਜਤਲਕ, ਸੱੁਚੀ ਰਸੋਈ, 

ਹਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ;

10384 237 DoqI fMfauiq  
prswdn Bogw]

(prswdn) pRsMn krn 
vwly[ (Bogw) pdwrQ 
ivSy Bog

Dhhothee 

Ddanddouth 

Parasaadhan 

Bhogaa ||

Wearing loin cloths, 

bowing in reverence 

and the enjoyment of 

sacred foods

(ਨੇਤੀ-) ਧੋਤੀ ਤੇ ਡੂੰਡਉਤ-

ਨਮਸਕਾਰਾਂ;

10385 237 gvnu krYgo sglo 
logw]4]

(gvnu) cly jwxgy Gavan Karaigo 

Sagalo Logaa ||4||

- all these, and all 

people, shall pass 

away. ||4||

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ) ਮਹਲਾਂ ਦੇ ਭੋਗ-

ਜਬਲਾਸ-ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੀ 
(ਆਖ਼ਰ) ਕੂਚ ਕਰ ਿਾਇਗਾ 
॥੪॥
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10386 237 jwiq vrn qurk 
Aru ihMdU]

Jaath Varan 

Thurak Ar 

Hindhoo ||

Social classes, races, 

Muslims and Hindus;

(ਵਖ ਵਖ) ਿਾਤਾਂ, (ਬਿਾਹਮਣ, 

ਖੱਤਿੀ ਆਜਦਕ) ਵਰਨ, 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਜਹੂੰ ਦੂ;

10387 237 psu pMKI Aink 
join ijMdU]

(ijMdU) jIv Pas Pankhee Anik 

Jon Jindhoo ||

Beasts, birds and the 

many varieties of 

beings and creatures;

ਪਸ਼ੂ, ਪੂੰਛੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਦੇ 

ਿੀਵ;

10388 237 sgl pwswru dIsY 
pwswrw]

Sagal Paasaar 

Dheesai Paasaaraa 

||

The entire world and 

the visible universe

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ ਿ ੋ

ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ-

10389 237 ibnis jwiego  
sgl Awkwrw]5]

Binas Jaaeigo 

Sagal Aakaaraa 

||5||

- all forms of existence 

shall pass away. ||5||

ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦਿਸ਼ਟ-ਮਾਨ 

ਸੂੰਸਾਰ (ਆਖ਼ਰ) ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ ॥੫॥

10390 237 shj isPiq 
Bgiq qqu 
igAwnw]

Sehaj Sifath 

Bhagath Thath 

Giaanaa ||

Through the Praises of 

the Lord, devotional 

worship, spiritual 

wisdom and the 

essence of reality,

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ (ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ-) ਥਾਂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਟੱਲ 

ਹੈ,

10391 237 sdw AnMdu  
inhclu scu 
Qwnw]

Sadhaa Anandh 

Nihachal Sach 

Thhaanaa ||

Eternal bliss and the 

imperishable true 

place are obtained.

ਤੇ ਉਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ ਭੀ ਹੈ, 

ਜਿਥੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

10392 237 qhw sMgiq swD 
gux rsY]

Thehaa Sangath 

Saadhh Gun Rasai 

||

There, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, the Lord's 

Glorious Praises are 

sung with love.

ਜਿਥੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ-

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ।
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10393 237 AnBau ngru  
qhw sd vsY]6]

(An-Bau) BY rihq 
ngru bRhm srUp

Anabho Nagar 

Thehaa Sadh Vasai 

||6||

There, in the city of 

fearlessness, He dwells 

forever. ||6||

ਉਥੇ ਸਦਾ ਇਕ ਐਸਾ ਨਗਰ 

ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਕਸੇ 

ਜਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੬॥

10394 237 qh Bau Brmw  
sogu n icMqw]

Theh Bho 

Bharamaa Sog N 

Chinthaa ||

There is no fear, 

doubt, suffering or 

anxiety there;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ (ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ-) ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਭਰਮ, ਕੋਈ 

ਗ਼ਮ, ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ,

10395 237 Awvxu jwvxu  
imrqu n hoqw]

Aavan Jaavan 

Mirath N Hothaa 

||

There is no coming or 

going, and no death 

there.

ਉਥੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ, ਉਥੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
10396 237 qh sdw AnMd  

Anhq AwKwry]

Theh Sadhaa 

Anandh Anehath 

Aakhaarae ||

There is eternal bliss, 

and the unstruck 

celestial music there.

ਉਥੇ ਸਦਾ ਇਕ-ਰਸ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ (ਮਾਨੋ) ਅਖਾੜੇ ਲੱਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

10397 237 Bgq vsih  
kIrqn 
AwDwry]7]

Bhagath Vasehi 

Keerathan 

Aadhhaarae ||7||

The devotees dwell 

there, with the Kirtan 

of the Lord's Praises as 

their support. ||7||

ਉਥੇ ਭਗਤ-ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ ॥੭॥

10398 237 pwrbRhm kw AMqu 
n pwru]

Paarabreham Kaa 

Anth N Paar ||

There is no end or 

limitation to the 

Supreme Lord God.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ) 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।
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10399 237 kauxu krY qw kw 
bIcwru]

Koun Karai Thaa 

Kaa Beechaar ||

Who can embrace His 

contemplation?

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਐਸਾ 
ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿੋ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਪਾਣ ਦਾ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰ ਸਕੇ।
10400 237 khu nwnk ijsu 

ikrpw krY]

Kahu Naanak Jis 

Kirapaa Karai ||

Says Nanak, when the 

Lord showers His 

Mercy,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

10401 237 inhcl Qwnu  
swDsMig 
qrY]8]4]

Nihachal Thhaan 

Saadhhasang 

Tharai ||8||4||

The imperishable 

home is obtained; in 

the Saadh Sangat, you 

shall be saved. 

||8||4||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੪॥

10402 237 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

10403 237 jo iesu mwry soeI 
sUrw]

Jo Eis Maarae 

Soee Sooraa ||

One who kills this is a 

spiritual hero.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

(ਮੇਰ-ਤੇਰ ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) 

ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ,

10404 237 jo iesu mwry soeI 
pUrw]

Jo Eis Maarae 

Soee Pooraa ||

One who kills this is 

perfect.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
10405 237 jo iesu mwry  

iqsih vifAweI]

Jo Eis Maarae 

Thisehi Vaddiaaee 

||

One who kills this 

obtains glorious 

greatness.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਦੁਜਬਧਾ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,
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10406 237 jo iesu mwry iqs 
kw duKu jweI]1]

Jo Eis Maarae This 

Kaa Dhukh Jaaee 

||1||

One who kills this is 

freed of suffering. 

||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ (ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ) ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

10407 237 AYsw koie ij 
duibDw mwir 
gvwvY]

duib-Dw Aisaa Koe J 

Dhubidhhaa Maar 

Gavaavai ||

How rare is such a 

person, who kills and 

casts off duality.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ) ਅਿੇਹਾ 
ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ।

10408 237 iesih mwir rwj 
jogu 
kmwvY]1]rhwau]

Eisehi Maar Raaj 

Jog Kamaavai 

||1|| Rehaao ||

Killing it, he attains 

Raja Yoga, the Yoga of 

meditation and 

success. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਇਸ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿੋੜ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜਭਆਸੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

10409 238 jo iesu mwry iqs 
kau Bau nwih]

Jo Eis Maarae This 

Ko Bho Naahi ||

One who kills this has 

no fear.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਦੁਜਬਧਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ) ਡਰ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

10410 238 jo iesu mwry su 
nwim smwih]

Jo Eis Maarae S 

Naam Samaahi ||

One who kills this is 

absorbed in the Naam.

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
10411 238 jo iesu mwry iqs 

kI iqRsnw buJY]
buJY: polw bolo Jo Eis Maarae This 

Kee Thrisanaa 

Bujhai ||

One who kills this has 

his desires quenched.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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10412 238 jo iesu mwry su 
drgh isJY]2]

(is`JY) mukq Jo Eis Maarae S 

Dharageh Sijhai 

||2||

One who kills this is 

approved in the Court 

of the Lord. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

10413 238 jo iesu mwry so 
DnvMqw]

Jo Eis Maarae So 

Dhhanavanthaa ||

One who kills this is 

wealthy and 

prosperous.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਜਬਧਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

10414 238 jo iesu mwry so 
piqvMqw]

Jo Eis Maarae So 

Pathivanthaa ||

One who kills this is 

honorable.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

10415 238 jo iesu mwry soeI 
jqI]

jqI: polw bolo Jo Eis Maarae 

Soee Jathee ||

One who kills this is 

truly a celibate.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ 

ਅਸਲ ਿਤੀ;
10416 238 jo iesu mwry iqsu 

hovY gqI]3]
(gqI) kilAwx Jo Eis Maarae This 

Hovai Gathee 

||3||

One who kills this 

attains salvation. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

10417 238 jo iesu mwry iqs 
kw AwieAw gnI]

Jo Eis Maarae This 

Kaa Aaeiaa Ganee 

||

One who kills this - his 

coming is auspicious.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਜਬਧਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣਾ ਸਿਲ 

ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

10418 238 jo iesu mwry su 
inhclu DnI]

Jo Eis Maarae S 

Nihachal Dhhanee 

||

One who kills this is 

steady and wealthy.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 

ਤੋਂ ਅਡੋਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਅਸਲ ਧਨਾਢ ਹੈ।
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10419 238 jo iesu mwry so 
vfBwgw]

v`fBwgw Jo Eis Maarae So 

Vaddabhaagaa ||

One who kills this is 

very fortunate.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮੇਰ-ਤੇਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ,

10420 238 jo iesu mwry su 
An idnu 
jwgw]4]

Jo Eis Maarae S 

Anadhin Jaagaa 

||4||

One who kills this 

remains awake and 

aware, night and day. 

||4||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

10421 238 jo iesu mwry su 
jIvn mukqw]

Jo Eis Maarae S 

Jeevan Mukathaa 

||

One who kills this is 

Jivan Mukta, liberated 

while yet alive.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਦੁਜਬਧਾ ਨੂੂੰ  
ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

10422 238 jo iesu mwry iqs 
kI inrml 
jugqw]

(jugqw) rihxI Jo Eis Maarae This 

Kee Niramal 

Jugathaa ||

One who kills this lives 

a pure lifestyle.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਰਜਹਣੀ-ਬਜਹਣੀ ਸਦਾ ਪਜਵਤਿ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

10423 238 jo iesu mwry soeI 
suigAwnI]

Jo Eis Maarae 

Soee Sugiaanee ||

One who kills this is 

spiritually wise.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

10424 238 jo iesu mwry su 
shj iDAwnI]5]

Jo Eis Maarae S 

Sehaj Dhhiaanee 

||5||

One who kills this 

meditates intuitively. 

||5||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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10425 238 iesu mwrI ibnu  
Qwie n prY]

Eis Maaree Bin 

Thhaae N Parai ||

Without killing this, 

one is not acceptable,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਨੂੂੰ  
ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,

10426 238 koit krm jwp 
qp krY]

Kott Karam Jaap 

Thap Karai ||

Even though one may 

perform millions of 

rituals, chants and 

austerities.

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੋੜਾਂ ਿਪ ਤੇ ਕਿੋੜਾਂ 
ਤਪ ਆਜਦਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ 
ਰਹੇ।

10427 238 iesu mwrI ibnu  
jnmu n imtY]

Eis Maaree Bin 

Janam N Mittai ||

Without killing this, 

one does not escape 

the cycle of 

reincarnation.

ਦੁਜਬਧਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਨਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜ 

ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ,

10428 238 iesu mwrI ibnu  
jm qy nhI 
CutY]6]

Cu`tY Eis Maaree Bin 

Jam Thae Nehee 

Shhuttai ||6||

Without killing this, 

one does not escape 

death. ||6||

ਮੇਰੇ ਤੇਰ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿਮਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
॥੬॥

10429 238 iesu mwrI ibnu  
igAwnu n hoeI]

Eis Maaree Bin 

Giaan N Hoee ||

Without killing this, 

one does not obtain 

spiritual wisdom.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦੁਜਬਧਾ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ,
10430 238 iesu mwrI ibnu  

jUiT n DoeI]

Eis Maaree Bin 

Jooth N Dhhoee ||

Without killing this, 

one's impurity is not 

washed off.

ਮੇਰੇ ਤੇਰ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਨਹੀਂ ਧੁਪਦੀ।
10431 238 iesu mwrI ibnu  

sBu ikCu mYlw]

Eis Maaree Bin 

Sabh Kishh Mailaa 

||

Without killing this, 

everything is filthy.

ਿਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਦੁਜਬਧਾ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਂਦਾ, (ਉਹ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਜਵਕਾਰੀ ਬਣਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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10432 238 iesu mwrI ibnu  
sBu ikCu 
jaulw]7]

(jau~lw) v`Krw Eis Maaree Bin 

Sabh Kishh Joulaa 

||7||

Without killing this, 

everything is a losing 

game. ||7||

ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜਵੱਥ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੭॥

10433 238 jw kau Bey 
ikRpwl 
ikRpwiniD]

Jaa Ko Bheae 

Kirapaal Kirapaa 

Nidhh ||

When the Lord, the 

Treasure of Mercy, 

bestows His Mercy,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਦਇਆ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

10434 238 iqsu BeI KlwsI  
hoeI sgl isiD]

(KlwsI) mukqI[ is~iD This Bhee 

Khalaasee Hoee 

Sagal Sidhh ||

One obtains release, 

and attains total 

perfection.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੁਜਬਧਾ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ ਪੂਰੀ ਸਿਲਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

10435 238 guir duibDw jw 
kI hY mwrI]

Gur Dhubidhhaa 

Jaa Kee Hai 

Maaree ||

One whose duality has 

been killed by the 

Guru,

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮੇਰ-ਤੇਰ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ,

10436 238 khu nwnk so 
bRhm 
bIcwrI]8]5]

Kahu Naanak So 

Breham 

Beechaaree 

||8||5||

Says Nanak, 

contemplates God. 

||8||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ-ਿੋਗਾ ਹੋ ਜਗਆ 

॥੮॥੫॥

10437 238 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

10438 238 hir isau jurY q 
sBu ko mIqu]

Har Sio Jurai Th 

Sabh Ko Meeth ||

When someone 

attaches himself to 

the Lord, then 

everyone is his friend.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਜਮੱਤਰ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,
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10439 238 hir isau jurY q 
inhclu cIqu]

Har Sio Jurai Th 

Nihachal Cheeth ||

When someone 

attaches himself to 

the Lord, then his 

consciousness is 

steady.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਚੱਤ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 

ਤੇ ਸਦਾ) ਅਡੋਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

10440 238 hir isau jurY n 
ivAwpY kwV@w]

(kwV@w) icMqw, Jorw Har Sio Jurai N 

Viaapai Kaarrhaa 

||

When someone 

attaches himself to 

the Lord, he is not 

afflicted by worries.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਉਸ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ,

10441 238 hir isau jurY q 
hoie insqwrw]1]

(insqwrw) pwr auqwrw Har Sio Jurai Th 

Hoe Nisathaaraa 

||1||

When someone 

attaches himself to 

the Lord, he is 

emancipated. ||1||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

10442 238 ry mn myry qUM hir 
isau joru]

Rae Man Maerae 

Thoon Har Sio Jor 

||

O my mind, unite 

yourself with the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਪਿੀਜਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣਾ।

10443 238 kwij quhwrY nwhI 
horu]1]rhwau]

Kaaj Thuhaarai 

Naahee Hor ||1|| 

Rehaao ||

Nothing else is of any 

use to you. 

||1||Pause||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿੀਜਤ 

ਬਣਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਉੱਦਮ ਤੇਰੇ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਵੇਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

10444 238 vfy vfy jo 
dunIAwdwr]

v`fy v`fy[(dunIAw-
dwr)AOguxW pwpW 
ivkwrW mwieAw c lIx

Vaddae Vaddae Jo 

Dhuneeaadhaar ||

The great and 

powerful people of 

the world

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿੇਹੜੇ 

ਿੇਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਿਾਇਦਾਦਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ,

10445 238 kwhU kwij nwhI  
gwvwr]

(gwvwr) bysmJ Kaahoo Kaaj 

Naahee Gaavaar ||

Are of no use, you fool! ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ (ਕੋਈ 

ਿਾਇਦਾਦ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਜਵਚ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
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10446 238 hir kw dwsu nIc 
kulu suxih]

sux-ih Har Kaa Dhaas 

Neech Kul Sunehi 

||

The Lord's slave may 

be born of humble 

origins,

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਗਤ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਜਵਚ ਭੀ 
ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ,

10447 238 iqs kY sMig iKn 
mih auDrih]2]

auDr-ih This Kai Sang Khin 

Mehi Oudhharehi 

||2||

But in his company, 

you shall be saved in 

an instant. ||2||

ਤਾਂ ਭੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀਆਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਰਾਂ 
ਜਵਚੋਂ) ਇਕ ਪਲ ਜਵਚ ਬਚ 

ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ ॥੨॥

10448 238 koit mjn jw kY 
suix nwm]

m`jn Kott Majan Jaa Kai 

Sun Naam ||

Hearing the Naam, the 

Name of the Lord, is 

equal to millions of 

cleansing baths.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਜਵਚ ਕਿੋੜਾਂ 
ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

10449 238 koit pUjw jw kY 
hY iDAwn]

Kott Poojaa Jaa Kai 

Hai Dhhiaan ||

Meditating on it is 

equal to millions of 

worship ceremonies.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਨ ਜਵਚ ਕਿੋੜਾਂ ਦੇਵ-ਪੂਿਾ 
ਆ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

10450 238 koit puMn suix 
hir kI bwxI]

Kott Punn Sun Har 

Kee Baanee ||

Hearing the Word of 

the Lord's Bani is 

equal to giving millions 

in alms.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਜਵਚ 

ਕਿੋੜਾਂ ਪੁੂੰ ਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

10451 238 koit Plw gur qy  
ibiD jwxI]3]

Kott Falaa Gur 

Thae Bidhh Jaanee 

||3||

To know the way, 

through the Guru, is 

equal to millions of 

rewards. ||3||

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਜਵਧੀ 
ਜਸੱਜਖਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੋੜਾਂ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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10452 238 mn Apuny mih  
iPir iPir cyq]

Man Apunae Mehi 

Fir Fir Chaeth ||

Within your mind, 

over and over again, 

think of Him,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਰੱਖ,

10453 238 ibnis jwih  
mwieAw ky hyq]

(hyq) ipAwr Binas Jaahi 

Maaeiaa Kae 

Haeth ||

And your love of Maya 

shall depart.

ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਮੋਹ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣਗੇ।

10454 238 hir AibnwsI  
qumrY sMig]

(AibnwsI) nws rihq 
vwihgurU jI

Har Abinaasee 

Thumarai Sang ||

The Imperishable Lord 

is always with you.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ 

ਨਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

10455 238 mn myry rcu rwm 
kY rMig]4]

Man Maerae Rach 

Raam Kai Rang 

||4||

O my mind, immerse 

yourself in the Love of 

the Lord. ||4||

ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਸਦਾ ਿੁਜੜਆ ਰਹੁ 

॥੪॥
10456 238 jw kY kwim auqrY 

sB BUK]
au~qrY Jaa Kai Kaam 

Outharai Sabh 

Bhookh ||

Working for Him, all 

hunger departs.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਜਗਆਂ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

10457 238 jw kY kwim n 
johih dUq]

Jaa Kai Kaam N 

Johehi Dhooth ||

Working for Him, the 

Messenger of Death 

will not be watching 

you.

ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਲੱਜਗਆਂ ਿਮਦੂਤ ਤੱਕ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ।

10458 238 jw kY kwim qyrw 
vf gmru]

gmru:polw bolo imlvW[ 
(gmru)pRqwp[ v`f

Jaa Kai Kaam 

Thaeraa Vadd 

Gamar ||

Working for Him, you 

shall obtain glorious 

greatness.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਤੇਰਾ (ਹਰ ਥਾਂ) ਵੱਡਾ ਤੇਿ-

ਪਿਤਾਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ,

10459 238 jw kY kwim hovih 
qUM Amru]5]

Jaa Kai Kaam 

Hovehi Thoon 

Amar ||5||

Working for Him, you 

shall become 

immortal. ||5||

ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਲੱਜਗਆਂ ਤੂੂੰ  ਸਦੀਵੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਂ 
॥੫॥
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10460 238 jw ky cwkr kau  
nhI fwn]

(fwn) szw Jaa Kae Chaakar 

Ko Nehee Ddaan 

||

His servant does not 

suffer punishment.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਸੇਵਕ-ਭਗਤ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
10461 238 jw ky cwkr kau  

nhI bwn]
(bwn) Kotw suBwau Jaa Kae Chaakar 

Ko Nehee Baan ||

His servant suffers no 

loss.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ-

ਭਗਤ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ 
ਚੂੰਬੜ ਸਕਦਾ,

10462 238 jw kY dPqir  
puCY n lyKw]

Jaa Kai Dhafathar 

Pushhai N Laekhaa 

||

In His Court, His 

servant does not have 

to answer for his 

account.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 

ਜਵਚ (ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ) ਜਹਸਾਬ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ, (ਜਕਉਂਜਕ ਸੇਵਾ 
ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੀ 
ਨਹੀਂ)

10463 238 qw kI cwkrI  
krhu ibsyKw]6]

(ibsyKw) ivSyS pRym 
SrDw iekwgRqw gRIbI 
sihq

Thaa Kee 

Chaakaree Karahu 

Bisaekhaa ||6||

So serve Him with 

distinction. ||6||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ 

ਰਹੁ ॥੬॥

10464 238 jw kY aUn nwhI 
kwhU bwq]

Jaa Kai Oon 

Naahee Kaahoo 

Baath ||

He is not lacking in 

anything.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਕਮੀ ਨਹੀਂ,

10465 238 eykih Awip  
Anykih Bwiq]

Eaekehi Aap 

Anaekehi Bhaath 

||

He Himself is One, 

although He appears 

in so many forms.

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕਾਂ 
ਰੂਪਾਂ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ,

10466 238 jw kI idRsit  
hoie sdw inhwl]

Jaa Kee Dhrisatt 

Hoe Sadhaa Nihaal 

||

By His Glance of 

Grace, you shall be 

happy forever.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਜਨਹਾਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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10467 238 mn myry kir qw 
kI Gwl]7]

(Gwl) syvw Man Maerae Kar 

Thaa Kee Ghaal 

||7||

So work for Him, O my 

mind. ||7||

ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰ ॥੭॥

10468 238 nw ko cquru nwhI 
ko mUVw]

Naa Ko Chathur 

Naahee Ko 

Moorraa ||

No one is clever, and 

no one is foolish.

(ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ) ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਜਸਆਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ) ਮੂਰਖ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

10469 238 nw ko hIxu nwhI 
ko sUrw]

Naa Ko Heen 

Naahee Ko Sooraa 

||

No one is weak, and 

no one is a hero.

ਨਾਹ ਕੋਈ ਜਨਤਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੈ।

10470 239 ijqu ko lwieAw  
iqq hI lwgw]

Jith Ko Laaeiaa 

Thith Hee Laagaa 

||

As the Lord attaches 

someone, so is he 

attached.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ 
ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

10471 239 so syvku nwnk 
ijsu Bwgw]8]6]

So Saevak Naanak 

Jis Bhaagaa 

||8||6||

He alone is the Lord's 

servant, O Nanak, who 

is so blessed. ||8||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਜਿਸ ਦੀ 
ਜਕਸਮਤ ਿਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੬॥
10472 239 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

10473 239 ibnu ismrn jYsy 
srp AwrjwrI]

(srp) s`p[ 
(AwrjwrI) aumr

Bin Simaran Jaisae 

Sarap Aarajaaree 

||

Without meditating in 

remembrance on the 

Lord, one's life is like 

that of a snake.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ (ਉਮਰ 

ਤਾਂ ਲੂੰ ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਪ ਸਦਾ 
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਡੂੰਗ ਹੀ ਮਾਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।)
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10474 239 iqau jIvih 
swkq nwmu 
ibswrI]1]

Thio Jeevehi 

Saakath Naam 

Bisaaree ||1||

This is how the 

faithless cynic lives, 

forgetting the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਜਵਅਰਥ ਿੀਵਨ ਹੀ) 
ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ (ਮੌਕਾ ਬਣਨ ਤੇ 

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਡੂੰਗ ਹੀ ਮਾਰਦੇ 

ਹਨ) ॥੧॥
10475 239 eyk inmK jo 

ismrn mih 
jIAw]

Eaek Nimakh Jo 

Simaran Mehi 

Jeeaa ||

One who lives in 

meditative 

remembrance, even 

for an instant,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਇਕ ਅੱਖ 

ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਗੁਜ਼ਾਜਰਆ ਿਾਏ,

10476 239 koit idns lwK  
sdw iQru 
QIAw]1]rhwau]

Kott Dhinas Laakh 

Sadhaa Thhir 

Thheeaa ||1|| 

Rehaao ||

Lives for hundreds of 

thousands and 

millions of days, and 

becomes stable 

forever. ||1||Pause||

ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ ਜਦਨ 

(ਿੀਊ ਜਲਆ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) 

ਸਦਾ ਲਈ ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

10477 239 ibnu ismrn iDRgu 
krm krws]

(krws) krny Bin Simaran 

Dhhrig Karam 

Karaas ||

Without meditating in 

remembrance on the 

Lord, one's actions 

and works are cursed.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ-ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਕਰਨੇ 

ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੀ ਹਨ,

10478 239 kwg bqn ibstw 
mih vws]2]

(bqn) dyS, mMUh Kaag Bathan 

Bisattaa Mehi 

Vaas ||2||

Like the crow's beak, 

he dwells in manure. 

||2||

ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਦੀ ਚੁੂੰ ਝ ਗੂੰਦ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਜਸਮਰਨ-

ਹੀਨ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ (ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਆਜਦਕ ਦੇ) ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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10479 239 ibnu ismrn Bey 
kUkr kwm]

(kwm) kMm Bin Simaran Bheae 

Kookar Kaam ||

Without meditating in 

remembrance on the 

Lord, one acts like a 

dog.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਮਨੱੁਖ (ਲੋਭ ਤੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਕੱੁਜਤਆਂ ਵਰਗੇ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ 

ਪਿਜਵਰਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
10480 239 swkq bysuAw pUq  

innwm]3]
(innwm) ipqw dy nW 
rihq

Saakath Baesuaa 

Pooth Ninaam 

||3||

The faithless cynic is 

nameless, like the 

prostitute's son. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਵੇਸਵਾ ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੇ 

ਪੱੁਤਰਾਂ ਵਾਂਗ (ਜਨਲੱਿ) ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਪਉ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੩॥

10481 239 ibnu ismrn jYsy 
sI| Cqwrw]

(Cqwrw) ByfU dy (sI|) 
isMg

Bin Simaran Jaisae 

Seen(g) 

Shhathaaraa ||

Without meditating in 

remembrance on the 

Lord, one is like a 

horned ram.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਉਹ (ਧਰਤੀ 
ਉਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ) 
ਛੱਤਜਰਆਂ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਜਸੂੰਗ;

10482 239 bolih kUru swkq 
muKu kwrw]4]

(kwrw) kwLw Bolehi Koor 

Saakath Mukh 

Kaaraa ||4||

The faithless cynic 

barks out his lies, and 

his face is blackened. 

||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ) ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, 

ਹਰ ਥਾਂ ਮੁਕਾਲਖ ਹੀ ਖੱਟਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥

10483 239 ibnu ismrn  
grDB kI 
inAweI]

(grDB) gDw Bin Simaran 

Garadhhabh Kee 

Niaaee ||

Without meditating in 

remembrance on the 

Lord, one is like a 

donkey.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਉਹ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ (ਮਲੀਨ 

ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 
ਖੋਤਾ ਸਦਾ ਸੁਆਹ ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ 

ਲੇਟ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)
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10484 239 swkq Qwn 
Birst  
iPrwhI]5]

(Birst) gMdw Saakath Thhaan 

Bharisatt Firaahee 

||5||

The faithless cynic 

wanders around in 

polluted places. ||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ (ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ) ਗੂੰ ਦੇ 

ਥਾਈ ਂਹੀ ਜਿਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੫॥

10485 239 ibnu ismrn  
kUkr hrkwieAw]

(hrkwieAw) hLikAw Bin Simaran 

Kookar 

Harakaaeiaa ||

Without meditating in 

remembrance on the 

Lord, one is like a mad 

dog.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਹਲਕੇ ਕੱੁਤੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀ ਸੂੰਗ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੋਭ ਦਾ 
ਹਲਕ ਚੂੰ ਬੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ)

10486 239 swkq loBI bMDu  
n pwieAw]6]

(bMDu) sMqoK Saakath Lobhee 

Bandhh N Paaeiaa 

||6||

The greedy, faithless 

cynic falls into 

entanglements. ||6||

ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਲੋਭ 

ਜਵਚ ਗਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 

ਕਮਾ ਕੇ ਭੀ) ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦੀ ॥੬॥
10487 239 ibnu ismrn hY 

AwqmGwqI]

Bin Simaran Hai 

Aatham Ghaathee 

||

Without meditating in 

remembrance on the 

Lord, he murders his 

own soul.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝਾ ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

10488 239 swkq nIc iqsu 
kulu nhI 
jwqI]7]

kulu: polw bolo Saakath Neech 

This Kul Nehee 

Jaathee ||7||

The faithless cynic is 

wretched, without 

family or social 

standing. ||7||

ਉਹ ਸਦਾ ਨੀਵੇਂ ਕੂੰਮਾਂ ਵਲ 

ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਾਹ 

ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਹ 

ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ॥੭॥
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10489 239 ijsu BieAw 
ikRpwlu iqsu 
sqsMig 
imlwieAw]

Jis Bhaeiaa 

Kirapaal This 

Sathasang 

Milaaeiaa ||

When the Lord 

becomes merciful, one 

joins the Sat Sangat, 

the True Congregation.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਲਆ 

ਰਲਾਂਦਾ ਹੈ।

10490 239 khu nwnk guir  
jgqu 
qrwieAw]8]7]

j`g-qu Kahu Naanak Gur 

Jagath Tharaaeiaa 

||8||7||

Says Nanak, the Guru 

has saved the world. 

||8||7||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੭॥

10491 239 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

10492 239 gur kY bcin  
moih prmgiq 
pweI]

Gur Kai Bachan 

Mohi Param Gath 

Paaee ||

Through the Guru's 

Word, I have attained 

the supreme status.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ,

10493 239 guir pUrY myrI 
pYj rKweI]1]

Gur Poorai 

Maeree Paij 

Rakhaaee ||1||

The Perfect Guru has 

preserved my honor. 

||1||

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ॥੧॥

10494 239 gur kY bcin  
iDAwieE moih 
nwau]

Gur Kai Bachan 

Dhhiaaeiou Mohi 

Naao ||

Through the Guru's 

Word, I meditate on 

the Name.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,
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10495 239 gur prswid moih 
imilAw 
Qwau]1]rhwau]

Gur Parasaadh 

Mohi Miliaa 

Thhaao ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Grace, I 

have obtained a place 

of rest. ||1||Pause||

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਥਾਂ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ (ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

10496 239 gur kY bcin  
suix rsin 
vKwxI]

Gur Kai Bachan 

Sun Rasan 

Vakhaanee ||

I listen to the Guru's 

Word, and chant it 

with my tongue.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਭੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,

10497 239 gur ikrpw qy  
AMimRq myrI 
bwxI]2]

Gur Kirapaa Thae 

Anmrith Maeree 

Baanee ||2||

By Guru's Grace, my 

speech is like nectar. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ 
(ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ) ॥੨॥

10498 239 gur kY bcin  
imitAw myrw 
Awpu]

(Awpu) hMkwr Gur Kai Bachan 

Mittiaa Maeraa 

Aap ||

Through the Guru's 

Word, my selfishness 

and conceit have been 

removed.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੇਰਾ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਜਮਟ ਜਗਆ ਹੈ,

10499 239 gur kI dieAw qy  
myrw vf 
prqwpu]3]

Gur Kee Dhaeiaa 

Thae Maeraa 

Vadd Parathaap 

||3||

Through the Guru's 

kindness, I have 

obtained glorious 

greatness. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਬੜਾ ਤੇਿ-ਪਰਤਾਪ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ (ਜਕ ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦਾ) ॥੩॥
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10500 239 gur kY bcin  
imitAw myrw 
Brmu]

Gur Kai Bachan 

Mittiaa Maeraa 

Bharam ||

Through the Guru's 

Word, my doubts have 

been removed.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ,

10501 239 gur kY bcin  
pyiKE sBu 
bRhmu]4]

Gur Kai Bachan 

Paekhiou Sabh 

Breham ||4||

Through the Guru's 

Word, I see God 

everywhere. ||4||

ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ-ਥਾਂ-ਵੱਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥

10502 239 gur kY bcin  
kIno rwju jogu]

bRhm srUp nwl (jogu) 
juV ky ieMdRIAW qy rwju 
(kIno) kr irhw

Gur Kai Bachan 

Keeno Raaj Jog ||

Through the Guru's 

Word, I practice Raja 

Yoga, the Yoga of 

meditation and 

success.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

10503 239 gur kY sMig  
qirAw sBu 
logu]5]

Gur Kai Sang 

Thariaa Sabh Log 

||5||

In the Company of the 

Guru, all the people of 

the world are saved. 

||5||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

10504 239 gur kY bcin myry 
kwrj isiD]

is~iD Gur Kai Bachan 

Maerae Kaaraj 

Sidhh ||

Through the Guru's 

Word, my affairs are 

resolved.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ 

ਸਿਲਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,

10505 239 gur kY bcin  
pwieAw nwau 
iniD]6]

Gur Kai Bachan 

Paaeiaa Naao 

Nidhh ||6||

Through the Guru's 

Word, I have obtained 

the nine treasures. 

||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ (ਿੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਸਭ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੈ ॥੬॥
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10506 239 ijin ijin kInI  
myry gur kI 
Awsw]

Jin Jin Keenee 

Maerae Gur Kee 

Aasaa ||

Whoever places his 

hopes in my Guru,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ (ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ) ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ,

10507 239 iqs kI ktIAY  
jm kI Pwsw]7]

This Kee Katteeai 

Jam Kee Faasaa 

||7||

Has the noose of 

death cut away. ||7||

ਉਸ ਦੀ ਿਮ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ 
ਗਈ ਹੈ ॥੭॥

10508 239 gur kY bcin  
jwigAw myrw 
krmu]

Gur Kai Bachan 

Jaagiaa Maeraa 

Karam ||

Through the Guru's 

Word, my good karma 

has been awakened.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਕਸਮਜਤ ਿਾਗ 

ਪਈ ਹੈ,

10509 239 nwnk guru 
ByitAw 
pwrbRhmu]8]8]

Naanak Gur 

Bhaettiaa 

Paarabreham 

||8||8||

O Nanak, meeting with 

the Guru, I have found 

the Supreme Lord 

God. ||8||8||

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ (ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਆਖ-) ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੮॥੮॥

10510 239 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

10511 239 iqsu gur kau  
ismrau swis 
swis]

This Gur Ko 

Simaro Saas Saas 

||

I remember the Guru 

with each and every 

breath.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ) ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,
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10512 239 guru myry pRwx  
siqguru myrI 
rwis]1]rhwau]

Gur Maerae Praan 

Sathigur Maeree 

Raas ||1|| 

Rehaao ||

The Guru is my breath 

of life, the True Guru 

is my wealth. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ਮੇਰੀ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ (ਦਾ 
ਰਾਖਾ) ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

10513 239 gur kw drsnu  
dyiK dyiK jIvw]

Gur Kaa Dharasan 

Dhaekh Dhaekh 

Jeevaa ||

Beholding the Blessed 

Vision of the Guru's 

Darshan, I live.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

10514 239 gur ky crx Doie 
Doie pIvw]1]

Gur Kae Charan 

Dhhoe Dhhoe 

Peevaa ||1||

I wash the Guru's Feet, 

and drink in this 

water. ||1||

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਨਾਮ-ਿਲ 

(ਪੀਣ ਨੂੂੰ , ਿਪਣ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
10515 239 gur kI ryxu inq 

mjnu krau]
(m`jnu) ieSnwn Gur Kee Raen Nith 

Majan Karo ||

I take my daily bath in 

the dust of the Guru's 

Feet.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਿਲ ਹੈ 

ਉਸ) ਜਵਚ ਮੈਂ ਸਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

10516 239 jnm jnm kI  
haumY mlu 
hrau]2]

(hrau) nws kro Janam Janam Kee 

Houmai Mal Haro 

||2||

The egotistical filth of 

countless incarnations 

is washed off. ||2||

ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੀ (ਇਕੱਠੀ 
ਹੋਈ ਹੋਈ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ 

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਦੂਰ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

10517 239 iqsu gur kau  
JUlwvau pwKw]

This Gur Ko 

Jhoolaavo 

Paakhaa ||

I wave the fan over 

the Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ ਹਾਂ,
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10518 239 mhw Agin qy  
hwQu dy rwKw]3]

Mehaa Agan Thae 

Haathh Dhae 

Raakhaa ||3||

Giving me His Hand, 

He has saved me from 

the great fire. ||3||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਤੋਂ (ਆਪਣਾ) 
ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ॥੩॥

10519 239 iqsu gur kY igRih  
Fovau pwxI]

gi Rih This Gur Kai Grihi 

Dtovo Paanee ||

I carry water for the 

Guru's household;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਹਾਂ,

10520 239 ijsu gur qy  
Akl giq 
jwxI]4]

(A-kl) klpnw rhiq 
pRmySr[ (giq) pRwpqI

Jis Gur Thae Akal 

Gath Jaanee ||4||

From the Guru, I have 

learned the Way of 

the One Lord. ||4||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ 

ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਕਦੇ 

ਘਟਦਾ ਵਧਦਾ ਨਹੀਂ ॥੪॥

10521 239 iqsu gur kY igRih  
pIsau nIq]

c`kI pIsau This Gur Kai Grihi 

Peeso Neeth ||

I grind the corn for the 

Guru's household.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਮੈਂ ਸਦਾ ਚੱਕੀ ਪੀਂਹਦਾ ਹਾਂ,

10522 239 ijsu prswid  
vYrI sB mIq]5]

Jis Parasaadh 

Vairee Sabh 

Meeth ||5||

By His Grace, all my 

enemies have become 

friends. ||5||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਪਜਹਲਾਂ) ਵੈਰੀ (ਜਦੱਸ ਰਹੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਹੁਣ) ਸਾਰੇ ਜਮੱਤਰ ਿਾਪ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੫॥

10523 240 ijin guir mokau 
dInw jIau]

Jin Gur Mo Ko 

Dheenaa Jeeo ||

The Guru who gave 

me my soul,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,
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10524 240 Awpunw dwsrw  
Awpy muil 
lIau]6]

(dwsrw) dws Aapunaa 

Dhaasaraa Aapae 

Mul Leeo ||6||

Has Himself purchased 

me, and made me His 

slave. ||6||

ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਜਨਿੱਕਾ 
ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
ਮੱੁਲ ਲੈ ਜਲਆ ਹੈ (ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਅਪਣੱਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ) 

॥੬॥
10525 240 Awpy lwieE  

Apnw ipAwru]

Aapae Laaeiou 

Apanaa Piaar ||

He Himself has blessed 

me with His Love.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ,

10526 240 sdw sdw iqsu 
gur kau krI 
nmskwru]7]

Sadhaa Sadhaa 

This Gur Ko Karee 

Namasakaar ||7||

Forever and ever, I 

humbly bow to the 

Guru. ||7||

ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ 
ਹੀ ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੭॥

10527 240 kil klys BY BRm 
duK lwQw]

kil:polw bolo[ (kil) 
klpnw[ Aiv`idAw 
AsMmqw rwg dÍYK hT 
pMj klys

Kal Kalaes Bhai 

Bhram Dhukh 

Laathhaa ||

My troubles, conflicts, 

fears, doubts and 

pains have been 

dispelled;

ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਸਹਮ 

ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ।

10528 240 khu nwnk myrw 
guru 
smrwQw]8]9]

Kahu Naanak 

Maeraa Gur 

Samaraathhaa 

||8||9||

Says Nanak, my Guru 

is All-powerful. 

||8||9||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ 

ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 

॥੮॥੯॥

10529 240 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

10530 240 imlu myry goibMd  
Apnw nwmu dyhu]

Mil Maerae 

Gobindh Apanaa 

Naam Dhaehu ||

Meet me, O my Lord 

of the Universe. Please 

bless me with Your 

Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲ, 

(ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ।
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10531 240 nwm ibnw iDRgu 
iDRgu 
Asnyhu]1]rhwau
]

(Asnyhu) ipAwr Naam Binaa 

Dhhrig Dhhrig 

Asanaehu ||1|| 

Rehaao ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

cursed, cursed is love 

and intimacy. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਤੇਰੇ) ਨਾਮ (ਦੇ 

ਜਪਆਰ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਹੋਰ 

ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਮੋਹ-) ਜਪਆਰ 

ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ ਜਿਟਕਾਰ-

ਿੋਗ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

10532 240 nwm ibnw jo 
pihrY Kwie]

Naam Binaa Jo 

Pehirai Khaae ||

Without the Naam, 

one who dresses and 

eats well

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਿ ੋਕੁਝ ਭੀ ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਕੁਝ ਭੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,

10533 240 ijau kUkru jUTn 
mih pwie]1]

Jio Kookar Joothan 

Mehi Paae ||1||

Is like a dog, who falls 

in and eats impure 

foods. ||1||

(ਉਹ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ (ਕੋਈ) 

ਕੱੁਤਾ ਿੂਠੀਆਂ (ਗੂੰਦੀਆਂ) ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਜਵਚ (ਆਪਣਾ ਮੂੂੰ ਹ) ਪਾਂਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

10534 240 nwm ibnw jyqw 
ibauhwru]

Naam Binaa 

Jaethaa Biouhaar 

||

Without the Naam, all 

occupations are 

useless,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ 

ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

10535 240 ijau imrqk  
imiQAw 
sIgwru]2]

imiQAw: polw bolo Jio Mirathak 

Mithhiaa Seegaar 

||2||

Like decorations on a 

dead body. ||2||

(ਉਹ ਇਉਂ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਲੋਥ 

ਦਾ ਜਸੂੰਗਾਰ ਜਵਅਰਥ (ਉੱਦਮ) 

ਹੈ ॥੨॥

10536 240 nwmu ibswir kry 
rs Bog]

Naam Bisaar Karae 

Ras Bhog ||

One who forgets the 

Naam and indulges in 

pleasures,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ 
ਭੋਗਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,
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10537 240 suKu supnY nhI  
qn mih rog]3]

Sukh Supanai 

Nehee Than Mehi 

Rog ||3||

Shall find no peace, 

even in dreams; his 

body shall become 

diseased. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਉਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ) 
ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ (ਕਦੇ ਹੀ) ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ (ਪਰ, ਹਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ) ਉਸ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
10538 240 nwmu iqAwig kry 

An kwj]
(An) hor Naam Thiaag 

Karae An Kaaj ||

One who renounces 

the Naam and engages 

in other occupations,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੂੰਮ-ਕਾਿ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

10539 240 ibnis jwie JUTy 
siB pwj]4]

(pwj) ivKwvw Binas Jaae 

Jhoothae Sabh 

Paaj ||4||

Shall see all of his false 

pretenses fall away. 

||4||

ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ ਜਵਖਾਵੇ 
ਜਵਅਰਥ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥

10540 240 nwm sMig min  
pRIiq n lwvY]

Naam Sang Man 

Preeth N Laavai ||

One whose mind does 

not embrace love for 

the Naam

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿੀਜਤ ਨਹੀਂ 
ਿੋੜਦਾ,

10541 240 koit krm krqo  
nrik jwvY]5]

Kott Karam 

Karatho Narak 

Jaavai ||5||

Shall go to hell, even 

though he may 

perform millions of 

ceremonial rituals. 

||5||

ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ (ਜਮੱਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਭੀ ਨਰਕ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ 

(ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਨਰਕੀ ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ) ॥੫॥

10542 240 hir kw nwmu  
ijin min n 
AwrwDw]

Har Kaa Naam Jin 

Man N 

Aaraadhhaa ||

One whose mind does 

not contemplate the 

Name of the Lord

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਜਰਆ,
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10543 240 cor kI inAweI  
jmpuir bwDw]6]

Chor Kee Niaaee 

Jam Pur Baadhhaa 

||6||

Is bound like a thief, in 

the City of Death. 

||6||

ਉਹ ਿਮ ਦੀ ਪੁਰੀ ਜਵਚ ਬੱਝਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਦੱੁਖਾਂ 
ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸਹਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰ (ਸੂੰਨਹ  ਤੋਂ 
ਿਜੜਆ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੬॥

10544 240 lwK AfMbr  
bhuqu ibsQwrw]

(AfMbr) idKwvw[ 
(ibsQwrw) &Ylwau

Laakh Addanbar 

Bahuth 

Bisathhaaraa ||

Hundreds of 

thousands of 

ostentatious shows 

and great expanses

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ 

ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ) ਲੱਖਾਂ 
ਹੀ ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਹੋਰ 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਖਲਾਰੇ-

10545 240 nwm ibnw JUTy 
pwswrw]7]

(pwswrw) Klwrw Naam Binaa 

Jhoothae 

Paasaaraa ||7||

- without the Naam, 

all these displays are 

false. ||7||

ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਵਅਰਥ 

ਜਖਲਾਰੇ ਹਨ ॥੭॥
10546 240 hir kw nwmu soeI 

jnu lyie]

Har Kaa Naam 

Soee Jan Laee ||

That humble being 

repeats the Name of 

the Lord,

(ਪਰ) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

10547 240 kir ikrpw  
nwnk ijsu 
dyie]8]10]

Kar Kirapaa 

Naanak Jis Dhaee 

||8||10||

O Nanak, whom the 

Lord blesses with His 

Mercy. ||8||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਕਰਪਾ ਕਰ 

ਕੇ (ਇਹ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧੦॥

10548 240 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

10549 240 Awid miD jo 
AMiq inbwhY]

miD: polw bolo Aadh Madhh Jo 

Anth Nibaahai ||

My mind longs for that 

Friend,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਸਾਥ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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10550 240 so swjnu myrw mnu 
cwhY]1]

So Saajan Maeraa 

Man Chaahai ||1||

Who shall stand by me 

in the beginning, in 

the middle and in the 

end. ||1||

ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਜਮਲਣਾ) ਲੋਚਦਾ ਹੈ ॥੧॥

10551 240 hir kI pRIiq  
sdw sMig cwlY]

Har Kee Preeth 

Sadhaa Sang 

Chaalai ||

The Lord's Love goes 

with us forever.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਿੋੜੀ ਹੋਈ ਪਿੀਜਤ ਸਦਾ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
10552 240 dieAwl purK 

pUrn 
pRiqpwlY]1]rhwa
u]

Dhaeiaal Purakh 

Pooran 

Prathipaalai ||1|| 

Rehaao ||

The Perfect and 

Merciful Lord 

cherishes all. 

||1||Pause||

ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਤੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ-ਭਗਤ ਦੀ ਸਦਾ) 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

10553 240 ibnsq nwhI  
Coif n jwie]

Binasath Naahee 

Shhodd N Jaae ||

He shall never perish, 

and He shall never 

abandon me.

ਨਾਹ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ 

ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਉਹ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਤੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

10554 240 jh pyKw qh 
rihAw 
smwie]2]

Jeh Paekhaa Theh 

Rehiaa Samaae 

||2||

Wherever I look, there 

I see Him pervading 

and permeating. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਧਰ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਓਧਰ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੨॥

10555 240 suMdru suGVu cquru 
jIA dwqw]

(suGVu) isAwxw Sundhar Sugharr 

Chathur Jeea 

Dhaathaa ||

He is Beautiful, All-

knowing, the most 

Clever, the Giver of 

life.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਹਣੇ 
ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਚੱਿਾ ਹੈ, 

ਜਸਆਣਾ, ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

10556 240 BweI pUqu ipqw 
pRBu mwqw]3]

Bhaaee Pooth 

Pithaa Prabh 

Maathaa ||3||

God is my Brother, 

Son, Father and 

Mother. ||3||

ਉਹੀ ਸਾਡਾ (ਅਸਲ) ਭਰਾ ਹੈ, 

ਪੱੁਤਰ ਹੈ, ਜਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ ॥੩॥
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10557 240 jIvn pRwn ADwr  
myrI rwis]

Jeevan Praan 

Adhhaar Maeree 

Raas ||

He is the Support of 

the breath of life; He is 

my Wealth.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ 

ਿੀਵਨ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ।

10558 240 pRIiq lweI kir 
irdY invwis]4]

Preeth Laaee Kar 

Ridhai Nivaas 

||4||

Abiding within my 

heart, He inspires me 

to enshrine love for 

Him. ||4||

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੀਜਤ 

ਿੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੪॥

10559 240 mwieAw islk 
kwtI gopwil]

(islk) PwhI Maaeiaa Silak 

Kaattee Gopaal ||

The Lord of the World 

has cut away the 

noose of Maya.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਖੇ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

10560 240 kir Apunw lIno  
ndir 
inhwil]5]

Kar Apunaa Leeno 

Nadhar Nihaal 

||5||

He has made me His 

own, blessing me with 

His Glance of Grace. 

||5||

(ਮੇਰੇ ਵਲ) ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੫॥

10561 240 ismir ismir  
kwty siB rog]

Simar Simar 

Kaattae Sabh Rog 

||

Remembering, 

remembering Him in 

meditation, all 

diseases are healed.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

10562 240 crx iDAwn  
srb suK Bog]6]

Charan Dhhiaan 

Sarab Sukh Bhog 

||6||

Meditating on His 

Feet, all comforts are 

enjoyed. ||6||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਨੀ ਹੀ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ ॥੬॥
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10563 240 pUrn purKu  
nvqnu inq 
bwlw]

(nvqnu)nvIn nvyN[ 
(b`wlw) v`fy blI

Pooran Purakh 

Navathan Nith 

Baalaa ||

The Perfect Primal 

Lord is Ever-fresh and 

Ever-young.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਿਵਾਨ ਹੈ (ਉਹ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨੋਂ  ਕਦੇ ਅੱਕਦਾ 
ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ।)

10564 240 hir AMqir 
bwhir sMig 
rKvwlw]7]

Har Anthar Baahar 

Sang Rakhavaalaa 

||7||

The Lord is with me, 

inwardly and 

outwardly, as my 

Protector. ||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ॥੭॥

10565 240 khu nwnk hir 
hir pdu cIn]

(cIn) jwixAw Kahu Naanak Har 

Har Padh Cheen ||

Says Nanak, that 

devotee who realizes 

the state of the Lord, 

Har,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

10566 240 srbsu nwmu Bgq 
kau dIn]8]11]

srbsu:polw bolo 
imlvW[ (srbsu) sB 
ku`J

Sarabas Naam 

Bhagath Ko Dheen 

||8||11||

Har, is blessed with 

the treasure of the 

Naam. ||8||11||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਭਗਤ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

(ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਹੈ ॥੮॥੧੧॥
10567 240 rwgu gauVI mwJ 

mhlw 5

Raag Gourree 

Maajh Mehalaa 5

Raag Gauree Maajh, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਮਾਝ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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10568 240 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

10569 240 Kojq iPry AsMK  
AMqu n pwrIAw]

Khojath Firae 

Asankh Anth N 

Paareeaa ||

Countless are those 

who wander around 

searching for You, but 

they do not find Your 

limits.

ਅਣਜਗਣਤ ਿੀਵ ਢੂੂੰ ਢਦੇ ਜਿਰੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਜਕਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।

10570 240 syeI hoey Bgq  
ijnw 
ikrpwrIAw]1]

Saeee Hoeae 

Bhagath Jinaa 

Kirapaareeaa 

||1||

They alone are Your 

devotees, who are 

blessed by Your Grace. 

||1||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

10571 240 hau vwrIAw hir 
vwrIAw]1]rhwau
]

Ho Vaareeaa Har 

Vaareeaa ||1|| 

Rehaao ||

I am a sacrifice, I am a 

sacrifice to You. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

10572 240 suix suix pMQu 
frwau bhuqu 
BYhwrIAw]

(frwau) frwauxw[ (BY-
hwrIAw) BY BIq huMdw

Sun Sun Panthh 

Ddaraao Bahuth 

Bhaihaareeaa ||

Continually hearing of 

the terrifying path, I 

am so afraid.

ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਕ 

ਿਗਤ-ਿੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 

ਸਹਜਮਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ (ਜਕ ਮੈਂ 
ਜਕਵੇਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈ ਕਰਾਂਗਾ);
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10573 240 mY qkI Et 
sMqwh lyhu 
aubwrIAw]2]

q`kI Mai Thakee Outt 

Santhaah Laehu 

Oubaareeaa ||2||

I have sought the 

Protection of the 

Saints; please, save 

me! ||2||

ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਤੱਜਕਆ ਹੈ, (ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਅੱਗੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ 

ਖ਼ਤਜਰਆਂ ਤੋਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲਵੋ 
॥੨॥

10574 241 mohn lwl AnUp  
srb swDwrIAw]

 (AnUp) suMdr[ 
(swDwrIAw) Awsrw

Mohan Laal Anoop 

Sarab 

Saadhhaareeaa ||

The Fascinating and 

Beauteous Beloved is 

the Giver of support to 

all.

ਹੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ! ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ!

10575 241 gur iniv iniv 
lwgau pwie dyhu 
idKwrIAw]3]

Gur Niv Niv Laago 

Paae Dhaehu 

Dhikhaareeaa 

||3||

I bow low and fall at 

the Feet of the Guru; if 

only I could see the 

Lord! ||3||

ਮੈਂ ਜਨਊਂ ਜਨਊਂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈਰੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ (ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ) ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ॥੩॥

10576 241 mY kIey imqR 
Anyk ieksu 
bilhwrIAw]

Mai Keeeae Mithr 

Anaek Eikas 

Balihaareeaa ||

I have made many 

friends, but I am a 

sacrifice to the One 

alone.

ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਕ-ਸਨਬੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਜਮੱਤਰ ਬਣਾਇਆ 

(ਪਰ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਭੀ ਤੋੜ ਦਾ 
ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਨਭਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ) 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਉਹੀ 
ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ)।
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10577 241 sB gux iks hI 
nwih hir pUr 
BMfwrIAw]4]

Sabh Gun Kis Hee 

Naahi Har Poor 

Bhanddaareeaa 

||4||

No one has all virtues; 

the Lord alone is filled 

to overflowing with 

them. ||4||

ਸਾਰੇ ਗੁਣ (ਭੀ) ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਭਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੪॥

10578 241 chu idis jpIAY 
nwau sUiK 
svwrIAw]

Chahu Dhis 

Japeeai Naao 

Sookh Savaareeaa 

||

His Name is chanted in 

the four directions; 

those who chant it are 

embellished with 

peace.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ (ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ) ਸੂੰਵਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

10579 241 mY AwhI EiV 
quhwir nwnk 
bilhwrIAw]5]

(AwhI) cwhI[ (EiV) 
Et

Mai Aahee Ourr 

Thuhaar Naanak 

Balihaareeaa ||5||

I seek Your Protection; 

Nanak is a sacrifice to 

You. ||5||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ 
ਤੱਜਕਆ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੫॥

10580 241 guir kwiFE Bujw 
pswir moh 
kUpwrIAw]

(Bujw) bWh[ (pswir) 
iKlwr ky[ (kUpwrIAw) 
KUh

Gur Kaadtiou 

Bhujaa Pasaar 

Moh Koopaareeaa 

||

The Guru reached out 

to me, and gave me 

His Arm; He lifted me 

up, out of the pit of 

emotional attachment.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਬਾਂਹ 

ਜਖਲਾਰ ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ 
ਕੱਢ ਜਲਆ ਹੈ।

10581 241 mY jIiqE jnmu 
Apwru bhuir n 
hwrIAw]6]

Mai Jeethiou 

Janam Apaar 

Bahur N Haareeaa 

||6||

I have won the 

incomparable life, and 

I shall not lose it again. 

||6||

(ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ (ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ) ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੈਂ 
(ਮੋਹ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਹਾਰਾਂਗਾ ॥੬॥
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10582 241 mY pwieE srb 
inDwnu AkQu 
kQwrIAw]

A-kQu: polw bolo Mai Paaeiou Sarab 

Nidhhaan Akathh 

Kathhaareeaa ||

I have obtained the 

treasure of all; His 

Speech is unspoken 

and subtle.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ।

10583 241 hir drgh 
soBwvMq bwh 
lufwrIAw]7]

bWh (lufwrIAw) hulwr 
ky byprvwhI nwl

Har Dharageh 

Sobhaavanth Baah 

Luddaareeaa ||7||

In the Court of the 

Lord, I am honored 

and glorified; I swing 

my arms in joy. ||7||

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਰਬ-ਜਨਧਾਨ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) ਉਹ 

ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਸੋਭਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਉਥੇ ਬਾਂਹ ਹੁਲਾਰ ਕੇ ਤੁਰਦੇ 

ਹਨ (ਮੌਿ-ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ) ॥੭॥
10584 241 jn nwnk lDw 

rqnu Amolu 
ApwrIAw]

(l`Dw) l`Bw Jan Naanak 

Ladhhaa Rathan 

Amol Apaareeaa ||

Servant Nanak has 

received the 

invaluable and 

incomparable jewel.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿਜੜਆ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ।

10585 241 gur syvw Baujlu 
qrIAY khau 
pukwrIAw]8]12
]

Gur Saevaa 

Bhoujal Thareeai 

Keho Pukaareeaa 

||8||12||

Serving the Guru, I 

cross over the 

terrifying world-ocean; 

I proclaim this loudly 

to all. ||8||12||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ 

ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ (ਬੇ-

ਦਾਗ਼ ਰਜਹ ਕੇ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੨॥

10586 241 gauVI mhlw 5 Gourree Mehalaa 5 Gauree, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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10587 241 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

10588 241 nwrwiex hir 
rMg rMgo]

Naaraaein Har 

Rang Rango ||

Dye yourself in the 

color of the Lord's 

Love.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਰੂੰਗ।

10589 241 jip ijhvw hir 
eyk 
mMgo]1]rhwau]

Jap Jihavaa Har 

Eaek Mango ||1|| 

Rehaao ||

Chant the Name of the 

One Lord with your 

tongue, and ask for 

Him alone. 

||1||Pause||

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੰਗ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

10590 241 qij haumY gur 
igAwn Bjo]

Thaj Houmai Gur 

Giaan Bhajo ||

Renounce your ego, 

and dwell upon the 

spiritual wisdom of 

the Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ 

ਜਗਆਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ।
10591 241 imil sMgiq Duir 

krm iliKE]1]

Mil Sangath Dhhur 

Karam Likhiou 

||1||

Those who have such 

pre-ordained destiny, 

join the Sangat, the 

Holy Congregation. 

||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ (ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
10592 241 jo dIsY so sMig n 

gieE]

Jo Dheesai So 

Sang N Gaeiou ||

Whatever you see, 

shall not go with you.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ ਅੱਖੀਂ) 
ਿ ੋਕੁਝ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਜਕਸੇ ਦੇ ਭੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ,
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10593 241 swkqu mUVu lgy  
pic muieE]2]

Saakath Moorr 

Lagae Pach 

Mueiou ||2||

The foolish, faithless 

cynics are attached - 

they waste away and 

die. ||2||

ਪਰ ਮੂਰਖ ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ 

ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਜਦੱਸਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ) ਲੱਗ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
10594 241 mohn nwmu sdw 

riv rihE]
(riv) ivAwp Mohan Naam 

Sadhaa Rav 

Rehiou ||

The Name of the 

Fascinating Lord is all-

pervading forever.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੋਹਨ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ, ਿੋ ਸਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪ 

ਜਰਹਾ ਹੈ,

10595 241 koit mDy iknY 
gurmuiK 
lihE]3]

mDy:polw bolo[ (mDy) 
iv`coN

Kott Madhhae 

Kinai Guramukh 

Lehiou ||3||

Among millions, how 

rare is that Gurmukh 

who attains the Name. 

||3||

ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੩॥

10596 241 hir sMqn kir 
nmo nmo]

Har Santhan Kar 

Namo Namo ||

Greet the Lord's Saints 

humbly, with deep 

respect.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਸਦਾ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੁ,

10597 241 nau iniD pwvih  
Aqulu suKo]4]

A-q`ulu No Nidhh Paavehi 

Athul Sukho ||4||

You shall obtain the 

nine treasures, and 

receive infinite peace. 

||4||

ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੁਖ ਪਾਏਗਂਾ , ਤੈਨੂੂੰ  
ਉਹ ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਏਗਾ ਿ,ੋ 

ਮਾਨੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਹੈ ॥੪॥

10598 241 nYn Alovau swD 
jno]

(Alovau) dyKx Nain Alovo Saadhh 

Jano ||

With your eyes, 

behold the holy 

people;

ਹੇ ਸਾਧ ਿਨੋ! (ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ 
ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ (ਿੋ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਹਨ।)
10599 241 ihrdY gwvhu nwm 

inDo]5]
(inDo) Kzwnw Hiradhai Gaavahu 

Naam Nidhho 

||5||

In your heart, sing the 

treasure of the Naam. 

||5||

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਂਦੇ 

ਰਹੋ ਿੋ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੈ ॥੫॥
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10600 241 kwm kRoD loBu mohu 
qjo]

Kaam Krodhh 

Lobh Mohu Thajo 

||

Abandon sexual 

desire, anger, greed 

and emotional 

attachment.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) 
ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਦੂਰ 

ਕਰੋ।

10601 241 jnm mrn duhu qy 
rihE]6]

Janam Maran 

Dhuhu Thae 

Rehiou ||6||

Thus you shall be rid 

of both birth and 

death. ||6||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਿਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ (ਦੇ 

ਗੇੜ) ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥
10602 241 dUKu AMDyrw Gr qy 

imitE]

Dhookh 

Andhhaeraa Ghar 

Thae Mittiou ||

Pain and darkness 

shall depart from your 

home,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚੋਂ ਦੁਖ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

10603 241 guir igAwnu 
idRVwieE dIp 
bilE]7]

Gur Giaan 

Dhrirraaeiou 

Dheep Baliou 

||7||

When the Guru 

implants spiritual 

wisdom within you, 

and lights that lamp. 

||7||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਆਤਮਕ ਸੂਝ ਦਾ) 
ਦੀਵਾ ਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

10604 241 ijin syivAw so 
pwir pirE]

Jin Saeviaa So Paar 

Pariou ||

One who serves the 

Lord crosses over to 

the other side.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ।

10605 241 jn nwnk  
gurmuiK jgqu 
qirE]8]1]13
]

j`g-qu Jan Naanak 

Guramukh Jagath 

Thariou 

||8||1||13||

O servant Nanak, the 

Gurmukh saves the 

world. ||8||1||13||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਿਗਤ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ ) ਤਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧॥੧੩॥
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10606 241 mhlw 5 gauVI] Mehalaa 5 

Gourree ||

Fifth Mehl, Gauree:

10607 241 hir hir guru guru 
krq Brm gey]

Har Har Gur Gur 

Karath Bharam 

Geae ||

Dwelling upon the 

Lord, Har, Har, and the 

Guru, the Guru, my 

doubts have been 

dispelled.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ 

ਕਰਜਦਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਈਆਂ ਹਨ,

10608 241 myrY min siB suK 
pwieE]1]rhwau]

Maerai Man Sabh 

Sukh Paaeiou 

||1|| Rehaao ||

My mind has obtained 

all comforts. 

||1||Pause||

ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

10609 241 blqo jlqo 
qauikAw gur 
cMdnu 
sIqlwieE]1]

gur audys rUpI cMdnu 
(qau~ikAw) iCVikAw

Balatho Jalatho 

Thoukiaa Gur 

Chandhan 

Seethalaaeiou 

||1||

I was burning, on fire, 

and the Guru poured 

water on me; He is 

cooling and soothing, 

like the sandalwood 

tree. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਸੜ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਬਲ ਜਰਹਾ ਸੀ, 
(ਿਦੋਂ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਚੂੰਦਨ 

(ਘਸਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇ) ਜਛਣਜਕਆ 

ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ॥੧॥

10610 241 AigAwn AMDyrw 
imit gieAw gur 
igAwnu 
dIpwieE]2]

Agiaan 

Andhhaeraa Mitt 

Gaeiaa Gur Giaan 

Dheepaaeiou 

||2||

The darkness of 

ignorance has been 

dispelled; the Guru 

has lit the lamp of 

spiritual wisdom. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਜਗਆਨ (ਮਨ ਜਵਚ) 

ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ (ਮਨ ਜਵਚੋਂ) 
ਅਜਗਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ॥੨॥
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10611 241 pwvku swgru 
ghro cir sMqn 
nwv qrwieE]3]

(pwvku) A`g[ (ghro) 
fMUGw[ cir@

Paavak Saagar 

Geharo Char 

Santhan Naav 

Tharaaeiou ||3||

The ocean of fire is so 

deep; the Saints have 

crossed over, in the 

boat of the Lord's 

Name. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਡੂੂੰ ਘਾ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ 

ਨਾਲ) ਅੱਗ (ਹੀ ਅੱਗ ਬਜਣਆ 

ਜਪਆ ਸੀ) ਮੈਂ ਸਾਧ-ਸੂੰਗਜਤ-

ਬੇੜੀ ਜਵਚ ਚੜਹ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਆਇਆ ਹਾਂ ॥੩॥

10612 241 nw hm krm n 
Drm suc pRiB 
gih Bujw 
AwpwieE]4]

Naa Ham Karam N 

Dhharam Such 

Prabh Gehi Bhujaa 

Aapaaeiou ||4||

I have no good karma; 

I have no Dharmic 

faith or purity. But 

God has taken me by 

the arm, and made me 

His own. ||4||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾਹ ਧਰਮ ਨਾਹ 

ਪਜਵਤਿਤਾ (ਆਜਦਕ ਰਾਜਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ) ਸੀ, ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ 

ਿੜ ਕੇ (ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ 
(ਦਾਸ) ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥

10613 241 Bau KMfnu duK 
BMjno Bgiq vCl 
hir nwieE]5]

(vCl) ipAwry Bho Khanddan 

Dhukh Bhanjano 

Bhagath Vashhal 

Har Naaeiou ||5||

The Destroyer of fear, 

the Dispeller of pain, 

the Lover of His Saints - 

 these are the Names 

of the Lord. ||5||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦਾ 
ਉਹ ਨਾਮ ਿੋ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਡਰ ਤੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲ 

ਜਗਆ ਹੈ) ॥੫॥
10614 241 AnwQh nwQ 

ikRpwl dIn  
sMimRQ sMq 
EtwieE]6]

sMm-i ~RQ Anaathheh 

Naathh Kirapaal 

Dheen Sanmrithh 

Santh Outtaaeiou 

||6||

He is the Master of 

the masterless, 

Merciful to the meek, 

All-powerful, the 

Support of His Saints. 

||6||

ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! ਹੇ ਦੀਨਾਂ 
ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ! ਹੇ ਪਿਭੂ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ॥੬॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2194 Published: March 06/ 2014



10615 241 inrgunIAwry kI 
bynqI dyhu drsu 
hir rwieE]7]

Niraguneeaarae 

Kee Baenathee 

Dhaehu Dharas 

Har Raaeiou ||7||

I am worthless - I offer 

this prayer, O my Lord 

King: ""Please, grant 

me the Blessed Vision 

of Your 

Darshan.""||7||

ਮੇਰੀ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਸੁਣ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ 

ਦੇਹ ॥੭॥

10616 241 nwnk srin 
quhwrI Twkur  
syvku duAwrY 
AwieE]8]2]14
]

Naanak Saran 

Thuhaaree 

Thaakur Saevak 

Dhuaarai Aaeiou 

||8||2||14||

Nanak has come to 

Your Sanctuary, O my 

Lord and Master; Your 

servant has come to 

Your Door. 

||8||2||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇ 

ਆਖ-) ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ 
॥੮॥੨॥੧੪॥

10617 242 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

10618 242 rMg sMig ibiKAw 
ky Bogw ien sMig 
AMD n jwnI]1]

Rang Sang Bikhiaa 

Kae Bhogaa Ein 

Sang Andhh N 

Jaanee ||1||

He is immersed in the 

enjoyment of corrupt 

pleasures; engrossed 

in them, the blind fool 

does not understand. 

||1||

ਮੌਿਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ 

(ਮਨੱੁਖ ਭੋਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ 
ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ 
ਨਹੀਂ (ਜਕ ਉਮਰ ਜਵਅਰਥ 

ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ) ॥੧॥
10619 242 hau sMcau hau 

Kwtqw sglI 
AvD 
ibhwnI]rhwau]

(sMcau) iek`TI krdw[ 
(AvD) aumr[ 
(ibhwnI) bqIq hoeI

Ho Sancho Ho 

Khaattathaa 

Sagalee Avadhh 

Bihaanee || 

Rehaao ||

"I am earning profits, I 

am getting rich", he 

says, as his life passes 

away. ||Pause||

ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਿੋੜ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਮਾਇਆ ਖੱਟਦਾ ਹਾਂ-(ਇਹਨਾਂ 
ਹੀ ਜਖ਼ਆਲਾਂ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਮਰ 

ਗੁਜ਼ਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।ਰਹਾਉ।
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10620 242 hau sUrw prDwnu 
hau ko nwhI 
muJih smwnI]2]

Ho Sooraa 

Paradhhaan Ho Ko 

Naahee Mujhehi 

Samaanee ||2||

"I am a hero, I am 

famous and 

distinguished; no one 

is equal to me."||2||

ਮੈਂ ਸੂਰਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, 
ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੨॥

10621 242 jobnvMq Acwr 
kulInw mn mih 
hoie gumwnI]3]

Jobanavanth 

Achaar Kuleenaa 

Man Mehi Hoe 

Gumaanee ||3||

"I am young, cultured, 

and born of a good 

family." In his mind, he 

is proud and arrogant 

like this. ||3||

ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਚੇ 

ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ 
ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਹਾਂ-(ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਉਂ 

ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥
10622 242 ijau aulJwieE 

bwD buiD kwm 
riqAw nhI 
ibsrwnI]4]

(bwD) nws krn vwlI[ 
r`iqAw

Jio Oulajhaaeiou 

Baadhh Budhh Kaa 

Marathiaa Nehee 

Bisaraanee ||4||

He is trapped by his 

false intellect, and he 

does not forget this 

until he dies. ||4||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਮਾਰੀ 
ਹੋਈ ਮਜਤ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਜਿਵੇਂ 
(ਿਵਾਨੀ ਸਮੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦੀ ॥੪॥

10623 242 BweI mIq bMDp 
sKy pwCy iqnhU 
kau sMpwnI]5]

(sMpwnI) sONpI Bhaaee Meeth 

Bandhhap Sakhae 

Paashhae 

Thinehoo Ko 

Sanpaanee ||5||

Brothers, friends, 

relatives and 

companions who live 

after him - he entrusts 

his wealth to them. 

||5||

ਭਰਾ, ਜਮੱਤਰ, ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, 

ਸਾਥੀ-ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਪੱਛੋਂ ਆਖ਼ਰ 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਮਾਇਆ) ਸੌਂਪ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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10624 242 ijqu lwgo mnu 
bwsnw AMiq sweI 
pRgtwnI]6]

Jith Laago Man 

Baasanaa Anth 

Saaee 

Pragattaanee 

||6||

That desire, to which 

the mind is attached, 

at the last moment, 

becomes manifest. 

||6||

ਜਿਸ ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਲੱਗਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਆਜਖ਼ਰ ਮੌਤ ਵੇਲੇ 

ਉਹੀ ਵਾਸਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਪਾਂਦੀ ਹੈ ॥੬॥

10625 242 AhMbuiD suic 
krm kir ieh 
bMDn bMDwnI]7]

Ahanbudhh Such 

Karam Kar Eih 

Bandhhan 

Bandhhaanee 

||7||

He may perform 

religious deeds, but 

his mind is egotistical, 

and he is bound by 

these bonds. ||7||

ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ (ਸਰੀਰਕ 

ਪਜਵੱਤਿਤਾ ਤੇ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਆਜਦਕ ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) 

ਕਰਮ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਬੱਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੭॥

10626 242 dieAwl purK 
ikrpw krhu  
nwnk dws 
dswnI]8]3]15
]44] jumlw

(jumlw) joV Dhaeiaal Purakh 

Kirapaa Karahu 

Naanak Dhaas 

Dhasaanee 

||8||3||15||44|| 

Jumalaa

O Merciful Lord, 

please bless me Your 

Mercy, that Nanak 

may become the slave 

of Your slaves. 

||8||3||15||44||Tota

l||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-) ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ (ਬਣਾਈ ਰੱਖ, 

ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖ) 

॥੮॥੩॥੧੫॥੪੪॥
10627 242 <>siqnwmu 

krqw purKu gur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathinaam 

Karathaa Purakh 

Guraprasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. By Guru's 

Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ, ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
10628 242 rwgu gauVI 

pUrbI CMq mhlw 
1]

Raag Gourree 

Poorabee Shhanth 

Mehalaa 1 ||

Raag Gauree Poorbee, 

Chhant, First Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਪੂਰਬੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ'।
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10629 242 muMD rYix 
duhylVIAw jIau  
nId n AwvY]

jIv rUpI (muMD) iesqRI[ 
(duhylVIAw) duKI

Mundhh Rain 

Dhuhaelarreeaa 

Jeeo Needh N 

Aavai ||

For the bride, the 

night is painful; sleep 

does not come.

ਪਤੀ ਦੇ ਜਵਛੋੜੇ ਦੇ ਹਹੁਕੇ ਜਵਚ 

ਿਵਾਨ ਸੁੂੰ ਦਰ ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਰਾਤ 

ਦੱੁਖ ਜਵਚ (ਲੂੰ ਘਦੀ ਹੈ), ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ 

ਹਹੁਜਕਆਂ ਜਵਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
10630 242 sw Dn dublIAw 

jIau ipr kY hwvY]
dub-lIAw:polw bolo[ 
(dublIAw) inrbl

Saa Dhhan 

Dhubaleeaa Jeeo 

Pir Kai Haavai ||

The soul-bride has 

grown weak, in the 

pain of separation 

from her Husband 

Lord.

ਇਸਤਿੀ ਖਸਮ ਦੇ (ਜਵਛੋੜੇ ਦੇ) 

ਹਹੁਕੇ ਜਵਚ (ਜਦਨੋ ਜਦਨ) 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

10631 242 Dn QIeI dubil  
kMq hwvY kyv  
nYxI dyKey]

Dn, dub-il: poly 
bolo[QI-eI, dy-Key

Dhhan Thheeee 

Dhubal Kanth 

Haavai Kaev 

Nainee Dhaekheae 

||

The soul-bride is 

wasting away, in the 

pain of separation 

from her Husband; 

how can she see Him 

with her eyes?

(ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂਘਦੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਉਹ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ (ਆਪਣੇ ਖਸਮ 

ਨੂੂੰ  ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ।

10632 242 sIgwr imT rs  
Bog Bojn sBu 
JUTu ikqY n 
lyKey]

im`T, ly-Key Seegaar Mith Ras 

Bhog Bhojan Sabh 

Jhooth Kithai N 

Laekheae ||

Her decorations, 

sweet foods, sensuous 

pleasures and 

delicacies are all false; 

they are of no account 

at all.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਰੀਰਕ) ਜਸੂੰਗਾਰ ਤੇ 

ਜਮੱਠੇ ਰਸਾਂ ਤੇ ਭੋਿਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ-

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਜਨਕੂੰਮਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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10633 242 mY mq jobin  
grib gwlI duDw  
QxI n Awvey]

(mY) hMgqw Srwb c 
(m`q) msq[ mY ibMdI n 
lwau[ g`wlI

Mai Math Joban 

Garab Gaalee 

Dhudhhaa 

Thhanee N Aaveae 

||

Intoxicated with the 

wine of youthful pride, 

she has been ruined, 

and her breasts no 

longer yield milk.

ਜਿਸ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਿਵਾਨੀ ਜਵਚ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਲ ਜਦੱਤਾ ਹੋਵੇ 
ਿ ੋਿਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਇਉਂ 

ਮਸਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਤੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ 

ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।

10634 242 nwnk sw Dn 
imlY imlweI  
ibnu ipr nId n 
Awvey]1]

Awvey Naanak Saa Dhhan 

Milai Milaaee Bin 

Pir Needh N 

Aaveae ||1||

O Nanak, the soul-

bride meets her 

Husband Lord, when 

He causes her to meet 

Him; without Him, 

sleep does not come 

to her. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ, ਿ ੋ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੂੜੇ ਮਾਣ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) 

ਸਾਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ-ਰੂਪ ਰਾਤ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ। ਉਹ ਤਦੋਂ ਹੀ (ਪਿਭੂ ਪਤੀ) 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ (ਗੁਰੂ 

ਜਵਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ ॥੧॥

10635 242 muMD inmwnVIAw 
jIau ibnu DnI 
ipAwry]

Mundhh 

Nimaanarreeaa 

Jeeo Bin Dhhanee 

Piaarae ||

The bride is 

dishonored without 

her Beloved Husband 

Lord.

ਜਪਆਰੇ ਖਸਮ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿਵਾਨ ਇਸਤਿੀ ਢੱਠੇ-

ਜਦਲ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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10636 242 ikau suKu pwvYgI  
ibnu aur Dwry]

Kio Sukh 

Paavaigee Bin Our 

Dhhaarae ||

How can she find 

peace, without 

enshrining Him in her 

heart?

ਿ ੇਪਤੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 
ਨਾਲ ਨਾਹ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸੁਖ ਪਿਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

10637 242 nwh ibnu Gr 
vwsu nwhI puChu 
sKI shylIAw]

(nwh) Ksm Naah Bin Ghar 

Vaas Naahee 

Pushhahu Sakhee 

Sehaeleeaa ||

Without her Husband, 

her home is not worth 

living in; go and ask 

your sisters and 

companions.

ਖਸਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਘਰ ਦਾ 
ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। (ਿ)ੇ 

ਹੋਰ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪੱੁਛੋਗੇ (ਤਾਂ ਉਹ ਭੀ ਇਹ 

ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੀਆਂ)
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10638 242 ibnu nwm pRIiq 
ipAwru nwhI  
vsih swic 
suhylIAw]

Bin Naam Preeth 

Piaar Naahee 

Vasehi Saach 

Suhaeleeaa ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

there is no love and 

affection; but with her 

True Lord, she abides 

in peace.

(ਜਪਆਰੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਿੂੰ ਦ-ਵਹੁਟੀ ਜਨੂੰ ਮੋ-

ਝੂਣੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਿਦ ਤਕ 

ਉਹ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਦੀ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ। ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤ-ਸੂੰਗੀ 
ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਵੇਖੋ, ਉਹ 

ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਕ) 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਸ ਦੀ ਪਿੀਤ ਉਸ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਨਹੀਂ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 
ਉਹੀ ਜਿੂੰ ਦ-ਵਹੁਟੀਆਂ ਸੁਖੀ 
ਵੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿ ੋਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।

10639 242 scu min sjn 
sMqoiK mylw  
gurmqI shu 
jwixAw]

s`jn Sach Man Sajan 

Santhokh Maelaa 

Guramathee Sahu 

Jaaniaa ||

Through mental 

truthfulness and 

contentment, union 

with the True Friend is 

attained; through the 

Guru's Teachings, the 

Husband Lord is kno

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਿ ੋਸੂੰ ਤੋਖ ਜਵਚ (ਿੀਊਂਦੀ ਹੈ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ) ਿਾਣ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ।
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10640 242 nwnk nwmu n CofY 
sw Dn nwim 
shij 
smwxIAw]2]

Naanak Naam N 

Shhoddai Saa 

Dhhan Naam 

Sehaj Samaaneeaa 

||2||

O Nanak, that soul-

bride who does not 

abandon the Naam, is 

intuitively absorbed in 

the Naam. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਿਪਣਾ) ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਦੀ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥

10641 242 imlu sKI 
shylVIho hm 
ipru rwvyhw]

(rwvyhw) ismrIey Mil Sakhee 

Sehaelarreeho 

Ham Pir 

Raavaehaa ||

Come, O my sisters 

and companions - let's 

enjoy our Husband 

Lord.

ਹੇ (ਸਜਤਸੂੰਗਣ) ਸਹੇਲੀਹੋ! 

ਆਓ ਜਮਲ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 
(ਜਮਲ ਕੇ) ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਰੀਏ।

10642 242 gur puiC  
ilKaugI jIau  
sbid snyhw]

ilKau-gI Gur Pushh 

Likhougee Jeeo 

Sabadh Sanaehaa 

||

I will ask the Guru, and 

write His Word as my 

love-note.

(ਸਜਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ! 

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਾਂਗੀ 
(ਜਕ ਆ ਕੇ ਜਮਲ)।

10643 242 sbdu swcw guir 
idKwieAw  
mnmuKI 
pCuqwxIAw]

Sabadh Saachaa 

Gur Dhikhaaeiaa 

Manamukhee 

Pashhuthaaneeaa 

||

The Guru has shown 

me the True Word of 

the Shabad. The self-

willed manmukhs will 

regret and repent.

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਅੂੰਗ ਸੂੰਗ) 

ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਪਛੁਤਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ।
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10644 242 inkis jwqau rhY 
AsiQru jwim 
scu pCwixAw]

Nikas Jaatho Rehai 

Asathhir Jaam 

Sach Pashhaaniaa 

||

My wandering mind 

became steady, when I 

recognized the True 

One.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਦਾਤ ਜਦੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ) 

ਪਛਾਣ ਜਲਆ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਦਾ 
ਬਾਹਰ (ਮਾਇਆ ਜਪਛੇ) ਦੌੜਦਾ 
ਮਨ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

10645 242 swc kI miq  
sdw nauqn  
sbid nyhu 
nvylE]

(nauqn) nvIN[ (nyhu) 
pRym[ (nvyl-E) nvW[ 
lwh-E

Saach Kee Math 

Sadhaa Nouthan 

Sabadh Naehu 

Navaelou ||

The Teachings of Truth 

are forever new; the 

love of the Shabad is 

forever fresh.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਮਜਤ ਸਦਾ ਨਵੀਂ-
ਨਰੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਕਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ)। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ 
ਵਾਸਤੇ ਜਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਜਪਆਰ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
10646 242 nwnk ndrI 

shij swcw  
imlhu sKI 
shylIho]3]

Naanak Nadharee 

Sehaj Saachaa 

Milahu Sakhee 

Sehaeleeho ||3||

O Nanak, through the 

Glance of Grace of the 

True Lord, celestial 

peace is obtained; let's 

meet Him, O my 

sisters and 

companions. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਸਜਤਸੂੰਗੀ ਸਹੇਲੀਹੋ! ਆਓ ਰਲ 

ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰੀਏ ॥੩॥
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10647 242 myrI ieC punI 
jIau hm Gir 
swjnu AwieAw]

(punI) pUrI hoeI Maeree Eishh 

Punee Jeeo Ham 

Ghar Saajan 

Aaeiaa ||

My desire has been 

fulfilled - my Friend 

has come to my home.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਮੇਰੀ ਮਨੋ-

ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਸੱਿਣ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ।

10648 242 imil vru nwrI  
mMglu gwieAw]

(vru) pqI Akwl jI nMU 
pRwpiq sohwgx nwrI

Mil Var Naaree 

Mangal Gaaeiaa ||

At the Union of 

husband and wife, the 

songs of rejoicing 

were sung.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਸਮ 

ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਰੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ 

ਦੌੜਨ ਦੇ ਥਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਨੋ) 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

10649 242 gux gwie mMglu  
pRyim rhsI muMD 
min EmwhE]

rh-sI:polw bolo 
imlvW[ (rhsI) AnMd 
nUM pRwpq hoeI[ (muMD) 
iesqRI[ pUrn ^uSI 
sihq (Emwh-E) aumwh 
auqSwh

Gun Gaae Mangal 

Praem Rehasee 

Mundhh Man 

Oumaahou ||

Singing the songs of 

joyful praise and love 

to Him, the soul-

bride's mind is thrilled 

and delighted.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-
ਜਪਆਰ ਦੇ (ਹੁਲਾਰੇ) ਜਵਚ ਜਖੜ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਚਾਉ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

10650 242 swjn rhMsy dust 
ivAwpy swcu jip 
scu lwhE]

(rhMsy) KuS hoey[ 
(ivAwpy) gRsy hoey[ 
(lwh-E) lwB

Saajan Rehansae 

Dhusatt Viaapae 

Saach Jap Sach 

Laahou ||

My friends are happy, 

and my enemies are 

unhappy; meditating 

on the True Lord, the 

true profit is obtained.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਭਲੇ ਗੁਣ 

ਪਿਿੁਲਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਟ-

ਜਵਕਾਰ ਦਬਾ ਹੇਠ ਆ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਿਪ 

ਿਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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10651 242 kr joiV sw Dn 
krY ibnqI rYix 
idnu ris 
iBMnIAw]

(iBMnIAw) iB`jI Kar Jorr Saa Dhhan 

Karai Binathee 

Rain Dhin Ras 

Bhinneeaa ||

With her palms 

pressed together, the 

soul-bride prays, that 

she may remain 

immersed in the Love 

of her Lord, night and 

day.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਜਦਨ-ਰਾਤ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਜਭੱਿੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ 
ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

10652 242 nwnk ipru Dn 
krih rlIAw  
ieC myrI 
puMnIAw]4]1]

rlIAW: polw bolo[ ie`C Naanak Pir Dhhan 

Karehi Raleeaa 

Eishh Maeree 

Punneeaa 

||4||1||

O Nanak, the Husband 

Lord and the soul-

bride revel together; 

my desires are 

fulfilled. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੇ ਉਹ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦੀ ਜਹਰਦੇ-ਸੇਿ ਉਤੇ) ਜਮਲ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। 
ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ! ਮੇਰੀ ਮਨੋ-

ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ 
ਆ ਵਜਸਆ ਹੈ) ॥੪॥੧॥

10653 243 gauVI CMq mhlw 
1]

Gourree Shhanth 

Mehalaa 1 ||

Gauree, Chhant, First 

Mehl:

10654 243 suix nwh pRBU 
jIau eyklVI bn 
mwhy]

(nwh) pqI[ eykl-VI, 
bn: poly bolo

Sun Naah Prabhoo 

Jeeo Eaekalarree 

Ban Maahae ||

Hear me, O my Dear 

Husband God - I am all 

alone in the 

wilderness.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਖਸਮ ਿੀ! (ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣੋ। (ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਂ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ।

10655 243 ikau DIrYgI nwh 
ibnw pRB 
vyprvwhy]

Kio Dhheeraigee 

Naah Binaa Prabh 

Vaeparavaahae ||

How can I find comfort 

without You, O my 

Carefree Husband 

God?

ਹੇ ਬੇ-ਪਿਵਾਹ ਪਿਭੂ! ਤੈਂ ਖਸਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ 
ਿੜ ਸਕਦੀ।
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10656 243 Dn nwh bwJhu  
rih n swkY  
ibKm rYix 
GxyrIAw]

(ibKm) AOKI[ 
(GxyrIAw) bhuq

Dhhan Naah 

Baajhahu Rehi N 

Saakai Bikham 

Rain Ghanaereeaa 

||

The soul-bride cannot 

live without her 

Husband; the night is 

so painful for her.

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 
(ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਸ ਦੀ) 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਔਖੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ।

10657 243 nh nId AwvY  
pRymu BwvY suix 
bynMqI myrIAw]

(BwvY) cMgw l`gy Neh Needh Aavai 

Praem Bhaavai 

Sun Baenanthee 

Maereeaa ||

Sleep does not come. I 

am in love with my 

Beloved. Please, listen 

to my prayer!

ਹੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 
ਸੁਣ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਜਪਆਰ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਤੇਰੇ ਜਵਛੋੜੈ ਜਵਚ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।

10658 243 bwJhu ipAwry  
koie n swry  
eyklVI kurlwey]

eyklVI Baajhahu Piaarae 

Koe N Saarae 

Eaekalarree 

Kuralaaeae ||

Other than my 

Beloved, no one cares 

for me; I cry all alone 

in the wilderness.

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਇਸ ਜਿੂੰ ਦ ਦੀ) ਕੋਈ ਭੀ ਵਾਤ 

ਨਹੀਂ ਪੱੁਛਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ 
(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ) 

ਕੂਕਦੀ ਹੈ,

10659 243 nwnk sw Dn 
imlY imlweI  
ibnu pRIqm duKu 
pwey]1]

Naanak Saa Dhhan 

Milai Milaaee Bin 

Preetham Dhukh 

Paaeae ||1||

O Nanak, the bride 

meets Him when He 

causes her to meet 

Him; without her 

Beloved, she suffers in 

pain. ||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿ ੇਇਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੀਤਮ-

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ 

ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ ॥੧॥
10660 243 ipir CoifAVI 

jIau kvxu 
imlwvY]

Pir Shhoddiarree 

Jeeo Kavan 

Milaavai ||

She is separated from 

her Husband Lord - 

who can unite her 

with Him?

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਤੀ ਨੇ 

ਜਵਸਾਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਕੌਣ (ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?
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10661 243 ris pRyim imlI 
jIau sbdy suhwvY]

Ras Praem Milee 

Jeeo Sabadh 

Suhaavai ||

Tasting His Love, she 

meets Him, through 

the Beautiful Word of 

His Shabad.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਿੇਹੜੀ ਜਿੂੰ ਦ-

ਵਹੁਟੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ (ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ) ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
10662 243 sbdy suhwvY qw 

piq pwvY dIpk 
dyh aujwrY]

(aujwrY) pRkwS kry Sabadhae 

Suhaavai Thaa 

Path Paavai 

Dheepak Dhaeh 

Oujaarai ||

Adorned with the 

Shabad, she obtains 

her Husband, and her 

body is illuminated 

with the lamp of 

spiritual wisdom.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ) 

ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟਦੀ 
ਹੈ; ਜਗਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਇਸ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

10663 243 suix sKI shylI  
swic suhylI swcy 
ky gux swrY]

(suhylI) suKI Sun Sakhee 

Sehaelee Saach 

Suhaelee Saachae 

Kae Gun Saarai ||

Listen, O my friends 

and companions - she 

who is at peace dwells 

upon the True Lord 

and His True Praises.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਸੁਣ! ਿੇਹੜੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਸੌਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

10664 243 siqguir mylI qw 
ipir rwvI  
ibgsI AMimRq 
bwxI]

(rwvI) lIn kIqI Sathigur Maelee 

Thaa Pir Raavee 

Bigasee Anmrith 

Baanee ||

Meeting the True 

Guru, she is ravished 

and enjoyed by her 

Husband Lord; she 

blossoms forth with 

the Ambrosial Word of 

His Bani.

ਿਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ, 

ਤਦੋਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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10665 243 nwnk sw Dn qw 
ipru rwvY jw iqs 
kY min BwxI]2]

Naanak Saa Dhhan 

Thaa Pir Raavae 

Jaa This Kai Man 

Bhaanee ||2||

O Nanak, the Husband 

Lord enjoys His bride 

when she is pleasing 

to His Mind. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ ਹੈ, 

ਿਦੋਂ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਇਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੨॥

10666 243 mwieAw mohxI  
nIGrIAw jIau  
kUiV muTI 
kUiVAwry]

nI-GrIAw Maaeiaa Mohanee 

Neeghareeaa Jeeo 

Koorr Muthee 

Koorriaarae ||

Fascination with Maya 

made her homeless; 

the false are cheated 

by falsehood.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਨੇ 

ਮੋਹ ਜਲਆ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਨੇ ਠੱਗ 

ਜਲਆ, ਉਹ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਿ ਜਵਚ ਲੱਗ 

ਪਈ।
10667 243 ikau KUlY gl 

jyvVIAw jIau  
ibnu gur Aiq 
ipAwry]

KUl@Y[ gl: polw bolo Kio Khoolai Gal 

Jaevarreeaa Jeeo 

Bin Gur Ath 

Piaarae ||

How can the noose 

around her neck be 

untied, without the 

Most Beloved Guru?

(ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ ਮੋਹ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ ਗਲ 

ਦੀ ਇਹ ਿਾਹੀ ਅਜਤ ਜਪਆਰੇ 

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਖੁਲਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

10668 243 hir pRIiq 
ipAwry sbid 
vIcwry iqs hI 
kw so hovY]

Har Preeth Piaarae 

Sabadh 

Veechaarae This 

Hee Kaa So Hovai 

||

One who loves the 

Beloved Lord, and 

reflects upon the 

Shabad, belongs to 

Him.

ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਪਿੀਤ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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10669 243 puMn dwn Anyk 
nwvx ikau 
AMqir mlu DovY]

n@wvx Punn Dhaan 

Anaek Naavan Kio 

Anthar Mal 

Dhhovai ||

How can giving 

donations to charities 

and countless 

cleansing baths wash 

off the filth within the 

heart?

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਅਨੇਕਾਂ ਪੁੂੰ ਨ-

ਦਾਨ ਕੀਜਤਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਜਤਆਂ ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਦੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਮੈਲ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

10670 243 nwm ibnw giq 
koie n pwvY hiT 
ingRih bybwxY]

(giq) mukqI[ (in-
gRih) rokx nwl[ 
(bybwxY) aujwV[ hiT: 
polw bolo

Naam Binaa Gath 

Koe N Paavai Hath 

Nigrehi Baebaanai 

||

Without the Naam, no 

one attains salvation. 

Stubborn self-

discipline and living in 

the wilderness are of 

no use at all.

ਹਠ ਕਰ ਕੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ 

ਦਾ ਿਤਨ ਕਰ ਕੇ ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ 

ਿਾ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿ ੇਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ।

10671 243 nwnk sc Gru 
sbid is\wpY  
duibDw mhlu ik 
jwxY]3]

(is\wpY \ n`k c bolo) 
pCwxy

Naanak Sach Ghar 

Sabadh Sinjaapai 

Dhubidhhaa 

Mehal K Jaanai 

||3||

O Nanak, the home of 

Truth is attained 

through the Shabad. 

How can the Mansion 

of His Presence be 

known through 

duality? ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਛਾਜਣਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੂੰ  ਲੱਜਭਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੩॥

10672 243 qyrw nwmu scw 
jIau sbdu scw 
vIcwro]

Thaeraa Naam 

Sachaa Jeeo 

Sabadh Sachaa 

Veechaaro ||

True is Your Name, O 

Dear Lord; True is 

contemplation of Your 

Shabad.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਅਟੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ (ਕਰਮ) ਹੈ।
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10673 243 qyrw mhlu scw 
jIau nwmu scw 
vwpwro]

Thaeraa Mehal 

Sachaa Jeeo Naam 

Sachaa Vaapaaro 

||

True is the Mansion of 

Your Presence, O Dear 

Lord, and True is trade 

in Your Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਦਾ ਨਾਲ 

ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ।

10674 243 nwm kw vwpwru 
mITw Bgiq lwhw 
An idno]

Naam Kaa 

Vaapaar Meethaa 

Bhagath Laahaa 

Anadhino ||

Trade in Your Name is 

very sweet; the 

devotees earn this 

profit night and day.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ 

ਸੁਆਦਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਾ ਸਦਾ ਵਧਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

10675 243 iqsu bwJu vKru 
koie n sUJY nwmu 
lyvhu iKnu iKno]

v`Kru This Baajh Vakhar 

Koe N Soojhai 

Naam Laevahu 

Khin Khino ||

Other than this, I can 

think of no other 

merchandise. So chant 

the Naam each and 

every moment.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਿੋ ਸਦਾ 
ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਵੇ। ਹੇ ਭਾਈ! 

ਸਦਾ ਜਖਨ ਜਖਨ, ਪਲ ਪਲ 

ਨਾਮ ਿਪੋ।

10676 243 priK lyKw ndir 
swcI krim pUrY 
pwieAw]

Parakh Laekhaa 

Nadhar Saachee 

Karam Poorai 

Paaeiaa ||

The account is read; 

by the Grace of the 

True Lord and good 

karma, the Perfect 

Lord is obtained.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਨਾਮ-ਵਪਾਰ ਦੇ 

ਲੇਖੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਉਸ 

ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਅਟੱਲ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਹੋਈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ-

ਵੱਖਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ।

10677 243 nwnk nwmu mhw 
rsu mITw guir 
pUrY scu 
pwieAw]4]2]

Naanak Naam 

Mehaa Ras 

Meethaa Gur 

Poorai Sach 

Paaeiaa ||4||2||

O Nanak, the Nectar of 

the Name is so sweet. 

Through the Perfect 

True Guru, it is 

obtained. ||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਜਮੱਠੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ 
ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੨॥
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10678 243 rwgu gauVI 
pUrbI CMq mhlw 
3

Raag Gourree 

Poorabee Shhanth 

Mehalaa 3

Raag Gauree Poorbee, 

Chhant, Third Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਪੂਰਬੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

10679 243 <>siqnwmu 
krqw purKu gur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathinaam 

Karathaa Purakh 

Guraprasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. By Guru's 

Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ, ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
10680 243 sw Dn ibnau 

kry jIau hir ky 
gux swry]

(ibnau) bynqI[ (swry) 
Xwd kry

Saa Dhhan Bino 

Karae Jeeo Har 

Kae Gun Saarae ||

The soul-bride offers 

her prayers to her 

Dear Lord; she dwells 

upon His Glorious 

Virtues.

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ) ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ) ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਸੂੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।
10681 243 iKnu plu rih n 

skY jIau ibnu 
hir ipAwry]

Khin Pal Rehi N 

Sakai Jeeo Bin Har 

Piaarae ||

She cannot live 

without her Beloved 

Lord, for a moment, 

even for an instant.

ਜਪਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਦਰਸਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ ਇਕ 

ਜਖਨ ਭਰ ਇਕ ਪਲ ਭਰ (ਸ਼ਾਂਤ-

ਜਚੱਤ) ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੀ।
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10682 243 ibnu hir ipAwry  
rih n swkY gur 
ibnu mhlu n 
pweIAY]

(mhlu) pRBU Bin Har Piaarae 

Rehi N Saakai Gur 

Bin Mehal N 

Paaeeai ||

She cannot live 

without her Beloved 

Lord; without the 

Guru, the Mansion of 

His Presence is not 

found.

ਜਪਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ (ਸ਼ਾਂਤ-

ਜਚੱਤ) ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੀ। ਪਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

10683 243 jo guru khY soeI 
pru kIjY iqsnw 
Agin buJweIAY]

(pru) ivSyS krky[ 
buJweIAY: polw bolo

Jo Gur Kehai Soee 

Par Keejai 

Thisanaa Agan 

Bujhaaeeai ||

Whatever the Guru 

says, she should surely 

do, to extinguish the 

fire of desire.

ਿ ੇਿੋ ਗੁਰੂ ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਮਾਇਆ 

ਿਾਏ ਤਾਂ, (ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ ਅੱਗ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

10684 243 hir swcw soeI  
iqsu ibnu Avru 
n koeI ibnu 
syivAY suKu n 
pwey]

Har Saachaa Soee 

This Bin Avar N 

Koee Bin Saeviai 

Sukh N Paaeae ||

The Lord is True; there 

is no one except Him. 

Without serving Him, 

peace is not found.

ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ 
ਸਾਥੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ।

10685 243 nwnk sw Dn 
imlY imlweI  
ijs no Awip 
imlwey]1]

Naanak Saa Dhhan 

Milai Milaaee Jis 

No Aap Milaaeae 

||1||

O Nanak, that soul-

bride, whom the Lord 

Himself unites, is 

united with Him; He 

Himself merges with 

her. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਗੁਰੂ ਦੀ) ਜਮਲਾਈ ਹੋਈ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਮਹਰ 

(ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾ ਲਏ ॥੧॥
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10686 243 Dn rYix 
suhylVIey jIau  
hir isau icqu 
lwey]

Dhhan Rain 

Suhaelarreeeae 

Jeeo Har Sio Chith 

Laaeae ||

The life-night of the 

soul-bride is blessed 

and joyful, when she 

focuses her 

consciousness on her 

Dear Lord.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ 

ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ-ਰੂਪ) ਰਾਤ ਸੌਖੀ 
ਬੀਤਦੀ ਹੈ,

10687 243 siqguru syvy Bwau 
kry jIau ivchu 
Awpu gvwey]

(Awpu) hMkwr Sathigur Saevae 

Bhaao Karae Jeeo 

Vichahu Aap 

Gavaaeae ||

She serves the True 

Guru with love; she 

eradicates selfishness 

from within.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿੇਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ-ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

10688 243 ivchu Awpu 
gvwey hir gux 
gwey An idnu 
lwgw BwE]

Vichahu Aap 

Gavaaeae Har Gun 

Gaaeae Anadhin 

Laagaa Bhaaou ||

Eradicating selfishness 

and conceit from 

within, and singing the 

Glorious Praises of the 

Lord, she is in love 

with the Lord, night 

and day.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ 
ਗਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

10689 243 suix sKI shylI 
jIA kI mylI  
gur kY sbid 
smwE]

Sun Sakhee 

Sehaelee Jeea Kee 

Maelee Gur Kai 

Sabadh Samaaou 

||

Listen, dear friends 

and companions of 

the soul - immerse 

yourselves in the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਜਮਲੇ ਜਦਲ ਵਾਲੀਆਂ (ਸਤ-

ਸੂੰਗੀ) ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 
(ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ) ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਲੀਨਤਾ ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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10690 244 hir gux swrI qw 
kMq ipAwrI nwmy 
DrI ipAwro]

Har Gun Saaree 

Thaa Kanth 

Piaaree Naamae 

Dhharee Piaaro ||

Dwell upon the Lord's 

Glories, and you shall 

be loved by your 

Husband, embracing 

love for the Naam, the 

Name of the Lord.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਸੂੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ-
ਪਤੀ ਦੀ ਜਪਆਰੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

10691 244 nwnk kwmix 
nwh ipAwrI rwm 
nwmu gil 
hwro]2]

(nwh) pqI prmySr Naanak Kaaman 

Naah Piaaree 

Raam Naam Gal 

Haaro ||2||

O Nanak, the soul-

bride who wears the 

necklace of the Lord's 

Name around her neck 

is loved by her 

Husband Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਹਾਰ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਪਆਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

10692 244 Dn eyklVI jIau  
ibnu nwh ipAwry]

eyklVI Dhhan 

Eaekalarree Jeeo 

Bin Naah Piaarae 

||

The soul-bride who is 

without her beloved 

Husband is all alone.

ਹੇ ਿੀਉ! ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਜਪਆਰੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਕੱਲੀ (ਸੁੂੰ ਞਾ ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ 

ਕਰ ਰਹੀ) ਹੈ,

10693 244 dUjY Bwie muTI 
jIau ibnu gur 
sbd krwry]

(krwry) qkVy[ (mu`TI) 
T`gI

Dhoojai Bhaae 

Muthee Jeeo Bin 

Gur Sabadh 

Karaarae ||

She is cheated by the 

love of duality, 

without the Word of 

the Guru's Shabad.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਠੱਗੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।

10694 244 ibnu sbd ipAwry  
kauxu duqru qwry  
mwieAw moih 
KuAweI]

(du`q-ru) kTn sMswr 
swgr[ (KuAweI) Bu`lI 
BtkI

Bin Sabadh 

Piaarae Koun 

Dhuthar Thaarae 

Maaeiaa Mohi 

Khuaaee ||

Without the Shabad of 

her Beloved, how can 

she cross over the 

treacherous ocean? 

Attachment to Maya 

has led her astray.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੋ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਤਰ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਿਸੀ) ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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10695 244 kUiV ivguqI qw 
ipir muqI sw Dn  
mhlu n pweI]

(ivgu`qI) ^rwb[ (mu`qI) 
Cu`tV

Koorr Viguthee 

Thaa Pir Muthee 

Saa Dhhan Mehal 

N Paaee ||

Ruined by falsehood, 

she is deserted by her 

Husband Lord. The 

soul-bride does not 

attain the Mansion of 

His Presence.

ਿਦੋਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ) ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਿਾਣੋ ਜਕ) ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ ਉਹ ਛੱੁਟੜ ਹੋਈ ਪਈ 

ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ-ਪਤੀ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ।

10696 244 gur sbdy rwqI  
shjy mwqI An 
idnu rhY smwey]

(mw`qI) msq Gur Sabadhae 

Raathee Sehajae 

Maathee Anadhin 

Rehai Samaaeae ||

But she who is 

attuned to the Guru's 

Shabad is intoxicated 

with celestial love; 

night and day, she 

remains absorbed in 

Him.

(ਪਰ) ਿੇਹੜੀ ਿੀੜ-ਇਸਤਿੀ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

10697 244 nwnk kwmix 
sdw rMig rwqI  
hir jIau Awip 
imlwey]3]

Naanak Kaaman 

Sadhaa Rang 

Raathee Har Jeeo 

Aap Milaaeae 

||3||

O Nanak, that soul-

bride who remains 

constantly steeped in 

His Love, is blended by 

the Lord into Himself. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸਦਾ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ) ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

10698 244 qw imlIAY hir 
myly jIau hir 
ibnu kvxu 
imlwey]

Thaa Mileeai Har 

Maelae Jeeo Har 

Bin Kavan 

Milaaeae ||

If the Lord merges us 

with Himself, we are 

merged with Him. 

Without the Dear 

Lord, who can merge 

us with Him?

ਹੇ ਿੀਉ! (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਿੇ 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਮਲਾ ਲਏ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਮਲਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?
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10699 244 ibnu gur pRIqm 
Awpxy jIau  
kauxu Brmu 
cukwey]

Bin Gur Preetham 

Aapanae Jeeo 

Koun Bharam 

Chukaaeae ||

Without our Beloved 

Guru, who can dispel 

our doubt?

(ਜਕਉਂਜਕ,) ਹੇ ਿੀਉ! ਆਪਣੇ 
ਪਿੀਤਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

(ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਨੂੂੰ  
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

10700 244 guru Brmu cukwey  
ieau imlIAY mwey  
qw sw Dn suKu 
pwey]

Gur Bharam 

Chukaaeae Eio 

Mileeai Maaeae 

Thaa Saa Dhhan 

Sukh Paaeae ||

Through the Guru, 

doubt is dispelled. O 

my mother, this is the 

way to meet Him; this 

is how the soul-bride 

finds peace.

ਹੇ ਮਾਂ! ਿ ੇਗੁਰੂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦੇ ਮਨ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ।

10701 244 gur syvw ibnu  
Gor AMDwru ibnu 
gur mgu n pwey]

mgu:polw bolo[ (mgu) 
rsqw

Gur Saevaa Bin 

Ghor Andhhaar 

Bin Gur Mag N 

Paaeae ||

Without serving the 

Guru, there is only 

pitch darkness. 

Without the Guru, the 

Way is not found.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ) 
ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

10702 244 kwmix rMig rwqI  
shjy mwqI gur 
kY sbid vIcwry]

k`wmix[ m`wqI[ Kaaman Rang 

Raathee Sehajae 

Maathee Gur Kai 

Sabadh 

Veechaarae ||

That wife who is 

intuitively imbued 

with the color of His 

Love, contemplates 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਸੋਚ-

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।
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10703 244 nwnk kwmix 
hir vru pwieAw  
gur kY Bwie 
ipAwry]4]1]

Naanak Kaaman 

Har Var Paaeiaa 

Gur Kai Bhaae 

Piaarae ||4||1||

O Nanak, the soul-

bride obtains the Lord 

as her Husband, by 

enshrining love for the 

Beloved Guru. 

||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਟਕਣ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥

10704 244 gauVI mhlw 3] Gourree Mehalaa 

3 ||

Gauree, Third Mehl:

10705 244 ipr ibnu KrI 
inmwxI jIau ibnu 
ipr ikau jIvw 
myrI mweI]

(KrI) bhuq (inmwxI) 
inrwdr

Pir Bin Kharee 

Nimaanee Jeeo 

Bin Pir Kio Jeevaa 

Maeree Maaee ||

Without my Husband, 

I am utterly 

dishonored. Without 

my Husband Lord, 

how can I live, O my 

mother?

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਬਹੁਤ ਕੂੰਗਾਲ ਜਿਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

10706 244 ipr ibnu nId n 
AwvY jIau kwpVu  
qin n suhweI]

Pir Bin Needh N 

Aavai Jeeo 

Kaaparr Than N 

Suhaaee ||

Without my Husband, 

sleep does not come, 

and my body is not 

adorned with my 

bridal dress.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ 

ਉਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਂਦਾ।
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10707 244 kwpru qin suhwvY  
jw ipr BwvY  
gurmqI icqu 
lweIAY]

Kaapar Than 

Suhaavai Jaa Pir 

Bhaavai 

Guramathee Chith 

Laaeeai ||

The bridal dress looks 

beautiful upon my 

body, when I am 

pleasing to my 

Husband Lord. 

Following the Guru's 

Teachings, my 

consciousness is 

focused on Him.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੁਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਮੈਂ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਭਾ ਿਾਵਾਂ। (ਪਰ, 

ਹੇ ਮਾਂ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਿੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10708 244 sdw suhwgix jw 
siqguru syvy gur 
kY AMik smweIAY]

(AMik) ihrdy c Sadhaa Suhaagan 

Jaa Sathigur 

Saevae Gur Kai 

Ank Samaaeeai ||

I become His happy 

soul-bride forever, 

when I serve the True 

Guru; I sit in the Lap of 

the Guru.

ਿਦੋਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਦਾ 
ਵਾਸਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। (ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਮਾਂ!) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਗੋਦ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10709 244 gur sbdY mylw  
qw ipru rwvI  
lwhw nwmu sMswry]

bRhmwnMd rs (rwvI) 
mwxy

Gur Sabadhai 

Maelaa Thaa Pir 

Raavee Laahaa 

Naam Sansaarae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

soul-bride meets her 

Husband Lord, who 

ravishes and enjoys 

her. The Naam, the 

Name of the Lord, is 

the only profit in this 

world.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ (ਮੇਰਾ ਜਚੱਤ) ਿੁੜਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। (ਹੇ ਮਾਂ!) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਅਸਲ) 

ਖੱਟੀ ਹੈ।
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10710 244 nwnk kwmix 
nwh ipAwrI jw 
hir ky gux 
swry]1]

Naanak Kaaman 

Naah Piaaree Jaa 

Har Kae Gun 

Saarae ||1||

O Nanak, the soul-

bride is loved by her 

Husband, when she 

dwells upon the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

10711 244 sw Dn rMgu mwxy 
jIau Awpxy nwil 
ipAwry]

Saa Dhhan Rang 

Maanae Jeeo 

Aapanae Naal 

Piaarae ||

The soul-bride enjoys 

the Love of her 

Beloved.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ!) ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦਨ-ਰਾਜਤ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

10712 244 Aih inis rMig 
rwqI jIau gur 
sbdu vIcwry]

Ahinis Rang 

Raathee Jeeo Gur 

Sabadh 

Veechaarae ||

Imbued with His Love 

night and day, she 

contemplates the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਸਾਂਭਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ,

10713 244 gur sbdu vIcwry  
haumY mwry ien 
ibiD imlhu 
ipAwry]

ibiD: polw bolo Gur Sabadh 

Veechaarae 

Houmai Maarae 

Ein Bidhh Milahu 

Piaarae ||

Contemplating the 

Guru's Shabad, she 

conquers her ego, and 

in this way, she meets 

her Beloved.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੇਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। (ਹੇ 

ਸਤਸੂੰਗੀ ਸਹੇਲੀਓ! ਤੁਸੀ ਭੀ) 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰੇ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲੋ।
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10714 244 sw Dn sohwgix  
sdw rMig rwqI  
swcY nwim 
ipAwry]

Saa Dhhan 

Sohaagan Sadhaa 

Rang Raathee 

Saachai Naam 

Piaarae ||

She is the happy soul-

bride of her Lord, who 

is forever imbued with 

the Love of the True 

Name of her Beloved.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਦਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਿੇਹੜੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਕਰਦੀ 
ਹੈ।

10715 244 Apuny gur imil 
rhIAY AMimRqu 
ghIAY duibDw 
mwir invwry]

(ghIAY) pRwpq krIey[ 
(invwry) dUr kry

Apunae Gur Mil 

Reheeai Anmrith 

Geheeai 

Dhubidhhaa Maar 

Nivaarae ||

Abiding in the 

Company of our Guru, 

we grasp the 

Ambrosial Nectar; we 

conquer and cast out 

our sense of duality.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ!) ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ ਹੀ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਲੈ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ। (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੇਰ-ਤੇਰ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦੀ ਹੈ।

10716 244 nwnk kwmix 
hir vru pwieAw  
sgly dUK 
ivswry]2]

Naanak Kaaman 

Har Var Paaeiaa 

Sagalae Dhookh 

Visaarae ||2||

O Nanak, the soul-

bride attains her 

Husband Lord, and 

forgets all her pains. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਭੁਲਾ ਲਏ ॥੨॥

10717 244 kwmix iprhu 
BulI jIau  
mwieAw moih 
ipAwry]

Bu`lI Kaaman Pirahu 

Bhulee Jeeo 

Maaeiaa Mohi 

Piaarae ||

The soul-bride has 

forgotten her Husband 

Lord, because of love 

and emotional 

attachment to Maya.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ (ਦੀ ਯਾਦ) ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ।
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10718 244 JUTI JUiT lgI 
jIau kUiV muTI 
kUiVAwry]

Jhoothee Jhooth 

Lagee Jeeo Koorr 

Muthee 

Koorriaarae ||

The false bride is 

attached to falsehood; 

the insincere one is 

cheated by insincerity.

ਉਹ ਝੂਠੇ ਤੇ ਕੂੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਵਣਿਾਰਨ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਕੂੜੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਠੱਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

10719 244 kUVu invwry  
gurmiq swry jUAY 
jnmu n hwry]

(swry) sMBwly Koorr Nivaarae 

Guramath Saarae 

Jooai Janam N 

Haarae ||

She who drives out 

her falsehood, and 

acts according to the 

Guru's Teachings, does 

not lose her life in the 

gamble.

ਪਰ ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜੇ 

ਮੋਹ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਆਪਣਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ 
ਗਵਾਂਦੀ।

10720 244 gur sbdu syvy  
sic smwvY ivchu 
haumY mwry]

Gur Sabadh 

Saevae Sach 

Samaavai Vichahu 

Houmai Maarae ||

One who serves the 

Word of the Guru's 

Shabad is absorbed in 

the True Lord; she 

eradicates egotism 

from within.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦੀ ਹੈ।

10721 244 hir kw nwmu irdY 
vswey AYsw kry 
sIgwro]

Har Kaa Naam 

Ridhai Vasaaeae 

Aisaa Karae 

Seegaaro ||

So let the Name of the 

Lord abide within your 

heart; decorate 

yourself in this way.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ-ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਤਮਕ 

ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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10722 244 nwnk kwmix 
shij smwxI  
ijsu swcw nwmu 
ADwro]3]

Naanak Kaaman 

Sehaj Samaanee 

Jis Saachaa Naam 

Adhhaaro ||3||

O Nanak, the soul-

bride who takes the 

Support of the True 

Name is intuitively 

absorbed in the Lord. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਿੀਵਨ-

ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

10723 244 imlu myry pRIqmw 
jIau quDu ibnu 
KrI inmwxI]

Mil Maerae 

Preethamaa Jeeo 

Thudhh Bin 

Kharee Nimaanee 

||

Meet me, O my Dear 

Beloved. Without You, 

I am totally 

dishonored.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲ, ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਬੁਹਤ 

ਆਜਿਜ਼ ਹਾਂ।

10724 244 mY nYxI nId n 
AwvY jIau BwvY  
AMnu n pwxI]

Mai Nainee Needh 

N Aavai Jeeo 

Bhaavai Ann N 

Paanee ||

Sleep does not come 

to my eyes, and I have 

no desire for food or 

water.

(ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਿੀ!) ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਅੂੰਨ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਪਾਣੀ।

10725 244 pwxI AMnu n BwvY  
mrIAY hwvY ibnu 
ipr ikau suKu 
pweIAY]

(hwvY) hauky nwl Paanee Ann N 

Bhaavai Mareeai 

Haavai Bin Pir Kio 

Sukh Paaeeai ||

I have no desire for 

food or water, and I 

am dying from the 

pain of separation. 

Without my Husband 

Lord, how can I find 

peace?

(ਹੇ ਮਾਂ! ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਵਛੋੜੇ 

ਜਵਚ) ਅੂੰਨ ਪਾਣੀ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ, ਹਾਹੁਜਕਆਂ ਜਵਚ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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10726 245 gur AwgY krau 
ibnMqI jy gur 
BwvY ijau imlY  
iqvY imlweIAY]

Gur Aagai Karo 

Binanthee Jae Gur 

Bhaavai Jio Milai 

Thivai Milaaeeai ||

I offer my prayers to 

the Guru; if it pleases 

the Guru, He shall 

unite me with Himself.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦੀ ਹਾਂ-ਹੇ ਗੁਰੂ! ਿ ੇਤੈਨੂੂੰ  
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ 
ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਪਿੀਤਮ-

ਪਿਭੂ) ਜਮਲਾ।

10727 245 Awpy myil ley 
suKdwqw Awip 
imilAw Gir 
Awey]

Aapae Mael Leae 

Sukhadhaathaa 

Aap Miliaa Ghar 

Aaeae ||

The Giver of peace has 

united me with 

Himself; He Himself 

has come to my home 

to meet me.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤਮ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ) ਆਪ ਹੀ ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
10728 245 nwnk kwmix 

sdw suhwgix nw 
ipru mrY n 
jwey]4]2]

Naanak Kaaman 

Sadhaa Suhaagan 

Naa Pir Marai N 

Jaaeae ||4||2||

O Nanak, the soul-

bride is forever the 

Lord's favorite wife; 

her Husband Lord 

does not die, and He 

shall never leave. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸਦਾ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦਾ 
(ਇਹ ਪਿਭੂ-) ਖਸਮ ਨਾਹ ਕਦੇ 

ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਵੱਛੁੜਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥

10729 245 gauVI mhlw 3] Gourree Mehalaa 

3 ||

Gauree, Third Mehl:

10730 245 kwmix hir ris 
byDI jIau hir kY 
shij suBwey]

(by~DI) ivMn@I Kaaman Har Ras 

Baedhhee Jeeo 

Har Kai Sehaj 

Subhaaeae ||

The soul-bride is 

pierced through with 

the sublime essence of 

the Lord, in intuitive 

peace and poise.

(ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ) ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਜਵੱਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,
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10731 245 mnu mohin moih 
lIAw jIau  
duibDw shij 
smwey]

Man Mohan Mohi 

Leeaa Jeeo 

Dhubidhhaa Sehaj 

Samaaeae ||

The Enticer of hearts 

has enticed her, and 

her sense of duality 

has been easily 

dispelled.

ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਮੋਹ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, (ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੀ) ਮੇਰ-ਤੇਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

10732 245 duibDw shij 
smwey kwmix vru 
pwey gurmqI rMgu 
lwey]

Dhubidhhaa Sehaj 

Samaaeae Kaaman 

Var Paaeae 

Guramathee Rang 

Laaeae ||

Her sense of duality 

has been easily 

dispelled, and the soul-

bride obtains her 

Husband Lord; 

following the Guru's 

Teachings, she makes 

merry.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਰੂੰਗ ਮਾਣਦੀ ਹੈ।

10733 245 iehu srIru kUiV 
kusiq BirAw  
glqweI pwp 
kmwey]

(ku-s`iq) aultw hT[ 
gl-qweI: polw bolo[ 
(glqweI) glqwn[ 
(dUjw pwT: gl qweI)

Eihu Sareer Koorr 

Kusath Bhariaa Gal 

Thaaee Paap 

Kamaaeae ||

This body is filled to 

overflowing with 

falsehood, deception 

and the commission of 

sins.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ ਸਰੀਰ ਝੂਠ 

ਠੱਗੀ-ਫ਼ਰੇਬ ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕ 

ਭਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੀਵ 

ਪਾਪ ਕਮਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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10734 245 gurmuiK Bgiq  
ijqu shj Duin 
aupjY ibnu BgqI  
mYlu n jwey]

Guramukh 

Bhagath Jith Sehaj 

Dhhun Oupajai Bin 

Bhagathee Mail N 

Jaaeae ||

The Gurmukh 

practices that 

devotional worship, by 

which the celestial 

music wells up; 

without this 

devotional worship, 

filth is not removed.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਪਆਂ 

ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰੌ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਜਵਕਾਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

10735 245 nwnk kwmix 
iprih ipAwrI  
ivchu Awpu 
gvwey]1]

Naanak Kaaman 

Pirehi Piaaree 

Vichahu Aap 

Gavaaeae ||1||

O Nanak, the soul-

bride who sheds 

selfishness and conceit 

from within, is dear to 

her Beloved. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ) ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਜਪਆਰੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿੇਹੜੀ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

10736 245 kwmix ipru 
pwieAw jIau gur 
kY Bwie ipAwry]

Kaaman Pir 

Paaeiaa Jeeo Gur 

Kai Bhaae Piaarae 

||

The soul-bride has 

found her Husband 

Lord, through the love 

and affection of the 

Guru.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

10737 245 rYix suiK suqI 
jIau AMqir auir 
Dwry]

s`uqI Rain Sukh Suthee 

Jeeo Anthar Our 

Dhhaarae ||

She passes her life-

night sleeping in 

peace, enshrining the 

Lord in her heart.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ ) 
ਵਸਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਰੂਪ ਰਾਤ ਸੁਖ ਜਵਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ 
ਹੈ।
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10738 245 AMqir auir Dwry  
imlIAY ipAwry  
An idnu duKu 
invwry]

(invwry) dUr kry Anthar Our 

Dhhaarae Mileeai 

Piaarae Anadhin 

Dhukh Nivaarae ||

Enshrining Him deep 

within her heart night 

and day, she meets 

her Beloved, and her 

pains depart.

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵੱਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਵਾਸਤੇ ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ ਦੱੁਖ ਜਮਟਾ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

10739 245 AMqir mhlu ipru 
rwvy kwmix  
gurmqI vIcwry]

Anthar Mehal Pir 

Raavae Kaaman 

Guramathee 

Veechaarae ||

Deep within the 

mansion of her inner 

being, she enjoys her 

Husband Lord, 

reflecting upon the 

Guru's Teachings.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਨਵਾਸ-ਥਾਂ 
ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ 

ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਵਚਾਰਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ 
ਹੈ।

10740 245 AMimRqu nwmu pIAw 
idn rwqI duibDw 
mwir invwry]

Anmrith Naam 

Peeaa Dhin 

Raathee 

Dhubidhhaa Maar 

Nivaarae ||

She drinks deeply of 

the Nectar of the 

Naam, day and night; 

she conquers and 

casts off her sense of 

duality.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦੀ ਹੈ।

10741 245 nwnk sic imlI 
sohwgix gur kY 
hyiq Apwry]2]

(hyiq) pRym Naanak Sach 

Milee Sohaagan 

Gur Kai Haeth 

Apaarae ||2||

O Nanak, the happy 

soul-bride meets her 

True Lord, through the 

Infinite Love of the 

Guru. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਥਾਹ 

ਜਪਆਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਵਚ ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥
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10742 245 Awvhu dieAw 
kry jIau pRIqm 
Aiq ipAwry]

Aavahu Dhaeiaa 

Karae Jeeo 

Preetham Ath 

Piaarae ||

Come, and shower 

Your Mercy upon me, 

my most Darling, Dear 

Beloved.

ਹੇ ਅਜਤ ਜਪਆਰੇ ਪਿੀਤਮ ਿੀ! 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਆ ਵੱਸੋ।

10743 245 kwmix ibnau 
kry jIau sic 
sbid sIgwry]

Kaaman Bino 

Karae Jeeo Sach 

Sabadh Seegaarae 

||

The soul-bride offers 

her prayers to You, to 

adorn her with the 

True Word of Your 

Shabad.

(ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ) ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਿੇਹੜੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਦਰ 

ਤੇ ਅਜਿਹੀ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

10744 245 sic sbid 
sIgwry haumY mwry  
gurmuiK kwrj 
svwry]

Sach Sabadh 

Seegaarae Houmai 

Maarae Guramukh 

Kaaraj Savaarae ||

Adorned with the True 

Word of Your Shabad, 

she conquers her ego, 

and as Gurmukh, her 

affairs are resolved.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿ 

ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ,

10745 245 juig juig eyko 
scw soeI bUJY 
gur bIcwry]

Jug Jug Eaeko 

Sachaa Soee 

Boojhai Gur 

Beechaarae ||

Throughout the ages, 

the One Lord is True; 

through the Guru's 

Wisdom, He is known.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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10746 245 mnmuiK kwim 
ivAwpI moih 
sMqwpI iksu AwgY 
jwie pukwry]

(sMqwpI) duKI hoeI Manamukh Kaam 

Viaapee Mohi 

Santhaapee Kis 

Aagai Jaae 

Pukaarae ||

The self-willed 

manmukh is 

engrossed in sexual 

desire, and tormented 

by emotional 

attachment. With 

whom should she 

lodge her complaints?

(ਪਰ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ ਦਬਾਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਕਸ ਅੱਗੇ 

ਿਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ) 
ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ? (ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ 

ਇਹ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ)।
10747 245 nwnk mnmuiK  

Qwau n pwey ibnu 
gur Aiq 
ipAwry]3]

Naanak 

Manamukh 

Thhaao N Paaeae 

Bin Gur Ath 

Piaarae ||3||

O Nanak, the self-

willed manmukh finds 

no place of rest, 

without the most 

Beloved Guru. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਜਤ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਥਾਂ ਹਾਸਲ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ॥੩॥

10748 245 muMD ieAwxI BolI 
inguxIAw jIau  
ipru Agm 
Apwrw]

jIv rUpI (muMD) iesqRI[ 
Bo-lI: polw bolo

Mundhh Eiaanee 

Bholee Niguneeaa 

Jeeo Pir Agam 

Apaaraa ||

The bride is foolish, 

ignorant and 

unworthy. Her 

Husband Lord is 

Unapproachable and 

Incomparable.

(ਇਕ ਪਾਸੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਮੂਰਖ ਹੈ ਅੂੰ ਵਾਣ ਹੈ ਭੋਲੀ ਹੈ 

(ਜਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀ) ਤੇ ਗੁਣ-

ਹੀਨ ਹੈ (ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ (ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਜਕਵੇਂ 
ਹੋਵੇ?)।
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10749 245 Awpy myil 
imlIAY jIau  
Awpy bKsxhwrw]

Aapae Mael 

Mileeai Jeeo 

Aapae 

Bakhasanehaaraa 

||

He Himself unites us in 

His Union; He Himself 

forgives us.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਆਪੇ ਹੀ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਾਏ ਤਾਂ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱ ਲਾਂ) 
ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

10750 245 Avgx 
bKsxhwrw  
kwmix kMqu 
ipAwrw Git 
Git rihAw 
smweI]

Avagan 

Bakhasanehaaraa 

Kaaman Kanth 

Piaaraa Ghatt 

Ghatt Rehiaa 

Samaaee ||

The soul-bride's 

Beloved Husband Lord 

is the Forgiver of sins; 

He is contained in 

each and every heart.

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ-ਕੂੰਤ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਔਗੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਗੁਣ 

ਔਗੁਣ ਿਾਣਦਾ ਹੈ)।

10751 245 pRym pRIiq Bwie 
BgqI pweIAY  
siqguir bUJ 
buJweI]

(b`UJ) is`iKAw[ 
(b`uJweI) smJweI

Praem Preeth 

Bhaae Bhagathee 

Paaeeai Sathigur 

Boojh Bujhaaee ||

The True Guru has 

made me understand 

this understanding, 

that the Lord is 

obtained through love, 

affection and loving 

devotion.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜਸੱਜਖਆ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ 
ਪਿੇਮ-ਪਿੀਜਤ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

10752 245 sdw AnMid rhY 
idn rwqI  
Anidnu rhY ilv 
lweI]

Sadhaa Anandh 

Rehai Dhin 

Raathee Anadhin 

Rehai Liv Laaee ||

She remains forever in 

bliss, day and night; 

she remains immersed 

in His Love, night and 

day.

(ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਇਸ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ) 

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਹਰ ਵੇਲੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,
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10753 245 nwnk shjy hir 
vru pwieAw sw 
Dn nau iniD 
pweI]4]3]

Naanak Sehajae 

Har Var Paaeiaa 

Saa Dhhan No 

Nidhh Paaee 

||4||3||

O Nanak, that soul-

bride who obtains the 

nine treasures, 

intuitively obtains her 

Husband Lord. 

||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੇ, ਮਾਨੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ 

ਹਨ ॥੪॥੩॥

10754 245 gauVI mhlw 3] Gourree Mehalaa 

3 ||

Gauree, Third Mehl:

10755 245 mwieAw sru  
sblu vrqY jIau  
ikau kir duqru 
qirAw jwie]

(sru) smuMdR[ (s-blu) 
bl sihq[ du`q-ru

Maaeiaa Sar Sabal 

Varathai Jeeo Kio 

Kar Dhuthar 

Thariaa Jaae ||

The sea of Maya is 

agitated and 

turbulent; how can 

anyone cross over this 

terrifying world-ocean?

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਦਾ ਠਾਠਾਂ 
ਮਾਰ ਜਰਹਾ ਸਰੋਵਰ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਤਰਨਾ ਭੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।

10756 245 rwm nwmu kir 
boihQw jIau sbdu 
Kyvtu ivic pwie]

(boihQw) jhwj[ (Kyvtu) 
mlwh

Raam Naam Kar 

Bohithhaa Jeeo 

Sabadh Khaevatt 

Vich Paae ||

Make the Lord's Name 

your boat, and install 

the Word of the 

Shabad as the 

boatman.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਕਵੇਂ ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾਏ? ਹੇ ਭਾਈ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਿਹਾਜ਼ 

ਬਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਮਲਾਹ 

ਬਣਾ ਕੇ (ਉਸ ਜ਼ਹਾਜ਼) ਜਵਚ 

ਜਬਠਾ।
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10757 245 sbdu Kyvtu ivic 
pwey hir Awip 
lGwey ien ibiD 
duqru qrIAY]

Sabadh Khaevatt 

Vich Paaeae Har 

Aap Laghaaeae Ein 

Bidhh Dhuthar 

Thareeai ||

With the Shabad 

installed as the 

boatman, the Lord 

Himself shall take you 

across. In this way, the 

difficult ocean is 

crossed.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-

ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-

ਮਲਾਹ ਨੂੂੰ  ਜਬਠਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ 

ਦੱੁਤਰ ਮਾਇਆ-ਸਰ ਜਵਚੋਂ ਇਉਂ 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

10758 245 gurmuiK Bgiq 
prwpiq hovY  
jIviqAw ieau 
mrIAY]

Guramukh 

Bhagath 

Paraapath Hovai 

Jeevathiaa Eio 

Mareeai ||

The Gurmukh obtains 

devotional worship of 

the Lord, and thus 

remains dead while 

yet alive.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ 

ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ 
ਅਛੋਹ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

10759 245 iKn mih rwm 
nwim iklivK 
kwty Bey pivqu 
srIrw]

Khin Mehi Raam 

Naam Kilavikh 

Kaattae Bheae 

Pavith Sareeraa ||

In an instant, the 

Lord's Name erases his 

sinful mistakes, and 

his body becomes 

pure.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਸਾਰੇ) ਪਾਪ 

ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। (ਜਿਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਦਾ) ਸਰੀਰ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
10760 245 nwnk rwm nwim 

insqwrw kMcn 
Bey mnUrw]1]

(kMcn) sonw[ (mnUrw) 
lohy dI mYL

Naanak Raam 

Naam Nisathaaraa 

Kanchan Bheae 

Manooraa ||1||

O Nanak, through the 

Lord's Name, 

emancipation is 

obtained, and the slag 

iron is transformed 

into gold. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਮਾਇਆ-

ਸਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੈਲ (ਵਰਗਾ ਨਕਾਰਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨ) ਸੋਨਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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10761 246 iesqrI purK 
kwim ivAwpy 
jIau rwm nwm 
kI ibiD nhI 
jwxI]

ibiD: polw bolo Eisatharee Purakh 

Kaam Viaapae 

Jeeo Raam Naam 

Kee Bidhh Nehee 

Jaanee ||

Men and women are 

obsessed with sex; 

they do not know the 

Way of the Lord's 

Name.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਜਵਚ) ਇਸਤਿੀ ਅਤੇ ਮਰਦ 

ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਿਾਚ ਨਹੀਂ 
ਜਸੱਖਦੇ।

10762 246 mwq ipqw suq 
BweI Kry ipAwry 
jIau fUib muey  
ibnu pwxI]

Maath Pithaa Suth 

Bhaaee Kharae 

Piaarae Jeeo 

Ddoob Mueae Bin 

Paanee ||

Mother, father, 

children and siblings 

are very dear, but they 

drown, even without 

water.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਮਾਂ ਜਪਉ 

ਪੱੁਤਰ, ਭਰਾ (ਹੀ) ਬਹੁਤ 

ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, (ਜਿਸ 

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ) ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, 
(ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਹ ਹੈ ਉਸ 

ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਕੇ (ਨਕਾ-ਨਕ ਿਸ 

ਕੇ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ।
10763 246 fUib muey ibnu 

pwxI giq nhI 
jwxI haumY Dwqu 
sMswry]

(Dwqu) Btkdy Ddoob Mueae Bin 

Paanee Gath 

Nehee Jaanee 

Houmai Dhhaath 

Sansaarae ||

They are drowned to 

death without water - 

they do not know the 

path of salvation, and 

they wander around 

the world in egotism.

ਮੋਹ-ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ-

ਸਰ ਜਵਚ ਨਕਾ-ਨਕ ਿਸ ਕੇ 

ਿੀਵ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਰਖਦੇ-

ਿਾਚਦੇ। (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2232 Published: March 06/ 2014



10764 246 jo AwieAw so sBu 
ko jwsI aubry 
gur vIcwry]

(aubry) bcy Jo Aaeiaa So Sabh 

Ko Jaasee Oubarae 

Gur Veechaarae ||

All those who come 

into the world shall 

depart. Only those 

who contemplate the 

Guru shall be saved.

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ) ਿਸਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਉਹੀ) 
ਬਚਦੇ ਹਨ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ।
10765 246 gurmuiK hovY rwm 

nwmu vKwxY Awip 
qrY kul qwry]

(vKwxY) aucwry Guramukh Hovai 

Raam Naam 

Vakhaanai Aap 

Tharai Kul Thaarae 

||

Those who become 

Gurmukh and chant 

the Lord's Name, save 

themselves and save 

their families as well.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ (ਇਸ 

ਮਾਇਆ-ਸਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

10766 246 nwnk nwmu vsY 
Gt AMqir  
gurmiq imly 
ipAwry]2]

Naanak Naam 

Vasai Ghatt 

Anthar Guramath 

Milae Piaarae 

||2||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

abides deep within 

their hearts; through 

the Guru's Teachings, 

they meet their 

Beloved. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

10767 246 rwm nwm ibnu ko 
iQru nwhI jIau  
bwjI hY sMswrw]

Raam Naam Bin 

Ko Thhir Naahee 

Jeeo Baajee Hai 

Sansaaraa ||

Without the Lord's 

Name, nothing is 

stable. This world is 

just a drama.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਿਗਤ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ 

ਇਕ) ਖੇਡ ਹੈ (ਇਸ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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10768 246 idRVu Bgiq scI 
jIau rwmu nwmu 
vwpwrw]

Dhrirr Bhagath 

Sachee Jeeo Raam 

Naam Vaapaaraa 

||

Implant true 

devotional worship 

within your heart, and 

trade in the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪੱਕੀ ਤਰਹਾਂ ਜਟਕਾ ਰੱਖ 

(ਇਹੀ) ਸਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
(ਚੀਜ਼) ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਵਣਿ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
10769 246 rwm nwmu vwpwrw 

Agm Apwrw  
gurmqI Dnu 
pweIAY]

nwm Dnu Raam Naam 

Vaapaaraa Agam 

Apaaraa 

Guramathee 

Dhhan Paaeeai ||

Trade in the Lord's 

Name is infinite and 

unfathomable. 

Through the Guru's 

Teachings, this wealth 

is obtained.

ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਵਣਿ ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, 

ਇਹ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

10770 246 syvw suriq Bgiq 
ieh swcI ivchu 
Awpu gvweIAY]

Saevaa Surath 

Bhagath Eih 

Saachee Vichahu 

Aap Gavaaeeai ||

This selfless service, 

meditation and 

devotion is true, if you 

eliminate selfishness 

and conceit from 

within.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ, ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨੀ-
ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ (ਰਾਜਸ) ਹੈ (ਇਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ।

10771 246 hm miq hIx  
mUrK mugD AMDy  
siqguir mwrig 
pwey]

Ham Math Heen 

Moorakh 

Mugadhh 

Andhhae Sathigur 

Maarag Paaeae ||

I am senseless, foolish, 

idiotic and blind, but 

the True Guru has 

placed me on the Path.

ਸਾਨੂੂੰ  ਮਜਤ-ਹੀਜਣਆਂ ਨੂੂੰ , ਮੂਰਖਾਂ 
ਨੂੂੰ , ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  
ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ 
ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਪਾਇਆ ਹੈ।
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10772 246 nwnk gurmuiK 
sbid suhwvy An 
idnu hir gux 
gwey]3]

(suhwvy) soBnIk Naanak Guramukh 

Sabadh Suhaavae 

Anadhin Har Gun 

Gaaeae ||3||

O Nanak, the 

Gurmukhs are 

adorned with the 

Shabad; night and day, 

they sing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਸੋਹਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥
10773 246 Awip krwey kry 

Awip jIau Awpy 
sbid svwry]

Aap Karaaeae 

Karae Aap Jeeo 

Aapae Sabadh 

Savaarae ||

He Himself acts, and 

inspires others to act; 

He Himself 

embellishes us with 

the Word of His 

Shabad.

(ਪਰ) ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੱੁਝ 

ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ-ਸਰ ਜਵਚੋਂ 
ਡੱੁਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਪਿੇਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਕੂੰਮ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ (ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਕੁਝ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਿੀਵਨ ਸੋਹਣੇ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।

10774 246 Awpy siqguru  
Awip sbdu jIau  
jugu jugu Bgq 
ipAwry]

j`ugu ju`gu Aapae Sathigur 

Aap Sabadh Jeeo 

Jug Jug Bhagath 

Piaarae ||

He Himself is the True 

Guru, and He Himself 

is the Shabad; in each 

and every age, He 

loves His devotees.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਗੁਰੂ 

ਦਾ) ਸ਼ਬਦ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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10775 246 jugu jugu Bgq 
ipAwry hir 
Awip svwry Awpy 
BgqI lwey]

Jug Jug Bhagath 

Piaarae Har Aap 

Savaarae Aapae 

Bhagathee Laaeae 

||

In age after age, He 

loves His devotees; 

the Lord Himself 

adorns them, and He 

Himself enjoins them 

to worship Him with 

devotion.

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਹਰੀ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

10776 246 Awpy dwnw Awpy 
bInw Awpy syv 
krwey]

(dwnw) jwnx vwly[ 
(bInw) dyKx vwly

Aapae Dhaanaa 

Aapae Beenaa 

Aapae Saev 

Karaaeae ||

He Himself is All-

knowing, and He 

Himself is All-seeing; 

He inspires us to serve 

Him.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਛਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ) 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

10777 246 Awpy guxdwqw  
Avgux kwty  
ihrdY nwmu 
vswey]

Aapae 

Gunadhaathaa 

Avagun Kaattae 

Hiradhai Naam 

Vasaaeae ||

He Himself is the Giver 

of merits, and the 

Destroyer of demerits; 

He causes His Name to 

dwell within our 

hearts.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ (ਆਪਣੇ) ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, (ਸਾਡੇ) ਅਉਗਣ 

ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਸਾਡੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਆਪਣਾ) ਨਾਮ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।
10778 246 nwnk sd 

bilhwrI scy 
ivthu Awpy kry 
krwey]4]4]

(ivthu) au~proN Naanak Sadh 

Balihaaree Sachae 

Vittahu Aapae 

Karae Karaaeae 

||4||4||

Nanak is forever a 

sacrifice to the True 

Lord, who Himself is 

the Doer, the Cause of 

causes. ||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਮੈਂ) ਉਸ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

10779 246 gauVI mhlw 3] Gourree Mehalaa 

3 ||

Gauree, Third Mehl:
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10780 246 gur kI syvw kir  
iprw jIau hir 
nwmu iDAwey]

(iprw) ipAwry (jIau) 
jIv

Gur Kee Saevaa 

Kar Piraa Jeeo Har 

Naam Dhhiaaeae 

||

Serve the Guru, O my 

dear soul; meditate on 

the Lord's Name.

ਹੇ ਜਪਆਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਉ, ਅਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ,

10781 246 mM\hu dUir n 
jwih iprw jIau  
Gir bYiTAw hir 
pwey]

(mM\-hu) myry qoN Mannjahu Dhoor 

N Jaahi Piraa Jeeo 

Ghar Baithiaa Har 

Paaeae ||

Do not leave me, O my 

dear soul - you shall 

find the Lord while 

sitting within the 

home of your own 

being.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਜਵਚੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਿਾਜਹਂਗੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਭਟਕਣ 

ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਜਹਂਗੀ)। (ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

10782 246 Gir bYiTAw hir 
pwey sdw icqu 
lwey shjy siq 
suBwey]

siq srUp pRmwqmw jI[ 
(suBwey) sRySt Bwvnw

Ghar Baithiaa Har 

Paaeae Sadhaa 

Chith Laaeae 

Sehajae Sath 

Subhaaeae ||

You shall obtain the 

Lord while sitting 

within the home of 

your own being, 

focusing your 

consciousness 

constantly upon the 

Lord, with true 

intuitive faith.

ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਸਦਾ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਚੱਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

10783 246 gur kI syvw KrI 
suKwlI ijs no 
Awip krwey]

(KrI) bhuq Gur Kee Saevaa 

Kharee Sukhaalee 

Jis No Aap 

Karaaeae ||

Serving the Guru 

brings great peace; 

they alone do it, 

whom the Lord 

inspires to do so.

(ਸੋ, ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 

(ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਾਏ (ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪ ਪਿੇਰਨਾ ਕਰੇ)।
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10784 246 nwmo bIjy nwmo 
jMmY nwmo mMin 
vswey]

Naamo Beejae 

Naamo Janmai 

Naamo Mann 

Vasaaeae ||

They plant the seed of 

the Name, and the 

Name sprouts within; 

the Name abides 

within the mind.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਿਰ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ-ਖੇਤ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੀਿਦਾ ਹੈ (ਉਥੇ) 

ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

10785 246 nwnk sic nwim 
vifAweI pUrib 
iliKAw pwey]1]

(pUrib) ipClw Naanak Sach 

Naam Vaddiaaee 

Poorab Likhiaa 

Paaeae ||1||

O Nanak, glorious 

greatness rests in the 

True Name; It is 

obtained by perfect 

pre-ordained destiny. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ, ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਪਜਹਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਕੀਤੇ ਭਲੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉੱਘੜ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

10786 246 hir kw nwmu 
mITw iprw jIau  
jw cwKih icqu 
lwey]

(iprw) ipAwry Har Kaa Naam 

Meethaa Piraa 

Jeeo Jaa 

Chaakhehi Chith 

Laaeae ||

The Name of the Lord 

is so sweet, O my 

dear; taste it, and 

focus your 

consciousness on it.

ਹੇ ਜਪਆਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਮੱਠਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ) 
ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਇਹ 

ਨਾਮ-ਰਸ) ਚੱਖੇਂਗੀ।

10787 246 rsnw hir rsu 
cwKu muXy jIau  
An rs swd 
gvwey]

(muXy) ipAwrIey[ muXy: 
mMmy AONkV, Xy qwlU qoN 
bolo

Rasanaa Har Ras 

Chaakh Muyae 

Jeeo An Ras Saadh 

Gavaaeae ||

Taste the sublime 

essence of the Lord 

with your tongue, my 

dear, and renounce 

the pleasures of other 

tastes.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਨਕਰਮਣ ਿੀਭ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਚੱਖ, ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਰਸਾਂ 
ਦੇ ਸੁਆਦ ਛੱਡ ਦੇ।
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10788 246 sdw hir rsu 
pwey jw hir Bwey  
rsnw sbid 
suhwey]

Sadhaa Har Ras 

Paaeae Jaa Har 

Bhaaeae Rasanaa 

Sabadh Suhaaeae 

||

You shall obtain the 

everlasting essence of 

the Lord when it 

pleases the Lord; your 

tongue shall be 

adorned with the 

Word of His Shabad.

(ਪਰ ਿੀਭ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ, 

ਤਦੋਂ ਿੀਭ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

10789 246 nwmu iDAwey sdw 
suKu pwey nwim 
rhY ilv lwey]

Naam Dhhiaaeae 

Sadhaa Sukh 

Paaeae Naam 

Rehai Liv Laaeae ||

Meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, a lasting 

peace is obtained; so 

remain lovingly 

focused on the Naam.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

10790 246 nwmy aupjY nwmy 
ibnsY nwmy sic 
smwey]

Naamae Oupajai 

Naamae Binasai 

Naamae Sach 

Samaaeae ||

From the Naam we 

originate, and into the 

Naam we shall pass; 

through the Naam, we 

are absorbed in the 

Truth.

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ ਤਾਂਘ) 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹੋਰ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੀ ਜਖੱਚ) ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

10791 246 nwnk nwmu 
gurmqI pweIAY  
Awpy ley 
lvwey]2]

Naanak Naam 

Guramathee 

Paaeeai Aapae 

Leae Lavaaeae 

||2||

O Nanak, the Naam is 

obtained through the 

Guru's Teachings; He 

Himself attaches us to 

it. ||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥
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10792 246 eyh ivfwxI 
cwkrI iprw jIau  
Dn Coif prdyis 
isDwey]

(ivfwxI) ibgwnI[ 
c`wkrI

Eaeh Viddaanee 

Chaakaree Piraa 

Jeeo Dhhan 

Shhodd Paradhaes 

Sidhhaaeae ||

Working for someone 

else, O my dear, is like 

forsaking the bride, 

and going to foreign 

countries.

ਹੇ ਜਪਆਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! (ਜਿਵੇਂ ਇਹ 

ਜਬਗਾਨੀ ਨੌਕਰੀ ਬੜੀ 
ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣੀ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ 

ਪਰਦੇਸ ਜਵਚ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

10793 246 dUjY iknY suKu n 
pwieE iprw 
jIau ibiKAw 
loiB luBwey]

Dhoojai Kinai Sukh 

N Paaeiou Piraa 

Jeeo Bikhiaa Lobh 

Lubhaaeae ||

In duality, no one has 

ever found peace, O 

my dear; you are 

greedy for corruption 

and greed.

ਜਤਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ (ਬੜੀ 
ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ) ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ (ਆਪਣਾ ਅੂੰਦਰਲਾ 
ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣਾ) ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ 
ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੀ ਜਿਰਦੀ 
ਹੈ। ਹੇ ਜਪਆਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਸ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

10794 246 ibiKAw loiB 
luBwey Brim 
Bulwey Ehu ikau 
kir suKu pwey]

Bikhiaa Lobh 

Lubhaaeae 

Bharam Bhulaaeae 

Ouhu Kio Kar Sukh 

Paaeae ||

Greedy for corruption 

and greed, and 

deluded by doubt, 

how can anyone find 

peace?

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ 

ਜਵਚ ਿਸਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਇਹ) ਸੁਖ ਜਕਵੇਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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10795 246 cwkrI ivfwxI 
KrI duKwlI Awpu 
vyic Drmu gvwey]

Chaakaree 

Viddaanee Kharee 

Dhukhaalee Aap 

Vaech Dhharam 

Gavaaeae ||

Working for strangers 

is very painful; doing 

so, one sells himself 

and loses his faith in 

the Dharma.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਇਹ ਜਧਰ ਜਧਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ 

ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਟੇ) ਵੇਚ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਬ ਛੱਡ ਬੈਠਦਾ 
ਹੈ।

10796 247 mwieAw bMDn  
itkY nwhI iKnu 
iKnu duKu sMqwey]

 (sMqwey) qMg krdy Maaeiaa 

Bandhhan Ttikai 

Naahee Khin Khin 

Dhukh Santhaaeae 

||

Bound by Maya, the 

mind is not stable. 

Each and every 

moment, it suffers in 

pain.

ਮਾਇਆ ਦੇ (ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ (ਇੱਕ 

ਥਾਂ) ਜਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, (ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
10797 247 nwnk mwieAw 

kw duKu qdy cUkY  
jw gur sbdI 
icqu lwey]3]

Naanak Maaeiaa 

Kaa Dhukh 

Thadhae Chookai 

Jaa Gur Sabadhee 

Chith Laaeae ||3||

O Nanak, the pain of 

Maya is taken away by 

focusing one's 

consciousness on the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱੁਖ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਮੱੁਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੩॥

10798 247 mnmuK mugD 
gwvwru iprw jIau  
sbdu min n 
vswey]

Manamukh 

Mugadhh Gaavaar 

Piraa Jeeo Sabadh 

Man N Vasaaeae 

||

The self-willed 

manmukhs are foolish 

and crazy, O my dear; 

they do not enshrine 

the Shabad within 

their minds.

ਹੇ ਜਪਆਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਮੂਰਖ ਤੇ ਉਿੱਡ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਦਾ।
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10799 247 mwieAw kw BRmu 
AMDu iprw jIau  
hir mwrgu ikau 
pwey]

Maaeiaa Kaa 

Bhram Andhh 

Piraa Jeeo Har 

Maarag Kio 

Paaeae ||

The delusion of Maya 

has made them blind, 

O my dear; how can 

they find the Way of 

the Lord?

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਦਾ 
ਚੱਕਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
10800 247 ikau mwrgu pwey  

ibnu siqgur Bwey  
mnmuiK Awpu 
gxwey]

Kio Maarag 

Paaeae Bin 

Sathigur Bhaaeae 

Manamukh Aap 

Ganaaeae ||

How can they find the 

Way, without the Will 

of the True Guru? The 

manmukhs foolishly 

display themselves.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ (ਜਕਉਂਜਕ) ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ 
ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸੇਵਕ ਵਾਲੀ ਜਨਮਿਤਾ 
ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)।

10801 247 hir ky cwkr 
sdw suhyly gur 
crxI icqu lwey]

Har Kae Chaakar 

Sadhaa Suhaelae 

Gur Charanee 

Chith Laaeae ||

The Lord's servants 

are forever 

comfortable. They 

focus their 

consciousness on the 

Guru's Feet.

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ,) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕ-ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ ਸਦਾ ਸੱੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

10802 247 ijs no hir jIau 
kry ikrpw sdw 
hir ky gux gwey]

Jis No Har Jeeo 

Karae Kirapaa 

Sadhaa Har Kae 

Gun Gaaeae ||

Those unto whom the 

Lord shows His Mercy, 

sing the Glorious 

Praises of the Lord 

forever.

(ਪਰ, ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਕਸੇ ਦੇ ਵੱਸ 

ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦਇਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ।
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10803 247 nwnk nwmu rqnu 
jig lwhw  
gurmuiK Awip 
buJwey]4]5]7]

j`ig[ bu`Jwey Naanak Naam 

Rathan Jag Laahaa 

Guramukh Aap 

Bujhaaeae 

||4||5||7||

O Nanak, the jewel of 

the Naam, the Name 

of the Lord, is the only 

profit in this world. 

The Lord Himself 

imparts this 

understanding to the 

Gurmukh. ||4||5||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਅਸਲ) 

ਖੱਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਝ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੫॥

10804 247 rwgu gauVI CMq 
mhlw 5

Raag Gourree 

Shhanth Mehalaa 5

Raag Gauree, Chhant, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

10805 247 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

10806 247 myrY min bYrwgu 
BieAw jIau ikau 
dyKw pRB dwqy]

Maerai Man 

Bairaag Bhaeiaa 

Jeeo Kio Dhaekhaa 

Prabh Dhaathae ||

My mind has become 

sad and depressed; 

how can I see God, the 

Great Giver?

ਹੇ ਦਾਤਾਰ! (ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਕਾਹਲੀ 
ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, (ਦੱਸ) ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ 
ਵੇਖਾਂ?

10807 247 myry mIq sKw 
hir jIau gur 
purK ibDwqy]

Maerae Meeth 

Sakhaa Har Jeeo 

Gur Purakh 

Bidhhaathae ||

My Friend and 

Companion is the Dear 

Lord, the Guru, the 

Architect of Destiny.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਸਾਥੀ! ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੇ! ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! ਹੇ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਿੀਉ!
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10808 247 purKo ibDwqw eyku 
sRIDru ikau 
imlh quJY  
aufIxIAw]

(sRI-Dru) pRmwqmw[ 
(aufIxIAw) ivAwkul

Purakho 

Bidhhaathaa Eaek 

Sreedhhar Kio 

Mileh Thujhai 

Ouddeeneeaa ||

The One Lord, the 

Architect of Destiny, is 

the Master of the 

Goddess of Wealth; 

how can I, in my 

sadness, meet You?

ਤੂੂੰ  ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਲੱਛਮੀ-ਪਤੀ ਹੈਂ (ਤੈਥੋਂ 
ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ) ਅਸੀਂ ਜਵਆਕੁਲ ਹੋ 

ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ, (ਦੱਸ,) ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਕਵੇਂ ਜਮਲੀਏ?

10809 247 kr krih syvw  
sIsu crxI min 
Aws drs 
inmwxIAw]

Kar Karehi Saevaa 

Sees Charanee 

Man Aas Dharas 

Nimaaneeaa ||

My hands serve You, 

and my head is at Your 

Feet. My mind, 

dishonored, yearns for 

the Blessed Vision of 

Your Darshan.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ) ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ) ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, (ਆਪਣਾ) ਜਸਰ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ 

ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਦਰਸਨ 

ਦੀ ਆਸ ਧਰਦੀਆਂ ਹਨ,

10810 247 swis swis n 
GVI ivsrY plu 
mUrqu idnu rwqy]

Saas Saas N 

Gharree Visarai 

Pal Moorath Dhin 

Raathae ||

With each and every 

breath, I think of You, 

day and night; I do not 

forget You, for an 

instant, even for a 

moment.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

(ਉਹ ਚੇਤੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ (ਜਕਸੇ ਭੀ ਵੇਲੇ) 

ਇਕ ਘੜੀ ਭਰ, ਇਕ ਪਲ ਭਰ, 

ਇਕ ਮੁਹੂਰਤ ਭਰ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ।

10811 247 nwnk swirMg 
ijau ipAwsy  
ikau imlIAY pRB 
dwqy]1]

Naanak Saaring Jio 

Piaasae Kio 

Mileeai Prabh 

Dhaathae ||1||

O Nanak, I am thirsty, 

like the rainbird; how 

can I meet God, the 

Great Giver? ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਦਾਤਾਰ 

ਪਿਭੂ! (ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਜਤਹਾਏ ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗ (ਤੜਪ 

ਰਹੇ) ਹਾਂ, (ਦੱਸ) ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ 
ਜਮਲੀਏ? ॥੧॥
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10812 247 iek ibnau krau 
jIau suix kMq 
ipAwry]

Eik Bino Karo Jeeo 

Sun Kanth Piaarae 

||

I offer this one prayer - 

 please listen, O my 

Beloved Husband Lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਕੂੰਤ ਿੀਉ! ਸੁਣ, ਮੈਂ 
ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।

10813 247 myrw mnu qnu moih 
lIAw jIau dyiK 
clq qumwry]

(clq) kOqk Maeraa Man Than 

Mohi Leeaa Jeeo 

Dhaekh Chalath 

Thumaarae ||

My mind and body are 

enticed, beholding 

Your wondrous play.

ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ 

ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਗਈ ਹਾਂ।

10814 247 clqw qumwry dyiK 
mohI audws Dn  
ikau DIrey]

(cl-qw: polw bolo 
imlvW) kOqk[(Dn) 
jIv iesqRI[ (DIr-ey) 
DIrj kry

Chalathaa 

Thumaarae 

Dhaekh Mohee 

Oudhaas Dhhan 

Kio Dhheereae ||

Beholding Your 

wondrous play, I am 

enticed; but how can 

the sad, forlorn bride 

find contentment?

(ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਨੇ) 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹ ਜਲਆ ਹੈ ਮੇਰਾ 
ਤਨ (ਹਰੇਕ ਇੂੰਦਿਾ) ਮੋਹ ਜਲਆ 

ਹੈ। (ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ) ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ (ਇਹਨਾਂ ਕੌਤਕ-

ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਤੋਂ) ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ, (ਤੇਰੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

10815 247 guxvMq nwh 
dieAwlu bwlw  
srb gux 
BrpUrey]

sB (guxvMq) guxW dy 
mwlk[ (bwlw) v`fy 
(nwh) pqI pRmwqmw 
jI[ BrpU-rey

Gunavanth Naah 

Dhaeiaal Baalaa 

Sarab Gun 

Bharapooreae ||

My Lord is 

Meritorious, Merciful 

and Eternally Young; 

He is overflowing with 

all excellences.

ਹੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਸਮ! 

ਤੂੂੰ  ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਿਵਾਨ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ।
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10816 247 ipr dosu nwhI  
suKh dwqy hau 
ivCuVI buirAwry]

Pir Dhos Naahee 

Sukheh Dhaathae 

Ho Vishhurree 

Buriaarae ||

The fault is not with 

my Husband Lord, the 

Giver of peace; I am 

separated from Him 

by my own mistakes.

ਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਤੀ! 
(ਤੇਰੇ ਜਵਚ ਕੋਈ) ਦੋਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 
ਮੂੰਦ-ਕਰਮਣ ਆਪ ਹੀ ਤੈਥੋਂ 
ਜਵੱਛੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ।

10817 247 ibnvMiq nwnk  
dieAw Dwrhu  
Gir Awvhu nwh 
ipAwry]2]

Binavanth Naanak 

Dhaeiaa 

Dhhaarahu Ghar 

Aavahu Naah 

Piaarae ||2||

Prays Nanak, please be 

merciful to me, and 

return home, O my 

Beloved Husband 

Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਜਪਆਰੇ 

ਪਤੀ! (ਇਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸ ॥੨॥

10818 247 hau mnu ArpI  
sBu qnu ArpI  
ArpI siB dysw]

(dysw) igAwn ieMdRy Ho Man Arapee 

Sabh Than Arapee 

Arapee Sabh 

Dhaesaa ||

I surrender my mind, I 

surrender my whole 

body; I surrender all 

my lands.

ਮੈਂ ਉਸ ਜਮੱਤਰ ਜਪਆਰੇ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਜਦਆਂ, 

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ (ਜਹਰਦਾ) ਭੇਟ 

ਕਰ ਜਦਆਂ, (ਇਹ) ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 

(ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) ਵਾਰਨੇ ਕਰ 

ਜਦਆਂ,

10819 247 hau isru ArpI  
iqsu mIq ipAwry  
jo pRB dyie 
sdysw]

Ho Sir Arapee This 

Meeth Piaarae Jo 

Prabh Dhaee 

Sadhaesaa ||

I surrender my head to 

that beloved friend, 

who brings me news 

of God.

ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਜਦਆਂ, ਿੇਹੜਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ 
ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ।
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10820 247 AripAw q sIsu  
suQwin gur pih  
sMig pRBU 
idKwieAw]

(suQwin) sRySt QW Bwv 
swDsMgq[ (pih) pws

Arapiaa Th Sees 

Suthhaan Gur Pehi 

Sang Prabhoo 

Dhikhaaeiaa ||

I have offered my 

head to the Guru, the 

most exalted; He has 

shown me that God is 

with me.

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਖਾਲ ਜਦੱਤਾ;

10821 247 iKn mwih sglw 
dUKu imitAw  
mnhu icMidAw 
pwieAw]

(icMidAw) ie`Cq Khin Maahi 

Sagalaa Dhookh 

Mittiaa Manahu 

Chindhiaa Paaeiaa 

||

In an instant, all 

suffering is removed. I 

have obtained all my 

mind's desires.

ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ) ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਦੀ 
ਮੁਰਾਦ ਜਮਲ ਗਈ।

10822 247 idnu rYix rlIAw 
krY kwmix imty 
sgl AMdysw]

(rlIAw) KuSIAW Dhin Rain Raleeaa 

Karai Kaaman 

Mittae Sagal 

Andhaesaa ||

Day and night, the 

soul-bride makes 

merry; all her anxieties 

are erased.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ) ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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10823 247 ibnvMiq nwnku  
kMqu imilAw  
loVqy hm 
jYsw]3]

ibnvMiq Binavanth Naanak 

Kanth Miliaa 

Lorrathae Ham 

Jaisaa ||3||

Prays Nanak, I have 

met the Husband Lord 

of my longing. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

(ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ 
ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਸਦਾ) ਢੂੂੰ ਡਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, (ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਮਲਣਾ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ) 
॥੩॥

10824 247 myrY min Andu 
BieAw jIau vjI 
vwDweI]

An-du: polw bolo[ v`jI Maerai Man 

Anadh Bhaeiaa 

Jeeo Vajee 

Vaadhhaaee ||

My mind is filled with 

bliss, and 

congratulations are 

pouring in.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਿਦੋਂ ਦਾ) ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਸੋਹਣਾ 
ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਪਤੀ ਆ ਵੱਜਸਆ 

ਹੈ,

10825 247 Gir lwlu 
AwieAw ipAwrw  
sB iqKw buJweI]

(iqKw) qyh[ iqKw 
buJweI: poly bolo

Ghar Laal Aaeiaa 

Piaaraa Sabh 

Thikhaa Bujhaaee 

||

My Darling Beloved 

has come home to me, 

and all my desires 

have been satisfied.

ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ (ਹੁਣ) ਚਾਉ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਹਾਲਤ ਪਿਬਲ ਬਣੀ 
ਪਈ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰਾ ਜਦਲ ਹੁਲਾਰੇ 

ਲੈ ਜਰਹਾ ਹੈ।
10826 247 imilAw q lwlu  

gupwlu Twkuru  
sKI mMglu 
gwieAw]

(mMglu) js Miliaa Th Laal 

Gupaal Thaakur 

Sakhee Mangal 

Gaaeiaa ||

I have met my Sweet 

Lord and Master of 

the Universe, and my 

companions sing the 

songs of joy.

(ਿਦੋਂ ਦਾ) ਸੋਹਣਾ ਜਪਆਰਾ 
ਠਾਕੁਰ ਗੋਪਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ 

ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ (ਮੇਰੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੇ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ 
ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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10827 247 sB mIq bMDp 
hrKu aupijAw  
dUq Qwau 
gvwieAw]

(hrKu) KuSI[ kwmwidk 
dUq

Sabh Meeth 

Bandhhap Harakh 

Oupajiaa Dhooth 

Thhaao Gavaaeiaa 

||

All my friends and 

relatives are happy, 

and all traces of my 

enemies have been 

removed.

ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮੱਤਰਾਂ 
ਸਨਬੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ ) ਚਾਉ ਚਜੜਹਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ-

ਜਨਸ਼ਾਨ ਜਮਟ ਜਗਆ ਹੈ।
10828 247 Anhq vwjy  

vjih Gr mih  
ipr sMig syj 
ivCweI]

(Anhq) lgwqwr[ 
v`jih

Anehath Vaajae 

Vajehi Ghar Mehi 

Pir Sang Saej 

Vishhaaee ||

The unstruck melody 

vibrates in my home, 

and the bed has been 

made up for my 

Beloved.

ਮੈਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੇਿ ਜਵਛਾ 
ਲਈ ਹੈ, (ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ), ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਬਨਾ ਵਿਾਏ ਵਾਿ ੇਵੱਿ ਰਹੇ 

ਹਨ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਹੁਲਾਰਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਵੱਿਦੇ 

ਵਾਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੁਭਵ 

ਕਰੀਦਾ ਹੈ)।

10829 247 ibnvMiq nwnku  
shij rhY hir 
imilAw kMqu 
suKdweI]4]1]

ibn-vMiq Binavanth Naanak 

Sehaj Rehai Har 

Miliaa Kanth 

Sukhadhaaee 

||4||1||

Prays Nanak, I am in 

celestial bliss. I have 

obtained the Lord, the 

Giver of peace, as my 

Husband. ||4||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਦਾਤਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥

10830 248 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:
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10831 248 mohn qyry aUcy 
mMdr mhl 
Apwrw]

 (mohn) vwihgurU jI Mohan Thaerae 

Oochae Mandhar 

Mehal Apaaraa ||

O Mohan, your temple 

is so lofty, and your 

mansion is 

unsurpassed.

ਹੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੂੰਦਰ ਹਨ, ਤੇਰੇ 

ਮਹਲ ਐਸੈ ਹਨ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

10832 248 mohn qyry sohin 
duAwr jIau sMq 
Drmswlw]

so-hin[ Drm-swlw Mohan Thaerae 

Sohan Dhuaar 

Jeeo Santh 

Dhharam Saalaa ||

O Mohan, your gates 

are so beautiful. They 

are the worship-

houses of the Saints.

ਹੇ ਮੋਹਨ! ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ 

ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਜਵਚ, ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨ (ਬੈਠੇ) ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ 

ਰਹੇ ਹਨ।

10833 248 Drmswl Apwr  
dYAwr Twkur  
sdw kIrqnu 
gwvhy]

gwv-hy iDAwv-hy Dhharam Saal 

Apaar Dhaiaar 

Thaakur Sadhaa 

Keerathan 

Gaavehae ||

In these incomparable 

worship-houses, they 

continually sing Kirtan, 

the Praises of their 

Lord and Master.

ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਦਇਆਲ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਤੇਰੇ ਧਰਮ-

ਅਸਥਾਨਾਂ ਜਵਚ, ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

10834 248 jh swD sMq 
iekqR hovih qhw 
quJih iDAwvhy]

Jeh Saadhh Santh 

Eikathr Hovehi 

Thehaa Thujhehi 

Dhhiaavehae ||

Where the Saints and 

the Holy gather 

together, there they 

meditate on you.

(ਹੇ ਮੋਹਨ!) ਜਿਥੇ ਭੀ ਸਾਧ ਸੂੰਤ 

ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਧਆਉਂਦੇ ਹਨ।
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10835 248 kir dieAw 
mieAw dieAwl 
suAwmI hohu dIn 
ikRpwrw]

Kar Dhaeiaa 

Maeiaa Dhaeiaal 

Suaamee Hohu 

Dheen Kirapaaraa 

||

Be Kind and 

Compassionate, O 

Merciful Lord; be 

Merciful to the meek.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਮੋਹਨ! ਹੇ 

ਸਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੋਹਨ! ਤੂੂੰ  
ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ ਤਰਸ ਕਰ ਕੇ 

ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਉਤੇ 

ਜਕਰਪਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ।

10836 248 ibnvMiq nwnk  
drs ipAwsy  
imil drsn suKu 
swrw]1]

Binavanth Naanak 

Dharas Piaasae Mil 

Dharasan Sukh 

Saaraa ||1||

Prays Nanak, I thirst 

for the Blessed Vision 

of Your Darshan; 

receiving Your 

Darshan, I am totally 

at peace. ||1||

(ਹੇ ਮੋਹਨ!) ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ-ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 

ਜਪਆਸੇ (ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦਾ ਸੁਖ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ ॥੧॥

10837 248 mohn qyry bcn 
AnUp cwl 
inrwlI]

(AnUp) aupmw rihq 
sohxy

Mohan Thaerae 

Bachan Anoop 

Chaal Niraalee ||

O Mohan, your speech 

is incomparable; 

wondrous are your 

ways.

ਹੇ ਮੋਹਨ! ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੋਹਣੇ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ 

(ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਚਾਲ 

ਨਾਲੋਂ) ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
10838 248 mohn qUM mwnih 

eyku jI Avr sB 
rwlI]

(r`wlI) im`tI Mohan Thoon 

Maanehi Eaek Jee 

Avar Sabh Raalee 

||

O Mohan, you believe 

in the One. Everything 

else is dust to you.

ਹੇ ਮੋਹਨ ਿੀ! (ਸਾਰੇ ਿੀਵ) 

ਜਸਰਫ਼ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ (ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ) ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨਾਸ-ਵੂੰ ਤ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2251 Published: March 06/ 2014



10839 248 mwnih q eyku  
AlyKu Twkuru  
ijnih sB kl 
DwrIAw]

Maanehi Th Eaek 

Alaekh Thaakur 

Jinehi Sabh Kal 

Dhhaareeaa ||

You adore the One 

Lord, the Unknowable 

Lord and Master; His 

Power gives Support 

to all.

ਹੇ ਮੋਹਨ! ਜਸਰਫ਼ ਤੈਨੂੂੰ  ਇਕ ਨੂੂੰ  
(ਅਸਜਥਰ) ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ-ਜਸਰਫ਼ 

ਤੈਨੂੂੰ -ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਿੋ ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਜਿਸ ਤੈਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

10840 248 quDu bcin gur kY 
vis kIAw Awid 
purKu bnvwrIAw]

v`is Thudhh Bachan 

Gur Kai Vas Keeaa 

Aadh Purakh 

Banavaareeaa ||

Through the Guru's 

Word, you have 

captured the heart of 

the Primal Being, the 

Lord of the World.

ਹੇ ਮੋਹਨ! ਤੈਨੂੂੰ  (ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ 
ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਜਪਆਰ-) ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ ਮੱੁਢ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ।
10841 248 qUM Awip cilAw  

Awip rihAw  
Awip sB kl 
DwrIAw]

(kl) SkqI (DwrIAw) 
itkweI[ c`ilAw

Thoon Aap Chaliaa 

Aap Rehiaa Aap 

Sabh Kal 

Dhhaareeaa ||

You Yourself move, 

and You Yourself stand 

still; You Yourself 

support the whole 

creation.

ਹੇ ਮੋਹਨ! (ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਿਗਤ ਤੋਂ) 
ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਿਰ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਪ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

10842 248 ibnvMiq nwnk  
pYj rwKhu sB 
syvk srin 
qumwrIAw]2]

(ibnvMiq) bynqI sihq Binavanth Naanak 

Paij Raakhahu 

Sabh Saevak Saran 

Thumaareeaa 

||2||

Prays Nanak, please 

preserve my honor; all 

Your servants seek the 

Protection of Your 

Sanctuary. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ) ਲਾਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਸਾਰੇ 

ਸੇਵਕ-ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
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10843 248 mohn quDu 
sqsMgiq iDAwvY  
drs iDAwnw]

Mohan Thudhh 

Sathasangath 

Dhhiaavai Dharas 

Dhhiaanaa ||

O Mohan, the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, 

meditates on you; 

they meditate on the 

Blessed Vision of Your 

Darshan.

ਹੇ ਮੋਹਨ ਪਿਭੂ! ਤੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਧਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ 

ਦਰਸਨ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦੀ ਹੈ।

10844 248 mohn jmu nyiV n 
AwvY quDu jpih 
indwnw]

(indwnw) AMq nUM Mohan Jam Naerr 

N Aavai Thudhh 

Japehi Nidhaanaa 

||

O Mohan, the 

Messenger of Death 

does not even 

approach those who 

meditate on You, at 

the last moment.

ਹੇ ਮੋਹਨ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਿਪਦੇ ਹਨ, ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ 

ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ।

10845 248 jmkwlu iqn kau 
lgY nwhI jo iek 
min iDAwvhy]

Jamakaal Thin Ko 

Lagai Naahee Jo 

Eik Man 

Dhhiaavehae ||

The Messenger of 

Death cannot touch 

those who meditate 

on You single-

mindedly.

ਿੇਹੜੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਇਕਾਗਰ ਮਨ 

ਨਾਲ ਜਧਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਦਾ 
ਸਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ 
ਉਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ)।

10846 248 min bcin krim  
ij quDu ArwDih  
sy sBy Pl pwvhy]

pwv-hy Man Bachan 

Karam J Thudhh 

Araadhhehi Sae 

Sabhae Fal 

Paavehae ||

Those who worship 

and adore You in 

thought, word and 

deed, obtain all fruits 

and rewards.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣ ੇਕਰਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, 
ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ (ਮਨ-ਇੱਛਤ) ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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10847 248 ml mUq mUV ij 
mugD hoqy is 
dyiK drsu 
suigAwnw]

Mal Mooth Moorr 

J Mugadhh Hothae 

S Dhaekh Dharas 

Sugiaanaa ||

Those who are foolish 

and stupid, filthy with 

urine and manure, 

become all-knowing 

upon gaining the 

Blessed Vision of Your 

Darshan.

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! ਹੇ 

ਭਗਵਾਨ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿੋ 
(ਪਜਹਲਾਂ) ਗੂੰ ਦੇ-ਕੁਕਰਮੀ ਤੇ 

ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

10848 248 ibnvMiq nwnk  
rwju inhclu  
pUrn purK 
Bgvwnw]3]

Binavanth Naanak 

Raaj Nihachal 

Pooran Purakh 

Bhagavaanaa 

||3||

Prays Nanak, Your 

Kingdom is Eternal, O 

Perfect Primal Lord 

God. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਮੋਹਨ! ਤੇਰਾ ਰਾਿ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥

10849 248 mohn qUM suPlu 
PilAw sxu 
prvwry]

Mohan Thoon 

Sufal Faliaa San 

Paravaarae ||

O Mohan, you have 

blossomed forth with 

the flower of your 

family.

ਹੇ ਮੋਹਨ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ 
ਿਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬੜੇ 

ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

10850 248 mohn puqR mIq 
BweI kutMb siB 
qwry]

Mohan Puthr 

Meeth Bhaaee 

Kuttanb Sabh 

Thaarae ||

O Mohan, your 

children, friends, 

siblings and relatives 

have all been saved.

ਹੇ ਮੋਹਨ ਪਿਭੂ! ਪੱੁਤਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 
ਜਮੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਬਰ 

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ।

10851 248 qwirAw jhwnu  
lihAw AiBmwnu  
ijnI drsnu 
pwieAw]

Thaariaa Jehaan 

Lehiaa Abhimaan 

Jinee Dharasan 

Paaeiaa ||

You save those who 

give up their 

egotistical pride, upon 

gaining the Blessed 

Vision of Your Darshan.

ਹੇ ਮੋਹਨ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਤੂੂੰ  ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ। ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿਹਾਨ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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10852 248 ijnI quDno DMnu 
kihAw iqn jmu 
nyiV n AwieAw]

Jinee Thudhhano 

Dhhann Kehiaa 

Thin Jam Naerr N 

Aaeiaa ||

The Messenger of 

Death does not even 

approach those who 

call you 'blessed'.

ਹੇ ਮੋਹਨ! ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡ-

ਭਾਗੀਆਂ) ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ।

10853 248 byAMq gux qyry  
kQy n jwhI  
siqgur purK 
murwry]

Baeanth Gun 

Thaerae Kathhae 

N Jaahee Sathigur 

Purakh Muraarae 

||

Your Virtues are 

unlimited - they 

cannot be described, 

O True Guru, Primal 

Being, Destroyer of 

demons.

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ! ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਨ, ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ।

10854 248 ibnvMiq nwnk  
tyk rwKI ijqu 
lig qirAw 
sMswry]4]2]

l`ig Binavanth Naanak 

Ttaek Raakhee Jith 

Lag Thariaa 

Sansaarae 

||4||2||

Prays Nanak, Yours is 

that Anchor, holding 

onto which the whole 

world is saved. 

||4||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੪॥੨॥

10855 248 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl,

10856 248 sloku] (punh punh) vwr vwr Salok || Shalok: ਸਲੋਕ।

10857 248 piqq AsMK  
punIq kir punh 
punh bilhwr]

Pathith Asankh 

Puneeth Kar 

Puneh Puneh 

Balihaar ||

Countless sinners have 

been purified; I am a 

sacrifice, over and 

over again, to You.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ, (ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ) ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ।
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10858 248 nwnk rwm nwmu 
jip pwvko iqn 
iklibK 
dwhnhwr]1]

(iqn) k`K[ (iklibK) 
zihrrUp pwp[ (pwvko) 
A`g[ (dwhnhwr) swVn 
vwly

Naanak Raam 

Naam Jap Paavako 

Thin Kilabikh 

Dhaahanehaar 

||1||

O Nanak, meditation 

on the Lord's Name is 

the fire which burns 

away sinful mistakes 

like straw. ||1||

ਇਹ ਨਾਮ ਅਣਜਗਣਤ 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ) ਅੱਗ (ਘਾਹ 

ਦੇ) ਤੀਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  (ਜਤਵੇਂ ਇਹ 

ਹਜਰ ਨਾਮ) ਪਾਪਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾੜਨ 

ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥
10859 248 CMq] Shhanth || Chhant: ਛੂੰਤ।
10860 248 jip mnw qUM rwm 

nrwiexu goivMdw 
hir mwDo]

Jap Manaa Thoon 

Raam Naraaein 

Govindhaa Har 

Maadhho ||

Meditate, O my mind, 

on the Lord God, the 

Lord of the Universe, 

the Lord, the Master 

of Wealth.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਰਾਮ 

ਨਾਰਾਇਣ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਹਰੀ ਮਾਧੋ 

(ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  ਿਪ।

10861 248 iDAwie mnw  
murwir mukMdy  
ktIAY kwl duK 
PwDo]

(mukMdy) mukqI dwqw[ 
(PwDo) PwhI

Dhhiaae Manaa 

Muraar 

Mukandhae 

Katteeai Kaal 

Dhukh Faadhho ||

Meditate, O my mind, 

on the Lord, the 

Destroyer of ego, the 

Giver of salvation, who 

cuts away the noose 

of agonizing death.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਮੁਕੂੰ ਦ ਮੁਰਾਰੀ 
ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰ। (ਇਸ 

ਆਰਾਧਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਮੌਤ ਤੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

10862 248 duK hrx dIn 
srx sRIDr  
crnkml 
ArwDIAY]

(hrx) nws Dhukheharan 

Dheen Saran 

Sreedhhar Charan 

Kamal 

Araadhheeai ||

Meditate lovingly on 

the Lotus Feet of the 

Lord, the Destroyer of 

distress, the Protector 

of the poor, the Lord 

of excellence.

(ਹੇ ਮਨ!) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿ ੋਦੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਿ ੋ

ਲੱਖਮੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।
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10863 248 jm pMQu ibKVw  
Agin swgru  
inmK ismrq 
swDIAY]

s`wDIAY Jam Panthh 

Bikharraa Agan 

Saagar Nimakh 

Simarath 

Saadhheeai ||

The treacherous path 

of death and the 

terrifying ocean of fire 

are crossed over by 

meditating in 

remembrance on the 

Lord, even for an 

instant.

ਹੇ ਮਨ! ਿਮਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ, 
ਤੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਅੱਗ (ਨਾਲ 

ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਸੂੰਸਾਰ-) 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇ ਲਈ 

ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ 
ਲਈਦਾ ਹੈ।

10864 248 kilmlh dhqw  
suDu krqw idnsu 
rYix ArwDo]

kil-mlh: polw bolo[ 
(kil-mlh) kLyS mYL 
sihq pwp[ (dUjw pwT: 
kil mlh)

Kalimaleh 

Dhehathaa Sudhh 

Karathaa Dhinas 

Rain Araadhho ||

Meditate day and 

night on the Lord, the 

Destroyer of desire, 

the Purifier of 

pollution.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸ 

ਹਰੀ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ, 

ਿ ੋਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਤੇ ਿੋ ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

10865 248 ibnvMiq nwnk  
krhu ikrpw  
gopwl goibMd 
mwDo]1]

(mwDo) mwieAw dy pqI 
vwihgurU jI

Binavanth Naanak 

Karahu Kirapaa 

Gopaal Gobindh 

Maadhho ||1||

Prays Nanak, please be 

Merciful to me, O 

Cherisher of the 

world, Lord of the 

Universe, Lord of 

wealth. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਗੋਪਾਲ! ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ ਮਾਧੋ! 

ਜਮਹਰ ਕਰ (ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ) ॥੧॥

10866 248 ismir mnw  
dwmodru duK hru  
BY BMjnu hir 
rwieAw]

(hru) nwS krn vwly[ 
(dwmodru) vwihgurU jI

Simar Manaa 

Dhaamodhar 

Dhukhehar Bhai 

Bhanjan Har 

Raaeiaa ||

O my mind, remember 

the Lord in 

meditation; He is the 

Destroyer of pain, the 

Eradicator of fear, the 

Sovereign Lord King.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦਾਮੋਦਰ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ, 

ਿ ੋਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਿ ੋਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,
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10867 248 sRIrMgo dieAwl 
mnohru Bgiq 
vClu 
ibrdwieAw]

(vClu) ipAwr krnw 
(ibrdwieAw) suBwA

Sreerango 

Dhaeiaal Manohar 

Bhagath Vashhal 

Biradhaaeiaa ||

He is the Greatest 

Lover, the Merciful 

Master, the Enticer of 

the mind, the Support 

of His devotees - this 

is His very nature.

ਿ ੋਲੱਖਮੀ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਿੋ 
ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਿੋ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤੀ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ 
ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ।

10868 249 Bgiq vCl purK 
pUrn mnih 
icMidAw pweIAY]

Bhagath Vashhal 

Purakh Pooran 

Manehi Chindhiaa 

Paaeeai ||

The Perfect Lord is the 

Lover of His devotees; 

He fulfills the desires 

of the mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ 

ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਚਤਜਵਆ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ 

ਮਨੋਰਥ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ।
10869 249 qm AMD kUp qy 

auDwrY nwmu mMin 
vsweIAY]

(qm) hnyry[ (kUp) KUh Tham Andhh Koop 

Thae Oudhhaarai 

Naam Mann 

Vasaaeeai ||

He lifts us up out of 

the deep, dark pit; 

enshrine His Name 

within your mind.

ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਤਾਂਉਹ 

ਹਰੀ-ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਅੂੰਨਹੇ  ਖੂਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
10870 249 sur isD gx 

gMDrb muin jn  
gux Aink BgqI 
gwieAw]

(sur) dyvqy[ (gx) 
dyviqAW dy dws[ (gM-
Drb) dyviqAW dy 
gveIey

Sur Sidhh Gan 

Gandhharab Mun 

Jan Gun Anik 

Bhagathee 

Gaaeiaa ||

The gods, the Siddhas, 

the angels, the 

heavenly singers, the 

silent sages and the 

devotees sing Your 

countless Glorious 

Praises.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਦੇਵਤੇ, 

ਕਰਾਮਾਤੀ ਿੋਗੀ, ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਦੇ 

ਦਾਸ-ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ 

ਗਵਈਏ, ਜਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਭਗਤ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
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10871 249 ibnvMiq nwnk  
krhu ikrpw  
pwrbRhm hir 
rwieAw]2]

Binavanth Naanak 

Karahu Kirapaa 

Paarabreham Har 

Raaeiaa ||2||

Prays Nanak, please be 

merciful to me, O 

Supreme Lord God, my 

King. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਜਮਹਰ ਕਰ 

(ਜਕ ਮੈਂ ਭੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ) ॥੨॥

10872 249 cyiq mnw  
pwrbRhmu 
prmysru srb 
klw ijin DwrI]

Chaeth Manaa 

Paarabreham 

Paramaesar Sarab 

Kalaa Jin 

Dhhaaree ||

O my mind, be 

conscious of the 

Supreme Lord God, 

the Transcendent 

Lord, who wields all 

power.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ 
ਜਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

10873 249 kruxwmY smrQu 
suAwmI Gt Gt 
pRwx ADwrI]

(kruxw-mY) ikRpw srUp[ 
smr`Qu

Karunaa Mai 

Samarathh 

Suaamee Ghatt 

Ghatt Praan 

Adhhaaree ||

He is All-powerful, the 

Embodiment of 

compassion. He is the 

Master of each and 

every heart;

ਿ ੋਤਰਸ-ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਿੋ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਦਾ ਸਭ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ,

10874 249 pRwx mn qn 
jIA dwqw byAMq 
Agm Apwro]

Praan Man Than 

Jeea Dhaathaa 

Baeanth Agam 

Apaaro ||

He is the Support of 

the breath of life. He is 

the Giver of the 

breath of life, of mind, 

body and soul. He is 

Infinite, Inaccessible 

and Unfathomable.

ਿ ੋਪਿਾਣ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹੈ, ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ,
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10875 249 srix jogu smrQu 
mohnu srb doK 
ibdwro]

(ibdwro) nws krn vwly Saran Jog 

Samarathh Mohan 

Sarab Dhokh 

Bidhaaro ||

The All-powerful Lord 

is our Sanctuary; He is 

the Enticer of the 

mind, who banishes all 

sorrows.

ਿ ੋਸਰਨ ਪਏ ਦੀ ਸਹੈਤਾ 
ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੈ, ਿ ੋਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

10876 249 rog sog siB doK 
ibnsih jpq 
nwmu murwrI]

Rog Sog Sabh 

Dhokh Binasehi 

Japath Naam 

Muraaree ||

All illnesses, sufferings 

and pains are 

dispelled, by chanting 

the Name of the Lord.

ਹੇ ਮਨ! ਮੁਰਾਰੀ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਫ਼ਕਰ 

ਸਾਰੇ ਐਬ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

10877 249 ibnvMiq nwnk  
krhu ikrpw  
smrQ sB kl 
DwrI]3]

Binavanth Naanak 

Karahu Kirapaa 

Samarathh Sabh 

Kal Dhhaaree 

||3||

Prays Nanak, please be 

merciful to me, All-

powerful Lord; You are 

the Wielder of all 

power. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ 
ਜਟਕਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਕਰ (ਮੈਂ ਭੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ) ॥੩॥

10878 249 gux gwau mnw  
Acuq AibnwsI  
sB qy aUc 
dieAwlw]

(A-c`uq) Ac`l Gun Gaao Manaa 

Achuth Abinaasee 

Sabh Thae Ooch 

Dhaeiaalaa ||

O my mind, sing the 

Glorious Praises of the 

Imperishable, Eternal, 

Merciful Master, the 

Highest of all.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਿੋ 
ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਿ ੋਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਿੋ 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ 
ਘਰ ਹੈ,
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10879 249 ibsMBru dyvn kau 
eykY srb krY 
pRiqpwlw]

(ibsM-Bru) vwihgurU jI Bisanbhar 

Dhaevan Ko 

Eaekai Sarab Karai 

Prathipaalaa ||

The One Lord is the 

Sustainer of the 

Universe, the Great 

Giver; He is the 

Cherisher of all.

ਿ ੋਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ ੋਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਦੇਣ ਿੋਗਾ ਹੈ, ਿੋ ਸਭ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

10880 249 pRiqpwl mhw 
dieAwl dwnw  
dieAw Dwry sB 
iksY]

Prathipaal Mehaa 

Dhaeiaal Dhaanaa 

Dhaeiaa Dhhaarae 

Sabh Kisai ||

The Cherisher Lord is 

so very merciful and 

wise; He is 

compassionate to all.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਬੜਾ ਹੀ ਦਇਆਲ ਤੇ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

10881 249 kwlu kMtku loBu 
mohu nwsY jIA jw 
kY pRBu bsY]

(kMtku) du`KdweI[ 
(jIA) ihrdw

Kaal Kanttak Lobh 

Mohu Naasai Jeea 

Jaa Kai Prabh 

Basai ||

The pains of death, 

greed and emotional 

attachment simply 

vanish, when God 

comes to dwell in the 

soul.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਲੋਭ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ 

(ਕੂੰ ਡੇ ਵਾਂਗ ਚੱੁਭਦਾ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ) ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
10882 249 supRsMn dyvw sPl 

syvw BeI pUrn 
Gwlw]

(dyvw) vwihgurU jI[ 
(Gwlw) syvw[ supRsMn

Suprasann 

Dhaevaa Safal 

Saevaa Bhee 

Pooran Ghaalaa ||

When the Lord is 

thoroughly pleased, 

then one's service 

becomes perfectly 

fruitful.

(ਹੇ ਮਨ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ-ਦੇਵ ਿੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੋ ਿਾਣ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ 
ਨੂੂੰ  ਿਲ ਲੱਗ ਪਂੈੈਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਮਹਨਤ ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

10883 249 ibnvMq nwnk  
ieC punI jpq 
dIn 
dYAwlw]4]3]

Binavanth Naanak 

Eishh Punee 

Japath Dheen 

Dhaiaalaa 

||4||3||

Prays Nanak, my 

desires are fulfilled by 

meditating on the 

Lord, Merciful to the 

meek. ||4||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆਂ ਹਰੇਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੩॥
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10884 249 gauVI mhlw 5] Gourree Mehalaa 

5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

10885 249 suix sKIey imil 
audmu kryhw  
mnwie lYih hir 
kMqY]

Sun Sakheeeae Mil 

Oudham Karaehaa 

Manaae Laihi Har 

Kanthai ||

Listen O my 

companions: let's join 

together and make 

the effort to surrender 

to our Husband Lord.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ 
ਸੱਿਣ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣ 

(ਆ,) ਰਲ ਕੇ ਭਿਨ ਕਰੀਏ 

(ਤੇ) ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਉਤੇ) 

ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ।

10886 249 mwnu iqAwig  
kir Bgiq 
TgaurI mohh 
swDU mMqY]

(TgaurI) T`g bUtI[ 
(swDU) siqgurU jI dy 
(mMqY) aupdyS nwl (mo-
hh) moh leIey

Maan Thiaag Kar 

Bhagath 

Thagouree Moheh 

Saadhhoo 

Manthai ||

Renouncing our pride, 

let's charm Him with 

the potion of 

devotional worship, 

and the mantra of the 

Holy Saints.

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਤੇ ਕੂੰਤ-

ਪਿਭੂ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  ਠਗਬੂਟੀ 
ਬਣਾ ਕੇ (ਇਸ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਉਸ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ) ਮੋਹ ਲਈਏ।

10887 249 sKI vis 
AwieAw iPir 
Coif n jweI ieh 
rIiq BlI 
BgvMqY]

(rIiq) mrXwdw[ v`is Sakhee Vas Aaeiaa 

Fir Shhodd N 

Jaaee Eih Reeth 

Bhalee 

Bhagavanthai ||

O my companions, 

when He comes under 

our power, He shall 

never leave us again. 

This is the good nature 

of the Lord God.

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ 
ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਿ ੇਉਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪਿੇਮ-ਵੱਸ ਹੋ 

ਿਾਵ ੇਤਾਂ ਜਿਰ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।
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10888 249 nwnk jrw mrx  
BY nrk invwrY  
punIq krY iqsu 
jMqY]1]

(jrw) buFypw[ (invwrY) 
dUr kry

Naanak Jaraa 

Maran Bhai Narak 

Nivaarai Puneeth 

Karai This Janthai 

||1||

O Nanak, God dispels 

the fear of old age, 

death and hell; He 

purifies His beings. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਕੂੰਤ-

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) 

ਉਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਜਵਤਿ 
(ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ) ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਪਜਵਤਿ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ) ਬੁਢੇਪਾ 
ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਦਾ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ 
ਆਉਣ ਦੇਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਡਰ ਤੇ ਨਰਕ (ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 

ਦੱੁਖ) ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
10889 249 suix sKIey ieh 

BlI ibnMqI eyhu 
mqWqu pkweIAY]

(mqWqu) mqw Sun Sakheeeae Eih 

Bhalee Binanthee 

Eaehu Mathaanth 

Pakaaeeai ||

Listen, O my 

companions, to my 

sincere prayer: let's 

make this firm resolve.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ 
ਸੱਿਣ! ਮੇਰੀ) ਇਹ ਭਲੀ 
ਬੇਨਤੀ (ਸੁਣ। ਆ) ਇਹ ਸਲਾਹ 

ਪੱਕੀ ਕਰੀਏ,

10890 249 shij suBwie  
aupwiD rhq hoie  
gIq goivMdih 
gweIAY]

(aupwiD) CL Pryb Sehaj Subhaae 

Oupaadhh Rehath 

Hoe Geeth 

Govindhehi 

Gaaeeai ||

In the peaceful poise 

of intuitive bliss, 

violence will be gone, 

as we sing the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe.

(ਜਕ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਛਲ-ਫ਼ਰੇਬ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਗੋਜਬਦ (ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਵੀਏ।
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10891 249 kil klys 
imtih BRm 
nwsih min 
icMidAw Plu 
pweIAY]

Kal Kalaes Mittehi 

Bhram Naasehi 

Man Chindhiaa Fal 

Paaeeai ||

Our pains and troubles 

shall be eradicated, 

and our doubts shall 

be dispelled; we will 

receive the fruits of 

our minds' desires.

(ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਜਤਆਂ, ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਖਹ-ਖਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਮਨ ਦੀਆਂ) ਦੌੜ-ਭੱਿਾਂ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਚਤਜਵਆ ਹੋਇਆ ਿਲ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

10892 249 pwrbRhm pUrn 
prmysr nwnk 
nwmu 
iDAweIAY]2]

Paarabreham 

Pooran 

Paramaesar 

Naanak Naam 

Dhhiaaeeai ||2||

O Nanak, meditate on 

the Naam, the Name 

of the Supreme Lord 

God, the Perfect, 

Transcendent Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ 
ਸੱਿਣ!) ਪਾਰਬਿਹਮ ਪੂਰਨ 

ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਦਾ) 
ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥

10893 249 sKI ieC krI  
inq suK mnweI  
pRB myrI Aws 
pujwey]

SuB kwmnw dI pRwpqI 
leI s`uK s`uKdy hn[ su~K

Sakhee Eishh 

Karee Nith Sukh 

Manaaee Prabh 

Maeree Aas 

Pujaaeae ||

O my companions, I 

yearn for Him 

continually; I invoke 

His Blessings, and pray 

that God may fulfill my 

hopes.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੈਂ ਸਦਾ ਤਾਂਘ 

ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱੁਖਣਾ 
ਸੱੁਖਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ (ਜਕ) ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ,

10894 249 crn ipAwsI 
drs bYrwgin  
pyKau Qwn sbwey]

(sbwey) swry Charan Piaasee 

Dharas Bairaagan 

Paekho Thhaan 

Sabaaeae ||

I thirst for His Feet, 

and I long for the 

Blessed Vision of His 

Darshan; I look for 

Him everywhere.

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਲਈ 

ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 
ਵੇਖਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹਾਂ।
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10895 249 Koij lhau hir 
sMq jnw sMgu  
sMimRQ purK 
imlwey]

sMm-i ~RQ Khoj Leho Har 

Santh Janaa Sang 

Sanmrithh Purakh 

Milaaeae ||

I search for traces of 

the Lord in the Society 

of the Saints; they will 

unite me with the All-

powerful Primal Lord 

God.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਪਿਭੂ ਦੀ) ਖੋਿ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ 
ਸਾਥ (ਿਾ) ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਹੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਮੇਲ 

ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਿ ੋਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
10896 249 nwnk iqn 

imilAw suirjnu 
suKdwqw sy 
vfBwgI mwey]3]

(suirjnu) ipAwry Naanak Thin 

Miliaa Surijan 

Sukhadhaathaa 

Sae 

Vaddabhaagee 

Maaeae ||3||

O Nanak, those 

humble, noble beings 

who meet the Lord, 

the Giver of peace, are 

very blessed, O my 

mother. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ)-ਹੇ ਮਾਂ! 
(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਦੇਵ-ਲੋਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ॥੩॥

10897 249 sKI nwil vsw  
Apuny nwh 
ipAwry myrw mnu 
qnu hir sMig 
ihilAw]

(nwh) pqI pRmwqmw 
jI[ ihilAw:polw bolo[ 
(ihilAw) ig`J igAw[ 
vsW: polw bolo

Sakhee Naal Vasaa 

Apunae Naah 

Piaarae Maeraa 

Man Than Har 

Sang Hiliaa ||

O my companions, 

now I dwell with my 

Beloved Husband; my 

mind and body are 

attuned to the Lord.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੁਣ) ਮੈਂ (ਸਦਾ) 
ਆਪਣ ੇਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਵੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ 

ਹਰੀ ਨਾਲ ਜਗੱਝ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਤਨ (ਜਹਰਦਾ) ਉਸ ਹਰੀ 
ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮੱਕ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
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10898 249 suix sKIey myrI 
nId BlI mY 
AwpnVw ipru 
imilAw]

Sun Sakheeeae 

Maeree Needh 

Bhalee Mai 

Aapanarraa Pir 

Miliaa ||

Listen, O my 

companions: now I 

sleep well, since I 

found my Husband 

Lord.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਸੁਣ, (ਹੁਣ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਨੀਂਦ ਭੀ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 

(ਜਕਉਂਜਕ ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਜਪਆਰਾ ਪਤੀ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

10899 249 BRmu KoieE sWiq 
shij suAwmI  
prgwsu BieAw  
kaulu iKilAw]

ihrdy rUpI (kaulu) 
kml[ iKilAw: polw 
bolo

Bhram Khoeiou 

Saanth Sehaj 

Suaamee Paragaas 

Bhaeiaa Koul 

Khiliaa ||

My doubts have been 

dispelled, and I have 

found intuitive peace 

and tranquility 

through my Lord and 

Master. I have been 

enlightened, and my 

heart-lotus has 

blossomed forth.

ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹਾਂ, (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 
ਸੂਰਿ ਦੀਆਂ ਜਕਰਨਾਂ ਨਾਲ)) 

ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ 
ਉਸ ਦੀ ਿੋਜਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ 

ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ)।

10900 249 vru pwieAw pRBu 
AMqirjwmI nwnk  
sohwgu n 
tilAw]4]4]2]
5]11]

Var Paaeiaa Prabh 

Antharajaamee 

Naanak Sohaag N 

Ttaliaa 

||4||4||2||5||11

||

I have obtained God, 

the Inner-knower, the 

Searcher of hearts, as 

my Husband; O Nanak, 

my marriage shall last 

forever. 

||4||4||2||5||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੈਂ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਪਿਭੂ-
ਖਸਮ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਤੇ (ਮੇਰੇ 

ਜਸਰ ਦਾ) ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਕਦੇ 

ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 
॥੪॥੪॥੨॥੫॥੧੧॥
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10901 250 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

10902 250 gauVI bwvn 
AKrI mhlw 5]

A`KrI Gourree Baavan 

Akharee Mehalaa 

5 ||

Gauree, Baavan 

Akhree ~ The 52 

Letters, Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਬਾਵਨ-ਅਖੱਰੀ' (੫੨ ਅੱਖਰਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ)।

10903 250 sloku] Salok || Shalok:

10904 250 gurdyv mwqw  
gurdyv ipqw  
gurdyv suAwmI 
prmysurw]

Guradhaev 

Maathaa 

Guradhaev Pithaa 

Guradhaev 

Suaamee 

Paramaesuraa ||

The Divine Guru is my 

mother, the Divine 

Guru is my father; the 

Divine Guru is my 

Transcendent Lord 

and Master.

ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਪਉ 

ਹੈ (ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਿਨਮ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ), ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।

10905 250 gurdyv sKw  
AigAwn BMjnu  
gurdyv bMiDp 
shodrw]

(bMiDp) sbMDI[ 
(shodrw) skw Brw

Guradhaev Sakhaa 

Agiaan Bhanjan 

Guradhaev 

Bandhhip 

Sehodharaa ||

The Divine Guru is my 

companion, the 

Destroyer of 

ignorance; the Divine 

Guru is my relative 

and brother.

ਗੁਰੂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) 
ਹਨੇਰਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ (ਤੋੜ 

ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ) ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਤੇ ਭਰਾ 
ਹੈ।
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10906 250 gurdyv dwqw hir 
nwmu aupdysY  
gurdyv mMqu  
inroDrw]

(inroDrw) inrw auDwr 
krn vwly

Guradhaev 

Dhaathaa Har 

Naam 

Oupadhaesai 

Guradhaev Manth 

Nirodhharaa ||

The Divine Guru is the 

Giver, the Teacher of 

the Lord's Name. The 

Divine Guru is the 

Mantra which never 

fails.

ਗੁਰੂ (ਅਸਲੀ) ਦਾਤਾ ਹੈ ਿ ੋਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਅਸਰ (ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕ) 

ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

10907 250 gurdyv sWiq siq 
buiD mUriq  
gurdyv pwrs 
prs prw]

(prs) Coh[ (prw) 
pr@y[ s`iq[ b`uiD

Guradhaev Saanth 

Sath Budhh 

Moorath 

Guradhaev Paaras 

Paras Paraa ||

The Divine Guru is the 

Image of peace, truth 

and wisdom. The 

Divine Guru is the 

Philosopher's Stone - 

touching it, one is 

transformed.

ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਕਲ 

ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਕ ਐਸਾ 
ਪਾਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛੋਹ ਪਾਰਸ 

ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ।

10908 250 gurdyv qIrQu 
AMimRq srovru  
gur igAwn mjnu 
AprMprw]

m`jnu[Ap-rMprw Guradhaev 

Theerathh 

Anmrith Sarovar 

Gur Giaan Majan 

Aparanparaa ||

The Divine Guru is the 

sacred shrine of 

pilgrimage, and the 

pool of divine 

ambrosia; bathing in 

the Guru's wisdom, 

one experiences the 

Infinite.

ਗੁਰੂ (ਸੱਚਾ) ਤੀਰਥ ਹੈ, ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਗਆਨ (-ਿਲ) ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ 

(ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲੋਂ) ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ।

10909 250 gurdyv krqw  
siB pwp hrqw  
gurdyv piqq 
pivq krw]

(hrqw) nws krdy Guradhaev 

Karathaa Sabh 

Paap Harathaa 

Guradhaev Pathith 

Pavith Karaa ||

The Divine Guru is the 

Creator, and the 

Destroyer of all sins; 

the Divine Guru is the 

Purifier of sinners.

ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਪਾਪਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਜਦਆਂ (ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ) ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
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10910 250 gurdyv Awid 
jugwid jugu jugu  
gurdyv mMqu hir 
jip auDrw]

j`ugwid j`ugu j`ugu Guradhaev Aadh 

Jugaadh Jug Jug 

Guradhaev Manth 

Har Jap 

Oudhharaa ||

The Divine Guru 

existed at the primal 

beginning, throughout 

the ages, in each and 

every age. The Divine 

Guru is the Mantra of 

the Lord's Name; 

chanting it, one is 

saved.

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਿਗਤ ਬਜਣਆ ਹੈ ਗੁਰੂ 

ਸ਼ੂਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼-ਦਾਤਾ) ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮੂੰਤਿ 
ਿਪ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

10911 250 gurdyv sMgiq  
pRB myil kir 
ikrpw hm mUV 
pwpI ijqu lig 
qrw]

Guradhaev 

Sangath Prabh 

Mael Kar Kirapaa 

Ham Moorr 

Paapee Jith Lag 

Tharaa ||

O God, please be 

merciful to me, that I 

may be with the 

Divine Guru; I am a 

foolish sinner, but 

holding onto Him, I am 

carried across.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੇਹ, ਤਾ ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਮੂਰਖ ਪਾਪੀ ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਤਰ ਿਾਈਏ।

10912 250 gurdyv siqguru 
pwrbRhmu 
prmysru gurdyv 
nwnk hir 
nmskrw]1]

Guradhaev 

Sathigur 

Paarabreham 

Paramaesar 

Guradhaev 

Naanak Har 

Namasakaraa 

||1||

The Divine Guru is the 

True Guru, the 

Supreme Lord God, 

the Transcendent 

Lord; Nanak bows in 

humble reverence to 

the Lord, the Divine 

Guru. ||1||

ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਪਾਰਬਿਹਮ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੀ ਦੇ 

ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੧॥

10913 250 sloku] Salok || Shalok:
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10914 250 Awpih kIAw 
krwieAw Awpih 
krnY jogu]

Awpih Aapehi Keeaa 

Karaaeiaa Aapehi 

Karanai Jog ||

He Himself acts, and 

causes others to act; 

He Himself can do 

everything.

ਸਾਰੀ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।

10915 250 nwnk eyko riv 
rihAw dUsr  
hoAw n hogu]1]

Naanak Eaeko Rav 

Rehiaa Dhoosar 

Hoaa N Hog ||1||

O Nanak, the One Lord 

is pervading 

everywhere; there has 

never been any other, 

and there never shall 

be. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

10916 250 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
10917 250 EAM swD siqgur  

nmskwrM]
(EAM) vwihgurU jI Ouan Saadhh 

Sathigur 

Namasakaaran ||

ONG: I humbly bow in 

reverence to the One 

Universal Creator, to 

the Holy True Guru.

ਸਾਡੀ ਉਸ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਿੋ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ-

ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ,

10918 250 Awid miD AMiq  
inrMkwrM]

miD: polw bolo Aadh Madhh Anth 

Nirankaaran ||

In the beginning, in 

the middle, and in the 

end, He is the 

Formless Lord.

ਿ ੋਿਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ ਭੀ 
ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੀ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ, ਿਗਤ ਦੇ ਅੂੰਤ ਜਵਚ ਭੀ 
ਆਪ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

10919 250 Awpih suMn  
Awpih suK 
Awsn]

Aapehi Sunn 

Aapehi Sukh 

Aasan ||

He Himself is in the 

absolute state of 

primal meditation; He 

Himself is in the seat 

of peace.

(ਿਦੋਂ ਿਗਤ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ) ਜਨਰੀ ਇਕੱਲ-ਰੂਪ ਭੀ 
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖ-ਸਰੂਪ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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10920 250 Awpih sunq  
Awp hI jwsn]

Aapehi Sunath 

Aap Hee Jaasan ||

He Himself listens to 

His Own Praises.

ਤਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ 
ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

10921 250 Awpin Awpu  
Awpih aupwieE]

Aapan Aap Aapehi 

Oupaaeiou ||

He Himself created 

Himself.

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਸਦੇ ਸਰੂਪ 

ਜਵਚ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ,

10922 250 Awpih bwp Awp 
hI mwieE]

Aapehi Baap Aap 

Hee Maaeiou ||

He is His Own Father, 

He is His Own Mother.

ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੀ) ਮਾਂ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ (ਆਪਣਾ) ਜਪਤਾ ਹੈ।

10923 250 Awpih sUKm  
Awpih AsQUlw]

(sUKm) Coty[ (AsQUlw) 
ivsQwr vwly

Aapehi Sookham 

Aapehi 

Asathhoolaa ||

He Himself is subtle 

and etheric; He 

Himself is manifest 

and obvious.

ਅਣ-ਜਦੱਸਦੇ ਤੇ ਜਦੱਸਦੇ ਸਰੂਪ 

ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

10924 250 lKI n jweI  
nwnk lIlHw]1]

Lakhee N Jaaee 

Naanak Leelaa 

||1||

O Nanak, His 

wondrous play cannot 

be understood. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਇਹ ਿਗ-ਰਚਨਾ ਵਾਲੀ) ਖੇਡ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
॥੧॥

10925 250 kir ikrpw pRB 
dIn dieAwlw]

d-ieAwlw Kar Kirapaa Prabh 

Dheen Dhaeiaalaa 

||

O God, Merciful to the 

meek, please be kind 

to me,

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਜਮਹਰ 

ਕਰ।

10926 250 qyry sMqn kI mnu 
hoie 
rvwlw]rhwau]

(rvwlw) crn DUV Thaerae Santhan 

Kee Man Hoe 

Ravaalaa || 

Rehaao ||

That my mind might 

become the dust of 

the feet of Your Saints. 

||Pause||

ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਜਣਆ ਰਹੇ 

॥ ਰਹਾਉ ॥
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10927 250 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕ
10928 250 inrMkwr Awkwr 

Awip inrgun 
srgun eyk]

Nirankaar Aakaar 

Aap Niragun 

Saragun Eaek ||

He Himself is formless, 

and also formed; the 

One Lord is without 

attributes, and also 

with attributes.

ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ-) ਆਕਾਰ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
(ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਰੂਪ ਜਵਚ) ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਰਚ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

10929 250 eykih eyk 
bKwnno nwnk  
eyk Anyk]1]

Eaekehi Eaek 

Bakhaanano 

Naanak Eaek 

Anaek ||1||

Describe the One Lord 

as One, and Only One; 

O Nanak, He is the 

One, and the many. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪਣ ੇਇਕ 

ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ 

ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਇਹੀ 
ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ॥੧॥

10930 250 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
10931 250 EAM gurmuiK  

kIE Akwrw]

Ouan Guramukh 

Keeou Akaaraa ||

ONG: The One 

Universal Creator 

created the Creation 

through the Word of 

the Primal Guru.

ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

10932 250 eykih sUiq 
provnhwrw]

Eaekehi Sooth 

Parovanehaaraa ||

He strung it upon His 

one thread.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ-ਿੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਇਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ-ਧਾਗੇ ਜਵਚ ਪਿੋ 
ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

10933 250 iBMn iBMn qRY gux 
ibsQwrM]

Bhinn Bhinn Thrai 

Gun Bisathhaaran 

||

He created the diverse 

expanse of the three 

qualities.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਖਲਾਰਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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10934 250 inrgun qy srgun 
idRstwrM]

Niragun Thae 

Saragun 

Dhrisattaaran ||

From formless, He 

appeared as form.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਰੂਪ 

ਤੋਂ ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ ਰਜਚਆ ਹੈ।

10935 250 sgl Bwiq kir  
krih aupwieE]

Sagal Bhaath Kar 

Karehi Oupaaeiou 

||

The Creator has 

created the creation 

of all sorts.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ (ਅਨੇਕਾਂ) 
ਜਕਸਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਿਗਤ-

ਉਤਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

10936 250 jnm mrn mn 
mohu bFwieE]

Janam Maran Man 

Mohu Badtaaeiou 

||

The attachment of the 

mind has led to birth 

and death.

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਦਾ ਮੋਹ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਵਧਾਇਆ ਹੈ,

10937 250 duhU Bwiq qy  
Awip inrwrw]

Dhuhoo Bhaath 

Thae Aap Niraaraa 

||

He Himself is above 

both, untouched and 

unaffected.

ਪਰ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਿਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰਾ ਹੈਂ।

10938 250 nwnk AMqu n 
pwrwvwrw]2]

Naanak Anth N 

Paaraavaaraa 

||2||

O Nanak, He has no 

end or limitation. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ ਬੂੰ ਨੇ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੨॥

10939 250 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕ
10940 250 syeI swh BgvMq 

sy scu sMpY hir 
rwis]

(sMpY) Dn[ (rwis) pMUjI Saeee Saah 

Bhagavanth Sae 

Sach Sanpai Har 

Raas ||

Those who gather 

Truth and the riches of 

the Lord's Name are 

rich and very 

fortunate.

(ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਵਣਿ ਕਰਨ ਲਈ) ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹਨ, ਉਹੀ ਧਨ 

ਵਾਲੇ ਹਨ।
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10941 250 nwnk scu suic 
pweIAY iqh 
sMqn kY pwis]1]

su`ic Naanak Sach Such 

Paaeeai Thih 

Santhan Kai Paas 

||1||

O Nanak, truthfulness 

and purity are 

obtained from Saints 

such as these. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਜਿਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ-ਧਨ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਪਜਵੱਤਿਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

10942 250 pvVI] Pavarree || Pauree: ਪਵੜੀ
10943 250 ssw siq siq  

siq soaU]

Sasaa Sath Sath 

Sath Sooo ||

SASSA: True, True, 

True is that Lord.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

10944 250 siq purK qy iBMn 
n koaU]

Sath Purakh Thae 

Bhinn N Kooo ||

No one is separate 

from the True Primal 

Lord.

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
10945 250 soaU srin prY  

ijh pwXM]
(pw-XM) pwauNdy hn Sooo Saran Parai 

Jih Paayan ||

They alone enter the 

Lord's Sanctuary, 

whom the Lord 

inspires to enter.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ 
ਸਰਨੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

10946 250 ismir ismir  
gun gwie sunwXM]

sunw-XM: XM qwlU qoN bolo Simar Simar Gun 

Gaae Sunaayan ||

Meditating, 

meditating in 

remembrance, they 

sing and preach the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ।

10947 250 sMsY Brmu nhI 
kCu ibAwpq]

Sansai Bharam 

Nehee Kashh 

Biaapath ||

Doubt and skepticism 

do not affect them at 

all.

ਕੋਈ ਸਹਮ ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ, (ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।)
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10948 250 pRgt pRqwpu qwhU 
ko jwpq]

Pragatt Prathaap 

Thaahoo Ko 

Jaapath ||

They behold the 

manifest glory of the 

Lord.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ 
ਪਿਤਾਪ ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

10949 250 so swDU ieh 
phucnhwrw]

So Saadhhoo Eih 

Pahuchanehaaraa 

||

They are the Holy 

Saints - they reach this 

destination.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਸ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਧੂ ਿਾਣੋ।
10950 250 nwnk qw kY sd 

bilhwrw]3]

Naanak Thaa Kai 

Sadh Balihaaraa 

||3||

Nanak is forever a 

sacrifice to them. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ)-ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੩॥

10951 250 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕ
10952 250 Dnu Dnu khw 

pukwrqy mwieAw 
moh sB kUr]

Dhhan Dhhan 

Kehaa 

Pukaarathae 

Maaeiaa Moh 

Sabh Koor ||

Why are you crying 

out for riches and 

wealth? All this 

emotional attachment 

to Maya is false.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਕਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੂਕਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ (ਇਸ ਧਨ ਨੇ 

ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਨਭਣਾ)।

10953 251 nwm ibhUny 
nwnkw hoq jwq 
sBu DUr]1]

Naam Bihoonae 

Naanakaa Hoth 

Jaath Sabh Dhhoor 

||1||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

O Nanak, all are 

reduced to dust. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ 
ਰਜਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੀ 
ਜਵਅਰਥ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

10954 251 pvVI] Pavarree || Pauree: ਪਵੜੀ
10955 251 DDw DUir punIq  

qyry jnUAw]
(jnU-Aw) dwsW dI[ D`Dw Dhhadhhaa 

Dhhoor Puneeth 

Thaerae Janooaa 

||

DHADHA: The dust of 

the feet of the Saints 

is sacred.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਪਜਵਤਿ (ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ) ਹੈ।
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10956 251 Din qyaU ijh 
ruc ieAw mnUAw]

(ruc) rucI Dhhan Thaeoo Jih 

Ruch Eiaa 

Manooaa ||

Blessed are those 

whose minds are filled 

with this longing.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਸ ਧੂੜ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ।

10957 251 Dnu nhI bwCih  
surg n AwCih]

(AwCih) ie`Cw Dhhan Nehee 

Baashhehi Surag N 

Aashhehi ||

They do not seek 

wealth, and they do 

not desire paradise.

(ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ) 
ਧਨ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦੇ, ਸੁਰਗ ਦੀ 
ਭੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ,

10958 251 Aiq ipRA pRIiq  
swD rj rwcih]

rj:polw bolo[ (rj) 
crnDUV

Ath Pria Preeth 

Saadhh Raj 

Raachehi ||

They are immersed in 

the deep love of their 

Beloved, and the dust 

of the feet of the Holy.

ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜਤ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਜਵਚ ਅਤੇ 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਵਚ 

ਹੀ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

10959 251 DMDy khw 
ibAwpih qwhU]

Dhhandhhae 

Kehaa Biaapehi 

Thaahoo ||

How can worldly 

affairs affect those

ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਈ ਿੂੰਿਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ,

10960 251 jo eyk Cwif An 
kqih n jwhU]

Jo Eaek Shhaadd 

An Kathehi N 

Jaahoo ||

Who do not abandon 

the One Lord, and who 

go nowhere else?

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਓਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ।

10961 251 jw kY hIAY dIE 
pRB nwm]

Jaa Kai Heeai 

Dheeou Prabh 

Naam ||

One whose heart is 

filled with God's Name,

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

10962 251 nwnk swD pUrn 
Bgvwn]4]

Naanak Saadhh 

Pooran Bhagavaan 

||4||

O Nanak, is a perfect 

spiritual being of God. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ 
ਰੂਪ ਪੂਰੇ ਸੂੰਤ ਹਨ ॥੪॥
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10963 251 slok] Salok || Shalok:

10964 251 Aink ByK Aru 
i|Awn iDAwn  
mn hiT  
imilAau n koie]

imil-Aau[ hiT: polw 
bolo

Anik Bhaekh Ar 

N(g)iaan Dhhiaan 

Manehath Miliao 

N Koe ||

By all sorts of religious 

robes, knowledge, 

meditation and 

stubborn-mindedness, 

no one has ever met 

God.

ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖ 

ਕੀਜਤਆਂ, ਧਰਮ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ 

ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ 

ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਇਆਂ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

10965 251 khu nwnk ikrpw 
BeI Bgqu 
i|AwnI soie]1]

Kahu Naanak 

Kirapaa Bhee 

Bhagath 

N(g)iaanee Soe 

||1||

Says Nanak, those 

upon whom God 

showers His Mercy, 

are devotees of 

spiritual wisdom. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ 
ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

10966 251 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
10967 251 |M|w i|Awnu nhI  

muK bwqau]

N(g)ann(g)aa 

N(g)iaan Nehee 

Mukh Baatho ||

NGANGA: Spiritual 

wisdom is not 

obtained by mere 

words of mouth.

ਜਨਰੀਆਂ ਮੂੂੰ ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨਾਲ,

10968 251 Aink jugiq  
swsqR kir 
Bwqau]

(Bwqau) BWq BWq Anik Jugath 

Saasathr Kar 

Bhaatho ||

It is not obtained 

through the various 

debates of the 

Shaastras and 

scriptures.

ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜਕਸਮ 

ਦੀਆਂ ਿੁਗਤੀਆਂ ਵਰਜਤਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
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10969 251 i|AwnI soie jw 
kY idRV soaU]

N(g)iaanee Soe Jaa 

Kai Dhrirr Sooo ||

They alone are 

spiritually wise, whose 

minds are firmly fixed 

on the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਪੱਕਾ ਜਨਵਾਸ ਬਣੇ।

10970 251 khq sunq kCu 
jogu n hoaU]

(jogu) juVnw Kehath Sunath 

Kashh Jog N Hooo 

||

Hearing and telling 

stories, no one attains 

Yoga.

ਜਨਰਾ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਆਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

10971 251 i|AwnI rhq  
AwigAw idRVu jw 
kY]

N(g)iaanee Rehath 

Aagiaa Dhrirr Jaa 

Kai ||

They alone are 

spiritually wise, who 

remain firmly 

committed to the 

Lord's Command.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪੱਕੀ 
ਜਟਕੀ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਅਸਲ 

ਜਗਆਨੀ ਹੈ।

10972 251 ausn sIq 
smsir sB qw 
kY]

(ausn) grmI[ (sIq) 
TMF[ (smsir) brwbr

Ousan Seeth 

Samasar Sabh 

Thaa Kai ||

Heat and cold are all 

the same to them.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰਾ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਇਕ-

ਸਮਾਨ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

10973 251 i|AwnI qqu  
gurmuiK bIcwrI]

(qqu) mUl vwihgurU jI N(g)iaanee Thath 

Guramukh 

Beechaaree ||

The true people of 

spiritual wisdom are 

the Gurmukhs, who 

contemplate the 

essence of reality;

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਗਤ-

ਦੇ-ਮੂਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਬਣ ਿਾਵੇ,

10974 251 nwnk jw kau 
ikrpw DwrI]5]

Naanak Jaa Ko 

Kirapaa Dhhaaree 

||5||

O Nanak, the Lord 

showers His Mercy 

upon them. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ 
ਸਾਂਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ 
ਹੈ ॥੫॥

10975 251 sloku] Salok || Shalok:
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10976 251 Awvn Awey 
isRsit mih ibnu 
bUJy psu For]

(For) fMgr[ b`UJy Aavan Aaeae 

Srisatt Mehi Bin 

Boojhae Pas Dtor 

||

Those who have come 

into the world without 

understanding are like 

animals and beasts.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਜਸਰਫ਼ ਕਹਣ-ਮਾਤਿ ਹੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਲਆ, ਪਰ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਡੂੰਗਰ ਹੀ ਰਹੇ 

(ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹੀ 
ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ)।

10977 251 nwnk gurmuiK so 
buJY jw kY Bwg 
mQor]1]

(m`Qor) m`Qy qy[ b`uJY Naanak Guramukh 

So Bujhai Jaa Kai 

Bhaag Mathhor 

||1||

O Nanak, those who 

become Gurmukh 

understand; upon 

their foreheads is such 

pre-ordained destiny. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

(ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ) ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਣ 

॥੧॥
10978 251 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
10979 251 Xw jug mih  

eykih kau 
AwieAw]

Yaa Jug Mehi 

Eaekehi Ko Aaeiaa 

||

They have come into 

this world to meditate 

on the One Lord.

ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਨਜਮਆ ਹੈ,

10980 251 jnmq moihE  
mohnI mwieAw]

Janamath Mohiou 

Mohanee Maaeiaa 

||

But ever since their 

birth, they have been 

enticed by the 

fascination of Maya.

ਪਰ ਿੂੰ ਮਜਦਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਠਗਣੀ ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

10981 251 grB kuMt mih  
aurD qp krqy]

(grB)pyt[ (kuMt) kuMf[ 
(aurD) aulty lmkky

Garabh Kuntt 

Mehi Ouradhh 

Thap Karathae ||

Upside-down in the 

chamber of the womb, 

they performed 

intense meditation.

(ਇਹ ਆਮ ਪਰਚਲਤ ਜਖ਼ਆਲ 

ਹੈ ਜਕ) ਿੀਵ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ 

ਪੱੁਠੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,
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10982 251 swis swis  
ismrq pRBu 
rhqy]

Saas Saas 

Simarath Prabh 

Rehathae ||

They remembered 

God in meditation 

with each and every 

breath.

ਉਥੇ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

10983 251 auriJ pry jo 
Coif Cfwnw]

Ourajh Parae Jo 

Shhodd 

Shhaddaanaa ||

But now, they are 

entangled in things 

which they must leave 

behind.

(ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਅਿਬ ਮਾਇਆ 

ਹੈ ਜਕ) ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ 

ਛੱਡ ਿਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ ਸਾਰੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

10984 251 dyvnhwru mnih 
ibsrwnw]

Dhaevanehaar 

Manehi 

Bisaraanaa ||

They forget the Great 

Giver from their minds.

ਿ ੋਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

10985 251 Dwrhu ikrpw  
ijsih gusweI]

gusWeIN Dhhaarahu 

Kirapaa Jisehi 

Gusaaee ||

O Nanak, those upon 

whom the Lord 

showers

ਹੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,

10986 251 ieq auq nwnk  
iqsu ibsrhu 
nwhI]6]

Eith Outh Naanak 

This Bisarahu 

Naahee ||6||

His Mercy, do not 

forget Him, here or 

hereafter. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ ਦੇ 

ਮਨੋਂ  ਤੂੂੰ  ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵਸਰਦਾ ॥੬॥

10987 251 sloku] Salok || Shalok:

10988 251 Awvq hukim  
ibnws hukim  
AwigAw iBMn n 
koie]

Aavath Hukam 

Binaas Hukam 

Aagiaa Bhinn N 

Koe ||

By His Command, we 

come, and by His 

Command, we go; no 

one is beyond His 

Command.

ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।
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10989 251 Awvn jwnw iqh 
imtY nwnk ijh 
min soie]1]

Aavan Jaanaa Thih 

Mittai Naanak Jih 

Man Soe ||1||

Coming and going in 

reincarnation is 

ended, O Nanak, for 

those whose minds 

are filled with the 

Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਸਰਫ਼) ਉਸ ਿੀਵ 

ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) 

ਮੱੁਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਹ (ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ) 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

10990 251 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
10991 251 eyaU jIA bhuqu 

gRB vwsy]

Eaeoo Jeea 

Bahuth Grabh 

Vaasae ||

This soul has lived in 

many wombs.

ਇਹ ਿੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

10992 251 moh mgn mIT 
join Pwsy]

Moh Magan 

Meeth Jon Faasae 

||

Enticed by sweet 

attachment, it has 

been trapped in 

reincarnation.

ਜਮੱਠੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ 

ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਿਸ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

10993 251 iein mwieAw qRY 
gux bis kIny]

Ein Maaeiaa Thrai 

Gun Bas Keenae ||

This Maya has 

subjugated beings 

through the three 

qualities.

ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ)ੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕਰ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

10994 251 Awpn moh Gty 
Git dIny]

Aapan Moh 

Ghattae Ghatt 

Dheenae ||

Maya has infused 

attachment to itself in 

each and every heart.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਜਟਕਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

10995 251 ey swjn kCu 
khhu aupwieAw]

Eae Saajan Kashh 

Kehahu Oupaaeiaa 

||

O friend, tell me some 

way,

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਿ 

ਦੱਸ,
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10996 251 jw qy qrau ibKm 
ieh mwieAw]

Jaa Thae Tharo 

Bikham Eih 

Maaeiaa ||

By which I may swim 

across this 

treacherous ocean of 

Maya.

ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਔਖੀ 
ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ-ਰੂਪ ਸਮੁੂੰ ਦਰ) 

ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਾਂ।

10997 251 kir ikrpw  
sqsMig imlwey]

Kar Kirapaa 

Sathasang 

Milaaeae ||

The Lord showers His 

Mercy, and leads us to 

join the Sat Sangat, 

the True Congregation.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ,

10998 251 nwnk qw kY  
inkit n 
mwey]7]

Naanak Thaa Kai 

Nikatt N Maaeae 

||7||

O Nanak, Maya does 

not even come near. 

||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮਾਇਆ 

ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ (ਢੁਕ 

ਸਕਦੀ) ॥੭॥

10999 251 sloku] Salok || Shalok:

11000 251 ikrq kmwvn 
suB AsuB kIny 
iqin pRiB Awip]

Kirath Kamaavan 

Subh Asubh 

Keenae Thin Prabh 

Aap ||

God Himself causes 

one to perform good 

and bad actions.

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ) 

ਸਭ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਕੀਤੇ ਹਨ)।

11001 251 psu Awpn hau 
hau krY nwnk  
ibnu hir khw 
kmwiq]1]

psu: polw bolo Pas Aapan Ho Ho 

Karai Naanak Bin 

Har Kehaa 

Kamaath ||1||

The beast indulges in 

egotism, selfishness 

and conceit; O Nanak, 

without the Lord, 

what can anyone do? 

||1||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ। ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

11002 251 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
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11003 251 eykih Awip 
krwvnhwrw]

Eaekehi Aap 

Karaavanehaaraa 

||

The One Lord Himself 

is the Cause of all 

actions.

(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ) 

ਕਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਸਰਫ਼ 

ਆਪ ਹੀ ਹੈ,

11004 251 Awpih pwp puMn 
ibsQwrw]

Aapehi Paap Punn 

Bisathhaaraa ||

He Himself distributes 

sins and noble acts.

ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
11005 251 ieAw jug ijqu 

ijqu Awpih 
lwieE]

Eiaa Jug Jith Jith 

Aapehi Laaeiou ||

In this age, people are 

attached as the Lord 

attaches them.

ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ 

(ਭਾਵ, ਿਨਮ ਦੇ ਕੇ) ਜਿਸ ਜਿਸ 

ਪਾਸੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਲਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਧਰ ਹੀ ਿੀਵ ਲੱਗਦੇ ਹਨ),

11006 251 so so pwieE ju 
Awip idvwieE]

So So Paaeiou J 

Aap Dhivaaeiou ||

They receive that 

which the Lord 

Himself gives.

ਿੇਹੜੀ (ਮਜਤ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਗਿਹਣ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।

11007 251 auAw kw AMqu n 
jwnY koaU]

Ouaa Kaa Anth N 

Jaanai Kooo ||

No one knows His 

limits.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ,

11008 251 jo jo krY soaU 
Puin hoaU]

Jo Jo Karai Sooo 

Fun Hooo ||

Whatever He does, 

comes to pass.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਪਿਭੂ ਆਪ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

11009 251 eykih qy sglw 
ibsQwrw]

Eaekehi Thae 

Sagalaa 

Bisathhaaraa ||

From the One, the 

entire expanse of the 

Universe emanated.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ 
ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਖਲਜਰਆ ਹੈ,

11010 251 nwnk Awip 
svwrnhwrw]8]

Naanak Aap 

Savaaranehaaraa 

||8||

O Nanak, He Himself is 

our Saving Grace. 

||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੮॥
11011 251 sloku] Salok || Shalok:
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11012 251 rwic rhy binqw 
ibnod kusm rMg 
ibK sor]

(bin-qw) iesqRI[ 
(ibnod) coj qmwSy[ 
(ibK) iviSAW dw[ 
(sor) rOLw

Raach Rehae 

Banithaa Binodh 

Kusam Rang Bikh 

Sor ||

Man remains 

engrossed in women 

and playful pleasures; 

the tumult of his 

passion is like the dye 

of the safflower, which 

fades away all too 

soon.

(ਅਸੀਂ ਿੀਵ) ਇਸਤਿੀ ਆਜਦਕ 

ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਿੂੂੰ -ਿਾਂ ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦੇ ਰੂੰਗ (ਵਾਂਗ 

ਜਖਨ-ਭੂੰਗਰ ਹੀ ਹੈ)।

11013 251 nwnk iqh srnI 
prau ibnis 
jwie mY mor]1]

Naanak Thih 

Saranee Paro 

Binas Jaae Mai 

Mor ||1||

O Nanak, seek God's 

Sanctuary, and your 

selfishness and conceit 

shall be taken away. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ (ਜਿਸ 

ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਹਉਮੈ ਤੇ 

ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

11014 252 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11015 252 ry mn ibnu hir  

jh rchu qh qh 
bMDn pwih]

Rae Man Bin Har 

Jeh Rachahu Theh 

Theh Bandhhan 

Paahi ||

O mind: without the 

Lord, whatever you 

are involved in shall 

bind you in chains.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਪਿੇਮ ਪਾਏਗਂਾ, ਉਥੇ 

ਉਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਪੈਣਗੇ।

11016 252 ijh ibiD kqhU 
n CUtIAY swkq 
qyaU kmwih]

ibiD Jih Bidhh 

Kathehoo N 

Shhootteeai 

Saakath Thaeoo 

Kamaahi ||

The faithless cynic 

does those deeds 

which will never allow 

him to be 

emancipated.

ਹਰੀ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਉਹੀ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਜਕਤੇ ਭੀ ਇਹਨਾਂ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਾਹ ਹੋ ਸਕੇ।
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11017 252 hau hau krqy  
krm rq qw ko 
Bwru APwr]

(APwr) bhuq[ rq: 
polw bolo[ (dUjw pwT: 
kr mrq)

Ho Ho Karathae 

Karam Rath Thaa 

Ko Bhaar Afaar ||

Acting in egotism, 

selfishness and 

conceit, the lovers of 

rituals carry the 

unbearable load.

(ਤੀਰਥ, ਦਾਨ ਆਜਦਕ) ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਪਿੇਮੀ (ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ, 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ) ਮਾਣ 

ਕਰਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਉਮੈ 

ਦਾ ਭਾਰ ਭੀ ਅਸਜਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

11018 252 pRIiq nhI jau 
nwm isau qau 
eyaU krm ibkwr]

Preeth Nehee Jo 

Naam Sio Tho 

Eaeoo Karam 

Bikaar ||

When there is no love 

for the Naam, then 

these rituals are 

corrupt.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਨਹੀਂ ਬਜਣਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ 

ਜਵਕਾਰ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

11019 252 bwDy jm kI 
jyvrI mITI 
mwieAw rMg]

Baadhhae Jam Kee 

Jaevaree Meethee 

Maaeiaa Rang ||

The rope of death 

binds those who are in 

love with the sweet 

taste of Maya.

ਜਮੱਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਜਵਚ 

(ਿਸ ਕੇ ਿੀਵ) ਿਮ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਜਵਚ ਬੱਝ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

11020 252 BRm ky mohy nh 
buJih so pRBu 
sdhU sMg]

bu`J-ih[ sd-hU: polw 
bolo

Bhram Kae Mohae 

Neh Bujhehi So 

Prabh Sadhehoo 

Sang ||

Deluded by doubt, 

they do not 

understand that God 

is always with them.

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਕ 

ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।

11021 252 lyKY gxq n 
CUtIAY kwcI 
BIiq n suiD]

(BIiq) kMD[ (suiD) Su`D Laekhai Ganath N 

Shhootteeai 

Kaachee Bheeth N 

Sudhh ||

When their accounts 

are called for, they 

shall not be released; 

their wall of mud 

cannot be washed 

clean.

(ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਇਤਨੇ ਮਾਇਆ-

ਗਿਸੇ ਹਾਂ ਜਕ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ 

ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ ਕੀਜਤਆਂ 

ਸਾਡੀ ਬਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, (ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਜਤਆਂ) 

ਗਾਰੇ ਦੀ ਕੂੰਧ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ (ਹੋਰ ਹੋਰ ਗਾਰਾ 
ਬਣਦਾ ਿਾਇਗਾ)।
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11022 252 ijsih buJwey 
nwnkw iqh 
gurmuiK inrml 
buiD]9]

b`uJwey Jisehi Bujhaaeae 

Naanakaa Thih 

Guramukh 

Niramal Budhh 

||9||

One who is made to 

understand - O Nanak, 

that Gurmukh obtains 

immaculate 

understanding. ||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ 

ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੯॥

11023 252 sloku] Salok || Shalok:

11024 252 tUty bMDn jwsu ky  
hoAw swDUsMgu]

Ttoottae 

Bandhhan Jaas 

Kae Hoaa 

Saadhhoo Sang ||

One whose bonds are 

cut away joins the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

11025 252 jo rwqy rMg eyk 
kY nwnk gUVw 
rMgu]1]

gUV@w Jo Raathae Rang 

Eaek Kai Naanak 

Goorraa Rang 

||1||

Those who are imbued 

with the Love of the 

One Lord, O Nanak, 

take on the deep and 

lasting color of His 

Love. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਿੋ ਇਕ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਰੂੰਗ ਐਸਾ ਗੂੜਹਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਮਿੀਠ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ) 
॥੧॥

11026 252 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11027 252 rwrw rMghu ieAw 

mnu Apnw]

Raaraa Rangahu 

Eiaa Man Apanaa 

||

RARRA: Dye this heart 

of yours in the color of 

the Lord's Love.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਰੂੰ ਗੋ!

11028 252 hir hir nwmu  
jphu jpu rsnw]

Har Har Naam 

Japahu Jap 

Rasanaa ||

Meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har - 

chant it with your 

tongue.

ਿੀਭ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਿਾਪ ਿਪੋ।
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11029 252 ry ry drgh khY 
n koaU]

Rae Rae Dharageh 

Kehai N Kooo ||

In the Court of the 

Lord, no one shall 

speak harshly to you.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਅਨਾਦਰੀ ਦੇ 

ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ,
11030 252 Awau bYTu Awdru 

suB dyaU]

Aao Baith Aadhar 

Subh Dhaeoo ||

Everyone shall 

welcome you, saying, 

""Come, and sit 

down.""

(ਸਗੋਂ) ਚੂੰਗਾ ਆਦਰ ਜਮਲੇਗਾ 
(ਕਜਹਣਗੇ)-ਆਓ ਬੈਠੋ!

11031 252 auAw mhlI  
pwvih qU bwsw]

Ouaa Mehalee 

Paavehi Thoo 

Baasaa ||

In that Mansion of the 

Lord's Presence, you 

shall find a home.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਤੂੂੰ  ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਮਨ ਰੂੰਗ ਲਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਜਮਲ 

ਿਾਏਗਾ,
11032 252 jnm mrn nh 

hoie ibnwsw]
(ibnwsw) nws Janam Maran Neh 

Hoe Binaasaa ||

There is no birth or 

death, or destruction 

there.

ਨਾਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਰਜਹ ਿਾਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਕਦੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ।
11033 252 msqik krmu 

iliKE Duir jw 
kY]

Masathak Karam 

Likhiou Dhhur Jaa 

Kai ||

One who has such 

karma written on his 

forehead,

ਪਰ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦਾ 
ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ (ਉੱਘੜਦਾ) ਹੈ,

11034 252 hir sMpY nwnk  
Gir qw kY]10]

Har Sanpai Naanak 

Ghar Thaa Kai 

||10||

O Nanak, has the 

wealth of the Lord in 

his home. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

11035 252 sloku] Salok || Shalok:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2287 Published: March 06/ 2014



11036 252 lwlc JUT 
ibkwr moh  
ibAwpq mUVy 
AMD]

Laalach Jhooth 

Bikaar Moh 

Biaapath Moorrae 

Andhh ||

Greed, falsehood, 

corruption and 

emotional attachment 

entangle the blind and 

the foolish.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਿਸ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

11037 252 lwig pry durgMD 
isau nwnk  
mwieAw bMD]1]

Laag Parae 

Dhuragandhh Sio 

Naanak Maaeiaa 

Bandhh ||1||

Bound down by Maya, 

O Nanak, a foul odor 

clings to them. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਜਗਆਨ-ਹੀਣ ਮੂਰਖਾਂ 
ਉਤੇ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਜਵਕਾਰ ਮੋਹ 

ਆਜਦਕ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਉਹ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

11038 252 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11039 252 llw lpit ibKY 

rs rwqy]
r`wqy Lalaa Lapatt Bikhai 

Ras Raathae ||

LALLA: People are 

entangled in the love 

of corrupt pleasures;

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

11040 252 AhMbuiD mwieAw 
md mwqy]

(AhM-buiD) haumY vwlI 
bu`DI[ (m`wqy) 
msq[md:polw bolo

Ahanbudhh 

Maaeiaa Madh 

Maathae ||

They are drunk with 

the wine of egotistical 

intellect and Maya.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੁਜਧ ਉਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਪਰਦਾ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11041 252 ieAw mwieAw 
mih jnmih 
mrnw]

Eiaa Maaeiaa 

Mehi Janamehi 

Maranaa ||

In this Maya, they are 

born and die.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ 

ਸੁਆਦਾਂ ਨਾਲ ਚੂੰਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।)

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2288 Published: March 06/ 2014



11042 252 ijau ijau hukmu  
iqvY iqau krnw]

Jio Jio Hukam 

Thivai Thio 

Karanaa ||

People act according 

to the Hukam of the 

Lord's Command.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਿੀਵ ਕਰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।

11043 252 koaU aUn n koaU 
pUrw]

Kooo Oon N Kooo 

Pooraa ||

No one is perfect, and 

no one is imperfect.

(ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ) ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਿੀਵ ਪੂਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ 
ਹੈ,

11044 252 koaU suGru n koaU 
mUrw]

(suG-ru) isAwxw[ 
(mUrw) mUrK

Kooo Sughar N 

Kooo Mooraa ||

No one is wise, and no 

one is foolish.

ਨਾਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਹ ਕੋਈ (ਆਪਣੇ ਬਲ 

ਆਸਰੇ) ਜਸਆਣਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਰਜਹ ਜਗਆ 

ਹੈ।
11045 252 ijqu ijqu lwvhu  

iqqu iqqu lgnw]

Jith Jith Laavahu 

Thith Thith 

Laganaa ||

Wherever the Lord 

engages someone, 

there he is engaged.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੂੂੰ  
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿੇਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਧਰ 

ਉਧਰ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

11046 252 nwnk Twkur sdw 
Ailpnw]11]

(A-ilpnw) inrlyp Naanak Thaakur 

Sadhaa Alipanaa 

||11||

O Nanak, our Lord and 

Master is forever 

detached. ||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਕੈਸੀ ਅਚਰਿ ਖੇਡ 

ਹੈ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਪਿੇਰਨਾ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਭੀ) ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ 

॥੧੧॥
11047 252 sloku] Salok || Shalok:
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11048 252 lwl gupwl 
goibMd pRB gihr 
gMBIr AQwh]

Laal Gupaal 

Gobindh Prabh 

Gehir Ganbheer 

Athhaah ||

My Beloved God, the 

Sustainer of the 

World, the Lord of the 

Universe, is deep, 

profound and 

unfathomable.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਜਪਆਰਾ 
ਹੈ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰੱਜਖਅਕ ਹੈ, 

ਸਭ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ 

ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ 

ਐਸਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।
11049 252 dUsr nwhI Avr 

ko nwnk 
byprvwh]1]

Dhoosar Naahee 

Avar Ko Naanak 

Baeparavaah ||1||

There is no other like 

Him; O Nanak, He is 

not worried. ||1||

ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਉਸ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ 
ਨਹੀਂ ॥੧॥

11050 252 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11051 252 llw qw kY lvY n 

koaU]

Lalaa Thaa Kai 

Lavai N Kooo ||

LALLA: There is no one 

equal to Him.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,

11052 252 eykih Awip  
Avr nh hoaU]

Eaekehi Aap Avar 

Neh Hooo ||

He Himself is the One; 

there shall never be 

any other.

(ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ) ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈ (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
11053 252 hovnhwru hoq sd 

AwieAw]

Hovanehaar Hoth 

Sadh Aaeiaa ||

He is now, He has 

been, and He shall 

always be.

ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੋਂਦ 

ਵਾਲਾ ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ,

11054 252 auAw kw AMqu n 
kwhU pwieAw]

Ouaa Kaa Anth N 

Kaahoo Paaeiaa ||

No one has ever found 

His limit.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਉਸ (ਦੀ) ਹਸਤੀ ਦਾ 
ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।

11055 252 kIt hsiq mih  
pUr smwny]

hs-iq Keett Hasath Mehi 

Poor Samaanae ||

In the ant and in the 

elephant, He is totally 

pervading.

ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤਕ ਸਭ 

ਜਵਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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11056 252 pRgt purK sB 
TwaU jwny]

(TwaU) QW Pragatt Purakh 

Sabh Thaaoo 

Jaanae ||

The Lord, the Primal 

Being, is known by 

everyone everywhere.

ਉਹ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਤੱਖ 

ਿਾਪ ਜਰਹਾ ਹੈ।

11057 252 jw kau dIno hir 
rsu Apnw]

Jaa Ko Dheeno Har 

Ras Apanaa ||

That one, unto whom 

the Lord has given His 

Love

ਜਿਸ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ,

11058 252 nwnk gurmuiK  
hir hir iqh 
jpnw]12]

Naanak Guramukh 

Har Har Thih 

Japanaa ||12||

- O Nanak, that 

Gurmukh chants the 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਬੂੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਪਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

11059 252 sloku] Salok || Shalok:

11060 252 Awqm rsu ijh 
jwinAw hir rMg 
shjy mwxu]

Aatham Ras Jih 

Jaaniaa Har Rang 

Sehajae Maan ||

One who knows the 

taste of the Lord's 

sublime essence, 

intuitively enjoys the 

Lord's Love.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ,

11061 252 nwnk Din Din 
DMin jn Awey qy 
prvwxu]1]

Naanak Dhhan 

Dhhan Dhhann Jan 

Aaeae Thae 

Paravaan ||1||

O Nanak, blessed, 

blessed, blessed are 

the Lord's humble 

servants; how 

fortunate is their 

coming into the world! 

||1||

ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਣਾ 
ਸਿਲ ਹੈ ॥੧॥

11062 252 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
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11063 252 AwieAw sPl  
qwhU ko gnIAY]

Aaeiaa Safal 

Thaahoo Ko 

Ganeeai ||

How fruitful is the 

coming into the world, 

of those

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਆਉਣਾ ਨੇਪਰੇ ਚਜੜਹਆ ਿਾਣੋ, 
(ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ) ਆਇਆ 

ਸਮਝੋ,
11064 252 jwsu rsn hir 

hir jsu BnIAY]
(BnIAY) aucwry Jaas Rasan Har Har 

Jas Bhaneeai ||

Whose tongues 

celebrate the Praises 

of the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਜਿਸ ਦੀ ਿੀਭ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।

11065 252 Awie bsih swDU 
kY sMgy]

Aae Basehi 

Saadhhoo Kai 

Sangae ||

They come and dwell 

with the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy;

(ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆ ਜਟਕਦੇ ਹਨ,

11066 252 An idnu nwmu 
iDAwvih rMgy]

Anadhin Naam 

Dhhiaavehi 

Rangae ||

Night and day, they 

lovingly meditate on 

the Naam.

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਆਰ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

11067 252 Awvq so jnu  
nwmih rwqw]

r`wqw Aavath So Jan 

Naamehi Raathaa 

||

Blessed is the birth of 

those humble beings 

who are attuned to 

the Naam;

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

11068 252 jw kau dieAw 
mieAw ibDwqw]

d-ieAw[ m-ieAw Jaa Ko Dhaeiaa 

Maeiaa 

Bidhhaathaa ||

The Lord, the Architect 

of Destiny, bestows 

His Kind Mercy upon 

them.

ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਹੋਈ ਜਕਰਪਾ ਹੋਈ।

11069 252 eykih Awvn  
iPir join n 
AwieAw]

Eaekehi Aavan Fir 

Jon N Aaeiaa ||

They are born only 

once - they shall not 

be reincarnated again.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਿਨਮ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ,
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11070 252 nwnk hir kY 
dris 
smwieAw]13]

Naanak Har Kai 

Dharas Samaaeiaa 

||13||

O Nanak, they are 

absorbed into the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan. ||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦੀਦਾਰ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੩॥

11071 252 sloku] Salok || Shalok:

11072 252 Xwsu jpq min 
hoie AnMdu ibnsY 
dUjw Bwau]

Xw qwlU qoN bolo Yaas Japath Man 

Hoe Anandh 

Binasai Dhoojaa 

Bhaao ||

Chanting it, the mind 

is filled with bliss; love 

of duality is 

eliminated, and pain, 

distress and desires 

are quenched.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਲਾਂਭ)ੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,

11073 252 dUK drd iqRsnw 
buJY nwnk nwim 
smwau]1]

buJY: polw bolo Dhookh Dharadh 

Thrisanaa Bujhai 

Naanak Naam 

Samaao ||1||

O Nanak, immerse 

yourself in the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||

ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ (ਤੇ 

ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ) ਦੁਖ 

ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਹੋ ॥੧॥

11074 253 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11075 253 XXw jwrau 

durmiq doaU]
(doaU) dÍYq[ XXw qwlU 
qoN bolo

Yayaa Jaaro 

Dhuramath Dhooo 

||

YAYYA: Burn away 

duality and evil-

mindedness.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਭੈੜੀ ਮਤ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ ਸਾੜ 

ਜਦਉ,

11076 253 iqsih iqAwig  
suK shjy soaU]

Thisehi Thiaag 

Sukh Sehajae Sooo 

||

Give them up, and 

sleep in intuitive 

peace and poise.

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਜਗਆਂ ਹੀ ਸੁਖ 

ਜਵਚ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਹੋਗੇ।
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11077 253 XXw jwie prhu 
sMq srnw]

Yayaa Jaae Parahu 

Santh Saranaa ||

Yaya: Go, and seek the 

Sanctuary of the 

Saints;

ਿਾ ਕੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪਵੋ,

11078 253 ijh Awsr ieAw 
Bvjlu qrnw]

Jih Aasar Eiaa 

Bhavajal Tharanaa 

||

With their help, you 

shall cross over the 

terrifying world-ocean.

ਇਸੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ (ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ) 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

11079 253 XXw jnim n 
AwvY soaU]

Yayaa Janam N 

Aavai Sooo ||

Yaya: One who weaves 

the One Name into his 

heart,

ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,

11080 253 eyk nwm ly  
mnih proaU]

Eaek Naam Lae 

Manehi Parooo ||

Does not have to take 

birth again.

ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਇਕ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਪਿੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
11081 253 XXw jnmu n 

hwrIAY gur pUry 
kI tyk]

Yayaa Janam N 

Haareeai Gur 

Poorae Kee Ttaek 

||

Yaya: This human life 

shall not be wasted, if 

you take the Support 

of the Perfect Guru.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆਂ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ।

11082 253 nwnk iqh suKu 
pwieAw jw kY 
hIArY eyk]14]

Naanak Thih Sukh 

Paaeiaa Jaa Kai 

Heearai Eaek 

||14||

O Nanak, one whose 

heart is filled with the 

One Lord finds peace. 

||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ ਪਿਭੂ ਵੱਸ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੧੪॥
11083 253 sloku] Salok || Shalok:
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11084 253 AMqir mn qn 
bis rhy eIq 
aUq ky mIq]

bis: polw bolo Anthar Man Than 

Bas Rehae Eeth 

Ooth Kae Meeth ||

The One who dwells 

deep within the mind 

and body is your 

friend here and 

hereafter.

ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

11085 253 guir pUrY 
aupdyisAw nwnk 
jpIAY nIq]1]

Gur Poorai 

Oupadhaesiaa 

Naanak Japeeai 

Neeth ||1||

The Perfect Guru has 

taught me, O Nanak, 

to chant His Name 

continually. ||1||

ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨੇੜੇ 

ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਐਸੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

11086 253 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11087 253 An idnu ismrhu  

qwsu kau jo AMiq 
shweI hoie]

Anadhin Simarahu 

Thaas Ko Jo Anth 

Sehaaee Hoe ||

Night and day, 

meditate in 

remembrance on the 

One who will be your 

Help and Support in 

the end.

ਿ ੋਪਿਭੂ ਅਖ਼ੀਰ ਸਮੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

11088 253 ieh ibiKAw idn 
cwir iCA Cwif 
cilE sBu koie]

cilE Eih Bikhiaa Dhin 

Chaar Shhia 

Shhaadd Chaliou 

Sabh Koe ||

This poison shall last 

for only a few days; 

everyone must depart, 

and leave it behind.

ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਦਸ ਜਦਨਾਂ 
ਦੀ ਸਾਥਣ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਇਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11089 253 kw ko mwq ipqw 
suq DIAw]

Kaa Ko Maath 

Pithaa Suth 

Dhheeaa ||

Who is our mother, 

father, son and 

daughter?

ਮਾਂ ਜਪਉ ਪੱੁਤਰ ਧੀ ਕੋਈ ਭੀ 
ਜਕਸੇ ਦਾ ਸਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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11090 253 igRh binqw kCu 
sMig n lIAw]

Grih Banithaa 

Kashh Sang N 

Leeaa ||

Household, wife, and 

other things shall not 

go along with you.

ਘਰ ਇਸਤਿੀ ਕੋਈ ਭੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਇਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

11091 253 AYsI sMic ju 
ibnsq nwhI]

Aisee Sanch J 

Binasath Naahee 

||

So gather that wealth 

which shall never 

perish,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਜਿਸ ਦਾ 
ਕਦੇ ਨਾਸ ਨ ਹੋਵੇ,

11092 253 piq syqI ApunY 
Gir jwhI]

Path Saethee 

Apunai Ghar 

Jaahee ||

So that you may go to 

your true home with 

honor.

ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਜਵਚ 

ਿਾ ਸਕੇਂ, ਜਿਥੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨ 

ਸਕੇ।
11093 253 swDsMig kil 

kIrqnu gwieAw]

Saadhhasang Kal 

Keerathan 

Gaaeiaa ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, those who sing 

the Kirtan of the 

Lord's Praises in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਤ-ਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ,

11094 253 nwnk qy qy bhuir  
n AwieAw]15]

Naanak Thae Thae 

Bahur N Aaeiaa 

||15||

- O Nanak, they do not 

have to endure 

reincarnation again. 

||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਏ 

॥੧੫॥

11095 253 sloku] Salok || Shalok:

11096 253 Aiq suMdr kulIn 
cqur muiK 
i|AwnI DnvMq]

Ath Sundhar 

Kuleen Chathur 

Mukh N(g)iaanee 

Dhhanavanth ||

He may be very 

handsome, born into a 

highly respected 

family, very wise, a 

famous spiritual 

teacher, prosperous 

and wealthy;

ਿ ੇਕੋਈ ਬੜੇ ਸੁੂੰ ਦਰ, ਚੂੰਗੀ ਕੁਲ 

ਵਾਲੇ, ਜਸਆਣੇ, ਜਗਆਨਵਾਨ ਤੇ 

ਧਨਵਾਨ ਬੂੰ ਦੇ ਭੀ ਹੋਣ,
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11097 253 imrqk khIAih 
nwnkw ijh pRIiq 
nhI BgvMq]1]

khI-Aih Mirathak 

Keheeahi 

Naanakaa Jih 

Preeth Nehee 

Bhagavanth ||1||

But even so, he is 

looked upon as a 

corpse, O Nanak, if he 

does not love the Lord 

God. ||1||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਿੀਜਤ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਆਖੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ) 

॥੧॥

11098 253 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11099 253 |M|w Ktu swsqR 

hoie i|Awqw]

N(g)ann(g)aa 

Khatt Saasathr 

Hoe N(g)iaathaa ||

NGANGA: He may be a 

scholar of the six 

Shaastras.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦਾ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ,

11100 253 pUrku kuMBk ryck  
krmwqw]

(pUrku)svwsW nMU 
dsmduAwr cV@wauxw[ 
(kuMBk) svwsW nUM 
TihrwauxW[ (ryck) 
svwsW nMU auqwrnw[ 
(krm`wqw) krmW c l`gw 
hY

Poorak Kunbhak 

Raechak 

Karamaathaa ||

He may practice 

inhaling, exhaling and 

holding the breath.

(ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਅੱਜਭਆਸ ਜਵਚ) 

ਸੁਆਸ ਉਪਰ ਚਾੜਹਨ, ਰੋਕ 

ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ 

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ,

11101 253 i|Awn iDAwn  
qIrQ iesnwnI]

N(g)iaan Dhhiaan 

Theerathh 

Eisanaanee ||

He may practice 

spiritual wisdom, 

meditation, 

pilgrimages to sacred 

shrines and ritual 

cleansing baths.

ਧਾਰਜਮਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, 
ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਰਥਾਂ 
ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ,
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11102 253 sompwk Aprs 
auidAwnI]

(sompwk)Awpxy h`QIN 
lMgr iqAwr krn 
vwlw[ (auidAwnI) 
bnvwsI[ A-prs

Somapaak Aparas 

Oudhiaanee ||

He may cook his own 

food, and never touch 

anyone else's; he may 

live in the wilderness 

like a hermit.

(ਸੱੁਚ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ 
ਰੋਟੀ ਪਕਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਿੂੰਗਲਾਂ 
ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਵੇ,

11103 253 rwm nwm sMig  
min nhI hyqw]

(hyqw) pRym Raam Naam Sang 

Man Nehee 

Haethaa ||

But if he does not 

enshrine love for the 

Lord's Name within his 

heart,

ਪਰ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ,

11104 253 jo kCu kIno soaU 
Anyqw]

(Anyqw) nwsvMq Jo Kashh Keeno 

Sooo Anaethaa ||

Then everything he 

does is transitory.

ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿ ੋਕੁਝ ਕੀਤਾ 
ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਕੀਤਾ।

11105 253 auAw qy aUqmu 
gnau cMfwlw]

Ouaa Thae 

Ootham Gano 

Chanddaalaa ||

Even an untouchable 

pariah is superior to 

him,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਨੀਵੀਂ 
ਿਾਜਤ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ,

11106 253 nwnk ijh min  
bsih 
gupwlw]16]

bs-ih: polw bolo Naanak Jih Man 

Basehi Gupaalaa 

||16||

O Nanak, if the Lord of 

the World abides in 

his mind. ||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਜਿਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਿੀ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ 

॥੧੬॥

11107 253 sloku] Salok || Shalok:

11108 253 kuMt cwir dh 
idis BRmy krm 
ikriq kI ryK]

Kuntt Chaar Dheh 

Dhis Bhramae 

Karam Kirath Kee 

Raekh ||

He wanders around in 

the four quarters and 

in the ten directions, 

according to the 

dictates of his karma.

ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਹੁੂੰ  
ਤਰਫ਼ਾਂ ਜਵਚ ਦਸਾਂ ਜਦਸ਼ਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2298 Published: March 06/ 2014



11109 253 sUK dUK mukiq 
join nwnk 
iliKE lyK]1]

Sookh Dhookh 

Mukath Jon 

Naanak Likhiou 

Laekh ||1||

Pleasure and pain, 

liberation and 

reincarnation, O 

Nanak, come 

according to one's pre-

ordained destiny. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਲਖੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਸੁਖ ਦੁਖ ਮੁਕਤੀ ਿਾਂ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਮਲਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

11110 253 pvVI] Pavarree || Pauree: ਪਵੜੀ
11111 253 kkw kwrn krqw 

soaU]

Kakaa Kaaran 

Karathaa Sooo ||

KAKKA: He is the 

Creator, the Cause of 

causes.

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ ਦੀ 
ਕਾਰ ਦਾ) ਸਬਬ ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

11112 253 iliKE lyKu n 
mytq koaU]

Likhiou Laekh N 

Maettath Kooo ||

No one can erase His 

pre-ordained plan.

ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ ਦੇ ਜਲਖੇ ਲੇਖ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

11113 253 nhI hoq kCu 
doaUbwrw]

doaU-bwrw Nehee Hoth Kashh 

Dhooo Baaraa ||

Nothing can be done a 

second time.

ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੂਿੀ ਵਾਰੀ 
(ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ) ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਪੈਂਦਾ।

11114 253 krnYhwru n 
BUlnhwrw]

Karanaihaar N 

Bhoolanehaaraa ||

The Creator Lord does 

not make mistakes.

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਭੁੱ ਲਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਕੂੰਮ ਉਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਵਚ ਗ਼ਲਤੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।)

11115 253 kwhU pMQu idKwrY  
AwpY]

Kaahoo Panthh 

Dhikhaarai Aapai 

||

To some, He Himself 

shows the Way.

ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ) ਰਸਤਾ 
ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ,

11116 253 kwhU auidAwn 
BRmq pCuqwpY]

Kaahoo Oudhiaan 

Bhramath 

Pashhuthaapai ||

While He causes 

others to wander 

miserably in the 

wilderness.

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ 

ਭਟਕਾ ਕੇ ਪਛੁਤਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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11117 253 Awpn Kylu Awp 
hI kIno]

Aapan Khael Aap 

Hee Keeno ||

He Himself has set His 

own play in motion.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਖੇਲ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

11118 253 jo jo dIno su 
nwnk lIno]17]

Jo Jo Dheeno S 

Naanak Leeno 

||17||

Whatever He gives, O 

Nanak, that is what we 

receive. ||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਕੁਝ ਉਹ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥

11119 253 sloku] Salok || Shalok:

11120 253 Kwq Krcq 
iblCq rhy tUit 
n jwih BMfwr]

(ibl-Cq) Awqmk 
AnMd mwxdy

Khaath 

Kharachath 

Bilashhath Rehae 

Ttoott N Jaahi 

Bhanddaar ||

People continue to eat 

and consume and 

enjoy, but the Lord's 

warehouses are never 

exhausted.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਇਤਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਉਹ 

ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਨੂੂੰ  ਖਾਂਦੇ 

ਖ਼ਰਚਦੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ 

ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,

11121 253 hir hir jpq 
Anyk jn nwnk  
nwih sumwr]1]

(sumwr) igxqI Har Har Japath 

Anaek Jan Naanak 

Naahi Sumaar 

||1||

So many chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har; O Nanak, they 

cannot be counted. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਜਿਹੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ॥੧॥

11122 253 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ

11123 253 KKw KUnw kCu 
nhI iqsu sMmRQ 
kY pwih]

KUnw:polw bolo[ (KUnw) 
Gwt[ K`Kw[ sMm`RQ

Khakhaa Khoonaa 

Kashh Nehee This 

Sanmrathh Kai 

Paahi ||

KHAKHA: The All-

powerful Lord lacks 

nothing;

ਪਿਭੂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਕਮੀ ਨਹੀਂ।
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11124 253 jo dynw so dy 
rihE BwvY qh 
qh jwih]

Jo Dhaenaa So 

Dhae Rehiou 

Bhaavai Theh 

Theh Jaahi ||

Whatever He is to 

give, He continues to 

give - let anyone go 

anywhere he pleases.

ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਿਨ ਉਸ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

11125 253 Krcu Kjwnw nwm 
Dnu ieAw Bgqn 
kI rwis]

Kharach 

Khajaanaa Naam 

Dhhan Eiaa 

Bhagathan Kee 

Raas ||

The wealth of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is a treasure 

to spend; it is the 

capital of His devotees.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਸਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

11126 253 iKmw grIbI 
And shj jpq 
rhih guxqws]

An-d: polw bolo[ rh-
ih

Khimaa Gareebee 

Anadh Sehaj 

Japath Rehehi 

Gunathaas ||

With tolerance, 

humility, bliss and 

intuitive poise, they 

continue to meditate 

on the Lord, the 

Treasure of excellence.

ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਖਮਾ ਜਨੂੰ ਮਿਤਾ, 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ 
(ਆਜਦਕ ਗੁਣ ਪਲਰਦੇ ਹਨ)।

11127 253 Kylih ibgsih  
And isau jw 
kau hoq ikRpwl]

K@ylih[ ibgs-ih Khaelehi Bigasehi 

Anadh Sio Jaa Ko 

Hoth Kirapaal ||

Those, unto whom the 

Lord shows His Mercy, 

play happily and 

blossom forth.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਸਦਾ ਜਖੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

11128 253 sdIv gnIv 
suhwvny rwm nwm 
igRih mwl]

(sdIv) sdw hI[ 
(gnIv) DnwF[ 
(suhwvny) soBnIk[ gi R 
ih

Sadheev Ganeev 

Suhaavanae Raam 

Naam Grihi Maal 

||

Those who have the 

wealth of the Lord's 

Name in their homes 

are forever wealthy 

and beautiful.

ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਧਨਾਢ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ ਨਾਮ-ਧਨ ਹੈ।
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11129 253 Kydu n dUKu n 
fwnu iqh jw kau 
ndir krI]

Khaedh N Dhookh 

N Ddaan Thih Jaa 

Ko Nadhar Karee 

||

Those who are blessed 

with the Lord's Glance 

of Grace suffer neither 

torture, nor pain, nor 

punishment.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ, 
ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ (ਿੀਵਨ-ਵਣਿ 

ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਜਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ) ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦੀ।

11130 253 nwnk jo pRB 
BwixAw pUrI 
iqnw prI]18]

Naanak Jo Prabh 

Bhaaniaa Pooree 

Thinaa Paree 

||18||

O Nanak, those who 

are pleasing to God 

become perfectly 

successful. ||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, (ਿੀਵਨ-

ਵਣਿ ਜਵਚ) ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੮॥

11131 254 sloku] Salok || Shalok:

11132 254 gin imin dyKhu  
mnY mwih srpr 
clno log]

Gan Min 

Dhaekhahu Manai 

Maahi Sarapar 

Chalano Log ||

See, that even by 

calculating and 

scheming in their 

minds, people must 

surely depart in the 

end.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਨ ਜਵਚ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਜ਼ਰੂਰ (ਆਪੋ 

ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਇਥੋਂ) ਤੁਰ 

ਿਾਇਗਾ (ਜਿਰ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਦੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਜਕਉਂ?)

11133 254 Aws Ainq  
gurmuiK imtY  
nwnk nwm 
Arog]1]

A-in`q Aas Anith 

Guramukh Mittai 

Naanak Naam 

Arog ||1||

Hopes and desires for 

transitory things are 

erased for the 

Gurmukh; O Nanak, 

the Name alone brings 

true health. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਆਸਾਂ 
ਆਜਦਕ ਦੇ) ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਨਾਸ-

ਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

11134 254 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
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11135 254 ggw goibd gux 
rvhu swis swis 
jip nIq]

Gagaa Gobidh Gun 

Ravahu Saas Saas 

Jap Neeth ||

GAGGA: Chant the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe 

with each and every 

breath; meditate on 

Him forever.

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ!) ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ 

ਸਦਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੋ, 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,

11136 254 khw ibswsw dyh 
kw iblm n 
kirho mIq]

Kehaa Bisaasaa 

Dhaeh Kaa Bilam 

N Kariho Meeth ||

How can you rely on 

the body? Do not 

delay, my friend;

(ਵੇਖਣਾ) ਜਢੱਲ ਨ ਕਰਨੀ, ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਵਾਸਾ 
ਨਹੀਂ।

11137 254 nh bwirk nh 
jobnY nh ibrDI 
kCu bMDu]

Neh Baarik Neh 

Jobanai Neh 

Biradhhee Kashh 

Bandhh ||

There is nothing to 

stand in Death's way - 

neither in childhood, 

nor in youth, nor in 

old age.

ਬਾਲਪਨ ਹੋਵੇ, ਿੁਆਨੀ ਹੋਵੇ 
ਬੁਢੇਪਾ ਹੋਵੇ (ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ ਭੀ) ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।

11138 254 Eh byrw nh 
bUJIAY jau Awie 
prY jm PMDu]

b`UJIAY Ouh Baeraa Neh 

Boojheeai Jo Aae 

Parai Jam Fandhh 

||

That time is not 

known, when the 

noose of Death shall 

come and fall on you.

ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ, ਿਦੋਂ ਿਮ ਦਾ ਰੱਸਾ 
(ਗਲ ਜਵਚ) ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

11139 254 igAwnI iDAwnI 
cqur pyiK rhnu 
nhI ieh Twie]

Giaanee 

Dhhiaanee 

Chathur Paekh 

Rehan Nehee Eih 

Thaae ||

See, that even spiritual 

scholars, those who 

meditate, and those 

who are clever shall 

not stay in this place.

ਵੇਖੋ! ਜਗਆਨਵਾਨ ਹੋਣ, ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਸਆਣੇ ਹੋਣ, 

ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਇਸ ਥਾਂ ਸਦਾ 
ਜਟਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜਹਣਾ।
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11140 254 Cwif Cwif 
sglI geI mUV 
qhw lptwih]

Shhaadd Shhaadd 

Sagalee Gee 

Moorr Thehaa 

Lapattaahi ||

Only the fool clings to 

that, which everyone 

else has abandoned 

and left behind.

ਮੂਰਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿੱਿਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ) ਸਾਰੀ 
ਲੋਕਾਈ ਛੱਡ ਗਈ।

11141 254 gur pRswid 
ismrq rhY jwhU 
msqik Bwg]

Gur Prasaadh 

Simarath Rehai 

Jaahoo Masathak 

Bhaag ||

By Guru's Grace, one 

who has such good 

destiny written on his 

forehead remembers 

the Lord in meditation.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗਾਂ 
ਦਾ ਲੇਖ ਉੱਘੜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

11142 254 nwnk Awey sPl 
qy jw kau ipRAih 
suhwg]19]

Naanak Aaeae 

Safal Thae Jaa Ko 

Priahi Suhaag 

||19||

O Nanak, blessed and 

fruitful is the coming 

of those who obtain 

the Beloved Lord as 

their Husband. ||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ (ਖਸਮਾਨਾ) 
ਨਸੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਜਰਕ 

ਹੈ ॥੧੯॥

11143 254 sloku] Salok || Shalok:

11144 254 GoKy swsqR byd 
sB Awn n 
kQqau koie]

kQ-qau: polw bolo Ghokhae Saasathr 

Baedh Sabh Aan N 

Kathhatho Koe ||

I have searched all the 

Shaastras and the 

Vedas, and they say 

nothing except this:

ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ ਜਵਚਾਰ ਵੇਖੇ 

ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਭੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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11145 254 Awid jugwdI 
huix hovq nwnk  
eykY soie]1]

j`ugwdI Aadh Jugaadhee 

Hun Hovath 

Naanak Eaekai Soe 

||1||

"In the beginning, 

throughout the ages, 

now and forevermore, 

O Nanak, the One Lord 

alone exists."||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਹੈ ਿੋ ਿਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, 

ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੀ ਹੈ 

ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਰਹੇਗਾ ॥੧॥

11146 254 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11147 254 GGw Gwlhu 

mnih eyh ibnu 
hir dUsr nwih]

G`gw Ghaghaa 

Ghaalahu Manehi 

Eaeh Bin Har 

Dhoosar Naahi ||

GHAGHA: Put this into 

your mind, that there 

is no one except the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਪੱਕ ਕਰ ਲਵ ੋਜਕ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ,

11148 254 nh hoAw nh 
hovnw jq kq 
EhI smwih]

Neh Hoaa Neh 

Hovanaa Jath Kath 

Ouhee Samaahi ||

There never was, and 

there never shall be. 

He is pervading 

everywhere.

ਨਾਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਇਆ 

ਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

11149 254 GUlih qau mn  
jau Awvih 
srnw]

(GUlih) SWq hovy Ghoolehi Tho Man 

Jo Aavehi Saranaa 

||

You shall be absorbed 

into Him, O mind, if 

you come to His 

Sanctuary.

ਹੇ ਮਨ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਰੀ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ,ਂ ਤਾਂ ਹੀ 
ਰਸ ਮਾਣੇਂਗਾ।

11150 254 nwm qqu kil 
mih punhcrnw]

(punh-crnw) 
prmpiv`qR krm

Naam Thath Kal 

Mehi 

Punehacharanaa 

||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, only the Naam, 

the Name of the Lord, 

shall be of any real use 

to you.

ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਿ ੋਕੀਤੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਜਮਟਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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11151 254 Gwil Gwil  
Aink pCuqwvih]

Ghaal Ghaal Anik 

Pashhuthaavehi ||

So many work and 

slave continually, but 

they come to regret 

and repent in the end.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੂੰ ਦੇ (ਹਰੀ-
ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਆਖ਼ਰ 

ਪਛੁਤਾਂਦੇ ਹੀ ਹਨ।

11152 254 ibnu hir Bgiq  
khw iQiq 
pwvih]

(iQiq) itkwau Bin Har Bhagath 

Kehaa Thhith 

Paavehi ||

Without devotional 

worship of the Lord, 

how can they find 

stability?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਤੇ ਭੀ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।

11153 254 Goil mhw rsu  
AMimRqu iqh 
pIAw]

Ghol Mehaa Ras 

Anmrith Thih 

Peeaa ||

They alone taste the 

supreme essence, and 

drink in the Ambrosial 

Nectar,

ਉਸ ਨੇ ਮਹਾ ਰਸ ਵਾਲਾ (ਅਜਤ 

ਸੁਆਦਲਾ) ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਘੋਲ 

ਕੇ ਪੀ ਜਲਆ (ਭਾਵ, ਉਸ ਨੇ 

ਬੜੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਅਿੇਹਾ ਸੁਆਦ 

ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਅੱਤ ਜਮੱਠੇ 

ਸ਼ਰਬਤ ਆਜਦਕ ਜਵਚੋਂ)

11154 254 nwnk hir guir  
jw kau 
dIAw]20]

Naanak Har Gur 

Jaa Ko Dheeaa 

||20||

O Nanak, unto whom 

the Lord, the Guru, 

gives it. ||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਜਦੱਤੀ 
॥੨੦॥

11155 254 sloku] Salok || Shalok:
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11156 254 |ix Gwly sB 
idvs sws nh 
bFn Gtn iqlu 
swru]

(|ix) igxky[ (G`wly) 
Byjy

N(g)an Ghaalae 

Sabh Dhivas Saas 

Neh Badtan 

Ghattan Thil Saar 

||

He has counted all the 

days and the breaths, 

and placed them in 

people's destiny; they 

do not increase or 

decrease one little bit.

(ਿੀਵ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਜਦਨ 

ਸੁਆਸ ਜਗਣ ਕੇ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਿਗਤ ਜਵਚ) ਭੇਿਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਜਗਣਤੀ ਨਾਲੋਂ) ਇਕ ਜਤਲ 

ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

11157 254 jIvn lorih 
Brm moh nwnk 
qyaU gvwr]1]

Jeevan Lorehi 

Bharam Moh 

Naanak Thaeoo 

Gavaar ||1||

Those who long to live 

in doubt and 

emotional 

attachment, O Nanak, 

are total fools. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਮੂਰਖ 

ਹਨ ਿੋ ਮੋਹ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ ਜਮਲੀ ਉਮਰ 

ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ) ਿੀਊਣਾ ਲੋੜਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

11158 254 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11159 254 |M|w |RwsY kwlu 

iqh jo swkq 
pRiB kIn]

N(g)ann(g)aa 

N(g)raasai Kaal 

Thih Jo Saakath 

Prabh Keen ||

NGANGA: Death seizes 

those whom God has 

made into faithless 

cynics.

ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਗਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

11160 254 Aink join 
jnmih mrih  
Awqm rwmu n 
cIn]

Anik Jon Janamehi 

Marehi Aatham 

Raam N Cheen ||

They are born and 

they die, enduring 

countless 

incarnations; they do 

not realize the Lord, 

the Supreme Soul.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਨਾਹ ਪਛਾਜਣਆ, ਤੇ ਉਹ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

11161 254 i|Awn iDAwn  
qwhU kau Awey]

N(g)iaan Dhhiaan 

Thaahoo Ko Aaeae 

||

They alone find 

spiritual wisdom and 

meditation,

(ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ ਲਾਹ ਕੇ) ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ 
ਪਾਈ, ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਹੀ ਿੋੜੀ,
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11162 254 kir ikrpw ijh 
Awip idvwey]

Kar Kirapaa Jih 

Aap Dhivaaeae ||

Whom the Lord 

blesses with His Mercy;

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਇਹ ਦਾਤ ਜਦੱਤੀ।

11163 254 |xqI |xI nhI 
koaU CUtY]

N(g)anathee 

N(g)anee Nehee 

Kooo Shhoottai ||

No one is 

emancipated by 

counting and 

calculating.

ਸੋਚਾਂ ਸੋਜਚਆਂ (ਇਸ ਹੋਣੀ ਤੋਂ) 
ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

11164 254 kwcI gwgir  
srpr PUtY]

Kaachee Gaagar 

Sarapar Foottai ||

The vessel of clay shall 

surely break.

(ਇਹ ਸਰੀਰ) ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਹੈ 

ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱੁਟਣਾ ਹੈ।

11165 254 so jIvq ijh 
jIvq jipAw]

So Jeevath Jih 

Jeevath Japiaa ||

They alone live, who, 

while alive, meditate 

on the Lord.

(ਕੋਈ ਲੂੰ ਮੀ ਉਮਰ ਿੀਊ ਜਗਆ, 

ਕੋਈ ਥੋੜੀ) ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿੀਊਂਦਾ 
ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਨੇ ਿੀਊਂਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ,

11166 254 pRgt Bey nwnk  
nh CipAw]21]

Pragatt Bheae 

Naanak Neh 

Shhapiaa ||21||

They are respected, O 

Nanak, and do not 

remain hidden. ||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਲੁਜਕਆ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ, ਿਗਤ ਜਵਚ ਨਾਮਣਾ 
ਭੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ॥੨੧॥

11167 254 sloku] Salok || Shalok:

11168 254 iciq icqvau  
crxwribMd aUD 
kvl ibgsWq]

Chith Chithavo 

Charanaarabindh 

Oodhh Kaval 

Bigasaanth ||

Focus your 

consciousness on His 

Lotus Feet, and the 

inverted lotus of your 

heart shall blossom 

forth.

(ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ) ਜਚਤ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹਾਂ 
(ਿੋ ਿੀਵ ਇਹ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) 

ਉਲਜਟਆ ਮਨ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਵਾਂਗ 

ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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11169 254 pRgt Bey Awpih 
guoibMd nwnk sMq 
mqWq]1]

(mqWq) aupdyS Pragatt Bheae 

Aapehi Guobindh 

Naanak Santh 

Mathaanth ||1||

The Lord of the 

Universe Himself 

becomes manifest, O 

Nanak, through the 

Teachings of the 

Saints. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਨਾਲ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਆਪ ਹੀ ਉਸ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਪਰਗਟਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

11170 254 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11171 254 ccw crnkml 

gur lwgw]

Chachaa Charan 

Kamal Gur Laagaa 

||

CHACHA: Blessed 

blessed is that day 

when

ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦਾ ਮੱਥਾ) 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ,

11172 254 Din Din auAw 
idn sMjog 
sBwgw]

Dhhan Dhhan 

Ouaa Dhin Sanjog 

Sabhaagaa ||

I became attached to 

the Lord's Lotus Feet.

ਉਹ ਜਦਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ 

ਸਮਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝੋ।

11173 254 cwir kuMt dh 
idis BRim 
AwieE]

Chaar Kuntt Dheh 

Dhis Bhram 

Aaeiou ||

After wandering 

around in the four 

quarters and the ten 

directions,

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, 

ਿੀਵ) ਚੌਹੀਂ ਤਰਫ਼ੀਂ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਭੀ ਭਟਕ ਆਵੇ (ਤਦ ਭੀ 
ਸਿਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।)

11174 254 BeI ikRpw qb 
drsnu pwieE]

Bhee Kirapaa Thab 

Dharasan Paaeiou 

||

God showed His 

Mercy to me, and then 

I obtained the Blessed 

Vision of His Darshan.

ਦੀਦਾਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ। (ਤੇ 

ਜਮਹਰ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ)।

11175 254 cwr ibcwr  
ibnisE sB 
dUAw]

Chaar Bichaar 

Binasiou Sabh 

Dhooaa ||

By pure lifestyle and 

meditation, all duality 

is removed.

ਜਵਚਾਰ ਸੁਅੱਛ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ ਸਾਰਾ ਹੀ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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11176 254 swDsMig mnu 
inrml hUAw]

Saadhhasang Man 

Niramal Hooaa ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the mind 

becomes immaculate.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11177 254 icMq ibswrI eyk 
idRstyqw]

Chinth Bisaaree 

Eaek 

Dhrisattaethaa ||

Anxieties are 

forgotten, and the 

One Lord alone is seen,

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਚਤਵਨੀਆਂ ਜਵਸਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਜਚਤਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ),

11178 254 nwnk igAwn 
AMjnu ijh 
nyqRw]22]

(AMjnu) surmw Naanak Giaan 

Anjan Jih Naethraa 

||22||

O Nanak, by those 

whose eyes are 

anointed with the 

ointment of spiritual 

wisdom. ||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ) ਸੂਝ 

ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨੨॥

11179 254 sloku] Salok || Shalok:

11180 254 CwqI sIql mnu 
suKI CMq goibd 
gun gwie]

(CMq) js Shhaathee Seethal 

Man Sukhee 

Shhanth Gobidh 

Gun Gaae ||

The heart is cooled 

and soothed, and the 

mind is at peace, 

chanting and singing 

the Glorious Praises of 

the Lord of the 

Universe.

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਜਵਚ ਠੂੰ ਡ ਪੈ 

ਿਾਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਿਾਏ,

11181 254 AYsI ikrpw 
krhu pRB nwnk 
dws dswie]1]

Aisee Kirapaa 

Karahu Prabh 

Naanak Dhaas 

Dhasaae ||1||

Show such Mercy, O 

God, that Nanak may 

become the slave of 

Your slaves. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਿੇਹੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਹਾਂ ॥੧॥

11182 254 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
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11183 254 CCw Cohry dws 
qumwry]

Shhashhaa 

Shhoharae Dhaas 

Thumaarae ||

CHHACHHA: I am Your 

child-slave.

ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ 
ਹਾਂ (ਜਮਹਰ ਕਰ)

11184 254 dws dwsn ky  
pwnIhwry]

Dhaas Dhaasan 

Kae Paaneehaarae 

||

I am the water-carrier 

of the slave of Your 

slaves.

ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 
ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਂ 
(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਤੀਤ ਹੋਵੇ)।

11185 254 CCw Cwru hoq qyry 
sMqw]

Shhashhaa Shhaar 

Hoth Thaerae 

Santhaa ||

Chhachha: I long to 

become the dust 

under the feet of Your 

Saints.

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-

ਧੂੜ ਹੋ ਿਾਵਾਂ,

11186 255 ApnI ikRpw 
krhu BgvMqw]

Apanee Kirapaa 

Karahu 

Bhagavanthaa ||

Please shower me 

with Your Mercy, O 

Lord God!

ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰ।

11187 255 Cwif isAwnp  
bhu cqurweI]

Shhaadd Siaanap 

Bahu Chathuraaee 

||

I have given up my 

excessive cleverness 

and scheming,

ਹੇ ਮਨ! ਸਾਰੀ ਚਤੁਰਾਈ 

ਜਸਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ,

11188 255 sMqn kI mn tyk 
itkweI]

Santhan Kee Man 

Ttaek Ttikaaee ||

And I have taken the 

support of the Saints 

as my mind's support.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਿੜ।

11189 255 Cwru kI puqrI  
prmgiq pweI]

puqrI:polw bolo[ 
(puqrI) pUqlI

Shhaar Kee 

Putharee Param 

Gath Paaee ||

Even a puppet of 

ashes attains the 

supreme status,

ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,

11190 255 nwnk jw kau 
sMq shweI]23]

Naanak Jaa Ko 

Santh Sehaaee 

||23||

O Nanak, if it has the 

help and support of 

the Saints. ||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾ ਭੀ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਮੱਟੀ ਦਾ 
ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਵਚ ਉਹ 

ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੩॥
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11191 255 sloku] Salok || Shalok:

11192 255 jor julm PUlih 
Gno kwcI dyh 
ibkwr]

Jor Julam Foolehi 

Ghano Kaachee 

Dhaeh Bikaar ||

Practicing oppression 

and tyranny, he puffs 

himself up; he acts in 

corruption with his 

frail, perishable body.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਧੱਕਾ 
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਭੀ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਸਰੀਰ ਜਵਅਰਥ 

ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
11193 255 AhMbuiD bMDn pry  

nwnk nwm 
Cutwr]1]

Ahanbudhh 

Bandhhan Parae 

Naanak Naam 

Shhuttaar ||1||

He is bound by his 

egotistical intellect; O 

Nanak, salvation 

comes only through 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||1||

ਉਹ 'ਮੈਂ ਵੱਡਾ' 'ਮੈਂ ਵੱਡਾ' ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਮਜਤ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿਕੜੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਇਹਨਾਂ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

11194 255 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11195 255 jjw jwnY hau 

kCu hUAw]

Jajaa Jaanai Ho 

Kashh Hooaa ||

JAJJA: When someone, 

in his ego, believes 

that he has become 

something,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹਾਂ,

11196 255 bwiDE ijau 
nilnI BRim 
sUAw]

(nil-nI)nlI[ (BRim) 
Bu`l ky[ (sUAw) 
qoqw[b`wiDE

Baadhhiou Jio 

Nalinee Bhram 

Sooaa ||

He is caught in his 

error, like a parrot in a 

trap.

ਉਹ ਇਸ ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਇਉਂ 

ਬੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ (ਚੋਗੇ 

ਦੇ) ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਨਜਲਨੀ ਨਾਲ 

ਿਜੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11197 255 jau jwnY hau 
Bgqu igAwnI]

Jo Jaanai Ho 

Bhagath Giaanee 

||

When he believes, in 

his ego, that he is a 

devotee and a spiritual 

teacher,

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਜਗਆਨਵਾਨ ਬਣ ਜਗਆ ਹਾਂ,
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11198 255 AwgY Twkuir iqlu 
nhI mwnI]

Aagai Thaakur Thil 

Nehee Maanee ||

Then, in the world 

hereafter, the Lord of 

the Universe shall 

have no regard for him 

at all.

ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 
ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੱੁਲ ਰਤਾ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ।

11199 255 jau jwnY mY 
kQnI krqw]

Jo Jaanai Mai 

Kathhanee 

Karathaa ||

When he believes 

himself to be a 

preacher,

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਚੂੰ ਗੇ ਧਾਰਜਮਕ 

ਵਜਖਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ,
11200 255 ibAwpwrI bsuDw 

ijau iPrqw]
bsu-Dw: polw bolo Biaapaaree 

Basudhhaa Jio 

Firathaa ||

He is merely a peddler 

wandering over the 

earth.

ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਿੇਰੀ ਵਾਲੇ 

ਵਪਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 

ਤੁਜਰਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ 
ਿੇਰੀ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅਗੇ 

ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਇਹ ਭੀ 
ਆਪ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਖੱਟਦਾ)।

11201 255 swDsMig ijh 
haumY mwrI]

Saadhhasang Jih 

Houmai Maaree ||

But one who conquers 

his ego in the 

Company of the Holy,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ,

11202 255 nwnk qw kau  
imly murwrI]24]

Naanak Thaa Ko 

Milae Muraaree 

||24||

O Nanak, meets the 

Lord. ||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨੪॥

11203 255 sloku] Salok || Shalok:
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11204 255 JwlwGy auiT nwmu 
jip inis bwsur 
AwrwiD]

(Jwlw-Gy) svyry Jhaalaaghae Outh 

Naam Jap Nis 

Baasur Aaraadhh 

||

Rise early in the 

morning, and chant 

the Naam; worship 

and adore the Lord, 

night and day.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ (ਇਤਨਾ 
ਹੀ ਨਹੀਂ) ਜਦਨ ਰਾਤ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਯਾਦ ਕਰ।

11205 255 kwrHw quJY n 
ibAwpeI nwnk  
imtY aupwiD]1]

(kwrHw) icMqw[ (aupwiD) 
du`K klyS

Kaarhaa Thujhai N 

Biaapee Naanak 

Mittai Oupaadhh 

||1||

Anxiety shall not afflict 

you, O Nanak, and 

your misfortune shall 

vanish. ||1||

ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਤੇਰੇ ਉਤੇ 

ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਵੈਰ-ਜਵਰੋਧ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ 
ਸੁਭਾਉ ਹੀ ਜਮਟ ਿਾਇਗਾ ॥੧॥

11206 255 pauVI] Pourree || Pauree:

11207 255 JJw JUrnu imtY 
qumwro]

J`Jw Jhajhaa Jhooran 

Mittai Thumaaro 

||

JHAJHA: Your sorrows 

shall depart,

(ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਿੀਵ!) ਤੇਰਾ (ਹਰ 

ਜਕਸਮ ਦਾ) ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਜਮਟ 

ਿਾਇਗਾ,
11208 255 rwm nwm isau  

kir ibauhwro]

Raam Naam Sio 

Kar Biouhaaro ||

When you deal with 

the Lord's Name.

ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਵਣਿ ਕਰ।

11209 255 JUrq JUrq swkq 
mUAw]

Jhoorath Jhoorath 

Saakath Mooaa ||

The faithless cynic dies 

in sorrow and pain;

ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਜਵੱਛੁਜੜਆ ਬੂੰਦਾ 
ਜਚੂੰ ਤਾ-ਝੋਜਰਆਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

11210 255 jw kY irdY hoq 
Bwau bIAw]

(bIAw) dUjw Jaa Kai Ridhai 

Hoth Bhaao Beeaa 

||

His heart is filled with 

the love of duality.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ) 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
11211 255 Jrih ksMml 

pwp qyry mnUAw]
(ksMml) doS Jharehi Kasanmal 

Paap Thaerae 

Manooaa ||

Your evil deeds and 

sins shall fall away, O 

my mind,

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਜਵਕਾਰ ਝੜ ਿਾਣਗੇ,
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11212 255 AMimRq kQw  
sMqsMig sunUAw]

Anmrith Kathhaa 

Santhasang 

Sunooaa ||

Listening to the 

ambrosial speech in 

the Society of the 

Saints.

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣ।
11213 255 Jrih kwm kRoD 

dRüstweI]

Jharehi Kaam 

Krodhh 

Dhraasattaaee ||

Sexual desire, anger 

and wickedness fall 

away,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ
11214 255 nwnk jw kau 

ikRpw 
gusweI]25]

Naanak Jaa Ko 

Kirapaa Gusaaee 

||25||

O Nanak, from those 

who are blessed by 

the Mercy of the Lord 

of the World. ||25||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ) ॥੨੫॥

11215 255 sloku] Salok || Shalok:

11216 255 \qn krhu qum 
Aink ibiD  
rhnu n pwvhu 
mIq]

ibiD: polw bolo Njathan Karahu 

Thum Anik Bidhh 

Rehan N Paavahu 

Meeth ||

You can try all sorts of 

things, but you still 

cannot remain here, 

my friend.

ਹੇ ਜਮਤਿ! (ਬੇ-ਸ਼ਕ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਤਨ ਤੁਸੀ ਕਰ ਵੇਖੋ, 

(ਇਥੇ ਸਦਾ ਲਈ) ਜਟਕੇ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦੇ।

11217 255 jIvq rhhu hir 
hir Bjhu nwnk  
nwm prIiq]1]

Bjhu Jeevath Rehahu 

Har Har Bhajahu 

Naanak Naam 

Pareeth ||1||

But you shall live 

forevermore, O Nanak, 

if you vibrate and love 

the Naam, the Name 

of the Lord, Har, Har. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਵੋਗੇ, ਿ ੇ

ਸਦਾ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਜਸਮਰੋਗੇ, ਤਾਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲੇਗਾ ॥੧॥

11218 255 pvVI] Pavarree || Pauree: ਪਉੜੀ
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11219 255 \M\w \wxhu idRVu 
shI ibnis jwq 
eyh hyq]

\M ^Ub n`k c bool, (hyq) 
moh

Njannjaa 

Njaanahu Dhrirr 

Sehee Binas Jaath 

Eaeh Haeth ||

NYANYA: Know this as 

absolutely correct, 

that that this ordinary 

love shall come to an 

end.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ 
ਸਮਝ ਲਵ ੋਜਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ 

ਮੋਹ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣਗੇ;

11220 255 gxqI gxau n 
gix skau aUiT 
isDwry kyq]

(isDwry) cly gey Ganathee Gano N 

Gan Sako Ooth 

Sidhhaarae Kaeth 

||

You may count and 

calculate as much as 

you want, but you 

cannot count how 

many have arisen and 

departed.

ਜਕਤਨੇ ਕੁ (ਿੀਵ ਿਗਤ ਤੋਂ) 
ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਜਗਣਤੀ 
ਨਾਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਹ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

11221 255 \o pyKau so 
ibnsqau kw 
isau krIAY sMgu]

ibns-qau Njo Paekho So 

Binasatho Kaa Sio 

Kareeai Sang ||

Whoever I see shall 

perish. With whom 

should I associate?

ਿ ੋਕੁਝ ਮੈਂ (ਅੱਖੀਂ) ਵੇਖ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, (ਜਿਰ) 

ਪੀਡੀ ਪਿੀਤ ਜਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਾਈ ਿਾਏ?

11222 255 \wxhu ieAw ibiD  
shI icq JUTau 
mwieAw rMgu]

ibiD: polw bolo Njaanahu Eiaa 

Bidhh Sehee Chith 

Jhootho Maaeiaa 

Rang ||

Know this as true in 

your consciousness, 

that the love of Maya 

is false.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ! ਇਉਂ ਠੀਕ ਿਾਣ 

ਜਕ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਝੂਠਾ ਹੈ।

11223 255 \wxq soeI sMqu 
suie BRm qy kI 
icq iBMn]

(dUjw pwT: kIicq) Njaanath Soee 

Santh Sue Bhram 

Thae Keechith 

Bhinn ||

He alone knows, and 

he alone is a Saint, 

who is free of doubt.

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ 
ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੂੰਦਾ ਹੀ ਸੂੰਤ ਹੈ, 

ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
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11224 255 AMD kUp qy iqh 
kFhu ijh hovhu 
supRsMn]

supRsMn Andhh Koop Thae 

Thih Kadtahu Jih 

Hovahu Suprasann 

||

He is lifted up and out 

of the deep dark pit; 

the Lord is totally 

pleased with him.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਬੂੰ ਦੇ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  
ਤੱੁਠਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਦੇ ਅੂੰਨਹੇ  
ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ ਤੂੂੰ  ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈਂ।

11225 255 \w kY hwiQ 
smrQ qy kwrn 
krnY jog]

smr`Q[(qy) auh Njaa Kai Haathh 

Samarathh Thae 

Kaaran Karanai Jog 

||

God's Hand is All-

powerful; He is the 

Creator, the Cause of 

causes.

ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੀ ਇਹ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਿੋ 
ਸਾਰੇ ਸਬਬ ਬਣਾਣ ਿੋਗਾ ਭੀ 
ਹੈ (ਇਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, 

"ਮਾਇਆ ਰੂੰਗ" ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਜਹਣ 

ਦਾ)
11226 255 nwnk iqh 

ausqiq krau  
\whU kIE 
sMjog]26]

Naanak Thih 

Ousathath Karo 

Njaahoo Keeou 

Sanjog ||26||

O Nanak, praise the 

One, who joins us to 

Himself. ||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ਿ ੋ(ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ) ਸਬਬ 

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨੬॥

11227 255 sloku] Salok || Shalok:

11228 255 tUty bMDn jnm 
mrn swD syv 
suKu pwie]

Ttoottae 

Bandhhan Janam 

Maran Saadhh 

Saev Sukh Paae ||

The bondage of birth 

and death is broken 

and peace is obtained, 

by serving the Holy.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਉਹ ਮੋਹ-ਬੂੰ ਧਨ 

ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ
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11229 255 nwnk mnhu n 
bIsrY gux iniD 
goibd rwie]1]

Naanak Manahu N 

Beesarai Gun 

Nidhh Gobidh 

Raae ||1||

O Nanak, may I never 

forget from my mind, 

the Treasure of Virtue, 

the Sovereign Lord of 

the Universe. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ 
ਗੁਣਾਂ-ਦਾ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

11230 255 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11231 255 thl krhu qau 

eyk kI jw qy  
ibRQw n koie]

Ttehal Karahu Tho 

Eaek Kee Jaa Thae 

Brithhaa N Koe ||

Work for the One 

Lord; no one returns 

empty-handed from 

Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਸਰਫ਼ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 

(ਿਾਚਕ) ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

11232 255 min qin muiK 
hIAY bsY jo 
cwhhu so hoie]

Man Than Mukh 

Heeai Basai Jo 

Chaahahu So Hoe 

||

When the Lord abides 

within your mind, 

body, mouth and 

heart, then whatever 

you desire shall come 

to pass.

ਿ ੇਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਵੱਸ ਪਏ, ਤਾਂ ਮੂੂੰ ਹ-ਮੂੰ ਜਗਆ 

ਪਦਾਰਥ ਜਮਲੇਗਾ।

11233 255 thl mhl qw 
kau imlY jw kau 
swD ikRpwl]

Ttehal Mehal Thaa 

Ko Milai Jaa Ko 

Saadhh Kirapaal ||

He alone obtains the 

Lord's service, and the 

Mansion of His 

Presence, unto whom 

the Holy Saint is 

compassionate.

ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਜਦਆਲ ਹੋਵੇ।
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11234 255 swDUsMgiq qau 
bsY jau Awpn 
hoih dieAwl]

Saadhhoo Sangath 

Tho Basai Jo 

Aapan Hohi 

Dhaeiaal ||

He joins the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, only when 

the Lord Himself 

shows His Mercy.

ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਤਦੋਂ ਜਟਕਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਜਕਰਪਾ ਕਰੇ।

11235 255 tohy twhy bhu 
Bvn ibnu nwvY  
suKu nwih]

Ttohae Ttaahae 

Bahu Bhavan Bin 

Naavai Sukh Naahi 

||

I have searched and 

searched, across so 

many worlds, but 

without the Name, 

there is no peace.

ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਭਾਲ ਕੇ ਵੇਖ 

ਲਏ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਜਕਤੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ।

11236 255 tlih jwm ky 
dUq iqh ju 
swDUsMig smwih]

Ttalehi Jaam Kae 

Dhooth Thih J 

Saadhhoo Sang 

Samaahi ||

The Messenger of 

Death retreats from 

those who dwell in the 

Saadh Sangat.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆਪਾ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਿਮਦੂਤ 

ਭੀ ਲਾਂਭ ੇਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਭੀ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ)।

11237 255 bwir bwir jwau 
sMq sdky]

Baar Baar Jaao 

Santh Sadhakae ||

Again and again, I am 

forever devoted to the 

Saints.

ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

11238 255 nwnk pwp 
ibnwsy kid 
ky]27]

Naanak Paap 

Binaasae Kadh Kae 

||27||

O Nanak, my sins from 

so long ago have been 

erased. ||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਡੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਮੂੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨੭॥

11239 255 sloku] Salok || Shalok:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2319 Published: March 06/ 2014



11240 255 Twk n hoqI  
iqnhu dir ijh 
hovhu supRsMn]

supRsMn Thaak N Hothee 

Thinahu Dhar Jih 

Hovahu Suprasann 

||

Those beings, with 

whom the Lord is 

thoroughly pleased, 

meet with no 

obstacles at His Door.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ; ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 

ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਣ 

ਲੱਜਗਆਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 
(ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।
11241 255 jo jn pRiB Apuny 

kry nwnk qy Din 
DMin]1]

Jo Jan Prabh 

Apunae Karae 

Naanak Thae 

Dhhan Dhhann 

||1||

Those humble beings 

whom God has made 

His own, O Nanak, are 

blessed, so very 

blessed. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ 

ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੧॥

11242 256 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11243 256 TTw mnUAw 

Twhih nwhI]
(Twhih) FwauNdy, 
duKwauNdy[ T`Tw

Thathaa Manooaa 

Thaahehi Naahee 

||

T'HAT'HA: Those who 

have abandoned all 

else and

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਿਰ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਜਦਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਂਦੇ,

11244 256 jo sgl iqAwig  
eykih lptwhI]

Jo Sagal Thiaag 

Eaekehi 

Lapattaahee ||

Who cling to the One 

Lord alone do not 

make trouble for 

anyone's mind.

ਿ ੋ(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ (ਮੋਹ) 

ਜਤਆਗ ਕੇ ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚੇ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

11245 256 Thik Thik  
mwieAw sMig 
mUey]

(Thik) tkrw ky Thehak Thehak 

Maaeiaa Sang 

Mooeae ||

Those who are totally 

absorbed and 

preoccupied with 

Maya are dead;

(ਪਰ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ) ਵੈਰ-

ਜਵਰੋਧ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ ਹਨ,
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11246 256 auAw kY kusl n 
kqhU hUey]

(kusl) suK Ouaa Kai Kusal N 

Kathehoo Hooeae 

||

They do not find 

happiness anywhere.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕਦੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦਾ।
11247 256 TWiF prI sMqh 

sMig bisAw]

Thaandt Paree 

Santheh Sang 

Basiaa ||

One who dwells in the 

Society of the Saints 

finds a great peace;

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਠੂੰ ਡ ਪਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

11248 256 AMimRq nwmu qhw 
jIA risAw]

Anmrith Naam 

Thehaa Jeea 

Rasiaa ||

The Ambrosial Nectar 

of the Naam becomes 

sweet to his soul.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਤਮਕ ਅਮਰਤਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਰਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11249 256 Twkur Apuny jo 
jnu BwieAw]

Thaakur Apunae 

Jo Jan Bhaaeiaa ||

That humble being, 

who is pleasing to his 

Lord and Master

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਪਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

11250 256 nwnk auAw kw 
mnu 
sIqlwieAw]28]

Naanak Ouaa Kaa 

Man 

Seethalaaeiaa 

||28||

- O Nanak, his mind is 

cooled and soothed. 

||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਰੂਪ ਅੱਗ 

ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ) ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨੮॥

11251 256 sloku] Salok || Shalok:

11252 256 fMfauiq bMdn 
Aink bwr srb 
klw smrQ]

smr`Q Ddanddouth 

Bandhan Anik 

Baar Sarab Kalaa 

Samarathh ||

I bow down, and fall to 

the ground in humble 

adoration, countless 

times, to the All-

powerful Lord, who 

possesses all powers.

ਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
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11253 256 foln qy rwKhu 
pRBU nwnk dy 
kir hQ]1]

h`Q Ddolan Thae 

Raakhahu 

Prabhoo Naanak 

Dhae Kar Hathh 

||1||

Please protect me, 

and save me from 

wandering, God. 

Reach out and give 

Nanak Your Hand. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ-) ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਜਥੜਕਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ 

ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈ ॥੧॥

11254 256 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11255 256 ffw fyrw iehu 

nhI jh fyrw qh 
jwnu]

Ddaddaa Ddaeraa 

Eihu Nehee Jeh 

Ddaeraa Theh 

Jaan ||

DADDA: This is not 

your true place; you 

must know where that 

place really is.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਤੇਰੇ 

ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਜਟਕਾਣੇ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ, ਿੇਹੜਾ ਅਸਲ ਪੱਕੀ 
ਜਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ।

11256 256 auAw fyrw kw 
sMjmo gur kY 
sbid pCwnu]

Ouaa Ddaeraa Kaa 

Sanjamo Gur Kai 

Sabadh Pashhaan 

||

You shall come to 

realize the way to that 

place, through the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਇਹ ਸੂਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਕ ਉਸ 

ਘਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ 

ਦੀ ਕੀਹ ਿੁਗਜਤ ਹੈ।

11257 256 ieAw fyrw kau  
sRmu kir GwlY]

(sRmu) B`j dOV Eiaa Ddaeraa Ko 

Sram Kar Ghaalai 

||

This place, here, is 

established by hard 

work,

ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਬੜੀ ਜਮਹਨਤ ਕਰ ਕੇ 

ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਦਾ ਹੈ,

11258 256 jw kw qsU nhI 
sMig cwlY]

qsU:polw bolo[ (qsU) 
QoVy mwqR

Jaa Kaa Thasoo 

Nehee Sang 

Chaalai ||

But not one iota of 

this shall go there with 

you.

ਪਰ (ਮੌਤ ਆਇਆਂ) ਇਸ ਦਾ 
ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।
11259 256 auAw fyrw kI so 

imiq jwnY]

Ouaa Ddaeraa Kee 

So Mith Jaanai ||

The value of that place 

beyond is known only 

to those,

ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਜਟਕਾਣੇ ਦੀ ਰੀਤ-

ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਜਸਰਫ਼ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
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11260 256 jw kau idRsit  
pUrn BgvwnY]

Jaa Ko Dhrisatt 

Pooran 

Bhagavaanai ||

Upon whom the 

Perfect Lord God casts 

His Glance of Grace.

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

11261 256 fyrw inhclu scu  
swDsMg pwieAw]

Ddaeraa Nihachal 

Sach Saadhhasang 

Paaeiaa ||

That permanent and 

true place is obtained 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy;

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦੀਵੀ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਵਾਲਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

11262 256 nwnk qy jn nh 
folwieAw]29]

Naanak Thae Jan 

Neh Ddolaaeiaa 

||29||

O Nanak, those 

humble beings do not 

waver or wander. 

||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

(ਇਸ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ 
ਆਜਦਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਨਹੀਂ 
ਡੋਲਦਾ ॥੨੯॥

11263 256 sloku] Salok || Shalok:

11264 256 Fwhn lwgy  
Drmrwie iknih  
n GwilE bMD]

Aahan Laagae 

Dhharam Raae 

Kinehi N Ghaaliou 

Bandhh ||

When the Righteous 

Judge of Dharma 

begins to destroy 

someone, no one can 

place any obstacle in 

His Way.

ਉਹਨਾਂ (ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ) ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੜਹ ਦੀ ਢਾਹ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਇਕ ਭੀ ਜਵਕਾਰ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਜਵਚ 

ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਜਕਆ,

11265 256 nwnk aubry jip 
hrI swDsMig 
snbMD]1]

Naanak Oubarae 

Jap Haree 

Saadhhasang 

Sanabandhh ||1||

O Nanak, those who 

join the Saadh Sangat 

and meditate on the 

Lord are saved. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਨਾਤਾ ਿੋਜੜਆ, 

ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੜਹ ਜਵਚੋਂ) ਬਚ 

ਜਨਕਲੇ ॥੧॥

11266 256 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
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11267 256 FFw FUFq kh 
iPrhu FUFnu 
ieAw mn mwih]

Dtadtaa 

Dtoodtath Keh 

Firahu Dtoodtan 

Eiaa Man Maahi ||

DHADHA: Where are 

you going, wandering 

and searching? Search 

instead within your 

own mind.

ਹੋਰ ਜਕੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹੋ? 

ਭਾਲ ਇਸ ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਕਰਨੀ ਹੈ)।

11268 256 sMig quhwrY pRBu 
bsY bnu bnu khw 
iPrwih]

Sang Thuhaarai 

Prabh Basai Ban 

Ban Kehaa Firaahi 

||

God is with you, so 

why do you wander 

around from forest to 

forest?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਤੁਸੀ ਿੂੰਗਲ ਿੂੰਗਲ ਜਕੱਥੇ 

ਢੂੂੰ ਢਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹੋ?

11269 256 FyrI Fwhhu  
swDsMig AhMbuiD 
ibkrwl]

Dtaeree Dtaahahu 

Saadhhasang 

Ahanbudhh 

Bikaraal ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, tear down the 

mound of your 

frightful, egotistical 

pride.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ) 

ਜਭਆਨਕ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਮਜਤ 

ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਢੇਰੀ ਨੂੂੰ  ਢਾਹ 

ਜਦਉ।

11270 256 suKu pwvhu shjy 
bshu drsnu dyiK 
inhwl]

Sukh Paavahu 

Sehajae Basahu 

Dharasan Dhaekh 

Nihaal ||

You shall find peace, 

and abide in intuitive 

bliss; gazing upon the 

Blessed Vision of 

God's Darshan, you 

shall be delighted.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਹੋ ਿਾਇਗਾ, ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਾ ਜਖੜ 

ਪਏਗਾ, ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲੇਗਾ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਿਾਵੋਗੇ।
11271 256 FyrI jw mY jim 

mrY grB join  
duK pwie]

(jw)ijs[ (mY) iv`c[ 
hMkwr dI FyrI hY[ 
(jim) jMmdw AQvw 
jmdUq

Dtaeree Jaamai 

Jam Marai Garabh 

Jon Dhukh Paae ||

One who has such a 

mound as this, dies 

and suffers the pain of 

reincarnation through 

the womb.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਢੇਰੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਦੱੁਖ ਭੋਗਦਾ 
ਹੈ।
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11272 256 moh mgn lptq 
rhY hau hau AwvY 
jwie]

Moh Magan 

Lapattath Rehai 

Ho Ho Aavai Jaae 

||

One who is intoxicated 

by emotional 

attachment, entangled 

in egotism, selfishness 

and conceit, shall 

continue coming and 

going in reincarnation.

ਮੋਹ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਨਾਲ) ਚੂੰਬਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

11273 256 Fhq Fhq Ab 
Fih pry swD 
jnw srnwie]

Dtehath Dtehath 

Ab Dtehi Parae 

Saadhh Janaa 

Saranaae ||

Slowly and steadily, I 

have now surrendered 

to the Holy Saints; I 

have come to their 

Sanctuary.

ਿ ੋਬੂੰ ਦੇ ਇਸ ਿਨਮ ਜਵਚ ਸਾਧ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,

11274 256 duK ky Pwhy 
kwitAw nwnk 
lIey smwie]30]

Dhukh Kae Faahae 

Kaattiaa Naanak 

Leeeae Samaae 

||30||

God has cut away the 

noose of my pain; O 

Nanak, He has merged 

me into Himself. 

||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ (ਮੋਹ 

ਤੋਂ ਉਪਿੀਆਂ) ਦੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ 

ਿਾਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩੦॥
11275 256 sloku] Salok || Shalok:

11276 256 jh swDU goibd 
Bjnu kIrqnu 
nwnk nIq]

Jeh Saadhhoo 

Gobidh Bhajan 

Keerathan Naanak 

Neeth ||

Where the Holy 

people constantly 

vibrate the Kirtan of 

the Praises of the Lord 

of the Universe, O 

Nanak

(ਧਰਮਰਾਿ ਆਖਦਾ ਹੈ-) ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਦੂਤੋ! ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਿਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਜਨਿੱਤ ਕੀਰਤਨ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨ ਿਾਣਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2325 Published: March 06/ 2014



11277 256 xw hau xw qUM xh 
Cutih inkit n 
jweIAhu dUq]1]

Drmrwjw jmdUq nMU kih 
irhw hY(xw)nw (hau) 
mYN[ (xw) nw jmdUq qMU[ 
(xh) nw jmpurI C`utygI

Naa Ho Naa Thoon 

Neh Shhuttehi 

Nikatt N Jaaeeahu 

Dhooth ||1||

- the Righteous Judge 

says, ""Do not 

approach that place, O 

Messenger of Death, 

or else neither you nor 

I shall escape!""||1||

(ਿੇ ਤੁਸੀ ਉਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ 
ਇਸ ਖ਼ੁਨਾਮੀ ਤੋਂ) ਨਾਹ ਮੈਂ 
ਬਚਾਂਗਾ, ਨਾਹ ਤੁਸੀ ਬਚੋਗੇ 

॥੧॥

11278 256 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11279 256 xwxw rx qy 

sIJIAY Awqm 
jIqY koie]

(sIJIAY) ij`qIey Naanaa Ran Thae 

Seejheeai Aatham 

Jeethai Koe ||

NANNA: One who 

conquers his own soul, 

wins the battle of life.

ਇਸ ਿਗਤ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਜਵਚ 

ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਿੂੰਗ ਤੋਂ 
ਤਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, 

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ 

ਲਏ।
11280 256 haumY An isau  

lir mrY so soBw 
dU hoie]

(dU) dUxI cOxI[ (dUjw 
pwT: so so BwdU)

Houmai An Sio Lar 

Marai So Sobhaa 

Dhoo Hoe ||

One who dies, while 

fighting against 

egotism and 

alienation, becomes 

sublime and beautiful.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਤੇ ਦਵੈਤ 

ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹਉਮੈ 

ਵਲੋਂ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੱਡਾ 
ਸੂਰਮਾ ਹੈ।

11281 256 mxI imtwie  
jIvq mrY gur 
pUry aupdys]

(mxI) haumY Manee Mittaae 

Jeevath Marai Gur 

Poorae 

Oupadhaes ||

One who eradicates 

his ego, remains dead 

while yet alive, 

through the Teachings 

of the Perfect Guru.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  
ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂੰਸਾਰਕ ਵਾਸ਼ਨਾ 
ਵਲੋਂ ਅਜਿੱਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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11282 256 mnUAw jIqY hir 
imlY iqh sUrqx 
vys]

(sU-r`qx) sUrmqweI 
vwlw

Manooaa Jeethai 

Har Milai Thih 

Soorathan Vaes ||

He conquers his mind, 

and meets the Lord; 

he is dressed in robes 

of honor.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਸੂੰਸਾਰਕ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਜਵਚ) ਉਸੇ 

ਦੀ ਬਰਦੀ ਸੂਰਜਮਆਂ ਵਾਲੀ 
ਸਮਝੋ।

11283 256 xw ko jwxY Awpxo  
eykih tyk ADwr]

Naa Ko Jaanai 

Aapano Eaekehi 

Ttaek Adhhaar ||

He does not claim 

anything as his own; 

the One Lord is his 

Anchor and Support.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ,

11284 256 rYix idnsu 
ismrq rhY so 
pRBu purKu Apwr]

Rain Dhinas 

Simarath Rehai So 

Prabh Purakh 

Apaar ||

Night and day, he 

continually 

contemplates the 

Almighty, Infinite Lord 

God.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

11285 256 ryx sgl ieAw 
mnu krY eyaU 
krm kmwie]

Raen Sagal Eiaa 

Man Karai Eaeoo 

Karam Kamaae ||

He makes his mind the 

dust of all; such is the 

karma of the deeds he 

does.

ਆਪਣ ੇਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ-ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ,

11286 256 hukmY bUJY sdw 
suKu nwnk  
iliKAw 
pwie]31]

Hukamai Boojhai 

Sadhaa Sukh 

Naanak Likhiaa 

Paae ||31||

Understanding the 

Hukam of the Lord's 

Command, he attains 

everlasting peace. O 

Nanak, such is his pre-

ordained destiny. 

||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਲੇਖ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਉੱਘੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩੧॥

11287 256 sloku] Salok || Shalok:
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11288 256 qnu mnu Dnu 
Arpau iqsY pRBU 
imlwvY moih]

Than Man Dhhan 

Arapo Thisai 

Prabhoo Milaavai 

Mohi ||

I offer my body, mind 

and wealth to anyone 

who can unite me with 

God.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮੈਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਜਮਲਾ 
ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਗੇ ਆਪਣਾ ਤਨ 

ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰ 

ਜਦਆਂ, (ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਮਜਲਆਂ)

11289 256 nwnk BRm Bau 
kwtIAY cUkY jm 
kI joh]1]

(joh) qwV Naanak Bhram 

Bho Kaatteeai 

Chookai Jam Kee 

Joh ||1||

O Nanak, my doubts 

and fears have been 

dispelled, and the 

Messenger of Death 

does not see me any 

longer. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮਨ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਸਹਮ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਮ ਦੀ ਘੂਰੀ ਭੀ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ 

ਭੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

11290 256 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11291 256 qqw qw isau 

pRIiq kir gux 
iniD goibd 
rwie]

q`qw Thathaa Thaa Sio 

Preeth Kar Gun 

Nidhh Gobidh 

Raae ||

TATTA: Embrace love 

for the Treasure of 

Excellence, the 

Sovereign Lord of the 

Universe.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਰਾਇ 

ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ ਿੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ,

11292 256 Pl pwvih mn 
bwCqy qpiq 
quhwrI jwie]

(bwCqy) ie`Cq Fal Paavehi Man 

Baashhathae 

Thapath 

Thuhaaree Jaae ||

You shall obtain the 

fruits of your mind's 

desires, and your 

burning thirst shall be 

quenched.

ਮਨ-ਇੱਛਤ ਿਲ ਹਾਸਲ 

ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ-
ਅੱਗ ਦੀ) ਤਪਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਏਗੀ।

11293 257 qRws imtY jm pMQ 
kI jwsu bsY min 
nwau]

 (qRws) fr Thraas Mittai Jam 

Panthh Kee Jaas 

Basai Man Naao ||

One whose heart is 

filled with the Name 

shall have no fear on 

the path of death.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪਏ ਉਸ ਦਾ 
ਿਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਡਰ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।
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11294 257 giq pwvih miq 
hoie pRgwsu mhlI 
pwvih Twau]

Gath Paavehi 

Math Hoe Pragaas 

Mehalee Paavehi 

Thaao ||

He shall obtain 

salvation, and his 

intellect shall be 

enlightened; he will 

find his place in the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਹਾਸਲ 

ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ 

ਿਾਏਗੀ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਟਕੀ ਰਹੇਗੀ।

11295 257 qwhU sMig n Dnu 
clY igRh jobn 
nh rwj]

Thaahoo Sang N 

Dhhan Chalai Grih 

Joban Neh Raaj ||

Neither wealth, nor 

household, nor youth, 

nor power shall go 

along with you.

(ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਭਟਕਣਾ 
ਛੱਡ, ਧਨ, ਘਰ ਿੁਆਨੀ, ਰਾਿ 

ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਭੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ;

11296 257 sMqsMig ismrq 
rhhu iehY quhwrY 
kwj]

Santhasang 

Simarath Rehahu 

Eihai Thuhaarai 

Kaaj ||

In the Society of the 

Saints, meditate in 

remembrance on the 

Lord. This alone shall 

be of use to you.

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, ਬੱਸ! 

ਇਹੀ ਅੂੰਤ ਤੇਰੇ ਕੂੰਮ ਆਵੇਗਾ।

11297 257 qwqw kCU n hoeI 
hY jau qwp 
invwrY Awp]

(q`wqw) qpS eIr^w Thaathaa Kashhoo 

N Hoee Hai Jo 

Thaap Nivaarai 

Aap ||

There will be no 

burning at all, when 

He Himself takes away 

your fever.

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੋ ਰਹੁ) ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ (ਜਸਰ ਉਤੇ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਮਾਨਸਕ ਕਲੇਸ਼ ਰਜਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

11298 257 pRiqpwlY nwnk 
hmih Awpih 
mweI bwp]32]

Prathipaalai 

Naanak Hamehi 

Aapehi Maaee 

Baap ||32||

O Nanak, the Lord 

Himself cherishes us; 

He is our Mother and 

Father. ||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਮਾਜਪਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩੨॥

11299 257 sloku] Salok || Shalok:
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11300 257 Qwky bhu ibiD 
Gwlqy iqRpiq n 
iqRsnw lwQ]

Thhaakae Bahu 

Bidhh Ghaalathae 

Thripath N 

Thrisanaa Laathh 

||

They have grown 

weary, struggling in all 

sorts of ways; but they 

are not satisfied, and 

their thirst is not 

quenched.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਇਆ-ਗਿਸੇ ਿੀਵ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਈ ਤਰਹਾਂ 
ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਰੱਿਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕਦੀ 
ਨਹੀਂ;

11301 257 sMic sMic swkq 
mUey nwnk  
mwieAw n 
swQ]1]

(sMic) iek`TI kr Sanch Sanch 

Saakath Mooeae 

Naanak Maaeiaa N 

Saathh ||1||

Gathering in and 

hoarding what they 

can, the faithless 

cynics die, O Nanak, 

but the wealth of 

Maya does not go with 

them in the end. ||1||

ਮਾਇਆ ਿੋੜ ਿੋੜ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ 

ਭੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਨਭਦੀ ॥੧॥

11302 257 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11303 257 QQw iQru koaU 

nhI kwie 
pswrhu pwv]

Thhathhaa Thhir 

Kooo Nehee Kaae 

Pasaarahu Paav ||

T'HAT'HA: Nothing is 

permanent - why do 

you stretch out your 

feet?

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਇਥੇ 

ਸਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਜਹਣਾ, ਜਕਉਂ 

ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? (ਜਕਉਂ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਖਲਾਰੇ ਜਖਲਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ?)

11304 257 Aink bMc bl 
Cl krhu  
mwieAw eyk 
aupwv]

(bMc) T`gIAW Anik Banch Bal 

Shhal Karahu 

Maaeiaa Eaek 

Oupaav ||

You commit so many 

fraudulent and 

deceitful actions as 

you chase after Maya.

ਤੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 
ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, 
ਅਨੇਕਾਂ ਠੱਗੀਆਂ-ਫ਼ਰੇਬ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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11305 257 QYlI sMchu sRmu 
krhu Qwik prhu 
gwvwr]

(QYlI) mwieAw[ (sRmu) 
dOV B`j

Thhailee Sanchahu 

Sram Karahu 

Thhaak Parahu 

Gaavaar ||

You work to fill up 

your bag, you fool, 

and then you fall 

down exhausted.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਧਨ ਿੋੜ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ, (ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਥੱਕ-ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈਂ,

11306 257 mn kY kwim n 
AwveI AMqy 
Aausr bwr]

Man Kai Kaam N 

Aavee Anthae 

Aousar Baar ||

But this shall be of no 

use to you at all at 

that very last instant.

ਪਰ ਅੂੰਤ ਸਮੇ ਇਹ ਧਨ ਤੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਕੂੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

11307 257 iQiq pwvhu 
goibd Bjhu sMqh 
kI isK lyhu]

(is`K) is`iKAw Thhith Paavahu 

Gobidh Bhajahu 

Santheh Kee Sikh 

Laehu ||

You shall find stability 

only by vibrating upon 

the Lord of the 

Universe, and 

accepting the 

Teachings of the 

Saints.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ 

ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ (ਤਦੋਂ ਹੀ) 
ਜਮਲੇਗੀ।

11308 257 pRIiq krhu sd 
eyk isau ieAw 
swcw Asnyhu]

(Asnyhu) pRym Preeth Karahu 

Sadh Eaek Sio Eiaa 

Saachaa Asanaehu 

||

Embrace love for the 

One Lord forever - this 

is true love!

ਸਦਾ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

(ਜਦਲੀ) ਪਿੀਜਤ ਬਣਾ। ਇਹੀ 
ਜਪਆਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

11309 257 kwrn krn 
krwvno sB ibiD 
eykY hwQ]

Kaaran Karan 

Karaavano Sabh 

Bidhh Eaekai 

Haathh ||

He is the Doer, the 

Cause of causes. All 

ways and means are in 

His Hands alone.

(ਪਰ) (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਇਹ ਿੀਵ 

ਜਵਚਾਰੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ 

ਬੇ-ਵੱਸ) ਹਨ।
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11310 257 ijqu ijqu lwvhu  
iqqu iqqu lgih  
nwnk jMq 
AnwQ]33]

l`gih Jith Jith Laavahu 

Thith Thith Lagehi 

Naanak Janth 

Anaathh ||33||

Whatever You attach 

me to, to that I am 

attached; O Nanak, I 

am just a helpless 

creature. ||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿੱਧਰ ਤੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਧਰ 

ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਸਬਬ 

ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ 
॥੩੩॥

11311 257 sloku] Salok || Shalok:

11312 257 dwsh eyku 
inhwirAw sBu 
kCu dyvnhwr]

(dwsh) dwsW ny[ 
(inhwirAw) dyiKAw

Dhaaseh Eaek 

Nihaariaa Sabh 

Kashh 

Dhaevanehaar ||

His slaves have gazed 

upon the One Lord, 

the Giver of 

everything.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ 

ਇਹ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ (ਇਹ 

ਜਨਸਚਾ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ) ਜਕ 

ਹਰੇਕ ਦਾਤ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
11313 257 swis swis 

ismrq rhih  
nwnk drs 
ADwr]1]

Saas Saas 

Simarath Rehehi 

Naanak Dharas 

Adhhaar ||1||

They continue to 

contemplate Him with 

each and every 

breath; O Nanak, the 

Blessed Vision of His 

Darshan is their 

Support. ||1||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦੀਦਾਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ) ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਆਸ 

ਸੁਆਸ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

11314 257 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ

11315 257 ddw dwqw eyku hY  
sB kau 
dyvnhwr]

Dhadhaa 

Dhaathaa Eaek Hai 

Sabh Ko 

Dhaevanehaar ||

DADDA: The One Lord 

is the Great Giver; He 

is the Giver to all.

ਇਕ ਪਿਭੂ ਹੀ (ਐਸਾ) ਦਾਤਾ ਹੈ 

ਿ ੋਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ 

ਅਪੜਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ,
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11316 257 dyNdy qoit n 
AwveI Agnq 
Bry BMfwr]

A-gnq Dhaenadhae Thott 

N Aavee Aganath 

Bharae Bhanddaar 

||

There is no limit to His 

Giving. His countless 

warehouses are filled 

to overflowing.

ਉਸ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ 

ਹਨ, ਵੂੰ ਡਜਦਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ 

ਜਵਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

11317 257 dYnhwru sd 
jIvnhwrw]

Dhainehaar Sadh 

Jeevanehaaraa ||

The Great Giver is 

alive forever.

ਦਾਤਾਰ ਿ ੋਸਦਾ ਤੇਰੇ ਜਸਰ ਤੇ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

11318 257 mn mUrK ikau 
qwih ibswrw]

Man Moorakh Kio 

Thaahi Bisaaraa ||

O foolish mind, why 

have you forgotten 

Him?

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਭੁਲਾਂਦਾ ਹੈਂ?

11319 257 dosu nhI kwhU 
kau mIqw]

Dhos Nehee 

Kaahoo Ko 

Meethaa ||

No one is at fault, my 

friend.

ਪਰ ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ (ਜਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਦਾਤਾਰ ਨੂੂੰ  
ਜਕਉਂ ਜਵਸਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ)

11320 257 mwieAw moh bMDu 
pRiB kIqw]

Maaeiaa Moh 

Bandhh Prabh 

Keethaa ||

God created the 

bondage of emotional 

attachment to Maya.

(ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਿੀਵ 

ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ 

ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਦਾ ਬੂੰਨਹ  ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

11321 257 drd invwrih 
jw ky Awpy]

Dharadh Nivaarehi 

Jaa Kae Aapae ||

He Himself removes 

the pains of the 

Gurmukh;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ 

ਜਦਲ ਜਵਚੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ) ਚੋਭਾਂ 
ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,

11322 257 nwnk qy qy 
gurmuiK 
DRwpy]34]

(DRwpy) iqRpq hoey Naanak Thae Thae 

Guramukh 

Dhhraapae ||34||

O Nanak, he is 

fulfilled. ||34||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ 
ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੁਕਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ॥੩੪॥
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11323 257 sloku] Salok || Shalok:

11324 257 Dr jIAry iek 
tyk qU lwih 
ibfwnI Aws]

(tyk) Awsrw[ 
(ibfwnI) ibgwnI

Dhhar Jeearae Eik 

Ttaek Thoo Laahi 

Biddaanee Aas ||

O my soul, grasp the 

Support of the One 

Lord; give up your 

hopes in others.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ, 

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ (ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ) ਦੀ ਆਸ ਲਾਹ ਦੇ।

11325 257 nwnk nwmu 
iDAweIAY kwrju 
AwvY rwis]1]

Naanak Naam 

Dhhiaaeeai Kaaraj 

Aavai Raas ||1||

O Nanak, meditating 

on the Naam, the 

Name of the Lord, 

your affairs shall be 

resolved. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

11326 257 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11327 257 DDw Dwvq qau 

imtY sMqsMig hoie 
bwsu]

Dhhadhhaa 

Dhhaavath Tho 

Mittai Santhasang 

Hoe Baas ||

DHADHA: The mind's 

wanderings cease, 

when one comes to 

dwell in the Society of 

the Saints.

ਿ ੇਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਬਹਣ-ਖਲੋਣ ਹੋ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨ ਦੀ 
ਬੇ-ਸਬਰੀ ਵਾਲੀ) ਭਟਕਣਾ 
ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

11328 257 Dur qy ikrpw 
krhu Awip qau 
hoie mnih 
prgwsu]

Dhhur Thae 

Kirapaa Karahu 

Aap Tho Hoe 

Manehi Paragaas 

||

If the Lord is Merciful 

from the very 

beginning, then one's 

mind is enlightened.

(ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ 

ਨਹੀਂ। ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ 

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

(ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕਦੀ 
ਹੈ)।
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11329 257 Dnu swcw qyaU 
sc swhw]

Dhhan Saachaa 

Thaeoo Sach 

Saahaa ||

Those who have the 

true wealth are the 

true bankers.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਗਆਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਅਸਲ ਸੱਚੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਉਹ 

ਹਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਾਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਹੈ,

11330 257 hir hir pUMjI  
nwm ibswhw]

(ibswhw) vpwr Har Har Poonjee 

Naam Bisaahaa ||

The Lord, Har, Har, is 

their wealth, and they 

trade in His Name.

ਿ ੋਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਦਾ 
ਵਣਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।

11331 257 DIrju jsu soBw  
iqh binAw]

Dhheeraj Jas 

Sobhaa Thih 

Baniaa ||

Patience, glory and 

honor come to those

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਜਡਆਈ 

ਸੋਭਾ ਖੱਟਦੇ ਹਨ,

11332 257 hir hir nwmu  
sRvn ijh 
suinAw]

Har Har Naam 

Sravan Jih Suniaa 

||

Who listen to the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਕੂੰਨਾਂ 
ਨਾਲ (ਜਧਆਨ ਨਾਲ) ਸੁਣਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

11333 257 gurmuiK ijh Git  
rhy smweI]

Guramukh Jih 

Ghatt Rehae 

Samaaee ||

That Gurmukh whose 

heart remains merged 

with the Lord,

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

11334 257 nwnk iqh jn  
imlI 
vfweI]35]

Naanak Thih Jan 

Milee Vaddaaee 

||35||

O Nanak, obtains 

glorious greatness. 

||35||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਵਜਡਆਈ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੩੫॥

11335 257 sloku] Salok || Shalok:
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11336 257 nwnk nwmu nwmu 
jpu jipAw  
AMqir bwhir 
rMig]

Naanak Naam 

Naam Jap Japiaa 

Anthar Baahar 

Rang ||

O Nanak, one who 

chants the Naam, and 

meditates on the 

Naam with love 

inwardly and 

outwardly,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਕੂੰਮ-ਕਾਰ 

ਕਰਜਦਆਂ ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਹੈ 

(ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ ਜਵਸਾਜਰਆ ਨਹੀਂ)

11337 257 guir pUrY 
aupdyisAw nrku 
nwih swDsMig]1]

Gur Poorai 

Oupadhaesiaa 

Narak Naahi 

Saadhhasang ||1||

Receives the 

Teachings from the 

Perfect Guru; he joins 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

and does not fall into 

hell. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ 

ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਘੋਰ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ ॥੧॥

11338 257 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11339 257 nMnw nrik prih 

qy nwhI]

Nannaa Narak 

Parehi Thae 

Naahee ||

NANNA: Those whose 

minds and bodies are 

filled with the Naam,

ਉਹ ਘੋਰ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ,

11340 257 jw kY min qin  
nwmu bswhI]

Jaa Kai Man Than 

Naam Basaahee ||

The Name of the Lord, 

shall not fall into hell.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

11341 257 nwmu inDwnu  
gurmuiK jo jpqy]

Naam Nidhhaan 

Guramukh Jo 

Japathae ||

Those Gurmukhs who 

chant the treasure of 

the Naam,

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿਾਣ ਕੇ ਿਪਦੇ ਹਨ,
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11342 257 ibKu mwieAw mih  
nw Eie Kpqy]

Bikh Maaeiaa 

Mehi Naa Oue 

Khapathae ||

Are not destroyed by 

the poison of Maya.

ਉਹ (ਜਿਰ) ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਜਵਚ (ਦੌੜ-ਭਿ ਕਰਦੇ) 

ਨਹੀਂ ਖਪਦੇ।

11343 257 nMnwkwru n hoqw 
qw khu]

(nMnwkwru) rok tok Nannaakaar N 

Hothaa Thaa Kahu 

||

Those who have been 

given the Mantra of 

the Naam by the Guru,

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ 

(ਮਾਇਆ) ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ,

11344 257 nwmu mMqRü guir 
dIno jw khu]

Naam Manthra 

Gur Dheeno Jaa 

Kahu ||

Shall not be turned 

away.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਦੇ 

ਜਦੱਤਾ।

11345 258 iniD inDwn hir 
AMimRq pUry]

Nidhh Nidhhaan 

Har Anmrith 

Poorae ||

They are filled and 

fulfilled with the 

Ambrosial Nectar of 

the Lord, the Treasure 

of sublime wealth;

ਿੇਹੜੇ ਜਹਰਦੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

11346 258 qh bwjy nwnk  
Anhd qUry]36]

(Anhd) ie`krs Theh Baajae 

Naanak Anehadh 

Thoorae ||36||

O Nanak, the unstruck 

celestial melody 

vibrates for them. 

||36||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਕ ਐਸਾ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ-ਰਸ ਸਭ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਿ ੇਜਮਲਵੀਂ ਸੁਰ 

ਜਵਚ ਵੱਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ॥੩੬॥

11347 258 sloku] Salok || Shalok:
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11348 258 piq rwKI guir 
pwrbRhm qij 
prpMc moh 
ibkwr]

(prpMc) DoKw CL Path Raakhee Gur 

Paarabreham Thaj 

Parapanch Moh 

Bikaar ||

The Guru, the 

Supreme Lord God, 

preserved my honor, 

when I renounced 

hypocrisy, emotional 

attachment and 

corruption.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਰੂ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਸ 

ਨੇ ਠੱਗੀ ਮੋਹ ਜਵਕਾਰ (ਆਜਦਕ) 

ਜਤਆਗ ਜਦੱਤੇ।

11349 258 nwnk soaU 
AwrwDIAY AMqu n 
pwrwvwru]1]

Naanak Sooo 

Aaraadhheeai 

Anth N Paaraavaar 

||1||

O Nanak, worship and 

adore the One, who 

has no end or 

limitation. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਸ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਅਰਾਧਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਦਾ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ॥੧॥

11350 258 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11351 258 ppw pr imiq  

pwru n pwieAw]
p`pw[ imiq: polw bolo Papaa Paramith 

Paar N Paaeiaa ||

PAPPA: He is beyond 

estimation; His limits 

cannot be found.

ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

11352 258 piqq pwvn  
Agm hir 
rwieAw]

Pathith Paavan 

Agam Har Raaeiaa 

||

The Sovereign Lord 

King is inaccessible;

ਉਹ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

11353 258 hoq punIq kot 
AprwDU]

Hoth Puneeth Kott 

Aparaadhhoo ||

He is the Purifier of 

sinners. Millions of 

sinners are purified;

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਪਜਵਤਿ 
ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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11354 258 AMimRq nwmu 
jpih imil swDU]

Anmrith Naam 

Japehi Mil 

Saadhhoo ||

They meet the Holy, 

and chant the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord.

ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ।

11355 258 prpc DRoh moh  
imt nweI]

pr-pc:polw bolo[ 
(prpc) CL[ imt: 
polw bolo[ nweI: nMny 
hlMq n bolo

Parapach Dhhroh 

Moh Mittanaaee 

||

Deception, fraud and 

emotional attachment 

are eliminated,

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਠੱਗੀ ਫ਼ਰੇਬ ਮੋਹ 

ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

11356 258 jw kau rwKhu  
Awip gusweI]

gusWeIN Jaa Ko Raakhahu 

Aap Gusaaee ||

By those who are 

protected by the Lord 

of the World.

ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਜਿਸ ਦੀ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

11357 258 pwiqswhu CqR 
isr soaU]

Paathisaahu 

Shhathr Sir Sooo ||

He is the Supreme 

King, with the royal 

canopy above His 

Head.

ਪਿਭੂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਅਸਲ ਛੱਤਰ-ਧਾਰੀ ਹੈ,

11358 258 nwnk dUsr Avru  
n koaU]37]

Naanak Dhoosar 

Avar N Kooo 

||37||

O Nanak, there is no 

other at all. ||37||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਉਸ 

ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਿੋਗਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੩੭॥

11359 258 sloku] Salok || Shalok:

11360 258 Pwhy kwty imty 
gvn Piqh BeI 
min jIq]

Faahae Kaattae 

Mittae Gavan 

Fathih Bhee Man 

Jeeth ||

The noose of Death is 

cut and one's 

wanderings cease; 

victory is obtained 

when one conquers 

his own mind.

ਿ ੇਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਲਈਏ, 

(ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਲਈਏ) ਤਾਂ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਉਤੇ) ਜਿੱਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਜਪਛੇ) ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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11361 258 nwnk gur qy 
iQq pweI iPrn 
imty inq 
nIq]1]

jMmx mrn AOguxW c 
(iPrn) iPrnw[(nIq) 
in`q in`q dw[ iQ`q[ 
(dUjw pwT: iPr n)

Naanak Gur Thae 

Thhith Paaee Firan 

Mittae Nith Neeth 

||1||

O Nanak, eternal 

stability is obtained 

from the Guru, and 

one's day-to-day 

wanderings cease. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਸਦਾ ਲਈ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

11362 258 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11363 258 PPw iPrq iPrq 

qU AwieAw]

Fafaa Firath Firath 

Thoo Aaeiaa ||

FAFFA: After 

wandering and 

wandering for so long, 

you have come;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਆਇਆ ਹੈਂ,

11364 258 dRülB dyh  
kiljug mih 
pwieAw]

Dhraalabh Dhaeh 

Kalijug Mehi 

Paaeiaa ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, you have 

obtained this human 

body, so very difficult 

to obtain.

ਹੁਣ ਤੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਮਜਲਆ ਹੈ ਿੋ 
ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਮਜਲਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11365 258 iPir ieAw 
Aausru crY n 
hwQw]

cr@Y Fir Eiaa Aousar 

Charai N Haathhaa 

||

This opportunity shall 

not come into your 

hands again.

(ਿੇ ਤੂੂੰ  ਹੁਣ ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ 

ਜਰਹਾ, ਤਾਂ) ਅਿੇਹਾ (ਸੋਹਣਾ) 
ਮੌਕਾ ਜਿਰ ਨਹੀਂ ਜਮਲੇਗਾ।

11366 258 nwmu jphu qau 
ktIAih Pwsw]

Naam Japahu Tho 

Katteeahi Faasaa 

||

So chant the Naam, 

the Name of the Lord, 

and the noose of 

Death shall be cut 

away.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ 

ਸਾਰੇ ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟੇ ਿਾਣਗੇ।
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11367 258 iPir iPir Awvn 
jwnu n hoeI]

Fir Fir Aavan Jaan 

N Hoee ||

You shall not have to 

come and go in 

reincarnation over and 

over again,

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਇਗਾ।

11368 258 eykih eyk jphu 
jpu soeI]

Eaekehi Eaek 

Japahu Jap Soee ||

If you chant and 

meditate on the One 

and Only Lord.

ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਿਾਪ ਕਜਰਆ ਕਰ।

11369 258 krhu ikRpw pRB  
krnYhwry]

Karahu Kirapaa 

Prabh 

Karanaihaarae ||

Shower Your Mercy, O 

God, Creator Lord,

(ਪਰ) ਹੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ! 
(ਮਾਇਆ-ਗਿਸੇ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ 
ਗੱਲ ਨਹੀਂ), ਤੂੂੰ  ਆਪ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ,

11370 258 myil lyhu nwnk 
bycwry]38]

Mael Laehu 

Naanak 

Baechaarae ||38||

And unite poor Nanak 

with Yourself. ||38||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਇਸ ਜਵਚਾਰੇ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈ 

॥੩੮॥
11371 258 sloku] Salok || Shalok:

11372 258 ibnau sunhu qum 
pwrbRhm dIn 
dieAwl gupwl]

Bino Sunahu Thum 

Paarabreham 

Dheen Dhaeiaal 

Gupaal ||

Hear my prayer, O 

Supreme Lord God, 

Merciful to the meek, 

Lord of the World.

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਧਰਤੀ 
ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 
ਸੁਣ।

11373 258 suK sMpY bhu Bog 
rs nwnk swD 
rvwl]1]

(sMpY) Dn Sukh Sanpai Bahu 

Bhog Ras Naanak 

Saadhh Ravaal 

||1||

The dust of the feet of 

the Holy is peace, 

wealth, great 

enjoyment and 

pleasure for Nanak. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-) (ਮੈਨੂੂੰ  ਸੁਮਜਤ ਦੇਹ ਜਕ) 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਖਾਂ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ 

ਭੋਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿਾਪੇ ॥੧॥
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11374 258 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11375 258 bbw bRhmu jwnq  

qy bRhmw]
(bRhmw) bRhm Babaa Breham 

Jaanath Thae 

Brehamaa ||

BABBA: One who 

knows God is a 

Brahmin.

ਅਸਲ ਬਿਾਹਮਣ ਉਹ ਹਨ ਿੋ 
ਬਿਹਮ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ ਹਨ,

11376 258 bYsno qy gurmuiK 
suc Drmw]

Baisano Thae 

Guramukh Such 

Dhharamaa ||

A Vaishnaav is one 

who, as Gurmukh, 

lives the righteous life 

of Dharma.

ਅਸਲ ਵੈਸ਼ਨੋ ਉਹ ਹਨ ਿੋ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਪਜਵਤਿਤਾ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਦੇ 

ਹਨ।
11377 258 bIrw Awpn burw 

imtwvY]
(bIrw) bhwdr Beeraa Aapan 

Buraa Mittaavai ||

One who eradicates 

his own evil is a brave 

warrior;

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੂਰਮਾ ਿਾਣੋ 
ਿੇਹੜਾ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ 
ਖੁਰਾ-ਖੋਿ ਜਮਟਾਣ ਦੇ ਥਾਂ) 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ 
ਬੁਰਾ ਮੂੰਗਣ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਦਾ 
ਜਨਸ਼ਾਨ ਜਮਟਾ ਦੇਵੇ।

11378 258 qwhU burw inkit 
nhI AwvY]

Thaahoo Buraa 

Nikatt Nehee 

Aavai ||

No evil even 

approaches him.

(ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਜਲਆ) 

ਦੂਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਚਤਵੀ ਬੁਰਾਈ 

ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ।

11379 258 bwiDE Awpn  
hau hau bMDw]

Baadhhiou Aapan 

Ho Ho Bandhhaa 

||

Man is bound by the 

chains of his own 

egotism, selfishness 

and conceit.

(ਪਰ ਮਨੱੁਖ) ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਬੱਝਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ 

ਖਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ 
ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ ਤਕ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ,

11380 258 dosu dyq Awgh 
kau AMDw]

(Awgh) horW nMU Dhos Dhaeth 

Aageh Ko 

Andhhaa ||

The spiritually blind 

place the blame on 

others.

ਜਕਸੇ ਜਵਗਾੜ ਦਾ) ਦੋਸ ਇਹ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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11381 258 bwq cIq sB 
rhI isAwnp]

Baath Cheeth 

Sabh Rehee 

Siaanap ||

But all debates and 

clever tricks are of no 

use at all.

(ਪਰ ਅਿੇਹਾ ਸੁਭਾਵ ਬਨਾਣ 

ਲਈ) ਜਨਰੀਆਂ ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਸਆਣਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ।
11382 258 ijsih jnwvhu so 

jwnY nwnk]39]

Jisehi Janaavahu 

So Jaanai Naanak 

||39||

O Nanak, he alone 

comes to know, whom 

the Lord inspires to 

know. ||39||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ, ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਇਸ ਸੁਚੱਿੇ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ ਉਹੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੩੯॥

11383 258 sloku] Salok || Shalok:

11384 258 BY BMjn AG dUK 
nws mnih 
ArwiD hry]

AG:polw bolo[ (AG) 
pwp

Bhai Bhanjan Agh 

Dhookh Naas 

Manehi Araadhh 

Harae ||

The Destroyer of fear, 

the Eradicator of sin 

and sorrow - enshrine 

that Lord in your mind.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦੇ) ਹਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਯਾਦ ਰੱਖ। ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਦਾ 
ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
11385 258 sMqsMg ijh ird 

bisE nwnk qy 
n BRmy]1]

Santhasang Jih 

Ridh Basiou 

Naanak Thae N 

Bhramae ||1||

One whose heart 

abides in the Society 

of the Saints, O Nanak, 

does not wander 

around in doubt. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਉਹ ਹਰੀ ਆ ਜਟਕਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ॥੧॥

11386 258 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11387 258 BBw Brmu 

imtwvhu Apnw]

Bhabhaa Bharam 

Mittaavahu 

Apanaa ||

BHABHA: Cast out 

your doubt and 

delusion

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ 

ਜਪਛੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਾਣ ਜਮਟਾ 
ਜਦਓ।
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11388 258 ieAw sMswru  
sgl hY supnw]

Eiaa Sansaar Sagal 

Hai Supanaa ||

This world is just a 

dream.

ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ 

ਜਵਚ ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ 

ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਾਗਜਦਆਂ 

ਹੀ ਉਹ ਸਾਥ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ), 

ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ 
ਸਾਥ ਹੈ।

11389 258 Brmy suir nr 
dyvI dyvw]

Bharamae Sur Nar 

Dhaevee Dhaevaa 

||

The angelic beings, 

goddesses and gods 

are deluded by doubt.

(ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੋਿ-

ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਸੁਰਗੀ 
ਿੀਵ, ਮਨੱੁਖ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ (ਸੁਣੀਦੇ ਰਹੇ)।

11390 258 Brmy isD swiDk 
bRhmyvw]

Bharamae Sidhh 

Saadhhik 

Brehamaevaa ||

The Siddhas and 

seekers, and even 

Brahma are deluded 

by doubt.

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ 

ਹੋਏ ਿੋਗੀ, ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿੋਗੀ, ਬਿਹਮਾ ਵਰਗੇ ਭੀ 
(ਇਹਨਾਂ ਜਪਛੇ) ਭਟਕਦੇ 

(ਸੁਣੀਦੇ) ਰਹੇ,

11391 258 Brim Brim  
mwnuK fhkwey]

(fhkwey) CLy Bharam Bharam 

Maanukh 

Ddehakaaeae ||

Wandering around, 

deluded by doubt, 

people are ruined.

(ਧਰਤੀ ਦੇ) ਬੂੰ ਦੇ (ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕ 

ਭਟਕ ਕੇ ਧੋਖੇ ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ 

ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,

11392 258 duqr mhw ibKm  
ieh mwey]

d`uq-r Dhuthar Mehaa 

Bikham Eih 

Maaeae ||

It is so very difficult 

and treacherous to 

cross over this ocean 

of Maya.

ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਕ ਐਸਾ 
ਮਹਾਨ ਔਖਾ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈ 

(ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ) ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਕਠਨ ਹੈ।

11393 258 gurmuiK BRm BY 
moh imtwieAw]

Guramukh Bhram 

Bhai Moh 

Mittaaeiaa ||

That Gurmukh who 

has eradicated doubt, 

fear and attachment,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਜਪਛੇ) 

ਭਟਕਣਾ, ਸਹਮ ਤੇ ਮੋਹ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਮਟਾ ਲਏ,
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11394 258 nwnk qyh prm 
suK pwieAw]40]

Naanak Thaeh 

Param Sukh 

Paaeiaa ||40||

O Nanak, obtains 

supreme peace. ||40||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ॥੪੦॥

11395 258 sloku] Salok || Shalok:

11396 258 mwieAw folY bhu 
ibDI mnu lpitE 
iqh sMg]

ibDI: polw bolo Maaeiaa Ddolai 

Bahu Bidhhee 

Man Lapattiou 

Thih Sang ||

Maya clings to the 

mind, and causes it to 

waver in so many 

ways.

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ 
ਡੋਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

11397 258 mwgn qy ijh 
qum rKhu su 
nwnk nwmih 
rMg]1]

mwieAw (mwgn) mMgx qy Maagan Thae Jih 

Thum Rakhahu S 

Naanak Naamehi 

Rang ||1||

When You, O Lord, 

restrain someone 

from asking for 

wealth, then, O Nanak, 

he comes to love the 

Name. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਜਨਰੀ ਮਾਇਆ ਹੀ 
ਮੂੰਗਣ ਤੋਂ ਵਰਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

11398 258 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11399 258 mmw mwgnhwr 

ieAwnw]

Mamaa 

Maaganehaar 

Eiaanaa ||

MAMMA: The beggar 

is so ignorant

ਬੇ-ਸਮਝ ਿੀਵ ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ) ਮੂੰਗਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

11400 258 dynhwr dy rihE 
sujwnw]

Dhaenehaar Dhae 

Rehiou Sujaanaa ||

The Great Giver 

continues to give. He 

is All-knowing.

(ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਕ) ਸਭ 

ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਦਾਤਾਰ (ਸਭ ਪਦਾਰਥ) ਦੇਈ 

ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
11401 258 jo dIno so eykih 

bwr]

Jo Dheeno So 

Eaekehi Baar ||

Whatever He gives, He 

gives once and for all.

ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ 
ਕਦੇ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਹਨ।
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11402 258 mn mUrK kh 
krih pukwr]

Man Moorakh Keh 

Karehi Pukaar ||

O foolish mind, why 

do you complain, and 

cry out so loud?

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਸਦਾ 
ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਰਲੇ ਲੈ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ?
11403 258 jau mwgih qau 

mwgih bIAw]
(bIAw) dUjw Jo Maagehi Tho 

Maagehi Beeaa ||

Whenever you ask for 

something, you ask for 

worldly things;

(ਹੇ ਮੂਰਖ!) ਤੂੂੰ  ਿਦੋਂ ਭੀ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈਂ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ,

11404 258 jw qy kusl n 
kwhU QIAw]

Jaa Thae Kusal N 

Kaahoo Thheeaa 

||

No one has obtained 

happiness from these.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ।

11405 258 mwgin mwgq  
eykih mwg]

(dUjw pwT: mwg q) Maagan Maag Th 

Eaekehi Maag ||

If you must ask for a 

gift, then ask for the 

One Lord.

(ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ!) ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੂੰਗ 

ਮੂੰਗਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਮੂੰਗ,

11406 258 nwnk jw qy  
prih prwg]41]

(prwg) prmgqI Naanak Jaa Thae 

Parehi Paraag 

||41||

O Nanak, by Him, you 

shall be saved. ||41||

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ ਮੂੰਗ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਏ ਂ॥੪੧॥

11407 259 slok] Salok || Shalok:

11408 259 miq pUrI prDwn 
qy gur pUry mn 
mMq]

Math Pooree 

Paradhhaan Thae 

Gur Poorae Man 

Manth ||

Perfect is the intellect, 

and most 

distinguished is the 

reputation, of those 

whose minds are filled 

with the Mantra of the 

Perfect Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 

(ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਦੀ) ਪੂਰੀ (ਸਮਝ 

ਵਾਲੀ) ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਣ 

ਜਵਚ) ਮੂੰ ਨੇ-ਪਰਮੂੰ ਨੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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11409 259 ijh jwinE pRBu 
Awpunw nwnk qy 
BgvMq]1]

Jih Jaaniou Prabh 

Aapunaa Naanak 

Thae Bhagavanth 

||1||

Those who come to 

know their God, O 

Nanak, are very 

fortunate. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ 
ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ 

॥੧॥

11410 259 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11411 259 mmw jwhU mrmu 

pCwnw]
(mrmu) Byd Mamaa Jaahoo 

Maram 

Pashhaanaa ||

MAMMA: Those who 

understand God's 

mystery

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ (ਇਸ ਬਾਰੇ) ਪੂਰਾ 
ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

11412 259 Bytq swDsMg  
pqIAwnw]

pqI-Awnw Bhaettath 

Saadhhasang 

Patheeaanaa ||

Are satisfied joining 

the Saadh Sangat the 

Company of the Holy.

ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ (ਇਹ) ਭੇਤ 

ਪਾ ਜਲਆ (ਜਕ ਉਹ ਸਦਾ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਹੈ।)
11413 259 duK suK auAw kY  

smq bIcwrw]
smq: polw bolo imlvW Dhukh Sukh Ouaa 

Kai Samath 

Beechaaraa ||

They look upon 

pleasure and pain as 

the same.

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਦੱੁਖ ਤੇ 

ਸੁਖ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਿਾਪਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦੇ ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ 
ਆਏ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ)

11414 259 nrk surg rhq 
Aauqwrw]

nrk surg c 
(Aauqwrw) jMmx mrn 
qoN rhq

Narak Surag 

Rehath 

Aouthaaraa ||

They are exempt from 

incarnation into 

heaven or hell.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਹ ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਆਈ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਆਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਵਚ ਿਸਣੋਂ 
ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11415 259 qwhU sMg qwhU 
inrlypw]

Thaahoo Sang 

Thaahoo 

Niralaepaa ||

They live in the world, 

and yet they are 

detached from it.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਭੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭੀ,

11416 259 pUrn Gt Gt  
purK ibsyKw]

(ibsyKw) ivSyS krky Pooran Ghatt 

Ghatt Purakh 

Bisaekhaa ||

The Sublime Lord, the 

Primal Being, is totally 

pervading each and 

every heart.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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11417 259 auAw rs mih  
auAwhU suKu 
pwieAw]

Ouaa Ras Mehi 

Ouaahoo Sukh 

Paaeiaa ||

In His Love, they find 

peace.

(ਜਵਆਪਕਤਾ ਵਾਲੇ ਯਕੀਨ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ) ਆਤਮਕ ਰਸ ਤੋਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਐਸਾ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

11418 259 nwnk ilpq nhI 
iqh 
mwieAw]42]

Naanak Lipath 

Nehee Thih 

Maaeiaa ||42||

O Nanak, Maya does 

not cling to them at 

all. ||42||

ਜਕ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਇਆ ਉਸ ਤੇ 

ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ ॥੪੨॥

11419 259 sloku] Salok || Shalok:

11420 259 Xwr mIq suin 
swjnhu ibnu hir  
CUtnu nwih]

Yaar Meeth Sun 

Saajanahu Bin Har 

Shhoottan Naahi 

||

Listen, my dear friends 

and companions: 

without the Lord, 

there is no salvation.

ਹੇ ਜਮੱਤਰੋ! ਹੇ ਸੱਿਣੋ! ਸੁਣੋ! 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

11421 259 nwnk iqh bMDn 
kty gur kI 
crnI pwih]1]

Naanak Thih 

Bandhhan Kattae 

Gur Kee Charanee 

Paahi ||1||

O Nanak, one who 

falls at the Feet of the 

Guru, has his bonds 

cut away. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

11422 259 pvVI] Pavarree || Pauree: ਪਵੜੀ
11423 259 XXw jqn krq  

bhu ibDIAw]
X-Xw: X qwlU qoN bolo[ 
ibDIAw: polw bolo

Yayaa Jathan 

Karath Bahu 

Bidhheeaa ||

YAYYA: People try all 

sorts of things,

ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣ ਲਈ) 

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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11424 259 eyk nwm ibnu kh 
lau isDIAw]

is`DIAw Eaek Naam Bin 

Keh Lo Sidhheeaa 

||

But without the One 

Name, how far can 

they succeed?

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਬਲਕੁਲ 

ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

11425 259 XwhU jqn kir  
hoq Cutwrw]

Yaahoo Jathan Kar 

Hoth Shhuttaaraa 

||

Those efforts, by 

which emancipation 

may be attained

ਿੇਹੜੇ ਿਤਨਾਂ ਨਾਲ (ਇਹਨਾਂ 
ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ,

11426 259 auAwhU jqn  
swDsMgwrw]

Ouaahoo Jathan 

Saadhh Sangaaraa 

||

Those efforts are 

made in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਉਹ ਿਤਨ ਇਹੀ ਹਨ ਜਕ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਕਰੋ।

11427 259 Xw aubrn DwrY  
sBu koaU]

Xw qwlU qoN bolo[aub-
rn: polw bolo

Yaa Oubaran 

Dhhaarai Sabh 

Kooo ||

Everyone has this idea 

of salvation,

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ,

11428 259 auAwih jpy ibnu  
aubr n hoaU]

aubr:polw bolo[ (aubr) 
bcwau

Ouaahi Japae Bin 

Oubar N Hooo ||

But without 

meditation, there can 

be no salvation.

(ਭਾਵੇਂ ਜਕ) ਹਰ ਕੋਈ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਣ ਦੇ 

ਉਪਰਾਲੇ (ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ) 

ਧਾਰਦਾ ਹੈ।

11429 259 XwhU qrn qwrn  
smrwQw]

Xw qwlU qoN bolo Yaahoo Tharan 

Thaaran 

Samaraathhaa ||

The All-powerful Lord 

is the boat to carry us 

across.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਤਾਰਨ 

ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤਾਰਨ 

ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈਂ।
11430 259 rwiK lyhu inrgun 

nr nwQw]
nrW dy(n`wQw) suAwmI Raakh Laehu 

Niragun 

Naranaathhaa ||

O Lord, please save 

these worthless 

beings!

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਜਕ) ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! ਸਾਨੂੂੰ  
ਗੁਣ-ਹੀਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲੈ।
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11431 259 mn bc kRm ijh 
Awip jnweI]

Man Bach Kram 

Jih Aap Janaaee ||

Those whom the Lord 

Himself instructs in 

thought, word and 

deed

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਬਚਨਾਂ ਜਵਚ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਆਪ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਵਾਲੀ) ਸੂਝ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

11432 259 nwnk iqh miq 
pRgtIAweI]43]

pRgtI-AweI Naanak Thih Math 

Pragattee Aaee 

||43||

- O Nanak, their 

intellect is 

enlightened. ||43||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਉੱਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ) 

॥੪੩॥

11433 259 sloku] Salok || Shalok:

11434 259 rosu n kwhU sMg 
krhu Awpn Awpu 
bIcwir]

Ros N Kaahoo 

Sang Karahu 

Aapan Aap 

Beechaar ||

Do not be angry with 

anyone else; look 

within your own self 

instead.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ 

ਗੱੁਸਾ ਨਾਹ ਕਰੋ, (ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ) 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰੋ (ਸੋਧੇ, 

ਜਕ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਕੀਹ ਕੀਹ ਦੋਸ ਹੈ)।

11435 259 hoie inmwnw jig 
rhhu nwnk  
ndrI pwir]1]

j`ig Hoe Nimaanaa Jag 

Rehahu Naanak 

Nadharee Paar 

||1||

Be humble in this 

world, O Nanak, and 

by His Grace you shall 

be carried across. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਧੀਰੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ 

ਰਹੇਂ, ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਇਂਗਾ (ਜਿਸ ਜਵਚ ਕਿੋਧ 

ਦੀਆਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਲਜਹਰਾਂ ਪੈ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ॥੧॥
11436 259 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11437 259 rwrw ryn hoq sB 

jw kI]

Raaraa Raen Hoth 

Sabh Jaa Kee ||

RARRA: Be the dust 

under the feet of all.

ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
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11438 259 qij AiBmwnu  
CutY qyrI bwkI]

b`wkI Thaj Abhimaan 

Shhuttai Thaeree 

Baakee ||

Give up your 

egotistical pride, and 

the balance of your 

account shall be 

written off.

ਤੂੂੰ  ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਿੋਧ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਲੇਖਾ ਮੱੁਕ ਿਾਏ।

11439 259 rix drgih qau 
sIJih BweI]

(sIJih) ij`qy Ran Dharagehi 

Tho Seejhehi 

Bhaaee ||

Then, you shall win 

the battle in the Court 

of the Lord, O Siblings 

of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਿਗਤ-ਰਣ-

ਭੂਮੀ ਜਵਚ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਤਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ 

ਹੋਵੇਂਗਾ,

11440 259 jau gurmuiK rwm 
nwm ilv lweI]

Jo Guramukh 

Raam Naam Liv 

Laaee ||

As Gurmukh, lovingly 

attune yourself to the 

Lord's Name.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀਦੀ 
ਹੈ।

11441 259 rhq rhq rih 
jwih ibkwrw]

Rehath Rehath 

Rehi Jaahi 

Bikaaraa ||

Your evil ways shall be 

slowly and steadily 

blotted out,

ਬੇਅੂੰ ਤ ਜਵਕਾਰ ਸਹਿੇ ਸਹਿੇ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

11442 259 gur pUry kY sbid 
Apwrw]

Gur Poorae Kai 

Sabadh Apaaraa ||

By the Shabad, the 

Incomparable Word of 

the Perfect Guru.

ਿਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜੀਦਾ ਹੈ।

11443 259 rwqy rMg nwm rs 
mwqy]

mw`qy Raathae Rang 

Naam Ras 

Maathae ||

You shall be imbued 

with the Lord's Love, 

and intoxicated with 

the Nectar of the 

Naam.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਤੇ 

ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਸੋਧ 

ਕਰਦੇ ਹਨ)
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11444 259 nwnk hir guir  
kInI dwqy]44]

d`wqy Naanak Har Gur 

Keenee Dhaathae 

||44||

O Nanak, the Lord, the 

Guru, has given this 

gift. ||44||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

॥੪੪॥
11445 259 sloku] Salok || Shalok:

11446 259 lwlc JUT ibKY 
ibAwiD ieAw 
dyhI mih bws]

Laalach Jhooth 

Bikhai Biaadhh 

Eiaa Dhaehee 

Mehi Baas ||

The afflictions of 

greed, falsehood and 

corruption abide in 

this body.

(ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ) ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਲਾਲਚ ਝੂਠ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

11447 259 hir hir AMimRqu 
gurmuiK pIAw  
nwnk sUiK 
invws]1]

Har Har Anmrith 

Guramukh Peeaa 

Naanak Sookh 

Nivaas ||1||

Drinking in the 

Ambrosial Nectar of 

the Lord's Name, Har , 

Har, O Nanak, the 

Gurmukh abides in 

peace. ||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਰੀ-ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀ ਜਲਆ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
11448 259 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11449 259 llw lwvau 

AauKD jwhU]

Lalaa Laavo 

Aoukhadhh 

Jaahoo ||

LALLA: One who takes 

the medicine of the 

Naam, the Name of 

the Lord,

ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਦਵਾਈ 

ਜਦੱਤੀ ਿਾਏ,

11450 259 dUK drd iqh 
imtih iKnwhU]

(iKnwhU) iKn c Dhookh Dharadh 

Thih Mittehi 

Khinaahoo ||

Is cured of his pain 

and sorrow in an 

instant.

ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ 

(ਆਤਮਕ) ਦੱੁਖ-ਦਰਦ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
11451 259 nwm AauKDu ijh 

irdY ihqwvY]
(ihqwvY) cMgI l`gy Naam Aoukhadhh 

Jih Ridhai 

Hithaavai ||

One whose heart is 

filled with the 

medicine of the Naam,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਰੋਗ-ਨਾਸਕ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ,
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11452 259 qwih rogu supnY 
nhI AwvY]

Thaahi Rog 

Supanai Nehee 

Aavai ||

Is not infested with 

disease, even in his 

dreams.

ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ ਕੋਈ 

(ਆਤਮਕ) ਰੋਗ (ਜਵਕਾਰ) ਉਸ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ।
11453 259 hir AauKDu sB 

Gt hY BweI]

Har Aoukhadhh 

Sabh Ghatt Hai 

Bhaaee ||

The medicine of the 

Lord's Name is in all 

hearts, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦਵਾਈ 

ਹਰੇਕ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

11454 259 gur pUry ibnu  
ibiD n bnweI]

ibiD: polw bolo Gur Poorae Bin 

Bidhh N Banaaee 

||

Without the Perfect 

Guru, no one knows 

how to prepare it.

ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਵਰਤਣ ਦਾ) ਢੂੰਗ ਕਾਮਯਾਬ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
11455 259 guir pUrY sMjmu 

kir dIAw]

Gur Poorai Sanjam 

Kar Dheeaa ||

When the Perfect 

Guru gives the 

instructions to prepare 

it,

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ 

ਵਰਤਣ ਦਾ) ਪਰਹੇਜ਼ ਨੀਅਤ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। (ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਰਹੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ 

ਵਰਤਦਾ ਹੈ)

11456 259 nwnk qau iPir  
dUK n QIAw]45]

Naanak Tho Fir 

Dhookh N 

Thheeaa ||45||

Then, O Nanak, one 

does not suffer illness 

again. ||45||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ (ਕੋਈ 

ਜਵਕਾਰ) ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੪੫॥

11457 259 sloku] Salok || Shalok:

11458 259 vwsudyv srbqR mY  
aUn n kqhU 
Twie]

srb`qR Vaasudhaev 

Sarabathr Mai 

Oon N Kathehoo 

Thaae ||

The All-pervading Lord 

is in all places. There is 

no place where He 

does not exist.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ 

ਹੈ, ਜਕਸੇ ਭੀ ਥਾਂ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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11459 259 AMqir bwhir 
sMig hY nwnk  
kwie durwie]1]

bw-hir: h mukqw, r 
ishwrI lw ky

Anthar Baahar 

Sang Hai Naanak 

Kaae Dhuraae 

||1||

Inside and outside, He 

is with you. O Nanak, 

what can be hidden 

from Him? ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਚੁਿੇਰੇ ਪਿਭੂ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ) ਕੋਈ ਲੁਕਾਉ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੧॥

11460 259 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11461 259 vvw vYru n 

krIAY kwhU]

Vavaa Vair N 

Kareeai Kaahoo ||

WAWWA: Do not 

harbor hatred against 

anyone.

ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਭੀ (ਕੋਈ) ਵੈਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,

11462 259 Gt Gt AMqir  
bRhm smwhU]

Ghatt Ghatt 

Anthar Breham 

Samaahoo ||

In each and every 

heart, God is 

contained.

ਜਕਉਂਜਕ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
11463 259 vwsudyv jl Ql 

mih rivAw]

Vaasudhaev Jal 

Thhal Mehi Raviaa 

||

The All-pervading Lord 

is permeating and 

pervading the oceans 

and the land.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ (ਜ਼ੱਰੇ ਜ਼ੱਰੇ ਜਵਚ) 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

11464 259 gur pRswid ivrlY 
hI givAw]

Gur Prasaadh 

Viralai Hee Gaviaa 

||

How rare are those 

who, by Guru's Grace, 

sing of Him.

ਪਰ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਤਕ) ਪਹੁੂੰਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

11465 259 vYr ivroD imty  
iqh mn qy]

Vair Virodhh 

Mittae Thih Man 

Thae ||

Hatred and alienation 

depart from those

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਵੈਰ 

ਜਵਰੋਧ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

11466 259 hir kIrqnu  
gurmuiK jo sunqy]

Har Keerathan 

Guramukh Jo 

Sunathae ||

Who, as Gurmukh, 

listen to the Kirtan of 

the Lord's Praises.

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
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11467 259 vrn ichn  
sglh qy rhqw]

Varan Chihan 

Sagaleh Thae 

Rehathaa ||

O Nanak, one who 

becomes Gurmukh 

chants the Name of 

the Lord,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਾਜਤ-ਪਾਜਤ, ਰੂਪ-

ਰੇਖ ਤੋਂ ਜਨਆਰਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ 
ਕੋਈ ਿਾਜਤ-ਪਾਜਤ ਉਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੇ)।

11468 260 nwnk hir hir  
gurmuiK jo 
khqw]46]

Naanak Har Har 

Guramukh Jo 

Kehathaa ||46||

Har, Har, and rises 

above all social classes 

and status symbols. 

||46||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਹਰੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ (ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਅਵੱਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) 

॥੪੬॥
11469 260 sloku] Salok || Shalok:

11470 260 hau hau krq 
ibhwnIAw swkq 
mugD Ajwn]

Ho Ho Karath 

Bihaaneeaa 

Saakath Mugadhh 

Ajaan ||

Acting in egotism, 

selfishness and 

conceit, the foolish, 

ignorant, faithless 

cynic wastes his life.

ਮਾਇਆ-ਗਿਸੇ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਵਹਣ 

ਜਵਚ ਬੀਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਹੀ 
ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ।

11471 260 VVik muey ijau 
iqRKwvMq nwnk  
ikriq kmwn]1]

(VV-ik) qV& Rrarrak Mueae Jio 

Thrikhaavanth 

Naanak Kirath 

Kamaan ||1||

He dies in agony, like 

one dying of thirst; O 

Nanak, this is because 

of the deeds he has 

done. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ (ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ) ਦੇ 

ਕਾਰਨ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਚੁਭ 

ਚੁਭ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਤਿਹਾਇਆ (ਪਾਣੀ 
ਖੁਣੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਸੁਖ ਬਾਝੋਂ ਤੜਿਦੇ ਹਨ) ॥੧॥
11472 260 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
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11473 260 VwVw VwiV imtY 
sMig swDU]

(VwiV) JgVw Rraarraa Rraarr 

Mittai Sang 

Saadhhoo ||

RARRA: Conflict is 

eliminated in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy;

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਕੂੰ ਡੇ ਦੀ) ਚੋਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਹੀ ਜਮਟਦੀ ਹੈ,

11474 260 krm Drm qqu  
nwm ArwDU]

Karam Dhharam 

Thath Naam 

Araadhhoo ||

Meditate in adoration 

on the Naam, the 

Name of the Lord, the 

essence of karma and 

Dharma.

(ਜਕਉਂਜਕ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਸਾਰੇ ਧਾਰਜਮਕ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਨਚੋੜ ਹੈ।

11475 260 rUVo jyh bisE 
ird mwhI]

(rUVo) suMdr vwihgurU jI Roorro Jih Basiou 

Ridh Maahee ||

When the Beautiful 

Lord abides within the 

heart,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸੋਹਣਾ ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸੇ,

11476 260 auAw kI VwiV 
imtq ibnswhI]

(VwiV) lVweI[ 
(ibnswhI) nws krn 
vwlI[ (dUjw pwT: ibn 
swhI)

Ouaa Kee Rraarr 

Mittath 

Binasaahee ||

Conflict is erased and 

ended.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕੂੰ ਡੇ 

ਦੀ ਚੋਭ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

11477 260 VwiV krq swkq 
gwvwrw]

Rraarr Karath 

Saakath 

Gaavaaraa ||

The foolish, faithless 

cynic picks arguments

ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਰੜਕ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਉਹੀ ਮੂਰਖ 

ਮਾਇਆ-ਗਿਸੇ ਬੂੰ ਦੇ ਕਾਇਮ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

11478 260 jyh hIAY AhMbuiD 
ibkwrw]

Jaeh Heeai 

Ahanbudhh 

Bikaaraa ||

His heart is filled with 

corruption and 

egotistical intellect.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਉਮੈ 

ਵਾਲੀ ਬੱੁਧੀ ਤੋਂ ਉਪਿ ੇਭੈੜ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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11479 260 VwVw gurmuiK 
VwiV imtweI]

Rraarraa 

Guramukh Rraarr 

Mittaaee ||

RARRA: For the 

Gurmukh, conflict is 

eliminated in an 

instant,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਚੋਭ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲਈ,

11480 260 inmK mwih  
nwnk 
smJweI]47]

Nimakh Maahi 

Naanak 

Samajhaaee 

||47||

O Nanak, through the 

Teachings. ||47||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਅੱਖ 

ਦੇ ਇਕ ਿੋਰ ਜਵਚ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਝਲਕ ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪੭॥

11481 260 sloku] Salok || Shalok:

11482 260 swDU kI mn Et 
ghu aukiq 
isAwnp iqAwgu]

Saadhhoo Kee 

Man Outt Gahu 

Oukath Siaanap 

Thiaag ||

O mind, grasp the 

Support of the Holy 

Saint; give up your 

clever arguments.

ਹੇ ਮਨ! (ਿੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਚੋਭ ਤੋਂ 
ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲ-

ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਸਆਣਪਾਂ ਛੱਡ।

11483 260 gur dIiKAw ijh 
min bsY nwnk  
msqik Bwgu]1]

(dIiKAw) is`iKAw Gur Dheekhiaa Jih 

Man Basai Naanak 

Masathak Bhaag 

||1||

One who has the 

Guru's Teachings 

within his mind, O 

Nanak, has good 

destiny inscribed upon 

his forehead. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਵੱਸ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਚੂੰਗਾ ਲੇਖ (ਉਘਜੜਆ ਸਮਝੋ) 
॥੧॥

11484 260 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2357 Published: March 06/ 2014



11485 260 ssw srin pry 
Ab hwry]

Sasaa Saran Parae 

Ab Haarae ||

SASSA: I have now 

entered Your 

Sanctuary, Lord;

ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਈ!ਂ (ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਚੋਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ 
ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਜਸਆਣਪਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਨ ਬਜਣਆ, 

ਹੁਣ) ਹਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਹਾਂ।
11486 260 swsqR isimRiq  

byd pUkwry]
ism-i Riq Saasathr Simrith 

Baedh Pookaarae 

||

I am so tired of 

reciting the Shaastras, 

the Simritees and the 

Vedas.

(ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ) ਜਸਮਿਤੀਆਂ 

ਸ਼ਾਸਤਿ ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ) ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜਹਦੇ 

ਹਨ।

11487 260 soDq soDq soiD 
bIcwrw]

Sodhhath 

Sodhhath Sodhh 

Beechaaraa ||

I searched and 

searched and 

searched, and now I 

have come to realize,

ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਵਚਾਰ ਜਵਚਾਰ ਕੇ 

ਇਸੇ ਨਤੀਿੇ ਤੇ ਅਪੜੀਦਾ ਹੈ,

11488 260 ibnu hir Bjn  
nhI Cutkwrw]

Bin Har Bhajan 

Nehee 

Shhuttakaaraa ||

That without 

meditating on the 

Lord, there is no 

emancipation.

ਜਕ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਹਉਮੈ ਦੀ ਚੋਭ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

11489 260 swis swis hm 
BUlnhwry]

Saas Saas Ham 

Bhoolanehaarae ||

With each and every 

breath, I make 

mistakes.

ਹੇ ਗੁਪਾਲ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਸੁਆਸ 

ਸੁਆਸ ਭੁੱ ਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

11490 260 qum smrQ  
Agnq Apwry]

smr`Q, A-gnq Thum Samarathh 

Aganath Apaarae 

||

You are All-powerful, 

endless and infinite.

ਤੂੂੰ  ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱ ਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਣ-

ਿੋਗ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜਗਣ ੇਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।
11491 260 srin pry kI  

rwKu dieAwlw]

Saran Parae Kee 

Raakh Dhaeiaalaa 

||

I seek Your Sanctuary - 

please save me, 

Merciful Lord!

ਹੇ ਜਦਆਲ! ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਦੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖ (ਤੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਕੂੰ ਡੇ ਦੀ ਚੋਭ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖ।)
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11492 260 nwnk qumry bwl 
gupwlw]48]

Naanak Thumarae 

Baal Gupaalaa 

||48||

Nanak is Your child, O 

Lord of the World. 

||48||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ, ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ ਗੋਪਾਲ! 

ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ॥੪੮॥

11493 260 sloku] Salok || Shalok:

11494 260 KudI imtI qb 
suK Bey mn qn 
Bey Arog]

Khudhee Mittee 

Thab Sukh Bheae 

Man Than Bheae 

Arog ||

When selfishness and 

conceit are erased, 

peace comes, and the 

mind and body are 

healed.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਇਸ 

ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਰੋਏ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
11495 260 nwnk idRstI 

AwieAw ausqiq 
krnY jogu]1]

Naanak Dhrisattee 

Aaeiaa Ousathath 

Karanai Jog ||1||

O Nanak, then He 

comes to be seen - the 

One who is worthy of 

praise. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹਉਮੈ ਜਮਜਟਆਂ 

ਹੀ) ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਹਰ ਥਾਂ) ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਸਚ-ਮੁਚ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ॥੧॥

11496 260 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11497 260 KKw Krw srwhau 

qwhU]
(srwhau) slwho[ K`Kw Khakhaa Kharaa 

Saraaho Thaahoo 

||

KHAKHA: Praise and 

extol Him on High,

ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

11498 260 jo iKn mih aUny  
suBr BrwhU]

aUny: polw bolo, su`Br Jo Khin Mehi 

Oonae Subhar 

Bharaahoo ||

Who fills the empty to 

over-flowing in an 

instant.

ਿ ੋਇਕ ਜਖਣ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ 
(ਜਹਰਜਦਆਂ) ਨੂੂੰ  (ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ) ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਪਜਹਲਾਂ (ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ) ਸੱਖਣੇ 
ਸਨ।
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11499 260 Krw inmwnw hoq 
prwnI]

Kharaa Nimaanaa 

Hoth Paraanee ||

When the mortal 

being becomes totally 

humble,

(ਖ਼ੁਦੀ ਜਮਟਾ ਕੇ ਿਦੋਂ) ਮਨੱੁਖ 

ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਨਰ-ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

11500 260 An idnu jwpY  
pRB inrbwnI]

Anadhin Jaapai 

Prabh Nirabaanee 

||

Then he meditates 

night and day on God, 

the Detached Lord of 

Nirvaanaa.

ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।

11501 260 BwvY Ksm q 
auAw suKu dyqw]

Bhaavai Khasam 

Th Ouaa Sukh 

Dhaethaa ||

If it pleases the Will of 

our Lord and Master, 

then He blesses us 

with peace.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮਨੱੁਖ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
11502 260 pwrbRhmu AYso 

Awgnqw]
(Aw-gnqw) Anigxq Paarabreham Aiso 

Aaganathaa ||

Such is the Infinite, 

Supreme Lord God.

ਪਾਰਬਿਹਮ ਬੜਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ (ਬੇ-

ਪਰਵਾਹ ਹੈ),

11503 260 AsMK Kqy iKn 
bKsnhwrw]

Kqy:polw bolo[ (Kqy) 
pwp

Asankh Khathae 

Khin 

Bakhasanehaaraa 

||

He forgives countless 

sins in an instant.

ਉਹ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅਣਜਗਣਤ ਹੀ 
ਪਾਪ ਜਖਣ ਜਵਚ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

11504 260 nwnk swihb 
sdw 
dieAwrw]49]

Naanak Saahib 

Sadhaa 

Dhaeiaaraa ||49||

O Nanak, our Lord and 

Master is merciful 

forever. ||49||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੪੯॥

11505 260 sloku] Salok || Shalok:
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11506 260 siq khau suin 
mn myry srin 
prhu hir rwie]

Sath Keho Sun 

Man Maerae 

Saran Parahu Har 

Raae ||

I speak the Truth - 

listen, O my mind: 

take to the Sanctuary 

of the Sovereign Lord 

King.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਸੱਚੀ ਗੱਲ 

ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਸੁਣ। 
ਉਹ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅਣਜਗਣਤ ਹੀ 
ਪਾਪ ਜਖਣ ਜਵਚ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ।

11507 260 aukiq isAwnp 
sgl iqAwig  
nwnk ley 
smwie]1]

(aukiq) bu`DI Oukath Siaanap 

Sagal Thiaag 

Naanak Leae 

Samaae ||1||

Give up all your clever 

tricks, O Nanak, and 

He shall absorb you 

into Himself. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲ-

ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਸਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, 

(ਸਰਲ ਸੁਭਾਵ ਹੋ ਕੇ ਆਸਰਾ 
ਲਏਗਂਾ, ਤਾਂ) ਪਿਭੂ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲਏਗਾ ॥੧॥

11508 260 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11509 260 ssw isAwnp 

Cwfu ieAwnw]

Sasaa Siaanap 

Shhaadd Eiaanaa 

||

SASSA: Give up your 

clever tricks, you 

ignorant fool!

ਹੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਞਾਣ ਮਨ! 

ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡ।

11510 260 ihkmiq hukim n 
pRBu pqIAwnw]

(ihkmiq) cqurweI[ 
(pqIAwnw) pqIjdy

Hikamath Hukam 

N Prabh 

Patheeaanaa ||

God is not pleased 

with clever tricks and 

commands.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ 

ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਜਤਆਂ (ਭਾਵ, 

ਆਕੜ ਜਵਖਾਇਆਂ) ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

11511 260 shs Bwiq krih 
cqurweI]

(shs) hzwrW Sehas Bhaath 

Karehi 

Chathuraaee ||

You may practice a 

thousand forms of 

cleverness,

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ 

ਚਲਾਕੀਆਂ ਭੀ ਕਰੇਂਗਾ,

11512 260 sMig quhwrY eyk 
n jweI]

Sang Thuhaarai 

Eaek N Jaaee ||

But not even one will 

go along with you in 

the end.

ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਭੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਇਗੀ, ਮੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕੇਗੀ)।
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11513 260 soaU soaU jip  
idn rwqI]

Sooo Sooo Jap 

Dhin Raathee ||

Meditate on that Lord, 

that Lord, day and 

night.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਬੱਸ! ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਦਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ 
ਰਹੁ,

11514 260 ry jIA clY 
quhwrY swQI]

c`lY Rae Jeea Chalai 

Thuhaarai 

Saathhee ||

O soul, He alone shall 

go along with you.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਿਾਣਾ ਹੈ।

11515 260 swD syvw lwvY 
ijh AwpY]

Saadhh Saevaa 

Laavai Jih Aapai ||

Those whom the Lord 

Himself commits to 

the service of the Holy,

(ਪਰ ਇਹ ਜਸਮਰਨ ਉਹੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਲਆਵੇ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

11516 260 nwnk qw kau  
dUKu n 
ibAwpY]50]

Naanak Thaa Ko 

Dhookh N Biaapai 

||50||

O Nanak, are not 

afflicted by suffering. 

||50||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ 
॥੫੦॥

11517 260 sloku] Salok || Shalok:

11518 260 hir hir muK qy 
bolnw min vUTY 
suKu hoie]

(vUTY) vsy Har Har Mukh 

Thae Bolanaa Man 

Voothai Sukh Hoe 

||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, and 

keeping it in your 

mind, you shall find 

peace.

ਹਰੀ ਦਾ ਿਾਪ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਕੀਜਤਆਂ ਿਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

11519 260 nwnk sB mih 
riv rihAw Qwn 
QnMqir soie]1]

Naanak Sabh Mehi 

Rav Rehiaa 

Thhaan 

Thhananthar Soe 

||1||

O Nanak, the Lord is 

pervading 

everywhere; He is 

contained in all spaces 

and interspaces. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧॥
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11520 260 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11521 260 hyrau Git Git 

sgl kY pUir rhy 
Bgvwn]

(hyrau) dyKxw Haero Ghatt Ghatt 

Sagal Kai Poor 

Rehae Bhagavaan 

||

Behold! The Lord God 

is totally pervading 

each and every heart.

ਮੈਂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

11522 260 hovq Awey sd 
sdIv duK BMjn  
gur igAwn]

Hovath Aaeae 

Sadh Sadheev 

Dhukh Bhanjan 

Gur Giaan ||

Forever and ever, the 

Guru's wisdom has 

been the Destroyer of 

pain.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ 

ਵਾਲਾ ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਭੀ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ-ਇਹ ਸੂਝ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਜਗਆਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ)।

11523 260 hau CutkY hoie 
AnMdu iqh hau 
nwhI qh Awip]

Ho Shhuttakai Hoe 

Anandh Thih Ho 

Naahee Theh Aap 

||

Quieting the ego, 

ecstasy is obtained. 

Where the ego does 

not exist, God Himself 

is there.

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਅਭਾਵ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

11524 260 hqy dUK jnmh 
mrn sMqsMg 
prqwp]

hqy:polw bolo[ (hqy) 
nws hoey

Hathae Dhookh 

Janameh Maran 

Santhasang 

Parathaap ||

The pain of birth and 

death is removed, by 

the power of the 

Society of the Saints.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

11525 260 ihq kir nwm 
idRVY dieAwlw]

(ihq) pRym Hith Kar Naam 

Dhrirrai 

Dhaeiaalaa ||

He becomes kind to 

those who lovingly 

enshrine the Name of 

the Merciful Lord 

within their hearts,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਜਦਆਲ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ,
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11526 260 sMqh sMig hoq 
ikrpwlw]

Santheh Sang 

Hoth Kirapaalaa ||

In the Society of the 

Saints.

ਿ ੋਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਉਸ ਉਤੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
11527 261 ErY kCU n iknhU 

kIAw]
pRmySr qoN (ErY)aury Ourai Kashhoo N 

Kinehoo Keeaa ||

In this world, no one 

accomplishes anything 

by himself.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਉਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ-

ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,

11528 261 nwnk sBu kCu  
pRB qy hUAw]51]

Naanak Sabh 

Kashh Prabh Thae 

Hooaa ||51||

O Nanak, everything is 

done by God. ||51||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-

ਆਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੫੧॥

11529 261 sloku] Salok || Shalok:

11530 261 lyKY kqih n 
CUtIAY iKnu iKnu 
BUlnhwr]

Laekhai Kathehi N 

Shhootteeai Khin 

Khin 

Bhoolanehaar ||

Because of the 

balance due on his 

account, he can never 

be released; he makes 

mistakes each and 

every moment.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਜਖਨ ਜਖਨ ਜਪੱਛੋਂ 
ਭੁੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਿੇ 
ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ ਇਸ 

ਭਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੇ।
11531 261 bKsnhwr bKis 

lY nwnk pwir 
auqwr]1]

Bakhasanehaar 

Bakhas Lai Naanak 

Paar Outhaar 

||1||

O Forgiving Lord, 

please forgive me, and 

carry Nanak across. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ੂੰਦ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱ ਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼, ਤੇ ਸਾਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਡੁਬਜਦਆਂ ਨੂੂੰ ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ॥੧॥

11532 261 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
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11533 261 lUxhrwmI 
gunhgwr bygwnw 
Alp miq]

Alp: polw bolo 
imlvW[ (Alp) QoVI[ 
lUx-hrwmI

Loon Haraamee 

Gunehagaar 

Baegaanaa Alap 

Math ||

The sinner is unfaithful 

to himself; he is 

ignorant, with shallow 

understanding.

ਮਨੱੁਖ ਨਾ-ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ, 

ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ, ਹੋਛੀ ਮਤ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਓਪਰਾ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

11534 261 jIau ipMfu ijin 
suK dIey qwih n 
jwnq qq]

q`q Jeeo Pindd Jin 

Sukh Dheeeae 

Thaahi N Jaanath 

Thath ||

He does not know the 

essence of all, the One 

who gave him body, 

soul and peace.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਸਲੇ 

ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

11535 261 lwhw mwieAw 
kwrny dh idis 
FUFn jwie]

Laahaa Maaeiaa 

Kaaranae Dheh 

Dhis Dtoodtan 

Jaae ||

For the sake of 

personal profit and 

Maya, he goes out, 

searching in the ten 

directions.

ਮਾਇਆ ਖੱਟਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰਨ 

ਤੁਜਰਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

11536 261 dyvnhwr dwqwr 
pRB inmK n 
mnih bswie]

Dhaevanehaar 

Dhaathaar Prabh 

Nimakh N Manehi 

Basaae ||

He does not enshrine 

the Generous Lord 

God, the Great Giver, 

in his mind, even for 

an instant.

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਦਾਤਾਰ ਸਭ 

ਕੁਝ ਦੇਣ ਿੋਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅੱਖ 

ਦੇ ਿੋਰ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਦਾ।

11537 261 lwlc JUT 
ibkwr moh ieAw 
sMpY mn mwih]

(sMpY) Dn Laalach Jhooth 

Bikaar Moh Eiaa 

Sanpai Man Maahi 

||

Greed, falsehood, 

corruption and 

emotional attachment 

- these are what he 

collects within his 

mind.

ਲਾਲਚ, ਝੂਠ, ਜਵਕਾਰ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ-ਬੱਸ! ਇਹੀ 
ਧਨ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
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11538 261 lMpt cor inMdk 
mhw iqnhU sMig 
ibhwie]

(lMpt) ivSeI Lanpatt Chor 

Nindhak Mehaa 

Thinehoo Sang 

Bihaae ||

The worst perverts, 

thieves and slanderers 

- he passes his time 

with them.

ਿ ੋਜਵਸ਼ਈ ਹਨ, ਚੋਰ ਹਨ, 

ਮਹਾ ਜਨੂੰ ਦਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਾਥ ਜਵਚ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 

ਬੀਤਦੀ ਹੈ।

11539 261 quDu BwvY qw 
bKis lYih Koty  
sMig Kry]

Thudhh Bhaavai 

Thaa Bakhas Laihi 

Khottae Sang 

Kharae ||

But if it pleases You, 

Lord, then You forgive 

the counterfeit along 

with the genuine.

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਖੋਜਟਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਖਜਰਆਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰੱਖ ਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

11540 261 nwnk BwvY 
pwrbRhm pwhn 
nIir qry]52]

(pwhn) p`Qr Naanak Bhaavai 

Paarabreham 

Paahan Neer 

Tharae ||52||

O Nanak, if it pleases 

the Supreme Lord 

God, then even a 

stone will float on 

water. ||52||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ (ਜਵਚਾਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਪੱਥਰ-ਜਦਲ ਹੋ ਚੱੁਕੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚ ਡੁਬਣੋਂ) ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫੨॥

11541 261 sloku] Salok || Shalok:

11542 261 Kwq pIq Kylq 
hsq Brmy jnm 
Anyk]

Khaath Peeth 

Khaelath Hasath 

Bharamae Janam 

Anaek ||

Eating, drinking, 

playing and laughing, I 

have wandered 

through countless 

incarnations.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂੰਗ ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ 

ਜਵਚ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ 

ਹਾਂ,
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11543 261 Bvjl qy kwFhu 
pRBU nwnk qyrI 
tyk]1]

Bhavajal Thae 

Kaadtahu Prabhoo 

Naanak Thaeree 

Ttaek ||1||

Please, God, lift me up 

and out of the 

terrifying world-ocean. 

Nanak seeks Your 

Support. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਸਾਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ 
ਕੱਢ, ਸਾਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ 

॥੧॥

11544 261 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ

11545 261 Kylq Kylq 
AwieE Aink 
join duK pwie]

K@ylq K@ylq Khaelath Khaelath 

Aaeiou Anik Jon 

Dhukh Paae ||

Playing, playing, I have 

been reincarnated 

countless times, but 

this has only brought 

pain.

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਕ ਰੂੰਗਾਂ ਜਵਚ ਮਨ 

ਪਰਚਾਂਦਾ ਪਰਚਾਂਦਾ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਲੂੰ ਘਦਾ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

11546 261 Kyd imty swDU 
imlq siqgur 
bcn smwie]

(Kyd) du`K Khaedh Mittae 

Saadhhoo Milath 

Sathigur Bachan 

Samaae ||

Troubles are removed, 

when one meets with 

the Holy; immerse 

yourself in the Word 

of the True Guru.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੁੜ ਿਾਏ, 

ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

11547 261 iKmw ghI scu 
sMicE KwieE 
AMimRqu nwm]

(ghI) gRhx kIqI[ 
(sMicE) joiVAw

Khimaa Gehee 

Sach Sanchiou 

Khaaeiou Anmrith 

Naam ||

Adopting an attitude 

of tolerance, and 

gathering truth, 

partake of the 

Ambrosial Nectar of 

the Name.

ਜਿਸ ਨੇ (ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੋਂ) ਜਖਮਾ 
ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਗਿਹਣ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਇਆ,
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11548 261 KrI ikRpw Twkur 
BeI And sUK 
ibsRwm]

An-d: polw bolo Kharee Kirapaa 

Thaakur Bhee 

Anadh Sookh 

Bisraam ||

When my Lord and 

Master showed His 

Great Mercy, I found 

peace, happiness and 

bliss.

ਉਸ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ 
ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ-ਸੁਖ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

11549 261 Kyp inbwhI bhuqu 
lwB Gir Awey 
piqvMq]

(Kyp) sOdw Khaep Nibaahee 

Bahuth Laabh 

Ghar Aaeae 

Pathivanth ||

My merchandise has 

arrived safely, and I 

have made a great 

profit; I have returned 

home with honor.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਿਾਚ 

ਜਸੱਖ ਕੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) 
ਵਣਿ-ਵਪਾਰ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) 

ਤੋੜ ਜਨਬਾਜਹਆ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਭ 

ਖੱਜਟਆ, ਉਹ (ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ 
ਬਚ ਕੇ) ਅਡੋਲ-ਮਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਆਦਰ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।

11550 261 Krw idlwsw guir 
dIAw Awie imly 
BgvMq]

Kharaa Dhilaasaa 

Gur Dheeaa Aae 

Milae Bhagavanth 

||

The Guru has given me 

great consolation, and 

the Lord God has 

come to meet me.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਚੂੰਗੀ 
ਜਦਲੀ ਢਾਰਸ ਜਦੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ 

ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ।

11551 261 Awpn kIAw  
krih Awip AwgY 
pwCY Awip]

Aapan Keeaa 

Karehi Aap Aagai 

Paashhai Aap ||

He Himself has acted, 

and He Himself acts. 

He was in the past, 

and He shall be in the 

future.

(ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਹੈ)। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ 

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ। ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਿੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ।
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11552 261 nwnk soaU 
srwhIAY ij Git 
Git rihAw 
ibAwip]53]

(srwhIAY) slwhIey Naanak Sooo 

Saraaheeai J Ghatt 

Ghatt Rehiaa 

Biaap ||53||

O Nanak, praise the 

One, who is contained 

in each and every 

heart. ||53||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੫੩॥

11553 261 sloku] Salok || Shalok:

11554 261 Awey pRB 
srnwgqI  
ikrpwiniD 
dieAwl]

srnwgqI Aaeae Prabh 

Saranaagathee 

Kirapaa Nidhh 

Dhaeiaal ||

O God, I have come to 

Your Sanctuary, O 

Merciful Lord, Ocean 

of compassion.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! 

ਹੇ ਜਦਆਲ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਏ ਹਾਂ।

11555 261 eyk AKru hir  
min bsq nwnk  
hoq inhwl]1]

(AKru) bRhm[ bsq: 
polw bolo

Eaek Akhar Har 

Man Basath 

Naanak Hoth 

Nihaal ||1||

One whose mind is 

filled with the One 

Word of the Lord, O 

Nanak, becomes 

totally blissful. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਇਕ ਅਜਵਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ 
ਵੱਸਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਸਦਾ ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

11556 261 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ

11557 261 AKr mih  
iqRBvn pRiB 
Dwry]

(A`Kr) bRhm Akhar Mehi 

Thribhavan Prabh 

Dhhaarae ||

In the Word, God 

established the three 

worlds.

ਇਹ ਜਤੂੰ ਨੇ ਭਵਨ (ਸਾਰਾ ਹੀ 
ਿਗਤ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਰਚੇ ਹਨ।
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11558 261 AKr kir kir  
byd bIcwry]

Akhar Kar Kar 

Baedh Beechaarae 

||

Created from the 

Word, the Vedas are 

contemplated.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਵੇਦ ਰਚੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਵਚਾਰੇ ਗਏ।

11559 261 AKr swsqR 
isMimRiq purwnw]

isMm-i Riq Akhar Saasathr 

Sinmrith Puraanaa 

||

From the Word, came 

the Shaastras, 

Simritees and 

Puraanas.

ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਤੇ 

ਪੁਰਾਣ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ 
ਪਿਗਟਾਵ ਹਨ।

11560 261 AKr nwd kQn 
vK´wnw]

viKAwnw Akhar Naadh 

Kathhan 

Vakhyaanaa ||

From the Word, came 

the sound current of 

the Naad, speeches 

and explanations.

ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਤੇ 

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ 
ਤੇ ਜਵਆਜਖਆ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਹੂਰ ਹਨ।

11561 261 AKr mukiq 
jugiq BY Brmw]

Akhar Mukath 

Jugath Bhai 

Bharamaa ||

From the Word, 

comes the way of 

liberation from fear 

and doubt.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਲੱਭਣੀ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੈ।

11562 261 AKr krm 
ikriq suc 
Drmw]

Akhar Karam 

Kirath Such 

Dhharamaa ||

From the Word, come 

religious rituals, 

karma, sacredness and 

Dharma.

(ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ) 

ਕਰਨਯੋਗ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰਨੀ ਆਤਮਕ ਪਜਵਤਿਤਾ ਦੇ 

ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ-ਇਹ ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੀ ਜਦਿੱ ਸ਼ ਹੈ।

11563 261 idRsitmwn AKr 
hY jyqw]

(A`Kr) Akwr Dhrisattimaan 

Akhar Hai Jaethaa 

||

In the visible universe, 

the Word is seen.

ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਇਹ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ,
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11564 261 nwnk pwrbRhm 
inrlypw]54]

Naanak 

Paarabreham 

Niralaepaa ||54||

O Nanak, the Supreme 

Lord God remains 

unattached and 

untouched. ||54||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹੁਕਮ ਦਾ 
ਮਾਲਕ) ਪਿਭੂ ਆਪ (ਇਸ ਸਾਰੇ 

ਪਸਾਰੇ ਦੇ) ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ 

॥੫੪॥

11565 261 sloku] Salok || Shalok:

11566 261 hiQ klMm AgMm  
msqik 
ilKwvqI]

h`iQ Hathh Kalanm 

Aganm Masathak 

Likhaavathee ||

With pen in hand, the 

Inaccessible Lord 

writes man's destiny 

on his forehead.

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

(ਹੁਕਮ ਰੂਪ) ਕਲਮ (ਿੜੀ 
ਹੋਈ) ਹੈ, (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ (ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਕਲਮ 

ਨਾਲ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖ) ਜਲਖੀ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

11567 261 auriJ rihE sB 
sMig AnUp 
rUpwvqI]

(AnUp) aupmw rihq 
(rUpwvqI) rUp vwly 
vwihgurU jI

Ourajh Rehiou 

Sabh Sang Anoop 

Roopaavathee ||

The Lord of 

Incomparable Beauty 

is involved with all.

ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ 

ਵਾਂਗ) ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਗ਼ਲਤ 

ਨਹੀਂ ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ)।

11568 261 ausqiq khnu n 
jwie muKhu 
quhwrIAw]

Ousathath Kehan 

N Jaae Mukhahu 

Thuhaareeaa ||

I cannot describe Your 

Praises with my 

mouth, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

11569 261 mohI dyiK drsu  
nwnk 
bilhwrIAw]1]

Mohee Dhaekh 

Dharas Naanak 

Balihaareeaa ||1||

Nanak is fascinated, 

gazing upon the 

Blessed Vision of Your 

Darshan; he is a 

sacrifice to You. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦਕੇ 

ਸਦਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥
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11570 261 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
11571 261 hy Acuq hy 

pwrbRhm  
AibnwsI 
AGnws]

AG:polw bolo[(AG) 
pwp[ (A-c`uq) Ac`l

Hae Achuth Hae 

Paarabreham 

Abinaasee 

Aghanaas ||

O Immovable Lord, O 

Supreme Lord God, 

Imperishable, 

Destroyer of sins:

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-) ਹੇ ਕਦੇ ਨ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ! ਹੇ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ!

11572 261 hy pUrn hy srb 
mY duKBMjn 
guxqws]

(mY)iv`c 
pUrn,(mY)srUp[ mY: 
ibMdI n lwE

Hae Pooran Hae 

Sarab Mai Dhukh 

Bhanjan 

Gunathaas ||

O Perfect, All-

pervading Lord, 

Destroyer of pain, 

Treasure of virtue:

ਹੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ!

11573 261 hy sMgI hy 
inrMkwr hy 
inrgux sB tyk]

Hae Sangee Hae 

Nirankaar Hae 

Niragun Sabh 

Ttaek ||

O Companion, 

Formless, Absolute 

Lord, Support of all:

ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥੀ! (ਤੇ ਜਿਰ ਭੀ) 
ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਆਸਰੇ!

11574 261 hy goibd hy gux 
inDwn jw kY sdw 
ibbyk]

(ibbyk) vIcwr Hae Gobidh Hae 

Gun Nidhhaan Jaa 

Kai Sadhaa Bibaek 

||

O Lord of the 

Universe, Treasure of 

excellence, with clear 

eternal understanding:

ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ! 

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਜਿਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ!

11575 261 hy AprMpr hir 
hry hih BI 
hovnhwr]

Ap-rMpr Hae Aparanpar 

Har Harae Hehi 

Bhee Hovanehaar 

||

Most Remote of the 

Remote, Lord God: 

You are, You were, 

and You shall always 

be.

ਹੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੁਣ ਭੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਲਈ 

ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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11576 261 hy sMqh kY sdw 
sMig inDwrw 
AwDwr]

(inDwrw) inAwsirAW dy 
(AwDwr) Awsry

Hae Santheh Kai 

Sadhaa Sang 

Nidhhaaraa 

Aadhhaar ||

O Constant 

Companion of the 

Saints, You are the 

Support of the 

unsupported.

ਹੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ! ਹੇ 

ਜਨਆਸਜਰਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ!

11577 261 hy Twkur hau 
dwsro mY inrgun  
gunu nhI koie]

Hae Thaakur Ho 

Dhaasaro Mai 

Niragun Gun 

Nehee Koe ||

O my Lord and Master, 

I am Your slave. I am 

worthless, I have no 

worth at all.

ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਕ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਜਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਣ-

ਹੀਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਕੋਈ ਗੁਣ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।

11578 262 nwnk dIjY nwm 
dwnu rwKau hIAY 
proie]55]

Naanak Dheejai 

Naam Dhaan 

Raakho Heeai 

Paroe ||55||

Nanak: grant me the 

Gift of Your Name, 

Lord, that I may string 

it and keep it within 

my heart. ||55||

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ 

ਬਖ਼ਸ਼, (ਇਹ ਦਾਨ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ॥੫੫॥

11579 262 sloku] Salok || Shalok:

11580 262 gurdyv mwqw  
gurdyv ipqw  
gurdyv suAwmI 
prmysurw]

Guradhaev 

Maathaa 

Guradhaev Pithaa 

Guradhaev 

Suaamee 

Paramaesuraa ||

The Divine Guru is our 

mother, the Divine 

Guru is our father; the 

Divine Guru is our Lord 

and Master, the 

Transcendent Lord.

ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਪਉ 

ਹੈ (ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਿਨਮ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ), ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।
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11581 262 gurdyv sKw  
AigAwn BMjnu  
gurdyv bMiDp 
shodrw]

(bMiDp) sbMDI[ 
(shodrw) skw Brw

Guradhaev Sakhaa 

Agiaan Bhanjan 

Guradhaev 

Bandhhip 

Sehodharaa ||

The Divine Guru is my 

companion, the 

Destroyer of 

ignorance; the Divine 

Guru is my relative 

and brother.

ਗੁਰੂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) 
ਹਨੇਰਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ (ਤੋੜ 

ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ) ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਤੇ ਭਰਾ 
ਹੈ।

11582 262 gurdyv dwqw hir 
nwmu aupdysY  
gurdyv mMqu 
inroDrw]

(inroDrw) ivSyS krky 
auDwr krn vwly

Guradhaev 

Dhaathaa Har 

Naam 

Oupadhaesai 

Guradhaev Manth 

Nirodhharaa ||

The Divine Guru is the 

Giver, the Teacher of 

the Lord's Name. The 

Divine Guru is the 

Mantra which never 

fails.

ਗੁਰੂ (ਅਸਲੀ) ਦਾਤਾ ਹੈ ਿ ੋਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਅਸਰ (ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕ) 

ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

11583 262 gurdyv sWiq siq 
buiD mUriq  
gurdyv pwrs 
prs prw]

(prs) sprS[ (prw) 
pry

Guradhaev Saanth 

Sath Budhh 

Moorath 

Guradhaev Paaras 

Paras Paraa ||

The Divine Guru is the 

image of peace, truth 

and wisdom. The 

Divine Guru is the 

Philosopher's Stone - 

touching it, one is 

transformed.

ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਕਲ 

ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਕ ਐਸਾ 
ਪਾਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛੋਹ ਪਾਰਸ 

ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ।

11584 262 gurdyv qIrQu  
AMimRq srovru  
gur igAwn mjnu 
AprMprw]

m`jnu[ Ap-rMprw Guradhaev 

Theerathh 

Anmrith Sarovar 

Gur Giaan Majan 

Aparanparaa ||

The Divine Guru is the 

sacred shrine of 

pilgrimage, and the 

pool of divine nectar; 

bathing in the Guru's 

wisdom, one 

experiences the 

Infinite.

ਗੁਰੂ (ਸੱਚਾ) ਤੀਰਥ ਹੈ, ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਗਆਨ (-ਿਲ) ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ 

(ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲੋਂ) ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ।
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11585 262 gurdyv krqw  
siB pwp hrqw  
gurdyv piqq  
pivq krw]

Guradhaev 

Karathaa Sabh 

Paap Harathaa 

Guradhaev Pathith 

Pavith Karaa ||

The Divine Guru is the 

Creator, and the 

Destroyer of all sins; 

the Divine Guru is the 

Purifier of sinners.

ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਪਾਪਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਜਦਆਂ (ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ) ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

11586 262 gurdyv Awid 
jugwid jugu jugu  
gurdyv mMqu hir 
jip auDrw]

auD-rw Guradhaev Aadh 

Jugaadh Jug Jug 

Guradhaev Manth 

Har Jap 

Oudhharaa ||

The Divine Guru 

existed in the very 

beginning, throughout 

the ages, in each and 

every age. The Divine 

Guru is the Mantra of 

the Lord's Name; 

chanting it, one is 

saved.

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਿਗਤ ਬਜਣਆ ਹੈ ਗੁਰੂ 

ਸ਼ੂਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼-ਦਾਤਾ) ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮੂੰਤਿ 
ਿਪ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

11587 262 gurdyv sMgiq  
pRB myil kir 
ikrpw hm mUV 
pwpI ijqu lig 
qrw]

mUV@[ l`ig Guradhaev 

Sangath Prabh 

Mael Kar Kirapaa 

Ham Moorr 

Paapee Jith Lag 

Tharaa ||

O God, please be 

merciful to me, that I 

may be with the 

Divine Guru; I am a 

foolish sinner, but 

holding onto Him, I 

will be carried across.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੇਹ, ਤਾ ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਮੂਰਖ ਪਾਪੀ ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਤਰ ਿਾਈਏ।
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11588 262 gurdyv siqguru 
pwrbRhmu 
prmysru gurdyv 
nwnk hir 
nmskrw]1]

Guradhaev 

Sathigur 

Paarabreham 

Paramaesar 

Guradhaev 

Naanak Har 

Namasakaraa 

||1||

The Divine Guru is the 

True Guru, the 

Supreme Lord God, 

the Transcendent 

Lord; Nanak bows in 

humble reverence to 

the Lord, the Divine 

Guru. ||1||

ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਪਾਰਬਿਹਮ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੀ ਦੇ 

ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੧॥

11589 262 eyhu sloku Awid 
AMiq pVxw]

Eaehu Salok Aadh 

Anth Parranaa ||

Read this Shalok at the 

beginning, and at the 

end. ||

ਇਹ ਸਲੋਕ ਇਸ 'ਬਾਵਨ 

ਅਖਰੀ' ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ ਭੀ 
ਪੜਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਜਵਚ ਭੀ 
ਪੜਹਨਾ ਹੈ।

11590 262 gauVI suKmnI 
mÚ5]

Gourree 

Sukhamanee Ma 5 

||

Gauree Sukhmani, 

Fifth Mehl,

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 

'ਸੁਖਮਨੀ' ਅਤੇ ਇਹ ਗਉੜੀ 
ਰਾਗ ਜਵਚ ਦਰਿ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨੁ 

ਸਾਜਹਬ ਿੀ ਹਨ।
11591 262 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕ।
11592 262 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

11593 262 Awid gur ey  
nmh]

ey: nUM[ nm-h: polw 
bolo, iqMny mukqy bolo, 
nmhY nhI aucwrnw

Aadh Gureae 

Nameh ||

I bow to the Primal 

Guru.

(ਮੇਰੀ) ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਨੂੂੰ  ਨਮਸਕਾਰ 

ਹੈ ਿ ੋ(ਸਭ ਦਾ) ਮੱੁਢ ਹੈ,

11594 262 jugwid gur ey  
nmh]

ju`gwid Jugaadh Gureae 

Nameh ||

I bow to the Guru of 

the ages.

ਅਤੇ ਿ ੋਿੁਗਾਂ ਦੇ ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਹੈ।
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11595 262 siqgur ey nmh] Sathigureae 

Nameh ||

I bow to the True Guru. ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  (ਮੇਰੀ) ਨਮਸਕਾਰ 

ਹੈ,

11596 262 sRI gurdyv ey  
nmh]1]

Sree 

Guradhaeveae 

Nameh ||1||

I bow to the Great, 

Divine Guru. ||1||

ਸਿੀ ਗੁਰਦੇਵ ਿੀ ਨੂੂੰ  (ਮੇਰੀ) 
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ॥੧॥

11597 262 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:

11598 262 ismrau ismir 
ismir suKu 
pwvau]

Simaro Simar 

Simar Sukh Paavo 

||

Meditate, meditate, 

meditate in 

remembrance of Him, 

and find peace.

ਮੈਂ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਾਂ ਤੇ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ;

11599 262 kil klys qn 
mwih imtwvau]

Kal Kalaes Than 

Maahi Mittaavo ||

Worry and anguish 

shall be dispelled from 

your body.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਿ)ੋ 

ਦੱੁਖ ਜਬਖਾਂਧ (ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮਟਾ ਲਵਾਂ।

11600 262 ismrau jwsu  
ibsuMBr eykY]

AnMq bRhmMf dy jIAW nUM 
pYdw pwlx sMBwlx 
vwly[ (ibsuM-Br) 
vwihgurU jI

Simaro Jaas 

Bisunbhar Eaekai 

||

Remember in praise 

the One who pervades 

the whole Universe.

ਜਿਸ ਇਕ ਿਗਤ ਪਾਲਕ 

(ਹਰੀ) ਦਾ ਨਾਮ-

11601 262 nwmu jpq  
Agnq AnykY]

A-gnq Naam Japath 

Aganath Anaekai 

||

His Name is chanted 

by countless people, in 

so many ways.

ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਅਣਜਗਣਤ (ਿੀਵ) 

ਿਪਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ (ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਜਸਮਰਾਂ।
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11602 262 byd purwn  
isMimRiq suDwK´r]

suDwK´r: SuD piv`qR 
A`KrW vwly Dwrimk 
gRMQ[isMmi Riq: mMmw 
mukqw, A`Dw rwrw R polw 
bol ky, ie`k ishwrI 
A`Dy rwry, ie`k ishwrI 
q`qy lwau[ suDw-iKAr

Baedh Puraan 

Sinmrith 

Sudhhaakhyar ||

The Vedas, the 

Puraanas and the 

Simritees, the purest 

of utterances,

ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਨਾਂ ਤੇ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਨੇ-

11603 262 kIny rwm nwm  
iek AwK´r]

AwK´r Aw+K´r K´r Krn 
qoN Aw rihq, bRhm jI[ 
kI~ny, AwiKAr

Keenae Raam 

Naam Eik Aakhyar 

||

Were created from 

the One Word of the 

Name of the Lord.

ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਵੱਤਿ ਨਾਮ 

ਮੂੰ ਜਨਆ ਹੈ।

11604 262 iknkw eyk ijsu 
jIA bswvY]

Kinakaa Eaek Jis 

Jeea Basaavai ||

That one, in whose 

soul the One Lord 

dwells

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਿੀ ਜਵਚ 

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਪਨਾ ਨਾਮ) 

ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੀ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,

11605 262 qw kI mihmw  
gnI n AwvY]

Thaa Kee 

Mehimaa Ganee N 

Aavai ||

The praises of his glory 

cannot be recounted.

ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

11606 262 kWKI eykY drs 
quhwro]

Kaankhee Eaekai 

Dharas Thuhaaro 

||

Those who yearn only 

for the blessing of 

Your Darshan

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ,

11607 262 nwnk aun sMig  
moih auDwro]1]

Naanak Oun Sang 

Mohi Oudhhaaro 

||1||

- Nanak: save me 

along with them! ||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰੱਖ 

ਕੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ 

ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲਵ ੋ॥੧॥
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11608 262 suKmnI suK  
AMimRq pRB nwmu]

Sukhamanee Sukh 

Anmrith Prabh 

Naam ||

Sukhmani: Peace of 

Mind, the Nectar of 

the Name of God.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ 

ਸੁਖਦਾਈ ਨਾਮ (ਸਭ) ਸੁਖਾਂ ਦੀ 
ਮਣੀ ਹੈ,

11609 262 Bgq jnw kY  
min 
ibsRwm]rhwau]

Bhagath Janaa Kai 

Man Bisraam || 

Rehaao ||

The minds of the 

devotees abide in a 

joyful peace. 

||Pause||

ਇਸ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੈ।ਰਹਾਉ।

11610 262 pRB kY ismrin  
griB n bsY]

Prabh Kai Simaran 

Garabh N Basai ||

Remembering God, 

one does not have to 

enter into the womb 

again.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

(ਿੀਵ) ਿਨਮ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ,

11611 262 pRB kY ismrin  
dUKu jmu nsY]

n`sY Prabh Kai Simaran 

Dhookh Jam Nasai 

||

Remembering God, 

the pain of death is 

dispelled.

(ਿੀਵ ਦਾ) ਦੁਖ ਤੇ ਿਮ (ਦਾ 
ਡਰ) ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11612 262 pRB kY ismrin  
kwlu prhrY]

Prabh Kai Simaran 

Kaal Pareharai ||

Remembering God, 

death is eliminated.

ਮੌਤ (ਦਾ ਭਉ) ਪਰੇ ਹਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

11613 262 pRB kY ismrin  
dusmnu trY]

Prabh Kai Simaran 

Dhusaman Ttarai 

||

Remembering God, 

one's enemies are 

repelled.

(ਜਵਕਾਰ ਰੂਪੀ) ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11614 262 pRB ismrq kCu 
ibGnu n lwgY]

Prabh Simarath 

Kashh Bighan N 

Laagai ||

Remembering God, no 

obstacles are met.

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਰਾਹ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ,
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11615 262 pRB kY ismrin  
An idnu jwgY]

Prabh Kai Simaran 

Anadhin Jaagai ||

Remembering God, 

one remains awake 

and aware, night and 

day.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ) ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

11616 262 pRB kY ismrin  
Bau n ibAwpY]

Prabh Kai Simaran 

Bho N Biaapai ||

Remembering God, 

one is not touched by 

fear.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

(ਕੋਈ) ਡਰ (ਿੀਵ ਉਤੇ) ਦਬਾਉ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ,
11617 262 pRB kY ismrin  

duKu n sMqwpY]

Prabh Kai Simaran 

Dhukh N 

Santhaapai ||

Remembering God, 

one does not suffer 

sorrow.

ਤੇ (ਕੋਈ) ਦੱੁਖ ਜਵਆਕੁਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ।

11618 262 pRB kw ismrnu  
swD kY sMig]

Prabh Kaa Simaran 

Saadhh Kai Sang ||

The meditative 

remembrance of God 

is in the Company of 

the Holy.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਗੁਰਮਜਖ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਜਮਲਦਾ ਹੈ);

11619 262 srb inDwn  
nwnk hir 
rMig]2]

Sarab Nidhhaan 

Naanak Har Rang 

||2||

All treasures, O Nanak, 

are in the Love of the 

Lord. ||2||

(ਅਤੇ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

(ਹੀ) (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

(ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੨॥

11620 262 pRB kY ismrin  
iriD isiD nau 
iniD]

Prabh Kai Simaran 

Ridhh Sidhh No 

Nidhh ||

In the remembrance 

of God are wealth, 

miraculous spiritual 

powers and the nine 

treasures.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ (ਹੀ) 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੱਧੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਤੇ 

ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ,
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11621 262 pRB kY ismrin  
igAwnu iDAwnu 
qqu buiD]

Prabh Kai Simaran 

Giaan Dhhiaan 

Thath Budhh ||

In the remembrance 

of God are knowledge, 

meditation and the 

essence of wisdom.

ਪਿਭ-ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਗਆਨ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਟਕਾਉ ਤੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ (ਹਰੀ) ਦੀ 
ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਬੱੁਧੀ ਹੈ।

11622 262 pRB kY ismrin  
jp qp pUjw]

Prabh Kai Simaran 

Jap Thap Poojaa ||

In the remembrance 

of God are chanting, 

intense meditation 

and devotional 

worship.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਸਾਰੇ) ਿਾਪ ਤਾਪ ਤੇ (ਦੇਵ-) 

ਪੂਿਾ ਹਨ,

11623 262 pRB kY ismrin  
ibnsY dUjw]

Prabh Kai Simaran 

Binasai Dhoojaa ||

In the remembrance 

of God, duality is 

removed.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਉਸ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ 

ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

11624 262 pRB kY ismrin  
qIrQ iesnwnI]

Prabh Kai Simaran 

Theerathh 

Eisanaanee ||

In the remembrance 

of God are purifying 

baths at sacred shrines 

of pilgrimage.

ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਆਤਮ-

) ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ,

11625 262 pRB kY ismrin  
drgh mwnI]

Prabh Kai Simaran 

Dharageh Maanee 

||

In the remembrance 

of God, one attains 

honor in the Court of 

the Lord.

ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ;

11626 262 pRB kY ismrin  
hoie su Blw]

Prabh Kai Simaran 

Hoe S Bhalaa ||

In the remembrance 

of God, one becomes 

good.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਭਲਾ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

11627 262 pRB kY ismrin  
suPl Plw]

Prabh Kai Simaran 

Sufal Falaa ||

In the remembrance 

of God, one flowers in 

fruition.

ਤੇ ਮਨੱੁਖ-ਿਨਮ ਦਾ ਉੱਚਾ 
ਮਨੋਰਥ ਜਸੱਧ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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11628 262 sy ismrih ijn 
Awip ismrwey]

Sae Simarehi Jin 

Aap Simaraaeae ||

They alone remember 

Him in meditation, 

whom He inspires to 

meditate.

(ਨਾਮ) ਉਹੀ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਜਪ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ,

11629 263 nwnk qw kY  
lwgau pwey]3]

Naanak Thaa Kai 

Laago Paaeae 

||3||

Nanak grasps the feet 

of those humble 

beings. ||3||

(ਤਾਂ ਤੇ, ਆਖ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ (ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ) ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਾਂ ॥੩॥

11630 263 pRB kw ismrnu  
sB qy aUcw]

Prabh Kaa Simaran 

Sabh Thae Oochaa 

||

The remembrance of 

God is the highest and 

most exalted of all.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ (ਹੋਰ) 

ਸਾਰੇ (ਆਹਰਾਂ) ਨਾਲੋਂ ਚੂੰਗਾ ਹੈ;

11631 263 pRB kY ismrin  
auDry mUcw]

mU`cw Prabh Kai Simaran 

Oudhharae 

Moochaa ||

In the remembrance 

of God, many are 

saved.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ (ਿੀਵ) (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

11632 263 pRB kY ismrin  
iqRsnw buJY]

buJY: polw bolo Prabh Kai Simaran 

Thrisanaa Bujhai ||

In the remembrance 

of God, thirst is 

quenched.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਹ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

11633 263 pRB kY ismrin  
sBu ikCu suJY]

su`JY Prabh Kai Simaran 

Sabh Kishh Sujhai 

||

In the remembrance 

of God, all things are 

known.

(ਜਕਉਂਜਕ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਹਰੇਕ 

(ਕੇਲ) ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

11634 263 pRB kY ismrin  
nwhI jm qRwsw]

Prabh Kai Simaran 

Naahee Jam 

Thraasaa ||

In the remembrance 

of God, there is no 

fear of death.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਿਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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11635 263 pRB kY ismrin  
pUrn Awsw]

Prabh Kai Simaran 

Pooran Aasaa ||

In the remembrance 

of God, hopes are 

fulfilled.

ਤੇ (ਿੀਵ ਦੀ) ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਸਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਮਨ ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

11636 263 pRB kY ismrin  
mn kI mlu 
jwie]

Prabh Kai Simaran 

Man Kee Mal Jaae 

||

In the remembrance 

of God, the filth of the 

mind is removed.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਮਨ ਦੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

11637 263 AMimRq nwmu ird 
mwih smwie]

Anmrith Naam 

Ridh Maahi 

Samaae ||

The Ambrosial Naam, 

the Name of the Lord, 

is absorbed into the 

heart.

ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11638 263 pRB jI bsih  
swD kI rsnw]

Prabh Jee Basehi 

Saadhh Kee 

Rasanaa ||

God abides upon the 

tongues of His Saints.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਿੀਭ ਉਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਸਾਧ ਿਨ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਪਦੇ 

ਹਨ)।

11639 263 nwnk jn kw  
dwsin dsnw]4]

dsnw: polw bolo Naanak Jan Kaa 

Dhaasan 

Dhasanaa ||4||

Nanak is the servant of 

the slave of His slaves. 

||4||

(ਆਖ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮੈਂ) 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ 

(ਬਣਾਂ) ॥੪॥

11640 263 pRB kau ismrih  
sy DnvMqy]

Prabh Ko Simarehi 

Sae 

Dhhanavanthae ||

Those who remember 

God are wealthy.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਧਨਾਢ ਹਨ,

11641 263 pRB kau ismrih  
sy piqvMqy]

Prabh Ko Simarehi 

Sae Pathivanthae 

||

Those who remember 

God are honorable.

ਤੇ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹਨ।
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11642 263 pRB kau ismrih  
sy jn prvwn]

Prabh Ko Simarehi 

Sae Jan Paravaan 

||

Those who remember 

God are approved.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮੂੰ ਨੇ-ਪਿਮੂੰ ਨੇ ਹੋਏ ਹਨ,

11643 263 pRB kau ismrih  
sy purK pRDwn]

Prabh Ko Simarehi 

Sae Purakh 

Pradhhaan ||

Those who remember 

God are the most 

distinguished persons.

ਤੇ ਉਹ (ਸਭ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ) ਚੂੰ ਗੇ 

ਹਨ।

11644 263 pRB kau ismrih  
is bymuhqwjy]

bymuhq`wjy Prabh Ko Simarehi 

S Baemuhathaajae 

||

Those who remember 

God are not lacking.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਜਕਸੇ ਦੇ ਮੁਥਾਿ ਨਹੀਂ ਹਨ,

11645 263 pRB kau ismrih  
is srb ky rwjy]

rwjy: polw bolo Prabh Ko Simarehi 

S Sarab Kae Raajae 

||

Those who remember 

God are the rulers of 

all.

ਉਹ (ਤਾਂ ਸਗੋਂ) ਸਭ ਦੇ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ।

11646 263 pRB kau ismrih  
sy suKvwsI]

Prabh Ko Simarehi 

Sae Sukhavaasee 

||

Those who remember 

God dwell in peace.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ,

11647 263 pRB kau ismrih  
sdw AibnwsI]

Prabh Ko Simarehi 

Sadhaa Abinaasee 

||

Those who remember 

God are immortal and 

eternal.

ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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11648 263 ismrn qy lwgy  
ijn Awip 
dieAwlw]

d-ieAwlw Simaran Thae 

Laagae Jin Aap 

Dhaeiaalaa ||

They alone hold to the 

remembrance of Him, 

unto whom He 

Himself shows His 

Mercy.

(ਪਰ) ਪਿਭ-ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਜਪ ਮੇਹਰਬਾਨ 

(ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ);

11649 263 nwnk jn kI  
mMgY rvwlw]5]

Naanak Jan Kee 

Mangai Ravaalaa 

||5||

Nanak begs for the 

dust of their feet. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਕੋਈ ਵਡ-ਭਾਗੀ) 
ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-

ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੫॥
11650 263 pRB kau ismrih  

sy praupkwrI]

Prabh Ko Simarehi 

Sae 

Paroupakaaree ||

Those who remember 

God generously help 

others.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ 

ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

11651 263 pRB kau ismrih  
iqn sd 
bilhwrI]

Prabh Ko Simarehi 

Thin Sadh 

Balihaaree ||

Those who remember 

God - to them, I am 

forever a sacrifice.

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ (ਮੈਂ) ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ।

11652 263 pRB kau ismrih  
sy muK suhwvy]

Prabh Ko Simarehi 

Sae Mukh 

Suhaavae ||

Those who remember 

God - their faces are 

beautiful.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਸੋਹਣੇ (ਲੱਗਦੇ) 

ਹਨ,

11653 263 pRB kau ismrih  
iqn sUiK ibhwvY]

Prabh Ko Simarehi 

Thin Sookh 

Bihaavai ||

Those who remember 

God abide in peace.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਉਮਰ) ਸੁਖ ਜਵਚ 

ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ।
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11654 263 pRB kau ismrih  
iqn Awqmu jIqw]

Prabh Ko Simarehi 

Thin Aatham 

Jeethaa ||

Those who remember 

God conquer their 

souls.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

11655 263 pRB kau ismrih  
iqn inrml 
rIqw]

Prabh Ko Simarehi 

Thin Niramal 

Reethaa ||

Those who remember 

God have a pure and 

spotless lifestyle.

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਜਵਤਿ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11656 263 pRB kau ismrih  
iqn And Gnyry]

An-d: polw bolo Prabh Ko Simarehi 

Thin Anadh 

Ghanaerae ||

Those who remember 

God experience all 

sorts of joys.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ,

11657 263 pRB kau ismrih  
bsih hir nyry]

Prabh Ko Simarehi 

Basehi Har Naerae 

||

Those who remember 

God abide near the 

Lord.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

11658 263 sMq ikRpw qy An 
idnu jwig]

Santh Kirapaa 

Thae Anadhin Jaag 

||

By the Grace of the 

Saints, one remains 

awake and aware, 

night and day.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 

ਹਰ ਵੇਲੇ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਿਾਗ 

ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ;

11659 263 nwnk ismrnu 
pUrY Bwig]6]

Naanak Simaran 

Poorai Bhaag 

||6||

O Nanak, this 

meditative 

remembrance comes 

only by perfect 

destiny. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਸਮਰਨ (ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

(ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ॥੬॥
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11660 263 pRB kY ismrin  
kwrj pUry]

Prabh Kai Simaran 

Kaaraj Poorae ||

Remembering God, 

one's works are 

accomplished.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ (ਸਾਰੇ) ਕੂੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ)

11661 263 pRB kY ismrin  
kbhu n JUry]

Prabh Kai Simaran 

Kabahu N Jhoorae 

||

Remembering God, 

one never grieves.

ਅਤੇ ਕਦੇ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

11662 263 pRB kY ismrin  
hir gun bwnI]

Prabh Kai Simaran 

Har Gun Baanee ||

Remembering God, 

one speaks the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, 

ਮਨੱੁਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ 

ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ)

11663 263 pRB kY ismrin  
shij smwnI]

Prabh Kai Simaran 

Sehaj Samaanee ||

Remembering God, 

one is absorbed into 

the state of intuitive 

ease.

ਅਤੇ ਸਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

11664 263 pRB kY ismrin  
inhcl Awsnu]

Prabh Kai Simaran 

Nihachal Aasan ||

Remembering God, 

one attains the 

unchanging position.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਮਨ ਰੂਪੀ) ਆਸਨ 

ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ
11665 263 pRB kY ismrin  

kml ibgwsnu]

Prabh Kai Simaran 

Kamal Bigaasan ||

Remembering God, 

the heart-lotus 

blossoms forth.

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ (ਜਹਰਦੇ ਦਾ) 
ਕਉਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

11666 263 pRB kY ismrin  
Anhd Junkwr]

Prabh Kai Simaran 

Anehadh 

Jhunakaar ||

Remembering God, 

the unstruck melody 

vibrates.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਇਕ-ਰਸ 

ਸੂੰਗੀਤ (ਜਿਹਾ) (ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ),
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11667 263 suKu pRB ismrn 
kw AMqu n pwr]

Sukh Prabh 

Simaran Kaa Anth 

N Paar ||

The peace of the 

meditative 

remembrance of God 

has no end or 

limitation.

(ਭਾਵ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਿੋ 
ਸੁਖ (ਉਪਿਦਾ) ਹੈ ਉਹ (ਕਦੇ) 

ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ।

11668 263 ismrih sy jn  
ijn kau pRB 
mieAw]

Simarehi Sae Jan 

Jin Ko Prabh 

Maeiaa ||

They alone remember 

Him, upon whom God 

bestows His Grace.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ;

11669 263 nwnk iqn jn  
srnI pieAw]7]

pieAw Naanak Thin Jan 

Saranee Paeiaa 

||7||

Nanak seeks the 

Sanctuary of those 

humble beings. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ) 
ਉਹਨਾਂ (ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

11670 263 hir ismrnu kir  
Bgq pRgtwey]

Har Simaran Kar 

Bhagath 

Pragattaaeae ||

Remembering the 

Lord, His devotees are 

famous and radiant.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ 

ਭਗਤ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮਸ਼ਹੂਰ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

11671 263 hir ismrin 
lig byd aupwey]

Har Simaran Lag 

Baedh Oupaaeae 

||

Remembering the 

Lord, the Vedas were 

composed.

ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਹੀ ਿੁੜ ਕੇ 

(ਜਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ) ਵੇਦ (ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ) ਰਚੇ।

11672 263 hir ismrin Bey 
isD jqI dwqy]

is`D[ jqI dwqy: poly 
bolo

Har Simaran 

Bheae Sidhh 

Jathee Dhaathae 

||

Remembering the 

Lord, we become 

Siddhas, celibates and 

givers.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਜਸੱਧ ਬਣ ਗਏ, ਿਤੀ 
ਬਣ ਗਏ, ਦਾਤੇ ਬਣ ਗਏ;
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11673 263 hir ismrin  
nIc chu kuMt 
jwqy]

Har Simaran 

Neech Chahu 

Kuntt Jaathae ||

Remembering the 

Lord, the lowly 

become known in all 

four directions.

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਨੀਚ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਏ।

11674 263 hir ismrin  
DwrI sB Drnw]

Har Simaran 

Dhhaaree Sabh 

Dhharanaa ||

For the remembrance 

of the Lord, the whole 

world was established.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨੇ ਸਾਰੀ 
ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ;

11675 263 ismir ismir 
hir kwrn 
krnw]

Simar Simar Har 

Kaaran Karanaa ||

Remember, remember 

in meditation the 

Lord, the Creator, the 

Cause of causes.

(ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ ਦੇ 

ਕਰਤਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰ।

11676 263 hir ismrin  
kIE sgl 
Akwrw]

Har Simaran 

Keeou Sagal 

Akaaraa ||

For the remembrance 

of the Lord, He 

created the whole 

creation.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਸਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ;

11677 263 hir ismrn mih  
Awip inrMkwrw]

Har Simaran Mehi 

Aap Nirankaaraa ||

In the remembrance 

of the Lord, He 

Himself is Formless.

ਜਿਥੇ ਜਸਮਰਨ ਹੈ ਓਥੇ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਆਪ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

11678 263 kir ikrpw ijsu 
Awip buJwieAw]

bu`JwieAw Kar Kirapaa Jis Aap 

Bujhaaeiaa ||

By His Grace, He 

Himself bestows 

understanding.

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ) ਸਮਝ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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11679 263 nwnk gurmuiK  
hir ismrnu 
iqin 
pwieAw]8]1]

Naanak Guramukh 

Har Simaran Thin 

Paaeiaa ||8||1||

O Nanak, the Gurmukh 

attains the 

remembrance of the 

Lord. ||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੁਆਰਾ ਜਸਮਰਨ (ਦੀ ਦਾਤ) 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ॥੮॥੧॥

11680 263 sloku] Salok || Shalok:

11681 263 dIn drd duK 
BMjnw Git Git 
nwQ AnwQ]

Dheen Dharadh 

Dhukh Bhanjanaa 

Ghatt Ghatt 

Naathh Anaathh ||

O Destroyer of the 

pains and the suffering 

of the poor, O Master 

of each and every 

heart, O Masterless 

One:

ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹਰੀ! 
ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ!

11682 263 srix qum@wrI 
AwieE nwnk ky 
pRB swQ]1]

Saran 

Thumhaaree 

Aaeiou Naanak 

Kae Prabh Saathh 

||1||

I have come seeking 

Your Sanctuary. O 

God, please be with 

Nanak! ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੱਲਾ 
ਿੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆਇਆ 

ਹਾਂ ॥੧॥

11683 264 AstpdI] AstpdI: s ibMdI n 
lwau[

Asattapadhee || Ashtapadee:

11684 264 jh mwq ipqw  
suq mIq n BweI]

su`q Jeh Maath Pithaa 

Suth Meeth N 

Bhaaee ||

Where there is no 

mother, father, 

children, friends or 

siblings

ਜਿਥੇ ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਪੱੁਤਰ, ਜਮੱਤਿ, 
ਭਰਾ ਕੋਈ (ਸਾਥੀ) ਨਹੀਂ 
(ਬਣਦਾ),
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11685 264 mn aUhw nwmu qyrY 
sMig shweI]

Man Oohaa Naam 

Thaerai Sang 

Sehaaee ||

O my mind, there, only 

the Naam, the Name 

of the Lord, shall be 

with you as your help 

and support.

ਓਥੇ ਹੇ ਮਨ! (ਪਿਭੂ) ਦਾ ਨਾਮ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
(ਹੈ)।

11686 264 jh mhw BieAwn  
dUqjm dlY]

BieAwn[ dUqjm[dlY: 
polw bolo[(dlY) jmdUqW 
dw dl hovygw (dUjw 
pwT: dUq jm)

Jeh Mehaa 

Bhaeiaan Dhooth 

Jam Dhalai ||

Where the great and 

terrible Messenger of 

Death shall try to 

crush you,

ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਉਣੇ ਿਮਦੂਤਾਂ 
ਦਾ ਦਲ ਹੈ,

11687 264 qh kyvl nwmu  
sMig qyrY clY]

c`lY Theh Kaeval Naam 

Sang Thaerai 

Chalai ||

There, only the Naam 

shall go along with you.

ਓਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11688 264 jh muskl hovY  
Aiq BwrI]

Jeh Musakal Hovai 

Ath Bhaaree ||

Where the obstacles 

are so very heavy,

ਜਿਥੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

11689 264 hir ko nwmu iKn 
mwih auDwrI]

Har Ko Naam Khin 

Maahi 

Oudhhaaree ||

The Name of the Lord 

shall rescue you in an 

instant.

(ਓਥੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਖ ਦੇ 

ਿੋਰ ਜਵਚ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

11690 264 Aink punhcrn 
krq nhI qrY]

punh-crn Anik 

Punehacharan 

Karath Nehee 

Tharai ||

By performing 

countless religious 

rituals, you shall not 

be saved.

ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰ 

ਕੇ ਭੀ (ਮਨੱੁਖ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ) ਨਹੀਂ 
ਬਚਦਾ,
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11691 264 hir ko nwmu koit 
pwp prhrY]

pr-hrY Har Ko Naam Kott 

Paap Pareharai ||

The Name of the Lord 

washes off millions of 

sins.

(ਪਰ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋੜਾਂ 
ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

11692 264 gurmuiK nwmu 
jphu mn myry]

Guramukh Naam 

Japahu Man 

Maerae ||

As Gurmukh, chant 

the Naam, O my mind.

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਣ ਪੈ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਿਪ;

11693 264 nwnk pwvhu sUK 
Gnyry]1]

Naanak Paavahu 

Sookh Ghanaerae 

||1||

O Nanak, you shall 

obtain countless joys. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਬੜੇ ਸੁਖ ਪਾਵਜਹਂਗਾ 
॥੧॥

11694 264 sgl isRsit ko 
rwjw duKIAw]

si Rsit Sagal Srisatt Ko 

Raajaa Dhukheeaa 

||

The rulers of the all 

the world are unhappy;

(ਮਨੱੁਖ) ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਰਾਿਾ (ਹੋ ਕੇ ਭੀ) ਦੁਖੀ (ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ),

11695 264 hir kw nwmu 
jpq hoie 
suKIAw]

Har Kaa Naam 

Japath Hoe 

Sukheeaa ||

One who chants the 

Name of the Lord 

becomes happy.

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਸੁਖੀ (ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ);

11696 264 lwK krorI bMDun 
prY]

l`KW kRoVW bMDun bhu 
vcn hY, pRkrx Anuswr 
bMDun shIhY, gurbwxI 
gurU jI ivAwkrx 
Anuswr nhIN hn[ ijvyN 
rsnw eyk. jsu gwie n 
swkY; bhu kIjY bhu 
rsunQy]

Laakh Karoree 

Bandhh N Parai ||

Acquiring hundreds of 

thousands and 

millions, your desires 

shall not be contained.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ (ਰੁਪਏ) 

ਕਮਾ ਕੇ ਭੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਹ 

ਜਵਚ) ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ,
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11697 264 hir kw nwmu 
jpq insqrY]

ins-qrY: polw bolo Har Kaa Naam 

Japath Nisatharai 

||

Chanting the Name of 

the Lord, you shall find 

release.

(ਏਸ ਮਾਇਆ-ਕਾਂਗ ਤੋਂ) ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

11698 264 Aink mwieAw 
rMg iqK n 
buJwvY]

iqK buJwvY: poly bolo Anik Maaeiaa 

Rang Thikh N 

Bujhaavai ||

By the countless 

pleasures of Maya, 

your thirst shall not be 

quenched.

ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਬੇ-ਅੂੰਤ ਮੌਿਾਂ 
ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਹ 

ਨਹੀਂ ਬੱੁਝਦੀ,

11699 264 hir kw nwmu 
jpq AwGwvY]

Har Kaa Naam 

Japath Aaghaavai 

||

Chanting the Name of 

the Lord, you shall be 

satisfied.

(ਪਰ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

(ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
11700 264 ijh mwrig iehu 

jwq iekylw]

Jih Maarag Eihu 

Jaath Eikaelaa ||

Upon that path where 

you must go all alone,

ਜਿਹਨੀਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਿੀਵ 

ਇਕੱਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ 

ਜਵਚ ਇਸ ਜਚੂੰ ਤਾਤੁਰ ਿੀਵ ਦੀ 
ਕੋਈ ਸਹੈਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ)

11701 264 qh hir nwmu 
sMig hoq suhylw]

Theh Har Naam 

Sang Hoth 

Suhaelaa ||

There, only the Lord's 

Name shall go with 

you to sustain you.

ਓਥੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

11702 264 AYsw nwmu mn 
sdw iDAweIAY]

Aisaa Naam Man 

Sadhaa 

Dhhiaaeeai ||

On such a Name, O my 

mind, meditate 

forever.

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਮਨ! ਅਿੇਹਾ 
(ਸੁਹੇਲਾ) ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਸਮਰੀਏ,

11703 264 nwnk gurmuiK  
prmgiq 
pweIAY]2]

Naanak Guramukh 

Param Gath 

Paaeeai ||2||

O Nanak, as Gurmukh, 

you shall obtain the 

state of supreme 

dignity. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ) ਉੱਚਾ ਦਰਿਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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11704 264 CUtq nhI koit 
lK bwhI]

l`K Shhoottath Nehee 

Kott Lakh Baahee 

||

You shall not be saved 

by hundreds of 

thousands and 

millions of helping 

hands.

ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਜਿਸ ਦੀਨ 

ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ,

11705 264 nwmu jpq qh 
pwir prwhI]

Naam Japath Theh 

Paar Paraahee ||

Chanting the Naam, 

you shall be lifted up 

and carried across.

ਓਥੋਂ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

(ਿੀਵ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

11706 264 Aink ibGn jh 
Awie sMGwrY]

Anik Bighan Jeh 

Aae Sanghaarai ||

Where countless 

misfortunes threaten 

to destroy you,

ਜਿਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਆ 

ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,

11707 264 hir kw nwmu  
qqkwl auDwrY]

q`qkwl Har Kaa Naam 

Thathakaal 

Oudhhaarai ||

The Name of the Lord 

shall rescue you in an 

instant.

(ਓਥੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਰਤ 

ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

11708 264 Aink join jnmY 
mir jwm]

Anik Jon Janamai 

Mar Jaam ||

Through countless 

incarnations, people 

are born and die.

(ਿੀਵ) ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਰ) 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ (ਏਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ),

11709 264 nwmu jpq pwvY 
ibsRwm]

Naam Japath 

Paavai Bisraam ||

Chanting the Name of 

the Lord, you shall 

come to rest in peace.

ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11710 264 hau mYlw mlu  
kbhu n DovY]

Ho Mailaa Mal 

Kabahu N Dhhovai 

||

The ego is polluted by 

a filth which can never 

be washed off.

ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਗੂੰਦਾ ਹੋਇਆ 

(ਿੀਵ) ਕਦੇ ਇਹ ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ 
ਨਹੀਂ,

11711 264 hir kw nwmu koit 
pwp KovY]

Har Kaa Naam 

Kott Paap Khovai 

||

The Name of the Lord 

erases millions of sins.

(ਪਰ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋੜਾਂ 
ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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11712 264 AYsw nwmu jphu  
mn rMig]

Aisaa Naam 

Japahu Man Rang 

||

Chant such a Name 

with love, O my mind.

ਹੇ ਮਨ! (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਅਿੇਹਾ ਨਾਮ 

ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਿਪ।

11713 264 nwnk pweIAY  
swD kY sMig]3]

Naanak Paaeeai 

Saadhh Kai Sang 

||3||

O Nanak, it is obtained 

in the Company of the 

Holy. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥

11714 264 ijh mwrg ky  
gny jwih n kosw]

Jih Maarag Kae 

Ganae Jaahi N 

Kosaa ||

On that path where 

the miles cannot be 

counted,

ਜਿਸ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਰੂਪੀ) ਪੈਂਡੇ ਦੇ 

ਕੋਹ ਜਗਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ,

11715 264 hir kw nwmu aUhw 
sMig qosw]

Har Kaa Naam 

Oohaa Sang 

Thosaa ||

There, the Name of 

the Lord shall be your 

sustenance.

ਉਥੇ (ਭਾਵ, ਉਸ ਲੂੰ ਮੇ ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਿੀਵ ਦੇ) 

ਨਾਲ (ਰਾਹ ਦੀ) ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ।

11716 264 ijh pYfY mhw 
AMD gubwrw]

Jih Paiddai Mehaa 

Andhh Gubaaraa 

||

On that journey of 

total, pitch-black 

darkness,

ਜਿਸ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਰੂਪ) ਰਾਹ ਜਵਚ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਬੜਾ ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਹੈ,

11717 264 hir kw nwmu sMig 
aujIAwrw]

Har Kaa Naam 

Sang Oujeeaaraa 

||

The Name of the Lord 

shall be the Light with 

you.

(ਓਥੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਿੀਵ ਦੇ) 

ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਹੈ।

11718 264 jhw pMiQ qyrw ko 
n is\wnU]

Jehaa Panthh 

Thaeraa Ko N 

Sinjaanoo ||

On that journey where 

no one knows you,

ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਜਵਚ (ਹੇ ਿੀਵ!) 

ਤੇਰਾ ਕੋਈ (ਅਸਲੀ) ਮਰਹਮ 

ਨਹੀਂ ਹੈ,

11719 264 hir kw nwmu qh 
nwil pCwnU]

Har Kaa Naam 

Theh Naal 

Pashhaanoo ||

With the Name of the 

Lord, you shall be 

recognized.

ਓਥੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

(ਸੱਚਾ) ਸਾਥੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2395 Published: March 06/ 2014



11720 264 jh mhw BieAwn  
qpiq bhu Gwm]

B-ieAwn Jeh Mehaa 

Bhaeiaan Thapath 

Bahu Ghaam ||

Where there is 

awesome and terrible 

heat and blazing 

sunshine,

ਜਿਥੇ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਬੜੀ ਜਭਆਨਕ 

ਤਪਸ਼ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ,

11721 264 qh hir ky nwm 
kI qum aUpir 
Cwm]

Theh Har Kae 

Naam Kee Thum 

Oopar Shhaam ||

There, the Name of 

the Lord will give you 

shade.

ਓਥੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੇ ਿੀਵ!) 

ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਛਾਂ ਹੈ।

11722 264 jhw iqRKw mn 
quJu AwkrKY]

(Aw-krKY) iK`cygI Bwv 
sqweygI

Jehaa Thrikhaa 

Man Thujh 

Aakarakhai ||

Where thirst, O my 

mind, torments you to 

cry out,

(ਹੇ ਿੀਵ!) ਜਿਥੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਹ ਤੈਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਜਖੱਚ ਪਾਉਂਦੀ 
ਹੈ,

11723 264 qh nwnk hir 
hir AMimRqu 
brKY]4]

Theh Naanak Har 

Har Anmrith 

Barakhai ||4||

There, O Nanak, the 

Ambrosial Name, Har, 

Har, shall rain down 

upon you. ||4||

ਓਥੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਿੋ ਤਪਸ਼ 

ਨੂੂੰ  ਬੁਝਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ) ॥੪॥

11724 264 Bgq jnw kI  
brqin nwmu]

Bhagath Janaa Kee 

Barathan Naam ||

Unto the devotee, the 

Naam is an article of 

daily use.

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ-

ਠੋਕਾ ਹੈ,

11725 264 sMq jnw kY min 
ibsRwmu]

Santh Janaa Kai 

Man Bisraam ||

The minds of the 

humble Saints are at 

peace.

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਨ ਜਵਚ ਇਹ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

11726 264 hir kw nwmu dws 
kI Et]

Har Kaa Naam 

Dhaas Kee Outt ||

The Name of the Lord 

is the Support of His 

servants.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ,

11727 264 hir kY nwim  
auDry jn koit]

Har Kai Naam 

Oudhharae Jan 

Kott ||

By the Name of the 

Lord, millions have 

been saved.

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ 
ਬੂੰ ਦੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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11728 264 hir jsu krq  
sMq idnu rwiq]

Har Jas Karath 

Santh Dhin Raath 

||

The Saints chant the 

Praises of the Lord, 

day and night.

ਭਗਤ ਿਨ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ,

11729 264 hir hir AauKDu  
swD kmwiq]

Har Har 

Aoukhadhh 

Saadhh Kamaath 

||

Har, Har - the Lord's 

Name - the Holy use it 

as their healing 

medicine.

ਤੇ, ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ 

ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ)।

11730 264 hir jn kY hir 
nwmu inDwnu]

Har Jan Kai Har 

Naam Nidhhaan ||

The Lord's Name is the 

treasure of the Lord's 

servant.

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ,

11731 264 pwrbRhim jn 
kIno dwn]

Paarabreham Jan 

Keeno Dhaan ||

The Supreme Lord 

God has blessed His 

humble servant with 

this gift.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੀਤੀ 
ਹੈ।

11732 264 mn qn rMig rqy 
rMg eykY]

Man Than Rang 

Rathae Rang 

Eaekai ||

Mind and body are 

imbued with ecstasy in 

the Love of the One 

Lord.

ਭਗਤ ਿਨ ਮਨੋਂ  ਤਨੋਂ  ਇਕ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ;

11733 264 nwnk jn kY  
ibriq ibbykY]5]

Naanak Jan Kai 

Birath Bibaekai 

||5||

O Nanak, careful and 

discerning 

understanding is the 

way of the Lord's 

humble servant. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
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11734 264 hir kw nwmu jn 
kau mukiq 
jugiq]

Har Kaa Naam Jan 

Ko Mukath Jugath 

||

The Name of the Lord 

is the path of 

liberation for His 

humble servants.

ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ) (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ,

11735 264 hir kY nwim jn 
kau iqRpiq 
Bugiq]

Har Kai Naam Jan 

Ko Thripath 

Bhugath ||

With the food of the 

Name of the Lord, His 

servants are satisfied.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਭੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11736 264 hir kw nwmu jn 
kw rUp rMgu ]

Har Kaa Naam Jan 

Kaa Roop Rang ||

The Name of the Lord 

is the beauty and 

delight of His servants.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਦਾ ਸੋਹਿ 

ਸੁਹਣੱਪ ਹੈ,

11737 264 hir nwmu jpq  
kb prY n BMgu]

Har Naam Japath 

Kab Parai N Bhang 

||

Chanting the Lord's 

Name, one is never 

blocked by obstacles.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ 

(ਭਗਤ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ) ਕਦੇ 

(ਕੋਈ) ਅਟਕਾਉ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
11738 264 hir kw nwmu jn 

kI vifAweI]

Har Kaa Naam Jan 

Kee Vaddiaaee ||

The Name of the Lord 

is the glorious 

greatness of His 

servants.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) ਭਗਤ ਦੀ 
ਪਤ-ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ,

11739 264 hir kY nwim jn 
soBw pweI]

Har Kai Naam Jan 

Sobhaa Paaee ||

Through the Name of 

the Lord, His servants 

obtain honor.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਹੀ) ਭਗਤਾਂ ਨੇ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਨਾਮਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।

11740 265 hir kw nwmu jn 
kau Bog jog]

Har Kaa Naam Jan 

Ko Bhog Jog ||

The Name of the Lord 

is the enjoyment and 

Yoga of His servants.

(ਜਤਆਗੀ ਦਾ) ਿੋਗ (-ਸਾਧਨ) 

ਤੇ ਜਗਿਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਭੋਗ ਭਗਤ ਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) ਹੈ,
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11741 265 hir nwmu jpq  
kCu nwih ibEgu]

Har Naam Japath 

Kashh Naahi Bioug 

||

Chanting the Lord's 

Name, there is no 

separation from Him.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

11742 265 jnu rwqw hir 
nwm kI syvw]

Jan Raathaa Har 

Naam Kee Saevaa 

||

His servants are 

imbued with the 

service of the Lord's 

Name.

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਭਗਤ (ਸਦਾ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਜਸਮਰਨ) ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

11743 265 nwnk pUjY hir 
hir dyvw]6]

pU`jY Naanak Poojai Har 

Har Dhaevaa ||6||

O Nanak, worship the 

Lord, the Lord Divine, 

Har, Har. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਭਗਤ ਸਦਾ) ਪਿਭੂ-
ਦੇਵ ਨੂੂੰ  ਪੂਿਦਾ ਹੈ ॥੬॥

11744 265 hir hir jn kY  
mwlu KjInw]

Har Har Jan Kai 

Maal Khajeenaa ||

The Lord's Name, Har, 

Har, is the treasure of 

wealth of His servants.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

ਮਾਲ ਧਨ ਹੈ,

11745 265 hir Dnu jn kau  
Awip pRiB dInw]

Har Dhhan Jan Ko 

Aap Prabh 

Dheenaa ||

The treasure of the 

Lord has been 

bestowed on His 

servants by God 

Himself.

ਇਹ ਨਾਮ-ਰੂਪੀ ਧਨ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਆਪਣ ੇਭਗਤ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।

11746 265 hir hir jn kY  
Et sqwxI]

Har Har Jan Kai 

Outt Sathaanee ||

The Lord, Har, Har is 

the All-powerful 

Protection of His 

servants.

ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ) ਤਕੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,

11747 265 hir pRqwip jn 
Avr n jwxI]

Har Prathaap Jan 

Avar N Jaanee ||

His servants know no 

other than the Lord's 

Magnificence.

ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿਤਾਪ ਨਾਲ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਤੱਜਕਆ।
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11748 265 Eiq poiq jn 
hir ris rwqy]

r`wqy Outh Poth Jan Har 

Ras Raathae ||

Through and through, 

His servants are 

imbued with the 

Lord's Love.

ਭਗਤ ਿਨ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਭੱਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

11749 265 suMn smwiD nwm 
rs mwqy]

m`wqy Sunn Samaadhh 

Naam Ras 

Maathae ||

In deepest Samaadhi, 

they are intoxicated 

with the essence of 

the Naam.

(ਅਤੇ) ਨਾਮ-ਰਸ ਦੇ ਮੱਤੇ ਹੋਏ 

(ਮਨ ਦਾ ਉਹ) ਜਟਕਾਉ (ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ) ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਿੁਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

11750 265 AwT phr jnu 
hir hir jpY]

Aath Pehar Jan 

Har Har Japai ||

Twenty-four hours a 

day, His servants chant 

Har, Har.

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਭਗਤ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਪਦਾ ਹੈ,

11751 265 hir kw Bgqu 
pRgt nhI CpY]

Har Kaa Bhagath 

Pragatt Nehee 

Shhapai ||

The devotees of the 

Lord are known and 

respected; they do not 

hide in secrecy.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਭਗਤ ਉੱਘਾ (ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਲੁਜਕਆ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ।

11752 265 hir kI Bgiq  
mukiq bhu kry]

Har Kee Bhagath 

Mukath Bahu 

Karae ||

Through devotion to 

the Lord, many have 

been liberated.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਜਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ;

11753 265 nwnk jn sMig  
kyqy qry]7]

Naanak Jan Sang 

Kaethae Tharae 

||7||

O Nanak, along with 

His servants, many 

others are saved. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਗਤ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਕਈ ਹੋਰ (ਭੀ) ਤਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੭॥

11754 265 pwrjwqu iehu  
hir ko nwm]

Paarajaath Eihu 

Har Ko Naam ||

This Elysian Tree of 

miraculous powers is 

the Name of the Lord.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ (ਹੀ) 
"ਪਾਰਿਾਤ" ਰੱੁਖ ਹੈ,
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11755 265 kwmDyn hir hir 
gux gwm]

Kaamadhhaen Har 

Har Gun Gaam ||

The Khaamadhayn, 

the cow of miraculous 

powers, is the singing 

of the Glory of the 

Lord's Name, Har, Har.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ੇ(ਹੀ ਇੱਛਾ-
ਪੂਰਕ) "ਕਾਮਧੇਨ" ਹੈ।

11756 265 sB qy aUqm hir 
kI kQw]

Sabh Thae 

Ootham Har Kee 

Kathhaa ||

Highest of all is the 

Lord's Speech.

ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ (ਹੋਰ) ਸਭ 

(ਗੱਲਾਂ) ਤੋਂ ਚੂੰਗੀਆਂ ਹਨ,

11757 265 nwmu sunq drd 
duK lQw]

sunq: polw bolo, l`Qw Naam Sunath 

Dharadh Dhukh 

Lathhaa ||

Hearing the Naam, 

pain and sorrow are 

removed.

(ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਸੁਜਣਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਲਜਹ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
11758 265 nwm kI mihmw  

sMq ird vsY]

Naam Kee 

Mehimaa Santh 

Ridh Vasai ||

The Glory of the Naam 

abides in the hearts of 

His Saints.

(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਨਾਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ,

11759 265 sMq pRqwip durqu 
sBu nsY]

dur-qu[ n`sY Santh Prathaap 

Dhurath Sabh 

Nasai ||

By the Saint's kind 

intervention, all guilt is 

dispelled.

(ਅਤੇ) ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਪ ਨਾਲ 

ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11760 265 sMq kw sMgu  
vfBwgI pweIAY]

Santh Kaa Sang 

Vaddabhaagee 

Paaeeai ||

The Society of the 

Saints is obtained by 

great good fortune.

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

11761 265 sMq kI syvw nwmu 
iDAweIAY]

Santh Kee Saevaa 

Naam Dhhiaaeeai 

||

Serving the Saint, one 

meditates on the 

Naam.

(ਅਤੇ) ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
(ਕੀਜਤਆਂ) (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੀਦਾ ਹੈ।
11762 265 nwm quil kCu 

Avru n hoie]
q`uil Naam Thul Kashh 

Avar N Hoe ||

There is nothing equal 

to the Naam.

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਪਦਾਰਥ) ਨਹੀਂ,
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11763 265 nwnk gurmuiK  
nwmu pwvY jnu 
koie]8]2]

Naanak Guramukh 

Naam Paavai Jan 

Koe ||8||2||

O Nanak, rare are 

those, who, as 

Gurmukh, obtain the 

Naam. ||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ 

ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

(ਦੀ ਦਾਜਤ) ਲੱਭਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨॥

11764 265 sloku] Salok || Shalok:

11765 265 bhu swsqR bhu 
isimRqI pyKy srb 
FFoil]

ismi RqI Bahu Saasathr 

Bahu Simrithee 

Paekhae Sarab 

Dtadtol ||

The many Shaastras 

and the many 

Simritees - I have seen 

and searched through 

them all.

ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਿ ਤੇ ਬਹੁ 

ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ (ਅਸਾਂ) ਖੋਿ 

ਕੇ ਵੇਖੇ ਹਨ; (ਇਹ ਪੁਸਤਕ 

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਗਆਨ-ਚਰਚਾ 
ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਜਮਕ ਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਜਸਖਾਉਂਦੇ 

ਹਨ)

11766 265 pUjis nwhI hir 
hry nwnk nwm 
Amol]1]

Poojas Naahee 

Har Harae Naanak 

Naam Amol ||1||

They are not equal to 

Har, Haray - O Nanak, 

the Lord's Invaluable 

Name. ||1||

(ਪਰ ਇਹ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਨਾਮ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥
11767 265 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 

n lwau
Asattapadhee || Ashtapadee:

11768 265 jwp qwp igAwn 
siB iDAwn]

Jaap Thaap Giaan 

Sabh Dhhiaan ||

Chanting, intense 

meditation, spiritual 

wisdom and all 

meditations;

(ਿੇ ਕੋਈ) (ਵੇਦ-ਮੂੰਤਿਾਂ ਦੇ) ਿਾਪ 

ਕਰੇ, (ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਧੂਣੀਆਂ ਨਾਲ) 

ਤਪਾਏ, (ਹੋਰ) ਕਈ ਜਗਆਨ 

(ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ) ਤੇ 

(ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ) ਜਧਆਨ ਧਰੇ,
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11769 265 Kt swsqR  
isimRiq viKAwn]

Kt: polw bolo[ ism-i 
Riq: m mukqw bolo, A`Dy 
rwry R nMU ishwrI lw ky 
polw bolo ishwrI q lwau

Khatt Saasathr 

Simrith Vakhiaan 

||

The six schools of 

philosophy and 

sermons on the 

scriptures;

ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਤੇ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ;

11770 265 jog AiBAws  
krm DRm 
ikirAw]

Jog Abhiaas Karam 

Dhhram Kiriaa ||

The practice of Yoga 

and righteous conduct;

ਿੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰੇ, ਕਰਮ 

ਕਾਂਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਕਿਆ ਕਰੇ,

11771 265 sgl iqAwig  
bn mDy iPirAw]

mDy: polw bolo Sagal Thiaag Ban 

Madhhae Firiaa ||

The renunciation of 

everything and 

wandering around in 

the wilderness;

(ਿਾਂ) ਸਾਰੇ (ਕੂੰਮ) ਛੱਡ ਕੇ 

ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ ਭਉਂਦਾ ਜਿਰੇ;

11772 265 Aink pRkwr  
kIey bhu jqnw]

Anik Prakaar 

Keeeae Bahu 

Jathanaa ||

The performance of all 

sorts of works;

ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਿਤਨ 

ਕਰੇ,

11773 265 puMn dwn homy bhu 
rqnw]

Punn Dhaan 

Homae Bahu 

Rathanaa ||

Donations to charities 

and offerings of jewels 

to fire;

ਪੁੂੰ ਨਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 
ਜਘਉ ਹਵਨ ਕਰੇ,

11774 265 srIru ktwie homY 
kir rwqI]

Sareer Kattaae 

Homai Kar 

Raathee ||

Cutting the body apart 

and making the pieces 

into ceremonial fire 

offerings;

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਰਤੀ ਰਤੀ 
ਕਰ ਕੇ ਕਟਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਸਾੜ ਦੇਵੇ,
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11775 265 vrq nym krY bhu 
BwqI]

Varath Naem Karai 

Bahu Bhaathee ||

Keeping fasts and 

making vows of all 

sorts

ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧੇਿ ਕਰੇ;

11776 265 nhI quil rwm 
nwm bIcwr]

Nehee Thul Raam 

Naam Beechaar ||

- none of these are 

equal to the 

contemplation of the 

Name of the Lord,

(ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਨਹੀਂ ਹਨ,

11777 265 nwnk gurmuiK 
nwmu jpIAY iek 
bwr]1]

Naanak Guramukh 

Naam Japeeai Eik 

Baar ||1||

O Nanak, if, as 

Gurmukh, one chants 

the Naam, even once. 

||1||

(ਭਾਵੇਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਨਾਮ 

ਇਕ ਵਾਰੀ (ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਿਜਪਆ ਿਾਏ 

॥੧॥

11778 265 nau KMf ipRQmI 
iPrY icru jIvY]

pi RQmI No Khandd 

Prithhamee Firai 

Chir Jeevai ||

You may roam over 

the nine continents of 

the world and live a 

very long life;

(ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ) ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 
ਤੇ ਜਿਰੇ, ਲੂੰ ਮੀ ਉਮਰ ਤਕ 

ਿੀਊਂਦਾ ਰਹੇ,

11779 265 mhw audwsu  
qpIsru QIvY]

Mehaa Oudhaas 

Thapeesar 

Thheevai ||

You may become a 

great ascetic and a 

master of disciplined 

meditation

(ਿਗਤ ਵਲੋਂ) ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਮ 

ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਤਪੀ ਬਣ ਿਾਏ;

11780 265 Agin mwih  
homq prwn]

Agan Maahi 

Homath Paraan ||

And burn yourself in 

fire;

ਅੱਗ ਜਵਚ (ਆਪਣੀ) ਜਿੂੰ ਦ 

ਹਵਨ ਕਰ ਦੇਵੇ;

11781 265 kink AsÍ hYvr  
BUim dwn]

AsÍ vwvw A`Dw jwxky, 
vwvw: polw bolo 

Kanik Asv Haivar 

Bhoom Dhaan ||

You may give away 

gold, horses, 

elephants and land;

ਸੋਨਾ, ਘੋੜੇ, ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਤੇ 

ਜਜ਼ਮੀਂ ਦਾਨ ਕਰੇ;
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11782 265 inaulI krm krY 
bhu Awsn]

inau~lI Nioulee Karam 

Karai Bahu Aasan 

||

You may practice 

techniques of inner 

cleansing and all sorts 

of Yogic postures;

ਜਨਉਲੀ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ (ਯੋਗ) ਆਸਨ ਕਰੇ,

11783 265 jYn mwrg sMjm 
Aiq swDn]

Jain Maarag 

Sanjam Ath 

Saadhhan ||

You may adopt the 

self-mortifying ways of 

the Jains and great 

spiritual disciplines;

ਿੈਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ (ਚੱਲ ਕੇ) 

ਬੜੇ ਕਜਠਨ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸੂੰਿਮ 

ਕਰੇ;

11784 265 inmK inmK kir  
srIru ktwvY]

Nimakh Nimakh 

Kar Sareer 

Kattaavai ||

Piece by piece, you 

may cut your body 

apart;

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਰਤਾ ਕਰ ਕੇ 

ਕਟਾ ਦੇਵੇ,

11785 265 qau BI haumY mYlu  
n jwvY]

Tho Bhee Houmai 

Mail N Jaavai ||

But even so, the filth 

of your ego shall not 

depart.

ਤਾਂ ਭੀ (ਮਨ ਦੀ) ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

11786 265 hir ky nwm 
smsir kCu 
nwih]

Har Kae Naam 

Samasar Kashh 

Naahi ||

There is nothing equal 

to the Name of the 

Lord.

(ਅਿੇਹਾ) ਕੋਈ (ਉੱਦਮ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ;

11787 265 nwnk gurmuiK 
nwmu jpq giq 
pwih]2]

Naanak Guramukh 

Naam Japath Gath 

Paahi ||2||

O Nanak, as Gurmukh, 

chant the Naam, and 

obtain salvation. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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11788 265 mn kwmnw qIrQ 
dyh CutY]

Cu`tY Man Kaamanaa 

Theerathh Dhaeh 

Shhuttai ||

With your mind filled 

with desire, you may 

give up your body at a 

sacred shrine of 

pilgrimage;

(ਕਈ ਪਿਾਣੀਆਂ ਦੇ) ਮਨ ਦੀ 
ਇੱਛਾ (ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ 

(ਿਾ ਕੇ) ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ 
ਛੱਜਡਆ ਿਾਏ,

11789 265 grbu gumwnu n 
mn qy hutY]

hu`tY Garab Gumaan N 

Man Thae Huttai 

||

But even so, 

egotistical pride shall 

not be removed from 

your mind.

(ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭੀ) ਹਉਮੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਘਟਦਾ 
ਨਹੀਂ।

11790 265 soc krY idnsu 
Aru rwiq]

Soch Karai Dhinas 

Ar Raath ||

You may practice 

cleansing day and 

night,

(ਮਨੱੁਖ) ਜਦਨ ਤੇ ਰਾਤ (ਭਾਵ, 

ਸਦਾ) (ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰੇ,

11791 265 mn kI mYlu n 
qn qy jwiq]

Man Kee Mail N 

Than Thae Jaath ||

But the filth of your 

mind shall not leave 

your body.

(ਿੇਰ ਭੀ) ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਰੀਰ 

ਧੋਜਤਆਂ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

11792 265 iesu dyhI kau  
bhu swDnw krY]

Eis Dhaehee Ko 

Bahu Saadhhanaa 

Karai ||

You may subject your 

body to all sorts of 

disciplines,

(ਿੇ) ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਸਾਧਨ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਕਈ ਿਤਨ ਭੀ 
ਕਰੇ,

11793 265 mn qy kbhU n 
ibiKAw trY]

Man Thae 

Kabehoo N Bikhiaa 

Ttarai ||

But your mind will 

never be rid of its 

corruption.

(ਤਾਂ ਭੀ) ਕਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ 

(ਦਾ ਪਿਭਾਵ) ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ।

11794 265 jil DovY bhu dyh 
AnIiq]

Jal Dhhovai Bahu 

Dhaeh Aneeth ||

You may wash this 

transitory body with 

loads of water,

(ਿੇ) ਇਸ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭੀ ਧੋਵੇ,

11795 265 suD khw hoie  
kwcI BIiq]

s`uD Sudhh Kehaa Hoe 

Kaachee Bheeth ||

But how can a wall of 

mud be washed clean?

(ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ) 
ਕੱਚੀ ਕੂੰਧ ਜਕਥੇ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ?
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11796 265 mn hir ky nwm 
kI mihmw aUc]

Man Har Kae 

Naam Kee 

Mehimaa Ooch ||

O my mind, the 

Glorious Praise of the 

Name of the Lord is 

the highest;

ਹੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।

11797 265 nwnk nwim auDry  
piqq bhu 
mUc]3]

Naanak Naam 

Oudhharae 

Pathith Bahu 

Mooch ||3||

O Nanak, the Naam 

has saved so many of 

the worst sinners. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਅਣਜਗਣਤ ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ 
ਿੀਵ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

11798 265 bhuqu isAwxp  
jm kw Bau 
ibAwpY]

Bahuth Siaanap 

Jam Kaa Bho 

Biaapai ||

Even with great 

cleverness, the fear of 

death clings to you.

(ਿੀਵ ਦੀ) ਬਹੁਤੀ ਚਤੁਰਾਈ 

(ਦੇ ਕਾਰਣ) ਿਮਾਂ ਦਾ ਡਰ 

(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਆ ਦਬਾਂਦਾ ਹੈ,

11799 266 Aink jqn kir  
iqRsn nw DRwpY]

Anik Jathan Kar 

Thrisan Naa 

Dhhraapai ||

You try all sorts of 

things, but your thirst 

is still not satisfied.

(ਜਕਉਂਜਕ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਤਨ ਕੀਜਤਆਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਹ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦੀ।

11800 266 ByK Anyk Agin 
nhI buJY]

buJY: polw bolo Bhaekh Anaek 

Agan Nehee 

Bujhai ||

Wearing various 

religious robes, the 

fire is not extinguished.

ਅਨੇਕਾਂ (ਧਾਰਜਮਕ) ਭੇਖ 

ਕੀਜਤਆਂ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ 

ਨਹੀਂ ਬੱੁਝਦੀ,

11801 266 koit aupwv  
drgh nhI isJY]

is`JY Kott Oupaav 

Dharageh Nehee 

Sijhai ||

Even making millions 

of efforts, you shall 

not be accepted in the 

Court of the Lord.

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਕਿੋੜਾਂ ਤਰੀਕੇ 

(ਵਰਜਤਆਂ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ 
ਹੋਈਦਾ।
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11802 266 CUtis nwhI aUB 
pieAwil]

p-ieAwil Shhoottas Naahee 

Oobh Paeiaal ||

You cannot escape to 

the heavens, or to the 

nether regions,

(ਇਹਨਾਂ ਿਤਨਾਂ ਨਾਲ) ਿੀਵ 

ਚਾਹੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੜਹ ਿਾਏ, 

ਚਾਹੇ ਪਤਾਲ ਜਵਚ ਲੁਕ ਿਾਏ,

11803 266 moih ibAwpih  
mwieAw jwil]

ibAwp-ih Mohi Biaapehi 

Maaeiaa Jaal ||

If you are entangled in 

emotional attachment 

and the net of Maya.

(ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਬਚ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, (ਸਗੋਂ) ਿੀਵ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚ ਤੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸਦੇ ਹਨ।
11804 266 Avr krqUiq  

sglI jmu fwnY]
f`wnY Avar Karathooth 

Sagalee Jam 

Ddaanai ||

All other efforts are 

punished by the 

Messenger of Death,

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਮਰਾਿ ਡੂੰਨ 

ਲਾਂਦਾ ਹੈ,

11805 266 goivMd Bjn ibnu  
iqlu nhI mwnY]

Govindh Bhajan 

Bin Thil Nehee 

Maanai ||

Which accepts nothing 

at all, except 

meditation on the 

Lord of the Universe.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਰਤਾ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਤੀਿਦਾ।

11806 266 hir kw nwmu 
jpq duKu jwie]

Har Kaa Naam 

Japath Dhukh Jaae 

||

Chanting the Name of 

the Lord, sorrow is 

dispelled.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੱੁਖ 

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ) ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)

11807 266 nwnk bolY shij 
suBwie]4]

sh-ij Naanak Bolai 

Sehaj Subhaae 

||4||

O Nanak, chant it with 

intuitive ease. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਦੋਂ ਉਹ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ (ਹਜਰ-ਨਾਮ) 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

11808 266 cwir pdwrQ jy 
ko mwgY]

Chaar 

Padhaarathh Jae 

Ko Maagai ||

One who prays for the 

four cardinal blessings

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, 

ਕਾਮ, ਮੋਖ) ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ 
ਲੋੜਵੂੰ ਦ ਹੋਵੇ,

11809 266 swD jnw kI syvw 
lwgY]

Saadhh Janaa Kee 

Saevaa Laagai ||

Should commit himself 

to the service of the 

Saints.

(ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਲੱਗੇ।
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11810 266 jy ko Awpunw dUKu 
imtwvY]

Jae Ko Aapunaa 

Dhookh Mittaavai 

||

If you wish to erase 

your sorrows,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਦੱੁਖ 

ਜਮਟਾਣਾ ਚਾਹੇ,

11811 266 hir hir nwmu  
irdY sd gwvY]

Har Har Naam 

Ridhai Sadh 

Gaavai ||

Sing the Name of the 

Lord, Har, Har, within 

your heart.

ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਸਮਰੇ।

11812 266 jy ko ApunI soBw 
lorY]

Jae Ko Apunee 

Sobhaa Lorai ||

If you long for honor 

for yourself,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ,

11813 266 swDsMig ieh 
haumY CorY]

Saadhhasang Eih 

Houmai Shhorai ||

Then renounce your 

ego in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਤਾਂ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) 

ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਤਆਗ ਕਰੇ।

11814 266 jy ko jnm mrx 
qy frY]

Jae Ko Janam 

Maran Thae 

Ddarai ||

If you fear the cycle of 

birth and death,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ 

(ਦੇ ਗੇੜ) ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ,

11815 266 swD jnw kI  
srnI prY]

Saadhh Janaa Kee 

Saranee Parai ||

Then seek the 

Sanctuary of the Holy.

ਤਾਂ ਉਹ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੇ।

11816 266 ijsu jn kau pRB 
drs ipAwsw]

Jis Jan Ko Prabh 

Dharas Piaasaa ||

Those who thirst for 

the Blessed Vision of 

God's Darshan

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ,

11817 266 nwnk qw kY bil 
bil jwsw]5]

Naanak Thaa Kai 

Bal Bal Jaasaa 

||5||

- Nanak is a sacrifice, a 

sacrifice to them. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ ਜਕ) ਮੈਂ ਉਸ 

ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਵਾਂ ॥੫॥
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11818 266 sgl purK mih  
purKu pRDwnu]

Sagal Purakh Mehi 

Purakh Pradhhaan 

||

Among all persons, the 

supreme person is the 

one

(ਉਹ) ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ,

11819 266 swDsMig jw kw 
imtY AiBmwnu]

Saadhhasang Jaa 

Kaa Mittai 

Abhimaan ||

Who gives up his 

egotistical pride in the 

Company of the Holy.

ਸਤ ਸੂੰਗ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

11820 266 Awps kau jo 
jwxY nIcw]

Aapas Ko Jo Jaanai 

Neechaa ||

One who sees himself 

as lowly,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
(ਸਾਜਰਆਂ ਨਾਲੋਂ) ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ 
ਜਖ਼ਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

11821 266 soaU gnIAY sB qy 
aUcw]

Sooo Ganeeai 

Sabh Thae Oochaa 

||

Shall be accounted as 

the highest of all.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਜਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੂੰਗਾ 
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

11822 266 jw kw mnu hoie 
sgl kI rInw]

Jaa Kaa Man Hoe 

Sagal Kee Reenaa 

||

One whose mind is the 

dust of all,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿ ੋਸਭ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ-ਸੁਭਾਉ 

ਵਰਤਦਾ ਹੈ)

11823 266 hir hir nwmu  
iqin Git Git 
cInw]

Har Har Naam 

Thin Ghatt Ghatt 

Cheenaa ||

Recognizes the Name 

of the Lord, Har, Har, 

in each and every 

heart.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਛਾਣ 

ਲਈ ਹੈ।

11824 266 mn Apuny qy burw 
imtwnw]

Man Apunae Thae 

Buraa Mittaanaa 

||

One who eradicates 

cruelty from within his 

own mind,

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਬੁਰਾਈ ਜਮਟਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

11825 266 pyKY sgl isRsit  
swjnw]

si Rsit Paekhai Sagal 

Srisatt Saajanaa ||

Looks upon all the 

world as his friend.

ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ (ਦੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ) ਜਮਤਿ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
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11826 266 sUK dUK jn sm 
idRstyqw]

di Rstyqw Sookh Dhookh Jan 

Sam 

Dhrisattaethaa ||

One who looks upon 

pleasure and pain as 

one and the same,

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਮਨੱੁਖ ਸੁਖਾਂ ਤੇ 

ਦੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ,

11827 266 nwnk pwp puMn  
nhI lypw]6]

ly~pw: ksky Naanak Paap Punn 

Nehee Laepaa 

||6||

O Nanak, is not 

affected by sin or 

virtue. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤਾਹੀਏ)ਂ ਪਾਪ ਤੇ 

ਪੁੂੰ ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਭਾਵ, ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਮੂੰਦਾ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਿਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਸੁਰਗ ਆਜਦਕ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰ 

ਕੇ ਿਾਂ ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ 

ਉਹ ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਨੇਕੀ 
ਕਰਨਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੬॥

11828 266 inrDn kau Dnu  
qyro nwau]

Niradhhan Ko 

Dhhan Thaero 

Naao ||

To the poor, Your 

Name is wealth.

(ਹੇ ਪਿਭੂ) ਕੂੰਗਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ,

11829 266 inQwvy kau nwau 
qyrw Qwau]

Nithhaavae Ko 

Naao Thaeraa 

Thhaao ||

To the homeless, Your 

Name is home.

ਜਨਆਸਰੇ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।

11830 266 inmwny kau pRB  
qyro mwnu]

Nimaanae Ko 

Prabh Thaero 

Maan ||

To the dishonored, 

You, O God, are honor.

ਜਨਮਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ (ਨਾਮ), 

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੈ,

11831 266 sgl Gtw kau  
dyvhu dwnu]

Sagal Ghattaa Ko 

Dhaevahu Dhaan 

||

To all, You are the 

Giver of gifts.

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ।
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11832 266 krn krwvnhwr  
suAwmI]

Karan 

Karaavanehaar 

Suaamee ||

O Creator Lord, Cause 

of causes, O Lord and 

Master,

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।

11833 266 sgl Gtw ky  
AMqrjwmI]

Sagal Ghattaa Kae 

Antharajaamee ||

Inner-knower, 

Searcher of all hearts:

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿਾਣੀਆਂ 

ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ!

11834 266 ApnI giq imiq  
jwnhu Awpy]

Apanee Gath Mith 

Jaanahu Aapae ||

You alone know Your 

own condition and 

state.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੇ 

ਆਪਣੀ (ਵਜਡਆਈ ਦੀ) 
ਮਰਯਾਦਾ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ;

11835 266 Awpn sMig Awip 
pRB rwqy]

Aapan Sang Aap 

Prabh Raathae ||

You Yourself, God, are 

imbued with Yourself.

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ 
ਮਗਨ ਹੈਂ।

11836 266 qum@rI ausqiq  
qum qy hoie]

Thumharee 

Ousathath Thum 

Thae Hoe ||

You alone can 

celebrate Your Praises.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਤੈਥੋਂ 
ਹੀ (ਜਬਆਨ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,

11837 266 nwnk Avru n 
jwnis koie]7]

Naanak Avar N 

Jaanas Koe ||7||

O Nanak, no one else 

knows. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ, ਜਕ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ ॥੭॥

11838 266 srb Drm mih  
sRyst Drmu]

Sarab Dhharam 

Mehi Sraesatt 

Dhharam ||

Of all religions, the 

best religion

(ਹੇ ਮਨ!) ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਰੇ 

ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੂੰਗਾ ਹੈ-

11839 266 hir ko nwmu jip  
inrml krmu]

Har Ko Naam Jap 

Niramal Karam ||

Is to chant the Name 

of the Lord and 

maintain pure conduct.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ (ਤੇ) ਪਜਵਤਿ 
ਆਚਰਣ (ਬਣਾ)।
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11840 266 sgl ikRAw mih  
aUqm ikirAw]

Sagal Kiraaa Mehi 

Ootham Kiriaa ||

Of all religious rituals, 

the most sublime ritual

ਇਹ ਕੂੰਮ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ 

ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ 

ਹੈ-

11841 266 swDsMig durmiq 
mlu ihirAw]

Saadhhasang 

Dhuramath Mal 

Hiriaa ||

Is to erase the filth of 

the dirty mind in the 

Company of the Holy.

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਭੈੜੀ 
ਮਜਤ (ਰੂਪ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ 
ਿਾਏ।

11842 266 sgl audm mih  
audmu Blw]

Sagal Oudham 

Mehi Oudham 

Bhalaa ||

Of all efforts, the best 

effort

ਇਹ ਉੱਦਮ (ਹੋਰ) ਸਾਰੇ 

ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ-

11843 266 hir kw nwmu  
jphu jIA sdw]

Har Kaa Naam 

Japahu Jeea 

Sadhaa ||

Is to chant the Name 

of the Lord in the 

heart, forever.

ਹੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ।

11844 266 sgl bwnI mih  
AMimRq bwnI]

Sagal Baanee 

Mehi Anmrith 

Baanee ||

Of all speech, the most 

ambrosial speech

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਿਸ ਦੀ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ 

ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੈ-

11845 266 hir ko jsu suin  
rsn bKwnI]

Har Ko Jas Sun 

Rasan Bakhaanee 

||

Is to hear the Lord's 

Praise and chant it 

with the tongue.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਿਸ (ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ) ਸੁਣ 

(ਤੇ) ਿੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲ।

11846 266 sgl Qwn qy Ehu 
aUqm Qwnu]

Sagal Thhaan Thae 

Ouhu Ootham 

Thhaan ||

Of all places, the most 

sublime place,

ਉਹ (ਜਹਰਦਾ-ਰੂਪ) ਥਾਂ ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ (ਤੀਰਥ) ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 
ਪਜਵਤਿ ਹੈ-
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11847 266 nwnk ijh Git  
vsY hir 
nwmu]8]3]

Naanak Jih Ghatt 

Vasai Har Naam 

||8||3||

O Nanak, is that heart 

in which the Name of 

the Lord abides. 

||8||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੩॥

11848 266 sloku] Salok || Shalok:

11849 266 inrgunIAwr 
ieAwinAw so pRBu  
sdw smwil ]

inrgunIAwr Niraguneeaar 

Eiaaniaa So Prabh 

Sadhaa Samaal ||

You worthless, 

ignorant fool - dwell 

upon God forever.

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ! ਹੇ ਗੁਣ-ਹੀਨ 

(ਮਨੱੁਖ)! ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਯਾਦ ਕਰ।

11850 266 ijin kIAw iqsu 
cIiq rKu nwnk  
inbhI nwil]1]

Jin Keeaa This 

Cheeth Rakh 

Naanak Nibehee 

Naal ||1||

Cherish in your 

consciousness the One 

who created you; O 

Nanak, He alone shall 

go along with you. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

(ਪਿੋ) ਰੱਖ, ਉਹੀ (ਤੇਰੇ) ਨਾਲ 

ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੇਗਾ ॥੧॥

11851 266 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau[

Asattapadhee || Ashtapadee:

11852 266 rmeIAw ky gun  
cyiq prwnI]

r-meIAw Rameeaa Kae Gun 

Chaeth Paraanee 

||

Think of the Glory of 

the All-pervading Lord, 

O mortal;

ਹੇ ਿੀਵ! ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ 

ਯਾਦ ਕਰ,

11853 266 kvn mUl qy  
kvn idRstwnI]

Kavan Mool Thae 

Kavan 

Dhrisattaanee ||

What is your origin, 

and what is your 

appearance?

(ਵੇਖ) ਜਕਸ ਮੱੁਢ ਤੋਂ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਕੇਹਾ 
(ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ) 

ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ।
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11854 266 ijin qUM swij 
svwir 
sIgwirAw]

Jin Thoon Saaj 

Savaar Seegaariaa 

||

He who fashioned, 

adorned and 

decorated you

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਬਣਾ ਸਵਾਰ 

ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,

11855 266 grB Agin mih  
ijnih aubwirAw 
]

Garabh Agan Mehi 

Jinehi Oubaariaa ||

In the fire of the 

womb, He preserved 

you.

ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ (ਭੀ) ਬਚਾਇਆ;

11856 266 bwr ibvsQw  
quJih ipAwrY 
dUD]

Baar Bivasathhaa 

Thujhehi Piaarai 

Dhoodhh ||

In your infancy, He 

gave you milk to drink.

ਿ ੋਬਾਲ ਉਮਰ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  ਦੱੁਧ 

ਜਪਆਲਦਾ ਹੈ,

11857 266 Bir jobn Bojn 
suK sUD]

Bhar Joban Bhojan 

Sukh Soodhh ||

In the flower of your 

youth, He gave you 

food, pleasure and 

understanding.

ਭਰ-ਿੁਆਨੀ ਜਵਚ ਭੋਿਨ ਤੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂਝ (ਦੇਂਦਾ ਹੈ);

11858 266 ibriD BieAw  
aUpir swk sYn]

Biradhh Bhaeiaa 

Oopar Saak Sain ||

As you grow old, 

family and friends

(ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ ) ਬੱੁਢਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ 
(ਤਾਂ) ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਸਾਕ-

ਸੱਿਣ (ਜਤਆਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ)
11859 267 muiK AipAwau  

bYT kau dYn]
Aip-Awau Mukh Apiaao 

Baith Ko Dhain ||

Are there to feed you 

as you rest.

ਿ ੋਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਚੂੰ ਗੇ 

ਭੋਿਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, (ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੇਤੇ ਕਰ)।

11860 267 iehu inrgunu gunu 
kCU n bUJY]

Eihu Niragun Gun 

Kashhoo N Boojhai 

||

This worthless person 

has not appreciated in 

the least, all the good 

deeds done for him.

(ਪਰ) (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਇਹ ਗੁਣ-

ਹੀਣ ਿੀਵ (ਤੇਰਾ) ਕੋਈ 

ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ,
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11861 267 bKis lyhu qau 
nwnk sIJY]1]

Bakhas Laehu Tho 

Naanak Seejhai 

||1||

If you bless him with 

forgiveness, O Nanak, 

only then will he be 

saved. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) (ਿੇ) ਤੂੂੰ  
ਆਜਪ ਮੇਹਰ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ (ਇਹ 

ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ ਜਵਚ) ਸਿਲ 

ਹੋਵੇ ॥੧॥
11862 267 ijh pRswid Dr 

aUpir suiK 
bsih]

Jih Prasaadh 

Dhhar Oopar Sukh 

Basehi ||

By His Grace, you 

abide in comfort upon 

the earth.

(ਹੇ ਿੀਵ!) ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ 
ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਧਰਤੀ ਉਤੇ 

ਸੁਖੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ,

11863 267 suq BRwq mIq  
binqw sMig 
hsih]

bin-qwh`s-ih Suth Bhraath 

Meeth Banithaa 

Sang Hasehi ||

With your children, 

siblings, friends and 

spouse, you laugh.

ਪੁਤਿ ਭਰਾ ਜਮਤਿ ਇਸਤਿੀ ਨਾਲ 

ਹੱਸਦਾ ਹੈਂ;

11864 267 ijh pRswid  
pIvih sIql 
jlw]

Jih Prasaadh 

Peevehi Seethal 

Jalaa ||

By His Grace, you drink 

in cool water.

ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਠੂੰ ਢਾ 
ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈਂ,

11865 267 suKdweI pvnu 
pwvku Amulw]

Amu`lw Sukhadhaaee 

Pavan Paavak 

Amulaa ||

You have peaceful 

breezes and priceless 

fire.

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਤੇ 

ਅਮੋਲਕ ਅੱਗ (ਵਰਤਦਾ ਹੈਂ);

11866 267 ijh pRswid  
Bogih siB rsw]

Jih Prasaadh 

Bhogehi Sabh 

Rasaa ||

By His Grace, you 

enjoy all sorts of 

pleasures.

ਜਿਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 

ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੈਂ,

11867 267 sgl smgRI sMig 
swiQ bsw]

sm`gRI, bsw: polw bolo Sagal Samagree 

Sang Saathh Basaa 

||

You are provided with 

all the necessities of 

life.

ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੇ ਹਨ);
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11868 267 dIny hsq pwv  
krn nyqR rsnw]

Dheenae Hasath 

Paav Karan Naethr 

Rasanaa ||

He gave you hands, 

feet, ears, eyes and 

tongue,

(ਜਿਸ ਨੇ) ਤੈਨੂੂੰ  ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੂੰਨ 

ਅੱਖਾਂ ਿੀਭ ਜਦੱਤੇ ਹਨ,

11869 267 iqsih iqAwig  
Avr sMig rcnw]

Thisehi Thiaag 

Avar Sang 

Rachanaa ||

And yet, you forsake 

Him and attach 

yourself to others.

ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ (ਹੇ 

ਿੀਵ!) ਤੂੂੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਗਨ 

ਹੈਂ।

11870 267 AYsy doK mUV AMD 
ibAwpy]

Aisae Dhokh 

Moorr Andhh 

Biaapae ||

Such sinful mistakes 

cling to the blind fools;

(ਇਹ) ਮੂਰਖ ਅੂੰਨਹੇ  ਿੀਵ 

(ਭਲਾਈ ਜਵਸਾਰਨ ਵਾਲੇ) ਇਹੋ 

ਜਿਹੇ ਔਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ 

ਹਨ।
11871 267 nwnk kwiF lyhu  

pRB Awpy]2]

Naanak Kaadt 

Laehu Prabh 

Aapae ||2||

Nanak: uplift and save 

them, God! ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇ 

ਆਖ)-ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਆਪ (ਇਹਨਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਕੱਢ ਲੈ ॥੨॥

11872 267 Awid AMiq jo 
rwKnhwru]

Aadh Anth Jo 

Raakhanehaar ||

From beginning to 

end, He is our 

Protector,

ਿ ੋ(ਇਸ ਦੇ) ਿਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 

ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਤਕ (ਇਸ ਦੀ) 
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

11873 267 iqs isau pRIiq  
n krY gvwru]

This Sio Preeth N 

Karai Gavaar ||

And yet, the ignorant 

do not give their love 

to Him.

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

11874 267 jw kI syvw nv 
iniD pwvY]

Jaa Kee Saevaa 

Nav Nidhh Paavai 

||

Serving Him, the nine 

treasures are obtained,

ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਜਤਆਂ (ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ) ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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11875 267 qw isau mUVw mnu  
nhI lwvY]

Thaa Sio Moorraa 

Man Nehee Laavai 

||

And yet, the foolish do 

not link their minds 

with Him.

ਮੂਰਖ ਿੀਵ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਚੱਤ ਨਹੀਂ ਿੋੜਦਾ।

11876 267 jo Twkuru sd 
sdw hjUry]

Jo Thaakur Sadh 

Sadhaa Hajoorae 

||

Our Lord and Master is 

Ever-present, forever 

and ever,

ਿ ੋਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਹੈ,

11877 267 qw kau AMDw  
jwnq dUry]

Thaa Ko Andhhaa 

Jaanath Dhoorae 

||

And yet, the spiritually 

blind believe that He is 

far away.

ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੂੰ  
(ਜਕਤੇ) ਦੂਰ (ਬੈਠਾ) ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ।

11878 267 jw kI thl pwvY 
drgh mwnu]

Jaa Kee Ttehal 

Paavai Dharageh 

Maan ||

In His service, one 

obtains honor in the 

Court of the Lord,

ਜਿਸ ਦੀ ਟਹਲ ਕੀਜਤਆਂ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

11879 267 iqsih ibswrY  
mugDu Ajwnu]

Thisehi Bisaarai 

Mugadhh Ajaan ||

And yet, the ignorant 

fool forgets Him.

ਮੂਰਖ ਤੇ ਅੂੰਞਾਣ ਿੀਵ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

11880 267 sdw sdw iehu 
BUlnhwru]

Sadhaa Sadhaa 

Eihu 

Bhoolanehaar ||

Forever and ever, this 

person makes 

mistakes;

(ਪਰ ਕੇਹੜਾ ਕੇਹੜਾ ਔਗੁਣ 

ਜਚਤਾਰੀਏ?) ਇਹ ਿੀਵ (ਤਾਂ) 
ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱ ਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ;

11881 267 nwnk rwKnhwru 
Apwru]3]

Naanak 

Raakhanehaar 

Apaar ||3||

O Nanak, the Infinite 

Lord is our Saving 

Grace. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ (ਉਹ 

ਇਸ ਿੀਵ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵਲ 

ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ) ॥੩॥
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11882 267 rqnu iqAwig  
kaufI sMig rcY]

Rathan Thiaag 

Kouddee Sang 

Rachai ||

Forsaking the jewel, 

they are engrossed 

with a shell.

(ਮਾਇਆ-ਧਾਰੀ ਿੀਵ) (ਨਾਮ-) 

ਰਤਨ ਛੱਡ ਕੇ (ਮਾਇਆ-ਰੂਪ) 

ਕਉਡੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

11883 267 swcu Coif JUT 
sMig mcY]

m`cY Saach Shhodd 

Jhooth Sang 

Machai ||

They renounce Truth 

and embrace 

falsehood.

ਸੱਚੇ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

(ਪਦਾਰਥਾਂ) ਨਾਲ ਭੂਹੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

11884 267 jo Cfnw su 
AsiQru kir 
mwnY]

Jo Shhaddanaa S 

Asathhir Kar 

Maanai ||

That which passes 

away, they believe to 

be permanent.

ਿ ੋ(ਮਾਇਆ) ਛੱਡ ਿਾਣੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ;

11885 267 jo hovnu so dUir 
prwnY]

Jo Hovan So Dhoor 

Paraanai ||

That which is 

immanent, they 

believe to be far off.

ਿ ੋ(ਮੌਤ) ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਕਤੇ) ਦੂਰ (ਬੈਠੀ) 
ਜਖ਼ਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11886 267 Coif jwie iqs 
kw sRmu krY]

Shhodd Jaae This 

Kaa Sram Karai ||

They struggle for what 

they must eventually 

leave.

ਉਸ (ਧਨ ਪਦਾਰਥ) ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ (ਜਨਿੱਤ) ਖੇਚਲ ਕਰਦਾ 
(ਜਿਰਦਾ) ਹੈ ਿ ੋ(ਅੂੰਤ) ਛੱਡ 

ਿਾਣੀ ਹੈ;

11887 267 sMig shweI iqsu 
prhrY]

Sang Sehaaee This 

Pareharai ||

They turn away from 

the Lord, their Help 

and Support, who is 

always with them.

ਿ ੋ(ਪਿਭੂ) (ਇਸ) ਨਾਲ ਰਾਖਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ।

11888 267 cMdn lypu auqwrY 
Doie]

Chandhan Laep 

Outhaarai Dhhoe 

||

They wash off the 

sandalwood paste;

(ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ) ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਧੋ 

ਕੇ ਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

11889 267 grDb pRIiq  
Bsm sMig hoie]

Garadhhab Preeth 

Bhasam Sang Hoe 

||

Like donkeys, they are 

in love with the mud.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਖੋਤੇ ਦਾ ਜਪਆਰ 

(ਸਦਾ) ਸੁਆਹ ਨਾਲ (ਹੀ) ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।
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11890 267 AMD kUp mih  
piqq ibkrwl]

piqq Andhh Koop Mehi 

Pathith Bikaraal ||

They have fallen into 

the deep, dark pit.

(ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਕਰ 

ਕੇ) ਹਨੇਰੇ ਜਭਆਨਕ ਖੂਹ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗੇ ਪਏ ਹਨ;

11891 267 nwnk kwiF lyhu  
pRB dieAwl]4]

d-ieAwl Naanak Kaadt 

Laehu Prabh 

Dhaeiaal ||4||

Nanak: lift them up 

and save them, O 

Merciful Lord God! 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ) ਹੇ ਜਦਆਲ ਪਿਭੂ! 
(ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਇਸ ਖੂਹ 

ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਲੈ ॥੪॥

11892 267 krqUiq psU kI  
mwns jwiq]

Karathooth Pasoo 

Kee Maanas Jaath 

||

They belong to the 

human species, but 

they act like animals.

ਿਾਜਤ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮਨੱੁਖ-ਸ਼ਿੇਣੀ ਜਵਚੋਂ ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੈ) 

ਪਰ ਕੂੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ,

11893 267 lok pcwrw krY 
idnu rwiq]

Lok Pachaaraa 

Karai Dhin Raath 

||

They curse others day 

and night.

(ਉਂਞ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਜਵਖਾਵਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

11894 267 bwhir ByK AMqir 
mlu mwieAw]

Baahar Bhaekh 

Anthar Mal 

Maaeiaa ||

Outwardly, they wear 

religious robes, but 

within is the filth of 

Maya.

ਬਾਹਰ (ਸਰੀਰ ਉਤੇ) ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ,

11895 267 Cpis nwih kCu  
krY CpwieAw]

C`Cy AONkV kCu bolo jI Shhapas Naahi 

Kashh Karai 

Shhapaaeiaa ||

They cannot conceal 

this, no matter how 

hard they try.

(ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਨਾਲ) ਛਪਾਉਣ 

ਦਾ ਿਤਨ ਕੀਜਤਆਂ (ਮਨ ਦੀ 
ਮੈਲ) ਲੁਕਦੀ ਨਹੀਂ।

11896 267 bwhir igAwn 
iDAwn iesnwn]

Baahar Giaan 

Dhhiaan Eisanaan 

||

Outwardly, they 

display knowledge, 

meditation and 

purification,

ਬਾਹਰ (ਜਵਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ) 

(ਤੀਰਥ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਜਗਆਨ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਸਮਾਧੀਆਂ ਭੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,
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11897 267 AMqir ibAwpY  
loBu suAwnu]

Anthar Biaapai 

Lobh Suaan ||

But within clings the 

dog of greed.

ਪਰ ਮਨ ਜਵਚ ਲੋਭ (-ਰੂਪ) 

ਕੱੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

11898 267 AMqir Agin  
bwhir qnu 
suAwh]

Anthar Agan 

Baahar Than 

Suaah ||

The fire of desire rages 

within; outwardly they 

apply ashes to their 

bodies.

ਮਨ ਜਵਚ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ 

ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਸੁਆਹ 

(ਨਾਲ ਜਲਬੇਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ);

11899 267 gil pwQr kYsy 
qrY AQwh]

Gal Paathhar 

Kaisae Tharai 

Athhaah ||

There is a stone 

around their neck - 

how can they cross 

the unfathomable 

ocean?

(ਿੇ) ਗਲ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) 

ਪੱਥਰ (ਹੋਣ ਤਾਂ) ਅਥਾਹ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  ਿੀਵ) 

ਜਕਵੇਂ ਤਰੇ?

11900 267 jw kY AMqir bsY 
pRBu Awip]

Jaa Kai Anthar 

Basai Prabh Aap ||

Those, within whom 

God Himself abides

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

11901 267 nwnk qy jn  
shij smwiq]5]

Naanak Thae Jan 

Sehaj Samaath 

||5||

- O Nanak, those 

humble beings are 

intuitively absorbed in 

the Lord. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੫॥

11902 267 suin AMDw kYsy 
mwrgu pwvY]

Sun Andhhaa 

Kaisae Maarag 

Paavai ||

By listening, how can 

the blind find the 

path?

ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਨਰਾ) ਸੁਣ ਕੇ 

ਜਕਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਏ?

11903 267 kru gih lyhu  
EiV inbhwvY]

Kar Gehi Laehu 

Ourr Nibehaavai ||

Take hold of his hand, 

and then he can reach 

his destination.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪ ਇਸ ਦਾ) ਹੱਥ 

ਿੜ ਲਵੋ (ਤਾਜਕ ਇਹ) ਅਖ਼ੀਰ 

ਤਕ (ਪਿੀਤ) ਜਨਬਾਹ ਸਕੇ।
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11904 267 khw buJwriq bUJY 
forw]

b`uJwriq[ b`UJY Kehaa Bujhaarath 

Boojhai Ddoraa ||

How can a riddle be 

understood by the 

deaf?

ਬੋਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਨਰੀ) ਸੈਨਤ ਨੂੂੰ  
ਕੀਹ ਸਮਝੇ?

11905 267 inis khIAY qau 
smJY Borw]

Nis Keheeai Tho 

Samajhai Bhoraa 

||

Say 'night', and he 

thinks you said 'day'.

(ਸੈਨਤ ਨਾਲ ਿੇ) ਆਖੀਏ 

(ਇਹ) ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ) ਜਦਨ (ਹੈ)।

11906 267 khw ibsnpd  
gwvY guMg]

ibsnpd Kehaa Bisanapadh 

Gaavai Gung ||

How can the mute sing 

the Songs of the Lord?

ਗੂੂੰ ਗਾ ਜਕਵੇਂ ਜਬਸ਼ਨ-ਪਦੇ ਗਾ 
ਸਕੇ?

11907 267 jqn krY qau BI 
sur BMg]

Jathan Karai Tho 

Bhee Sur Bhang ||

He may try, but his 

voice will fail him.

(ਕਈ) ਿਤਨ (ਭੀ) ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੀ 
ਉਸ ਦੀ ਸੁਰ ਟੱੁਟੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

11908 267 kh ipMgul  
prbq pr Bvn]

Keh Pingul 

Parabath Par 

Bhavan ||

How can the cripple 

climb up the 

mountain?

ਲੂਲਹਾ ਜਕਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਭਉਂ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?

11909 267 nhI hoq aUhw  
ausu gvn]

Nehee Hoth 

Oohaa Ous Gavan 

||

He simply cannot go 

there.

ਓਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।

11910 267 krqwr kruxwmY  
dInu bynqI krY]

kruxw-mY Karathaar Karunaa 

Mai Dheen 

Baenathee Karai ||

O Creator, Lord of 

Mercy - Your humble 

servant prays;

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ 

ਸਾਗਰ! (ਇਹ) ਜਨਮਾਣਾ ਦਾਸ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,

11911 267 nwnk qumrI 
ikrpw qrY]6]

Naanak Thumaree 

Kirapaa Tharai 

||6||

Nanak: by Your Grace, 

please save me. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਹਾਲਤ ਜਵਚ 

ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ) 

ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਹੀ) ਤਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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11912 267 sMig shweI su 
AwvY n cIiq]

Sang Sehaaee S 

Aavai N Cheeth ||

The Lord, our Help and 

Support, is always with 

us, but the mortal 

does not remember 

Him.

ਿ ੋਪਿਭੂ (ਇਸ ਮੂਰਖ ਦਾ) ਸੂੰਗੀ 
ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਚੇਤੇ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

11913 267 jo bYrweI qw 
isau pRIiq]

Jo Bairaaee Thaa 

Sio Preeth ||

He shows love to his 

enemies.

(ਪਰ) ਿੋ ਵੈਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

11914 267 blUAw ky igRh  
BIqir bsY]

blUAw: polw bolo Balooaa Kae Grih 

Bheethar Basai ||

He lives in a castle of 

sand.

ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ ਰੇਤ ਦੇ ਜਕਣਜਕਆਂ ਵਾਂਗ 

ਉਮਰ ਜਛਨ ਜਛਨ ਕਰ ਕੇ ਜਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ),

11915 267 And kyl  
mwieAw rMig rsY]

An-d: polw bolo[ rsY: 
polw bolo

Anadh Kael 

Maaeiaa Rang 

Rasai ||

He enjoys the games 

of pleasure and the 

tastes of Maya.

(ਜਿਰ ਭੀ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ 
ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਮੌਿਾਂ ਮਾਣ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

11916 267 idRVu kir mwnY  
mnih pRqIiq]

Dhrirr Kar Maanai 

Manehi Pratheeth 

||

He believes them to 

be permanent - this is 

the belief of his mind.

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਅਮਰ 

ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਵਚ 

(ਇਹੀ) ਯਕੀਨ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ;

11917 267 kwlu n AwvY mUVy 
cIiq]

Kaal N Aavai 

Moorrae Cheeth ||

Death does not even 

come to mind for the 

fool.

ਪਰ ਮੂਰਖ ਦੇ ਜਚਤ ਜਵਚ 

(ਕਦੇ) ਮੌਤ (ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ ਭੀ) 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

11918 267 bYr ibroD kwm 
kRoD moh]

Bair Birodhh Kaam 

Krodhh Moh ||

Hate, conflict, sexual 

desire, anger, 

emotional attachment,

ਵੈਰ ਜਵਰੋਧ, ਕਾਮ, ਗੱੁਸਾ, ਮੋਹ,
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11919 267 JUT ibkwr mhw 
loB DRoh]

Jhooth Bikaar 

Mehaa Lobh 

Dhhroh ||

Falsehood, corruption, 

immense greed and 

deceit:

ਝੂਠ, ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ, ਭਾਰੀ 
ਲਾਲਚ ਤੇ ਦਗ਼ਾ-

11920 268 ieAwhU jugiq  
ibhwny keI 
jnm]

Eiaahoo Jugath 

Bihaanae Kee 

Janam ||

So many lifetimes are 

wasted in these ways.

ਇਸੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ (ਇਸ ਦੇ) ਕਈ 

ਿਨਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ ਹਨ।

11921 268 nwnk rwiK lyhu  
Awpn kir 
krm]7]

Naanak Raakh 

Laehu Aapan Kar 

Karam ||7||

Nanak: uplift them, 

and redeem them, O 

Lord - show Your 

Mercy! ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਜਵਚਾਰੇ ਿੀਵ 

ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ ਤੇ ਆਖ) ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਬਚਾ ਲਵੋ 
॥੭॥

11922 268 qU Twkuru qum 
pih Ardwis]

Thoo Thaakur 

Thum Pehi 

Aradhaas ||

You are our Lord and 

Master; to You, I offer 

this prayer.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਮਾਜਲਕ ਹੈਂ (ਸਾਡੀ 
ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਅਰਜ਼ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ 
ਹੈ,

11923 268 jIau ipMfu sBu  
qyrI rwis]

Jeeo Pindd Sabh 

Thaeree Raas ||

This body and soul are 

all Your property.

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ (ਿੋ ਤੂੂੰ  
ਸਾਨੂੂੰ  ਜਦੱਤਾ ਹੈ) ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ।

11924 268 qum mwq ipqw  
hm bwirk qyry]

Thum Maath 

Pithaa Ham Baarik 

Thaerae ||

You are our mother 

and father; we are 

Your children.

ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਜਪਉ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ 
ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਹਾਂ,

11925 268 qumrI ikRpw mih  
sUK Gnyry]

Thumaree Kirapaa 

Mehi Sookh 

Ghanaerae ||

In Your Grace, there 

are so many joys!

ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ (ਦੀ ਨਜ਼ਰ) ਜਵਚ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੁਖ ਹਨ।

11926 268 koie n jwnY  
qumrw AMqu]

Koe N Jaanai 

Thumaraa Anth ||

No one knows Your 

limits.

ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ,
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11927 268 aUcy qy aUcw  
BgvMq]

Oochae Thae 

Oochaa 

Bhagavanth ||

O Highest of the High, 

Most Generous God,

(ਜਕਉਂਜਕ) ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਭਗਵਾਨ ਹੈਂ।

11928 268 sgl smgRI  
qumrY sUiqR DwrI]

sm`gRI Sagal Samagree 

Thumarai Soothr 

Dhhaaree ||

The whole creation is 

strung on Your thread.

(ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ;

11929 268 qum qy hoie su 
AwigAwkwrI]

Thum Thae Hoe S 

Aagiaakaaree ||

That which has come 

from You is under 

Your Command.

ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਆਜਗਆ ਜਵਚ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ।

11930 268 qumrI giq imiq  
qum hI jwnI]

Thumaree Gath 

Mith Thum Hee 

Jaanee ||

You alone know Your 

state and extent.

ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ 
ਹੈਂ-ਇਹ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

11931 268 nwnk dws sdw 
kurbwnI]8]4]

Naanak Dhaas 

Sadhaa 

Kurabaanee 

||8||4||

Nanak, Your slave, is 

forever a sacrifice. 

||8||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ (ਤੈਥੋਂ) ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੮॥੪॥

11932 268 sloku] Salok || Shalok:

11933 268 dynhwru pRB Coif 
kY lwgih Awn 
suAwie]

lwg-ih Dhaenehaar Prabh 

Shhodd Kai 

Laagehi Aan Suaae 

||

One who renounces 

God the Giver, and 

attaches himself to 

other affairs

(ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ) ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ (ਿੀਵ) ਹੋਰ 

ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ;
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11934 268 nwnk khU n 
sIJeI ibnu nwvY  
piq jwie]1]

Naanak Kehoo N 

Seejhee Bin 

Naavai Path Jaae 

||1||

- O Nanak, he shall 

never succeed. 

Without the Name, he 

shall lose his honor. 

||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹੋ ਜਿਹਾ) 
ਕਦੇ (ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਿੀਵਨ-

ਯਾਤਿਾ ਜਵਚ) ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ (ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ ਦੇ) ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ 
॥੧॥

11935 268 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau[

Asattapadhee || Ashtapadee:

11936 268 ds bsqU ly pwCY 
pwvY]

ds: polw bolo Dhas Basathoo Lae 

Paashhai Paavai ||

He obtains ten things, 

and puts them behind 

him;

(ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਤੋਂ) ਦਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ 

ਕੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

11937 268 eyk bsqu kwrin  
ibKoit gvwvY]

(ibKoit) s&weI Eaek Basath 

Kaaran Bikhott 

Gavaavai ||

For the sake of one 

thing withheld, he 

forfeits his faith.

(ਪਰ) ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਜਮਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਬਦਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਿੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲੀ 
ਉਸ ਦਾ ਜਗਲਾ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ)।

11938 268 eyk BI n dyie  
ds BI ihir 
lyie]

ds: polw bolo Eaek Bhee N 

Dhaee Dhas Bhee 

Hir Laee ||

But what if that one 

thing were not given, 

and the ten were 

taken away?

(ਿੇ ਪਿਭੂ) ਇਕ ਚੀਜ਼ ਭੀ ਨਾਹ 

ਦੇਵੇ, ਤੇ, ਦਸ (ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ) ਭੀ ਖੋਹ ਲਏ,

11939 268 qau mUVw khu 
khw kryie]

mUV@w kry-ie Tho Moorraa Kahu 

Kehaa Karaee ||

Then, what could the 

fool say or do?

ਤਾਂ, ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਕੀਹ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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11940 268 ijsu Twkur isau  
nwhI cwrw]

Jis Thaakur Sio 

Naahee Chaaraa ||

Our Lord and Master 

cannot be moved by 

force.

ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ,

11941 268 qw kau kIjY sd 
nmskwrw]

Thaa Ko Keejai 

Sadh 

Namasakaaraa ||

Unto Him, bow 

forever in adoration.

ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

11942 268 jw kY min lwgw 
pRBu mITw]

Jaa Kai Man 

Laagaa Prabh 

Meethaa ||

That one, unto whose 

mind God seems sweet

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

11943 268 srb sUK qwhU 
min vUTw]

Sarab Sookh 

Thaahoo Man 

Voothaa ||

All pleasures come to 

abide in his mind.

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਉਸੇ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

11944 268 ijsu jn Apnw 
hukmu mnwieAw]

Jis Jan Apanaa 

Hukam Manaaeiaa 

||

One who abides by 

the Lord's Will,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ 
ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ,

11945 268 srb Qok nwnk  
iqin pwieAw]1]

Sarab Thhok 

Naanak Thin 

Paaeiaa ||1||

O Nanak, obtains all 

things. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ (ਮਾਨੋ) ਉਸ ਨੇ ਲੱਭ 

ਲਏ ਹਨ ॥੧॥

11946 268 Agnq swhu  
ApnI dy rwis]

A-gnq Aganath Saahu 

Apanee Dhae Raas 

||

God the Banker gives 

endless capital to the 

mortal,

(ਪਿਭੂ) ਸ਼ਾਹ ਅਣਜਗਣਤ 

(ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ) ਪੂੂੰ ਿੀ (ਿੀਵ 

ਵਣਿਾਰੇ ਨੂੂੰ ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

11947 268 Kwq pIq brqY 
And aulwis]

Khaath Peeth 

Barathai Anadh 

Oulaas ||

Who eats, drinks and 

expends it with 

pleasure and joy.

(ਿੀਵ) ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਚਾਉ ਤੇ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ (ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2427 Published: March 06/ 2014



11948 268 ApunI Amwn kCu 
bhuir swhu lyie]

Apunee Amaan 

Kashh Bahur 

Saahu Laee ||

If some of this capital 

is later taken back by 

the Banker,

(ਿੇ) ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ 

ਅਮਾਨਤ ਮੋੜ ਲਏ,

11949 268 AigAwnI min 
rosu kryie]

kry-ie Agiaanee Man Ros 

Karaee ||

The ignorant person 

shows his anger.

ਤਾਂ (ਇਹ) ਅਜਗਆਨੀ ਮਨ 

ਜਵਚ ਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;

11950 268 ApnI prqIiq  
Awp hI KovY]

Apanee 

Paratheeth Aap 

Hee Khovai ||

He himself destroys 

his own credibility,

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ 

ਆਪ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

11951 268 bhuir aus kw  
ibsÍwsu n hovY]

ibsÍwsu: A`Dw vwvw polw 
bolo, pUrw vwvw BrvW 
bolIdw hY

Bahur Ous Kaa 

Bisvaas N Hovai ||

And he shall not again 

be trusted.

ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਦਾ ਜਵਸਾਹ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ।

11952 268 ijs kI bsqu  
iqsu AwgY rwKY]

Jis Kee Basath This 

Aagai Raakhai ||

When one offers to 

the Lord, that which 

belongs to the Lord,

(ਿੇ) ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ (ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੋਈ) ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 

(ਆਪ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ) ਰੱਖ ਦਏ,

11953 268 pRB kI AwigAw  
mwnY mwQY]

Prabh Kee Aagiaa 

Maanai Maathhai 

||

And willingly abides by 

the Will of God's 

Order,

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ (ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 

ਖੱੁਸਣ ਵੇਲੇ) ਜਸਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੂੰਨ 

ਲਏ,

11954 268 aus qy caugun  
krY inhwlu]

Ous Thae Chougun 

Karai Nihaal ||

The Lord will make 

him happy four times 

over.

ਤਾਂ (ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 
ਚਉਗੁਣਾ ਜਨਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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11955 268 nwnk swihbu  
sdw dieAwlu]2]

d-ieAwlu Naanak Saahib 

Sadhaa Dhaeiaal 

||2||

O Nanak, our Lord and 

Master is merciful 

forever. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਮੇਹਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥

11956 268 Aink Bwiq  
mwieAw ky hyq]

BWiq Anik Bhaath 

Maaeiaa Kae 

Haeth ||

The many forms of 

attachment to Maya 

shall surely pass away -

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਂਹਦੇ ਹਨ),

11957 268 srpr hovq jwnu 
Anyq]

Sarapar Hovath 

Jaan Anaeth ||

Know that they are 

transitory.

(ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ) ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋ।

11958 268 ibrK kI 
CwieAw isau rMgu 
lwvY]

Birakh Kee 

Shhaaeiaa Sio 

Rang Laavai ||

People fall in love with 

the shade of the tree,

(ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ) ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ ਬੈਠੇ,

11959 268 Eh ibnsY auhu 
min pCuqwvY]

Ouh Binasai Ouhu 

Man 

Pashhuthaavai ||

And when it passes 

away, they feel regret 

in their minds.

(ਜਸੱਟਾ ਕੀਹ ਜਨਕਲੇਗਾ?) ਉਹ 

ਛਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਜਵਚ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ।

11960 268 jo dIsY so 
cwlnhwru]

Jo Dheesai So 

Chaalanehaar ||

Whatever is seen, shall 

pass away;

(ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ) ਿੋ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ,

11961 268 lpit rihE qh 
AMD AMDwru]

Lapatt Rehiou 

Theh Andhh 

Andhhaar ||

And yet, the blindest 

of the blind cling to it.

ਇਸ (ਿਗਤ) ਨਾਲ ਇਹ 

ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਦਾ ਅੂੰਨਹ ਾ (ਿੀਵ) ਿੱਿਾ 
ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
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11962 268 btwaU isau jo 
lwvY nyh]

Battaaoo Sio Jo 

Laavai Naeh ||

One who gives her 

love to a passing 

traveler

ਿ ੋ(ਭੀ) ਮਨੱੁਖ (ਜਕਸੇ) ਰਾਹੀ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

11963 268 qw kau hwiQ n 
AwvY kyh]

Thaa Ko Haathh N 

Aavai Kaeh ||

Nothing shall come 

into her hands in this 

way.

(ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

11964 268 mn hir ky nwm 
kI pRIiq 
suKdweI]

Man Har Kae 

Naam Kee Preeth 

Sukhadhaaee ||

O mind, the love of 

the Name of the Lord 

bestows peace.

ਹੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਪਆਰ (ਹੀ) ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ;

11965 268 kir ikrpw 
nwnk Awip ley 
lweI]3]

Kar Kirapaa 

Naanak Aap Leae 

Laaee ||3||

O Nanak, the Lord, in 

His Mercy, unites us 

with Himself. ||3||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ 

ਜਪਆਰ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਸੀਬ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

11966 268 imiQAw qnu Dnu  
kutMbu sbwieAw]

imiQAw: polw bolo Mithhiaa Than 

Dhhan Kuttanb 

Sabaaeiaa ||

False are body, 

wealth, and all 

relations.

(ਿਦ ਇਹ) ਸਰੀਰ, ਧਨ ਤੇ 

ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ,

11967 268 imiQAw haumY 
mmqw mwieAw]

Mithhiaa Houmai 

Mamathaa 

Maaeiaa ||

False are ego, 

possessiveness and 

Maya.

(ਤਾਂ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ 

ਹਉਮੈ (ਭਾਵ, ਧਨ ਤੇ ਪਰਵਾਰ 

ਦੇ ਕਾਰਣ ਵਡੱਪਣ)-ਇਹਨਾਂ 
ਉਤੇ ਮਾਣ ਭੀ ਝੂਠਾ।

11968 268 imiQAw rwj 
jobn Dn mwl]

Mithhiaa Raaj 

Joban Dhhan Maal 

||

False are power, 

youth, wealth and 

property.

ਰਾਿ ਿੁਆਨੀ ਤੇ ਧਨ ਮਾਲ 

ਸਭ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ,
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11969 268 imiQAw kwm kRoD 
ibkrwl]

Mithhiaa Kaam 

Krodhh Bikaraal ||

False are sexual desire 

and wild anger.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਣ) ਕਾਮ (ਦੀ ਲਹਰ) ਤੇ 

ਜਭਆਨਕ ਕਿੋਧ ਇਹ ਭੀ 
ਜਵਅਰਥ ਹਨ।

11970 268 imiQAw rQ 
hsqI AsÍ bsqRw]

AsÍ vwvw A`Dw jwxky 
polw bolo 

Mithhiaa Rathh 

Hasathee Asv 

Basathraa ||

False are chariots, 

elephants, horses and 

expensive clothes.

ਰਥ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ (ਸੁੂੰ ਦਰ) 

ਕੱਪੜੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,

11971 268 imiQAw rMg sMig  
mwieAw pyiK 
hsqw]

Mithhiaa Rang 

Sang Maaeiaa 

Paekh Hasathaa ||

False is the love of 

gathering wealth, and 

reveling in the sight of 

it.

(ਇਸ ਸਾਰੀ) ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ (ਿੀਵ) 

ਹੱਸਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ ਹਾਸਾ ਤੇ 

ਮਾਣ ਭੀ) ਜਵਅਰਥ ਹੈ।

11972 268 imiQAw DRoh moh 
AiBmwnu]

Mithhiaa Dhhroh 

Moh Abhimaan ||

False are deception, 

emotional attachment 

and egotistical pride.

ਦਗ਼ਾ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ-(ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ) ਜਵਅਰਥ 

(ਤਰੂੰਗ) ਹਨ;

11973 268 imiQAw Awps 
aUpir krq 
gumwnu]

Mithhiaa Aapas 

Oopar Karath 

Gumaan ||

False are pride and 

self-conceit.

ਆਪਣ ੇਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਭੀ 
ਝੂਠਾ (ਨਸ਼ਾ) ਹੈ।

11974 268 AsiQru Bgiq  
swD kI srn]

Asathhir Bhagath 

Saadhh Kee Saran 

||

Only devotional 

worship is permanent, 

and the Sanctuary of 

the Holy.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
(ਪਿਭੂ ਦੀ) ਭਗਤੀ (ਹੀ ਹੈ ਿ)ੋ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣ ਪੈ ਕੇ (ਕੀਤੀ 
ਿਾਏ)।
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11975 268 nwnk jip jip 
jIvY hir ky 
crn]4]

Naanak Jap Jap 

Jeevai Har Kae 

Charan ||4||

Nanak lives by 

meditating, meditating 

on the Lotus Feet of 

the Lord. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਣ (ਹੀ) 
ਸਦਾ ਿਪ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ) ਅਸਲੀ 
ਿੀਵਨ ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

11976 268 imiQAw sRvn pr 
inMdw sunih]

Mithhiaa Sravan 

Par Nindhaa 

Sunehi ||

False are the ears 

which listen to the 

slander of others.

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਕੂੰਨ ਜਵਅਰਥ ਹਨ 

(ਿੇ ਉਹ) ਪਰਾਈ ਬਖ਼ੀਲੀ 
ਸੁਣਦੇ ਹਨ,

11977 268 imiQAw hsq pr 
drb kau ihrih]

hsq: polw bolo[ 
(hsq) h`Q[ ihrih

Mithhiaa Hasath 

Par Dharab Ko 

Hirehi ||

False are the hands 

which steal the wealth 

of others.

ਹੱਥ ਜਵਅਰਥ ਹਨ (ਿ ੇਇਹ) 

ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ;

11978 269 imiQAw nyqR  
pyKq pr iqRA 
rUpwd]

Mithhiaa Naethr 

Paekhath Par 

Thria Roopaadh ||

False are the eyes 

which gaze upon the 

beauty of another's 

wife.

ਅੱਖਾਂ ਜਵਅਰਥ ਹਨ (ਿੋ ਇਹ) 

ਪਰਾਈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਰੂਪ 

ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ,

11979 269 imiQAw rsnw  
Bojn An sÍwd]

suAwd Mithhiaa Rasanaa 

Bhojan An Svaadh 

||

False is the tongue 

which enjoys 

delicacies and external 

tastes.

ਿੀਭ ਜਵਅਰਥ ਹੈ (ਿੇ ਇਹ) 

ਖਾਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ 

(ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ);

11980 269 imiQAw crn pr 
ibkwr kau 
Dwvih]

Mithhiaa Charan 

Par Bikaar Ko 

Dhhaavehi ||

False are the feet 

which run to do evil to 

others.

ਪੈਰ ਜਵਅਰਥ ਹਨ (ਿੇ ਇਹ) 

ਪਰਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਰਹੇ ਹਨ।
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11981 269 imiQAw mn pr 
loB luBwvih]

Mithhiaa Man Par 

Lobh Lubhaavehi 

||

False is the mind 

which covets the 

wealth of others.

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਜਵਅਰਥ ਹੈਂ (ਿੇ 
ਤੂੂੰ ) ਪਰਾਏ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

11982 269 imiQAw qn nhI 
praupkwrw]

Mithhiaa Than 

Nehee 

Paroupakaaraa ||

False is the body 

which does not do 

good to others.

(ਉਹ) ਸਰੀਰ ਜਵਅਰਥ ਹਨ ਿੋ 
ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ,

11983 269 imiQAw bwsu lyq 
ibkwrw]

Mithhiaa Baas 

Laeth Bikaaraa ||

False is the nose which 

inhales corruption.

(ਨੱਕ) ਜਵਅਰਥ ਹੈ (ਿੋ) 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

11984 269 ibnu bUJy imiQAw 
sB Bey]

b`Ujy Bin Boojhae 

Mithhiaa Sabh 

Bheae ||

Without 

understanding, 

everything is false.

(ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ 
ਮਨੋਰਥ) ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਇਹ) ਸਾਰੇ (ਅੂੰਗ) ਜਵਅਰਥ 

ਹਨ।

11985 269 sPl dyh nwnk  
hir hir nwm 
ley]5]

Safal Dhaeh 

Naanak Har Har 

Naam Leae ||5||

Fruitful is the body, O 

Nanak, which takes to 

the Lord's Name. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਿਲ 

ਹੈ ਿ ੋਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ 

॥੫॥

11986 269 ibrQI swkq kI 
Awrjw]

Birathhee Saakath 

Kee Aarajaa ||

The life of the faithless 

cynic is totally useless.

(ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ) ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਉਮਰ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

11987 269 swc ibnw kh 
hovq sUcw]

Saach Binaa Keh 

Hovath Soochaa ||

Without the Truth, 

how can anyone be 

pure?

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ) 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ ਜਕਵੇਂ ਸੱੁਚਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?
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11988 269 ibrQw nwm ibnw 
qnu AMD]

Birathhaa Naam 

Binaa Than Andhh 

||

Useless is the body of 

the spiritually blind, 

without the Name of 

the Lord.

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਅੂੰਨਹੇ  (ਸਾਕਤ) 

ਦਾ ਸਰੀਰ (ਹੀ) ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ,

11989 269 muiK Awvq qw kY 
durgMD]

Mukh Aavath Thaa 

Kai Dhuragandhh 

||

From his mouth, a foul 

smell issues forth.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚੋਂ 
(ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ) ਬਦ-ਬੂ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
11990 269 ibnu ismrn idnu 

rYin ibRQw 
ibhwie]

Bin Simaran Dhin 

Rain Brithhaa 

Bihaae ||

Without the 

remembrance of the 

Lord, day and night 

pass in vain,

ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪੈਲੀ 
ਜਨਸਿਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

11991 269 myG ibnw ijau 
KyqI jwie]

Maegh Binaa Jio 

Khaethee Jaae ||

Like the crop which 

withers without rain.

(ਜਤਵੇਂ) ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਸਾਕਤ ਦੇ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਅੱਿਲ 

ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

11992 269 goibd Bjn ibnu  
ibRQy sB kwm]

ies AOrfr iv`c bolobi 
RQy

Gobidh Bhajan Bin 

Brithhae Sabh 

Kaam ||

Without meditation 

on the Lord of the 

Universe, all works are 

in vain,

ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ 
ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਹੀ ਕੂੰਮ ਜਕਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ,

11993 269 ijau ikrpn ky  
inrwrQ dwm]

Jio Kirapan Kae 

Niraarathh Dhaam 

||

Like the wealth of a 

miser, which lies 

useless.

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਕੂੰਮ ਇਸ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੇ) 

ਜਿਵੇਂ ਕੂੰਿੂਸ ਦਾ ਧਨ ਉਸ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ।
11994 269 DMin DMin qy jn  

ijh Git bisE 
hir nwau]

Dhhann Dhhann 

Thae Jan Jih Ghatt 

Basiou Har Naao ||

Blessed, blessed are 

those, whose hearts 

are filled with the 

Name of the Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੁਬਾਜਰਕ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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11995 269 nwnk qw kY bil 
bil jwau]6]

Naanak Thaa Kai 

Bal Bal Jaao ||6||

Nanak is a sacrifice, a 

sacrifice to them. 

||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੬॥

11996 269 rhq Avr kCu 
Avr kmwvq]

Rehath Avar Kashh 

Avar Kamaavath ||

He says one thing, and 

does something else.

ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ 

ਜਚੂੰ ਨਹ  ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਅਮਲੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ;

11997 269 min nhI pRIiq  
muKhu gMF lwvq]

Man Nehee 

Preeth Mukhahu 

Gandt Laavath ||

There is no love in his 

heart, and yet with his 

mouth he talks tall.

ਮਨ ਜਵਚ (ਤਾਂ) ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੂੂੰ ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨਾਲ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11998 269 jwnnhwr pRBU 
prbIn]

Jaananehaar 

Prabhoo Parabeen 

||

The Omniscient Lord 

God is the Knower of 

all.

(ਪਰ ਜਦਲ ਦੀਆਂ) ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਸਆਣਾ ਹੈ,

11999 269 bwhir ByK n 
kwhU BIn]

Baahar Bhaekh N 

Kaahoo Bheen ||

He is not impressed by 

outward display.

(ਉਹ ਕਦੇ) ਜਕਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ 

ਭੇਖ ਨਾਲ ਪਿਸੂੰ ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

12000 269 Avr aupdysY  
Awip n krY]

Avar Oupadhaesai 

Aap N Karai ||

One who does not 

practice what he 

preaches to others,

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੱਤਾਂ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਆਪ ਨਹੀਂ 
ਕਮਾਉਂਦਾ,

12001 269 Awvq jwvq  
jnmY mrY]

Aavath Jaavath 

Janamai Marai ||

Shall come and go in 

reincarnation, through 

birth and death.

ਉਹ ਸਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

12002 269 ijs kY AMqir  
bsY inrMkwru]

Jis Kai Anthar 

Basai Nirankaar ||

One whose inner 

being is filled with the 

Formless Lord

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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12003 269 iqs kI sIK qrY 
sMswru]

This Kee Seekh 

Tharai Sansaar ||

By his teachings, the 

world is saved.

ਉਸ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਨਾਲ ਿਗਤ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਦਾ ਹੈ।

12004 269 jo qum Bwny iqn 
pRBu jwqw]

Jo Thum Bhaanae 

Thin Prabh 

Jaathaa ||

Those who are 

pleasing to You, God, 

know You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੋ (ਭਗਤ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ।
12005 269 nwnk aun jn  

crn prwqw]7]

Naanak Oun Jan 

Charan Paraathaa 

||7||

Nanak falls at their 

feet. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ)-ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
(ਭਗਤਾਂ) ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੭॥

12006 269 krau bynqI  
pwrbRhmu sBu 
jwnY]

Karo Baenathee 

Paarabreham 

Sabh Jaanai ||

Offer your prayers to 

the Supreme Lord 

God, who knows 

everything.

(ਿੋ ਿ)ੋ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਪਿਭੂ ਸਭ ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

12007 269 Apnw kIAw  
Awpih mwnY]

Apanaa Keeaa 

Aapehi Maanai ||

He Himself values His 

own creatures.

ਆਪਣ ੇਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ।

12008 269 Awpih Awp  
Awip krq 
inbyrw]

Aapehi Aap Aap 

Karath Nibaeraa ||

He Himself, by 

Himself, makes the 

decisions.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਜਨਖੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

12009 269 iksY dUir jnwvq  
iksY buJwvq 
nyrw]

Kisai Dhoor 

Janaavath Kisai 

Bujhaavath 

Naeraa ||

To some, He appears 

far away, while others 

perceive Him near at 

hand.

(ਭਾਵ) ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਬੁਜਧ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ 

ਹੈ ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਿਭੂ ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਹੈ।
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12010 269 aupwv isAwnp  
sgl qy rhq]

rh-q Oupaav Siaanap 

Sagal Thae Rehath 

||

He is beyond all 

efforts and clever 

tricks.

ਸਭ ਹੀਜਲਆਂ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ 

ਤੋਂ (ਪਿਭੂ) ਪਰੇ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਕਸੇ 

ਹੀਲੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)
12011 269 sBu kCu jwnY  

Awqm kI rhq]

Sabh Kashh Jaanai 

Aatham Kee 

Rehath ||

He knows all the ways 

and means of the soul.

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਿੀਵ ਦੀ) 
ਆਤਮਕ ਰਜਹਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਗੱਲ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

12012 269 ijsu BwvY iqsu 
ley liV lwie]

Jis Bhaavai This 

Leae Larr Laae ||

Those with whom He 

is pleased are 

attached to the hem 

of His robe.

ਿ ੋ(ਿੀਵ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,

12013 269 Qwn QnMqir  
rihAw smwie]

Thhaan 

Thhananthar 

Rehiaa Samaae ||

He is pervading all 

places and interspaces.

ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

12014 269 so syvku ijsu 
ikrpw krI]

So Saevak Jis 

Kirapaa Karee ||

Those upon whom He 

bestows His favor, 

become His servants.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲੀ) ਸੇਵਕ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ 
ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12015 269 inmK inmK jip 
nwnk 
hrI]8]5]

Nimakh Nimakh 

Jap Naanak Haree 

||8||5||

Each and every 

moment, O Nanak, 

meditate on the Lord. 

||8||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਐਸੇ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਦਮ-

ਬ-ਦਮ ਯਾਦ ਕਰ ॥੮॥੫॥

12016 269 sloku] Salok || Shalok:

12017 269 kwm kRoD Aru loB 
moh ibnis jwie 
AhMmyv]

Kaam Krodhh Ar 

Lobh Moh Binas 

Jaae Ahanmaev ||

Sexual desire, anger, 

greed and emotional 

attachment - may 

these be gone, and 

egotism as well.

(ਮੇਰਾ) ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ 

ਅਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏ-
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12018 269 nwnk pRB 
srxwgqI kir 
pRswdu gurdyv]1]

Naanak Prabh 

Saranaagathee Kar 

Prasaadh 

Guradhaev ||1||

Nanak seeks the 

Sanctuary of God; 

please bless me with 

Your Grace, O Divine 

Guru. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ)-ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਸਰਣ ਆਇਆ ਹਾਂ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਮੇਹਰ ਕਰ ॥੧॥

12019 269 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau[ 

Asattapadhee || Ashtapadee:

12020 269 ijh pRswid  
CqIh AMimRq 
Kwih]

C`qIh Jih Prasaadh 

Shhatheeh 

Anmrith Khaahi ||

By His Grace, you 

partake of the thirty-

six delicacies;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ 
ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ 

ਸੁਆਦਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈਂ,

12021 269 iqsu Twkur kau  
rKu mn mwih]

This Thaakur Ko 

Rakh Man Maahi 

||

Enshrine that Lord and 

Master within your 

mind.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ (ਚੇਤੇ) ਰੱਖ।

12022 269 ijh pRswid  
sugMDq qin 
lwvih]

Jih Prasaadh 

Sugandhhath Than 

Laavehi ||

By His Grace, you 

apply scented oils to 

your body;

ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ 

ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ,

12023 269 iqs kau ismrq  
prmgiq pwvih]

This Ko Simarath 

Param Gath 

Paavehi ||

Remembering Him, 

the supreme status is 

obtained.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕੀਜਤਆਂ ਤੂੂੰ  ਉੱਚਾ 
ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਂਾ।
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12024 269 ijh pRswid  
bsih suK mMdir]

bs-ih Jih Prasaadh 

Basehi Sukh 

Mandhar ||

By His Grace, you 

dwell in the palace of 

peace;

ਜਿਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਸੁਖ-

ਮਹਲਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ,

12025 269 iqsih iDAwie  
sdw mn AMdir]

Thisehi Dhhiaae 

Sadhaa Man 

Andhar ||

Meditate forever on 

Him within your mind.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਮਨ ਜਵਚ ਜਸਮਰ।

12026 269 ijh pRswid igRh 
sMig suK bsnw]

gi Rh Jih Prasaadh Grih 

Sang Sukh 

Basanaa ||

By His Grace, you 

abide with your family 

in peace;

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
ਘਰ ਮੌਿਾਂ ਨਾਲ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ,

12027 269 AwT phr  
ismrhu iqsu 
rsnw]

Aath Pehar 

Simarahu This 

Rasanaa ||

Keep His 

remembrance upon 

your tongue, twenty-

four hours a day.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੀਭ ਨਾਲ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਯਾਦ ਕਰ।

12028 269 ijh pRswid rMg 
rs Bog]

Jih Prasaadh Rang 

Ras Bhog ||

By His Grace, you 

enjoy tastes and 

pleasures;

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ 

ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ, ਸੁਆਦਲੇ ਖਾਣੇ ਤੇ 

ਪਦਾਰਥ (ਨਸੀਬ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ)

12029 269 nwnk sdw 
iDAweIAY  
iDAwvn jog]1]

Naanak Sadhaa 

Dhhiaaeeai 

Dhhiaavan Jog 

||1||

O Nanak, meditate 

forever on the One, 

who is worthy of 

meditation. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਜਧਆਉਣ-ਿੋਗ 

ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਜਧਆਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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12030 269 ijh pRswid pwt 
ptMbr hFwvih]

Jih Prasaadh Paatt 

Pattanbar 

Hadtaavehi ||

By His Grace, you wear 

silks and satins;

(ਹੇ ਮਨ!) ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ 
ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ 

ਹੂੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈਂ,

12031 269 iqsih iqAwig  
kq Avr 
luBwvih]

Thisehi Thiaag 

Kath Avar 

Lubhaavehi ||

Why abandon Him, to 

attach yourself to 

another?

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਜਕੱਥੇ 

ਲੋਭ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?

12032 269 ijh pRswid suiK 
syj soeIjY]

Jih Prasaadh Sukh 

Saej Soeejai ||

By His Grace, you 

sleep in a cozy bed;

ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਸੇਿ 

ਉੱਤੇ ਸੁਖੀ ਸਵੀਂਦਾ ਹੈ,

12033 269 mn AwT phr  
qw kw jsu 
gwvIjY]

Man Aath Pehar 

Thaa Kaa Jas 

Gaaveejai ||

O my mind, sing His 

Praises, twenty-four 

hours a day.

ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਿਸ ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

12034 269 ijh pRswid quJu 
sBu koaU mwnY]

Jih Prasaadh Thujh 

Sabh Kooo Maanai 

||

By His Grace, you are 

honored by everyone;

ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

12035 270 muiK qw ko jsu  
rsn bKwnY]

Mukh Thaa Ko Jas 

Rasan Bakhaanai 

||

With your mouth and 

with your tongue, 

chant His Praises.

ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ (ਆਪਣੇ) 
ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਿੀਭ ਨਾਲ (ਸਦਾ) ਕਰ।

12036 270 ijh pRswid qyro 
rhqw Drmu]

Jih Prasaadh 

Thaero Rehathaa 

Dhharam ||

By His Grace, you 

remain in the Dharma;

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ 

ਤੇਰਾ ਧਰਮ (ਕਾਇਮ) ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,
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12037 270 mn sdw iDAwie  
kyvl pwrbRhmu]

Man Sadhaa 

Dhhiaae Kaeval 

Paarabreham ||

O mind, meditate 

continually on the 

Supreme Lord God.

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਉਸ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ।

12038 270 pRB jI jpq  
drgh mwnu 
pwvih]

Prabh Jee Japath 

Dharageh Maan 

Paavehi ||

Meditating on God, 

you shall be honored 

in His Court;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕੀਜਤਆਂ (ਉਸ ਦੀ) ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਮਾਣ ਪਾਵਜਹਂਗਾ,

12039 270 nwnk piq syqI  
Gir jwvih]2]

Naanak Path 

Saethee Ghar 

Jaavehi ||2||

O Nanak, you shall 

return to your true 

home with honor. 

||2||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਥੋਂ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ (ਪਰਲੋਕ ਦੇ) ਘਰ 

ਜਵਚ ਿਾਵਜਹਂਗਾ ॥੨॥

12040 270 ijh pRswid  
Awrog kMcn 
dyhI]

Jih Prasaadh Aarog 

Kanchan Dhaehee 

||

By His Grace, you have 

a healthy, golden body;

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ 

ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਨਰੋਆ 

ਜਿਸਮ ਹੈ,

12041 270 ilv lwvhu iqsu 
rwm snyhI]

Liv Laavahu This 

Raam Sanaehee ||

Attune yourself to that 

Loving Lord.

ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਲਵ 

ਿੋੜ।

12042 270 ijh pRswid qyrw 
Elw rhq]

Jih Prasaadh 

Thaeraa Oulaa 

Rehath ||

By His Grace, your 

honor is preserved;

ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ 
ਪਰਦਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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12043 270 mn suKu pwvih  
hir hir jsu 
khq]

Man Sukh Paavehi 

Har Har Jas Kehath 

||

O mind, chant the 

Praises of the Lord, 

Har, Har, and find 

peace.

ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ।

12044 270 ijh pRswid qyry 
sgl iCdR Fwky]

iC`dR Jih Prasaadh 

Thaerae Sagal 

Shhidhr Dtaakae ||

By His Grace, all your 

deficits are covered;

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ 

ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਢੱਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

12045 270 mn srnI pru  
Twkur pRB qw kY]

Man Saranee Par 

Thaakur Prabh 

Thaa Kai ||

O mind, seek the 

Sanctuary of God, our 

Lord and Master.

ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਠਾਕੁਰ ਦੀ 
ਸਰਣ ਪਉ।

12046 270 ijh pRswid quJu  
ko n phUcY]

Jih Prasaadh Thujh 

Ko N Pehoochai ||

By His Grace, no one 

can rival you;

ਜਿਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ,
12047 270 mn swis swis  

ismrhu pRB aUcy]

Man Saas Saas 

Simarahu Prabh 

Oochae ||

O mind, with each and 

every breath, 

remember God on 

High.

ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਉਚੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਵਾਸ 

ਸਵਾਸ ਯਾਦ ਕਰ।

12048 270 ijh pRswid pweI 
dRülB dyh]

Jih Prasaadh 

Paaee Dhraalabh 

Dhaeh ||

By His Grace, you 

obtained this precious 

human body;

ਜਿਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  
ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ ਲੱਭਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ,

12049 270 nwnk qw kI  
Bgiq kryh]3]

Naanak Thaa Kee 

Bhagath Karaeh 

||3||

O Nanak, worship Him 

with devotion. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰ ॥੩॥
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12050 270 ijh pRswid  
AwBUKn pihrIjY]

Jih Prasaadh 

Aabhookhan 

Pehireejai ||

By His Grace, you wear 

decorations;

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਗਹਣ ੇਪਜਹਨੀਦੇ ਹਨ,

12051 270 mn iqsu ismrq  
ikau Awlsu kIjY]

Man This Simarath 

Kio Aalas Keejai ||

O mind, why are you 

so lazy? Why don't 

you remember Him in 

meditation?

ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਜਦਆਂ 

ਜਕਉਂ ਆਲਸ ਕੀਤਾ ਿਾਏ?

12052 270 ijh pRswid AsÍ 
hsiq AsvwrI]

hsiq: polw bolo[ 
(hsiq) hwQI[ AsÍ: 
vwvw A`Dw jwxky polw 
bolo 

Jih Prasaadh Asv 

Hasath Asavaaree 

||

By His Grace, you have 

horses and elephants 

to ride;

ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ 

ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,

12053 270 mn iqsu pRB kau  
kbhU n ibswrI]

Man This Prabh Ko 

Kabehoo N 

Bisaaree ||

O mind, never forget 

that God.

ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਜਵਸਾਰੀਂ।

12054 270 ijh pRswid bwg 
imlK Dnw]

Jih Prasaadh Baag 

Milakh Dhhanaa ||

By His Grace, you have 

land, gardens and 

wealth;

ਜਿਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬਾਗ 

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਧਨ (ਤੈਨੂੂੰ  ਨਸੀਬ 

ਹਨ)

12055 270 rwKu proie pRBu 
Apuny mnw]

Raakh Paroe 

Prabh Apunae 

Manaa ||

Keep God enshrined in 

your heart.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਿੋ ਰੱਖ।

12056 270 ijin qyrI mn  
bnq bnweI]

bnq: polw bolo Jin Thaeree Man 

Banath Banaaee ||

O mind, the One who 

formed your form

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਾਜਿਆ ਹੈ,
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12057 270 aUTq bYTq sd 
iqsih iDAweI]

Oothath Baithath 

Sadh Thisehi 

Dhhiaaee ||

Standing up and 

sitting down, meditate 

always on Him.

ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ (ਭਾਵ, ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰ।

12058 270 iqsih iDAwie  
jo eyk AlKY]

A-lKY: polw bolo Thisehi Dhhiaae Jo 

Eaek Alakhai ||

Meditate on Him - the 

One Invisible Lord;

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ, ਿ ੋਇੱਕ 

ਹੈ, ਤੇ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

12059 270 eIhw aUhw nwnk 
qyrI rKY]4]

Eehaa Oohaa 

Naanak Thaeree 

Rakhai ||4||

Here and hereafter, O 

Nanak, He shall save 

you. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ (ਉਹੀ) ਤੇਰੀ ਲਾਿ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੪॥

12060 270 ijh pRswid  
krih puMn bhu 
dwn]

Jih Prasaadh 

Karehi Punn Bahu 

Dhaan ||

By His Grace, you give 

donations in 

abundance to charities;

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,

12061 270 mn AwT phr  
kir iqs kw 
iDAwn]

Man Aath Pehar 

Kar This Kaa 

Dhhiaan ||

O mind, meditate on 

Him, twenty-four 

hours a day.

ਹੇ ਮਨ! ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਉਸ ਦਾ 
ਚੇਤਾ ਕਰ।

12062 270 ijh pRswid qU 
Awcwr ibauhwrI]

Jih Prasaadh Thoo 

Aachaar 

Biouhaaree ||

By His Grace, you 

perform religious 

rituals and worldly 

duties;

ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਰੀਤਾਂ 
ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ,

12063 270 iqsu pRB kau  
swis swis 
icqwrI]

This Prabh Ko Saas 

Saas Chithaaree ||

Think of God with 

each and every breath.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਯਾਦ 

ਕਰ।
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12064 270 ijh pRswid qyrw 
suMdr rUpu]

Jih Prasaadh 

Thaeraa Sundhar 

Roop ||

By His Grace, your 

form is so beautiful;

ਜਿਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੇਰੀ 
ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ,

12065 270 so pRBu ismrhu  
sdw AnUpu]

So Prabh 

Simarahu Sadhaa 

Anoop ||

Constantly remember 

God, the Incomparably 

Beautiful One.

ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਜਸਮਰ।

12066 270 ijh pRswid qyrI 
nIkI jwiq]

Jih Prasaadh 

Thaeree Neekee 

Jaath ||

By His Grace, you have 

such high social status;

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ (ਮਨੱੁਖ) ਿਾਤੀ 
ਜਮਲੀ ਹੈ,

12067 270 so pRBu ismir  
sdw idn rwiq]

So Prabh Simar 

Sadhaa Dhin Raath 

||

Remember God 

always, day and night.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਦਨ ਰਾਤ ਯਾਦ 

ਕਰ।

12068 270 ijh pRswid qyrI 
piq rhY]

Jih Prasaadh 

Thaeree Path 

Rehai ||

By His Grace, your 

honor is preserved;

ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ 
ਇੱਜ਼ਤ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਬਣੀ 
ਹੋਈ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ)।

12069 270 gur pRswid nwnk  
jsu khY]5]

Gur Prasaadh 

Naanak Jas Kehai 

||5||

By Guru's Grace, O 

Nanak, chant His 

Praises. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਲੈ ਕੇ (ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) ਉਸ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੫॥

12070 270 ijh pRswid  
sunih krn nwd]

Jih Prasaadh 

Sunehi Karan 

Naadh ||

By His Grace, you 

listen to the sound 

current of the Naad.

ਜਿਸ ਦੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ 

ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਤੈਨੂੂੰ  ਸੁਣਨ 

ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਮਲੀ ਹੈ),
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12071 270 ijh pRswid  
pyKih ibsmwd]

Jih Prasaadh 

Paekhehi 

Bisamaadh ||

By His Grace, you 

behold amazing 

wonders.

ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਅਚਰਿ 

ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ;

12072 270 ijh pRswid  
bolih AMimRq 
rsnw]

Jih Prasaadh 

Bolehi Anmrith 

Rasanaa ||

By His Grace, you 

speak ambrosial words 

with your tongue.

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਪਾ ਕੇ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਜਮੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ,

12073 270 ijh pRswid suiK 
shjy bsnw]

Jih Prasaadh Sukh 

Sehajae Basanaa 

||

By His Grace, you 

abide in peace and 

ease.

ਜਿਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ;

12074 270 ijh pRswid hsq 
kr clih]

hsq h`Q[ c`lih Jih Prasaadh 

Hasath Kar Chalehi 

||

By His Grace, your 

hands move and work.

ਜਿਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 

ਹੱਥ (ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਅੂੰਗ) ਕੂੰਮ 

ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,

12075 270 ijh pRswid  
sMpUrn Plih]

Jih Prasaadh 

Sanpooran Falehi 

||

By His Grace, you are 

completely fulfilled.

ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਜਵਚ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ;
12076 270 ijh pRswid  

prmgiq pwvih]

Jih Prasaadh 

Param Gath 

Paavehi ||

By His Grace, you 

obtain the supreme 

status.

ਜਿਸ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  
ਉੱਚਾ ਦਰਿਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

12077 270 ijh pRswid suiK 
shij smwvih]

Jih Prasaadh Sukh 

Sehaj Samaavehi 

||

By His Grace, you are 

absorbed into celestial 

peace.

ਅਤੇ ਤੂੂੰ  ਸੁਖ ਤੇ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰੀ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੈਂ;
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12078 270 AYsw pRBu iqAwig  
Avr kq lwghu]

kq: polw bolo Aisaa Prabh Thiaag 

Avar Kath Laagahu 

||

Why forsake God, and 

attach yourself to 

another?

ਅਿੇਹਾ ਪਿਭੂ ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?

12079 270 gur pRswid nwnk 
min jwghu]6]

Gur Prasaadh 

Naanak Man 

Jaagahu ||6||

By Guru's Grace, O 

Nanak, awaken your 

mind! ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹੁਸ਼ੀਆਰ ਹੋਹੁ 

॥੬॥

12080 270 ijh pRswid qUM 
pRgtu sMswir]

Jih Prasaadh 

Thoon Pragatt 

Sansaar ||

By His Grace, you are 

famous all over the 

world;

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
ਿਗਤ ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈਂ,

12081 270 iqsu pRB kau  
mUil n mnhu 
ibswir]

This Prabh Ko 

Mool N Manahu 

Bisaar ||

Never forget God from 

your mind.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਮਨੋਂ  ਨ ਭੁਲਾ।

12082 270 ijh pRswid qyrw 
prqwpu]

Jih Prasaadh 

Thaeraa 

Parathaap ||

By His Grace, you have 

prestige;

ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  
ਵਜਡਆਈ ਜਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ,

12083 270 ry mn mUV qU qw 
kau jwpu]

Rae Man Moorr 

Thoo Thaa Ko Jaap 

||

O foolish mind, 

meditate on Him!

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਿਪ।

12084 270 ijh pRswid qyry 
kwrj pUry]

Jih Prasaadh 

Thaerae Kaaraj 

Poorae ||

By His Grace, your 

works are completed;

ਜਿਸ ਦੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 

(ਸਾਰੇ) ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹਦੇ ਹਨ,

12085 270 iqsih jwnu mn  
sdw hjUry]

Thisehi Jaan Man 

Sadhaa Hajoorae 

||

O mind, know Him to 

be close at hand.

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਅੂੰਗ ਸੂੰਗ ਿਾਣ।
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12086 270 ijh pRswid qUM 
pwvih swcu]

Jih Prasaadh 

Thoon Paavehi 

Saach ||

By His Grace, you find 

the Truth;

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸੱਚ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

12087 270 ry mn myry qUM qw 
isau rwcu]

Rae Man Maerae 

Thoon Thaa Sio 

Raach ||

O my mind, merge 

yourself into Him.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ (ਪਿਭੂ) 
ਨਾਲ ਿੁਜੜਆ ਰਹੁ।

12088 270 ijh pRswid sB 
kI giq hoie]

Jih Prasaadh Sabh 

Kee Gath Hoe ||

By His Grace, everyone 

is saved;

ਜਿਸ (ਪਰਾਮਤਮਾ) ਦੀ ਦਇਆ 

ਨਾਲ ਹਰੇਕ (ਿੀਵ) ਦੀ (ਉਸ 

ਤਕ) ਪਹੁੂੰਚ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਿਪ)।

12089 270 nwnk jwpu jpY  
jpu soie]7]

Naanak Jaap Japai 

Jap Soe ||7||

O Nanak, meditate, 

and chant His Chant. 

||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ਉਹ (ਹਜਰ-) ਿਾਪ 

ਹੀ ਿਪਦਾ ਹੈ ॥੭॥
12090 270 Awip jpwey jpY 

so nwau]

Aap Japaaeae 

Japai So Naao ||

Those, whom He 

inspires to chant, 

chant His Name.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪ 

ਿਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,

12091 270 Awip gwvwey su 
hir gun gwau]

Aap Gaavaaeae S 

Har Gun Gaao ||

Those, whom He 

inspires to sing, sing 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗਾਵਣ 

ਲਈ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ।

12092 271 pRB ikrpw qy  
hoie pRgwsu]

Prabh Kirapaa 

Thae Hoe Pragaas 

||

By God's Grace, 

enlightenment comes.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਗਆਨ ਦਾ) ਪਿਕਾਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ;

12093 271 pRBU dieAw qy  
kml ibgwsu]

Prabhoo Dhaeiaa 

Thae Kamal Bigaas 

||

By God's Kind Mercy, 

the heart-lotus 

blossoms forth.

ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਜਹਰਦਾ-
ਰੂਪ ਕਉਲ ਿੁੱ ਲ ਜਖੜਦਾ ਹੈ।

12094 271 pRB supRsMn bsY 
min soie]

supRsMn Prabh Suprasann 

Basai Man Soe ||

When God is totally 

pleased, He comes to 

dwell in the mind.

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹ 

ਤੱੁਠਦਾ ਹੈ,
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12095 271 pRB dieAw qy  
miq aUqm hoie]

Prabh Dhaeiaa 

Thae Math 

Ootham Hoe ||

By God's Kind Mercy, 

the intellect is exalted.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ) ਮੱਤ ਚੂੰਗੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

12096 271 srb inDwn pRB 
qyrI mieAw]

m-ieAw Sarab Nidhhaan 

Prabh Thaeree 

Maeiaa ||

All treasures, O Lord, 

come by Your Kind 

Mercy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ,

12097 271 Awphu kCU n 
iknhU lieAw]

l-ieAw Aapahu Kashhoo 

N Kinehoo Laeiaa 

||

No one obtains 

anything by himself.

ਆਪਣ ੇਿਤਨ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਭੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ (ਭਾਵ, 

ਿੀਵ ਦਾ ਉੱਦਮ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਿਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ)।
12098 271 ijqu ijqu lwvhu  

iqqu lgih hir 
nwQ]

l`gih Jith Jith Laavahu 

Thith Lagehi Har 

Naathh ||

As You have 

delegated, so do we 

apply ourselves, O 

Lord and Master.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਨਾਥ! ਜਿਧਰ ਤੂੂੰ  
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਉਧਰ ਇਹ ਿੀਵ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

12099 271 nwnk ien kY  
kCU n 
hwQ]8]6]

Naanak Ein Kai 

Kashhoo N Haathh 

||8||6||

O Nanak, nothing is in 

our hands. ||8||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ॥੮॥੬॥

12100 271 sloku] Salok || Shalok:

12101 271 Agm AgwiD  
pwrbRhmu soie]

A-gm: polw bolo[ 
(Agm) sog rihq

Agam Agaadhh 

Paarabreham Soe 

||

Unapproachable and 

Unfathomable is the 

Supreme Lord God;

ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ (ਿੀਵ ਦੀ) 
ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਅਥਾਹ ਹੈ।
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12102 271 jo jo khY su 
mukqw hoie]

Jo Jo Kehai S 

Mukathaa Hoe ||

Whoever speaks of 

Him shall be liberated.

ਿ ੋਿੋ (ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਿਾਲ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

12103 271 suin mIqw nwnku 
ibnvMqw]

ibn-vMqw Sun Meethaa 

Naanak 

Binavanthaa ||

Listen, O friends, 

Nanak prays,

ਹੇ ਜਮਤਿ! ਸੁਣ, ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ:

12104 271 swD jnw kI  
Acrj kQw]1]

A-crj Saadhh Janaa Kee 

Acharaj Kathhaa 

||1||

To the wonderful story 

of the Holy. ||1||

(ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ 

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਜਵਚ ਇਤਨੇ ਗੁਣ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹਨਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇਜੜਆਂ 

ਅਚਰਿ ਰਜਹ ਿਾਈਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥
12105 271 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 

n lwau
Asattapadhee || Ashtapadee:

12106 271 swD kY sMig muK 
aUjl hoq]

Saadhh Kai Sang 

Mukh Oojal Hoth 

||

In the Company of the 

Holy, one's face 

becomes radiant.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਮੂੂੰ ਹ ਉਿਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ)

12107 271 swDsMig mlu 
sglI Koq]

Saadhhasang Mal 

Sagalee Khoth ||

In the Company of the 

Holy, all filth is 

removed.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸਾਧੂ ਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 

ਜਰਹਾਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਮੈਲ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
12108 271 swD kY sMig imtY 

AiBmwnu]

Saadhh Kai Sang 

Mittai Abhimaan 

||

In the Company of the 

Holy, egotism is 

eliminated.

ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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12109 271 swD kY sMig  
pRgtY suigAwnu]

Saadhh Kai Sang 

Pragattai Sugiaan 

||

In the Company of the 

Holy, spiritual wisdom 

is revealed.

ਅਤੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਗਆਨ ਪਰਗਟ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਚੂੰਗੀ ਮਜਤ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ)।

12110 271 swD kY sMig buJY 
pRBu nyrw]

bu`JY Saadhh Kai Sang 

Bujhai Prabh 

Naeraa ||

In the Company of the 

Holy, God is 

understood to be near 

at hand.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ,

12111 271 swDsMig sBu hoq 
inbyrw]

Saadhhasang Sabh 

Hoth Nibaeraa ||

In the Company of the 

Holy, all conflicts are 

settled.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਿਾਂ ਵਾਸਨਾ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਜਨਬੇੜਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ 

ਿੀਵ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ)।
12112 271 swD kY sMig pwey 

nwm rqnu]

Saadhh Kai Sang 

Paaeae Naam 

Rathan ||

In the Company of the 

Holy, one obtains the 

jewel of the Naam.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਰਤਨ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

12113 271 swD kY sMig eyk 
aUpir jqnu]

Saadhh Kai Sang 

Eaek Oopar Jathan 

||

In the Company of the 

Holy, one's efforts are 

directed toward the 

One Lord.

ਤੇ, ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12114 271 swD kI mihmw  
brnY kaunu pRwnI]

Saadhh Kee 

Mehimaa Baranai 

Koun Praanee ||

What mortal can 

speak of the Glorious 

Praises of the Holy?

ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਜਕਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਜਬਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

12115 271 nwnk swD kI 
soBw pRB mwih 
smwnI]1]

Naanak Saadhh 

Kee Sobhaa Prabh 

Maahi Samaanee 

||1||

O Nanak, the glory of 

the Holy people 

merges into God. 

||1||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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12116 271 swD kY sMig  
Agocru imlY]

Saadhh Kai Sang 

Agochar Milai ||

In the Company of the 

Holy, one meets the 

Incomprehensible 

Lord.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਰੀਰਕ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ;

12117 271 swD kY sMig sdw 
prPulY]

prPu`lY Saadhh Kai Sang 

Sadhaa Parafulai 

||

In the Company of the 

Holy, one flourishes 

forever.

ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਜਖੜੇ ਮੱਥੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

12118 271 swD kY sMig  
Awvih bis pMcw]

b`is Saadhh Kai Sang 

Aavehi Bas 

Panchaa ||

In the Company of the 

Holy, the five passions 

are brought to rest.

ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿ ਜਵਕਾਰ 

ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

12119 271 swDsMig AMimRq 
rsu BuMcw]

Saadhhasang 

Anmrith Ras 

Bhunchaa ||

In the Company of the 

Holy, one enjoys the 

essence of ambrosia.

(ਜਕਉਂਜਕ ਮਨੱੁਖ) ਨਾਮ ਰੂਪ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

12120 271 swDsMig hoie sB 
kI ryn]

Saadhhasang Hoe 

Sabh Kee Raen ||

In the Company of the 

Holy, one becomes the 

dust of all.

ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਕੀਜਤਆਂ (ਮਨੱੁਖ) ਸਭ 

(ਪਿਾਣੀਆਂ) ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12121 271 swD kY sMig  
mnohr bYn]

Saadhh Kai Sang 

Manohar Bain ||

In the Company of the 

Holy, one's speech is 

enticing.

ਅਤੇ (ਸਭ ਨਾਲ) ਜਮੱਠੇ ਬਚਨ 

ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

12122 271 swD kY sMig n 
kqhUM DwvY]

Saadhh Kai Sang N 

Kathehoon 

Dhhaavai ||

In the Company of the 

Holy, the mind does 

not wander.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਸੂੰਗ ਜਰਹਾਂ 
(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ ਜਕਸੇ ਪਾਸੇ 

ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ,
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12123 271 swDsMig  
AsiQiq mnu 
pwvY]

Saadhhasang 

Asathhith Man 

Paavai ||

In the Company of the 

Holy, the mind 

becomes stable.

ਅਤੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਟਕਾਉ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

12124 271 swD kY sMig  
mwieAw qy iBMn]

Saadhh Kai Sang 

Maaeiaa Thae 

Bhinn ||

In the Company of the 

Holy, one is rid of 

Maya.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆਂ (ਮਨੱੁਖ) ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਅਸਰ) ਤੋਂ ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ

12125 271 swDsMig nwnk 
pRB supRsMn]2]

Saadhhasang 

Naanak Prabh 

Suprasann ||2||

In the Company of the 

Holy, O Nanak, God is 

totally pleased. ||2||

ਅਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਇਸ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

12126 271 swDsMig dusmn 
siB mIq]

Saadhhasang 

Dhusaman Sabh 

Meeth ||

In the Company of the 

Holy, all one's enemies 

become friends.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ (ਭੀ) ਜਮਤਿ 
(ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ ਿਾਂਦੇ ਹਨ),

12127 271 swDU kY sMig mhw 
punIq]

Saadhhoo Kai Sang 

Mehaa Puneeth ||

In the Company of the 

Holy, there is great 

purity.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਜਹਰਦਾ) ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
12128 271 swDsMig iks 

isau nhI bYru]

Saadhhasang Kis 

Sio Nehee Bair ||

In the Company of the 

Holy, no one is hated.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਜਠਆਂ 

ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ,
12129 271 swD kY sMig n 

bIgw pYru]
bINgw Saadhh Kai Sang N 

Beegaa Pair ||

In the Company of the 

Holy, one's feet do not 

wander.

ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ 
ਪੱੁਟੀਦਾ।
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12130 271 swD kY sMig  
nwhI ko mMdw]

Saadhh Kai Sang 

Naahee Ko 

Mandhaa ||

In the Company of the 

Holy, no one seems 

evil.

ਭਜਲਆਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ,

12131 271 swDsMig jwny 
prmwnMdw]

Saadhhasang 

Jaanae 

Paramaanandhaa 

||

In the Company of the 

Holy, supreme bliss is 

known.

(ਜਕਉਂਜਕ ਹਰ ਥਾਂ ਮਨੱੁਖ) ਉੱਚੇ 

ਸੁਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

12132 271 swD kY sMig  
nwhI hau qwpu]

Saadhh Kai Sang 

Naahee Ho Thaap 

||

In the Company of the 

Holy, the fever of ego 

departs.

ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ 

ਸਾਰੀ ਅਪਣੱਤ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

12133 271 swD kY sMig qjY 
sBu Awpu]

Saadhh Kai Sang 

Thajai Sabh Aap ||

In the Company of the 

Holy, one renounces 

all selfishness.

ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਕੀਜਤਆਂ 

ਹਉਮੈ ਰੂਪ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ।

12134 271 Awpy jwnY swD 
bfweI]

Aapae Jaanai 

Saadhh Baddaaee 

||

He Himself knows the 

greatness of the Holy.

ਸਾਧ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

12135 271 nwnk swD pRBU 
bin AweI]3]

Naanak Saadhh 

Prabhoo Ban Aaee 

||3||

O Nanak, the Holy are 

at one with God. ||3||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਪਆਰ ਪੈ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

12136 271 swD kY sMig n 
kbhU DwvY]

Saadhh Kai Sang N 

Kabehoo Dhhaavai 

||

In the Company of the 

Holy, the mind never 

wanders.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ 

ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ,
12137 271 swD kY sMig sdw 

suKu pwvY]

Saadhh Kai Sang 

Sadhaa Sukh 

Paavai ||

In the Company of the 

Holy, one obtains 

everlasting peace.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ 
ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
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12138 271 swDsMig bsqu 
Agocr lhY]

Saadhhasang 

Basath Agochar 

Lehai ||

In the Company of the 

Holy, one grasps the 

Incomprehensible.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਰੂਪ ਅਗੋਚਰ 

ਵਸਤ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

12139 271 swDU kY sMig  
Ajru shY]

A-jru Saadhhoo Kai Sang 

Ajar Sehai ||

In the Company of the 

Holy, one can endure 

the unendurable.

(ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ) ਇਹ ਨਾਹ 

ਿਜਰਆ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਮਰਤਬਾ 
ਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

12140 271 swD kY sMig bsY 
Qwin aUcY]

Saadhh Kai Sang 

Basai Thhaan 

Oochai ||

In the Company of the 

Holy, one abides in the 

loftiest place.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਉਚੇ (ਆਤਮਕ) 

ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

12141 271 swDU kY sMig  
mhil phUcY]

mh-il Saadhhoo Kai Sang 

Mehal Pehoochai 

||

In the Company of the 

Holy, one attains the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

12142 271 swD kY sMig idRVY 
siB Drm]

Saadhh Kai Sang 

Dhrirrai Sabh 

Dhharam ||

In the Company of the 

Holy, one's Dharmic 

faith is firmly 

established.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ) ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ (ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ) 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

12143 271 swD kY sMig  
kyvl pwrbRhm]

Saadhh Kai Sang 

Kaeval 

Paarabreham ||

In the Company of the 

Holy, one dwells with 

the Supreme Lord God.

ਅਤੇ ਜਸਰਫ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  
(ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ)।

12144 271 swD kY sMig pwey 
nwm inDwn]

Saadhh Kai Sang 

Paaeae Naam 

Nidhhaan ||

In the Company of the 

Holy, one obtains the 

treasure of the Naam.

ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਮਨੱੁਖ) ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ;
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12145 271 nwnk swDU kY 
kurbwn]4]

Naanak Saadhhoo 

Kai Kurabaan ||4||

O Nanak, I am a 

sacrifice to the Holy. 

||4||

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ 
ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੪॥

12146 271 swD kY sMig sB 
kul auDwrY]

Saadhh Kai Sang 

Sabh Kul 

Oudhhaarai ||

In the Company of the 

Holy, all one's family is 

saved.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀਆਂ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

12147 271 swDsMig swjn 
mIq kutMb 
insqwrY]

Saadhhasang 

Saajan Meeth 

Kuttanb 

Nisathaarai ||

In the Company of the 

Holy, one's friends, 

acquaintances and 

relatives are 

redeemed.

ਤੇ (ਆਪਣ)ੇ ਸੱਿਣਾਂ ਜਮੱਤਿਾਂ ਤੇ 

ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

12148 271 swDU kY sMig so 
Dnu pwvY]

Saadhhoo Kai Sang 

So Dhhan Paavai ||

In the Company of the 

Holy, that wealth is 

obtained.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਉਹ ਧਨ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

12149 271 ijsu Dn qy sBu 
ko vrswvY]

Jis Dhhan Thae 

Sabh Ko 

Varasaavai ||

Everyone benefits 

from that wealth.

ਜਿਸ ਧਨ ਦੇ ਜਮਲਣ ਨਾਲ 

ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
12150 271 swDsMig  

Drmrwie kry 
syvw]

Saadhhasang 

Dhharam Raae 

Karae Saevaa ||

In the Company of the 

Holy, the Lord of 

Dharma serves.

ਸਾਧੂ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਧਰਮਰਾਿ (ਭੀ) ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

12151 271 swD kY sMig soBw 
sur dyvw]

(sur) dyvqy[ (dyvw) 
pUjnIk mhWpurS, 
(dyvw) pRkwS srUp 
vwihgurU

Saadhh Kai Sang 

Sobhaa 

Suradhaevaa ||

In the Company of the 

Holy, the divine, 

angelic beings sing 

God's Praises.

ਅਤੇ (ਦੇਵਤੇ ਭੀ) ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
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12152 271 swDU kY sMig pwp 
plwien]

Saadhhoo Kai Sang 

Paap Palaaein ||

In the Company of the 

Holy, one's sins fly 

away.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

12153 271 swDsMig AMimRq 
gun gwien]

Saadhhasang 

Anmrith Gun 

Gaaein ||

In the Company of the 

Holy, one sings the 

Ambrosial Glories.

(ਜਕਉਂਜਕ ਓਥੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਅਮਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ (ਮਨੱੁਖ) 

ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

12154 271 swD kY sMig sRb 
Qwn gMim]

Saadhh Kai Sang 

Srab Thhaan 

Ganm ||

In the Company of the 

Holy, all places are 

within reach.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਸਭ ਥਾਈ ਂਪਹੁੂੰਚ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ);

12155 272 nwnk swD kY 
sMig sPl 
jnMm]5]

Naanak Saadhh 

Kai Sang Safal 

Jananm ||5||

O Nanak, in the 

Company of the Holy, 

one's life becomes 

fruitful. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਿਲ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

12156 272 swD kY sMig nhI 
kCu Gwl]

Saadhh Kai Sang 

Nehee Kashh 

Ghaal ||

In the Company of the 

Holy, there is no 

suffering.

ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਤਪ ਆਜਦਕ ਤਪਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ,

12157 272 drsnu Bytq hoq 
inhwl]

Dharasan 

Bhaettath Hoth 

Nihaal ||

The Blessed Vision of 

their Darshan brings a 

sublime, happy peace.

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ) ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਜਹਰਦਾ ਜਖੜ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

12158 272 swD kY sMig  
klUKq hrY]

Saadhh Kai Sang 

Kalookhath Harai 

||

In the Company of the 

Holy, blemishes are 

removed.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

12159 272 swD kY sMig  
nrk prhrY]

Saadhh Kai Sang 

Narak Pareharai ||

In the Company of the 

Holy, hell is far away.

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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12160 272 swD kY sMig  
eIhw aUhw suhylw]

Saadhh Kai Sang 

Eehaa Oohaa 

Suhaelaa ||

In the Company of the 

Holy, one is happy 

here and hereafter.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ) ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਸੌਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12161 272 swDsMig ibCurq 
hir mylw]

Saadhhasang 

Bishhurath Har 

Maelaa ||

In the Company of the 

Holy, the separated 

ones are reunited with 

the Lord.

ਅਤੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ (ਮੁੜ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

12162 272 jo ieCY soeI Plu 
pwvY]

Jo Eishhai Soee Fal 

Paavai ||

The fruits of one's 

desires are obtained.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ 
(ਮਨੱੁਖ) ਿ ੋਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਓਹੀ ਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,

12163 272 swD kY sMig n 
ibrQw jwvY]

Saadhh Kai Sang N 

Birathhaa Jaavai ||

In the Company of the 

Holy, no one goes 

empty-handed.

ਬੇ-ਮੁਰਾਦ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

12164 272 pwrbRhmu swD 
ird bsY]

Paarabreham 

Saadhh Ridh Basai 

||

The Supreme Lord 

God dwells in the 

hearts of the Holy.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ;

12165 272 nwnk auDrY swD 
suin rsY]6]

Naanak Oudhharai 

Saadhh Sun Rasai 

||6||

O Nanak, listening to 

the sweet words of 

the Holy, one is saved. 

||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਨੱੁਖ) ਸਾਧੂ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ (ਉਪਦੇਸ਼) ਸੁਣ 

ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥

12166 272 swD kY sMig  
sunau hir nwau]

Saadhh Kai Sang 

Suno Har Naao ||

In the Company of the 

Holy, listen to the 

Name of the Lord.

ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਂ,
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12167 272 swDsMig hir ky 
gun gwau]

Saadhhasang Har 

Kae Gun Gaao ||

In the Company of the 

Holy, sing the Glorious 

Praises of the Lord.

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ (ਇਹ 

ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ)।

12168 272 swD kY sMig n 
mn qy ibsrY]

Saadhh Kai Sang N 

Man Thae Bisarai 

||

In the Company of the 

Holy, do not forget 

Him from your mind.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਪਿਭੂ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ,

12169 272 swDsMig srpr 
insqrY]

Saadhhasang 

Sarapar Nisatharai 

||

In the Company of the 

Holy, you shall surely 

be saved.

ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਜ਼ਰੂਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ।

12170 272 swD kY sMig lgY 
pRBu mITw]

Saadhh Kai Sang 

Lagai Prabh 

Meethaa ||

In the Company of the 

Holy, God seems very 

sweet.

ਭਜਲਆਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12171 272 swDU kY sMig Git 
Git fITw]

G`it G`it Saadhhoo Kai Sang 

Ghatt Ghatt 

Ddeethaa ||

In the Company of the 

Holy, He is seen in 

each and every heart.

ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਜਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

12172 272 swDsMig Bey 
AwigAwkwrI]

Saadhhasang 

Bheae 

Aagiaakaaree ||

In the Company of the 

Holy, we become 

obedient to the Lord.

ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਕੀਜਤਆਂ 

(ਅਸੀ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਣ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ,
12173 272 swDsMig giq 

BeI hmwrI]

Saadhhasang Gath 

Bhee Hamaaree ||

In the Company of the 

Holy, we obtain the 

state of salvation.

ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਸੁਧਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

12174 272 swD kY sMig imty 
siB rog]

Saadhh Kai Sang 

Mittae Sabh Rog ||

In the Company of the 

Holy, all diseases are 

cured.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਜਵਚ 

(ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕ) ਸਾਰੇ ਰੋਗ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;
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12175 272 nwnk swD Byty 
sMjog]7]

Naanak Saadhh 

Bhaettae Sanjog 

||7||

O Nanak, one meets 

with the Holy, by 

highest destiny. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਵੱਡੇ) ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਸਾਧ ਿਨ ਜਮਲਦੇ ਹਨ ॥੭॥

12176 272 swD kI mihmw  
byd n jwnih]

Saadhh Kee 

Mehimaa Baedh N 

Jaanehi ||

The glory of the Holy 

people is not known to 

the Vedas.

ਸਾਧ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਵੇਦ (ਭੀ) 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ,

12177 272 jyqw sunih qyqw 
biKAwnih]

Jaethaa Sunehi 

Thaethaa 

Bakhiaanehi ||

They can describe only 

what they have heard.

ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, 

ਉਤਨਾ ਹੀ ਜਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

(ਪਰ ਸਾਧ ਦੀ ਮਜਹਮਾ ਜਬਆਨ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ)।

12178 272 swD kI aupmw  
iqhu gux qy dUir]

Saadhh Kee 

Oupamaa Thihu 

Gun Thae Dhoor ||

The greatness of the 

Holy people is beyond 

the three qualities.

ਸਾਧ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 
ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਗਤ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਜਵਚ ਕੋਈ ਅਿੇਹੀ 
ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਧ 

ਵਰਗਾ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕੇ; ਹਾਂ)
12179 272 swD kI aupmw  

rhI BrpUir]

Saadhh Kee 

Oupamaa Rehee 

Bharapoor ||

The greatness of the 

Holy people is all-

pervading.

ਸਾਧ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੋ ਸਾਰੇ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
12180 272 swD kI soBw kw  

nwhI AMq]

Saadhh Kee 

Sobhaa Kaa 

Naahee Anth ||

The glory of the Holy 

people has no limit.

ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ,

12181 272 swD kI soBw sdw 
byAMq]

Saadhh Kee 

Sobhaa Sadhaa 

Baeanth ||

The glory of the Holy 

people is infinite and 

eternal.

ਸਦਾ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ 
(ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ) ਹੈ।

12182 272 swD kI soBw aUc 
qy aUcI]

Saadhh Kee 

Sobhaa Ooch Thae 

Oochee ||

The glory of the Holy 

people is the highest 

of the high.

ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਰ ਸਭ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ,
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12183 272 swD kI soBw mUc 
qy mUcI]

Saadhh Kee 

Sobhaa Mooch 

Thae Moochee ||

The glory of the Holy 

people is the greatest 

of the great.

ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।

12184 272 swD kI soBw swD 
bin AweI]

Saadhh Kee 

Sobhaa Saadhh 

Ban Aaee ||

The glory of the Holy 

people is theirs alone;

ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਿਬਦੀ ਹੈ,

12185 272 nwnk swD pRB  
Bydu n 
BweI]8]7]

Naanak Saadhh 

Prabh Bhaedh N 

Bhaaee ||8||7||

O Nanak, there is no 

difference between 

the Holy people and 

God. ||8||7||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

(ਕੋਈ) ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੮॥੭॥

12186 272 sloku] Salok || Shalok:

12187 272 min swcw muiK 
swcw soie]

Man Saachaa 

Mukh Saachaa Soe 

||

The True One is on his 

mind, and the True 

One is upon his lips.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
(ਵੱਸਦਾ ਹੈ), (ਿੋ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ (ਭੀ) 
ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਿਪਦਾ ਹੈ),

12188 272 Avru n pyKY  
eyksu ibnu koie]

Avar N Paekhai 

Eaekas Bin Koe ||

He sees only the One. (ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਕਤੇ ਭੀ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ,
12189 272 nwnk ieh lCx  

bRhmigAwnI 
hoie]1]

Naanak Eih 

Lashhan Breham 

Giaanee Hoe ||1||

O Nanak, these are the 

qualities of the God-

conscious being. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ 

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

12190 272 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:
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12191 272 bRhmigAwnI sdw 
inrlyp]

Breham Giaanee 

Sadhaa Niralaep ||

The God-conscious 

being is always 

unattached,

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ (ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਸਦਾ-ਬੇਦਾਗ਼ 

(ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)

12192 272 jYsy jl mih  
kml Alyp]

Jaisae Jal Mehi 

Kamal Alaep ||

As the lotus in the 

water remains 

detached.

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ (ਉੱਗੇ ਹੋਏ) 

ਕਉਲ ਿੁੱ ਲ (ਜਚੱਕੜ ਤੋਂ) ਸਾਫ਼ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
12193 272 bRhmigAwnI sdw 

inrdoK]

Breham Giaanee 

Sadhaa Niradhokh 

||

The God-conscious 

being is always 

unstained,

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ (ਮਨੱੁਖ) (ਸਾਰੇ 

ਪਾਪਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ) ਪਾਪਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

12194 272 jYsy sUru srb 
kau soK]

Jaisae Soor Sarab 

Ko Sokh ||

Like the sun, which 

gives its comfort and 

warmth to all.

ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਿ ਸਾਰੇ (ਰਸਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਸੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

12195 272 bRhmigAwnI kY  
idRsit smwin]

Breham Giaanee 

Kai Dhrisatt 

Samaan ||

The God-conscious 

being looks upon all 

alike,

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਸਭ 

ਵਲ) ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ (ਨਾਲ 

ਤੱਕਣ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ,

12196 272 jYsy rwj rMk kau  
lwgY quil pvwn]

qu`il Jaisae Raaj Rank 

Ko Laagai Thul 

Pavaan ||

Like the wind, which 

blows equally upon 

the king and the poor 

beggar.

ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਰਾਿੇ ਤੇ ਕੂੰਗਾਲ ਨੂੂੰ  
ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

12197 272 bRhmigAwnI kY  
DIrju eyk]

Breham Giaanee 

Kai Dhheeraj Eaek 

||

The God-conscious 

being has a steady 

patience,

(ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ, 
ਪਰ) ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਇਕ-ਤਾਰ ਹੌਸਲਾ 
(ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ,
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12198 272 ijau bsuDw koaU 
KodY koaU cMdn 
lyp]

bsu-Dw: polw bolo Jio Basudhhaa 

Kooo Khodhai 

Kooo Chandhan 

Laep ||

Like the earth, which is 

dug up by one, and 

anointed with sandal 

paste by another.

ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਤਾਂ 
ਖੋਤਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੂੰਦਨ ਦੇ 

ਲੇਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਧਰਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ)।

12199 272 bRhmigAwnI kw  
iehY gunwau]

Breham Giaanee 

Kaa Eihai Gunaao 

||

This is the quality of 

the God-conscious 

being:

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ (ਭੀ) 
ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੈ,

12200 272 nwnk ijau pwvk 
kw shj 
suBwau]1]

pwvk A`g Naanak Jio Paavak 

Kaa Sehaj Subhaao 

||1||

O Nanak, his inherent 

nature is like a 

warming fire. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ 
ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਉ ਹੈ (ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾੜ ਦੇਣੀ) ॥੧॥

12201 272 bRhmigAwnI  
inrml qy 
inrmlw]

Breham Giaanee 

Niramal Thae 

Niramalaa ||

The God-conscious 

being is the purest of 

the pure;

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹ ਕੇ) ਮਹਾ 
ਜਨਰਮਲ ਹੈ,

12202 272 jYsy mYlu n lwgY 
jlw]

Jaisae Mail N 

Laagai Jalaa ||

Filth does not stick to 

water.

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦੀ (ਬੁਖ਼ਾਰਾਤ 

ਆਜਦਕ ਬਣ ਕੇ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਦਾ 
ਸਾਫ਼।)

12203 272 bRhmigAwnI kY  
min hoie pRgwsu]

Breham Giaanee 

Kai Man Hoe 

Pragaas ||

The God-conscious 

being's mind is 

enlightened,

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਇਹ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ)

12204 272 jYsy Dr aUpir 
Awkwsu]

Jaisae Dhhar 

Oopar Aakaas ||

Like the sky above the 

earth.

ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆਕਾਸ਼ 

(ਸਭ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।)
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12205 272 bRhmigAwnI kY  
imqR sqRü smwin]

s`qRü Breham Giaanee 

Kai Mithr Sathra 

Samaan ||

To the God-conscious 

being, friend and foe 

are the same.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਨੂੂੰ  ਸੱਿਣ ਤੇ 

ਵੈਰੀ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ,

12206 272 bRhmigAwnI kY  
nwhI AiBmwn]

Breham Giaanee 

Kai Naahee 

Abhimaan ||

The God-conscious 

being has no 

egotistical pride.

(ਜਕਉਂਕ) ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਹਰਖ 

ਸੋਗ ਨਹੀਂ)।
12207 272 bRhmigAwnI aUc 

qy aUcw]

Breham Giaanee 

Ooch Thae Oochaa 

||

The God-conscious 

being is the highest of 

the high.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ (ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਹੈ,

12208 272 min ApnY hY sB 
qy nIcw]

Man Apanai Hai 

Sabh Thae 

Neechaa ||

Within his own mind, 

he is the most humble 

of all.

(ਪਰ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ 
(ਿਾਣਦਾ ਹੈ)।

12209 272 bRhmigAwnI sy 
jn Bey]

Breham Giaanee 

Sae Jan Bheae ||

They alone become 

God-conscious beings,

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ 
ਬਣਦੇ ਹਨ,

12210 272 nwnk ijn pRBu  
Awip kryie]2]

Naanak Jin Prabh 

Aap Karaee ||2||

O Nanak, whom God 

Himself makes so. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

12211 272 bRhmigAwnI  
sgl kI rInw]

Breham Giaanee 

Sagal Kee Reenaa 

||

The God-conscious 

being is the dust of all.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਸਾਰੇ (ਬੂੰ ਜਦਆਂ) 

ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ (ਹੋ ਕੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ;

12212 272 Awqm rsu  
bRhmigAwnI 
cInw]

Aatham Ras 

Breham Giaanee 

Cheenaa ||

The God-conscious 

being knows the 

nature of the soul.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ।
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12213 272 bRhmigAwnI kI  
sB aUpir 
mieAw]

Breham Giaanee 

Kee Sabh Oopar 

Maeiaa ||

The God-conscious 

being shows kindness 

to all.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੀ ਸਭ ਉਤੇ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਬਿਹਮ-

ਜਗਆਨੀ ਸਭ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ-ਮੱਥੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)

12214 272 bRhmigAwnI qy  
kCu burw n 
BieAw]

Breham Giaanee 

Thae Kashh Buraa 

N Bhaeiaa ||

No evil comes from 

the God-conscious 

being.

ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੂੰਦਾ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

12215 272 bRhmigAwnI sdw 
smdrsI]

Breham Giaanee 

Sadhaa 

Samadharasee ||

The God-conscious 

being is always 

impartial.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਸਦਾ ਸਭ ਵਲ 

ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਤੱਕਦਾ ਹੈ,

12216 273 bRhmigAwnI kI 
idRsit AMimRqu 
brsI]

Breham Giaanee 

Kee Dhrisatt 

Anmrith Barasee 

||

Nectar rains down 

from the glance of the 

God-conscious being.

ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ (ਸਭ ਉਤੇ) 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

12217 273 bRhmigAwnI  
bMDn qy mukqw]

Breham Giaanee 

Bandhhan Thae 

Mukathaa ||

The God-conscious 

being is free from 

entanglements.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

12218 273 bRhmigAwnI kI  
inrml jugqw]

Breham Giaanee 

Kee Niramal 

Jugathaa ||

The lifestyle of the 

God-conscious being is 

spotlessly pure.

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਤੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ।

12219 273 bRhmigAwnI kw  
Bojnu igAwn]

Breham Giaanee 

Kaa Bhojan Giaan 

||

Spiritual wisdom is the 

food of the God-

conscious being.

(ਰੱਬੀ-) ਜਗਆਨ 

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ),
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12220 273 nwnk  
bRhmigAwnI kw  
bRhm iDAwnu]3]

Naanak Breham 

Giaanee Kaa 

Breham Dhhiaan 

||3||

O Nanak, the God-

conscious being is 

absorbed in God's 

meditation. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ 

ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

12221 273 bRhmigAwnI eyk 
aUpir Aws]

Breham Giaanee 

Eaek Oopar Aas ||

The God-conscious 

being centers his 

hopes on the One 

alone.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਇਕ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਉਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;

12222 273 bRhmigAwnI kw  
nhI ibnws]

Breham Giaanee 

Kaa Nehee Binaas 

||

The God-conscious 

being shall never 

perish.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ (ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ) ਦਾ ਕਦੇ 

ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
12223 273 bRhmigAwnI kY  

grIbI smwhw]

Breham Giaanee 

Kai Gareebee 

Samaahaa ||

The God-conscious 

being is steeped in 

humility.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗਰੀਬੀ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

12224 273 bRhmigAwnI  
praupkwr 
aumwhw]

Breham Giaanee 

Paroupakaar 

Oumaahaa ||

The God-conscious 

being delights in doing 

good to others.

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ (ਸਦਾ) ਚਾਉ 

(ਚਜੜਹਆ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।

12225 273 bRhmigAwnI kY  
nwhI DMDw]

Breham Giaanee 

Kai Naahee 

Dhhandhhaa ||

The God-conscious 

being has no worldly 

entanglements.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਿੂੰਿਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ,

12226 273 bRhmigAwnI ly 
Dwvqu bMDw]

Breham Giaanee 

Lae Dhhaavath 

Bandhhaa ||

The God-conscious 

being holds his 

wandering mind under 

control.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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12227 273 bRhmigAwnI kY  
hoie su Blw]

Breham Giaanee 

Kai Hoe S Bhalaa ||

The God-conscious 

being acts in the 

common good.

ਿ ੋਕੁਝ (ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਭਲਾ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

12228 273 bRhmigAwnI  
suPl Plw]

Breham Giaanee 

Sufal Falaa ||

The God-conscious 

being blossoms in 

fruitfulness.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਸ ਦਾ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
12229 273 bRhmigAwnI 

sMig sgl 
auDwru]

Breham Giaanee 

Sang Sagal 

Oudhhaar ||

In the Company of the 

God-conscious being, 

all are saved.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

12230 273 nwnk  
bRhmigAwnI jpY 
sgl sMswru]4]

Naanak Breham 

Giaanee Japai 

Sagal Sansaar 

||4||

O Nanak, through the 

God-conscious being, 

the whole world 

meditates on God. 

||4||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ (ਹੀ) (ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਿਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

12231 273 bRhmigAwnI kY  
eykY rMg]

Breham Giaanee 

Kai Eaekai Rang ||

The God-conscious 

being loves the One 

Lord alone.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ) ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਜਪਆਰ (ਵੱਸਦਾ ਹੈ),

12232 273 bRhmigAwnI kY  
bsY pRBu sMg]

Breham Giaanee 

Kai Basai Prabh 

Sang ||

The God-conscious 

being dwells with God.

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਪਿਭੂ ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ 
ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

12233 273 bRhmigAwnI kY  
nwmu AwDwru]

Breham Giaanee 

Kai Naam 

Aadhhaar ||

The God-conscious 

being takes the Naam 

as his Support.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ (ਹੀ) ਟੇਕ ਹੈ,
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12234 273 bRhmigAwnI kY  
nwmu prvwru]

Breham Giaanee 

Kai Naam Paravaar 

||

The God-conscious 

being has the Naam as 

his Family.

ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 
ਪਰਵਾਰ ਹੈ।

12235 273 bRhmigAwnI sdw 
sd jwgq]

Breham Giaanee 

Sadhaa Sadh 

Jaagath ||

The God-conscious 

being is awake and 

aware, forever and 

ever.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਸਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

12236 273 bRhmigAwnI  
AhMbuiD 
iqAwgq]

Breham Giaanee 

Ahanbudhh 

Thiaagath ||

The God-conscious 

being renounces his 

proud ego.

ਅਤੇ 'ਮੈਂ ਮੈਂ' ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ 

ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

12237 273 bRhmigAwnI kY 
min prmwnMd]

Breham Giaanee 

Kai Man 

Paramaanandh ||

In the mind of the God-

conscious being, there 

is supreme bliss.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉੱਚੇ ਸੁਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

12238 273 bRhmigAwnI kY 
Gir sdw AnMd]

Breham Giaanee 

Kai Ghar Sadhaa 

Anandh ||

In the home of the 

God-conscious being, 

there is everlasting 

bliss.

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ 

ਘਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਖੜਾਓ 

ਹੈ।

12239 273 bRhmigAwnI suK 
shj invws]

Breham Giaanee 

Sukh Sehaj Nivaas 

||

The God-conscious 

being dwells in 

peaceful ease.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ (ਮਨੱੁਖ) ਸੁਖ ਤੇ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ;
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12240 273 nwnk 
bRhmigAwnI kw  
nhI ibnws]5]

Naanak Breham 

Giaanee Kaa 

Nehee Binaas 

||5||

O Nanak, the God-

conscious being shall 

never perish. ||5||

(ਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ 
(ਦੀ ਇਸ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ) ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੫॥

12241 273 bRhmigAwnI  
bRhm kw byqw]

by~qw Breham Giaanee 

Breham Kaa 

Baethaa ||

The God-conscious 

being knows God.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ (ਮਨੱੁਖ) 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਹਰਮ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12242 273 bRhmigAwnI eyk 
sMig hyqw]

hy~qw Breham Giaanee 

Eaek Sang 

Haethaa ||

The God-conscious 

being is in love with 

the One alone.

ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12243 273 bRhmigAwnI kY  
hoie AicMq]

A-icMq Breham Giaanee 

Kai Hoe Achinth ||

The God-conscious 

being is carefree.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ) ਬੇਜਫ਼ਕਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

12244 273 bRhmigAwnI kw  
inrml mMq]

Breham Giaanee 

Kaa Niramal 

Manth ||

Pure are the Teachings 

of the God-conscious 

being.

ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ (ਭੀ ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

12245 273 bRhmigAwnI ijsu 
krY pRBu Awip]

Breham Giaanee 

Jis Karai Prabh Aap 

||

The God-conscious 

being is made so by 

God Himself.

(ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ 
ਬਣਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,

12246 273 bRhmigAwnI kw  
bf prqwp]

Breham Giaanee 

Kaa Badd 

Parathaap ||

The God-conscious 

being is gloriously 

great.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦਾ ਬੜਾ 
ਨਾਮਣਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2469 Published: March 06/ 2014



12247 273 bRhmigAwnI kw 
drsu bfBwgI 
pweIAY]

Breham Giaanee 

Kaa Dharas 

Baddabhaagee 

Paaeeai ||

The Darshan, the 

Blessed Vision of the 

God-conscious being, 

is obtained by great 

good fortune.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ;

12248 273 bRhmigAwnI kau  
bil bil 
jweIAY]

Breham Giaanee 

Ko Bal Bal Jaaeeai 

||

To the God-conscious 

being, I make my life a 

sacrifice.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਈਏ।

12249 273 bRhmigAwnI kau  
Kojih mhysur]

Breham Giaanee 

Ko Khojehi 

Mehaesur ||

The God-conscious 

being is sought by the 

great god Shiva.

ਜਸ਼ਵ (ਆਜਦਕ ਦੇਵਤੇ ਭੀ) 
ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਨੂੂੰ  ਭਾਲਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ;

12250 273 nwnk  
bRhmigAwnI 
Awip 
prmysur]6]

Naanak Breham 

Giaanee Aap 

Paramaesur ||6||

O Nanak, the God-

conscious being is 

Himself the Supreme 

Lord God. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ 

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ 

॥੬॥

12251 273 bRhmigAwnI kI  
kImiq nwih]

Breham Giaanee 

Kee Keemath 

Naahi ||

The God-conscious 

being cannot be 

appraised.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ,
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12252 273 bRhm igAwnI kY  
sgl mn mwih]

Breham Giaanee 

Kai Sagal Man 

Maahi ||

The God-conscious 

being has all within his 

mind.

ਸਾਰੇ ਹੀ (ਗੁਣ) ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਨ।

12253 273 bRhmigAwnI kw  
kaun jwnY Bydu]

Breham Giaanee 

Kaa Koun Jaanai 

Bhaedh ||

Who can know the 

mystery of the God-

conscious being?

ਕੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ 
(ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?

12254 273 bRhmigAwnI kau  
sdw Adysu]

Breham Giaanee 

Ko Sadhaa Adhaes 

||

Forever bow to the 

God-conscious being.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ 
ਜਨਊਣਾ ਹੀ (ਿੱਬਦਾ) ਹੈ।

12255 273 bRhmigAwnI kw  
kiQAw n jwie  
ADwK´ru]

ADwK´ru[ 
(bRhmigAwnI) gursyvk 
jI, (kw) dy js dw 
(ADwK´ru) A`Dw A`Kr BI 
kiQAw (n) nhIN 
(jwie) jWdw, ikauN jo, 
aun@W nUM siqgurU 
swihbwn jI dy AsMK 
srUp drSn b^S rhy 
hn[ ies qrW bolo 
ADwiKAru

Breham Giaanee 

Kaa Kathhiaa N 

Jaae Adhhaakhyar 

||

The God-conscious 

being cannot be 

described in words.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ (ਦੀ ਮਜਹਮਾ) 
ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ;

12256 273 bRhmigAwnI  
srb kw Twkuru]

Breham Giaanee 

Sarab Kaa Thaakur 

||

The God-conscious 

being is the Lord and 

Master of all.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਸਾਰੇ (ਿੀਵਾਂ) 
ਦਾ ਪੂਿਯ ਹੈ।
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12257 273 bRhmigAwnI kI 
imiq kaunu 
bKwnY]

Breham Giaanee 

Kee Mith Koun 

Bakhaanai ||

Who can describe the 

limits of the God-

conscious being?

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ (ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?

12258 273 bRhmigAwnI kI 
giq  
bRhmigAwnI 
jwnY]

Breham Giaanee 

Kee Gath Breham 

Giaanee Jaanai ||

Only the God-

conscious being can 

know the state of the 

God-conscious being.

ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਉਸ ਵਰਗਾ) 
ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

12259 273 bRhmigAwnI kw  
AMqu n pwru]

Breham Giaanee 

Kaa Anth N Paar ||

The God-conscious 

being has no end or 

limitation.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੂੰਨਾ 
ਨਹੀਂ;

12260 273 nwnk  
bRhmigAwnI kau  
sdw 
nmskwru]7]

Naanak Breham 

Giaanee Ko 

Sadhaa 

Namasakaar ||7||

O Nanak, to the God-

conscious being, bow 

forever in reverence. 

||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ 
ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ 

ਜਪਆ ਰਹੁ ॥੭॥

12261 273 bRhmigAwnI sB 
isRsit kw krqw]

siR sit Breham Giaanee 

Sabh Srisatt Kaa 

Karathaa ||

The God-conscious 

being is the Creator of 

all the world.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

12262 273 bRhmigAwnI sd 
jIvY nhI mrqw]

Breham Giaanee 

Sadh Jeevai Nehee 

Marathaa ||

The God-conscious 

being lives forever, 

and does not die.

ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ 

(ਿਨਮ) ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
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12263 273 bRhmigAwnI  
mukiq jugiq 
jIA kw dwqw]

dwqw: polw bolo Breham Giaanee 

Mukath Jugath 

Jeea Kaa Dhaathaa 

||

The God-conscious 

being is the Giver of 

the way of liberation 

of the soul.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ 
ਰਾਹ (ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

12264 273 bRhmigAwnI  
pUrn purKu 
ibDwqw]

ibD`wqw Breham Giaanee 

Pooran Purakh 

Bidhhaathaa ||

The God-conscious 

being is the Perfect 

Supreme Being, who 

orchestrates all.

ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਾਦਰ 

ਹੈ।

12265 273 bRhmigAwnI 
AnwQ kw nwQu]

Breham Giaanee 

Anaathh Kaa 

Naathh ||

The God-conscious 

being is the helper of 

the helpless.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਜਨਖ਼ਸਜਮਆਂ 

ਦਾ ਖ਼ਸਮ ਹੈ,

12266 273 bRhmigAwnI kw  
sB aUpir hwQu]

Breham Giaanee 

Kaa Sabh Oopar 

Haathh ||

The God-conscious 

being extends his 

hand to all.

ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12267 273 bRhmigAwnI kw  
sgl Akwru]

Breham Giaanee 

Kaa Sagal Akaar ||

The God-conscious 

being owns the entire 

creation.

ਸਾਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ 

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦਾ (ਆਪਣਾ) ਹੈ,

12268 274 bRhmigAwnI  
Awip inrMkwru]

Breham Giaanee 

Aap Nirankaar ||

The God-conscious 

being is himself the 

Formless Lord.

ਉਹ (ਤਾਂ ਪਿਤੱਖ) ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ 

ਹੈ।
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12269 274 bRhmigAwnI kI 
soBw bRhmigAwnI 
bnI]

Breham Giaanee 

Kee Sobhaa 

Breham Giaanee 

Banee ||

The glory of the God-

conscious being 

belongs to the God-

conscious being alone.

ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਦੀ ਮਜਹਮਾ 
(ਕੋਈ) ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਹੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ;

12270 274 nwnk 
bRhmigAwnI  
srb kw 
DnI]8]8]

Naanak Breham 

Giaanee Sarab Kaa 

Dhhanee ||8||8||

O Nanak, the God-

conscious being is the 

Lord of all. ||8||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ॥੮॥੮॥

12271 274 sloku] Salok || Shalok:

12272 274 auir DwrY jo 
AMqir nwmu]

Our Dhhaarai Jo 

Anthar Naam ||

One who enshrines 

the Naam within the 

heart,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਟਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

12273 274 srb mY pyKY 
Bgvwnu]

Sarab Mai Paekhai 

Bhagavaan ||

Who sees the Lord 

God in all,

ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,

12274 274 inmK inmK  
Twkur nmskwrY]

Nimakh Nimakh 

Thaakur 

Namasakaarai ||

Who, each and every 

moment, bows in 

reverence to the Lord 

Master

ਿ ੋਪਲ ਪਲ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਿੁਹਾਰਦਾ ਹੈ;

12275 274 nwnk Ehu 
Aprsu sgl 
insqwrY]1]

A-prsu Naanak Ouhu 

Aparas Sagal 

Nisathaarai ||1||

- O Nanak, such a one 

is the true 'touch-

nothing Saint', who 

emancipates 

everyone. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ (ਅਸਲੀ) 
ਅਪਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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12276 274 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:

12277 274 imiQAw nwhI 
rsnw prs]

imiQAw: polw bolo[prs 
imlvW

Mithhiaa Naahee 

Rasanaa Paras ||

One whose tongue 

does not touch 

falsehood;

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਿੀਭ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੂੂੰ  
ਛੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ,

12278 274 mn mih pRIiq  
inrMjn drs]

Man Mehi Preeth 

Niranjan Dharas ||

Whose mind is filled 

with love for the 

Blessed Vision of the 

Pure Lord,

ਮਨ ਜਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;

12279 274 pr iqRA rUpu n 
pyKY nyqR]

Par Thria Roop N 

Paekhai Naethr ||

Whose eyes do not 

gaze upon the beauty 

of others' wives,

ਿ ੋਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਤੱਕਦਾ,

12280 274 swD kI thl  
sMqsMig hyq]

Saadhh Kee Ttehal 

Santhasang Haeth 

||

Who serves the Holy 

and loves the Saints' 

Congregation,

ਭਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਟਹਲ (ਕਰਦਾ 
ਹੈ) ਤੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਪਿੀਤ (ਰੱਖਦਾ ਹੈ);

12281 274 krn n sunY kwhU 
kI inMdw]

Karan N Sunai 

Kaahoo Kee 

Nindhaa ||

Whose ears do not 

listen to slander 

against anyone,

ਿ ੋਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਦੀ ਭੀ 
ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ,

12282 274 sB qy jwnY  
Awps kau mMdw]

Sabh Thae Jaanai 

Aapas Ko 

Mandhaa ||

Who deems himself to 

be the worst of all,

(ਸਗੋਂ) ਸਾਜਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ;

12283 274 gur pRswid  
ibiKAw prhrY]

Gur Prasaadh 

Bikhiaa Pareharai 

||

Who, by Guru's Grace, 

renounces corruption,

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਮਾਇਆ (ਦਾ ਪਿਭਾਵ) ਪਰੇ ਹਟਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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12284 274 mn kI bwsnw  
mn qy trY]

Man Kee Baasanaa 

Man Thae Ttarai ||

Who banishes the 

mind's evil desires 

from his mind,

ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸਨਾ 
ਮਨ ਤੋਂ ਟਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ;

12285 274 ieMdRI ijq pMc 
doK qy rhq]

ij`q Eindhree Jith 

Panch Dhokh Thae 

Rehath ||

Who conquers his 

sexual instincts and is 

free of the five sinful 

passions

ਿ ੋਆਪਣੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪੂੰਿ ੇਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

12286 274 nwnk koit mDy  
ko AYsw 
Aprs]1]

mDy: polw bolo[ A-prs Naanak Kott 

Madhhae Ko Aisaa 

Aparas ||1||

- O Nanak, among 

millions, there is 

scarcely one such 

'touch-nothing Saint'. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ 

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ 
"ਅਪਰਸ" (ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

12287 274 bYsno so ijsu 
aUpir supRsMn]

supRsMn Baisano So Jis 

Oopar Suprasann 

||

The true Vaishnaav, 

the devotee of Vishnu, 

is the one with whom 

God is thoroughly 

pleased.

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਤੁਠਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਵੈਸ਼ਨੋ,

12288 274 ibsn kI 
mwieAw qy hoie 
iBMn]

Bisan Kee Maaeiaa 

Thae Hoe Bhinn ||

He dwells apart from 

Maya.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਅਸਰ ਤੋਂ ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਹੈ।

12289 274 krm krq hovY 
inhkrm]

Karam Karath 

Hovai Nihakaram 

||

Performing good 

deeds, he does not 

seek rewards.

ਿ ੋ(ਧਰਮ ਦੇ) ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਿਲ 

ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ,
12290 274 iqsu bYsno kw  

inrml Drm]

This Baisano Kaa 

Niramal Dhharam 

||

Spotlessly pure is the 

religion of such a 

Vaishnaav;

ਉਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਧਰਮ (ਭੀ) 
ਪਜਵਤਿ ਹੈ ।
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12291 274 kwhU Pl kI 
ieCw nhI bwCY]

Kaahoo Fal Kee 

Eishhaa Nehee 

Baashhai ||

He has no desire for 

the fruits of his labors.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਭੀ ਿਲ ਦੀ 
ਖ਼ਾਹਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ;

12292 274 kyvl Bgiq  
kIrqn sMig 
rwcY]

Kaeval Bhagath 

Keerathan Sang 

Raachai ||

He is absorbed in 

devotional worship 

and the singing of 

Kirtan, the songs of 

the Lord's Glory.

ਜਨਰਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

12293 274 mn qn AMqir  
ismrn gopwl]

Man Than Anthar 

Simaran Gopaal ||

Within his mind and 

body, he meditates in 

remembrance on the 

Lord of the Universe.

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ,

12294 274 sB aUpir hovq 
ikrpwl]

Sabh Oopar 

Hovath Kirapaal ||

He is kind to all 

creatures.

ਿ ੋਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

12295 274 Awip idRVY  
Avrh nwmu 
jpwvY]

Aap Dhrirrai 

Avareh Naam 

Japaavai ||

He holds fast to the 

Naam, and inspires 

others to chant it.

ਿ ੋਆਪ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ 

ਿਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,

12296 274 nwnk Ehu bYsno  
prmgiq 
pwvY]2]

Naanak Ouhu 

Baisano Param 

Gath Paavai ||2||

O Nanak, such a 

Vaishnaav obtains the 

supreme status. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਉੱਚਾ 
ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

12297 274 BgauqI BgvMq 
Bgiq kw rMgu]

(BgauqI) s``cw rws 
DwrIAw

Bhagouthee 

Bhagavanth 

Bhagath Kaa Rang 

||

The true Bhagaautee, 

the devotee of Adi 

Shakti, loves the 

devotional worship of 

God.

ਭਗਵਾਨ ਦਾ (ਅਸਲੀ) 
ਉਪਾਸ਼ਕ (ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਭਗਵਾਨ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਪਆਰ ਹੈ,
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12298 274 sgl iqAwgY  
dust kw sMgu]

Sagal Thiaagai 

Dhusatt Kaa Sang 

||

He forsakes the 

company of all wicked 

people.

ਤੇ ਿੋ ਸਭ ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ 
ਸੁਹਬਤ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ;

12299 274 mn qy ibnsY  
sglw Brmu]

Man Thae Binasai 

Sagalaa Bharam ||

All doubts are 

removed from his 

mind.

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਹਰ ਤਰਹਾਂ 
ਦਾ ਵਜਹਮ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12300 274 kir pUjY sgl 
pwrbRhmu]

Kar Poojai Sagal 

Paarabreham ||

He performs 

devotional service to 

the Supreme Lord God 

in all.

ਿ ੋਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਿਾਣ ਕੇ ਪੂਿਦਾ ਹੈ,

12301 274 swDsMig pwpw 
mlu KovY]

pwpW Saadhhasang 

Paapaa Mal 

Khovai ||

In the Company of the 

Holy, the filth of sin is 

washed away.

ਿ ੋਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ (ਮਨ 

ਤੋਂ) ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

12302 274 iqsu BgauqI kI  
miq aUqm hovY]

This Bhagouthee 

Kee Math Ootham 

Hovai ||

The wisdom of such a 

Bhagaautee becomes 

supreme.

ਉਸ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਮਜਤ ਉੱਚੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

12303 274 BgvMq kI thl  
krY inq nIiq]

Bhagavanth Kee 

Ttehal Karai Nith 

Neeth ||

He constantly 

performs the service 

of the Supreme Lord 

God.

ਿ ੋਜਨਿੱਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

12304 274 mnu qnu ArpY  
ibsn prIiq]

Man Than Arapai 

Bisan Pareeth ||

He dedicates his mind 

and body to the Love 

of God.

ਿ ੋਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ;

12305 274 hir ky crn  
ihrdY bswvY]

Har Kae Charan 

Hiradhai Basaavai 

||

The Lotus Feet of the 

Lord abide in his heart.

ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ (ਸਦਾ 
ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ।
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12306 274 nwnk AYsw 
BgauqI BgvMq 
kau pwvY]3]

Naanak Aisaa 

Bhagouthee 

Bhagavanth Ko 

Paavai ||3||

O Nanak, such a 

Bhagaautee attains 

the Lord God. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹਾ ਭਗਉਤੀ 
ਭਗਵਾਨ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

12307 274 so pMifqu jo mnu 
prboDY]

So Panddith Jo 

Man Parabodhhai 

||

He is a true Pandit, a 

religious scholar, who 

instructs his own mind.

(ਅਸਲੀ) ਪੂੰ ਜਡਤ ਉਹ ਹੈ ਿ ੋ

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,

12308 274 rwm nwmu Awqm 
mih soDY]

Raam Naam 

Aatham Mehi 

Sodhhai ||

He searches for the 

Lord's Name within his 

own soul.

ਅਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਭਾਲਦਾ ਹੈ।

12309 274 rwm nwm swru 
rsu pIvY]

Raam Naam Saar 

Ras Peevai ||

He drinks in the 

Exquisite Nectar of the 

Lord's Name.

ਿ ੋਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਜਮੱਠਾ ਸੁਆਦ 

ਚੱਖਦਾ ਹੈ,

12310 274 ausu pMifq kY 
aupdyis jgu 
jIvY]

Ous Panddith Kai 

Oupadhaes Jag 

Jeevai ||

By that Pandit's 

teachings, the world 

lives.

ਉਸ ਪੂੰ ਜਡਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ 

(ਸਾਰਾ) ਸੂੰਸਾਰ ਰੂਹਾਨੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12311 274 hir kI kQw  
ihrdY bswvY]

Har Kee Kathhaa 

Hiradhai Basaavai 

||

He implants the 

Sermon of the Lord in 

his heart.

ਿ ੋਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,

12312 274 so pMifqu iPir 
join n AwvY]

So Panddith Fir 

Jon N Aavai ||

Such a Pandit is not 

cast into the womb of 

reincarnation again.

ਉਹ ਪੂੰ ਜਡਤ ਮੁੜ ਿਨਮ 

(ਮਰਨ) ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
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12313 274 byd purwn  
isimRiq bUJY mUl]

ism-i Riq[bU`JY Baedh Puraan 

Simrith Boojhai 

Mool ||

He understands the 

fundamental essence 

of the Vedas, the 

Puraanas and the 

Simritees.

ਿ ੋਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ 

(ਆਜਦਕ ਸਭ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) 
ਦਾ ਮੱੁਢ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

12314 274 sUKm mih jwnY 
AsQUlu]

Sookham Mehi 

Jaanai Asathhool 

||

In the unmanifest, he 

sees the manifest 

world to exist.

ਿ ੋਇਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ ਅਜਦਿਸ਼ਟ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹੈ;

12315 274 chu vrnw kau dy 
aupdysu]

Chahu Varanaa Ko 

Dhae Oupadhaes 

||

He gives instruction to 

people of all castes 

and social classes.

ਿ ੋ(ਬਿਾਹਮਣ, ਖਤਿੀ, ਵੈਸ਼, 

ਸ਼ੂਦਰ) ਚਾਰੇ ਹੀ ਿਾਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

12316 274 nwnk ausu pMifq 
kau sdw 
Adysu]4]

Naanak Ous 

Panddith Ko 

Sadhaa Adhaes 

||4||

O Nanak, to such a 

Pandit, I bow in 

salutation forever. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਉਸ ਪੂੰ ਜਡਤ 

ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ॥੪॥

12317 274 bIj mMqRü srb ko 
igAwnu]

Beej Manthra 

Sarab Ko Giaan ||

The Beej Mantra, the 

Seed Mantra, is 

spiritual wisdom for 

everyone.

ਨਾਮ (ਹੋਰ ਸਭ ਮੂੰਤਿਾਂ ਦਾ) ਮੱੁਢ 

ਮੂੰਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਜਗਆਨ 

(ਦਾਤਾ) ਹੈ,

12318 274 chu vrnw mih  
jpY koaU nwmu]

Chahu Varanaa 

Mehi Japai Kooo 

Naam ||

Anyone, from any 

class, may chant the 

Naam.

(ਬਿਾਹਮਣ, ਖਤਿੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ) 

ਚਾਰੇ ਹੀ ਿਾਤੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ 

ਭੀ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਿਪ 

(ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ)

12319 274 jo jo jpY iqs kI 
giq hoie]

Jo Jo Japai This 

Kee Gath Hoe ||

Whoever chants it, is 

emancipated.

ਿ ੋਿੋ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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12320 274 swDsMig pwvY jnu 
koie]

Saadhhasang 

Paavai Jan Koe ||

And yet, rare are 

those who attain it, in 

the Company of the 

Holy.

(ਪਰ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) 

(ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12321 274 kir ikrpw  
AMqir aur DwrY]

Kar Kirapaa Anthar 

Our Dhhaarai ||

By His Grace, He 

enshrines it within.

(ਿੇ ਪਿਭੂ) ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ 

ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਨਾਮ) ਜਟਕਾ 
ਦੇਵੇ,

12322 274 psu pRyq muGd  
pwQr kau qwrY]

Pas Praeth 

Mughadh 

Paathhar Ko 

Thaarai ||

Even beasts, ghosts 

and the stone-hearted 

are saved.

ਪਸ਼ੂ, ਚੂੰਦਰੀ ਰੂਹ, ਮੂਰਖ, 

ਪੱਥਰ (-ਜਦਲ) (ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ 
ਸਭ) ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ) ਤਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

12323 274 srb rog kw  
AauKdu nwmu]

Aau-Kdu: polw bolo Sarab Rog Kaa 

Aoukhadh Naam 

||

The Naam is the 

panacea, the remedy 

to cure all ills.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ 
ਦਵਾਈ ਹੈ,

12324 274 kilAwx rUp  
mMgl gux gwm]

Kaliaan Roop 

Mangal Gun Gaam 

||

Singing the Glory of 

God is the 

embodiment of bliss 

and emancipation.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ੇਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ 
ਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।

12325 274 kwhU jugiq ikqY  
n pweIAY Drim]

ikqY: polw bolo Kaahoo Jugath 

Kithai N Paaeeai 

Dhharam ||

It cannot be obtained 

by any religious rituals.

(ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਹੋਰ) ਜਕਸੇ 

ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਧਾਰਜਮਕ 

ਰਸਮ ਜਰਵਾਿ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ;
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12326 274 nwnk iqsu imlY  
ijsu iliKAw 
Duir krim]5]

Naanak This Milai 

Jis Likhiaa Dhhur 

Karam ||5||

O Nanak, he alone 

obtains it, whose 

karma is so pre-

ordained. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਨਾਮ) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ (ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਤੇ) ਧੁਰੋਂ (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਮੇਹਰ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥

12327 274 ijs kY min  
pwrbRhm kw 
invwsu]

Jis Kai Man 

Paarabreham Kaa 

Nivaas ||

One whose mind is a 

home for the Supreme 

Lord God

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

12328 275 iqs kw nwmu  
siq rwm dwsu]

rwm jI dy dwsu This Kaa Naam 

Sath Raamadhaas 

||

- his name is truly Ram 

Das, the Lord's servant.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲੀ 
(ਅਰਥਾਂ ਜਵਚ) 'ਰਾਮਦਾਸੁ' 

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ) ਹੈ;

12329 275 Awqm rwmu iqsu 
ndrI AwieAw]

Aatham Raam This 

Nadharee Aaeiaa 

||

He comes to have the 

Vision of the Lord, the 

Supreme Soul.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਰਬ-ਜਵਆਪੀ ਪਿਭੂ 
ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

12330 275 dws dsMqx Bwie  
iqin pwieAw]

Dhaas Dhasanthan 

Bhaae Thin 

Paaeiaa ||

Deeming himself to be 

the slave of the Lord's 

slaves, he obtains it.

ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਭਾਉ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਾ ਹੈ।

12331 275 sdw inkit 
inkit hir jwnu]

Sadhaa Nikatt 

Nikatt Har Jaan ||

He knows the Lord to 

be Ever-present, close 

at hand.

ਿ ੋ(ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨੇੜੇ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ,
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12332 275 so dwsu drgh 
prvwnu]

So Dhaas 

Dharageh 

Paravaan ||

Such a servant is 

honored in the Court 

of the Lord.

ਉਹ ਸੇਵਕ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

12333 275 Apuny dws kau  
Awip ikrpw 
krY]

Apunae Dhaas Ko 

Aap Kirapaa Karai 

||

To His servant, He 

Himself shows His 

Mercy.

ਪਿਭੂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਉਤੇ ਆਪ 

ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

12334 275 iqsu dws kau  
sB soJI prY]

This Dhaas Ko 

Sabh Sojhee Parai 

||

Such a servant 

understands 

everything.

ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਸਮਝ 

ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

12335 275 sgl sMig Awqm 
audwsu]

Sagal Sang 

Aatham Oudhaas 

||

Amidst all, his soul is 

unattached.

ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਜਵਚ (ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ) ਉਹ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਨਰਮੋਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

12336 275 AYsI jugiq  
nwnk rwm 
dwsu]6]

Aisee Jugath 

Naanak 

Raamadhaas ||6||

Such is the way, O 

Nanak, of the Lord's 

servant. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹੋ ਜਿਹੀ (ਿੀਵਨ-

) ਿੁਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹ (ਅਸਲੀ) 
"ਰਾਮਦਾਸ" (ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੬॥

12337 275 pRB kI AwigAw  
Awqm ihqwvY]

Prabh Kee Aagiaa 

Aatham Hithaavai 

||

One who, in his soul, 

loves the Will of God,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਮੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ,

12338 275 jIvn mukiq soaU 
khwvY]

Jeevan Mukath 

Sooo Kehaavai ||

Is said to be Jivan 

Mukta - liberated 

while yet alive.

ਉਹੀ ਿੀਊਂਦਾ ਮੁਕਤ 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ;

12339 275 qYsw hrKu qYsw 
ausu sogu]

Thaisaa Harakh 

Thaisaa Ous Sog ||

As is joy, so is sorrow 

to him.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ਮੀ ਇਕੋ 

ਜਿਹੀ ਹੈ,
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12340 275 sdw AnMdu qh 
nhI ibEgu]

Sadhaa Anandh 

Theh Nehee Bioug 

||

He is in eternal bliss, 

and is not separated 

from God.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਓਥੇ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਜਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

12341 275 qYsw suvrnu qYsI 
ausu mwtI]

su-vrnu Thaisaa Suvaran 

Thaisee Ous 

Maattee ||

As is gold, so is dust to 

him.

ਸੋਨਾ ਤੇ ਜਮੱਟੀ (ਭੀ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਵਾਸਤੇ) ਬਰਾਬਰ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਸੋਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਭ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਿਸਦਾ),
12342 275 qYsw AMimRqu qYsI 

ibKu KwtI]

Thaisaa Anmrith 

Thaisee Bikh 

Khaattee ||

As is ambrosial nectar, 

so is bitter poison to 

him.

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਤੇ ਕਉੜੀ ਜਵਹੁ ਭੀ 
ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਿੈਸੀ ਹੈ।

12343 275 qYsw mwnu qYsw 
AiBmwnu]

Thaisaa Maan 

Thaisaa Abhimaan 

||

As is honor, so is 

dishonor.

(ਜਕਸੇ ਵਲੋਂ) ਆਦਰ (ਦਾ 
ਵਰਤਾਉ ਹੋਵੇ) ਿਾਂ ਅਹੂੰਕਾਰ 

(ਦਾ) (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਇਕ 

ਸਮਾਨ ਹੈ,

12344 275 qYsw rMku qYsw 
rwjwnu]

Thaisaa Rank 

Thaisaa Raajaan ||

As is the beggar, so is 

the king.

ਕੂੰਗਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹਨਸ਼ਾਹ ਭੀ ਉਸ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

12345 275 jo vrqwey sweI 
jugiq]

sWeIN Jo Varathaaeae 

Saaee Jugath ||

Whatever God 

ordains, that is his way.

ਿ ੋ(ਰਜ਼ਾ ਪਿਭੂ) ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ (ਉਸ ਵਾਸਤੇ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ ਗਾਡੀ-ਰਾਹ ਹੈ;

12346 275 nwnk Ehu purKu  
khIAY jIvn 
mukiq]7]

Naanak Ouhu 

Purakh Keheeai 

Jeevan Mukath 

||7||

O Nanak, that being is 

known as Jivan Mukta. 

||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿੀਊਂਦਾ 
ਮੁਕਤ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੭॥

12347 275 pwrbRhm ky sgly 
Twau]

Paarabreham Kae 

Sagalae Thaao ||

All places belong to 

the Supreme Lord God.

ਸਾਰੇ ਥਾਂ (ਸਰੀਰ-ਰੂਪ ਘਰ) 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੀ ਹਨ,
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12348 275 ijqu ijqu Gir 
rwKY qYsw iqn 
nwau]

Jith Jith Ghar 

Raakhai Thaisaa 

Thin Naao ||

According to the 

homes in which they 

are placed, so are His 

creatures named.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਉਂ 

(ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

12349 275 Awpy krn 
krwvn jogu]

Aapae Karan 

Karaavan Jog ||

He Himself is the Doer, 

the Cause of causes.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਕੁਝ) 

ਕਰਨ ਦੀ (ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

12350 275 pRB BwvY soeI 
Puin hogu]

Prabh Bhaavai 

Soee Fun Hog ||

Whatever pleases 

God, ultimately comes 

to pass.

ਿ ੋਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

12351 275 psirE Awip  
hoie Anq qrMg]

Pasariou Aap Hoe 

Anath Tharang ||

He Himself is All-

pervading, in endless 

waves.

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ) ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਲਜਹਰਾਂ ਬਣ ਕੇ (ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ) ਆਪ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ 

ਹੈ,

12352 275 lKy n jwih  
pwrbRhm ky rMg]

lKy: polw bolo Lakhae N Jaahi 

Paarabreham Kae 

Rang ||

The playful sport of 

the Supreme Lord God 

cannot be known.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਖੇਲ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ।

12353 275 jYsI miq dyie  
qYsw prgws]

Jaisee Math 

Dhaee Thaisaa 

Paragaas ||

As the understanding 

is given, so is one 

enlightened.

ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹੂਰ (ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

12354 275 pwrbRhmu krqw 
Aibnws]

Paarabreham 

Karathaa Abinaas 

||

The Supreme Lord 

God, the Creator, is 

eternal and 

everlasting.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ) 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਮਰਦਾ 
ਨਹੀਂ।
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12355 275 sdw sdw sdw 
dieAwl]

d-ieAwl Sadhaa Sadhaa 

Sadhaa Dhaeiaal ||

Forever, forever and 

ever, He is merciful.

ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਮੇਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ,

12356 275 ismir ismir  
nwnk Bey 
inhwl]8]9]

Simar Simar 

Naanak Bheae 

Nihaal ||8||9||

Remembering Him, 

remembering Him in 

meditation, O Nanak, 

one is blessed with 

ecstasy. ||8||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 

ਸਦਾ ਜਸਮਰ ਕੇ (ਿੁੱ ਲ ਵਾਂਗ) 

ਜਖੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੮॥੯॥

12357 275 sloku] Salok || Shalok:

12358 275 ausqiq krih  
Anyk jn AMqu n 
pwrwvwr]

Ousathath Karehi 

Anaek Jan Anth N 

Paaraavaar ||

Many people praise 

the Lord. He has no 

end or limitation.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੱਦ-ਬੂੰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।

12359 275 nwnk rcnw pRiB 
rcI bhu ibiD 
Aink pRkwr]1]

ibiD: polw bolo Naanak Rachanaa 

Prabh Rachee 

Bahu Bidhh Anik 

Prakaar ||1||

O Nanak, God created 

the creation, with its 

many ways and 

various species. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹੀ ਸਾਰੀ) 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ (ਉਸ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਕਈ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ॥੧॥

12360 275 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:

12361 275 keI koit hoey 
pUjwrI]

Kee Kott Hoeae 

Poojaaree ||

Many millions are His 

devotees.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਇਸ ਰਚੀ ਹੋਈ 

ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ 
ਪਿਾਣੀ ਪੁਿਾਰੀ ਹਨ,
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12362 275 keI koit Awcwr 
ibauhwrI]

Kee Kott Aachaar 

Biouhaaree ||

Many millions perform 

religious rituals and 

worldly duties.

ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਧਾਰਜਮਕ 

ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ;

12363 275 keI koit Bey 
qIrQ vwsI]

Kee Kott Bheae 

Theerathh Vaasee 

||

Many millions become 

dwellers at sacred 

shrines of pilgrimage.

ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ (ਬੂੰ ਦੇ) ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਵਸਨੀਕ ਹਨ,

12364 275 keI koit bn 
BRmih audwsI]

Kee Kott Ban 

Bhramehi 

Oudhaasee ||

Many millions wander 

as renunciates in the 

wilderness.

ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ (ਿਗਤ ਵਲੋਂ) 
ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ;

12365 275 keI koit byd ky 
sRoqy]

Kee Kott Baedh 

Kae Srothae ||

Many millions listen to 

the Vedas.

ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਿੀਵ ਵੇਦਾਂ ਦੇ 

ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ,

12366 275 keI koit  
qpIsur hoqy]

Kee Kott 

Thapeesur Hothae 

||

Many millions become 

austere penitents.

ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਤਪੀਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ;

12367 275 keI koit Awqm 
iDAwnu Dwrih]

Dwr-ih Kee Kott Aatham 

Dhhiaan 

Dhhaarehi ||

Many millions 

enshrine meditation 

within their souls.

ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ (ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਰਹੇ ਹਨ,

12368 275 keI koit kib  
kwib bIcwrih]

bIcwrih Kee Kott Kab Kaab 

Beechaarehi ||

Many millions of poets 

contemplate Him 

through poetry.

ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ (ਮਨੱੁਖ) 

ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਕਜਵਤਾ 
ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਨ;
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12369 275 keI koit nvqn 
nwm iDAwvih]

iDAwv-ih Kee Kott Navathan 

Naam Dhhiaavehi 

||

Many millions 

meditate on His 

eternally new Naam.

ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਬੂੰ ਦੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਜਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ,

12370 275 nwnk krqy kw  
AMqu n pwvih]1]

pwv-ih Naanak Karathae 

Kaa Anth N 

Paavehi ||1||

O Nanak, none can 

find the limits of the 

Creator. ||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ 

ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ॥੧॥

12371 275 keI koit Bey 
AiBmwnI ]

Kee Kott Bheae 

Abhimaanee ||

Many millions become 

self-centered.

(ਇਸ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਜਵਚ) 

ਕਰੋੜਾਂ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਿੀਵ ਹਨ,

12372 275 keI koit AMD 
AigAwnI]

Kee Kott Andhh 

Agiaanee ||

Many millions are 

blinded by ignorance.

ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੂੰ ਦੇ ਪੱੁਿ ਕੇ 

ਿਾਜਹਲ ਹਨ;

12373 275 keI koit  
ikrpn kTor]

Kee Kott Kirapan 

Kathor ||

Many millions are 

stone-hearted misers.

ਕਰੋੜਾਂ (ਮਨੱੁਖ) ਸ਼ੂਮ ਤੇ ਪੱਥਰ-

ਜਦਲ ਹਨ,

12374 275 keI koit AiBg 
Awqm inkor]

AiB`g Kee Kott Abhig 

Aatham Nikor ||

Many millions are 

heartless, with dry, 

withered souls.

ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਹਾ 
ਕੋਰੇ ਹਨ ਿ ੋ(ਜਕਸੇ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਤੱਕ ਕੇ ਭੀ ਕਦੇ) ਪਸੀਿਦੇ 

ਨਹੀਂ;

12375 275 keI koit pr 
drb kau ihrih]

ihr-ih Kee Kott Par 

Dharab Ko Hirehi 

||

Many millions steal 

the wealth of others.

ਕਰੋੜਾਂ ਬੂੰ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ 

ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ,
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12376 275 keI koit pr 
dUKnw krih]

kr-ih Kee Kott Par 

Dhookhanaa 

Karehi ||

Many millions slander 

others.

ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ;

12377 275 keI koit  
mwieAw sRm 
mwih]

Kee Kott Maaeiaa 

Sram Maahi ||

Many millions struggle 

in Maya.

ਕਰੋੜਾਂ (ਮਨੱੁਖ) ਧਨ ਪਦਾਰਥ 

ਦੀ (ਖ਼ਾਤਰ) ਮੇਹਨਤ ਜਵਚ 

ਿੁੱ ਟੇ ਹੋਏ ਹਨ,

12378 275 keI koit prdys 
BRmwih]

Kee Kott 

Paradhaes 

Bhramaahi ||

Many millions wander 

in foreign lands.

ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੂਿੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਜਵਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ;

12379 275 ijqu ijqu lwvhu  
iqqu iqqu lgnw]

Jith Jith Laavahu 

Thith Thith 

Laganaa ||

Whatever God 

attaches them to - 

with that they are 

engaged.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਜਿਸ ਆਹਰੇ 

ਤੂੂੰ  ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਉਸ ਆਹਰ 

ਜਵਚ ਿੀਵ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

12380 275 nwnk krqy kI  
jwnY krqw 
rcnw]2]

Naanak Karathae 

Kee Jaanai 

Karathaa 

Rachanaa ||2||

O Nanak, the Creator 

alone knows the 

workings of His 

creation. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਤਾਰ ਦੀ 
ਰਚਨਾ (ਦਾ ਭੇਤ) ਕਰਤਾਰ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੨॥

12381 275 keI koit isD 
jqI jogI]

is`D Kee Kott Sidhh 

Jathee Jogee ||

Many millions are 

Siddhas, celibates and 

Yogis.

(ਇਸ ਜਸਿਸ਼ਜਟ-ਰਚਨਾ ਜਵਚ) 

ਕਰੋੜਾਂ ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਾਮ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿੋਗੀ 
ਹਨ,

12382 275 keI koit rwjy 
rs BogI]

Kee Kott Raajae 

Ras Bhogee ||

Many millions are 

kings, enjoying worldly 

pleasures.

ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮੌਿਾਂ ਮਾਣਨ 

ਵਾਲੇ ਰਾਿੇ ਹਨ;

12383 275 keI koit pMKI 
srp aupwey]

Kee Kott Pankhee 

Sarap Oupaaeae ||

Many millions of birds 

and snakes have been 

created.

ਕਰੋੜਾਂ ਪੂੰਛੀ ਤੇ ਸੱਪ (ਪਿਭੂ ਨੇ) 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ,
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12384 275 keI koit pwQr 
ibrK inpjwey]

Kee Kott Paathhar 

Birakh Nipajaaeae 

||

Many millions of 

stones and trees have 

been produced.

ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰੱੁਖ 

ਉਗਾਏ ਹਨ;

12385 275 keI koit pvx 
pwxI bYsMqr]

Kee Kott Pavan 

Paanee Baisanthar 

||

Many millions are the 

winds, waters and 

fires.

ਕਰੋੜਾਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗਾਂ 
ਹਨ,

12386 275 keI koit dys BU 
mMfl]

Kee Kott Dhaes 

Bhoo Manddal ||

Many millions are the 

countries and realms 

of the world.

ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ 

ਚੱਕਿ ਹਨ;

12387 275 keI koit  
ssIAr sUr 
nK´qR]

n-iKA`qR: nMnw mukqw 
bolo

Kee Kott Saseear 

Soor Nakhyathr ||

Many millions are the 

moons, suns and stars.

ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚੂੰਦਿਮਾਂ, ਸੂਰਿ ਤੇ 

ਤਾਰੇ ਹਨ,

12388 276 keI koit dyv 
dwnv ieMdR isir 
CqR]

CRq: polw bolo Kee Kott Dhaev 

Dhaanav Eindhr 

Sir Shhathr ||

Many millions are the 

demi-gods, demons 

and Indras, under 

their regal canopies.

ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਇੂੰਦਿ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਛਤਿ ਹਨ;

12389 276 sgl smgRI  
ApnY sUiq DwrY]

sm`gRI Sagal Samagree 

Apanai Sooth 

Dhhaarai ||

He has strung the 

entire creation upon 

His thread.

(ਇਹਨਾਂ) ਸਾਰੇ (ਿੀਅ ਿੂੰਤਾਂ ਤੇ) 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਨੇ) ਆਪਣੇ 
(ਹੁਕਮ ਦੇ) ਧਾਗੇ ਜਵਚ 

ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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12390 276 nwnk ijsu ijsu 
BwvY iqsu iqsu 
insqwrY]3]

Naanak Jis Jis 

Bhaavai This This 

Nisathaarai ||3||

O Nanak, He 

emancipates those 

with whom He is 

pleased. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿੋ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ) 
ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

12391 276 keI koit rwjs 
qwms swqk]

Kee Kott Raajas 

Thaamas Saathak 

||

Many millions abide in 

heated activity, 

slothful darkness and 

peaceful light.

ਕਰੋੜਾਂ ਿੀਵ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣਾਂ) ਰਿ,ੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਜਵਚ 

ਹਨ,

12392 276 keI koit byd 
purwn isimRiq 
Aru swsq]

ism-i Riq Kee Kott Baedh 

Puraan Simrith Ar 

Saasath ||

Many millions are the 

Vedas, Puraanas, 

Simritees and 

Shaastras.

ਕਰੋੜਾਂ (ਬੂੰ ਦੇ) ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ 

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ (ਦੇ 

ਪੜਹਨ ਵਾਲੇ) ਹਨ;

12393 276 keI koit kIey 
rqn smud]

Kee Kott Keeeae 

Rathan Samudh ||

Many millions are the 

pearls of the oceans.

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰਤਨ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ,

12394 276 keI koit nwnw 
pRkwr jMq]

nwn@w Kee Kott Naanaa 

Prakaar Janth ||

Many millions are the 

beings of so many 

descriptions.

ਅਤੇ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿੀਅ 

ਿੂੰਤ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ;

12395 276 keI koit kIey 
icr jIvy]

Kee Kott Keeeae 

Chir Jeevae ||

Many millions are 

made long-lived.

ਕਰੋੜਾਂ ਿੀਵ ਲੂੰ ਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 
ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ,

12396 276 keI koit igrI 
myr suvrn QIvy]

su-vrn Kee Kott Giree 

Maer Suvaran 

Thheevae ||

Many millions of hills 

and mountains have 

been made of gold.

ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਮੇਰ 

ਪਰਬਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ;
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12397 276 keI koit jK´ 
ikMnr ipswc]

j`iKA Kee Kott Jakhy 

Kinnar Pisaach ||

Many millions are the 

Yakhshas - the 

servants of the god of 

wealth, the Kinnars - 

the gods of celestial 

music, and the evil 

spirits of the Pisaach.

ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਿੱਖ ਜਕੂੰ ਨਰ ਤੇ 

ਜਪਸ਼ਾਚ ਹਨ,

12398 276 keI koit BUq 
pRyq sUkr imRgwc]

Kee Kott Bhooth 

Praeth Sookar 

Mrigaach ||

Many millions are the 

evil nature-spirits, 

ghosts, pigs and tigers.

ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੂਤ ਪਿੇਤ ਸੂਰ 

ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ;

12399 276 sB qy nyrY sBhU 
qy dUir]

Sabh Thae Naerai 

Sabhehoo Thae 

Dhoor ||

He is near to all, and 

yet far from all;

(ਪਿਭੂ) ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਭੀ।

12400 276 nwnk Awip 
Ailpqu rihAw 
BrpUir]4]

A-ilpqu Naanak Aap 

Alipath Rehiaa 

Bharapoor ||4||

O Nanak, He Himself 

remains distinct, while 

yet pervading all. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਭੀ 
ਜਨਰਲੇਪ ॥੪॥

12401 276 keI koit pwqwl 
ky vwsI]

Kee Kott Paathaal 

Kae Vaasee ||

Many millions inhabit 

the nether regions.

ਕਰੋੜਾਂ ਿੀਵ ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ 

ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ,

12402 276 keI koit nrk 
surg invwsI]

Kee Kott Narak 

Surag Nivaasee ||

Many millions dwell in 

heaven and hell.

ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਤੇ 

ਸੁਰਗਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਦੁਖੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹਨ);
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12403 276 keI koit jnmih 
jIvih mrih]

jnm-ih, jIv-ih, mr-
ih

Kee Kott Janamehi 

Jeevehi Marehi ||

Many millions are 

born, live and die.

ਕਰੋੜਾਂ ਿੀਵ ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ,

12404 276 keI koit bhu 
jonI iPrih]

iPrih Kee Kott Bahu 

Jonee Firehi ||

Many millions are 

reincarnated, over and 

over again.

ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਿੀਵ ਕਈ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ;

12405 276 keI koit bYTq 
hI Kwih]

Kee Kott Baithath 

Hee Khaahi ||

Many millions eat 

while sitting at ease.

ਕਰੋੜਾਂ ਿੀਵ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ,

12406 276 keI koit Gwlih 
Qik pwih]

Gwl-ih Kee Kott Ghaalehi 

Thhak Paahi ||

Many millions are 

exhausted by their 

labors.

ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ (ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਰੋਟੀ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਮੇਹਨਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਥੱਕ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;

12407 276 keI koit kIey 
DnvMq]

Kee Kott Keeeae 

Dhhanavanth ||

Many millions are 

created wealthy.

ਕਰੋੜਾਂ ਿੀਵ (ਪਿਭੂ ਨੇ) ਧਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹਨ,

12408 276 keI koit  
mwieAw mih 
icMq]

Kee Kott Maaeiaa 

Mehi Chinth ||

Many millions are 

anxiously involved in 

Maya.

ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ (ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਫ਼ਕਰ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

12409 276 jh jh Bwxw qh 
qh rwKy]

Jeh Jeh Bhaanaa 

Theh Theh 

Raakhae ||

Wherever He wills, 

there He keeps us.

ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਓਥੇ ਓਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

12410 276 nwnk sBu ikCu  
pRB kY hwQy]5]

Naanak Sabh 

Kishh Prabh Kai 

Haathhae ||5||

O Nanak, everything is 

in the Hands of God. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ ॥੫॥
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12411 276 keI koit Bey 
bYrwgI]

Kee Kott Bheae 

Bairaagee ||

Many millions become 

Bairaagees, who 

renounce the world.

(ਇਸ ਰਚਨਾ ਜਵਚ) ਕਰੋੜਾਂ 
ਿੀਵ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ,

12412 276 rwm nwm sMig  
iqin ilv lwgI]

Raam Naam Sang 

Thin Liv Laagee ||

They have attached 

themselves to the 

Lord's Name.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ;

12413 276 keI koit pRB 
kau KojMqy]

Kee Kott Prabh Ko 

Khojanthae ||

Many millions are 

searching for God.

ਕਰੋੜਾਂ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਖੋਿਦੇ ਹਨ,

12414 276 Awqm mih  
pwrbRhmu lhMqy]

Aatham Mehi 

Paarabreham 

Lehanthae ||

Within their souls, 

they find the Supreme 

Lord God.

ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਭਾਲਦੇ ਹਨ;

12415 276 keI koit drsn 
pRB ipAws]

Kee Kott Dharasan 

Prabh Piaas ||

Many millions thirst 

for the Blessing of 

God's Darshan.

ਕਰੋੜਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

12416 276 iqn kau imilE  
pRBu Aibnws]

Thin Ko Miliou 

Prabh Abinaas ||

They meet with God, 

the Eternal.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

12417 276 keI koit mwgih 
sqsMgu]

Kee Kott Maagehi 

Sathasang ||

Many millions pray for 

the Society of the 

Saints.

ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੱੁਖ ਸਤ-ਸੂੰਗ ਮੂੰਗਦੇ 

ਹਨ,

12418 276 pwrbRhm iqn 
lwgw rMgu]

Paarabreham Thin 

Laagaa Rang ||

They are imbued with 

the Love of the 

Supreme Lord God.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਇਸ਼ਕ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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12419 276 ijn kau hoey  
Awip supRsMn]

supRsMn Jin Ko Hoeae Aap 

Suprasann ||

Those with whom He 

Himself is pleased,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਤੱੁਠਦਾ 
ਹੈ,

12420 276 nwnk qy jn sdw 
Din DMin]6]

Naanak Thae Jan 

Sadhaa Dhhan 

Dhhann ||6||

O Nanak, are blessed, 

forever blessed. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ॥੬॥

12421 276 keI koit KwxI 
Aru KMf]

Kee Kott Khaanee 

Ar Khandd ||

Many millions are the 

fields of creation and 

the galaxies.

(ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌ) ਖੂੰਡਾਂ (ਚਹੁੂੰ ਆਂ) 

ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ 
ਿੀਵ ਉਤਪੂੰਨ ਹੋਏ ਹਨ,

12422 276 keI koit Akws 
bRhmMf]

Kee Kott Akaas 

Brehamandd ||

Many millions are the 

etheric skies and the 

solar systems.

ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ ਜਵਚ 

ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਿੀਵ ਹਨ;

12423 276 keI koit hoey 
Avqwr]

Kee Kott Hoeae 

Avathaar ||

Many millions are the 

divine incarnations.

ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਿਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ 

ਹਨ;

12424 276 keI jugiq kIno 
ibsQwr]

Kee Jugath Keeno 

Bisathhaar ||

In so many ways, He 

has unfolded Himself.

ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਿਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ;

12425 276 keI bwr psirE 
pwswr]

Kee Baar Pasariou 

Paasaar ||

So many times, He has 

expanded His 

expansion.

(ਪਿਭੂ ਨੇ) ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,

12426 276 sdw sdw ieku 
eykMkwr]

Sadhaa Sadhaa Eik 

Eaekankaar ||

Forever and ever, He 

is the One, the One 

Universal Creator.

(ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਮੇਟ ਕੇ) ਸਦਾ-
ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

12427 276 keI koit kIny 
bhu Bwiq]

Kee Kott Keenae 

Bahu Bhaath ||

Many millions are 

created in various 

forms.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ 
ਹੀ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,
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12428 276 pRB qy hoey pRB 
mwih smwiq]

Prabh Thae Hoeae 

Prabh Maahi 

Samaath ||

From God they 

emanate, and into 

God they merge once 

again.

ਿ ੋਪਿਭੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

12429 276 qw kw AMqu n 
jwnY koie]

Thaa Kaa Anth N 

Jaanai Koe ||

His limits are not 

known to anyone.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ;

12430 276 Awpy Awip nwnk  
pRBu soie]7]

Aapae Aap Naanak 

Prabh Soe ||7||

Of Himself, and by 

Himself, O Nanak, God 

exists. ||7||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਭੂ 
(ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ) ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

ਹੈ ॥੭॥

12431 276 keI koit  
pwrbRhm ky dws]

Kee Kott 

Paarabreham Kae 

Dhaas ||

Many millions are the 

servants of the 

Supreme Lord God.

(ਇਸ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਜਵਚ) 

ਕਰੋੜਾਂ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ 

(ਭਗਤ) ਹਨ,

12432 276 iqn hovq Awqm 
prgws]

Thin Hovath 

Aatham Paragaas 

||

Their souls are 

enlightened.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ 
ਦਾ) ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

12433 276 keI koit qq ky 
byqy]

q`q Kee Kott Thath 

Kae Baethae ||

Many millions know 

the essence of reality.

ਕਰੋੜਾਂ ਿੀਵ (ਿਗਤ ਦੇ) 

ਅਸਲੇ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦੇ 

ਮਹਰਮ ਹਨ,

12434 276 sdw inhwrih  
eyko nyqRy]

inhwr-ih Sadhaa Nihaarehi 

Eaeko Naethrae ||

Their eyes gaze 

forever on the One 

alone.

ਿ ੋਸਦਾ ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ (ਹਰ ਥਾਂ) ਵੇਖਦੇ ਹਨ;

12435 276 keI koit nwm 
rsu pIvih]

Kee Kott Naam 

Ras Peevehi ||

Many millions drink in 

the essence of the 

Naam.

ਕਰੋੜਾਂ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ,
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12436 276 Amr Bey sd 
sd hI jIvih]

Amar Bheae Sadh 

Sadh Hee Jeevehi 

||

They become 

immortal; they live 

forever and ever.

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੋ 

ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਿੀਊਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
12437 276 keI koit nwm 

gun gwvih]
gwv-ih Kee Kott Naam 

Gun Gaavehi ||

Many millions sing the 

Glorious Praises of the 

Naam.

ਕਿੋੜਾਂ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ,

12438 276 Awqm ris suiK 
shij smwvih]

smwv-ih Aatham Ras Sukh 

Sehaj Samaavehi 

||

They are absorbed in 

intuitive peace and 

pleasure.

ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਸੁਖ ਜਵਚ ਤੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

12439 276 Apuny jn kau  
swis swis 
smwry]

Apunae Jan Ko 

Saas Saas 

Samaarae ||

He remembers His 

servants with each 

and every breath.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਮ-ਬ-

ਦਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

12440 276 nwnk Eie  
prmysur ky 
ipAwry]8]10]

Naanak Oue 

Paramaesur Kae 

Piaarae ||8||10||

O Nanak, they are the 

beloveds of the 

Transcendent Lord 

God. ||8||10||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ 

ਭਗਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੮॥੧੦॥

12441 276 sloku] Salok || Shalok:

12442 276 krx kwrx pRBu 
eyku hY dUsr nwhI 
koie]

Karan Kaaran 

Prabh Eaek Hai 

Dhoosar Naahee 

Koe ||

God alone is the Doer 

of deeds - there is no 

other at all.

(ਇਸ ਸਾਰੇ) ਿਗਤ ਦਾ (ਮੂਲ-) 

ਕਾਰਣ (ਭਾਵ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ) 
ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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12443 276 nwnk iqsu 
bilhwrxY jil 
Qil mhIAil 
soie]1]

Naanak This 

Balihaaranai Jal 

Thhal Meheeal 

Soe ||1||

O Nanak, I am a 

sacrifice to the One, 

who pervades the 

waters, the lands, the 

sky and all space. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮੈਂ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ (ਹਾਂ), ਿੋ ਿਲ ਜਵਚ ਥਲ 

ਜਵਚ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਉਤੇ 

(ਭਾਵ, ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ) 

॥੧॥

12444 276 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:

12445 276 krn krwvn  
krnY jogu]

Karan Karaavan 

Karanai Jog ||

The Doer, the Cause of 

causes, is potent to do 

anything.

ਪਿਭੂ (ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਿੀਆਂ 

ਨੂੂੰ ) ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੇਰਨ 

ਿੋਗਾ ਭੀ ਹੈ,

12446 276 jo iqsu BwvY soeI 
hogu]

Jo This Bhaavai 

Soee Hog ||

That which pleases 

Him, comes to pass.

ਓਹੀ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

12447 276 iKn mih Qwip 
auQwpnhwrw]

Khin Mehi Thhaap 

Outhhaapanehaara

a ||

In an instant, He 

creates and destroys.

ਅੱਖ ਦੇ ਿੋਰ ਜਵਚ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਸ ਭੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

12448 277 AMqu nhI ikCu 
pwrwvwrw]

Anth Nehee Kishh 

Paaraavaaraa ||

He has no end or 

limitation.

(ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ) ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ-

ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

12449 277 hukmy Dwir ADr 
rhwvY]

A-Dr Hukamae Dhhaar 

Adhhar Rehaavai 

||

By His Order, He 

established the earth, 

and He maintains it 

unsupported.

(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਆਸਰੇ ਜਟਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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12450 277 hukmy aupjY  
hukim smwvY]

Hukamae Oupajai 

Hukam Samaavai 

||

By His Order, the 

world was created; by 

His Order, it shall 

merge again into Him.

(ਿਗਤ ਉਸ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

12451 277 hukmy aUc nIc 
ibauhwr]

Hukamae Ooch 

Neech Biouhaar ||

By His Order, one's 

occupation is high or 

low.

ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਹੈ,

12452 277 hukmy Aink rMg 
prkwr]

Hukamae Anik 

Rang Parakaar ||

By His Order, there are 

so many colors and 

forms.

ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਖੇਡ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੋ ਰਹੇ 

ਹਨ।
12453 277 kir kir dyKY  

ApnI vifAweI]

Kar Kar Dhaekhai 

Apanee Vaddiaaee 

||

Having created the 

Creation, He beholds 

His own greatness.

ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ (ਦੇ ਕੂੰਮ) 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

12454 277 nwnk sB mih  
rihAw 
smweI]1]

Naanak Sabh Mehi 

Rehiaa Samaaee 

||1||

O Nanak, He is 

pervading in all. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੧॥

12455 277 pRB BwvY mwnuK 
giq pwvY]

Prabh Bhaavai 

Maanukh Gath 

Paavai ||

If it pleases God, one 

attains salvation.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

12456 277 pRB BwvY qw 
pwQr qrwvY]

Prabh Bhaavai 

Thaa Paathhar 

Tharaavai ||

If it pleases God, then 

even stones can swim.

ਅਤੇ ਪੱਥਰ (-ਜਦਲਾਂ) ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

12457 277 pRB BwvY ibnu 
sws qy rwKY]

Prabh Bhaavai Bin 

Saas Thae Raakhai 

||

If it pleases God, the 

body is preserved, 

even without the 

breath of life.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਭੀ ਪਿਾਣੀ ਨੂੂੰ  (ਮੌਤ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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12458 277 pRB BwvY qw hir 
gux BwKY]

Prabh Bhaavai 

Thaa Har Gun 

Bhaakhai ||

If it pleases God, then 

one chants the Lord's 

Glorious Praises.

ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿੀਵ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

12459 277 pRB BwvY qw 
piqq auDwrY]

piq-q Prabh Bhaavai 

Thaa Pathith 

Oudhhaarai ||

If it pleases God, then 

even sinners are saved.

ਿ ੇਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਜਗਰੇ ਹੋਏ ਚਲਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ;

12460 277 Awip krY Awpn 
bIcwrY]

Aap Karai Aapan 

Beechaarai ||

He Himself acts, and 

He Himself 

contemplates.

ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ 
ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12461 277 duhw isirAw kw  
Awip suAwmI]

Dhuhaa Siriaa Kaa 

Aap Suaamee ||

He Himself is the 

Master of both worlds.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ,

12462 277 KylY ibgsY  
AMqrjwmI]

Ky@lY ibgsY: poly bolo Khaelai Bigasai 

Antharajaamee ||

He plays and He 

enjoys; He is the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts.

ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਆਪ ਿਗਤ-ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ 
ਹੈ ਤੇ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ) ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
12463 277 jo BwvY so kwr 

krwvY]

Jo Bhaavai So Kaar 

Karaavai ||

As He wills, He causes 

actions to be done.

ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12464 277 nwnk idRstI  
Avru n AwvY]2]

Naanak Dhrisattee 

Avar N Aavai ||2||

Nanak sees no other 

than Him. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ ॥੨॥
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12465 277 khu mwnuK qy  
ikAw hoie AwvY]

Kahu Maanukh 

Thae Kiaa Hoe 

Aavai ||

Tell me - what can a 

mere mortal do?

ਦੱਸੋ, ਮਨੱੁਖ ਪਾਸੋਂ (ਆਪਣੇ 
ਆਪ) ਕੇਹੜਾ ਕੂੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ?

12466 277 jo iqsu BwvY soeI 
krwvY]

Jo This Bhaavai 

Soee Karaavai ||

Whatever pleases God 

is what He causes us 

to do.

ਿ ੋਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ (ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

12467 277 ies kY hwiQ hoie  
qw sBu ikCu 
lyie]

Eis Kai Haathh Hoe 

Thaa Sabh Kishh 

Laee ||

If it were in our hands, 

we would grab up 

everything.

ਇਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭ ਲਏ,

12468 277 jo iqsu BwvY soeI 
kryie]

Jo This Bhaavai 

Soee Karaee ||

Whatever pleases God 

- that is what He does.

(ਪਰ) ਪਿਭੂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

12469 277 Anjwnq  
ibiKAw mih rcY]

Anajaanath 

Bikhiaa Mehi 

Rachai ||

Through ignorance, 

people are engrossed 

in corruption.

ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਰੱੁਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12470 277 jy jwnq Awpn 
Awp bcY]

Jae Jaanath Aapan 

Aap Bachai ||

If they knew better, 

they would save 

themselves.

ਿ ੇਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ (ਇਸ ਤੋਂ) ਬਜਚਆ 

ਰਹੇ;

12471 277 Brmy BUlw dh 
idis DwvY]

Bharamae Bhoolaa 

Dheh Dhis 

Dhhaavai ||

Deluded by doubt, 

they wander around in 

the ten directions.

(ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਨ) ਭੁਲੇਖੇ 

ਜਵਚ ਭੁੱ ਲਾ ਹੋਇਆ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਜਤਰ) ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਦੌੜਦਾ ਹੈ,
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12472 277 inmK mwih cwir 
kuMt iPir AwvY]

Nimakh Maahi 

Chaar Kuntt Fir 

Aavai ||

In an instant, their 

minds go around the 

four corners of the 

world and come back 

again.

ਅੱਖ ਦੇ ਿੋਰ ਜਵਚ ਚਹੁੂੰ  ਕੂਟਾਂ 
ਜਵਚ ਭੱਿ ਦੌੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

12473 277 kir ikrpw ijsu 
ApnI Bgiq 
dyie]

dy-ie Kar Kirapaa Jis 

Apanee Bhagath 

Dhaee ||

Those whom the Lord 

mercifully blesses with 

His devotional worship

(ਪਿਭੂ) ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,

12474 277 nwnk qy jn  
nwim imlyie]3]

imly-ie Naanak Thae Jan 

Naam Milaee 

||3||

- O Nanak, they are 

absorbed into the 

Naam. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

12475 277 iKn mih nIc 
kIt kau rwj]

Khin Mehi Neech 

Keett Ko Raaj ||

In an instant, the lowly 

worm is transformed 

into a king.

ਜਖਣ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਕੀੜੇ (ਵਰਗੇ) 

ਨੀਵੇਂ (ਮਨੱੁਖ) ਨੂੂੰ  ਰਾਿ ਦੇ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,

12476 277 pwrbRhm grIb 
invwj]

Paarabreham 

Gareeb Nivaaj ||

The Supreme Lord 

God is the Protector of 

the humble.

ਪਿਭੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

12477 277 jw kw idRsit 
kCU n AwvY]

Jaa Kaa Dhrisatt 

Kashhoo N Aavai 

||

Even one who has 

never been seen at all,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸ ਆਉਂਦਾ,

12478 277 iqsu qqkwl dh 
ids pRgtwvY]

This Thathakaal 

Dheh Dhis 

Pragattaavai ||

Becomes instantly 

famous in the ten 

directions.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਲਕ ਜਵਚ ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ ਉੱਘਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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12479 277 jw kau ApunI 
krY bKsIs]

Jaa Ko Apunee 

Karai Bakhasees ||

And that one upon 

whom He bestows His 

blessings

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ;

12480 277 qw kw lyKw n 
gnY jgdIs]

j`gdIs Thaa Kaa Laekhaa 

N Ganai Jagadhees 

||

The Lord of the world 

does not hold him to 

his account.

ਉਸ ਦਾ (ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ 
ਨਹੀਂ ਜਗਣਦਾ।

12481 277 jIau ipMfu sB 
iqs kI rwis]

Jeeo Pindd Sabh 

This Kee Raas ||

Soul and body are all 

His property.

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਭ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ,

12482 277 Git Git pUrn 
bRhm pRgws]

Ghatt Ghatt 

Pooran Breham 

Pragaas ||

Each and every heart 

is illuminated by the 

Perfect Lord God.

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਿਲਵਾ ਹੈ।

12483 277 ApnI bxq  
Awip bnweI]

Apanee Banath 

Aap Banaaee ||

He Himself fashioned 

His own handiwork.

ਇਹ (ਿਗਤ-) ਰਚਨਾ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਰਚੀ ਹੈ।

12484 277 nwnk jIvY dyiK 
bfweI]4]

Naanak Jeevai 

Dhaekh Baddaaee 

||4||

Nanak lives by 

beholding His 

greatness. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੀ (ਇਸ) 

ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥
12485 277 ies kw blu nwhI 

iesu hwQ]

Eis Kaa Bal Naahee 

Eis Haathh ||

There is no power in 

the hands of mortal 

beings;

ਇਸ (ਿੀਵ) ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ,

12486 277 krn krwvn  
srb ko nwQ]

Karan Karaavan 

Sarab Ko Naathh 

||

The Doer, the Cause of 

causes is the Lord of 

all.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ 

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
12487 277 AwigAwkwrI  

bpurw jIau]
b`purw Aagiaakaaree 

Bapuraa Jeeo ||

The helpless beings 

are subject to His 

Command.

ਜਵਚਾਰਾ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,
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12488 277 jo iqsu BwvY soeI 
Puin QIau]

Jo This Bhaavai 

Soee Fun Thheeo 

||

That which pleases 

Him, ultimately comes 

to pass.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਓਹੀ ਹੈ ਿ ੋ

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

12489 277 kbhU aUc nIc 
mih bsY]

Kabehoo Ooch 

Neech Mehi Basai 

||

Sometimes, they abide 

in exaltation; 

sometimes, they are 

depressed.

(ਪਿਭੂ ਆਪ) ਕਦੇ ਉੱਜਚਆਂ ਜਵਚ 

ਕਦੇ ਨੀਜਵਆਂ ਜਵਚ ਪਿਗਟ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ,

12490 277 kbhU sog hrK 
rMig hsY]

h`sY Kabehoo Sog 

Harakh Rang Hasai 

||

Sometimes, they are 

sad, and sometimes 

they laugh with joy 

and delight.

ਕਦੇ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਵਚ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ 

ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਿ ਜਵਚ ਹੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ;

12491 277 kbhU inMd icMd 
ibauhwr]

Kabehoo Nindh 

Chindh Biouhaar ||

Sometimes, they are 

occupied with slander 

and anxiety.

ਕਦੇ (ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਜਵਚਾਰਨ ਦਾ ਜਵਹਾਰ ਬਣਾਈ 

ਬੈਠਾ ਹੈ,

12492 277 kbhU aUB Akws 
pieAwl]

Kabehoo Oobh 

Akaas Paeiaal ||

Sometimes, they are 

high in the Akaashic 

Ethers, sometimes in 

the nether regions of 

the underworld.

ਕਦੇ (ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਅਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ ਉੱਚਾ (ਚੜਹਦਾ ਹੈ) (ਕਦੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਪਤਾਲ ਜਵਚ 

(ਜਡੱਗਾ ਜਪਆ ਹੈ);

12493 277 kbhU byqw bRhm 
bIcwr]

Kabehoo Baethaa 

Breham Beechaar 

||

Sometimes, they know 

the contemplation of 

God.

ਕਦੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬੀ ਜਵਚਾਰ ਦਾ 
ਮਹਰਮ ਹੈ।

12494 277 nwnk Awip 
imlwvxhwr]5]

Naanak Aap 

Milaavanehaar 

||5||

O Nanak, God Himself 

unites them with 

Himself. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਵਚ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ 

॥੫॥
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12495 277 kbhU inriq krY 
bhu Bwiq]

Kabehoo Nirath 

Karai Bahu Bhaath 

||

Sometimes, they 

dance in various ways.

(ਪਿਭੂ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ) ਕਦੇ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਚ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

12496 277 kbhU soie rhY 
idnu rwiq]

Kabehoo Soe 

Rehai Dhin Raath 

||

Sometimes, they 

remain asleep day and 

night.

ਕਦੇ ਜਦਨੇ ਰਾਤ ਸੱੁਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

12497 277 kbhU mhw kRoD 
ibkrwl]

Kabehoo Mehaa 

Krodhh Bikaraal ||

Sometimes, they are 

awesome, in terrible 

rage.

ਕਦੇ ਕਿੋਧ (ਜਵਚ ਆ ਕੇ) ਬੜਾ 
ਡਰਾਉਣਾ (ਲੱਗਦਾ ਹੈ),

12498 277 kbhUM srb kI 
hoq rvwl]

Kabehoon Sarab 

Kee Hoth Ravaal ||

Sometimes, they are 

the dust of the feet of 

all.

ਕਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

(ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ);

12499 277 kbhU hoie bhY 
bf rwjw]

b`f Kabehoo Hoe 

Behai Badd Raajaa 

||

Sometimes, they sit as 

great kings.

ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਰਾਿਾ ਬਣ ਬੈਠਦਾ 
ਹੈ,

12500 277 kbhu ByKwrI nIc 
kw swjw]

kbhu: h AONkV lwau, 
dulYNkV nhI

Kabahu 

Bhaekhaaree 

Neech Kaa Saajaa 

||

Sometimes, they wear 

the coat of a lowly 

beggar.

ਕਦੇ ਇਕ ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ ਦੇ 

ਮੂੰਗਤੇ ਦਾ ਸਾਂਗ (ਬਣਾ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ);

12501 277 kbhU ApkIriq 
mih AwvY]

Kabehoo 

Apakeerath Mehi 

Aavai ||

Sometimes, they come 

to have evil 

reputations.

ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ,

12502 277 kbhU Blw Blw 
khwvY]

Kabehoo Bhalaa 

Bhalaa Kehaavai ||

Sometimes, they are 

known as very, very 

good.

ਕਦੇ ਚੂੰਗਾ ਅਖਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈ;

12503 277 ijau pRBu rwKY  
iqv hI rhY]

Jio Prabh Raakhai 

Thiv Hee Rehai ||

As God keeps them, so 

they remain.

ਿੀਵ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਭੂ 
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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12504 277 gur pRswid nwnk 
scu khY]6]

Gur Prasaadh 

Naanak Sach Kehai 

||6||

By Guru's Grace, O 

Nanak, the Truth is 

told. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

12505 277 kbhU hoie pMifqu  
kry bK´wnu]

biKAwnu Kabehoo Hoe 

Panddith Karae 

Bakhyaan ||

Sometimes, as 

scholars, they deliver 

lectures.

(ਸਰਬ-ਜਵਆਪੀ ਪਿਭੂ) ਕਦੇ 

ਪੂੰਡਤ ਬਣ ਕੇ (ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

12506 277 kbhU moinDwrI 
lwvY iDAwnu]

Kabehoo 

Monidhhaaree 

Laavai Dhhiaan ||

Sometimes, they hold 

to silence in deep 

meditation.

ਕਦੇ ਮੋਨੀ ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਧੀ 
ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ;

12507 277 kbhU qt qIrQ 
iesnwn]

qt: polw bolo Kabehoo Thatt 

Theerathh 

Eisanaan ||

Sometimes, they take 

cleansing baths at 

places of pilgrimage.

ਕਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਕਨਾਰੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

12508 277 kbhU isD swiDk 
muiK igAwn]

Kabehoo Sidhh 

Saadhhik Mukh 

Giaan ||

Sometimes, as Siddhas 

or seekers, they 

impart spiritual 

wisdom.

ਕਦੇ ਜਸੱਧ ਤੇ ਸਾਜਧਕ (ਦੇ ਰੂਪ 

ਜਵਚ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ;

12509 277 kbhU kIt hsiq 
pqMg hoie jIAw]

hsiq: polw bolo Kabehoo Keett 

Hasath Pathang 

Hoe Jeeaa ||

Sometimes, they 

becomes worms, 

elephants, or moths.

ਕਦੇ ਕੀੜੇ ਹਾਥੀ ਭੂੰ ਬਟ 

(ਆਜਦਕ) ਿੀਵ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

12510 277 Aink join BrmY 
BrmIAw]

Br-mIAw Anik Jon Bharamai 

Bharameeaa ||

They may wander and 

roam through 

countless incarnations.

ਅਤੇ (ਆਪਣਾ ਹੀ) ਭਵਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਕਈ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਉਂ 

ਜਰਹਾ ਹੈ;

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2506 Published: March 06/ 2014



12511 278 nwnw rUp ijau 
sÍwgI idKwvY]

nwn@w suAWgI Naanaa Roop Jio 

Svaagee 

Dhikhaavai ||

In various costumes, 

like actors, they 

appear.

ਬਹੁ-ਰੂਪੀਏ ਵਾਂਗ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਰੂਪ ਜਵਖਾ ਜਰਹਾ ਹੈ,

12512 278 ijau pRB BwvY  
iqvY ncwvY]

Jio Prabh Bhaavai 

Thivai Nachaavai 

||

As it pleases God, they 

dance.

ਜਿਉਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

12513 278 jo iqsu BwvY soeI 
hoie]

Jo This Bhaavai 

Soee Hoe ||

Whatever pleases 

Him, comes to pass.

ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ (ਮਾਲਕ) 

ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

12514 278 nwnk dUjw Avru  
n koie]7]

Naanak Dhoojaa 

Avar N Koe ||7||

O Nanak, there is no 

other at all. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੭॥

12515 278 kbhU swDsMgiq 
iehu pwvY]

Kabehoo 

Saadhhasangath 

Eihu Paavai ||

Sometimes, this being 

attains the Company 

of the Holy.

(ਿਦੋਂ) ਕਦੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਅੂੰਸ਼) ਇਹ 

ਿੀਵ ਸਤਸੂੰ ਜਗ ਜਵਚ ਅੱਪੜਦਾ 
ਹੈ,

12516 278 ausu AsQwn qy  
bhuir n AwvY]

Ous Asathhaan 

Thae Bahur N 

Aavai ||

From that place, he 

does not have to come 

back again.

ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ;

12517 278 AMqir hoie  
igAwn prgwsu]

Anthar Hoe Giaan 

Paragaas ||

The light of spiritual 

wisdom dawns within.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਜਗਆਨ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12518 278 ausu AsQwn kw  
nhI ibnwsu]

Ous Asathhaan 

Kaa Nehee Binaas 

||

That place does not 

perish.

(ਤੇ) ਉਸ (ਜਗਆਨ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ 

ਵਾਲੀ) ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ;
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12519 278 mn qn nwim rqy  
iek rMig]

r`qy Man Than Naam 

Rathae Eik Rang ||

The mind and body 

are imbued with the 

Love of the Naam, the 

Name of the One Lord.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ) ਤਨ ਮਨ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਤੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

12520 278 sdw bsih  
pwrbRhm kY sMig]

bsih Sadhaa Basehi 

Paarabreham Kai 

Sang ||

He dwells forever with 

the Supreme Lord God.

ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

12521 278 ijau jl mih 
jlu Awie Ktwnw]

Kt`wnw Jio Jal Mehi Jal 

Aae Khattaanaa ||

As water comes to 

blend with water,

(ਸੋ) ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਪਾਣੀ ਆ 

ਰਲਦਾ ਹੈ,

12522 278 iqau joqI sMig  
joiq smwnw]

Thio Jothee Sang 

Joth Samaanaa ||

His light blends into 

the Light.

ਜਤਵੇਂ (ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਹੋਏ 

ਦੀ) ਆਤਮਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ;

12523 278 imit gey gvn  
pwey ibsRwm]

Mitt Geae Gavan 

Paaeae Bisraam ||

Reincarnation is 

ended, and eternal 

peace is found.

ਉਸ ਦੇ (ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ) ਿੇਰੇ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਟਕਾਣਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
12524 278 nwnk pRB kY sd 

kurbwn]8]11]

Naanak Prabh Kai 

Sadh Kurabaan 

||8||11||

Nanak is forever a 

sacrifice to God. 

||8||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਈਏ ॥੮॥੧੧॥

12525 278 sloku] Salok || Shalok:
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12526 278 suKI bsY 
mskInIAw Awpu 
invwir qly]

Sukhee Basai 

Masakeeneeaa 

Aap Nivaar Thalae 

||

The humble beings 

abide in peace; 

subduing egotism, 

they are meek.

ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ, ਤੇ 

ਨੀਵਾਂ ਰਜਹ ਕੇ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

12527 278 bfy bfy 
AhMkwrIAw  
nwnk grib 
gly]1]

qly gLy: poly bolo[ 
AhM-kwrIAw

Baddae Baddae 

Ahankaareeaa 

Naanak Garab 

Galae ||1||

The very proud and 

arrogant persons, O 

Nanak, are consumed 

by their own pride. 

||1||

(ਪਰ) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੂੰਕਾਰੀ 
ਮਨੱੁਖ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਗਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

12528 278 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:

12529 278 ijs kY AMqir  
rwj AiBmwnu]

Jis Kai Anthar Raaj 

Abhimaan ||

One who has the pride 

of power within,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਰਾਿ 

ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ,

12530 278 so nrk pwqI  
hovq suAwnu]

(pwqI) nrk c if`gx 
vwlw[ (suAwnu) ku`qw

So Narakapaathee 

Hovath Suaan ||

Shall dwell in hell, and 

become a dog.

ਉਹ ਕੱੁਤਾ ਨਰਕ ਜਵਚ ਪੈਣ ਦਾ 
ਸਜ਼ਾਵਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

12531 278 jo jwnY mY 
jobnvMqu]

Jo Jaanai Mai 

Jobanavanth ||

One who deems 

himself to have the 

beauty of youth,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਬੜਾ 
ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

12532 278 so hovq ibstw 
kw jMqu]

So Hovath Bisattaa 

Kaa Janth ||

Shall become a 

maggot in manure.

ਉਹ ਜਵਸ਼ਟਾ ਦਾ ਹੀ ਕੀੜਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਸਦਾ ਜਵਸ਼ੇ-

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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12533 278 Awps kau  
krmvMqu khwvY]

Aapas Ko 

Karamavanth 

Kehaavai ||

One who claims to act 

virtuously,

ਿੇਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ 
ਹੈ,

12534 278 jnim mrY bhu 
join BRmwvY]

Janam Marai Bahu 

Jon Bhramaavai ||

Shall live and die, 

wandering through 

countless 

reincarnations.

ਉਹ ਸਦਾ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਕਈ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

12535 278 Dn BUim kw jo 
krY gumwnu]

Dhhan Bhoom Kaa 

Jo Karai Gumaan 

||

One who takes pride 

in wealth and lands

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਧਨ ਤੇ ਧਰਤੀ (ਦੀ 
ਮਾਲਕੀ) ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

12536 278 so mUrKu AMDw 
AigAwnu]

So Moorakh 

Andhhaa Agiaan ||

Is a fool, blind and 

ignorant.

ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੈ, ਬੜਾ 
ਿਾਜਹਲ ਹੈ।

12537 278 kir ikrpw ijs 
kY ihrdY grIbI 
bswvY]

Kar Kirapaa Jis Kai 

Hiradhai Gareebee 

Basaavai ||

One whose heart is 

mercifully blessed 

with abiding humility,

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਦਲ ਜਵਚ ਗਰੀਬੀ (ਸੁਭਾਉ) 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ,

12538 278 nwnk eIhw mukqu  
AwgY suKu pwvY]1]

Naanak Eehaa 

Mukath Aagai 

Sukh Paavai ||1||

O Nanak, is liberated 

here, and obtains 

peace hereafter. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਇਸ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

12539 278 DnvMqw hoie kir  
grbwvY]

Dhhanavanthaa 

Hoe Kar 

Garabaavai ||

One who becomes 

wealthy and takes 

pride in it

ਮਨੱੁਖ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,
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12540 278 iqRx smwin kCu 
sMig n jwvY]

Thrin Samaan 

Kashh Sang N 

Jaavai ||

Not even a piece of 

straw shall go along 

with him.

(ਪਰ ਉਸ ਦੇ) ਨਾਲ (ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) 

ਇਕ ਤੀਲੇ ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਕੋਈ 

ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

12541 278 bhu lskr mwnuK 
aUpir kry Aws]

Bahu Lasakar 

Maanukh Oopar 

Karae Aas ||

He may place his 

hopes on a large army 

of men,

ਬਹੁਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਉਤੇ ਬੂੰਦਾ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ,

12542 278 pl BIqir qw 
kw hoie ibnws]

Pal Bheethar Thaa 

Kaa Hoe Binaas ||

But he shall vanish in 

an instant.

(ਪਰ) ਪਲਕ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ)।

12543 278 sB qy Awp jwnY 
blvMqu]

Sabh Thae Aap 

Jaanai Balavanth 

||

One who deems 

himself to be the 

strongest of all,

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਸਭ 

ਨਾਲੋਂ ਬਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

12544 278 iKn mih hoie 
jwie BsmMqu]

Khin Mehi Hoe 

Jaae Bhasamanth 

||

In an instant, shall be 

reduced to ashes.

(ਪਰ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਇਕ ਜਖਣ 

ਜਵਚ (ਸੜ ਕੇ) ਸੁਆਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

12545 278 iksY n bdY Awip 
AhMkwrI]

bdY: polw bolo Kisai N Badhai Aap 

Ahankaaree ||

One who thinks of no 

one else except his 

own prideful self

(ਿੋ ਬੂੰਦਾ) ਆਪ (ਇਤਨਾ) 
ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਭੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

12546 278 Drmrwie iqsu 
kry KuAwrI]

Dhharam Raae 

This Karae 

Khuaaree ||

The Righteous Judge 

of Dharma shall 

expose his disgrace.

ਧਰਮਰਾਿ (ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਉਸ ਦੀ 
ਜਮੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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12547 278 gur pRswid jw 
kw imtY AiBmwnu]

Gur Prasaadh Jaa 

Kaa Mittai 

Abhimaan ||

One who, by Guru's 

Grace, eliminates his 

ego,

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਮਟਦਾ ਹੈ,

12548 278 so jnu nwnk  
drgh 
prvwnu]2]

So Jan Naanak 

Dharageh 

Paravaan ||2||

O Nanak, becomes 

acceptable in the 

Court of the Lord. 

||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

12549 278 koit krm krY  
hau Dwry]

Kott Karam Karai 

Ho Dhhaarae ||

If someone does 

millions of good 

deeds, while acting in 

ego,

(ਿੇ ਮਨੱੁਖ) ਕਰੋੜਾਂ (ਧਾਰਜਮਕ) 

ਕੂੰਮ ਕਰੇ (ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ (ਭੀ) ਕਰੇ,

12550 278 sRmu pwvY sgly 
ibrQwry]

Sram Paavai 

Sagalae 

Birathhaarae ||

He shall incur only 

trouble; all this is in 

vain.

ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਵਅਰਥ 

ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ ਿਲ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੇਵਲ) ਥਕੇਵਾਂ (ਹੀ) 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

12551 278 Aink qpisAw  
kry AhMkwr]

qp`isAw Anik Thapasiaa 

Karae Ahankaar ||

If someone performs 

great penance, while 

acting in selfishness 

and conceit,

ਅਨੇਕਾਂ ਤਪ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਕੇ 

ਿ ੇਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ,

12552 278 nrk surg iPir 
iPir Avqwr]

Narak Surag Fir Fir 

Avathaar ||

He shall be 

reincarnated into 

heaven and hell, over 

and over again.

(ਤਾਂ ਉਹ ਭੀ) ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਕਦੇ ਸੁਖ ਤੇ ਕਦੇ ਦੁਖ 

ਭੋਗਦਾ ਹੈ)।
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12553 278 Aink jqn kir  
Awqm nhI dRvY]

Anik Jathan Kar 

Aatham Nehee 

Dhravai ||

He makes all sorts of 

efforts, but his soul is 

still not softened

ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨ ਕੀਜਤਆਂ ਿ ੇ

ਜਹਰਦਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਤਾਂ 
ਦੱਸੋ,

12554 278 hir drgh khu 
kYsy gvY]

Har Dharageh 

Kahu Kaisae Gavai 

||

How can he go to the 

Court of the Lord?

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਜਕਵੇਂ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?

12555 278 Awps kau jo 
Blw khwvY]

Aapas Ko Jo 

Bhalaa Kehaavai ||

One who calls himself 

good

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਨੇਕ 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,

12556 278 iqsih BlweI  
inkit n AwvY]

iqs-ih Thisehi Bhalaaee 

Nikatt N Aavai ||

Goodness shall not 

draw near him.

ਨੇਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਢੱੁਕਦੀ।

12557 278 srb kI ryn jw 
kw mnu hoie]

Sarab Kee Raen 

Jaa Kaa Man Hoe 

||

One whose mind is the 

dust of all

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12558 278 khu nwnk qw kI 
inrml soie]3]

Kahu Naanak Thaa 

Kee Niramal Soe 

||3||

- says Nanak, his 

reputation is 

spotlessly pure. ||3||

ਆਖ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਭਾ ਜਖਲਰਦੀ ਹੈ 

॥੩॥

12559 278 jb lgu jwnY muJ 
qy kCu hoie]

l`gu Jab Lag Jaanai 

Mujh Thae Kashh 

Hoe ||

As long as someone 

thinks that he is the 

one who acts,

ਮਨੱੁਖ ਿਦ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,

12560 278 qb ies kau suKu 
nwhI koie]

Thab Eis Ko Sukh 

Naahee Koe ||

He shall have no peace. ਤਦ ਤਾਈ ਂਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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12561 278 jb ieh jwnY mY 
ikCu krqw]

Jab Eih Jaanai Mai 

Kishh Karathaa ||

As long as this mortal 

thinks that he is the 

one who does things,

ਿਦ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮੈਂ (ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ) ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
12562 278 qb lgu grB 

join mih iPrqw]
l`gu Thab Lag Garabh 

Jon Mehi Firathaa 

||

He shall wander in 

reincarnation through 

the womb.

ਤਦ ਤਕ (ਵੱਖਰਾ-ਪਨ ਦੇ 

ਕਾਰਣ) ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

12563 278 jb DwrY koaU 
bYrI mIqu]

Jab Dhhaarai Kooo 

Bairee Meeth ||

As long as he 

considers one an 

enemy, and another a 

friend,

ਿਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਵੈਰੀ 
ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਤਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

12564 278 qb lgu inhclu 
nwhI cIqu]

l`gu Thab Lag Nihachal 

Naahee Cheeth ||

His mind shall not 

come to rest.

ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਜਟਕਾਣੇ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

12565 278 jb lgu moh 
mgn sMig mwie]

Jab Lag Moh 

Magan Sang Maae 

||

As long as he is 

intoxicated with 

attachment to Maya,

ਿਦ ਤਕ ਬੂੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਗ਼ਰਕ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

12566 278 qb lgu  
Drmrwie dyie 
sjwie]

Thab Lag Dhharam 

Raae Dhaee 

Sajaae ||

The Righteous Judge 

shall punish him.

ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਧਰਮ-ਰਾਿ 

ਡੂੰਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

12567 278 pRB ikrpw qy  
bMDn qUtY]

Prabh Kirapaa 

Thae Bandhhan 

Thoottai ||

By God's Grace, his 

bonds are shattered;

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਟੱੁਟਦੇ ਹਨ,
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12568 278 gur pRswid nwnk  
hau CUtY]4]

Gur Prasaadh 

Naanak Ho 

Shhoottai ||4||

By Guru's Grace, O 

Nanak, his ego is 

eliminated. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਉਮੈ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੱੁਕਦੀ 
ਹੈ ॥੪॥

12569 278 shs Kty lK 
kau auiT DwvY]

sh-s[K`ty[ l`K[ au~iT Sehas Khattae 

Lakh Ko Outh 

Dhhaavai ||

Earning a thousand, 

he runs after a 

hundred thousand.

(ਮਨੱੁਖ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ (ਰੁਪਏ) 

ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ 
(ਰੁਪਇਆਂ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉੱਠ 

ਦੌੜਦਾ ਹੈ;

12570 279 iqRpiq n AwvY  
mwieAw pwCY 
pwvY]

Thripath N Aavai 

Maaeiaa Paashhai 

Paavai ||

Satisfaction is not 

obtained by chasing 

after Maya.

ਮਾਇਆ ਿਮਹਾ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਪਰ) ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ।

12571 279 Aink Bog  
ibiKAw ky krY]

Anik Bhog Bikhiaa 

Kae Karai ||

He may enjoy all sorts 

of corrupt pleasures,

ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਿਾਂ 
ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

12572 279 nh iqRpqwvY Kip 
Kip mrY]

Kip Kip: poly bolo Neh Thripathaavai 

Khap Khap Marai 

||

But he is still not 

satisfied; he indulges 

again and again, 

wearing himself out, 

until he dies.

ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁ ਹੁੂੰ ਦੀ, (ਭੋਗਾਂ ਦੇ 

ਮਗਰ ਹੋਰ ਭੱਿਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਬੜਾ 
ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

12573 279 ibnw sMqoK nhI 
koaU rwjY]

r`wjY Binaa Santhokh 

Nehee Kooo Raajai 

||

Without contentment, 

no one is satisfied.

ਿ ੇਅੂੰਦਰ ਸੂੰ ਤੋਖ ਨਾਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਕੋਈ (ਮਨੱੁਖ) ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ,

12574 279 supn mnorQ ibRQy 
sB kwjY]

k`wjY Supan Manorathh 

Brithhae Sabh 

Kaajai ||

Like the objects in a 

dream, all his efforts 

are in vain.

ਜਿਵੇਂ ਸੁਫ਼ਜਨਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਜਤਵੇਂ (ਸੂੰ ਤੋਖ-ਹੀਣ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ 
ਜਵਅਰਥ ਹਨ।
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12575 279 nwm rMig srb 
suKu hoie]

Naam Rang Sarab 

Sukh Hoe ||

Through the love of 

the Naam, all peace is 

obtained.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੌਿ ਜਵਚ 

(ਹੀ) ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਹੈ,

12576 279 bfBwgI iksY 
prwpiq hoie]

Baddabhaagee 

Kisai Paraapath 

Hoe ||

Only a few obtain this, 

by great good fortune.

(ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਖ) ਜਕਸੇ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

12577 279 krn krwvn  
Awpy Awip]

Karan Karaavan 

Aapae Aap ||

He Himself is Himself 

the Cause of causes.

(ਿੋ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ,

12578 279 sdw sdw nwnk 
hir jwip]5]

Sadhaa Sadhaa 

Naanak Har Jaap 

||5||

Forever and ever, O 

Nanak, chant the 

Lord's Name. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਜਸਮਰ ॥੫॥

12579 279 krn krwvn  
krnYhwru]

Karan Karaavan 

Karanaihaar ||

The Doer, the Cause of 

causes, is the Creator 

Lord.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ 

ਿੋਗਾ ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਉਣ ਿੋਗਾ ਹੈ।

12580 279 ies kY hwiQ khw  
bIcwru]

(khW) ikQy hY Eis Kai Haathh 

Kehaa Beechaar ||

What deliberations 

are in the hands of 

mortal beings?

ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਸ ਿੀਵ 

ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

12581 279 jYsI idRsit kry  
qYsw hoie]

Jaisee Dhrisatt 

Karae Thaisaa Hoe 

||

As God casts His 

Glance of Grace, they 

come to be.

ਪਿਭੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ (ਬੂੰ ਦੇ 

ਵਲ) ਕਰਦਾ ਹੈ (ਬੂੰਦਾ) ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12582 279 Awpy Awip Awip 
pRBu soie]

Aapae Aap Aap 

Prabh Soe ||

God Himself, of 

Himself, is unto 

Himself.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ।

12583 279 jo ikCu kIno su 
ApnY rMig]

Jo Kishh Keeno S 

Apanai Rang ||

Whatever He created, 

was by His Own 

Pleasure.

ਿ ੋਕੁਝ ਉਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

ਆਪਣੀ ਮੌਿ ਜਵਚ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ;
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12584 279 sB qy dUir sBhU 
kY sMig]

Sabh Thae Dhoor 

Sabhehoo Kai 

Sang ||

He is far from all, and 

yet with all.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਭੀ ਹੈ 

ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਭੀ ਹੈ।

12585 279 bUJY dyKY krY 
ibbyk]

bU`JY Boojhai Dhaekhai 

Karai Bibaek ||

He understands, He 

sees, and He passes 

judgment.

ਪਿਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ,

12586 279 Awpih eyk  
Awpih Anyk]

Aapehi Eaek 

Aapehi Anaek ||

He Himself is the One, 

and He Himself is the 

many.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ 

ਹੀ ਅਨੇਕ (ਰੂਪ) ਧਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

12587 279 mrY n ibnsY  
AwvY n jwie]

Marai N Binasai 

Aavai N Jaae ||

He does not die or 

perish; He does not 

come or go.

ਉਹ ਨਾਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨ 

ਜਬਨਸਦਾ ਹੈ; ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਨ ਮਰਦਾ ਹੈ;

12588 279 nwnk sd hI  
rihAw 
smwie]6]

sd: polw bolo Naanak Sadh Hee 

Rehiaa Samaae 

||6||

O Nanak, He remains 

forever All-pervading. 

||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

12589 279 Awip aupdysY  
smJY Awip]

Aap Oupadhaesai 

Samajhai Aap ||

He Himself instructs, 

and He Himself learns.

ਆਪ ਹੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਜਸੱਜਖਆ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

12590 279 Awpy ricAw sB 
kY swiQ]

Aapae Rachiaa 

Sabh Kai Saathh ||

He Himself mingles 

with all.

ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਜਲਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
12591 279 Awip kIno Awpn 

ibsQwru]

Aap Keeno Aapan 

Bisathhaar ||

He Himself created His 

own expanse.

ਆਪਣਾ ਜਖਲਾਰਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,

12592 279 sBu kCu aus kw  
Ehu krnYhwru]

Sabh Kashh Ous 

Kaa Ouhu 

Karanaihaar ||

All things are His; He is 

the Creator.

(ਿਗਤ ਦੀ) ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਉਸ ਦੀ 
ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਨਾਉਣ 

ਿੋਗਾ ਹੈ।
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12593 279 aus qy iBMn khhu 
ikCu hoie]

kh-hu Ous Thae Bhinn 

Kehahu Kishh Hoe 

||

Without Him, what 

could be done?

ਦੱਸੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?

12594 279 Qwn QnMqir eykY 
soie]

Thhaan 

Thhananthar 

Eaekai Soe ||

In the spaces and 

interspaces, He is the 

One.

ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਮੌਿੂਦ) ਹੈ।

12595 279 Apuny cilq  
Awip krxYhwr]

cil-q: polw bolo 
imlvW, l`ly ishwrI lwau

Apunae Chalith 

Aap Karanaihaar ||

In His own play, He 

Himself is the Actor.

ਆਪਣ ੇਖੇਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ 

ਿੋਗਾ ਹੈ,

12596 279 kauqk krY rMg 
Awpwr]

Kouthak Karai 

Rang Aapaar ||

He produces His plays 

with infinite variety.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਰੂੰਗਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

12597 279 mn mih Awip  
mn Apuny mwih]

Man Mehi Aap 

Man Apunae 

Maahi ||

He Himself is in the 

mind, and the mind is 

in Him.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਆਪ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ;

12598 279 nwnk kImiq  
khnu n jwie]7]

Naanak Keemath 

Kehan N Jaae 

||7||

O Nanak, His worth 

cannot be estimated. 

||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੭॥

12599 279 siq siq siq 
pRBu suAwmI]

s`iq Sath Sath Sath 

Prabh Suaamee ||

True, True, True is 

God, our Lord and 

Master.

(ਸਭ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ-

12600 279 gur prswid iknY 
viKAwnI]

Gur Parasaadh 

Kinai Vakhiaanee 

||

By Guru's Grace, some 

speak of Him.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਜਕਸੇ 

ਜਵਰਲੇ ਨੇ (ਇਹ ਗੱਲ) ਦੱਸੀ ਹੈ।
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12601 279 scu scu scu sBu 
kInw]

Sach Sach Sach 

Sabh Keenaa ||

True, True, True is the 

Creator of all.

ਿ ੋਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

ਉਹ ਭੀ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ)
12602 279 koit mDy iknY 

ibrlY cInw]
cI~nw Kott Madhhae 

Kinai Biralai 

Cheenaa ||

Out of millions, 

scarcely anyone knows 

Him.

ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਕਸੇ 

ਜਵਰਲੇ ਨੇ ਪਛਾਣੀ ਹੈ।

12603 279 Blw Blw Blw 
qyrw rUp]

Bhalaa Bhalaa 

Bhalaa Thaeraa 

Roop ||

Beautiful, Beautiful, 

Beautiful is Your 

Sublime Form.

ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਜਕਆ ਜਪਆਰਾ 
ਜਪਆਰਾ ਹੈ!

12604 279 Aiq suMdr Apwr 
AnUp]

Ath Sundhar 

Apaar Anoop ||

You are Exquisitely 

Beautiful, Infinite and 

Incomparable.

ਹੇ ਅੱਤ ਸੋਹਣੇ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੇ ਬੇ-

ਜਮਸਾਲ ਪਿਭੂ!

12605 279 inrml inrml  
inrml qyrI 
bwxI]

Niramal Niramal 

Niramal Thaeree 

Baanee ||

Pure, Pure, Pure is the 

Word of Your Bani,

ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਭੀ ਜਮੱਠੀ ਜਮੱਠੀ ਹੈ,

12606 279 Git Git sunI 
sRvn bK´wxI]

biKAwxI Ghatt Ghatt Sunee 

Sravan 

Bakhyaanee ||

Heard in each and 

every heart, spoken to 

the ears.

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਕੂੰਨਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਿੀਭ ਨਾਲ ਉੱਚਾਰੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਜਰਹਾ ਹੈਂ)।

12607 279 pivqR pivqR  
pivqR punIq]

piv`qR Pavithr Pavithr 

Pavithr Puneeth ||

Holy, Holy, Holy and 

Sublimely Pure

ਉਹ ਪਜਵਤਿ ਹੀ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12608 279 nwmu jpY nwnk 
min 
pRIiq]8]12]

Naam Japai 

Naanak Man 

Preeth ||8||12||

- chant the Naam, O 

Nanak, with heart-felt 

love. ||8||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿ ੋਅਿੇਹੇ ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਪਿੀਤ ਨਾਲ ਮਨ ਜਵਚ 

ਿਪਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੨॥
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12609 279 sloku] Salok || Shalok:

12610 279 sMq srin jo jnu 
prY so jnu 
auDrnhwr]

(au-Drnhwr) hornW nMU 
au-Drn vwly

Santh Saran Jo Jan 

Parai So Jan 

Oudhharanehaar 

||

One who seeks the 

Sanctuary of the Saints 

shall be saved.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

12611 279 sMq kI inMdw  
nwnkw bhuir 
bhuir 
Avqwr]1]

Santh Kee 

Nindhaa Naanakaa 

Bahur Bahur 

Avathaar ||1||

One who slanders the 

Saints, O Nanak, shall 

be reincarnated over 

and over again. ||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂੰ ਮੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਚੱਕਿ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਈਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥

12612 279 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau[

Asattapadhee || Ashtapadee:

12613 279 sMq kY dUKin  
Awrjw GtY]

GtY: polw bolo Santh Kai 

Dhookhan Aarajaa 

Ghattai ||

Slandering the Saints, 

one's life is cut short.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਉਮਰ (ਜਵਅਰਥ 

ਹੀ) ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

12614 279 sMq kY dUKin jm 
qy nhI CutY]

C`utY Santh Kai 

Dhookhan Jam 

Thae Nehee 

Shhuttai ||

Slandering the Saints, 

one shall not escape 

the Messenger of 

Death.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਕੀਜਤਆਂ ਮਨੱੁਖ ਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

12615 279 sMq kY dUKin suKu 
sBu jwie]

Santh Kai 

Dhookhan Sukh 

Sabh Jaae ||

Slandering the Saints, 

all happiness vanishes.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕੀਜਤਆਂ 

ਸਾਰਾ (ਹੀ) ਸੁਖ (ਨਾਸ ਹੋ) 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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12616 279 sMq kY dUKin  
nrk mih pwie]

Santh Kai 

Dhookhan Narak 

Mehi Paae ||

Slandering the Saints, 

one falls into hell.

ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਨਰਕ ਜਵਚ (ਭਾਵ, 

ਘੋਰ ਦੁਖਾਂ ਜਵਚ) ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

12617 279 sMq kY dUKin  
miq hoie mlIn]

Santh Kai 

Dhookhan Math 

Hoe Maleen ||

Slandering the Saints, 

the intellect is 

polluted.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਮਜਤ ਮੈਲੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

12618 279 sMq kY dUKin  
soBw qy hIn]

Santh Kai 

Dhookhan Sobhaa 

Thae Heen ||

Slandering the Saints, 

one's reputation is lost.

ਤੇ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮਨੱੁਖ ਸੋਭਾ 
ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

12619 279 sMq ky hqy kau  
rKY n koie]

hqy: polw bolo Santh Kae Hathae 

Ko Rakhai N Koe ||

One who is cursed by 

a Saint cannot be 

saved.

ਸੂੰਤ ਦੇ ਜਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ ਦੀ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸਹੈਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ,
12620 279 sMq kY dUKin Qwn 

BRstu hoie]
BR`stu Santh Kai 

Dhookhan Thhaan 

Bhrasatt Hoe ||

Slandering the Saints, 

one's place is defiled.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕੀਜਤਆਂ (ਜਨੂੰ ਦਕ ਦਾ) ਜਹਰਦਾ 
ਗੂੰਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

12621 279 sMq ikRpwl ikRpw 
jy krY]

Santh Kirapaal 

Kirapaa Jae Karai 

||

But if the 

Compassionate Saint 

shows His Kindness,

(ਪਰ) ਿੇ ਜਕਿਪਾਲ ਸੂੰਤ ਆਪ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰੇ,

12622 279 nwnk sMq sMig  
inMdku BI qrY]1]

Naanak 

Santhasang 

Nindhak Bhee 

Tharai ||1||

O Nanak, in the 

Company of the 

Saints, the slanderer 

may still be saved. 

||1||

ਤਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਨੂੰ ਦਕ ਭੀ (ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2521 Published: March 06/ 2014



12623 279 sMq kY dUKn qy  
muKu BvY]

Santh Kae 

Dhookhan Thae 

Mukh Bhavai ||

Slandering the Saints, 

one becomes a wry-

faced malcontent.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 

(ਜਨੂੰ ਦਕ ਦਾ) ਚੇਹਰਾ ਹੀ 
ਭਿਸ਼ਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12624 279 sMqn kY dUKin  
kwg ijau lvY]

Santhan Kai 

Dhookhan Kaag Jio 

Lavai ||

Slandering the Saints, 

one croaks like a raven.

(ਤੇ ਜਨੂੰ ਦਕ) (ਥਾਂ ਥਾਂ) ਕਾਂ ਵਾਂਗ 

ਲਉਂ ਲਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ 

ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ)।

12625 279 sMqn kY dUKin  
srp join pwie]

Santhan Kai 

Dhookhan Sarap 

Jon Paae ||

Slandering the Saints, 

one is reincarnated as 

a snake.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕੀਜਤਆਂ (ਖੋਟਾ 
ਸੁਭਾਉ ਬਣ ਿਾਣ ਤੇ) ਮਨੱੁਖ 

ਸੱਪ ਦੀ ਿੂਨੇ ਿਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

12626 279 sMq kY dUKin  
iqRgd join 
ikrmwie]

(qi Rgd) tyFIAW[ 
(join) jUnW kIVy Awid

Santh Kai 

Dhookhan 

Thrigadh Jon 

Kiramaae ||

Slandering the Saints, 

one is reincarnated as 

a wiggling worm.

ਤੇ, ਜਕਰਮ ਆਜਦਕ ਜਨਿੱਕੀਆਂ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ (ਭਟਕਦਾ ਹੈ)।

12627 279 sMqn kY dUKin  
iqRsnw mih jlY]

Santhan Kai 

Dhookhan 

Thrisanaa Mehi 

Jalai ||

Slandering the Saints, 

one burns in the fire 

of desire.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਜਨੂੰ ਦਕ) ਜਤਿਸਨਾ (ਦੀ ਅੱਗ) 

ਜਵਚ ਸੜਦਾ ਭੁੱ ਿਦਾ ਹੈ,

12628 279 sMq kY dUKin sBu 
ko ClY]

ClY: polw bolo Santh Kai 

Dhookhan Sabh Ko 

Shhalai ||

Slandering the Saints, 

one tries to deceive 

everyone.

ਤੇ, ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਧੋਖਾ ਦੇਂਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

12629 279 sMq kY dUKin qyju 
sBu jwie]

Santh Kai 

Dhookhan Thaej 

Sabh Jaae ||

Slandering the Saints, 

all one's influence 

vanishes.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕੀਜਤਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਿ ਪਿਤਾਪ 

ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12630 279 sMq kY dUKin  
nIcu nIcwie]

Santh Kai 

Dhookhan Neech 

Neechaae ||

Slandering the Saints, 

one becomes the 

lowest of the low.

ਅਤੇ (ਜਨੂੰ ਦਕ) ਮਹਾ ਨੀਚ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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12631 279 sMq doKI kw Qwau 
ko nwih]

Santh Dhokhee 

Kaa Thhaao Ko 

Naahi ||

For the slanderer of 

the Saint, there is no 

place of rest.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ;

12632 280 nwnk sMq BwvY  
qw Eie BI giq 
pwih]2]

giq: polw bolo Naanak Santh 

Bhaavai Thaa Oue 

Bhee Gath Paahi 

||2||

O Nanak, if it pleases 

the Saint, even then, 

he may be saved. 

||2||

(ਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨੂੰ ਦਕ ਭੀ ਚੂੰਗੀ 
ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅੱਪੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

12633 280 sMq kw inMdku  
mhw AqqweI]

AqqweI dy ArQ: 
1Agn lwey, 2ibK 
dyveI; 3inrdoS jn ko 
mwr 4Dn 5dwrw 6BUmI 
hrY; AqqweI doie 
cwr[ 1iksy Gry A`g 
lwauxI, 2zihr dy ky 
mwrnw, 3inrdoS nUM DoKy 
nwl mwrnw[ 4Dn 
Kohxw, 5pr nwrI 
KohxI, 6zmIn KohxI 
Awid[ AYtm bMb su`tx 
vwlw AqqweI7 hY[ 
AqqweI: polw bolo

Santh Kaa Nindhak 

Mehaa 

Athathaaee ||

The slanderer of the 

Saint is the worst evil-

doer.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਸਦਾ ਅੱਤ ਚੱੁਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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12634 280 sMq kw inMdku  
iKnu itknu n 
pweI]

Santh Kaa Nindhak 

Khin Ttikan N 

Paaee ||

The slanderer of the 

Saint has not even a 

moment's rest.

ਤੇ ਇਕ ਪਲਕ ਭਰ ਭੀ (ਅੱਤ 

ਚੱੁਕਣ ਵਲੋਂ) ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ 
ਲੈਂਦਾ।

12635 280 sMq kw inMdku  
mhw hiqAwrw]

Santh Kaa Nindhak 

Mehaa Hathiaaraa 

||

The slanderer of the 

Saint is a brutal 

butcher.

ਸੂੰਤ ਦਾ ਜਨੂੰ ਦਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12636 280 sMq kw inMdku  
prmysuir mwrw]

Santh Kaa Nindhak 

Paramaesur 

Maaraa ||

The slanderer of the 

Saint is cursed by the 

Transcendent Lord.

ਤੇ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਜਿਟਕਾਜਰਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

12637 280 sMq kw inMdku  
rwj qy hInu]

Santh Kaa Nindhak 

Raaj Thae Heen ||

The slanderer of the 

Saint has no kingdom.

ਸੂੰਤ ਦਾ ਜਨੂੰ ਦਕ ਰਾਿ (ਭਾਵ, 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖਾਂ) ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

12638 280 sMq kw inMdku  
duKIAw Aru dInu]

Santh Kaa Nindhak 

Dhukheeaa Ar 

Dheen ||

The slanderer of the 

Saint becomes 

miserable and poor.

(ਸਦਾ) ਦੁਖੀ ਤੇ ਆਤੁਰ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

12639 280 sMq ky inMdk kau  
srb rog]

Santh Kae Nindhak 

Ko Sarab Rog ||

The slanderer of the 

Saint contracts all 

diseases.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਵਆਪਦੇ ਹਨ,

12640 280 sMq ky inMdk kau  
sdw ibjog]

Santh Kae Nindhak 

Ko Sadhaa Bijog ||

The slanderer of the 

Saint is forever 

separated.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਜਵਛੋੜਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

12641 280 sMq kI inMdw doK 
mih doKu]

Santh Kee 

Nindhaa Dhokh 

Mehi Dhokh ||

To slander a Saint is 

the worst sin of sins.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨੀ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੂੰਮ ਹੈ।
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12642 280 nwnk sMq BwvY  
qw aus kw BI  
hoie moKu]3]

Naanak Santh 

Bhaavai Thaa Ous 

Kaa Bhee Hoe 

Mokh ||3||

O Nanak, if it pleases 

the Saint, then even 

this one may be 

liberated. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਾਵੇ ਤਾਂ 
ਉਸ (ਜਨੂੰ ਦਕ) ਦਾ ਭੀ (ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਤੋਂ) ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

12643 280 sMq kw doKI sdw 
Apivqu]

Apiv`qu Santh Kaa 

Dhokhee Sadhaa 

Apavith ||

The slanderer of the 

Saint is forever impure.

ਸੂੰਤ ਦਾ ਜਨੂੰ ਦਕ ਸਦਾ ਮੈਲੇ ਮਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

12644 280 sMq kw doKI iksY 
kw nhI imqu]

im`qu Santh Kaa 

Dhokhee Kisai Kaa 

Nehee Mith ||

The slanderer of the 

Saint is nobody's 

friend.

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਉਹ (ਕਦੇ) ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਸੱਿਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

12645 280 sMq ky doKI kau  
fwnu lwgY]

Santh Kae 

Dhokhee Ko 

Ddaan Laagai ||

The slanderer of the 

Saint shall be 

punished.

(ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਸੂੰਤ ਦੇ ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੂੂੰ  
(ਧਰਮਰਾਿ ਤੋਂ) ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ,

12646 280 sMq ky doKI kau  
sB iqAwgY]

Santh Kae 

Dhokhee Ko Sabh 

Thiaagai ||

The slanderer of the 

Saint is abandoned by 

all.

ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

12647 280 sMq kw doKI mhw 
AhMkwrI]

Santh Kaa 

Dhokhee Mehaa 

Ahankaaree ||

The slanderer of the 

Saint is totally 

egocentric.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਬੜਾ ਆਕੜ-ਖਾਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

12648 280 sMq kw doKI sdw 
ibkwrI]

Santh Kaa 

Dhokhee Sadhaa 

Bikaaree ||

The slanderer of the 

Saint is forever 

corrupt.

ਤੇ ਸਦਾ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12649 280 sMq kw doKI  
jnmY mrY]

Santh Kaa 

Dhokhee Janamai 

Marai ||

The slanderer of the 

Saint must endure 

birth and death.

(ਇਹਨੀਂ ਔਗੁਣੀਂ) ਸੂੰਤ ਦਾ 
ਜਨੂੰ ਦਕ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,
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12650 280 sMq kI dUKnw  
suK qy trY]

Santh Kee 

Dhookhanaa Sukh 

Thae Ttarai ||

The slanderer of the 

Saint is devoid of 

peace.

ਤੇ ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

12651 280 sMq ky doKI kau  
nwhI Twau]

Santh Kae 

Dhokhee Ko 

Naahee Thaao ||

The slanderer of the 

Saint has no place of 

rest.

ਸੂੰਤ ਦੇ ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ,

12652 280 nwnk sMq BwvY  
qw ley 
imlwie]4]

Naanak Santh 

Bhaavai Thaa Leae 

Milaae ||4||

O Nanak, if it pleases 

the Saint, then even 

such a one may merge 

in union. ||4||

(ਪਰ ਹਾਂ), ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਸੂੰਤ 

ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ 

(ਜਨੂੰ ਦਕ) ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

12653 280 sMq kw doKI AD 
bIc qy tUtY]

A`D Santh Kaa 

Dhokhee Adhh 

Beech Thae 

Ttoottai ||

The slanderer of the 

Saint breaks down mid-

way.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਅੱਧ ਜਵਚੋਂ ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12654 280 sMq kw doKI ikqY 
kwij n phUcY]

Santh Kaa 

Dhokhee Kithai 

Kaaj N Pehoochai 

||

The slanderer of the 

Saint cannot 

accomplish his tasks.

ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ 
ਚੜਹਦਾ।

12655 280 sMq ky doKI kau  
auidAwn 
BRmweIAY]

Santh Kae 

Dhokhee Ko 

Oudhiaan 

Bhramaaeeai ||

The slanderer of the 

Saint wanders in the 

wilderness.

ਸੂੰਤ ਦੇ ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੂੂੰ , (ਮਾਨੋ) 

ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰੀਦਾ 
ਹੈ,

12656 280 sMq kw doKI  
auJiV pweIAY]

au~JiV Santh Kaa 

Dhokhee Oujharr 

Paaeeai ||

The slanderer of the 

Saint is misled into 

desolation.

ਤੇ (ਰਾਹੋਂ ਖੁੂੰ ਝਾ ਕੇ) ਔੜਦੇ ਪਾ 
ਦੇਈਦਾ ਹੈ।
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12657 280 sMq kw doKI  
AMqr qy QoQw]

Qo~Qw Santh Kaa 

Dhokhee Anthar 

Thae Thhothhaa ||

The slanderer of the 

Saint is empty inside,

ਸੂੰਤ ਦਾ ਜਨੂੰ ਦਕ ਅੂੰਦਰੋਂ 
(ਅਸਲੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਤੋਂ ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ) ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

12658 280 ijau sws ibnw  
imrqk kI loQw]

lo~Qw Jio Saas Binaa 

Mirathak Kee 

Lothhaa ||

Like the corpse of a 

dead man, without the 

breath of life.

ਜਿਵੇਂ ਪਿਾਣਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੁਰਦਾ 
ਲੋਥ ਹੈ।

12659 280 sMq ky doKI kI  
jV ikCu nwih]

Santh Kae 

Dhokhee Kee Jarr 

Kishh Naahi ||

The slanderer of the 

Saint has no heritage 

at all.

ਸੂੰਤ ਦੇ ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਦੀ (ਨੇਕ 

ਕਮਾਈ ਤੇ ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੀ) 
ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ,

12660 280 Awpn bIij Awpy 
hI Kwih]

Aapan Beej Aapae 

Hee Khaahi ||

He himself must eat 

what he has planted.

ਆਪ ਹੀ (ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦੀ) ਕਮਾਈ 

ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਦਾ 
ਿਲ) ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

12661 280 sMq ky doKI kau  
Avru n 
rwKnhwru]

Santh Kae 

Dhokhee Ko Avar 

N Raakhanehaar ||

The slanderer of the 

Saint cannot be saved 

by anyone else.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖ (ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ,

12662 280 nwnk sMq BwvY  
qw ley 
aubwir]5]

Naanak Santh 

Bhaavai Thaa Leae 

Oubaar ||5||

O Nanak, if it pleases 

the Saint, then even 

he may be saved. 

||5||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਸੂੰਤ ਚਾਹੇ 

ਤਾਂ (ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੂੂੰ  ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦੇ 

ਸੁਭਾਉ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੫॥

12663 280 sMq kw doKI ieau 
ibllwie]

Santh Kaa 

Dhokhee Eio 

Bilalaae ||

The slanderer of the 

Saint bewails like this

ਸੂੰਤ ਦਾ ਜਨੂੰ ਦਕ ਇਉਂ ਜਵਲਕਦਾ 
ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2527 Published: March 06/ 2014



12664 280 ijau jl ibhUn  
mCulI qVPVwie]

(qVP-Vwie) qVPdI hY Jio Jal Bihoon 

Mashhulee 

Tharrafarraae ||

Like a fish, out of 

water, writhing in 

agony.

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੱਛੀ 
ਤੜਫ਼ਦੀ ਹੈ।

12665 280 sMq kw doKI BUKw  
nhI rwjY]

(r`wjY) r`jdw Santh Kaa 

Dhokhee 

Bhookhaa Nehee 

Raajai ||

The slanderer of the 

Saint is hungry and is 

never satisfied,

ਸੂੰਤ ਦਾ ਜਨੂੰ ਦਕ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ 
ਮਾਜਰਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਰੱਿਦਾ 
ਨਹੀਂ,

12666 280 ijau pwvku  
eIDin nhI DRwpY]

Jio Paavak 

Eedhhan Nehee 

Dhhraapai ||

As fire is not satisfied 

by fuel.

ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਰੱਿਦੀ (ਭਾਵ, ਸੂੰਤ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਦਾ ਸਜੜਆ ਹੋਇਆ ਈਰਖਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਹ ਈਰਖਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ)।

12667 280 sMq kw doKI CutY 
iekylw]

Santh Kaa 

Dhokhee Shhuttai 

Eikaelaa ||

The slanderer of the 

Saint is left all alone,

ਸੂੰਤ ਦਾ ਜਨੂੰ ਦਕ ਭੀ ਇਕੱਲਾ 
ਛੱੁਟੜ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਕੋਈ 

ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ),

12668 280 ijau bUAwVu iqlu  
Kyq mwih duhylw]

iqlu: polw bolo Jio Booaarr Thil 

Khaeth Maahi 

Dhuhaelaa ||

Like the miserable 

barren sesame stalk 

abandoned in the field.

ਜਿਵੇਂ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਜੜਆ ਹੋਇਆ 

ਜਤਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੈਲੀ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਨਮਾਣਾ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

12669 280 sMq kw doKI Drm 
qy rhq]

Santh Kaa 

Dhokhee Dhharam 

Thae Rehath ||

The slanderer of the 

Saint is devoid of faith.

ਸੂੰਤ ਦਾ ਜਨੂੰ ਦਕ ਧਰਮੋਂ ਹੀਣ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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12670 280 sMq kw doKI sd 
imiQAw khq]

imiQAw: polw bolo Santh Kaa 

Dhokhee Sadh 

Mithhiaa Kehath 

||

The slanderer of the 

Saint constantly lies.

ਤੇ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

12671 280 ikrqu inMdk kw  
Duir hI pieAw]

Kirath Nindhak 

Kaa Dhhur Hee 

Paeiaa ||

The fate of the 

slanderer is pre-

ordained from the 

very beginning of time.

(ਪਰ) ਪਜਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦਾ ਇਹ ਿਲ (-ਰੂਪ 

ਸੁਭਾਉ) ਜਨੂੰ ਦਕ ਦਾ ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਹੀ 
(ਿਦੋਂ ਉਸ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਿਜੜਆ) ਤੁਜਰਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਸੋ, ਉਸ ਸੁਭਾਉ ਦੇ ਕਾਰਣ 

ਜਵਚਾਰਾ ਹੋਰ ਕਰੇ ਭੀ ਕੀਹ?)

12672 280 nwnk jo iqsu 
BwvY soeI 
iQAw]6]

Naanak Jo This 

Bhaavai Soee 

Thhiaa ||6||

O Nanak, whatever 

pleases God's Will 

comes to pass. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਹੈ) ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੬॥

12673 280 sMq kw doKI  
ibgVrUpu hoie 
jwie]

ibgV-rUpu[ koV@I Santh Kaa 

Dhokhee Bigarr 

Roop Hoe Jaae ||

The slanderer of the 

Saint becomes 

deformed.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਜਭਿਸ਼ਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12674 280 sMq ky doKI kau  
drgh imlY 
sjwie]

Santh Kae 

Dhokhee Ko 

Dharageh Milai 

Sajaae ||

The slanderer of the 

Saint receives his 

punishment in the 

Court of the Lord.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

12675 280 sMq kw doKI sdw 
shkweIAY]

Santh Kaa 

Dhokhee Sadhaa 

Sehakaaeeai ||

The slanderer of the 

Saint is eternally in 

limbo.

ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰ ਦਕ ਸਦਾ ਆਤੁਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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12676 280 sMq kw doKI n 
mrY n jIvweIAY]

Santh Kaa 

Dhokhee N Marai 

N Jeevaaeeai ||

He does not die, but 

he does not live either.

ਨਾਹ ਉਹ ਿੀਊਂਜਦਆਂ ਜਵਚ ਤੇ 

ਨਾਹ ਮੋਇਆਂ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

12677 280 sMq ky doKI kI  
pujY n Awsw]

pu`jY Santh Kae 

Dhokhee Kee Pujai 

N Aasaa ||

The hopes of the 

slanderer of the Saint 

are not fulfilled.

ਸੂੰਤ ਦੇ ਜਨੂੰ ਦਕ ਦੀ ਆਸ ਕਦੇ 

ਜਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹਦੀ,

12678 280 sMq kw doKI auiT 
clY inrwsw]

au~iT Santh Kaa 

Dhokhee Outh 

Chalai Niraasaa ||

The slanderer of the 

Saint departs 

disappointed.

ਿਗਤ ਤੋਂ ਜਨਰਾਸ ਹੀ ਚੱਲ 

ਿਾਂਦਾ (ਭਲਾ, ਸੂੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਮਲੇ?)।

12679 280 sMq kY doiK n 
iqRstY koie]

Santh Kai Dhokh N 

Thrisattai Koe ||

Slandering the Saint, 

no one attains 

satisfaction.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦੀ) 
ਇਸ ਤਿੇਹ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ।

12680 280 jYsw BwvY qYsw 
koeI hoie]

Jaisaa Bhaavai 

Thaisaa Koee Hoe 

||

As it pleases the Lord, 

so do people become;

ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਨੀਅਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਤਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ 
ਸੁਭਾਉ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

12681 280 pieAw ikrqu n 
mytY koie]

p-ieAw Paeiaa Kirath N 

Maettai Koe ||

No one can erase their 

past actions.

(ਬਚੇ ਭੀ ਜਕਵੇਂ?) ਜਪਛਲੀ 
ਕੀਤੀ (ਮੂੰਦ) ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਕੱਠੇ 

ਹੋਏ (ਸੁਭਾਉ-ਰੂਪ) ਿਲ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

12682 280 nwnk jwnY scw 
soie]7]

Naanak Jaanai 

Sachaa Soe ||7||

O Nanak, the True 

Lord alone knows all. 

||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਉਹ 

ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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12683 280 sB Gt iqs ky  
Ehu krnYhwru]

Sabh Ghatt This 

Kae Ouhu 

Karanaihaar ||

All hearts are His; He is 

the Creator.

ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ,

12684 280 sdw sdw iqs 
kau nmskwru]

Sadhaa Sadhaa 

This Ko 

Namasakaar ||

Forever and ever, I 

bow to Him in 

reverence.

ਸਦਾ ਉਸ ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਓ।

12685 280 pRB kI ausqiq  
krhu idnu rwiq]

Prabh Kee 

Ousathath Karahu 

Dhin Raath ||

Praise God, day and 

night.

ਜਦਨ ਰਾਜਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ,

12686 280 iqsih iDAwvhu  
swis igrwis]

Thisehi 

Dhhiaavahu Saas 

Giraas ||

Meditate on Him with 

every breath and 

morsel of food.

ਦਮ-ਬ-ਦਮ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰੋ।

12687 280 sBu kCu vrqY  
iqs kw kIAw]

Sabh Kashh 

Varathai This Kaa 

Keeaa ||

Everything happens as 

He wills.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹਰੇਕ ਖੇਡ ਉਸੇ 

ਦੀ ਵਰਤਾਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ,

12688 280 jYsw kry qYsw ko 
QIAw]

Jaisaa Karae 

Thaisaa Ko 

Thheeaa ||

As He wills, so people 

become.

ਪਿਭੂ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
12689 280 Apnw Kylu Awip 

krnYhwru]

Apanaa Khael Aap 

Karanaihaar ||

He Himself is the play, 

and He Himself is the 

actor.

(ਿਗਤ-ਰੂਪ) ਆਪਣੀ ਖੇਡ 

ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੈ।

12690 280 dUsr kaunu khY 
bIcwru]

Dhoosar Koun 

Kehai Beechaar ||

Who else can speak or 

deliberate upon this?

ਕੌਣ ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਸਲਾਹ ਦੱਸ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?
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12691 281 ijs no ikRpw krY  
iqsu Awpn nwmu 
dyie]

dy-ie Jis No Kirapaa 

Karai This Aapan 

Naam Dhaee ||

He Himself gives His 

Name to those, upon 

whom He bestows His 

Mercy.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ;

12692 281 bfBwgI nwnk  
jn syie]8]13]

b`fBwgI[ sy-ie Baddabhaagee 

Naanak Jan Saee 

||8||13||

Very fortunate, O 

Nanak, are those 

people. ||8||13||

(ਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੮॥੧੩॥

12693 281 sloku] Salok || Shalok:

12694 281 qjhu isAwnp  
suirjnhu ismrhu  
hir hir rwie]

suir-jnhu (suir)sRySt 
gursyvk purSo

Thajahu Siaanap 

Sur Janahu 

Simarahu Har Har 

Raae ||

Give up your 

cleverness, good 

people - remember 

the Lord God, your 

King!

ਹੇ ਭਲੇ ਮਨੱੁਖੋ! ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡੋ 

ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ;

12695 281 eyk Aws hir  
min rKhu nwnk  
dUKu Brmu Bau 
jwie]1]

r`Khu Eaek Aas Har Man 

Rakhahu Naanak 

Dhookh Bharam 

Bho Jaae ||1||

Enshrine in your heart, 

your hopes in the One 

Lord. O Nanak, your 

pain, doubt and fear 

shall depart. ||1||

ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਜਵਚ 

ਰੱਖੋ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਦੱੁਖ ਵਹਮ ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

12696 281 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:

12697 281 mwnuK kI tyk  
ibRQI sB jwnu]

Maanukh Kee 

Ttaek Brithhee 

Sabh Jaan ||

Reliance on mortals is 

in vain - know this well.

(ਹੇ ਮਨ!) (ਜਕਸੇ) ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਵਅਰਥ 

ਸਮਝ,
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12698 281 dyvn kau eykY 
Bgvwnu]

Dhaevan Ko 

Eaekai Bhagavaan 

||

The Great Giver is the 

One Lord God.

ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਦੇਣ ਿੋਗਾ ਹੈ;

12699 281 ijs kY dIAY rhY 
AGwie]

Jis Kai Dheeai 

Rehai Aghaae ||

By His gifts, we are 

satisfied,

ਜਿਸ ਦੇ ਜਦੱਜਤਆਂ (ਮਨੱੁਖ) 

ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

12700 281 bhuir n iqRsnw 
lwgY Awie]

l`wgY Bahur N Thrisanaa 

Laagai Aae ||

And we suffer from 

thirst no longer.

ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ 

ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।

12701 281 mwrY rwKY eyko 
Awip]

Maarai Raakhai 

Eaeko Aap ||

The One Lord Himself 

destroys and also 

preserves.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ (ਿਾਂ) ਪਾਲਦਾ ਹੈ,

12702 281 mwnuK kY ikCu 
nwhI hwiQ]

Maanukh Kai 

Kishh Naahee 

Haathh ||

Nothing at all is in the 

hands of mortal 

beings.

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

12703 281 iqs kw hukmu 
bUiJ suKu hoie]

b`UiJ This Kaa Hukam 

Boojh Sukh Hoe ||

Understanding His 

Order, there is peace.

(ਤਾਂ ਤੇ) ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

12704 281 iqs kw nwmu rKu 
kMiT proie]

This Kaa Naam 

Rakh Kanth Paroe 

||

So take His Name, and 

wear it as your 

necklace.

(ਹੇ ਮਨ!) ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰ।

12705 281 ismir ismir  
ismir pRBu soie]

Simar Simar Simar 

Prabh Soe ||

Remember, 

remember, remember 

God in meditation.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰ।

12706 281 nwnk ibGnu n 
lwgY koie]1]

Naanak Bighan N 

Laagai Koe ||1||

O Nanak, no obstacle 

shall stand in your 

way. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ॥੧॥
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12707 281 ausqiq mn mih  
kir inrMkwr]

Ousathath Man 

Mehi Kar 

Nirankaar ||

Praise the Formless 

Lord in your mind.

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰ।

12708 281 kir mn myry siq 
ibauhwr]

Kar Man Maerae 

Sath Biouhaar ||

O my mind, make this 

your true occupation.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਇਹ ਸੱਚਾ 
ਜਵਹਾਰ ਕਰ।

12709 281 inrml rsnw  
AMimRqu pIau]

Niramal Rasanaa 

Anmrith Peeo ||

Let your tongue 

become pure, drinking 

in the Ambrosial 

Nectar.

ਿੀਭ ਨਾਲ ਜਮੱਠਾ (ਨਾਮ-) 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀ,

12710 281 sdw suhylw kir 
lyih jIau]

Sadhaa Suhaelaa 

Kar Laehi Jeeo ||

Your soul shall be 

forever peaceful.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਕਰ ਲੈ।

12711 281 nYnhu pyKu Twkur 
kw rMgu]

Nainahu Paekh 

Thaakur Kaa Rang 

||

With your eyes, see 

the wondrous play of 

your Lord and Master.

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
(ਿਗਤ-) ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ,

12712 281 swDsMig ibnsY 
sB sMgu]

Saadhhasang 

Binasai Sabh Sang 

||

In the Company of the 

Holy, all other 

associations vanish.

ਭਜਲਆਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਜਟਜਕਆਂ) ਹੋਰ (ਕੁਟੂੰ ਬ 

ਆਜਦਕ ਦਾ) ਮੋਹ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

12713 281 crn clau  
mwrig goibMd]

c`lau Charan Chalo 

Maarag Gobindh 

||

With your feet, walk in 

the Way of the Lord.

ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰ।
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12714 281 imtih pwp  
jpIAY hir ibMd]

Mittehi Paap 

Japeeai Har Bindh 

||

Sins are washed away, 

chanting the Lord's 

Name, even for a 

moment.

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਿਪੀਏ 

ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

12715 281 kr hir krm  
sRvin hir kQw]

Kar Har Karam 

Sravan Har 

Kathhaa ||

So do the Lord's Work, 

and listen to the Lord's 

Sermon.

ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਰਾਹ) ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰ ਤੇ ਕੂੰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ (ਸੁਣ);

12716 281 hir drgh 
nwnk aUjl 
mQw]2]

m`Qw Har Dharageh 

Naanak Oojal 

Mathhaa ||2||

In the Lord's Court, O 

Nanak, your face shall 

be radiant. ||2||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਸੁਰਖ਼-ਰੂ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥

12717 281 bfBwgI qy jn  
jg mwih]

b`fBwgI[ j`g Baddabhaagee 

Thae Jan Jag 

Maahi ||

Very fortunate are 

those humble beings 

in this world,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਜਵਚ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ,

12718 281 sdw sdw hir ky 
gun gwih]

Sadhaa Sadhaa 

Har Kae Gun Gaahi 

||

Who sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

forever and ever.

(ਿੋ) ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

12719 281 rwm nwm jo 
krih bIcwr]

Raam Naam Jo 

Karehi Beechaar ||

Those who dwell upon 

the Lord's Name,

ਿ ੋਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,

12720 281 sy DnvMq gnI  
sMswr]

Sae Dhhanavanth 

Ganee Sansaar ||

Are the most wealthy 

and prosperous in the 

world.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਜਵਚ ਧਨੀ 
ਹਨ ਤੇ ਰੱਿ ੇਹੋਏ ਹਨ।
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12721 281 min qin muiK  
bolih hir muKI]

muKI: polw bolo Man Than Mukh 

Bolehi Har 

Mukhee ||

Those who speak of 

the Supreme Lord in 

thought, word and 

deed

ਿੇਹੜੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਮਨ ਤਨ ਤੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਤੋਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ 

ਹਨ,

12722 281 sdw sdw jwnhu 
qy suKI]

Sadhaa Sadhaa 

Jaanahu Thae 

Sukhee ||

Know that they are 

peaceful and happy, 

forever and ever.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਿਾਣੋ।

12723 281 eyko eyku eyku 
pCwnY]

Eaeko Eaek Eaek 

Pashhaanai ||

One who recognizes 

the One and only Lord 

as One,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਹਰ ਥਾਂ) ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ,

12724 281 ieq auq kI Ehu 
soJI jwnY]

Eith Outh Kee 

Ouhu Sojhee 

Jaanai ||

Understands this 

world and the next.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ 
(ਭਾਵ, ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ 

ਦੀ) ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
12725 281 nwm sMig ijs 

kw mnu mwinAw]

Naam Sang Jis Kaa 

Man Maaniaa ||

One whose mind 

accepts the Company 

of the Naam,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਚ ਜਮਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12726 281 nwnk iqnih 
inrMjnu 
jwinAw]3]

iqn-ih Naanak Thinehi 

Niranjan Jaaniaa 

||3||

The Name of the Lord, 

O Nanak, knows the 

Immaculate Lord. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ ॥੩॥

12727 281 gur pRswid  
Awpn Awpu suJY]

su`JY Gur Prasaadh 

Aapan Aap Sujhai 

||

By Guru's Grace, one 

understands himself;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਸੱੁਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2536 Published: March 06/ 2014



12728 281 iqs kI jwnhu  
iqRsnw buJY]

buJY: polw bolo This Kee Jaanahu 

Thrisanaa Bujhai ||

Know that then, his 

thirst is quenched.

ਇਹ ਿਾਣ ਲਵੋ ਜਕ ਉਸ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

12729 281 swDsMig hir 
hir jsu khq]

Saadhhasang Har 

Har Jas Kehath ||

In the Company of the 

Holy, one chants the 

Praises of the Lord, 

Har, Har.

ਿ ੋਰੱਬ ਦਾ ਜਪਆਰਾ ਸਤਸੂੰਗ 

ਜਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,

12730 281 srb rog qy Ehu 
hir jnu rhq]

Sarab Rog Thae 

Ouhu Har Jan 

Rehath ||

Such a devotee of the 

Lord is free of all 

disease.

ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

12731 281 An idnu kIrqnu  
kyvl bK´wnu]

biKAwnu Anadhin 

Keerathan Kaeval 

Bakhyaan ||

Night and day, sing the 

Kirtan, the Praises of 

the One Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਉੱਚਾਰਦਾ ਹੈ,

12732 281 igRhsq mih soeI 
inrbwnu]

gi Rhsq Grihasath Mehi 

Soee Nirabaan ||

In the midst of your 

household, remain 

balanced and 

unattached.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ 

(ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ) ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ।

12733 281 eyk aUpir ijsu 
jn kI Awsw]

A`wsw Eaek Oopar Jis Jan 

Kee Aasaa ||

One who places his 

hopes in the One Lord

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਸ ਇਕ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਹੈ,

12734 281 iqs kI ktIAY  
jm kI Pwsw]

This Kee Katteeai 

Jam Kee Faasaa ||

The noose of Death is 

cut away from his 

neck.

ਉਸ ਦੀ ਿਮਾਂ ਵਾਲੀ ਿਾਹੀ 
ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

12735 281 pwrbRhm kI ijsu 
min BUK]

Paarabreham Kee 

Jis Man Bhookh ||

One whose mind 

hungers for the 

Supreme Lord God,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਜਮਲਣ) ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ,
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12736 281 nwnk iqsih n 
lwgih dUK]4]

Naanak Thisehi N 

Laagehi Dhookh 

||4||

O Nanak, shall not 

suffer pain. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ ॥੪॥

12737 281 ijs kau hir 
pRBu min iciq 
AwvY]

Jis Ko Har Prabh 

Man Chith Aavai ||

One who focuses his 

conscious mind on the 

Lord God

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

12738 281 so sMqu suhylw  
nhI fulwvY]

So Santh Suhaelaa 

Nehee Ddulaavai 

||

- that Saint is at peace; 

he does not waver.

ਉਹ ਸੂੰਤ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਹੈ (ਉਹ 

ਕਦੇ) ਘਾਬਰਦਾ ਨਹੀਂ।

12739 281 ijsu pRBu Apunw  
ikrpw krY]

Jis Prabh Apunaa 

Kirapaa Karai ||

Those unto whom God 

has granted His Grace

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ 
ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

12740 281 so syvku khu iks 
qy frY]

So Saevak Kahu Kis 

Thae Ddarai ||

Who do those 

servants need to fear?

ਦੱਸੋ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਉਹ ਸੇਵਕ 

(ਹੋਰ) ਜਕਸ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

12741 281 jYsw sw qYsw 
idRstwieAw]

Jaisaa Saa Thaisaa 

Dhrisattaaeiaa ||

As God is, so does He 

appear;

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਉਹ (ਅਸਲ ਜਵਚ) ਹੈ,

12742 281 Apuny kwrj mih  
Awip smwieAw]

Apunae Kaaraj 

Mehi Aap 

Samaaeiaa ||

In His Own creation, 

He Himself is 

pervading.

(ਭਾਵ ਇਹ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਪ ਜਵਆਪਕ ਹੈ;

12743 281 soDq soDq soDq 
sIiJAw]

sI~iJAw Sodhhath 

Sodhhath 

Sodhhath Seejhiaa 

||

Searching, searching, 

searching, and finally, 

success!

ਜਨਿੱਤ ਜਵਚਾਰ ਕਰਜਦਆਂ (ਉਸ 

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ ਜਵਚ) 

ਸਿਲਤਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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12744 281 gur pRswid qqu 
sBu bUiJAw]

q`qu[ b`UiJAw Gur Prasaadh 

Thath Sabh 

Boojhiaa ||

By Guru's Grace, the 

essence of all reality is 

understood.

(ਭਾਵ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ 
ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

12745 281 jb dyKau qb 
sBu ikCu mUlu]

Jab Dhaekho Thab 

Sabh Kishh Mool 

||

Wherever I look, there 

I see Him, at the root 

of all things.

(ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ) ਮੈਂ ਿਦੋਂ ਤੱਕਦਾ 
ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਸਭ 

ਦੇ ਮੁਢ (-ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਦੱਸਦੀ 
ਹੈ),

12746 281 nwnk so sUKmu  
soeI AsQUlu]5]

Naanak So 

Sookham Soee 

Asathhool ||5||

O Nanak, He is the 

subtle, and He is also 

the manifest. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਜਦੱਸਦਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸਭ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਿੋਜਤ ਭੀ ਆਜਪ 

ਹੀ ਹੈ ॥੫॥

12747 281 nh ikCu jnmY  
nh ikCu mrY]

Neh Kishh Janamai 

Neh Kishh Marai ||

Nothing is born, and 

nothing dies.

ਨਾਹ ਕੁਝ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਕੁਝ 

ਮਰਦਾ ਹੈ;

12748 281 Awpn cilqu  
Awp hI krY]

cil-q: polw bolo 
imlvW, l`ly ishwrI lwau

Aapan Chalith Aap 

Hee Karai ||

He Himself stages His 

own drama.

(ਇਹ ਿਨਮ ਮਰਣ ਦਾ ਤਾਂ) 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਖੇਲ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ;

12749 281 Awvnu jwvnu  
idRsit 
AnidRsit]

Andi Rsit Aavan Jaavan 

Dhrisatt 

Anadhrisatt ||

Coming and going, 

seen and unseen,

ਿੂੰ ਮਣਾ, ਮਰਣਾ, ਜਦੱਸਦਾ ਤੇ 

ਅਣ-ਜਦੱਸਦਾ-

12750 281 AwigAwkwrI  
DwrI sB isRsit]

Aagiaakaaree 

Dhhaaree Sabh 

Srisatt ||

All the world is 

obedient to His Will.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2539 Published: March 06/ 2014



12751 282 Awpy Awip sgl 
mih Awip]

Aapae Aap Sagal 

Mehi Aap ||

He Himself is All-in-

Himself.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਕੇਵਲ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ,

12752 282 Aink jugiq 
ric Qwip 
auQwip]

Anik Jugath Rach 

Thhaap Outhhaap 

||

In His many ways, He 

establishes and 

disestablishes.

ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

(ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਸ 

ਭੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

12753 282 AibnwsI nwhI 
ikCu KMf]

Abinaasee Naahee 

Kishh Khandd ||

He is Imperishable; 

nothing can be broken.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ; ਉਸ 

ਦਾ ਕੁਝ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,

12754 282 Dwrx Dwir 
rihE bRhmMf]

Dhhaaran Dhhaar 

Rehiou 

Brehamandd ||

He lends His Support 

to maintain the 

Universe.

ਸਾਰੇ ਬਿਹਮੂੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭੀ 
ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਜਰਹਾ ਹੈ।

12755 282 AlK AByv purK 
prqwp]

A-lK Alakh Abhaev 

Purakh Parathaap 

||

Unfathomable and 

Inscrutable is the 

Glory of the Lord.

ਉਸ ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿਤਾਪ 

ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ;
12756 282 Awip jpwey q 

nwnk jwp]6]

Aap Japaaeae Th 

Naanak Jaap ||6||

As He inspires us to 

meditate, O Nanak, so 

do we meditate. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਉਹ ਆਪ 

ਆਪਣਾ ਿਾਪ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ 
ਿੀਵ ਿਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੬॥

12757 282 ijn pRBu jwqw su 
soBwvMq]

j`wqw Jin Prabh Jaathaa 

S Sobhaavanth ||

Those who know God 

are glorious.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਜਲਆ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ 

ਹੋ ਗਏ;

12758 282 sgl sMswru  
auDrY iqn mMq]

Sagal Sansaar 

Oudhharai Thin 

Manth ||

The whole world is 

redeemed by their 

teachings.

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2540 Published: March 06/ 2014



12759 282 pRB ky syvk  
sgl auDwrn]

Prabh Kae Saevak 

Sagal Oudhhaaran 

||

God's servants redeem 

all.

ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਭ (ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਬਚਾਉਣ ਿੋਗੇ ਹਨ,

12760 282 pRB ky syvk dUK 
ibswrn]

Prabh Kae Saevak 

Dhookh Bisaaran 

||

God's servants cause 

sorrows to be 

forgotten.

(ਸਭ ਦੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

12761 282 Awpy myil ley  
ikrpwl]

Aapae Mael Leae 

Kirapaal ||

The Merciful Lord 

unites them with 

Himself.

(ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਕਰਪਾਲ ਪਿਭੂ 
ਆਪ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

12762 282 gur kw sbdu 
jip Bey inhwl]

Gur Kaa Sabadh 

Jap Bheae Nihaal 

||

Chanting the Word of 

the Guru's Shabad, 

they become ecstatic.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਪ ਕੇ 

ਉਹ (ਿੁੱ ਲ ਵਾਂਗ) ਜਖੜ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ।

12763 282 aun kI syvw soeI 
lwgY]

Oun Kee Saevaa 

Soee Laagai ||

He alone is committed 

to serve them,

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ (ਸੇਵਕਾਂ) 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਰੱੁਝਦਾ ਹੈ,

12764 282 ijs no ikRpw 
krih bfBwgY]

kr-ih[ b`fBwgY Jis No Kirapaa 

Karehi 

Baddabhaagai ||

Upon whom God 

bestows His Mercy, by 

great good fortune.

ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤੇ, (ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ।

12765 282 nwmu jpq pwvih 
ibsRwmu]

Naam Japath 

Paavehi Bisraam ||

Those who chant the 

Naam find their place 

of rest.

(ਉਹ ਸੇਵਕ) ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ 

ਹਨ;

12766 282 nwnk iqn purK 
kau aUqm kir 
mwnu ]7]

Naanak Thin 

Purakh Ko Ootham 

Kar Maan ||7||

O Nanak, respect 

those persons as the 

most noble. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਮਝੋ ॥੭॥
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12767 282 jo ikCu krY su 
pRB kY rMig]

Jo Kishh Karai S 

Prabh Kai Rang ||

Whatever you do, do 

it for the Love of God.

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ) ਕਰਦਾ ਹੈ,

12768 282 sdw sdw bsY 
hir sMig]

bsY: polw bolo Sadhaa Sadhaa 

Basai Har Sang ||

Forever and ever, 

abide with the Lord.

ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

12769 282 shj suBwie hovY  
so hoie]

Sehaj Subhaae 

Hovai So Hoe ||

By its own natural 

course, whatever will 

be will be.

ਸੁਤੇ ਹੀ ਿ ੋਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

12770 282 krxYhwru pCwxY 
soie]

Karanaihaar 

Pashhaanai Soe ||

Acknowledge that 

Creator Lord;

ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

12771 282 pRB kw kIAw jn 
mIT lgwnw]

Prabh Kaa Keeaa 

Jan Meeth 

Lagaanaa ||

God's doings are 

sweet to His humble 

servant.

(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

12772 282 jYsw sw qYsw 
idRstwnw]

di sRtwnw Jaisaa Saa Thaisaa 

Dhrisattaanaa ||

As He is, so does He 

appear.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ) ਹੈ ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਜ਼ਰੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

12773 282 ijs qy aupjy  
iqsu mwih smwey]

Jis Thae Oupajae 

This Maahi 

Samaaeae ||

From Him we came, 

and into Him we shall 

merge again.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਪੈਦਾ 
ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

12774 282 Eie suK inDwn  
aunhU bin Awey]

aun-hU Oue Sukh 

Nidhhaan 

Ounehoo Ban 

Aaeae ||

He is the treasure of 

peace, and so does His 

servant become.

ਉਹ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਾ ਿੱਬਦਾ ਭੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹੈ।
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12775 282 Awps kau Awip 
dIno mwnu]

Aapas Ko Aap 

Dheeno Maan ||

Unto His own, He has 

given His honor.

(ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ) ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਮਾਣ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਸੇਵਕ ਦਾ 
ਮਾਣ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ)

12776 282 nwnk pRB jnu  
eyko jwnu 
]8]14]

Naanak Prabh Jan 

Eaeko Jaan 

||8||14||

O Nanak, know that 

God and His humble 

servant are one and 

the same. ||8||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਰੂਪ ਸਮਝੋ 
॥੮॥੧੪॥

12777 282 sloku] Salok || Shalok:

12778 282 srb klw BrpUr 
pRB ibrQw 
jwnnhwr]

Sarab Kalaa 

Bharapoor Prabh 

Birathhaa 

Jaananehaar ||

God is totally imbued 

with all powers; He is 

the Knower of our 

troubles.

ਪਿਭੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ 

ਪੂਰਨ ਹੈ, (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖ-

ਦਰਦ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

12779 282 jw kY ismrin 
auDrIAY nwnk  
iqsu bilhwr]1]

dUijAW nMU au-DrIAY 
auDwrIdw hY

Jaa Kai Simaran 

Oudhhareeai 

Naanak This 

Balihaar ||1||

Meditating in 

remembrance on Him, 

we are saved; Nanak is 

a sacrifice to Him. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਐਸੇ ਪਿਭੂ) ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ (ਸਦਾ) 
ਸਦਕੇ ਿਾਈਏ ॥੧॥

12780 282 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau[

Asattapadhee || Ashtapadee:

12781 282 tUtI gwFnhwr 
guopwl]

gwFn-hwr[ guopwl:hoVy 
AONkV ivckwrlI Avwj 
bolo

Ttoottee 

Gaadtanehaar 

Guopaal ||

The Lord of the World 

is the Mender of the 

broken.

(ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਜਦਲ ਦੀ) ਟੱੁਟੀ ਹੋਈ 

(ਤਾਰ) ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਨਾਲ) 

ਗੂੰਢਣ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੈ।
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12782 282 srb jIAw Awpy 
pRiqpwl]

Sarab Jeeaa Aapae 

Prathipaal ||

He Himself cherishes 

all beings.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ (ਭੀ ਆਪ) ਹੈ।

12783 282 sgl kI icMqw  
ijsu mn mwih]

Sagal Kee 

Chinthaa Jis Man 

Maahi ||

The cares of all are on 

His Mind;

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਾਜਰਆਂ (ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ) ਦਾ ਜਫ਼ਕਰ 

ਹੈ,

12784 282 iqs qy ibrQw 
koeI nwih]

This Thae 

Birathhaa Koee 

Naahi ||

No one is turned away 

from Him.

ਉਸ (ਦੇ ਦਰ) ਤੋਂ ਕੋਈ ਿੀਵ ਨਾ-
ਉਮੈਦ ਨਹੀਂ (ਆਉਂਦਾ)।

12785 282 ry mn myry sdw 
hir jwip]

Rae Man Maerae 

Sadhaa Har Jaap ||

O my mind, meditate 

forever on the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਪ,

12786 282 AibnwsI pRBu  
Awpy Awip]

Abinaasee Prabh 

Aapae Aap ||

The Imperishable Lord 

God is Himself All-in-

all.

ਉਹ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣ ੇ

ਜਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

12787 282 Awpn kIAw kCU 
n hoie]

Aapan Keeaa 

Kashhoo N Hoe ||

By one's own actions, 

nothing is 

accomplished,

ਪਿਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਤਨ ਨਾਲ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਨਹੀਂ ਚੜਹਦਾ,
12788 282 jy sau pRwnI locY 

koie]

Jae So Praanee 

Lochai Koe ||

Even though the 

mortal may wish it so, 

hundreds of times.

ਿ ੇਕੋਈ ਪਿਾਣੀ ਸੌ ਵਾਰੀ ਤਾਂਘ 

ਕਰੇ।

12789 282 iqsu ibnu nwhI 
qyrY ikCu kwm]

This Bin Naahee 

Thaerai Kishh 

Kaam ||

Without Him, nothing 

is of any use to you.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ (ਅਸਲੀ) ਕੂੰਮ ਦੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ,

12790 282 giq nwnk jip 
eyk hir nwm]1]

Gath Naanak Jap 

Eaek Har Naam 

||1||

Salvation, O Nanak, is 

attained by chanting 

the Name of the One 

Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਤਾਂ ਗਜਤ ਹੋਵੇਗੀ ॥੧॥
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12791 282 rUpvMqu hoie nwhI 
mohY]

Roopavanth Hoe 

Naahee Mohai ||

One who is good-

looking should not be 

vain;

ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿਾਣੀ 
(ਰੂਪ ਦਾ) ਮਾਣ ਨਾਹ ਕਰੇ,

12792 282 pRB kI joiq  
sgl Gt sohY]

Prabh Kee Joth 

Sagal Ghatt Sohai 

||

The Light of God is in 

all hearts.

(ਜਕਉਂਕ) ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਿੋਜਤ ਸੋਭਦੀ ਹੈ।

12793 282 DnvMqw hoie  
ikAw ko grbY]

Dhhanavanthaa 

Hoe Kiaa Ko 

Garabai ||

Why should anyone be 

proud of being rich?

ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀਹ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰੇ,

12794 282 jw sBu ikCu iqs 
kw dIAw drbY]

Jaa Sabh Kishh 

This Kaa Dheeaa 

Dharabai ||

All riches are His gifts. ਿਦੋਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਹੀ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

12795 282 Aiq sUrw jy koaU 
khwvY]

Ath Sooraa Jae 

Kooo Kehaavai ||

One may call himself a 

great hero,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ ) ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਅਖਵਾਏ,

12796 282 pRB kI klw 
ibnw kh DwvY]

Prabh Kee Kalaa 

Binaa Keh 

Dhhaavai ||

But without God's 

Power, what can 

anyone do?

(ਤਾਂ ਰਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਜਕ) 

ਪਿਭੂ ਦੀ (ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ) ਤਾਕਤ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਥੇ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12797 282 jy ko hoie bhY  
dwqwru]

Jae Ko Hoe Behai 

Dhaathaar ||

One who brags about 

giving to charities

ਿ ੇਕੋਈ ਬੂੰਦਾ (ਧਨਾਢ ਹੋ ਕੇ) 

ਦਾਤਾ ਬਣ ਬੈਠੇ,

12798 282 iqsu dynhwru jwnY 
gwvwru]

This Dhaenehaar 

Jaanai Gaavaar ||

The Great Giver shall 

judge him to be a fool.

ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣੇ ਿੋ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦੇਣ 

ਿੋਗਾ ਹੈ।
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12799 282 ijsu gur pRswid  
qUtY hau rogu]

Jis Gur Prasaadh 

Thoottai Ho Rog ||

One who, by Guru's 

Grace, is cured of the 

disease of ego

ਜਿਸ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰੋਗ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਦੂਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

12800 282 nwnk so jnu sdw 
Arogu]2]

Naanak So Jan 

Sadhaa Arog ||2||

- O Nanak, that person 

is forever healthy. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਜਨਰੋਆ ਹੈ ॥੨॥

12801 282 ijau mMdr kau  
QwmY QMmnu]

Jio Mandhar Ko 

Thhaamai 

Thhanman ||

As a palace is 

supported by its pillars,

ਜਿਵੇਂ ਘਰ (ਦੇ ਛੱਤ) ਨੂੂੰ  ਥੂੰ ਮਹ 
ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

12802 282 iqau gur kw 
sbdu mnih 
AsQMmnu]

mnih[ (AsQMmnu) 
QMmn vwly

Thio Gur Kaa 

Sabadh Manehi 

Asathhanman ||

So does the Guru's 

Word support the 

mind.

ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

12803 282 ijau pwKwxu nwv 
ciV qrY]

ciV@ Jio Paakhaan Naav 

Charr Tharai ||

As a stone placed in a 

boat can cross over 

the river,

ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਬੇੜੀ ਜਵਚ ਚੜਹ ਕੇ 

(ਨਦੀ ਆਜਦਕ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

12804 282 pRwxI gur crx 
lgqu insqrY]

Praanee Gur 

Charan Lagath 

Nisatharai ||

So is the mortal saved, 

grasping hold of the 

Guru's Feet.

ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ ਬੂੰਦਾ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਤਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
12805 282 ijau AMDkwr  

dIpk prgwsu]

Jio Andhhakaar 

Dheepak Paragaas 

||

As the darkness is 

illuminated by the 

lamp,

ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਹਨੇਰਾ (ਦੂਰ ਕਰ 

ਕੇ) ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

12806 282 gur drsnu dyiK  
min hoie ibgwsu]

Gur Dharasan 

Dhaekh Man Hoe 

Bigaas ||

So does the mind 

blossom forth, 

beholding the Blessed 

Vision of the Guru's 

Darshan.

ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਖੜਾਉ (ਪੈਦਾ) ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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12807 282 ijau mhw 
auidAwn mih  
mwrgu pwvY]

Jio Mehaa 

Oudhiaan Mehi 

Maarag Paavai ||

The path is found 

through the great 

wilderness by joining 

the Saadh Sangat,

ਜਿਵੇਂ (ਜਕਸੇ) ਵੱਡੇ ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ 

(ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ ) ਰਾਹ ਲੱਭ ਪਏ,

12808 282 iqau swDUsMig 
imil joiq 
pRgtwvY]

Thio Saadhhoo 

Sang Mil Joth 

Pragattaavai ||

The Company of the 

Holy, and one's light 

shines forth.

ਜਤਵੇਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਬੈਜਠਆਂ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ) 
ਿੋਜਤ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਿਗਟਦੀ ਹੈ।

12809 282 iqn sMqn kI  
bwCau DUir]

Thin Santhan Kee 

Baashho Dhhoor 

||

I seek the dust of the 

feet of those Saints;

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ।

12810 282 nwnk kI hir 
locw pUir]3]

Naanak Kee Har 

Lochaa Poor ||3||

O Lord, fulfill Nanak's 

longing! ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ 

ਖ਼ਾਹਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ॥੩॥

12811 282 mn mUrK kwhy 
ibllweIAY]

Man Moorakh 

Kaahae Bilalaaeeai 

||

O foolish mind, why 

do you cry and bewail?

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! (ਦੱੁਖ ਜਮਲਣ 

ਤੇ) ਜਕਉਂ ਜਵਲਕਦਾ ਹੈਂ?

12812 283 purb ilKy kw  
iliKAw pweIAY]

Purab Likhae Kaa 

Likhiaa Paaeeai ||

You shall obtain your 

pre-ordained destiny.

ਜਪਛਲੇ ਬੀਿੇ ਦਾ ਿਲ ਹੀ ਖਾਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

12813 283 dUK sUK pRB 
dyvnhwru]

Dhookh Sookh 

Prabh 

Dhaevanehaar ||

God is the Giver of 

pain and pleasure.

ਦੱੁਖ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੈ,
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12814 283 Avr iqAwig qU 
iqsih icqwru]

Avar Thiaag Thoo 

Thisehi Chithaar ||

Abandon others, and 

think of Him alone.

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੋਰ (ਆਸਰੇ) ਛੱਡ ਕੇ 

ਤੂੂੰ  ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ।

12815 283 jo kCu krY soeI 
suKu mwnu]

Jo Kashh Karai 

Soee Sukh Maan ||

Whatever He does - 

take comfort in that.

ਿ ੋਕੁਝ ਪਿਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਸੁਖ ਸਮਝ।

12816 283 BUlw kwhy iPrih  
Ajwn]

Bhoolaa Kaahae 

Firehi Ajaan ||

Why do you wander 

around, you ignorant 

fool?

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ! ਜਕਉ ਭੁੱ ਜਲਆਂ 

ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ?

12817 283 kaun bsqu AweI 
qyrY sMg]

Koun Basath Aaee 

Thaerai Sang ||

What things did you 

bring with you?

(ਦੱਸ) ਕੇਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਆਈ ਸੀ।

12818 283 lpit rihE ris  
loBI pqMg]

Lapatt Rehiou Ras 

Lobhee Pathang ||

You cling to worldly 

pleasures like a greedy 

moth.

ਹੇ ਲੋਭੀ ਭੂੰ ਬਟ! ਤੂੂੰ  (ਮਾਇਆ 

ਦੇ) ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
12819 283 rwm nwm jip 

ihrdy mwih]

Raam Naam Jap 

Hiradhae Maahi ||

Dwell upon the Lord's 

Name in your heart.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ,

12820 283 nwnk piq syqI 
Gir jwih]4]

piq: polw bolo, sy~qI Naanak Path 

Saethee Ghar 

Jaahi ||4||

O Nanak, thus you 

shall return to your 

home with honor. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਨਾਲ (ਪਰਲੋਕ ਵਾਲੇ) ਘਰ 

ਜਵਚ ਿਾਵਜਹਂਗਾ ॥੪॥

12821 283 ijsu vKr kau  
lYin qU AwieAw]

Jis Vakhar Ko Lain 

Thoo Aaeiaa ||

This merchandise, 

which you have come 

to obtai

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਸੌਦਾ 
ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਆਇਆ ਹੈਂ,
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12822 283 rwm nwmu sMqn 
Gir pwieAw]

Raam Naam 

Santhan Ghar 

Paaeiaa ||

N - the Lord's Name is 

obtained in the home 

of the Saints.

ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ (-ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ) 
ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

12823 283 qij AiBmwnu  
lyhu mn moil]

Thaj Abhimaan 

Laehu Man Mol ||

Renounce your 

egotistical pride, and 

with your mind,

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ 

ਦੇਹ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਟੇ (ਇਹ 

ਵੱਖਰ) ਖ਼ਰੀਦ ਲੈ,

12824 283 rwm nwmu ihrdy 
mih qoil]

Raam Naam 

Hiradhae Mehi 

Thol ||

Purchase the Lord's 

Name - measure it out 

within your heart.

ਅਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਖ।

12825 283 lwid Kyp sMqh 
sMig cwlu]

Laadh Khaep 

Santheh Sang 

Chaal ||

Load up this 

merchandise, and set 

out with the Saints.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਸੂੰਗ ਤੁਰ ਤੇ ਰਾਮ 

ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲੱਦ ਲੈ,

12826 283 Avr iqAwig  
ibiKAw jMjwl]

Avar Thiaag 

Bikhiaa Janjaal ||

Give up other corrupt 

entanglements.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੋਰ ਧੂੰ ਧੇ ਛੱਡ ਦੇਹ।

12827 283 DMin DMin khY sBu 
koie]

Dhhann Dhhann 

Kehai Sabh Koe ||

"Blessed, blessed", 

everyone will call you,

(ਿੇ ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰਜਹਂਗਾ ਤਾਂ) 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ 

ਆਖੇਗਾ,
12828 283 muK aUjl hir 

drgh soie]

Mukh Oojal Har 

Dharageh Soe ||

And your face shall be 

radiant in the Court of 

the Lord.

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਭੀ 
ਤੇਰਾ ਮੂੂੰ ਹ ਉਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

12829 283 iehu vwpwru  
ivrlw vwpwrY]

Eihu Vaapaar 

Viralaa Vaapaarai 

||

In this trade, only a 

few are trading.

(ਪਰ) ਇਹ ਵਪਾਰ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12830 283 nwnk qw kY sd 
bilhwrY]5]

Naanak Thaa Kai 

Sadh Balihaarai 

||5||

Nanak is forever a 

sacrifice to them. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹੇ (ਵਪਾਰੀ) ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਈਏ ॥੫॥
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12831 283 crn swD ky Doie 
Doie pIau]

Charan Saadhh 

Kae Dhhoe Dhhoe 

Peeo ||

Wash the feet of the 

Holy, and drink in this 

water.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਧੂ ਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 

ਧੋ ਧੋ ਕੇ (ਨਾਮ-ਿਲ) ਪੀ,

12832 283 Arip swD kau  
Apnw jIau]

Arap Saadhh Ko 

Apanaa Jeeo ||

Dedicate your soul to 

the Holy.

ਸਾਧ-ਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਭੀ 
ਵਾਰ ਦੇਹ।

12833 283 swD kI DUir  
krhu iesnwnu]

Saadhh Kee 

Dhhoor Karahu 

Eisanaan ||

Take your cleansing 

bath in the dust of the 

feet of the Holy.

ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਕ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ,

12834 283 swD aUpir  
jweIAY kurbwnu]

Saadhh Oopar 

Jaaeeai Kurabaan 

||

To the Holy, make 

your life a sacrifice.

ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਹੁ।

12835 283 swD syvw  
vfBwgI pweIAY]

Saadhh Saevaa 

Vaddabhaagee 

Paaeeai ||

Service to the Holy is 

obtained by great 

good fortune.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

12836 283 swDsMig hir 
kIrqnu gweIAY]

Saadhhasang Har 

Keerathan 

Gaaeeai ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the Kirtan of the 

Lord's Praise is sung.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

12837 283 Aink ibGn qy  
swDU rwKY]

Anik Bighan Thae 

Saadhhoo Raakhai 

||

From all sorts of 

dangers, the Saint 

saves us.

ਸੂੰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ (ਿੋ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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12838 283 hir gun gwie  
AMimRq rsu cwKY]

Har Gun Gaae 

Anmrith Ras 

Chaakhai ||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, we 

taste the ambrosial 

essence.

ਸੂੰਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

12839 283 Et ghI sMqh 
dir AwieAw]

Outt Gehee 

Santheh Dhar 

Aaeiaa ||

Seeking the Protection 

of the Saints, we have 

come to their door.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਿਜੜਆ ਹੈ ਿੋ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਡੱਗਾ ਹੈ,

12840 283 srb sUK nwnk  
iqh pwieAw]6]

Sarab Sookh 

Naanak Thih 

Paaeiaa ||6||

All comforts, O Nanak, 

are so obtained. ||6||

ਉਸ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਪਾ ਲਏ ਹਨ ॥੬॥

12841 283 imrqk kau  
jIvwlnhwr]

Mirathak Ko 

Jeevaalanehaar ||

He infuses life back 

into the dead.

(ਪਿਭੂ) ਮੋਏ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  
ਜਿਵਾਲਣ ਿੋਗਾ ਹੈ,

12842 283 BUKy kau dyvq 
ADwr]

Bhookhae Ko 

Dhaevath Adhhaar 

||

He gives food to the 

hungry.

ਭੁੱ ਖੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

12843 283 srb inDwn jw 
kI idRstI mwih]

Sarab Nidhhaan 

Jaa Kee Dhrisattee 

Maahi ||

All treasures are 

within His Glance of 

Grace.

ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ ਹਨ,

12844 283 purb ilKy kw  
lhxw pwih]

lh-xw Purab Likhae Kaa 

Lehanaa Paahi ||

People obtain that 

which they are pre-

ordained to receive.

(ਪਰ ਿੀਵ) ਆਪਣੇ ਜਪਛਲੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿਲ ਭੋਗਦੇ 

ਹਨ।
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12845 283 sBu ikCu iqs kw  
Ehu krnY jogu]

Sabh Kishh This 

Kaa Ouhu Karanai 

Jog ||

All things are His; He is 

the Doer of all.

ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, 

ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ;

12846 283 iqsu ibnu dUsr 
hoAw n hogu]

This Bin Dhoosar 

Hoaa N Hog ||

Other than Him, there 

has never been any 

other, and there shall 

never be.

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਨਾਹ 

ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।

12847 283 jip jn sdw 
sdw idnu rYxI]

Jap Jan Sadhaa 

Sadhaa Dhin 

Rainee ||

Meditate on Him 

forever and ever, day 

and night.

ਹੇ ਿਨ! ਸਦਾ ਹੀ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ,

12848 283 sB qy aUc  
inrml ieh 
krxI]

Sabh Thae Ooch 

Niramal Eih 

Karanee ||

This way of life is 

exalted and 

immaculate.

ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 
ਇਹੀ ਕਰਣੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੱੁਚੀ ਹੈ।

12849 283 kir ikrpw ijs 
kau nwmu dIAw]

Kar Kirapaa Jis Ko 

Naam Dheeaa ||

One whom the Lord, 

in His Grace, blesses 

with His Name

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,

12850 283 nwnk so jnu  
inrmlu QIAw]7]

Naanak So Jan 

Niramal Thheeaa 

||7||

- O Nanak, that person 

becomes immaculate 

and pure. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

12851 283 jw kY min gur 
kI prqIiq]

Jaa Kai Man Gur 

Kee Paratheeth ||

One who has faith in 

the Guru in his mind

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਧਾ ਬਣ ਗਈ 

ਹੈ,
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12852 283 iqsu jn AwvY  
hir pRBu cIiq]

This Jan Aavai Har 

Prabh Cheeth ||

Comes to dwell upon 

the Lord God.

ਉਸ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

12853 283 Bgqu Bgqu  
sunIAY iqhu loie]

Bhagath Bhagath 

Suneeai Thihu Loe 

||

He is acclaimed as a 

devotee, a humble 

devotee throughout 

the three worlds.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ,

12854 283 jw kY ihrdY eyko 
hoie]

Jaa Kai Hiradhai 

Eaeko Hoe ||

The One Lord is in his 

heart.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ ਪਿਭੂ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ;

12855 283 scu krxI scu 
qw kI rhq]

rh-q Sach Karanee Sach 

Thaa Kee Rehath 

||

True are his actions; 

true are his ways.

ਉਸ ਦੀ ਅਮਲੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਤੇ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਇਕ-ਰਸ 

ਹਨ,

12856 283 scu ihrdY siq 
muiK khq]

Sach Hiradhai Sath 

Mukh Kehath ||

True is his heart; Truth 

is what he speaks with 

his mouth.

ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹੈ, ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹ 

ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਉੱਚਾਰਦਾ ਹੈ;

12857 283 swcI idRsit  
swcw Awkwru]

Saachee Dhrisatt 

Saachaa Aakaar ||

True is his vision; true 

is his form.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਸਾਰਾ ਜਦਿਸ਼ਟਮਾਨ 

ਿਗਤ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

12858 283 scu vrqY swcw 
pwswru]

Sach Varathai 

Saachaa Paasaar ||

He distributes Truth 

and he spreads Truth.

ਪਿਭੂ ਹੀ (ਸਭ ਥਾਈ)ਂ ਮੌਿੂਦ 

(ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ 
(ਸਾਰਾ) ਜਖਲਾਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

12859 283 pwrbRhmu ijin 
scu kir jwqw]

j`wqw Paarabreham Jin 

Sach Kar Jaathaa 

||

One who recognizes 

the Supreme Lord God 

as True

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਸਮਜਝਆ ਹੈ,
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12860 283 nwnk so jnu  
sic 
smwqw]8]15]

jw`qw sm`wqw Naanak So Jan 

Sach Samaathaa 

||8||15||

- O Nanak, that 

humble being is 

absorbed into the 

True One. ||8||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਉਸ ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੫॥

12861 283 sloku] Salok || Shalok:

12862 283 rUpu n ryK n rMgu 
ikCu iqRhu gux qy  
pRB iBMn]

Roop N Raekh N 

Rang Kishh Thrihu 

Gun Thae Prabh 

Bhinn ||

He has no form, no 

shape, no color; God is 

beyond the three 

qualities.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਨ 

ਜਚਹਨ-ਚੱਕਿ ਅਤੇ ਨ ਕੋਈ ਰੂੰਗ। 
ਪਿਭੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਹੈ।

12863 283 iqsih buJwey 
nwnkw ijsu hovY 
supRsMn]1]

bu`Jwey[supRsMn Thisehi Bujhaaeae 

Naanakaa Jis 

Hovai Suprasann 

||1||

They alone 

understand Him, O 

Nanak, with whom He 

is pleased. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਪ ਤੱੁਠਦਾ ਹੈ ॥੧॥

12864 283 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:

12865 283 AibnwsI pRBu  
mn mih rwKu]

Abinaasee Prabh 

Man Mehi Raakh 

||

Keep the Immortal 

Lord God enshrined 

within your mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਪਿੋ ਰੱਖ,

12866 283 mwnuK kI qU 
pRIiq iqAwgu]

Maanukh Kee 

Thoo Preeth 

Thiaag ||

Renounce your love 

and attachment to 

people.

ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਪਆਰ (ਮੋਹ) 

ਛੱਡ ਦੇਹ।

12867 283 iqs qy prY nwhI 
ikCu koie]

This Thae Parai 

Naahee Kishh Koe 

||

Beyond Him, there is 

nothing at all.

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ[
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12868 283 srb inrMqir  
eyko soie]

Sarab Niranthar 

Eaeko Soe ||

The One Lord is 

pervading among all.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

12869 283 Awpy bInw Awpy 
dwnw ]

Aapae Beenaa 

Aapae Dhaanaa ||

He Himself is All-

seeing; He Himself is 

All-knowing,

ਉਹੀ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ) ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

12870 283 gihr gMBIru  
ghIru sujwnw]

Gehir Ganbheer 

Geheer Sujaanaa 

||

Unfathomable, 

Profound, Deep and 

All-knowing.

ਪਿਭੂ ਬੜਾ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਡੂੂੰ ਘਾ 
ਹੈ, ਜਸਆਣਾ ਹੈ,

12871 283 pwrbRhm  
prmysur goibMd]

Paarabreham 

Paramaesur 

Gobindh ||

He is the Supreme 

Lord God, the 

Transcendent Lord, 

the Lord of the 

Universe,

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ! ਸਭ ਦੇ 

ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ! ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਪਾਲਕ!

12872 283 ikRpwinDwn  
dieAwl bKsMd]

Kirapaa Nidhhaan 

Dhaeiaal 

Bakhasandh ||

The Treasure of 

mercy, compassion 

and forgiveness.

ਦਇਆ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਦਇਆ ਦੇ 

ਘਰ! ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ!

12873 283 swD qyry kI  
crnI pwau]

Saadhh Thaerae 

Kee Charanee 

Paao ||

To fall at the Feet of 

Your Holy Beings

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਪਵਾਂ,

12874 284 nwnk kY min  
iehu Anrwau]1]

(An-rwau) pRym Naanak Kai Man 

Eihu Anaraao 

||1||

- this is the longing of 

Nanak's mind. ||1||

ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਹ 

ਤਾਂਘ ਹੈ ॥੧॥
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12875 284 mnsw pUrn  
srnw jog]

Manasaa Pooran 

Saranaa Jog ||

He is the Fulfiller of 

wishes, who can give 

us Sanctuary;

ਪਿਭੂ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਦੇ ਿੁਰਨੇ 

ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਨ ਆਇਆਂ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
12876 284 jo kir pwieAw  

soeI hogu]

Jo Kar Paaeiaa 

Soee Hog ||

That which He has 

written, comes to pass.

ਿ ੋਉਸ ਨੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਹੱਥ ਉਤੇ 

ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

12877 284 hrn Brn jw kw 
nyqR Poru]

Haran Bharan Jaa 

Kaa Naethr For ||

He destroys and 

creates in the 

twinkling of an eye.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਅੱਖ ਿਰਕਣ ਦਾ 
ਸਮਾ (ਿਗਤ ਦੇ) ਪਾਲਣ ਤੇ 

ਨਾਸ ਲਈ (ਕਾਫ਼ੀ) ਹੈ,

12878 284 iqs kw mMqRü n 
jwnY horu]

This Kaa Manthra 

N Jaanai Hor ||

No one else knows the 

mystery of His ways.

ਉਸ ਦਾ ਗੱੁਝਾ ਭੇਤ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਿੀਵ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ।

12879 284 And rUp mMgl 
sd jw kY]

Anadh Roop 

Mangal Sadh Jaa 

Kai ||

He is the embodiment 

of ecstasy and 

everlasting joy.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ,

12880 284 srb Qok  
sunIAih Gir qw 
kY]

sunI-Aih Sarab Thhok 

Suneeahi Ghar 

Thaa Kai ||

I have heard that all 

things are in His home.

(ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਸ 

ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ (ਮੌਿੂਦ) ਸੁਣੀਦੇ 

ਹਨ।

12881 284 rwj mih rwju  
jog mih jogI]

Raaj Mehi Raaj Jog 

Mehi Jogee ||

Among kings, He is the 

King; among yogis, He 

is the Yogi.

ਰਾਜਿਆਂ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਰਾਿਾ ਹੈ, ਿੋਗੀਆਂ ਜਵਚ ਿੋਗੀ 
ਹੈ,

12882 284 qp mih qpIsru  
igRhsq mih 
BogI]

gi Rhsq Thap Mehi 

Thapeesar 

Grihasath Mehi 

Bhogee ||

Among ascetics, He is 

the Ascetic; among 

householders, He is 

the Enjoyer.

ਤਪੀਆਂ ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ 
ਤਪੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗਿਹਸਤੀਆਂ ਜਵਚ 

ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੈ।
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12883 284 iDAwie iDAwie  
Bgqh suKu 
pwieAw]

Dhhiaae Dhhiaae 

Bhagatheh Sukh 

Paaeiaa ||

By constant 

meditation, His 

devotee finds peace.

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੇ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾ 
ਜਲਆ ਹੈ।

12884 284 nwnk iqsu purK 
kw iknY AMqu n 
pwieAw]2]

Naanak This 

Purakh Kaa Kinai 

Anth N Paaeiaa 

||2||

O Nanak, no one has 

found the limits of 

that Supreme Being. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੇ ਉਸ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ॥੨॥

12885 284 jw kI lIlw kI  
imiq nwih]

l@Ilw, imiq:polw bolo Jaa Kee Leelaa Kee 

Mith Naahi ||

There is no limit to His 

play.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ (ਿਗਤ ਰੂਪ) 

ਖੇਡ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ 
ਸਕਦਾ,

12886 284 sgl dyv hwry 
Avgwih]

Sagal Dhaev 

Haarae Avagaahi 

||

All the demigods have 

grown weary of 

searching for it.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖੋਿ ਖੋਿ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਦੇਵਤੇ (ਭੀ) ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ;

12887 284 ipqw kw jnmu  
ik jwnY pUqu]

Pithaa Kaa Janam 

K Jaanai Pooth ||

What does the son 

know of his father's 

birth?

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਪਉ ਦਾ ਿਨਮ ਪੱੁਤਿ 
ਕੀਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ?

12888 284 sgl proeI  
ApunY sUiq]

Sagal Paroee 

Apunai Sooth ||

All are strung upon His 

string.

(ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ) ਧਾਗੇ 

ਜਵਚ ਪਰੋਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਜਤਵੇਂ) 
ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
(ਹੁਕਮ ਰੂਪ) ਧਾਗੇ ਜਵਚ ਪਿੋ 
ਰੱਖੀ ਹੈ।

12889 284 sumiq igAwnu 
iDAwnu ijn dyie]

su-m`iq[ dy-ie Sumath Giaan 

Dhhiaan Jin Dhaee 

||

He bestows good 

sense, spiritual 

wisdom and 

meditation

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਸੋਹਣੀ 
ਮਜਤ ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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12890 284 jn dws nwmu 
iDAwvih syie]

iDAwv-ih[ sy-ie[ Jan Dhaas Naam 

Dhhiaavehi Saee ||

On His humble 

servants and slaves 

who meditate on the 

Naam.

ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਤੇ ਦਾਸ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

12891 284 iqhu gux mih jw 
kau Brmwey]

Thihu Gun Mehi 

Jaa Ko 

Bharamaaeae ||

He leads some astray 

in the three qualities;

(ਪਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਭਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,

12892 284 jnim mrY iPir 
AwvY jwey]

Janam Marai Fir 

Aavai Jaaeae ||

They are born and die, 

coming and going over 

and over again.

ਉਹ ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

12893 284 aUc nIc iqs ky 
AsQwn]

Ooch Neech This 

Kae Asathhaan ||

The high and the low 

are His places.

ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਉਚੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਤਿਗੁਣੀ ਨੀਚ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਮਨ-ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਟਕਾਣੇ 
ਹਨ (ਭਾਵ, ਸਭ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ)।

12894 284 jYsw jnwvY qYsw 
nwnk jwn]3]

Jaisaa Janaavai 

Thaisaa Naanak 

Jaan ||3||

As He inspires us to 

know Him, O Nanak, 

so is He known. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱੁਧ-

ਮੱਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਹੋ ਜਿਹੀ 
ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਿੀਵ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

12895 284 nwnw rUp nwnw 
jw ky rMg]

n@wn@w Naanaa Roop 

Naanaa Jaa Kae 

Rang ||

Many are His forms; 

many are His colors.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ , ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ 

ਤੇ ਰੂੰਗ ਹਨ,

12896 284 nwnw ByK krih  
iek rMg]

Naanaa Bhaekh 

Karehi Eik Rang ||

Many are the 

appearances which He 

assumes, and yet He is 

still the One.

ਕਈ ਭੇਖ ਧਾਰਦਾ ਹੈਂ (ਤੇ ਜਿਰ 

ਭੀ) ਇਕੋ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹੈਂ।
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12897 284 nwnw ibiD kIno 
ibsQwru]

ibiD: polw bolo Naanaa Bidhh 

Keeno Bisathhaar 

||

In so many ways, He 

has extended Himself.

ਉਸ ਨੇ ਿਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ 
ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,

12898 284 pRBu AibnwsI  
eykMkwru]

Prabh Abinaasee 

Eaekankaar ||

The Eternal Lord God 

is the One, the Creator.

ਪਿਭੂ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ।

12899 284 nwnw cilq kry  
iKn mwih]

n@wn@w[cil-q: polw bolo 
imlvW, l`ly ishwrI lwau

Naanaa Chalith 

Karae Khin Maahi 

||

He performs His many 

plays in an instant.

ਕਈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਪਿਭੂ ਪਲਕ ਜਵਚ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

12900 284 pUir rihE pUrnu 
sB Twie]

Poor Rehiou 

Pooran Sabh 

Thaae ||

The Perfect Lord is 

pervading all places.

ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

12901 284 nwnw ibiD kir  
bnq bnweI]

n@wn@w Naanaa Bidhh Kar 

Banath Banaaee ||

In so many ways, He 

created the creation.

ਿਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਿਭੂ ਨੇ ਕਈ 

ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੈ,

12902 284 ApnI kImiq  
Awpy pweI]

Apanee Keemath 

Aapae Paaee ||

He alone can estimate 

His worth.

ਆਪਣੀ (ਵਜਡਆਈ ਦਾ) ਮੱੁਲ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

12903 284 sB Gt iqs ky  
sB iqs ky Twau]

Sabh Ghatt This 

Kae Sabh This Kae 

Thaao ||

All hearts are His, and 

all places are His.

ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੀ 
ਹਨ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਹਨ।

12904 284 jip jip jIvY  
nwnk hir 
nwau]4]

Jap Jap Jeevai 

Naanak Har Naao 

||4||

Nanak lives by 

chanting, chanting the 

Name of the Lord. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ) 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ 

ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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12905 284 nwm ky Dwry  
sgly jMq]

Naam Kae 

Dhhaarae Sagalae 

Janth ||

The Naam is the 

Support of all 

creatures.

ਸਾਰੇ ਿੀਆ ਿੂੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ,

12906 284 nwm ky Dwry KMf 
bRhmMf]

Naam Kae 

Dhhaarae Khandd 

Brehamandd ||

The Naam is the 

Support of the earth 

and solar systems.

ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ (ਜਹੱਸੇ) ਭੀ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

12907 284 nwm ky Dwry  
isimRiq byd 
purwn]

ism-i Riq Naam Kae 

Dhhaarae Simrith 

Baedh Puraan ||

The Naam is the 

Support of the 

Simritees, the Vedas 

and the Puraanas.

ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਨ,

12908 284 nwm ky Dwry sunn 
igAwn iDAwn]

Naam Kae 

Dhhaarae Sunan 

Giaan Dhhiaan ||

The Naam is the 

Support by which we 

hear of spiritual 

wisdom and 

meditation.

ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਨੀ ਭੀ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ।

12909 284 nwm ky Dwry  
Awgws pwqwl]

Aw-gws[ pw-qwl Naam Kae 

Dhhaarae Aagaas 

Paathaal ||

The Naam is the 

Support of the 

Akaashic ethers and 

the nether regions.

ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਪਿਭੂ-
ਆਸਰੇ ਹਨ,

12910 284 nwm ky Dwry  
sgl Awkwr]

Naam Kae 

Dhhaarae Sagal 

Aakaar ||

The Naam is the 

Support of all bodies.

ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਨ।

12911 284 nwm ky Dwry  
purIAw sB Bvn]

Naam Kae 

Dhhaarae Pureeaa 

Sabh Bhavan ||

The Naam is the 

Support of all worlds 

and realms.

ਜਤੂੰ ਨੇ ਭਵਨ ਤੇ ਚੌਦਹ ਲੋਕ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਟਕਾਏ ਹੋਏ 

ਹਨ,
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12912 284 nwm kY sMig  
auDry suin sRvn]

Naam Kai Sang 

Oudhharae Sun 

Sravan ||

Associating with the 

Naam, listening to it 

with the ears, one is 

saved.

ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਕੂੰਨੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।

12913 284 kir ikrpw ijsu  
AwpnY nwim lwey]

Kar Kirapaa Jis 

Aapanai Naam 

Laaeae ||

Those whom the Lord 

mercifully attaches to 

His Naam

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

12914 284 nwnk cauQy pd 
mih so jnu giq 
pwey]5]

Naanak 

Chouthhae Padh 

Mehi So Jan Gath 

Paaeae ||5||

- O Nanak, in the 

fourth state, those 

humble servants 

attain salvation. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ) 

ਚਉਥੇ ਦਰਿੇ ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਕੇ 

ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥

12915 284 rUpu siq jw kw 
siq AsQwnu]

Roop Sath Jaa Kaa 

Sath Asathhaan ||

His form is true, and 

true is His place.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਜਟਕਾਣਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ,

12916 284 purKu siq kyvl 
prDwnu]

Purakh Sath 

Kaeval 

Paradhhaan ||

His personality is true - 

He alone is supreme.

ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ ਸਭ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਹੈ।

12917 284 krqUiq siq siq 
jw kI bwxI]

Karathooth Sath 

Sath Jaa Kee 

Baanee ||

His acts are true, and 

true is His Word.

ਜਿਸ ਸਦਾ-ਅਟੱਲ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ,

12918 284 siq purK sB 
mwih smwxI]

Sath Purakh Sabh 

Maahi Samaanee 

||

The True Lord is 

permeating all.

(ਭਾਵ, ਿ ੋਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਬੋਲ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ ਕੂੰਮ ਵੀ 
ਅਟੱਲ ਹਨ।
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12919 284 siq krmu jw kI 
rcnw siq]

Sath Karam Jaa 

Kee Rachanaa 

Sath ||

True are His actions; 

His creation is true.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੁਕੂੰ ਮਲ 

ਹੈ (ਭਾਵ, ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ),

12920 284 mUlu siq siq 
auqpiq]

Mool Sath Sath 

Outhapath ||

His root is true, and 

true is what originates 

from it.

ਿ ੋ(ਸਭ ਦਾ) ਮੂਲ-(ਰੂਪ) ਸਦਾ 
ਅਸਜਥਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਪੈਦਾਇਸ਼ ਭੀ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।

12921 284 siq krxI  
inrml inrmlI]

Sath Karanee 

Niramal Niramalee 

||

True is His lifestyle, 

the purest of the pure.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਮਹਾ ਪਜਵਿਤ ਰਜ਼ਾ ਹੈ,

12922 284 ijsih buJwey  
iqsih sB BlI]

bu`Jwey Jisehi Bujhaaeae 

Thisehi Sabh 

Bhalee ||

All goes well for those 

who know Him.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਰਜ਼ਾ ਦੀ) ਸਮਝ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਉਹ ਰਜ਼ਾ) 
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ 

(ਲੱਗਦੀ ਹੈ)।

12923 284 siqnwmu pRB kw 
suKdweI]

Sath Naam Prabh 

Kaa Sukhadhaaee 

||

The True Name of God 

is the Giver of peace.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸੁਖ-ਦਾਤਾ ਹੈ।

12924 284 ibsÍwsu siq  
nwnk gur qy 
pweI]6]

ibsÍwsu: A`Dw vwvw polw 
bolo , pUrw vwvw BrvW 
bolIdw hY

Bisvaas Sath 

Naanak Gur Thae 

Paaee ||6||

Nanak has obtained 

true faith from the 

Guru. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਇਹ 

ਅਟੱਲ ਜਸਦਕ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੬॥

12925 284 siq bcn swDU 
aupdys]

Sath Bachan 

Saadhhoo 

Oupadhaes ||

True are the 

Teachings, and the 

Instructions of the 

Holy.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਟੱਲ ਬਚਨ 

ਹਨ,
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12926 284 siq qy jn jw kY 
irdY pRvys]

Sath Thae Jan Jaa 

Kai Ridhai Pravaes 

||

True are those into 

whose hearts He 

enters.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਇਸ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ) ਪਿਵੇਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਭੀ ਅਟੱਲ (ਭਾਵ, ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਜਹਤ) ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

12927 284 siq inriq bUJY 
jy koie]

b`UJY Sath Nirath 

Boojhai Jae Koe ||

One who knows and 

loves the Truth

ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਿਾਏ,

12928 284 nwmu jpq qw kI 
giq hoie]

giq: polw bolo Naam Japath Thaa 

Kee Gath Hoe ||

Chanting the Naam, 

he obtains salvation.

ਤਾਂ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚੀ 
ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

12929 284 Awip siq kIAw 
sBu siq]

s`iq Aap Sath Keeaa 

Sabh Sath ||

He Himself is True, 

and all that He has 

made is true.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਿਗਤ ਭੀ ਸੱਚ ਮੱੁਚ 

ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਮਜਥਆ 

ਨਹੀਂ)
12930 284 Awpy jwnY ApnI 

imiq giq]

Aapae Jaanai 

Apanee Mith Gath 

||

He Himself knows His 

own state and 

condition.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ 

ਮਰਯਾਦਾ ਆਪ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

12931 285 ijs kI isRsit  
su krxYhwru]

si Rsit Jis Kee Srisatt S 

Karanaihaar ||

He is the Creator Lord 

of His world.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਇਹ ਿਗਤ ਹੈ 

ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬਨਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

12932 285 Avr n bUiJ  
krq bIcwru]

Avar N Boojh 

Karath Beechaar ||

No one else 

understands Him, 

although they may try.

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਿਗਤ ਦਾ 
ਜਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ (ਭੀ) 
ਨਾਹ ਸਮਝੋ।
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12933 285 krqy kI imiq n 
jwnY kIAw ]

Karathae Kee Mith 

N Jaanai Keeaa ||

The created cannot 

know the extent of the 

Creator.

ਕਰਤਾਰ (ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ) ਦਾ 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਬੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।

12934 285 nwnk jo iqsu 
BwvY so 
vrqIAw]7]

vrqI-Aw Naanak Jo This 

Bhaavai So 

Varatheeaa ||7||

O Nanak, whatever 

pleases Him comes to 

pass. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥

12935 285 ibsmn ibsm  
Bey ibsmwd]

Bisaman Bisam 

Bheae Bisamaadh 

||

Gazing upon His 

wondrous wonder, I 

am wonder-struck and 

amazed!

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੂੰ ) ਸਮਜਝਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ ਆਇਆ 

ਹੈ,

12936 285 ijin bUiJAw  
iqsu AwieAw 
sÍwd]

b`UiJAw[ su-Awd Jin Boojhiaa This 

Aaeiaa Svaadh ||

One who realizes this, 

comes to taste this 

state of joy.

(ਵਜਡਆਈ ਤੱਕ ਕੇ) ਉਹ ਬੜੇ 

ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਅਸਚਰਿ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

12937 285 pRB kY rMig rwic 
jn rhy]

Prabh Kai Rang 

Raach Jan Rehae ||

God's humble servants 

remain absorbed in 

His Love.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

12938 285 gur kY bcin  
pdwrQ lhy]

Gur Kai Bachan 

Padhaarathh 

Lehae ||

Following the Guru's 

Teachings, they 

receive the four 

cardinal blessings.

ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਨਾਮ-) 

ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

12939 285 Eie dwqy duK 
kwtnhwr]

Oue Dhaathae 

Dhukh 

Kaattanehaar ||

They are the givers, 

the dispellers of pain.

ਉਹ (ਸੇਵਕ ਖ਼ੁਦ) ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਵੂੰ ਡਦੇ ਹਨ, ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਦੱੁਖ ਕੱਟਦੇ ਹਨ,

12940 285 jw kY sMig qrY 
sMswr]

Jaa Kai Sang Tharai 

Sansaar ||

In their company, the 

world is saved.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਨਾਲ 

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਤਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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12941 285 jn kw syvku so 
vfBwgI]

Jan Kaa Saevak So 

Vaddabhaagee ||

The slave of the Lord's 

servant is so very 

blessed.

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਿੋ ਸੇਵਕ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

12942 285 jn kY sMig eyk 
ilv lwgI]

Jan Kai Sang Eaek 

Liv Laagee ||

In the company of His 

servant, one becomes 

attached to the Love 

of the One.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ 

ਸੁਰਤ ਿੁੜਦੀ ਹੈ।

12943 285 gun goibd  
kIrqnu jnu gwvY]

Gun Gobidh 

Keerathan Jan 

Gaavai ||

His humble servant 

sings the Kirtan, the 

songs of the glory of 

God.

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

12944 285 gur pRswid nwnk  
Plu pwvY]8]16]

Gur Prasaadh 

Naanak Fal Paavai 

||8||16||

By Guru's Grace, O 

Nanak, he receives the 

fruits of his rewards. 

||8||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰੂਪੀ) ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧੬॥

12945 285 sloku] Salok || Shalok:

12946 285 Awid scu jugwid 
scu]

Aadh Sach 

Jugaadh Sach ||

True in the beginning, 

True throughout the 

ages,

ਪਿਭੂ ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

12947 285 hY iB scu nwnk 
hosI iB scu]1]

Hai Bh Sach 

Naanak Hosee Bh 

Sach ||1||

True here and now. O 

Nanak, He shall 

forever be True. ||1||

ਐਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ॥੧॥

12948 285 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:
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12949 285 crn siq siq 
prsnhwr]

Charan Sath Sath 

Parasanehaar ||

His Lotus Feet are 

True, and True are 

those who touch 

Them.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਨ, 

ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੋਹਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ 

ਭੀ ਅਟੱਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;

12950 285 pUjw siq siq 
syvdwr]

Poojaa Sath Sath 

Saevadhaar ||

His devotional worship 

is True, and True are 

those who worship 

Him.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪੂਿਾ ਇਕ ਸਦਾ 
ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਕੂੰਮ ਹੈ, (ਸੋ) 

ਪੂਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਲਈ 

ਅਟੱਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
12951 285 drsnu siq siq 

pyKnhwr]

Dharasan Sath 

Sath 

Paekhanehaar ||

The Blessing of His 

Vision is True, and 

True are those who 

behold it.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸਜਤ-(ਕਰਮ) 

ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ;

12952 285 nwmu siq siq 
iDAwvnhwr]

Naam Sath Sath 

Dhhiaavanehaar ||

His Naam is True, and 

True are those who 

meditate on it.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, 

ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀ ਜਥਰ ਹਨ।

12953 285 Awip siq siq 
sB DwrI]

Aap Sath Sath 

Sabh Dhhaaree ||

He Himself is True, 

and True is all that He 

sustains.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਦਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਜਟਕਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ 
ਭੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਹੈ;

12954 285 Awpy gux Awpy 
guxkwrI]

(guxkwrI) praupkwrI Aapae Gun Aapae 

Gunakaaree ||

He Himself is virtuous 

goodness, and He 

Himself is the 

Bestower of virtue.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਗੁਣ (-ਰੂਪ) ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

12955 285 sbdu siq siq 
pRBu bkqw]

Sabadh Sath Sath 

Prabh Bakathaa ||

The Word of His 

Shabad is True, and 

True are those who 

speak of God.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) 
ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਉੱਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਥਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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12956 285 suriq siq siq 
jsu sunqw]

Surath Sath Sath 

Jas Sunathaa ||

Those ears are True, 

and True are those 

who listen to His 

Praises.

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨੀ ਸਜਤ 

(-ਕਰਮ ਹੈ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਿਸ 

ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਸਜਤ ਹੈ।

12957 285 buJnhwr kau  
siq sB hoie]

bu`Jnhwr Bujhanehaar Ko 

Sath Sabh Hoe ||

All is True to one who 

understands.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ) ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ 

ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਰਜਚਆ ਿਗਤ ਭੀ 
ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਮਜਥਆ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ);

12958 285 nwnk siq siq 
pRBu soie]1]

Naanak Sath Sath 

Prabh Soe ||1||

O Nanak, True, True is 

He, the Lord God. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥

12959 285 siq srUpu irdY 
ijin mwinAw]

Sath Saroop Ridhai 

Jin Maaniaa ||

One who believes in 

the Embodiment of 

Truth with all his heart

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅਟੱਲ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਮੂਰਜਤ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਇਆ ਹੈ,

12960 285 krn krwvn  
iqin mUlu 
pCwinAw ]

Karan Karaavan 

Thin Mool 

Pashhaaniaa ||

Recognizes the Cause 

of causes as the Root 

of all.

ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 

(ਿਗਤ ਦੇ) ਮੂਲ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ 

ਜਲਆ ਹੈ।

12961 285 jw kY irdY  
ibsÍwsu pRB 
AwieAw]

ibsÍwsu: A`Dw vwvw polw 
bolo, pUrw vwvw BrvW 
bolIdw hY

Jaa Kai Ridhai 

Bisvaas Prabh 

Aaeiaa ||

One whose heart is 

filled with faith in God

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ (ਦੀ ਹਸਤੀ) ਦਾ ਯਕੀਨ 

ਬੱਝ ਜਗਆ ਹੈ,
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12962 285 qqu igAwnu iqsu 
min pRgtwieAw]

Thath Giaan This 

Man 

Pragattaaeiaa ||

The essence of 

spiritual wisdom is 

revealed to his mind.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸੱਚਾ 
ਜਗਆਨ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ;

12963 285 BY qy inrBau 
hoie bswnw]

Bhai Thae Nirabho 

Hoe Basaanaa ||

Coming out of fear, he 

comes to live without 

fear.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ) (ਿਗਤ ਦੇ ਹਰੇਕ) 

ਡਰ ਤੋਂ (ਰਜਹਤ ਹੋ ਕੇ) ਜਨਡਰ 

ਹੋ ਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

12964 285 ijs qy aupijAw  
iqsu mwih 
smwnw]

Jis Thae Oupajiaa 

This Maahi 

Samaanaa ||

He is absorbed into 

the One, from whom 

he originated.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਸਦਾ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ;

12965 285 bsqu mwih ly 
bsqu gfweI]

Basath Maahi Lae 

Basath Gaddaaee 

||

When something 

blends with its own,

(ਜਿਵੇਂ) ਇਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ (ਉਸ 

ਜਕਸਮ ਦੀ) ਚੀਜ਼ ਜਵਚ ਰਲਾ 
ਜਦੱਤੀ ਿਾਏ (ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ,
12966 285 qw kau iBMn n 

khnw jweI]

Thaa Ko Bhinn N 

Kehanaa Jaaee ||

It cannot be said to be 

separate from it.

ਜਤਵੇਂ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

12967 285 bUJY bUJnhwru  
ibbyk]

b`UJY b`UJnhwru Boojhai 

Boojhanehaar 

Bibaek ||

This is understood 

only by one of 

discerning 

understanding.

(ਪਰ) ਇਸ ਜਵਚਾਰ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਨ ਵਾਲਾ (ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

12968 285 nwrwien imly  
nwnk eyk]2]

Naaraaein Milae 

Naanak Eaek ||2||

Meeting with the Lord, 

O Nanak, he becomes 

one with Him. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

॥੨॥
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12969 285 Twkur kw syvku  
AwigAwkwrI]

Thaakur Kaa 

Saevak 

Aagiaakaaree ||

The servant is 

obedient to his Lord 

and Master.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ,

12970 285 Twkur kw syvku  
sdw pUjwrI]

Thaakur Kaa 

Saevak Sadhaa 

Poojaaree ||

The servant worships 

his Lord and Master 

forever.

ਤੇ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

12971 285 Twkur ky syvk kY  
min prqIiq]

Thaakur Kae 

Saevak Kai Man 

Paratheeth ||

The servant of the 

Lord Master has faith 

in his mind.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ) 
ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

12972 285 Twkur ky syvk 
kI inrml rIiq]

Thaakur Kae 

Saevak Kee 

Niramal Reeth ||

The servant of the 

Lord Master lives a 

pure lifestyle.

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ 
ਸੱੁਚੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

12973 285 Twkur kau syvku 
jwnY sMig]

Thaakur Ko Saevak 

Jaanai Sang ||

The servant of the 

Lord Master knows 

that the Lord is with 

him.

ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ) ਨਾਲ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

12974 285 pRB kw syvku  
nwm kY rMig]

Prabh Kaa Saevak 

Naam Kai Rang ||

God's servant is 

attuned to the Naam, 

the Name of the Lord.

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੌਿ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

12975 285 syvk kau pRB 
pwlnhwrw]

Saevak Ko Prabh 

Paalanehaaraa ||

God is the Cherisher of 

His servant.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ,

12976 285 syvk kI rwKY 
inrMkwrw]

Saevak Kee 

Raakhai 

Nirankaaraa ||

The Formless Lord 

preserves His servant.

ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ (ਸਦਾ) 
ਲਾਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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12977 285 so syvku ijsu 
dieAw pRBu DwrY]

So Saevak Jis 

Dhaeiaa Prabh 

Dhhaarai ||

Unto His servant, God 

bestows His Mercy.

(ਪਰ) ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਬਣ 

ਸਕਦਾ) ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;

12978 285 nwnk so syvku  
swis swis 
smwrY]3]

Naanak So Saevak 

Saas Saas 

Samaarai ||3||

O Nanak, that servant 

remembers Him with 

each and every 

breath. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹਾ ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਦਮ-ਬ-ਦਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

12979 285 Apuny jn kw  
prdw FwkY]

Apunae Jan Kaa 

Paradhaa Dtaakai 

||

He covers the faults of 

His servant.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪਰਦਾ 
ਢੱਕਦਾ ਹੈ,

12980 285 Apny syvk kI  
srpr rwKY]

Apanae Saevak 

Kee Sarapar 

Raakhai ||

He surely preserves 

the honor of His 

servant.

ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।

12981 285 Apny dws kau  
dyie vfweI]

Apanae Dhaas Ko 

Dhaee Vaddaaee 

||

He blesses His slave 

with greatness.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਮਾਣ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,

12982 285 Apny syvk kau  
nwmu jpweI]

Apanae Saevak Ko 

Naam Japaaee ||

He inspires His servant 

to chant the Naam, 

the Name of the Lord.

ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਿਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

12983 285 Apny syvk kI  
Awip piq rwKY]

Apanae Saevak 

Kee Aap Path 

Raakhai ||

He Himself preserves 

the honor of His 

servant.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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12984 285 qw kI giq imiq  
koie n lwKY]

Thaa Kee Gath 

Mith Koe N 

Laakhai ||

No one knows His 

state and extent.

ਉਸ ਦੀ ਉੱਚ-ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਵਡੱਪਣ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ।

12985 285 pRB ky syvk kau  
ko n phUcY]

Prabh Kae Saevak 

Ko Ko N Pehoochai 

||

No one is equal to the 

servant of God.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,

12986 285 pRB ky syvk aUc 
qy aUcy]

Prabh Kae Saevak 

Ooch Thae 

Oochae ||

The servant of God is 

the highest of the high.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਉੱਜਚਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

12987 285 jo pRiB ApnI 
syvw lwieAw]

Jo Prabh Apanee 

Saevaa Laaeiaa ||

One whom God 

applies to His own 

service, O Nanak

(ਪਰ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਲਾਇਆ ਹੈ,

12988 285 nwnk so syvku  
dh idis 
pRgtwieAw ]4]

Naanak So Saevak 

Dheh Dhis 

Pragattaaeiaa 

||4||

- that servant is 

famous in the ten 

directions. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ॥੪॥

12989 285 nIkI kIrI mih  
kl rwKY]

kl:polw bolo[ (kl) 
SkqI

Neekee Keeree 

Mehi Kal Raakhai 

||

He infuses His Power 

into the tiny ant;

(ਜਿਸ) ਜਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ 
ਜਵਚ (ਪਿਭੂ) ਤਾਕਤ ਭਰਦਾ ਹੈ,

12990 285 Bsm krY lskr 
koit lwKY]

Bhasam Karai 

Lasakar Kott 

Laakhai ||

It can then reduce the 

armies of millions to 

ashes

(ਉਹ ਕੀੜੀ) ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 
ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈ।

12991 285 ijs kw swsu n 
kwFq Awip]

Jis Kaa Saas N 

Kaadtath Aap ||

Those whose breath of 

life He Himself does 

not take away

ਜਿਸ ਿੀਵ ਦਾ ਸਵਾਸ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ,
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12992 286 qw kau rwKq dy 
kir hwQ]

Thaa Ko Raakhath 

Dhae Kar Haathh 

||

He preserves them, 

and holds out His 

Hands to protect them.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

12993 286 mwns jqn krq  
bhu Bwiq]

BWiq Maanas Jathan 

Karath Bahu 

Bhaath ||

You may make all sorts 

of efforts,

ਮਨੱੁਖ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

12994 286 iqs ky krqb  
ibrQy jwiq]

kr-qb This Kae Karathab 

Birathhae Jaath ||

But these attempts 

are in vain.

(ਪਰ ਿੇ ਪਿਭੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਹ 

ਕਰੇ ਤਾਂ) ਉਸ ਦੇ ਕੂੰਮ ਜਵਅਰਥ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
12995 286 mwrY n rwKY Avru 

n koie]

Maarai N Raakhai 

Avar N Koe ||

No one else can kill or 

preserve

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਪਿਭੂ ਿੇਡਾ) 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ;

12996 286 srb jIAw kw  
rwKw soie]

Sarab Jeeaa Kaa 

Raakhaa Soe ||

He is the Protector of 

all beings.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੈ।

12997 286 kwhy soc krih ry 
pRwxI]

Kaahae Soch 

Karehi Rae 

Praanee ||

So why are you so 

anxious, O mortal?

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਜਫ਼ਕਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ?

12998 286 jip nwnk pRB 
AlK ivfwxI]5]

Jap Naanak Prabh 

Alakh Viddaanee 

||5||

Meditate, O Nanak, on 

God, the invisible, the 

wonderful! ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਚਰਿ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ॥੫॥

12999 286 bwrM bwr bwr  
pRBu jpIAY]

Baaran Baar Baar 

Prabh Japeeai ||

Time after time, again 

and again, meditate 

on God.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰੀਏ,
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13000 286 pI AMimRqu iehu 
mnu qnu DRpIAY]

D RpIAY Pee Anmrith Eihu 

Man Than 

Dhhrapeeai ||

Drinking in this Nectar, 

this mind and body 

are satisfied.

ਤੇ (ਨਾਮ-) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀ ਕੇ ਇਸ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਰਿਾ ਦੇਵੀਏ।

13001 286 nwm rqnu ijin 
gurmuiK pwieAw]

Naam Rathan Jin 

Guramukh Paaeiaa 

||

The jewel of the Naam 

is obtained by the 

Gurmukhs;

ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ-ਰੂਪੀ 
ਰਤਨ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ,

13002 286 iqsu ikCu Avru  
nwhI 
idRstwieAw]

This Kishh Avar 

Naahee 

Dhrisattaaeiaa ||

They see no other 

than God.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਤੇ 

ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ;

13003 286 nwmu Dnu nwmo rUpu 
rMgu]

Naam Dhhan 

Naamo Roop Rang 

||

Unto them, the Naam 

is wealth, the Naam is 

beauty and delight.

ਨਾਮ (ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ) ਧਨ 

ਹੈ,

13004 286 nwmo suKu hir 
nwm kw sMgu]

Naamo Sukh Har 

Naam Kaa Sang ||

The Naam is peace, 

the Lord's Name is 

their companion.

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਸਦਾ 
ਸੂੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13005 286 nwm ris jo jn 
iqRpqwny]

Naam Ras Jo Jan 

Thripathaanae ||

Those who are 

satisfied by the 

essence of the Naam

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ 

ਰੱਿ ਗਏ ਹਨ,

13006 286 mn qn nwmih 
nwim smwny]

nwm-ih[ sm`wny Man Than 

Naamehi Naam 

Samaanae ||

Their minds and 

bodies are drenched 

with the Naam.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
13007 286 aUTq bYTq sovq 

nwm]

Oothath Baithath 

Sovath Naam ||

While standing up, 

sitting down and 

sleeping, the Naam,

ਉਠਜਦਆਂ ਬੈਠਜਦਆਂ, ਸੱੁਜਤਆਂ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ,
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13008 286 khu nwnk jn kY 
sd kwm]6]

Kahu Naanak Jan 

Kai Sadh Kaam 

||6||

Says Nanak, is forever 

the occupation of 

God's humble servant. 

||6||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਆਹਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥

13009 286 bolhu jsu ijhbw  
idnu rwiq]

Bolahu Jas Jihabaa 

Dhin Raath ||

Chant His Praises with 

your tongue, day and 

night.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਦਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵ,ੋ

13010 286 pRiB ApnY jn  
kInI dwiq]

Prabh Apanai Jan 

Keenee Dhaath ||

God Himself has given 

this gift to His servants.

ਜਸਜਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਇਹ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਹੀ) ਕੀਤੀ ਹੈ;

13011 286 krih Bgiq  
Awqm kY cwie]

Karehi Bhagath 

Aatham Kai Chaae 

||

Performing devotional 

worship with heart-

felt love,

(ਸੇਵਕ) ਅੂੰਦਰਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,

13012 286 pRB Apny isau  
rhih smwie]

Prabh Apanae Sio 

Rehehi Samaae ||

They remain absorbed 

in God Himself.

ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

13013 286 jo hoAw hovq so 
jwnY]

Jo Hoaa Hovath So 

Jaanai ||

They know the past 

and the present.

(ਸੇਵਕ) ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

13014 286 pRB Apny kw  
hukmu pCwnY]

Prabh Apanae Kaa 

Hukam 

Pashhaanai ||

They recognize God's 

Own Command.

ਤੇ, ਿ ੋਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ;

13015 286 iqs kI mihmw  
kaun bKwnau]

This Kee Mehimaa 

Koun Bakhaano ||

Who can describe His 

Glory?

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੇਹੜੀ 
ਵਜਡਆਈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ?
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13016 286 iqs kw gunu kih  
eyk n jwnau]

This Kaa Gun Kehi 

Eaek N Jaano ||

I cannot describe even 

one of His virtuous 

qualities.

ਮੈਂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਇਕ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਕਰਨਾ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ।

13017 286 AwT phr pRB 
bsih hjUry]

Aath Pehar Prabh 

Basehi Hajoorae ||

Those who dwell in 

God's Presence, 

twenty-four hours a 

day

ਿ ੋਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ,

13018 286 khu nwnk syeI 
jn pUry]7]

Kahu Naanak 

Saeee Jan Poorae 

||7||

- says Nanak, they are 

the perfect persons. 

||7||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪੂਰੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ ॥੭॥

13019 286 mn myry iqn kI 
Et lyih]

Man Maerae Thin 

Kee Outt Laehi ||

O my mind, seek their 

protection;

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਿ ੋਮਨੱੁਖ਼ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ 

ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਣੀ ਪਉ,

13020 286 mnu qnu Apnw  
iqn jn dyih]

Man Than Apanaa 

Thin Jan Dhaehi ||

Give your mind and 

body to those humble 

beings.

ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਉਹਨਾਂ 
ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦੇਹ।

13021 286 ijin jin Apnw 
pRBU pCwqw]

Jin Jan Apanaa 

Prabhoo 

Pashhaathaa ||

Those humble beings 

who recognizes God

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ,

13022 286 so jnu srb Qok 
kw dwqw]

So Jan Sarab 

Thhok Kaa 

Dhaathaa ||

Are the givers of all 

things.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ 

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13023 286 iqs kI srin  
srb suK pwvih]

This Kee Saran 

Sarab Sukh 

Paavehi ||

In His Sanctuary, all 

comforts are obtained.

(ਹੇ ਮਨ!) ਉਸ ਦੀ ਸਰਣੀ 
ਜਪਆਂ ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵਜਹਂਗਾ,
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13024 286 iqs kY dris  
sB pwp 
imtwvih]

This Kai Dharas 

Sabh Paap 

Mittaavehi ||

By the Blessing of His 

Darshan, all sins are 

erased.

ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਜਹਂਗਾ।

13025 286 Avr isAwnp  
sglI Cwfu]

Avar Siaanap 

Sagalee Shhaadd 

||

So renounce all other 

clever devices,

ਹੋਰ ਚੁਤਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇਹ,

13026 286 iqsu jn kI qU 
syvw lwgu]

This Jan Kee Thoo 

Saevaa Laag ||

And enjoin yourself to 

the service of those 

servants.

ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਿੁੱ ਟ ਪਉ।

13027 286 Awvnu jwnu n 
hovI qyrw]

Aavan Jaan N 

Hovee Thaeraa ||

Your comings and 

goings shall be ended.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਿਾਣ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ।

13028 286 nwnk iqsu jn 
ky pUjhu sd 
pYrw]8]17]

Naanak This Jan 

Kae Poojahu Sadh 

Pairaa ||8||17||

O Nanak, worship the 

feet of God's humble 

servants forever. 

||8||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਸੂੰਤ ਿਨ ਦੇ 

ਸਦਾ ਪੈਰ ਪੂਿ ॥੮॥੧੭॥

13029 286 sloku] Salok || Shalok:

13030 286 siq purKu ijin 
jwinAw siqguru  
iqs kw nwau]

Sath Purakh Jin 

Jaaniaa Sathigur 

This Kaa Naao ||

The one who knows 

the True Lord God, is 

called the True Guru.

ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਤੇ 

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਾਣ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੈ,
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13031 286 iqs kY sMig isKu 
auDrY nwnk hir 
gun gwau]1]

This Kai Sang Sikh 

Oudhharai Naanak 

Har Gun Gaao 

||1||

In His Company, the 

Sikh is saved, O Nanak, 

singing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||1||

ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) 

ਜਸੱਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ; (ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ॥੧॥

13032 286 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:

13033 286 siqguru isK kI  
krY pRiqpwl]

Sathigur Sikh Kee 

Karai Prathipaal ||

The True Guru 

cherishes His Sikh.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਸੱਖ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

13034 286 syvk kau guru 
sdw dieAwl]

Saevak Ko Gur 

Sadhaa Dhaeiaal ||

The Guru is always 

merciful to His servant.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਉਤੇ 

ਸਦਾ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13035 286 isK kI guru  
durmiq mlu ihrY]

dur-m`iq Sikh Kee Gur 

Dhuramath Mal 

Hirai ||

The Guru washes away 

the filth of the evil 

intellect of His Sikh.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਸੱਖ ਦੀ 
ਭੈੜੀ ਮਜਤ-ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

13036 286 gur bcnI hir 
nwmu aucrY]

au~crY Gur Bachanee Har 

Naam Oucharai ||

Through the Guru's 

Teachings, he chants 

the Lord's Name.

ਜਕਉਂਜਕ ਜਸੱਖ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।

13037 286 siqguru isK ky  
bMDn kwtY]

k`wtY Sathigur Sikh Kae 

Bandhhan Kaattai 

||

The True Guru cuts 

away the bonds of His 

Sikh.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਸੱਖ ਦੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,
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13038 286 gur kw isKu  
ibkwr qy hwtY]

h`wtY Gur Kaa Sikh 

Bikaar Thae 

Haattai ||

The Sikh of the Guru 

abstains from evil 

deeds.

(ਅਤੇ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸੱਖ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

13039 286 siqguru isK kau  
nwm Dnu dyie]

Sathigur Sikh Ko 

Naam Dhhan 

Dhaee ||

The True Guru gives 

His Sikh the wealth of 

the Naam.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਆਪਣੇ 
ਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪੀ 
ਧਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

13040 286 gur kw isKu  
vfBwgI hy]

Gur Kaa Sikh 

Vaddabhaagee 

Hae ||

The Sikh of the Guru is 

very fortunate.

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਸੱਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
13041 286 siqguru isK kw  

hlqu plqu 
svwrY]

hlqu plqu: poly bolo Sathigur Sikh Kaa 

Halath Palath 

Savaarai ||

The True Guru 

arranges this world 

and the next for His 

Sikh.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਸੱਖ ਦਾ ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

13042 286 nwnk siqguru 
isK kau jIA 
nwil smwrY]1]

Naanak Sathigur 

Sikh Ko Jeea Naal 

Samaarai ||1||

O Nanak, with the 

fullness of His heart, 

the True Guru mends 

His Sikh. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਆਪਣੇ 
ਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ 

ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

13043 286 gur kY igRih  
syvku jo rhY]

gi Rih Gur Kai Grihi 

Saevak Jo Rehai ||

That selfless servant, 

who lives in the Guru's 

household,

ਿੇਹੜਾ ਸੇਵਕ (ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

(ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

13044 286 gur kI AwigAw  
mn mih shY]

Gur Kee Aagiaa 

Man Mehi Sehai ||

Is to obey the Guru's 

Commands with all his 

mind.

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ;
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13045 286 Awps kau kir 
kCu n jnwvY]

Aapas Ko Kar 

Kashh N Janaavai 

||

He is not to call 

attention to himself in 

any way.

ਿ ੋਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ 
ਿਤਾਉਂਦਾ,

13046 286 hir hir nwmu  
irdY sd iDAwvY]

Har Har Naam 

Ridhai Sadh 

Dhhiaavai ||

He is to meditate 

constantly within his 

heart on the Name of 

the Lord.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਧਆਉਂਦਾ ਹੈ;

13047 286 mnu bycY siqgur 
kY pwis]

Man Baechai 

Sathigur Kai Paas 

||

One who sells his mind 

to the True Guru

ਿ ੋਆਪਣਾ ਮਨ ਸਜਤਗੁਰੂ ਅੱਗੇ 

ਵੇਚ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)

13048 286 iqsu syvk ky  
kwrj rwis]

This Saevak Kae 

Kaaraj Raas ||

- that humble 

servant's affairs are 

resolved.

ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚੜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

13049 286 syvw krq hoie 
inhkwmI]

Saevaa Karath Hoe 

Nihakaamee ||

One who performs 

selfless service, 

without thought of 

reward,

ਿ ੋਸੇਵਕ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਕਸੇ ਿਲ ਦੀ 
ਖ਼ਾਹਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ,

13050 286 iqs kau hoq 
prwpiq suAwmI]

This Ko Hoth 

Paraapath 

Suaamee ||

Shall attain his Lord 

and Master.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਜਲਕ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

13051 287 ApnI ikRpw ijsu 
Awip kryie]

Apanee Kirapaa Jis 

Aap Karaee ||

He Himself grants His 

Grace;

ਜਿਸ ਤੇ (ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,
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13052 287 nwnk so syvku  
gur kI miq 
lyie]2]

Naanak So Saevak 

Gur Kee Math 

Laee ||2||

O Nanak, that selfless 

servant lives the 

Guru's Teachings. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸੇਵਕ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

13053 287 bIs ibsvy gur 
kw mnu mwnY]

m`wnY Bees Bisavae Gur 

Kaa Man Maanai 

||

One who obeys the 

Guru's Teachings one 

hundred per cent

ਿ ੋਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸਰਧਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਯਕੀਨ ਜਦਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

13054 287 so syvku prmysur 
kI giq jwnY]

So Saevak 

Paramaesur Kee 

Gath Jaanai ||

That selfless servant 

comes to know the 

state of the 

Transcendent Lord.

ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

13055 287 so siqguru ijsu 
irdY hir nwau]

So Sathigur Jis 

Ridhai Har Naao ||

The True Guru's Heart 

is filled with the Name 

of the Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਭੀ) ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

13056 287 Aink bwr gur 
kau bil jwau]

Anik Baar Gur Ko 

Bal Jaao ||

So many times, I am a 

sacrifice to the Guru.

(ਮੈਂ ਐਸੇ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

13057 287 srb inDwn jIA 
kw dwqw]

Sarab Nidhhaan 

Jeea Kaa Dhaathaa 

||

He is the treasure of 

everything, the Giver 

of life.

(ਸਜਤਗੁਰੂ) ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦਾ 
ਤੇ ਆਤਮਕ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

13058 287 AwT phr  
pwrbRhm rMig 
rwqw]

Aath Pehar 

Paarabreham 

Rang Raathaa ||

Twenty-four hours a 

day, He is imbued with 

the Love of the 

Supreme Lord God.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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13059 287 bRhm mih jnu  
jn mih 
pwrbRhmu]

Breham Mehi Jan 

Jan Mehi 

Paarabreham ||

The servant is in God, 

and God is in the 

servant.

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸੇਵਕ-(ਸਜਤਗੁਰੂ) 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ (ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

ਤੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਸੇਵਕ-ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ (ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ ਹੈ),

13060 287 eykih Awip nhI 
kCu Brmu]

Eaekehi Aap 

Nehee Kashh 

Bharam ||

He Himself is One - 

there is no doubt 

about this.

ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿਭੂ ਇਕ-ਰੂਪ ਹਨ, 

ਇਸ ਜਵਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ।
13061 287 shs isAwnp  

lieAw n 
jweIAY]

Sehas Siaanap 

Laeiaa N Jaaeeai ||

By thousands of clever 

tricks, He is not found.

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ 

ਅਿੇਹਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਨਹੀਂ,

13062 287 nwnk AYsw guru  
bfBwgI 
pweIAY]3]

Naanak Aisaa Gur 

Baddabhaagee 

Paaeeai ||3||

O Nanak, such a Guru 

is obtained by the 

greatest good fortune. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥

13063 287 sPl drsnu  
pyKq punIq]

Safal Dharasan 

Paekhath Puneeth 

||

Blessed is His Darshan; 

receiving it, one is 

purified.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ (ਸਾਰੇ) ਿਲ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ 

ਕੀਜਤਆਂ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ,

13064 287 prsq crn giq  
inrml rIiq]

Parasath Charan 

Gath Niramal 

Reeth ||

Touching His Feet, 

one's conduct and 

lifestyle become pure.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਜਹਆਂ ਉਚੀ 
ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸੱੁਚੀ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

13065 287 Bytq sMig rwm 
gun rvy]

Bhaettath Sang 

Raam Gun Ravae 

||

Abiding in His 

Company, one chants 

the Lord's Praise,

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਦੇ ਹਨ,
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13066 287 pwrbRhm kI 
drgh gvy]

Paarabreham Kee 

Dharageh Gavae ||

And reaches the Court 

of the Supreme Lord 

God.

ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

13067 287 suin kir bcn  
krn AwGwny]

Sun Kar Bachan 

Karan Aaghaanae 

||

Listening to His 

Teachings, one's ears 

are satisfied.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੂੰਨ 

ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

13068 287 min sMqoKu Awqm 
pqIAwny]

Man Santhokh 

Aatham 

Patheeaanae ||

The mind is 

contented, and the 

soul is fulfilled.

ਮਨ ਜਵਚ ਸੂੰ ਤੋਖ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਆਤਮਾ ਪਤੀਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13069 287 pUrw guru AK´E 
jw kw mMqR]

(AK´E) nws rihq 
AibnwsI[ AK´E: 
AiKAE 

Pooraa Gur 

Akhyou Jaa Kaa 

Manthr ||

The Guru is perfect; 

His Teachings are 

everlasting.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੀ ਸਦਾ ਲਈ 

ਅਟੱਲ ਹੈ,

13070 287 AMimRq idRsit 
pyKY hoie sMq]

Anmrith Dhrisatt 

Paekhai Hoe Santh 

||

Beholding His 

Ambrosial Glance, one 

becomes saintly.

(ਜਿਸ ਵਲ) ਅਮਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ 

ਓਹੀ ਸੂੰਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
13071 287 gux ibAMq  

kImiq nhI 
pwie]

Gun Bianth 

Keemath Nehee 

Paae ||

Endless are His 

virtuous qualities; His 

worth cannot be 

appraised.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਨ, 

ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

13072 287 nwnk ijsu BwvY  
iqsu ley 
imlwie]4]

Naanak Jis Bhaavai 

This Leae Milaae 

||4||

O Nanak, one who 

pleases Him is united 

with Him. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿੀਵ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) 
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ ਜਮਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

13073 287 ijhbw eyk  
ausqiq Anyk]

Jihabaa Eaek 

Ousathath Anaek 

||

The tongue is one, but 

His Praises are many.

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਿੀਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਹਨ,
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13074 287 siq purK pUrn 
ibbyk]

Sath Purakh 

Pooran Bibaek ||

The True Lord, of 

perfect perfection -

ਿ ੋਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ।
13075 287 kwhU bol n 

phucq pRwnI]
phu-cq Kaahoo Bol N 

Pahuchath 

Praanee ||

No speech can take 

the mortal to Him.

ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਬੋਲ ਦੁਆਰਾ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤਕ) ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ,

13076 287 Agm Agocr  
pRB inrbwnI]

A-gm: polw bolo sog 
rihq

Agam Agochar 

Prabh Nirabaanee 

||

God is Inaccessible, 

Incomprehensible, 

balanced in the state 

of Nirvaanaa.

ਪਿਭੂ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ-
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਸਰੀਰਕ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ।
13077 287 inrwhwr inrvYr 

suKdweI]

Niraahaar Niravair 

Sukhadhaaee ||

He is not sustained by 

food; He has no 

hatred or vengeance; 

He is the Giver of 

peace.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਿਭੂ ਵੈਰ-ਰਜਹਤ 

ਹੈ (ਸਗੋਂ ਸਭ ਨੂੂੰ ) ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

13078 287 qw kI kImiq  
iknY n pweI]

Thaa Kee Keemath 

Kinai N Paaee ||

No one can estimate 

His worth.

ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਜਕਆ।

13079 287 Aink Bgq  
bMdn inq krih]

Anik Bhagath 

Bandhan Nith 

Karehi ||

Countless devotees 

continually bow in 

reverence to Him.

ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਸਦਾ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,

13080 287 crnkml ihrdY 
ismrih]

Charan Kamal 

Hiradhai Simarehi 

||

In their hearts, they 

meditate on His Lotus 

Feet.

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ 

(ਸੋਹਣੇ) ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

13081 287 sd bilhwrI  
siqgur Apny]

Sadh Balihaaree 

Sathigur Apanae ||

Nanak is forever a 

sacrifice to the True 

Guru;

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ,
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13082 287 nwnk ijsu 
pRswid AYsw pRBu 
jpny]5]

Naanak Jis 

Prasaadh Aisaa 

Prabh Japanae 

||5||

By His Grace, he 

meditates on God. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਐਸੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਿਪ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੫॥

13083 287 iehu hir rsu  
pwvY jnu koie]

Eihu Har Ras 

Paavai Jan Koe ||

Only a few obtain this 

ambrosial essence of 

the Lord's Name.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

13084 287 AMimRqu pIvY Amru 
so hoie]

Anmrith Peevai 

Amar So Hoe ||

Drinking in this Nectar, 

one becomes 

immortal.

(ਤੇ ਿ ੋਮਾਣਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
13085 287 ausu purK kw  

nwhI kdy ibnws]

Ous Purakh Kaa 

Naahee Kadhae 

Binaas ||

That person whose 

mind is illuminated

ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
(ਭਾਵ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੌਤ ਦਾ 
ਜਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)

13086 287 jw kY min pRgty 
gunqws]

Jaa Kai Man 

Pragattae 

Gunathaas ||

By the treasure of 

excellence, never dies.

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

13087 287 AwT phr hir 
kw nwmu lyie]

ly-ie Aath Pehar Har 

Kaa Naam Laee ||

Twenty-four hours a 

day, he takes the 

Name of the Lord.

(ਸਜਤਗੁਰੂ) ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

13088 287 scu aupdysu syvk 
kau dyie]

dy-ie Sach Oupadhaes 

Saevak Ko Dhaee 

||

The Lord gives true 

instruction to His 

servant.

ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹੀ 
ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

13089 287 moh mwieAw kY 
sMig n lypu]

Moh Maaeiaa Kai 

Sang N Laep ||

He is not polluted by 

emotional attachment 

to Maya.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦਾ ਕਦੇ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,
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13090 287 mn mih rwKY  
hir hir eyku]

Man Mehi Raakhai 

Har Har Eaek ||

In his mind, he 

cherishes the One 

Lord, Har, Har.

ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।

13091 287 AMDkwr dIpk 
prgwsy]

Andhhakaar 

Dheepak 

Paragaasae ||

In the pitch darkness, 

a lamp shines forth.

(ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) (ਨਾਮ-ਰੂਪ) 

ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ (ਅਜਗਆਨਤਾ 
ਦਾ) ਹਨੇਰਾ (ਹਟ ਕੇ) ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

13092 287 nwnk Brm moh 
duK qh qy 
nwsy]6]

n`wsy Naanak Bharam 

Moh Dhukh Theh 

Thae Naasae ||6||

O Nanak, doubt, 

emotional attachment 

and pain are erased. 

||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ 

ਮੋਹ ਦੇ (ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ) ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੬॥

13093 287 qpiq mwih TwiF 
vrqweI]

Thapath Maahi 

Thaadt 

Varathaaee ||

In the burning heat, a 

soothing coolness 

prevails.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦੁਆਰਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਤਪਸ਼ 

ਜਵਚ (ਵੱਸਜਦਆਂ ਭੀ, ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ) ਠੂੰ ਢ ਵਰਤਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

13094 287 Andu BieAw duK 
nwTy BweI]

Anadh Bhaeiaa 

Dhukh Naathae 

Bhaaee ||

Happiness ensues and 

pain departs, O 

Siblings of Destiny.

ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਦੱੁਖ 

ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ,

13095 287 jnm mrn ky  
imty AMdysy]

Janam Maran Kae 

Mittae Andhaesae 

||

The fear of birth and 

death is dispelled,

ਤੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ (ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪੈਣ ਦੇ) ਡਰ ਜਫ਼ਕਰ ਜਮਟ ਗਏ 

ਹਨ,

13096 287 swDU ky pUrn 
aupdysy]

Saadhhoo Kae 

Pooran 

Oupadhaesae ||

By the perfect 

Teachings of the Holy 

Saint.

ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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13097 287 Bau cUkw inrBau 
hoie bsy]

bsy: polw bolo Bho Chookaa 

Nirabho Hoe 

Basae ||

Fear is lifted, and one 

abides in fearlessness.

(ਸਾਰਾ) ਡਰ ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਹੁਣ ਜਨਡਰ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ,

13098 287 sgl ibAwiD  
mn qy KY nsy]

n`sy Sagal Biaadhh 

Man Thae Khai 

Nasae ||

All evils are dispelled 

from the mind.

ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨੋਂ  
ਜਵਸਰ ਗਏ ਹਨ।

13099 287 ijs kw sw iqin 
ikrpw DwrI]

Jis Kaa Saa Thin 

Kirapaa Dhhaaree 

||

He takes us into His 

favor as His own.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਨੇ 

(ਸਾਡੇ ਉਤੇ) ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ;

13100 287 swDsMig jip 
nwmu murwrI]

Saadhhasang Jap 

Naam Muraaree ||

In the Company of the 

Holy, chant the Naam, 

the Name of the Lord.

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ,

13101 287 iQiq pweI cUky 
BRm gvn]

iQ`iq Thhith Paaee 

Chookae Bhram 

Gavan ||

Stability is attained; 

doubt and wandering 

cease,

ਤੇ (ਅਸਾਂ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਈ ਹੈ ਤੇ (ਸਾਡੇ) ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ 

ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਗਏ ਹਨ।
13102 287 suin nwnk hir 

hir jsu 
sRvn]7]

Sun Naanak Har 

Har Jas Sravan 

||7||

O Nanak, listening 

with one's ears to the 

Praises of the Lord, 

Har, Har. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਿਸ ਕੂੰਨੀਂ 
ਸੁਣ ਕੇ (ਇਹ ਭਰਮੳ ਅਤੇ 

ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕੀ ਹੈ) ॥੭॥

13103 287 inrgunu Awip  
srgunu BI EhI]

Niragun Aap 

Saragun Bhee 

Ouhee ||

He Himself is absolute 

and unrelated; He 

Himself is also 

involved and related.

ਉਹ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਤਿਗੁਣੀ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ,
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13104 287 klw Dwir ijin  
sglI mohI]

Kalaa Dhhaar Jin 

Sagalee Mohee ||

Manifesting His 

power, He fascinates 

the entire world.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ 

ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਮੋਜਹਆ ਹੈ।

13105 287 Apny cirq pRiB 
Awip bnwey]

cirq: polw bolo imlvW Apanae Charith 

Prabh Aap 

Banaaeae ||

God Himself sets His 

play in motion.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਲ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ,

13106 287 ApunI kImiq  
Awpy pwey]

Apunee Keemath 

Aapae Paaeae ||

Only He Himself can 

estimate His worth.

ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਮੱੁਲ ਭੀ 
ਆਪ ਹੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

13107 287 hir ibnu dUjw  
nwhI koie]

Har Bin Dhoojaa 

Naahee Koe ||

There is none, other 

than the Lord.

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ ਵਰਗਾ) 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,

13108 287 srb inrMqir  
eyko soie]

Sarab Niranthar 

Eaeko Soe ||

Permeating all, He is 

the One.

ਸਭ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਮੌਿੂਦ) ਹੈ।

13109 287 Eiq poiq rivAw 
rUp rMg]

Outh Poth Raviaa 

Roop Rang ||

Through and through, 

He pervades in form 

and color.

ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੇ 

ਰੂੰਗਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ;

13110 287 Bey pRgws swD 
kY sMg]

Bheae Pragaas 

Saadhh Kai Sang ||

He is revealed in the 

Company of the Holy.

ਇਹ ਚਾਨਣ (ਭਾਵ, ਸਮਝ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਪਿਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ।
13111 288 ric rcnw ApnI 

kl DwrI]

Rach Rachanaa 

Apanee Kal 

Dhhaaree ||

Having created the 

creation, He infuses 

His own power into it.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਸੱਜਤਆ (ਇਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) 

ਜਟਕਾਈ ਹੈ।
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13112 288 Aink bwr  
nwnk 
bilhwrI]8]18
]

Anik Baar Naanak 

Balihaaree 

||8||18||

So many times, Nanak 

is a sacrifice to Him. 

||8||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਮੈਂ ਕਈ 

ਵਾਰ (ਐਸੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
॥੮॥੧੮॥

13113 288 sloku] Salok || Shalok:

13114 288 swiQ n cwlY ibnu 
Bjn ibiKAw 
sglI Cwru]

Saathh N Chaalai 

Bin Bhajan Bikhiaa 

Sagalee Shhaar ||

Nothing shall go along 

with you, except your 

devotion. All 

corruption is like ashes.

(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ (ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਸੁਆਹ (ਸਮਾਨ) ਹੈ।

13115 288 hir hir nwmu 
kmwvnw nwnk  
iehu Dnu swru]1]

Har Har Naam 

Kamaavanaa 

Naanak Eihu 

Dhhan Saar ||1||

Practice the Name of 

the Lord, Har, Har. O 

Nanak, this is the most 

excellent wealth. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਜਸਮਰਨ) ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਕਰਨਾ ਹੀ (ਸਭ ਤੋਂ) ਚੂੰਗਾ ਧਨ 

ਹੈ (ਇਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜਨਭਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

13116 288 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:

13117 288 sMq jnw imil  
krhu bIcwru]

Santh Janaa Mil 

Karahu Beechaar 

||

Joining the Company 

of the Saints, practice 

deep meditation.

ਸੂੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਜਵਚਾਰ ਕਰੋ,
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13118 288 eyku ismir nwm 
AwDwru]

Eaek Simar Naam 

Aadhhaar ||

Remember the One, 

and take the Support 

of the Naam, the 

Name of the Lord.

ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ (ਲਵੋ)।

13119 288 Avir aupwv 
siB mIq 
ibswrhu]

Avar Oupaav Sabh 

Meeth Bisaarahu 

||

Forget all other 

efforts, O my friend

ਹੇ ਜਮਤਿ! ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਛੱਡ 

ਜਦਉ,

13120 288 crnkml ird 
mih auir Dwrhu]

Charan Kamal Ridh 

Mehi Our 

Dhhaarahu ||

- enshrine the Lord's 

Lotus Feet within your 

heart.

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਕਮਲ (ਵਰਗੇ 

ਸੋਹਣੇ) ਚਰਨ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਉ।

13121 288 krn kwrn so 
pRBu smrQu]

smr`Qu Karan Kaaran So 

Prabh Samarathh 

||

God is All-powerful; 

He is the Cause of 

causes.

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ) 

ਕਰਨ (ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

13122 288 idRVu kir ghhu  
nwmu hir vQu]

v`Qu Dhrirr Kar Gehahu 

Naam Har Vathh ||

Grasp firmly the object 

of the Lord's Name.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪੀ 
(ਸੋਹਣਾ) ਪਦਾਰਥ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ 

ਸਾਂਭ ਲਵੋ।
13123 288 iehu Dnu sMchu  

hovhu BgvMq]

Eihu Dhhan 

Sanchahu Hovahu 

Bhagavanth ||

Gather this wealth, 

and become very 

fortunate.

(ਹੇ ਭਾਈ!) (ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਇਹ 

ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਬਣੋ,

13124 288 sMq jnw kw  
inrml mMq]

Santh Janaa Kaa 

Niramal Manth ||

Pure are the 

instructions of the 

humble Saints.

ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਪਜਵਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਹੈ।
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13125 288 eyk Aws rwKhu 
mn mwih]

Eaek Aas 

Raakhahu Man 

Maahi ||

Keep faith in the One 

Lord within your mind.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਇਕ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ) ਆਸ ਰੱਖੋ,

13126 288 srb rog nwnk  
imit jwih]1]

Sarab Rog Naanak 

Mitt Jaahi ||1||

All disease, O Nanak, 

shall then be 

dispelled. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਾਰੇ 

ਰੋਗ ਜਮਟ ਿਾਣਗੇ ॥੧॥

13127 288 ijsu Dn kau  
cwir kuMt auiT 
Dwvih]

Dwv-ih Jis Dhhan Ko 

Chaar Kuntt Outh 

Dhhaavehi ||

The wealth which you 

chase after in the four 

directions

(ਹੇ ਜਮਤਿ!) ਜਿਸ ਧਨ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ (ਤੂੂੰ ) ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਉਠ 

ਦੌੜਦਾ ਹੈਂ,

13128 288 so Dnu hir syvw 
qy pwvih]

pwv-ih So Dhhan Har 

Saevaa Thae 

Paavehi ||

You shall obtain that 

wealth by serving the 

Lord.

ਉਹ ਧਨ ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 
ਲਏਗਂਾ।

13129 288 ijsu suK kau  
inq bwCih mIq]

bwCih Jis Sukh Ko Nith 

Baashhehi Meeth 

||

The peace, which you 

always yearn for, O 

friend

ਹੇ ਜਮਤਿ! ਜਿਸ ਸੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਤਾਂਘਦਾ ਹੈਂ,

13130 288 so suKu swDUsMig 
prIiq]

So Sukh Saadhhoo 

Sang Pareeth ||

That peace comes by 

the love of the 

Company of the Holy.

ਉਹ ਸੁਖ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਕੀਜਤਆਂ 

(ਜਮਲਦਾ ਹੈ)।

13131 288 ijsu soBw kau  
krih BlI 
krnI]

Jis Sobhaa Ko 

Karehi Bhalee 

Karanee ||

The glory, for which 

you perform good 

deeds

ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੂੂੰ  ਨੇਕ 

ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,

13132 288 sw soBw Bju hir 
kI srnI]

Saa Sobhaa Bhaj 

Har Kee Saranee ||

- you shall obtain that 

glory by seeking the 

Lord's Sanctuary.

ਉਹ ਸੋਭਾ (ਖੱਟਣ ਲਈ) ਤੂੂੰ  
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਣ ਪਉ।
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13133 288 Aink aupwvI  
rogu n jwie]

Anik Oupaavee 

Rog N Jaae ||

All sorts of remedies 

have not cured the 

disease

(ਿੇਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ) ਰੋਗ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਜਲਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,
13134 288 rogu imtY hir 

AvKDu lwie]

Rog Mittai Har 

Avakhadhh Laae ||

- the disease is cured 

only by giving the 

medicine of the Lord's 

Name.

ਉਹ ਰੋਗ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪੀ 
ਦਵਾਈ ਵਰਜਤਆਂ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

13135 288 srb inDwn mih  
hir nwmu inDwnu]

Sarab Nidhhaan 

Mehi Har Naam 

Nidhhaan ||

Of all treasures, the 

Lord's Name is the 

supreme treasure.

ਸਾਰੇ (ਦੁਨੀਆਵੀ) ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਵਧੀਆ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

13136 288 jip nwnk  
drgih 
prvwnu]2]

Jap Naanak 

Dharagehi 

Paravaan ||2||

Chant it, O Nanak, and 

be accepted in the 

Court of the Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਨਾਮ) ਿਪ, 

ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਕਬੂਲ (ਹੋਵੇਂਗਾ) 
॥੨॥

13137 288 mnu prboDhu hir 
kY nwie]

Man 

Parabodhhahu Har 

Kai Naae ||

Enlighten your mind 

with the Name of the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਗਾਉ,

13138 288 dh idis Dwvq  
AwvY Twie]

Dheh Dhis 

Dhhaavath Aavai 

Thaae ||

Having wandered 

around in the ten 

directions, it comes to 

its place of rest.

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਦਾ (ਇਹ ਮਨ) 

ਜਟਕਾਣੇ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13139 288 qw kau ibGnu n 
lwgY koie]

Thaa Ko Bighan N 

Laagai Koe ||

No obstacle stands in 

the way of one

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਔਕੜ 

ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦੀ,

13140 288 jw kY irdY bsY 
hir soie]

Jaa Kai Ridhai 

Basai Har Soe ||

Whose heart is filled 

with the Lord.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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13141 288 kil qwqI TWFw 
hir nwau]

Kal Thaathee 

Thaandtaa Har 

Naao ||

The Dark Age of Kali 

Yuga is so hot; the 

Lord's Name is 

soothing and cool.

ਕਜਲਿੁਗ ਤੱਤੀ (ਅੱਗ) ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਵਕਾਰ ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ 

ਰਹੇ ਹਨ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਠੂੰ ਢਾ 
ਹੈ,

13142 288 ismir ismir  
sdw suK pwau]

Simar Simar 

Sadhaa Sukh Paao 

||

Remember, remember 

it in meditation, and 

obtain everlasting 

peace.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰੋ ਤੇ ਸੁਖ 

ਪਾਉ।

13143 288 Bau ibnsY pUrn 
hoie Aws]

Bho Binasai 

Pooran Hoe Aas ||

Your fear shall be 

dispelled, and your 

hopes shall be fulfilled.

(ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ) ਡਰ ਉੱਡ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਆਸ ਪੱੁਗ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਾਹ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਆਸਾਂ ਬੂੰਨਹ ਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਦੇ 

ਟੱੁਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)

13144 288 Bgiq Bwie  
Awqm prgws]

Bhagath Bhaae 

Aatham Paragaas 

||

By devotional worship 

and loving adoration, 

your soul shall be 

enlightened.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕੀਜਤਆਂ ਆਤਮਾ 
ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

13145 288 iqqu Gir jwie 
bsY AibnwsI]

Thith Ghar Jaae 

Basai Abinaasee ||

You shall go to that 

home, and live forever.

(ਿੋ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ 

(ਜਹਰਦੇ) ਘਰ ਜਵਚ ਅਜਬਨਾਸੀ 
ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

13146 288 khu nwnk kwtI 
jm PwsI]3]

Kahu Naanak 

Kaattee Jam 

Faasee ||3||

Says Nanak, the noose 

of death is cut away. 

||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆਂ) ਿਮਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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13147 288 qqu bIcwru khY 
jnu swcw]

Thath Beechaar 

Kehai Jan Saachaa 

||

One who 

contemplates the 

essence of reality, is 

said to be the true 

person.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਾਰਬਿਹਮ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਰੂਪ ਸੋਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਚ-ਮੁਚ ਮਨੱੁਖ ਹੈ,

13148 288 jnim mrY so 
kwco kwcw]

k`wco[ k`wcw Janam Marai So 

Kaacho Kaachaa ||

Birth and death are 

the lot of the false and 

the insincere.

ਪਰ ਿੋ ਿੂੰ ਮ ਕੇ (ਜਨਰਾ) ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਬੂੰਦਗੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ) ਉਹ ਜਨਰੋਲ ਕੱਚਾ ਹੈ।

13149 288 Awvw gvnu imtY  
pRB syv]

Aavaa Gavan 

Mittai Prabh Saev 

||

Coming and going in 

reincarnation is ended 

by serving God.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

13150 288 Awpu iqAwig  
srin gurdyv]

Aap Thiaag Saran 

Guradhaev ||

Give up your 

selfishness and 

conceit, and seek the 

Sanctuary of the 

Divine Guru.

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈ ਕੇ (ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕਦਾ ਹੈ)

13151 288 ieau rqn jnm 
kw hoie auDwru]

Eio Rathan Janam 

Kaa Hoe Oudhhaar 

||

Thus the jewel of this 

human life is saved.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਸਿਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13152 288 hir hir ismir  
pRwn AwDwru]

Har Har Simar 

Praan Aadhhaar ||

Remember the Lord, 

Har, Har, the Support 

of the breath of life.

(ਤਾਂ ਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ, (ਇਹੀ) ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ।

13153 288 Aink aupwv n 
CUtnhwry]

Anik Oupaav N 

Shhoottanehaarae 

||

By all sorts of efforts, 

people are not saved

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਲੇ ਕੀਜਤਆਂ 

(ਆਵਾਗਵਨ ਤੋਂ) ਬਚ ਨਹੀਂ 
ਸਕੀਦਾ;
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13154 288 isMimRiq swsq  
byd bIcwry]

isMm-i Riq Sinmrith Saasath 

Baedh Beechaarae 

||

Not by studying the 

Simritees, the 

Shaastras or the Vedas.

ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿ ਵੇਦ 

(ਆਜਦਕ) ਜਵਚਾਜਰਆਂ (ਆਵਾ 
ਗਵਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।)

13155 288 hir kI Bgiq  
krhu mnu lwie]

Har Kee Bhagath 

Karahu Man Laae 

||

Worship the Lord with 

whole-hearted 

devotion.

ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰੋ।

13156 288 min bMCq nwnk  
Pl pwie]4]

Man Banshhath 

Naanak Fal Paae 

||4||

O Nanak, you shall 

obtain the fruits of 

your mind's desire. 

||4||

(ਿੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨ-ਇੱਛਤ 

ਿਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥

13157 288 sMig n cwlis  
qyrY Dnw]

Sang N Chaalas 

Thaerai Dhhanaa 

||

Your wealth shall not 

go with you;

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਧਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ,

13158 288 qUM ikAw 
lptwvih mUrK 
mnw]

Thoon Kiaa 

Lapattaavehi 

Moorakh Manaa ||

Why do you cling to it, 

you fool?

ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿੱਿਾ ਮਾਰੀ 
ਬੈਠਾ ਹੈਂ?

13159 288 suq mIq kutMb 
Aru binqw]

Suth Meeth 

Kuttanb Ar 

Banithaa ||

Children, friends, 

family and spouse

ਪੁਤਿ, ਜਮੱਤਿ, ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਇਸਤਿੀ;

13160 288 ien qy khhu qum  
kvn snwQw]

sn`wQw Ein Thae Kehahu 

Thum Kavan 

Sanaathhaa ||

Who of these shall 

accompany you?

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ, ਦੱਸ, ਕੌਣ ਤੇਰਾ 
ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?
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13161 288 rwj rMg mwieAw 
ibsQwr]

Raaj Rang 

Maaeiaa 

Bisathhaar ||

Power, pleasure, and 

the vast expanse of 

Maya

ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਡੂੰਬਰ, ਰਾਿ ਤੇ 

ਰੂੰਗ-ਰਲੀਆਂ-

13162 288 ien qy khhu  
kvn Cutkwr]

Ein Thae Kehahu 

Kavan Shhuttakaar 

||

Who has ever escaped 

from these?

ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਕਸ ਦੇ 

ਨਾਲ (ਮੋਹ ਪਾਇਆਂ) ਸਦਾ 
ਲਈ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

13163 288 Asu hsqI rQ 
AsvwrI]

As Hasathee Rathh 

Asavaaree ||

Horses, elephants, 

chariots and pageantry

ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਰਥਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ 
ਕਰਨੀ-

13164 288 JUTw fMPu JUTu 
pwswrI]

Jhoothaa Ddanf 

Jhooth Paasaaree 

||

- false shows and false 

displays.

ਇਹ ਸਭ ਝੂਠਾ ਜਦਖਾਵਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਅਡੂੰਬਰ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਭੀ ਜਬਨਸਨਹਾਰ ਹੈ।

13165 288 ijin dIey iqsu 
buJY n ibgwnw]

bu`JY Jin Dheeeae This 

Bujhai N Bigaanaa 

||

The fool does not 

acknowledge the One 

who gave this;

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਪਛਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ,

13166 288 nwmu ibswir  
nwnk  
pCuqwnw]5]

Naam Bisaar 

Naanak 

Pashhuthaanaa 

||5||

Forgetting the Naam, 

O Nanak, he will 

repent in the end. 

||5||

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਆਖ਼ਰ) ਪਛੁਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

13167 288 gur kI miq qUM 
lyih ieAwny]

Gur Kee Math 

Thoon Laehi 

Eiaanae ||

Take the Guru's 

advice, you ignorant 

fool;

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਲੈ (ਭਾਵ, ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਰ)

13168 288 Bgiq ibnw bhu 
fUby isAwny]

fU`by Bhagath Binaa 

Bahu Ddoobae 

Siaanae ||

Without devotion, 

even the clever have 

drowned.

ਬੜੇ ਜਸਆਣ ੇਜਸਆਣ ੇਬੂੰ ਦੇ ਭੀ 
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ) ਡੱੁਬ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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13169 288 hir kI Bgiq  
krhu mn mIq]

Har Kee Bhagath 

Karahu Man 

Meeth ||

Worship the Lord with 

heart-felt devotion, 

my friend;

ਹੇ ਜਮਤਿ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰ,

13170 288 inrml hoie  
qum@wro cIq]

Niramal Hoe 

Thumhaaro 

Cheeth ||

Your consciousness 

shall become pure.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਪਜਵਤਿ 
ਹੋਵੇਗੀ।

13171 288 crnkml rwKhu 
mn mwih]

Charan Kamal 

Raakhahu Man 

Maahi ||

Enshrine the Lord's 

Lotus Feet in your 

mind;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਦੇ ਕਮਲ 

(ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ) ਚਰਨ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਪਿੋ ਰੱਖ,

13172 289 jnm jnm ky  
iklibK jwih]

Janam Janam Kae 

Kilabikh Jaahi ||

The sins of countless 

lifetimes shall depart.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣਗੇ।

13173 289 Awip jphu  
Avrw nwmu 
jpwvhu]

Aap Japahu 

Avaraa Naam 

Japaavahu ||

Chant the Naam 

yourself, and inspire 

others to chant it as 

well.

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਿਪ, 

ਤੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਪਣ ਲਈ ਪਿੇਰ,

13174 289 sunq khq rhq 
giq pwvhu]

Sunath Kehath 

Rehath Gath 

Paavahu ||

Hearing, speaking and 

living it, emancipation 

is obtained.

(ਨਾਮ) ਸੁਣਜਦਆਂ, ਉੱਚਾਰਜਦਆਂ 

ਤੇ ਜਨਰਮਲ ਰਜਹਣੀ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ 

ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਿਾਏਗੀ।

13175 289 swr BUq siq  
hir ko nwau]

Saar Bhooth Sath 

Har Ko Naao ||

The essential reality is 

the True Name of the 

Lord.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ 

ਹੈ;
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13176 289 shij suBwie  
nwnk gun 
gwau]6]

Sehaj Subhaae 

Naanak Gun Gaao 

||6||

With intuitive ease, O 

Nanak, sing His 

Glorious Praises. ||6||

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ॥੬॥

13177 289 gun gwvq qyrI 
auqris mYlu]

Gun Gaavath 

Thaeree Outharas 

Mail ||

Chanting His Glories, 

your filth shall be 

washed off.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਉਂਜਦਆਂ ਤੇਰੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਉਤਰ ਿਾਏਗੀ,

13178 289 ibnis jwie  
haumY ibKu PYlu]

Binas Jaae Houmai 

Bikh Fail ||

The all-consuming 

poison of ego will be 

gone.

ਤੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਜਵਹੁ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਭੀ ਜਮਟ ਿਾਏਗਾ।

13179 289 hoih AicMqu bsY 
suK nwil]

Hohi Achinth Basai 

Sukh Naal ||

You shall become 

carefree, and you shall 

dwell in peace.

ਤੂੂੰ  ਬੇਜਫ਼ਕਰ ਹੋ ਿਾਜਹਂਗਾ ਤੇ 

ਤੇਰਾ ਿੀਵਨ ਸੁਖ ਨਾਲ 

ਜਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ-
13180 289 swis gRwis hir 

nwmu smwil]

Saas Graas Har 

Naam Samaal ||

With every breath and 

every morsel of food, 

cherish the Lord's 

Name.

ਦਮ-ਬ-ਦਮ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰ।

13181 289 Cwif isAwnp  
sglI mnw]

Shhaadd Siaanap 

Sagalee Manaa ||

Renounce all clever 

tricks, O mind.

ਹੇ ਮਨ! ਸਾਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ 

ਦੇਹ,

13182 289 swDsMig pwvih 
scu Dnw]

Saadhhasang 

Paavehi Sach 

Dhhanaa ||

In the Company of the 

Holy, you shall obtain 

the true wealth.

ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਧਨ 

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਜਮਲੇਗਾ।

13183 289 hir pUMjI sMic  
krhu ibauhwru]

Har Poonjee Sanch 

Karahu Biouhaar ||

So gather the Lord's 

Name as your capital, 

and trade in it.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰ, ਇਹੀ ਜਵਹਾਰ ਕਰ।
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13184 289 eIhw suKu drgh 
jYkwru]

Eehaa Sukh 

Dharageh Jaikaar 

||

In this world you shall 

be at peace, and in the 

Court of the Lord, you 

shall be acclaimed.

ਇਸ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਸੁਖ 

ਜਮਲੇਗਾ, ਤੇ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।

13185 289 srb inrMqir  
eyko dyKu]

Sarab Niranthar 

Eaeko Dhaekh ||

See the One 

permeating all;

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖ।

13186 289 khu nwnk jw kY 
msqik lyKu]7]

Kahu Naanak Jaa 

Kai Masathak 

Laekh ||7||

Says Nanak, your 

destiny is pre-

ordained. ||7||

(ਪਰ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

(ਇਹ ਕੂੰਮ ਓਹੀ ਮਨੱੁਖ ਕਰਦਾ 
ਹੈ) ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹਨ 

॥੭॥

13187 289 eyko jip eyko 
swlwih]

Eaeko Jap Eaeko 

Saalaahi ||

Meditate on the One, 

and worship the One.

ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿਪ, ਤੇ ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਜਤ ਕਰ,

13188 289 eyku ismir eyko 
mn Awih]

Eaek Simar Eaeko 

Man Aahi ||

Remember the One, 

and yearn for the One 

in your mind.

ਇਕ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ, ਤੇ, ਹੇ ਮਨ! 

ਇਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਰੱਖ।
13189 289 eyks ky gun gwau 

AnMq]

Eaekas Kae Gun 

Gaao Ananth ||

Sing the endless 

Glorious Praises of the 

One.

ਇਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ,

13190 289 min qin jwip  
eyk BgvMq]

Man Than Jaap 

Eaek Bhagavanth 

||

With mind and body, 

meditate on the One 

Lord God.

ਮਨ ਜਵਚ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਭਗਵਾਨ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਿਪ।

13191 289 eyko eyku eyku hir 
Awip]

Eaeko Eaek Eaek 

Har Aap ||

The One Lord Himself 

is the One and Only.

(ਸਭ ਥਾਈ)ਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈ,
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13192 289 pUrn pUir rihE 
pRBu ibAwip]

Pooran Poor 

Rehiou Prabh 

Biaap ||

The Pervading Lord 

God is totally 

permeating all.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਹੀ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

13193 289 Aink ibsQwr  
eyk qy Bey]

Anik Bisathhaar 

Eaek Thae Bheae 

||

The many expanses of 

the creation have all 

come from the One.

(ਿਗਤ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਖਲਾਰੇ 

ਇਕ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ,

13194 289 eyku ArwiD  
prwCq gey]

Eaek Araadhh 

Paraashhath Geae 

||

Adoring the One, past 

sins are removed.

ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ ਪਾਪ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

13195 289 mn qn AMqir  
eyku pRBu rwqw]

r`wqw Man Than Anthar 

Eaek Prabh 

Raathaa ||

Mind and body within 

are imbued with the 

One God.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਇਕ ਪਿਭੂ ਹੀ ਪਰੋਤਾ 
ਜਗਆ ਹੈ,

13196 289 gur pRswid nwnk 
ieku 
jwqw]8]19]

j`wqw Gur Prasaadh 

Naanak Eik 

Jaathaa ||8||19||

By Guru's Grace, O 

Nanak, the One is 

known. ||8||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ ॥੮॥੧੯॥

13197 289 sloku] Salok || Shalok:

13198 289 iPrq iPrq pRB 
AwieAw pirAw 
qau srnwie]

Firath Firath Prabh 

Aaeiaa Pariaa Tho 

Saranaae ||

After wandering and 

wandering, O God, I 

have come, and 

entered Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ।
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13199 289 nwnk kI pRB 
bynqI ApnI 
BgqI lwie]1]

Naanak Kee Prabh 

Baenathee 

Apanee 

Bhagathee Laae 

||1||

This is Nanak's prayer, 

O God: please, attach 

me to Your devotional 

service. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹੀ 
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜ ॥੧॥

13200 289 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:

13201 289 jwck jnu jwcY  
pRB dwnu]

Jaachak Jan 

Jaachai Prabh 

Dhaan ||

I am a beggar; I beg 

for this gift from You:

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਇਹ) ਮੂੰਗਤਾ ਦਾਸ 

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ;

13202 289 kir ikrpw dyvhu 
hir nwmu]

Kar Kirapaa 

Dhaevahu Har 

Naam ||

Please, by Your Mercy, 

Lord, give me Your 

Name.

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣਾ) ਨਾਮ ਜਦਹੁ।

13203 289 swD jnw kI  
mwgau DUir]

mWgau Saadhh Janaa Kee 

Maago Dhhoor ||

I ask for the dust of 

the feet of the Holy.

ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,

13204 289 pwrbRhm myrI 
srDw pUir]

Paarabreham 

Maeree 

Saradhhaa Poor ||

O Supreme Lord God, 

please fulfill my 

yearning;

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ 
ਪੂਰੀ ਕਰ।

13205 289 sdw sdw pRB ky 
gun gwvau]

Sadhaa Sadhaa 

Prabh Kae Gun 

Gaavo ||

May I sing the Glorious 

Praises of God forever 

and ever.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ।

13206 289 swis swis pRB 
qumih iDAwvau]

Saas Saas Prabh 

Thumehi Dhhiaavo 

||

With each and every 

breath, may I meditate 

on You, O God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਦਮ-ਬ-ਦਮ ਤੈਨੂੂੰ  
ਹੀ ਜਸਮਰਾਂ।
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13207 289 crnkml isau  
lwgY pRIiq]

Charan Kamal Sio 

Laagai Preeth ||

May I enshrine 

affection for Your 

Lotus Feet.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਕਮਲ (ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ) 
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਿੀਜਤ ਲੱਗੀ 
ਰਹੇ,

13208 289 Bgiq krau pRB 
kI inq nIiq]

Bhagath Karo 

Prabh Kee Nith 

Neeth ||

May I perform 

devotional worship to 

God each and every 

day.

ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ।

13209 289 eyk Et eyko 
AwDwru]

Eaek Outt Eaeko 

Aadhhaar ||

You are my only 

Shelter, my only 

Support.

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ) ਇਕੋ ਮੇਰੀ 
ਓਟ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋ ਆਸਰਾ ਹੈ,

13210 289 nwnku mwgY nwmu 
pRB swru]1]

mWgY Naanak Maagai 

Naam Prabh Saar 

||1||

Nanak asks for the 

most sublime, the 

Naam, the Name of 

God. ||1||

ਨਾਨਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥

13211 289 pRB kI idRsit  
mhw suKu hoie]

Prabh Kee Dhrisatt 

Mehaa Sukh Hoe 

||

By God's Gracious 

Glance, there is great 

peace.

ਪਿਭੂ ਦੀ (ਮੇਹਰ ਦੀ) ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

13212 289 hir rsu pwvY 
ibrlw koie]

Har Ras Paavai 

Biralaa Koe ||

Rare are those who 

obtain the juice of the 

Lord's essence.

(ਪਰ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਦਾ ਹੈ।

13213 289 ijn cwiKAw sy 
jn iqRpqwny]

Jin Chaakhiaa Sae 

Jan Thripathaanae 

||

Those who taste it are 

satisfied.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਨਾਮ-ਰਸ) ਚੱਜਖਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਗਏ ਹਨ,

13214 289 pUrn purK nhI 
folwny]

Pooran Purakh 

Nehee Ddolaanae 

||

They are fulfilled and 

realized beings - they 

do not waver.

ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਨੱੁਖ ਬਣ ਗਏ 

ਹਨ, ਕਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਹੇ 

ਘਾਟੇ ਜਵਚ) ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ।
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13215 289 suBr Bry pRym rs 
rMig]

su~Br Subhar Bharae 

Praem Ras Rang ||

They are totally filled 

to over-flowing with 

the sweet delight of 

His Love.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੇ ਸੁਆਦ ਦੀ 
ਮੌਿ ਜਵਚ ਉਹ ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

13216 289 aupjY cwau swD 
kY sMig]

Oupajai Chaao 

Saadhh Kai Sang ||

Spiritual delight wells 

up within, in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

(ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਚਾਉ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

13217 289 pry srin Awn 
sB iqAwig]

Parae Saran Aan 

Sabh Thiaag ||

Taking to His 

Sanctuary, they 

forsake all others.

ਹੋਰ ਸਾਰੇ (ਆਸਰੇ) ਛੱਡ ਕੇ 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,

13218 289 AMqir pRgws An 
idnu ilv lwig]

Anthar Pragaas 

Anadhin Liv Laag 

||

Deep within, they are 

enlightened, and they 

center themselves on 

Him, day and night.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਜਲਵ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

13219 289 bfBwgI jipAw 
pRBu soie]

Baddabhaagee 

Japiaa Prabh Soe 

||

Most fortunate are 

those who meditate 

on God.

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ।

13220 289 nwnk nwim rqy  
suKu hoie]2]

r`qy Naanak Naam 

Rathae Sukh Hoe 

||2||

O Nanak, attuned to 

the Naam, they are at 

peace. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੱਜਤਆਂ ਸੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

13221 289 syvk kI mnsw  
pUrI BeI]

Saevak Kee 

Manasaa Pooree 

Bhee ||

The wishes of the 

Lord's servant are 

fulfilled.

(ਤਦੋਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਿੁਰਨੇ 

ਪੂਰਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ, 

ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ)
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13222 289 siqgur qy  
inrml miq 
leI]

Sathigur Thae 

Niramal Math Lee 

||

From the True Guru, 

the pure teachings are 

obtained.

(ਿਦੋਂ ਸੇਵਕ) ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਉੱਤਮ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

13223 289 jn kau pRBu 
hoieE dieAwlu]

d-ieAwlu Jan Ko Prabh 

Hoeiou Dhaeiaal ||

Unto His humble 

servant, God has 

shown His kindness.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ (ਅਿੇਹੇ) ਸੇਵਕ 

ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

13224 289 syvku kIno sdw 
inhwlu]

Saevak Keeno 

Sadhaa Nihaal ||

He has made His 

servant eternally 

happy.

ਤੇ, ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਖੜੇ-ਮੱਥੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

13225 289 bMDn kwit mukiq 
jnu BieAw]

B-ieAw Bandhhan Kaatt 

Mukath Jan 

Bhaeiaa ||

The bonds of His 

humble servant are 

cut away, and he is 

liberated.

ਸੇਵਕ (ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ) ਜ਼ੂੰਿੀਰ 

ਤੋੜ ਕੇ ਖਲਾਸਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

13226 289 jnm mrn dUKu 
BRmu gieAw]

Janam Maran 

Dhookh Bhram 

Gaeiaa ||

The pains of birth and 

death, and doubt are 

gone.

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) 

ਦਾ ਦੱੁਖ ਤੇ ਸਹਸਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

13227 289 ieC punI srDw 
sB pUrI]

Eishh Punee 

Saradhhaa Sabh 

Pooree ||

Desires are satisfied, 

and faith is fully 

rewarded,

ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਰਧਾ ਸਭ 

ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

13228 289 riv rihAw sd 
sMig hjUrI]

Rav Rehiaa Sadh 

Sang Hajooree ||

Imbued forever with 

His all-pervading 

peace.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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13229 289 ijs kw sw iqin 
lIAw imlwie]

Jis Kaa Saa Thin 

Leeaa Milaae ||

He is His - he merges 

in Union with Him.

ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ 

ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

13230 289 nwnk BgqI  
nwim smwie]3]

Naanak Bhagathee 

Naam Samaae 

||3||

Nanak is absorbed in 

devotional worship of 

the Naam. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੇਵਕ ਭਗਤੀ ਕਰ 

ਕੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

13231 289 so ikau ibsrY ij  
Gwl n BwnY]

So Kio Bisarai J 

Ghaal N Bhaanai ||

Why forget Him, who 

does not overlook our 

efforts?

(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਕਉਂ 

ਜਵਸਰ ਿਾਏ ਿੋ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਕੀਤੀ) ਮੇਹਨਤ ਨੂੂੰ  ਅਿਾਈ ਂ

ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਦੇਂਦਾ,

13232 289 so ikau ibsrY ij  
kIAw jwnY]

So Kio Bisarai J 

Keeaa Jaanai ||

Why forget Him, who 

acknowledges what 

we do?

ਿ ੋਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

13233 290 so ikau ibsrY  
ijin sBu ikCu 
dIAw]

So Kio Bisarai Jin 

Sabh Kishh 

Dheeaa ||

Why forget Him, who 

has given us 

everything?

ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਕਉਂ ਭੁੱ ਲ ਿਾਏ ਜਿਸ 

ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

13234 290 so ikau ibsrY ij  
jIvn jIAw]

So Kio Bisarai J 

Jeevan Jeeaa ||

Why forget Him, who 

is the Life of the living 

beings?

ਿ ੋਿੀਵਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ?
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13235 290 so ikau ibsrY ij  
Agin mih rwKY]

So Kio Bisarai J 

Agan Mehi 

Raakhai ||

Why forget Him, who 

preserves us in the fire 

of the womb?

ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਕਉਂ 

ਜਵਸਰ ਿਾਏ ਿੋ (ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 

ਦੀ) ਅੱਗ ਜਵਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ?

13236 290 gur pRswid ko 
ibrlw lwKY]

Gur Prasaadh Ko 

Biralaa Laakhai ||

By Guru's Grace, rare 

is the one who realizes 

this.

(ਪਰ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਇਹ ਗੱਲ) 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
13237 290 so ikau ibsrY ij  

ibKu qy kwFY]

So Kio Bisarai J 

Bikh Thae Kaadtai 

||

Why forget Him, who 

lifts us up out of 

corruption?

ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਕਉਂ ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਏ ਿ ੋ(ਮਾਇਆ-ਰੂਪ) ਜ਼ਹਰ 

ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ,

13238 290 jnm jnm kw  
tUtw gwFY]

Janam Janam Kaa 

Ttoottaa Gaadtai 

||

Those separated from 

Him for countless 

lifetimes, are re-

united with Him once 

again.

ਅਤੇ ਕਈ ਿਨਮ ਦੇ ਜਵਛੁੜੇ 

ਹੋਏ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?

13239 290 guir pUrY qqu 
iehY buJwieAw]

q`qu[ bu`JwieAw Gur Poorai Thath 

Eihai Bujhaaeiaa ||

Through the Perfect 

Guru, this essential 

reality is understood.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ,

13240 290 pRBu Apnw nwnk  
jn 
iDAwieAw]4]

Prabh Apanaa 

Naanak Jan 

Dhhiaaeiaa ||4||

O Nanak, God's 

humble servants 

meditate on Him. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ॥੪॥

13241 290 swjn sMq krhu 
iehu kwmu]

Saajan Santh 

Karahu Eihu Kaam 

||

O friends, O Saints, 

make this your work.

ਹੇ ਸੱਿਣ ਿਨੋ! ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! 

ਇਹ ਕੂੰਮ ਕਰੋ,
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13242 290 Awn iqAwig  
jphu hir nwmu]

Aan Thiaag Japahu 

Har Naam ||

Renounce everything 

else, and chant the 

Name of the Lord.

ਹੋਰ ਸਾਰੇ (ਆਹਰ) ਛੱਡ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਹੁ।

13243 290 ismir ismir  
ismir suK 
pwvhu]

Simar Simar Simar 

Sukh Paavahu ||

Meditate, meditate, 

meditate in 

remembrance of Him, 

and find peace.

ਸਦਾ ਜਸਮਰੋ ਤੇ ਜਸਮਰ ਕੇ ਸੁਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰੋ;

13244 290 Awip jphu  
Avrh nwmu 
jpwvhu]

Aap Japahu 

Avareh Naam 

Japaavahu ||

Chant the Naam 

yourself, and inspire 

others to chant it.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਿਪਹੁ ਤੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਿਪਾਵਹੁ।

13245 290 Bgiq Bwie  
qrIAY sMswru]

Bhagath Bhaae 

Thareeai Sansaar 

||

By loving devotional 

worship, you shall 

cross over the world-

ocean.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਜਨਹਂੁ 

ਲਾਇਆਂ ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ 

(ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਤਰੀਦਾ ਹੈ,

13246 290 ibnu BgqI qnu 
hosI Cwru]

Bin Bhagathee 

Than Hosee 

Shhaar ||

Without devotional 

meditation, the body 

will be just ashes.

ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ।

13247 290 srb kilAwx  
sUK iniD nwmu]

Sarab Kaliaan 

Sookh Nidhh 

Naam ||

All joys and comforts 

are in the treasure of 

the Naam.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਲੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ,

13248 290 bUfq jwq pwey 
ibsRwmu]

Booddath Jaath 

Paaeae Bisraam ||

Even the drowning can 

reach the place of rest 

and safety.

(ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਡੱੁਬਦੇ ਿਾਂਦੇ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ;

13249 290 sgl dUK kw  
hovq nwsu]

Sagal Dhookh Kaa 

Hovath Naas ||

All sorrows shall 

vanish.

(ਤੇ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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13250 290 nwnk nwmu jphu 
gunqwsu]5]

Naanak Naam 

Japahu Gunathaas 

||5||

O Nanak, chant the 

Naam, the treasure of 

excellence. ||5||

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ 

ਿਪਹੁ, (ਨਾਮ ਹੀ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਹੈ) ॥੫॥

13251 290 aupjI pRIiq pRym 
rsu cwau]

Oupajee Preeth 

Praem Ras Chaao 

||

Love and affection, 

and the taste of 

yearning, have welled 

up within;

(ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ) ਪਿੀਤ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਤੇ ਚਾਉ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ,

13252 290 mn qn AMqir  
iehI suAwau]

iehI Man Than Anthar 

Eihee Suaao ||

Within my mind and 

body, this is my 

purpose:

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਵਚ ਇਹੀ 
ਚਾਹ ਹੈ (ਜਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਜਮਲੇ)।

13253 290 nyqRhu pyiK drsu  
suKu hoie]

Naethrahu Paekh 

Dharas Sukh Hoe 

||

Beholding with my 

eyes His Blessed 

Vision, I am at peace.

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਦਾ) ਦੀਦਾਰ 

ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

13254 290 mnu ibgsY swD 
crn Doie]

Man Bigasai 

Saadhh Charan 

Dhhoe ||

My mind blossoms 

forth in ecstasy, 

washing the feet of 

the Holy.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਜਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

13255 290 Bgq jnw kY  
min qin rMgu]

Bhagath Janaa Kai 

Man Than Rang ||

The minds and bodies 

of His devotees are 

infused with His Love.

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਜਪਆਰ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

13256 290 ibrlw koaU pwvY 
sMgu]

Biralaa Kooo 

Paavai Sang ||

Rare is the one who 

obtains their company.

(ਪਰ) ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਨਸੀਬ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
13257 290 eyk bsqu dIjY 

kir mieAw]
mieAw Eaek Basath 

Dheejai Kar 

Maeiaa ||

Show Your mercy - 

please, grant me this 

one request:

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਇਕ ਨਾਮ-ਵਸਤੂ 

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਸਾਨੂੂੰ ) ਦੇਹ,
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13258 290 gur pRswid nwmu 
jip lieAw]

lieAw Gur Prasaadh 

Naam Jap Laeiaa ||

By Guru's Grace, may I 

chant the Naam.

(ਤਾਂ ਿ)ੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪ ਸਕੀਏ।

13259 290 qw kI aupmw  
khI n jwie]

Thaa Kee 

Oupamaa Kehee N 

Jaae ||

His Praises cannot be 

spoken;

ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

13260 290 nwnk rihAw 
srb smwie]6]

Naanak Rehiaa 

Sarab Samaae 

||6||

O Nanak, He is 

contained among all. 

||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੬॥

13261 290 pRB bKsMd dIn 
dieAwl]

dieAwl Prabh Bakhasandh 

Dheen Dhaeiaal ||

God, the Forgiving 

Lord, is kind to the 

poor.

ਹੇ ਬਖ਼ਸ਼ਨਹਾਰ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ!

13262 290 Bgiq vCl sdw 
ikrpwl]

Bhagath Vashhal 

Sadhaa Kirapaal ||

He loves His devotees, 

and He is always 

merciful to them.

ਹੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਦਾ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ!

13263 290 AnwQ nwQ  
goibMd gupwl]

Anaathh Naathh 

Gobindh Gupaal ||

The Patron of the 

patronless, the Lord of 

the Universe, the 

Sustainer of the world,

ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! ਹੇ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ ਗੋਪਾਲ!

13264 290 srb Gtw krq 
pRiqpwl]

p Riq-pwl Sarab Ghattaa 

Karath Prathipaal 

||

The Nourisher of all 

beings.

ਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ!

13265 290 Awid purK  
kwrx krqwr]

Aadh Purakh 

Kaaran Karathaar 

||

The Primal Being, the 

Creator of the 

Creation.

ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਮੱੁਢ ਤੇ ਸਭ ਜਵੱਚ 

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ! ਹੇ (ਿਗਤ ਦੇ) 

ਮੂਲ! ਹੇ ਕਰਤਾਰ!
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13266 290 Bgq jnw ky  
pRwn ADwr]

Bhagath Janaa Kae 

Praan Adhhaar ||

The Support of the 

breath of life of His 

devotees.

ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਆਸਰੇ!

13267 290 jo jo jpY su hoie 
punIq]

Jo Jo Japai S Hoe 

Puneeth ||

Whoever meditates on 

Him is sanctified,

ਿ ੋਿੋ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  ਿਪਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਜਵਿੱ ਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

13268 290 Bgiq Bwie lwvY 
mn hIq]

Bhagath Bhaae 

Laavai Man Heeth 

||

Focusing the mind in 

loving devotional 

worship.

ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਜਪਆਰ ਜਟਕਾਉਂਦਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।)

13269 290 hm inrgunIAwr  
nIc Ajwn]

inrgunI-Awr Ham Niraguneeaar 

Neech Ajaan ||

I am unworthy, lowly 

and ignorant.

ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਅੂੰਞਾਣ ਹਾਂ ਤੇ 

ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਂ।

13270 290 nwnk qumrI 
srin purK 
Bgvwn ]7]

Naanak Thumaree 

Saran Purakh 

Bhagavaan ||7||

Nanak has entered 

Your Sanctuary, O 

Supreme Lord God. 

||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-) ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ! ਹੇ 

ਭਗਵਾਨ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਏ ਹਾਂ ॥੭॥

13271 290 srb bYkuMT mukiq 
moK pwey]

Sarab Baikunth 

Mukath Mokh 

Paaeae ||

Everything is obtained: 

the heavens, 

liberation and 

deliverance,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਮਾਨੋ) ਸਾਰੇ 

ਸੁਰਗ ਤੇ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਏ ਹਨ,

13272 290 eyk inmK hir 
ky gun gwey]

Eaek Nimakh Har 

Kae Gun Gaaeae ||

If one sings the Lord's 

Glories, even for an 

instant.

ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਖ ਦਾ ਇਕ ਿੋਰ 

ਮਾਤਿ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ।
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13273 290 Aink rwj Bog 
bifAweI]

Anik Raaj Bhog 

Baddiaaee ||

So many realms of 

power, pleasures and 

great glories,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਮਾਨੋ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਰਾਿ-ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਤੇ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਜਮਲ ਗਈਆਂ 

ਹਨ,

13274 290 hir ky nwm kI 
kQw min BweI]

Har Kae Naam Kee 

Kathhaa Man 

Bhaaee ||

Come to one whose 

mind is pleased with 

the Sermon of the 

Lord's Name.

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਜਮੱਠੀ 
ਲੱਗੀ ਹੈ।

13275 290 bhu Bojn kwpr 
sMgIq]

Bahu Bhojan 

Kaapar Sangeeth 

||

Abundant foods, 

clothes and music

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਮਾਨੋ) ਕਈ 

ਜਕਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰਾਗ-

ਰੂੰਗ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,

13276 290 rsnw jpqI hir 
hir nIq]

Rasanaa Japathee 

Har Har Neeth ||

Come to one whose 

tongue continually 

chants the Lord's 

Name, Har, Har.

ਜਿਸ ਦੀ ਿੀਭ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦੀ ਹੈ।

13277 290 BlI sukrnI soBw 
DnvMq]

su-krnI Bhalee S Karanee 

Sobhaa 

Dhhanavanth ||

His actions are good, 

he is glorious and 

wealthy;

ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਹੀ ਆਚਰਨ 

ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸੋਭਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਓਹੀ ਧਨਾਢ ਹੈ,

13278 290 ihrdY bsy pUrn 
gur mMq]

Hiradhai Basae 

Pooran Gur Manth 

||

The Mantra of the 

Perfect Guru dwells 

within his heart.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

13279 290 swDsMig pRB dyhu 
invws]

Saadhhasang 

Prabh Dhaehu 

Nivaas ||

O God, grant me a 

home in the Company 

of the Holy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਥਾਂ ਦੇਹ।

13280 290 srb sUK nwnk 
prgws]8]20]

Sarab Sookh 

Naanak Paragaas 

||8||20||

All pleasures, O Nanak, 

are so revealed. 

||8||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ) ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨੦॥
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13281 290 sloku] Salok || Shalok:

13282 290 srgun inrgun 
inrMkwr suMn 
smwDI Awip]

Saragun Niragun 

Nirankaar Sunn 

Samaadhhee Aap 

||

He possesses all 

qualities; He 

transcends all 

qualities; He is the 

Formless Lord. He 

Himself is in Primal 

Samaadhi.

ਜਨਰੂੰਕਾਰ (ਭਾਵ, ਆਕਾਰ-

ਰਜਹਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਜਤਿਗੁਣੀ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ (ਭਾਵ, ਿਗਤ 

ਰੂਪ) ਭੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭੀ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ, ਅਿੁਰ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਭੀ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ।

13283 290 Awpn kIAw 
nwnkw Awpy hI 
iPir jwip]1]

Aapan Keeaa 

Naanakaa Aapae 

Hee Fir Jaap ||1||

Through His Creation, 

O Nanak, He 

meditates on Himself. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ) 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਜਚਆ ਹੈ (ਤੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ) 

ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

13284 290 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:

13285 290 jb Akwru iehu  
kCu n idRstyqw]

Jab Akaar Eihu 

Kashh N 

Dhrisattaethaa ||

When this world had 

not yet appeared in 

any form,

ਿਦੋਂ (ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਆਂ ਦੀ 
ਅਿ)ੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦੀ ਸੀ,

13286 290 pwp puMn qb kh 
qy hoqw]

Paap Punn Thab 

Keh Thae Hothaa 

||

Who then committed 

sins and performed 

good deeds?

ਤਦੋਂ ਪਾਪ ਿਾਂ ਪੁੂੰ ਨ ਜਕਸ (ਿੀਵ) 

ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?
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13287 290 jb DwrI Awpn 
suMn smwiD]

Jab Dhhaaree 

Aapan Sunn 

Samaadhh ||

When the Lord 

Himself was in 

Profound Samaadhi,

ਿਦੋਂ (ਪਿਭੂ ਨੇ) ਆਪ ਅਿੁਰ 

ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ 

ਹੋਈ ਸੀ (ਭਾਵ ਿਦੋਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ ਸੀ),

13288 290 qb bYr ibroD  
iksu sMig 
kmwiq]

Thab Bair Birodhh 

Kis Sang Kamaath 

||

Then against whom 

were hate and 

jealousy directed?

ਤਦੋਂ (ਜਕਸ ਨੇ) ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ-

ਜਵਰੋਧ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ?

13289 290 jb ies kw brnu 
ichnu n jwpq]

Jab Eis Kaa Baran 

Chihan N Jaapath 

||

When there was no 

color or shape to be 

seen,

ਿਦੋਂ ਇਸ (ਿਗਤ) ਦਾ ਕੋਈ 

ਰੂੰਗ-ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੱਸਦਾ,

13290 290 qb hrK sog khu  
iksih ibAwpq]

Thab Harakh Sog 

Kahu Kisehi 

Biaapath ||

Then who experienced 

joy and sorrow?

ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਾਂ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਕਸ 

ਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਸਕਦੇ ਸਨ?

13291 290 jb Awpn Awp  
Awip pwrbRhm]

Jab Aapan Aap 

Aap Paarabreham 

||

When the Supreme 

Lord Himself was 

Himself All-in-all,

ਿਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇਵਲ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ,

13292 290 qb moh khw  
iksu hovq Brm]

Thab Moh Kehaa 

Kis Hovath 

Bharam ||

Then where was 

emotional 

attachment, and who 

had doubts?

ਤਦੋਂ ਮੋਹ ਜਕਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, 
ਤੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਸਨ?

13293 291 Awpn Kylu Awip 
vrqIjw]

Aapan Khael Aap 

Varatheejaa ||

He Himself has staged 

His own drama;

(ਿਗਤ ਰੂਪ) ਅਪਾਣੀ ਖੇਡ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ,
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13294 291 nwnk krnYhwru  
n dUjw]1]

Naanak 

Karanaihaar N 

Dhoojaa ||1||

O Nanak, there is no 

other Creator. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਸ 

ਖੇਡ ਦਾ) ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥
13295 291 jb hovq pRB 

kyvl DnI]

Jab Hovath Prabh 

Kaeval Dhhanee ||

When there was only 

God the Master,

ਿਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਜਸਰਫ਼ (ਆਪ 

ਹੀ) ਸੀ,

13296 291 qb bMD mukiq  
khu iks kau 
gnI]

Thab Bandhh 

Mukath Kahu Kis 

Ko Ganee ||

Then who was called 

bound or liberated?

ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ, ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਕਸ 

ਨੂੂੰ  ਮੁਕਜਤ ਸਮਝੀਏ?

13297 291 jb eykih hir 
Agm Apwr]

Jab Eaekehi Har 

Agam Apaar ||

When there was only 

the Lord, 

Unfathomable and 

Infinite,

ਿਦੋਂ ਅਗਮ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ 
ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਸੀ,

13298 291 qb nrk surg  
khu kaun 
Aauqwr]

Thab Narak Surag 

Kahu Koun 

Aouthaar ||

Then who entered 

hell, and who entered 

heaven?

ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ, ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ 
ਜਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਹੜੇ ਿੀਵ 

ਸਨ?

13299 291 jb inrgun pRB  
shj suBwie]

Jab Niragun Prabh 

Sehaj Subhaae ||

When God was 

without attributes, in 

absolute poise,

ਿਦੋਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪਿਭੂ ਜਤਿਗੁਣੀ 
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ, (ਭਾਵ, 

ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ)

13300 291 qb isv skiq  
khhu ikqu Twie]

kh-hu Thab Siv Sakath 

Kehahu Kith Thaae 

||

Then where was mind 

and where was matter 

- where was Shiva and 

Shakti?

ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ, ਜਕਥੇ ਸਨ ਿੀਵ ਤੇ 

ਜਕਥੇ ਸੀ ਮਾਇਆ?
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13301 291 jb Awpih Awip  
ApnI joiq DrY]

Aip-ih Jab Aapehi Aap 

Apanee Joth 

Dhharai ||

When He held His 

Own Light unto 

Himself,

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਿੋਜਤ ਿਗਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ,

13302 291 qb kvn infru  
kvn kq frY]

in`fru Thab Kavan 

Niddar Kavan Kath 

Ddarai ||

Then who was 

fearless, and who was 

afraid?

ਤਦੋਂ ਕੌਣ ਜਨਡਰ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ 

ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ?

13303 291 Awpn cilq  
Awip krnYhwr]

cil-q: polw bolo 
imlvW, l`ly ishwrI lwau

Aapan Chalith Aap 

Karanaihaar ||

He Himself is the 

Performer in His own 

plays;

ਆਪਣ ੇਤਮਾਸ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

13304 291 nwnk Twkur 
Agm Apwr]2]

Naanak Thaakur 

Agam Apaar ||2||

O Nanak, the Lord 

Master is 

Unfathomable and 

Infinite. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਅਗਮ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ॥੨॥

13305 291 AibnwsI suK  
Awpn Awsn]

Abinaasee Sukh 

Aapan Aasan ||

When the Immortal 

Lord was seated at 

ease,

ਿਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ 
ਮੌਿ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੂਪ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਬੈਠਾ ਸੀ,
13306 291 qh jnm mrn  

khu khw 
ibnwsn]

Theh Janam 

Maran Kahu 

Kehaa Binaasan ||

Then where was birth, 

death and dissolution?

ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ, ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇ 

ਮੌਤ ਜਕਥੇ ਸਨ?

13307 291 jb pUrn krqw  
pRBu soie]

Jab Pooran 

Karathaa Prabh 

Soe ||

When there was only 

God, the Perfect 

Creator,

ਿਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਸੀ,
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13308 291 qb jm kI qRws  
khhu iksu hoie]

kh-hu Thab Jam Kee 

Thraas Kehahu Kis 

Hoe ||

Then who was afraid 

of death?

ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਕਸ 

ਨੂੂੰ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?

13309 291 jb Aibgq  
Agocr pRB eykw]

Aib-gq: polw bolo Jab Abigath 

Agochar Prabh 

Eaekaa ||

When there was only 

the One Lord, 

unmanifest and 

incomprehensible,

ਿਦੋਂ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਪਿਭੂ 
ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਸੀ,

13310 291 qb icqR gupq  
iksu pUCq lyKw]

ly~Kw Thab Chithr 

Gupath Kis 

Pooshhath 

Laekhaa ||

Then who was called 

to account by the 

recording scribes of 

the conscious and the 

subconscious?

ਤਦੋਂ ਜਚਤਿ ਗੁਪਤ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਲੇਖਾ 
ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਸਨ?

13311 291 jb nwQ inrMjn  
Agocr AgwDy]

Jab Naathh 

Niranjan Agochar 

Agaadhhae ||

When there was only 

the Immaculate, 

Incomprehensible, 

Unfathomable Master,

ਿਦੋਂ ਮਾਲਕ ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ 

ਅਥਾਹ ਅਗੋਚਰ ਆਪ ਹੀ ਸੀ,

13312 291 qb kaun Cuty  
kaun bMDn bwDy]

Thab Koun 

Shhuttae Koun 

Bandhhan 

Baadhhae ||

Then who was 

emancipated, and who 

was held in bondage?

ਤਦੋਂ ਕੌਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਮੁਕਤ ਸਨ ਤੇ ਕੌਣ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ?

13313 291 Awpn Awp Awp 
hI Acrjw]

A-crjw Aapan Aap Aap 

Hee Acharajaa ||

He Himself, in and of 

Himself, is the most 

wonderful.

ਉਹ ਅਚਰਿ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।
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13314 291 nwnk Awpn rUp  
Awp hI 
auprjw]3]

au-prjw pYdw kIqw Naanak Aapan 

Roop Aap Hee 

Ouparajaa ||3||

O Nanak, He Himself 

created His Own Form. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ 

ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

॥੩॥

13315 291 jh inrml purKu  
purK piq hoqw]

ho~qw Jeh Niramal 

Purakh Purakh 

Path Hothaa ||

When there was only 

the Immaculate Being, 

the Lord of beings,

ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਜਨਰਮਲ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਸੀ,

13316 291 qh ibnu mYlu  
khhu ikAw Doqw]

Do~qw Theh Bin Mail 

Kehahu Kiaa 

Dhhothaa ||

There was no filth, so 

what was there to be 

washed clean?

ਓਥੇ ਉਹ ਮੈਲ-ਰਜਹਤ ਸੀ, ਤਾਂ 
ਦੱਸੋ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਹੜੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ 
ਸੀ?

13317 291 jh inrMjn  
inrMkwr inrbwn]

Jeh Niranjan 

Nirankaar 

Nirabaan ||

When there was only 

the Pure, Formless 

Lord in Nirvaanaa,

ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ, ਆਕਾਰ-

ਰਜਹਤ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਸੀ,

13318 291 qh kaun kau 
mwn kaun 
AiBmwn]

Theh Koun Ko 

Maan Koun 

Abhimaan ||

Then who was 

honored, and who was 

dishonored?

ਉਥੇ ਮਾਣ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  
ਹੋਣਾ ਸੀ?

13319 291 jh srUp kyvl 
jgdIs]

Jeh Saroop Kaeval 

Jagadhees ||

When there was only 

the Form of the Lord 

of the Universe,

ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਹਸਤੀ ਸੀ,

13320 291 qh Cl iCdR  
lgq khu kIs]

iC`dR Theh Shhal 

Shhidhr Lagath 

Kahu Kees ||

Then who was tainted 

by fraud and sin?

ਓਥੇ ਦੱਸੋ, ਛਲ ਤੇ ਐਬ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  
ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ?
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13321 291 jh joiq srUpI  
joiq sMig smwvY]

Jeh Joth Saroopee 

Joth Sang 

Samaavai ||

When the 

Embodiment of Light 

was immersed in His 

Own Light,

ਿਦੋਂ ਿੋਜਤ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ 
ਹੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਲੀਨ ਸੀ,

13322 291 qh iksih BUK  
kvnu iqRpqwvY]

iks-ih Theh Kisehi 

Bhookh Kavan 

Thripathaavai ||

Then who was hungry, 

and who was satisfied?

ਤਦੋਂ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਭੁੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ 

ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ?
13323 291 krn krwvn  

krnYhwru]

Karan Karaavan 

Karanaihaar ||

He is the Cause of 

causes, the Creator 

Lord.

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਤੋਂ 
ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

13324 291 nwnk krqy kw  
nwih sumwru]4]

Naanak Karathae 

Kaa Naahi Sumaar 

||4||

O Nanak, the Creator 

is beyond calculation. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੪॥

13325 291 jb ApnI soBw  
Awpn sMig 
bnweI]

Jab Apanee 

Sobhaa Aapan 

Sang Banaaee ||

When His Glory was 

contained within 

Himself,

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ 
ਆਪਣ ੇਹੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ 
(ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ)

13326 291 qb kvn mwie 
bwp imqR suq 
BweI]

Thab Kavan Maae 

Baap Mithr Suth 

Bhaaee ||

Then who was 

mother, father, friend, 

child or sibling?

ਤਦੋਂ ਕੌਣ ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਜਮਤਿ, ਪੁਤਿ 
ਿਾਂ ਭਰਾ ਸੀ?

13327 291 jh srb klw  
Awpih prbIn]

Awp-ih Jeh Sarab Kalaa 

Aapehi Parabeen 

||

When all power and 

wisdom was latent 

within Him,

ਿਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ 
ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਵਚ 

ਜਸਆਣਾ ਸੀ,
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13328 291 qh byd kqyb  
khw koaU cIn@]

Theh Baedh 

Kathaeb Kehaa 

Kooo Cheen ||

Then where were the 

Vedas and the 

scriptures, and who 

was there to read 

them?

ਤਦੋਂ ਜਕਥੇ ਕੋਈ ਵੇਦ (ਜਹੂੰ ਦੂ 

ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ) ਤੇ ਕਤੇਬਾਂ 
(ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 

ਪੁਸਤਕ) ਜਵਚਾਰਦਾ ਸੀ?

13329 291 jb Awpn Awpu  
Awip auir DwrY]

Jab Aapan Aap 

Aap Our Dhhaarai 

||

When He kept 

Himself, All-in-all, unto 

His Own Heart,

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਬੈਠਾ ਸੀ,

13330 291 qau sgn 
Apsgn khw 
bIcwrY]

Ap-sgn Tho Sagan 

Apasagan Kehaa 

Beechaarai ||

Then who considered 

omens to be good or 

bad?

ਤਦੋਂ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਸਗਨ ਕੌਣ 

ਸੋਚਦਾ ਸੀ?

13331 291 jh Awpn aUc  
Awpn Awip 
nyrw]

Jeh Aapan Ooch 

Aapan Aap Naeraa 

||

When He Himself was 

lofty, and He Himself 

was near at hand,

ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਅਤੇ 

ਆਪ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਸੀ,

13332 291 qh kaun Twkuru  
kaunu khIAY 
cyrw]

Theh Koun 

Thaakur Koun 

Keheeai Chaeraa 

||

Then who was called 

master, and who was 

called disciple?

ਦੱਸੋ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਕ 

ਕੌਣ ਸੀ?

13333 291 ibsmn ibsm  
rhy ibsmwd]

Bisaman Bisam 

Rehae Bisamaadh 

||

We are wonder-struck 

at the wondrous 

wonder of the Lord.

ਿੀਵ ਤੇਰੀ ਗਜਤ ਭਾਲਦੇ 

ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਅਚਰਿ ਹੋ ਰਹੇ 

ਹਨ।
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13334 291 nwnk ApnI 
giq jwnhu 
Awip]5]

Naanak Apanee 

Gath Jaanahu Aap 

||5||

O Nanak, He alone 

knows His own state. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ ਤੇ ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਗਜਤ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈਂ ॥੫॥

13335 291 jh ACl ACyd  
AByd smwieAw]

A-Cl: polw bolo Jeh Ashhal 

Ashhaedh 

Abhaedh 

Samaaeiaa ||

When the 

Undeceiveable, 

Impenetrable, 

Inscrutable One was 

self-absorbed,

ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅਛੱਲ 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਤੇ ਅਭੇਦ ਪਿਭੂ 
(ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਚ) ਜਟਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

13336 291 aUhw iksih 
ibAwpq 
mwieAw]

Oohaa Kisehi 

Biaapath Maaeiaa 

||

Then who was swayed 

by Maya?

ਓਥੇ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਪੋਹ 

ਸਕਦੀ ਹੈ?

13337 291 Awps kau  
Awpih Awdysu]

Aapas Ko Aapehi 

Aadhaes ||

When He paid homage 

to Himself,

(ਤਦੋਂ) ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

13338 291 iqhu gux kw  
nwhI prvysu]

Thihu Gun Kaa 

Naahee Paravaes 

||

Then the three 

qualities were not 

prevailing.

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
(ਉਸ ਉਤੇ) ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

13339 291 jh eykih eyk  
eyk BgvMqw]

Jeh Eaekehi Eaek 

Eaek 

Bhagavanthaa ||

When there was only 

the One, the One and 

Only Lord God,

ਿਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕੇਵਲ ਇਕ 

ਆਪ ਹੀ ਸੀ,

13340 291 qh kaunu AicMqu  
iksu lwgY icMqw]

Theh Koun 

Achinth Kis Laagai 

Chinthaa ||

Then who was not 

anxious, and who felt 

anxiety?

ਤਦੋਂ ਕੌਣ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਸੀ ਤੇ 

ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।
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13341 291 jh Awpn Awpu  
Awip pqIAwrw]

pqI-Awrw Jeh Aapan Aap 

Aap Patheeaaraa 

||

When He Himself was 

satisfied with Himself,

ਿਦੋਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
ਪਜਤਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਸੀ,

13342 291 qh kaunu kQY  
kaunu sunnYhwrw]

Theh Koun 

Kathhai Koun 

Sunanaihaaraa ||

Then who spoke and 

who listened?

ਤਦੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੌਣ 

ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ?

13343 291 bhu byAMq aUc qy 
aUcw]

Bahu Baeanth 

Ooch Thae Oochaa 

||

He is vast and infinite, 

the highest of the high.

ਪਿਭੂ ਬੜਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਹੈ,

13344 291 nwnk Awps kau  
Awpih phUcw]6]

Naanak Aapas Ko 

Aapehi Pehoochaa 

||6||

O Nanak, He alone can 

reach Himself. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਕ 

ਆਪ ਹੀ ਅੱਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੬॥

13345 291 jh Awip ricE  
prpMcu Akwru]

Jeh Aap Rachiou 

Parapanch Akaar 

||

When He Himself 

fashioned the visible 

world of the creation,

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਿਗਤ ਦੀ 
ਖੇਡ ਰਚ ਜਦੱਤੀ,

13346 291 iqhu gux mih  
kIno ibsQwru]

Thihu Gun Mehi 

Keeno Bisathhaar 

||

He made the world 

subject to the three 

dispositions.

ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਖਲੇਰ ਜਦੱਤਾ।

13347 291 pwpu puMnu qh BeI 
khwvq]

Paap Punn Theh 

Bhee Kehaavath ||

Sin and virtue then 

began to be spoken of.

ਤਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਜਕ 

ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਇਹ ਪੁੂੰ ਨ ਹੈ,
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13348 292 koaU nrk koaU 
surg bMCwvq]

Kooo Narak Kooo 

Surag 

Banshhaavath ||

Some have gone to 

hell, and some yearn 

for paradise.

ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀਵ ਨਰਕਾਂ ਦਾ 
ਭਾਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ 
ਚਾਹਵਾਨ ਬਜਣਆ।

13349 292 Awl jwl  
mwieAw jMjwl]

Aal Jaal Maaeiaa 

Janjaal ||

Worldly snares and 

entanglements of 

Maya,

ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ,

13350 292 haumY moh Brm BY 
Bwr]

Houmai Moh 

Bharam Bhai 

Bhaar ||

Egotism, attachment, 

doubt and loads of 

fear;

ਅਹੂੰਕਾਰ, ਮੋਹ, ਭੁਲੇਖੇ, ਡਰ,

13351 292 dUK sUK mwn 
Apmwn]

Dhookh Sookh 

Maan Apamaan ||

Pain and pleasure, 

honor and dishonor

ਦੱੁਖ, ਸੁਖ, ਆਦਰ ਜਨਰਾਦਰੀ-

13352 292 Aink pRkwr  
kIE bK´wn]

Anik Prakaar 

Keeou Bakhyaan ||

These came to be 

described in various 

ways.

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਕਸਮ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ।

13353 292 Awpn Kylu Awip 
kir dyKY]

Aapan Khael Aap 

Kar Dhaekhai ||

He Himself creates 

and beholds His own 

drama.

ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।

13354 292 Kylu sMkocY qau 
nwnk eykY]7]

Khael Sankochai 

Tho Naanak Eaekai 

||7||

He winds up the 

drama, and then, O 

Nanak, He alone 

remains. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੂੰ  
ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

13355 292 jh Aibgqu  
Bgqu qh Awip]

Aib-gqu Jeh Abigath 

Bhagath Theh Aap 

||

Wherever the Eternal 

Lord's devotee is, He 

Himself is there.

ਜਿਥੇ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਹੈ ਓਥੇ 

ਉਸ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਗਤ 

ਹੈ ਓਥੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੈ।
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13356 292 jh psrY pwswru  
sMq prqwip]

Jeh Pasarai 

Paasaar Santh 

Parathaap ||

He unfolds the 

expanse of His 

creation for the glory 

of His Saint.

ਹਰ ਥਾਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਮਜਹਮਾ 
ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ ਿਗਤ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

13357 292 duhU pwK kw  
Awpih DnI]

Dhuhoo Paakh Kaa 

Aapehi Dhhanee ||

He Himself is the 

Master of both worlds.

(ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾਪ ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਪਿਭਾਵ-ਇਨਹ ਾਂ) ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੈ।

13358 292 aun kI soBw  
aunhU bnI]

Oun Kee Sobhaa 

Ounehoo Banee ||

His Praise is to Himself 

alone.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦੇ ਹਨ।

13359 292 Awpih kauqk 
krY And coj]

Awp-ih [An-d: it`pI 
n lwau

Aapehi Kouthak 

Karai Anadh Choj 

||

He Himself performs 

and plays His 

amusements and 

games.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

13360 292 Awpih rs Bogn  
inrjog]

Aapehi Ras 

Bhogan Nirajog ||

He Himself enjoys 

pleasures, and yet He 

is unaffected and 

untouched.

ਆਪ ਹੀ ਰਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ।

13361 292 ijsu BwvY iqsu  
Awpn nwie lwvY]

Jis Bhaavai This 

Aapan Naae Laavai 

||

He attaches 

whomever He pleases 

to His Name.

ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

13362 292 ijsu BwvY iqsu 
Kyl iKlwvY]

Jis Bhaavai This 

Khael Khilaavai ||

He causes whomever 

He pleases to play in 

His play.

ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ 

ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਖਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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13363 292 bysumwr AQwh  
Agnq AqolY]

A-gnq Baesumaar 

Athhaah Aganath 

Atholai ||

He is beyond 

calculation, beyond 

measure, uncountable 

and unfathomable.

ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ! ਹੇ ਅਥਾਹ! ਹੇ 

ਅਗਣਤ! ਹੇ ਅਡੋਲ ਪਿਭੂ!

13364 292 ijau bulwvhu  
iqau nwnk dws 
bolY]8]21]

Jio Bulaavahu Thio 

Naanak Dhaas 

Bolai ||8||21||

As You inspire him to 

speak, O Lord, so does 

servant Nanak speak. 

||8||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ (ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ 

ਤੇ ਆਖ) ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ 
ਜਤਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹਨ 

॥੮॥੨੧॥

13365 292 sloku] Salok || Shalok:

13366 292 jIA jMq ky 
Twkurw Awpy 
vrqxhwr]

Jeea Janth Kae 

Thaakuraa Aapae 

Varathanehaar ||

O Lord and Master of 

all beings and 

creatures, You 

Yourself are prevailing 

everywhere.

ਹੇ ਿੀਆਂ ਿੂੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

13367 292 nwnk eyko 
psirAw dUjw 
kh idRstwr]1]

Naanak Eaeko 

Pasariaa Dhoojaa 

Keh Dhrisattaar 

||1||

O Nanak, The One is 

All-pervading; where is 

any other to be seen? 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ) ਦੂਿਾ ਜਕਥੇ ਵੇਖਣ ਜਵਚ 

ਆਇਆ ਹੈ? ॥੧॥

13368 292 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:
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13369 292 Awip kQY Awip 
sunnYhwru ]

Aap Kathhai Aap 

Sunanaihaar ||

He Himself is the 

speaker, and He 

Himself is the listener.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਬੋਲ ਜਰਹਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

13370 292 Awpih eyku Awip 
ibsQwru]

Aapehi Eaek Aap 

Bisathhaar ||

He Himself is the One, 

and He Himself is the 

many.

ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਰਚਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ), ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਵਚ) ਸਮੇਟ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
13371 292 jw iqsu BwvY qw 

isRsit aupwey]

Jaa This Bhaavai 

Thaa Srisatt 

Oupaaeae ||

When it pleases Him, 

He creates the world.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

13372 292 AwpnY BwxY ley 
smwey]

Aapanai Bhaanai 

Leae Samaaeae ||

As He pleases, He 

absorbs it back into 

Himself.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

(ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਵਚ) ਸਮੇਟ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
13373 292 qum qy iBMn nhI 

ikCu hoie]

Thum Thae Bhinn 

Nehee Kishh Hoe 

||

Without You, nothing 

can be done.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਹੈ,

13374 292 Awpn sUiq sBu 
jgqu proie]

Aapan Sooth Sabh 

Jagath Paroe ||

Upon Your thread, You 

have strung the whole 

world.

ਤੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ-ਰੂਪ) ਧਾਗੇ 

ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਪਿੋ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

13375 292 jw kau pRB jIau  
Awip buJwey]

bu`Jwey Jaa Ko Prabh Jeeo 

Aap Bujhaaeae ||

One whom God 

Himself inspires to 

understand

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪ 

ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ,

13376 292 scu nwmu soeI 
jnu pwey]

Sach Naam Soee 

Jan Paaeae ||

- that person obtains 

the True Name.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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13377 292 so smdrsI qq 
kw byqw]

So Samadharasee 

Thath Kaa Baethaa 

||

He looks impartially 

upon all, and he 

knows the essential 

reality.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਵਲ ਇਕ 

ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਹਰਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13378 292 nwnk sgl 
isRsit kw 
jyqw]1]

Naanak Sagal 

Srisatt Kaa Jaethaa 

||1||

O Nanak, he conquers 

the whole world. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥

13379 292 jIA jMqR sB qw 
kY hwQ]

Jeea Janthr Sabh 

Thaa Kai Haathh ||

All beings and 

creatures are in His 

Hands.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਹਨ,

13380 292 dIn dieAwl  
AnwQ ko nwQu]

d-ieAwl Dheen Dhaeiaal 

Anaathh Ko 

Naathh ||

He is Merciful to the 

meek, the Patron of 

the patronless.

ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ, ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ 
ਮਾਜਲਕ ਹੈ।

13381 292 ijsu rwKY iqsu  
koie n mwrY]

Jis Raakhai This 

Koe N Maarai ||

No one can kill those 

who are protected by 

Him.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮਾਰ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
13382 292 so mUAw ijsu 

mnhu ibswrY]

So Mooaa Jis 

Manahu Bisaarai 

||

One who is forgotten 

by God, is already 

dead.

ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ (ਤਾਂ) ਉਹ 

ਿੀਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਭੁਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

13383 292 iqsu qij Avr 
khw ko jwie]

This Thaj Avar 

Kehaa Ko Jaae ||

Leaving Him, where 

else could anyone go?

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਕਥੇ 

ਕੋਈ ਿਾਏ?

13384 292 sB isir eyku 
inrMjn rwie]

Sabh Sir Eaek 

Niranjan Raae ||

Over the heads of all is 

the One, the 

Immaculate King.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਇਕ 

ਆਪ ਹੀ ਪਿਭੂ ਹੈ ਿੋ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
13385 292 jIA kI jugiq  

jw kY sB hwiQ]

Jeea Kee Jugath 

Jaa Kai Sabh 

Haathh ||

The ways and means 

of all beings are in His 

Hands.

ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ,
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13386 292 AMqir bwhir  
jwnhu swiQ]

Anthar Baahar 

Jaanahu Saathh ||

Inwardly and 

outwardly, know that 

He is with you.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਿਾਣਹੁ।

13387 292 gun inDwn byAMq 
Apwr]

Gun Nidhhaan 

Baeanth Apaar ||

He is the Ocean of 

excellence, infinite 

and endless.

ਿ ੋਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ,

13388 292 nwnk dws sdw 
bilhwr]2]

Naanak Dhaas 

Sadhaa Balihaar 

||2||

Slave Nanak is forever 

a sacrifice to Him. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ, ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਸੇਵਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਨ ॥੨॥

13389 292 pUrn pUir rhy  
dieAwl]

Pooran Poor 

Rehae Dhaeiaal ||

The Perfect, Merciful 

Lord is pervading 

everywhere.

ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਿਭੂ ਿੀ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਭਰਪੂਰ ਹਨ,

13390 292 sB aUpir hovq 
ikrpwl]

Sabh Oopar 

Hovath Kirapaal ||

His kindness extends 

to all.

ਤੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

13391 292 Apny krqb  
jwnY Awip]

kr-qb Apanae Karathab 

Jaanai Aap ||

He Himself knows His 

own ways.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਆਪ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ,

13392 292 AMqrjwmI rihE 
ibAwip]

Antharajaamee 

Rehiou Biaap ||

The Inner-knower, the 

Searcher of hearts, is 

present everywhere.

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ ਹੈ।

13393 292 pRiqpwlY jIAn 
bhu Bwiq]

Prathipaalai Jeean 

Bahu Bhaath ||

He cherishes His living 

beings in so many 

ways.

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਈ ਤਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ 

ਪਾਲਦਾ ਹੈ,

13394 292 jo jo ricE su 
iqsih iDAwiq]

Jo Jo Rachiou S 

Thisehi Dhhiaath 

||

That which He has 

created meditates on 

Him.

ਿ ੋਿੋ ਿੀਵ ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2626 Published: March 06/ 2014



13395 292 ijsu BwvY iqsu 
ley imlwie]

Jis Bhaavai This 

Leae Milaae ||

Whoever pleases Him, 

He blends into Himself.

ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੱੁਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਾਲ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

13396 292 Bgiq krih hir 
ky gux gwie]

Bhagath Karehi 

Har Kae Gun Gaae 

||

They perform His 

devotional service and 

sing the Glorious 

Praises of the Lord.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੇ ਤੱੁਠਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

13397 292 mn AMqir  
ibsÍwsu kir 
mwinAw]

ibsÍwsu: A`Dw vwvw polw 
bolo, pUrw vwvw BrvW 
bolIdw hY

Man Anthar 

Bisvaas Kar 

Maaniaa ||

With heart-felt faith, 

they believe in Him.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਸੱਚਮੁਚ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ) ਮੂੰਨ 

ਜਲਆ ਹੈ,

13398 292 krnhwru nwnk  
ieku jwinAw]3]

Karanehaar 

Naanak Eik Jaaniaa 

||3||

O Nanak, they realize 

the One, the Creator 

Lord. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ 

ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ 

॥੩॥

13399 292 jnu lwgw hir 
eykY nwie]

Jan Laagaa Har 

Eaekai Naae ||

The Lord's humble 

servant is committed 

to His Name.

(ਿੋ) ਸੇਵਕ ਇਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

13400 292 iqs kI Aws n 
ibrQI jwie]

This Kee Aas N 

Birathhee Jaae ||

His hopes do not go in 

vain.

ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ।

13401 292 syvk kau syvw 
bin AweI]

Saevak Ko Saevaa 

Ban Aaee ||

The servant's purpose 

is to serve;

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਿੱਬਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।

13402 292 hukmu bUiJ  
prmpdu pweI]

Hukam Boojh 

Param Padh Paaee 

||

Obeying the Lord's 

Command, the 

supreme status is 

obtained.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉੱਚਾ ਦਰਿਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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13403 292 ies qy aUpir  
nhI bIcwru]

Eis Thae Oopar 

Nehee Beechaar ||

Beyond this, he has no 

other thought.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ;
13404 292 jw kY min 

bisAw inrMkwru]

Jaa Kai Man Basiaa 

Nirankaar ||

Within his mind, the 

Formless Lord abides.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

13405 292 bMDn qoir Bey 
inrvYr]

Bandhhan Thor 

Bheae Niravair ||

His bonds are cut 

away, and he becomes 

free of hatred.

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜ ਕੇ 

ਉਹ ਜਨਰਵੈਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

13406 292 An idnu pUjih  
gur ky pYr]

Anadhin Poojehi 

Gur Kae Pair ||

Night and day, he 

worships the Feet of 

the Guru.

ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਪੂਿਦੇ ਹਨ।

13407 292 ieh lok suKIey  
prlok suhyly]

Eih Lok Sukheeeae 

Paralok Suhaelae 

||

He is at peace in this 

world, and happy in 

the next.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਸੁਖੀ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ 
ਸੌਖੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

13408 293 nwnk hir pRiB  
Awpih myly]4]

Awpih Naanak Har Prabh 

Aapehi Maelae 

||4||

O Nanak, the Lord God 

unites him with 

Himself. ||4||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥
13409 293 swDsMig imil  

krhu AnMd]

Saadhhasang Mil 

Karahu Anandh ||

Join the Company of 

the Holy, and be 

happy.

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਇਹ 

(ਆਤਮਕ) ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਹੁ,

13410 293 gun gwvhu pRB 
prmwnMd]

Gun Gaavahu 

Prabh 

Paramaanandh ||

Sing the Glories of 

God, the embodiment 

of supreme bliss.

ਪਰਮ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ।
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13411 293 rwm nwm qqu  
krhu bIcwru]

Raam Naam Thath 

Karahu Beechaar 

||

Contemplate the 

essence of the Lord's 

Name.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਹੁ,

13412 293 dRülB dyh kw  
krhu auDwru]

Dhraalabh Dhaeh 

Kaa Karahu 

Oudhhaar ||

Redeem this human 

body, so difficult to 

obtain.

ਤੇ ਇਸ (ਮਨੱੁਖਾ-) ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਬਚਾਉ ਕਰੋ ਿ ੋਬੜੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
13413 293 AMimRq bcn hir 

ky gun gwau]

Anmrith Bachan 

Har Kae Gun Gaao 

||

Sing the Ambrosial 

Words of the Lord's 

Glorious Praises;

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਿ ੋ

ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹਨ,

13414 293 pRwn qrn kw  
iehY suAwau]

Praan Tharan Kaa 

Eihai Suaao ||

This is the way to save 

your mortal soul.

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ।

13415 293 AwT phr pRB 
pyKhu nyrw]

Aath Pehar Prabh 

Paekhahu Naeraa 

||

Behold God near at 

hand, twenty-four 

hours a day.

ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੇਖਹੁ,

13416 293 imtY AigAwnu  
ibnsY AMDyrw]

Mittai Agiaan 

Binasai 

Andhhaeraa ||

Ignorance shall depart, 

and darkness shall be 

dispelled.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਅਜਗਆਨਤਾ ਜਮਟ 

ਿਾਏਗੀ ਤੇ (ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ) 
ਹਨੇਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਏਗਾ।

13417 293 suin aupdysu  
ihrdY bswvhu]

Sun Oupadhaes 

Hiradhai 

Basaavahu ||

Listen to the 

Teachings, and 

enshrine them in your 

heart.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਉ,

13418 293 mn ieCy nwnk 
Pl pwvhu]5]

Man Eishhae 

Naanak Fal 

Paavahu ||5||

O Nanak, you shall 

obtain the fruits of 

your mind's desires. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮਨ-

ਮੂੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜਮਲਣਗੀਆਂ 

॥੫॥
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13419 293 hlqu plqu duie  
lyhu svwir]

Halath Palath 

Dhue Laehu 

Savaar ||

Embellish both this 

world and the next;

ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸੁਧਾਰ 

ਲਵ,ੋ

13420 293 rwm nwmu AMqir 
auir Dwir]

Raam Naam 

Anthar Our 

Dhhaar ||

Enshrine the Lord's 

Name deep within 

your heart.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੂੰਦਰ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਓ।

13421 293 pUry gur kI pUrI 
dIiKAw]

Poorae Gur Kee 

Pooree Dheekhiaa 

||

Perfect are the 

Teachings of the 

Perfect Guru.

ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਭੀ 
ਪੂਰਨ (ਭਾਵ, ਮੁਕੂੰ ਮਲ) ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

13422 293 ijsu min bsY  
iqsu swcu 
prIiKAw]

Jis Man Basai This 

Saach Pareekhiaa 

||

That person, within 

whose mind it abides, 

realizes the Truth.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਇਹ 

ਜਸੱਜਖਆ) ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13423 293 min qin nwmu 
jphu ilv lwie]

Man Than Naam 

Japahu Liv Laae ||

With your mind and 

body, chant the Naam; 

lovingly attune 

yourself to it.

ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਲਵ 

ਿੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਿਪਹੁ,

13424 293 dUKu drdu mn qy 
Bau jwie]

Dhookh Dharadh 

Man Thae Bho 

Jaae ||

Sorrow, pain and fear 

shall depart from your 

mind.

ਦੁਖ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਡਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏਗਾ।

13425 293 scu vwpwru krhu 
vwpwrI]

Sach Vaapaar 

Karahu Vaapaaree 

||

Deal in the true trade, 

O trader,

ਹੇ ਵਣਿਾਰੇ ਿੀਵ! ਸੱਚਾ ਵਣਿ 

ਕਰਹੁ,
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13426 293 drgh inbhY Kyp 
qumwrI]

Dharageh Nibehai 

Khaep Thumaaree 

||

And your merchandise 

shall be safe in the 

Court of the Lord.

(ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੱਚੇ ਵਣਿ ਨਾਲ) 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਮੱੁਲ ਪਾਏਗਾ।

13427 293 eykw tyk rKhu 
mn mwih]

Eaekaa Ttaek 

Rakhahu Man 

Maahi ||

Keep the Support of 

the One in your mind.

ਮਨ ਜਵਚ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖੋ,

13428 293 nwnk bhuir n 
Awvih jwih]6]

Naanak Bahur N 

Aavehi Jaahi ||6||

O Nanak, you shall not 

have to come and go 

in reincarnation again. 

||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ॥੬॥

13429 293 iqs qy dUir khw 
ko jwie]

This Thae Dhoor 

Kehaa Ko Jaae ||

Where can anyone go, 

to get away from Him?

ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਕੱਥੇ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

13430 293 aubrY rwKnhwru 
iDAwie]

Oubarai 

Raakhanehaar 

Dhhiaae ||

Meditating on the 

Protector Lord, you 

shall be saved.

ਿੀਵ ਬਚਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਹਾਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਹੈ।

13431 293 inrBau jpY  
sgl Bau imtY]

Nirabho Japai 

Sagal Bho Mittai ||

Meditating on the 

Fearless Lord, all fear 

departs.

ਿ ੋਮੁਨੱਖ ਜਨਰਭਉ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਡਰ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

13432 293 pRB ikrpw qy  
pRwxI CutY]

Prabh Kirapaa 

Thae Praanee 

Shhuttai ||

By God's Grace, 

mortals are released.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਹੀ ਬੂੰਦਾ (ਡਰ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

13433 293 ijsu pRBu rwKY  
iqsu nwhI dUK]

Jis Prabh Raakhai 

This Naahee 

Dhookh ||

One who is protected 

by God never suffers 

in pain.

ਜਿਸ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ,
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13434 293 nwmu jpq min 
hovq sUK]

Naam Japath Man 

Hovath Sookh ||

Chanting the Naam, 

the mind becomes 

peaceful.

ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਮਨ ਜਵਚ ਸੁਖ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

13435 293 icMqw jwie imtY 
AhMkwru]

Chinthaa Jaae 

Mittai Ahankaar ||

Anxiety departs, and 

ego is eliminated.

(ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

13436 293 iqsu jn kau  
koie n 
phucnhwru]

phucn-hwru This Jan Ko Koe N 

Pahuchanehaar ||

No one can equal that 

humble servant.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

13437 293 isr aUpir TwFw 
guru sUrw]

Sir Oopar 

Thaadtaa Gur 

Sooraa ||

The Brave and 

Powerful Guru stands 

over his head.

ਜਿਸ ਬੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਸੂਰਮਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ (ਰਾਖਾ) ਖਲੋਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ,

13438 293 nwnk qw ky 
kwrj pUrw]7]

Naanak Thaa Kae 

Kaaraj Pooraa 

||7||

O Nanak, his efforts 

are fulfilled. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਰਾਸ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥

13439 293 miq pUrI AMimRqu 
jw kI idRsit]

Math Pooree 

Anmrith Jaa Kee 

Dhrisatt ||

His wisdom is perfect, 

and His Glance is 

Ambrosial.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੂਰਨ 

(infallible, ਅਭੁੱ ਲ) ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਵਚੋਂ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਵਰਸਦਾ ਹੈ,

13440 293 drsnu pyKq  
auDrq isRsit]

Dharasan 

Paekhath 

Oudhharath 

Srisatt ||

Beholding His Vision, 

the universe is saved.

ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਜਤਆਂ 

ਿਗਤ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

13441 293 crnkml jw ky 
AnUp]

Charan Kamal Jaa 

Kae Anoop ||

His Lotus Feet are 

incomparably 

beautiful.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਕਮਲਾਂ (ਵਰਗੇ) 

ਅੱਤ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਹਨ,
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13442 293 sPl drsnu  
suMdr hir rUp]

Safal Dharasan 

Sundhar Har Roop 

||

The Blessed Vision of 

His Darshan is fruitful 

and rewarding; His 

Lordly Form is 

beautiful.

ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਤੇ, ਉਸ 

ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

13443 293 DMnu syvw syvku 
prvwnu]

Dhhann Saevaa 

Saevak Paravaan 

||

Blessed is His service; 

His servant is famous.

ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ (ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ,

13444 293 AMqrjwmI purKu 
pRDwnu]

Antharajaamee 

Purakh Pradhhaan 

||

The Inner-knower, the 

Searcher of hearts, is 

the most exalted 

Supreme Being.

ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਘਟ ਘਟ 

ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਹੈ।

13445 293 ijsu min bsY su 
hoq inhwlu]

Jis Man Basai S 

Hoth Nihaal ||

That one, within 

whose mind He 

abides, is blissfully 

happy.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਐਸਾ ਪਿਭੂ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਿੁੱ ਲ ਵਾਂਗ) ਜਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

13446 293 qw kY inkit n 
Awvq kwlu]

Thaa Kai Nikatt N 

Aavath Kaal ||

Death does not draw 

near him.

ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਲ (ਭੀ) ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ (ਭਾਵ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੋਂਹਦਾ ਨਹੀਂ)।
13447 293 Amr Bey  

Amrwpdu 
pwieAw]

Amar Bheae 

Amaraa Padh 

Paaeiaa ||

One becomes 

immortal, and obtains 

the immortal status,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
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13448 293 swDsMig nwnk  
hir 
iDAwieAw]8]2
2]

Saadhhasang 

Naanak Har 

Dhhiaaeiaa 

||8||22||

Meditating on the 

Lord, O Nanak, in the 

Company of the Holy. 

||8||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਤਸੂੰਗ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ 

॥੮॥

13449 293 sloku] Salok || Shalok:

13450 293 igAwn AMjnu  
guir dIAw  
AigAwn AMDyr 
ibnwsu]

Giaan Anjan Gur 

Dheeaa Agiaan 

Andhhaer Binaas 

||

The Guru has given 

the healing ointment 

of spiritual wisdom, 

and dispelled the 

darkness of ignorance.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਗਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਜਗਆਨ (ਰੂਪ) 

ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13451 293 hir ikrpw qy  
sMq ByitAw  
nwnk min 
prgwsu]1]

Har Kirapaa Thae 

Santh Bhaettiaa 

Naanak Man 

Paragaas ||1||

By the Lord's Grace, I 

have met the Saint; O 

Nanak, my mind is 

enlightened. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿ ੋਮਨੱੁਖ) ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਜਗਆਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

13452 293 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:

13453 293 sMqsMig AMqir 
pRBu fITw]

Santhasang 

Anthar Prabh 

Ddeethaa ||

In the Society of the 

Saints, I see God deep 

within my being.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  
ਵੇਜਖਆ ਹੈ,

13454 293 nwmu pRBU kw  
lwgw mITw]

Naam Prabhoo 

Kaa Laagaa 

Meethaa ||

God's Name is sweet 

to me.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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13455 293 sgl simgRI  
eyksu Gt mwih]

sim`gRI Sagal Samigree 

Eaekas Ghatt 

Maahi ||

All things are 

contained in the Heart 

of the One,

(ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਇਕ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਲੀਨ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ),

13456 293 Aink rMg nwnw 
idRstwih]

n@wn@w Anik Rang Naanaa 

Dhrisattaahi ||

Although they appear 

in so many various 

colors.

(ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਰੂੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ 

(ਜਨਕਲੇ ਹੋਏ) ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ।
13457 293 nau iniD AMimRqu 

pRB kw nwmu]

No Nidhh Anmrith 

Prabh Kaa Naam ||

The nine treasures are 

in the Ambrosial Name 

of God.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿੋ (ਮਾਨੋ, ਿਗਤ 

ਦੇ) ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ (ਦੇ ਤੱੁਲ) 

ਹੈ ਤੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੈ;

13458 293 dyhI mih ies kw 
ibsRwmu]

Dhaehee Mehi Eis 

Kaa Bisraam ||

Within the human 

body is its place of rest.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ (ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।)
13459 293 suMn smwiD  

Anhq qh nwd]

Sunn Samaadhh 

Anehath Theh 

Naadh ||

The Deepest 

Samaadhi, and the 

unstruck sound 

current of the Naad 

are there.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਿੁਰ 

ਸੁਰਤ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

13460 293 khnu n jweI  
Acrj ibsmwd]

A-crj Kehan N Jaaee 

Acharaj 

Bisamaadh ||

The wonder and 

marvel of it cannot be 

described.

ਤੇ, ਅਿੇਹਾ ਅਚਰਿ ਇਕ-ਰਸ 

ਰਾਗ (-ਰੂਪ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਦਾ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

13461 293 iqin dyiKAw  
ijsu Awip 
idKwey]

Thin Dhaekhiaa Jis 

Aap Dhikhaaeae ||

He alone sees it, unto 

whom God Himself 

reveals it.

(ਪਰ) ਇਹ (ਆਨੂੰ ਦ) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਵੇਜਖਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ,
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13462 293 nwnk iqsu jn  
soJI pwey]1]

Naanak This Jan 

Sojhee Paaeae 

||1||

O Nanak, that humble 

being understands. 

||1||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

13463 293 so AMqir so 
bwhir AnMq]

So Anthar So 

Baahar Ananth ||

The Infinite Lord is 

inside, and outside as 

well.

ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਭਗਵਾਨ ਅੂੰਦਰ 

ਬਾਹਰ (ਸਭ ਥਾਈ)ਂ

13464 293 Git Git 
ibAwip rihAw  
BgvMq]

Ghatt Ghatt Biaap 

Rehiaa 

Bhagavanth ||

Deep within each and 

every heart, the Lord 

God is pervading.

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

13465 293 Drin mwih  
Awkws pieAwl]

p-ieAwl Dhharan Maahi 

Aakaas Paeiaal ||

In the earth, in the 

Akaashic ethers, and 

in the nether regions 

of the underworld

ਧਰਤੀ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਤਾਲ ਜਵਚ 

ਹੈ,

13466 293 srb lok pUrn 
pRiqpwl]

Sarab Lok Pooran 

Prathipaal ||

In all worlds, He is the 

Perfect Cherisher.

ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਤੇ 

ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;

13467 294 bin iqin  
prbiq hY 
pwrbRhmu]

Ban Thin Parabath 

Hai Paarabreham 

||

In the forests, fields 

and mountains, He is 

the Supreme Lord God.

ਉਹ ਪਾਰਬਿਹਮ ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ 

ਹੈ, ਘਾਹ (ਆਜਦਕ) ਜਵਚ ਹੈ ਤੇ 

ਪਰਬਤ ਜਵਚ ਹੈ;

13468 294 jYsI AwigAw  
qYsw krmu]

Jaisee Aagiaa 

Thaisaa Karam ||

As He orders, so do His 

creatures act.

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੁਕਮ 

(ਕਰਦਾ ਹੈ), ਉਹੋ ਜਿਹਾ (ਿੀਵ) 

ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ;

13469 294 paux pwxI  
bYsMqr mwih]

Poun Paanee 

Baisanthar Maahi 

||

He permeates the 

winds and the waters.

ਪਉਣ ਜਵਚ, ਪਾਣੀ ਜਵਚ, ਅੱਗ 

ਜਵਚ,
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13470 294 cwir kuMt dh 
idsy smwih]

idsy: polw bolo Chaar Kuntt Dheh 

Dhisae Samaahi ||

He is pervading in the 

four corners and in the 

ten directions.

ਚਹੁੂੰ  ਕੂਟਾਂ ਜਵਚ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
(ਸਭ ਥਾਈ)ਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
13471 294 iqs qy iBMn nhI 

ko Twau]

This Thae Bhinn 

Nehee Ko Thaao ||

Without Him, there is 

no place at all.

ਕੋਈ (ਭੀ) ਥਾਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ;

13472 294 gur pRswid nwnk  
suKu pwau]2]

Gur Prasaadh 

Naanak Sukh Paao 

||2||

By Guru's Grace, O 

Nanak, peace is 

obtained. ||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਜਨਸਚੇ 

ਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

13473 294 byd purwn  
isMimRiq mih dyKu]

isMm-i Riq Baedh Puraan 

Sinmrith Mehi 

Dhaekh ||

See Him in the Vedas, 

the Puraanas and the 

Simritees.

ਵੇਦਾਂ ਜਵਚ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਜਵਚ, 

ਜਸਜਮਿਜਤਆਂ ਜਵਚ (ਓਸੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) 
ਤੱਕੋ;

13474 294 ssIAr sUr  
nK´qR mih eyku]

niKA`qR Saseear Soor 

Nakhyathr Mehi 

Eaek ||

In the moon, the sun 

and the stars, He is the 

One.

ਚੂੰਦਿਮਾ, ਸੂਰਿ, ਤਾਜਰਆਂ ਜਵਚ 

ਭੀ ਇਕ ਉਹੀ ਹੈ;

13475 294 bwxI pRB kI sBu 
ko bolY]

Baanee Prabh Kee 

Sabh Ko Bolai ||

The Bani of God's 

Word is spoken by 

everyone.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ;

13476 294 Awip folu n 
kbhU folY]

Aap Addol N 

Kabehoo Ddolai ||

He Himself is 

unwavering - He never 

wavers.

(ਪਰ ਸਭ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) 
ਉਹ ਆਪ ਅਡੋਲ ਹੈ ਕਦੇ 

ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ।
13477 294 srb klw kir  

KylY Kyl]

Sarab Kalaa Kar 

Khaelai Khael ||

With absolute power, 

He plays His play.

ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਚ ਕੇ 

(ਿਗਤ ਦੀਆਂ) ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ 

ਜਰਹਾ ਹੈ,
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13478 294 moil n pweIAY  
guxh Amol]

Mol N Paaeeai 

Guneh Amol ||

His value cannot be 

estimated; His virtues 

are invaluable.

(ਪਰ ਉਹ) ਜਕਸੇ ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ (ਜਕਉਂਜਕ) ਅਮੋਲਕ 

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ;

13479 294 srb joiq mih  
jw kI joiq]

Sarab Joth Mehi 

Jaa Kee Joth ||

In all light, is His Light. ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਿੋਤਾਂ ਜਵਚ (ਿਗ ਰਹੀ ਹੈ),

13480 294 Dwir rihE 
suAwmI Eiq 
poiq]

Dhhaar Rehiou 

Suaamee Outh 

Poth ||

The Lord and Master 

supports the weave of 

the fabric of the 

universe.

ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ 

(ਸਭ ਨੂੂੰ ) ਆਸਰਾ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ;

13481 294 gur prswid  
Brm kw nwsu]

Gur Parasaadh 

Bharam Kaa Naas 

||

By Guru's Grace, 

doubt is dispelled.

(ਪਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਭਰਮ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

13482 294 nwnk iqn mih  
eyhu ibswsu]3]

Naanak Thin Mehi 

Eaehu Bisaas ||3||

O Nanak, this faith is 

firmly implanted 

within. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਇਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹਸਤੀ 
ਦਾ) ਇਹ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥

13483 294 sMq jnw kw pyKnu 
sBu bRhm]

Santh Janaa Kaa 

Paekhan Sabh 

Breham ||

In the eye of the Saint, 

everything is God.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਹਰ ਥਾਂ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ,

13484 294 sMq jnw kY ihrdY 
siB Drm]

Santh Janaa Kai 

Hiradhai Sabh 

Dhharam ||

In the heart of the 

Saint, everything is 

Dharma.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਰੇ 

(ਜਖ਼ਆਲ) ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ (ਉਠਦੇ 

ਹਨ)।

13485 294 sMq jnw sunih 
suB bcn]

Santh Janaa 

Sunehi Subh 

Bachan ||

The Saint hears words 

of goodness.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਭਲੇ ਬਚਨ ਹੀ 
ਸੁਣਦੇ ਹਨ,
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13486 294 srb ibAwpI 
rwm sMig rcn]

Sarab Biaapee 

Raam Sang Rachan 

||

He is absorbed in the 

All-pervading Lord.

ਤੇ ਸਭ ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

13487 294 ijin jwqw iqs 
kI ieh rhq]

Jin Jaathaa This 

Kee Eih Rehath ||

This is the way of life 

of one who knows 

God.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਸੂੰਤ ਿਨ ਨੇ (ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ ) ਿਾਣ ਜਲਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਰਜਹਣੀ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

13488 294 siq bcn swDU 
siB khq]

Sath Bachan 

Saadhhoo Sabh 

Kehath ||

True are all the words 

spoken by the Holy.

ਜਕ ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਬਚਨ 

ਬੋਲਦਾ ਹੈ;

13489 294 jo jo hoie soeI 
suKu mwnY]

Jo Jo Hoe Soee 

Sukh Maanai ||

Whatever happens, he 

peacefully accepts.

(ਤੇ) ਿ ੋਕੁਝ (ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ) ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ,

13490 294 krn krwvnhwru  
pRBu jwnY]

Karan 

Karaavanehaar 

Prabh Jaanai ||

He knows God as the 

Doer, the Cause of 

causes.

ਸਭ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ 

(ਿੀਆਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

13491 294 AMqir bsy bwhir 
BI EhI]

Anthar Basae 

Baahar Bhee 

Ouhee ||

He dwells inside, and 

outside as well.

(ਸਾਧੂ ਿਨਾਂ ਲਈ) ਅੂੰਦਰ 

ਬਾਹਰ (ਸਭ ਥਾਂ) ਉਹੀ ਪਿਭੂ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

13492 294 nwnk drsnu 
dyiK sB mohI]4]

Naanak Dharasan 

Dhaekh Sabh 

Mohee ||4||

O Nanak, beholding 

the Blessed Vision of 

His Darshan, all are 

fascinated. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪੀ) ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੪॥

13493 294 Awip siq kIAw 
sBu siq]

Aap Sath Keeaa 

Sabh Sath ||

He Himself is True, 

and all that He has 

made is True.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਭ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ।)
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13494 294 iqsu pRB qy  
sglI auqpiq]

This Prabh Thae 

Sagalee 

Outhapath ||

The entire creation 

came from God.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਹੋਈ ਹੈ।

13495 294 iqsu BwvY qw kry 
ibsQwru]

This Bhaavai Thaa 

Karae Bisathhaar 

||

As it pleases Him, He 

creates the expanse.

ਿ ੇਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਿਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,

13496 294 iqsu BwvY qw 
eykMkwru]

This Bhaavai Thaa 

Eaekankaar ||

As it pleases Him, He 

becomes the One and 

Only again.

ਿ ੇਭਾਵੇ ਸੁ, ਤਾਂ ਜਿਰ ਇਕ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13497 294 Aink klw lKI 
nh jwie]

Anik Kalaa Lakhee 

Neh Jaae ||

His powers are so 

numerous, they 

cannot be known.

ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਕਤਾਂ 
ਹਨ, ਜਕਸੇ ਦਾ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ;
13498 294 ijsu BwvY iqsu 

ley imlwie]

Jis Bhaavai This 

Leae Milaae ||

As it pleases Him, He 

merges us into Himself 

again.

ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੱੁਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

13499 294 kvn inkit  
kvn khIAY 
dUir]

Kavan Nikatt 

Kavan Keheeai 

Dhoor ||

Who is near, and who 

is far away?

ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਕਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਤੇ 

ਜਕਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ?

13500 294 Awpy Awip Awp 
BrpUir]

Aapae Aap Aap 

Bharapoor ||

He Himself is Himself 

pervading everywhere.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

13501 294 AMqrgiq ijsu 
Awip jnwey]

Antharagath Jis 

Aap Janaaeae ||

One whom God causes 

to know that He is 

within the heart

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਅੂੰਦਰਲੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 
ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ,

13502 294 nwnk iqsu jn  
Awip buJwey]5]

bu`Jwey Naanak This Jan 

Aap Bujhaaeae 

||5||

- O Nanak, He causes 

that person to 

understand Him. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਦੀ) ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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13503 294 srb BUq Awip 
vrqwrw]

Sarab Bhooth Aap 

Varathaaraa ||

In all forms, He 

Himself is pervading.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ,

13504 294 srb nYn Awip 
pyKnhwrw]

Sarab Nain Aap 

Paekhanehaaraa ||

Through all eyes, He 

Himself is watching.

(ਉਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਜਵਚੋਂ ਦੀ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।

13505 294 sgl smgRI jw 
kw qnw]

sm`gRI Sagal Samagree 

Jaa Kaa Thanaa ||

All the creation is His 

Body.

(ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਨ,

13506 294 Awpn jsu Awp 
hI sunw]

Aapan Jas Aap Hee 

Sunaa ||

He Himself listens to 

His Own Praise.

(ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪ ਹੀ 
ਸੁਣ ਜਰਹਾ ਹੈ।

13507 294 Awvn jwnu ieku 
Kylu bnwieAw]

Aavan Jaan Eik 

Khael Banaaeiaa ||

The One has created 

the drama of coming 

and going.

(ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਇਕ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ,

13508 294 AwigAwkwrI  
kInI mwieAw]

Aagiaakaaree 

Keenee Maaeiaa ||

He made Maya 

subservient to His Will.

ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

13509 294 sB kY miD  
Ailpqo rhY]

A-ilpqo: polw bolo Sabh Kai Madhh 

Alipatho Rehai ||

In the midst of all, He 

remains unattached.

ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

ਪਰ ਜਿਰ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

13510 294 jo ikCu khxw su 
Awpy khY]

Jo Kishh Kehanaa 

S Aapae Kehai ||

Whatever is said, He 

Himself says.

ਉਸ ਨੇ ਿੋ ਕਜਹਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਕਜਹ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।

13511 294 AwigAw AwvY  
AwigAw jwie]

Aagiaa Aavai 

Aagiaa Jaae ||

By His Will we come, 

and by His Will we go.

(ਿੀਵ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਮਰਦਾ ਹੈ,
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13512 294 nwnk jw BwvY qw 
ley smwie]6]

Naanak Jaa 

Bhaavai Thaa Leae 

Samaae ||6||

O Nanak, when it 

pleases Him, then He 

absorbs us into 

Himself. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

13513 294 ies qy hoie su  
nwhI burw]

Eis Thae Hoe S 

Naahee Buraa ||

If it comes from Him, it 

cannot be bad.

ਿ ੋਕੁਝ ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਿੀਆਂ ਲਈ) ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ;

13514 294 ErY khhu iknY 
kCu krw]

kh-hu Ourai Kehahu 

Kinai Kashh Karaa 

||

Other than Him, who 

can do anything?

ਤੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਦੱਸੋ ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਕੁਝ ਕਰ ਜਦਖਾਇਆ ਹੈ?

13515 294 Awip Blw  
krqUiq Aiq 
nIkI]

Aap Bhalaa 

Karathooth Ath 

Neekee ||

He Himself is good; His 

actions are the very 

best.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਚੂੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਕੂੰਮ ਭੀ ਚੂੰਗਾ ਹੈ,

13516 294 Awpy jwnY Apny 
jI kI]

Aapae Jaanai 

Apanae Jee Kee ||

He Himself knows His 

Own Being.

ਆਪਣ ੇਜਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

13517 294 Awip swcu DwrI 
sB swcu]

Aap Saach 

Dhhaaree Sabh 

Saach ||

He Himself is True, 

and all that He has 

established is True.

ਆਪ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ 
ਰਚਨਾ ਿ ੋਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ,

13518 294 Eiq poiq Awpn 
sMig rwcu]

Outh Poth Aapan 

Sang Raach ||

Through and through, 

He is blended with His 

creation.

ਉਹ ਭੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਹੈ (ਭਰਮ 

ਨਹੀਂ), ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
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13519 294 qw kI giq imiq  
khI n jwie]

Thaa Kee Gath 

Mith Kehee N Jaae 

||

His state and extent 

cannot be described.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 

ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ-ਇਹ ਗੱਲ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ,

13520 294 dUsr hoie q soJI 
pwie]

Dhoosar Hoe Th 

Sojhee Paae ||

If there were another 

like Him, then only he 

could understand Him.

ਕੋਈ ਦੂਿਾ (ਵੱਖਰਾ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਸਮਝ ਸਕੇ।

13521 294 iqs kw kIAw  
sBu prvwnu]

This Kaa Keeaa 

Sabh Paravaan ||

His actions are all 

approved and 

accepted.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ 

ਕੁਝ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਸਰ ਮੱਥੇ 

ਮੂੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

13522 294 gur pRswid nwnk 
iehu jwnu]7]

Gur Prasaadh 

Naanak Eihu Jaan 

||7||

By Guru's Grace, O 

Nanak, this is known. 

||7||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਪਛਾਣ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ ॥੭॥

13523 294 jo jwnY iqsu sdw 
suKu hoie]

Jo Jaanai This 

Sadhaa Sukh Hoe 

||

One who knows Him, 

obtains everlasting 

peace.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਸੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

13524 294 Awip imlwie 
ley pRBu soie]

pRBu jI dI (soie) soBw 
sihq, auh mhWpurK 
pRBu jI hn

Aap Milaae Leae 

Prabh Soe ||

God blends that one 

into Himself.

ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

13525 294 Ehu DnvMqu  
kulvMqu piqvMqu]

Ouhu 

Dhhanavanth 

Kulavanth 

Pathivanth ||

He is wealth and 

prosperous, and of 

noble birth.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿੀਊਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਵਾਲਾ, 
ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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13526 294 jIvn mukiq ijsu 
irdY BgvMqu]

Jeevan Mukath Jis 

Ridhai Bhagavanth 

||

He is Jivan Mukta - 

liberated while yet 

alive; the Lord God 

abides in his heart.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਭਗਵਾਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

13527 294 DMnu DMnu DMnu jnu 
AwieAw]

Dhhann Dhhann 

Dhhann Jan 

Aaeiaa ||

Blessed, blessed, 

blessed is the coming 

of that humble being;

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ,

13528 295 ijsu pRswid sBu 
jgqu qrwieAw]

Jis Prasaadh Sabh 

Jagath Tharaaeiaa 

||

By his grace, the 

whole world is saved.

ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਹੀ ਤਰਦਾ ਹੈ।

13529 295 jn Awvn kw  
iehY suAwau]

Jan Aavan Kaa 

Eihai Suaao ||

This is his purpose in 

life;

ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ 
ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ,

13530 295 jn kY sMig iciq 
AwvY nwau]

Jan Kai Sang Chith 

Aavai Naao ||

In the Company of this 

humble servant, the 

Lord's Name comes to 

mind.

ਜਕ ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ 

ਕੇ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

13531 295 Awip mukqu mukqu 
krY sMswru]

Aap Mukath 

Mukath Karai 

Sansaar ||

He Himself is 

liberated, and He 

liberates the universe.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ) 
ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;
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13532 295 nwnk iqsu jn 
kau sdw 
nmskwru]8]23
]

Naanak This Jan 

Ko Sadhaa 

Namasakaar 

||8||23||

O Nanak, to that 

humble servant, I bow 

in reverence forever. 

||8||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਐਸੇ (ਉੱਤਮ) ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਪਿਣਾਮ ਹੈ 

॥੮॥੨੩॥

13533 295 sloku] Salok || Shalok:

13534 295 pUrw pRBu 
AwrwiDAw pUrw 
jw kw nwau]

Pooraa Prabh 

Aaraadhhiaa 

Pooraa Jaa Kaa 

Naao ||

I worship and adore 

the Perfect Lord God. 

Perfect is His Name.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਅਟੱਲ ਨਾਮ 

ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ 

ਹੈ,

13535 295 nwnk pUrw 
pwieAw pUry ky 
gun gwau]1]

Naanak Pooraa 

Paaeiaa Poorae 

Kae Gun Gaao 

||1||

O Nanak, I have 

obtained the Perfect 

One; I sing the 

Glorious Praises of the 

Perfect Lord. ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ; (ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ 
॥੧॥

13536 295 AstpdI] AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Asattapadhee || Ashtapadee:

13537 295 pUry gur kw suin 
aupdysu]

Poorae Gur Kaa 

Sun Oupadhaes ||

Listen to the Teachings 

of the Perfect Guru;

(ਹੇ ਮਨ!) ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਸੁਣ,

13538 295 pwrbRhmu inkit 
kir pyKu]

Paarabreham 

Nikatt Kar Paekh ||

See the Supreme Lord 

God near you.

ਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਨੇੜੇ ਿਾਣ ਕੇ ਵੇਖ।
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13539 295 swis swis  
ismrhu goibMd]

Saas Saas 

Simarahu Gobindh 

||

With each and every 

breath, meditate in 

remembrance on the 

Lord of the Universe,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦੂੰ ਮ-ਬ-ਦੂੰ ਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰ,

13540 295 mn AMqr kI  
auqrY icMd]

Man Anthar Kee 

Outharai Chindh ||

And the anxiety within 

your mind shall depart.

(ਤਾਂ ਿ)ੁ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੀ 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਮਟ ਿਾਏ।

13541 295 Aws Ainq  
iqAwghu qrMg]

A-in`q Aas Anith 

Thiaagahu 

Tharang ||

Abandon the waves of 

fleeting desire,

(ਹੇ ਮਨ!) ਜਨਿੱਤ ਨਾਹ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀਆਂ (ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲਹਰਾਂ ਛੱਡ ਦੇਹ,

13542 295 sMq jnw kI DUir  
mn mMg]

Santh Janaa Kee 

Dhhoor Man 

Mang ||

And pray for the dust 

of the feet of the 

Saints.

ਅਤੇ ਹੇ ਮਨ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਮੂੰਗ।

13543 295 Awpu Coif bynqI 
krhu]

Aap Shhodd 

Baenathee Karahu 

||

Renounce your 

selfishness and conceit 

and offer your prayers.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ) ਅਰਦਾਸ ਕਰ,

13544 295 swDsMig Agin 
swgru qrhu]

Saadhhasang Agan 

Saagar Tharahu ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, cross over the 

ocean of fire.

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ।

13545 295 hir Dn ky Bir 
lyhu BMfwr]

Har Dhhan Kae 

Bhar Laehu 

Bhanddaar ||

Fill your stores with 

the wealth of the Lord.

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ-ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਭਰ ਲੈ,

13546 295 nwnk gur pUry 
nmskwr]1]

Naanak Gur 

Poorae 

Namasakaar ||1||

Nanak bows in 

humility and 

reverence to the 

Perfect Guru. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ॥੧॥
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13547 295 Kym kusl shj 
AwnMd]

Khaem Kusal Sehaj 

Aanandh ||

Happiness, intuitive 

peace, poise and bliss

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਅਟੱਲ ਸੁਖ, 

ਸੌਖਾ ਿੀਵਨ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਣਗੇ;

13548 295 swDsMig Bju 
prmwnMd]

Saadhhasang Bhaj 

Paramaanandh ||

In the Company of the 

Holy, meditate on the 

Lord of supreme bliss.

ਤੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਪਰਮ-

ਸੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ।

13549 295 nrk invwir  
auDwrhu jIau]

Narak Nivaar 

Oudhhaarahu Jeeo 

||

You shall be spared 

from hell - save your 

soul!

ਨਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿੂੰ ਦ 

ਬਚਾ ਲੈ-

13550 295 gun goibMd AMimRq 
rsu pIau]

Gun Gobindh 

Anmrith Ras Peeo 

||

Drink in the ambrosial 

essence of the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ (ਨਾਮ-) 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਰਸ ਪੀ।

13551 295 iciq icqvhu  
nwrwiex eyk]

Chith Chithavahu 

Naaraaein Eaek ||

Focus your 

consciousness on the 

One, the All-pervading 

Lord

ਉਸ ਇੱਕ ਪੁਭੂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਧਰਹੁ,

13552 295 eyk rUp jw ky 
rMg Anyk]

Eaek Roop Jaa Kae 

Rang Anaek ||

He has One Form, but 

He has many 

manifestations.

ਜਿਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗ ਹਨ।

13553 295 gopwl dwmodr  
dIn dieAwl]

Gopaal 

Dhaamodhar 

Dheen Dhaeiaal ||

Sustainer of the 

Universe, Lord of the 

world, Kind to the 

poor,

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ-
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13554 295 duKBMjn pUrn 
ikrpwl]

Dhukh Bhanjan 

Pooran Kirapaal ||

Destroyer of sorrow, 

perfectly Merciful.

ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਤੇ ਮੇਹਰ 

ਦਾ ਿੋ ਘਰ ਹੈ;

13555 295 ismir ismir 
nwmu bwrM bwr]

Simar Simar Naam 

Baaran Baar ||

Meditate, meditate in 

remembrance on the 

Naam, again and again.

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ 

ਕਰ।

13556 295 nwnk jIA kw  
iehY ADwr]2]

Naanak Jeea Kaa 

Eihai Adhhaar 

||2||

O Nanak, it is the 

Support of the soul. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ॥੨॥

13557 295 auqm slok swD 
ky bcn]

Outham Salok 

Saadhh Kae 

Bachan ||

The most sublime 

hymns are the Words 

of the Holy.

ਸਾਧ (ਗੁਰੂ) ਦੇ ਬਚਨ ਸਭ ਤੋਂ 
ਚੂੰਗੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਹਨ,

13558 295 AmulIk lwl  
eyih rqn]

Amuleek Laal 

Eaehi Rathan ||

These are priceless 

rubies and gems.

ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ ਹਨ, 

ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹਨ।

13559 295 sunq kmwvq hoq 
auDwr]

Sunath Kamaavath 

Hoth Oudhhaar ||

One who listens and 

acts on them is saved.

(ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਜਣਆਂ ਤੇ 

ਕਮਾਇਆਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

13560 295 Awip qrY lokh 
insqwr]

Aap Tharai Lokeh 

Nisathaar ||

He himself swims 

across, and saves 

others as well.

(ਿੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਆਪ 

ਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੀ 
ਜਨਸਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13561 295 sPl jIvnu  
sPlu qw kw sMgu]

Safal Jeevan Safal 

Thaa Kaa Sang ||

His life is prosperous, 

and his company is 

fruitful;

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਪੂਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਹੋਰਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ 
ਹੈ;
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13562 295 jw kY min lwgw  
hir rMgu]

Jaa Kai Man 

Laagaa Har Rang ||

His mind is imbued 

with the love of the 

Lord.

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13563 295 jY jY sbdu  
Anwhdu vwjY]

Jai Jai Sabadh 

Anaahadh Vaajai 

||

Hail, hail to him, for 

whom the sound 

current of the Shabad 

vibrates.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਚੜਹਦੀਆਂ 

ਕਲਾਂ ਦੀ ਰੌ ਸਦਾ ਚਲਦੀ ਹੈ,

13564 295 suin suin And 
kry pRBu gwjY]

g`wjY Sun Sun Anadh 

Karae Prabh 

Gaajai ||

Hearing it again and 

again, he is in bliss, 

proclaiming God's 

Praises.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਣ ਕੇ (ਭਾਵ ਮਜਹਸੂਸ 

ਕਰ ਕੇ) ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13565 295 pRgty gupwl  
mhWq kY mwQy]

Pragattae Gupaal 

Mehaanth Kai 

Maathhae ||

The Lord radiates from 

the foreheads of the 

Holy.

ਗੋਪਾਲ ਪਿਭੂ ਿੀ ਉਚੀ ਕਰਨੀ 
ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

13566 295 nwnk auDry iqn 
kY swQy]3]

Naanak 

Oudhharae Thin 

Kai Saathhae ||3||

Nanak is saved in their 

company. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

13567 295 srin jogu suin  
srnI Awey]

Saran Jog Sun 

Saranee Aaeae ||

Hearing that He can 

give Sanctuary, I have 

come seeking His 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਦਰ-ਢੱਜਠਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਿੜਨ-

ਿੋਗਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

ਆਏ ਸਾਂ,
13568 295 kir ikrpw pRB 

Awp imlwey]

Kar Kirapaa Prabh 

Aap Milaaeae ||

Bestowing His Mercy, 

God has blended me 

with Himself.

ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਸਾਨੂੂੰ ) 
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਮੇਲ ਜਲਆ ਹੈ।
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13569 295 imit gey bYr Bey 
sB ryn]

Mitt Geae Bair 

Bheae Sabh Raen 

||

Hatred is gone, and I 

have become the dust 

of all.

(ਹੁਣ ਸਾਡੇ) ਵੈਰ ਜਮਟ ਗਏ 

ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ,

13570 295 AMimRq nwmu  
swDsMig lYn]

Anmrith Naam 

Saadhhasang Lain 

||

I have received the 

Ambrosial Naam in the 

Company of the Holy.

(ਹੁਣ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਰਹੇ ਹਾਂ।

13571 295 supRsMn Bey 
gurdyv]

supRsMn Suprasann Bheae 

Guradhaev ||

The Divine Guru is 

perfectly pleased;

ਗੁਰਦੇਵ ਿੀ (ਸਾਡੇ ਉਤੇ) ਤੱੁਠ 

ਪਏ ਹਨ,

13572 295 pUrn hoeI syvk 
kI syv]

Pooran Hoee 

Saevak Kee Saev ||

The service of His 

servant has been 

rewarded.

ਇਸ ਵਾਸਤੇ (ਸਾਡੀ) ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਗਈ ਹੈ।

13573 295 Awl jMjwl  
ibkwr qy rhqy]

Aal Janjaal Bikaar 

Thae Rehathae ||

I have been released 

from worldly 

entanglements and 

corruption,

(ਅਸੀਂ ਹੁਣ) ਘਰ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਤੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ,

13574 295 rwm nwm suin 
rsnw khqy]

Raam Naam Sun 

Rasanaa Kehathae 

||

Hearing the Lord's 

Name and chanting it 

with my tongue.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਿੀਭ 

ਨਾਲ (ਭੀ) ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ।

13575 295 kir pRswdu  
dieAw pRiB 
DwrI]

d-ieAw Kar Prasaadh 

Dhaeiaa Prabh 

Dhhaaree ||

By His Grace, God has 

bestowed His Mercy.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਸਾਡੇ 

ਉਤੇ) ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ,

13576 295 nwnk inbhI Kyp 
hmwrI]4]

Naanak Nibehee 

Khaep Hamaaree 

||4||

O Nanak, my 

merchandise has 

arrived save and 

sound. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਵਣਿ ਦਰਗਾਹੇ ਕਬੂਲ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੪॥
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13577 295 pRB kI ausqiq  
krhu sMq mIq]

Prabh Kee 

Ousathath Karahu 

Santh Meeth ||

Sing the Praises of 

God, O Saints, O 

friends,

ਹੇ ਸੂੰਤ ਜਮਤਿ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ-

13578 295 swvDwn eykwgr 
cIq]

Saavadhhaan 

Eaekaagar Cheeth 

||

With total 

concentration and one-

pointedness of mind.

ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਜਚੱਤ ਨੂੂੰ  ਇਕ 

ਜਨਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਟਕਾ ਕੇ।

13579 295 suKmnI shj  
goibMd gun nwm]

Sukhamanee Sehaj 

Gobindh Gun 

Naam ||

Sukhmani is the 

peaceful ease, the 

Glory of God, the 

Naam.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ (ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਹੈ ਤੇ) ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ 
(ਰਤਨ) ਹੈ,

13580 295 ijsu min bsY su 
hoq inDwn]

Jis Man Basai S 

Hoth Nidhhaan ||

When it abides in the 

mind, one becomes 

wealthy.

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਨਾਮ) 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13581 295 srb ieCw qw kI 
pUrn hoie]

Sarab Eishhaa 

Thaa Kee Pooran 

Hoe ||

All desires are fulfilled. ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇੱਜਛਆ ਸਾਰੀ 
ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

13582 295 pRDwn purKu pRgtu 
sB loie]

Pradhhaan Purakh 

Pragatt Sabh Loe 

||

One becomes the 

most respected 

person, famous all 

over the world.

ਉਹ ਬੂੰਦਾ ਤੁਰਨੇ-ਜਸਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਉੱਘਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13583 295 sB qy aUc pwey 
AsQwnu]

Sabh Thae Ooch 

Paaeae Asathhaan 

||

He obtains the highest 

place of all.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਟਕਾਣਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

13584 295 bhuir n hovY  
Awvn jwnu]

Bahur N Hovai 

Aavan Jaan ||

He does not come and 

go in reincarnation 

any longer.

ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ 
ਗੇੜ) ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ।
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13585 295 hir Dnu Kwit 
clY jnu soie]

Har Dhhan Khaatt 

Chalai Jan Soe ||

One who departs, 

after earning the 

wealth of the Lord's 

Name,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ 

ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ (ਿਗਤ ਤੋਂ) ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

13586 295 nwnk ijsih 
prwpiq hoie]5]

Naanak Jisehi 

Paraapath Hoe 

||5||

O Nanak, realizes it. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਧੁਰੋਂ) ਇਹ ਦਾਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੫॥

13587 295 Kym sWiq iriD 
nv iniD]

Khaem Saanth 

Ridhh Nav Nidhh 

||

Comfort, peace and 

tranquility, wealth and 

the nine treasures;

ਅਟੱਲ ਸੁਖ ਮਨ ਦਾ ਜਟਕਾਉ, 

ਜਰਧੀਆਂ, ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ,

13588 295 buiD igAwnu  
srb qh isiD]

Budhh Giaan 

Sarab Theh Sidhh 

||

Wisdom, knowledge, 

and all spiritual 

powers;

ਅਕਲ, ਜਗਆਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਜਵਚ 

(ਆ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ);

13589 295 ibidAw qpu jogu  
pRB iDAwnu]

Bidhiaa Thap Jog 

Prabh Dhhiaan ||

Learning, penance, 

Yoga and meditation 

on God;

ਜਵੱਜਦਆ, ਤਪ, ਿੋਗ, ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਧਆਨ,

13590 296 igAwnu sRyst  
aUqm iesnwnu]

Giaan Sraesatt 

Ootham Eisanaan 

||

The most sublime 

wisdom and purifying 

baths;

ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਗਆਨ, ਚੂੰ ਗੇ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ 
(ਭਾਵ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ) ਇਸ਼ਨਾਨ;

13591 296 cwir pdwrQ  
kml pRgws]

Chaar 

Padhaarathh 

Kamal Pragaas ||

The four cardinal 

blessings, the opening 

of the heart-lotus;

(ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ) 

ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਹਰਦੇ-ਕਮਲ 

ਦਾ ਖੇੜਾ;

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2652 Published: March 06/ 2014



13592 296 sB kY miD sgl 
qy audws]

miD: polw bolo Sabh Kai Madhh 

Sagal Thae 

Oudhaas ||

In the midst of all, and 

yet detached from all;

ਸਾਜਰਆਂ ਦੇ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਜਹਣਾ;

13593 296 suMdru cquru qq 
kw byqw]

Sundhar Chathur 

Thath Kaa Baethaa 

||

Beauty, intelligence, 

and the realization of 

reality;

ਸੋਹਣਾ, ਜਸਆਣਾ, (ਿਗਤ ਦੇ) 

ਮੂਲ ਪਿਭੂ ਦਾ ਮਹਰਮ,

13594 296 smdrsI eyk 
idRstyqw]

Samadharasee 

Eaek 

Dhrisattaethaa ||

Hese blessings come 

to one who chants the 

Naam with his mouth,

ਸਭ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਿਾਣਨਾ ਤੇ 

ਸਭ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਵੇਖਣਾ;

13595 296 ieh Pl iqsu 
jn kY muiK Bny]

Eih Fal This Jan Kai 

Mukh Bhanae ||

These blessings come 

to one who, through 

Guru Nanak,

ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਲ; ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ;

13596 296 gur nwnk nwm 
bcn min 
suny]6]

Gur Naanak Naam 

Bachan Man 

Sunae ||6||

And hears the Word 

with his ears through 

Guru Nanak. ||6||

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 

ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ॥੬॥

13597 296 iehu inDwnu jpY 
min koie]

Eihu Nidhhaan 

Japai Man Koe ||

One who chants this 

treasure in his mind

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
(ਿੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ 

ਿਪਦਾ ਹੈ,

13598 296 sB jug mih qw 
kI giq hoie]

Sabh Jug Mehi 

Thaa Kee Gath 

Hoe ||

In every age, he 

attains salvation.

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

13599 296 gux goibMd nwm 
Duin bwxI]

Gun Gobindh 

Naam Dhhun 

Baanee ||

In it is the Glory of 

God, the Naam, the 

chanting of Gurbani.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ (ਸਾਧਾਰਨ) 

ਬਚਨ ਭੀ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਰੌ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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13600 296 isimRiq swsqR  
byd bKwxI]

ism-i Riq: m mukqw 
bolo, A`Dy rwry R ishwrI 
lw ky,:polw bolo , 
ishwrI q`qy nMU BI lwau

Simrith Saasathr 

Baedh Bakhaanee 

||

The Simritees, the 

Shaastras and the 

Vedas speak of it.

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੇ 

ਭੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।

13601 296 sgl mqWq  
kyvl hir nwm]

Sagal Mathaanth 

Kaeval Har Naam 

||

The essence of all 

religion is the Lord's 

Name alone.

ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਜਨਚੋੜ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ।

13602 296 goibMd Bgq kY  
min ibsRwm]

Gobindh Bhagath 

Kai Man Bisraam 

||

It abides in the minds 

of the devotees of 

God.

ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

13603 296 koit ApRwD  
swDsMig imtY]

Kott Apraadhh 

Saadhhasang 

Mittai ||

Millions of sins are 

erased, in the 

Company of the Holy.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ) ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

13604 296 sMq ikRpw qy jm 
qy CutY]

Santh Kirapaa 

Thae Jam Thae 

Shhuttai ||

By the Grace of the 

Saint, one escapes the 

Messenger of Death.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13605 296 jw kY msqik  
krm pRiB pwey ]

Jaa Kai Masathak 

Karam Prabh 

Paaeae ||

Those, who have such 

pre-ordained destiny 

on their foreheads,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਨਾਮ ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਲੇਖ 

ਜਲਖ ਧਰੇ ਹਨ,

13606 296 swD srix nwnk  
qy Awey]7]

Saadhh Saran 

Naanak Thae 

Aaeae ||7||

O Nanak, enter the 

Sanctuary of the 

Saints. ||7||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 

॥੭॥
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13607 296 ijsu min bsY  
sunY lwie pRIiq]

Jis Man Basai 

Sunai Laae Preeth 

||

One, within whose 

mind it abides, and 

who listens to it with 

love

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਨਾਮ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਿ ੋਪਿੀਤ ਲਾ 
ਕੇ (ਨਾਮ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ,

13608 296 iqsu jn AwvY  
hir pRBu cIiq]

This Jan Aavai Har 

Prabh Cheeth ||

That humble person 

consciously 

remembers the Lord 

God.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਚੇਤੇ ਆਉਦਾ ਹੈ।

13609 296 jnm mrn qw kw 
dUKu invwrY]

Janam Maran 

Thaa Kaa Dhookh 

Nivaarai ||

The pains of birth and 

death are removed.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ 

ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

13610 296 dulB dyh  
qqkwl auDwrY]

du-lB: q`qkwl Dhulabh Dhaeh 

Thathakaal 

Oudhhaarai ||

The human body, so 

difficult to obtain, is 

instantly redeemed.

ਉਹ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੱੁਖਾ-
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਵੇਲੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

13611 296 inrml soBw  
AMimRq qw kI 
bwnI]

Niramal Sobhaa 

Anmrith Thaa Kee 

Baanee ||

Spotlessly pure is his 

reputation, and 

ambrosial is his speech.

ਉਸ ਦੀ ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਸੋਭਾ ਤੇ ਉਸ 

ਦੀ ਬਾਣੀ (ਨਾਮ-) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

13612 296 eyku nwmu mn 
mwih smwnI]

Eaek Naam Man 

Maahi Samaanee 

||

The One Name 

permeates his mind.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
13613 296 dUK rog ibnsy BY 

Brm]

Dhookh Rog 

Binasae Bhai 

Bharam ||

Sorrow, sickness, fear 

and doubt depart.

ਦੱੁਖ, ਰੋਗ, ਡਰ ਤੇ ਵਹਮ ਉਸ 

ਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

13614 296 swD nwm inrml 
qw ky krm]

Saadhh Naam 

Niramal Thaa Kae 

Karam ||

He is called a Holy 

person; his actions are 

immaculate and pure.

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸਾਧ' ਪੈ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੂੰਮ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਮੈਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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13615 296 sB qy aUc qw kI 
soBw bnI]

Sabh Thae Ooch 

Thaa Kee Sobhaa 

Banee ||

His glory becomes the 

highest of all.

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੋਭਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

13616 296 nwnk ieh guix  
nwmu 
suKmnI]8]24]

Naanak Eih Gun 

Naam 

Sukhamanee 

||8||24||

O Nanak, by these 

Glorious Virtues, this is 

named Sukhmani, 

Peace of mind. 

||8||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਣ 

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਖ ਹੈ) 

॥੮॥੨੪॥

13617 296 iQqI gauVI 
mhlw 5]

iQ`qI Thhithee Gourree 

Mehalaa 5 ||

T'hitee ~ The Lunar 

Days: Gauree, Fifth 

Mehl,

13618 296 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
13619 296 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

13620 296 jil Qil 
mhIAil pUirAw  
suAwmI 
isrjnhwru]

(mhIAil)iv`c[ (dUjw 
pwT: mhI Ail)

Jal Thhal Meheeal 

Pooriaa Suaamee 

Sirajanehaar ||

The Creator Lord and 

Master is pervading 

the water, the land, 

and the sky.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਿਲ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਤੇ 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ,

13621 296 Aink BWiq hoie 
psirAw nwnk  
eykMkwru]1]

Anik Bhaanth Hoe 

Pasariaa Naanak 

Eaekankaar ||1||

In so many ways, the 

One, the Universal 

Creator has diffused 

Himself, O Nanak. 

||1||

ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ) 
ਜਖਲਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥
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13622 296 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13623 296 eykm eykMkwru 

pRBu krau bMdnw 
iDAwie]

Eaekam 

Eaekankaar Prabh 

Karo Bandhanaa 

Dhhiaae ||

The first day of the 

lunar cycle: Bow in 

humility and meditate 

on the One, the 

Universal Creator Lord 

God.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ (ਉਸ 

ਅੱਗੇ ਹੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ,

13624 296 gux goibMd gupwl 
pRB srin prau 
hir rwie]

Gun Gobindh 

Gupaal Prabh 

Saran Paro Har 

Raae ||

Praise God, the Lord of 

the Universe, the 

Sustainer of the 

World; seek the 

Sanctuary of the Lord, 

our King.

ਮੈਂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਗੋਪਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

(ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ) ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ।

13625 296 qw kI Aws  
kilAwx suK jw 
qy sBu kCu hoie]

Thaa Kee Aas 

Kaliaan Sukh Jaa 

Thae Sabh Kashh 

Hoe ||

Place your hopes in 

Him, for salvation and 

peace; all things come 

from Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਹੁਕਮ) ਤੋਂ ਹੀ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਰੱਜਖਆਂ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।

13626 296 cwir kuMt dh 
idis BRimE iqsu 
ibnu Avru n 
koie]

Chaar Kuntt Dheh 

Dhis Bhramiou 

This Bin Avar N 

Koe ||

I wandered around 

the four corners of the 

world and in the ten 

directions, but I saw 

nothing except Him.

ਮੈਂ ਚੌਹਾਂ ਕੁਟਾਂ ਤੇ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਜਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ਉਸ 

(ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਰਾਖਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ।
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13627 296 byd purwn 
isimRiq suny bhu 
ibiD krau 
bIcwru]

ism-i Riq Baedh Puraan 

Simrith Sunae 

Bahu Bidhh Karo 

Beechaar ||

I listened to the Vedas, 

the Puraanas and the 

Simritees, and I 

pondered over them 

in so many ways.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ 

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ) ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ (ਹੋਰ ਭੀ) 
ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

13628 296 piqq auDwrn BY 
hrn suKswgr 
inrMkwr]

Pathith 

Oudhhaaran Bhai 

Haran Sukh Saagar 

Nirankaar ||

The Saving Grace of 

sinners, the Destroyer 

of fear, the Ocean of 

peace, the Formless 

Lord.

(ਤੇ ਇਸੇ ਨਤੀਿੇ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਦਾ 
ਹਾਂ ਜਕ) ਅਕਾਰ-ਰਜਹਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ।

13629 296 dwqw Bugqw 
dynhwru iqsu ibnu  
Avru n jwie]

Dhaathaa 

Bhugathaa 

Dhaenehaar This 

Bin Avar N Jaae ||

The Great Giver, the 

Enjoyer, the Bestower - 

 there is no place at all 

without Him.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ) ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ 

ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ-ਆਸਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

13630 296 jo cwhih soeI 
imlY nwnk hir 
gun gwie]1]

cwh-ih Jo Chaahehi Soee 

Milai Naanak Har 

Gun Gaae ||1||

You shall obtain all 

that you desire, O 

Nanak, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ, (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) 
ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਚਾਹੇਂਗਾ ਉਹੀ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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13631 296 goibMd jsu 
gweIAY hir nIq]

Gobindh Jas 

Gaaeeai Har 

Neeth ||

Sing the Praises of the 

Lord, the Lord of the 

Universe, each and 

every day.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! ਸਦਾ ਹੀ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਿਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ,

13632 296 imil BjIAY 
swDsMig myry 
mIq]1]rhwau]

BjIAY: polw bolo Mil Bhajeeai 

Saadhhasang 

Maerae Meeth 

||1|| Rehaao ||

Join the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, and vibrate, 

meditate on Him, O 

my friend. 

||1||Pause||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

(ਉਸ ਦਾ) ਭਿਨ-ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

13633 296 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
13634 296 krau bMdnw 

Aink vwr srin 
prau hir rwie]

Karo Bandhanaa 

Anik Vaar Saran 

Paro Har Raae ||

Bow in humility to the 

Lord, over and over 

again, and enter the 

Sanctuary of the Lord, 

our King.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ (ਉਸ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

13635 296 BRmu ktIAY nwnk 
swDsMig duqIAw 
Bwau imtwie]2]

(duqIAw) dUjw[ k`tIAY Bhram Katteeai 

Naanak 

Saadhhasang 

Dhutheeaa Bhaao 

Mittaae ||2||

Doubt is eradicated, O 

Nanak, in the 

Company of the Holy, 

and the love of duality 

is eliminated. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਮੋਹ-ਜਪਆਰ ਦੂਰ 

ਕੀਜਤਆਂ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

13636 296 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
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13637 296 duqIAw durmiq 
dUir kir gur 
syvw kir nIq]

duqIAw: polw bolo[ dur-
m`iq

Dhutheeaa 

Dhuramath Dhoor 

Kar Gur Saevaa 

Kar Neeth ||

The second day of the 

lunar cycle: Get rid of 

your evil-mindedness, 

and serve the Guru 

continually.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੁ, (ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਖੋਟੀ 
ਮਜਤ ਕੱਢ।

13638 296 rwm rqnu min 
qin bsY qij 
kwmu kRoDu loBu 
mIq]

Raam Rathan Man 

Than Basai Thaj 

Kaam Krodhh 

Lobh Meeth ||

The jewel of the Lord's 

Name shall come to 

dwell in your mind and 

body, when you 

renounce sexual 

desire, anger and 

greed, O my friend.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਦੂਰ ਕਰ। 
(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਉੱਦਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਰਤਨ (ਵਰਗਾ 
ਕੀਮਤੀ) ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ।

13639 296 mrxu imtY jIvnu 
imlY ibnsih 
sgl klys]

ibnsih Maran Mittai 

Jeevan Milai 

Binasehi Sagal 

Kalaes ||

Conquer death and 

obtain eternal life; all 

your troubles will 

depart.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਉਂ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਸੁਚੱਿਾ ਪਜਵਤਿ) ਿੀਵਨ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

13640 296 Awpu qjhu goibMd 
Bjhu Bwau Bgiq 
prvys]

Aap Thajahu 

Gobindh Bhajahu 

Bhaao Bhagath 

Paravaes ||

Renounce your self-

conceit and vibrate 

upon the Lord of the 

Universe; loving 

devotion to Him shall 

permeate your being.

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਭਿਨ ਕਰੋ। (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਇਉਂ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
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13641 297 lwBu imlY qotw 
ihrY hir drgh 
piqvMq]

Laabh Milai 

Thottaa Hirai Har 

Dharageh 

Pathivanth ||

You shall earn profit 

and suffer no loss, and 

in the Court of the 

Lord you shall be 

honored.

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵੱਚ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਪੈ 

ਰਹੀ) ਘਾਟ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਨਕਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

13642 297 rwm nwm Dnu 
sMcvY swc swh 
BgvMq]

Raam Naam 

Dhhan Sanchavai 

Saach Saah 

Bhagavanth ||

Those who gather in 

the riches of the Lord's 

Name are truly 

wealthy, and very 

blessed.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਭ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਹੂਕਾਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

13643 297 aUTq bYTq hir 
Bjhu swDUsMig 
prIiq]

Bjhu Oothath Baithath 

Har Bhajahu 

Saadhhoo Sang 

Pareeth ||

So, when standing up 

and sitting down, 

vibrate upon the Lord, 

and cherish the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਠਜਦਆਂ 

ਬੈਠਜਦਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰੋ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਪਿੇਮ 

ਪੈਦਾ ਕਰੋ।

13644 297 nwnk durmiq 
Cuit geI  
pwrbRhm bsy 
cIiq]2]

Cu`it Naanak 

Dhuramath Shhutt 

Gee Paarabreham 

Basae Cheeth 

||2||

O Nanak, evil-

mindedness is 

eradicated, when the 

Supreme Lord God 

comes to dwell in the 

mind. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਇਹ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ) 
ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਮੱੁਕ ਗਈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ ॥੨॥

13645 297 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕ
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13646 297 qIin ibAwpih 
jgq kau qurIAw 
pwvY koie]

(qurIAw) cOQI[ 
ibAwpih

Theen Biaapehi 

Jagath Ko 

Thureeaa Paavai 

Koe ||

The world is in the grip 

of the three qualities; 

only a few attain the 

fourth state of 

absorption.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਗਤ (ਦੇ ਿੀਵਾਂ) 
ਉਤੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਚੌਥੀ 
ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

13647 297 nwnk sMq 
inrml Bey ijn 
min visAw 
soie]3]

Naanak Santh 

Niramal Bheae Jin 

Man Vasiaa Soe 

||3||

O Nanak, the Saints 

are pure and 

immaculate; the Lord 

abides within their 

minds. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

13648 297 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13649 297 iqRqIAw qRY gux 

ibKY Pl kb 
auqm kb nIcu]

cMdRmw dy cwnx hnyry 
p`K dI (iqRqIAw) qIjI 
iQ`q

Thritheeaa Thrai 

Gun Bikhai Fal Kab 

Outham Kab 

Neech ||

The third day of the 

lunar cycle: Those who 

are bound by the 

three qualities gather 

poison as their fruit; 

now they are good, 

and now they are bad.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸ਼ੇ-

ਜਵਕਾਰ-ਰੂਪ ਿਲ ਹੀ ਜਮਲਦੇ 

ਹਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ (ਥੋੜੇ ਜਚਰ 

ਲਈ) ਚੂੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ ਕਦੇ ਨੀਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
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13650 297 nrk surg 
BRmqau Gxo sdw 
sMGwrY mIcu]

(sMGwrY) Kqm kry[ 
(mIcu) mOq[ BRm-qau

Narak Surag 

Bhramatho Ghano 

Sadhaa Sanghaarai 

Meech ||

They wander endlessly 

in heaven and hell, 

until death annihilates 

them.

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਰਕ ਸੁਰਗ (ਦੱੁਖ 

ਸੁਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) ਬਹੁਤ 

ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
13651 297 hrK sog shsw 

sMswru hau hau 
krq ibhwie]

Harakh Sog 

Sehasaa Sansaar 

Ho Ho Karath 

Bihaae ||

In pleasure and pain 

and worldly cynicism, 

they pass their lives 

acting in ego.

(ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਉਮਰ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਦੇ 

ਗ਼ਮੀ ਕਦੇ ਸਹਮ-ਇਹ ਚੱਕਰ 

(ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

13652 297 ijin kIey iqsih 
n jwxnI  
icqvih Aink 
aupwie]

Jin Keeeae Thisehi 

N Jaananee 

Chithavehi Anik 

Oupaae ||

They do not know the 

One who created 

them; they think up all 

sorts of schemes and 

plans.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ ਤੇ (ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਧਾਰਜਮਕ ਿਤਨ ਉਹ ਸਦਾ 
ਸੋਚਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

13653 297 AwiD ibAwiD 
aupwiD rs kbhu  
n qUtY qwp]

(AwiD) mn dy rog[ 
(ibAwiD) sRIrk rog[ 
(aupwiD) du`K klyS

Aadhh Biaadhh 

Oupaadhh Ras 

Kabahu N Thoottai 

Thaap ||

Their minds and 

bodies are distracted 

by pleasure and pain, 

and their fever never 

departs.

ਦੁਜਨਆ ਦੇ ਰਸਾਂ (ਚਸਜਕਆਂ) 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਝਗੜੇ-

ਝੂੰ ਬੇਲੇ ਚੂੰਬੜੇ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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13654 297 pwrbRhm pUrn 
DnI nh bUJY 
prqwp]

bU`JY Paarabreham 

Pooran Dhhanee 

Neh Boojhai 

Parathaap ||

They do not realize 

the glorious radiance 

of the Supreme Lord 

God, the Perfect Lord 

and Master.

(ਰਸਾਂ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਮਨੱੁਖ) 

ਪੂਰਨ ਪਾਰਿਬਹਮ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

13655 297 moh Brm bUfq 
Gxo mhw nrk 
mih vws]

Moh Bharam 

Booddath Ghano 

Mehaa Narak 

Mehi Vaas ||

So many are being 

drowned in emotional 

attachment and 

doubt; they dwell in 

the most horrible hell.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਲੁਕਾਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਭਾਰੇ ਨਰਕਾਂ (ਦੱੁਖਾਂ) ਜਵਚ 

ਜਦਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

13656 297 kir ikrpw pRB 
rwiK lyhu nwnk  
qyrI Aws]3]

Kar Kirapaa Prabh 

Raakh Laehu 

Naanak Thaeree 

Aas ||3||

Please bless me with 

Your Mercy, God, and 

save me! Nanak places 

his hopes in You. ||3||

(ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
(ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) ਹੀ ਆਸ ਹੈ 

॥੩॥
13657 297 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
13658 297 cqur isAwxw 

suGVu soie ijin 
qijAw AiBmwnu]

cqur[ suG-Vu: poly bolo Chathur Siaanaa 

Sugharr Soe Jin 

Thajiaa Abhimaan 

||

One who renounces 

egotistical pride is 

intelligent, wise and 

refined.

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਅਕਲਮੂੰਦ 

ਜਸਆਣਾ ਤੇ ਸੁਚੱਿਾ।
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13659 297 cwir pdwrQ 
Ast isiD Bju 
nwnk hir 
nwmu]4]

Ast s`sy pYr ibMdI 
nhIN lwauxI[ Bju: polw 
bolo

Chaar 

Padhaarathh Asatt 

Sidhh Bhaj Naanak 

Har Naam ||4||

The four cardinal 

blessings, and the 

eight spiritual powers 

of the Siddhas are 

obtained, O Nanak, by 

meditating, vibrating 

on the Lord's Name. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਸਦਾ) ਿਪਦਾ ਰਹੁ (ਇਸੇ 

ਜਵਚ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਚਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਤੇ (ਿੋਗੀਆਂ 

ਵਾਲੀਆਂ) ਅੱਠੇ ਕਰਾਮਾਤੀ 
ਤਾਕਤਾਂ ॥੪॥

13660 297 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13661 297 cquriQ cwry byd 

suin soiDE qqu 
bIcwru]

cMdRmw dy cwnx hnyry 
p`K dI (cqu-riQ) 
cauQI iQ`q

Chathurathh 

Chaarae Baedh 

Sun Sodhhiou 

Thath Beechaar ||

The fourth day of the 

lunar cycle: Listening 

to the four Vedas, and 

contemplating the 

essence of reality, I 

have come to realize

ਚਾਰੇ ਹੀ ਵੇਦ ਸੁਣ ਕੇ (ਅਸਾਂ ਤਾਂ 
ਇਹ) ਜਨਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,

13662 297 srb Kym 
kilAwx iniD  
rwm nwmu jip 
swru]

(Kym) mukqI[ 
(kilAwx) AnMd

Sarab Khaem 

Kaliaan Nidhh 

Raam Naam Jap 

Saar ||

That the treasure of all 

joy and comfort is 

found in sublime 

meditation on the 

Lord's Name.

(ਇਹੀ) ਅਸਲ ਜਵਚਾਰ (ਦੀ 
ਗੱਲ ਲੱਭੀ) ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13663 297 nrk invwrY duK 
hrY qUtih Aink 
klys]

(hrY) nws kry[ qUtih Narak Nivaarai 

Dhukh Harai 

Thoottehi Anik 

Kalaes ||

One is saved from hell, 

suffering is destroyed, 

countless pains depart,

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਨਰਕਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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13664 297 mIcu hutY jm qy 
CutY hir kIrqn 
prvys]

Meech Huttai Jam 

Thae Shhuttai Har 

Keerathan 

Paravaes ||

Death is overcome, 

and one escapes the 

Messenger of Death, 

by absorption in the 

Kirtan of the Lord's 

Praises.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵੱਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਿਮ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

13665 297 Bau ibnsY AMimRqu 
rsY rMig rqy 
inrMkwr]

Bho Binasai 

Anmrith Rasai 

Rang Rathae 

Nirankaar ||

Fear departs, and one 

savors the Ambrosial 

Nectar, imbued with 

the Love of the 

Formless Lord.

ਿ ੇਜਨਰੂੰਕਾਰ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਈਏ ਤਾਂ (ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ) ਡਰ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਰਚ-ਜਮਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
13666 297 duK dwird 

ApivqRqw nwsih  
nwm ADwr]

Apiv`qR-qw[ nws-ih Dhukh Dhaaridh 

Apavithrathaa 

Naasehi Naam 

Adhhaar ||

Pain, poverty and 

impurity are removed, 

with the Support of 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਦੱੁਖ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਲੀਨਤਾ-ਇਹ ਸਭੇ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

13667 297 suir nr muin jn 
Kojqy suKswgr 
gopwl]

Sur Nar Mun Jan 

Khojathae Sukh 

Saagar Gopaal ||

The angels, the seers 

and the silent sages 

search for the Ocean 

of peace, the 

Sustainer of the world.

ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇ 

ਜਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਸੁਖਾਂ-ਦੇ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਸਿਸ਼ਟੀ-ਦੇ-

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਢੂੂੰ ਢ-ਭਾਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ,
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13668 297 mnu inrmlu muKu 
aUjlw hoie nwnk  
swD rvwl]4]

Man Niramal 

Mukh Oojalaa Hoe 

Naanak Saadhh 

Ravaal ||4||

The mind becomes 

pure, and one's face is 

radiant, O Nanak, 

when one becomes 

the dust of the feet of 

the Holy. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ-

ਧੂੜ ਪਿਾਪਤ ਕੀਜਤਆਂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ) ਮੂੂੰ ਹ 

ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥
13669 297 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ:

13670 297 pMc ibkwr mn 
mih bsy rwcy 
mwieAw sMig]

Panch Bikaar Man 

Mehi Basae 

Raachae Maaeiaa 

Sang ||

The five evil passions 

dwell in the mind of 

one who is engrossed 

in Maya.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਕਾਮ 

ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੂੰਕਾਰ) ਪੂੰਿ 

ਜਵਕਾਰ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

13671 297 swDsMig hoie 
inrmlw nwnk  
pRB kY rMig]5]

Saadhhasang Hoe 

Niramalaa Naanak 

Prabh Kai Rang 

||5||

In the Saadh Sangat, 

one becomes pure, O 

Nanak, imbued with 

the Love of God. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥

13672 297 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13673 297 pMcim pMc pRDwn 

qy ijh jwinE 
prpMcu]

(pMcim) pMjvIN iQ`q Pancham Panch 

Pradhhaan Thae 

Jih Jaaniou 

Parapanch ||

The fifth day of the 

lunar cycle: They are 

the self-elect, the 

most distinguished, 

who know the true 

nature of the world.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਮੂੰ ਨੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਿਗਤ-ਪਸਾਰੇ ਨੂੂੰ  (ਇਉਂ) 

ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2667 Published: March 06/ 2014



13674 297 kusm bws bhu 
rMgu Gxo sB 
imiQAw bl bMcu]

(kusm) &u`l (bws) 
bwsnw[ (bMcu) T`gI[ 
imiQAw: poly bolo

Kusam Baas Bahu 

Rang Ghano Sabh 

Mithhiaa 

Balabanch ||

The many colors and 

scents of flowers - all 

worldly deceptions are 

transitory and false.

(ਜਕ ਇਹ) ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
(ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਰੂੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਜਿਰ ਭੀ) ਸਾਰਾ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ ਤੇ ਠੱਗੀ ਹੀ ਹੈ।

13675 297 nh jwpY nh 
bUJIAY nh kCu 
krq bIcwru]

Neh Jaapai Neh 

Boojheeai Neh 

Kashh Karath 

Beechaar ||

People do not see, and 

they do not 

understand; they do 

not reflect upon 

anything.

ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ) 

ਸੱੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਤੇ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ 

ਬਾਰੇ) ਕੋਈ ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

13676 297 suAwd moh rs 
byiDE AigAwin 
ricE sMswru]

Suaadh Moh Ras 

Baedhhiou Agiaan 

Rachiou Sansaar ||

The world is pierced 

through with 

attachment to tastes 

and pleasures, 

engrossed in 

ignorance.

ਿਗਤ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ) 

ਅਜਗਆਨ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ ਮੋਹ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਰਸਾਂ ਜਵਚ ਜਵੱਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

13677 297 jnm mrx bhu 
join BRmx kIny 
krm Anyk]

Janam Maran 

Bahu Jon Bhraman 

Keenae Karam 

Anaek ||

Those who perform 

empty religious rituals 

will be born, only to 

die again. They 

wander through 

endless incarnations.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ, 
ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਜਰਹਾ, ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਜਰਹਾ।
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13678 297 rcnhwru nh 
ismirE min n 
bIcwir ibbyk]

(ibbyk) prK Rachanehaar Neh 

Simariou Man N 

Beechaar Bibaek ||

They do not meditate 

in remembrance on 

the Creator Lord; their 

minds do not 

understand.

ਉਸ ਨੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਕਰਤਾਰ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ ਕੇ 

(ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੂੰਮ ਦੀ) ਪਰਖ 

ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

13679 297 Bwau Bgiq 
Bgvwn sMig  
mwieAw ilpq n  
rMc]

ilpq:polw bolo[ 
(ilpq) lyp[ (rMc) 
QoVw BI

Bhaao Bhagath 

Bhagavaan Sang 

Maaeiaa Lipath N 

Ranch ||

By loving devotion to 

the Lord God, you 

shall not be polluted 

by Maya at all.

ਿੇਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪਿੇਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ 

ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ,

13680 297 nwnk ibrly 
pweIAih jo n 
rcih prpMc]5]

(prpMc) isRStI Naanak Biralae 

Paaeeahi Jo N 

Rachehi 

Parapanch ||5||

O Nanak, how rare are 

those, who are not 

engrossed in worldly 

entanglements. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ) ਜਵਰਲੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ 

ਹਨ ਿੋ ਇਸ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰੇ 

(ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸਦੇ 

॥੫॥

13681 297 sloku] Kt: polw bolo Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
13682 297 Kt swsqR aUcO 

khih AMqu n 
pwrwvwr]

Khatt Saasathr 

Oocha Kehehi 

Anth N Paaraavaar 

||

The six Shaastras 

proclaim Him to be 

the greatest; He has 

no end or limitation.

ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਉੱਚੀ (ਪੁਕਾਰ ਕੇ) 

ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਦਾ ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।
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13683 297 Bgq sohih gux 
gwvqy nwnk pRB 
kY duAwr]6]

sohih Bhagath Sohehi 

Gun Gaavathae 

Naanak Prabh Kai 

Dhuaar ||6||

The devotees look 

beauteous, O Nanak, 

when they sing the 

Glories of God at His 

Door. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 

॥੬॥

13684 297 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13685 297 Kstim Kt 

swsqR khih  
isMimRiq kQih 
Anyk]

Kstim:polw bolo[ 
Kstim) CyvIN iQ`q[ 
(Kt) Cy[ isMm-i Riq[ 
khih

Khasattam Khatt 

Saasathr Kehehi 

Sinmrith Kathhehi 

Anaek ||

The sixth day of the 

lunar cycle: The six 

Shaastras say, and 

countless Simritees 

assert,

ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸਰੂਪ) ਜਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ (ਭੀ) 
ਜਬਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,

13686 298 aUqmu aUcO 
pwrbRhmu gux  
AMqu n jwxih 
syK]

 (syK) SySnwg[ jwxih Ootham Oocha 

Paarabreham Gun 

Anth N Jaanehi 

Saekh ||

That the Supreme 

Lord God is the most 

sublime and lofty. 

Even the thousand-

tongued serpent does 

not know the limits of 

His Glories.

(ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ)। 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਭ ਤੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਤੇ 

(ਸਭ ਤੋਂ) ਉੱਚਾ ਹੈ (ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ)।

13687 298 nwrd muin jn 
suk ibAws jsu 
gwvq goibMd]

Naaradh Mun Jan 

Suk Biaas Jas 

Gaavath Gobindh 

||

Naarad, the humble 

beings, Suk and 

Vyaasa sing the 

Praises of the Lord of 

the Universe.

ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਭੀ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਿਾਣ 

ਸਕਦੇ। ਨਾਰਦ ਜਰਸ਼ੀ, ਅਨੇਕਾਂ 
ਮੁਨੀ ਲੋਕ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ 

ਜਬਆਸ (ਆਜਦਕ ਜਰਸ਼ੀ) 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ।
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13688 298 rs gIDy hir 
isau bIDy Bgq 
rcy BgvMq]

(gIDy) rIJy[ (bIDy) ivMny@ Ras Geedhhae Har 

Sio Beedhhae 

Bhagath Rachae 

Bhagavanth ||

They are imbued with 

the Lord's essence; 

united with Him; they 

are absorbed in 

devotional worship of 

the Lord God.

ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਪਿੋਤੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

13689 298 moh mwn BRmu 
ibnisE pweI 
srin dieAwl]

Moh Maan Bhram 

Binasiou Paaee 

Saran Dhaeiaal ||

Emotional 

attachment, pride and 

doubt are eliminated, 

when one takes to the 

Sanctuary of the 

Merciful Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਦੇ 

ਘਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਜਲਆ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਮੋਹ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੇ ਭਟਕਣਾ 
ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ ਹੋ ਜਗਆ।

13690 298 crnkml min 
qin bsy drsnu 
dyiK inhwl]

Charan Kamal 

Man Than Basae 

Dharasan Dhaekh 

Nihaal ||

His Lotus Feet abide 

within my mind and 

body and I am 

enraptured, beholding 

the Blessed Vision of 

His Darshan.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨ ਵੱਸ ਪਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਤਨ ਜਖੜ ਜਪਆ।

13691 298 lwBu imlY qotw 
ihrY swDsMig 
ilv lwie]

(ihrY) dUr hovy Laabh Milai 

Thottaa Hirai 

Saadhhasang Liv 

Laae ||

People reap their 

profits, and suffer no 

loss, when they 

embrace love for the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ-ਰੂਪ) 

ਲਾਭ ਖੱਟ ਲਈਦਾ ਹੈ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਪਆਂ ਿ ੋਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ) ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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13692 298 Kwit Kjwnw gux 
iniD hry nwnk  
nwmu iDAwie]6]

Khaatt Khajaanaa 

Gun Nidhh Harae 

Naanak Naam 

Dhhiaae ||6||

They gather in the 

treasure of the Lord, 

the Ocean of 

Excellence, O Nanak, 

by meditating on the 

Naam. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ, ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ॥੬॥

13693 298 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
13694 298 sMq mMfl hir 

jsu kQih bolih 
siq suBwie]

Santh Manddal 

Har Jas Kathhehi 

Bolehi Sath 

Subhaae ||

In the gathering of the 

Saints, chant the 

Praises of the Lord, 

and speak the Truth 

with love.

ਸੂੰਤ ਿਨ (ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਉਚਾਰਦੇ 

ਹਨ, ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,

13695 298 nwnk mnu 
sMqoKIAY eyksu 
isau ilv 
lwie]7]

Naanak Man 

Santhokheeai 

Eaekas Sio Liv Laae 

||7||

O Nanak, the mind 

becomes contented, 

enshrining love for the 

One Lord. ||7||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਜਖਆਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

13696 298 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13697 298 spqim sMchu 

nwm Dnu tUit n 
jwih BMfwr]

(sp-qim) s`qvIN iQ`q Sapatham 

Sanchahu Naam 

Dhhan Ttoott N 

Jaahi Bhanddaar ||

The seventh day of the 

lunar cycle: Gather the 

wealth of the Naam; 

this is a treasure which 

shall never be 

exhausted.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਨਾਮ-

ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਹਨ।
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13698 298 sMqsMgiq mih 
pweIAY AMqu n 
pwrwvwr]

Santhasangath 

Mehi Paaeeai 

Anth N Paaraavaar 

||

In the Society of the 

Saints, He is obtained; 

He has no end or 

limitations.

(ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ 

ਨਾਮ ਧਨ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਰਲਾ ਪਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।

13699 298 Awpu qjhu goibMd 
Bjhu srin prhu 
hir rwie]

Aap Thajahu 

Gobindh Bhajahu 

Saran Parahu Har 

Raae ||

Renounce your 

selfishness and 

conceit, and meditate, 

vibrate on the Lord of 

the Universe; take to 

the Sanctuary of the 

Lord, our King.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਰਦੇ ਰਹੁ, ਪਿਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਹੋ।

13700 298 dUK hrY Bvjlu 
qrY mn icMidAw 
Plu pwie]

Dhookh Harai 

Bhavajal Tharai 

Man Chindhiaa Fal 

Paae ||

Your pains shall depart 

- swim across the 

terrifying world-ocean, 

and obtain the fruits 

of your mind's desires.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ) ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ-ਜਚਤਜਵਆ 

ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

13701 298 AwT phr min 
hir jpY sPlu 
jnmu prvwxu]

Aath Pehar Man 

Har Japai Safal 

Janam Paravaan ||

One who meditates on 

the Lord twenty-four 

hours a day - fruitful 

and blessed is his 

coming into the world.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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13702 298 AMqir bwhir 
sdw sMig  
krnYhwru pCwxu]

Anthar Baahar 

Sadhaa Sang 

Karanaihaar 

Pashhaan ||

Inwardly and 

outwardly, realize that 

the Creator Lord is 

always with you.

ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਦਾ 
ਨਾਲ (ਵੱਸਦਾ) ਹੈ। ਉਹ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਜਮੱਤਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13703 298 so swjnu so sKw 
mIqu jo hir kI 
miq dyie]

dyie So Saajan So 

Sakhaa Meeth Jo 

Har Kee Math 

Dhaee ||

He is your friend, your 

companion, your very 

best friend, who 

imparts the Teachings 

of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਸਾਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ) ਦੀ ਮਜਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
(ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ) ਸੱਿਣ ਹੈ, 

ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਮੱਤਰ ਹੈ।

13704 298 nwnk iqsu 
bilhwrxY hir 
hir nwmu 
jpyie]7]

jpyie Naanak This 

Balihaaranai Har 

Har Naam Japaee 

||7||

Nanak is a sacrifice to 

one who chants the 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੭॥

13705 298 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
13706 298 AwT phr gun 

gweIAih  
qjIAih Avir 
jMjwl]

qjIAih Aath Pehar Gun 

Gaaeeahi 

Thajeeahi Avar 

Janjaal ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord 

twenty-four hours a 

day; renounce other 

entanglements.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਏ 

ਿਾਣ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੂੰ ਧਨ ਛੱਡੇ 

ਿਾਣ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2674 Published: March 06/ 2014



13707 298 jmkMkru joih n 
skeI nwnk pRBU 
dieAwl]8]

dieAwl Jamakankar Johi N 

Sakee Naanak 

Prabhoo Dhaeiaal 

||8||

The Minister of Death 

cannot even see that 

person, O Nanak, unto 

whom God is merciful. 

||8||

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਦੂਤ ਤੱਕ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ, ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ॥੮॥

13708 298 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13709 298 AstmI Ast 

isiD nv iniD]
(AstmI) A`TvIN iQ`q Asattamee Asatt 

Sidhh Nav Nidhh ||

The eighth day of the 

lunar cycle: The eight 

spiritual powers of the 

Siddhas, the nine 

treasures,

(ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਅੱਠੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਆ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

13710 298 sgl pdwrQ  
pUrn buiD]

Sagal Padhaarathh 

Pooran Budhh ||

All precious things, 

perfect intellect,

ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਅਕਲ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿ ੋਕਦੇ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ 
ਖਾਂਦੀ।

13711 298 kvl pRgws sdw 
AwnMd]

(kvl) ihrdw Kaval Pragaas 

Sadhaa Aanandh 

||

The opening of the 

heart-lotus, eternal 

bliss,

(ਮਨ ਜਵਚ) ਸਦਾ ਚਾਉ ਹੀ 
ਚਾਉ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਜਹਰਦੇ ਦਾ) ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਿ ਦੀਆਂ 

ਜਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਜਖੜਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਹਰਦਾ ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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13712 298 inrml rIiq  
inroDr mMq]

(inroDr) n rukx vwlw Niramal Reeth 

Nirodhhar Manth 

||

Pure lifestyle, the 

infallible Mantra,

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ 

ਐਸਾ) ਮੂੰਤਿ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ 

ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, (ਇਸ 

ਮੂੰਤਿ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
13713 298 sgl Drm pivqR 

iesnwnu]

Sagal Dhharam 

Pavithr Eisanaan ||

All Dharmic virtues, 

sacred purifying baths,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ) ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ (ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, 

ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ) 
ਪਜਵਤਿ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ।

13714 298 sB mih aUc  
ibsyK igAwnu]

(ibsyK) ivSyS Sabh Mehi Ooch 

Bisaekh Giaan ||

The most lofty and 

sublime spiritual 

wisdom

(ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਸ਼ਾਸਤਿ ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ ਜਦੱਤੇ 

ਜਗਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਤੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਗਆਨ ਹੈ।

13715 298 hir hir Bjnu  
pUry gur sMig]

Har Har Bhajan 

Poorae Gur Sang 

||

These are obtained by 

meditating, vibrating 

upon the Lord, Har, 

Har, in the Company 

of the Perfect Guru.

ਿ ੇਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕੀਤਾ ਿਾਏ,

13716 298 jip qrIAY 
nwnk nwm hir 
rMig]8]

Jap Thareeai 

Naanak Naam Har 

Rang ||8||

You shall be saved, O 

Nanak, by lovingly 

chanting the Lord's 

Name. ||8||

(ਤਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੮॥

13717 298 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
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13718 298 nwrwiexu nh 
ismirE moihE 
suAwd ibkwr]

Naaraaein Neh 

Simariou Mohiou 

Suaadh Bikaar ||

He does not 

remember the Lord in 

meditation; he is 

fascinated by the 

pleasures of 

corruption.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਕਦੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਜਰਆ, (ਉਹ ਸਦਾ) 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
13719 298 nwnk nwim 

ibswirAY nrk 
surg Avqwr]9]

(Avqwr) jnm Naanak Naam 

Bisaariai Narak 

Surag Avathaar 

||9||

O Nanak, forgetting 

the Naam, he is 

reincarnated into 

heaven and hell. ||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾਏ ਤਾਂ 
ਨਰਕ ਸੁਰਗ (ਭੋਗਣ ਲਈ ਮੁੜ 

ਮੁੜ) ਿਨਮ ਲੈਣ ੇਪੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੯॥

13720 298 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13721 298 naumI nvy iCdR 

ApvIq]
(naumI) nOvIN iQ`q[ 
(nvy) nON (iCdR) Cyk 
ieMdRy n`K kMn Awid[ 
(ApvIq) Apiv`qR

Noumee Navae 

Shhidhr Apaveeth 

||

The ninth day of the 

lunar cycle: The nine 

holes of the body are 

defiled.

(ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਕੂੰਨ ਨੱਕ 

ਆਜਦਕ) ਨੌ ਹੀ ਇੂੰਦਰੇ ਗੂੰ ਦੇ 

(ਜਵਕਾਰੀ) ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

13722 298 hir nwmu n 
jpih krq 
ibprIiq]

(ibp-rIiq) aultI rIq Har Naam N 

Japehi Karath 

Bipareeth ||

People do not chant 

the Lord's Name; 

instead, they practice 

evil.

ਿੇਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਿਪਦੇ। ਉਹ (ਮਨੱੁਖਤਾ 
ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ) ਉਲਟ (ਮੂੰ ਦੇ) 

ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

13723 298 pr iqRA rmih  
bkih swD inMd]

(pr) prweIAW (iqRA) 
iesqRIAW (rmih) 
Bogdy[ bk-ih: polw bolo

Par Thria Ramehi 

Bakehi Saadhh 

Nindh ||

They commit adultery, 

slander the Saints,

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ) ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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13724 298 krn n sunhI  
hir jsu ibMd]

(ibMd) QoVw smw Karan N Sunehee 

Har Jas Bindh ||

And do not listen to 

even a tiny bit of the 

Lord's Praise.

ਉਹ ਕਦੇ ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇ ਲਈ 

ਭੀ (ਆਪਣੇ) ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।
13725 298 ihrih pr drbu  

audr kY qweI]
(ihrih) crwauNdy[ 
(drbu) Dn[ qWeIN

Hirehi Par Dharab 

Oudhar Kai 

Thaaee ||

They steal others' 

wealth for the sake of 

their own bellies,

(ਜਸਮਰਨ-ਹੀਨ ਬੂੰ ਦੇ) ਆਪਣਾ 
ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਚੁਰਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

13726 298 Agin n invrY  
iqRsnw n buJweI]

(invrY) dUr huMdI[ 
buJweI: polw bolo

Agan N Nivarai 

Thrisanaa N 

Bujhaaee ||

But the fire is not 

extinguished, and 

their thirst is not 

quenched.

(ਿੇਰ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਲਾਲਚ 

ਦੀ ਅੱਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, 
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਟਦੀ।

13727 298 hir syvw ibnu  
eyh Pl lwgy]

Har Saevaa Bin 

Eaeh Fal Laagae ||

Without serving the 

Lord, these are their 

rewards.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਪਰ-ਦੱਸੇ ਹੋਏ) 

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਿਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

13728 298 nwnk pRB 
ibsrq mir 
jmih ABwgy]9]

(jmih) jm mir rhy 
hn, jm v`s pYNdy hn

Naanak Prabh 

Bisarath Mar 

Jamehi Abhaagae 

||9||

O Nanak, forgetting 

God, the unfortunate 

people are born, only 

to die. ||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਗ-

ਹੀਨ ਮਨੱੁਖ ਜਨਿੱਤ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੯॥

13729 298 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
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13730 298 ds ids Kojq mY 
iPirE jq dyKau 
qq soie]

(ids) idSW Dhas Dhis Khojath 

Mai Firiou Jath 

Dhaekho Thath 

Soe ||

I have wandered, 

searching in the ten 

directions - wherever I 

look, there I see Him.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਉਂਞ ਤਾਂ) ਮੈਂ 
ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਓਧਰ ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਹੀ ਮੈਂ ਢੂੂੰ ਡ ਜਿਜਰਆ ਹਾਂ 
(ਿੂੰਗਲ ਆਜਦਕਾਂ ਜਵਚ ਜਕਤੇ 

ਭੀ ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ);

13731 298 mnu bis AwvY  
nwnkw jy pUrn 
ikrpw hoie]10]

Man Bas Aavai 

Naanakaa Jae 

Pooran Kirapaa 

Hoe ||10||

The mind comes to be 

controlled, O Nanak, if 

He grants His Perfect 

Grace. ||10||

ਮਨ ਤਦੋਂ ਹੀ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿ ੇਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
(ਆਪਣੀ) ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ ॥੧੦॥

13732 298 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13733 298 dsmI ds duAwr  

bis kIny]
ds: polw bolo, b`is Dhasamee Dhas 

Dhuaar Bas 

Keenae ||

The tenth day of the 

lunar cycle: 

Overpower the ten 

sensory and motor 

organs;

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ) ਦਸਾਂ ਹੀ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

13734 298 min sMqoKu nwm 
jip lIny]

Man Santhokh 

Naam Jap Leenae 

||

Your mind will be 

content, as you chant 

the Naam.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਸੂੰ ਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

13735 298 krnI sunIAY jsu 
gopwl]

Karanee Suneeai 

Jas Gopaal ||

With your ears, hear 

the Praises of the Lord 

of the World;

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ) ਕੂੰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ,
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13736 298 nYnI pyKq swD 
dieAwl]

Nainee Paekhath 

Saadhh Dhaeiaal ||

With your eyes, 

behold the kind, Holy 

Saints.

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ,

13737 298 rsnw gun gwvY  
byAMq]

Rasanaa Gun 

Gaavai Baeanth ||

With your tongue, sing 

the Glorious Praises of 

the Infinite Lord.

ਿੀਭ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

13738 298 mn mih icqvY  
pUrn BgvMq]

Man Mehi 

Chithavai Pooran 

Bhagavanth ||

In your mind, 

remember the Perfect 

Lord God.

ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਭਗਵਾਨ (ਦੇ 

ਗੁਣ) ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
13739 299 hsq crn sMq 

thl kmweIAY]

Hasath Charan 

Santh Ttehal 

Kamaaeeai ||

With your hands and 

feet, work for the 

Saints.

ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟਹਲ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

13740 299 nwnk iehu sMjmu  
pRB ikrpw 
pweIAY]10]

Naanak Eihu 

Sanjam Prabh 

Kirapaa Paaeeai 

||10||

O Nanak, this way of 

life is obtained by 

God's Grace. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ (ਉਪਰ ਦੱਸੀ) 
ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੧੦॥

13741 299 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
13742 299 eyko eyku bKwnIAY  

ibrlw jwxY sÍwdu]
suAwdu Eaeko Eaek 

Bakhaaneeai 

Biralaa Jaanai 

Svaadh ||

Describe the Lord as 

the One, the One and 

Only. How rare are 

those who know the 

taste of this essence.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਸਰਫ਼ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ ਪਰ) ਇਸ 

ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
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13743 299 gux goibMd n 
jwxIAY nwnk 
sBu ibsmwdu]11]

Gun Gobindh N 

Jaaneeai Naanak 

Sabh Bisamaadh 

||11||

The Glories of the Lord 

of the Universe cannot 

be known. O Nanak, 

He is totally amazing 

and wonderful! ||11||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਤਾਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ; ਪਰ) ਗੁਣਾਂ (ਦੇ 

ਜਬਆਨ ਕਰਨ) ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ 

ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਤਾਂ 
ਸਾਰਾ ਅਸਚਰਿ ਰੂਪ ਹੈ ॥੧੧॥

13744 299 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13745 299 eykwdsI inkit 

pyKhu hir rwmu]
(ey-kwdsI) ie`k qy ds 
igAwrvIN iQ`q

Eaekaadhasee 

Nikatt Paekhahu 

Har Raam ||

The eleventh day of 

the lunar cycle: Behold 

the Lord, the Lord, 

near at hand.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ ਆਪਣ)ੇ ਨੇੜੇ (ਵੱਸਦਾ) 
ਵੇਖੋ,

13746 299 ieMdRI bis kir  
suxhu hir nwmu]

b`is Eindhree Bas Kar 

Sunahu Har Naam 

||

Subdue the desires of 

your sexual organs, 

and listen to the Lord's 

Name.

ਆਪਣ ੇਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਜਵਚ 

ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਜਣਆ ਕਰੋ-ਇਹੀ ਹੈ 

ਇਕਾਦਸ਼ੀ (ਦਾ ਵਰਤ)।

13747 299 min sMqoKu srb 
jIA dieAw]

dieAw Man Santhokh 

Sarab Jeea 

Dhaeiaa ||

Let your mind be 

content, and be kind 

to all beings.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਸੂੰ ਤੋਖ (ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ) 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨਾਲ ਦਇਆ-

ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

13748 299 ien ibiD brqu 
sMpUrn BieAw]

BieAw Ein Bidhh Barath 

Sanpooran 

Bhaeiaa ||

In this way, your fast 

will be successful.

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਿੀਵਨ 

ਗੁਜ਼ਾਰਜਦਆਂ ਉਸ ਦਾ) ਵਰਤ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਵਰਤ)।
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13749 299 Dwvq mnu rwKY  
iek Twie]

Dhhaavath Man 

Raakhai Eik Thaae 

||

Keep your wandering 

mind restrained in one 

place.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਨਾਲ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ) ਦੌੜਦੇ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਟਕਾਣੇ 
ਤੇ ਜਟਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

13750 299 mnu qnu suDu  
jpq hir nwie]

Man Than Sudhh 

Japath Har Naae ||

Your mind and body 

shall become pure, 

chanting the Lord's 

Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਨਾਮ) 

ਿਪਜਦਆਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੁਜੜਆਂ) ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13751 299 sB mih pUir rhy 
pwrbRhm]

Sabh Mehi Poor 

Rehae 

Paarabreham ||

The Supreme Lord 

God is pervading 

amongst all.

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

13752 299 nwnk hir 
kIrqnu kir  
Atl eyhu 
Drm]11]

A-tl Naanak Har 

Keerathan Kar 

Attal Eaehu 

Dhharam ||11||

O Nanak, sing the 

Kirtan of the Lord's 

Praises; this alone is 

the eternal faith of 

Dharma. ||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੁ, 

ਇਹ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

13753 299 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
13754 299 durmiq hrI syvw 

krI Byty swD 
ikRpwl]

(hrI) dUr krI Dhuramath Haree 

Saevaa Karee 

Bhaettae Saadhh 

Kirapaal ||

Evil-mindedness is 

eliminated, by 

meeting with and 

serving the 

compassionate Holy 

Saints.

ਿੇਹੜੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ 

ਦਇਆ-ਦੇ-ਘਰ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪਏ ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲਈ।
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13755 299 nwnk pRB isau 
imil rhy ibnsy 
sgl jMjwl]12]

(jMjwl) mwieAw dy bMDn Naanak Prabh Sio 

Mil Rehae Binasae 

Sagal Janjaal 

||12||

Nanak is merged with 

God; all his 

entanglements have 

come to an end. 

||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧੨॥
13756 299 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13757 299 duAwdsI dwnu 

nwmu iesnwnu]
(duAw-dsI) bwr@vIN iQ`q Dhuaadhasee 

Dhaan Naam 

Eisanaan ||

The twelfth day of the 

lunar cycle: Dedicate 

yourself to giving 

charity, chanting the 

Naam and purification.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਖ਼ਲਕਜਤ ਦੀ) ਸੇਵਾ 
ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪੋ, ਤੇ, ਿੀਵਨ ਪਜਵਤਿ ਰੱਖੋ।

13758 299 hir kI Bgiq 
krhu qij mwnu]

Har Kee Bhagath 

Karahu Thaj Maan 

||

Worship the Lord with 

devotion, and get rid 

of your pride.

(ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਰਹੋ।
13759 299 hir AMimRq pwn 

krhu swDsMig]

Har Anmrith Paan 

Karahu 

Saadhhasang ||

Drink in the Ambrosial 

Nectar of the Lord's 

Name, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ।

13760 299 mn iqRpqwsY  
kIrqn pRB rMig]

Man Thripathaasai 

Keerathan Prabh 

Rang ||

The mind is satisfied 

by lovingly singing the 

Kirtan of God's Praises.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਜਤਆਂ ਮਨ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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13761 299 koml bwxI sB 
kau sMqoKY]

Komal Baanee 

Sabh Ko 

Santhokhai ||

The Sweet Words of 

His Bani soothe 

everyone.

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਜਮੱਠੀ 
ਬਾਣੀ ਹਰੇਕ (ਇੂੰਦਿੇ) ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

13762 299 pMc BU Awqmw  
hir nwm ris 
poKY]

(pMc)pRkwS srUp 
bRhm[sB dy vsx dy 
(BU) AsQwn[(Awqmw) 
Apxy Awp srUp 
vwihgurU jI[ (poKY) 
pRPu`lq

Panch Bhoo 

Aathamaa Har 

Naam Ras Pokhai 

||

The soul, the subtle 

essence of the five 

elements, cherishes 

the Nectar of the 

Naam, the Name of 

the Lord.

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮਨ ਪੂੰਿ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਤੋ 

ਅੂੰਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਜਵਚ ਘਜੜਆ 

ਿਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-

ਰਸ ਜਵਚ ਪਿਿੁੱ ਲਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

13763 299 gur pUry qy eyh 
inhcau pweIAY]

(inhcau) Brosw Gur Poorae Thae 

Eaeh Nihacho 

Paaeeai ||

This faith is obtained 

from the Perfect Guru.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਦਾਤ 

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

13764 299 nwnk rwm rmq  
iPir join n 
AweIAY]12]

Naanak Raam 

Ramath Fir Jon N 

Aaeeai ||12||

O Nanak, dwelling 

upon the Lord, you 

shall not enter the 

womb of reincarnation 

again. ||12||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਜਿਰ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਵੀਦਾ ॥੧੨॥

13765 299 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
13766 299 qIin guxw mih 

ibAwipAw pUrn 
hoq n kwm]

Theen Gunaa 

Mehi Biaapiaa 

Pooran Hoth N 

Kaam ||

Engrossed in the three 

qualities, one's efforts 

do not succeed.

ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਆਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ 

ਭੀ ਇਸ ਦੀਆਂ) ਵਾਸਨਾ 
ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ।
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13767 299 piqq auDwrxu 
min bsY nwnk  
CUtY nwm]13]

Pathith 

Oudhhaaran Man 

Basai Naanak 

Shhoottai Naam 

||13||

When the Saving 

Grace of sinners 

dwells in the mind, O 

Nanak, then one is 

saved by the Naam, 

the Name of the Lord. 

||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂੰਿ ੇਜਵਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਬਚਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧੩॥

13768 299 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13769 299 qRaudsI qIin 

qwp sMswr]
(qRau-dsI) qyr@vIN iQ`q Throudhasee 

Theen Thaap 

Sansaar ||

The thirteenth day of 

the lunar cycle: The 

world is in the fever of 

the three qualities.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਜਤੂੰ ਨ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਚੂੰਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

13770 299 Awvq jwq nrk 
Avqwr]

(Avqwr) jnm Aavath Jaath 

Narak Avathaar ||

It comes and goes, and 

is reincarnated in hell.

(ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ) ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿੂੰ ਮਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

13771 299 hir hir Bjnu n 
mn mih AwieE]

Bj-nu: polw bolo Har Har Bhajan N 

Man Mehi Aaeiou 

||

Meditation on the 

Lord, Har, Har, does 

not enter into the 

minds of the people.

(ਜਤੂੰ ਨ ਤਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਿਨ ਨਹੀਂ ਜਟਕਦਾ,

13772 299 suKswgr pRBu  
inmK n gwieE]

Sukh Saagar Prabh 

Nimakh N Gaaeiou 

||

They do not sing the 

Praises of God, the 

Ocean of peace, even 

for an instant.

ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਸੁਖਾਂ-ਦੇ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਜਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
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13773 299 hrK sog kw dyh 
kir bwiDE]

Harakh Sog Kaa 

Dhaeh Kar 

Baadhhiou ||

This body is the 

embodiment of 

pleasure and pain.

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਗ਼ਮੀ ਦਾ ਜਪੂੰ ਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵਸਾਈ 

ਬੈਠਾ ਹੈ,

13774 299 dIrG rogu 
mwieAw  
AwswiDE]

(dIrG) lMmw[ 
(AwswiDE) lwielwj

Dheeragh Rog 

Maaeiaa 

Aasaadhhiou ||

It suffers from the 

chronic and incurable 

disease of Maya.

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਦਾ 
ਅਿੇਹਾ ਲੂੰ ਮਾ ਰੋਗ ਚੂੰਬਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਿੋ ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆ ਸਕਦਾ।

13775 299 idnih ibkwr 
krq sRmu pwieE]

(sRmu) Qkwvt Dhinehi Bikaar 

Karath Sram 

Paaeiou ||

By day, people 

practice corruption, 

wearing themselves 

out.

(ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ 

ਮਨੱੁਖ) ਸਾਰਾ ਜਦਨ ਜਵਅਰਥ 

ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

13776 299 nYnI nId supn 
brVwieE]

Nainee Needh 

Supan 

Bararraaeiou ||

And then with sleep in 

their eyes, they 

mutter in dreams.

(ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਿਦੋਂ) ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ 

ਨੀਂਦ (ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ) 
ਸੁਪਜਨਆਂ ਜਵਚ ਭੀ (ਜਦਨ ਵੇਲੇ 

ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਦੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

13777 299 hir ibsrq  
hovq eyh hwl]

Har Bisarath 

Hovath Eaeh Haal 

||

Forgetting the Lord, 

this is their condition.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
13778 299 srin nwnk pRB 

purK 
dieAwl]13]

Saran Naanak 

Prabh Purakh 

Dhaeiaal ||13||

Nanak seeks the 

Sanctuary of God, the 

kind and 

compassionate Primal 

Being. ||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਿੇ ਇਸ 

ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ) ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ 

॥੧੩॥
13779 299 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
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13780 299 cwir kuMt caudh 
Bvn sgl 
ibAwpq rwm]

Chaar Kuntt 

Choudheh Bhavan 

Sagal Biaapath 

Raam ||

The Lord is pervading 

in all the four 

directions and the 

fourteen worlds.

ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ-

ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

13781 299 nwnk aUn n 
dyKIAY pUrn qw 
ky kwm]14]

Naanak Oon N 

Dhaekheeai 

Pooran Thaa Kae 

Kaam ||14||

O Nanak, He is not 

seen to be lacking 

anything; His works 

are perfectly 

complete. ||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਭੂੰ ਡਾਜਰਆਂ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਕਮੀ 
ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਿਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧੪॥
13782 299 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13783 299 caudih cwir 

kuMt pRB Awp]
(caudih) cOdvIN iQ`q Choudhehi Chaar 

Kuntt Prabh Aap ||

The fourteenth day of 

the lunar cycle: God 

Himself is in all four 

directions.

ਚੌਂਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ,

13784 299 sgl Bvn pUrn 
prqwp]

Sagal Bhavan 

Pooran Parathaap 

||

On all worlds, His 

radiant glory is perfect.

ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਤੇਿ-ਪਰਤਾਪ ਚਮਕਦਾ ਹੈ।

13785 299 dsy idsw rivAw 
pRBu eyku]

(rivAw) smwey Dhasae Dhisaa 

Raviaa Prabh Eaek 

||

The One God is 

diffused in the ten 

directions.

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਿਭੂ ਹੀ ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

13786 299 Drin Akws sB 
mih pRB pyKu]

(pyKu) dyKo Dhharan Akaas 

Sabh Mehi Prabh 

Paekh ||

Behold God in all the 

earth and sky.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ 

ਸਭ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵੇਖੋ।
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13787 299 jl Ql bn  
prbq pwqwl]

Jal Thhal Ban 

Parabath Paathaal 

||

In the water, on the 

land, in the forests 

and mountains, and in 

the nether regions of 

the underworld,

ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਿੂੰਗਲ, ਪਹਾੜ, 

ਪਾਤਾਲ-

13788 299 prmysÍr qh 
bsih dieAwl]

prmy-suAr Paramaesvar Theh 

Basehi Dhaeiaal ||

The Merciful 

Transcendent Lord is 

abiding.

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਦਇਆ-ਦੇ-ਘਰ ਪਿਭੂ ਿੀ ਵੱਸ 

ਰਹੇ ਹਨ।
13789 299 sUKm AsQUl  

sgl Bgvwn]
(sUKm) AidRSt[ 
(AsQUl) idsdw sMswr

Sookham 

Asathhool Sagal 

Bhagavaan ||

The Lord God is in all 

mind and matter, 

subtle and manifest.

ਅਣਜਦੱਸਦੇ ਤੇ ਜਦੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਭਗਵਾਨ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ।
13790 299 nwnk gurmuiK 

bRhmu pCwn]14]

Naanak Guramukh 

Breham Pashhaan 

||14||

O Nanak, the Gurmukh 

realizes God. ||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਸਭ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ) ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

13791 299 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
13792 299 Awqmu jIqw 

gurmqI gux gwey 
goibMd]

Aatham Jeethaa 

Guramathee Gun 

Gaaeae Gobindh 

||

The soul is conquered 

through the Guru's 

Teachings singing the 

Glories of God.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ,

13793 299 sMq pRswdI BY 
imty nwnk  
ibnsI icMd]15]

(ibnsI) nws[ (icMd) 
icMqw

Santh Prasaadhee 

Bhai Mittae 

Naanak Binasee 

Chindh ||15||

By the Grace of the 

Saints, fear is 

dispelled, O Nanak, 

and anxiety is ended. 

||15||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਗਆ 

॥੧੫॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2688 Published: March 06/ 2014



13794 299 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13795 299 Amwvs Awqm 

suKI Bey sMqoKu 
dIAw gurdyv]

(Amwvs) m`isAw Amaavas Aatham 

Sukhee Bheae 

Santhokh Dheeaa 

Guradhaev ||

The day of the new 

moon: My soul is at 

peace; the Divine Guru 

has blessed me with 

contentment.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ 

ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੱੁਖੀ ਹੋ 

ਜਗਆ,

13796 300 mnu qnu sIqlu  
sWiq shj lwgw 
pRB kI syv]

Man Than Seethal 

Saanth Sehaj 

Laagaa Prabh Kee 

Saev ||

My mind and body are 

cooled and soothed, in 

intuitive peace and 

poise; I have 

dedicated myself to 

serving God.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਲੱਗਾ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਠੂੰ ਢਾ-
ਠਾਰ ਹੋ ਜਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।

13797 300 tUty bMDn bhu 
ibkwr sPl 
pUrn qw ky kwm]

Ttoottae 

Bandhhan Bahu 

Bikaar Safal 

Pooran Thaa Kae 

Kaam ||

One who meditates in 

remembrance on the 

Name of the Lord - his 

bonds are broken,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ (ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ) ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿ ਰਾਜਸ ਆ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
13798 300 durmiq imtI  

haumY CutI  
ismrq hir ko 
nwm]

imtI: polw bolo[ dur-
m`iq Cu`tI

Dhuramath Mittee 

Houmai Shhuttee 

Simarath Har Ko 

Naam ||

All his sins are erased, 

and his works are 

brought to perfect 

fruition; his evil-

mindedness 

disappears, and his 

ego is subdued.

ਉਸ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਉਮੈ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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13799 300 srin ghI 
pwrbRhm kI  
imitAw Awvw 
gvn]

(Awvw gvn) jnm mrn Saran Gehee 

Paarabreham Kee 

Mittiaa Aavaa 

Gavan ||

Taking to the 

Sanctuary of the 

Supreme Lord God, his 

comings and goings in 

reincarnation are 

ended.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ, ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13800 300 Awip qirAw  
kutMb isau gux 
guibMd pRB rvn]

(:polw bolo rvn) ismrn Aap Thariaa 

Kuttanb Sio Gun 

Gubindh Prabh 

Ravan ||

He saves himself, 

along with his family, 

chanting the Praises of 

God, the Lord of the 

Universe.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13801 300 hir kI thl 
kmwvxI jpIAY 
pRB kw nwmu]

Har Kee Ttehal 

Kamaavanee 

Japeeai Prabh Kaa 

Naam ||

I serve the Lord, and I 

chant the Name of 

God.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13802 300 gur pUry qy 
pwieAw nwnk  
suK ibsRwmu]15]

Gur Poorae Thae 

Paaeiaa Naanak 

Sukh Bisraam 

||15||

From the Perfect 

Guru, Nanak has 

obtained peace and 

comfortable ease. 

||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

13803 300 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
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13804 300 pUrnu kbhu n 
folqw pUrw kIAw 
pRB Awip]

Pooran Kabahu N 

Ddolathaa Pooraa 

Keeaa Prabh Aap 

||

The perfect person 

never wavers; God 

Himself made him 

perfect.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਨੱੁਖ 

ਕਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ 

ਆ ਕੇ) ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ,

13805 300 idnu idnu cVY 
svwieAw nwnk  
hoq n Gwit]16]

cVY@ Dhin Dhin Charrai 

Savaaeiaa Naanak 

Hoth N Ghaatt 

||16||

Day by day, he 

prospers; O Nanak, he 

shall not fail. ||16||

ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਦਨੋ 

ਜਦਨ ਵਧੀਕ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੧੬॥

13806 300 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
13807 300 pUrnmw pUrn pRB 

eyku krx kwrx 
smrQu]

(pUrnmw)puMinAW[ smr`Qu Pooranamaa 

Pooran Prabh 

Eaek Karan Kaaran 

Samarathh ||

The day of the full 

moon: God alone is 

Perfect; He is the All-

powerful Cause of 

causes.

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

13808 300 jIA jMq 
dieAwl purKu  
sB aUpir jw kw 
hQu]

Jeea Janth 

Dhaeiaal Purakh 

Sabh Oopar Jaa 

Kaa Hathh ||

The Lord is kind and 

compassionate to all 

beings and creatures; 

His Protecting Hand is 

over all.

ਉਹ ਸਰਬ ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ 

ਉਸ (ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਦਾ ਹੱਥ 

ਹੈ।
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13809 300 gux inDwn goibMd 
gur kIAw jw kw 
hoie]

Gun Nidhhaan 

Gobindh Gur 

Keeaa Jaa Kaa Hoe 

||

He is the Treasure of 

Excellence, the Lord of 

the Universe; through 

the Guru, He acts.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਪਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ 
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

13810 300 AMqrjwmI pRBu 
sujwnu AlK 
inrMjn soie]

Antharajaamee 

Prabh Sujaan 

Alakh Niranjan Soe 

||

God, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts, is All-

knowing, Unseen and 

Immaculately Pure.

ਪਿਭੂ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਸਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
13811 300 pwrbRhmu 

prmysro sB 
ibiD jwnxhwr]

Paarabreham 

Paramaesaro Sabh 

Bidhh 

Jaananehaar ||

The Supreme Lord 

God, the Transcendent 

Lord, is the Knower of 

all ways and means.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ) ਹਰੇਕ ਢੂੰਗ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

13812 300 sMq shweI srin 
jogu AwT phr 
nmskwr]

Santh Sehaaee 

Saran Jog Aath 

Pehar Namasakaar 

||

He is the Support of 

His Saints, with the 

Power to give 

Sanctuary. Twenty-

four hours a day, I 

bow in reverence to 

Him.

ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਸਰਨ ਆਏ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੈ-

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ।
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13813 300 AkQ kQw nh 
bUJIAY ismrhu  
hir ky crn]

A-kQ kQw: poly bolo[ 
bU`JIAY

Akathh Kathhaa 

Neh Boojheeai 

Simarahu Har Kae 

Charan ||

His Unspoken Speech 

cannot be understood; 

I meditate on the Feet 

of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ, 

ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਸਮਜਝਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ।

13814 300 piqq auDwrn 
AnwQ nwQ nwnk  
pRB kI 
srn]16]

Pathith 

Oudhhaaran 

Anaathh Naathh 

Naanak Prabh Kee 

Saran ||16||

He is the Saving Grace 

of sinners, the Master 

of the masterless; 

Nanak has entered 

God's Sanctuary. 

||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਜਡੱਗੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਜਨਖਸਜਮਆਂ ਦਾ ਖਸਮ 

ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ॥੧੬॥

13815 300 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ
13816 300 duK ibnsy shsw 

gieE srin 
ghI hir rwie]

gieE Dhukh Binasae 

Sehasaa Gaeiou 

Saran Gehee Har 

Raae ||

My pain is gone, and 

my sorrows have 

departed, since I took 

to the Sanctuary of 

the Lord, my King.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਪਿਭੂ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ, 

(ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ 

ਗਏ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ) ਸਹਮ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ।
13817 300 min icMdy Pl 

pwieAw nwnk  
hir gun 
gwie]17]

Man Chindhae Fal 

Paaeiaa Naanak 

Har Gun Gaae 

||17||

I have obtained the 

fruits of my mind's 

desires, O Nanak, 

singing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਕੇ (ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਚਤਵੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਲ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ॥੧੭॥

13818 300 pauVI] Pourree || Pauree: ਪਉੜੀ
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13819 300 koeI gwvY ko suxY  
koeI krY bIcwru]

Koee Gaavai Ko 

Sunai Koee Karai 

Beechaar ||

Some sing, some 

listen, and some 

contemplate;

ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ) ਗਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ,

13820 300 ko aupdysY ko idRVY  
iqs kw hoie 
auDwru]

Ko Oupadhaesai 

Ko Dhrirrai This 

Kaa Hoe Oudhhaar 

||

Some preach, and 

some implant the 

Name within; this is 

how they are saved.

ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵੱਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਆਪ 

ਭੀ ਉਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ) ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13821 300 iklibK kwtY  
hoie inrmlw  
jnm jnm mlu 
jwie]

Kilabikh Kaattai 

Hoe Niramalaa 

Janam Janam Mal 

Jaae ||

Their sinful mistakes 

are erased, and they 

become pure; the filth 

of countless 

incarnations is washed 

away.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਵਕਾਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; 

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ (ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਮੈਲ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
13822 300 hliq pliq muKu 

aUjlw nh pohY 
iqsu mwie]

Halath Palath 

Mukh Oojalaa Neh 

Pohai This Maae ||

In this world and the 

next, their faces shall 

be radiant; they shall 

not be touched by 

Maya.

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ (ਭੀ ਉਸ ਦਾ) 
ਮੂੂੰ ਹ ਰੌਸ਼ਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮਾਇਆ ਉਸ ਉਤੇ 

ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ।
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13823 300 so surqw so bYsno  
so igAwnI 
DnvMqu]

So Surathaa So 

Baisano So 

Giaanee 

Dhhanavanth ||

They are intuitively 

wise, and they are 

Vaishnaavs, 

worshippers of 

Vishnu; they are 

spiritually wise, 

wealthy and 

prosperous.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਵਾਲਾ ਹੈ; ਉਹ ਸੱੁਚੇ ਆਚਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ; ਉਹ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹ (ਅਸਲ) ਧਨਾਢ ਹੈ;

13824 300 so sUrw kulvMqu 
soie ijin 
BijAw BgvMqu]

BijAw: polw bolo So Sooraa 

Kulavanth Soe Jin 

Bhajiaa 

Bhagavanth ||

They are spiritual 

heros, of noble birth, 

who vibrate upon the 

Lord God.

ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ 

ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ) ਸੂਰਮਾ 
ਹੈ; ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਹੈ; 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) 

ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਿਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ।

13825 300 KqRI bRwhmxu sUdu 
bYsu auDrY ismir  
cMfwl]

K`qRI Khathree 

Braahaman Soodh 

Bais Oudhharai 

Simar Chanddaal 

||

The Kh'shatriyas, the 

Brahmins, the low-

caste Soodras, the 

Vaisha workers and 

the outcast pariahs 

are all saved,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ) ਖੱਤਰੀ (ਹੋਵੇ, 
ਕੋਈ) ਬਿਾਹਮਣ (ਹੋਵੇ; ਕੋਈ) 

ਸ਼ੂਦਰ (ਹੋਵੇ; ਕੋਈ) ਵੈਸ਼ (ਹੋਵੇ; 
ਕੋਈ) ਚੂੰਡਾਲ (ਹੋਵੇ; ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਵਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ; ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ) ਜਸਮਰ ਕੇ (ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13826 300 ijin jwinE pRBu 
Awpnw nwnk  
iqsih 
rvwl]17]

Jin Jaaniou Prabh 

Aapanaa Naanak 

Thisehi Ravaal 

||17||

Meditating on the 

Lord. Nanak is the dust 

of the feet of those 

who know his God. 

||17||

ਜਿਸ (ਭੀ ਮਨੱੁਖ) ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ) 

॥੧੭॥
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13827 300 gauVI kI vwr 
mhlw 4]

Gourree Kee Vaar 

Mehalaa 4 ||

Vaar In Gauree, Fourth 

Mehl:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਵਾਰ'।

13828 300 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

13829 300 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok Fourth Mehl:

13830 300 siqguru purKu  
dieAwlu hY ijs 
no smqu sBu koie]

smqu: polw bolo imlvW[ 
(smqu)smwn ie`ko ijhw

Sathigur Purakh 

Dhaeiaal Hai Jis No 

Samath Sabh Koe 

||

The True Guru, the 

Primal Being, is kind 

and compassionate; all 

are alike to Him.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਸਭ ਿੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੇਰਕ 

ਿੀਵ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।

13831 300 eyk idRsit kir 
dyKdw mn BwvnI 
qy isiD hoie]

Eaek Dhrisatt Kar 

Dhaekhadhaa Man 

Bhaavanee Thae 

Sidhh Hoe ||

He looks upon all 

impartially; with pure 

faith in the mind, He is 

obtained.

ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਲ ਇਕੋ ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਉੱਦਮ ਦੀ) ਸਿਲਤਾ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਤੇਹੀ ਮੁਰਾਦ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ)।

13832 300 siqgur ivic 
AMimRqu hY hir 
auqmu hir pdu 
soie]

pdu: polw bolo Sathigur Vich 

Anmrith Hai Har 

Outham Har Padh 

Soe ||

The Ambrosial Nectar 

is within the True 

Guru; He is exalted 

and sublime, of Godly 

status.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਦੇ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੈ, 

(???)
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13833 300 nwnk ikrpw qy  
hir iDAweIAY  
gurmuiK pwvY 
koie]1]

Naanak Kirapaa 

Thae Har 

Dhhiaaeeai 

Guramukh Paavai 

Koe ||1||

O Nanak, by His Grace, 

one meditates on the 

Lord; the Gurmukhs 

obtain Him. ||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹੀ ਹਰੀ-
ਨਾਮ ਿੀਵ (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ (ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ) ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
13834 300 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

13835 300 haumY mwieAw 
sB ibKu hY inq 
jig qotw sMswir]

j`ig Houmai Maaeiaa 

Sabh Bikh Hai Nith 

Jag Thottaa 

Sansaar ||

Egotism and Maya are 

total poison; in these, 

people continually 

suffer loss in this 

world.

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਿੀ ਹੋਈ ਹਉਮੈ 

ਜਨਰੋਲ ਜ਼ਜਹਰ (ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦੀ) ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜਪਛੇ 

ਲੱਜਗਆਂ ਸਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਘਾਟਾ ਹੈ।

13836 300 lwhw hir Dnu 
KitAw gurmuiK 
sbdu vIcwir]

K`itAw Laahaa Har Dhhan 

Khattiaa 

Guramukh Sabadh 

Veechaar ||

The Gurmukh earns 

the profit of the 

wealth of the Lord's 

Name, contemplating 

the Word of the 

Shabad.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਲਾਹਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਖੱਜਟਆ (ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ),

13837 300 haumY mYlu ibKu 
auqrY hir AMimRqu 
hir aur Dwir]

Houmai Mail Bikh 

Outharai Har 

Anmrith Har Our 

Dhhaar ||

The poisonous filth of 

egotism is removed, 

when one enshrines 

the Ambrosial Name 

of the Lord within the 

heart.

ਤੇ ਹਉਮੈ-ਮੈਲ (ਰੂਪ) ਜ਼ਜਹਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਧਾਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਉਤਰ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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13838 301 siB kwrj iqn 
ky isiD hih ijn 
gurmuiK ikrpw 
Dwir]

is`iD Sabh Kaaraj Thin 

Kae Sidhh Hehi Jin 

Guramukh Kirapaa 

Dhhaar ||

All the Gurmukh's 

affairs are brought to 

perfect completion; 

the Lord has showered 

him with His Mercy.

(ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੱਥ ਹੈ), ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ 

ਉਹ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦੇ ਅਸਲ ਵਣਿ ਜਵਚ ਘਾਟਾ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ),

13839 301 nwnk jo Duir 
imly sy imil rhy  
hir myly 
isrjxhwir]2]

Naanak Jo Dhhur 

Milae Sae Mil 

Rehae Har Maelae 

Sirajanehaar ||2||

O Nanak, one who 

meets the Primal Lord 

remains blended with 

the Lord, the Creator 

Lord. ||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਉਹੀ 
ਜਮਲੇ ਹਨ; ਿੋ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਜਮਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ 

ਮੇਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥

13840 301 pauVI] Pourree || Pauree:

13841 301 qU scw swihbu  
scu hY scu scw 
gosweI]

hYN Thoo Sachaa 

Saahib Sach Hai 

Sach Sachaa 

Gosaaee ||

You are True, O True 

Lord and Master. You 

are the Truest of the 

True, O Lord of the 

World.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਤੇ ਜਪਿਥਵੀ ਦਾ 
ਸੱਚਾ ਸਾਈ ਂਹੈਂ,

13842 301 quDuno sB 
iDAwiedI sB 
lgY qyrI pweI]

l`gY Thudhhuno Sabh 

Dhhiaaeidhee 

Sabh Lagai 

Thaeree Paaee ||

Everyone meditates 

on You; everyone falls 

at Your Feet.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰਾ ਜਧਆਨ ਹੈ 

ਤੇ ਸਭ ਿੀਅ-ਿੂੰਤ ਤੇਰੇ ਅਗੇ 

ਜਸਰ ਜਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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13843 301 qyrI isPiq 
suAwilau srUp hY  
ijin kIqI iqsu 
pwir lGweI]

(suAwilau) suMdr Thaeree Sifath 

Suaalio Saroop Hai 

Jin Keethee This 

Paar Laghaaee ||

Your Praises are 

graceful and beautiful; 

You save those who 

speak them.

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਇਕ ਸੋਹਣੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਕਾਰ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ।

13844 301 gurmuKw no Plu 
pwiedw sic 
nwim smweI]

Guramukhaa No 

Fal Paaeidhaa 

Sach Naam 

Samaaee ||

You reward the 

Gurmukhs, who are 

absorbed in the True 

Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਿੀਵ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ; ਤੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ (ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਲ) 

ਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
13845 301 vfy myry swihbw  

vfI qyrI 
vifAweI]1]

Vaddae Maerae 

Saahibaa Vaddee 

Thaeree 

Vaddiaaee ||1||

O my Great Lord and 

Master, great is Your 

glorious greatness. 

||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਜਲਕ (ਪਿਭੂ! ਜਿਹਾ) 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੈਂ (ਜਤਹੀ) ਤੇਰੀ 
ਵਜਡਆਈ (ਭੀ) ਵੱਡੀ (ਭਾਵ, 

ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) 
ਹੈ ॥੧॥

13846 301 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

13847 301 ivxu nwvY horu 
slwhxw sBu 
bolxu iPkw swdu]

Vin Naavai Hor 

Salaahanaa Sabh 

Bolan Fikaa Saadh 

||

Without the Name, all 

other praise and 

speech is insipid and 

tasteless.

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਨੀ-
ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਰਾ (ਉੱਦਮ) 

ਬੇ-ਸੁਆਦਾ ਕੂੰਮ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਸ 

ਜਵਚ ਅਸਲੀ ਅਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ)।
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13848 301 mnmuK AhMkwru 
slwhdy haumY 
mmqw vwdu]

(vwdu) JgVw[ AhM-kwru Manamukh 

Ahankaar 

Salaahadhae 

Houmai 

Mamathaa Vaadh 

||

The self-willed 

manmukhs praise 

their own egos; their 

attachment to egotism 

is useless.

ਮਨਮੁਖ ਿੀਵ ਅਹੂੰਕਾਰ ਹਉਮੈ 

ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

13849 301 ijn swlwhin sy 
mrih Kip jwvY 
sBu Apvwdu]

(Ap-vwdu)Koty JgVy[ 
sw-lw-hin

Jin Saalaahan Sae 

Marehi Khap 

Jaavai Sabh 

Apavaadh ||

Those whom they 

praise, die; they all 

waste away in conflict.

ਉਹ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਖਪ ਕੇ ਮਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ 
(ਭਾਵ, ਉਸਤਜਤ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਸਲਜਸਲਾ) ਜਵਅਰਥ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13850 301 jn nwnk  
gurmuiK aubry  
jip hir hir 
prmwnwdu]1]

(prmw-nwdu) Awid 
rihq (prm) v`fy bRhm 
jI[ prm aupdyS

Jan Naanak 

Guramukh 

Oubarae Jap Har 

Har 

Paramaanaadh 

||1||

O servant Nanak, the 

Gurmukhs are saved, 

chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, the 

Embodiment of 

Supreme Bliss. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪੂਰਨ ਅਨੂੰ ਦ ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ (ਦੂਿੇ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੀ ਉਸਤਜਤ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਚਸਕੇ 

ਤੋਂ) ਬਚ ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ ॥੧॥

13851 301 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

13852 301 siqgur hir pRBu 
dis nwmu 
iDAweI min 
hrI]

d`is Sathigur Har Prabh 

Dhas Naam 

Dhhiaaee Man 

Haree ||

O True Guru, tell me 

of my Lord God, that I 

may meditate on the 

Naam within my mind.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਮੈਂ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਸਕਾਂ।
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13853 301 nwnk nwmu pivqu  
hir muiK bolI  
siB duK 
prhrI]2]

Naanak Naam 

Pavith Har Mukh 

Bolee Sabh Dhukh 

Pareharee ||2||

O Nanak , the Lord's 

Name is sacred and 

pure; chanting it, all 

my pain has been 

taken away. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਜਵੱਤਿ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ 

ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਭੀ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ) 
ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ॥੨॥

13854 301 pauVI] Pourree || Pauree:

13855 301 qU Awpy Awip 
inrMkwru hY  
inrMjn hir 
rwieAw]

hYN Thoo Aapae Aap 

Nirankaar Hai 

Niranjan Har 

Raaeiaa ||

You Yourself are the 

Formless Lord, the 

Immaculate Lord, our 

Sovereign King.

ਹੇ ਚਾਨਣਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਹੈਂ।

13856 301 ijnI qU iek 
min scu 
iDAwieAw iqn 
kw sBu duKu 
gvwieAw]

Jinee Thoo Eik 

Man Sach 

Dhhiaaeiaa Thin 

Kaa Sabh Dhukh 

Gavaaeiaa ||

Those who meditate 

on You, O True Lord 

with one-pointed 

mind, are rid of all 

their pain.

ਹੇ ਸੱਚੇ (ਸਾਈ)ਂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

13857 301 qyrw srIku ko 
nwhI ijs no lvY 
lwie suxwieAw]

Thaeraa Sareek Ko 

Naahee Jis No 

Lavai Laae 

Sunaaeiaa ||

You have no equal, 

next to whom I might 

sit and speak of You.

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਬਰਾਬਰੀ 
ਦੇ ਕੇ (ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ) ਆਖੀਏ।
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13858 301 quDu jyvfu dwqw  
qUhY inrMjnw qUhY 
scu myrY min 
BwieAw]

(inrMjnw) mwieAw rihq Thudhh Jaevadd 

Dhaathaa Thoohai 

Niranjanaa 

Thoohai Sach 

Maerai Man 

Bhaaeiaa ||

You are the only Giver 

as great as Yourself. 

You are Immaculate; O 

True Lord, you are 

pleasing to my mind.

ਹੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਸੱਚੇ 

ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ।

13859 301 scy myry swihbw  
scy scu 
nwieAw]2]

(nwieAw) vifAweI Sachae Maerae 

Saahibaa Sachae 

Sach Naaeiaa 

||2||

O my True Lord and 

Master, Your Name is 

the Truest of the True. 

||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਜਹਬ! ਤੇਰੀ 
ਵਜਡਆਈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੨॥

13860 301 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

13861 301 mn AMqir haumY 
rogu hY BRim BUly  
mnmuK durjnw]

(durjnw) Koty bMdy Man Anthar 

Houmai Rog Hai 

Bhram Bhoolae 

Manamukh 

Dhurajanaa ||

Deep within the mind 

is the disease of ego; 

the self-willed 

manmukhs, the evil 

beings, are deluded by 

doubt.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ-ਦੇ-ਮੁਰੀਦ 

ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਦੇ ਭਰਮ ਜਵਚ ਭੁੱ ਲੇ 

ਹੋਏ ਹਨ।

13862 301 nwnk rogu gvwie  
imil siqgur 
swDU sjnw]1]

s`jnw Naanak Rog 

Gavaae Mil 

Sathigur Saadhhoo 

Sajanaa ||1||

O Nanak, this disease 

is eradicated, only 

when one meets the 

True Guru, our Holy 

Friend. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਰੋਗ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਤੇ 

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਦੂਰ 

ਕਰ ॥੧॥

13863 301 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:
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13864 301 mnu qnu rqw rMg 
isau gurmuiK hir 
guxqwsu]

(guxqwsu) guxW dw Kzwnw Man Than Rathaa 

Rang Sio 

Guramukh Har 

Gunathaas ||

The mind and body of 

the Gurmukh are 

imbued with the Love 

of the Lord, the 

Treasure of Virtue.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ 

ਗੁਣ-ਜਨਧਾਨ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

13865 301 jn nwnk hir 
srxwgqI hir 
myly gur 
swbwis]2]

srxwgqI Jan Naanak Har 

Saranaagathee 

Har Maelae Gur 

Saabaas ||2||

Servant Nanak has 

taken to the Sanctuary 

of the Lord. Hail to the 

Guru, who has united 

me with the Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿਨ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਏ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ (ਆਪਣ ੇਨਾਲ) 

ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

13866 301 pauVI] Pourree || Pauree:

13867 301 qU krqw purKu  
AgMmu hY iksu 
nwil qU vVIAY]

(AgMmu) phuMc qoN pry[ 
(vVIAY) vifAweIey, 
qulnw krIey[ hYN

Thoo Karathaa 

Purakh Aganm Hai 

Kis Naal Thoo 

Varreeai ||

You are the 

Personification of 

Creativity, the 

Inaccessible Lord. 

With whom should I 

compare You?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ) 
ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, (ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ) ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ (ਤੇ ਿੇਰ 

ਭੀ) ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ। ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਸਕੀਦੀ।
13868 301 quDu jyvfu hoie su 

AwKIAY quDu jyhw  
qUhY pVIAY]

pV@IAY Thudhh Jaevadd 

Hoe S Aakheeai 

Thudhh Jaehaa 

Thoohai Parreeai 

||

If there was anyone 

else as great as You, I 

would name him; You 

alone are like Yourself.

ਜਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ? ਤੇਰੇ 

ਿੇਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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13869 301 qU Git Git ieku 
vrqdw gurmuiK 
prgVIAY]

(pr-gVIAY) pRgt Thoo Ghatt Ghatt 

Eik Varathadhaa 

Guramukh 

Paragarreeai ||

You are the One, 

permeating each and 

every heart; You are 

revealed to the 

Gurmukh.

(ਹੇ ਹਰੀ!) ਤੂੂੰ  ਹਰ ਇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, (ਪਰ ਇਹ 

ਗੱਲ) ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਗਟ (ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ) ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

(ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

13870 301 qU scw sBs dw 
Ksmu hY sB dU qU 
cVIAY]

(dU) qoN[ (cV@IAY) 
cV@dIAW klW c [ hYN

Thoo Sachaa 

Sabhas Dhaa 

Khasam Hai Sabh 

Dhoo Thoo 

Charreeai ||

You are the True Lord 

and Master of all; You 

are the Highest of all.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਤੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਦਰ (ਸਿੇਸ਼ਟ) ਹੈਂ।

13871 301 qU krih su scy 
hoiesI qw kwiequ 
kVIAY]3]

(kwiequ) ikauN[ 
(kV@IAY) duKI hoeIey

Thoo Karehi S 

Sachae Hoeisee 

Thaa Kaaeith 

Karreeai ||3||

Whatever You do, O 

True Lord - that is 

what happens, so why 

should we grieve? 

||3||

ਹੇ ਸੱਚੇ (ਹਰੀ!) (ਿ ੇਸਾਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਏ ਜਕ) ਿੋ ਤੂੂੰ  
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਸੋਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਜਕਉਂ ਝੂਰੀਏ? ॥੩॥

13872 301 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

13873 301 mY min qin pRymu  
iprMm kw ATy 
phr lgMin]

(iprMm) ipAwry Mai Man Than 

Praem Piranm Kaa 

Athae Pehar 

Lagann ||

My mind and body are 

imbued with the Love 

of my Beloved, twenty-

four hours a day.

(ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਅੱਠੇ 

ਪਜਹਰ ਲੱਗ ਿਾਣ (ਭਾਵ, 

ਗੁਜ਼ਰ ਿਾਣ) (ਪਰ) ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ 

ਦਾ ਜਪਆਰ (ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਭਾਵ, 

ਨਾ ਮੱੁਕੇ)
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13874 301 jn nwnk ikrpw 
Dwir pRB siqgur 
suiK vsMin]1]

Jan Naanak 

Kirapaa Dhhaar 

Prabh Sathigur 

Sukh Vasann ||1||

Shower Your Mercy 

upon servant Nanak, O 

God, that he may 

dwell in peace with 

the True Guru. ||1||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਨਹ ਾਂ) 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੇ ਹਰੀ (ਇਹੋ ਜਿਹੀ) 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ (ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹੋਏ) ਸੁਖ 

ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਵੱਸਦੇ ਹਨ ॥੧॥

13875 301 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

13876 301 ijn AMdir pRIiq 
iprMm kI ijau 
bolin iqvY 
sohMin]

(sohMin) soBdy Jin Andhar Preeth 

Piranm Kee Jio 

Bolan Thivai 

Sohann ||

Those whose inner 

beings are filled with 

the Love of their 

Beloved, look 

beautiful as they 

speak.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ 

ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਜਲਆ 

ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ) (ਇਹ ਇਕ 

ਅਚਰਿ ਕੌਤਕ ਹੈ)।

13877 301 nwnk hir Awpy 
jwxdw ijin 
lweI pRIiq 
iprMin]2]

(iprMin) ipAwry ny Naanak Har Aapae 

Jaanadhaa Jin 

Laaee Preeth 

Pirann ||2||

O Nanak, the Lord 

Himself knows all; the 

Beloved Lord has 

infused His Love. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਭੇਤ ਦੀ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ) ਜਿਸ 

ਜਪਰ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਇਹ ਜਪਆਰ 

ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੨॥

13878 301 pauVI] Pourree || Pauree:

13879 301 qU krqw Awip 
ABulu hY Bulx 
ivic nwhI]

A-Bu`lu[ hYN[ Bu`lx Thoo Karathaa 

Aap Abhul Hai 

Bhulan Vich 

Naahee ||

O Creator Lord, You 

Yourself are infallible; 

You never make 

mistakes.

ਹੇ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ) ਰਚਨਹਾਰ! ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਅਭੁੱ ਲ ਹੈਂ, ਭੁੱ ਲਣ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
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13880 301 qU krih su scy 
Blw hY gur sbid 
buJwhI]

bu`JwhI Thoo Karehi S 

Sachae Bhalaa Hai 

Gur Sabadh 

Bujhaahee ||

Whatever You do is 

good, O True Lord; this 

understanding is 

obtained through the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਹੇ ਸੱਚੇ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਰਾਹੀਂ ਤੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈਂ 
ਜਕ ਿੋ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਸੋ ਚੂੰਗਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

13881 301 qU krx kwrx 
smrQu hY dUjw ko 
nwhI]

smr`QuhYN Thoo Karan 

Kaaran Samarathh 

Hai Dhoojaa Ko 

Naahee ||

You are the Cause of 

causes, the All-

powerful Lord; there is 

no other at all.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ 

ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ 

ਪਰਪੂੰਚ ਦਾ ਮੂਲ ਤੂੂੰ  ਆਪੇ ਹੀ 
ਹੈਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

13882 301 qU swihbu Agmu 
dieAwlu hY siB 
quDu iDAwhI]

dieAwlu[ hYN Thoo Saahib Agam 

Dhaeiaal Hai Sabh 

Thudhh 

Dhhiaahee ||

O Lord and Master, 

You are inaccessible 

and merciful. 

Everyone meditates 

on You.

ਤੂੂੰ  ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ (ਪਰ) ਤੇਰੇ ਤਾਈ ਂ

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ; ਸਭ 

ਿੀਵ ਿੂੰਤ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

13883 302 siB jIA qyry qU 
sB sdw qU sB 
CfwhI]4]

Sabh Jeea Thaerae 

Thoo Sabhas Dhaa 

Thoo Sabh 

Shhaddaahee 

||4||

All beings are Yours; 

You belong to all. You 

deliver all. ||4||

ਸਭ ਿੀਵ ਤੇਰੇ (ਰਚੇ ਹੋਏ) ਹਨ, 

ਤੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਦਾ (ਮਾਲਕ) ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  (ਦੱੁਖਾਂ ਤੇ ਝੋਜਰਆਂ 

ਤੋਂ) ਆਪ ਛਡਾਂਦਾ ਹੈਂ ॥੪॥

13884 302 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:
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13885 302 suix swjn pRym 
sMdysrw AKI qwr 
lgMin]

(qwr) ibRqI[ A`KIN, l-
gMin

Sun Saajan Praem 

Sandhaesaraa 

Akhee Thaar 

Lagann ||

Listen, O my Friend, to 

my message of love; 

my eyes are fixed 

upon You.

ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ-ਭਜਰਆ 

ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ) 

ਅੱਖੀਆਂ ਤਾਰ ਜਵਚ (ਭਾਵ, 

ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਵਚ) ਲੱਗ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ;

13886 302 guir quTY sjxu 
myilAw jn 
nwnk suiK 
svMin]1]

qu`TY s`jxu s-vMin Gur Thuthai Sajan 

Maeliaa Jan 

Naanak Sukh 

Savann ||1||

The Guru was pleased - 

 He united servant 

Nanak with his friend, 

and now he sleeps in 

peace. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਿਣ ਜਮਲਾਇਆ 

ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਖ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

13887 302 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

13888 302 siqguru dwqw 
dieAwlu hY ijs 
no dieAw sdw 
hoie]

d-ieAwlu[ d-ieAw Sathigur Dhaathaa 

Dhaeiaal Hai Jis No 

Dhaeiaa Sadhaa 

Hoe ||

The True Guru is the 

Merciful Giver; He is 

always compassionate.

ਦਾਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

(ਜਹਰਦੇ) ਜਵਚ ਸਦਾ ਦਇਆ 

(ਹੀ ਦਇਆ) ਹੈ।

13889 302 siqguru AMdrhu 
inrvYru hY sBu 
dyKY bRhmu ieku 
soie]

Sathigur 

Andharahu 

Niravair Hai Sabh 

Dhaekhai Breham 

Eik Soe ||

The True Guru has no 

hatred within Him; He 

beholds the One God 

everywhere.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ (ਜਹਰਦੇ) ਜਵਚ 

ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੈਰ ਜਕਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ?
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13890 302 inrvYrw nwil ij 
vYru clwiedy iqn 
ivchu iqsitAw 
n koie]

iqs-itAw:polw bolo[ 
(iqsitAw) itikAw

Niravairaa Naal J 

Vair Chalaaeidhae 

Thin Vichahu 

Thisattiaa N Koe ||

Anyone who directs 

hate against the One 

who has no hate, shall 

never be satisfied 

within.

ਪਰ ਕਈ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਜਨਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੀ ਵੈਰ 

ਕਰਨੋਂ  ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਜਨਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੀ 
ਜਕਸੇ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ;)

13891 302 siqguru sBnw dw 
Blw mnwiedw  
iqs dw burw  
ikau hoie]

Sathigur Sabhanaa 

Dhaa Bhalaa 

Manaaeidhaa This 

Dhaa Buraa Kio 

Hoe ||

The True Guru wishes 

everyone well; how 

can anything bad 

happen to Him?

(ਤੇ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੋ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ 

ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।

13892 302 siqgur no jyhw 
ko ieCdw qyhw 
Plu pwey koie]

ie`Cdw Sathigur No 

Jaehaa Ko 

Eishhadhaa 

Thaehaa Fal 

Paaeae Koe ||

As one feels towards 

the True Guru, so are 

the rewards he 

receives.

ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਪਾਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਿਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਜ਼ਾਹਰਦਾਰੀ ਸਿਲ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ);

13893 302 nwnk krqw sBu 
ikCu jwxdw ijdU 
ikCu guJw n 
hoie]2]

ij`dU[ gu`Jw Naanak Karathaa 

Sabh Kishh 

Jaanadhaa Jidhoo 

Kishh Gujhaa N 

Hoe ||2||

O Nanak, the Creator 

knows everything; 

nothing can be hidden 

from Him. ||2||

ਜਕਉਂਜਕ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਰਚਨਹਾਰ 

ਪਿਭੂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ 

(ਅੂੰਦਰਲੀ ਬਾਹਰਲੀ) ਸਭ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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13894 302 pauVI] Pourree || Pauree:

13895 302 ijs no swihbu 
vfw kry soeI vf 
jwxI]

Jis No Saahib 

Vaddaa Karae 

Soee Vadd Jaanee 

||

One who has been 

made great by his Lord 

and Master - know 

him to be great!

ਜਿਸ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਵਜਡਆਏ, ਉਹੀ (ਅਸਲ) 

ਵੱਡੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

13896 302 ijsu swihb BwvY  
iqsu bKis ley  
so swihb min 
BwxI]

Jis Saahib Bhaavai 

This Bakhas Leae 

So Saahib Man 

Bhaanee ||

By His Pleasure, the 

Lord and Master 

forgives those who are 

pleasing to His Mind.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਚਾਹੇ ਪਿਭੂ ਮਾਲਕ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 

ਸਾਜਹਬ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

13897 302 jy ko Es dI rIs 
kry so mUV 
AjwxI]

Jae Ko Ous Dhee 

Rees Karae So 

Moorr Ajaanee ||

One who tries to 

compete with Him is a 

senseless fool.

ਉਹ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਮੂਰਖ ਤੇ 

ਅੂੰਞਾਣ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ 

ਕਰਦੀ ਹੈ,

13898 302 ijs no siqguru 
myly su gux rvY  
gux AwiK 
vKwxI]

Jis No Sathigur 

Maelae S Gun 

Ravai Gun Aakh 

Vakhaanee ||

One who is united 

with the Lord by the 

True Guru, sings His 

Praises and speaks His 

Glories.

(ਜਕਉਂਜਕ ਰੀਸ ਕੀਜਤਆਂ ਕੁਝ 

ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਥੇ ਤਾਂ) 
ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਮੇਲਦਾ ਹੈ 

(ਉਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਤੇ) (ਹਰੀ 
ਦੀ) ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ 
ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

13899 302 nwnk scw scu hY  
buiJ sic 
smwxI]5]

bu`iJ Naanak Sachaa 

Sach Hai Bujh Sach 

Samaanee ||5||

O Nanak, the True 

Lord is True; one who 

understands Him is 

absorbed in Truth. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ) ਸਮਝ ਕੇ (ਉਹ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੫॥
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13900 302 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

13901 302 hir siq inrMjn  
Amru hY inrBau 
inrvYru inrMkwru]

Har Sath Niranjan 

Amar Hai Nirabho 

Niravair Nirankaar 

||

The Lord is true, 

immaculate and 

eternal; He has no 

fear, hatred or form.

ਪਿਭੂ ਸਚ-ਮੁਚ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ, ਕਾਲ-ਰਜਹਤ 

ਜਨਰਭਉ ਜਨਰਵੈਰ ਤੇ ਆਕਾਰ-

ਰਜਹਤ ਹੈ,

13902 302 ijn jipAw iek 
min iek iciq  
iqn lQw haumY 
Bwru]

ic`iq[l`Qw Jin Japiaa Eik Man 

Eik Chith Thin 

Lathhaa Houmai 

Bhaar ||

Those who chant and 

meditate on Him, who 

single-mindedly focus 

their consciousness on 

Him, are rid of the 

burden of their ego.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਬੋਝ ਲਜਹ ਜਗਆ ਹੈ।

13903 302 ijn gurmuiK hir 
AwrwiDAw iqn 
sMq jnw jYkwru]

Jin Guramukh Har 

Aaraadhhiaa Thin 

Santh Janaa 

Jaikaar ||

Those Gurmukhs who 

worship and adore the 

Lord - hail to those 

Saintly beings!

(ਪਰ) ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

13904 302 koeI inMdw kry  
pUry siqgurU kI  
iqsno iPtu iPtu 
khY sBu sMswru]

iP`tu Koee Nindhaa 

Karae Poorae 

Sathiguroo Kee 

This No Fitt Fitt 

Kehai Sabh 

Sansaar ||

If someone slanders 

the Perfect True Guru, 

he will be rebuked and 

reproached by the 

whole world.

ਿ ੋਕੋਈ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਜਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
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13905 302 siqgur ivic  
Awip vrqdw  
hir Awpy 
rKxhwru]

r`Kxhwru Sathigur Vich Aap 

Varathadhaa Har 

Aapae 

Rakhanehaar ||

The Lord Himself 

abides within the True 

Guru; He Himself is His 

Protector.

(ਉਹ ਜਨੂੰ ਦਕ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਝ 

ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ) 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਜਤਗੁਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

13906 302 Dnu DMnu gurU gux 
gwvdw iqsno  
sdw sdw 
nmskwru]

Dhhan Dhhann 

Guroo Gun 

Gaavadhaa This 

No Sadhaa Sadhaa 

Namasakaar ||

Blessed, Blessed is the 

Guru, who sings the 

Glories of God. Unto 

Him, I bow forever and 

ever in deepest 

reverence.

ਧੂੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਿ ੋਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ 
ਜਸਰ ਜਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13907 302 jn nwnk iqn 
kau vwirAw  
ijin jipAw 
isrjxhwru]1]

Jan Naanak Thin 

Ko Vaariaa Jin 

Japiaa 

Sirajanehaar ||1||

Servant Nanak is a 

sacrifice to those who 

have meditated on the 

Creator Lord. ||1||

(ਆਖ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੂੂੰ  
ਆਰਾਜਧਆ ਹੈ ॥੧॥

13908 302 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

13909 302 Awpy DrqI 
swjIAnu Awpy 
Awkwsu]

sw`jIAnu Aapae Dhharathee 

Saajeean Aapae 

Aakaas ||

He Himself made the 

earth; He Himself 

made the sky.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਸਾਿੀ 
ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਸ਼।
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13910 302 ivic Awpy jMq 
aupwieAnu muiK 
Awpy dyie 
igrwsu]

(aupwieAnu) pYdw kIqy[ 
(igrwsu) Bojn[ dyie

Vich Aapae Janth 

Oupaaeian Mukh 

Aapae Dhaee 

Giraas ||

He Himself created the 

beings there, and He 

Himself places food in 

their mouths.

ਇਸ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਉਸ ਨੇ 

ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਗਰਾਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

13911 302 sBu Awpy Awip 
vrqdw Awpy hI 
guxqwsu]

Sabh Aapae Aap 

Varathadhaa 

Aapae Hee 

Gunathaas ||

He Himself is All-

pervading; He Himself 

is the Treasure of 

Excellence.

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਹਰੀ) ਆਪ 

ਹੀ ਸਭ ਿੀਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

13912 302 jn nwnk nwmu 
iDAwie qU siB 
iklivK kty 
qwsu]2]

k`ty Jan Naanak Naam 

Dhhiaae Thoo 

Sabh Kilavikh 

Kattae Thaas ||2||

O servant Nanak, 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord; He shall take 

away all your sinful 

mistakes. ||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ, (ਜਿਸ ਨੇ ਿਜਪਆ 

ਹੈ) ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਪਿਭੂ ਦੂਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

13913 302 pauVI] Pourree || Pauree:

13914 302 qU scw swihbu 
scu hY scu scy 
BwvY]

Thoo Sachaa 

Saahib Sach Hai 

Sach Sachae 

Bhaavai ||

You, O True Lord and 

Master, are True; the 

Truth is pleasing to the 

True One.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੂੰ  
ਸੱਚ ਹੀ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

13915 302 jo quDu scu 
slwhdy iqn 
jmkMkru nyiV n 
AwvY]

Jo Thudhh Sach 

Salaahadhae Thin 

Jam Kankar Naerr 

N Aavai ||

The Messenger of 

Death does not even 

approach those who 

praise You, O True 

Lord.

ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਿਮਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦਾ।
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13916 302 iqn ky muK dir 
aujly ijn hir 
ihrdY scw BwvY]

au~jly Thin Kae Mukh 

Dhar Oujalae Jin 

Har Hiradhai 

Sachaa Bhaavai ||

Their faces are radiant 

in the Court of the 

Lord; the Lord is 

pleasing to their 

hearts.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੱਚਾ 
ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਉੱਿਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

13917 302 kUiVAwr ipCwhw 
stIAin kUVu 
ihrdY kptu mhw 
duKu pwvY]

s`tI-Ain Koorriaar 

Pishhaahaa 

Satteean Koorr 

Hiradhai Kapatt 

Mehaa Dhukh 

Paavai ||

The false ones are left 

behind; because of the 

falsehood and deceit 

in their hearts, they 

suffer in terrible pain.

(ਪਰ) ਕੂੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਕੂੜ 

ਤੇ ਕਪਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਪਛੇ 

ਜਸੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ 

ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ।

13918 302 muh kwly 
kUiVAwrIAw  
kUiVAwr kUVo 
hoie jwvY]6]

Muh Kaalae 

Koorriaareeaa 

Koorriaar Koorro 

Hoe Jaavai ||6||

Black are the faces of 

the false; the false 

remain just false. ||6||

ਕੂਜੜਆਰਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ (ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ) ਕਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਦਾ ਜਨਤਾਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

13919 302 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

13920 302 siqguru DrqI 
Drm hY iqsu 
ivic jyhw ko 
bIjy qyhw Plu 
pwey]

Sathigur 

Dhharathee 

Dhharam Hai This 

Vich Jaehaa Ko 

Beejae Thaehaa 

Fal Paaeae ||

The True Guru is the 

field of Dharma; as 

one plants the seeds 

there, so are the fruits 

obtained.

(ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਂਗ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਭੀ) ਧਰਮ ਦੀ ਭੋਏ ਂ

ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ (ਦੀ ਭਾਵਨਾ) ਦਾ 
ਬੀਿ ਕੋਈ ਬੀਿਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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13921 302 gurisKI AMimRqu 
bIijAw iqn 
AMimRq Plu hir 
pwey]

Gurasikhee 

Anmrith Beejiaa 

Thin Anmrith Fal 

Har Paaeae ||

The GurSikhs plant 

ambrosial nectar, and 

obtain the Lord as 

their ambrosial fruit.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਪਿਾਪਤੀ-ਰੂਪ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਿਲ 

ਹੀ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ।

13922 302 Enw hliq 
pliq muK aujly  
Eie hir drgh 
scI pYnwey]

(pYn@wey) siqkwry Ounaa Halath 

Palath Mukh 

Oujalae Oue Har 

Dharageh Sachee 

Painaaeae ||

Their faces are radiant 

in this world and the 

next; in the Court of 

the Lord, they are 

robed with honor.

ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਤੇ ਅਗਲੇ 

ਿਹਾਨ ਜਵਚ ਉਹ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੱਚੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਆਦਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

13923 302 iekn@w AMdir 
Kotu inq Kotu 
kmwvih Ehu jyhw 
bIjy qyhw Plu 
Kwey]

Eikanhaa Andhar 

Khott Nith Khott 

Kamaavehi Ouhu 

Jaehaa Beejae 

Thaehaa Fal 

Khaaeae ||

Some have cruelty in 

their hearts - they 

constantly act in 

cruelty; as they plant, 

so are the fruits which 

they eat.

ਇਕਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਖੋਟ (ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਉਹ ਸਦਾ 
ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ 
ਬੂੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਿਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ,

13924 303 jw siqguru srwPu  
ndir kir dyKY  
suAwvgIr siB 
auGiV Awey]

(suAwv-gIr) mqlbI[ 
(au~G-iV) pRgt

Jaa Sathigur Saraaf 

Nadhar Kar 

Dhaekhai 

Suaavageer Sabh 

Ougharr Aaeae ||

When the True Guru, 

the Tester, observes 

with His Glance, the 

selfish ones are all 

exposed.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿਦੋਂ ਸਰਾਫ਼ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪਰਖਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ ਪਰਗਟ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦੇ)।
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13925 303 Eie jyhw 
icqvih inq  
qyhw pwiein Eie  
qyho jyhy diX 
vjwey]

(v`jwey)pRgt kIqy[ d-
iX: d mukqw, iX 
ishwrI sihq, qwlU qoN 
bolo[ pwie-in

Oue Jaehaa 

Chithavehi Nith 

Thaehaa Paaein 

Oue Thaeho 

Jaehae Dhay 

Vajaaeae ||

As one thinks, so does 

he receive, and so 

does the Lord make 

him known.

ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਤਹੋ 

ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਲ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

13926 303 nwnk duhI isrI 
Ksmu Awpy vrqY  
inq kir kir 
dyKY clq 
sbwey]1]

(sbwey) swry Naanak Dhuhee 

Siree Khasam 

Aapae Varathai 

Nith Kar Kar 

Dhaekhai Chalath 

Sabaaeae ||1||

O Nanak, the Lord and 

Master is pervading at 

both ends; He 

continually acts, and 

beholds His own play. 

||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵ ਦੇ 

ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ 
(ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਜਵਚ ਤੇ 

ਸੁਆਵਗੀਰਾਂ ਜਵਚ) ਆਪ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧॥

13927 303 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

13928 303 ieku mnu ieku 
vrqdw ijqu lgY  
so Qwie pwie]

l`gY Eik Man Eik 

Varathadhaa Jith 

Lagai So Thhaae 

Paae ||

The mortal is of one 

mind - whatever he 

dedicates it to, in that 

he is successful.

ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਿੁੜਦਾ 
ਹੈ, ਓਥੇ ਸਿਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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13929 303 koeI glw kry 
GnyrIAw ij Gir 
vQu hovY sweI 
Kwie]

g`lW[ v`Qu Koee Galaa Karae 

Ghanaereeaa J 

Ghar Vathh Hovai 

Saaee Khaae ||

Some talk a lot, but 

they eat only that 

which is in their own 

homes.

ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ 
ਕੋਈ ਜਪਆ ਕਰੇ (ਭਾਵ, ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ), 
ਖਾ ਤੇ ਉਹੋ ਚੀਜ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿੇਹੜੀ ਘਰ ਜਵਚ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, 

ਮਨ ਜਿਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਪਿਾਪਤ ਤਾਂ ਉਹੋ ਸ਼ੈ ਹੋਣੀ ਹੈ)।

13930 303 ibnu siqgur soJI 
nw pvY AhMkwru  
n ivchu jwie]

Bin Sathigur 

Sojhee Naa Pavai 

Ahankaar N 

Vichahu Jaae ||

Without the True 

Guru, understanding is 

not obtained, and 

egotism does not 

depart from within.

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਕੀਤੇ ਜਬਨਾ (ਇਹ) ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

13931 303 AhMkwrIAw no  
duK BuK hY hQu 
qfih Gir Gir 
mMgwie]

(q`fih) h`Q A`fxy[ du`K 
Bu`K

Ahankaareeaa No 

Dhukh Bhukh Hai 

Hathh Thaddehi 

Ghar Ghar 

Mangaae ||

Suffering and hunger 

cling to the egotistical 

people; they hold out 

their hands and beg 

from door to door.

ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਦੱੁਖ (ਸਤਾਉਂਦੇ 

ਹਨ), (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਹੱਥ 

ਅੱਡ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਮੂੰਗਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਤਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤੇ ਇਸੇ 

ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

13932 303 kUVu TgI guJI nw 
rhY mulMmw pwju  
lih jwie]

(mulMmw pwju) idKwvw[ 
T`gI gu`JI

Koorr Thagee 

Gujhee Naa Rehai 

Mulanmaa Paaj 

Lehi Jaae ||

Their falsehood and 

fraud cannot remain 

concealed; their false 

appearances fall off in 

the end.

ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁਲੂੰ ਮਾ ਪਾਿ 

(ਜਦਖਾਵਾ) ਲਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕੂੜ ਤੇ ਠੱਗੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦੀ,
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13933 303 ijsu hovY pUrib 
iliKAw iqsu  
siqguru imlY pRBu 
Awie]

Jis Hovai Poorab 

Likhiaa This 

Sathigur Milai 

Prabh Aae ||

One who has such pre-

ordained destiny 

comes to meet God 

through the True Guru.

(ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਚਾਜਰਆਂ ਦੇ ਭੀ 
ਕੀਹ ਵੱਸ)? ਜਪਛਲੇ (ਕੀਤੇ ਚੂੰ ਗੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਤੇ ਭਲੇ ਸੂੰਸਕਾਰ) ਜਲਖੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

13934 303 ijau lohw pwris 
BytIAY imil 
sMgiq suvrnu 
hoie jwie]

(suvrnu) sonw Jio Lohaa Paaras 

Bhaetteeai Mil 

Sangath Suvaran 

Hoe Jaae ||

Just as iron is 

transmuted into gold 

by the touch of the 

Philosopher's Stone, 

so are people 

transformed by joining 

the Sangat, the Holy 

Congregation.

ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ 

ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਲ ਕੇ (ਉਹ ਭੀ 
ਚੂੰ ਗੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

13935 303 jn nwnk ky pRB 
qU DxI ijau BwvY 
iqvY clwie]2]

Jan Naanak Kae 

Prabh Thoo 

Dhhanee Jio 

Bhaavai Thivai 

Chalaae ||2||

O God, You are the 

Master of servant 

Nanak; as it pleases 

You, You lead him. 

||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਭੂ! (ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ) ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤੋਰਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

13936 303 pauVI] Pourree || Pauree:

13937 303 ijn hir ihrdY 
syivAw iqn hir 
Awip imlwey]

Jin Har Hiradhai 

Saeviaa Thin Har 

Aap Milaaeae ||

One who serves the 

Lord with all his heart - 

 the Lord Himself 

unites him with 

Himself.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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13938 303 gux kI swiJ 
iqn isau krI  
siB Avgx 
sbid jlwey]

Gun Kee Saajh 

Thin Sio Karee 

Sabh Avagan 

Sabadh Jalaaeae ||

He enters into a 

partnership with 

virtue and merit, and 

burns off all his 

demerits with the fire 

of the Shabad.

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਭਆਲੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸ਼ਬਦ 

ਦੁਆਰਾ ਸਾੜੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

13939 303 Aaugx ivkix 
plrI ijsu dyih  
su scy pwey]

(plrI) vpwrI, PL 
AweI

Aougan Vikan 

Palaree Jis Dhaehi 

S Sachae Paaeae ||

Demerits are 

purchased cheap, like 

straw; he alone 

gathers merit, who is 

so blessed by the True 

Lord.

(ਪਰ) ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ! ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਭਾ ਵੇਚਣ ਲਈ 

(ਭਾਵ, ਸਹਲੇ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਉਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
13940 303 bilhwrI gur 

Awpxy ijin 
Aaugx myit gux 
prgtIAwey]

prgtI-Awey Balihaaree Gur 

Aapanae Jin 

Aougan Maett 

Gun 

Paragatteeaaeae 

||

I am a sacrifice to my 

Guru, who has erased 

my demerits, and 

revealed my virtuous 

merits.

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ (ਿੀਵ ਦੇ) ਪਾਪ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਗੁਣ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ 

ਹਨ।

13941 303 vfI vifAweI 
vfy kI gurmuiK 
Awlwey]7]

(Awlwey) aucwrdw Vaddee Vaddiaaee 

Vaddae Kee 

Guramukh 

Aalaaeae ||7||

The Gurmukh chants 

the glorious greatness 

of the great Lord God. 

||7||

ਿ ੋਿੀਵ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਵੱਡੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

13942 303 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:
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13943 303 siqgur ivic 
vfI vifAweI jo 
An idnu hir 
hir nwmu iDAwvY]

Sathigur Vich 

Vaddee Vaddiaaee 

Jo Anadhin Har 

Har Naam 

Dhhiaavai ||

Great is the greatness 

within the True Guru, 

who meditates night 

and day on the Name 

of the Lord, Har, Har.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਵਚ ਇਹ ਭਾਰਾ ਗੁਣ 

ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13944 303 hir hir nwmu 
rmq suc sMjmu  
hir nwmy hI 
iqRpqwvY]

rmq: polw bolo imlvW, 
su`c

Har Har Naam 

Ramath Such 

Sanjam Har 

Naamae Hee 

Thripathaavai ||

The repetition of the 

Name of the Lord, Har, 

Har, is his purity and 

self-restraint; with the 

Name of the Lord, He 

is satisfied.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱੁਚ ਤੇ ਸੂੰਿਮ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਜਤਿਪਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

13945 303 hir nwmu qwxu  
hir nwmu dIbwxu  
hir nwmo rK 
krwvY]

r`K Har Naam Thaan 

Har Naam 

Dheebaan Har 

Naamo Rakh 

Karaavai ||

The Lord's Name is His 

power, and the Lord's 

Name is His Royal 

Court; the Lord's 

Name protects Him.

ਹਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੇ 

ਨਾਮ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਲਈ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

13946 303 jo icqu lwie pUjy 
gur mUriq so mn 
ieCy Pl pwvY]

p`Ujy ksky[ ic`qu Jo Chith Laae 

Poojae Gur 

Moorath So Man 

Eishhae Fal Paavai 

||

One who centers his 

consciousness and 

worships the Guru, 

obtains the fruits of 

his mind's desires.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਸ ਗੁਰ-ਮੂਰਤੀ ਦਾ 
ਪੂਿਨ ਜਚੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੋਿੀਵ ਗਹੁ ਨਾਲ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਰ-ਜਲਖੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹੀ ਿਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੀ ਮਨ ਜਵਚ ਇੱਛਾ ਕਰੇ।
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13947 303 jo inMdw kry 
siqgur pUry kI  
iqsu krqw mwr 
idvwvY]

Jo Nindhaa Karae 

Sathigur Poorae 

Kee This Karathaa 

Maar Dhivaavai ||

But one who slanders 

the Perfect True Guru, 

shall be killed and 

destroyed by the 

Creator.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਮਾਰ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

13948 303 Pyir Eh vylw 
Esu hiQ n AwvY  
Ehu Awpxw 
bIijAw Awpy 
KwvY]

h`iQ Faer Ouh Vaelaa 

Ous Hathh N Aavai 

Ouhu Aapanaa 

Beejiaa Aapae 

Khaavai ||

This opportunity shall 

not come into his 

hands again; he must 

eat what he himself 

has planted.

ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦਾ ਬੀਿ 

ਬੀਿੇ ਦਾ ਿਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੋਗਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ) ਿੇਰ ਿੋ ਵੇਲਾ (ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਨ ਜਵਚ ਬੀਤ ਜਗਆ ਹੈ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਨਹੀਂ।

13949 303 nrik Goir muih 
kwlY KiVAw ijau  
qskru pwie 
glwvY]

(qskru) cor[ KiVAw: 
V hlMq n lwau

Narak Ghor Muhi 

Kaalai Kharriaa Jio 

Thasakar Paae 

Galaavai ||

He shall be taken to 

the most horrible hell, 

with his face 

blackened like a thief, 

and a noose around 

his neck.

ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੂੰ  ਗਲ ਜਵਚ 

ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ ਕਾਲਾ ਮੂੂੰ ਹ ਕਰ ਕੇ (ਮਾਨੋ) 

ਡਰਾਉਣੇ ਨਰਕ ਜਵਚ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਭੀ) ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

13950 303 iPir siqgur kI 
srxI pvY qw 
aubrY jw hir 
hir nwmu iDAwvY]

Fir Sathigur Kee 

Saranee Pavai 

Thaa Oubarai Jaa 

Har Har Naam 

Dhhiaavai ||

But if he should again 

take to the Sanctuary 

of the True Guru, and 

meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har, 

then he shall be saved.

ਿੇਰ ਇਸ (ਜਨੂੰ ਦਾ-ਰੂਪ ਘੋਰ 

ਨਰਕ ਜਵਚੋਂ) ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, 

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੇ।
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13951 303 hir bwqw AwiK 
suxwey nwnku hir 
krqy eyvY 
BwvY]1]

bwqW Har Baathaa Aakh 

Sunaaeae Naanak 

Har Karathae 

Eaevai Bhaavai 

||1||

Nanak speaks and 

proclaims the Lord's 

Story; as it pleases the 

Creator, so does he 

speak. ||1||

ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਦਰ) 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ; ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ 

ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਜਨੂੰ ਦਕ 

ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਰਕ ਜਵਚ ਆਪੇ 

ਹੀ ਜਪਆ ਸੜੇ) ॥੧॥

13952 303 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

13953 303 pUry gur kw hukmu  
n mMnY Ehu 
mnmuKu AigAwnu 
muTw ibKu 
mwieAw]

(mu`Tw) T`igAw Poorae Gur Kaa 

Hukam N Mannai 

Ouhu Manamukh 

Agiaan Muthaa 

Bikh Maaeiaa ||

One who does not 

obey the Hukam, the 

Command of the 

Perfect Guru - that 

self-willed manmukh is 

plundered by his 

ignorance and 

poisoned by Maya.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ, ਓਹ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਬੇ-ਸਮਝ ਬੂੰਦਾ ਮਾਇਆ 

(ਰੂਪ ਜ਼ਜਹਰ) ਦਾ ਠੱਜਗਆ 

(ਹੋਇਆ ਹੈ)

13954 303 Esu AMdir kUVu  
kUVo kir buJY  
Axhody JgVy  
diX Es dY gil 
pwieAw]

bu`JY[ d-iX: d mukqw, 
iX ishwrI sihq, qwlU 
qoN bolo

Ous Andhar Koorr 

Koorro Kar Bujhai 

Anehodhae 

Jhagarrae Dhay 

Ous Dhai Gal 

Paaeiaa ||

Within him is 

falsehood, and he sees 

everyone else as false; 

the Lord has tied these 

useless conflicts 

around his neck.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਝੂਠ ਹੈ (ਸੱਚ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਹ) ਝੂਠ ਹੀ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਸਮ ਨੇ (ਝੂਠ 

ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ) ਜਵਅਰਥ 

ਝਗੜੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਜਦੱਤੇ 

ਹਨ।
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13955 303 Ehu gl ProsI  
kry bhuqyrI Es 
dw boilAw iksY 
n BwieAw]

(bhuqyrI) bhuqI[ 
(ProsI) vycxI krdwhY, 
Bwv JU`TIAW g`lW dw 
K`itAw KWdw hY[ g`l

Ouhu Gal Farosee 

Karae 

Bahuthaeree Ous 

Dhaa Boliaa Kisai 

N Bhaaeiaa ||

He babbles on and on, 

but the words he 

speaks please no one.

ਊਲ-ਿਲੂਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰੋਟੀ 
ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।

13956 303 Ehu Gir Gir 
hMFY ijau rMn 
duohwgix Esu 
nwil muhu joVy  
Esu BI lCxu 
lwieAw]

(hMFY) iPrdw[ 
(duohwgix) Cu`tV[ 
(l`Cxu) klMk

Ouhu Ghar Ghar 

Handtai Jio Rann 

Dhuohaagan Ous 

Naal Muhu Jorrae 

Ous Bhee Lashhan 

Laaeiaa ||

He wanders from 

house to house like an 

abandoned woman; 

whoever associates 

with him is stained by 

the mark of evil as 

well.

ਛੱੁਟੜ ਰੂੰਨ ਵਾਂਙ ਉਹ ਘਰ ਘਰ 

ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਕਲੂੰ ਕ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

13957 303 gurmuiK hoie su 
Ailpqo vrqY  
Es dw pwsu Cif  
gur pwis bih 
jwieAw]

(A-ilpqo) inrlyp Guramukh Hoe S 

Alipatho Varathai 

Ous Dhaa Paas 

Shhadd Gur Paas 

Behi Jaaeiaa ||

Those who become 

Gurmukh avoid him; 

they forsake his 

company and sit hear 

the Guru.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦਾ 
ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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13958 304 jo guru gopy 
Awpxw su Blw 
nwhI pMchu Ein  
lwhw mUlu sBu 
gvwieAw]

(gopy) lukwvy[ (pMchu) 
hy sMqo

Jo Gur Gopae 

Aapanaa S Bhalaa 

Naahee Panchahu 

Oun Laahaa Mool 

Sabh Gavaaeiaa ||

O chosen people, O 

self-elect, one who 

does not publicly 

affirm his Guru is not a 

good person; he loses 

all his profits and 

capital.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋਂ ! (ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ 

ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਚ) ਿ ੋਖੱਟਣਾ ਸੀ 
ਉਹ ਭੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਮਨੱੁਖ-ਿਨਮ-ਰੂਪ) ਮੂਲ ਭੀ 
ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

13959 304 pihlw Awgmu 
ingmu nwnku 
AwiK suxwey pUry 
gur kw bcnu  
aupir AwieAw]

(Awgmu) swSqR[ 
(ingmu) vyd[ Awgm 
ingmu: poly bolo

Pehilaa Aagam 

Nigam Naanak 

Aakh Sunaaeae 

Poorae Gur Kaa 

Bachan Oupar 

Aaeiaa ||

People used to chant 

and recite the 

Shaastras and the 

Vedas, O Nanak, but 

now the Words of the 

Perfect Guru have 

come to be the most 

exalted of all.

ਨਾਨਕ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਨਾਨਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ 

ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

(ਗੁਰਜਸੱਖ ਲਈ ਇਹ) ਪਜਹਲਾ 
ਆਗਮ ਜਨਗਮ ਹੈ (ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ 

ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦਾ ਉੱਤਮ 

ਜਸੱਧਾਂਤ ਜਕ) ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਬਚਨ (ਸਭ ਤੋਂ) ਵਧੀਕ 

ਪਿਮਾਣੀਕ ਹੈ।
13960 304 gurisKw 

vifAweI BwvY  
gur pUry kI  
mnmuKw Eh vylw  
hiQ n 
AwieAw]2]

Gurasikhaa 

Vaddiaaee 

Bhaavai Gur 

Poorae Kee 

Manamukhaa Ouh 

Vaelaa Hathh N 

Aaeiaa ||2||

The glorious greatness 

of the Perfect Guru is 

pleasing to the 

GurSikh; the self-

willed manmukhs have 

lost this opportunity. 

||2||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ (ਪਰ) 

ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੱਥ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥੨॥

13961 304 pauVI] Pourree || Pauree:
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13962 304 scu scw sB dU 
vfw hY so ley  
ijsu siqguru 
itky]

it`ky Sach Sachaa Sabh 

Dhoo Vaddaa Hai 

So Leae Jis 

Sathigur Ttikae ||

The True Lord is truly 

the greatest of all; he 

alone obtains Him, 

who is anointed by the 

Guru.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਿੋ 
ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਤਲਕ ਦੇਵੇ (ਭਾਵ, 

ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ)।

13963 304 so siqguru ij 
scu iDAwiedw  
scu scw siqguru 
ieky]

s`cu s`cw ie`ky So Sathigur J Sach 

Dhhiaaeidhaa 

Sach Sachaa 

Sathigur Eikae ||

He is the True Guru, 

who meditates on the 

True Lord. The True 

Lord and the True 

Guru are truly One.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਭੀ ਉਹੀ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ 
ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਇੱਕ-ਰੂਪ (ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ।)

13964 304 soeI siqguru 
purKu hY ijin pMjy 
dUq kIqy vis 
iCky]

(iC`ky)iK~c ky[ v`is Soee Sathigur 

Purakh Hai Jin 

Panjae Dhooth 

Keethae Vas 

Shhikae ||

He is the True Guru, 

the Primal Being, who 

has totally conquered 

his five passions.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੇ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿੇ ਵੈਰੀ 
ਜਖੱਚ ਕੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

13965 304 ij ibnu siqgur 
syvy Awpu 
gxwiedy iqn 
AMdir kUVu iPtu 
iPtu muh iPky]

iP`tu iP`tu iP`ky J Bin Sathigur 

Saevae Aap 

Ganaaeidhae Thin 

Andhar Koorr Fitt 

Fitt Muh Fikae ||

One who does not 

serve the True Guru, 

and who praises 

himself, is filled with 

falsehood within. 

Cursed, cursed is his 

ugly face.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਝੂਠ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਿੱਕਾ (ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਤੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤੇ) 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਿਟਕਾਰ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ;
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13966 304 Eie boly iksY n 
BwvnI muh kwly  
siqgur qy 
cuky]8]

Oue Bolae Kisai N 

Bhaavanee Muh 

Kaalae Sathigur 

Thae Chukae ||8||

His words are not 

pleasing to anyone; his 

face is blackened, and 

he is separated from 

the True Guru. ||8||

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੱਛੇ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ (ਅੂੰਦਰ ਕੂੜ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਭੀ 
ਭਜਰਸ਼ਟੇ ਹੋਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਸਜਤਗੁਰ ਤੋਂ 
ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ॥੮॥

13967 304 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

13968 304 hir pRB kw sBu 
Kyqu hY hir Awip 
ikrswxI 
lwieAw]

Har Prabh Kaa 

Sabh Khaeth Hai 

Har Aap 

Kirasaanee 

Laaeiaa ||

Everyone is the field of 

the Lord God; the Lord 

Himself cultivates this 

field.

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਪਿਭੂ ਦੀ (ਮਾਨੋ) 

ਪੈਲੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

ਿੋਜੜਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)।

13969 304 gurmuiK bKis 
jmweIAnu  
mnmuKI mUlu 
gvwieAw]

jmweIAnu Guramukh Bakhas 

Jamaaeean 

Manamukhee 

Mool Gavaaeiaa ||

The Gurmukh grows 

the crop of 

forgiveness, while the 

self-willed manmukh 

loses even his roots.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਖੇਤੀ) 
ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਗਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ, (ਪਰ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪਛੇ ਭੁੱ ਲੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਲ 

ਭੀ ਗਵਾ ਜਲਆ (ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਜਲਆ)।

13970 304 sBu ko bIjy 
Awpxy Bly no  
hir BwvY so Kyqu 
jmwieAw]

Sabh Ko Beejae 

Aapanae Bhalae 

No Har Bhaavai So 

Khaeth Jamaaeiaa 

||

They all plant for their 

own good, but the 

Lord causes to grow 

only that field with 

which He is pleased.

(ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ) ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣ ੇ

ਭਲੇ ਲਈ ਬੀਿਦਾ ਹੈ (ਪਰ) 

ਉਹੀ ਖੇਤ ਚੂੰਗਾ ਉੱਗਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਹੀ ਕਮਾਈ ਸਿਲ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਿ ੋਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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13971 304 gurisKI hir 
AMimRqu bIijAw  
hir AMimRq nwmu  
Plu AMimRqu 
pwieAw]

guris`KIN Gurasikhee Har 

Anmrith Beejiaa 

Har Anmrith Naam 

Fal Anmrith 

Paaeiaa ||

The GurSikh plants the 

seed of the Lord's 

Ambrosial Nectar, and 

obtains the Lord's 

Ambrosial Naam as his 

Ambrosial Fruit.

(ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ 
ਲਈ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸੱਖ ਅਮਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਬੀਿਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਜਰਨਾਮ-ਰੂਪ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਿਲ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

13972 304 jmu cUhw ikrs 
inq kurkdw hir 
krqY mwir 
kFwieAw]

(ikrs) KyqI[ 
(kurkdw) k`tdw

Jam Choohaa Kiras 

Nith Kurakadhaa 

Har Karathai Maar 

Kadtaaeiaa ||

The mouse of Death is 

continually gnawing 

away at the crop, but 

the Creator Lord has 

beaten it off and 

driven it away.

(ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ) ਜਕਰਸਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਿ ੋ

ਿਮ (ਰੂਪ) ਚੂਹਾ ਸਦਾ ਟੱੁਕੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ 

ਕੋਈ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੱਢ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪਿਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹਣ ਜਦੱਤਾ)।

13973 304 ikrswxI jMmI 
Bwau kir hir  
bohl bKs 
jmwieAw]

(bohl) Fyr Anwj dw Kirasaanee 

Janmee Bhaao Kar 

Har Bohal Bakhas 

Jamaaeiaa ||

The farm was 

successful, by the Love 

of the Lord, and the 

crop was produced by 

God's Grace.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ) 
ਫ਼ਸਲ ਪਿੇਮ ਨਾਲ (ਭਾਵ, ਚੂੰਗੀ 
ਿੱਬ ਕੇ) ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ-ਰੂਪੀ ਬੋਹਲ ਦਾ ਢੇਰ 

ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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13974 304 iqn kw kwVw 
AMdysw sBu 
lwihEnu ijnI 
siqguru purKu 
iDAwieAw]

(:polw bolo kwVw) swVw, 
iPkr

Thin Kaa Kaarraa 

Andhaesaa Sabh 

Laahioun Jinee 

Sathigur Purakh 

Dhhiaaeiaa ||

He has removed all 

the burning and 

anxiety of those, who 

have meditated on the 

True Guru, the Primal 

Being.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰ ਪੁਰਖ 

ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੋਰਾ ਤੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਲਾਹ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

13975 304 jn nwnk nwmu 
ArwiDAw Awip 
qirAw sBu jgqu 
qrwieAw]1]

Jan Naanak Naam 

Araadhhiaa Aap 

Thariaa Sabh 

Jagath Tharaaeiaa 

||1||

O servant Nanak, one 

who worships and 

adores the Naam, the 

Name of the Lord, 

swims across, and 

saves the whole world 

as well. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪ (ਇਸ ਕਾੜੇ ਅੂੰ ਦੇਸੇ-

ਭਰੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਤਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਤਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

13976 304 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

13977 304 swrw idnu lwlic 
AitAw mnmuiK  
hory glw]

(A`itAw)pUirAw[ (hory) 
hor hI[g`lW

Saaraa Dhin 

Laalach Attiaa 

Manamukh Horae 

Galaa ||

The self-willed 

manmukh is occupied 

with greed all day 

long, although he may 

claim otherwise.

ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ 

ਸਾਰਾ ਜਦਨ ਲਾਲਚ ਜਵਚ 

ਜਲੱਬਜੜਆ ਹੋਇਆ (ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਛੁਟ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

13978 304 rwqI aUGY dibAw  
nvy soq siB 
iFlw]

nvy:polw bolo[(nvy) nON[ 
(soq) golkW[ d`ibAw

Raathee Ooghai 

Dhabiaa Navae 

Soth Sabh Dtilaa ||

At night, he is 

overcome by fatigue, 

and all his nine holes 

are weakened.

(ਜਦਨ ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰ ਕੇ 

ਥੱਜਕਆ ਹੋਇਆ) ਰਾਤ ਨੂੂੰ  
ਨੀਂਦਰ ਜਵਚ ਘੁੱ ਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌ ਹੀ ਇੂੰਦਰੇ 

ਜਢੱਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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13979 304 mnmuKw dY isir  
jorw Amru hY  
inq dyvih Blw]

(jorW) iesqRIAW, 
zbrdsqI[ (Amru) 
hukm[ kubcn bolx rUp 
(B`lw) nyjw mwrdI hY 
AQvw (Blw) cMgIAW 
cIzW idMdw hY

Manamukhaa Dhai 

Sir Joraa Amar Hai 

Nith Dhaevehi 

Bhalaa ||

Over the head of the 

manmukh is the order 

of the woman; to her, 

he ever holds out his 

promises of goodness.

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਤੇ ਇਸਤਿੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹੀ) 
ਸਦਾ ਚੂੰ ਗੇ ਚੂੰ ਗੇ ਪਦਾਰਥ 

ਜਲਆ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

13980 304 jorw dw AwiKAw  
purK kmwvdy sy 
Apivq AmyD 
Klw]

(AmyD) ASu`D[ 
Klw:polw bolo[ (Klw) 
mUrK[ Apiv`q

Joraa Dhaa 

Aakhiaa Purakh 

Kamaavadhae Sae 

Apavith Amaedhh 

Khalaa ||

Those men who act 

according to the 

orders of women are 

impure, filthy and 

foolish.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ 

ਜਵਚ ਟੁਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਿਾਣ ਕੇ ਸਲਾਹ 

ਨਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਜਨਰੋਲ ਿੋ 
ਇਸਤਿੀਆਂ ਆਖਣ ਉਹੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ), ਉਹ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ) 

ਮਲੀਨ-ਮਜਤ ਬੁਧ-ਹੀਨ ਤੇ 

ਮੂਰਖ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

13981 304 kwim ivAwpy  
kusuD nr sy jorw 
puiC clw]

kus`uD[ c`lw Kaam Viaapae 

Kusudhh Nar Sae 

Joraa Pushh 

Chalaa ||

Those impure men are 

engrossed in sexual 

desire; they consult 

their women and walk 

accordingly.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੋ ਜਵਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ 

ਗੂੰ ਦੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹੋ ਹੀ ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

13982 304 siqgur kY 
AwiKAY jo clY so 
siq purKu Bl 
Blw]

c`lY[ Bl Blw: poly bolo Sathigur Kai 

Aakhiai Jo Chalai 

So Sath Purakh 

Bhal Bhalaa ||

One who walks as the 

True Guru tells him to, 

is the true man, the 

best of the best.

ਸੱਚਾ ਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ ਮਨੱੁਖ 

ਉਹ ਹੈ, ਿੋ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਚਲਦਾ ਹੈ।
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13983 304 jorw purK siB  
Awip aupwieAnu  
hir Kyl siB 
iKlw]

(iKlw) KyifAw hY[ K@yl 
iKlw: poly bolo

Joraa Purakh Sabh 

Aap Oupaaeian 

Har Khael Sabh 

Khilaa ||

He Himself created all 

women and men; the 

Lord Himself plays 

every play.

(ਪਰ, ਇਸਤਿੀ ਿਾਂ ਮਨਮੁਖ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕੀਹ ਇਖ਼ਜਤਆਰ? 

ਸਭ ਇਸਤਿੀਆਂ ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

13984 304 sB qyrI bxq 
bxwvxI nwnk  
Bl Blw]2]

Bl Blw: polw bolo Sabh Thaeree 

Banath 

Banaavanee 

Naanak Bhal 

Bhalaa ||2||

You created the entire 

creation; O Nanak, it is 

the best of the best. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ ਜਕ) ਹੇ ਪਿਭੂ! 
(ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ) ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣਤ 

ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਿੋ ਕੱੁਝ 

ਤੂੂੰ  ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਭਲਾ ਹੈ ॥੨॥

13985 304 pauVI] Pourree || Pauree:

13986 304 qU vyprvwhu 
AQwhu hY Aqulu  
ikau qulIAY]

qulIAy:polw bolo[ 
(qulIAY) qoly jwx[ hYN 
A-qu`lu

Thoo 

Vaeparavaahu 

Athhaahu Hai 

Athul Kio Thuleeai 

||

You are carefree, 

unfathomable and 

immeasurable; how 

can You be measured?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਤੋਲੀਏ? ਤੂੂੰ  
ਵੇਪਰਵਾਹ, ਅਥਾਹ ਤੇ ਅਤੋਲ 

ਹੈਂ।

13987 304 sy vfBwgI ij 
quDu iDAwiedy  
ijn siqguru 
imlIAY]

Sae 

Vaddabhaagee J 

Thudhh 

Dhhiaaeidhae Jin 

Sathigur Mileeai ||

Those who have met 

the True Guru and 

who meditate on You 

are very fortunate.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਿੇਹੜੇ ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਨ।
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13988 304 siqgur kI bwxI  
siq srUpu hY  
gurbwxI bxIAY]

(bxIAY) bx jweIdw 
hY[ bxIAY nMU ibMdI n 
lwau

Sathigur Kee 

Baanee Sath 

Saroop Hai 

Gurabaanee 

Baneeai ||

The Word of the True 

Guru's Bani is the 

embodiment of Truth; 

through Gurbani, one 

becomes perfect.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ 

ਜਨਰੋਲ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੈ) ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ (ਸਜਤ ਸਰੂਪ) ਬਣ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਿ ੋਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸਮਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

13989 304 siqgur kI rIsY  
hoir kcu ipcu 
boldy sy kUiVAwr 
kUVy JiV pVIAY]

k`cu[ ip`cu[ pVIAY, 
VwVy pYr hlMq 
nhINlwauxw

Sathigur Kee 

Reesai Hor Kach 

Pich Boladhae Sae 

Koorriaar Koorrae 

Jharr Parreeai ||

Jealously emulating 

the True Guru, some 

others may speak of 

good and bad, but the 

false are destroyed by 

their falsehood.

ਕਈ ਹੋਰ ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਕੇ 

ਕੱਚੀ-ਜਪੱਲੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਉਹ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਕੂੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਪਾਿ ਖੱੁਲਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

13990 304 En@w AMdir horu  
muiK horu hY ibKu 
mwieAw no JiK 
mrdy kVIAY]9]

(JiK) Kpdy[ (:polw 
bolo kVIAY) qpdy

Ounhaa Andhar 

Hor Mukh Hor Hai 

Bikh Maaeiaa No 

Jhakh Maradhae 

Karreeai ||9||

Deep within them is 

one thing, and in their 

mouths is another; 

they suck in the 

poison of Maya, and 

then they painfully 

waste away. ||9||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਕੱੁਝ 

ਹੋਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਹੋਰ, 

ਉਹ ਜਵਹੁ-ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਤਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਪ 

ਖਪ ਮਰਦੇ ਹਨ ॥੯॥

13991 304 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:
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13992 304 siqgur kI syvw 
inrmlI inrml 
jnu hoie su syvw 
Gwly]

Sathigur Kee 

Saevaa Niramalee 

Niramal Jan Hoe S 

Saevaa Ghaalae ||

Service to the True 

Guru is immaculate 

and pure; those 

humble beings who 

are pure perform this 

service.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ 
(ਇਕ) ਪਜਵਿਤ (ਕੂੰਮ) ਹੈ, ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਜਨਰਮਲ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
ਮਲੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ 

ਔਖੀ ਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

13993 304 ijn AMdir kptu  
ivkwru JUTu Eie 
Awpy scY viK 
kFy jjmwly]

(jjmwly) kohVI Jin Andhar Kapatt 

Vikaar Jhooth Oue 

Aapae Sachai Vakh 

Kadtae Jajamaalae 

||

Those who have 

deceit, corruption and 

falsehood within - the 

True Lord Himself 

casts them out like 

lepers.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਧੋਖਾ 
ਜਵਕਾਰ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਜੜਹਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

13994 305 sicAwr isK  
bih siqgur 
pwis Gwlin  
kUiVAwr n 
lBnI ikqY Qwie 
Bwly]

l`BnI Sachiaar Sikh Behi 

Sathigur Paas 

Ghaalan Koorriaar 

N Labhanee Kithai 

Thhaae Bhaalae ||

The truthful Sikhs sit 

by the True Guru's 

side and serve Him. 

The false ones search, 

but find no place of 

rest.

ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਸੱਖ ਤਾਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਜਹ ਕੇ 

(ਸੇਵਾ ਦੀ) ਘਾਲ ਘਾਲਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਉਥੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਕਤੇ 

ਲੱਜਭਆਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ।
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13995 305 ijnw siqgur kw 
AwiKAw suKwvY 
nwhI iqn@w muh 
Blyry iPrih diX 
gwly]

(Blyry) mMdy[ (gwly) 
iPtkwry[ (d-iX) 
vwihgurU v`loN[ d 
mukqw, iX ishwrI 
sihq, qwLU qoN bolo

Jinaa Sathigur Kaa 

Aakhiaa Sukhaavai 

Naahee Thinaa 

Muh Bhalaerae 

Firehi Dhay Gaalae 

||

Those who are not 

pleased with the 

Words of the True 

Guru - their faces are 

cursed, and they 

wander around, 

condemned by God.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨ ਚੂੰ ਗੇ ਨਹੀ ਲੱਗਦੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਭਜਰਸ਼ਟੇ ਹੋਏ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਸਮ ਵਲੋਂ 
ਜਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

13996 305 ijn AMdir pRIiq 
nhI hir kyrI sy 
ikcrku 
vyrweIAin  
mnmuK byqwly]

(ikc-rku) ikqnw ku 
icr[ (vyrweI-Ain) 
DIrj dyeIey[ (byqwly) 
BUqny

Jin Andhar Preeth 

Nehee Har Kaeree 

Sae Kicharak 

Vaeraaeean 

Manamukh 

Baethaalae ||

Those who do not 

have the Love of the 

Lord within their 

hearts - how long can 

those demonic, self-

willed manmukhs be 

consoled?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਨਹੀ, ਕਦ ਤਾਈ ਂ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਧੀਰਿ ਜਦੱਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ 

ਬੂੰ ਦੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਟਕਦੇ 

ਹਨ।

13997 305 siqgur no imlY  
su Awpxw mnu 
Qwie rKY Ehu 
Awip vrqY  
AwpxI vQu nwly]

Sathigur No Milai 

S Aapanaa Man 

Thhaae Rakhai 

Ouhu Aap 

Varathai Aapanee 

Vathh Naalae ||

One who meets the 

True Guru, keeps his 

mind in its own place; 

he spends only his 

own assets.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਇਕ ਤਾਂ) 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਰੋਕ ਕੇ) ਜਟਕਾਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਲੇ (ਭਾਵ, ਤੇ ਹੋਰ) ਆਪਣੀ 
ਵਸਤੂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨੂੂੰ  ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ)।
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13998 305 jn nwnk ieknw 
guru myil suKu dyvY  
ieik Awpy viK 
kFY Tgvwly]1]

T`gvwly Jan Naanak 

Eikanaa Gur Mael 

Sukh Dhaevai Eik 

Aapae Vakh Kadtai 

Thagavaalae ||1||

O servant Nanak, 

some are united with 

the Guru; to some, the 

Lord grants peace, 

while others - 

deceitful cheats - 

suffer in isolation. 

||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵ 

ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ) 
ਇਕਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹਰੀ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਨਾਂ ਠੱਗੀ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਣ ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦਾ) ॥੧॥

13999 305 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14000 305 ijnw AMdir nwmu 
inDwnu hir iqn 
ky kwj diX Awdy 
rwis]

d-iX: d mukqw, iX 
ishwrI sihq, qwlU qoN 
bolo[AWdy

Jinaa Andhar 

Naam Nidhhaan 

Har Thin Kae Kaaj 

Dhay Aadhae Raas 

||

Those who have the 

treasure of the Lord's 

Name deep within 

their hearts - the Lord 

resolves their affairs.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮ ਆਪ ਜਸਰੇ 

ਚਾੜਹੇ ਹਨ;

14001 305 iqn cUkI 
muhqwjI lokn 
kI hir pRBu AMgu 
kir bYTw pwis]

(AMgu) p`K Thin Chookee 

Muhathaajee 

Lokan Kee Har 

Prabh Ang Kar 

Baithaa Paas ||

They are no longer 

subservient to other 

people; the Lord God 

sits by them, at their 

side.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ 

ਕਰ ਕੇ (ਸਦਾ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਹੈ।
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14002 305 jW krqw vil qw 
sBu ko vil siB 
drsnu dyiK 
krih swbwis]

v`il Jaan Karathaa Val 

Thaa Sabh Ko Val 

Sabh Dharasan 

Dhaekh Karehi 

Saabaas ||

When the Creator is 

on their side, then 

everyone is on their 

side. Beholding their 

vision, everyone 

applauds them.

(ਮੁਥਾਿੀ ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ) 
ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ) ਿਦੋਂ 
ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਪੱਖ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ।

14003 305 swhu pwiqswhu 
sBu hir kw 
kIAw siB jn 
kau Awie krih 
rhrwis]

(rhrwis) nmskwr, 
bynqI

Saahu Paathisaahu 

Sabh Har Kaa 

Keeaa Sabh Jan Ko 

Aae Karehi 

Reharaas ||

Kings and emperors 

are all created by the 

Lord; they all come 

and bow in reverence 

to the Lord's humble 

servant.

(ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਕ) ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

(ਭੀ) ਸਾਰੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਜਸਰ ਜਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਭੀ ਤਾਂ) ਸਾਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਆਕੀ ਜਕਵੇਂ 
ਹੋਣ)?

14004 305 gur pUry kI vfI 
vifAweI hir 
vfw syiv Aqulu 
suKu pwieAw]

A-q`ulu Gur Poorae Kee 

Vaddee Vaddiaaee 

Har Vaddaa Saev 

Athul Sukh 

Paaeiaa ||

Great is the greatness 

of the Perfect Guru. 

Serving the Great 

Lord, I have obtained 

immeasurable peace.

(ਇਹੀ) ਵੱਡੀ ਵਜਡਆਈ ਪੂਰੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ (ਜਕ ਹਰੀ 
ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ 
ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਤੇ ਉਹ) ਵੱਡੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਕੇ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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14005 305 guir pUrY dwnu 
dIAw hir 
inhclu inq 
bKsy cVY 
svwieAw]

(svwieAw) sdw vDdw[ 
cV@Y

Gur Poorai Dhaan 

Dheeaa Har 

Nihachal Nith 

Bakhasae Charrai 

Savaaeiaa ||

The Lord has 

bestowed this eternal 

gift upon the Perfect 

Guru; His blessings 

increase day by day.

ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਿੋ ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦਾ) ਦਾਨ 

(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ 

ਹੈ ਉਹ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾਨ (ਜਦਨੋ ਜਦਨ) 

ਵਧਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

14006 305 koeI inMdku  
vifAweI dyiK n 
skY so krqY 
Awip pcwieAw]

(pcwieAw) swiVAw Koee Nindhak 

Vaddiaaee Dhaekh 

N Sakai So 

Karathai Aap 

Pachaaeiaa ||

The slanderer, who 

cannot endure His 

greatness, is 

destroyed by the 

Creator Himself.

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਜਨੂੰ ਦਕ (ਇਹੋ 

ਜਿਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ) 
ਵਜਡਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਿਰ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਨੇ ਆਪ (ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ) ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

14007 305 jnu nwnku gux 
bolY krqy ky  
Bgqw no sdw 
rKdw 
AwieAw]2]

Jan Naanak Gun 

Bolai Karathae Kae 

Bhagathaa No 

Sadhaa Rakhadhaa 

Aaeiaa ||2||

Servant Nanak chants 

the Glorious Praises of 

the Creator, who 

protects His devotees 

forever. ||2||

ਮੈਂ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰਾਖੀ 
ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ॥੨॥

14008 305 pauVI] Pourree || Pauree:
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14009 305 qU swihbu Agm 
dieAwlu hY vf 
dwqw dwxw]

(dwxw) dwnw, isAwxw Thoo Saahib Agam 

Dhaeiaal Hai Vadd 

Dhaathaa 

Dhaanaa ||

You, O Lord and 

Master, are 

inaccessible and 

merciful; You are the 

Great Giver, All-

knowing.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਜਦਆਲ 

ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇ 

ਜਸਆਣਾ ਹੈਂ।

14010 305 quDu jyvfu mY horu 
ko idis n 
AwveI qUhYN suGVu  
myrY min Bwxw]

(suG-Vu) suc`jw Thudhh Jaevadd 

Mai Hor Ko Dhis 

Naa Aavee 

Thoohain Sugharr 

Maerai Man 

Bhaanaa ||

I can see no other as 

great as You; O Lord of 

Wisdom, You are 

pleasing to my mind.

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਭੀ ਜਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਆਣਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈਂ।

14011 305 mohu kutMbu idis 
Awvdw sBu 
clxhwrw Awvx 
jwxw]

Mohu Kuttanb 

Dhis Aavadhaa 

Sabh 

Chalanehaaraa 

Aavan Jaanaa ||

Emotional attachment 

to your family and 

everything you see is 

temporary, coming 

and going.

(ਿੋ) ਮੋਹ (ਰੂਪ) ਕੁਟੂੰ ਬ ਜਦਖਾਈ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਜਬਨਸਨਹਾਰ ਹੈ 

ਤੇ (ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ 

(ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ)।

14012 305 jo ibnu scy horqu 
icqu lwiedy sy 
kUiVAwr kUVw 
iqn mwxw]

Jo Bin Sachae 

Horath Chith 

Laaeidhae Sae 

Koorriaar Koorraa 

Thin Maanaa ||

Those who attach 

their consciousness to 

anything except the 

True Lord are false, 

and false is their pride.

(ਇਸ ਕਰਕੇ) ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਨਾਲ ਮਨ ਿੋੜਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ (ਇਸ ਤੇ) ਮਾਣ ਝੂਠਾ ਹੈ।
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14013 305 nwnk scu 
iDAwie qU ibnu 
scy pic pic 
muey Ajwxw]10]

(:poly bolo pic pic) 
sV sV

Naanak Sach 

Dhhiaae Thoo Bin 

Sachae Pach Pach 

Mueae Ajaanaa 

||10||

O Nanak, meditate on 

the True Lord; without 

the True Lord, the 

ignorant rot away and 

putrefy to death. 

||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਸੱਚੇ 

ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਿੀਵ ਦੁਖੀ 
ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੧੦॥

14014 305 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

14015 305 Agody sqBwau n 
idcY ipCody 
AwiKAw kMim n 
AwvY]

(sqBwau) inscw s`cw 
pRym[ (id`cY) idMdw[ 
A`goN-dy ip`CoN-dy

Ago Dhae Sath 

Bhaao N Dhichai 

Pishho Dhae 

Aakhiaa Kanm N 

Aavai ||

At first, he did not 

show respect to the 

Guru; later, he offered 

excuses, but it is no 

use.

ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ ਪਜਹਲਾਂ 
ਤਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਦਰ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਜਪਛੋਂ ਉਸ ਦੇ 

ਆਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

14016 305 AD ivic iPrY  
mnmuKu vycwrw  
glI ikau suKu 
pwvY]

A`D g`lIN Adhh Vich Firai 

Manamukh 

Vaechaaraa Galee 

Kio Sukh Paavai ||

The wretched, self-

willed manmukhs 

wander around and 

are stuck mid-way; 

how can they find 

peace by mere words?

ਉਹ ਅਭਾਗਾ ਦੁਜਚੱਤਾ-ਪਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ (ਿੇ 
ਸ਼ਰਧਾ ਜਪਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) 
ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਕਵੇਂ 
ਸੁਖ ਜਮਲ ਿਾਏ?

14017 305 ijsu AMdir pRIiq 
nhI siqgur kI  
su kUVI AwvY kUVI 
jwvY]

Jis Andhar Preeth 

Nehee Sathigur 

Kee S Koorree 

Aavai Koorree 

Jaavai ||

Those who have no 

love for the True Guru 

within their hearts 

come with falsehood, 

and leave with 

falsehood.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ 

ਲੋਕਾਚਾਰੀ (ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੇ) 

ਆਉਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ 
ਆਉਣ ਿਾਣ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਹੀ 
ਹੈ)।
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14018 305 jy ikRpw kry myrw 
hir pRBu krqw  
qW siqguru 
pwrbRhmu ndrI 
AwvY]

Jae Kirapaa Karae 

Maeraa Har Prabh 

Karathaa Thaan 

Sathigur 

Paarabreham 

Nadharee Aavai ||

When my Lord God, 

the Creator, grants His 

Grace, then they come 

to see the True Guru 

as the Supreme Lord 

God.

ਿ ੇਮੇਰਾ ਜਸਰਿਣਹਾਰ-ਪਿਭੂ 
ਜਮਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਭੀ) ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਪਾਰਬਿਹਮ (ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।)

14019 305 qw Aipau pIvY 
sbdu gur kyrw  
sBu kwVw AMdysw 
Brmu cukwvY]

kwVw:polw bolo[ (kwVw) 
swVw[ (AMdysw) icMqw

Thaa Apio Peevai 

Sabadh Gur 

Kaeraa Sabh 

Kaarraa 

Andhaesaa 

Bharam Chukaavai 

||

Then , they drink in 

the Nectar, the Word 

of the Guru's Shabad; 

all burning, anxiety, 

and doubts are 

eliminated.

ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਰਾ, 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਸਭ ਮੁਕਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

14020 305 sdw AnMid rhY 
idnu rwqI jn 
nwnk An idnu 
hir gux gwvY]1]

Sadhaa Anandh 

Rehai Dhin 

Raathee Jan 

Naanak Anadhin 

Har Gun Gaavai 

||1||

They remain in ecstasy 

forever, day and night; 

O servant Nanak, they 

sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

night and day. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

14021 305 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:
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14022 305 gur siqgur kw 
jo isKu AKwey su 
Blky auiT hir 
nwmu iDAwvY]

(Blky) in`q svyry Gur Sathigur Kaa 

Jo Sikh Akhaaeae S 

Bhalakae Outh Har 

Naam Dhhiaavai ||

One who calls himself 

a Sikh of the Guru the 

True Guru shall rise in 

the early morning 

hours and meditate on 

the Lord's Name.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ (ਸੱਚਾ) 
ਜਸੱਖ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਲੋਕ ਸੱਚਾ ਜਸੱਖ ਆਖਦੇ 

ਹਨ) ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

14023 305 audmukry Blky 
prBwqI iesnwnu 
kry AMimRq sir 
nwvY]

Blky:polw 
bolo[(Blky)hmySw[ 
(prBwqI) AMimRq-vyly[ 
n@wvY

Oudham Karae 

Bhalakae 

Parabhaathee 

Eisanaan Karae 

Anmrith Sar 

Naavai ||

Upon arising early in 

the morning, he is to 

bathe, and cleanse 

himself in the pool of 

nectar.

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਜਿਰ ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ 

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਟੱੁਭੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

14024 305 aupdyis gurU hir 
hir jpu jwpY  
siB iklivK 
pwp doK lih 
jwvY]

(iklivK) AprwD Oupadhaes Guroo 

Har Har Jap Jaapai 

Sabh Kilavikh Paap 

Dhokh Lehi Jaavai 

||

Following the 

Instructions of the 

Guru, he is to chant 

the Name of the Lord, 

Har, Har. All sins, 

misdeeds and 

negativity shall be 

erased.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ ਿਪਦਾ 
ਹੈ ਤੇ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ-ਜਵਕਾਰ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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14025 305 iPir cVY idvsu  
gurbwxI gwvY  
bhidAw 
auTidAw hir 
nwmu iDAwvY]

Fir Charrai Dhivas 

Gurabaanee 

Gaavai Behadhiaa 

Outhadhiaa Har 

Naam Dhhiaavai ||

Then, at the rising of 

the sun, he is to sing 

Gurbani; whether 

sitting down or 

standing up, he is to 

meditate on the Lord's 

Name.

ਜਿਰ ਜਦਨ ਚੜਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ (ਜਦਹਾੜੀ) ਬਜਹੂੰ ਜਦਆਂ 

ਉੱਠਜਦਆਂ (ਭਾਵ, ਕਾਰ-ਜਕਰਤ 

ਕਰਜਦਆਂ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।

14026 305 jo swis igrwis 
iDAwey myrw hir 
hir so gurisKu  
gurU min BwvY]

Jo Saas Giraas 

Dhhiaaeae 

Maeraa Har Har 

So Gurasikh Guroo 

Man Bhaavai ||

One who meditates on 

my Lord, Har, Har, 

with every breath and 

every morsel of food - 

that GurSikh becomes 

pleasing to the Guru's 

Mind.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ 

ਜਸੱਖ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਦਮ ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

14027 306 ijs no dieAwlu 
hovY myrw suAwmI  
iqsu gurisK gurU 
aupdysu suxwvY]

Jis No Dhaeiaal 

Hovai Maeraa 

Suaamee This 

Gurasikh Guroo 

Oupadhaes 

Sunaavai ||

That person, unto 

whom my Lord and 

Master is kind and 

compassionate - upon 

that GurSikh, the 

Guru's Teachings are 

bestowed.

ਜਿਸ ਤੇ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਦਆਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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14028 306 jnu nwnku DUiV 
mMgY iqsu gurisK 
kI jo Awip jpY  
Avrh nwmu 
jpwvY]2]

Jan Naanak 

Dhhoorr Mangai 

This Gurasikh Kee 

Jo Aap Japai 

Avareh Naam 

Japaavai ||2||

Servant Nanak begs 

for the dust of the feet 

of that GurSikh, who 

himself chants the 

Naam, and inspires 

others to chant it. 

||2||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਉਸ 

ਗੁਰਜਸੱਖ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਿੋ ਆਪ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

14029 306 pauVI] Pourree || Pauree:

14030 306 jo quDu scu 
iDAwiedy sy 
ivrly QoVy]

Jo Thudhh Sach 

Dhhiaaeidhae Sae 

Viralae Thhorrae 

||

Those who meditate 

on You, O True Lord - 

they are very rare.

ਹੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਹਹਭੂ! ਉਹ ਬਹੁਤ 

ਥੋਹੜੇ ਿੀਵ ਹਨ, ਿ ੋ(ਇਕਾਗਰ 

ਜਚੱਤ) ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

14031 306 jo min iciq  
ieku ArwiDdy  
iqn kI brkiq  
Kwih AsMK kroVy]

br-kiq Jo Man Chith Eik 

Araadhhadhae 

Thin Kee Barakath 

Khaahi Asankh 

Karorrae ||

Those who worship 

and adore the One 

Lord in their conscious 

minds - through their 

generosity, countless 

millions are fed.

ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਿਤਾ ਜਵਚ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਾਧਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

14032 306 quDuno sB 
iDAwiedI sy 
Qwie pey jo 
swihb loVy]

Thudhhuno Sabh 

Dhhiaaeidhee Sae 

Thhaae Peae Jo 

Saahib Lorrae ||

All meditate on You, 

but they alone are 

accepted, who are 

pleasing to their Lord 

and Master.

ਹੇ ਹਰੀ! (ਉਂਞ ਤਾਂ) ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਾਨ ਉਹ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਮਾਲਕ ਪਸੂੰਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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14033 306 jo ibnu siqgur 
syvy Kwdy pYndy sy 
muey mir jMmy 
koV@y]

KWdy pYn@dy Jo Bin Sathigur 

Saevae Khaadhae 

Painadhae Sae 

Mueae Mar 

Janmae Korrhae ||

Those who eat and 

dress without serving 

the True Guru die; 

after death, those 

wretched lepers are 

consigned to 

reincarnation.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਰਜਹ ਕੇ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ 

ਪੈਨਣ ਦੇ ਰਸਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਉਹ ਕੋੜਹੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਹਨ।

14034 306 Eie hwjru imTw 
boldy bwhir ivsu 
kFih muiK Goly]

(hwjru) swhmxy[ 
im`Tw[ ivsu: polw bolo

Oue Haajar 

Mithaa Boladhae 

Baahar Vis Kadtehi 

Mukh Gholae ||

In His Sublime 

Presence, they talk 

sweetly, but behind 

His back, they exude 

poison from their 

mouths.

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਹਮਣੇ 
(ਤਾਂ) ਜਮੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 

ਹਨ (ਪਰ) ਜਪਛੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚੋਂ 
ਜਵਹੁ ਘੋਲ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਰੱਿ ਕੇ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ)।

14035 306 min Koty diX 
ivCoVy]11]

d-iX: d mukqw, iX 
ishwrI sihq, qwlU qoN 
bolo

Man Khottae Dhay 

Vishhorrae ||11||

The evil-minded are 

consigned to 

separation from the 

Lord. ||11||

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੋਂ  ਖੋਜਟਆਂ ਨੂੂੰ  
ਖਸਮ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ) 
ਜਵਛੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧੧॥

14036 306 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

14037 306 mlu jUeI BirAw  
nIlw kwlw 
iKDolVw iqin 
vymuiK vymuKY no 
pwieAw]

(jUeI) jUAW[ (iKDo-
lVw) ju`lw kwly rMg dw 
jo rwjy pws Skwieq 
krn jwx smyN pihndy 
hn

Mal Jooee Bhariaa 

Neelaa Kaalaa 

Khidhholarraa 

Thin Vaemukh 

Vaemukhai No 

Paaeiaa ||

The faithless baymukh 

sent out his faithless 

servant, wearing a 

blue-black coat, filled 

with filth and vermin.

ਮਲ ਤੇ ਿੂਆਂ ਨਾਲ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਿੁੱ ਲਾ 
ਉਸ ਬੇ-ਮੁਖ ਨੇ ਬੇ-ਮੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਾ 
ਜਦੱਤਾ,
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14038 306 pwis n dyeI 
koeI bhix jgq 
mih gUh piV  
sgvI mlu lwie  
mnmuKu AwieAw]

(gUh) gMd[ (sgvI) 
sgoN izAwdw[ piV V 
hlMq n lwau

Paas N Dhaeee 

Koee Behan Jagath 

Mehi Gooh Parr 

Sagavee Mal Laae 

Manamukh Aaeiaa 

||

No one in the world 

will sit near him; the 

self-willed manmukh 

fell into manure, and 

returned with even 

more filth covering 

him.

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਕੋਲ 

ਬਜਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਗੂੰਦ ਪੈ ਕੇ 

ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ 

ਮਨਮੁਖ (ਵਾਪਸ) ਆਇਆ।

14039 306 prweI jo inMdw 
cuglI no vymuKu 
kir kY ByijAw  
EQY BI muhu kwlw  
duhw vymuKw dw 
krwieAw]

Paraaee Jo 

Nindhaa Chugalee 

No Vaemukh Kar 

Kai Bhaejiaa 

Outhhai Bhee 

Muhu Kaalaa 

Dhuhaa 

Vaemukhaa Dhaa 

Karaaeiaa ||

The faithless baymukh 

was sent to slander 

and back-bite others, 

but when he went 

there, the faces of 

both he and his 

faithless master were 

blackened instead.

ਿ ੋਮਨਮੁਖ ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਦਾ ਤੇ 

ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਲਈ (ਸਾਲਾਹ) 

ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਗਆ ਸੀ, 
ਉਥੇ ਭੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਕਾਲਾ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ।
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14040 306 qV suixAw sBqu 
jgq ivic BweI  
vymuKu sxY nPrY 
paulI paudI  
Pwvw hoie kY  
auiT Gir 
AwieAw]

(qV) CyqI[ (nPrY) 
nOkr[ (pau~lI) 
ju`qIAW[ (Pwvw) kmLw

Tharr Suniaa 

Sabhath Jagath 

Vich Bhaaee 

Vaemukh Sanai 

Nafarai Poulee 

Poudhee Faavaa 

Hoe Kai Outh Ghar 

Aaeiaa ||

It was immediately 

heard throughout the 

whole world, O 

Siblings of Destiny, 

that this faithless man, 

along with his servant, 

was kicked and beaten 

with shoes; in 

humiliation, they got 

up and returned to 

their homes.

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਸਭਨੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਤੁਰਤ ਸੁਜਣਆ ਜਗਆ ਜਕ ਹੇ 

ਭਾਈ! ਬੇਮੁਖ ਨੂੂੰ  ਨੌਕਰ ਸਮੇਤ 

ਿੁੱ ਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਚੂੰਗਾ ਹੌਲਾ 
ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੂੰ  ਉੱਠ ਆਇਆ ਹੈ।

14041 306 AgY sMgqI kuVmI  
vymuKu rlxw n 
imlY qw vhutI 
BqIjˆØI iPir 
Awix Gir 
pwieAw]

sMgqIN Agai Sangathee 

Kurramee 

Vaemukh Ralanaa 

N Milai Thaa 

Vahuttee 

Bhatheejanaee Fir 

Aan Ghar Paaeiaa 

||

The faithless baymukh 

was not allowed to 

mingle with others; his 

wife and niece then 

brought him home to 

lie down.

ਅੱਗੋਂ ਸੂੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜਮਾਂ (ਭਾਵ, 

ਸਾਕਾਂ ਅੂੰਗਾਂ) ਜਵਚ ਬੇਮੁਖ ਨੂੂੰ  
ਬਜਹਣਾ ਨਾ ਜਮਲੇ, ਤਾਂ ਜਿਰ 

ਵਹੁਟੀ ਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜਲਆ 

ਕੇ ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਜਦੱਤਾ।

14042 306 hlqu plqu dovY 
gey inq BuKw 
kUky iqhwieAw]

Halath Palath 

Dhovai Geae Nith 

Bhukhaa Kookae 

Thihaaeiaa ||

He has lost both this 

world and the next; he 

cries out continually, 

in hunger and thirst.

ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ 
ਅਿਾਈ ਂਗਏ ਤੇ (ਹੁਣ) ਭੁੱ ਖਾ ਤੇ 

ਜਤਹਾਇਆ ਕੂਕਦਾ ਹੈ।
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14043 306 Dnu Dnu suAwmI 
krqw purKu hY  
ijin inAwau scu  
bih Awip 
krwieAw]

Dhhan Dhhan 

Suaamee Karathaa 

Purakh Hai Jin 

Niaao Sach Behi 

Aap Karaaeiaa ||

Blessed, blessed is the 

Creator, the Primal 

Being, our Lord and 

Master; He Himself 

sits and dispenses true 

justice.

ਧੂੰਨ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਮਾਲਕ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੱਚਾ 
ਜਨਆਉਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ,

14044 306 jo inMdw kry 
siqgur pUry kI  
so swcY mwir 
pcwieAw]

Jo Nindhaa Karae 

Sathigur Poorae 

Kee So Saachai 

Maar Pachaaeiaa 

||

One who slanders the 

Perfect True Guru is 

punished and 

destroyed by the True 

Lord.

(ਜਕ) ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ) 

ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14045 306 eyhu AKru iqin 
AwiKAw ijin 
jgqu sBu 
aupwieAw]1]

(A`Kr) aupdyS[ j`gqu Eaehu Akhar Thin 

Aakhiaa Jin Jagath 

Sabh Oupaaeiaa 

||1||

This Word is spoken 

by the One who 

created the whole 

universe. ||1||

(ਇਹ) ਜਨਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਆਜਖਆ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

॥੧॥

14046 306 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14047 306 swihbu ijs kw  
nMgw BuKw hovY  
iqs dw nPru  
ikQhu rij Kwey]

(nPru) nOkr[ r`ij Saahib Jis Kaa 

Nangaa Bhukhaa 

Hovai This Dhaa 

Nafar Kithhahu Raj 

Khaaeae ||

One who has a poor 

beggar for a master - 

how can he be well-

fed?

ਜਿਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੂੰਗਾਲ 

ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਕੱਥੋਂ 
ਰੱਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ?
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14048 306 ij swihb kY 
Gir vQu hovY su 
nPrY hiQ AwvY  
AxhodI ikQhu 
pwey]

v`Qu J Saahib Kai Ghar 

Vathh Hovai S 

Nafarai Hathh 

Aavai Anehodhee 

Kithhahu Paaeae 

||

If there is something 

in his master's house, 

he can get it; but how 

can he get what is not 

there?

ਨੌਕਰ ਨੂੂੰ  ਉਹੋ ਵਸਤ ਜਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿ ੋਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਹੋਵੇ, ਿੇ ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਨਾ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕੱਥੋਂ ਜਮਲੇ?

14049 306 ijs dI syvw 
kIqI iPir lyKw 
mMgIAY sw syvw 
AauKI hoeI]

Jis Dhee Saevaa 

Keethee Fir 

Laekhaa Mangeeai 

Saa Saevaa 

Aoukhee Hoee ||

Serving him, who will 

be called to answer for 

his account? That 

service is painful and 

useless.

ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਜਤਆਂ ਜਿਰ 

ਭੀ ਲੇਖਾ ਮੂੰ ਜਗਆ ਿਾਣਾ ਹੋਵੇ, 
ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਹ 

ਹੈ?)

14050 306 nwnk syvw krhu  
hir gur sPl 
drsn kI iPir 
lyKw mMgY n 
koeI]2]

Naanak Saevaa 

Karahu Har Gur 

Safal Dharasan 

Kee Fir Laekhaa 

Mangai N Koee 

||2||

O Nanak, serve the 

Guru, the Lord 

Incarnate; the Blessed 

Vision of His Darshan 

is profitable, and in 

the end, you shall not 

be called to account. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਹਰੀ ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਨੂੂੰ ) ਸਿਲਾ (ਕਰਦਾ) ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ (ਤਾਜਕ) 

ਜਿਰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਾ ਮੂੰ ਗੇ ॥੨॥

14051 306 pauVI] Pourree || Pauree:

14052 306 nwnk vIcwrih 
sMiq jn cwir 
vyd khMdy]

Naanak 

Veechaarehi Santh 

Jan Chaar Vaedh 

Kehandhae ||

O Nanak, the Saints 

consider, and the four 

Vedas proclaim,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ (ਆਪਣੀ) 
ਵੀਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰੇ 

ਵੇਦ (ਭਾਵ, ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ 

ਪੁਸਤਕ ਭੀ ਇਹੀ ਗੱਲ) ਆਖਦੇ 

ਹਨ,
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14053 306 Bgq muKY qy 
boldy sy vcn 
hovMdy]

Bhagath Mukhai 

Thae Boladhae 

Sae Vachan 

Hovandhae ||

That whatever the 

Lord's devotees utter 

with their mouths, 

shall come to pass.

(ਜਕ) ਭਗਤ ਿਨ ਿ ੋਬਚਨ ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

14054 306 pRgt phwrw 
jwpdw siB lok 
suxMdy]

(phwrw) sMswr c[ 
(jwpdw) jwxIdw

Pragatt Pehaaraa 

Jaapadhaa Sabh 

Lok Sunandhae ||

He is manifest in His 

cosmic workshop. All 

people hear of this.

(ਭਗਤ) ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਉੱਘ ੇਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

14055 306 suKu n pwiein 
mugD nr sMq 
nwil KhMdy]

Sukh N Paaein 

Mugadhh Nar 

Santh Naal 

Khehandhae ||

The stubborn men 

who fight with the 

Saints shall never find 

peace.

ਿ ੋਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ (ਅਿੇਹੇ) ਸੂੰਤਾਂ 
ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ।

14056 306 Eie locin Enw 
guxY no Eie 
AhMkwir sVMdy]

Oue Lochan 

Ounaa Gunai No 

Oue Ahankaar 

Sarrandhae ||

The Saints seek to 

bless them with virtue, 

but they only burn in 

their egos.

(ਉਹ ਦੋਖੀ) ਸੜਦੇ ਤਾਂ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਹਨ, ਪਰ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਰਸਦੇ ਹਨ।

14057 306 Eie ivcwry 
ikAw krih jw 
Bwg Duir mMdy]

Oue Vichaarae 

Kiaa Karehi Jaa 

Bhaag Dhhur 

Mandhae ||

What can those 

wretched ones do, 

since, from the very 

beginning, their 

destiny is cursed with 

evil.

ਇਹਨਾਂ ਦੋਖੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 

ਭੀ ਕੀਹ ਹੈ? ਮੱੁਢ ਤੋਂ (ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ) ਮੂੰ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ 

ਹੈ (ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਪਿੇਰੇ ਹੋਏ ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ)।
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14058 306 jo mwry iqin 
pwrbRhim sy iksY 
n sMdy]

(sMdy) dy Jo Maarae Thin 

Paarabreham Sae 

Kisai N Sandhae ||

Those who are struck 

down by the Supreme 

Lord God are of no use 

to anyone.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਮੋਏ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਉਹ ਜਕਸੇ ਦੇ (ਸੱਕੇ) ਨਹੀਂ।

14059 306 vYru krih 
inrvYr nwil  
Drm inAwie 
pcMdy]

(pcMdy) sVdy Vair Karehi 

Niravair Naal 

Dhharam Niaae 

Pachandhae ||

Those who hate the 

One who has no 

hatred - according to 

the true justice of 

Dharma, they shall 

perish.

ਜਨਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਭੀ ਵੈਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਰਮ 

ਜਨਆਂ-ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

14060 306 jo jo sMiq 
srwipAw sy 
iPrih BvMdy]

(BvMdy) Btkdy Jo Jo Santh 

Saraapiaa Sae 

Firehi Bhavandhae 

||

Those who are cursed 

by the Saints will 

continue wandering 

aimlessly.

ਿ ੋਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ (ਗੁਰੂ) ਵਲੋਂ 
ਜਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਉਹ 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

14061 306 pyfu muMFwhUM 
kitAw iqsu fwl 
sukMdy]12]

(muMFwhUM) mu`F, jVoN[ sukMdy Paedd 

Mundtaahoon 

Kattiaa This Ddaal 

Sukandhae ||12||

When the tree is cut 

off at its roots, the 

branches wither and 

die. ||12||

ਿ ੋਰੱੁਖ ਮੁਢੋਂ ਪੁਜਟਆ ਿਾਏ, 

ਉਸ ਦੇ ਟਾਹਣ ਭੀ ਸੱੁਕ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧੨॥

14062 306 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok Fourth Mehl:

14063 307 AMqir hir gurU 
iDAwiedw vfI 
vifAweI]

Anthar Har Guroo 

Dhhiaaeidhaa 

Vaddee Vaddiaaee 

||

Great is the greatness 

of the Guru, who 

meditates on the Lord 

within.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਵੱਡੀ 
ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ) ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ;
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14064 307 quis idqI pUrY 
siqgurU GtY nwhI  
ieku iqlu iksY 
dI GtweI]

qu`is[ iqlu: polw bolo Thus Dhithee 

Poorai Sathiguroo 

Ghattai Naahee 

Eik Thil Kisai Dhee 

Ghattaaee ||

By His Pleasure, the 

Lord has bestowed 

this upon the Perfect 

True Guru; it is not 

diminished one bit by 

anyone's efforts.

ਪੂਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੋ ਕੇ (ਇਹੀ ਵਜਡਆਈ) ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਘਟਾਇਆਂ ਰਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਘਟਦੀ।

14065 307 scu swihbu  
siqgurU kY vil 
hY qW JiK JiK 
mrY sB luokweI]

v`il[ (:poly bolo JiK 
JiK) Kp Kp

Sach Saahib 

Sathiguroo Kai Val 

Hai Thaan Jhakh 

Jhakh Marai Sabh 

Luokaaee ||

The True Lord and 

Master is on the side 

of the True Guru; and 

so, all those who 

oppose Him waste 

away to death in 

anger, envy and 

conflict.

ਿਦੋਂ ਸੱਚਾ ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦਾ ਅੂੰਗ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ 
ਦੁਨੀਆ (ਭਾਵੇਂ) ਪਈ ਝਖਾਂ 
ਮਾਰੇ (ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਝ 

ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।)

14066 307 inMdkw ky muh 
kwly kry hir 
krqY Awip 
vDweI]

Nindhakaa Kae 

Muh Kaalae Karae 

Har Karathai Aap 

Vadhhaaee ||

The Lord, the Creator, 

blackens the faces of 

the slanderers, and 

increases the glory of 

the Guru.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੇ ਆਪ ਵਧਾਈ 

ਹੈ ਤੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਕਾਲੇ 

ਕੀਤੇ ਹਨ।

14067 307 ijau ijau inMdk  
inMd krih iqau 
iqau inq inq  
cVY svweI]

cVY@ Jio Jio Nindhak 

Nindh Karehi Thio 

Thio Nith Nith 

Charrai Savaaee ||

As the slanderers 

spread their slander, 

so does the Guru's 

glory increase day by 

day.

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਨੂੰ ਦਕ ਮਨੱੁਖ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਵਧਦੀ ਹੈ।
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14068 307 jn nwnk hir 
AwrwiDAw iqin 
pYrI Awix sB 
pweI]1]

Jan Naanak Har 

Aaraadhhiaa Thin 

Pairee Aan Sabh 

Paaee ||1||

Servant Nanak 

worships the Lord, 

who makes everyone 

fall at His Feet. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿਸ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ ਜਲਆ ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੧॥

14069 307 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14070 307 siqgur syqI 
gxq ij rKY  
hlqu plqu sBu 
iqs kw gieAw]

(gxq) vYr Sathigur Saethee 

Ganath J Rakhai 

Halath Palath 

Sabh This Kaa 

Gaeiaa ||

One who enters into a 

calculated relationship 

with the True Guru 

loses everything, this 

world and the next.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਕੜ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਸਮੱੁਚੇ ਹੀ ਜਵਅਰਥ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

14071 307 inq JhIAw pwey  
JgU suty JKdw 
JKdw JiV 
pieAw]

(JhIAW) kcIcIAW 
lYNdw[ (J`gU) J`g[ 
JKdw:polw bolo[ 
(JKdw) Kpdw[ (JiV) 
if`g[ su`ty[ p-ieAw

Nith Jheheeaa 

Paaeae Jhagoo 

Suttae Jhakhadhaa 

Jhakhadhaa Jharr 

Paeiaa ||

He grinds his teeth 

continually and foams 

at the mouth; 

screaming in anger, he 

perishes.

(ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਿਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ) ਸਦਾ 
ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂੰਦ 

ਪੀਂਹਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) ਖਪਦਾ 
ਖਪਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ)।
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14072 307 inq aupwv krY 
mwieAw Dn 
kwrix Aglw 
Dnu BI auif 
gieAw]

gieAw Nith Oupaav Karai 

Maaeiaa Dhhan 

Kaaran Agalaa 

Dhhan Bhee Oudd 

Gaeiaa ||

He continually chases 

after Maya and 

wealth, but even his 

own wealth flies away.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਦੋਖੀ) ਸਦਾ 
ਮਾਇਆ ਲਈ ਜਵਓਂਤਾਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ 
(ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ) ਭੀ ਹੱਥੋਂ 
ਿਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

14073 307 ikAw Ehu Kty  
ikAw Ehu KwvY  
ijsu AMdir  
shsw duKu 
pieAw]

K`ty[ p-ieAw Kiaa Ouhu Khattae 

Kiaa Ouhu Khaavai 

Jis Andhar 

Sehasaa Dhukh 

Paeiaa ||

What shall he earn, 

and what shall he eat? 

Within his heart, there 

is only cynicism and 

pain.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਝੋਰਾ ਤੇ ਸਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ 

ਖੱਟਣਾ ਕੀਹ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕੀਹ? 

(ਭਾਵ, ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ)।

14074 307 inrvYrY nwil ij 
vYru rcwey sBu 
pwpu jgqY kw  
iqin isir 
lieAw]

j`g-qY[ l-ieAw Niravairai Naal J 

Vair Rachaaeae 

Sabh Paap 

Jagathai Kaa Thin 

Sir Laeiaa ||

One who hates the 

One who has no 

hatred, shall bear the 

load of all the sins of 

the world on his head.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਨਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ 

ਪਾਪਾਂ (ਦਾ ਭਾਰ) ਆਪਣੇ ਜਸਰ 

ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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14075 307 Esu AgY ipCY  
FoeI nwhI ijsu 
AMdir inMdw muih 
AMbu pieAw]

(FoeI) Awsrw[ (AMbu) 
mMUh dw rog, imTws

Ous Agai Pishhai 

Dtoee Naahee Jis 

Andhar Nindhaa 

Muhi Anb Paeiaa 

||

He shall find no 

shelter here or 

hereafter; his mouth 

blisters with the 

slander in his heart.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਜਿਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤਾਂ ਜਨੂੰ ਦਾ ਹੋਵੇ, 
ਪਰ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਅੂੰਬ ਜਪਆ ਹੋਵੇ 
(ਭਾਵ, ਿ ੋਮੂੂੰ ਹੋਂ ਜਮੱਠਾ ਬੋਲੇ),

14076 307 jy suieny no Ehu 
hQu pwey qw KyhU 
syqI ril 
gieAw]

Jae Sueinae No 

Ouhu Hathh 

Paaeae Thaa 

Khaehoo Saethee 

Ral Gaeiaa ||

If gold comes into his 

hands, it turns to dust.

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਟਾ ਮਨੱੁਖ ਿੇ ਸੋਨੇ 

ਨੂੂੰ  ਹੱਥ ਪਾਏ ਉਹ ਭੀ ਸੁਆਹ 

ਨਾਲ ਰਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

14077 307 jy gur kI srxI  
iPir Ehu AwvY  
qw ipCly Aaugx 
bKis lieAw]

Jae Gur Kee 

Saranee Fir Ouhu 

Aavai Thaa 

Pishhalae Aougan 

Bakhas Laeiaa ||

But if he should come 

again to the Sanctuary 

of the Guru, then even 

his past sins shall be 

forgiven.

ਜਿਰ ਭੀ (ਭਾਵ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਪਾਪੀ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਿ ੇਉਹ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਢਜਹ ਪਵੇ 
ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਜਪਛਲੇ 

ਅਉਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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14078 307 jn nwnk An 
idnu nwmu 
iDAwieAw hir 
ismrq iklivK 
pwp gieAw]2]

g-ieAw Jan Naanak 

Anadhin Naam 

Dhhiaaeiaa Har 

Simarath Kilavikh 

Paap Gaeiaa ||2||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam, night and day. 

Remembering the 

Lord in meditation, 

wickedness and sins 

are erased. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ (ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਜਣ ਪੈ ਕੇ) ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

14079 307 pauVI] Pourree || Pauree:

14080 307 qUhY scw scu qU  
sB dU aupir qU 
dIbwxu]

Thoohai Sachaa 

Sach Thoo Sabh 

Dhoo Oupar Thoo 

Dheebaan ||

You are the Truest of 

the True; Your Regal 

Court is the most 

exalted of all.

(ਹੇ ਪਿਭੂ) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦਾ) 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ।

14081 307 jo quDu scu 
iDAwiedy scu 
syvin scy qyrw 
mwxu]

Jo Thudhh Sach 

Dhhiaaeidhae 

Sach Saevan 

Sachae Thaeraa 

Maan ||

Those who meditate 

on You, O True Lord, 

serve the Truth; O 

True Lord, they take 

pride in You.

ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਾਣ 

ਹੈ।

14082 307 Enw AMdir scu  
muK aujly scu 
bolin scy qyrw 
qwxu]

au~jly Ounaa Andhar 

Sach Mukh 

Oujalae Sach 

Bolan Sachae 

Thaeraa Thaan ||

Within them is the 

Truth; their faces are 

radiant, and they 

speak the Truth. O 

True Lord, You are 

their strength.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੱਚ ਹੈ 

(ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮੱਥੇ 

ਜਖੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੇ ਸੱਚੇ 

ਹਰੀ! ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੇਰਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਣ ਹੈ।
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14083 307 sy Bgq ijnI 
gurmuiK 
swlwihAw scu 
sbdu nIswxu]

Sae Bhagath Jinee 

Guramukh 

Saalaahiaa Sach 

Sabadh Neesaan ||

Those who, as 

Gurmukh, praise You 

are Your devotees; 

they have the insignia 

and the banner of the 

Shabad, the True 

Word of God.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ 

ਭਗਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ 

ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਜਨਸ਼ਾਨ ਹੈ।

14084 307 scu ij scy syvdy  
iqn vwrI sd 
kurbwxu]13]

Sach J Sachae 

Saevadhae Thin 

Vaaree Sadh 

Kurabaan ||13||

I am truly a sacrifice, 

forever devoted to 

those who serve the 

True Lord. ||13||

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿੋ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਤਨੋਂ  
ਮਨੋਂ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ॥੧੩॥

14085 307 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

14086 307 Duir mwry pUrY 
siqgurU syeI huix 
siqguir mwry]

Dhhur Maarae 

Poorai Sathiguroo 

Saeee Hun 

Sathigur Maarae ||

Those who were 

cursed by the Perfect 

True Guru, from the 

very beginning, are 

even now cursed by 

the True Guru.

ਿੇਹੜੇ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਟਕਾਰੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਹੁਣ (ਜਿਰ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਵਲੋਂ 
ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ, ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਵਲੋਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨ)।

14087 307 jy mylx no 
bhuqyrw locIAY n 
dyeI imlx  
krqwry]

Jae Maelan No 

Bahuthaeraa 

Locheeai N 

Dhaeee Milan 

Karathaarae ||

Even though they may 

have a great longing to 

associate with the 

Guru, the Creator does 

not allow it.

ਿ ੇਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਲ) 

ਮੇਲਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਤਾਂਘ ਭੀ 
ਕਰੀਏ (ਤਾਂ ਭੀ) ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
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14088 307 sqsMgiq FoeI nw 
lhin ivic 
sMgiq guir 
vIcwry]

Sathasangath 

Dtoee Naa Lehan 

Vich Sangath Gur 

Veechaarae ||

They shall not find 

shelter in the Sat 

Sangat, the True 

Congregation; in the 

Sangat, the Guru has 

proclaimed this.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਭੀ 
ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ-ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਏਹੀ ਜਵਚਾਰ 

ਕੀਤੀ ਹੈ।

14089 307 koeI jwie imlY 
huix En@w no iqsu 
mwry jmu jMdwry]

(jMdwry) jlwd Koee Jaae Milai 

Hun Ounaa No 

This Maarae Jam 

Jandhaarae ||

Whoever goes out to 

meet them now, will 

be destroyed by the 

tyrant, the Messenger 

of Death.

ਐਸ ਵੇਲੇ ਿ ੇਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿਾ ਕੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਿਮਦੂਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਮਨ-ਮੁਖਤਾ 
ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਿੂੰ ਮ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਭਾਗੀ 
ਬਣੇਗਾ)।

14090 307 guir bwbY iPtky  
sy iPty guir 
AMgid kIqy 
kUiVAwry]

iPtky: polw bolo[ iP`ty Gur Baabai 

Fittakae Sae Fittae 

Gur Angadh 

Keethae 

Koorriaarae ||

Those who were 

condemned by Guru 

Nanak were declared 

counterfeit by Guru 

Angad as well.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਾਬੇ (ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ) ਨੇ ਮਨਮੁਖ 

ਕਰਾਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ 
ਅਹੂੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਨੇ 

ਭੀ ਝੂਠਾ ਜਮਜਥਆ।

14091 307 guir qIjI pIVI 
vIcwirAw ikAw 
hiQ eynw vycwry]

pIV@I Gur Theejee 

Peerree 

Veechaariaa Kiaa 

Hathh Eaenaa 

Vaechaarae ||

The Guru of the third 

generation thought, 

""What lies in the 

hands of these poor 

people?""

ਤੀਿ ੇਥਾਂ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਚਾਰ 

ਕੀਤੀ ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਕੂੰਗਾਲਾਂ ਦੇ 

ਕੀਹ ਵੱਸ?
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14092 307 guru cauQI pIVI 
itikAw iqin  
inMdk dust siB 
qwry]

pIV@Iit`ikAw Gur Chouthhee 

Peerree Ttikiaa 

Thin Nindhak 

Dhusatt Sabh 

Thaarae ||

The Guru of the fourth 

generation saved all 

these slanderers and 

evil-doers.

ਜਿਸ ਨੇ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਥਾਜਪਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨੂੰ ਦਕ 

ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਰ ਜਦੱਤੇ (ਭਾਵ, 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਟੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਲਏ)।

14093 307 koeI puqu isKu  
syvw kry siqgurU 
kI iqsu kwrj 
siB svwry]

Koee Puth Sikh 

Saevaa Karae 

Sathiguroo Kee 

This Kaaraj Sabh 

Savaarae ||

If any son or Sikh 

serves the True Guru, 

then all of his affairs 

will be resolved.

ਪੱੁਤਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਸੱਖ, ਿੋ ਕੋਈ 

(ਭੀ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਸਜਤਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕਾਰਿ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ-

14094 307 jo ieCY so Plu 
pwiesI puqu Dnu 
lKmI KiV myly  
hir insqwry]

(KiV) iljw ky[l`KmI[ 
KiV V pYr hlMq nhIN 
lwauxw

Jo Eishhai So Fal 

Paaeisee Puth 

Dhhan Lakhamee 

Kharr Maelae Har 

Nisathaarae ||

He obtains the fruits 

of his desires - 

children, wealth, 

property, union with 

the Lord and 

emancipation.

ਪੱੁਤਰ, ਧਨ, ਲੱਛਮੀ, ਜਿਸ ਭੀ 
ਸ਼ੈ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰੇ, ਉਹੀ 
ਿਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

(ਸਜਤਗੁਰੂ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਿਾ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਮੇਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ 
(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਪਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ।

14095 307 siB inDwn 
siqgurU ivic  
ijsu AMdir hir 
aur Dwry]

Sabh Nidhhaan 

Sathiguroo Vich Jis 

Andhar Har Our 

Dhhaarae ||

All treasures are in the 

True Guru, who has 

enshrined the Lord 

within the heart.

(ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ), ਜਿਸ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਜਟਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ।
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14096 307 so pwey pUrw 
siqgurU ijsu 
iliKAw ilKqu 
illwry]

(illwry) m`Qy qy So Paaeae Pooraa 

Sathiguroo Jis 

Likhiaa Likhath 

Lilaarae ||

He alone obtains the 

Perfect True Guru, on 

whose forehead such 

blessed destiny is pre-

ordained.

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

(ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ-ਰੂਪੀ) ਲੇਖ ਜਲਖੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

14097 307 jnu nwnku mwgY 
DUiV iqn jo 
gurisK imq 
ipAwry]1]

(im`q) im`qR Jan Naanak 

Maagai Dhhoorr 

Thin Jo Gurasikh 

Mith Piaarae ||1||

Servant Nanak begs 

for the dust of the feet 

of those GurSikhs who 

love the Lord, their 

Friend. ||1||

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਿ ੋਜਮੱਤਰ ਜਪਆਰੇ 

ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਸੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

(ਭੀ) ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥

14098 308 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14099 308 ijn kau Awip 
dyie vifAweI  
jgqu BI Awpy 
Awix iqn kau 
pYrI pwey]

j`gqu[ dy-ie Jin Ko Aap Dhaee 

Vaddiaaee Jagath 

Bhee Aapae Aan 

Thin Ko Pairee 

Paaeae ||

The Lord Himself 

bestows glorious 

greatness; He Himself 

causes the world to 

come and fall at their 

feet.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਵਜਡਆਈ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਜਲਆ ਕੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

14100 308 frIAY qW jy ikCu 
Awp dU kIcY sBu 
krqw AwpxI 
klw vDwey]

Ddareeai Thaan 

Jae Kishh Aap 

Dhoo Keechai 

Sabh Karathaa 

Aapanee Kalaa 

Vadhhaaeae ||

We should only be 

afraid, if we try to do 

things by ourselves; 

the Creator is 

increasing His Power 

in every way.

(ਇਸ ਵਜਡਆਈ ਨੂੂੰ  ਆਉਂਦਾ 
ਵੇਖ ਕੇ) ਤਦ ਡਰੀਏ, ਿੇ ਅਸੀਂ 
ਕੁਝ ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ ਕਰਦੇ 

ਹੋਵੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ 

ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪ ਵਧਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।
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14101 308 dyKhu BweI eyhu 
AKwVw hir 
pRIqm scy kw  
ijin AwpxY joir  
siB Awix 
invwey]

Dhaekhahu 

Bhaaee Eaehu 

Akhaarraa Har 

Preetham Sachae 

Kaa Jin Aapanai 

Jor Sabh Aan 

Nivaaeae ||

Behold, O Siblings of 

Destiny: this is the 

Arena of the Beloved 

True Lord; His power 

brings everyone to 

bow in humility.

ਹੇ ਭਾਈ! ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਲਆ ਕੇ (ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਅੱਗੇ) ਜਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ 

ਸੱਚੇ ਪਿੀਤਮ ਦਾ ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ 

(ਇਕ) ਅਖਾੜਾ ਹੈ,

14102 308 AwpixAw Bgqw 
kI rK kry hir 
suAwmI inMdkw 
dustw ky muh 
kwly krwey]

r`K Aapaniaa 

Bhagathaa Kee 

Rakh Karae Har 

Suaamee 

Nindhakaa 

Dhusattaa Kae 

Muh Kaalae 

Karaaeae ||

The Lord, our Lord and 

Master, preserves and 

protects His devotees; 

He blackens the faces 

of the slanderers and 

evil-doers.

(ਜਿਸ ਜਵਚ) ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ 
ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

14103 308 siqgur kI 
vifAweI inq 
cVY svweI hir 
kIriq Bgiq  
inq Awip krwey]

cV@Y Sathigur Kee 

Vaddiaaee Nith 

Charrai Savaaee 

Har Keerath 

Bhagath Nith Aap 

Karaaeae ||

The glorious greatness 

of the True Guru 

increases day by day; 

the Lord inspires His 

devotees to 

continually sing the 

Kirtan of His Praises.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਹਮਾ ਸਦਾ 
ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਹਰੀ 
ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ 
ਸਦਾ ਆਪ ਸਜਤਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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14104 308 An idnu nwmu 
jphu gurisKhu  
hir krqw 
siqguru GrI 
vswey]

Anadhin Naam 

Japahu 

Gurasikhahu Har 

Karathaa Sathigur 

Gharee Vasaaeae 

||

O GurSikhs, chant the 

Naam, the Name of 

the Lord, night and 

day; through the True 

Guru, the Creator Lord 

will come to dwell 

within the home of 

your inner being.

ਹੇ ਗੁਰ-ਜਸਖੋ! ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਭਾਵ, 

ਹਰ ਵੇਲੇ) ਨਾਮ ਿਪੋ (ਤਾ ਜਕ) 

ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਹਰੀ (ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ) ਸਜਤਗੁਰੂ (ਤੁਹਾਡੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਦੇਵੇ।

14105 308 siqgur kI bwxI  
siq siq kir 
jwxhu gurisKhu  
hir krqw Awip 
muhhu kFwey]

Sathigur Kee 

Baanee Sath Sath 

Kar Jaanahu 

Gurasikhahu Har 

Karathaa Aap 

Muhahu 

Kadtaaeae ||

O GurSikhs, know that 

the Bani, the Word of 

the True Guru, is true, 

absolutely true. The 

Creator Lord Himself 

causes the Guru to 

chant it.

ਹੇ ਗੁਰ-ਜਸਖੋ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਜਨਰੋਲ ਸੱਚ ਸਮਝੋ 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਤੋਂ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ।

14106 308 gurisKw ky muh 
aujly kry hir 
ipAwrw gur kw 
jYkwru sMswir 
sBqu krwey]

Gurasikhaa Kae 

Muh Oujalae 

Karae Har Piaaraa 

Gur Kaa Jaikaar 

Sansaar Sabhath 

Karaaeae ||

The Beloved Lord 

makes the faces of His 

GurSikhs radiant; He 

makes the whole 

world applaud and 

acclaim the Guru.

ਜਪਆਰਾ ਹਰੀ ਗੁਰ-ਜਸੱਖਾਂ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਉਿਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਸਭਨੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਉਂਦਾ 
ਹੈ।
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14107 308 jnu nwnku hir 
kw dwsu hY hir 
dwsn kI hir 
pYj rKwey]2]

Jan Naanak Har 

Kaa Dhaas Hai Har 

Dhaasan Kee Har 

Paij Rakhaaeae 

||2||

Servant Nanak is the 

slave of the Lord; the 

Lord Himself preserves 

the honor of His slave. 

||2||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ 

ਹੈ; ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਲਾਿ 

ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

14108 308 pauVI] Pourree || Pauree:

14109 308 qU scw swihbu 
Awip hY scu swh 
hmwry]

Thoo Sachaa 

Saahib Aap Hai 

Sach Saah 

Hamaarae ||

O My True Lord and 

Master, You Yourself 

are my True Lord King.

ਹੇ ਸਾਡੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ।

14110 308 scu pUjI nwmu 
idRVwie pRB  
vxjwry Qwry]

(Qwry) AwpjI dy[ pUMjI Sach Poojee Naam 

Dhrirraae Prabh 

Vanajaarae 

Thhaarae ||

Please, implant within 

me the true treasure 

of Your Name; O God, 

I am Your merchant.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਣਿਾਰੇ 

ਹਾਂ, ਸਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸਚੇ ਕਰਾ ਜਕ 

ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

14111 308 scu syvih scu 
vxMij lYih gux 
kQh inrwry]

Sach Saevehi Sach 

Vananj Laihi Gun 

Kathheh Niraarae 

||

I serve the True One, 

and deal in the True 

One; I chant Your 

Wondrous Praises.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸਉਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਜਨਰਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਦੇ 

ਹਨ,

14112 308 syvk Bwie sy jn 
imly gur sbid 
svwry]

Saevak Bhaae Sae 

Jan Milae Gur 

Sabadh Savaarae 

||

Those humble beings 

who serve the Lord 

with love meet Him; 

they are adorned with 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਰ ਕੇ ਸੇਵਕ 

ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੇ ਹਨ।
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14113 308 qU scw swihbu 
AlKu hY gur 
sbid lKwry]14]

(lKwry) jwixAw[ A-
lKu: polw bolo

Thoo Sachaa 

Saahib Alakh Hai 

Gur Sabadh 

Lakhaarae ||14||

O my True Lord and 

Master, You are 

unknowable; through 

the Word of the 

Guru's Shabad, You 

are known. ||14||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਤੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
(ਪਰ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੧੪॥

14114 308 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

14115 308 ijsu AMdir qwiq 
prweI hovY iqs 
dw kdy n hovI 
Blw]

(qwiq) eIrKw Jis Andhar Thaath 

Paraaee Hovai 

This Dhaa Kadhae 

N Hovee Bhalaa ||

One whose heart is 

filled with jealousy of 

others, never comes 

to any good.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਾਈ 

ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਭੀ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

14116 308 Es dY AwiKAY  
koeI n lgY inq 
EjwVI pUkwry 
Klw]

l`gY[ Klw: polw bolo Ous Dhai Aakhiai 

Koee N Lagai Nith 

Oujaarree 

Pookaarae Khalaa 

||

No one pays any 

attention to what he 

says; he is just a fool, 

crying out endlessly in 

the wilderness.

ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕੋਈ 

ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ 

ਸਦਾ (ਮਾਨੋ) ਉਿਾੜ ਜਵਚ 

ਖਲੋਤਾ ਕੂਕਦਾ ਹੈ।

14117 308 ijsu AMdir 
cuglI cuglo vjY  
kIqw kriqAw 
Es dw sBu 
gieAw]

(vjY) mShUr[ gieAw Jis Andhar 

Chugalee Chugalo 

Vajai Keethaa 

Karathiaa Ous 

Dhaa Sabh Gaeiaa 

||

One whose heart is 

filled with malicious 

gossip, is known as a 

malicious gossip; 

everything he does is 

in vain.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਚੁਗ਼ਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਗ਼ਲ 

(ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ) ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ (ਜਪਛਲੀ) 
ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ 

ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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14118 308 inq cuglI kry  
AxhodI prweI  
muhu kiF n skY  
Es dw kwlw 
BieAw]

BieAw[ v`jY Nith Chugalee 

Karae Anehodhee 

Paraaee Muhu 

Kadt N Sakai Ous 

Dhaa Kaalaa 

Bhaeiaa ||

Night and day, he 

continually gossips 

about others; his face 

has been blackened, 

and he cannot show it 

to anyone.

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਾਈ ਝੂਠੀ 
ਚੁਗ਼ਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਮੁਕਾਲਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ 
(ਉਸ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਜਵਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।

14119 308 krm DrqI 
srIru kiljug 
ivic jyhw ko 
bIjy qyhw ko Kwey]

kilj`ug Karam 

Dhharathee 

Sareer Kalijug Vich 

Jaehaa Ko Beejae 

Thaehaa Ko 

Khaaeae ||

The body is the field of 

action, in this Dark 

Age of Kali Yuga; as 

you plant, so shall you 

harvest.

ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਸਰੀਰ ਕਰਮ-(ਰੂਪ ਬੀਿ 

ਬੀਿਣ ਲਈ) ਭੁੂੰ ਏ ਂਹੈ, ਇਸ 

ਜਵਚ ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਬੀਿ 

ਮਨੱੁਖ ਬੀਿਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਦਾ ਿਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

14120 308 glw aupir  
qpwvsu n hoeI  
ivsu KwDI 
qqkwl mir 
jwey]

qpwvsu:polw bolo[ 
(qpwvsu) inAwauN[ 
g`lW[ ivsu: polw bolo[ 
q`qkwl

Galaa Oupar 

Thapaavas N Hoee 

Vis Khaadhhee 

Thathakaal Mar 

Jaaeae ||

Justice is not passed 

on mere words; if 

someone eats poison, 

he dies.

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਨਬੇੜਾ ਗੱਲਾਂ 
ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਿ ੇਜਵਹੁ ਖਾਧੀ 
ਿਾਏ ਤਾਂ (ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਜਦਆਂ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਬਚ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) ਤੁਰੂੰ ਤ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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14121 308 BweI vyKhu 
inAwau scu krqy 
kw jyhw koeI kry  
qyhw koeI pwey]

Bhaaee Vaekhahu 

Niaao Sach 

Karathae Kaa 

Jaehaa Koee Karae 

Thaehaa Koee 

Paaeae ||

O Siblings of Destiny, 

behold the justice of 

the True Creator; as 

people act, so they are 

rewarded.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਨਆਉਂ 

ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ 
ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

14122 308 jn nwnk kau  
sB soJI pweI  
hir dr kIAw 
bwqw AwiK 
suxwey]1]

bwqW Jan Naanak Ko 

Sabh Sojhee Paaee 

Har Dhar Keeaa 

Baathaa Aakh 

Sunaaeae ||1||

The Lord has 

bestowed total 

understanding upon 

servant Nanak; he 

speaks and proclaims 

the words of the 

Lord's Court. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁਜਧ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ 

ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

14123 308 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14124 308 hodY prqiK gurU  
jo ivCuVy iqn 
kau dir FoeI 
nwhI]

pr-q`iK Hodhai Parathakh 

Guroo Jo 

Vishhurrae Thin 

Ko Dhar Dtoee 

Naahee ||

Those who separate 

themselves from the 

Guru, in spite of His 

Constant Presence - 

they find no place of 

rest in the Court of the 

Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ 

ਭੀ ਿ ੋਜਨੂੰ ਦਕ (ਗੁਰ ਤੋਂ) ਜਵੱਛੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ।

14125 308 koeI jwie imlY 
iqn inMdkw muh 
iPky Quk Quk 
muih pwhI]

Koee Jaae Milai 

Thin Nindhakaa 

Muh Fikae Thhuk 

Thhuk Muhi 

Paahee ||

If someone goes to 

meet with those dull-

faced slanderers, he 

will find their faces 

covered with spit.

ਿ ੋਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂੰਗ ਭੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੀ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਿੱਕਾ ਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਤੇ ਜਨਰੀ ਥੱੁਕ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਲੋਕ ਮੂੂੰ ਹ ਤੇ 

ਜਿਟਕਾਂ ਪਾਂਦੇ ਹਨ)
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14126 308 jo siqguir 
iPtky sy sB 
jgiq iPtky  
inq BMBlBUsy 
KwhI]

j`g-iq Jo Sathigur 

Fittakae Sae Sabh 

Jagath Fittakae 

Nith Bhanbhal 

Bhoosae Khaahee 

||

Those who are cursed 

by the True Guru, are 

cursed by all the 

world. They wander 

around endlessly.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ 
ਜਵੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਭੀ ਜਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 

ਸਦਾ ਡਕੋ-ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ।

14127 308 ijn guru goipAw 
Awpxw sy lYdy 
Fhw iPrwhI]

(goipAw) CupwieAw[ 
(Fhw) Awsrw

Jin Gur Gopiaa 

Aapanaa Sae 

Laidhae Dtehaa 

Firaahee ||

Those who do not 

publicly affirm their 

Guru wander around, 

moaning and groaning.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਪਆਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ 
(ਮਾਨੋ) ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ।

14128 308 iqn kI BuK kdy 
n auqrY inq BuKw 
BuK kUkwhI]

Bu`Kw Bu`K Thin Kee Bhukh 

Kadhae N 

Outharai Nith 

Bhukhaa Bhukh 

Kookaahee ||

Their hunger shall 

never depart; afflicted 

by constant hunger, 

they cry out in pain.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਉਤਰਦੀ, ਤੇ ਸਦਾ ਭੁੱ ਖ ਭੁੱ ਖ 

ਕੂਕਦੇ ਹਨ।

14129 308 Enw dw AwiKAw  
ko n suxY inq 
hauly hauil 
mrwhI]

Ounaa Dhaa 

Aakhiaa Ko N 

Sunai Nith Houlae 

Houl Maraahee ||

No one hears what 

they have to say; they 

live in constant fear 

and terror, until they 

finally die.

ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ 
ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਇਸ 

ਕਰਕੇ) ਉਹ ਸਦਾ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਜਫ਼ਕਰ ਜਵਚ ਹੀ ਖਪਦੇ ਹਨ।
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14130 308 siqgur kI 
vifAweI vyiK n 
sknI Enw AgY 
ipCY Qwau nwhI]

Sathigur Kee 

Vaddiaaee Vaekh 

N Sakanee Ounaa 

Agai Pishhai 

Thhaao Naahee ||

They cannot bear the 

glorious greatness of 

the True Guru, and 

they find no place of 

rest, here or hereafter.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਹਮਾ 
ਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

14131 308 jo siqguir mwry  
iqn jwie imlih  
rhdI KuhdI sB 
piq gvwhI]

Jo Sathigur 

Maarae Thin Jaae 

Milehi Rehadhee 

Khuhadhee Sabh 

Path Gavaahee ||

Those who go out to 

meet with those who 

have been cursed by 

the True Guru, lose all 

remnants of their 

honor.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਿੋ ਜਵੱਛੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਿਾ ਜਮਲਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਭੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 
ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

14132 309 Eie AgY kustI  
gur ky iPtky ij 
Esu imlY iqsu 
kustu auTwhI]

(kustI) kohVI[ 
(auTwhI) ho jWdw[ 
kustI kustu: poly bolo

Oue Agai Kusattee 

Gur Kae Fittakae J 

Ous Milai This 

Kusatt Outhaahee 

||

They have already 

become like lepers; 

cursed by the Guru, 

whoever meets them 

is also afflicted with 

leprosy.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ 

ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੋਹੜੇ ਹਨ, 

ਿ ੋਕੋਈ ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸੂੰਗ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਕੋਹੜ 

ਚਮੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

14133 309 hir iqn kw 
drsnu nw krhu  
jo dUjY Bwie icqu 
lwhI]

Har Thin Kaa 

Dharasan Naa 

Karahu Jo Dhoojai 

Bhaae Chith 

Laahee ||

O Lord, I pray that I 

may not even catch 

sight of those, who 

focus their 

consciousness on the 

love of duality.

(ਹੇ ਜਸੱਖੋ!) ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭੀ ਨਾ ਕਰੋ ਿੋ 
(ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਚਤ ਿੋੜਦੇ 

ਹਨ।
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14134 309 Duir krqY Awip 
iliK pwieAw  
iqsu nwil ikhu 
cwrw nwhI]

(cwrw) aupwau Dhhur Karathai 

Aap Likh Paaeiaa 

This Naal Kihu 

Chaaraa Naahee ||

That which the 

Creator pre-ordained 

from the very 

beginning - there can 

be no escape from 

that.

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ) ਕੋਈ ਉਪਾਵ 

ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 
ਜਕਉਂਜਕ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮੱੁਢ ਤੋਂ 
ਹੀ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੂਿੇ ਭਾਵ 

ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ) ਜਲਖ ਕੇ ਪਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

14135 309 jn nwnk nwmu 
ArwiD qU iqsu  
ApiV ko n 
skwhI]

A`piV Jan Naanak Naam 

Araadhh Thoo This 

Aparr Ko N 

Sakaahee ||

O servant Nanak, 

worship and adore the 

Naam, the Name of 

the Lord; no one can 

equal it.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਨਾਮ ਿਪ, 

ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।

14136 309 nwvY kI 
vifAweI vfI hY  
inq svweI cVY 
cVwhI]2]

cV@Y[ cV@whI Naavai Kee 

Vaddiaaee Vaddee 

Hai Nith Savaaee 

Charrai 

Charraahee ||2||

Great is the greatness 

of His Name; it 

increases, day by day. 

||2||

ਨਾਮ ਦੀ ਮਜਹਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 
ਹੈ, ਜਦਨੋ ਜਦਨ ਵਧਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥

14137 309 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:
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14138 309 ij hoNdY gurU bih 
itikAw iqsu jn 
kI vifAweI 
vfI hoeI]

it`ikAw J Honadhai Guroo 

Behi Ttikiaa This 

Jan Kee Vaddiaaee 

Vaddee Hoee ||

Great is the greatness 

of that humble being, 

whom the Guru 

Himself anointed in 

His Presence.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਬਜਹ ਕੇ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਹੱਥੀਂ) ਜਤਲਕ ਜਦੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ 

ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

14139 309 iqsu kau jgqu 
inivAw sBu pYrI 
pieAw jsu 
vriqAw loeI]

j`gqu[ pYrIN This Ko Jagath 

Niviaa Sabh Pairee 

Paeiaa Jas 

Varathiaa Loee ||

All the world comes 

and bows to him, 

falling at his feet. His 

praises spread 

throughout the world.

ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਨਊਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਖੱਲਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

14140 309 iqs kau KMf 
bRhmMf nmskwru 
krih ijs kY 
msqik hQu 
DirAw guir pUrY  
so pUrw hoeI]

This Ko Khandd 

Brehamandd 

Namasakaar 

Karehi Jis Kai 

Masathak Hathh 

Dhhariaa Gur 

Poorai So Pooraa 

Hoee ||

The galaxies and solar 

systems bow in 

reverence to him; the 

Perfect Guru has 

placed His hand upon 

his head, and he has 

become perfect.

ਜਿਸ ਦੇ ਮਥੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਜਖਆ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, 

ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੇ ਕੀਤੀ) ਉਹ (ਸਭ ਗੁਣਾਂ 
ਜਵਚ) ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਗਆ ਤੇ ਸਭ 

ਖੂੰਡਾਂ-ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ ਦੇ ਿੀਆ-ਿੂੰਤ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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14141 309 gur kI vifAweI 
inq cVY svweI  
ApiV ko n 
skoeI]

Gur Kee 

Vaddiaaee Nith 

Charrai Savaaee 

Aparr Ko N Sakoee 

||

The glorious greatness 

of the Guru increases 

day by day; no one can 

equal it.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਜਦਨੋ-

ਜਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ,

14142 309 jnu nwnku hir 
krqY Awip bih 
itikAw Awpy pYj 
rKY pRBu soeI]3]

it`ikAw Jan Naanak Har 

Karathai Aap Behi 

Ttikiaa Aapae Paij 

Rakhai Prabh Soee 

||3||

O servant Nanak, the 

Creator Lord Himself 

established him; God 

preserves his honor. 

||3||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਮਾਣ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ, 

(ਇਸ ਕਰਕੇ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਲਾਿ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥

14143 309 pauVI] Pourree || Pauree:

14144 309 kwieAw kotu 
Apwru hY AMdir 
htnwly]

(kotu) iklw[ siq, 
sMqoK, dieAw, Drm, 
inmRqw, sihnSIlqw, 
gRIbI, pRym, ivrwg, 
iqAwg, inrAiBmwnqw, 
iKmw, Dirj, inrvYrqw, 
inrlypqw Awid SuB 
guxW rUpI (h`tnwly) 
bzwr

Kaaeiaa Kott 

Apaar Hai Andhar 

Hattanaalae ||

The human body is a 

great fortress, with its 

shops and streets 

within.

(ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ ਇਕ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਜਕਲਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਚ (ਮਾਨੋ, 

ਸੁੂੰ ਦਰ) ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੀ ਹਨ, (ਭਾਵ, 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਰੇ ਹੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਕਤਾਰਾਂ ਹਨ)।
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14145 309 gurmuiK saudw jo 
kry hir vsqu 
smwly]

sm`wly Guramukh 

Soudhaa Jo Karae 

Har Vasath 

Samaalae ||

The Gurmukh who 

comes to trade 

gathers the cargo of 

the Lord's Name.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਵੱਖਰ ਸਾਂਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

14146 309 nwmu inDwnu hir 
vxjIAY hIry 
prvwly]

SuB gux rUp (prvwly) 
mUMgy, su`cy ng

Naam Nidhhaan 

Har Vanajeeai 

Heerae Paravaalae 

||

He deals in the 

treasure of the Lord's 

Name, the jewels and 

the diamonds.

(ਸਰੀਰ ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ ਹੀ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਣਜਿਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਇਹੋ ਵੱਖਰ ਸਦਾ 
ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲੇ) ਹੀਰੇ ਤੇ 

ਮੂੂੰ ਗੇ ਹਨ।

14147 309 ivxu kwieAw ij 
hor QY Dnu Kojdy  
sy mUV byqwly]

Vin Kaaeiaa J Hor 

Thhai Dhhan 

Khojadhae Sae 

Moorr Baethaalae 

||

Those who search for 

this treasure outside 

of the body, in other 

places, are foolish 

demons.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਸ ਵੱਖਰ ਨੂੂੰ  ਸਰੀਰ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭਾਲਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ ਤੇ 

(ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਆਏ 

ਹੋਏ) ਭੂਤ ਹਨ।

14148 309 sy auJiV Brim 
BvweIAih ijau 
JwV imrgu 
Bwly]15]

Bwly: polw bolo Sae Oujharr 

Bharam 

Bhavaaeeahi Jio 

Jhaarr Mirag 

Bhaalae ||15||

They wander around 

in the wilderness of 

doubt, like the deer 

who searches for the 

musk in the bushes. 

||15||

ਜਿਵੇਂ (ਕਸਤੂਰੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਨਾਭੀ ਜਵਚ ਨਾਹ ਿਾਣਦਾ 
ਹੋਇਆ) ਹਰਨ (ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਲਈ) ਝਾੜਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭਾਲਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਇਹੋ 

ਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਭਰਮ ਜਵਚ (ਿਸੇ 

ਹੋਏ) ਬਨਾਂ ਜਵਚ ਭਉਂਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ ॥੧੫॥
14149 309 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:
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14150 309 jo inMdw kry  
siqgur pUry kI  
su AauKw jg 
mih hoieAw]

Jo Nindhaa Karae 

Sathigur Poorae 

Kee S Aoukhaa Jag 

Mehi Hoeiaa ||

One who slanders the 

Perfect True Guru, 

shall have difficulty in 

this world.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ) 

ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

14151 309 nrk Goru duK 
KUhu hY EQY pkiV 
Ehu FoieAw]

Narak Ghor Dhukh 

Khoohu Hai 

Outhhai Pakarr 

Ouhu Dtoeiaa ||

He is caught and 

thrown into the most 

horrible hell, the well 

of pain and suffering.

ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਖੂਹ-ਰੂਪ ਿ ੋਘੋਰ 

ਨਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੂੂੰ  
ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ (ਖੂਹ) ਜਵਚ 

ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

14152 309 kUk pukwr ko n 
suxy Ehu AauKw 
hoie hoie roieAw]

Kook Pukaar Ko N 

Sunae Ouhu 

Aoukhaa Hoe Hoe 

Roeiaa ||

No one listens to his 

shrieks and cries; he 

cries out in pain and 

misery.

(ਜਿਥੇ) ਉਸ ਦੇ ਹਾੜੇ-ਤਰਜਲਆਂ 

ਵਲ ਕੋਈ ਗਹੁ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ 

ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ (ਵਧੀਕ) ਰੋਂਦਾ ਹੈ।

14153 309 Ein hlqu plqu 
sBu gvwieAw  
lwhw mUlu sBu 
KoieAw]

Oun Halath Palath 

Sabh Gavaaeiaa 

Laahaa Mool Sabh 

Khoeiaa ||

He totally loses this 

world and the next; he 

has lost all of his 

investment and profit.

ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਭਿਨ-ਰੂਪ 

ਲਾਭ ਤੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ-ਰੂਪ 

ਮੂਲ-ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੇ 

ਗਵਾ ਲਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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14154 309 Ehu qylI sMdw 
bldu kir inq 
Blky auiT pRiB 
joieAw]

(sMdw) dw[ (joieAw) 
joiVAw[ qy~lI

Ouhu Thaelee 

Sandhaa Baladh 

Kar Nith Bhalakae 

Outh Prabh Joeiaa 

||

He is like the ox at the 

oil-press; each 

morning when he 

rises, God places the 

yoke upon him.

ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਿੱਤ 

ਨਵੇਂ-ਸੂਰਿ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਿੋਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਸਵੇਰੇ ਕੋਹਲੂ ਅੱਗੇ ਿੁਪਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ ਉਹ ਜਨੂੰ ਦਕ ਜਨਿੱਤ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਦੱੁਖ 

ਸਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

14155 309 hir vyKY suxY inq 
sBu ikCu iqdU  
ikCu guJw n 
hoieAw]

iqdMU gu`Jw Har Vaekhai Sunai 

Nith Sabh Kishh 

Thidhoo Kishh 

Gujhaa N Hoeiaa 

||

The Lord always sees 

and hears everything; 

nothing can be 

concealed from Him.

ਹਰੀ ਸਦਾ (ਇਹ) ਸਭ ਕੁਝ 

ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 
ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦੀ।

14156 309 jYsw bIjy so luxY  
jyhw purib iknY 
boieAw]

(luxY) v`Fdw[ (boieAw) 
bIijAw

Jaisaa Beejae So 

Lunai Jaehaa 

Purab Kinai Boeiaa 

||

As you plant, so shall 

you harvest, according 

to what you planted in 

the past.

(ਇਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਹੈ ਜਕ) ਜਿਹਾ ਬੀਿ ਜਕਸੇ ਿੀਵ 

ਨੇ ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ 

ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਬੀਿ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਿਲ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
14157 309 ijsu ikRpw kry 

pRBu AwpxI iqsu 
siqgur ky crx 
DoieAw]

Jis Kirapaa Karae 

Prabh Aapanee 

This Sathigur Kae 

Charan Dhhoeiaa 

||

One who is blessed by 

God's Grace washes 

the feet of the True 

Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਹੈ।
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14158 309 gur siqgur ipCY  
qir gieAw ijau 
lohw kwT 
sMgoieAw]

Gur Sathigur 

Pishhai Thar 

Gaeiaa Jio Lohaa 

Kaath Sangoeiaa ||

He is carried across by 

the Guru, the True 

Guru, like iron which is 

carried across by 

wood.

ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਕਾਠ ਦੇ ਸੂੰਗ 

ਤਰਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਪੂਰਜਨਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਤਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

14159 309 jn nwnk nwmu 
iDAwie qU jip 
hir hir nwim  
suKu hoieAw]1]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaae Thoo Jap 

Har Har Naam 

Sukh Hoeiaa ||1||

O servant Nanak, 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord; chanting the 

Name of the Lord, Har, 

Har, peace is obtained. 

||1||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! 

ਤੂੂੰ  ਨਾਮ ਿਪੁ (ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

14160 309 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14161 309 vfBwgIAw 
sohwgxI ijnw 
gurmuiK imilAw 
hir rwie]

Vaddabhaageeaa 

Sohaaganee Jinaa 

Guramukh Miliaa 

Har Raae ||

Very fortunate is the 

soul-bride, who, as 

Gurmukh, meets the 

Lord, her King.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਤੇ ਿੀਊਂਦੇ ਖਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

14162 309 AMqr joiq 
pRgwsIAw nwnk  
nwim smwie]2]

Anthar Joth 

Pragaaseeaa 

Naanak Naam 

Samaae ||2||

Her inner being is 

illiminated with His 

Divine Light; O Nanak, 

she is absorbed in His 

Name. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਿਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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14163 309 pauVI] Pourree || Pauree:

14164 309 iehu srIru sBu 
Drmu hY ijsu 
AMdir scy kI 
ivic joiq]

Eihu Sareer Sabh 

Dhharam Hai Jis 

Andhar Sachae 

Kee Vich Joth ||

This body is the home 

of Dharma; the Divine 

Light of the True Lord 

is within it.

ਇਹ ਸਾਰਾ (ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ 

ਧਰਮ (ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ) ਹੈ, 

ਇਸ ਜਵਚ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

14165 309 guhj rqn ivic 
luik rhy koeI 
gurmuiK syvku 
kFY Koiq]

(guhj) gupq[ (Koiq) 
Kod ky[ luik: polw bolo

Guhaj Rathan Vich 

Luk Rehae Koee 

Guramukh Saevak 

Kadtai Khoth ||

Hidden within it are 

the jewels of mystery; 

how rare is that 

Gurmukh, that selfless 

servant, who digs 

them out.

ਇਸ (ਸਰੀਰ) ਜਵਚ (ਦੈਵੀ ਗੁਣ-

ਰੂਪ) ਗੱੁਝ ੇਲਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ 

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਸੇਵਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੱੁਟ ਕੇ (ਭਾਵ, ਡੂੂੰ ਘੀ ਜਵਚਾਰ 

ਨਾਲ) ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

14166 309 sBu Awqm rwmu 
pCwixAw qW 
ieku rivAw ieko 
Eiq poiq]

Sabh Aatham 

Raam Pashhaaniaa 

Thaan Eik Raviaa 

Eiko Outh Poth ||

When someone 

realizes the All-

pervading Soul, then 

he sees the One and 

Only Lord permeating, 

through and through.

(ਿਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਇਹ ਲਾਲ 

ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਰਜਵਆ ਹੋਇਆ 

ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਣੇ ਤੇ 

ਪੇਟੇ ਜਵਚ ਇੱਕੋ ਸੂਤਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

14167 309 ieku dyiKAw ieku 
mMinAw ieko 
suixAw sRvx 
sroiq]

Eik Dhaekhiaa Eik 

Manniaa Eiko 

Suniaa Sravan 

Saroth ||

He sees the One, he 

believes in the One, 

and with his ears, he 

listens only to the One.

(ਤਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ) ਇਕ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ, ਇਕ ਹਰੀ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੂੰਨੀਂ 
ਇਕ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ 
ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
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14168 310 jn nwnk nwmu 
slwih qU scu 
scy syvw qyrI 
hoiq]16]

Jan Naanak Naam 

Salaahi Thoo Sach 

Sachae Saevaa 

Thaeree Hoth 

||16||

O servant Nanak, 

praise the Naam, the 

Name of the Lord; this 

is your service to the 

Lord, the Truest of the 

True. ||16||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  (ਭੀ ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ) ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਜਤ ਕਰ, 

ਸੱਚ-ਮੁਚ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ 
॥੧੬॥

14169 310 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

14170 310 siB rs iqn kY 
irdY hih ijn 
hir visAw mn 
mwih]

Sabh Ras Thin Kai 

Ridhai Hehi Jin Har 

Vasiaa Man Maahi 

||

All joy is in the hearts 

of those, within whose 

minds the Lord abides.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਵੱਸ 

ਜਪਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ), ਸਾਰੇ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹਨ (ਭਾਵ, ਸੂੰਸਾਰਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਿੀਵ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਵਲ ਦੌੜਨ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਮ-

ਰਸ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਿੋ 
ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਸ ਹੈ)।

14171 310 hir drgih qy 
muK aujly iqn 
kau siB dyKx 
jwih]

Har Dharagehi 

Thae Mukh 

Oujalae Thin Ko 

Sabh Dhaekhan 

Jaahi ||

In the Court of the 

Lord, their faces are 

radiant, and everyone 

goes to see them.

ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਉਹ 

ਜਖੜੇ-ਮੱਥੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਲੋਚਦੇ ਹਨ।
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14172 310 ijn inrBau nwmu 
iDAwieAw iqn 
kau Bau koeI 
nwih]

Jin Nirabho Naam 

Dhhiaaeiaa Thin 

Ko Bho Koee 

Naahi ||

Those who meditate 

on the Name of the 

Fearless Lord have no 

fear.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ;

14173 310 hir auqmu iqnI 
sryivAw ijn 
kau Duir iliKAw 
Awih]

(sryivAw) syvw kIqI Har Outham 

Thinee Saraeviaa 

Jin Ko Dhhur 

Likhiaa Aahi ||

Those who have such 

pre-destined destiny 

remember the 

Sublime Lord.

(ਪਰ ਇਹ) ਉੱਤਮ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮੱੁਢ ਤੋਂ 
(ਚੂੰ ਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ) ਜਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

14174 310 qy hir drgih 
pYnweIAih ijn 
hir vuTw mn 
mwih]

(pYn@weIAih) siqkwry 
jWdy[ (vu`Tw) visAw

Thae Har 

Dharagehi 

Painaaeeahi Jin 

Har Vuthaa Man 

Maahi ||

Those, within whose 

minds the Lord abides, 

are robed with honor 

in the Court of the 

Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

14175 310 Eie Awip qry 
sB kutMb isau  
iqn ipCY sBu 
jgqu Cfwih]

j`gqu Oue Aap Tharae 

Sabh Kuttanb Sio 

Thin Pishhai Sabh 

Jagath Shhaddaahi 

||

They are carried 

across, along with all 

their family, and the 

whole world is saved 

along with them.

ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ 

ਸਮੇਤ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਪੂਰਜਨਆਂ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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14176 310 jn nwnk kau  
hir myil jn  
iqn vyiK vyiK 
hm jIvwih]1]

Jan Naanak Ko Har 

Mael Jan Thin 

Vaekh Vaekh Ham 

Jeevaahi ||1||

O Lord, please unite 

servant Nanak with 

Your humble servants; 

beholding them, 

beholding them, I live. 

||1||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ) 
ਬੂੰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਜਮਲਾ। 
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ 

ਿੀਵੀਏ ॥੧॥

14177 310 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14178 310 sw DrqI BeI 
hrIAwvlI ijQY  
myrw siqguru bYTw 
Awie]

hrI-AwvlI: ibhwrI 
d`b ky bolo

Saa Dhharathee 

Bhee 

Hareeaavalee 

Jithhai Maeraa 

Sathigur Baithaa 

Aae ||

That land, where my 

True Guru comes and 

sits, becomes green 

and fertile.

ਜਿਸੁ ਭੋਏ ਂਤੇ ਜਪਆਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਏ ਂਹਰੀ-
ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

14179 310 sy jMq Bey 
hrIAwvly ijnI 
myrw siqguru 
dyiKAw jwie]

hrI-Awvly Sae Janth Bheae 

Hareeaavalae 

Jinee Maeraa 

Sathigur 

Dhaekhiaa Jaae ||

Those beings who go 

and behold my True 

Guru are rejuvenated.

ਉਹ ਿੀਵ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਖੜ ਆਏ ਹਨ) ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਿਾ ਕੇ ਜਪਆਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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14180 310 Dnu DMnu ipqw Dnu 
DMnu kulu Dnu Dnu 
su jnnI ijin 
gurU jixAw 
mwie]

kulu: polw bolo Dhhan Dhhann 

Pithaa Dhhan 

Dhhann Kul Dhhan 

Dhhan S Jananee 

Jin Guroo Janiaa 

Maae ||

Blessed, blessed is the 

father; blessed, 

blessed is the family; 

blessed, blessed is the 

mother, who gave 

birth to the Guru.

ਹੇ ਮਾਂ! ਉਹ ਜਪਉ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਕੁਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿਜਣਆ ਹੈ।

14181 310 Dnu DMnu gurU  
ijin nwmu 
ArwiDAw Awip 
qirAw ijnI 
ifTw iqnw ley 
Cfwie]

Dhhan Dhhann 

Guroo Jin Naam 

Araadhhiaa Aap 

Thariaa Jinee 

Ddithaa Thinaa 

Leae Shhaddaae ||

Blessed, blessed is the 

Guru, who worships 

and adores the Naam; 

He saves Himself, and 

emancipates those 

who see Him.

ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ; 

(ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ) ਆਪ ਤਜਰਆ 

ਹੈ ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

14182 310 hir siqguru 
mylhu dieAw 
kir jnu nwnku  
DovY pwie]2]

Har Sathigur 

Maelahu Dhaeiaa 

Kar Jan Naanak 

Dhhovai Paae 

||2||

O Lord, be kind, and 

unite me with the 

True Guru, that 

servant Nanak may 

wash His feet. ||2||

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੀ (ਅਿੇਹਾ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਾਵੋ, 
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵੇ 
॥੨॥

14183 310 pauVI] Pourree || Pauree:
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14184 310 scu scw siqguru 
Amru hY ijsu 
AMdir hir auir 
DwirAw]

Sach Sachaa 

Sathigur Amar Hai 

Jis Andhar Har Our 

Dhhaariaa ||

Truest of the True is 

the Immortal True 

Guru; He has 

enshrined the Lord 

deep within His heart.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,

14185 310 scu scw siqguru 
purKu hY ijin 
kwmu kRoDu ibKu 
mwirAw]

Sach Sachaa 

Sathigur Purakh 

Hai Jin Kaam 

Krodhh Bikh 

Maariaa ||

Truest of the True is 

the True Guru, the 

Primal Being, who has 

conquered sexual 

desire, anger and 

corruption.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ ਕਾਮ 

ਕਰੋਧ ਆਜਦਕ ਦੇ) ਜਵਹੁ ਨੂੂੰ  
ਕੱਢ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

14186 310 jw ifTw pUrw 
siqgurU qW 
AMdrhu mnu 
swDwirAw]

(swDwirAw) svwirAw, 
sihq Awsry itk igAw

Jaa Ddithaa 

Pooraa Sathiguroo 

Thaan Andharahu 

Man Saadhhaariaa 

||

When I see the Perfect 

True Guru, then deep 

within, my mind is 

comforted and 

consoled.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ (ਅਿੇਹਾ ਇਹ) ਪੂਰਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਵੇਜਖਆ, ਤਦੋਂ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਦਰ ਧੀਰਿ ਆ ਗਈ।

14187 310 bilhwrI gur 
Awpxy sdw sdw 
Guim vwirAw]

Balihaaree Gur 

Aapanae Sadhaa 

Sadhaa Ghum 

Vaariaa ||

I am a sacrifice to my 

True Guru; I am 

devoted and 

dedicated to Him, 

forever and ever.

(ਇਸ ਲਈ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਰਨੇ ਤੇ 

ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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14188 310 gurmuiK ijqw  
mnmuiK 
hwirAw]17]

ij`qw Guramukh Jithaa 

Manamukh 

Haariaa ||17||

A Gurmukh wins the 

battle of life whereas 

a self-willed manmukh 

loses it. ||17||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ) ਜਿੱਤ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥
14189 310 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

14190 310 kir ikrpw 
siqguru myilEnu  
muiK gurmuiK nwmu 
iDAwiesI]

iDAwiesI Kar Kirapaa 

Sathigur Maelioun 

Mukh Guramukh 

Naam Dhhiaaeisee 

||

By His Grace He leads 

us to meet the True 

Guru; then as 

Gurmukh, we chant 

the Lord's Name, and 

meditate on it.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

14191 310 so kry ij 
siqgur BwvsI  
guru pUrw GrI 
vswiesI]

vswiesI So Karae J 

Sathigur 

Bhaavasee Gur 

Pooraa Gharee 

Vasaaeisee ||

We do that which 

pleases the True Guru; 

the Perfect Guru 

comes to dwell in the 

home of the heart.

ਤੇ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਪੂਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਅਗੋਂ) ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ('ਨਾਮੁ ਜਨਧਾਨ') 

ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

14192 310 ijn AMdir nwmu 
inDwnu hY iqn kw 
Bau sBu 
gvwiesI]

gvwiesI Jin Andhar Naam 

Nidhhaan Hai Thin 

Kaa Bho Sabh 

Gavaaeisee ||

Those who have the 

treasure of the Naam 

deep within - all their 

fears are removed.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਮ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ) ਹੈ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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14193 310 ijn rKx kau 
hir Awip hoie  
hor kyqI JiK 
JiK jwiesI]

JiK: polw bolo Jin Rakhan Ko Har 

Aap Hoe Hor 

Kaethee Jhakh 

Jhakh Jaaeisee ||

They are protected by 

the Lord Himself; 

others struggle and 

fight against them, but 

they only come to 

death.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਿਭੂ ਆਪ (ਜਤਆਰ) ਹੋਵੇ, ਹੋਰ 

ਜਕਤਨੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਖਪ ਖਪ 

ਮਰੇ (ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ 

ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)।

14194 310 jn nwnk nwmu 
iDAwie qU hir 
hliq pliq 
CofwiesI]1]

CofwiesI Jan Naanak Naam 

Dhhiaae Thoo Har 

Halath Palath 

Shhoddaaeisee 

||1||

O servant Nanak, 

meditate on the 

Naam; the Lord shall 

deliver you, here and 

hereafter. ||1||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  
ਨਾਮ ਿਪ, ਪਿਭੂ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਲਏਗਾ ॥੧॥

14195 310 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14196 310 gurisKw kY min 
BwvdI gur 
siqgur kI 
vifAweI]

Gurasikhaa Kai 

Man Bhaavadhee 

Gur Sathigur Kee 

Vaddiaaee ||

The glorious greatness 

of the Guru the True 

Guru is pleasing to the 

GurSikh's mind.

ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣ ੇ

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

14197 310 hir rwKhu pYj 
siqgurU kI inq 
cVY svweI]

cV@Y Har Raakhahu Paij 

Sathiguroo Kee 

Nith Charrai 

Savaaee ||

The Lord preserves the 

honor of the True 

Guru, which increases 

day by day.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈਿ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਦਨੋ ਜਦਨ ਵਧਦੀ 
ਹੈ।
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14198 310 gur siqgur kY 
min pwrbRhmu hY  
pwrbRhmu CfweI]

Gur Sathigur Kai 

Man Paarabreham 

Hai Paarabreham 

Shhaddaaee ||

The Supreme Lord 

God is in the Mind of 

the Guru, the True 

Guru; the Supreme 

Lord God saves Him.

ਿ ੋਪਾਰਬਿਹਮ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਬਿਹਮ ਗੁਰੂ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਸਦਾ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ)।

14199 310 gur siqgur qwxu 
dIbwxu hir iqin 
sB Awix 
invweI]

(qwxu) bl[ (dIbwxu) 
Awsrw

Gur Sathigur 

Thaan Dheebaan 

Har Thin Sabh Aan 

Nivaaee ||

The Lord is the Power 

and Support of the 

Guru, the True Guru; 

all come to bow 

before Him.

ਪਿਭੂ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਤੇ 

ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਸਜਤਗੁਰੂ ਅੱਗੇ 

ਜਲਆ ਜਨਵਾਏ ਹਨ।

14200 310 ijnI ifTw myrw 
siqguru Bwau 
kir iqn ky siB 
pwp gvweI]

Jinee Ddithaa 

Maeraa Sathigur 

Bhaao Kar Thin 

Kae Sabh Paap 

Gavaaee ||

Those who have gazed 

lovingly upon my True 

Guru - all their sins are 

taken away.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਜਪਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪਆਰੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

14201 310 hir drgh qy 
muK aujly bhu 
soBw pweI]

Har Dharageh 

Thae Mukh 

Oujalae Bahu 

Sobhaa Paaee ||

Their faces are radiant 

in the Court of the 

Lord, and they obtain 

great glory.

ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਉਹ 

ਜਖੜੇ ਮੱਥੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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14202 310 jnu nwnku mMgY 
DUiV iqn jo gur 
ky isK myry 
BweI]2]

Jan Naanak 

Mangai Dhhoorr 

Thin Jo Gur Kae 

Sikh Maerae 

Bhaaee ||2||

Servant Nanak begs 

for the dust of the feet 

of those GurSikhs, O 

my Siblings of Destiny. 

||2||

ਿ ੋਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ (ਇਹੋ 

ਜਿਹੇ) ਜਸੱਖ ਹਨ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੨॥

14203 310 pauVI] Pourree || Pauree:

14204 310 hau AwiK slwhI 
isPiq scu scu 
scy kI 
vifAweI]

Ho Aakh Salaahee 

Sifath Sach Sach 

Sachae Kee 

Vaddiaaee ||

I chant the Praises and 

Glories of the True 

One. True is the 

glorious greatness of 

the True Lord.

(ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਜਡਆਈ 

ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਆਖ ਆਖ ਕੇ 

ਸਲਾਹਵਾਂ,

14205 310 swlwhI scu 
slwh scu scu 
kImiq iknY n 
pweI]

Saalaahee Sach 

Salaah Sach Sach 

Keemath Kinai N 

Paaee ||

I praise the True Lord, 

and the Praises of the 

True Lord. His worth 

cannot be estimated.

(ਜਿਸ) ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਜਕਆ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ 
ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਨੀ ਸਦਾ ਨਾਲ 

ਜਨਭਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ,

14206 311 scu scw rsu 
ijnI ciKAw sy 
iqRpiq rhy 
AwGweI]

Sach Sachaa Ras 

Jinee Chakhiaa Sae 

Thripath Rehae 

Aaghaaee ||

Those who have 

tasted the true 

essence of the True 

Lord, remain satisfied 

and fulfilled.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਚੱਜਖਆ ਹੈ, ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਜਤਿਪਤ ਹੋ ਕੇ 

ਰੱਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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14207 311 iehu hir rsu 
syeI jwxdy ijau 
gUMgY imiTAweI 
KweI]

Eihu Har Ras 

Saeee Jaanadhae 

Jio Goongai 

Mithiaaee Khaaee 

||

They know this 

essence of the Lord, 

but they say nothing, 

like the mute who 

tastes the sweet 

candy, and says 

nothing.

ਇਸ ਸੁਆਦ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦੇ ਭੀ 
ਉਹੀ ਹਨ, (ਪਰ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ) ਜਿਵੇਂ ਗੂੂੰ ਗਾ 
ਜਮਜਠਆਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ)।

14208 311 guir pUrY hir pRBu 
syivAw min vjI 
vwDweI]18]

v`jI Gur Poorai Har 

Prabh Saeviaa 

Man Vajee 

Vaadhhaaee 

||18||

The Perfect Guru 

serves the Lord God; 

His vibration vibrates 

and resounds in the 

mind. ||18||

ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਖੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ) ॥੧੮॥

14209 311 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

14210 311 ijnw AMdir 
aumrQl syeI 
jwxin sUlIAw]

(aumr-Ql) g`do dwxw 
PoVw[(sUlIAw) du`K

Jinaa Andhar 

Oumarathhal 

Saeee Jaanan 

Sooleeaa ||

Those who have a 

festering boil within - 

they alone know its 

pain.

(ਜਿਵੇਂ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਗੱਦਹੁਧਾਣਾ ਿੋੜਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ 
ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦੇ ਹਨ।

14211 311 hir jwxih syeI 
ibrhu hau iqn 
ivthu sd Guim 
GolIAw]

(GolIAw) vwrny Har Jaanehi Saeee 

Birahu Ho Thin 

Vittahu Sadh 

Ghum Gholeeaa ||

Those who know the 

pain of separation 

from the Lord - I am 

forever a sacrifice, a 

sacrifice to them.

(ਜਤਵੇਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ 
ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦੇ ਹਨ, 

ਤੇ) ਜਵਛੋੜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਜਪਆਰ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ-ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2783 Published: March 06/ 2014



14212 311 hir mylhu sjxu 
purKu myrw isru  
iqn ivthu ql 
rolIAw]

ql: polw bolo Har Maelahu Sajan 

Purakh Maeraa Sir 

Thin Vittahu Thal 

Roleeaa ||

O Lord, please lead me 

to meet the Guru, the 

Primal Being, my 

Friend; my head shall 

roll in the dust under 

His feet.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਅਿੇਹਾ ਹੀ 
ਸੱਿਣ ਮਰਦ ਜਮਲਾ, ਅਿੇਹੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ (ਦੇ ਦੀਦਾਰ) ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਮੇਰਾ ਜਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੁਲੇ।

14213 311 jo isK gur kwr 
kmwvih hau 
gulmu iqnw kw 
golIAw]

golIAw: ksky bolo Jo Sikh Gur Kaar 

Kamaavehi Ho 

Gulam Thinaa Kaa 

Goleeaa ||

I am the slave of the 

slaves of those 

GurSikhs who serve 

Him.

ਿ ੋਜਸੱਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਹੋਈ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ 

ਹਾਂ।

14214 311 hir rMig clUlY 
jo rqy iqn iBnI  
hir rMig 
colIAw]

Har Rang Chaloolai 

Jo Rathae Thin 

Bhinee Har Rang 

Choleeaa ||

Those who are imbued 

with the deep crimson 

color of the Lord's 

Love - their robes are 

drenched in the Love 

of the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਗੂੜਹੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ (ਭੀ, ਭਾਵ, 

ਸਰੀਰ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਜਭੱਿ ੇਹੋਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

14215 311 kir ikrpw 
nwnk myil gur 
pih isru vyicAw 
molIAw]1]

Kar Kirapaa 

Naanak Mael Gur 

Pehi Sir Vaechiaa 

Moleeaa ||1||

Grant Your Grace, and 

lead Nanak to meet 

the Guru; I have sold 

my head to Him. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

14216 311 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:
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14217 311 AaugxI BirAw 
srIru hY ikau 
sMqhu inrmlu 
hoie]

Aouganee Bhariaa 

Sareer Hai Kio 

Santhahu Niramal 

Hoe ||

The body is full of 

mistakes and 

misdeeds; how can it 

become pure, O 

Saints?

(ਪਿਸ਼ਨ) ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਇਹ) 

ਸਰੀਰ ਅਉਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਜਕਵੇਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?

14218 311 gurmuiK gux 
vyhwJIAih mil 
haumY kFY Doie]

Guramukh Gun 

Vaehaajheeahi 

Mal Houmai 

Kadtai Dhhoe ||

The Gurmukh 

purchases virtues, 

which wash off the sin 

of egotism.

(ਉੱਤਰ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਗੁਣ ਖ਼ਰੀਦੇ ਿਾਣ, ਤਾਂ 
(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਹਉਮੈ-ਰੂਪ ਮੈਲ ਕੋਈ ਧੋ 

ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

14219 311 scu vxMjih rMg 
isau scu saudw 
hoie]

vxMjih Sach Vananjehi 

Rang Sio Sach 

Soudhaa Hoe ||

True is the trade 

which purchases the 

True Lord with love.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੂੰ  
(ਭਾਵ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ ) 
ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ 

ਸੌਦਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਦਾ ਹੈ।

14220 311 qotw mUil n 
AwveI lwhw hir 
BwvY soie]

Thottaa Mool N 

Aavee Laahaa Har 

Bhaavai Soe ||

No loss will come from 

this, and the profit 

comes by the Lord's 

Will.

(ਇਸ ਸੌਦੇ ਜਵਚ) ਘਾਟਾ ਕਦੇ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ; (ਤੇ, ਸੌਦੇ ਜਵਚੋਂ) 
ਲਾਭ (ਇਹ ਜਮਲਦਾ) ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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14221 311 nwnk iqn scu 
vxMijAw ijnw 
Duir iliKAw 
prwpiq hoie]2]

vxMijAw Naanak Thin Sach 

Vananjiaa Jinaa 

Dhhur Likhiaa 

Paraapath Hoe 

||2||

O Nanak, they alone 

purchase the Truth, 

who are blessed with 

such pre-ordained 

destiny. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਖ਼ਰੀਦ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ) 

ਮੁਢ ਤੋਂ (ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਉੱਕਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

14222 311 pauVI] Pourree || Pauree:

14223 311 swlwhI scu 
swlwhxw scu 
scw purKu 
inrwly]

Saalaahee Sach 

Saalaahanaa Sach 

Sachaa Purakh 

Niraalae ||

I praise the True One, 

who alone is worthy of 

praise. The True 

Primal Being is True - 

this is His unique 

quality.

(ਮੇਰਾ ਜਚੱਤ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਿੋ 
ਜਨਰਾਲਾ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਹਰੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ 

ਕਰਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਦੀ ਹੈ।

14224 311 scu syvI scu 
min vsY scu 
scw hir 
rKvwly]

r`Kvwly Sach Saevee Sach 

Man Vasai Sach 

Sachaa Har 

Rakhavaalae ||

Serving the True Lord, 

the Truth comes to 

dwell in the mind. The 

Lord, the Truest of the 

True, is my Protector.

(ਜਚੱਤ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਿੋ ਸੱਚਾ 
ਹਰੀ ਸਭ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਹਰੀ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਕਰੇ।

14225 311 scu scw ijnI 
ArwiDAw sy 
jwie rly sc 
nwly]

Sach Sachaa Jinee 

Araadhhiaa Sae 

Jaae Ralae Sach 

Naalae ||

Those who worship 

and adore the Truest 

of the True, shall go 

and merge with the 

True Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੱਚ-ਮੁਚ ਸੱਚਾ ਹਰੀ 
ਸੇਜਵਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ 

ਨਾਲ ਿਾ ਰਲੇ ਹਨ।
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14226 311 scu scw ijnI n 
syivAw sy mnmuK 
mUV byqwly]

(byqwly) BUq Sach Sachaa Jinee 

N Saeviaa Sae 

Manamukh Moorr 

Baethaalae ||

Those who do not 

serve the Truest of the 

True - those self-willed 

manmukhs are foolish 

demons.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸੇਜਵਆ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ 

ਤੇ ਭੂਤਨੇ ਹਨ,

14227 311 Ehu Awlupqwlu 
muhhu boldy ijau 
pIqY mid 
mqvwly]19]

(Awlu-pqwlu) 
aUtptWg[muh-hu

Ouh Aal Pathaal 

Muhahu Boladhae 

Jio Peethai Madh 

Mathavaalae 

||19||

With their mouths, 

they babble on about 

this and that, like the 

drunkard who has 

drunk his wine. ||19||

ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਜਤਆਂ 

ਸ਼ਰਾਬੀ (ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ) 

॥੧੯॥

14228 311 slok mhlw 3] Salok Mehalaa 3 || Shalok, Third Mehl:

14229 311 gauVI rwig 
sulKxI jy KsmY 
iciq kryie]

su-l`KxI[ kry-ie Gourree Raag 

Sulakhanee Jae 

Khasamai Chith 

Karaee ||

Gauree Raga is 

auspicious, if, through 

it, one comes to think 

of his Lord and Master.

(ਿੀਵ-ਰੂਪੀ ਇਸਤਿੀ) ਗਉੜੀ 
ਰਾਗਣੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੂੰ ਗੇ 

ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿ ੇ

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਏ;

14230 311 BwxY clY siqgurU 
kY AYsw sIgwru 
kryie]

Bhaanai Chalai 

Sathiguroo Kai 

Aisaa Seegaar 

Karaee ||

He should walk in 

harmony with the Will 

of the True Guru; this 

should be his 

decoration.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਵਚ ਤੁਰੇ-

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਕਰੇ;
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14231 311 scw sbdu Bqwru 
hY sdw sdw 
rwvyie]

rwvyie Sachaa Sabadh 

Bhathaar Hai 

Sadhaa Sadhaa 

Raavaee ||

The True Word of the 

Shabad is our spouse; 

ravish and enjoy it, 

forever and ever.

ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ (ਰੂਪ ਿ)ੋ ਖਸਮ 

(ਹੈ) ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਲਏ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਿਪੇ)।

14232 311 ijau aublI 
mjITY rMgu 
ghghw iqau scy 
no jIau dyie]

dyie Jio Oubalee 

Majeethai Rang 

Gehagehaa Thio 

Sachae No Jeeo 

Dhaee ||

Like the deep crimson 

color of the madder 

plant - such is the dye 

which shall color you, 

when you dedicate 

your soul to the True 

One.

ਜਿਵੇਂ ਮਿੀਠ ਉਬਾਲਾ 
ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂੰਗ 

ਗੂੜਹਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ (ਿੀਵ 

ਰੂਪ ਇਸਤਿੀ) ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਖਸਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰੇ,

14233 311 rMig clUlY Aiq 
rqI scy isau 
lgw nyhu]

r`qI Rang Chaloolai Ath 

Rathee Sachae Sio 

Lagaa Naehu ||

One who loves the 

True Lord is totally 

imbued with the 

Lord's Love, like the 

deep crimson color of 

the poppy.

(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੜਹਾ 
ਰੂੰਗ ਚੜਹ ਿਾਏ) ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਨਾਮ ਦੇ) ਗੂੜਹੇ 
ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

14234 311 kUVu TgI guJI nw 
rhY kUVu mulMmw 
plyit Dryhu]

T`gI gu`JI Koorr Thagee 

Gujhee Naa Rehai 

Koorr Mulanmaa 

Palaett Dhharaehu 

||

Falsehood and 

deception may be 

covered with false 

coatings, but they 

cannot remain hidden.

ਕੂੜ (ਰੂਪ) ਮੁਲੂੰ ਮਾ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਚ 

ਨਾਲ) ਲਪੇਟ ਕੇ ਰਖੋ, (ਜਿਰ 

ਭੀ) ਿ ੋਝੂਠ ਤੇ ਠੱਗੀ ਹੈ ਉਹ 

ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੇ।
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14235 311 kUVI krin 
vfweIAw kUVy 
isau lgw nyhu]

Koorree Karan 

Vaddaaeeaa 

Koorrae Sio Lagaa 

Naehu ||

False is the uttering of 

praises, by those who 

love falsehood.

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਠੱਗੀ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ) ਝੂਠੀ ਵਜਡਆਈ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ)।

14236 311 nwnk scw Awip 
hY Awpy ndir 
kryie]1]

kryie Naanak Sachaa 

Aap Hai Aapae 

Nadhar Karaee 

||1||

O Nanak, He alone is 

True; He Himself casts 

His Glance of Grace. 

||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਜਕਸੇ 

ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ) ਿੋ ਹਰੀ ਸੱਚਾ 
ਆਪ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ ਠੱਗੀ ਦੂਰ 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

14237 311 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14238 311 sqsMgiq mih 
hir ausqiq hY  
sMig swDU imly 
ipAwirAw]

Sathasangath 

Mehi Har 

Ousathath Hai 

Sang Saadhhoo 

Milae Piaariaa ||

In the Sat Sangat the 

True Congregation the 

Lord's Praises are 

sung. In the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, the 

Beloved Lord is met.

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਓਥੇ) ਜਪਆਰੇ 

(ਗੁਰਜਸੱਖ, ਸੂੰਤ ਿਨ) ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।

14239 311 Eie purK pRwxI 
DMin jn hih  
aupdysu krih 
praupkwirAw]

krih[ pr-aup-kwirAw Oue Purakh 

Praanee Dhhann 

Jan Hehi 

Oupadhaes Karehi 

Paroupakaariaa ||

Blessed is that mortal 

being, who shares the 

Teachings for the good 

of others.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੁਬਾਜਰਕ ਹਨ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ 

ਉਹ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਉਪਦੇਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।
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14240 311 hir nwmu 
idRVwvih hir 
nwmu suxwvih  
hir nwmy jgu 
insqwirAw]

idRVwvih, suxwvih, j`gu Har Naam 

Dhrirraavehi Har 

Naam Sunaavehi 

Har Naamae Jag 

Nisathaariaa ||

He implants the Name 

of the Lord, and he 

preaches the Name of 

the Lord; through the 

Name of the Lord, the 

world is saved.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਸਦਕ 

ਬੂੰਨਹ ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  
ਤਾਰਦੇ ਹਨ, (ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਬਰਕਜਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਿਾ 
ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ)।

14241 311 gur vyKx kau 
sBu koeI locY nv 
KMf jgiq 
nmskwirAw]

j`g-iq Gur Vaekhan Ko 

Sabh Koee Lochai 

Nav Khandd 

Jagath 

Namasakaariaa ||

Everyone longs to see 

the Guru; the world, 

and the nine 

continents, bow down 

to Him.

(ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ) ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਨਵਾਂ ਖੂੰਡਾਂ (ਦੇ ਿੀਵ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦੇ 

ਹਨ।
14242 311 quDu Awpy Awpu  

riKAw siqgur 
ivic guru Awpy 
quDu svwirAw]

Thudhh Aapae 

Aap Rakhiaa 

Sathigur Vich Gur 

Aapae Thudhh 

Savaariaa ||

You Yourself have 

established the True 

Guru; You Yourself 

have adorned the 

Guru.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਵਚ ਲੁਕਾ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ ਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

14243 311 qU Awpy pUjih  
pUj krwvih  
siqgur kau 
isrjxhwirAw]

Thoo Aapae 

Poojehi Pooj 

Karaavehi Sathigur 

Ko Sirajanehaariaa 

||

You Yourself worship 

and adore the True 

Guru; You inspire 

others to worship Him 

as well, O Creator Lord.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਵਜਡਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ) 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।
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14244 311 koeI ivCuiV jwie 
siqgurU pwshu  
iqsu kwlw muhu  
jim mwirAw]

Koee Vishhurr 

Jaae Sathiguroo 

Paasahu This 

Kaalaa Muhu Jam 

Maariaa ||

If someone separates 

himself from the True 

Guru, his face is 

blackened, and he is 

destroyed by the 

Messenger of Death.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ 
ਜਵੱਛੜ ਿਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ 

ਕਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਮਰਾਿ 

ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 

(ਭਾਵ, ਉਹ ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਕ 

ਤਾਂ ਮੁਕਾਲਖ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਦੂਿੇ 
ਮੌਤ ਆਜਦਕ ਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਸਜਹਮ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

14245 312 iqsu AgY ipCY 
FoeI nwhI  
gurisKI min 
vIcwirAw ]

This Agai Pishhai 

Dtoee Naahee 

Gurasikhee Man 

Veechaariaa ||

He shall find no 

shelter, here or 

hereafter; the 

GurSikhs have realized 

this in their minds.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ 

ਨਾ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਜਕਤੇ ਭੀ 
ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ-ਸਭ 

ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਹ 

ਜਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

14246 312 siqgurU no imly  
syeI jn aubry  
ijn ihrdY nwmu 
smwirAw]

Sathiguroo No 

Milae Saeee Jan 

Oubarae Jin 

Hiradhai Naam 

Samaariaa ||

That humble being 

who meets the True 

Guru is saved; he 

cherishes the Naam, 

the Name of the Lord, 

in his heart.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਿਾ 
ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ 

ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।

14247 312 jn nwnk ky 
gurisK puq hhu  
hir jipAhu hir 
insqwirAw]2]

Jan Naanak Kae 

Gurasikh 

Puthehahu Har 

Japiahu Har 

Nisathaariaa ||2||

Servant Nanak says: O 

GurSikhs, O my sons, 

meditate on the Lord; 

only the Lord shall 

save you. ||2||

(ਇਸ ਲਈ ਪਿਭੂ ਦੇ) ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਸੱਖ ਪੱੁਤਰੋ! ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੋ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ 
(ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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14248 312 mhlw 3] Mehalaa 3 || Third Mehl:

14249 312 haumY jgqu 
BulwieAw  
durmiq ibiKAw 
ibkwr]

j`gqu Houmai Jagath 

Bhulaaeiaa 

Dhuramath 

Bikhiaa Bikaar ||

Egotism has led the 

world astray, along 

with evil-mindedness 

and the poison of 

corruption.

ਹਉਮੈ ਨੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮਜਤ 

ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) 

ਜਵਕਾਰ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

14250 312 siqguru imlY q 
ndir hoie  
mnmuK AMD 
AMiDAwr]

Sathigur Milai Th 

Nadhar Hoe 

Manamukh Andhh 

Andhhiaar ||

Meeting with the True 

Guru, we are blessed 

by the Lord's Glance of 

Grace, while the self-

willed manmukh 

gropes around in the 

darkness.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਤੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ) 
ਨਜ਼ਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ 

ਮਨੱੁਖ ਨਦਾਰ ਅੂੰਨਹੇ  ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

14251 312 nwnk Awpy myil 
ley ijs no 
sbid lwey 
ipAwru]3]

Naanak Aapae 

Mael Leae Jis No 

Sabadh Laaeae 

Piaar ||3||

O Nanak, the Lord 

absorbs into Himself 

those whom He 

inspires to love the 

Word of His Shabad. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੀ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

14252 312 pauVI] Pourree || Pauree:
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14253 312 scu scy kI 
isPiq slwh hY  
so kry ijsu AMdru 
iBjY]

iB`jY Sach Sachae Kee 

Sifath Salaah Hai 

So Karae Jis 

Andhar Bhijai ||

True are the Praises 

and the Glories of the 

True One; he alone 

speaks them, whose 

mind is softened 

within.

ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ (ਕੀਤੀ ਹੋਈ) 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ; (ਇਹ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
(ਭੀ) (ਜਸਫ਼ਜਤ ਜਵਚ) ਜਭੱਿਾ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

14254 312 ijnI iek min 
ieku ArwiDAw  
iqn kw kMDu n 
kbhU iCjY]

(kMDu) sRIr[ (iC`jY) nws 
huMdw

Jinee Eik Man Eik 

Araadhhiaa Thin 

Kaa Kandhh N 

Kabehoo Shhijai ||

Those who worship 

the One Lord with 

single-minded 

devotion - their bodies 

shall never perish.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਏਕਾਗਰ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਕੇ 

ਇਕ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ 
ਜਛੱਿਦਾ ਨਹੀਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਖਜਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।

14255 312 Dnu Dnu purK 
swbwis hY ijn 
scu rsnw AMimRqu 
ipjY]

ip`jY Dhhan Dhhan 

Purakh Saabaas 

Hai Jin Sach 

Rasanaa Anmrith 

Pijai ||

Blessed, blessed and 

acclaimed is that 

person, who tastes 

with his tongue the 

Ambrosial Nectar of 

the True Name.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਧੂੰਨ ਹਨ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੋ ਿੀਭ ਨਾਲ ਸੱਚਾ 
ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।

14256 312 scu scw ijn 
min Bwvdw sy 
min scI drgh 
iljY]

il`jY Sach Sachaa Jin 

Man Bhaavadhaa 

Sae Man Sachee 

Dharageh Lijai ||

One whose mind is 

pleased with the 

Truest of the True is 

accepted in the True 

Court.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸੱਚਾ ਹਰੀ 
ਸਚਮੁਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਸਤਕਾਰੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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14257 312 Dnu DMnu jnmu 
sicAwrIAw muK 
aujl scu 
kirjY]20]

kir`jY Dhhan Dhhann 

Janam 

Sachiaareeaa 

Mukh Oujal Sach 

Karijai ||20||

Blessed, blessed is the 

birth of those true 

beings; the True Lord 

brightens their faces. 

||20||

ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਸਿਲਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਉਹ ਸੁਰਖ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨੦॥

14258 312 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

14259 312 swkq jwie 
invih gur AwgY  
min Koty kUiV 
kUiVAwry]

invih Saakath Jaae 

Nivehi Gur Aagai 

Man Khottae 

Koorr Koorriaarae 

||

The faithless cynics go 

and bow before the 

Guru, but their minds 

are corrupt and false, 

totally false.

ਿ ੇਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਿਾ ਭੀ ਜਨਊਣ, (ਤਾਂ ਭੀ) 
ਉਹ ਮਨੋਂ  ਖੋਟੇ (ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਤੇ 

ਖੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੂੜ ਦੇ ਹੀ 
ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

14260 312 jw guru khY auThu 
myry BweI bih 
jwih Gusir 
bgulwry]

(Gus-ir) db ky 
iCpxw[ bgulwry:polw 
bolo[ (bgulwry) bguly 
vq dMBI

Jaa Gur Kehai 

Outhahu Maerae 

Bhaaee Behi Jaahi 

Ghusar Bagulaarae 

||

When the Guru says, 

""Rise up, my Siblings 

of Destiny"", they sit 

down, crowded in like 

cranes.

ਿਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਸਭ ਜਸੱਖਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਆਖਦਾ ਹੈ-'ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, 
ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ!' (ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਕਤ 

ਭੀ) ਬਗਜਲਆਂ ਵਾਂਗ (ਜਸੱਖਾਂ 
ਜਵਚ) ਰਲ ਕੇ ਬਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

14261 312 gurisKw AMdir 
siqguru vrqY  
cuix kFy lDovwry]

(l`Dovwry) l`Bx vwilAW 
ny

Gurasikhaa 

Andhar Sathigur 

Varathai Chun 

Kadtae 

Ladhhovaarae ||

The True Guru prevails 

among His GurSikhs; 

they pick out and 

expel the wanderers.

(ਪਰ ਸਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਕੂੜ ਵੱਸਦਾ ਹੈ) ਤੇ ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸੱਖਾਂ 
ਜਵਚ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭੀ 
ਸਾਕਤ) ਲਾਧ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੁਣ ਕੇ 

ਕੱਢੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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14262 312 Eie AgY ipCY 
bih muhu 
Cpwiein n 
rlnI KotyAwry]

Oue Agai Pishhai 

Behi Muhu 

Shhapaaein N 

Ralanee 

Khottaeaarae ||

Sitting here and there, 

they hide their faces; 

being counterfeit, they 

cannot mix with the 

genuine.

ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਜਪਛਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਲੁਕਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ (ਜਸੱਖਾਂ ਜਵਚ) 

ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

14263 312 En@w dw BKu su 
EQY nwhI jwie 
kUVu lhin Byfwry]

(B`Ku) Bojn[ (Byfwry) 
ByfW vWg[ lh-in

Ounaa Dhaa 

Bhakh S Outhhai 

Naahee Jaae Koorr 

Lehan 

Bhaeddaarae ||

There is no food for 

them there; the false 

go into the filth like 

sheep.

ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਓਥੇ 

(ਗੁਰਜਸਖਾਂ ਦੇ ਸੂੰਗ ਜਵਚ) ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ 

(ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ) ਿਾ ਕੇ ਕੂੜ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭਦੇ ਹਨ।

14264 312 jy swkqu nru  
KwvweIAY locIAY  
ibKu kFY muiK 
auglwry]

aug-lwry:polw bolo Jae Saakath Nar 

Khaavaaeeai 

Locheeai Bikh 

Kadtai Mukh 

Ougalaarae ||

If you try to feed the 

faithless cynic, he will 

spit out poison from 

his mouth.

ਿ ੇਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ-

ਰੂਪ) ਚੂੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਖਵਾਣ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਭੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ 

ਮੂੂੰ ਹੋਂ (ਜਨੂੰ ਦਾ-ਰੂਪ) ਜਵਹੁ ਹੀ 
ਉਗਲ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

14265 312 hir swkq syqI 
sMgu n krIAhu  
Eie mwry 
isrjxhwry]

Har Saakath 

Saethee Sang N 

Kareeahu Oue 

Maarae 

Sirajanehaarae ||

O Lord, let me not be 

in the company of the 

faithless cynic, who is 

cursed by the Creator 

Lord.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋਂ !) ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਹੋਏ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਾ ਕਜਰਓ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਨੇ 

ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ ਵਲੋਂ) 
ਮੁਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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14266 312 ijs kw iehu Kylu  
soeI kir vyKY jn 
nwnk nwmu 
smwry]1]

Jis Kaa Eihu Khael 

Soee Kar Vaekhai 

Jan Naanak Naam 

Samaarae ||1||

This drama belongs to 

the Lord; He performs 

it, and He watches 

over it. Servant Nanak 

cherishes the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਜਲਆਉਣਾ ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ 

ਨਹੀਂ), ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਇਹ ਖੇਲ 

ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੂੰ  ਰਚ 

ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੂੰਭਾਲ ॥੧॥

14267 312 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14268 312 siqguru purKu 
AgMmu hY ijsu 
AMdir hir auir 
DwirAw]

Sathigur Purakh 

Aganm Hai Jis 

Andhar Har Our 

Dhhaariaa ||

The True Guru the 

Primal Being is 

inaccessible; He has 

enshrined the Lord's 

Name within His heart.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਅਗੂੰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

14269 312 siqgurU no ApiV  
koie n skeI  
ijsu vil 
isrjxhwirAw]

A`piV Sathiguroo No 

Aparr Koe N Sakee 

Jis Val 

Sirajanehaariaa ||

No one can equal the 

True Guru; the Creator 

Lord is on His side.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ।
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14270 312 siqgurU kw KVgu 
sMjoau hir Bgiq 
hY ijqu kwlu 
kMtku mwir 
ivfwirAw]

(KVgu) ikRpwn[ (sMjoau) 
lohy dw bsqR

Sathiguroo Kaa 

Kharrag Sanjoo 

Har Bhagath Hai 

Jith Kaal Kanttak 

Maar Viddaariaa ||

Devotional worship of 

the Lord is the sword 

and armor of the True 

Guru; He has killed 

and cast out Death, 

the torturer.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਖੜਗ ਤੇ ਸੂੰਿੋਅ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਉਸ ਨੇ ਕਾਲ (-ਰੂਪ) ਕੂੰ ਡੇ ਨੂੂੰ  
(ਭਾਵ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੂੰ ) ਮਾਰ ਕੇ 

ਪਰੇ ਸੱੁਜਟਆ ਹੈ।

14271 312 siqgurU kw 
rKxhwrw hir 
Awip hY siqgurU 
kY ipCY hir siB 
aubwirAw]

Sathiguroo Kaa 

Rakhanehaaraa 

Har Aap Hai 

Sathiguroo Kai 

Pishhai Har Sabh 

Oubaariaa ||

The Lord Himself is the 

Protector of the True 

Guru. The Lord saves 

all those who follow in 

the footsteps of the 

True Guru.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੈ ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਜਨਆਂ ਤੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

14272 312 jo mMdw icqvY 
pUry siqgurU kw  
so Awip 
aupwvxhwrY 
mwirAw]

Jo Mandhaa 

Chithavai Poorae 

Sathiguroo Kaa So 

Aap 

Oupaavanehaarai 

Maariaa ||

One who thinks evil of 

the Perfect True Guru - 

 the Creator Lord 

Himself destroys him.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਬੁਰਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਕਰਤਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
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14273 312 eyh gl hovY hir 
drgh scy kI  
jn nwnk Agmu 
vIcwirAw]2]

g`l Eaeh Gal Hovai 

Har Dharageh 

Sachae Kee Jan 

Naanak Agam 

Veechaariaa ||2||

These words will be 

confirmed as true in 

the Court of the Lord; 

servant Nanak reveals 

this mystery. ||2||

ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਇਹ ਜਨਆਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਅਗੂੰਮ ਹਰੀ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ (ਇਹ ਸਮਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ) ॥੨॥

14274 312 pauVI] Pourree || Pauree:

14275 312 scu suiqAw ijnI 
ArwiDAw jw auTy 
qw scu cvy]

(cvy) aucwrn[ su`iqAw Sach Suthiaa Jinee 

Araadhhiaa Jaa 

Outhae Thaa Sach 

Chavae ||

Those who dwell upon 

the True Lord while 

asleep, utter the True 

Name when they are 

awake.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸੱੁਤੇ ਹੋਏ ਭੀ ਸੱਚੇ 

ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਠ 

ਕੇ ਭੀ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ 

ਹਨ।

14276 312 sy ivrly jug 
mih jwxIAih jo 
gurmuiK scu rvy]

(rvy) ismrdy[ jwxIAih Sae Viralae Jug 

Mehi Jaaneeahi Jo 

Guramukh Sach 

Ravae ||

How rare in the world 

are those Gurmukhs 

who dwell upon the 

True Lord.

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 

ਮਨੱੁਖ ਜਵਰਲੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ 

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

14277 312 hau bilhwrI 
iqn kau ij An 
idnu scu lvy]

(lvy) boldy Ho Balihaaree Thin 

Ko J Anadhin Sach 

Lavae ||

I am a sacrifice to 

those who chant the 

True Name, night and 

day.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਿ ੋਰੋਜ਼ 

(ਭਾਵ, ਹਰ ਵੇਲੇ) ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ।
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14278 312 ijn min qin 
scw Bwvdw sy 
scI drgh gvy]

(gvy) phuMcy Jin Man Than 

Sachaa 

Bhaavadhaa Sae 

Sachee Dharageh 

Gavae ||

The True Lord is 

pleasing to their minds 

and bodies; they go to 

the Court of the True 

Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਭੀ ਤੇ 

ਹਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਭੀ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ) ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚਦੇ ਹਨ।

14279 312 jnu nwnku bolY 
scu nwmu scu 
scw sdw 
nvy]21]

Jan Naanak Bolai 

Sach Naam Sach 

Sachaa Sadhaa 

Navae ||21||

Servant Nanak chants 

the True Name; truly, 

the True Lord is 

forever brand new. 

||21||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਭੀ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ) ॥੨੧॥

14280 312 sloku mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

14281 312 ikAw svxw  
ikAw jwgxw  
gurmuiK qy 
prvwxu]

Kiaa Savanaa Kiaa 

Jaaganaa 

Guramukh Thae 

Paravaan ||

Who is asleep, and 

who is awake? Those 

who are Gurmukh are 

approved.

ਸੌਣਾ ਕੀਹ ਤੇ ਿਾਗਣਾ ਕੀਹ, ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ 
ਹਾਲਤਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ-
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14282 313 ijnw swis 
igrwis n ivsrY  
sy pUry purK 
prDwn]

Jinaa Saas Giraas 

N Visarai Sae 

Poorae Purakh 

Paradhhaan ||

Those who do not 

forget the Lord, with 

each and every breath 

and morsel of food, 

are the perfect and 

famous persons.

ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਇਕ ਦਮ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਵੱਸਰਦਾ ਤੇ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਸਰਬ ਗੁਣ) ਸੂੰ ਪੂਰਣ ਤੇ 

ਉੱਤਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਸੱੁਤੇ 

ਹੋਏ ਭੀ ਨਾਮ ਜਵੱਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਿਾਗਦੇ ਭੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਸੱੁਤੇ ਿਾਂ ਿਾਗਦੇ ਜਦੱਸਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

14283 313 krmI siqguru 
pweIAY An idnu 
lgY iDAwnu]

(krmI) ikRpw Karamee Sathigur 

Paaeeai Anadhin 

Lagai Dhhiaan ||

By His Grace they find 

the True Guru; night 

and day, they 

meditate.

(ਪਿਭੂ ਦੀ) ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਸੱੁਜਤਆਂ ਤੇ ਿਾਗਜਦਆਂ 

ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) ਿੀਵ ਦਾ 
ਜਧਆਨ (ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

14284 313 iqn kI sMgiq 
imil rhw drgh 
pweI mwnu]

Thin Kee Sangath 

Mil Rehaa 

Dharageh Paaee 

Maan ||

I join the society of 

those persons, and in 

so doing, I am 

honored in the Court 

of the Lord.

(ਜਚੱਤ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਭੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਕਰਾਂ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ 

ਪਾਵਾਂ।

14285 313 saudy vwhu vwhu 
aucrih auTdy BI 
vwhu kryin]

sauNdy[ au~cr-ih Soudhae Vaahu 

Vaahu Oucharehi 

Outhadhae Bhee 

Vaahu Karaen ||

While asleep, they 

chant, ""Waaho! 

Waaho!"", and while 

awake, they chant, 

""Waaho!"" as well.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹੋਏ 

ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਿੀਉੜੇ) ਸੌਣ 

ਲੱਗੇ ਭੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਠਣ ਵੇਲੇ ਭੀ।
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14286 313 nwnk qy muK 
aujly ij inq 
auiT sMmwlyin]1]

au~jly[ sM-m@w-lyin Naanak Thae 

Mukh Oujalae J 

Nith Outh 

Sanmaalaen ||1||

O Nanak, radiant are 

the faces of those, 

who rise up early each 

day, and dwell upon 

the Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮੂੂੰ ਹ ਉੱਿਲੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿ ੋਸਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹ 

ਕੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੧॥

14287 313 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14288 313 siqguru syvIAY 
Awpxw pweIAY 
nwmu Apwru]

Sathigur Saeveeai 

Aapanaa Paaeeai 

Naam Apaar ||

Serving his True Guru, 

one obtains the Naam, 

the Name of the 

Infinite Lord.

ਆਪਣ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ 

ਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ (ਭਾਵ, ਨਾਮ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

14289 313 Baujil fubidAw 
kiF ley hir 
dwiq kry dwqwru]

Bhoujal 

Ddubadhiaa Kadt 

Leae Har Dhaath 

Karae Dhaathaar 

||

The drowning person 

is lifted up and out of 

the terrifying world-

ocean; the Great Giver 

gives the gift of the 

Lord's Name.

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ (ਨਾਮ 

ਦੀ ਇਹ) ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਨਾਮ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਜਵਚ 

ਡੁਬੱਦੇ ਨੂੂੰ  ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

14290 313 DMnu DMnu sy swh hY  
ij nwim krih 
vwpwru]

Dhhann Dhhann 

Sae Saah Hai J 

Naam Karehi 

Vaapaar ||

Blessed, blessed are 

those bankers who 

trade the Naam.

ਿ ੋਸ਼ਾਹ ਨਾਮ (ਦੀ ਰਾਜਸ) ਨਾਲ 

ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ,
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14291 313 vxjwry isK 
Awvdy sbid 
lGwvxhwru]

Vanajaarae Sikh 

Aavadhae Sabadh 

Laghaavanehaar ||

The Sikhs, the traders 

come, and through the 

Word of His Shabad, 

they are carried across.

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ) ਵਣਿ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੋ ਜਸੱਖ (ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਕੋਲ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ (ਭਉਿਲ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

14292 313 jn nwnk ijn 
kau ikRpw BeI  
iqn syivAw 
isrjxhwru]2]

Jan Naanak Jin Ko 

Kirapaa Bhee Thin 

Saeviaa 

Sirajanehaar ||2||

O servant Nanak, they 

alone serve the 

Creator Lord, who are 

blessed by His Grace. 

||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ 
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

14293 313 pauVI] Pourree || Pauree:

14294 313 scu scy ky jn 
Bgq hih scu 
scw ijnI 
ArwiDAw]

Sach Sachae Kae 

Jan Bhagath Hehi 

Sach Sachaa Jinee 

Araadhhiaa ||

Those who truly 

worship and adore the 

True Lord, are truly 

the humble devotees 

of the True Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਚ-

ਮੁਚ ਭਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ 

ਹੀ ਸੱਚੇ ਦੇ ਭਗਤ (ਕਹੀਦੇ) 

ਹਨ।

14295 313 ijn gurmuiK Koij 
FMFoilAw iqn 
AMdrhu hI scu 
lwiDAw]

lw`iDAw Jin Guramukh Khoj 

Dtandtoliaa Thin 

Andharahu Hee 

Sach Laadhhiaa ||

Those Gurmukhs who 

search and seek, find 

the True One within 

themselves.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਖੋਿ ਕੇ ਢੂੂੰ ਢਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਿਤਨ ਨਾਲ ਭਾਲਦੇ ਹਨ) ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2802 Published: March 06/ 2014



14296 313 scu swihbu scu 
ijnI syivAw  
kwlu kMtku mwir  
iqnI swiDAw]

(sw`iDAw) soiDAw Sach Saahib Sach 

Jinee Saeviaa Kaal 

Kanttak Maar 

Thinee Saadhhiaa 

||

Those who truly serve 

their True Lord and 

Master, overwhelm 

and conquer Death, 

the torturer.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਾਈ ਂ

ਸਚ-ਮੁਚ ਸੇਜਵਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਲ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ 

ਕਾਬੂ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, (ਭਾਵ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਲ ਕੂੰ ਡੇ ਵਾਂਗ 

ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ)।

14297 313 scu scw sB dU 
vfw hY scu syvin  
sy sic 
rlwiDAw]

rl`wiDAw Sach Sachaa Sabh 

Dhoo Vaddaa Hai 

Sach Saevan Sae 

Sach Ralaadhhiaa 

||

The True One is truly 

the greatest of all; 

those who serve the 

True One are blended 

with the True One.

ਿ ੋਸੱਚਾ ਹਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

14298 313 scu scy no 
swbwis hY scu 
scw syiv 
PlwiDAw]22]

(Pl`wiDAw) PL pwieAw Sach Sachae No 

Saabaas Hai Sach 

Sachaa Saev 

Falaadhhiaa 

||22||

Blessed and acclaimed 

is the Truest of the 

True; serving the 

Truest of the True, 

one blossoms forth in 

fruition. ||22||

ਧੂੰਨ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ, ਧੂੰਨ ਹੈ ਸੱਚਾ 
ਪਿਭੂ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਚ-

ਮੁਚ ਸੱਚੇ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉੱਤਮ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਨੂੂੰ  ਸਿਲਾ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ॥੨੨॥

14299 313 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

14300 313 mnmuKu pRwxI 
mugDu hY nwm hIx 
Brmwie]

Manamukh 

Praanee Mugadhh 

Hai Naameheen 

Bharamaae ||

The self-willed 

manmukh is foolish; 

he wanders around 

without the Naam, the 

Name of the Lord.

ਮਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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14301 313 ibnu gur mnUAw 
nw itkY iPir 
iPir jUnI pwie]

itkY: polw bolo Bin Gur Manooaa 

Naa Ttikai Fir Fir 

Joonee Paae ||

Without the Guru, his 

mind is not held 

steady, and he is 

reincarnated, over and 

over again.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ ਦਾ 
ਹੋਛਾ ਮਨ (ਜਕਸੇ ਆਸਰੇ ਤੇ) 

ਜਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਜਿਰ ਜਿਰ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

14302 313 hir pRBu Awip 
dieAwl hoih qW 
siqguru imilAw 
Awie]

dieAwl, hoih Har Prabh Aap 

Dhaeiaal Hohi 

Thaan Sathigur 

Miliaa Aae ||

But when the Lord 

God Himself becomes 

merciful to him, then 

the True Guru comes 

to meet him.

ਿ ੇਹਰੀ ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਮਹਰ ਕਰੇ 

ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਟਕਾ ਕੇ 

ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।

14303 313 jn nwnk nwmu 
slwih qU jnm 
mrx duKu 
jwie]1]

Jan Naanak Naam 

Salaahi Thoo 

Janam Maran 

Dhukh Jaae ||1||

O servant Nanak, 

praise the Naam; the 

pains of birth and 

death shall come to an 

end. ||1||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! 

ਤੂੂੰ  ਭੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ (ਤਾ ਜਕ) ਤੇਰਾ 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੱੁਖ ਮੱੁਕ ਿਾਏ 

॥੧॥

14304 313 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14305 313 guru swlwhI 
Awpxw bhu ibiD 
rMig suBwie]

Gur Saalaahee 

Aapanaa Bahu 

Bidhh Rang 

Subhaae ||

I praise my Guru in so 

many ways, with joyful 

love and affection.

(ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਕਈ ਤਰਹਾਂ 
(ਭਾਵ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਵਲਵਜਲਆਂ ਨਾਲ) ਜਪਆਰੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਤੇ 

ਸੁਭਾਉ ਜਵਚ (ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ) ਉਸ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ।
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14306 313 siqgur syqI mnu 
rqw riKAw bxq 
bxwie]

Sathigur Saethee 

Man Rathaa 

Rakhiaa Banath 

Banaae ||

My mind is imbued 

with the True Guru; 

He has preserved the 

make of its making.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਪਆਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨਾਲ ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਸਵਾਰ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

14307 313 ijhvw swlwih n 
rjeI hir pRIqm 
icqu lwie]

r`j`eI Jihavaa Saalaahi N 

Rajee Har 

Preetham Chith 

Laae ||

My tongue is not 

satisfied by praising 

Him; He has linked my 

consciousness with 

the Lord, my Beloved.

ਮੇਰੀ ਿੀਭ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਿਦੀ ਤੇ ਮਨ 

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਨਾਲ (ਜਨਹਂੁ) ਲਾ ਕੇ 

ਨਹੀਂ ਰੱਿਦਾ।

14308 313 nwnk nwvY kI 
min BuK hY mnu 
iqRpqY hir rsu 
Kwie]2]

Naanak Naavai 

Kee Man Bhukh 

Hai Man 

Thripathai Har Ras 

Khaae ||2||

O Nanak, my mind 

hungers for the Name 

of the Lord; my mind 

is satisfied, tasting the 

sublime essence of the 

Lord. ||2||

(ਰੱਿੇ ਭੀ ਜਕਵੇਂ?) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਮਨ ਜਵਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਹੈ, 

ਮਨ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਿੇ ਿ ੇਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਲਏ ॥੨॥

14309 313 pauVI] Pourree || Pauree:

14310 313 scu scw kudriq 
jwxIAY idnu 
rwqI ijin 
bxweIAw]

bxweIAW Sach Sachaa 

Kudharath 

Jaaneeai Dhin 

Raathee Jin 

Banaaeeaa ||

The True Lord is truly 

known for His all-

powerful creative 

nature; He fashioned 

the days and the 

nights.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਦਨ ਤੇ ਰਾਤ 

(ਵਰਗੇ ਕੌਤਕ) ਬਣਾਏ ਹਨ, 

ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ (ਇਸ) ਕੁਦਰਜਤ 

ਤੋਂ ਹੀ ਸਚ-ਮੁਚ (ਵੱਡੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਵਾਲਾ) ਮਲੂਮ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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14311 313 so scu slwhI 
sdw sdw scu 
scy kIAw 
vifAweIAw]

So Sach Salaahee 

Sadhaa Sadhaa 

Sach Sachae Keeaa 

Vaddiaaeeaa ||

I praise that True Lord, 

forever and ever; True 

is the glorious 

greatness of the True 

Lord.

(ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ ਤੇ 

ਵਜਡਆਈ ਆਖਾਂ।

14312 313 swlwhI scu  
slwh scu scu  
kImiq iknY n 
pweIAw]

pweIAw: ibMdI nhIN 
lwauxI

Saalaahee Sach 

Salaah Sach Sach 

Keemath Kinai N 

Paaeeaa ||

True are the Praises of 

the Praiseworthy True 

Lord; the value of the 

True Lord cannot be 

appraised.

ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹਰੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਭੀ ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਕਸੇ 

ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।

14313 313 jw imilAw pUrw 
siqgurU qw hwjru 
ndrI AweIAw]

AweIAw: ibMdI nhIN 
lwauxI

Jaa Miliaa Pooraa 

Sathiguroo Thaa 

Haajar Nadharee 

Aaeeaa ||

When someone meets 

the Perfect True Guru, 

then His Sublime 

Presence comes to be 

seen.

ਿਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਜਡਆਈਆਂ ਪਿਤੱਖ 

ਜਦੱਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

14314 313 scu gurmuiK ijnI 
slwihAw iqn@w 
BuKw siB 
gvweIAw]23]

B`uKW gvweIAW Sach Guramukh 

Jinee Salaahiaa 

Thinaa Bhukhaa 

Sabh Gavaaeeaa 

||23||

Those Gurmukhs who 

praise the True Lord - 

all their hunger is 

gone. ||23||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ (ਭਾਵ, ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ) 

ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਭੁੱ ਖਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

॥੨੩॥
14315 313 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:
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14316 313 mY mnu qnu Koij 
KojyidAw so pRBu 
lDw loiV]

l`Dw Mai Man Than 

Khoj Khojaedhiaa 

So Prabh Ladhhaa 

Lorr ||

Searching and 

examining my mind 

and body, I have 

found that God, whom 

I longed for.

ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਖੋਿਜਦਆਂ 

ਖੋਿਜਦਆਂ ਮੈਂ (ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) ਭਾਲ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਲੱਭ ਹੀ ਜਲਆ (ਪਰ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੱਭ 

ਨਹੀ ਸਾਂ ਸਕਦਾ)।
14317 313 ivstu gurU mY 

pwieAw ijin 
hir pRBu idqw 
joiV]1]

ivstu:polw bolo[(ivstu) 
ivcoly

Visatt Guroo Mai 

Paaeiaa Jin Har 

Prabh Dhithaa Jorr 

||1||

I have found the Guru, 

the Divine 

Intermediary, who has 

united me with the 

Lord God. ||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਵਕੀਲ ਜਮਲ 

ਜਪਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਮੇਲ 

ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

14318 313 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

14319 313 mwieAwDwrI  
Aiq AMn@w bolw]

Aiq, boLw: poly bolo Maaeiaadhhaaree 

Ath Annaa Bolaa ||

One who is attached 

to Maya is totally blind 

and deaf.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਮਾਇਆ (ਦਾ ਜਪਆਰ) ਧਾਰਨ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਤੇ ਬੋਲਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪਤੀਿ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ)।

14320 313 sbdu n suxeI  
bhu rol Gcolw]

Sabadh N Sunee 

Bahu Rol 

Ghacholaa ||

He does not listen to 

the Word of the 

Shabad; he makes a 

great uproar and 

tumult.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਵਲ ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, (ਪਰ) 

(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਖਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 
(ਭਾਵ, ਜਸਰ-ਦਰਦੀ ਕਰਾਉਣ 

ਵਾਲਾ) ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ (ਪਸੂੰਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ)।
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14321 313 gurmuiK jwpY  
sbid ilv lwie]

Guramukh Jaapai 

Sabadh Liv Laae ||

The Gurmukhs chant 

and meditate on the 

Shabad, and lovingly 

center their 

consciousness on it.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਇਉਂ) ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ) ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਬਰਤੀ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

14322 313 hir nwmu suix 
mMny hir nwim 
smwie]

Har Naam Sun 

Mannae Har Naam 

Samaae ||

They hear and believe 

in the Name of the 

Lord; they are 

absorbed in the Name 

of the Lord.

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ 

ਤੇ ਜਸਦਕ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ (ਹੀ) ਲੀਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

14323 313 jo iqsu BwvY su 
kry krwieAw]

Jo This Bhaavai S 

Karae Karaaeiaa ||

Whatever pleases 

God, He causes that to 

be done.

(ਪਰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਿਾਂ 
ਗੁਰਮੁਜਖ ਦੇ ਕੀਹ ਹੱਥ?) ਿੋ 
ਕੱੁਝ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਇਹ 

ਿੀਵ ਕਰਵਾਇਆ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

14324 313 nwnk vjdw jMqu 
vjwieAw]2]

Naanak Vajadhaa 

Janth Vajaaeiaa 

||2||

O Nanak, human 

beings are the 

instruments which 

vibrate as God plays 

them. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵ (ਵਾਿੇ ਵਾਂਗ) 

ਵਿਾਇਆ ਵੱਿਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਬੁਲਾਇਆਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

14325 314 pauVI] Pourree || Pauree:

14326 314 qU krqw sBu 
ikCu jwxdw jo 
jIAw AMdir 
vrqY]

Thoo Karathaa 

Sabh Kishh 

Jaanadhaa Jo 

Jeeaa Andhar 

Varathai ||

You, O Creator, know 

everything which 

occurs within our 

beings.

ਹੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ! ਿੋ ਕੁਝ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਜਵਚ ਵਰਤਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੋ ਿੁਰਨੇ ਿੁਰਦੇ 

ਹਨ), ਤੂੂੰ  ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।
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14327 314 qU krqw Awip 
Agxqu hY sBu 
jgu ivic gxqY]

A-gxqu Thoo Karathaa 

Aap Aganath Hai 

Sabh Jag Vich 

Ganathai ||

You Yourself, O 

Creator, are 

incalculable, while the 

entire world is within 

the realm of 

calculation.

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਗਣਤ 

(ਲਾਹੇ ਤੋਟੇ ਦੀ ਜਵਚਾਰ, ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਦੇ ਿੁਰਨੇ) ਜਵਚ ਹੈ, ਹੇ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ! ਇਕ ਤੂੂੰ  ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈਂ,

14328 314 sBu kIqw qyrw 
vrqdw sB qyrI 
bxqY]

Sabh Keethaa 

Thaeraa 

Varathadhaa Sabh 

Thaeree Banathai 

||

Everything happens 

according to Your Will; 

You created all.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੋ ਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਸਾਰੀ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ) ਬਨਾਵਟ 

ਹੀ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

14329 314 qU Git Git ieku 
vrqdw scu 
swihb clqY]

clqY:polw bolo[ clqY) 
cil`qR

Thoo Ghatt Ghatt 

Eik Varathadhaa 

Sach Saahib 

Chalathai ||

You are the One, 

pervading in each and 

every heart; O True 

Lord and Master, this 

is Your play.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ 

(ਅਸਚਰਿ) ਹਨ। (ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਜਕਆ।)
14330 314 siqgur no imly  

su hir imly nwhI 
iksY prqY]24]

(prqY) hor qoN Sathigur No Milae 

S Har Milae 

Naahee Kisai 

Parathai ||24||

One who meets the 

True Guru meets the 

Lord; no one can turn 

him away. ||24||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ 

ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਾ 
ਹੈ, (ਮਾਇਆ) ਦੇ ਜਕਸੇ 

(ਅਡੂੰਬਰ) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ 
ਵਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ॥੨੪॥

14331 314 sloku mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:
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14332 314 iehu mnUAw idRVu 
kir rKIAY  
gurmuiK lweIAY 
icqu]

Eihu Manooaa 

Dhrirr Kar 

Rakheeai 

Guramukh Laaeeai 

Chith ||

Hold this mind steady 

and stable; become 

Gurmukh and focus 

your consciousness.

(ਿੇ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਮਨ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) 

ਿੋੜੀਏ (ਤੇ) ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪੱਕਾ 
ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੀਏ (ਜਿਵੇਂ ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਵਲ ਨਾ ਦੌੜੇ।)

14333 314 ikau swis 
igrwis ivswrIAY  
bhidAw 
auTidAw inq]

Kio Saas Giraas 

Visaareeai 

Behadhiaa 

Outhadhiaa Nith ||

How could you ever 

forget Him, with each 

breath and morsel of 

food, sitting down or 

standing up?

(ਤੇ ਿ)ੇ ਬਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਉਠਜਦਆਂ 

(ਭਾਵ, ਕਾਰ ਜਕਰਤ ਕਰਜਦਆਂ) 

ਕਦੇ ਇਕ ਦਮ ਭੀ (ਨਾਮ) ਨਾ 
ਜਵਸਾਰੀਏ,

14334 314 mrx jIvx kI 
icMqw geI iehu 
jIAVw hir pRB 
vis]

v`is Maran Jeevan Kee 

Chinthaa Gee Eihu 

Jeearraa Har 

Prabh Vas ||

My anxiety about birth 

and death has ended; 

this soul is under the 

control of the Lord 

God.

(ਤਾਂ) ਇਹ ਿੀਵ ਹਰੀ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ (ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, 

ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਇਸ ਦੀ 
ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

14335 314 ijau BwvY iqau 
rKu qU jn nwnk 
nwmu bKis]1]

Jio Bhaavai Thio 

Rakh Thoo Jan 

Naanak Naam 

Bakhas ||1||

If it pleases You, then 

save servant Nanak, 

and bless him with 

Your Name. ||1||

(ਹੇ ਹਰੀ!) ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗੇ ਜਤਵੇਂ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਿ ੋਮਨ 

ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਝੋਰੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

14336 314 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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14337 314 mnmuKu AhMkwrI  
mhlu n jwxY iKnu 
AwgY iKnu pICY]

Manamukh 

Ahankaaree Mehal 

N Jaanai Khin 

Aagai Khin 

Peeshhai ||

The egotistical self-

willed manmukh does 

not know the Mansion 

of the Lord's Presence; 

one moment he is 

here and the next 

moment he is there.

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਮਨਮੁਖ (ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ) ਜਨਵਾਸ-

ਅਸਥਾਨ (ਭਾਵ, ਸਤਸੂੰਗ) ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਿਕੋ-

ਤੱਜਕਆਂ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਘੜੀ ਤੋਲਾ ਘੜੀ 
ਮਾਸਾ)।

14338 314 sdw bulweIAY  
mhil n AwvY  
ikau kir drgh 
sIJY]

(sIJY) mukq hovy Sadhaa Bulaaeeai 

Mehal N Aavai Kio 

Kar Dharageh 

Seejhai ||

He is always invited, 

but he does not go to 

the Mansion of the 

Lord's Presence. How 

shall he be accepted in 

the Court of the Lord?

ਸਦਾ ਸੱਦਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ 

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਭੀ ਜਕਵੇਂ 
ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਵੇ? (ਭਾਵ, ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ)!

14339 314 siqgur kw mhlu 
ivrlw jwxY sdw 
rhY kr joiV]

(kr) h`Q Sathigur Kaa 

Mehal Viralaa 

Jaanai Sadhaa 

Rehai Kar Jorr ||

How rare are those 

who know the 

Mansion of the True 

Guru; they stand with 

their palms pressed 

together.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਜਟਕਾਣੇ ਦੀ (ਭਾਵ, 

ਸਤਸੂੰਗ ਦੀ) ਜਕਸੇ ਉਸ ਜਵਰਲੇ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ 
ਹੱਥ ਿੋੜੀ ਰੱਖੇ (ਭਾਵ, ਮਨ 

ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਹੇ)।

14340 314 AwpxI ikRpw kry 
hir myrw nwnk  
ley bhoiV]2]

(bhoiV) moV Aapanee Kirapaa 

Karae Har Maeraa 

Naanak Leae 

Behorr ||2||

If my Lord grants His 

Grace, O Nanak, He 

restores them to 

Himself. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਤੇ ਜਪਆਰਾ 
ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰੇ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਲੋਂ) ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

14341 314 pauVI] Pourree || Pauree:
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14342 314 sw syvw kIqI 
sPl hY ijqu 
siqgur kw mnu 
mMny]

Saa Saevaa 

Keethee Safal Hai 

Jith Sathigur Kaa 

Man Mannae ||

Fruitful and rewarding 

is that service, which is 

pleasing to the Guru's 

Mind.

ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਮਨ (ਜਸੱਖ ਤੇ) ਪਤੀਿ ਿਾਏ, 

ਉਹੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਲਾਹੇਵੂੰ ਦੀ ਹੈ,

14343 314 jw siqgur kw 
mnu mMinAw qw 
pwp ksMml BMny]

(BMny) nws Jaa Sathigur Kaa 

Man Manniaa 

Thaa Paap 

Kasanmal 

Bhannae ||

When the Mind of the 

True Guru is pleased, 

then sins and 

misdeeds run away.

(ਜਕਉਂਜਕ ਿਦੋਂ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਮਨ ਪਤੀਿੇ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਵਕਾਰ 

ਪਾਪ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

14344 314 aupdysu ij idqw 
siqgurU so 
suixAw isKI 
kMny]

is`KIN Oupadhaes J 

Dhithaa 

Sathiguroo So 

Suniaa Sikhee 

Kannae ||

The Sikhs listen to the 

Teachings imparted by 

the True Guru.

(ਪਤੀਿ ਕੇ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੋ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਜਸੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਗਹੁ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

14345 314 ijn siqgur kw 
Bwxw mMinAw  
iqn cVI 
cvgix vMny]

(vMny) rMg[ cV@I[ c-
v`gix

Jin Sathigur Kaa 

Bhaanaa Manniaa 

Thin Charree 

Chavagan Vannae 

||

Those who surrender 

to the True Guru's Will 

are imbued with the 

four-fold Love of the 

Lord.

(ਿੇਰ) ਿੋ ਜਸੱਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਭਾਣੇ ਤੇ ਜਸਦਕ ਜਲਆਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ) 
ਚੌਣੀ ਰੂੰਗਣ ਚੜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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14346 314 ieh cwl inrwlI 
gurmuKI gur 
dIiKAw suix mnu 
iBMny]25]

Eih Chaal Niraalee 

Guramukhee Gur 

Dheekhiaa Sun 

Man Bhinnae 

||25||

This is the unique and 

distinct life-style of 

the Gurmukhs: 

listening to the Guru's 

Teachings, their minds 

blossom forth. ||25||

'ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਜਸੱਜਖਆ ਸੁਣ 

ਕੇ ਮਨ (ਹਰੀ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ) 

ਜਭੱਿਦਾ ਹੈ'-ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 

ਰਸਤਾ (ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਤਾਂ 
ਨਾਲੋਂ) ਜਨਰਾਲਾ ਹੈ ॥੨੫॥

14347 314 sloku mÚ 3] (goipAw)CpwieAw Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

14348 314 ijin guru goipAw 
Awpxw iqsu  
Taur n Twau]

Jin Gur Gopiaa 

Aapanaa This 

Thour N Thaao ||

Those who do not 

affirm their Guru shall 

have no home or place 

of rest.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾ ਥਾਂ ਨਾਹ ਜਖੱਤਾ।

14349 314 hlqu plqu dovY 
gey drgh nwhI 
Qwau]

Halath Palath 

Dhovai Geae 

Dharageh Naahee 

Thhaao ||

They lose both this 

world and the next; 

they have no place in 

the Court of the Lord.

ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੀ 
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ (ਭੀ) ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਸੂ ਜਮਲਦੀ।

14350 314 Eh vylw hiQ n 
AwveI iPir 
siqgur lgih 
pwie]

Ouh Vaelaa Hathh 

N Aavee Fir 

Sathigur Lagehi 

Paae ||

This opportunity to 

bow at the Feet of the 

True Guru shall never 

come again.

(ਅਜਿਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ ) ਿੇਰ ਉਹ 

ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ਜਕ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਣ,
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14351 314 siqgur kI gxqY 
GusIAY duKy duiK 
ivhwie]

Gu`sIAY Sathigur Kee 

Ganathai 

Ghuseeai Dhukhae 

Dhukh Vihaae ||

If they miss out on 

being counted by the 

True Guru, they shall 

pass their lives in pain 

and misery.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਨ ਜਵਚ (ਇਕ ਵਾਰੀ ਿੇ) 
ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਈਏ ਤਾਂ ਜਨਰੋਲ ਦੱੁਖਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਹੈ।

14352 314 siqguru purKu 
inrvYru hY Awpy 
ley ijsu lwie]

Sathigur Purakh 

Niravair Hai Aapae 

Leae Jis Laae ||

The True Guru, the 

Primal Being, has no 

hatred or vengeance; 

He unites with Himself 

those with whom He is 

pleased.

(ਪਰ) ਮਰਦ (ਭਾਵ, ਸੂਰਮਾ) 
ਸਜਤਗੁਰੂ (ਅਜਿਹਾ) ਜਨਰਵੈਰ 

ਹੈ ਜਕ ਉਸ (ਜਨੂੰ ਦਕ) ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਆਪੇ (ਭਾਵ, ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਚਰਨੀਂ) ਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

14353 314 nwnk drsnu 
ijnw vyKwilEnu  
iqnw drgh ley 
Cfwie]1]

Naanak Dharasan 

Jinaa 

Vaekhaalioun 

Thinaa Dharageh 

Leae Shhaddaae 

||1||

O Nanak, those who 

behold the Blessed 

Vision of His Darshan, 

are emancipated in 

the Court of the Lord. 

||1||

ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ, 
ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਛੁਡਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

14354 314 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

14355 314 mnmuKu AigAwnu  
durmiq AhMkwrI]

Manamukh Agiaan 

Dhuramath 

Ahankaaree ||

The self-willed 

manmukh is ignorant, 

evil-minded and 

egotistical.

ਮਨਮੁਖ ਜਵਚਾਰ-ਹੀਣ, ਖੋਟੀ 
ਬੁਜਧ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,
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14356 314 AMqir kRoDu jUAY 
miq hwrI]

Anthar Krodhh 

Jooai Math Haaree 

||

He is filled with anger 

within, and he loses 

his mind in the gamble.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਕਿੋਧ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ (ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ) ਿੂਏ ਜਵਚ 

ਅਕਲ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

14357 314 kUVu kusqu Ehu 
pwp kmwvY]

kus`qu Koorr Kusath 

Ouhu Paap 

Kamaavai ||

He commits the sins of 

fraud and 

unrighteousness.

ਉਹ (ਸਦਾ) ਝੂਠ, ਫ਼ਰੇਬ ਤੇ 

ਪਾਪ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14358 314 ikAw Ehu suxY  
ikAw AwiK 
suxwvY]

Kiaa Ouhu Sunai 

Kiaa Aakh 

Sunaavai ||

What can he hear, and 

what can he tell 

others?

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਹ ਸੁਣੇ ਕੀਹ 

ਤੇ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ 
ਕੀਹ? (ਭਾਵ, ਕੂੜ-ਕੁਸੱਤ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਦੀ 
ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ)।

14359 314 AMn@w bolw Kuie  
auJiV pwie]

(Kuie) KuMJ ky[ boLw, 
au~JiV

Annaa Bolaa Khue 

Oujharr Paae ||

He is blind and deaf; 

he loses his way, and 

wanders lost in the 

wilderness.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਲੋਂ) 
ਅੂੰਨਹ ਾ (ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ) ਬੋਲਾ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ-

14360 314 mnmuKu AMDw AwvY 
jwie]

Manamukh 

Andhhaa Aavai 

Jaae ||

The blind, self-willed 

manmukh comes and 

goes in reincarnation;

ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨਮੁਖ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਿੱਤ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਹੈ।

14361 314 ibnu siqgur Byty  
Qwie n pwie]

Bin Sathigur 

Bhaettae Thhaae 

N Paae ||

Without meeting the 

True Guru, he finds no 

place of rest.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ,
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14362 314 nwnk pUrib 
iliKAw 
kmwie]2]

Naanak Poorab 

Likhiaa Kamaae 

||2||

O Nanak, he acts 

according to his pre-

ordained destiny. 

||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੁਢ ਤੋਂ 
(ਕੀਤੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿ ੋਸੂੰਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) 

ਜਲਖੇ ਗਏ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭੀ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਹੀ) 
ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

14363 314 pauVI] Pourree || Pauree:

14364 314 ijn ky icq 
kTor hih sy 
bhih n siqgur 
pwis]

(kTor) krVy inrdeI[ 
hih, bhih

Jin Kae Chith 

Kathor Hehi Sae 

Behehi N Sathigur 

Paas ||

Those who have 

hearts as hard as 

stone, do not sit near 

the True Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਰੜੇ 

(ਭਾਵ, ਜਨਰਦਈ) ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 
ਬਜਹ ਸਕਦੇ।

14365 314 EQY scu vrqdw  
kUiVAwrw icq 
audwis]

Outhhai Sach 

Varathadhaa 

Koorriaaraa Chith 

Oudhaas ||

Truth prevails there; 

the false ones do not 

attune their 

consciousness to it.

ਓਥੇ (ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਤਾਂ) ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਉਦਾਸੀ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

14366 314 Eie vlu Clu 
kir Jiq kFdy  
iPir jwie bhih  
kUiVAwrw pwis]

(Jiq) smW Oue Val Shhal Kar 

Jhath Kadtadhae 

Fir Jaae Behehi 

Koorriaaraa Paas 

||

By hook or by crook, 

they pass their time, 

and then they go back 

to sit with the false 

ones again.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) 

ਓਹ ਵਲ-ਫ਼ਰੇਬ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂ 
ਲੂੰ ਘਾਉਂਦੇ ਹਨ, (ਉਥੋਂ ਉਠ ਕੇ) 

ਿੇਰ ਝੂਜਠਆਂ ਪਾਸ ਹੀ ਿਾ 
ਬਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2816 Published: March 06/ 2014



14367 314 ivic scy kUVu n 
gfeI min vyKhu 
ko inrjwis]

(inrjwis) inrnw[ 
g`f`eI

Vich Sachae Koorr 

N Gaddee Man 

Vaekhahu Ko 

Nirajaas ||

Falsehood does not 

mix with the Truth; O 

people, check it out 

and see.

ਕੋਈ ਜਧਰ ਮਨ ਜਵਚ ਜਨਰਨਾ 
ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵ,ੋ ਸੱਚੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਝੂਠ ਨਹੀਂ 
ਰਲ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਆਪਣਾ 
ਡੂੂੰ ਘਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ)।

14368 314 kUiVAwr 
kUiVAwrI jwie 
rly sicAwr 
isK bYTy siqgur 
pwis]26]

Koorriaar 

Koorriaaree Jaae 

Ralae Sachiaar 

Sikh Baithae 

Sathigur Paas 

||26||

The false go and 

mingle with the false, 

while the truthful 

Sikhs sit by the side of 

the True Guru. ||26||

ਝੂਠੇ ਝੂਜਠਆਂ ਜਵਚ ਹੀ ਿਾ 
ਰਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਜਸੱਖ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਿਾ ਬੈਠਦੇ 

ਹਨ ॥੨੬॥

14369 315 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14370 315 rhdy Kuhdy inMdk 
mwirAnu kir 
Awpy Awhru]

(Awhru) au~dm Rehadhae 

Khuhadhae 

Nindhak Maarian 

Kar Aapae Aahar 

||

By their own efforts, 

the slanderers have 

destroyed all 

remnants of 

themselves.

(ਿਨਮ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋ ਪਾਪ 

ਕਰ ਕੇ ਜਨੂੰ ਦਕ ਮਨੱੁਖ ਬਹੁਤਾ 
ਕੁਝ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾਮ ਵਲੋਂ 
ਮਰ ਚੁਕਦੇ ਹਨ) ਬਾਕੀ ਿ ੋਥੋੜੇ 

ਬਹੁਤ (ਭਲੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ (ਭਾਵ, 

ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨੂੰ ਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 

ਲਾ ਕੇ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤਾ)
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14371 315 sMq shweI 
nwnkw vrqY sB 
jwhru]1]

(jwhru) pRgt Santh Sehaaee 

Naanakaa 

Varathai Sabh 

Jaahar ||1||

The Support of the 

Saints, O Nanak, is 

manifest, pervading 

everywhere. ||1||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ 
ਰਾਖਾ ਹਰੀ ਸਭ ਥਾਈ ਂਪਰਗਟ 

ਖੇਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

14372 315 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14373 315 muMFhu Buly muMF qy  
ikQY pwiein hQu]

(muMFhu) mu`F qoN[ (muMF) 
Awid srUp pRmwqmw 
jI[ Bu`ly

Mundtahu Bhulae 

Mundt Thae 

Kithhai Paaein 

Hathh ||

Those who went 

astray from the Primal 

Being in the very 

beginning - where can 

they find refuge?

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਜਹਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਵਲੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ 

ਜਕਹੜਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ?

14374 315 iqnY mwry nwnkw  
ij krx kwrx 
smrQu]2]

smr`Qu Thinnai Maarae 

Naanakaa J Karan 

Kaaran Samarathh 

||2||

O Nanak, they are 

struck down by the All-

powerful, the Cause of 

causes. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿ ੋ

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਰਚਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ ॥੨॥

14375 315 pauVI 5] pauVI pMjvIN nhIN 
pV@nw[ sB QW pauVI 
pMjvW pV@nw, pauVIAW 
vwihgurU pMjvyN pwiqswh 
jI dIAW hn[

Pourree 5 || Pauree, Fifth Mehl:
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14376 315 lY Pwhy rwqI 
qurih pRBu jwxY 
pRwxI]

qurih Lai Faahae 

Raathee Thurehi 

Prabh Jaanai 

Praanee ||

They take the noose in 

their hands, and go 

out at night to 

strangle others, but 

God knows everything, 

O mortal.

ਮਨੱੁਖ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਿਾਹੇ ਲੈ ਕੇ 

(ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੁੱ ਟਣ ਲਈ) 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ (ਪਰ) ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

14377 315 qkih nwir 
prweIAw luik 
AMdir TwxI]

(TwxI) QW[ q`k-ih, 
luik: polw bolo

Thakehi Naar 

Paraaeeaa Luk 

Andhar Thaanee ||

They spy on other 

men's women, 

concealed in their 

hiding places.

ਅੂੰਦਰਲੇ ਥਾਈ ਂਲੁਕ ਕੇ 

ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਿੀਆਂ ਵਲ 

ਤੱਕਦੇ ਹਨ,

14378 315 sMn@I dyin ivKMm 
Qwie imTw mdu 
mwxI]

(sMn@I)sMn@[ (ivKMm) 
AOKIAW QwvW[ mdu:polw 
bolo[(mdu) Srwb pINdy 
hn[ im`Tw

Sannhee Dhaenih 

Vikhanm Thhaae 

Mithaa Madh 

Maanee ||

They break into well-

protected places, and 

revel in sweet wine.

ਔਖੇ ਥਾਈ ਂਸੂੰਨਹ  ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਠਾ ਕਰ ਕੇ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

14379 315 krmI Awpo 
AwpxI Awpy 
pCuqwxI]

Karamee Aapo 

Aapanee Aapae 

Pashhuthaanee ||

But they shall come to 

regret their actions - 

they create their own 

karma.

(ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਹੀ 
ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ,

14380 315 AjrweIlu 
Prysqw iql pIVy 
GwxI]27]

(Ajrw-eIlu Prysqw) 
jmrwj

Ajaraaeel 

Faraesathaa Thil 

Peerrae Ghaanee 

||27||

Azraa-eel, the Angel of 

Death, shall crush 

them like sesame 

seeds in the oil-press. 

||27||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਜਰਸ਼ਤਾ 
ਮਾੜੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
ਇਉਂ ਪੀੜਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਾਣੀ 
ਜਵਚ ਜਤਲ ॥੨੭॥

14381 315 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:
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14382 315 syvk scy swh ky  
syeI prvwxu]

Saevak Sachae 

Saah Kae Saeee 

Paravaan ||

The servants of the 

True King are 

acceptable and 

approved.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ (ਪਿਭੂ) ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਹਨ ਉਹੋ ਹੀ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

14383 315 dUjw syvin 
nwnkw sy pic 
pic muey 
Ajwx]1]

Dhoojaa Saevan 

Naanakaa Sae 

Pach Pach Mueae 

Ajaan ||1||

Those ignorant ones 

who serve duality, O 

Nanak, rot, waste 

away and die. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ (ਉਸ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ 

ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਦੂਿ ੇਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਖਪ 

ਖਪ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

14384 315 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14385 315 jo Duir iliKAw 
lyKu pRB mytxw n 
jwie]

Jo Dhhur Likhiaa 

Laekh Prabh 

Maettanaa N Jaae 

||

That destiny which 

was pre-ordained by 

God from the very 

beginning cannot be 

erased.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੁਢ ਤੋਂ (ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਿੋ (ਸੂੰਸਕਾਰ-ਰੂਪ) 

ਲੇਖ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਉੱਕਜਰਆ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਟਾਇਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।
14386 315 rwm nwmu Dnu 

vKro nwnk sdw 
iDAwie]2]

v`Kro Raam Naam 

Dhhan Vakharo 

Naanak Sadhaa 

Dhhiaae ||2||

The wealth of the 

Lord's Name is Nanak's 

capital; he meditates 

on it forever. ||2||

(ਪਰ ਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਤੇ ਸੌਦਾ (ਇਕੱਠਾ 
ਕਰੋ), ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਸਮਰੋ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਜਪਛਲਾ ਲੇਖ ਜਮਟ 

ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

14387 315 pauVI 5] sB QW pauVI pMjvW 
pV@nw[

Pourree 5 || Pauree, Fifth Mehl:
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14388 315 nwrwieix lieAw 
nwTUMgVw pYr ikQY 
rKY]

(nwTUMgVw) nrYx qoN 
BgOVw

Naaraaein Laeiaa 

Naathoongarraa 

Pair Kithhai Rakhai 

||

One who has received 

a kick from the Lord 

God - where can he 

place his foot?

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਹੀ 
ਠੇਡਾ ਵੱਿ,ੇ ਉਹ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ) ਜਟਕ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

14389 315 krdw pwp 
AimiqAw inq 
ivso cKY]

(A-imiqAw) byAMq[ 
ivso:polw bolo[ (ivso) 
zhr[ c`KY

Karadhaa Paap 

Amithiaa Nith Viso 

Chakhai ||

He commits countless 

sins, and continually 

eats poison.

ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਾਪ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਜਵਹੁ ਹੀ ਚੱਖਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

14390 315 inMdw krdw pic 
muAw ivic dyhI 
BKY]

ig`ilAW goihAW vWg 
(BKY) BK irhw hY[ BKY: 
polw bolo

Nindhaa Karadhaa 

Pach Muaa Vich 

Dhaehee Bhakhai 

||

Slandering others, he 

wastes away and dies; 

within his body, he 

burns.

ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਐਬ ਢੂੂੰ ਢ ਢੂੂੰ ਢ ਕੇ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਜਵਚ ਸੜਦਾ ਹੈ।

14391 315 scY swihb 
mwirAw kauxu 
iqs no rKY]

Sachai Saahib 

Maariaa Koun This 

No Rakhai ||

One who has been 

struck down by the 

True Lord and Master - 

 who can save him 

now?

ਉਹ (ਸਮਝੋ) ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਲੋਂ ਮਾਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।

14392 315 nwnk iqsu 
srxwgqI jo 
purKu AlKY]28]

srxw-gqI[ A-lKY: 
polw bolo

Naanak This 

Saranaagathee Jo 

Purakh Alakhai 

||28||

Nanak has entered the 

Sanctuary of the 

Unseen Lord, the 

Primal Being. ||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਜਵਹੁ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ) ਉਸ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਉ ਿੋ 
ਅਲੱਖ ਹੈ ॥੨੮॥

14393 315 slok mÚ 5] A-ikrqGxw Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:
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14394 315 nrk Gor bhu duK 
Gxy AikrqGxw 
kw Qwnu]

Narak Ghor Bahu 

Dhukh Ghanae 

Akirathaghanaa 

Kaa Thhaan ||

In the most horrible 

hell, there is terrible 

pain and suffering. It is 

the place of the 

ungrateful.

ਅਜਕਰਤਘਣ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਰੂਪ ਘੋਰ 

ਨਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਹੈ।

14395 315 iqin pRiB mwry 
nwnkw hoie hoie 
muey hrwmu]1]

Thin Prabh 

Maarae Naanakaa 

Hoe Hoe Mueae 

Haraam ||1||

They are struck down 

by God, O Nanak, and 

they die a most 

miserable death. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ 
ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਜਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ 

ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

14396 315 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14397 315 AvKD sBy 
kIiqAnu inMdk 
kw dwrU nwih]

Av-KD:polw bolo[ 
(AvKD) dwrU

Avakhadhh 

Sabhae Keethian 

Nindhak Kaa 

Dhaaroo Naahi ||

All kinds of medicines 

may be prepared, but 

there is no cure for 

the slanderer.

ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਦਾਰੂ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ (ਭਾਵ, ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ), ਪਰ ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ (ਦੇ ਜਨੂੰ ਦਾ-
ਰੋਗ ਦਾ) ਕੋਈ ਇਲਾਿ ਨਹੀਂ।

14398 315 Awip Bulwey 
nwnkw pic pic 
jonI pwih]2]

Aap Bhulaaeae 

Naanakaa Pach 

Pach Jonee Paahi 

||2||

Those whom the Lord 

Himself misleads, O 

Nanak, putrefy and rot 

in reincarnation. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਉਹ 

ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਜਨੂੰ ਦਕ ਖਪ ਖਪ ਕੇ 

ਿੂਨੀਆਂ ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

14399 315 pauVI 5] Pourree 5 || Pauree, Fifth Mehl:
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14400 315 quis idqw pUrY 
siqgurU hir Dnu 
scu AKutu]

qu`is, A-Ku`tu Thus Dhithaa 

Poorai Sathiguroo 

Har Dhhan Sach 

Akhutt ||

By His Pleasure, the 

True Guru has blessed 

me with the 

inexhaustible wealth 

of the Name of the 

True Lord.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ 

ਨਾ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਪਰਸੂੰਨ 

ਹੋ ਕੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

14401 315 siB AMdysy imit 
gey jm kw Bau 
Cutu]

Cu`tu Sabh Andhaesae 

Mitt Geae Jam Kaa 

Bho Shhutt ||

All my anxiety is 

ended; I am rid of the 

fear of death.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਫ਼ਕਰ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

14402 315 kwm kRoD 
buirAweIAW sMig 
swDU qutu]

qu`tu Kaam Krodhh 

Buriaaeeaaan 

Sang Saadhhoo 

Thutt ||

Sexual desire, anger 

and other evils have 

been subdued in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

(ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਕਾਮ ਕਰੋਧ 

ਆਜਦਕ ਪਾਪ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

14403 315 ivxu scy dUjw 
syvdy huie 
mrsin butu]

(bu`t) AMghIx Vin Sachae 

Dhoojaa 

Saevadhae Hue 

Marasan Butt ||

Those who serve 

another, instead of 

the True Lord, die 

unfulfilled in the end.

ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੋਟ ਹੋ ਕੇ 

(ਭਾਵ, ਜਨਆਸਰੇ ਹੋ ਕੇ) ਮਰਦੇ 

ਹਨ।
14404 315 nwnk kau guir 

bKisAw nwmY 
sMig jutu]29]

Naanak Ko Gur 

Bakhasiaa Naamai 

Sang Jutt ||29||

The Guru has blessed 

Nanak with 

forgiveness; he is 

united with the Naam, 

the Name of the Lord. 

||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੋਲ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੨੯॥

14405 315 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2823 Published: March 06/ 2014



14406 315 qpw n hovY AMdRhu 
loBI inq 
mwieAw no iPrY 
jjmwilAw]

(jjmwilAw) 
dbwieAw[ qpw:polw 
bolo[ jj-mwilAw[ 
jj: polw bolo, m`wilAw

Thapaa N Hovai 

Andhrahu Lobhee 

Nith Maaeiaa No 

Firai Jajamaaliaa ||

He is not a penitent, 

who is greedy within 

his heart, and who 

constantly chases 

after Maya like a leper.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਅੂੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਿ ੋਕੋਹੜੀ ਸਦਾ ਮਾਇਆ 

ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰੇ, ਉਹ 

(ਸੱਚਾ) ਤਪੱਸਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।

14407 315 Agody sidAw  
sqY dI iBiKAw 
ley nwhI ipCody 
pCuqwie kY Awix 
qpY puqu ivic 
bhwilAw]

(Agody) pihlW[ (s`qY) 
siqkwr[ s`idAw, 
iB`iKAw[ qpY: polw bolo

Ago Dhae Sadhiaa 

Sathai Dhee 

Bhikhiaa Leae 

Naahee Pishho 

Dhae Pashhuthaae 

Kai Aan Thapai 

Puth Vich 

Behaaliaa ||

When this penitent 

was first invited, he 

refused our charity; 

but later he repented 

and sent his son, who 

was seated in the 

congregation.

ਇਹ ਤਪਾ ਪਜਹਲਾਂ (ਆਪਣੇ 
ਆਪ) ਸੱਜਦਆਂ ਆਦਰ ਦੀ 
ਜਭੱਜਛਆ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ 

ਜਪਛੋਂ ਪਛਤਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਪੱੁਤਰ 

ਨੂੂੰ  ਜਲਆ ਕੇ (ਪੂੰਗਜਤ) ਜਵਚ 

ਜਬਠਾਲ ਜਦੱਤਾ।

14408 315 pMc lok siB 
hsx lgy qpw 
loiB lhir hY 
gwilAw]

(pMc) muKI[ h`sx lh-
ir g`wilAw

Panch Log Sabh 

Hasan Lagae 

Thapaa Lobh 

Lehar Hai Gaaliaa 

||

The village elders all 

laughed, saying that 

the waves of greed 

have destroyed this 

penitent.

(ਨਗਰ ਦੇ) ਮੁਖੀ ਬੂੰ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ (ਤੇ ਆਖਣ 

ਲੱਗੇ ਜਕ) ਇਹ ਤਪਾ ਲੋਭ ਦੀ 
ਲਜਹਰ ਜਵਚ ਗਜਲਆ ਜਪਆ ਹੈ।
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14409 315 ijQY QoVw Dnu vyKY  
iqQY qpw iBtY 
nwhI Din bhuqY 
ifTY qpY Drmu 
hwirAw]

(iB`tY) Cohxw[ QoV@w Jithhai Thhorraa 

Dhhan Vaekhai 

Thithhai Thapaa 

Bhittai Naahee 

Dhhan Bahuthai 

Ddithai Thapai 

Dhharam Haariaa 

||

If he sees only a little 

wealth, he does not 

bother to go there; 

but when he sees a lot 

of wealth, the 

penitent forsakes his 

vows.

ਜਿੱਥੇ ਥੋਹੜਾ ਧਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, 

ਓਥੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਛੋਂਹਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ, 
ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਵੇਜਖਆਂ (ਵੇਖ 

ਕੇ) ਤਪੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਾਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

14410 315 BweI eyhu qpw n 
hovI bgulw hY  
bih swD jnw 
vIcwirAw]

bgulw: polw bolo Bhaaee Eaehu 

Thapaa N Hovee 

Bagulaa Hai Behi 

Saadhh Janaa 

Veechaariaa ||

O Siblings of Destiny, 

he is not a penitent - 

he is only a stork. 

Sitting together, the 

Holy Congregation has 

so decided.

ਭਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 

ਜਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ) ਜਕ ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ 

(ਸੱਚਾ) ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਗੁਲਾ 
(ਭਾਵ, ਪਖੂੰਡੀ) ਹੈ।

14411 315 sq purK kI qpw 
inMdw krY sMswrY 
kI ausqiq ivic 
hovY eyqu doKY qpw 
diX mwirAw]

d-iX: d mukqw, iX 
ishwrI sihq, qwlU qoN 
bolo

Sath Purakh Kee 

Thapaa Nindhaa 

Karai Sansaarai 

Kee Ousathathee 

Vich Hovai Eaeth 

Dhokhai Thapaa 

Dhay Maariaa ||

The penitent slanders 

the True Primal Being, 

and sings the praises 

of the material world. 

For this sin, he is 

cursed by the Lord.

ਭਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਪਾ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ 
ਉਸਤਜਤ ਜਵਚ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਦੂਸ਼ਣ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ ਪਿਭੂ 
ਨੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) 
ਮੁਰਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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14412 315 mhwpurKW kI 
inMdw kw vyKu ij 
qpy no Plu lgw  
sBu gieAw qpy 
kw GwilAw]

G`wilAw Mehaa Purakhaan 

Kee Nindhaa Kaa 

Vaekh J Thapae 

No Fal Lagaa Sabh 

Gaeiaa Thapae 

Kaa Ghaaliaa ||

Behold the fruit the 

penitent gathers, for 

slandering the Great 

Primal Being; all his 

labors have gone in 

vain.

ਵੇਖੋ! ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਿਲ ਜਮਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਦੀ 
(ਹੁਣ ਤਾਈ ਂਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ) 

ਸਾਰੀ ਘਾਲ ਜਨਸਿਲ ਗਈ ਹੈ।

14413 315 bwhir bhY pMcw 
ivic qpw sdwey]

Baahar Behai 

Panchaa Vich 

Thapaa Sadhaaeae 

||

When he sits outside 

among the elders, he 

is called a penitent;

ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਤਪਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,

14414 315 AMdir bhY qpw 
pwp kmwey]

Andhar Behai 

Thapaa Paap 

Kamaaeae ||

But when he sits 

within the 

congregation, the 

penitent commits sin.

ਅਤੇ ਅੂੰਦਰ ਬਜਹ ਕੇ ਤਪਾ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14415 316 hir AMdrlw 
pwpu pMcw no auGw 
kir vyKwilAw]

au~Gw Har Andharalaa 

Paap Panchaa No 

Oughaa Kar 

Vaekhaaliaa ||

The Lord has exposed 

the penitent's secret 

sin to the elders.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਤਪੇ ਦਾ ਅੂੰਦਰਲਾ 
(ਲੁਕਵਾਂ) ਪਾਪ ਪੂੰਚਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਜਵਖਾਲ ਜਦੱਤਾ।
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14416 316 Drmrwie  
jmkMkrw no 
AwiK CifAw eysu 
qpy no iqQY KiV 
pwieAhu ijQY 
mhw mhW 
hiqAwirAw]

(KiV) iljw ky[ KiV: 
polw bolo, V hlMq nhIN 
lwauxw[ pwie-Ahu

Dhharam Raae 

Jamakankaraa No 

Aakh Shhaddiaa 

Eaes Thapae No 

Thithhai Kharr 

Paaeihu Jithhai 

Mehaa Mehaan 

Hathiaariaa ||

The Righteous Judge 

of Dharma said to the 

Messenger of Death, 

""Take this penitent 

and put him with the 

worst of the worst 

murderers.""

ਧਰਮਰਾਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਮਦੂਤਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਤਪੇ 

ਨੂੂੰ  ਲੈ ਿਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਪਾਇਓ 

ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ 
(ਪਾਈਦੇ ਹਨ)।

14417 316 iPir eysu qpy dY 
muih koeI lghu 
nwhI eyhu  
siqguir hY 
iPtkwirAw]

Fir Eaes Thapae 

Dhai Muhi Koee 

Lagahu Naahee 

Eaehu Sathigur Hai 

Fittakaariaa ||

No one is to look at 

the face of this 

penitent again. He has 

been cursed by the 

True Guru.

ਿੇਰ (ਓ ੁਥੇ ਭੀ) ਇਸ ਤਪੇ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਜਗਓ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਇਹ ਤਪਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਵਲੋਂ ਜਿਟਕਾਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ)।

14418 316 hir kY dir 
vriqAw su 
nwnik AwiK 
suxwieAw]

Har Kai Dhar 

Varathiaa S 

Naanak Aakh 

Sunaaeiaa ||

Nanak speaks and 

reveals what has taken 

place in the Court of 

the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਵਰਜਤਆ 

ਹੈ ਉਹ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

14419 316 so bUJY ju diX 
svwirAw]1]

d-iX: d mukqw, iX 
ishwrI sihq, qwlU qoN 
bolo

So Boojhai J Dhay 

Savaariaa ||1||

He alone understands, 

who is blessed and 

adorned by the Lord. 

||1||

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਵਾਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੧॥
14420 316 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:
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14421 316 hir BgqW hir 
AwrwiDAw hir 
kI vifAweI]

Har Bhagathaan 

Har Aaraadhhiaa 

Har Kee 

Vaddiaaee ||

The devotees of the 

Lord worship and 

adore the Lord, and 

the glorious greatness 

of the Lord.

ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ,

14422 316 hir kIrqnu 
Bgq inq gWvdy  
hir nwmu 
suKdweI]

Har Keerathan 

Bhagath Nith 

Gaanvadhae Har 

Naam 

Sukhadhaaee ||

The Lord's devotees 

continually sing the 

Kirtan of His Praises; 

the Name of the Lord 

is the Giver of peace.

ਭਗਤ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ 
ਸੁਖਦਾਈ ਨਾਮ (ਿਪਦੇ ਹਨ)।

14423 316 hir BgqW no  
inq nwvY dI 
vifAweI 
bKsIAnu inq 
cVY svweI]

bKsI-Anu cV@Y Har Bhagathaan 

No Nith Naavai 

Dhee Vaddiaaee 

Bakhaseean Nith 

Charrai Savaaee ||

The Lord ever bestows 

upon His devotees the 

glorious greatness of 

His Name, which 

increases day by day.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਲਈ 

ਨਾਮ (ਿਪਣ) ਦਾ ਗੁਣ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ ਿੋ ਜਦਨੋਂ  ਜਦਨ 

ਸਵਾਇਆ ਵਧਦਾ ਹੈ।

14424 316 hir BgqW no 
iQru GrI 
bhwilAnu ApxI 
pYj rKweI]

Har Bhagathaan 

No Thhir Gharee 

Behaalian Apanee 

Paij Rakhaaee ||

The Lord inspires His 

devotees to sit, steady 

and stable, in the 

home of their inner 

being. He preserves 

their honor.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਬਰਦ ਦੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਅਡੋਲ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਪਛੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦੇਂਦਾ)।
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14425 316 inMdkW pwshu  
hir lyKw mMgsI  
bhu dyie sjweI]

Nindhakaan 

Paasahu Har 

Laekhaa 

Mangasee Bahu 

Dhaee Sajaaee ||

The Lord summons the 

slanderers to answer 

for their accounts, and 

He punishes them 

severely.

ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਭੂ ਲੇਖਾ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।

14426 316 jyhw inMdk ApxY 
jIie kmwvdy qyho 
Plu pweI]

(jIie) ihrdy c Jaehaa Nindhak 

Apanai Jeee 

Kamaavadhae 

Thaeho Fal Paaee 

||

As the slanderers think 

of acting, so are the 

fruits they obtain.

ਜਨੂੰ ਦਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਤਹੋ 

ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਲ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

14427 316 AMdir kmwxw 
srpr auGVY  
BwvY koeI bih 
DrqI ivic 
kmweI]

(srpr) zrUr[ (au~G-
VY) pRgt huMdw

Andhar Kamaanaa 

Sarapar Ougharrai 

Bhaavai Koee Behi 

Dhharathee Vich 

Kamaaee ||

Actions done in 

secrecy are sure to 

come to light, even if 

one does it 

underground.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਅੂੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੂੰਮ ਜ਼ਰੂਰ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 
ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਜਵਚ (ਲੁਕ ਕੇ) 

ਕਰੇ।

14428 316 jn nwnku dyiK 
ivgisAw hir 
kI vifAweI]2]

ivg-isAw Jan Naanak 

Dhaekh Vigasiaa 

Har Kee 

Vaddiaaee ||2||

Servant Nanak 

blossoms forth in joy, 

beholding the glorious 

greatness of the Lord. 

||2||

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

14429 316 pauVI mÚ 5] Pourree Ma 5 || Pauree, Fifth Mehl:
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14430 316 Bgq jnW kw 
rwKw hir Awip 
hY ikAw pwpI 
krIAY]

Bhagath Janaan 

Kaa Raakhaa Har 

Aap Hai Kiaa 

Paapee Kareeai ||

The Lord Himself is the 

Protector of His 

devotees; what can 

the sinner do to them?

ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ) ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪ 

ਰਾਖਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਜਚਤਵਨ ਵਾਲਾ 
(ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਕੀਹ ਜਵਗਾੜ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਕੁਝ 

ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।

14431 316 gumwnu krih mUV 
gumwnIAw ivsu 
KwDI mrIAY]

ivsu: polw bolo Gumaan Karehi 

Moorr 

Gumaaneeaa Vis 

Khaadhhee 

Mareeai ||

The proud fool acts in 

pride, and eating his 

own poison, he dies.

ਮੂਰਖ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਅਹੂੰਕਾਰ ਰੂਪੀ) ਜ਼ਜਹਰ 

ਖਾਜਧਆਂ ਮਰਦੇ ਹਨ।

14432 316 Awie lgynI idh 
QoVVy ijau pkw 
Kyqu luxIAY]

(l`gynI) l`gy hn[ 
(luxIAY) k`tIdw hY[ p`kw

Aae Lagae Nee 

Dhih Thhorrarrae 

Jio Pakaa Khaeth 

Luneeai ||

His few days have 

come to an end, and 

he is cut down like the 

crop at harvest.

(ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਸ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਤੇ 

ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ 

ਜਗਣਤੀ ਦੇ) ਥੋਹੜੇ ਜਦਨ 

ਆਖ਼ਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 
ਪੱਕਾ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟੀਦਾ ਹੈ,

14433 316 jyhy krm kmwvdy  
qyvyho BxIAY]

(BxIAY) AwKy jWdy Jaehae Karam 

Kamaavadhae 

Thaevaeho 

Bhaneeai ||

According to one's 

actions, so is one 

spoken of.

ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ (ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੇ) ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਭੀ) ਉਹੋ ਜਿਹੇ 

ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ)।
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14434 316 jn nwnk kw 
Ksmu vfw hY  
sBnw dw 
DxIAY]30]

(DxIAY) mwlk Jan Naanak Kaa 

Khasam Vaddaa 

Hai Sabhanaa 

Dhaa Dhhaneeai 

||30||

Glorious and great is 

the Lord and Master 

of servant Nanak; He 

is the Master of all. 

||30||

(ਪਰ) ਿੋ ਪਿਭੂ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ (ਆਪਣੇ) 
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ 

॥੩੦॥

14435 316 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

14436 316 mnmuK mUlhu 
BuilAw ivic lbu 
loBu AhMkwru]

AhM-kwru Manamukh 

Moolahu Bhuliaa 

Vich Lab Lobh 

Ahankaar ||

The self-willed 

manmukhs forget the 

Primal Lord, the 

Source of all; they are 

caught in greed and 

egotism.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ 

ਮੂਲ ਤੋਂ ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੱਬ, ਲੋਭ ਤੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੈ,

14437 316 JgVw kridAw  
An idnu gudrY  
sbid n krih 
vIcwru]

gudrY: polw bolo[ 
(gudrY) guzrdw

Jhagarraa 

Karadhiaa 

Anadhin Gudharai 

Sabadh N Karehi 

Veechaar ||

They pass their nights 

and days in conflict 

and struggle; they do 

not contemplate the 

Word of the Shabad.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਦਹਾੜਾ 
(ਭਾਵ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਲੱਬ ਲੋਭ 

ਅਹੂੰਕਾਰ (ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ) ਝਗੜਾ 
ਕਰਜਦਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
14438 316 suiD miq krqY 

sB ihir leI  
bolin sBu 
ivkwru]

(ihir) guAw leI, nws 
ho geI

Sudhh Math 

Karathai Sabh Hir 

Lee Bolan Sabh 

Vikaar ||

The Creator has taken 

away all their 

understanding and 

purity; all their speech 

is evil and corrupt.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ (ਮਨਮੁਖਾਂ) 
ਦੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਅਕਲ ਖੋਹ ਲਈ 

ਹੈ, ਜਨਰਾ ਜਵਕਾਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਨਰੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਬਚਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ);
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14439 316 idqY ikqY n 
sMqoKIAih AMqir 
iqsnw bhu 
AigAwnu AMD´wru]

AMiDAwru Dhithai Kithai N 

Santhokheeahi 

Anthar Thisanaa 

Bahu Agiaan 

Andhhyaar ||

No matter what they 

are given, they are not 

satisfied; within their 

hearts there is great 

desire, ignorance and 

darkness.

ਉਹ ਜਕਸੇ ਭੀ ਦਾਤ (ਦੇ ਜਮਲਣ) 

ਤੇ ਰੱਿਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਬੜੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਅਜਗਆਨ ਤੇ ਹਨੇਰਾ 
ਹੈ।

14440 316 nwnk mnmuKw 
nwlo qutI BlI  
ijn mwieAw moh 
ipAwru]1]

qu`tI Naanak 

Manamukhaa 

Naalo Thuttee 

Bhalee Jin 

Maaeiaa Moh 

Piaar ||1||

O Nanak, it is good to 

break away from the 

self-willed manmukhs, 

who have love and 

attachment to Maya. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹੋ ਜਿਹੇ) 

ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਟੱੁਟਾ 
ਹੋਇਆ ਹੀ ਚੂੰਗਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਜਪਆਰ ਤਾਂ 
ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੈ ॥੧॥

14441 316 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14442 316 ijnw AMdir dUjw 
Bwau hY iqn@w 
gurmuiK pRIiq n 
hoie]

Jinaa Andhar 

Dhoojaa Bhaao 

Hai Thinhaa 

Guramukh Preeth 

N Hoe ||

Those whose hearts 

are filled with the love 

of duality, do not love 

the Gurmukhs.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ (ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਜਨਹਂੁ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

14443 316 Ehu AwvY jwie 
BvweIAY supnY  
suKu n koie]

Ouhu Aavai Jaae 

Bhavaaeeai 

Supanai Sukh N 

Koe ||

They come and go, 

and wander in 

reincarnation; even in 

their dreams, they find 

no peace.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਿੂੰ ਮਣ 

ਮਰਨ ਜਵਚ ਭਉਂਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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14444 316 kUVu kmwvY kUVu 
aucrY kUiV 
ligAw kUVu hoie]

Koorr Kamaavai 

Koorr Oucharai 

Koorr Lagiaa Koorr 

Hoe ||

They practice 

falsehood and they 

speak falsehood; 

attached to falsehood, 

they become false.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਮੋਹ-ਰੂਪ) 

ਕੂੜਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

(ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਭੀ) ਕੂੜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਕੂੜ ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕੂੜ (ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੀ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

14445 316 mwieAw mohu sBu 
duKu hY duiK ibnsY 
duKu roie]

Maaeiaa Mohu 

Sabh Dhukh Hai 

Dhukh Binasai 

Dhukh Roe ||

The love of Maya is 

total pain; in pain they 

perish, and in pain 

they cry out.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (-

ਰੂਪ ਕੂੜ) ਜਨਰੋਲ ਦੱੁਖ (ਦਾ 
ਕਾਰਨ) ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਉਹ) 

ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਹੀ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਦੱੁਖ (ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੀ) ਰੋਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

14446 316 nwnk Dwqu ilvY  
joVu n AwveI jy 
locY sBu koie]

(Dwqu) mwieAwDwrI Naanak Dhhaath 

Livai Jorr N Aavee 

Jae Lochai Sabh 

Koe ||

O Nanak, there can be 

no union between the 

love of worldliness 

and the love of the 

Lord, no matter how 

much everyone may 

desire it.

ਭਾਵੇਂ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਜਪਆ ਤਾਂਘ 

ਕਰੇ (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਇਆ 

ਤੇ ਜਲਵ ਦਾ ਮੇਲ ਿਬ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

14447 316 ijn kau poqY puMnu 
pieAw iqnw gur 
sbdI suKu 
hoie]2]

(poqY) Kzwny[ pieAw Jin Ko Pothai Punn 

Paeiaa Thinaa Gur 

Sabadhee Sukh 

Hoe ||2||

Those who have the 

treasure of virtuous 

deeds find peace 

through the Word of 

the Guru's Shabad. 

||2||

(ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ (ਮਨ-ਰੂਪ) 

ਪੱਲੇ ਜਵਚ (ਭਲੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਇਕੱਠ-ਰੂਪ) ਪੁੂੰ ਨ (ਉੱਕਜਰਆ) 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

14448 316 pauVI mÚ 5] Pourree Ma 5 || Pauree, Fifth Mehl:
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14449 316 nwnk vIcwrih 
sMq muin jnW  
cwir vyd khMdy]

k-hMdy Naanak 

Veechaarehi Santh 

Mun Janaan Chaar 

Vaedh Kehandhae 

||

O Nanak, the Saints 

and the silent sages 

think, and the four 

Vedas proclaim,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਤੇ ਮੁਨੀ ਿਨ 

(ਆਪਣੀ) ਜਵਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ (ਭਾਵ, ਪੁਰਾਤਨ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਭੀ (ਇਹੀ 
ਗੱਲ) ਆਖਦੇ ਹਨ,

14450 316 Bgq muKY qy 
boldy sy vcn 
hovMdy]

hovMdy Bhagath Mukhai 

Thae Boladhae 

Sae Vachan 

Hovandhae ||

That whatever the 

Lord's devotees speak 

comes to pass.

(ਜਕ) ਭਗਤ ਿਨ ਿ ੋਬਚਨ ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਸਹੀ) ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

14451 316 prgt pwhwrY 
jwpdy siB lok 
suxMdy]

su-xMdy Paragatt 

Paahaarai 

Jaapadhae Sabh 

Lok Sunandhae ||

He is revealed in His 

cosmic workshop; all 

people hear of it.

(ਭਗਤ) ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਪਿਤੱਖ ਪਰਜਸੱਧ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ) ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

14452 316 suKu n pwiein  
mugD nr sMq 
nwil KhMdy]

K-hMdy Sukh N Paaein 

Mugadhh Nar 

Santh Naal 

Khehandhae ||

The foolish people, 

who fight with the 

Saints, find no peace.

ਿ ੋਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ (ਅਿੇਹੇ) ਸੂੰਤਾਂ 
ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ।

14453 316 Eie locin En@w 
guxY no Eie 
AhMkwir sVMdy]

s-VMdy Oue Lochan 

Ounaa Gunaa No 

Oue Ahankaar 

Sarrandhae ||

The Saints seek to 

bless them with virtue, 

but they are burning 

with egotism.

(ਉਹ ਦੋਖੀ) ਸੜਦੇ ਤਾਂ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਹਨ, (ਪਰ) 

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤਰਸਦੇ ਹਨ।
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14454 316 Eie vycwry ikAw 
krih jW Bwg 
Duir mMdy]

Oue Vaechaarae 

Kiaa Karehi Jaan 

Bhaag Dhhur 

Mandhae ||

What can those 

wretched ones do? 

Their evil destiny was 

pre-ordained.

ਇਹਨਾਂ ਦੋਖੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 

ਭੀ ਕੀਹ ਹੈ? ਜਕਉਂਜਕ ਮੱੁਢ ਤੋਂ 
(ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ) ਮੂੰ ਦੇ 

(ਸੂੰਸਕਾਰ ਹੀ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਹੱਸਾ ਹੈ।

14455 317 jo mwry iqin 
pwrbRhim sy iksY 
n sMdy]

(sMdy) dy Jo Maarae Thin 

Paarabreham Sae 

Kisai N Sandhae ||

Those who are struck 

down by the Supreme 

Lord God do not 

belong to anyone.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਮੋਏ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਉਹ ਜਕਸੇ ਦੇ (ਸੱਕੇ) ਨਹੀਂ।

14456 317 vYru krin 
inrvYr nwil  
Drim inAwie 
pcMdy]

(p-cMdy) sVdy Vair Karan Niravair 

Naal Dhharam 

Niaae Pachandhae 

||

Those who hate the 

One who has no 

hatred, are destroyed 

by righteous justice.

ਜਨਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ (ਭੀ) ਵੈਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਧਰਮ ਜਨਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

14457 317 jo jo sMiq 
srwipAw sy 
iPrih BvMdy]

(B-vMdy) Btkdy Jo Jo Santh 

Saraapiaa Sae 

Firehi Bhavandhae 

||

Those who are cursed 

by the Saints wander 

around lost.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਟਕਾਰੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ (ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਜਵਚ) ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

14458 317 pyfu muMFwhU 
kitAw iqsu fwl 
sukMdy]31]

su-kMdy Paedd 

Mundtaahoo 

Kattiaa This Ddaal 

Sukandhae ||31||

When the tree is cut 

off at its roots, the 

branches wither and 

die. ||31||

(ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ) ਿ ੋ

ਰੱੁਖ ਮੱੁਢੋਂ ਕੱਜਟਆ ਿਾਏ, ਉਸ 

ਦੇ ਟਾਹਣ ਭੀ ਸੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩੧॥

14459 317 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:
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14460 317 gur nwnk hir 
nwmu idRVwieAw  
BMnx GVx 
smrQu]

smr`Qu Gur Naanak Har 

Naam 

Dhrirraaeiaa 

Bhannan Gharran 

Samarathh ||

Guru Nanak implanted 

the Naam, the Name 

of the Lord, within me; 

He is All-powerful, to 

create and destroy.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਹਰੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਜਹਿ ੇਹੀ ਢਾਹ ਤੇ ਬਣਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਾਡੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪਰੋ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਤੇ ਸਾਡਾ 
ਸਭ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ)।

14461 317 pRBu sdw smwlih 
imqR qU duKu 
sbwieAw lQu]1]

smwl-ihl`Qu Prabh Sadhaa 

Samaalehi Mithr 

Thoo Dhukh 

Sabaaeiaa Lathh 

||1||

Remember God 

forever, my friend, 

and all your suffering 

will disappear. ||1||

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਿੇ ਤੂੂੰ  (ਭੀ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ (ਤੇਰਾ ਭੀ) 
ਸਭ ਦੱੁਖ ਲਜਹ ਿਾਏ ॥੧॥

14462 317 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14463 317 KuiDAwvMqu n 
jwxeI lwj 
kulwj kubolu]

(KuiDAw-vMqu) Bu`Kw Khudhhiaavanth N 

Jaanee Laaj Kulaaj 

Kubol ||

The hungry person 

does not care about 

honor, dishonor or 

harsh words.

(ਜਿਵੇਂ) ਭੁੱ ਖਾ ਮਨੱੁਖ ਆਦਰ (ਦੇ 

ਬਚਨ) ਿਾਂ ਜਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਬਚਨ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ (ਭਾਵ, 

ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ 
ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ)
14464 317 nwnku mWgY nwmu 

hir kir ikrpw 
sMjogu]2]

(sMjogu) imlwp Naanak Maangai 

Naam Har Kar 

Kirapaa Sanjog 

||2||

Nanak begs for the 

Name of the Lord; 

please grant Your 

Grace, and unite me 

with Yourself. ||2||

ਹੇ ਹਰੀ! ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਮਹਰ ਕਰ ਤੇ 

ਜਮਲਾਪ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੨॥

14465 317 pauVI] Pourree || Pauree:
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14466 317 jyvyhy krm 
kmwvdw qyvyhy 
Plqy]

Jaevaehae Karam 

Kamaavadhaa 

Thaevaehae 

Falathae ||

According to the 

deeds which one does, 

so are the fruits one 

obtains.

(ਅਜਕਰਤ-ਘਣ) ਮਨੱੁਖ ਜਿਹੋ 

ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਕਰਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਿਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ;

14467 317 cby qqw loh swru  
ivic sMGY plqy]

(loh) lohw[ (swru) 
AslI soiDAw[ pl-
qy:polw bolo[(plqy) 
swV idMdw hY[ c`by[ q`qw

Chabae Thathaa 

Loh Saar Vich 

Sanghai Palathae 

||

If someone chews on 

red-hot iron, his 

throat will be burned.

ਿ ੇਕੋਈ ਤੱਤਾ ਤੇ ਕਰੜਾ ਲੋਹਾ 
ਚੱਬੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂੰਘ ਜਵਚ ਹੀ 
ਚੱੁਭ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

14468 317 Giq glwvW 
cwilAw iqin 
dUiq Aml qy]

(glwvW) Pwhw[ (G`iq) 
pOx qoN[ Aml: polw 
bolo imlvW[(Aml) mMd 
krmW (qy) Anuswr

Ghath Galaavaan 

Chaaliaa Thin 

Dhooth Amal Thae 

||

The halter is put 

around his neck and 

he is led away, 

because of the evil 

deeds he has done.

ਉਹ ਿਮਦੂਤ (ਉਹਨਾਂ ਖੋਟੇ) 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲ ਜਵਚ 

ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ (ਭਾਵ, ਜਨਰਾਦਰੀ 
ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰ ਕੇ) ਅੱਗੇ ਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

14469 317 kweI Aws n 
puMnIAw inq pr 
mlu ihrqy]

(puMnIAw) pUrI hoeI[ 
(pr) prweI[ mlu:polw 
bolo[ (mlu) mYL inMdw[ 
(ihrqy) curwauNdy Bwv 
prweI inMdw krdy hn

Kaaee Aas N 

Punneeaa Nith Par 

Mal Hirathae ||

None of his desires are 

fulfilled; he continually 

steals the filth of 

others.

ਸਦਾ ਪਰਾਈ ਮੈਲ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਦੀ 
(ਭਾਵ, ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ 
ਪਰਾਏ ਪਾਪ ਜਸਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਦੀ) 
ਕੋਈ ਆਸ ਭੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
(ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।
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14470 317 kIAw n jwxY  
AikrqGx ivic 
jonI iPrqy]

A-ikrqGx Keeaa N Jaanai 

Akirathaghan Vich 

Jonee Firathae ||

The ungrateful wretch 

does not appreciate 

what he has been 

given; he wanders lost 

in reincarnation.

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ 
ਉਹ ਅਜਕਰਤਘਣ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ (ਜਕ 

ਉਸ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ),

14471 317 sBy iDrW 
inKutIAsu ihir 
leIAsu Dr qy]

(iDrW)Awsry[ (in-
Ku`tIAsu) mu`k geIAW[ 
(ihir) cu`k (leI-Asu) 
ilAw (Dr) DrqI (qy) 
qoN

Sabhae Dhhiraan 

Nikhutteeas Hir 

Leeas Dhhar Thae 

||

He loses all support, 

when the Support of 

the Lord is taken away 

from him.

(ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਉ-

ਪੇਚਾਂ ਦੇ) ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਣ 

ਿਦੋਂ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ (ਿਲ 

ਭੋਗਣ ਲਈ) ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱੁਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

14472 317 ivJx klh n 
dyvdw qW lieAw 
krqy]

(ivJx) imtx[(klh) 
lVweI[ (l-ieAw) mwr 
ilAw

Vijhan Kaleh N 

Dhaevadhaa 

Thaan Laeiaa 

Karathae ||

He does not let the 

embers of strife die 

down, and so the 

Creator destroys him.

ਿਦੋਂ (ਚਾਰੇ ਬੂੰ ਨੇ) ਝਗੜੇ ਨੂੂੰ  
(ਅਜਕਰਤਘਣ) ਮੱੁਕਣ ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦਾ (ਭਾਵ, ਅੱਤ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) 

ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਉਠਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

14473 317 jo jo krqy 
AhMmyau JiV  
DrqI pVqy]32]

(AhM-myau) hMkwr[ 
pVqy V hlMq n lwau

Jo Jo Karathae 

Ahanmaeo Jharr 

Dhharathee 

Parrathae ||32||

Those who indulge in 

egotism crumble and 

fall to the ground. 

||32||

(ਮੱੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਕ) ਿੋ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਢਜਹ ਕੇ ਭੋਇਂ ਤੇ ਜਡੱਗਦੇ 

ਹਨ ॥੩੨॥

14474 317 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

14475 317 gurmuiK igAwnu  
ibbyk buiD hoie]

Guramukh Giaan 

Bibaek Budhh Hoe 

||

The Gurmukh is 

blessed with spiritual 

wisdom and a 

discerning intellect.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ ਜਗਆਨ 

ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਵਾਲੀ ਅਕਜਲ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।
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14476 317 hir gux gwvY  
ihrdY hwru 
proie]

Har Gun Gaavai 

Hiradhai Haar 

Paroe ||

He sings the Glorious 

Praises of the Lord, 

and weaves this 

garland into his heart.

ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਹਾਰ ਪਿੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

14477 317 pivqu pwvnu  
prm bIcwrI]

Pavith Paavan 

Param Beechaaree 

||

He becomes the 

purest of the pure, a 

being of supreme 

understanding.

(ਆਚਰਨ ਦਾ) ਬੜਾ ਸੱੁਧ ਤੇ 

ਉੱਚੀ ਮਜਤ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

14478 317 ij Esu imlY iqsu 
pwir auqwrI]

J Ous Milai This 

Paar Outhaaree ||

Whoever he meets, he 

saves and carries 

across.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਹ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

14479 317 AMqir hir nwmu  
bwsnw smwxI]

(bwsnw) sugMDI Anthar Har Naam 

Baasanaa 

Samaanee ||

The fragrance of the 

Lord's Name 

permeates his being 

deep within.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

14480 317 hir dir soBw  
mhw auqm bwxI]

Har Dhar Sobhaa 

Mehaa Outham 

Baanee ||

He is honored in the 

Court of the Lord, and 

his speech is the most 

sublime.

(ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ 
ਉੱਤਮ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

14481 317 ij purKu suxY so 
hoie inhwlu]

J Purakh Sunai S 

Hoe Nihaal ||

Those who hear him 

are delighted.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸੂੰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2839 Published: March 06/ 2014



14482 317 nwnk siqgur 
imilAY pwieAw 
nwmu Dnu mwlu]1]

Naanak Sathigur 

Miliai Paaeiaa 

Naam Dhhan Maal 

||1||

O Nanak, meeting the 

True Guru, one 

obtains the wealth 

and property of the 

Naam. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ (ਰੂਪ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

14483 317 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

14484 317 siqgur ky jIA 
kI swr n jwpY  
ik pUrY siqgur 
BwvY]

(swr) Kbr Sathigur Kae Jeea 

Kee Saar N Jaapai 

K Poorai Sathigur 

Bhaavai ||

The sublime state of 

the True Guru is not 

known; no one knows 

what pleases the 

Perfect True Guru.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦਾ ਭੇਤ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਮਝ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ ਜਕ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਕੀਹ 

ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਸੋ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨੀ ਕਠਨ ਹੈ);

14485 317 gurisKW AMdir 
siqgurU vrqY jo 
isKW no locY so 
gur KusI AwvY]

Gurasikhaan 

Andhar Sathiguroo 

Varathai Jo 

Sikhaan No Lochai 

So Gur Khusee 

Aavai ||

Deep within the hearts 

of His GurSikhs, the 

True Guru is 

pervading. The Guru is 

pleased with those 

who long for His Sikhs.

(ਪਰ ਹਾਂ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਜਸੱਖਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, 

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਸੇਵਾ ਦੀ) 
ਤਾਂਘ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ ਦੇ (ਹਲਕੇ) ਜਵਚ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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14486 317 siqguru AwKY so 
kwr kmwvin su 
jpu kmwvih  
gurisKW kI Gwl  
scw Qwie pwvY]

kmwv-ih Sathigur Aakhai S 

Kaar Kamaavan S 

Jap Kamaavehi 

Gurasikhaan Kee 

Ghaal Sachaa 

Thhaae Paavai ||

As the True Guru 

directs them, they do 

their work and chant 

their prayers. The True 

Lord accepts the 

service of His GurSikhs.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੋ ਆਜਗਆ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਕੂੰਮ 

ਗੁਰਜਸੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ 

ਭਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ 
ਜਸੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਹਨਤ ਕਬੂਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

14487 317 ivxu siqgur ky 
hukmY ij gurisKW 
pwshu kMmu 
krwieAw loVy  
iqsu gurisKu 
iPir nyiV n 
AwvY]

Vin Sathigur Kae 

Hukamai J 

Gurasikhaan 

Paasahu Kanm 

Karaaeiaa Lorrae 

This Gurasikh Fir 

Naerr N Aavai ||

But those who want 

the GurSikhs to work 

for them, without the 

Order of the True 

Guru - the Guru's Sikhs 

shall not come near 

them again.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ 

ਜਵਰੱੁਧ ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੂੰਮ 

ਕਰਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸੱਖ 

ਿੇਰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ,

14488 317 gur siqgur AgY  
ko jIau lwie 
GwlY iqsu AgY 
gurisKu kwr 
kmwvY]

Gur Sathigur Agai 

Ko Jeeo Laae 

Ghaalai This Agai 

Gurasikh Kaar 

Kamaavai ||

One who works 

diligently for the Guru, 

the True Guru - the 

GurSikhs work for him.

(ਪਰ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਲ) ਘਾਲੇ, 

ਗੁਰਜਸੱਖ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ 

ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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14489 317 ij TgI AwvY  
TgI auiT jwie  
iqsu nyVY gurisKu 
mUil n AwvY]

T`gI J Thagee Aavai 

Thagee Outh Jaae 

This Naerrai 

Gurasikh Mool N 

Aavai ||

One who comes to 

deceive, who rises up 

and goes out to 

deceive - the GurSikhs 

shall never come near 

him.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਫ਼ਰੇਬ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਦੇ ਜਖ਼ਆਲ ਜਵਚ 

ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸੱਖ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ।

14490 317 bRhmu bIcwru  
nwnku AwiK 
suxwvY]

Breham Beechaar 

Naanak Aakh 

Sunaavai ||

Nanak proclaims and 

announces this 

wisdom of God.

ਨਾਨਕ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਜਨਰੋਲ ਸੱਚੀ ਜਵਚਾਰ (ਦੀ 
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ)

14491 317 ij ivxu siqgur 
ky mnu mMny kMmu 
krwey so jMqu mhw 
duKu pwvY]2]

J Vin Sathigur Kae 

Man Mannae 

Kanm Karaaeae So 

Janth Mehaa 

Dhukh Paavai 

||2||

One who is not 

pleasing to the Mind 

of the True Guru may 

do his deeds, but that 

being will only suffer 

in terrible pain. ||2||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀਿਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਭਾਵ, ਗੁਰ-ਅਸ਼ੇ ਦੇ 

ਜਵਰੱੁਧ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ (ਠੱਗੀ 
ਆਜਦਕ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਕੂੰਮ ਕਰਾਏ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਏ), ਉਹ 

ਬੜਾ ਦੱੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

14492 317 pauVI] Pourree || Pauree:

14493 317 qUM scw swihbu  
Aiq vfw quih 
jyvfu qUM vf vfy]

v`fw jyv`fu v`f v`fy Thoon Sachaa 

Saahib Ath Vaddaa 

Thuhi Jaevadd 

Thoon Vadd 

Vaddae ||

O True Lord and 

Master, You are so 

very great. As great as 

You are, You are the 

greatest of the great.

ਹੇ ਵੱਜਡਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ! ਤੂੂੰ  ਸੱਚਾ 
ਮਾਲਕ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, 
ਆਪਣ ੇਿੇਡਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ।
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14494 317 ijsu qUM mylih so 
quDu imlY qUM Awpy 
bKis lYih lyKw 
Cfy]

Jis Thoon Maelehi 

So Thudhh Milai 

Thoon Aapae 

Bakhas Laihi 

Laekhaa Shhaddae 

||

He alone is united 

with You, whom You 

unite with Yourself. 

You Yourself bless and 

forgive us, and tear up 

our accounts.

ਓਹੀ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਮੇਲਦਾ ਹੈਂ ਤੇ 

ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

14495 317 ijs no qUM Awip 
imlwiedw so  
siqguru syvy mnu 
gf gfy]

g`f g`fy Jis No Thoon Aap 

Milaaeidhaa So 

Sathigur Saevae 

Man Gadd Gaddae 

||

One whom You unite 

with Yourself, whole-

heartedly serves the 

True Guru.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਜਮਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ 
ਉਹੋ ਹੀ ਮਨ ਗੱਡ ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14496 317 qUM scw swihbu 
scu qU sBu jIau 
ipMfu cMmu qyrw 
hfy]

h`fy Thoon Sachaa 

Saahib Sach Thoo 

Sabh Jeeo Pindd 

Chanm Thaeraa 

Haddae ||

You are the True One, 

the True Lord and 

Master; my soul, body, 

flesh and bones are all 

Yours.

ਤੂੂੰ  ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਸਭ 

ਕੁਝ-ਜਿੂੰ ਦ, ਸਰੀਰ, ਚੂੰਮ, ਹੱਡ-

ਤੇਰਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

14497 317 ijau BwvY iqau 
rKu qUM sicAw  
nwnk min Aws 
qyrI vf 
vfy]33]1] 
suDu]

su`Du Jio Bhaavai Thio 

Rakh Thoon 

Sachiaa Naanak 

Man Aas Thaeree 

Vadd Vaddae 

||33||1|| Sudhh 

||

If it pleases You, then 

save me, True Lord. 

Nanak places the 

hopes of his mind in 

You alone, O greatest 

of the great! 

||33||1|| Sudh||

ਹੇ ਵੱਜਡਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ! 
ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਵੇ ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੂੰ  
ਰੱਖ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ 

॥੩੩॥੧॥ਸੁਧੁ॥
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14498 318 gauVI kI vwr 
mhlw 5

Gourree Kee Vaar 

Mehalaa 5

Gauree Kee Vaar, Fifth 

Mehl:

14499 318 rwie kmwldI 
mojdI kI vwr 
kI Duin aupir  
gwvxI]

kmwldIN mojdIN Raae 

Kamaaladhee 

Mojadhee Kee 

Vaar Kee Dhhun 

Oupar Gaavanee

Sung To The Tune Of 

Vaar Of Raa-I 

Kamaaldee-Mojadee:

ਇਹ 'ਵਾਰ' ਰਾਇ ਕਮਾਲਦੀ 
ਮੋਿਦੀ ਦੀ 'ਵਾਰ' ਦੀ ਸੁਰ ਤੇ 

ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਜਵਚ ਇਕ 

ਚੌਧਰੀ ਕਮਾਲੁੱ ਦੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 
ਸਾਰੂੰਗ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਜਹਰ ਕੇ ਕੇ ਮਾਰ 

ਜਦੱਤਾ, ਸਾਰੂੰਗ ਦਾ ਇਕ ਪੱੁਤਿ 
ਸੀ ਿ ੋਅਿ ੇਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਆਜ਼ੁੱ ਦੀਨ ਸੀ। 
ਸਾਰੂੰਗ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਆਪਣੇ ਇਸ 

ਪੱੁਤਿ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। 
ਿਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 
ਨਾਨਕੀ ਫ਼ੌਿ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਲੁੱ ਦੀਨ 

ਨਾਲ ਆ ਲਜੜਆ। ਕਮਾਲੁੱ ਦੀਨ 

ਮਾਜਰਆ ਜਗਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਵਾਰਤਾ ਢਾਢੀਆਂ ਨੇ 'ਵਾਰ' 

ਜਵਚ ਗਾਵੀਂ। ਇਸ 'ਵਾਰ' ਦੀ 
ਚਾਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਉਂ ਹੈ: 

'ਰਾਣਾ ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀਂ ਰਣ 

ਭਾਰਾ ਬਾਹੀਂ ॥ ਮੌਿੁੱ ਦੀਂ 
ਤਲਵੂੰ ਡੀਓਂ ਚਜੜਆ ਸਾਬਾਹੀ' 
॥
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14500 318 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

14501 318 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14502 318 hir hir nwmu jo 
jnu jpY so 
AwieAw prvwxu]

Har Har Naam Jo 

Jan Japai So 

Aaeiaa Paravaan ||

Auspicious and 

approved is the birth 

of that humble being 

who chants the Name 

of the Lord, Har, Har.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਆਉਣਾ ਸਿਲ (ਸਮਝੋ)।

14503 318 iqsu jn kY 
bilhwrxY ijin 
BijAw pRBu 
inrbwxu]

(inrbwxu) inrlyp[ 
BijAw: polw bolo

This Jan Kai 

Balihaaranai Jin 

Bhajiaa Prabh 

Nirabaan ||

I am a sacrifice to that 

humble being who 

vibrates and meditates 

on God, the Lord of 

Nirvaanaa.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ।

14504 318 jnm mrn duKu 
kitAw hir 
ByitAw purKu 
sujwxu]

Janam Maran 

Dhukh Kattiaa Har 

Bhaettiaa Purakh 

Sujaan ||

The pains of birth and 

death are eradicated, 

upon meeting the All-

knowing Lord, the 

Primal Being.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਿਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
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14505 318 sMq sMig swgru 
qry jn nwnk  
scw qwxu]1]

Santh Sang Saagar 

Tharae Jan Naanak 

Sachaa Thaan 

||1||

In the Society of the 

Saints, he crosses over 

the world-ocean; O 

servant Nanak, he has 

the strength and 

support of the True 

Lord. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਕ 

ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੇ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਰ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੧॥

14506 318 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14507 318 Blky auiT 
prwhuxw myrY Gir 
Awvau]

(Blky) hr roz[ 
(prwhuxw) sMq jn

Bhalakae Outh 

Paraahunaa 

Maerai Ghar Aavo 

||

I rise up in the early 

morning hours, and 

the Holy Guest comes 

into my home.

ਿ ੇਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ 

(ਗੁਰਮੁਖ) ਪਰਾਹੁਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 

ਆਵ,ੇ

14508 318 pwau pKwlw iqs 
ky min qin inq 
Bwvau]

Paao Pakhaalaa 

This Kae Man 

Than Nith Bhaavo 

||

I wash His feet; He is 

always pleasing to my 

mind and body.

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ; 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ 

ਉਹ ਸਦਾ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗੇ।

14509 318 nwmu suxy nwmu 
sMgRhY nwmy ilv 
lwvau]

(sM-gRhY) iek`Tw kry Naam Sunae 

Naam Sangrehai 

Naamae Liv Laavo 

||

I hear the Naam, and I 

gather in the Naam; I 

am lovingly attuned to 

the Naam.

ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ (ਜਨਿੱਤ) ਨਾਮ 

ਸੁਣੇ, ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਤੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖੇ।

14510 318 igRhu Dnu sBu 
pivqRü hoie hir 
ky gux gwvau]

Grihu Dhhan Sabh 

Pavithra Hoe Har 

Kae Gun Gaavo ||

My home and wealth 

are totally sanctified 

as I sing the Glorious 

Praises of the Lord.

(ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ) 
ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ ਿਾਏ, ਮੈਂ 
ਭੀ (ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ।
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14511 318 hir nwm vwpwrI 
nwnkw vfBwgI 
pwvau]2]

Har Naam 

Vaapaaree 

Naanakaa 

Vaddabhaagee 

Paavo ||2||

The Trader in the 

Lord's Name, O Nanak, 

is found by great good 

fortune. ||2||

(ਪਰ,) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹਾ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਜਕਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

14512 318 pauVI] Pourree || Pauree:

14513 318 jo quDu BwvY so 
Blw scu qyrw 
Bwxw]

Jo Thudhh Bhaavai 

So Bhalaa Sach 

Thaeraa Bhaanaa 

||

Whatever pleases You 

is good; True is the 

Pleasure of Your Will.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ।

14514 318 qU sB mih eyku 
vrqdw sB mwih 
smwxw]

Thoo Sabh Mehi 

Eaek Varathadhaa 

Sabh Maahi 

Samaanaa ||

You are the One, 

pervading in all; You 

are contained in all.

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਸਭ ਜਵਚ 

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ।

14515 318 Qwn QnMqir riv 
rihAw jIA 
AMdir jwxw]

Thhaan 

Thhananthar Rav 

Rehiaa Jeea 

Andhar Jaanaa ||

You are diffused 

throughout and 

permeating all places 

and interspaces; You 

are known to be deep 

within the hearts of all 

beings.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਸਭ 

ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ)।
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14516 318 swDsMig imil 
pweIAY min scy 
Bwxw]

Saadhhasang Mil 

Paaeeai Man 

Sachae Bhaanaa ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, and 

submitting to His Will, 

the True Lord is found.

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੂੰਨ ਕੇ ਸਤ-ਸੂੰਗ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

14517 318 nwnk pRB 
srxwgqI sd 
sd kurbwxw]1]

Naanak Prabh 

Saranaagathee 

Sadh Sadh 

Kurabaanaa ||1||

Nanak takes to the 

Sanctuary of God; he 

is forever and ever a 

sacrifice to Him. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਹੋ 

॥੧॥

14518 318 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14519 318 cyqweI qW cyiq  
swihbu scw so 
DxI]

cyqweI:polw 
bolo[(cyqweI) cyqw hY, 
bu`D hY

Chaethaa Ee 

Thaan Chaeth 

Saahib Sachaa So 

Dhhanee ||

If you are conscious, 

then be conscious of 

the True Lord, Your 

Lord and Master.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੇਤਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਮਾਲਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 

ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ (ਭਾਵ, ਤੈਨੂੂੰ  
ਪਤਾ ਭੀ ਹੈ ਜਕ ਜਸਰਫ਼ ਉਹ 

ਪਿਭੂ-ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ?)

14520 318 nwnk siqguru 
syiv ciV boihiQ  
Baujlu pwir 
pau]1]

ciV@ Naanak Sathigur 

Saev Charr 

Bohithh Bhoujal 

Paar Po ||1||

O Nanak, come aboard 

upon the boat of the 

service of the True 

Guru, and cross over 

the terrifying world-

ocean. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ (ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਹੁਕਮ-ਰੂਪ) ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ 

ਚੜਹ ਤੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  
ਲੂੰ ਘ ॥੧॥
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14521 318 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14522 318 vwaU sMdy kpVy  
pihrih grib 
gvwr]

(vwaU) hvw[ (sMdy) dy[ 
(grib) hMkwr[ pihr-
ih

Vaaoo Sandhae 

Kaparrae Pehirehi 

Garab Gavaar ||

He wears his body, like 

clothes of wind - what 

a proud fool he is!

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ 
ਬਾਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਬੜੀ ਆਕੜ 

ਨਾਲ ਪਜਹਨਦੇ ਹਨ,

14523 318 nwnk nwil n 
clnI jil bil 
hoey Cwru]2]

(Cwru) suAwh Naanak Naal N 

Chalanee Jal Bal 

Hoeae Shhaar 

||2||

O Nanak, they will not 

go with him in the 

end; they shall be 

burnt to ashes. ||2||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਰਨ ਤੇ ਇਹ 

ਕੱਪੜੇ ਿੀਵ ਦੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੇ, (ਏਥੇ ਹੀ) ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

14524 318 pauVI] Pourree || Pauree:

14525 318 syeI aubry jgY 
ivic jo scY rKy]

j`gY[ r`Ky Saeee Oubarae 

Jagai Vich Jo 

Sachai Rakhae ||

They alone are 

delivered from the 

world, who are 

preserved and 

protected by the True 

Lord.

(ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਬਚੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ।

14526 318 muih ifTY iqn kY 
jIvIAY hir 
AMimRqu cKy]

c`Ky Muhi Ddithai Thin 

Kai Jeeveeai Har 

Anmrith Chakhae 

||

I live by beholding the 

faces of those who 

taste the Ambrosial 

Essence of the Lord.

ਐਸੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 

ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਚੱਖ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਅਸਲ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

14527 318 kwmu kRoDu loBu mohu  
sMig swDw BKy]

(B`Ky) KwDy, nws hoey[ 
swDW

Kaam Krodhh 

Lobh Mohu Sang 

Saadhhaa Bhakhae 

||

Sexual desire, anger, 

greed and emotional 

attachment are burnt 

away, in the Company 

of the Holy.

ਅਿੇਹੇ ਸਾਧੂ-ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਜਰਹਾਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ 

ਮੋਹ (ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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14528 318 kir ikrpw pRiB 
AwpxI hir 
Awip prKy]

Kar Kirapaa Prabh 

Aapanee Har Aap 

Parakhae ||

God grants His Grace, 

and the Lord Himself 

tests them.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਵਾਨ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ।

14529 318 nwnk clq n 
jwpnI ko skY n 
lKy]2]

lKy: polw bolo Naanak Chalath N 

Jaapanee Ko Sakai 

N Lakhae ||2||

O Nanak, His play is 

not known; no one 

can understand it. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਕੌਤਕ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ, 

ਕੋਈ ਿੀਵ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੨॥

14530 318 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14531 318 nwnk soeI idnsu 
suhwvVw ijqu pRBu 
AwvY iciq]

Naanak Soee 

Dhinas 

Suhaavarraa Jith 

Prabh Aavai Chith 

||

O Nanak, that day is 

beautiful, when God 

comes to mind.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਜਦਨ ਚੂੰਗਾ 
ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਦਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸੇ, 

ਜਿਸ ਜਦਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵੱਸਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

14532 318 ijqu idin ivsrY 
pwrbRhmu iPtu 
BlyrI ruiq]1]

(BlyrI) BlI Jith Dhin Visarai 

Paarabreham Fitt 

Bhalaeree Ruth 

||1||

Cursed is that day, no 

matter how pleasant 

the season, when the 

Supreme Lord God is 

forgotten. ||1||

ਉਹ ਸਮਾ ਮੂੰਦਾ ਿਾਣੋਂ, ਉਹ 

ਸਮਾ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ ॥੧॥

14533 318 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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14534 318 nwnk imqRweI 
iqsu isau sB 
ikCu ijs kY 
hwiQ]

im`qRweI Naanak Mithraaee 

This Sio Sabh 

Kishh Jis Kai 

Haathh ||

O Nanak, become 

friends with the One, 

who holds everything 

in His hands.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨਾਲ 

ਦੋਸਤੀ (ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) 

ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 

ਹੈ,

14535 318 kuimqRw syeI 
kWFIAih iek 
ivK n clih 
swiQ]2]

(ku-im`qRw) Koty im`qR[ 
(kWFIAih) khIdy[ 
ivK:polw bolo[ (ivK) 
kdm[ c`l-ih

Kumithraa Saeee 

Kaandteeahi Eik 

Vikh N Chalehi 

Saathh ||2||

They are accounted as 

false friends, who do 

not go with you, for 

even one step. ||2||

ਪਰ ਿੋ ਇਕ ਕਦਮ ਭੀ 
(ਅਸਾਡੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ 

ਉਹ ਕੁਜਮੱਤਰ ਕਹੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਵਧਾਂਦੇ 

ਜਿਰੋ) ॥੨॥

14536 318 pauVI] Pourree || Pauree:

14537 318 AMimRqu nwmu 
inDwnu hY imil 
pIvhu BweI]

Anmrith Naam 

Nidhhaan Hai Mil 

Peevahu Bhaaee ||

The treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is Ambrosial 

Nectar; meet together 

and drink it in, O 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ-(ਰੂਪ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਸੂੰਗ 

ਜਵਚ) ਜਮਲ ਕੇ ਪੀਵੋ।

14538 318 ijsu ismrq suKu 
pweIAY sB iqKw 
buJweI]

iqKw, buJweI: poly bolo Jis Simarath Sukh 

Paaeeai Sabh 

Thikhaa Bujhaaee 

||

Remembering Him in 

meditation, peace is 

found, and all thirst is 

quenched.

ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਸਾਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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14539 318 kir syvw 
pwrbRhm gur BuK 
rhY n kweI]

Bu`K Kar Saevaa 

Paarabreham Gur 

Bhukh Rehai N 

Kaaee ||

So serve the Supreme 

Lord God and the 

Guru, and you shall 

never be hungry again.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਕੋਈ ਭੁਖ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਏਗੀ।

14540 318 sgl mnorQ 
puMinAw Amrwpdu 
pweI]

Sagal Manorathh 

Punniaa Amaraa 

Padh Paaee ||

All your desires shall 

be fulfilled, and you 

shall obtain the status 

of immortality.

(ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ) ਸਾਰੇ 

ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿ ੋਕਦੇ ਨਾਸ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
14541 318 quDu jyvfu qUhY 

pwrbRhm nwnk 
srxweI]3]

jyv`fu Thudhh Jaevadd 

Thoohai 

Paarabreham 

Naanak Saranaaee 

||3||

You alone are as great 

as Yourself, O 

Supreme Lord God; 

Nanak seeks Your 

Sanctuary. ||3||

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਸ ਪਾਰਬਿਹਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਓ 

॥੩॥

14542 318 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14543 318 ifTVo hB Twie  
aUx n kweI 
jwie]

(if`TVo) dyKy[ (h`B) 
sB[ (Twie) QW

Dditharro Habh 

Thaae Oon N 

Kaaee Jaae ||

I have seen all places; 

there is no place 

without Him.

ਮੈਂ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ 

ਵੇਜਖਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ ਥਾਂ (ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ) ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਹੈ।)

14544 318 nwnk lDw iqn 
suAwau ijnw  
siqguru 
ByitAw]1]

(suAwau) jIvn mnorQ[ 
l`Dw

Naanak Ladhhaa 

Thin Suaao Jinaa 

Sathigur Bhaettiaa 

||1||

O Nanak, those who 

meet with the True 

Guru find the object of 

life. ||1||

ਪਰ; ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਮਨੋਰਥ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ) ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਹੀ 
ਲੱਭਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

14545 319 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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14546 319 dwmnI cmqkwr  
iqau vrqwrw jg 
Ky]

 (dwmnI) ibjlI[ (Ky) 
ivKy[ j`g

Dhaamanee 

Chamathakaar 

Thio Varathaaraa 

Jag Khae ||

Like the flash of 

lightning, worldly 

affairs last only for a 

moment.

ਿਗਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ) ਜਬਿਲੀ ਦੀ 
ਜਲਸ਼ਕ (ਥੋੜੇ ਜਚਰ ਲਈ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ) ਹੈ।

14547 319 vQu suhwvI swie  
nwnk nwau jpMdo 
iqsu DxI]2]

v`Qu Vathh Suhaavee 

Saae Naanak Naao 

Japandho This 

Dhhanee ||2||

The only thing which is 

pleasing, O Nanak, is 

that which inspires 

one to meditate on 

the Name of the 

Master. ||2||

(ਇਸ ਲਈ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ 

ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ-
(ਅਸਲ ਜਵਚ) ਇਹੀ ਚੀਜ਼ 

ਸੋਹਣੀ (ਤੇ ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ) ਹੈ ॥੨॥

14548 319 pauVI] Pourree || Pauree:

14549 319 isimRiq swsqR 
soiD siB iknY  
kIm n jwxI]

ism-i Riq Simrith Saasathr 

Sodhh Sabh Kinai 

Keem N Jaanee ||

People have searched 

all the Simritees and 

Shaastras, but no one 

knows the Lord's value.

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿ ਸਾਰੇ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਈ, (ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 
ਜਕ ਪਿਭੂ ਜਕਸ ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ)।

14550 319 jo jnu BytY 
swDsMig so hir 
rMgu mwxI]

Jo Jan Bhaettai 

Saadhhasang So 

Har Rang Maanee 

||

That being, who joins 

the Saadh Sangat 

enjoys the Love of the 

Lord.

(ਜਸਰਫ਼) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਿਾ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

14551 319 scu nwmu krqw 
purKu eyh rqnw 
KwxI]

(KwxI) BMfwr Sach Naam 

Karathaa Purakh 

Eaeh Rathanaa 

Khaanee ||

True is the Naam, the 

Name of the Creator, 

the Primal Being. It is 

the mine of precious 

jewels.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਕਰਤਾਰ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ-ਏਹੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ 
ਖਾਣ ਹੈ ('ਨਾਮ' ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ),
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14552 319 msqik hovY 
iliKAw hir 
ismir prwxI]

Masathak Hovai 

Likhiaa Har Simar 

Paraanee ||

That mortal, who has 

such pre-ordained 

destiny inscribed upon 

his forehead, 

meditates in 

remembrance on the 

Lord.

ਪਰ ਓਹੀ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਭਾਗ ਹੋਣ।

14553 319 qosw idcY scu 
nwmu nwnk  
imhmwxI]4]

(qo~sw) pRlok dw Krc[ 
(id`cY) dyvo

Thosaa Dhichai 

Sach Naam 

Naanak 

Mihamaanee 

||4||

O Lord, please bless 

Nanak, Your humble 

guest, with the 

supplies of the True 

Name. ||4||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਏਹੀ ਹੈ ਜਕ 

ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ (ਰਾਹ 

ਲਈ) ਖ਼ਰਚ ਦੇਹ ॥੪॥

14554 319 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14555 319 AMqir icMqw nYxI 
suKI mUil n 
auqrY BuK]

(nYxI) dyKx nMU[ au~qrY 
Bu`K

Anthar Chinthaa 

Nainee Sukhee 

Mool N Outharai 

Bhukh ||

He harbors anxiety 

within himself, but to 

the eyes, he appears 

to be happy; his 

hunger never departs.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭੁੱ ਖ ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਮਟਦੀ; 
ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਖੀ 
ਿਾਪਦਾ ਹੋਵੇ।

14556 319 nwnk scy nwm 
ibnu iksY n lQo 
duKu]1]

l`Qo d`uKu Naanak Sachae 

Naam Bin Kisai N 

Lathho Dhukh 

||1||

O Nanak, without the 

True Name, no one's 

sorrows have ever 

departed. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਦਾ ਭੀ 
ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥

14557 319 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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14558 319 muTVy syeI swQ  
ijnI scu n 
lidAw]

(m`uTVy) lu`ty gey[ l`idAw Mutharrae Saeee 

Saathh Jinee Sach 

N Ladhiaa ||

Those caravans which 

did not load the Truth 

have been plundered.

ਉਹਨਾਂ (ਿੀਵ-) ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਟੋਜਲਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਲੁੱ ਟੇ ਗਏ 

(ਿਾਣ)ੋ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਰੂਪ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਜਦਆ,

14559 319 nwnk sy swbwis  
ijnI gur imil 
ieku 
pCwixAw]2]

Naanak Sae 

Saabaas Jinee Gur 

Mil Eik 

Pashhaaniaa ||2||

O Nanak, those who 

meet the True Guru, 

and acknowledge the 

One Lord, are 

congratulated. ||2||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥

14560 319 pauVI] Pourree || Pauree:

14561 319 ijQY bYsin swD 
jn so Qwnu 
suhMdw]

Jithhai Baisan 

Saadhh Jan So 

Thhaan 

Suhandhaa ||

Beautiful is that place, 

where the Holy people 

dwell.

ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ 

ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਉਹ ਥਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

14562 319 Eie syvin  
sMimRQu Awpxw  
ibnsY sBu mMdw]

sMm-i ~RQu Oue Saevan 

Sanmrithh 

Aapanaa Binasai 

Sabh Mandhaa ||

They serve their All-

powerful Lord, and 

they give up all their 

evil ways.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂੰ ਦੇ 

(ਓਥੇ ਬੈਠ ਕੇ) ਆਪਣ ੇਸਮਰੱਥ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) 
ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

14563 319 piqq auDwrx  
pwrbRhm sMq bydu 
khMdw]

Pathith 

Oudhhaaran 

Paarabreham 

Santh Baedh 

Kehandhaa ||

The Saints and the 

Vedas proclaim, that 

the Supreme Lord God 

is the Saving Grace of 

sinners.

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਤੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਡੱਜਗਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ-ਇਹ ਗੱਲ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਦ ਭੀ 
ਆਖਦਾ ਹੈ,
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14564 319 Bgiq vClu qyrw 
ibrdu hY juig 
juig vrqMdw]

j`uig j`uig vr-qMdw Bhagath Vashhal 

Thaeraa Biradh 

Hai Jug Jug 

Varathandhaa ||

You are the Lover of 

Your devotees - this is 

Your natural way, in 

each and every age.

ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਨਾ-ਇਹ 

ਤੇਰਾ ਮੱੁਢ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ 

ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

14565 319 nwnku jwcY eyku 
nwmu min qin 
BwvMdw]5]

Bw-vMdw Naanak Jaachai 

Eaek Naam Man 

Than 

Bhaavandhaa 

||5||

Nanak asks for the 

One Name, which is 

pleasing to his mind 

and body. ||5||

ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ (ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ) 
ਮਨ ਤਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੫॥

14566 319 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14567 319 icVI cuhkI phu 
PutI vgin bhuqu 
qrMg]

(cuh-kI) bolI[ vgin: 
poly bolo[ Pu`tI

Chirree Chuhakee 

Pahu Futtee 

Vagan Bahuth 

Tharang ||

The sparrows are 

chirping, and dawn 

has come; the wind 

stirs up the waves.

ਿਦੋਂ ਪਹੁ-ਿੁਟਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਚੜੀ ਚੂਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ 

(ਭਗਤ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਸਮਰਨ ਦੇ) ਤਰੂੰਗ ਬਹੁਤ 

ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
14568 319 Acrj rUp sMqn 

rcy nwnk nwmih 
rMg]1]

A-crj nwm-ih Acharaj Roop 

Santhan Rachae 

Naanak Naamehi 

Rang ||1||

Such a wondrous thing 

the Saints have 

fashioned, O Nanak, in 

the Love of the Naam. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਇਸ ਪਹੁ-

ਿੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇ) ਅਚਰਿ ਰੂਪ 

ਰਚੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ 

ਇਸ ਸਮੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਅਚਰਿ 

ਕੌਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਆਉਂਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

14569 319 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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14570 319 Gr mMdr KusIAw 
qhI jh qU 
Awvih iciq]

KusIAW[ ic`iq Ghar Mandhar 

Khuseeaa Thehee 

Jeh Thoo Aavehi 

Chith ||

Homes, palaces and 

pleasures are there, 

where You, O Lord, 

come to mind.

ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਮੂੰਦਰਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਅਸਲੀ) ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ।

14571 319 dunIAw kIAw 
vifAweIAw  
nwnk siB 
kuimq]2]

(ku-im`q) Koty im`qR Dhuneeaa Keeaa 

Vaddiaaeeaa 

Naanak Sabh 

Kumith ||2||

All worldly grandeur, 

O Nanak, is like false 

and evil friends. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿ ੇਪਿਭੂ ਜਵੱਸਰੇ ਤਾਂ) 
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਸਾਰੇ ਖੋਟੇ ਜਮੱਤਰ 

ਹਨ ॥੨॥

14572 319 pauVI] Pourree || Pauree:

14573 319 hir Dnu scI 
rwis hY iknY 
ivrlY jwqw]

j`wqw Har Dhhan Sachee 

Raas Hai Kinai 

Viralai Jaathaa ||

The wealth of the Lord 

is the true capital; how 

rare are those who 

understand this.

ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ ਧਨ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ, (ਪਰ) 

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ 

ਸਮਝੀ ਹੈ,

14574 319 iqsY prwpiq 
Bwierhu ijsu 
dyie ibDwqw]

(Bwie-rhu)Brwvo[ dy-ie Thisai Paraapath 

Bhaaeirahu Jis 

Dhaee 

Bidhhaathaa ||

He alone receives it, O 

Siblings of Destiny, 

unto whom the 

Architect of Destiny 

gives it.

(ਤੇ ਇਹ ਪੂੂੰ ਿੀ) ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕਰਤਾਰ 

(ਆਪ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

14575 319 mn qn BIqir 
mauilAw hir 
rMig jnu rwqw]

mau~ilAw ksky, r`wqw Man Than 

Bheethar Mouliaa 

Har Rang Jan 

Raathaa ||

His servant is imbued 

with the Love of the 

Lord; his body and 

mind blossom forth.

(ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

'ਨਾਮ'-ਰਾਜਸ ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਤਨ ਜਵਚ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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14576 319 swDsMig gux 
gwieAw siB 
doKh Kwqw]

(K`wqw) nws kIqw Saadhhasang Gun 

Gaaeiaa Sabh 

Dhokheh 

Khaathaa ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, he sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, and all of his 

sufferings are 

removed.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਉਹ) ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

14577 319 nwnk soeI 
jIivAw ijin 
ieku pCwqw]6]

Naanak Soee 

Jeeviaa Jin Eik 

Pashhaathaa ||6||

O Nanak, he alone 

lives, who 

acknowledges the One 

Lord. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ 

ਜਵਚ) ਿੀਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ ॥੬॥

14578 319 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14579 319 KKVIAw 
suhwvIAw  
lgVIAw Ak 
kMiT]

K`KVIAW[ l`gVIAW[ 
A`k

Khakharreeaa 

Suhaaveeaa 

Lagarreeaa Ak 

Kanth ||

The fruit of the 

swallow-wort plant 

looks beautiful, 

attached to the 

branch of the tree;

(ਅੱਕ ਦੀਆਂ) ਕੱਕੜੀਆਂ (ਤਦ 

ਤਕ) ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ (ਿਦ 

ਤਕ) ਅੱਕ ਦੇ ਗਲ (ਭਾਵ, 

ਟਜਹਣੀ ਨਾਲ) ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਹਨ,

14580 319 ibrh ivCoVw 
DxI isau nwnk  
shsY gMiT]1]

(gMiT) qMUby, ih`sy Bireh Vishhorraa 

Dhhanee Sio 

Naanak Sehasai 

Ganth ||1||

But when it is 

separated from the 

stem of its Master, O 

Nanak, it breaks apart 

into thousands of 

fragments. ||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਲਕ (ਅੱਕ) 

ਨਾਲੋਂ ਿਦੋਂ ਜਵਿੋਗ ਜਵਛੋੜਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਤੂੂੰ ਬੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

14581 319 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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14582 319 ivswrydy mir gey  
mir iB n skih 
mUil]

ivswryNdy Visaaraedhae Mar 

Geae Mar Bh N 

Sakehi Mool ||

Those who forget the 

Lord die, but they 

cannot die a complete 

death.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਮੋਏ ਹੋਏ (ਿਾਣ)ੋ, ਪਰ ਉਹ 

ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਮਰ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ।

14583 319 vymuK hoey rwm qy  
ijau qskr 
aupir sUil]2]

(qskr) cor[ (sUil) 
sUlI

Vaemukh Hoeae 

Raam Thae Jio 

Thasakar Oupar 

Sool ||2||

Those who turn their 

backs on the Lord 

suffer, like the thief 

impaled on the 

gallows. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ 

ਮੋਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਉਂ 

ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਚਾੜਹੇ ਹੋਏ 

ਚੋਰ ਹਨ ॥੨॥

14584 319 pauVI] Pourree || Pauree:

14585 319 suK inDwnu pRBu 
eyku hY AibnwsI 
suixAw]

Sukh Nidhhaan 

Prabh Eaek Hai 

Abinaasee Suniaa 

||

The One God is the 

treasure of peace; I 

have heard that He is 

eternal and 

imperishable.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਿੋ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ।

14586 319 jil Qil 
mhIAil pUirAw  
Git Git hir 
BixAw]

(BixAw) ikhw Jal Thhal Meheeal 

Pooriaa Ghatt 

Ghatt Har Bhaniaa 

||

He is totally pervading 

the water, the land 

and the sky; the Lord 

is said to be 

permeating each and 

every heart.

ਪਾਣੀ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤੇ (ਉਹ ਪਿਭੂ) 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਵੱਸਦਾ) ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,
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14587 319 aUc nIc sB 
iek smwin kIt 
hsqI bixAw]

Ooch Neech Sabh 

Eik Samaan Keett 

Hasathee Baniaa 

||

He looks alike upon 

the high and the low, 

the ant and the 

elephant.

ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਕੀੜੇ (ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਹਾਥੀ (ਤਕ, 

ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ) ਬਣੇ ਹਨ।

14588 319 mIq sKw suq 
bMiDpo siB iqs 
dy jixAw]

Meeth Sakhaa 

Suth Bandhhipo 

Sabh This Dhae 

Janiaa ||

Friends, companions, 

children and relatives 

are all created by Him.

(ਸਾਰੇ) ਜਮੱਤਰ, ਸਾਥੀ, ਪੱੁਤਰ 

ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

14589 319 quis nwnku dyvY 
ijsu nwmu iqin 
hir rMgu 
mixAw]7]

Thus Naanak 

Dhaevai Jis Naam 

Thin Har Rang 

Maniaa ||7||

O Nanak, one who is 

blessed with the 

Naam, enjoys the 

Lord's love and 

affection. ||7||

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ 

ਤੱੁਠ ਕੇ 'ਨਾਮ' ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 

ਹੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਰੂੰਗ 

ਮਾਜਣਆ ਹੈ ॥੭॥

14590 319 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14591 319 ijnw swis 
igrwis n ivsrY  
hir nwmW min 
mMqu]

Jinaa Saas Giraas 

N Visarai Har 

Naamaan Man 

Manth ||

Those who do not 

forget the Lord with 

each breath and 

morsel of food whose 

minds are filled with 

the Mantra of the 

Lord's Name

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਹ ਲੈਂਜਦਆਂ 

ਤੇ ਖਾਂਜਦਆਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ 
ਭੁੱ ਲਦਾ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ 

ਮੂੰਤਰ (ਵੱਸ ਜਰਹਾ) ਹੈ;
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14592 319 DMnu is syeI 
nwnkw pUrnu soeI 
sMqu]1]

Dhhann S Saeee 

Naanakaa Pooran 

Soee Santh ||1||

- they alone are 

blessed; O Nanak, they 

are the perfect Saints. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ 

ਮੁਬਾਜਰਕ ਹਨ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪੂਰਨ ਸੂੰਤ ਹੈ ॥੧॥

14593 319 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14594 319 ATy phr Baudw 
iPrY Kwvx sMdVY 
sUil]

(sMdVY) dy (sUil) du`K[ 
BauNdw

Athae Pehar 

Bhoudhaa Firai 

Khaavan 

Sandharrai Sool ||

Twenty-four hours a 

day, he wanders 

around, driven by his 

hunger for food.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਖਾਣ 

ਦੇ ਦੱੁਖ ਜਵਚ (ਜਢੱਡ ਦੇ ਝੁਲਕੇ 

ਲਈ ਹੀ) ਭਟਕਦਾ ਜਿਰੇ,

14595 319 dojik paudw 
ikau rhY jw  
iciq n hoie 
rsUil]2]

pauNdw Dhojak Poudhaa 

Kio Rehai Jaa Chith 

N Hoe Rasool 

||2||

How can he escape 

from falling into hell, 

when he does not 

remember the 

Prophet? ||2||

ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਗੁਰੂ-

ਪੈਗ਼ੂੰ ਬਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਹ 

(ਯਾਦ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਜ਼ਕ 

ਜਵਚ ਪੈਣੋਂ ਜਕਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ 
ਹੈ? ॥੨॥

14596 320 pauVI] Pourree || Pauree:

14597 320 iqsY sryvhu 
pRwxIho ijs dY 
nwau plY]

p`lY Thisai Saraevahu 

Praaneeho Jis Dhai 

Naao Palai ||

Serve Him O mortals 

who has the Lord's 

Name in His lap.

ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਨੂੂੰ , ਹੇ ਬੂੰ ਜਦਓ! 

ਸੇਵਹੁ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਮ 

ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ)।

14598 320 AYQY rhhu 
suhyilAw AgY 
nwil clY]

(suhyilAw) suKI[ A`gY 
c`lY

Aithhai Rehahu 

Suhaeliaa Agai 

Naal Chalai ||

You shall dwell in 

peace and ease in this 

world; in the world 

hereafter, it shall go 

with you.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਇਥੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ 

ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਇਹ ਨਾਮ) 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਏਗਾ।
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14599 320 Gru bMDhu sc 
Drm kw gif 
QMmu AhlY]

g`if QMm@ A-h`lY Ghar Bandhhahu 

Sach Dhharam Kaa 

Gadd Thhanm 

Ahalai ||

So build your home of 

true righteousness, 

with the unshakable 

pillars of Dharma.

(ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪ) ਪੱਕਾ ਥੂੰ ਮਹ 
ਗੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂੰਦਰ 

(ਸਜਤਸੂੰਗ) ਬਣਾਓ।

14600 320 Et lYhu nwrwiexY  
dIn dunIAw JlY]

(dIn) pRlok[ (J`lY) 
Awsrw dyNdy

Outt Laihu 

Naaraaeinai 

Dheen Dhuneeaa 

Jhalai ||

Take the Support of 

the Lord, who gives 

support in the spiritual 

and material worlds.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੇ ਿੋ 
ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

14601 320 nwnk pkVy crx 
hir iqsu drgh 
mlY]8]

(m`lY) roky Naanak Pakarrae 

Charan Har This 

Dharageh Malai 

||8||

Nanak grasps the 

Lotus Feet of the Lord; 

he humbly bows in His 

Court. ||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਪੈਰ ਿੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਮੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੮॥

14602 320 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14603 320 jwcku mMgY dwnu  
dyih ipAwirAw]

Jaachak Mangai 

Dhaan Dhaehi 

Piaariaa ||

The beggar begs for 

charity: give to me, O 

my Beloved!

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਮੂੰਗਤਾ (ਤੇਰੇ 

'ਅਪਾਰ ਸ਼ਬਦ' ਦਾ) ਖ਼ੈਰ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਖ਼ੈਰ ਪਾ।

14604 320 dyvxhwru dwqwru  
mY inq 
icqwirAw]

Dhaevanehaar 

Dhaathaar Mai 

Nith Chithaariaa ||

O Great Giver, O 

Giving Lord, my 

consciousness is 

continually centered 

on You.

ਤੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ-ਿੋਗ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
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14605 320 inKuit n jweI 
mUil Aqul 
BMfwirAw]

inKu`it A-qu`l Nikhutt N Jaaee 

Mool Athul 

Bhanddaariaa ||

The immeasurable 

warehouses of the 

Lord can never be 

emptied out.

ਤੇਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ (ਿ ੇ

ਜਵਚੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਖ਼ੈਰ ਪਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ) 
ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ।

14606 320 nwnk sbdu 
Apwru iqin sBu 
ikCu swirAw]1]

Naanak Sabadh 

Apaar Thin Sabh 

Kishh Saariaa 

||1||

O Nanak, the Word of 

the Shabad is infinite; 

it has arranged 

everything perfectly. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਬਾਣੀ ਅਪਾਰ ਹੈ, 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ 

ਕਾਰਿ ਸੂੰਵਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

14607 320 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14608 320 isKhu sbdu 
ipAwirho jnm 
mrn kI tyk]

Sikhahu Sabadh 

Piaariho Janam 

Maran Kee Ttaek 

||

O Sikhs, love the Word 

of the Shabad; in life 

and death, it is our 

only support.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਸੱਿਣੋ! (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ) 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਆਦਤ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਦਾ ਆਸਰਾ (ਬਣਦੀ) ਹੈ।

14609 320 muK aUjl sdw 
suKI nwnk  
ismrq eyk]2]

Mukh Oojal 

Sadhaa Sukhee 

Naanak Simarath 

Eaek ||2||

Your face shall be 

radiant, and you shall 

find a lasting peace, O 

Nanak, remembering 

the One Lord in 

meditation. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ 

ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥਾ 
ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

14610 320 pauVI] Pourree || Pauree:
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14611 320 EQY AMimRqu 
vMfIAY suKIAw 
hir krxy]

Outhhai Anmrith 

Vanddeeai 

Sukheeaa Har 

Karanae ||

There, the Ambrosial 

Nectar is distributed; 

the Lord is the Bringer 

of peace.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਉਸ 

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਵੂੰ ਡੀਦਾ ਹੈ।

14612 320 jm kY pMiQ n 
pweIAih iPir 
nwhI mrxy]

pweI-Aih Jam Kai Panthh N 

Paaeeahi Fir 

Naahee Maranae 

||

They are not placed 

upon the path of 

Death, and they shall 

not have to die again.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ) ਿਮ ਦੇ ਰਾਹ 

ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮੁੜ ਮੌਤ (ਦਾ ਡਰ ਜਵਆਪਦਾ) 
ਨਹੀਂ।

14613 320 ijs no AwieAw 
pRym rsu iqsY hI 
jrxy]

Jis No Aaeiaa 

Praem Ras Thisai 

Hee Jaranae ||

One who comes to 

savor the Lord's Love 

experiences it.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਇਸ ਸੁਆਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ।

14614 320 bwxI aucrih 
swD jn Aimau 
clih Jrxy]

(Aimau imlvW) 
AMimRq[ au~cr-ih[ 
c`lih

Baanee Oucharehi 

Saadhh Jan Amio 

Chalehi Jharanae 

||

The Holy beings chant 

the Bani of the Word, 

like nectar flowing 

from a spring.

(ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ) ਗੁਰਮੁਖ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ, 

ਮਾਨੋ, ਿੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

14615 320 pyiK drsnu 
nwnku jIivAw  
mn AMdir 
Drxy]9]

(Drxy) Dwrn kIqw Paekh Dharasan 

Naanak Jeeviaa 

Man Andhar 

Dhharanae ||9||

Nanak lives by 

beholding the Blessed 

Vision of the Darshan 

of those who have 

implanted the Lord's 

Name within their 

minds. ||9||

ਨਾਨਕ (ਭੀ ਉਸ ਸਤਸੂੰਗ ਦਾ) 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਿੀਊ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਤੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੯॥

14616 320 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:
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14617 320 siqguir pUrY 
syivAY dUKw kw 
hoie nwsu]

Sathigur Poorai 

Saeviai Dhookhaa 

Kaa Hoe Naas ||

Serving the Perfect 

True Guru, suffering 

ends.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

14618 320 nwnk nwim 
ArwiDAY kwrju 
AwvY rwis]1]

Naanak Naam 

Araadhhiai Kaaraj 

Aavai Raas ||1||

O Nanak, worshipping 

the Naam in 

adoration, one's 

affairs come to be 

resolved. ||1||

ਤੇ ਿੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰੀਏ ਤਾਂ 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

14619 320 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14620 320 ijsu ismrq  
sMkt Cutih  
And mMgl 
ibsRwm]

Jis Simarath 

Sankatt Shhuttehi 

Anadh Mangal 

Bisraam ||

Remembering Him in 

meditation, 

misfortune departs, 

and one comes to 

abide in peace and 

bliss.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਅਨੂੰ ਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

14621 320 nwnk jpIAY 
sdw hir inmK  
n ibsrau nwmu 
]2]

Naanak Japeeai 

Sadhaa Har 

Nimakh N Bisaro 

Naam ||2||

O Nanak, meditate 

forever on the Lord - 

do not forget Him, 

even for an instant. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਜਸਮਰੀਏ, ਕਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਿੋਰ 

ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਉਹ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਅਸਾਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ ॥੨॥

14622 320 pauVI] Pourree || Pauree:
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14623 320 iqn kI soBw 
ikAw gxI ijnI 
hir hir lDw]

l`Dw Thin Kee Sobhaa 

Kiaa Ganee Jinee 

Har Har Ladhhaa 

||

How can I estimate 

the glory of those, 

who have found the 

Lord, Har, Har?

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ।

14624 320 swDw srxI jo 
pvY su CutY bDw]

swDW: polw bolo[ Cu`tY 
b`Dw

Saadhhaa Saranee 

Jo Pavai S Shhuttai 

Badhhaa ||

One who seeks the 

Sanctuary of the Holy 

is released from 

bondage.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਬੱਝਾ 
ਹੋਇਆ ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਕ ਬੂੰ ਧਨ 

ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।)
14625 320 gux gwvY 

AibnwsIAY join 
griB n dDw]

(d`Dw) sVdw Gun Gaavai 

Abinaaseeai Jon 

Garabh N 

Dhadhhaa ||

One who sings the 

Glorious Praises of the 

Imperishable Lord 

does not burn in the 

womb of 

reincarnation.

ਉਹ ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪੈ ਪੈ 

ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ।

14626 320 guru ByitAw 
pwrbRhmu hir  
piV buiJ smDw]

(sm`Dw)smiJAw[ bu`iJ Gur Bhaettiaa 

Paarabreham Har 

Parr Bujh 

Samadhhaa ||

One who meets the 

Guru and the Supreme 

Lord God, who reads 

and understands, 

enters the state of 

Samaadhi.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਉਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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14627 320 nwnk pwieAw so 
DxI hir Agm 
AgDw]10]

(Agmo) sog rihq[A-
gm: polw bolo[ A-g`Dw

Naanak Paaeiaa So 

Dhhanee Har 

Agam Agadhhaa 

||10||

Nanak has obtained 

that Lord Master, who 

is inaccessible and 

unfathomable. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਅਥਾਹ ਤੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਮਾਲਕ 

ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧੦॥

14628 320 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14629 320 kwmu n krhI 
Awpxw iPrih 
Avqw loie]

zor zulm krdw 
(Av`qw) Awp muhwrw

Kaam N Karehee 

Aapanaa Firehi 

Avathaa Loe ||

People do not perform 

their duties, but 

instead, they wander 

around aimlessly.

(ਹੇ ਿੀਵ!) ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ (ਅਸਲ) 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਪ-ਹੁਦਰਾ ਜਿਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ।

14630 320 nwnk nwie 
ivswirAY suKu 
iknyhw hoie]1]

Naanak Naae 

Visaariai Sukh 

Kinaehaa Hoe 

||1||

O Nanak, if they forget 

the Name, how can 

they ever find peace? 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਸਾਰ ਜਦੱਤਾ ਿਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਭੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੧॥

14631 320 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14632 320 ibKY kauVqix 
sgl mwih  
jgiq rhI 
lptwie]

ibKY:polw bolo, kau-
V`qix[ j`g-iq

Bikhai Kourrathan 

Sagal Maahi 

Jagath Rehee 

Lapattaae ||

The bitter poison of 

corruption is 

everywhere; it clings 

to the substance of 

the world.

(ਮਾਇਆ) ਜ਼ਜਹਰ ਦੀ ਕੱੁੜਤਣ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਹੈ, ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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14633 320 nwnk jin 
vIcwirAw mITw 
hir kw nwau]2]

Naanak Jan 

Veechaariaa 

Meethaa Har Kaa 

Naao ||2||

O Nanak, the humble 

being has realized that 

the Name of the Lord 

alone is sweet. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਮੱਠਾ ਹੈ ॥੨॥

14634 320 pauVI] Pourree || Pauree:

14635 320 ieh nIswxI swD 
kI ijsu Bytq 
qrIAY]

Eih Neesaanee 

Saadhh Kee Jis 

Bhaettath 

Thareeai ||

This is the 

distinguishing sign of 

the Holy Saint, that by 

meeting with him, one 

is saved.

ਸਾਧੂ ਦੀ ਇਹ ਜਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਕ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ (ਸੂੰਸਾਰ) 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

14636 320 jmkMkru nyiV n 
AwveI iPir  
bhuiV n mrIAY]

Jamakankar Naerr 

N Aavee Fir Bahurr 

N Mareeai ||

The Messenger of 

Death does not come 

near him; he never has 

to die again.

ਿਮ ਦਾ ਸੇਵਕ (ਭਾਵ, ਿਮਦੂਤ) 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਨਹੀਂ ਮਰੀਦਾ।

14637 320 Bv swgru sMswru 
ibKu so pwir 
auqrIAY]

ibKu: polw bolo, au-
qrIAY

Bhav Saagar 

Sansaar Bikh So 

Paar Outhareeai ||

He crosses over the 

terrifying, poisonous 

world-ocean.

ਿ ੋਜ਼ਜਹਰ ਰੂਪ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ।

14638 320 hir gux guMPhu  
min mwl hir  
sB mlu 
prhrIAY]

(guMPhu) guMdxw kro[ 
(mwl) mwLw[ (pr-
hrIAY) dUr huMdI

Har Gun Gunfahu 

Man Maal Har 

Sabh Mal 

Parehareeai ||

So weave the garland 

of the Lord's Glorious 

Praises into your mind, 

and all your filth shall 

be washed away.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ 

ਜਮਲ ਕੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 
ਗੁੂੰ ਦੋ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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14639 320 nwnk pRIqm 
imil rhy  
pwrbRhm 
nrhrIAY]11]

nr-hrIAY Naanak Preetham 

Mil Rehae 

Paarabreham 

Narehareeai 

||11||

Nanak remains 

blended with his 

Beloved, the Supreme 

Lord God. ||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ 

ਮਾਲਾ ਗੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਉਹ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੧॥

14640 320 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14641 320 nwnk Awey sy 
prvwxu hY ijn 
hir vuTw iciq]

(vu`Tw) visAw Naanak Aaeae Sae 

Paravaan Hai Jin 

Har Vuthaa Chith 

||

O Nanak, approved is 

the birth of those, 

within whose 

consciousness the 

Lord abides.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ 
ਸਿਲ ਹੈ।

14642 320 gwl@I 
AlplwlIAw  
kMim n Awvih 
imq]1]

AlplwlIAw:polw bolo[ 
(Al-plwlIAw) 
ibArQ[gwl@IN

Gaalhee Al 

Palaaleeaa Kanm 

N Aavehi Mith 

||1||

Useless talk and 

babbling is useless, my 

friend. ||1||

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਿੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ (ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ ਕੇ ਿੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ॥੧॥

14643 320 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14644 320 pwrbRhmu pRBu 
idRstI AwieAw  
pUrn Agm 
ibsmwd]

Paarabreham 

Prabh Dhrisattee 

Aaeiaa Pooran 

Agam Bisamaadh 

||

I have come to see the 

Supreme Lord God, 

the Perfect, 

Inaccessible, 

Wonderful Lord.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ 

ਅਚਰਿ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਜਦੱਸ ਜਪਆ ਹੈ,
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14645 321 nwnk rwm nwmu 
Dnu kIqw pUry 
gur prswid]2]

Naanak Raam 

Naam Dhhan 

Keethaa Poorae 

Gur Parasaadh 

||2||

Nanak has made the 

Lord's Name his 

wealth, by the Grace 

of the Perfect Guru. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਨੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਧਨ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ ॥੨॥

14646 321 pauVI] Pourree || Pauree:

14647 321 Dohu n clI Ksm 
nwil lib moih 
ivguqy]

(Dohu) T`gI[ (iv-gu`qy) 
KuAwr[ c`lI l`ib

Dhhohu N Chalee 

Khasam Naal Lab 

Mohi Viguthae ||

Deception does not 

work with our Lord 

and Master; through 

their greed and 

emotional 

attachment, people 

are ruined.

ਖਸਮ (ਪਿਭੂ) ਨਾਲ ਧੋਖਾ 
ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਿ ੋ

ਮਨੱੁਖ ਲੱਬ ਜਵਚ ਤੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

14648 321 krqb krin 
BlyirAw mid 
mwieAw suqy]

(BlyirAw) mMdy[kr-
qb[ mid: polw bolo[ 
su`qy

Karathab Karan 

Bhalaeriaa Madh 

Maaeiaa Suthae ||

They do their evil 

deeds, and sleep in 

the intoxication of 

Maya.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਸੱੁਤੇ ਹੋਏ 

ਬੂੰ ਦੇ ਮੂੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,

14649 321 iPir iPir jUin 
BvweIAin jm 
mwrig muqy]

(m`uqy) C`fy gey Fir Fir Joon 

Bhavaaeean Jam 

Maarag Muthae ||

Time and time again, 

they are consigned to 

reincarnation, and 

abandoned on the 

path of Death.

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਧੱਕੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ 

(ਜਨਖਸਮੇ) ਛੱਡੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

14650 321 kIqw pwiein 
Awpxw duK syqI 
juqy]

(sy~qI) nwl (ju`qy) juVy Keethaa Paaein 

Aapanaa Dhukh 

Saethee Juthae ||

They receive the 

consequences of their 

own actions, and are 

yoked to their pain.

ਆਪਣ ੇ(ਮੂੰ ਦੇ) ਕੀਤੇ (ਕੂੰਮਾਂ) ਦਾ 
ਿਲ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੱੁਖਾਂ ਨਾਲ 

ਿੁੱ ਟ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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14651 321 nwnk nwie 
ivswirAY sB 
mMdI ruqy]12]

r`uqy Naanak Naae 

Visaariai Sabh 

Mandhee Ruthae 

||12||

O Nanak, if one 

forgets the Name, all 

the seasons are evil. 

||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਸਾਰ ਜਦੱਤਾ ਿਾਏ ਤਾਂ (ਿੀਵ 

ਲਈ) ਸਾਰੀ ਰੱੁਤ ਮੂੰਦੀ ਹੀ 
ਿਾਣ ੋ॥੧੨॥

14652 321 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14653 321 auTMidAw 
bhMidAw 
svMidAw suKu 
soie]

Outhandhiaa 

Behandhiaa 

Savandhiaa Sukh 

Soe ||

While standing up, 

sitting down and 

sleeping, be at peace;

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ) 

ਉੱਠਜਦਆਂ ਬੈਠਜਦਆਂ ਸੱੁਜਤਆਂ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਕ-ਸਾਰ ਸੁਖ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

14654 321 nwnk nwim 
slwihAY mnu qnu 
sIqlu hoie]1]

Naanak Naam 

Salaahiai Man 

Than Seethal Hoe 

||1||

O Nanak, praising the 

Naam, the Name of 

the Lord, the mind and 

body are cooled and 

soothed. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ 
ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਠੂੰ ਢੇ-ਠਾਰ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

14655 321 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14656 321 lwlic AitAw  
inq iPrY  
suAwrQu kry n 
koie]

(A`itAw) BirAw[ 
(suAwrQu) Blw kMm

Laalach Attiaa Nith 

Firai Suaarathh 

Karae N Koe ||

Filled with greed, he 

constantly wanders 

around; he does not 

do any good deeds.

(ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਲਾਲਚ 

ਨਾਲ ਜਲੱਬਜੜਆ ਹੋਇਆ ਸਦਾ 
(ਭਟਕਦਾ) ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ 
ਬੂੰਦਾ ਆਪਣ ੇਅਸਲੀ ਭਲੇ ਦਾ 
ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
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14657 321 ijsu guru BytY 
nwnkw iqsu min 
visAw soie]2]

Jis Gur Bhaettai 

Naanakaa This 

Man Vasiaa Soe 

||2||

O Nanak, the Lord 

abides within the mind 

of one who meets 

with the Guru. ||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ ਪਿਭੂ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

14658 321 pauVI] Pourree || Pauree:

14659 321 sBy vsqU 
kauVIAw scy 
nwau imTw]

im`Tw Sabhae Vasathoo 

Kourreeaa Sachae 

Naao Mithaa ||

All material things are 

bitter; the True Name 

alone is sweet.

(ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ) 
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਆਖ਼ਰ) 

ਕੌੜੀਆਂ (ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ) ਹਨ 

(ਇਕ) ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ 
ਸਦਾ) ਜਮੱਠਾ (ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ,

14660 321 swdu AwieAw  
iqn hir jnW  
ciK swDI ifTw]

swDIN: polw bolo, c`iK 
if`Tw

Saadh Aaeiaa Thin 

Har Janaan Chakh 

Saadhhee Ddithaa 

||

Those humble 

servants of the Lord 

who taste it, come to 

savor its flavor.

(ਪਰ) ਇਹ ਸੁਆਦ ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ (ਇਹ ਨਾਮ-

ਰਸ) ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਜਖਆ ਹੈ,

14661 321 pwrbRhim ijsu 
iliKAw min 
iqsY vuTw]

(v`uTw) visAw Paarabreham Jis 

Likhiaa Man Thisai 

Vuthaa ||

It comes to dwell 

within the mind of 

those who are so pre-

destined by the 

Supreme Lord God.

ਤੇ ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਇਹ ਸੁਆਦ) ਆ ਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਨੇ ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

14662 321 ieku inrMjnu riv 
rihAw Bwau duXw 
kuTw]

(ku`Tw) nws kIqw[ duXw 
Xw qwlU qoN bolo

Eik Niranjan Rav 

Rehiaa Bhaao 

Dhuyaa Kuthaa ||

The One Immaculate 

Lord is pervading 

everywhere; He 

destroys the love of 

duality.

(ਐਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ) ਮਾਇਆ-

ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਦੂਿਾ ਭਾਵ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2872 Published: March 06/ 2014



14663 321 hir nwnku mMgY 
joiV kir pRBu 
dyvY quTw]13]

qu`Tw Har Naanak 

Mangai Jorr Kar 

Prabh Dhaevai 

Thuthaa ||13||

Nanak begs for the 

Lord's Name, with his 

palms pressed 

together; by His 

Pleasure, God has 

granted it. ||13||

ਨਾਨਕ ਭੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

ਹਰੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਪਿਭੂ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਉਤੇ) ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

14664 321 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14665 321 jwcVI sw swru jo 
jwcMdI hykVo]

(jwcVI) mMg[ (swru) 
sRySt[ (jwcMdI) 
mMgdI[ (hykVo) iek pRBU

Jaacharree Saa 

Saar Jo 

Jaachandhee 

Haekarro ||

The most excellent 

begging is begging for 

the One Lord.

ਉਹ ਤਰਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ ਹੈ ਿੋ 
(ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ) 

ਇਕ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ।

14666 321 gwl@I ibAw 
ivkwr nwnk 
DxI 
ivhUxIAw]1]

(ibAw) hor[ (ivkwr) 
bykwr[ (DxI) mwlk 
pRBU[ (ivhUxIAw) ibnW

Gaalhee Biaa 

Vikaar Naanak 

Dhhanee 

Vihooneeaa ||1||

Other talk is corrupt, O 

Nanak, except that of 

the Lord Master. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਭ 

ਜਵਅਰਥ ਹਨ ॥੧॥

14667 321 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14668 321 nIih ij ivDw 
mMnu pCwxU ivrlo 
iQE]

(nIih) pRym[ (iv`Dw) 
ivMin@AW[ (iQE) hoieAw

Neehi J Vidhhaa 

Mann Pashhaanoo 

Viralo Thhiou ||

One who recognizes 

the Lord is very rare; 

his mind is pierced 

through with the Love 

of the Lord.

ਅਿੇਹਾ (ਰੱਬ ਦੀ) ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਜਵੂੰ ਜਨਹ ਆ ਹੋਵੇ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2873 Published: March 06/ 2014



14669 321 joVxhwrw sMqu  
nwnk pwDru 
pDro]2]

(pwDru) rsqw[ p`Dro Jorranehaaraa 

Santh Naanak 

Paadhhar 

Padhharo ||2||

Such a Saint is the 

Uniter, O Nanak - he 

straightens out the 

path. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹਾ ਸੂੰਤ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਰੱਬ ਨਾਲ) 

ਿੋੜਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ) ਜਸੱਧਾ 
ਰਾਹ ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

14670 321 pauVI] Pourree || Pauree:

14671 321 soeI syivhu 
jIAVy dwqw 
bKisMdu]

bK-isMdu Soee Saevihu 

Jeearrae Dhaathaa 

Bakhasindh ||

Serve Him, O my soul, 

who is the Giver and 

the Forgiver.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਸ ਪਰਮੇਸਰ 

ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਿ ੋਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

14672 321 iklivK siB 
ibnwsu hoin  
ismrq goivMdu]

Kilavikh Sabh 

Binaas Hon 

Simarath Govindh 

||

All sinful mistakes are 

erased, by meditating 

in remembrance on 

the Lord of the 

Universe.

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

14673 321 hir mwrgu swDU 
disAw jpIAY 
gur mMqu]

d`isAw Har Maarag 

Saadhhoo Dhasiaa 

Japeeai 

Guramanth ||

The Holy Saint has 

shown me the Way to 

the Lord; I chant the 

GurMantra.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ (ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ) ਦਾ 
ਰਾਹ ਦੱਜਸਆ ਹੈ।

14674 321 mwieAw suAwd 
siB iPikAw  
hir min BwvMdu]

(BwvMdu) BwauNdw[ 
iP`ikAw

Maaeiaa Suaadh 

Sabh Fikiaa Har 

Man Bhaavandh ||

The taste of Maya is 

totally bland and 

insipid; the Lord alone 

is pleasing to my mind.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਚੇਤੇ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕੀਜਤਆਂ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਆਦ ਜਿੱਕੇ 

ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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14675 321 iDAwie nwnk 
prmysrY ijin 
idqI ijMdu]14]

Dhhiaae Naanak 

Paramaesarai Jin 

Dhithee Jindh 

||14||

Meditate, O Nanak, on 

the Transcendent 

Lord, who has blessed 

you with your soul and 

your life. ||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 

(ਇਹ) ਜਿੂੰ ਦ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ) ਜਸਮਰ ॥੧੪॥

14676 321 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14677 321 vq lgI scy 
nwm kI jo bIjy 
so Kwie]

(v`q) bIjx smW Vath Lagee Sachae 

Naam Kee Jo 

Beejae So Khaae ||

The time has come to 

plant the seed of the 

Lord's Name; one who 

plants it, shall eat its 

fruit.

(ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ) ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਰੂਪ ਬੀਿ ਬੀਿਣ) 

ਲਈ ਿਬਵਾਂ ਸਮਾਂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ, 

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ('ਨਾਮ'-ਬੀਿ) 

ਬੀਿਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਇਸ ਦਾ ਿਲ) 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
14678 321 iqsih prwpiq 

nwnkw ijs no 
iliKAw 
Awie]1]

Thisehi Paraapath 

Naanakaa Jis No 

Likhiaa Aae ||1||

He alone receives it, O 

Nanak, whose destiny 

is so pre-ordained. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਜਲਖੀ ਹੋਵੇ ॥੧॥

14679 321 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14680 321 mMgxw q scu 
ieku ijsu quis 
dyvY Awip]

qu`is Manganaa Th Sach 

Eik Jis Thus 

Dhaevai Aap ||

If one begs, then he 

should beg for the 

Name of the True One, 

which is given only by 

His Pleasure.

ਿ ੇਮੂੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੰ ਗੋ। (ਇਹ 'ਨਾਮ' 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਆਪ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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14681 321 ijqu KwDY mnu 
iqRpqIAY nwnk  
swihb dwiq]2]

Jith Khaadhhai 

Man Thripatheeai 

Naanak Saahib 

Dhaath ||2||

Eating this gift from 

the Lord and Master, 

O Nanak, the mind is 

satisfied. ||2||

ਿ ੇਇਹ (ਨਾਮ-ਵਸਤ) ਖਾਧੀ 
ਿਾਏ ਤਾਂ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਹੈ ਇਹ (ਜਨਰੋਲ) ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੀ ॥੨॥

14682 321 pauVI] Pourree || Pauree:

14683 321 lwhw jg mih sy 
Ktih ijn hir 
Dnu rwis]

j`g Laahaa Jag Mehi 

Sae Khattehi Jin 

Har Dhhan Raas ||

They alone earn profit 

in this world, who 

have the wealth of the 

Lord's Name.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ (ਮਨੱੁਖ-

ਵਣਿਾਰੇ) ਲਾਭ ਖੱਟਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ ਧਨ ਹੈ, ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ।

14684 321 duqIAw Bwau n 
jwxnI scy dI 
Aws]

(duqIAw) dUjw Dhutheeaa Bhaao 

N Jaananee 

Sachae Dhee Aas 

||

They do not know the 

love of duality; they 

place their hopes in 

the True Lord.

ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।

14685 321 inhclu eyku 
sryivAw horu sB 
ivxwsu]

(sryivAw) syvw kIqI Nihachal Eaek 

Saraeviaa Hor 

Sabh Vinaas ||

They serve the One 

Eternal Lord, and give 

up everything else.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

(ਉਹਨਾਂ) ਨੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ (ਜਦੱਸਦਾ) 
ਹੈ।

14686 321 pwrbRhmu ijsu 
ivsrY iqsu 
ibrQw swsu]

Paarabreham Jis 

Visarai This 

Birathhaa Saas ||

One who forgets the 

Supreme Lord God - 

useless is his breath.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ (ਹਰੇਕ) 

ਸੁਆਸ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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14687 321 kMiT lwie jn 
riKAw nwnk 
bil jwsu]15]

Kanth Laae Jan 

Rakhiaa Naanak 

Bal Jaas ||15||

God draws His humble 

servant close in His 

loving embrace and 

protects him - Nanak 

is a sacrifice to Him. 

||15||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ("ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ" ਵਲੋਂ) ਆਪ 

ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 

ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧੫॥

14688 321 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14689 321 pwrbRhim 
PurmwieAw mIhu 
vuTw shij 
suBwie]

vu`Tw Paarabreham 

Furamaaeiaa 

Meehu Vuthaa 

Sehaj Subhaae ||

The Supreme Lord 

God gave the Order, 

and the rain 

automatically began to 

fall.

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ 

ਜਦੱਤਾ ਤਾਂ (ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ ਧਰਤੀ 
ਤੇ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਦੀ 
ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ,

14690 321 AMnu DMnu bhuqu 
aupijAw ipRQmI 
rjI iqpiq 
AGwie]

r`jI Ann Dhhann 

Bahuth Oupajiaa 

Prithhamee Rajee 

Thipath Aghaae ||

Grain and wealth were 

produced in 

abundance; the earth 

was totally satisfied 

and satiated.

ਉਸ (ਜਹਰਦੇ-ਧਰਤੀ) ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) 
ਅੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸੂੰ ਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

14691 321 sdw sdw gux 
aucrY duKu dwldu 
gieAw iblwie]

gieAw Sadhaa Sadhaa 

Gun Oucharai 

Dhukh Dhaaladh 

Gaeiaa Bilaae ||

Forever and ever, 

chant the Glorious 

Praises of the Lord, 

and pain and poverty 

shall run away.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੱੁਖ-ਦਜਲੱਦਿ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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14692 321 pUrib iliKAw 
pwieAw imilAw 
iqsY rjwie]

Poorab Likhiaa 

Paaeiaa Miliaa 

Thisai Rajaae ||

People obtain that 

which they are pre-

ordained to receive, 

according to the Will 

of the Lord.

ਪਰ ਇਹ 'ਨਾਮ' ਰੂਪ ਅੂੰਨ 

ਪੂਰਬਲੇ ਜਲਖੇ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ।

14693 321 prmysir 
jIvwilAw nwnk 
iqsY iDAwie]1]

Paramaesar 

Jeevaaliaa Naanak 

Thisai Dhhiaae 

||1||

The Transcendent 

Lord keeps you alive; 

O Nanak, meditate on 

Him. ||1||

(ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮੋਏ ਹੋਏ ਜਿਸ 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਜਿੂੰ ਦ ਪਾਈ ਹੈ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ (ਪਾਈ ਹੈ), ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ 

॥੧॥

14694 321 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14695 322 jIvnpdu 
inrbwxu ieko 
ismrIAY]

(jIvnpdu) sdIv 
jIvq[ (inbwxu) inrlyp

Jeevan Padh 

Nirabaan Eiko 

Simareeai ||

To obtain the state of 

life of Nirvaanaa, 

meditate in 

remembrance on the 

One Lord.

ਿ ੇਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

14696 322 dUjI nwhI jwie  
ikin ibiD 
DIrIAY]

(jwie) QW[ (DIrIAY) 
DIrj Awvy

Dhoojee Naahee 

Jaae Kin Bidhh 

Dhheereeai ||

There is no other 

place; how else can we 

be comforted?

(ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਲਈ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਟਕ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

14697 322 ifTw sBu sMswru  
suKu n nwm ibnu]

Ddithaa Sabh 

Sansaar Sukh N 

Naam Bin ||

I have seen the whole 

world - without the 

Lord's Name, there is 

no peace at all.

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ (ਟੋਲ ਕੇ) ਵੇਜਖਆ 

ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।
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14698 322 qnu Dnu hosI Cwru  
jwxY koie jnu]

(Cwru) suAwh Than Dhhan 

Hosee Shhaar 

Jaanai Koe Jan ||

Body and wealth shall 

return to dust - hardly 

anyone realizes this.

(ਿਗਤ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਜਵਚ 

ਸੁਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ) ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਤੇ ਧਨ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣਗੇ, ਪਰ 

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

14699 322 rMg rUp rs bwid  
ik krih 
prwxIAw]

(bwid) ivArQ[ 
prwxIAw nMU ibMdI n lwau

Rang Roop Ras 

Baadh K Karehi 

Paraaneeaa ||

Pleasure, beauty and 

delicious tastes are 

useless; what are you 

doing, O mortal?

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਤੂੂੰ  ਕੀਹ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ? (ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ ਜਕ ਿਗਤ ਦੇ) ਰੂੰਗ-

ਰੂਪ ਤੇ ਰਸ ਸਭ ਜਵਅਰਥ ਹਨ 

(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਲੱਜਗਆਂ ਮਨ 

ਦਾ ਜਟਕਾਓ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ)?

14700 322 ijsu Bulwey Awip  
iqsu kl nhI 
jwxIAw]

(:polw bolo kl) SkqI Jis Bhulaaeae Aap 

This Kal Nehee 

Jaaneeaa ||

One whom the Lord 

Himself misleads, does 

not understand His 

awesome power.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨ 

ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ।

14701 322 rMig rqy inrbwxu  
scw gwvhI]

(inrbwxu) inrlyp 
vwihgurU

Rang Rathae 

Nirabaan Sachaa 

Gaavehee ||

Those who are imbued 

with the Love of the 

Lord attain Nirvaanaa, 

singing the Praises of 

the True One.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 

ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਗਾਉਂਦੇ 

ਹਨ।

14702 322 nwnk srix 
duAwir jy quDu 
BwvhI]2]

Naanak Saran 

Dhuaar Jae 

Thudhh 

Bhaavehee ||2||

Nanak: those who are 

pleasing to Your Will, 

O Lord, seek Sanctuary 

at Your Door. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਇਹ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
14703 322 pauVI] Pourree || Pauree:
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14704 322 jMmxu mrxu n 
iqn@ kau jo hir 
liV lwgy]

Janman Maran N 

Thinh Ko Jo Har 

Larr Laagae ||

Those who are 

attached to the hem 

of the Lord's robe, do 

not suffer birth and 

death.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਲਈ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ।

14705 322 jIvq sy prvwxu 
hoey hir kIrqin 
jwgy]

Jeevath Sae 

Paravaan Hoeae 

Har Keerathan 

Jaagae ||

Those who remain 

awake to the Kirtan of 

the Lord's Praises - 

their lives are 

approved.

ਉਹ ਇਸੇ ਿੀਵਨ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

14706 322 swDsMgu ijn 
pwieAw syeI 
vfBwgy]

v`fBwgy Saadhhasang Jin 

Paaeiaa Saeee 

Vaddabhaagae ||

Those who attain the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

are very fortunate.

ਓਹੀ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਅਜਿਹੇ) 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਹਾਸਲ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

14707 322 nwie ivsirAY 
iDRgu jIvxw qUty 
kc Dwgy]

Di Rgu[ k`c Naae Visariai 

Dhhrig Jeevanaa 

Thoottae Kach 

Dhhaagae ||

But those who forget 

the Name - their lives 

are cursed, and 

broken like thin 

strands of thread.

ਪਰ ਿੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਰ 

ਿਾਏ ਤਾਂ ਿੀਊਣਾ ਜਿਟਕਾਰ-

ਿੋਗ ਹੈ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ 

ਵਾਂਗ (ਜਵਅਰਥ) ਹੈ।

14708 322 nwnk DUiV punIq 
swD lK koit 
iprwgy]16]

(prwgy) pRXwg qIrQ dw 
ieSnwn[ l`K

Naanak Dhhoorr 

Puneeth Saadhh 

Lakh Kott Piraagae 

||16||

O Nanak, the dust of 

the feet of the Holy is 

more sacred than 

hundreds of 

thousands, even 

millions of cleansing 

baths at sacred 

shrines. ||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ ਪਿਯਾਗ 

ਆਜਦਕ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ 

ਪਜਵੱਤਿ ਹੈ ॥੧੬॥
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14709 322 sloku mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14710 322 Drix suvMnI KV 
rqn jVwvI hir 
pRym purKu min 
vuTw]

bu`D rUp (Drix) DrqI[ 
SuB guxW rUp (suvMnI) 
sRySt rMg vwlI ho geI[ 
siq sMqoK iKmw gRIbI 
bYrwg rUpIrqn[ (KV) 
Gws nwl[ (jVwvI) 
jVI geI[ v`uTw

Dhharan 

Suvannee Kharr 

Rathan Jarraavee 

Har Praem Purakh 

Man Vuthaa ||

Like the beautiful 

earth, adorned with 

jewels of grass - such 

is the mind, within 

which the Love of the 

Lord abides.

ਜਿਸ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰ-ਸਰੂਪ 

ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਤਿੇਲ-ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿੜੀ ਹੋਈ 

ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੇ ਵੂੰ ਨ 

ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

14711 322 sBy kwj suhylVy 
QIey guru nwnku 
siqguru quTw]1]

qu`Tw Sabhae Kaaj 

Suhaelarrae 

Thheeeae Gur 

Naanak Sathigur 

Thuthaa ||1||

All one's affairs are 

easily resolved, O 

Nanak, when the 

Guru, the True Guru, is 

pleased. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੱੁਠਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸੌਖੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

14712 322 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14713 322 iPrdI iPrdI 
dh idsw jl 
prbq bnrwie]

(bnrwie) bnwspqI Firadhee Firadhee 

Dheh Dhisaa Jal 

Parabath 

Banaraae ||

Roaming and 

wandering in the ten 

directions, over water, 

mountains and forests

ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦਜਰਆਵਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ 
ਅਤੇ ਰੱੁਖਾਂ-ਜਬਰਖਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੀ 
ਉੱਡਦੀ-
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14714 322 ijQY ifTw 
imrqko iel 
bihTI Awie]2]

pr iesqRI rUp 
(imrqko) 
murdwr[pKMfI rUp 
ie`l[ bih-TI

Jithhai Ddithaa 

Mirathako Eil 

Behithee Aae 

||2||

- wherever the vulture 

sees a dead body, he 

flies down and lands. 

||2||

ਇੱਲ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮੁਰਦਾਰ ਆ 

ਵੇਜਖਆ ਓਥੇ ਆ ਬੈਠੀ (ਇਹੀ 
ਹਾਲ ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵੱਛੜ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਡੱਗਦਾ ਹੈ) 

॥੨॥
14715 322 pauVI] Pourree || Pauree:

14716 322 ijsu srb suKw 
Pl loVIAih so 
scu kmwvau]

Jis Sarab Sukhaa 

Fal Lorreeahi So 

Sach Kamaavo ||

One who longs for all 

comforts and rewards 

should practice Truth.

ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਾਂ, 
ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੇ ਸਾਰੇ 

ਿਲ ਮੂੰਗੀਦੇ ਹਨ।

14717 322 nyVY dyKau 
pwrbRhmu ieku 
nwmu iDAwvau]

Naerrai Dhaekho 

Paarabreham Eik 

Naam Dhhiaavo ||

Behold the Supreme 

Lord God near you, 

and meditate on the 

Naam, the Name of 

the One Lord.

ਉਸ ਪਾਰਬਿਹਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ 

ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਧਆਵਾਂ।

14718 322 hoie sgl kI 
ryxukw hir sMig 
smwvau]

Hoe Sagal Kee 

Raenukaa Har 

Sang Samaavo ||

Become the dust of all 

men's feet, and so 

merge with the Lord.

ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਕੇ 

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਵਾਂ।

14719 322 dUKu n dyeI iksY 
jIA piq isau 
Gir jwvau]

Dhookh N Dhaeee 

Kisai Jeea Path Sio 

Ghar Jaavo ||

Do not cause any 

being to suffer, and 

you shall go to your 

true home with honor.

ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਭੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਨਾ 
ਜਦਆਂ ਤੇ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ) ਘਰ 

ਜਵਚ ਿਾਵਾਂ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਅੱਪੜਾਂ)।
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14720 322 piqq punIq  
krqw purKu  
nwnk 
suxwvau]17]

Pathith Puneeth 

Karathaa Purakh 

Naanak Sunaavo 

||17||

Nanak speaks of the 

Purifier of sinners, the 

Creator, the Primal 

Being. ||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਦੱਸਾਂ ਜਕ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਡੱਜਗਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਜਵੱਤਿ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧੭॥

14721 322 slok dohw mÚ 5] Salok Dhohaa Ma 

5 ||

Shalok, Dohaa, Fifth 

Mehl:

14722 322 eyku ij swjnu mY 
kIAw srb klw 
smrQu]

smr`Qu Eaek J Saajan Mai 

Keeaa Sarab Kalaa 

Samarathh ||

I have made the One 

Lord my Friend; He is 

All-powerful to do 

everything.

ਮੈਂ ਇਕ ਉਸ (ਹਰੀ) ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਜਮੱਤਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿ ੋ

ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।

14723 322 jIau hmwrw 
KMnIAY hir mn 
qn sMdVI 
vQu]1]

(KMnIAY) kurbwn[ 
(sMdVI) dI[ v`Qu

Jeeo Hamaaraa 

Khanneeai Har 

Man Than 

Sandharree Vathh 

||1||

My soul is a sacrifice 

to Him; the Lord is the 

treasure of my mind 

and body. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ 
ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਉਸ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹੈ ॥੧॥

14724 322 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14725 322 jy kru ghih 
ipAwrVy quDu n 
Cofw mUil]

Jae Kar Gehehi 

Piaararrae Thudhh 

N Shhoddaa Mool 

||

Take my hand, O my 

Beloved; I shall never 

forsake You.

ਹੇ ਅਜਤ ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ!) ਿੇ ਤੂੂੰ  
ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਿੜ ਲਏ,ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂ।
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14726 322 hir Cofin sy 
durjnw pVih 
dojk kY sUil]2]

(sUil) du`K[ pVih: 
polw bolo 

Har Shhoddan Sae 

Dhurajanaa 

Parrehi Dhojak Kai 

Sool ||2||

Those who forsake the 

Lord, are the most evil 

people; they shall fall 

into the horrible pit of 

hell. ||2||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ (ਹੋ ਕੇ) 

ਦੋਜ਼ਕ ਦੀ ਅਸਹ ਪੀੜ ਜਵਚ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਪੀੜ ਨਾਲ 

ਤੜਫ਼ਦੇ ਹਨ) ॥੨॥

14727 322 pauVI] Pourree || Pauree:

14728 322 siB inDwn Gir 
ijs dY hir kry 
su hovY]

Sabh Nidhhaan 

Ghar Jis Dhai Har 

Karae S Hovai ||

All treasures are in His 

Home; whatever the 

Lord does, comes to 

pass.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ਉਹ ਿੋ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

14729 322 jip jip jIvih 
sMq jn pwpw 
mlu DovY]

Jap Jap Jeevehi 

Santh Jan Paapaa 

Mal Dhhovai ||

The Saints live by 

chanting and 

meditating on the 

Lord, washing off the 

filth of their sins.

ਉਸ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਮੈਲ ਧੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

14730 322 crnkml ihrdY 
vsih sMkt siB 
KovY]

Charan Kamal 

Hiradhai Vasehi 

Sankatt Sabh 

Khovai ||

With the Lotus Feet of 

the Lord dwelling 

within the heart, all 

misfortune is taken 

away.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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14731 322 guru pUrw ijsu 
BytIAY mir 
jnim n rovY]

(BytIAY) imly Gur Pooraa Jis 

Bhaetteeai Mar 

Janam N Rovai ||

One who meets the 

Perfect Guru, shall not 

have to suffer through 

birth and death.

(ਪਰ ਇਹ ਦਾਜਤ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਨਾਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਦੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

14732 322 pRB drs ipAws 
nwnk GxI  
ikrpw kir 
dyvY]18]

Prabh Dharas 

Piaas Naanak 

Ghanee Kirapaa 

Kar Dhaevai 

||18||

Nanak is thirsty for the 

Blessed Vision of 

God's Darshan; by His 

Grace, He has 

bestowed it. ||18||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੮॥

14733 322 slok fKxw mÚ 
5]

f`Kxw Salok Ddakhanaa 

Ma 5 ||

Shalok, Dakhanaa, 

Fifth Mehl:

14734 322 BorI Brmu v\wie  
iprI muhbiq 
ihku qU]

(BorI) QoVw[ (v\wie) 
dUr kry[ (ihku) ie`k[ 
mu-h`biq

Bhoree Bharam 

Vanjaae Piree 

Muhabath Hik 

Thoo ||

If you can dispel your 

doubts, even for an 

instant, and love your 

only Beloved,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਤੂੂੰ  ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
(ਮਨ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਜਸਰਫ਼ ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ) 
ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਕਰੇਂ;

14735 322 ijQhu vM\Y jwie  
iqQwaU maujUdu 
soie]1]

(vM\Y) jweygw[ (maujUdu) 
hwzr pRgt

Jithhahu Vannjai 

Jaae Thithhaaoo 

Moujoodh Soe 

||1||

Then wherever you 

go, there you shall find 

Him. ||1||

ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਿਾਇਂਗਾ ਓਥੇ ਹੀ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਹਾਜ਼ਰ (ਜਦੱਸੇਗਾ) ॥੧॥

14736 322 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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14737 322 ciV kY GoVVY  
kuMdy pkVih KUMfI 
dI KyfwrI]

(kuMdy) bMdUk[ ciV@ Charr Kai 

Ghorrarrai 

Kundhae 

Pakarrehi 

Khoonddee Dhee 

Khaeddaaree ||

Can they mount 

horses and handle 

guns, if all they know 

is the game of polo?

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਿਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਨ 

ਖੂੂੰ ਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ, (ਪਰ) 

ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਹ ਕੇ ਬੂੰ ਦੂਕਾਂ 
ਦੇ ਹੱਥੇ (ਹੱਥ ਜਵਚ) ਿੜਦੇ ਹਨ,

14738 322 hMsw syqI icqu 
aulwsih kukV 
dI EfwrI]2]

(aulws-ih) auqSwh kry Hansaa Saethee 

Chith Oulaasehi 

Kukarr Dhee 

Ouddaaree ||2||

Can they be swans, 

and fulfill their 

conscious desires, if 

they can only fly like 

chickens? ||2||

(ਉਹ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਕ) 

ਕੱੁਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਉੱਡਣੀ 
ਿਾਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੂੰਸਾਂ ਨਾਲ 

(ਉੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹੋਣ। (ਜਤਵੇਂ 
ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ 

ਸਮਝੋ ਿ ੋਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰੀਸ 

ਕਰਦੇ ਹਨ) ॥੨॥
14739 322 pauVI] Pourree || Pauree:

14740 322 rsnw aucrY hir 
sRvxI suxY so 
auDrY imqw]

Rasanaa Oucharai 

Har Sravanee 

Sunai So 

Oudhharai Mithaa 

||

Those who chant the 

Lord's Name with their 

tongues and hear it 

with their ears are 

saved, O my friend.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

14741 322 hir jsu ilKih  
lwie BwvnI sy 
hsq pivqw]

piv`qw Har Jas Likhehi 

Laae Bhaavanee 

Sae Hasath 

Pavithaa ||

Those hands which 

lovingly write the 

Praises of the Lord are 

pure.

ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪਜਵੱਤਿ ਹਨ 

ਿ ੋਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਲਖਦੇ 

ਹਨ।
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14742 322 ATsiT qIrQ 
mjnw siB puMn 
iqin ikqw]

(m`jnw) ieSnwn[ 
(ik`qw) kIqw

Athasath 

Theerathh 

Majanaa Sabh 

Punn Thin Kithaa 

||

It is like performing all 

sorts of virtuous 

deeds, and bathing at 

the sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ, ਮਾਨੋ, ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਮ 

ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

14743 322 sMswr swgr qy 
auDry ibiKAw 
gVu ijqw]

gV@[ ij`qw Sansaar Saagar 

Thae Oudhharae 

Bikhiaa Garr Jithaa 

||

They cross over the 

world-ocean, and 

conquer the fortress 

of corruption.

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

(ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣ) ਤੋਂ 
ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਕਲਹਾ ਜਿੱਤ ਜਲਆ 

(ਸਮਝੋ)।
14744 323 nwnk liV lwie 

auDwirAnu dXu 
syiv Aimqw]19]

 Naanak Larr Laae 

Oudhhaarian Dhay 

Saev Amithaa 

||19||

O Nanak, serve the 

Infinite Lord; grasp the 

hem of His robe, and 

He will save you. 

||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਐਸੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ 

ਲਾ ਕੇ (ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ) ਬਚਾਏ 

ਹਨ ॥੧੯॥

14745 323 sloku mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14746 323 DMDVy kulwh  
iciq n AwvY 
hykVo]

(kulwh) Gwty vwly[ 
(hykVo) ie`k

Dhhandhharrae 

Kulaah Chith N 

Aavai Haekarro ||

Worldly affairs are 

unprofitable, if the 

One Lord does not 

come to mind.

ਉਹ ਕੋਝੇ ਧੂੰ ਧੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਾ 
ਆਵ,ੇ

14747 323 nwnk syeI qMn 
PutMin ijnw sWeI 
ivsrY]1]

(Pu-tMin) Pu`t jWdy Naanak Saeee 

Thann Futtann 

Jinaa Saanee 

Visarai ||1||

O Nanak, the bodies of 

those who forget their 

Master shall burst 

apart. ||1||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ 

ਸਰੀਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰ ਦੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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14748 323 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14749 323 pryqhu kIqonu 
dyvqw iqin 
krxYhwry]

Paraethahu 

Keethon 

Dhaevathaa Thin 

Karanaihaarae ||

The ghost has been 

transformed into an 

angel by the Creator 

Lord.

ਉਸ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੇ (ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇ ਕੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਪਿੇਤ 

ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

14750 323 sBy isK 
aubwirAnu pRiB 
kwj svwry]

Sabhae Sikh 

Oubaarian Prabh 

Kaaj Savaarae ||

God has emancipated 

all the Sikhs and 

resolved their affairs.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰੇ ਹਨ 

ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਸੱਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ।

14751 323 inMdk pkiV 
pCwiVAnu JUTy  
drbwry]

Nindhak Pakarr 

Pashhaarrian 

Jhoothae 

Dharabaarae ||

He has seized the 

slanderers and thrown 

them to the ground, 

and declared them 

false in His Court.

ਝੂਠ ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਉਸ ਨੇ 

(ਮਾਨੋ) ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ 

ਮਾਜਰਆ ਹੈ।

14752 323 nwnk kw pRBu 
vfw hY Awip 
swij svwry]2]

Naanak Kaa Prabh 

Vaddaa Hai Aap 

Saaj Savaarae 

||2||

Nanak's God is 

glorious and great; He 

Himself creates and 

adorns. ||2||

ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪ ਹੀ ('ਨਾਮ' ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ) 

ਸੂੰਵਾਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ ॥੨॥

14753 323 pauVI] Pourree || Pauree:

14754 323 pRBu byAMqu ikCu 
AMqu nwih sBu 
iqsY krxw]

Prabh Baeanth 

Kishh Anth Naahi 

Sabh Thisai 

Karanaa ||

God is unlimited; He 

has no limit; He is the 

One who does 

everything.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਉਸੇ ਨੇ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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14755 323 Agm Agocru 
swihbo jIAW kw 
prxw]

Agam Agochar 

Saahibo Jeeaaan 

Kaa Paranaa ||

The Inaccessible and 

Unapproachable Lord 

and Master is the 

Support of His beings.

ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।

14756 323 hsq dyie 
pRiqpwldw Brx 
poKxu krxw]

(Brx) dwq dyxI[ 
(poKxu) r`iKAw krnI[ 
dy-ie

Hasath Dhaee 

Prathipaaladhaa 

Bharan Pokhan 

Karanaa ||

Giving His Hand, He 

nurtures and 

cherishes; He is the 

Filler and Fulfiller.

ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਦਾ ਹੈ।

14757 323 imhrvwnu 
bKisMdu Awip  
jip scy qrxw]

bK-isMdu Miharavaan 

Bakhasindh Aap 

Jap Sachae 

Tharanaa ||

He Himself is Merciful 

and Forgiving. 

Chanting the True 

Name, one is saved.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਿੀਵ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਤਰਦੇ 

ਹਨ।

14758 323 jo quDu BwvY so 
Blw nwnk dws 
srxw]20]

Jo Thudhh Bhaavai 

So Bhalaa Naanak 

Dhaas Saranaa 

||20||

Whatever pleases You - 

 that alone is good; 

slave Nanak seeks 

Your Sanctuary. ||20||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 'ਿੋ 
ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ' ॥੨੦॥

14759 323 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

14760 323 iqn@w BuK n kw 
rhI ijs dw pRBu 
hY soie]

Thinnaa Bhukh N 

Kaa Rehee Jis 

Dhaa Prabh Hai 

Soe ||

One who belongs to 

God has no hunger.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ 

ਰਾਖਾ ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਕੋਈ ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।
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14761 323 nwnk crxI 
ligAw auDrY sBo 
koie]1]

l`igAw Naanak Charanee 

Lagiaa Oudhharai 

Sabho Koe ||1||

O Nanak, everyone 

who falls at his feet is 

saved. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਜਗਆਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

14762 323 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

14763 323 jwicku mMgY inq 
nwmu swihbu kry 
kbUlu]

Jaachik Mangai 

Nith Naam Saahib 

Karae Kabool ||

If the beggar begs for 

the Lord's Name every 

day, his Lord and 

Master will grant his 

request.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਮੂੰਗਤਾ (ਬਣ ਕੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਨਾਮ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼) 

ਮਾਲਕ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14764 323 nwnk prmysru 
jjmwnu iqsih  
BuK n mUil]2]

(jjmwnu) dwn dyx vwlw Naanak 

Paramaesar 

Jajamaan Thisehi 

Bhukh N Mool 

||2||

O Nanak, the 

Transcendent Lord is 

the most generous 

host; He does not lack 

anything at all. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਿਿਮਾਨ (ਆਪ) ਪਰਮੇਸਰ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਭੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ ॥੨॥

14765 323 pauVI] Pourree || Pauree:

14766 323 mnu rqw goivMd 
sMig scu Bojnu 
joVy]

r`qw[(joVy) pihrwvy Man Rathaa 

Govindh Sang 

Sach Bhojan 

Jorrae ||

To imbue the mind 

with the Lord of the 

Universe is the true 

food and dress.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ) 
ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਚੂੰ ਗੇ ਭੋਿਨ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਹੈ।
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14767 323 pRIiq lgI hir 
nwm isau ey 
hsqI GoVy]

Preeth Lagee Har 

Naam Sio Eae 

Hasathee Ghorrae 

||

To embrace love for 

the Name of the Lord 

is to possess horses 

and elephants.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਉਸ ਲਈ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ 

ਹੈ।

14768 323 rwj imlK  
KusIAw GxI  
iDAwie muKu n 
moVy]

Raaj Milakh 

Khuseeaa Ghanee 

Dhhiaae Mukh N 

Morrae ||

To meditate on the 

Lord steadfastly is to 

rule over kingdoms of 

property and enjoy all 

sorts of pleasures.

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਹ 

ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਉਸ ਲਈ 

ਰਾਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ।

14769 323 FwFI dir pRB 
mMgxw dru kdy n 
CoVy]

Dtaadtee Dhar 

Prabh Manganaa 

Dhar Kadhae N 

Shhorrae ||

The minstrel begs at 

God's Door - he shall 

never leave that Door.

ਉਹ ਢਾਡੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰ 

ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ।

14770 323 nwnk min qin 
cwau eyhu inq 
pRB kau 
loVy]21]1]suDu 
kIcy

(suDu kIcy) Su`D pwT 
kro, Su`D kIqy gurbwxI 
jI nMU soDx leI koeI BI 
klm n cu`ky[

Naanak Man Than 

Chaao Eaehu Nith 

Prabh Ko Lorrae 

||21||1|| Sudhh 

Keechae

Nanak has this 

yearning in his mind 

and body - he longs 

continually for God. 

||21||1|| Sudh 

Keechay||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਚਾਉ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ 

॥੨੧॥੧॥ ਸੱੁਧ ਕਰ ਲੈਣਾ॥

14771 323 rwgu gauVI 
BgqW kI bwxI

Raag Gourree 

Bhagathaan Kee 

Baanee

Raag Gauree, The 

Word Of The Devotees:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।
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14772 323 <> siqnwmu 
krqw purKu gur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathinaam 

Karathaa Purakh 

Gur Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. By Guru's 

Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ, ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
14773 323 gauVI guAwryrI 

sRI kbIr jIau ky 
caupdy 14]

14 cOpdy hn, caupdy 
cOdW pV@o

Gourree 

Guaaraeree Sree 

Kabeer Jeeo Kae 

Choupadhae 14 ||

Gauree Gwaarayree, 

Fourteen Chau-Padas 

Of Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਗੁਆਰੇਰੀ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ੧੪ 

ਸ਼ਬਦ।

14774 323 Ab moih jlq  
rwm jlu pwieAw]

Ab Mohi Jalath 

Raam Jal Paaeiaa 

||

I was on fire, but now I 

have found the Water 

of the Lord's Name.

(ਭਾਲਜਦਆਂ ਭਾਲਜਦਆਂ) ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ,

14775 323 rwm audik qnu 
jlq 
buJwieAw]1]rhw
au]

audik:polw bolo[ 
(audik) pwxI[ jlq[ 
buJwieAw: poly bolo

Raam Oudhak 

Than Jalath 

Bujhaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

This Water of the 

Lord's Name has 

cooled my burning 

body. ||1||Pause||

ਉਸ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਸੜਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਠੂੰ ਢ ਪਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

14776 323 mnu mwrx kwrix  
bn jweIAY]

Man Maaran 

Kaaran Ban 

Jaaeeai ||

To subdue their 

minds, some go off 

into the forests;

ਿੂੰਗਲਾਂ ਵਲ (ਤੀਰਥ ਆਜਦਕਾਂ 
ਤੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ ਲਈ (ਸ਼ਾਂਤ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਿਾਈਦਾ ਹੈ,
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14777 323 so jlu ibnu 
BgvMq n 
pweIAY]1]

So Jal Bin 

Bhagavanth N 

Paaeeai ||1||

But that Water is not 

found without the 

Lord God. ||1||

ਪਰ ਉਹ (ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

(ਿੋ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕੇ) 

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

14778 323 ijh pwvk suir 
nr hY jwry]

Jih Paavak Sur Nar 

Hai Jaarae ||

That fire has 

consumed angels and 

mortal beings,

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਜਿਸ ਅੱਗ ਨੇ 

ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾੜ ਸੱੁਟੇ ਸਨ,

14779 323 rwm audik jn 
jlq aubwry]2]

(aubwry) bcwey Raam Oudhak Jan 

Jalath Oubaarae 

||2||

But the Water of the 

Lord's Name saves His 

humble servants from 

burning. ||2||

ਪਿਭੂ ਦੇ (ਨਾਮ-) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨੇ 

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਸੜਨ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥

14780 323 Bv swgr  
suKswgr mwhI]

Bhav Saagar Sukh 

Saagar Maahee ||

In the terrifying world-

ocean, there is an 

ocean of peace.

(ਉਹ ਭਗਤ ਿਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
'ਰਾਮ-ਉਦਕ' ਨੇ ਸੜਨ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ਹੈ) ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ (ਿ ੋਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 
ਲਈ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ),

14781 323 pIiv rhy jl  
inKutq nwhI]3]

(inKu`tq) mu`kdw Peev Rehae Jal 

Nikhuttath 

Naahee ||3||

I continue to drink it 

in, but this Water is 

never exhausted. 

||3||

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀ 
ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ॥੩॥

14782 323 kih kbIr Bju 
swirMgpwnI]

Bju: polw bolo Kehi Kabeer Bhaj 

Saaringapaanee ||

Says Kabeer, meditate 

and vibrate upon the 

Lord, like the rainbird 

remembering the 

water.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਹੇ ਮਨ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ,
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14783 323 rwm audik myrI 
iqKw 
buJwnI]4]1]

iqKw buJwnI: poly bolo Raam Oudhak 

Maeree Thikhaa 

Bujhaanee 

||4||1||

The Water of the 

Lord's Name has 

quenched my thirst. 

||4||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨੇ 

ਮੇਰੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਜਮਟਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥

14784 323 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

14785 323 mwDau jl kI 
ipAws n jwie]

Maadhho Jal Kee 

Piaas N Jaae ||

O Lord, my thirst for 

the Water of Your 

Name will not go away.

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਤਿੇਹ ਜਮਟਦੀ 
ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਿਪ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।)

14786 323 jl mih Agin 
auTI 
AiDkwie]1]rhw
au]

(AiDkwie) hor vDyrI Jal Mehi Agan 

Outhee Adhhikaae 

||1|| Rehaao ||

The fire of my thirst 

burns even more 

brightly in that Water. 

||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਜਦਆਂ 

ਪੀਂਜਦਆਂ ਵਧੀਕ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

14787 323 qUM jliniD hau 
jl kw mInu]

Thoon Jalanidhh 

Ho Jal Kaa Meen ||

You are the Ocean of 

Water, and I am just a 

fish in that Water.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਿਲ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
(ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਲ 

ਦਾ ਮੱਛ ਹਾਂ।
14788 323 jl mih rhau  

jlih ibnu 
KInu]1]

Jal Mehi Reho 

Jalehi Bin Kheen 

||1||

In that Water, I 

remain; without that 

Water, I would perish. 

||1||

ਿਲ ਜਵਚ ਹੀ ਮੈਂ ਿੀਊਂਦਾ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ; ਿਲ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ 
ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

14789 323 qUM ipMjru hau 
sUAtw qor]

(sUAtw) qoqw Thoon Pinjar Ho 

Sooattaa Thor ||

You are the cage, and I 

am Your parrot.

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਪੂੰ ਿਰਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ ਹਾਂ।
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14790 323 jmu mMjwru khw 
krY mor]2]

(mMjwru) ib`lw Jam Manjaar 

Kehaa Karai Mor 

||2||

So what can the cat of 

death do to me? ||2||

(ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਜਰਹਾਂ) ਿਮ-ਰੂਪ 

ਜਬੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀਹ ਜਵਗਾੜ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੨॥
14791 323 qUM qrvru hau 

pMKI Awih]
(qrvru) ru`K[ (Awih) 
hW

Thoon Tharavar 

Ho Pankhee Aahi 

||

You are the tree, and I 

am the bird.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਰੱੁਖ ਹੈਂ ਤੇ ਮੈਂ 
(ਉਸ ਰੱੁਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ) ਪੂੰਛੀ ਹਾਂ।
14792 323 mMdBwgI qyro 

drsnu nwih]3]

Mandhabhaagee 

Thaero Dharasan 

Naahi ||3||

I am so unfortunate - I 

cannot see the Blessed 

Vision of Your 

Darshan! ||3||

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਨੂੂੰ  (ਅਿੇ 
ਤਕ) ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ 

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ॥੩॥

14793 324 qUM siqguru hau 
nauqnu cylw]

 (nauqnu) 
nvIn[(cy~lw) syvk

Thoon Sathigur Ho 

Nouthan Chaelaa 

||

You are the True Guru, 

and I am Your new 

disciple.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਮੇਰਾ) ਗੁਰੂ ਹੈਂ, ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਸੱਖ ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਪਆਰ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਜਸੱਖ ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

14794 324 kih kbIr imlu  
AMq kI 
bylw]4]2]

bylw: polw bolo Kehi Kabeer Mil 

Anth Kee Baelaa 

||4||2||

Says Kabeer, O Lord, 

please meet me - this 

is my very last chance! 

||4||2||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੁਣ ਤਾਂ 
(ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ) ਅਖ਼ੀਰ ਦਾ 
ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਜਮਲ 

॥੪॥੨॥

14795 324 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

14796 324 jb hm eyko eyku 
kir jwinAw]

Jab Ham Eaeko 

Eaek Kar Jaaniaa ||

When I realize that 

there is One, and only 

One Lord,

ਿਦੋਂ ਅਸਾਂ (ਭਾਵ, ਮੈਂ) ਇਹ 

ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ,
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14797 324 qb logh kwhy 
duKu mwinAw]1]

Thab Logeh 

Kaahae Dhukh 

Maaniaa ||1||

Why then should the 

people be upset? 

||1||

ਤਾਂ (ਪਤਾ ਨਹੀਂ) ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ 

ਹੈ ॥੧॥
14798 324 hm Apqh  

ApunI piq KoeI]
(A-pqh) piq rihq Ham Apatheh 

Apunee Path 

Khoee ||

I am dishonored; I 

have lost my honor.

ਮੈਂ ਜਨਸੂੰਗ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਕ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਿਾਂ 
ਨਾਹ ਕਰੇ।

14799 324 hmrY Koij prhu 
miq 
koeI]1]rhwau]

Hamarai Khoj 

Parahu Math Koee 

||1|| Rehaao ||

No one should follow 

in my footsteps. 

||1||Pause||

(ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਮਨ-ਵਜਡਆਈ ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ ਹੈ, 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਮੈਂ 
ਜਪਆ ਹਾਂ) ਉਸ ਰਾਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪੱਛੇ 

ਨਾਹ ਤੁਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

14800 324 hm mMdy mMdy mn 
mwhI]

Ham Mandhae 

Mandhae Man 

Maahee ||

I am bad, and bad in 

my mind as well.

ਿ ੇਮੈਂ ਭੈੜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਅੂੰਦਰ ਭੈੜਾ ਹਾਂ ਨ, (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀਹ?)

14801 324 swJ pwiq kwhU 
isau nwhI]2]

Saajh Paath 

Kaahoo Sio 

Naahee ||2||

I have no partnership 

with anyone. ||2||

ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਨਾਲ (ਇਸੇ ਕਰਕੇ) 

ਕੋਈ ਮੇਲ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖੀ ਹੋਈ ॥੨॥

14802 324 piq Apiq qw 
kI nhI lwj]

piq A-piq: poly bolo Path Apath Thaa 

Kee Nehee Laaj ||

I have no shame about 

honor or dishonor.

ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਿਾਂ 
ਜਨਰਾਦਰੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਹਾਣਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ;
14803 324 qb jwnhugy jb 

auGrYgo pwj]3]
jwnhu-gy auGrY-go Thab Jaanahugae 

Jab Ougharaigo 

Paaj ||3||

But you shall know, 

when your own false 

covering is laid bare. 

||3||

ਜਕਉਂਜਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਭੀ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ (ਜਕ ਅਸਲ 

ਇੱਜ਼ਤ ਿਾਂ ਜਨਰਾਦਰੀ ਜਕਹੜੀ 
ਹੈ) ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਿਗਤ-

ਜਵਖਾਵਾ ਉੱਘੜ ਿਾਇਗਾ ॥੩॥
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14804 324 khu kbIr piq 
hir prvwnu]

Kahu Kabeer Path 

Har Paravaan ||

Says Kabeer, honor is 

that which is accepted 

by the Lord.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਅਸਲ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ।

14805 324 srb iqAwig  
Bju kyvl 
rwmu]4]3]

Bju: polw bolo Sarab Thiaag Bhaj 

Kaeval Raam 

||4||3||

Give up everything - 

meditate, vibrate 

upon the Lord alone. 

||4||3||

(ਤਾਂ ਤੇ, ਹੇ ਕਬੀਰ!) ਹੋਰ ਸਭ 

ਕੁਝ (ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ-

ਲਾਿ) ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ॥੪॥੩॥

14806 324 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

14807 324 ngn iPrq jO 
pweIAY jogu]

Nagan Firath Ja 

Paaeeai Jog ||

If Yoga could be 

obtained by 

wandering around 

naked,

ਿ ੇਨੂੰ ਗੇ ਜਿਰਜਦਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,

14808 324 bn kw imrgu  
mukiq sBu 
hogu]1]

Ban Kaa Mirag 

Mukath Sabh Hog 

||1||

Then all the deer of 

the forest would be 

liberated. ||1||

ਤਾਂ ਿੂੰਗਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ 

ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

14809 324 ikAw nwgy ikAw 
bwDy cwm]

nWgy Kiaa Naagae Kiaa 

Baadhhae Chaam 

||

What does it matter 

whether someone 

goes naked, or wears a 

deer skin,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤਦ ਤਕ ਨੂੰ ਗੇ 

ਜਰਹਾਂ ਕੀਹ ਸੌਰ ਿਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਪੂੰ ਡੇ ਤੇ ਚੂੰਮ ਲਪੇਜਟਆਂ ਕੀਹ 

ਜਮਲ ਿਾਣਾ ਹੈ?

14810 324 jb nhI cInis  
Awqm 
rwm]1]rhwau]

Jab Nehee 

Cheenas Aatham 

Raam ||1|| 

Rehaao ||

If he does not 

remember the Lord 

within his soul? 

||1||Pause||

ਿਦ ਤਕ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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14811 324 mUf muMfwey jO 
isiD pweI]

Moodd 

Munddaaeae Ja 

Sidhh Paaee ||

If the spiritual 

perfection of the 

Siddhas could be 

obtained by shaving 

the head,

ਿ ੇਜਸਰ ਮੁਨਾਇਆਂ ਜਸੱਧੀ ਜਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹੈ,

14812 324 mukqI Byf n 
geIAw kweI]2]

Mukathee Bhaedd 

N Geeaa Kaaee 

||2||

Then why haven't 

sheep found 

liberation? ||2||

(ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਕ) 

ਕੋਈ ਭੀ ਭੇਡ (ਹੁਣ ਤਕ ਮੁਕਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋਈ?) ॥੨॥

14813 324 ibMdu rwiK jO 
qrIAY BweI]

Bindh Raakh Ja 

Thareeai Bhaaee 

||

If someone could save 

himself by celibacy, O 

Siblings of Destiny,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਬਾਲ-ਿਤੀ ਜਰਹਾਂ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਤਰ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ,

14814 324 KusrY ikau n  
prmgiq 
pweI]3]

Khusarai Kio N 

Param Gath Paaee 

||3||

Why then haven't 

eunuchs obtained the 

state of supreme 

dignity? ||3||

ਤਾਂ ਖੁਸਰੇ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਮੁਕਤੀ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ? ॥੩॥

14815 324 khu kbIr sunhu 
nr BweI]

Kahu Kabeer 

Sunahu Nar 

Bhaaee ||

Says Kabeer, listen, O 

men, O Siblings of 

Destiny:

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਭਰਾਵੋ! 
ਸੁਣੋ!

14816 324 rwm nwm ibnu  
ikin giq 
pweI]4]4]

Raam Naam Bin 

Kin Gath Paaee 

||4||4||

Without the Lord's 

Name, who has ever 

found salvation? 

||4||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲੀ ॥੪॥੪॥

14817 324 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:
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14818 324 sMiDAw pRwq  
ies˜wnu krwhI]

(sMiDAw) Swm[ (pRwq) 
svyry[ nMnw A`Dw ˜: polw 
bolo 

Sandhhiaa Praath 

Eisaan Karaahee ||

Those who take their 

ritual baths in the 

evening and the 

morning

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੂੰ  
(ਭਾਵ, ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਜਨਰਾ) 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

14819 324 ijau Bey dwdur  
pwnI mwhI]1]

Jio Bheae 

Dhaadhur Paanee 

Maahee ||1||

Are like the frogs in 

the water. ||1||

(ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਉਂ 

ਹਨ) ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਡੱਡੂ 

ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥
14820 324 jau pY rwm rwm 

riq nwhI]
(riq) pRIqI, rMgy[ 
(pwTMqR rwm nwm)

Jo Pai Raam Raam 

Rath Naahee ||

When people do not 

love the Lord's Name,

ਪਰ ਿੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,

14821 324 qy siB Drmrwie 
kY 
jwhI]1]rhwau]

Thae Sabh 

Dhharam Raae Kai 

Jaahee ||1|| 

Rehaao ||

They must all go to the 

Righteous Judge of 

Dharma. ||1||Pause||

ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ 

ਵੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

14822 324 kwieAw riq bhu 
rUp rcwhI]

Kaaeiaa Rath Bahu 

Roop Rachaahee 

||

Those who love their 

bodies and try 

different looks,

(ਕਈ ਮਨੱੁਖ) ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਭਾਵ, ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਪਾਲਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ) ਕਈ 

ਭੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ;

14823 324 iqn kau dieAw  
supnY BI 
nwhI]2]

Thin Ko Dhaeiaa 

Supanai Bhee 

Naahee ||2||

Do not feel 

compassion, even in 

dreams. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ 
ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈ (ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਦਿਜਵਆ) ॥੨॥

14824 324 cwir crn khih 
bhu Awgr]

(cwir crn) cwr vyd[ 
(A`wgr) isAwxy

Chaar Charan 

Kehehi Bahu Aagar 

||

The wise men call 

them four-footed 

creatures;

ਬਹੁਤੇ ਜਸਆਣੇ ਮਨੱੁਖ ਚਾਰ 

ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਹੀ (ਜਨਰੇ) ਪੜਹਦੇ ਹਨ (ਪਰ 

ਜਨਰਾ ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਕੀਹ 

ਬਣੇ?)।
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14825 324 swDU suKu pwvih  
kil swgr]3]

kil: polw bolo Saadhhoo Sukh 

Paavehi Kal Saagar 

||3||

The Holy find peace in 

this ocean of pain. 

||3||

ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

(ਜਸਰਫ਼) ਸੂੰਤ ਿਨ ਹੀ (ਅਸਲ) 

ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ॥੩॥

14826 324 khu kbIr bhu 
kwie krIjY]

Kahu Kabeer Bahu 

Kaae Kareejai ||

Says Kabeer, why do 

you perform so many 

rituals?

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਚੋੜ ਇਹ ਹੈ,

14827 324 srbsu Coif mhw 
rsu pIjY]4]5]

srbsu: polw bolo 
imlvW[ (pwTMqR srb 
rsu)

Sarabas Shhodd 

Mehaa Ras Peejai 

||4||5||

Renounce everything, 

and drink in the 

supreme essence of 

the Lord. ||4||5||

ਜਕ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥

14828 324 kbIr jI gauVI] pUjw: polw bolo Kabeer Jee 

Gourree ||

Gauree, Kabeer Jee:

14829 324 ikAw jpu ikAw 
qpu ikAw bRq 
pUjw]

Kiaa Jap Kiaa Thap 

Kiaa Brath Poojaa 

||

What use is chanting, 

and what use is 

penance, fasting or 

devotional worship,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਪ ਕਰਨਾ 
ਜਕਸ ਭਾ? ਉਸ ਦਾ ਤਪ ਜਕਸ 

ਅਰਥ? ਉਸ ਦੇ ਵਰਤ ਤੇ ਪੂਿਾ 
ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ?

14830 324 jw kY irdY Bwau 
hY dUjw]1]

Jaa Kai Ridhai 

Bhaao Hai 

Dhoojaa ||1||

To one whose heart is 

filled with the love of 

duality? ||1||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਹੈ ॥੧॥
14831 324 ry jn mnu mwDau 

isau lweIAY]

Rae Jan Man 

Maadhho Sio 

Laaeeai ||

O humble people, link 

your mind to the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਿੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2900 Published: March 06/ 2014



14832 324 cqurweI n 
cqurBuju 
pweIAY]rhwau]

(cqur-Buju) pRmwqmw Chathuraaee N 

Chathurabhuj 

Paaeeai || Rehaao 

||

Through cleverness, 

the four-armed Lord is 

not obtained. 

||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ) 

ਜਸਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਰਹਾਉ॥

14833 324 prhru loBu Aru 
lokwcwru]

Parehar Lobh Ar 

Lokaachaar ||

Set aside your greed 

and worldly ways.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਲਾਲਚ, ਜਵਖਾਵੇ ਦਾ 
ਜਤਆਗ ਕਰ ਦੇਹ।

14834 324 prhru kwmu kRoDu 
AhMkwru]2]

Parehar Kaam 

Krodhh Ahankaar 

||2||

Set aside sexual 

desire, anger and 

egotism. ||2||

ਕਾਮ, ਕਿੋਧ ਅਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ 

ਦੇਹ ॥੨॥

14835 324 krm krq bDy 
AhMmyv]

bDy:polw bolo[(bDy) 
vDdw hY

Karam Karath 

Badhhae 

Ahanmaev ||

Ritual practices bind 

people in egotism;

ਮਨੱੁਖ ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ 

ਕਰਦੇ ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਪਏ 

ਹਨ,

14836 324 imil pwQr kI  
krhI syv]3]

Mil Paathhar Kee 

Karehee Saev 

||3||

Meeting together, 

they worship stones. 

||3||

ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ (ਹੀ) 
ਪੂਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਪਰ ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਜਵਅਰਥ ਹੈ) ॥੩॥

14837 324 khu kbIr Bgiq 
kir pwieAw]

Kahu Kabeer 

Bhagath Kar 

Paaeiaa ||

Says Kabeer, He is 

obtained only by 

devotional worship.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਹੀ) 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

14838 324 Boly Bwie imly 
rGurwieAw]4]6
]

Bholae Bhaae 

Milae 

Raghuraaeiaa 

||4||6||

Through innocent 

love, the Lord is met. 

||4||6||

ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਉ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬॥

14839 324 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:
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14840 324 grB vws mih  
kulu nhI jwqI]

kulu: polw bolo Garabh Vaas Mehi 

Kul Nehee Jaathee 

||

In the dwelling of the 

womb, there is no 

ancestry or social 

status.

ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਜਕ ਮੈਂ 
ਜਕਸ ਕੁਲ ਦਾ ਹਾਂ।

14841 324 bRhm ibMdu qy sB 
auqpwqI]1]

Breham Bindh 

Thae Sabh 

Outhapaathee 

||1||

All have originated 

from the Seed of God. 

||1||

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੂੰਸ਼ ਤੋਂ (ਹੋ 

ਰਹੀ) ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ 

ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ) 

॥੧॥
14842 324 khu ry pMifq  

bwmn kb ky hoey]
bwm@n Kahu Rae 

Panddith Baaman 

Kab Kae Hoeae ||

Tell me, O Pandit, O 

religious scholar: since 

when have you been a 

Brahmin?

ਦੱਸ, ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਤੁਸੀ ਬਿਾਹਮਣ 

ਕਦੋਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ?

14843 324 bwmn kih kih  
jnmu mq 
Koey]1]rhwau]

Baaman Kehi Kehi 

Janam Math 

Khoeae ||1|| 

Rehaao ||

Don't waste your life 

by continually claiming 

to be a Brahmin. 

||1||Pause||

ਇਹ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਜਕ ਮੈਂ 
ਬਿਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਾਹਮਣ ਹਾਂ, 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ (ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਅਿਾਈ)ਂ ਨਾਹ ਗਵਾਓ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

14844 324 jO qUM bRwhmxu  
bRhmxI jwieAw]

Ja Thoon 

Braahaman 

Brehamanee 

Jaaeiaa ||

If you are indeed a 

Brahmin, born of a 

Brahmin mother,

ਿ ੇ(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਤੂੂੰ  (ਸੱਚ-ਮੱੁਚ) 

ਬਿਾਹਮਣ ਹੈਂ ਤੇ ਬਿਾਹਮਣੀ ਦੇ 

ਪੇਟੋਂ ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੈਂ,

14845 324 qau Awn bwt  
kwhy nhI 
AwieAw]2]

Tho Aan Baatt 

Kaahae Nehee 

Aaeiaa ||2||

Then why didn't you 

come by some other 

way? ||2||

ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੇ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਿੂੰ ਮ ਜਪਆ? ॥੨॥
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14846 324 qum kq bRwhmx  
hm kq sUd]

kq: polw bolo Thum Kath 

Braahaman Ham 

Kath Soodh ||

How is it that you are 

a Brahmin, and I am of 

a low social status?

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਤੁਸੀ ਜਕਵੇਂ 
ਬਿਾਹਮਣ (ਬਣ ਗਏ)? ਅਸੀਂ 
ਜਕਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ (ਰਜਹ ਗਏ)?

14847 324 hm kq lohU qum 
kq dUD]3]

(lohU) lhU Ham Kath Lohoo 

Thum Kath 

Dhoodhh ||3||

How is it that I am 

formed of blood, and 

you are made of milk? 

||3||

ਅਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਕਵੇਂ 
(ਜਨਰਾ) ਲਹੂ ਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਕਵੇਂ (ਲਹੂ ਦੀ 
ਥਾਂ) ਦੱੁਧ ਹੈ? ॥੩॥

14848 324 khu kbIr jo 
bRhmu bIcwrY]

Kahu Kabeer Jo 

Breham 

Beechaarai ||

Says Kabeer, one who 

contemplates God,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਬਿਹਮ) ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

14849 324 so bRwhmxu  
khIAqu hY 
hmwrY]4]7]

So Braahaman 

Keheeath Hai 

Hamaarai ||4||7||

Is said to be a Brahmin 

among us. ||4||7||

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਬਿਾਹਮਣ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ ॥੪॥੭॥

14850 325 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

14851 325 AMDkwr suiK 
kbih n soeI hY]

Andhhakaar Sukh 

Kabehi N Soee Hai 

||

In the darkness, no 

one can sleep in peace.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਅਜਗਆਨਤਾ ਦੇ) ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ 

ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕੀਦਾ;

14852 325 rwjw rMku doaU  
imil roeI hY]1]

Raajaa Rank 

Dhooo Mil Roee 

Hai ||1||

The king and the 

pauper both weep and 

cry. ||1||

ਰਾਿਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੂੰਗਾਲ, ਦੋਵੇਂ 
ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

14853 325 jau pY rsnw rwmu  
n kihbo]

Jo Pai Rasanaa 

Raam N Kehibo ||

As long as the tongue 

does not chant the 

Lord's Name,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦ ਤਕ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਿਪਦੇ,
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14854 325 aupjq ibnsq  
rovq 
rihbo]1]rhwau]

Oupajath Binasath 

Rovath Rehibo 

||1|| Rehaao ||

The person continues 

coming and going in 

reincarnation, crying 

out in pain. 

||1||Pause||

ਤਦ ਤਕ ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ ਤੇ 

(ਇਸੇ ਦੱੁਖ ਜਵਚ) ਰੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

14855 325 js dyKIAY  
qrvr kI 
CwieAw]

(js) ijvyN[ (qrvr) 
ru`K

Jas Dhaekheeai 

Tharavar Kee 

Shhaaeiaa ||

It is like the shadow of 

a tree;

ਜਿਵੇਂ ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ ਵੇਖੀਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ ਸਦਾ 
ਜਟਕੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, ਜਤਵੇਂ ਇਸ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ);

14856 325 pRwn gey khu kw 
kI mwieAw]2]

kw: kMny ibMdI nhIN 
lOxI, kW nhI bolxw jI

Praan Geae Kahu 

Kaa Kee Maaeiaa 

||2||

When the breath of 

life passes out of the 

mortal being, tell me, 

what becomes of his 

wealth? ||2||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਿਾਣ ਜਨਕਲ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਜਕਸ ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ? 

(ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀਹ 

ਮਾਣ?) ॥੨॥
14857 325 js jMqI mih  

jIau smwnw]
(jMqI) swz[ (jIau) 
ijMd rwg

Jas Janthee Mehi 

Jeeo Samaanaa ||

It is like the music 

contained in the 

instrument;

ਜਿਵੇਂ (ਿਦੋਂ ਗਵਈਆ ਆਪਣਾ 
ਹੱਥ ਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ) ਰਾਗ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਜ਼ ਦੇ 

ਜਵਚ (ਹੀ) ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਕ 

ਉਹ ਜਕਥੇ ਗਈ)

14858 325 mUey mrmu ko kw 
kr jwnw]3]

(mrmu) Byq Mooeae Maram 

Ko Kaa Kar Jaanaa 

||3||

How can anyone know 

the secret of the 

dead? ||3||

ਜਤਵੇਂ ਮਰੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਭੇਤ (ਜਕ 

ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਜਕਥੇ ਗਈ) ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਜਕਵੇਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

॥੩॥
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14859 325 hMsw srvru kwlu 
srIr]

(kwlu) mOq Hansaa Saravar 

Kaal Sareer ||

Like the swan on the 

lake, death hovers 

over the body.

ਜਿਵੇਂ ਹੂੰਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਰੋਵਰ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਹੂੰਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

ਜਤਵੇਂ ਮੌਤ ਸਰੀਰਾਂ (ਲਈ) ਹੈ।
14860 325 rwm rswien  

pIau ry 
kbIr]4]8]

(rswien) rsW dw Gr Raam Rasaaein 

Peeo Rae Kabeer 

||4||8||

Drink in the Lord's 

sweet elixir, Kabeer. 

||4||8||

ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਕਬੀਰ! ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀ ॥੪॥੮॥

14861 325 gauVI kbIr jI] (joiq) vwihgurU jI[ 
(jwiq) isRStI[ (joqI) 
bu`DI

Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

14862 325 joiq kI jwiq  
jwiq kI joqI]

Joth Kee Jaath 

Jaath Kee Jothee 

||

The creation is born of 

the Light, and the 

Light is in the creation.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ 

(ਸਾਰੀ) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਹੈ; ਇਸ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ (ਿੀਵਾਂ) ਦੀ (ਿ)ੋ 

ਬੱੁਧੀ (ਹੈ),

14863 325 iqqu lwgy kMcUAw 
Pl moqI]1]

(kMcUAw) k`c Thith Laagae 

Kanchooaa Fal 

Mothee ||1||

It bears two fruits: the 

false glass and the 

true pearl. ||1||

(ਉਸ) ਨੂੂੰ  ਕੱਚ ਤੇ ਮੋਤੀ ਿਲ 

ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਭਲੇ 

ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਕੋਈ 

ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ) ॥੧॥

14864 325 kvnu su Gru jo 
inrBau khIAY]

Kavan S Ghar Jo 

Nirabho Keheeai ||

Where is that home, 

which is said to be free 

of fear?

ਉਹ ਜਕਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਿੋ ਡਰ ਤੋਂ 
ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ?

14865 325 Bau Bij jwie  
ABY hoie 
rhIAY]1]rhwau]

B`ij[ A-BY: polw bolo Bho Bhaj Jaae 

Abhai Hoe 

Reheeai ||1|| 

Rehaao ||

There, fear is dispelled 

and one lives without 

fear. ||1||Pause||

(ਜਿਥੇ ਜਰਹਾਂ ਜਹਰਦੇ ਦਾ) ਡਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਨਡਰ 

ਹੋ ਕੇ ਰਜਹ ਸਕੀਦਾ ਹੈ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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14866 325 qit qIriQ nhI 
mnu pqIAwie]

(qit) iknwry[ pqI-
Awie

Thatt Theerathh 

Nehee Man 

Patheeaae ||

On the banks of sacred 

rivers, the mind is not 

appeased.

ਜਕਸੇ (ਪਜਵਤਿ ਨਦੀ ਦੇ) ਕੂੰ ਢੇ ਿਾਂ 
ਤੀਰਥ ਤੇ (ਿਾ ਕੇ ਭੀ) ਮਨ 

ਥਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,

14867 325 cwr Acwr rhy 
aurJwie]2]

Chaar Achaar 

Rehae Ourajhaae 

||2||

People remain 

entangled in good and 

bad deeds. ||2||

ਓਥੇ ਭੀ ਲੋਕ ਪੁੂੰ ਨ-ਪਾਪ ਜਵਚ 

ਰੱੁਝ ੇਪਏ ਹਨ ॥੨॥

14868 325 pwp puMn duie  
eyk smwn]

Paap Punn Dhue 

Eaek Samaan ||

Sin and virtue are both 

the same.

(ਪਰ) ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੂੰ ਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 
ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਲ ਦੁੜਾਈ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ।)
14869 325 inj Gir pwrsu  

qjhu gun 
Awn]3]

Nij Ghar Paaras 

Thajahu Gun Aan 

||3||

In the home of your 

own being, is the 

Philosopher's Stone; 

renounce your search 

for any other virtue. 

||3||

(ਹੇ ਮਨ! ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ) ਪਾਰਸ (ਪਿਭੂ) ਤੇਰੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, (ਤਾਂ ਤੇ, 

ਪਾਪ ਪੁੂੰ ਨ ਵਾਲੇ) ਹੋਰ ਗੁਣ 

(ਅੂੰਦਰ ਧਾਰਨੇ) ਛੱਡ ਦੇਹ 

(ਅਤੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸੂੰਭਾਲ) ॥੩॥
14870 325 kbIr inrgux  

nwm n rosu]

Kabeer Niragun 

Naam N Ros ||

Kabeer: O worthless 

mortal, do not lose the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ 

ਭੁਲਾ;

14871 325 iesu prcwie  
pric rhu 
eysu]4]9]

(eysu) vwihgurU jI Eis Parachaae 

Parach Rahu Eaes 

||4||9||

Keep this mind of 

yours involved in this 

involvement. ||4||9||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੇ 

ਆਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੱੁਜਝਆ ਰਹੁ ॥੪॥੯॥
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14872 325 gauVI kbIr jI] (imiq)mrXwdw qoN[ 
(pr)pry[(mnu) mn qoN 
pry

Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

14873 325 jo jn pr imiq  
pr mnu jwnw]

Jo Jan Paramith 

Paraman Jaanaa ||

He claims to know the 

Lord, who is beyond 

measure and beyond 

thought;

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਜਨਰਾ ਆਖਦੇ ਹੀ 
ਹਨ ਜਕ) ਅਸਾਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਿਾਣ ਜਲਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਦ-

ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਜਭਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਤੇ ਿੋ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ,

14874 325 bwqn hI bYkuMT 
smwnw]1]

(smwnw) smwey[ (dUjw 
pwT: bwq nhI, qIjw 
pwT. bw qn hI)

Baathan Hee 

Baikunth 

Samaanaa ||1||

By mere words, he 

plans to enter heaven. 

||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਜਵਚ ਅੱਪੜੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਕੁੂੰ ਠ 

ਅਸਲ ਜਵਚ ਜਡੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

॥੧॥
14875 325 nw jwnw bYkuMT 

khw hI]
khW Naa Jaanaa 

Baikunth Kehaa 

Hee ||

I do not know where 

heaven is.

ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 

ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਜਕੱਥੇ ਹੈ,

14876 325 jwnu jwnu siB 
khih qhw 
hI]1]rhwau]

(jwnu) jwxw Jaan Jaan Sabh 

Kehehi Thehaa 

Hee ||1|| Rehaao 

||

Everyone claims that 

he plans to go there. 

||1||Pause||

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ 

ਹਨ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

14877 325 khn khwvn nh 
pqIAeI hY]

(pqI-AeI) pqIjdw 
mMndw nhIN

Kehan Kehaavan 

Neh Patheeaee 

Hai ||

By mere talk, the mind 

is not appeased.

ਜਨਰਾ ਇਹ ਆਖਣ ਨਾਲ ਤੇ 

ਸੁਣਨ ਨਾਲ (ਜਕ ਅਸਾਂ ਬੈਕੁੂੰ ਠ 

ਜਵਚ ਿਾਣਾ ਹੈ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਤਸੱਲੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
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14878 325 qau mnu mwnY jw 
qy haumY jeI 
hY]2]

Tho Man Maanai 

Jaa Thae Houmai 

Jee Hai ||2||

The mind is only 

appeased, when 

egotism is conquered. 

||2||

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਹੀ ਧੀਰਿ ਆ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿ ੇਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਏ ॥੨॥

14879 325 jb lgu min 
bYkuMT kI Aws]

l`gu Jab Lag Man 

Baikunth Kee Aas 

||

As long as the mind is 

filled with the desire 

for heaven,

(ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਕ) ਿਦ ਤਕ ਮਨ 

ਜਵਚ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਿਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,

14880 325 qb lgu hoie 
nhI crn 
invwsu]3]

Thab Lag Hoe 

Nehee Charan 

Nivaas ||3||

He does not dwell at 

the Lord's Feet. ||3||

ਤਦ ਤਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਮਨ ਿੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੩॥

14881 325 khu kbIr ieh 
khIAY kwih]

Kahu Kabeer Eih 

Keheeai Kaahi ||

Says Kabeer, unto 

whom should I tell 

this?

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਗੱਲ 

ਜਕਵੇਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ,

14882 325 swDsMgiq bYkuMTY 
Awih]4]10]

Saadhhasangath 

Baikunthai Aahi 

||4||10||

The Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

is heaven. ||4||10||

(ਭਾਵ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਤੱਖ ਹੀ 
ਹੈ) ਜਕ ਸਾਧ-ਸੂੰਗਤ ਹੀ 
(ਅਸਲੀ) ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਹੈ ॥੪॥੧੦॥

14883 325 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

14884 325 aupjY inpjY  
inpij smweI]

(inpjY) pYdw huMdw[ 
inp-ij: polw bolo

Oupajai Nipajai 

Nipaj Samaaee ||

We are born, and we 

grow, and having 

grown, we pass away.

(ਪਜਹਲਾਂ ਇਸ ਿੀਵ ਦਾ ਜਪਤਾ 
ਦੀ ਜਬੂੰ ਦ ਤੋਂ) ਮੱੁਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ, 

(ਜਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਇਹ) 

ਵਿੂਦ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਵਿੂਦ 

ਜਵਚ ਆ ਕੇ (ਮੁੜ) ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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14885 325 nYnh dyKq iehu 
jgu jweI]1]

j`gu Naineh Dhaekhath 

Eihu Jag Jaaee 

||1||

Before our very eyes, 

this world is passing 

away. ||1||

(ਸੋ) ਅਸਾਡੇ ਅਖੀਂ ਵੇਖਜਦਆਂ 

ਹੀ ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) 
ਤੁਜਰਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

14886 325 lwj n mrhu  
khhu Gru myrw]

(lwj) Srm[ (Gru) 
sRIr, Gr bwr[ kh-hu

Laaj N Marahu 

Kehahu Ghar 

Maeraa ||

How can you not die 

of shame, claiming, 

""This world is mine""?

(ਤਾਂ ਤੇ, ਹੇ ਿੀਵ!) ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ 

ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱੁਬ ਮਰਦਾ (ਭਾਵ, 

ਤੂੂੰ  ਝੱਕਦਾ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ) ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਜਕ ਇਹ ਘਰ 

ਮੇਰਾ ਹੈ?

14887 325 AMq kI bwr nhI 
kCu 
qyrw]1]rhwau]

Anth Kee Baar 

Nehee Kashh 

Thaeraa ||1|| 

Rehaao ||

At the very last 

moment, nothing is 

yours. ||1||Pause||

(ਚੇਤੇ ਰੱਖ) ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ 

ਆਵੇਗੀ, ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ 

ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

14888 325 Aink jqn kir  
kwieAw pwlI]

Anik Jathan Kar 

Kaaeiaa Paalee ||

Trying various 

methods, you cherish 

your body,

ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਪਾਲੀਦਾ ਹੈ;

14889 325 mrqI bwr Agin 
sMig jwlI]2]

Marathee Baar 

Agan Sang Jaalee 

||2||

But at the time of 

death, it is burned in 

the fire. ||2||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਈਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

14890 325 coAw cMdnu  
mrdn AMgw]

(coAw) Aqr[ (mrdn) 
mLdw

Choaa Chandhan 

Maradhan Angaa 

||

You apply sandalwood 

oil to your limbs,

(ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ) ਅੂੰਗਾਂ ਨੂੂੰ  
ਅਤਰ ਤੇ ਚੂੰਦਨ ਮਲੀਦਾ ਹੈ,

14891 325 so qnu jlY kwT 
kY sMgw]3]

(kwT) l`kVW So Than Jalai 

Kaath Kai Sangaa 

||3||

But that body is 

burned with the 

firewood. ||3||

ਉਹ ਸਰੀਰ (ਆਖ਼ਰ ਨੂੂੰ ) 
ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਸੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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14892 325 khu kbIr sunhu 
ry gunIAw]

Kahu Kabeer 

Sunahu Rae 

Guneeaa ||

Says Kabeer, listen, O 

virtuous people:

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ 

ਜਵਚਾਰਨ ਮਨੱੁਖ! ਚੇਤੇ ਰੱਖ;

14893 325 ibnsYgo rUpu dyKY 
sB 
dunIAw]4]11]

ibnsY-go Binasaigo Roop 

Dhaekhai Sabh 

Dhuneeaa 

||4||11||

Your beauty shall 

vanish, as the whole 

world watches. 

||4||11||

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ (ਭਾਵ, 

ਸਭ ਦੇ ਵੇਖਜਦਆਂ ਵੇਖਜਦਆਂ) 

ਇਹ ਰੂਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਇਗਾ 
॥੪॥੧੧॥

14894 325 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

14895 325 Avr mUey ikAw 
sogu krIjY]

Avar Mooeae Kiaa 

Sog Kareejai ||

Why do you cry and 

mourn, when another 

person dies?

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਸੋਗ ਕਰਨ 

ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ?

14896 325 qau kIjY jau 
Awp n jIjY]1]

jI~jY[ (dUjw pwT: 
Awpn jIjY)

Tho Keejai Jo 

Aapan Jeejai ||1||

Do so only if you 

yourself are to live. 

||1||

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ) ਸੋਗ 

ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਿ ੇਆਪ (ਇਥੇ 

ਸਦਾ) ਿੀਊਂਦੇ ਰਜਹਣਾ ਹੋਵੇ 
॥੧॥

14897 325 mY n mrau mirbo 
sMswrw]

Mai N Maro 

Maribo Sansaaraa 

||

I shall not die as the 

rest of the world dies,

ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਦੇ ਮੌਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਰਦਾ ਹਨ ਉਹ 

ਿੀਵ ਿੋ ਿਗਤ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
14898 325 Ab moih imilE 

hY  
jIAwvnhwrw]1]
rhwau]

jIAwvn-hwrw Ab Mohi Miliou 

Hai 

Jeeaavanehaaraa 

||1|| Rehaao ||

For now I have met 

the life-giving Lord. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  (ਤਾਂ) ਹੁਣ (ਅਸਲ) 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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14899 325 ieAw dyhI  
prml mhkMdw]

(prml) KuSbo[ 
(mhkMdw) mihkwauNdw

Eiaa Dhaehee 

Paramal 

Mehakandhaa ||

People anoint their 

bodies with fragrant 

oils,

(ਿੀਵ) ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਈ 

ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ ਮਜਹਕਾਉਂਦਾ ਹੈ;

14900 325 qw suK ibsry 
prmwnMdw]2]

Thaa Sukh Bisarae 

Paramaanandhaa 

||2||

And in that pleasure, 

they forget the 

supreme bliss. ||2||

ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਜਵਚ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮ ਅਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

14901 325 kUAtw eyku pMc 
pinhwrI]

(:polw bolo kUAtw) 
KUh[ pin-hwrI

Kooattaa Eaek 

Panch Panihaaree 

||

There is one well, and 

five water-carriers.

(ਸਰੀਰ ਮਾਨੋ) ਇਕ ਜਨਿੱਕਾ 
ਜਿਹਾ ਖੂਹ ਹੈ, (ਪੂੰਿ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਰੇ, ਮਾਨੋ) ਪੂੰਿ ਚਰੱਖੜੀਆਂ 

ਹਨ,

14902 325 tUtI lwju BrY 
miq hwrI]3]

Ttoottee Laaj 

Bharai Math 

Haaree ||3||

Even though the rope 

is broken, the fools 

continue trying to 

draw water. ||3||

ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਲੱਿ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਪਾਣੀ) ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸੀ ਹੋਈ ਮੱਤ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਸੁਖ ਲੈਣ ਦੇ 

ਜਵਅਰਥ ਿਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) 

॥੩॥
14903 325 khu kbIr iek 

buiD bIcwrI]

Kahu Kabeer Eik 

Budhh Beechaaree 

||

Says Kabeer, through 

contemplation, I have 

obtained this one 

understanding.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਿਦੋਂ) 
ਜਵਚਾਰ ਵਾਲੀ ਬੱੁਧ ਅੂੰਦਰ 

(ਿਾਗ ਪਈ),

14904 325 nw Ehu kUAtw nw 
pinhwrI]4]12]

Naa Ouhu 

Kooattaa Naa 

Panihaaree 

||4||12||

There is no well, and 

no water-carrier. 

||4||12||

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ 

ਜਰਹਾ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲ ਜਖੱਚਣ ਵਾਲੇ) ਉਹ ਇੂੰਦਰੇ 

ਰਹੇ ॥੪॥੧੨॥
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14905 325 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

14906 325 AsQwvr jMgm  
kIt pqMgw]

(AsQwvr) ie`k QW 
siQ`q phwV ru`K Awid[ 
(jMgm) qurn vwly psU 
pMCI[ (kIt) kIVy[ 
(pqMgw) KMBW vwly kIVy

Asathhaavar 

Jangam Keett 

Pathangaa ||

The mobile and 

immobile creatures, 

insects and moths

ਅਸੀਂ (ਹੁਣ ਤਕ) ਅਸਥਾਵਰ, 

ਿੂੰਗਮ ਕੀੜੇ-ਪਤੂੰ ਗੇ

14907 325 Aink jnm kIey 
bhu rMgw]1]

Anik Janam 

Keeeae Bahu 

Rangaa ||1||

- in numerous 

lifetimes, I have 

passed through those 

many forms. ||1||

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ 

ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ॥੧॥

14908 326 AYsy Gr hm 
bhuqu bswey]

Aisae Ghar Ham 

Bahuth Basaaeae 

||

I lived in many such 

homes, O Lord,

ਹੇ ਰਾਮ! ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ 

ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰ ਘ ਕੇ ਆਏ 

ਹਾਂ,
14909 326 jb hm rwm  

grB hoie 
Awey]1]rhwau]

Jab Ham Raam 

Garabh Hoe Aaeae 

||1|| Rehaao ||

Before I came into the 

womb this time. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ ਗਏ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

14910 326 jogI jqI qpI 
bRhmcwrI]

Jogee Jathee 

Thapee 

Brehamachaaree 

||

I was a Yogi, a 

celibate, a penitent, 

and a Brahmchaaree, 

with strict self-

discipline.

ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਿੋਗੀ ਬਣੇ, ਕਦੇ 

ਿਤੀ, ਕਦੇ ਤਪੀ, ਕਦੇ 

ਬਿਹਮਚਾਰੀ;
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14911 326 kbhU rwjw 
CqRpiq kbhU 
ByKwrI]2]

Kabehoo Raajaa 

Shhathrapath 

Kabehoo 

Bhaekhaaree ||2||

Sometimes I was a 

king, sitting on the 

throne, and 

sometimes I was a 

beggar. ||2||

ਕਦੇ ਛਤਿਪਤੀ ਰਾਿ ੇਬਣੇ ਕਦੇ 

ਮੂੰਗਤੇ ॥੨॥

14912 326 swkq mrih sMq 
siB jIvih]

mr-ih[ jIv-ih Saakath Marehi 

Santh Sabh 

Jeevehi ||

The faithless cynics 

shall die, while the 

Saints shall all survive.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ (ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ) ਕਈ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

14913 326 rwm rswienu  
rsnw pIvih]3]

pIv-ih Raam Rasaaein 

Rasanaa Peevehi 

||3||

They drink in the 

Lord's Ambrosial 

Essence with their 

tongues. ||3||

ਪਰ ਸੂੰਤ ਿਨ ਸਦਾ ਿੀਊਂਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਕਉਂਜਕ) 

ਉਹ ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
14914 326 khu kbIr pRB 

ikrpw kIjY]

Kahu Kabeer 

Prabh Kirapaa 

Keejai ||

Says Kabeer, O God, 

have mercy on me.

(ਸੋ)ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 
ਜਗਆਨ ਬਖ਼ਸ਼।

14915 326 hwir pry Ab 
pUrw 
dIjY]4]13]

Haar Parae Ab 

Pooraa Dheejai 

||4||13||

I am so tired; now, 

please bless me with 

Your perfection. 

||4||13||

ਅਸੀਂ ਥੱਕ-ਟੱੁਟ ਕੇ (ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੇ) ਆ ਜਡੱਗੇ ਹਾਂ ॥੪॥੧੩॥

14916 326 gauVI kbIr jI 
kI nwil rlwie 
iliKAw mhlw 
5]

Gourree Kabeer 

Jee Kee Naal 

Ralaae Likhiaa 

Mehalaa 5 ||

Gauree, Kabeer Jee, 

With Writings Of The 

Fifth Mehl:
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14917 326 AYso Acrju  
dyiKE kbIr]

A-crju Aiso Acharaj 

Dhaekhiou Kabeer 

||

Kabeer has seen such 

wonders!

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੈਂ ਇਕ ਅਿੀਬ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਜਖਆ ਹੈ,

14918 326 diD kY BolY  
ibrolY 
nIru]1]rhwau]

(diD)dhIN[(nIru)pwxI Dhadhh Kai Bholai 

Birolai Neer ||1|| 

Rehaao ||

Mistaking it for cream, 

the people are 

churning water. 

||1||Pause||

ਜਕ (ਿੀਵ) ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 

ਪਾਣੀ ਜਰੜਕ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

14919 326 hrI AMgUrI  
gdhw crY]

Haree Angooree 

Gadhehaa Charai 

||

The donkey grazes 

upon the green grass;

ਮੂਰਖ ਿੀਵ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੇ 

ਜਵਕਾਰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

14920 326 inq auiT hwsY  
hIgY mrY]1]

hMkwr c hINgY Nith Outh Haasai 

Heegai Marai 

||1||

Arising each day, he 

laughs and brays, and 

then dies. ||1||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਤੇ 

(ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ) ਹੀਂਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਆਖ਼ਰ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
14921 326 mwqw BYsw AMmuhw 

jwie]
(m`wqw) msq[(BYsw) 
Jotw, hMkwrI jIv[ (AM-
muhw) AmoV ho ky jWdw hY

Maathaa Bhaisaa 

Anmuhaa Jaae ||

The bull is intoxicated, 

and runs around wildly.

ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਸੂੰ ਢੇ ਵਰਗਾ ਮਨ 

ਅਮੋੜ-ਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

14922 326 kuid kuid crY  
rswqil 
pwie]2]

(rswqil) nrk[ k`uid 
k`uid

Kudh Kudh Charai 

Rasaathal Paae 

||2||

He romps and eats 

and then falls into hell. 

||2||

ਕੱੁਦਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 
ਚੁਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਰਕ 

ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

14923 326 khu kbIr prgtu 
BeI Kyf]

K@yf Kahu Kabeer 

Paragatt Bhee 

Khaedd ||

Says Kabeer, a strange 

sport has become 

manifest:

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ) 
ਇਹ ਅਿੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਮਝ 

ਜਵਚ ਆ ਜਗਆ ਹੈ,
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14924 326 lyly kau cUGY 
inq Byf]3]

in`q Laelae Ko 

Chooghai Nith 

Bhaedd ||3||

The sheep is sucking 

the milk of her lamb. 

||3||

(ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਸੂੰਸਾਰੀ 
ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ 

ਲੱਗੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ ॥੩॥
14925 326 rwm rmq miq 

prgtIAweI]
prgtI-AweI Raam Ramath 

Math Paragattee 

Aaee ||

Chanting the Lord's 

Name, my intellect is 

enlightened.

(ਇਹ ਸਮਝ ਜਕਸ ਨੇ ਪਾਈ 

ਹੈ?) ਹੇ (ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਮੇਰੀ) ਬੱੁਧੀ ਿਾਗ ਪਈ ਹੈ (ਤੇ 

ਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਨੋਂ  ਹਟ ਗਈ 

ਹੈ)

14926 326 khu kbIr guir  
soJI 
pweI]4]1]14]

Kahu Kabeer Gur 

Sojhee Paaee 

||4||1||14||

Says Kabeer, the Guru 

has blessed me with 

this understanding. 

||4||1||14||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਉਸ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੪॥

14927 326 gauVI kbIr jI 
pMcpdy]

mI~nw Gourree Kabeer 

Jee Panchapadhae 

||

Gauree, Kabeer Jee, 

Panch-Padas:

14928 326 ijau jl Coif  
bwhir BieE 
mInw]

Jio Jal Shhodd 

Baahar Bhaeiou 

Meenaa ||

I am like a fish out of 

water,

(ਮੈਨੂੂੰ  ਲੋਕ ਕਜਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਕ) 

ਜਿਵੇਂ ਮੱਛ ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ 
ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

14929 326 pUrb jnm hau 
qp kw hInw]1]

hInw: polw bolo Poorab Janam Ho 

Thap Kaa Heenaa 

||1||

Because in my 

previous life, I did not 

practice penance and 

intense meditation. 

||1||

ਜਤਵੇਂ) ਮੈਂ ਭੀ ਜਪਛਲੇ ਿਨਮਾਂ 
ਜਵਚ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (ਤਾਹੀਏ ਂ

ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਹਰ ਆ ਜਗਆ ਹਾਂ) 
॥੧॥
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14930 326 Ab khu rwm  
kvn giq morI]

Ab Kahu Raam 

Kavan Gath Moree 

||

Now tell me, Lord, 

what will my condition 

be?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਸ, 

ਮੇਰਾ ਕੀਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?

14931 326 qjI ly bnwrs  
miq BeI 
QorI]1]rhwau]

Thajee Lae 

Banaaras Math 

Bhee Thhoree 

||1|| Rehaao ||

I left Benares - I had 

little common sense. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹਾਂ (ਕੀ 
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਕ) ਮੇਰੀ ਮੱਤ 

ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

14932 326 sgl jnmu  
isvpurI 
gvwieAw]

Sagal Janam Siv 

Puree Gavaaeiaa 

||

I wasted my whole life 

in the city of Shiva;

(ਹੇ ਰਾਮ! ਮੈਨੂੂੰ  ਲੋਕ ਆਖਦੇ 

ਹਨ-) ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਂਸ਼ੀ 
ਜਵਚ ਜਵਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਦੱਤੀ,

14933 326 mrqI bwr  
mghir auiT 
AwieAw]2]

mg-hir: polw bolo Marathee Baar 

Magehar Outh 

Aaeiaa ||2||

At the time of my 

death, I moved to 

Magahar. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਮੁਕਤੀ 
ਜਮਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ) ਮਰਨ ਵੇਲੇ 

(ਕਾਂਸ਼ੀ) ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਹਰ ਤੁਰ 

ਆਇਆ ਹੈਂ ॥੨॥

14934 326 bhuqu brs qpu 
kIAw kwsI]

kWsI Bahuth Baras Thap 

Keeaa Kaasee ||

For many years, I 

practiced penance and 

intense meditation at 

Kaashi;

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਲੋਕ ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ-) ਤੂੂੰ  
ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ 

ਤਪ ਕੀਤਾ (ਪਰ ਉਸ ਤਪ ਦਾ 
ਕੀਹ ਲਾਭ?)

14935 326 mrnu BieAw  
mghr kI 
bwsI]3]

Maran Bhaeiaa 

Magehar Kee 

Baasee ||3||

Now that my time to 

die has come, I have 

come to dwell at 

Magahar! ||3||

ਿਦੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ 

ਤਾਂ ਮਗਹਰ ਆ ਵੱਜਸਓਂ ॥੩॥

14936 326 kwsI mghr sm 
bIcwrI]

Kaasee Magehar 

Sam Beechaaree ||

Kaashi and Magahar - I 

consider them the 

same.

(ਹੇ ਰਾਮ! ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਮਾਰਦੇ 

ਹਨ-) ਤੂੂੰ  ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਨੂੂੰ  
ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ,
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14937 326 ECI Bgiq kYsy 
auqris pwrI]4]

au~q-ris Oushhee Bhagath 

Kaisae Outharas 

Paaree ||4||

With inadequate 

devotion, how can 

anyone swim across? 

||4||

ਇਸ ਹੋਛੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ (ਿ ੋਤੂੂੰ  
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ) ਜਕਵੇਂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੇਂਗਾ? ॥੪॥

14938 326 khu gur gj isv  
sBu ko jwnY]

(gur) gurU-gurU khu[ 
(isv) kilAwx srUp 
vwihgurU jI nMU g`j g`j 
ky aucwrnw kr

Kahu Gur Gaj Siv 

Sabh Ko Jaanai ||

Says Kabeer, the Guru 

and Ganaysha and 

Shiva all know

(ਹੇ ਕਬੀਰ!) ਆਖ-ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਜਸ਼ਵ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਇਹੀ ਸਮਝ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਜਕ ਜਸ਼ਵ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ 

ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਨਗਰੀ ਮੁਕਤੀ 
ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ);

14939 326 muAw kbIru rmq 
sRI rwmY]5]15]

Muaa Kabeer 

Ramath Sree 

Raamai ||5||15||

That Kabeer died 

chanting the Lord's 

Name. ||5||15||

ਪਰ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਹੀ ਜਮਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ 

(ਕਬੀਰ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਕ ਉਸ 

ਦੀ ਕੀਹ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ) 
॥੫॥੧੫॥

14940 326 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

14941 326 coAw cMdn  
mrdn AMgw]

Choaa Chandhan 

Maradhan Angaa 

||

You may anoint your 

limbs with 

sandalwood oil,

(ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ) ਅੂੰਗਾਂ ਨੂੂੰ  
ਅਤਰ ਤੇ ਚੂੰਦਨ ਮਲੀਦਾ ਹੈ,

14942 326 so qnu jlY kwT 
kY sMgw]1]

So Than Jalai 

Kaath Kai Sangaa 

||1||

But in the end, that 

body will be burned 

with the firewood. 

||1||

ਉਹ ਸਰੀਰ (ਆਖ਼ਰ ਨੂੂੰ ) 
ਲੱਕੜਾਂ ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਜੜਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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14943 326 iesu qn Dn kI  
kvn bfweI]

Eis Than Dhhan 

Kee Kavan 

Baddaaee ||

Why should anyone 

take pride in this body 

or wealth?

ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਕੀਹ 

ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ?

14944 326 Drin prY  
aurvwir n 
jweI]1]rhwau]

(aurvwir) mwq lok Dhharan Parai 

Ouravaar N Jaaee 

||1|| Rehaao ||

They shall end up lying 

on the ground; they 

shall not go along with 

you to the world 

beyond. ||1||Pause||

ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ 

ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ) 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

14945 326 rwiq ij sovih  
idn krih kwm]

Raath J Sovehi 

Dhin Karehi Kaam 

||

They sleep by night 

and work during the 

day,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਸੱੁਜਤਆਂ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ), ਤੇ ਜਦਨੇ 

(ਦੁਜਨਆਵੀ) ਕੂੰਮ-ਧੂੰ ਧੇ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

14946 326 ieku iKnu lyih n  
hir ko nwm]2]

Eik Khin Laehi N 

Har Ko Naam 

||2||

But they do not chant 

the Lord's Name, even 

for an instant. ||2||

ਪਰ ਇਕ ਪਲ ਮਾਤਿ ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਪਦੇ ॥੨॥

14947 326 hwiQ qfor muiK 
KwieE qMbor]

(qfor) h`Q A`fy hoie 
hn[ (qMbor) pwnW dy 
bIVy KWdw hY[ (dUjw 
pwT: q for)

Haathh Th Ddor 

Mukh Khaaeiou 

Thanbor ||

They hold the string of 

the kite in their hands, 

and chew betel leaves 

in their mouths,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਤਾਂ ਪਾਨ 

ਚੱਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਹੱਥ ਜਵਚ (ਬਾਿਾਂ ਦੀਆਂ) ਡੋਰਾਂ 
ਹਨ (ਭਾਵ, ਿੋ ਜਸ਼ਕਾਰ ਆਜਦਕ 

ਸ਼ੁਗਲ ਜਵਚ ਰੱੁਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ),
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14948 326 mrqI bwr kis 
bwiDE cor]3]

kis:polw bolo[ (kis) 
Gu`tky

Marathee Baar 

Kas Baadhhiou 

Chor ||3||

But at the time of 

death, they shall be 

tied up tight, like 

thieves. ||3||

ਉਹ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ 

ਕੱਸ ਕੇ ਬੱਧੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

14949 326 gurmiq ris ris  
hir gun gwvY]

Guramath Ras Ras 

Har Gun Gaavai ||

Through the Guru's 

Teachings, and 

immersed in His Love, 

sing the Glorious 

Praises of the Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ 

ਕੇ ਬੜੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ,

14950 326 rwmY rwm rmq  
suKu pwvY]4]

(rmq) aucwridAW Raamai Raam 

Ramath Sukh 

Paavai ||4||

Chant the Name of the 

Lord, Raam, Raam, 

and find peace. ||4||

ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੪॥

14951 326 ikrpw kir kY  
nwmu idRVweI]

Kirapaa Kar Kai 

Naam Dhrirraaee 

||

In His Mercy, He 

implants the Naam 

within us;

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਜਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ,

14952 326 hir hir bwsu  
sugMD bsweI]5]

Har Har Baas 

Sugandhh Basaaee 

||5||

Inhale deeply the 

sweet aroma and 

fragrance of the Lord, 

Har, Har. ||5||

ਉਸ ਜਵਚ ਉਹ 'ਨਾਮ' ਦੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥

14953 326 khq kbIr cyiq 
ry AMDw]

Kehath Kabeer 

Chaeth Rae 

Andhhaa ||

Says Kabeer, 

remember Him, you 

blind fool!

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਅਜਗਆਨੀ ਿੀਵ! ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ।

14954 326 siq rwmu JUTw 
sBu DMDw]6]16]

Sath Raam 

Jhoothaa Sabh 

Dhhandhhaa 

||6||16||

The Lord is True; all 

worldly affairs are 

false. ||6||16||

ਪਿਭੂ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਿੂੰਿਾਲ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੬॥੧੬॥
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14955 326 gauVI kbIr jI  
iqpdy cwrquky2]

iq-pdy[ cwrquky2: 
bRIk 2 dw Bwv hY, A`gy 
ie`k iqpdy, ie`k 
cwrquky sbd Awvygw

Gourree Kabeer 

Jee Thipadhae 

Chaarathukae ||

Gauree, Kabeer Jee, Ti-

Padas And Chau-Tukas:

14956 326 jm qy aulit Bey 
hY rwm]

Jam Thae Oulatt 

Bheae Hai Raam ||

I have turned away 

from death and turned 

to the Lord.

(ਿਦ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪੈ ਗਈ ਹੈ) ਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 

ਪਿਭੂ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਪਜਹਲਾਂ ਿ ੋਮੈਨੂੂੰ  ਿਮ-

ਰੂਪ ਜਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਦਖਾਈ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ),

14957 326 duK ibnsy suK 
kIE ibsrwm]

Dhukh Binasae 

Sukh Keeou 

Bisaraam ||

Pain has been 

eliminated, and I dwell 

in peac and comfort.

ਮੇਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 

ਸੁਖਾਂ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਡੇਰਾ 
ਆਣ ਿਮਾਇਆ ਹੈ।

14958 326 bYrI aulit Bey 
hY mIqw]

Bairee Oulatt 

Bheae Hai 

Meethaa ||

My enemies have 

been transformed into 

friends.

ਿ ੋਪਜਹਲਾਂ ਵੈਰੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ 

ਸੱਿਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ, ਿੋ 
ਇੂੰਦਿੇ ਪਜਹਲਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਲੈ 

ਿਾ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੂੰਮ ਕਰ 

ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਲੇ ਪਾਸੇ 

ਜਲਆ ਰਹੇ ਹਨ);

14959 326 swkq aulit  
sujn Bey 
cIqw]1]

(su-jn) im`qR Saakath Oulatt 

Sujan Bheae 

Cheethaa ||1||

The faithless cynics 

have been 

transformed into good-

hearted people. ||1||

ਪਜਹਲਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਲਟ ਕੇ ਅੂੰਤਰ-

ਆਤਮੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ 

॥੧॥
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14960 326 Ab moih srb 
kusl kir 
mwinAw]

 (kusl) suK Ab Mohi Sarab 

Kusal Kar Maaniaa 

||

Now, I feel that 

everything brings me 

peace.

ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ;

14961 326 sWiq BeI jb 
goibdu 
jwinAw]1]rhwau
]

Saanth Bhee Jab 

Gobidh Jaaniaa 

||1|| Rehaao ||

Peace and tranquility 

have come, since I 

realized the Lord of 

the Universe. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ 

ਜਲਆ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲਈ ਹੈ) ਤਦੋਂ ਦੀ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਠੂੰ ਢ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

14962 327 qn mih hoqI  
koit aupwiD]

(aupwiD) ibmwrI Than Mehi Hothee 

Kott Oupaadhh ||

My body was afflicted 

with millions of 

diseases.

(ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) 

ਕਿੋੜਾਂ ਬਖੇੜੇ ਸਨ;

14963 327 aulit BeI suK 
shij smwiD]

Oulatt Bhee Sukh 

Sehaj Samaadhh ||

They have been 

transformed into the 

peaceful, tranquil 

concentration of 

Samaadhi.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਟ 

ਕੇ ਸੁਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

14964 327 Awpu pCwnY AwpY 
Awp]

Aap Pashhaanai 

Aapai Aap ||

When someone 

understands his own 

self,

(ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ) ਆਪਣੇ ਅਸਲ 

ਸਰੂਪ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ 

(ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ;

14965 327 rogu n ibAwpY  
qInO qwp]2]

Rog N Biaapai 

Theena Thaap 

||2||

He no longer suffers 

from illness and the 

three fevers. ||2||

ਰੋਗ ਤੇ ਜਤੂੰ ਨੇ ਤਾਪ (ਹੁਣ) ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ॥੨॥

14966 327 Ab mnu aulit  
snwqnu hUAw]

(snwqnu) bRhm srUp 
bx gey

Ab Man Oulatt 

Sanaathan Hooaa 

||

My mind has now 

been restored to its 

original purity.

ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ (ਆਪਣੇ ਪਜਹਲੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਉ ਵਲੋਂ) 
ਹਟ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ;
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14967 327 qb jwinAw jb 
jIvq mUAw]

Thab Jaaniaa Jab 

Jeevath Mooaa ||

When I became dead 

while yet alive, only 

then did I come to 

know the Lord.

(ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ) ਤਦੋਂ ਸਮਝ 

ਆਈ ਹੈ ਿਦੋਂ (ਇਹ ਮਨ) 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਜਵਚਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

14968 327 khu kbIr suiK 
shij smwvau]

smwv-au Kahu Kabeer Sukh 

Sehaj Samaavo ||

Says Kabeer, I am now 

immersed in intuitive 

peace and poise.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹਾਂ।
14969 327 Awip n frau n 

Avr 
frwvau]3]17]

frwvau Aap N Ddaro N 

Avar Ddaraavo 

||3||17||

I do not fear anyone, 

and I do not strike fear 

into anyone else. 

||3||17||

ਨਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ 
ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਡਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੩॥੧੭॥

14970 327 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

14971 327 ipMif mUAY jIau  
ikh Gir jwqw]

(ipMif) sRIr Pindd Mooai Jeeo 

Kih Ghar Jaathaa 

||

When the body dies, 

where does the soul 

go?

(ਪਿਸ਼ਨ:) ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ 

ਹੋਇਆਂ ਆਤਮਾ ਜਕੱਥੇ ਜਟਕਦਾ 
ਹੈ? (ਭਾਵ, ਪਜਹਲਾਂ ਤਾਂ ਿੀਵ 

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਇਹ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਏ, ਤਦੋਂ ਿੀਵ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਜਕੱਥੇ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ?)।
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14972 327 sbid AqIiq 
Anwhid rwqw]

r`wqw Sabadh Atheeth 

Anaahadh Raathaa 

||

It is absorbed into the 

untouched, unstruck 

melody of the Word of 

the Shabad.

(ਉੱਤਰ:) (ਤਦੋਂ ਆਤਮਾ) 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ।
14973 327 ijin rwmu 

jwinAw iqnih 
pCwinAw]

Jin Raam Jaaniaa 

Thinehi 

Pashhaaniaa ||

Only one who knows 

the Lord realizes Him.

(ਪਰ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਿਾਜਣਆ ਹੈ 

ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਜਣਆ 

ਹੈ,

14974 327 ijau gUMgy swkr 
mnu mwinAw]1]

s`wkr Jio Goongae 

Saakar Man 

Maaniaa ||1||

The mind is satisfied 

and satiated, like the 

mute who eats the 

sugar candy and just 

smiles, without 

speaking. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਗੁੂੰ ਗੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੱਕਰ ਜਵਚ 

ਪਤੀਿਦਾ ਹੈ (ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ 

ਸੁਆਦ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) ॥੧॥

14975 327 AYsw igAwnu kQY  
bnvwrI]

AnMq bRhmMf dI rcnw 
rUp bwZ dy (bnvwrI) 
mwlI pRmwqmw

Aisaa Giaan 

Kathhai 

Banavaaree ||

Such is the spiritual 

wisdom which the 

Lord has imparted.

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਆਨ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਵਾਲਾ ਇਹ 

ਸੁਆਦ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ)

14976 327 mn ry pvn idRV  
suKmn 
nwrI]1]rhwau]

(suKmn)mn SRomxI suK 
srUp bRhm jI dI nwrI 
bx ky pvn piv`qR bRhm 
jI nMU idRV kr

Man Rae Pavan 

Dhrirr Sukhaman 

Naaree ||1|| 

Rehaao ||

O mind, hold your 

breath steady within 

the central channel of 

the Sushmanaa. 

||1||Pause||

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਮਨ! ਸੁਆਸ 

ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਿਪ, ਇਹੀ ਹੈ 

ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦਾ ਅੱਜਭਆਸ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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14977 327 so guru krhu ij 
bhuir n krnw]

So Gur Karahu J 

Bahur N Karanaa 

||

Adopt such a Guru, 

that you shall not have 

to adopt another 

again.

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ 

ਜਕ ਦੂਿੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੀ ਨਾਹ ਰਹੇ; (ਭਾਵ, ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੋ);

14978 327 so pdu rvhu ij 
bhuir n rvnw]

(rvhu) mwxo So Padh Ravahu J 

Bahur N Ravanaa 

||

Dwell in such a state, 

that you shall never 

have to dwell in any 

other.

ਉਸ ਜਟਕਾਣੇ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ 
ਜਕ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਸੁਆਦ ਦੇ 

ਮਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੀ ਨਾਹ ਰਹੇ।

14979 327 so iDAwnu Drhu  
ij bhuir n 
Drnw]

So Dhhiaan 

Dhharahu J Bahur 

N Dhharanaa ||

Embrace such a 

meditation, that you 

shall never have to 

embrace any other.

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਬਰਤੀ ਿੋੜੋ ਜਕ 

ਜਿਰ (ਹੋਰਥੇ) ਿੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਾਹ ਰਹੇ;

14980 327 AYsy mrhu ij 
bhuir n 
mrnw]2]

Aisae Marahu J 

Bahur N Maranaa 

||2||

Die in such a way, that 

you shall never have 

to die again. ||2||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਰੋ (ਭਾਵ, ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜਕ) ਜਿਰ 

(ਿਨਮ) ਮਰਨ ਜਵਚ ਪੈਣਾ ਹੀ 
ਨਾਹ ਪਏ ॥੨॥

14981 327 aultI gMgw jmun 
imlwvau]

Oulattee Gangaa 

Jamun Milaavo ||

Turn your breath away 

from the left channel, 

and away from the 

right channel, and 

unite them in the 

central channel of the 

Sushmanaa.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਬਰਤੀ 
ਪਰਤਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਿਮਨਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹਾਂ। (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਜਤਿਬੇਣੀ ਦਾ ਸੂੰਗਮ ਬਣਾ 
ਜਰਹਾ ਹਾਂ);
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14982 327 ibnu jl sMgm  
mn mih n@wvau]

Bin Jal Sangam 

Man Mehi Nhaavo 

||

At their confluence 

within your mind, take 

your bath there 

without water.

(ਇਸ ਉੱਦਮ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਉਸ 

ਮਨ-ਰੂਪ (ਜਤਿਬੇਣੀ-) ਸੂੰਗਮ 

ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
ਜਿੱਥੇ (ਗੂੰਗਾ, ਿਮਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ 
ਵਾਲਾ) ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

14983 327 locw smsir iehu 
ibauhwrw]

(locw) idRstI Lochaa Samasar 

Eihu Biouhaaraa ||

To look upon all with 

an impartial eye - let 

this be your daily 

occupation.

(ਹੁਣ ਮੈਂ) ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

(ਸਭ ਨੂੂੰ ) ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ-ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਰਤਣ ਹੈ।

14984 327 qqu bIcwir  
ikAw Avir 
bIcwrw]3]

Thath Beechaar 

Kiaa Avar 

Beechaaraa ||3||

Contemplate this 

essence of reality - 

what else is there to 

contemplate? ||3||

ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਰਹੀ ॥੩॥

14985 327 Apu qyju bwie  
ipRQmI Awkwsw]

(Apu) pwxI[ 
(qyju)AgnI[ (bwie) 
hvw

Ap Thaej Baae 

Prithhamee 

Aakaasaa ||

Water, fire, wind, 

earth and ether

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ 
ਤੇ ਅਕਾਸ਼ (ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ 
ਦੇ ਸੀਤਲਤਾ ਆਜਦਕ ਸ਼ੁਭ 

ਗੁਣਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਭੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ 

ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ)।

14986 327 AYsI rhq rhau  
hir pwsw]

Aisee Rehath Reho 

Har Paasaa ||

Adopt such a way of 

life and you shall be 

close to the Lord.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਮੈਂ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਰਜਹਣੀ ਰਜਹ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

14987 327 khY kbIr  
inrMjn iDAwvau]

Kehai Kabeer 

Niranjan Dhhiaavo 

||

Says Kabeer, meditate 

on the Immaculate 

Lord.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਮੈਂ ਮਾਇਆ 

ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ,
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14988 327 iqqu Gir jwau  
ij bhuir n 
Awvau]4]18]

Thith Ghar Jaao J 

Bahur N Aavo 

||4||18||

Go to that home, 

which you shall never 

have to leave. 

||4||18||

ਜਸਮਰਨ ਕਰਕੇ) ਉਸ ਘਰ 

(ਸਜਹਿ ਅਵਸਥਾ) ਜਵਚ ਅੱਪੜ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ਜਕ ਜਿਰ (ਪਰਤ ਕੇ 

ਉਥੋਂ) ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ 
॥੪॥੧੮॥

14989 327 gauVI kbIr jI 
iqpdy15]

crnW c bRIk 15 ilKy 
hn, A`gy 15 iqpdy 
Awauxgy[ iqpdy 15 pV@o

Gourree Kabeer 

Jee Thipadhae ||

Gauree, Kabeer Jee, Ti-

Padas:

14990 327 kMcn isau  
pweIAY nhI 
qoil]

Kanchan Sio 

Paaeeai Nehee 

Thol ||

He cannot be obtained 

by offering your 

weight in gold.

ਸੋਨਾ ਸਾਵਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਵੱਟੇ ਜਵਚ 

ਜਦੱਜਤਆਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

14991 327 mnu dy rwmu lIAw 
hY moil]1]

Man Dhae Raam 

Leeaa Hai Mol 

||1||

But I have bought the 

Lord by giving my 

mind to Him. ||1||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱੁਲ ਵਿੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਲੱਭਾ ਹੈ ॥੧॥

14992 327 Ab moih rwmu 
Apunw kir 
jwinAw]

Ab Mohi Raam 

Apunaa Kar 

Jaaniaa ||

Now I recognize that 

He is my Lord.

ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਆ ਜਗਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ ਰੱਬ ਮੇਰਾ 
ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ;

14993 327 shj suBwie myrw 
mnu 
mwinAw]1]rhwau
]

Sehaj Subhaae 

Maeraa Man 

Maaniaa ||1|| 

Rehaao ||

My mind is intuitively 

pleased with Him. 

||1||Pause||

ਸੁਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਹ 

ਗੂੰਢ ਬੱਝ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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14994 327 bRhmY kiQ kiQ  
AMqu n pwieAw]

Brehamai Kathh 

Kathh Anth N 

Paaeiaa ||

Brahma spoke of Him 

continually, but could 

not find His limit.

ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ 

ਬਿਹਮਾ ਨੇ (ਭੀ) ਅੂੰਤ ਨਾਹ 

ਪਾਇਆ,

14995 327 rwm Bgiq bYTy 
Gir AwieAw]2]

Raam Bhagath 

Baithae Ghar 

Aaeiaa ||2||

Because of my 

devotion to the Lord, 

He has come to sit 

within the home of my 

inner being. ||2||

ਉਹ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਭਿਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਸਹਜਿ-ਸੁਭਾਇ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਜਮਲ ਜਪਆ 

ਹੈ ॥੨॥

14996 327 khu kbIr cMcl 
miq iqAwgI]

Kahu Kabeer 

Chanchal Math 

Thiaagee ||

Says Kabeer, I have 

renounced my restless 

intellect.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੁਣ) ਮੈਂ 
ਛੋਹਰ-ਜਛੂੰ ਨਾ ਸੁਭਾਉ ਛੱਡ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

14997 327 kyvl rwm Bgiq  
inj 
BwgI]3]1]19]

(BwgI) ih`sy AweI[ in`j Kaeval Raam 

Bhagath Nij 

Bhaagee 

||3||1||19||

It is my destiny to 

worship the Lord 

alone. ||3||1||19||

(ਹੁਣ ਤਾਂ) ਜਨਰੀ ਰੱਬ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਹੱਸੇ ਆਈ 

ਹੋਈ ਹੈ ॥੩॥੧॥੧੯॥

14998 327 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

14999 327 ijh mrnY sBu 
jgqu qrwisAw]

j`gqu Jih Maranai Sabh 

Jagath Tharaasiaa 

||

That death which 

terrifies the entire 

world

ਜਿਸ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ 

ਡਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
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15000 327 so mrnw gur 
sbid 
pRgwisAw]1]

So Maranaa Gur 

Sabadh Pragaasiaa 

||1||

- the nature of that 

death has been 

revealed to me, 

through the Word of 

the Guru's Shabad. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ 

ਜਕ ਉਹ ਮੌਤ ਅਸਲ ਜਵਚ ਕੀਹ 

ਚੀਜ਼ ਹੈ ॥੧॥

15001 327 Ab kYsy mrau  
mrin mnu 
mwinAw]

Ab Kaisae Maro 

Maran Man 

Maaniaa ||

Now, how shall I die? 

My mind has already 

accepted death.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਨਮ ਮਰਨ ਜਵਚ 

ਜਕਉਂ ਪਵਾਂਗਾ? (ਭਾਵ, ਨਹੀਂ 
ਪਵਾਂਗਾ) (ਜਕਉਂਜਕ) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੀ ਮੌਤ ਜਵਚ 

ਪਤੀਿ ਜਗਆ ਹੈ।
15002 327 mir mir jwqy  

ijn rwmu n 
jwinAw]1]rhwau
]

Mar Mar Jaathae 

Jin Raam N 

Jaaniaa ||1|| 

Rehaao ||

Those who do not 

know the Lord, die 

over and over again, 

and then depart. 

||1||Pause||

(ਕੇਵਲ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਪਛਾਜਣਆ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਨਹੀਂ ਪਾਈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15003 327 mrno mrnu khY 
sBu koeI]

Marano Maran 

Kehai Sabh Koee ||

Everyone says, ""I will 

die, I will die.""

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

'ਮੌਤ, ਮੌਤ' ਆਖ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਘਾਬਰ ਜਰਹਾ ਹੈ),

15004 327 shjy mrY Amru 
hoie soeI]2]

Sehajae Marai 

Amar Hoe Soee 

||2||

But he alone becomes 

immortal, who dies 

with intuitive 

understanding. ||2||

(ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ) ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਡਰਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ) ॥੨॥
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15005 327 khu kbIr min 
BieAw AnMdw]

B-ieAw Kahu Kabeer Man 

Bhaeiaa Anandhaa 

||

Says Kabeer, my mind 

is filled with bliss;

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਅਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ,

15006 327 gieAw Brmu  
rihAw 
prmwnMdw]3]20
]

g-ieAw Gaeiaa Bharam 

Rehiaa 

Paramaanandhaa 

||3||20||

My doubts have been 

eliminated, and I am in 

ecstasy. ||3||20||

ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਜਟਕ ਜਗਆ ਹੈ ॥੩॥੨੦॥

15007 327 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

15008 327 kq nhI Taur  
mUlu kq lwvau]

(mUlu) dvweI[ kq: 
polw bolo

Kath Nehee Thour 

Mool Kath Laavo 

||

There is no special 

place where the soul 

aches; where should I 

apply the ointment?

ਭਾਲ ਕਰਜਦਆਂ ਭੀ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਜਕਤੇ (ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਾਸ) ਥਾਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ (ਜਿੱਥੇ ਜਬਰਹੋਂ 
ਦੀ ਪੀੜ ਦੱਸੀ ਿਾ ਸਕੇ);

15009 327 Kojq qn mih  
Taur n 
pwvau]1]

Khojath Than 

Mehi Thour N 

Paavo ||1||

I have searched the 

body, but I have not 

found such a place. 

||1||

(ਸਰੀਰ ਜਵਚ) ਜਕਤੇ (ਅਜਿਹਾ) 
ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਤਾਂ ਜਿਰ) ਮੈਂ 
ਦਵਾਈ ਜਕੱਥੇ ਵਰਤਾਂ? (ਭਾਵ, 

ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਦਵਾਈ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ) ॥੧॥

15010 327 lwgI hoie su 
jwnY pIr]

Laagee Hoe S 

Jaanai Peer ||

He alone knows it, 

who feels the pain of 

such love;

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ 
ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ) ਦਰਦ 

ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ ਇਹ ਪੀੜ ਜਕਹੋ ਜਿਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ),
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15011 327 rwm Bgiq  
AnIAwly 
qIr]1]rhwau]

(AnI-Awly) kuMfIAW vwly Raam Bhagath 

Aneeaalae Theer 

||1|| Rehaao ||

The arrows of the 

Lord's devotional 

worship are so sharp! 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ 

(ਅਜਿਹੇ) ਤੀਰ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15012 327 eyk Bwie dyKau 
sB nwrI]

(nwrI) swrI rcnw dy 
jIA jMq

Eaek Bhaae 

Dhaekho Sabh 

Naaree ||

I look upon all His soul-

brides with an 

impartial eye;

ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ,
15013 327 ikAw jwnau sh 

kaun 
ipAwrI]2]

Kiaa Jaano Seh 

Koun Piaaree 

||2||

How can I know which 

ones are dear to the 

Husband Lord? ||2||

(ਪਰ) ਮੈਂ ਕੀਹ ਿਾਣਾਂ ਜਕ 

ਜਕਹੜੀ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੀ ਜਪਆਰੀ ਹੈ ॥੨॥

15014 327 khu kbIr jw kY 
msqik Bwgu]

Kahu Kabeer Jaa 

Kai Masathak 

Bhaag ||

Says Kabeer, one who 

has such destiny 

inscribed upon her 

forehead

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

(ਿਜਗਆਸੂ) ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਲੇਖ ਹਨ (ਜਿਸ 

ਦੇ ਭਾਗ ਚੂੰ ਗੇ ਹਨ),

15015 327 sB prhir qw 
kau imlY 
suhwgu]3]21]

(prhir) C`f ky Sabh Parehar Thaa 

Ko Milai Suhaag 

||3||21||

- her Husband Lord 

turns all others away, 

and meets with her. 

||3||21||

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ 

ਉਸ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਬਰਹੋਂ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥੨੧॥

15016 328 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

15017 328 jw kY hir sw 
Twkuru BweI]

Jaa Kai Har Saa 

Thaakur Bhaaee ||

One who has the Lord 

as his Master, O 

Siblings of Destiny

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ ਘਰ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਮਾਲਕ ਆਪ (ਮੌਿੂਦ) ਹੈ,
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15018 328 mukiq AnMq  
pukwrix 
jweI]1]

Mukath Ananth 

Pukaaran Jaaee 

||1||

- countless liberations 

knock at his door. 

||1||

ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

15019 328 Ab khu rwm  
Brosw qorw]

Ab Kahu Raam 

Bharosaa Thoraa 

||

If I say now that my 

trust is in You alone, 

Lord,

(ਹੇ ਕਬੀਰ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ) ਹੁਣ ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,

15020 328 qb kwhU kw  
kvnu 
inhorw]1]rhwau]

(inhorw) Aihswn Thab Kaahoo Kaa 

Kavan Nihoraa 

||1|| Rehaao ||

Then what obligation 

do I have to anyone 

else? ||1||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਜਕਸੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ 

(ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15021 328 qIin lok jw kY 
hih Bwr]

(Bwr) Awsry[ h-ih Theen Lok Jaa Kai 

Hehi Bhaar ||

He bears the burden 

of the three worlds;

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤਿੈਵੇ ਲੋਕ 

ਹਨ,

15022 328 so kwhy n krY  
pRiqpwr]2]

So Kaahae N Karai 

Prathipaar ||2||

Why should He not 

cherish you also? ||2||

ਉਹ (ਤੇਰੀ) ਪਾਲਣਾ ਜਕਉਂ ਨ 

ਕਰੇਗਾ? ॥੨॥

15023 328 khu kbIr iek 
buiD bIcwrI]

Kahu Kabeer Eik 

Budhh Beechaaree 

||

Says Kabeer, through 

contemplation, I have 

obtained this one 

understanding.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਅਸਾਂ ਇਕ 

ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਹੈ;
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15024 328 ikAw bsu jau  
ibKu dy 
mhqwrI]3]22]

(mh-qwrI) mW[ b`su[ 
ibKu: polw bolo

Kiaa Bas Jo Bikh 

Dhae 

Mehathaaree 

||3||22||

If the mother poisons 

her own child, what 

can anyone do? 

||3||22||

(ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਿੇ ਮਾਂ ਹੀ 
ਜ਼ਜਹਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ (ਪੱੁਤਰ 

ਦਾ) ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ 

ਸਕਦਾ ॥੩॥੨੨॥

15025 328 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

15026 328 ibnu sq sqI 
hoie kYsy nwir]

sq sqI: poly bolo Bin Sath Sathee 

Hoe Kaisae Naar ||

Without Truth, how 

can the woman be a 

true satee - a widow 

who burns herself on 

her husband's funeral 

pyre?

ਭਲਾ ਸਜਤ-ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਇਸਤਿੀ ਸਤੀ ਜਕਵੇਂ ਬਣ 

ਸਕਦੀ ਹੈ?

15027 328 pMifq dyKhu irdY 
bIcwir]1]

Panddith 

Dhaekhahu Ridhai 

Beechaar ||1||

O Pandit, O religious 

scholar, see this and 

contemplate it within 

your heart. ||1||

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਮਨ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ 

ਕੇ ਵੇਖ ॥੧॥

15028 328 pRIiq ibnw kYsy 
bDY snyhu]

bDY: polw bolo Preeth Binaa 

Kaisae Badhhai 

Sanaehu ||

Without love, how can 

one's affection 

increase?

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਿੀਤ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ) 

ਜਪਆਰ ਜਕਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

15029 328 jb lgu rsu qb 
lgu nhI 
nyhu]1]rhwau]

l`gu Jab Lag Ras Thab 

Lag Nehee Naehu 

||1|| Rehaao ||

As long as there is 

attachment to 

pleasure, there can be 

no spiritual love. 

||1||Pause||

ਿਦ ਤਾਈ ਂ(ਮਨ ਜਵਚ) 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਤਦ 

ਤਾਈ ਂ(ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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15030 328 swhin squ krY  
jIA ApnY]

(swhin) SwhUkwrnI, 
mwieAw[ s`qu

Saahan Sath Karai 

Jeea Apanai ||

One who, in his own 

soul, believes the 

Queen Maya to be 

true,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੱਤ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

15031 328 so rmXy kau imlY 
n supnY]2]

r-mXy: Xy qwlU qoN bolo So Ramayae Ko 

Milai N Supanai 

||2||

Does not meet the 

Lord, even in dreams. 

||2||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ 
(ਭਾਵ, ਕਦੇ ਭੀ) ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ॥੨॥

15032 328 qnu mnu Dnu igRhu 
sauip srIru]

Than Man Dhhan 

Grihu Soup Sareer 

||

One who surrenders 

her body, mind, 

wealth, home and self

ਿ ੋਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ, 

ਘਰ ਤੇ ਸਰੀਰ (ਆਪਣੇ ਪਤੀ 
ਦੇ) ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

15033 328 soeI suhwgin khY 
kbIru]3]23]

Soee Suhaagan 

Kehai Kabeer 

||3||23||

- she is the true soul-

bride, says Kabeer. 

||3||23||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਉਹੋ (ਿੀਵ-

) ਇਸਤਿੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ 

॥੩॥੨੩॥

15034 328 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

15035 328 ibiKAw 
ibAwipAw sgl 
sMswru]

Bikhiaa Biaapiaa 

Sagal Sansaar ||

The whole world is 

engrossed in 

corruption.

ਸਾਰਾ ਿਹਾਨ ਹੀ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ) ਨਾਲ ਨੱਜਪਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ;

15036 328 ibiKAw lY fUbI 
prvwru]1]

Bikhiaa Lai 

Ddoobee Paravaar 

||1||

This corruption has 

drowned entire 

families. ||1||

ਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਟੁੂੰ ਬ ਨੂੂੰ  
(ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਡੋਬੀ ਬੈਠੀ 
ਹੈ ॥੧॥
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15037 328 ry nr nwv cauiV 
kq boVI]

(cauiV) rVy mYdwn c, 
cOV cp`tUAw[ (kq) 
ik`Qy[(boVI) fob leI

Rae Nar Naav 

Chourr Kath 

Borree ||

O man, why have you 

wrecked your boat 

and sunk it?

ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਬੇੜੀ ਜਕਉਂ ਰੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ 
ਡੋਬ ਲਈ ਹੈ?

15038 328 hir isau qoiV  
ibiKAw sMig 
joVI]1]rhwau]

Har Sio Thorr 

Bikhiaa Sang 

Jorree ||1|| 

Rehaao ||

You have broken with 

the Lord, and joined 

hands with corruption. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੀਤ ਤੋੜ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਗੂੰਢੀ ਬੈਠਾ ਹੈਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15039 328 suir nr dwDy  
lwgI Awig]

(d`wDy) sVy Sur Nar 

Dhaadhhae 

Laagee Aag ||

Angels and human 

beings alike are 

burning in the raging 

fire.

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 

ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ) ਦੇਵਤੇ ਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।
15040 328 inkit nIru psu  

pIvis n 
Jwig]2]

(Jwig) au~dm krky[ 
psu: polw bolo

Nikatt Neer Pas 

Peevas N Jhaag 

||2||

The water is near at 

hand, but the beast 

does not drink it in. 

||2||

(ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਪਾਣੀ ਭੀ ਨੇੜੇ 

ਹੀ ਹੈ, ਪਰ (ਇਹ) ਪਸ਼ੂ (ਿੀਵ) 

ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੨॥
15041 328 cyqq cyqq  

inkisE nIru]

Chaethath 

Chaethath 

Nikasiou Neer ||

By constant 

contemplation and 

awareness, the water 

is brought forth.

(ਉਹ ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਪਾਣੀ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ 

ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

15042 328 so jlu inrmlu  
kQq 
kbIru]3]24]

kQq:polw bolo So Jal Niramal 

Kathhath Kabeer 

||3||24||

That water is 

immaculate and pure, 

says Kabeer. ||3||24||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ 

(ਅੂੰ ਜਮਿਤ-) ਿਲ ਪਜਵੱਤਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਉਸੇ ਿਲ 

ਨਾਲ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ) ॥੩॥੨੪॥
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15043 328 gauVI kbIr jI] kuil: polw bolo Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

15044 328 ijh kuil pUqu n 
igAwn bIcwrI]

Jih Kul Pooth N 

Giaan Beechaaree 

||

That family, whose 

son has no spiritual 

wisdom or 

contemplation

ਜਿਸ ਕੁਲ ਜਵਚ ਜਗਆਨ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਕੋਈ) 

ਪੱੁਤਰ ਨਹੀਂ (ਿੂੰ ਜਮਆ),

15045 328 ibDvw ks n 
BeI mhqwrI]1]

(ks) ikauN[ (mhqwrI) 
mW

Bidhhavaa Kas N 

Bhee 

Mehathaaree 

||1||

- why didn't his 

mother just become a 

widow? ||1||

ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਰੂੰਡੀ ਜਕਉਂ ਨ ਹੋ 

ਗਈ? ॥੧॥

15046 328 ijh nr rwm 
Bgiq nih swDI]

sw`DI Jih Nar Raam 

Bhagath Nehi 

Saadhhee ||

That man who has not 

practiced devotional 

worship of the Lord

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗ਼ੀ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,

15047 328 jnmq ks n 
muE  
AprwDI]1]rhw
au]

Janamath Kas N 

Muou 

Aparaadhhee 

||1|| Rehaao ||

- why didn't such a 

sinful man die at 

birth? ||1||Pause||

ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੀ 
ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਗਆ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15048 328 mucu mucu grB 
gey kIn bicAw]

mucu:polw bolo (mucu) 
bhuqy jIA[(grB) pyt 
coN Cx gey[(kIn) ikauN

Much Much 

Garabh Geae Keen 

Bachiaa ||

So many pregnancies 

end in miscarriage - 

why was this one 

spared?

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਕਈ ਗਰਭ ਛਣ 

ਗਏ ਹਨ, ਇਹ (ਬੂੰਦਗੀ-ਹੀਣ 

ਚੂੰਦਰਾ) ਜਕਉਂ ਬਚ ਜਰਹਾ?
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15049 328 bufBuj rUp jIvy 
jg miJAw]2]

(bu`fBuj) bWhW q`k 
f`uibAw, kuStI rUp[ 
j`g (m~iJAw) iv`c

Buddabhuj Roop 

Jeevae Jag 

Majhiaa ||2||

He lives his life in this 

world like a deformed 

amputee. ||2||

(ਬੂੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਇਹ) 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਕ ਕੋੜਹੀ ਿੀਊ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

15050 328 khu kbIr jYsy 
suMdr srUp]

Kahu Kabeer 

Jaisae Sundhar 

Saroop ||

Says Kabeer, without 

the Naam, the Name 

of the Lord,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਉਹ (ਭਾਵੇਂ 
ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ ) ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਨ

15051 328 nwm ibnw jYsy 
kubj 
kurUp]3]25]

kub-j:polw bolo[ 
(kubj) ku`bw

Naam Binaa Jaisae 

Kubaj Kuroop 

||3||25||

Beautiful and 

handsome people are 

just ugly hunch-backs. 

||3||25||

ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ (ਅਸਲ 

ਜਵਚ) ਕੱੁਬੇ ਤੇ ਬਦ-ਸ਼ਕਲ ਹਨ 

॥੩॥੨੫॥

15052 328 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

15053 328 jo jn lyih Ksm 
kw nwau]

Jo Jan Laehi 

Khasam Kaa Naao 

||

I am forever a sacrifice 

to those humble 

beings

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਹਨ,

15054 328 iqn kY sd 
bilhwrY jwau]1]

Thin Kai Sadh 

Balihaarai Jaao 

||1||

Who take the Name of 

their Lord and Master. 

||1||

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

15055 328 so inrmlu  
inrml hir gun 
gwvY]

So Niramal 

Niramal Har Gun 

Gaavai ||

Those who sing the 

Glorious Praises of the 

Pure Lord are pure.

ਿ ੋਵੀਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੁਹਣੇ 
(ਜਨਰਮਲ) ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ,
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15056 328 so BweI myrY min 
BwvY]1]rhwau]

So Bhaaee Maerai 

Man Bhaavai 

||1|| Rehaao ||

They are my Siblings of 

Destiny, so dear to my 

heart. ||1||Pause||

ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15057 328 ijh Gt rwmu 
rihAw BrpUir]

Jih Ghatt Raam 

Rehiaa Bharapoor 

||

I am the dust of the 

lotus feet of those

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਜਦਆਂ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ,

15058 328 iqn kI pg 
pMkj hm 
DUir]2]

(pMkj) kvl[ pg: 
polw bolo

Thin Kee Pag 

Pankaj Ham 

Dhhoor ||2||

Whose hearts are 

filled with the All-

pervading Lord. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਵਰਗੇ 

(ਸੁਹਣੇ) ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧੂੜ 

ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ) ॥੨॥

15059 328 jwiq julwhw miq 
kw DIru]

(DIru) DIrj vwlw Jaath Julaahaa 

Math Kaa Dhheer 

||

I am a weaver by birth, 

and patient of mind.

ਕਬੀਰ ਭਾਵੇਂ ਿਾਤ ਦਾ ਿੁਲਾਹਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਮੱਤ ਦਾ ਧੀਰਿ ਵਾਲਾ 
ਹੈ,

15060 328 shij shij gux 
rmY 
kbIru]3]26]

(rmY) ismrdw Sehaj Sehaj Gun 

Ramai Kabeer 

||3||26||

Slowly, steadily, 

Kabeer chants the 

Glories of God. 

||3||26||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੨੬॥

15061 328 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:
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15062 328 ggin rswl cuAY 
myrI BwTI]

B`wTI Gagan Rasaal 

Chuai Maeree 

Bhaathee ||

From the Sky of the 

Tenth Gate, the nectar 

trickles down, distilled 

from my furnace.

ਮੇਰੀ ਗਗਨ-ਰੂਪ ਭੱਠੀ ਜਵਚੋਂ 
ਸੁਆਦਲਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਚੋ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ 

ਦੀ ਇਕ-ਤਾਰ ਲਗਨ, ਮਾਨੋ, 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਜਨਕਲਣੀ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ),

15063 328 sMic mhw rsu qnu 
BieAw kwTI]1]

(kwTI) l`kVW[ B-ieAw Sanch Mehaa Ras 

Than Bhaeiaa 

Kaathee ||1||

I have gathered in this 

most sublime essence, 

making my body into 

firewood. ||1||

ਇਸ ਉੱਚੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ (ਦੀ 
ਮਮਤਾ) ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਕੂੰਮ ਦੇ 

ਰਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਮਮਤਾ ਸੜ ਗਈ ਹੈ) ॥੧॥

15064 328 auAw kau khIAY  
shj mqvwrw]

(mqvwrw) msq Ouaa Ko Keheeai 

Sehaj 

Mathavaaraa ||

He alone is called 

intoxicated with 

intuitive peace and 

poise,

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 

(ਭਾਵ, ਸੁਭਾਜਵਕ ਹੀ) ਮਸਤ 

ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਖੀਦਾ ਹੈ,

15065 328 pIvq rwm rsu  
igAwn 
bIcwrw]1]rhwau
]

Peevath Raam Ras 

Giaan Beechaaraa 

||1|| Rehaao ||

Who drinks in the 

juice of the Lord's 

essence, 

contemplating 

spiritual wisdom. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਗਆਨ ਦੇ 

ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਭਾਵ, ਸੁਰਤ 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ) ਰਾਮ-

ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2938 Published: March 06/ 2014



15066 328 shj klwlin  
jau imil AweI]

(klwlin) Srwb k`Fx 
vwlI m`tI

Sehaj Kalaalan Jo 

Mil Aaee ||

Intuitive poise is the 

bar-maid who comes 

to serve it.

ਿਦੋਂ ਸਜਹਿ ਅਵਸਥਾ-ਰੂਪ 

ਸ਼ਰਾਬ ਜਪਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

15067 328 AwnMid mwqy An 
idnu jweI]2]

Aw-nMid Aanandh Maathae 

Anadhin Jaaee 

||2||

I pass my nights and 

days in ecstasy. ||2||

ਤਦੋਂ ਅਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ 

(ਉਮਰ ਦਾ) ਹਰੇਕ ਜਦਨ 

ਬੀਤਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮਨ ਜਵਚ ਇਕ 

ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਝਕੋਜਲਆਂ ਜਵਚ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। 
ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੂੰ  ਸਜਹਿ 

ਅਵਸਥਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ 

ਸਜਹਿ ਅਵਸਥਾ, ਮਾਨੋ, ਇਕ 

ਕਲਾਲਣ ਹੈ, ਿੋ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ 
ਦੇਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ 
ਜਵਛੜਨ ਨੂੂੰ  ਜਚੱਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਨਾਮ ਦੀ 
ਜਲਵ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਕੇ ਰਹੀਦਾ 
ਹੈ) ॥੨॥

15068 328 cInq cIqu  
inrMjn lwieAw]

(cInq) pCwx ky Cheenath Cheeth 

Niranjan Laaeiaa ||

Through conscious 

meditation, I linked 

my consciousness with 

the Immaculate Lord.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਮਾਣ 

ਕੇ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਨਾਲ ਿੋਜੜਆ,
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15069 328 khu kbIr qO 
AnBau 
pwieAw]3]27]

(An-Bau) vwihgurU jI Kahu Kabeer Tha 

Anabho Paaeiaa 

||3||27||

Says Kabeer, then I 

obtained the Fearless 

Lord. ||3||27||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਅੂੰਦਰਲਾ ਚਾਨਣ ਲੱਭ ਜਪਆ 

॥੩॥੨੭॥

15070 328 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

15071 328 mn kw suBwau  
mnih ibAwpI]

Man Kaa Subhaao 

Manehi Biaapee ||

The natural tendency 

of the mind is to chase 

the mind.

(ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਦੀ 
ਅੂੰਦਰਲੀ ਲਗਨ (ਿੋ ਭੀ ਹੋਵੇ 
ਉਹ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਮਨ 

(ਭਾਵ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ-

ਭੱਿ, ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿੀਵਨ) ਉਤੇ 

ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,

15072 329 mnih mwir kvn 
isiD QwpI]1]

mn-ih is`iD Manehi Maar 

Kavan Sidhh 

Thhaapee ||1||

Who has established 

himself as a Siddha, a 

being of miraculous 

spiritual powers, by 

killing his mind? ||1||

(ਤਾਂ ਜਿਰ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ 

ਜਕਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈਦੀ 
ਹੈ, (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ 
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ) ॥੧॥

15073 329 kvnu su muin jo 
mnu mwrY]

Kavan S Mun Jo 

Man Maarai ||

Who is that silent 

sage, who has killed 

his mind?

ਉਹ ਜਕਹੜਾ ਮੁਨੀ ਹੈ ਿੋ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਰਦਾ ਹੈ?

15074 329 mn kau mwir  
khhu iksu 
qwrY]1]rhwau]

kh-hu Man Ko Maar 

Kehahu Kis 

Thaarai ||1|| 

Rehaao ||

By killing the mind, tell 

me, who is saved? 

||1||Pause||

ਦੱਸੋ, ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ 

ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਤਾਰਦਾ ਹੈ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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15075 329 mn AMqir bolY 
sBu koeI]

Man Anthar Bolai 

Sabh Koee ||

Everyone speaks 

through the mind.

ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਦਾ ਪਿੇਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿ ੋਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਮਨੱੁਖ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿੇਰਨਾ 
ਮਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ;

15076 329 mn mwry ibnu  
Bgiq n hoeI]2]

Man Maarae Bin 

Bhagath N Hoee 

||2||

Without killing the 

mind, devotional 

worship is not 

performed. ||2||

ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਭਾਵ, ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਹੋੜਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਭਗਤੀ 
(ਭੀ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ॥੨॥

15077 329 khu kbIr jo jwnY 
Byau]

Kahu Kabeer Jo 

Jaanai Bhaeo ||

Says Kabeer, one who 

knows the secret of 

this mystery,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

15078 329 mnu mDusUdnu  
iqRBvx 
dyau]3]28]

mDu-sUdnu:polw bolo[ 
(mDusUdnu) pRBU[ (dyau) 
pRkwSk

Man 

Madhhusoodhan 

Thribhavan Dhaeo 

||3||28||

Beholds within his 

own mind the Lord of 

the three worlds. 

||3||28||

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥੨੮॥

15079 329 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

15080 329 Eie ju dIsih  
AMbir qwry]

dIsih Oue J Dheesehi 

Anbar Thaarae ||

The stars which are 

seen in the sky

ਉਹ ਤਾਰੇ ਿੋ ਅਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

ਜਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ,

15081 329 ikin Eie cIqy  
cIqnhwry]1]

(cIqy) icqyR, rcy[ 
cIqn-hwry

Kin Oue Cheethae 

Cheethanehaarae 

||1||

- who is the painter 

who painted them? 

||1||

ਜਕਸ ਜਚੱਤਿਕਾਰ ਨੇ ਜਚੱਤਰੇ 

ਹਨ? ॥੧॥
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15082 329 khu ry pMifq  
AMbru kw isau 
lwgw]

Kahu Rae 

Panddith Anbar 

Kaa Sio Laagaa ||

Tell me, O Pandit, 

what is the sky 

attached to?

ਦੱਸ, ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਅਕਾਸ਼ ਜਕਸ 

ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ?

15083 329 bUJY bUJnhwru 
sBwgw]1]rhwau]

Boojhai 

Boojhanehaar 

Sabhaagaa ||1|| 

Rehaao ||

Very fortunate is the 

knower who knows 

this. ||1||Pause||

ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਸਆਣਾ 
ਬੂੰਦਾ ਹੀ ਇਸ (ਰਮਜ਼ ਨੂੂੰ ) 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15084 329 sUrj cMdu krih 
aujIAwrw]

kr-ih aujI-Awrw Sooraj Chandh 

Karehi Oujeeaaraa 

||

The sun and the moon 

give their light;

(ਇਹ ਿ)ੋ ਸੂਰਿ ਤੇ ਚੂੰਦਿਮਾ 
(ਆਜਦਕ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਚਾਨਣ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,

15085 329 sB mih psirAw  
bRhm pswrw]2]

Sabh Mehi 

Pasariaa Breham 

Pasaaraa ||2||

God's creative 

extension extends 

everywhere. ||2||

(ਇਹਨਾਂ) ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਦਾ (ਹੀ) ਪਿਕਾਸ਼ 

ਜਖਲਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੨॥

15086 329 khu kbIr jwnYgw 
soie]

Kahu Kabeer 

Jaanaigaa Soe ||

Says Kabeer, he alone 

knows this,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਇਸ ਭੇਤ 

ਨੂੂੰ ) ਓਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸਮਝੇਗਾ,

15087 329 ihrdY rwmu muiK 
rwmY 
hoie]3]29]

Hiradhai Raam 

Mukh Raamai Hoe 

||3||29||

Whose heart is filled 

with the Lord, and 

whose mouth is also 

filled with the Lord. 

||3||29||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ (ਭੀ) 
ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ ਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੋ 
ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ) ॥੩॥੨੯॥

15088 329 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:
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15089 329 byd kI puqRI  
isMimRiq BweI]

isMm-i Riq Baedh Kee 

Puthree Sinmrith 

Bhaaee ||

The Simritee is the 

daughter of the Vedas, 

O Siblings of Destiny.

ਹੇ ਵੀਰ! ਇਹ ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀ ਿੋ ਵੇਦਾਂ 
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ,

15090 329 sWkl jyvrI lY 
hY AweI]1]

krm kWf rUpI (sWkl) 
sMgL[vwSnw rUp 
(jyvrI) r`sI

Saankal Jaevaree 

Lai Hai Aaee ||1||

She has brought a 

chain and a rope. 

||1||

(ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 

ਵਾਸਤੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ, 

ਮਾਨੋ) ਸੂੰਗਲ ਤੇ (ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 

ਦੀਆਂ) ਰੱਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 

ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥
15091 329 Awpn ngru Awp 

qy bwiDAw]
n`gru b`wiDAw Aapan Nagar Aap 

Thae Baadhhiaa ||

She has imprisoned 

the people in her own 

city.

(ਇਸ ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀ ਨੇ) ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪ ਹੀ ਿਕੜੇ 

ਹੋਏ ਹਨ,

15092 329 moh kY PwiD kwl 
sru 
sWiDAw]1]rhwau
]

(PwiD) bMDn[ (sru) 
qIr (sWiDAw) iK`icAw, 
isMin@Aw

Moh Kai Faadhh 

Kaal Sar 

Saandhhiaa ||1|| 

Rehaao ||

She has tightened the 

noose of emotional 

attachment and shot 

the arrow of death. 

||1||Pause||

(ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਰਗ ਆਜਦਕ ਦੇ) 

ਮੋਹ ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਿਸਾ ਕੇ 

(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ) ਮੌਤ (ਦੇ 

ਸਜਹਮ) ਦਾ ਤੀਰ (ਇਸ ਨੇ) 

ਜਖੱਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15093 329 ktI n ktY qUit 
nh jweI]

Kattee N Kattai 

Thoott Neh Jaaee 

||

By cutting, she cannot 

be cut, and she cannot 

be broken.

(ਇਹ ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀ-ਰੂਪ ਿਾਹੀ 
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਪਾਸੋਂ) ਵੱਜਢਆਂ 

ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਆਪ) ਇਹ 

ਟੱੁਟਦੀ ਹੈ।
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15094 329 sw swpin hoie  
jg kau 
KweI]2]

(sw) Ehu mwieAw[ 
(swpin)spnI ho ky[ j`g

Saa Saapan Hoe 

Jag Ko Khaaee 

||2||

She has become a 

serpent, and she is 

eating the world. ||2||

(ਹੁਣ ਤਾਂ) ਇਹ ਸੱਪਣੀ ਬਣ ਕੇ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਿਵੇਂ ਸੱਪਣੀ ਆਪਣ ੇਹੀ 
ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਖਾ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਇਹ ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ) ॥੨॥
15095 329 hm dyKq ijin 

sBu jgu lUitAw]

Ham Dhaekhath 

Jin Sabh Jag 

Loottiaa ||

Before my very eyes, 

she has plundered the 

entire world.

ਅਸਾਡੇ ਵੇਖਜਦਆਂ ਵੇਖਜਦਆਂ 

ਜਿਸ (ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀ) ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਠੱਗ ਜਲਆ ਹੈ।

15096 329 khu kbIr mY rwm 
kih 
CUitAw]3]30]

Kahu Kabeer Mai 

Raam Kehi 

Shhoottiaa 

||3||30||

Says Kabeer, chanting 

the Lord's Name, I 

have escaped her. 

||3||30||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੩॥੩੦॥

15097 329 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

15098 329 dyie muhwr lgwmu 
pihrwvau]

GoVy dw mMUh Gu`tx leI 
pweI (muhwr) pUjI[ 
(muhwr) moh dw vYrI 
vYrwg[dy-ie[pihrwv-au

Dhaee Muhaar 

Lagaam Pehiraavo 

||

I have grasped the 

reins and attached the 

bridle;

ਮੈਂ ਤਾਂ (ਆਪਣੇ ਮਨ-ਰੂਪ ਅਤੇ 

ਘੋੜੇ ਨੂੂੰ  ਉਸਤਜਤ ਜਨੂੰ ਦਾ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਦੀ) ਪੂਿੀ ਦੇ ਕੇ (ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਲਗਨ ਦੀ) ਲਗਾਮ ਪਾਂਦਾ ਹਾਂ,
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15099 329 sgl qjInu  
ggn 
daurwvau]1]

swry AOgux (qjInu) 
iqAwg ky, bRhm jI c 
mn rUpI GoVy nUM dwsn 
dws (dau-rwvau) 
Bjwauxw krdw hY

Sagal Th Jeen 

Gagan Dhouraavo 

||1||

Abandoning 

everything, I now ride 

through the skies. 

||1||

ਅਤੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ ਿਾਣਨਾ-ਇਹ ਕਾਠੀ 
ਪਾ ਕੇ (ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦੇ 

ਦੇਸ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ 
(ਭਾਵ, ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹਾਂ) ॥੧॥

15100 329 ApnY bIcwir  
AsvwrI kIjY]

Apanai Beechaar 

Asavaaree Keejai 

||

I made self-reflection 

my mount,

(ਆਓ, ਭਾਈ!) ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 

ਦੇ ਜਗਆਨ-ਰੂਪ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ 

ਸਵਾਰ ਹੋ ਿਾਈਏ (ਭਾਵ, 

ਅਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਕੀਹ ਹੈ, ਇਸ 

ਜਵਚਾਰ ਨੂੂੰ  ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ 

ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੀਏ;

15101 329 shj kY pwvVY  
pgu Dir 
lIjY]1]rhwau]

(pwvVY) rkwbW[ pgu: 
polw bolo

Sehaj Kai 

Paavarrai Pag 

Dhhar Leejai ||1|| 

Rehaao ||

And in the stirrups of 

intuitive poise, I 

placed my feet. 

||1||Pause||

ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦਾ 
ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ), ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਅਕਲ-ਰੂਪ ਪੈਰ ਨੂੂੰ  ਸਜਹਿ 

ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਰਕਾਬ ਜਵਚ 

ਰੱਖੀ ਰੱਖੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15102 329 clu ry bYkuMT  
quJih ly qwrau]

Chal Rae Baikunth 

Thujhehi Lae 

Thaaro ||

Come, and let me ride 

you to heaven.

ਚੱਲ, ਹੇ (ਮਨ-ਰੂਪ ਘੋੜੇ)! ਤੈਨੂੂੰ  
ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ;

15103 329 ihcih q pRym kY 
cwbuk mwrau]2]

(ihcih) AVI kry Hichehi Th Praem 

Kai Chaabuk 

Maaro ||2||

If you hold back, then I 

shall strike you with 

the whip of spiritual 

love. ||2||

ਿ ੇਅੜੀ ਕੀਤੀਓਈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
ਪਿੇਮ ਦਾ ਚਾਬਕ ਮਾਰਾਂਗਾ ॥੨॥
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15104 329 khq kbIr Bly 
Asvwrw]

Kehath Kabeer 

Bhalae Asavaaraa 

||

Says Kabeer, those 

who remain detached 

from the Vedas,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਇਹੋ ਜਿਹੇ) 

ਜਸਆਣ ੇਅਸਵਾਰ (ਿੋ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ),

15105 329 byd kqyb qy  
rhih 
inrwrw]3]31]

rh-ih Baedh Kathaeb 

Thae Rehehi 

Niraaraa 

||3||31||

The Koran and the 

Bible are the best 

riders. ||3||31||

ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਕਤੇਬਾਂ (ਨੂੂੰ  ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ 

ਆਖਣ ਦੇ ਝਗੜੇ) ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥੩੧॥

15106 329 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

15107 329 ijh muiK pWcau 
AMimRq Kwey]

Jih Mukh Paancho 

Anmrith Khaaeae 

||

That mouth, which 

used to eat the five 

delicacies

ਜਿਸ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਪੂੰਿੇ ਹੀ ਉੱਤਮ 

ਪਦਾਰਥ ਖਾਈਦੇ ਹਨ,

15108 329 iqh muK dyKq  
lUkt lwey]1]

(lUkt) lWbU lwey jWdy 
hn

Thih Mukh 

Dhaekhath 

Lookatt Laaeae 

||1||

- I have seen the 

flames being applied 

to that mouth. ||1||

(ਮਰਨ ਤੇ) ਉਸ ਮੂੂੰ ਹ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚੁਆਤੀ (ਬਾਲ ਕੇ) 

ਲਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ॥੧॥

15109 329 ieku duKu  
rwmrwie kwthu 
myrw]

kwthu Eik Dhukh Raam 

Raae Kaattahu 

Maeraa ||

O Lord, my King, 

please rid me of this 

one affliction:

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਹਣੇ ਰਾਮ! ਮੇਰਾ ਇਕ 

ਇਹ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਹ,
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15110 329 Agin dhY Aru 
grB 
bsyrw]1]rhwau]

Agan Dhehai Ar 

Garabh Basaeraa 

||1|| Rehaao ||

May I not be burned in 

fire, or cast into the 

womb again. 

||1||Pause||

ਇਹ ਿੋ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਭ ਦਾ ਵਾਸ 

ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਹ ਿ ੋਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜੀਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
15111 329 kwieAw ibgUqI  

bhu ibiD BwqI]
(ibgUqI) Krwb huMdI Kaaeiaa Bigoothee 

Bahu Bidhh 

Bhaathee ||

The body is destroyed 

by so many ways and 

means.

(ਮਰਨ ਜਪਛੋਂ) ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

15112 329 ko jwry ko gif ly 
mwtI]2]

g`if Ko Jaarae Ko Gadd 

Lae Maattee ||2||

Some burn it, and 

some bury it in the 

earth. ||2||

ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਦੱਬ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
15113 329 khu kbIr hir 

crx idKwvhu]
idKwvhu Kahu Kabeer Har 

Charan 

Dhikhaavahu ||

Says Kabeer, O Lord, 

please reveal to me 

Your Lotus Feet;

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! 
(ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਹ।

15114 329 pwCY qy jmu ikau 
n 
pTwvhu]3]32]

(pTwvhu) Byjo Paashhai Thae Jam 

Kio N Pathaavahu 

||3||32||

After that, go ahead 

and send me to my 

death. ||3||32||

ਉਸ ਤੋਂ ਜਪਛੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਿਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
(ਮੇਰੇ ਪਿਾਣ ਲੈਣ ਲਈ) ਘੱਲ 

ਦੇਵੀਂ ॥੩॥੩੨॥

15115 329 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

15116 329 Awpy pwvku Awpy 
pvnw]

(pwvku) A`g[ (pvnw) 
hvw

Aapae Paavak 

Aapae Pavanaa ||

He Himself is the fire, 

and He Himself is the 

wind.

ਖਸਮ (ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਹਵਾ ਹੈ।
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15117 329 jwrY Ksmu q rwKY 
kvnw]1]

Jaarai Khasam Th 

Raakhai Kavanaa 

||1||

When our Lord and 

Master wishes to burn 

someone, then who 

can save him? ||1||

ਿ ੇਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਚਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੧॥

15118 329 rwm jpq qnu 
jir kI n jwie]

Raam Japath Than 

Jar Kee N Jaae ||

When I chant the 

Lord's Name, what 

does it matter if my 

body burns?

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਉਸ ਦਾ) ਸਰੀਰ ਭੀ ਭਾਵੇਂ ਸੜ 

ਿਾਏ (ਉਹ ਰਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ)

15119 329 rwm nwm icqu 
rihAw 
smwie]1]rhwau]

Raam Naam Chith 

Rehiaa Samaae 

||1|| Rehaao ||

My consciousness 

remains absorbed in 

the Lord's Name. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15120 329 kw ko jrY kwih 
hoie hwin]

Kaa Ko Jarai Kaahi 

Hoe Haan ||

Who is burned, and 

who suffers loss?

(ਜਕਉਂਜਕ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸੜਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

15121 329 nt vt KylY  
swirgpwin]2]

nt:polw bolo[ (nt) 
nwtk Kyfx vwlw[ 
(v`t) vWg, Bys[ K@ylY[ 
swirg-pwn

Natt Vatt Khaelai 

Saarigapaan ||2||

The Lord plays, like the 

juggler with his ball. 

||2||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਥਾਈ)ਂ 

ਨਟਾਂ ਦੇ ਭੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਡ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਕਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਜਕਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ 

ਸਜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ) ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2948 Published: March 06/ 2014



15122 329 khu kbIr AKr 
duie BwiK]

A`Kr Kahu Kabeer 

Akhar Dhue 

Bhaakh ||

Says Kabeer, chant the 

two letters of the 

Lord's Name - Raa 

Maa.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ 
ਹੈ- (ਤੂੂੰ  ਤਾਂ) ਇਹ ਜਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ 
ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ,

15123 329 hoiegw Ksmu q 
lyiegw 
rwiK]3]33]

lyiegw Hoeigaa Khasam 

Th Laeeigaa Raakh 

||3||33||

If He is your Lord and 

Master, He will 

protect you. ||3||33||

ਜਕ ਿੇ ਖ਼ਸਮ ਨੂੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰ 

ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ (ਜਿਥੇ ਜਕਤੇ ਲੋੜ 

ਪਏਗੀ, ਆਪ ਹੀ) ਬਚਾ ਲਏਗਾ 
॥੩॥੩੩॥

15124 329 gauVI kbIr jI 
dupdy]

Gourree Kabeer 

Jee Dhupadhae ||

Gauree, Kabeer Jee, 

Du-Padas:

15125 329 nw mY jog iDAwn 
icqu lwieAw]

Naa Mai Jog 

Dhhiaan Chith 

Laaeiaa ||

I have not practiced 

Yoga, or focused my 

consciousness on 

meditation.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਿੋਗ (ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ) 

ਜਧਆਨ (ਭਾਵ, ਸਮਾਧੀਆਂ) ਦਾ 
ਗਹੁ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,

15126 329 ibnu bYrwg n 
CUtis 
mwieAw]1]

Bin Bairaag N 

Shhoottas 

Maaeiaa ||1||

Without renunciation, 

I cannot escape Maya. 

||1||

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗ 

ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਅਤੇ) ਵੈਰਾਗ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ॥੧॥

15127 329 kYsy jIvnu hoie  
hmwrw]

Kaisae Jeevan Hoe 

Hamaaraa ||

How have I passed my 

life?

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰੇ ਜਬਨਾਂ 
ਅਸੀਂ ਸਹੀ) ਿੀਵਨ ਿੀਊ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
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15128 330 jb n hoie rwm 
nwm 
ADwrw]1]rhwau
]

Jab N Hoe Raam 

Naam Adhhaaraa 

||1|| Rehaao ||

I have not taken the 

Lord's Name as my 

Support. ||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ ਮਾਇਆ ਇਤਨੀ 
ਪਿਬਲ ਹੈ ਜਕ) ਿ ੇਅਸਾਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾਹ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15129 330 khu kbIr Kojau 
Asmwn]

Kahu Kabeer 

Khojo Asamaan ||

Says Kabeer, I have 

searched the skies,

ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਤਕ (ਭਾਵ, ਸਾਰੀ 
ਦੁਨੀਆ) ਭਾਲ ਕਰ ਚੁਜਕਆ ਹਾਂ,

15130 330 rwm smwn n 
dyKau 
Awn]2]34]

(Awn) hor Raam Samaan N 

Dhaekho Aan 

||2||34||

And have not seen 

another, equal to the 

Lord. ||2||34||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਪਰ ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਾ (ਿ ੋਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਕੇ ਅਸਲ ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਕੇ) 

॥੨॥੩੪॥
15131 330 gauVI kbIr jI] Gourree Kabeer 

Jee ||

Gauree, Kabeer Jee:

15132 330 ijih isir ric 
ric bwDq pwg]

Jih Sir Rach Rach 

Baadhhath Paag ||

That head which was 

once embellished with 

the finest turban

ਜਿਸ ਜਸਰ ਤੇ (ਮਨੱੁਖ) ਸੂੰਵਾਰ 

ਸੂੰਵਾਰ ਪੱਗ ਬੂੰਨਹ ਦਾ ਹੈ,

15133 330 so isru cuMc 
svwrih kwg]1]

svwr-ih So Sir Chunch 

Savaarehi Kaag 

||1||

- upon that head, the 

crow now cleans his 

beak. ||1||

(ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ) ਉਸ ਜਸਰ ਨੂੂੰ  
ਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੂੰ ਝਾਂ ਨਾਲ 

ਸੂੰਵਾਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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15134 330 iesu qn Dn ko  
ikAw grbeIAw]

grbeIAw Eis Than Dhhan Ko 

Kiaa Garabeeaa ||

What pride should we 

take in this body and 

wealth?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਕੀਹ ਮਾਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ?

15135 330 rwm nwmu kwhy n 
idRV@IAw]1]rhwau
]

idRV@I-Aw Raam Naam 

Kaahae N 

Dhrirrheeaa ||1|| 

Rehaao ||

Why not hold tight to 

the Lord's Name 

instead? ||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15136 330 khq kbIr sunhu 
mn myry]

Kehath Kabeer 

Sunahu Man 

Maerae ||

Says Kabeer, listen, O 

my mind:

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ! ਸੁਣ,

15137 330 iehI hvwl  
hoihgy 
qyry]2]35]

hoihgy Eihee Havaal 

Hohigae Thaerae 

||2||35||

This may be your fate 

as well! ||2||35||

(ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ) ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੀ 
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ 
॥੨॥੩੫॥

15138 330 gauVI guAwryrI 
ky pdy pYqIs]

Gourree 

Guaaraeree Kae 

Padhae Paithees ||

Thirty-Five Steps Of 

Gauree Gwaarayree. ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਕੇ ਪਦੇ 

ਪੈਤੀਸ ॥

15139 330 rwgu gauVI 
guAwryrI 
AstpdI kbIr 
jI kI

AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Raag Gourree 

Guaaraeree 

Asattapadhee 

Kabeer Jee Kee

Raag Gauree 

Gwaarayree, 

Ashtapadees Of 

Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਗੁਆਰੇਰੀ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਭਗਾ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਪਜਦਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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15140 330 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

15141 330 suKu mWgq duKu 
AwgY AwvY]

Sukh Maangath 

Dhukh Aagai Aavai 

||

People beg for 

pleasure, but pain 

comes instead.

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਸੁਖ ਦੇ ਮੂੰਗਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ,

15142 330 so suKu hmhu n 
mWigAw BwvY]1]

hmhu So Sukh Hamahu 

N Maangiaa 

Bhaavai ||1||

I would rather not beg 

for that pleasure. 

||1||

ਜਿਸ ਸੁਖ ਦੇ ਮੂੰ ਜਗਆਂ ਦੱੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥

15143 330 ibiKAw Ajhu 
suriq suK Awsw]

Bikhiaa Ajahu 

Surath Sukh Aasaa 

||

People are involved in 

corruption, but still, 

they hope for pleasure.

ਅਿ ੇਭੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਜਤ ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 

(ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ) ਸੁਖਾਂ ਦੀ 
ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ;

15144 330 kYsy hoeI hY  
rwjwrwm 
invwsw]1]rhwau
]

Kaisae Hoee Hai 

Raajaa Raam 

Nivaasaa ||1|| 

Rehaao ||

How will they find 

their home in the 

Sovereign Lord King? 

||1||Pause||

ਤਾਂ ਜਿਰ ਿੋਜਤ-ਰੂਪ ਜਨਰੂੰਕਾਰ 

ਦਾ ਜਨਵਾਸ (ਇਸ ਸੁਰਜਤ 

ਜਵਚ) ਜਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15145 330 iesu suK qy isv 
bRhm frwnw]

Eis Sukh Thae Siv 

Breham 

Ddaraanaa ||

Even Shiva and 

Brahma are afraid of 

this pleasure,

ਇਸ (ਮਾਇਆ-) ਸੁਖ ਤੋਂ ਤਾਂ 
ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਤੇ ਬਿਹਮਾ (ਵਰਗੇ 

ਦੇਵਜਤਆਂ) ਨੇ ਭੀ ਕੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੱਥ 

ਲਾਏ;
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15146 330 so suKu hmhu swcu 
kir jwnw]2]

So Sukh Hamahu 

Saach Kar Jaanaa 

||2||

But I have judged that 

pleasure to be true. 

||2||

(ਪਰ (ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵਾਂ ਨੇ) ਇਸ 

ਸੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮਜਝਆ 

ਹੈ ॥੨॥

15147 330 snkwidk nwrd 
muin syKw]

Sanakaadhik 

Naaradh Mun 

Saekhaa ||

Even sages like Sanak 

and Naarad, and the 

thousand-headed 

serpent,

ਬਿਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੱੁਤਰ ਸਨਕ 

ਆਜਦਕ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਅਤੇ 

ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ-

15148 330 iqn BI qn mih  
mnu nhI pyKw]3]

Thin Bhee Than 

Mehi Man Nehee 

Paekhaa ||3||

Did not see the mind 

within the body. ||3||

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀ (ਇਸ ਮਾਇਆ-

ਸੁਖ ਵਲ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਰਜਹਣ 

ਦੇ ਕਾਰਨ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਜਵਚ ਨਾਹ 

ਵੇਜਖਆ (ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਭੀ ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਜਟਜਕਆ 

ਨਾਹ ਰਜਹ ਸਜਕਆ) ॥੩॥

15149 330 iesu mn kau  
koeI Kojhu BweI]

Kojhu Eis Man Ko Koee 

Khojahu Bhaaee ||

Anyone can search for 

this mind, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਜਧਰ ਇਸ ਮਨ 

ਦੀ ਭੀ ਖੋਿ ਕਰੋ,

15150 330 qn CUty mnu khw 
smweI]4]

Than Shhoottae 

Man Kehaa 

Samaaee ||4||

When it escapes from 

the body, where does 

the mind go? ||4||

ਜਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਹੋਣ 

ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਜਕੱਥੇ ਿਾ ਜਟਕਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

15151 330 gur prswdI  
jYdyau nwmW]

Gur Parasaadhee 

Jaidhaeo 

Naamaan ||

By Guru's Grace, Jai 

Dayv and Naam Dayv

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ, 

ਇਹਨਾਂ ਿੈਦੇਵ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ 
(ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ) ਨੇ ਹੀ-
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15152 330 Bgiq kY pRyim  
ien hI hY 
jwnW]5]

Bhagath Kai Praem 

Ein Hee Hai 

Jaanaan ||5||

Came to know this, 

through loving 

devotional worship of 

the Lord. ||5||

ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਇਹ 

ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ (ਜਕ "ਤਨ ਛੂਟੇ 

ਮਨੁ ਕਹਾ ਸਮਾਈ") ॥੫॥

15153 330 iesu mn kau  
nhI Awvn jwnw]

Eis Man Ko Nehee 

Aavan Jaanaa ||

This mind does not 

come or go.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,

15154 330 ijs kw Brmu 
gieAw iqin 
swcu pCwnw]6]

g-ieAw Jis Kaa Bharam 

Gaeiaa Thin Saach 

Pashhaanaa ||6||

One whose doubt is 

dispelled, knows the 

Truth. ||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ (ਸੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ 

(ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ) 

॥੬॥
15155 330 iesu mn kau rUpu 

n ryiKAw kweI]

Eis Man Ko Roop 

N Raekhiaa Kaaee 

||

This mind has no form 

or outline.

(ਅਸਲ ਜਵਚ) ਇਸ ਿੀਵ ਦਾ 
(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ) ਕੋਈ ਰੂਪ ਿਾਂ 
ਜਚਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

15156 330 hukmy hoieAw  
hukmu bUiJ 
smweI]7]

Hukamae Hoeiaa 

Hukam Boojh 

Samaaee ||7||

By God's Command it 

was created; 

understanding God's 

Command, it will be 

absorbed into Him 

again. ||7||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਇਹ 

(ਵੱਖਰੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ) ਬਜਣਆ 

ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਕੇ ਉਸ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥

15157 330 ies mn kw koeI 
jwnY Byau]

Eis Man Kaa Koee 

Jaanai Bhaeo ||

Does anyone know the 

secret of this mind?

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ 

ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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15158 330 ieh min lIx 
Bey suKdyau]8]

(dUjw pwT: suK dyau) Eih Man Leen 

Bheae 

Sukhadhaeo ||8||

This mind shall merge 

into the Lord, the 

Giver of peace and 

pleasure. ||8||

ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
(ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ) ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ 

ਸੁਖਦੇਵ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥

15159 330 jIau eyku Aru 
sgl srIrw]

Jeeo Eaek Ar Sagal 

Sareeraa ||

There is One Soul, and 

it pervades all bodies.

ਿ ੋਆਪ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ 

ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

15160 330 iesu mn kau  
riv rhy 
kbIrw]9]1]36
]

Eis Man Ko Rav 

Rehae Kabeeraa 

||9||1||36||

Kabeer dwells upon 

this Mind. 

||9||1||36||

ਕਬੀਰ ਉਸ (ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ) 

ਮਨ (ਭਾਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੯॥੧॥੩੬॥

15161 330 gauVI guAwryrI] Gourree 

Guaaraeree ||

Gauree Gwaarayree:

15162 330 Aih inis eyk 
nwm jo jwgy]

Ahinis Eaek Naam 

Jo Jaagae ||

Those who are awake 

to the One Name, day 

and night

ਿ ੋਜਦਨ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਹਨ,

15163 330 kyqk isD Bey  
ilv 
lwgy]1]rhwau]

(is`D) pu`jy Kaethak Sidhh 

Bheae Liv Laagae 

||1|| Rehaao ||

- many of them have 

become Siddhas - 

perfect spiritual beings 

- with their 

consciousness attuned 

to the Lord. 

||1||Pause||

ਬਥੇਰੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੌੜ ਜਵਚ) ਪੱੁਗ ਗਏ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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15164 330 swDk isD sgl 
muin hwry]

(swDk) swDnw krn 
vwly is`D

Saadhhak Sidhh 

Sagal Mun Haarae 

||

The seekers, the 

Siddhas and the silent 

sages have all lost the 

game.

(ਿੋਗ-) ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 

(ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ) ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ 

ਿੋਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਨੀ ਲੋਕ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੇ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ) 

ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ;

15165 330 eyk nwm  
kilpqr 
qwry]1]

jhwj rUp nwm jI 
kilp-qr nMU (qwry) 
qwrn vwly hn

Eaek Naam Kalip 

Thar Thaarae 

||1||

The One Name is the 

wish-fulfilling Elysian 

Tree, which saves 

them and carries them 

across. ||1||

ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਲਪ-

ਰੱੁਖ ਹੈ ਿੋ (ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਬੇੜਾ 
ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

15166 330 jo hir hry su 
hoih n Awnw]

Jo Har Harae S 

Hohi N Aanaa ||

Those who are 

rejuvenated by the 

Lord, do not belong to 

any other.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ,

15167 330 kih kbIr rwm 
nwm 
pCwnw]2]37]

Kehi Kabeer Raam 

Naam Pashhaanaa 

||2||37||

Says Kabeer, they 

realize the Name of 

the Lord. ||2||37||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਜਲਆ 

ਹੈ (ਨਾਮ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲਈ ਹੈ) ॥੨॥੩੭॥

15168 330 gauVI BI soriT 
BI]

in-l`j[ quoih: hoVy 
AONkV ivcwly bolo

Gourree Bhee 

Sorath Bhee ||

Gauree And Also 

Sorat'h:

15169 330 ry jIA inlj  
lwj quoih nwhI]

Rae Jeea Nilaj Laaj 

Thuohi Naahee ||

O shameless being, 

don't you feel 

ashamed?

ਹੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮਨ! ਤੈਨੂੂੰ  ਸ਼ਰਮ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
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15170 330 hir qij kq 
kwhU ky 
jWhI]1]rhwau]

Har Thaj Kath 

Kaahoo Kae 

Jaanhee ||1|| 

Rehaao ||

You have forsaken the 

Lord - now where will 

you go? Unto whom 

will you turn? 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਜਕੱਥੇ ਤੇ ਜਕਸ 

ਦੇ ਪਾਸ ਤੂੂੰ  ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ? (ਭਾਵ, 

ਜਕਉਂ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਤੂੂੰ  ਤੱਕਦਾ 
ਹੈਂ?) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15171 330 jw ko Twkuru aUcw 
hoeI]

Jaa Ko Thaakur 

Oochaa Hoee ||

One whose Lord and 

Master is the highest 

and most exalted

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ 
ਹੋਵੇ,

15172 330 so jnu pr Gr 
jwq n sohI]1]

(sohI) soBdw So Jan Par Ghar 

Jaath N Sohee 

||1||

- it is not proper for 

him to go to the house 

of another. ||1||

ਉਹ ਪਰਾਏ ਘਰੀਂ ਿਾਂਦਾ ਚੂੰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੧॥

15173 330 so swihbu rihAw 
BrpUir]

So Saahib Rehiaa 

Bharapoor ||

That Lord and Master 

is pervading 

everywhere.

(ਹੇ ਮਨ!) ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ ਹੈ,

15174 330 sdw sMig nwhI 
hir dUir]2]

Sadhaa Sang 

Naahee Har Dhoor 

||2||

The Lord is always 

with us; He is never far 

away. ||2||

ਸਦਾ (ਤੇਰੇ) ਨਾਲ ਹੈ, (ਤੈਥੋਂ) 
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥

15175 330 kvlw crn srn 
hY jw ky]

(kvlw) mwieAw Kavalaa Charan 

Saran Hai Jaa Kae 

||

Even Maya takes to 

the Sanctuary of His 

Lotus Feet.

ਲੱਛਮੀ (ਭੀ) ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ,

15176 330 khu jn kw nwhI 
Gr qw ky]3]

Kahu Jan Kaa 

Naahee Ghar Thaa 

Kae ||3||

Tell me, what is there 

which is not in His 

home? ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਦੱਸ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਘਰ ਜਕਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ॥੩॥

15177 330 sBu koaU khY jwsu 
kI bwqw]

(jwsu) ijs Sabh Kooo Kehai 

Jaas Kee Baathaa 

||

Everyone speaks of 

Him; He is All-

powerful.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ (ਵਜਡਆਈਆਂ 

ਦੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ,
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15178 330 so sMmRQu inj 
piq hY dwqw]4]

sMm R`Qu So Sanmrathh Nij 

Path Hai Dhaathaa 

||4||

He is His Own Master; 

He is the Giver. ||4||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ (ਸਭਨਾਂ 
ਦਾ) ਖਸਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੪॥

15179 330 khY kbIru pUrn 
jg soeI]

Kehai Kabeer 

Pooran Jag Soee ||

Says Kabeer, he alone 

is perfect in this world,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ,

15180 330 jw ky ihrdY  
Avru n 
hoeI]5]38]

Jaa Kae Hiradhai 

Avar N Hoee 

||5||38||

In whose heart there 

is none other than the 

Lord. ||5||38||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦਾਤਾ 
ਿਚਦਾ) ਨਹੀਂ ॥੫॥੩੮॥

15181 331 kaunu ko pUqu  
ipqw ko kw ko]

Koun Ko Pooth 

Pithaa Ko Kaa Ko 

||

Whose son is he? 

Whose father is he?

ਜਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱੁਤਰ ਹੈ? ਜਕਸ 

ਦਾ ਕੋਈ ਜਪਉ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਜਪਉ 

ਤੇ ਪੱੁਤਰ ਵਾਲਾ ਸਾਕ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਕ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੋਈ 

ਹੈ)।

15182 331 kaunu mrY ko dyie 
sMqwpo]1]

(sMqwpo) du`K[ dy-ie Koun Marai Ko 

Dhaee Santhaapo 

||1||

Who dies? Who inflicts 

pain? ||1||

ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ (ਇਸ 

ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਪਛਜਲਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਕਲੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਨਾ ਹੀ 
ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਪਛਜਲਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਕਲੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਸੂੰਿੋਗਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ 
ਹੈ) ॥੧॥
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15183 331 hir Tg jg kau 
TgaurI lweI]

(T-gaurI) 
T`gbUtI[T`g[j`g

Har Thag Jag Ko 

Thagouree Laaee 

||

The Lord is the thug, 

who has drugged and 

robbed the whole 

world.

ਪਿਭੂ-ਠੱਗ ਨੇ ਿਗਤ (ਦੇ ਿੀਵਾਂ) 
ਨੂੂੰ  ਮੋਹ-ਰੂਪ ਠਗ-ਬੂਟੀ ਲਾਈ 

ਹੋਈ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਿੀਵ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ 

ਹਨ),

15184 331 hir ky ibEg  
kYsy jIAau myrI 
mweI]1]rhwau]

(ibEg) ivCoVw Har Kae Bioug 

Kaisae Jeeao 

Maeree Maaee 

||1|| Rehaao ||

I am separated from 

the Lord; how can I 

survive, O my mother? 

||1||Pause||

ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! (ਮੈਂ ਇਸ ਠਗ-

ਬੂਟੀ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਜਸਆ, 

ਜਕਉਂਜਕ) ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੜ ਕੇ 

ਿੀਊਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15185 331 kaun ko purKu  
kaun kI nwrI]

Koun Ko Purakh 

Koun Kee Naaree 

||

Whose husband is he? 

Whose wife is she?

ਜਕਸ (ਇਸਤਿੀ) ਦਾ ਕੋਈ 

ਖਸਮ? ਜਕਸ (ਖਸਮ) ਦੀ ਕੋਈ 

ਵਹੁਟੀ? (ਭਾਵ, ਇਹ ਇਸਤਿੀ 
ਪਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਕ ਭੀ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਡ ਆਜਖ਼ਰ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

15186 331 ieAw qq lyhu 
srIr ibcwrI]2]

(q`q) isDWq Eiaa Thath Laehu 

Sareer Bichaaree 

||2||

Contemplate this 

reality within your 

body. ||2||

ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸਮਝੋ (ਭਾਵ, ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਇਹ 

ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ) ॥੨॥
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15187 331 kih kbIr Tg 
isau mnu 
mwinAw]

T`g Kehi Kabeer Thag 

Sio Man Maaniaa 

||

Says Kabeer, my mind 

is pleased and 

satisfied with the thug.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਜਿਸ ਿੀਵ 

ਦਾ ਮਨ (ਮੋਹ-ਰੂਪ ਠਗਬੂਟੀ 
ਬਨਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ-) ਠੱਗ ਨਾਲ 

ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ,

15188 331 geI TgaurI Tgu 
pihcwinAw]3]3
9]

T-gaurI[ T`g Gee Thagouree 

Thag Pehichaaniaa 

||3||39||

The effects of the drug 

have vanished, since I 

recognized the thug. 

||3||39||

(ਉਸ ਵਾਸਤੇ) ਠਗ-ਬੂਟੀ ਮੱੁਕ 

ਗਈ (ਸਮਝੋ), ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ॥੩॥੩੯॥

15189 331 Ab mokau Bey 
rwjwrwm shweI]

Ab Mo Ko Bheae 

Raajaa Raam 

Sehaaee ||

Now, the Lord, my 

King, has become my 

help and support.

ਹਰ ਥਾਂ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਿੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ 

ਬਣ ਗਏ ਹਨ,

15190 331 jnm mrn kit  
prmgiq 
pweI]1]rhwau]

Janam Maran Katt 

Param Gath Paaee 

||1|| Rehaao ||

I have cut away birth 

and death, and 

attained the supreme 

status. ||1||Pause||

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਮੈਂ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੀ 
(ਬੇੜੀ) ਕੱਟ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਈ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15191 331 swDUsMgiq dIE 
rlwie]

Saadhhoo Sangath 

Dheeou Ralaae ||

He has united me with 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

(ਪਿਭੂ ਨੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

15192 331 pMc dUq qy lIE 
Cfwie]

Panch Dhooth 

Thae Leeou 

Shhaddaae ||

He has rescued me 

from the five demons.

ਤੇ (ਕਾਮ ਆਜਦਕ) ਪੂੰਿ ਵੈਰੀਆਂ 

ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ।
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15193 331 AMimRq nwmu jpau 
jpu rsnw]

Anmrith Naam 

Japo Jap Rasanaa 

||

I chant with my 

tongue and meditate 

on the Ambrosial 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਿੀਭ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 
ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ 

ਿਾਪ ਿਪਦਾ ਹਾਂ।

15194 331 Amol dwsu kir 
lIno Apnw]1]

Amol Dhaas Kar 

Leeno Apanaa 

||1||

He has made me his 

own slave. ||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਬਨਾ ਦੂੰ ਮਾਂ ਦੇ 

ਆਪਣਾ ਗੋਿੱਲਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੧॥
15195 331 siqgur kIno 

praupkwru]

Sathigur Keeno 

Paroupakaar ||

The True Guru has 

blessed me with His 

generosity.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਬੜੀ 
ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,

15196 331 kwiF lIn swgr 
sMswr]

Kaadt Leen Saagar 

Sansaar ||

He has lifted me up, 

out of the world-

ocean.

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਜਲਆ ਹੈ।

15197 331 crnkml isau  
lwgI pRIiq]

Charan Kamal Sio 

Laagee Preeth ||

I have fallen in love 

with His Lotus Feet.

ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਬਣ ਗਈ 

ਹੈ।
15198 331 goibMdu bsY inqw 

inq cIq]2]
in`qw in`q Gobindh Basai 

Nithaa Nith 

Cheeth ||2||

The Lord of the 

Universe dwells 

continually within my 

consciousness. ||2||

ਪਿਭੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

15199 331 mwieAw qpiq  
buiJAw AMigAwru]

buiJAw: polw bolo Maaeiaa Thapath 

Bujhiaa Angiaar ||

The burning fire of 

Maya has been 

extinguished.

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ 
ਸੜਨ ਜਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਬਦਲਾ ਭਾਂਬੜ ਬੱੁਝ ਜਗਆ 

ਹੈ;

15200 331 min sMqoKu nwmu 
AwDwru]

Man Santhokh 

Naam Aadhhaar ||

My mind is contented 

with the Support of 

the Naam.

(ਹੁਣ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸੂੰ ਤੋਖ ਹੈ, 

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਥਾਂ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ।
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15201 331 jil Qil pUir 
rhy pRB suAwmI]

Jal Thhal Poor 

Rehae Prabh 

Suaamee ||

God, the Lord and 

Master, is totally 

permeating the water 

and the land.

ਪਾਣੀ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਿਭੂ-ਖਸਮ ਿੀ ਵੱਸ ਰਹੇ 

(ਿਾਪਦੇ) ਹਨ;

15202 331 jq pyKau qq 
AMqrjwmI]3]

Jath Paekho Thath 

Antharajaamee 

||3||

Wherever I look, there 

is the Inner-knower, 

the Searcher of hearts. 

||3||

ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਓਧਰ 

ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਹੀ (ਜਦੱਸਦਾ) ਹੈ ॥੩॥

15203 331 ApnI Bgiq  
Awip hI idRVweI]

Apanee Bhagath 

Aap Hee 

Dhrirraaee ||

He Himself has 

implanted His 

devotional worship 

within me.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ।

15204 331 pUrb ilKqu 
imilAw myry 
BweI]

Poorab Likhath 

Miliaa Maerae 

Bhaaee ||

By pre-ordained 

destiny, one meets 

Him, O my Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਵੀਰ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ) 
ਜਪਛਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਲੇਖ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ (ਮੇਰੇ 

ਤਾਂ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪਏ ਹਨ)।

15205 331 ijsu ikRpw kry  
iqsu pUrn swj]

(swj) hiQAwr gRIbI 
rUpI gdw, bRhmigAwn 
rUpI KMfw, BwauBgqI 
rUpI gurj

Jis Kirapaa Karae 

This Pooran Saaj ||

When He grants His 

Grace, one is perfectly 

fulfilled.

ਜਿਸ (ਭੀ ਿੀਵ) ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ (ਅਜਿਹਾ) 
ਸੋਹਣਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

15206 331 kbIr ko suAwmI  
grIb 
invwj]4]40]

Kabeer Ko 

Suaamee Gareeb 

Nivaaj ||4||40||

Kabeer's Lord and 

Master is the 

Cherisher of the poor. 

||4||40||

ਕਬੀਰ ਦਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਨਵਾਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੪॥੪੦॥
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15207 331 jil hY sUqku Ql 
hY sUqku sUqk 
Epiq hoeI]

Jal Hai Soothak 

Thhal Hai Soothak 

Soothak Oupath 

Hoee ||

There is pollution in 

the water, and 

pollution on the land; 

whatever is born is 

polluted.

(ਿੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਿੂੰ ਮਣ ਤੇ ਮਰਨ 

ਨਾਲ ਸੂਤਕ-ਪਾਤਕ ਦੀ ਜਭੱਟ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ) ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਤੇ 

ਸੂਤਕ ਹੈ, (ਹਰ ਥਾਂ) ਸੂਤਕ ਦੀ 
ਉਤਪੱਤੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਭੱਜਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ)

15208 331 jnmy sUqku mUey 
Puin sUqku sUqk 
prj ibgoeI]1]

(sUqku) ASu`DI[ (prj) 
prjw dunIAw[ 
(ivgoeI) KuAwr

Janamae Soothak 

Mooeae Fun 

Soothak Soothak 

Paraj Bigoee ||1||

There is pollution in 

birth, and more 

pollution in death; all 

beings are ruined by 

pollution. ||1||

ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ ਿੂੰ ਮਣ ਤੇ ਸੂਤਕ 

(ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਰ ਮਰਨ ਤੇ 

ਭੀ ਸੂਤਕ (ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ); (ਇਸ) 

ਜਭੱਟ (ਤੇ ਭਰਮ) ਜਵਚ ਦੁਨੀਆ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥

15209 331 khu ry pMfIAw  
kaun pvIqw]

Kahu Rae 

Panddeeaa Koun 

Paveethaa ||

Tell me, O Pandit, O 

religious scholar: who 

is clean and pure?

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਿਦੋਂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਸੂਤਕ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਸੱੁਚਾ ਕੌਣ 

(ਹੋ ਸਕਦਾ) ਹੈ?

15210 331 AYsw igAwnu  
jphu myry 
mIqw]1]rhwau]

Aisaa Giaan 

Japahu Maerae 

Meethaa ||1|| 

Rehaao ||

Meditate on such 

spiritual wisdom, O my 

friend. ||1||Pause||

(ਤਾਂ ਜਿਰ) ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਜਮੱਤਰ! 

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਗਹੁ ਨਾਲ 

ਜਵਚਾਰ ਤੇ ਦੱਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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15211 331 nYnhu sUqku bYnhu 
sUqku sUqku 
sRvnI hoeI]

Nainahu Soothak 

Bainahu Soothak 

Soothak Sravanee 

Hoee ||

There is pollution in 

the eyes, and pollution 

in speech; there is 

pollution in the ears as 

well.

(ਜਨਰੇ ਇਹਨੀਂ ਅੱਖੀਂ ਜਦੱਸਦੇ 

ਿੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ, 

ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਆਜਦਕ 

ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਖਮ 

ਿੀਵ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਰ) 

ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ 

(ਭਾਵ, ਿੀਭ) ਜਵਚ ਸੂਤਕ ਹੈ, 

ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਸੂਤਕ ਹੈ।

15212 331 aUTq bYTq sUqku 
lwgY sUqku prY 
rsoeI]2]

Oothath Baithath 

Soothak Laagai 

Soothak Parai 

Rasoee ||2||

Standing up and 

sitting down, one is 

polluted; one's kitchen 

is polluted as well. 

||2||

ਉਠਜਦਆਂ ਬੈਠਜਦਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਸਾਨੂੂੰ ) ਸੂਤਕ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

(ਸਾਡੀ) ਰਸੋਈ ਜਵਚ ਭੀ ਸੂਤਕ 

ਹੈ ॥੨॥

15213 331 Pwsn kI ibiD  
sBu koaU jwnY  
CUtn kI ieku 
koeI]

Faasan Kee Bidhh 

Sabh Kooo Jaanai 

Shhoottan Kee Eik 

Koee ||

Everyone knows how 

to be caught, but 

hardly anyone knows 

how to escape.

(ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

(ਸੂਤਕ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਜਵਚ) ਿਸਣ 

ਦਾ ਹੀ ਢੂੰਗ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, 

(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰਾਣ 

ਦੀ ਸਮਝ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੂੂੰ  ਹੈ।

15214 331 kih kbIr rwmu 
irdY ibcwrY sUqku  
iqnY n 
hoeI]3]41]

Kehi Kabeer Raam 

Ridhai Bichaarai 

Soothak Thinai N 

Hoee ||3||41||

Says Kabeer, those 

who meditate on the 

Lord within their 

hearts, are not 

polluted. ||3||41||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਿ ੋਿੋ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਇਹ) 

ਜਭੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ॥੩॥੪੧॥

15215 331 gauVI] Gourree || Gauree:
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15216 331 Jgrw eyku 
inbyrhu rwm]

inbyr-hu Jhagaraa Eaek 

Nibaerahu Raam 

||

Resolve this one 

conflict for me, O Lord,

ਇਹ ਇਕ (ਵੱਡਾ) ਸ਼ੂੰਕਾ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਹ (ਭਾਵ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਨਹੀਂ 
ਦੇਵੇਗਾ),

15217 331 jau qum Apny 
jn sO 
kwmu]1]rhwau]

Jo Thum Apanae 

Jan Sa Kaam ||1|| 

Rehaao ||

If you require any 

work from Your 

humble servant. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 

ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਣਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15218 331 iehu mnu bfw ik 
jw sau mnu 
mwinAw]

b`fw Eihu Man Baddaa 

K Jaa So Man 

Maaniaa ||

Is this mind greater, or 

the One to whom the 

mind is attuned?

ਕੀ ਇਹ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਿਾਂ 
(ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਬਲਵਾਨ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਹੈ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ 

ਪਤੀਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਭਟਕਣੋਂ 
ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)?

15219 331 rwmu bfw kY 
rwmih 
jwinAw]1]

rwm-ih Raam Baddaa Kai 

Raamehi Jaaniaa 

||1||

Is the Lord greater, or 

one who knows the 

Lord? ||1||

ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਕਾਰ-ਿੋਗ 

ਹੈ, ਿਾਂ (ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ 

ਸਤਕਾਰ-ਿੋਗ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 

ਹੈ), ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ? ॥੧॥

15220 331 bRhmw bfw ik 
jwsu aupwieAw]

Brehamaa Baddaa 

K Jaas Oupaaeiaa 

||

Is Brahma greater, or 

the One who created 

Him?

ਕੀ ਬਿਹਮਾ (ਆਜਦਕ ਦੇਵਤਾ) 
ਬਲੀ ਹੈ, ਿਾਂ (ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੈ) ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ (ਇਹ ਬਿਹਮਾ) 
ਹੈ?
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15221 331 bydu bfw ik jhW 
qy AwieAw]2]

Baedh Baddaa K 

Jehaan Thae 

Aaeiaa ||2||

Are the Vedas greater, 

or the One from which 

they came? ||2||

ਕੀ ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਜਗਆਨ) ਜਸਰ-

ਜਨਵਾਉਣ-ਿੋਗ ਹੈ ਿਾਂ ਉਹ 

(ਮਹਾਂਪੁਰਖ) ਜਿਸ ਤੋਂ (ਇਹ 

ਜਗਆਨ) ਜਮਜਲਆ? ॥੨॥
15222 331 kih kbIr hau 

BieAw audwsu]

Kehi Kabeer Ho 

Bhaeiaa Oudhaas 

||

Says Kabeer, I have 

become depressed;

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉੱਠ ਜਰਹਾ ਹੈ,

15223 331 qIrQu bfw ik 
hir kw 
dwsu]3]42]

Theerathh Baddaa 

K Har Kaa Dhaas 

||3||42||

Is the sacred shrine of 

pilgrimage greater, or 

the slave of the Lord? 

||3||42||

ਜਕ ਤੀਰਥ (ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨ) 

ਪੂਿਣ-ਿੋਗ ਹੈ ਿਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
(ਉਹ) ਭਗਤ (ਵਧੀਕ ਪੂਿਣ-

ਿੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ 

ਤੀਰਥ ਬਜਣਆ) ॥੩॥੪੨॥
15224 331 rwgu gauVI cyqI] Raag Gourree 

Chaethee ||

Raag Gauree Chaytee:

15225 331 dyKO BweI g´wn 
kI AweI AWDI]

cy~qI[ (AWDI) hnyrI[ 
dyKO: knOVw cwV@ ky 
bolo[ g´wn:igAwn aucwro

Dhaekha Bhaaee 

Gyaan Kee Aaee 

Aaandhhee ||

Behold, O Siblings of 

Destiny, the storm of 

spiritual wisdom has 

come.

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਵੇਖ, (ਿਦੋਂ) ਜਗਆਨ 

ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,

15226 331 sBY aufwnI BRm 
kI twtI rhY n 
mwieAw 
bWDI]1]rhwau]

(twtI) C`prI Sabhai Ouddaanee 

Bhram Kee 

Ttaattee Rehai N 

Maaeiaa 

Baandhhee ||1|| 

Rehaao ||

It has totally blown 

away the thatched 

huts of doubt, and 

torn apart the bonds 

of Maya. ||1||Pause||

ਤਾਂ ਭਰਮ-ਵਜਹਮ ਦਾ ਛੱਪਰ 

ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖਲੋਤਾ 
ਹੋਇਆ (ਇਹ ਛੱਪਰ ਜਗਆਨ 

ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ) ਜਟਜਕਆ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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15227 331 duicqy kI duie 
QUin igrwnI moh 
blyfw tUtw]

(duie) dovyN (QUin) 
QMm@IAW Awsw iqRSnw[ 
(blyfw) b`lI, ijs dy 
Awsry C`pr Tihrdw 
hY[ du-ic`qy

Dhuchithae Kee 

Dhue Thhoon 

Giraanee Moh 

Balaeddaa 

Ttoottaa ||

The two pillars of 

double-mindedness 

have fallen, and the 

beams of emotional 

attachment have 

come crashing down.

(ਭਰਮਾਂ-ਵਜਹਮਾਂ ਜਵਚ) ਡੋਲਦੇ 

ਮਨ ਦੀ ਦਵੈਤ-ਰੂਪ ਥੂੰ ਮਹੀ ਜਡੱਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਟੇਕ 

ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ 
ਤੱਕਣਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ 
ਬਣਾਉਣਾ-ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਡਾਵਾਂ-
ਡੋਲ ਹਾਲਤ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)। 

ਇਸ ਦੁਨੀਆਵੀ ਆਸਰੇ ਦੀ 
ਥੂੰ ਮਹੀ ਤੇ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ) ਮੋਹ-

ਰੂਪ ਵਲਾ (ਭੀ ਜਡੱਗ ਕੇ) ਟੱੁਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

15228 331 iqsnw Cwin prI 
Dr aUpir  
durmiq BWfw 
PUtw]1]

(iqsnw) iqRSnw rUpI 
(Cwin) C`prI[ (Dr) 
DrqI

Thisanaa Shhaan 

Paree Dhhar 

Oopar Dhuramath 

Bhaanddaa 

Foottaa ||1||

The thatched roof of 

greed has caved in, 

and the pitcher of evil-

mindedness has been 

broken. ||1||

(ਇਸ ਮੋਹ-ਰੂਪ ਵਲੇ ਤੇ 

ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ 
ਛੱਪਰ (ਵਲਾ ਟੱੁਟ ਿਾਣ ਕਰਕੇ) 

ਭੁੂੰ ਞ ੇਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ 

ਕੁਚੱਿੀ ਮੱਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਕੁਚੱਿੀ ਮੱਤ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ) ॥੧॥
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15229 332 AWDI pwCY jo jlu 
brKY iqih qyrw 
jnu BInW]

Aaandhhee 

Paashhae Jo Jal 

Barakhai Thihi 

Thaeraa Jan 

Bheenaan ||

Your servant is 

drenched with the rain 

that has fallen in this 

storm.

(ਜਗਆਨ ਦੀ) ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਜਪਛੋਂ 
ਜਿਹੜਾ ('ਨਾਮ' ਦਾ) ਮੀਂਹ 

ਵਰਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ (ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) 
ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਜਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਗਆਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਭਰਮ-ਵਜਹਮ ਮੱੁਕ ਿਾਣ 

ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਜਟਕਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ)।

15230 332 kih kbIr min 
BieAw pRgwsw  
audY Bwnu jb 
cInw]2]43]

(audY) ciV@Aw (Bwnu) 
sUrj[ (cInw) dyiKAw

Kehi Kabeer Man 

Bhaeiaa Pragaasaa 

Oudhai Bhaan Jab 

Cheenaa 

||2||43||

Says Kabeer, my mind 

became enlightened, 

when I saw the sun 

rise. ||2||43||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਿਦੋਂ (ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ) ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਸੂਰਿ 

ਚਜੜਹਆ ਹੋਇਆ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਚਾਨਣ (ਹੀ 
ਚਾਨਣ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੪੩॥

15231 332 gauVI cyqI Gourree Chaethee Gauree Chaytee: ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਚੇਤੀ।

15232 332 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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15233 332 hir jsu sunih n 
hir gun gwvih]

n: dyl@I dIvw hY, Agly 
qy ipCly A`KrW nwl 
lgky ArQ kro jI[ 
ArQ krn vyly n ies 
qrW lgygw-hir jsu 
sunih n, n hir gun 
gwvih [gwv-ih

Har Jas Sunehi N 

Har Gun Gaavehi 

||

They do not listen to 

the Lord's Praises and 

they do not sing the 

Lord's Glories

(ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪ) ਨਾਹ ਕਦੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦੇ 

ਹਨ, ਨਾਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ,

15234 332 bwqn hI Asmwnu 
igrwvih]1]

igrwv-ih[ (dUjw pwT: 
bwq nhI)

Baathan Hee 

Asamaan 

Giraavehi ||1||

But they try to bring 

down the sky with 

their talk. ||1||

ਪਰ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ 

ਤਾਂ (ਮਾਨੋ) ਅਸਮਾਨ ਨੂੂੰ  ਢਾਹ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

15235 332 AYsy logn isau  
ikAw khIAY]

Aisae Logan Sio 

Kiaa Keheeai ||

What can anyone say 

to such people?

ਅਜਿਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਭਲੀ ਮੱਤ 

ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ,

15236 332 jo pRB kIey 
Bgiq qy bwhj  
iqn qy sdw 
frwny 
rhIAY]1]rhwau]

(bwhj) s`Kxy Jo Prabh Keeeae 

Bhagath Thae 

Baahaj Thin Thae 

Sadhaa Ddaraanae 

Reheeai ||1|| 

Rehaao ||

You should always be 

careful around those 

whom God has 

excluded from His 

devotional worship. 

||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰੱਜਖਆ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਥਾਂ ਸਗੋਂ) ਉਹਨਾਂ 
ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15237 332 Awip n dyih curU 
Bir pwnI]

(curU) culI ijMnw Aap N Dhaehi 

Churoo Bhar 

Paanee ||

They do not offer even 

a handful of water,

(ਉਹ ਲੋਕ) ਆਪ ਤਾਂ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) 
ਇਕ ਚੁਲੀ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ,
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15238 332 iqh inMdih ijh 
gMgw AwnI]2]

Thih Nindhehi Jih 

Gangaa Aanee 

||2||

While they slander the 

one who brought forth 

the Ganges. ||2||

ਪਰ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੂੰਗਾ 
ਵਗਾ ਜਦੱਤੀ ਹੋਵੇ ॥੨॥

15239 332 bYTq auTq  
kuitlqw cwlih]

(kuitl-qw) tyFqweI Baithath Outhath 

Kuttilathaa 

Chaalehi ||

Sitting down or 

standing up, their 

ways are crooked and 

evil.

ਬੈਠਜਦਆਂ ਉਠਜਦਆਂ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਉਹ) ਟੇਢੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੀ 
ਚੱਲਦੇ ਹਨ,

15240 332 Awpu gey Aaurn 
hU Gwlih]3]

cOrwsI c (Gwlih) G`ldy Aap Geae Aouran 

Hoo Ghaalehi 

||3||

They ruin themselves, 

and then they ruin 

others. ||3||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਗਏ-

ਗੁਜ਼ਰੇ ਬੂੰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

15241 332 Cwif kucrcw  
Awn n jwnih]

(ku-crcw) KotI crcw Shhaadd 

Kucharachaa Aan 

N Jaanehi ||

They know nothing 

except evil talk.

ਿੋਕੀ ਬਜਹਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ 

ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਿਾਣਦੇ ਹੀ 
ਨਹੀਂ,

15242 332 bRhmw hU ko  
kihE n 
mwnih]4]

(bRhmw) gurU pRmwqmw Brehamaa Hoo Ko 

Kehiou N Maanehi 

||4||

They would not even 

obey Brahma's orders. 

||4||

ਜਕਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੂੰ ਨੇ-ਪਿਮੂੰ ਨੇ 

ਜਸਆਣ ੇਦੀ ਭੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਨਦੇ ॥੪॥

15243 332 Awpu gey Aaurn 
hU Kovih]

(Kovih) KuMJwauNdy Aap Geae Aouran 

Hoo Khovehi ||

They themselves are 

lost, and they mislead 

others as well.

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਗਏ-ਗੁਜ਼ਰੇ 

ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਖੁੂੰ ਝਾਉਂਦੇ ਹਨ,
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15244 332 Awig lgwie  
mMdr mY 
sovih]5]

Aag Lagaae 

Mandhar Mai 

Sovehi ||5||

They set their own 

temple on fire, and 

then they fall asleep 

within it. ||5||

ਉਹ (ਮਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੂੰ ) 
ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਜਵਚ ਸੌਂ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੫॥

15245 332 Avrn hsq  
Awp hih kWny]

(kWny) kwxy[ Av-rn Avaran Hasath 

Aap Hehi Kaannae 

||

They laugh at others, 

while they themselves 

are one-eyed.

ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਾਣੇ ਹਨ (ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵੈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਪਰ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

15246 332 iqn kau dyiK  
kbIr 
ljwny]6]1]44]

(l`jwny) Srm AwauNdI Thin Ko Dhaekh 

Kabeer Lajaanae 

||6||1||44||

Seeing them, Kabeer is 

embarrassed. 

||6||1||44||

ਅਜਿਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ, ਹੇ 

ਕਬੀਰ! ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

॥੬॥੧॥੪੪॥

15247 332 rwgu gauVI 
bYrwgix kbIr jI

Raag Gourree 

Bairaagan Kabeer 

Jee

Raag Gauree 

Bairaagan, Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਬੈਰਾਗਜਣ ਜਵੱਚ, 

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

15248 332 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

15249 332 jIvq ipqr n 
mwnY koaU mUeyN  
isrwD krwhI]

ipqr:polw bolo[ 
(ipqr) v`fy vfyry[ 
(isrwD) ipqrW nimq 
bRwhmxW nMU KuAwieAw 
Bojn

Jeevath Pithar N 

Maanai Kooo 

Mooeaen 

Siraadhh Karaahee 

||

He does not honor his 

ancestors while they 

are alive, but he holds 

feasts in their honor 

after they have died.

ਲੋਕ ਿੀਊਂਦੇ ਮਾਜਪਆਂ ਦਾ ਤਾਂ 
ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ 

ਮਰ ਗਏ ਜਪਤਰਾਂ ਜਨਜਮਤ 

ਭੋਿਨ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ।
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15250 332 ipqr BI bpury  
khu ikau pwvih  
kaUAw kUkr 
KwhI]1]

Pithar Bhee 

Bapurae Kahu Kio 

Paavehi Kooaa 

Kookar Khaahee 

||1||

Tell me, how can his 

poor ancestors receive 

what the crows and 

the dogs have eaten 

up? ||1||

ਜਵਚਾਰੇ ਜਪਤਰ ਭਲਾ ਉਹ 

ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਭੋਿਨ ਜਕਵੇਂ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ? ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਕਾਂ-ਕੱੁਤੇ ਖਾ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

15251 332 mokau kuslu 
bqwvhu koeI]

(kuslu) suK Mo Ko Kusal 

Bathaavahu Koee 

||

If only someone would 

tell me what real 

happiness is!

ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਧਰ ਦੱਸੋ ਜਕ 

(ਜਪਤਰਾਂ ਦੇ ਨਜਮਤ ਸਰਾਧ 

ਖੁਆਉਣ ਨਾਲ ਜਪਛੇ ਘਰ 

ਜਵਚ) ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਜਕਵੇਂ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
15252 332 kuslu kuslu krqy  

jgu ibnsY kuslu 
BI kYsy 
hoeI]1]rhwau]

Kusal Kusal 

Karathae Jag 

Binasai Kusal Bhee 

Kaisae Hoee ||1|| 

Rehaao ||

Speaking of happiness 

and joy, the world is 

perishing. How can 

happiness be found? 

||1||Pause||

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ (ਇਸੇ ਭਰਮ-

ਵਜਹਮ ਜਵਚ) ਖਪ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਜਪਤਰਾਂ ਜਨਜਮਤ ਸਰਾਧ 

ਕੀਜਤਆਂ ਘਰ ਜਵਚ) ਸੁਖ-

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15253 332 mwtI ky kir 
dyvI dyvw iqsu 
AwgY jIau dyhI]

(jIau) jIv b`kry Awid 
dI kurbwnI (dyhI) idMdy

Maattee Kae Kar 

Dhaevee Dhaevaa 

This Aagai Jeeo 

Dhaehee ||

Making gods and 

goddesses out of clay, 

people sacrifice living 

beings to them.

ਜਮੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਕੇ 

ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਵੀ ਿਾਂ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ 

(ਬੱਕਰੇ ਆਜਦਕ ਦੀ) ਕੁਰਬਾਨੀ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
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15254 332 AYsy ipqr qumwry 
khIAih Awpn 
kihAw n 
lyhI]2]

Aisae Pithar 

Thumaarae 

Keheeahi Aapan 

Kehiaa N Laehee 

||2||

Such are your dead 

ancestors, who cannot 

ask for what they 

want. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਦੇ 

(ਜਮੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ) ਤੁਹਾਡੇ 

ਜਪਤਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

(ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭੀ ਿੋ ਤੁਹਾਡਾ 
ਜਚੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋ) 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਮੂੰ ਜਗਆ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ॥੨॥

15255 332 srjIau kwtih  
inrjIau pUjih  
AMq kwl kau 
BwrI]

(sr-jIau) ijauNdy 
jIv[ (inr-jIau) 
inrijMd

Sarajeeo Kaattehi 

Nirajeeo Poojehi 

Anth Kaal Ko 

Bhaaree ||

You murder living 

beings and worship 

lifeless things; at your 

very last moment, you 

shall suffer in terrible 

pain.

ਲੋਕੀ ਿੀਉਂਦੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਦੇਵੀ 
ਦੇਵਜਤਆਂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਮਾਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਜਮੱਟੀ ਆਜਦਕ ਦੇ ਬਣਾਏ 

ਹੋਏ) ਜਨਰਜਿੂੰ ਦ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪੂਿਦੇ ਹਨ; ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ 
ਜਵਗਾੜੀ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।

15256 332 rwm nwm kI 
giq nhI jwnI BY 
fUby sMswrI]3]

Raam Naam Kee 

Gath Nehee 

Jaanee Bhai 

Ddoobae 

Sansaaree ||3||

You do not know the 

value of the Lord's 

Name; you shall 

drown in the terrifying 

world-ocean. ||3||

(ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 
ਿ ੋਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ 

ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੋਕਾਚਾਰੀ 
ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਜਵਚ ਗ਼ਰਕ ਹੋ 

ਰਹੇ ਹਨ ॥੩॥
15257 332 dyvI dyvw pUjih 

folih pwrbRhmu 
nhI jwnw]

Dhaevee Dhaevaa 

Poojehi Ddolehi 

Paarabreham 

Nehee Jaanaa ||

You worship gods and 

goddesses, but you do 

not know the Supreme 

Lord God.

(ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਮੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ 

ਹੋਏ) ਦੇਵੀ-ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਿਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਸਜਹਮੇ ਭੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਅਸਲ 'ਕੁਸ਼ਲ' ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਿਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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15258 332 khq kbIr  
Akulu nhI 
cyiqAw ibiKAw 
isau 
lptwnw]4]1]4
5]

A-kulu: polw bolo Kehath Kabeer 

Akul Nehee 

Chaethiaa Bikhiaa 

Sio Lapattaanaa 

||4||1||45||

Says Kabeer, you have 

not remembered the 

Lord who has no 

ancestors; you are 

clinging to your 

corrupt ways. 

||4||1||45||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਉਹ ਿਾਤ-

ਕੁਲ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦੇ ਉਹ (ਸਦਾ) ਮਾਇਆ 

ਨਾਲ ਲਪਟੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧॥੪੫॥

15259 332 gauVI] Gourree || Gauree:

15260 332 jIvq mrY mrY 
Puin jIvY AYsy 
suMin smwieAw]

Jeevath Marai 

Marai Fun Jeevai 

Aisae Sunn 

Samaaeiaa ||

One who remains 

dead while yet alive, 

will live even after 

death; thus he merges 

into the Primal Void of 

the Absolute Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਤਨ ਕਰ 

ਕੇ ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿੁਰਜਨਆਂ 

ਵਲੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਰ 

(ਅਸਲ ਿੀਵਨ) ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਿਥੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਦੇ, 

ਇਉਂ ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

15261 332 AMjn mwih 
inrMjin rhIAY  
bhuiV n Bvjil 
pwieAw]1]

(AMjn) kwlK mwieAw[ 
(inrMjin) inrlyp

Anjan Maahi 

Niranjan Reheeai 

Bahurr N Bhavajal 

Paaeiaa ||1||

Remaining pure in the 

midst of impurity, he 

will never again fall 

into the terrifying 

world-ocean. ||1||

ਜਕ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਉਹ ਮਾਇਆ-

ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਘੁੂੰ ਮਣਘੇਰ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ ॥੧॥
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15262 332 myry rwm AYsw 
KIru ibloeIAY]

(KIru) du`D[ (ibloeIAY) 
irVkIey

Maerae Raam 

Aisaa Kheer 

Biloeeai ||

O my Lord, this is the 

milk to be churned.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਤਦੋਂ ਹੀ ਦੱੁਧ 

ਜਰੜਜਕਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਸਿਲ 

ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

15263 332 gurmiq mnUAw 
AsiQru rwKhu  
ien ibiD AMimRqu 
pIEeIAY]1]rhw
au]

Guramath 

Manooaa Asathhir 

Raakhahu Ein 

Bidhh Anmrith 

Peeoueeai ||1|| 

Rehaao ||

Through the Guru's 

Teachings, hold your 

mind steady and 

stable, and in this way, 

drink in the Ambrosial 

Nectar. ||1||Pause||

ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 
(ਭਾਵ, ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਅਡੋਲ ਰੱਖੇਂ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਪੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਅਡੋਲ ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15264 332 gur kY bwix bjr 
kl CydI  
pRgitAw pdu 
prgwsw]

(b`jr) krVI[ 
Aiv`idAw rUpI (:polw 
bolo kl) SkqI[ 
(Cy~dI) ivMn@I

Gur Kai Baan Bajar 

Kal Shhaedhee 

Pragattiaa Padh 

Paragaasaa ||

The Guru's arrow has 

pierced the hard core 

of this Dark Age of Kali 

Yuga, and the state of 

enlightenment has 

dawned.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

(ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ) ਤੀਰ ਨਾਲ 

ਕਰੜੀ ਮਨੋ-ਕਲਪਣਾ ਜਵੂੰ ਨਹ  
ਲਈ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਨ ਦੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੀ ਦੌੜ ਰੋਕ 

ਲਈ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਕਾਸ਼-

ਪਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਸਾ 
ਆਤਮਕ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸਦਾ)।
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15265 332 skiq ADyr 
jyvVI BRmu cUkw  
inhclu isv 
Gir bwsw]2]

(skiq) Asr[ 
cU~kwb`wsw

Sakath Adhhaer 

Jaevarree Bhram 

Chookaa Nihachal 

Siv Ghar Baasaa 

||2||

In the darkness of 

Maya, I mistook the 

rope for the snake, 

but that is over, and 

now I dwell in the 

eternal home of the 

Lord. ||2||

(ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ) ਰੱਸੀ (ਨੂੂੰ  
ਸੱਪ ਸਮਝਣ) ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ 
(ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆਂ 

ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ (ਪਿਭਾਵ-ਰੂਪ) 

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦਾ 
ਭੁਲੇਖਾ) ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਸਦਾ-ਅਨੂੰ ਦ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
15266 332 iqin ibnu bwxY 

DnKu cFweIAY  
iehu jgu byiDAw 
BweI]

by~iDAw Thin Bin Baanai 

Dhhanakh 

Chadtaaeeai Eihu 

Jag Baedhhiaa 

Bhaaee ||

Maya has drawn her 

bow without an arrow, 

and has pierced this 

world, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਸੱਿਣ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਤੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆ ਹੈ) ਉਸ ਨੇ (ਮਾਨੋ,) ਤੀਰ 

ਕਮਾਨ ਚੜਹਾਉਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ 
ਇਸ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਜਵੂੰ ਨਹ  ਜਲਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ 
ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ)।
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15267 333 dh ids bUfI 
pvnu JulwvY foir 
rhI ilv 
lweI]3]

jIvn rUpI (bUfI) gu`fI[ 
surqI rUpI for

Dheh Dhis 

Booddee Pavan 

Jhulaavai Ddor 

Rehee Liv Laaee 

||3||

The drowning person 

is blown around in the 

ten directions by the 

wind, but I hold tight 

to the string of the 

Lord's Love. ||3||

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੂੰਮ-ਕਾਰ ਰੂਪ) 

ਹਵਾ ਉਸ ਦੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) 
ਗੱੁਡੀ ਨੂੂੰ  (ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ-ਮਾਤਿ) 
ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਭਾਵੇਂ, ਿੀਵਨ-ਜਨਰਬਾਹ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ), ਪਰ, ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਦੀ ਡੋਰ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) 

ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

15268 333 aunmin mnUAw 
suMin smwnw  
duibDw durmiq 
BwgI]

(aunmin)ivAwpk 
bRhmjI[ dur-m`iq

Ounaman 

Manooaa Sunn 

Samaanaa 

Dhubidhhaa 

Dhuramath 

Bhaagee ||

The disturbed mind 

has been absorbed in 

the Lord; duality and 

evil-mindedness have 

run away.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਜਬਰਹੋਂ 
ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਉਸ 

ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿੱਥੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿੁਰਨੇ ਨਹੀਂ 
ਉਠਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਜਬਧਾ ਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
15269 333 khu kbIr  

AnBau ieku 
dyiKAw rwm nwim 
ilv 
lwgI]4]2]46]

(An-Bau) igAwn Kahu Kabeer 

Anabho Eik 

Dhaekhiaa Raam 

Naam Liv Laagee 

||4||2||46||

Says Kabeer, I have 

seen the One Lord, the 

Fearless One; I am 

attuned to the Name 

of the Lord. 

||4||2||46||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਇਕ 

ਅਚਰਿ ਚਮਤਕਾਰਾ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੨॥੪੬॥

15270 333 gauVI bYrwgix 
iqpdy]

(AnrwgI) pRymI[ iq-
pdy[c`kR[ Ktu: polw bolo

Gourree Bairaagan 

Thipadhae ||

Gauree Bairaagan, Ti-

Padas:
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15271 333 aultq pvn ckR 
Ktu Bydy suriq 
suMn AnrwgI]

Oulattath Pavan 

Chakr Khatt 

Bhaedhae Surath 

Sunn Anaraagee ||

I turned my breath 

inwards, and pierced 

through the six 

chakras of the body, 

and my awareness 

was centered on the 

Primal Void of the 

Absolute Lord.

ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੂੰ  
ਪਰਤਾਂਜਦਆਂ ਹੀ, (ਮਾਨੋ,) 

(ਿੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ) ਛੇ ਹੀ 
ਚੱਕਿ (ਇਕੱਠੇ ਹੀ) ਜਵੱਝ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਰਤੀ ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਆਜਸ਼ਕ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਿੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

15272 333 AwvY n jwie mrY 
n jIvY qwsu Koju 
bYrwgI]1]

Aavai N Jaae 

Marai N Jeevai 

Thaas Khoj 

Bairaagee ||1||

Search for the One 

who does not come or 

go, who does not die 

and is not born, O 

renunciate. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ) 

ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ, ਿ ੋਨਾਹ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

15273 333 myry mn mn hI 
aulit smwnw]

Maerae Man Man 

Hee Oulatt 

Samaanaa ||

My mind has turned 

away from the world, 

and is absorbed in the 

Mind of God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੀਵ ਪਜਹਲਾਂ ਤਾਂ 
ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਓਪਰਾ ਓਪਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ; 
ਪਰ)

15274 333 gur prswid  
Akil BeI AvrY  
nw qru Qw 
bygwnw]1]rhwau]

(nw) nhIN (qru) qW 
bhulqwkrky (bygwnw) 
jmdUqW dw sI[ Akil: 
polw bolo imlvW

Gur Parasaadh 

Akal Bhee Avarai 

Naathar Thhaa 

Baegaanaa ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Grace, my 

understanding has 

been changed; 

otherwise, I was 

totally ignorant. 

||1||Pause||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਪਰਤਾ ਕੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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15275 333 invrY dUir dUir 
Puin invrY ijin 
jYsw kir 
mwinAw]

(invrY) nyVy Nivarai Dhoor 

Dhoor Fun Nivarai 

Jin Jaisaa Kar 

Maaniaa ||

That which was near 

has become distant, 

and again, that which 

was distant is near, for 

those who realize the 

Lord as He is.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਜਵਚ 

ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ (ਉਹ 

ਕਾਮਾਜਦਕ) ਿ ੋਪਜਹਲਾਂ ਨੇੜੇ 

ਸਨ, ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਿੋ 
ਪਿਭੂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਸੀ 
(ਭਾਵ, ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਆਉਂਦਾ) ਹੁਣ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਿਾਪਦਾ ਹੈ।
15276 333 AlauqI kw jYsy 

BieAw bryfw  
ijin pIAw iqin 
jwinAw]2]

(A-lauqI) imSrI jW 
glo dw[ B-ieAw 
(bryfw) Srbq sq

Alouthee Kaa 

Jaisae Bhaeiaa 

Baraeddaa Jin 

Peeaa Thin 

Jaaniaa ||2||

It is like the sugar 

water made from the 

candy; only one who 

drinks it knows its 

taste. ||2||

(ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ 

ਹੈ ਿ ੋਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਜਸਰਫ਼ ਮਾਜਣਆ ਹੀ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਜਮਸਰੀ 
ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਿਾਜਣਆ 

ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ (ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ) 

ਪੀਤਾ ਹੈ ॥੨॥
15277 333 qyrI inrgun kQw  

kwie isau khIAY  
AYsw koie 
ibbykI]

(ibbykI) ivcwrvwn Thaeree Niragun 

Kathhaa Kaae Sio 

Keheeai Aisaa Koe 

Bibaekee ||

Unto whom should I 

speak Your speech, O 

Lord; it is beyond the 

three qualities. Is 

there anyone with 

such discerning 

wisdom?

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਉਸ ਸਰੂਪ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਕਸ ਨਾਲ 

ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਜਿਸ (ਸਰੂਪ) 

ਵਰਗਾ ਜਕਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? 

(ਜਕਉਂਜਕ ਇੱਕ ਤਾਂ) ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ 
ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੈ (ਿੋ ਤੇਰੀਆਂ 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ 
ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਿੇ, ਇਹ 

ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਹੀ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ)

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 2979 Published: March 06/ 2014



15278 333 khu kbIr ijin 
dIAw plIqw  
iqin qYsI Jl 
dyKI]3]3]47]

(plI~qw) qop nMU A`g 
dyx dw qoVw, dIvy dI 
b`qI[ (J`l) cmk

Kahu Kabeer Jin 

Dheeaa Paleethaa 

Thin Thaisee Jhal 

Dhaekhee 

||3||3||47||

Says Kabeer, as is the 

fuse which you apply, 

so is the flash you will 

see. ||3||3||47||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਨੇ 

(ਜਿਤਨਾ ਕੁ) ਪਿੇਮ ਦਾ ਪਲੀਤਾ 
ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਉਤਨੀ 
ਕੁ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੈ 

॥੩॥੩॥੪੭॥

15279 333 gauVI] Gourree || Gauree:

15280 333 qh pwvs isMDu 
DUp nhI ChIAw  
qh auqpiq 
prlau nwhI]

(pwvsu) vrKw[ (isMDu) 
smuMdr

Theh Paavas 

Sindhh Dhhoop 

Nehee Shheheeaa 

Theh Outhapath 

Paralo Naahee ||

There is no rainy 

season, ocean, 

sunshine or shade, no 

creation or 

destruction there.

(ਉਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ 

ਜਕ) ਉਸ ਜਵਚ (ਅੱਪੜ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਇੂੰਦਿਪੁਰੀ, ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ -

ਪੁਰੀ, ਸੂਰਿ-ਲੋਕ, ਚੂੰਦਿ-ਲੋਕ, 

ਬਿਹਮ-ਪੁਰੀ, ਜਸ਼ਵ-ਪੁਰੀ-(ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਭੀ ਤਾਂਘ) ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ।
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15281 333 jIvn imrqu n 
duKu suKu ibAwpY  
suMn smwiD doaU  
qh nwhI]1]

Jeevan Mirath N 

Dhukh Sukh 

Biaapai Sunn 

Samaadhh Dhooo 

Theh Naahee 

||1||

No life or death, no 

pain or pleasure is felt 

there. There is only 

the Primal Trance of 

Samaadhi, and no 

duality. ||1||

ਨਾਹ (ਹੋਰ ਹੋਰ) ਿੀਊਣ (ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ), ਨਾਹ ਮੌਤ (ਦਾ ਡਰ), 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਦੁਖ, ਨਾਹ ਸੁਖ 

(ਭਾਵ, ਦੱੁਖ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਿਾਂ 
ਸੁਖ ਦੀ ਤਾਂਘ), ਸਜਹਿ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅੱਪਜੜਆਂ ਕੋਈ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਂੁਹਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ 
ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਟਕਵੀਂ ਹਾਲਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਕੋਈ ਿੁਰਨਾ ਉਠਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ, ਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

15282 333 shj kI AkQ 
kQw hY inrwrI]

A-kQ kQw: poly bolo Sehaj Kee Akathh 

Kathhaa Hai 

Niraaree ||

The description of the 

state of intuitive poise 

is indescribable and 

sublime.

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ 
ਇਕ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਿੋ 
(ਜਨਰਾਲੀ) ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਸ ਦਾ 
ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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15283 333 quil nhI cFY  
jwie n mukwqI  
hlukI lgY n 
BwrI]1]rhwau]

(:polw boloquil) 
qrwjU[(mukwqI)mukdI

Thul Nehee 

Chadtai Jaae N 

Mukaathee 

Halukee Lagai N 

Bhaaree ||1|| 

Rehaao ||

It is not measured, 

and it is not 

exhausted. It is neither 

light nor heavy. 

||1||Pause||

ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਕਸੇ ਚੂੰ ਗੇ ਤੋਂ 
ਚੂੰ ਗੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਭੀ ਸਾਵੀਂ ਤੋਲੀ-
ਜਮਣੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ। 
(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਖ-

ਐਸ਼ਵਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਆਜਖਆ ਿਾ 
ਸਕੇ ਜਕ 'ਸਜਹਿ' ਅਵਸਥਾ 
ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹੈ ਿਾਂ ਵਧੀਆ 

ਹੈ)। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਜਕ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੀਆ 

ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਕਸੇ ਸੁਖ ਨਾਲੋਂ) 
ਇਹ ਹੌਲੇ ਮੇਲ ਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਚੂੰਗੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ 
ਸੁਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ 

ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15284 333 ArD aurD doaU  
qh nwhI rwiq 
idnsu qh nwhI]

(ArD) nIvW[ (aurD) 
au~cw

Aradhh Ouradhh 

Dhooo Theh 

Naahee Raath 

Dhinas Theh 

Naahee ||

Neither lower nor 

upper worlds are 

there; neither day nor 

night are there.

'ਸਜਹਿ' ਜਵਚ ਅੱਪਜੜਆਂ ਨੀਵੇਂ 
ਉੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਵਤਕਰਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ; (ਇੱਥੇ ਅੱਪਜੜਆ 

ਮਨੱੁਖ) ਨਾਹ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ 

(ਸੌਂਦਾ ਹੈ), ਨਾਹ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ (ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ)
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15285 333 jlu nhI pvnu  
pwvku Puin nwhI  
siqgur qhw 
smwhI]2]

Jal Nehee Pavan 

Paavak Fun 

Naahee Sathigur 

Thehaa Samaahee 

||2||

There is no water, 

wind or fire; there, the 

True Guru is 

contained. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰ, ਚੂੰਚਲਤਾ ਅਤੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ-

ਜਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ। (ਬੱਸ!) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਸਮੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਟਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
15286 333 Agm Agocru rhY 

inrMqir gur 
ikrpw qy lhIAY]

Agam Agochar 

Rehai Niranthar 

Gur Kirapaa Thae 

Leheeai ||

The Inaccessible and 

Unfathomable Lord 

dwells there within 

Himself; by Guru's 

Grace, He is found.

ਤਦੋਂ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਅਗੋਚਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਇੱਕ-ਰਸ ਸਦਾ 
(ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ) ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਪਰ) ਉਹ ਜਮਲਦਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।

15287 333 khu kbIr bil 
jwau gur Apuny  
sqsMgiq imil 
rhIAY]3]4]48
]

Kahu Kabeer Bal 

Jaao Gur Apunae 

Sathasangath Mil 

Reheeai 

||3||4||48||

Says Kabeer, I am a 

sacrifice to my Guru; I 

remain in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. 

||3||4||48||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ (ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਦੀ) ਸੁਹਣੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਹੀ ਿੁਜੜਆ ਰਹਾਂ ॥੩॥੪॥੪੮॥

15288 333 gauVI] Gourree || Gauree:
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15289 333 pwpu puMnu duie 
bYl ibswhy pvnu 
pUjI prgwisE]

(ibswhy) KRIdy[ (pvnu) 
suAwsW dI pMUjI lY ky 
(prgwisE) jMimAw[ 
pUMjI

Paap Punn Dhue 

Bail Bisaahae 

Pavan Poojee 

Paragaasiou ||

With both sin and 

virtue, the ox of the 

body is purchased; the 

air of the breath is the 

capital which has 

appeared.

(ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵ-ਰੂਪ 

ਵਣਿਾਜਰਆਂ ਨੇ) ਪਾਪ ਅਤੇ 

ਪੁੂੰ ਨ ਦੋ ਬਲਦ ਮੱੁਲ ਲਏ ਹਨ, 

ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਲੈ ਕੇ ਿੂੰ ਮੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਮਾਨੋ, ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ)।

15290 333 iqRsnw gUix BrI 
Gt BIqir ien 
ibiD tWf 
ibswihE]1]

K`cr qy sOdw l`dx vwlI 
(gUix) QYlI borI[ 
(tWf) mwl (ibswihE) 
KRIidAw

Thrisanaa Goon 

Bharee Ghatt 

Bheethar Ein 

Bidhh Ttaandd 

Bisaahiou ||1||

The bag on its back is 

filled with desire; this 

is how we purchase 

the herd. ||1||

(ਹਰੇਕ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਛੱਟ ਲੱਦੀ ਪਈ ਹੈ। 
ਸੋ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਨੇ) ਮਾਲ ਲੱਜਦਆ ਹੈ ॥੧॥

15291 333 AYsw nwieku rwmu 
hmwrw]

(nwieku) Swh Aisaa Naaeik Raam 

Hamaaraa ||

My Lord is such a 

wealthy merchant!

ਸਾਡਾ ਪਿਭੂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹ 

ਹੈ,

15292 333 sgl sMswru kIE 
bnjwrw]1]rhwau
]

(bnjwrw) vpwrI Sagal Sansaar 

Keeou Banajaaraa 

||1|| Rehaao ||

He has made the 

whole world his 

peddler. ||1||Pause||

ਜਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ (ਭਾਵ, 

ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  ਵਪਾਰੀ 
ਬਣਾ (ਕੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਘੱਜਲਆ 

ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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15293 333 kwmu kRoDu duie 
Bey jgwqI mn 
qrMg btvwrw]

(jgwqI) tYks lYx 
vwly[ (btvwrw) lutyrw

Kaam Krodhh 

Dhue Bheae 

Jagaathee Man 

Tharang 

Battavaaraa ||

Sexual desire and 

anger are the tax-

collectors, and the 

waves of the mind are 

the highway robbers.

ਕਾਮ ਅਤੇ ਕਿੋਧ ਦੋਵੇਂ (ਇਹਨਾਂ 
ਿੀਵ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ 

ਮਸੂਲੀਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਦਾ ਕੁਝ 

ਜਹੱਸਾ ਕਾਮ ਅਤੇ ਕਿੋਧ ਜਵਚ 

ਿਸਣ ਨਾਲ ਮੱੁਕਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ), ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਤਰੂੰਗ 

ਲੁਟੇਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਮਨ ਦੇ ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੇ ਤਰੂੰਗ 

ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਹੱਸਾ ਖ਼ਰਚ 

ਕਰੀ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।)

15294 333 pMc qqu imil  
dwnu inbyrih  
tWfw auqirE 
pwrw]2]

Panch Thath Mil 

Dhaan Nibaerehi 

Ttaanddaa 

Outhariou Paaraa 

||2||

The five elements join 

together and divide up 

their loot. This is how 

our herd is disposed 

of! ||2||

ਇਹ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਅਤੇ ਮਨ-

ਤਰੂੰਗ ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ-

ਰੂਪ ਰਾਸ ਮੁਕਾਈ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਰੂਪ ਮਾਲ 

(ਿੋ ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਲੱਜਦਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਹੂ-ਬ-ਹੂ) ਪਾਰਲੇ ਬੂੰ ਨੇ 

ਲੂੰ ਘਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿੀਵ ਿਗਤ ਤੋਂ ਜਨਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੨॥
15295 333 khq kbIru sunhu 

ry sMqhu Ab AYsI 
bin AweI]

Kehath Kabeer 

Sunahu Rae 

Santhahu Ab Aisee 

Ban Aaee ||

Says Kabeer, listen, O 

Saints: This is the state 

of affairs now!

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ 
ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ,
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15296 333 GwtI cFq bYlu 
ieku Qwkw clo 
goin 
iCtkweI]3]5]
49]

Ghaattee 

Chadtath Bail Eik 

Thhaakaa Chalo 

Gon Shhittakaaee 

||3||5||49||

Going uphill, the ox 

has grown weary; 

throwing off his load, 

he continues on his 

journey. ||3||5||49||

ਜਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ-ਰੂਪ 

ਚੜਹਾਈ ਦਾ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਿੀਵ-ਵਣਿਾਜਰਆਂ ਦਾ 
ਪਾਪ-ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਲਦ ਥੱਕ 

ਜਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਲ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ ਛੱਟ ਸੱੁਟ ਕੇ ਨੱਸ ਜਗਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੋਿੀਵ ਵਣਿਾਰੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੇ ਔਖੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨੇ 

ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੩॥੫॥੪੯॥
15297 333 gauVI pMcpdw] Gourree 

Panchapadhaa ||

Gauree, Panch-Padas:

15298 333 pyvkVY idn cwir 
hY swhurVY jwxw]

Paevakarrai Dhin 

Chaar Hai 

Saahurarrai 

Jaanaa ||

For a few short days 

the soul-bride stays in 

her parent's house; 

then she must go to 

her in-laws.

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਰੂਪ) ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਵਚ ਚਾਰ 

ਜਦਨ (ਭਾਵ, ਥੋੜੇ ਜਦਨ) ਹੀ 
ਰਜਹਣਾ ਹੈ, (ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਰਲੋਕ-

ਰੂਪ) ਸਹੁਰੇ ਘਰ (ਜ਼ਰੂਰ) 

ਿਾਣਾ ਹੈ।
15299 333 AMDw loku n 

jwxeI mUrKu 
eyAwxw]1]

Andhhaa Lok N 

Jaanee Moorakh 

Eaeaanaa ||1||

The blind, foolish and 

ignorant people do 

not know this. ||1||

(ਪਰ) ਅੂੰਞਾਣਾ ਮੂਰਖ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਿਗਤ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ॥੧॥
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15300 333 khu ffIAw bwDY 
Dn KVI]

ffIAw:polw 
bolo[(ffIAw) DoqI, 
Bwv vyprvwhI nwl 
sMswrk kMmw c l`gxw[ 
b`wDY[ KV@I

Kahu Ddaddeeaa 

Baadhhai Dhhan 

Kharree ||

Tell me, why is the 

bride wearing her 

ordinary clothes?

ਦੱਸੋ! (ਇਹ ਕੀਹ ਅਚਰਿ ਖੇਡ 

ਹੈ?) ਇਸਤਿੀ ਤਾਂ ਅਿੇ ਘਰ ਦੇ 

ਕੂੰਮ-ਕਾਿ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਧੋਤੀ ਹੀ 
ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਅੱਧੜ ਵੂੰ ਿੇ 
ਹੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਹੀ ਲਾ-ਪਰਵਾਹ ਹੈ)

15301 333 pwhU Gir Awey  
muklwaU 
Awey]1]rhwau]

jmdUq (pwhU) pRwhuxy[ 
(muklwaU) muklwvw

Paahoo Ghar 

Aaeae Mukalaaoo 

Aaeae ||1|| 

Rehaao ||

The guests have 

arrived at her home, 

and her Husband has 

come to take her 

away. ||1||Pause||

ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਾਹੁਣੇ 
(ਭਾਵ, ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਿਾਣ ਵਾਲੇ 

ਿਮ) ਘਰ ਜਵਚ ਆ ਵੀ ਬੈਠੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15302 333 Eh ij idsY 
KUhVI kaun lwju 
vhwrI]

sMswr rUpI (KUhVI) 
KUhI[ suAwsW rUpI 
(lwju) l`j[ (vhwrI) 
vhwaux vwlI

Ouh J Dhisai 

Khooharree Koun 

Laaj Vehaaree ||

Who has lowered the 

rope of the breath 

down, into the well of 

the world which we 

see?

ਇਹ ਿੋ ਸੁਹਣੀ ਖੂਹੀ ਜਦੱਸ 

ਰਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਹ ਿੋ ਸੁਹਣਾ 
ਿਗਤ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਇਸ 

ਜਵਚ ਜਕਹੜੀ ਇਸਤਿੀ ਲੱਿ 

ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇੱਥੇ ਿੋ 
ਭੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ 

ਸੂੰਸਾਰਕ ਭੋਗਾਂ ਜਵਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)।
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15303 333 lwju GVI isau 
qUit pVI auiT 
clI 
pinhwrI]2]

(isau) smyq[ pVI V 
hlMq n lwE

Laaj Gharree Sio 

Thoott Parree 

Outh Chalee 

Panihaaree ||2||

The rope of the breath 

breaks away from the 

pitcher of the body, 

and the water-carrier 

gets up and departs. 

||2||

ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਿ ਘੜੇ ਸਮੇਤ ਟੱੁਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਉਮਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ 

ਢਜਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਪਾਣੀ 
ਭਰਨ ਵਾਲੀ (ਭਾਵ, ਭੋਗਾਂ ਜਵਚ 

ਪਿਜਵਰਤ) ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ 

(ਪਰਲੋਕ ਨੂੂੰ ) ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

15304 333 swihbu hoie 
dieAwlu ikRpw 
kry Apunw kwrju 
svwry]

Saahib Hoe 

Dhaeiaal Kirapaa 

Karae Apunaa 

Kaaraj Savaarae ||

When the Lord and 

Master is kind and 

grants His Grace, then 

her affairs are all 

resolved.

ਿ ੇਪਿਭੂ-ਮਾਲਕ ਜਦਆਲ ਹੋ 

ਿਾਏ, (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉੱਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਖੂਹੀ ਜਵਚੋਂ 
ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾਣ ਦਾ) ਕੂੰਮ ਆਪਣਾ ਿਾਣ 

ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜਸਰੇ ਚੜਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।

15305 334 qw sohwgix 
jwxIAY gur sbdu 
bIcwry]3]

Thaa Sohaagan 

Jaaneeai Gur 

Sabadh 

Beechaarae ||3||

Then she is known as 

the happy soul-bride, 

if she contemplates 

the Word of the 

Guru's Shabad. ||3||

(ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਿਦੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਵਸਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਹ 

ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਸਮਝੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
15306 334 ikrq kI bWDI  

sB iPrY dyKhu 
bIcwrI]

Kirath Kee 

Baandhhee Sabh 

Firai Dhaekhahu 

Beechaaree ||

Bound by the actions 

she has committed, 

she wanders around - 

see this and 

understand.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਜਵਚਾਰ ਕੇ 

ਵੇਖੋ, (ਇੱਥੇ ਤਾਂ) ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਭਟਕ 

ਰਹੀ ਹੈ।
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15307 334 eys no ikAw 
AwKIAY ikAw 
kry ivcwrI]4]

Eaes No Kiaa 

Aakheeai Kiaa 

Karae Vichaaree 

||4||

What can we say to 

her? What can the 

poor soul-bride do? 

||4||

ਇਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਕੀਹ 

ਦੋਸ਼? ਇਹ ਨਮਾਣੀ ਕੀਹ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ? ॥੪॥

15308 334 BeI inrwsI auiT 
clI icq bMiD n 
DIrw]

(DIrw) DIrj Bhee Niraasee 

Outh Chalee Chith 

Bandhh N 

Dhheeraa ||

Disappointed and 

hopeless, she gets up 

and departs. There is 

no support or 

encouragement in her 

consciousness.

ਆਸਾਂ ਜਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹਦੀਆਂ, 

ਮਨ ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ ਿੜਦਾ ਤੇ 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਇੱਥੋਂ) ਉੱਠ 

ਤੁਰਦੀ ਹੈ।

15309 334 hir kI crxI 
lwig rhu Bju 
srix 
kbIrw]5]6]50
]

Har Kee Charanee 

Laag Rahu Bhaj 

Saran Kabeeraa 

||5||6||50||

So remain attached to 

the Lord's Lotus Feet, 

and hurry to His 

Sanctuary, Kabeer! 

||5||6||50||

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਇਸ ਜਨਰਾਸਤਾ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ) ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਾ ਰਹੁ, ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲਈ ਰੱਖ ॥੫॥੬॥੫੦॥

15310 334 gauVI] Gourree || Gauree :

15311 334 jogI khih jogu 
Bl mITw Avru 
n dUjw BweI]

kh-ih[Bl: polw bolo Jogee Kehehi Jog 

Bhal Meethaa 

Avar N Dhoojaa 

Bhaaee ||

The Yogi says that 

Yoga is good and 

sweet, and nothing 

else is, O Siblings of 

Destiny.

ਿੋਗੀ ਆਖਦੇ ਹਨ-ਹੇ ਭਾਈ! 

ਿੋਗ (ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ) ਚੂੰਗਾ ਤੇ 

ਜਮੱਠਾ ਹੈ, (ਇਸ ਵਰਗਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਸਾਧਨ) ਨਹੀਂ ਹੈ।
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15312 334 ruMifq muMifq 
eykYsbdI eyie 
khih isiD 
pweI]1]

(ruMifq)isrW dI mwlw 
vwly jWsryvVy[ (muMifq) 
rofy[ AlK AlK 
(eykYsbdI) ie`k sbd 
kih ky iBiKAw mMgx 
vwly PkIr[ (is`iD) 
mukqI[ ey-ie kh-ih

Runddith 

Munddith Eaekai 

Sabadhee Eaee 

Kehehi Sidhh 

Paaee ||1||

Those who shave their 

heads, and those who 

amputate their limbs, 

and those who utter 

only a single word, all 

say that they have 

attained the spiritual 

perfection of the 

Siddhas. ||1||

ਸਰੇਵੜੇ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਅਵਧੂਤ, 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ-ਅਸਾਂ 
ਹੀ ਜਸੱਧੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ॥੧॥

15313 334 hir ibnu Brim 
Bulwny AMDw]

Har Bin Bharam 

Bhulaanae 

Andhhaa ||

Without the Lord, the 

blind ones are deluded 

by doubt.

ਅੂੰਨਹੇ  ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਛੱਡ ਕੇ) ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪਏ ਹੋਏ 

ਹਨ;

15314 334 jw pih jwau  
Awpu Cutkwvin  
qy bwDy bhu 
PMDw]1]rhwau]

bw`Dy Jaa Pehi Jaao Aap 

Shhuttakaavan 

Thae Baadhhae 

Bahu Fandhhaa 

||1|| Rehaao ||

And those, to whom I 

go to find release - 

they themselves are 

bound by all sorts of 

chains. ||1||Pause||

(ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਜਿਸ 

ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ 
ਕਰਾਣ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਆਪ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਕਈ 

ਿਾਹੀਆਂ ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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15315 334 jh qy aupjI  
qhI smwnI ieh 
ibiD ibsrI qb 
hI]

Jeh Thae Oupajee 

Thehee Samaanee 

Eih Bidhh Bisaree 

Thab Hee ||

The soul is re-

absorbed into that 

from which it 

originated, when one 

leaves this path of 

errors.

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ-ਜਵਛੋੜੇ) ਤੋਂ ਇਹ 

ਹਉਮੈ ਉਪਿਦੀ ਹੈ ਉਸ (ਪਿਭੂ 
ਜਵਛੋੜੇ) ਜਵਚ ਹੀ (ਸਾਰੀ 
ਲੋਕਾਈ) ਜਟਕੀ ਪਈ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾਇਆਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ), ਇਸੇ ਕਰਕੇ 

ਤਾਹੀਏ ਂਦੁਨੀਆ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਹਰੇਕ ਭੇਖ ਵਾਲਾ 
ਆਪਣ ੇਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਜਚੂੰ ਨਹ  
ਆਜਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ ਕਜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ)।

15316 334 pMifq guxI sUr 
hm dwqy eyih 
khih bf hm 
hI]2]

kh-ih Panddith Gunee 

Soor Ham 

Dhaathae Eaehi 

Kehehi Badd Ham 

Hee ||2||

The scholarly Pandits, 

the virtuous, the brave 

and the generous, all 

assert that they alone 

are great. ||2||

ਪੂੰ ਜਡਤ, ਗੁਣੀ, ਸੂਰਮੇ, ਦਾਤੇ; 

ਇਹ ਸਾਰੇ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਵੱਛੜ ਕੇ) 

ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ॥੨॥

15317 334 ijsih buJwey  
soeI bUJY ibnu bUJy  
ikau rhIAY]

ijs-ih[bu`Jwey[bU`JY Jisehi Bujhaaeae 

Soee Boojhai Bin 

Boojhae Kio 

Reheeai ||

He alone understands, 

whom the Lord 

inspires to 

understand. Without 

understanding, what 

can anyone do?

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਮੱਤ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ (ਅਸਲ ਗੱਲ) 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਉਸ ਅਸਲ 

ਗੱਲ ਦੇ) ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵਨ ਹੀ ਜਵਅਰਥ ਹੈ।
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15318 334 siqguru imlY  
AMDyrw cUkY ien 
ibiD mwxku 
lhIAY]3]

Sathigur Milai 

Andhhaeraa 

Chookai Ein Bidhh 

Maanak Leheeai 

||3||

Meeting the True 

Guru, the darkness is 

dispelled, and in this 

way, the jewel is 

obtained. ||3||

(ਉਹ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਿਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਹਉਮੈ 

ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਲਾਲ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
15319 334 qij bwvy dwhny 

ibkwrw hir pdu 
idRVu kir rhIAY]

(bwvy) K`by (dwhny) s`jy 
pwsy Bwv swry (ibkwrw) 
ivkwr

Thaj Baavae 

Dhaahanae 

Bikaaraa Har Padh 

Dhrirr Kar Reheeai 

||

Give up the evil 

actions of your left 

and right hands, and 

grasp hold of the Feet 

of the Lord.

ਲਾਂਭ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿੁਰਨੇ ਛੱਡ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ (ਸਾਹਮਣੇ 
ਵਾਲਾ) ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

15320 334 khu kbIr gUMgY 
guVu KwieAw pUCy 
qy ikAw 
khIAY]4]7]51
]

Kahu Kabeer 

Goongai Gurr 

Khaaeiaa 

Pooshhae Thae 

Kiaa Keheeai 

||4||7||51||

Says Kabeer, the mute 

has tasted the 

molasses, but what 

can he say about it if 

he is asked? 

||4||7||51||

ਸੋ, ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਿਵੇਂ) 
ਗੁੂੰ ਗੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ 
(ਤਾਂ) ਪੱੁਜਛਆਂ (ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਦ) 

ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ (ਜਤਵੇਂ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਦਾ 
ਅਨੂੰ ਦ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ) ॥੪॥੭॥੫੧॥

15321 334 rwgu gauVI 
pUrbI kbIr jI]

Raag Gourree 

Poorabee Kabeer 

Jee ||

Raag Gauree Poorbee, 

Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਪੂਰਬੀ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

15322 334 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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15323 334 jh kCu Ahw 
qhw ikCu nwhI  
pMc qqu qh 
nwhI]

(Ahw) sI Jeh Kashh Ahaa 

Thehaa Kishh 

Naahee Panch 

Thath Theh 

Naahee ||

Where something 

existed, now there is 

nothing. The five 

elements are no 

longer there.

(ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੇਰੀ ਜਲਵ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ) 

ਜਿਸ (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਜਹਲਾਂ) ਮਮਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 

(ਜਲਵ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਉਸ 

ਜਵਚੋਂ ਮਮਤਾ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਜਗਆ।

15324 334 ieVw ipMgulw 
suKmn bMdy ey 
Av gn kq 
jwhI]1]

(Av) hux[(gn) igxqI Eirraa Pingulaa 

Sukhaman 

Bandhae Eae 

Avagan Kath 

Jaahee ||1||

The Ida, the Pingala 

and the Sushmanaa - 

O human being, how 

can the breaths 

through these be 

counted now? ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਇੜਾ-ਜਪੂੰਗਲਾ-
ਸੁਖਮਨਾ ਵਾਲੇ (ਪਿਾਣ ਚਾੜਹਨ 

ਤੇ ਰੋਕਣ ਆਜਦਕ ਦੇ ਕੋਝੇ ਕੂੰਮ 

ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਕੱਥੇ ਚਲੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਆਜਦਕ ਸਾਧਨ ਤਾਂ 
ਿਪਦੇ ਹੀ ਬੇਲੋੜਵੇਂ ਕੋਝੇ ਕੂੰਮ 

ਹਨ) ॥੧॥
15325 334 qwgw qUtw ggnu 

ibnis gieAw  
qyrw bolqu khw 
smweI]

g-ieAw Thaagaa Thoottaa 

Gagan Binas 

Gaeiaa Thaeraa 

Bolath Kehaa 

Samaaee ||

The string has been 

broken, and the Sky of 

the Tenth Gate has 

been destroyed. 

Where has your 

speech gone?

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਲਵ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਦਾ) 
ਧਾਗਾ ਟੱੁਟ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਮੱੁਕ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਜਵਤਕਰੇ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਨਾਮ-ਜਨਸ਼ਾਨ 

ਹੀ ਜਮਟ ਜਗਆ ਹੈ।
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15326 334 eyh sMsw mokau 
An idnu ibAwpY  
mokau ko n khY 
smJweI]1]rhwau
]

Eaeh Sansaa Mo 

Ko Anadhin 

Biaapai Mo Ko Ko 

N Kehai 

Samajhaaee ||1|| 

Rehaao ||

This cynicism afflicts 

me, night and day; 

who can explain this 

to me and help me 

understand? 

||1||Pause||

(ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ) ਹੈਰਾਨੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਜਕ 

ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਹੋ ਜਗਆ, ਪਰ) ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, (ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ 

ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ, ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15327 334 jh brBMfu ipMfu 
qh nwhI  
rcnhwru qh 
nwhI]

(brBMfu) isRStI[ 
(ipMfu) srIr

Jeh Barabhandd 

Pindd Theh 

Naahee 

Rachanehaar Theh 

Naahee ||

Where the world is - 

the body is not there; 

the mind is not there 

either.

ਜਿਸ ਮਨ ਜਵਚ (ਪਜਹਲਾਂ) 
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ (ਦੇ ਧਨ ਦਾ 
ਮੋਹ) ਸੀ, (ਜਲਵ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ) ਉਸ ਜਵਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ, 
ਮੋਹ ਦੇ ਤਾਣੇ ਤਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ 

ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ;

15328 334 joVnhwro sdw 
AqIqw ieh 
khIAY iksu 
mwhI]2]

(AqIqw) inrlyp Jorranehaaro 

Sadhaa Atheethaa 

Eih Keheeai Kis 

Maahee ||2||

The Joiner is forever 

unattached; now, 

within whom is the 

soul said to be 

contained? ||2||

ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਿੋੜਨਹਾਰ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ (ਮਨ ਜਵਚ) ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਪਰ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਕਸੇ ਪਾਸ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
॥੨॥
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15329 334 joVI juVY n qoVI 
qUtY jb lgu hoie 
ibnwsI]

Jorree Jurrai N 

Thorree Thoottai 

Jab Lag Hoe 

Binaasee ||

By joining the 

elements, people 

cannot join them, and 

by breaking, they 

cannot be broken, 

until the body 

perishes.

ਿਦ ਤਕ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ) 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ (ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇੱਕ-

ਰੂਪ) ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ 

ਇਸ ਦੀ ਪਿੀਤ ਨਾਹ (ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ) ਿੋਜੜਆਂ ਿੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਨਾਹ (ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ) ਤੋਜੜਆਂ 

ਟੱੁਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
15330 334 kw ko Twkuru kw 

ko syvku ko kwhU 
kY jwsI]3]

Kaa Ko Thaakur 

Kaa Ko Saevak Ko 

Kaahoo Kai Jaasee 

||3||

Of whom is the soul 

the master, and of 

whom is it the 

servant? Where, and 

to whom does it go? 

||3||

(ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਜਵਚ ਗਿਸੇ ਹੋਏ) 

ਮਨ ਦਾ ਨਾਹ ਹੀ ਪਿਭੂ (ਸਹੀ 
ਭਾਵ ਜਵਚ) ਖਸਮ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਇਹ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਰ ਜਕਸ ਨੇ ਜਕਸ 

ਦੇ ਪਾਸ ਿਾਣਾ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਇਹ 

ਦੇਹ-ਅੱਜਧਆਸੀ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ) 
॥੩॥

15331 334 khu kbIr ilv 
lwig rhI hY jhw 
bsy idn rwqI]

Kahu Kabeer Liv 

Laag Rehee Hai 

Jehaa Basae Dhin 

Raathee ||

Says Kabeer, I have 

lovingly focused my 

attention on that 

place where the Lord 

dwells, day and night.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੇਰੀ 
ਸੁਰਤ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ 
ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ)।
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15332 334 auAw kw mrmu  
EhI pru jwnY  
Ehu qau sdw 
AibnwsI]4]1]
52]

Ouaa Kaa Maram 

Ouhee Par Jaanai 

Ouhu Tho Sadhaa 

Abinaasee 

||4||1||52||

Only He Himself truly 

knows the secrets of 

His mystery; He is 

eternal and 

indestructible. 

||4||1||52||

ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਦਾ 
ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੫੨॥

15333 334 gauVI] Gourree || Gauree:

15334 334 suriq isimRiq 
duie kMnI muMdw  
pr imiq bwhir 
iKMQw]

(pr) ivSyS AQvw 
(pr) pry[ (imiq) 
mrXwdw[ ism-i Riq

Surath Simrith 

Dhue Kannee 

Mundhaa 

Paramith Baahar 

Khinthhaa ||

Let contemplation and 

intuitive meditation be 

your two ear-rings, 

and true wisdom your 

patched overcoat.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਨੀ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ-ਇਹ ਮਾਨੋ, ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ 
ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ ਮੁੂੰ ਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਭੂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ 

ਜਗਆਨ-ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ 

ਗੋਦੜੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।

15335 334 suMn guPw mih 
Awsxu bYsxu  
klp ibbrijq  
pMQw]1]

(klp) klpxw[ (ib-
brijq) vrijAw[ 
(pMQw) rsqw

Sunn Gufaa Mehi 

Aasan Baisan 

Kalap Bibarajith 

Panthhaa ||1||

In the cave of silence, 

dwell in your Yogic 

posture; let the 

subjugation of desire 

be your spiritual path. 

||1||

ਅਿੁਰ ਅਵਸਥਾ-ਰੂਪ ਗੁਫ਼ਾ 
ਜਵਚ ਮੈਂ ਆਸਣ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ 
(ਭਾਵ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਮੇਰੀ 
ਗੁਫ਼ਾ ਹੈ; ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 

ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਿੁਰਨੇ ਨਹੀਂ 
ਉਠਣ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ, ਇਕ 

ਏਕਾਂਤ ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 

ਹਾਂ)। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲਪਣਾ 
ਜਤਆਗ ਦੇਣੀਆਂ-ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ 
(ਿੋਗ-) ਪੂੰਥ ॥੧॥
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15336 334 myry rwjn mY 
bYrwgI jogI]

Maerae Raajan 

Mai Bairaagee 

Jogee ||

O my King, I am a Yogi, 

a hermit, a renunciate.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ (ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ 
(ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ) ਲਗਨ ਵਾਲਾ 
ਿੋਗੀ ਹਾਂ,

15337 334 mrq n sog 
ibEgI]1]rhwau
]

(ibEgI) ivCoVw[ n 
d@yLI dIvw

Marath N Sog 

Biougee ||1|| 

Rehaao ||

I do not die or suffer 

pain or separation. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੌਤ (ਦਾ ਡਰ) 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਤੇ ਜਵਛੋੜਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਪੋਂਹਦੇ 

ਨਹੀਂ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15338 334 KMf bRhmMf mih 
isM|I myrw btUAw  
sBu jgu 
BsmwDwrI]

(btUAw) suAwh r`Kx 
vwlI QYlI[ 
(BsmwDwrI) DUxI

Khandd 

Brehamandd Mehi 

Sinn(g)ee Maeraa 

Battooaa Sabh Jag 

Bhasamaadhhaare

e ||

The solar systems and 

galaxies are my horn; 

the whole world is the 

bag to carry my ashes.

ਸਾਰੇ ਖੂੰਡਾਂ ਬਿਜਹਮੂੰਡਾਂ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਵਆਪਕਤਾ ਦਾ ਸਭ 

ਨੂੂੰ  ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ)-ਇਹ, ਮਾਨੋ, ਮੈਂ 
ਜਸੂੰ ਙੀ ਵਿਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਸਮਝਣਾ-
ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਹ ਪਾਣ 

ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ।
15339 334 qwVI lwgI 

iqRplu pltIAY  
CUtY hoie 
pswrI]2]

(qwVI) smwDI[ (qi 
Rplu) iqRguxI mwieAw[ 
(pswrI) pswry vwly

Thaarree Laagee 

Thripal Palatteeai 

Shhoottai Hoe 

Pasaaree ||2||

Eliminating the three 

qualities and finding 

release from this 

world is my deep 

meditation. ||2||

ਤਿੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਨੂੂੰ  
ਮੈਂ ਪਰਤਾਅ ਜਦੱਤਾ ਹੈ-ਇਹ 

ਮਾਨੋ, ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਮੁਕਤ ਹਾਂ ॥੨॥

15340 334 mnu pvnu duie 
qUMbw krI hY jug 
jug swrd swjI]

(pvnu) suAws[ (qMUbw) 
su`kw k`dU qMqI swjW c 
vrqIdw[ (swrd) vIxw 
dI fMfI

Man Pavan Dhue 

Thoonbaa Karee 

Hai Jug Jug 

Saaradh Saajee ||

My mind and breath 

are the two gourds of 

my fiddle, and the 

Lord of all the ages is 

its frame.

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਇਕ-ਰਸ 

ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ (ਵੀਣਾ) ਵੱਿ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਤੇ ਸੁਆਸ (ਉਸ 

ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ ਦੇ) ਦੋਵੇਂ ਤੂੂੰ ਬੇ ਹਨ। 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
(ਮਨ ਤੇ ਸੁਆਸ ਦੋਹਾਂ ਤੂੂੰ ਜਬਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਿੋੜਨ ਵਾਲੀ) ਮੈਂ ਡੂੰਡੀ 
ਬਣਾਈ ਹੈ।
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15341 335 iQru BeI qMqI  
qUtis nwhI  
Anhd ikMgurI 
bwjI]3]

 (qMqI) qwr[ (Anhd) 
ie`krs[ (ikMgurI) 
vIxw[ b`wjI

Thhir Bhee 

Thanthee 

Thoottas Naahee 

Anehadh Kinguree 

Baajee ||3||

The string has become 

steady, and it does not 

break; this guitar 

vibrates with the 

unstruck melody. 

||3||

ਸੁਰਤ ਦੀ ਤਾਰ (ਉਸ ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ 
ਦੀ ਵੱਿਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰਤੀ) 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ 

ਟੱੁਟਦੇ ਨਹੀਂ ॥੩॥

15342 335 suin mn mgn 
Bey hY pUry  
mwieAw fol n 
lwgI]

(dUjw pwT: foln) Sun Man Magan 

Bheae Hai Poorae 

Maaeiaa Ddol N 

Laagee ||

Hearing it, the mind is 

enraptured and 

becomes perfect; it 

does not waver, and it 

is not affected by 

Maya.

(ਇਸ ਅੂੰਦਰਲੀ ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ ਦੇ 

ਰਾਗ ਨੂੂੰ ) ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

ਮਸਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਿ 

ਸਕਦਾ।
15343 335 khu kbIr qw 

kau punrip 
jnmu nhI Kyil 
gieE 
bYrwgI]4]2]53
]

pun-rip: polw bolo, Ky@il Kahu Kabeer Thaa 

Ko Punarap Janam 

Nehee Khael 

Gaeiou Bairaagee 

||4||2||53||

Says Kabeer, the 

bairaagee, the 

renunciate, who has 

played such a game, is 

not reincarnated again 

into the world of form 

and substance. 

||4||2||53||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੋ ਲਗਨ 

ਵਾਲਾ ਿੋਗੀ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡ 

ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਿਰ ਕਦੇ 

ਿਨਮ (ਮਰਨ) ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੪॥੨॥੫੩॥

15344 335 gauVI] Gourree || Gauree:
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15345 335 gj nv gj ds  
gj iekIs  
purIAw eyk 
qnweI]

gj: polw bolo Gaj Nav Gaj Dhas 

Gaj Eikees 

Pureeaa Eaek 

Thanaaee ||

Nine yards, ten yards, 

and twenty-one yards - 

 weave these into the 

full piece of cloth;

(ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਿਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, 
ਮਾਨੋ,) ਪੂਰੀ ਇਕ ਤਾਣੀ (੪੦ 

ਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਤਆਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

ਜਿਸ ਜਵਚ ਨੌ ਗੋਲਕਾਂ, ਦਸ 

ਇੂੰਦਰੇ ਤੇ ਇੱਕੀ ਗਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਪੂੰਿ ਸੂਖਮ ਤੱਤ, 

ਪੂੰਿ ਸਥੂਲ ਤੱਤ, ਦਸ ਪਿਾਣ ਤੇ 

ਇਕ ਮਨ-ਇਹ ੨੧ ਗਜ਼ ਤਾਣੀ 
ਦੇ ਹੋਰ ਹਨ)।

15346 335 swT sUq nv KMf 
bhqir pwtu lgo 
AiDkweI]1]

b-h`qir Saath Sooth Nav 

Khandd Behathar 

Paatt Lago 

Adhhikaaee ||1||

Take the sixty threads 

and add nine joints to 

the seventy-two on 

the loom. ||1||

ਸੱਠ ਨਾੜੀਆਂ (ਇਹ ਉਸ ਤਾਣੀ 
ਦੇ ਲੂੰ ਮੇ ਪਾਸੇ ਦਾ) ਸੂਤਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, (ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੌ ਿੋੜ ਉਸ 

ਤਾਣੀ ਦੇ) ਨੌ ਟੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਬਹੱਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 

(ਇਹ ਉਸ ਤਾਣੀ ਨੂੂੰ ) ਵਾਧੂ ਪੇਟਾ 
ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ੋ॥੧॥

15347 335 geI bunwvn  
mwho]

(mwho) julwhI iesqRI 
AMqRIv bu`DI

Gee Bunaavan 

Maaho ||

Life weaves itself into 

its patterns.

ਵਾਸ਼ਨਾ (ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਤਾਣੀ) ਉਣਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

15348 335 Gr CoifAY jwie 
julwho]1]rhwau]

Ghar Shhoddiai 

Jaae Julaaho ||1|| 

Rehaao ||

Leaving her home, the 

soul goes to the world 

of the weaver. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਿੀਵ-ਿੁਲਾਹਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਜਵਸਾਰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ, 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿੀਵ 

ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਬੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਜਲਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣਦੀ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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15349 335 gjI n imnIAY  
qoil n qulIAY  
pwcnu syr 
AFweI]

qwxI dy DwigAW nUM 
lwaux leI pkweI Awty 
dI (pwcnu) lyvI pwx[ 
pwcnu p`py kMny ibMdI 
nhIN lwauxI[ gjIN: 
polw bolo[

Gajee N Mineeai 

Thol N Thuleeai 

Paachan Saer 

Adtaaee ||

This cloth cannot be 

measured in yards or 

weighed with weights; 

its food is two and a 

half measures.

(ਸਰੀਰ-ਰੂਪ ਇਹ ਤਾਣੀ) ਗਜ਼ਾਂ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਮਣੀਦੀ, ਤੇ ਵੱਟੇ 

ਨਾਲ ਤੋਲੀਦੀ ਭੀ ਨਹੀਂ (ਉਂਞ 

ਇਸ ਤਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਹਰ ਰੋਜ਼) 

ਢਾਈ ਸੇਰ (ਖ਼ੁਰਾਕ-ਰੂਪ) ਪਾਣ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

15350 335 jO kir pwcnu  
byig n pwvY  
Jgru krY Gr 
hweI]2]

(byig) CyqI[ (hweI) 
nws krn vwlI

Ja Kar Paachan 

Baeg N Paavai 

Jhagar Karai 

Gharehaaee ||2||

If it does not obtain 

food right away, it 

quarrels with the 

master of the house. 

||2||

ਿ ੇਇਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਪਾਣ ਵੇਲੇ 

ਜਸਰ ਨਾ ਜਮਲੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੇ 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਹ ਜਮਲੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਤਰਥੱਲ ਮੱਚ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੨॥
15351 335 idn kI bYT  

Ksm kI brks  
ieh bylw kq 
AweI]

(bYT) bYTk[ (brks) 
ault[ bylw: polw bolo

Dhin Kee Baith 

Khasam Kee 

Barakas Eih Baelaa 

Kath Aaee ||

How many days will 

you sit here, in 

opposition to your 

Lord and Master? 

When will this 

opportunity come 

again?

(ਵਾਸ਼ਨਾ-ਬੱਧਾ ਿੀਵ) ਥੋੜੇ 

ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਿੀਊਣ ਖ਼ਾਤਰ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਮਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਜਿਰ) ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

15352 335 CUty kUMfy BIgY 
purIAw cilE 
julwho 
rIsweI]3]

(kMUfy) pdwrQ[ vwSnw 
rUpI (purIAw) nlIAW

Shhoottae 

Koonddae Bheegai 

Pureeaa Chaliou 

Julaaho Reesaaee 

||3||

Leaving his pots and 

pans, and the bobbins 

wet with his tears, the 

weaver soul departs in 

jealous anger. ||3||

(ਆਖ਼ਰ) ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਖੱੁਸ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ 

ਿਸੀਆਂ ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, (ਇਸ ਜਵਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਿੀਵ-ਿੁਲਾਹਾ ਜਖੱਝ ਕੇ ਇਥੋਂ 
ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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15353 335 CoCI nlI qMqu 
nhI inksY n qr 
rhI aurJweI]

(dUjw pwT: nqr) Shhoshhee Nalee 

Thanth Nehee 

Nikasai Nathar 

Rehee Ourajhaaee 

||

The wind-pipe is 

empty now; the 

thread of the breath 

does not come out any 

longer. The thread is 

tangled; it has run out.

(ਆਖ਼ਰ) ਨਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਤੂੰਦ ਨਹੀਂ ਜਨਕਲਦੀ, ਤੁਰ 

ਉਲਝੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ (ਭਾਵ, 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਸ ਚੱਲਣੇ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਨਾਭੀ 
ਨਾਲੋਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

15354 335 Coif pswru eIhw 
rhu bpurI khu 
kbIr  
smJweI]4]3]5
4]

Shhodd Pasaar 

Eehaa Rahu 

Bapuree Kahu 

Kabeer 

Samajhaaee 

||4||3||54||

So renounce the world 

of form and substance 

while you remain 

here, O poor soul; says 

Kabeer: you must 

understand this! 

||4||3||54||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਚੂੰਦਰੀ 
ਵਾਸ਼ਨਾ! ਇਹ ਿੂੰਿਾਲ ਛੱਡ ਦੇ, 

ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਿੀਵ ਦੀ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰ ॥੪॥੩॥੫੪॥

15355 335 gauVI] Gourree || Gauree:

15356 335 eyk joiq eykw 
imlI ikMbw hoie  
mhoie]

(ikMbw)AQvw[ (mhoie) 
mq hovy, nhIN huMdI

Eaek Joth Eaekaa 

Milee Kinbaa Hoe 

Mehoe ||

When one light 

merges into another, 

what becomes of it 

then?

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਿੋਤ 

ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ 

ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ।
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15357 335 ijqu Git nwmu n 
aUpjY PUit mrY 
jnu soie]1]

Jith Ghatt Naam N 

Oopajai Foott 

Marai Jan Soe 

||1||

That person, within 

whose heart the Lord's 

Name does not well 

up - may that person 

burst and die! ||1||

ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਨਾਲ 

ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥

15358 335 swvl suMdr 
rwmeIAw]

rw-meIAw Saaval Sundhar 

Raameeaa ||

O my dark and 

beautiful Lord,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਂਵਲੇ ਸੁਹਣੇ ਰਾਮ!

15359 335 myrw mnu lwgw  
qoih]1]rhwau]

Maeraa Man 

Laagaa Thohi 

||1|| Rehaao ||

My mind is attached 

to You. ||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਹਉਮੈ ਜਕਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰੇ?) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15360 335 swDu imlY isiD 
pweIAY ik eyhu 
jogu ik Bogu]

Saadhh Milai 

Sidhh Paaeeai K 

Eaehu Jog K Bhog 

||

Meeting with the Holy, 

the perfection of the 

Siddhas is obtained. 

What good is Yoga or 

indulgence in 

pleasures?

(ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਭਾਵ ਅਤੇ 

ਅੂੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਠੂੰ ਢ ਦੀ) ਇਹ 

ਜਸੱਧੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

ਲੱਭਦੀ ਹੈ। (ਜਿਰ ਇਸ ਜਸੱਧੀ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿੋਗੀਆਂ ਦਾ) ਿੋਗ 

ਤੱੁਛ ਹੈ, (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦਾ) ਭੋਗਣਾ ਭੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਹੈ
15361 335 duhu imil kwrju 

aUpjY rwm nwm 
sMjogu]2]

Dhuhu Mil Kaaraj 

Oopajai Raam 

Naam Sanjog ||2||

When the two meet 

together, the business 

is conducted, and the 

link with the Lord's 

Name is established. 

||2||

ਿਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ 

ਜਸੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਮਲਦੇ ਹਨ, 

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ-ਰੂਪ ਨਤੀਿਾ 
ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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15362 335 logu jwnY iehu 
gIqu hY iehu qau 
bRhm bIcwr]

Log Jaanai Eihu 

Geeth Hai Eihu 

Tho Breham 

Beechaar ||

People believe that 

this is just a song, but 

it is a meditation on 

God.

ਿਗਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਕੋਈ 

ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ) ਗੀਤ ਹੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਹੈ,

15363 335 ijau kwsI 
aupdysu hoie  
mwns mrqI 
bwr]3]

Jio Kaasee 

Oupadhaes Hoe 

Maanas Marathee 

Baar ||3||

It is like the 

instructions given to 

the dying man at 

Benares. ||3||

(ਿੋ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਜਿਊਂਜਦਆਂ ਹੀ 
ਮੁਕਤੀ ਜਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ 
ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਰਨ 

ਵੇਲੇ (ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਦਾ ਮੁਕਤੀ 
ਦਾਤਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਜਮਲਦਾ 
ਜਖ਼ਆਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ 
ਮਰਨ ਜਪਛੋਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਐਥੇ ਹੀ ਿੀਵਨ-ਮੁਕਤ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

15364 335 koeI gwvY ko suxY  
hir nwmw icqu 
lwie]

Koee Gaavai Ko 

Sunai Har Naamaa 

Chith Laae ||

Whoever sings or 

listens to the Lord's 

Name with conscious 

awareness

ਿ ੋਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸੁਣਦਾ 
ਹੈ,
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15365 335 khu kbIr sMsw 
nhI AMiq 
prmgiq 
pwie]4]1]4]5
5]

Kahu Kabeer 

Sansaa Nehee 

Anth Param Gath 

Paae 

||4||1||4||55||

- says Kabeer, without 

a doubt, in the end, he 

obtains the highest 

status. 

||4||1||4||55||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਇਸ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੪॥੫੫॥

15366 335 gauVI] Gourree || Gauree:

15367 335 jyqy jqn krq  
qy fUby Bv swgru  
nhI qwirE ry]

Jaethae Jathan 

Karath Thae 

Ddoobae Bhav 

Saagar Nehee 

Thaariou Rae ||

Those who try to do 

things by their own 

efforts are drowned in 

the terrifying world-

ocean; they cannot 

cross over.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਅਜਿਹੇ ਿਤਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘਾਉਂਦੀਆਂ 

(ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।)

15368 335 krm Drm krqy 
bhu sMjm  
AhMbuiD mnu 
jwirE ry]1]

Karam Dhharam 

Karathae Bahu 

Sanjam 

Ahanbudhh Man 

Jaariou Rae ||1||

Those who practice 

religious rituals and 

strict self-discipline - 

their egotistical pride 

shall consume their 

minds. ||1||

ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ, ਵਰਨ 

ਆਸ਼ਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ 

ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ 

ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਕਸਮ 

ਦੇ ਧਾਰਜਮਕ ਪਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਹਉਮੈ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ 

ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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15369 335 sws gRws ko dwqo 
Twkuru so ikau 
mnhu ibswirE 
ry]

Saas Graas Ko 

Dhaatho Thaakur 

So Kio Manahu 

Bisaariou Rae ||

Your Lord and Master 

has given you the 

breath of life and food 

to sustain you; Oh, 

why have you 

forgotten Him?

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। 
ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਮਨੋਂ  ਜਕਉਂ 

ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ?

15370 335 hIrw lwlu Amolu 
jnmu hY kaufI 
bdlY hwirE 
ry]1]rhwau]

Heeraa Laal Amol 

Janam Hai 

Kouddee Badhalai 

Haariou Rae ||1|| 

Rehaao ||

Human birth is a 

priceless jewel, which 

has been squandered 

in exchange for a 

worthless shell. 

||1||Pause||

ਇਹ (ਮਨੱੁਖਾ-) ਿਨਮ (ਮਾਨੋ) 

ਹੀਰਾ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ ਹੈ, 

ਪਰ ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੌਡੀ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਗਵਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15371 335 iqRsnw iqRKw BUK 
BRim lwgI ihrdY  
nwih bIcwirE 
ry]

Thrisanaa 

Thrikhaa Bhookh 

Bhram Laagee 

Hiradhai Naahi 

Beechaariou Rae 

||

The thirst of desire 

and the hunger of 

doubt afflict you; you 

do not contemplate 

the Lord in your heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜਦਲ 

ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਕ 

ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ-ਤਿੇਹ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।

15372 335 aunmq mwn 
ihirE mn mwhI  
gur kw sbdu n 
DwirE ry]2]

(aunmq) kmLw ho ky[ 
(ihirE) lu`itAw

Ounamath Maan 

Hiriou Man 

Maahee Gur Kaa 

Sabadh N 

Dhhaariou Rae 

||2||

Intoxicated with pride, 

you cheat yourself; 

you have not 

enshrined the Word of 

the Guru's Shabad 

within your mind. 

||2||

(ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਜਵਚ ਹੀ) ਤੂੂੰ  
ਮਸਜਤਆ ਤੇ ਹੂੰਕਾਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੂੂੰ  
ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ॥੨॥
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15373 335 suAwd luBq  
ieMdRI rs pRyirE  
md rs lYq 
ibkwirE ry]

luBq: polw bolo Suaadh Lubhath 

Eindhree Ras 

Praeriou Madh 

Ras Laith Bikaariou 

Rae ||

Those who are 

deluded by sensual 

pleasures, who are 

tempted by sexual 

delights and enjoy 

wine are corrupt.

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰਨ ਕਰਕੇ) ਤੂੂੰ  
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਲੋਭੀ 
ਬਣ ਜਰਹਾ ਹੈਂ। ਇੂੰਦਿੀ ਦੇ ਚਸਕੇ 

ਦਾ ਪਿੇਜਰਆ ਹੋਇਆ ਤੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਲੈਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ।

15374 335 krm Bwg sMqn 
sMgwny kwst loh 
auDwirE ry]3]

au-DwirE Karam Bhaag 

Santhan 

Sangaanae Kaasatt 

Loh Oudhhaariou 

Rae ||3||

But those who, 

through destiny and 

good karma, join the 

Society of the Saints, 

float over the ocean, 

like iron attached to 

wood. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ 

(ਿਾਗਦੇ) ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਧ-

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਲਆ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ) ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਲੋਹੇ ਨੂੂੰ  (ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਉਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

15375 335 Dwvq join jnm 
BRim Qwky Ab 
duK kir hm 
hwirE ry]

Dhhaavath Jon 

Janam Bhram 

Thhaakae Ab 

Dhukh Kar Ham 

Haariou Rae ||

I have wandered in 

doubt and confusion, 

through birth and 

reincarnation; now, I 

am so tired. I am 

suffering in pain and 

wasting away.

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ, ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਦੌੜ 

ਦੌੜ ਕੇ, ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਥੱਕ ਜਗਆ ਹਾਂ। ਦੱੁਖ ਸਹਾਰ 

ਸਹਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਛੱਡ 

ਬੈਠਾ ਹਾਂ (ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਲਈ ਹੈ।)
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15376 335 kih kbIr gur 
imlq mhw rsu  
pRym Bgiq 
insqwirE 
ry]4]1]5]56]

Kehi Kabeer Gur 

Milath Mehaa Ras 

Praem Bhagath 

Nisathaariou Rae 

||4||1||5||56||

Says Kabeer, meeting 

with the Guru, I have 

obtained supreme joy; 

my love and devotion 

have saved me. 

||4||1||5||56||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਜਦਆਂ ਹੀ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰੂਪ) ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਪਆਰ 

ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥੫॥੫੬॥

15377 335 gauVI] hQnI dw bnwautI 
(kwlbUq) Akwr[ 
j`gdIs

Gourree || Gauree:

15378 335 kwlbUq kI 
hsqnI mn 
baurw ry clqu 
ricE jgdIs]

Kaalabooth Kee 

Hasathanee Man 

Bouraa Rae 

Chalath Rachiou 

Jagadhees ||

Like the straw figure 

of a female elephant, 

fashioned to trap the 

bull elephant, O crazy 

mind, the Lord of the 

Universe has staged 

the drama of this 

world.

ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨਾ! (ਇਹ ਿਗਤ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੱੁਝ ੇ

ਰੱਖਣ ਲਈ) ਇਕ ਖੇਡ ਬਣਾਈ 

ਹੈ ਜਿਵੇਂ (ਲੋਕ ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਿੜਨ 

ਲਈ) ਕਲਬੂਤ ਦੀ ਹਥਣੀ 
(ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ);

15379 335 kwm suAwie gj 
bis pry mn 
baurw ry AMksu 
sihE sIs]1]

gj:polw bolo[ (gj) 
hwQI[ (AMksu) kuMfw[ 
b`is

Kaam Suaae Gaj 

Bas Parae Man 

Bouraa Rae Ankas 

Sehiou Sees ||1||

Attracted by the lure 

of sexual desire, the 

elephant is captured, 

O crazy mind, and now 

the halter is placed 

around its neck. ||1||

(ਉਸ ਹਥਣੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ) ਕਾਮ 

ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਥੀ 
ਿਜੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਜਸਰ ਉੱਤੇ (ਸਦਾ ਮਹਾਉਤ ਦਾ) 
ਅੂੰਕਸ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, (ਜਤਵੇਂ) ਹੇ 

ਝੱਲੇ ਮਨ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ ਮਨ-ਮੋਹਨੀ 
ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰਦਾ ਹੈਂ) ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3007 Published: March 06/ 2014



15380 336 ibKY bwcu hir 
rwcu smJu mn 
baurw ry]

Bikhai Baach Har 

Raach Samajh 

Man Bouraa Rae ||

So escape from 

corruption and 

immerse yourself in 

the Lord; take this 

advice, O crazy mind.

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਅਕਲ ਕਰ, 

ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਰਹੁ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਕਰ।

15381 336 inrBY hoie n 
hir Bjy mn 
baurw ry gihE 
n rwm 
jhwju]1]rhwau]

Bjy: polw bolo Nirabhai Hoe N 

Har Bhajae Man 

Bouraa Rae 

Gehiou N Raam 

Jehaaj ||1|| 

Rehaao ||

You have not 

meditated fearlessly 

on the Lord, O crazy 

mind; you have not 

embarked upon the 

Lord's Boat. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਸਜਹਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਉਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ 
ਤੇ ਜਕਉਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ 
ਲੈਂਦਾ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15382 336 mrkt mustI 
Anwj kI mn 
baurw ry lInI 
hwQu pswir]

(mrkt) bWdr[ 
(mustI) mu`TI

Marakatt 

Musattee Anaaj 

Kee Man Bouraa 

Rae Leenee 

Haathh Pasaar ||

The monkey stretches 

out its hand, O crazy 

mind, and takes a 

handful of corn;

ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨ! ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਹੱਥ 

ਜਖਲਾਰ ਕੇ ਦਾਜਣਆਂ ਦੀ ਮੱੁਠ 

ਭਰ ਲਈ,

15383 336 CUtn ko shsw 
pirAw mn 
baurw ry nwicE 
Gr Gr bwir]2]

Shhoottan Ko 

Sehasaa Pariaa 

Man Bouraa Rae 

Naachiou Ghar 

Ghar Baar ||2||

Now unable to escape, 

O crazy mind, it is 

made to dance door to 

door. ||2||

ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਹਮ ਪੈ ਜਗਆ ਜਕ 

ਕੈਦ ਜਵਚੋਂ ਜਕਵੇਂ ਜਨਕਲੇ। (ਉਸ 

ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ) ਹਰੇਕ 

ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥
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15384 336 ijau nlnI  
sUAtw gihE mn 
baurw ry mwXw 
iehu ibauhwru]

qoqy PVn vwlI (nlnI) 
iPrkI[ (sUAtw) qoqw[ 
mw-Xw

Jio Nalanee 

Sooattaa Gehiou 

Man Bouraa Rae 

Maayaa Eihu 

Biouhaar ||

Like the parrot caught 

in the trap, O crazy 

mind, you trapped by 

the affairs of Maya.

ਹੇ ਝੱਲੇ ਮਨਾਂ! ਿਗਤ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਉਂ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਇਉਂ ਹੀ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾਉਂਦੀ 
ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ ਨਲਨੀ (ਤੇ ਬੈਠ 

ਕੇ) ਿਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

15385 336 jYsw rMgu ksuMB 
kw mn baurw ry  
iqau psirE 
pwswru]3]

Jaisaa Rang 

Kasunbh Kaa Man 

Bouraa Rae Thio 

Pasariou Paasaar 

||3||

Like the weak dye of 

the safflower, O crazy 

mind, so is the 

expanse of this world 

of form and 

substance. ||3||

ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨ! ਜਿਵੇਂ ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦਾ 
ਰੂੰਗ (ਥੋੜੇ ਹੀ ਜਦਨ ਰਜਹੂੰਦਾ) 
ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਗਤ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ (ਚਾਰ ਜਦਨ ਲਈ ਹੀ) 
ਜਖਲਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੩॥

15386 336 nwvn kau qIrQ 
Gny mn baurw ry  
pUjn kau bhu 
dyv]

(dyv) dyvqy[ n@wvn Naavan Ko 

Theerathh Ghanae 

Man Bouraa Rae 

Poojan Ko Bahu 

Dhaev ||

There are so many 

holy shrines in which 

to bathe, O crazy 

mind, and so many 

gods to worship.

ਹੇ ਝੱਲੇ ਮਨਾਂ! (ਭਾਵੇਂ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਤੀਰਥ 

ਹਨ, ਤੇ ਪੂਿਣ ਲਈ ਬਥੇਰੇ 

ਦੇਵਤੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ 

ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਿਾ ਕੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ)
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15387 336 khu kbIr CUtnu 
nhI mn baurw ry  
CUtnu hir kI 
syv]4]1]6]57
]

Kahu Kabeer 

Shhoottan Nehee 

Man Bouraa Rae 

Shhoottan Har Kee 

Saev 

||4||1||6||57||

Says Kabeer, you shall 

not be saved like this, 

O crazy mind; only by 

serving the Lord will 

you find release. 

||4||1||6||57||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਪਰ (ਇਸ 

ਸਜਹਮ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੬॥੫੭॥

15388 336 gauVI] Gourree || Gauree:

15389 336 Agin n dhY  
pvnu nhI mgnY  
qskru nyir n 
AwvY]

(mgnY) aufwauNdI[ 
(qskru) cor

Agan N Dhehai 

Pavan Nehee 

Maganai Thasakar 

Naer N Aavai ||

Fire does not burn it, 

and the wind does not 

blow it away; thieves 

cannot get near it.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ 

ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਇਸ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

15390 336 rwm nwm Dnu  
kir sMcaunI so 
Dnu kq hI n 
jwvY]1]

(sMcaunI) iek`qR Raam Naam 

Dhhan Kar 

Sanchounee So 

Dhhan Kath Hee N 

Jaavai ||1||

Accumulate the 

wealth of the Lord's 

Name; that wealth 

does not go anywhere. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਇਹ ਜਕਧਰੇ ਨਾਸ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥

15391 336 hmrw Dnu mwDau 
goibMdu DrxIDru  
iehY swr Dnu 
khIAY]

DrxI-Dru Hamaraa Dhhan 

Maadhho Gobindh 

Dhharaneedhhar 

Eihai Saar Dhhan 

Keheeai ||

My wealth is God, the 

Lord of Wealth, the 

Lord of the Universe, 

the Support of the 

earth: this is called the 

most excellent wealth.

ਸਾਡਾ ਧਨ ਤਾਂ ਮਾਧੋ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਹੀ 
ਹੈ ਿ ੋਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ। (ਸਾਡੇ ਮਤ ਜਵਚ ਤਾਂ) ਇਸੇ 

ਧਨ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਧਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੂੰਗਾ 
ਵਧੀਆ ਆਖੀਦਾ ਹੈ।
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15392 336 jo suKu pRB goibMd 
kI syvw so suKu  
rwij n 
lhIAY]1]rhwau]

Jo Sukh Prabh 

Gobindh Kee 

Saevaa So Sukh 

Raaj N Leheeai 

||1|| Rehaao ||

The peace which is 

obtained by serving 

God, the Lord of the 

Universe - that peace 

cannot be found in 

kingdoms or power. 

||1||Pause||

ਿ ੋਸੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ 

ਭਿਨ ਜਵਚ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸੁਖ ਰਾਿ ਜਵਚ (ਭੀ) ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15393 336 iesu Dn kwrix  
isv snkwidk  
Kojq Bey audwsI]

Eis Dhhan Kaaran 

Siv Sanakaadhik 

Khojath Bheae 

Oudhaasee ||

Shiva and Sanak, in 

their search for this 

wealth, became 

Udaasees, and 

renounced the world.

ਇਸ (ਨਾਮ) ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਜਸ਼ਵ ਤੇ ਸਨਕ ਆਜਦਕ 

(ਬਿਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੱੁਤਰ) ਭਾਲ 

ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਿਗਤ ਤੋਂ 
ਜਵਰਕਤ ਹੋਏ।

15394 336 min mukMdu ijhbw 
nwrwienu prY n  
jm kI PwsI ]2]

(mukMdu) mukqIdwqy 
vwihgurU jI

Man Mukandh 

Jihabaa Naaraaein 

Parai N Jam Kee 

Faasee ||2||

One whose mind is 

filled with the Lord of 

liberation, and whose 

tongue chants the 

Name of the Lord, 

shall not be caught by 

the noose of Death. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੀ ਿੀਭ ਤੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਜਟਜਕਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਮ ਦੀ (ਮੋਹ-ਰੂਪ) ਿਾਹੀ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦੀ ॥੨॥

15395 336 inj Dnu igAwnu  
Bgiq guir dInI  
qwsu sumiq mnu 
lwgw]

su-m`iq Nij Dhhan Giaan 

Bhagath Gur 

Dheenee Thaas 

Sumath Man 

Laagaa ||

My own wealth is the 

spiritual wisdom and 

devotion given by the 

Guru; my mind is held 

steady in perfect 

neutral balance.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਗਆਨ ਹੀ, (ਿੀਵ ਦਾ) ਜਨਰੋਲ 

ਆਪਣਾ ਧਨ (ਹੋ ਸਕਦਾ) ਹੈ। 
ਜਿਸ ਸੁਚੱਿੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਇਹ ਦਾਤ) ਜਦਤੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ।
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15396 336 jlq AMB QMiB 
mnu Dwvq Brm 
bMDn Bau 
Bwgw]3]

(AMB) pwxI[ (QMiB) QMm Jalath Anbh 

Thhanbh Man 

Dhhaavath 

Bharam Bandhhan 

Bho Bhaagaa ||3||

It is like water for the 

burning soul, like an 

anchoring support for 

the wandering mind; 

the bondage of doubt 

and fear is dispelled. 

||3||

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ) ਸੜਦੇ ਲਈ (ਇਹ ਨਾਮ-

ਧਨ) ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਥੂੰ ਮਹੀ ਹੈ, (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਭਰਮਾਂ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

15397 336 khY kbIru mdn 
ky mwqy ihrdY 
dyKu bIcwrI]

(mdn) kwm[ (m`wqy) 
msq

Kehai Kabeer 

Madhan Kae 

Maathae Hiradhai 

Dhaekh 

Beechaaree ||

Says Kabeer: O you 

who are intoxicated 

with sexual desire, 

reflect upon this in 

your heart, and see.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਕਾਮ-

ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਮੱਤੇ ਹੋਏ 

(ਰਾਿਨ!) ਮਨ ਜਵਚ ਸੋਚ ਕੇ 

ਵੇਖ,

15398 336 qum Gir lwK 
koit AsÍ hsqI  
hm Gir eyku 
murwrI]4]1]7]
58]

Asv Thum Ghar Laakh 

Kott Asv Hasathee 

Ham Ghar Eaek 

Muraaree 

||4||1||7||58||

Within your home 

there are hundreds of 

thousands, millions of 

horses and elephants; 

but within my home is 

the One Lord. 

||4||1||7||58||

ਿ ੇਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ 
ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 

(ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ (ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਵੱਸਦਾ) ਹੈ 

॥੪॥੧॥੭॥੫੮॥

15399 336 gauVI] Gourree || Gauree:

15400 336 ijau kip ky kr  
musit cnn kI  
lubiD n iqAwgu 
dieE]

kip:polw bolo[ (kip) 
bWdr[ (kr) h`Q[ 
(musit) mu`T[ (cnn) 
Coly[ (lubiD) loBI ny

Jio Kap Kae Kar 

Musatt Chanan 

Kee Lubadhh N 

Thiaag Dhaeiou ||

Like the monkey with 

a handful of grain, 

who will not let go 

because of greed

ਜਿਵੇਂ (ਜਕਸੇ) ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 

(ਭੁੱ ਿ)ੇ ਛੋਜਲਆਂ ਦੀ ਮੱੁਠ ਆਈ, 

ਪਰ ਲੋਭੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ (ਕੱੁਿੀ 
ਜਵਚ ਹੱਥ ਿਜਸਆ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀ 
ਛੋਜਲਆਂ ਦੀ ਮੱੁਠ) ਨਾਹ ਛੱਡੀ, 
(ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਗਆ)
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15401 336 jo jo krm kIey  
lwlc isau qy 
iPir grih 
pirE]1]

(gr-ih) gLy Jo Jo Karam 

Keeeae Laalach 

Sio Thae Fir Garehi 

Pariou ||1||

- just so, all the deeds 

committed in greed 

ultimately become a 

noose around one's 

neck. ||1||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਲੋਭ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ 

ਿ ੋਿੋ ਕੂੰਮ ਿੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੜ (ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ-

ਰੂਪ ਜ਼ੂੰਿੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇ) 

ਗਲ ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

15402 336 Bgiq ibnu ibrQy 
jnmu gieE]

Bhagath Bin 

Birathhae Janam 

Gaeiou ||

Without devotional 

worship, human life 

passes away in vain.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ 

ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ)।

15403 336 swDsMgiq 
Bgvwn Bjn 
ibnu khI n scu 
rihE]1]rhwau]

(khI) ikqy BI Saadhhasangath 

Bhagavaan Bhajan 

Bin Kehee N Sach 

Rehiou ||1|| 

Rehaao ||

Without the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, without 

vibrating and 

meditating on the 

Lord God, one does 

not abide in Truth. 

||1||Pause||

ਤੇ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਆ ਕੇ) 

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15404 336 ijau auidAwn  
kusm prPuilq  
iknih n GRwau 
lieE]

(auidAwn) jMgL[ 
(GRwau) sugMDI[ pr-
Pu`ilq[ ikn-ih[ lie-
E

Jio Oudhiaan 

Kusam Parafulith 

Kinehi N Ghraao 

Laeiou ||

Like the flower which 

blossoms in the 

wilderness with no 

one to enjoy its 

fragrance,

ਜਿਵੇਂ ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਜਖੜੇ ਹੋਏ 

ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਲੈ ਸਕਦਾ (ਉਹ ਿੁੱ ਲ ਉਿਾੜ 

ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਪਿਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ 
ਖੇੜਾ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਖੇੜ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ),
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15405 336 qYsy BRmq Anyk 
join mih iPir 
iPir kwl 
hieE]2]

(hie-E) nws krdw Thaisae Bhramath 

Anaek Jon Mehi 

Fir Fir Kaal Haeiou 

||2||

So do people wander 

in reincarnation; over 

and over again, they 

are destroyed by 

Death. ||2||

ਜਤਵੇਂ, (ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਿੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਾਲ-ਵੱਸ ਪੈਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

15406 336 ieAw Dn jobn 
Aru suq dwrw  
pyKn kau ju 
dieE]

dieE Eiaa Dhhan Joban 

Ar Suth Dhaaraa 

Paekhan Ko J 

Dhaeiou ||

This wealth, youth, 

children and spouse 

which the Lord has 

given you - this is all 

just a passing show.

ਧਨ, ਿੁਆਨੀ, ਪੱੁਤਰ ਤੇ 

ਇਸਤਿੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਵਚ 

ਜਨਰਲੇਪ ਜਿਹਾ ਰਜਹਣ ਵਾਂਗ) 

ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਦੱਤੇ ਹਨ (ਜਕ 

ਇਸ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਵਚ ਇਹ 

ਜਨਰਲੇਪ ਹੀ ਰਹੇ),

15407 336 iqn hI mwih 
Atik jo aurJy  
ieMdRI pRyir 
lieE]3]

Thin Hee Maahi 

Attak Jo Ourajhae 

Eindhree Praer 

Laeiou ||3||

Those who are caught 

and entangled in these 

are carried away by 

sensual desire. ||3||

ਪਰ ਿੀਵ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰੁਕ ਕੇ ਿਸ ਿਾਂਦੇ ਹਨ; ਇੂੰਦਿੇ 
ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਖੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

15408 336 AauD Anl qnu 
iqn ko mMdru chu 
ids Twtu TieE]

(AauD)aumr[ (Anl) 
AgnI[ (qnu) sRIr[ 
(iqn) k`KW[ (Twtu) 
bnwaut[ (Tie-E) bx 
rhI hY

Aoudhh Anal Than 

Thin Ko Mandhar 

Chahu Dhis Thaatt 

Thaeiou ||

Age is the fire, and the 

body is the house of 

straw; on all four 

sides, this play is being 

played out.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਸਰੀਰ 

(ਮਾਨੋ) ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, 

ਉਮਰ (ਦੇ ਜਦਨ ਬੀਤਦੇ ਿਾਣੇ 
ਇਸ ਕੋਠੇ ਨੂੂੰ ) ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 

ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਬਣਤਰ 

ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, (ਪਰ ਕੋਈ ਭੀ 
ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ; 
ਜਕਆ ਅਚਰਿ ਜਭਆਨਕ ਜਦਿਸ਼ 

ਹੈ!)
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15409 336 kih kbIr BY 
swgr qrn kau  
mY siqgur Et 
lieE]4]1]8]
59]

Kehi Kabeer Bhai 

Saagar Tharan Ko 

Mai Sathigur Outt 

Laeiou 

||4||1||8||59||

Says Kabeer, to cross 

over the terriffying 

world-ocean, I have 

taken to the Shelter of 

the True Guru. 

||4||1||8||59||

ਇਸ ਜਭਆਨਕ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ 

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥੧॥੮॥੫੯॥

15410 336 gauVI] Gourree || Gauree:

15411 336 pwnI mYlw mwtI 
gorI]

Paanee Mailaa 

Maattee Goree ||

The water of the 

sperm is cloudy, and 

the egg of the ovary is 

crimson.

(ਹੇ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਿੀਵ! ਜਕਸ ਗੱਲ 

ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?) ਜਪਉ ਦੀ 
ਗੂੰਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਰਕਤ-

15412 336 ies mwtI kI 
puqrI jorI]1]

puqrI:polw bolo[ 
(puqrI) puqlI

Eis Maattee Kee 

Putharee Joree 

||1||

From this clay, the 

puppet is fashioned. 

||1||

(ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਿੀਵ ਦਾ ਇਹ 

ਜਮੱਟੀ ਦਾ ਬੱੁਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

॥੧॥
15413 336 mY nwhI kCu 

Awih n morw]
(Awih n) nhIN hY Mai Naahee Kashh 

Aahi N Moraa ||

I am nothing, and 

nothing is mine.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੈਥੋਂ ਵੱਖਰੀ) ਮੇਰੀ 
ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 

ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

15414 336 qnu Dnu sBu rsu  
goibMd 
qorw]1]rhwau]

Than Dhhan Sabh 

Ras Gobindh 

Thoraa ||1|| 

Rehaao ||

This body, wealth, and 

all delicacies are 

Yours, O Lord of the 

Universe. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਇਹ ਸਰੀਰ, 

ਧਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਸਭ ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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15415 336 ies mwtI mih  
pvnu smwieAw]

Eis Maattee Mehi 

Pavan Samaaeiaa 

||

Into this clay, the 

breath is infused.

ਇਸ ਜਮੱਟੀ (ਦੇ ਪੁਤਲੇ) ਜਵਚ 

(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ) 

ਪਿਾਣ ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ,

15416 337 JUTw prpMcu joir 
clwieAw]2]

(prpMcu) pswrw Jhoothaa 

Parapanch Jor 

Chalaaeiaa ||2||

By Your Power, You 

have set this false 

contrivance in motion. 

||2||

(ਪਰ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਥੂੰ ਮਹੀ 
ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ) 

ਿੀਵ ਝੂਠਾ ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਰ 

ਬੈਠਦਾ ਹੈ ॥੨॥

15417 337 iknhU lwK pWc 
kI jorI]

Kinehoo Laakh 

Paanch Kee Joree 

||

Some collect hundreds 

of thousands of dollars,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਪੂੰਿ ਪੂੰਿ ਲੱਖ 

ਦੀ ਿਾਇਦਾਦ ਿੋੜ ਲਈ ਹੈ,

15418 337 AMq kI bwr  
ggrIAw PorI]3]

gg-rIAw: polw bolo Anth Kee Baar 

Gagareeaa Foree 

||3||

But in the end, the 

pitcher of the body 

bursts. ||3||

ਮੌਤ ਆਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੀ 
ਸਰੀਰ-ਰੂਪ ਭਾਂਡਾ ਭੱਿ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

15419 337 kih kbIr iek 
nIv auswrI]

Kehi Kabeer Eik 

Neev Ousaaree ||

Says Kabeer, that 

single foundation 

which you have laid

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਿੀਵ! ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਿ ੋ

ਨੀਂਹ ਹੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,

15420 337 iKn mih ibnis 
jwie  
AhMkwrI]4]1]9
]60]

Khin Mehi Binas 

Jaae Ahankaaree 

||4||1||9||60||

Will be destroyed in 

an instant - you are so 

egotistical. 

||4||1||9||60||

ਉਹ ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥੯॥੬੦॥

15421 337 gauVI] Gourree || Gauree:
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15422 337 rwm jpau jIA  
AYsy AYsy]

Raam Japo Jeea 

Aisae Aisae ||

Just as Dhroo and 

Prahlaad meditated on 

the Lord,

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! (ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, 

ਜਕ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਪਿੇਮ 

ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਸਮਰਾਂ,

15423 337 DR¨ pRihlwd  
jipE hir 
jYsy]1]

Dhhroo Prehilaadh 

Japiou Har Jaisae 

||1||

So should you 

meditate on the Lord, 

O my soul. ||1||

ਜਿਸ ਪਿੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਧੂ 

ਤੇ ਪਿਜਹਲਾਦ ਭਗਤ ਨੇ, ਹੇ 

ਹਰੀ! ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਸੀ ॥੧॥

15424 337 dIn dieAwl  
Brosy qyry]

d-ieAwl Dheen Dhaeiaal 

Bharosae Thaerae 

||

O Lord, Merciful to the 

meek, I have placed 

my faith in You;

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਆਸ ਤੇ-

15425 337 sBu prvwru  
cVwieAw 
byVy]1]rhwau]

cV@wieAw Sabh Paravaar 

Charraaeiaa 

Baerrae ||1|| 

Rehaao ||

Along with all my 

family, I have come 

aboard Your boat. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਤੇਰੇ 

(ਨਾਮ ਦੇ) ਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਹਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਿੀਭ, ਅੱਖ, ਕੂੰਨ 

ਆਜਦਕ ਸਭ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15426 337 jw iqsu BwvY qw 
hukmu mnwvY]

Jaa This Bhaavai 

Thaa Hukam 

Manaavai ||

When it is pleasing to 

Him, then He inspires 

us to obey the Hukam 

of His Command.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ (ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ 
ਆਪਣਾ) ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ 
ਉਹੀ ਕੂੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਕੂੰਮ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇੂੰਦਿੇ 
ਬਣਾਏ ਹਨ)
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15427 337 ies byVy kau  
pwir lGwvY]2]

Eis Baerrae Ko 

Paar Laghaavai 

||2||

He causes this boat to 

cross over. ||2||

ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੂਰ 

ਨੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

15428 337 gur prswid  
AYsI buiD smwnI]

Gur Parasaadh 

Aisee Budhh 

Samaanee ||

By Guru's Grace, such 

understanding is 

infused into me;

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਅਜਿਹੀ ਅਕਲ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗਦਾ ਹੈ),

15429 337 cUik geI iPir 
Awvn jwnI]3]

Chook Gee Fir 

Aavan Jaanee 

||3||

My comings and 

goings in reincarnation 

have ended. ||3||

ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਣਾ 
ਮਰਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

15430 337 khu kbIr Bju 
swirgpwnI]

Bj: polw bolo, swirg-
pwnI

Kahu Kabeer Bhaj 

Saarigapaanee ||

Says Kabeer, meditate, 

vibrate upon the Lord, 

the Sustainer of the 

earth.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾ ਜਕ ਹੇ ਮਨ!)-

ਸਾਜਰੂੰਗਪਾਨੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ!

15431 337 aurvwir pwir  
sB eyko 
dwnI]4]2]10]
61]

dwnI vwihgurU jI Ouravaar Paar 

Sabh Eaeko 

Dhaanee 

||4||2||10||61||

In this world, in the 

world beyond and 

everywhere, He alone 

is the Giver. 

||4||2||10||61||

ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਹਰ 

ਥਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿਾਣ 

॥੪॥੨॥੧੦॥੬੧॥

15432 337 gauVI 9] gauVI nwvIN bolo[ Gourree 9 || Gauree 9:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3018 Published: March 06/ 2014



15433 337 join Cwif jau 
jg mih AwieE]

(join) grB Jon Shhaadd Jo 

Jag Mehi Aaeiou ||

He leaves the womb, 

and comes into the 

world;

ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਛੱਡ ਕੇ 

ਿਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

15434 337 lwgq pvn Ksmu 
ibsrwieE]1]

Laagath Pavan 

Khasam 

Bisaraaeiou ||1||

As soon as the air 

touches him, he 

forgets his Lord and 

Master. ||1||

ਤਾਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਹਵਾ 
ਲੱਗਜਦਆਂ ਹੀ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

15435 337 jIArw hir ky 
gunw 
gwau]1]rhwau]

Jeearaa Har Kae 

Gunaa Gaao ||1|| 

Rehaao ||

O my soul, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||Pause||

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15436 337 grB join mih  
aurD qpu krqw]

(aurD) aultw Garabh Jon Mehi 

Ouradhh Thap 

Karathaa ||

You were upside-

down, living in the 

womb; you generated 

the intense meditative 

heat of 'tapas'.

(ਿਦੋਂ ਿੀਵ) ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ 

ਜਸਰ-ਭਾਰ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,

15437 337 qau jTr Agin 
mih rhqw]2]

(jTr) pyt[ (rhqw) 
vsdw sI

Tho Jathar Agan 

Mehi Rehathaa 

||2||

Then, you escaped the 

fire of the belly. ||2||

ਤਦੋਂ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਭੀ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

15438 337 lK caurwsIh 
join BRim 
AwieE]

caurwsI-h Lakh Chouraaseeh 

Jon Bhram Aaeiou 

||

After wandering 

through 8.4 million 

incarnations, you 

came.

(ਿੀਵ) ਚੌਰਾਸੀਹ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ (ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ) 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
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15439 337 Ab ky Cutky  
Taur n 
TwieE]3]

(Cutky) KuMJy[ (Taur) 
Tihrn dI (TwieE) QW 
nhIN imlygI

Ab Kae Shhuttakae 

Thour N Thaaeiou 

||3||

If you stumble and fall 

now, you shall find no 

home or place of rest. 

||3||

ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭੀ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਜਿਰ ਕੋਈ 

ਥਾਂ-ਜਥੱਤਾ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ॥੩॥

15440 337 khu kbIr Bju 
swirgpwnI]

Kahu Kabeer Bhaj 

Saarigapaanee ||

Says Kabeer, meditate, 

vibrate upon the Lord, 

the Sustainer of the 

earth.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਾ ਜਕ ਉਸ ਸਾਜਰਗਪਾਨੀ-
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੇ,

15441 337 Awvq dIsY jwq 
n 
jwnI]4]1]11]
62]

Aavath Dheesai 

Jaath N Jaanee 

||4||1||11||62||

He is not seen to be 

coming or going; He is 

the Knower of all. 

||4||1||11||62||

ਿ ੋਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੧॥੬੨॥

15442 337 gauVI pUrbI] Gourree Poorabee 

||

Gauree Poorbee:

15443 337 surg bwsu n 
bwCIAY frIAY n  
nrik invwsu]

(bwCIAY) ie`Cw krIey Surag Baas N 

Baashheeai 

Ddareeai N Narak 

Nivaas ||

Don't wish for a home 

in heaven, and don't 

be afraid to live in hell.

ਨਾਹ ਇਹ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ (ਮਰਨ ਜਪਛੋਂ) 
ਸੁਰਗ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਜਮਲ ਿਾਏ 

ਅਤੇ ਨਾਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ 

ਰਹੀਏ ਜਕ ਜਕਤੇ ਨਰਕ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਨਵਾਸ ਨਾਹ ਜਮਲ ਿਾਏ।
15444 337 honw hY so hoeI hY  

mnih n kIjY 
Aws]1]

honw: polw bolo[ mn-ih Honaa Hai So 

Hoee Hai Manehi 

N Keejai Aas ||1||

Whatever will be will 

be, so don't get your 

hopes up in your 

mind. ||1||

ਿ ੋਕੁਝ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ) 

ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ, ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ॥੧॥
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15445 337 rmeIAw gun 
gweIAY]

r-meIAw Rameeaa Gun 

Gaaeeai ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord,

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

15446 337 jw qy pweIAY  
prm 
inDwnu]1]rhwau]

Jaa Thae Paaeeai 

Param Nidhhaan 

||1|| Rehaao ||

From whom the most 

excellent treasure is 

obtained. 

||1||Pause||

ਅਤੇ ਇਸੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਉਹ 

(ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿ ੋਸਭ (ਸੁਖਾਂ) ਨਾਲੋਂ 
ਉੱਚਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15447 337 ikAw jpu ikAw 
qpu sMjmo ikAw 
brqu ikAw 
iesnwnu]

Kiaa Jap Kiaa Thap 

Sanjamo Kiaa 

Barath Kiaa 

Eisanaan ||

What good is 

chanting, penance or 

self-mortification? 

What good is fasting 

or cleansing baths,

(ਉਦੋਂ ਤੱਕ) ਿਪ ਤਪ, ਸੂੰਿਮ, 

ਵਰਤ, ਇਸ਼ਨਾਨ-ਇਹ ਸਭ 

ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ,

15448 337 jb lgu jugiq n 
jwnIAY Bwau 
Bgiq 
Bgvwn]2]

Jab Lag Jugath N 

Jaaneeai Bhaao 

Bhagath 

Bhagavaan ||2||

Unless you know the 

way to worship the 

Lord God with loving 

devotion? ||2||

ਿਦ ਤਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਿੁਗਜਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ (ਭਾਵ, 

ਿਦ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਪਈ ਜਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਅਸਲ ਿੁਗਤੀ ਹੈ।) ॥੨॥
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15449 337 sMpY dyiK n 
hrKIAY ibpiq 
dyiK n roie]

(sMpY) Dn pdwrQ[ 
(hrKIAY) KuS hoeIey

Sanpai Dhaekh N 

Harakheeai Bipath 

Dhaekh N Roe ||

Don't feel so delighted 

at the sight of wealth, 

and don't weep at the 

sight of suffering and 

adversity.

ਰਾਿ-ਭਾਗ ਵੇਖ ਕੇ ਿੁੱ ਲੇ ਨਹੀਂ 
ਜਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ 

ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ।

15450 337 ijau sMpY iqau 
ibpiq hY ibD ny 
ricAw so 
hoie]3]

ibp-iq ibD: polw bolo Jio Sanpai Thio 

Bipath Hai Bidhh 

Nae Rachiaa So 

Hoe ||3||

As is wealth, so is 

adversity; whatever 

the Lord proposes, 

comes to pass. ||3||

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਿ-ਭਾਗ 

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਹੀ ਜਮਲਦਾ) ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ ਜਬਪਤਾ (ਭੀ ਉਸੇ ਦੀ 
ਪਾਈ ਪੈਂਦੀ) ਹੈ ॥੩॥

15451 337 kih kbIr Ab 
jwinAw sMqn 
irdY mJwir]

(mJwir) iv`c Kehi Kabeer Ab 

Jaaniaa Santhan 

Ridhai Majhaar ||

Says Kabeer, now I 

know that the Lord 

dwells within the 

hearts of His Saints;

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੁਣ ਇਹ 

ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ (ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਸੇ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਸੁਰਗ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ) ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

15452 337 syvk so syvw Bly  
ijh Gt bsY 
murwir]4]1]12
]63]

Saevak So Saevaa 

Bhalae Jih Ghatt 

Basai Muraar 

||4||1||12||63||

That servant performs 

the best service, 

whose heart is filled 

with the Lord. 

||4||1||12||63||

ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੁਹਣੇ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੋ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੧॥੧੨॥੬੩॥

15453 337 gauVI] Gourree || Gauree:
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15454 337 ry mn qyro koie 
nhI iKMic lyie 
ijin Bwru]

Rae Man Thaero 

Koe Nehee Khinch 

Laee Jin Bhaar ||

O my mind, even if 

you carry someone's 

burden, they don't 

belong to you.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) ਤੇਰਾ 
ਕੋਈ (ਸਾਥੀ) ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, 
ਮਤਾਂ (ਹੋਰਨਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦਾ) 
ਭਾਰ ਜਖੱਚ ਕੇ (ਆਪਣ ੇਜਸਰ ਤੇ) 

ਲੈ ਲਏ ਂ(ਭਾਵ, ਮਤਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਰਪੂੰਚ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਜਲਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਦੇਵੇਂ)।

15455 337 ibrK bsyro pMiK 
ko qYso iehu 
sMswru]1]

Birakh Basaero 

Pankh Ko Thaiso 

Eihu Sansaar ||1||

This world is like the 

perch of the bird on 

the tree. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰੱੁਖਾਂ ਤੇ 

ਬਸੇਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਹ 

ਿਗਤ (ਦਾ ਵਾਸਾ) ਹੈ ॥੧॥

15456 337 rwm rsu pIAw ry] Raam Ras Peeaa 

Rae ||

I drink in the sublime 

essence of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰਮੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਪੀਂਦੇ ਹਨ,

15457 337 ijh rs ibsir 
gey rs 
Aaur]1]rhwau]

Jih Ras Bisar Geae 

Ras Aour ||1|| 

Rehaao ||

With the taste of this 

essence, I have 

forgotten all other 

tastes. ||1||Pause||

ਅਤੇ ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚਸਕੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਜਵਸਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15458 337 Aaur muey ikAw 
roeIAY jau Awpw  
iQru n rhwie]

Aour Mueae Kiaa 

Roeeai Jo Aapaa 

Thhir N Rehaae ||

Why should we weep 

at the death of others, 

when we ourselves are 

not permanent?

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ 
ਕੀਹ ਅਰਥ, ਿਦੋਂ ਸਾਡਾ 
ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ?
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15459 337 jo aupjY so 
ibnis hY duKu 
kir rovY 
blwie]2]

Jo Oupajai So 

Binas Hai Dhukh 

Kar Rovai Balaae 

||2||

Whoever is born shall 

pass away; why should 

we cry out in grief? 

||2||

(ਇਹ ਅਟੱਲ ਜਨਯਮ ਹੈ ਜਕ) ਿ ੋ

ਿ ੋਿੀਵ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ (ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਮਰਨ ਤੇ) ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣਾ 
ਜਵਅਰਥ ਹੈ ॥੨॥

15460 337 jh kI aupjI  
qh rcI pIvq  
mrdn lwg]

(mrdn) bhwdr, 
gurmuiK[ (lwg) sMgq

Jeh Kee Oupajee 

Theh Rachee 

Peevath 

Maradhan Laag ||

We are re-absorbed 

into the One from 

whom we came; drink 

in the Lord's essence, 

and remain attached 

to Him.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਨਾਮ-ਰਸ) ਪੀਂਜਦਆਂ ਪੀਂਜਦਆਂ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਜਵਚ 

ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

15461 337 kih kbIr iciq 
cyiqAw rwm 
ismir 
bYrwg]3]2]13
]64]

Kehi Kabeer Chith 

Chaethiaa Raam 

Simar Bairaag 

||3||2||13||64||

Says Kabeer, my 

consciousness is filled 

with thoughts of 

remembrance of the 

Lord; I have become 

detached from the 

world. 

||3||2||13||64||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਗਤ ਵਲੋਂ 
ਜਨਰਮੋਹਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥੨॥੧੩॥੬੪॥

15462 337 rwgu gauVI] (pMQu) rsqw (inhwrY) 
q`kdI[ (auswsw) 
hauky[ k`wmnI

Raag Gourree || Raag Gauree:

15463 337 pMQu inhwrY 
kwmnI locn BrI  
ly auswsw]

Panthh Nihaarai 

Kaamanee Lochan 

Bharee Lae 

Ousaasaa ||

The bride gazes at the 

path, and sighs with 

tearful eyes.

(ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਪਤੀ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਜਵਚ) ਇਸਤਿੀ (ਉਸ 

ਦਾ) ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਹੂੰਝੂਆਂ ਨਾਲ 

ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਭੇ ਸਾਹ 

ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ,
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15464 338 aur n BIjY pgu  
nw iKsY hir 
drsn kI 
Awsw]1]

 (aur) ihrdw Our N Bheejai Pag 

Naa Khisai Har 

Dharasan Kee 

Aasaa ||1||

Her heart is not happy, 

but she does not 

retrace her steps, in 

hopes of seeing the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan. ||1||

(ਰਾਹ ਤੱਕਜਦਆਂ ਉਸ ਦਾ) 
ਜਦਲ ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ 

ਜਖਸਕਦਾ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, ਖਲੋਤੀ 
ਖਲੋਤੀ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ), (ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਹਾਲਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ 

ਜਬਰਹੀ ਿੀਊੜੇ ਦੀ, (ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

15465 338 aufhu n kwgw 
kwry]

hy mn! Apxy AMdr gurU 
jI dy s`cy crn pRwpq 
krky, aun@W nUM C`f ky 
hor(kwry) kwLy AOguxW 
ivkwrW c n(aufhu) 
au~f[ (dUjw pwT: auf 
hun)

Ouddahu N 

Kaagaa Kaarae ||

So fly away, black 

crow,

(ਜਵਛੁੜੀ ਜਬਹਬਲ ਨਾਰ ਵਾਂਗ 

ਹੀ ਵੈਰਾਗਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਆਖਦੀ ਹੈ) ਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ! ਉੱਡ, 

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਿਾਵਾਂ ਉੱਡ,

15466 338 byig imlIjY  
Apuny rwm 
ipAwry]1]rhwau
]

(byig) CyqI Baeg Mileejai 

Apunae Raam 

Piaarae ||1|| 

Rehaao ||

So that I may quickly 

meet my Beloved 

Lord. ||1||Pause||

(ਭਲਾ ਿ)ੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੇਤੀ ਜਮਲ ਪਵਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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15467 338 kih kbIr  
jIvnpd kwrin  
hir kI Bgiq 
krIjY]

Kehi Kabeer 

Jeevan Padh 

Kaaran Har Kee 

Bhagath Kareejai 

||

Says Kabeer, to obtain 

the status of eternal 

life, worship the Lord 

with devotion.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਜਿਵੇਂ 
ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ 

ਤੱਕਦੀ ਨਾਰ ਜਬਰਹੋਂ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਹੀ) 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦਰਿਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

15468 338 eyku AwDwru nwmu 
nwrwien rsnw 
rwmu 
rvIjY]2]1]14]
65]

Eaek Aadhhaar 

Naam Naaraaein 

Rasanaa Raam 

Raveejai 

||2||1||14||65||

The Name of the Lord 

is my only Support; 

with my tongue, I 

chant the Lord's 

Name. 

||2||1||14||65||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ 

ਆਸਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਿੀਭ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੧੪॥੬੫॥

15469 338 rwgu gauVI 11] igAwrvIN bolo[ Raag Gourree 11 

||

Raag Gauree 11:

15470 338 Aws pws Gn 
qursI kw ibrvw  
mwJ bnwris 
gwaUN ry]

(Gn) Gxy[ (qursI) 
qulsI[ (ibrvw) bUty[ 
(mwJ) iv`c[ (bnwris) 
(dUjw pwT: bnw ris)

Aas Paas Ghan 

Thurasee Kaa 

Biravaa Maajh 

Banaa Ras Gaaoon 

Rae ||

All around, there are 

thick bushes of sweet 

basil, and there in the 

midst of the forest, 

the Lord is singing 

with joy.

(ਜਿਸ ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਦੇ) ਆਸੇ 

ਪਾਸੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਸੂੰਘਣੇ ਬੂਟੇ 

ਸਨ (ਅਤੇ ਿੋ) ਤੁਲਸੀ ਦੇ 

ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਗਾ 
ਜਰਹਾ ਸੀ,
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15471 338 auAw kw srUpu 
dyiK mohI 
guAwrin mokau 
Coif n Awau n 
jwhU ry]1]

Ouaa Kaa Saroop 

Dhaekh Mohee 

Guaaran Mo Ko 

Shhodd N Aao N 

Jaahoo Rae ||1||

Beholding His 

wondrous beauty, the 

milk-maid was 

entranced, and said, 

"Please don't leave 

me; please don't come 

and go!"||1||

ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਗੋਕਲ ਦੀ) ਗੁਆਲਣ ਮੋਹੀ 
ਗਈ (ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ-) ਹੇ 

ਪਿੀਤਮ! ਮੈਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਥਾਂ ਨਾਹ ਆਈ ਂਿਾਈ ਂ॥੧॥

15472 338 qoih crn mnu 
lwgo swirMgDr]

swirMg-Dr Thohi Charan Man 

Laago 

Saaringadhhar ||

My mind is attached 

to Your Feet, O Archer 

of the Universe;

ਹੇ ਧਨੁਖਧਾਰੀ ਪਿਭੂ! (ਜਿਵੇਂ ਉਹ 

ਗੁਆਲਣ ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ 

ਿਾਂਦੀ ਸੀ ਜਤਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭੀ) ਮਨ 

ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਿੋਤਾ ਜਗਆ 

ਹੈ,

15473 338 so imlY jo 
bfBwgo]1]rhwau
]

So Milai Jo 

Baddabhaago 

||1|| Rehaao ||

He alone meets You, 

who is blessed by 

great good fortune. 

||1||Pause||

ਪਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਓਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15474 338 ibMdRwbn mn 
hrn mnohr  
ikRsn crwvq 
gwaU ry]

Bindhraaban Man 

Haran Manohar 

Kirasan 

Charaavath Gaaoo 

Rae ||

In Brindaaban, where 

Krishna grazes his 

cows, he entices and 

fascinates my mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਬੂੰ ਦਿਾਬਨ ਜਵਚ 

ਜਕਿਸ਼ਨ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ 
(ਤੇ ਉਹ ਗੋਕਲ ਦੀਆਂ 

ਗੁਆਲਣਾਂ ਦਾ) ਮਨ ਮੋਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੂੰ  ਧੂਹ ਪਾਣ 

ਵਾਲਾ ਸੀ,
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15475 338 jw kw Twkuru 
quhI swirMgDr  
moih kbIrw nwaU 
ry]2]2]15]66
]

Jaa Kaa Thaakur 

Thuhee 

Saaringadhhar 

Mohi Kabeeraa 

Naaoo Rae 

||2||2||15||66||

You are my Lord 

Master, the Archer of 

the Universe; my 

name is Kabeer. 

||2||2||15||66||

ਤੇ ਹੇ ਧਨੁਖਧਾਰੀ ਸੱਿਣ! ਜਿਸ 

ਦਾ ਤੂੂੰ  ਸਾਈ ਂਹੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਕਬੀਰ (ਿੁਲਾਹਾ) ਹੈ। (ਭਾਵ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਨੇ 

ਜਬੂੰ ਦਿਾਬਨ ਜਵਚ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰ 

ਕੇ ਮੋਜਹਆ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੋਕ 

ਗੋਕਲ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ 

ਗੁਆਲਣਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੇ 

ਸਾਈ!ਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਕਰ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਿੁਲਾਹਾ 
ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੂੂੰ  ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ 

ਜ਼ਰੂਰ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ) 
॥੨॥੨॥੧੫॥੬੬॥

15476 338 gauVI pUrbI 12] bwrvIN bolo[ Gourree Poorabee 

12 ||

Gauree Poorbee 12:

15477 338 ibpl bsqR kyqy 
hY pihry ikAw 
bn mDy bwsw]

ibpl:polw bolo[ 
(ibpl) bhuq[ b`wsw

Bipal Basathr 

Kaethae Hai 

Pehirae Kiaa Ban 

Madhhae Baasaa 

||

Many people wear 

various robes, but 

what is the use of 

living in the forest?

ਕਈ ਲੋਕ ਲੂੰ ਮੇ-ਚੌੜੇ ਚੋਲੇ 

ਪਜਹਨਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਦਾ ਕੀਹ 

ਲਾਭ?) ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ ਿਾ ਵੱਸਣ 

ਦਾ ਭੀ ਕੀਹ ਗੁਣ?
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15478 338 khw BieAw nr 
dyvw DoKy ikAw 
jil boirE 
igAwqw]1]

(DoKy) DUp DuKweI, pUjn 
kIqw[ (boirE) 
foibAw[ (igAwqw) jwx 
bu`J ky

Kehaa Bhaeiaa Nar 

Dhaevaa 

Dhhokhae Kiaa Jal 

Boriou Giaathaa 

||1||

What good does it do 

if a man burns incense 

before his gods? What 

good does it do to dip 

one's body in water? 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਧੂਪ ਆਜਦਕ ਧੁਖਾ 
ਕੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰ 

ਲਈ ਤਾਂ ਭੀ ਕੀਹ ਬਜਣਆ? ਤੇ 

ਿ ੇਿਾਣ ਬੁਝ ਕੇ (ਜਕਸੇ ਤੀਰਥ 

ਆਜਦਕ ਦੇ) ਿਲ ਜਵਚ ਸਰੀਰ 

ਡੋਬ ਜਲਆ ਤਾਂ ਭੀ ਕੀਹ 

ਹੋਇਆ? ॥੧॥

15479 338 jIAry jwihgw mY 
jwnW]

Jeearae Jaahigaa 

Mai Jaanaan ||

O soul, I know that I 

will have to depart.

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ (ਇਸ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਨਾਲ) ਤੂੂੰ  ਭੀ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਅਿਾਈ ਂਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।

15480 338 Aibgqu smJu 
ieAwnw]

(Aibgqu) vwihgurU Abigath Samajh 

Eiaanaa ||

You ignorant idiot: 

understand the 

Imperishable Lord.

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਿੀਵ! ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਖੋਿ।

15481 338 jq jq dyKau  
bhuir n pyKau  
sMig mwieAw 
lptwnw]1]rhwau
]

Jath Jath Dhaekho 

Bahur N Paekho 

Sang Maaeiaa 

Lapattaanaa ||1|| 

Rehaao ||

Whatever you see, 

you will not see that 

again, but still, you 

cling to Maya. 

||1||Pause||

ਹੇ ਿੀਵ! ਤੂੂੰ  (ਉਸ) ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਲਪਟ ਜਰਹਾ ਹੈਂ (ਿੋ) 
ਜਿਧਰ ਭੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੁੜ 

(ਪਜਹਲੇ ਰੂਪ ਜਵਚ) ਮੈਂ ਨਹੀਂ 
ਵੇਖਦਾ (ਭਾਵ, ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੀ ਹੈ, 

ਇਕ ਰੂੰਗ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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15482 338 igAwnI iDAwnI 
bhu aupdysI iehu 
jgu sglo DMDw]

Giaanee 

Dhhiaanee Bahu 

Oupadhaesee Eihu 

Jag Sagalo 

Dhhandhhaa ||

The spiritual teachers, 

meditators and the 

great preachers are all 

engrossed in these 

worldly affairs.

ਕੋਈ ਜਗਆਨ-ਚਰਚਾ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ 

ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਪਰ 

ਅਸਲ ਜਵਚ) ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਿੂੰਿਾਲ ਹੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲ 

ਜਵਚ ਹੀ ਇਹ ਿੀਵ ਗਿੱ ਸੇ ਪਏ 

ਹਨ)।

15483 338 kih kbIr iek 
rwm nwm ibnu  
ieAw jgu 
mwieAw 
AMDw]2]1]16]6
7]

Kehi Kabeer Eik 

Raam Naam Bin 

Eiaa Jag Maaeiaa 

Andhhaa 

||2||1||16||67||

Says Kabeer, without 

the Name of the One 

Lord, this world is 

blinded by Maya. 

||2||1||16||67||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਹ ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੧੬॥੬੭॥

15484 338 gauVI 12] Gourree 12 || Gauree 12:

15485 338 mn ry Cwfhu 
Brmu pRgt hoie 
nwchu ieAw 
mwieAw ky fWfy]

(fWfy) JgVy, fMn nMU 
pRwpq

Man Rae 

Shhaaddahu 

Bharam Pragatt 

Hoe Naachahu 

Eiaa Maaeiaa Kae 

Ddaanddae ||

O people, O victims of 

this Maya, abandon 

your doubts and 

dance out in the open.

ਹੇ ਮਨ! ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਇਹ (ਕਾਮ, 

ਕਿੋਧ ਆਜਦਕ) ਸਭ ਮਾਇਆ 

ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਹਨ (ਿਦ ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ 

ਜਗਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਕਉਂ 

ਡਰੇਂ? ਹੁਣ ਜਨਡਰ ਹੋ ਕੇ 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਵਚ ਰਹੁ)।
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15486 338 sUru ik snmuK 
rn qy frpY sqI 
ik sWcY BWfy]1]

(sWcY) iek`Ty kry[ 
sqI: polw bolo

Soor K Sanamukh 

Ran Thae Ddarapai 

Sathee K Saanchai 

Bhaanddae ||1||

What sort of a hero is 

one who is afraid to 

face the battle? What 

sort of satee is she 

who, when her time 

comes, starts 

collecting her pots and 

pans? ||1||

ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਦਾ ਿੋ 
ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੱਸਦੀ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਤੋਂ 
ਡਰ ਿਾਏ? ਉਹ ਇਸਤਿੀ ਸਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਿ ੋ(ਘਰ ਦੇ) 

ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਪਏ (ਸੂਰਮੇ 

ਵਾਂਗ ਤੇ ਸਤੀ ਵਾਂਗ, ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  
ਭੀ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਸਾੜਨਾ ਹੈ) ॥੧॥

15487 338 fgmg Cwif ry 
mn baurw]

fgmg: polw bolo[ 
(dUjw pwT: fg mg)

Ddagamag 

Shhaadd Rae Man 

Bouraa ||

Stop your wavering, O 

crazy people!

ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨ! (ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 

ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਹੁਣ) 

ਿੱਕੋ-ਤੱਕੇ ਛੱਡ ਦੇਹ।
15488 338 Ab qau jry mry  

isiD pweIAY  
lIno hwiQ 
sMDaurw]1]rhwau
]

(jry) jiLAW (mry) 
mirAW[ (sMDaurw) 
KMfw, nwrIAl

Ab Tho Jarae 

Marae Sidhh 

Paaeeai Leeno 

Haathh 

Sandhhouraa 

||1|| Rehaao ||

Now that you have 

taken up the challenge 

of death, let yourself 

burn and die, and 

attain perfection. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਇਸਤਿੀ ਨੇ) ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਸੂੰ ਧੂਜਰਆ ਹੋਇਆ ਨਲੀਏਰ ਲੈ 

ਜਗਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜ ਕੇ 

ਮਜਰਆਂ ਹੀ ਜਸੱਧੀ (ਭਾਵ, ਸਤੀ 
ਵਾਲਾ ਮਰਾਤਬਾ) ਜਮਲੇਗਾ, 
ਜਤਵੇਂ, ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਓਟ 

ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਡੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਹ, 

ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਮਾਜਰਆਂ 

ਹੀ ਇਹ ਪਿੀਤ ਜਨਭੇਗੀ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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15489 338 kwm kRoD mwieAw 
ky lIny ieAw 
ibiD jgqu 
ibgUqw]

(lIny) lIn, leI, 
T`igAw[ (ibgUqw) 
KuAwr huMdw[ ibiD: polw 
bolo[ j`gqu

Kaam Krodhh 

Maaeiaa Kae 

Leenae Eiaa Bidhh 

Jagath Bigoothaa 

||

The world is engrossed 

in sexual desire, anger 

and Maya; in this way 

it is plundered and 

ruined.

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਕਾਮ ਨੇ ਠੱਗ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਕਿੋਧ ਨੇ ਠੱਜਗਆ ਹੈ, 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ (ਦੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਤਰੂੰਗ) ਨੇ-ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

15490 338 kih kbIr  
rwjwrwm n Cofau  
sgl aUc qy 
aUcw]2]2]17]
68]

Kehi Kabeer 

Raajaa Raam N 

Shhoddo Sagal 

Ooch Thae Oochaa 

||2||2||17||68||

Says Kabeer, do not 

forsake the Lord, your 

Sovereign King, the 

Highest of the High. 

||2||2||17||68||

(ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) 

ਕਬੀਰ (ਤਾਂ ਇਹੀ) ਆਖਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜਕ 

ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਜਵਸਾਰਾਂ 
॥੨॥੨॥੧੭॥੬੮॥

15491 338 gauVI 13] qyrvIN bolo Gourree 13 || Gauree 13:

15492 338 Purmwnu qyrw isrY 
aUpir iPir n 
krq bIcwr]

Furamaan Thaeraa 

Sirai Oopar Fir N 

Karath Beechaar ||

Your Command is 

upon my head, and I 

no longer question it.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ 

ਜਸਰ-ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਨਾਂਹ-ਨੱੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

15493 338 quhI drIAw quhI 
krIAw quJY qy 
insqwr]1]

(krIAw) mlwh Thuhee Dhareeaa 

Thuhee Kareeaa 

Thujhai Thae 

Nisathaar ||1||

You are the river, and 

You are the boatman; 

salvation comes from 

You. ||1||

ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਹੈਂ, (ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਮਲਾਹ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੈਂ। ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮੈਂ ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧॥
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15494 338 bMdy bMdgI 
iekqIAwr]

(iekqIAwr) gRihx kro Bandhae 

Bandhagee 

Eikatheeaar ||

O human being, 

embrace the Lord's 

meditation

ਹੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਭਗਤੀ 
ਕਬੂਲ ਕਰ,

15495 338 swihbu rosu Drau 
ik 
ipAwru]1]rhwau
]

Saahib Ros Dhharo 

K Piaar ||1|| 

Rehaao ||

Whether your Lord 

and Master is angry 

with you or in love 

with you. 

||1||Pause||

(ਪਿਭੂ-) ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ (ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ) ਜਪਆਰ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਗੱੁਸਾ 
ਕਰੇ (ਤੂੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਨਾਹ ਕਰ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15496 338 nwmu qyrw AwDwru 
myrw ijau PUlu 
jeI hY nwir]

(jeI) iKV pYNdw[ 
(nwir) pwxI c

Naam Thaeraa 

Aadhhaar Maeraa 

Jio Fool Jee Hai 

Naar ||

Your Name is my 

Support, like the 

flower blossoming in 

the water.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਜਿਵੇਂ 
ਿੁੱ ਲ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਿੁੱ ਲ ਨੂੂੰ  
ਪਾਣੀ ਆਸਰਾ ਹੈ)।

15497 338 kih kbIr  
gulwmu Gr kw  
jIAwie BwvY 
mwir]2]18]69
]

Kehi Kabeer 

Gulaam Ghar Kaa 

Jeeaae Bhaavai 

Maar 

||2||18||69||

Says Kabeer, I am the 

slave of Your home; I 

live or die as You will. 

||2||18||69||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, (ਇਹ 

ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ) ਚਾਹੇ ਿੀਊਂਦਾ 
ਰੱਖ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਦੇਹ 

॥੨॥੧੮॥੬੯॥

15498 338 gauVI] Gourree || Gauree:
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15499 338 lK caurwsIh 
jIA join mih  
BRmq nMdu bhu 
Qwko ry]

(nMdu) ikRSn jI nMU 
pwlx vwlw ipqw[ 
caursIh[Q`wko

Lakh Chouraaseeh 

Jeea Jon Mehi 

Bhramath Nandh 

Bahu Thhaako Rae 

||

Wandering through 

8.4 million 

incarnations, Krishna's 

father Nand was 

totally exhausted.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਤੁਸੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਕ 

ਿਦੋਂ) ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕ ਭਟਕ 

ਕੇ ਨੂੰ ਦ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਗਆ,

15500 338 Bgiq hyiq 
Avqwru lIE hY  
Bwgu bfo bpurw ko 
ry]1]

(bpurw) ivcwry Bhagath Haeth 

Avathaar Leeou 

Hai Bhaag Baddo 

Bapuraa Ko Rae 

||1||

Because of his 

devotion, Krishna was 

incarnated in his 

home; how great was 

the good fortune of 

this poor man! ||1||

(ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਮਜਲਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ), 
ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ) 

ਿਨਮ ਜਲਆ, ਉਸ ਜਵਚਾਰੇ 

ਨੂੰ ਦ ਦੀ ਬੜੀ ਜਕਸਮਤ ਿਾਗੀ 
॥੧॥

15501 338 qum@ ju khq hau 
nMd ko nMdnu nMd 
su nMdnu kw ko ry]

Thumh J Kehath 

Ho Nandh Ko 

Nandhan Nandh S 

Nandhan Kaa Ko 

Rae ||

You say that Krishna 

was Nand's son, but 

whose son was Nand 

himself?

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਤੁਸੀ ਿ ੋਇਹ 

ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਕ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੰ ਦ ਦੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ) 

ਨੂੰ ਦ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਬਜਣਆ, (ਇਹ 

ਦੱਸੋ ਜਕ) ਉਹ ਨੂੰ ਦ ਜਕਸ ਦਾ 
ਪੱੁਤਰ ਸੀ?

15502 338 Drin Akwsu dso 
ids nwhI qb 
iehu nMdu khw Qo 
ry]1]rhwau]

dso ids: polw bolo Dhharan Akaas 

Dhaso Dhis 

Naahee Thab Eihu 

Nandh Kehaa 

Thho Rae ||1|| 

Rehaao ||

When there was no 

earth or ether or the 

ten directions, where 

was this Nand then? 

||1||Pause||

ਤੇ ਿਦੋਂ ਨਾਹ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ 

ਨਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਇਹ 

ਨੂੰ ਦ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੁਸੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਓ ਆਖ ਰਹੇ 

ਹੋ) ਜਕਥੇ ਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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15503 339 sMkit nhI prY  
join nhI AwvY  
nwmu inrMjn jw 
ko ry]

Sankatt Nehee 

Parai Jon Nehee 

Aavai Naam 

Niranjan Jaa Ko 

Rae ||

He does not fall into 

misfortune, and He 

does not take birth; 

His Name is the 

Immaculate Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ ਜਿਸ ਪਿਭੂ) ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 

ਜਨਰੂੰਿਨ (ਭਾਵ, ਿੋ ਪਿਭੂ ਕਦੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ 
ਆ ਸਕਦਾ), ਉਹ ਿੂਨ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ (ਿੂੰ ਮਣ 

ਮਰਨ ਦੇ) ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ।

15504 339 kbIr ko suAwmI  
AYso Twkuru jw kY  
mweI n bwpo 
ry]2]19]70]

Kabeer Ko 

Suaamee Aiso 

Thaakur Jaa Kai 

Maaee N Baapo 

Rae 

||2||19||70||

Kabeer's Lord is such a 

Lord and Master, who 

has no mother or 

father. ||2||19||70||

ਕਬੀਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ (ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦਾ) ਪਾਲਣਹਾਰ ਐਸਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ 

ਨਾ ਜਪਓ ॥੨॥੧੯॥੭੦॥

15505 339 gauVI] Gourree || Gauree:

15506 339 inMdau inMdau  
mokau logu inMdau]

Nindho Nindho 

Mo Ko Log Nindho 

||

Slander me, slander 

me - go ahead, people, 

and slander me.

ਿਗਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰੇ, 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ਭੂੰ ਡੇ;

15507 339 inMdw jn kau  
KrI ipAwrI]

Nindhaa Jan Ko 

Kharee Piaaree ||

Slander is pleasing to 

the Lord's humble 

servant.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
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15508 339 inMdw bwpu inMdw 
mhqwrI]1]rhwau
]

(mhqwrI) mwqw Nindhaa Baap 

Nindhaa 

Mehathaaree 

||1|| Rehaao ||

Slander is my father, 

slander is my mother. 

||1||Pause||

ਜਕਉਂਜਕ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਾਂ 
ਜਪਉ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ 

ਆਪਣ ੇਬਾਲ ਜਵਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ 

ਵਧਦੇ ਵੇਖਣਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ, 

ਜਤਵੇਂ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਭੀ ਔਗੁਣ 

ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15509 339 inMdw hoie q 
bYkuMiT jweIAY]

Nindhaa Hoe Th 

Baikunth Jaaeeai 

||

If I am slandered, I go 

to heaven;

ਿ ੇਲੋਕ ਔਗੁਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ 

ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਜਵਚ ਿਾ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ,

15510 339 nwmu pdwrQu  
mnih bsweIAY]

mn-ih Naam 

Padhaarathh 

Manehi Basaaeeai 

||

The wealth of the 

Naam, the Name of 

the Lord, abides within 

my mind.

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ 
ਔਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰੂਪ ਧਨ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

15511 339 irdY suD jau 
inMdw hoie]

Ridhai Sudhh Jo 

Nindhaa Hoe ||

If my heart is pure, 

and I am slandered,

ਿ ੇਜਹਰਦਾ ਸੱੁਧ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਸਾਡੀ 
ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, ਿ ੇਸੱੁਧ 

ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਔਗੁਣ ਨਸ਼ਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸੁਣੀਏ),

15512 339 hmry kpry inMdku 
Doie]1]

ihrdw rUpI (k`pry) k`pVy Hamarae Kaparae 

Nindhak Dhhoe 

||1||

Then the slanderer 

washes my clothes. 

||1||

ਤਾਂ ਜਨੂੰ ਦਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਜਵਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
15513 339 inMdw krY su 

hmrw mIqu]

Nindhaa Karai S 

Hamaraa Meeth ||

One who slanders me 

is my friend;

(ਤਾਂ ਤੇ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸਾਨੂੂੰ  ਭੂੰ ਡਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ,
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15514 339 inMdk mwih  
hmwrw cIqu]

Nindhak Maahi 

Hamaaraa Cheeth 

||

The slanderer is in my 

thoughts.

ਜਕਉਂਜਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ 
ਜਨੂੰ ਦਕ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰ ਦਕ ਦੀ ਗੱਲ 

ਬੜੇ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ)।

15515 339 inMdku so jo inMdw 
horY]

Nindhak So Jo 

Nindhaa Horai ||

The slanderer is the 

one who prevents me 

from being slandered.

(ਅਸਲ ਜਵਚ) ਸਾਡਾ ਮੂੰਦਾ 
ਜਚਤਵਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਹੈ, 

ਿ ੋਸਾਡੇ ਐਬ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੋਂ 
ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

15516 339 hmrw jIvnu  
inMdku lorY]2]

Hamaraa Jeevan 

Nindhak Lorai 

||2||

The slanderer wishes 

me long life. ||2||

ਜਨੂੰ ਦਕ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਸਾਡਾ ਿੀਵਨ ਚੂੰਗਾ ਬਣੇ 
॥੨॥

15517 339 inMdw hmrI pRym 
ipAwru]

Nindhaa Hamaree 

Praem Piaar ||

I have love and 

affection for the 

slanderer.

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਸਾਡੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

15518 339 inMdw hmrw krY 
auDwru]

Nindhaa Hamaraa 

Karai Oudhhaar ||

Slander is my salvation. ਜਕਉਂਜਕ ਸਾਡੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਸਾਨੂੂੰ  
ਔਗੁਣਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

15519 339 jn kbIr kau  
inMdw swru]

Jan Kabeer Ko 

Nindhaa Saar ||

Slander is the best 

thing for servant 

Kabeer.

ਸੋ, ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ 

ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।
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15520 339 inMdku fUbw hm 
auqry 
pwir]3]20]71
]

Nindhak Ddoobaa 

Ham Outharae 

Paar 

||3||20||71||

The slanderer is 

drowned, while I am 

carried across. 

||3||20||71||

ਪਰ (ਜਵਚਾਰਾ) ਜਨੂੰ ਦਕ (ਸਦਾ 
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ 
ਔਗੁਣਾਂ ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਅਸੀਂ (ਆਪਣ ੇਔਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਜਨਕਲਦੇ ਹਾਂ 
॥੩॥੨੦॥੭੧॥

15521 339 rwjwrwm qUM AYsw 
inrBau qrn 
qwrn  
rwmrwieAw]1]r
hwau]

qwrn nMU (qrn) jhwz Raajaa Raam 

Thoon Aisaa 

Nirabho Tharan 

Thaaran Raam 

Raaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

O my Sovereign Lord 

King, You are Fearless; 

You are the Carrier to 

carry us across, O my 

Lord King. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ 

ਰਾਮ! ਹੇ ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈਂ; ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਵ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15522 339 jb hm hoqy qb 
qum nwhI Ab 
qum hhu hm 
nwhI]

h-hu Jab Ham Hothae 

Thab Thum 

Naahee Ab Thum 

Hahu Ham Naahee 

||

When I was, then You 

were not; now that 

You are, I am not.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣੀ 
ਜਿਰਦੇ ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਹਉਮੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ) ਤਦ ਤਕ 

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਆਪਣਾ 
ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ), ਪਰ 

ਿਦੋਂ ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਆਪ (ਸਾਡੇ ਜਵਚ) 

ਜਨਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 

ਜਵਚ ਉਹ ਪਜਹਲੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ 
ਰਹੀ।
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15523 339 Ab hm qum eyk 
Bey hih eykY 
dyKq mnu 
pqIAwhI]1]

h-ih pqI-AwhI Ab Ham Thum 

Eaek Bheae Hehi 

Eaekai Dhaekhath 

Man Patheeaahee 

||1||

Now, You and I have 

become one; seeing 

this, my mind is 

content. ||1||

ਹੁਣ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-

ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੂੰਨ ਜਗਆ ਹੈ 

(ਜਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਹੈਂ, ਤੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ 

ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ) ॥੧॥

15524 339 jb buiD hoqI qb 
blu kYsw Ab 
buiD blu n 
KtweI]

ivSy AOguxw vwlI bu`iD 
jdoN huMdI sI qdoN ibbyk 
Bwv sq sMqoK cMgy guxW 
dw blu kI hoxw sI[ hux 
sq sMqoK guxW vwlI 
buiD hox krky AwsurI 
sMpdw Bwv AOguxW dw 
blu (KtweI) nhIN hY

Jab Budhh Hothee 

Thab Bal Kaisaa Ab 

Budhh Bal N 

Khattaaee ||

When there was 

wisdom, how could 

there be strength? 

Now that there is 

wisdom, strength 

cannot prevail.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਅਕਲ 

(ਦੀ ਹਉਮੈ) ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਤਨਾ 
ਜਚਰ ਸਾਡੇ ਜਵਚ ਕੋਈ ਆਤਮਕ 

ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਭਾਵ, ਸਜਹਮੇ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ), ਪਰ ਹੁਣ (ਿਦੋਂ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਸਾਡੇ ਜਵਚ ਆ 

ਪਿਗਜਟਆ ਹੈਂ) ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ 
ਅਕਲ ਤੇ ਬਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ 
ਜਰਹਾ।

15525 339 kih kbIr buiD 
hir leI myrI  
buiD bdlI isiD 
pweI]2]21]72
]

pdwrQW vloN bu`D 
(bdlI) bdl geI[ 
(isiD) mukqI pw leI

Kehi Kabeer 

Budhh Har Lee 

Maeree Budhh 

Badhalee Sidhh 

Paaee 

||2||21||72||

Says Kabeer, the Lord 

has taken away my 

wisdom, and I have 

attained spiritual 

perfection. 

||2||21||72||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਤੂੂੰ  ਮੇਰੀ (ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ) ਅਕਲ 

ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਲ 

ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ (ਭਾਵ, 'ਮੈਂ ਮੈਂ' 
ਛੱਡ ਕੇ 'ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ ' ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ) ਜਸੱਧੀ 
ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

॥੨॥੨੧॥੭੨॥
15526 339 gauVI] Gourree || Gauree:
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15527 339 Kt nym kir 
koTVI bWDI bsqu 
AnUpu bIc pweI]

Kt:polw bolo[ (Kt) Cy Khatt Naem Kar 

Kotharree 

Baandhhee Basath 

Anoop Beech 

Paaee ||

He fashioned the body 

chamber with six rings, 

and placed within it 

the incomparable 

thing.

ਛੇ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਨੇ) 

ਇਹ (ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ-ਰੂਪ) 

ਜਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਰਚ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ਤੇ (ਇਸ ਘਰ) ਜਵਚ 

(ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਿੋਤ-ਰੂਪ) 

ਅਚਰਿ ਵਸਤ ਰੱਖ ਜਦੱਤੀ ਹੈ;

15528 339 kuMjI kulPu pRwn 
kir rwKy krqy  
bwr n lweI]1]

(kulPu) ijMdw Kunjee Kulaf Praan 

Kar Raakhae 

Karathae Baar N 

Laaee ||1||

He made the breath of 

life the watchman, 

with lock and key to 

protect it; the Creator 

did this in no time at 

all. ||1||

(ਇਸ ਘਰ ਦਾ) ਿੂੰਦਰਾ-ਕੁੂੰ ਿੀ 
(ਪਿਭੂ ਨੇ) ਪਿਾਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ (ਇਹ ਖੇਡ) 

ਬਣਾਉਂਜਦਆਂ ਉਹ ਜਚਰ ਨਹੀਂ 
ਲਾਉਂਦਾ ॥੧॥

15529 339 Ab mn jwgq 
rhu ry BweI]

Ab Man Jaagath 

Rahu Rae Bhaaee 

||

Keep your mind awake 

and aware now, O 

Sibling of Destiny.

(ਇਸ ਘਰ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ) 

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹੁਣ ਿਾਗਦਾ 
ਰਹੁ,

15530 339 gwPlu hoie kY  
jnmu gvwieE  
coru musY Gru 
jweI]1]rhwau]

mu`sY Gaafal Hoe Kai 

Janam Gavaaeiou 

Chor Musai Ghar 

Jaaee ||1|| 

Rehaao ||

You were careless, and 

you have wasted your 

life; your home is 

being plundered by 

thieves. ||1||Pause||

ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੂੂੰ  (ਹੁਣ 

ਤਕ) ਿੀਵਨ ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ 
ਜਲਆ ਹੈ; (ਿ ੋਕੋਈ ਭੀ ਗ਼ਾਫ਼ਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਚੋਰ ਿਾ ਕੇ (ਉਸ ਦਾ) 
ਘਰ ਲੁੱ ਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

15531 339 pMc phrUAw dr 
mih rhqy iqn@ 
kw nhI 
pqIAwrw]

(pMc) pMj igAwn ieMdRy 
A`KW n`k kMn jIB 
cmVI (ph-rUAw) 
pihrydwr[ (pqI-
Awrw) Brosw

Panch Peharooaa 

Dhar Mehi 

Rehathae Thin Kaa 

Nehee 

Patheeaaraa ||

The five senses stand 

as guards at the gate, 

but now can they be 

trusted?

(ਇਹ ਿ)ੋ ਪੂੰਿ ਪਜਹਰੇਦਾਰ 

(ਇਸ ਘਰ ਦੇ) ਦਰਵਾਜਜ਼ਆਂ 

ਉੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਜਵਸਾਹ ਨਹੀਂ।
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15532 339 cyiq sucyq icq 
hoie rhu qau lY 
prgwsu 
aujwrw]2]

Chaeth Suchaeth 

Chith Hoe Rahu 

Tho Lai Paragaas 

Oujaaraa ||2||

When you are 

conscious in your 

consciousness, you 

shall be enlightened 

and illuminated. ||2||

ਹੁਜਸ਼ਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੁ ਤੇ 

(ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ ) ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਤਾਂ (ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਿੋਤ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਜਨਖਰ ਆਵੇਗਾ 
॥੨॥

15533 339 nau Gr dyiK ju 
kwmin BUlI bsqu 
AnUp n pweI]

No Ghar Dhaekh J 

Kaaman Bhoolee 

Basath Anoop N 

Paaee ||

Seeing the nine 

openings of the body, 

the soul-bride is led 

astray; she does not 

obtain that 

incomparable thing.

ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਸਰੀਰ 

ਦੇ) ਨੌ ਘਰਾਂ (ਨੌ ਗੋਲਕਾਂ ਿੋ 
ਸਰੀਰਕ ਜਕਿਆ ਚਲਾਣ ਲਈ 

ਹਨ) ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅਸਲ-

ਮਨੋਰਥ ਵਲੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਿੋਤ-ਰੂਪ) ਅਚਰਿ ਸ਼ੈ 

(ਅੂੰਦਰੋਂ) ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਦਾ ਜਧਆਨ ਅੂੰਦਰ-ਵੱਸਦੀ 
ਆਤਮਕ ਿੋਤ ਵਲ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ)।

15534 339 khqu kbIr nvY 
Gr mUsy dsvYN 
qqu 
smweI]3]22]7
3]

(m`Usy) v`s kry[ nvY: 
polw bolo

Kehath Kabeer 

Navai Ghar 

Moosae Dhasavain 

Thath Samaaee 

||3||22||73||

Says Kabeer, the nine 

openings of the body 

are being plundered; 

rise up to the Tenth 

Gate, and discover the 

true essence. 

||3||22||73||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਹ ਨੌ 

ਹੀ ਘਰ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਤ ਦਸਵੇਂ 
ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਤਦੋਂ ਅੂੰਦਰ-ਵੱਸਦੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਿੁਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸੁਰਤ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਜਟਕਦੀ ਹੈ 

॥੩॥੨੨॥੭੩॥
15535 339 gauVI] Gourree || Gauree:
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15536 339 mweI moih Avru 
n jwinE  
AwnwnW]

(Awnw-nW) hor koeI Maaee Mohi Avar 

N Jaaniou 

Aanaanaan ||

O mother, I do not 

know any other, 

except Him.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ) 
ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ,

15537 339 isv snkwid  
jwsu gun gwvih  
qwsu bsih mory 
pRwnwnW]rhwau]

gwv-ih bs-ih Siv Sanakaadh Jaas 

Gun Gaavehi 

Thaas Basehi 

Morae 

Praanaanaan || 

Rehaao ||

My breath of life 

resides in Him, whose 

praises are sung by 

Shiva and Sanak and 

so many others. 

||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮੇਰੇ ਪਿਾਣ (ਤਾਂ) ਉਸ 

(ਪਿਭੂ) ਜਵਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ 

ਦੇ ਗੁਣ ਜਸ਼ਵ ਅਤੇ ਸਨਕ 

ਆਜਦਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਹਾਉ॥

15538 339 ihrdy pRgwsu 
igAwn gur 
gMimq ggn 
mMfl mih 
iDAwnwnW]

(gMimq) b^iSAw[ 
iDAwnw-nW

Hiradhae Pragaas 

Giaan Gur 

Ganmith Gagan 

Manddal Mehi 

Dhhiaanaanaan ||

My heart is 

illuminated by spiritual 

wisdom; meeting the 

Guru, I meditate in the 

Sky of the Tenth Gate.

ਿਦੋਂ ਦੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਚੀ 
ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ, (ਮਾਨੋ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਧਆਨ ਉੱਚੇ 

ਮੂੰਡਲਾਂ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

15539 339 ibKY rog BY bMDn 
Bwgy mn inj 
Gir suKu 
jwnwnw]1]

jwnwnw Bikhai Rog Bhai 

Bandhhan 

Bhaagae Man Nij 

Ghar Sukh 

Jaanaanaa ||1||

The diseases of 

corruption, fear and 

bondage have run 

away; my mind has 

come to know peace 

in its own true home. 

||1||

ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕ 

ਆਤਮਕ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਸਜਹਮਾਂ ਦੇ 

ਜ਼ੂੰਿੀਰ ਟੱੁਟ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਨੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਸੁਖ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥
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15540 339 eyk sumiq riq  
jwin mwin pRB  
dUsr mnih n 
Awnwnw]

su-m`iq[ riq: polw 
bolo[ Awnw-nw

Eaek Sumath Rath 

Jaan Maan Prabh 

Dhoosar Manehi N 

Aanaanaa ||

Imbued with a 

balanced single-

mindedness, I know 

and obey God; nothing 

else enters my mind.

ਮੇਰੀ ਬੱੁਧੀ ਦਾ ਜਪਆਰ ਇੱਕ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਆਸਰਾ) ਸਮਝ 

ਕੇ (ਤੇ ਉਸ ਜਵਚ) ਪਤੀਿ ਕੇ, ਮੈਂ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਮਨ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਜਲਆਉਂਦਾ (ਭਾਵ, ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ)।

15541 339 cMdn bwsu Bey 
mn bwsn  
iqAwig GitE 
AiBmwnwnw]2]

AiBmwnwnw Chandhan Baas 

Bheae Man 

Baasan Thiaag 

Ghattiou 

Abhimaanaanaa 

||2||

My mind has become 

fragrant with the scent 

of sandalwood; I have 

renounced egotistical 

selfishness and 

conceit. ||2||

ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਜਤਆਗ ਕੇ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ) ਚੂੰਦਨ ਦੀ 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਘਟ ਜਗਆ 

ਹੈ (ਭਾਵ ਜਮਟ ਜਗਆ ਹੈ) ॥੨॥

15542 339 jo jn gwie 
iDAwie jsu 
Twkur qwsu pRBU hY 
QwnwnW]

(Qwnw-nW) invws Jo Jan Gaae 

Dhhiaae Jas 

Thaakur Thaas 

Prabhoo Hai 

Thhaanaanaan ||

That humble being, 

who sings and 

meditates on the 

Praises of his Lord and 

Master, is the dwelling-

place of God.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਿਸ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਧਆਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

15543 339 iqh bfBwg 
bisE min jw kY  
krm pRDwn 
mQwnwnw]3]

m`Qwnw-nw Thih Badd Bhaag 

Basiou Man Jaa 

Kai Karam 

Pradhhaan 

Mathhaanaanaa 

||3||

He is blessed with 

great good fortune; 

the Lord abides in his 

mind. Good karma 

radiates from his 

forehead. ||3||

ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਵੱਸ 

ਜਪਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ 

(ਸਮਝੋ), ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਉੱਚੇ ਲੇਖ ਉੱਘੜ ਆਏ (ਿਾਣ)ੋ 

॥੩॥
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15544 339 kwit skiq isv 
shju pRgwisE  
eykY eyk 
smwnwnw]

(skiq) mwieAw[ 
(isv) vwihgurU[ smwnw-
nw

Kaatt Sakath Siv 

Sehaj Pragaasiou 

Eaekai Eaek 

Samaanaanaa ||

I have broken the 

bonds of Maya; the 

intuitive peace and 

poise of Shiva has 

dawned within me, 

and I am merged in 

oneness with the One.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ 

ਕੇ, ਿਦੋਂ ਰੱਬੀ-ਿੋਤ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਹੋ ਜਗਆ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਜਨਰੋਲ 

ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਮਨ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

15545 340 kih kbIr gur 
Byit mhw suK  
BRmq rhy mnu 
mwnwnW]4]23]
74]

 (mwnw-nW) mMn jWdw Kehi Kabeer Gur 

Bhaett Mehaa 

Sukh Bhramath 

Rehae Man 

Maanaanaan 

||4||23||74||

Says Kabeer, meeting 

the Guru, I have found 

absolute peace. My 

mind has ceased its 

wanderings; I am 

happy. ||4||23||74||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉੱਚਾ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਮਨ (ਪਿਭੂ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੩॥੭੪॥

15546 340 rwgu gauVI 
pUrbI bwvn 
AKrI kbIr 
jIau kI

Raag Gourree 

Poorabee Baavan 

Akharee Kabeer 

Jeeo Kee

Raag Gauree Poorbee, 

Baawan Akhree Of 

Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਪੂਰਬੀ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ'।

15547 340 <> siqnwmu 
krqw purKu gur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathinaam 

Karathaa Purakh 

Guraprasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. By Guru's 

Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ, ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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15548 340 bwvn ACr lok 
qRY sBu kCu ien 
hI mwih]

(qRY) iqMn Baavan Ashhar Lok 

Thrai Sabh Kashh 

Ein Hee Maahi ||

Through these fifty-

two letters, the three 

worlds and all things 

are described.

ਬਵੂੰਿਾ ਅੱਖਰ (ਭਾਵ, ਜਲਪੀਆਂ 

ਦੇ ਅੱਖਰ) ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਵਰਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ), ਿਗਤ 

ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ 
(ਜਲਪੀਆਂ ਦੇ) ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।

15549 340 ey AKr iKir 
jwihgy Eie 
AKr ien mih 
nwih]1]

(ey A~Kr) Akwr[ 
(Eie A`Kr) pRmySr

Eae Akhar Khir 

Jaahigae Oue 

Akhar Ein Mehi 

Naahi ||1||

These letters shall 

perish; they cannot 

describe the 

Imperishable Lord. 

||1||

ਪਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਣਗੇ (ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਿਗਤ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਵਰਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ ਭੀ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, ਬੋਲੀਆਂ 

ਭੀ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ, ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ 

ਜਵਚ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ 

ਭੀ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ)। ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਜਿਸ 

ਸ਼ਕਲ ਜਵਚ ਅਨੁਭਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਦੇ ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ 

ਿ ੋਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਜਵਚ ਆ 

ਸਕਣ ॥੧॥

15550 340 jhw bol qh 
ACr Awvw]

(A`Cr) Akwr Jehaa Bol Theh 

Ashhar Aavaa ||

Wherever there is 

speech, there are 

letters.

ਿ ੋਵਰਤਾਰਾ ਜਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ (ਕੇਵਲ) ਉਥੇ 

(ਹੀ) ਵਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;
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15551 340 jh Abol qh 
mnu n rhwvw]

Jeh Abol Theh 

Man N Rehaavaa 

||

Where there is no 

speech, there, the 

mind rests on nothing.

ਿ ੋਅਵਸਥਾ ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਉਥੇ 

(ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਮਨ 

(ਆਪ ਹੀ) ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ।
15552 340 bol Abol miD hY 

soeI]

Bol Abol Madhh 

Hai Soee ||

He is in both speech 

and silence.

ਜਿਥੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਿੋ ਅਵਸਥਾ 
ਜਬਆਨ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) 

ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ)-ਇਹਨੀਂ (ਦੋਹੀਂ) 
ਥਾਈ ਂਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ,

15553 340 js Ehu hY qs 
lKY n koeI]2]

lKY: polw bolo Jas Ouhu Hai Thas 

Lakhai N Koee 

||2||

No one can know Him 

as He is. ||2||

ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੈ ਜਤਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਹੂ-ਬ-ਹੂ) ਕੋਈ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੨॥

15554 340 Alh lhau qau 
ikAw khau khau  
q ko aupkwr]

A`lh Aleh Leho Tho 

Kiaa Keho Keho Th 

Ko Oupakaar ||

If I come to know the 

Lord, what can I say; 

what good does it do 

to speak?

ਿ ੇਉਸ ਅਲੱਭ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੂੰ  
ਮੈਂ ਲੱਭ (ਭੀ) ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ (ਉਸ 

ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ) ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ; ਿੇ (ਕੁਝ) ਜਬਆਨ 

ਕਰਾਂ ਭੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
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15555 340 btk bIj mih 
riv rihE jw ko 
qIin lok 
ibsQwr]3]

(btk) bohV Battak Beej Mehi 

Rav Rehiou Jaa Ko 

Theen Lok 

Bisathhaar ||3||

He is contained in the 

seed of the banyan-

tree, and yet, His 

expanse spreads 

across the three 

worlds. ||3||

(ਉਂਞ) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਇਹ ਜਤੂੰ ਨੇ ਲੋਕ (ਭਾਵ, ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ) ਪਸਾਰਾ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ 

ਜਵਚ ਇਉਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਬੋਹੜ (ਦਾ ਰੱੁਖ) ਬੀਿ ਜਵਚ 

(ਅਤੇ ਬੀਿ, ਬੋਹੜ ਜਵਚ) ਹੈ 

॥੩॥
15556 340 Alh lhMqw Byd 

CY kCu kCu 
pwieE Byd]

Aleh Lehanthaa 

Bhaedh Shhai 

Kashh Kashh 

Paaeiou Bhaedh ||

One who knows the 

Lord understands His 

mystery, and bit by 

bit, the mystery 

disappears.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਮੇਰੀ) ਦੁਜਬਧਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ (ਦੁਜਬਧਾ ਦਾ 
ਨਾਸ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਕੁਝ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ ਸਮਝ 

ਜਲਆ ਹੈ।
15557 340 aulit Byd mnu 

byiDE pwieE 
ABMg ACyd]4]

Oulatt Bhaedh 

Man Baedhhiou 

Paaeiou Abhang 

Ashhaedh ||4||

Turning away from the 

world, one's mind is 

pierced through with 

this mystery, and one 

obtains the 

Indestructible, 

Impenetrable Lord. 

||4||

ਦੁਜਬਧਾ ਨੂੂੰ  ਉਲਜਟਆਂ (ਮੇਰਾ) 
ਮਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ) ਜਵੱਝ 

ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ 

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅਜਵੱਝ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥

15558 340 qurk qrIkiq 
jwnIAY ihMdU byd 
purwn]

(qrIkiq) Srw dy 
inXmw dI pusqk

Thurak Thareekath 

Jaaneeai Hindhoo 

Baedh Puraan ||

The Muslim knows the 

Muslim way of life; the 

Hindu knows the 

Vedas and Puraanas.

ਤਾਹੀਏ ਂ(ਚੂੰਗਾ) ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਤਰੀਕਤ ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 

(ਚੂੰਗਾ) ਜਹੂੰ ਦੂ ਉਸ ਨੂੂੰ , ਿੋ ਵੇਦਾਂ 
ਪੁਰਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਿ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
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15559 340 mn smJwvn 
kwrny kCUAk 
pVIAY 
igAwn]5]

(kCUAk) QoVw bhuq Man Samajhaavan 

Kaaranae 

Kashhooak 

Parreeai Giaan 

||5||

To instruct their 

minds, people ought 

to study some sort of 

spiritual wisdom. ||5||

(ਦੁਜਬਧਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾ ਕੇ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ ਲਈ) 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ (ਉੱਚੀ) ਜਵਚਾਰ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਥੋੜਹੀ ਬਹੁਤ 

ਪੜਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ॥੫॥
15560 340 EAMkwr Awid mY 

jwnw]

Ouankaar Aadh 

Mai Jaanaa ||

I know only the One, 

the Universal Creator, 

the Primal Being.

ਿ ੋਇੱਕ-ਰਸ ਸਭ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਬਣਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਜਬਨਾਸੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ;

15561 340 iliK Aru mytY  
qwih n mwnw]

Likh Ar Maettai 

Thaahi N Maanaa 

||

I do not believe in 

anyone whom the 

Lord writes and erases.

ਹੋਰ ਜਿਸ ਜਵਅੱਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਰ 

ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੱੁਲ) ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਨਦਾ।

15562 340 EAMkwr lKY jau 
koeI]

Ouankaar Lakhai 

Jo Koee ||

If someone knows the 

One, the Universal 

Creator,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਲਏ (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਏ)

15563 340 soeI liK mytxw 
n hoeI]6]

Soee Lakh 

Maettanaa N 

Hoee ||6||

He shall not perish, 

since he knows Him. 

||6||

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਜਝਆਂ (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਸ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਸੁਰਤ ਦਾ) ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੬॥

15564 340 kkw ikrix 
kml mih pwvw]

gurU bcn rUpI ikrix nMU 
ihrdy kml c

Kakaa Kiran Kamal 

Mehi Paavaa ||

KAKKA: When the rays 

of Divine Light come 

into the heart-lotus,

ਿ ੇਮੈਂ (ਜਗਆਨ-ਰੂਪ ਸੂਰਿ ਦੀ) 
ਜਕਰਨ (ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ) ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਲਵਾਂ,
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15565 340 sis ibgws sMpt 
nhI Awvw]

mwieAw rUpI (sis) 
cMdRmw dI (ibgws) 
cwnxI nwl (sMpt) 
imcdw nhIN

Sas Bigaas Sanpatt 

Nehee Aavaa ||

The moon-light of 

Maya cannot enter the 

basket of the mind.

ਤਾਂ (ਮਾਇਆ-ਰੂਪ) ਚੂੰਦਿਮਾ ਦੀ 
ਚਾਨਣੀ ਨਾਲ, ਉਹ (ਜਖਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਜਹਰਦਾ-ਿੁੱ ਲ) (ਮੁੜ) 

ਮੀਜਟਆ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

15566 340 Aru jy qhw kusm 
rsu pwvw]

(kusm) ihrdw kml Ar Jae Thehaa 

Kusam Ras Paavaa 

||

And if one obtains the 

subtle fragrance of 

that spiritual flower,

ਅਤੇ ਿ ੇਕਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਖੜਾਉ 

ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ (ਅੱਪੜ ਕੇ) 

(ਉਸ ਜਖੜੇ ਹੋਏ ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ 

ਕੌਲ) ਿੁੱ ਲ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ (ਭੀ) 
ਮਾਣ ਸਕਾਂ,

15567 340 Akh khw kih  
kw smJwvw]7]

A-kh Akeh Kehaa Kehi 

Kaa Samajhaavaa 

||7||

He cannot describe 

the indescribable; he 

could speak, but who 

would understand? 

||7||

ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਬਆਨ ਕਥਨ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖ ਕੇ ਕੀਹ 

ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ॥੭॥

15568 340 KKw iehY KoiV 
mn Awvw]

AMqrmuK rUpI (KoiV) Ku`f Khakhaa Eihai 

Khorr Man Aavaa 

||

KHAKHA: The mind 

has entered this cave.

ਿਦੋਂ ਇਹ ਮਨ (-ਪੂੰਛੀ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਗਆਨ-ਜਕਰਨ ਜਮਲ ਚੱੁਕੀ ਹੈ) 

ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਦੀ ਖੋੜ ਜਵਚ (ਭਾਵ, 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਆ ਜਟਕਦਾ 
ਹੈ,

15569 340 KoVy Cwif n dh 
ids Dwvw]

Khorrae Shhaadd 

N Dheh Dhis 

Dhhaavaa ||

It does not leave this 

cave to wander in the 

ten directions.

ਤਾਂ ਇਸ ਆਹਲਣ ੇ(ਭਾਵ, ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ) ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ।

15570 340 Ksmih jwix  
iKmw kir rhY]

Khasamehi Jaan 

Khimaa Kar Rehai 

||

Knowing their Lord 

and Master, people 

show compassion;

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ 

ਜਖਮਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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15571 340 qau hoie 
iniKAau AKY pdu 
lhY]8]

(in-iKAau) nws nhIN 
huMdw[ (AKY) nws rihq

Tho Hoe Nikhiao 

Akhai Padh Lehai 

||8||

Then, they become 

immortal, and attain 

the state of eternal 

dignity. ||8||

ਤੇ ਤਦੋਂ ਅਜਵਨਾਸ਼ੀ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਇੱਕ-ਰੂਪ) ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਦਵੀ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਦੇ 

ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੮॥

15572 340 ggw gur ky bcn 
pCwnw]

Gagaa Gur Kae 

Bachan 

Pashhaanaa ||

GAGGA: One who 

understands the 

Guru's Word

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ,

15573 340 dUjI bwq n 
DreI kwnw]

Dhoojee Baath N 

Dhharee Kaanaa ||

Does not listen to 

anything else.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਗੱਲ ਜਖੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੀ।
15574 340 rhY ibhMgm  

kqih n jweI]
(ibhMgm) pMCI, iqAwgI Rehai Bihangam 

Kathehi N Jaaee ||

He remains like a 

hermit and does not 

go anywhere,

ਉਹ ਪੂੰਛੀ (ਵਾਂਗ ਸਦਾ 
ਜਨਰਮੋਹ) ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ; ਜਕਤੇ ਭੀ 
ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ;

15575 340 Agh ghY gih  
ggn rhweI]9]

A-gh: polw bolo Ageh Gehai Gehi 

Gagan Rehaaee 

||9||

When he grasps the 

Ungraspable Lord and 

dwells in the sky of the 

Tenth Gate. ||9||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਗਿਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਚੋਗ ਨਾਲ 

ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਪੂੰਛੀ ਮੌਿ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ ਉੱਚਾ ਅਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੯॥
15576 340 GGw Git Git 

inmsY soeI]
(inmsY) invws[ Git 
Git: poly bolo

Ghaghaa Ghatt 

Ghatt Nimasai 

Soee ||

GHAGHA: He dwells in 

each and every heart.

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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15577 340 Gt PUty Git  
kbih n hoeI]

Gt: polw bolo[ G`it Ghatt Foottae 

Ghatt Kabehi N 

Hoee ||

Even when the body-

pitcher bursts, he does 

not diminish.

ਿ ੇਕੋਈ ਸਰੀਰ (-ਰੂਪ ਘੜਾ) 
ਭੱਿ ਿਾਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

15578 340 qw Gt mwih  
Gwt jau pwvw]

(Gwt) Awqmw sQwn Thaa Ghatt Maahi 

Ghaatt Jo Paavaa 

||

When someone finds 

the Path to the Lord 

within his own heart,

ਿਦੋਂ (ਕੋਈ ਿੀਵ) ਇਸ ਸਰੀਰ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) ਪੱਤਣ 

ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

15579 340 so Gtu Cwif  
AvGt kq 
Dwvw]10]

AvGt:polw 
bolo[(AvGt) AOKy 
sQwn AOguxw ivkwrWdy

So Ghatt Shhaadd 

Avaghatt Kath 

Dhhaavaa ||10||

Why should he 

abandon that Path to 

follow some other 

path? ||10||

ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਤਣ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ 

ਖੱਡਾਂ ਜਵਚ ਜਕਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ॥੧੦॥

15580 340 |M|w ingRih snyhu 
kir inrvwro 
sMdyh]

mn ieMdRIAW nMU (in-
gRih) rokx c (snyhu) 
pRym[ (inrvwro) dUr kro

N(g)ann(g)aa 

Nigrehi Sanaehu 

Kar Niravaaro 

Sandhaeh ||

NGANGA: Restrain 

yourself, love the 

Lord, and dismiss your 

doubts.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰੋਕ, (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) 

ਜਪਆਰ ਬਣਾ, ਤੇ ਜਸਦਕ-

ਹੀਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰ।

15581 340 nwhI dyiK n 
BwjIAY prm 
isAwnp 
eyh]11]

Naahee Dhaekh N 

Bhaajeeai Param 

Siaanap Eaeh 

||11||

Even if you do not see 

the Path, do not run 

away; this is the 

highest wisdom. 

||11||

(ਇਹ ਕੂੰਮ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, 

ਪਰ) ਇਸ ਜਖ਼ਆਲ ਕਰਕੇ ਜਕ 

ਇਹ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
(ਇਸ ਕੂੰਮ ਵਲੋਂ) ਭੱਿ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-(ਬੱਸ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੀ ਅਕਲ (ਦੀ ਗੱਲ) ਇਹੀ 
ਹੈ ॥੧੧॥

15582 340 ccw ricq icqR 
hY BwrI]

sMswr rUpI icqR[ c`cw 
ric-q

Chachaa Rachith 

Chithr Hai Bhaaree 

||

CHACHA: He painted 

the great picture of 

the world.

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਇਹ ਿਗਤ (ਮਾਨੋ) ਇਕ ਬਹੁਤ 

ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
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15583 340 qij icqRY cyqhu 
icqkwrI]

(icqkwrI) icqRkwr Thaj Chithrai 

Chaethahu 

Chithakaaree ||

Forget this picture, 

and remember the 

Painter.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਤਸਵੀਰ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਤਸਵੀਰ 

ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖ;

15584 340 icqR bicqR iehY 
AvJyrw]

(AvJyrw) JgVw[ ic`qR 
b-ic`qR

Chithr Bachithr 

Eihai Avajhaeraa ||

This wondrous 

painting is now the 

problem.

(ਜਕਉਂਜਕ ਵੱਡਾ) ਝੂੰ ਬੇਲਾ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹ (ਸੂੰਸਾਰ-ਰੂਪ) 

ਤਸਵੀਰ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ।
15585 340 qij icqRY icqu 

rwiK icqyrw]12]
(icqyrw) icqR bxwaux 
vwlw

Thaj Chithrai Chith 

Raakh Chithaeraa 

||12||

Forget this picture and 

focus your 

consciousness on the 

Painter. ||12||

(ਸੋ, ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) 

ਤਸਵੀਰ (ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ) ਛੱਡ ਕੇ 

ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਜਚੱਤ ਨੂੂੰ  ਪਿੋ ਰੱਖ ॥੧੨॥

15586 340 CCw iehY CqRpiq 
pwsw]

(CqR-piq) c`kRvrqIrwjw Shhashhaa Eihai 

Shhathrapath 

Paasaa ||

CHHACHHA: The 

Sovereign Lord of the 

Universe is here with 

you.

ਿ ੋ(ਸਭ ਦਾ) ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਸ 

(ਜਚਤਿਕਾਰ ਪਿਭੂ) ਦੇ ਪਾਸ-

15587 340 Cik ik n rhhu  
Cwif ik n 
Awsw]

(C`ik) pRsMnqw[ A`wsw Shhak K N Rehahu 

Shhaadd K N 

Aasaa ||

Why are you so 

unhappy? Why don't 

you abandon your 

desires?

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹੋਰ) ਆਸਾਂ ਛੱਡ 

ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ?

15588 340 ry mn mY qau  
iCn iCn 
smJwvw]

Rae Man Mai Tho 

Shhin Shhin 

Samajhaavaa ||

O my mind, each and 

every moment I try to 

instruct you,

ਹੇ ਮਨ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,
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15589 340 qwih Cwif kq 
Awpu bDwvw]13]

Thaahi Shhaadd 

Kath Aap 

Badhhaavaa 

||13||

But you forsake Him, 

and entangle yourself 

with others. ||13||

ਜਕ ਉਸ (ਜਚਤਿਕਾਰ) ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ ਜਕਥੇ (ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 

ਜਚੱਤਿ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਿਕੜ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧੩॥

15590 340 jjw jau qn 
jIvq jrwvY]

Jajaa Jo Than 

Jeevath Jaraavai ||

JAJJA: If someone 

burns his body while 

he is still alive,

ਿਦੋਂ (ਕੋਈ ਿੀਵ) ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਸਰੀਰ (ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ) ਸਾੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

15591 340 jobn jwir jugiq 
so pwvY]

Joban Jaar Jugath 

So Paavai ||

And burns away the 

desires of his youth, 

then he finds the right 

way.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿੁਆਨੀ (ਦਾ ਮਦ) 

ਸਾੜ ਕੇ ਿੀਊਣ ਦੀ (ਸਹੀ) 
ਿਾਚ ਜਸੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

15592 340 As jir pr 
jir jir jb 
rhY]

(As) Aswfw[ (pr) 
prwieAw

As Jar Par Jar Jar 

Jab Rehai ||

When he burns his 

desire for his own 

wealth, and that of 

others,

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ (ਧਨ ਦੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ) ਨੂੂੰ  ਤੇ ਪਰਾਈ 

(ਦੌਲਤ ਦੀ ਆਸ) ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਜਵਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

15593 340 qb jwie joiq  
aujwrau lhY]14]

Thab Jaae Joth 

Oujaaro Lehai 

||14||

Then he finds the 

Divine Light. ||14||

ਤਦੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਤ 

ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥

15594 341 JJw auriJ suriJ 
nhI jwnw]

Jhajhaa Ourajh 

Surajh Nehee 

Jaanaa ||

JHAJHA: You are 

entangled in the 

world, and you do not 

know how to get 

untangled.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਚਰਚਾ 
ਆਜਦਕ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਜਨਕੂੰਮੀਆਂ) 

ਉਲਝਣਾਂ ਜਵਚ ਿਸਣਾ ਹੀ 
ਜਸੱਜਖਆ,
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15595 341 rihE JJik  
nwhI prvwnw]

JJ-ik:polw bolo[ 
(JJik) ruikAw

Rehiou Jhajhak 

Naahee 

Paravaanaa ||

You hold back in fear, 

and are not approved 

by the Lord.

ਉਲਝਣਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲਣ ਦੀ 
ਿਾਚ ਨਾਹ ਜਸੱਖੀ, ਉਹ (ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ) ਸਹੂੰ ਜਸਆਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਪਆ ਜਰਹਾ, (ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ) 

ਕਬੂਲ ਨਾਹ ਹੋ ਸਜਕਆ।

15596 341 kq JiK JiK  
Aaurn smJwvw]

JiK:poly bolo[ (JiK 
JiK) Kp Kp

Kath Jhakh Jhakh 

Aouran 

Samajhaavaa ||

Why do you talk such 

nonsense, trying to 

convince others?

ਬਜਹਸਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ?

15597 341 Jgru kIey  
Jgrau hI 
pwvw]15]

Jhagar Keeeae 

Jhagaro Hee 

Paavaa ||15||

Stirring up arguments, 

you shall only obtain 

more arguments. 

||15||

ਚਰਚਾ ਕਰਜਦਆਂ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਜਨਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ 
ਵਾਦੀ ਪੈ ਗਈ ॥੧੫॥

15598 341 \M\w inkit ju 
Gt rihE dUir 
khw qij jwie]

Njannjaa Nikatt J 

Ghatt Rehiou 

Dhoor Kehaa Thaj 

Jaae ||

NYANYA: He dwells 

near you, deep within 

your heart; why do 

you leave Him and go 

far away?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੋਪਿਭੂ ਨੇੜੇ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਿ ੋਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਦੂਰ ਜਕੱਥੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ?

15599 341 jw kwrix jgu 
FUiFAau nyrau 
pwieAau 
qwih]16]

pwieAau Jaa Kaaran Jag 

Dtoodtiao Naero 

Paaeiao Thaahi 

||16||

I searched the whole 

world for Him, but I 

found Him near 

myself. ||16||

(ਜਿਸ ਪਿਭ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ (ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ) ਿਗਤ 

ਢੂੂੰ ਜਡਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨੇੜੇ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੧੬॥
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15600 341 ttw ibkt Gwt  
Gt mwhI]

ttw:polw bolo[ (ttw) 
tYNkw[ (ibkt) AOKw

Ttattaa Bikatt 

Ghaatt Ghatt 

Maahee ||

TATTA: It is such a 

difficult path, to find 

Him within your own 

heart.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਜਹਲ ਜਵਚ ਅਪੜਾਣ 

ਵਾਲਾ) ਔਖਾ ਪੱਤਣ ਹੈ (ਪਰ 

ਉਹ ਪੱਤਣ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ।

15601 341 Koil kpwt  
mhil ik n 
jwhI]

Khol Kapaatt 

Mehal K N Jaahee 

||

Open the doors 

within, and enter the 

Mansion of His 

Presence.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਵਾਲੇ) ਕਵਾੜ ਖੋਲਹ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਅੱਪੜਦਾ?

15602 341 dyiK Atl til  
kqih n jwvw]

A-tl[ til: polw bolo Dhaekh Attal Ttal 

Kathehi N Jaavaa 

||

Beholding the 

Immovable Lord, you 

shall not slip and go 

anywhere else.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਡੋਲ ਕੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ,
15603 341 rhY lpit Gt 

prcau 
pwvw]17]

(prcau) pRym Rehai Lapatt Ghatt 

Paracho Paavaa 

||17||

You shall remain firmly 

attached to the Lord, 

and your heart will be 

happy. ||17||

ਉਹ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥

15604 341 TTw iehY dUir  
Tg nIrw]

T`Tw[ T`g Thathaa Eihai 

Dhoor Thag 

Neeraa ||

T'HAT'HA: Keep 

yourself far away from 

this mirage.

ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਦੂਰੋਂ ਵੇਜਖਆਂ ਉਹ ਰੇਤਾ ਿੋ 
ਪਾਣੀ ਿਾਪਦਾ ਹੈ।

15605 341 nIiT nIiT mnu 
kIAw DIrw]

(nIiT) sihjy sihjy Neeth Neeth Man 

Keeaa Dhheeraa ||

With great difficulty, I 

have calmed my mind.

ਸੋ ਮੈਂ ਗਹੁ ਨਾਲ (ਇਸ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ) ਤੱਕ ਕੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਧੀਰਿਵਾਨ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮਨ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਦੇ ਜਪਛੇ 

ਦੌੜਨੋਂ  ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ)।
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15606 341 ijin Tig 
TigAw sgl jgu 
Kwvw]

Jin Thag Thagiaa 

Sagal Jag Khaavaa 

||

That cheater, who 

cheated and devoured 

the whole world

ਜਿਸ (ਮਾਇਕ ਮੋਹ ਰੂਪ) ਠੱਗ 

ਕੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ 

ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਜਲਆ 

ਹੈ,

15607 341 so Tgu TigAw  
Taur mnu 
Awvw]18]

So Thag Thagiaa 

Thour Man Aavaa 

||18||

- I have cheated that 

cheater, and my mind 

is now at peace. 

||18||

ਉਸ (ਮੋਹ-) ਠੱਗ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ 

ਕੀਜਤਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕ 

ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧੮॥

15608 341 ffw fr aupjy  
fru jweI]

Ddaddaa Ddar 

Oupajae Ddar 

Jaaee ||

DADDA: When the 

Fear of God wells up, 

other fears depart.

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ (ਭਾਵ, 

ਅਦਬ-ਸਤਕਾਰ) ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਏ,

15609 341 qw fr mih fru 
rihAw smweI]

Thaa Ddar Mehi 

Ddar Rehiaa 

Samaaee ||

Other fears are 

absorbed into that 

Fear.

ਤਾਂ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ) ਡਰ 

(ਜਦਲੋਂ) ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਡਰ ਜਵਚ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ 
ਡਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਿੇ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ ਮਨ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਵਸਾਏ ਤਾਂ (ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲਾ) ਡਰ ਮੁੜ ਆ ਚੂੰਬੜਦਾ 
ਹੈ।

15610 341 jau fr frY qw 
iPir fru lwgY]

Jo Ddar Ddarai 

Thaa Fir Ddar 

Laagai ||

When one rejects the 

Fear of God, then 

other fears cling to 

him.

(ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਕੇ ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਜਨਰਭਉ ਹੋ 

ਜਗਆ,
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15611 341 infru hUAw fru 
aur hoie 
BwgY]19]

(aur) ihrdw[ in`fru Niddar Hooaa 

Ddar Our Hoe 

Bhaagai ||19||

But if he becomes 

fearless, the fears of 

his heart run away. 

||19||

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਿੋ ਭੀ ਸਜਹਮ 

ਹੈ, ਸਭ ਨੱਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੯॥

15612 341 FFw iFg FUFih 
kq Awnw]

(iFg) nyVy Dtadtaa Dtig 

Dtoodtehi Kath 

Aanaa ||

DHADHA: Why do you 

search in other 

directions?

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ) 

ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ) 

ਹੋਰ ਜਕਥੇ ਢੂੂੰ ਡਦਾ ਹੈਂ?

15613 341 FUFq hI Fih 
gey prwnw]

Dtoodtath Hee 

Dtehi Geae 

Paraanaa ||

Searching for Him like 

this, the breath of life 

runs out.

(ਬਾਹਰ) ਢੂੂੰ ਡਜਦਆਂ ਢੂੂੰ ਡਜਦਆਂ 

ਤੇਰੇ ਪਿਾਣ ਭੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ।

15614 341 ciV sumyir FUiF 
jb Awvw]

Charr Sumaer 

Dtoodt Jab Aavaa 

||

When I returned after 

climbing the mountain,

ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉਤੇ (ਭੀ) ਚੜਹ 
ਕੇ ਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਉਥੇ) 

ਢੂੂੰ ਡ ਢੂੂੰ ਡ ਕੇ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ) ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ),

15615 341 ijh gVu giVE  
su gV mih 
pwvw]20]

sRIr rUpI (gV@) iklw 
(giVE) bxwieAw[ gV@

Jih Garr Garriou S 

Garr Mehi Paavaa 

||20||

I found Him in the 

fortress - the fortress 

which He Himself 

made. ||20||

ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਇਸ (ਸਰੀਰ 

ਰੂਪ) ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ ਹੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ॥੨੦॥
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15616 341 xwxw rix rUqau  
nr nyhI krY]

kwm kRoD AwidkWdy 
(rix) jMg c jdoN 
(rUqau) ru`iJAw juitAw, 
ien@W nUM mwrn dw (nyhI) 
inscy krky (nyhI) hT 
kry

Naanaa Ran 

Rootho Nar 

Naehee Karai ||

NANNA: The warrior 

who fights on the 

battle-field should 

keep up and press on.

(ਿਗਤ ਰੂਪ ਇਸ) ਰਣਭੂਮੀ 
ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿੂੰਗ 

ਜਵਚ) ਰੱੁਝਾ ਹੋਇਆ ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ,

15617 341 nw invY nw Puin 
sMcrY]

(invY) Juky[ (sMcrY) 
myl kry

Naa Nivai Naa Fun 

Sancharai ||

He should not yield, 

and he should not 

retreat.

ਿ ੋ(ਜਵਕਾਰਾਂ ਅਗੇ) ਨਾਹ 

ਨੀਊਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ 
ਨਾਲ) ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

15618 341 DMin jnmu qwhI 
ko gxY]

Dhhann Janam 

Thaahee Ko Ganai 

||

Blessed is the coming 

of one

ਿਗਤ ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਗਣਦਾ ਹੈ,

15619 341 mwrY eykih qij 
jwie GxY]21]

eykih Maarai Eaekehi 

Thaj Jaae Ghanai 

||21||

Who conquers the one 

and renounces the 

many. ||21||

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ) 
ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਜਤਆਂ (ਭਾਵ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੧॥
15620 341 qqw Aqr qirE  

nh jweI]
q`qw[ A-qr Thathaa Athar 

Thariou Neh Jaaee 

||

TATTA: The 

impassable world-

ocean cannot be 

crossed over;

ਇਹ ਿਗਤ ਇਕ ਐਸਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤਰਨਾ 
ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਜਘਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ

15621 341 qn iqRBvx mih  
rihE smweI]

Than Thribhavan 

Mehi Rehiou 

Samaaee ||

The body remains 

embroiled in the three 

worlds.

(ਤਦ ਤਕ ਿਦ ਤਕ) ਅੱਖਾਂ ਕੂੰਨ 

ਨੱਕ ਆਜਦ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਰੇ 

ਦੁਨੀਆ (ਦੇ ਰਸਾਂ) ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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15622 341 jau iqRBvx qn 
mwih smwvw]

Jo Thribhavan 

Than Maahi 

Samaavaa ||

But when the Lord of 

the three worlds 

enters into the body,

ਪਰ ਿਦੋਂ ਸੂੰਸਾਰ (ਦੇ ਰਸ) 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਖੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੇ),

15623 341 qau qqih qq 
imilAw scu 
pwvw]22]

q`q-ih q`q Tho Thathehi 

Thath Miliaa Sach 

Paavaa ||22||

Then one's essence 

merges with the 

essence of reality, and 

the True Lord is 

attained. ||22||

ਤਦੋਂ (ਿੀਵ ਦੀ) ਆਤਮਾ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ) ਿੋਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੨॥
15624 341 QQw AQwh Qwh 

nhI pwvw]

Thhathhaa 

Athhaah Thhaah 

Nehee Paavaa ||

T'HAT'HA: He is 

Unfathomable; His 

depths cannot be 

fathomed.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ) ਅਥਾਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ,

15625 341 Ehu AQwh iehu 
iQru n rhwvw]

Ouhu Athhaah 

Eihu Thhir N 

Rehaavaa ||

He is Unfathomable; 

this body is 

impermanent, and 

unstable.

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ) ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਡੂੂੰ ਘਾ ਹੈ, (ਤੇ, ਦੂਿੇ 
ਪਾਸੇ, ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ ਮਨ 

ਕਦੇ ਜਟਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ 
(ਭਾਵ, ਕਦੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ)।

15626 341 QoVY Qil Qwnk 
AwrMBY]

(Qil) zmIn c (Qwnk) 
n`gr[ QoV@Y

Thhorrai Thhal 

Thhaanak 

Aaranbhai ||

The mortal builds his 

dwelling upon this tiny 

space;

ਇਹ ਮਨ ਥੋੜੀ ਜਿਤਨੀ 
(ਜਮਲੀ) ਭੁਇਂ ਜਵਚ (ਕਈ) 

ਨਗਰ (ਬਣਾਉਣੇ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਥੋੜੀ ਜਿਤਨੀ 
ਜਮਲੀ ਉਮਰ ਜਵਚ ਕਈ ਪਸਾਰੇ 

ਪਸਾਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ;
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15627 341 ibnu hI QwBh  
mMidru QMBY]23]

QWBh h mukqw bolo Bin Hee 

Thhaabheh 

Mandhir 

Thhanbhai ||23||

Without any pillars, he 

wishes to support a 

mansion. ||23||

ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ 

ਪਸਾਰਨੇ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਕੂੰਮ ਹੈ, 

ਇਹ (ਮਾਨੋ) ਥੂੰ ਮਹਾਂ (ਕੂੰਧਾਂ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਘਰ ਉਸਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨੩॥
15628 341 ddw dyiK ju 

ibnsnhwrw]
ibnsn-hwrw Dhadhaa Dhaekh J 

Binasanehaaraa ||

DADDA: Whatever is 

seen shall perish.

ਿ ੋਇਹ ਸੂੰਸਾਰ (ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ) ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ,

15629 341 js AdyiK qs 
rwiK ibcwrw]

(js) jo Jas Adhaekh Thas 

Raakh Bichaaraa ||

Contemplate the One 

who is unseen.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ, ਿੋ (ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ) ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿ ੋਜਦੱਸਦੇ ਜਤਿਗੁਣੀ ਸੂੰਸਾਰ 

ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਭੀ ਹੈ)।

15630 341 dsvY duAwir  
kuMcI jb dIjY]

pRymw BgqI sihq 
bRhmiv`idAw rUpI 
(kuMcI) kuMjI

Dhasavai Dhuaar 

Kunchee Jab 

Dheejai ||

When the key is 

inserted in the Tenth 

Gate,

ਪਰ, ਿਦੋਂ (ਗੁਰਬਾਣੀ-ਰੂਪ) 

ਕੁੂੰ ਿੀ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਜਵਚ 

ਲਾਈਏ, (ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ 

ਿੋੜੀਏ),

15631 341 qau dieAwl ko 
drsnu kIjY]24]

dieAwl Tho Dhaeiaal Ko 

Dharasan Keejai 

||24||

Then the Blessed 

Vision of the Merciful 

Lord's Darshan is seen. 

||24||

ਉਸ ਜਦਆਲ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੨੪॥
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15632 341 DDw ArDih 
aurD inbyrw]

(ArDih) nIvW[ 
(aurDih) au~cw

Dhhadhhaa 

Aradhhehi 

Ouradhh Nibaeraa 

||

DHADHA: When one 

ascends from the 

lower realms of the 

earth to the higher 

realms of the heavens, 

then everything is 

resolved.

ਿਦੋਂ ਿੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ),

15633 341 ArDih aurDh 
mMiJ bsyrw]

Aradhhehi 

Ouradhheh Manjh 

Basaeraa ||

The Lord dwells in 

both the lower and 

higher worlds.

ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਨਾਲ (ਇੱਕ-ਰੂਪ 

ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਿੀਵ (ਦੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ) ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
(ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਵੱਥ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

15634 341 ArDh Cwif  
aurD jau Awvw]

Aradhheh 

Shhaadd Ouradhh 

Jo Aavaa ||

Leaving the earth, the 

soul ascends to the 

heavens;

ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਨੀਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  
(ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੂੰ ) 

ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ 

ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ,

15635 341 qau ArDih 
aurD imilAw  
suK pwvw]25]

Tho Aradhhehi 

Ouradhh Miliaa 

Sukh Paavaa 

||25||

Then, the lower and 

higher join together, 

and peace is obtained. 

||25||

ਤਦੋਂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਅਸਲ) 

ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨੫॥

15636 341 nMnw inis idnu  
inrKq jweI]

(inrKq) q`kidAW Nannaa Nis Dhin 

Nirakhath Jaaee ||

NANNA: The days and 

nights go by; I am 

looking for the Lord.

(ਜਿਸ ਿੀਵ ਦਾ) ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਭਾਵ, ਸਾਰਾ ਸਮਾ) (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦੀਦਾਰ ਦੀ) ਉਡੀਕ ਕਰਜਦਆਂ 

ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ,
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15637 341 inrKq nYn rhy 
rqvweI]

(r`qvweI) pUrn pRym 
sihq lwlI

Nirakhath Nain 

Rehae Rathavaaee 

||

Looking for Him, my 

eyes have become 

blood-shot.

ਤੱਕਜਦਆਂ (ਭਾਵ, ਦੀਦਾਰ ਦੀ 
ਲਗਨ ਜਵਚ ਹੀ) ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਰ 

(ਪਿਭੂ-ਦੀਦਾਰ ਲਈ) ਮਤਵਾਲੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
15638 341 inrKq inrKq  

jb jwie pwvw]

Nirakhath 

Nirakhath Jab Jaae 

Paavaa ||

After looking and 

looking,when He is 

finally found,

ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਜਦਆਂ 

ਕਰਜਦਆਂ ਿਦੋਂ ਆਖ਼ਰ ਦੀਦਾਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

15639 341 qb ly inrKih 
inrK 
imlwvw]26]

inrKih Thab Lae 

Nirakhehi Nirakh 

Milaavaa ||26||

Then the one who was 

looking merges into 

the One who was 

looked for. ||26||

ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਟ-ਪਿਭੂ ਦਰਸ਼ਨ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ (ਆਪਣੇ 
ਪਿੇਮੀ) ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨੬॥

15640 341 ppw Apr pwru 
nhI pwvw]

A-pr Papaa Apar Paar 

Nehee Paavaa ||

PAPPA: He is limitless; 

His limits cannot be 

found.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਜਕਸੇ ਨੇ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਾ।

15641 341 prm joiq isau  
prcau lwvw]

Param Joth Sio 

Paracho Laavaa ||

I have attuned myself 

to the Supreme Light.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੇ ਚਾਨਣ-ਦੇ-ਸੋਮੇ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਿੋਜੜਆ ਹੈ,

15642 341 pWcau ieMdRI  
ingRh kreI]

(ingRh) roky Paancho Eindhree 

Nigreh Karee ||

One who controls his 

five senses

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂੰਿੇ ਹੀ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  (ਇਉਂ) ਵੱਸ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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15643 341 pwpu puMnu doaU  
inrvreI]27]

(inr-vreI) inivrq 
kry

Paap Punn Dhooo 

Niravaree ||27||

Rises above both sin 

and virtue. ||27||

ਜਕ ਉਹ ਿੀਵ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨ 

ਦੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਪੂੰਿ ੇਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਜਰਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 

ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਕੂੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ ਿ ੁਮੈਂ 
ਜਿਹੜਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ 

ਪਾਪ ਹੈ ਿਾਂ ਪੁੂੰ ਨ; ਸੁਤੇ ਹੀ ਉਸ 

ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

॥੨੭॥

15644 341 PPw ibnu PUlh  
Plu hoeI]

Fafaa Bin Fooleh 

Fal Hoee ||

FAFFA: Even without 

the flower, the fruit is 

produced.

ਿ ੇਿੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ 

ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਰੂਪ 

ਉਹ) ਿਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨੱੁਖਾ-
ਿਨਮ ਜਮਜਲਆ ਹੈ)।

15645 341 qw Pl PMk lKY 
jau koeI]

ivAwpk joiq rUp (PMk) 
PwVI[ lKY: polw bolo

Thaa Fal Fank 

Lakhai Jo Koee ||

One who looks at a 

slice of that fruit

ਤੇ, ਿ ੇਕੋਈ ਉਸ ਰੱਬੀ ਸੂਝ ਦਾ 
ਰਤਾ ਕੁ ਭੀ ਝਲਕਾਰਾ ਸਮਝ 

ਲਏ।

15646 341 dUix n preI  
PMk ibcwrY]

(dUix) jnm mrn[ p-
reI

Dhoon N Paree 

Fank Bichaarai ||

And reflects on it, will 

not be consigned to 

reincarnation.

ਿ ੇਉਸ ਝਲਕਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰੇ 

ਤਾਂ ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਖੱਡ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,
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15647 341 qw Plu PMk sBY 
qn PwrY]28]

Thaa Fal Fank 

Sabhai Than Faarai 

||28||

A slice of that fruit 

slices all bodies. ||28||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਰੱਬੀ ਸੂਝ ਦਾ ਉਹ 

ਜਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਭੀ ਝਲਕਾਰਾ 
ਉਸ ਦੇ ਦੇਹ-ਅੱਜਧਆਸ (ਆਪੇ 

ਦੇ ਮਾਣ) ਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨੮॥
15648 341 bbw ibMdih ibMd 

imlwvw]
(ibMdih) bMUd c (ibMd) 
bMUd

Babaa Bindhehi 

Bindh Milaavaa ||

BABBA: When one 

drop blends with 

another drop,

(ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ) ਬੂੂੰ ਦ ਜਵਚ 

(ਪਾਣੀ ਦੀ) ਬੂੂੰ ਦ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, (ਤੇ, ਜਿਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ)
15649 341 ibMdih ibMid n 

ibCurn pwvw]

Bindhehi Bindh N 

Bishhuran Paavaa 

||

Then these drops 

cannot be separated 

again.

(ਜਤਵੇਂ ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਜਨਮਖ-ਮਾਤਿ 
ਭੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ (ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਤੋਂ) 
ਜਵੱਛੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

15650 341 bMdau hoie bMdgI 
ghY]

Bandho Hoe 

Bandhagee Gehai 

||

Become the Lord's 

slave, and hold tight to 

His meditation.

(ਜਕਉਂਜਕ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ) ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,

15651 342 bMdk hoie bMD 
suiD lhY]29]

 (bMdk)bMdgI vwlw 
purK hovy[ aus dI 
vwihgurU jI (bMD) sbMDI 
vWg (suiD) ^br (lhY) 
lYNdy hn

Bandhak Hoe 

Bandhh Sudhh 

Lehai ||29||

If you turn your 

thoughts to the Lord, 

the Lord will take care 

of you like a relative. 

||29||

ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ) ਢਾਡੀ 
ਬਣ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਜ਼ੂੰਿੀਰਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ) ॥੨੯॥

15652 342 BBw Bydih Byd 
imlwvw]

Bhabhaa 

Bhaedhehi Bhaedh 

Milaavaa ||

BHABHA: When doubt 

is pierced, union is 

achieved.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਪਈ) 

ਜਵੱਥ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ,

15653 342 Ab Bau Bwin  
Brosau Awvw]

Ab Bho Bhaan 

Bharoso Aavaa ||

I have shattered my 

fear, and now I have 

come to have faith.

ਉਸ ਯਾਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਸੂੰਸਾਰਕ) ਡਰ ਦੂਰ ਕੀਜਤਆਂ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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15654 342 jo bwhir so 
BIqir jwinAw]

bwhir Jo Baahar So 

Bheethar Jaaniaa 

||

I thought that He was 

outside of me, but 

now I know that He is 

within me.

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ 
ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

15655 342 BieAw Bydu  
BUpiq 
pihcwinAw]30]

isRStI dy (BUpiq) rwjw 
jI pRBU

Bhaeiaa Bhaedh 

Bhoopath 

Pehichaaniaa 

||30||

When I came to 

understand this 

mystery, then I 

recognized the Lord. 

||30||

(ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਇਹ ਰਾਜ਼ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਖੁਲਹਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਅੂੰਦਰ 

ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਨਾਲ (ਯਾਦ ਦੀ) ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩੦॥

15656 342 mmw mUl gihAw  
mnu mwnY]

Mamaa Mool 

Gehiaa Man 

Maanai ||

MAMMA: Clinging to 

the source, the mind is 

satisfied.

ਿ ੇਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, 

ਤਾਂ ਮਨ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

15657 342 mrmI hoie su mn 
kau jwnY]

(mrmI) Byq jwnx vwlw Maramee Hoe S 

Man Ko Jaanai ||

One who knows this 

mystery understands 

his own mind.

ਿ ੋਿੀਵ ਇਹ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਮਨ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਿੀਵ 

ਮਨ (ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ) ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
15658 342 mq koeI mn 

imlqw iblmwvY]
(iblmwvY) dyr kry Math Koee Man 

Milathaa 

Bilamaavai ||

Let no one delay in 

uniting his mind.

(ਸੋ,) ਿੇ ਮਨ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਤਾਂ 
ਕੋਈ (ਇਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ) ਜਢੱਲ 

ਕਰੇ;
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15659 342 mgn BieAw qy  
so scu pwvY]31]

Magan Bhaeiaa 

Thae So Sach 

Paavai ||31||

Those who obtain the 

True Lord are 

immersed in delight. 

||31||

(ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਮਨ 

(ਪਿਭੂ ਜਵਚ) ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩੧॥

15660 342 mmw mn isau 
kwju hY mn swDy  
isiD hoie]

Mamaa Man Sio 

Kaaj Hai Man 

Saadhhae Sidhh 

Hoe ||

MAMMA: The mortal's 

business is with his 

own mind; one who 

disciplines his mind 

attains perfection.

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲ) ਕੂੰਮ ਮਨ 

ਨਾਲ ਹੈ (ਉਹ ਕੂੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 

ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਰੱਖੇ)। ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਅਸਲ 

ਮਨੋਰਥ ਦੀ) ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।

15661 342 mn hI mn isau  
khY kbIrw mnsw  
imilAw n 
koie]32]

(mnsw) vwSnw[ (dUjw 
pwT: mn sw)

Man Hee Man Sio 

Kehai Kabeeraa 

Man Saa Miliaa N 

Koe ||32||

Only the mind can 

deal with the mind; 

says Kabeer, I have not 

met anything like the 

mind. ||32||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਿੀਵ 

ਦਾ ਅਸਲ ਕੂੰਮ) ਜਨਰੋਲ ਮਨ 

ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਰਗਾ (ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ 

(ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ 

ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ) ॥੩੨॥

15662 342 iehu mnu skqI  
iehu mnu sIau]

(skqI) mwieAw[ 
(sIau) vwihgurU jI

Eihu Man 

Sakathee Eihu 

Man Seeo ||

This mind is Shakti; 

this mind is Shiva.

(ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ) ਇਹ 

ਮਨ ਮਾਇਆ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਅਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਹਰੀ 
ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ) ਇਹ ਮਨ 

ਅਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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15663 342 iehu mnu pMc qq 
ko jIau]

Eihu Man Panch 

Thath Ko Jeeo ||

This mind is the life of 

the five elements.

(ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਿੁੜ ਕੇ) ਇਹ 

ਮਨ ਸਰੀਰ-ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣ ੇਕਰਤੱਬ 

ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ)।

15664 342 iehu mnu ly jau 
aunmin rhY]

(aunmin) ivAwpk 
bRhmjI

Eihu Man Lae Jo 

Ounaman Rehai ||

When this mind is 

channeled, and guided 

to enlightenment,

ਪਰ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਨ 

ਜਖੜਾਉ ਜਵਚ ਜਟਕਦਾ ਹੈ,

15665 342 qau qIin lok kI 
bwqY khY]33]

bwqYN Tho Theen Lok Kee 

Baathai Kehai 

||33||

It can describe the 

secrets of the three 

worlds. ||33||

ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩੩॥

15666 342 XXw jau jwnih  
qau durmiq hin  
kir bis 
kwieAw gwau]

(hin) dUr kr[ (gwau) 
ipMf[ X-Xw: X qwLU 
qoN bolo[ dur-m`iq b`is

Yayaa Jo Jaanehi 

Tho Dhuramath 

Han Kar Bas 

Kaaeiaa Gaao ||

YAYYA: If you know 

anything, then destroy 

your evil-mindedness, 

and subjugate the 

body-village.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹੀ ਰਸਤਾ) ਿਾਨਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈਂ, ਤਾਂ (ਆਪਣੀ) ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੂੰ  
ਮੁਕਾ ਦੇਹ, ਇਸ ਸਰੀਰ (-ਰੂਪ) 

ਜਪੂੰ ਡ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਜਲਆ (ਭਾਵ, ਅੱਖ ਕੂੰਨ 

ਆਜਦਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਨਾਹ ਿਾਣ ਦੇ)।

15667 342 rix rUqau BwjY 
nhI sUrau Qwrau 
nwau]34]

(rU-qau) ruikAw[ sU-
rau[ Qw-rau

Ran Rootho 

Bhaajai Nehee 

Sooro Thhaaro 

Naao ||34||

When you are 

engaged in the battle, 

don't run away; then, 

you shall be known as 

a spiritual hero. ||34||

(ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਜਲਆਉਣਾ, ਮਾਨੋ, ਇਕ ਿੁੱ ਧ 

ਹੈ) ਿ ੇਤੂੂੰ  ਇਸ ਿੁੱ ਧ ਜਵਚ ਰੱੁਝ 

ਕੇ ਭਾਂਿ ਨਾਹ ਖਾ ਿਾਏ ਂਤਾਂ ਹੀ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ (ਹੋ ਸਕਦਾ) 
ਹੈ ॥੩੪॥
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15668 342 rwrw rsu inrs 
kir jwinAw]

(in-rs) bysuAwd Raaraa Ras Niras 

Kar Jaaniaa ||

RARRA: I have found 

tastes to be tasteless.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਸੁਆਦ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ 

ਜਲਆ ਹੈ,

15669 342 hoie inrs su rsu 
pihcwinAw]

Hoe Niras S Ras 

Pehichaaniaa ||

Becoming tasteless, I 

have realized that 

taste.

ਉਸ ਨੇ ਮਾਇਕ ਚਸਜਕਆਂ ਤੋਂ 
ਬਚੇ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਜਲਆ ਹੈ।

15670 342 ieh rs Cwfy auh 
rsu Awvw]

Eih Ras Shhaaddae 

Ouh Ras Aavaa ||

Abandoning these 

tastes, I have found 

that taste.

ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ) 

ਚਸਕੇ ਛੱਡ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਅਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ;

15671 342 auh rsu pIAw  
ieh rsu nhI 
Bwvw]35]

Ouh Ras Peeaa Eih 

Ras Nehee 

Bhaavaa ||35||

Drinking in that taste, 

this taste is no longer 

pleasing. ||35||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ (ਨਾਮ-) 

ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

(ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ) ਸੁਆਦ ਚੂੰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੩੫॥

15672 342 llw AYsy ilv 
mnu lwvY]

l`lw Lalaa Aisae Liv 

Man Laavai ||

LALLA: Embrace such 

love for the Lord in 

your mind,

ਿ ੇ(ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਗਿਤਾ ਨਾਲ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਜਬਰਤੀ ਿੋੜ 

ਲਏ,

15673 342 Anq n jwie  
prm scu pwvY]

(Anq) hor QW Anath N Jaae 

Param Sach Paavai 

||

That you shall not 

have to go to any 

other; you shall attain 

the supreme truth.

ਜਕ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਲ ਨਾਹ 

ਭਟਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ;

15674 342 Aru jau qhw pRym 
ilv lwvY]

Ar Jo Thehaa 

Praem Liv Laavai ||

And if you embrace 

love and affection for 

Him there,

ਅਤੇ ਿ ੇਉਸ ਜਲਵ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦੇਵੇ 
(ਭਾਵ, ਇਕ-ਤਾਰ ਮਗਨ ਰਹੇ)
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15675 342 qau Alh lhY  
lih crn 
smwvY]36]

A`lh Tho Aleh Lehai 

Lehi Charan 

Samaavai ||36||

Then you shall obtain 

the Lord; obtaining 

Him, you shall be 

absorbed in His Feet. 

||36||

ਤਾਂ ਉਸ ਅਲੱਗ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਸਦਾ 
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩੬॥

15676 342 vvw bwr bwr  
ibsn sm@wir]

(ibsn) Akwl[ 
sm@wir: mMmy nMU hlMq 
lwau

Vavaa Baar Baar 

Bisan Samhaar ||

WAWA: Time and time 

again, dwell upon the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਯਾਦ 

ਰੱਖ ਕੇ-

15677 342 ibsn sMmwir n 
AwvY hwir]

Bisan Sanmhaar N 

Aavai Haar ||

Dwelling upon the 

Lord, defeat shall not 

come to you.

(ਿੀਵ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) 
ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

15678 342 bil bil jy 
ibsn qnw jsu 
gwvY]

(qnw) ipAwry Bal Bal Jae 

Bisanathanaa Jas 

Gaavai ||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to those, who 

sing the praises of the 

Saints, the sons of the 

Lord.

ਮੈਂ ਉਸ ਭਗਤ ਿਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ।

15679 342 ivsn imly sB 
hI scu pwvY]37]

Visan Milae Sabh 

Hee Sach Paavai 

||37||

Meeting the Lord, 

total Truth is 

obtained. ||37||

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੩੭॥

15680 342 vwvw vwhI 
jwnIAY vw jwny 
iehu hoie]

(vwhI) pRyrk vwihgurU, 
(vwhI) aunW qWeI

Vaavaa Vaahee 

Jaaneeai Vaa 

Jaanae Eihu Hoe ||

WAWA: Know Him. By 

knowing Him, this 

mortal becomes Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਇਆਂ ਇਹ ਿੀਵ (ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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15681 342 iehu Aru Ehu jb 
imlY qb imlq  
n jwnY koie]38]

Eihu Ar Ouhu Jab 

Milai Thab Milath 

N Jaanai Koe 

||38||

When this soul and 

that Lord are blended, 

then, having been 

blended, they cannot 

be known separately. 

||38||

ਿਦੋਂ ਇਹ ਿੀਵ ਤੇ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਜਮਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, 

ਜਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ 
ਜਮਜਲਆਂ ਜਵਚ ਜਵੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ) ॥੩੮॥
15682 342 ssw so nIkw 

kir soDhu]
(nIkw) cMgI qrW[ 
(soDhu) ivcwro[ s`sw

Sasaa So Neekaa 

Kar Sodhhahu ||

SASSA: Discipline your 

mind with sublime 

perfection.

ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰੋ।

15683 342 Gt prcw kI  
bwq inroDhu]

(prcw) prcxw[ 
(inroDhu) roko

Ghatt Parachaa 

Kee Baath 

Nirodhhahu ||

Refrain from that talk 

which attracts the 

heart.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਲਆ ਕੇ ਿੋੜੋ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਪਰਚ ਿਾਏ।

15684 342 Gt prcY jau 
aupjY Bwau]

Ghatt Parachai Jo 

Oupajai Bhaao ||

The heart is attracted, 

when love wells up.

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਮਨ ਪਰਜਚਆਂ ਿਦੋਂ 
(ਅੂੰਦਰ) ਪਿੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

15685 342 pUir rihAw qh  
iqRBvx 
rwau]39]

Poor Rehiaa Theh 

Thribhavan Raao 

||39||

The King of the three 

worlds is perfectly 

pervading and 

permeating there. 

||39||

ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ-ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩੯॥

15686 342 KKw Koij prY jau 
koeI]

Khakhaa Khoj 

Parai Jo Koee ||

KHAKHA: Anyone who 

seeks Him,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਾਲ ਜਵਚ ਰੱੁਝ ਿਾਏ,

15687 342 jo KojY so bhuir 
n hoeI]

Jo Khojai So Bahur 

N Hoee ||

And by seeking Him, 

finds Him, shall not be 

born again.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਿੋ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ।
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15688 342 Koj bUiJ jau krY 
bIcwrw]

Khoj Boojh Jo 

Karai Beechaaraa 

||

When someone seeks 

Him, and comes to 

understand and 

contemplate Him,

ਿ ੋਕੋਈ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,

15689 342 qau Bvjl qrq  
n lwvY 
bwrw]40]

Tho Bhavajal 

Tharath N Laavai 

Baaraa ||40||

Then he crosses over 

the terrifying world-

ocean in an instant. 

||40||

ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ 
॥੪੦॥

15690 342 ssw so sh syj 
svwrY]

ihrdw rUpI syj (sh) 
pqI vwihgurU jI dI 
pRwpqI leI svwrY

Sasaa So Seh Saej 

Savaarai ||

SASSA: The bed of the 

soul-bride is adorned 

by her Husband Lord;

ਉਹ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੀ 
ਜਹਰਦਾ-ਰੂਪ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸੇਿ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ,

15691 342 soeI shI sMdyh 
invwrY]

(sMdyh) S`k[ (invwrY) 
dUr kry

Soee Sehee 

Sandhaeh Nivaarai 

||

Her skepticism is 

dispelled.

ਉਹੀ (ਿੀਵ-) ਸਖੀ (ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ) ਸੂੰ ਸੇ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,

15692 342 Alp suK Cwif  
prm suK pwvw]

(Alp) Coty Alap Sukh 

Shhaadd Param 

Sukh Paavaa ||

Renouncing the 

shallow pleasures of 

the world, she obtains 

the supreme delight.

ਜਿਹੜੀ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲੇ) ਹੋਛੇ ਸੁਖ ਛੱਡ ਕੇ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਜਪਆਰ ਦਾ) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

15693 342 qb ieh qRIA  
Euhu kMqu 
khwvw]41]

(qRIA) pqIbRqw Thab Eih Threea 

Ouhu Kanth 

Kehaavaa ||41||

Then, she is the soul-

bride; He is called her 

Husband Lord. ||41||

(ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਜਣਆਂ ਹੀ 
ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਜਵਚ) ਤਦੋਂ ਇਹ 

(ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੀ) ਇਸਤਿੀ, ਤੇ 

ਉਹ (ਪਿਭੂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ) 
ਖਸਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੪੧॥
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15694 342 hwhw hoq hoie  
nhI jwnw]

Haahaa Hoth Hoe 

Nehee Jaanaa ||

HAHA: He exists, but 

He is not known to 

exist.

ਿੀਵ ਨੇ ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਪਛਾਤਾ, ਿੋ ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਹਸਤੀ 
ਵਾਲਾ ਹੈ।

15695 342 jb hI hoie  
qbih mnu mwnw]

Jab Hee Hoe 

Thabehi Man 

Maanaa ||

When He is known to 

exist, then the mind is 

pleased and appeased.

ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਸਤੀ 
ਦਾ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਨ (ਪਿਭੂ ਜਵਚ) 

ਪਤੀਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

15696 342 hY qau shI lKY 
jau koeI]

Hai Tho Sehee 

Lakhai Jo Koee ||

Of course the Lord 

exists, if one could 

only understand Him.

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 

(ਪਰ ਇਸ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਲਾਭ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਿਦੋਂ ਕੋਈ 

ਿੀਵ (ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ 

ਲਏ।
15697 342 qb EhI auhu eyhu 

n hoeI]42]

Thab Ouhee Ouhu 

Eaehu N Hoee 

||42||

Then, He alone exists, 

and not this mortal 

being. ||42||

ਤਦੋਂ ਇਹ ਿੀਵ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

(ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ) ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ॥੪੨॥

15698 342 ilMau ilMau krq  
iPrY sBu logu]

pdwrQ (ilMau) lY lvW Lino Lino Karath 

Firai Sabh Log ||

Everyone goes around 

saying, "I'll take this, 

and I'll take that."

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਇਹੀ ਆਖਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਸੇ ਲਾਲਸਾ 
ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ) ਜਕ 

ਮੈਂ (ਮਾਇਆ) ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ 
(ਮਾਇਆ) ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ।

15699 342 qw kwrix  
ibAwpY bhu sogu]

Thaa Kaaran 

Biaapai Bahu Sog 

||

Because of that, they 

suffer in terrible pain.

ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ 
(ਜਿਰ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਬੜਾ ਜਫ਼ਕਰ 

ਆ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
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15700 342 liKmIbr isau  
jau ilau lwvY]

(l`iKmI-br) mwieAw dy 
pqI vwihgurU jI[ 
(ilau) ilv

Lakhimee Bar Sio 

Jo Lio Laavai ||

When someone comes 

to love the Lord of 

Lakhshmi,

ਪਰ ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿੀਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

15701 342 sogu imtY sB hI 
suK pwvY]43]

Sog Mittai Sabh 

Hee Sukh Paavai 

||43||

His sorrow departs, 

and he obtains total 

peace. ||43||

ਤਦੋਂ (ਇਸ ਦਾ) ਜਫ਼ਕਰ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪੩॥

15702 342 KKw iKrq Kpq 
gey kyqy]

(iKrq) nws huMdy[ K`Kw Khakhaa Khirath 

Khapath Geae 

Kaethae ||

KHAKHA: Many have 

wasted their lives, and 

then perished.

ਮਰਜਦਆਂ ਖਪਜਦਆਂ ਿੀਵ ਦੇ 

ਕਈ ਿਨਮ ਲੂੰ ਘ ਗਏ ਹਨ;

15703 342 iKrq Kpq  
AjhUM nh cyqy]

Khirath Khapath 

Ajehoon Neh 

Chaethae ||

Wasting away, they do 

not remember the 

Lord, even now.

ਪਰ, ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਅਿੇ 
ਤਕ ਇਹ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

15704 342 Ab jgu jwin  
jau mnw rhY]

j`gu[(mn@w) ip`Cy hitAw Ab Jag Jaan Jo 

Manaa Rehai ||

But if someone, even 

now, comes to know 

the transitory nature 

of the world and 

restrain his mind,

ਹੁਣ (ਐਸ ਿਨਮ ਜਵਚ ਹੀ) ਿੇ 
ਿਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਕੇ (ਇਸ ਦਾ) ਮਨ (ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ) ਜਟਕ ਿਾਏ,

15705 342 jh kw ibCurw  
qh iQru 
lhY]44]

Jeh Kaa Bishhuraa 

Theh Thhir Lehai 

||44||

He shall find his 

permanent home, 

from which he was 

separated. ||44||

ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਇਹ 

ਜਵਛਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ 

ਜਵਚ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਟਕਾਣਾ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪੪॥

15706 343 bwvn AKr jory 
Awin]

Baavan Akhar 

Jorae Aan ||

The fifty-two letters 

have been joined 

together.

(ਿਗਤ ਨੇ) ਬਵੂੰਿਾ ਅੱਖਰ 

ਵਰਤ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਜਲਖ 

ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਨ,
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15707 343 sikAw n AKru 
eyku pCwin]

(A`Kru) bRhm Sakiaa N Akhar 

Eaek Pashhaan ||

But people cannot 

recognize the One 

Word of God.

ਪਰ (ਇਹ ਿਗਤ ਇਹਨਾਂ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਉਸ ਇੱਕ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਜਕਆ, 

ਿ ੋਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ।
15708 343 sq kw sbdu  

kbIrw khY]
s`q Sath Kaa Sabadh 

Kabeeraa Kehai ||

Kabeer speaks the 

Shabad, the Word of 

Truth.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ (ਇਹਨਾਂ 
ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,

15709 343 pMifq hoie su 
AnBY rhY]

An-BY Panddith Hoe S 

Anabhai Rehai ||

One who is a Pandit, a 

religious scholar, must 

remain fearless.

ਉਹੀ ਹੈ ਪੂੰ ਜਡਤ, ਤੇ, ਉਹ 

ਜਗਆਨ-ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
15710 343 pMifq logh kau  

ibauhwr]

Panddith Logeh Ko 

Biouhaar ||

It is the business of 

the scholarly person to 

join letters.

ਪਰ ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਇਹ 

ਜਵਹਾਰ ਲੱਭਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਕ 

ਅੱਖਰ ਿੋੜ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਾ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ),

15711 343 igAwnvMq kau  
qqu bIcwr]

Giaanavanth Ko 

Thath Beechaar ||

The spiritual person 

contemplates the 

essence of reality.

ਜਗਆਨ-ਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ (ਇਹ 

ਅੱਖਰ) ਤੱਤ ਦੇ ਜਵਚਾਰਨ ਦਾ 
ਵਸੀਲਾ ਹਨ।

15712 343 jw kY jIA jYsI 
buiD hoeI]

Jaa Kai Jeea Jaisee 

Budhh Hoee ||

According to the 

wisdom within the 

mind,

ਜਿਸ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਿਹੋ 

ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

15713 343 kih kbIr  
jwnYgw soeI]45]

Kehi Kabeer 

Jaanaigaa Soee 

||45||

Says Kabeer, so does 

one come to 

understand. ||45||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ 

(ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭੀ) 
ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝੇਗਾ (ਭਾਵ, 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਲਖ ਪੜਹ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ) ॥੪੫॥
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15714 343 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

15715 343 rwgu gauVI iQqMØI 
kbIr jI kMØI]

Raag Gourree 

Thhithanee 

Kabeer Jee Kanee 

||

Raag Gauree, T'hitee ~ 

The Lunar Days Of 

Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ 'ਜਥਤੀ' (ਚੂੰਦਿਮਾ 
ਦੇ ਚੜਹਾ-ਉਤਰਾ ਨਾਲ ਸਭੂੰ ਧਤ 

ਜਦਨਾ ਬਾਰੇ) ਬਾਣੀ।

15716 343 sloku] Salok || Shalok:

15717 343 pMdRh iQqMØI swq 
vwr]

Pandhreh 

Thhithanee Saath 

Vaar ||

There are fifteen lunar 

days, and seven days 

of the week.

(ਭਰਮੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਰਤ 

ਆਜਦਕ ਰੱਖ ਕੇ) ਪੂੰਦਿਹ ਜਥੱਤਾਂ 
ਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ (ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ),

15718 343 kih kbIr  
aurvwr n pwr]

Kehi Kabeer 

Ouravaar N Paar ||

Says Kabeer, it is 

neither here nor there.

ਪਰ ਕਬੀਰ (ਇਹਨਾਂ ਜਥੱਤਾਂ 
ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

15719 343 swiDk isD lKY 
jau Byau]

Saadhhik Sidhh 

Lakhai Jo Bhaeo ||

When the Siddhas and 

seekers come to know 

the Lord's mystery

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸਾਧਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੋ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਉਸ ਨਾਲ 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)

15720 343 Awpy krqw Awpy 
dyau]1]

(dyau) pRkwS srUp Aapae Karathaa 

Aapae Dhaeo 

||1||

They themselves 

become the Creator; 

they themselves 

become the Divine 

Lord. ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਕਾਸ਼-ਸਰੂਪ ਕਰਤਾਰ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹਰ ਥਾਂ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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15721 343 iQqMØI] Thhithanee || T'hitee:

15722 343 AMmwvs mih  
Aws invwrhu]

(AMmwvs) m`isAw Anmaavas Mehi 

Aas Nivaarahu ||

On the day of the new 

moon, give up your 

hopes.

ਮੱਜਸਆ ਵਾਲੇ ਜਦਨ (ਵਰਤ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ) 

ਆਸਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ,

15723 343 AMqrjwmI rwmu 
sm@wrhu]

Antharajaamee 

Raam Samaarahu 

||

Remember the Lord, 

the Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਘਰ ਘਟ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਓ।

15724 343 jIvq pwvhu moK 
duAwr]

Jeevath Paavahu 

Mokh Dhuaar ||

You shall attain the 

Gate of Liberation 

while yet alive.

(ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੱਤਾਂ ਨਾਲ ਿੋੜੇ 

ਹੋਏ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਕਰ ਕੇ 

ਮਰਨ ਜਪਛੋਂ ਜਕਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 
ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਿ ੇ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ) ਇਸੇ ਿਨਮ ਜਵਚ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਅਤੇ ਭਰਮਾਂ-
ਵਜਹਮਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਵੋਗੇ।
15725 343 AnBau sbdu qqu 

inju swr]1]
(qqu) Aslw[ (inju) 
Apxw[ (swr) sRySt[ 
An-Bau

Anabho Sabadh 

Thath Nij Saar 

||1||

You shall come to 

know the Shabad, the 

Word of the Fearless 

Lord, and the essence 

of your own inner 

being. ||1||

(ਇਸ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ) ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰੋਲ ਆਪਣਾ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਅਸਲਾ ਮਘ ਪਏਗਾ, 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਭਵੀ 
ਰੂਪ ਜਵਚ ਿੁਰੇਗਾ ॥੧॥

15726 343 crnkml goibMd  
rMgu lwgw]

Charan Kamal 

Gobindh Rang 

Laagaa ||

One who enshrines 

love for the Lotus Feet 

of the Lord of the 

Universe

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਸੁਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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15727 343 sMq pRswid Bey 
mn inrml hir 
kIrqn mih An 
idnu 
jwgw]1]rhwau]

Santh Prasaadh 

Bheae Man 

Niramal Har 

Keerathan Mehi 

Anadhin Jaagaa 

||1|| Rehaao ||

- by the Grace of the 

Saints, her mind 

becomes pure; night 

and day, she remains 

awake and aware, 

singing the Kirtan of 

the Lord's Praises. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

15728 343 pirvw pRIqm 
krhu bIcwr]

(pirvw) eykm Parivaa Preetham 

Karahu Beechaar 

||

On the first day of the 

lunar cycle, 

contemplate the 

Beloved Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਪਿੀਤਮ (ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਕਰੋ (ਉਸ 

ਪਿੀਤਮ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰੋ,

15729 343 Gt mih KylY  
AGt Apwr]

K@ylY[ A-Gt: polw bolo Ghatt Mehi 

Khaelai Aghatt 

Apaar ||

He is playing within 

the heart; He has no 

body - He is Infinite.

ਿ ੋਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ਅਤੇ (ਜਿਰ 

ਭੀ) ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਖੇਡ 

ਜਰਹਾ ਹੈ
15730 343 kwl klpnw kdy 

n Kwie]
klpnw: polw bolo Kaal Kalapanaa 

Kadhae N Khaae ||

The pain of death 

never consumes that 

person

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਪਂੁਹਦਾ,

15731 343 Awid purK mih  
rhY smwie]2]

Aadh Purakh Mehi 

Rehai Samaae 

||2||

Who remains 

absorbed in the Primal 

Lord God. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਸਦਾ ਸਭ ਦੇ 

ਜਸਰਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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15732 343 duqIAw duhkir 
jwnY AMg]

(duh-kir) kTn[ (dUjw 
pwT: duh kir)

Dhutheeaa Dhuh 

Kar Jaanai Ang ||

On the second day of 

the lunar cycle, know 

that there are two 

beings within the fiber 

of the body.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਿਗਤ ਜਨਰਾ ਪਿਜਕਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ,

15733 343 mwieAw bRhm rmY 
sB sMg]

Maaeiaa Breham 

Ramai Sabh Sang 

||

Maya and God are 

blended with 

everything.

ਉਹ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ) ਦੋ ਅੂੰਗ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ-ਮਾਇਆ ਅਤੇ 

ਬਿਹਮ।
15734 343 nw Ehu bFY n 

Gtqw jwie]

Naa Ouhu Badtai 

N Ghattathaa Jaae 

||

God does not increase 

or decrease.

ਬਿਹਮ (ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਵਚ) 

ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਕਦੇ ਵਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਸਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

15735 343 Akul inrMjn  
eykY Bwie]3]

A-kul: polw bolo Akul Niranjan 

Eaekai Bhaae 

||3||

He is unknowable and 

immaculate; He does 

not change. ||3||

ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਉਹ ਜਨਰੂੰਿਨ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ 
ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ) ॥੩॥

15736 343 iqRqIAw qIny sm 
kir ilAwvY]

Thritheeaa 

Theenae Sam Kar 

Liaavai ||

On the third day of the 

lunar cycle, one who 

maintains his 

equilibrium amidst the 

three modes

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਹਿ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਸਾਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ),
15737 343 Awnd mUl  

prmpdu pwvY]

Aanadh Mool 

Param Padh 

Paavai ||

Finds the source of 

ecstasy and the 

highest status.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਅਨੂੰ ਦ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਹੈ।
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15738 343 swDsMgiq aupjY 
ibsÍws]

ibsÍws: A`Dw vwvw polw 
bolo, pUrw vwvw BrvW 
bolIdw hY

Saadhhasangath 

Oupajai Bisvaas ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, faith wells up.

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

15739 343 bwhir BIqir  
sdw pRgws]4]

Baahar Bheethar 

Sadhaa Pragaas 

||4||

Outwardly, and deep 

within, God's Light is 

always radiant. ||4||

ਜਕ ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ 
ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੈ 

॥੪॥
15740 343 cauQih cMcl 

mn kau ghhu]

Chouthhehi 

Chanchal Man Ko 

Gehahu ||

On the fourth day of 

the lunar cycle, 

restrain your fickle 

mind,

ਚੌਥੀ ਜਥੱਤ ਨੂੂੰ  (ਜਕਸੇ ਕਰਮ-

ਧਰਮ ਦੇ ਥਾਂ) ਇਸ ਚੂੰਚਲ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ,

15741 343 kwm kRoD sMig  
kbhu n bhhu]

Kaam Krodhh Sang 

Kabahu N Behahu 

||

And do not ever 

associate with sexual 

desire or anger.

ਕਦੇ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਨਾਹ ਬੈਠੋ।

15742 343 jl Ql mwhy  
Awpih Awp]

Jal Thhal Maahae 

Aapehi Aap ||

On land and sea, He 

Himself is in Himself.

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਿਲ ਜਵਚ, 

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ (ਹਰ ਥਾਂ) ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

15743 343 AwpY jphu  
Awpnw jwpu]5]

Aapai Japahu 

Aapanaa Jaap 

||5||

He Himself meditates 

and chants His Chant. 

||5||

ਉਸ ਦੀ ਿੋਤ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ 

ਿਾਪ ਿਪੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰਮ 

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੫॥
15744 343 pWcY pMc qq 

ibsQwr]

Paanchai Panch 

Thath Bisathhaar 

||

On the fifth day of the 

lunar cycle, the five 

elements expand 

outward.

ਇਹ ਿਗਤ ਪੂੰਿਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ 
(ਇਕ ਖੇਲ ਜਿਹਾ) ਬਜਣਆ ਹੈ,

15745 343 kink kwimnI 
jug ibauhwr]

j`ug Kanik Kaaminee 

Jug Biouhaar ||

Men are occupied in 

the pursuit of gold and 

women.

(ਿੋ ਚਾਰ ਜਦਨ ਜਵਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ 

ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਇਹ ਿੀਵ) ਧਨ ਤੇ 

ਇਸਤਿੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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15746 343 pRym suDw rsu pIvY 
koie]

suDw:polw bolo[ (suDw) 
AMimRq

Praem Sudhhaa 

Ras Peevai Koe ||

How rare are those 

who drink in the pure 

essence of the Lord's 

Love.

ਇਥੇ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ 
ਘੁਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ,

15747 343 jrw mrx duKu  
Pyir n hoie]6]

Jaraa Maran 

Dhukh Faer N Hoe 

||6||

They shall never again 

suffer the pains of old 

age and death. ||6||

(ਿੋ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬੁਢੇਪੇ 

ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਜਹਮ ਮੁੜ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ ॥੬॥

15748 343 CiT Ktu ckR ChUM 
ids Dwie]

CiT, Ktu: poly bolo[ c`kR Shhath Khatt 

Chakr Shhehoon 

Dhis Dhhaae ||

On the sixth day of the 

lunar cycle, the six 

chakras run in six 

directions.

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਰੇ 

ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਮਨ-ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਸਾਥ ਸੂੰਸਾਰ (ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ) ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

15749 343 ibnu prcY nhI 
iQrw rhwie]

Bin Parachai 

Nehee Thhiraa 

Rehaae ||

Without 

enlightenment, the 

body does not remain 

steady.

ਿਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿੁੜਦਾ, ਤਦ ਤਕ 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਥ (ਇਸ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚੋਂ ਹਟ ਕੇ) ਜਟਕਦਾ 
ਨਹੀਂ।

15750 343 duibDw myit iKmw 
gih rhhu]

Dhubidhhaa 

Maett Khimaa 

Gehi Rehahu ||

So erase your duality 

and hold tight to 

forgiveness,

ਹੇ ਭਾਈ! ਭਟਕਣਾ ਜਮਟਾ ਕੇ 

ਜਿਰਾਂਦ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਛੱਡੋ।

15751 343 krm Drm kI  
sUl n shhu]7]

(sUl) du`K Karam Dhharam 

Kee Sool N Sehahu 

||7||

And you will not have 

to endure the torture 

of karma or religious 

rituals. ||7||

ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਲੂੰ ਮਾ 
ਟੂੰਟਾ (ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਕੁਝ ਭੀ ਹੱਥ 

ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ) ॥੭॥
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15752 343 swqYN siq kir 
bwcw jwix]

gurU jI dy (bwcw) bcn, 
gurbwxI

Saathain Sath Kar 

Baachaa Jaan ||

On the seventh day of 

the lunar cycle, know 

the Word as True,

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੋ,

15753 343 Awqm rwmu lyhu 
prvwix]

Aatham Raam 

Laehu Paravaan ||

And you shall be 

accepted by the Lord, 

the Supreme Soul.

(ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਿੋ ਲਵੋ;

15754 343 CUtY sMsw imit 
jwih duK]

Shhoottai Sansaa 

Mitt Jaahi Dhukh 

||

Your doubts shall be 

eradicated, and your 

pains eliminated,

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ, ਦੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ 

ਿਾਣਗੇ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ 

ਚੱੁਭੀ ਲਾ ਸਕੋਗੇ,

15755 343 suMn srovir  
pwvhu suK]8]

Sunn Sarovar 

Paavahu Sukh 

||8||

And in the ocean of 

the celestial void, you 

shall find peace. ||8||

ਜਿਥੇ ਸਜਹਮ ਆਜਦਕ ਦੇ ਕੋਈ 

ਿੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਦੇ ਅਤੇ ਸੁਖ 

ਮਾਣੋ ॥੮॥

15756 343 AstmI Ast 
Dwqu kI kwieAw]

Asattamee Asatt 

Dhhaath Kee 

Kaaeiaa ||

On the eighth day of 

the lunar cycle, the 

body is made of the 

eight ingredients.

ਇਹ ਸਰੀਰ (ਲਹੂ ਆਜਦਕ) 

ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ,

15757 343 qw mih Akul 
mhw iniD 
rwieAw]

A-kul: polw bolo Thaa Mehi Akul 

Mehaa Nidhh 

Raaeiaa ||

Within it is the 

Unknowable Lord, the 

King of the supreme 

treasure.

ਇਸ ਜਵਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਸਭ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

15758 343 gur gm igAwn  
bqwvY Byd]

gm:polw bolo[ (gm) 
pRwpqI

Gur Gam Giaan 

Bathaavai Bhaedh 

||

The Guru, who knows 

this spiritual wisdom, 

reveals the secret of 

this mystery.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਹੁੂੰਚ ਵਾਲੇ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਗਆਨ ਇਹ ਭੇਦ (ਜਕ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਵੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਿਭੂ) 
ਦੱਸਦਾ ਹੈ,
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15759 343 aultw rhY ABMg 
ACyd]9]

A-BMg Oulattaa Rehai 

Abhang Ashhaedh 

||9||

Turning away from the 

world, He abides in 

the Unbreakable and 

Impenetrable Lord. 

||9||

ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਪਰਤ 

ਕੇ ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੯॥

15760 343 naumI nvY duAwr 
kau swiD]

Noumee Navai 

Dhuaar Ko Saadhh 

||

On the ninth day of 

the lunar cycle, 

discipline the nine 

gates of the body.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਰੱਖੋ,

15761 343 bhqI mnsw  
rwKhu bWiD]

(mnsw) ie`Cw Behathee 

Manasaa 

Raakhahu 

Baandhh ||

Keep your pulsating 

desires restrained.

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਿੁਰਜਨਆਂ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕੋ,

15762 343 loB moh sB 
bIsir jwhu]

Lobh Moh Sabh 

Beesar Jaahu ||

Forget all your greed 

and emotional 

attachment;

ਲੋਭ ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ 

ਭੁਲਾ ਜਦਉ।

15763 344 jugu jugu jIvhu  
Amr Pl 
Kwhu]10]

Jug Jug Jeevahu 

Amar Fal Khaahu 

||10||

You shall live 

throughout the ages, 

eating the fruit of 

immortality. ||10||

(ਇਸ ਜਮਹਨਤ ਦਾ) ਐਸਾ ਿਲ 

ਜਮਲੇਗਾ ਿੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕੇਗਾ, 
ਐਸਾ ਸੁੂੰ ਦਰ ਿੀਵਨ ਿੀਵੋਗੇ ਿ ੋ

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ॥੧੦॥

15764 344 dsmI dh ids 
hoie AnMd]

A-nMd Dhasamee Dheh 

Dhis Hoe Anandh 

||

On the tenth day of 

the lunar cycle, there 

is ecstasy in all 

directions.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ 

ਹੋਇਆਂ) ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ ਅਨੂੰ ਦ ਹੀ 
ਅਨੂੰ ਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

15765 344 CUtY Brmu imlY 
goibMd]

Shhoottai Bharam 

Milai Gobindh ||

Doubt is dispelled, and 

the Lord of the 

Universe is met.

(ਇਸ ਉੱਦਮ ਨਾਲ) ਮਨ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
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15766 344 joiq srUpI qq 
AnUp]

Joth Saroopee 

Thath Anoop ||

He is the Embodiment 

of light, the 

incomparable essence.

ਿ ੋਜਨਰਾ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,

15767 344 Aml n mln  
Cwh nhI 
DUp]11]

A-ml:polw bolo[ 
(Aml) piv`qR[ (mln) 
Apiv`qR

Amal N Mal N 

Shhaah Nehee 

Dhhoop ||11||

He is stainless, without 

stain, beyond both 

sunshine and shade. 

||11||

ਜਿਸ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 

ਭੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਹ ਉਸ 

ਜਵਚ ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ 

॥੧੧॥
15768 344 eykwdsI eyk 

ids DwvY]

Eaekaadhasee 

Eaek Dhis 

Dhhaavai ||

On the eleventh day of 

the lunar cycle, if you 

run in the direction of 

the One,

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ) ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੀ ਯਾਦ) ਵਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

15769 344 qau jonI sMkt  
bhuir n AwvY]

Tho Jonee Sankatt 

Bahur N Aavai ||

You will not have to 

suffer the pains of 

reincarnation again.

ਤਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਿਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ 

ਕਸ਼ਟਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

15770 344 sIql inrml  
BieAw srIrw]

Seethal Niramal 

Bhaeiaa Sareeraa 

||

Your body will become 

cool, immaculate and 

pure.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਢ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾ ਪਜਵੱਤਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
15771 344 dUir bqwvq  

pwieAw 
nIrw]12]

Dhoor Bathaavath 

Paaeiaa Neeraa 

||12||

The Lord was said to 

be far away, but He is 

found near at hand. 

||12||

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਤੇ ਦੂਰ 

ਦੱਜਸਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨੇੜੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਲੱਭ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥
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15772 344 bwris bwrh 
augvY sUr]

Baaras Baareh 

Ougavai Soor ||

On the twelfth day of 

the lunar cycle, twelve 

suns rise.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਜਸਰਫ਼ 

"ਏਕ ਜਦਸ ਧਾਵੈ", ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਜਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ) ਬਾਰਹਾਂ ਸੂਰਿ 

ਚੜਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪੂਰਨ ਜਗਆਨ ਦਾ 
ਪਿਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।)

15773 344 Aih inis bwjy 
Anhd qUr]

Ahinis Baajae 

Anehadh Thoor ||

Day and night, the 

celestial bugles vibrate 

the unstruck melody.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਮਾਨੋ) ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਇੱਕ-ਰਸ ਵਾਿ ੇਵੱਿਦੇ 

ਹਨ।

15774 344 dyiKAw iqhUM lok 
kw pIau]

Dhaekhiaa 

Thihoon Lok Kaa 

Peeo ||

Then, one beholds the 

Father of the three 

worlds.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

15775 344 Acrju BieAw  
jIv qy sIau]13]

(sIau) bRhm[ A-crju Acharaj Bhaeiaa 

Jeev Thae Seeo 

||13||

This is wonderful! The 

human being has 

become God! ||13||

ਇਕ ਅਚਰਿ ਖੇਡ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਧਾਰਨ 

ਬੂੰ ਦੇ ਤੋਂ ਕਜਲਆਣ-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੩॥

15776 344 qyris qyrh 
Agm bKwix]

Thaeras Thaereh 

Agam Bakhaan ||

On the thirteenth day 

of the lunar cycle, the 

thirteen holy books 

proclaim

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਕੇਵਲ 

"ਏਕ ਜਦਸ ਧਾਵੈ") ਉਹ ਅਗੂੰਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,

15777 344 ArD aurD ibic  
sm pihcwix]

Aradhh Ouradhh 

Bich Sam 

Pehichaan ||

That you must 

recognize the Lord in 

the nether regions of 

the underworld as 

well as the heavens.

(ਇਸ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਇਕ-

ਸਮਾਨ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ (ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ)।
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15778 344 nIc aUc nhI 
mwn Amwn]

Neech Ooch 

Nehee Maan 

Amaan ||

There is no high or 

low, no honor or 

dishonor.

ਨਾਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਉੱਚਾ; ਜਕਸੇ 

ਵਲੋਂ ਆਦਰ ਹੋਵੇ ਿਾਂ 
ਜਨਰਾਦਰੀ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕੋ 

ਜਿਹੇ ਹਨ,

15779 344 ibAwipk rwm  
sgl 
swmwn]14]

Biaapik Raam 

Sagal Saamaan 

||14||

The Lord is pervading 

and permeating all. 

||14||

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

15780 344 caudis caudh 
lok mJwir]

Choudhas 

Choudheh Lok 

Majhaar ||

On the fourteenth day 

of the lunar cycle, in 

the fourteen worlds

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਿੀ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ-

15781 344 rom rom mih  
bsih murwir]

Rom Rom Mehi 

Basehi Muraar ||

And on each and every 

hair, the Lord abides.

ਜ਼ੱਰੇ ਜ਼ੱਰੇ ਜਵਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

15782 344 sq sMqoK kw  
Drhu iDAwn]

Sath Santhokh Kaa 

Dhharahu Dhhiaan 

||

Center yourself and 

meditate on truth and 

contentment.

(ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਲਆ ਕੇ ਜਕ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ) ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ 
ਅਤੇ ਿ ੋਕੁਝ ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ ਰਾਜ਼ੀ 
ਰਜਹਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਕਾਉ।

15783 344 kQnI kQIAY  
bRhmigAwn]15]

Kathhanee 

Kathheeai Breham 

Giaan ||15||

Speak the speech of 

God's spiritual 

wisdom. ||15||

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤਾ ਜਕ ਉਸ ਦੇ ਇਸ 

ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ 

॥੧੫॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3085 Published: March 06/ 2014



15784 344 pUinau pUrw cMd 
Akws]

Poonio Pooraa 

Chandh Akaas ||

On the day of the full 

moon, the full moon 

fills the heavens.

ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ ਪੂਰਾ ਚੂੰਦ ਚੜਹਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਚੂੰਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਂ 
ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ,

15785 344 psrih klw  
shj prgws]

Pasarehi Kalaa 

Sehaj Paragaas ||

Its power is diffused 

through its gentle light.

ਜਤਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ ਸਜਹਿ 

ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ,

15786 344 Awid AMiq miD  
hoie rihAw QIr]

(QIr) iesiQ`q Aadh Anth Madhh 

Hoe Rehiaa 

Thheer ||

In the beginning, in 

the end, and in the 

middle, God remains 

firm and steady.

ਿ ੇਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਤੇ 

ਜਵਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇ ਜਵਚ (ਭਾਵ, 

ਸਦਾ ਹੀ) ਮੌਿੂਦ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ-

15787 344 suKswgr mih  
rmih kbIr]16]

Sukh Saagar Mehi 

Ramehi Kabeer 

||16||

Kabeer is immersed in 

the ocean of peace. 

||16||

ਉਸ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ-ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ, ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਚੱੁਭੀ 
ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰੇਂ 
॥੧੬॥

15788 344 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

15789 344 rwgu gauVI vwr 
kbIr jIau ky 7]

7 nMU s`q aucwro Raag Gourree Vaar 

Kabeer Jeeo Kae 7 

||

Raag Gauree, The 

Seven Days Of The 

Week Of Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਵਾਰ'।

15790 344 bwr bwr hir ky 
gun gwvau]

Baar Baar Har Kae 

Gun Gaavo ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord 

each and every day.

ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ)
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15791 344 gur gim Bydu su 
hir kw 
pwvau]1]rhwau]

(gim) phuMc ky Gur Gam Bhaedh S 

Har Kaa Paavo 

||1|| Rehaao ||

Meeting with the 

Guru, you shall come 

to know the mystery 

of the Lord. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਕੇ 

ਮੈਂ ਇਹ ਭੇਤ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

15792 344 Awidq krY 
Bgiq AwrMB]

(Aw-id`q) AYqvwr Aadhith Karai 

Bhagath Aaranbh 

||

On Sunday, begin the 

devotional worship of 

the Lord,

('ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਜਰ ਕੇ ਗੁਨ' ਗਾ 
ਕੇ, ਿ ੋਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ,

15793 344 kwieAw mMdr  
mnsw QMB]

(mnsw) sMklp Kaaeiaa Mandhar 

Manasaa Thhanbh 

||

And restrain the 

desires within the 

temple of the body.

ਇਹ ਭਗਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ-

ਘਰ ਨੂੂੰ  ਥੂੰ ਮਹੀ ਦਾ ਕੂੰਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

15794 344 Aih inis AKMf  
su rhI jwie]

(dUjw pwT: surhI) Ahinis Akhandd 

Surehee Jaae ||

When your attention 

is focused day and 

night upon that 

imperishable place,

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਿੁਰਜਨਆਂ ਨੂੂੰ  
ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ 

ਿੁਰਨੇ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ)। ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੁਗੂੰ ਧਤ 

ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਲਗਾਤਾਰ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
15795 344 qau Anhd byxu  

shj mih 
bwie]1]

Tho Anehadh 

Baen Sehaj Mehi 

Baae ||1||

Then the celestial 

flutes play the 

unstruck melody in 

tranquil peace and 

poise. ||1||

ਤਦੋਂ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕਣ 

ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਮਾਨੋ) 

ਇੱਕ-ਰਸ ਬੂੰ ਸਰੀ ਵੱਿਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

15796 344 somvwir sis 
AMimRqu JrY]

sis: polw bolo Somavaar Sas 

Anmrith Jharai ||

On Monday, the 

Ambrosial Nectar 

trickles down from the 

moon.

('ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਜਰ ਕੇ ਗੁਨ' 

ਗਾਵਣ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਠੂੰ ਢ ਦਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਵਰਹਦਾ ਹੈ,
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15797 344 cwKq byig sgl 
ibK hrY]

(byig) CyqI Chaakhath Baeg 

Sagal Bikh Harai ||

Tasting it, all poisons 

are removed in an 

instant.

(ਇਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਚੱਖਣ ਨਾਲ 

ਮਨ ਤੁਰਤ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

15798 344 bwxI roikAw rhY 
duAwr]

Baanee Rokiaa 

Rehai Dhuaar ||

Restrained by Gurbani, 

the mind remains 

indoors;

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਰੋਜਕਆ ਹੋਇਆ 

ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ
15799 344 qau mnu mqvwro  

pIvnhwr]2]

Tho Man 

Mathavaaro 

Peevanehaar ||2||

Drinking in this Nectar, 

it is intoxicated. ||2||

ਅਤੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਮਨ ਉਸ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨੂੂੰ  ਪੀਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

15800 344 mMglvwry ly 
mwhIiq]

mhwqmw dI (mw-hIiq) 
is`iKAw lvy[ ivkwrW nMU 
(mwhIiq) Gyrw G`q lvy

Mangalavaarae 

Lae Maaheeth ||

On Tuesday, 

understand reality;

('ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਜਰ ਕੇ ਗੁਨ' ਗਾ 
ਕੇ) ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਦੁਆਲੇ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ, 
ਮਾਨੋ, ਜਕਲਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

15801 344 pMc cor kI jwxY 
rIiq]

Panch Chor Kee 

Jaanai Reeth ||

You must know the 

way the five thieves 

work.

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿ ਚੋਰਾਂ ਦਾ (ਹੱਲਾ 
ਕਰਨ ਦਾ) ਢੂੰਗ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ 

ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ)।
15802 344 Gr CofyN bwhir 

ijin jwie]

Ghar Shhoddaen 

Baahar Jin Jaae ||

Those who leave their 

own home to go out 

wandering

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਭੀ (ਐਸੇ) ਜਕਲਹੇ  
ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹ ਿਾਈ ਂ

(ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ 

ਭਟਕਣ ਨ ਦੇਈ)ਂ,
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15803 344 nw qru Krw irsY 
hY rwie]3]

(nw qru) nhIN qW[ 
(Krw) bhuq[ (irsY) 
gu`sy[ (rwie) rwjw 
vwihgurU jI

Naathar Kharaa 

Risai Hai Raae 

||3||

Shall feel the terrible 

wrath of the Lord, 

their King. ||3||

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ) ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ 
॥੩॥

15804 344 buDvwir buiD krY 
pRgws]

Budhhavaar 

Budhh Karai 

Pragaas ||

On Wednesday, one's 

understanding is 

enlightened.

('ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਜਰ ਕੇ ਗੁਨ' ਗਾ 
ਕੇ, ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ) ਸੂਝ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

15805 344 ihrdY kml mih  
hir kw bws]

Hiradhai Kamal 

Mehi Har Kaa Baas 

||

The Lord comes to 

dwell in the lotus of 

the heart.

ਜਹਰਦੇ-ਕਮਲ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ;

15806 344 gur imil doaU 
eyk sm DrY]

Gur Mil Dhooo 

Eaek Sam Dhharai 

||

Meeting the Guru, one 

comes to look alike 

upon pleasure and 

pain,

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਆਤਮਾ 
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

15807 344 aurD pMk lY sUDw 
krY]4]

vwihgurU jI v`loN (aurD) 
aultw[ (pMk) ihrdw 
kml[ sU`Dw

Ouradhh Pank Lai 

Soodhhaa Karai 

||4||

And the inverted lotus 

is turned upright. 

||4||

(ਪਜਹਲਾਂ ਮਾਇਆ ਵਲ) ਪਰਤੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

15808 344 ibRhspiq  
ibiKAw dyie 
bhwie]

(bi Rhs-piq) vIrvwr Brihasapath 

Bikhiaa Dhaee 

Behaae ||

On Thursday, wash off 

your corruption.

('ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਜਰ ਕੇ ਗੁਨ' ਗਾ 
ਕੇ, ਮਨੱੁਖ) ਮਾਇਆ (ਦੇ ਪਿਭਾਵ) 

ਨੂੂੰ  (ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਪਿਵਾਹ 

ਜਵਚ) ਰੋੜਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

15809 344 qIin dyv eyk 
sMig lwie]

Theen Dhaev Eaek 

Sang Laae ||

Forsake the trinity, 

and attach yourself to 

the One God.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨੇ ਹੀ (ਬਲੀ) 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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15810 344 qIin ndI qh 
iqRkutI mwih]

Theen Nadhee 

Theh Thrikuttee 

Maahi ||

At the confluence of 

the three rivers of 

knowledge, right 

action and devotion, 

there,

(ਿੋ ਲੋਕ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਛੱਡ 

ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਖੱਝ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ 

ਦੀਆਂ ਜਤਿ-ਗੁਣੀ ਨਦੀਆਂ ਜਵਚ 

ਹੀ (ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ) ਹਨ,

15811 344 Aih inis  
ksml Dovih 
nwih]5]

(ks-ml) pwp[ n@wih Ahinis Kasamal 

Dhhovehi Naahi 

||5||

Why not wash away 

your sinful mistakes? 

||5||

ਜਦਨ ਰਾਤ ਮੂੰਦ-ਕਰਮ (ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ 
ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਧੋਂਦੇ 

ਨਹੀਂ ਹਨ ॥੫॥

15812 344 suikRqu shwrY su 
ieh bRiq cVY]

su-ikRqu bR-iq Sukirath Sehaarai 

S Eih Brath Charrai 

||

On Friday, keep up 

and complete your 

fast;

('ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਜਰ ਕੇ ਗੁਨ' ਗਾ 
ਕੇ, ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਸਹਾਰਾ 
ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

15813 344 An idn Awip 
Awp isau lVY]

Anadhin Aap Aap 

Sio Larrai ||

Day and night, you 

must fight against 

your own self.

ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਉੱਤੇ 

ਚੜਹਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ),

15814 344 surKI pWcau rwKY 
sbY]

(surKI) ieMdRy[ (sbY) 
sihq bl v`s c

Surakhee Paancho 

Raakhai Sabai ||

If you restrain your 

five senses,

ਪੂੰਿਾਂ ਹੀ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

15815 344 qau dUjI idRsit  
n pYsY kbY]6]

Tho Dhoojee 

Dhrisatt N Paisai 

Kabai ||6||

Then you shall not cast 

your glance on 

another. ||6||

ਤਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਉੱਤੇ ਭੀ) ਕਦੇ ਉਸ 

ਦੀ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ॥੬॥
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15816 344 Qwvr iQru kir 
rwKY soie]

(Qwvr) CinCrvwr Thhaavar Thhir 

Kar Raakhai Soe ||

On Saturday, keep the 

candle of God's Light

('ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਜਰ ਕੇ ਗੁਨ' ਗਾ 
ਕੇ, ਮਨੱੁਖ) ਉਸ ਿੋਤ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

15817 344 joiq dI vtI Gt 
mih joie]

bRhmwkwr ibRqI rUp 
(v`tI) b`qI[ (dUjw 
pwT: dIvtI)

Joth Dhee Vattee 

Ghatt Mehi Joe ||

Steady within your 

heart;

ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੀ ਿੋ ਸੁਹਣੀ ਜਿਹੀ 
ਜਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਿੋਤ ਹਰੇਕ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ

15818 344 bwhir BIqir  
BieAw pRgwsu]

Baahar Bheethar 

Bhaeiaa Pragaas ||

You will be 

enlightened, inwardly 

and outwardly.

(ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੇ) ਅੂੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਿੋਤ ਦਾ ਹੀ 
ਪਿਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਭੀ ਇਕੋ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਿੋਤ 

ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ)।

15819 344 qb hUAw sgl 
krm kw nwsu]7]

Thab Hooaa Sagal 

Karam Kaa Naas 

||7||

All your karma will be 

erased. ||7||

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 

ਕਰਮਾਂ (ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

15820 345 jb lgu Gt mih  
dUjI Awn]

(Awn) muQwjI[ 
l`gu[Gt: polw bolo

Jab Lag Ghatt 

Mehi Dhoojee Aan 

||

Know that as long as 

you place your hopes 

in others,

(ਪਰ) ਿਦੋਂ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਦੁਨੀਆਵੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਆਜਦਕ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ,

15821 345 qau lau mhil n 
lwBY jwn]

Tho Lo Mehal N 

Laabhai Jaan ||

You shall not find the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

15822 345 rmq rwm isau  
lwgo rMgu]

Ramath Raam Sio 

Laago Rang ||

When you embrace 

love for the Lord,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ
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15823 345 kih kbIr qb 
inrml 
AMg]8]1]

Kehi Kabeer Thab 

Niramal Ang 

||8||1||

Says Kabeer, then, you 

shall become pure in 

your very fiber. 

||8||1||

ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਤਦੋਂ 
ਸਰੀਰ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧॥

15824 345 rwgu gauVI cyqI 
bwxI nwmdyau 
jIau kI

Raag Gourree 

Chaethee Baanee 

Naamadhaeo Jeeo 

Kee

Raag Gauree Chaytee, 

The Word Of Naam 

Dayv Jee:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਚੇਤੀ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

15825 345 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

15826 345 dyvw pwhn 
qwrIAly]

(dyvw) vwihgurU jI[ 
(pwhn) p`Qr[ qwrI-
Aly

Dhaevaa Paahan 

Thaareealae ||

God makes even 

stones float.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਉਹ) ਪੱਥਰ (ਭੀ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਉੱਤੇ) ਤੂੂੰ  ਤਰਾ ਜਦੱਤੇ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ 'ਰਾਮ' ਨਾਮ 

ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ ਸੀ)
15827 345 rwm khq jn 

ks n 
qry]1]rhwau]

ks:polw bolo[ (ks) 
ikauN nhIN qry

Raam Kehath Jan 

Kas N Tharae 

||1|| Rehaao ||

So why shouldn't Your 

humble slave also float 

across, chanting Your 

Name, O Lord? 

||1||Pause||

(ਭਲਾ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਤਰਨਗੇ, ਿੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3092 Published: March 06/ 2014



15828 345 qwrIly ginkw  
ibnu rUp kuibjw  
ibAwiD Ajwmlu 
qwrIAly]

(ibAwiD) lodIAw nwmy 
iSkwrI, cqRBuj pMCI 
bxy rwm jI nUM, pUrn 
swDU jI pws ilAwey[ 
Ajwm`lu[ qwrI-ly, 
gin-kw, kuib-jw: poly 
bolo

Thaareelae 

Ganikaa Bin Roop 

Kubijaa Biaadhh 

Ajaamal 

Thaareealae ||

You saved the 

prostitute, and the 

ugly hunch-back; You 

helped the hunter and 

Ajaamal swim across 

as well.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਮੂੰਦ-ਕਰਮਣ) 

ਵੇਸਵਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਲਈ, ਤੂੂੰ  ਕੁਰੂਪ ਕੁਜਬਿਾ ਦਾ 
ਕੋਝ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਗਲੇ ਹੋਏ ਅਿਾਮਲ ਨੂੂੰ  
ਤਾਰ ਜਦੱਤਾ।

15829 345 crn biDk jn 
qyaU mukiq Bey]

(b`iDk) iSkwrI Charan Badhhik 

Jan Thaeoo 

Mukath Bheae ||

The hunter who shot 

Krishna in the foot - 

even he was liberated.

(ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਦੇ) ਪੈਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ 
ਜਸ਼ਕਾਰੀ (ਅਤੇ) ਅਜਿਹੇ ਕਈ 

(ਜਵਕਾਰੀ) ਬੂੰ ਦੇ (ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ) ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ।
15830 345 hau bil bil  

ijn rwm khy]1]

Ho Bal Bal Jin 

Raam Kehae ||1||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to those who 

chant the Lord's 

Name. ||1||

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ॥੧॥

15831 345 dwsI suq jnu 
ibdru sudwmw  
augRsYn kau rwj 
dIey]

au~gRsYn Dhaasee Suth Jan 

Bidhar Sudhaamaa 

Ougrasain Ko Raaj 

Dheeeae ||

You saved Bidur, the 

son of the slave-girl, 

and Sudama; You 

restored Ugrasain to 

his throne.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਗੋਿੱਲੀ ਦਾ ਪੱੁਤਰ 

ਜਬਦਰ ਤੇਰਾ ਭਗਤ (ਪਿਜਸੱਧ 

ਹੋਇਆ); ਸੁਦਾਮਾ (ਇਸ ਦਾ ਤੂੂੰ  
ਦਜਲੱਦਰ ਕੱਜਟਆ), ਉਗਰਸੈਨ 

ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਰਾਿ ਜਦੱਤਾ।
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15832 345 jp hIn qp hIn  
kul hIn kRm 
hIn nwmy ky 
suAwmI qyaU 
qry]2]1]

Jap Heen Thap 

Heen Kul Heen 

Kram Heen 

Naamae Kae 

Suaamee Thaeoo 

Tharae ||2||1||

Without meditation, 

without penance, 

without a good family, 

without good deeds, 

Naam Dayv's Lord and 

Master saved them all. 

||2||1||

ਹੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੇਰੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹ ਤਰ 

ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਕੋਈ ਿਪ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਸਾਧੇ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਨਹੀਂ 
ਸੀ, ਕੋਈ ਚੂੰ ਗੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ 
ਸਨ ॥੨॥੧॥

15833 345 rwgu gauVI 
rivdws jI ky 
pdy gauVI 
guAwryrI

Raag Gourree 

Ravidhaas Jee Kae 

Padhae Gourree 

Guaaraeree

Raag Gauree, Padas Of 

Ravi Daas Jee, Gauree 

Gwaarayree:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ। ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਗੁਆਰੇਰੀ

15834 345 <> siqnwmu 
krqw purKu gur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathinaam 

Karathaa Purakh 

Guraprasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. By Guru's 

Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ, ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
15835 345 myrI sMgiq poc  

soc idnu rwqI]
(poc) nIc[ (soc) icMqw Maeree Sangath 

Poch Soch Dhin 

Raathee ||

The company I keep is 

wretched and low, and 

I am anxious day and 

night;

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਦਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸੋਚ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਮੇਰਾ ਕੀਹ 

ਬਣੇਗਾ?) ਮਾਜੜਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਬਜਹਣ-ਖਲੋਣ ਹੈ,

15836 345 myrw krmu 
kuitlqw jnmu 
kuBWqI]1]

(kuitl-qw) tyFqweI 
vwlw[ (kuBWqI) Koty 
lgnvwlw

Maeraa Karam 

Kuttilathaa Janam 

Kubhaanthee 

||1||

My actions are 

crooked, and I am of 

lowly birth. ||1||

ਖੋਟ ਮੇਰਾ (ਜਨਿੱਤ-ਕਰਮ) ਹੈ; 

ਮੇਰਾ ਿਨਮ (ਭੀ) ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ 

ਜਵਚੋਂ ਹੈ ॥੧॥
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15837 345 rwm guseIAw  
jIA ky jIvnw]

(jIvnw) pRwx srUp[ gu-
seIAw

Raam Guseeaa 

Jeea Kae Jeevanaa 

||

O Lord, Master of the 

earth, Life of the soul,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਹੇ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਈ!ਂ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦੇ ਆਸਰੇ!

15838 345 moih n ibswrhu  
mY jnu 
qyrw]1]rhwau]

Mohi N Bisaarahu 

Mai Jan Thaeraa 

||1|| Rehaao ||

Please do not forget 

me! I am Your humble 

servant. ||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਜਵਸਾਰੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15839 345 myrI hrhu ibpiq  
jn krhu suBweI]

(suBweI) sRyst Bwvnw 
b^Sxw kro[ ibp-iq: 
polw bolo

Maeree Harahu 

Bipath Jan Karahu 

Subhaaee ||

Take away my pains, 

and bless Your humble 

servant with Your 

Sublime Love.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਬਪਤਾ 
ਕੱਟ; ਮੈਨੂੂੰ  ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ 
ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈ;

15840 345 crx n Cwfau  
srIr kl 
jweI]2]

(kl) s`iqAw Charan N 

Shhaaddo Sareer 

Kal Jaaee ||2||

I shall not leave Your 

Feet, even though my 

body may perish. ||2||

ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੱਜਤਆ 

ਭੀ ਚਲੀ ਿਾਵੇ, (ਹੇ ਰਾਮ!) ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ॥੨॥

15841 345 khu rivdws  
prau qyrI swBw]

(s~WBw) Srn Kahu Ravidhaas 

Paro Thaeree 

Saabhaa ||

Says Ravi Daas, I seek 

the protection of Your 

Sanctuary;

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਜਪਆ ਹਾਂ,

15842 345 byig imlhu jn  
kir n 
iblWbw]3]1]

(byig) CyqI[ (iblWbw) 
dyrI

Baeg Milahu Jan 

Kar N Bilaanbaa 

||3||1||

Please, meet Your 

humble servant - do 

not delay! ||3||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਛੇਤੀ ਜਮਲੋ, 

ਜਢੱਲ ਨਾਹ ਕਰ ॥੩॥੧॥
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15843 345 bygmpurw shr ko 
nwau]

Baegam Puraa 

Sehar Ko Naao ||

Baygumpura, 'the city 

without sorrow', is the 

name of the town.

(ਜਿਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ-ਰੂਪ 

ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ ਮੈਂ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ) 
ਉਸ ਸ਼ਜਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇ-

ਗ਼ਮਪੁਰਾ (ਭਾਵ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਕੋਈ ਗ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪੋਹ 

ਸਕਦਾ);
15844 345 dUKu AMdohu nhI  

iqih Twau]
(AMdohu) icMqw Dhookh Andhohu 

Nehee Thihi Thaao 

||

There is no suffering 

or anxiety there.

ਉਸ ਥਾਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਜਚੂੰ ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਘਬਰਾਹਟ,

15845 345 nW qsvIs  
iKrwju n mwlu]

(qsvIs) 
Gbrwht[(iKrwju) tYks

Naan Thasavees 

Khiraaj N Maal ||

There are no troubles 

or taxes on 

commodities there.

ਉਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਿਾਇਦਾਦ 

ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਉਸ 

ਿਾਇਦਾਦ ਨੂੂੰ  ਮਸੂਲ ਹੈ;

15846 345 KauPu n Kqw n 
qrsu jvwlu]1]

Kqw:polw bolo[(Kqw) 
gunwh[(jvwlu) Gwtw

Khouf N Khathaa 

N Tharas Javaal 

||1||

There is no fear, 

blemish or downfall 

there. ||1||

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਪਾਪ 

ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ; 
ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ; ਕੋਈ 

ਜਗਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ॥੧॥

15847 345 Ab moih KUb 
vqn gh pweI]

Ab Mohi Khoob 

Vathan Geh Paaee 

||

Now, I have found this 

most excellent city.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਸਣ 

ਲਈ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ,

15848 345 aUhW KYir sdw  
myry 
BweI]1]rhwau]

(KYir) suK Oohaan Khair 

Sadhaa Maerae 

Bhaaee ||1|| 

Rehaao ||

There is lasting peace 

and safety there, O 

Siblings of Destiny. 

||1||Pause||

ਉਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15849 345 kwiemu dwiemu  
sdw pwiqswhI]

(kwiemu) 
iesiQ`q[(dwiemu) hmySw

Kaaeim Dhaaeim 

Sadhaa 

Paathisaahee ||

God's Kingdom is 

steady, stable and 

eternal.

ਉਹ (ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਇਕ 

ਐਸੀ) ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ (ਹੈ ਿ)ੋ ਸਦਾ 
ਹੀ ਜਟਕੀ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3096 Published: March 06/ 2014



15850 345 dom n sym eyk so 
AwhI]

(dom) dUjy drjy dw[ 
(sym) qIjy drjy dw 
GtIAw

Dhom N Saem 

Eaek So Aahee ||

There is no second or 

third status; all are 

equal there.

ਉਥੇ ਜਕਸੇ ਦਾ ਦੂਿਾ ਤੀਿਾ 
ਦਰਿਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇਕੋ ਜਿਹੇ 

ਹਨ।

15851 345 Awbwdwnu sdw 
mshUr]

(A`wbwdwn) in`q vsdy 
hn

Aabaadhaan 

Sadhaa Masehoor 

||

That city is populous 

and eternally famous.

ਉਹ ਸ਼ਜਹਰ ਸਦਾ ਉੱਘਾ ਹੈ ਤੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

15852 345 aUhW gnI bsih  
mwmUr]2]

(gnI) DnI[(mwmUr) 
BrpUr l`bw lb Bry hoey

Oohaan Ganee 

Basehi Maamoor 

||2||

Those who live there 

are wealthy and 

contented. ||2||

ਉਥੇ ਧਨੀ ਤੇ ਰੱਿ ੇਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਦਰਿੇ ਤੇ ਿ ੋਿੋ 
ਅੱਪੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਕੋਈ ਜਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ) ॥੨॥

15853 345 iqau iqau sYl 
krih ijau BwvY]

Thio Thio Sail 

Karehi Jio Bhaavai 

||

They stroll about 

freely, just as they 

please.

(ਉਸ ਆਤਮਕ ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ 

ਅੱਪੜੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ) ਅਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਜਵਚਰਦੇ 

ਹਨ;

15854 345 mhrm mhl n ko 
AtkwvY]

(mhrm) ByqI[ sB dy 
(mhl) itkwxy inrgun 
ivAwpk jI

Meharam Mehal N 

Ko Attakaavai ||

They know the 

Mansion of the Lord's 

Presence, and no one 

blocks their way.

ਉਹ ਉਸ (ਰੱਬੀ) ਮਹਲ ਦੇ 

ਭੇਤੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ; (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 

ਕੋਈ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ) 

ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

15855 345 kih rivdws  
Klws cmwrw]

(Klws) bMDn mukq Kehi Ravidhaas 

Khalaas 

Chamaaraa ||

Says Ravi Daas, the 

emancipated shoe-

maker:

ਚਜਮਆਰ ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ 
ਹੈ-
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15856 345 jo hm shrI su 
mIqu 
hmwrw]3]2]

Jo Ham Seharee S 

Meeth Hamaaraa 

||3||2||

Whoever is a citizen 

there, is a friend of 

mine. ||3||2||

ਅਸਾਡਾ ਜਮੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਿ ੋ

ਅਸਾਡਾ ਸਤਸੂੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

(ਦੁਖ-ਅੂੰ ਦੋਹ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਆਜਦਕ 

ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ 

॥੩॥੨॥
15857 345 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

15858 345 gauVI bYrwgix 
rivdws jIau]

Gourree Bairaagan 

Ravidhaas Jeeo ||

Gauree Bairaagan, 

Ravi Daas Jee:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਬੈਰਾਗਜਣ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

15859 345 Gt AvGt fUgr 
Gxw ieku 
inrguxu bYlu 
hmwr]

(Gt) rsqw[ (AvGt) 
AOKw[ (fUgr) phwV[ 
(Gxw) bhuq

Ghatt Avaghatt 

Ddoogar Ghanaa 

Eik Niragun Bail 

Hamaar ||

The path to God is 

very treacherous and 

mountainous, and all I 

have is this worthless 

ox.

(ਜਿਨਹੀਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲੂੰ ਘਣਾ ਹੈ, 

ਉਹ) ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪਹਾੜੀ 
ਰਸਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ (ਮਨ-) 

ਬਲਦ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ;

15860 345 rmeIey isau 
iek bynqI myrI 
pUMjI rwKu 
murwir]1]

Rameeeae Sio Eik 

Baenathee 

Maeree Poonjee 

Raakh Muraar 

||1||

I offer this one prayer 

to the Lord, to 

preserve my capital. 

||1||

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰੀ 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ 
ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਦੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰੀਂ ॥੧॥
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15861 345 ko bnjwro rwm ko  
myrw tWfw 
lwidAw jwie 
ry]1]rhwau]

(bnjwro) vpwrI Ko Banajaaro 

Raam Ko Maeraa 

Ttaanddaa 

Laadhiaa Jaae Rae 

||1|| Rehaao ||

Is there any merchant 

of the Lord to join me? 

My cargo is loaded, 

and now I am leaving. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਵਣਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲ 

ਭੀ ਲੱਜਦਆ ਿਾ ਸਕੇ (ਭਾਵ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਗੁਰਮੁਜਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰੂਪ ਦਾ 
ਵਣਿ ਕਰ ਸਕਾਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
15862 346 hau bnjwro rwm 

ko shj krau 
b´wpwru]

ibAwpwru Ho Banajaaro 

Raam Ko Sehaj 

Karo Byaapaar ||

I am the merchant of 

the Lord; I deal in 

spiritual wisdom.

ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ; 
ਮੈਂ ਇਹ ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਜਹਿ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਖੱਟੀ 
ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ।

15863 346 mY rwm nwm Dnu 
lwidAw ibKu 
lwdI sMswir]2]

Mai Raam Naam 

Dhhan Laadhiaa 

Bikh Laadhee 

Sansaar ||2||

I have loaded the 

Wealth of the Lord's 

Name; the world has 

loaded poison. ||2||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਜਦਆ ਹੈ, 

ਪਰ ਸੂੰਸਾਰ ਨੇ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ-ਰੂਪ) 

ਜ਼ਜਹਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 

॥੨॥
15864 346 aurvwr pwr ky 

dwnIAw iliK 
lyhu Awlpqwlu]

(Awl-pqwlu) bkbwd 
boilAw

Ouravaar Paar Kae 

Dhaaneeaa Likh 

Laehu Aal Pathaal 

||

O you who know this 

world and the world 

beyond: write 

whatever nonsense 

you please about me.

ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਰਤੂਤਾਂ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲੇ ਹੇ ਜਚਤਿਗੁਪਤੋ! (ਮੇਰੇ 

ਬਾਰੇ) ਿੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਅ ਕਰੇ 

ਜਲਖ ਲੈਣਾ (ਭਾਵ, ਿਮਰਾਿ 

ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਲੱਭਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ)

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3099 Published: March 06/ 2014



15865 346 moih jm fMfu n 
lwgeI qjIly 
srb jMjwl]3]

(qjI-ly) C`fy Mohi Jam Ddandd 

N Laagee 

Thajeelae Sarab 

Janjaal ||3||

The club of the 

Messenger of Death 

shall not strike me, 

since I have cast off all 

entanglements. ||3||

(ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ) 

ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਿੂੰਿਾਲ ਛੱਡ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਤਾਹੀਏ ਂਮੈਨੂੂੰ  ਿਮ ਦਾ ਡੂੰਨ 

ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ॥੩॥

15866 346 jYsw rMgu ksuMB 
kw qYsw iehu 
sMswru]

Jaisaa Rang 

Kasunbh Kaa 

Thaisaa Eihu 

Sansaar ||

Love of this world is 

like the pale, 

temporary color of the 

safflower.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ 
ਵਣਿ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਯਕੀਨ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ) ਇਹ 

ਿਗਤ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦਾ 
ਰੂੰਗ,

15867 346 myry rmeIey rMgu 
mjIT kw khu 
rivdws 
cmwr]4]1]

p`kw mjIT dw rMg Maerae Rameeeae 

Rang Majeeth Kaa 

Kahu Ravidhaas 

Chamaar ||4||1||

The color of my Lord's 

Love, however, is 

permanent, like the 

dye of the madder 

plant. So says Ravi 

Daas, the tanner. 

||4||1||

ਤੇ, ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿੀਠ ਦਾ ਰੂੰਗ 

॥੪॥੧॥

15868 346 gauVI pUrbI 
rivdws jIau

Gourree Poorabee 

Ravidhaas Jeeou

Gauree Poorbee, Ravi 

Daas Jee:

ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਪੂਰਬੀ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

15869 346 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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15870 346 kUpu BirE jYsy 
dwidrw kCu dysu 
ibdysu n bUJ]

(kUpu) KUh[ (dwidrW) 
f`fU

Koop Bhariou 

Jaisae Dhaadhiraa 

Kashh Dhaes 

Bidhaes N Boojh ||

The frog in the deep 

well knows nothing of 

its own country or 

other lands;

ਜਿਵੇਂ (ਕੋਈ) ਖੂਹ ਡੱਡੂਆਂ ਨਾਲ 

ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, (ਉਹਨਾਂ 
ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਵਾਕਫ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ (ਜਕ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਕੋਈ ਹੋਰ) ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਭੀ ਹੈ;

15871 346 AYsy myrw mnu 
ibiKAw 
ibmoihAw kCu 
Awrw pwru n 
sUJ]1]

ib-moihAw Aisae Maeraa Man 

Bikhiaa Bimohiaa 

Kashh Aaraa Paar 

N Soojh ||1||

Just so, my mind, 

infatuated with 

corruption, 

understands nothing 

about this world or 

the next. ||1||

ਜਤਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਖੂਹ) ਜਵਚ ਇਤਨਾ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲਣ ਲਈ) ਕੋਈ ਉਰਲਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ 
॥੧॥

15872 346 sgl Bvn ky 
nwiekw ieku iCnu 
drsu idKwie 
jI]1]rhwau]

Sagal Bhavan Kae 

Naaeikaa Eik Shhin 

Dharas Dhikhaae 

Jee ||1|| Rehaao 

||

O Lord of all worlds: 

reveal to me, even for 

an instant, the Blessed 

Vision of Your 

Darshan. ||1||Pause||

ਹੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ! 

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ ਭਰ ਲਈ (ਹੀ) 
ਦੀਦਾਰ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15873 346 miln BeI miq  
mwDvw qyrI giq  
lKI n jwie]

Malin Bhee Math 

Maadhhavaa 

Thaeree Gath 

Lakhee N Jaae ||

My intellect is 

polluted; I cannot 

understand Your state, 

O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਅਕਲ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ) ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਗਤੀ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 
(ਭਾਵ, ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 
ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ)।
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15874 346 krhu ikRpw BRmu 
cUkeI mY sumiq 
dyhu smJwie]2]

su-m`iq Karahu Kirapaa 

Bhram Chookee 

Mai Sumath 

Dhaehu 

Samajhaae ||2||

Take pity on me, 

dispel my doubts, and 

teach me true 

wisdom. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਸੁਚੱਿੀ ਮੱਤ ਸਮਝਾ, (ਤਾਜਕ) 

ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਏ ॥੨॥

15875 346 jogIsr pwvih 
nhI quA gux 
kQnu Apwr]

Jogeesar Paavehi 

Nehee Thua Gun 

Kathhan Apaar ||

Even the great Yogis 

cannot describe Your 

Glorious Virtues; they 

are beyond words.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਿੋਗੀ (ਭੀ) 
ਤੇਰੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦੇ,

15876 346 pRym Bgiq kY 
kwrxY khu 
rivdws 
cmwr]3]1]

Praem Bhagath Kai 

Kaaranai Kahu 

Ravidhaas 

Chamaar ||3||1||

I am dedicated to Your 

loving devotional 

worship, says Ravi 

Daas the tanner. 

||3||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਰਜਵਦਾਸ ਚਮਾਰ! ਤੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ, 

ਤਾਜਕ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਿੇਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਦਾਜਤ ਜਮਲ ਸਕੇ ॥੩॥੧॥

15877 346 gauVI bYrwgix Gourree Bairaagani Gauree Bairaagan: ਰਾਗ ਗਉੜੀ-ਬੈਰਾਗਜਣ।

15878 346 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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15879 346 sqjuig squ qyqw 
jgI duAwpir 
pUjw cwr]

(j`gIN) bhuqyj`g[ s`qu Sathajug Sath 

Thaethaa Jagee 

Dhuaapar 

Poojaachaar ||

In the Golden Age of 

Sat Yuga, was Truth; in 

the Silver Age of 

Trayta Yuga, charitable 

feasts; in the Brass 

Age of Dwaapar Yuga, 

there was worship.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ ਿੀ! ਤੁਸੀ ਆਖਦੇ 

ਹੋ ਜਕ ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਆਪੋ 

ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੀ ਪਿਧਾਨ ਹੈ, 

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਤਿੁਗ ਜਵਚ 

ਦਾਨ ਆਜਦਕ ਪਿਧਾਨ ਸੀ, ਤਿੇਤਾ 
ਿੁਗ ਿੱਗਾਂ ਜਵਚ ਪਿਜਵਰਤ 

ਜਰਹਾ, ਦੁਆਪਰ ਜਵਚ 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ ਪੂਿਾ ਪਿਧਾਨ-

ਕਰਮ ਸੀ;
15880 346 qInO jug qInO 

idVy kil kyvl 
nwm ADwr]1]

Theena Jug 

Theena Dhirrae 

Kal Kaeval Naam 

Adhhaar ||1||

In those three ages, 

people held to these 

three ways. But in the 

Iron Age of Kali Yuga, 

the Name of the Lord 

is your only Support. 

||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਸੀ ਆਖਦੇ ਹੋ 

ਜਕ) ਜਤੂੰ ਨੇ ਿੁਗ ਇਹਨਾਂ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ; ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ 

ਜਸਰਫ਼ (ਰਾਮ) ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੧॥

15881 346 pwru kYsy pwiebo 
ry]

Paar Kaisae 

Paaeibo Rae ||

How can I swim across? ਪਰ, ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਇਹਨਾਂ ਿੁਗਾਂ 
ਦੇ ਵੂੰ ਡੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ 
ਨਾਲ, ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਜਕਵੇਂ ਲੱਭੋਗੇ?

15882 346 mosau koaU n khY 
smJwie]

(mo-sau) dwsn dws nUM Mo So Kooo N 

Kehai Samajhaae 

||

No one has explained 

to me,

(ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਚੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਐਸਾ ਕੂੰਮ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ 

ਸਜਕਆ,
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15883 346 jw qy Awvw gvnu 
iblwie]1]rhwau
]

(iblwie) mu`k jwey Jaa Thae Aavaa 

Gavan Bilaae 

||1|| Rehaao ||

So that I might 

understand how I can 

escape reincarnation. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਸਕੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15884 346 bhu ibiD Drm 
inrUpIAY krqw 
dIsY sB loie]

(inrUpIAY) kQn krIdy 
hn

Bahu Bidhh 

Dhharam 

Niroopeeai 

Karathaa Dheesai 

Sabh Loe ||

So many forms of 

religion have been 

described; the whole 

world is practicing 

them.

(ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਈ 

ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਵਰਨਾਂ 
ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬਾਂ ਦੀ ਹੱਦ-

ਬੂੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; (ਇਹਨਾਂ 
ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਵਾਲਾ) ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਇਹੀ ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਕਰਮ-

ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

15885 346 kvn krm qy 
CUtIAY ijh swDy 
sB isiD 
hoie]2]

Kavan Karam Thae 

Shhootteeai Jih 

Saadhhae Sabh 

Sidhh Hoe ||2||

What actions will bring 

emancipation, and 

total perfection? ||2||

ਪਰ ਜਕਸ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਦੇ 

ਕਰਨ ਨਾਲ (ਆਵਾਗਵਨ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ 

ਜਕਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਸਾਜਧਆਂ ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ ਦੀ 
ਸਿਲਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ?-(ਇਹ ਗੱਲ 

ਤੁਸੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ) ॥੨॥

15886 346 krm Akrm 
bIcwrIAY sMkw 
suin byd purwn]

A-krm Karam Akaram 

Beechaareeai 

Sankaa Sun Baedh 

Puraan ||

One may distinguish 

between good and evil 

actions, and listen to 

the Vedas and the 

Puraanas,

ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣ ਕੇ 

(ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੋਰ) ਸ਼ੂੰਕਾ ਵਧਦਾ 
ਹੈ। ਇਹੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਜਕਹੜਾ ਕਰਮ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਤੇ, ਜਕਹੜਾ ਕਰਮ 

ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।
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15887 346 sMsw sd ihrdY 
bsY kaunu ihrY 
AiBmwnu]3]

Sansaa Sadh 

Hiradhai Basai 

Koun Hirai 

Abhimaan ||3||

But doubt still persists. 

Skepticism continually 

dwells in the heart, so 

who can eradicate 

egotistical pride? ||3||

(ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ 

ਧਰਮ ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ, ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਜਹਮ ਤਾਂ 
ਜਟਜਕਆ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਜਿਰ) 

ਉਹ ਜਕਹੜਾ ਕਰਮ-ਧਰਮ 

(ਤੁਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ) ਿੋ ਮਨ ਦਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰੇ? ॥੩॥

15888 346 bwhru audik 
pKwrIAY Gt 
BIqir ibibiD 
ibkwr]

(audik) pwxI nwl 
(pKwrIAY) DoeIey[ 
ibib-iD:polw bolo[ 
(ibibiD) bhuq pRkwr

Baahar Oudhak 

Pakhaareeai Ghatt 

Bheethar Bibidhh 

Bikaar ||

Outwardly, he washes 

with water, but deep 

within, his heart is 

tarnished by all sorts 

of vices.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਤੁਸੀ ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ 

ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 

ਦਾ) ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਧੋਈਦਾ ਹੈ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੇ ਜਵਕਾਰ ਜਟਕੇ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

15889 346 suD kvn pr 
hoiebo suc kuMcr 
ibiD 
ibauhwr]4]

(kuMcr) hwQI[ su`D Sudhh Kavan Par 

Hoeibo Such 

Kunchar Bidhh 

Biouhaar ||4||

So how can he 

become pure? His 

method of purification 

is like that of an 

elephant, covering 

himself with dust right 

after his bath! ||4||

(ਇਸ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ) 

ਕੌਣ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ 

ਸੱੁਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ-

ਕਰਮ ਹੈ ॥੪॥

15890 346 riv pRgws rjnI 
jQw giq jwnq 
sB sMswr]

(riv) sUrj[ (rjnI) 
rwq[ (giq) nws ho 
jWdI hY[ rjnI jQw: 
poly bolo

Rav Pragaas 

Rajanee Jathhaa 

Gath Jaanath Sabh 

Sansaar ||

With the rising of the 

sun, the night is 

brought to its end; the 

whole world knows 

this.

(ਪਰ ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ 

ਇਹ ਗੱਲ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸੂਰਿ ਦੇ ਚਜੜਹਆਂ ਜਕਵੇਂ ਰਾਤ 

(ਦਾ ਹਨੇਰਾ) ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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15891 346 pwrs mwno qwbo 
Cuey knk hoq  
nhI bwr]5]

(bwr) icr nhIN 
l`gdw[ qWbo

Paaras Maano 

Thaabo Shhueae 

Kanak Hoth Nehee 

Baar ||5||

It is believed that with 

the touch of the 

Philosopher's Stone, 

copper is immediately 

transformed into gold. 

||5||

ਇਹ ਗੱਲ ਭੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ ਜਕ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪਾਰਸ ਨਾਲ 

ਛੋਜਹਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸੋਨਾ ਬਣਨ 

ਜਵਚ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੫॥

15892 346 prm prs guru 
BytIAY pUrb 
ilKq illwt]

(illwt) m`Qy qy Param Paras Gur 

Bhaetteeai Poorab 

Likhath Lilaatt ||

When one meets the 

Supreme Philosopher's 

Stone, the Guru, if 

such pre-ordained 

destiny is written on 

one's forehead,

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਿੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗਣ ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਭ ਪਾਰਸਾਂ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਪਾਰਸ ਹੈ।

15893 346 aunmn mn mn 
hI imly Cutkq 
bjr kpwt]6]

(aunmn) ivAwpk 
bRhmjI[ C`utkq[ b`jr

Ounaman Man 

Man Hee Milae 

Shhuttakath Bajar 

Kapaatt ||6||

Then the soul blends 

with the Supreme 

Soul, and the stubborn 

doors are opened 

wide. ||6||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਹੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਕਰੜੇ ਕਵਾੜ 

ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੬॥

15894 346 Bgiq jugiq  
miq siq krI  
BRm bMDn kwit 
ibkwr]

Bhagath Jugath 

Math Sath Karee 

Bhram Bandhhan 

Kaatt Bikaar ||

Through the way of 

devotion, the intellect 

is imbued with Truth; 

doubts, 

entanglements and 

vices are cut away.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਬੱੁਧੀ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਡੋਲਣ 

ਤੋਂ ਰੋਕ ਜਲਆ ਹੈ।
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15895 346 soeI bis ris  
mn imly gun 
inrgun eyk 
ibcwr]7]

bis: polw bolo Soee Bas Ras Man 

Milae Gun Niragun 

Eaek Bichaar ||7||

The mind is restrained, 

and one attains joy, 

contemplating the 

One Lord, who is both 

with and without 

qualities. ||7||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ) ਜਟਕ ਕੇ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ 

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਹੀ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ॥੭॥

15896 346 Aink jqn 
ingRh kIey twrI 
n trY BRm Pws]

(ingRh) rokxw Anik Jathan Nigreh 

Keeeae Ttaaree N 

Ttarai Bhram Faas 

||

I have tried many 

methods, but by 

turning it away, the 

noose of doubt is not 

turned away.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਿੇ 
ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨ ਭੀ ਕੀਤੇ 

ਿਾਣ, (ਤਾਂ ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਭਟਕਣ ਦੀ ਿਾਹੀ ਟਾਜਲਆਂ 

ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
15897 346 pRym Bgiq nhI 

aUpjY qw qy 
rivdws 
audws]8]1]

Praem Bhagath 

Nehee Oopajai 

Thaa Thae 

Ravidhaas 

Oudhaas ||8||1||

Love and devotion 

have not welled up 

within me, and so Ravi 

Daas is sad and 

depressed. ||8||1||

(ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ) ਇਹਨਾਂ 
ਿਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਪਆਰ-

ਭਰੀ ਯਾਦ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ 

ਮੈਂ ਰਜਵਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ-
ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹਾਂ ॥੮॥੧॥
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15898 347 <> siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

15899 347 rwgu Awsw mhlw 
1 Gru 1 sodru]

Gru pihlw[ sodru: 
iek`Tw gurbwxI jI dw 
nwm hY

Raag Aasaa 

Mehalaa 1 Ghar 1 

So Dhar ||

Raag Aasaa, First 

Mehl, First House, So 

Dar ~ That Gate:

15900 347 so dru qyrw kyhw  
so Gru kyhw ijqu 
bih srb sm@wly]

So Dhar Thaeraa 

Kaehaa So Ghar 

Kaehaa Jith Behi 

Sarab Samhaalae 

||

What is that Gate, and 

what is that Home, in 

which You sit and take 

care of all?

ਉਹ ਦਰ-ਘਰ ਬੜਾ ਹੀ 
ਅਸਚਰਿ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੈਠ ਕੇ (ਹੇ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ!) ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

15901 347 vwjy qyry nwd 
Anyk AsMKw kyqy 
qyry vwvxhwry]

(vwvxhwry) vjwvx vwly Vaajae Thaerae 

Naadh Anaek 

Asankhaa Kaethae 

Thaerae 

Vaavanehaarae ||

Countless musical 

instruments of so 

many various kinds 

vibrate there for You; 

so many are the 

musicians there for 

You.

(ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਚੀ ਹੋਈ 

ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ) ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ 

ਅਣਜਗਣਤ ਵਾਿ ੇਤੇ ਰਾਗ ਹਨ, 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ ਿੀਵ (ਉਹਨਾਂ 
ਵਾਜਿਆਂ ਨੂੂੰ ) ਵਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
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15902 347 kyqy qyry rwg 
prI isau 
khIAih kyqy qyry 
gwvxhwry]

khI-Aih Kaethae Thaerae 

Raag Paree Sio 

Keheeahi Kaethae 

Thaerae 

Gaavanehaarae ||

There are so many 

Ragas there for You, 

along with their 

accompanying 

harmonies; so many 

minstrels sing to You.

ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਣੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ 
ਰਾਗ ਕਹੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੀਵ (ਇਹਨਾਂ 
ਰਾਗਾਂ ਦੇ) ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਹਨ 

(ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ)।

15903 347 gwvin@ quDno  
pauxu pwxI 
bYsMqru gwvY rwjw 
Drm duAwry]

Gaavanih 

Thudhhano Poun 

Paanee Baisanthar 

Gaavai Raajaa 

Dhharam 

Dhuaarae ||

The winds sing to You, 

as do water and fire; 

the Righteous Judge of 

Dharma sings at Your 

Door.

(ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ!) ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, 
ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਧਰਮਰਾਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ (ਖਲੋ 

ਕੇ) ਤੈਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਇ ਜਰਹਾ ਹੈ।

15904 347 gwvin@ quDno icqu 
gupqu iliK 
jwxin iliK 
iliK Drmu 
vIcwry]

Gaavanih 

Thudhhano Chith 

Gupath Likh 

Jaanan Likh Likh 

Dhharam 

Veechaarae ||

Chitar and Gupat, the 

recording angels of 

the conscious and the 

subconscious, sing to 

You; they know, and 

they write, and on the 

basis of what they 

write, the Lord of 

Dharma passes 

judgement.

ਉਹ ਜਚਤਿਗੁਪਤ ਭੀ ਿ ੋ(ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ) 

ਜਲਖਣ ੇਿਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਜਲਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖੇ ਧਰਮਰਾਿ 

ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

15905 347 gwvin@ quDno  
eIsru bRhmw dyvI  
sohin qyry sdw 
svwry]

Gaavanih 

Thudhhano Eesar 

Brehamaa 

Dhaevee Sohan 

Thaerae Sadhaa 

Savaarae ||

Shiva and Brahma and 

the Goddess Parvaati, 

so beautiful and ever 

adorned by You, sing 

to You.

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਦੇਵੀਆਂ, 

ਜਸ਼ਵ ਤੇ ਬਿਹਮਾ ਿੋ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰੇ 

ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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15906 347 gwvin@ quDno ieMdR 
ieMdRwsix bYTy  
dyviqAw dir 
nwly]

(ieMdRwsix) ieMdR dy 
Awsx qy bYTy

Gaavanih 

Thudhhano Eindhr 

Eindhraasan 

Baithae 

Dhaevathiaa Dhar 

Naalae ||

The Indras, seated 

upon their celestial 

thrones, with the 

deities at Your Gate, 

sing to You.

ਕਈ ਇੂੰਦਿ ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ 

ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਵਜਤਆਂ ਸਮੇਤ ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਾਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।

15907 347 gwvin@ quDno isD 
smwDI AMdir  
gwvin@ quDno swD 
bIcwry]

Gaavanih 

Thudhhano Sidhh 

Samaadhhee 

Andhar Gaavanih 

Thudhhano 

Saadhh 

Beechaarae ||

The Siddhas in 

Samaadhi sing to You, 

and the Holy Saints, in 

their contemplative 

meditation, sing to 

You.

ਜਸੱਧ ਲੋਕ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਧ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਾਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।

15908 347 gwvin@ quDno jqI 
sqI sMqoKI  
gwvin quDno vIr 
krwry]

(krwry) qkVy (vIr) 
sUrmy

Gaavanih 

Thudhhano Jathee 

Sathee 

Santhokhee 

Gaavan 

Thudhhano Veer 

Karaarae ||

The celibates, the 

truthful and the 

patient beings sing to 

You, and the mighty 

warriors sing to You.

ਿਤ-ਧਾਰੀ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ (ਬੇਅੂੰ ਤ) 

ਤਕੜੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

15909 347 gwvin quDno  
pMifq pVy 
rKIsur jugu jugu 
bydw nwly]

(rKIsur) v`fy irKI Gaavan 

Thudhhano 

Panddith Parrae 

Rakheesur Jug Jug 

Baedhaa Naalae ||

The scholarly Pandits 

sing to You, along with 

the holy Rishis and the 

readers of the Vedas 

throughout the ages.

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਪੜਹੇ ਹੋਏ 

ਪੂੰ ਜਡਤ ਤੇ ਮਹਾ ਜਰਖੀ ਵੇਦਾਂ 
ਸਣੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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15910 347 gwvin quDno  
mohxIAw mnu 
mohin surgu mCu 
pieAwly]

(mohxIAw) suMdr 
iesqRIAW[ (mCu) mwq 
lok[ (p-ieAwly) 
pqwl lok

Gaavan 

Thudhhano 

Mohaneeaa Man 

Mohan Surag 

Mashh Paeiaalae 

||

The Mohinis, the 

heavenly beauties 

who entice the heart 

in paradise, in this 

world and in the 

nether regions, sing to 

You.

ਸੁੂੰ ਦਰ ਇਸਤਿੀਆਂ ਿੋ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮੋਂਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਰਗ-ਲੋਕ, 

ਮਾਤ-ਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ-ਲੋਕ ਤੈਨੂੂੰ  
ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

15911 347 gwvin@ quDno  
rqn aupwey qyry 
jyqy ATsiT 
qIrQ nwly]

Gaavanih 

Thudhhano 

Rathan Oupaaeae 

Thaerae Jaethae 

Athasath 

Theerathh Naalae 

||

The fourteen priceless 

jewels created by You, 

and the sixty-eight 

holy places of 

pilgrimage, sing to You.

(ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ!) ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਤੇਰੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਤਨ ਹਨ, 

ਉਹ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਸਮੇਤ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

15912 347 gwvin@ quDno joD 
mhw bl sUrw  
gwvin@ quDno  
KwxI cwry]

Gaavanih 

Thudhhano Jodhh 

Mehaabal Sooraa 

Gaavanih 

Thudhhano 

Khaanee Chaarae 

||

The mighty warriors 

and the divine heroes 

sing to You, and the 

four sources of 

creation sing to You.

ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਿੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ 

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿੀਅ 

ਿੂੰਤ ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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15913 347 gwvin@ quDno KMf 
mMfl bRhmMfw  
kir kir rKy qyry 
Dwry]

Gaavanih 

Thudhhano 

Khandd Manddal 

Brehamanddaa 

Kar Kar Rakhae 

Thaerae Dhhaarae 

||

The continents, the 

worlds and the solar 

systems, created and 

installed by Your 

Hand, sing to You.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਖੂੰਡ ਅਤੇ ਚੱਕਿ, ਿ ੋਤੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਟਕਾ ਰੱਖੇ ਹਨ; 

ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

15914 347 syeI quDno gwvin@  
jo quDu Bwvin@ rqy 
qyry Bgq rswly]

(rswly) rsIey Saeee Thudhhano 

Gaavanih Jo 

Thudhh Bhaavanih 

Rathae Thaerae 

Bhagath Rasaalae 

||

They alone sing to 

You, who are pleasing 

to Your Will, and who 

are imbued with the 

nectar of Your 

devotional worship.

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) (ਅਸਲ 

ਜਵਚ ਤਾਂ) ਉਹੋ ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਰੱਤੇ ਰਸੀਏ ਭਗਤ ਿਨ ਤੈਨੂੂੰ  
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਸਿਲ ਹੈ) ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

15915 347 hoir kyqy quDno 
gwvin sy mY 
iciq n Awvin  
nwnku ikAw 
bIcwry]

Hor Kaethae 

Thudhhano 

Gaavan Sae Mai 

Chith N Aavan 

Naanak Kiaa 

Beechaarae ||

So many others sing to 

You, they do not come 

into my mind; how can 

Nanak think of them?

ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  ਗਾ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਿੇਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਜਗਣੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੇ। (ਭਲਾ) ਨਾਨਕ 

(ਜਵਚਾਰਾ) ਕੀਹ ਜਵਚਾਰ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?

15916 347 soeI soeI sdw 
scu swihbu swcw 
swcI nweI]

Soee Soee Sadhaa 

Sach Saahib 

Saachaa Saachee 

Naaee ||

That Lord and Master - 

He is True, forever 

True; He is True, and 

True is His Name.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਭੀ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।
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15917 347 hY BI hosI jwie 
n jwsI rcnw 
ijin rcweI]

Hai Bhee Hosee 

Jaae N Jaasee 

Rachanaa Jin 

Rachaaee ||

He who created the 

creation is True, and 

He shall always be 

True; He shall not 

depart, even when the 

creation departs.

ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 

ਐਸ ਵੇਲੇ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਰਹੇਗਾ, ਨਾਹ ਉਹ ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਉਹ ਮਰੇਗਾ।

15918 347 rMgI rMgI BwqI 
ijnsI mwieAw 
ijin aupweI]

(ijnsI) iksmw Rangee Rangee 

Bhaathee Jinasee 

Maaeiaa Jin 

Oupaaee ||

He created the world 

of Maya with its 

various colors and 

species.

ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਈ 

ਰੂੰਗਾਂ, ਜਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਰਚ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

15919 347 kir kir dyKY 
kIqw Apxw ijau 
iqs dI 
vifAweI]

Kar Kar Dhaekhai 

Keethaa Apanaa 

Jio This Dhee 

Vaddiaaee ||

Having created the 

creation, He Himself 

watches over it, as it 

pleases His Greatness.

ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿੇਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ ਓਡੇ 

ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਰਚ ਕੇ) ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਭੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

15920 347 jo iqsu BwvY soeI 
krsI iPir hukmu  
n krxw jweI]

Jo This Bhaavai 

Soee Karasee Fir 

Hukam N Karanaa 

Jaaee ||

Whatever pleases 

Him, that is what He 

does. No one can issue 

any commands to Him.

ਿ ੋਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹ 

ਕਰੇਗਾ। ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ-ਇਉਂ 

ਨ ਕਰੀਂ, ਇਉਂ ਕਰ)।
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15921 348 so pwiqswhu swhw 
piq swihbu  
nwnk rhxu 
rjweI]1]1]

So Paathisaahu 

Saahaa Path 

Saahib Naanak 

Rehan Rajaaee 

||1||1||

He is the King, the King 

of Kings, the Emperor 

of Kings! Nanak lives in 

surrender to His Will. 

||1||1||

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, 

ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਨੂੂੰ ) ਉਸ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਜਹਣਾ (ਹੀ ਿੱਬਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥੧॥

15922 348 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

15923 348 so purKu inrMjnu  
hir purKu 
inrMjnu hir 
Agmw Agm 
Apwrw]

A-gm: polw bolo[ 
(Agm) sog rihq

So Purakh 

Niranjan Har 

Purakh Niranjan 

Har Agamaa Agam 

Apaaraa ||

That Lord is 

Immaculate; the Lord 

God is Immaculate. 

The Lord is 

Unapproachable, 

Unfathomable and 

Incomparable.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, (ਜਿਰ ਭੀ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ 

ਹੈ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

15924 348 siB iDAwvih  
siB iDAwvih 
quDu jI hir scy 
isrjxhwrw]

iDAwv-ih Sabh Dhhiaavehi 

Sabh Dhhiaavehi 

Thudhh Jee Har 

Sachae 

Sirajanehaaraa ||

All meditate, all 

meditate on You, O 

Dear Lord, O True 

Creator.

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਤੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਰੀ! ਸਾਰੇ ਿੀਆ-ਿੂੰਤ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3114 Published: March 06/ 2014



15925 348 siB jIA qumwry 
jI qUM jIAw kw 
dwqwrw]

Sabh Jeea 

Thumaarae Jee 

Thoon Jeeaa Kaa 

Dhaathaaraa ||

All beings are Yours; 

You are the Giver of all 

beings.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਰਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

15926 348 hir iDAwvhu 
sMqhu jI siB dUK 
ivswrxhwrw]

Har Dhhiaavahu 

Santhahu Jee Sabh 

Dhookh 

Visaaranehaaraa 

||

So meditate on the 

Lord, O Saints; He is 

the One who takes 

away all pain.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

15927 348 hir Awpy Twkuru  
hir Awpy syvku 
jI ikAw nwnk 
jMq ivcwrw]1]

Har Aapae 

Thaakur Har 

Aapae Saevak Jee 

Kiaa Naanak Janth 

Vichaaraa ||1||

The Lord Himself is the 

Master, and He 

Himself is His own 

servant. O Nanak, how 

insignificant are 

mortal beings! ||1||

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ 

ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵ ਜਵਚਾਰੇ 

ਕੀਹ ਹਨ? (ਭਾਵ, ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ 

ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ) ॥੧॥

15928 348 qUM Gt Gt 
AMqir srb 
inrMqir jI hir 
eyko purKu smwxw]

(inrMqir) ie`k rs Thoon Ghatt Ghatt 

Anthar Sarab 

Niranthar Jee Har 

Eaeko Purakh 

Samaanaa ||

You are totally 

pervading within each 

and every heart; O 

Lord, You are the One 

Primal Being, All-

permeating.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਇਕ-ਰਸ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।
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15929 348 ieik dwqy ieik 
ByKwrI jI siB 
qyry coj ivfwxw]

(ivfwxw) Ascrj Eik Dhaathae Eik 

Bhaekhaaree Jee 

Sabh Thaerae Choj 

Viddaanaa ||

Some are givers, and 

some are beggars; all 

of this is Your 

wondrous play!

(ਜਿਰ ਭੀ) ਕਈ ਿੀਵ ਦਾਨੀ 
ਹਨ, ਕਈ ਿੀਵ ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ-

ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅਸਚਰਿ 

ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ।

15930 348 qUM Awpy dwqw  
Awpy Bugqw jI  
hau quDu ibnu  
Avru n jwxw]

Thoon Aapae 

Dhaathaa Aapae 

Bhugathaa Jee Ho 

Thudhh Bin Avar N 

Jaanaa ||

You Yourself are the 

Giver, and You 

Yourself are the 

Enjoyer. I know of no 

other than You.

(ਜਕਉਂਜਕ ਅਸਲ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। (ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ 
(ਭਾਵ, ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ)।

15931 348 qUM pwrbRhmu  
byAMqu byAMqu jI  
qyry ikAw gux 
AwiK vKwxw]

Thoon 

Paarabreham 

Baeanth Baeanth 

Jee Thaerae Kiaa 

Gun Aakh 

Vakhaanaa ||

You are the Supreme 

Lord God, Infinite and 

Eternal; what Glorious 

Praises of Yours 

should I speak and 

chant?

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ ਗੁਣ ਆਖ 

ਕੇ ਦੱਸਾਂ? ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਾਰਬਿਹਮ ਹੈਂ।

15932 348 jo syvih jo syvih 
quDu jI jnu 
nwnku iqn@ 
kurbwxw]2]

Jo Saevehi Jo 

Saevehi Thudhh 

Jee Jan Naanak 

Thinh Kurabaanaa 

||2||

Unto those who serve, 

unto those who serve 

You, slave Nanak is a 

sacrifice. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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15933 348 hir iDAwvih  
hir iDAwvih 
quDu jI sy jn 
jug mih 
suKvwsI]

Har Dhhiaavehi 

Har Dhhiaavehi 

Thudhh Jee Sae 

Jan Jug Mehi Sukh 

Vaasee ||

Those who meditate 

on the Lord, those 

who meditate on You, 

O Dear Lord, those 

humble beings dwell 

in peace in this world.

ਹੇ ਹਰੀ! ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਧਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

15934 348 sy mukqu sy mukqu 
Bey ijn@ hir 
iDAwieAw jIau  
iqn qUtI jm kI 
PwsI]

Sae Mukath Sae 

Mukath Bheae 

Jinh Har 

Dhhiaaeiaa Jeeo 

Thin Ttoottee Jam 

Kee Faasee ||

They are liberated, 

they are liberated, 

who meditate on the 

Lord; the noose of 

Death is cut away 

from them.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 

ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਾਂ 
ਵਾਲੀ ਿਾਹੀ ਟੱੁਟ ਗਈ ਹੈ।

15935 348 ijn inrBau ijn@ 
hir inrBau 
iDAwieAw jIau  
iqn kw Bau sBu 
gvwsI]

Jin Nirabho Jinh 

Har Nirabho 

Dhhiaaeiaa Jeeo 

Thin Kaa Bho Sabh 

Gavaasee ||

Those who meditate 

on the Fearless One, 

on the Fearless Lord, 

all their fears are 

dispelled.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਧਆਇਆ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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15936 348 ijn@ syivAw ijn@ 
syivAw myrw hir 
jIau qy hir hir 
rUip smwsI]

Jinh Saeviaa Jinh 

Saeviaa Maeraa 

Har Jeeo Thae Har 

Har Roop 

Samaasee ||

Those who have 

served, those who 

have served my Dear 

Lord, are absorbed 

into the Being of the 

Lord, Har, Har.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸਰੂਪ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ।

15937 348 sy DMnu sy DMnu  
ijn hir 
iDAwieAw jIau  
jnu nwnku iqn 
bil jwsI]3]

Sae Dhhann Sae 

Dhhann Jin Har 

Dhhiaaeiaa Jeeo 

Jan Naanak Thin 

Bal Jaasee ||3||

Blessed are they, 

blessed are they, who 

have meditated on the 

Dear Lord; slave Nanak 

is a sacrifice to them. 

||3||

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੱੁਖ; 

ਧੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਮਨੱੁਖ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਧਆਇਆ ਹੈ, ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

15938 348 qyrI Bgiq qyrI 
Bgiq BMfwr jI  
Bry byAMq byAMqw]

Thaeree Bhagath 

Thaeree Bhagath 

Bhanddaar Jee 

Bharae Baeanth 

Baeanthaa ||

Devotion to You, 

devotion to You, is a 

treasure, overflowing, 

infinite and endless.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।

15939 348 qyry Bgq qyry 
Bgq slwhin 
quDu jI hir 
Aink Anyk 
AnMqw]

Thaerae Bhagath 

Thaerae Bhagath 

Salaahan Thudhh 

Jee Har Anik 

Anaek Ananthaa ||

Your devotees, Your 

devotees praise You, O 

Dear Lord, in many 

and various ways.

ਹੇ ਹਰੀ! ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੇਰੇ 

ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।
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15940 348 qyrI Aink qyrI 
Aink krih 
hir pUjw jI qpu 
qwpih jpih 
byAMqw]

Thaeree Anik 

Thaeree Anik 

Karehi Har Poojaa 

Jee Thap Thaapehi 

Japehi Baeanthaa 

||

For You, so many, for 

You, so very many, O 

Dear Lord, perform 

worship and 

adoration; they 

practice penance and 

endlessly chant in 

meditation.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ 

(ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ) ਤਾਪ 

ਸਾਧਦੇ ਹਨ।

15941 348 qyry Anyk qyry 
Anyk pVih bhu 
isMimRiq swsq jI  
kir ikirAw Ktu 
krm krMqw]

isMm-i Riq Thaerae Anaek 

Thaerae Anaek 

Parrehi Bahu 

Sinmrith Saasath 

Jee Kar Kiriaa 

Khatt Karam 

Karanthaa ||

For You, many - for 

You, so very many 

read the various 

Simritees and 

Shaastras; they 

perform religious 

rituals and the six 

ceremonies.

ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ (ਸੇਵਕ) ਕਈ 

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਪੜਹਦੇ 

ਹਨ, (ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ) 

ਛੇ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਤੇ ਹੋਰ 

ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

15942 348 sy Bgq sy Bgq 
Bly jn nwnk 
jI jo Bwvih myry 
hir BgvMqw]4]

Sae Bhagath Sae 

Bhagath Bhalae 

Jan Naanak Jee Jo 

Bhaavehi Maerae 

Har Bhagavanthaa 

||4||

Those devotees, those 

devotees are good, O 

servant Nanak, who 

are pleasing to my 

Lord God. ||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਭਗਤ 

ਭਲੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਘਾਲ ਥਾਂਇ ਪਈ ਿਾਣ)ੋ ਿੋ 
ਜਪਆਰੇ ਹਜਰ-ਭਗਵੂੰ ਤ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ॥੪॥
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15943 348 qUM Awid purKu 
AprMpru krqw 
jI quDu jyvfu  
Avru n koeI]

(Ap-rMpru) byAMq Thoon Aadh 

Purakh Aparanpar 

Karathaa Jee 

Thudhh Jaevadd 

Avar N Koee ||

You are the Primal 

Being, the Unrivalled 

Creator Lord; there is 

no other as Great as 

You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈਂ, 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈਂ, ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।

15944 348 qUM jugu jugu eyko  
sdw sdw qUM eyko 
jI qUM inhclu 
krqw soeI]

Thoon Jug Jug 

Eaeko Sadhaa 

Sadhaa Thoon 

Eaeko Jee Thoon 

Nihachal Karathaa 

Soee ||

You are the One, age 

after age; forever and 

ever, You are One and 

the same. You are the 

Eternal, Unchanging 

Creator.

ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਇਕ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

15945 348 quDu Awpy BwvY  
soeI vrqY jI qUM 
Awpy krih su 
hoeI]

Thudhh Aapae 

Bhaavai Soee 

Varathai Jee 

Thoon Aapae 

Karehi S Hoee ||

Whatever pleases You 

comes to pass. 

Whatever You Yourself 

do, happens.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਆਪ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

15946 348 quDu Awpy isRsit 
sB aupweI jI  
quDu Awpy isrij 
sB goeI]

Thudhh Aapae 

Srisatt Sabh 

Oupaaee Jee 

Thudhh Aapae 

Siraj Sabh Goee ||

You Yourself created 

the entire Universe, 

and having done so, 

You Yourself shall 

destroy it all.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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15947 348 jnu nwnku gux 
gwvY krqy ky jI  
jo sBsY kw 
jwxoeI]5]2]

Jan Naanak Gun 

Gaavai Karathae 

Kae Jee Jo 

Sabhasai Kaa 

Jaanoee ||5||2||

Servant Nanak sings 

the Glorious Praises of 

the Creator, the 

Knower of all. 

||5||2||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਿ ੋਹਰੇਕ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੫॥੨॥

15948 348 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

15949 348 rwgu Awsw mhlw 
1 caupdy Gru 2]

Raag Aasaa 

Mehalaa 1 

Choupadhae Ghar 

2 ||

Raag Aasaa, First 

Mehl, Chaupaday, 

Second House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਪਜਦਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

15950 348 suix vfw AwKY 
sB koeI]

Sun Vaddaa 

Aakhai Sabh Koee 

||

Hearing, everyone 

calls You Great,

ਹਰੇਕ ਿੀਵ (ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਜਸਰਫ਼) ਸੁਣ ਕੇ (ਕੀ) ਆਖ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਵੱਡਾ 
ਹੈਂ।

15951 348 kyvfu vfw fITw 
hoeI]

Kaevadd Vaddaa 

Ddeethaa Hoee ||

But only one who has 

seen You, knows just 

how Great You are.

ਪਰ ਤੂੂੰ  ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਵੇਜਖਆਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

15952 349 kImiq pwie n 
kihAw jwie]

Keemath Paae N 

Kehiaa Jaae ||

No one can measure 

Your Worth, or 

describe You.

ਤੇਰੇ ਵਡੱਪਣ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ 
ਲਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, (ਇਹ) 

ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਜਕ 

ਤੂੂੰ  ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ)
15953 349 khxY vwly qyry  

rhy smwie]1]

Kehanai Vaalae 

Thaerae Rehae 

Samaae ||1||

Those who describe 

You, remain absorbed 

in You. ||1||

ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਆਖਣ ਵਾਲੇ 

(ਆਪਾ ਭੁੱ ਲ ਕੇ) ਤੇਰੇ ਜਵਚ (ਹੀ) 
ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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15954 349 vfy myry swihbw  
gihr gMBIrw 
guxI ghIrw]

(ghIrw) smuMdR Vaddae Maerae 

Saahibaa Gehir 

Ganbheeraa 

Gunee Geheeraa 

||

O my Great Lord and 

Master of 

Unfathomable Depth, 

You are the Ocean of 

Excellence.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  (ਮਾਨੋ, 

ਇਕ) ਡੂੂੰ ਘਾ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

15955 349 koeI n jwxY qyrw 
kyqw kyvfu 
cIrw]1]rhwau]

Koee N Jaanai 

Thaeraa Kaethaa 

Kaevadd Cheeraa 

||1|| Rehaao ||

No one knows the 

greatness of Your 

expanse. ||1||Pause||

ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ 

ਤੇਰਾ ਜਕਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਵਸਥਾਰ 

ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

15956 349 siB surqI imil  
suriq kmweI]

surqI joVn vwilAW ny 
(suriq) pRIqI

Sabh Surathee Mil 

Surath Kamaaee ||

All the contemplators 

met together and 

practiced 

contemplation;

(ਤੂੂੰ  ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ-ਇਹ ਗੱਲ 

ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ) ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣ 

ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਿਜਸੱਧ ਿੋਗੀਆਂ 

ਨੇ ਜਧਆਨ ਿੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ 

ਕੀਤੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਤਨ ਕੀਤੇ;

15957 349 sB kImiq imil  
kImiq pweI]

Sabh Keemath Mil 

Keemath Paaee ||

All the appraisers met 

together and tried to 

appraise You.

ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ 
ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ,

15958 349 igAwnI iDAwnI  
gur gurhweI]

(gurhweI) v`fy gurU Giaanee 

Dhhiaanee Gur 

Gur Haaee ||

The theologians, the 

meditators and the 

teachers of teachers

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿਜਸੱਧ (ਸ਼ਾਸਤਿ-
ਵੇਿੱਤਾ) ਜਵਚਾਰਵਾਨਾਂ ਆਪੋ ਜਵਚ 

ਇਕ ਦੂਿੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ 

ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ,
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15959 349 khxu n jweI  
qyrI iqlu 
vifAweI]2]

Kehan N Jaaee 

Thaeree Thil 

Vaddiaaee ||2||

Could not express 

even an iota of Your 

Greatness. ||2||

ਪਰ ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਦਾ ਇਕ 

ਜਤਲ ਜਿਤਨਾ ਜਹੱਸਾ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਦੱਸ ਸਕੇ {ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ 

ਜਧਆਨੀ ਸਜਭ ਜਮਜਲ ਸੁਰਜਤ 

ਕਮਾਈ, ਸੁਰਜਤ ਕਮਾਈ, 

ਗੁਰਗੁਰਹਾਈ ਜਗਆਨੀ ਸਭ 

ਜਮਜਲ ਕੀਮਜਤ ਪਾਈ ਕੀਮਜਤ 

ਪਾਈ} ॥੨॥

15960 349 siB sq siB qp  
siB 
cMigAweIAw]

Sabh Sath Sabh 

Thap Sabh 

Changiaaeeaa ||

All Truth, all 

austerities, all 

goodness,

(ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਕੀਹ ਤੇ ਜਸਧ 

ਿੋਗੀ ਕੀਹ? ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ 

ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ 
ਸਜਕਆ; ਪਰ ਜਵਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਕੂੰਮ, ਸਾਰੇ ਤਪ ਤੇ 

ਸਾਰੇ ਚੂੰ ਗੇ ਗੁਣ,

15961 349 isDw purKw  
kIAw 
vifAweIAW]

Sidhhaa Purakhaa 

Keeaa 

Vaddiaaeeaaan ||

And the greatness of 

the Siddhas, the 

beings of perfect 

spiritual powers

ਜਸੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ (ਜਰੱਧੀਆਂ 

ਜਸੱਧੀਆਂ ਆਜਦਕ) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਕੂੰਮ-

15962 349 quDu ivxu isDI  
iknY n pweIAw]

Thudhh Vin 

Sidhhee Kinai N 

Paaeeaa ||

Without You, none has 

attained such spiritual 

powers.

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ 
ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
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15963 349 krim imlY nwhI 
Twik 
rhweIAw]3]

(Twik) rok ky Karam Milai 

Naahee Thaak 

Rehaaeeaa ||3||

They are obtained by 

Your Grace; their flow 

cannot be blocked. 

||3||

(ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਿਲਤਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ) ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ 

ਹੋਰ (ਜਵਅਕਤੀ) ਇਸ ਪਿਾਪਤੀ 
ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਜਕਆ ॥੩॥

15964 349 AwKx vwlw  
ikAw bycwrw]

Aakhan Vaalaa 

Kiaa Baechaaraa ||

What can the helpless 

speaker do?

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੀਵ ਦੀ ਕੀਹ 

ਪਾਂਇਆਂ ਹੈ ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਬਆਨ ਕਰ ਸਕੇ?

15965 349 isPqI Bry qyry 
BMfwrw]

Sifathee Bharae 

Thaerae 

Bhanddaaraa ||

Your bounties are 

overflowing with Your 

Praises.

ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ (ਮਾਨੋ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।

15966 349 ijsu qUM dyih iqsY 
ikAw cwrw]

(cwrw) zor Jis Thoon Dhaehi 

Thisai Kiaa 

Chaaraa ||

And the one, unto 

whom You give - why 

should he think of any 

other?

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ ਰੁਕਾਵਟ 

ਪਾਣ ਲਈ ਜਕਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਚੱਲ ਸਕਦਾ,

15967 349 nwnk scu 
svwrxhwrw]4]1
]

Naanak Sach 

Savaaranehaaraa 

||4||1||

O Nanak, the True 

Lord is the 

Embellisher. ||4||1||

ਜਕਉਂਜਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਤੂੂੰ ) 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਉਸ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) ਨੂੂੰ  
ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈਂ 
॥੪॥੧॥

15968 349 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:
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15969 349 AwKw jIvw ivsrY 
mir jwau]

Aakhaa Jeevaa 

Visarai Mar Jaao ||

Chanting the Name, I 

live; forgetting it, I die.

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਿਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
15970 349 AwKix AauKw  

swcw nwau]

Aakhan Aoukhaa 

Saachaa Naao ||

It is so difficult to 

chant the True Name.

(ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਦਾ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
(ਇਕ) ਔਖਾ ਕੂੰਮ ਹੈ।

15971 349 swcy nwm kI  
lwgY BUK]

Saachae Naam 

Kee Laagai Bhookh 

||

If someone feels 

hunger for the True 

Name,

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

15972 349 iqqu BUKY Kwie 
clIAih dUK]1]

c`lI-Aih Thith Bhookhai 

Khaae Chaleeahi 

Dhookh ||1||

Then that hunger shall 

consume his pains. 

||1||

ਇਸ ਭੁੱ ਖ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਨਾਮ-ਭੋਿਨ) ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

15973 349 so ikau ivsrY  
myrI mwie]

So Kio Visarai 

Maeree Maae ||

So how could I ever 

forget Him, O my 

Mother?

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ 

ਜਕ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਨ ਭੁੱ ਲੇ।

15974 349 swcw swihbu swcY 
nwie]1]rhwau]

Saachaa Saahib 

Saachai Naae 

||1|| Rehaao ||

True is the Master, 

and True is His Name. 

||1||Pause||

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੀਏ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਲਕ (ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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15975 349 swcy nwm kI  
iqlu vifAweI]

Saachae Naam 

Kee Thil 

Vaddiaaee ||

People have grown 

weary of trying to 

appraise the greatness 

of the True Name,

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਤਾ 
ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਮਜਹਮਾ

15976 349 AwiK Qky kImiq 
nhI pweI]

Q`ky Aakh Thhakae 

Keemath Nehee 

Paaee ||

But they have not 

been able to appraise 

even an iota of it.

(ਸਾਰੇ ਿੀਵ) ਜਬਆਨ ਕਰ ਕੇ 

ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ (ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ)। ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਦੱਸ ਸਜਕਆ ਜਕ ਉਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੇਹੜੀ ਹੋਰ 

ਹਸਤੀ ਹੈ।
15977 349 jy siB imil kY  

AwKx pwih]

Jae Sabh Mil Kai 

Aakhan Paahi ||

Even if they were all to 

meet together and 

recount them,

ਿ ੇ(ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ 

ਰਲ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਮਜਹਮਾ) ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰਨ,

15978 349 vfw n hovY Gwit 
n jwie]2]

Vaddaa N Hovai 

Ghaatt N Jaae 

||2||

You would not be 

made any greater or 

lesser. ||2||

ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣੇ 
ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ) ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ (ਤੇ ਿ ੇਕੋਈ ਭੀ ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਨਾਹ ਕਰੇ) ਤਾਂ ਉਹ 

(ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ) ਘਟ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ 
॥੨॥

15979 349 nw Ehu mrY n 
hovY sogu]

Naa Ouhu Marai N 

Hovai Sog ||

He does not die - 

there is no reason to 

mourn.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਨਾਹ ਹੀ (ਉਸ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਸੋਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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15980 349 dyNdw rhY n cUkY 
Bogu]

Dhaenadhaa Rehai 

N Chookai Bhog ||

He continues to give, 

but His Provisions are 

never exhausted.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਦਾ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਰਜ਼ਕ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਜਦੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ 
ਕਦੇ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, ਿੀਵ 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 
ਸਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ 

ਮੱੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ)।
15981 349 guxu eyho horu nwhI 

koie]

Gun Eaeho Hor 

Naahee Koe ||

This Glorious Virtue is 

His alone - no one else 

is like Him;

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ 

ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਵਰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

15982 349 nw ko hoAw nw ko 
hoie]3]

Naa Ko Hoaa Naa 

Ko Hoe ||3||

There has never been 

anyone like Him, and 

there never shall be. 

||3||

(ਉਸ ਵਰਗਾ ਅਿ ੇਤਕ) ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਹ ਕਦੇ 

ਹੋਵੇਗਾ ॥੩॥

15983 349 jyvfu Awip qyvf 
qyrI dwiq]

Jaevadd Aap 

Thaevadd Thaeree 

Dhaath ||

As Great as You 

Yourself are, so Great 

are Your Gifts.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇਡਾ (ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੂੂੰ ) 
ਆਪ ਹੈਂ, ਉਤਨੀ (ਬੇਅੂੰ ਤ) ਤੇਰੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ,

15984 349 ijin idnu kir 
kY kIqI rwiq]

Jin Dhin Kar Kai 

Keethee Raath ||

It is You who created 

day and night as well.

(ਤੂੂੰ  ਐਸਾ ਹੈਂ) ਜਿਸ ਨੇ ਜਦਨ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਈ 

ਹੈ।
15985 349 Ksmu ivswrih qy 

kmjwiq]

Khasam Visaarehi 

Thae Kamajaath ||

Those who forget their 

Lord and Master are 

vile and despicable.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ 

(ਬਣ ਿਾਂਦੇ) ਹਨ ਿੋ ਐਸੇ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰਦੇ ਹਨ।

15986 349 nwnk nwvY bwJu  
snwiq]4]2]

(snwiq) BUqny jW nIc 
jwiq

Naanak Naavai 

Baajh Sanaath 

||4||2||

O Nanak, without the 

Name, people are 

wretched outcasts. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ 

ਿੀਵ ਨੀਚ ਹਨ ॥੪॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3127 Published: March 06/ 2014



15987 349 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

15988 349 jy dir mWgqu 
kUk kry mhlI 
Ksmu suxy]

Jae Dhar 

Maangath Kook 

Karae Mehalee 

Khasam Sunae ||

If a beggar cries out at 

the door, the Master 

hears it in His Mansion.

ਕੋਈ ਮੂੰਗਤਾ (ਭਾਵੇਂ ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਿਾਜਤ ਦਾ ਹੋਵੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਲ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ (ਉਸ ਦੀ 
ਪੁਕਾਰ) ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

15989 349 BwvY DIrk BwvY 
Dky eyk vfweI 
dyie]1]

(DIrk) Dirj[ D`ky dy-
ie

Bhaavai Dhheerak 

Bhaavai Dhhakae 

Eaek Vaddaaee 

Dhaee ||1||

Whether He receives 

him or pushes him 

away, it is the Gift of 

the Lord's Greatness. 

||1||

(ਜਿਰ) ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੌਸਲਾ 
ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਦੇ 

ਦੇਵੇ (ਮੂੰਗਤੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ 

ਲੈਣ ਜਵਚ ਹੀ) ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਵਜਡਆਈ ਹੀ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

15990 349 jwxhu joiq n 
pUChu jwqI AwgY  
jwiq n 
hy]1]rhwau]

Jaanahu Joth N 

Pooshhahu 

Jaathee Aagai 

Jaath N Hae ||1|| 

Rehaao ||

Recognize the Lord's 

Light within all, and do 

not consider social 

class or status; there 

are no classes or 

castes in the world 

hereafter. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭਨਾ ਜਵੱਚ ਇੱਕ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਤ ਿਾਣ ਕੇ ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਿਾਜਤ ਨਾ ਪੱੁਛੋ (ਜਕਉਂਜਕ) ਅੱਗੇ 

(ਪਰਲੋਕ ਜਵੱਚ) ਜਕਸੇ ਦੀ ਿਾਜਤ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

15991 349 Awip krwey  
Awip kryie]

kry-ie Aap Karaaeae Aap 

Karaee ||

He Himself acts, and 

He Himself inspires us 

to act.

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਪਿੇਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ 
ਪੁਕਾਰ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹਰੇਕ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ 
(ਪੁਕਾਰ) ਕਰਦਾ ਹੈ,
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15992 349 Awip aulwm@y  
iciq Dryie]

Dry-ie Aap Oulaamhae 

Chith Dhharaee ||

He Himself considers 

our complaints.

ਆਪ ਹੀ ਪਿਭੂ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) 

ਜਗਲੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

15993 349 jw qUM krxhwru 
krqwru]

Jaa Thoon 

Karanehaar 

Karathaar ||

Since You, O Creator 

Lord, are the Doer,

ਿਦੋਂ (ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ 
ਜਕ) ਤੂੂੰ  ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ (ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਰਾਖਾ) ਹੈਂ,
15994 349 ikAw muhqwjI  

ikAw sMswru]2]

Kiaa Muhathaajee 

Kiaa Sansaar ||2||

Why should I submit 

to the world? ||2||

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ ਦੀ) ਕੋਈ 

ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, ਿਗਤ 

ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥

15995 349 Awip aupwey Awpy 
dyie]

Aap Oupaaeae 

Aapae Dhaee ||

You Yourself created 

and You Yourself give.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ ਆਜਦਕ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
15996 349 Awpy durmiq 

mnih kryie]
kry-ie[ dur-m`iq Aapae Dhuramath 

Manehi Karaee ||

You Yourself eliminate 

evil-mindedness;

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੈੜੀ 
ਮਜਤ ਵਲੋਂ ਵਰਿਦਾ ਹੈ।

15997 349 gur prswid vsY 
min Awie]

Gur Parasaadh 

Vasai Man Aae ||

By Guru's Grace, You 

come to abide in our 

minds,

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਿਭੂ 
ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ,

15998 349 duKu An@yrw ivchu 
jwie]3]

Dhukh Anhaeraa 

Vichahu Jaae ||3||

And then, pain and 

darkness are dispelled 

from within. ||3||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਗਆਨਤਾ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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15999 349 swcu ipAwrw  
Awip kryie]

Saach Piaaraa Aap 

Karaee ||

He Himself infuses 

love for the Truth.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਜਸਮਰਨ 

ਜਪਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ);

16000 349 AvrI kau swcu 
n dyie]

Avaree Ko Saach N 

Dhaee ||

Unto others, the Truth 

is not bestowed.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਅਿ ੇਘਾਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਜਤ ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦਾ।

16001 349 jy iksY dyie  
vKwxY nwnku  
AwgY pUC n 
lyie]4]3]

Jae Kisai Dhaee 

Vakhaanai Naanak 

Aagai Pooshh N 

Laee ||4||3||

If He bestows it upon 

someone, says Nanak, 

then, in the world 

hereafter, that person 

is not called to 

account. ||4||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਜਤ ਪਿਭੂ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਦਾ (ਭਾਵ, 

ਉਹ ਿੀਵ ਕੋਈ ਅਿੇਹੇ ਕਰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਕਰਕੇ 

ਕੋਈ ਤਾੜਨਾ ਹੋਵੇ) ॥੪॥੩॥

16002 349 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16003 349 qwl mdIry Gt 
ky Gwt]

Awsw iqRsnw rUp (qwl) 
CYxy[ rwg dvYK rUp 
(mdIry) GuMGrU[(:polw 
bolo Gt) ihrdw[ 
(Gwt) rsqy

Thaal Madheerae 

Ghatt Kae Ghaatt 

||

The urges of the heart 

are like cymbals and 

ankle-bells;

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਦੇ ਸੂੰਕਲਪ 

ਜਵਕਲਪ (ਮਾਨੋ) ਛੈਣੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 
ਦੇ ਘੁੂੰ ਘਰੂ ਹਨ,

16004 349 dolk dunIAw  
vwjih vwj]

(dolk) FolkI[ vwj-ih Dholak Dhuneeaa 

Vaajehi Vaaj ||

The drum of the world 

resounds with the 

beat.

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਢੋਲਕੀ ਹੈ-

ਇਹ ਵਾਿੇ ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ,
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16005 349 nwrdu nwcY kil 
kw Bwau]

(nwrdu) mn Naaradh Naachai 

Kal Kaa Bhaao ||

Naarad dances to the 

tune of the Dark Age 

of Kali Yuga;

ਤੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਞਾ) ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ) ਨੱਚ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕਹੀਦਾ ਹੈ) 

ਕਜਲਿੁਗ ਦਾ ਪਿਭਾਵ।

16006 349 jqI sqI kh 
rwKih pwau]1]

rwK-ih Jathee Sathee Keh 

Raakhehi Paao 

||1||

Where can the 

celibates and the men 

of truth place their 

feet? ||1||

ਿਤ ਸਤ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਜਕਤੇ 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ ॥੧॥

16007 349 nwnk nwm ivthu 
kurbwxu]

Naanak Naam 

Vittahu Kurabaan 

||

Nanak is a sacrifice to 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ।

16008 349 AMDI dunIAw  
swihbu 
jwxu]1]rhwau]

Andhhee 

Dhuneeaa Saahib 

Jaan ||1|| Rehaao 

||

The world is blind; our 

Lord and Master is All-

seeing. ||1||Pause||

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਦੁਨੀਆ 

(ਮਾਇਆ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ੀ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਇਕ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਸੁਿਾਖਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ ਜਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16009 349 gurU pwshu iPir 
cylw Kwie]

Guroo Paasahu Fir 

Chaelaa Khaae ||

The disciple feeds on 

the Guru;

(ਚੇਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ) ਸਗੋਂ ਚੇਲਾ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਦਰ-ਪੂਰਨਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

16010 349 qwim prIiq vsY 
Gir Awie]

(qwim) ie`Cw, Bojn Thaam Pareeth 

Vasai Ghar Aae ||

Out of love for bread, 

he comes to dwell in 

his home.

ਰੋਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਚੇਲਾ ਆ 

ਬਣਦਾ ਹੈ।
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16011 350 jy sau virHAw  
jIvx Kwxu]

Jae So Varihaaa 

Jeevan Khaan ||

If one were to live and 

eat for hundreds of 

years,

(ਇਸ ਹਾਲਤ ਜਵਚ) ਿ ੇਸੌ ਸਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਿੀਊ ਲਏ, ਤੇ ਸੌਖਾ ਖਾਣ-

ਪੀਣ ਬਜਣਆ ਰਹੇ (ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ 

ਉਮਰ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਸਮਝੋ)।

16012 350 Ksm pCwxY so 
idnu prvwxu]2]

Khasam 

Pashhaanai So 

Dhin Paravaan 

||2||

That day alone would 

be auspicious, when 

he recognizes his Lord 

and Master. ||2||

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਜਸਰਫ਼) ਉਹੀ 
ਜਦਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

16013 350 drsin dyiKAY  
dieAw n hoie]

Dharasan 

Dhaekhiai Dhaeiaa 

N Hoe ||

Beholding the sight of 

the petitioner, 

compassion is not 

aroused.

ਮਨੱੁਖ ਇਕ ਦੂਿੇ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 

(ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਿਾਣ ਕੇ ਆਪੋ 

ਜਵਚ) ਜਪਆਰ ਦਾ ਿਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ 
ਵਰਤ ਰਹੇ। (ਜਕਉਂਜਕ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 

ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਣ ਜਰਹਾ ਹੈ),

16014 350 ley idqy ivxu  
rhY n koie]

Leae Dhithae Vin 

Rehai N Koe ||

No one lives without 

give and take.

ਜਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ।

16015 350 rwjw inAwau kry  
hiQ hoie]

h`iQ Raajaa Niaao 

Karae Hathh Hoe 

||

The king administers 

justice only if his palm 

is greased.

(ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਕ) ਰਾਿਾ ਭੀ 
(ਹਾਕਮ ਭੀ) ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੇਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ 

(ਸਵਾਲੀ ਦੇ) ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਇਆ 

ਹੋਵੇ।
16016 350 khY Kudwie n 

mwnY koie]3]

Kehai Khudhaae N 

Maanai Koe ||3||

No one is moved by 

the Name of God. 

||3||

ਿ ੇਕੋਈ ਜਨਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ 
ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ॥੩॥
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16017 350 mwxs mUriq  
nwnku nwmu]

Maanas Moorath 

Naanak Naam ||

O Nanak, they are 

human beings in form 

and name only;

ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ-ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  
ਹੀ) ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਾਮ-

ਮਾਤਿ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹੈ,

16018 350 krxI kuqw dir 
Purmwnu]

Karanee Kuthaa 

Dhar Furamaan ||

By their deeds they 

are dogs - this is the 

Command of the 

Lord's Court.

ਪਰ ਆਚਰਨ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ 

(ਉਹ) ਕੱੁਤਾ ਹੈ ਿ ੋ(ਮਾਲਕ ਦੇ) 

ਦਰ ਤੇ (ਰੋਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਹੁਕਮ (ਮੂੰਨ ਜਰਹਾ ਹੈ)।

16019 350 gur prswid jwxY 
imhmwnu]

Gur Parasaadh 

Jaanai Mihamaan 

||

By Guru's Grace, if one 

sees himself as a guest 

in this world,

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਾਹੁਣਾ ਸਮਝੇ (ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਪਕੜ ਨਾਹ ਰੱਖੇ,

16020 350 qw ikCu drgh 
pwvY mwnu]4]4]

Thaa Kishh 

Dharageh Paavai 

Maan ||4||4||

Then he gains honor in 

the Court of the Lord. 

||4||4||

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਤਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ 

ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

16021 350 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16022 350 jyqw sbdu suriq 
Duin qyqI jyqw 
rUpu kwieAw qyrI]

Jaethaa Sabadh 

Surath Dhhun 

Thaethee Jaethaa 

Roop Kaaeiaa 

Thaeree ||

As much as the 

Shabad is in the mind, 

so much is Your 

melody; as much as 

the form of the 

universe is, so much is 

Your body, Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਇਹ 

ਜਿਤਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ 

(ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਨ 

ਦੀ ਜਕਿਆ ਹੈ), ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਿੀਵਨ-ਰੌ (ਦਾ ਸਦਕਾ) ਹੈ, 

ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਜਦੱਸਦਾ ਆਕਾਰ 

ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ 

ਹੈ (ਤੇਰੇ ਆਪੇ ਦਾ ਜਵਸਥਾਰ 

ਹੈ)।
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16023 350 qUM Awpy rsnw  
Awpy bsnw Avru 
n dUjw khau 
mweI]1]

rsnw bsnw: poly bolo Thoon Aapae 

Rasanaa Aapae 

Basanaa Avar N 

Dhoojaa Keho 

Maaee ||1||

You Yourself are the 

tongue, and You 

Yourself are the nose. 

Do not speak of any 

other, O my mother. 

||1||

(ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹੈਂ। ਹੇ ਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿੀ 
ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਾਂ (ਜਕ ਇਹ 

ਹਸਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

16024 350 swihbu myrw eyko 
hY]

Saahib Maeraa 

Eaeko Hai ||

My Lord and Master is 

One;

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ 
ਇਕੋ ਇਕ ਖਸਮ-ਮਾਲਕ ਹੈ,

16025 350 eyko hY BweI eyko 
hY]1]rhwau]

Eaeko Hai Bhaaee 

Eaeko Hai ||1|| 

Rehaao ||

He is the One and 

Only; O Siblings of 

Destiny, He is the One 

alone. ||1||Pause||

ਬੱਸ! ਉਹ ਹੀ ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, 

ਉਸ ਵਰਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16026 350 Awpy mwry Awpy 
CofY Awpy lyvY 
dyie]

dy-ie Aapae Maarae 

Aapae Shhoddai 

Aapae Laevai 

Dhaee ||

He Himself kills, and 

He Himself 

emancipates; He 

Himself gives and 

takes.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ (ਜਿੂੰ ਦ) ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ (ਜਿੂੰ ਦ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

16027 350 Awpy vyKY Awpy 
ivgsY Awpy 
ndir kryie]2]

kry-ie Aapae Vaekhai 

Aapae Vigasai 

Aapae Nadhar 

Karaee ||2||

He Himself beholds, 

and He Himself 

rejoices; He Himself 

bestows His Glance of 

Grace. ||2||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰ ਕੇ) ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਸਭ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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16028 350 jo ikCu krxw so 
kir rihAw  
Avru n krxw 
jweI]

Jo Kishh Karanaa 

So Kar Rehiaa Avar 

N Karanaa Jaaee ||

Whatever He is to do, 

that is what He is 

doing. No one else can 

do anything.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿ ੋਕੁਝ ਵਰਤ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) ਕੁਝ 

ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

16029 350 jYsw vrqY qYso 
khIAY sB qyrI 
vifAweI]3]

Jaisaa Varathai 

Thaiso Keheeai 

Sabh Thaeree 

Vaddiaaee ||3||

As He projects 

Himself, so do we 

describe Him; this is all 

Your Glorious 

Greatness, Lord. ||3||

ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਪਿਭੂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਇਹ ਿੋ 
ਕੁਝ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਬਜ਼ੁਰਗੀ (ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼) ਹੈ ॥੩॥

16030 350 kil klvwlI  
mwieAw mdu 
mITw mnu 
mqvwlw pIvqu 
rhY]

Srwb vwlI (klvwlI) 
m`tI, kLju`g dI lVweI 
vwlI ikirAw hI 
(klvwlI) m`tI hY

Kal Kalavaalee 

Maaeiaa Madh 

Meethaa Man 

Mathavaalaa 

Peevath Rehai ||

The Dark Age of Kali 

Yuga is the bottle of 

wine; Maya is the 

sweet wine, and the 

intoxicated mind 

continues to drink it in.

ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ; 

ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਕੇ ਜਨਿੱਤ ਪੀਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਕਜਲਿੁਗੀ ਸੁਭਾਉ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਅਸਰ ਹੇਠ) ਮਾਇਆ ਜਮੱਠੀ 
ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਜਵਚ) ਮਸਤ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ-
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16031 350 Awpy rUp kry bhu 
BWqIN nwnku 
bpuVw eyv 
khY]4]5]

(b`puVw) vycwrw Aapae Roop Karae 

Bahu Bhaantheen 

Naanak Bapurraa 

Eaev Kehai 

||4||5||

He Himself assumes all 

sorts of forms; thus 

poor Nanak speaks. 

||4||5||

ਇਹ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ 
ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੌਜਕਕ ਹੀ 
ਿਾਪਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਹਰ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਵੇਖ ਕੇ) ਜਵਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਇਹੀ 
ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥

16032 350 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16033 350 vwjw miq  
pKwvju Bwau]

(pKwv`ju) joVI qblw Vaajaa Math 

Pakhaavaj Bhaao 

||

Make your intellect 

your instrument, and 

love your tambourine;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਬੱੁਜਧ ਨੂੂੰ  
ਵਾਿਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਭੂ-
ਜਪਆਰ ਨੂੂੰ  ਿੋੜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,

16034 350 hoie AnMdu sdw 
min cwau]

Hoe Anandh 

Sadhaa Man 

Chaao ||

Thus bliss and lasting 

pleasure shall be 

produced in your mind.

(ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਾਂ ਦੇ ਵੱਿਣ ਨਾਲ, 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਬੱੁਜਧ ਤੇ ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

16035 350 eyhw Bgiq eyho 
qp qwau]

Eaehaa Bhagath 

Eaeho Thap Thaao 

||

This is devotional 

worship, and this is 

the practice of 

penance.

ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਇਹੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਤਪ। ਇਸ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹ ਕੇ ਸਦਾ ਿੀਵਨ-ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਤੁਰੋ।
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16036 350 iequ rMig nwchu  
riK riK 
pwau]1]

r`iK r`iK Eith Rang 

Naachahu Rakh 

Rakh Paao ||1||

So dance in this love, 

and keep the beat 

with your feet. ||1||

ਬੱਸ! ਇਹ ਨਾਚ ਨੱਚੋ (ਰਾਸਾਂ 
ਜਵਚ ਨਾਚ ਨੱਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਿਸ਼ਨ-ਭਗਤੀ ਸਮਝਣਾ 
ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ) ॥੧॥

16037 350 pUry qwl jwxY 
swlwh]

Poorae Thaal 

Jaanai Saalaah ||

Know that the perfect 

beat is the Praise of 

the Lord;

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਿੀਵਨ-ਨਾਚ 

ਜਵਚ) ਤਾਲ-ਜਸਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ 

(ਿੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ)।

16038 350 horu ncxw  
KusIAw mn 
mwh]1]rhwau]

(mwh) cwau Hor Nachanaa 

Khuseeaa Man 

Maah ||1|| 

Rehaao ||

Other dances produce 

only temporary 

pleasure in the mind. 

||1||Pause||

(ਰਾਸ ਆਜਦਕਾਂ ਜਵਚ ਜਕਿਸ਼ਨ-

ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਇਹ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਨਾਚ ਇਹ ਜਨਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਚਾਉ 

ਹਨ (ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 

ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਚਾਏ ਨੱਚਣਾ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16039 350 squ sMqoKu vjih 
duie qwl]

Sath Santhokh 

Vajehi Dhue Thaal 

||

Play the two cymbals 

of truth and 

contentment.

(ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ) ਸੇਵਾ, ਸੂੰ ਤੋਖ 

(ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ)-ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛੈਣੇ 
ਵੱਿਣ,

16040 350 pYrI vwjw sdw 
inhwl]

pYrIN Pairee Vaajaa 

Sadhaa Nihaal ||

Let your ankle bells be 

the lasting Vision of 

the Lord.

ਸਦਾ ਜਖੜੇ-ਜਮੱਥੇ ਰਜਹਣਾ-ਇਹ 

ਪੈਰੀਂ ਘੁੂੰ ਘਰੂ (ਵੱਿਣ);

16041 350 rwgu nwdu nhI 
dUjw Bwau]

Raag Naadh 

Nehee Dhoojaa 

Bhaao ||

Let your harmony and 

music be the 

elimination of duality.

(ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਲਗਨ ਨ ਹੋਵੇ-ਇਹ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਅੂੰਦਰ) ਰਾਗ ਤੇ ਅਲਾਪ 

(ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਹੇ)।
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16042 350 iequ rMig nwchu  
riK riK 
pwau]2]

Eith Rang 

Naachahu Rakh 

Rakh Paao ||2||

So dance in this love, 

and keep the beat 

with your feet. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਜਟਕੋ, ਇਸ 

ਿੀਵਨ-ਰਸਤੇ ਤੁਰੋ। ਬੱਸ! ਇਹ 

ਨਾਚ ਨੱਚੋ (ਭਾਵ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ 
ਮਾਣੋ) ॥੨॥

16043 350 Bau PyrI hovY mn 
cIiq]

Bho Faeree Hovai 

Man Cheeth ||

Let the fear of God 

within your heart and 

mind be your spinning 

dance,

ਨਾਚ ਦੀ ਇਹ ਭੁਆਟਣੀ ਹੋਵੇ 
ਜਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਮਨ-

ਜਚਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ

16044 350 bhidAw 
auTidAw nIqw 
nIiq]

Behadhiaa 

Outhadhiaa 

Neethaa Neeth ||

And keep up, whether 

sitting or standing.

ਉਠਜਦਆਂ ਬੈਠਜਦਆਂ ਸਦਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ ਮਨ ਜਵਚ 

ਬਜਣਆ ਰਹੇ)

16045 350 lytix lyit jwxY 
qnu suAwhu]

Laettan Laett 

Jaanai Than 

Suaahu ||

To roll around in the 

dust is to know that 

the body is only ashes.

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਮਨੁਖ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਸਮਝੇ-ਇਹ ਲੇਟ ਕੇ 

ਜਨਰਤਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

16046 350 iequ rMig nwchu  
riK riK 
pwau]3]

Eith Rang 

Naachahu Rakh 

Rakh Paao ||3||

So dance in this love, 

and keep the beat 

with your feet. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਹੋ; ਇਹ ਿੀਵਨ ਿੀਵੋ। 
ਬੱਸ! ਇਹ ਨਾਚ ਨੱਚੋ (ਇਹ 

ਆਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਾਣੋ) ॥੩॥

16047 350 isK sBw  
dIiKAw kw Bwau]

sBw: polw bolo Sikh Sabhaa 

Dheekhiaa Kaa 

Bhaao ||

Keep the company of 

the disciples, the 

students who love the 

teachings.

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਪਆਰ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ);
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16048 350 gurmuiK suxxw  
swcw nwau]

Guramukh 

Sunanaa Saachaa 

Naao ||

As Gurmukh, listen to 

the True Name.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਾਮ 

ਸੁਣਦੇ ਰਜਹਣਾ;
16049 350 nwnk AwKxu vyrw 

vyr]

Naanak Aakhan 

Vaeraa Vaer ||

O Nanak, chant it, over 

and over again.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿਪਣਾ-

16050 350 iequ rMig nwchu  
riK riK 
pYr]4]6]

Eith Rang 

Naachahu Rakh 

Rakh Pair ||4||6||

So dance in this love, 

and keep the beat 

with your feet. 

||4||6||

ਇਸ ਰੂੰਗ ਜਵਚ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਜਟਕੋ, ਇਸ ਿੀਵਨ-ਰਸਤੇ ਜਵਚ 

ਪੈਰ ਧਰੋ। ਬੱਸ! ਇਹ ਨਾਚ 

ਨੱਚੋ (ਇਹ ਿੀਵਨ-ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣੋ) ॥੪॥੬॥
16051 350 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16052 350 pauxu aupwie 
DrI sB DrqI  
jl AgnI kw 
bMDu kIAw]

Poun Oupaae 

Dhharee Sabh 

Dhharathee Jal 

Aganee Kaa 

Bandhh Keeaa ||

He created the air, and 

He supports the whole 

world; he bound water 

and fire together.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ, 

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾਿੀ, ਪਾਣੀ 
ਅੱਗ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ (ਭਾਵ, 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਰੋਧੀ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ 

ਕਰ ਕੇ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। 
ਰਚਨਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ 

ਅਸਚਰਿ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਵਜਡਆਈ ਭੁੱ ਲ 

ਕੇ ਜਨਰਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਮਾਰਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਸਮਝਣੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ)।
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16053 350 AMDulY dhisir 
mUMfu ktwieAw  
rwvxu mwir 
ikAw vfw 
BieAw]1]

k`twieAw Andhhulai 

Dhehasir Moondd 

Kattaaeiaa Raavan 

Maar Kiaa Vaddaa 

Bhaeiaa ||1||

The blind, ten-headed 

Raavan had his heads 

cut off, but what 

greatness was 

obtained by killing 

him? ||1||

ਅਕਲ ਦੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਰਾਵਣ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਮੌਤ (ਮੂਰਖਪਣ ਜਵਚ) 

ਸਹੇੜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਨਰਾ 
ਉਸ ਮੂਰਖ) ਰਾਵਣ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ 

ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਗਆ ॥੧॥

16054 350 ikAw aupmw qyrI  
AwKI jwie]

Kiaa Oupamaa 

Thaeree Aakhee 

Jaae ||

What Glories of Yours 

can be chanted?

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

16055 350 qUM srby pUir 
rihAw ilv 
lwie]1]rhwau]

Thoon Sarabae 

Poor Rehiaa Liv 

Laae ||1|| 

Rehaao ||

You are totally 

pervading 

everywhere; You love 

and cherish all. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈਂ, ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16056 350 jIA aupwie 
jugiq hiQ kInI  
kwlI niQ ikAw 
vfw BieAw]

(k`wlI) kwlI nwg[ 
h`iQ[ n`iQ[ v`fw[ B-
ieAw

Jeea Oupaae 

Jugath Hathh 

Keenee Kaalee 

Nathh Kiaa 

Vaddaa Bhaeiaa ||

You created all beings, 

and You hold the 

world in Your Hands; 

what greatness is it to 

put a ring in the nose 

of the black cobra, as 

Krishna did?

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਭਨਾਂ 
ਦੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਤ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਹੱਥ ਜਵਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, (ਸਭ 

ਨੂੂੰ  ਨੱਜਥਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਜਨਰਾ 
ਕਾਲੀ-ਨਾਗ ਨੂੂੰ  ਨੱਥ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਵੱਡਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਗਆ।
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16057 350 iksu qUM purKu jorU 
kaux khIAY  
srb inrMqir 
riv rihAw]2]

Kis Thoon Purakh 

Joroo Koun 

Keheeai Sarab 

Niranthar Rav 

Rehiaa ||2||

Whose Husband are 

You? Who is Your 

wife? You are subtly 

diffused and 

pervading in all. ||2||

ਨਾਹ ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਸਤਿੀ ਦਾ 
ਖਸਮ ਹੈਂ, ਨਾਹ ਕੋਈ ਇਸਤਿੀ 
ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇੱਕ-ਰਸ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ 
॥੨॥

16058 350 nwil kutMbu swiQ 
vrdwqw bRhmw 
Bwlx isRsit 
gieAw]

(vrdwqw) ivSnUM jI[ 
g-ieAw

Naal Kuttanb 

Saathh 

Varadhaathaa 

Brehamaa Bhaalan 

Srisatt Gaeiaa ||

Brahma, the bestower 

of blessings, entered 

the stem of the lotus, 

with his relatives, to 

find the extent of the 

universe.

(ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕ ਿੇਹੜਾ) 
ਬਿਹਮਾ ਕੌਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਚੋਂ 
ਿੂੰ ਜਮਆ ਸੀ, ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ 
ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਹਮਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਆ,

16059 350 AwgY AMqu n 
pwieE qw kw  
kMsu Cyid ikAw 
vfw BieAw]3]

Aagai Anth N 

Paaeiou Thaa Kaa 

Kans Shhaedh Kiaa 

Vaddaa Bhaeiaa 

||3||

Proceeding on, he 

could not find its 

limits; what glory was 

obtained by killing 

Kansa, the king? ||3||

(ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਭਟਕਦਾ ਜਰਹਾ) ਪਰ ਅੂੰਤ ਨ 

ਲੱਭ ਸਜਕਆ। (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ) 

ਜਨਰਾ ਕੂੰਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ 

ਜਕਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਗਆ? 

(ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ) ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3141 Published: March 06/ 2014



16060 350 rqn aupwie Dry  
KIru miQAw hoir 
BKlwey ij AsI 
kIAw]

 (BKlwey) Btky[ 
miQAw BKlwey: poly bolo

Rathan Oupaae 

Dhharae Kheer 

Mathhiaa Hor 

Bhakhalaaeae J 

Asee Keeaa ||

The jewels were 

produced and brought 

forth by churning the 

ocean of milk. The 

other gods proclaimed 

""We are the ones 

who did this!""

(ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕ ਦੇਵਜਤਆਂ ਤੇ 

ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਰੜਜਕਆ ਤੇ (ਉਸ ਜਵਚੋਂ) 
ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਕੱਢੇ, (ਵੂੰ ਡਣ ਵੇਲੇ 

ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ) ਗੱੁਸੇ ਜਵਚ ਆ 

ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਕ ਇਹ 

ਰਤਨ ਅਸਾਂ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਅਸਾਂ 
ਕੱਢੇ ਹਨ (ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਹਣੀ 
ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਰਤਨ) 

ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਵੂੰ ਡ ਜਦੱਤੇ,

16061 351 khY nwnku CpY 
ikau CipAw eykI 
eykI vMif 
dIAw]4]7]

Kehai Naanak 

Shhapai Kio 

Shhapiaa Eaekee 

Eaekee Vandd 

Dheeaa ||4||7||

Says Nanak, by hiding, 

how can the Lord be 

hidden? He has given 

each their share, one 

by one. ||4||7||

(ਪਰ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਕ 

ਜਨਰੇ ਇਹ ਰਤਨ ਵੂੰ ਡਣ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੇਹੜੀ 
ਵਜਡਆਈ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਵਜਡਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ 

ਦੀ ਰਚੀ ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 
ਜਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਉਹ ਭਾਵੇਂ 
ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ 

ਲੁਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 

ਲੁਜਕਆ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
(ਪਿਤੱਖ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਕੁਦਰਜਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ) 

॥੪॥੭॥
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16062 351 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16063 351 krm krqUiq 
byil ibsQwrI  
rwm nwmu Plu 
hUAw]

Karam Karathooth 

Bael Bisathhaaree 

Raam Naam Fal 

Hooaa ||

The vine of good 

actions and character 

has spread out, and it 

bears the fruit of the 

Lord's Name.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ 

ਬਣਦਾ ਹੈ (ਇਹ, ਮਾਨੋ, ਉੱਚੀ 
ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਿੁੱ ਟੀ ਹੋਈ) 

ਜਖਲਰੀ ਹੋਈ ਵੇਲ ਹੈ, (ਇਸ 

ਵੇਲ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਰਜਤ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)

16064 351 iqsu rUpu n ryK  
Anwhdu vwjY  
sbdu inrMjin 
kIAw]1]

This Roop N Raekh 

Anaahadh Vaajai 

Sabadh Niranjan 

Keeaa ||1||

The Name has no form 

or outline; it vibrates 

with the unstruck 

Sound Current; 

through the Word of 

the Shabad, the 

Immaculate Lord is 

revealed. ||1||

ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਇਕ ਪਿਵਾਹ ਚਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਉਹ ਪਿਵਾਹ, ਮਾਨੋ, ਇਕ 

ਸੂੰਗੀਤ ਹੈ) ਿੋ ਇਕ-ਰਸ ਪਿਭਾਵ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥
16065 351 kry viKAwxu  

jwxY jy koeI]

Karae Vakhiaan 

Jaanai Jae Koee ||

One can speak on this 

only when he knows it.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇ,

16066 351 AMimRqu pIvY 
soeI]1]rhwau]

Anmrith Peevai 

Soee ||1|| 

Rehaao ||

He alone drinks in the 

Ambrosial Nectar. 

||1||Pause||

ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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16067 351 ijn@ pIAw sy 
msq Bey hY qUty 
bMDn Pwhy]

Jinh Peeaa Sae 

Masath Bheae Hai 

Thoottae 

Bandhhan Faahae 

||

Those who drink it in 

are enraptured; their 

bonds and shackles 

are cut away.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ 

ਗਏ। (ਉਹਨਾਂ) ਦੇ (ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਤੇ ਿਾਹੇ ਟੱੁਟ ਗਏ।

16068 351 joqI joiq smwxI 
BIqir qw Cofy 
mwieAw ky 
lwhy]2]

Jothee Joth 

Samaanee 

Bheethar Thaa 

Shhoddae 

Maaeiaa Kae 

Laahae ||2||

When one's light 

blends into the Divine 

Light, then the desire 

for Maya is ended. 

||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਟਕ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਦੀ) ਦੌੜ-ਭੱਿ ਛੱਡ ਜਦੱਤੀ 
(ਭਾਵ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ-

ਿਾਲ ਜਵਚੋਂ ਬਚ ਗਏ) ॥੨॥

16069 351 srb joiq rUpu 
qyrw dyiKAw  
sgl Bvn qyrI 
mwieAw]

Sarab Joth Roop 

Thaeraa 

Dhaekhiaa Sagal 

Bhavan Thaeree 

Maaeiaa ||

Among all lights, I 

behold Your Form; all 

the worlds are Your 

Maya.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਪੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ 

ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ 
ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਮਾਇਆ ਪਿਭਾਵ ਪਾਂਦੀ ਵੇਖੀ।

16070 351 rwrY rUip 
inrwlmu bYTw  
ndir kry ivic 
CwieAw]3]

(inrwlmu) inrlyp Raarai Roop 

Niraalam Baithaa 

Nadhar Karae Vich 

Shhaaeiaa ||3||

Among the tumults 

and forms, He sits in 

serene detachment; 

He bestows His Glance 

of Grace upon those 

who are engrossed in 

the illusion. ||3||

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਝਗੜੇ-ਰੂਪ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚੋਂ ਜਨਰਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਤੇ ਜਵਚੇ ਹੀ ਪਿਜਤਜਬੂੰ ਬ ਵਾਂਗ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਭੀ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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16071 351 bIxw sbdu vjwvY 
jogI drsin rUip 
Apwrw]

Beenaa Sabadh 

Vajaavai Jogee 

Dharasan Roop 

Apaaraa ||

The Yogi who plays on 

the instrument of the 

Shabad gains the 

Blessed Vision of the 

Infinitely Beautiful 

Lord.

ਉਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਅਸਲ) ਿੋਗੀ 
ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਦਿੱ ਸ਼ 

ਜਵਚ (ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ-ਰੂਪ ਬੀਣਾ ਵਿਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

16072 351 sbid Anwhid  
so shu rwqw  
nwnku khY 
ivcwrw]4]8]

Sabadh Anaahadh 

So Sahu Raathaa 

Naanak Kehai 

Vichaaraa 

||4||8||

He, the Lord, is 

immersed in the 

Unstruck Shabad of 

the Word, says Nanak, 

the humble and meek. 

||4||8||

ਨਾਨਕ (ਆਪਣਾ ਇਹ) ਜਖ਼ਆਲ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਕ-ਰਸ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੮॥

16073 351 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16074 351 mY gux glw ky 
isir Bwr]

mYN[ g`lW Mai Gun Galaa 

Kae Sir Bhaar ||

My virtue is that I 

carry the load of my 

words upon my head.

(ਪਰ ਹੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ!) ਮੇਰੇ 

ਜਵਚ ਤਾਂ ਜਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਗੁਣ 

ਹਨ (ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਰੀ ਇਹੀ ਖੱਟੀ 
ਖੱਟੀ ਹੈ) ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ (ਜਨਰੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ 

ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ।
16075 351 glI glw  

isrjxhwr]
g`lIN g`lW Galee Galaa 

Sirajanehaar ||

The real words are the 

Words of the Creator 

Lord.

ਗੱਲਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 
ਹੀ ਚੂੰਗੀਆਂ ਹਨ ਿ,ੋ ਹੇ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ! ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਹਨ (ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ)।
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16076 351 Kwxw pIxw hsxw 
bwid]

(bwid) ibArQ[ h`sxw Khaanaa Peenaa 

Hasanaa Baadh ||

How useless are 

eating, drinking and 

laughing,

ਤਦ ਤਕ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ 
ਮੇਰਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾਂ 
ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ-ਇਹ ਸਭ ਜਵਅਰਥ 

ਹੈ,

16077 351 jb lgu irdY n 
Awvih Xwid]1]

Jab Lag Ridhai N 

Aavehi Yaadh 

||1||

If the Lord is not 

cherished in the heart! 

||1||

ਿਦ ਤਕ, ਹੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ! ਤੂੂੰ  
ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਚੇਤੇ ਨਾਹ 

ਆਵੇਂ ॥੧॥

16078 351 qau prvwh kyhI  
ikAw kIjY]

Tho Paravaah 

Kaehee Kiaa Keejai 

||

Why should someone 

care for anything else,

ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀ, ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ,

16079 351 jnim jnim ikCu 
lIjI 
lIjY]1]rhwau]

(lIjI) lYx Xog Janam Janam 

Kishh Leejee Leejai 

||1|| Rehaao ||

If throughout his life, 

he gathers in that 

which is truly worth 

gathering? 

||1||Pause||

ਿ ੇਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

ਖੱਟਣ-ਿੋਗ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16080 351 mn kI miq  
mqwglu mqw]

mn dI hMgqw vwlI miq 
krky, (mqwglu) hwQI 
Drm dw AwgU, hMkwr c 
(m`qw) msq ho irhw hY[ 
mqwglu: polw bolo

Man Kee Math 

Mathaagal 

Mathaa ||

The intellect of the 

mind is like a drunken 

elephant.

(ਅਸਾਂ ਖੱਟਣ-ਿੋਗ ਪਦਾਰਥ 

ਨਹੀਂ ਖੱਜਟਆ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ) 

ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਮਜਤ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ ਮਨ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਬਜਣਆ 

ਜਪਆ ਹੈ।

16081 351 jo ikCu bolIAY  
sBu Kqo Kqw]

Kqo Kqw: poly bolo Jo Kishh Boleeai 

Sabh Khatho 

Khathaa ||

Whatever one utters is 

totally false, the most 

false of the false.

(ਇਸ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਮਨ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਜਵਚ) ਿ ੋਕੁਝ ਬੋਲਦੇ 

ਹਾਂ ਸਭ ਭੈੜ ਹੀ ਭੈੜ ਹੈ।
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16082 351 ikAw muhu lY  
kIcY Ardwis]

Kiaa Muhu Lai 

Keechai Aradhaas 

||

So what face should 

we put on to offer our 

prayer,

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜਕਸ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਕਰੀਏ? (ਆਪਣ ੇਢੀਠਪੁਣੇ 
ਜਵਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਜਦਆਂ ਭੀ 
ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ)

16083 351 pwpu puMnu duie  
swKI pwis]2]

(swKI) gvwh Paap Punn Dhue 

Saakhee Paas 

||2||

When both virtue and 

vice are close at hand 

as witnesses? ||2||

ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ 
(ਚੂੰ ਜਗਆਈਆਂ ਦਾ ਸੂੰਗਿਹ ਤੇ 

ਭੈੜੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ ਸੂੰਗਿਹ) ਇਹ ਦੋਵੇਂ 
ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ 

ਮੌਿੂਦ ਹਨ ॥੨॥
16084 351 jYsw qUM krih  

qYsw ko hoie]

Jaisaa Thoon 

Karehi Thaisaa Ko 

Hoe ||

As You make us, so we 

become.

(ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
16085 351 quJ ibnu dUjw 

nwhI koie]

Thujh Bin Dhoojaa 

Naahee Koe ||

Without You, there is 

no other at all.

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਿੋ 
ਸਾਨੂੂੰ  ਅਕਲ ਦੇ ਸਕੇ)।

16086 351 jyhI qUM miq dyih  
qyhI ko pwvY]

Jaehee Thoon 

Math Dhaehi 

Thaehee Ko Paavai 

||

As is the 

understanding which 

You bestow, so do we 

receive.

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ ਅਕਲ ਿੀਵ 

ਗਿਹਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

16087 351 quDu Awpy BwvY  
iqvY clwvY]3]

Thudhh Aapae 

Bhaavai Thivai 

Chalaavai ||3||

As it pleases Your Will, 

so do You lead us. 

||3||

ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਗਤ ਦੀ ਕਾਰ 

ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੩॥
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16088 351 rwg rqn prIAw 
prvwr]

rwg pRym srUp rqn 
pRkwS srUp bRhm jI dw 
(prvwr) pRkwS hI 
pRkwS (prIAw) pY igAw

Raag Rathan 

Pareeaa Paravaar 

||

The divine crystalline 

harmonies, their 

consorts, and their 

celestial families

ਸਿੇਸ਼ਟ ਵਧੀਆ ਰਾਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਆਜਦਕ ਦਾ 
ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ-

16089 351 iqsu ivic aupjY 
AMimRqu swr]

This Vich Oupajai 

Anmrith Saar ||

From them, the 

essence of Ambrosial 

Nectar is produced.

ਿ ੇਇਸ ਰਾਗ-ਪਰਵਾਰ ਜਵਚ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ-ਰਸ ਭੀ ਿੂੰ ਮ ਪਏ 

(ਤਾਂ ਇਸ ਮੇਲ ਜਵਚੋਂ ਅਸਚਰਿ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ)।

16090 351 nwnk krqy kw  
iehu Dnu mwlu]

Naanak Karathae 

Kaa Eihu Dhhan 

Maal ||

O Nanak, this is the 

wealth and property 

of the Creator Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ) ਕਰਤਾਰ ਤਕ 

ਅਪੜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ-ਮਾਲ ਹੈ,

16091 351 jy ko bUJY eyhu 
bIcwru]4]9]

Jae Ko Boojhai 

Eaehu Beechaar 

||4||9||

If only this essential 

reality were 

understood! ||4||9||

ਿ ੇਜਕਸੇ ਸੁਭਾਗੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਪੈ ਿਾਏ (ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਮਾਣੇ) 
॥੪॥੯॥

16092 351 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:
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16093 351 kir ikrpw  
ApnY Gir 
AwieAw qw imil 
sKIAw kwju 
rcwieAw]

Kar Kirapaa Apanai 

Ghar Aaeiaa Thaa 

Mil Sakheeaa Kaaj 

Rachaaeiaa ||

When by His Grace He 

came to my home, 

then my companions 

met together to 

celebrate my marriage.

ਿਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਜਹਣ ਦਾ 
ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ) ਆਪਣ ੇਘਰ 

ਜਵਚ ਆ ਜਟਜਕਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 

ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਜਮਲ ਕੇ (ਿੀਭ, 

ਅੱਖਾਂ, ਕੂੰਨਾਂ ਆਜਦਕ ਨੇ ਰਲ 

ਕੇ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਣੇ-ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਜਦੱਤੇ।
16094 351 Kylu dyiK min 

Andu BieAw shu 
vIAwhx 
AwieAw]1]

K@ylu Khael Dhaekh Man 

Anadh Bhaeiaa 

Sahu Veeaahan 

Aaeiaa ||1||

Beholding this play, 

my mind became 

blissful; my Husband 

Lord has come to 

marry me. ||1||

ਮੇਰਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਵੀਆਹਣ ਆਇਆ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਨ 

ਆਇਆ ਹੈ)-ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਲਈ 

ਇਹ ਉੱਦਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੧॥
16095 351 gwvhu gwvhu 

kwmxI ibbyk 
bIcwru]

Gaavahu Gaavahu 

Kaamanee Bibaek 

Beechaar ||

So sing - yes, sing the 

songs of wisdom and 

reflection, O brides.

ਹੇ ਇਸਤਿੀਓ! (ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਓ! ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਦੀ) ਪਰਖ 

ਦੀ ਜਵਚਾਰ (ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਗੀਤ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਗਾਵੋ (ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਿੀਭ! ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ 

ਿੁੜ; ਤਾਜਕ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਲੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਿਾਏ। 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਕੂੰ ਨੋ! ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਿੁ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਾਣ ਹਟੇ)।
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16096 351 hmrY Gir 
AwieAw  
jgjIvnu 
Bqwru]1]rhwau]

j`gjIvnu Hamarai Ghar 

Aaeiaa Jagajeevan 

Bhathaar ||1|| 

Rehaao ||

My spouse, the Life of 

the world, has come 

into my home. 

||1||Pause||

ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਵਚ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ) ਉਹ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈ ਿ ੋਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ (ਦਾ ਆਸਰਾ) ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16097 351 gurU duAwrY hmrw 
vIAwhu ij hoAw  
jW shu imilAw  
qW jwinAw]

Guroo Dhuaarai 

Hamaraa Veeaahu 

J Hoaa Jaan Sahu 

Miliaa Thaan 

Jaaniaa ||

When I was married 

within the Gurdwara, 

the Guru's Gate, I met 

my Husband Lord, and 

I came to know Him.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਸਾਡਾ 
ਇਹ ਜਵਆਹ ਹੋਇਆ (ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਿੋਜੜਆ), 

ਿਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ, ਤਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਪੈ 

ਗਈ-

16098 351 iqhu lokw mih  
sbdu rivAw hY  
Awpu gieAw mnu 
mwinAw]2]

Thihu Lokaa Mehi 

Sabadh Raviaa Hai 

Aap Gaeiaa Man 

Maaniaa ||2||

The Word of His 

Shabad is pervading 

the three worlds; 

when my ego was 

quieted, my mind 

became happy. ||2||

ਜਕ ਉਹ ਪਿਭੂ ਿੀਵਨ-ਰੌ ਬਣ ਕੇ 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਉਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਜਗਆ ॥੨॥

16099 351 Awpxw kwrju  
Awip svwry  
horin kwrju n 
hoeI]

(horin) horW qoN Aapanaa Kaaraj 

Aap Savaarae 

Horan Kaaraj N 

Hoee ||

He Himself arranges 

His own affairs; His 

affairs cannot be 

arranged by anyone 

else.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾਣ ਦਾ ਇਹ 

ਕੂੰਮ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਿ ਨੂੂੰ  ਜਸਰੇ 

ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ 
ਇਹ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਜੜਹਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ।
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16100 351 ijqu kwrij squ 
sMqoKu dieAw 
Drmu hY gurmuiK  
bUJY koeI]3]

Jith Kaaraj Sath 

Santhokh Dhaeiaa 

Dhharam Hai 

Guramukh Boojhai 

Koee ||3||

By the affair of this 

marriage, truth, 

contentment, mercy 

and faith are 

produced; but how 

rare is that Gurmukh 

who understands it! 

||3||

ਇਸ ਮੇਲ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸੇਵਾ 
ਸੂੰ ਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਆਜਦਕ 

ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੇਤ 

ਨੂੂੰ  ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

16101 351 Bniq nwnku  
sBnw kw ipru  
eyko soie]

Bhanath Naanak 

Sabhanaa Kaa Pir 

Eaeko Soe ||

Says Nanak, that Lord 

alone is the Husband 

of all.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਭਾਵੇਂ 
ਿੀਕਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ,

16102 351 ijs no ndir kry  
sw sohwgix 
hoie]4]10]

Jis No Nadhar 

Karae Saa 

Sohaagan Hoe 

||4||10||

She, upon whom He 

casts His Glance of 

Grace, becomes the 

happy soul-bride. 

||4||10||

(ਜਿਰ ਭੀ) ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਪਰਗਟ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਉਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੪॥੧੦॥

16103 351 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16104 351 igRhu bnu smsir  
shij suBwie]

Grihu Ban 

Samasar Sehaj 

Subhaae ||

Home and forest are 

the same, for one who 

dwells in the balance 

of intuitive peace and 

poise.

(ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਘਰ ਤੇ ਿੂੰਗਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ) 
ਹੈ;
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16105 351 durmiq gqu BeI  
kIriq Twie]

Dhuramath Gath 

Bhee Keerath 

Thaae ||

His evil-mindedness 

departs, and the 

Praises of God take its 

place.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਜਤ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।

16106 351 sc pauVI swcau 
muiK nWau]

Sach Pourree 

Saacho Mukh 

Naano ||

To chant the True 

Name with one's 

mouth is the true 

ladder.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਇਸ) 

ਸੱਚੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ-

16107 352 siqguru syiv pwey 
inj Qwau]1]

in`j Sathigur Saev 

Paaeae Nij Thhaao 

||1||

Serving the True Guru, 

one finds one's own 

place within the self. 

||1||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
16108 352 mn cUry Ktu 

drsn jwxu]
(cUry) nws kry[ (Ktu) Cy Man Choorae 

Khatt Dharasan 

Jaan ||

To conquer the mind 

is the knowledge of 

the six Shaastras.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦਾ 
ਜਗਆਤਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

16109 352 srb joiq pUrn 
Bgvwnu]1]rhwau
]

Sarab Joth Pooran 

Bhagavaan ||1|| 

Rehaao ||

The Divine Light of the 

Lord God is perfectly 

pervading. 

||1||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16110 352 AiDk iqAws  
ByK bhu krY]

(iqAws) iqRSnw Adhhik Thiaas 

Bhaekh Bahu Karai 

||

Excessive thirst for 

Maya makes people 

wear all sorts of 

religious robes.

ਪਰ ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਹੋਵੇ (ਬਾਹਰ ਿਗਤ-ਜਵਖਾਵੇ 
ਲਈ) ਬਹੁਤ ਧਾਰਜਮਕ ਜਲਬਾਸ 

ਪਜਹਨੇ,
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16111 352 duKu ibiKAw suKu 
qin prhrY]

Dhukh Bikhiaa 

Sukh Than 

Pareharai ||

The pain of corruption 

destroys the body's 

peace.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਕਲੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

16112 352 kwmu kRoDu AMqir 
Dnu ihrY]

Kaam Krodhh 

Anthar Dhhan 

Hirai ||

Sexual desire and 

anger steal the wealth 

of the self within.

ਤੇ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰਲੇ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਨੂੂੰ  ਚੁਰਾ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

16113 352 duibDw Coif nwim 
insqrY]2]

insqrY Dhubidhhaa 

Shhodd Naam 

Nisatharai ||2||

But by abandoning 

duality, one is 

emancipated through 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||2||

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹੜਹ ਜਵਚੋਂ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ ਿ ੋਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਦੁਜਚੱਤਾ-ਪਨ ਛੱਡਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

16114 352 isPiq slwhxu  
shj AnMd]

Sifath Salaahan 

Sehaj Anandh ||

In the Lord's Praise 

and adoration is 

intuitive peace, poise 

and bliss.

(ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਜਲਆ) 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ,

16115 352 sKw sYnu pRymu 
goibMd]

Sakhaa Sain Praem 

Gobindh ||

The Love of the Lord 

God is one's family 

and friends.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਪਿੇਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਸਾਥੀ ਜਮਤਿ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।

16116 352 Awpy kry Awpy 
bKisMdu]

bK-isMdu Aapae Karae 

Aapae Bakhasindh 

||

He Himself is the Doer, 

and He Himself is the 

Forgiver.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾਂ 
ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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16117 352 qnu mnu hir pih  
AwgY ijMdu]3]

Than Man Har 

Pehi Aagai Jindh 

||3||

My body and mind 

belong to the Lord; my 

life is at His Command. 

||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਤਨ, 

ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

16118 352 JUT ivkwr mhw 
duKu dyh]

Jhooth Vikaar 

Mehaa Dhukh 

Dhaeh ||

Falsehood and 

corruption cause 

terrible suffering.

(ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ) ਝੂਠ ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ 
ਕਸ਼ਟ (ਦਾ ਮੂਲ) ਿਾਪਦੇ ਹਨ,

16119 352 ByK vrn dIsih 
siB Kyh]

(vrn) jwq[ dIs-ih Bhaekh Varan 

Dheesehi Sabh 

Khaeh ||

All the religious robes 

and social classes look 

just like dust.

(ਿਗਤ-ਜਵਖਾਵੇ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖ ਤੇ ਵਰਨ 

(ਆਸ਼ਿਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ) ਜਮੱਟੀ 
ਸਮਾਨ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ।

16120 352 jo aupjY so AwvY 
jwie]

Jo Oupajai So 

Aavai Jaae ||

Whoever is born, 

continues to come and 

go.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਿਗਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
16121 352 nwnk AsiQru 

nwmu 
rjwie]4]11]

Naanak Asathhir 

Naam Rajaae 

||4||11||

O Nanak, only the 

Naam and the Lord's 

Command are eternal 

and everlasting. 

||4||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਉਹ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੧੧॥

16122 352 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16123 352 eyko srvru kml 
AnUp]

(AnUp) suMdr Eaeko Saravar 

Kamal Anoop ||

In the pool is the one 

incomparably 

beautiful lotus.

(ਸਤਸੂੰਗ ਇਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਜਵਚ) ਸੂੰਤ-ਿਨ ਸੋਹਣੇ 
ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਹਨ।
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16124 352 sdw ibgwsY  
prml rUp]

(prml) cMdn Sadhaa Bigaasai 

Paramal Roop ||

It blossoms 

continually; its form is 

pure and fragrant.

(ਸਤਸੂੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਿਲ 

ਦੇ ਕੇ) ਸਦਾ ਜਖੜਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਤੇ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

16125 352 aUjl moqI cUgih 
hMs]

Oojal Mothee 

Choogehi Hans ||

The swans pick up the 

bright jewels.

ਸੂੰਤ-ਹੂੰਸ (ਉਸ ਸਤਸੂੰਗ-

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਸੋਹਣੇ 
ਮੋਤੀ ਚੁਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,

16126 352 srb klw  
jgdIsY AMs]1]

j`gdIsY Sarab Kalaa 

Jagadheesai Ans 

||1||

They take on the 

essence of the All-

powerful Lord of the 

Universe. ||1||

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਿਗਦੀਸ਼ 

ਦਾ ਜਹੱਸਾ (ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ; 

ਿਗਦੀਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੧॥
16127 352 jo dIsY so aupjY 

ibnsY]

Jo Dheesai So 

Oupajai Binasai ||

Whoever is seen, is 

subject to birth and 

death.

ਿ ੋਕੁਝ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇਹ ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ) ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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16128 352 ibnu jl srvir  
kmlu n 
dIsY]1]rhwau]

Bin Jal Saravar 

Kamal N Dheesai 

||1|| Rehaao ||

In the pool without 

water, the lotus is not 

seen. ||1||Pause||

ਪਰ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ (ਉਜਗਆ 

ਹੋਇਆ) ਕੌਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 

ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ 
(ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ 

ਉੱਜਗਆ ਹੋਇਆ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹਰਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ-ਕਮਲ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
16129 352 ibrlw bUJY pwvY 

Bydu]
b`UJY Biralaa Boojhai 

Paavai Bhaedh ||

How rare are those 

who know and 

understand this secret.

(ਸਤਸੂੰਗ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਇਸ) 

ਗੁਪਤ ਕਦਰ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਹੀ ਬੂੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

16130 352 swKw qIin khY 
inq bydu]

Saakhaa Theen 

Kehai Nith Baedh 

||

The Vedas continually 

speak of the three 

branches.

(ਿਗਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਤਿਗੁਣੀ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਵੇਦ (ਭੀ) ਜਤਿਗੁਣੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ 
ਹੀ ਜਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16131 352 nwd ibMd kI  
suriq smwie]

(ibMd) jwnxw Naadh Bindh Kee 

Surath Samaae ||

One who merges into 

the knowledge of the 

Lord as absolute and 

related,

(ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਸੂਝ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

16132 352 siqguru syiv  
prmpdu 
pwie]2]

Sathigur Saev 

Param Padh Paae 

||2||

Serves the True Guru 

and obtains the 

supreme status. ||2||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 

ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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16133 352 mukqo rwqau rMig 
rvWqau]

(rvW-qau) ismrdw[ 
r`wqau

Mukatho Raatho 

Rang Ravaantho ||

One who is imbued 

with the Love of the 

Lord and dwells 

continually upon Him 

is liberated.

(ਸਤਸੂੰਗ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ 
ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਿ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ;

16134 352 rwjn rwij sdw 
ibgsWqau]

(ibg-sWqau) iKVdw hY Raajan Raaj 

Sadhaa 

Bigasaantho ||

He is the king of kings, 

and blossoms forth 

continually.

ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਿ ੇਪਿਭੂ ਜਵਚ 

(ਿੁਜੜਆ ਰਜਹ ਕੇ) ਸਦਾ ਪਿਸੂੰ ਨ-

ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
16135 352 ijsu qUM rwKih  

ikrpw Dwir]

Jis Thoon 

Raakhehi Kirapaa 

Dhhaar ||

That one whom You 

preserve, by 

bestowing Your 

Mercy, O Lord,

(ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਮੇਹਰ ਹੈ) ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ (ਉਹ ਬਚ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ),

16136 352 bUfq pwhn  
qwrih qwir]3]

(pwhn) p`Qr Booddath Paahan 

Thaarehi Thaar 

||3||

Even the sinking stone 

- You float that one 

across. ||3||

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਵਚ 

(ਬੜੇ ਬੜੇ) ਪੱਥਰ (-ਜਦਲਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥

16137 352 iqRBvx mih joiq  
iqRBvx mih 
jwixAw]

Thribhavan Mehi 

Joth Thribhavan 

Mehi Jaaniaa ||

Your Light is pervading 

the three worlds; I 

know that You are 

permeating the three 

worlds.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਉਸ ਨੇ) ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਵੇਖ ਲਈ, 

ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦੇ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਜਲਆ,

16138 352 ault BeI Gru 
Gr mih 
AwixAw]

Oulatt Bhee Ghar 

Ghar Mehi Aaniaa 

||

When my mind turned 

away from Maya, I 

came to dwell in my 

own home.

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਪਰਤ ਪਈ, ਉਸ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ-ਥਾਂ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਲਆ 

ਬਣਾਇਆ।
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16139 352 Aih inis Bgiq 
kry ilv lwie]

Ahinis Bhagath 

Karae Liv Laae ||

Nanak falls at the feet 

of that person who 

immerses himself in 

the Lord's Love,

ਉਹ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16140 352 nwnku iqn kY 
lwgY 
pwie]4]12]

Naanak Thin Kai 

Laagai Paae 

||4||12||

And performs 

devotional worship 

night and day. 

||4||12||

ਨਾਨਕ ਅਿੇਹੇ (ਵਡਭਾਗੀ ਸੂੰਤ) 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੨॥

16141 352 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16142 352 gurmiq swcI  
hujiq dUir]

(hu`j-iq) qrk Guramath 

Saachee Hujath 

Dhoor ||

Receiving the True 

Teachings from the 

Guru, arguments 

depart.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਇਸ) ਮਜਤ 

ਨੂੂੰ  ਜਦਿੜ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗਤਾ 
ਬਾਰੇ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਸਰਧਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

16143 352 bhuqu isAwxp  
lwgY DUir]

(DUir) mYL Bahuth Siaanap 

Laagai Dhhoor ||

But through excessive 

cleverness, one is only 

plastered with dirt.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਸਰਧਾ ਦੇ 

ਥਾਂ) ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ 

ਮਨ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਇਕੱਠੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

16144 352 lwgI mYlu imtY 
sc nwie]

Laagee Mail Mittai 

Sach Naae ||

The filth of 

attachment is 

removed by the True 

Name of the Lord.

ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਜਮਟ ਸਕਦੀ ਹੈ,
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16145 352 gur prswid rhY 
ilv lwie]1]

Gur Parasaadh 

Rehai Liv Laae 

||1||

By Guru's Grace, one 

remains lovingly 

attached to the Lord. 

||1||

ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਸੁਰਜਤ ਜਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

16146 352 hY hjUir hwjru 
Ardwis]

Hai Hajoor Haajar 

Aradhaas ||

He is the Presence 

Ever-present; offer 

your prayers to Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਹੈ, ਇਕ-

ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ।
16147 352 duKu suKu swcu 

krqy pRB 
pwis]1]rhwau]

Dhukh Sukh Saach 

Karathae Prabh 

Paas ||1|| 

Rehaao ||

Pain and pleasure are 

in the Hands of God, 

the True Creator. 

||1||Pause||

ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਾਣ ੋਜਕ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦਾ ਦੱੁਖ-ਸੁਖ ਉਹ 

ਕਰਤਾਰ ਪਿਭੂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16148 352 kUVu kmwvY AwvY 
jwvY]

Koorr Kamaavai 

Aavai Jaavai ||

One who practices 

falsehood comes and 

goes.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਅਸਰਧਾ-ਭਰੀਆਂ 

ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੀ) ਜਵਅਰਥ 

ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਨਮ-

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

16149 352 khix kQin  
vwrw nhI AwvY]

(vwrw) AMq Kehan Kathhan 

Vaaraa Nehee 

Aavai ||

By speaking and 

talking, His limits 

cannot be found.

ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਵਅਰਥ 

ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।

16150 352 ikAw dyKw sUJ 
bUJ n pwvY]

Kiaa Dhaekhaa 

Soojh Boojh N 

Paavai ||

Whatever one sees, is 

not understood.

(ਅਜਗਆਨੀ ਅੂੰਨਹੇ  ਨੇ ਹੱੁਦਤਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹ ਕੇ) ਅਸਲੀਅਤ 

ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
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16151 352 ibnu nwvY min 
iqRpiq n 
AwvY]2]

Bin Naavai Man 

Thripath N Aavai 

||2||

Without the Name, 

satisfaction does not 

enter into the mind. 

||2||

ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ॥੨॥

16152 352 jo jnmy sy roig 
ivAwpy]

Jo Janamae Sae 

Rog Viaapae ||

Whoever is born is 

afflicted by disease,

ਿ ੋਭੀ ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿਨਮ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਵਲੋਂ ਅਸਰਧਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਆਤਮਕ ਰੋਗ ਜਵਚ 

ਦਬੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

16153 352 haumY mwieAw  
dUiK sMqwpy]

(sMqwpy) sqwey Houmai Maaeiaa 

Dhookh 

Santhaapae ||

Tortured by the pain 

of egotism and Maya.

ਤੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਦੱੁਖ ਜਵਚ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਦੱੁਖ ਜਵਚ 

ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
16154 352 sy jn bwcy jo 

pRiB rwKy]

Sae Jan Baachae 

Jo Prabh Raakhae 

||

They alone are saved, 

who are protected by 

God.

ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦੱੁਖ ਤੋਂ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ;

16155 352 siqguru syiv  
AMimRq rsu 
cwKy]3]

Sathigur Saev 

Anmrith Ras 

Chaakhae ||3||

Serving the True Guru, 

they drink in the 

Amrit, the Ambrosial 

Nectar. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ-

ਨਾਮ ਚੱਜਖਆ ॥੩॥

16156 352 clqau mnu rwKY  
AMimRqu cwKY]

c`l-qau[ c`wKY Chalatho Man 

Raakhai Anmrith 

Chaakhai ||

The unstable mind is 

restrained by tasting 

this Nectar.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੂੰਚਲ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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16157 352 siqgur syiv  
AMimRq sbdu BwKY]

(BwKY) aucwry Sathigur Saev 

Anmrith Sabadh 

Bhaakhai ||

Serving the True Guru, 

one comes to cherish 

the Ambrosial Nectar 

of the Shabad.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ,

16158 352 swcY sbid mukiq 
giq pwey]

Saachai Sabadh 

Mukath Gath 

Paaeae ||

Through the True 

Word of the Shabad, 

the state of liberation 

is obtained.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

16159 352 nwnk ivchu 
Awpu 
gvwey]4]13]

Naanak Vichahu 

Aap Gavaaeae 

||4||13||

O Nanak, self-conceit 

is eradicated from 

within. ||4||13||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ (ਆਪਣੀ ਜਸਆਣਪ ਦਾ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੩॥

16160 352 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16161 352 jo iqin kIAw so 
scu QIAw]

Jo Thin Keeaa So 

Sach Thheeaa ||

Whatever He has 

done, has proved to 

be true.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ, ਉਹ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੀ ਬਣ ਜਗਆ।
16162 352 AMimRq nwmu  

siqguir dIAw]

Anmrith Naam 

Sathigur Dheeaa ||

The True Guru 

bestows the Ambrosial 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੇ ਜਦੱਤਾ।

16163 352 ihrdY nwmu nwhI 
min BMgu]

(BMgu) qotw Hiradhai Naam 

Naahee Man 

Bhang ||

With the Naam in the 

heart, the mind is not 

separated from the 

Lord.

ਉਸ ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਜਵਛੋੜਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,
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16164 352 An idnu nwil 
ipAwry sMgu]1]

Anadhin Naal 

Piaarae Sang ||1||

Night and day, one 

dwells with the 

Beloved. ||1||

ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
16165 352 hir jIau rwKhu 

ApnI srxweI]

Har Jeeo 

Raakhahu Apanee 

Saranaaee ||

O Lord, please keep 

me in the Protection 

of Your Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ,

16166 353 gur prswdI hir 
rsu pwieAw nwmu 
pdwrQu nau iniD 
pweI]1]rhwau]

Gur Parasaadhee 

Har Ras Paaeiaa 

Naam 

Padhaarathh No 

Nidhh Paaee 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, I 

have obtained the 

sublime essence of the 

Lord; I have received 

the wealth of the 

Naam and the nine 

treasures. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਉੱਤਮ 

ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਿੋ ਉਸ 

ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨੋ) ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਹੀ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੱੁਛ ਿਾਪਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16167 353 krm Drm scu 
swcw nwau]

Karam Dhharam 

Sach Saachaa 

Naao ||

Those whose karma 

and Dharma - whose 

actions and faith - are 

in the True Name of 

the True Lord

ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਤੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

16168 353 qw kY sd 
bilhwrY jwau]

Thaa Kai Sadh 

Balihaarai Jaao ||

I am forever a sacrifice 

to them.

ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।

16169 353 jo hir rwqy sy 
jn prvwxu]

Jo Har Raathae 

Sae Jan Paravaan 

||

Those who are imbued 

with the Lord are 

accepted and 

respected.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਕਬੂਲ ਹਨ ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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16170 353 iqn kI sMgiq  
prm inDwnu]2]

Thin Kee Sangath 

Param Nidhhaan 

||2||

In their company, the 

supreme wealth is 

obtained. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਕੀਜਤਆਂ 

ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ (ਨਾਮ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

16171 353 hir vru ijin 
pwieAw Dn 
nwrI]

Har Var Jin 

Paaeiaa Dhhan 

Naaree ||

Blessed is that bride, 

who has obtained the 

Lord as her Husband.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ,

16172 353 hir isau rwqI  
sbdu vIcwrI]

Har Sio Raathee 

Sabadh 

Veechaaree ||

She is imbued with the 

Lord, and she reflects 

upon the Word of His 

Shabad.

ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ) ਜਵਚਾਰਦੀ ਹੈ।

16173 353 Awip qrY sMgiq 
kul qwrY]

Aap Tharai 

Sangath Kul 

Thaarai ||

She saves herself, and 

saves her family and 

friends as well.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੂੰ  ਤਾਰ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ,

16174 353 siqguru syiv qqu 
vIcwrY]3]

Sathigur Saev 

Thath Veechaarai 

||3||

She serves the True 

Guru, and 

contemplates the 

essence of reality. 

||3||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ 
ਅਸਲ ਲਾਭ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
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16175 353 hmrI jwiq piq  
scu nwau]

Hamaree Jaath 

Path Sach Naao ||

The True Name is my 

social status and 

honor.

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ 
ਿਾਜਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਧਰਵਾਸ ਹੈ। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਤੇਰਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਤੇ 

ਕੁਲ ਹੋਵੇ,
16176 353 krm Drm sMjmu  

sqBwau]
(s`qBwau) inscw, s`cw 
pRym[ (dUjw pwT: sq 
Bwau)

Karam Dhharam 

Sanjam Sath 

Bhaao ||

The love of the Truth 

is my karma and 

Dharma - my faith and 

my actions, and my 

self-control.

ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਜਪਆਰ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਲਈ ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ, ਧਰਮ 

ਤੇ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਹੋਵੇ।

16177 353 nwnk bKsy pUC 
n hoie]

Naanak Bakhasae 

Pooshh N Hoe ||

O Nanak, one who is 

forgiven by the Lord is 

not called to account.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਿਨਮਾਂ 
ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਲੇਖਾ ਜਨਬੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ (ਜਿਰ) ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੱੁਜਛਆ ਿਾਂਦਾ,

16178 353 dUjw myty eyko 
soie]4]14]

Dhoojaa Maettae 

Eaeko Soe 

||4||14||

The One Lord erases 

duality. ||4||14||

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਪਾਸੇ) ਇਕ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ 

ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੧੪॥

16179 353 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:
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16180 353 ieik Awvih  
ieik jwvih 
AweI]

Eik Aavehi Eik 

Jaavehi Aaee ||

Some come, and after 

they come, they go.

ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਨਰੇ ਿੂੰ ਮਦੇ ਹੀ ਹਨ 

ਤੇ (ਜਿਰ ਇਥੋਂ) ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

16181 353 ieik hir rwqy  
rhih smweI]

rh-ih Eik Har Raathae 

Rehehi Samaaee ||

Some are imbued with 

the Lord; they remain 

absorbed in Him.

ਪਰ ਇਕ (ਸੁਭਾਗੇ ਐਸੇ) ਹਨ 

ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
16182 353 ieik Drin ggn 

mih Taur n 
pwvih]

Eik Dhharan 

Gagan Mehi Thour 

N Paavehi ||

Some find no place of 

rest at all, on the earth 

or in the sky.

(ਪਰ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਜਕਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ,

16183 353 sy krmhIx hir 
nwmu n 
iDAwvih]1]

(krmhIx) mMdBwgI Sae Karameheen 

Har Naam N 

Dhhiaavehi ||1||

Those who do not 

meditate on the Name 

of the Lord are the 

most unfortunate. 

||1||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਭਾਗੇ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਦਾ ਭਟਕਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

16184 353 gur pUry qy giq 
imiq pweI]

Gur Poorae Thae 

Gath Mith Paaee 

||

From the Perfect 

Guru, the way to 

salvation is obtained.

ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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16185 353 iehu sMswru ibKu 
vq Aiq Baujlu  
gur sbdI hir 
pwir 
lMGweI]1]rhwau
]

ibKu, vq, Aiq: poly 
bolo[ Bau-jlu

Eihu Sansaar Bikh 

Vath Ath Bhoujal 

Gur Sabadhee Har 

Paar Langhaaee 

||1|| Rehaao ||

This world is a 

terrifying ocean of 

poison; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, the Lord helps 

us cross over. 

||1||Pause||

ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਇਕ ਬਹਤ 

ਜਵਹੁਲੀ ਘੁੂੰ ਮਣਘੇਰੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ (ਤੇ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ) 

ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16186 353 ijn kau Awip 
ley pRBu myil]

Jinh Ko Aap Leae 

Prabh Mael ||

Those, whom God 

unites with Himself,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

16187 353 iqn kau kwlu n 
swkY pyil]

(pyil) dbwauNdw Thin Ko Kaal N 

Saakai Pael ||

Cannot be crushed by 

death.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਢਾਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

16188 353 gurmuiK inrml 
rhih ipAwry]

rh-ih Guramukh 

Niramal Rehehi 

Piaarae ||

The beloved 

Gurmukhs remain 

immaculately pure,

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 

ਭੀ) ਉਹ ਜਪਆਰੇ ਇਉਂ ਪਜਵਤਿ-
ਆਤਮਾ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

16189 353 ijau jl AMB 
aUpir kml 
inrwry]2]

(AMB) pwxI Jio Jal Anbh Oopar 

Kamal Niraarae 

||2||

Like the lotus in the 

water, which remains 

untouched. ||2||

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

16190 353 burw Blw khu 
iks no khIAY]

Buraa Bhalaa Kahu 

Kis No Keheeai ||

Tell me: who should 

we call good or bad?

ਪਰ ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਮਾੜਾ ਤੇ 

ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਜਕਹਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ,
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16191 353 dIsY bRhmu  
gurmuiK scu 
lhIAY]

Dheesai Breham 

Guramukh Sach 

Leheeai ||

Behold the Lord God; 

the truth is revealed 

to the Gurmukh.

ਜਕਉਂਜਕ ਹਰੇਕ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋਇਆਂ ਹੀ।
16192 353 AkQu kQau  

gurmiq vIcwru]
A-kQu: polw bolo Akathh Kathho 

Guramath 

Veechaar ||

I speak the Unspoken 

Speech of the Lord, 

contemplating the 

Guru's Teachings.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਜਲਆਂ 

ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ (ਕੁਝ) ਗੁਣ ਕਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ।

16193 353 imil gur sMgiq  
pwvau pwru]3]

Mil Gur Sangath 

Paavo Paar ||3||

I join the Sangat, the 

Guru's Congregation, 

and I find God's limits. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਹੀ ਮੈਂ (ਇਸ ਜਵਹੁਲੀ 
ਘੁੂੰ ਮਣਘੇਰੀ ਦਾ) ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

16194 353 swsq byd 
isMimRiq bhu Byd]

isMm-i Riq Saasath Baedh 

Sinmrith Bahu 

Bhaedh ||

The Shaastras, the 

Vedas, the Simritees 

and all their many 

secrets;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਮਾਣੋ-

16195 353 ATsiT mjnu  
hir rsu ryd]

(ryd) ihrdy c[ 
A`TsiT m`jnu

Athasath Majan 

Har Ras Raedh ||

Bathing at the sixty-

eight holy places of 

pilgrimage - all this is 

found by enshrining 

the sublime essence of 

the Lord in the heart.

ਇਹੀ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ 
ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖ ਵਖ 

ਜਵਚਾਰ ਜਵਚਾਰਨੇ, ਇਹੀ ਹੈ 

ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ।
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16196 353 gurmuiK inrmlu  
mYlu n lwgY]

Guramukh 

Niramal Mail N 

Laagai ||

The Gurmukhs are 

immaculately pure; no 

filth sticks to them.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ (ਨਾਮ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਜਲਆਂ) ਿੀਵਨ 

ਪਜਵਤਿ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।

16197 353 nwnk ihrdY nwmu  
vfy Duir 
BwgY]4]15]

Naanak Hiradhai 

Naam Vaddae 

Dhhur Bhaagai 

||4||15||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

abides in the heart, by 

the greatest pre-

ordained destiny. 

||4||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਧੁਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਲੋਂ ਹੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੫॥

16198 353 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16199 353 iniv iniv pwie 
lgau gur Apuny  
Awqm rwmu 
inhwirAw]

(inhwirAw) dyiKAw Niv Niv Paae Lago 

Gur Apunae 

Aatham Raam 

Nihaariaa ||

Bowing down, again 

and again, I fall at the 

Feet of my Guru; 

through Him, I have 

seen the Lord, the 

Divine Self, within.

ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨੀ ਲਗਦਾ ਹਾਂ, (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਮ 

ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ।

16200 353 krq bIcwru  
ihrdY hir 
rivAw ihrdY 
dyiK 
bIcwirAw]1]

Karath Beechaar 

Hiradhai Har 

Raviaa Hiradhai 

Dhaekh 

Beechaariaa ||1||

Through 

contemplation and 

meditation, the Lord 

dwells within the 

heart; see this, and 

understand. ||1||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਸਮਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮੈਂ ਉਸ 

ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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16201 353 bolhu rwmu kry 
insqwrw]

Bolahu Raam 

Karae Nisathaaraa 

||

So speak the Lord's 

Name, which shall 

emancipate you.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰੋ, ਜਸਮਰਨ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

16202 353 gur prswid  
rqnu hir lwBY  
imtY AigAwnu  
hoie 
aujIAwrw]1]rhw
au]

aujI-Awrw Gur Parasaadh 

Rathan Har 

Laabhai Mittai 

Agiaan Hoe 

Oujeeaaraa ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Grace, the 

jewel of the Lord is 

found; ignorance is 

dispelled, and the 

Divine Light shines 

forth. ||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਕੀਮਤੀ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਅੂੰਦਰੋਂ ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ 
ਹਨੇਰਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਜਗਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16203 353 rvnI rvY bMDn 
nhI qUtih ivic 
haumY Brmu n 
jweI]

(rvnI) zbwnI[ (rvY) 
boldw

Ravanee Ravai 

Bandhhan Nehee 

Thoottehi Vich 

Houmai Bharam N 

Jaaee ||

By merely saying it 

with the tongue, one's 

bonds are not broken, 

and egotism and 

doubt do not depart 

from within.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰਨ ਤਾਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ) ਜਨਰੀਆਂ 

ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ (ਬਿਹਮ-

ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ) 

ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 

ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ 

ਿਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਿਾਵਾਂ-ਇਸੇ 

ਘੁੂੰ ਮਣਘੇਰੀ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
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16204 353 siqguru imlY q 
haumY qUtY qw ko 
lyKY pweI]2]

Sathigur Milai Th 

Houmai Thoottai 

Thaa Ko Laekhai 

Paaee ||2||

But when one meets 

the True Guru, 

egotism departs, and 

then, one realizes his 

destiny. ||2||

ਿਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲੇ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਹਉਮੈ ਟੱੁਟਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਪਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

16205 353 hir hir nwmu  
Bgiq ipRA 
pRIqmu suKswgru 
aur Dwry]

Har Har Naam 

Bhagath Pria 

Preetham Sukh 

Saagar Our 

Dhhaarae ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is sweet and 

dear to His devotees; 

it is the ocean of 

peace - enshrine it 

within the heart.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਪਆਰੇ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,

16206 353 Bgiq vClu 
jgjIvnu dwqw  
miq gurmiq hir 
insqwry]3]

j`gjIvnu Bhagath Vashhal 

Jagajeevan 

Dhaathaa Math 

Guramath Har 

Nisathaarae ||3||

The Lover of His 

devotees, the Life of 

the World, the Lord 

bestows the Guru's 

Teachings upon the 

intellect, and one is 

emancipated. ||3||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਿਗਤ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਪਿਭੂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਮਜਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

16207 353 mn isau jUiJ 
mrY pRBu pwey  
mnsw mnih 
smwey]

Man Sio Joojh 

Marai Prabh 

Paaeae Manasaa 

Manehi Samaaeae 

||

One who dies fighting 

against his own 

stubborn mind finds 

God, and the desires 

of the mind are 

quieted.

ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ 

ਤਕੜਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹਉਮੈ 

ਵਲੋਂ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ), ਮਨ 

ਦੇ ਿੁਰਨੇ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
(ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਲੀਨ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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16208 353 nwnk ikRpw kry 
jgjIvnu shj 
Bwie ilv 
lwey]4]16]

Naanak Kirapaa 

Karae Jagajeevan 

Sehaj Bhaae Liv 

Laaeae ||4||16||

O Nanak, if the Life of 

the World bestows His 

Mercy, one is 

intuitively attuned to 

the Love of the Lord. 

||4||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਗਤ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ 

ਰਜਹ ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੬॥

16209 353 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16210 353 iks kau khih  
suxwvih iks 
kau iksu 
smJwvih smiJ 
rhy]

kh-ih, suxwv-ih, 
smJwv-ih

Kis Ko Kehehi 

Sunaavehi Kis Ko 

Kis Samajhaavehi 

Samajh Rehae ||

Unto whom do they 

speak? Unto whom do 

they preach? Who 

understands? Let 

them understand 

themselves.

('ਗਜਹਰ ਗੂੰ ਭੀਰ' ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆਂ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਭੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਦਖਾਵਾ ਤੇ ਹੋਛਾ-ਪਨ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ), ਿੋ ਮਨੱੁਖ ('ਗਜਹਰ 

ਗੂੰ ਭੀਰ' ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ) 

ਜਗਆਨਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਨਾਹ ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਾਹ ਸੁਣਾਂਦੇ 

ਹਨ ਨਾਹ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ।

16211 353 iksY pVwvih  
piV guix bUJy  
siqgur sbid  
sMqoiK rhy]1]

pV@wv-ih piV@ Kisai Parraavehi 

Parr Gun Boojhae 

Sathigur Sabadh 

Santhokh Rehae 

||1||

Who do they teach? 

Through study, they 

come to realize the 

Lord's Glorious 

Virtues. Through the 

Shabad, the Word of 

the True Guru, they 

come to dwell in 

contentment. ||1||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ('ਗਜਹਰ ਗੂੰ ਭੀਰ' 

ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ) ਪੜਹ ਕੇ ਜਵਚਾਰ 

ਕੇ (ਿੀਵਨ-ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵੱਜਦਆ ਦਾ 
ਜਦਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਹੋਛਾ-ਪਨ 

ਜਤਆਗ ਕੇ) ਉਹ ਸੂੰ ਤੋਖ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
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16212 354 AYsw gurmiq  
rmqu srIrw]

(rmqu) ivAwpk Aisaa Guramath 

Ramath Sareeraa 

||

Through the Guru's 

Teachings, realize that 

He is pervading in all 

bodies;

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ-

16213 354 hir Bju myry mn  
gihr 
gMBIrw]1]rhwau]

Har Bhaj Maerae 

Man Gehir 

Ganbheeraa ||1|| 

Rehaao ||

O my soul, vibrate on 

the Profound, 

Unfathomable Lord. 

||1||Pause||

ਉਸ ਅਥਾਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰ 

ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16214 354 Anq qrMg  
Bgiq hir rMgw]

Anath Tharang 

Bhagath Har 

Rangaa ||

Loving devotion to the 

Lord brings endless 

waves of joy and 

delight.

ਉਹਨਾਂ (ਹਰੀ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ) ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਦੀਆਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਜਹਰਾਂ 
ਉਠਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।

16215 354 An idnu sUcy  
hir gux sMgw]

Anadhin Soochae 

Har Gun Sangaa ||

One who dwells with 

the Glorious Praises of 

the Lord, night and 

day, is sanctified.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਣਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਪਜਵਤਿ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

16216 354 imiQAw jnmu  
swkq sMswrw]

imiQAw: polw bolo Mithhiaa Janam 

Saakath Sansaaraa 

||

The birth into the 

world of the faithless 

cynic is totally useless.

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

16217 354 rwm Bgiq jnu  
rhY inrwrw]2]

Raam Bhagath Jan 

Rehai Niraaraa 

||2||

The humble devotee 

of the Lord remains 

unattached. ||2||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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16218 354 sUcI kwieAw  
hir gux 
gwieAw]

Soochee Kaaeiaa 

Har Gun Gaaeiaa 

||

The body which sings 

the Glorious Praises of 

the Lord is sanctified.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ ਬਜਚਆ ਰਜਹ ਕੇ) ਪਜਵਤਿ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

16219 354 Awqmu cIin rhY 
ilv lwieAw]

Aatham Cheen 

Rehai Liv Laaeiaa 

||

The soul remains 

conscious of the Lord, 

absorbed in His Love.

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ 

ਨੂੂੰ ) ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

16220 354 Awid Apwru  
AprMpru hIrw]

Ap-rMpru Aadh Apaar 

Aparanpar Heeraa 

||

The Lord is the Infinite 

Primal Being, beyond 

the beyond, the 

priceless jewel.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਭ ਦਾ ਮੱੁਢ ਹੈ 

ਿ ੋਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ਿੋ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ 

ਿ ੋਹੀਰੇ ਸਮਾਨ ਅਮੋਲਕ ਹੈ।

16221 354 lwil rqw myrw 
mnu DIrw]3]

Laal Rathaa 

Maeraa Man 

Dhheeraa ||3||

My mind is totally 

content, imbued with 

my Beloved. ||3||

ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਮਨ, ਿੋ ਪਜਹਲਾਂ 
ਮਮਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਸੀ, ਲਾਲ-

ਸਮਾਨ ਅਮੋਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਠਰਹੂੰ ਮੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
16222 354 kQnI khih  

khih sy mUey]

Kathhanee Kehehi 

Kehehi Sae 

Mooeae ||

Those who speak and 

babble on and on, are 

truly dead.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਤੇ) ਜਨਰੀਆਂ 

ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਜਗਆਨ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ)।
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16223 354 so pRBu dUir nwhI  
pRBu qUMhY]

So Prabh Dhoor 

Naahee Prabh 

Thoon Hai ||

God is not far away - O 

God, You are right 

here.

(ਕੇਵਲ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੱਤ ਨੇੜੇ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਤੂੂੰ  ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, (ਜਿਹੜੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ 

ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਦੇ।)
16224 354 sBu jgu dyiKAw  

mwieAw CwieAw]

Sabh Jag 

Dhaekhiaa 

Maaeiaa 

Shhaaeiaa ||

I have seen that the 

whole world is 

engrossed in Maya.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

16225 354 nwnk gurmiq 
nwmu 
iDAwieAw]4]17
]

Naanak Guramath 

Naam Dhhiaaeiaa 

||4||17||

O Nanak, through the 

Guru's Teachings, I 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||4||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ॥੪॥੧੭॥

16226 354 Awsw mhlw 1 
iqqukw]

Aasaa Mehalaa 1 

Thithukaa ||

Aasaa, First Mehl, Ti-

Tukas:

16227 354 koeI BIKku  
BIiKAw Kwie]

iq-qukw Koee Bheekhak 

Bheekhiaa Khaae 

||

One is a beggar, living 

on charity;

(ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੀ) 
ਕੋਈ ਮੂੰਗਤਾ ਜਭੱਜਛਆ (ਮੂੰਗ 

ਮੂੰਗ ਕੇ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਗਰੀਬੀ 
ਜਵਚ ਜਨਢਾਲ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ),

16228 354 koeI rwjw rihAw 
smwie]

Koee Raajaa 

Rehiaa Samaae ||

Another is a king, 

absorbed in himself.

(ਤੈਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੀ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਰਾਿਾ ਬਣ ਕੇ (ਰਾਿ ਜਵਚ) 

ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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16229 354 iks hI mwnu  
iksY Apmwnu]

Kis Hee Maan Kisai 

Apamaan ||

One receives honor, 

and another dishonor.

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਜਮਲ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਇਸ ਆਦਰ ਜਵਚ 

ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹੈ) ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਜਨਰਾਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨੱੁਖਤਾ 
ਦਾ ਕੌਡੀ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ)

16230 354 Fwih auswry Dry 
iDAwnu]

Dtaahi Ousaarae 

Dhharae Dhhiaan 

||

The Lord destroys and 

creates; He is 

enshrined in His 

meditation.

(ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਦੇ ਲੱਡੂ ਭੋਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ) 

ਕਈ ਸਲਾਹਾਂ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਢਾਂਹਦਾ ਹੈ।
16231 354 quJ qy vfw nwhI 

koie]

Thujh Thae 

Vaddaa Naahee 

Koe ||

There is no other as 

great as You.

ਬੱਸ! ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ 
ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ)।

16232 354 iksu vyKwlI cMgw 
hoie]1]

Kis Vaekhaalee 

Changaa Hoe 

||1||

So whom should I 

present to You? Who 

is good enough? ||1||

ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ 
ਜਵਖਾ ਸਕਦਾ ਿ ੋ(ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਤੋਂ ਹੀ) ਚੂੰਗਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੋਵੇ 
॥੧॥

16233 354 mY qW nwmu qyrw 
AwDwru]

Mai Thaan Naam 

Thaeraa Aadhhaar 

||

The Naam, the Name 

of the Lord, is my only 

Support.

ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ)

16234 354 qUM dwqw krxhwru 
krqwru]1]rhwau
]

Thoon Dhaathaa 

Karanehaar 

Karathaar ||1|| 

Rehaao ||

You are the Great 

Giver, the Doer, the 

Creator. ||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਸਭ ਦਾਤਾਂ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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16235 354 vwt n pwvau  
vIgw jwau]

pRymw-BgqI dw (vwt) 
rsqw[ vINgw

Vaatt N Paavo 

Veegaa Jaao ||

I have not walked on 

Your Path; I have 

followed the crooked 

path.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਓਟ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਮੈਂ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਾਹੇ ਹੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

16236 354 drgh bYsx 
nwhI Qwau]

Dharageh Baisan 

Naahee Thhaao ||

In the Court of the 

Lord, I find no place to 

sit.

ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ।

16237 354 mn kw AMDulw  
mwieAw kw bMDu]

Man Kaa 

Andhhulaa 

Maaeiaa Kaa 

Bandhh ||

I am mentally blind, in 

the bondage of Maya.

(ਿਦ ਤਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ 
ਜਗਆਨ-ਚਾਨਣ ਨਾ ਜਮਲੇ) ਮੈਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਬੱਝਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,

16238 354 KIn Krwbu hovY  
inq kMDu]

(KIn) kmzor,nws[ 
(kMDu) sRIr

Kheen Kharaab 

Hovai Nith Kandhh 

||

The wall of my body is 

breaking down, 

wearing away, 

growing weaker.

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਸਦਾ ਖਜਚਤ ਤੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

16239 354 Kwx jIvx kI  
bhuqI Aws]

Khaan Jeevan Kee 

Bahuthee Aas ||

You have such high 

hopes of eating and 

living

ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਖਾਣ ਤੇ 

ਿੀਊਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।

16240 354 lyKY qyrY sws 
igrws]2]

Laekhai Thaerai 

Saas Giraas ||2||

- your breaths and 

morsels of food are 

already counted! ||2||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਜਕ) ਮੇਰਾ ਇਕ ਇਕ 

ਸਾਹ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਜਗਰਾਹੀ 
ਤੇਰੇ ਜਹਸਾਬ ਜਵਚ ਹੈ (ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲ ਜਰਹਾ ਹੈ) 

॥੨॥
16241 354 Aih inis AMDuly 

dIpku dyie]

Ahinis Andhhulae 

Dheepak Dhaee ||

Night and day they are 

blind - please, bless 

them with Your Light.

ਪਿਭੂ (ਇਤਨਾ ਜਦਆਲ ਹੈ ਜਕ 

ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ) ਅੂੰਨਹੇ  ਨੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਜਗਆਨ ਦਾ) ਦੀਵਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ,
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16242 354 Baujl fUbq  
icMq kryie]

Bhoujal Ddoobath 

Chinth Karaee ||

They are drowning in 

the terrifying world-

ocean, crying out in 

pain.

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੁਬਦੇ 

ਦਾ ਜਫ਼ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

16243 354 khih suxih jo 
mwnih nwau]

Kehehi Sunehi Jo 

Maanehi Naao ||

I am a sacrifice to 

those who chant,

ਿ ੋਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ, 

ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਜਵਚ ਸਰਧਾ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

16244 354 hau bilhwrY qw 
kY jwau]

Ho Balihaarai Thaa 

Kai Jaao ||

Hear and believe in 

the Name.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

16245 354 nwnku eyk khY 
Ardwis]

Naanak Eaek Kehai 

Aradhaas ||

Nanak utters this one 

prayer;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,

16246 354 jIau ipMfu sBu  
qyrY pwis]3]

Jeeo Pindd Sabh 

Thaerai Paas ||3||

Soul and body, all 

belong to You, Lord. 

||3||

ਜਕ ਸਾਡੀ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਾਡਾ 
ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਆਸਰੇ ਹੈ ॥੩॥

16247 354 jW qUM dyih jpI 
qyrw nwau]

Jaan Thoon 

Dhaehi Japee 

Thaeraa Naao ||

When You bless me, I 

chant Your Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਜਤ ਮੈਨੂੂੰ ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ,

16248 354 drgh bYsx hovY 
Qwau]

Dharageh Baisan 

Hovai Thhaao ||

Thus I find my seat in 

the Court of the Lord.

ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  
ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।

16249 354 jW quDu BwvY qw 
durmiq jwie]

Jaan Thudhh 

Bhaavai Thaa 

Dhuramath Jaae ||

When it pleases You, 

evil-mindedness 

departs,

ਿਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮਜਤ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ,
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16250 354 igAwn rqnu  
min vsY Awie]

Giaan Rathan Man 

Vasai Aae ||

And the jewel of 

spiritual wisdom 

comes to dwell in the 

mind.

ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਜਗਆਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

16251 354 ndir kry qw 
siqguru imlY]

Nadhar Karae 

Thaa Sathigur 

Milai ||

When the Lord 

bestows His Glance of 

Grace, then one 

comes to meet the 

True Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16252 354 pRxviq nwnku  
Bvjlu 
qrY]4]18]

Pranavath Naanak 

Bhavajal Tharai 

||4||18||

Prays Nanak, carry us 

across the terrifying 

world-ocean. 

||4||18||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਤੇ ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੮॥

16253 354 Awsw mhlw 1 
pMcpdy]

Aasaa Mehalaa 1 

Panchapadhae ||

Aasaa, First Mehl, 

Panch-Padas:

16254 354 duD ibnu Dynu pMK 
ibnu pMKI jl 
ibnu auqBuj 
kwim nwhI]

(Dynu) gW[ (auqBuj) KyqI Dhudhh Bin 

Dhhaen Pankh Bin 

Pankhee Jal Bin 

Outhabhuj Kaam 

Naahee ||

A cow without milk; a 

bird without wings; a 

garden without water - 

 totally useless!

ਿੇਹੜੀ ਗਾਂ ਦੱੁਧ ਨਾਹ ਦੇਵੇ ਉਹ 

ਗਾਂ ਜਕਸ ਕੂੰਮ? ਿੇਹੜੇ ਪੂੰਛੀ ਦੇ 

ਖੂੰਭ ਨਾਹ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਨਸਪਤੀ 
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਰੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦੀ।
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16255 354 ikAw sulqwnu  
slwm ivhUxw  
AMDI koTI qyrw 
nwmu nwhI]1]

Kiaa Sulathaan 

Salaam Vihoonaa 

Andhhee Kothee 

Thaeraa Naam 

Naahee ||1||

What is an emperor, 

without respect? The 

chamber of the soul is 

so dark, without the 

Name of the Lord. 

||1||

ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਨ ਕਰੇ? ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ 

ਇਕ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਹੀ ਹੈ ॥੧॥

16256 354 kI ivsrih duKu 
bhuqw lwgY]

ivsrih Kee Visarehi 

Dhukh Bahuthaa 

Laagai ||

How could I ever 

forget You? It would 

be so painful!

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਜਵਸਾਰਦਾ ਹੈਂ? ਤੇਰੇ ਜਵਸਜਰਆਂ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਬੜਾ ਆਤਮਕ ਦੱੁਖ 

ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
16257 354 duKu lwgY qUM 

ivsru 
nwhI]1]rhwau]

Dhukh Laagai 

Thoon Visar 

Naahee ||1|| 

Rehaao ||

I would suffer such 

pain - no, I shall not 

forget You! 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਤੋਂ) ਨਾਹ ਜਵਸਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

16258 354 AKI AMDu jIB 
rsu nwhI kMnI  
pvxu n vwjY]

A`KIN Akhee Andhh 

Jeebh Ras Naahee 

Kannee Pavan N 

Vaajai ||

The eyes grow blind, 

the tongue does not 

taste, and the ears do 

not hear any sound.

ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਿੀਭ ਜਵਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ 

(ਰਾਗ ਆਜਦਕ) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ।
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16259 354 crxI clY pjUqw 
AwgY ivxu syvw  
Pl lwgy]2]

(pjUqw) pkiVAw[ c`lY Charanee Chalai 

Pajoothaa Aagai 

Vin Saevaa Fal 

Laagae ||2||

He walks on his feet 

only when supported 

by someone else; 

without serving the 

Lord, such are the 

fruits of life. ||2||

ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਿ ੇਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗੋਂ 
ਉਸਦੀ ਡੂੰ ਗੋਰੀ ਿੜੇ-(ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਭੀ) ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਸੁੂੰ ਞਾ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 

ਿੀਵਨ-ਰੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਹੋਰ ਿਲ 

ਲੱਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
16260 354 AKr ibrK bwg  

Buie coKI isMicq 
Bwau kryhI]

(AKr) gurbwxI jI[ 
(coKI) suQrI

Akhar Birakh Baag 

Bhue Chokhee 

Sinchith Bhaao 

Karaehee ||

The Word is the tree; 

the garden of the 

heart is the farm; tend 

it, and irrigate it with 

the Lord's Love.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸੁਅੱਛ ਜਹਰਦੇ ਦੀ 
ਭੁਏ ਂਜਵਚ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ 

ਬਾਗ਼ ਦੇ ਰੱੁਖ ਲਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਜਸੂੰ ਿਦੇ ਹਨ,

16261 354 sBnw Plu lwgY 
nwmu eyko ibnu 
krmw kYsy 
lyhI]3]

Sabhanaa Fal 

Laagai Naam 

Eaeko Bin 

Karamaa Kaisae 

Laehee ||3||

All these trees bear 

the fruit of the Name 

of the One Lord; but 

without the karma of 

good actions, how can 

anyone obtain it? 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ; ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਹ ਦਾਜਤ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ ॥੩॥

16262 354 jyqy jIA qyqy 
siB qyry ivxu 
syvw Plu iksY 
nwhI]

Jaethae Jeea 

Thaethae Sabh 

Thaerae Vin 

Saevaa Fal Kisai 

Naahee ||

As many living beings 

are there are, they are 

all Yours. Without 

selfless service, no one 

obtains any reward.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇਰਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।
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16263 354 duKu suKu Bwxw 
qyrw hovY ivxu 
nwvY jIau rhY 
nwhI]4]

Dhukh Sukh 

Bhaanaa Thaeraa 

Hovai Vin Naavai 

Jeeo Rehai 

Naahee ||4||

Pain and pleasure 

come by Your Will; 

without the Name, the 

soul does not even 

exist. ||4||

(ਿੋ ਭੀ ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਕਦੇ ਦੱੁਖ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਖ ਜਮਲਣਾ-
ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ (ਪਰ 

ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਿੀਵ ਘਾਬਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਸੁਖਾਂ ਜਵਚ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਿੂੰ ਦ ਅਡੋਲ ਰਜਹ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੪॥

16264 354 miq ivic mrxu  
jIvxu horu kYsw  
jw jIvw qW 
jugiq nwhI]

Math Vich Maran 

Jeevan Hor Kaisaa 

Jaa Jeevaa Thaan 

Jugath Naahee ||

To die in the Teachings 

is to live. Otherwise, 

what is life? That is 

not the way.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਜਤ ਜਵਚ ਤੁਰ 

ਕੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦਾ ਮਰ ਿਾਣਾ-
ਇਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਿੀਵਨ, ਿੇ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸੁਆਰਥੀ ਿੀਵਨ 

ਨਹੀਂ ਮੱੁਜਕਆ ਤਾਂ ਉਹ ਿੀਵਨ 

ਜਵਅਰਥ ਹੈ। ਿ ੇਮੈਂ ਇਹ 

ਸੁਆਰਥੀ ਿੀਵਨ ਿੀਊਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦਾ ਸੁਚੱਿਾ 
ਢੂੰਗ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

16265 355 khY nwnku jIvwly 
jIAw jh BwvY 
qh rwKu 
quhI]5]19]

Kehai Naanak 

Jeevaalae Jeeaa 

Jeh Bhaavai Theh 

Raakh Thuhee 

||5||19||

Says Nanak, He grants 

life to the living 

beings; O Lord, please 

keep me according to 

Your Will. ||5||19||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ (ਉਸੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਜਕ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਥੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਹੈ ਉਥੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਰੱਖ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰੱਖ ਤੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ 

॥੫॥੧੯॥
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16266 355 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16267 355 kwieAw bRhmw  
mnu hY DoqI]

Kaaeiaa Brehamaa 

Man Hai 

Dhhothee ||

Let the body be the 

Brahmin, and let the 

mind be the loin-cloth;

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਹੋਇਆ) 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਹੀ (ਉੱਚ-

ਿਾਤੀਆ) ਬਿਾਹਮਣ ਹੈ, (ਪਜਵਤਿ 
ਹੋਇਆ) ਮਨ (ਬਿਾਹਮਣ ਦੀ) 
ਧੋਤੀ ਹੈ।

16268 355 igAwnu jnyaU  
iDAwnu kuspwqI]

kusp`wqI:polw bolo[ 
(kuspwqI) d`B dy C`ly

Giaan Janaeoo 

Dhhiaan 

Kusapaathee ||

Let spiritual wisdom 

be the sacred thread, 

and meditation the 

ceremonial ring.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਿਨੇਊ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਜਤ 

ਦੱਭ ਦਾ ਛੱਲਾ।

16269 355 hir nwmw jsu  
jwcau nwau]

Har Naamaa Jas 

Jaacho Naao ||

I seek the Name of the 

Lord and His Praise as 

my cleansing bath.

ਮੈਂ ਤਾਂ (ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਦੱਛਣਾ) ਮੂੰਗਦਾ 
ਹਾਂ, ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ 
ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,

16270 355 gur prswdI  
bRhim smwau]1]

Gur Parasaadhee 

Breham Samaao 

||1||

By Guru's Grace, I am 

absorbed into God. 

||1||

ਤਾਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਹਾਂ ॥੧॥

16271 355 pWfy AYsw bRhm 
bIcwru]

Paanddae Aisaa 

Breham Beechaar 

||

O Pandit, O religious 

scholar, contemplate 

God in such a way

ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ।
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16272 355 nwmy suic nwmo 
pVau nwmy cju 
Awcwru]1]rhwau
]

pV@au Naamae Such 

Naamo Parro 

Naamae Chaj 

Aachaar ||1|| 

Rehaao ||

That His Name may 

sanctify you, that His 

Name may be your 

study, and His Name 

your wisdom and way 

of life. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸੱੁਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ (-ਰੂਪ ਵੇਦ) 

ਪੜਹਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ 
ਆ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
16273 355 bwhir jnyaU  

ijcru joiq hY 
nwil]

Baahar Janaeoo 

Jichar Joth Hai 

Naal ||

The outer sacred 

thread is worthwhile 

only as long as the 

Divine Light is within.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਬਾਹਰਲਾ ਿਨੇਊ 

ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ 
ਜਚਰ ਿੋਜਤ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ (ਜਿਰ ਇਹ ਜਕਸ ਕੂੰਮ?)।

16274 355 DoqI itkw nwmu 
smwil]

Do~qI it`kw Dhhothee Ttikaa 

Naam Samaal ||

So make the 

remembrance of the 

Naam, the Name of 

the Lord, your loin-

cloth and the 

ceremonial mark on 

your forehead.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਾਂਭ-ਇਹੀ ਹੈ ਧੋਤੀ ਇਹੀ ਹੈ 

ਜਟੱਕਾ।

16275 355 AYQY EQY inbhI 
nwil]

Aithhai Outhhai 

Nibehee Naal ||

Here and hereafter, 

the Name alone shall 

stand by you.

ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਸਾਥ ਜਨਭਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

16276 355 ivxu nwvY hoir 
krm n Bwil]2]

Vin Naavai Hor 

Karam N Bhaal 

||2||

Do not seek any other 

actions, except the 

Name. ||2||

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ 
ਨਾਹ ਭਾਲਦਾ ਜਿਰ ॥੨॥
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16277 355 pUjw pRym mwieAw 
prjwil]

pr-jwil Poojaa Praem 

Maaeiaa Parajaal 

||

Worship the Lord in 

loving adoration, and 

burn your desire for 

Maya.

(ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ) ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਸਾੜ ਦੇ-ਇਹੀ ਹੈ ਦੇਵ-

ਪੂਿਾ।

16278 355 eyko vyKhu Avru 
n Bwil]

Eaeko Vaekhahu 

Avar N Bhaal ||

Behold only the One 

Lord, and do not seek 

out any other.

ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ, (ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ 

ਲੱਭਦਾ ਰਹੁ।
16279 355 cIn@Y qqu ggn 

ds duAwr]

Cheenhai Thath 

Gagan Dhas 

Dhuaar ||

Become aware of 

reality, in the Sky of 

the Tenth Gate;

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਨੋ 

ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਜਵਚ ਸਮਾਧੀ 
ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

16280 355 hir muiK pwT 
pVY bIcwr]3]

Har Mukh Paath 

Parrai Beechaar 

||3||

Read aloud the Lord's 

Word, and 

contemplate it. ||3||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਉਚਾਰਦਾ), ਉਹ (ਵੇਦ 

ਆਜਦਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ) ਜਵਚਾਰ 

ਪੜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥
16281 355 Bojnu Bwau Brmu 

Bau BwgY]

Bhojan Bhaao 

Bharam Bho 

Bhaagai ||

With the diet of His 

Love, doubt and fear 

depart.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) 

ਪਿੀਤ (ਿੋੜ, ਇਹ) ਹੈ (ਮੂਰਤੀ 
ਨੂੂੰ ) ਭੋਗ, (ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਲਜਹ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

16282 355 pwhrUA rwCib  
coru n lwgY]

(pwh-rUA) pihrydwr[ 
(rwCib) rwKw[ (dUjw 
pwT: pwhrUArw Cib)

Paaharooaraa 

Shhab Chor N 

Laagai ||

With the Lord as your 

night watchman, no 

thief will dare to break 

in.

ਪਿਭੂ-ਰਾਖੇ ਦਾ ਤੇਿ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਪਿਕਾਸ਼ ਕਰ) ਕੋਈ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਚੋਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦਾ।
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16283 355 iqlku illwit  
jwxY pRBu eyku]

Thilak Lilaatt 

Jaanai Prabh Eaek 

||

Let the knowledge of 

the One God be the 

ceremonial mark on 

your forehead.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੇ, ਮਾਨੋ, ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਤਲਕ 

ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
16284 355 bUJY bRhmu AMqir 

ibbyku]4]

Boojhai Breham 

Anthar Bibaek 

||4||

Let the realization that 

God is within you be 

your discrimination. 

||4||

ਿ ੋਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ-ਵੱਸਦੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਜਸੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਜਬਬੇਕ) ॥੪॥

16285 355 AwcwrI nhI 
jIiqAw jwie]

AwcwrIN Aachaaree Nehee 

Jeethiaa Jaae ||

Through ritual actions, 

God cannot be won 

over;

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਨਰੀਆਂ ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ 
ਨਾਲ ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ,

16286 355 pwT pVY nhI 
kImiq pwie]

Paath Parrai 

Nehee Keemath 

Paae ||

By reciting sacred 

scriptures, His value 

cannot be estimated.

ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 

ਪਜੜਹਆਂ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।
16287 355 Ast dsI chu  

Bydu n pwieAw]
Ast:polw bolo[ (Ast 
dsIN) ATwrW purwx

Asatt Dhasee 

Chahu Bhaedh N 

Paaeiaa ||

The eighteen Puraanas 

and the four Vedas do 

not know His mystery.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ 

ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ 
ਨੇ ਨਾਹ ਲੱਭਾ,

16288 355 nwnk siqguir  
bRhmu 
idKwieAw]5]20
]

Naanak Sathigur 

Breham 

Dhikhaaeiaa 

||5||20||

O Nanak, the True 

Guru has shown me 

the Lord God. 

||5||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਸਾਨੂੂੰ ) 
ਉਹ (ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ) 
ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੫॥੨੦॥

16289 355 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:
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16290 355 syvku dwsu Bgqu 
jnu soeI]

Saevak Dhaas 

Bhagath Jan Soee 

||

He alone is the selfless 

servant, slave and 

humble devotee,

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ 

ਬਣਦਾ ਹੈ,

16291 355 Twkur kw dwsu  
gurmuiK hoeI]

Thaakur Kaa 

Dhaas Guramukh 

Hoee ||

Who as Gurmukh, 

becomes the slave of 

his Lord and Master.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) ਸੇਵਕ ਹੈ 

ਦਾਸ ਹੈ ਭਗਤ ਹੈ।

16292 355 ijin isir swjI  
iqin Puin goeI]

(goeI) nws kIqI Jin Sir Saajee Thin 

Fun Goee ||

He, who created the 

Universe, shall 

ultimately destroy it.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਦਾ ਯਕੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹੀ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,

16293 355 iqsu ibnu dUjw  
Avru n koeI]1]

This Bin Dhoojaa 

Avar N Koee ||1||

Without Him, there is 

no other at all. ||1||

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

16294 355 swcu nwmu gur 
sbid vIcwir]

Saach Naam Gur 

Sabadh Veechaar 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

Gurmukh reflects 

upon the True Name;

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਜਵਚਾਰ ਕੇ-

16295 355 gurmuiK swcy swcY 
drbwir]1]rhwau
]

Guramukh 

Saachae Saachai 

Dharabaar ||1|| 

Rehaao ||

In the True Court, he is 

found to be true. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਅਟੱਲ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16296 355 scw Arju scI 
Ardwis]

Sachaa Araj 

Sachee Aradhaas 

||

The true supplication, 

the true prayer

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ 
ਅਸਲ (ਅਰਜ਼ੋਈ ਅਰਦਾਸ) ਹੈ,
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16297 355 mhlI Ksmu suxy  
swbwis]

Mehalee Khasam 

Sunae Saabaas ||

- within the Mansion 

of His Sublime 

Presence, the True 

Lord Master hears and 

applauds these.

ਮਹਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 

ਆਖਦਾ ਹੈ),

16298 355 scY qKiq bulwvY 
soie]

Sachai Thakhath 

Bulaavai Soe ||

He summons the 

truthful to His 

Heavenly Throne

ਆਪਣ ੇਸਦਾ-ਅਟੱਲ ਤਖ਼ਤ 

ਉਤੇ (ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਭੂ) ਉਸ 

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਸੱਦਦਾ ਹੈ,

16299 355 dy vifAweI kry 
su hoie]2]

Dhae Vaddiaaee 

Karae S Hoe ||2||

And bestows glorious 

greatness upon them; 

that which He wills, 

comes to pass. ||2||

ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਣ-

ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

16300 355 qyrw qwxu qUhY 
dIbwxu]

(dIbwxu) Awsrw Thaeraa Thaan 

Thoohai 

Dheebaan ||

The Power is Yours; 

You are my only 

Support.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਗੁਰਮੁਜਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਤਾਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ,

16301 355 gur kw sbdu scu 
nIswxu]

(nIswxu) rwhdwrI Gur Kaa Sabadh 

Sach Neesaan ||

The Word of the 

Guru's Shabad is my 

true password.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ 

ਪਾਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ,

16302 355 mMny hukmu su 
prgtu jwie]

Mannae Hukam S 

Paragatt Jaae ||

One who obeys the 

Hukam of the Lord's 

Command, goes to 

Him openly.

ਗੁਰਮੁਜਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਨੂੂੰ  (ਜਸਰ ਮੱਥੇ ਤੇ) ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

16303 355 scu nIswxY Twk 
n pwie]3]

Sach Neesaanai 

Thaak N Paae 

||3||

With the password of 

truth, his way is not 

blocked. ||3||

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੱਚੀ 
ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਜਵਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ॥੩॥
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16304 355 pMifq pVih  
vKwxih vydu]

Panddith Parrehi 

Vakhaanehi Vaedh 

||

The Pandit reads and 

expounds on the 

Vedas,

ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਵੇਦ ਪੜਹਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਜਖਆ ਕਰ ਕੇ 

ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ,

16305 355 AMqir vsqu n 
jwxih Bydu]

Anthar Vasath N 

Jaanehi Bhaedh ||

But he does not know 

the secret of the thing 

within himself.

ਪਰ (ਜਨਰੀ ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਮਾਣ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦੇ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

16306 355 gur ibnu soJI 
bUJ n hoie]

Gur Bin Sojhee 

Boojh N Hoe ||

Without the Guru, 

understanding and 

realization are not 

obtained;

ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ,

16307 355 swcw riv rihAw  
pRBu soie]4]

Saachaa Rav 

Rehiaa Prabh Soe 

||4||

But still God is True, 

pervading 

everywhere. ||4||

ਜਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੪॥

16308 355 ikAw hau AwKw  
AwiK vKwxI]

Kiaa Ho Aakhaa 

Aakh Vakhaanee ||

What should I say, or 

speak or describe?

ਹੇ ਚੋਿੀ ਪਿਭੂ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਖੁਖ 

ਰਜਹਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਹ ਜਜ਼ਕਰ 

ਕਰਾਂ? ਕੀਹ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ?

16309 355 qUM Awpy jwxih  
srb ivfwxI]

(ivfwxI) v`fw Thoon Aapae 

Jaanehi Sarab 

Viddaanee ||

Only You Yourself 

know, O Lord of total 

wonder.

ਤੂੂੰ  (ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੂੰ ) ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

16310 355 nwnk eyko dru 
dIbwxu]

Naanak Eaeko 

Dhar Dheebaan ||

Nanak takes the 

Support of the Door of 

the One God.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਜਖ ਵਾਸਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ 

ਆਸਰਾ ਹੈ,
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16311 355 gurmuiK swcu qhw 
gudrwxu]5]21]

(gudrwxu) guzwrw Guramukh Saach 

Thehaa 

Gudharaan 

||5||21||

There, at the True 

Door, the Gurmukhs 

sustain themselves. 

||5||21||

ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ 

ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥੨੧॥

16312 355 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16313 355 kwcI gwgir dyh 
duhylI aupjY 
ibnsY duKu pweI]

(duhylI) duKI Kaachee Gaagar 

Dhaeh Dhuhaelee 

Oupajai Binasai 

Dhukh Paaee ||

The clay pitcher of the 

body is miserable; it 

suffers in pain through 

birth and death.

(ਜਨਿੱਤ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਖਜਚਤ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ) ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠੋਂ  ਨਹੀਂ 
ਜਨਕਲਦਾ) ਤੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਸਮਾਨ 

ਹੈ (ਿੋ ਤੁਰਤ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਗਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ), ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

(ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਿਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

16314 355 iehu jgu swgru 
duqru ikau qrIAY  
ibnu hir gur  
pwir n pweI]1]

(du`q-ru) qrnw AOKw Eihu Jag Saagar 

Dhuthar Kio 

Thareeai Bin Har 

Gur Paar N Paaee 

||1||

How can this terrifying 

world-ocean be 

crossed over? Without 

the Lord - Guru, it 

cannot be crossed. 

||1||

(ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਘੜੇ 

ਵਰਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੂਿ ੇ

ਪਾਸੇ) ਇਹ ਿਗਤ ਇਕ ਐਸਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, (ਇਸ 

ਜਵਕਾਰ-ਭਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੈ) ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਤਜਰਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕੀਦਾ ॥੧॥
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16315 355 quJ ibnu Avru n 
koeI myry ipAwry  
quJ ibnu Avru n 
koie hry]

Thujh Bin Avar N 

Koee Maerae 

Piaarae Thujh Bin 

Avar N Koe Harae 

||

Without You, there is 

no other at all, O my 

Beloved; without you, 

there is no other at all.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ! ਮੇਰਾ 
ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਆਸਰਾ) 
ਨਹੀਂ, ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ।

16316 355 srbI rMgI rUpI 
qUMhY iqsu bKsy  
ijsu ndir 
kry]1]rhwau]

srbIN rMgIN rUpIN Sarabee Rangee 

Roopee Thoonhai 

This Bakhasae Jis 

Nadhar Karae 

||1|| Rehaao ||

You are in all colors 

and forms; he alone is 

forgiven, upon whom 

You bestow Your 

Glance of Grace. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਰੂੰਗਾਂ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ। (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16317 355 swsu burI Gir 
vwsu n dyvY ipr 
isau imlx n 
dyie burI]

Saas Buree Ghar 

Vaas N Dhaevai Pir 

Sio Milan N Dhaee 

Buree ||

Maya, my mother-in-

law, is evil; she does 

not let me live in my 

own home. The vicious 

one does not let me 

meet with my 

Husband Lord.

(ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ) 

ਇਹ ਭੈੜੀ ਸੱਸ (ਮਾਇਆ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਕਣ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ (ਭਾਵ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਭਿਾਈ ਜਿਰਦੀ ਹੈ) 

ਇਹ ਚੂੰਦਰੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ।
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16318 355 sKI swjnI ky  
hau crn sryvau  
hir gur ikrpw 
qy ndir DrI]2]

Sakhee Saajanee 

Kae Ho Charan 

Saraevo Har Gur 

Kirapaa Thae 

Nadhar Dhharee 

||2||

I serve at the feet of 

my companions and 

friends; the Lord has 

showered me with His 

Mercy, through Guru's 

Grace. ||2||

(ਇਸ ਚੂੰਦਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) 

ਮੈਂ ਸਤਸੂੰਗੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 
(ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ), ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

16319 356 Awpu bIcwir 
mwir mnu dyiKAw  
qum sw mIqu n 
Avru koeI]

Aap Beechaar 

Maar Man 

Dhaekhiaa Thum 

Saa Meeth N Avar 

Koee ||

Reflecting upon my 

self, and conquering 

my mind, I have seen 

that there is no other 

friend like You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ 

ਵੇਜਖਆ ਤਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਜਦੱਸ ਜਪਆ 

ਜਕ) ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਮੱਤਿ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

16320 356 ijau qUM rwKih  
iqv hI rhxw  
duKu suKu dyvih 
krih soeI]3]

Jio Thoon 

Raakhehi Thiv Hee 

Rehanaa Dhukh 

Sukh Dhaevehi 

Karehi Soee ||3||

As You keep me, so do 

I live. You are the 

Giver of peace and 

pleasure. Whatever 

You do, comes to pass. 

||3||

ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਹਾਲਤ 

ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਉਸੇ ਹਾਲਤ 

ਜਵਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਦੁਖ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਸੁਖ 

ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  
ਕਰਦਾ ਹੈਂ; ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

16321 356 Awsw mnsw doaU 
ibnwsq iqRhu gux 
Aws inrws BeI]

Aasaa Manasaa 

Dhooo Binaasath 

Thrihu Gun Aas 

Niraas Bhee ||

Hope and desire have 

both been dispelled; I 

have renounced my 

longing for the three 

qualities.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਆਸ ਤੇ 

ਲਾਲਸਾ ਜਮਟਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
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16322 356 qurIAwvsQw  
gurmuiK pweIAY  
sMq sBw kI Et 
lhI]4]

qurIAw-vsQw[ sBw: 
polw bolo

Thureeaavasathha

a Guramukh 

Paaeeai Santh 

Sabhaa Kee Outt 

Lehee ||4||

The Gurmukh obtains 

the state of ecstasy, 

taking to the Shelter 

of the Saints' 

Congregation. ||4||

ਿਦੋਂ ਸਤਸੂੰਗ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲਈਏ, ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ 

ਰਾਹੇ ਤੁਰੀਏ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ 

ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ ਪੋਹ ਨ ਸਕੇ 

॥੪॥
16323 356 igAwn iDAwn 

sgly siB jp 
qp ijsu hir 
ihrdY AlK 
AByvw]

A-lK: polw bolo Giaan Dhhiaan 

Sagalae Sabh Jap 

Thap Jis Har 

Hiradhai Alakh 

Abhaevaa ||

All wisdom and 

meditation, all 

chanting and penance, 

come to one whose 

heart is filled with the 

Invisible, Inscrutable 

Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਭੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵੱਸ ਪਏ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ 

ਿਪ ਤਪ ਜਗਆਨ ਜਧਆਨ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਏ।

16324 356 nwnk rwm nwim 
mnu rwqw gurmiq 
pwey shj 
syvw]5]22]

Naanak Raam 

Naam Man 

Raathaa Guramath 

Paaeae Sehaj 

Saevaa ||5||22||

O Nanak, one whose 

mind is imbued with 

the Lord's Name, finds 

the Guru's Teachings, 

and intuitively serves. 

||5||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਮਨ 

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੫॥੨੨॥

16325 356 Awsw mhlw 1 
pMcpdy]

Aasaa Mehalaa 1 

Panchapadhae ||

Aasaa, First Mehl, 

Panch-Padas:

16326 356 mohu kutMbu mohu 
sB kwr]

Mohu Kuttanb 

Mohu Sabh Kaar ||

Your attachment to 

your family, your 

attachment to all your 

affairs

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੋਹ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ) ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਮਤਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ (ਿਗਤ 

ਦੀ) ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ,
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16327 356 mohu qum qjhu  
sgl vykwr]1]

Mohu Thum 

Thajahu Sagal 

Vaekaar ||1||

- renounce all your 

attachments, for they 

are all corrupt. ||1||

(ਪਰ ਮੋਹ ਹੀ) ਜਵਕਾਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੋਹ 

ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ॥੧॥
16328 356 mohu Aru Brmu 

qjhu qum@ bIr]

Mohu Ar Bharam 

Thajahu Thumh 

Beer ||

Renounce your 

attachments and 

doubts, O brother,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਮੋਹ 

ਛੱਡ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਕਰ।

16329 356 swcu nwmu irdy 
rvY 
srIr]1]rhwau]

(rvY) ismrdw Saach Naam 

Ridhae Ravai 

Sareer ||1|| 

Rehaao ||

And dwell upon the 

True Name within 

your heart and body. 

||1||Pause||

(ਮੋਹ ਜਤਆਜਗਆਂ ਹੀ) ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਸਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16330 356 scu nwmu jw nv 
iniD pweI]

Sach Naam Jaa 

Nav Nidhh Paaee 

||

When one receives 

the nine treasures of 

the True Name,

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ (-ਰੂਪ) ਨੌ-

ਜਨਜਧ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

16331 356 rovY pUqu n klpY 
mweI]2]

(klpI) duKI[ nMnw 
dyl@I dIvw

Rovai Pooth N 

Kalapai Maaee 

||2||

His children do not 

weep, and his mother 

does not grieve. ||2||

(ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪੱੁਤਰ ਨਹੀਂ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ, 
ਜਿਰ) ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲਪਦਾ ਨਹੀਂ ॥੨॥

16332 356 eyqu moih fUbw 
sMswru]

Eaeth Mohi 

Ddoobaa Sansaar 

||

In this attachment, the 

world is drowning.

ਇਹ ਮੋਹ ਜਵਚ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਡੱੁਬਾ ਜਪਆ ਹੈ,

16333 356 gurmuiK koeI  
auqrY pwir]3]

Guramukh Koee 

Outharai Paar 

||3||

Few are the Gurmukhs 

who swim across. 

||3||

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ (ਮੋਹ 

ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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16334 356 eyqu moih iPir 
jUnI pwih]

Eaeth Mohi Fir 

Joonee Paahi ||

In this attachment, 

people are 

reincarnated over and 

over again.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਮੋਹ ਜਵਚ 

(ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ) ਤੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪਏਗਂਾ,

16335 356 mohy lwgw jmpuir 
jwih]4]

Mohae Laagaa 

Jam Pur Jaahi 

||4||

Attached to emotional 

attachment, they go 

to the city of Death. 

||4||

ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ ਿਕਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਤੂੂੰ  ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਦੇਸ 

ਜਵਚ ਿਾਵੇਂਗਾ ॥੪॥

16336 356 gur dIiKAw ly  
jpu qpu kmwih]

Gur Dheekhiaa Lae 

Jap Thap Kamaahi 

||

You have received the 

Guru's Teachings - 

now practice 

meditation and 

penance.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਜਰਵਾਿੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਿਪ ਤਪ 

ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ,

16337 356 nw mohu qUtY nw 
Qwie pwih]5]

Naa Mohu 

Thoottai Naa 

Thhaae Paahi 

||5||

If attachment is not 

broken, no one is 

approved. ||5||

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਟੱੁਟਦਾ ਨਹੀਂ, 
(ਇਹਨਾਂ ਿਪਾਂ ਤਪਾਂ ਨਾਲ) ਉਹ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ॥੫॥
16338 356 ndir kry qw eyhu 

mohu jwie]

Nadhar Karae 

Thaa Eaehu Mohu 

Jaae ||

But if He bestows His 

Glance of Grace, then 

this attachment 

departs.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਇਹ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

16339 356 nwnk hir isau  
rhY 
smwie]6]23]

Naanak Har Sio 

Rehai Samaae 

||6||23||

O Nanak, then one 

remains merged in the 

Lord. ||6||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥੨੩॥

16340 356 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:
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16341 356 Awip kry scu 
AlK Apwru]

A-lK: polw bolo Aap Karae Sach 

Alakh Apaar ||

He Himself does 

everything, the True, 

Invisible, Infinite Lord.

(ਿੋ ਕੁਝ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਅਲੱਖ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ) ਆਪ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

16342 356 hau pwpI qUM 
bKsxhwru]1]

Ho Paapee Thoon 

Bakhasanehaar 

||1||

I am a sinner, You are 

the Forgiver. ||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਅਟੱਲ ਜਨਯਮ 

ਭੁਲਾ ਕੇ) ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ 
(ਪਰ ਜਿਰ ਭੀ) ਤੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧॥
16343 356 qyrw Bwxw sBu 

ikCu hovY]

Thaeraa Bhaanaa 

Sabh Kishh Hovai 

||

By Your Will, 

everything come to 

pass.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ (ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
16344 356 mn hiT kIcY  

AMiq 
ivgovY]1]rhwau]

Manehath Keechai 

Anth Vigovai 

||1|| Rehaao ||

One who acts in 

stubborn-mindedness 

is ruined in the end. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਇਹ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ 

ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੇ ਆਪਣ ੇ

ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ (ਭਾਵ, ਜਨਰੀ 
ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ 

ਕੇ) ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖ਼ਰ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16345 356 mnmuK kI miq  
kUiV ivAwpI]

Manamukh Kee 

Math Koorr 

Viaapee ||

The intellect of the 

self-willed manmukh is 

engrossed in 

falsehood.

(ਜਨਰੇ) ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਕਲ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

16346 356 ibnu hir ismrx  
pwip sMqwpI]2]

(sMqwpI) duKI Bin Har Simaran 

Paap Santhaapee 

||2||

Without the 

meditative 

remembrance of the 

Lord, it suffers in sin. 

||2||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ 

ਜਵਚ ਕੀਤੇ) ਜਕਸੇ ਮੂੰਦ-ਕਰਮ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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16347 356 durmiq iqAwig  
lwhw ikCu lyvhu]

Dhuramath Thiaag 

Laahaa Kishh 

Laevahu ||

Renounce evil-

mindedness, and you 

shall reap the rewards.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸੀ) ਭੈੜੀ ਮਜਤ ਜਤਆਗ 

ਕੇ ਕੁਝ ਆਤਮਕ ਲਾਭ ਭੀ ਖੱਟੋ,

16348 356 jo aupjY so AlK 
AByvhu]3]

A-lK:polw bolo Jo Oupajai So 

Alakh Abhaevahu 

||3||

Whoever is born, 

comes through the 

Unknowable and 

Mysterious Lord. ||3||

(ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਲਆਵ ੋਜਕ) ਿ ੋ

ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ 

ਅਲਖ ਤੇ ਅਭੇਦ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ) ॥੩॥
16349 356 AYsw hmrw sKw 

shweI]

Aisaa Hamaraa 

Sakhaa Sehaaee ||

Such is my Friend and 

Companion;

(ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਮੁੜ ਮੁੜ ਭੁੱ ਲਦੇ 

ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਮਾਣ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ) ਸਾਡਾ ਜਮੱਤਿ 
ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
16350 356 gur hir imilAw  

Bgiq 
idRVweI]4]

Gur Har Miliaa 

Bhagath 

Dhrirraaee ||4||

Meeting with the 

Guru, the Lord, 

devotion was 

implanted within me. 

||4||

(ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

16351 356 sglˆØI saudˆØI  
qotw AwvY]

Sagalanaee 

Soudhanaee 

Thottaa Aavai ||

In all other 

transactions, one 

suffers loss.

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਜਵਸਾਰ ਕੇ) 

ਸਾਰੇ ਦੁਜਨਆਵੀ ਸੌਜਦਆਂ ਜਵਚ 

ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ (ਉਮਰ 

ਜਵਅਰਥ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ);
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16352 356 nwnk rwm nwmu 
min 
BwvY]5]24]

Naanak Raam 

Naam Man 

Bhaavai ||5||24||

The Name of the Lord 

is pleasing to Nanak's 

mind. ||5||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੫॥੨੪॥

16353 356 Awsw mhlw 1 
caupdy]

Aasaa Mehalaa 1 

Choupadhae ||

Aasaa, First Mehl, 

Chau-Padas:

16354 356 ividAw vIcwrI  
qW praupkwrI]

Vidhiaa 

Veechaaree Thaan 

Paroupakaaree ||

Contemplate and 

reflect upon 

knowledge, and you 

will become a 

benefactor to others.

(ਜਵਜਦਆ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ) ਿ ੋ

ਮਨੱੁਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਕ ਉਹ ਜਵੱਜਦਆ ਪਾ 
ਕੇ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਬਜਣਆ ਹੈ।

16355 356 jW pMc rwsI qW 
qIrQ vwsI]1]

(rwsI) v`s Jaan Panch Raasee 

Thaan Theerathh 

Vaasee ||1||

When you conquer 

the five passions, then 

you shall come to 

dwell at the sacred 

shrine of pilgrimage. 

||1||

ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਿਲ ਹੈ, ਿੇ 
ਉਸ ਨੇ ਪੂੰਿੇ ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੱਸ 

ਕਰ ਲਏ ਹਨ ॥੧॥

16356 356 GuMGrU vwjY jy mnu 
lwgY]

Ghungharoo 

Vaajai Jae Man 

Laagai ||

You shall hear the 

vibrations of the 

tinkling bells, when 

your mind is held 

steady.

ਿ ੇਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨਾ ਜਸੱਖ ਜਗਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ 
(ਭਗਤੀਆ ਬਣ ਕੇ) ਘੁੂੰ ਘਰੂ 

ਵਿਾਣ ੇਸਿਲ ਹਨ।

16357 356 qau jmu khw kry  
mo isau 
AwgY]1]rhwau]

Tho Jam Kehaa 

Karae Mo Sio 

Aagai ||1|| 

Rehaao ||

So what can the 

Messenger of Death 

do to me hereafter? 

||1||Pause||

ਜਿਰ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਿਮ ਮੇਰਾ 
ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਵਗਾੜ ਸਕਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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16358 356 Aws inrwsI qau 
sMinAwsI]

Aas Niraasee Tho 

Sanniaasee ||

When you abandon 

hope and desire, then 

you become a true 

Sannyaasi.

ਿ ੇਸਭ ਮਾਇਕ-ਆਸਾਂ ਵਲੋਂ 
ਉਪਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ੋਇਹ 

ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਹੈ।

16359 356 jW jqu jogI qW 
kwieAw BogI]2]

Jaan Jath Jogee 

Thaan Kaaeiaa 

Bhogee ||2||

When the Yogi 

practices abstinence, 

then he enjoys his 

body. ||2||

ਿ ੇ(ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ) ਿੋਗੀ 
ਵਾਲਾ ਿਤ (ਕਾਇਮ) ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਸਲ ਜਗਿਹਸਤੀ ਿਾਣੋ 
॥੨॥

16360 356 dieAw idgMbru  
dyh bIcwrI]

(idgMbru) nWgw Dhaeiaa 

Dhiganbar Dhaeh 

Beechaaree ||

Through compassion, 

the naked hermit 

reflects upon his inner 

self.

ਿ ੇ(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਦਇਆ ਹੈ, 

ਿ ੇਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਪਜਵੱਤਿ ਰੱਖਣ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ 

ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ 

ਜਦਗੂੰ ਬਰ (ਨਾਂਗਾ ਿੈਨੀ);
16361 356 Awip mrY Avrw 

nh mwrI]3]

Aap Marai Avaraa 

Neh Maaree ||3||

He slays his own self, 

instead of slaying 

others. ||3||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਮਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ 

(ਅਸਲ ਅਜਹੂੰਸਾ-ਵਾਦੀ) ਿ ੋ

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ॥੩॥

16362 356 eyku qU hoir vys 
bhuqyry]

Eaek Thoo Hor 

Vaes Bahuthaerae 

||

You, O Lord, are the 

One, but You have so 

many Forms.

(ਪਰ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਤੇਰੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਸ ਹਨ, 

ਹਰੇਕ ਵੇਸ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ।
16363 356 nwnku jwxY coj 

n qyry]4]25]
(coj) kOqk Naanak Jaanai 

Choj N Thaerae 

||4||25||

Nanak does not know 

Your wondrous plays. 

||4||25||

ਨਾਨਕ (ਜਵਚਾਰਾ) ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੪॥੨੫॥

16364 356 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:
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16365 356 eyk n BrIAw  
gux kir Dovw]

ie`k AOgux nwl nhIN 
(BrIAw) BrI, bhuqy 
AOguxW nwl BrI hoeI 
hW, iks gux krky 
DovW, Bwv koeI BI gux 
nhIN

Eaek N Bhareeaa 

Gun Kar Dhhovaa 

||

I am not stained by 

only one sin, that 

could be washed clean 

by virtue.

ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਜਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਔਗੁਣ 

ਨਾਲ ਜਲੱਬੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 
ਜਕ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਔਗੁਣ ਨੂੂੰ  ਧੋ 

ਸਕਾਂ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਤਾਂ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਔਗੁਣ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ)

16366 356 myrw shu jwgY  
hau inis Bir 
sovw]1]

(inis) rwq Maeraa Sahu 

Jaagai Ho Nis Bhar 

Sovaa ||1||

My Husband Lord is 

awake, while I sleep 

through the entire 

night of my life. ||1||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ-ਰਾਤ ਹੀ 
(ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਸੱੁਤੀ ਰਹੀ 
ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਿਾਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਮੋਹ ਢੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) ॥੧॥

16367 356 ieau ikau kMq 
ipAwrI hovw]

Eio Kio Kanth 

Piaaree Hovaa ||

In this way, how can I 

become dear to my 

Husband Lord?

ਅਿੇਹੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਮੈਂ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗ 

ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
16368 356 shu jwgY hau 

ins Bir 
sovw]1]rhwau]

Sahu Jaagai Ho Nis 

Bhar Sovaa ||1|| 

Rehaao ||

My Husband Lord 

remains awake, while I 

sleep through the 

entire night of my life. 

||1||Pause||

ਖਸਮ ਿਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ 
ਰਾਤ ਸੱੁਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16369 357 Aws ipAwsI syjY 
Awvw]

Aas Piaasee Saejai 

Aavaa ||

With hope and desire, 

I approach His Bed,

ਮੈਂ ਸੇਿ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ (ਮੈਂ 
ਜਹਰਦੇ-ਸੇਿ ਵਲ ਪਰਤਦੀ ਹਾਂ, 
ਪਰ ਅਿ ੇਭੀ) ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਦੀ ਜਪਆਸ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਜਵਆਕੁਲ ਹਾਂ।
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16370 357 AwgY sh Bwvw  
ik n Bwvw]2]

Aagai Seh Bhaavaa 

K N Bhaavaa ||2||

But I do not know 

whether He will be 

pleased with me or 

not. ||2||

(ਅਿੇਹੀ ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ 

ਜਕਵੇਂ ਯਕੀਨ ਬਣੇ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆਵਾਂ ਜਕ 

ਨਾਹ ਪਸੂੰਦ ਆਵਾਂ ॥੨॥
16371 357 ikAw jwnw ikAw 

hoiegw rI mweI]

Kiaa Jaanaa Kiaa 

Hoeigaa Ree 

Maaee ||

How do I know what 

will happen to me, O 

my mother?

ਹੇ ਮਾਂ! (ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਸੱੁਤੀ ਰਜਹਣ 

ਕਰ ਕੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ਜਕ ਮੇਰਾ ਕੀਹ ਬਣੇਗਾ,

16372 357 hir drsn ibnu  
rhnu n 
jweI]1]rhwau]

Har Dharasan Bin 

Rehan N Jaaee 

||1|| Rehaao ||

Without the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan, I cannot 

survive. ||1||Pause||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਪਰਵਾਨ 

ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ) 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਧਰਵਾਸ ਭੀ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16373 357 pRymu n cwiKAw  
myrI iqs n 
buJwnI]

drSnW dI (iqs) 
ipAws[ buJwnI: polw 
bolo

Praem N 

Chaakhiaa Maeree 

This N Bujhaanee 

||

I have not tasted His 

Love, and my thirst is 

not quenched.

(ਹੇ ਮਾਂ! ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਮੈਂ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨ 

ਚੱਜਖਆ; ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ 
ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਦੀ 
ਅੱਗ) ਨਹੀਂ ਬੱੁਝ ਸਕੀ।

16374 357 gieAw su jobnu  
Dn pCuqwnI]3]

gieAw Gaeiaa S Joban 

Dhhan 

Pashhuthaanee 

||3||

My beautiful youth 

has run away, and 

now I, the soul-bride, 

repent and regret. 

||3||

ਮੇਰੀ ਿਵਾਨੀ ਲੂੰ ਘ ਗਈ ਹੈ, 

ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ ॥੩॥

16375 357 AjY su jwgau  
Aws ipAwsI]

(AjY) hux Ajai S Jaago Aas 

Piaasee ||

Even now, I am held 

by hope and desire.

(ਹੇ ਮਾਂ! ਿਵਾਨੀ ਤਾਂ ਲੂੰ ਘ ਗਈ 

ਹੈ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ) ਅਿੇ 
ਭੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ 
ਜਪਆਸ ਵਲੋਂ-
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16376 357 BeIly audwsI  
rhau 
inrwsI]1]rhwau
]

BeI-ly Bheelae 

Oudhaasee Reho 

Niraasee ||1|| 

Rehaao ||

I am depressed; I have 

no hope at all. 

||1||Pause||

ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ 
(ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਹਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵੇ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16377 357 haumY Koie kry 
sIgwru]

Houmai Khoe 

Karae Seegaar ||

She overcomes her 

egotism, and adorns 

herself;

ਿਦੋਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਹਉਮੈ 

ਗਵਾਂਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਬਣਾਨ ਦਾ ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰਦੀ 
ਹੈ,

16378 357 qau kwmix syjY 
rvY Bqwru]4]

k`wmix Tho Kaaman Saejai 

Ravai Bhathaar 

||4||

The Husband Lord 

now ravishes and 

enjoys the soul-bride 

on His Bed. ||4||

ਤਦੋਂ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੀ ਜਹਰਦਾ-
ਸੇਿ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥

16379 357 qau nwnk kMqY 
min BwvY]

Tho Naanak 

Kanthai Man 

Bhaavai ||

Then, O Nanak, the 

bride becomes 

pleasing to the Mind 

of her Husband Lord;

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤਦੋਂ ਹੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

16380 357 Coif vfweI  
Apxy Ksm 
smwvY]1]rhwau]
26]

Shhodd Vaddaaee 

Apanae Khasam 

Samaavai ||1|| 

Rehaao ||26||

She sheds her self-

conceit, and is 

absorbed in her Lord 

and Master. 

||1||Pause||26||

ਿਦੋਂ ਮਾਣ-ਵਜਡਆਈ ਛੱਡ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਖਸਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥੨੬॥

16381 357 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:
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16382 357 pyvkVY Dn KrI 
ieAwxI]

Paevakarrai Dhhan 

Kharee Eiaanee ||

In this world of my 

father's house I the 

soul-bride, have been 

very childish;

ਪਰ ਿਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ 

ਕੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

16383 357 iqsu sh kI mY  
swr n jwxI]1]

This Seh Kee Mai 

Saar N Jaanee 

||1||

I did not realize the 

value of my Husband 

Lord. ||1||

(ਇਸ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਹੀ) ਮੈਂ 
ਉਸ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ (ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ) ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 

ਸਕੀ (ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁੜੀ ਰਹੀ) ॥੧॥

16384 357 shu myrw eyku dUjw 
nhI koeI]

Sahu Maeraa Eaek 

Dhoojaa Nehee 

Koee ||

My Husband is the 

One; there is no other 

like Him.

ਮੇਰਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਇਕ-ਰਸ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
16385 357 ndir kry mylwvw 

hoeI]1]rhwau]

Nadhar Karae 

Maelaavaa Hoee 

||1|| Rehaao ||

If He bestows His 

Glance of Grace, then I 

shall meet Him. 

||1||Pause||

ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ) ਮੇਰਾ ਉਸ 

ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16386 357 swhurVY Dn swcu 
pCwixAw]

Saahurarrai Dhhan 

Saach 

Pashhaaniaa ||

In the next world of 

my in-law's house, I, 

the the soul-bride, 

shall realize Truth;

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਨਕਲ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਹੈ ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ) ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਕਦਰ) 

ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ;

16387 357 shij suBwie  
Apxw ipru 
jwixAw]2]

Sehaj Subhaae 

Apanaa Pir Jaaniaa 

||2||

I shall come to know 

the celestial peace of 

my Husband Lord. 

||2||

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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16388 357 gur prswdI  
AYsI miq AwvY]

Gur Parasaadhee 

Aisee Math Aavai 

||

By Guru's Grace, such 

wisdom comes to me,

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਅਿੇਹੀ 
ਅਕਲ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਕ ਉਹ 

ਿਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਦਾ ਉੱਦਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ)

16389 357 qW kwmix kMqY 
min BwvY]3]

Thaan Kaaman 

Kanthai Man 

Bhaavai ||3||

So that the soul-bride 

becomes pleasing to 

the Mind of the 

Husband Lord. ||3||

ਤਦੋਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

16390 357 khqu nwnku BY 
Bwv kw kry 
sIgwru]

Kehath Naanak 

Bhai Bhaav Kaa 

Karae Seegaar ||

Says Nanak, she who 

adorns herself with 

the Love and the Fear 

of God,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੇਹੜੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਡਰ ਦਾ ਤੇ ਪਿੇਮ ਦਾ ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ,

16391 357 sd hI syjY rvY 
Bqwru]4]27]

Sadh Hee Saejai 

Ravai Bhathaar 

||4||27||

Enjoys her Husband 

Lord forever on His 

Bed. ||4||27||

ਉਸ ਦੀ ਜਹਰਦੇ-ਸੇਿ ਉਤੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੭॥
16392 357 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16393 357 n iks kw pUqu n 
iks kI mweI]

N Kis Kaa Pooth N 

Kis Kee Maaee ||

No one is anyone 

else's son, and no one 

is anyone else's 

mother.

ਅਸਲ ਜਵਚ ਨਾਹ ਮਾਂ ਨਾਹ 

ਪੱੁਤਰ ਕੋਈ ਭੀ ਜਕਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ 
ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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16394 357 JUTY moih Brim 
BulweI]1]

Jhoothai Mohi 

Bharam Bhulaaee 

||1||

Through false 

attachments, people 

wander around in 

doubt. ||1||

(ਪਰ) ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਦੁਨੀਆ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ (ਮਾਂ ਜਪਉ 

ਪੁਤਿ ਆਜਦਕ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਸਦਾ ਸਾਥੀ ਿਾਣ ਕੇ ਿੀਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰੀ ਬੈਠਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

16395 357 myry swihb hau 
kIqw qyrw]

Maerae Saahib Ho 

Keethaa Thaeraa 

||

O My Lord and 

Master, I am created 

by You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਜਲਕ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ 
(ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈਂ।
16396 357 jW qUM dyih jpI 

nwau 
qyrw]1]rhwau]

Jaan Thoon 

Dhaehi Japee 

Naao Thaeraa 

||1|| Rehaao ||

If You give it to me, I 

will chant Your Name. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਿਪ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16397 357 bhuqy Aaugx  
kUkY koeI]

Bahuthae Aougan 

Kookai Koee ||

That person who is 

filled with all sorts of 

sins may pray at the 

Lord's Door

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਹੋਣ, ਜਿਰ ਭੀ ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)
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16398 357 jw iqsu BwvY  
bKsy soeI]2]

Jaa This Bhaavai 

Bakhasae Soee 

||2||

But he is forgiven only 

when the Lord so wills. 

||2||

ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਅੱਤ 

ਜਵਕਾਰੀ ਦੀ ਭੀ ਅਰਜ਼ੋਈ) 

ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੨॥

16399 357 gur prswdI  
durmiq KoeI]

Gur Parasaadhee 

Dhuramath Khoee 

||

By Guru's Grace, evil-

mindedness is 

destroyed.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 
ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

16400 357 jh dyKw qh eyko 
soeI]3]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Eaeko Soee 

||3||

Wherever I look, there 

I find the One Lord. 

||3||

(ਹੁਣ) ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ 
ਉਧਰ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਜਵਆਪਕ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

16401 357 khq nwnk AYsI 
miq AwvY]

Kehath Naanak 

Aisee Math Aavai 

||

Says Nanak, if one 

comes to such an 

understanding,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿਦੋਂ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਅਿੇਹੀ 
ਅਕਲ ਆ ਿਾਵੇ,

16402 357 qW ko scy sic 
smwvY]4]28]

Thaan Ko Sachae 

Sach Samaavai 

||4||28||

Then he is absorbed 

into the Truest of the 

True. ||4||28||

ਜਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਿੀਵ 

ਸਦਾ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੮॥
16403 357 Awsw mhlw 1 

dupdy]

Aasaa Mehalaa 1 

Dhupadhae ||

Aasaa, First Mehl, Du-

Padas:
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16404 357 iqqu srvrVY  
BeIly invwsw  
pwxI pwvku 
iqnih kIAw]

sMswr (srvrVY) smuMdr Thith Saravararrai 

Bheelae Nivaasaa 

Paanee Paavak 

Thinehi Keeaa ||

In that pool of the 

world, the people 

have their homes; 

there, the Lord has 

created water and fire.

(ਸਾਡੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਉਸ 

ਜਭਆਨਕ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਵੱਸੋਂ 
ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਾਂ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ) ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,

16405 357 pMk ju moh pgu 
nhI cwlY hm 
dyKw qh 
fUbIAly]1]

moh rUpI (pMk) ickV[ 
(ju)pYdw ho irhw hY[ mn 
rUpI (pgu) pYr[ rwm 
jI v`l nhIN (cwlY) 
c`ldw

Pankaj Moh Pag 

Nehee Chaalai 

Ham Dhaekhaa 

Theh Ddoobeealae 

||1||

In the mud of earthly 

attachment, their feet 

have become mired, 

and I have seen them 

drowning there. ||1||

(ਤੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ) ਿੋ ਮੋਹ 

ਦਾ ਜਚੱਕੜ ਹੈ (ਉਸ ਜਵਚ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ) ਪੈਰ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
(ਭਾਵ, ਿੀਵ ਮੋਹ ਦੇ ਜਚੱਕੜ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਪਏ ਹਨ), ਸਾਡੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਈ ਿੀਵ (ਮੋਹ 

ਦੇ ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਦੇ ਅਸਗਾਹ ਿਲ 

ਜਵਚ) ਡੱੁਬਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥

16406 357 mn eyku n cyqis  
mUV mnw]

mUV@ Man Eaek N 

Chaethas Moorr 

Manaa ||

O foolish people, why 

don't you remember 

the One Lord?

ਹੇ ਮਨ! ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

16407 357 hir ibsrq qyry 
gux 
gilAw]1]rhwau
]

Har Bisarath 

Thaerae Gun 

Galiaa ||1|| 

Rehaao ||

Forgetting the Lord, 

your virtues shall 

wither away. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ (ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਗੁਣ ਘਟਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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16408 357 nw hau jqI sqI  
nhI piVAw mUrK 
mugDw jnmu 
BieAw]

Naa Ho Jathee 

Sathee Nehee 

Parriaa Moorakh 

Mugadhhaa 

Janam Bhaeiaa ||

I am not a celibate, 

nor am I truthful, nor 

a scholar; I was born 

foolish and ignorant.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਹ ਮੈਂ ਿਤੀ ਹਾਂ ਨਾਹ 

ਮੈਂ ਸਤੀ ਹਾਂ ਨਾਹ ਹੀ ਮੈਂ 
ਪਜੜਹਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ 
ਿੀਵਨ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਬੇ-ਸਮਝਾਂ 
ਵਾਲਾ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

(ਭਾਵ, ਿਤ ਸਤ ਤੇ ਜਵੱਜਦਆ 

ਇਸ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਮੋਹ 

ਦੇ ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ ਜਡੱਗਣੋਂ ਬਚਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਿਤ ਸਤ 

ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ)।

16409 357 pRxviq nwnk  
iqn@ kI srxw  
ijn@ qUM nwhI 
vIsirAw]2]29
]

Pranavath Naanak 

Thinh Kee Saranaa 

Jinh Thoon 

Naahee Veesariaa 

||2||29||

Prays Nanak, I seek 

the Sanctuary of those 

who do not forget 

You, Lord. ||2||29||

(ਸੋ) ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ ) ਉਹਨਾਂ 
(ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

(ਰੱਖ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਭੁੱ ਜਲਆ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਯਾਦ 

ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲੀ) ॥੨॥੨੯॥

16410 357 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16411 357 iCA Gr iCA 
gur iCA aupdys]

Shhia Ghar Shhia 

Gur Shhia 

Oupadhaes ||

There are six systems 

of philosophy, six 

teachers, and six 

doctrines;

ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਹਨ, ਛੇ ਹੀ (ਇਹਨਾਂ 
ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੇ) ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਛੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸੱਧਾਂਤ ਹਨ।
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16412 357 guru guru eyko vys 
Anyk]1]

Gur Gur Eaeko 

Vaes Anaek ||1||

But the Teacher of 

teachers is the One 

Lord, who appears in 

so many forms. ||1||

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਰਆਂ ਦਾ ਮੂਲ-

ਗੁਰੂ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਇੱਕ ਹੈ। 
(ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਸੱਧਾਂਤ) ਉਸ ਇੱਕ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਸ ਹਨ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪਿਕਾਸ਼ ਦੇ 

ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ) ॥੧॥

16413 357 jY Gir krqy 
kIriq hoie]

Jai Ghar Karathae 

Keerath Hoe ||

That system, where 

the Praises of the 

Creator are sung

ਜਿਸ (ਸਤਸੂੰਗ-) ਘਰ ਜਵਚ 

ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

16414 357 so Gru rwKu  
vfweI 
qoih]1]rhwau]

So Ghar Raakh 

Vaddaaee Thohi 

||1|| Rehaao ||

- follow that system; in 

it rests greatness. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਉਸ ਘਰ ਨੂੂੰ  
ਸਾਂਭ ਰੱਖ (ਉਸ ਸਤਸੂੰਗ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ, ਇਸੇ ਜਵਚ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਵਜਡਆਈ ਜਮਲੇਗੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16415 357 ivsuey cisAw 
GVIAw phrw  
iQqI vwrI mwhu 
BieAw]

ivsuey[ cisAw: polw 
bolo

Visueae Chasiaa 

Gharreeaa 

Peharaa Thhithee 

Vaaree Maahu 

Bhaeiaa ||

As the seconds, 

minutes, hours, days, 

weekdays months

ਜਿਵੇਂ ਜਵਸੁਏ, ਚਸੇ, ਘੜੀਆਂ, 

ਪਹਰ, ਜਥੱਤਾਂ, ਵਾਰ, ਮਹੀਨਾ 
(ਆਜਦਕ) ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੱੁਤਾਂ 
ਹਨ,

16416 357 sUrju eyko ruiq 
Anyk]

Sooraj Eaeko Ruth 

Anaek ||

And seasons all 

originate from the one 

sun,

ਪਰ ਸੂਰਿ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਖ ਵਖ ਸਰੂਪ 

ਹਨ),

16417 357 nwnk krqy ky 
kyqy vys]2]30]

Naanak Karathae 

Kae Kaethae Vaes 

||2||30||

O Nanak, so do all 

forms originate from 

the One Creator. 

||2||30||

ਜਤਵੇਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਤਾਰ ਦੇ 

(ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਆ ਿੂੰਤ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਸਰੂਪ ਹਨ ॥੨॥੩੦॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3208 Published: March 06/ 2014



16418 358 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16419 358 Awsw Gru 3 
mhlw 1]

Aasaa Ghar 3 

Mehalaa 1 ||

Aasaa, Third House, 

First Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

16420 358 lK lskr lK 
vwjy nyjy lK 
auiT krih 
slwmu ]

l`K Lakh Lasakar Lakh 

Vaajae Naejae 

Lakh Outh Karehi 

Salaam ||

You may have 

thousands of armies, 

thousands of marching 

bands and lances, and 

thousands of men to 

rise and salute you.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਤੇਰੀਆਂ ਫ਼ੌਿਾਂ 
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜਵਚ ਹੋਣ, 

ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ ਲੱਖਾਂ ਬੂੰ ਦੇ ਵਾਿੇ 
ਵਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਨੇਜ਼ਾ-
ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ 
ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਿੱਤ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ,

16421 358 lKw aupir  
Purmwieis qyrI  
lK auiT rwKih 
mwnu]

l`KW l`K Purmwie-is Lakhaa Oupar 

Furamaaeis 

Thaeree Lakh 

Outh Raakhehi 

Maan ||

Your rule may extend 

over thousands of 

miles, and thousands 

of men may rise to 

honor you.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਲੱਖਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਉਤੇ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ 
ਬੂੰ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਕਰਦੇ ਹੋਣ,

16422 358 jW piq lyKY nw 
pvY qW siB 
inrwPl kwm]1]

Jaan Path Laekhai 

Naa Pavai Thaan 

Sabh Niraafal 

Kaam ||1||

But, if your honor is of 

no account to the 

Lord, then all of your 

ostentatious show is 

useless. ||1||

(ਤਾਂ ਭੀ ਕੀਹ ਹੋਇਆ) ਿੇ ਤੇਰੀ 
ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਨ ਪਏ, ਤਾਂ 
ਤੇਰੇ ਇਥੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂੰਮ ਜਵਅਰਥ ਗਏ 

॥੧॥
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16423 358 hir ky nwm ibnw  
jgu DMDw]

(DMDw) aulJx Har Kae Naam 

Binaa Jag 

Dhhandhhaa ||

Without the Name of 

the Lord, the world is 

in turmoil.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿਗਤ ਦਾ ਮੋਹ 

(ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਉਲਝਣ ਹੀ 
ਉਲਝਣ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

16424 358 jy bhuqw 
smJweIAY Bolw  
BI so AMDo 
AMDw]1]rhwau]

Bolw: polw bolo Jae Bahuthaa 

Samajhaaeeai 

Bholaa Bhee So 

Andhho Andhhaa 

||1|| Rehaao ||

Even though the fool 

may be taught again 

and again, he remains 

the blindest of the 

blind. ||1||Pause||

(ਇਸ ਉਲਝਣ ਜਵਚ ਿੀਵ 

ਇਤਨਾ ਿਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਭਾਵੇਂ 
ਜਕਤਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਮਨ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੀ ਅੂੰਨਹ ਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੂਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ਜਕ ਮੈਂ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹਾਂ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16425 358 lK KtIAih lK 
sMjIAih Kwjih  
lK Awvih lK 
jwih]

(sMjIAih) iek`Ty 
krIey[ KtIAih[ Kwjih

Lakh Khatteeahi 

Lakh Sanjeeahi 

Khaajehi Lakh 

Aavehi Lakh Jaahi 

||

You may earn 

thousands, collect 

thousands, and spend 

thousands of dollars; 

thousands may come, 

and thousands may go.

ਿ ੇਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖੱਟੇ ਿਾਣ, ਲੱਖਾਂ 
ਰੁਪਏ ਿੋੜੇ ਿਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 

ਖ਼ਰਚੇ ਭੀ ਿਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ 
ਰੁਪਏ ਆਉਣ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ 
ਚਲੇ ਿਾਣ,

16426 358 jW piq lyKY nw 
pvY qW jIA ikQY 
iPir pwih]2]

Jaan Path Laekhai 

Naa Pavai Thaan 

Jeea Kithhai Fir 

Paahi ||2||

But, if your honor is of 

no account to the 

Lord, then where will 

you go to find a safe 

haven? ||2||

ਪਰ ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ 

ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਵਾਨ ਨਾਹ 

ਹੋਵੇ, ਤਾਂ (ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ 
ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੀ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੱੁਖੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
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16427 358 lK swsq 
smJwvxI lK 
pMifq pVih 
purwx]

Lakh Saasath 

Samajhaavanee 

Lakh Panddith 

Parrehi Puraan ||

Thousands of 

Shaastras may be 

explained to the 

mortal, and thousands 

of Pandits may read 

the Puraanas to him;

ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੀ 
ਜਵਆਜਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਏ, 

ਜਵਦਵਾਨ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ 
ਪੁਰਾਨ ਪੜਹਨ (ਤੇ ਦੁਨੀਆ 

ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ),

16428 358 jW piq lyKY nw 
pvY qW sBy 
kuprvwx]3]

(ku-prvwx) mnzUr 
nhIN[ s`By

Jaan Path Laekhai 

Naa Pavai Thaan 

Sabhae 

Kuparavaan ||3||

But, if his honor is of 

no account to the 

Lord, then all of this is 

unacceptable. ||3||

ਤਾਂ ਭੀ ਿੇ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਪੜਹਨੇ ਪੜਹਾਨੇ ਜਵਅਰਥ 

ਗਏ ॥੩॥

16429 358 sc nwim piq 
aUpjY krim nwmu 
krqwru]

Sach Naam Path 

Oopajai Karam 

Naam Karathaar ||

Honor comes from the 

True Name, the Name 

of the Merciful 

Creator.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ 

(ਦਾ ਇਹ) ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ।

16430 358 Aih inis ihrdY 
jy vsY nwnk  
ndrI 
pwru]4]1]31]

Ahinis Hiradhai Jae 

Vasai Naanak 

Nadharee Paar 

||4||1||31||

If it abides in the 

heart, day and night, O 

Nanak, then the 

mortal shall swim 

across, by His Grace. 

||4||1||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੩੧॥

16431 358 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3211 Published: March 06/ 2014



16432 358 dIvw myrw eyku 
nwmu duKu ivic 
pwieAw qylu]

Dheevaa Maeraa 

Eaek Naam Dhukh 

Vich Paaeiaa Thael 

||

The One Name is my 

lamp; I have put the 

oil of suffering into it.

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਦੀਵਾ ਹੈ (ਿ ੋਮੇਰੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਉਸ ਦੀਵੇ ਜਵਚ ਮੈਂ (ਦੁਨੀਆ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਣ ਵਾਲਾ) ਦੱੁਖ (-

ਰੂਪ) ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

16433 358 auin cwnix Ehu 
soiKAw cUkw jm 
isau mylu]1]

Oun Chaanan 

Ouhu Sokhiaa 

Chookaa Jam Sio 

Mael ||1||

Its flame has dried up 

this oil, and I have 

escaped my meeting 

with the Messenger of 

Death. ||1||

ਉਸ (ਆਤਮਕ) ਚਾਨਣ ਨਾਲ 

ਉਹ ਦੱੁਖ-ਰੂਪ ਤੇਲ ਸੜਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਵਾਹ ਭੀ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ {ਨੋਟ: 

ਸੂੰਬੂੰ ਧਕ 'ਜਵਜਚ' ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 

ਲਫ਼ਜ਼ 'ਦੁਖੁ' ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
"ਦੀਵੇ ਜਵਜਚ ਦੁਖੁ ਤੇਲੁ 
ਪਾਇਆ"-ਇਉਂ ਅਰਥ ਕਰਨਾ 
ਹੈ} ॥੧॥

16434 358 lokw mq ko 
PkiV pwie]

(P`kiV) BMfI Lokaa Math Ko 

Fakarr Paae ||

O people, do not make 

fun of me.

ਹੇ ਲੋਕੋ! ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਮਖ਼ੌਲ 

ਨ ਉਡਾਓ।

16435 358 lK miVAw kir 
eykTy eyk rqI ly 
Bwih]1]rhwau]

lkVW dy (miVAw) 
Fyr[(eyk-Ty) ie`k 
jg@w[ (Bwih) A`g[ 
l`K[ r`qI

Lakh Marriaa Kar 

Eaekathae Eaek 

Rathee Lae Bhaahi 

||1|| Rehaao ||

Thousands of wooden 

logs, piled up 

together, need only a 

tiny flame to burn. 

||1||Pause||

ਲੱਖਾਂ ਮਣਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ 

ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ (ਿੇ) ਇੱਕ ਰਤੀ 
ਜਿਤਨੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਖੀਏ (ਤਾਂ 
ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਸੁਆਹ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਜਤਵੇਂ ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ 
ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੁਕਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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16436 358 ipMfu pqil myrI 
kysau ikirAw  
scu nwmu krqwru]

p`qil Pindd Pathal 

Maeree Kaeso 

Kiriaa Sach Naam 

Karathaar ||

The Lord is my festive 

dish, of rice balls on 

leafy plates; the True 

Name of the Creator 

Lord is my funeral 

ceremony.

ਪੱਤਲਾਂ ਉਤੇ ਜਪੂੰ ਡ ਭਰਾਣੇ 
(ਮਣਸਾਣੇ) ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਹੀ ਹੈ, 

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਕਜਰਆ ਭੀ 
ਕਰਤਾਰ (ਦਾ) ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਹੈ।

16437 358 AYQY EQY AwgY 
pwCY eyhu myrw 
AwDwru]2]

Aithhai Outhhai 

Aagai Paashhai 

Eaehu Maeraa 

Aadhhaar ||2||

Here and hereafter, in 

the past and in the 

future, this is my 

support. ||2||

ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੇਰੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੨॥

16438 358 gMg bnwris  
isPiq qumwrI  
nwvY Awqmrwau]

(qumwrI) Awp jI dI 
is&q hI[ (bnwr-is) 
kWSI hY[ n@wvY[ (dUjw 
pwT: Awqm rwau)

Gang Banaaras 

Sifath Thumaaree 

Naavai Aatham 

Raao ||

The Lord's Praise is my 

River Ganges and my 

city of Benares; my 

soul takes its sacred 

cleansing bath there.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੂੰਗਾ 
ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ (ਆਜਦਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16439 358 scw nwvxu qW 
QIAY jW Aih 
inis lwgY 
Bwau]3]

n@wvxu Sachaa Naavan 

Thaan Thheeai 

Jaan Ahinis Laagai 

Bhaao ||3||

That becomes my true 

cleansing bath, if night 

and day, I enshrine 

love for You. ||3||

ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਹੀ ਤਦੋਂ, 
ਿਦੋਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਬਜਣਆ ਰਹੇ ॥੩॥
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16440 358 iek lokI horu 
CimCrI bRwhmxu 
vit ipMfu Kwie]

(lokI) dyvqy[ 
(CimCrI) ipqr[ v`it

Eik Lokee Hor 

Shhamishharee 

Braahaman Vatt 

Pindd Khaae ||

The rice balls are 

offered to the gods 

and the dead 

ancestors, but it is the 

Brahmins who eat 

them!

ਬਿਾਹਮਣ (ਿਵਾਂ ਿਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ 

ਆਟੇ ਦਾ) ਜਪੂੰ ਨ ਵੱਟ ਕੇ ਇਕ 

ਜਪੂੰ ਨ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੇਟਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਿਾ ਜਪੂੰ ਨ 

ਜਪਤਰਾਂ ਨੂੂੰ , (ਜਪੂੰ ਨ ਵੱਟਣ ਤੋਂ 
ਜਪਛੋਂ) ਉਹ ਆਪ (ਖੀਰ-ਪੂਰੀ 
ਆਜਦਕ ਿਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ) 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

16441 358 nwnk ipMfu 
bKsIs kw kbhUM 
inKUtis 
nwih]4]2]32]

(inKUtis) mu`kdw Naanak Pindd 

Bakhasees Kaa 

Kabehoon 

Nikhoottas Naahi 

||4||2||32||

O Nanak, the rice balls 

of the Lord are a gift 

which is never 

exhausted. 

||4||2||32||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਬਿਾਹਮਣ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਪੂੰ ਨ 

ਕਦ ਤਕ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਦਾ ਜਪੂੰ ਨ ਕਦੇ ਮੱੁਕਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ॥੪॥੨॥੩੨॥

16442 358 Awsw Gru 4 
mhlw 1

Aasaa Ghar 4 

Mehalaa 1

Aasaa, Fourth House, 

First Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

16443 358 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16444 358 dyviqAw drsn 
kY qweI dUK BUK 
qIrQ kIey]

qweIN Dhaevathiaa 

Dharasan Kai 

Thaaee Dhookh 

Bhookh Theerathh 

Keeeae ||

The Gods yearning for 

the Blessed Vision of 

the Lord's Darshan 

suffered through pain 

and hunger at the 

sacred shrines.

ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੇ ਭੀ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰੇ, 

ਭੁੱ ਖਾਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਥ-

ਰਟਨ ਕੀਤੇ।
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16445 358 jogI jqI jugiq 
mih rhqy kir 
kir Bgvy ByK 
Bey]1]

Jogee Jathee 

Jugath Mehi 

Rehathae Kar Kar 

Bhagavae Bhaekh 

Bheae ||1||

The yogis and the 

celibates live their 

disciplined lifestyle, 

while others wear 

saffron robes and 

become hermits. ||1||

ਅਨੇਕਾਂ ਿੋਗੀ ਤੇ ਿਤੀ (ਆਪੋ 

ਆਪਣੀ) ਮਰਯਾਦਾ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਗੇਰੂਏ ਰੂੰਗ ਦੇ 

ਕੱਪੜੇ ਪਾਂਦੇ ਰਹੇ ॥੧॥

16446 358 qau kwrix 
swihbw rMig rqy]

r`qy Tho Kaaran 

Saahibaa Rang 

Rathae ||

For Your sake, O Lord 

Master, they are 

imbued with love.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਜਲਕ! ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

16447 358 qyry nwm Anykw  
rUp AnMqw khxu 
n jwhI qyry gux 
kyqy]1]rhwau]

Thaerae Naam 

Anaekaa Roop 

Ananthaa Kehan N 

Jaahee Thaerae 

Gun Kaethae 

||1|| Rehaao ||

Your Names are so 

many, and Your Forms 

are endless. No one 

can tell how may 

Glorious Virtues You 

have. ||1||Pause||

ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹਨ, ਤੇਰੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਰੂਪ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਕਸੇ ਭੀ ਪਾਸੋਂ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16448 358 dr Gr mhlw 
hsqI GoVy Coif 
ivlwieiq dys 
gey]

(ivlwieiq) Apxw dys Dhar Ghar 

Mehalaa Hasathee 

Ghorrae Shhodd 

Vilaaeith Dhaes 

Geae ||

Leaving behind hearth 

and home, palaces, 

elephants, horses and 

native lands, mortals 

have journeyed to 

foreign lands.

(ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਹੀ ਰਾਿ-ਜਮਲਖ ਦੇ ਮਾਜਲਕ) 

ਆਪਣ ੇਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਆਪਣੇ 
ਘਰ-ਬੂਹੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ 
ਦੇਸ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ (ਿੂੰਗਲੀਂ) 
ਚਲੇ ਗਏ।
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16449 358 pIr pykWbr  
swilk swidk  
CofI dunIAw 
Qwie pey]2]

(pIr) SkqI vwly[ 
(pykWbr) PirSiqAW 
duAwrw AkwSI hukm 
pRwpq krn vwly[ 
(swilk) igAwnvwn[ 
(swidk) isdk vwly 
gursyvk

Peer Paekaanbar 

Saalik Saadhik 

Shhoddee 

Dhuneeaa Thhaae 

Peae ||2||

The spiritual leaders, 

prophets, seers and 

men of faith 

renounced the world, 

and became 

acceptable. ||2||

ਅਨੇਕਾਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗ਼ੂੰ ਬਰਾਂ 
ਜਗਆਨਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਸਦਕੀਆਂ ਨੇ 

ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 

ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੀ ॥੨॥

16450 358 swd shj suK 
rs ks qjIAly  
kwpV Cofy cmV 
lIey]

Saadh Sehaj Sukh 

Ras Kas Thajeealae 

Kaaparr Shhoddae 

Chamarr Leeeae ||

Renouncing tasty 

delicacies, comfort, 

happiness and 

pleasures, some have 

abandoned their 

clothes and now wear 

skins.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਸੁਆਦ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸਭ 

ਰਸਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡੇ, ਕੱਪੜੇ 

ਛੱਡ ਕੇ ਚਮੜਾ ਪਜਹਜਨਆ।

16451 358 duKIey drdvMd 
dir qyrY nwim 
rqy drvys 
Bey]3]

(drvys) &kIr Dhukheeeae 

Dharadhavandh 

Dhar Thaerai 

Naam Rathae 

Dharavaes Bheae 

||3||

Those who suffer in 

pain, imbued with 

Your Name, have 

become beggars at 

Your Door. ||3||

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਂਗ 

ਦਰਦਵੂੰ ਦਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

ਫ਼ਜਰਆਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹਣ ਲਈ 

(ਜਗਿਹਸਤ ਛੱਡ ਕੇ) ਫ਼ਕੀਰ ਹੋ 

ਗਏ ॥੩॥
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16452 358 KlVI KprI 
lkVI cmVI  
isKw sUqu DoqI 
kIn@I]

isKw:polw bolo[ (isKw) 
bodI[ K`lVI[ K`prI[ 
l`kVI[

Khalarree 

Khaparee Lakarree 

Chamarree Sikhaa 

Sooth Dhhothee 

Keenhee ||

Some wear skins, and 

carry begging bowls, 

bearing wooden staffs, 

and sitting on deer 

skins. Others raise 

their hair in tufts and 

wear sacred threads 

and loin-cloths.

ਜਕਸੇ ਨੇ (ਭੂੰਗ ਆਜਦਕ ਪਾਣ 

ਲਈ) ਚੂੰਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਲਈ, 

ਜਕਸੇ ਨੇ (ਘਰ ਘਰ ਮੂੰਗਣ 

ਲਈ) ਖੱਪਰ (ਹੱਥ ਜਵਚ) ਿੜ 

ਜਲਆ, ਕੋਈ ਡੂੰਡਾ-ਧਾਰੀ 
ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਬਜਣਆ, ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਜਮਿਗ-ਛਾਲਾ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ 

ਬੋਦੀ ਿਨੇਊ ਤੇ ਧੋਤੀ ਦਾ 
ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਆ।

16453 358 qUM swihbu hau 
sWgI qyrw pRxvY 
nwnku jwiq 
kYsI]4]1]33]

(sWgI) nklIAw Thoon Saahib Ho 

Saangee Thaeraa 

Pranavai Naanak 

Jaath Kaisee 

||4||1||33||

You are the Lord 

Master, I am just Your 

puppet. Prays Nanak, 

what is my social 

status to be? 

||4||1||33||

ਪਰ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਾਜਲਕ ਹੈਂ, ਮੈਂ 
ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰਾ ਸਾਂਗੀ ਹਾਂ (ਭਾਵ, 

ਮੈਂ ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰਾ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਜਤਵੇਂ 
ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ) ਜਕਸੇ ਖ਼ਾਸ 

ਸ਼ਿੇਣੀ ਜਵਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਮਾਣ ਨਹੀਂ ॥੪॥੧॥੩੩॥

16454 359 Awsw Gru 5 
mhlw 1

Aasaa Ghar 5 

Mehalaa 1

Aasaa, Fifth House, 

First Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

16455 359 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16456 359 BIqir pMc gupq 
min vwsy]

Bheethar Panch 

Gupath Man 

Vaasae ||

The five evil passions 

dwell hidden within 

the mind.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਧੁਰ ਅੂੰਦਰ ਪੂੰਿ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਲੁਕੇ ਪਏ ਹਨ,
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16457 359 iQru n rhih jYsy 
Bvih audwsy]1]

Thhir N Rehehi 

Jaisae Bhavehi 

Oudhaasae ||1||

They do not remain 

still, but move around 

like wanderers. ||1||

ਉਹ ਠਠੂੰ ਬਰੇ ਹੋਇਆਂ ਵਾਂਗ 

ਭੱਿ ੇਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਹ ਉਹ 

ਆਪ ਜਟਕਦੇ ਹਨ (ਨਾਹ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਟਕਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

16458 359 mnu myrw  
dieAwl syqI  
iQru n rhY]

Man Maeraa 

Dhaeiaal Saethee 

Thhir N Rehai ||

My soul does not stay 

held by the Merciful 

Lord.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਦਆਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

16459 359 loBI kptI pwpI 
pwKMfI mwieAw 
AiDk 
lgY]1]rhwau]

l`gY Lobhee Kapattee 

Paapee 

Paakhanddee 

Maaeiaa Adhhik 

Lagai ||1|| 

Rehaao ||

It is greedy, deceitful, 

sinful and hypocritical, 

and totally attached to 

Maya. ||1||Pause||

ਇਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਹੁਤ 

ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਲੋਭੀ ਕਪਟੀ ਪਾਪੀ ਪਾਖੂੰਡੀ 
ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

16460 359 PUl mwlw gil 
pihraugI hwro]

pihrau-gI Fool Maalaa Gal 

Pehirougee Haaro 

||

I will decorate my neck 

with garlands of 

flowers.

(ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨਾਰ ਵਾਂਗ 

ਆਪਣ ੇਜਸੂੰਗਾਰ ਦੇ ਆਹਰਾਂ 
ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਵਚ ਹੈ ਤੇ 

ਆਖਦੀ ਹੈ-) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲ 

ਜਵਚ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੀ, 
ਿੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗੀ,

16461 359 imlYgw pRIqmu  
qb kraugI 
sIgwro]2]

krau-gI Milaigaa Preetham 

Thab Karougee 

Seegaaro ||2||

When I meet my 

Beloved, then I will 

put on my 

decorations. ||2||

ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਮਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3218 Published: March 06/ 2014



16462 359 pMc sKI hm eyku 
Bqwro]

Panch Sakhee 

Ham Eaek 

Bhathaaro ||

I have five companions 

and one Spouse.

ਮੇਰੀਆਂ ਪੂੰਿ ੇਸਹੇਲੀਆਂ ਭੀ 
(ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਭੀ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਿੀਵਾਤਮਾ ਹੀ ਖਸਮ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਦੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ)

16463 359 pyif lgI hY  
jIAVw 
cwlxhwro]3]

Paedd Lagee Hai 

Jeearraa 

Chaalanehaaro 

||3||

It is ordained from the 

very beginning, that 

the soul must 

ultimately depart. 

||3||

(ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਦੇ ਥਾਂ) ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੋਗ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਚੱਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਕ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਵਛੋੜਾ ਹੋ ਿਾਣਾ ਹੈ) 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਹੈ 

॥੩॥
16464 359 pMc sKI imil  

rudnu kryhw]
(rudnu) roxw Panch Sakhee Mil 

Rudhan Karaehaa 

||

The five companions 

will lament together.

(ਆਖ਼ਰ ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਪੂੰਿੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰਲ 

ਕੇ ਜਸਰਫ਼ ਰੋ ਹੀ ਛਡਦੀਆਂ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਪੂੰਿੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ 
ਿੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ)

16465 359 swhu pjUqw  
pRxviq nwnk  
lyKw 
dyhw]4]1]34]

(pjUqw) pkiVAw Saahu Pajoothaa 

Pranavath Naanak 

Laekhaa Dhaehaa 

||4||1||34||

When the soul is 

trapped, prays Nanak, 

it is called to account. 

||4||1||34||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੀਵਾਤਮਾ 
(ਇਕੱਲਾ) ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਿਜੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੩੪॥
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16466 359 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16467 359 Awsw Gru 6 
mhlw 1]

Aasaa Ghar 6 

Mehalaa 1 ||

Aasaa, Sixth House, 

First Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

16468 359 mnu moqI jy 
ghxw hovY pauxu 
hovY sUq DwrI]

(sUq) Dwgw Man Mothee Jae 

Gehanaa Hovai 

Poun Hovai Sooth 

Dhhaaree ||

If the pearl of the 

mind is strung like a 

jewel on the thread of 

the breath,

ਿ ੇਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸੱੁਚੇ ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ ਗਜਹਣਾ 
ਬਣਾ ਲਏ (ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 
ਬਣਾਨ ਲਈ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ) ਿ ੇਸੁਆਸ ਸੁਆਸ 

(ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਮੋਤੀ ਪਿੋਣ ਲਈ) 

ਧਾਗਾ ਬਣੇ,
16469 359 iKmw sIgwru  

kwmix qin 
pihrY rwvY lwl 
ipAwrI]1]

(lwl) ipAwrw[ k`wmix Khimaa Seegaar 

Kaaman Than 

Pehirai Raavai Laal 

Piaaree ||1||

And the soul-bride 

adorns her body with 

compassion, then the 

Beloved Lord will 

enjoy His lovely bride. 

||1||

ਿ ੇਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੂੰ  
ਸਹਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂੂੰ  ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਜਸੂੰਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਉਤੇ ਪਜਹਨ 

ਲਏ, ਤਾਂ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਪਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
16470 359 lwl bhu guix  

kwmix mohI]
(lwl) ipAwry vwihgurU 
jI

Laal Bahu Gun 

Kaaman Mohee ||

O my Love, I am 

fascinated by Your 

many glories;

ਹੇ ਬਹੁ-ਗੁਣੀ ਲਾਲ ਪਿਭੂ! 
ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜਦੀ ਹੈ,

16471 359 qyry gux hoih n 
AvrI]1]rhwau]

Thaerae Gun Hohi 

N Avaree ||1|| 

Rehaao ||

Your Glorious Virtues 

are not found in any 

other. ||1||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੇ (ਉਹ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ 

ਪਿੀਤ ਨਹੀਂ ਿੋੜਦੀ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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16472 359 hir hir hwru  
kMiT ly pihrY  
dwmodru dMqu lyeI]

(dMqu) dMdwsw Har Har Haar 

Kanth Lae Pehirai 

Dhaamodhar 

Dhanth Laeee ||

If the bride wears the 

garland of the Lord's 

Name, Har, Har, 

around her neck, and 

if she uses the 

toothbrush of the Lord;

ਿ ੇਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨੂੂੰ  ਹਾਰ 

ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਗਲ ਜਵਚ ਪਾ 
ਲਏ, ਿ ੇਪਿਭੂ-ਜਸਮਰਨ ਨੂੂੰ  
(ਦੂੰਦਾਂ ਦਾ) ਦੂੰਦਾਸਾ ਵਰਤੇ,

16473 359 kr kir krqw  
kMgn pihrY ien 
ibiD icqu 
DryeI]2]

(kr) h`Q Kar Kar Karathaa 

Kangan Pehirai Ein 

Bidhh Chith 

Dhharaeee ||2||

And if she fashions 

and wears the bracelet 

of the Creator Lord 

around her wrist, then 

she shall hold her 

consciousness steady. 

||2||

ਿ ੇਕਰਤਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ-ਸੇਵਾ 
ਨੂੂੰ  ਕੂੰਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾ 
ਲਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਜਚੱਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

16474 359 mDusUdnu kr 
muMdrI pihrY  
prmysru ptu 
lyeI]

(p`tu) rySmI k`pVw[ 
mDusUdnu

Madhhusoodhan 

Kar Mundharee 

Pehirai 

Paramaesar Patt 

Laeee ||

She should make the 

Lord, the Slayer of 

demons, her ring, and 

take the Transcendent 

Lord as her silken 

clothes.

ਿ ੇਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਹਰੀ-ਭਿਨ 

ਦੀ ਮੁੂੰ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦੀ 
ਉਂਗਲੀ ਜਵਚ ਪਾ ਲਏ, ਪਿਭੂ 
ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਪਤ 

ਦਾ ਰਾਖਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜਾ 
ਬਣਾਏ,

16475 359 DIrju DVI bMDwvY 
kwmix sRIrMgu  
surmw dyeI]3]

(DVI) p`tIAW[ (sRI) 
soBw vwly (sRI) SRomxI 
(rMgu) AnMd srUp 
(sRIrMgu) vwihgurU jI[ 
k`wmix

Dhheeraj 

Dhharree 

Bandhhaavai 

Kaaman Sreerang 

Suramaa Dhaeee 

||3||

The soul-bride should 

weave patience into 

the braids of her hair, 

and apply the lotion of 

the Lord, the Great 

Lover. ||3||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ) ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨੂੂੰ  
ਪੱਟੀਆਂ ਸਿਾਣ ਜਹਤ ਵਰਤੇ, 

ਲੱਛਮੀ-ਪਤੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
(ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ) ਸੁਰਮਾ ਪਾਏ ॥੩॥
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16476 359 mn mMdir jy 
dIpku jwly  
kwieAw syj 
kryeI]

Man Mandhar Jae 

Dheepak Jaalae 

Kaaeiaa Saej 

Karaeee ||

If she lights the lamp 

in the mansion of her 

mind, and makes her 

body the bed of the 

Lord,

ਿ ੇਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਮਜਹਲ ਜਵਚ ਜਗਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ 
ਿਗਾਏ, ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਵਾਸਤੇ) ਸੇਿ ਬਣਾਏ,

16477 359 igAwnrwau jb 
syjY AwvY q 
nwnk Bogu 
kryeI]4]1]35
]

(igAwnrwau) pUrn 
bRhmigAwn dy rwjy rwm 
jI[ (dUjw pwT: igAwn 
rwau)

Giaan Raao Jab 

Saejai Aavai Th 

Naanak Bhog 

Karaeee 

||4||1||35||

Then, when the King 

of spiritual wisdom 

comes to her bed, He 

shall take her, and 

enjoy her. 

||4||1||35||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ 

ਆਤਮਕ ਜਸੂੰਗਾਰ ਉਤੇ ਰੀਝ 

ਕੇ) ਿਦੋਂ ਜਗਆਨ-ਦਾਤਾ ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਦੀ ਜਹਰਦੇ-ਸੇਿ ਉਤੇ 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੩੫॥

16478 359 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16479 359 kIqw hovY kry 
krwieAw iqsu 
ikAw khIAY 
BweI]

Keethaa Hovai 

Karae Karaaeiaa 

This Kiaa Keheeai 

Bhaaee ||

The created being acts 

as he is made to act; 

what can be said to 

him, O Siblings of 

Destiny?

(ਪਰ) ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ? ਿੀਵ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

16480 359 jo ikCu krxw so 
kir rihAw kIqy 
ikAw 
cqurweI]1]

Jo Kishh Karanaa 

So Kar Rehiaa 

Keethae Kiaa 

Chathuraaee ||1||

Whatever the Lord is 

to do, He is doing; 

what cleverness could 

be used to affect Him? 

||1||

ਿੀਵ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਆਣਪ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਿ ੋਕੁਝ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥
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16481 359 qyrw hukmu Blw  
quDu BwvY]

Thaeraa Hukam 

Bhalaa Thudhh 

Bhaavai ||

The Order of Your Will 

is so sweet, O Lord; 

this is pleasing to You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ।

16482 359 nwnk qw kau 
imlY vfweI swcy 
nwim 
smwvY]1]rhwau]

Naanak Thaa Ko 

Milai Vaddaaee 

Saachae Naam 

Samaavai ||1|| 

Rehaao ||

O Nanak, he alone is 

honored with 

greatness, who is 

absorbed in the True 

Name. ||1||Pause||

(ਸੋ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਉਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੋ (ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16483 359 ikrqu pieAw  
prvwxw iliKAw  
bwhuiV hukmu n 
hoeI]

(prvwxw) lyK Kirath Paeiaa 

Paravaanaa 

Likhiaa Baahurr 

Hukam N Hoee ||

The deeds are done 

according to pre-

ordained destiny; no 

one can turn back this 

Order.

ਸਾਡੇ ਿਨਮ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਿ ੋ

ਇਕੱਠ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਕਜਰਆ ਜਪਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹਦਾਰੀ ਜਲਖੀ ਪਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ 

ਸਕਦਾ।
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16484 359 jYsw iliKAw  
qYsw piVAw myit  
n skY koeI]2]

piV@Aw Jaisaa Likhiaa 

Thaisaa Parriaa 

Maett N Sakai 

Koee ||2||

As it is written, so it 

comes to pass; no one 

can erase it. ||2||

ਜਿਰ ਿੇਹੋ ਿੇਹਾ ਉਹ ਿੀਵਨ-

ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ) 

ਉਘੜਦਾ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਕੋਈ (ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਉੱਦਮ ਨਾਲ) ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾਣ ਦਾ 
ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ-ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ) ॥੨॥

16485 359 jy ko drgh 
bhuqw bolY nwau 
pvY bwjwrI]

Jae Ko Dharageh 

Bahuthaa Bolai 

Naao Pavai 

Baajaaree ||

He who talks on and 

on in the Lord's Court 

is known as a joker.

ਿ ੇਕੋਈ ਿੀਵ ਇਸ ਧੁਰੋਂ ਜਲਖੇ 

ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ 

ਕਰੀ ਿਾਏ (ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਤੁਰਨ ਦੀ ਿਾਚ ਨ ਜਸੱਖੇ, ਉਸ 

ਦਾ ਸੂੰਵਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ) 
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਬੋਲਾ ਹੀ ਪੈ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
16486 359 sqrMj bwjI pkY 

nwhI kcI AwvY 
swrI]3]

p`kY k`cI Satharanj Baajee 

Pakai Naahee 

Kachee Aavai 

Saaree ||3||

He is not successful in 

the game of chess, 

and his chessmen do 

not reach their goal. 

||3||

(ਿੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਸ਼ਤਰੂੰਿ 

(ਚੌਪੜ) ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ (ਵਰਗੀ) ਹੈ, 

(ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਜਰਆਂ ਤੇ 

ਜਗਲੇ ਕੀਜਤਆਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ) 
ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕੇਗੀ, ਨਰਦਾਂ 
ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਪੱੁਗਦੀਆਂ ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਹਨ 

ਿ)ੋ ਪੱੁਗਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਵਚ ਿਾ 
(ਪਹੁੂੰਚਦੀਆਂ ਹਨ) ॥੩॥
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16487 359 nw ko piVAw 
pMifqu bInw nw ko 
mUrKu mMdw]

(bInw) isAwxw[ piV@Aw Naa Ko Parriaa 

Panddith Beenaa 

Naa Ko Moorakh 

Mandhaa ||

By himself, no one is 

literate, learned or 

wise; no one is 

ignorant or evil.

ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਵਚ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਜਵਦਵਾਨ ਪੂੰ ਜਡਤ ਜਸਆਣਾ 
ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਕੋਈ 

(ਅਨਪੜਹ) ਮੂਰਖ ਭੈੜਾ ਮੂੰ ਜਨਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ 
ਰਸਤੇ ਜਵਚ ਨਾਹ ਜਨਰੀ 
ਜਵੱਦਵਤਾ ਸਿਲਤਾ ਦਾ ਵਸੀਲਾ 
ਹੈ, ਨਾਹ ਅਨਪੜਹਤਾ ਵਾਸਤੇ 

ਅਸਿਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)।

16488 359 bMdI AMdir 
isPiq krwey qw 
kau khIAY 
bMdw]4]2]36]

(bMdI) rzw, bMdgI Bandhee Andhar 

Sifath Karaaeae 

Thaa Ko Keheeai 

Bandhaa 

||4||2||36||

When, as a slave, one 

praises the Lord, only 

then is he known as a 

human being. 

||4||2||36||

ਉਹ ਿੀਵ ਬੂੰਦਾ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੩੬॥

16489 359 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16490 359 gur kw sbdu mnY 
mih muMdRw iKMQw 
iKmw hFwvau]

(iKMQw) godVI, KPxI Gur Kaa Sabadh 

Manai Mehi 

Mundhraa 

Khinthhaa Khimaa 

Hadtaavo ||

Let the Word of the 

Guru's Shabad be the 

ear-rings in your mind, 

and wear the patched 

coat of tolerance.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹਨ ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ (ਿੋ 
ਮੈਂ ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ)। ਮੈਂ 
ਜਖਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਉ (ਪਕਾ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ) ਗੋਦੜੀ ਪਜਹਨਦਾ 
ਹਾਂ।
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16491 359 jo ikCu krY Blw 
kir mwnau shj 
jog iniD 
pwvau]1]

Jo Kishh Karai 

Bhalaa Kar Maano 

Sehaj Jog Nidhh 

Paavo ||1||

Whatever the Lord 

does, look upon that 

as good; thus you shall 

obtain the treasure of 

Sehj Yoga. ||1||

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 

ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੂੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲਣੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਹੈ ਿੋਗ-

ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਿ ੋਮੈਂ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥

16492 360 bwbw jugqw jIau  
jugh jug jogI  
prmqMq mih 
jogM]

 (jugqw) juiVAw 
hoieAw[ (prmqMq) 
vwihgurU jI[ j`ugh j`ug

Baabaa Jugathaa 

Jeeo Jugeh Jug 

Jogee Param 

Thanth Mehi 

Jogan ||

O father, the soul 

which is united in 

union as a Yogi, 

remains united in the 

supreme essence 

throughout the ages.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਉਹੀ ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਲ ਿੋਗੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸਦਾ ਲਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

16493 360 AMimRqu nwmu 
inrMjn pwieAw  
igAwn kwieAw 
rs 
BogM]1]rhwau]

Anmrith Naam 

Niranjan Paaeiaa 

Giaan Kaaeiaa Ras 

Bhogan ||1|| 

Rehaao ||

One who has obtained 

the Ambrosial Naam, 

the Name of the 

Immaculate Lord - his 

body enjoys the 

pleasure of spiritual 

wisdom. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ) ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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16494 360 isv ngrI mih  
Awsix bYsau  
klp iqAwgI 
bwdM]

(isv) kilAwx srUp 
vwihgurU jI[ (klp) 
klpnw[ (bwdM) JgVy[ 
n`grI

Siv Nagaree Mehi 

Aasan Baiso Kalap 

Thiaagee Baadhan 

||

In the Lord's City, he 

sits in his Yogic 

posture, and he 

forsakes his desires 

and conflicts.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਮੈਂ ਭੀ ਆਸਣ ਤੇ 

ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨ ਦੀਆਂ 

ਕਲਪਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ 

ਝਗੜੇ-ਝਾਂਝ ੇਛੱਡ ਕੇ ਕਜਲਆਨ-

ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੇਸ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟਕ ਕੇ 

ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ (ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ 
ਆਸਣ ਉਤੇ ਬੈਠਣਾ)।

16495 360 isM|I sbdu sdw 
Duin sohY Aih 
inis pUrY 
nwdM]2]

Sinn(g)ee Sabadh 

Sadhaa Dhhun 

Sohai Ahinis 

Poorai Naadhan 

||2||

The sound of the horn 

ever rings out its 

beautiful melody, and 

day and night, he is 

filled with the sound 

current of the Naad. 

||2||

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  ਜਸੂੰ ਙੀ ਵਿਾਂਦਾ ਹੈਂ) 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

(ਗੱਿ ਜਰਹਾ) ਹੈ; ਇਹ ਹੈ ਜਸੂੰ ਙੀ 
ਦੀ ਜਮੱਠੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੁਰ, ਿੇ 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਨਾਦ ਵਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

16496 360 pqu vIcwru  
igAwn miq fMfw  
vrqmwn ibBUqM]

pqu:polw bolo[ (pqu) 
iB`iKAw leI pwqr[ 
(vrqmwn) mOjUd[ 
(ibBUqM) suAwh

Path Veechaar 

Giaan Math 

Ddanddaa 

Varathamaan 

Bibhoothan ||

My cup is reflective 

meditation, and 

spiritual wisdom is my 

walking stick; to dwell 

in the Lord's Presence 

is the ashes I apply to 

my body.

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  ਹੱਥ ਜਵਚ ਖੱਪਰ 

ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਭੱਜਛਆ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈਂ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ 

(ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ) ਹੈ ਮੇਰਾ 
ਖੱਪਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਜਤ 

(ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਵਚ) ਡੂੰਡਾ ਹੈ (ਿੋ 
ਜਕਸੇ ਜਵਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਣ ਦੇਂਦਾ)। ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਜਪੂੰ ਡੇ ਤੇ ਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਆਹ 

ਹੈ।
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16497 360 hir kIriq  
rhrwis hmwrI  
gurmuiK pMQu 
AqIqM]3]

(rhrwis) mrXwdw[ 
(AqIqM) ivrkq

Har Keerath 

Reharaas 

Hamaaree 

Guramukh Panthh 

Atheethan ||3||

The Praise of the Lord 

is my occupation; and 

to live as Gurmukh is 

my pure religion. ||3||

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਿੋਗ ਦੀ 
(ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦੀ) 
ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ-

ਰਸਤਾ ਹੈ ਿ ੋਸਾਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਜਵਰਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥

16498 360 sglI joiq  
hmwrI sMimAw  
nwnw vrn AnykM]

(sMimAw) vYrwgx, 
sMigAw AQvw sMpRdw[ 
(vrn) rMg[ n@wn@w

Sagalee Joth 

Hamaaree 

Sanmiaa Naanaa 

Varan Anaekan ||

My arm-rest is to see 

the Lord's Light in all, 

although their forms 

and colors are so 

numerous.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗਾਂ-
ਰੂਪਾਂ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖਣਾ-ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੈਰਾਗਣ-

16499 360 khu nwnk suix 
BrQir jogI  
pwrbRhm ilv 
eykM]4]3]37]

Kahu Naanak Sun 

Bharathhar Jogee 

Paarabreham Liv 

Eaekan 

||4||3||37||

Says Nanak, listen, O 

Bharthari Yogi: love 

only the Supreme Lord 

God. ||4||3||37||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਭਰਥਰੀ 
ਿੋਗੀ! ਸੁਣ, ਿੋ ਸਾਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਲਈ 

ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੩॥੩੭॥

16500 360 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16501 360 guVu kir igAwnu  
iDAwnu kir DwvY  
kir krxI ksu 
pweIAY]

(DwvY) mhUey dy Pu`l 
ijnW qoN Srwb bxdI 
hY[ (:polw bolo ksu) 
ik`kr dw s`k

Gurr Kar Giaan 

Dhhiaan Kar 

Dhhaavai Kar 

Karanee Kas 

Paaeeai ||

Make spiritual wisdom 

your molasses, and 

meditation your 

scented flowers; let 

good deeds be the 

herbs.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਨੂੂੰ  ਗੁੜ ਬਣਾ, ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਸੁਰਜਤ ਨੂੂੰ  
ਮਹੂਏ ਦੇ ਿੁੱ ਲ ਬਣਾ, ਉੱਚੇ 

ਆਚਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਕੱਕਰਾਂ ਦੇ ਸੱਕ 

ਬਣਾ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ) ਰਲਾ 
ਦੇ।
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16502 360 BwTI Bvnu pRym 
kw pocw iequ 
ris Aimau 
cuAweIAY]1]

(Bvnu) srIr[ pRym rUpI 
TMFy pwxI dw pocw Bw& 
TMFI krn leI[ 
(Aimau) AMimRq

Bhaathee Bhavan 

Praem Kaa Pochaa 

Eith Ras Amio 

Chuaaeeai ||1||

Let devotional faith be 

the distilling fire, and 

your love the ceramic 

cup. Thus the sweet 

nectar of life is 

distilled. ||1||

ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ-ਇਹ 

ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਭੱਠੀ 
ਜਤਆਰ ਕਰ, ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਿੋੜ-ਇਹ ਹੈ ਉਹ 

ਠੂੰ ਡਾ ਪੋਚਾ ਿ ੋਅਰਕ ਵਾਲੀ 
ਨਾਲੀ ਉਤੇ ਿੇਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਸਾਰੇ ਜਮਲਵੇਂ ਰਸ ਜਵਚੋਂ (ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾਤਾ) 
ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਨਕਲੇਗਾ ॥੧॥

16503 360 bwbw mnu mqvwro  
nwm rsu pIvY  
shj rMg ric 
rihAw]

(mqvwro) msq Baabaa Man 

Mathavaaro Naam 

Ras Peevai Sehaj 

Rang Rach Rehiaa 

||

O Baba, the mind is 

intoxicated with the 

Naam, drinking in its 

Nectar. It remains 

absorbed in the Lord's 

Love.

ਿ ੇਿੋਗੀ! (ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਜਤ ਨੂੂੰ  
ਜਟਕਾਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, 

ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੇ 

ਸੁਰਜਤ ਮੁੜ ਉੱਖੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

ਅਸਲ ਮਸਤਾਨਾ ਉਹ ਮਨ ਹੈ 

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ (ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ) ਿੋ 
(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਹੁਲਾਜਰਆਂ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

16504 360 Aih inis bnI  
pRym ilv lwgI  
sbdu Anwhd 
gihAw]1]rhwau
]

(gihAw) gRhx kIqw Ahinis Banee 

Praem Liv Laagee 

Sabadh Anaahadh 

Gehiaa ||1|| 

Rehaao ||

Night and day, 

remaining attached to 

the Love of the Lord, 

the celestial music of 

the Shabad resounds. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਦੀ ਇਤਨੀ ਜਲਵ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਿੋ 
ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਇਕ-ਰਸ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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16505 360 pUrw swcu  
ipAwlw shjy  
iqsih pIAwey  
jw kau ndir 
kry]

Pooraa Saach 

Piaalaa Sehajae 

Thisehi Peeaaeae 

Jaa Ko Nadhar 

Karae ||

The Perfect Lord 

naturally gives the cup 

of Truth, to the one 

upon whom He casts 

His Glance of Grace.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਇਹ ਹੈ ਉਹ 

ਜਪਆਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਸਦਾ 
ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਇਹ 

ਜਪਆਲਾ) ਜਪਲਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਆਪ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
16506 360 AMimRq kw 

vwpwrI hovY ikAw 
mid CUCY Bwau 
Dry]2]

mid:polw bolo[ (mid) 
Srwb[ (CUCY) GtIAw[ 
(Bwau) ipAwr

Anmrith Kaa 

Vaapaaree Hovai 

Kiaa Madh 

Shhooshhai Bhaao 

Dhharae ||2||

One who trades in this 

Nectar - how could he 

ever love the wine of 

the world? ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਸ ਦਾ 
ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਿਾਏ ਉਹ (ਤੁਹਾਡੇ 

ਵਾਲੇ ਇਸ) ਹੋਛੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੨॥

16507 360 gur kI swKI  
AMimRq bwxI  
pIvq hI prvwxu 
BieAw]

(swKI) is`iKAw Gur Kee Saakhee 

Anmrith Baanee 

Peevath Hee 

Paravaan Bhaeiaa 

||

The Teachings of the 

Guru, the Ambrosial 

Bani - drinking them 

in, one becomes 

acceptable and 

renowned.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ-ਭਰੀ ਬਾਣੀ 
ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪੀਂਜਦਆਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

16508 360 dr drsn kw 
pRIqmu hovY mukiq 
bYkuMTY krY 
ikAw]3]

Dhar Dharasan 

Kaa Preetham 

Hovai Mukath 

Baikunthai Karai 

Kiaa ||3||

Unto the one who 

loves the Lord's Court, 

and the Blessed Vision 

of His Darshan, of 

what use is liberation 

or paradise? ||3||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ 

ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਪਿੇਮੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 
ਲੋੜ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਨਾਹ ਬੈਕੁੂੰ ਠ 

ਦੀ ॥੩॥
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16509 360 isPqI rqw sd 
bYrwgI jUAY jnmu 
n hwrY]

r`qw Sifathee Rathaa 

Sadh Bairaagee 

Jooai Janam N 

Haarai ||

Imbued with the 

Lord's Praises, one is 

forever a Bairaagee, a 

renunciate, and one's 

life is not lost in the 

gamble.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ 

ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਜਵਰਕਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਿੂਏ 

ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਅਿਾਈ)ਂ ਨਹੀਂ 
ਗਵਾਂਦਾ,

16510 360 khu nwnk suix 
BrQir jogI  
KIvw AMimRq 
DwrY]4]4]38]

(KIvw) msq Kahu Naanak Sun 

Bharathhar Jogee 

Kheevaa Anmrith 

Dhhaarai 

||4||4||38||

Says Nanak, listen, O 

Bharthari Yogi: drink in 

the intoxicating nectar 

of the Lord. 

||4||4||38||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਭਰਥਰੀ 
ਿੋਗੀ! ਉਹ ਤਾਂ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾਤੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੩੮॥

16511 360 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

16512 360 Kurwswn Ksmwnw 
kIAw ihMdusqwnu 
frwieAw]

(Ksmwnw) sONipAw Khuraasaan 

Khasamaanaa 

Keeaa 

Hindhusathaan 

Ddaraaeiaa ||

Having attacked 

Khuraasaan, Baabar 

terrified Hindustan.

ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ 
(ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ ) ਕਰ ਕੇ (ਬਾਬਰ 

ਮੁਗ਼ਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ) 

ਜਹੂੰ ਦੁਸਤਾਨ ਨੂੂੰ  ਆ ਸਹਮ 

ਪਾਇਆ।
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16513 360 AwpY dosu n dyeI 
krqw jmu kir 
muglu cVwieAw]

Aapai Dhos N 

Dhaeee Karathaa 

Jam Kar Mugal 

Charraaeiaa ||

The Creator Himself 

does not take the 

blame, but has sent 

the Mugal as the 

messenger of death.

(ਿੇਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ 

ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੂੰਗ ਰਲੀਆਂ ਜਵਚ ਪੈ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜ਼ਾ 
ਭੁਗਤਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ 

ਬਾਰੇ) ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਦਾ। 
(ਸੋ, ਫ਼ਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਪਏ ਪਠਾਣ 

ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂੰਡ ਦੇਣ ਲਈ 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ) ਮੁਗ਼ਲ-ਬਾਬਰ ਨੂੂੰ  
ਿਮਰਾਿ ਬਣਾ ਕੇ (ਜਹੂੰ ਦੁਸਤਾਨ 

ਤੇ) ਚਾੜਹ ਜਦੱਤਾ।
16514 360 eyqI mwr peI 

krlwxy qYN kI 
drdu n 
AwieAw]1]

krlwxy: k`ky AONkV n 
lwau[ pUrn gurU jI 
bwbr nMU kih rhy hn, 
kI qYnMU drd nhI 
AwieAw[ gurU jI ny r`b 
nMU aulWBw nhIN idqw[

Eaethee Maar Pee 

Karalaanae Thain 

Kee Dharadh N 

Aaeiaa ||1||

There was so much 

slaughter that the 

people screamed. 

Didn't You feel 

compassion, Lord? 

||1||

(ਪਰ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਬਦ-ਮਸਤ 

ਪਠਾਣ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਗਰੀਬ ਜਨਹੱਥੇ ਲੋਕ ਭੀ ਪੀਸੇ 

ਗਏ) ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਜਕ 

ਉਹ (ਹਾਇ ਹਾਇ) ਪੁਕਾਰ ਉਠੇ। 
ਕੀ (ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ) 

ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ 
ਆਇਆ? ॥੧॥

16515 360 krqw qUM sBnw 
kw soeI]

(soeI) swr lYx vwly Karathaa Thoon 

Sabhanaa Kaa 

Soee ||

O Creator Lord, You 

are the Master of all.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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16516 360 jy skqw skqy 
kau mwry qw min 
rosu n 
hoeI]1]rhwau]

jy (skqw) zorwvr 
(skqy) zorwvr POz nMU 
hI mwrdI qW mn c rosu 
nhIN sI

Jae Sakathaa 

Sakathae Ko 

Maarae Thaa Man 

Ros N Hoee ||1|| 

Rehaao ||

If some powerful man 

strikes out against 

another man, then no 

one feels any grief in 

their mind. 

||1||Pause||

ਿ ੇਕੋਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ (ਵੇਖਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਗੱੁਸਾ-
ਜਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਦੋਵੇਂ ਜਧਰਾਂ ਇਕ ਦੂਿੇ ਨੂੂੰ  ਕਰਾਰੇ 

ਹੱਥ ਜਵਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16517 360 skqw sIhu mwry 
pY vgY KsmY sw 
pursweI]

pr hy bwbr qyrI POz ny 
inh`Qy (v`gY) gaU gRIbW 
nMU mwirAw ies dI 
(pursweI) jvwbdyhI 
(KsmY) mwlk vwihgurU 
jI lYxgy[ (sIhu) Syr[ 
(pursweI) purSwrQ, 
jvwbdyhI, audm, 
mrdaUpuxw

Sakathaa Seehu 

Maarae Pai Vagai 

Khasamai Saa 

Purasaaee ||

But if a powerful tiger 

attacks a flock of 

sheep and kills them, 

then its master must 

answer for it.

ਪਰ ਿੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ (ਵਰਗਾ) 
ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਗ 

(ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਹੱਜਥਆਂ) 

ਉਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੂੰ  
ਆ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੱੁਛ 

(ਵੱਗ ਦੇ) ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਤਾਹੀਏ,ਂ ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ)।

16518 360 rqn ivgwiV 
ivgoey kuqˆØI  
muieAw swr n 
kweI]

ku`qˆØI Rathan Vigaarr 

Vigoeae 

Kuthanaee 

Mueiaa Saar N 

Kaaee ||

This priceless country 

has been laid waste 

and defiled by dogs, 

and no one pays any 

attention to the dead.

(ਕੱੁਤੇ ਓਪਰੇ ਕੱੁਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 

ਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਾੜ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਾੜ 

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖ-ਰੂਪ 

ਮੁਗ਼ਲ) ਕੱੁਜਤਆਂ ਨੇ (ਤੇਰੇ 

ਬਣਾਏ) ਸੋਹਣੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਮਾਰ ਕੇ ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਰੋਲ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਮਰੇ ਜਪਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
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16519 360 Awpy joiV ivCoVy 
Awpy vyKu qyrI 
vifAweI]2]

Aapae Jorr 

Vishhorrae Aapae 

Vaekh Thaeree 

Vaddiaaee ||2||

You Yourself unite, 

and You Yourself 

separate; I gaze upon 

Your Glorious 

Greatness. ||2||

(ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਿਾਣੇਂ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਸੂੰਬੂੰ ਧ) ਿੋੜ 

ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦੇ 

ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪੋ ਜਵਚੋਂ) 
ਜਵਛੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖ! ਹੇ 

ਕਰਤਾਰ! ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ 

ਦਾ ਕਜਰਸ਼ਮਾ ਹੈ ॥੨॥

16520 360 jy ko nwau Drwey 
vfw swd kry 
min Bwxy]

Jae Ko Naao 

Dhharaaeae 

Vaddaa Saadh 

Karae Man 

Bhaanae ||

One may give himself 

a great name, and 

revel in the pleasures 

of the mind,

(ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹਕੂਮਤ 

ਆਜਦਕ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਆਕੜ ਜਵਖਾ ਜਵਖਾ 
ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਕ) ਿ ੇ

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਵੱਡਾ ਅਖਵਾ ਲਏ, ਤੇ ਮਨ-

ਮੂੰਨੀਆਂ ਰੂੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਮਾਣ 

ਲਏ,

16521 360 KsmY ndrI kIVw 
AwvY jyqy cugY 
dwxy]

cugY: polw bolo Khasamai 

Nadharee Keerraa 

Aavai Jaethae 

Chugai Dhaanae ||

But in the Eyes of the 

Lord and Master, he is 

just a worm, for all the 

corn that he eats.

ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ ਇਕ ਕੀੜਾ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿ ੋ(ਧਰਤੀ ਤੋਂ) ਦਾਣੇ 
ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਜਨਰਬਾਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਦ-ਮਸਤੀ 
ਜਵਚ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਅਿਾਈ ਂਹੀ ਗਵਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।
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16522 360 mir mir jIvY qw 
ikCu pwey nwnk  
nwmu 
vKwxy]3]5]39
]

Mar Mar Jeevai 

Thaa Kishh Paaeae 

Naanak Naam 

Vakhaanae 

||3||5||39||

Only one who dies to 

his ego while yet alive, 

obtains the blessings, 

O Nanak, by chanting 

the Lord's Name. 

||3||5||39||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੫॥੩੯॥

16523 360 rwgu Awsw Gru 2 
mhlw 3

Raag Aasaa Ghar 2 

Mehalaa 3

Raag Aasaa, Second 

House, Third Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

16524 360 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16525 360 hir drsnu pwvY 
vfBwig]

Har Dharasan 

Paavai 

Vaddabhaag ||

The Blessed Vision of 

the Lord's Darshan is 

obtained by great 

good fortune.

ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਜਮਲਾਪ 

ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰ-) ਸ਼ਾਸਤਿ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16526 360 gur kY sbid scY 
bYrwig]

Gur Kai Sabadh 

Sachai Bairaag ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

true detachment is 

obtained.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲਗਨ ਿੋੜ 

ਕੇ (ਇਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।)

16527 360 Ktu drsnu vrqY 
vrqwrw]

Ktu:polw bolo[ (Ktu) Cy 
(drsnu) swSqR, ByK

Khatt Dharasan 

Varathai 

Varathaaraa ||

The six systems of 

philosophy are 

pervasive,

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਵੇਦਾਂਤ ਆਜਦਕ) 

ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ (ਦੀ ਜਵਕਾਰ) ਦਾ 
ਜਰਵਾਿ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ,
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16528 361 gur kw drsnu  
Agm Apwrw]1]

Gur Kaa Dharasan 

Agam Apaaraa 

||1||

But the Guru's system 

is profound and 

unequalled. ||1||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ (ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ) 

ਸ਼ਾਸਤਿ (ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ 
ਦੀ) ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ (ਇਹ ਛੇ 

ਸ਼ਾਸਤਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਦਾ) 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ॥੧॥

16529 361 gur kY drsin  
mukiq giq hoie]

Gur Kai Dharasan 

Mukath Gath Hoe 

||

The Guru's system is 

the way to liberation.

ਗੁਰੂ ਦੇ (ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ) ਸ਼ਾਸਤਿ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

16530 361 swcw Awip vsY 
min 
soie]1]rhwau]

Saachaa Aap Vasai 

Man Soe ||1|| 

Rehaao ||

The True Lord Himself 

comes to dwell in the 

mind. ||1||Pause||

ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16531 361 gur drsin auDrY 
sMswrw]

Gur Dharasan 

Oudhharai 

Sansaaraa ||

Through the Guru's 

system, the world is 

saved,

ਿਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

16532 361 jy ko lwey Bwau 
ipAwrw]

Jae Ko Laaeae 

Bhaao Piaaraa ||

If it is embraced with 

love and affection.

(ਪਰ ਤਾਂ) ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਜਵਚ) ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ 

ਿੋੜੇ।
16533 361 Bwau ipAwrw  

lwey ivrlw koie]

Bhaao Piaaraa 

Laaeae Viralaa Koe 

||

How rare is that 

person who truly loves 

the Guru's Way.

ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹੀ 
(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਜਵਚ) ਪਿੇਮ-

ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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16534 361 gur kY drsin  
sdw suKu hoie]2]

Gur Kai Dharasan 

Sadhaa Sukh Hoe 

||2||

Through the Guru's 

system, everlasting 

peace is obtained. 

||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਿ 
ਜਵਚ (ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆਂ) ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

16535 361 gur kY drsin  
moK duAwru]

(dUjw pwT: moKduAwru) Gur Kai Dharasan 

Mokh Dhuaar ||

Through the Guru's 

system, the Door of 

Salvation is obtained.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਜਵਚ (ਸੁਰਜਤ 

ਜਟਕਾਇਆਂ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
16536 361 siqguru syvY  

prvwr swDwru]

Sathigur Saevai 

Paravaar 

Saadhhaar ||

Serving the True Guru, 

one's family is saved.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਪਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਸਹਾਰਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
16537 361 ingury kau giq 

kweI nwhI]
ingury Nigurae Ko Gath 

Kaaee Naahee ||

There is no salvation 

for those who have no 

Guru.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
16538 361 Avgix muTy cotw 

KwhI]3]

Avagan Muthae 

Chottaa Khaahee 

||3||

Beguiled by worthless 

sins, they are struck 

down. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਾਪ 

(-ਕਰਮ) ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਲੁੱ ਟੇ ਿਾ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ) (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ) ਸੱਟਾਂ 
ਖਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

16539 361 gur kY sbid suKu 
sWiq srIr]

Gur Kai Sabadh 

Sukh Saanth 

Sareer ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

body finds peace and 

tranquility.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ,
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16540 361 gurmuiK qw kau  
lgY n pIr]

Guramukh Thaa 

Ko Lagai N Peer ||

The Gurmukh is not 

afflicted by pain.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

16541 361 jmkwlu iqsu  
nyiV n AwvY]

Jamakaal This 

Naerr N Aavai ||

The Messenger of 

Death does not come 

near him.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੱੁਕ ਸਕਦੀ।
16542 361 nwnk gurmuiK 

swic 
smwvY]4]1]40]

Naanak Guramukh 

Saach Samaavai 

||4||1||40||

O Nanak, the Gurmukh 

is absorbed in the True 

Lord. ||4||1||40||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੪੦॥

16543 361 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

16544 361 sbid muAw  
ivchu Awpu 
gvwie]

Sabadh Muaa 

Vichahu Aap 

Gavaae ||

One who dies in the 

Word of the Shabad, 

eradicates his self-

conceit from within.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਵਲੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
16545 361 siqguru syvy iqlu 

n qmwie]
(qmwie) lwlc Sathigur Saevae 

Thil N Thamaae ||

He serves the True 

Guru, with no iota of 

self-interest.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ।

16546 361 inrBau dwqw  
sdw min hoie]

Nirabho Dhaathaa 

Sadhaa Man Hoe 

||

The Fearless Lord, the 

Great Giver, ever 

abides in his mind.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ 

ਦਾਤਾਰ ਸਦਾ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ 

ਨਹੀਂ।
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16547 361 scI bwxI pwey 
Bwig koie]1]

Sachee Baanee 

Paaeae Bhaag Koe 

||1||

The True Bani of the 

Word is obtained only 

by good destiny. ||1||

ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹੀ 
ਚੂੰਗੀ ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
16548 361 gux sMgRhu ivchu 

Aaugux jwih]

Gun Sangrahu 

Vichahu Aougun 

Jaahi ||

So gather merits, and 

let your demerits 

depart from within 

you.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ 

ਕਰੋ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
16549 361 pUry gur kY sbid 

smwih]1]rhwau]

Poorae Gur Kai 

Sabadh Samaahi 

||1|| Rehaao ||

You shall be absorbed 

into the Shabad, the 

Word of the Perfect 

Guru. ||1||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਜਵਚ) 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੇਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

16550 361 guxw kw gwhku 
hovY so gux jwxY]

Gunaa Kaa Gaahak 

Hovai So Gun 

Jaanai ||

One who purchases 

merits, knows the 

value of these merits.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸੌਦਾ 
ਜਵਹਾਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਕਦਰ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ;

16551 361 AMimRq sbid  
nwmu vKwxY]

Anmrith Sabadh 

Naam Vakhaanai 

||

He chants the 

Ambrosial Nectar of 

the Word, and the 

Name of the Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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16552 361 swcI bwxI sUcw 
hoie]

Saachee Baanee 

Soochaa Hoe ||

Through the True Bani 

of the Word, he 

becomes pure.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

16553 361 gux qy nwmu 
prwpiq hoie]2]

Gun Thae Naam 

Paraapath Hoe 

||2||

Through merit, the 

Name is obtained. 

||2||

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

16554 361 gux Amolk pwey 
n jwih]

Gun Amolak 

Paaeae N Jaahi ||

The invaluable merits 

cannot be acquired.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਕੀਮਜਤ ਤੋਂ ਜਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,

16555 361 min inrml swcY 
sbid smwih]

Man Niramal 

Saachai Sabadh 

Samaahi ||

The pure mind is 

absorbed into the 

True Word of the 

Shabad.

(ਹਾਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਇਹ ਗੁਣ) 

ਪਜਵਤਿ ਹੋਏ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
16556 361 sy vfBwgI ijin@ 

nwmu iDAwieAw]

Sae 

Vaddabhaagee 

Jinh Naam 

Dhhiaaeiaa ||

How very fortunate 

are those who 

meditate on the Naam,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ

16557 361 sdw guxdwqw  
mMin 
vswieAw]3]

Sadhaa 

Gunadhaathaa 

Mann Vasaaeiaa 

||3||

And ever enshrine in 

their minds the Lord, 

the Giver of merit. 

||3||

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਜਤ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ॥੩॥
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16558 361 jo gux sMgRhY iqn@ 
bilhwrY jwau]

Jo Gun Sangrehai 

Thinh Balihaarai 

Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who gather 

merits.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
16559 361 dir swcY swcy 

gux gwau]

Dhar Saachai 

Saachae Gun Gaao 

||

At the Gate of Truth, I 

sing the Glorious 

Praises of the True 

One.

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ (ਜਟਕ ਕੇ) ਉਸ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ।
16560 361 Awpy dyvY shij 

suBwie]

Aapae Dhaevai 

Sehaj Subhaae ||

He Himself 

spontaneously 

bestows His gifts.

(ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਜਤ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕਦਾ ਹੈ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
16561 361 nwnk kImiq  

khxu n 
jwie]4]2]41]

Naanak Keemath 

Kehan N Jaae 

||4||2||41||

O Nanak, the value of 

the Lord cannot be 

described. 

||4||2||41||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦੇ ਉੱਚੇ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੪॥੨॥੪੧॥

16562 361 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

16563 361 siqgur ivic  
vfI vifAweI]

Sathigur Vich 

Vaddee Vaddiaaee 

||

Great is the greatness 

of the True Guru;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਵਚ ਇਹ 

ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਗੁਣ ਹੈ,
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16564 361 icrI ivCuMny myil 
imlweI]

(ivCuMny) ivCuVy Chiree Vishhunnae 

Mael Milaaee ||

He merges in His 

Merger, those who 

have been separated 

for so long.

ਜਕ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
16565 361 Awpy myly myil 

imlwey]

Aapae Maelae 

Mael Milaaeae ||

He Himself merges the 

merged in His Merger.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਗੁਰੂ) ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

16566 361 AwpxI kImiq  
Awpy pwey]1]

Aapanee Keemath 

Aapae Paaeae 

||1||

He Himself knows His 

own worth. ||1||

ਤੇ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ 

ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

16567 361 hir kI kImiq  
ikn ibiD hoie]

Har Kee Keemath 

Kin Bidhh Hoe ||

How can anyone 

appraise the Lord's 

worth?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦੀ 
ਕਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ?

16568 361 hir AprMpru 
Agm Agocru  
gur kY sbid  
imlY jnu 
koie]1]rhwau]

Ap-rMpru Har Aparanpar 

Agam Agochar Gur 

Kai Sabadh Milai 

Jan Koe ||1|| 

Rehaao ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

one may merge with 

the Infinite, 

Unapproachable and 

Incomprehensible 

Lord. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਕ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ। (ਬੱਸ!) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹੀ) ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16569 361 gurmuiK kImiq  
jwxY koie]

Guramukh 

Keemath Jaanai 

Koe ||

Few are the Gurmukhs 

who know His worth.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
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16570 361 ivrly krim 
prwpiq hoie]

Viralae Karam 

Paraapath Hoe ||

How rare are those 

who receive the Lord's 

Grace.

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16571 361 aUcI bwxI aUcw 
hoie]

Oochee Baanee 

Oochaa Hoe ||

Through the Sublime 

Bani of His Word, one 

becomes sublime.

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

16572 361 gurmuiK sbid 
vKwxY koie]2]

Guramukh Sabadh 

Vakhaanai Koe 

||2||

The Gurmukh chants 

the Word of the 

Shabad. ||2||

ਕੋਈ (ਜਵਰਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

16573 361 ivxu nwvY duKu 
drdu srIir]

Vin Naavai Dhukh 

Dharadh Sareer ||

Without the Name, 

the body suffers in 

pain;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਰੋਗ 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

16574 361 siqguru Byty qw 
auqrY pIr]

Sathigur Bhaettae 

Thaa Outharai 

Peer ||

But when one meets 

the True Guru, then 

that pain is removed.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
16575 361 ibnu gur Byty duKu 

kmwie]

Bin Gur Bhaettae 

Dhukh Kamaae ||

Without meeting the 

Guru, the mortal earns 

only pain.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਦੱੁਖ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ,

16576 361 mnmuiK bhuqI 
imlY sjwie]3]

Manamukh 

Bahuthee Milai 

Sajaae ||3||

The self-willed 

manmukh receives 

only more 

punishment. ||3||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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16577 361 hir kw nwmu 
mITw Aiq rsu 
hoie]

Har Kaa Naam 

Meethaa Ath Ras 

Hoe ||

The essence of the 

Lord's Name is so very 

sweet;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਇਕ ਐਸਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੈ ਿੋ) 
ਜਮੱਠਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ।

16578 361 pIvq rhY  
pIAwey soie]

Peevath Rehai 

Peeaaeae Soe ||

He alone drinks it, 

whom the Lord causes 

to drink it.

ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਨਾਮ-

ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਪਲਾਏ।

16579 361 gur ikrpw qy  
hir rsu pwey]

Gur Kirapaa Thae 

Har Ras Paaeae ||

By Guru's Grace, the 

essence of the Lord is 

obtained.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-

ਿਲ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
16580 361 nwnk nwim rqy 

giq 
pwey]4]3]42]

Naanak Naam 

Rathae Gath 

Paaeae 

||4||3||42||

O Nanak, imbued with 

the Naam, the Name 

of the Lord, salvation 

is attained. 

||4||3||42||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ-ਰੂੰ ਜਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥੪੨॥

16581 361 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

16582 361 myrw pRBu swcw  
gihr gMBIr]

Maeraa Prabh 

Saachaa Gehir 

Ganbheer ||

My God is True, deep 

and profound.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਡੂੂੰ ਘਾ 
ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।

16583 361 syvq hI suKu 
sWiq srIr]

Saevath Hee Sukh 

Saanth Sareer ||

Serving Him, the body 

acquires peace and 

tranquility.

ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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16584 361 sbid qry jn  
shij suBwie]

Sabadh Tharae Jan 

Sehaj Subhaae ||

Through the Word of 

the Shabad, His 

humble servants easily 

swim across.

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

16585 361 iqn kY hm sd 
lwgh pwie]1]

Thin Kai Ham Sadh 

Laageh Paae ||1||

I fall at their feet 

forever and ever. 

||1||

ਅਸੀਂ (ਮੈਂ) ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੇ (ਲੱਗਦਾ) ਹਾਂ 
॥੧॥

16586 362 jo min rwqy hir 
rMgu lwie]

Jo Man Raathae 

Har Rang Laae ||

Those being whose 

minds are imbued and 

drenched with the 

Lord's Love

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਵਰਤ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ) ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

16587 362 iqn kw jnm 
mrx duKu lwQw qy 
hir drgh imly 
suBwie]1]rhwau]

Thin Kaa Janam 

Maran Dhukh 

Laathhaa Thae Har 

Dharageh Milae 

Subhaae ||1|| 

Rehaao ||

- their pains of birth 

and death are taken 

away. They are 

automatically ushered 

into the Court of the 

Lord. ||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੇਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16588 362 sbdu cwKY swcw 
swdu pwey]

Sabadh Chaakhai 

Saachaa Saadh 

Paaeae ||

One who has tasted 

the Shabad, obtains 

the true flavor.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ (ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ,
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16589 362 hir kw nwmu mMin 
vswey]

Har Kaa Naam 

Mann Vasaaeae ||

The Name of the Lord 

abides within his mind.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
16590 362 hir pRBu sdw 

rihAw BrpUir]

Har Prabh Sadhaa 

Rehiaa Bharapoor 

||

The Lord God is 

Eternal and All-

pervading.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਿਰ ਪਿਤੱਖ ਇਉਂ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ ਹੈ,

16591 362 Awpy nyVY Awpy 
dUir]2]

Aapae Naerrai 

Aapae Dhoor ||2||

He Himself is near, 

and He Himself is far 

away. ||2||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ 

(ਅਪਹੁੂੰਚ) ਭੀ ਹੈ ॥੨॥
16592 362 AwKix AwKY bkY 

sBu koie]
bkY: polw bolo Aakhan Aakhai 

Bakai Sabh Koe ||

Everyone talks and 

speaks through 

speech;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਰਵਾਿੀ ਤੌਰ ਤੇ 

ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਆਖਦਾ ਹੈ, 

ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

16593 362 Awpy bKis 
imlwey soie]

Aapae Bakhas 

Milaaeae Soe ||

The Lord Himself 

forgives, and unites us 

with Himself.

ਪਰ ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪਣ ੇ

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।
16594 362 khxY kQin n 

pwieAw jwie]

Kehanai Kathhan 

N Paaeiaa Jaae ||

By merely speaking 

and talking, He is not 

obtained.

ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲਦਾ ਨਹੀਂ,

16595 362 gur prswid vsY 
min Awie]3]

Gur Parasaadh 

Vasai Man Aae 

||3||

By Guru's Grace, He 

comes to abide in the 

mind. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

16596 362 gurmuiK ivchu 
Awpu gvwie]

Guramukh 

Vichahu Aap 

Gavaae ||

The Gurmukh 

eradicates his self-

conceit from within.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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16597 362 hir rMig rwqy  
mohu cukwie]

Har Rang Raathae 

Mohu Chukaae ||

He is imbued with the 

Lord's Love, having 

discarded worldly 

attachment.

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦਾ) ਮੋਹ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ।

16598 362 Aiq inrmlu gur 
sbd vIcwr]

Ath Niramal Gur 

Sabadh Veechaar 

||

He contemplates the 

utterly Immaculate 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

16599 362 nwnk nwim 
svwrxhwr]4]4
]43]

Naanak Naam 

Savaaranehaar 

||4||4||43||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

is our Salvation. 

||4||4||43||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਸੂੰਵਾਰਨ ਿੋਗਾ ਭੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥੪੩॥

16600 362 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

16601 362 dUjY Bwie lgy  
duKu pwieAw]

Dhoojai Bhaae 

Lagae Dhukh 

Paaeiaa ||

Attached to the love 

of duality, one only 

incurs pain.

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਮੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਦੱੁਖ ਹੀ ਦੱੁਖ ਸਹੇਜੜਆ,

16602 362 ibnu sbdY ibrQw 
jnmu gvwieAw]

Bin Sabadhai 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa ||

Without the Word of 

the Shabad, one's life 

is wasted away in vain.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਲਈ।

16603 362 siqguru syvY soJI 
hoie]

Sathigur Saevai 

Sojhee Hoe ||

Serving the True Guru, 

understanding is 

obtained,

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਮਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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16604 362 dUjY Bwie n lwgY 
koie]1]

Dhoojai Bhaae N 

Laagai Koe ||1||

And then, one is not 

attached to the love of 

duality. ||1||

ਉਹ ਜਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੧॥

16605 362 mUil lwgy sy jn 
prvwxu]

Mool Laagae Sae 

Jan Paravaan ||

Those who hold fast to 

their roots, become 

acceptable.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਿਗਤ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਿੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

16606 362 An idnu rwm 
nwmu jip ihrdY  
gur sbdI hir 
eyko 
jwxu]1]rhwau]

Anadhin Raam 

Naam Jap Hiradhai 

Gur Sabadhee Har 

Eaeko Jaan ||1|| 

Rehaao ||

Night and day, they 

meditate within their 

hearts on the Lord's 

Name; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, they know the 

One Lord. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਿਪ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16607 362 fwlI lwgY  
inhPlu jwie]

f`wlI[ inhPlu[ Ddaalee Laagai 

Nihafal Jaae ||

One who is attached 

to the branch, does 

not receive the fruits.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ-

ਪਿਭੂ-ਰੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਰਚੀ ਮਾਇਆ-ਰੂਪ) ਟਹਣੀ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਅੱਿਲ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਿੀਵਨ-

ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।)

16608 362 AMDˆØI kMmI AMD 
sjwie]

Andhhanaee 

Kanmee Andhh 

Sajaae ||

For blind actions, blind 

punishment is 

received.

ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ-
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16609 362 mnmuKu AMDw  
Taur n pwie]

Manamukh 

Andhhaa Thour N 

Paae ||

The blind, self-willed 

manmukh finds no 

place of rest.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ) 
ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

16610 362 ibstw kw kIVw  
ibstw mwih 
pcwie]2]

(pcwie) sVdw Bisattaa Kaa 

Keerraa Bisattaa 

Maahi Pachaae 

||2||

He is a maggot in 

manure, and in 

manure he shall rot 

away. ||2||

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਇਉਂ ਹੀ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ) ਗੂੰਦ ਦਾ ਕੀੜਾ ਗੂੰਦ 

ਜਵਚ ॥੨॥

16611 362 gur kI syvw sdw 
suKu pwey]

Gur Kee Saevaa 

Sadhaa Sukh 

Paaeae ||

Serving the Guru, 

everlasting peace is 

obtained.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

16612 362 sMqsMgiq imil  
hir gux gwey]

Santhasangath Mil 

Har Gun Gaaeae ||

Joining the True 

Congregation, the Sat 

Sangat, the Glorious 

Praises of the Lord are 

sung.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

16613 362 nwmy nwim kry 
vIcwru]

Naamae Naam 

Karae Veechaar ||

One who 

contemplates the 

Naam, the Name of 

the Lord,

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16614 362 Awip qrY kul 
auDrxhwru]3]

au-Drxhwru Aap Tharai Kul 

Oudhharanehaar 

||3||

Saves himself, and his 

family as well. ||3||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਹ ਆਪ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣ ਿੋਗਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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16615 362 gur kI bwxI  
nwim vjwey]

Gur Kee Baanee 

Naam Vajaaeae ||

Through the Word of 

the Guru's Bani, the 

Naam resounds;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ (ਦਾ ਵਾਿਾ) ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਦਾ ਪੂਰਨ ਪਿਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ),

16616 362 nwnk mhlu 
sbid Gru pwey]

Naanak Mehal 

Sabadh Ghar 

Paaeae ||

O Nanak, through the 

Word of the Shabad, 

one finds the Mansion 

of the Lord's Presence 

within the home of 

the heart.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਘਰ ਮਹਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

16617 362 gurmiq sq sir  
hir jil 
nwieAw]

s`q[ n@wieAw Guramath Sath Sar 

Har Jal Naaeiaa ||

Under Guru's 

Instruction, bathe in 

the Pool of Truth, in 

the Water of the Lord;

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਤਸੂੰਗ-ਸਰੋਵਰ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ,

16618 362 durmiq mYlu sBu 
durqu 
gvwieAw]4]5]
44]

(durqu) pwp Dhuramath Mail 

Sabh Dhurath 

Gavaaeiaa 

||4||5||44||

Thus the filth of evil-

mindedness and sin 

shall all be washed 

away. ||4||5||44||

ਉਸ ਨੇ ਭੈੜੀ ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਦੀ 
ਮੈਲ ਧੋ ਲਈ ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਲਆ ॥੪॥੫॥੪੪॥

16619 362 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:
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16620 362 mnmuK mrih  
mir mrxu 
ivgwVih]

ivgwV-ih Manamukh 

Marehi Mar 

Maran Vigaarrehi 

||

The self-willed 

manmukhs are dying; 

they are wasting away 

in death.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ) 

ਮਰਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮਰ ਕੇ 

ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਖ਼ਰਾਬ 

ਕਰਦੇ ਹਨ,

16621 362 dUjY Bwie Awqm 
sMGwrih]

(sMGwr-ih) nws krdy Dhoojai Bhaae 

Aatham 

Sanghaarehi ||

In the love of duality, 

they murder their own 

souls.

ਜਕਉਂਜਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

16622 362 myrw myrw kir 
kir ivgUqw]

(ivgUqw) KuAwr huMdw Maeraa Maeraa 

Kar Kar Vigoothaa 

||

Crying out, ""Mine, 

mine!"", they are 

ruined.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਹ ਧਨ) ਮੇਰਾ 
ਹੈ (ਇਹ ਪਰਵਾਰਾ) ਮੇਰਾ ਹੈ-

ਜਨਿੱਤ ਇਹੀ ਆਖ ਆਖ ਕੇ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

16623 362 Awqmu n cInY  
BrmY ivic 
sUqw]1]

sU`qw Aatham N 

Cheenhai 

Bharamai Vich 

Soothaa ||1||

They do not 

remember their souls; 

they are asleep in 

superstition. ||1||

ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪੜਤਾਲਦਾ, ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਵਲੋਂ 
ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
16624 362 mru muieAw sbdy 

mir jwie]

Mar Mueiaa 

Sabadhae Mar 

Jaae ||

He alone dies a real 

death, who dies in the 

Word of the Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਵਲੋਂ) ਸੁਰਖਰੂਈ ਮੌਤ ਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਅਛੋਹ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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16625 362 ausqiq inMdw  
guir sm jwxweI  
iesu jug mih 
lwhw hir jip lY 
jwie]1]rhwau]

j`ug Ousathath 

Nindhaa Gur Sam 

Jaanaaee Eis Jug 

Mehi Laahaa Har 

Jap Lai Jaae ||1|| 

Rehaao ||

The Guru has inspired 

me to realize, that 

praise and slander are 

one and the same; in 

this world, the profit is 

obtained by chanting 

the Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਜਕ ਭਾਵੇਂ 
ਕੋਈ ਚੂੰਗਾ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਮੂੰਦਾ 
ਆਖੇ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ 
ਸਹਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ (ਿਗਤ ਤੋਂ) ਖੱਟੀ 
ਖੱਟ ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

16626 362 nwm ivhUx grB 
gil jwie]

Naam Vihoon 

Garabh Gal Jaae ||

Those who lack the 

Naam, the Name of 

the Lord, are dissolved 

within the womb.

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜਾਂ 
ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਾਸ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

16627 362 ibrQw jnmu dUjY 
loBwie]

Birathhaa Janam 

Dhoojai Lobhaae 

||

Useless is the birth of 

those who are lured 

by duality.

ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਅਰਥ ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

16628 362 nwm ibhUxI duiK 
jlY sbweI]

Naam Bihoonee 

Dhukh Jalai 

Sabaaee ||

Without the Naam, all 

are burning in pain.

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਰਜਹ ਕੇ ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਸੜਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

16629 362 siqguir pUrY bUJ 
buJweI]2]

bU`J bu`JweI Sathigur Poorai 

Boojh Bujhaaee 

||2||

The Perfect True Guru 

has given me this 

understanding. ||2||

ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੂੂੰ ) ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ 

॥੨॥
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16630 362 mnu cMclu bhu 
cotw Kwie]

Man Chanchal 

Bahu Chottaa 

Khaae ||

The fickle mind is 

struck down so many 

times.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

16631 362 eyQhu CuVikAw  
Taur n pwie]

Eaethhahu 

Shhurrakiaa Thour 

N Paae ||

Having lost this 

opportunity, no place 

of rest shall be found.

ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

(ਜਸਮਰਨ ਵਲੋਂ) ਖੁੂੰ ਜਝਆ 

ਹੋਇਆ ਜਿਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।
16632 362 grB join ivstw 

kw vwsu]

Garabh Jon 

Visattaa Kaa Vaas 

||

Cast into the womb of 

reincarnation, the 

mortal lives in manure;

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ (ਮਾਨੋ) 

ਗੂੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ,

16633 362 iqqu Gir mnmuKu 
kry invwsu]3]

Thith Ghar 

Manamukh Karae 

Nivaas ||3||

In such a home, the 

self-willed manmukh 

takes up residence. 

||3||

ਇਸ ਘਰ ਜਵਚ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

16634 362 Apuny siqgur 
kau sdw bil 
jweI]

Apunae Sathigur 

Ko Sadhaa Bal 

Jaaee ||

I am forever a sacrifice 

to my True Guru;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

16635 362 gurmuiK joqI joiq 
imlweI]

Guramukh Jothee 

Joth Milaaee ||

The light of the 

Gurmukh blends with 

the Divine Light of the 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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16636 362 inrml bwxI  
inj Gir vwsw]

in`j Niramal Baanee 

Nij Ghar Vaasaa ||

Through the 

Immaculate Bani of 

the Word, the mortal 

dwells within the 

home of his own inner 

self.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਜਵਤਿ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸਲ 

ਘਰ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਟਕਾਣਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

16637 362 nwnk haumY mwry  
sdw 
audwsw]4]6]45
]

Naanak Houmai 

Maarae Sadhaa 

Oudhaasaa 

||4||6||45||

O Nanak, he conquers 

his ego, and remains 

forever detached. 

||4||6||45||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ) ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਵਲੋਂ) ਸਦਾ ਉਪਰਾਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬॥੪੫॥

16638 362 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

16639 362 lwlY AwpxI 
jwiq gvweI]

l`wlY Laalai Aapanee 

Jaath Gavaaee ||

The Lord's slave sets 

aside his own social 

status.

ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਣੀ (ਵੱਖਰੀ) 
ਹਸਤੀ ਜਮਟਾ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

16640 363 qnu mnu Arpy  
siqgur srxweI]

Than Man Arapae 

Sathigur 

Saranaaee ||

He dedicates his mind 

and body to the True 

Guru, and seeks His 

Sanctuary.

ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

16641 363 ihrdY nwmu vfI 
vifAweI]

Hiradhai Naam 

Vaddee Vaddiaaee 

||

His greatest greatness 

is that the Naam, the 

Name of the Lord, is in 

his heart.

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਜਕਆ ਹੋਏ ਦਾਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

16642 363 sdw pRIqmu pRBu 
hoie sKweI]1]

Sadhaa Preetham 

Prabh Hoe 

Sakhaaee ||1||

The Beloved Lord God 

is his constant 

companion. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ 
ਜਪਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥੀ-
ਜਮੱਤਰ ਹੈ ॥੧॥
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16643 363 so lwlw jIvqu 
mrY]

So Laalaa Jeevath 

Marai ||

He alone is the Lord's 

slave, who remains 

dead while yet alive.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅਸਲੀ ਦਾਸ ਉਹ 

ਹੈ (ਅਸਲੀ ਜਵਜਕਆ ਹੋਇਆ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੈ) ਿ ੋਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਂ ਵਲੋਂ 
ਮਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

16644 363 sogu hrKu duie  
sm kir jwxY  
gur prswdI 
sbid 
auDrY]1]rhwau]

hornw nMU (au-DrY) 
auDwrnw krn

Sog Harakh Dhue 

Sam Kar Jaanai 

Gur Parasaadhee 

Sabadh Oudhharai 

||1|| Rehaao ||

He looks upon 

pleasure and pain 

alike; by Guru's Grace, 

he is saved through 

the Word of the 

Shabad. ||1||Pause||

(ਅਿੇਹਾ ਦਾਸ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ 
ਦੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16645 363 krxI kwr Durhu 
PurmweI]

Karanee Kaar 

Dhhurahu 

Furamaaee ||

He does his deeds 

according to the Lord's 

Primal Command.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨ-ਿੋਗ 

ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੱਸੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।

16646 363 ibnu sbdY ko  
Qwie n pweI]

Bin Sabadhai Ko 

Thhaae N Paaee ||

Without the Shabad, 

no one is approved.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੁਕਮ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ (ਜਵਚ ਿੁੜਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3255 Published: March 06/ 2014



16647 363 krxI kIriq  
nwmu vsweI]

Karanee Keerath 

Naam Vasaaee ||

Singing the Kirtan of 

the Lord's Praises, the 

Naam abides within 

the mind.

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ) ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ-ਇਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ-ਿੋਗ 

ਕਾਰ ਹੈ।
16648 363 Awpy dyvY iFl n 

pweI]2]

Aapae Dhaevai 

Dtil N Paaee ||2||

He Himself gives His 

gifts, without 

hesitation. ||2||

(ਪਰ ਇਹ ਦਾਜਤ ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੂੰ ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਦੇਂਜਦਆਂ) ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ 
॥੨॥

16649 363 mnmuiK Brim 
BulY sMswru]

Bu`lY Manamukh 

Bharam Bhulai 

Sansaar ||

The self-willed 

manmukh wanders 

around the world in 

doubt.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

16650 363 ibnu rwsI kUVw 
kry vwpwru]

Bin Raasee 

Koorraa Karae 

Vaapaar ||

Without any capital, 

he makes false 

transactions.

(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ) ਸਰਮਾਏ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
16651 363 ivxu rwsI vKru 

plY n pwie]
v`Kru p`lY Vin Raasee Vakhar 

Palai N Paae ||

Without any capital, 

he does not obtain 

any merchandise.

ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਰਮਾਇਆ 

ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ।
16652 363 mnmuiK Bulw  

jnmu gvwie]3]
Bu`lw Manamukh Bhulaa 

Janam Gavaae 

||3||

The mistaken 

manmukh wastes 

away his life. ||3||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝਾ 
ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

16653 363 siqguru syvy su 
lwlw hoie]

(l`wlw) dws Sathigur Saevae S 

Laalaa Hoe ||

One who serves the 

True Guru is the Lord's 

slave.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਵੱਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਅਸਲੀ) ਦਾਸ ਉਹੀ ਹੈ 

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
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16654 363 aUqm jwqI aUqmu 
soie]

Ootham Jaathee 

Ootham Soe ||

His social status is 

exalted, and his 

reputation is exalted.

ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

16655 363 gur pauVI sB dU 
aUcw hoie]

Gur Pourree Sabh 

Dhoo Oochaa Hoe 

||

Climbing the Guru's 

Ladder, he becomes 

the most exalted of all.

ਗੁਰੂ ਦੀ (ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਪਉੜੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

16656 363 nwnk nwim 
vfweI 
hoie]4]7]46]

Naanak Naam 

Vaddaaee Hoe 

||4||7||46||

O Nanak, through the 

Naam, the Name of 

the Lord, greatness is 

obtained. 

||4||7||46||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਹੈ ॥੪॥੭॥੪੬॥

16657 363 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

16658 363 mnmuiK JUTo JUTu 
kmwvY]

Manamukh 

Jhootho Jhooth 

Kamaavai ||

The self-willed 

manmukh practices 

falsehood, only 

falsehood.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ ਉਹੀ 
ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਦੇ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ) ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ,
16659 363 KsmY kw mhlu  

kdy n pwvY]

Khasamai Kaa 

Mehal Kadhae N 

Paavai ||

He never attains the 

Mansion of the Lord 

Presence.

(ਉਹਨਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦੀ।
16660 363 dUjY lgI Brim 

BulwvY]
l`gI Dhoojai Lagee 

Bharam Bhulaavai 

||

Attached to duality, he 

wanders, deluded by 

doubt.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੀ 
ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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16661 363 mmqw bwDw AwvY 
jwvY]1]

Mamathaa 

Baadhhaa Aavai 

Jaavai ||1||

Entangled in worldly 

attachments, he 

comes and goes. ||1||

(ਹੇ ਮਨ!) ਅਪਣੱਤ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਿਗਤ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
16662 363 dohwgxI kwmn  

dyKu sIgwru]
k`wmn Dhohaaganee Kaa 

Man Dhaekh 

Seegaar ||

Behold, the 

decorations of the 

discarded bride!

ਹੇ ਮਨ! (ਖਸਮ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ) 

ਮੂੰਦ-ਕਰਮਣ ਇਸਤਿੀ ਦਾ 
ਜਸੂੰਗਾਰ ਵੇਖ, ਜਨਰਾ ਪਖੂੰਡ ਹੈ 

ਜਨਰਾ ਜਵਕਾਰ ਹੈ।
16663 363 puqR kliq Din  

mwieAw icqu 
lwey JUTu mohu 
pwKMf 
ivkwru]1]rhwau]

(k-liq) iesqRI Puthr Kalath 

Dhhan Maaeiaa 

Chith Laaeae 

Jhooth Mohu 

Paakhandd Vikaar 

|| Rehaao ||1||

Her consciousness is 

attached to children, 

spouse, wealth, and 

Maya, falsehood, 

emotional 

attachment, hypocrisy 

and corruption. 

||1||Pause||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪੱੁਤਰਾਂ ਜਵਚ ਇਸਤਿੀ ਜਵਚ ਧਨ 

ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਮੋਹ ਜਵਅਰਥ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

16664 363 sdw sohwgix jo 
pRB BwvY]

Sadhaa Sohaagan 

Jo Prabh Bhaavai 

||

She who is pleasing to 

God is forever a happy 

soul-bride.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਸਦਾ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ।

16665 363 gur sbdI sIgwru 
bxwvY]

Gur Sabadhee 

Seegaar Banaavai 

||

She makes the Word 

of the Guru's Shabad 

her decoration.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ) ਸੋਹਿ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ,

16666 363 syj suKwlI An 
idnu hir rwvY]

Saej Sukhaalee 

Anadhin Har 

Raavai ||

Her bed is so 

comfortable; she 

enjoys her Lord, night 

and day.

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਸੇਿ 

ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਮਾਣਦੀ ਹੈ,
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16667 363 imil pRIqm sdw 
suKu pwvY]2]

Mil Preetham 

Sadhaa Sukh 

Paavai ||2||

Meeting her Beloved, 

the obtains eternal 

peace. ||2||

ਪਿਭੂ ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥

16668 363 sw sohwgix swcI  
ijsu swic 
ipAwru]

Saa Sohaagan 

Saachee Jis Saach 

Piaar ||

She is a true, virtuous 

soul-bride, who 

enshrines love for the 

True Lord.

(ਹੇ ਮਨ!) ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦਾ ਜਪਆਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਚੂੰ ਗੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

16669 363 Apxw ipru rwKY  
sdw aur Dwir]

Apanaa Pir 

Raakhai Sadhaa 

Our Dhhaar ||

She keeps her 

Husband Lord always 

clasped to her heart.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,

16670 363 nyVY vyKY sdw 
hdUir]

Naerrai Vaekhai 

Sadhaa Hadhoor ||

She sees Him near at 

hand, ever-present.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੇਖਦੀ ਹੈ,

16671 363 myrw pRBu srb 
rihAw 
BrpUir]3]

Maeraa Prabh 

Sarab Rehiaa 

Bharapoor ||3||

My God is all-

pervading 

everywhere. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਸਭਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

16672 363 AwgY jwiq rUpu n 
jwie]

Aagai Jaath Roop 

N Jaae ||

Social status and 

beauty will not go with 

you hereafter.

(ਹੇ ਮਨ! ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਤੇ ਸੋਹਣੇ 
ਰੂਪ ਦਾ ਕੀਹ ਮਾਣ?) ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਨਾਹ ਇਹ (ਉੱਚੀ) ਿਾਜਤ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਹ ਇਹ (ਸੋਹਣਾ) 
ਰੂਪ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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16673 363 qyhw hovY jyhy 
krm kmwie]

Thaehaa Hovai 

Jaehae Karam 

Kamaae ||

As are the deeds done 

here, so does one 

become.

(ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ) ਜਿਹੋ 

ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਬੱਸ! ਇਹੀ ਹੈ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਿਾਜਤ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਰੂਪ)।

16674 363 sbdy aUco aUcw 
hoie]

Sabadhae Oocho 

Oochaa Hoe ||

Through the Word of 

the Shabad, one 

becomes the highest 

of the high.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਹੋਰ 

ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

16675 363 nwnk swic 
smwvY 
soie]4]8]47]

Naanak Saach 

Samaavai Soe 

||4||8||47||

O Nanak, he is 

absorbed in the True 

Lord. ||4||8||47||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਉਹ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੮॥੪੭॥

16676 363 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

16677 363 Bgiq rqw jnu  
shij suBwie]

r`qw Bhagath Rathaa 

Jan Sehaj Subhaae 

||

The Lord's humble 

servant is imbued with 

devotional love, 

effortlessly and 

spontaneously.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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16678 363 gur kY BY swcY 
swic smwie]

Gur Kai Bhai 

Saachai Saach 

Samaae ||

Through awe and fear 

of the Guru, he is truly 

absorbed in the True 

One.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
16679 363 ibnu gur pUry  

Bgiq n hoie]

Bin Gur Poorae 

Bhagath N Hoe ||

Without the Perfect 

Guru, devotional love 

is not obtained.

(ਪਰ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

16680 363 mnmuK ruMny  
ApnI piq 
Koie]1]

(ruMny) roNdy Manamukh 

Runnae Apanee 

Path Khoe ||1||

The self-willed 

manmukhs lose their 

honor, and cry out in 

pain. ||1||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ-
ਪਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਅੂੰਤ) 

ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ 

ਪਛੁਤਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

16681 363 myry mn hir jip 
sdw iDAwie]

Maerae Man Har 

Jap Sadhaa 

Dhhiaae ||

O my mind, chant the 

Lord's Name, and 

meditate on Him 

forever.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ।

16682 363 sdw AnMdu hovY 
idnu rwqI jo ieCY  
soeI Plu 
pwie]1]rhwau]

AnMdu Sadhaa Anandh 

Hovai Dhin 

Raathee Jo Eishhai 

Soee Fal Paae 

||1|| Rehaao ||

You shall always be in 

ecstasy, day and night, 

and you shall obtain 

the fruits of your 

desires. ||1||Pause||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਚਾਉ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਿਸ ਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16683 363 gur pUry qy pUrw 
pwey]

Gur Poorae Thae 

Pooraa Paaeae ||

Through the Perfect 

Guru, the Perfect Lord 

is obtained,

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭਦਾ 
ਹੈ,
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16684 363 ihrdY sbdu scu 
nwmu vswey]

Hiradhai Sabadh 

Sach Naam 

Vasaaeae ||

And the Shabad, the 

True Name, is 

enshrined in the mind.

(ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,

16685 363 AMqru inrmlu  
AMimRq sir nwey]

n@wey Anthar Niramal 

Anmrith Sar 

Naaeae ||

One who bathes in the 

Pool of Ambrosial 

Nectar becomes 

immaculately pure 

within.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਦੇ 

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਪਜਵਤਿ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

16686 363 sdw sUcy swic 
smwey]2]

Sadhaa Soochae 

Saach Samaaeae 

||2||

He becomes forever 

sanctified, and is 

absorbed in the True 

Lord. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਲਈ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

16687 363 hir pRBu vyKY sdw 
hjUir]

Har Prabh Vaekhai 

Sadhaa Hajoor ||

He sees the Lord God 

ever-present.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ 

ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,

16688 363 gur prswid  
rihAw BrpUir]

Gur Parasaadh 

Rehiaa Bharapoor 

||

By Guru's Grace, he 

sees the Lord 

permeating and 

pervading everywhere.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

16689 363 jhw jwau qh 
vyKw soie]

Jehaa Jaao Theh 

Vaekhaa Soe ||

Wherever I go, there I 

see Him.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੀ ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ) ਮੈਂ 
ਜਿਧਰ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ।
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16690 363 gur ibnu dwqw  
Avru n koie]3]

Gur Bin Dhaathaa 

Avar N Koe ||3||

Without the Guru, 

there is no other 

Giver. ||3||

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਇਹ (ਉੱਚੀ) ਦਾਜਤ ਦੇਣ ਿੋਗਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੩॥

16691 363 guru swgru pUrw 
BMfwr]

Gur Saagar Pooraa 

Bhanddaar ||

The Guru is the ocean, 

the perfect treasure,

ਗੁਰੂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਖੱੁਟ ਹੈ,

16692 363 aUqm rqn  
jvwhr Apwr]

Ootham Rathan 

Javaahar Apaar ||

The most precious 

jewel and priceless 

ruby.

ਜਿਸ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਿਵਾਹਰ ਭਰੇ 

ਪਏ ਹਨ।
16693 363 gur prswdI 

dyvxhwru]

Gur Parasaadhee 

Dhaevanehaar ||

By Guru's Grace, the 

Great Giver blesses us;

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਪਿਭੂ-ਦਾਤਾਰ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਿਵਾਹਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
16694 363 nwnk bKsy 

bKsxhwru]4]9]
48]

Naanak Bakhasae 

Bakhasanehaar 

||4||9||48||

O Nanak, the Forgiving 

Lord forgives us. 

||4||9||48||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਹ 

ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥੯॥੪੮॥
16695 363 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

16696 363 guru swieru  
siqguru scu soie]

(swieru) smuMdr Gur Saaeir 

Sathigur Sach Soe 

||

The Guru is the Ocean; 

the True Guru is the 

Embodiment of Truth.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ (ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ,
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16697 363 pUrY Bwig gur 
syvw hoie]

Poorai Bhaag Gur 

Saevaa Hoe ||

Through perfect good 

destiny, one serves 

the Guru.

ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ 

ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

16698 364 so bUJY ijsu Awip 
buJwey]

So Boojhai Jis Aap 

Bujhaaeae ||

He alone understands, 

whom the Lord 

Himself inspires to 

understand.

(ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਸਮਝਾਂਦਾ 
ਹੈ,

16699 364 gur prswdI syv 
krwey]1]

Gur Parasaadhee 

Saev Karaaeae 

||1||

By Guru's Grace, one 

serves Him. ||1||

ਤੇ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਆਪਣੀ) ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

16700 364 igAwn rqin  
sB soJI hoie]

Giaan Rathan Sabh 

Sojhee Hoe ||

With the jewel of 

spiritual wisdom, total 

understanding is 

obtained.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹੋਏ 

ਜਗਆਨ-ਰਤਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਜਤ ਬਾਰੇ) ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ 

ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

16701 364 gur prswid  
AigAwnu ibnwsY  
An idnu jwgY  
vyKY scu 
soie]1]rhwau]

Gur Parasaadh 

Agiaan Binaasai 

Anadhin Jaagai 

Vaekhai Sach Soe 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, 

ignorance is dispelled; 

one then remains 

wakeful, night and 

day, and beholds the 

True Lord. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਅਜਗਆਨ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਹੀ) 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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16702 364 mohu gumwnu gur 
sbid jlwey]

Mohu Gumaan 

Gur Sabadh 

Jalaaeae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

attachment and pride 

are burnt away.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੋਹ ਅਤੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

16703 364 pUry gur qy soJI 
pwey]

Poorae Gur Thae 

Sojhee Paaeae ||

From the Perfect 

Guru, true 

understanding is 

obtained.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ) ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

16704 364 AMqir mhlu gur 
sbid pCwxY]

Anthar Mehal Gur 

Sabadh 

Pashhaanai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

one realizes the Lord's 

Presence within.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ (ਵੱਸਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਜਟਕਾਣਾ 
ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ;

16705 364 Awvx jwxu rhY  
iQru nwim 
smwxy]2]

Aavan Jaan Rehai 

Thhir Naam 

Samaanae ||2||

Then, one's coming 

and going cease, and 

one becomes stable, 

absorbed in the Naam, 

the Name of the Lord. 

||2||

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

16706 364 jMmxu mrxw hY 
sMswru]

Janman Maranaa 

Hai Sansaar ||

The world is tied to 

birth and death.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) 

ਿਗਤ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ 

ਹੀ) ਹੈ।
16707 364 mnmuKu Acyqu  

mwieAw mohu 
gubwru]

Manamukh 

Achaeth Maaeiaa 

Mohu Gubaar ||

The unconscious, self-

willed manmukh is 

enveloped in the 

darkness of Maya and 

emotional attachment.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਵਲੋਂ) ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ-ਰੂਪ ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਸੱੁਝਣ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।)
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16708 364 pr inMdw bhu kUVu 
kmwvY]

Par Nindhaa Bahu 

Koorr Kamaavai ||

He slanders others, 

and practices utter 

falsehood.

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਰਾ 
ਝੂਠ-ਫ਼ਰੇਬ ਹੀ ਕਮਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

16709 364 ivstw kw kIVw  
ivstw mwih 
smwvY]3]

Visattaa Kaa 

Keerraa Visattaa 

Maahi Samaavai 

||3||

He is a maggot in 

manure, and into 

manure he is 

absorbed. ||3||

(ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕੂੜ-ਠੱਗੀ ਜਵਚ 

ਹੀ ਉਹ ਇਉਂ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ) ਗੂੰਦ ਦਾ ਕੀੜਾ ਗੂੰਦ 

ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਉਸ ਜਵਚੋਂ ਬਾਹਰ 

ਜਨਕਲਣਾ ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) 
॥੩॥

16710 364 sqsMgiq imil  
sB soJI pwey]

Sathasangath Mil 

Sabh Sojhee 

Paaeae ||

Joining the True 

Congregation, the Sat 

Sangat, total 

understanding is 

obtained.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

16711 364 gur kw sbdu hir 
Bgiq idRVwey]

Gur Kaa Sabadh 

Har Bhagath 

Dhrirraaeae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

devotional love for the 

Lord is implanted.

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਪੱਕੀ ਤਰਹਾਂ 
ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ,

16712 364 Bwxw mMny sdw 
suKu hoie]

Bhaanaa Mannae 

Sadhaa Sukh Hoe 

||

One who surrenders 

to the Lord's Will is 

peaceful forever.

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਨੂੂੰ  (ਜਮੱਠਾ ਕਰ ਕੇ) ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ,
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16713 364 nwnk sic smwvY 
soie]4]10]49
]

Naanak Sach 

Samaavai Soe 

||4||10||49||

O Nanak, he is 

absorbed into the 

True Lord. 

||4||10||49||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥

16714 364 Awsw mhlw 3 
pMcpdy]

Aasaa Mehalaa 3 

Panchapadhae ||

Aasaa, Third Mehl, 

Panch-Padas:

16715 364 sbid mrY iqsu 
sdw AnMd]

Sabadh Marai This 

Sadhaa Anandh ||

One who dies in the 

Word of the Shabad, 

finds eternal bliss.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਵਲੋਂ) ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16716 364 siqgur Byty gur 
goibMd]

(Byty) imly Sathigur Bhaettae 

Gur Gobindh ||

He is united with the 

True Guru, the Guru, 

the Lord God.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

16717 364 nw iPir mrY n 
AwvY jwie]

Naa Fir Marai N 

Aavai Jaae ||

He does not die any 

more, and he does not 

come or go.

ਉਹ ਮੁੜ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ 
ਮਰਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ।

16718 364 pUry gur qy swic 
smwie]1]

Poorae Gur Thae 

Saach Samaae 

||1||

Through the Perfect 

Guru, he merges with 

the True Lord. ||1||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

16719 364 ijn@ kau nwmu 
iliKAw Duir 
lyKu]

Jinh Ko Naam 

Likhiaa Dhhur 

Laekh ||

One who has the 

Naam, the Name of 

the Lord, written in his 

pre-ordained destiny,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ,
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16720 364 qy An idnu nwmu 
sdw iDAwvih  
gur pUry qy Bgiq 
ivsyKu]1]rhwau]

(ivsyKu) hor vDIAw Thae Anadhin 

Naam Sadhaa 

Dhhiaavehi Gur 

Poorae Thae 

Bhagath Visaekh 

||1|| Rehaao ||

Night and day, 

meditates forever on 

the Naam; he obtains 

the wondrous blessing 

of devotional love 

from the Perfect Guru. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਦਾ ਹੀ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਭਗਤੀ 
ਦਾ ਜਟੱਕਾ (ਮੱਥੇ ਉਤੇ) ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16721 364 ijn@ kau hir 
pRBu ley imlwie]

Jinh Ko Har Prabh 

Leae Milaae ||

Those, whom the Lord 

God has blended with 

Himself

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

16722 364 iqn@ kI 
ghxgiq khI n 
jwie]

(ghx-giq) pRwpqI dI 
AvsQw

Thinh Kee Gehan 

Gath Kehee N Jaae 

||

Their sublime state 

cannot be described.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ।

16723 364 pUrY siqgur idqI 
vifAweI]

Poorai Sathigur 

Dhithee 

Vaddiaaee ||

The Perfect True Guru 

has given the Glorious 

Greatness,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਦੀ ਇਹ) 

ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ,

16724 364 aUqm pdvI hir 
nwim smweI]2]

Ootham Padhavee 

Har Naam 

Samaaee ||2||

Of the most exalted 

order, and I am 

absorbed into the 

Lord's Name. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੀਨਤਾ 
ਹੋ ਗਈ ॥੨॥
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16725 364 jo ikCu kry su 
Awpy Awip]

Jo Kishh Karae S 

Aapae Aap ||

Whatever the Lord 

does, He does all by 

Himself.

'ਿੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16726 364 eyk GVI mih  
Qwip auQwip]

Eaek Gharree 

Mehi Thhaap 

Outhhaap ||

In an instant, He 

establishes, and 

disestablishes.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਘੜੀ ਜਵਚ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਤ ਨਾਸ ਭੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ'-

16727 364 kih kih khxw  
AwiK suxwey]

Kehi Kehi Kehanaa 

Aakh Sunaaeae ||

By merely speaking, 

talking, shouting and 

preaching about the 

Lord,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹੀ 
ਆਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਿੇਹਾ ਮਨੱੁਖ)

16728 364 jy sau Gwly Qwie 
n pwey]3]

Jae So Ghaalae 

Thhaae N Paaeae 

||3||

Even hundreds of 

times, the mortal is 

not approved. ||3||

ਿ ੇਇਹੋ ਜਿਹੀ (ਜਨਰੀ ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਕਹਣ ਦੀ) ਸੌ ਘਾਲਣਾ ਭੀ 
ਘਾਲੇ ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਅਿੇਹੀ 
ਕੋਈ ਮੇਹਨਤ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ॥੩॥

16729 364 ijn@ kY poqY puMnu  
iqn@w gurU imlwey]

(poqY) Kzwny Jinh Kai Pothai 

Punn Thinhaa 

Guroo Milaaeae ||

The Guru meets with 

those, who take virtue 

as their treasure;

(ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 

(ਜਸਮਰਨ ਦੇ) ਚੂੰ ਗੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ,

16730 364 scu bwxI guru 
sbdu suxwey]

Sach Baanee Gur 

Sabadh Sunaaeae 

||

They listen to the True 

Word of the Guru's 

Bani, the Shabad.

ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3269 Published: March 06/ 2014



16731 364 jhW sbdu vsY  
qhW duKu jwey]

Jehaan Sabadh 

Vasai Thehaan 

Dhukh Jaaeae ||

Pain departs, from 

that place where the 

Shabad abides.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ 
ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
16732 364 igAwin rqin  

swcY shij 
smwey]4]

Giaan Rathan 

Saachai Sehaj 

Samaaeae ||4||

By the jewel of 

spiritual wisdom, one 

is easily absorbed into 

the True Lord. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਗਆਨ-ਰਤਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

16733 364 nwvY jyvfu horu 
Dnu nwhI koie]

Naavai Jaevadd 

Hor Dhhan 

Naahee Koe ||

No other wealth is as 

great as the Naam.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
16734 364 ijs no bKsy  

swcw soie]

Jis No Bakhasae 

Saachaa Soe ||

It is bestowed only by 

the True Lord.

(ਪਰ ਇਹ ਧਨ ਜਸਰਫ਼ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

16735 364 pUrY sbid mMin 
vswey]

Poorai Sabadh 

Mann Vasaaeae ||

Through the Perfect 

Word of the Shabad, it 

abides in the mind.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

16736 364 nwnk nwim rqy 
suKu 
pwey]5]11]50]

r`qy Naanak Naam 

Rathae Sukh 

Paaeae 

||5||11||50||

O Nanak, imbued with 

the Naam, peace is 

obtained. 

||5||11||50||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਸਦਾ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੫॥੧੧॥੫੦॥
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16737 364 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

16738 364 inriq kry bhu 
vwjy vjwey]

(inriq) nwc Nirath Karae Bahu 

Vaajae Vajaaeae ||

One may dance and 

play numerous 

instruments;

(ਮਨੱੁਖ ਿ ੇਭਗਤੀ ਵਿੋਂ) ਨਾਚ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਿ ਭੀ 
ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ,

16739 364 iehu mnu AMDw 
bolw hY iksu 
AwiK suxwey]

boLw Eihu Man 

Andhhaa Bolaa Hai 

Kis Aakh Sunaaeae 

||

But this mind is blind 

and deaf, so for whose 

benefit is this speaking 

and preaching?

ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਆਖ 

ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਜਰਹਾ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ 

ਜਰਹਾ)। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ।

16740 364 AMqir loBu Brmu 
Anlvwau]

(Anl-vwau) BVkI hvw Anthar Lobh 

Bharam Anal Vaao 

||

Deep within is the fire 

of greed, and the dust-

storm of doubt.

(ਅਿੇਹੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਗਆਨ ਦਾ) ਦੀਵਾ 
ਨਹੀਂ ਿਗ ਸਕਦਾ,

16741 364 dIvw blY n soJI 
pwie]1]

Dheevaa Balai N 

Sojhee Paae ||1||

The lamp of 

knowledge is not 

burning, and 

understanding is not 

obtained. ||1||

ਉਹ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੧॥

16742 364 gurmuiK Bgiq  
Git cwnxu hoie]

Guramukh 

Bhagath Ghatt 

Chaanan Hoe ||

The Gurmukh has the 

light of devotional 

worship within his 

heart.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਜਗਆਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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16743 364 Awpu pCwix imlY 
pRBu 
soie]1]rhwau]

Aap Pashhaan 

Milai Prabh Soe 

||1|| Rehaao ||

Understanding his 

own self, he meets 

God. ||1||Pause||

(ਇਸ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ) 

ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਖਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16744 364 gurmuiK inriq  
hir lwgY Bwau]

Guramukh Nirath 

Har Laagai Bhaao 

||

The Gurmukh's dance 

is to embrace love for 

the Lord;

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣਾ ਹੀ 
ਨਾਚ ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਬਣਦਾ ਹੈ,

16745 364 pUry qwl ivchu 
Awpu gvwie]

Poorae Thaal 

Vichahu Aap 

Gavaae ||

To the beat of the 

drum, he sheds his 

ego from within.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਲ ਜਸਰ ਨਾਚ 

ਕਰਨਾ।
16746 364 myrw pRBu swcw  

Awpy jwxu]

Maeraa Prabh 

Saachaa Aapae 

Jaan ||

My God is True; He 

Himself is the Knower 

of all.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਨਾਚ ਨੱਚਦਾ 
ਹੈ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਜਮੱਤਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

16747 364 gur kY sbid  
AMqir bRhmu 
pCwxu]2]

Gur Kai Sabadh 

Anthar Breham 

Pashhaan ||2||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

recognize the Creator 

Lord within yourself. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਪਿਭੂ ਉਸ ਦਾ 
ਪਛਾਣੂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

16748 364 gurmuiK Bgiq  
AMqir pRIiq 
ipAwru]

Guramukh 

Bhagath Anthar 

Preeth Piaar ||

The Gurmukh is filled 

with devotional love 

for the Beloved Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਕੀਤੀ 
ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਿੀਜਤ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਪਆਰ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

16749 364 gur kw sbdu  
shij vIcwru]

Gur Kaa Sabadh 

Sehaj Veechaar ||

He intuitively reflects 

upon the Word of the 

Guru's Shabad.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਜਵਚਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
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16750 364 gurmuiK Bgiq  
jugiq scu soie]

Guramukh 

Bhagath Jugath 

Sach Soe ||

For the Gurmukh, 

loving devotional 

worship is the way to 

the True Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਹੀ (ਸਹੀ) 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16751 364 pwKMif Bgiq 
inriq duKu 
hoie]3]

Paakhandd 

Bhagath Nirath 

Dhukh Hoe ||3||

But the dances and 

the worship of the 

hypocrites bring only 

pain. ||3||

ਜਵਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਚ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਦੱੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

16752 365 eyhw Bgiq jnu 
jIvq mrY]

Eaehaa Bhagath 

Jan Jeevath Marai 

||

True Devotion is to 

remain dead while yet 

alive.

ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਕ 

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-

ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਅਛੋਹ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

16753 365 gur prswdI  
Bvjlu qrY]

Gur Parasaadhee 

Bhavajal Tharai ||

By Guru's Grace, one 

crosses over the 

terrible world-ocean.

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਦੀਆਂ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ) ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

16754 365 gur kY bcin  
Bgiq Qwie 
pwie]

Gur Kai Bachan 

Bhagath Thhaae 

Paae ||

Through the Guru's 

Teachings, one's 

devotion is accepted,

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਪਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

16755 365 hir jIau Awip 
vsY min 
Awie]4]

Har Jeeo Aap 

Vasai Man Aae 

||4||

And then, the Dear 

Lord Himself comes to 

dwell in the mind. 

||4||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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16756 365 hir ikRpw kry  
siqgurU imlwey]

Har Kirapaa Karae 

Sathiguroo 

Milaaeae ||

When the Lord 

bestows His Mercy, He 

leads us to meet the 

True Guru.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ? ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।
16757 365 inhcl Bgiq  

hir isau icqu 
lwey]

Nihachal Bhagath 

Har Sio Chith 

Laaeae ||

Then, one's devotion 

becomes steady, and 

the consciousness is 

centered upon the 

Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਨਾਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

16758 365 Bgiq rqy iqn@ 
scI soie]

(soie) soBw Bhagath Rathae 

Thinh Sachee Soe 

||

Those who are imbued 

with Devotion have 

truthful reputations.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਭਗਤੀ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

16759 365 nwnk nwim rqy 
suKu 
hoie]5]12]51]

Naanak Naam 

Rathae Sukh Hoe 

||5||12||51||

O Nanak, imbued with 

the Naam, the Name 

of the Lord, peace is 

obtained. 

||5||12||51||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵੱਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਇਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੧੨॥੫੧॥

16760 365 Awsw Gru 8 
kwPI mhlw 3

Aasaa Ghar 8 

Kaafee Mehalaa 3

Aasaa, Eighth House, 

Kaafee, Third Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੮ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਕਾਿੀ'।

16761 365 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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16762 365 hir kY BwxY  
siqguru imlY scu 
soJI hoeI]

Har Kai Bhaanai 

Sathigur Milai 

Sach Sojhee Hoee 

||

By the Pleasure of the 

Lord's Will one meets 

the True Guru and 

true understanding is 

obtained.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ 

ਦੀ) ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

16763 365 gur prswdI min 
vsY hir bUJY 
soeI]1]

Gur Parasaadhee 

Man Vasai Har 

Boojhai Soee ||1||

By Guru's Grace, the 

Lord abides in the 

mind, and one comes 

to understand the 

Lord. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

16764 365 mY shu dwqw eyku 
hY Avru nwhI 
koeI]

(shu) Ksm Mai Sahu 

Dhaathaa Eaek Hai 

Avar Naahee Koee 

||

My Husband Lord, the 

Great Giver, is One. 

There is no other at all.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਸਮ-ਰਾਖਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
16765 365 gur ikrpw qy  

min vsY qw sdw 
suKu 
hoeI]1]rhwau]

Gur Kirapaa Thae 

Man Vasai Thaa 

Sadhaa Sukh Hoee 

||1|| Rehaao ||

By Guru's merciful 

favor, He abides in the 

mind, and then, a 

lasting peace ensues. 

||1||Pause||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਹ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ ਸਦਾ ਲਈ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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16766 365 iesu jug mih  
inrBau hir nwmu 
hY pweIAY gur 
vIcwir]

j`ug Eis Jug Mehi 

Nirabho Har Naam 

Hai Paaeeai Gur 

Veechaar ||

In this age, the Lord's 

Name is fearless; it is 

obtained by 

meditative reflection 

upon the Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਿੋ 
(ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 

ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ 

ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
16767 365 ibnu nwvY jm kY 

vis hY mnmuiK 
AMD gvwir]2]

v`is Bin Naavai Jam Kai 

Vas Hai 

Manamukh Andhh 

Gavaar ||2||

Without the Name, 

the blind, foolish, self-

willed manmukh is 

under Death's power. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ੀ 
ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥
16768 365 hir kY BwxY jnu 

syvw krY bUJY scu 
soeI]

Har Kai Bhaanai 

Jan Saevaa Karai 

Boojhai Sach Soee 

||

By the Pleasure of the 

Lord's Will, the 

humble being 

performs His service, 

and understands the 

True Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

16769 365 hir kY BwxY 
swlwhIAY BwxY 
mMinAY suKu 
hoeI]3]

Har Kai Bhaanai 

Saalaaheeai 

Bhaanai Manniai 

Sukh Hoee ||3||

By the Pleasure of the 

Lord's Will, He is to be 

praised; surrendering 

to His Will, peace 

ensues. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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16770 365 hir kY BwxY jnmu 
pdwrQu pwieAw  
miq aUqm hoeI]

Har Kai Bhaanai 

Janam 

Padhaarathh 

Paaeiaa Math 

Ootham Hoee ||

By the Pleasure of the 

Lord's Will, the prize 

of this human birth is 

obtained, and the 

intellect is exalted.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰ 

ਕੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਉਸ ਦੀ 
ਅਕਲ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ।

16771 365 nwnk nwmu 
slwih qUM gurmuiK 
giq 
hoeI]4]39]13
]52]

Naanak Naam 

Salaahi Thoon 

Guramukh Gath 

Hoee 

||4||39||13||52|

|

O Nanak, praise the 

Naam, the Name of 

the Lord; as Gurmukh, 

you shall be 

emancipated. 

||4||39||13||52||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੩੯॥੧੩॥੫੨॥

16772 365 Awsw mhlw 4 
Gru 2

Aasaa Mehalaa 4 

Ghar 2

Aasaa, Fourth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

16773 365 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16774 365 qUM krqw 
sicAwru mYfw 
sWeI]

Thoon Karathaa 

Sachiaar Maiddaa 

Saanee ||

You are the True 

Creator, my Lord 

Master.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ) 
ਰਚਨਹਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਹੀ) ਮੇਰਾ 
ਖਸਮ ਹੈਂ।
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16775 365 jo qau BwvY soeI 
QIsI jo qUM dyih  
soeI hau 
pweI]1]rhwau]

(QIsI) huMdw Jo Tho Bhaavai 

Soee Thheesee Jo 

Thoon Dhaehi 

Soee Ho Paaee 

||1|| Rehaao ||

That which is pleasing 

to Your Will, comes to 

pass. Whatever You 

give, that is what I 

receive. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਹੀ 
ਕੁਝ ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ 
ਉਹੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  (ਮੈਨੂੂੰ ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16776 365 sB qyrI qUM sBnI 
iDAwieAw]

Sabh Thaeree 

Thoon Sabhanee 

Dhhiaaeiaa ||

All are Yours; all 

meditate on You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤੇਰੀ 
(ਰਚੀ ਹੋਈ) ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੇ 

(ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ) ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ।

16777 365 ijs no ikRpw 
krih iqin nwm 
rqnu pwieAw]

Jis No Kirapaa 

Karehi Thin Naam 

Rathan Paaeiaa ||

He alone, whom You 

bless with Your Mercy, 

obtains the jewel of 

the Naam.

ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ-

ਰਤਨ ਲੱਭ ਜਲਆ।

16778 365 gurmuiK lwDw  
mnmuiK 
gvwieAw]

(l`wDw) l`Bw Guramukh 

Laadhhaa 

Manamukh 

Gavaaeiaa ||

The Gurmukhs obtain 

it, and the self-willed 

manmukhs lose it.

(ਪਰ) ਲੱਭਾ ਉਸ ਨੇ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ, ਤੇ ਗਵਾਇਆ 

ਉਸ ਨੇ ਿੋ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਜਰਆ।

16779 365 quDu Awip 
ivCoiVAw Awip 
imlwieAw]1]

Thudhh Aap 

Vishhorriaa Aap 

Milaaeiaa ||1||

You Yourself separate 

the mortals, and You 

Yourself unite them. 

||1||

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ? 

ਮਨਮੁਖ ਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) ਜਵਛੋੜ 

ਰੱਜਖਆ ਹੈ ਤੇ (ਗੁਰਮੁਜਖ ਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥
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16780 365 qUM drIAwau sB 
quJ hI mwih]

drIAwau Thoon Dhareeaao 

Sabh Thujh Hee 

Maahi ||

You are the River - all 

are within You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਇਕ 

ਵੱਡਾ) ਦਰੀਆ ਹੈਂ, ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਜਵਚ (ਿੀਊ ਰਹੀ) 
ਹੈ,

16781 365 quJ ibnu dUjw 
koeI nwih]

Thujh Bin Dhoojaa 

Koee Naahi ||

Other than You, there 

is no one at all.

(ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈਂ) ਤੈਥੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿੀ ਹਸਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

16782 365 jIA jMq siB 
qyrw Kylu]

Jeea Janth Sabh 

Thaeraa Khael ||

All beings and 

creatures are your 

play-things.

(ਿਗਤ ਦੇ ਇਹ) ਸਾਰੇ ਿੀਅ 

ਿੂੰਤ ਤੇਰਾ (ਰਜਚਆ) ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਹੈ।

16783 365 ivjoig imil  
ivCuiVAw sMjogI 
mylu]2]

Vijog Mil 

Vishhurriaa 

Sanjogee Mael 

||2||

The united ones are 

separated, and the 

separated ones are re-

united. ||2||

(ਤੇਰੀ ਹੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਜਮਲੇ) ਜਵਿੋਗ ਦੇ ਕਾਰਣ 

ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਿੀਵ ਜਵਛੁੜ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂੰਿੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮੁੜ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

16784 365 ijs no qU 
jwxwieih soeI 
jnu jwxY]

jw-xw-ieih Jis No Thoo 

Jaanaaeihi Soee 

Jan Jaanai ||

That humble being, 

whom You inspire to 

understand, 

understands;

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ,

16785 365 hir gux sd hI 
AwiK vKwxY]

(vKwxY) ibAwn krdw Har Gun Sadh Hee 

Aakh Vakhaanai ||

He continually speaks 

and chants the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਤੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਸਦਾ ਆਖ ਕੇ ਜਬਆਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

16786 365 ijin hir syivAw  
iqin suKu 
pwieAw]

Jin Har Saeviaa 

Thin Sukh Paaeiaa 

||

One who serves the 

Lord, obtains peace.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣ ਜਲਆ;
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16787 365 shjy hI hir 
nwim 
smwieAw]3]

Sehajae Hee Har 

Naam Samaaeiaa 

||3||

He is easily absorbed 

in the Lord's Name. 

||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਸਮਰਨ-ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਕਾਰਨ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ ॥੩॥

16788 365 qU Awpy krqw  
qyrw kIAw sBu 
hoie]

Thoo Aapae 

Karathaa Thaeraa 

Keeaa Sabh Hoe ||

You Yourself are the 

Creator; by Your 

doing, all things come 

to be.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ 

ਦਾ) ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ 
ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ,

16789 365 quDu ibnu dUjw 
Avru n koie]

Thudhh Bin 

Dhoojaa Avar N 

Koe ||

Without You, there is 

no other at all.

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

16790 365 qU kir kir 
vyKih jwxih 
soie]

Thoo Kar Kar 

Vaekhehi Jaanehi 

Soe ||

You watch over the 

creation, and 

understand it.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ-ਰਚਨਾ) 
ਕਰ ਕਰ ਕੇ (ਸਭ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਇਸ 

ਸਾਰੇ (ਭੇਤ) ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

16791 365 jn nwnk  
gurmuiK prgtu 
hoie]4]1]53]

Jan Naanak 

Guramukh 

Paragatt Hoe 

||4||1||53||

O servant Nanak, the 

Lord is revealed to the 

Gurmukh. 

||4||1||53||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਵਚ 

ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥੫੩॥

16792 366 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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16793 366 rwgu Awsw Gru 2 
mhlw 4]

Raag Aasaa Ghar 2 

Mehalaa 4 ||

Raag Aasaa, Second 

House, Fourth Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

16794 366 iks hI DVw 
kIAw imqR suq 
nwil BweI]

(DVw) p`K[ su`q Kis Hee Dhharraa 

Keeaa Mithr Suth 

Naal Bhaaee ||

Some form alliances 

with friends, children 

and siblings.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣ ੇਜਮੱਤਰ 

ਨਾਲ ਪੱੁਤਰ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨਾਲ 

ਸਾਥ ਗੂੰ ਜਢਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

16795 366 iks hI DVw 
kIAw kuVm sky  
nwil jvweI]

Kis Hee Dhharraa 

Keeaa Kurram 

Sakae Naal 

Javaaee ||

Some form alliances 

with in-laws and 

relatives.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਕੁੜਮ 

ਨਾਲ ਿਵਾਈ ਨਾਲ ਧੜਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

16796 366 iks hI DVw 
kIAw iskdwr 
cauDrI nwil  
AwpxY suAweI]

(is`kdwr) srdwr[ 
(suAweI) suAwrQ leI

Kis Hee Dhharraa 

Keeaa Sikadhaar 

Choudhharee Naal 

Aapanai Suaaee ||

Some form alliances 

with chiefs and 

leaders for their own 

selfish motives.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰਜ਼ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਜਪੂੰ ਡ ਦੇ) ਸਰਦਾਰ 

ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਧੜਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;

16797 366 hmwrw DVw hir 
rihAw 
smweI]1]

Hamaaraa 

Dhharraa Har 

Rehiaa Samaaee 

||1||

My alliance is with the 

Lord, who is pervading 

everywhere. ||1||

ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਿੋ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧॥

16798 366 hm hir isau 
DVw kIAw myrI 
hir tyk]

(tyk) Awsrw Ham Har Sio 

Dhharraa Keeaa 

Maeree Har Ttaek 

||

I have formed my 

alliance with the Lord; 

the Lord is my only 

support.

ਅਸਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਥ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।
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16799 366 mY hir ibnu pKu 
DVw Avru n 
koeI hau hir 
gux gwvw AsMK 
Anyk]1]rhwau]

p`Ku Mai Har Bin Pakh 

Dhharraa Avar N 

Koee Ho Har Gun 

Gaavaa Asankh 

Anaek ||1|| 

Rehaao ||

Other than the Lord, I 

have no other faction 

or alliance; I sing of 

the countless and 

endless Glorious 

Praises of the Lord. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧੜਾ 
ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ 
ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਅਣਜਗਣਤ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

16800 366 ijn@ isau DVy 
krih sy jwih]

Jinh Sio Dhharrae 

Karehi Sae Jaahi ||

Those with whom you 

form alliances, shall 

perish.

ਲੋਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨਾਲ ਧੜੇ 

ਗੂੰਢਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਆਖ਼ਰ 

ਿਗਤ ਤੋਂ) ਕੂਚ ਕਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

16801 366 JUTu DVy kir  
pCoqwih]

Jhooth Dhharrae 

Kar Pashhothaahi 

||

Making false alliances, 

the mortals repent 

and regret in the end.

(ਧੜੇ ਬਣਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ) ਝੂਠਾ 
ਅਡੂੰਬਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਧੜੇ 

ਬਣਾ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ) 

ਪਛੁਤਾਂਦੇ ਹਨ।
16802 366 iQru n rhih  

min Kotu kmwih]

Thhir N Rehehi 

Man Khott 

Kamaahi ||

Those who practice 

falsehood shall not 

last.

(ਧੜੇ ਬਣਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਭੀ) 
ਸਦਾ (ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਜਟਕੇ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰ ਦੇ, (ਜਵਅਰਥ ਹੀ 
ਧਜੜਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਠੱਗੀ-ਫ਼ਰੇਬ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
16803 366 hm hir isau 

DVw kIAw ijs 
kw koeI smrQu 
nwih]2]

smr`Qu Ham Har Sio 

Dhharraa Keeaa Jis 

Kaa Koee 

Samarathh Naahi 

||2||

I have formed my 

alliance with the Lord; 

there is no one more 

powerful than Him. 

||2||

ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥
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16804 366 eyh siB DVy  
mwieAw moh 
pswrI]

Eaeh Sabh 

Dhharrae Maaeiaa 

Moh Pasaaree ||

All these alliances are 

mere extensions of 

the love of Maya.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਹਨ ਮੋਹ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ 
ਹਨ।

16805 366 mwieAw kau 
lUJih gwvwrI]

Maaeiaa Ko 

Loojhehi 

Gaavaaree ||

Only fools argue over 

Maya.

(ਧੜੇ ਬਣਾਣ ਵਾਲੇ) ਮੂਰਖ ਲੋਕ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ (ਆਪੋ 

ਜਵਚ) ਲੜਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

16806 366 jnim mrih jUAY 
bwjI hwrI]

Janam Marehi 

Jooai Baajee 

Haaree ||

They are born, and 

they die, and they lose 

the game of life in the 

gamble.

(ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ) 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਮਾਨੋ) ਿੂਏ ਜਵਚ ਹੀ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਦੀ) ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ 

ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ 
ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।

16807 366 hmrY hir DVw  
ij hlqu plqu 
sBu svwrI]3]

(hlqu) ieh lok[ 
(plqu) pRlok

Hamarai Har 

Dhharraa J Halath 

Palath Sabh 

Savaaree ||3||

My alliance is with the 

Lord, who embellishes 

all, in this world and 

the next. ||3||

ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ ੋਮੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥

16808 366 kiljug mih DVy  
pMc cor JgVwey]

kilj`ug Kalijug Mehi 

Dhharrae Panch 

Chor Jhagarraaeae 

||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the five thieves 

instigate alliances and 

conflicts.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੜ ਕੇ 

(ਕਜਲਿੁਗੀ ਸੁਭਾਵ ਜਵਚ ਿਸ 

ਕੇ) ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ,
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16809 366 kwmu kRoDu loBu mohu 
AiBmwnu vDwey]

Kaam Krodhh 

Lobh Mohu 

Abhimaan 

Vadhhaaeae ||

Sexual desire, anger, 

greed, emotional 

attachment and self-

conceit have increased.

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜਾ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  
ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ।

16810 366 ijs no ikRpw kry  
iqsu sqsMig 
imlwey]

Jis No Kirapaa 

Karae This 

Sathasang 

Milaaeae ||

One who is blessed by 

the Lord's Grace, joins 

the Sat Sangat, the 

True Congregation.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ 
ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ)।

16811 366 hmrw hir DVw  
ijin eyh DVy 
siB gvwey]4]

Hamaraa Har 

Dhharraa Jin Eaeh 

Dhharrae Sabh 

Gavaaeae ||4||

My alliance is with the 

Lord, who has 

destroyed all these 

alliances. ||4||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੜੇ 

ਮੁਕਾ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ॥੪॥

16812 366 imiQAw dUjw 
Bwau DVy bih 
pwvY]

imiQAw:polw bolo[ 
(imiQAw) JUTw

Mithhiaa Dhoojaa 

Bhaao Dhharrae 

Behi Paavai ||

In the false love of 

duality, people sit and 

form alliances.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਝੂਠਾ ਜਪਆਰ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਟਕ ਕੇ ਧੜੇ 

(-ਬਾਜ਼ੀਆਂ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16813 366 prwieAw iCdRü 
Atk lY Awpxw 
AhMkwru vDwvY]

pRwey (iCdRü) doS dI 
(Atk) tyk[ (dUjw 
pwT: AtklY)

Paraaeiaa 

Shhidhra Attakalai 

Aapanaa Ahankaar 

Vadhhaavai ||

They complain about 

other peoples' faults, 

while their own self-

conceit only increases.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਹੇਠ ਮਨੱੁਖ) ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਐਬ 

ਿਾਚਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਸਮਝ ਕੇ) ਆਪਣਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ।
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16814 366 jYsw bIjY qYsw 
KwvY]

Jaisaa Beejai 

Thaisaa Khaavai ||

As they plant, so shall 

they harvest.

(ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਐਬ ਿਰੋਲ ਕੇ ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਨੇਕ ਜਮਥ 

ਜਮਥ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇ

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ) ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਬੀ ਬੀਿਦਾ ਹੈ ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16815 366 jn nwnk kw  
hir DVw Drmu  
sB isRsit ijix 
AwvY]5]2]54]

(DVw) p`K[ (ijix) 
ij`q[ siR sit

Jan Naanak Kaa 

Har Dhharraa 

Dhharam Sabh 

Srisatt Jin Aavai 

||5||2||54||

Servant Nanak has 

joined the Lord's 

alliance of Dharma, 

which shall conquer 

the whole world. 

||5||2||54||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ 
ਨਾਨਕ ਦਾ) ਧਰਮ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ) ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥੨॥੫੪॥

16816 366 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

16817 366 ihrdY suix suix  
min AMimRqu 
BwieAw]

Hiradhai Sun Sun 

Man Anmrith 

Bhaaeiaa ||

Constantly listening to 

the Ambrosial Gurbani 

in the heart, it 

becomes pleasing to 

the mind.

(ਹੇ ਭੈਣੋ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ 

ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
16818 366 gurbwxI hir 

AlKu 
lKwieAw]1]

A-lKu: polw bolo Gurabaanee Har 

Alakh Lakhaaeiaa 

||1||

Through Gurbani, the 

Incomprehensible 

Lord is 

comprehended. ||1||

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਜਦਿਸ਼ਟ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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16819 366 gurmuiK nwmu 
sunhu myrI BYnw]

BYnw: polw bolo Guramukh Naam 

Sunahu Maeree 

Bhainaa ||

As Gurmukh, listen to 

the Naam, the Name 

of the Lord, O my 

sisters.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਜਣਆ ਕਰੋ,

16820 366 eyko riv rihAw  
Gt AMqir muiK 
bolhu gur AMimRq 
bYnw]1]rhwau]

Eaeko Rav Rehiaa 

Ghatt Anthar 

Mukh Bolahu Gur 

Anmrith Bainaa 

||1|| Rehaao ||

The One Lord is 

pervading and 

permeating deep 

within the heart; with 

your mouth, recite the 

Ambrosial Hymns of 

the Guru. 

||1||Pause||

ਿ ੋਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। (ਹੇ 

ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ!) ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਬਦ ਬੋਜਲਆ ਕਰੋ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16821 366 mY min qin pRymu  
mhw bYrwgu]

Mai Man Than 

Praem Mehaa 

Bairaag ||

My mind and body are 

filled with divine love, 

and great sadness.

(ਹੇ ਭੈਣੋ!) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਾਸਤੇ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ 
ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

16822 366 siqguru purKu 
pwieAw  
vfBwgu]2]

Sathigur Purakh 

Paaeiaa 

Vaddabhaag ||2||

By great good fortune, 

I have obtained the 

True Guru, the Primal 

Being. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ 

ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥
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16823 366 dUjY Bwie Bvih 
ibKu mwieAw]

Dhoojai Bhaae 

Bhavehi Bikh 

Maaeiaa ||

In the love of duality, 

the mortals wander 

through poisonous 

Maya.

(ਪਰ, ਹੇ ਭੈਣੋ!) ਜਿਹੜੇ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ ਿ ੋਉਹਨਾਂ 
ਲਈ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣਦੀ ਹੈ,

16824 366 BwghIn nhI 
siqguru 
pwieAw]3]

Bhaageheen 

Nehee Sathigur 

Paaeiaa ||3||

The unfortunate ones 

do not meet the True 

Guru. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਬਦ-ਨਸੀਬ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ 

॥੩॥

16825 366 AMimRqu hir rsu  
hir Awip 
pIAwieAw]

Anmrith Har Ras 

Har Aap Peeaaeiaa 

||

The Lord Himself 

inspires us to drink in 

the Lord's Ambrosial 

Elixir.

(ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਰਸ ਜਪਲਾ ਜਦੱਤਾ,
16826 366 guir pUrY nwnk  

hir 
pwieAw]4]3]5
5]

Gur Poorai Naanak 

Har Paaeiaa 

||4||3||55||

Through the Perfect 

Guru, O Nanak, the 

Lord is obtained. 

||4||3||55||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਜਲਆ ॥੪॥੩॥੫੫॥

16827 366 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

16828 366 myrY min qin 
pRymu nwmu AwDwru]

Maerai Man Than 

Praem Naam 

Aadhhaar ||

The Love of the Naam, 

the Name of the Lord, 

is the Support of my 

mind and body.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਿਣੋਂ ਜਮੱਤਰੋ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਸਰਾ ਹੈ।
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16829 366 nwmu jpI nwmo 
suK swru]1]

Naam Japee 

Naamo Sukh Saar 

||1||

I chant the Naam; the 

Naam is the essence 

of peace. ||1||

ਮੈਂ (ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਹੀ (ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਜਨਚੋੜ 

ਹੈ ॥੧॥
16830 366 nwmu jphu myry 

swjn sYnw]
(sYnw) im`qRo Naam Japahu 

Maerae Saajan 

Sainaa ||

So chant the Naam, O 

my friends and 

companions.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿਣੋਂ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰੋ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰੋ।
16831 366 nwm ibnw mY 

Avru n koeI  
vfYBwig gurmuiK 
hir 
lYnw]1]rhwau]

Naam Binaa Mai 

Avar N Koee 

Vaddai Bhaag 

Guramukh Har 

Lainaa ||1|| 

Rehaao ||

Without the Naam, 

there is nothing else 

for me. By great good 

fortune, as Gurmukh, I 

have received the 

Lord's Name. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  (ਤਾਂ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ। 
ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16832 366 nwm ibnw nhI 
jIivAw jwie]

Naam Binaa 

Nehee Jeeviaa 

Jaae ||

Without the Naam, I 

cannot live.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰੋ!) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ।
16833 366 vfYBwig gurmuiK 

hir pwie]2]

Vaddai Bhaag 

Guramukh Har 

Paae ||2||

By great good fortune, 

the Gurmukhs obtain 

the Naam. ||2||

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

16834 366 nwm hIn kwlK 
muiK mwieAw]

Naameheen 

Kaalakh Mukh 

Maaeiaa ||

Those who lack the 

Naam have their faces 

rubbed in the dirt of 

Maya.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰੋ!) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਊਣਾ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ।
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16835 366 nwm ibnw iDRgu 
iDRgu 
jIvwieAw]3]

Naam Binaa 

Dhhrig Dhhrig 

Jeevaaeiaa ||3||

Without the Naam, 

cursed, cursed are 

their lives. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ 
ਜਰਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ (ਮੋਹ ਦੇ) 

ਕਾਰਨ ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ ਕਾਲਖ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੩॥

16836 367 vfw vfw hir  
Bwg kir 
pwieAw]

Vaddaa Vaddaa 

Har Bhaag Kar 

Paaeiaa ||

The Great Lord is 

obtained by great 

good destiny.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ 

ਨਾਲ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

16837 367 nwnk gurmuiK 
nwmu 
idvwieAw]4]4]
56]

Naanak Guramukh 

Naam Dhivaaeiaa 

||4||4||56||

O Nanak, the Gurmukh 

is blessed with the 

Naam. ||4||4||56||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੫੬॥

16838 367 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

16839 367 gux gwvw gux 
bolI bwxI]

Gun Gaavaa Gun 

Bolee Baanee ||

I sing His Glorious 

Praises, and through 

the Word of His Bani, I 

speak His Glorious 

Praises.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,

16840 367 gurmuiK hir gux 
AwiK vKwxI]1]

Guramukh Har 

Gun Aakh 

Vakhaanee ||1||

As Gurmukh, I chant 

and recite the Glorious 

Praises of the Lord. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ 

ਉਚਾਰ ਕੇ ਜਬਆਨ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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16841 367 jip jip nwmu  
min BieAw 
AnMdw]

Jap Jap Naam Man 

Bhaeiaa Anandhaa 

||

Chanting and 

meditating on the 

Naam, my mind 

becomes blissful.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਪ ਕੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

16842 367 siq siq  
siqguir nwmu 
idVwieAw ris 
gwey gux 
prmwnMdw]1]rhw
au]

prmwnMdw Sath Sath Sathigur 

Naam Dhirraaeiaa 

Ras Gaaeae Gun 

Paramaanandhaa 

||1|| Rehaao ||

The True Guru has 

implanted the True 

Name of the True Lord 

within me; I sing His 

Glorious Praises, and 

taste the supreme 

ecstasy. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਜਤਨਾਮੁ ਸਜਤਨਾਮੁ 

ਸਜਤਨਾਮੁ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਨੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16843 367 hir gux gwvY  
hir jn logw]

Har Gun Gaavai 

Har Jan Logaa ||

The humble servants 

of the Lord sing the 

Lord's Glorious Praises.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

16844 367 vfYBwig pwey  
hir inrjogw]2]

(inrjogw) inrlyp Vaddai Bhaag 

Paaeae Har 

Nirajogaa ||2||

By great good fortune, 

the detached, 

absolute Lord is 

obtained. ||2||

ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਜਨਰਲੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

16845 367 gux ivhUx  
mwieAw mlu 
DwrI]

Gun Vihoon 

Maaeiaa Mal 

Dhhaaree ||

Those without virtue 

are stained by Maya's 

filth.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ 

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
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16846 367 ivxu gux jnim 
muey AhMkwrI]3]

AhM-kwrI Vin Gun Janam 

Mueae 

Ahankaaree ||3||

Lacking virtue, the 

egotistical die, and 

suffer reincarnation. 

||3||

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਮੱਤੇ ਹੋਏ ਿੀਵ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

16847 367 srIir srovir  
gux prgit kIey]

Sareer Sarovar 

Gun Paragatt 

Keeeae ||

The ocean of the body 

yields pearls of virtue.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਹੀ) ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

16848 367 nwnk gurmuiK  
miQ qqu 
kFIey]4]5]57
]

miQ: polw bolo[ k`FIeyy Naanak Guramukh 

Mathh Thath 

Kadteeeae 

||4||5||57||

O Nanak, the Gurmukh 

churns this ocean, and 

discovers this essence. 

||4||5||57||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਵੇਂ ਦੱੁਧ ਜਰੜਕ 

ਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਵਚਾਰ ਕੇ 

(ਿੀਵਨ ਦਾ) ਜਨਚੋੜ (ਉੱਚਾ 
ਸੱੁਚਾ ਿੀਵਨ) ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥੫੭॥
16849 367 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

16850 367 nwmu suxI nwmo 
min BwvY]

Naam Sunee 

Naamo Man 

Bhaavai ||

I listen to the Naam, 

the Name of the Lord; 

the Naam is pleasing 

to my mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ (ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।

16851 367 vfYBwig gurmuiK 
hir pwvY]1]

Vaddai Bhaag 

Guramukh Har 

Paavai ||1||

By great good fortune, 

the Gurmukh obtains 

the Lord. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ 

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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16852 367 nwmu jphu  
gurmuiK prgwsw]

Naam Japahu 

Guramukh 

Paragaasaa ||

Chant the Naam, as 

Gurmukh, and be 

exalted.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰੋ (ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਅੂੰਦਰ ਉਚੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਿਾਇਗਾ।
16853 367 nwm ibnw mY Dr 

nhI kweI nwmu 
rivAw sB sws 
igrwsw]1]rhwau
]

(Dr) Awsrw[ (rivAw) 
ismirAw

Naam Binaa Mai 

Dhhar Nehee 

Kaaee Naam 

Raviaa Sabh Saas 

Giraasaa ||1|| 

Rehaao ||

Without the Naam, I 

have no other 

support; the Naam is 

woven into all my 

breaths and morsels of 

food. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  (ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਸਤੇ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ 
ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ 
ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ 

ਜਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16854 367 nwmY suriq sunI  
min BweI]

Naamai Surath 

Sunee Man 

Bhaaee ||

The Naam illuminates 

my mind; listening to 

it, my mind is pleased.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੋਤ ਸੁਣੀ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਤੋਂ 
ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗ 

ਰਹੀ ਹੈ।
16855 367 jo nwmu sunwvY so 

myrw mIqu 
sKweI]2]

(sKweI) swQI Jo Naam Sunaavai 

So Maeraa Meeth 

Sakhaaee ||2||

One who speaks the 

Naam - he alone is my 

friend and companion. 

||2||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

16856 367 nwm hIx gey 
mUV nMgw]

mUV@ Naameheen Geae 

Moorr Nangaa ||

Without the Naam, 

the fools depart naked.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਹੋਏ ਮੂਰਖ 

ਮਨੱੁਖ (ਇਥੋਂ) ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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16857 367 pic pic muey  
ibKu dyiK 
pqMgw]3]

pic pic: polw bolo Pach Pach Mueae 

Bikh Dhaekh 

Pathangaa ||3||

They burn away to 

death, chasing the 

poison of Maya, like 

the moth chasing the 

flame. ||3||

(ਜਿਵੇਂ) ਪਤੂੰਗ (ਬਲਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੂੰ ) 
ਵੇਖ ਕੇ (ਸੜ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਨਾਮ-ਹੀਨ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ) ਜ਼ਹਰ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਹੋ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

16858 367 Awpy Qwpy Qwip 
auQwpy]

Aapae Thhaapae 

Thhaap 

Outhhaapae ||

He Himself 

establishes, and, 

having established, 

disestablishes.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਕੇ ਨਾਸ 

ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,

16859 367 nwnk nwmu dyvY 
hir 
Awpy]4]6]58]

Naanak Naam 

Dhaevai Har 

Aapae 

||4||6||58||

O Nanak, the Lord 

Himself bestows the 

Naam. ||4||6||58||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥੫੮॥

16860 367 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

16861 367 gurmuiK hir hir 
vyil vDweI]

Guramukh Har Har 

Vael Vadhhaaee ||

The vine of the Lord's 

Name Har Har, has 

taken root in the 

Gurmukh.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ, ਮਾਨੋ, ਵੇਲ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਵੇਲ ਨੂੂੰ  
(ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਿਲ ਜਸੂੰ ਿ ਜਸੂੰ ਿ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਵਡੀ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ,
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16862 367 Pl lwgy hir 
rsk rsweI]1]

Fal Laagae Har 

Rasak Rasaaee 

||1||

It bears the fruit of the 

Lord; its taste is so 

tasty! ||1||

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਇਸ 

ਵੇਲ ਨੂੂੰ ) ਰਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ 

ਸੁਆਦਲੇ (ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ) 

ਿਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ॥੧॥
16863 367 hir hir nwmu 

jip Anq qrMgw]

Har Har Naam Jap 

Anath Tharangaa 

||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, in 

endless waves of joy.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੀਆ-ਿੂੰਤ-ਰੂਪ) ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਲਹਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ।

16864 367 jip jip nwmu  
gurmiq swlwhI  
mwirAw kwlu  
jmkMkr 
BuieAMgw]1]rhw
au]

(BuieAMgw) s`p Jap Jap Naam 

Guramath 

Saalaahee 

Maariaa Kaal 

Jamakankar 

Bhueiangaa ||1|| 

Rehaao ||

Chant and repeat the 

Naam; through the 

Guru's Teachings 

praise the Lord, and 

slay the horrible 

serpent of the 

Messenger of Death. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਤੇ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੁ। (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਿਜਪਆ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਉਸ 

ਨੇ ਮਨ-) ਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ 
ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਿਮਦੂਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਜਲਆ। ਿਮਦੂਤ ਉਸ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
16865 367 hir hir gur 

mih Bgiq 
rKweI]

Har Har Gur Mehi 

Bhagath Rakhaaee 

||

The Lord has 

implanted His 

devotional worship in 

the Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਆਪਣੀ) ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ,
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16866 367 guru quTw isK 
dyvY myry BweI]2]

qu`Tw, is`K Gur Thuthaa Sikh 

Dhaevai Maerae 

Bhaaee ||2||

When the Guru is 

pleased, He bestows it 

upon His Sikh, O my 

siblings of Destiny. 

||2||

ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ (ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਇਹ ਦਾਜਤ) ਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

16867 367 haumY krm ikCu 
ibiD nhI jwxY]

Houmai Karam 

Kishh Bidhh Nehee 

Jaanai ||

One who acts in ego, 

knows nothing about 

the Way.

(ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ) 
ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ 
ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ (ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਰਤਾ ਭੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ।

16868 367 ijau kuMcru nwie  
Kwku isir 
CwxY]3]

n@wie Jio Kunchar Naae 

Khaak Sir Shhaanai 

||3||

He acts like an 

elephant, who takes a 

bath, and then throws 

dust on his head. ||3||

(ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਇਉਂ 

ਹਨ) ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨਹ ਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਜਸਰ ਤੇ ਜਮੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

16869 367 jy vfBwg hovih  
vf aUcy]

Jae Vadd Bhaag 

Hovehi Vadd 

Oochae ||

If one's destiny is great 

and exalted,

ਿ ੇਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਿ ੇਬੜੇ ਉਚੇ 

ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ।

16870 367 nwnk nwmu jpih 
sic 
sUcy]4]7]59]

Naanak Naam 

Japehi Sach 

Soochae 

||4||7||59||

O Nanak, one chants 

the Naam, the Name 

of the Immaculate, 

True Lord. 

||4||7||59||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ 

ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੭॥੫੯॥
16871 367 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:
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16872 367 hir hir nwm kI  
min BUK lgweI]

l`gweI Har Har Naam Kee 

Man Bhookh 

Lagaaee ||

My mind suffers 

hunger for the Name 

of the Lord, Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱ ਖ 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

16873 367 nwim suinAY mnu 
iqRpqY myry 
BweI]1]

Naam Suniai Man 

Thripathai Maerae 

Bhaaee ||1||

Hearing the Naam, my 

mind is satisfied, O my 

Siblings of Destiny. 

||1||

(ਇਸ ਭੁੱ ਖ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, 
ਜਕਉਂਜਕ) ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਜਿਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

16874 367 nwmu jphu myry 
gurisK mIqw]

Naam Japahu 

Maerae Gurasikh 

Meethaa ||

Chant the Naam, O my 

friends, O GurSikhs.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸੱਖੋ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਮੱਤਰੋ! (ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਰਹੋ।
16875 367 nwmu jphu nwmy 

suKu pwvhu nwmu 
rKhu gurmiq 
min 
cIqw]1]rhwau]

Naam Japahu 

Naamae Sukh 

Paavahu Naam 

Rakhahu 

Guramath Man 

Cheethaa ||1|| 

Rehaao ||

Chant the Naam, and 

through the Naam, 

obtain peace; through 

the Guru's Teachings, 

enshrine the Naam in 

your heart and mind. 

||1||Pause||

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ, ਆਪਣੇ 
ਜਚਤ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖੋ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16876 367 nwmo nwmu suxI  
mnu srsw]

(srsw) AnMidq Naamo Naam 

Sunee Man 

Sarasaa ||

Hearing the Naam, the 

Name of the Lord, the 

mind is in bliss.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ!) ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ 

ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ (ਪਿੇਮ ਦਇਆ 

ਆਜਦਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ) ਹਰਾ 
ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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16877 367 nwmu lwhw lY  
gurmiq 
ibgsw]2]

ibgsw:polw bolo[ 
(ibgsw) iKiVAw

Naam Laahaa Lai 

Guramath Bigasaa 

||2||

Reaping the profit of 

the Naam, through the 

Guru's Teachings, my 

soul has blossomed 

forth. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਖੱਟ ਖੱਟ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

16878 367 nwm ibnw kustI 
mohu AMDw]

(kustI) kohVI Naam Binaa 

Kusattee Moh 

Andhhaa ||

Without the Naam, 

the mortal is a leper, 

blinded by emotional 

attachment.

(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਹੜਾ, ਕੋਹੜ ਦੇ 

ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਵਲਕਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਵੱਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਿੁਗਤ ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਕਰੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

16879 367 sB inhPl krm 
kIey duKu DMDw]3]

inhPl Sabh Nihafal 

Karam Keeeae 

Dhukh 

Dhhandhhaa ||3||

All his actions are 

fruitless; they lead 

only to painful 

entanglements. ||3||

ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਕੂੰਮ ਉਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਕੂੰਮ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਤਮਕ) ਦੱੁਖ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਿਾਲ 

ਹੀ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥
16880 367 hir hir hir 

jsu jpY vfBwgI]

Har Har Har Jas 

Japai 

Vaddabhaagee ||

The very fortunate 

ones chant the Praises 

of the Lord, Har, Har, 

Har.

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਿੇਹੜਾ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਲੈ ਕੇ) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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16881 367 nwnk gurmiq  
nwim ilv 
lwgI]4]8]60]

Naanak Guramath 

Naam Liv Laagee 

||4||8||60||

O Nanak, through the 

Guru's Teachings, one 

embraces love for the 

Naam. ||4||8||60||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲਗਨ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੪॥੮॥੬੦॥

16882 368 <> siqgur 
pRswid]

CyvyN ky iqMn Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16883 368 mhlw 4 rwgu 
Awsw Gru 6 ky 
3]

Mehalaa 4 Raag 

Aasaa Ghar 6 Kae 

3 ||

Fourth Mehl, Raag 

Aasaa, 3 Of Sixth 

House :

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

16884 368 hiQ kir qMqu 
vjwvY jogI QoQr 
vwjY byn]

(qMqu) qwr[ (QoQr) 
KwlI

Hathh Kar Thanth 

Vajaavai Jogee 

Thhothhar Vaajai 

Baen ||

You may pluck the 

strings with your hand, 

O Yogi, but your 

playing of the harp is 

in vain.

ਿੋਗੀ (ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ) ਹੱਥ ਜਵਚ ਿੜ 

ਕੇ ਤਾਰ ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 

ਦੀ ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ ਬੇਅਸਰ ਹੀ 
ਵੱਿਦੀ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਮਨ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਞਾ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ)।

16885 368 gurmiq hir gux 
bolhu jogI iehu 
mnUAw hir rMig 
Byn]1]

(Byn) iB`jy Guramath Har 

Gun Bolahu Jogee 

Eihu Manooaa Har 

Rang Bhaen ||1||

Under Guru's 

Instruction, chant the 

Glorious Praises of the 

Lord, O Yogi, and this 

mind of yours shall be 

imbued with the 

Lord's Love. ||1||

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਇਹ (ਅਮੋੜ) ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਭੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3298 Published: March 06/ 2014



16886 368 jogI hir dyhu 
mqI aupdysu]

(m`qI) bu`DI Jogee Har Dhaehu 

Mathee 

Oupadhaes ||

O Yogi, give your 

intellect the Teachings 

of the Lord.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੁਸੀ (ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਅਕਲ ਜਸੱਜਖਆ ਜਦਆ ਕਰੋ।

16887 368 jugu jugu hir 
hir eyko vrqY  
iqsu AwgY hm 
Awdysu]1]rhwau]

(Awdysu) nmskwr[ j`ugu 
j`ugu

Jug Jug Har Har 

Eaeko Varathai 

This Aagai Ham 

Aadhaes ||1|| 

Rehaao ||

The Lord, the One 

Lord, is pervading 

throughout all the 

ages; I humbly bow 

down to Him. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਿੁਗ 

ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਦਾ 
ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

16888 368 gwvih rwg Bwiq 
bhu bolih iehu 
mnUAw KylY Kyl]

K@ylYK@yl Gaavehi Raag 

Bhaath Bahu 

Bolehi Eihu 

Manooaa Khaelai 

Khael ||

You sing in so many 

Ragas and harmonies, 

and you talk so much, 

but this mind of yours 

is only playing a game.

ਿੋਗੀ ਲੋਕ ਰਾਗ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਹੋਰ ਭੀ ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੇ ਬੋਲ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਇਹ ਅਮੋੜ ਮਨ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਹੀ 
ਖੇਡਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

16889 368 jovih kUp isMcn 
kau bsuDw auiT 
bYl gey cir 
byl]2]

(jovih) joVdy, joNdy[ 
(bsuDw) DrqI[ bsuDw

Jovehi Koop 

Sinchan Ko 

Basudhhaa Outh 

Bail Geae Char 

Bael ||2||

You work the well and 

irrigate the fields, but 

the oxen have already 

left to graze in the 

jungle. ||2||

(ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ ਆਜਦਕ ਦਾ ਮਨ ਤੇ 

ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਜਕਸਾਨ) ਪੈਲੀ ਜਸੂੰ ਿਣ ਵਾਸਤੇ 

ਖੂਹ ਿੋਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

(ਆਪਣੇ) ਬੈਲ (ਹੀ) ਉੱਠ ਕੇ 

ਵੇਲਾਂ ਆਜਦਕ ਖਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
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16890 368 kwieAw ngr 
mih krm hir 
bovhu hir jwmY  
hirAw Kyqu]

j`wmY Kaaeiaa Nagar 

Mehi Karam Har 

Bovahu Har 

Jaamai Hariaa 

Khaeth ||

In the field of the 

body, plant the Lord's 

Name, and the Lord 

will sprout there, like a 

lush green field.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਇਸ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ 

ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੇ 

ਕਰਮ ਬੀਿੋ; (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਖੇਤ ਜਵਚ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਬੀਿ ਬੀਿਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੋਹਣਾ 
ਹਰਾ ਖੇਤ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

16891 368 mnUAw AsiQru 
bYlu mnu jovhu  
hir isMchu 
gurmiq jyqu]3]

(jyqu) ijs nwl Manooaa Asathhir 

Bail Man Jovahu 

Har Sinchahu 

Guramath Jaeth 

||3||

O mortal, hook up 

your unstable mind 

like an ox, and irrigate 

your fields with the 

Lord's Name, through 

the Guru's Teachings. 

||3||

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਇਸ ਜਟਕੇ ਹੋਏ 

ਮਨ-ਬੈਲ ਨੂੂੰ  ਿੋਵੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਲ ਜਸੂੰ ਿੋ ॥੩॥

16892 368 jogI jMgm 
isRsit sB qumrI  
jo dyhu mqI iqqu 
cyl]

(cyl) c`ldy[ m`qI Jogee Jangam 

Srisatt Sabh 

Thumaree Jo 

Dhaehu Mathee 

Thith Chael ||

The Yogis, the 

wandering Jangams, 

and all the world is 

Yours, O Lord. 

According to the 

wisdom which You 

give them, so do they 

follow their ways.

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਿੋਗੀ, ਿੂੰਗਮ ਆਜਦਕ 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਿੇਹੜੀ 
ਮਜਤ ਇਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ 
ਉਧਰ ਹੀ ਇਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।
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16893 368 jn nwnk ky pRB 
AMqrjwmI hir 
lwvhu mnUAw 
pyl]4]9]61]

(pyl) pRyr ky Jan Naanak Kae 

Prabh 

Antharajaamee 

Har Laavahu 

Manooaa Pael 

||4||9||61||

O Lord God of servant 

Nanak, O Inner-

knower, Searcher of 

hearts, please link my 

mind to You. 

||4||9||61||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੇ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ 
ਪਿਭੂ! ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਿੇਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ॥੪॥੯॥੬੧॥

16894 368 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

16895 368 kb ko BwlY GuMGrU 
qwlw kb ko 
bjwvY rbwbu]

(BwlY) l`By[ qwlw 
drimAwnw

Kab Ko Bhaalai 

Ghungharoo 

Thaalaa Kab Ko 

Bajaavai Rabaab ||

How long must one 

search for angle bells 

and cymbals, and how 

long must one play the 

guitar?

ਜਕਉਂ ਕੋਈ ਤਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 

ਘੁੂੰ ਘਰੂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਰੇ? (ਭਾਵ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਘੁੂੰ ਘਰੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ), 
ਜਕਉਂ ਕੋਈ ਰਬਾਬ (ਆਜਦਕ 

ਸਾਿ) ਵਿਾਂਦਾ ਜਿਰੇ?

16896 368 Awvq jwq bwr 
iKnu lwgY hau 
qb lgu smwrau 
nwmu]1]

Aavath Jaath Baar 

Khin Laagai Ho 

Thab Lag Samaaro 

Naam ||1||

In the brief instant 

between coming and 

going, I meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||1||

(ਇਹ ਘੁੂੰ ਘਰੂ ਰਬਾਬ ਆਜਦਕ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਸਤੇ) ਆਉਂਜਦਆਂ 

ਿਾਂਜਦਆਂ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਸਮਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਤਨਾ 
ਸਮਾ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ॥੧॥

16897 368 myrY min AYsI 
Bgiq bin AweI]

Maerai Man Aisee 

Bhagath Ban Aaee 

||

Such is the devotional 

love which has been 

produced in my mind.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ,
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16898 368 hau hir ibnu 
iKnu plu rih n 
skau jYsy jl 
ibnu mInu mir 
jweI]1]rhwau]

Ho Har Bin Khin 

Pal Rehi N Sako 

Jaisae Jal Bin 

Meen Mar Jaaee 

||1|| Rehaao ||

Without the Lord, I 

cannot live even for an 

instant, like the fish 

which dies without 

water. ||1||Pause||

ਜਕ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਕ ਘੜੀ ਪਲ ਭੀ ਰਜਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਮੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਿਾਪਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਮੱਛੀ ਮਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16899 368 kb koaU mylY pMc 
sq gwiex kb 
ko rwg Duin 
auTwvY]

(pMc) pMj[ (gwiex) 
gveIey[ s`q

Kab Kooo Maelai 

Panch Sath Gaaein 

Kab Ko Raag 

Dhhun Outhaavai 

||

How long must one 

tune the five strings, 

and assemble the 

seven singers, and 

how long will they 

raise their voices in 

song?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਕਉਂ 

ਕੋਈ ਪੂੰਿ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਤ ਸੁਰਾਂ 
ਜਮਲਾਂਦਾ ਜਿਰੇ? ਜਕਉਂ ਕੋਈ 

ਰਾਗ ਦੀ ਸੁਰ ਚੱੁਕਦਾ ਜਿਰੇ?

16900 368 mylq cunq iKnu 
plu csw lwgY  
qb lgu myrw mnu  
rwm gun gwvY]2]

csw: polw bolo Maelath Chunath 

Khin Pal Chasaa 

Laagai Thab Lag 

Maeraa Man 

Raam Gun Gaavai 

||2||

In the time it takes to 

select and assemble 

these musicians, a 

moment elapses, and 

my mind sings the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||2||

ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਸੁਰਾਂ ਜਮਲਾਂਜਦਆਂ 

ਤੇ ਸੁਰ ਚੱੁਕਜਦਆਂ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ 

ਸਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਸਮਾ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹੇਗਾ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3302 Published: March 06/ 2014



16901 368 kb ko nwcY pwv 
pswrY kb ko hwQ 
pswrY]

(pswrY) iKlwry Kab Ko Naachai 

Paav Pasaarai Kab 

Ko Haathh 

Pasaarai ||

How long must one 

dance and stretch out 

one's feet, and how 

long must one reach 

out with one's hands?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਕਉਂ ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ 
ਜਿਰੇ? (ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ) ਜਕਉਂ 

ਕੋਈ ਪੈਰ ਜਖਲਾਰੇ? ਜਕਉਂ ਕੋਈ 

ਹੱਥ ਜਖਲਾਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 
ਪੈਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਖਲਾਰਜਦਆਂ ਭੀ ਥੋੜਾ-
ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ।

16902 368 hwQ pwv pswrq  
iblmu iqlu lwgY  
qb lgu myrw mnu 
rwm sm@wrY]3]

iblm:polw bolo[ 
(iblm) dyr

Haathh Paav 

Pasaarath Bilam 

Thil Laagai Thab 

Lag Maeraa Man 

Raam Samhaarai 

||3||

Stretching out one's 

hands and feet, there 

is a moment's delay; 

and then, my mind 

meditates on the Lord. 

||3||

ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ॥੩॥

16903 368 kb koaU logn 
kau pqIAwvY  
loik pqIxY nw 
piq hoie]

pqI-AwvY:polw bolo[ 
(pqIAwvY) pRsMn kry

Kab Kooo Logan 

Ko Patheeaavai 

Lok Patheenai Naa 

Path Hoe ||

How long must one 

satisfy the people, in 

order to obtain honor?

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਭਗਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਜਕਉਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ 

ਜਦਵਾਂਦਾ ਜਿਰੇ? ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਭੀ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਭੀ 
(ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ) ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲੇਗੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3303 Published: March 06/ 2014



16904 368 jn nwnk hir 
ihrdY sd 
iDAwvhu qw jY jY 
kry sBu 
koie]4]10]62
]

Jan Naanak Har 

Hiradhai Sadh 

Dhhiaavahu Thaa 

Jai Jai Karae Sabh 

Koe 

||4||10||62||

O servant Nanak, 

meditate forever in 

your heart on the 

Lord, and then 

everyone will 

congratulate you. 

||4||10||62||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੦॥੬੨॥

16905 368 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

16906 368 sqsMgiq imlIAY 
hir swDU imil 
sMgiq hir gux 
gwie]

Sathasangath 

Mileeai Har 

Saadhhoo Mil 

Sangath Har Gun 

Gaae ||

Join the Sat Sangat the 

Lord's True 

Congregation; joining 

the Company of the 

Holy sing the Glorious 

Praises of the Lord.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ!) ਪਿਭੂ ਦੀ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਹੇ ਵੀਰ!) ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ।

16907 368 igAwn rqnu  
bilAw Git 
cwnxu AigAwnu 
AMDyrw jwie]1]

Giaan Rathan 

Baliaa Ghatt 

Chaanan Agiaan 

Andhhaeraa Jaae 

||1||

With the sparkling 

jewel of spiritual 

wisdom, the heart is 

illumined, and 

ignorance is dispelled. 

||1||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ) ਜਗਆਨ ਦਾ ਰਤਨ 

ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ (ਆਤਮਕ) ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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16908 368 hir jn nwchu  
hir hir 
iDAwie]

Har Jan Naachahu 

Har Har Dhhiaae ||

O humble servant of 

the Lord, let your 

dancing be meditation 

on the Lord, Har, Har.

ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਨੱਚੋ (ਨਾਮ ਜਸਮਰੋ-ਇਹੀ ਨਾਚ 

ਨੱਚੋ। ਜਸਮਰਨ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੱਚ 

ਉੱਠੇਗਾ, ਮਨ ਚਾਉ-ਭਰਪੂਰ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ)।
16909 368 AYsy sMq imlih 

myry BweI hm jn 
ky Dovh 
pwie]1]rhwau]

Aisae Santh Milehi 

Maerae Bhaaee 

Ham Jan Kae 

Dhhoveh Paae 

||1|| Rehaao ||

If only I cold meet 

such Saints, O my 

Siblings of Destiny; I 

would wash the feet 

of such servants. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਿ ੇਮੈਨੂੂੰ  ਇਹੋ 

ਜਿਹੇ ਸੂੰਤ-ਿਨ ਜਮਲ ਪੈਣ, ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ (ਅਸੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵੀਏ-ਲਫ਼ਜ਼ੀ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16910 368 hir hir nwmu 
jphu mn myry  
An idnu hir 
ilv lwie]

Har Har Naam 

Japahu Man 

Maerae Anadhin 

Har Liv Laae ||

Meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, O my mind; 

night and day, center 

your consciousness on 

the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ,

16911 368 jo ieChu soeI 
Plu pwvhu iPir 
BUK n lwgY 
Awie]2]

Jo Eishhahu Soee 

Fal Paavahu Fir 

Bhookh N Laagai 

Aae ||2||

You shall have the 

fruits of your desires, 

and you shall never 

feel hunger again. 

||2||

ਿੇਹੜੇ ਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇਂਗਾ 
ਉਹੀ ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਂਾ, 
ਤੇ ਮੁੜ ਤੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3305 Published: March 06/ 2014



16912 368 Awpy hir 
AprMpru krqw  
hir Awpy boil 
bulwie]

(Ap-rMpru) pry qoN pry Aapae Har 

Aparanpar 

Karathaa Har 

Aapae Bol Bulaae 

||

The Infinite Lord 

Himself is the Creator; 

the Lord Himself 

speaks, and causes us 

to speak.

(ਪਰ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਿੀਵ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ) 
ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ।

16913 368 syeI sMq Bly quDu 
Bwvih ijn kI 
piq pwvih 
Qwie]3]

Saeee Santh 

Bhalae Thudhh 

Bhaavehi Jinh Kee 

Path Paavehi 

Thhaae ||3||

The Saints are good, 

who are pleasing to 

Your Will; their honor 

is approved by You. 

||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਚੂੰ ਗੇ ਹਨ 

ਸੂੰਤ ਹਨ ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੩॥

16914 368 nwnku AwiK n 
rwjY hir gux  
ijau AwKY iqau 
suKu pwie]

Naanak Aakh N 

Raajai Har Gun Jio 

Aakhai Thio Sukh 

Paae ||

Nanak is not satisfied 

by chanting the Lord's 

Glorious Praises; the 

more he chants them, 

the more he is at 

peace.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਾਸ) 

ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਿਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਨਕ 

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
16915 368 Bgiq BMfwr dIey 

hir Apuny gux 
gwhku vxij lY 
jwie]4]11]63
]

(vxij) KRId ky Bhagath 

Bhanddaar 

Dheeeae Har 

Apunae Gun 

Gaahak Vanaj Lai 

Jaae 

||4||11||63||

The Lord Himself has 

bestowed the treasure 

of devotional love; His 

customers purchase 

virtues, and carry 

them home. 

||4||11||63||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ 

ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੀ 
ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ (ਇਸ ਿਗਤ ਤੋਂ 
ਆਪਣ ੇਨਾਲ) ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੧॥੬੩॥
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16916 369 <> siqgur 
pRswid]

Gru A`TvyN ky Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16917 369 rwgu Awsw Gru 8 
ky kwPI mhlw 4]

Raag Aasaa Ghar 8 

Kae Kaafee 

Mehalaa 4 ||

Raag Aasaa, Eighth 

House, Kaafee, Fourth 

Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੮ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਕਾਿੀ'।

16918 369 AwieAw mrxu 
Durwhu haumY 
roeIAY]

Aaeiaa Maran 

Dhhuraahu 

Houmai Roeeai ||

Death is ordained 

from the very 

beginning, and yet ego 

makes us cry.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਹੀ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਵਾਸਤੇ) ਮੌਤ 

(ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ) ਆਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ 

ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਕ ਿੇਹੜਾ ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੈ 

ਉਸ ਨੇ ਮਰਨਾ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ) 

ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ (ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਮਰਨ ਤੇ) ਰੋਈਦਾ ਹੈ।

16919 369 gurmuiK nwmu 
iDAwie AsiQru 
hoeIAY]1]

Guramukh Naam 

Dhhiaae Asathhir 

Hoeeai ||1||

Meditating on the 

Naam, as Gurmukh, 

one becomes stable 

and steady. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ (ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ 

ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਿਾਈਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

16920 369 gur pUry swbwis  
clxu jwixAw]

Gur Poorae 

Saabaas Chalan 

Jaaniaa ||

Blessed is the Perfect 

Guru, through whom 

the way of Death is 

known.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਿਾਣ ਜਲਆ ਜਕ ਿਗਤ 

ਤੋਂ ਆਜਖ਼ਰ ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਖੱਟੀ।
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16921 369 lwhw nwmu su swru  
sbid 
smwixAw]1]rhw
au]

(swru) sRySt Laahaa Naam S 

Saar Sabadh 

Samaaniaa ||1|| 

Rehaao ||

The sublime people 

earn the profit of the 

Naam, the Name of 

the Lord; they are 

absorbed in the Word 

of the Shabad. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (-ਰੂਪ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਲਾਭ ਖੱਟ 

ਜਲਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ) ਲੀਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16922 369 pUrib ilKy fyh  
is Awey mwieAw]

(fyh) idn Poorab Likhae 

Ddaeh S Aaeae 

Maaeiaa ||

The days of one's life 

are pre-ordained; they 

will come to their end, 

O mother.

ਹੇ ਮਾਂ! ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ 

(ਧੁਰੋਂ) ਜਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਜਦਨ ਜਮਲਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਿੂੰ ਮ ਪੈਂਦੇ ਹਨ)

16923 369 clxu Aju ik 
kil@ Durhu 
PurmwieAw]2]

c`lxu k`il@ Chalan Aj K Kalih 

Dhhurahu 

Furamaaeiaa ||2||

One must depart, 

today or tomorrow, 

according to the Lord's 

Primal Order. ||2||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ) ਧੁਰੋਂ ਇਹ 

ਫ਼ਰੁਮਾਨ ਭੀ ਹੈ ਜਕ ਇਥੋਂ ਅੱਿ 

ਭਲਕ ਤੁਰ ਭੀ ਿਾਣਾ ਹੈ ॥੨॥

16924 369 ibrQw jnmu 
iqnw ijn@I nwmu 
ivswirAw]

Birathhaa Janam 

Thinaa Jinhee 

Naam Visaariaa ||

Useless are the lives of 

those, who have 

forgotten the Naam.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ ਜਗਆ।

16925 369 jUAY Kylxu jig  
ik iehu mnu 
hwirAw]3]

j`ig Jooai Khaelan Jag 

K Eihu Man 

Haariaa ||3||

They play the game of 

chance in this world, 

and lose their mind. 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਆ ਕੇ) 

ਿੂਏ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡੀ (ਤੇ ਇਸ 

ਖੇਡ ਜਵਚ) ਆਪਣਾ ਮਨ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ) ਹਾਰ ਜਦੱਤਾ 
॥੩॥
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16926 369 jIvix mrix suKu 
hoie ijn@w guru 
pwieAw]

Jeevan Maran 

Sukh Hoe Jinhaa 

Gur Paaeiaa ||

Those who have found 

the Guru are at peace, 

in life and in death.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਸਾਰੇ) ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ (ਭੀ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਜਣਆ, ਤੇ ਮਰਨ ਜਵਚ ਭੀ 
(ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਭੀ) ਸੁਖ ਹੀ 
ਪਿਤੀਤ ਕੀਤਾ,

16927 369 nwnk scy sic  
sic 
smwieAw]4]12
]64]

Naanak Sachae 

Sach Sach 

Samaaeiaa 

||4||12||64||

O Nanak, the true 

ones are truly 

absorbed into the 

True Lord. 

||4||12||64||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹੀ ਸਦਾ 
ਲੀਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਰਹੇ (ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਹੋਏ ਰਹੇ) 

॥੪॥੧੨॥੬੪॥
16928 369 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

16929 369 jnmu pdwrQu 
pwie nwmu 
iDAwieAw]

Janam 

Padhaarathh Paae 

Naam Dhhiaaeiaa 

||

Having obtained the 

treasure of this human 

birth, I meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ,

16930 369 gur prswdI buiJ  
sic 
smwieAw]1]

bu`iJ Gur Parasaadhee 

Bujh Sach 

Samaaeiaa ||1||

By Guru's Grace, I 

understand, and I am 

absorbed into the 

True Lord. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ ਕਦਰ) 

ਸਮਝ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ॥੧॥
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16931 369 ijn@ Duir 
iliKAw lyKu  
iqnI nwmu 
kmwieAw]

Jinh Dhhur Likhiaa 

Laekh Thinhee 

Naam Kamaaeiaa 

||

Those who have such 

pre-ordained destiny 

practice the Naam.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮਾਈ 

ਕਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਮੌਿੂਦ ਹਨ)।

16932 369 dir scY 
sicAwr mhil 
bulwieAw]1]rhw
au]

Dhar Sachai 

Sachiaar Mehal 

Bulaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

The True Lord 

summons the truthful 

to the Mansion of His 

Presence. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸੱਜਦਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16933 369 AMqir nwmu 
inDwnu gurmuiK 
pweIAY]

Anthar Naam 

Nidhhaan 

Guramukh 

Paaeeai ||

Deep within is the 

treasure of the Naam; 

it is obtained by the 

Gurmukh.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ।

16934 369 An idnu nwmu 
iDAwie hir gux 
gweIAY]2]

Anadhin Naam 

Dhhiaae Har Gun 

Gaaeeai ||2||

Night and day, 

meditate on the 

Naam, and sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||2||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

(ਆਉ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਹੀਏ ॥੨॥
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16935 369 AMqir vsqu 
Anyk mnmuiK 
nhI pweIAY]

Anthar Vasath 

Anaek Manamukh 

Nehee Paaeeai ||

Deep within are 

infinite substances, 

but the self-willed 

manmukh does not 

find them.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ 

ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
(ਗੁਣ) ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਨ, 

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ।

16936 369 haumY grbY grbu  
Awip 
KuAweIAY]3]

Houmai Garabai 

Garab Aap 

Khuaaeeai ||3||

In egotism and pride, 

the mortal's proud self 

consumes him. ||3||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ 
ਹੀ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਪ ਹੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ) ਜਵਛੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
16937 369 nwnk Awpy Awip  

Awip KuAweIAY]
(KuAweIAY) KuMiJAw Naanak Aapae Aap 

Aap Khuaaeeai ||

O Nanak, his identity 

consumes his identical 

identity.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
16938 369 gurmiq min 

prgwsu scw 
pweIAY]4]13]6
5]

Guramath Man 

Paragaas Sachaa 

Paaeeai 

||4||13||65||

Through the Guru's 

Teachings, the mind is 

illumined, and meets 

the True Lord. 

||4||13||65||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਮਨ 

ਜਵਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੩॥੬੫॥

16939 369 rwgu AwswvrI 
Gru 16 ky 2 
mhlw 4 suDMg]

16 nMU sol@vyN, 2 nMU do 
pV@o, Bwv solvyN Gr dy 
do Sbd Awauxgy

Raag Aasaavaree 

Ghar 16 Kae 2 

Mehalaa 4 

Sudhhanga

Raag Aasaavaree, 2 Of 

Sixteenth House, 

Fourth Mehl, Sudhang:

ਰਾਗ ਆਸਾਵਰੀ, ਘਰ ੧੬ 

ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ 'ਸੁਗੂੰ ਧ'।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3311 Published: March 06/ 2014



16940 369 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16941 369 hau An idnu  
hir nwmu kIrqnu 
krau]

Ho Anadhin Har 

Naam Keerathan 

Karo ||

Night and day, I sing 

the Kirtan, the Praises 

of the Name of the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

16942 369 siqguir mokau  
hir nwmu 
bqwieAw hau  
hir ibnu iKnu 
plu rih n 
skau]1]rhwau]

mokau Sathigur Mo Ko 

Har Naam 

Bathaaeiaa Ho Har 

Bin Khin Pal Rehi N 

Sako ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru has 

revealed to me the 

Name of the Lord; 

without the Lord, I 

cannot live, for a 

moment, even an 

instant. ||1||Pause||

(ਿਦੋਂ ਦੀ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੱਸ 

ਪਾਈ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਤੋਂ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਕ ਘੜੀ ਪਲ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16943 369 hmrY sRvxu  
ismrnu hir 
kIrqnu hau hir 
ibnu rih n 
skauhau ieku 
iKnu]

skau-hau Hamarai Sravan 

Simaran Har 

Keerathan Ho Har 

Bin Rehi N Sako 

Ho Eik Khin ||

My ears hear the 

Lord's Kirtan, and I 

contemplate Him; 

without the Lord, I 

cannot live, even for 

an instant.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰੇ ਪਾਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਹੀ (ਰਾਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ) ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਇਕ ਪਲ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ।
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16944 369 jYsy hMsu srvr 
ibnu rih n skY  
qYsy hir jnu  
ikau rhY hir 
syvw ibnu]1]

Jaisae Hans 

Saravar Bin Rehi N 

Sakai Thaisae Har 

Jan Kio Rehai Har 

Saevaa Bin ||1||

As the swan cannot 

live without the lake, 

how can the Lord's 

slave live without 

serving Him? ||1||

ਜਿਵੇਂ ਹੂੰਸ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਜਤਵੇਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

16945 369 iknhUM pRIiq 
lweI dUjw Bwau 
ird Dwir iknhUM 
pRIiq lweI moh 
Apmwn]

Kinehoon Preeth 

Laaee Dhoojaa 

Bhaao Ridh 

Dhhaar Kinehoon 

Preeth Laaee Moh 

Apamaan ||

Some enshrine love 

for duality in their 

hearts, and some 

pledge love for worldly 

attachments and ego.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

ਪਿੀਤ ਿੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿੀਤ 

ਿੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ,

16946 369 hir jn pRIiq 
lweI hir 
inrbwx pd  
nwnk ismrq 
hir hir 
Bgvwn]2]14]6
6]

Har Jan Preeth 

Laaee Har 

Nirabaan Padh 

Naanak Simarath 

Har Har 

Bhagavaan 

||2||14||66||

The Lord's servant 

embraces love for the 

Lord and the state of 

Nirvaanaa; Nanak 

contemplates the 

Lord, the Lord God. 

||2||14||66||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਪਿੀਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ 
ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ ਅਵਸਥਾ 
ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਹਜਰ-

ਭਗਵਾਨ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥੧੪॥੬੬॥
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16947 369 AwswvrI mhlw 
4]

Aasaavaree 

Mehalaa 4 ||

Aasaavaree, Fourth 

Mehl:

16948 369 mweI moro pRIqmu 
rwmu bqwvhu rI 
mweI]

Maaee Moro 

Preetham Raam 

Bathaavahu Ree 

Maaee ||

O mother, my mother, 

tell me about my 

Beloved Lord.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਸ ਜਪਆਰਾ ਰਾਮ 

(ਜਕਥੇ ਹੈ?

16949 369 hau hir ibnu 
iKnu plu rih n 
skau jYsy krhlu 
byil 
rIJweI]1]rhwau
]

(krhlu) bymuhwrw aUT Ho Har Bin Khin 

Pal Rehi N Sako 

Jaisae Karehal Bael 

Reejhaaee ||1|| 

Rehaao ||

Without the Lord, I 

cannot live for a 

moment, even an 

instant; I love Him, like 

the camel loves the 

vine. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ (ਦੇ ਦਰਸਨ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਕ ਜਖਨ ਭੀ, ਇਕ ਪਲ 

ਭੀ (ਸੁਖੀ) ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ। 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਉਂ 

ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਊਂਠ ਦਾ 
ਬੱਚਾ ਵੇਲਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16950 369 hmrw mnu bYrwg 
ibrkqu BieE  
hir drsn mIq 
kY qweI]

(ibrkqu) audws[ qweIN Hamaraa Man 

Bairaag Birakath 

Bhaeiou Har 

Dharasan Meeth 

Kai Thaaee ||

My mind has become 

sad and distant, 

longing for the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan, my Friend.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ 
ਮਨ (ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ) ਉਪਰਾਮ 

ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ।
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16951 369 jYsy Ail kmlw 
ibnu rih n skY  
qYsy moih hir 
ibnu rhnu n 
jweI]1]

Ail:polw bolo[ (Ail) 
BOrw[ (kmlw) kvl Pu`l

Jaisae Al Kamalaa 

Bin Rehi N Sakai 

Thaisae Mohi Har 

Bin Rehan N Jaaee 

||1||

As the bumblebee 

cannot live without 

the lotus, I cannot live 

without the Lord. 

||1||

ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ, ਜਤਵੇਂ ਮੈਥੋਂ 
ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਦਰਸਨ) 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਰਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥

16952 370 rwKu srix 
jgdIsur ipAwry  
moih srDw pUir  
hir gusweI]

j`gdIsur[ gusWeIN Raakh Saran 

Jagadheesur 

Piaarae Mohi 

Saradhhaa Poor 

Har Gusaaee ||

Keep me under Your 

Protection, O Beloved 

Master of the 

Universe; fulfill my 

faith, O Lord of the 

World.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਖਸਮ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਰੱਖ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਂਘ 

ਪੂਰੀ ਕਰ।

16953 370 jn nwnk kY 
min Andu hoq hY  
hir drsnu  
inmK 
idKweI]2]39]
13]15]67]

Jan Naanak Kai 

Man Anadh Hoth 

Hai Har Dharasan 

Nimakh Dhikhaaee 

||2||39||13||15|

|67||

Servant Nanak's mind 

is filled with bliss, 

when he beholds the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan, even 

for an instant. 

||2||39||13||15||67

||

(ਿਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਿਦੋਂ ਤੇਰੇ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ) ਅੱਖ 

ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਵਾਸਤੇ 

ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ ਦੇਹ 

॥੨॥੩੯॥੧੩॥੧੫॥੬੭॥

16954 370 rwgu Awsw Gru 2 
mhlw 5

Raag Aasaa Ghar 2 

Mehalaa 5

Raag Aasaa, Second 

House, Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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16955 370 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

16956 370 ijin lweI pRIiq  
soeI iPir 
KwieAw]

Jin Laaee Preeth 

Soee Fir Khaaeiaa 

||

One who loves her, is 

ultimately devoured.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਇਸ ਮਾਇਆ 

ਨਾਲ) ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ, ਉਹੀ 
ਪਰਤ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਗਆ 

(ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਖਾ 
ਜਲਆ)।

16957 370 ijin suiK bYTwlI  
iqsu Bau bhuqu 
idKwieAw]

Jin Sukh 

Baithaalee This 

Bho Bahuth 

Dhikhaaeiaa ||

One who seats her in 

comfort, is totally 

terrified by her.

ਜਿਸ ਨੇ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਜਬਠਾਇਆ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ) ਬੜਾ 
ਡਰ ਜਵਖਾਜਲਆ।

16958 370 BweI mIq kutMb  
dyiK ibbwdy]

(ib-bwdy) JgVw krdy 
hn

Bhaaee Meeth 

Kuttanb Dhaekh 

Bibaadhae ||

Siblings, friends and 

family, beholding her, 

argue.

ਭਰਾ ਜਮੱਤਰ ਪਰਵਾਰ (ਦੇ 

ਿੀਵ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਇਆ 

ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ (ਆਪੋ ਜਵਚ) ਲੜ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
16959 370 hm AweI 

vsgiq gur 
prswdy]1]

v`s-giq[ giq: polw 
bolo

Ham Aaee 

Vasagath Gur 

Parasaadhae ||1||

But she has come 

under my control, by 

Guru's Grace. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ 

ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ ਗਈ ਹੈ 

॥੧॥

16960 370 AYsw dyiK  
ibmoihq hoey]

(ib-moihq) ibnw moh qoN 
hoie

Aisaa Dhaekh 

Bimohith Hoeae ||

Beholding her, all are 

bewitched:

(ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ-
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16961 370 swiDk isD 
surdyv mnuKw  
ibnu swDU siB 
DRohin 
DRohy]1]rhwau]

(surdyv) dyviqAW dw 
suAwmI ieMdR[ (DRohin) 
T`gxI mwieAw[ (dUjw 
pwT: sur dyv)

Saadhhik Sidhh 

Suradhaev 

Manukhaa Bin 

Saadhhoo Sabh 

Dhhrohan 

Dhhrohae ||1|| 

Rehaao ||

The strivers, the 

Siddhas, the demi-

gods, angels and 

mortals. All, except 

the Saadhus, are 

deceived by her 

deception. 

||1||Pause||

ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੋਗੀ, 
ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ ਿੋਗੀ, 
ਦੇਵਤੇ, ਮਨੱੁਖ (ਸਭ ਦੀ ਇਹ 

ਹਾਲਤ ਹੈ।) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਠਗਣੀ (ਮਾਇਆ) 

ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਠੱਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

16962 370 ieik iPrih 
audwsI iqn@ 
kwim ivAwpY]

Eik Firehi 

Oudhaasee Thinh 

Kaam Viaapai ||

Some wander around 

as renunciates, but 

they are engrossed in 

sexual desire.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ ਜਤਆਗੀ ਬਣ ਕੇ 

ਤੁਰੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ (ਪਰ) ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਇਹ ਮਾਇਆ) ਕਾਮ-

ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਵਚ ਆ 

ਦਬਾਂਦੀ ਹੈ।
16963 370 ieik sMcih 

igrhI iqn@ hoie 
n AwpY]

(sMcih) iek`TI krdy[ 
(AwpY) AwpxI

Eik Sanchehi 

Girehee Thinh Hoe 

N Aapai ||

Some grow rich as 

householders, but she 

does not belong to 

them.

ਇੱਕ ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੋ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ) ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ (ਇਹ ਮਾਇਆ) ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

16964 370 ieik sqI 
khwvih iqn 
bhuqu klpwvY]

(sqI) dwnI[ (klpwvY) 
duKI krdI[ khwvih

Eik Sathee 

Kehaavehi Thinh 

Bahuth Kalapaavai 

||

Some call themselves 

men of charity, and 

she torments them 

terribly.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ (ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਦਾਨੀ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

16965 370 hm hir rwKy  
lig siqgur 
pwvY]2]

Ham Har Raakhae 

Lag Sathigur 

Paavai ||2||

The Lord has saved 

me, by attaching me 

to the Feet of the True 

Guru. ||2||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਗਣ 

ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥
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16966 370 qpu krqy qpsI 
BUlwey]

q-p`sI Thap Karathae 

Thapasee 

Bhoolaaeae ||

She leads astray the 

penitents who 

practice penance.

ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

16967 370 pMifq mohy loiB 
sbwey]

(sbwey) swry Panddith Mohae 

Lobh Sabaaeae ||

The scholarly Pandits 

are all seduced by 

greed.

ਸਾਰੇ ਜਵਦਵਾਨ ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ 

ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਹੱਥੀਂ) ਠੱਗੇ ਗਏ।

16968 370 qRY gux mohy  
moihAw Awkwsu]

(qRY gux) qRY guxI jIv[ 
(Awkwsu) dyvqy

Thrai Gun Mohae 

Mohiaa Aakaas ||

The world of the three 

qualities is enticed, 

and the heavens are 

enticed.

ਸਾਰੇ ਤਿੈ-ਗੁਣੀ ਿੀਵ ਠੱਗੇ ਿਾ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਵਤੇ ਭੀ ਠੱਗੇ ਿਾ 
ਰਹੇ ਹਨ।

16969 370 hm siqgur rwKy  
dy kir hwQu]3]

Ham Sathigur 

Raakhae Dhae Kar 

Haathh ||3||

The True Guru has 

saved me, by giving 

me His Hand. ||3||

ਸਾਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ 

ਦੇ ਕੇ (ਇਸ ਪਾਸੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੩॥

16970 370 igAwnI kI hoie 
vrqI dwis]

Giaanee Kee Hoe 

Varathee Dhaas ||

She is the slave of 

those who are 

spiritually wise.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਹ ਮਾਇਆ) ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ 
ਬਣ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,

16971 370 kr joVy syvw kry 
Ardwis]

Kar Jorrae Saevaa 

Karae Aradhaas ||

With her palms 

pressed together, she 

serves them and offers 

her prayer:

ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ (ਦੋਵੇਂ) ਹੱਥ 

ਿੋੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ,

16972 370 jo qUM khih su 
kwr kmwvw]

Jo Thoon Kehehi S 

Kaar Kamaavaa ||

"Whatever you wish, 

that is what I shall do."

(ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ-) ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਾਰ 

ਕਰਾਂਗੀ ਿੇਹੜੀ ਤੂੂੰ  ਆਖੇਂ।
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16973 370 jn nwnk 
gurmuiK nyiV n 
Awvw]4]1]

Jan Naanak 

Guramukh Naerr 

N Aavaa ||4||1||

O servant Nanak, she 

does not draw near to 

the Gurmukh. 

||4||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਮਾਇਆ 

ਆਖਦੀ ਹੈ) ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਾਂਗੀ (ਮੈਂ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਉ 

ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ) ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥
16974 370 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

16975 370 ssU qy ipir 
kInI vwiK]

(s`sU) s`s Aiv`idAw[ 
(ipir) pqI pRmwqmw jI

Sasoo Thae Pir 

Keenee Vaakh ||

I have been separated 

from my Beloved by 

Maya (my mother-in-

law).

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਮਜਲਆ) ਪਤੀ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਜਗਆਨਤਾ) ਸੱਸ ਤੋਂ 
ਵੱਖ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ,

16976 370 dyr ijTwxI mueI  
dUiK sMqwip]

(dyr) drwxI Awsw, 
ijTwxI iqRSnw[ 
(sMqwip) swVw

Dhaer Jithaanee 

Muee Dhookh 

Santhaap ||

Hope and desire (my 

younger brother-in-

law and sister-in-law) 

are dying of grief.

ਮੇਰੀ ਜਦਰਾਣੀ ਜਿਠਾਣੀ (ਆਸਾ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ, ਇਸ) ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ 

ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਹੈ (ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਤੀ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ)।

16977 370 Gr ky ijTyry kI  
cUkI kwix]

(ijTyry) Drmrwj[ 
(kwix) fr

Ghar Kae Jithaerae 

Kee Chookee Kaan 

||

I am no longer swayed 

by the fear of Death 

(my elder brother-in-

law).

(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਿੇਠ (ਧਰਮ-ਰਾਿ) 

ਦੀ ਭੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

16978 370 ipir riKAw 
kInI suGV 
sujwix]1]

(suGV) suc`jy[ 
(sujwix) isAwxy

Pir Rakhiaa 

Keenee Sugharr 

Sujaan ||1||

I am protected by my 

All-knowing, Wise 

Husband Lord. ||1||

ਸੁਚੱਿੇ ਜਸਆਣੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥
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16979 370 sunhu lokw mY pRym 
rsu pwieAw]

Sunahu Lokaa Mai 

Praem Ras Paaeiaa 

||

Listen, O people: I 

have tasted the elixir 

of love.

ਹੇ ਲੋਕੋ! ਸੁਣੋ, (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਹੈ,

16980 370 durjn mwry vYrI 
sMGwry siqguir  
mokau hir nwmu 
idvwieAw]1]rhw
au]

kwmwid (durjn) Koty 
AwdmI

Dhurajan Maarae 

Vairee Sanghaarae 

Sathigur Mo Ko 

Har Naam 

Dhivaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

The evil ones are 

dead, and my enemies 

are destroyed. The 

True Guru has given 

me the Name of the 

Lord. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ ਜਦੱਤੀ ਹੈ (ਉਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਭੈੜੇ 

ਭਾਵ ਮਾਰ ਲਏ ਹਨ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਵੈਰੀ ਮੁਕਾ ਲਏ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

16981 370 pRQmy iqAwgI 
haumY pRIiq]

Prathhamae 

Thiaagee Houmai 

Preeth ||

First, I renounced my 

egotistical love of 

myself.

(ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਮਜਲਆ, ਤਾਂ 
ਸਭ ਤੋਂ) ਪਜਹਲਾਂ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਨਾ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ,

16982 370 duqIAw iqAwgI 
logw rIiq]

(duqIAw) dUjw[ (logw 
rIiq) lok lwj

Dhutheeaa 

Thiaagee Logaa 

Reeth ||

Second, I renounced 

the ways of the world.

ਜਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਰਸਮਾਂ 
ਛੱਡੀਆਂ,

16983 370 qRY gux iqAwig  
durjn mIq 
smwny]

Thrai Gun Thiaag 

Dhurajan Meeth 

Samaanae ||

Renouncing the three 

qualities, I look alike 

upon friend and 

enemy.

ਜਿਰ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨੇ ਗੁਣ 

ਛੱਡ ਕੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਜਮੱਤਰ ਇਕੋ 

ਜਿਹੇ (ਜਮੱਤਰ ਹੀ) ਸਮਝ ਲਏ।
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16984 370 qurIAw guxu imil 
swD pCwny]2]

(qurIAw) cOQw pd Thureeaa Gun Mil 

Saadhh 

Pashhaanae ||2||

And then, the fourth 

state of bliss was 

revealed to me by the 

Holy One. ||2||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਣ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਿੇਹੜਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਉਤਾਂਹ) ਚੌਥੇ ਆਤਮਕ ਦਰਿੇ 
ਤੇ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

16985 370 shj guPw mih  
Awsxu bwiDAw]

Sehaj Gufaa Mehi 

Aasan Baadhhiaa 

||

In the cave of celestial 

bliss, I have obtained a 

seat.

(ਿੋਗੀ ਗੁਿਾ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ 

ਆਸਣ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਜਮਜਲਆ ਤਾਂ ਮੈਂ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ (ਦੀ) ਗੁਿਾ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਿਮਾ ਜਲਆ।

16986 370 joiq srUp  
Anwhdu vwijAw]

Joth Saroop 

Anaahadh Vaajiaa 

||

The Lord of Light plays 

the unstruck melody 

of bliss.

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਜਨਰੇ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ-

ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਇਕ-ਰਸ ਵਾਿਾ ਵੱਿਣ ਲੱਗ 

ਜਪਆ।

16987 370 mhw AnMdu gur 
sbdu vIcwir]

Mehaa Anandh 

Gur Sabadh 

Veechaar ||

I am in ecstasy, 

contemplating the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚਾਰ ਜਵਚਾਰ 

ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਡਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

16988 370 ipRA isau rwqI  
Dn sohwgix 
nwir]3]

Pria Sio Raathee 

Dhhan Sohaagan 

Naar ||3||

Imbued with my 

Beloved Husband 

Lord, I am the blessed, 

happy soul-bride. 

||3||

(ਹੇ ਲੋਕੋ!) ਧੂੰਨ ਹੈ ਉਹ (ਿੀਵ-) 

ਇਸਤਿੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ 

(ਿੀਵ-) ਇਸਤਿੀ ਿੇਹੜੀ (ਪਿਭੂ-) 
ਪਤੀ ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ 

ਰੂੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ॥੩॥
16989 370 jn nwnku bolY  

bRhm bIcwru]

Jan Naanak Bolae 

Breham Beechaar 

||

Servant Nanak chants 

the wisdom of God;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਵਚਾਰ ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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16990 370 jo suxy kmwvY su 
auqrY pwir]

Jo Sunae 

Kamaavai S 

Outharai Paar ||

One who listens and 

practices it, is carried 

across and saved.

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ 
ਿੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
16991 370 jnim n mrY n 

AwvY n jwie]

Janam N Marai N 

Aavai N Jaae ||

He is not born, and he 

does not die; he does 

not come or go.

ਉਹ (ਮੁੜ ਮੁੜ) ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਹੈ ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਮੁੜ ਮੁੜ) ਨਾਹ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ਨਾਹ (ਇਥੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ) ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

16992 370 hir syqI Ehu rhY 
smwie]4]2]

Har Saethee Ouhu 

Rehai Samaae 

||4||2||

He remains blended 

with the Lord. 

||4||2||

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥

16993 370 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

16994 370 inj BgqI  
sIlvMqI nwir]

Nij Bhagathee 

Seelavanthee Naar 

||

The bride shows such 

special devotion, and 

has such an agreeable 

disposition.

ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੂੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਭਗਤੀ 
(ਮਾਨੋ) ਜਮੱਠੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੀ 
ਇਸਤਿੀ ਹੈ,

16995 370 rUip AnUp pUrI 
Awcwir]

(AnUp) aupmw rihq Roop Anoop 

Pooree Aachaar ||

Her beauty is 

incomparable, and her 

character is perfect.

(ਿੋ) ਰੂਪ ਜਵਚ ਬੇਜਮਸਾਲ ਹੈ 

(ਿੋ) ਆਚਰਣ ਜਵਚ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹੈ।
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16996 370 ijqu igRih vsY so 
igRhu soBwvMqw]

Jith Grihi Vasai So 

Grihu 

Sobhaavanthaa ||

The house in which 

she dwells is such a 

praiseworthy house.

ਜਿਸ (ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ 

(ਇਹ ਇਸਤਿੀ) ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਘਰ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

16997 370 gurmuiK pweI  
iknY ivrlY 
jMqw]1]

Guramukh Paaee 

Kinai Viralai 

Janthaa ||1||

But rare are those 

who, as Gurmukh, 

attain that state||1||

ਪਰ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਿੀਵ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਇਹ ਇਸਤਿੀ) 
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੧॥

16998 370 sukrxI kwmix  
gur imil hm 
pweI]

su-krxIk`wmix Sukaranee 

Kaaman Gur Mil 

Ham Paaee ||

As the soul-bride of 

pure actions, I have 

met with the Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਣੀ (-ਰੂਪ) ਇਸਤਿੀ 
ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,

16999 371 jij kwij  
prQwie 
suhweI]1]rhwau]

jij:polw bolo[(jij) 
pUjw[ (kwij) ivAwh 
Awid kMm[ (prQwie) 
rIq rsm[ (suhweI) 
soBnIk

Jaj Kaaj 

Parathhaae 

Suhaaee ||1|| 

Rehaao ||

In worship, marriage 

and in the next world, 

such a soul-bride looks 

beautiful. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੀ ਜਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਵਚ 

ਹਰ ਥਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17000 371 ijcru vsI ipqw 
kY swiQ]

ij`cru Jichar Vasee 

Pithaa Kai Saathh 

||

As long as she lived 

with her father,

(ਇਹ ਭਗਤੀ-ਰੂਪ ਇਸਤਿੀ) 
ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

17001 371 iqcru kMqu bhu 
iPrY audwis]

iq`cru Thichar Kanth 

Bahu Firai 

Oudhaas ||

Her Husband 

wandered around in 

sadness.

ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਿੀਵ ਬਹੁਤ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

17002 371 kir syvw sq 
purKu mnwieAw]

Kar Saevaa Sath 

Purakh Manaaeiaa 

||

I served and 

surrendered to the 

Lord, the True Being;

ਿਦੋਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿੀਵ ਨੇ) 

ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਪਿਸੂੰ ਨ ਕੀਤਾ,
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17003 371 guir AwxI Gr 
mih qw srb suK 
pwieAw]2]

gurW duAwrw irdy rUpI 
Gr c pRymw-BgqI 
(AwxI) ilAWdI

Gur Aanee Ghar 

Mehi Thaa Sarab 

Sukh Paaeiaa 

||2||

The Guru brought my 

bride to my home, and 

I obtained total 

happiness. ||2||

ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਇਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-) 

ਘਰ ਜਵਚ ਜਲਆ ਜਬਠਾਈ ਤੇ 

ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ॥੨॥

17004 371 bqIh sulKxI  
scu sMqiq pUq]

dieAw inmRqw DIrj 
l`jw Awid (b`qIh su-
l`KxI) b`qI SuB l`Cx[ 
(sMqiq) AOlwd

Batheeh 

Sulakhanee Sach 

Santhath Pooth ||

She is blessed with all 

sublime attributes,

(ਇਹ ਭਗਤੀ-ਰੂਪ ਇਸਤਿੀ 
ਦਇਆ, ਜਨਮਿਤਾ, ਲੱਿਾ 
ਆਜਦਕ) ਬੱਤੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਛਣਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੀ 
ਸੂੰਤਾਨ ਹੈ, ਪੱੁਤਰ ਹਨ,

17005 371 AwigAwkwrI 
suGV srUp]

Aagiaakaaree 

Sugharr Saroop ||

And her generations 

are unblemished.

(ਇਹ ਇਸਤਿੀ) ਆਜਗਆ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਚੱਿੀ ਹੈ, 

ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ।
17006 371 ieC pUry mn kMq 

suAwmI]

Eishh Poorae Man 

Kanth Suaamee ||

Her Husband, her Lord 

and Master, fulfills her 

heart's desires.

ਿੀਵ-ਕੂੰਤ ਖਸਮ ਦੀ (ਹਰੇਕ) 

ਇੱਛਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,

17007 371 sgl sMqoKI dyr 
jyTwnI]3]

Sagal Santhokhee 

Dhaer Jaethaanee 

||3||

Hope and desire (my 

younger brother-in-

law and sister-in-law) 

are now totally 

content. ||3||

ਜਦਰਾਣੀ ਜਿਠਾਣੀ (ਆਸਾ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ) ਨੂੂੰ  ਇਹ ਹਰ ਤਰਹਾਂ 
ਸੂੰ ਤੋਖ ਦੇਂਦੀ ਹੈ (ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ 
ਹੈ) ॥੩॥

17008 371 sB prvwrY mwih  
sryst]

Sabh Paravaarai 

Maahi Saraesatt ||

She is the most noble 

of all the family.

(ਜਮੱਠਾ ਬੋਲ, ਜਨਮਿਤਾ, ਸੇਵਾ, 
ਦਾਨ, ਦਇਆ) ਸਾਰੇ 

(ਆਤਮਕ) ਪਰਵਾਰ ਜਵਚ 

(ਭਗਤੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ,
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17009 371 mqI dyvI dyvr 
jyst]

(m`qI) bu`DI Mathee Dhaevee 

Dhaevar Jaesatt ||

She counsels and 

advises her hope and 

desire.

ਸਾਰੇ ਜਦਉਰਾਂ ਿੇਠਾਂ (ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ) ਨੂੂੰ  ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ (ਚੂੰ ਗੇ ਰਾਹੇ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ)।

17010 371 DMnu su igRhu ijqu 
pRgtI Awie]

Dhhann S Grihu 

Jith Pragattee Aae 

||

How blessed is that 

household, in which 

she has appeared.

ਉਹ ਜਹਰਦਾ-ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਜਵਚ (ਇਹ 

ਭਗਤੀ-ਇਸਤਿੀ) ਆ ਦਰਸ਼ਨ 

ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

17011 371 jn nwnk suKy 
suiK 
ivhwie]4]3]

Jan Naanak 

Sukhae Sukh 

Vihaae ||4||3||

O servant Nanak, she 

passes her time in 

perfect peace and 

comfort. ||4||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਗਟ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ) ਸੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੩॥
17012 371 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17013 371 mqw krau so 
pkin n dyeI]

mqw: polw bolo[ p`kin Mathaa Karo So 

Pakan N Dhaeee ||

Whatever I resolve, 

she does not allow it 

to come to pass.

(ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ 
ਿੇਹੜੀ ਭੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਇਹ ਮਾਇਆ) ਜਸਰੇ 

ਨਹੀਂ ਚੜਹਨ ਦੇਂਦੀ,
17014 371 sIl sMjm kY  

inkit KloeI]

Seel Sanjam Kai 

Nikatt Khaloee ||

She stands blocking 

the way of goodness 

and self-discipline.

ਜਮੱਠੇ ਸੁਭਾਉ ਅਤੇ ਸੂੰਿਮ ਦੇ 

ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ (ਰਾਖੀ ਬਣ 

ਕੇ) ਖਲੋਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾਹ ਸੀਲ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਹ ਸੂੰਿਮ)।

17015 371 vys kry bhu rUp 
idKwvY]

Vaes Karae Bahu 

Roop Dhikhaavai 

||

She wears many 

disguises, and 

assumes many forms,

(ਇਹ ਮਾਇਆ) ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਸ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਜਵਖਾਂਦੀ 
ਹੈ,
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17016 371 igRih bsin n 
dyeI viK viK 
BrmwvY]1]

Grihi Basan N 

Dhaeee Vakh Vakh 

Bharamaavai ||1||

And she does not 

allow me to dwell in 

my own home. She 

forces me to wander 

around in different 

directions. ||1||

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਇਹ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ, ਕਈ 

ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਭਟਕਾਂਦੀ 
ਜਿਰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

17017 371 Gr kI nwieik  
Gr vwsu n dyvY]

(nwieik) mwlk Ghar Kee Naaeik 

Ghar Vaas N 

Dhaevai ||

She has become the 

mistress of my home, 

and she does not 

allow me to live in it.

(ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ) ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਘਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਦੇਂਦੀ ਹੀ 
ਨਹੀਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਣ ਦੇਂਦੀ)।

17018 371 jqn krau  
aurJwie 
pryvY]1]rhwau]

(aurJwie) Psw lYNdI hY 
pMCI inAweIN[ 
mwieAw(pryvY) pYNdI hY[

Jathan Karo 

Ourajhaae 

Paraevai ||1|| 

Rehaao ||

If I try, she fights with 

me. ||1||Pause||

ਿ ੇਮੈਂ (ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਲਈ) ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ 
ਸਗੋਂ ਵਧੀਕ ਉਲਝਣਾਂ ਪਾ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17019 371 Dur kI ByjI  
AweI Awmir]

vwihgurU jI dy (Aw-
mir) hukm c hY, ies 
leI Akwl jI dw hukm 
mMno

Dhhur Kee 

Bhaejee Aaee 

Aamar ||

In the beginning, she 

was sent as a helper,

(ਇਹ ਮਾਇਆ) ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ 

ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਿੀ 
ਹੋਈ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਈ ਹੈ,

17020 371 nau KMf jIqy  
siB Qwn QnMqr]

No Khandd 

Jeethae Sabh 

Thhaan 

Thhananthar ||

But she has 

overwhelmed the nine 

continents, all places 

and interspaces.

(ਪਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ) ਨੌ 

ਖੂੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਤ 

ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਤ 

ਲਏ ਹਨ,
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17021 371 qit qIriQ n 
Cofy jog 
sMinAws]

ndyl@I dIvw[ qit: polw 
bolo

Thatt Theerathh N 

Shhoddai Jog 

Sanniaas ||

She has not spared 

even the river banks, 

the sacred shrines of 

pilgrimage, the Yogis 

and Sannyaasees,

ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ ਉਤੇ ਹਰੇਕ 

ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਿੋਗ-ਸਾਧਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੂੰ ਜਨਆਸ 

ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀ (ਇਸ ਮਾਇਆ 

ਨੇ) ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ।
17022 371 piV Qwky  

isMimRiq byd 
AiBAws]2]

isMmi Riq: mMmw mukqw, 
A`Dw rwrw R polw bol ky, 
ie`k ishwrI A`Dy 
rwry,ie`k ishwrI q`qy 
lwau

Parr Thhaakae 

Sinmrith Baedh 

Abhiaas ||2||

Or those who tirelessly 

read the Simritees and 

study the Vedas. ||2||

ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ, ਤੇ 

ਵੇਦਾਂ ਦੇ (ਪਾਠਾਂ ਦੇ) ਅਜਭਆਸ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਭੀ 
(ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਹਾਰ ਗਏ 

ਹਨ ॥੨॥

17023 371 jh bYsau qh 
nwly bYsY]

Jeh Baiso Theh 

Naalae Baisai ||

Wherever I sit, she sits 

there with me.

ਮੈਂ ਜਿਥੇ ਭੀ (ਿਾ ਕੇ) ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ 
(ਇਹ ਮਾਇਆ) ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ,

17024 371 sgl Bvn mih  
sbl pRvysY]

sbl:polw bolo imlvW[ 
(sbl) sihq bl dy

Sagal Bhavan Mehi 

Sabal Pravaesai ||

She has imposed her 

power upon the whole 

world.

ਇਹ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਿਾ ਪਹੁੂੰਚਦੀ 
ਹੈ,

17025 371 hoCI srix 
pieAw rhxu n 
pweI]

(hoCI) kmzor Hoshhee Saran 

Paeiaa Rehan N 

Paaee ||

Seeking meager 

protection, I am not 

protected from her.

ਜਕਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ।

17026 371 khu mIqw hau kY 
pih jweI]3]

Kahu Meethaa Ho 

Kai Pehi Jaaee 

||3||

Tell me, O my friend: 

unto whom should I 

turn for protection? 

||3||

ਸੋ, ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਦੱਸ, (ਇਸ 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖਜਹੜਾ ਛੁਡਾਣ 

ਲਈ) ਮੈਂ ਜਕਸ ਦੇ ਿਾਵਾਂ ॥੩॥
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17027 371 suix aupdysu  
siqgur pih 
AwieAw]

Sun Oupadhaes 

Sathigur Pehi 

Aaeiaa ||

I heard of His 

Teachings, and so I 

have come to the True 

Guru.

(ਸਤਸੂੰਗੀ ਜਮੱਤਰ ਪਾਸੋਂ) 
ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਪਾਸ ਆਇਆ,

17028 371 guir hir hir 
nwmu moih mMqRü 
idRVwieAw]

Gur Har Har Naam 

Mohi Manthra 

Dhrirraaeiaa ||

The Guru has 

implanted the Mantra 

of the Lord's Name, 

Har, Har, within me.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਮੂੰਤਿ ਮੈਨੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਜਦੱਤਾ।

17029 371 inj Gir visAw  
gux gwie AnMqw]

Nij Ghar Vasiaa 

Gun Gaae 

Ananthaa ||

And now, I dwell in 

the home of my own 

inner self; I sing the 

Glorious Praises of the 

Infinite Lord.

(ਉਸ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹਾਂ।

17030 371 pRBu imilE  
nwnk Bey 
AicMqw]4]

Prabh Miliou 

Naanak Bheae 

Achinthaa ||4||

I have met God, O 

Nanak, and I have 

become care-free. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, ਤੇ 

ਮੈਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੪॥

17031 371 Gru myrw ieh 
nwieik hmwrI]

Ghar Maeraa Eih 

Naaeik Hamaaree 

||

My home is now my 

own, and she is now 

my mistress.

(ਹੁਣ ਇਹ ਜਹਰਦਾ-ਘਰ) ਮੇਰਾ 
ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ 

(ਇਹ ਮਾਇਆ) ਮਾਲਕਾ ਭੀ 
ਮੇਰੀ (ਦਾਸੀ) ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
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17032 371 ieh Awmir hm  
guir kIey 
drbwrI]1] 
rhwau 
dUjw]4]4]

rwm jI ny dwsndws nUM 
s`cKMf drbwr dy 
(drbwrI) mwlk bxw 
idqw[ mwieAw swfy 
(Awmir) hukm c c`lx 
vwlI ho geI[

Eih Aamar Ham 

Gur Keeeae 

Dharabaaree 

||1|| Rehaao 

Dhoojaa ||4||4||

She is now my servant, 

and the Guru has 

made me intimate 

with the Lord. 

||1||Second 

Pause||4||4||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾ 
ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

ਦੂਿਾ ॥੪॥੪॥

17033 371 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17034 371 pRQmy mqw ij 
pqRI clwvau]

(p`qRI) ic`TI[ (clwvau) 
pwvW[ mqw: polw bolo

Prathhamae 

Mathaa J Pathree 

Chalaavo ||

First, they advised me 

to send a letter.

ਪਜਹਲਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਜਦੱਤੀ 
ਗਈ ਜਕ (ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ 

ਨੂੂੰ ) ਜਚੱਠੀ ਜਲਖ ਭੇਿਾਂ,

17035 371 duqIey mqw duie 
mwnuK phucwvau]

(duqIey) dUjw Dhutheeeae 

Mathaa Dhue 

Maanukh 

Pahuchaavo ||

Second, they advised 

me to send two men.

ਜਿਰ ਸਲਾਹ ਜਮਲੀ ਜਕ ਮੈਂ (ਉਸ 

ਪਾਸ) ਦੋ ਮਨੱੁਖ ਅਪੜਾਵਾਂ,

17036 371 iqRqIey mqw ikCu 
krau aupwieAw]

Thritheeeae 

Mathaa Kishh Karo 

Oupaaeiaa ||

Third, they advised me 

to make the effort and 

do something.

ਤੀਿੀ ਸਲਾਹ ਜਮਲੀ ਜਕ ਮੈਂ 
ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਉਪਾਉ ਜ਼ਰੂਰ 

ਕਰਾਂ,

17037 371 mY sBu ikCu Coif  
pRB quhI 
iDAwieAw]1]

Mai Sabh Kishh 

Shhodd Prabh 

Thuhee 

Dhhiaaeiaa ||1||

But I have renounced 

everything, and I 

meditate only on You, 

God. ||1||

ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਤਨ 

ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਸਰਫ਼ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਜਰਆ ॥੧॥
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17038 371 mhw AnMd AicMq 
shjwieAw]

(shjwieAw) shj[ 
AicMq

Mehaa Anandh 

Achinth 

Sehajaaeiaa ||

Now, I am totally 

blissful, carefree and 

at ease.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆਂ) ਬੜਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਨਸਜਚੂੰ ਤਤਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

17039 371 dusmn dUq muey  
suKu 
pwieAw]1]rhwau
]

Dhusaman Dhooth 

Mueae Sukh 

Paaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

The enemies and evil-

doers have perished, 

and I have obtained 

peace. ||1||Pause||

ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਹੀਂ 
ਿਾਪਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਪਦਾ), (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17040 371 siqguir mokau  
dIAw aupdysu]

Sathigur Mo Ko 

Dheeaa 

Oupadhaes ||

The True Guru has 

imparted the 

Teachings to me.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਸੱਜਖਆ 

ਜਦੱਤੀ,

17041 371 jIau ipMfu sBu  
hir kw dysu]

Jeeo Pindd Sabh 

Har Kaa Dhaes ||

My soul, body and 

everything belong to 

the Lord.

ਜਕ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਰਜਹਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ।
17042 371 jo ikCu krI su 

qyrw qwxu]

Jo Kishh Karee S 

Thaeraa Thaan ||

Whatever I do, is by 

Your Almighty Power.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ 
ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

17043 371 qUM myrI Et qUMhY 
dIbwxu]2]

(dIbwxu) Awsrw Thoon Maeree 

Outt Thoonhai 

Dheebaan ||2||

You are my only 

Support, You are my 

only Court. ||2||

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈਂ ॥੨॥

17044 371 quDno Coif  
jweIAY pRB kYN 
Dir]

(Dir) pwsy Thudhhano 

Shhodd Jaaeeai 

Prabh Kain Dhhar 

||

If I were to renounce 

You, God, unto whom 

could I turn?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ 

ਿਾਈਏ ਭੀ ਜਕਹੜੇ ਪਾਸੇ?
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17045 371 Awn n bIAw  
qyrI smsir]

(Awn) hor[ (bIAw) 
dUjw[ (smsir) brwbr

Aan N Beeaa 

Thaeree Samasar 

||

There is no other, 

comparable to You.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਦੂਿਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

17046 371 qyry syvk kau  
iks kI kwix]

(kwix) muQwjI Thaerae Saevak Ko 

Kis Kee Kaan ||

Who else is Your 

servant to serve?

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਉਸ) 

ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਜਕਸ ਦੀ 
ਮੁਥਾਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

17047 371 swkqu BUlw iPrY  
bybwix]3]

buirAeIAW rUpI 
(bybwix) aujwV

Saakath Bhoolaa 

Firai Baebaan 

||3||

The faithless cynics are 

deluded; they wander 

around in the 

wilderness. ||3||

(ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੈਥੋਂ ਟੱੁਟਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ 

(ਮਾਨੋ) ਉਿਾੜ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

17048 371 qyrI vifAweI  
khI n jwie]

Thaeree 

Vaddiaaee Kehee 

N Jaae ||

Your Glorious 

Greatness cannot be 

described.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ ਇਹ 

ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ,

17049 371 jh kh rwiK 
lYih gil lwie]

gil: polw bolo Jeh Keh Raakh 

Laihi Gal Laae ||

Wherever I am, you 

save me, hugging me 

close in Your embrace.

ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਗਲ 

ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

17050 371 nwnk dws qyrI 
srxweI]

Naanak Dhaas 

Thaeree 

Saranaaee ||

Nanak, Your slave, has 

entered Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਹੀ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।
17051 371 pRiB rwKI pYj  

vjI 
vwDweI]4]5]

v`jI Prabh Raakhee 

Paij Vajee 

Vaadhhaaee 

||4||5||

God has preserved his 

honor, and 

congratulations are 

pouring in. ||4||5||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ (ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ 

ਵੇਲੇ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ 
ਪਿਬਲ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੪॥੫॥

17052 372 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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17053 372 prdysu Jwig  
saudy kau 
AwieAw]

(Jwig) lMG ky Paradhaes Jhaag 

Soudhae Ko 

Aaeiaa ||

Having wandered 

through foreign lands, 

I have come here to 

do business.

ਹੇ ਸ਼ਾਹ! (ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ 
ਵਾਲਾ) ਓਪਰਾ ਦੇਸ ਬੜੀਆਂ 

ਔਜਖਆਈਆਂ ਨਾਲ ਲੂੰ ਘ ਕੇ ਮੈਂ 
(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਸੌਦਾ 
ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ,

17054 372 vsqu AnUp suxI  
lwBwieAw]

(AnUp) bhuq suMdr[ 
(lwBwieAw) lwBdwiek

Vasath Anoop 

Sunee 

Laabhaaeiaa ||

I heard of the 

incomparable and 

profitable 

merchandise.

ਮੈਂ ਸੁਜਣਆ ਹੈ ਜਕ ਨਾਮ ਵਸਤ 

ਬੜੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ।

17055 372 gux rwis bMin@ 
plY AwnI]

(AwnI) ilAWdI Gun Raas Bannih 

Palai Aanee ||

I have gathered in my 

pockets my capital of 

virtue, and I have 

brought it here with 

me.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਪੱਲੇ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ 

ਜਲਆਂਦਾ ਹੈ,

17056 372 dyiK rqnu iehu 
mnu lptwnI]1]

Dhaekh Rathan 

Eihu Man 

Lapattaanee ||1||

Beholding the jewel, 

this mind is fascinated. 

||1||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਵੇਖ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ (ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ) ਰੀਝ ਜਪਆ 

ਹੈ ॥੧॥

17057 372 swh vwpwrI  
duAwrY Awey]

(swh) Swh siqgurU jI[ 
(vwpwrI) jIv

Saah Vaapaaree 

Dhuaarai Aaeae ||

I have come to the 

door of the Trader.

ਹੇ ਸ਼ਾਹ! ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੇ (ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ) ਿੀਵ-ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਹਨ।

17058 372 vKru kwFhu  
saudw 
krwey]1]rhwau]

v`Kru Vakhar Kaadtahu 

Soudhaa Karaaeae 

||1|| Rehaao ||

Please display the 

merchandise, so that 

the business may be 

transacted. 

||1||Pause||

(ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚੋਂ ਨਾਮ 

ਦਾ) ਸੌਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਚ ਜਸਖਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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17059 372 swih pTwieAw  
swhY pwis]

(pTwieAw) ByijAw Saahi Pathaaeiaa 

Saahai Paas ||

The Trader has sent 

me to the Banker.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ-ਸ਼ਾਹ 

ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ।

17060 372 Amol rqn  
Amolw rwis]

Amol Rathan 

Amolaa Raas ||

The jewel is priceless, 

and the capital is 

priceless.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ) 

ਰਤਨ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ ਉਹ 

ਸਰਮਾਇਆ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, 

ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਜਿਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ 

ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
17061 372 ivstu suBweI  

pwieAw mIq]
(ivstu) 
ivcoly[(suBweI) sRySt 
Bwvnw

Visatt Subhaaee 

Paaeiaa Meeth ||

O my gentle brother, 

mediator and friend

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਪਆਰ-ਭਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਵਾਲਾ ਜਵਚੋਲਾ ਜਮੱਤਰ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ,

17062 372 saudw imilAw  
inhcl cIq]2]

(inhcl) Afol Soudhaa Miliaa 

Nihachal Cheeth 

||2||

- I have obtained the 

merchandise, and my 

consciousness is now 

steady and stable. 

||2||

ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਭਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ 

ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥

17063 372 Bau nhI qskr  
paux n pwnI]

(qskr) cor Bho Nehee 

Thasakar Poun N 

Paanee ||

I have no fear of 

thieves, of wind or 

water.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਰਤਨ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਸਰਮਾਏ ਨੂੂੰ ) ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ 
ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ 
ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ (ਨਾਹ ਚੋਰ ਚੁਰਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾਹ ਝੱਖੜ ਉਡਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾਹ ਪਾਣੀ ਡੋਬ 

ਸਕਦਾ ਹੈ)।
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17064 372 shij ivhwJI  
shij lY jwnI]

(ivhwJI) KRIidAw Sehaj Vihaajhee 

Sehaj Lai Jaanee ||

I have easily made my 

purchase, and I easily 

take it away.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰਤਨ ਮੈਂ 
(ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਖਰੀਜਦਆ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਕੇ ਇਹ ਰਤਨ 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਾਵਾਂਗਾ।
17065 372 sq kY KitAY duKu 

nhI pwieAw]
s`q Sath Kai Khattiai 

Dhukh Nehee 

Paaeiaa ||

I have earned Truth, 

and I shall have no 

pain.

ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੱਟਣ 

ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਤਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਨਾ ਜਪਆ,

17066 372 shI slwmiq  
Gir lY 
AwieAw]3]

slwmiq Sehee Salaamath 

Ghar Lai Aaeiaa 

||3||

I have brought this 

merchandise home, 

safe and sound. ||3||

ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ-ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ 
ਸਲਾਮਜਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

17067 372 imilAw lwhw  
Bey AnMd]

Miliaa Laahaa 

Bheae Anandh ||

I have earned the 

profit, and I am happy.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਲਾਭ 

ਜਮਜਲਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
17068 372 DMnu swh pUry 

bKisMd]
(bK-isMd) b^SSW krn 
vwly

Dhhann Saah 

Poorae 

Bakhasindh ||

Blessed is the Banker, 

the Perfect Bestower.

ਹੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਲਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ।

17069 372 iehu saudw  
gurmuiK iknY 
ivrlY pwieAw]

Eihu Soudhaa 

Guramukh Kinai 

Viralai Paaeiaa ||

How rare is the 

Gurmukh who obtains 

this merchandise;

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਸੌਦਾ ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।
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17070 372 shlI Kyp nwnku  
lY 
AwieAw]4]6]

shlI:polw bolo[ 
(shlI) sPlI[ (Kyp) 
sOdw

Sehalee Khaep 

Naanak Lai Aaeiaa 

||4||6||

Nanak has brought 

this profitable 

merchandise home. 

||4||6||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ) 
ਨਾਨਕ ਭੀ ਇਹ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦਾ 
ਸੌਦਾ ਖੱਟ ਸਜਕਆ ਹੈ ॥੪॥੬॥

17071 372 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17072 372 gunu Avgnu myro  
kCu n bIcwro]

Gun Avagan 

Maero Kashh N 

Beechaaro ||

He does not consider 

my merits or demerits.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਨੇ) 

ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਜਵਚਾਜਰਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਔਗੁਣ 

ਨਹੀਂ ਤੱਜਕਆ।
17073 372 nh dyiKE rUp 

rMg sˆØIgwro]

Neh Dhaekhiou 

Roop Rang 

Sanaeegaaro ||

He does not look at 

my beauty, color or 

decorations.

ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ 
ਵੇਜਖਆ, ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਜਖਆ, 

ਜਸੂੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਜਖਆ,

17074 372 cj Acwr ikCu 
ibiD nhI jwnI]

c`j[ ibiD: polw bolo Chaj Achaar Kishh 

Bidhh Nehee 

Jaanee ||

I do not know the 

ways of wisdom and 

good conduct.

ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਚੱਿ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਸੱਖੀ 
ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਢੂੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਿਾਣਦੀ।

17075 372 bwh pkir ipRA 
syjY AwnI]1]

Baah Pakar Pria 

Saejai Aanee ||1||

But taking me by the 

arm, my Husband Lord 

has led me to His Bed. 

||1||

ਜਿਰ ਭੀ (ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਮੇਰੀ 
ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ) ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੇਿ 

ਉਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ॥੧॥

17076 372 suinbo sKI kMiq 
hmwro kIAlo 
Ksmwnw]

(kIAlo) kIqw[ 
(Ksmwnw) p`K

Sunibo Sakhee 

Kanth Hamaaro 

Keealo 

Khasamaanaa ||

Hear, O my 

companions, my 

Husband, my Lord 

Master, possesses me.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਸਹੇਲੀਏ! ਸੁਣ ਮੇਰੇ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ (ਮੇਰੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕੀਤੀ ਹੈ,
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17077 372 kru msqik Dwir  
rwiKE kir 
Apunw ikAw jwnY  
iehu loku 
Ajwnw]1]rhwau
]

Kar Masathak 

Dhhaar Raakhiou 

Kar Apunaa Kiaa 

Jaanai Eihu Lok 

Ajaanaa ||1|| 

Rehaao ||

Placing His Hand upon 

my forehead, He 

protects me as His 

Own. What do these 

ignorant people 

know? ||1||Pause||

(ਮੇਰੇ) ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਆਪਣਾ) ਹੱਥ 

ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਿਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਿਗਤ 

ਇਸ (ਭੇਤ) ਨੂੂੰ  ਕੀਹ ਸਮਝੇ? 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17078 372 suhwgu hmwro Ab 
huix soihE]

Suhaag Hamaaro 

Ab Hun Sohiou ||

My married life now 

appears so beauteous;

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚੂੰਗਾ 
ਸਤਾਰਾ ਚਮਕ ਜਪਆ ਹੈ,

17079 372 kMqu imilE myro 
sBu duKu joihE]

(joihE) dyiKAw Kanth Miliou 

Maero Sabh 

Dhukh Johiou ||

My Husband Lord has 

met me, and He sees 

all my pains.

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ 
ਰੋਗ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕ ਜਲਆ ਹੈ।

17080 372 AWgin myrY soBw 
cMd]

(AWgin) ihrdw rUp 
ivhVw

Aaangan Maerai 

Sobhaa Chandh ||

Within the courtyard 

of my heart, the glory 

of the moon shines.

ਮੇਰੇ (ਜਹਰਦੇ ਦੇ) ਵੇਹੜੇ ਜਵਚ 

ਸੋਭਾ ਦਾ ਚੂੰਦ ਚੜਹ ਜਪਆ ਹੈ।

17081 372 inis bwsur ipRA 
sMig AnMd]2]

Nis Baasur Pria 

Sang Anandh ||2||

Night and day, I have 

fun with my Beloved. 

||2||

ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਦਨ ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ) ਨਾਲ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਰਹੀ 
ਹਾਂ ॥੨॥

17082 372 bsqR hmwry rMig 
clUl]

(clUl) gUV@y rMg c Basathr Hamaarae 

Rang Chalool ||

My clothes are dyed 

the deep crimson 

color of the poppy.

ਮੇਰੇ (ਸਾਲੂ ਆਜਦਕ) ਕੱਪੜੇ, 

ਗੂੜਹੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਗਏ ਹਨ,
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17083 372 sgl AwBrx  
soBw kMiT PUl]

(AwBrx) ghxy Sagal Aabharan 

Sobhaa Kanth Fool 

||

All the ornaments and 

garlands around my 

neck adorn me.

ਸਾਰੇ ਗਹਣੇ (ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਿਬ ਰਹੇ ਹਨ) ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ 

ਮੇਰੇ ਗਲ ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਦੇ ਰਹੇ 

ਹਨ।
17084 372 ipRA pyKI idRsit  

pwey sgl 
inDwn]

Pria Paekhee 

Dhrisatt Paaeae 

Sagal Nidhhaan ||

Gazing upon my 

Beloved with my eyes, 

I have obtained all 

treasures;

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ) ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਜਪਆਰ ਦੀ) 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਜਕਆ ਹੈ। 
(ਹੁਣ, ਮਾਨੋ) ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

17085 372 dust dUq kI  
cUkI kwin]3]

(kwin) muQwjI Dhusatt Dhooth 

Kee Chookee Kaan 

||3||

I have shaken off the 

power of the evil 

demons. ||3||

ਹੁਣ, ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਕਮਾਜਦਕ) 

ਭੈੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ (ਮੇਰੇ 

ਉੱਤੋਂ) ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ ॥੩॥

17086 372 sd KusIAw sdw 
rMg mwxy]

Sadh Khuseeaa 

Sadhaa Rang 

Maanae ||

I have obtained 

eternal bliss, and I 

constantly celebrate.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਸਦਾ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਹੁਣ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣ ਰਹੀ ਹਾਂ।
17087 372 nau iniD nwmu  

igRh mih 
iqRpqwny]

No Nidhh Naam 

Grih Mehi 

Thripathaanae ||

With the nine 

treasures of the 

Naam, the Name of 

the Lord, I am satisfied 

in my own home.

(ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ 

(ਵਰਗਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ 
ਜਤਿਸਨਾ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ।

17088 372 khu nwnk jau 
iprih sIgwrI]

Kahu Naanak Jo 

Pirehi Seegaaree 

||

Says Nanak, when the 

happy soul-bride is 

adorned by her 

Beloved,

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ,
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17089 372 iQru sohwgin  
sMig 
BqwrI]4]7]

Thhir Sohaagan 

Sang Bhathaaree 

||4||7||

She is forever happy 

with her Husband 

Lord. ||4||7||

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ 

ਗਈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਡੋਲ-

ਜਚੱਤ ਹੋ ਗਈ ॥੪॥੭॥

17090 372 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17091 372 dwnu dyie kir  
pUjw krnw]

Dhaan Dhaee Kar 

Poojaa Karanaa ||

They give you 

donations and worship 

you.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਖੋ ਅਿੇਹੇ 

ਬਿਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲ! ਿਿਮਾਨ 

ਤਾਂ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਿਾ-ਮਾਨਤਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ,

17092 372 lYq dyq aun@ 
mUkir prnw]

Laith Dhaeth Ounh 

Mookar Paranaa ||

You take from them, 

and then deny that 

they have given 

anything to you.

ਪਰ ਉਹ ਬਿਾਹਮਣ ਲੈਂਦੇ ਦੇਂਦੇ 

ਭੀ (ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ ਭੀ) ਸਦਾ ਮੱੁਕਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ (ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਿਿਮਾਨਾਂ 
ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 
ਸਗੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੀ ਇਹੀ 
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਿਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ 

ਰਹੇ ਹਾਂ)।
17093 372 ijqu dir qum hY 

bRwhmx jwxw]

Jith Dhar Thumh 

Hai Braahaman 

Jaanaa ||

That door, through 

which you must 

ultimately go, O 

Brahmin

ਪਰ, ਹੇ ਬਿਾਹਮਣ! (ਇਹ ਚੇਤਾ 
ਰੱਖ) ਜਿਸ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

(ਆਜਖ਼ਰ) ਤੂੂੰ  ਪਹੁੂੰਚਣਾ ਹੈ,

17094 372 iqqu dir qUMhI hY 
pCuqwxw]1]

Thith Dhar 

Thoonhee Hai 

Pashhuthaanaa 

||1||

- at that door, you will 

come to regret and 

repent. ||1||

ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਆਪਣੀਆਂ 

ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਪਛੁਤਾਵੇਂਗਾ ॥੧॥
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17095 372 AYsy bRwhmx fUby 
BweI]

Aisae Braahaman 

Ddoobae Bhaaee 

||

Such Brahmins shall 

drown, O Siblings of 

Destiny;

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਾਹਮਣਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਡੱੁਬੇ 

ਹੋਏ ਿਾਣ,ੋ

17096 372 inrwprwD  
icqvih 
buirAweI]1]rhw
au]

(inrwprwD) indoSy Niraaparaadhh 

Chithavehi 

Buriaaee ||1|| 

Rehaao ||

They think of doing 

evil to the innocent. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਜਨਦੋਸੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਅਪੜਾਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 
ਸੋਚਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਚੀ 
ਿਾਜਤ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਿਾਂ ਵੇਦ 

ਸ਼ਾਸਤਿ ਪੜਹੇ ਹੋਣਾ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਗ਼ਰਕ ਹੋਣੋਂ 
ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਿੇ ਉਹ 

ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17097 372 AMqir loBu  
iPrih hlkwey]

Anthar Lobh Firehi 

Halakaaeae ||

Within them is greed, 

and they wander 

around like mad dogs.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਂਞ ਤਾਂ ਇਹ 

ਬਿਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੇਦ 

ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ 

ਜਗਆਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਲੋਭ 

(ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਲੋਭ ਨਾਲ) ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ।
17098 372 inMdw krih isir 

Bwru auTwey]

Nindhaa Karehi Sir 

Bhaar Outhaaeae 

||

They slander others 

and carry loads of sin 

upon their heads.

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਜਵਦਵਾਨ 

ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਇਹ 

(ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣ ੇਜਸਰ ਉਤੇ 

ਜਨੂੰ ਦਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱੁਕੀ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ।
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17099 372 mwieAw mUTw cyqY 
nwhI]

(mUTw) T`igAw Maaeiaa Moothaa 

Chaethai Naahee 

||

Intoxicated by Maya, 

they do not think of 

the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਲੁਟਾ 
ਬੈਠਾ ਇਹ ਬਿਾਹਮਣ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ (ਇਸ ਪਾਸੇ) ਜਧਆਨ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
17100 372 Brmy BUlw bhuqI 

rwhI]2]

Bharamae Bhoolaa 

Bahuthee Raahee 

||2||

Deluded by doubt, 

they wander off on 

many paths. ||2||

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹੋਇਆ 

ਬਿਾਹਮਣ ਕਈ ਪਾਸੀਂ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
17101 372 bwhir ByK krih  

Gnyry]

Baahar Bhaekh 

Karehi Ghanaerae 

||

Outwardly, they wear 

various religious robes,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅਿੇਹੇ ਬਿਾਹਮਣ 

ਬਾਹਰ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਤਆਉਣ 

ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ ਧਾਰਜਮਕ ਆਗੂ ਜ਼ਾਹਰ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ) ਕਈ 

(ਧਾਰਜਮਕ) ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ,

17102 372 AMqir ibiKAw  
auqrI Gyry]

Anthar Bikhiaa 

Outharee Ghaerae 

||

But within, they are 

enveloped by poison.

ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਤਾਂ 
ਮਾਇਆ ਘੇਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪਾਈ 

ਬੈਠੀ ਹੈ।
17103 372 Avr aupdysY  

Awip n bUJY]

Avar Oupadhaesai 

Aap N Boojhai ||

They instruct others, 

but do not understand 

themselves.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਬਿਾਹਮਣ) 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ (ਧਰਮ ਦਾ) 
ਉਪਦੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ 

(ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ,

17104 372 AYsw bRwhmxu  
khI n sIJY]3]

(sIJY) Cu`tdw Aisaa Braahaman 

Kehee N Seejhai 

||3||

Such Brahmins will 

never be 

emancipated. ||3||

ਅਿੇਹਾ ਬਿਾਹਮਣ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ) ਜਕਤੇ ਭੀ ਕਾਮਯਾਬ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੩॥
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17105 372 mUrK bwmx pRBU 
smwil]

Moorakh Baaman 

Prabhoo Samaal ||

O foolish Brahmin, 

reflect upon God.

ਹੇ ਮੂਰਖ ਬਿਾਹਮਣ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਯਾਦ ਕਜਰਆ ਕਰ,

17106 372 dyKq sunq qyrY hY 
nwil]

Dhaekhath Sunath 

Thaerai Hai Naal ||

He watches and hears, 

and is always with you.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ) ਵੇਖਦਾ (ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ) ਸੁਣਦਾ (ਸਦਾ) ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
17107 372 khu nwnk jy hovI 

Bwgu]

Kahu Naanak Jae 

Hovee Bhaag ||

Says Nanak, if this is 

your destiny,

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਿੇਹੇ ਬਿਾਹਮਣ ਨੂੂੰ  
ਆਖ-) ਿੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਿਾਗਣ,

17108 372 mwnu Coif gur 
crxI 
lwgu]4]8]

Maan Shhodd Gur 

Charanee Laag 

||4||8||

Renounce your pride, 

and grasp the Guru's 

Feet. ||4||8||

ਤਾਂ (ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਤੇ 

ਜਵੱਦਵਤਾ ਦਾ) ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ ॥੪॥੮॥

17109 372 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17110 373 dUK rog Bey gqu 
qn qy mnu 
inrmlu hir hir 
gux gwie]

gqu:polw bolo[ (gqu) 
nws

Dhookh Rog 

Bheae Gath Than 

Thae Man Niramal 

Har Har Gun Gaae 

||

Pain and disease have 

left my body, and my 

mind has become 

pure; I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, Har, Har.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ 
ਗਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਤੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

17111 373 Bey AnMd imil 
swDUsMig Ab 
myrw mnu kq hI 
n jwie]1]

AnMdu Bheae Anandh Mil 

Saadhhoo Sang Ab 

Maeraa Man Kath 

Hee N Jaae ||1||

I am in bliss, meeting 

with the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, and now, my 

mind does not go 

wandering. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਜਕਸੇ ਭੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕਦਾ ॥੧॥
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17112 373 qpiq buJI gur 
sbdI mwie]

qpq buJI: polw bolo Thapath Bujhee 

Gur Sabadhee 

Maae ||

My burning desires 

are quenched, 

through the Word of 

the Guru's Shabad, O 

mother.

ਹੇ ਮਾਂ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਸੜਨ ਜਮਟ ਗਈ 

ਹੈ।

17113 373 ibnis gieE 
qwp sB shsw  
guru sIqlu  
imilE shij 
suBwie]1]rhwau]

Binas Gaeiou 

Thaap Sabh 

Sehasaa Gur 

Seethal Miliou 

Sehaj Subhaae 

||1|| Rehaao ||

The fever of doubt has 

been totally 

eliminated; meeting 

the Guru, I am cooled 

and soothed, with 

intuitive ease. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਸਹਮ 

ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਤਮਕ 

ਠੂੰ ਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਮਗਨ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17114 373 Dwvq rhy eyku 
ieku bUiJAw  
Awie bsy Ab 
inhclu Qwie]

bU`iJAw Dhhaavath Rehae 

Eaek Eik Boojhiaa 

Aae Basae Ab 

Nihachal Thhaae ||

My wandering has 

ended, since I have 

realized the One and 

Only Lord; now, I have 

come to dwell in the 

eternal place.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਿਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਸਰਫ਼ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆ 

ਭਟਕਣਾਂ ਮੱੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਆ ਜਟਜਕਆ ਹਾਂ।

17115 373 jgqu auDwrn sMq 
qumwry drsnu 
pyKq rhy 
AGwie]2]

(AGwie) r`jy[ j`gqu Jagath 

Oudhhaaran Santh 

Thumaarae 

Dharasan 

Paekhath Rehae 

Aghaae ||2||

Your Saints are the 

Saving Grace of the 

world; beholding the 

Blessed Vision of their 

Darshan, I remain 

satisfied. ||2||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ 

ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਗਈ 

ਹੈ ॥੨॥
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17116 373 jnm doK pry myry 
pwCY Ab pkry  
inhclu swDU 
pwie]

Janam Dhokh 

Parae Maerae 

Paashhai Ab 

Pakarae Nihachal 

Saadhhoo Paae ||

I have left behind the 

sins of countless 

incarnations, now that 

I have grasped the 

feet of the eternal 

Holy Guru.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ 

ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਿੜ ਲਏ 

ਹਨ, ਮੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਪਾਪ ਮੇਰੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰ ਗਏ 

ਹਨ।

17117 373 shj Duin gwvY 
mMgl mnUAw Ab 
qw kau Puin kwlu  
n Kwie]3]

Sehaj Dhhun 

Gaavai Mangal 

Manooaa Ab Thaa 

Ko Fun Kaal N 

Khaae ||3||

My mind sings the 

celestial melody of 

bliss, and death shall 

no longer consume it. 

||3||

ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੀ ਸੁਰ ਜਵਚ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ 

ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਹੜੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ॥੩॥

17118 373 krn kwrn  
smrQ hmwry  
suKdweI myry hir 
hir rwie]

smr`Q Karan Kaaran 

Samarathh 

Hamaarae 

Sukhadhaaee 

Maerae Har Har 

Raae ||

My Lord, the Cause of 

all causes, is All-

powerful, the Giver of 

peace; He is my Lord, 

my Lord King.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਹੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ!

17119 373 nwmu qyrw jip 
jIvY nwnku Eiq 
poiq myrY sMig 
shwie]4]9]

Naam Thaeraa Jap 

Jeevai Naanak 

Outh Poth Maerai 

Sang Sehaae 

||4||9||

Nanak lives by 

chanting Your Name, 

O Lord; You are my 

helper, with me, 

through and through. 

||4||9||

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ (ਇਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਦਾ) ਸਾਥੀ ਹੈਂ, (ਜਿਵੇਂ) ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ 

ਜਵਚ (ਸੂਤਰ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੯॥

17120 373 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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17121 373 ArVwvY ibllwvY 
inMdku]

(ArVwvY) cIkdw[ 
(ibllwvY) roNdw

Ararraavai 

Bilalaavai Nindhak 

||

The slanderer cries out 

and bewails.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੀ) 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਬੜਾ ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜਵਲਕਦਾ ਹੈ।

17122 373 pwrbRhmu 
prmysru 
ibsirAw Apxw 
kIqw pwvY 
inMdku]1]rhwau]

Paarabreham 

Paramaesar 

Bisariaa Apanaa 

Keethaa Paavai 

Nindhak ||1|| 

Rehaao ||

He has forgotten the 

Supreme Lord, the 

Transcendent Lord; 

the slanderer reaps 

the rewards of his own 

actions. ||1||Pause||

(ਜਨੂੰ ਦਾ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਭੁੱ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰਕੇ) 

ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ) ਕੀਤੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦਾ 
(ਦੱੁਖ-ਰੂਪ) ਿਲ ਭੋਗਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17123 373 jy koeI aus kw 
sMgI hovY nwly 
ley isDwvY]

(isDwvY) qurdw Jae Koee Ous Kaa 

Sangee Hovai 

Naalae Leae 

Sidhhaavai ||

If someone is his 

companion, then he 

shall be taken along 

with him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਜਨੂੰ ਦਕ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇ (ਜਨੂੰ ਦਕ 

ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜਨੂੰ ਦਕ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਪਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

17124 373 Axhodw Ajgru 
Bwru auTwey inMdku  
AgnI mwih 
jlwvY]1]

(Aj-gru)bhuqy qoN bhuqw Anehodhaa Ajagar 

Bhaar Outhaaeae 

Nindhak Aganee 

Maahi Jalaavai 

||1||

Like the dragon, the 

slanderer carries his 

huge, useless loads, 

and burns in his own 

fire. ||1||

ਜਨੂੰ ਦਕ (ਜਨੂੰ ਦਾ ਦਾ) ਮਨੋ-

ਕਲਪਤ ਹੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਭਾਰ 

(ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਉਤੇ) ਚੱੁਕੀ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਸਾੜਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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17125 373 prmysr kY 
duAwrY ij hoie 
ibqIqY su nwnku  
AwiK suxwvY]

(ibqIqY) gujrdI hY Paramaesar Kai 

Dhuaarai J Hoe 

Bitheethai S 

Naanak Aakh 

Sunaavai ||

Nanak proclaims and 

announces what 

happens at the Door 

of the Transcendent 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਬਾਰੇ) ਿੇਹੜਾ ਜਨਯਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ 

ਜਨਯਮ (ਤੁਹਾਨੂੂੰ ) ਖੋਲਹ ਕੇ 

ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਭਗਤ) ਿਨਾਂ 
ਦਾ ਜਨੂੰ ਦਕ ਤਾਂ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

17126 373 Bgq jnw kau 
sdw AnMdu hY  
hir kIrqnu 
gwie 
ibgswvY]2]10]

ibgswvY Bhagath Janaa Ko 

Sadhaa Anandh 

Hai Har Keerathan 

Gaae Bigasaavai 

||2||10||

The humble devotees 

of the Lord are forever 

in bliss; singing the 

Kirtan of the Lord's 

Praises, they blossom 

forth. ||2||10||

(ਪਰ) ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਭਗਤੀ 
ਦਾ ਸਦਕਾ) ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ 
ਗਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੦॥

17127 373 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17128 373 jau mY kIE 
sgl sIgwrw]

Jo Mai Keeou 

Sagal Seegaaraa ||

Even though I totally 

decorated myself,

ਿ ੇਮੈਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਜਸੂੰਗਾਰ ਕੀਤਾ,

17129 373 qau BI myrw mnu  
n pqIAwrw]

pqIAwrw Tho Bhee Maeraa 

Man N 

Patheeaaraa ||

Still, my mind was not 

satisfied.

ਤਾਂ ਭੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਾਹ 

ਹੋਇਆ।
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17130 373 Aink sugMDq  
qn mih lwvau]

Anik Sugandhhath 

Than Mehi Laavo 

||

I applied various 

scented oils to my 

body,

ਿ ੇਮੈਂ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹਾਂ,

17131 373 Eh suKu iqlu 
smwin nhI 
pwvau]

Ouhu Sukh Thil 

Samaan Nehee 

Paavo ||

And yet, I did not 

obtain even a tiny bit 

of pleasure from this.

ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਂ ਜਤਲ ਜਿਤਨਾ ਭੀ 
ਉਹ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਸਕਦੀ (ਿੋ ਸੁਖ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ)।

17132 373 mn mih icqvau  
AYsI AwsweI]

(AwsweI) Aws Man Mehi 

Chithavo Aisee 

Aasaaee ||

Within my mind, I hold 

such a desire,

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ 

ਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੀ ਬਣਾਂਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ,

17133 373 ipRA dyKq jIvau 
myrI mweI]1]

Pria Dhaekhath 

Jeevo Maeree 

Maaee ||1||

That I may live only to 

behold my Beloved, O 

my mother. ||1||

(ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਮਲੇ), 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

17134 373 mweI khw krau  
iehu mnu n DIrY]

Maaee Kehaa Karo 

Eihu Man N 

Dhheerai ||

O mother, what 

should I do? This mind 

cannot rest.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੈਂ ਕੀਹ ਕਰਾਂ? (ਜਪਆਰੇ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਲੋਂਦਾ 
ਨਹੀਂ।

17135 373 ipRA pRIqm 
bYrwgu 
ihrY]1]rhwau]

(ihrY) iK`c pwauNdw Pria Preetham 

Bairaag Hirai 

||1|| Rehaao ||

It is bewitched by the 

tender love of my 

Beloved. ||1||Pause||

ਜਪਆਰੇ ਪਿੀਤਮ ਦਾ ਪਿੇਮ ਜਖੱਚ 

ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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17136 373 bsqR ibBUKn suK 
bhuq ibsyKY]

(ib-BUKn) ghxy[ 
(ibsyKY) ivSyS

Basathr 

Bibhookhan Sukh 

Bahuth Bisaekhai 

||

Garments, ornaments, 

and such exquisite 

pleasures

(ਸੋਹਣੇ) ਕੱਪੜੇ, ਗਹਣੇ, ਉਚੇਚੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਖ-

17137 373 Eie BI jwnau  
ikqY n lyKY]

Oue Bhee Jaano 

Kithai N Laekhai ||

I look upon these as of 

no account.

ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਭੀ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ।
17138 373 piq soBw Aru 

mwnu mhqu]
piq: polw bolo[ m-h`qu Path Sobhaa Ar 

Maan Mehath ||

Likewise, honor, fame, 

dignity and greatness,

ਇੱਜ਼ਤ, ਸੋਭਾ, ਆਦਰ, 

ਵਜਡਆਈ (ਭੀ ਜਮਲ ਿਾਏ),

17139 373 AwigAwkwrI 
sgl jgqu]

Aagiaakaaree 

Sagal Jagath ||

Obedience by the 

whole world,

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਮੇਰੀ ਆਜਗਆ 

ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ,

17140 373 igRhu AYsw hY 
suMdr lwl]

Grihu Aisaa Hai 

Sundhar Laal ||

And a household as 

beautiful as a jewel.

ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਘਰ 

(ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮਜਲਆ ਹੋਵੇ, 
ਤਾਂ ਭੀ)

17141 373 pRB Bwvw qw sdw 
inhwl]2]

Prabh Bhaavaa 

Thaa Sadhaa 

Nihaal ||2||

If I am pleasing to 

God's Will, then I shall 

be blessed, and 

forever in bliss. ||2||

ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਰਜਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਿੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਾਂ ॥੨॥

17142 373 ibMjn Bojn  
Aink prkwr]

(ibMjn) im`Ty Bojn Binjan Bhojan Anik 

Parakaar ||

With foods and 

delicacies of so many 

different kinds,

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਿੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮ ਦੇ 

ਸੁਆਦਲੇ ਖਾਣੇ ਜਮਲ ਿਾਣ,

17143 373 rMg qmwsy bhuqu 
ibsQwr]

Rang Thamaasae 

Bahuth Bisathhaar 

||

And such abundant 

pleasures and 

entertainments,

ਿ ੇਬਹੁਤ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰੂੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ 

(ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਹੋਣ),
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17144 373 rwj imlK Aru 
bhuqu Purmwieis]

(Purmwieis) hukm Raaj Milakh Ar 

Bahuth 

Furamaaeis ||

Power and property 

and absolute 

command

ਿ ੇਰਾਿ ਜਮਲ ਿਾਏ, ਭੁਇਂ ਦੀ 
ਮਾਲਕੀ ਹੋ ਿਾਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ 

ਹਕੂਮਤ ਜਮਲ ਿਾਏ,

17145 373 mnu nhI DRwpY  
iqRsnw nw 
jwieis]

jwieis Man Nehee 

Dhhraapai 

Thrisanaa Naa 

Jaaeis ||

With these, the mind 

is not satisfied, and its 

thirst is not quenched.

ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਮਨ ਕਦੇ ਰੱਿਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕਦੀ 
ਨਹੀਂ।

17146 373 ibnu imlby iehu 
idnu n ibhwvY]

Bin Milabae Eihu 

Dhin N Bihaavai ||

Without meeting Him, 

this day does not pass.

(ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ, ਹੇ 

ਮਾਂ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਦਨ (ਸੁਖ 

ਨਾਲ) ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘਦਾ।
17147 373 imlY pRBU qw sB 

suK pwvY]3]

Milai Prabhoo 

Thaa Sabh Sukh 

Paavai ||3||

Meeting God, I find 

peace. ||3||

ਿਦੋਂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ (ਮਾਨੋ) 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥

17148 373 Kojq Kojq sunI 
ieh soie]

(soie) ^br Khojath Khojath 

Sunee Eih Soe ||

By searching and 

seeking, I have heard 

this news,

ਭਾਲ ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ (ਹੇ 

ਮਾਂ!) ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਲਈ,

17149 373 swDsMgiq ibnu  
qirE n koie]

Saadhhasangath 

Bin Thariou N Koe 

||

That without the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

no one swims across.

ਜਕ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹੜਹ ਤੋਂ) ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਕਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਜਕਆ।
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17150 373 ijsu msqik 
Bwgu iqin 
siqguru pwieAw]

Jis Masathak 

Bhaag Thin 

Sathigur Paaeiaa ||

One who has this good 

destiny written upon 

his forehead, finds the 

True Guru.

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਚੂੰਗਾ ਭਾਗ 

ਿਾਜਗਆ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭ 

ਜਲਆ,

17151 373 pUrI Awsw mnu 
iqRpqwieAw]

Pooree Aasaa Man 

Thripathaaeiaa ||

His hopes are fulfilled, 

and his mind is 

satisfied.

ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਗਈ,

17152 373 pRB imilAw qw 
cUkI fMJw]

(fMJw) sVn Prabh Miliaa Thaa 

Chookee Ddanjhaa 

||

When one meets God, 

then his thirst is 

quenched.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਰੱਿ ਜਗਆ।

17153 373 nwnk lDw mn 
qn mMJw]4]11]

(mMJw) iv`c[ l`Dw Naanak Ladhhaa 

Man Than 

Manjhaa 

||4||11||

Nanak has found the 

Lord, within his mind 

and body. ||4||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਿੀਵ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਉਸ ਦੀ (ਅੂੰਦਰਲੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਭੜਕੀ ਮੱੁਕ ਗਈ, 

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ) 
ਪਿਭੂ ਲੱਭ ਜਲਆ ॥੪॥੧੧॥

17154 373 Awsw mhlw 5 
pMcpdy3]

Aasaa Mehalaa 5 

Panchapadhae ||

Aasaa, Fifth Mehl, 

Panch-Padas:

17155 374 pRQmy qyrI nIkI 
jwiq]

Prathhamae 

Thaeree Neekee 

Jaath ||

First, your social status 

is high.

(ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ! ਵੇਖ) 

ਪਜਹਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਵਾਲੀ) ਚੂੰਗੀ ਿਾਜਤ ਹੈ;

17156 374 duqIAw qyrI 
mnIAY pWiq]

(pWiq) Kwndwn[ mMnIAY Dhutheeaa 

Thaeree Maneeai 

Paanth ||

Second, you are 

honored in society.

ਦੂਿ,ੇ ਤੇਰੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਭੀ ਮੂੰਨੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ;
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17157 374 iqRqIAw qyrw 
suMdr Qwnu]

Thritheeaa 

Thaeraa Sundhar 

Thhaan ||

Third, your home is 

beautiful.

ਤੀਿ,ੇ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ,

17158 374 ibgVrUpu mn 
mih AiBmwnu]1]

(ibgVrUp) koV@I Bigarr Roop Man 

Mehi Abhimaan 

||1||

But you are so ugly, 

with self-conceit in 

your mind. ||1||

ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਕੋਝਾ ਹੀ ਜਰਹਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੈ ॥੧॥

17159 374 sohnI srUip  
sujwix ibcKin]

(sujwix) isAwxI[ (ib-
c`Kin) cqur

Sohanee Saroop 

Sujaan Bichakhan 

O beautiful attractive 

wise and clever 

woman: 

(ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ!) ਤੂੂੰ  (ਵੇਖਣ 

ਨੂੂੰ ) ਸੋਹਣੀ ਹੈਂ, ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈਂ, 
ਜਸਆਣੀ ਹੈਂ, ਚਤੁਰ ਹੈਂ।

17160 374 Aiq grbY moih 
PwkI 
qUM]1]rhwau]

(grbY) hMkwr[ (PwkI) 
PsI

Ath Garabai Mohi 

Faakee Thoon 

||1|| Rehaao ||

You have been 

trapped by your pride 

and attachment. 

||1||Pause||

ਪਰ ਤੂੂੰ  ਬੜੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੀ ਪਈ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17161 374 Aiq sUcI qyrI 
pwkswl]

(pwkswl) rsoeI Ath Soochee 

Thaeree Paakasaal 

||

Your kitchen is so 

clean.

(ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ!) ਤੇਰੀ ਬੜੀ 
ਸੱੁਚੀ (ਸੁਥਰੀ) ਰਸੋਈ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਭੋਿਨ 

ਜਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈਂ। ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂ 

ਪੂੰਛੀ ਤਾਂ ਜਵਚਾਰੇ ਗੂੰ ਦੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਢੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ)।

17162 374 kir iesnwnu  
pUjw iqlku lwl]

Kar Eisanaan 

Poojaa Thilak Laal 

||

You take your bath, 

and worship, and 

apply the crimson 

mark upon your 

forehead;

ਤੂੂੰ  ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂਿਾ ਭੀ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਂ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾਲ 

ਜਤਲਕ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਂ।
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17163 374 glI grbih muiK 
govih igAwn]

(govih) aucwry[ g`lIN Galee Garabehi 

Mukh Govehi 

Giaan ||

With your mouth you 

speak wisdom, but 

you are destroyed by 

pride.

ਤੂੂੰ  ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਭੀ ਿਤਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਂ (ਪਸ਼ੂਆਂ 

ਪੂੰਛੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਜਤ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲੀ) ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੀ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈਂ।
17164 374 siB ibiD KoeI  

loiB suAwn]2]
(suAwn) ku`qw Sabh Bidhh Khoee 

Lobh Suaan ||2||

The dog of greed has 

ruined you in every 

way. ||2||

ਪਰ ਕੱੁਤੇ ਲੋਭ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇਹ 

ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਗਵਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੨॥
17165 374 kwpr pihrih  

Bogih Bog]

Kaapar Pehirehi 

Bhogehi Bhog ||

You wear your robes 

and enjoy pleasures;

(ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ!) ਤੂੂੰ  (ਸੋਹਣੇ) 
ਕੱਪੜੇ ਪਜਹਨਦੀ ਹੈਂ (ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਸਾਰੇ) ਭੋਗ ਭੋਗਦੀ ਹੈਂ,

17166 374 Awcwr krih  
soBw mih log]

(Awcwr) kMm Aachaar Karehi 

Sobhaa Mehi Log 

||

You practice good 

conduct to impress 

people;

ਿਗਤ ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਖੱਟਣ ਲਈ 

ਤੂੂੰ  ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ 

ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਂ,
17167 374 coAw cMdn sugMD 

ibsQwr]

Choaa Chandhan 

Sugandhh 

Bisathhaar ||

You apply scented oils 

of sandalwood and 

musk,

ਅਤਰ ਚੂੰਦਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ 
ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈਂ,

17168 374 sMgI Kotw kRoDu 
cMfwl]3]

Sangee Khottaa 

Krodhh Chanddaal 

||3||

But your constant 

companion is the 

demon of anger. ||3||

ਪਰ ਚੂੰਡਾਲ ਕਿੋਧ ਤੇਰਾ ਭੈੜਾ 
ਸਾਥੀ ਹੈ ॥੩॥

17169 374 Avr join qyrI 
pinhwrI]

(pinhwrI) pwxI Brn 
vwLIAW

Avar Jon Thaeree 

Panihaaree ||

Other people may be 

your water-carriers;

(ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ!) ਹੋਰ 

ਸਾਰੀਆਂ ਿੂਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੇਵਕ 

ਹਨ,

17170 374 iesu DrqI mih  
qyrI iskdwrI]

(is`kdwrI) srdwrI Eis Dhharathee 

Mehi Thaeree 

Sikadhaaree ||

In this world, you may 

be a ruler.

ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ।
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17171 374 suienw rUpw quJ 
pih dwm]

(dwm) Dn Sueinaa Roopaa 

Thujh Pehi Dhaam 

||

Gold, silver and wealth 

may be yours,

ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਸੋਨਾ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਹੈ 

ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਹੈ (ਹੋਰ ਿੂਨਾਂ 
ਪਾਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ)

17172 374 sIlu ibgwirE  
qyrw kwm]4]

(sIlu) su`cw Awcrn Seel Bigaariou 

Thaeraa Kaam 

||4||

But the goodness of 

your conduct has been 

destroyed by sexual 

promiscuity. ||4||

ਪਰ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਨੇ ਤੇਰਾ 
ਸੁਭਾਉ (ਿ ੋਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਿੇਣੀ 
ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਬਦਾ ਹੈ) ਜਵਗਾੜ 

ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੪॥

17173 374 jw kau idRsit 
mieAw hir 
rwie]

(mieAw) dieAw Jaa Ko Dhrisatt 

Maeiaa Har Raae 

||

That soul, upon whom 

the Lord has bestowed 

His Glance of Grace,

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਤੇ ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

17174 374 sw bMdI qy leI 
Cfwie]

(bMdI) kYd Saa Bandhee Thae 

Lee Shhaddaae ||

Is delivered from 

bondage.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ (ਲੋਭ ਕਿੋਧ ਕਾਮ 

ਆਜਦਕ ਦੀ) ਕੈਦ ਤੋਂ ਛਡਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

17175 374 swDsMig imil  
hir rsu pwieAw]

Saadhhasang Mil 

Har Ras Paaeiaa ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, the Lord's 

sublime essence is 

obtained.

ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੇ (ਿੀਵ ਨੇ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ) 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ 

ਮਾਜਣਆ,

17176 374 khu nwnk sPl 
Eh kwieAw]5]

(kwieAw) sRIr Kahu Naanak Safal 

Ouh Kaaeiaa ||5||

Says Nanak, how 

fruitful is that body. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ॥੫॥
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17177 374 siB rUp siB suK  
bny suhwgin]

Sabh Roop Sabh 

Sukh Banae 

Suhaagan ||

All graces and all 

comforts shall come to 

you, as the happy soul-

bride;

(ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ!) ਿੇ ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਏ ਂਤਾਂ ਸਾਰੇ 

ਸੋਹਿ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ (ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਤੈਨੂੂੰ  ਿਬ ਿਾਣ;

17178 374 Aiq suMdir 
ibcKin 
qUM]1]rhwau 
dUjw]12]

(ibc`Kin) cqur Ath Sundhar 

Bichakhan Thoon 

||1|| Rehaao 

Dhoojaa ||12||

You shall be 

supremely beautiful 

and wise. 

||1||Second 

Pause||12||

ਤੂੂੰ  (ਸਚ-ਮੁਚ) ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ 

ਬੜੀ ਜਸਆਣੀ ਬਣ ਿਾਏ ਂ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧੨॥

17179 374 Awsw mhlw 5 
iekquky 2]

Aasaa Mehalaa 5 

Eikathukae 2 ||

Aasaa, Fifth Mehl, Ik-

Tukas 2 :

17180 374 jIvq dIsY iqsu 
srpr mrxw]

iek quky, do Sbd 
Awauxgy, 2 nMU do pVHo

Jeevath Dheesai 

This Sarapar 

Maranaa ||

One who is seen to be 

alive, shall surely die.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਆਸਰੇ) 

ਿੀਊਂਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜ਼ਰੂਰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੜੱਪ 

ਕਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ;

17181 374 muAw hovY iqsu 
inhclu rhxw]1]

Muaa Hovai This 

Nihachal Rehanaa 

||1||

But he who is dead 

shall remain ever-

lasting. ||1||

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮਾਣ ਵਲੋਂ) ਅਛੋਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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17182 374 jIvq muey muey sy 
jIvy]

Jeevath Mueae 

Mueae Sae Jeevae 

||

Those who die while 

yet alive, shall through 

this death, live on.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਣ ਵਲੋਂ 
ਅਛੋਹ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
17183 374 hir hir nwmu  

AvKDu muiK 
pwieAw gur 
sbdI rsu AMimRqu 
pIvy]1]rhwau]

Har Har Naam 

Avakhadhh Mukh 

Paaeiaa Gur 

Sabadhee Ras 

Anmrith Peevae 

||1|| Rehaao ||

They place the Name 

of the Lord, Har, Har, 

as medicine in their 

mouths, and through 

the Word of the 

Guru's Shabad, they 

drink in the Ambrosial 

Nectar. ||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਦਾਰੂ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
17184 374 kwcI mtukI  

ibnis ibnwsw]

Kaachee Mattukee 

Binas Binaasaa ||

The clay pot of the 

body shall be broken.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ) ਕੱਚਾ ਘੜਾ 
ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

(ਜਤਵੇਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਸਾਥ 

ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱੁਟਦਾ ਹੈ।

17185 374 ijsu CUtY iqRkutI  
iqsu inj Gir 
vwsw]2]

(iqRkutI) iqMn gux 
mwieAw dy

Jis Shhoottai 

Thrikuttee This Nij 

Ghar Vaasaa ||2||

One who has 

eliminated the three 

qualities dwells in the 

home of his inner self. 

||2||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 

ਨਾਲ ਜਖੱਝਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ) ਜਖੱਝ ਮੱੁਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਵਾਸ (ਸਦਾ) 
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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17186 374 aUcw cVY su pvY 
pieAwlw]

cV@Yp-ieAwlw Oochaa Charrai S 

Pavai Paeiaalaa ||

One who climbs high, 

shall fall into the 

nether regions of the 

underworld.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਵਚ) 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਸਰ ਉੱਚਾ ਕਰੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਆਕਜੜਆ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਟੋਏ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

17187 374 Drin pVY iqsu 
lgY n kwlw]3]

pVY: V hlMq n lwau[ 
k`wlw

Dhharan Parrai 

This Lagai N 

Kaalaa ||3||

One who lies upon the 

ground, shall not be 

touched by death. 

||3||

ਪਰ, ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਜਨਮਿਤਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ ॥੩॥

17188 374 BRmq iPry iqn 
ikCU n pwieAw]

Bhramath Firae 

Thin Kishhoo N 

Paaeiaa ||

Those who continue to 

wander around, 

achieve nothing.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਸਦਾ) 
ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਜਤ ਜਵਚੋਂ) ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

17189 374 sy AsiQr ijn 
gur sbdu 
kmwieAw]4]

Sae Asathhir Jin 

Gur Sabadh 

Kamaaeiaa ||4||

Those who practice 

the Guru's Teachings, 

become steady and 

stable. ||4||

ਪਰ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਜਵਚ) 

ਵਰਜਤਆ ਹੈ ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥
17190 374 jIau ipMfu sBu 

hir kw mwlu]

Jeeo Pindd Sabh 

Har Kaa Maal ||

This body and soul all 

belong to the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਦਾਜਤ ਸਮਜਝਆ ਹੈ,
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17191 374 nwnk gur imil  
Bey 
inhwl]5]13]

Naanak Gur Mil 

Bheae Nihaal 

||5||13||

O Nanak, meeting the 

Guru, I am 

enraptured. ||5||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਸਦਾ ਜਖੜੇ-ਮੱਥੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਤਿਕੁਟੀ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ) ॥੫॥੧੩॥

17192 374 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17193 374 puqrI qyrI ibiD 
kir QwtI]

puqrI:polw bolo[ 
(puqrI) dyhI[ (QwtI) 
bxweI

Putharee Thaeree 

Bidhh Kar 

Thhaattee ||

The puppet of the 

body has been 

fashioned with great 

skill.

(ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ) ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੜੀ 
ਜਸਆਣਪ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,

17194 374 jwnu siq kir  
hoiegI mwtI]1]

Jaan Sath Kar 

Hoeigee Maattee 

||1||

Know for sure that it 

shall turn to dust. 

||1||

(ਪਰ ਇਹ ਭੀ) ਸੱਚ ਕਰ ਕੇ 

ਸਮਝ ਜਕ (ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ 

ਆਜਖ਼ਰ) ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਿਾਣਾ ਹੈ 

॥੧॥

17195 374 mUlu smwlhu  
Acyq gvwrw]

(Acyq) bysmJ[ 
(gvwrw) mUrK

Mool Samaalahu 

Achaeth Gavaaraa 

||

Remember your 

origins, O thoughtless 

fool.

ਹੇ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਿੀਵ! ਹੇ ਮੂਰਖ 

ਿੀਵ! (ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਉਸ) ਮੱੁਢ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  
(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ) ਸਾਂਭ ਕੇ 

ਰੱਖ।
17196 374 ieqny kau qum@ 

ikAw 
grby]1]rhwau]

Eithanae Ko 

Thumh Kiaa 

Garabae ||1|| 

Rehaao ||

Why are you so proud 

of yourself? 

||1||Pause||

ਇਸ ਹੋਛੀ ਪਾਂਇਆਂ ਵਾਲੇ 

ਸਰੀਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਹ ਮਾਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17197 374 qIin syr kw  
idhwVI imhmwnu]

Theen Saer Kaa 

Dhihaarree 

Mihamaan ||

You are a guest, given 

three meals a day;

(ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਕ) 

ਪਰਾਹੁਣਾ ਹੈਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਰੋਜ਼ ਦਾ 
ਜਤੂੰ ਨ ਸੇਰ (ਕੱਚੇ ਆਟਾ 
ਆਜਦਕ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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17198 374 Avr vsqu quJ 
pwih Amwn]2]

(Amwn) Amwnq Avar Vasath Thujh 

Paahi Amaan ||2||

Other things are 

entrusted to you. 

||2||

ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਾਸ 

ਅਮਾਨਤ (ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਈ) ਹੈ 

॥੨॥
17199 374 ibstw Asq 

rkqu pryty cwm]
(As-q) h`f[ (rkqu) 
lhU[(pryty) lpyty

Bisattaa Asath 

Rakath Paraettae 

Chaam ||

You are just 

excrement, bones and 

blood, wrapped up in 

skin

(ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਦੇ) ਜਵਸ਼ਟਾ 
ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ (ਆਜਦਕ 

ਬਾਹਰਲੇ) ਚੂੰਮ ਨਾਲ ਲਪੇਟੇ 

ਹੋਏ ਹਨ,

17200 374 iesu aUpir ly 
rwiKE gumwn]3]

Eis Oopar Lae 

Raakhiou Gumaan 

||3||

- this is what you are 

taking such pride in! 

||3||

ਪਰ ਤੂੂੰ  ਇਸੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮਾਣ 

ਕਰੀ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੩॥

17201 374 eyk vsqu bUJih  
qw hovih pwk]

Eaek Vasath 

Boojhehi Thaa 

Hovehi Paak ||

If you could 

understand even one 

thing, then you would 

be pure.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਇਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਏ ਂ

ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਏ।ਂ
17202 374 ibnu bUJy qUM sdw 

nwpwk]4]
(nwpwk)Apiv`qR[ b`UJy Bin Boojhae 

Thoon Sadhaa 

Naapaak ||4||

Without 

understanding, you 

shall be forever 

impure. ||4||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਅਪਜਵਤਿ 
ਹੈਂ ॥੪॥

17203 374 khu nwnk gur 
kau kurbwnu]

Kahu Naanak Gur 

Ko Kurabaan ||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to the Guru;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਮੂਰਖ 

ਿੀਵ!) ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ,

17204 374 ijs qy pweIAY  
hir purKu 
sujwnu]5]14]

Jis Thae Paaeeai 

Har Purakh Sujaan 

||5||14||

Through Him, I obtain 

the Lord, the All-

knowing Primal Being. 

||5||14||

ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੫॥੧੪॥
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17205 374 Awsw mhlw 5 
iekquky caupdy]

Aasaa Mehalaa 5 

Eikathukae 

Choupadhae ||

Aasaa, Fifth Mehl, Ik-

Tukas, Chau-Padas:

17206 374 iek GVI idnsu  
mokau bhuqu 
idhwry]

ie`kquky[ caupdy Eik Gharree 

Dhinas Mo Ko 

Bahuth Dhihaarae 

||

One moment, one 

day, is for me many 

days.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਦਨ ਦੀ ਇਕ ਘੜੀ 
ਭੀ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਵਛੋੜੇ ਜਵਚ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਕਈ ਜਦਨਾਂ ਬਰਾਬਰ 

ਿਾਪਦੀ ਹੈ,

17207 374 mnu n rhY kYsy 
imlau ipAwry]1]

Man N Rehai 

Kaisae Milo 

Piaarae ||1||

My mind cannot 

survive - how can I 

meet my Beloved? 

||1||

(ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ 
ਿੜਦਾ (ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ ਜਕ) ਜਪਆਰੇ ਨੂੂੰ  
ਜਕਵੇਂ ਜਮਲਾਂ ॥੧॥

17208 374 ieku plu idnsu  
mokau kbhu n 
ibhwvY]

Eik Pal Dhinas Mo 

Ko Kabahu N 

Bihaavai ||

I cannot endure one 

day, even one instant 

without Him.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਵਛੋੜੇ 

ਜਵਚ) ਇਕ ਪਲ ਭੀ ਇਕ ਜਦਨ 

ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਕਦੇ ਮੱੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

17209 375 drsn kI min 
Aws GnyrI koeI 
AYsw sMqu mokau 
iprih 
imlwvY]1]rhwau]

 (GnyrI) bhuq Dharasan Kee Man 

Aas Ghanaeree 

Koee Aisaa Santh 

Mo Ko Pirehi 

Milaavai ||1|| 

Rehaao ||

My mind's desire for 

the Blessed Vision of 

His Darshan is so 

great. Is there any 

Saint who can lead me 

to meet my Beloved? 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਬੜੀ ਤਾਂਘ 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਅਿੇਹਾ ਸੂੰਤ ਜਮਲ ਪਏ ਿੇਹੜਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਦੇਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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17210 375 cwir phr chu 
jugh smwny]

Chaar Pehar 

Chahu Jugeh 

Samaanae ||

The four watches of 

the day are like the 

four ages.

(ਜਦਨ ਦੇ) ਚਾਰ ਪਹਰ (ਜਵਛੋੜੇ 

ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ ) ਚਾਰ ਿੁਗਾਂ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਿਾਪਦੇ ਹਨ,

17211 375 rYix BeI qb 
AMqu n jwny]2]

Rain Bhee Thab 

Anth N Jaanae 

||2||

And when night 

comes, I think that it 

shall never end. ||2||

ਿਦੋਂ ਰਾਤ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤਾਂ 
ਉਹ ਮੱੁਕਣ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 
॥੨॥

17212 375 pMc dUq imil  
iprhu ivCoVI]

Panch Dhooth Mil 

Pirahu Vishhorree 

||

The five demons have 

joined together, to 

separate me from my 

Husband Lord.

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ 

ਜਮਲ ਕੇ (ਜਿਸ ਭੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ 
ਜਵਛੋਜੜਆ ਹੈ,

17213 375 BRim BRim rovY  
hwQ pCoVI]3]

(pCoVI) pCuqwauNdI Bhram Bhram 

Rovai Haathh 

Pashhorree ||3||

Wandering and 

rambling, I cry out and 

wring my hands. ||3||

ਉਹ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਪਛੁਤਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

17214 375 jn nwnk kau  
hir drsu 
idKwieAw]

Jan Naanak Ko Har 

Dharas 

Dhikhaaeiaa ||

The Lord has revealed 

the Blessed Vision of 

His Darshan to servant 

Nanak;

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸਨ 

ਜਦੱਤਾ,

17215 375 Awqmu cIin@  
prm suKu 
pwieAw]4]15]

Aatham Cheenih 

Param Sukh 

Paaeiaa ||4||15||

Realizing his own self, 

he has obtained 

supreme peace. 

||4||15||

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ ॥੪॥੧੫॥

17216 375 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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17217 375 hir syvw mih  
prm inDwnu]

(inDwnu) Kzwnw Har Saevaa Mehi 

Param Nidhhaan 

||

In the Lord's service, 

are the greatest 

treasures.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
(ਲੁਜਕਆ ਜਪਆ ਹੈ।)

17218 375 hir syvw muiK 
AMimRq nwmu]1]

Har Saevaa Mukh 

Anmrith Naam 

||1||

Serving the Lord, the 

Ambrosial Naam 

comes into one's 

mouth. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਉਚਾਰਨਾ-ਇਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ॥੧॥
17219 375 hir myrw swQI  

sMig sKweI]

Har Maeraa 

Saathhee Sang 

Sakhaaee ||

The Lord is my 

Companion; He is with 

me, as my Help and 

Support.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ 
ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਮੱਤਰ ਹੈ।

17220 375 duiK suiK ismrI  
qh maujUdu jmu 
bpurw mokau khw 
frweI]1]rhwau]

maujUdu, bpurw Dhukh Sukh 

Simaree Theh 

Moujoodh Jam 

Bapuraa Mo Ko 

Kehaa Ddaraaee 

||1|| Rehaao ||

In pain and pleasure, 

whenever I remember 

Him, He is present. 

How can the poor 

Messenger of Death 

frighten me now? 

||1||Pause||

ਦੱੁਖ ਵੇਲੇ ਸੁਖ ਵੇਲੇ (ਿਦੋਂ ਭੀ) 
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਉਹ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ, 

ਜਵਚਾਰਾ ਿਮ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਥੇ ਡਰਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17221 375 hir myrI Et mY  
hir kw qwxu]

Har Maeree Outt 

Mai Har Kaa Thaan 

||

The Lord is my 

Support; the Lord is 

my Power.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ,
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17222 375 hir myrw sKw  
mn mwih 
dIbwxu]2]

(dIbwxu) Awsrw Har Maeraa 

Sakhaa Man 

Maahi Dheebaan 

||2||

The Lord is my Friend; 

He is my mind's 

advisor. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ 

॥੨॥

17223 375 hir myrI pUMjI  
myrw hir vyswhu]

(vyswhu) Brosw Har Maeree 

Poonjee Maeraa 

Har Vaesaahu ||

The Lord is my capital; 

the Lord is my credit.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ) 
ਮੇਰੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ) ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ) ਸਾਖ ਹੈ 

(ਇਤਬਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ)।

17224 375 gurmuiK Dnu KtI  
hir myrw 
swhu]3]

K`tI Guramukh Dhhan 

Khattee Har 

Maeraa Saahu 

||3||

As Gurmukh, I earn 

the wealth, with the 

Lord as my Banker. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ-

ਧਨ ਕਮਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ 

(ਿੋ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

17225 375 gur ikrpw qy  
ieh miq AwvY]

Gur Kirapaa Thae 

Eih Math Aavai ||

By Guru's Grace, this 

wisdom has come.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ 
ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

17226 375 jn nwnku hir kY 
AMik 
smwvY]4]16]

(AMik) srUp c Jan Naanak Har 

Kai Ank Samaavai 

||4||16||

Servant Nanak has 

merged into the Being 

of the Lord. ||4||16||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੬॥

17227 375 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3361 Published: March 06/ 2014



17228 375 pRBu hoie ikRpwlu  
q iehu mnu lweI]

Prabh Hoe 

Kirapaal Th Eihu 

Man Laaee ||

When God shows His 

Mercy, then this mind 

is focused on Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 
ਇਹ ਮਨ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,

17229 375 siqguru syiv sBY 
Pl pweI]1]

Sathigur Saev 

Sabhai Fal Paaee 

||1||

Serving the True Guru, 

all rewards are 

obtained. ||1||

ਤਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਕੇ ਮਨ-ਇੱਜ਼ਤ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

17230 375 mn ikau bYrwgu 
krihgw siqguru 
myrw pUrw]

Man Kio Bairaag 

Karehigaa Sathigur 

Maeraa Pooraa ||

O my mind, why are 

you so sad? My True 

Guru is Perfect.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਘਾਬਰਦਾ ਹੈਂ? (ਯਕੀਨ ਰੱਖ, 

ਤੇਰੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਉਹ) ਜਪਆਰਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ (ਰਾਖਾ) ਹੈ,

17231 375 mnsw kw dwqw  
sB suK inDwnu  
AMimRq sir sd 
hI 
BrpUrw]1]rhwau
]

Manasaa Kaa 

Dhaathaa Sabh 

Sukh Nidhhaan 

Anmrith Sar Sadh 

Hee Bharapooraa 

||1|| Rehaao ||

He is the Giver of 

blessings, the treasure 

of all comforts; His 

Ambrosial Pool of 

Nectar is always 

overflowing. 

||1||Pause||

ਿ ੋਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ ੋਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ-ਗੁਰੂ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਨਕਾ-ਨਕ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17232 375 crxkml ird 
AMqir Dwry]

Charan Kamal Ridh 

Anthar Dhhaarae 

||

One who enshrines His 

Lotus Feet within the 

heart,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਜਟਕਾ ਲਏ,
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17233 375 pRgtI joiq imly 
rwm ipAwry]2 ]

Pragattee Joth 

Milae Raam 

Piaarae ||2||

Meets the Beloved 

Lord; the Divine Light 

is revealed to him. 

||2||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਿਗ ਪਈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ॥੨॥

17234 375 pMc sKI imil  
mMglu gwieAw]

(pMc sKI) pMj igAwn 
ieMdRy

Panch Sakhee Mil 

Mangal Gaaeiaa ||

The five companions 

have met together to 

sing the songs of joy.

ਉਸ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਨੇ ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗਾਉਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

17235 375 Anhd bwxI nwdu 
vjwieAw]3]

Anehadh Baanee 

Naadh Vajaaeiaa 

||3||

The unstruck melody, 

the sound current of 

the Naad, vibrates and 

resounds. ||3||

ਅਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਿਾ ਇਕ-ਰਸ 

ਵਿਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ॥੩॥

17236 375 guru nwnku quTw  
imilAw hir 
rwie]

Gur Naanak 

Thuthaa Miliaa 

Har Raae ||

O Nanak, when the 

Guru is totally pleased, 

one meets the Lord, 

the King.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਗੁਰੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਜਪਆ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਜਮਲ ਜਪਆ,

17237 375 suiK rYix ivhwxI  
shij 
suBwie]4]17]

Sukh Rain 

Vihaanee Sehaj 

Subhaae 

||4||17||

Then, the night of 

one's life passes in 

peace and natural 

ease. ||4||17||

ਉਸ ਦੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) ਰਾਤ 

ਸੁਖ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਬੀਤਣ ਲੱਗ ਪਈ 

॥੪॥੧੭॥

17238 375 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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17239 375 kir ikrpw hir 
prgtIAwieAw]

prgtI-AwieAw Kar Kirapaa Har 

Paragattee Aaeiaa 

||

Showing His Mercy, 

the Lord has revealed 

Himself to me.

(ਹੇ ਵੀਰ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਪ ਆ ਪਰਤੱਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

17240 375 imil siqgur  
Dnu pUrw 
pwieAw]1]

Mil Sathigur 

Dhhan Pooraa 

Paaeiaa ||1||

Meeting the True 

Guru, I have received 

the perfect wealth. 

||1||

ਜਿਸ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਕਦੇ ਨਾਹ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-

ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ॥੧॥

17241 375 AYsw hir Dnu  
sMcIAY BweI]

Aisaa Har Dhhan 

Sancheeai Bhaaee 

||

Gather such a wealth 

of the Lord, O Siblings 

of Destiny.

ਹੇ ਵੀਰ! ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

17242 375 Bwih n jwlY  
jil nhI fUbY  
sMgu Coif kir  
kqhu n 
jweI]1]rhwau]

Bhaahi N Jaalai Jal 

Nehee Ddoobai 

Sang Shhodd Kar 

Kathahu N Jaaee 

||1|| Rehaao ||

It cannot be burned by 

fire, and water cannot 

drown it; it does not 

forsake society, or go 

anywhere else. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ, ਿੋ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਡੱੁਬਦਾ 
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਿ ੋਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ 

ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17243 375 qoit n AwvY  
inKuit n jwie]

(inKuit) mu`kdw Thott N Aavai 

Nikhutt N Jaae ||

It does not run short, 

and it does not run 

out.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ) ਕਦੇ 

ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਮੱੁਕਦਾ।
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17244 375 Kwie Kric mnu 
rihAw 
AGwie]2]

(AGwie) r`ijAw Khaae Kharach 

Man Rehiaa 

Aghaae ||2||

Eating and consuming 

it, the mind remains 

satisfied. ||2||

ਇਹ ਧਨ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੂੰ ਡ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਮਨ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

17245 375 so scu swhu ijsu 
Gir hir Dnu 
sMcwxw]

(sMcwxw) iek`Tw kIqw So Sach Saahu Jis 

Ghar Har Dhhan 

Sanchaanaa ||

He is the true banker, 

who gathers the 

wealth of the Lord 

within his own home.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਿਮਹਾਂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਲਈ 

ਸਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

17246 375 iesu Dn qy sBu 
jgu vrswxw]3]

(vrswxw) lwB auTwauNdw Eis Dhhan Thae 

Sabh Jag 

Varasaanaa ||3||

With this wealth, the 

whole world profits. 

||3||

ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਧਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਲਾਭ ਉਠਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

17247 375 iqin hir Dnu 
pwieAw ijsu 
purb ilKy kw 
lhxw]

(lhxw) pRwpq krnw Thin Har Dhhan 

Paaeiaa Jis Purab 

Likhae Kaa 

Lehanaa ||

He alone receives the 

Lord's wealth, who is 

pre-ordained to 

receive it.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ ਹਾਸਲ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ 

ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਜਲਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

17248 375 jn nwnk AMiq 
vwr nwmu 
ghxw]4]18]

ghxw Jan Naanak Anth 

Vaar Naam 

Gehanaa 

||4||18||

O servant Nanak, at 

that very last moment, 

the Naam shall be 

your only decoration. 

||4||18||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ) 

ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਹਣਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੮॥
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17249 375 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17250 375 jYsy ikrswxu bovY 
ikrswnI]

(bovY) bIjdw Jaisae Kirasaan 

Bovai Kirasaanee 

||

Just like the farmer, 

He plants His crop,

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! (ਜਿਵੇਂ) ਕੋਈ ਜਕਸਾਨ 

ਖੇਤੀ ਬੀਿਦਾ ਹੈ,

17251 375 kwcI pwkI bwiF 
prwnI]1]

(bwiF) v`F lYNdw Kaachee Paakee 

Baadt Paraanee 

||1||

And, whether it is ripe 

or unripe, He cuts it 

down. ||1||

(ਤੇ ਿਦੋਂ ਿੀ ਚਾਹੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੱਢ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਚਾਹੇ ਉਹ) ਕੱਚੀ 
(ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ) ਪੱਕੀ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮੌਤ ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਉਮਰੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

17252 375 jo jnmY so jwnhu 
mUAw]

Jo Janamai So 

Jaanahu Mooaa ||

Just so, you must 

know this well, that 

whoever is born, shall 

die.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਯਕੀਨ ਿਾਣੋ ਜਕ 

ਜਿਹੜਾ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਰਦਾ ਭੀ (ਜ਼ਰੂਰ) ਹੈ।

17253 375 goivMd Bgqu  
AsiQru hY 
QIAw]1]rhwau]

Govindh Bhagath 

Asathhir Hai 

Thheeaa ||1|| 

Rehaao ||

Only the devotee of 

the Lord of the 

Universe becomes 

stable and permanent. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ (ਇਸ 

ਅਟੱਲ ਜਨਯਮ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ 
ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਮ ਵਲੋਂ) 
ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17254 375 idn qy srpr 
pausI rwiq]

(srpr) zrUr Dhin Thae Sarapar 

Pousee Raath ||

The day shall certainly 

be followed by the 

night.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ 

ਰਾਤ ਪੈ ਿਾਇਗੀ,
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17255 375 rYix geI iPir 
hoie prBwiq]2]

Rain Gee Fir Hoe 

Parabhaath ||2||

And when the night 

passes, the morning 

shall again dawn. ||2||

ਰਾਤ (ਭੀ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਰ 

ਮੁੜ ਸਵੇਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿਨਮ ਤੇ 

ਮਰਨ ਦਾ ਜਸਲਸਲਾ ਤੁਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

17256 375 mwieAw moih  
soie rhy ABwgy]

Maaeiaa Mohi Soe 

Rehae Abhaagae 

||

In the love of Maya, 

the unfortunate ones 

remain in sleep.

(ਇਹ ਿਾਣਜਦਆਂ ਭੀ ਜਕ ਮੌਤ 

ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਹੈ) ਬਦ-ਨਸੀਬ 

ਬੂੰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

(ਿਸ ਕੇ ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਵਲੋਂ) 
ਗਾਜਫ਼ਲ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

17257 375 gur pRswid ko 
ivrlw jwgy]3]

Gur Prasaadh Ko 

Viralaa Jaagae 

||3||

By Guru's Grace, a rare 

few remain awake and 

aware. ||3||

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਤੋਂ) ਿਾਗਦਾ ਹੈ ॥੩॥

17258 376 khu nwnk gux 
gweIAih nIq]

gweIAih Kahu Naanak Gun 

Gaaeeahi Neeth ||

Says Nanak, sing 

continually the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ 

ਿਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,

17259 376 muK aUjl hoie 
inrml 
cIq]4]19]

Mukh Oojal Hoe 

Niramal Cheeth 

||4||19||

Your face shall be 

radiant, and your 

consciousness shall be 

immaculately pure. 

||4||19||

(ਇਸ ਉੱਦਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ, ਇਕ ਤਾਂ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਮੁਖ ਉਿਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਦੂਿੇ) ਮਨ (ਭੀ) ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੯॥
17260 376 Awsw mhlw 5 ] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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17261 376 nau iniD qyrY  
sgl inDwn]

No Nidhh Thaerai 

Sagal Nidhhaan ||

The nine treasures are 

Yours - all treasures 

are Yours.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ 

(ਿਗਤ ਦੀਆਂ) ਨੌ ਹੀ ਜਨਧੀਆਂ 

ਮੌਿੂਦ ਹਨ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮੌਿੂਦ 

ਹਨ।
17262 376 ieCw pUrku rKY 

indwn]1]
(indwn)AMq nMU Eishhaa Poorak 

Rakhai Nidhaan 

||1||

The Fulfiller of desires 

saves mortals in the 

end. ||1||

ਤੂੂੰ  ਐਸਾ ਇੱਛਾ-ਪੂਰਕ ਹੈਂ (ਤੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਅਿੇਹੀ ਤਾਕਤ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ) ਿੇਹੜਾ ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  
ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਆਸਰੇ 

ਛੱਡ ਬੈਠਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
17263 376 qUM myro ipAwro qw 

kYsI BUKw]

Thoon Maero 

Piaaro Thaa Kaisee 

Bhookhaa ||

You are my Beloved, 

so what hunger can I 

have?

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ (ਤੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ) 
ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦੀ।

17264 376 qUM min visAw  
lgY n 
dUKw]1]rhwau]

Thoon Man Vasiaa 

Lagai N Dhookhaa 

||1|| Rehaao ||

When You dwell 

within my mind, pain 

does not touch me. 

||1||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਦੱੁਖ ਮੈਨੂੂੰ  ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17265 376 jo qUM krih soeI 
prvwxu]

Jo Thoon Karehi 

Soee Paravaan ||

Whatever You do, is 

acceptable to me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਉਹੀ (ਜਸਰ-ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ) ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
17266 376 swcy swihb qyrw 

scu Purmwxu]2]

Saachae Saahib 

Thaeraa Sach 

Furamaan ||2||

O True Lord and 

Master, True is Your 

Order. ||2||

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ! ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਭੀ ਅਟੱਲ 

ਹੈ ॥੨॥
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17267 376 jw quDu BwvY qw 
hir gux gwau]

Jaa Thudhh 

Bhaavai Thaa Har 

Gun Gaao ||

When it is pleasing to 

Your Will, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

17268 376 qyrY Gir sdw 
sdw hY 
inAwau]3]

Thaerai Ghar 

Sadhaa Sadhaa Hai 

Niaao ||3||

Within Your Home, 

there is justice, 

forever and ever. 

||3||

ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਹੀ 
ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ 
ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ॥੩॥

17269 376 swcy swihb  
AlK AByv]

Saachae Saahib 

Alakh Abhaev ||

O True Lord and 

Master, You are 

unknowable and 

mysterious.

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ! ਹੇ ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਭੇਵ!

17270 376 nwnk lwieAw 
lwgw 
syv]4]20]

Naanak Laaeiaa 

Laagaa Saev 

||4||20||

Nanak is committed to 

Your service. 

||4||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਤੇਰਾ 
ਪਿੇਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੨੦॥

17271 376 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17272 376 inkit jIA kY  
sd hI sMgw]

Nikatt Jeea Kai 

Sadh Hee Sangaa 

||

He is near at hand; He 

is the eternal 

Companion of the soul.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਸਦਾ 
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

17273 376 kudriq vrqY rUp 
Aru rMgw]1]

Kudharath 

Varathai Roop Ar 

Rangaa ||1||

His Creative Power is 

all-pervading, in form 

and color. ||1||

ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਕਲਾ ਸਭ ਰੂਪਾਂ 
ਜਵਚ ਸਭ ਰੂੰਗਾਂ ਜਵਚ ਕੂੰਮ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥
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17274 376 kr@Y n JurY nw 
mnu rovnhwrw]

(krY@) iKJdw nhIN 
AOguxW c [ (JurY) 
APsos krdw

Karhai N Jhurai 

Naa Man 

Rovanehaaraa ||

My mind does not 

worry; it does not 

grieve, or cry out.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਕਦੇ ਜਖੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਝੁਰਦਾ 
ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਗਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
17275 376 AivnwsI 

Aivgqu Agocru  
sdw slwmiq  
Ksmu 
hmwrw]1]rhwau]

Avinaasee Avigath 

Agochar Sadhaa 

Salaamath Khasam 

Hamaaraa ||1|| 

Rehaao ||

Imperishable, 

Unshakable, 

Unapproachable and 

forever safe and 

sound is my Husband 

Lord. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਅਜਬਨਾਸੀ ਅਜਦਿਸ਼ ਤੇ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਸਦਾ-ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਖਸਮ ਕਾਇਮ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17276 376 qyry dwsry kau  
iks kI kwix]

(kwix) muQwjI Thaerae 

Dhaasarae Ko Kis 

Kee Kaan ||

Unto whom does Your 

servant pay homage?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਜਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ।

17277 376 ijs kI mIrw  
rwKY Awix]2]

(mIrw) pwiqSwh[ 
(Awix) ie`zq

Jis Kee Meeraa 

Raakhai Aan ||2||

His King preserves his 

honor. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਆਪ 

ਰੱਖੇ (ਉਹ ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਕਰੇ ਭੀ ਜਕਉਂ?) ॥੨॥

17278 376 jo laufw pRiB 
kIAw Ajwiq]

(laufw)gursyvk, 
gulwm[ (Ajwiq) jwqI 
AiBmwn rihq

Jo Louddaa Prabh 

Keeaa Ajaath ||

That slave, whom God 

has released from the 

restrictions of social 

status

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ 

ਆਜਦਕ ਦੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਜਹਤ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ,
17279 376 iqsu laufy kau  

iks kI qwiq]3]
(qwiq) eIrKw This Louddae Ko 

Kis Kee Thaath 

||3||

- who can now hold 

him in bondage? ||3||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3370 Published: March 06/ 2014



17280 376 vymuhqwjw 
vyprvwhu]

Vaemuhathaajaa 

Vaeparavaahu ||

The Lord is absolutely 

independent, and 

totally care-free;

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ ੋਬੇ-

ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ

17281 376 nwnk dws khhu 
gur vwhu]4]21]

Naanak Dhaas 

Kehahu Gur Vaahu 

||4||21||

O servant Nanak, 

chant His Glorious 

Praises. ||4||21||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਧੂੰਨ ਧੂੰਨ 

ਆਖਦੇ ਰਹੋ ਿੋ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ 
॥੪॥੨੧॥

17282 376 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17283 376 hir rsu Coif hoCY 
ris mwqw]

(hoCY) Poky[ m`wqw Har Ras Shhodd 

Hoshhai Ras 

Maathaa ||

Forsaking the Lord's 

sublime essence, the 

mortal is intoxicated 

with false essences.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਵਕਾਰਾਂ ਹੇਠ 

ਦਜਬਆ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਾਮਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਛੱਡ ਕੇ (ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਰਸ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਮੱੁਕ ਭੀ 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

17284 376 Gr mih vsqu  
bwhir auiT 
jwqw]1]

Ghar Mehi Vasath 

Baahar Outh 

Jaathaa ||1||

The substance is 

within the home of 

the self, but the 

mortal goes out to 

find it. ||1||

(ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ) ਨਾਮ-ਵਸਤ 

(ਇਸ-ਦੇ) ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ (ਪਰ ਸੁਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਬਾਹਰ ਉਠ ਉਠ 

ਦੌੜਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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17285 376 sunI n jweI scu 
AMimRq kwQw]

kwQw:polw bolo[ 
(kwQw)kQw

Sunee N Jaaee 

Sach Anmrith 

Kaathhaa ||

He cannot hear the 

true ambrosial 

discourse.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵ ਅਿੇਹਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਦਜਬਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਇਹ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ 
ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ 

ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

17286 376 rwir krq JUTI 
lig 
gwQw]1]rhwau]

(rwir) JgVw[ (gwQw) 
kQw khwxIAW

Raar Karath 

Jhoothee Lag 

Gaathhaa ||1|| 

Rehaao ||

Attached to false 

scriptures, he is 

engaged in argument. 

||1||Pause||

ਪਰ ਝੂਠੀ (ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਾਹ 

ਆਉਣ ਵਾਲੀ) ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀ 
ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ) 

ਝਗੜਾ-ਬਖੇੜਾ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17287 376 vjhu swihb kw  
syv ibrwnI]

vjhu:polw bolo[ (vjhu) 
qn^wh[ (ibrwnI) 
bygwnI

Vajahu Saahib Kaa 

Saev Biraanee ||

He takes his wages 

from his Lord and 

Master, but he serves 

another.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਹੇਠ ਇਉਂ ਦਜਬਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਬਗਾਨੀ (ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ 
ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 
ਸੋਚਦਾ ਹੈ),

17288 376 AYsy gunh  
ACwidE 
pRwnI]2]

gunwhW nwl 
(ACwidE)FikAw

Aisae Guneh 

Ashhaadhiou 

Praanee ||2||

With such sins, the 

mortal is engrossed. 

||2||

ਅਜਿਹੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਮਨੱੁਖ 

ਇਉਂ ਦਜਬਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

17289 376 iqsu isau lUk jo 
sd hI sMgI]

(lUk) lukw This Sio Look Jo 

Sadh Hee Sangee 

||

He tries to hide from 

the One who is always 

with him.

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ 
(ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ) ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਸ 

ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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17290 376 kwim n AwvY so 
iPir iPir 
mMgI]3]

Kaam N Aavai So 

Fir Fir Mangee 

||3||

He begs from Him, 

again and again. ||3||

ਿੇਹੜੀ ਚੀਜ਼ (ਆਜਖ਼ਰ ਜਕਸੇ) 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹੀ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਮੂੰਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

17291 376 khu nwnk pRB 
dIn dieAwlw]

dieAwlw Kahu Naanak 

Prabh Dheen 

Dhaeiaalaa ||

Says Nanak, God is 

merciful to the meek.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਦੀਨਾਂ 
ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!

17292 376 ijau BwvY iqau 
kir 
pRiqpwlw]4]22
]

Jio Bhaavai Thio 

Kar Prathipaalaa 

||4||22||

As it pleases Him, He 

cherishes us. 

||4||22||

ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਦਬਾਉ ਤੋਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਰਾਖੀ ਕਰ ॥੪॥੨੨॥

17293 376 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17294 376 jIA pRwn Dnu  
hir ko nwmu]

Jeea Praan Dhhan 

Har Ko Naam ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is my soul, 

my life, my wealth.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ ਪਿਾਣਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ ਅਸਲ) ਧਨ ਹੈ,

17295 376 eIhw aUhW aun 
sMig kwmu]1]

Eehaa Oohaan 

Oun Sang Kaam 

||1||

Here and hereafter, it 

is with me, to help me. 

||1||

(ਇਹ ਧਨ) ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ 
ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ ਪਿਾਣਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਕੂੰਮ (ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

17296 376 ibnu hir nwm  
Avru sBu Qorw]

(Qorw) Gwtw Bin Har Naam Avar 

Sabh Thhoraa ||

Without the Lord's 

Name, everything else 

is useless.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਸਾਰਾ (ਧਨ ਪਦਾਰਥ) 

ਘਾਟੇਵੂੰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
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17297 376 iqRpiq AGwvY  
hir drsin mnu 
morw]1]rhwau]

Thripath Aghaavai 

Har Dharasan Man 

Moraa ||1|| 

Rehaao ||

My mind is satisfied 

and satiated by the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਜਗਆ 

ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17298 376 Bgiq BMfwr  
gurbwxI lwl]

Bhagath 

Bhanddaar 

Gurabaanee Laal 

||

Gurbani is the jewel, 

the treasure of 

devotion.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
(ਮਾਨੋ) ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ।

17299 376 gwvq sunq  
kmwvq 
inhwl]2]

Gaavath Sunath 

Kamaavath Nihaal 

||2||

Singing, hearing and 

acting upon it, one is 

enraptured. ||2||

(ਗੁਰਬਾਣੀ) ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਸੁਣਜਦਆਂ ਤੇ ਕਮਾਂਜਦਆਂ ਮਨ 

ਸਦਾ ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

17300 376 crxkml isau  
lwgo mwnu]

(mwnu) mn Charan Kamal Sio 

Laago Maan ||

My mind is attached 

to the Lord's Lotus 

Feet.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਿੁੜ ਜਗਆ,

17301 376 siqguir qUTY  
kIno dwnu]3]

Sathigur Thoothai 

Keeno Dhaan 

||3||

The True Guru, in His 

Pleasure, has given 

this gift. ||3||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਏ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇ ਜਦੱਤੀ 
॥੩॥

17302 376 nwnk kau guir 
dIiKAw dIn@]

(dIiKAw) is`iKAw Naanak Ko Gur 

Dheekhiaa 

Dheenh ||

Unto Nanak, the Guru 

has revealed these 

instructions:

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਜਸੱਜਖਆ ਜਦੱਤੀ,

17303 376 pRB AibnwsI  
Git Git 
cIn@]4]23]

(cIn@) dyK ilAw Prabh Abinaasee 

Ghatt Ghatt 

Cheenh ||4||23||

Recognize the 

Imperishable Lord God 

in each and every 

heart. ||4||23||

ਉਸ ਨੇ ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ) 
ਵੇਖ ਜਲਆ ॥੪॥੨੩॥
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17304 376 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17305 376 And ibnod  
Brypuir DwirAw]

(Brypuir) srb ivAwpk Anadh Binodh 

Bharaepur 

Dhhaariaa ||

The All-pervading Lord 

has established joys 

and celebrations.

ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਉਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ 

ਹਨ,

17306 376 Apunw kwrju  
Awip 
svwirAw]1]

Apunaa Kaaraj 

Aap Savaariaa 

||1||

He Himself 

embellishes His own 

works. ||1||

ਆਪਣ ੇਰਚੇ ਹੋਏ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ (ਇਹਨਾਂ 
ਕੌਤਕ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਨਾਲ) 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥

17307 376 pUr smgRI pUry 
Twkur kI]

sm`gRI Poor Samagree 

Poorae Thaakur 

Kee ||

Perfect is the Creation 

of the Perfect Lord 

Master.

ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਗਤ-ਪਦਾਰਥ 

ਉਸ ਅਭੁੱ ਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ 
ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ,

17308 376 Birpuir Dwir 
rhI soB jw 
kI]1]rhwau]

Bharipur Dhhaar 

Rehee Sobh Jaa 

Kee ||1|| Rehaao 

||

His magnificent 

greatness is totally all-

pervading. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਾ-
ਵਜਡਆਈ (ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) 

ਹਰ ਥਾਂ ਜਖੱਲਰ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17309 376 nwmu inDwnu jw 
kI inrml soie]

(soie) soBw Naam Nidhhaan 

Jaa Kee Niramal 

Soe ||

His Name is the 

treasure; His 

reputation is 

immaculate.

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ (ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ) ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ (ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੈ,
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17310 376 Awpy krqw Avru 
n koie]2]

Aapae Karathaa 

Avar N Koe ||2||

He Himself is the 

Creator; there is no 

other. ||2||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
॥੨॥

17311 376 jIA jMq siB qw 
kY hwiQ]

Jeea Janth Sabh 

Thaa Kai Haathh ||

All beings and 

creatures are in His 

Hands.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੀ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹਨ,

17312 376 riv rihAw pRBu  
sB kY swiQ]3]

Rav Rehiaa Prabh 

Sabh Kai Saathh 

||3||

God is pervading in all, 

and is always with 

them. ||3||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

17313 377 pUrw guru pUrI 
bxq bxweI]

Pooraa Gur 

Pooree Banath 

Banaaee ||

The Perfect Guru has 

fashioned His perfect 

fashion.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ 

ਉਸ ਜਵਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ 

ਰਚਨਾ ਭੀ ਉਕਾਈ-ਹੀਣ ਹੈ।
17314 377 nwnk Bgq  

imlI 
vifAweI]4]24
]

Naanak Bhagath 

Milee Vaddiaaee 

||4||24||

O Nanak, the Lord's 

devotees are blessed 

with glorious 

greatness. ||4||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੪॥

17315 377 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17316 377 gur kY sbid  
bnwvhu iehu mnu]

Gur Kai Sabadh 

Banaavahu Eihu 

Man ||

I have shaped this 

mind in the mold of 

the Guru's Word.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ (ਆਪਣੇ) ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਨਵੇਂ ਜਸਰੇ ਘੜੋ।
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17317 377 gur kw drsnu  
sMchu hir 
Dnu]1]

Gur Kaa Dharasan 

Sanchahu Har 

Dhhan ||1||

Beholding the Blessed 

Vision of the Guru's 

Darshan, I have 

gathered the wealth 

of the Lord. ||1||

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਹੈ (ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ 

॥੧॥

17318 377 aUqm miq myrY 
irdY qUM Awau]

Ootham Math 

Maerai Ridhai 

Thoon Aao ||

O sublime 

understanding, come, 

enter into my mind,

ਹੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਮਜਤ! (ਿੇ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ 

ਕਰੇ ਤਾਂ) ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆ 

ਵੱਸ,

17319 377 iDAwvau gwvau 
gux goivMdw Aiq 
pRIqm moih lwgY 
nwau]1]rhwau]

Dhhiaavo Gaavo 

Gun Govindhaa 

Ath Preetham 

Mohi Laagai Naao 

||1|| Rehaao ||

That I may meditate 

and sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, and love 

so dearly the Lord's 

Name. ||1||Pause||

ਤਾ ਜਕ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਪਏ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17320 377 iqRpiq AGwvnu 
swcY nwie]

Thripath Aghaavan 

Saachai Naae ||

I am satisfied and 

satiated by the True 

Name.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ।

17321 377 ATsiT mjnu  
sMq DUrwie]2]

A`Ts`iT[ m`jnu Athasath Majan 

Santh Dhhooraae 

||2||

My cleansing bath at 

the sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage is 

the dust of the Saints. 

||2||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

17322 377 sB mih jwnau  
krqw eyk]

Sabh Mehi Jaano 

Karathaa Eaek ||

I recognize that the 

One Creator is 

contained in all.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ 

ਇਕ ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੱਸਦਾ 
ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ।
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17323 377 swDsMgiq imil  
buiD ibbyk]3]

Saadhhasangath 

Mil Budhh Bibaek 

||3||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, my 

understanding is 

refined. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਮੈਂ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ 

ਹੈ ॥੩॥

17324 377 dwsu sgl kw  
Coif AiBmwnu]

Dhaas Sagal Kaa 

Shhodd Abhimaan 

||

I have become the 

servant of all; I have 

renounced my ego 

and pride.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਗਆ ਹਾਂ।

17325 377 nwnk kau guir 
dIno 
dwnu]4]25]

Naanak Ko Gur 

Dheeno Dhaan 

||4||25||

The Guru has given 

this gift to Nanak. 

||4||25||

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਜਬਬੇਕ ਬੁਜਧ ਦੀ ਅਿੇਹੀ) 
ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ 
ਦਾਸ ਬਣ ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੪॥੨੫॥

17326 377 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17327 377 buiD pRgws BeI 
miq pUrI]

Budhh Pragaas 

Bhee Math Pooree 

||

My intellect has been 

enlightened, and my 

understanding is 

perfect.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੇਰੀ) ਬੱੁਧੀ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਕਲ 

ਉਕਾਈ-ਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,

17328 377 qw qy ibnsI  
durmiq dUrI]1]

dur-m`iq Thaa Thae Binasee 

Dhuramath 

Dhooree ||1||

Thus my evil-

mindedness, which 

kept me far from Him, 

has been removed. 

||1||

ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 
ਭੈੜੀ ਮਜਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਜਵੱਥ ਜਮਟ ਗਈ ਹੈ ॥੧॥
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17329 377 AYsI gurmiq 
pweIAly]

pweIAly Aisee Guramath 

Paaeealae ||

Such are the Teachings 

which I have received 

from the Guru;

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਅਿੇਹੀ ਮਜਤ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ,

17330 377 bUfq Gor AMD 
kUp mih  
inkisE myry 
BweI 
ry]1]rhwau]

Booddath Ghor 

Andhh Koop Mehi 

Nikasiou Maerae 

Bhaaee Rae ||1|| 

Rehaao ||

While I was drowning 

in the pitch black well, 

I was saved, O my 

Siblings of Destiny. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ ਡੁਬਦਾ 
ਡੁਬਦਾ ਬਚ ਜਨਕਜਲਆ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17331 377 mhw Agwh  
Agin kw swgru]

(Agwh) AQwh Mehaa Agaah 

Agan Kaa Saagar ||

The Guru is the boat 

to cross over the 

totally unfathomable 

ocean of fire;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ) ਅੱਗ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ 
ਅਥਾਹ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ,

17332 377 guru boihQu qwry 
rqnwgru]2]

AOguxW rUpI (rqnwgr) 
smuMdR

Gur Bohithh 

Thaarae 

Rathanaagar ||2||

He is treasure of 

jewels. ||2||

ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਗੁਰੂ (ਮਾਨੋ) 

ਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਿੋ (ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

17333 377 duqr AMD ibKm  
ieh mwieAw]

(du`q-r) qrnw kTn Dhuthar Andhh 

Bikham Eih 

Maaeiaa ||

This ocean of Maya is 

dark and treacherous.

ਇਹ ਮਾਇਆ (ਮਾਨੋ, ਇਕ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ

17334 377 guir pUrY prgtu 
mwrgu 
idKwieAw]3]

Gur Poorai 

Paragatt Maarag 

Dhikhaaeiaa ||3||

The Perfect Guru has 

revealed the way to 

cross over it. ||3||

(ਹੇ ਵੀਰ! ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3379 Published: March 06/ 2014



17335 377 jwp qwp kCu 
aukiq n morI]

kQn dI (aukiq)bu`D Jaap Thaap Kashh 

Oukath N Moree 

||

I do not have the 

ability to chant or 

practice intense 

meditation.

ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਿਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 

ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਸਆਣਪ ਨਹੀਂ,

17336 377 gur nwnk  
srxwgiq 
qorI]4]26]

sr-xwgiq Gur Naanak 

Saranaagath 

Thoree ||4||26||

Guru Nanak seeks 

Your Sanctuary. 

||4||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੈਂ 
ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ 

ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ) ॥੪॥੨੬॥

17337 377 Awsw mhlw 5 
iqpdy 2]

iqpdy do bolo Aasaa Mehalaa 5 

Thipadhae 2 ||

Aasaa, Fifth Mehl, Ti-

Padas:

17338 377 hir rsu pIvq  
sd hI rwqw]

Har Ras Peevath 

Sadh Hee Raathaa 

||

One who drinks in the 

Lord's sublime essence 

is forever imbued with 

it

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਸਦਾ 
ਹੀ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

17339 377 Awn rsw iKn 
mih lih jwqw]

Aan Rasaa Khin 

Mehi Lehi Jaathaa 

||

While other essences 

wear off in an instant.

(ਜਕਉਂਜਕ ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ ਅਸਰ 

ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ ਉਤਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

17340 377 hir rs ky mwqy  
min sdw AnMd]

Har Ras Kae 

Maathae Man 

Sadhaa Anandh ||

Intoxicated with the 

Lord's sublime 

essence, the mind is 

forever in ecstasy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਦੇ 

ਮਤਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

17341 377 Awn rsw mih  
ivAwpY icMd]1]

(icMd) icMqw Aan Rasaa Mehi 

Viaapai Chindh 

||1||

Other essences bring 

only anxiety. ||1||

ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਸਵਾਦਾਂ ਜਵਚ ਜਪਆਂ ਜਚੂੰ ਤਾ ਆ 

ਦਬਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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17342 377 hir rsu pIvY  
Almsqu 
mqvwrw]

(Al-msqu) pUrn msq Har Ras Peevai 

Alamasath 

Mathavaaraa ||

One who drinks in the 

Lord's sublime 

essence, is intoxicated 

and enraptured;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰਸ ਜਵਚ 

ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ 
ਆਜਸ਼ਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

17343 377 Awn rsw siB 
hoCy ry]1]rhwau]

(hoCy) iP`ky Aan Rasaa Sabh 

Hoshhae Rae 

||1|| Rehaao ||

All other essences 

have no effect. 

||1||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਰਸ (ਨਾਮ-ਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) 

ਜਿੱਕੇ ਿਾਪਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
17344 377 hir rs kI 

kImiq khI n 
jwie]

Har Ras Kee 

Keemath Kehee N 

Jaae ||

The value of the Lord's 

sublime essence 

cannot be described.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਦੇ 

ਵੱਟੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ 
ਮੱੁਲ (ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 

ਜਵਚ) ਜਬਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

17345 377 hir rsu swDU 
hwit smwie]

(swDU hwit) swDsMgq Har Ras Saadhhoo 

Haatt Samaae ||

The Lord's sublime 

essence permeates 

the homes of the Holy.

ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਟ 

ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) 

ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

17346 377 lwK krorI imlY 
n kyh]

Laakh Karoree 

Milai N Kaeh ||

One may spend 

thousands and 

millions, but it cannot 

be purchased.

ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਦੱਜਤਆਂ ਭੀ 
ਇਹ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।
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17347 377 ijsih prwpiq  
iqs hI dyih]2]

Jisehi Paraapath 

This Hee Dhaehi 

||2||

He alone obtains it, 

who is so pre-

ordained. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 
ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਜਲਖੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

17348 377 nwnk cwiK Bey 
ibsmwdu]

Naanak Chaakh 

Bheae Bisamaadh 

||

Tasting it, Nanak is 

wonder-struck.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ) 

ਚੱਖ ਕੇ (ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿੇ 
ਕੋਈ ਿਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ) ਹੈਰਾਨ 

ਜਪਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਰਸ ਦਾ 
ਅਸਰ ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਅਸਮਰਥ ਵੇਖਦਾ ਹੈ)।

17349 377 nwnk gur qy 
AwieAw swdu]

Naanak Gur Thae 

Aaeiaa Saadh ||

Through the Guru, 

Nanak has obtained 

this taste.

ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ 
ਅਨੂੰ ਦ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
17350 377 eIq aUq kq  

Coif n jwie]

Eeth Ooth Kath 

Shhodd N Jaae ||

Here and hereafter, it 

does not leave him.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ) ਇਸ 

ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਜਕਸੇ 

ਭੀ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਇਸ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ,

17351 377 nwnk gIDw hir 
rs 
mwih]3]27]

(gI~Dw) ig`J igAw Naanak Geedhhaa 

Har Ras Maahi 

||3||27||

Nanak is imbued and 

enraptured with the 

Lord's subtle essence. 

||3||27||

ਉਹ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੨੭॥

17352 377 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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17353 377 kwmu kRoDu loBu mohu 
imtwvY CutkY 
durmiq ApunI 
DwrI]

dur-m`iq Kaam Krodhh 

Lobh Mohu 

Mittaavai 

Shhuttakai 

Dhuramath 

Apunee Dhhaaree 

||

If she renounces and 

eliminates her sexual 

desire, anger, greed 

and attachment, and 

her evil-mindedness 

and self-conceit as 

well;

ਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰੀ! (ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ 

ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ 
ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਭੈੜੀ ਮਜਤ (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੱੁਕ 

ਿਾਇਗੀ।

17354 377 hoie inmwxI syv 
kmwvih qw 
pRIqm hovih min 
ipAwrI]1]

Hoe Nimaanee 

Saev Kamaavehi 

Thaa Preetham 

Hovehi Man 

Piaaree ||1||

And if, becoming 

humble, she serves 

Him, then she 

becomes dear to her 

Beloved's Heart. ||1||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮਾਣ ਜਤਆਗ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਤਾਂ 
ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੀ ਲੱਗੇਂਗੀ ॥੧॥

17355 377 suix suMdir swDU 
bcn auDwrI]

Sun Sundhar 

Saadhhoo Bachan 

Oudhhaaree ||

Listen, O beautiful 

soul-bride: By the 

Word of the Holy 

Saint, you shall be 

saved.

ਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰੀ! ਹੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 

ਸੁਣ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣ 

ਤੋਂ) ਬਚਾ।
17356 377 dUK BUK imtY qyro 

shsw suK pwvih 
qUM suK min 
nwrI]1]rhwau]

gursyvk rUpI nwrI[ 
(dUjw pwT: suKmin)

Dhookh Bhookh 

Mittai Thaero 

Sehasaa Sukh 

Paavehi Thoon 

Sukhaman Naaree 

||1|| Rehaao ||

Your pain, hunger and 

doubt shall vanish, 

and you shall obtain 

peace, O happy soul-

bride. ||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਤੇਰਾ ਦੱੁਖ ਜਮਟ ਿਾਇਗਾ 
ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਜਮਟ 

ਿਾਇਗੀ ਤੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣੇਂਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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17357 377 crx pKwir  
krau gur syvw  
Awqm suDu ibKu 
iqAws invwrI]

(pKwir) Do ky Charan Pakhaar 

Karo Gur Saevaa 

Aatham Sudhh 

Bikh Thiaas 

Nivaaree ||

Washing the Guru's 

feet, and serving Him, 

the soul is sanctified, 

and the thirst for sin is 

quenched.

ਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰੀ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਕਜਰਆ 

ਕਰ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ (ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਮੁਕਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ-

ਮੋਹ ਦੇ) ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਵੇਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।

17358 377 dwsn kI hoie 
dwis dwsrI qw 
pwvih soBw hir 
duAwrI]2]

Dhaasan Kee Hoe 

Dhaas Dhaasaree 

Thaa Paavehi 

Sobhaa Har 

Dhuaaree ||2||

If you become the 

slave of the slave of 

the Lord's slaves, then 

you shall obtain honor 

in the Court of the 

Lord. ||2||

(ਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰੀ!) ਿ ੇਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਿਾਏ ਂ

ਜਨਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਦਾਸੀ ਬਣ 

ਿਾਏ ਂਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸੋਭਾ-ਆਦਰ 

ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਗੀ ॥੨॥

17359 377 iehI Acwr iehI 
ibauhwrw  
AwigAw mwin  
Bgiq hoie 
qum@wrI]

Eihee Achaar 

Eihee Biouhaaraa 

Aagiaa Maan 

Bhagath Hoe 

Thumhaaree ||

This is right conduct, 

and this is the correct 

lifestyle, to obey the 

Command of the 

Lord's Will; this is your 

devotional worship.

(ਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰੀ!) ਇਹੀ ਕੁਝ ਤੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ ਦਾ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਜਨਿੱਤ ਦਾ 
ਜਵਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਰ-

ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੂੰਨ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ) ਤੇਰੀ ਪਿਭੂ-ਭਗਤੀ (ਪਿਭੂ-
ਦਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨ) ਹੋ ਿਾਇਗੀ।
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17360 377 jo iehu mMqRü 
kmwvY nwnk so 
Baujlu pwir 
auqwrI]3]28]

Jo Eihu Manthra 

Kamaavai Naanak 

So Bhoujal Paar 

Outhaaree 

||3||28||

One who practices this 

Mantra, O Nanak, 

swims across the 

terrifying world-ocean. 

||3||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਵਰਤਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥੨੮॥

17361 378 Awsw mhlw 5 
dupdy]

Aasaa Mehalaa 5 

Dhupadhae ||

Aasaa, Fifth Mehl, Du-

Padas:

17362 378 BeI prwpiq  
mwnuK dyhurIAw]

Bhee Paraapath 

Maanukh 

Dhaehureeaa ||

You have been blessed 

with this human body.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੈਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੋਈ 

ਹੈ,

17363 378 goibMd imlx kI  
ieh qyrI brIAw]

Gobindh Milan 

Kee Eih Thaeree 

Bareeaa ||

This is your chance to 

meet the Lord of the 

Universe.

ਇਹੀ ਹੈ ਸਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਦਾ।

17364 378 Avir kwj qyrY 
ikqY n kwm]

Avar Kaaj Thaerai 

Kithai N Kaam ||

Other efforts are of no 

use to you.

ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੂੰਮ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਜਵਚ) ਤੇਰੇ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
17365 378 imlu swDsMgiq  

Bju kyvl 
nwm]1]

Mil 

Saadhhasangath 

Bhaj Kaeval Naam 

||1||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, vibrate 

and meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||1||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਭੀ) ਬੈਜਠਆ ਕਰ (ਤੇ 

ਉਥੇ) ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ ਕਰ 

॥੧॥
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17366 378 srMjwim lwgu  
Bvjl qrn kY]

(srMjwim) aupwau Saranjaam Laag 

Bhavajal Tharan 

Kai ||

Make the effort, and 

cross over the 

terrifying world ocean.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ (ਸਹੀ-ਸਲਾਮਜਤ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲੈ ਕੇ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਦੇ ਆਹਰ ਜਵਚ (ਭੀ) 
ਲੱਗ।

17367 378 jnmu ibRQw jwq  
rMig mwieAw 
kY]1]rhwau]

Janam Brithhaa 

Jaath Rang 

Maaeiaa Kai ||1|| 

Rehaao ||

This human life is 

passing away in vain, 

in the love of Maya. 

||1||Pause||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) 

ਤੇਰਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ 

ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17368 378 jpu qpu sMjmu 
Drmu n 
kmwieAw]

Jap Thap Sanjam 

Dhharam N 

Kamaaeiaa ||

I have not practiced 

meditation, penance, 

self-restraint or 

righteous living;

ਹੇ ਪਿਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਂ ਕੋਈ ਿਪ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੂੰਿਮ ਨਹੀਂ 
ਸਾਜਧਆ; ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਧਰਮ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਿਪ ਤਪ ਸੂੰਿਮ 

ਆਜਦਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ-ਮਾਣ ਨਹੀਂ 
ਹੈ)।

17369 378 syvw swD n 
jwinAw hir 
rwieAw]

Saevaa Saadhh N 

Jaaniaa Har 

Raaeiaa ||

I have not served the 

Holy Saints, and I do 

not know the Lord, my 

King.

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਿਾਚ ਭੀ ਨਾਹ ਜਸੱਖੀ।

17370 378 khu nwnk hm 
nIc krMmw]

Kahu Naanak Ham 

Neech Karanmaa 

||

Says Nanak, my 

actions are vile and 

despicable;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਬੜਾ 
ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ ਹਾਂ,

17371 378 srix pry kI  
rwKhu 
srmw]2]29]

Saran Parae Kee 

Raakhahu 

Saramaa 

||2||29||

O Lord, I seek Your 

Sanctuary - please, 

preserve my honor. 

||2||29||

(ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ 

ਹਾਂ) ਸਰਨ ਪਏ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਿ 

ਰੱਖੀਂ ॥੨॥੨੯॥
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17372 378 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17373 378 quJ ibnu Avru 
nwhI mY dUjw qUM 
myry mn mwhI]

(mwhI) iv`c Thujh Bin Avar 

Naahee Mai 

Dhoojaa Thoon 

Maerae Man 

Maahee ||

Without You, there is 

no other for me; You 

alone are in my mind.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਡਰਦੀ 
ਹੈਂ? (ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ 

ਕਜਰਆ ਕਰ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ 
ਨਹੀਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਰਹੁ।
17374 378 qUM swjnu sMgI 

pRBu myrw kwhy 
jIA frwhI]1]

Thoon Saajan 

Sangee Prabh 

Maeraa Kaahae 

Jeea Ddaraahee 

||1||

You are my Friend and 

Companion, God; why 

should my soul be 

afraid? ||1||

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ ॥੧॥

17375 378 qumrI Et qumwrI 
Awsw]

Thumaree Outt 

Thumaaree Aasaa 

||

You are my support, 

You are my hope.

ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

17376 378 bYTq aUTq sovq 
jwgq ivsru 
nwhI qUM sws 
igrwsw]1]rhwau
]

Baithath Oothath 

Sovath Jaagath 

Visar Naahee 

Thoon Saas 

Giraasaa ||1|| 

Rehaao ||

While sitting down or 

standing up, while 

sleeping or waking, 

with every breath and 

morsel of food, I never 

forget You. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) 

ਬੈਠਜਦਆਂ, ਉਠਜਦਆਂ, ਸੱੁਜਤਆਂ, 

ਿਾਗਜਦਆਂ, ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਨਾਲ, 

ਹਰੇਕ ਜਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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17377 378 rwKu rwKu srix 
pRB ApnI Agin 
swgr ivkrwlw]

(ivkrwlw) frwauxw Raakh Raakh 

Saran Prabh 

Apanee Agan 

Saagar Vikaraalaa 

||

Protect me, please 

protect me, O God; I 

have come to Your 

Sanctuary; the ocean 

of fire is so horrible.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

(ਸੂੰਸਾਰ ਬੜਾ) ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ।

17378 378 nwnk ky suKdwqy 
siqgur hm qumry 
bwl 
gupwlw]2]30]

(bwl) AM\wx 
bwilk[(gupwlw)hy rwm 
jI

Naanak Kae 

Sukhadhaathae 

Sathigur Ham 

Thumarae Baal 

Gupaalaa 

||2||30||

The True Guru is the 

Giver of peace to 

Nanak; I am Your 

child, O Lord of the 

World. ||2||30||

ਹੇ ਗੁਪਾਲ! ਹੇ ਸਜਤਗੁਰ! ਹੇ 

ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਖ-ਦਾਤੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ (ਅੂੰਞਾਣ) ਬੱਚਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੩੦॥

17379 378 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17380 378 hir jn lIny pRBU 
Cfwie]

Har Jan Leenae 

Prabhoo 

Shhaddaae ||

The Lord God has 

saved me, His slave.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ-ਡੈਣ ਦੇ 

ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ) ਆਪ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

17381 378 pRIqm isau myro 
mnu mwinAw qwpu 
muAw ibKu 
Kwie]1]rhwau]

Preetham Sio 

Maero Man 

Maaniaa Thaap 

Muaa Bikh Khaae 

||1|| Rehaao ||

My mind has 

surrendered to my 

Beloved; my fever has 

taken poison and died. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਭੀ ਪਿੀਤਮ-ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਗੱਜਝਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭੀ 
(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਤਾਪ (ਇਉਂ) ਮੱੁਕ 

ਜਗਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਾਣੀ) 
ਜ਼ਹਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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17382 378 pwlw qwaU kCU n 
ibAwpY rwm nwm 
gun gwie]

pwLw: polw bolo Paalaa Thaaoo 

Kashhoo N Biaapai 

Raam Naam Gun 

Gaae ||

Cold and heat do not 

touch me at all, when I 

sing the Glorious 

Praises of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਚੱਤ ਤੇ 

(ਮਾਇਆ-) ਡੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਚੜਹਦਾ।
17383 378 fwkI ko iciq  

kCU n lwgY  
crnkml 
srnwie]1]

(fwkI)fYx mwieAw[ 
(dUjw pwT: koiciq)

Ddaakee Ko Chith 

Kashhoo N Laagai 

Charan Kamal 

Saranaae ||1||

My consciousness is 

not affected by the 

witch, Maya; I take to 

the Sanctuary of the 

Lord's Lotus Feet. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ 

ਨਾਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜ਼ੋਰ 

ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਸਹਮ ਦਬਾਉ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
17384 378 sMq pRswid Bey 

ikrpwlw hoey 
Awip shwie]

Santh Prasaadh 

Bheae Kirapaalaa 

Hoeae Aap Sehaae 

||

By the Grace of the 

Saints, the Lord has 

shown His Mercy to 

me; He Himself is my 

Help and Support.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

(ਮਾਇਆ ਡੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਮੇਰਾ) ਆਪ ਸਹਾਈ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
17385 378 gun inDwn iniq 

gwvY nwnku shsw 
duKu 
imtwie]2]31]

Gun Nidhhaan 

Nith Gaavai 

Naanak Sehasaa 

Dhukh Mittaae 

||2||31||

Nanak ever sings the 

Praises of the Lord, 

the treasure of 

excellence; his doubts 

and pains are 

eliminated. ||2||31||

ਹੁਣ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਨਾਨਕ (ਮਾਇਆ ਦਾ) ਸਹਮ ਤੇ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਸਦਾ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੩੧॥

17386 378 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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17387 378 AauKDu KwieE  
hir ko nwau]

Aoukhadhh 

Khaaeiou Har Ko 

Naao ||

I have taken the 

medicine of the Name 

of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਦਵਾਈ 

ਖਾਧੀ,
17388 378 suK pwey duK 

ibnisAw 
Qwau]1]

Sukh Paaeae 

Dhukh Binasiaa 

Thhaao ||1||

I have found peace, 

and the seat of pain 

has been removed. 

||1||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ) ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੱੁਕ ਜਗਆ 

ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣ ਲਏ ॥੧॥

17389 378 qwpu gieAw  
bcin gur pUry]

gieAw Thaap Gaeiaa 

Bachan Gur 

Poorae ||

The fever has been 

broken, by the 

Teachings of the 

Perfect Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਨਾਮ-ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਤਾਪ ਲਜਹ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

17390 378 Andu BieAw  
siB imty 
ivsUry]1]rhwau]

(ivsUry) du`K[ An-du: 
polw bolo

Anadh Bhaeiaa 

Sabh Mittae 

Visoorae ||1|| 

Rehaao ||

I am in ecstasy, and all 

of my sorrows have 

been dispelled. 

||1||Pause||

ਆਤਮਕ-ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਫ਼ਕਰ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17391 378 jIA jMq sgl  
suKu pwieAw]

Jeea Janth Sagal 

Sukh Paaeiaa ||

All beings and 

creatures obtain 

peace,

ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ,

17392 378 pwrbRhmu nwnk 
min 
iDAwieAw]2]3
2]

Paarabreham 

Naanak Man 

Dhhiaaeiaa 

||2||32||

O Nanak, meditating 

on the Supreme Lord 

God. ||2||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਰਾਹੀਂ) ਜਿਸ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਸਮਜਰਆ ॥੨॥੩੨॥

17393 378 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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17394 378 bWCq nwhI su 
bylw AweI]

bylw:polw bolo[ 
(bylw)smW

Baanshhath 

Naahee S Baelaa 

Aaee ||

That time, which the 

mortal does not wish 

for, eventually comes.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਭੀ 
ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ 
ਉਹ ਸਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਮਨੱੁਖ ਜਿਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ 
ਜਕ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਹੈ।)

17395 378 ibnu hukmY ikau 
buJY buJweI]1]

hukm mMny ibnw kwL dI 
A`g, buJweI nhIN (buJY) 
buJdI[buJY buJweI: poly 
bolo

Bin Hukamai Kio 

Bujhai Bujhaaee 

||1||

Without the Lord's 

Command, how can 

understanding be 

understood? ||1||

ਿਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਨਾਹ ਹੋਵੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਕਤਨਾ 
ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ 
॥੧॥

17396 378 TMFI qwqI imtI 
KweI]

Thandtee 

Thaathee Mittee 

Khaaee ||

The body is consumed 

by water, fire and 

earth.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) ਿਲ-

ਪਿਵਾਹ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ 

ਸਾੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ (ਦੱਜਬਆਂ) 

ਜਮੱਟੀ ਖਾ ਿਾਂਦੀ ਹੈ
17397 378 Ehu n bwlw bUFw  

BweI]1]rhwau]

Ouhu N Baalaa 

Boodtaa Bhaaee 

||1|| Rehaao ||

But the soul is neither 

young nor old, O 

Siblings of Destiny. 

||1||Pause||

ਿੀਵਾਤਮਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਅੂੰਸ਼ ਹੈ ਿੋ) ਨਾਹ ਕਦੇ ਬਾਲਕ 

ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਕਦੇ ਬੱੁਢਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਹੀ 
ਕਦੇ ਬਾਲਕ ਹੈ ਕਦੇ ਿਵਾਨ ਹੈ, 

ਕਦੇ ਬੱੁਢਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਰ ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17398 378 nwnk dws swD 
srxweI]

Naanak Dhaas 

Saadhh Saranaaee 

||

Servant Nanak has 

entered the Sanctuary 

of the Holy.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ-
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17399 378 gur pRswid Bau 
pwir 
prweI]2]33]

Gur Prasaadh Bho 

Paar Paraaee 

||2||33||

By Guru's Grace, he 

has shaken off the fear 

of death. ||2||33||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਮੌਤ ਦੇ) ਡਰ-ਸਹਮ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥੩੩॥

17400 378 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17401 378 sdw sdw Awqm 
prgwsu]

Sadhaa Sadhaa 

Aatham Paragaas 

||

Forever and ever, the 

soul is illumined;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

17402 378 swDsMgiq hir 
crx invwsu]1]

Saadhhasangath 

Har Charan Nivaas 

||1||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, it dwells at the 

Feet of the Lord. ||1||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

17403 378 rwm nwm iniq 
jip mn myry]

Raam Naam Nith 

Jap Man Maerae 

||

Chant the Lord's Name 

each and every day, O 

my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ।

17404 378 sIql sWiq sdw 
suK pwvih  
iklivK jwih 
sBy mn 
qyry]1]rhwau]

(iklivK) pwp Seethal Saanth 

Sadhaa Sukh 

Paavehi Kilavikh 

Jaahi Sabhae Man 

Thaerae ||1|| 

Rehaao ||

You shall find lasting 

peace, contentment 

and tranquility, and all 

your sins shall depart. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! (ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਆਪਾ ਠੂੰ ਡਾ-ਠਾਰ 

ਹੋ ਿਾਇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਇਗੀ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਰਹੇਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17405 378 khu nwnk jw ky 
pUrn krm]

Kahu Naanak Jaa 

Kae Pooran Karam 

||

Says Nanak, one who 

is blessed with perfect 

good karma,

(ਪਰ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਿਾਗਦੇ 

ਹਨ,
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17406 378 siqgur Byty pUrn 
pwrbRhm]2]34]

Sathigur Bhaettae 

Pooran 

Paarabreham 

||2||34||

Meets the True Guru, 

and obtains the 

Perfect Supreme Lord 

God. ||2||34||

ਉਹ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੩੪॥

17407 378 dUjy Gr ky 
cauqIs]

Dhoojae Ghar Kae 

Chouthees ||

Thirty-four Shabads in 

Second House. ||

ਦੂਿ ੇਘਰ ਕੇ ਚਉਤੀਸ ॥

17408 378 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17409 378 jw kw hir 
suAwmI pRBu bylI]

Jaa Kaa Har 

Suaamee Prabh 

Baelee ||

She who has the Lord 

God as her Friend

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹਜਰ ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

17410 379 pIV geI iPir  
nhI 
duhylI]1]rhwau]

(duhylI) duKI Peerr Gee Fir 

Nehee Dhuhaelee 

||1|| Rehaao ||

Her pain is dispelled, 

and she shall not 

become sad again. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਦੱੁਖ-

ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮੁੜ ਕਦੇ ਦੁਖ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17411 379 kir ikrpw crn 
sMig mylI]

Kar Kirapaa 

Charan Sang 

Maelee ||

Showing His Mercy, He 

joins her with His Feet,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ,
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17412 379 sUK shj AwnMd 
suhylI]1]

(suhylI) suKI Sookh Sehaj 

Aanandh Suhaelee 

||1||

And she attains 

celestial peace, joy 

and comfort. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਵੱਸਦੇ 

ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

17413 379 swDsMig gux 
gwie AqolI]

Saadhhasang Gun 

Gaae Atholee ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, she sings the 

Glorious Praises of the 

Immeasurable Lord.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦੇ)

17414 379 hir ismrq 
nwnk BeI 
AmolI]2]35]

(AmolI) mu`l rihq 
Amolk

Har Simarath 

Naanak Bhee 

Amolee ||2||35||

Remembering the 

Lord in meditation, O 

Nanak, she becomes 

invaluable. ||2||35||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ 
॥੨॥੩੫॥

17415 379 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17416 379 kwm kRoD mwieAw 
md mqsr ey 
Kylq siB jUAY 
hwry]

(md) hMkwr[ 
mqsr:polw bolo[ 
(mqsr) eIrKw[ K@ylq

Kaam Krodhh 

Maaeiaa Madh 

Mathasar Eae 

Khaelath Sabh 

Jooai Haarae ||

Sexual desire, anger, 

intoxication with Maya 

and jealousy - I have 

lost all of these in the 

game of chance.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਬੈਠਦਾ 
ਹੈ ਉਹ) ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ, ਅਹੂੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ-
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਨੋ) ਿੂਏ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਵਚ 

ਖੇਡ ਕੇ ਹਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3394 Published: March 06/ 2014



17417 379 squ sMqoKu dieAw 
Drmu scu ieh 
ApunY igRh 
BIqir vwry]1]

 (vwry) vwVy Sath Santhokh 

Dhaeiaa Dhharam 

Sach Eih Apunai 

Grih Bheethar 

Vaarae ||1||

Purity, contentment, 

compassion, faith and 

truthfulness - I have 

ushered these into the 

home of my self. ||1||

ਅਤੇ ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ 

ਸੱਚ-ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

17418 379 jnm mrn cUky 
siB Bwry]

Janam Maran 

Chookae Sabh 

Bhaarae ||

All the loads of birth 

and death have been 

removed.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਦੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਗਏ ਉਸ 

ਦੀਆਂ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ 
ਜਸਰ ਉਤੇ ਲਈਆਂ) 

ਜਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੱੁਕ ਗਈਆਂ।
17419 379 imlq sMig  

BieE mnu 
inrmlu guir pUrY 
lY iKn mih 
qwry]1]rhwau]

Milath Sang 

Bhaeiou Man 

Niramal Gur 

Poorai Lai Khin 

Mehi Thaarae 

||1|| Rehaao ||

Joining the Saints' 

Society, my mind has 

become pure; the 

Perfect Guru has 

saved me in an 

instant. ||1||Pause||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਬੈਜਠਆਂ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਠਣ 

ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17420 379 sB kI rynu hoie 
rhY mnUAw sgly 
dIsih mIq 
ipAwry]

Sabh Kee Raen 

Hoe Rehai 

Manooaa Sagalae 

Dheesehi Meeth 

Piaarae ||

My mind has become 

the dust of all, and 

everyone seems a 

sweet friend to me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦਾ) ਮਨ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-

ਧੂੜ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਜਪਆਰੇ ਜਮੱਤਰ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ।
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17421 379 sB mDy rivAw 
myrw Twkuru dwnu 
dyq siB jIA 
sm@wry]2]

Sabh Madhhae 

Raviaa Maeraa 

Thaakur Dhaan 

Dhaeth Sabh Jeea 

Samhaarae ||2||

My Lord and Master is 

contained in all. He 

gives His Gifts to all 

beings, and cherishes 

them. ||2||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਪਆਰਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਭ 

ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

17422 379 eyko eyku Awip 
ieku eykY eykY hY  
sglw pwswry]

Eaeko Eaek Aap 

Eik Eaekai Eaekai 

Hai Sagalaa 

Paasaarae ||

He Himself is the One 

and only; from the 

One, the One and 

only, came the 

expanse of the entire 

creation.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਜਖਲਾਰਾ ਹੈ।

17423 379 jip jip hoey 
sgl swD jn  
eyku nwmu iDAwie  
bhuqu auDwry]3]

Jap Jap Hoeae 

Sagal Saadhh Jan 

Eaek Naam 

Dhhiaae Bahuth 

Oudhhaarae ||3||

Chanting and 

meditating, all the 

humble beings have 

become Holy; 

meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, so many 

have been saved. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰਮੁਜਖ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ 

ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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17424 379 gihr gMBIr 
ibAMq gusweI  
AMqu nhI ikCu  
pwrwvwry]

Gehir Ganbheer 

Bianth Gusaaee 

Anth Nehee Kishh 

Paaraavaarae ||

The Lord of the 

Universe is deep, 

profound and infinite; 

He has no end or 

limitation.

ਹੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਸਾਈ!ਂ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ 
ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

17425 379 qum@rI ikRpw qy 
gun gwvY nwnk  
iDAwie iDAwie 
pRB kau 
nmskwry]4]36]

Thumharee 

Kirapaa Thae Gun 

Gaavai Naanak 

Dhhiaae Dhhiaae 

Prabh Ko 

Namasakaarae 

||4||36||

By Your Grace, Nanak 

sings Your Glorious 

Praises; meditating, 

meditating, he humbly 

bows to God. 

||4||36||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿੇਹੜਾ ਭੀ 
ਕੋਈ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 

ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩੬॥

17426 379 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17427 379 qU ibAMqu 
Aivgqu Agocru  
iehu sBu qyrw 
Awkwru]

Thoo Bianth 

Avigath Agochar 

Eihu Sabh Thaeraa 

Aakaar ||

You are Infinite, 

Eternal and 

Incomprehensible; all 

this is Your Creation.

(ਹੇ ਠਾਕੁਰ!) ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  
ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ, 
ਇਹ ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ ਸਾਰਾ 
ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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17428 379 ikAw hm jMq 
krh cqurweI jW 
sBu ikCu quJY 
mJwir]1]

(mJwir) iv`c Kiaa Ham Janth 

Kareh 

Chathuraaee Jaan 

Sabh Kishh Thujhai 

Majhaar ||1||

What clever games 

can we play, when 

everything is 

contained in You? 

||1||

ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਿੀਵ 

ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ 
ਜਲਆਕਤ ਦਾ ਕੀਹ ਜਵਖਾਵਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਿ ੋਕੁਝ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 

ਅੂੰਦਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥
17429 379 myry siqgur  

Apny bwilk 
rwKhu lIlw 
Dwir]

(lI~lw)ikRpw Maerae Sathigur 

Apanae Baalik 

Raakhahu Leelaa 

Dhhaar ||

O my True Guru, 

protect me, Your child, 

through the power of 

Your play.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰ! ਆਪਣੇ 
ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਕੌਤਕ 

ਵਰਤਾ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਈ ਰੱਖ।

17430 379 dyhu sumiq sdw 
gux gwvw myry 
Twkur Agm 
Apwr]1]rhwau]

su-m`iq Dhaehu Sumath 

Sadhaa Gun 

Gaavaa Maerae 

Thaakur Agam 

Apaar ||1|| 

Rehaao ||

Grant me the good 

sense to ever sing 

Your Glorious Praises, 

O my Inaccessible and 

Infinite Lord and 

Master. ||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਠਾਕੁਰ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸੁਚੱਿੀ ਮਜਤ ਦੇਹ 

ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17431 379 jYsy jnin jTr 
mih pRwnI Ehu 
rhqw nwm 
ADwir]

(jnin) mW[ 
(jTr)audr

Jaisae Janan Jathar 

Mehi Praanee 

Ouhu Rehathaa 

Naam Adhhaar ||

The mortal is 

preserved in the 

womb of his mother, 

by the Support of the 

Naam, the Name of 

the Lord;

(ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਚੋਿ 

ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਿੀਵ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ।
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17432 379 Andu krY swis 
swis sm@wrY nw 
pohY Agnwir]2]

(A`gnwir)pyt dI A`g[ 
Andu

Anadh Karai Saas 

Saas Samhaarai 

Naa Pohai 

Aganaar ||2||

He makes merry, and 

with each and every 

breath he remembers 

the Lord, and the fire 

does not touch him. 

||2||

(ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ) ਉਹ ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) 

ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਂ 
ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਸੇਕ ਨਹੀਂ 
ਅਪੜਾ ਸਕਦੀ ॥੨॥

17433 379 pr Dn pr dwrw  
pr inMdw ien 
isau pRIiq  
invwir]

(invwir) dUr kr Par Dhhan Par 

Dhaaraa Par 

Nindhaa Ein Sio 

Preeth Nivaar ||

Others' wealth, others' 

wives, and the slander 

of others - renounce 

your craving for these.

(ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 

ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਜਤਵੇਂ 
ਹੁਣ ਭੀ) ਪਰਾਇਆ ਧਨ, 

ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ, ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਦਾ-
ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ 
ਪਿੀਜਤ ਦੂਰ ਕਰ।

17434 379 crnkml syvI 
ird AMqir gur 
pUry kY 
AwDwir]3]

Charan Kamal 

Saevee Ridh 

Anthar Gur Poorae 

Kai Aadhhaar 

||3||

Serve the Lord's Lotus 

Feet within your heart, 

and hold to the 

Support of the Perfect 

Guru. ||3||

(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਾਂ 
॥੩॥

17435 379 igRhu mMdr mhlw 
jo dIsih nw 
koeI sMgwir]

Grihu Mandhar 

Mehalaa Jo 

Dheesehi Naa 

Koee Sangaar ||

Houses, mansions and 

palaces which you see - 

 none of these shall go 

with you.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਘਰ ਮੂੰਦਰ ਮਹਲ-

ਮਾੜੀਆਂ ਿੇਹੜੇ ਭੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਦੱਸ 

ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ (ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਨਹੀਂ 
ਿਾਇਗਾ।
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17436 379 jb lgu jIvih  
klI kwl mih  
jn nwnk nwmu 
sm@wir]4]37]

klI: polw bolo Jab Lag Jeevehi 

Kalee Kaal Mehi 

Jan Naanak Naam 

Samhaar 

||4||37||

As long as you live in 

this Dark Age of Kali 

Yuga, O servant 

Nanak, remember the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||4||37||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 

ਿਦ ਤਕ ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿੀਊਂਦਾ ਹੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੋ 
ਰੱਖ (ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ ਹੈ) 

॥੪॥੩੭॥

17437 379 Awsw Gru 3 
mhlw 5

Aasaa Ghar 3 

Mehalaa 5

Aasaa, Third House, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

17438 379 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

17439 379 rwj imlk jobn  
igRh soBw rUpvMqu 
juoAwnI]

(imlk) jgIr[ 
(rUpvMqu) rUp vwlI[ 
(juoAwnI) juvw AvsQw

Raaj Milak Joban 

Grih Sobhaa 

Roopavanth 

Juoaanee ||

Power, property, 

youth, household, 

fame and the beauty 

of youth;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਕੂਮਜਤ, ਜ਼ਮੀਨ 

ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਿੋਬਨ, ਘਰ, 

ਇੱਜ਼ਤ, ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ, ਿੁਆਨੀ,

17440 379 bhuqu drbu hsqI 
Aru GoVy lwl 
lwK bY AwnI]

(drbu) Dn[ (bY) mu`l Bahuth Dharab 

Hasathee Ar 

Ghorrae Laal 

Laakh Bai Aanee ||

Great wealth, 

elephants, horses and 

jewels, purchased with 

tens of thousands of 

dollars;

ਬਹੁਤ ਧਨ, ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜੇ 

(ਿੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ), ਿ ੇਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 

ਖ਼ਰਚ ਕੇ (ਕੀਮਤੀ) ਲਾਲ ਮੱੁਲ 

ਲੈ ਆਵੇ (ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇ),
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17441 379 AwgY drgih  
kwim n AwvY  
Coif clY 
AiBmwnI]1]

Aagai Dharagehi 

Kaam N Aavai 

Shhodd Chalai 

Abhimaanee ||1||

Hereafter, these shall 

be of no avail in the 

Court of the Lord; the 

proud must depart, 

leaving them behind. 

||1||

ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼) ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ। (ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦਾ) ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਥੇ ਹੀ) 
ਛੱਡ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
17442 379 kwhy eyk ibnw 

icqu lweIAY]

Kaahae Eaek Binaa 

Chith Laaeeai ||

Why center your 

consciousness on any 

other than the Lord?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਚ ਪਿੀਜਤ 

ਨਹੀਂ ਿੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
17443 379 aUTq bYTq sovq 

jwgq sdw sdw 
hir 
iDAweIAY]1]rhw
au]

Oothath Baithath 

Sovath Jaagath 

Sadhaa Sadhaa 

Har Dhhiaaeeai 

||1|| Rehaao ||

Sitting down, standing 

up, sleeping and 

waking, forever and 

ever, meditate on the 

Lord. ||1||Pause||

ਉਠਜਦਆਂ ਬੈਠਜਦਆਂ ਸੱੁਜਤਆਂ 

ਿਾਗਜਦਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹੀ ਸੁਰਜਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17444 379 mhw bicqR suMdr 
AwKwVy rx mih 
ijqy pvwVy]

bic`qR ij`qy Mehaa Bachithr 

Sundhar 

Aakhaarrae Ran 

Mehi Jithae 

Pavaarrae ||

He may have the most 

wondrous and 

beautiful arenas, and 

be victorious on the 

field of battle.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਬੜੇ ਅਸਚਰਿ 

ਸੋਹਣੇ ਜਪੜ (ਭਾਵ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ) 

ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਹ ਰਣਭੂਮੀ 
ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ (ਬੜੇ ਬੜੇ) ਝਗੜੇ-

ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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17445 380 hau mwrau hau 
bMDau Cofau muK 
qy eyv bbwVy]

 (bbwVy)bkdw hY Ho Maaro Ho 

Bandhho Shhoddo 

Mukh Thae Eaev 

Babaarrae ||

He may proclaim, ""I 

can kill anyone, I can 

capture anyone, and I 

can release anyone.""

ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ ਇਉਂ ਵਾਹੀ-
ਤਬਾਹੀ ਭੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਮਾਰ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਬੂੰਨਹ  
ਸਕਦਾ ਹਾਂ (ਤੇ ਿ ੇਿੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੈਦ ਤੋਂ) ਛੱਡ ਭੀ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ,

17446 380 AwieAw hukmu 
pwrbRhm kw Coif 
cilAw eyk 
idhwVy]2]

Aaeiaa Hukam 

Paarabreham Kaa 

Shhodd Chaliaa 

Eaek Dhihaarrae 

||2||

But when the Order 

comes from the 

Supreme Lord God, he 

departs and leaves in a 

day. ||2||

(ਤਾਂ ਭੀ ਕੀਹ ਹੋਇਆ?) 

ਆਜਖ਼ਰ ਇਕ ਜਦਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਮੌਤ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ) ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਛੱਡ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

17447 380 krm Drm jugiq 
bhu krqw  
krxYhwru n jwnY]

Karam Dhharam 

Jugath Bahu 

Karathaa 

Karanaihaar N 

Jaanai ||

He may perform all 

sorts of religious 

rituals and good 

actions, but he does 

not know the Creator 

Lord, the Doer of all.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਖਾਣ ਲਈ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ 
ਦੇ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾਹ ਪਾਏ,

17448 380 aupdysu krY Awip 
n kmwvY qqu 
sbdu n pCwnY]

Oupadhaes Karai 

Aap N Kamaavai 

Thath Sabadh N 

Pashhaanai ||

He teaches, but does 

not practice what he 

preaches; he does not 

realize the essential 

reality of the Word of 

the Shabad.

ਿ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ (ਧਰਮ ਦਾ) 
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਪਰ 

ਆਪਣਾ ਧਾਰਜਮਕ ਿੀਵਨ ਨਾਹ 

ਬਣਾਏ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਸਾਰ ਨ ਸਮਝੇ,
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17449 380 nWgw AwieAw  
nWgo jwsI ijau 
hsqI Kwku 
CwnY]3]

Naangaa Aaeiaa 

Naango Jaasee Jio 

Hasathee Khaak 

Shhaanai ||3||

Naked he came, and 

naked he shall depart; 

he is like an elephant, 

throwing dust on 

himself. ||3||

ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਖ਼ਾਲੀ-
ਹੱਥ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਇਹ ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ 

ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਜਿਵੇਂ 
ਹਾਥੀ (ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਿਰ 

ਆਪਣ ੇਉਤੇ) ਜਮੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

17450 380 sMq sjn sunhu 
siB mIqw JUTw 
eyhu pswrw]

s`jn Santh Sajan 

Sunahu Sabh 

Meethaa Jhoothaa 

Eaehu Pasaaraa ||

O Saints, and friends, 

listen to me: all this 

world is false.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹੇ ਸੱਿਣੋ! ਹੇ 

ਜਮੱਤਰੋ! ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਵ,ੋ ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ।

17451 380 myrI myrI kir 
kir fUby Kip 
Kip muey gvwrw]

Maeree Maeree 

Kar Kar Ddoobae 

Khap Khap Mueae 

Gavaaraa ||

Continually claiming, 

""Mine, mine"", the 

mortals are drowned; 

the fools waste away 

and die.

ਿੇਹੜੇ ਮੂਰਖ ਜਨਿੱਤ ਇਹ 

ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਜਕ ਇਹ ਮੇਰੀ 
ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ 
ਿਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ (ਮਾਇਆ-

ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) ਡੱੁਬੇ 

ਰਹੇ ਤੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਹੋ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ ਰਹੇ।
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17452 380 gur imil nwnk  
nwmu iDAwieAw  
swic nwim 
insqwrw]4]1]3
8]

Gur Mil Naanak 

Naam Dhhiaaeiaa 

Saach Naam 

Nisathaaraa 

||4||1||38||

Meeting the Guru, O 

Nanak, I meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord; through 

the True Name, I am 

emancipated. 

||4||1||38||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਉਸ ਦਾ 
ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਗਆ 

॥੪॥੧॥੩੮॥
17453 380 rwgu Awsw Gru 5 

mhlw 5

Raag Aasaa Ghar 5 

Mehalaa 5

Raag Aasaa, Fifth 

House, Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

17454 380 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

17455 380 BRm mih soeI 
sgl jgq DMD 
AMD]

j`g-q Bhram Mehi Soee 

Sagal Jagath 

Dhhandhh Andhh 

||

The whole world is 

asleep in doubt; it is 

blinded by worldly 

entanglements.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ 

ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਸੱੁਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

17456 380 koaU jwgY hir 
jnu]1]

Kooo Jaagai Har 

Jan ||1||

How rare is that 

humble servant of the 

Lord who is awake and 

aware. ||1||

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਗਤ (ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚੋਂ) ਿਾਗ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥
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17457 380 mhw mohnI mgn  
ipRA pRIiq pRwn]

Mehaa Mohanee 

Magan Pria Preeth 

Praan ||

The mortal is 

intoxicated with the 

great enticement of 

Maya, which is dearer 

to him than life.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ 

ਵਾਲੀ ਬਲੀ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਲੁਕਾਈ ਮਸਤ ਪਈ ਹੈ, 

(ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਇਹ) ਪਿੀਤ 

ਜਿੂੰ ਦ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗ 

ਰਹੀ ਹੈ।
17458 380 koaU iqAwgY 

ivrlw]2]

Kooo Thiaagai 

Viralaa ||2||

How rare is the one 

who renounces it. 

||2||

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਇਸ ਪਿੀਜਤ ਨੂੂੰ ) ਛੱਡਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
17459 380 crnkml AwnUp  

hir sMq mMq]

Charan Kamal 

Aanoop Har Santh 

Manth ||

The Lord's Lotus Feet 

are incomparably 

beautiful; so is the 

Mantra of the Saint.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ, 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਵਚ,

17460 380 koaU lwgY 
swDU]3]

Kooo Laagai 

Saadhhoo ||3||

How rare is that holy 

person who is 

attached to them. 

||3||

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨੱੁਖ 

ਜਚੱਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੩॥

17461 380 nwnk swDUsMig  
jwgy igAwn 
rMig]

Naanak Saadhhoo 

Sang Jaagae Giaan 

Rang ||

O Nanak, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, the love of 

divine knowledge is 

awakened;

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਆ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ) 

ਜਗਆਨ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਰੂੰਗੀਿ 

ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚੋਂ) ਓਹੋ ਿਾਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

17462 380 vfBwgy 
ikrpw]4]1]39
]

Vaddabhaagae 

Kirapaa 

||4||1||39||

The Lord's Mercy is 

bestowed upon those 

who are blessed with 

such good destiny. 

||4||1||39||

ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਹੋ ਿਾਏ 

॥੪॥੧॥੩੯॥
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17463 380 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

17464 380 rwgu Awsw Gru 6 
mhlw 5]

Raag Aasaa Ghar 6 

Mehalaa 5 ||

Raag Aasaa, Sixth 

House, Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

17465 380 jo quDu BwvY so 
prvwnw sUKu 
shju min soeI]

Jo Thudhh Bhaavai 

So Paravaanaa 

Sookh Sehaj Man 

Soee ||

Whatever pleases You 

is acceptable to me; 

that alone brings 

peace and ease to my 

mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਜਸਰ-ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ) ਪਰਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

17466 380 krx kwrx 
smrQ Apwrw  
Avru nwhI ry 
koeI]1]

smr`Q Karan Kaaran 

Samarathh 

Apaaraa Avar 

Naahee Rae Koee 

||1||

You are the Doer, the 

Cause of causes, All-

powerful and Infinite; 

there is none other 

than You. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਕਰਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 
ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ ॥੧॥

17467 380 qyry jn rsik 
rsik gux 
gwvih]

(rsik) rsy hoey Thaerae Jan Rasak 

Rasak Gun 

Gaavehi ||

Your humble servants 

sing Your Glorious 

Praises with 

enthusiasm and love.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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17468 380 msliq mqw  
isAwxp jn kI  
jo qUM krih 
krwvih]1]rhwau
]

(msliq) slwh[ 
(mqw) PYslw

Masalath Mathaa 

Siaanap Jan Kee Jo 

Thoon Karehi 

Karaavehi ||1|| 

Rehaao ||

That alone is good 

advice, wisdom and 

cleverness for Your 

humble servant, which 

You do or cause to be 

done. ||1||Pause||

ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈਂ 
(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਰ-ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੂੰਨਣਾ 
ਹੀ) ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਜਸਆਣਪ ਹੈ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ) ਸਲਾਹ-

ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17469 380 AMimRqu nwmu 
qumwrw ipAwry  
swDsMig rsu 
pwieAw]

Anmrith Naam 

Thumaaraa 

Piaarae 

Saadhhasang Ras 

Paaeiaa ||

Your Name is 

Ambrosial Nectar, O 

Beloved Lord; in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, I 

have obtained its 

sublime essence.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ (ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦਾ) ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

17470 380 iqRpiq AGwie 
syeI jn pUry suK 
inDwnu hir 
gwieAw]2]

Thripath Aghaae 

Saeee Jan Poorae 

Sukh Nidhhaan 

Har Gaaeiaa ||2||

Those humble beings 

are satisfied and 

fulfilled, singing the 

Praises of the Lord, 

the treasure of peace. 

||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਗਏ ਜਤਿਪਤ 

ਹੋ ਗਏ ॥੨॥
17471 380 jw kau tyk 

qum@wrI suAwmI  
qw kau nwhI 
icMqw]

Jaa Ko Ttaek 

Thumhaaree 

Suaamee Thaa Ko 

Naahee Chinthaa 

||

One who has Your 

Support, O Lord 

Master, is not afflicted 

by anxiety.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
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17472 380 jw kau dieAw 
qumwrI hoeI sy 
swh Bly 
BgvMqw]3]

Jaa Ko Dhaeiaa 

Thumaaree Hoee 

Sae Saah Bhalae 

Bhagavanthaa 

||3||

One who is blessed by 

Your Kind Mercy, is 

the best, the most 

fortunate king. ||3||

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ (ਨਾਮ-ਧਨ 

ਨਾਲ) ਸਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ॥੩॥

17473 380 Brm moh DRoh 
siB inksy jb 
kw drsnu 
pwieAw]

(DRoh) T`gI Bharam Moh 

Dhhroh Sabh 

Nikasae Jab Kaa 

Dharasan Paaeiaa 

||

Doubt, attachment, 

and deceit have all 

disappeared, since I 

obtained the Blessed 

Vision of Your Darshan.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿਦੋਂ ਹੀ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭਟਕਣਾ ਮੋਹ, ਠੱਗੀਆਂ 

ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ ਜਨਕਲ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
17474 380 vrqix nwmu  

nwnk scu kInw  
hir nwmy rMig 
smwieAw]4]1]
40]

Varathan Naam 

Naanak Sach 

Keenaa Har 

Naamae Rang 

Samaaeiaa 

||4||1||40||

Dealing in the Naam, 

O Nanak, we become 

truthful, and in the 

Love of the Lord's 

Name, we are 

absorbed. ||4||1 | 

40||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਮਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ 
ਵਰਤਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਰੂੰਗੀਿ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੪੦॥
17475 380 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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17476 380 jnm jnm kI 
mlu DovY prweI  
Awpxw kIqw 
pwvY]

Janam Janam Kee 

Mal Dhhovai 

Paraaee Aapanaa 

Keethaa Paavai ||

He washes off the filth 

of other peoples' 

incarnations, but he 

obtains the rewards of 

his own actions.

(ਜਨੂੰ ਦਕ) ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਮੈਲ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵਚ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ) 

ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਦਾ 
ਿਲ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।

17477 380 eIhw suKu nhI 
drgh FoeI  
jmpuir jwie 
pcwvY]1]

(pcwvY) sVdw Eehaa Sukh Nehee 

Dharageh Dtoee 

Jam Pur Jaae 

Pachaavai ||1||

He has no peace in 

this world, and he has 

no place in the Court 

of the Lord. In the City 

of Death, he is 

tortured. ||1||

(ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਇਸ 

ਲੋਕ ਜਵਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ, ਉਹ ਨਰਕ ਜਵਚ 

ਅੱਪੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

17478 380 inMdik Aihlw 
jnmu gvwieAw]

(Aihlw) kImqI Nindhak Ahilaa 

Janam Gavaaeiaa 

||

The slanderer loses his 

life in vain.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ) ਕੀਮਤੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਗਵਾ ਜਲਆ।
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17479 380 phuic n swkY 
kwhU bwqY AwgY 
Taur n 
pwieAw]1]rhwau
]

Pahuch N Saakai 

Kaahoo Baathai 

Aagai Thour N 

Paaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

He cannot succeed in 

anything, and in the 

world hereafter, he 

finds no place at all. 

||1||Pause||

(ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 

ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ ਡੇਗ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਥਾਂ ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ 

ਜਨੂੰ ਦਕ) ਜਕਸੇ ਗੱਲੇ ਭੀ (ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ) ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, (ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਅਗਾਂਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17480 380 ikrqu pieAw 
inMdk bpury kw  
ikAw Ehu krY 
ibcwrw]

(bpury) ivcwry Kirath Paeiaa 

Nindhak Bapurae 

Kaa Kiaa Ouhu 

Karai Bichaaraa ||

Such is the fate of the 

wretched slanderer - 

what can the poor 

creature do?

ਪਰ ਜਨੂੰ ਦਕ ਦੇ ਭੀ ਵੱਸ ਦੀ 
ਗੱਲ ਨਹੀਂ (ਉਹ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਮੂੰਦ 

ਕਰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
ਜਕਉਂਜਕ) ਜਪਛਲੇ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਉਸ 

ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਜਨੂੰ ਦਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਨੂੰ ਦਾ ਵਲ ਪਿੇਰਦੇ ਹਨ)।
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17481 380 qhw ibgUqw jh 
koie n rwKY Ehu 
iksu pih kry 
pukwrw]2]

Thehaa Bigoothaa 

Jeh Koe N Raakhai 

Ouhu Kis Pehi 

Karae Pukaaraa 

||2||

He is ruined there, 

where no one can 

protect him; with 

whom should he lodge 

his complaint? ||2||

ਜਨੂੰ ਦਕ ਅਿੇਹੀ ਜਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ 

ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਥੇ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਜਨਿੱਘਰੀ ਦਸ਼ਾ ਜਵਚੋਂ 
ਕੱਢਣ ਲਈ) ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ 
ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਕਸੇ 

ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ ॥੨॥

17482 381 inMdk kI giq 
kqhUM nwhI KsmY 
eyvY Bwxw]

Nindhak Kee Gath 

Kathehoon 

Naahee Khasamai 

Eaevai Bhaanaa ||

The slanderer shall 

never attain 

emancipation; this is 

the Will of the Lord 

and Master.

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਉਂ ਹੀ 
ਹੈ ਜਕ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਭੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਦਾ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

17483 381 jo jo inMd kry 
sMqn kI iqau 
sMqn suKu 
mwnw]3]

Jo Jo Nindh Karae 

Santhan Kee Thio 

Santhan Sukh 

Maanaa ||3||

The more the Saints 

are slandered, the 

more they dwell in 

peace. ||3||

ਦੂਿ ੇਪਾਸੇ) ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਕਾਈਆਂ ਨਸ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਇਸ ਜਵਚ ਸੁਖ ਪਿਤੀਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੩॥
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17484 381 sMqw tyk qumwrI 
suAwmI qUM sMqn 
kw shweI]

Santhaa Ttaek 

Thumaaree 

Suaamee Thoon 

Santhan Kaa 

Sehaaee ||

The Saints have Your 

Support, O Lord and 

Master; You are the 

Saints' Help and 

Support.

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਿੀਵਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ) 

ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਤੂੂੰ  (ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਉੱਚਾ 
ਕਰਨ ਜਵਚ) ਮਦਦਗਾਰ ਭੀ 
ਬਣਦਾ ਹੈਂ।

17485 381 khu nwnk sMq 
hir rwKy inMdk 
dIey 
ruVweI]4]2]41
]

ruV@weI Kahu Naanak 

Santh Har Raakhae 

Nindhak Dheeeae 

Rurraaee 

||4||2||41||

Says Nanak, the Saints 

are saved by the Lord; 

the slanderers are 

drowned in the deep. 

||4||2||41||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਉਸ 

ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸੂੰਤਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮੂੰਦ 

ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਹੜ ਜਵਚ) 

ਰੋੜਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ 

ਹੜ ਜਵਚ ਰੋੜਹ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੪॥੨॥੪੧॥

17486 381 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17487 381 bwhru Doie AMqru 
mnu mYlw duie 
Taur Apuny Koey]

Baahar Dhhoe 

Anthar Man 

Mailaa Dhue 

Thour Apunae 

Khoeae ||

He washes outwardly, 

but within, his mind is 

filthy; thus he loses his 

place in both worlds.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਤੀਰਥ 

ਆਜਦਕਾਂ ਤੇ ਜਨਰਾ) ਜਪੂੰ ਡਾ ਧੋ ਕੇ 

ਅੂੰਦਰਲਾ ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ) 

ਮੈਲਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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17488 381 eIhw kwim kRoiD 
moih ivAwipAw  
AwgY muis muis 
roey]1]

(muis muis) htkory lY lY Eehaa Kaam 

Krodhh Mohi 

Viaapiaa Aagai 

Mus Mus Roeae 

||1||

Here, he is engrossed 

in sexual desire, anger 

and emotional 

attachment; hereafter, 

he shall sigh and 

weep. ||1||

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ 

ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਵਚ, ਕਿੋਧ ਜਵਚ, 

ਮੋਹ ਜਵਚ, ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਅਗਾਂਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ 

ਹਟਕੋਰੇ ਲੈ ਲੈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

17489 381 goivMd Bjn kI 
miq hY horw]

(horw) hor Govindh Bhajan 

Kee Math Hai 

Horaa ||

The way to vibrate and 

meditate on the Lord 

of the Universe is 

different.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਲ 

ਹੋਰ ਜਕਸਮ ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਸ 

ਜਵਚ ਜਵਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।
17490 381 vrmI mwrI swpu 

n mreI nwmu n 
suneI 
forw]1]rhwau]

(forw) boLw[ m-reI[ 
su-neI

Varamee Maaree 

Saap N Maree 

Naam N Sunee 

Ddoraa ||1|| 

Rehaao ||

Destroying the snake-

hole, the snake is not 

killed; the deaf person 

does not hear the 

Lord's Name. 

||1||Pause||

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਿ ੇਨਾਮ ਵਲੋਂ 
ਬੋਲਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ 

ਧਾਰਮਕ ਕਰਮ ਇਉਂ ਹੀ ਹਨ 

ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ ਦੇ ਥਾਂ 
ਸੱਪ ਦੀ ਖੱੁਡ ਨੂੂੰ  ਕੱੁਟੀ ਿਾਣਾ), 
ਪਰ ਿੇ ਖੱੁਡ ਨੂੂੰ  ਕੱੁਟਦੇ ਿਾਈਏ 

ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ 
ਮਰਦਾ (ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ 

ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17491 381 mwieAw kI 
ikriq Coif 
gvweI BgqI  
swr n jwnY]

Maaeiaa Kee 

Kirath Shhodd 

Gavaaee 

Bhagathee Saar N 

Jaanai ||

He renounces the 

affairs of Maya, but he 

does not appreciate 

the value of 

devotional worship.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਤਆਗ ਦੇ 

ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਆਿੀਵਕਾ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਮਾਇਆ ਕਮਾਣ ਦਾ 
ਉੱਦਮ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਉਹ ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਕਦਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ,
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17492 381 byd swsqR kau 
qrkin lwgw qqu 
jogu n pCwnY]2]

Baedh Saasathr Ko 

Tharakan Laagaa 

Thath Jog N 

Pashhaanai ||2||

He finds fault with the 

Vedas and the 

Shaastras, and does 

not know the essence 

of Yoga. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਰਫ਼ ਬਹਸਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ॥੨॥
17493 381 auGir gieAw  

jYsw Kotw FbUAw  
ndir srwPw 
AwieAw]

(FbUAw) pYsw[ au-Gir 
FbUAw:poly bolo[ srwPW

Oughar Gaeiaa 

Jaisaa Khottaa 

Dtabooaa Nadhar 

Saraafaa Aaeiaa ||

He stands exposed, 

like a counterfeit coin, 

when inspected by the 

Lord, the Assayer.

ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਰੁਪਇਆ 

ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦਾ ਖੋਟ ਪਰਤੱਖ ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ;

17494 381 AMqrjwmI sBu 
ikCu jwnY aus qy 
khw 
CpwieAw]3]

Antharajaamee 

Sabh Kishh Jaanai 

Ous Thae Kehaa 

Shhapaaeiaa ||3||

The Inner-knower, the 

Searcher of hearts, 

knows everything; 

how can we hide 

anything from Him? 

||3||

(ਜਤਵੇਂ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਅੂੰਦਰੋਂ ਤਾਂ 
ਜਵਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ 
ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖੀ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ (ਆਪਣਾ 
ਅੂੰਦਰਲਾ ਖੋਟ) ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ 

ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਰਤੂਤ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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17495 381 kUiV kpit bMic 
inMmunIAwdw  
ibnis gieAw 
qqkwly]

(bMic) T`g ky[ (inM-
munI-Awdw) muinAwd 
(inM) ibnw

Koorr Kapatt 

Banch 

Ninmuneeaadhaa 

Binas Gaeiaa 

Thathakaalae ||

Through falsehood, 

fraud and deceit, the 

mortal collapses in an 

instant - he has no 

foundation at all.

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਚਾਰ-ਰੋਜ਼ਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹੈ ਪਰ 

ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਠੱਗੀ-ਫ਼ਰੇਬ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਲੁਟਾ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

17496 381 siq siq siq  
nwnik kihAw  
ApnY ihrdY dyKu 
smwly]4]3]42
]

Sath Sath Sath 

Naanak Kehiaa 

Apanai Hiradhai 

Dhaekh Samaalae 

||4||3||42||

Truly, truly, truly, 

Nanak speaks; look 

within your own heart, 

and realize this. 

||4||3||42||

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੀ ਹੈ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ 
ਵੇਖ (ਇਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹੈ, ਇਹੀ ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਹੈ) 

॥੪॥੩॥੪੨॥

17497 381 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17498 381 audmu krq hovY 
mnu inrmlu nwcY 
Awpu invwry]

(invwry) dUr kry Oudham Karath 

Hovai Man 

Niramal Naachai 

Aap Nivaarae ||

Making the effort, the 

mind becomes pure; 

in this dance, the self 

is silenced.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਗਤ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਇਹ, ਮਾਨੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਨਾਚ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।
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17499 381 pMc jnw ly 
vsgiq rwKY mn 
mih eykMkwry]1]

v`s-giq[ giq: polw 
bolo

Panch Janaa Lae 

Vasagath Raakhai 

Man Mehi 

Eaekankaarae 

||1||

The five passions are 

kept under control, 

and the One Lord 

dwells in the mind. 

||1||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ) ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਉਹ ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

17500 381 qyrw jnu inriq 
kry gun gwvY]

Thaeraa Jan Nirath 

Karae Gun Gaavai 

||

Your humble servant 

dances and sings Your 

Glorious Praises.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਦੇਵੀ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ 

ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ) 

ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਹ, ਮਾਨੋ) ਉਹ ਨਾਚ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

17501 381 rbwbu pKwvj 
qwl GuMGrU  
Anhd sbdu 
vjwvY]1]rhwau]

Rabaab Pakhaavaj 

Thaal Ghungharoo 

Anehadh Sabadh 

Vajaavai ||1|| 

Rehaao ||

He plays upon the 

guitar, tambourine 

and cymbals, and the 

unstruck sound 

current of the Shabad 

resounds. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-

ਰੂਪ ਵਾਿਾ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ) ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

ਰਬਾਬ ਤਬਲਾ ਛੈਣੇ ਘੁੂੰ ਘਰੂ 

(ਆਜਦਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਿਣਾ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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17502 381 pRQmy mnu prboDY 
Apnw pwCY Avr 
rIJwvY]

(prboDY) smJwvY[ 
(rIJwvY) KuS kry

Prathhamae Man 

Parabodhhai 

Apanaa Paashhai 

Avar Reejhaavai ||

First, he instructs his 

own mind, and then, 

he leads others.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ) 

ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  (ਮੋਹ 

ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ) ਿਗਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਰੀਝ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
17503 381 rwm nwm jpu 

ihrdY jwpY muK qy 
sgl sunwvY]2]

Raam Naam Jap 

Hiradhai Jaapai 

Mukh Thae Sagal 

Sunaavai ||2||

He chants the Lord's 

Name and meditates 

on it in his heart; with 

his mouth, he 

announces it to all. 

||2||

ਪਜਹਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਿਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਰ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਉਹ ਿਾਪ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

17504 381 kr sMig swDU 
crn pKwrY sMq 
DUir qin lwvY]

(pKwrY) DoNdw Kar Sang 

Saadhhoo Charan 

Pakhaarai Santh 

Dhhoor Than 

Laavai ||

He joins the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, and 

washes their feet; he 

applies the dust of the 

Saints to his body

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ) ਆਪਣੇ 
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 

ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ 

ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

17505 381 mnu qnu Arip 
Dry gur AwgY  
siq pdwrQu 
pwvY]3]

Man Than Arap 

Dhharae Gur Aagai 

Sath Padhaarathh 

Paavai ||3||

He surrenders his 

mind and body, and 

places them before 

the Guru; thus, he 

obtains the true 

wealth. ||3||

ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ 

(ਹਰੇਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿਾ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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17506 381 jo jo sunY pyKY 
lwie srDw qw 
kw jnm mrx 
duKu BwgY]

Jo Jo Sunai 

Paekhai Laae 

Saradhhaa Thaa 

Kaa Janam Maran 

Dhukh Bhaagai ||

Whoever listens to, 

and beholds the Guru 

with faith, shall see his 

pains of birth and 

death taken away.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਇਕ ਐਸਾ 
ਨਾਚ ਹੈ ਜਕ) ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਦਕ ਧਾਰ ਕੇ 

ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
17507 381 AYsI inriq  

nrk invwrY  
nwnk gurmuiK 
jwgY]4]4]43]

(inriq) nwc Aisee Nirath Narak 

Nivaarai Naanak 

Guramukh Jaagai 

||4||4||43||

Such a dance 

eliminates hell; O 

Nanak, the Gurmukh 

remains wakeful. 

||4||4||43||

ਅਿੇਹਾ ਨਾਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਨਾਚ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਹ (ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਤੋਂ) ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੪੩॥

17508 381 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17509 381 ADm cMfwlI  
BeI bRhmxI sUdI 
qy sRystweI ry]

ADm:polw bolo[ 
(ADm) nIc

Adhham 

Chanddaalee Bhee 

Brehamanee 

Soodhee Thae 

Sraesattaaee Rae 

||

The lowly outcaste 

becomes a Brahmin, 

and the untouchable 

sweeper becomes 

pure and sublime.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਅੱਤ ਨੀਚ 

ਚੂੰਡਾਲਣ ਜਬਿਤੀ (ਮਾਨੋ) 

ਬਿਾਹਮਣੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ 

ਸ਼ੂਦਰਨੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲੀ 
ਹੋ ਗਈ।

17510 381 pwqwlI AwkwsI 
sKnI lhbr 
bUJI KweI ry]1]

iqRSnw dI (lh-br) 
lwt[s`KnI[ bUJI: polw 
bolo

Paathaalee 

Aakaasee 

Sakhanee Lehabar 

Boojhee Khaaee 

Rae ||1||

The burning desire of 

the nether regions and 

the etheric realms is 

finally quenched and 

extinguished. ||1||

ਿੇਹੜੀ ਜਬਰਤੀ ਪਜਹਲਾਂ 
ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਤਕ 

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ 

ਕੇ ਭੀ ਭੁੱ ਖੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਸੀ ਉਸ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਬੱੁਝ 

ਗਈ ॥੧॥
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17511 381 Gr kI iblweI  
Avr isKweI  
mUsw dyiK frweI 
ry]

(iblweI) ib`lI[ (mU`sw) 
cUhw

Ghar Kee Bilaaee 

Avar Sikhaaee 

Moosaa Dhaekh 

Ddaraaee Rae ||

The house-cat has 

been taught 

otherwise, and is 

terrified upon seeing 

the mouse.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਪਲਾ ਜਦੱਤਾ ਉਸ ਦੀ 
ਪਜਹਲੀ) ਸੂੰ ਤੋਖ-ਹੀਣ ਜਬਿਤੀ 
ਜਬੱਲੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਕਸਮ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਪਦਾਰਥ (ਚੂਹਾ) ਵੇਖ ਕੇ 

ਲਾਲਚ ਕਰਨੋਂ  ਸੂੰਗਦੀ ਹੈ।

17512 381 Aj kY vis guir 
kIno kyhir kUkr 
iqnih lgweI 
ry]1]rhwau]

ibbyk rUpI (Aj) 
b`krw[hMkwr rUpI 
(kyhir)Syr[ qmo guxI 
kUkr ieMdRIAW[ sqo 
guxI (iqnih) iqRx 
Gwh[ Aj: polw bolo

Aj Kai Vas Gur 

Keeno Kaehar 

Kookar Thinehi 

Lagaaee Rae ||1|| 

Rehaao ||

The Guru has put the 

tiger under the control 

of the sheep, and 

now, the dog eats 

grass. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹੂੰਕਾਰ-ਸ਼ੇਰ 

ਨੂੂੰ  ਜਨਮਿਤਾ-ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਮੋਗੁਣੀ 
ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ (ਕੱੁਜਤਆਂ) ਨੂੂੰ  ਸਤੋ 

ਗੁਣੀ ਪਾਸੇ (ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਲ) 

ਲਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17513 381 bwJu QUnIAw  
Cprw QwimAw  
nIGirAw Gru 
pwieAw ry]

(QUnIAw) QMm@IAW[ nI-
GirAw

Baajh Thhooneeaa 

Shhaparaa 

Thhaamihaaa 

Neeghariaa Ghar 

Paaeiaa Rae ||

Without pillars, the 

roof is supported, and 

the homeless have 

found a home.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਪਲਾ ਜਦੱਤਾ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ) ਛੱਪਰ (ਛੱਤ) 

ਦੁਜਨਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਥੂੰ ਮਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੀ ਥੂੰ ਜਮਹਆ ਜਗਆ, ਉਸ ਦੇ 

ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਜਲਆ।
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17514 381 ibnu jVIey lY 
jiVE jVwvw  
Qyvw Acrju 
lwieAw ry]2]

(jVIey) suinAwry[ 
(jVwvw) jVwaU ghxw[ 
(Qyvw) ng[ A-crju

Bin Jarreeeae Lai 

Jarriou Jarraavaa 

Thhaevaa Acharaj 

Laaeiaa Rae ||2||

Without the jeweller, 

the jewel has been 

set, and the wonderful 

stone shines forth. 

||2||

ਕਾਰੀਗਰ ਸੁਜਨਆਜਰਆਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ (ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਦਾ) ਿੜਾਊ ਗਜਹਣਾ 
ਜਤਆਰ ਹੋ ਜਗਆ ਤੇ ਉਸ ਮਨ-

ਗਜਹਣ ੇਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੂੰ ਦਰ ਨਗ ਿੜ 

ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ॥੨॥

17515 381 dwdI dwid n 
phucnhwrw cUpI  
inrnau pwieAw 
ry]

(ry) hy BweI! gursyvk 
jI ny (cUpI) inrivklp 
AvsQw c pUrn bRhm 
jI dw inrnw gurU jI qoN 
pw ilAw hY[ aun@W dy 
kIqy SuB kwj q y 
(dwid) &irAwd krky[ 
(dwdI) &irAwdI phuMcx 
vwlw nhIN

Dhaadhee Dhaadh 

N 

Pahuchanehaaraa 

Choopee Nirano 

Paaeiaa Rae ||

The claimant does not 

succeed by placing his 

claim, but by keeping 

silent, he obtains 

justice.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੜ ਕੇ ਜਨਿੱਤ) 

ਜਗਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਆਪਣਾ 
ਮਨ-ਇੱਛਤ) ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੇ ਭੀ 
ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 
(ਪਰ ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਜਮਲ ਜਗਆ ਤਾਂ) ਸ਼ਾਂਤ-ਜਚੱਤ 

ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਇਨਸਾਫ਼ ਜਮਲਣ ਲੱਗ 

ਜਪਆ (ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਗਆ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

17516 381 mwil dulIcY 
bYTIly imrqku  
nYn idKwlnu 
DwieAw ry]3]

(mwil) m`l[ bYTI-ly Maal Dhuleechai 

Baithee Lae 

Mirathak Nain 

Dhikhaalan 

Dhhaaeiaa Rae 

||3||

The dead sit on costly 

carpets, and what is 

seen with the eyes 

shall vanish. ||3||

(ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪਜਹਲਾ) 
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਘੂਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ 

ਮੱੁਕ ਜਗਆ, ਦੁਲੀਚੇ ਮੱਲ ਕੇ 

ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ (ਅਹੂੰਕਾਰ-ਭਰੀ 
ਜਬਰਤੀ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ 

ਪਈ ॥੩॥
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17517 382 soeI Ajwxu khY 
mY jwnw  
jwnxhwru n 
Cwnw ry]

(Cwnw) CuipAw Soee Ajaan Kehai 

Mai Jaanaa 

Jaananehaar N 

Shhaanaa Rae ||

One who claims to 

know, is ignorant; he 

does not know the 

Knower of all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਨਰਾ 
ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ) ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਮੈਂ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ ਉਹ 

ਅਿ ੇਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

(ਸਚਮੁਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ 

ਉਹ ਕਦੇ ਗੱੁਝਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

17518 382 khu nwnk guir  
Aimau 
pIAwieAw rsik 
rsik ibgswnw 
ry]4]5]44]

(Aimau) AMimRq[ 
(rsik) rs lYNidAW

Kahu Naanak Gur 

Amio Peeaaeiaa 

Rasak Rasak 

Bigasaanaa Rae 

||4||5||44||

Says Nanak, the Guru 

has given me the 

Ambrosial Nectar to 

drink in; savoring it 

and relishing it, I 

blossom forth in bliss. 

||4||5||44||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਜਪਲਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ-ਿਲ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਮਾਣ ਮਾਣ ਕੇ ਸਦਾ 
ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੫॥੪੪॥

17519 382 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17520 382 bMDn kwit  
ibswry Aaugn  
Apnw ibrdu 
sm@wirAw]

(ibswry) Bulwey Bandhhan Kaatt 

Bisaarae Aougan 

Apanaa Biradh 

Samhaariaa ||

He has cut away my 

bonds, and overlooked 

my shortcomings, and 

so He has confirmed 

His nature.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਏ 

ਜਸੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ) ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਆਪਣਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ 
ਸੁਭਾਉ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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17521 382 hoey ikRpwl mwq 
ipq inAweI  
bwirk ijau 
pRiqpwirAw]1]

Hoeae Kirapaal 

Maath Pith Niaaee 

Baarik Jio 

Prathipaariaa 

||1||

Becoming merciful to 

me, like a mother or a 

father, he has come to 

cherish me as His own 

child. ||1||

ਮਾਂ ਜਪਉ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਬੱਜਚਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਾਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥

17522 382 gurisK rwKy gur 
gopwil]

Gurasikh Raakhae 

Gur Gopaal ||

The GurSikhs are 

preserved by the 

Guru, by the Lord of 

the Universe.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਵਾਲੇ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਜਸੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਿਗਤ-ਪਾਲਕ 

ਪਿਭੂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

17523 382 kwiF lIey mhw 
Bvjl qy ApnI 
ndir 
inhwil]1]rhwau
]

Kaadt Leeeae 

Mehaa Bhavajal 

Thae Apanee 

Nadhar Nihaal 

||1|| Rehaao ||

He rescues them from 

the terrible world 

ocean, casting His 

Glance of Grace upon 

them. ||1||Pause||

ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17524 382 jw kY ismrix  
jm qy CutIAY  
hliq pliq suKu 
pweIAY]

Jaa Kai Simaran 

Jam Thae 

Shhutteeai Halath 

Palath Sukh 

Paaeeai ||

Meditating in 

remembrance on Him, 

we escape from the 

Messenger of Death; 

here and hereafter, 

we obtain peace.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਿਮਾਂ ਤੋਂ 
(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸੁਖ ਮਾਣੀਦਾ ਹੈ,
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17525 382 swis igrwis 
jphu jpu rsnw  
nIq nIq gux 
gweIAY]2]

Saas Giraas Japahu 

Jap Rasanaa Neeth 

Neeth Gun 

Gaaeeai ||2||

With every breath and 

morsel of food, 

meditate, and chant 

with your tongue, 

continually, each and 

every day; sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਨਾਲ 

ਹਰੇਕ ਜਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਿਜਪਆ ਕਰੋ। ਆਉ, ਸਦਾ ਹੀ 
ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ॥੨॥

17526 382 Bgiq pRym 
prmpdu pwieAw  
swDsMig duK 
nwTy]

Bhagath Praem 

Param Padh 

Paaeiaa 

Saadhhasang 

Dhukh Naathae ||

Through loving 

devotional worship, 

the supreme status is 

obtained, and in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

sorrows are dispelled.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ) 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
17527 382 iCjY n jwie  

ikCu Bau n 
ibAwpy hir Dnu 
inrmlu gwTy]3]

(iC`jY) nws[ gWTy Shhijai N Jaae 

Kishh Bho N 

Biaapae Har 

Dhhan Niramal 

Gaathae ||3||

I am not worn down, I 

do not die, and 

nothing strikes fear in 

me, since I have the 

wealth of the Lord's 

Immaculate Name in 

my purse. ||3||

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਪਜਵਤਿ ਧਨ ਇਕੱਠਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਧਨ ਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਚੋਰ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ, ਉਹ ਧਨ 

ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਨ 

ਗੁਆਚਦਾ ਨਹੀਂ ॥੩॥
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17528 382 AMiq kwl pRB 
Bey shweI ieq 
auq rwKnhwry]

Anth Kaal Prabh 

Bheae Sehaaee 

Eith Outh 

Raakhanehaarae 

||

At the very last 

moment, God 

becomes the mortal's 

Help and Support; 

here and hereafter, He 

is the Savior Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਿੀ (ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ 
ਦੇ) ਅੂੰਤ ਸਮੇਂ ਭੀ ਮਦਦਗਾਰ 

ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

17529 382 pRwn mIq hIq 
Dnu myrY nwnk 
sd 
bilhwry]4]6]4
5]

(hIq) ipAwrw Praan Meeth 

Heeth Dhhan 

Maerai Naanak 

Sadh Balihaarae 

||4||6||45||

He is my breath of life, 

my friend, support and 

wealth; O Nanak, I am 

forever a sacrifice to 

Him. ||4||6||45||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ ਿੋ 
ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਜਹਤੂ ਤੇ ਮੇਰਾ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈ ॥੪॥੬॥੪੫॥

17530 382 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17531 382 jw qUM swihbu qw 
Bau kyhw hau quDu 
ibnu iksu 
swlwhI]

Jaa Thoon Saahib 

Thaa Bho Kaehaa 

Ho Thudhh Bin Kis 

Saalaahee ||

Since You are my Lord 

and Master, what is 

there for me to fear? 

Other than You, who 

else should I praise?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮਾਲਕ (ਮੇਰੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇਂ, ਤਾਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ-ਜ਼ਹਰ ਤੋਂ) ਕੋਈ 

ਡਰ-ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 
ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ 
ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ-

ਜ਼ਹਰ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ)।
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17532 382 eyku qUM qw sBu 
ikCu hY mY quDu 
ibnu dUjw 
nwhI]1]

Eaek Thoon Thaa 

Sabh Kishh Hai 

Mai Thudhh Bin 

Dhoojaa Naahee 

||1||

You are the One and 

only, and so do all 

things exist; without 

You, there is nothing 

at all for me. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵੱਲ ਰਹੇਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੈ 

ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

17533 382 bwbw ibKu dyiKAw 
sMswru]

ibKu: polw bolo Baabaa Bikh 

Dhaekhiaa Sansaar 

||

O Father, I have seen 

that the world is 

poison.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ 

ਸੂੰਸਾਰ (ਦਾ ਮੋਹ) ਜ਼ਹਰ ਹੈ (ਿੋ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ)।

17534 382 riKAw krhu 
gusweI myry mY  
nwmu qyrw 
AwDwru]1]rhwau
]

Rakhiaa Karahu 

Gusaaee Maerae 

Mai Naam 

Thaeraa Aadhhaar 

||1|| Rehaao ||

Save me, O Lord of the 

Universe! Your Name 

is my only Support. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! (ਇਸ 

ਜ਼ਹਰ ਤੋਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਬਚਾਈ ਰੱਖ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਬਜਣਆ ਰਹੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17535 382 jwxih ibrQw  
sBw mn kI horu 
iksu pih AwiK 
suxweIAY]

s`Bw Jaanehi Birathhaa 

Sabhaa Man Kee 

Hor Kis Pehi Aakh 

Sunaaeeai ||

You know completely 

the condition of my 

mind; who else could I 

go to tell of it?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) 

ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦਾ ਦੱੁਖ-ਦਰਦ 

ਦੱਸਣਾ ਜਵਅਰਥ ਹੈ।
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17536 382 ivxu nwvY sBu 
jgu baurwieAw  
nwmu imlY suKu 
pweIAY]2]

Vin Naavai Sabh 

Jag Bouraaeiaa 

Naam Milai Sukh 

Paaeeai ||2||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

the whole world has 

gone crazy; obtaining 

the Naam, it finds 

peace. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ। ਿੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਏ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥

17537 382 ikAw khIAY  
iksu AwiK 
suxweIAY ij 
khxw su pRB jI 
pwis]

Kiaa Keheeai Kis 

Aakh Sunaaeeai J 

Kehanaa S Prabh 

Jee Paas ||

What shall I say? Unto 

whom shall I speak? 

What I have to say, I 

say to God.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਦੱੁਖ-

ਦਰਦ) ਿ ੋਕੁਝ ਭੀ ਆਖਣਾ 
ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ 
ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਕਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੈ)।

17538 382 sBu ikCu kIqw 
qyrw vrqY sdw 
sdw qyrI 
Aws]3]

Sabh Kishh 

Keethaa Thaeraa 

Varathai Sadhaa 

Sadhaa Thaeree 

Aas ||3||

Everything which 

exists was created by 

You. You are my hope, 

forever and ever. 

||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ ਜਵਚ ਿ ੋਕੁਝ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ 
ਹੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੀ 
ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੩॥

17539 382 jy dyih vifAweI  
qw qyrI 
vifAweI ieq 
auq quJih 
iDAwau]

Jae Dhaehi 

Vaddiaaee Thaa 

Thaeree 

Vaddiaaee Eith 

Outh Thujhehi 

Dhhiaao ||

If you bestow 

greatness, then it is 

Your greatness; here 

and hereafter, I 

meditate on You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮਾਣ-

ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਇਸ ਨਾਲ ਭੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸੋਭਾ 
ਜਖਲਰਦੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦਾ ਹਾਂ।
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17540 382 nwnk ky pRB 
sdw suKdwqy mY  
qwxu qyrw ieku 
nwau]4]7]46]

Naanak Kae Prabh 

Sadhaa 

Sukhadhaathae 

Mai Thaan 

Thaeraa Eik Naao 

||4||7||46||

The Lord God of 

Nanak is forever the 

Giver of peace; Your 

Name is my only 

strength. 

||4||7||46||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਦਾ 
ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੈ 

॥੪॥੭॥੪੬॥

17541 382 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17542 382 AMimRqu nwmu 
qum@wrw Twkur eyhu 
mhw rsu jnih 
pIE]

Anmrith Naam 

Thumhaaraa 

Thaakur Eaehu 

Mehaa Ras Janehi 

Peeou ||

Your Name is 

Ambrosial Nectar, O 

Lord Master; Your 

humble servant drinks 

in this supreme elixir.

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਿਲ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ) ਇਹ ਸਿੇਸ਼ਟ-ਰਸ ਤੇਰੇ 

ਜਕਸੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੀ ਪੀਤਾ ਹੈ।

17543 382 jnm jnm cUky 
BY Bwry durqu 
ibnwisE Brmu 
bIE]1]

(durqu) pwp[ (bIE) 
dUjw

Janam Janam 

Chookae Bhai 

Bhaarae Dhurath 

Binaasiou Bharam 

Beeou ||1||

The fearful load of sins 

from countless 

incarnations has 

vanished; doubt and 

duality are also 

dispelled. ||1||

(ਜਿਸ ਨੇ ਪੀਤਾ ਉਸ ਦੇ) 

ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੇ 

(ਕੀਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਭਾਰ ਮੱੁਕ 

ਗਏ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਪਾਪ 

ਨਾਸ ਹੋ ਜਗਆ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਦੂਿੀ ਭਟਕਣਾ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ) ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ॥੧॥

17544 382 drsnu pyKq mY 
jIE]

Dharasan 

Paekhath Mai 

Jeeou ||

I live by beholding the 

Blessed Vision of Your 

Darshan.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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17545 382 suin kir bcn 
qum@wry siqgur  
mnu qnu myrw Twru 
QIE]1]rhwau]

Sun Kar Bachan 

Thumhaarae 

Sathigur Man 

Than Maeraa 

Thaar Thheeou 

||1|| Rehaao ||

Listening to Your 

Words, O True Guru, 

my mind and body are 

cooled and soothed. 

||1||Pause||

ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਮੇਰਾ ਤਨ ਠੂੰ ਡਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17546 382 qum@rI ikRpw qy 
BieE swDsMgu  
eyhu kwju qum@ 
Awip kIE]

Thumharee 

Kirapaa Thae 

Bhaeiou 

Saadhhasang 

Eaehu Kaaj Thumh 

Aap Keeou ||

By Your Grace, I have 

joined the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy; You 

Yourself have caused 

this to happen.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਹਾਸਲ 

ਹੋਈ, ਇਹ (ਸੋਹਣਾ) ਕੂੰਮ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ,

17547 382 idVu kir crx 
ghy pRB qum@ry  
shjy ibiKAw 
BeI KIE]2]

(KIE) nws Dhirr Kar Charan 

Gehae Prabh 

Thumharae 

Sehajae Bikhiaa 

Bhee Kheeou 

||2||

Holding fast to Your 

Feet, O God, the 

poison is easily 

neutralized. ||2||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਨਾਲ) ਮੈਂ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਿੜ 

ਲਏ, ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਜਗਆ ਤੇ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥
17548 382 suK inDwn nwmu 

pRB qumrw eyhu 
AibnwsI mMqRü 
lIE]

Sukh Nidhhaan 

Naam Prabh 

Thumaraa Eaehu 

Abinaasee 

Manthra Leeou ||

Your Name, O God, is 

the treasure of peace; 

I have received this 

everlasting Mantra.

ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਕਦੇ 

ਨਾਹ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਮੈਂ ਿਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ,
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17549 382 kir ikrpw moih  
siqguir dInw  
qwpu sMqwpu myrw 
bYru gIE]3]

(qwpu) du`K[ (sMqwpu) 
kIqy mwVy krmw dI Xwd 
qy du`K

Kar Kirapaa Mohi 

Sathigur Dheenaa 

Thaap Santhaap 

Maeraa Bair 

Geeou ||3||

Showing His Mercy, 

the True Guru has 

given it to me, and my 

fever and pain and 

hatred are annulled. 

||3||

ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੱਤਾ 
(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ (ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ) ਦੱੁਖ 

ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਵੈਰ-ਜਵਰੋਧ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ॥੩॥

17550 382 DMnu su mwxs dyhI 
pweI ijqu pRiB 
ApnY myil lIE]

Dhhann S Maanas 

Dhaehee Paaee 

Jith Prabh Apanai 

Mael Leeou ||

Blessed is the 

attainment of this 

human body, by which 

God blends Himself 

with me.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਨੂੂੰ  ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਜਮਜਲਆ 

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਜਲਆ।

17551 382 DMnu su kiljugu  
swDsMig kIrqnu 
gweIAY nwnk  
nwmu ADwru 
hIE]4]8]47]

(hIE) ihrdy Dhhann S Kalijug 

Saadhhasang 

Keerathan 

Gaaeeai Naanak 

Naam Adhhaar 

Heeou 

||4||8||47||

Blessed, in this Dark 

Age of Kali Yuga, is the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

where the Kirtan of 

the Lord's Praises are 

sung.O Nanak, the 

Naam is my only 

Support. ||4||8||47||

(ਲੋਕ ਕਜਲਿੁਗ ਨੂੂੰ  ਜਨੂੰ ਦਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ) ਇਹ ਕਜਲਿੁਗ ਭੀ 
ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ ਿੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ 
ਿਾਏ ਤੇ ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਬਜਣਆ ਰਹੇ ॥੪॥੮॥੪੭॥

17552 383 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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17553 383 AwgY hI qy sBu 
ikCu hUAw Avru 
ik jwxY igAwnw]

Aagai Hee Thae 

Sabh Kishh Hooaa 

Avar K Jaanai 

Giaanaa ||

Everything is pre-

ordained; what else 

can be known through 

study?

ਿ ੋਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਹੋਈ ਹੈ 

ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ-ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵ ਹੋਰ ਕੀ ਜਗਆਨ ਸਮਝ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?

17554 383 BUl cUk Apnw 
bwirku bKisAw  
pwrbRhm 
Bgvwnw]1]

Bhool Chook 

Apanaa Baarik 

Bakhasiaa 

Paarabreham 

Bhagavaanaa 

||1||

The errant child has 

been forgiven by the 

Supreme Lord God. 

||1||

ਮੇਰੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱ ਲਾਂ ਚੱੁਕਾਂ 
ਵੇਖ ਕੇ ਭੀ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਬਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੧॥

17555 383 siqguru myrw sdw 
dieAwlw moih 
dIn kau rwiK 
lIAw]

Sathigur Maeraa 

Sadhaa Dhaeiaalaa 

Mohi Dheen Ko 

Raakh Leeaa ||

My True Guru is 

always merciful; He 

has saved me, the 

meek one.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਸਦਾ ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਵਲੋਂ) 
ਕੂੰਗਾਲ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ।

17556 383 kwitAw rogu mhw 
suKu pwieAw hir 
AMimRqu muiK nwmu 
dIAw]1]rhwau]

Kaattiaa Rog 

Mehaa Sukh 

Paaeiaa Har 

Anmrith Mukh 

Naam Dheeaa 

||1|| Rehaao ||

He has cured me of 

my disease, and I have 

obtained the greatest 

peace; He has placed 

the Ambrosial Name 

of the Lord in my 

mouth. ||1||Pause||

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ) ਮੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪਾਇਆ (ਮੇਰਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) 
ਰੋਗ ਕੱਜਟਆ ਜਗਆ, ਮੈਨੂੂੰ  ਬੜਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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17557 383 Aink pwp myry  
prhirAw bMDn 
kwty mukq Bey]

(prhirAw) dUr kry Anik Paap Maerae 

Parehariaa 

Bandhhan Kaattae 

Mukath Bheae ||

He has washed away 

my countless sins; He 

has cut away my 

bonds, and I am 

liberated.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ ਹਨ ਮੈਂ (ਮੋਹ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹਾਂ।
17558 383 AMD kUp mhw Gor 

qy bwh pkir 
guir kwiF 
lIey]2]

(kUp) KUh[ (Gor) 
iBAwnk[ bWh

Andhh Koop 

Mehaa Ghor Thae 

Baah Pakar Gur 

Kaadt Leeeae 

||2||

He has taken me by 

the arm, and pulled 

me out of the terrible, 

deep dark pit. ||2||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੨॥

17559 383 inrBau Bey  
sgl Bau 
imitAw rwKy 
rwKnhwry]

Nirabho Bheae 

Sagal Bho Mittiaa 

Raakhae 

Raakhanehaarae 

||

I have become 

fearless, and all my 

fears have been 

erased. The Savior 

Lord has saved me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਹੁਣ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਬੇ-

ਜਫ਼ਕਰ ਹਾਂ (ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ) 
ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਡਰ-

ਖ਼ਤਰਾ ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ।

17560 383 AYsI dwiq qyrI  
pRB myry kwrj 
sgl svwry]3]

Aisee Dhaath 

Thaeree Prabh 

Maerae Kaaraj 

Sagal Savaarae 

||3||

Such is Your 

generosity, O my God, 

that You have resolved 

all my affairs. ||3||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਅਿੇਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਕ 

ਮੇਰੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਿ ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਗਏ ਹਨ ॥੩॥
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17561 383 gux inDwn 
swihb min mylw]

Gun Nidhhaan 

Saahib Man 

Maelaa ||

My mind has met with 

my Lord and Master, 

the treasure of 

excellence.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ।

17562 383 srix pieAw  
nwnk  
suohylw]4]9]48
]

(suohylw) suKI[ suohylw 
hoVy AONkV ivckwr bolo

Saran Paeiaa 

Naanak Suohaelaa 

||4||9||48||

Taking to His 

Sanctuary, Nanak has 

become blissful. 

||4||9||48||

(ਿਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੈਂ (ਉਸ ਦੀ) ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ 
॥੪॥੯॥੪੮॥

17563 383 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17564 383 qUM ivsrih qW 
sBu ko lwgU cIiq 
Awvih qW syvw]

Thoon Visarehi 

Thaan Sabh Ko 

Laagoo Cheeth 

Aavehi Thaan 

Saevaa ||

If I forget You, then 

everyone becomes my 

enemy. When You 

come to mind, then 

they serve me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਭੁੱ ਲ ਿਾਏ ਂਤਾਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਮੈਨੂੂੰ  
ਵੈਰੀ ਿਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿੇ ਤੂੂੰ  
ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇਂ ਤਾਂ 
ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਦਰ 

ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
17565 383 Avru n koaU dUjw 

sUJY swcy AlK 
AByvw]1]

Avar N Kooo 

Dhoojaa Soojhai 

Saachae Alakh 

Abhaevaa ||1||

I do not know any 

other at all, O True, 

Invisible, Inscrutable 

Lord. ||1||

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ! 

ਹੇ ਅਲੱਖ! ਹੇ ਅਭੇਵ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ 
॥੧॥
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17566 383 cIiq AwvY qW 
sdw dieAwlw  
logn ikAw 
vycwry]

Cheeth Aavai 

Thaan Sadhaa 

Dhaeiaalaa Logan 

Kiaa Vaechaarae ||

When You come to 

mind, You are always 

merciful to me; what 

can the poor people 

do to me?

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਦਇਆਵਾਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਵਚਾਰੇ 

ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
17567 383 burw Blw khu 

iks no khIAY  
sgly jIA 
qumwry]1]rhwau]

Buraa Bhalaa Kahu 

Kis No Keheeai 

Sagalae Jeea 

Thumhaarae 

||1|| Rehaao ||

Tell me, who should I 

call good or bad, since 

all beings are Yours? 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਰ ਦੱਸ, 

ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਆਜਖਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਦਾ 
ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਭ ਿੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17568 383 qyrI tyk qyrw 
AwDwrw hwQ dyie  
qUM rwKih]

Thaeree Ttaek 

Thaeraa 

Aadhhaaraa 

Haathh Dhaee 

Thoon Raakhehi ||

You are my Shelter, 

You are my Support; 

giving me Your hand, 

You protect me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਹੀ ਓਟ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪ 

(ਸਾਡੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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17569 383 ijsu jn aUpir  
qyrI ikrpw iqs 
kau ibpu n koaU 
BwKY]2]

(ib`pu) iKlw&[ (BwKY) 
AwKdw

Jis Jan Oopar 

Thaeree Kirapaa 

This Ko Bip N Kooo 

Bhaakhai ||2||

That humble being, 

upon whom You 

bestow Your Grace, is 

not touched by 

slander or suffering. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਤੇਰੀ (ਮੇਹਰ 

ਦੀ) ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਮੂੰਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ 
ਆਖਦਾ ॥੨॥

17570 383 Eho suKu Ehw 
vifAweI jo pRB 
jI min BwxI]

Ouho Sukh Ouhaa 

Vaddiaaee Jo 

Prabh Jee Man 

Bhaanee ||

That is peace, and that 

is greatness, which is 

pleasing to the mind 

of the Dear Lord God.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਿੇਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰ 

ਸਤਕਾਰ ਹੈ।

17571 383 qUM dwnw qUM sd 
imhrvwnw nwmu 
imlY rMgu 
mwxI]3]

Thoon Dhaanaa 

Thoon Sadh 

Miharavaanaa 

Naam Milai Rang 

Maanee ||3||

You are all-knowing, 

You are forever 

compassionate; 

obtaining Your Name, 

I revel in it and make 

merry. ||3||

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ 
ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਨੂੰ ਦ ਪਿਤੀਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਮਜਲਆ ਰਹੇ ॥੩॥

17572 383 quDu AwgY 
Ardwis hmwrI  
jIau ipMfu sBu 
qyrw]

Thudhh Aagai 

Aradhaas 

Hamaaree Jeeo 

Pindd Sabh 

Thaeraa ||

I offer my prayer to 

You; my body and soul 

are all Yours.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ 
ਅਰਦਾਸ ਹੈ-ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ 

ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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17573 383 khu nwnk sB 
qyrI vifAweI  
koeI nwau n jwxY  
myrw]4]10]49
]

Kahu Naanak Sabh 

Thaeree 

Vaddiaaee Koee 

Naao N Jaanai 

Maeraa 

||4||10||49||

Says Nanak, this is all 

Your greatness; no 

one even knows my 

name. ||4||10||49||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਿ ੇਕੋਈ 

ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ) ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੋਈ ਵਜਡਆਈ ਹੈ। (ਿ ੇਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਬੈਠਾਂ ਤਾਂ) ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਾਹ ਕਰੇ 

॥੪॥੧੦॥੪੯॥

17574 383 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17575 383 kir ikrpw pRB 
AMqrjwmI  
swDsMig hir 
pweIAY]

Kar Kirapaa Prabh 

Antharajaamee 

Saadhhasang Har 

Paaeeai ||

Show Your Mercy, O 

God, O Searcher of 

hearts, that in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, I 

might obtain You, Lord.

ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ (ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਮਲਾ)।

17576 383 Koil ikvwr 
idKwly drsnu  
punrip jnim n 
AweIAY]1]

(punrip) iPr kdy Khol Kivaar 

Dhikhaalae 

Dharasan Punarap 

Janam N Aaeeai 

||1||

When You open Your 

Door, and reveal the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, the mortal is 

not relegated to 

reincarnation again. 

||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਵੱਿ ੇਹੋਏ) ਜਭੱਤ ਖੋਲਹ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਜਿਰ ਮੁੜ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ ॥੧॥
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17577 383 imlau prIqm 
suAwmI Apuny  
sgly dUK hrau 
ry]

(hrau) dUr kro Milo Pareetham 

Suaamee Apunae 

Sagalae Dhookh 

Haro Rae ||

Meeting with my 

Beloved Lord aand 

Master, all my pains 

are taken away.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਹੋ ਿਾਏ ਤਾਂ) ਮੈਂ ਆਪਣ ੇ

ਜਪਆਰੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲਵਾਂ।

17578 383 pwrbRhmu ijin@ 
irdY ArwiDAw  
qw kY sMig qrau 
ry]1]rhwau]

Paarabreham Jinih 

Ridhai Araadhhiaa 

Thaa Kai Sang 

Tharo Rae ||1|| 

Rehaao ||

I am saved and carried 

across, in the company 

of those who 

remember the 

Supreme Lord God in 

their hearts. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਵਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17579 383 mhw auidAwn  
pwvk swgr Bey  
hrK sog mih 
bsnw]

(auidAwn) aujwV Mehaa Oudhiaan 

Paavak Saagar 

Bheae Harakh Sog 

Mehi Basanaa ||

This world is a great 

wilderness, an ocean 

of fire, in which 

mortals abide, in 

pleasure and pain.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੁਜੜਆਂ 

ਇਹ ਿਗਤ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) 

ਇਕ ਵੱਡਾ ਿੂੰਗਲ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ) ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਕਦੇ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ 

ਗ਼ਮੀ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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17580 383 siqguru Byit 
BieAw mnu 
inrmlu jip 
AMimRqu hir 
rsnw]2]

Sathigur Bhaett 

Bhaeiaa Man 

Niramal Jap 

Anmrith Har 

Rasanaa ||2||

Meeting with the True 

Guru, the mortal 

becomes 

immaculately pure; 

with his tongue, he 

chants the Ambrosial 

Name of the Lord. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿੀਭ ਨਾਲ ਿਪ ਕੇ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

17581 383 qnu Dnu Qwip 
kIE sBu Apnw  
koml bMDn 
bWiDAw]

Than Dhhan 

Thhaap Keeou 

Sabh Apanaa 

Komal Bandhhan 

Baandhhiaa ||

He preserves his body 

and wealth, and takes 

everything as his own; 

such are the subtle 

bonds which bind him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਜਮਥ ਕੇ, ਇਸ ਧਨ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਮੂੰਨ ਕੇ ਿੀਵ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਜਮੱਠੇ ਜਮੱਠੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

17582 383 gur prswid Bey 
jn mukqy hir 
hir nwmu 
ArwiDAw]3]

Gur Parasaadh 

Bheae Jan 

Mukathae Har Har 

Naam Araadhhiaa 

||3||

By Guru's Grace, the 

mortal becomes 

liberated, meditating 

on the Name of the 

Lord, Har, Har. ||3||

ਪਰ ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਇਹਨਾਂ ਕੋਮਲ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
17583 383 rwiK lIey pRiB 

rwKnhwrY jo pRB 
Apuny Bwxy]

Raakh Leeeae 

Prabh 

Raakhanehaarai Jo 

Prabh Apunae 

Bhaanae ||

God, the Savior, has 

saved those, who are 

pleasing to the Will of 

God.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ, 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਮਲ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਬਚਾ ਜਲਆ।
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17584 383 jIau ipMfu sBu 
qum@rw dwqy nwnk 
sd 
kurbwxy]4]11]5
0]

Jeeo Pindd Sabh 

Thumharaa 

Dhaathae Naanak 

Sadh Kurabaanae 

||4||11||50||

The soul and body are 

all Yours, O Great 

Giver; O Nanak, I am 

forever a sacrifice. 

||4||11||50||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਦਾਤਾਰ! 

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ 

ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਹ ਜਮਥਦਾ 
ਰਹਾਂ)। ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੧੧॥੫੦॥

17585 383 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17586 383 moh mln nId qy 
CutkI kaunu 
AnugRhu BieE 
rI]

(mln) mYLw[ (A-
nu`gRhu) ikRpw

Moh Malan Needh 

Thae Shhuttakee 

Koun Anugrahu 

Bhaeiou Ree ||

You have avoided the 

slumber of 

attachment and 

impurity - by whose 

favor has this 

happened?

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਤੂੂੰ  ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੈਲਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ 
ਬਚ ਗਈ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਕੇਹੜੀ 
ਜਕਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ?

17587 383 mhw mohnI quDu n 
ivAwpY qyrw 
Awlsu khw 
gieE 
rI]1]rhwau]

(mhw mohnI) mwieAw Mehaa Mohanee 

Thudhh N Viaapai 

Thaeraa Aalas 

Kehaa Gaeiou Ree 

||1|| Rehaao ||

The great enticer does 

not affect you. Where 

has your laziness 

gone? ||1||Pause||

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਮੋਹ ਲੈਣ 

ਵਾਲੀ ਬਲੀ ਮਾਇਆ ਭੀ ਤੇਰੇ 

ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, 
ਤੇਰਾ ਆਲਸ ਭੀ ਸਦਾ ਲਈ 

ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17588 384 kwmu kRoDu AhMkwru 
gwKro sMjim 
kaun CuitE rI]

 (g`wKro)kTn Kaam Krodhh 

Ahankaar 

Gaakharo Sanjam 

Koun Shhuttiou 

Ree ||

How have you escaped 

from the treachery of 

sexual desire, anger 

and egotism?

ਹੇ ਭੈਣ! ਇਹ ਕਾਮ ਕਿੋਧ, ਇਹ 

ਅਹੂੰਕਾਰ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਹਰੇਕ) ਬੜੀ ਔਜਖਆਈ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਕਸ 

ਿੁਗਜਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਹੋਇਆ ਹੈ?
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17589 384 suir nr dyv 
Asur qRY gunIAw  
sglo Bvnu 
luitE rI]1]

(suir nr) Bly purS[ 
(dyv) dyvqy[ (A-sur) 
dYNq[ (qRY gunIAw) qRY 
guxI jIv[ l`uitE

Sur Nar Dhaev 

Asur Thrai 

Guneeaa Sagalo 

Bhavan Luttiou 

Ree ||1||

The holy beings, 

angels and demons of 

the three qualities, 

and all the worlds 

have been plundered. 

||1||

ਹੇ ਭੈਣ! ਭਲੇ ਮਨੱੁਖ, ਦੇਵਤੇ, 

ਦੈਂਤ, ਸਾਰੇ ਤਿੈ-ਗੁਣੀ ਿੀਵ-ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲੁੱ ਟ ਜਲਆ 

ਹੈ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ 

ਇਹਨਾਂ ਲੁੱ ਟ ਜਲਆ ਹੈ) ॥੧॥

17590 384 dwvw Agin  
bhuqu iqRx jwly  
koeI hirAw bUtu 
rihE rI]

(dwvw) jMgL dI 
(Agin) A`g

Dhaavaa Agan 

Bahuth Thrin 

Jaalae Koee Hariaa 

Boott Rehiou Ree 

||

The forest fire has 

burnt down so much 

of the grass; how rare 

are the plants which 

have remained green.

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਿਦੋਂ ਿੂੰਗਲ ਨੂੂੰ  ਅੱਗ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 
ਘਾਹ-ਬੂਟ ਸੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਹਰਾ ਰੱੁਖ ਬਚਦਾ ਹੈ।

17591 384 AYso smrQu  
vrin n swkau  
qw kI aupmw  
jwq n kihE 
rI]2]

(vrin) ibAwn[ smr`Qu Aiso Samarathh 

Varan N Saako 

Thaa Kee 

Oupamaa Jaath N 

Kehiou Ree ||2||

He is so All-powerful, 

that I cannot even 

describe Him; no one 

can chant His Praises. 

||2||

(ਿਗਤ-ਿੂੰਗਲ ਨੂੂੰ  ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਆਤਮਕ ਬਲੀ ਮਨੱੁਖ 

ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਇਸ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਦੀ ਸੜਨ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਹੈ।) ਐਸੇ ਬਲੀ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ 
ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਕ ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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17592 384 kwjr koT mih  
BeI n kwrI  
inrml brnu  
binE rI]

(kwjr) k`jl dI (koT) 
koTrI[ (kwrI) kwLI[ 
(brnu) rMg

Kaajar Koth Mehi 

Bhee N Kaaree 

Niramal Baran 

Baniou Ree ||

In the store-room of 

the lamp-black, I did 

not turn black; my 

color remained 

immaculate and pure.

(ਨੋਟ: ਉਪਰਲੇ ਪਿਸ਼ਨ ਦਾ 
ਉੱਤਰ-) ਹੇ ਭੈਣ! ਕੱਿਲ-ਭਰੀ 
ਕੋਠੜੀ (ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਮੈਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
(ਕਾਲਖ ਨਾਲ) ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੂੰਗ 

ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਜਰਹਾ ਹੈ,

17593 384 mhw mMqRü gur  
ihrdY bisE  
Acrj nwmu 
suinE rI]3]

A-crj Mehaa Manthra 

Gur Hiradhai 

Basiou Acharaj 

Naam Suniou Ree 

||3||

The Guru has 

implanted the Maha 

Mantra, the Great 

Mantra, within my 

heart, and I have 

heard the wondrous 

Naam, the Name of 

the Lord. ||3||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ (ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ) 

ਬੜਾ ਬਲੀ ਮੂੰਤਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸਚਰਿ (ਤਾਕਤ 

ਵਾਲੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ ॥੩॥

17594 384 kir ikrpw pRB 
ndir Avlokn  
ApunY crix 
lgweI]

(Avlokn) dyKxw Kar Kirapaa Prabh 

Nadhar Avalokan 

Apunai Charan 

Lagaaee ||

Showing His Mercy, 

God has looked upon 

me with favor, and He 

has attached me to His 

feet.

ਹੇ ਭੈਣ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣੀ (ਮੇਹਰ ਦੀ) ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੱਜਕਆ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ 
ਰੱਜਖਆ,
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17595 384 pRym Bgiq nwnk 
suKu pwieAw  
swDUsMig 
smweI]4]12]5
1]

Praem Bhagath 

Naanak Sukh 

Paaeiaa Saadhhoo 

Sang Samaaee 

||4||12||51||

Through loving 

devotional worship, O 

Nanak, I have 

obtained peace; in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, I 

am absorbed into the 

Lord. ||4||12||51||

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਪਿੇਮ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਇਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਜਮਲੀ, ਮੈਂ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਭੀ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ 

ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ 
॥੪॥੧੨॥੫੧॥

17596 384 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

17597 384 rwgu Awsw Gru 7 
mhlw 5]

Raag Aasaa Ghar 7 

Mehalaa 5 ||

Raag Aasaa, Seventh 

House, Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੭ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

17598 384 lwlu colnw qY 
qin soihAw]

(colnw) coLw Laal Cholanaa Thai 

Than Sohiaa ||

That red dress looks so 

beautiful on your body.

(ਹੇ ਭੈਣ!) ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਲਾਲ ਰੂੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੋਹਣਾ 
ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।

17599 384 suirjn BwnI qW 
mnu moihAw]1]

(suirjn)ipAwry Akwl 
purK[ (BwnI) BwieAw

Surijan Bhaanee 

Thaan Man 

Mohiaa ||1||

Your Husband Lord is 

pleased, and His heart 

is enticed. ||1||

(ਤੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ ਦੀ ਲਾਲੀ ਸੋਹਣੀ 
ਡਲਹਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ) 

ਤੂੂੰ  ਸੱਿਣ-ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਂ, ਤਾਹੀਏ ਂਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਮਨ (ਭੀ) ਮੋਹ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

17600 384 kvn bnI rI  
qyrI lwlI]

l`wlI Kavan Banee Ree 

Thaeree Laalee ||

Whose handiwork is 

this red beauty of 

yours?

ਹੇ ਭੈਣ! (ਦੱਸ,) ਤੇਰੇ ਚੇਹਰੇ 

ਉਤੇ ਲਾਲੀ ਜਕਵੇਂ ਆ ਬਣੀ ਹੈ?
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17601 384 kvn rMig qUM 
BeI 
gulwlI]1]rhwau
]

Kavan Rang Thoon 

Bhee Gulaalee 

||1|| Rehaao ||

Whose love has 

rendered the poppy so 

red? ||1||Pause||

ਜਕਸ ਰੂੰਗ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਤੂੂੰ  ਸੋਹਣੇ ਗੂੜਹੇ ਰੂੰਗ ਵਾਲੀ ਬਣ 

ਗਈ ਹੈਂ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17602 384 qum hI suMdir  
qumih suhwgu]

Thum Hee 

Sundhar Thumehi 

Suhaag ||

You are so beautiful; 

you are the happy 

soul-bride.

ਹੇ ਭੈਣ! ਤੂੂੰ  ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਦੱਸ 

ਰਹੀ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ 

ਉੱਘੜ ਆਇਆ ਹੈ।

17603 384 qum Gir lwlnu  
qum Gir Bwgu]2]

(lwlnu) ipAwry hir jI Thum Ghar Laalan 

Thum Ghar Bhaag 

||2||

Your Beloved is in your 

home; good fortune is 

in your home. ||2||

(ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਤੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ 
ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ; ਤੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਜਕਸਮਤ ਿਾਗ ਪਈ 

ਹੈ ॥੨॥
17604 384 qUM sqvMqI qUM 

prDwin]

Thoon 

Sathavanthee 

Thoon 

Paradhhaan ||

You are pure and 

chaste, you are most 

distinguished.

ਹੇ ਭੈਣ! ਤੂੂੰ  ਸੱੁਚੇ ਆਚਰਨ 

ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੁਣ ਸਭ 

ਥਾਂ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਂ।

17605 384 qUM pRIqm BwnI  
quhI 
surigAwin]3]

(sur-igAwin) sRyst 
igAwn

Thoon Preetham 

Bhaanee Thuhee 

Sur Giaan ||3||

You are pleasing to 

Your Beloved, and you 

have sublime 

understanding. ||3||

(ਿੇ) ਤੂੂੰ  ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ 
ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਂ (ਤਾਂ) ਤੂੂੰ  ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਜਗਆਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਂ 
॥੩॥

17606 384 pRIqm BwnI qW 
rMig gulwl]

Preetham 

Bhaanee Thaan 

Rang Gulaal ||

I am pleasing to my 

Beloved, and so I am 

imbued with the deep 

red color.

(ਹੇ ਭੈਣ! ਮੈਂ) ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ, ਤਾਹੀਏ,ਂ 

ਮੈਂ ਗੂੜਹੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਗਈ ਹਾਂ।
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17607 384 khu nwnk suB 
idRsit 
inhwl]4]

Kahu Naanak Subh 

Dhrisatt Nihaal 

||4||

Says Nanak, I have 

been totally blessed 

with the Lord's Glance 

of Grace. ||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ 

ਪਿੀਤਮਪਿਭੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ (ਜਪਆਰ-

ਭਰੀ) ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

17608 384 suin rI sKI ieh 
hmrI Gwl]

(Gwl) imhnq Sun Ree Sakhee 

Eih Hamaree 

Ghaal ||

Listen, O companions: 

this is my only work;

(ਪਰ) ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਤੂੂੰ  ਪੱੁਛਦੀ ਹੈਂ 
(ਮੈਂ ਕੇਹੜੀ ਮੇਹਨਤ ਕੀਤੀ, 
ਬੱਸ!) ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਹਨਤ ਿ ੋਮੈਂ 
ਕੀਤੀ,

17609 384 pRB Awip 
sIgwir  
svwrnhwr]1]rh
wau dUjw]1]52]

Prabh Aap Seegaar 

Savaaranehaar 

||1|| Rehaao 

Dhoojaa ||1||52||

God Himself is the One 

who embellishes and 

adorns. ||1||Second 

Pause||1||52||

ਜਕ ਉਸ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਦੀ ਦਾਜਤ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਜਪਆਰ ਦੀ ਦਾਜਤ 

ਦੇ ਕੇ) ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਜਲਆ 

ਹੈ।੧।ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ 

ਦੂਿਾ॥੧॥੫੨॥

17610 384 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17611 384 dUKu Gno jb hoqy 
dUir]

(Gno) bhuq Dhookh Ghano Jab 

Hothae Dhoor ||

I suffered in pain, 

when I thought He 

was far away;

ਹੇ ਸਖੀ! ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਿਦੋਂ ਮੈਂ 
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਸਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ (ਵਾਪਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਸੀ।)
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17612 384 Ab msliq moih  
imlI hdUir]1]

(:polw bolo ms-liq) 
slwh

Ab Masalath Mohi 

Milee Hadhoor 

||1||

But now, He is Ever-

present, and I receive 

His instructions. ||1||

ਹੁਣ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਮੈਂ 
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 

ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਮੈਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) ॥੧॥

17613 384 cukw inhorw sKI 
shyrI]

(inhorw) Ahswn[ cu`kw Chukaa Nihoraa 

Sakhee Sehaeree 

||

My pride is gone, O 

friends and 

companions;

ਹੇ ਸਖੀ! ਹੇ ਸਹੇਲੀ! (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲੇ ਜਵਛੋੜੇ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੱੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 
ਦਾ) ਉਲਾਹਮਾ ਦੇਣਾ ਮੱੁਕ 

ਜਗਆ ਹੈ।
17614 384 Brmu gieAw  

guir ipr sMig 
myrI]1]rhwau]

Bharam Gaeiaa 

Gur Pir Sang 

Maeree ||1|| 

Rehaao ||

My doubt is dispelled, 

and the Guru has 

united me with my 

Beloved. ||1||Pause||

ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤੀ-
ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17615 384 inkit Awin  
ipRA syj DrI]

Nikatt Aan Pria 

Saej Dhharee ||

My Beloved has drawn 

me near to Him, and 

seated me on His Bed;

ਹੇ ਸਖੀ! (ਗੁਰੂ ਨੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਲਆ ਕੇ 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਿ 

ਉਤੇ ਜਬਠਾਲ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ)।

17616 384 kwix kFn qy  
CUit prI]2]

(kwix) muQwjI Kaan Kadtan Thae 

Shhoott Paree 

||2||

I have escaped the 

clutches of others. 

||2||

ਹੁਣ (ਜਧਰ ਜਧਰ ਦੀ) ਮੁਥਾਿੀ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਹਾਂ ॥੨॥
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17617 384 mMdir myrY sbid 
aujwrw]

Mandhar Maerai 

Sabadh Oujaaraa 

||

In the mansion of my 

heart, shines the Light 

of the Shabad.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਹੇ ਸਹੇਲੀ!) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ (ਸਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
17618 384 And ibnodI  

Ksmu hmwrw]3]
(ibnodI) kOqkI Anadh Binodhee 

Khasam Hamaaraa 

||3||

My Husband Lord is 

blissful and playful. 

||3||

ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦਾਂ ਤੇ ਚੋਿ-

ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਜਗਆ 

ਹੈ) ॥੩॥

17619 384 msqik Bwgu mY  
ipru Gir 
AwieAw]

Masathak Bhaag 

Mai Pir Ghar 

Aaeiaa ||

According to the 

destiny written upon 

my forehead, my 

Husband Lord has 

come home to me.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਦਾ) 
ਭਾਗ ਿਾਗ ਜਪਆ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਮੇਰਾ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ (ਜਹਰਦੇ-) 

ਘਰ ਜਵਚ ਆ ਜਗਆ ਹੈ,

17620 384 iQru sohwgu nwnk 
jn 
pwieAw]4]2]5
3]

Thhir Sohaag 

Naanak Jan 

Paaeiaa 

||4||2||53||

Servant Nanak has 

obtained the eternal 

marriage. 

||4||2||53||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਮੈਂ ਹੁਣ 

ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੫੩॥

17621 384 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17622 384 swic nwim myrw 
mnu lwgw]

Saach Naam 

Maeraa Man 

Laagaa ||

My mind is attached 

to the True Name.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ) ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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17623 384 logn isau myrw 
TwTw bwgw]1]

(TwTw bwgw) bwhr dw 
myl jol

Logan Sio Maeraa 

Thaathaa Baagaa 

||1||

My dealings with 

other people are only 

superficial. ||1||

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਉਤਨਾ ਕੁ ਹੀ ਵਰਤਣ-ਜਵਹਾਰ 

ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਦੀ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
17624 384 bwhir sUqu sgl 

isau maulw]
(sUqu) nyk vrqwau 
(mau~lw) KyVy vwlw

Baahar Sooth 

Sagal Sio Moulaa 

||

Outwardly, I am on 

good terms with all;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ 

ਵਰਤਣ-ਜਵਹਾਰ ਸਮੇ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 

ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ,

17625 384 Ailpqu rhau  
jYsy jl mih 
kaulw]1]rhwau]

(A-ilpqu) inrlyp[ 
(:polw bolo kaulw) 
kvl Pu`l

Alipath Reho 

Jaisae Jal Mehi 

Koulaa ||1|| 

Rehaao ||

But I remain detached, 

like the lotus upon the 

water. ||1||Pause||

(ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ 

ਇਉਂ) ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ (ਜਟਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਭੀ) ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ (ਪਾਣੀ 
ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17626 384 muK kI bwq  
sgl isau 
krqw]

Mukh Kee Baath 

Sagal Sio Karathaa 

||

By word of mouth, I 

talk with everyone;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

(ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

17627 384 jIA sMig pRBu 
Apunw Drqw]2]

Jeea Sang Prabh 

Apunaa 

Dhharathaa ||2||

But I keep God clasped 

to my heart. ||2||

(ਪਰ ਜਕਤੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਿਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ) 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮੈਂ ਜਸਰਫ਼ 

ਆਪਣ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥
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17628 384 dIis Awvq hY  
bhuqu BIhwlw]

(BIhwlw)BYdwiek Dhees Aavath Hai 

Bahuth 

Bheehaalaa ||

I may appear utterly 

terrible,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਅੱਜਭਆਸ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਨ) 

ਬੜਾ ਰੱੁਖਾ ਕੋਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ;

17629 384 sgl crn kI  
iehu mnu 
rwlw]3]

Sagal Charan Kee 

Eihu Man Raalaa 

||3||

But my mind is the 

dust of all men's feet.

ਪਰ (ਅਸਲ ਜਵਚ ਮੇਰਾ) ਇਹ 

ਮਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

17630 384 nwnk jin guru 
pUrw pwieAw]

Naanak Jan Gur 

Pooraa Paaeiaa ||

Servant Nanak has 

found the Perfect 

Guru.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਭੀ) ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ,

17631 385 AMqir bwhir  
eyku 
idKwieAw]4]3]
54]

Anthar Baahar 

Eaek Dhikhaaeiaa 

||4||3||54||

Inwardly and 

outwardly, He has 

shown me the One 

Lord. ||4||3||54||

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਭੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਮੋਹ ਰਜਹ ਕੇ 

ਸੁਰਜਤ ਅੂੰਦਰ-ਵੱਸਦੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਹੀ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥੩॥੫੪॥
17632 385 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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17633 385 pwvqu rlIAw  
jobin blIAw]

(rlIAW)^uSIAW[ 
(jobin) juAwnI c 
(blIAw) blvwn[ 
(dUjw pwT: pwv 
qurlIAw)

Paavath Raleeaa 

Joban Baleeaa ||

The mortal revels in 

joy, in the vigor of 

youth;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ) 

ਿੁਆਨੀ ਜਵਚ (ਸਰੀਰਕ) 

ਤਾਕਤ ਜਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਮਨੱੁਖ 

ਬੇਪਿਵਾਹ ਹੋ ਕੇ) ਮੌਿਾਂ ਮਾਣਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

17634 385 nwm ibnw mwtI 
sMig rlIAw]1]

rlIAw: polw bolo Naam Binaa 

Maattee Sang 

Raleeaa ||1||

But without the Name, 

he mingles with dust. 

||1||

ਸਰੀਰ ਆਜਖ਼ਰ ਜਮੱਟੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਿੀਵਾਤਮਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ) ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
17635 385 kwn kuMflIAw  

bsqR EFlIAw]
(kuMflIAw) kuMfl[ (E-
FlIAw) pihndw

Kaan Kunddaleeaa 

Basathr 

Oudtaleeaa ||

He may wear ear-rings 

and fine clothes,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ) ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ 

(ਸੋਨੇ ਦੇ) ਕੁੂੰ ਡਲ ਪਾ ਕੇ (ਸੋਹਣੇ 
ਸੋਹਣੇ) ਕੱਪੜੇ ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ,

17636 385 syj suKlIAw  
min 
grblIAw]1]rh
wau]

(su-KlIAw) suKdwiek[ 
(gr-blIAw) hMkwr

Saej Sukhaleeaa 

Man Garabaleeaa 

||1|| Rehaao ||

And have a 

comfortable bed, and 

his mind may be so 

proud. ||1||Pause||

ਨਰਮ ਨਰਮ ਜਬਸਜਤਿਆਂ ਉਤੇ 

(ਸੌਂਦਾ ਹੈ), (ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮਲੇ 

ਹੋਏ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣ)ੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਕ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਆਜਖ਼ਰ ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਿਾਣਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਇਥੇ ਹੀ 
ਰਜਹ ਿਾਣ ੇਹਨ। ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਥ 

ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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17637 385 qlY kuMcrIAw  
isir kink 
CqrIAw]

(:polw bolo qlY) 
hyTW[(kuMcrI-Aw) 
hwQI[ (kink) sony dw 
(CqrI-Aw) Cqr

Thalai 

Kunchareeaa Sir 

Kanik 

Shhathareeaa ||

He may have 

elephants to ride, and 

golden umbrellas over 

his head;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿੇ ਸਵਾਰੀ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ) ਹੇਠ 

ਹਾਥੀ (ਭੀ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਜਸਰ ਉਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ 
ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ,

17638 385 hir Bgiq ibnw  
ly Drin 
gflIAw]2]

(Drin) DrqI c (g-
flIAw) d`b id`qw jwxw

Har Bhagath Binaa 

Lae Dhharan 

Gaddaleeaa ||2||

But without 

devotional worship to 

the Lord, he is buried 

beneath the dirt. ||2||

(ਤਾਂ ਭੀ ਸਰੀਰ ਆਜਖ਼ਰ) 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਹੀ ਜਮਲਾਇਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਮਾਣ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਹੀ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

17639 385 rUp suMdrIAw  
Aink 
iesqrIAw]

iesqrIAW Roop 

Sundhareeaa Anik 

Eisathareeaa ||

He may enjoy many 

women, of exquisite 

beauty;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ) ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ 

ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸਤਿੀਆਂ 

(ਭੀ ਜਮਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਭੀ ਕੀਹ ਹੋਇਆ?)

17640 385 hir rs ibnu  
siB suAwd 
iPkrIAw]3]

(iPkrI-Aw) iP`ky Har Ras Bin Sabh 

Suaadh Fikareeaa 

||3||

But without the 

sublime essence of the 

Lord, all tastes are 

tasteless. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ 

ਇਹ) ਸਾਰੇ ਸੁਆਦ ਜਿੱਕੇ ਹਨ 

॥੩॥

17641 385 mwieAw ClIAw  
ibkwr ibKlIAw]

(ClIAw) T`gx vwlI[ 
ivSy ivkwr (ib-
KlIAw) zhrIly

Maaeiaa 

Shhaleeaa Bikaar 

Bikhaleeaa ||

Deluded by Maya, the 

mortal is led into sin 

and corruption.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਜਕ) 

ਮਾਇਆ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱ ਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ), 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਵਸ਼ੇ-) ਜਵਕਾਰ 

ਜ਼ਹਰ-ਭਰੇ ਹਨ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ)।
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17642 385 srix nwnk pRB 
purK 
dieAlIAw]4]4
]55]

dieAlIAw Saran Naanak 

Prabh Purakh 

Dhaeialeeaa 

||4||4||55||

Nanak seeks the 

Sanctuary of God, the 

All-powerful, 

Compassionate Lord. 

||4||4||55||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਈ ਰੱਖ) ॥੪॥੪॥੫੫॥

17643 385 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17644 385 eyku bgIcw pyf 
Gn kirAw]

(Gn) bhuq Eaek Bageechaa 

Paedd Ghan 

Kariaa ||

There is a garden, in 

which so many plants 

have grown.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਿਗਤ ਇਕ 

ਬਗ਼ੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

(ਜਸਰਿਣਹਾਰ-ਮਾਲੀ ਨੇ) 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
17645 385 AMimRq nwmu qhw 

mih PilAw]1]

Anmrith Naam 

Thehaa Mehi 

Faliaa ||1||

They bear the 

Ambrosial Nectar of 

the Naam as their 

fruit. ||1||

(ਰੂੰਗਾ ਰੂੰਗ ਦੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

(ਜਸੂੰ ਜਿਆ ਿਾ ਜਰਹਾ) ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ (ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਫ਼ਲ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧॥
17646 385 AYsw krhu  

bIcwru igAwnI]

Aisaa Karahu 

Beechaar Giaanee 

||

Consider this, O wise 

one,

ਹੇ ਜਗਆਨਵਾਨ ਮਨੱੁਖ! ਕੋਈ 

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰ,

17647 385 jw qy pweIAY pdu 
inrbwnI]

(inrbwnI) mukq Jaa Thae Paaeeai 

Padh Nirabaanee 

||

By which you may 

attain the state of 

Nirvaanaa.

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ 

(ਆਤਮਕ) ਦਰਿਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਏ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹ 

ਪੋਹ ਸਕੇ।
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17648 385 Awis pwis 
ibKUAw ky kuMtw  
bIic AMimRqu hY 
BweI 
ry]1]rhwau]

(kuMtw) kuMf Aas Paas Bikhooaa 

Kae Kunttaa Beech 

Anmrith Hai 

Bhaaee Rae ||1|| 

Rehaao ||

All around this garden 

are pools of poison, 

but within it is the 

Ambrosial Nectar, O 

Siblings of Destiny. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੇਰੇ ਚੁਿੇਰੇ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ 

(ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਿੋ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਤੇਰੇ) 

ਅੂੰਦਰ (ਨਾਮ-) ਅੂੰ ਜਮਿਤ (ਦਾ 
ਚਸ਼ਮਾ ਚੱਲ ਜਰਹਾ) ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17649 385 isMcnhwry eykY 
mwlI]

Sinchanehaarae 

Eaekai Maalee ||

There is only one 

gardener who tends it.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ-ਿਲ) ਜਸੂੰ ਿਣ 

ਵਾਲੇ ਉਸ ਇਕ (ਜਸਰਿਣਹਾਰ-

) ਮਾਲੀ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ ਰੱਖੋ)

17650 385 Kbir krqu hY  
pwq pq 
fwlI]2]

p`q Khabar Karath Hai 

Paath Path 

Ddaalee ||2||

He takes care of every 

leaf and branch. ||2||

ਿ ੋਹਰੇਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪੱਤਰ 

ਡਾਲੀ ਡਾਲੀ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਿੋ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਜਹਲੂ ਦਾ 
ਜਖ਼ਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

17651 385 sgl bnspiq  
Awix jVweI]

b-nspiq Sagal Banasapath 

Aan Jarraaee ||

He brings all sorts of 

plants and plants 

them there.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਾਲੀ ਨੇ ਇਸ 

ਿਗਤ-ਬਗ਼ੀਚੇ ਜਵਚ) ਸਾਰੀ 
ਬਨਸਪਤੀ ਜਲਆ ਕੇ ਸਿਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ (ਰੂੰਗਾ ਰੂੰਗ ਦੇ ਿੀਵ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਬਗ਼ੀਚੇ ਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ)।
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17652 385 sglI PUlI  
inPl n 
kweI]3]

Sagalee Foolee 

Nifal N Kaaee 

||3||

They all bear fruit - 

none is without fruit. 

||3||

ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਿੁੱ ਲ ਦੇ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਿਲ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ 
ਨਹੀਂ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਆਹਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ) ॥੩॥

17653 385 AMimRq Plu nwmu  
ijin gur qy 
pwieAw]

Anmrith Fal Naam 

Jin Gur Thae 

Paaeiaa ||

One who receives the 

Ambrosial Fruit of the 

Naam from the Guru

(ਪਰ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ,

17654 385 nwnk dws qrI 
iqin 
mwieAw]4]5]5
6]

Naanak Dhaas 

Tharee Thin 

Maaeiaa 

||4||5||56||

- O Nanak, such a 

servant crosses over 

the ocean of Maya. 

||4||5||56||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ 

ਨੇ ਮਾਇਆ (ਦੀ ਨਦੀ) ਪਾਰ 

ਕਰ ਲਈ ਹੈ ॥੪॥੫॥੫੬॥

17655 385 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17656 385 rwj lIlw qyrY 
nwim bnweI]

(lI~lw) mOj Raaj Leelaa 

Thaerai Naam 

Banaaee ||

The pleasures of 

royalty are derived 

from Your Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੌਿ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ ਿ ੋਰਾਿ ੇਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਿ ਤੋਂ 
ਜਮਲਦੀ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

17657 385 jogu binAw qyrw 
kIrqnu gweI]1]

Jog Baniaa 

Thaeraa 

Keerathan Gaaee 

||1||

I attain Yoga, singing 

the Kirtan of Your 

Praises. ||1||

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਿੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਿੋਗ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਸੁਖ 

ਤੇ ਫ਼ਕੀਰੀ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚੋਂ ਜਮਲ ਰਹੇ ਹਨ) ॥੧॥
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17658 385 srb suKw bny  
qyrY El@Y]

(El@Y) Awsry Sarab Sukhaa 

Banae Thaerai 

Oulhai ||

All comforts are 

obtained in Your 

Shelter.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਉਦੋਂ ਤੋਂ) ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ-

ਪਰਨੇ ਰਜਹਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਬਣ 

ਗਏ ਹਨ,

17659 385 BRm ky prdy  
siqgur 
Kol@y]1]rhwau]

Bhram Kae 

Paradhae Sathigur 

Kholhae ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru has 

removed the veil of 

doubt. ||1||Pause||

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪੜਦੇ ਖੋਹਲ ਜਦੱਤੇ ਹਨ (ਤੇ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਵੱਥ ਮੱੁਕ ਗਈ 

ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17660 385 hukmu bUiJ rMg 
rs mwxy]

Hukam Boojh 

Rang Ras Maanae 

||

Understanding the 

Command of the 

Lord's Will, I revel in 

pleasure and joy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ,

17661 385 siqgur syvw mhw 
inrbwxy]2]

(inrbwxy) mukq Sathigur Saevaa 

Mehaa 

Nirabaanae ||3||

Serving the True Guru, 

I obtain the supreme 

state of Nirvaanaa. 

||2||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਬੜੀ ਉੱਚੀ 
ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥੨॥

17662 385 ijin qUM jwqw so 
igrsq audwsI 
prvwxu]

ig-rsq Jin Thoon Jaathaa 

So Girasath 

Oudhaasee 

Paravaan ||

One who recognizes 

You is recognized as a 

householder, and as a 

renunciate.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਉਹ 

ਚਾਹੇ ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ 

ਜਤਆਗੀ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੈ।

17663 385 nwim rqw soeI 
inrbwxu]3]

Naam Rathaa Soee 

Nirabaan ||2||

Imbued with the 

Naam, the Name of 

the Lord, he dwells in 

Nirvaanaa. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ (-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸਦਾ ਦੁਨੀਆ 

ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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17664 385 jw kau imilE  
nwmu inDwnw]

(inDwnw) Kzwnw Jaa Ko Miliou 

Naam Nidhhaanaa 

||

One who has obtained 

the treasure of the 

Naam

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ,

17665 385 Bniq nwnk qw 
kw pUr 
Kjwnw]4]6]57
]

(Bniq) AwKdy Bhanath Naanak 

Thaa Kaa Poor 

Khajaanaa 

||4||6||57||

- prays Nanak, his 

treasure-house is filled 

to overflowing. 

||4||6||57||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਉਸ ਦਾ 
(ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਦਾ 
ਭਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬॥੫੭॥

17666 385 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17667 385 qIriQ jwau q 
hau hau krqy]

Theerathh Jaao Th 

Ho Ho Karathae ||

Journeying to sacred 

shrines of pilgrimage, I 

see the mortals acting 

in ego.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਿੇ ਮੈਂ (ਜਕਸੇ) ਤੀਰਥ 

ਉਥੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੈਂ 'ਮੈਂ 
(ਧਰਮੀ) ਮੈਂ (ਧਰਮੀ)' ਆਖਦੇ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ,
17668 385 pMifq pUCau q 

mwieAw rwqy]1]
(rwqy) rMgy Panddith Pooshho 

Th Maaeiaa 

Raathae ||1||

If I ask the Pandits, I 

find them tainted by 

Maya. ||1||

ਿ ੇਮੈਂ (ਿਾ ਕੇ) ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ 

ਹਨ ॥੧॥

17669 385 so AsQwnu  
bqwvhu mIqw]

So Asathhaan 

Bathaavahu 

Meethaa ||

Show me that place, O 

friend,

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਨੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਥਾਂ 
ਦੱਸ,

17670 385 jw kY hir hir 
kIrqnu 
nIqw]1]rhwau]

(nIqw) in`q Jaa Kai Har Har 

Keerathan 

Neethaa ||1|| 

Rehaao ||

Where the Kirtan of 

the Lord's Praises are 

forever sung. 

||1||Pause||

ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੋਵੇ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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17671 385 swsqR byd pwp 
puMn vIcwr]

Saasathr Baedh 

Paap Punn 

Veechaar ||

The Shaastras and the 

Vedas speak of sin and 

virtue;

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ!) ਸ਼ਾਸਤਿ ਤੇ ਬੇਦ 

ਪੁੂੰ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜਵਚਾਰ ਹੀ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 

ਜਕ ਿਲਾਣੇ ਕੂੰਮ ਪਾਪ ਹਨ 

ਿਲਾਣ ੇਕੂੰਮ ਪੁੂੰ ਨ ਹਨ,

17672 385 nrik surig  
iPir iPir 
Aauqwr]2]

Narak Surag Fir Fir 

Aouthaar ||2||

They say that mortals 

are reincarnated into 

heaven and hell, over 

and over again. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ) ਮੁੜ 

ਮੁੜ (ਕਦੇ) ਨਰਕ ਜਵਚ (ਤੇ 

ਕਦੇ) ਸੁਰਗ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

17673 385 igrsq mih icMq 
audws AhMkwr]

ig-rsq Girasath Mehi 

Chinth Oudhaas 

Ahankaar ||

In the householder's 

life, there is anxiety, 

and in the life of the 

renunciate, there is 

egotism.

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ!) ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਚੂੰ ਤਾ ਦਬਾ 
ਰਹੀ ਹੈ, (ਜਗਿਹਸਤ ਦਾ) 
ਜਤਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

(ਨਾਲ ਆਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ),

17674 385 krm krq jIA 
kau jMjwr]3]

(jMjwr) bMDn Karam Karath Jeea 

Ko Janjaar ||3||

Performing religious 

rituals, the soul is 

entangled. ||3||

(ਜਨਰੇ) ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ 

ਦੇ) ਿੂੰਿਾਲ (ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ) 

॥੩॥

17675 385 pRB ikrpw qy  
mnu vis 
AwieAw]

v`is Prabh Kirapaa 

Thae Man Vas 

Aaeiaa ||

By God's Grace, the 

mind is brought under 

control;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

17676 385 nwnk gurmuiK  
qrI iqin 
mwieAw]4]

Naanak Guramukh 

Tharee Thin 

Maaeiaa ||4||

O Nanak, the Gurmukh 

crosses over the ocean 

of Maya. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮਾਇਆ 

(ਦੀ ਸ਼ੂਕਦੀ ਨਦੀ) ਪਾਰ ਕਰ 

ਲਈ ਹੈ ॥੪॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3455 Published: March 06/ 2014



17677 385 swDsMig hir 
kIrqnu gweIAY]

Saadhhasang Har 

Keerathan 

Gaaeeai ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, sing the Kirtan of 

the Lord's Praises.

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ!) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ (ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹਉਮੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, 

ਜਚੂੰ ਤਾ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲ 

ਆਜਦਕ ਕੋਈ ਭੀ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ)

17678 385 iehu AsQwnu gurU 
qy pweIAY]1] 
rhwau 
dUjw]7]58]

Eihu Asathhaan 

Guroo Thae 

Paaeeai ||1|| 

Rehaao Dhoojaa 

||7||58||

This place is found 

through the Guru. 

||1||Second 

Pause||7||58||

ਪਰ ਇਹ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਲੱਭਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ॥੭॥੫੮॥

17679 385 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17680 385 Gr mih sUK  
bwhir Puin sUKw]

Ghar Mehi Sookh 

Baahar Fun 

Sookhaa ||

Within my home there 

is peace, and 

outwardly there is 

peace as well.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ 

ਵਰਤਣ-ਜਵਹਾਰ ਕਰਜਦਆਂ ਭੀ 
ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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17681 385 hir ismrq  
sgl ibnwsy 
dUKw]1]

(ibnwsy) nws Har Simarath Sagal 

Binaasae 

Dhookhaa ||1||

Remembering the 

Lord in meditation, all 

pains are erased. ||1||

(ਜਕਉਂਜਕ, ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

17682 385 sgl sUK jW qUM 
iciq AWvYN]

Sagal Sookh Jaan 

Thoon Chith 

Aaanvain ||

There is total peace, 

when You come into 

my mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
17683 386 so nwmu jpY jo 

jnu quDu 
BwvY]1]rhwau]

So Naam Japai Jo 

Jan Thudhh 

Bhaavai ||1|| 

Rehaao ||

He alone is pleasing to 

Your Will, who chants 

the Naam. 

||1||Pause||

(ਪਰ) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ 

ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17684 386 qnu mnu sIqlu  
jip nwmu qyrw]

(sIqlu) TMFw Than Man Seethal 

Jap Naam Thaeraa 

||

My body and mind are 

cooled and soothed, 

chanting the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ 

(ਭੀ, ਹਰੇਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿਾ ਭੀ) 
ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

17685 386 hir hir jpq  
FhY duK fyrw]2]

Har Har Japath 

Dtehai Dhukh 

Ddaeraa ||2||

Meditating on the 

Lord, Har, Har, the 

house of pain is 

demolished. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੀ 
ਚੱੁਜਕਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

17686 386 hukmu bUJY soeI 
prvwnu]

Hukam Boojhai 

Soee Paravaan ||

He alone, who 

understands the 

Command of the 

Lord's Will, is 

approved.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਜਖੜੇ-ਮੱਥੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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17687 386 swcu sbdu jw kw 
nIswnu]3]

(nIswnu) rwhdwrI Saach Sabadh Jaa 

Kaa Neesaan ||3||

The True Shabad of 

the Word of God is his 

trademark and 

insignia. ||3||

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਾਸ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ ॥੩॥

17688 386 guir pUrY hir 
nwmu idRVwieAw]

Gur Poorai Har 

Naam 

Dhrirraaeiaa ||

The Perfect Guru has 

implanted the Lord's 

Name within me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ,

17689 386 Bniq nwnku myrY 
min suKu 
pwieAw]4]8]5
9]

Bniq:polw bolo[ 
(Bniq) AwKdy

Bhanath Naanak 

Maerai Man Sukh 

Paaeiaa 

||4||8||59||

Prays Nanak, my mind 

has found peace. 

||4||8||59||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਤਦੋਂ ਤੋਂ) 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ (ਸਦਾ) ਸੁਖ ਹੀ 
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੪॥੮॥੫੯॥

17690 386 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17691 386 jhw pTwvhu qh 
qh jweˆØI]

(pTwvhu) ByjoN Jehaa Pathaavahu 

Theh Theh 

Jaaeanaee ||

Wherever You send 

me, there I go.

(ਹੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਮੇਹਰ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਧਰ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੇਿਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ 
(ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ) ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

17692 386 jo qum dyhu soeI 
suKu pweˆØI]1]

Jo Thum Dhaehu 

Soee Sukh 

Paaeanaee ||1||

Whatever You give 

me, brings me peace. 

||1||

(ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੱੁਖ ਹੋਵੇ) ਿੋ 
ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਜਸਰ-ਮੱਥੇ ਉਤੇ) ਸੁਖ (ਿਾਣ 

ਕੇ) ਮੂੰਨਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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17693 386 sdw cyry goivMd 
gosweI]

(cyry) syvk Sadhaa Chaerae 

Govindh Gosaaee 

||

I am forever the 

chaylaa, the humble 

disciple, of the Lord of 

the Universe, the 

Sustainer of the World.

ਹੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਹੇ ਗੋਸਾਈ!ਂ (ਮੇਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਂ) ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ 

ਬਜਣਆ ਰਹਾਂ,

17694 386 qum@rI ikRpw qy  
iqRpiq 
AGweˆØI]1]rhwau
]

Thumharee 

Kirapaa Thae 

Thripath 

Aghaaeanaee 

||1|| Rehaao ||

By Your Grace, I am 

satisfied and satiated. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਵਲੋਂ ਸਦਾ ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17695 386 qumrw dIAw  
pYn@au KweˆØI]

Thumaraa Dheeaa 

Painho 

Khaaeanaee ||

Whatever You give 

me, I wear and eat.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
(ਪਜਹਨਣ ਨੂੂੰ , ਖਾਣ ਨੂੂੰ ,) ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ (ਸੂੰ ਤੋਖ ਨਾਲ) 

ਪਜਹਨਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ,
17696 386 qau pRswid pRB  

suKI vlweˆØI]2]
(vlweIN) bqIq krdy Tho Prasaadh 

Prabh Sukhee 

Valaaeanaee ||2||

By Your Grace, O God, 

my life passes 

peacefully. ||2||

ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ (ਆਪਣਾ 
ਿੀਵਨ) ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ 

ਜਬਤੀਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੨॥

17697 386 mn qn AMqir  
quJY iDAweˆØI]

Man Than Anthar 

Thujhai 

Dhhiaaeanaee ||

Deep within my mind 

and body, I meditate 

on You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ,

17698 386 qumrY lvY n koaU 
lweˆØI]3]

Thumharai Lavai N 

Kooo Laaeanaee 

||3||

I recognize none as 

equal to You. ||3||

ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ॥੩॥
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17699 386 khu nwnk inq 
ievY iDAweˆØI]

Kahu Naanak Nith 

Eivai 

Dhhiaaeanaee ||

Says Nanak, this is my 

continual meditation:

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੁ ਤੇ) ਆਖ-

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਸਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ।

17700 386 giq hovY sMqh 
lig 
pweˆØI]4]9]60]

l`ig Gath Hovai 

Santheh Lag 

Paaeanaee 

||4||9||60||

That I may be 

emancipated, clinging 

to the Feet of the 

Saints. ||4||9||60||

(ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਮਲੀ 
ਰਹੇ ॥੪॥੯॥੬੦॥

17701 386 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17702 386 aUTq bYTq sovq 
iDAweIAY]

Oothath Baithath 

Sovath Dhhiaaeeai 

||

While standing up, 

and sitting down, and 

even while asleep, 

meditate on the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਠਜਦਆਂ 

ਬੈਠਜਦਆਂ ਸੱੁਜਤਆਂ (ਿਾਗਜਦਆਂ 

ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

17703 386 mwrig clq hry 
hir gweIAY]1]

Maarag Chalath 

Harae Har Gaaeeai 

||1||

Walking on the Way, 

sing the Praises of the 

Lord. ||1||

ਰਸਤੇ ਤੁਰਜਦਆਂ ਭੀ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

17704 386 sRvn sunIjY  
AMimRq kQw]

Sravan Suneejai 

Anmrith Kathhaa 

||

With your ears, listen 

to the Ambrosial 

Sermon.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
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17705 386 jwsu sunI min 
hoie AnMdw dUK 
rog mn sgly 
lQw]1]rhwau]

l`Qw Jaas Sunee Man 

Hoe Anandhaa 

Dhookh Rog Man 

Sagalae Lathhaa 

||1|| Rehaao ||

Listening to it, your 

mind shall be filled 

with bliss, and the 

troubles and diseases 

of your mind shall all 

depart. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਜਣਆਂ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17706 386 kwrij kwim bwt 
Gwt jpIjY]

(kwim) kMm (kwrj) 
kwj kridAW (bwt) 
rsqy c`lidAW, (Gwt) 
p`qx qy phuMcidAW 
Awid hmySW hir jI nMU 
jpo

Kaaraj Kaam Baatt 

Ghaatt Japeejai ||

While you work at 

your job, on the road 

and at the beach, 

meditate and chant.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਕਾਿ 

ਕਰਜਦਆਂ, ਰਾਹੇ ਤੁਰਜਦਆਂ, 

ਪੱਤਣ ਲੂੰ ਘਜਦਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

17707 386 gur pRswid hir 
AMimRqu pIjY]2]

Gur Prasaadh Har 

Anmrith Peejai 

||2||

By Guru's Grace, drink 

in the Ambrosial 

Essence of the Lord. 

||2||

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਲ ਪੀਂਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
17708 386 idnsu rYin hir 

kIrqnu gweIAY]

Dhinas Rain Har 

Keerathan 

Gaaeeai ||

The humble being who 

sings the Kirtan of the 

Lord's Praises, day and 

night

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

17709 386 so jnu jm kI 
vwt n 
pweIAY]3]

(vwt) rsqw So Jan Jam Kee 

Vaatt N Paaeeai 

||3||

Does not have to go 

with the Messenger of 

Death. ||3||

(ਿੇਹੜਾ ਇਹ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦੀ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3461 Published: March 06/ 2014



17710 386 AwT phr ijsu 
ivsrih nwhI]

Aath Pehar Jis 

Visarehi Naahee ||

One who does not 

forget the Lord, 

twenty-four hours a 

day, is emancipated;

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਜਕਸੇ (ਵੇਲੇ ਭੀ) ਤੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਵਸਰਦਾ,

17711 386 giq hovY nwnk  
iqsu lig 
pweI]4]10]61
]

l`ig Gath Hovai 

Naanak This Lag 

Paaee 

||4||10||61||

O Nanak, I fall at his 

feet. ||4||10||61||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ (ਹੋਰ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ) ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੧੦॥੬੧॥

17712 386 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17713 386 jw kY ismrin  
sUK invwsu]

Jaa Kai Simaran 

Sookh Nivaas ||

Remembering Him in 

meditation, one 

abides in peace;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ) ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਮਨ ਜਵਚ) ਸੁਖ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

17714 386 BeI kilAwx  
duK hovq 
nwsu]1]

Bhee Kaliaan 

Dhukh Hovath 

Naas ||1||

One becomes happy, 

and suffering is ended. 

||1||

ਸਦਾ ਸੁਖ-ਸਾਂਦ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

17715 386 Andu krhu pRB 
ky gun gwvhu]

An-du Anadh Karahu 

Prabh Kae Gun 

Gaavahu ||

Celebrate, make 

merry, and sing God's 

Glories.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ ਕੇ) 

ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
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17716 386 siqguru Apnw  
sd sdw 
mnwvhu]1]rhwau
]

Sathigur Apanaa 

Sadh Sadhaa 

Manaavahu ||1|| 

Rehaao ||

Forever and ever, 

surrender to the True 

Guru. ||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ 

(ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ 
ਜਕ ਸਦਾ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਰਹੋਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17717 386 siqgur kw scu 
sbdu kmwvhu]

Sathigur Kaa Sach 

Sabadh 

Kamaavahu ||

Act in accordance with 

the Shabad, the True 

Word of the True Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਰੱਖੋ 

(ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ 
ਿੀਵਨ ਘੜਦੇ ਰਹੋ।

17718 386 iQru Gir bYTy  
pRBu Apnw 
pwvhu]2]

(iQru) Afol Thhir Ghar Baithae 

Prabh Apanaa 

Paavahu ||2||

Remain steady and 

stable within the 

home of your own 

self, and find God. 

||2||

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਅਡੋਲ ਜਟਕੇ ਰਹੋਗੇ (ਭਟਕਣਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਏਗੀ) ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭ 

ਲਵੋਗੇ ॥੨॥
17719 386 pr kw burw n 

rwKhu cIq]
(pr) prwey Par Kaa Buraa N 

Raakhahu Cheeth 

||

Do not harbor evil 

intentions against 

others in your mind,

ਹੇ ਵੀਰ! ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਕਦੇ ਜਕਸੇ 

ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾਹ ਜਚਤਜਵਆ ਕਰੋ।

17720 386 qum kau duKu nhI  
BweI mIq]3]

Thum Ko Dhukh 

Nehee Bhaaee 

Meeth ||3||

And you shall not be 

troubled, O Siblings of 

Destiny, O friends. 

||3||

(ਕਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਹ ਇੱਛਾ 
ਪੈਦਾ ਨਾਹ ਹੋਣ ਜਦਓ ਜਕ ਜਕਸੇ 

ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ 
ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਕ) ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਭੀ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕੇਗਾ 
॥੩॥
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17721 386 hir hir qMqu mMqu  
guir dIn@w]

(qMqu) jwdU (mMqu) mMqR Har Har Thanth 

Manth Gur 

Dheenhaa ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is the Tantric 

exercise, and the 

Mantra, given by the 

Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਟੂਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਮੂੰਤਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

17722 386 iehu suKu nwnk  
An idnu 
cIn@w]4]11]62
]

(cInw) jwixAw Eihu Sukh Naanak 

Anadhin 

Cheenhaa 

||4||11||62||

Nanak knows this 

peace alone, night and 

day. ||4||11||62||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਮੂੰਤਰਾਂ 
ਟੂਜਣਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ 
ਬੁਰਾ ਜਚਤਵਨ ਦੇ ਥਾਂ, ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਹਰ ਵੇਲੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਵੱਸਦਾ 
ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੧॥੬੨॥

17723 386 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17724 386 ijsu nIc kau  
koeI n jwnY]

Jis Neech Ko Koee 

N Jaanai ||

That wretched being, 

whom no one knows

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨੀਵੀਂ 
ਿਾਜਤ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ 

ਿਾਣਦਾ-ਪਛਾਣਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ,
17725 386 nwmu jpq auhu 

chu kuMt mwnY]1]

Naam Japath 

Ouhu Chahu Kuntt 

Maanai ||1||

- chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

he is honored in the 

four directions. ||1||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

17726 386 drsnu mwgau  
dyih ipAwry]

Dharasan Maago 

Dhaehi Piaarae ||

I beg for the Blessed 

Vision of Your 

Darshan; please, give 

it to me, O Beloved!

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਦਰਸਨ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਦੇਹ।
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17727 386 qumrI syvw kaun 
kaun n 
qwry]1]rhwau]

Thumaree Saevaa 

Koun Koun N 

Thaarae ||1|| 

Rehaao ||

Serving You, who, who 

has not been saved? 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਤੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ ਦੇ ਕੇ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17728 386 jw kY inkit n 
AwvY koeI]

Jaa Kai Nikatt N 

Aavai Koee ||

That person, whom no 

one wants to be near

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਕੂੰਗਾਲ ਿਾਣ ਕੇ) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਢੁਕਦਾ,
17729 386 sgl isRsit  

auAw ky crn 
mil DoeI]2]

Sagal Srisatt Ouaa 

Kae Charan Mal 

Dhhoee ||2||

- the whole world 

comes to wash the dirt 

of his feet. ||2||

(ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਜਿਰ) ਸਾਰੀ 
ਲੋਕਾਈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਮਲ ਮਲ 

ਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

17730 386 jo pRwnI kwhU n 
Awvq kwm]

Jo Praanee 

Kaahoo N Aavath 

Kaam ||

That mortal, who is of 

no use to anyone at all

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਜਹਲਾਂ) ਜਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੂੰਮ 

ਸਵਾਰਨ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
17731 386 sMq pRswid qw ko 

jpIAY nwm]3]

Santh Prasaadh 

Thaa Ko Japeeai 

Naam ||3||

- by the Grace of the 

Saints, he meditates 

on the Naam. ||3||

(ਹੁਣ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਕਰਕੇ) ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

17732 386 swDsMig mn 
sovq jwgy]

Saadhhasang Man 

Sovath Jaagae ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the sleeping 

mind awakens.

ਹੇ ਮਨ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆ 

ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ) ਸੱੁਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ)
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17733 386 qb pRB nwnk  
mITy 
lwgy]4]12]63
]

Thab Prabh 

Naanak Meethae 

Laagae 

||4||12||63||

Then, O Nanak, God 

seems sweet. 

||4||12||63||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਤਦੋਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧੨॥੬੩॥

17734 386 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17735 386 eyko eykI nYn 
inhwrau]

(inhwrau) dyKdw Eaeko Eaekee 

Nain Nihaaro ||

With my eyes, I behold 

the One and Only Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾਪ ਦਾ 
ਸਦਕਾ ਹੀ) ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੱਸਦਾ 
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾਂ,

17736 386 sdw sdw hir 
nwmu sm@wrau]1]

Sadhaa Sadhaa 

Har Naam 

Samhaaro ||1||

Forever and ever, I 

contemplate the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||1||

ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

17737 387 rwm rwmw rwmw 
gun gwvau]

Raam Raamaa 

Raamaa Gun 

Gaavo ||

I sing the Praises of 

the Lord, Raam, Raam, 

Raam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,

17738 387 sMq pRqwip swD 
kY sMgy hir hir 
nwmu iDAwvau 
ry]1]rhwau]

iDAwvau Santh Prathaap 

Saadhh Kai Sangae 

Har Har Naam 

Dhhiaavo Rae 

||1|| Rehaao ||

By the graceful favor 

of the Saints, I 

meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har, 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਪਿਤਾਪ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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17739 387 sgl smgRI jw 
kY sUiq proeI]

sm`gRI Sagal Samagree 

Jaa Kai Sooth 

Paroee ||

Everything is strung on 

His string.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ 

ਪਿਤਾਪ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੁਣ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ) ਦੇ ਧਾਗੇ 

ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪਿੋਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ,

17740 387 Gt Gt AMqir  
rivAw soeI]2]

Ghatt Ghatt 

Anthar Raviaa 

Soee ||2||

He is contained in 

each and every heart. 

||2||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨॥
17741 387 Epiq prlau  

iKn mih krqw]

Oupath Paralo 

Khin Mehi 

Karathaa ||

He creates and 

destroys in an instant.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਸਦਕਾ ਹੁਣ 

ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੇ ਨਾਸ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ,

17742 387 Awip Alypw  
inrgunu 
rhqw]3]

Aap Alaepaa 

Niragun Rehathaa 

||3||

He Himself remains 

unattached, and 

without attributes. 

||3||

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ) ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
17743 387 krn krwvn 

AMqrjwmI]

Karan Karaavan 

Antharajaamee ||

He is the Creator, the 

Cause of causes, the 

Searcher of hearts.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾਪ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਯਕੀਨ ਬਜਣਆ ਹੈ ਜਕ) ਹਰੇਕ 

ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਣ 

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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17744 387 AnMd krY nwnk 
kw 
suAwmI]4]13]6
4]

AnMd Anandh Karai 

Naanak Kaa 

Suaamee 

||4||13||64||

Nanak's Lord and 

Master celebrates in 

bliss. ||4||13||64||

(ਇਤਨੇ ਖਲਿਗਨ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ) ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੩॥੬੪॥

17745 387 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17746 387 koit jnm ky rhy 
Bvwry]

(Bvwry) Btkx Kott Janam Kae 

Rehae Bhavaarae 

||

My wandering through 

millions of births has 

ended.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਗਏ,

17747 387 dulB dyh jIqI  
nhI hwry]1]

du-lB Dhulabh Dhaeh 

Jeethee Nehee 

Haarae ||1||

I have won, and not 

lost, this human body, 

so difficult to obtain. 

||1||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਮਲੇ 

ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 
ਜਿੱਤ ਲਈ, (ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਹੱਥੋਂ) ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ॥੧॥

17748 387 iklibK ibnwsy  
duK drd dUir]

(iklibK) pwp Kilabikh Binaasae 

Dhukh Dharadh 

Dhoor ||

My sins have been 

erased, and my 

sufferings and pains 

are gone.

(ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ) 

ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਖ 

ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ,

17749 387 Bey punIq sMqn 
kI 
DUir]1]rhwau]

Bheae Puneeth 

Santhan Kee 

Dhhoor ||1|| 

Rehaao ||

I have been sanctified 

by the dust of the feet 

of the Saints. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 

ਗਏ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਜਮਲ ਗਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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17750 387 pRB ky sMq  
auDwrn jog]

Prabh Kae Santh 

Oudhhaaran Jog ||

The Saints of God have 

the ability to save us;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ,

17751 387 iqsu Byty ijsu 
Duir sMjog]2]

This Bhaettae Jis 

Dhhur Sanjog 

||2||

They meet with those 

of us who have such 

pre-ordained destiny. 

||2||

ਪਰ ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਮਲਦੇ ਜਸਰਫ਼ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ 

ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

17752 387 min AwnMdu mMqRü 
guir dIAw]

Man Aanandh 

Manthra Gur 

Dheeaa ||

My mind is filled with 

bliss, since the Guru 

gave me the Mantra of 

the Lord's Name.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
17753 387 iqRsn buJI mnu 

inhclu QIAw]3]
buJI: polw bolo Thrisan Bujhee 

Man Nihachal 

Thheeaa ||3||

My thirst has been 

quenched, and my 

mind has become 

steady and stable. 

||3||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਦੀ ਅੱਗ) ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਡੋਲਣੋਂ 
ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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17754 387 nwmu pdwrQu nau 
iniD isiD]

Naam 

Padhaarathh No 

Nidhh Sidhh ||

The wealth of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is for me the 

nine treasures, and 

the spiritual powers of 

the Siddhas.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ 
ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ , ਮਾਨੋ, 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਰਾਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 

ਜਰੱਧੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ),

17755 387 nwnk gur qy  
pweI 
buiD]4]14]65]

Naanak Gur Thae 

Paaee Budhh 

||4||14||65||

O Nanak, I have 

obtained 

understanding from 

the Guru. 

||4||14||65||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
(ਸਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ 

॥੪॥੧੪॥੬੫॥

17756 387 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17757 387 imtI iqAws  
AigAwn AMDyry]

(iqAws) iqRSnw[ 
imtI: polw bolo

Mittee Thiaas 

Agiaan 

Andhhaerae ||

My thirst, and the 

darkness of ignorance 

have been removed.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਪਜਹਲੇ) ਅਜਗਆਨਤਾ 
ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
17758 387 swD syvw AG 

kty Gnyry]1]
(AG) pwp[ (Gnyry) 
bhuq[ k`ty

Saadhh Saevaa 

Agh Kattae 

Ghanaerae ||1||

Serving the Holy 

Saints, countless sins 

are obliterated. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਾਪ 

ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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17759 387 sUK shj AwnMdu 
Gnw]

Sookh Sehaj 

Aanandh Ghanaa 

||

I have obtained 

celestial peace and 

immense joy.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਬੜਾ ਸੁਖ ਅਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

17760 387 gur syvw qy Bey 
mn inrml hir 
hir hir hir  
nwmu 
sunw]1]rhwau]

Gur Saevaa Thae 

Bheae Man 

Niramal Har Har 

Har Har Naam 

Sunaa ||1|| 

Rehaao ||

Serving the Guru, my 

mind has become 

immaculately pure, 

and I have heard the 

Name of the Lord, Har, 

Har, Har, Har. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ (ਇਸ) ਸੇਵਾ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17761 387 ibnisE mn kw 
mUrKu FITw]

(FITw) kTor[ (mUrKu) 
mUrKpuxw

Binasiou Man Kaa 

Moorakh 

Dteethaa ||

The stubborn 

foolishness of my 

mind is gone;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸੁਣਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ) ਮਨ ਦਾ ਮੂਰਖ-

ਪੁਣਾ ਤੇ ਅਮੋੜ-ਪਨ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
17762 387 pRB kw Bwxw  

lwgw mITw]2]

Prabh Kaa 

Bhaanaa Laagaa 

Meethaa ||2||

God's Will has become 

sweet to me. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਰ ਉਹ ਉਸ ਰਜ਼ਾ 
ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਕਾਰਨ 

ਅੜਦੇ ਸਨ) ॥੨॥
17763 387 gur pUry ky crx 

ghy]

Gur Poorae Kae 

Charan Gehae ||

I have grasped the 

Feet of the Perfect 

Guru,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਿੜ ਲਏ 

ਹਨ,
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17764 387 koit jnm ky  
pwp lhy]3]

Kott Janam Kae 

Paap Lehae ||3||

And the sins of 

countless incarnations 

have been washed 

away. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਜਪਛਲੇ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਲਜਹ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

17765 387 rqn jnmu iehu  
sPl BieAw]

Rathan Janam 

Eihu Safal Bhaeiaa 

||

The jewel of this life 

has become fruitful.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਇਹ 

ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

17766 387 khu nwnk pRB 
krI 
mieAw]4]15]6
6]

(mieAw) dieAw Kahu Naanak 

Prabh Karee 

Maeiaa 

||4||15||66||

Says Nanak, God has 

shown mercy to me. 

||4||15||66||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਉਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੀ) ਮੇਹਰ 

ਕੀਤੀ ॥੪॥੧੫॥੬੬॥

17767 387 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17768 387 siqguru Apnw  
sd sdw sm@wry]

Sathigur Apanaa 

Sadh Sadhaa 

Samhaarae ||

I contemplate, forever 

and ever, the True 

Guru;

ਹੇ ਮਨ! ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਾਂਭ 

ਰੱਖ।
17769 387 gur ky crn kys 

sMig Jwry]1]

Gur Kae Charan 

Kaes Sang Jhaarae 

||1||

With my hair, I dust 

the feet of the Guru. 

||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਝਾਜੜਆ 

ਕਰ (ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੇ ਜਨਮਿਤਾ 
ਨਾਲ ਜਪਆ ਰਹੁ) ॥੧॥

17770 387 jwgu ry mn  
jwgnhwry]

Jaag Rae Man 

Jaaganehaarae ||

Be wakeful, O my 

awakening mind!

ਹੇ ਿਾਗਣ ਿੋਗੇ ਮਨ! (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ) ਸੁਚੇਤ 

ਹੋਹੁ।
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17771 387 ibnu hir Avru n 
Awvis kwmw  
JUTw mohu imiQAw 
pswry]1]rhwau]

imiQAw:polw bolo[ 
(imiQAw) nwsvMq

Bin Har Avar N 

Aavas Kaamaa 

Jhoothaa Mohu 

Mithhiaa Pasaarae 

||1|| Rehaao ||

Without the Lord, 

nothing else shall be 

of use to you; false is 

emotional 

attachment, and 

useless are worldly 

entanglements. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ (ਪਦਾਰਥ) ਤੇਰੇ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, (ਪਰਵਾਰ ਦਾ) 
ਮੋਹ ਤੇ (ਮਾਇਆ ਦਾ) ਜਖਲਾਰਾ 
ਇਹ ਕੋਈ ਭੀ ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੁਣ 

ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17772 387 gur kI bwxI 
isau rMgu lwie]

Gur Kee Baanee 

Sio Rang Laae ||

Embrace love for the 

Word of the Guru's 

Bani.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਿੋੜ।

17773 387 guru ikrpwlu 
hoie duKu 
jwie]2]

Gur Kirapaal Hoe 

Dhukh Jaae ||2||

When the Guru shows 

His Mercy, pain is 

destroyed. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

17774 387 gur ibnu dUjw 
nwhI Qwau]

Gur Bin Dhoojaa 

Naahee Thhaao ||

Without the Guru, 

there is no other place 

of rest.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ (ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਸੱੁਤੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਿਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ)।

17775 387 guru dwqw guru 
dyvY nwau]3]

Gur Dhaathaa Gur 

Dhaevai Naao 

||3||

The Guru is the Giver, 

the Guru gives the 

Name. ||3||

ਗੁਰੂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ ਦੇਣ-ਿੋਗਾ ਹੈ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ ਦੇ ਕੇ ਸੱੁਤੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਿਗਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥
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17776 387 guru pwrbRhmu 
prmysru Awip]

Gur Paarabreham 

Paramaesar Aap ||

The Guru is the 

Supreme Lord God; He 

Himself is the 

Transcendent Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਪਾਰਬਿਹਮ 

(ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ 

(ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ।

17777 387 AwT phr nwnk 
gur 
jwip]4]16]67
]

Aath Pehar 

Naanak Gur Jaap 

||4||16||67||

Twenty-four hours a 

day, O Nanak, 

meditate on the Guru. 

||4||16||67||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖ 

॥੪॥੧੬॥੬੭॥

17778 387 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17779 387 Awpy pyfu  
ibsQwrI swK]

(swK) twhxIAW rUpI 
sMswr

Aapae Paedd 

Bisathhaaree 

Saakh ||

He Himself is the tree, 

and the branches 

extending out.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਿਗਤ, ਮਾਨੋ 

ਇਕ ਵੱਡੇ ਜਖਲਾਰ ਵਾਲਾ ਰੱੁਖ 

ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਇਸ 

ਿਗਤ-ਰੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ) ਵੱਡਾ ਤਨਾ ਹੈ (ਿਗਤ-

ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਰੱੁਖ ਦੀਆਂ) ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ 
ਦਾ ਜਖਲਾਰ ਜਖਲਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
17780 387 ApnI KyqI Awpy 

rwK]1]

Apanee Khaethee 

Aapae Raakh ||1||

He Himself preserves 

His own crop. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਿਗਤ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਬੀਜਿਆ 

ਹੋਇਆ) ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਹ ਰਾਖਾ ਹੈ 

॥੧॥
17781 387 jq kq pyKau  

eykY EhI]

Jath Kath Paekho 

Eaekai Ouhee ||

Wherever I look, I see 

that One Lord alone.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਕਧਰ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,
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17782 387 Gt Gt AMqir  
Awpy 
soeI]1]rhwau]

Ghatt Ghatt 

Anthar Aapae 

Soee ||1|| 

Rehaao ||

Deep within each and 

every heart, He 

Himself is contained. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17783 387 Awpy sUru ikrix 
ibsQwru]

Aapae Soor Kiran 

Bisathhaar ||

He Himself is the sun, 

and the rays 

emanating from it.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਸੂਰਿ ਹੈ (ਤੇ ਇਹ ਿਗਤ, 

ਮਾਨੋ, ਉਸ ਦੀਆਂ) ਜਕਰਨਾਂ ਦਾ 
ਖਲਾਰਾ ਹੈ,

17784 387 soeI gupqu soeI 
Awkwru]2]

Soee Gupath Soee 

Aakaar ||2||

He is concealed, and 

He is revealed. ||2||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਜਦਿਸ਼ਟ (ਰੂਪ 

ਜਵਚ) ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ 

ਜਦੱਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ॥੨॥
17785 387 srgux inrgux  

QwpY nwau]

Saragun Niragun 

Thhaapai Naao ||

He is said to be of the 

highest attributes, and 

without attributes.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਤੇ 

ਜਦਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪਾਂ ਦਾ) 
ਜਨਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਨਾਮ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਥਾਪਦਾ ਹੈ।
17786 387 duh imil eykY 

kIno Twau]3]

Dhuh Mil Eaekai 

Keeno Thaao ||3||

Both converge onto 

His single point. ||3||

(ਦੋਹਾਂ ਜਵਚ ਫ਼ਰਕ ਨਾਮ-ਮਾਤਿ 
ਹੀ ਹੈ, ਕਜਹਣ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹੈ), 

ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ (ਰੂਪਾਂ) ਨੇ ਜਮਲ 

ਕੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਟਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ) ॥੩॥

17787 387 khu nwnk guir  
BRmu Bau KoieAw]

Kahu Naanak Gur 

Bhram Bho 

Khoeiaa ||

Says Nanak, the Guru 

has dispelled my 

doubt and fear.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਭਟਕਣਾ ਤੇ 

ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,
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17788 387 And rUpu sBu 
nYn 
AloieAw]4]17
]68]

(AloieAw) dyiKAw[ 
And

Anadh Roop Sabh 

Nain Aloeiaa 

||4||17||68||

With my eyes, I 

perceive the Lord, the 

embodiment of bliss, 

to be everywhere. 

||4||17||68||

ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ 
ਵੇਖ ਜਲਆ ਿੋ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੭॥੬੮॥

17789 387 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17790 387 aukiq isAwnp 
ikCU n jwnw]

Oukath Siaanap 

Kishhoo N Jaanaa 

||

I know nothing of 

arguments or 

cleverness.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ (ਦੇਣੀ) 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 

ਜਸਆਣਪ (ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ) 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ,

17791 388 idnu rYix qyrw 
nwmu vKwnw]1]

 (vKwnw) aucwrdw Dhin Rain Thaeraa 

Naam Vakhaanaa 

||1||

Day and night, I chant 

Your Name. ||1||

(ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ 

ਸਕਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ) ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ (ਹੀ) 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

17792 388 mY inrgun guxu 
nwhI koie]

Mai Niragun Gun 

Naahee Koe ||

I am worthless; I have 

no virtue at all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਣ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ 

ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ)
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17793 388 krn krwvnhwr 
pRB 
soie]1]rhwau]

Karan 

Karaavanehaar 

Prabh Soe ||1|| 

Rehaao ||

God is the Creator, the 

Cause of all causes. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਉਹ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ਿੋ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ 

ਆਪ ਹੀ) ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਤੇ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17794 388 mUrK mugD  
AigAwn 
AvIcwrI]

(mUrK)mUrKW isir 
(mugD)mUrK[ gurbwxI 
jI dy ArQ Aqy S`uD 
aucwrx dy 
(AigAwn)igAwn qoN 
rihq[ (A-vIcwrI) 
bRhm vIcwr rihq

Moorakh 

Mugadhh Agiaan 

Aveechaaree ||

I am foolish, stupid, 

ignorant and 

thoughtless;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਜਤ-

ਹੀਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਗਆਨ-ਹੀਣ ਹਾਂ, 
ਮੈਂ ਬੇ-ਸਮਝ ਹਾਂ (ਪਰ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਬਰਦ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ),

17795 388 nwm qyry kI Aws  
min DwrI]2]

Naam Thaerae 

Kee Aas Man 

Dhhaaree ||2||

Your Name is my 

mind's only hope. 

||2||

ਮੈਂ ਤੇਰੇ (ਜਬਰਦ-ਪਾਲ) ਨਾਮ 

ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਜਵਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ 

ਹੈ (ਜਕ ਤੂੂੰ  ਸਰਨ-ਆਏ ਦੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖੇਂਗਾ) ॥੨॥

17796 388 jpu qpu sMjmu  
krm n swDw]

s`wD@w Jap Thap Sanjam 

Karam N Saadhhaa 

||

I have not practiced 

chanting, deep 

meditation, self-

discipline or good 

actions;

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਕੋਈ ਿਪ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੂੰਿਮ ਨਹੀਂ 
ਸਾਜਧਆ (ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਿਪ ਤਪ 

ਸੂੰਿਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ 

ਨਹੀਂ)
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17797 388 nwmu pRBU kw  
mnih ArwDw]3]

Naam Prabhoo 

Kaa Manehi 

Araadhhaa ||3||

But within my mind, I 

have worshipped 

God's Name. ||3||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

17798 388 ikCU n jwnw miq 
myrI QorI]

Kishhoo N Jaanaa 

Math Maeree 

Thhoree ||

I know nothing, and 

my intellect is 

inadequate.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਕੋਈ ਉਕਜਤ, ਕੋਈ 

ਜਸਆਣਪ, ਕੋਈ ਿਪ, ਕੋਈ 

ਤਪ, ਕੋਈ ਸੂੰਿਮ) ਕੁਝ ਭੀ 
ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ 
ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ।

17799 388 ibnviq nwnk  
Et pRB 
qorI]4]18]69
]

ibn-viq Binavath Naanak 

Outt Prabh Thoree 

||4||18||69||

Prays Nanak, O God, 

You are my only 

Support. 

||4||18||69||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ 
ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੪॥੧੮॥੬੯॥

17800 388 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17801 388 hir hir AKr 
duie ieh mwlw]

mwLw Har Har Akhar 

Dhue Eih Maalaa 

||

These two words, Har, 

Har, make up my 

maalaa.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ) 'ਹਜਰ 

ਹਜਰ'-ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਮਾਲਾ ਹੈ,

17802 388 jpq jpq Bey 
dIn 
dieAwlw]1]

Japath Japath 

Bheae Dheen 

Dhaeiaalaa ||1||

Continually chanting 

and reciting this 

rosary, God has 

become merciful to 

me, His humble 

servant. ||1||

ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਮਾਲਾ ਨੂੂੰ  
ਿਪਜਦਆਂ ਿਪਜਦਆਂ ਕੂੰਗਾਲਾਂ 
ਉੱਤੇ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

17803 388 krau bynqI  
siqgur ApunI]

Karo Baenathee 

Sathigur Apunee ||

I offer my prayer to 

the True Guru.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 

ਆਪਣੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
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17804 388 kir ikrpw 
rwKhu srxweI  
mokau dyhu hry 
hir 
jpnI]1]rhwau]

Kar Kirapaa 

Raakhahu 

Saranaaee Mo Ko 

Dhaehu Harae Har 

Japanee ||1|| 

Rehaao ||

Shower Your Mercy 

upon me, and keep 

me safe in Your 

Sanctuary; please, give 

me the maalaa, the 

rosary of Har, Har. 

||1||Pause||

ਜਕ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ ਤੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  'ਹਜਰ ਹਜਰ' ਨਾਮ ਦੀ 
ਮਾਲਾ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17805 388 hir mwlw aur 
AMqir DwrY]

Har Maalaa Our 

Anthar Dhhaarai ||

One who enshrines 

this rosary of the 

Lord's Name within his 

heart,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਮਾਲਾ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

17806 388 jnm mrx kw  
dUKu invwrY]2]

Janam Maran Kaa 

Dhookh Nivaarai 

||2||

Is freed of the pains of 

birth and death. ||2||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
17807 388 ihrdY smwlY muiK 

hir hir bolY]

Hiradhai Samaalai 

Mukh Har Har 

Bolai ||

The humble being who 

contemplates the Lord 

within his heart, and 

chants the Lord's 

Name, Har, Har, with 

his mouth,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਕੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਹਜਰ-

ਹਜਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

17808 388 so jnu ieq auq  
kqih n folY]3]

So Jan Eith Outh 

Kathehi N Ddolai 

||3||

Never wavers, here or 

hereafter. ||3||

ਉਹ ਨਾਹ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ 

ਨਾਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਜਕਤੇ ਭੀ 
(ਜਕਸੇ ਗੱਲੇ ਭੀ) ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ 
॥੩॥

17809 388 khu nwnk jo rwcY 
nwie]

Kahu Naanak Jo 

Raachai Naae ||

Says Nanak, one who 

is imbued with the 

Name,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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17810 388 hir mwlw qw kY 
sMig 
jwie]4]19]70
]

Har Maalaa Thaa 

Kai Sang Jaae 

||4||19||70||

Goes to the next world 

with the maalaa of the 

Lord's Name. 

||4||19||70||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਲ (ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ) ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੪॥੧੯॥੭੦॥

17811 388 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17812 388 ijs kw sBu ikCu  
iqs kw hoie]

Jis Kaa Sabh Kishh 

This Kaa Hoe ||

All things belong to 

Him - let yourself 

belong to Him as well.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਸੇਵਕ) 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਰਜਚਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

17813 388 iqsu jn lypu n 
ibAwpY koie]1]

This Jan Laep N 

Biaapai Koe ||1||

No stain clings to such 

a humble being. ||1||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਭੀ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ ॥੧॥

17814 388 hir kw syvku  
sd hI mukqw]

Har Kaa Saevak 

Sadh Hee 

Mukathaa ||

The Lord's servant is 

liberated forever.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

17815 388 jo ikCu krY soeI 
Bl jn kY Aiq 
inrml dws kI 
jugqw]1]rhwau]

Bl: polw bolo Jo Kishh Karai 

Soee Bhal Jan Kai 

Ath Niramal Dhaas 

Kee Jugathaa 

||1|| Rehaao ||

Whatever He does, is 

pleasing to His 

servant; the way of life 

of His slave is 

immaculately pure. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਦਾ ਭਲਾਈ ਹੀ 
ਭਲਾਈ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ 

ਦੀ ਿੀਵਨ-ਰਜਹਤ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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17816 388 sgl iqAwig  
hir srxI 
AwieAw]

Sagal Thiaag Har 

Saranee Aaeiaa ||

One who renounces 

everything, and enters 

the Lord's Sanctuary

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ) 

ਸਾਰੇ (ਆਸਰੇ) ਛੱਡ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਆ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

17817 388 iqsu jn khw 
ibAwpY 
mwieAw]2]

This Jan Kehaa 

Biaapai Maaeiaa 

||2||

- how can Maya cling 

to him? ||2||

ਮਾਇਆ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਕਦੇ 

ਭੀ ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ ॥੨॥

17818 388 nwmu inDwnu jw ky 
mn mwih]

Naam Nidhhaan 

Jaa Kae Man 

Maahi ||

With the treasure of 

the Naam, the Name 

of the Lord, in his 

mind,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

17819 388 iqs kau icMqw  
supnY nwih]3]

This Ko Chinthaa 

Supanai Naahi 

||3||

He suffers no anxiety, 

even in dreams. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੩॥

17820 388 khu nwnk guru 
pUrw pwieAw]

Kahu Naanak Gur 

Pooraa Paaeiaa ||

Says Nanak, I have 

found the Perfect 

Guru.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

17821 388 Brmu mohu sgl 
ibnswieAw]4]2
0]71]

Bharam Mohu 

Sagal Binasaaeiaa 

||4||20||71||

My doubts and 

attachments have 

been totally 

obliterated. 

||4||20||71||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਮਾਇਆ 

ਦਾ) ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੨੦॥੭੧॥

17822 388 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17823 388 jau supRsMn 
hoieE pRBu myrw]

supRsMn Jo Suprasann 

Hoeiou Prabh 

Maeraa ||

When my God is 

totally pleased with 

me,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ 
(ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਬਹੁਤ 

ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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17824 388 qW dUKu Brmu khu 
kYsy nyrw]1]

Thaan Dhookh 

Bharam Kahu 

Kaisae Naeraa 

||1||

Then, tell me, how can 

suffering or doubt 

draw near me? ||1||

ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਦੁਖ ਭਰਮ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਕਵੇਂ ਆ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੧॥

17825 388 suin suin jIvw  
soie qum@wrI]

(soie) soBw Sun Sun Jeevaa 

Soe Thumhaaree 

||

Continually listening 

to Your Glory, I live.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ)! ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ (-
ਵਜਡਆਈ) ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

17826 388 moih inrgun kau  
lyhu 
auDwrI]1]rhwau]

Mohi Niragun Ko 

Laehu 

Oudhhaaree ||1|| 

Rehaao ||

I am worthless - save 

me, O Lord! 

||1||Pause||

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਣ-ਹੀਨ ਨੂੂੰ  (ਦੱੁਖਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਈ ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17827 388 imit gieAw dUKu  
ibswrI icMqw]

Mitt Gaeiaa 

Dhookh Bisaaree 

Chinthaa ||

My suffering has been 

ended, and my anxiety 

is forgotten.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਮੈਂ (ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ) 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ

17828 388 Plu pwieAw jip 
siqgur mMqw]2]

Fal Paaeiaa Jap 

Sathigur Manthaa 

||2||

I have obtained my 

reward, chanting the 

Mantra of the True 

Guru. ||2||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਪ ਕੇ ਮੈਂ 
ਇਹ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੨॥

17829 388 soeI siq siq hY 
soie]

Soee Sath Sath Hai 

Soe ||

He is True, and True is 

His glory.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
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17830 388 ismir ismir  
rKu kMiT 
proie]3]

Simar Simar Rakh 

Kanth Paroe ||3||

Remembering, 

remembering Him in 

meditation, keep Him 

clasped to your heart. 

||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ 

ਉਸ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਲੇ 

ਜਵਚ ਪਿੋ ਕੇ ਰੱਖ (ਜਿਵੇਂ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦਾ 
ਹਾਰ ਪਿੋ ਕੇ ਗਲ ਜਵਚ ਪਾਈਦਾ 
ਹੈ) ॥੩॥

17831 388 khu nwnk kaun 
auh krmw]

Kahu Naanak Koun 

Ouh Karamaa ||

Says Nanak, what 

action is there left to 

do,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਲਈ) ਹੋਰ ਉਹ ਕੇਹੜਾ 
(ਜਮਜਥਆ ਹੋਇਆ ਧਾਰਜਮਕ) 

ਕੂੰਮ (ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ),

17832 388 jw kY min 
visAw hir 
nwmw]4]21]72
]

Jaa Kai Man Vasiaa 

Har Naamaa 

||4||21||72||

By one whose mind is 

filled with the Lord's 

Name? ||4||21||72||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸੇ 

॥੪॥੨੧॥੭੨॥

17833 388 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17834 388 kwim kRoiD 
AhMkwir ivgUqy]

(ivgUqy) KuAwr huMdy Kaam Krodhh 

Ahankaar 

Vigoothae ||

Sexual desire, anger, 

and egotism lead to 

ruin.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ-ਗਿਸੇ ਿੀਵ) 

ਕਾਮ ਜਵਚ, ਕਿੋਧ ਜਵਚ, 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
17835 388 hir ismrnu kir  

hir jn CUty]1]

Har Simaran Kar 

Har Jan Shhoottae 

||1||

Meditating on the 

Lord, the Lord's 

humble servants are 

redeemed. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ (ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਆਜਦਕ ਤੋਂ) ਬਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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17836 388 soie rhy mwieAw 
md mwqy]

md: polw bolo Soe Rehae 

Maaeiaa Madh 

Maathae ||

The mortals are 

asleep, intoxicated 

with the wine of Maya.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਵੇੜਹੇ ਿੀਵ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ 

ਕੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਸੱੁਤੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

17837 388 jwgq Bgq  
ismrq hir 
rwqy]1]rhwau]

Jaagath Bhagath 

Simarath Har 

Raathae ||1|| 

Rehaao ||

The devotees remain 

awake, imbued with 

the Lord's meditation. 

||1||Pause||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਹਜਰ-

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17838 388 moh Brim bhu 
join BvwieAw]

Moh Bharam Bahu 

Jon Bhavaaeiaa ||

In emotional 

attachment and 

doubt, the mortals 

wander through 

countless incarnations.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ) ਮੋਹ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਵਾਏ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

17839 388 AsiQru Bgq  
hir crx 
iDAwieAw]2]

Asathhir Bhagath 

Har Charan 

Dhhiaaeiaa ||2||

The devotees remain 

ever-stable, 

meditating on the 

Lord's Lotus Feet. 

||2||

ਪਰ ਭਗਤ ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹ (ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

17840 388 bMDn AMD kUp 
igRh myrw]

Bandhhan Andhh 

Koop Grih Maeraa 

||

Bound to household 

and possessions, the 

mortals are lost in the 

deep, dark pit.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ-ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ 

ਅੂੰਨਹੇ  ਖੂਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ-
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17841 388 mukqy sMq buJih 
hir nyrw]3]

bu`Jih Mukathae Santh 

Bujhehi Har 

Naeraa ||3||

The Saints are 

liberated, knowing the 

Lord to be near at 

hand. ||3||

ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਿੇਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ॥੩॥

17842 388 khu nwnk jo pRB 
srxweI]

Kahu Naanak Jo 

Prabh Saranaaee 

||

Says Nanak, one who 

has taken to God's 

Sanctuary

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

17843 388 eIhw suKu AwgY 
giq 
pweI]4]22]73
]

Eehaa Sukh Aagai 

Gath Paaee 

||4||22||73||

Obtains peace in this 

world, and salvation in 

the world hereafter. 

||4||22||73||

ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਭੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੨੨॥੭੩॥

17844 389 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17845 389 qU myrw qrMgu hm 
mIn qumwry]

 (qrMgu) pwxI[ (mIn) 
m`CI

Thoo Maeraa 

Tharang Ham 

Meen Thumaarae 

||

You are my waves, and 

I am Your fish.

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਦਰੀਆ ਹੈਂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੱਛੀ ਹਾਂ 
(ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ 

ਤੇਰੇ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

17846 389 qU myrw Twkuru hm 
qyrY duAwry]1]

Thoo Maeraa 

Thaakur Ham 

Thaerai Dhuaarae 

||1||

You are my Lord and 

Master; I wait at Your 

Door. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ (ਆ ਜਡੱਗਾ) ਹਾਂ 
॥੧॥
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17847 389 qUM myrw krqw  
hau syvku qyrw]

Thoon Maeraa 

Karathaa Ho 

Saevak Thaeraa ||

You are my Creator, 

and I am Your servant.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ।

17848 389 srix ghI pRB 
gunI 
ghyrw]1]rhwau]

(ghyrw) smuMdR Saran Gehee 

Prabh Gunee 

Gehaeraa ||1|| 

Rehaao ||

I have taken to Your 

Sanctuary, O God, 

most profound and 

excellent. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਿੜੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17849 389 qU myrw jIvnu qU 
AwDwru]

Thoo Maeraa 

Jeevan Thoo 

Aadhhaar ||

You are my life, You 

are my Support.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
(ਦਾ ਮੂਲ) ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈਂ,

17850 389 quJih pyiK ibgsY 
kaulwru]2]

(kaulwru) ihrdw kml Thujhehi Paekh 

Bigasai Koulaar 

||2||

Beholding You, my 

heart-lotus blossoms 

forth. ||2||

ਤੈਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ (ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ 
ਇਉਂ) ਜਖੜਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ) ਕੌਲ-

ਿੁੱ ਲ (ਸੂਰਿ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਜਖੜਦਾ 
ਹੈ) ॥੨॥

17851 389 qU myrI giq piq  
qU prvwnu]

Thoo Maeree Gath 

Path Thoo 

Paravaan ||

You are my salvation 

and honor; You make 

me acceptable.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ (ਦਾ 
ਰਾਖਾ) ਹੈਂ, (ਿੋ ਕੁਝ) ਤੂੂੰ  (ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ ਉਹ) ਮੈਂ ਜਖੜੇ-ਮੱਥੇ ਮੂੰਨਦਾ 
ਹਾਂ।

17852 389 qU smrQu mY qyrw 
qwxu]3]

smr`Qu Thoo Samarathh 

Mai Thaeraa 

Thaan ||3||

You are All-powerful, 

You are my strength. 

||3||

ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ 

॥੩॥
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17853 389 An idnu jpau  
nwm guxqwis]

Anadhin Japo 

Naam Gunathaas 

||

Night and day, I chant 

the Naam, the Name 

of the Lord, the 

treasure of excellence.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ,

17854 389 nwnk kI pRB 
pih 
Ardwis]4]23]
74]

Naanak Kee Prabh 

Pehi Aradhaas 

||4||23||74||

This is Nanak's prayer 

to God. ||4||23||74||

(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਰੇ 

ਪਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 

॥੪॥੨੩॥੭੪॥

17855 389 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17856 389 rovnhwrY JUTu 
kmwnw]

Rovanehaarai 

Jhooth Kamaanaa 

||

The mourner practices 

falsehood;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ) ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਭੀ (ਆਪਣੇ 
ਦੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਝੂਠਾ ਰੋਣ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ।

17857 389 his his sogu 
krq bygwnw]1]

h`is h`is Has Has Sog 

Karath Baegaanaa 

||1||

He laughs with glee, 

while mourning for 

others. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ 

ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਹੱਸ 

ਹੱਸ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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17858 389 ko mUAw kw kY 
Gir gwvnu]

Ko Mooaa Kaa Kai 

Ghar Gaavan ||

Someone has died, 

while there is singing 

in someone else's 

house.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ ਜਵਚ ਸੁਖ 

ਦੁਖ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ 
ਹੈ (ਉੱਥੇ ਰੋਣ-ਜਪੱਟਣ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ), ਤੇ ਜਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

(ਜਕਸੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਜਦਕ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਗਾਉਣ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।
17859 389 ko rovY ko his 

his 
pwvnu]1]rhwau]

Ko Rovai Ko Has 

Has Paavan ||1|| 

Rehaao ||

One mourns and 

bewails, while another 

laughs with glee. 

||1||Pause||

ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਸ ਹੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17860 389 bwl ibvsQw qy  
ibrDwnw]

ibvsQw Baal Bivasathhaa 

Thae 

Biradhhaanaa ||

From childhood to old 

age,

ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱੁਢਾ ਹੋਣ 

ਤਕ-

17861 389 phuic n mUkw  
iPir 
pCuqwnw]2]

Pahuch N Mookaa 

Fir Pashhuthaanaa 

||2||

The mortal does not 

attain his goals, and 

he comes to regret in 

the end. ||2||

(ਮਨੱੁਖ ਅਗਾਂਹ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਜਵਚ ਸੁਖ ਦੀ 
ਆਸ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ 
ਅਵਸਥਾ ਤੇ) ਮਸਾਂ ਪਹੁੂੰਚਦਾ 
ਹੀ ਹੈ (ਜਕ ਉਥੇ ਹੀ ਦੱੁਖ ਭੀ 
ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖ ਦੀ ਆਸ ਲਾਹ 

ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਜਿਰ ਪਛਤਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ ਆਸਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਂਦਾ 
ਜਰਹਾ) ॥੨॥

17862 389 iqRhu gux mih 
vrqY sMswrw]

Thrihu Gun Mehi 

Varathai 

Sansaaraa ||

The world is under the 

influence of the three 

qualities.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਜਵਚ ਹੀ 
ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,
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17863 389 nrk surg iPir 
iPir 
Aauqwrw]3]

Narak Surag Fir Fir 

Aouthaaraa ||3||

The mortal is 

reincarnated, again 

and again, into heaven 

and hell. ||3||

ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ (ਕਦੇ) ਨਰਕਾਂ 
(ਦੱੁਖਾਂ) ਜਵਚ (ਕਦੇ) ਸੁਰਗ 

(ਸੁਖਾਂ) ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਕਦੇ ਸੁਖ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਦੱੁਖ ਭੋਗਦਾ 
ਹੈ) ॥੩॥

17864 389 khu nwnk jo 
lwieAw nwm]

Kahu Naanak Jo 

Laaeiaa Naam ||

Says Nanak, one who 

is attached to the 

Naam, the Name of 

the Lord,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

17865 389 sPl jnmu qw 
kw 
prvwn]4]24]7
5]

Safal Janam Thaa 

Kaa Paravaan 

||4||24||75||

Becomes acceptable, 

and his life becomes 

fruitful. ||4||24||75||

ਉਸ ਦਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੪॥੭੫॥

17866 389 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17867 389 soie rhI pRB 
Kbir n jwnI]

Soe Rehee Prabh 

Khabar N Jaanee 

||

She remains asleep, 

and does not know 

the news of God.

ਹੇ ਸਖੀ! (ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ) ਸੱੁਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਪਰਵਾਹ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) 

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦੀ ਜਕਸੇ 

ਜਸੱਜਖਆ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।

17868 389 Boru BieAw bhuir 
pCuqwnI]1]

(Boru) idn Bhor Bhaeiaa 

Bahur 

Pashhuthaanee 

||1||

The day dawns, and 

then, she regrets. 

||1||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਜਦਨ ਚੜਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਮੱੁਕ ਕੇ ਮੌਤ 

ਦਾ ਸਮਾ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ 
ਉਹ ਪਛੁਤਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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17869 389 ipRA pRym shij  
min Andu Drau 
rI]

Pria Praem Sehaj 

Man Anadh 

Dhharo Ree ||

Loving the Beloved, 

the mind is filled with 

celestial bliss.

ਹੇ ਸਖੀ! ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ) ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ (ਉਸ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ।

17870 389 pRB imlby kI 
lwlsw qw qy  
Awlsu khw krau 
rI]1]rhwau]

(lwlsw) qWG Prabh Milabae Kee 

Laalasaa Thaa 

Thae Aalas Kehaa 

Karo Ree ||1|| 

Rehaao ||

You yearn to meet 

with God, so why do 

you delay? 

||1||Pause||

ਹੇ ਸਖੀ! (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਲੋਂ) ਮੈਂ 
ਕਦੇ ਭੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17871 389 kr mih AMimRqu 
Awix inswirE]

(inswirE)pwieAw Kar Mehi Anmrith 

Aan Nisaariou ||

He came and poured 

His Ambrosial Nectar 

into your hands,

ਹੇ ਸਖੀ! (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੇ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 
ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਜਲਆ ਕੇ 

ਪਾਇਆ ਸੀ (ਸਾਨੂੂੰ  ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਦੱਤਾ 
ਸੀ।

17872 389 iKsir gieE BUm 
pir fwirE]2]

(iKsir) iqlk[ 
(fwirE) su`t id`qw

Khisar Gaeiou 

Bhoom Par 

Ddaariou ||2||

But it slipped through 

your fingers, and fell 

onto the ground. ||2||

ਪਰ ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ ਸੱੁਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਹੱਥਾਂ ਜਵਚ ਉਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ) 

ਜਤਲਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ 

ਿਾ ਰਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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17873 389 swid moih lwdI 
AhMkwry]

(swid) suAwd Saadh Mohi 

Laadhee 

Ahankaarae ||

You are burdened with 

desire, emotional 

attachment and 

egotism;

ਹੇ ਸਖੀ! (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪ 

ਹੀ) ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ, 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਦੱਬੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ

17874 389 dosu nwhI pRB 
krxYhwry]3]

Dhos Naahee 

Prabh 

Karanaihaarae 

||3||

It is not the fault of 

God the Creator. ||3||

(ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਮੂੰਦ-ਭਾਗਤਾ 
ਬਾਰੇ) ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੩॥

17875 389 swDsMig imty 
Brm AMDwry]

Saadhhasang 

Mittae Bharam 

Andhhaarae ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the darkness of 

doubt is dispelled.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

17876 389 nwnk mylI 
isrjxhwry]4]2
5]76]

Naanak Maelee 

Sirajanehaarae 

||4||25||76||

O Nanak, the Creator 

Lord blends us with 

Himself. 

||4||25||76||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ 
(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੫॥੭੬॥

17877 389 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17878 389 crnkml kI 
Aws ipAwry]

Charan Kamal Kee 

Aas Piaarae ||

I long for the Lotus 

Feet of my Beloved 

Lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ ਦੀ 
ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

17879 389 jmkMkr nis 
gey ivcwry]1]

(jmkMkr) jmdUq[ 
n`is[ (dUjw pwT: jm 
kMkr)

Jamakankar Nas 

Geae Vichaarae 

||1||

The wretched 

Messenger of Death 

has run away from 

me. ||1||

ਿਮ-ਦੂਤ ਭੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਨਾਹ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ ਦੂਰ ਭੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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17880 389 qU iciq Awvih  
qyrI mieAw]

Thoo Chith Aavehi 

Thaeree Maeiaa ||

You enter into my 

mind, by Your Kind 

Mercy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ,
17881 389 ismrq nwm  

sgl rog 
KieAw]1]rhwau
]

(KieAw) nws Simarath Naam 

Sagal Rog Khaeiaa 

||1|| Rehaao ||

Meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, all diseases 

are destroyed. 

||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17882 389 Aink dUK dyvih  
Avrw kau]

Anik Dhookh 

Dhaevehi Avaraa 

Ko ||

Death gives so much 

pain to others,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ (ਇਹ 

ਿਮ-ਦੂਤ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ,

17883 389 phuic n swkih  
jn qyry kau]2]

Pahuch N Saakehi 

Jan Thaerae Ko 

||2||

But it cannot even 

come near Your slave. 

||2||

ਪਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਢੱੁਕ ਸਕਦੇ ॥੨॥

17884 389 drs qyry kI 
ipAws min 
lwgI]

Dharas Thaerae 

Kee Piaas Man 

Laagee ||

My mind thirsts for 

Your Vision;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

17885 389 shj AnMd bsY 
bYrwgI]3]

Sehaj Anandh 

Basai Bairaagee 

||3||

In peaceful ease and 

bliss, I dwell in 

detachment. ||3||

ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਵੈਰਾਗਵਾਨ 

ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

17886 389 nwnk kI  
Ardwis suxIjY]

Naanak Kee 

Aradhaas Suneejai 

||

Hear this prayer of 

Nanak:

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ) 

ਨਾਨਕ ਦੀ ਭੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ,
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17887 389 kyvl nwmu irdy 
mih 
dIjY]4]26]77
]

Kaeval Naam 

Ridhae Mehi 

Dheejai 

||4||26||77||

Please, infuse Your 

Name into his heart. 

||4||26||77||

(ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ) ਜਸਰਫ਼ 

ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਵਸਾਣ 

ਲਈ) ਦੇਹ ॥੪॥੨੬॥੭੭॥

17888 389 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17889 389 mnu iqRpqwno imty 
jMjwl]

Man Thripathaano 

Mittae Janjaal ||

My mind is satisfied, 

and my 

entanglements have 

been dissolved.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ ਰੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

17890 389 pRBu Apunw  
hoieAw 
ikrpwl]1]

Prabh Apunaa 

Hoeiaa Kirapaal 

||1||

God has become 

merciful to me. ||1||

ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

17891 389 sMq pRswid BlI 
bnI]

Santh Prasaadh 

Bhalee Banee ||

By the Grace of the 

Saints, everything has 

turned out well.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਿਾਗ ਜਪਆ 

ਹੈ,

17892 389 jw kY igRh sBu 
ikCu hY pUrnu so 
ByitAw inrBY 
DnI]1]rhwau]

Jaa Kai Grihi Sabh 

Kishh Hai Pooran 

So Bhaettiaa 

Nirabhai Dhhanee 

||1|| Rehaao ||

His House is 

overflowing with all 

things; I have met 

Him, the Fearless 

Master. ||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਮਲ ਜਪਆ 

ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ 

ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅਮੱੁਕ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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17893 389 nwmu idRVwieAw  
swD ikRpwl]

Naam 

Dhrirraaeiaa 

Saadhh Kirapaal ||

By the Kind Mercy of 

the Holy Saints, the 

Naam has been 

implanted within me.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦਇਆ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

17894 389 imit geI BUK  
mhw ibkrwl]2]

Mitt Gee Bhookh 

Mehaa Bikaraal 

||2||

The most dreadful 

desires have been 

eliminated. ||2||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਬੜੀ 
ਡਰਾਉਣੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ॥੨॥

17895 389 Twkuir ApunY  
kInI dwiq]

Thaakur Apunai 

Keenee Dhaath ||

My Master has given 

me a gift;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ,
17896 389 jlin buJI min 

hoeI sWiq]3]
buJI: polw bolo Jalan Bujhee Man 

Hoee Saanth ||3||

The fire has been 

extinguished, and my 

mind is now at peace. 

||3||

(ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) 
ਸੜਨ ਬੱੁਝ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਠੂੰ ਢ ਪੈ ਗਈ ॥੩॥

17897 389 imit geI Bwl  
mnu shij 
smwnw]

Mitt Gee Bhaal 

Man Sehaj 

Samaanaa ||

My search has ended, 

and my mind is 

absorbed in celestial 

bliss.

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਵਾਸਤੇ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਢੂੂੰ ਢ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਜਗਆ,

17898 390 nwnk pwieAw 
nwm 
Kjwnw]4]27]7
8]

Naanak Paaeiaa 

Naam Khajaanaa 

||4||27||78||

Nanak has obtained 

the treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord. 

||4||27||78||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਜਲਆ 

॥੪॥੨੭॥੭੮॥

17899 390 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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17900 390 Twkur isau jw 
kI bin AweI]

Thaakur Sio Jaa 

Kee Ban Aaee ||

Those who are 

attuned to their Lord 

and Master

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਪਿੀਜਤ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ 
ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

17901 390 Bojn pUrn rhy 
AGweI]1]

(AGweI) r`jy Bhojan Pooran 

Rehae Aghaaee 

||1||

Are satisfied and 

fulfilled with the 

perfect food. ||1||

ਅਮੱੁਕ ਨਾਮ-ਭੋਿਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ ਸਦਾ) ਰੱਜਿਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

17902 390 kCU n Qorw hir 
Bgqn kau]

Kashhoo N 

Thhoraa Har 

Bhagathan Ko ||

The Lord's devotees 

never run short of 

anything.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ 
ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਅਮੱੁਕ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ,
17903 390 Kwq Krcq 

iblCq dyvn 
kau]1]rhwau]

(iblCq) AnMd mwxdy Khaath 

Kharachath 

Bilashhath 

Dhaevan Ko ||1|| 

Rehaao ||

They have plenty to 

eat, spend, enjoy and 

give. ||1||Pause||

ਉਹ ਉਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੂੰ ਡਦੇ 

ਹਨ, ਆਪ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, 

ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ-

ਿੋਗੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17904 390 jw kw DnI Agm 
gusweI]

Jaa Kaa Dhhanee 

Agam Gusaaee ||

One who has the 

Unfathomable Lord of 

the Universe as his 

Master

ਿਗਤ ਦਾ ਖਸਮ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਰਾਖਾ) 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

17905 390 mwnuK kI khu 
kyq clweI]2]

Maanukh Kee 

Kahu Kaeth 

Chalaaee ||2||

- how can any mere 

mortal stand up to 

him? ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦੱਸ, ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀਹ ਜ਼ੋਰ ਚੜਹ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੨॥
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17906 390 jw kI syvw ds 
Ast isDweI]

(ds Ast) ATwrW 
(isDweI) is`DIAW

Jaa Kee Saevaa 

Dhas Asatt 

Sidhhaaee ||

One who is served by 

the eighteen 

supernatural powers 

of the Siddhas

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕੀਜਤਆਂ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ 
(ਹੀ) ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

17907 390 plk idsit qw 
kI lwghu 
pweI]3]

Palak Dhisatt Thaa 

Kee Laagahu 

Paaee ||3||

- grasp his feet, even 

for an instant. ||3||

ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ (ਇਹ ਸਭ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ) ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੇ 

ਰਹੋ ॥੩॥

17908 390 jw kau dieAw 
krhu myry suAwmI]

Jaa Ko Dhaeiaa 

Karahu Maerae 

Suaamee ||

That one, upon whom 

You have showered 

Your Mercy, O my 

Lord Master

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,

17909 390 khu nwnk nwhI 
iqn 
kwmI]4]28]79
]

Kahu Naanak 

Naahee Thin 

Kaamee 

||4||28||79||

- says Nanak, he does 

not lack anything. 

||4||28||79||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ॥੪॥੨੮॥੭੯॥

17910 390 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17911 390 jau mY Apunw 
siqguru 
iDAwieAw]

Jo Mai Apunaa 

Sathigur 

Dhhiaaeiaa ||

When I meditate on 

my True Guru,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਜਲਆ ਹੈ,
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17912 390 qb myrY min mhw 
suKu pwieAw]1]

Thab Maerai Man 

Mehaa Sukh 

Paaeiaa ||1||

My mind becomes 

supremely peaceful. 

||1||

ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਬੜਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੧॥

17913 390 imit geI gxq  
ibnwisau sMsw]

(sMsw) icMqw Mitt Gee Ganath 

Binaasio Sansaa ||

The record of my 

account is erased, and 

my doubts are 

dispelled.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਹਮ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

17914 390 nwim rqy jn Bey 
BgvMqw]1]rhwau
]

Naam Rathae Jan 

Bheae 

Bhagavanthaa 

||1|| Rehaao ||

Imbued with the 

Naam, the Name of 

the Lord, His humble 

servant is blessed with 

good fortune. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17915 390 jau mY Apunw 
swihbu cIiq]

Jo Mai Apunaa 

Saahib Cheeth ||

When I remember my 

Lord and Master,

ਿਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਚੱਤ ਜਵਚ (ਵਸਾਇਆ 

ਹੈ)

17916 390 qau Bau imitE  
myry mIq]2]

Tho Bho Mittiou 

Maerae Meeth 

||2||

My fears are dispelled, 

O my friend. ||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ 
ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥
17917 390 jau mY Et ghI 

pRB qyrI]

Jo Mai Outt Gehee 

Prabh Thaeree ||

When I took to Your 

Protection, O God,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਓਟ 

ਪਕੜੀ ਹੈ,

17918 390 qW pUrn hoeI  
mnsw myrI]3]

Thaan Pooran 

Hoee Manasaa 

Maeree ||3||

My desires were 

fulfilled. ||3||

ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਮਨੋ-

ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ॥੩॥
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17919 390 dyiK cilq min 
Bey idlwsw]

cil-q: polw bolo 
imlvW, l`ly ishwrI lwau

Dhaekh Chalith 

Man Bheae 

Dhilaasaa ||

Gazing upon the 

wonder of Your play, 

my mind has become 

encouraged.

ਤੇਰੇ ਚਜਰਤਿ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਦੀ 
ਤੂੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।)

17920 390 nwnk dws qyrw 
Brvwsw]4]29]
80]

(Brvwsw) Brosw Naanak Dhaas 

Thaeraa 

Bharavaasaa 

||4||29||80||

Servant Nanak relies 

on You alone. 

||4||29||80||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰੇ) ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਭਰਵਾਸਾ ਹੈ ॥੪॥੨੯॥੮੦॥

17921 390 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17922 390 An idnu mUsw 
lwju tukweI]

(mU`sw) cUhw[ (lwju) l`j Anadhin Moosaa 

Laaj Ttukaaee ||

Night and day, the 

mouse of time gnaws 

away at the rope of 

life.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ ਖੂਹ ਜਵਚ ਲਮਜਕਆ ਜਪਆ 

ਹੈਂ, ਜਿਸ ਲੱਿ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੂੂੰ  
ਲਮਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਉਸ) 

ਲੱਿ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੂਹਾ ਟੱੁਕ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
17923 390 igrq kUp mih  

Kwih imTweI]1]

Girath Koop Mehi 

Khaahi Mithaaee 

||1||

Falling into the well, 

the mortal eats the 

sweet treats of Maya. 

||1||

(ਉਮਰ ਦੀ ਲੱਿ ਨੂੂੰ  ਿਮ-ਚੂਹਾ 
ਟੱੁਕਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ) ਤੂੂੰ  
ਖੂਹ ਜਵਚ ਜਡੱਗਾ ਹੋਇਆ ਭੀ 
ਮਜਠਆਈ ਖਾਈ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ 
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਨ 

ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ ਜਪਆ ਹੈਂ) ॥੧॥
17924 390 socq swcq rYin 

ibhwnI]
(swcq) iek`Tw krdy Sochath Saachath 

Rain Bihaanee ||

Thinking and planning, 

the night of the life is 

passing away.

ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਜਦਆਂ 

ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ 
ਸਾਰੀ) ਰਾਤ ਬੀਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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17925 390 Aink rMg 
mwieAw ky 
icqvq kbhU n 
ismrY 
swirMgpwnI]1]r
hwau]

Anik Rang 

Maaeiaa Kae 

Chithavath 

Kabehoo N 

Simarai 

Saaringapaanee 

||1|| Rehaao ||

Thinking of the many 

pleasures of Maya, the 

mortal never 

remembers the Lord, 

the Sustainer of the 

earth. ||1||Pause||

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ 
ਰੂੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸੋਚਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17926 390 dRüm kI CwieAw  
inhcl igRhu 
bWiDAw]

(dRüm) ru`K Dhraam Kee 

Shhaaeiaa 

Nihachal Grihu 

Baandhhiaa ||

Believing the shade of 

the tree to be 

permanent, he builds 

his house beneath it.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਇਤਨਾ ਮੂਰਖ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੱਕਾ 
ਘਰ ਮੂੰਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,

17927 390 kwl kY PWis  
skq sru 
sWiDAw]2]

(skq) qwkqvr[ 
(sru) qIr (sWiDAw) 
isMin@Aw

Kaal Kai Faans 

Sakath Sar 

Saandhhiaa ||2||

But the noose of 

death is around his 

neck, and Shakti, the 

power of Maya, has 

aimed her arrows at 

him. ||2||

ਮਨੱੁਖ ਕਾਲ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ) 

ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਉਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਤਿੱ ਖਾ (ਮੋਹ 

ਦਾ) ਤੀਰ ਕੱਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੨॥

17928 390 bwlU knwrw qrMg 
muiK AwieAw]

(bwlU) ryq[ pwxI dI 
(qrMg) lihr

Baaloo Kanaaraa 

Tharang Mukh 

Aaeiaa ||

The sandy shore is 

being washed away by 

the waves,

(ਇਹ ਿਗਤ-ਵਾਸਾ, ਮਾਨੋ,) 

ਰੇਤ ਦਾ ਕੂੰਢਾ (ਦਜਰਆ ਦੀਆਂ) 

ਲਹਰਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਆਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

17929 390 so Qwnu mUiV  
inhclu kir 
pwieAw]3]

So Thhaan Moorr 

Nihachal Kar 

Paaeiaa ||3||

But the fool still 

believes that place to 

be permanent. ||3||

(ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਹੋਏ) ਮੂਰਖ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੱਕਾ ਸਮਜਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੩॥
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17930 390 swDsMig jipE 
hir rwie]

Saadhhasang 

Japiou Har Raae ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, chant the Name 

of the Lord, the King.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਦਾ ਿਾਪ ਿਜਪਆ ਹੈ,

17931 390 nwnk jIvY hir 
gux 
gwie]4]30]81
]

Naanak Jeevai Har 

Gun Gaae 

||4||30||81||

Nanak lives by singing 

the Glorious Praises of 

the Lord. 

||4||30||81||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩੦॥੮੧॥

17932 390 Awsw mhlw 5 
duquky 9]

du-quky nON Aasaa Mehalaa 5 

Dhuthukae 9 ||

Aasaa, Fifth Mehl, Du-

Tukas 9:

17933 390 aun kY sMig qU 
krqI kyl]

Oun Kai Sang Thoo 

Karathee Kael ||

With that, you are 

engaged in playful 

sport;

ਹੇ ਕਾਂਇਆਂ! ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਤੂੂੰ  (ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦੇ) ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈਂ,

17934 390 aun kY sMig hm 
qum sMig myl]

Oun Kai Sang Ham 

Thum Sang Mael 

||

With that, I am joined 

to you.

ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੇਲ-

ਜਮਲਾਪ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

17935 390 aun@ kY sMig qum 
sBu koaU lorY]

Ounh Kai Sang 

Thum Sabh Kooo 

Lorai ||

With that, everyone 

longs for you;

ਹਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

17936 390 Esu ibnw koaU  
muKu nhI jorY]1]

Ous Binaa Kooo 

Mukh Nehee Jorai 

||1||

Without it, no one 

would even look at 

your face. ||1||

ਪਰ ਉਸ ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਮੂੂੰ ਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ॥੧॥
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17937 390 qy bYrwgI khw 
smwey]

Thae Bairaagee 

Kehaa Samaaeae 

||

Where is that 

detached soul now 

contained?

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੈਥੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ 

ਜਕੱਥੇ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
17938 390 iqsu ibnu quhI 

duhyrI 
rI]1]rhwau]

This Bin Thuhee 

Dhuhaeree Ree 

||1|| Rehaao ||

Without it, you are 

miserable. 

||1||Pause||

ਹੇ ਕਾਂਇਆਂ! ਉਸ (ਿੀਵਾਤਮਾ) 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੂੂੰ  ਦੱੁਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17939 390 aun@ kY sMig qU 
igRh mih mwhir]

(mwhir) isAwxI Ounh Kai Sang 

Thoo Grih Mehi 

Maahar ||

With that, you are the 

woman of the house;

ਹੇ ਕਾਂਇਆਂ! ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਤੂੂੰ  
ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂ ਤੂੂੰ  
ਜਸਆਣੀ (ਸਮਝੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।)

17940 390 aun@ kY sMig qU 
hoeI hY jwhir]

(jwhir) pRgt Ounh Kai Sang 

Thoo Hoee Hai 

Jaahar ||

With that, you are 

respected.

ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ 

(ਹਰ ਥਾਂ) ਤੂੂੰ  ਉਿਾਗਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈਂ,

17941 390 aun@ kY sMig qU 
rKI ppoil]

(ppoil) pwL ky Ounh Kai Sang 

Thoo Rakhee 

Papol ||

With that, you are 

caressed;

ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਪਾਲ-ਪੋਸ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ।

17942 390 Esu ibnw qUM 
CutkI roil]2]

(roil) ruL geI Ous Binaa Thoon 

Shhuttakee Rol 

||2||

Without it, you are 

reduced to dust. ||2||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਉਹ ਿੀਵਾਤਮਾ ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਛੱੁਟੜ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈਂ ਰੁਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈਂ ॥੨॥

17943 390 aun@ kY sMig qyrw 
mwnu mhqu]

m-h`qu Ounh Kai Sang 

Thaeraa Maan 

Mehath ||

With that, you have 

honor and respect;

ਹੇ ਕਾਂਇਆਂ! ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਤੇਰਾ ਆਦਰ-

ਮਾਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

17944 390 aun@ kY sMig qum 
swku jgqu]

(swku) snbMD[ j`g-qu Ounh Kai Sang 

Thum Saak Jagath 

||

With that, you have 

relatives in the world.

ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,
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17945 390 aun@ kY sMig qyrI 
sB ibiD QwtI]

(QwtI) bxI hoeI Ounh Kai Sang 

Thaeree Sabh 

Bidhh Thhaattee ||

With that, you are 

adorned in every way;

ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੇਰਾ ਸਾਕ-

ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਿਾਪਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਰ 

ਤਰਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

17946 390 Esu ibnw qUM hoeI 
hY mwtI]3]

Ous Binaa Thoon 

Hoee Hai Maattee 

||3||

Without it, you are 

reduced to dust. ||3||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਉਸ ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  
ਜਵਛੁੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈਂ ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਜਮੱਟੀ 
ਜਵਚ ਰੁਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈਂ ॥੩॥

17947 390 Ehu bYrwgI mrY n 
jwie]

Ouhu Bairaagee 

Marai N Jaae ||

That detached soul is 

neither born, nor dies.

ਕਾਂਇਆਂ ਜਵਚੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ 

ਤੁਰ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਿੀਵਾਤਮਾ 
(ਆਪਣੇ ਆਪ) ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ।
17948 390 hukmy bwDw kwr 

kmwie]

Hukamae 

Baadhhaa Kaar 

Kamaae ||

It acts according to the 

Command of the 

Lord's Will.

(ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ 

(ਕਾਂਇਆਂ ਜਵਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਰ 

ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਚਲੇ ਿਾਣ ਦੀ) ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
17949 390 joiV ivCoVy nwnk 

Qwip]

Jorr Vishhorrae 

Naanak Thhaap ||

O Nanak, having 

fashioned the body, 

the Lord unites the 

soul with it, and 

separates them again;

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ? ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਮਨੱੁਖ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ 

(ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਕਾਂਇਆਂ ਦਾ 
ਿੋੜ ਿੋੜਦਾ ਹੈ) ਿੋੜ ਕੇ ਜਿਰ 

ਜਵਛੋੜ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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17950 390 ApnI kudriq  
jwxY 
Awip]4]31]82
]

Apanee Kudharath 

Jaanai Aap 

||4||31||82||

He alone knows His All-

powerful creative 

nature. ||4||31||82||

(ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਕਾਂਇਆਂ ਨੂੂੰ  
ਿੋੜਨ ਜਵਛੋੜਨ ਦੀ) ਆਪਣੀ 
ਅਿਬ ਖੇਡ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩੧॥੮੨॥

17951 390 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17952 391 nw Ehu mrqw nw 
hm firAw]

Naa Ouhu 

Marathaa Naa 

Ham Ddariaa ||

He does not die, so I 

do not fear.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸਾਡੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ 

ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਿੀਵਾਤਮਾ-ਰੂਪ ਜਵਚ ਸਰੀਰਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ 
(ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ) ਸਾਨੂੂੰ  ਭੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

17953 391 nw Ehu ibnsY nw 
hm kiVAw]

Naa Ouhu Binasai 

Naa Ham Karriaa 

||

He does not perish, so 

I do not grieve.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਨਾਸ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਸਾਨੂੂੰ  ਭੀ (ਜਵਨਾਸ਼ 

ਦੀ) ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ।

17954 391 nw Ehu inrDnu  
nw hm BUKy]

Naa Ouhu 

Niradhhan Naa 

Ham Bhookhae ||

He is not poor, so I do 

not hunger.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਕੂੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਅਸੀਂ ਭੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਖੇ-

ਗਰੀਬ ਨਾਹ ਸਮਝੀਏ।
17955 391 nw Esu dUKu n 

hm kau dUKy]1]

Naa Ous Dhookh 

N Ham Ko 

Dhookhae ||1||

He is not in pain, so I 

do not suffer. ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ, 
ਸਾਨੂੂੰ  ਭੀ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਪੋਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ॥੧॥
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17956 391 Avru n koaU 
mwrnvwrw]

Avar N Kooo 

Maaranavaaraa ||

There is no other 

Destroyer than Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ 

ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

17957 391 jIAau hmwrw  
jIau 
dynhwrw]1]rhwau
]

Jeeao Hamaaraa 

Jeeo 

Dhaenehaaraa 

||1|| Rehaao ||

He is my very life, the 

Giver of life. 

||1||Pause||

ਿੀਊਂਦਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17958 391 nw ausu bMDn nw 
hm bwDy]

Naa Ous 

Bandhhan Naa 

Ham Baadhhae ||

He is not bound, so I 

am not in bondage.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਿਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਜਵਚ) 

ਅਸੀਂ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
17959 391 nw ausu DMDw nw 

hm DwDy]
hMgqw dy (DWDy)DMdy Naa Ous 

Dhhandhhaa Naa 

Ham Dhhaadhhae 

||

He has no occupation, 

so I have no 

entanglements.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਗਿਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਭੀ 
ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਗਿਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ।

17960 391 nw ausu mYlu n 
hm kau mYlw]

Naa Ous Mail N 

Ham Ko Mailaa ||

He has no impurities, 

so I have no impurities.

(ਸਾਡੇ ਅਸਲੇ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੂੰ  ਭੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

17961 391 Esu AnMdu q hm 
sd kylw]2]

(kylw) KuSIAW[ AnMdu Ous Anandh Th 

Ham Sadh Kaelaa 

||2||

He is in ecstasy, so I 

am always happy. 

||2||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ 
ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੀ ਸਦਾ ਜਖੜੇ 

ਹੀ ਰਹੀਏ ॥੨॥
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17962 391 nw ausu socu n 
hm kau socw]

Naa Ous Soch N 

Ham Ko Sochaa ||

He has no anxiety, so I 

have no cares.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ (ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਹੈ) ਸਾਨੂੂੰ  ਭੀ ਕੋਈ 

ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਪੋਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
17963 391 nw ausu lypu n 

hm kau pocw]

Naa Ous Laep N 

Ham Ko Pochaa ||

He has no stain, so I 

have no pollution.

ਉਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੀ ਜਕਉਂ 

ਪਏ?

17964 391 nw ausu BUK n 
hm kau iqRsnw]

Naa Ous Bhookh N 

Ham Ko Thrisanaa 

||

He has no hunger, so I 

have no thirst.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦਾ, 
ਸਾਨੂੂੰ  ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

17965 391 jw auhu inrmlu  
qW hm jcnw]3]

(jcnw) Su`D Jaa Ouhu Niramal 

Thaan Ham 

Jachanaa ||3||

Since He is 

immaculately pure, I 

correspond to Him. 

||3||

ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਜਵਤਿ-
ਸਰੂਪ ਹੈ (ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ) ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੀ ਸੱੁਧ-

ਸਰੂਪ ਹੀ ਰਜਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ 
॥੩॥

17966 391 hm ikCu nwhI  
eykY EhI]

Ham Kishh Naahee 

Eaekai Ouhee ||

I am nothing; He is the 

One and only.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ 
ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈ।

17967 391 AwgY pwCY eyko 
soeI]

Aagai Paashhai 

Eaeko Soee ||

Before and after, He 

alone exists.

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ।
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17968 391 nwnk guir Koey 
BRm BMgw]

(BMgw) ibGn Naanak Gur 

Khoeae Bhram 

Bhangaa ||

O Nanak, the Guru has 

taken away my doubts 

and mistakes;

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸਾਡੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਜਮਥੀ ਹੋਈ 

ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ) ਭਰਮ ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਿੋ (ਸਾਡੇ ਉਸ ਨਾਲ 

ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ) 

ਜਵਘਨ (ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ),

17969 391 hm Eie imil  
hoey iek 
rMgw]4]32]83
]

Ham Oue Mil 

Hoeae Eik Rangaa 

||4||32||83||

He and I, joining 

together, are of the 

same color. 

||4||32||83||

ਤਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ-

ਜਮਕ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ 
॥੪॥੩੨॥੮੩॥

17970 391 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17971 391 Aink BWiq kir  
syvw krIAY]

Anik Bhaanth Kar 

Saevaa Kareeai ||

Serve Him in many 

different ways;

ਹੇ ਮਾਂ! (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਹੋ 

ਚੁਕੀ ਸਤ-ਸੂੰਗਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦੀ) ਸੇਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

17972 391 jIau pRwn Dnu  
AwgY DrIAY]

Jeeo Praan Dhhan 

Aagai Dhhareeai ||

Dedicate your soul, 

your breath of life and 

your wealth to Him.

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਇਹ ਪਿਾਣ ਤੇ 

(ਆਪਣਾ) ਧਨ (ਸਭ ਕੁਝ) ਉਸ 

ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

17973 391 pwnI pKw krau  
qij AiBmwnu]

p`Kw Paanee Pakhaa 

Karo Thaj 

Abhimaan ||

Carry water for Him, 

and wave the fan over 

Him - renounce your 

ego.

(ਹੇ! ਮਾਂ ਿ ੇਮੇਰੇ ਉਤੇ ਜਕਰਪਾ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਮੈਂ ਭੀ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਤਆਗ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣ 

ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3506 Published: March 06/ 2014



17974 391 Aink bwr  
jweIAY 
kurbwnu]1]

Anik Baar Jaaeeai 

Kurabaan ||1||

Make yourself a 

sacrifice to Him, time 

and time again. ||1||

(ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਤੋਂ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

17975 391 sweI suhwgix jo 
pRB BweI]

sWeIN Saaee Suhaagan Jo 

Prabh Bhaaee ||

She alone is the happy 

soul-bride, who is 

pleasing to God.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਹਾਗ-

ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

17976 391 iqs kY sMig 
imlau myrI 
mweI]1]rhwau]

This Kai Sang Milo 

Maeree Maaee 

||1|| Rehaao ||

In her company, I may 

meet Him, O my 

mother. ||1||Pause||

(ਿੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ, ਿੇ 
ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਿਾਗਣ ਤਾਂ) ਮੈਂ ਭੀ 
ਉਸ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਬੈਠਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

17977 391 dwsin dwsI kI 
pinhwir]

Dhaasan Dhaasee 

Kee Panihaar ||

I am the water-carrier 

of the slaves of His 

slaves.

ਹੇ ਮਾਂ! ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ 

ਦੀ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਂ,

17978 391 aun@ kI ryxu bsY 
jIA nwil]

Ounh Kee Raen 

Basai Jeea Naal ||

I treasure in my soul 

the dust of their feet.

ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-

ਧੂੜ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਟਕੀ 
ਰਹੇ।

17979 391 mwQY Bwgu q 
pwvau sMgu]

Maathhai Bhaag 

Th Paavo Sang ||

By that good destiny 

inscribed upon my 

forehead, I obtain 

their society.

ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਪੂਰਬਲੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਭਾਗ ਿਾਗ ਪਏ ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ,

17980 391 imlY suAwmI  
ApunY rMig]2]

Milai Suaamee 

Apunai Rang ||2||

Through His Love, the 

Lord Master meets 

me. ||2||

(ਹੇ ਮਾਂ! ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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17981 391 jwp qwp dyvau 
sB nymw]

Jaap Thaap 

Dhaevo Sabh 

Naemaa ||

I dedicate all to Him - 

chanting and 

meditation, austerity 

and religious 

observances.

(ਲੋਕ ਦੇਵਜਤਆਂ ਆਜਦਕ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੂੰਤਿਾਂ ਦੇ 

ਿਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਿੂੰਗਲਾਂ 
ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ ਜਮਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਿੱਗ-ਹੋਮ ਆਜਦਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ, ਹੇ ਮਾਂ! ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜਵਚ) ਮੈਂ 
ਸਾਰੇ ਿਾਪ ਸਾਰੇ ਤਪ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ,

17982 391 krm Drm  
Arpau sB homw]

Karam Dhharam 

Arapo Sabh 

Homaa ||

I offer all to Him - 

good actions, 

righteous conduct and 

incense burning.

ਸਾਰੇ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਧਾਰਜਮਕ 

ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਿੱਗ-ਹੋਮ ਭੇਟਾ 
ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ।

17983 391 grbu mohu qij  
hovau ryn]

(ryn) crn DUV Garab Mohu Thaj 

Hovo Raen ||

Renouncing pride and 

attachment, I become 

the dust of the feet of 

the Saints.

(ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ) 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਹ ਜਤਆਗ 

ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਿਾਵਾਂ,

17984 391 aun@ kY sMig dyKau 
pRBu nYn]3]

Ounh Kai Sang 

Dhaekho Prabh 

Nain ||3||

In their society, I 

behold God with my 

eyes. ||3||

(ਜਕਉਂਜਕ, ਹੇ ਮਾਂ!) ਉਹਨਾਂ 
ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ 

ਸਕਾਂਗੀ ॥੩॥
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17985 391 inmK inmK eyhI 
AwrwDau]

Nimakh Nimakh 

Eaehee 

Aaraadhho ||

Each and every 

moment, I 

contemplate and 

adore Him.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਦੀ 
ਰਹਾਂ।

17986 391 idnsu rYix eyh 
syvw swDau]

Dhinas Rain Eaeh 

Saevaa Saadhho ||

Day and night, I serve 

Him like this.

ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਇਹੀ ਸੱੁਖਣਾ 
ਸੱੁਖਦੀ ਹਾਂ (ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਮਲੇ।)

17987 391 Bey ikRpwl  
gupwl goibMd]

Bheae Kirapaal 

Gupaal Gobindh ||

The Lord of the 

Universe, the 

Cherisher of the 

World, has become 

merciful;

ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਗੁਪਾਲ ਗੋਜਬੂੰ ਦ-

ਪਿਭੂ ਿੀ ਉਸ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

17988 391 swDsMig nwnk 
bKisMd]4]33]
84]

bK-isMd Saadhhasang 

Naanak 

Bakhasindh 

||4||33||84||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, O Nanak, He 

forgives us. 

||4||33||84||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਿਾ 
ਪਹੁੂੰਚਦੀ ਹੈ ॥੪॥੩੩॥੮੪॥

17989 391 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

17990 391 pRB kI pRIiq  
sdw suKu hoie]

Prabh Kee Preeth 

Sadhaa Sukh Hoe 

||

In the Love of God, 

eternal peace is 

obtained.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿੀਜਤ (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

17991 391 pRB kI pRIiq duKu 
lgY n koie]

Prabh Kee Preeth 

Dhukh Lagai N Koe 

||

In the Love of God, 

one is not touched by 

pain.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਦਾ ਸਦਕਾ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3509 Published: March 06/ 2014



17992 391 pRB kI pRIiq  
haumY mlu Koie]

Prabh Kee Preeth 

Houmai Mal Khoe 

||

In the Love of God, the 

filth of ego is washed 

away.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਦਾ ਸਦਕਾ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

17993 391 pRB kI pRIiq sd 
inrml hoie]1]

Prabh Kee Preeth 

Sadh Niramal Hoe 

||1||

In the Love of God, 

one becomes forever 

immaculate. ||1||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਇਹ ਪਿੀਜਤ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਸਦਾ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ॥੧॥

17994 391 sunhu mIq AYsw 
pRym ipAwru]

Sunahu Meeth 

Aisaa Praem Piaar 

||

Listen, O friend: show 

such love and 

affection to God,

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਸੁਣੋ, (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ) ਪਿੇਮ-

ਜਪਆਰ ਐਸੀ ਦਾਜਤ ਹੈ,

17995 391 jIA pRwn Gt 
Gt 
AwDwru]1]rhwau
]

Jeea Praan Ghatt 

Ghatt Aadhhaar 

||1|| Rehaao ||

The Support of the 

soul, the breath of life, 

of each and every 

heart. ||1||Pause||

ਜਕ ਇਹ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

17996 391 pRB kI pRIiq Bey 
sgl inDwn]

(inDwn) Kzwny Prabh Kee Preeth 

Bheae Sagal 

Nidhhaan ||

In the Love of God, all 

treasures are obtained.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਪਿੀਜਤ (ਆ ਵੱਸੀ ਉਸ ਨੂੂੰ , ਮਾਨੋ) 

ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਪਿਾਪਤ) ਹੋ ਗਏ,

17997 391 pRB kI pRIiq  
irdY inrml 
nwm]

Prabh Kee Preeth 

Ridhai Niramal 

Naam ||

In the Love of God, the 

Immaculate Naam fills 

the heart.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) 
ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

(ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ),
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17998 391 pRB kI pRIiq sd 
soBwvMq]

Prabh Kee Preeth 

Sadh Sobhaavanth 

||

In the Love of God, 

one is eternally 

embellished.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਦਾ ਸਦਕਾ (ਉਹ 

ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸਦਾ ਸੋਭਾ-
ਵਜਡਆਈ ਵਾਲਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

17999 391 pRB kI pRIiq sB 
imtI hY icMq]2]

(icMq) icMqw[ imtI: 
polw bolo

Prabh Kee Preeth 

Sabh Mittee Hai 

Chinth ||2||

In the Love of God, all 

anxiety is ended. ||2||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ 

ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

18000 391 pRB kI pRIiq  
iehu Bvjlu qrY]

(Bvjlu) sMswr smuMdR Prabh Kee Preeth 

Eihu Bhavajal 

Tharai ||

In the Love of God, 

one crosses over this 

terrible world-ocean.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਪਿੀਜਤ (ਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ) ਉਹ 

ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

18001 391 pRB kI pRIiq jm 
qy nhI frY]

Prabh Kee Preeth 

Jam Thae Nehee 

Ddarai ||

In the Love of God, 

one does not fear 

death.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ 

ਿਮ-ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ 
(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
18002 391 pRB kI pRIiq  

sgl auDwrY]

Prabh Kee Preeth 

Sagal Oudhhaarai 

||

In the Love of God, all 

are saved.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ 

ਆਪ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

18003 391 pRB kI pRIiq clY 
sMgwrY]3]

(sMgwrY) nwl Prabh Kee Preeth 

Chalai Sangaarai 

||3||

The Love of God shall 

go along with you. 

||3||

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਪਿੀਜਤ (ਹੀ ਇਕ ਐਸੀ ਰਾਜਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ ਿ)ੋ ਸਦਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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18004 391 Awphu koeI imlY 
n BUlY]

BUlnhwr jIv sdw 
(BUlY) Bu`ldw dI hY, 
(Awphu) Awpxy Awp 
hir jI nMU iml nhIN 
skdw

Aapahu Koee Milai 

N Bhoolai ||

By himself, no one is 

united, and no one 

goes astray.

(ਪਰ, ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਪਿੀਜਤ ਿੋੜਨੀ ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ) ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੁਜੜਆ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਕੋਈ 

(ਜਵਛੁੜ ਕੇ) ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

18005 391 ijsu ikRpwlu iqsu 
swDsMig GUlY]

(GUlY) imldw Jis Kirapaal This 

Saadhhasang 

Ghoolai ||

One who is blessed by 

God's Mercy, joins the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਪਾਣਾ ਜਸੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।

18006 391 khu nwnk qyrY 
kurbwxu]

Kahu Naanak 

Thaerai Kurabaan 

||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to You.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

18007 391 sMq Et pRB qyrw 
qwxu]4]34]85
]

(qwxu) bl Santh Outt Prabh 

Thaeraa Thaan 

||4||34||85||

O God, You are the 

Support and the 

Strength of the Saints. 

||4||34||85||

ਹੇ ਪਿਭੂ!ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈਂ 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਣ-ਬਲ ਹੈਂ 
॥੪॥੩੪॥੮੫॥

18008 391 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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18009 391 BUpiq hoie kY  
rwju kmwieAw]

(BUpiq) rwjw Bhoopath Hoe Kai 

Raaj Kamaaeiaa ||

Becoming a king, the 

mortal wields his royal 

authority;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਜਕਸੇ ਨੇ) ਰਾਿਾ 
ਬਣ ਕੇ ਰਾਿ (ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਭੀ) 
ਮਾਣ ਜਲਆ,

18010 391 kir kir AnrQ  
ivhwJI mwieAw]

(A-nrQ) zor zulm[ 
(ivhwJI) iek`TI kIqI

Kar Kar Anarathh 

Vihaajhee 

Maaeiaa ||

Oppressing the 

people, he gathers 

wealth.

(ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ) ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਮਾਲ-ਧਨ ਭੀ ਿੋੜ 

ਜਲਆ,

18011 392 sMcq sMcq QYlI 
kIn@I]

 (sMcq) iek`TI krky[ 
(QYlI) Kzwnw

Sanchath 

Sanchath Thhailee 

Keenhee ||

Gathering it and 

collecting it, he fills his 

bags.

ਿੋੜਜਦਆਂ ਿੋੜਜਦਆਂ (ਿੇ ਉਸ 

ਨੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਭੀ) ਬਣਾ ਜਲਆ,

18012 392 pRiB aus qy fwir  
Avr kau 
dIn@I]1]

(fwir) sutw ky Prabh Ous Thae 

Ddaar Avar Ko 

Dheenhee ||1||

But God takes it away 

from him, and gives it 

to another. ||1||

(ਤਾਂ ਭੀ ਕੀਹ ਹੋਇਆ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਖ਼ਰ) ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਦੇ 

ਜਦੱਤਾ (ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਹ ਲੈ ਿਾ ਸਜਕਆ) 

॥੧॥
18013 392 kwc ggrIAw  

AMB mJrIAw]
(kwc) k`cI (ggrI-Aw) 
gwgr[ (AMB) pwxI[ 
m-JrIAw:polw bolo[ 
(m-JrIAw) iv`c

Kaach Gagareeaa 

Anbh Majhareeaa 

||

The mortal is like an 

unbaked clay pot in 

water;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਪਈ ਹੋਈ) ਕੱਚੀ 
ਜਮੱਟੀ ਦੀ ਗਾਗਰ (ਵਾਂਗ ਹੈ ਿ ੋ

ਹਵਾ ਨਾਲ ਉਛਲ-ਉਛਲ ਕੇ) 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਹੀ (ਗਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

18014 392 grib grib  
auAwhU mih 
prIAw]1]rhwau
]

Garab Garab 

Ouaahoo Mehi 

Pareeaa ||1|| 

Rehaao ||

Indulging in pride and 

egotism, he crumbles 

down and dissolves. 

||1||Pause||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਜਵਚ ਹੀ ਡੱੁਬ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਗ਼ਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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18015 392 inrBau hoieE  
BieAw inhMgw]

(inhMgw) in`fr Nirabho Hoeiou 

Bhaeiaa Nihangaa 

||

Being fearless, he 

becomes unrestrained.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਰਾਿ ਦੇ ਮਾਣ ਜਵਚ 

ਿ ੇਉਹ ਮੌਤ ਵਲੋਂ) ਜਨਡਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਜਨਧੜਕ ਹੋ ਜਗਆ,

18016 392 cIiq n AwieE  
krqw sMgw]

Cheeth N Aaeiou 

Karathaa Sangaa ||

He does not think of 

the Creator, who is 

ever with him.

(ਿੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ-

ਵੱਸਦਾ ਕਰਤਾਰ ਕਦੇ ਯਾਦ 

ਨਾਹ ਆਇਆ,

18017 392 lskr joVy kIAw 
sMbwhw]

(joVy) joV ky (sMbwhw) 
iek`T

Lasakar Jorrae 

Keeaa Sanbaahaa 

||

He raises armies, and 

collects arms.

(ਿੇ ਉਸ ਨੇ) ਫ਼ੌਿਾਂ ਿਮਹਾਂ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਬੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਬਣਾ 
ਜਲਆ (ਤਾਂ ਭੀ ਕੀਹ ਹੋਇਆ?)

18018 392 inkisAw PUk q 
hoie gieE 
suAwhw]2]

(PUk) suAws Nikasiaa Fook Th 

Hoe Gaeiou 

Suaahaa ||2||

But when the breath 

leaves him, he turns to 

ashes. ||2||

ਿਦੋਂ (ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਉਸ ਦੇ 

ਸੁਆਸ ਜਨਕਲ ਗਏ ਤਾਂ (ਉਸ 

ਦਾ ਸਰੀਰ) ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਜਗਆ 

॥੨॥

18019 392 aUcy mMdr mhl 
Aru rwnI]

Oochae Mandhar 

Mehal Ar Raanee 

||

He has lofty palaces, 

mansions and queens,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਉੱਚੇ 

ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ (ਰਜਹਣ ਲਈ 

ਜਮਲ ਗਏ) ਅਤੇ (ਸੁੂੰ ਦਰ) ਰਾਣੀ 
(ਜਮਲ ਗਈ।)

18020 392 hsiq GoVy joVy  
min BwnI]

BwnI:polw bolo[ 
(BwnI)BwauNdy[ (joVy) 
iek`Ty kIqy

Hasath Ghorrae 

Jorrae Man 

Bhaanee ||

Elephants and pairs of 

horses, delighting the 

mind;

(ਿੇ ਉਸ ਨੇ) ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ 

(ਵਧੀਆ) ਮਨ-ਭਾਉਂਦੇ ਕੱਪੜੇ 

(ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ।

18021 392 vf prvwru pUq 
Aru DIAw]

Vadd Paravaar 

Pooth Ar Dhheeaa 

||

He is blessed with a 

great family of sons 

and daughters.

ਿ ੇਉਹ) ਪੱੁਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ 
ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਗਆ,

18022 392 moih pcy pic  
AMDw mUAw]3]

Mohi Pachae Pach 

Andhhaa Mooaa 

||3||

But, engrossed in 

attachment, the blind 

fool wastes away to 

death. ||3||

ਤਾਂ ਭੀ ਤਾਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਹੋ ਕੇ (ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ) ਮੋਹ ਜਵਚ (ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਹੀ ਸਹੇੜ ਬੈਠਾ ॥੩॥
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18023 392 ijnih aupwhw  
iqnih ibnwhw]

(ibnwhw) nws kIqw Jinehi Oupaahaa 

Thinehi Binaahaa 

||

The One who created 

him destroys him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਉਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਭੀ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ,
18024 392 rMg rsw jYsy 

supnwhw]

Rang Rasaa Jaisae 

Supanaahaa ||

Enjoyments and 

pleasures are like just 

a dream.

ਉਸ ਦੇ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਤੇ ਮੌਿ ਮੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋ 

ਗਏ।
18025 392 soeI mukqw iqsu 

rwju mwlu]

Soee Mukathaa 

This Raaj Maal ||

He alone is liberated, 

and possesses regal 

power and wealth,

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਪਾਸ (ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ) ਰਾਿ ਤੇ ਧਨ ਹੈ,

18026 392 nwnk dws ijsu 
Ksmu 
dieAwlu]4]35]
86]

Naanak Dhaas Jis 

Khasam Dhaeiaal 

||4||35||86||

O Nanak, whom the 

Lord Master blesses 

with His Mercy. 

||4||35||86||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਉੱਤੇ ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥੩੫॥੮੬॥

18027 392 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18028 392 ien@ isau pRIiq 
krI GnyrI]

Einh Sio Preeth 

Karee Ghanaeree 

||

The mortal is in love 

with this,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਇਸ (ਮਾਇਆ) 

ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਪਿੀਜਤ ਕਰੀਏ,

18029 392 jau imlIAY qau 
vDY vDyrI]

Jo Mileeai Tho 

Vadhhai 

Vadhhaeree ||

But the more he has, 

the more he longs for 

more.

ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਥ 

ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਇਸ 

ਨਾਲ ਮੋਹ ਵਧਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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18030 392 gil cmVI jau 
CofY nwhI]

(cmVI) cMbVI[ giL: 
polw bolo

Gal Chamarree Jo 

Shhoddai Naahee 

||

It hangs around his 

neck, and does not 

leave him.

(ਆਖ਼ਰ) ਿਦੋਂ ਇਹ ਗਲ ਨਾਲ 

ਚੂੰਬੜੀ ਹੋਈ ਛੱਡਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ,

18031 392 lwig Cuto  
siqgur kI 
pweI]1]

Laag Shhutto 

Sathigur Kee 

Paaee ||1||

But falling at the feet 

of the True Guru, he is 

saved. ||1||

ਤਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ 

ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਈਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

18032 392 jg mohnI hm 
iqAwig gvweI]

Jag Mohanee Ham 

Thiaag Gavaaee ||

I have renounced and 

discarded Maya, the 

Enticer of the world.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗ ਕੇ ਪਰੇ ਸੱੁਟ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

18033 392 inrgunu imilE  
vjI 
vDweI]1]rhwau]

Niragun Miliou 

Vajee Vadhhaaee 

||1|| Rehaao ||

I have met the 

Absolute Lord, and 

congratulations are 

pouring in. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਜਲਆ ਹੈ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
18034 392 AYsI suMdir mn 

kau mohY]

Aisee Sundhar 

Man Ko Mohai ||

She is so beautiful, she 

captivates the mind.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਮਾਇਆ) ਐਸੀ 
ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਕ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਨੂੂੰ  (ਤੁਰਤ) ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

18035 392 bwit Gwit igRih  
bin bin johY]

(johY) q`ky Baatt Ghaatt Grihi 

Ban Ban Johai ||

On the road, and the 

beach, at home, in the 

forest and in the 

wilderness, she 

touches us.

ਰਸਤੇ ਜਵਚ (ਤੁਰਜਦਆਂ) ਪੱਤਣ 

ਉਤੇ (ਲੂੰ ਘਜਦਆਂ) ਘਰ ਜਵਚ 

(ਬੈਜਠਆਂ) ਿੂੰਗਲ ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ 

(ਭੌਂਜਦਆਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਤੱਕ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
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18036 392 min qin lwgY 
hoie kY mITI]

Man Than Laagai 

Hoe Kai Meethee 

||

She seems so sweet to 

the mind and body.

ਜਮੱਠੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਜਵਚ 

ਤਨ ਜਵਚ ਆ ਚੂੰਬੜਦੀ ਹੈ।

18037 392 gur pRswid mY 
KotI fITI]2]

Gur Prasaadh Mai 

Khottee Ddeethee 

||2||

But by Guru's Grace, I 

have seen her to be 

deceptive. ||2||

ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਬੜੀ 
ਖੋਟੀ ਹੈ ॥੨॥

18038 392 Agrk aus ky  
vfy TgwaU]

mwieAw dy (Ag-rk) 
AwgU kwmwidk

Agarak Ous Kae 

Vaddae Thagaaoo 

||

Her courtiers are also 

great deceivers.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਕਾਮਾਜਦਕ) ਉਸ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੁਸਾਹਬ (ਵੀ) ਵੱਡੇ 

ਠੱਗ ਹਨ,

18039 392 Cofih nwhI bwp 
n mwaU]

Shhoddehi 

Naahee Baap N 

Maaoo ||

They do not spare 

even their fathers or 

mothers.

ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਪਉ ਹੋਵੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਠੱਗਣੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ।

18040 392 mylI Apny auin 
ly bWDy]

Maelee Apanae 

Oun Lae 

Baandhhae ||

They have enslaved 

their companions.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 

ਮੇਲ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਬੂੰਨਹ  ਜਲਆ,

18041 392 gur ikrpw qy mY 
sgly swDy]3]

sw`Dy Gur Kirapaa Thae 

Mai Sagalae 

Saadhhae ||3||

By Guru's Grace, I 

have subjugated them 

all. ||3||

ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੩॥

18042 392 Ab morY min  
BieAw AnMd]

Ab Morai Man 

Bhaeiaa Anandh ||

Now, my mind is filled 

with bliss;

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

18043 392 Bau cUkw tUty 
siB PMd]

(PMd) Pwhy Bho Chookaa 

Ttoottae Sabh 

Fandh ||

My fear is gone, and 

the noose is cut away.

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਮੁਸਾਹਬਾਂ ਦਾ) ਡਰ-ਭਉ ਲਜਹ 

ਜਗਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ 

ਸਾਰੇ ਿਾਹੇ ਟੁਟ ਗਏ ਹਨ।
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18044 392 khu nwnk jw 
siqguru pwieAw]

Kahu Naanak Jaa 

Sathigur Paaeiaa ||

Says Nanak, when I 

met the True Guru,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ,

18045 392 Gru sglw mY 
suKI 
bswieAw]4]36
]87]

Ghar Sagalaa Mai 

Sukhee Basaaeiaa 

||4||36||87||

I came to dwell within 

my home in absolute 

peace. ||4||36||87||

ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ 

ਸੁਖੀ ਵਸਾ ਜਲਆ ਹੈ (ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਵਾਲਾ 
ਪਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ 
ਬਚ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ 

ਜਰਹਾ ਹੈ) ॥੪॥੩੬॥੮੭॥
18046 392 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18047 392 AwT phr  
inkit kir jwnY]

Aath Pehar Nikatt 

Kar Jaanai ||

Twenty-four hours a 

day, he knows the 

Lord to be near at 

hand;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ 

ਆਪਣ ੇਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ,

18048 392 pRB kw kIAw  
mITw mwnY]

Prabh Kaa Keeaa 

Meethaa Maanai 

||

He surrenders to the 

Sweet Will of God.

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਨਦਾ 
ਹੈ।

18049 392 eyku nwmu sMqn 
AwDwru]

Eaek Naam 

Santhan Aadhhaar 

||

The One Name is the 

Support of the Saints;

(ਹੇ ਵੀਰ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ (ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ ਆਸਰਾ (ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।
18050 392 hoie rhy sB kI 

pg Cwru]1]
pg:polw bolo[ (pg) 
crn (Cwru) DUV

Hoe Rehae Sabh 

Kee Pag Shhaar 

||1||

They remain the dust 

of the feet of all. ||1||

ਸੂੰਤ ਿਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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18051 392 sMq rhq sunhu  
myry BweI]

Santh Rehath 

Sunahu Maerae 

Bhaaee ||

Listen, to the way of 

life of the Saints, O my 

Siblings of Destiny;

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਸੂੰਤ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਤੀ ਸੁਣ,

18052 392 auAw kI mihmw  
kQnu n 
jweI]1]rhwau]

Ouaa Kee 

Mehimaa Kathhan 

N Jaaee ||1|| 

Rehaao ||

Their praises cannot 

be described. 

||1||Pause||

(ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਉਸ ਦਾ ਵਡੱਪਣ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18053 392 vrqix jw kY  
kyvl nwm]

Varathan Jaa Kai 

Kaeval Naam ||

Their occupation is the 

Naam, the Name of 

the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਉਹ ਹੈ) ਜਿਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ ਹਜਰ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਆਹਰ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

18054 392 And rUp  
kIrqnu ibsRwm]

(ibsRwm) shwrw Anadh Roop 

Keerathan 

Bisraam ||

The Kirtan, the Praise 

of the Lord, the 

embodiment of bliss, 

is their rest.

ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ 

ਸਾਲਾਹ ਹੀ (ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ) ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

18055 392 imqR sqRü jw kY 
eyk smwnY]

Mithr Sathra Jaa 

Kai Eaek Samaanai 

||

Friends and enemies 

are one and the same 

to them.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਉਹ ਹੈ) ਜਿਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਮੱਤਰ ਤੇ ਵੈਰੀ 
ਇਕੋ ਜਿਹੇ (ਜਮੱਤਰ ਹੀ) ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ,

18056 392 pRB Apuny ibnu  
Avru n jwnY]2]

Prabh Apunae Bin 

Avar N Jaanai 

||2||

They know of no other 

than God. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ ਸੂੰਤ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ) 

ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਨੂੂੰ  (ਵੱਸਦਾ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ 
॥੨॥
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18057 392 koit koit AG 
kwtnhwrw]

AG:polw bolo[ (AG) 
pwp

Kott Kott Agh 

Kaattanehaaraa ||

They erase millions 

upon millions of sins.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੂੰਤ 

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ) ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

18058 392 duK dUir krn  
jIA ky dwqwrw]

Dhukh Dhoor 

Karan Jeea Kae 

Dhaathaaraa ||

They dispel suffering; 

they are givers of the 

life of the soul.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ 

(ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਿੋਗੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

18059 392 sUrbIr bcn ky 
blI]

Soorabeer Bachan 

Kae Balee ||

They are so brave; 

they are men of their 

word.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਸੂਰਮੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਕੀਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

18060 392 kaulw bpurI  
sMqI ClI]3]

kaulw:polw bolo[ 
(kaulw) mwieAw[ 
(b`purI) ivcwrI[ sMqIN

Koulaa Bapuree 

Santhee Shhalee 

||3||

The Saints have 

enticed Maya herself. 

||3||

(ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਜਵਚ ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਭੀ ਜਨਮਾਣੀ ਜਿਹੀ 
ਿਾਪਦੀ ਹੈ) ਇਸ ਜਨਮਾਣੀ 
ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
18061 392 qw kw sMgu bwCih 

surdyv]
(bwCih) cwhuMdy[ 
(surdyv) ieMdR Awid 
dyvqy

Thaa Kaa Sang 

Baashhehi 

Suradhaev ||

Their company is 

cherished even by the 

gods and the angels.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ 

ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਆਕਾਸ਼ੀ ਦੇਵਤੇ ਭੀ 
ਲੋੜਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

18062 392 AmoG drsu sPl 
jw kI syv]

(AmoG) KwlI n jwx 
vwlw

Amogh Dharas 

Safal Jaa Kee Saev 

||

Blessed is their 

Darshan, and fruitful is 

their service.

ਸੂੰਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਵਅਰਥ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ, ਸੂੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਜ਼ਰੂਰ ਿਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
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18063 392 kr joiV nwnku 
kry Ardwis]

(kr) h`Q Kar Jorr Naanak 

Karae Aradhaas ||

With his palms 

pressed together, 

Nanak offers his 

prayer:

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਨਾਨਕ (ਦੋਵੇਂ) ਹੱਥ 

ਿੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ-

18064 392 moih sMqh thl  
dIjY 
guxqwis]4]37]
88]

(thl) syvw[ gux-qwis Mohi Santheh 

Ttehal Dheejai 

Gunathaas 

||4||37||88||

O Lord, Treasure of 

Excellence, please 

bless me with the 

service of the Saints. 

||4||37||88||

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਜਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ ॥੪॥੩੭॥੮੮॥

18065 392 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18066 392 sgl sUK jip 
eykY nwm]

Sagal Sookh Jap 

Eaekai Naam ||

All peace and comforts 

are in the meditation 

of the One Name.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
18067 392 sgl Drm hir 

ky gux gwm]

Sagal Dhharam 

Har Kae Gun 

Gaam ||

All righteous actions of 

Dharma are in the 

singing of the Lord's 

Glorious Praises.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
18068 392 mhw pivqR swD 

kw sMgu]

Mehaa Pavithr 

Saadhh Kaa Sang 

||

The Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

is so very pure and 

sacred.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਬਹੁਤ ਪਜਵਤਿ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ,

18069 393 ijsu Bytq lwgY 
pRB rMgu]1]

Jis Bhaettath 

Laagai Prabh Rang 

||1||

Meeting with them, 

love for God is 

embraced. ||1||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਪਿੇਮ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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18070 393 gur pRswid Eie 
AwnMd pwvY]

Gur Prasaadh Oue 

Aanandh Paavai ||

By Guru's Grace, bliss 

is obtained.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

18071 393 ijsu ismrq min 
hoie pRgwsw qw 
kI giq imiq  
khnu n 
jwvY]1]rhwau]

Jis Simarath Man 

Hoe Pragaasaa 

Thaa Kee Gath 

Mith Kehan N 

Jaavai ||1|| 

Rehaao ||

Meditating upon Him 

in remembrance, the 

mind is illumined; his 

state and condition 

cannot be described. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਵਡੱਪਣ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ, 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

18072 393 vrq nym mjn 
iqsu pUjw]

m`jn[ pUjw: polw bolo Varath Naem 

Majan This Poojaa 

||

Fasts, religious vows, 

cleansing baths, and 

worship to Him;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਦੇ ਭਾ ਦੇ, 

ਮਾਨੋ, ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਨੇਮ, ਸਾਰੇ 

ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ 

ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਿਾ ਹੋ ਗਈਆਂ,

18073 393 byd purwn iqin 
isMimRiq sunIjw]

isMm-i Riq Baedh Puraan Thin 

Sinmrith Suneejaa 

||

Listening to the Vedas, 

Puraanas, and 

Shaastras.

ਉਸ ਨੇ, ਮਾਨੋ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ 

ਜਸੂੰ ਮਿਤੀਆਂ ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਸੁਣ ਲਏ,

18074 393 mhw punIq jw kw 
inrml Qwnu]

Mehaa Puneeth 

Jaa Kaa Niramal 

Thhaan ||

Extremely pure is he, 

and immaculate is his 

place,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਥਾਂ 
(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਬਹੁਤ ਪਜਵਤਿ ਜਨਰਮਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ
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18075 393 swDsMgiq jw kY 
hir hir 
nwmu]2]

Saadhhasangath 

Jaa Kai Har Har 

Naam ||2||

Who meditates upon 

the Name of the Lord, 

Har, Har, in the Saadh 

Sangat. ||2||

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

18076 393 pRgitE so jnu  
sgly Bvn]

Pragattiou So Jan 

Sagalae Bhavan ||

That humble being 

becomes renowned all 

over the world.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ 

ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਉੱਘਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

18077 393 piqq punIq qw 
kI pg ryn]

Pathith Puneeth 

Thaa Kee Pag Raen 

||

Even sinners are 

purified, by the dust of 

his feet.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ 

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,

18078 393 jw kau ByitE  
hir hir rwie]

Jaa Ko Bhaettiou 

Har Har Raae ||

One who has met the 

Lord, the Lord our King,

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ,

18079 393 qw kI giq imiq  
kQnu n jwie]3]

Thaa Kee Gath 

Mith Kathhan N 

Jaae ||3||

His condition and 

state cannot be 

described. ||3||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਵਡੱਪਣ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ ॥੩॥

18080 393 AwT phr kr 
joiV iDAwvau]

Aath Pehar Kar 

Jorr Dhhiaavo ||

Twenty-four hours a 

day, with palms 

pressed together, I 

meditate;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਦੋਵੇਂ 
ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦਾ ਰਹਾਂ,

18081 393 aun swDw kw  
drsnu pwvau]

Oun Saadhhaa Kaa 

Dharasan Paavo ||

I yearn to obtain the 

Blessed Vision of the 

Darshan of those Holy 

Saints.

ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ.
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18082 393 moih grIb kau  
lyhu rlwie]

Mohi Gareeb Ko 

Laehu Ralaae ||

Merge me, the poor 

one, with You, O Lord;

ਮੈਨੂੂੰ  ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਲਾ ਦੇ,

18083 393 nwnk Awie pey 
srxwie]4]38]
89]

Naanak Aae Peae 

Saranaae 

||4||38||89||

Nanak has come to 

Your Sanctuary. 

||4||38||89||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ- ਿੇਹੜੇ 

ਗੁਰਮੁਜਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ ਪਏ 

ਹਨ ॥੪॥੩੮॥੮੯॥

18084 393 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18085 393 AwT phr audk 
iesnwnI]

audk:polw bolo[ 
(audk) pwxI

Aath Pehar 

Oudhak 

Eisanaanee ||

Twenty-four hours a 

day, he takes his 

cleansing bath in 

water;

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਉਹ (ਿਲਾਂ ਥਲਾਂ 
ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ ਸਾਲਜਗਰਾਮ) ਿੋ ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

18086 393 sd hI Bogu 
lgwie  
suigAwnI]

Sadh Hee Bhog 

Lagaae Sugiaanee 

||

He makes continual 

offerings to the Lord; 

he is a true man of 

wisdom.

ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਜਰ 

ਸਾਲਜਗਰਾਮ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ) ਸਦਾ ਹੀ ਭੋਗ 

ਲਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਪਦਾਰਥ 

ਛਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ),

18087 393 ibrQw kwhU CofY 
nwhI]

(ibrQw) pIV Birathhaa Kaahoo 

Shhoddai Naahee 

||

He never leaves 

anything uselessly.

ਿ ੋਜਕਸੇ ਦੀ ਭੀ ਦਰਦ-ਪੀੜਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹਣ ਦੇਂਦਾ,

18088 393 bhuir bhuir iqsu 
lwgh pweI]1]

Bahur Bahur This 

Laageh Paaee 

||1||

Again and again, he 

falls at the Lord's Feet. 

||1||

ਅਸੀਂ ਉਸ (ਹਜਰ ਸਾਲਜਗਰਾਮ) 

ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ 
॥੧॥
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18089 393 swligrwmu hmwrY 
syvw]

(igrwmu) smUh jIAW dy 
(swl)Gr vwihgurU jI

Saalagiraam 

Hamaarai Saevaa 

||

Such is the 

Saalagraam, the stone 

idol, which I serve;

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਪਰਮਾਤਮਾ-ਦੇਵ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਸਾਲਜਗਰਾਮ (ਦੀ ਪੂਿਾ) 
ਹੈ।

18090 393 pUjw Arcw bMdn 
dyvw]1]rhwau]

(Arcw) cMdn 
iCVkxw[ (bMdn) 
nmskwr[ (dyvw) pRkwS 
srUp

Poojaa Arachaa 

Bandhan Dhaevaa 

||1|| Rehaao ||

Such is my worship, 

flower-offerings and 

divine adoration as 

well. ||1||Pause||

(ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ 

ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਜਗਰਾਮ ਦੀ) ਪੂਿਾ, 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ-ਭੇਟ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18091 393 GMtw jw kw  
sunIAY chu kuMt]

(kuMt) idSw Ghanttaa Jaa Kaa 

Suneeai Chahu 

Kuntt ||

His bell resounds to 

the four corners of the 

world.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਉਸ (ਹਜਰ-

ਸਾਲਜਗਰਾਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ) ਦਾ 
ਘੂੰਟਾ (ਜਸਰਫ਼ ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ ਸੁਣੇ 
ਿਾਣ ਦੀ ਥਾਂ) ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਹੀ ਸੁਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

18092 393 Awsnu jw kw  
sdw bYkuMT]

(bYkuMT) Ac`l mhW 
AnMddwiek

Aasan Jaa Kaa 

Sadhaa Baikunth 

||

His seat is forever in 

heaven.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ-ਰੂਪ) ਬੈਕੁੂੰ ਠ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

18093 393 jw kw cvru sB 
aUpir JUlY]

Jaa Kaa Chavar 

Sabh Oopar 

Jhoolai ||

His chauri, his fly-

brush, waves over all.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਦਾ 
(ਪਵਣ)-ਚਵਰ ਝੁਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।

18094 393 qw kw DUpu sdw 
prPulY]2]

pr-Pu`lY Thaa Kaa Dhhoop 

Sadhaa Parafulai 

||2||

His incense is ever-

fragrant. ||2||

(ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ) ਸਦਾ ਿੁੱ ਲ 

ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਵਾਸਤੇ ਧੂਪ ॥੨॥
18095 393 Git Git sMptu  

hY ry jw kw]
(sMptu) f`bw ijs c 
Twkur r`Kdy hn

Ghatt Ghatt 

Sanpatt Hai Rae 

Jaa Kaa ||

He is treasured in each 

and every heart.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਉਹ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 
(ਠਾਕੁਰਾਂ ਵਾਲਾ) ਡੱਬਾ ਹੈ,
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18096 393 ABg sBw sMig 
hY swDw]

(A-B`g) nws rihq[ 
sBw, swDw: poly bolo

Abhag Sabhaa 

Sang Hai Saadhhaa 

||

The Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

is His Eternal Court.

ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਤ-ਸਭਾ ਕਦੇ ਮੱੁਕਣ 

ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

18097 393 AwrqI kIrqnu  
sdw AnMd]

Aarathee 

Keerathan Sadhaa 

Anandh ||

His Aartee, his lamp-lit 

worship service, is the 

Kirtan of His Praises, 

which brings lasting 

bliss.

ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ,

18098 393 mihmw suMdr sdw 
byAMq]3]

Mehimaa Sundhar 

Sadhaa Baeanth 

||3||

His Greatness is so 

beautiful, and ever 

limitless. ||3||

ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੇ ਸੁੂੰ ਦਰ (ਹਜਰ-

ਸਾਲਜਗਰਾਮ) ਦੀ ਸਦਾ ਮਜਹਮਾ 
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ॥੩॥

18099 393 ijsih prwpiq  
iqs hI lhnw]

Jisehi Paraapath 

This Hee Lehanaa 

||

He alone obtains it, 

who is so pre-

ordained;

ਪਰ, ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਉਸ (ਹਜਰ-

ਸਾਲਜਗਰਾਮ) ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਜਲਖੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

18100 393 sMq crn Ehu 
AwieE srnw]

Santh Charan 

Ouhu Aaeiou 

Saranaa ||

He takes to the 

Sanctuary of the 

Saints' Feet.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
18101 393 hwQ ciVE hir 

swligrwmu]
(swligrwmu) vwihgurU 
jI[ ciV@E

Haathh Charriou 

Har Saalagiraam ||

I hold in my hands the 

Saalagraam of the 

Lord.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-

ਸਾਲਜਗਰਾਮ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

18102 393 khu nwnk guir 
kIno 
dwnu]4]39]90
]

Kahu Naanak Gur 

Keeno Dhaan 

||4||39||90||

Says Nanak, the Guru 

has given me this Gift. 

||4||39||90||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨੇ (ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਜਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ॥੪॥੩੯॥੯੦॥
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18103 393 Awsw mhlw 5 
pMcpdw1]

crnW c eyky dw Bwv 
ie`k pMcpdw hY

Aasaa Mehalaa 5 

Panchapadhaa ||

Aasaa, Fifth Mehl, 

Panch-Pada:

18104 393 ijh pYfY lUtI 
pinhwrI]

ivkwrW dw (pinhwrI) 
pwxI Brn vwlI jIv 
iesqRI

Jih Paiddai Loottee 

Panihaaree ||

That highway, upon 

which the water-

carrier is plundered

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸੀ 
ਹੋਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਜਿਸ 

ਿੀਵਨ-ਰਸਤੇ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ) ਲੁਟਾ 
ਬੈਠਦੀ ਹੈ,

18105 393 so mwrgu sMqn 
dUrwrI]1]

(dUrwrI) dUr So Maarag 

Santhan 

Dhooraaree ||1||

- that way is far 

removed from the 

Saints. ||1||

ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਤੋਂ 
ਦੁਰੇਡਾ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

18106 393 siqgur pUrY swcu 
kihAw]

Sathigur Poorai 

Saach Kehiaa ||

The True Guru has 

spoken the Truth.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦੱਤਾ,
18107 393 nwm qyry kI 

mukqy bIQI jm 
kw mwrgu dUir 
rihAw]1]rhwau
]

(bIQI) glI Naam Thaerae 

Kee Mukathae 

Beethhee Jam Kaa 

Maarag Dhoor 

Rehiaa ||1|| 

Rehaao ||

Your Name, O Lord, is 

the Way to Salvation; 

the road of the 

Messenger of Death is 

far away. 

||1||Pause||

ਿਮ-ਦੂਤਾਂ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ) 

ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ 
ਦੂਰ ਪਰੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਖੁਲਹਾ 
ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

18108 393 jh lwlc  
jwgwqI Gwt]

(jwgwqI) tYks lYx 
vwlw[ (Gwt) p`qx

Jeh Laalach 

Jaagaathee Ghaatt 

||

That place, where the 

greedy toll-collector 

dwells

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਥੇ ਲਾਲਚੀ 
ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਣ ਹੈ (ਜਿਥੇ 

ਿਮ-ਮਸੂਲੀਏ ਕੀਤੇ ਮੂੰਦ-

ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ),
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18109 393 dUir rhI auh jn 
qy bwt]2]

(bwt) vwt rsqw Dhoor Rehee Ouh 

Jan Thae Baatt 

||2||

- that path remains far 

removed from the 

Lord's humble servant. 

||2||

ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ 

ਪਰੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

18110 393 jh Awvty bhuq 
Gn swQ]

(Awvty)aubwLy jWdy hn 
nrk rUpI kVwhy c 
(Gn)bhuqy(swQ)pUrW dy 
pUr[ Awv-ty Gn: poly 
bolo

Jeh Aavattae 

Bahuth Ghan 

Saathh ||

There, where so very 

many caravans of men 

are caught,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ (ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ਲੇ (ਕੀਤੇ ਮੂੰਦ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

18111 393 pwrbRhm ky sMgI 
swD]3]

Paarabreham Kae 

Sangee Saadhh 

||3||

The Holy Saints remain 

with the Supreme 

Lord. ||3||

ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨੱੁਖ (ਉਸ ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੂੰਗੀ 
ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਪੋਂਹਦਾ) ॥੩॥

18112 393 icqR gupqu sB 
ilKqy lyKw]

Chithr Gupath 

Sabh Likhathae 

Laekhaa ||

Chitra and Gupat, the 

recording angels of 

the conscious and the 

unconscious, write the 

accounts of all mortal 

beings,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ 
ਜਲਖਣ ਵਾਲੇ) ਜਚਤਿ ਗੁਪਤ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਜਹਸਾਬ ਜਲਖਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

18113 393 Bgq jnw kau  
idRsit n 
pyKw]4]

Bhagath Janaa Ko 

Dhrisatt N 

Paekhaa ||4||

But they cannot even 

see the Lord's humble 

devotees. ||4||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਵਲ 

ਉਹ ਅੱਖ ਪੱੁਟ ਕੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕ 

ਸਕਦੇ ॥੪॥
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18114 393 khu nwnk ijsu 
siqguru pUrw]

Kahu Naanak Jis 

Sathigur Pooraa ||

Says Nanak, one 

whose True Guru is 

Perfect

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ,

18115 393 vwjy qw kY  
Anhd 
qUrw]5]40]91
]

Vaajae Thaa Kai 

Anehadh Thooraa 

||5||40||91||

- the unblown bugles 

of ecstasy vibrate for 

him. ||5||40||91||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਇਕ-

ਰਸ ਵਾਿੇ ਵੱਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ) ॥੫॥੪੦॥੯੧॥

18116 393 Awsw mhlw 5 
dupdw 1]

Aasaa Mehalaa 5 

Dhupadhaa 1 ||

Aasaa, Fifth Mehl, Du-

Pada 1:

18117 393 swDUsMig  
isKwieE nwmu]

du-pdw ie`k Saadhhoo Sang 

Sikhaaeiou Naam 

||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the Naam is 

learned;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰੱਖ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਜਸਖਾਂਦਾ ਹੈ,

18118 393 srb mnorQ  
pUrn kwm]

Sarab Manorathh 

Pooran Kaam ||

All desires and tasks 

are fulfilled.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ, ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

18119 393 buiJ geI iqRsnw  
hir jsih 
AGwny]

(AGwny) r`jy[ buiJ 
jsih: poly bolo

Bujh Gee 

Thrisanaa Har 

Jasehi Aghaanae ||

My thirst has been 

quenched, and I am 

satiated with the 

Lord's Praise.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਿੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
18120 393 jip jip jIvw  

swirgpwny]1]
swirgpwny Jap Jap Jeevaa 

Saarigapaanae 

||1||

I live by chanting and 

meditating upon the 

Lord, the Sustainer of 

the earth. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਭੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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18121 393 krn krwvn 
srin pirAw]

Karan Karaavan 

Saran Pariaa ||

I have entered the 

Sanctuary of the 

Creator, the Cause of 

all causes.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ 
ਹੈ,

18122 393 gur prswid 
shj Gru 
pwieAw imitAw 
AMDyrw cMdu 
ciVAw]1]rhwau
]

ciV@Aw Gur Parasaadh 

Sehaj Ghar 

Paaeiaa Mittiaa 

Andhhaeraa 

Chandh Charriaa 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, I 

have entered the 

home of celestial bliss. 

Darkness is dispelled, 

and the moon of 

wisdom has risen. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) 
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਨੋ) ਚੂੰਦ ਚੜਹ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

18123 394 lwl jvyhr Bry 
BMfwr]

Laal Javaehar 

Bharae Bhanddaar 

||

My treasure-house is 

overflowing with 

rubies and jewels;

(ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਗੁਣ, ਮਾਨੋ) ਹੀਰੇ ਿਵਾਹਰ 

ਹਨ, ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹਨਾਂ 
ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

18124 394 qoit n AwvY jip 
inrMkwr]

Thott N Aavai Jap 

Nirankaar ||

I meditate on the 

Formless Lord, and so 

they never run short.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।
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18125 394 AMimRqu sbdu pIvY 
jnu koie]

Anmrith Sabadh 

Peevai Jan Koe ||

How rare is that 

humble being, who 

drinks in the 

Ambrosial Nectar of 

the Word of the 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਲ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਨਾਮ-

ਿਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ,

18126 394 nwnk qw kI  
prmgiq 
hoie]2]41]92
]

Naanak Thaa Kee 

Param Gath Hoe 

||2||41||92||

O Nanak, he attains 

the state of highest 

dignity. ||2||41||92||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥੪੧॥੯੨॥

18127 394 Awsw Gru 7 
mhlw 5]

Aasaa Ghar 7 

Mehalaa 5 ||

Aasaa, Seventh House, 

Fifth Mehl:

18128 394 hir kw nwmu irdY 
inq iDAweI]

Har Kaa Naam 

Ridhai Nith 

Dhhiaaee ||

Meditate continually 

on the Name of the 

Lord within your heart.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਧਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।
18129 394 sMgI swQI sgl 

qrWeI]1]

Sangee Saathhee 

Sagal Tharaanee 

||1||

Thus you shall save all 

your companions and 

associates. ||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਿੋਗਾ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ) ਆਪਣੇ ਸੂੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ 

(ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ) ਨੂੂੰ  ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣ ਿੋਗਾ ਬਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
॥੧॥

18130 394 guru myrY sMig  
sdw hY nwly]

Gur Maerai Sang 

Sadhaa Hai Naalae 

||

My Guru is always 

with me, near at hand.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ) ਗੁਰੂ ਸਦਾ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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18131 394 ismir ismir  
iqsu sdw 
sm@wly]1]rhwau]

Simar Simar This 

Sadhaa Samhaalae 

||1|| Rehaao ||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on Him, 

I cherish Him forever. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਜਸਮਰ ਕੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

18132 394 qyrw kIAw mITw 
lwgY]

Thaeraa Keeaa 

Meethaa Laagai ||

Your actions seem so 

sweet to me.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਮਲਾਏ 

ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ 

ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ,

18133 394 hir nwmu pdwrQu  
nwnku 
mWgY]2]42]93
]

Har Naam 

Padhaarathh 

Naanak Maangai 

||2||42||93||

Nanak begs for the 

treasure of the Naam, 

the Name of the Lord. 

||2||42||93||

ਤੇ (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ 

ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੂੰਗ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨॥੪੨॥੯੩॥

18134 394 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18135 394 swDUsMgiq  
qirAw sMswru]

Saadhhoo Sangath 

Thariaa Sansaar ||

The world is saved by 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਜਨਮਿਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

18136 394 hir kw nwmu  
mnih AwDwru]1]

Har Kaa Naam 

Manehi Aadhhaar 

||1||

The Name of the Lord 

is the Support of the 

mind. ||1||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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18137 394 crnkml gurdyv 
ipAwry]

Charan Kamal 

Guradhaev 

Piaarae ||

The Saints worship 

and adore the Lotus 

Feet of the Divine 

Guru;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਪਆਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ-

18138 394 pUjih sMq hir 
pRIiq 
ipAwry]1]rhwau
]

Poojehi Santh Har 

Preeth Piaarae 

||1|| Rehaao ||

They love the Beloved 

Lord. ||1||Pause||

ਹਰੀ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਪਿੀਜਤ ਨਾਲ, 

ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਪੂਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18139 394 jw kY msqik  
iliKAw Bwgu]

Jaa Kai Masathak 

Likhiaa Bhaag ||

She who has such 

good destiny written 

upon her forehead,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

(ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ) ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ,

18140 394 khu nwnk qw kw 
iQru 
sohwgu]2]43]9
4]

Kahu Naanak Thaa 

Kaa Thhir Sohaag 

||2||43||94||

Says Nanak, is blessed 

with the eternal happy 

marriage with the 

Lord. ||2||43||94||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲੀ ਇਹ 

ਸੁਭਾਗਤਾ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸਦਾ ਲਈ 

ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੪੩॥੯੪॥

18141 394 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18142 394 mITI AwigAw  
ipr kI lwgI]

Meethee Aagiaa 

Pir Kee Laagee ||

The Order of my 

Husband Lord seems 

so sweet to me.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਮੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ,

18143 394 saukin Gr kI  
kMiq iqAwgI]

Soukan Ghar Kee 

Kanth Thiaagee ||

My Husband Lord has 

driven out the one 

who was my rival.

(ਤਦੋਂ ਤੋਂ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ 
ਜਹਰਦਾ-ਘਰ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੀ 
ਮੇਰੀ ਸੌਂਕਣ (ਮਾਇਆ) ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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18144 394 ipRA sohwgin  
sIgwir krI]

Pria Sohaagan 

Seegaar Karee ||

My Beloved Husband 

has decorated me, His 

happy soul-bride.

ਜਪਆਰੇ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

18145 394 mn myry kI  
qpiq hrI]1]

Man Maerae Kee 

Thapath Haree 

||1||

He has quieted the 

burning thirst of my 

mind. ||1||

ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) 
ਤਪਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੧॥

18146 394 Blo BieE ipRA 
kihAw mwinAw]

Bhalo Bhaeiou Pria 

Kehiaa Maaniaa ||

It is good that I 

submitted to the Will 

of my Beloved Lord.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪਏ 

ਹਨ (ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ) 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ (ਜਮੱਠੀ ਕਰ ਕੇ) 

ਮੂੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

18147 394 sUKu shju iesu 
Gr kw 
jwinAw]rhwau]

Sookh Sehaj Eis 

Ghar Kaa Jaaniaa 

|| Rehaao ||

I have realized 

celestial peace and 

poise within this home 

of mine. ||Pause||

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਸੁਖ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

18148 394 hau bMdI ipRA 
iKjmqdwr]

(bMdI) dwsI[ iKjmq-
dwr:polw bolo[ 
(iKjmqdwr) syvw krn 
vwlI

Ho Bandhee Pria 

Khijamathadhaar 

||

I am the hand-maiden, 

the attendant of my 

Beloved Lord.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਹੁਣ) ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ 
ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ।

18149 394 Ehu AibnwsI 
Agm Apwr]

A-gm:polw bolo[ 
(Agm) sog rihq

Ouhu Abinaasee 

Agam Apaar ||

He is eternal and 

imperishable, 

inaccessible and 

infinite.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਮੇਰਾ) ਉਹ (ਪਤੀ) 
ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।
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18150 394 ly pKw ipRA 
Jlau pwey]

(J`lau)J`ldI[ (pwey) 
crn

Lae Pakhaa Pria 

Jhalo Paaeae ||

Holding the fan, sitting 

at His Feet, I wave it 

over my Beloved.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਪੱਖਾ (ਹੱਥ 

ਜਵਚ) ਿੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 
ਜਵਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਪਆਰੇ 

ਨੂੂੰ  ਝੱਲਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ,
18151 394 Bwig gey pMc 

dUq lwvy]2]
(lwvy) k`tx vwly Bhaag Geae Panch 

Dhooth Laavae 

||2||

The five demons who 

tortured me have run 

away. ||2||

(ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀਆਂ ਿੜਹਾਂ) ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿੇ ਵੈਰੀ ਭੱਿ ਗਏ 

ਹਨ ॥੨॥
18152 394 nw mY kulu nw 

soBwvMq]
kulu: polw bolo Naa Mai Kul Naa 

Sobhaavanth ||

I am not from a noble 

family, and I am not 

beautiful.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਨਾਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 

ਉੱਚਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਨਾਹ (ਜਕਸੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਸੋਭਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ,

18153 394 ikAw jwnw ikau 
BwnI kMq]

(BwnI) BweI Kiaa Jaanaa Kio 

Bhaanee Kanth ||

What do I know? Why 

am I pleasing to my 

Beloved?

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ।

18154 394 moih AnwQ grIb 
inmwnI]

Mohi Anaathh 

Gareeb Nimaanee 

||

I am a poor orphan, 

destitute and 

dishonored.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਦੀ ਹੀ ਮੇਹਰ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਅਨਾਥ ਨੂੂੰ  ਗ਼ਰੀਬਣੀ ਨੂੂੰ  
ਜਨਮਾਣੀ ਨੂੂੰ -

18155 394 kMq pkir hm 
kInI rwnI]3]

Kanth Pakar Ham 

Keenee Raanee 

||3||

My Husband took me 

in, and made me His 

queen. ||3||

ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ ਨੇ (ਬਾਹੋਂ) ਿੜ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੩॥
18156 394 jb muiK pRIqmu 

swjnu lwgw]

Jab Mukh 

Preetham Saajan 

Laagaa ||

When I saw my 

Beloved's face before 

me,

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ ਪਿੀਤਮ ਜਮਜਲਆ 

ਹੈ,
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18157 394 sUK shj myrw 
Dnu sohwgw]

Sookh Sehaj 

Maeraa Dhhan 

Sohaagaa ||

I became so happy and 

peaceful; my married 

life was blessed.

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪਏ 

ਹਨ।
18158 394 khu nwnk morI 

pUrn Awsw]

Kahu Naanak 

Moree Pooran 

Aasaa ||

Says Nanak, my 

desires are fulfilled.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਏ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ,

18159 394 siqgur mylI pRB 
guxqwsw]4]1]9
5]

Sathigur Maelee 

Prabh 

Gunathaasaa 

||4||1||95||

The True Guru has 

united me with God, 

the treasure of 

excellence. 

||4||1||95||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ ॥੪॥੧॥੯੫॥

18160 394 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18161 394 mwQY iqRkutI  
idRsit krUir]

(iqRkutI) iqauVI 
(krUir) kRoD c

Maathhai 

Thrikuttee 

Dhrisatt Karoor ||

A frown creases her 

forehead, and her look 

is evil.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਾਇਆ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਤਿਊੜੀ 
(ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ) ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਗੱੁਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

18162 394 bolY kauVw  
ijhbw kI PUiV]

(PUiV) mMdw bolx vwlI Bolai Kourraa 

Jihabaa Kee Foorr 

||

Her speech is bitter, 

and her tongue is rude.

ਉਹ (ਸਦਾ) ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, 

ਿੀਭ ਦੀ ਖਰਹਵੀ ਹੈ।
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18163 394 sdw BUKI ipru 
jwnY dUir]1]

Sadhaa Bhookhee 

Pir Jaanai Dhoor 

||1||

She is always hungry, 

and she believes her 

Husband to be far 

away. ||1||

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਹੜੱਪ ਕਰ ਕੇ ਭੀ) 
ਉਹ ਭੁੱ ਖੀ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਆ ਰਹੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਤਆਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ਉਹ 

(ਮਾਇਆ-ਇਸਤਿੀ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਦੂਰ-ਵੱਸਦਾ ਸਮਝਦੀ 
ਹੈ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ) ॥੧॥
18164 394 AYsI iesqRI iek  

rwim aupweI]

Aisee Eisathree Eik 

Raam Oupaaee ||

Such is Maya, the 

woman, which the 

One Lord has created.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਮਾਇਆ) ਇਕ ਅਿੇਹੀ ਇਸਤਿੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,

18165 394 auin sBu jgu 
KwieAw hm guir 
rwKy myry 
BweI]rhwau]

Oun Sabh Jag 

Khaaeiaa Ham Gur 

Raakhae Maerae 

Bhaaee || Rehaao 

||

She is devouring the 

whole world, but the 

Guru has saved me, O 

my Siblings of Destiny. 

||Pause||

ਜਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਖਾ 
ਜਲਆ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਜਵਚ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਸ ਮਾਇਆ-ਇਸਤਿੀ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

18166 394 pwie TgaulI  
sBu jgu joihAw]

(joihAw) q`k c r`iKAw Paae Thagoulee 

Sabh Jag Johiaa ||

Administering her 

poisons, she has 

overcome the whole 

world.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ) 

ਠਗਬੂਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

18167 394 bRhmw ibsnu 
mhwdyau moihAw]

(mhwdyau) iSvjI Brehamaa Bisan 

Mehaadhaeo 

Mohiaa ||

She has bewitched 

Brahma, Vishnu and 

Shiva.

(ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀਹ ਪਾਇਆਂ ਹੈ? 

ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ) ਬਿਹਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  
ਨੂੂੰ  ਜਸ਼ਵ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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18168 394 gurmuiK nwim 
lgy sy 
soihAw]2]

(soihAw) soBnIk Guramukh Naam 

Lagae Sae Sohiaa 

||2||

Only those Gurmukhs 

who are attuned to 

the Naam are blessed. 

||2||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਉਸ ਤੋਂ 
ਬਚ ਕੇ) ਸੋਹਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
18169 394 vrq nym kir 

Qwky punhcrnw]
(punh-crnw) kwrj 
is`DI leI krm[ Q`wky

Varath Naem Kar 

Thhaakae 

Punehacharanaa 

||

Performing fasts, 

religious observances 

and atonements, the 

mortals have grown 

weary.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ) ਵਰਤ 

ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਧਾਰਜਮਕ ਨੇਮ 

ਜਨਬਾਹ ਜਨਬਾਹ ਕੇ ਤੇ (ਕੀਤੇ 

ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਜਮਟਾਣ ਲਈ) 

ਪਛੁਤਾਵੇ ਵਿੋਂ ਧਾਰਜਮਕ 

ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ,

18170 394 qt qIrQ Bvy 
sB Drnw]

(Drnw) DrqI Thatt Theerathh 

Bhavae Sabh 

Dhharanaa ||

They wander over the 

entire planet, on 

pilgrimages to the 

banks of sacred rivers.

ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਸਾਰੀ 
ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਭਉਂ ਚੁਕੇ (ਪਰ 

ਇਸ ਮਾਇਆ-ਇਸਤਿੀ ਤੋਂ ਨਾਹ 

ਬਚ ਸਕੇ)।

18171 394 sy aubry ij 
siqgur kI 
srnw]3]

Sae Oubarae J 

Sathigur Kee 

Saranaa ||3||

But they alone are 

saved, who seek the 

Sanctuary of the True 

Guru. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ 

ਬਚਦੇ ਹਨ ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

18172 394 mwieAw moih sBo 
jgu bwDw]

Maaeiaa Mohi 

Sabho Jag 

Baadhhaa ||

Attached to Maya, the 

whole world is in 

bondage.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਬੱਝਾ 
ਜਪਆ ਹੈ,

18173 394 haumY pcY mnmuK 
mUrwKw]

pcY:polw bolo[ (pcY) 
sVdw[ (mUrwKw)mUrK

Houmai Pachai 

Manamukh 

Mooraakhaa ||

The foolish self-willed 

manmukhs are 

consumed by their 

egotism.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ 

ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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18174 394 gur nwnk bwh 
pkir hm 
rwKw]4]2]96]

Gur Naanak Baah 

Pakar Ham 

Raakhaa 

||4||2||96||

Taking me by the arm, 

Guru Nanak has saved 

me. ||4||2||96||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਗੁਰੂ! 

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ 

(ਇਸ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਤੋਂ) ਬਚਾਇਆ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੯੬॥

18175 394 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18176 394 srb dUK jb 
ibsrih suAwmI]

Sarab Dhookh Jab 

Bisarehi Suaamee 

||

Everything is painful, 

when one forgets the 

Lord Master.

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ 

ਿੀਵ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਤੂੂੰ  ਜਵਸਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਆ ਘੇਰਦੇ ਹਨ,

18177 394 eIhw aUhw kwim 
n pRwnI]1]

Eehaa Oohaa 

Kaam N Praanee 

||1||

Here and hereafter, 

such a mortal is 

useless. ||1||

ਉਹ ਿੀਵ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਉਸ 

ਦਾ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

18178 394 sMq iqRpqwsy hir 
hir D´wie]

 (iqRpqwsy) r`jy[ 
iDAwie

Santh 

Thripathaasae Har 

Har Dhhyaae ||

The Saints are 

satisfied, meditating 

on the Lord, Har, Har.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਜਰਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

18179 395 kir ikrpw  
ApunY nwie lwey  
srb sUK pRB 
qumrI 
rjwie]rhwau]

Kar Kirapaa 

Apunai Naae 

Laaeae Sarab 

Sookh Prabh 

Thumaree Rajaae 

|| Rehaao ||

Bestowing Your 

Mercy, God, You 

attach us to Your 

Name; all peace 

comes by Your Will. 

||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਉਹ 

(ਤੇਰੇ) ਸੂੰਤ ਿਨ ਤੇਰਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ) 
ਰੱਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਰਹਾਉ॥
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18180 395 sMig hovq kau  
jwnq dUir]

Sang Hovath Ko 

Jaanath Dhoor ||

The Lord is Ever-

present; one who 

deems Him to be far 

away,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਦੂਰ 

ਵੱਸਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

18181 395 so jnu mrqw inq 
inq JUir]2]

So Jan Marathaa 

Nith Nith Jhoor 

||2||

Dies again and again, 

repenting. ||2||

ਉਹ ਸਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਜਖੱਝ ਜਖੱਝ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

18182 395 ijin sBu ikCu 
dIAw iqsu 
icqvq nwih]

Jin Sabh Kishh 

Dheeaa This 

Chithavath Naahi 

||

The mortals do not 

remember the One, 

who has given them 

everything.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

18183 395 mhw ibiKAw mih  
idnu rYin 
jwih]3]

Mehaa Bikhiaa 

Mehi Dhin Rain 

Jaahi ||3||

Engrossed in such 

terrible corruption, 

their days and nights 

waste away. ||3||

ਉਸ ਦੇ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਰਾਤ ਜਦਨ ਡਾਢੀ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਜਵਚ (ਿਜਸਆਂ ਹੀ) 
ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ॥੩॥

18184 395 khu nwnk pRBu 
ismrhu eyk]

Kahu Naanak 

Prabh Simarahu 

Eaek ||

Says Nanak, meditate 

in remembrance of 

the One Lord God.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ 

ਜਰਹਾ ਕਰੋ।
18185 395 giq pweIAY gur 

pUry 
tyk]4]3]97]

Gath Paaeeai Gur 

Poorae Ttaek 

||4||3||97||

Salvation is obtained, 

in the Shelter of the 

Perfect Guru. 

||4||3||97||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਿਸੀਦਾ) ॥੪॥੩॥੯੭॥

18186 395 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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18187 395 nwmu jpq mnu 
qnu sBu hirAw]

Naam Japath Man 

Than Sabh Hariaa 

||

Meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, the mind and 

body are totally 

rejuvenated.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਮਲਣ 

ਨਾਲ ਰੱੁਖ ਹਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਰੱੁਖ ਜਵਚ, ਮਾਨੋ, ਜਿੂੰ ਦ ਰੁਮਕ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਤਵੇਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਨਾਲ (ਨਾਮ-ਿਲ 

ਨਾਲ) ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
18188 395 klml doK sgl 

prhirAw]1]
(klml) pwp[ 
(prhirAw) dUr hoey

Kalamal Dhokh 

Sagal Parehariaa 

||1||

All sins and sorrows 

are washed away. 

||1||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਐਬ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

18189 395 soeI idvsu Blw  
myry BweI]

Soee Dhivas 

Bhalaa Maerae 

Bhaaee ||

How blessed is that 

day, O my Siblings of 

Destiny,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ 
ਜਦਨ (ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਸੁਲੱਖਣਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

18190 395 hir gun gwie  
prmgiq 
pweI]rhwau]

Har Gun Gaae 

Param Gath Paaee 

|| Rehaao ||

When the Glorious 

Praises of the Lord are 

sung, and the supreme 

status is obtained. 

||Pause||

ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

18191 395 swD jnw ky pUjy 
pYr]

Saadhh Janaa Kae 

Poojae Pair ||

Worshipping the feet 

of the Holy Saints,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 

ਪੂਿਦਾ ਹੈ,

18192 395 imty aupdRh mn 
qy bYr]2]

(au-p`dRh) ivGn Mittae Oupadhreh 

Man Thae Bair 

||2||

Troubles and hatred 

are eliminated from 

the mind. ||2||

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਛੇੜ-ਖ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵੈਰ-ਜਵਰੋਧ 

ਜਮੱਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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18193 395 gur pUry imil  
Jgru cukwieAw]

Gur Poorae Mil 

Jhagar Chukaaeiaa 

||

Meeting with the 

Perfect Guru, conflict 

is ended,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਰੌਲਾ ਮੁਕਾ ਜਲਆ,

18194 395 pMc dUq siB 
vsgiq 
AwieAw]3]

v`s-giq[ giq: polw 
bolo

Panch Dhooth 

Sabh Vasagath 

Aaeiaa ||3||

And the five demons 

are totally subdued. 

||3||

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿੇ ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ ਉਸ 

ਦੇ ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

18195 395 ijsu min visAw  
hir kw nwmu]

Jis Man Vasiaa Har 

Kaa Naam ||

One whose mind is 

filled with the Name 

of the Lord,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

18196 395 nwnk iqsu aUpir 
kurbwn]4]4]9
8]

Naanak This 

Oopar Kurabaan 

||4||4||98||

O Nanak - I am a 

sacrifice to him. 

||4||4||98||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੯੮॥

18197 395 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18198 395 gwiv lyih qU 
gwvnhwry]

Gaav Laehi Thoo 

Gaavanehaarae ||

O singer, sing of the 

One,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦ ਤਕ ਗਾਵਣ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ,

18199 395 jIA ipMf ky pRwn 
ADwry]

Jeea Pindd Kae 

Praan Adhhaarae 

||

Who is the Support of 

the soul, the body and 

the breath of life.

ਿ ੋਤੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ 

ਿ ੋਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ 

ਿ ੋਤੇਰੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,
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18200 395 jw kI syvw srb 
suK pwvih]

Jaa Kee Saevaa 

Sarab Sukh 

Paavehi ||

Serving Him, all peace 

is obtained.

ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ 

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਏਗਂਾ,

18201 395 Avr kwhU pih  
bhuiV n 
jwvih]1]

Avar Kaahoo Pehi 

Bahurr N Jaavehi 

||1||

You shall no longer go 

to any other. ||1||

(ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵਚ) ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਪਾਸ ਮੁੜ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ॥੧॥

18202 395 sdw AnMd AnMdI 
swihbu gun 
inDwn inq inq 
jwpIAY]

Sadhaa Anandh 

Anandhee Saahib 

Gun Nidhhaan 

Nith Nith Jaapeeai 

||

My Blissful Lord 

Master is forever in 

bliss; meditate 

continually and 

forever, on the Lord, 

the treasure of 

excellence.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਿਪਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਹੈ।

18203 395 bilhwrI iqsu 
sMq ipAwry ijsu 
pRswid pRBu min 
vwsIAY]rhwau]

Balihaaree This 

Santh Piaarae Jis 

Prasaadh Prabh 

Man Vaaseeai || 

Rehaao ||

I am a sacrifice to the 

Beloved Saints; by 

their kind favor, God 

comes to dwell in the 

mind. ||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

18204 395 jw kw dwnu inKUtY 
nwhI]

(inKUtY) mu`kdw Jaa Kaa Dhaan 

Nikhoottai Naahee 

||

His gifts are never 

exhausted.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ 

ਦਾਜਤ ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ,
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18205 395 BlI Bwiq sB 
shij smwhI]

Bhalee Bhaath 

Sabh Sehaj 

Samaahee ||

In His subtle way, He 

easily absorbs all.

(ਤੇ ਿ ੋਿੋ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ) ਸਾਰੇ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

18206 395 jw kI bKs n 
mytY koeI]

Jaa Kee Bakhas N 

Maettai Koee ||

His benevolence 

cannot be erased.

ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੇ 

ਰਾਹ ਜਵਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ,

18207 395 min vwsweIAY  
swcw soeI]2]

Man Vaasaaeeai 

Saachaa Soee 

||2||

So enshrine that True 

Lord within your mind. 

||2||

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
18208 395 sgl smgRI igRh 

jw kY pUrn]
sm`gRI Sagal Samagree 

Grih Jaa Kai 

Pooran ||

His house is filled with 

all sorts of articles;

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ (ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਭਰੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

18209 395 pRB ky syvk dUK 
n JUrn]

(JUrn) pCuqwvw Prabh Kae Saevak 

Dhookh N Jhooran 

||

God's servants never 

suffer pain.

ਜਿਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਕੋਈ ਝੋਰੇ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,

18210 395 Eit ghI  
inrBau pdu 
pweIAY]

Outt Gehee 

Nirabho Padh 

Paaeeai ||

Holding to His 

Support, the state of 

fearless dignity is 

obtained.

ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆਂ 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਦਬਾ 
ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ,

18211 395 swis swis so 
gun iniD 
gweIAY]3]

Saas Saas So Gun 

Nidhh Gaaeeai 

||3||

With each and every 

breath, sing of the 

Lord, the treasure of 

excellence. ||3||

ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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18212 395 dUir n hoeI kqhU 
jweIAY]

Dhoor N Hoee 

Kathehoo Jaaeeai 

||

He is not far from us, 

wherever we go.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਜਕਤੇ 

(ਦੂਰ) ਲੱਭਣ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ,
18213 395 ndir kry qw 

hir hir pweIAY]

Nadhar Karae 

Thaa Har Har 

Paaeeai ||

When He shows His 

Mercy, we obtain the 

Lord, Har, Har.

ਉਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪ 

ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ।

18214 395 Ardwis krI  
pUry gur pwis]

Aradhaas Karee 

Poorae Gur Paas ||

I offer this prayer to 

the Perfect Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ 

ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

18215 395 nwnku mMgY hir 
Dnu 
rwis]4]5]99]

Naanak Mangai 

Har Dhhan Raas 

||4||5||99||

Nanak begs for the 

treasure of the Lord's 

Name. ||4||5||99||

(ਤੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ-ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੇਰੇ 

ਪਾਸੋਂ) ਨਾਨਕ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੫॥੯੯॥

18216 395 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18217 395 pRQmy imitAw  
qn kw dUK]

Prathhamae 

Mittiaa Than Kaa 

Dhookh ||

First, the pains of the 

body vanish;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

ਸਭ ਤੋਂ) ਪਜਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 

ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਜਮਟ ਜਗਆ,

18218 395 mn sgl kau  
hoAw sUKu]

Man Sagal Ko 

Hoaa Sookh ||

Then, the mind 

becomes totally 

peaceful.

ਜਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋਇਆ।

18219 395 kir ikrpw gur 
dIno nwau]

Kar Kirapaa Gur 

Dheeno Naao ||

In His Mercy, the Guru 

bestows the Lord's 

Name.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੱਤਾ।
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18220 395 bil bil iqsu 
siqgur kau 
jwau]1]

Bal Bal This 

Sathigur Ko Jaao 

||1||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to that True 

Guru. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

18221 395 guru pUrw pwieE  
myry BweI]

Gur Pooraa 

Paaeiou Maerae 

Bhaaee ||

I have obtained the 

Perfect Guru, O my 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਿਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ,

18222 395 rog sog sB dUK 
ibnwsy siqgur 
kI 
srxweI]rhwau]

Rog Sog Sabh 

Dhookh Binaasae 

Sathigur Kee 

Saranaaee || 

Rehaao ||

All illness, sorrows and 

sufferings are 

dispelled, in the 

Sanctuary of the True 

Guru. ||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਮੇਰੇ 

ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਫ਼ਕਰ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

ਰਹਾਉ॥

18223 395 gur ky crn  
ihrdY vswey]

Gur Kae Charan 

Hiradhai Vasaaeae 

||

The feet of the Guru 

abide within my heart;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਏ ਹਨ,

18224 395 mn icMqq sgly 
Pl pwey]

Man Chinthath 

Sagalae Fal Paaeae 

||

I have received all the 

fruits of my heart's 

desires.

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਿਲ 

ਜਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

18225 395 Agin buJI sB 
hoeI sWiq]

Agan Bujhee Sabh 

Hoee Saanth ||

The fire is 

extinguished, and I am 

totally peaceful.

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ 

ਬੱੁਝ ਗਈ ਹੈ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪੂਰੀ ਠੂੰ ਢ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
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18226 395 kir ikrpw guir 
kInI dwiq]2]

Kar Kirapaa Gur 

Keenee Dhaath 

||2||

Showering His Mercy, 

the Guru has given 

this gift. ||2||

ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਜਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ 
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੨॥

18227 395 inQwvy kau guir  
dIno Qwnu]

Nithhaavae Ko Gur 

Dheeno Thhaan ||

The Guru has given 

shelter to the 

shelterless.

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਜਕਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਜਮਲਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵੱਚ) ਥਾਂ 
ਜਦੱਤਾ,

18228 395 inmwny kau guir 
kIno mwnu]

Nimaanae Ko Gur 

Keeno Maan ||

The Guru has given 

honor to the 

dishonored.

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਮਾਣੇ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਦਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

18229 395 bMDn kwit syvk 
kir rwKy]

Bandhhan Kaatt 

Saevak Kar 

Raakhae ||

Shattering his bonds, 

the Guru has saved His 

servant.

ਮੇਰੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਜਲਆ,

18230 395 AMimRq bwnI  
rsnw cwKy]3]

bwnI: polw bolo Anmrith Baanee 

Rasanaa Chaakhae 

||3||

I taste with my tongue 

the Ambrosial Bani of 

His Word. ||3||

ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਿੀਭ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਦਾ ਰਸ) 

ਚੱਖਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥
18231 395 vfYBwig pUj gur 

crnw]

Vaddai Bhaag Pooj 

Gur Charanaa ||

By great good fortune, 

I worship the Guru's 

feet.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ 

ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਪੂਿਾ (ਦਾ ਅਵਸਰ ਜਮਜਲਆ)

18232 395 sgl iqAwig  
pweI pRB srnw]

Sagal Thiaag 

Paaee Prabh 

Saranaa ||

Forsaking everything, I 

have obtained God's 

Sanctuary.

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ।
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18233 396 guru nwnk jw 
kau BieAw 
dieAwlw]

Gur Naanak Jaa Ko 

Bhaeiaa 

Dhaeiaalaa ||

That humble being, O 

Nanak, unto whom 

the Guru grants His 

Mercy,

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

18234 396 so jnu hoAw sdw 
inhwlw]4]6]10
0]

So Jan Hoaa 

Sadhaa Nihaalaa 

||4||6||100||

Is forever enraptured. 

||4||6||100||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬॥੧੦੦॥

18235 396 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18236 396 siqgur swcY  
dIAw Byij]

Sathigur Saachai 

Dheeaa Bhaej ||

The True Guru has 

truly given a child.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਘੱਜਲਆ ਹੈ।
18237 396 icrujIvnu  

aupijAw sMjoig]

Chir Jeevan 

Oupajiaa Sanjog ||

The long-lived one has 

been born to this 

destiny.

ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ (ਦੀ ਬਰਕਜਤ) 

ਨਾਲ (ਜਸੱਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

18238 396 audrY mwih Awie 
kIAw invwsu]

Oudharai Maahi 

Aae Keeaa Nivaas 

||

He came to acquire a 

home in the womb,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ) 

ਪੇਟ ਜਵਚ (ਬੱਚਾ) ਆ ਜਨਵਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,
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18239 396 mwqw kY min  
bhuqu ibgwsu]1]

(ibgwau) KuSI Maathaa Kai Man 

Bahuth Bigaas 

||1||

And his mother's heart 

is so very glad. ||1||

ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਬਹੁਤ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ ਜਸੱਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

18240 396 jMimAw pUqu Bgqu 
goivMd kw]

Janmiaa Pooth 

Bhagath Govindh 

Kaa ||

A son is born - a 

devotee of the Lord of 

the Universe.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਿੂੰ ਜਮਆ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਪੱੁਤਰ 

ਿੂੰ ਜਮਆ।
18241 396 pRgitAw sB 

mih iliKAw Dur 
kw]rhwau]

Pragattiaa Sabh 

Mehi Likhiaa 

Dhhur Kaa || 

Rehaao ||

This pre-ordained 

destiny has been 

revealed to all. 

||Pause||

(ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਧੁਰ-ਦਰਗਾਹ 

ਦਾ (ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਦਾ) ਲੇਖ 

ਉੱਘੜ ਜਰਹਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

18242 396 dsI mwsI hukim  
bwlk jnmu 
lIAw]

dsIN mwsIN Dhasee Maasee 

Hukam Baalak 

Janam Leeaa ||

In the tenth month, by 

the Lord's Order, the 

baby has been born.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਘਰ 

ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੀਂ ਮਹੀਨੀਂ ਪੱੁਤਰ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ,

18243 396 imitAw sogu mhw 
AnMdu QIAw]

Mittiaa Sog 

Mehaa Anandh 

Thheeaa ||

Sorrow is dispelled, 

and great joy has 

ensued.

(ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਜਵਚੋਂ) ਗ਼ਮ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

18244 396 gurbwxI sKI 
AnMdu gwvY]

Gurabaanee 

Sakhee Anandh 

Gaavai ||

The companions 

blissfully sing the 

songs of the Guru's 

Bani.

(ਜਤਵੇਂ ਿੇਹੜੀ ਸਤ-ਸੂੰਗਣ) 

ਸਹੇਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਂਦੀ ਹੈ,
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18245 396 swcy swihb kY 
min BwvY]2]

Saachae Saahib 

Kai Man Bhaavai 

||2||

This is pleasing to the 

Lord Master. ||2||

ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੨॥

18246 396 vDI vyil bhu 
pIVI cwlI]

pIV@I[ c`wlI Vadhhee Vael 

Bahu Peerree 

Chaalee ||

The vine has grown, 

and shall last for many 

generations.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਗੁਰਜਸੱਖ ਹੀ 
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਵਧ-

ਰਹੀ ਵੇਲ ਹਨ ਚੱਲ-ਰਹੀ 
ਪੀੜਹੀ ਹਨ,

18247 396 Drm klw hir 
bMiD bhwlI]

bh~wlI Dhharam Kalaa 

Har Bandhh 

Behaalee ||

The Power of the 

Dharma has been 

firmly established by 

the Lord.

ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧਰਮ-ਸੱਜਤਆ 

ਪੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਜਟਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

18248 396 mn icMidAw  
siqgurU 
idvwieAw]

Man Chindhiaa 

Sathiguroo 

Dhivaaeiaa ||

That which my mind 

wishes for, the True 

Guru has granted.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨ-

ਇੱਛਤ ਿਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

18249 396 Bey AicMq eyk 
ilv lwieAw]3]

Bheae Achinth 

Eaek Liv Laaeiaa 

||3||

I have become 

carefree, and I fix my 

attention on the One 

Lord. ||3||

ਿੇਹੜੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ 

ਿੋੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਚੂੰ ਤਾ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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18250 396 ijau bwlku ipqw 
aUpir kry bhu 
mwxu]

Jio Baalak Pithaa 

Oopar Karae Bahu 

Maan ||

As the child places so 

much faith in his 

father,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱੁਤਰ 

ਆਪਣ ੇਜਪਉ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਉਹ ਜਸੱਖ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਇਉਂ 

ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਸੱਖ 

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਵੇਂ 
ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱੁਤਰ 

ਜਪਉ ਪਾਸੋਂ)

18251 396 bulwieAw bolY  
gur kY Bwix]

(Bwix) Bwxy c Bulaaeiaa Bolai 

Gur Kai Bhaan ||

I speak as it pleases 

the Guru to have me 

speak.

ਉਹ ਿੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਪਿੇਜਰਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

18252 396 guJI CMnI nwhI 
bwq]

(guJI CMnI) lukI iCpI Gujhee Shhannee 

Naahee Baath ||

This is not a hidden 

secret;

ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਜਛਪੀ 
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,

18253 396 guru nwnku quTw  
kInI 
dwiq]4]7]101
]

qu`Tw Gur Naanak 

Thuthaa Keenee 

Dhaath 

||4||7||101||

Guru Nanak, greatly 

pleased, has bestowed 

this gift. 

||4||7||101||

(ਹਰ ਕੋਈ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਦਾਜਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥੧੦੧॥

18254 396 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18255 396 gur pUry rwiKAw 
dy hwQ]

Gur Poorae 

Raakhiaa Dhae 

Haathh ||

Giving His Hand, the 

Perfect Guru has 

protected the child.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ 

(ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ) 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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18256 396 pRgtu BieAw jn 
kw prqwpu]1]

Pragatt Bhaeiaa 

Jan Kaa Parathaap 

||1||

The glory of His 

servant has become 

manifest. ||1||

ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ-ਵਜਡਆਈ (ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉੱਘੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

18257 396 guru guru jpI gurU 
guru iDAweI]

Gur Gur Japee 

Guroo Gur 

Dhhiaaee ||

I contemplate the 

Guru, the Guru; I 

meditate on the Guru, 

the Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਹੀ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ।

18258 396 jIA kI Ardwis  
gurU pih 
pweI]rhwau]

Jeea Kee Aradhaas 

Guroo Pehi Paaee 

|| Rehaao ||

I offer my heart-felt 

prayer to the Guru, 

and it is answered. 

||Pause||

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਹੋਈ ਲੋੜ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਹਾਉ॥

18259 396 srin pry swcy 
gurdyv]

Saran Parae 

Saachae 

Guradhaev ||

I have taken to the 

Sanctuary of the True 

Divine Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

18260 396 pUrn hoeI syvk 
syv]2]

Pooran Hoee 

Saevak Saev ||2||

The service of His 

servant has been 

fulfilled. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਦੀ ਘਾਲ) 

ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

18261 396 jIau ipMfu jobnu 
rwKY pRwn]

Jeeo Pindd Joban 

Raakhai Praan ||

He has preserved my 

soul, body, youth and 

breath of life.

(ਹੇ ਭਾਈ!) (ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਪਏ 

ਸੇਵਕ ਦੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ , ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ , 
ਿੋਬਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਣਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰ 

ਆਜਦਕ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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18262 396 khu nwnk gur 
kau 
kurbwn]3]8]1
02]

Kahu Naanak Gur 

Ko Kurabaan 

||3||8||102||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to the Guru. 

||3||8||102||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਉਸ 

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥੮॥੧੦੨॥

18263 396 Awsw Gru 8 
kwPI mhlw 5

Aasaa Ghar 8 

Kaafee Mehalaa 5

Aasaa, Eighth House, 

Kaafee, Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੮ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਕਾਿੀ'।

18264 396 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

18265 396 mY bMdw bYKrIdu  
scu swihbu myrw]

(bMdw) gulwm (bYKrIdu) 
mu`l KrIidAw

Mai Bandhaa Bai 

Khareedh Sach 

Saahib Maeraa ||

I am Your purchased 

slave, O True Lord 

Master.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ-ਖ਼ਰੀਦ ਗ਼ੁਲਾਮ 

ਹਾਂ।

18266 396 jIau ipMfu sBu 
iqs dw sBu ikCu 
hY qyrw]1]

Jeeo Pindd Sabh 

This Dhaa Sabh 

Kishh Hai Thaeraa 

||1||

My soul and body, and 

all of this, everything 

is Yours. ||1||

ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਮੇਰਾ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਿੋ ਕੁਝ ਭੀ 
ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥
18267 396 mwxu inmwxy qUM 

DxI qyrw 
Brvwsw]

(Brvwsw) Brosw Maan Nimaanae 

Thoon Dhhanee 

Thaeraa 

Bharavaasaa ||

You are the honor of 

the dishonored. O 

Master, in You I place 

my trust.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਨਮਾਣੇ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮਾਣ ਹੈਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਭਰਵਾਸਾ ਹੈ।
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18268 396 ibnu swcy An 
tyk hY so jwxhu 
kwcw]1]rhwau]

(An) hor (tyk) 
Awsrw[ (kwcw) k`cw

Bin Saachae An 

Ttaek Hai So 

Jaanahu Kaachaa 

||1|| Rehaao ||

Without the True One, 

any other support is 

false - know this well. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਝਾਕ ਭੀ ਜਟਕੀ ਰਹੇ, ਉਹ 

ਸਮਝੋ ਅਿ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18269 396 qyrw hukmu Apwr 
hY koeI AMqu n 
pwey]

Thaeraa Hukam 

Apaar Hai Koee 

Anth N Paaeae ||

Your Command is 

infinite; no one can 

find its limit.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

18270 396 ijsu guru pUrw 
BytsI so clY 
rjwey]2]

(BytsI) imldy hn Jis Gur Pooraa 

Bhaettasee So 

Chalai Rajaaeae 

||2||

One who meets with 

the Perfect Guru, 

walks in the Way of 

the Lord's Will. ||2||

(ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

18271 396 cqurweI 
isAwxpw ikqY  
kwim n AweIAY]

Chathuraaee 

Siaanapaa Kithai 

Kaam N Aaeeai ||

Cunning and 

cleverness are of no 

use.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ) ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇ 

ਜਸਆਣਪਾਂ (ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਕੋਈ ਜਸਆਣਪ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ) 

ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ;

18272 396 quTw swihbu jo 
dyvY soeI suKu 
pweIAY]3]

Thuthaa Saahib Jo 

Dhaevai Soee Sukh 

Paaeeai ||3||

That which the Lord 

Master gives, by the 

Pleasure of His Will - 

that is pleasing to me. 

||3||

ਉਹੀ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਸੁਖ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਆਪ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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18273 396 jy lK krm 
kmweIAih ikCu  
pvY n bMDw]

(bMDw) rok[ l`K kmweI-
Aih

Jae Lakh Karam 

Kamaaeeahi Kishh 

Pavai N Bandhhaa 

||

One may perform tens 

of thousands of 

actions, but 

attachment to things 

is not satisfied.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਸੁਖਾਂ 
ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੁਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ ਜਨਜਵਰਤੀ 
ਵਾਸਤੇ) ਿੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤਾਂ 
ਭੀ (ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।

18274 396 jn nwnk kIqw 
nwmu Dr horu 
CoifAw 
DMDw]4]1]103]

(Dr) Awsrw Jan Naanak 

Keethaa Naam 

Dhhar Hor 

Shhoddiaa 

Dhhandhhaa 

||4||1||103||

Servant Nanak has 

made the Naam his 

Support. He has 

renounced other 

entanglements. 

||4||1||103||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ 

(ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਹੋਰ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਛੱਡ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੦੩॥

18275 396 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18276 396 srb suKw mY 
BwilAw hir 
jyvfu n koeI]

B`wilAw Sarab Sukhaa Mai 

Bhaaliaa Har 

Jaevadd N Koee ||

I have pursued all 

pleasures, but none is 

as great as the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਖੋਿ ਵੇਜਖਆ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
18277 396 gur quTy qy 

pweIAY scu 
swihbu soeI]1]

(qu`Ty) pRsMn hoey Gur Thuthae Thae 

Paaeeai Sach 

Saahib Soee ||1||

By the Pleasure of the 

Guru's Will, the True 

Lord Master is 

obtained. ||1||

ਤੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ-ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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18278 396 bilhwrI gur 
Awpxy sd sd 
kurbwnw]

Balihaaree Gur 

Aapanae Sadh 

Sadh Kurabaanaa 

||

I am a sacrifice to my 

Guru; I am forever and 

ever a sacrifice to Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

18279 396 nwmu n ivsrau 
ieku iKnu csw  
iehu kIjY 
dwnw]1]rhwau]

csw:polw bolo[ (csw) 
bhuq QoVw smW

Naam N Visaro Eik 

Khin Chasaa Eihu 

Keejai Dhaanaa 

||1|| Rehaao ||

Please, grant me this 

one blessing, that I 

may never, even for 

an instant, forget Your 

Name. ||1||Pause||

(ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹੀ ਅਰਿੋਈ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ-ਹੇ ਗੁਰੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਦਾਨ ਦੇਹ ਜਕ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ ਜਖਨ ਵਾਸਤੇ ਭੀ 
ਇਕ ਚਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਨਾਹ 

ਭੁਲਾਵਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18280 396 BwgTu scw soie 
hY ijsu hir Dnu 
AMqir]

(BwgTu) BwgW vwlw Bhaagath Sachaa 

Soe Hai Jis Har 

Dhhan Anthar ||

How very fortunate 

are those who have 

the wealth of the Lord 

deep within the heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ 
(ਅਸਲ) ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ।

18281 397 so CUtY mhw jwl 
qy ijsu gur sbdu 
inrMqir]2]

(inrMqir) lgwqwr So Shhoottai 

Mehaa Jaal Thae 

Jis Gur Sabadh 

Niranthar ||2||

They escape from the 

great noose of death; 

they are permeated 

with the Word of the 

Guru's Shabad. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸਬਦ ਇਕ-ਰਸ ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ) ਵੱਡੇ ਿਾਲ (ਜਵਚ ਿਸਣ) ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

18282 397 gur kI mihmw  
ikAw khw guru 
ibbyk sq sru]

(ibbyk) Su`D ivcwr[ 
(sru) smuMdR[ s`q

Gur Kee Mehimaa 

Kiaa Kehaa Gur 

Bibaek Sath Sar ||

How can I chant the 

Glorious Praises of the 

Guru? The Guru is the 

ocean of Truth and 

clear understanding.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ-ਯੋਗ 

ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਕ ਗੁਰੂ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ 
(ਉੱਚ-ਆਤਮਾ) ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਬਬੇਕ 

ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉੱਚੇ 

ਆਚਰਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ।
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18283 397 Ehu Awid jugwdI 
jugh jugu pUrw 
prmysru]3]

Ouhu Aadh 

Jugaadhee Jugeh 

Jug Pooraa 

Paramaesar ||3||

He is the Perfect 

Transcendent Lord, 

from the very 

beginning, and 

throughout the ages. 

||3||

ਗੁਰੂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ (ਦਾ 
ਰੂਪ) ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮੱੁਢ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਆਜਦ ਤੋਂ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੩॥

18284 397 nwmu iDAwvhu sd 
sdw hir hir 
mnu rMgy]

Naam Dhhiaavahu 

Sadh Sadhaa Har 

Har Man Rangae ||

Meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, forever and 

ever, my mind is filled 

with the Love of the 

Lord, Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣ ੇ

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਰੂੰਗੀ ਰੱਖੋ।

18285 397 jIau pRwx Dnu 
gurU hY nwnk kY 
sMgy]4]2]104]

Jeeo Praan Dhhan 

Guroo Hai Naanak 

Kai Sangae 

||4||2||104||

The Guru is my soul, 

my breath of life, and 

wealth; O Nanak, He is 

with me forever. 

||4||2||104||

(ਇਹ ਨਾਮ ਜਮਲਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ) ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਪਿਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੧੦੪॥

18286 397 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18287 397 sweI AlKu 
Apwru BorI min 
vsY]

(BorI) BoLI dy[ sWeIN[ 
A-lKu: polw bolo

Saaee Alakh Apaar 

Bhoree Man Vasai 

||

If the Invisible and 

Infinite Lord dwells 

within my mind, even 

for a moment,

ਹੇ ਮਾਂ! ਿਦੋਂ ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਲੱਖ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਰਤਾ ਕੁ ਸਮੇ 

ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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18288 397 dUKu drdu rogu 
mwie mYfw hBu 
nsY]1]

(mYNfw) myrw[ (h`Bu) 
sB[ n`sY

Dhookh Dharadh 

Rog Maae 

Maiddaa Habh 

Nasai ||1||

Then all my pains, 

troubles, and diseases 

vanish. ||1||

ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ-ਦਰਦ ਮੇਰਾ 
ਹਰੇਕ ਰੋਗ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

18289 397 hau vM\w kurbwxu  
sweI Awpxy]

(vM\w) jwvW[ sWeIN Ho Vannjaa 

Kurabaan Saaee 

Aapanae ||

I am a sacrifice to my 

Lord Master.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ।

18290 397 hovY Andu Gxw  
min qin 
jwpxy]1]rhwau]

Hovai Anadh 

Ghanaa Man Than 

Jaapanae ||1|| 

Rehaao ||

Meditating on Him, a 

great joy wells up 

within my mind and 

body. ||1||Pause||

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

18291 397 ibMdk gwil@ suxI  
scy iqsu DxI]

(ibMdk) QoVI ijhI[ 
(gwil@) g`l

Bindhak Gaalih 

Sunee Sachae This 

Dhhanee ||

I have heard only a 

little bit of news about 

the True Lord Master.

ਹੇ ਮਾਂ! ਿਦੋਂ ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੈਂ 
ਥੋੜੀ ਜਿਤਨੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ,

18292 397 sUKI hUM suKu pwie  
mwie n kIm 
gxI]2]

(kIm) kImq Sookhee Hoon 

Sukh Paae Maae N 

Keem Ganee ||2||

I have obtained the 

peace of all peace, O 

my mother; I cannot 

estimate its worth. 

||2||

ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁਖ 

ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਮੈਂ ਉਸ 

ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ॥੨॥

18293 397 nYx psMdo soie  
pyiK musqwk 
BeI]

(nYx)nyqRWnwl[ (p-
sMdo)dyK 
ky[(musqwk)moihq

Nain Pasandho 

Soe Paekh 

Musathaak Bhee 

||

He is so beautiful to 

my eyes; beholding 

Him, I have been 

bewitched.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਈ ਂ

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ 
ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ।
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18294 397 mY inrguix myrI 
mwie Awip liV 
lwie leI]3]

Mai Niragun 

Maeree Maae Aap 

Larr Laae Lee ||3||

I am worthless, O my 

mother; He Himself 

has attached me to 

the hem of His robe. 

||3||

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਕੋਈ ਗੁਣ 

ਨਹੀਂ, ਜਿਰ ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਲੜ ਲਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ ॥੩॥

18295 397 byd kqyb sMswr  
hBw hUM bwhrw]

(h`Bw) swirAW[ (hUM) qoN Baedh Kathaeb 

Sansaar Habhaa 

Hoon Baaharaa ||

He is beyond the 

world of the Vedas, 

the Koran and the 

Bible.

(ਹੇ ਮਾਂ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਜਨਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਉਹ ਤਾਂ) ਇਸ 

ਜਦੱਸਦੇ ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੀ 
ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ 

ਆਜਦਕ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ 

ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ।

18296 397 nwnk kw 
pwiqswhu idsY 
jwhrw]4]3]10
5]

(jwhrw) pRgt Naanak Kaa 

Paathisaahu Dhisai 

Jaaharaa 

||4||3||105||

The Supreme King of 

Nanak is immanent 

and manifest. 

||4||3||105||

(ਉਂਞ, ਹੇ ਮਾਂ!) ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥੧੦੫॥

18297 397 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18298 397 lwK Bgq 
AwrwDih jpqy 
pIau pIau]

(AwrwDih) jpdy[ 
(pIau) ipAwrw

Laakh Bhagath 

Aaraadhhehi 

Japathae Peeo 

Peeo ||

Tens of thousands of 

devotees worship and 

adore You, chanting, 

""Beloved, Beloved.""

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭਗਤ 

ਤੈਨੂੂੰ  'ਜਪਆਰਾ, ਜਪਆਰਾ' ਆਖ 

ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ ਤੇਰੀ 
ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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18299 397 kvn jugiq 
mylwvau inrgux 
ibKeI jIau]1]

(ib-KeI) ivkwrI Kavan Jugath 

Maelaavo Niragun 

Bikhee Jeeo ||1||

How shall You unite 

me, the worthless and 

corrupt soul, with 

Yourself. ||1||

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ) 
ਗੁਣ-ਹੀਣ ਜਵਕਾਰੀ ਿੀਵ ਹਾਂ, 
(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਜਮਲਾਂ? ॥੧॥

18300 397 qyrI tyk goivMd 
gupwl dieAwl 
pRB]

Thaeree Ttaek 

Govindh Gupaal 

Dhaeiaal Prabh ||

You are my Support, O 

Merciful God, Lord of 

the Universe, 

Sustainer of the World.

ਹੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਹੇ ਗੁਪਾਲ! ਹੇ 

ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ।

18301 397 qUM sBnw ky nwQ  
qyrI isRsit 
sB]1]rhwau]

(nwQ) mwlk Thoon Sabhanaa 

Kae Naathh 

Thaeree Srisatt 

Sabh ||1|| 

Rehaao ||

You are the Master of 

all; the entire creation 

is Yours. ||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈਂ, 
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18302 397 sdw shweI sMq  
pyKih sdw 
hjUir]

Sadhaa Sehaaee 

Santh Paekhehi 

Sadhaa Hajoor ||

You are the constant 

help and support of 

the Saints, who behold 

You Ever-present.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ,

18303 397 nwm ibhUniVAw  
sy mrin ivsUir 
ivsUir]2]

(ibhUniVAw) s`Kxy[ 
(ivsUir)JUr ky

Naam 

Bihoonarriaa Sae 

Maranih Visoor 

Visoor ||2||

Those who lack the 

Naam, the Name of 

the Lord, shall die, 

engulfed in sorrow 

and pain. ||2||

ਪਰ ਿੇਹੜੇ (ਭਾਗ-ਹੀਣ ਤੇਰੇ) 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਹੋਏ ਹਨ ਉਹ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਹੀ) ਝੁਰ ਝੁਰ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
18304 397 dws dwsqx 

Bwie imitAw 
iqn@w gauxu]

(dw-s`qx) dwsn dws 
puxy[ (Bwie) Bwv, 
pRym[ cOrwsI l`K jUn 
dw(gauxu)gyV

Dhaas Dhaasathan 

Bhaae Mittiaa 

Thinaa Goun ||

Those servants, who 

lovingly perform the 

Lord's service, are 

freed from the cycle of 

reincarnation.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਵ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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18305 397 ivsirAw ijn@w 
nwmu iqnwVw hwlu 
kauxu]3]

(iqnwVw) iqn@W dw Visariaa Jinhaa 

Naam Thinaarraa 

Haal Koun ||3||

What shall be the fate 

of those who forget 

the Naam? ||3||

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ (ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀਆਂ) ਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱ ਲਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਭੈੜਾ ਹੀ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

18306 397 jYsy psu hir@Awau  
qYsw sMswru sB]

(psu) pSU[ (hir@Awau) 
Avwrw

Jaisae Pas 

Harihaaao Thaisaa 

Sansaar Sabh ||

As are the cattle which 

have strayed, so is the 

entire world.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਵੇਂ ਖੁਲਹਾ ਰਜਹ ਕੇ 

ਹਰੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਚੁਗਣ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ (ਅਵਾਰਾ ਭੌਂਦਾ 
ਜਿਰਦਾ) ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਪੱਛੇ ਭਟਕ ਜਰਹਾ 
ਹੈ)।

18307 397 nwnk bMDn kwit  
imlwvhu Awip 
pRB]4]4]106]

Naanak Bandhhan 

Kaatt Milaavahu 

Aap Prabh 

||4||4||106||

O God, please cut 

away Nanak's bonds, 

and unite him with 

Yourself. 

||4||4||106||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! 
(ਮੇਰੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖ 

॥੪॥੪॥੧੦੬॥

18308 397 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18309 397 hBy Qok ivswir  
ihko iKAwlu 
kir]

(h`By) swry[ (Qok) 
pdwrQ[ (ih`ko) ie`k 
vwihgurU jI dw

Habhae Thhok 

Visaar Hiko Khiaal 

Kar ||

Forget all other things, 

and dwell upon the 

Lord alone.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ (ਸੂੰਸਾਰਕ) 

ਪਦਾਰਥਾਂ (ਦਾ ਮੋਹ) ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ।
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18310 397 JUTw lwih gumwnu  
mnu qnu Arip 
Dir]1]

Jhoothaa Laahi 

Gumaan Man 

Than Arap Dhhar 

||1||

Lay aside your false 

pride, and dedicate 

your mind and body to 

Him. ||1||

(ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤਾਂ 
ਦਾ) ਝੂਠਾ ਮਾਣ (ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ) ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ 
ਮਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ) ਭੇਟਾ 
ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਜਹਰਦਾ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇ 

॥੧॥
18311 397 AwT phr 

swlwih  
isrjnhwr qUM]

Aath Pehar 

Saalaahi 

Sirajanehaar 

Thoon ||

Twenty-four hours a 

day, praise the Creator 

Lord.

ਹੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ! ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਾਲਾਹ ਕੇ (ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ)

18312 397 jIvW qyrI dwiq  
ikrpw krhu  
mUM]1]rhwau]

(mMU) myry qy Jeevaan Thaeree 

Dhaath Kirapaa 

Karahu Moon 

||1|| Rehaao ||

I live by Your bountiful 

gifts - please, shower 

me with Your Mercy! 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਮੈਨੂੂੰ  (ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਦਾਜਤ ਜਮਲ ਿਾਏ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18313 397 soeI kMmu kmwie  
ijqu muKu aujlw]

Soee Kanm 

Kamaae Jith Mukh 

Oujalaa ||

So, do that work, by 

which your face shall 

be made radiant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹੀ ਕੂੰਮ ਕਜਰਆ 

ਕਰ ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਤੇਰਾ ਮੂੂੰ ਹ 

ਰੋਸ਼ਨ ਰਹੇ।

18314 397 soeI lgY sic  
ijsu qUM dyih 
Alw]2]

hyA`lw jI! ijsu nMU qUM 
Awp jI s`c(dyih)idMdy hoN

Soee Lagai Sach Jis 

Thoon Dhaehi 

Alaa ||2||

He alone becomes 

attached to the Truth, 

O Lord, unto whom 

You give it. ||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਿੁੜਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਇਹ ਦਾਜਤ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥
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18315 397 jo n FhMdo mUil  
so Gru rwis kir]

(FhMdo) nws huMdw[ 
(mUil) iblkul[ (rwis) 
svwirAw

Jo N Dtehandho 

Mool So Ghar Raas 

Kar ||

So build and adorn 

that house, which 

shall never be 

destroyed.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ) ਉਸ (ਜਹਰਦੇ-) 

ਘਰ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਿੋ ਜਿਰ 

ਕਦੇ ਭੀ ਢਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

18316 397 ihko iciq vswie  
kdy n jwie 
mir]3]

ih`ko Hiko Chith Vasaae 

Kadhae N Jaae 

Mar ||3||

Enshrine the One Lord 

within your 

consciousness; He 

shall never die. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ॥੩॥

18317 397 iqn@w ipAwrw 
rwmu jo pRB 
BwixAw]

Thinhaa Piaaraa 

Raam Jo Prabh 

Bhaaniaa ||

The Lord is dear to 

those, who are 

pleasing to the Will of 

God.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

18318 397 gur prswid 
AkQu nwnk 
vKwixAw]4]5]
107]

(vKwixAw) ibAwn 
kIqw[ A-kQu: polw bolo

Gur Parasaadh 

Akathh Naanak 

Vakhaaniaa 

||4||5||107||

By Guru's Grace, 

Nanak describes the 

indescribable. 

||4||5||107||

(ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੪॥੫॥੧੦੭॥

18319 397 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18320 397 ijn@w n ivsrY 
nwmu sy iknyihAw]

(iknyihAw) ikho ijhy Jinhaa N Visarai 

Naam Sae 

Kinaehiaa ||

What are they like - 

those who do not 

forget the Naam, the 

Name of the Lord?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ (ਕੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਉਹ ਜਕਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ?
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18321 397 Bydu n jwxhu 
mUil sWeI 
jyihAw]1]

Bhaedh N Jaanahu 

Mool Saanee 

Jaehiaa ||1||

Know that there is 

absolutely no 

difference; they are 

exactly like the Lord. 

||1||

(ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ ਤੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ) ਰਤਾ ਭੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਹ 

ਸਮਝੋ, ਉਹ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਵਰਗੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

18322 397 mnu qnu hoie 
inhwlu qum@ sMig 
ByitAw]

Man Than Hoe 

Nihaal Thumh 

Sang Bhaettiaa ||

The mind and body 

are enraptured, 

meeting with You, O 

Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਸੂੰਗਜਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਪਿਸੂੰ ਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

18323 397 suKu pwieAw jn 
prswid duKu sBu 
myitAw]1]rhwau
]

Sukh Paaeiaa Jan 

Parasaadh Dhukh 

Sabh Maettiaa 

||1|| Rehaao ||

Peace is obtained, by 

the favor of the Lord's 

humble servant; all 

pains are taken away. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ (ਤੇਰੇ) ਸੇਵਕ (-ਗੁਰੂ) 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਜਮਟਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18324 397 jyqy KMf bRhmMf  
auDwry iqMn@ Ky]

(iqMn@)iqn@W sMqW dI[ 
(Ky)DUiV krky

Jaethae Khandd 

Brehamandd 

Oudhhaarae 

Thinnh Khae ||

As many as are the 

continents of the 

world, so many have 

been saved.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਸਾਰੇ ਖੂੰਡਾਂ ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਣ 

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
18325 397 ijn@ min vuTw 

Awip pUry Bgq 
sy]2]

(vu`Tw) vsy Jinh Man Vuthaa 

Aap Poorae 

Bhagath Sae ||2||

Those, in whose minds 

You Yourself dwell, O 

Lord, are the perfect 

devotees. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਭਗਤ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
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18326 398 ijs no mMny Awip  
soeI mwnIAY]

Jis No Mannae 

Aap Soee 

Maaneeai ||

Those whom You 

approve, are approved.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ (ਹਰ ਥਾਂ) ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ,

18327 398 pRgt purKu 
prvwxu sB TweI 
jwnIAY]3]

Pragatt Purakh 

Paravaan Sabh 

Thaaee Jaaneeai 

||3||

Such a celebrated and 

honored person is 

known everywhere. 

||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਸਭ ਥਾਈ ਂਉੱਘਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਜਸੱਧ ਹੋ ਚੱੁਕਾ 
ਹਰ ਥਾਂ ਮੂੰ ਜਨਆ-ਪਿਮੂੰ ਜਨਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

18328 398 idnsu rYix 
AwrwiD sm@wly 
swh swh]

Dhinas Rain 

Aaraadhh 

Samhaalae Saah 

Saah ||

Day and night, with 

every breath to 

worship and adore the 

Lord

ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨ ਕਰ 

ਕੇ (ਨਾਨਕ) ਤੈਨੂੂੰ  ਸੁਆਸ 

ਸੁਆਸ (ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖੇ।

18329 398 nwnk kI locw 
pUir scy 
pwiqswh]4]6]1
08]

Naanak Kee 

Lochaa Poor 

Sachae Paathisaah 

||4||6||108||

- please, O True 

Supreme King, fulfill 

this, Nanak's desire. 

||4||6||108||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! (ਮੇਰੀ) 
ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ 
ਕਰ ॥੪॥੬॥੧੦੮॥

18330 398 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18331 398 pUir rihAw sRb 
Twie hmwrw 
Ksmu soie]

Poor Rehiaa Srab 

Thaae Hamaaraa 

Khasam Soe ||

He, my Lord Master, is 

fully pervading all 

places.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਸਮ-

ਸਾਈ ਂਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਉਹ) ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਹੈ।
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18332 398 eyku swihbu isir 
Cqu dUjw nwih 
koie]1]

(Cqu) CqR Eaek Saahib Sir 

Shhath Dhoojaa 

Naahi Koe ||1||

He is the One Lord 

Master, the roof over 

our heads; there is no 

other than Him. ||1||

(ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 
ਦਾ) ਛੱਤਿ (ਉਸੇ ਦੇ) ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ॥੧॥

18333 398 ijau BwvY iqau 
rwKu  
rwKxhwirAw]

Jio Bhaavai Thio 

Raakh 

Raakhanehaariaa 

||

As it pleases Your Will, 

please save me, O 

Savior Lord.

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

18334 398 quJ ibnu Avru n 
koie ndir 
inhwirAw]1]rhw
au]

(inhwirAw) dyiKAw Thujh Bin Avar N 

Koe Nadhar 

Nihaariaa ||1|| 

Rehaao ||

Without You, my eyes 

see no other at all. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਅਿ ੇਤਕ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਵੇਜਖਆ ਿੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ 
ਹੋਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18335 398 pRiqpwly pRBu 
Awip Git Git 
swrIAY]

(swrIAY) Kbr lYNdy Prathipaalae 

Prabh Aap Ghatt 

Ghatt Saareeai ||

God Himself is the 

Cherisher; He takes 

care of each and every 

heart.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਬੈਠਾ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

18336 398 ijsu min vuTw 
Awip iqsu n 
ivswrIAY]2]

Jis Man Vuthaa 

Aap This N 

Visaareeai ||2||

That person, within 

whose mind You 

Yourself dwell, never 

forgets You. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਜਿਰ ਭੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ॥੨॥

18337 398 jo ikCu kry su 
Awip Awpx 
BwixAw]

Jo Kishh Karae S 

Aap Aapan 

Bhaaniaa ||

He does that which is 

pleasing to Himself.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,
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18338 398 Bgqw kw shweI  
juig juig 
jwixAw]3]

Bhagathaa Kaa 

Sehaaee Jug Jug 

Jaaniaa ||3||

He is known as the 

help and support of 

His devotees, 

throughout the ages. 

||3||

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਇਹ ਗੱਲ 

ਪਿਜਸੱਧ ਹੈ ਜਕ ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੩॥

18339 398 jip jip hir kw 
nwmu kdy n 
JUrIAY]

(JUrIAY) pCuqweIey Jap Jap Har Kaa 

Naam Kadhae N 

Jhooreeai ||

Chanting and 

meditating up the 

Lord's Name, the 

mortal never comes to 

regret anything.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਜਿਰ ਕਦੇ 

ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।

18340 398 nwnk drs 
ipAws locw 
pUrIAY]4]7]10
9]

(locw) ie`Cw Naanak Dharas 

Piaas Lochaa 

Pooreeai 

||4||7||109||

O Nanak, I thirst for 

the Blessed Vision of 

Your Darshan; please, 

fulfill my desire, O 

Lord. ||4||7||109||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਜਪਆਸ ਹੈ 

(ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ) ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ 
ਕਰ ॥੪॥੭॥੧੦੯॥

18341 398 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18342 398 ikAw sovih nwmu 
ivswir gwPl 
gihilAw]

(gwPl) byKbr[ 
(gihilAw) byprvwh

Kiaa Sovehi Naam 

Visaar Gaafal 

Gehiliaa ||

Why are you sleeping, 

and forgetting the 

Name, O careless and 

foolish mortal?

ਹੇ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਮਨ! ਹੇ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ 

ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਕਉਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ) ਸੌਂ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?
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18343 398 ikqˆØI iequ 
drIAwie vM\in@ 
vhidAw]1]

sMswr c ivSy ivkwrW dy 
(drIAwie) dirAw c 
(vhidAw) ruVy@ (vM\in@) 
jw rhy

Kithanaee Eith 

Dhareeaae 

Vannjanih 

Vehadhiaa ||1||

So many have been 

washed away and 

carried off by this river 

of life. ||1||

(ਵੇਖ, ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਿੀਵ ਇਸ (ਸੂੰਸਾਰ-) ਨਦੀ 
ਜਵਚ ਰੁੜਹਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥

18344 398 boihQVw hir 
crx mn ciV 
lMGIAY]

(boihQVw) jhwz Bohithharraa Har 

Charan Man Charr 

Langheeai ||

O mortal, get aboard 

the boat of the Lord's 

Lotus Feet, and cross 

over.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨ ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ 
ਿਹਾਜ਼ ਹਨ; (ਇਸ ਿਹਾਜ਼ 

ਜਵਚ) ਚੜਹ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ) ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

18345 398 AwT phr gux 
gwie  
swDUsMgIAY]1]rh
wau]

Aath Pehar Gun 

Gaae Saadhhoo 

Sangeeai ||1|| 

Rehaao ||

Twenty-four hours a 

day, sing the Glorious 

Praises of the Lord, in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਮਨ!) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

18346 398 Bogih Bog Anyk  
ivxu nwvY suMi\Aw]

(suMi\Aw) KwlI Bhogehi Bhog 

Anaek Vin Naavai 

Sunnjiaa ||

You may enjoy various 

pleasures, but they 

are useless without 

the Name.

(ਹੇ ਮਨ! ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ 

ਸੱੁਤੇ ਹੋਏ ਿੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ 
ਖ਼ਾਲੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

18347 398 hir kI Bgiq 
ibnw mir mir 
ruMinAw]2]

(ruMinAw) roNdy Har Kee Bhagath 

Binaa Mar Mar 

Runniaa ||2||

Without devotion to 

the Lord, you shall die 

in sorrow, again and 

again. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਅਿੇਹੇ ਿੀਵ) ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਸਹੇੜ ਕੇ 

ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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18348 398 kpV Bog sugMD  
qin mrdn 
mwlxw]

(mrdn)vtxw 
(mwlxw)mLnw

Kaparr Bhog 

Sugandhh Than 

Maradhan 

Maalanaa ||

You may dress and eat 

and apply scented oils 

to your body,

(ਹੇ ਮਨ!) ਵੇਖ, ਿੀਵ (ਸੋਹਣੇ 
ਸੋਹਣੇ) ਕੱਪੜੇ ਪਜਹਨਦੇ ਹਨ, 

ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਵਾਲੇ 

ਵਟਣੇ ਆਜਦਕ ਮਲਦੇ ਹਨ,

18349 398 ibnu ismrn qnu 
Cwru srpr 
cwlxw]3]

(Cwru) suAwh[ (srpr) 
zrUr

Bin Simaran Than 

Shhaar Sarapar 

Chaalanaa ||3||

But without the 

meditative 

remembrance of the 

Lord, your body shall 

surely turn to dust, 

and you shall have to 

depart. ||3||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੁਆਹ (ਸਮਾਨ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ 

ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਣਾ ਹੈ ॥੩॥

18350 398 mhw ibKmu sMswru  
ivrlY pyiKAw]

(ibKmu) AOKw Mehaa Bikham 

Sansaar Viralai 

Paekhiaa ||

How very treacherous 

is this world-ocean; 

how very few realize 

this!

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) ਨੇ 

ਵੇਜਖਆ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ-

(ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਬੜਾ ਜਭਆਨਕ ਹੈ।

18351 398 CUtnu hir kI 
srix lyKu nwnk 
lyiKAw]4]8]11
0]

Shhoottan Har Kee 

Saran Laekh 

Naanak Laekhiaa 

||4||8||110||

Salvation rests in the 

Lord's Sanctuary; O 

Nanak, this is your pre-

ordained destiny. 

||4||8||110||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਬਚਾਉ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। (ਓਹੀ ਬਚਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੪॥੮॥੧੧੦॥

18352 398 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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18353 398 koie n iks hI 
sMig kwhy 
grbIAY]

Koe N Kis Hee 

Sang Kaahae 

Garabeeai ||

No one is anyone's 

companion; why take 

any pride in others?

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਜਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਨਭਦਾ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ 
ਆਜਦਕਾਂ ਦਾ) ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

18354 398 eyku nwmu AwDwru  
Baujlu 
qrbIAY]1]

Eaek Naam 

Aadhhaar Bhoujal 

Tharabeeai ||1||

With the Support of 

the One Name, this 

terrible world-ocean is 

crossed over. ||1||

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ (ਅਸਲ) ਆਸਰਾ ਹੈ (ਨਾਮ 

ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

18355 398 mY grIb scu tyk 
qUM myry siqgur 
pUry]

(tyk) Awsrw Mai Gareeb Sach 

Ttaek Thoon 

Maerae Sathigur 

Poorae ||

You are the True 

Support of me, the 

poor mortal, O my 

Perfect True Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਪਿਭੂ)! 
ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਹਾਰਾ 
ਹੈਂ।

18356 398 dyiK qum@wrw 
drsno myrw mnu 
DIry]1]rhwau]

(DIry) SWq huMdw Dhaekh 

Thumhaaraa 

Dharasano 

Maeraa Man 

Dhheerae ||1|| 

Rehaao ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, my mind is 

encouraged. 

||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ 
ਮਨ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਣ ਲਈ) ਧੀਰਿ 

ਿੜਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18357 398 rwju mwlu jMjwlu  
kwij n ikqY  
gnuo]

(jMjwlu) bMDn[ (gnuo) 
igxo

Raaj Maal Janjaal 

Kaaj N Kithai 

Ganuo ||

Royal powers, wealth, 

and worldly 

involvements are of 

no use at all.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, (ਇਸ 

ਰਾਿ-ਮਾਲ ਨੂੂੰ  ਆਖ਼ਰ) ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾਹ ਸਮਝ।
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18358 398 hir kIrqnu 
AwDwru inhclu 
eyhu Dnuo]2]

(inhclu) sdw kwiem Har Keerathan 

Aadhhaar 

Nihachal Eaehu 

Dhhanuo ||2||

The Kirtan of the 

Lord's Praise is my 

Support; this wealth is 

everlasting. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਅਸਲੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ॥੨॥

18359 398 jyqy mwieAw rMg  
qyq pCwivAw]

(pCwivAw)prCwvyN vWg 
bdl jwx vwly

Jaethae Maaeiaa 

Rang Thaeth 

Pashhaaviaa ||

As many as are the 

pleasures of Maya, so 

many are the shadows 

they leave.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ 

ਭੀ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਢਲ ਿਾਣ ਵਾਲੇ 

ਹਨ।

18360 398 suK kw nwmu 
inDwnu gurmuiK 
gwivAw]3]

(inDwnu) Kzwnw Sukh Kaa Naam 

Nidhhaan 

Guramukh 

Gaaviaa ||3||

The Gurmukhs sing of 

the Naam, the 

treasure of peace. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ 
ਸਲਾਜਹਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥

18361 398 scw guxI inDwnu 
qUM pRB gihr 
gMBIry]

Sachaa Gunee 

Nidhhaan Thoon 

Prabh Gehir 

Ganbheerae ||

You are the True Lord, 

the treasure of 

excellence; O God, You 

are deep and 

unfathomable.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਡੂੂੰ ਘਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਵੱਡੇ 

ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ।

18362 398 Aws Brosw Ksm 
kw nwnk ky 
jIAry]4]9]11
1]

Aas Bharosaa 

Khasam Kaa 

Naanak Kae 

Jeearae 

||4||9||111||

The Lord Master is the 

hope and support of 

Nanak's mind. 

||4||9||111||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਇਸ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ (ਤੋੜ ਜਨਭਣ 

ਵਾਲੇ ਸਾਥ ਦੀ) ਆਸ ਰੱਖ, 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ 

॥੪॥੯॥੧੧੧॥

18363 398 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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18364 398 ijsu ismrq duKu 
jwie shj suKu 
pweIAY]

Jis Simarath 

Dhukh Jaae Sehaj 

Sukh Paaeeai ||

Remembering Him, 

suffering is removed, 

and celestial peace is 

obtained.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਹਰੇਕ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

18365 398 rYix idnsu kr 
joiV hir hir 
iDAweIAY]1]

Rain Dhinas Kar 

Jorr Har Har 

Dhhiaaeeai ||1||

Night and day, with 

your palms pressed 

together, meditate on 

the Lord, Har, Har. 

||1||

ਉਸ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

18366 398 nwnk kw pRBu 
soie ijs kw sBu 
koie]

Naanak Kaa Prabh 

Soe Jis Kaa Sabh 

Koe ||

He alone is Nanak's 

God, unto whom all 

beings belong.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਹੈ।

18367 398 srb rihAw 
BrpUir scw scu 
soie]1]rhwau]

Sarab Rehiaa 

Bharapoor Sachaa 

Sach Soe ||1|| 

Rehaao ||

He is totally pervading 

everywhere, the 

Truest of the True. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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18368 398 AMqir bwhir 
sMig shweI 
igAwn jogu]

(igAwn jogu) jwnxXog Anthar Baahar 

Sang Sehaaee 

Giaan Jog ||

Inwardly and 

outwardly, He is my 

companion and my 

helper; He is the One 

to be realized.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਜਰਆ ਕਰ ਿੋ 
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਿ ੋਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਿ ੋਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਸਭਨਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,

18369 398 iqsih ArwiD 
mnw ibnwsY sgl 
rogu]2]

Thisehi Araadhh 

Manaa Binaasai 

Sagal Rog ||2||

Adoring Him, my mind 

is cured of all its 

ailments. ||2||

(ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ) ਹਰੇਕ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

18370 398 rwKnhwru Apwru  
rwKY Agin mwih]

Raakhanehaar 

Apaar Raakhai 

Agan Maahi ||

The Savior Lord is 

infinite; He saves us 

from the fire of the 

womb.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 

ਦੀ) ਅੱਗ ਜਵਚ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,

18371 399 sIqlu hir hir 
nwmu ismrq 
qpiq jwie]3]

Seethal Har Har 

Naam Simarath 

Thapath Jaae 

||3||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is soothing 

and cool; 

remembering it in 

meditation, the inner 

fire is quenched. ||3||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਮਨ ਜਵਚ) ਠੂੰ ਢ ਪਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ 

(ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਤਪਸ਼ 

ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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18372 399 sUK shj AwnMd 
Gxw nwnk jn 
DUrw]

Sookh Sehaj 

Aanandh Ghanaa 

Naanak Jan 

Dhhooraa ||

Peace, poise, and 

immense bliss, O 

Nanak, are obtained, 

when one becomes 

the dust of the feet of 

the humble servants 

of the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਬਹੁਤ ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

18373 399 kwrj sgly 
isiD Bey ByitAw 
guru 
pUrw]4]10]112
]

Kaaraj Sagalae 

Sidhh Bheae 

Bhaettiaa Gur 

Pooraa 

||4||10||112||

All of one's affairs are 

perfectly resolved, 

meeting with the 

Perfect Guru. 

||4||10||112||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਕੂੰਮਾਂ-
ਕਾਿਾਂ ਜਵਚ ਸਿਲਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੧੦॥੧੧੨॥

18374 399 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18375 399 goibMdu guxI 
inDwnu gurmuiK 
jwxIAY]

Gobindh Gunee 

Nidhhaan 

Guramukh 

Jaaneeai ||

The Lord of the 

Universe is the 

treasure of excellence; 

He is known only to 

the Gurmukh.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,

18376 399 hoie ikRpwlu 
dieAwlu hir 
rMgu mwxIAY]1]

Hoe Kirapaal 

Dhaeiaal Har Rang 

Maaneeai ||1||

When He shows His 

Mercy and Kindness, 

we revel in the Lord's 

Love. ||1||

ਿ ੇਉਹ ਪਿਭੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇ 
ਤੱੁਠ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੇਮ (-

ਆਨੂੰ ਦ) ਮਾਜਣਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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18377 399 Awvhu sMq 
imlwh hir kQw 
khwxIAw]

Aavahu Santh 

Milaah Har 

Kathhaa 

Kehaaneeaa ||

Come, O Saints - let us 

join together and 

speak the Sermon of 

the Lord.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਆਓ, ਅਸੀਂ 
ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ,

18378 399 An idnu ismrh 
nwmu qij lwj 
lokwxIAw]1]rhw
au]

(lokwxIAw) lokW dI Anadhin Simareh 

Naam Thaj Laaj 

Lokaaneeaa ||1|| 

Rehaao ||

Night and day, 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, and ignore 

the criticism of others. 

||1||Pause||

ਲੋਕ-ਲਾਿ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੀਏ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18379 399 jip jip jIvw 
nwmu hovY Andu 
Gxw]

An-du itpI ibnw: polw 
bolo

Jap Jap Jeevaa 

Naam Hovai 

Anadh Ghanaa ||

I live by chanting and 

meditating on the 

Naam, and so I obtain 

immense bliss.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ 

ਜਿਉਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਬੜਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

18380 399 imiQAw mohu 
sMswru JUTw 
ivxsxw]2]

(ivxsxw) nws hoxw[ 
imiQAw: polw bolo

Mithhiaa Mohu 

Sansaar Jhoothaa 

Vinasanaa ||2||

Attachment to the 

world is useless and 

vain; it is false, and 

perishes in the end. 

||2||

(ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਤੱਖ ਅਨੁਭਵ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਸੂੰਸਾਰ (ਦਾ ਮੋਹ) 

ਜਵਅਰਥ ਮੋਹ ਹੈ, ਸੂੰਸਾਰ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, 
ਸੂੰਸਾਰ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ (ਇਸ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ ਸੁਖ-

ਆਨੂੰ ਦ ਜਕਵੇਂ ਜਮਲੇ?) ॥੨॥
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18381 399 crxkml sMig 
nyhu iknY ivrlY 
lwieAw]

Charan Kamal 

Sang Naehu Kinai 

Viralai Laaeiaa ||

How rare are those 

who embrace love for 

the Lord's Lotus Feet.

(ਪਰ, ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਜਕਸੇ 

ਜਵਰਲੇ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ 

ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ 

ਹੈ।
18382 399 DMnu suhwvw muKu  

ijin hir 
iDAwieAw]3]

Dhhann Suhaavaa 

Mukh Jin Har 

Dhhiaaeiaa ||3||

Blessed and beautiful 

is that mouth, which 

meditates on the Lord. 

||3||

ਜਿਸ ਨੇ (ਇਹ ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ 

ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ 

ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੩॥
18383 399 jnm mrx duK 

kwl ismrq  
imit jwveI]

Janam Maran 

Dhukh Kaal 

Simarath Mitt 

Jaavee ||

The pains of birth, 

death and 

reincarnation are 

erased by meditating 

on the Lord.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਿਨਮ ਮਰਨ 

(ਦੇ ਗੇੜ) ਦਾ ਦੱੁਖ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

18384 399 nwnk kY suKu 
soie jo pRB 
BwveI]4]11]1
13]

Naanak Kai Sukh 

Soe Jo Prabh 

Bhaavee 

||4||11||113||

That alone is Nanak's 

joy, which is pleasing 

to God. 

||4||11||113||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਿ ੋਕੁਝ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਉਹੀ ਚੂੰਗਾ ਹੈ 

ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਿ ੋਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

(ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥੧੧॥੧੧੩॥

18385 399 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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18386 399 Awvhu mIq  
iekqR hoie rs 
ks siB BuMch]

(BuMch) Kwvo[ ie-k`qR Aavahu Meeth 

Eikathr Hoe Ras 

Kas Sabh 

Bhuncheh ||

Come, O friends: let us 

meet together and 

enjoy all the tastes 

and flavors.

ਹੇ ਜਮੱਤਰੋ! ਆਓ, ਰਲ ਕੇ 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪੀਏ। ਇਹੀ ਹਨ 

ਮਾਨੋ) ਸਾਰੇ ਸੁਆਦਲੇ 

ਪਦਾਰਥ, ਆਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਈਏ।
18387 399 AMimRq nwmu hir 

hir jpih imil  
pwpw muMch]1]

(muMch) iqAwgIey Anmrith Naam Har 

Har Japeh Mil 

Paapaa Muncheh 

||1||

Let us join together 

and chant the 

Ambrosial Name of 

the Lord, Har, Har, and 

so wipe away our sins. 

||1||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪੀਏ (ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ) 

ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ॥੧॥

18388 399 qqu vIcwrhu sMq 
jnhu qw qy 
ibGnu n lwgY]

qqu srUp gurbwxI jI Thath 

Veechaarahu 

Santh Janahu Thaa 

Thae Bighan N 

Laagai ||

Reflect upon the 

essence of reality, O 

Saintly beings, and no 

troubles shall afflict 

you.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਇਹ ਸੋਜਚਆ 

ਕਰੋ ਜਕ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀਹ ਹੈ, ਇਸ 

ਉੱਦਮ ਨਾਲ (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ,

18389 399 KIn Bey siB 
qskrw gurmuiK 
jnu 
jwgY]1]rhwau]

(KIn) nws[ (qskrw) 
cor

Kheen Bheae Sabh 

Thasakaraa 

Guramukh Jan 

Jaagai ||1|| 

Rehaao ||

All of the thieves shall 

be destroyed, as the 

Gurmukhs remain 

wakeful. ||1||Pause||

ਕਾਮਾਜਦਕ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਮਨੱੁਖ (ਇਹਨਾਂ 
ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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18390 399 buiD grIbI Krcu 
lYhu haumY ibKu 
jwrhu]

Budhh Gareebee 

Kharach Laihu 

Houmai Bikh 

Jaarahu ||

Take wisdom and 

humility as your 

supplies, and burn 

away the poison of 

pride.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਨਮਿਤਾ ਵਾਲੀ 
ਬੱੁਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ-ਇਹ ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪੱਲੇ ਬੂੰਨਹੋ । 
(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ 

ਜਦਉ (ਿੋ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਮੁਕਾਣ ਵਾਲੀ) ਜ਼ਹਰ 

(ਹੈ)।

18391 399 swcw htu pUrw 
saudw vKru nwmu 
vwpwrhu]2]

Saachaa Hatt 

Pooraa Soudhaa 

Vakhar Naam 

Vaapaarahu ||2||

True is that shop, and 

perfect the 

transaction; deal only 

in the merchandise of 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||2||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ 

ਹੀ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੱਟ ਹੈ (ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ) ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ (ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੋਂ) ਨਾਮ-ਸੌਦਾ 
ਖ਼ਰੀਦੋ ॥੨॥

18392 399 jIau ipMfu Dnu 
AripAw syeI 
piqvMqy]

(ipMfu) sRIr[ (piqvMqy) 
ie`zq vwly

Jeeo Pindd Dhhan 

Arapiaa Saeee 

Pathivanthae ||

They alone are 

accepted and 

approved, who 

dedicate their souls, 

bodies and wealth.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਧਨ ਖ਼ਰੀਦਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਆਪਣਾ 
ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਦੁਜਨਆਵੀ ਧਨ 

ਭੇਟਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ।

18393 399 AwpnVy pRB 
BwixAw inq kyl 
krMqy]3]

(kyl) AnMd[ AwpnVy Aapanarrae Prabh 

Bhaaniaa Nith Kael 

Karanthae ||3||

Those who are 

pleasing to their God, 

celebrate in 

happiness. ||3||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ 

ਲੱਗ ਪਏ ॥੩॥
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18394 399 durmiq mdu jo 
pIvqy ibKlIpiq 
kmlI]

(mdu) Srwb[ (ibKlI-
piq) vysvw dy 
pqI,kMjr[ dur-m`iq[ 
(dUjw pwT: ibK lIpiq)

Dhuramath Madh 

Jo Peevathae 

Bikhalee Path 

Kamalee ||

Those fools, who drink 

in the wine of evil-

mindedness, become 

the husbands of 

prostitutes.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਖੋਟੀ ਮਜਤ 

(ਮਾਨੋ) ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਿ ੋਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ 

ਕੇ ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) ਉਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਝੱਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

18395 399 rwm rswieix jo 
rqy nwnk sc 
AmlI]4]12]1
14]

(rswieix) rsW dy Gr Raam Rasaaein Jo 

Rathae Naanak 

Sach Amalee 

||4||12||114||

But those who are 

imbued with the 

sublime essence of the 

Lord, O Nanak, are 

intoxicated with the 

Truth. ||4||12||114||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਰਸ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਅਮਲ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੨॥੧੧੪॥

18396 399 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18397 399 audmu kIAw 
krwieAw AwrMBu 
rcwieAw]

Oudham Keeaa 

Karaaeiaa Aaranbh 

Rachaaeiaa ||

I made the effort; I did 

it, and made a 

beginning.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਦਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੇ 

ਉੱਦਮ ਦਾ ਮੱੁਢ ਮੈਂ ਬੂੰਨਹ  ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।
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18398 399 nwmu jpy jip 
jIvxw guir mMqRü 
idRVwieAw]1]

Naam Japae Jap 

Jeevanaa Gur 

Manthra 

Dhrirraaeiaa ||1||

I live by chanting and 

meditating on the 

Naam. The Guru has 

implanted this Mantra 

within me. ||1||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਮ-

ਮੂੰਤਿ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲ ਜਗਆ 

ਹੈ ॥੧॥

18399 399 pwie prh 
siqgurU kY ijin 
Brmu ibdwirAw]

(ibdwirAw) nws kIqw Paae Pareh 

Sathiguroo Kai Jin 

Bharam 

Bidhaariaa ||

I fall at the Feet of the 

True Guru, who has 

dispelled my doubts.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਓ) ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਢਜਹ ਪਈਏ ਜਿਸ 

ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨਾਸ 

ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

18400 399 kir ikrpw pRiB 
AwpxI scu swij 
svwirAw]1]rhw
au]

Kar Kirapaa Prabh 

Aapanee Sach Saaj 

Savaariaa ||1|| 

Rehaao ||

Bestowing His Mercy, 

God has dressed me, 

and decorated me 

with the Truth. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣਾ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ (ਿਪਣ ਦਾ ਰਸਤਾ) ਚਲਾ 
ਕੇ ਸਾਡਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18401 399 kru gih lIny 
Awpxy scu hukim 
rjweI]

Kar Gehi Leenae 

Aapanae Sach 

Hukam Rajaaee ||

Taking me by the 

hand, He made me His 

own, through the True 

Order of His Command.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਹੱਥ ਿੜ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਜਲਆ 

ਹੈ।
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18402 399 jo pRiB idqI 
dwiq sw pUrn 
vifAweI]2]

Jo Prabh Dhithee 

Dhaath Saa 

Pooran Vaddiaaee 

||2||

That gift which God 

gave to me, is perfect 

greatness. ||2||

(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਿੇਹੜੀ 
ਦਾਜਤ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਦਰ-

ਮਾਣ ਹੈ ॥੨॥

18403 399 sdw sdw gux 
gweIAih jip 
nwmu murwrI]

gweIAih Sadhaa Sadhaa 

Gun Gaaeeahi Jap 

Naam Muraaree ||

Forever and ever, sing 

the Glorious Praises of 

the Lord, and chant 

the Name of the 

Destroyer of ego.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

18404 399 nymu inbwihE 
siqgurU pRiB 
ikrpw DwrI]3]

Naem Nibaahiou 

Sathiguroo Prabh 

Kirapaa Dhhaaree 

||3||

My vows have been 

honored, by the Grace 

of God and the True 

Guru, who has 

showered His Mercy. 

||3||

ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਮੇਰਾ (ਨਾਮ ਿਪਣ ਦਾ) ਨੇਮ 

ਤੋੜ ਚਾੜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

18405 399 nwmu Dnu gux 
gwau lwBu pUrY 
guir idqw]

id`qw Naam Dhhan Gun 

Gaao Laabh Poorai 

Gur Dhithaa ||

The Perfect Guru has 

given the wealth of 

the Naam, and the 

profit of singing the 

Lord's Glorious Praises.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਹੁਣ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ (ਮੇਰਾ) ਧਨ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਵਣਿ ਦਾ ਇਹ) 

ਲਾਭ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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18406 399 vxjwry sMq 
nwnkw pRBu swhu 
Aimqw]4]13]1
15]

(Aimqw) byAMq Vanajaarae Santh 

Naanakaa Prabh 

Saahu Amithaa 

||4||13||115||

The Saints are the 

traders, O Nanak, and 

the Infinite Lord God is 

their Banker. 

||4||13||115||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ! 

ਨਾਮ-ਰਾਜਸ ਦਾ) ਸਾਹੂਕਾਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਤਾਕਤ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੂੰਤ-ਿਨ 

(ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 

ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ) ਵਣਿਾਰੇ ਹਨ 

(ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਲਾਭ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥੧੩॥੧੧੫॥
18407 399 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18408 399 jw kw Twkuru 
quhI pRB qw ky 
vfBwgw]

Jaa Kaa Thaakur 

Thuhee Prabh 

Thaa Kae 

Vaddabhaagaa ||

One who has You as 

His Master, O God, is 

blessed with great 

destiny.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈਂ 
ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ (ਸਮਝਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ) ਹਨ,

18409 399 Ehu suhylw sd 
suKI sBu BRmu Bau 
Bwgw]1]

Ouhu Suhaelaa 

Sadh Sukhee Sabh 

Bhram Bho 

Bhaagaa ||1||

He is happy, and 

forever at peace; his 

doubts and fears are 

all dispelled. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ ਸੌਖਾ (ਿੀਵਨ 

ਜਬਤੀਤ ਕਰਦਾ) ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ 
ਸੁਖੀ (ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਡਰ ਤੇ 

ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
18410 399 hm cwkr goibMd 

ky Twkuru myrw 
Bwrw]

Ham Chaakar 

Gobindh Kae 

Thaakur Maeraa 

Bhaaraa ||

I am the slave of the 

Lord of the Universe; 

my Master is the 

greatest of all.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ 

ਿ ੋਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ,
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18411 399 krn krwvn 
sgl ibiD so 
siqgurU 
hmwrw]1]rhwau]

Karan Karaavan 

Sagal Bidhh So 

Sathiguroo 

Hamaaraa ||1|| 

Rehaao ||

He is the Creator, the 

Cause of causes; He is 

my True Guru. 

||1||Pause||

ਿ ੋ(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ) ਸਾਰੇ 

ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ (ਸਭ ਕੁਝ) 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18412 399 dUjw nwhI Aauru 
ko qw kw Bau 
krIAY]

qW (kw) kI (Bau) BY 
(krIAY)krnw hY

Dhoojaa Naahee 

Aour Ko Thaa Kaa 

Bho Kareeai ||

There is no other 

whom I should fear.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਡਰ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਏ।

18413 400 gur syvw mhlu 
pweIAY jgu duqru 
qrIAY]2]

 (du`q-ru) qrn nMU AOKw Gur Saevaa Mehal 

Paaeeai Jag 

Dhuthar Thareeai 

||2||

Serving the Guru, the 

Mansion of the Lord's 

Presence is obtained, 

and the impassable 

world-ocean is crossed 

over. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕੀਜਤਆਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟਕਾਣਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ (-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ (ਉਂਞ) 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ 
ਹੈ ॥੨॥

18414 400 idRsit qyrI suKu 
pweIAY mn mwih 
inDwnw]

Dhrisatt Thaeree 

Sukh Paaeeai Man 

Maahi 

Nidhhaanaa ||

By Your Glance of 

Grace, peace is 

obtained, and the 

treasure fills the mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਉਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ-) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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18415 400 jw kau qum 
ikrpwl Bey  
syvk sy 
prvwnw]3]

Jaa Ko Thum 

Kirapaal Bheae 

Saevak Sae 

Paravaanaa ||3||

That servant, unto 

whom You bestow 

Your Mercy, is 

approved and 

accepted. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਤੇਰੇ 

ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

18416 400 AMimRq rsu hir 
kIrqno ko ivrlw 
pIvY]

Anmrith Ras Har 

Keerathano Ko 

Viralaa Peevai ||

How rare is that 

person who drinks in 

the Ambrosial Essence 

of the Lord's Kirtan.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਸ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ) 
ਮਨੱੁਖ ਇਹ (ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਰਸ) 

ਪੀਂਦਾ ਹੈ।
18417 400 vjhu nwnk imlY 

eyku nwmu ird 
jip jip 
jIvY]4]14]116
]

(vjhu) qnKwh Vajahu Naanak 

Milai Eaek Naam 

Ridh Jap Jap Jeevai 

||4||14||116||

Nanak has obtained 

the commodity of the 

One Name; he lives by 

chanting and 

meditating on it within 

his heart. 

||4||14||116||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਜਿਸ ਨੌਕਰ 

ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਹ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਿਪ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੪॥੧੧੬॥

18418 400 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18419 400 jw pRB kI hau 
cyrulI so sB qy 
aUcw]

(cyrulI) dwsI Jaa Prabh Kee Ho 

Chaerulee So Sabh 

Thae Oochaa ||

I am God's maid-

servant; He is the 

highest of all.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ! ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਨਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ 
ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਉੱਚਾ ਹੈ,
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18420 400 sBu ikCu qw kw 
kWFIAY Qorw Aru 
mUcw]1]

(kWFIAY) khIdw[ 
(mUcw) v`fw

Sabh Kishh Thaa 

Kaa Kaandteeai 

Thhoraa Ar 

Moochaa ||1||

All things, big and 

small, are said to 

belong to Him. ||1||

ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਿ ੋਕੁਝ ਭੀ ਜਨਿੱਕੀ 
ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਹੀ ਅਖਵਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

18421 400 jIA pRwn myrw 
Dno swihb kI 
mnIAw]

Jeea Praan 

Maeraa Dhhano 

Saahib Kee 

Maneeaa ||

I surrender my soul, 

my breath of life, and 

my wealth, to my Lord 

Master.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ! ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਮੇਰੇ 

ਪਿਾਣ ਮੇਰਾ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ-ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਜਤ 

ਮੂੰਨਦੀ ਹਾਂ।
18422 400 nwim ijsY kY 

aUjlI iqsu dwsI 
gnIAw]1]rhwau
]

Naam Jisai Kai 

Oojalee This 

Dhaasee Ganeeaa 

||1|| Rehaao ||

Through His Name, I 

become radiant; I am 

known as His slave. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ 

ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜਗਣਤੀ 
ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18423 400 vyprvwhu AnMdmY  
nwau mwxk hIrw]

(mwxk) moqI[ AnMd-
mY: mY dulW nMU ibMdI n 
lwau

Vaeparavaahu 

Anandh Mai Naao 

Maanak Heeraa ||

You are Carefree, the 

Embodiment of Bliss. 

Your Name is a gem, a 

jewel.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ!) ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਤੀ ਹੈ 

ਹੀਰਾ ਹੈ।
18424 400 rjI DweI sdw 

suKu jw kw qUM 
mIrw]2]

(mIrw) pwqSwh[ AOguxW 
ivkwrW, lok pRlok 
dypdwrQW dI (DweI)dOV 
v`loN r`jI

Rajee Dhhaaee 

Sadhaa Sukh Jaa 

Kaa Thoon 

Meeraa ||2||

One who has You as 

her Master, is 

satisfied, satiated and 

happy forever. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ 
(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ) ਤੂੂੰ  ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ (ਬਣਦਾ) ਹੈਂ 
ਉਹ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਿੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਤਿਪਤ ਹੋਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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18425 400 sKI shyrI sMg 
kI sumiq 
idRVwvau]

su-m`iq Sakhee Sehaeree 

Sang Kee Sumath 

Dhrirraavo ||

O my companions and 

fellow maidens, please 

implant that balanced 

understanding within 

me.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਓ ਸਹੇਲੀਹੋ! 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਭਲੀ ਸਲਾਹ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਦੀ ਹਾਂ (ਿੋ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ),

18426 400 syvhu swDU Bwau 
kir qau iniD 
hir pwvau]3]

Saevahu 

Saadhhoo Bhaao 

Kar Tho Nidhh Har 

Paavo ||3||

Serve the Holy Saints 

lovingly, and find the 

treasure of the Lord. 

||3||

ਤੁਸੀ ਸਰਧਾ-ਪਿੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪਵੋ। (ਮੈਂ ਿਦੋਂ ਦੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਈ ਹਾਂ) ਤਦੋਂ 
ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 
॥੩॥

18427 400 sglI dwsI 
TwkurY sB khqI 
myrw]

Sagalee Dhaasee 

Thaakurai Sabh 

Kehathee Maeraa 

||

All are servants of the 

Lord Master, and all 

call Him their own.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਹੋ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਹੀ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਾਸੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਆਖਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

18428 400 ijsih sIgwry 
nwnkw iqsu 
suKih 
bsyrw]4]15]11
7]

Jisehi Seegaarae 

Naanakaa This 

Sukhehi Basaeraa 

||4||15||117||

She alone dwells in 

peace, O Nanak, 

whom the Lord 

adorns. 

||4||15||117||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਹੋ!) ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਦੇ 

ਿੀਵਨ) ਨੂੂੰ  (ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪ) 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੫॥੧੧੭॥

18429 400 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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18430 400 sMqw kI hoie 
dwsrI eyhu 
Acwrw isKu rI]

(Acwrw) SuB krnI[ 
is`Ku

Santhaa Kee Hoe 

Dhaasaree Eaehu 

Achaaraa Sikh Ree 

||

Become the servant of 

the Saints, and learn 

this way of life.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  
ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮਾਣੀ ਜਿਹੀ 
ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਰਹੁ-ਬੱਸ! ਇਹ 

ਕਰਤੱਬ ਜਸੱਖ,

18431 400 sgl guxw gux 
aUqmo Brqw dUir 
n ipKu rI]1]

(Brqw) Ksm pRBU[ 
(:polw bolo ipKu) dyK

Sagal Gunaa Gun 

Oothamo 

Bharathaa Dhoor 

N Pikh Ree ||1||

Of all virtues, the most 

sublime virtue is to 

see your Husband Lord 

near at hand. ||1||

ਤੇ, ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਸ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਨਾਹ 

ਜਖ਼ਆਲ ਕਰ ਿੇਹੜਾ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਿ ੋਗੁਣਾਂ 
ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ ॥੧॥

18432 400 iehu mnu suMdir 
Awpxw hir nwim 
mjITY rMig rI]

(mjITY) p`kw rMg Eihu Man Sundhar 

Aapanaa Har 

Naam Majeethai 

Rang Ree ||

So, dye this mind of 

yours with the color of 

the Lord's Love.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਿੀਠ 

(ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਰੂੰਗ ਲੈ,

18433 400 iqAwig isAwxp 
cwqurI qUM jwxu 
gupwlih sMig 
rI]1]rhwau]

(cwqurI) cqurweI Thiaag Siaanap 

Chaathuree Thoon 

Jaan Gupaalehi 

Sang Ree ||1|| 

Rehaao ||

Renounce cleverness 

and cunning, and 

know that the 

Sustainer of the world 

is with you. 

||1||Pause||

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਜਸਆਣਪ ਤੇ 

ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਕੇ (ਇਹ ਮਾਣ 

ਛੱਡ ਦੇ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਬੜੀ ਜਸਆਣੀ ਹੈਂ 
ਤੇ ਚਤੁਰ ਹੈਂ), ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦੇ ਪਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ-ਨਾਲ-

ਵੱਸਦਾ ਸਮਝਦੀ ਰਹੁ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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18434 400 Brqw khY su 
mwnIAY eyhu 
sIgwru bxwie 
rI]

Bharathaa Kehai S 

Maaneeai Eaehu 

Seegaar Banaae 

Ree ||

Whatever your 

Husband Lord says, 

accept that, and make 

it your decoration.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਿ ੋਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਜਮੱਠਾ ਕਰ ਕੇ) ਮੂੰਨਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਬੱਸ! ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖ।
18435 400 dUjw Bwau 

ivswrIAY eyhu 
qMbolw Kwie 
rI]2]

(qMbolw) pwn dw bIVw Dhoojaa Bhaao 

Visaareeai Eaehu 

Thanbolaa Khaae 

Ree ||2||

Forget the love of 

duality, and chew 

upon this betel leaf. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

(ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਜਪਆਰ 

ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-(ਇਹ 

ਜਨਯਮ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨੋ, ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ 
ਹੈ) ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਇਹ ਪਾਨ 

ਖਾਇਆ ਕਰ ॥੨॥
18436 400 gur kw sbdu 

kir dIpko ieh 
sq kI syj 
ibCwie rI]

(dIpko) dIvw[ (sq) 
au~cw Awcrn

Gur Kaa Sabadh 

Kar Dheepako Eih 

Sath Kee Saej 

Bishhaae Ree ||

Make the Word of the 

Guru's Shabad your 

lamp, and let your bed 

be Truth.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਦੀਵਾ 
ਬਣਾ (ਿ ੋਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇ) 

ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੇਿ 

ਜਵਛਾ।
18437 400 AwT phr kir 

joiV rhu qau BytY 
hir rwie rI]3]

(BytY) imldy Aath Pehar Kar 

Jorr Rahu Tho 

Bhaettai Har Raae 

Ree ||3||

Twenty-four hours a 

day, stand with your 

palms pressed 

together, and the 

Lord, your King, shall 

meet you. ||3||

ਹੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਆਤਮੇ) ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

(ਦੋਵੇਂ) ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟਕੀ ਰਹੁ, ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ (ਆ ਕੇ) 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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18438 400 iqs hI cju 
sIgwru sBu sweI 
rUip Apwir rI]

sWeIN[c`ju This Hee Chaj 

Seegaar Sabh 

Saaee Roop Apaar 

Ree ||

She alone is cultured 

and embellished, and 

she alone is of 

incomparable beauty.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਸੇ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਸੁਚੱਿ 

ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦਾ (ਆਤਮਕ) ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਪਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲੀ 
ਸਮਝੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿੋ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

18439 400 sweI suohwgix 
nwnkw jo BwxI 
krqwir 
rI]4]16]118]

sWeIN Saaee Suohaagan 

Naanakaa Jo 

Bhaanee 

Karathaar Ree 

||4||16||118||

She alone is the happy 

soul-bride, O Nanak, 

who is pleasing to the 

Creator Lord. 

||4||16||118||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! 

ਉਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸੁਹਾਗ-

ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿ ੋ(ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ ) 
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਿ ੋ

ਕਰਤਾਰ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੧੬॥੧੧੮॥

18440 400 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

18441 400 fIgn folw qaU 
lau jau mn ky 
Brmw]

(fIgn) if`gxw Ddeegan Ddolaa 

Thoo Lo Jo Man 

Kae Bharamaa ||

As long as there are 

doubts in the mind, 

the mortal staggers 

and falls.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗਣ 

ਤੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਣ ਦਾ ਸਬਬ 

ਤਦੋਂ ਤਕ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਿਦੋਂ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਦੌੜਾਂ 
ਭੱਿਾਂ ਜਟਕੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।
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18442 400 BRm kwty guir 
AwpxY pwey 
ibsrwmw]1]

Bhram Kaattae 

Gur Aapanai 

Paaeae 

Bisaraamaa ||1||

The Guru removed my 

doubts, and I have 

obtained my place of 

rest. ||1||

ਪਰ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਮਾਨਸਕ 

ਜਟਕਾਉ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ 

॥੧॥
18443 400 Eie ibKwdI 

doKIAw qy gur qy 
hUty]

(ibKwdI) JgVwlU Oue Bikhaadhee 

Dhokheeaa Thae 

Gur Thae Hoottae 

||

Those quarrelsome 

enemies have been 

overcome, through 

the Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਭੀ 
ਕਾਮਾਜਦਕ ਝਗੜਾਲ ੂਵੈਰੀ ਹਨ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ (ਸਾਨੂੂੰ  
ਦੁਖੀ ਕਰਨੋਂ  ਰਜਹ ਗਏ ਹਨ)।

18444 400 hm CUty Ab aun@w 
qy Eie hm qy 
CUty]1]rhwau]

Ham Shhoottae Ab 

Ounhaa Thae Oue 

Ham Thae 

Shhoottae ||1|| 

Rehaao ||

I have now escaped 

from them, and they 

have run away from 

me. ||1||Pause||

ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੀ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਸਾਡਾ ਖਜਹੜਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18445 400 myrw qyrw jwnqw  
qb hI qy bMDw]

(bMDw) bMDn Maeraa Thaeraa 

Jaanathaa Thab 

Hee Thae 

Bandhhaa ||

He is concerned with 

'mine and yours', and 

so he is held in 

bondage.

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੱੁਖ ਜਵਤਕਰੇ ਕਰਦਾ 
ਚਜਲਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

18446 400 guir kwtI 
AigAwnqw qb 
Cutky PMDw]2]

Gur Kaattee 

Agiaanathaa Thab 

Shhuttakae 

Fandhhaa ||2||

When the Guru 

dispelled my 

ignorance, then the 

noose of death was 

cut away from my 

neck. ||2||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਜਗਆਨਤਾ 
ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਤਦੋਂ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ 

ਗਈ ॥੨॥
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18447 400 jb lgu hukmu n 
bUJqw qb hI 
lau duKIAw]

Jab Lag Hukam N 

Boojhathaa Thab 

Hee Lo Dhukheeaa 

||

As long as he does not 

understand the 

Command of God's 

Will, he remains 

miserable.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਤਕ ਹੀ 
ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

18448 400 gur imil hukmu 
pCwixAw qb hI 
qy suKIAw]3]

Gur Mil Hukam 

Pashhaaniaa Thab 

Hee Thae 

Sukheeaa ||3||

Meeting with the 

Guru, he comes to 

recognize God's Will, 

and then, he becomes 

happy. ||3||

ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਜਲਆ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 
ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਗਆ ॥੩॥

18449 400 nw ko dusmnu 
doKIAw nwhI ko 
mMdw]

Naa Ko Dhusaman 

Dhokheeaa 

Naahee Ko 

Mandhaa ||

I have no enemies and 

no adversaries; no one 

is wicked to me.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਆਪਣਾ 
ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ 

ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,

18450 400 gur kI syvw 
syvko nwnk KsmY 
bMdw]4]17]119
]

Gur Kee Saevaa 

Saevako Naanak 

Khasamai Bandhaa 

||4||17||119||

That servant, who 

performs the Lord's 

service, O Nanak, is 

the slave of the Lord 

Master. 

||4||17||119||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੭॥੧੧੯॥

18451 400 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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18452 400 sUK shj Awndu 
Gxw hir kIrqnu 
gwau]

Sookh Sehaj 

Aanadh Ghanaa 

Har Keerathan 

Gaao ||

Peace, celestial poise 

and absolute bliss are 

obtained, singing the 

Kirtan of the Lord's 

Praises.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ 
ਵੱਡਾ ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
18453 400 grh invwry 

siqgurU dy Apxw 
nwau]1]

(grh) pkV, PsOqI[ 
(invwry) dUr kIqy

Gareh Nivaarae 

Sathiguroo Dhae 

Apanaa Naao 

||1||

Bestowing His Name, 

the True Guru 

removes the evil 

omens. ||1||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਕੇ ਿੇਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹ ਆਪ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਤੋਂ (ਮਾਨੋ) ਨੌ 

ਹੀ ਗਿਜਹਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 
ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥

18454 400 bilhwrI gur 
Awpxy sd sd 
bil jwau]

Balihaaree Gur 

Aapanae Sadh 

Sadh Bal Jaao ||

I am a sacrifice to my 

Guru; forever and 

ever, I am a sacrifice 

to Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਵਾਰਨੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

18455 401 gurU ivthu hau 
vwirAw ijsu 
imil scu 
suAwau]1]rhwau]

 (suAwau) lwB Guroo Vittahu Ho 

Vaariaa Jis Mil 

Sach Suaao ||1|| 

Rehaao ||

I am a sacrifice to the 

Guru; meeting Him, I 

am absorbed into the 

True Lord. 

||1||Pause||

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਹੀ ਮੈਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ (ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ) ਮਨੋਰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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18456 401 sgun Apsgun  
iqs kau lgih  
ijsu cIiq n 
AwvY]

Ap-sgun Sagun Apasagun 

This Ko Lagehi Jis 

Cheeth N Aavai ||

Good omens and bad 

omens affect those 

who do not keep the 

Lord in the mind.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਚੂੰ ਗੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਸਗਨਾਂ ਦਾ ਸਹਮ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਜਗਆ) ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਸਗਨਾਂ ਦੇ ਸਹਮ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਬੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ।

18457 401 iqsu jmu nyiV n 
AwveI jo hir 
pRiB BwvY]2]

This Jam Naerr N 

Aavee Jo Har 

Prabh Bhaavai 

||2||

The Messenger of 

Death does not 

approach those who 

are pleasing to the 

Lord God. ||2||

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਹਜਰ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਿਮ-ਦੂਤ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ ॥੨॥

18458 401 puMn dwn jp qp 
jyqy sB aUpir 
nwmu]

Punn Dhaan Jap 

Thap Jaethae Sabh 

Oopar Naam ||

Donations to charity, 

meditation and 

penance - above all of 

them is the Naam.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਨੇਕ 

ਕਰਮ, ਦਾਨ, ਿਪ ਤੇ ਤਪ-ਇਹ 

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ।

18459 401 hir hir rsnw 
jo jpY iqsu pUrn 
kwmu]3]

Har Har Rasanaa 

Jo Japai This 

Pooran Kaam 

||3||

One who chants with 

his tongue the Name 

of the Lord, Har, Har - 

his works are brought 

to perfect completion. 

||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ-

ਮਨੋਰਥ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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18460 401 BY ibnsy BRm moh 
gey ko idsY n  
bIAw]

(bIAw) dUjw Bhai Binasae 

Bhram Moh Geae 

Ko Dhisai N Beeaa 

||

His fears are removed, 

and his doubts and 

attachments are gone; 

he sees none other 

than God.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੇ ਭਰਮ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਜਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ,

18461 401 nwnk rwKy 
pwrbRhim iPir 
dUKu n 
QIAw]4]18]12
0]

(QIAw) hoieAw Naanak Raakhae 

Paarabreham Fir 

Dhookh N 

Thheeaa 

||4||18||120||

O Nanak, the Supreme 

Lord God preserves 

him, and no pain or 

sorrow afflicts him any 

longer. 

||4||18||120||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ, ॥੪॥੧੮॥੧੨੦॥

18462 401 Awsw Gru 9 
mhlw 5

Aasaa Ghar 9 

Mehalaa 5

Aasaa, Ninth House, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੯ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

18463 401 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

18464 401 icqvau icqiv  
srb suK pwvau  
AwgY Bwvau ik n 
Bwvau]

Chithavo Chithav 

Sarab Sukh Paavo 

Aagai Bhaavo K N 

Bhaavo ||

Contemplating Him 

within my 

consciousness, I obtain 

total peace; but 

hereafter, will I be 

pleasing to Him or not?

ਮੈਂ (ਸਦਾ) ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ (ਤਾਂ ਇਹ) 

ਹਾਂ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) 
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ (ਪਰ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਤਾਂਘ ਕਰ ਕੇ) ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ 
ਿਾਂ ਨਹੀਂ।
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18465 401 eyku dwqwru sgl 
hY jwick dUsr 
kY pih jwvau]1]

Eaek Dhaathaar 

Sagal Hai Jaachik 

Dhoosar Kai Pehi 

Jaavo ||1||

There is only One 

Giver; all others are 

beggars. Who else can 

we turn to? ||1||

(ਕੋਈ ਸੁਖ ਆਜਦਕ ਮੂੰਗਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸ ਿਾ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਸਰਫ਼ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
(ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੂੰਗਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ ॥੧॥

18466 401 hau mwgau Awn  
ljwvau]

(l`jwvau) SrmwauNdw Ho Maago Aan 

Lajaavo ||

When I beg from 

others, I am ashamed.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 
ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਹਾਂ,

18467 401 sgl CqRpiq 
eyko Twkuru kaunu 
smsir 
lwvau]1]rhwau]

(CqR-piq) rwjw[ 
(smsir) brwbr

Sagal 

Shhathrapath 

Eaeko Thaakur 

Koun Samasar 

Laavo ||1|| 

Rehaao ||

The One Lord Master 

is the Supreme King of 

all; who else is equal 

to Him? ||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਇਕ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਰਾਿਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18468 401 aUTau bYsau rih 
iB n swkau  
drsnu Koij 
Kojwvau]

Ootho Baiso Rehi 

Bh N Saako 

Dharasan Khoj 

Khojaavo ||

Standing up and 

sitting down, I cannot 

live without Him. I 

search and search for 

the Blessed Vision of 

His Darshan.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ 
(ਹੂੰਭਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਰ) 

ਬਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, (ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਰਜਹ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਮੁੜ ਖੋਿ ਖੋਿ ਕੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ।
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18469 401 bRhmwidk 
snkwidk snk 
snMdn snwqn 
snqkumwr iqn@ 
kau mhlu 
dulBwvau]2]

(du-l`Bwvau) durl`B Brehamaadhik 

Sanakaadhik 

Sanak Sanandhan 

Sanaathan 

Sanathakumaar 

Thinh Ko Mehal 

Dhulabhaavo 

||2||

Even Brahma and the 

sages Sanak, 

Sanandan, Sanaatan 

and Sanat Kumar, find 

it difficult to obtain 

the Mansion of the 

Lord's Presence. ||2||

(ਮੈਂ ਜਕਸ ਦਾ ਜਵਚਾਰਾ ਹਾਂ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੀ 
ਜਰਹਾ ਿੋ ਬਿਹਮਾ ਵਰਗੇ (ਵੱਡੇ 

ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਾ ਮੂੰ ਨੇ ਗਏ) ਿੋ 
ਸਨਕ ਵਰਗੇ-ਸਨਕ, ਸਨੂੰ ਦਨ, 

ਸਨਾਤਨ, ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ 

(ਬਿਹਮਾ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਅਖਵਾਏ) 

॥੨॥
18470 401 Agm Agm 

AwgwiD boD  
kImiq prY n 
pwvau]

Agam Agam 

Aagaadhh Bodhh 

Keemath Parai N 

Paavo ||

He is unapproachable 

and unfathomable; His 

wisdom is deep and 

profound; His value 

cannot be appraised.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ 

ਅਥਾਹ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

18471 401 qwkI srix siq 
purK kI siqguru 
purKu 
iDAwvau]3]

q`wkI Thaakee Saran 

Sath Purakh Kee 

Sathigur Purakh 

Dhhiaavo ||3||

I have taken to the 

Sanctuary of the True 

Lord, the Primal Being, 

and I meditate on the 

True Guru. ||3||

(ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਨ 

ਤੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥
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18472 401 BieE ikRpwlu 
dieAwlu pRBu 
Twkuru kwitE 
bMDu grwvau]

(bMDu)Pwhw[ (grwvau) 
gLy qoN

Bhaeiou Kirapaal 

Dhaeiaal Prabh 

Thaakur Kaattiou 

Bandhh Garaavo ||

God, the Lord Master, 

has become kind and 

compassionate; He 

has cut the noose of 

death away from my 

neck.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਗਲੋਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) 
ਿਾਹੀ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

18473 401 khu nwnk jau 
swDsMgu pwieE  
qau iPir jnim 
n 
Awvau]4]1]12
1]

Kahu Naanak Jo 

Saadhhasang 

Paaeiou Tho Fir 

Janam N Aavo 

||4||1||121||

Says Nanak, now that I 

have obtained the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, I 

shall not have to be 

reincarnated again. 

||4||1||121||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿ ੇਮੈਨੂੂੰ  
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਏ, 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ (ਿਨਮਾਂ 
ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗਾ) 
॥੪॥੧॥੧੨੧॥

18474 401 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18475 401 AMqir gwvau  

bwhir gwvau  
gwvau jwig 
svwrI]

(svwrI) sONdy Anthar Gaavo 

Baahar Gaavo 

Gaavo Jaag 

Savaaree ||

Inwardly, I sing His 

Praises, and 

outwardly, I sing His 

Praises; I sing His 

Praises while awake 

and asleep.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਰਤਨ-

ਜਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਚੇਤੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਭੀ ਤੇ 

ਿਾਗ ਕੇ ਭੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।੧।
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18476 401 sMig cln kau  
qosw dIn@w goibMd 
nwm ky 
ibauhwrI]1]

(qosw) rwh dw Krc[ 
(ibauhwrI) vpwrI

Sang Chalan Ko 

Thosaa Dheenhaa 

Gobindh Naam 

Kae Biouhaaree 

||1||

I am a trader in the 

Name of the Lord of 

the Universe; He has 

given it to me as my 

supplies, to carry with 

me. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਵਣਿਾਰੇ ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਸਫ਼ਰ-

ਖ਼ਰਚ (ਵਿੋਂ) ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

18477 401 Avr ibswrI 
ibswrI]

(ibswrI) Bulw id`qI Avar Bisaaree 

Bisaaree ||

I have forgotten and 

forsaken other things.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਓਟ ਮੈਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

18478 401 nwm dwnu guir 
pUrY dIE mY eyho 
AwDwrI]1]rhwau
]

Naam Dhaan Gur 

Poorai Dheeou 

Mai Eaeho 

Aadhhaaree ||1|| 

Rehaao ||

The Perfect Guru has 

given me the Gift of 

the Naam; this alone is 

my Support. 

||1||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ (ਦੀ) ਦਾਤ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ) ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18479 401 dUKin gwvau suiK 
BI gwvau mwrig 
pMiQ sm@wrI]

Dhookhan Gaavo 

Sukh Bhee Gaavo 

Maarag Panthh 

Samhaaree ||

I sing His Praises while 

suffering, and I sing 

His Praises while I am 

at peace as well. I 

contemplate Him 

while I walk along the 

Path.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਖ 

ਜਵਚ ਭੀ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ 

ਤੁਰਦਾ ਭੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਸੂੰਭਾਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।੨।

18480 401 nwm idRVu guir  
mn mih dIAw  
morI iqsw 
buJwrI]2]

buJwrI: polw bolo Naam Dhrirr Gur 

Man Mehi Dheeaa 

Moree Thisaa 

Bujhaaree ||2||

The Guru has 

implanted the Naam 

within my mind, and 

my thirst has been 

quenched. ||2||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਦੀ ਜਦਿੜਹਤਾ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

(ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ) ਮੇਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਜਮਟਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੨॥
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18481 401 idnu BI gwvau  
rYnI gwvau  
gwvau swis swis 
rsnwrI]

(rsnwrI) rsnw nwl Dhin Bhee Gaavo 

Rainee Gaavo 

Gaavo Saas Saas 

Rasanaaree ||

I sing His Praises 

during the day, and I 

sing His Praises during 

the night; I sing them 

with each and every 

breath.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦਨ ਵੇਲੇ ਭੀ ਤੇ ਰਾਤ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੁਆਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਭੀ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,

18482 401 sqsMgiq mih 
ibswsu hoie hir 
jIvq mrq 
sMgwrI]3]

(sMgwrI) swQ Sathasangath 

Mehi Bisaas Hoe 

Har Jeevath 

Marath Sangaaree 

||3||

In the Sat Sangat, the 

True Congregation, 

this faith is 

established, that the 

Lord is with us, in life 

and in death. ||3||

(ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਜਤ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਹੈ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਿਊਂਜਦਆਂ ਮਰਜਦਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

18483 401 jn nwnk kau  
iehu dwnu dyhu pRB  
pwvau sMq ryn 
auir DwrI]

(ryn) crn DUV[ (auir) 
ihrdy c

Jan Naanak Ko 

Eihu Dhaan 

Dhaehu Prabh 

Paavo Santh Raen 

Our Dhhaaree ||

Bless servant Nanak 

with this gift, O God, 

that he may obtain, 

and enshrine in his 

heart, the dust of the 

feet of the Saints.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾਨ ਜਦਉ ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਾਂ।

18484 401 sRvnI kQw nYn 
drsu pyKau  
msqku gur 
crnwrI]4]2]1
22]

Sravanee Kathhaa 

Nain Dharas 

Paekho Masathak 

Gur Charanaaree 

||4||2||122||

Hear the Lord's 

Sermon with your 

ears, and behold the 

Blessed Vision of His 

Darshan with your 

eyes; place your 

forehead upon the 

Guru's Feet. 

||4||2||122||

ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਆਪਣੇ ਕੂੰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇਰਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਾਂ 
॥੪॥੨॥੧੨੨॥
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18485 401 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru: Aasaa, 

Tenth House, Fifth 

Mehl:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

18486 401 Awsw Gru 10 
mhlw 5]

Aasaa Ghar 10 

Mehalaa 5 ||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru: Aasaa, 

Tenth House, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੧੦ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

18487 401 ijs no qUM 
AsiQru kir 
mwnih qy pwhun  
do dwhw]

(pwhun)prwhuxw[ 
(dwhw)idn

Jis No Thoon 

Asathhir Kar 

Maanehi Thae 

Paahun Dho 

Dhaahaa ||

That which you 

believe to be 

permanent, is a guest 

here for only a few 

days.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਪੱੁਤਰ ਨੂੂੰ  ਜਿਸ 

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਜਿਸ ਘਰੋਗੇ 

ਸਾਮਾਨ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈਂ, 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦੋ ਜਦਨਾਂ ਦੇ 

ਪਿਾਹੁਣੇ ਹਨ।
18488 402 puqR klqR igRh  

sgl smgRI sB 
imiQAw 
Asnwhw]1]

 (Asnwhw)moh[ (k-
l`qR) iesqRI[ (imiQAw) 
JUTw[ (Asnwhw) 
ipAwr[ sm`gRI

Puthr Kalathr Grih 

Sagal Samagree 

Sabh Mithhiaa 

Asanaahaa ||1||

Children, wives, 

homes, and all 

possessions - 

attachment to all of 

these is false. ||1||

ਪੱੁਤਰ, ਇਸਤਿੀ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਸਾਮਾਨ-ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ 

ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ॥੧॥

18489 402 ry mn ikAw 
krih hY hwhw]

(hw-hw) h`sxw Rae Man Kiaa 

Karehi Hai Haa 

Haa ||

O mind, why do you 

burst out laughing?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਮਨਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਤੇ) ਕੀਹ ਆਹਾ 
ਆਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਜਧਆਨ 

ਨਾਲ ਵੇਖ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ 
ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਹੈ।
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18490 402 idRsit dyKu jYsy 
hircMdaurI ieku 
rwm Bjnu lY 
lwhw]1]rhwau]

(hir-cMdaurI) DoKw dyx 
vwlw idRS

Dhrisatt Dhaekh 

Jaisae 

Harichandhouree 

Eik Raam Bhajan 

Lai Laahaa ||1|| 

Rehaao ||

See with your eyes, 

that these things are 

only mirages. So earn 

the profit of 

meditation on the One 

Lord. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ, ਜਸਰਫ਼ ਇਹੀ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਲਾਭ (ਖੱਜਟਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18491 402 jYsy bsqr dyh 
EFwny idn doie 
cwir Borwhw]

(EFwny) pihny[ 
(Borwhw) pwt jWdy

Jaisae Basathar 

Dhaeh Oudtaanae 

Dhin Dhoe Chaar 

Bhoraahaa ||

It is like the clothes 

which you wear on 

your body - they wear 

off in a few days.

ਹੇ ਮਨ! (ਇਹ ਿਗਤ-ਪਸਾਰਾ 
ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਪਜਹਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੋ ਚਾਰ 

ਜਦਨਾਂ ਜਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

18492 402 BIiq aUpry kyqku 
DweIAY AMiq 
Erko Awhw]2]

(kyqku) ikqnw ku icr[ 
(DweIAY) dOVIey[ 
(Erko) AKIrlw isrw[ 
kyq-ku

Bheeth Ooparae 

Kaethak 

Dhhaaeeai Anth 

Ourako Aahaa 

||2||

How long can you run 

upon a wall? 

Ultimately, you come 

to its end. ||2||

ਹੇ ਮਨ! ਕੂੰਧ ਉਤੇ ਜਕਥੋਂ ਤਕ 

ਦੌੜ ਸਕੀਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਉਸ 

ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਜਸਰਾ ਆ ਹੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਜਗਣੇ-
ਜਮਥੇ ਸੁਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱੁਕ ਹੀ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੨॥

18493 402 jYsy AMB kuMf kir 
rwiKE prq isMDu 
gil jwhw]

(AMB) pwxI[ (kuMf) 
toAw[ (isMDu) lUx

Jaisae Anbh Kundd 

Kar Raakhiou 

Parath Sindhh Gal 

Jaahaa ||

It is like salt, preserved 

in its container; when 

it is put into water, it 

dissolves.

ਹੇ ਮਨ! (ਇਹ ਉਮਰ ਇਉਂ ਹੀ 
ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੌਜ਼ਾ ਬਣਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੂਣ ਉਸ ਜਵਚ 

ਪੈਂਜਦਆਂ ਹੀ ਗਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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18494 402 Awvig AwigAw  
pwrbRhm kI auiT 
jwsI muhq 
cswhw]3]

(Awvig) AwvygI[ 
(muhq) A`DI GVI[: 
polw bolo cswhw

Aavag Aagiaa 

Paarabreham Kee 

Outh Jaasee 

Muhath 

Chasaahaa ||3||

When the Order of the 

Supreme Lord God 

comes, the soul arises, 

and departs in an 

instant. ||3||

ਹੇ ਮਨ! ਿਦੋਂ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ (ਸੱਦਾ) 
ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ 

ਤੁਰ ਪਏਗਾ ॥੩॥

18495 402 ry mn lyKY 
cwlih lyKY bYsih  
lyKY lYdw swhw]

Rae Man Laekhai 

Chaalehi Laekhai 

Baisehi Laekhai 

Laidhaa Saahaa ||

O mind, your steps are 

numbered, your 

moments spent sitting 

are numbered, and 

the breaths you are to 

take are numbered.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਗਣ-ੇ

ਜਮਥੇ ਜਮਲੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਤੁਜਰਆ 

ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈਂ (ਜਗਣੇ-
ਜਮਥੇ) ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੂੂੰ  
ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, (ਇਹ ਆਖ਼ਰ 

ਮੱੁਕ ਿਾਣੇ ਹਨ)।

18496 402 sdw kIriq kir  
nwnk hir kI  
aubry siqgur 
crx 
Etwhw]4]1]12
3]

(Etwhw) Awsrw Sadhaa Keerath 

Kar Naanak Har 

Kee Oubarae 

Sathigur Charan 

Outtaahaa 

||4||1||123||

Sing forever the 

Praises of the Lord, O 

Nanak, and you shall 

be saved, under the 

Shelter of the Feet of 

the True Guru. 

||4||1||123||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਹੁ। ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

(ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਹਨ) ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਣੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੧॥੧੨੩॥

18497 402 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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18498 402 Apust bwq qy  
BeI sIDrI dUq 
dust sjneI]

(A-pust) 
pu`TI[(sIDrI) is`DI[ 
(s`j-neI) im`qR

Apusatt Baath 

Thae Bhee 

Seedhharee 

Dhooth Dhusatt 

Sajanee ||

That which was upside-

down has been set 

upright; the deadly 

enemies and 

adversaries have 

become friends.

(ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ 

ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ) ਪੱੁਠੀ 
ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਜਸੱਧੀ ਹੋ ਗਈ 

(ਮੇਰੇ ਪਜਹਲੇ) ਚੂੰਦਰੇ ਵੈਰੀ 
(ਹੁਣ) ਸੱਿਣ-ਜਮੱਤਰ ਬਣ ਗਏ,

18499 402 AMDkwr mih 
rqnu pRgwisE  
mlIn buiD  
hCneI]1]

(hCneI) sw& Andhhakaar Mehi 

Rathan Pragaasiou 

Maleen Budhh 

Hashhanee ||1||

In the darkness, the 

jewel shines forth, and 

the impure 

understanding has 

become pure. ||1||

(ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ 

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਜਗਆਨ-) 

ਰਤਨ ਚਮਕ ਜਪਆ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ) ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਮੇਰੀ 
ਅਕਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਗਈ 

॥੧॥
18500 402 jau ikrpw 

goibMd BeI]

Jo Kirapaa 

Gobindh Bhee ||

When the Lord of the 

Universe became 

merciful,

ਿਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਹੋਈ,

18501 402 suK sMpiq hir 
nwm Pl pwey  
siqgur 
imleI]1]rhwau
]

(sMpiq) Dn mwl[ im-
leI

Sukh Sanpath Har 

Naam Fal Paaeae 

Sathigur Milee 

||1|| Rehaao ||

I found peace, wealth 

and the fruit of the 

Lord's Name; I have 

met the True Guru. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਜਪਆ (ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਿਲ (ਵਿੋਂ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18502 402 moih ikrpn kau  
koie n jwnq  
sgl Bvn 
pRgteI]

(ikrpn) sUm[ pRg-teI Mohi Kirapan Ko 

Koe N Jaanath 

Sagal Bhavan 

Pragattee ||

No one knew me, the 

miserable miser, but 

now, I have become 

famous all over the 

world.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ) 
ਮੈਨੂੂੰ  ਨਕਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਿਾਣਦਾ; ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ 
ਜਵਚ ਉੱਘਾ ਹੋ ਜਗਆ।
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18503 402 sMig bYTno khI 
n pwvq huix 
sgl crx 
syveI]2]

(sy-veI) syvw krdw Sang Baithano 

Kehee N Paavath 

Hun Sagal Charan 

Saevee ||2||

Before, no one would 

even sit with me, but 

now, all worship my 

feet. ||2||

(ਪਜਹਲਾਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 

ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮਲਦਾ, ਹੁਣ 

ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ॥੨॥

18504 402 AwF AwF kau  
iPrq FUMFqy mn 
sgl iqRsn buiJ 
geI]

(AwF) A`DI dmVI[ 
buiJ: polw bolo

Aadt Aadt Ko 

Firath 

Dtoondtathae 

Man Sagal Thrisan 

Bujh Gee ||

I used to wander in 

search of pennies, but 

now, all the desires of 

my mind are satisfied.

(ਗੁਰ-ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ) ਮੈਂ ਅੱਧੀ 
ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ ਨੂੂੰ  ਢੂੂੰ ਡਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਸਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਬੱੁਝ ਗਈ ਹੈ।

18505 402 eyku bolu BI Kvqo 
nwhI swDsMgiq 
sIqleI]3]

(Kvqo)shwrdw nhIN 
sI[ (sIqleI) TMFw 
suBwA

Eaek Bol Bhee 

Khavatho Naahee 

Saadhhasangath 

Seethalee ||3||

I could not bear even 

one criticism, but now, 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I am cooled and 

soothed. ||3||

ਪਜਹਲਾਂ ਮੈਂ (ਜਕਸੇ ਦਾ) ਇੱਕ ਭੀ 
(ਖਰਹਵਾ) ਬੋਲ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ 
ਸਕਦਾ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦਾ 
ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੂੰ ਡਾ-
ਠਾਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੩॥

18506 402 eyk jIh gux 
kvn vKwnY  
Agm Agm 
AgmeI]

(jIh) jIB[ (Ag-
meI) phuMc qoN pry

Eaek Jeeh Gun 

Kavan Vakhaanai 

Agam Agam 

Agamee ||

What Glorious Virtues 

of the Inaccessible, 

Unfathomable, 

Profound Lord can one 

mere tongue describe?

(ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ ਅਪਾਰ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆ, 

ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ) ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ 

ਗੁਣ (ਉਪਕਾਰ) ਮੇਰੀ ਇੱਕ 

ਿੀਭ ਜਬਆਨ ਕਰੇ? ਉਹ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ 

ਉਪਕਾਰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ)।
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18507 402 dwsu dws dws ko 
krIAhu jn 
nwnk hir 
srxeI]4]2]12
4]

krI-Ahu[ sr-xeI Dhaas Dhaas 

Dhaas Ko 

Kareeahu Jan 

Naanak Har 

Saranee 

||4||2||124||

Please, make me the 

slave of the slave of 

Your slaves; servant 

Nanak seeks the Lord's 

Sanctuary. 

||4||2||124||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਸਰਫ਼ ਇਹੀ 
ਆਖਦਾ ਰਹੁ-) ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ 
ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, 
ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ 
ਦਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖ 

॥੪॥੨॥੧੨੪॥

18508 402 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18509 402 ry mUVy lwhy kau 

qUM FIlw FIlw  
qoty kau byig 
DwieAw]

(byig) CyqI[ (DwieAw) 
dOVdw

Rae Moorrae 

Laahae Ko Thoon 

Dteelaa Dteelaa 

Thottae Ko Baeg 

Dhhaaeiaa ||

O fool, you are so slow 

to earn your profits, 

and so quick to run up 

losses.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮੂਰਖ (ਮਨ)! 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ) ਲਾਭ 

ਵਲੋਂ ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਹੈਂ ਪਰ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਾਜਸ ਦੇ) 

ਘਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  ਛੇਤੀ ਉੱਠ 

ਦੌੜਦਾ ਹੈਂ!
18510 402 ssq vKru qUM 

iGMnih nwhI  
pwpI bwDw 
rynwieAw]1]

(iGMnih)^rIddw[ 
AOguxW rUp (rynwieAw) 
krjy[ v`Kru

Sasath Vakhar 

Thoon Ghinnehi 

Naahee Paapee 

Baadhhaa 

Raenaaeiaa ||1||

You do not purchase 

the inexpensive 

merchandise; O 

sinner, you are tied to 

your debts. ||1||

ਹੇ ਪਾਪੀ! ਤੂੂੰ  ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ 
ਲੈਂਦਾ, (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਕਰਜ਼ੇ 
ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਜਪਆ ਹੈਂ ॥੧॥

18511 402 siqgur qyrI 
AwswieAw]

(AwswieAw) Aws Sathigur Thaeree 

Aasaaeiaa ||

O True Guru, You are 

my only hope.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ (ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ) ਆਸ ਹੈ।
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18512 402 piqq pwvnu qyro 
nwmu pwrbRhm mY 
eyhw 
EtwieAw]1]rhw
au]

Pathith Paavan 

Thaero Naam 

Paarabreham Mai 

Eaehaa Outtaaeiaa 

||1|| Rehaao ||

Your Name is the 

Purifier of sinners, O 

Supreme Lord God; 

You are my only 

Shelter. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ! (ਮੈਂ ਜਵਕਾਰੀ 
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਪਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

18513 402 gMDx vYx suxih  
aurJwvih nwmu 
lYq AlkwieAw]

(gMDx)gMdy[ (vYx) bol, 
gIq[(aurJwvih) 
Psdw[ 
(AlkwieAw)Awls

Gandhhan Vain 

Sunehi 

Ourajhaavehi 

Naam Laith 

Alakaaeiaa ||

Listening to the evil 

talk, you are caught up 

in it, but you are 

hesitant to chant the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਗੂੰ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ 
ਹੈਂ ਤੇ (ਸੁਣ ਕੇ) ਮਸਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਜਦਆਂ 

ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,

18514 402 inMd icMd kau 
bhuqu aumwihE  
bUJI 
aultwieAw]2]

(aumwihE) cwA cVdw[ 
(bU`JI) smJI

Nindh Chindh Ko 

Bahuth 

Oumaahiou 

Boojhee 

Oulattaaeiaa ||2||

You are delighted by 

slanderous talk; your 

understanding is 

corrupt. ||2||

ਜਕਸੇ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਜਖ਼ਆਲ ਤੋਂ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਚਾਉ ਚੜਹਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਉਲਟੀ 
ਹੀ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੨॥

18515 402 pr Dn pr qn 
pr qI inMdw  
AKwiD Kwih  
hrkwieAw]

(AKwiD)nw Kwx 
vwlIAW cIjW[ 
(hrkwieAw)hLk igAw

Par Dhhan Par 

Than Par Thee 

Nindhaa 

Akhaadhh Khaahi 

Harakaaeiaa ||

Others' wealth, others' 

wives and the slander 

of others - eating the 

uneatable, you have 

gone crazy.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਪਰਾਇਆ ਧਨ 

(ਚੁਰਾਂਦਾ ਹੈਂ), ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ 

(ਮੂੰਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ 
ਹੈਂ), ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਦਾ (ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
ਤੂੂੰ  ਲੋਭ ਨਾਲ) ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ 

ਜਪਆ ਹੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਂ 
ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
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18516 402 swc Drm isau  
ruic nhI AwvY  
siq sunq 
CohwieAw]3]

(ruic) ipAwr[ 
(CohwieAw) gu`sy

Saach Dhharam 

Sio Ruch Nehee 

Aavai Sath Sunath 

Shhohaaeiaa ||3||

You have not 

enshrined love for the 

True Faith of Dharma; 

hearing the Truth, you 

are enraged. ||3||

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਣ-

ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ 
ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚ-

ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਖੱਝ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੩॥

18517 402 dIn dieAwl 
ikRpwl pRB 
Twkur Bgq tyk 
hir nwieAw]

Dheen Dhaeiaal 

Kirapaal Prabh 

Thaakur Bhagath 

Ttaek Har Naaeiaa 

||

O God, Merciful to the 

meek, Compassionate 

Lord Master, Your 

Name is the Support 

of Your devotees.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਦੀਨਾਂ 
ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਠਾਕੁਰ! ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਘਰ 

ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

18518 402 nwnk Awih srx 
pRB AwieE rwKu 
lwj 
ApnwieAw]4]3
]125]

(Awih)cwh ky[ 
(ApnwieAw) Awpxw

Naanak Aahi Saran 

Prabh Aaeiou 

Raakh Laaj 

Apanaaeiaa 

||4||3||125||

Nanak has come to 

Your Sanctuary; O 

God, make him Your 

Own, and preserve his 

honor. ||4||3||125||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਚਾਹ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖ (ਮੈਨੂੂੰ  ਮੂੰਦ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਈ ਰੱਖ) ॥੪॥੩॥੧੨੫॥

18519 402 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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18520 402 imiQAw sMig 
sMig lptwey moh 
mwieAw kir 
bwDy]

imiQAw:polw bolo[ 
(imiQAw) nwsvMq

Mithhiaa Sang 

Sang Lapattaaeae 

Moh Maaeiaa Kar 

Baadhhae ||

: They are attached to 

falsehood; clinging to 

the transitory, they 

are trapped in 

emotional attachment 

to Maya.

(ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) ਝੂਠੇ 

ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

18521 402 jh jwno so cIiq 
n AwvY AhMbuiD 
Bey AWDy]1]

(jwno) jwxw[ (AWDy) 
AMn@y

Jeh Jaano So 

Cheeth N Aavai 

Ahanbudhh Bheae 

Aaandhhae ||1||

Wherever they go, 

they do not think of 

the Lord; they are 

blinded by intellectual 

egotism. ||1||

(ਇਹ ਿਗਤ ਛੱਡ ਕੇ) ਜਿੱਥੇ 

(ਆਖ਼ਰ) ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਹੈ ਉਹ 

ਥਾਂ (ਇਸ ਦੇ) ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

18522 402 mn bYrwgI ikau  
n ArwDy]

Man Bairaagee Kio 

N Araadhhae ||

O mind, O renunciate, 

why don't you adore 

Him?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
18523 402 kwc koTrI mwih 

qUM bsqw sMig 
sgl ibKY kI 
ibAwDy]1]rhwau
]

(ibKY) ivSy ivkwr[ 
(ibAwDy) rog

Kaach Kotharee 

Maahi Thoon 

Basathaa Sang 

Sagal Bikhai Kee 

Biaadhhae ||1|| 

Rehaao ||

You dwell in that 

flimsy chamber, with 

all the sins of 

corruption. 

||1||Pause||

(ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ) ਕੱਚੀ 
ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਵਸ਼ੇ-

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਚੂੰਬੜੇ ਪਏ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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18524 402 myrI myrI krq  
idnu rYin ibhwvY  
plu iKnu CIjY 
ArjwDy]

(ArjwDy)aumr Maeree Maeree 

Karath Dhin Rain 

Bihaavai Pal Khin 

Shheejai 

Arajaadhhae ||

Crying out, ""Mine, 

mine"", your days and 

nights pass away; 

moment by moment, 

your life is running out.

'ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਇਹ 

ਮੇਰੀ ਿਾਇਦਾਦ ਹੈ'-ਇਹ 

ਆਖਜਦਆਂ ਹੀ (ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਜਦਨ ਗੁਜ਼ਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਜਿਰ) ਰਾਤ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਜਛਨ 

ਜਛਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 

ਘਟਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

18525 403 jYsy mITY swid 
loBwey JUT DMiD 
durgwDy]2]

(durgwDy) durgMD Jaisae Meethai 

Saadh Lobhaaeae 

Jhooth Dhhandhh 

Dhuragaadhhae 

||2||

The sweet flavors 

tempt you, and you 

are occupied by your 

false and filthy 

business. ||2||

ਜਿਵੇਂ ਜਮੱਠੇ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ 

(ਮੱਖੀ) ਿਸ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਤਵੇਂ 
(ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) ਝੂਠੇ ਧੂੰ ਧੇ 

ਜਵਚ ਦੁਰਗੂੰ ਧ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

18526 403 kwm kRoD Aru loB 
moh ieh ieMdRI 
ris lptwDy]

Kaam Krodhh Ar 

Lobh Moh Eih 

Eindhree Ras 

Lapattaadhhae ||

Your senses are 

beguiled by sensual 

pleasures of sex, by 

anger, greed and 

emotional attachment.

ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ (ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੇ ਰਸ 

ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ) ਗ਼ਲਤਾਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

18527 403 dIeI BvwrI 
puriK ibDwqY  
bhuir bhuir 
jnmwDy]3]

(BvwrI) GumyrI, gyV[ 
dI-eI[ jnm`wDy

Dheeee Bhavaaree 

Purakh 

Bidhhaathai Bahur 

Bahur 

Janamaadhhae 

||3||

The All-powerful 

Architect of Destiny 

has ordained that you 

shall be reincarnated 

over and over again. 

||3||

(ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿਦੋਂ) ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨੇ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ 

ਿੂਨਾਂ ਵਾਲੀ) ਭਵਾਟਣੀ ਦੇ 

ਜਦੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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18528 403 jau BieE 
ikRpwlu dIn duK 
BMjnu qau gur 
imil sB suK 
lwDy]

Jo Bhaeiou 

Kirapaal Dheen 

Dhukh Bhanjan 

Tho Gur Mil Sabh 

Sukh Laadhhae ||

When the Destroyer of 

the pains of the poor 

becomes merciful, 

then, as Gurmukh, you 

shall find absolute 

peace.

ਿਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਇਸ 

ਉਤੇ) ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

18529 403 khu nwnk idnu 
rYin iDAwvau  
mwir kwFI sgl 
aupwDy]4]

(aupwDy) ivkwr Kahu Naanak Dhin 

Rain Dhhiaavo 

Maar Kaadtee 

Sagal Oupaadhhae 

||4||

Says Nanak, meditate 

on the Lord, day and 

night, and all your 

sickness shall be 

banished. ||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ) ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਏ ਹਨ ॥੪॥

18530 403 ieau jipE BweI  
purKu ibDwqy]

Eio Japiou Bhaaee 

Purakh 

Bidhhaathae ||

Meditate in this way, 

O Siblings of Destiny, 

on the Lord, the 

Architect of Destiny.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਹੀ, ਮਨੱੁਖ) ਜਸਰਿਨਹਾਰ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
18531 403 BieE ikRpwlu 

dIn duK BMjnu  
jnm mrx duK 
lwQy]1] rhwau 
dUjw]4]4]126]

Bhaeiou Kirapaal 

Dheen Dhukh 

Bhanjan Janam 

Maran Dhukh 

Laathhae ||1|| 

Rehaao Dhoojaa 

||4||4||126||

The Destroyer of the 

pains of the poor has 

become merciful; He 

has removed the pains 

of birth and death. 

||1||Second 

Pause||4||4||126||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ 

ਗੇੜ) ਦੇ ਦੱੁਖ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ॥੪॥੪॥੧੨੬॥
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18532 403 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18533 403 inmK kwm 

suAwd kwrix  
koit idns duKu 
pwvih]

Nimakh Kaam 

Suaadh Kaaran 

Kott Dhinas Dhukh 

Paavehi ||

For a moment of 

sexual pleasure, you 

shall suffer in pain for 

millions of days.

ਹੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਿੀਵ! ਥੋੜਾ ਜਿਤਨਾ 
ਸਮਾ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਜਿਰ) ਤੂੂੰ  ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ 
ਜਦਨ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈਂ।

18534 403 GrI muhq rMg 
mwxih iPir  
bhuir bhuir 
pCuqwvih]1]

Gharee Muhath 

Rang Maanehi Fir 

Bahur Bahur 

Pashhuthaavehi 

||1||

For an instant, you 

may savor pleasure, 

but afterwards, you 

shall regret it, again 

and again. ||1||

ਤੂੂੰ  ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਮੌਿਾਂ 
ਮਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਪੱਛੋਂ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

18535 403 AMDy cyiq hir 
hir rwieAw]

(rwieAw) pwiqSwh Andhhae Chaeth 

Har Har Raaeiaa ||

O blind man, meditate 

on the Lord, the Lord, 

your King.

ਹੇ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ 

ਿੀਵ! (ਇਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ 
ਰਾਹ ਛੱਡ, ਤੇ) ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ।
18536 403 qyrw so idnu nyVY 

AwieAw]1]rhwau
]

Thaeraa So Dhin 

Naerrai Aaeiaa 

||1|| Rehaao ||

Your day is drawing 

near. ||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਦਨ ਨੇੜੇ ਆ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਇਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ 

ਿਾਣਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18537 403 plk idRsit 
dyiK BUlo Awk 
nIm ko qUMmru]

(qUMmru)qMumw Palak Dhrisatt 

Dhaekh Bhoolo 

Aak Neem Ko 

Thoonmar ||

You are deceived, 

beholding with your 

eyes, the bitter melon 

and swallow-wort.

ਹੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨੱੁਖ! ਅੱਕ ਜਨੂੰ ਮ 

ਵਰਗੇ ਕੌੜੇ ਤੁੂੰ ਮੇ ਨੂੂੰ  (ਿੋ ਵੇਖਣ 

ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਥੋੜੇ 

ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ।
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18538 403 jYsw sMgu  
ibsIAr isau hY 
ry qYso hI iehu 
pr igRhu]2]

(ibsIAr) s`p Jaisaa Sang 

Biseear Sio Hai 

Rae Thaiso Hee 

Eihu Par Grihu 

||2||

But, like the 

companionship of a 

poisonous snake, so is 

the desire for 

another's spouse. 

||2||

ਹੇ ਅੂੰਨਹੇ ! ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ ਦਾ 
ਸੂੰਗ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ 

ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ ॥੨॥

18539 403 bYrI kwrix pwp 
krqw bsqu rhI 
Amwnw]

(Amwnw) Amwnq Bairee Kaaran 

Paap Karathaa 

Basath Rehee 

Amaanaa ||

For the sake of your 

enemy, you commit 

sins, while you neglect 

the reality of your 

faith.

ਹੇ ਅੂੰਨਹੇ ! (ਅੂੰਤ) ਵੈਰ ਕਮਾਣ 

ਵਾਲੀ (ਮਾਇਆ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੂੂੰ  
(ਅਨੇਕਾਂ) ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈਂ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ (ਿੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਜਨਭਣੀ ਹੈ) ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਪਈ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
18540 403 Coif jwih iqn 

hI isau sMgI  
swjn isau 
bYrwnw]3]

Shhodd Jaahi Thin 

Hee Sio Sangee 

Saajan Sio 

Bairaanaa ||3||

Your friendship is with 

those who abandon 

you, and you are angry 

with your friends. 

||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਖ਼ਰ ਛੱਡ 

ਿਾਏਗਂਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਸਾਥ 

ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੇ 

ਜਮੱਤਰ (-ਪਿਭੂ) ਨਾਲ ਵੈਰ 

ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੩॥

18541 403 sgl sMswru iehY 
ibiD ibAwipE  
so aubirE ijsu 
guru pUrw]

Sagal Sansaar Eihai 

Bidhh Biaapiou So 

Oubariou Jis Gur 

Pooraa ||

The entire world is 

entangled in this way; 

he alone is saved, who 

has the Perfect Guru.

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਉਹੀ 
ਬਚ ਕੇ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਰਾਖਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
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18542 403 khu nwnk Bv 
swgru qirE Bey 
punIq 
srIrw]4]5]12
7]

Kahu Naanak Bhav 

Saagar Thariou 

Bheae Puneeth 

Sareeraa 

||4||5||127||

Says Nanak, I have 

crossed over the 

terrifying world-ocean; 

my body has become 

sanctified. 

||4||5||127||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਐਸਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੫॥੧੨੭॥

18543 403 Awsw mhlw 5 
dupdy]

Aasaa Mehalaa 5 

Dhupadhae ||

Aasaa, Fifth Mehl 

Dupadas:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ ਬੂੰਦਾ 
ਜਵਲੀ ਬਾਣੀ।

18544 403 lUik kmwno soeI 
qum pyiKE mUV 
mugD mukrwnI]

(mukrwnI) mu`krdy Look Kamaano 

Soee Thumh 

Paekhiou Moorr 

Mugadhh 

Mukaraanee ||

O Lord, You behold 

whatever we do in 

secrecy; the fool may 

stubbornly deny it.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ (ਮੂੰਦਾ) 
ਕੂੰਮ ਮਨੱੁਖ ਲੁਕ ਕੇ (ਭੀ) ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਤੂੂੰ  ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ 

ਮੂਰਖ ਬੇ-ਸਮਝ ਮਨੱੁਖ (ਜਿਰ 

ਭੀ) ਮੱੁਕਰਦੇ ਹਨ।

18545 403 Awp kmwny kau 
ly bWDy iPir pwCY 
pCuqwnI]1]

Aap Kamaanae Ko 

Lae Baandhhae Fir 

Paashhai 

Pashhuthaanee 

||1||

By his own actions, he 

is tied down, and in 

the end, he regrets 

and repents. ||1||

ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਮੂੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਿੜੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇਰੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਉਹ ਜਵਕਾਰ 

ਉੱਘੜਨ ਤੇ) ਜਿਰ ਜਪਛੋਂ ਉਹ 

ਪਛੁਤਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

18546 403 pRB myry sB ibiD 
AwgY jwnI]

Prabh Maerae 

Sabh Bidhh Aagai 

Jaanee ||

My God knows, ahead 

of time, all things.

(ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ! ਤੂੂੰ  ਇਸ 

ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ ਜਕ 

ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ, 
ਪਰ) ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਤਾਂ 
ਤੇਰੀ ਹਰੇਕ ਕਰਤੂਤ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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18547 403 BRm ky mUsy qUM 
rwKq prdw pwCY 
jIA kI 
mwnI]1]rhwau]

(m`Usy) lu`ty[ (jIA) mn Bhram Kae 

Moosae Thoon 

Raakhath 

Paradhaa 

Paashhai Jeea Kee 

Maanee ||1|| 

Rehaao ||

Deceived by doubt, 

you may hide your 

actions, but in the 

end, you shall have to 

confess the secrets of 

your mind. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਿੀਵ! ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਉਹਲਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ, ਲੁਕ ਕੇ ਮਨ-

ਮੂੰਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

18548 403 ijqu ijqu lwey  
iqqu iqqu lwgy  
ikAw ko krY 
prwnI]

Jith Jith Laaeae 

Thith Thith Laagae 

Kiaa Ko Karai 

Paraanee ||

Whatever they are 

attached to, they 

remain joined to that. 

What can any mere 

mortal do?

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰ 

ਉਧਰ ਉਹ ਜਵਚਾਰੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ। ਕੋਈ ਿੀਵ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਅੱਗੇ) ਕੋਈ ਹੀਲ-

ਹੱੁਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

18549 403 bKis lYhu 
pwrbRhm suAwmI  
nwnk sd 
kurbwnI]2]6]1
28]

Bakhas Laihu 

Paarabreham 

Suaamee Naanak 

Sadh Kurabaanee 

||2||6||128||

Please, forgive me, O 

Supreme Lord Master. 

Nanak is forever a 

sacrifice to You. 

||2||6||128||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ! ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਖਸਮ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੬॥੧੨੮॥

18550 403 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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18551 403 Apuny syvk kI  
Awpy rwKY Awpy 
nwmu jpwvY]

Apunae Saevak 

Kee Aapae 

Raakhai Aapae 

Naam Japaavai ||

He Himself preserves 

His servants; He 

causes them to chant 

His Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਆਪ ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।
18552 403 jh jh kwj 

ikriq syvk kI  
qhw qhw auiT 
DwvY]1]

Jeh Jeh Kaaj Kirath 

Saevak Kee 

Thehaa Thehaa 

Outh Dhhaavai 

||1||

Wherever the 

business and affairs of 

His servants are, there 

the Lord hurries to be. 

||1||

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਕੂੰਮ-

ਕਾਰ ਪਏ, ਉਥੇ ਉਥੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਸ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਸਵਾਰਨ ਲਈ) ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਾ 
ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ ॥੧॥

18553 403 syvk kau inktI 
hoie idKwvY]

(inktI) AMg sMg Saevak Ko 

Nikattee Hoe 

Dhikhaavai ||

The Lord appears near 

at hand to His servant.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
(ਉਸ ਦਾ) ਜਨਕਟ-ਵਰਤੀ ਹੋ ਕੇ 

ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਕਉਂਜਕ),

18554 403 jo jo khY Twkur 
pih syvku  
qqkwl hoie 
AwvY]1]rhwau]

(qqkwl) qurMq Jo Jo Kehai 

Thaakur Pehi 

Saevak Thathakaal 

Hoe Aavai ||1|| 

Rehaao ||

Whatever the servant 

asks of his Lord and 

Master, immediately 

comes to pass. 

||1||Pause||

ਿ ੋਕੁਝ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਾਸੋਂ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਗ ਉਸੇ 

ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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18555 403 iqsu syvk kY hau 
bilhwrI jo 
Apny pRB BwvY]

This Saevak Kai Ho 

Balihaaree Jo 

Apanae Prabh 

Bhaavai ||

I am a sacrifice to that 

servant, who is 

pleasing to his God.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿੇਹੜਾ 
ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

18556 403 iqs kI soie 
suxI mnu hirAw  
iqsu nwnk  
prsix 
AwvY]2]7]129
]

(soie) soBw[ crn 
(prsix) Cuhx

This Kee Soe 

Sunee Man Hariaa 

This Naanak 

Parasan Aavai 

||2||7||129||

Hearing of his glory, 

the mind is 

rejuvenated; Nanak 

comes to touch his 

feet. ||2||7||129||

ਉਸ (ਸੇਵਕ) ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ 

(ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ) ਮਨ ਜਖੜ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ) ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਚਰਨ 

ਛੁਹਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੭॥੧੨੯॥

18557 403 Awsw Gru 11 
mhlw 5

Aasaa Ghar 11 

Mehalaa 5

Aasaa, Eleventh 

House, Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੧੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

18558 403 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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18559 403 ntUAw ByK idKwvY  
bhu ibiD jYsw hY  
Ehu qYsw ry]

(ntUAw) sWgI Nattooaa Bhaekh 

Dhikhaavai Bahu 

Bidhh Jaisaa Hai 

Ouhu Thaisaa Rae 

||

The actor displays 

himself in many 

disguises, but he 

remains just as he is.

ਬਹੁ-ਰੂਪੀਆ ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੇ 

ਸਾਂਗ (ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਿੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਜਣਆਂ ਦੇ 

ਸਾਂਗ ਭੀ ਬਣਾ ਜਵਖਾਏ ਤਾਂ ਭੀ 
ਉਹ ਕੂੰਗਾਲ ਦਾ ਕੂੰਗਾਲ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

18560 403 Aink join 
BRimE BRm BIqir  
suKih nwhI 
prvysw ry]1]

Anik Jon Bhramiou 

Bhram Bheethar 

Sukhehi Naahee 

Paravaesaa Rae 

||1||

The soul wanders 

through countless 

incarnations in doubt, 

but it does not come 

to dwell in peace. 

||1||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੀਵ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭੌਂਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ 

(ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਸਦਾ ਦੱੁਖੀ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਸੁਖ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥

18561 404 swjn sMq hmwry 
mIqw ibnu hir 
hir AwnIqw ry]

 (Aw-nIqw)nwsvMq Saajan Santh 

Hamaarae 

Meethaa Bin Har 

Har Aaneethaa 

Rae ||

O Saints, my friends 

and companions, 

without the Lord, Har, 

Har, you shall perish.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹੇ ਸੱਿਣੋ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਮਤਰੋ! (ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋ ਕੁਝ 

ਭੀ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ (ਜਦੱਸਦੇ ਪਸਾਰੇ 

ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆਂ ਦੱੁਖ ਹੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ)।
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18562 404 swDsMig imil 
hir gux gwey  
iehu jnmu 
pdwrQu jIqw 
ry]1]rhwau]

Saadhhasang Mil 

Har Gun Gaaeae 

Eihu Janam 

Padhaarathh 

Jeethaa Rae ||1|| 

Rehaao ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, and win this 

precious treasure of 

human life. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੇ, ਉਸ 

ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਿੱਤ ਜਲਆ (ਸਿਲ ਕਰ 

ਜਲਆ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18563 404 qRY gux mwieAw 
bRhm kI kIn@I  
khhu kvn ibiD 
qrIAY ry]

Thrai Gun 

Maaeiaa Breham 

Kee Keenhee 

Kehahu Kavan 

Bidhh Thareeai 

Rae ||

God has created Maya 

of the three qualities; 

tell me, how can it be 

crossed over?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਇਹ ਜਤਿ-ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ 

(ਮਾਨੋ, ਇਕ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ) ਦੱਸੋ, ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਏ?

18564 404 GUmnGyr Agwh 
gwKrI gur sbdI  
pwir auqrIAY 
ry]2]

(Agwh) byAMq[ 
(g`wKrI)kTn[au~qrI-AY

Ghooman Ghaer 

Agaah Gaakharee 

Gur Sabadhee 

Paar Outhareeai 

Rae ||2||

The whirlpool is 

awesome and 

unfathomable; only 

through the Word of 

the Guru's Shabad is 

one carried across. 

||2||

(ਇਸ ਜਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ) ਘੁੂੰ ਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਪੈ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਥਾਹ ਹੈ, 

ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ 

ਔਖਾ ਹੈ। (ਹਾਂ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
18565 404 Kojq Kojq Koij 

bIcwirE qqu 
nwnk iehu jwnw 
ry]

Khojath Khojath 

Khoj Beechaariou 

Thath Naanak Eihu 

Jaanaa Rae ||

Searching and 

searching endlessly, 

seeking and 

deliberating, Nanak 

has realized the true 

essence of reality.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ) 

ਖੋਿ ਕਰਜਦਆਂ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤੀ 
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ 

ਸਮਝ ਲਈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੈ,
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18566 404 ismrq nwmu 
inDwnu inrmolku  
mnu mwxku  
pqIAwnw 
ry]3]1]130]

pqI-Awnw Simarath Naam 

Nidhhaan 

Niramolak Man 

Maanak 

Patheeaanaa Rae 

||3||1||130||

Meditating on the 

invaluable treasure of 

the Naam, the Name 

of the Lord, the jewel 

of the mind is 

satisfied. 

||3||1||130||

ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੱੁਲ ਦੀ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਜਸਮਜਰਆ 

ਮਨ ਮੋਤੀ (ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ) 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥੧॥੧੩੦॥

18567 404 Awsw mhlw 5 
dupdy]

du-pdy Aasaa Mehalaa 5 

Dhupadhae ||

Aasaa, Fifth Mehl, 

Dupadas:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

18568 404 gur prswid myrY 
min visAw jo 
mwgau so pwvau 
ry]

Gur Parasaadh 

Maerai Man 

Vasiaa Jo Maago 

So Paavo Rae ||

By Guru's Grace, He 

dwells within my 

mind; whatever I ask 

for, I receive.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ ਤਦੋਂ 
ਤੋਂ ਮੈਂ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

18569 404 nwm rMig iehu 
mnu iqRpqwnw  
bhuir n kqhUM 
Dwvau ry]1]

(Dwvau) dOVdw Naam Rang Eihu 

Man 

Thripathaanaa 

Bahur N 

Kathehoon 

Dhhaavo Rae 

||1||

This mind is satisfied 

with the Love of the 

Naam, the Name of 

the Lord; it does not 

go out, anywhere, 

anymore. ||1||

(ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ) ਨਾਮ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਚੁਕਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਮੁੜ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ 
ਜਿਰਦਾ ॥੧॥
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18570 404 hmrw Twkuru sB 
qy aUcw rYix 
idnsu iqsu 
gwvau ry]

Hamaraa Thaakur 

Sabh Thae Oochaa 

Rain Dhinas This 

Gaavo Rae ||

My Lord and Master is 

the highest of all; 

night and day, I sing 

the Glories of His 

Praises.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ 

ਜਦਨ ਉਸ ਦੀ (ਹੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

18571 404 iKn mih Qwip 
auQwpnhwrw iqs 
qy quJih frwvau 
ry]1]rhwau]

Khin Mehi Thhaap 

Outhhaapanehaara

a This Thae 

Thujhehi 

Ddaraavo Rae 

||1|| Rehaao ||

In an instant, He 

establishes and 

disestablishes; 

through Him, I frighten 

you. ||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਭੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਮੈਂ, (ਹੇ ਮਨ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਡਰ-

ਅਦਬ ਜਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18572 404 jb dyKau pRBu 
Apunw suAwmI  
qau Avrih 
cIiq n pwvau ry]

(pwvau) itkwauNdw Jab Dhaekho 

Prabh Apunaa 

Suaamee Tho 

Avarehi Cheeth N 

Paavo Rae ||

When I behold my 

God, my Lord and 

Master, I do not pay 

any attention to any 

other.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖ 

ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

(ਓਟ ਆਸਰੇ) ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
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18573 404 nwnku dwsu pRiB 
Awip 
pihrwieAw BRmu 
Bau myit  
ilKwvau 
ry]2]2]131]

(pih-rwieAw) 
invwijAw

Naanak Dhaas 

Prabh Aap 

Pehiraaeiaa Bhram 

Bho Maett 

Likhaavo Rae 

||2||2||131||

God Himself has 

adorned servant 

Nanak; his doubts and 

fears have been 

dispelled, and he 

writes the account of 

the Lord. 

||2||2||131||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਜਨਵਾਜਿਆ ਹੈ 

ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ 

ਦਾ ਡਰ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ ) 
ਉੱਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੨॥੧੩੧॥

18574 404 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18575 404 cwir brn cauhw 

ky mrdn Ktu 
drsn kr qlI 
ry]

(cwir brn) bRhmx, 
KqRI, SUdR, vYs[ 
(mrdn) bhwdr[ (kr) 
h`Q dI qLI qy Bwv 
vsIkwr[ qlI: polw bolo

Chaar Baran 

Chouhaa Kae 

Maradhan Khatt 

Dharasan Kar 

Thalee Rae ||

The four castes and 

social classes, and the 

preachers with the six 

Shaastras on their 

finger-tips,

(ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਜਵਚ ਬਿਾਹਮਣ, 

ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ ਇਹ) ਚਾਰ 

ਵਰਨ (ਪਿਜਸੱਧ) ਹਨ, 

(ਕਾਮਾਜਦਕ ਇਹਨਾਂ) ਚੌਹਾਂ 
ਵਰਨਾਂ (ਦੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ) ਨੂੂੰ  ਮਲ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਛੇ ਭੇਖਾਂ (ਦੇ 

ਸਾਧੂਆਂ) ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ 
ਤਲੀਆਂ ਤੇ (ਨਚਾਂਦੇ ਹਨ)।

18576 404 suMdr suGr srUp 
isAwny pMchu hI  
moih ClI ry]1]

(pMchu) pMj kwmwid[ 
suGr ClI: poly bolo

Sundhar Sughar 

Saroop Siaanae 

Panchahu Hee 

Mohi Shhalee Rae 

||1||

The beautiful, the 

refined, the shapely 

and the wise - the five 

passions have enticed 

and beguiled them all. 

||1||

ਸੋਹਣੇ, ਸੁਨੱਖੇ, ਬਾਂਕੇ, ਜਸਆਣੇ 
(ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਣ, ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਪੂੰਿਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਕੇ ਛਲ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥
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18577 404 ijin imil mwry 
pMc sUrbIr AYso 
kaunu blI ry]

(blI) blvwn Jin Mil Maarae 

Panch Soorabeer 

Aiso Koun Balee 

Rae ||

Who has seized and 

conquered the five 

powerful fighters? Is 

there anyone strong 

enough?

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਐਸਾ 
ਬਲਵਾਨ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

(ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਕੇ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪੂੰਿਾਂ ਸੂਰਜਮਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਜਲਆ 

ਹੋਵੇ।

18578 404 ijin pMc mwir  
ibdwir gudwry so 
pUrw ieh klI 
ry]1]rhwau]

(ibdwir) nws krky 
(gudwry) mukw id`qy[ 
(klI) klju`g c

Jin Panch Maar 

Bidhaar 

Gudhaarae So 

Pooraa Eih Kalee 

Rae ||1|| Rehaao 

||

He alone, who 

conquers and defeats 

the five demons, is 

perfect in this Dark 

Age of Kali Yuga. 

||1||Pause||

ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਨ 

ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਕੇ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18579 404 vfI kom vis 
Bwgih nwhI  
muhkm Pauj  
hTlI ry]

(muh-km) mzbUq[ (h-
TlI) hT vwlI[ v`is

Vaddee Kom Vas 

Bhaagehi Naahee 

Muhakam Fouj 

Hathalee Rae ||

They are so awesome 

and great; they cannot 

be controlled, and 

they do not run away. 

Their army is mighty 

and unyielding.

(ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ) 
ਡਾਢਾ ਕੋੜਮਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਇਹ 

ਜਕਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ ਨਾਹ ਇਹ ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰ 

ਕੇ ਭੱਿਦੇ ਹਨ; ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਿ 

ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਹਠ ਵਾਲੀ 
ਹੈ।

18580 404 khu nwnk iqin 
jin inrdilAw  
swDsMgiq kY 
JlI 
ry]2]3]132]

(kY) dyiv`c[(J`lI) 
Awsry[ gurU jIdI 
AwigAw, h`s 2 ky isr 
m`Qy q y (J`lI)[ (inr-
dilAw) cMgI qrW nws 
kIqw

Kahu Naanak Thin 

Jan Niradhaliaa 

Saadhhasangath 

Kai Jhalee Rae 

||2||3||132||

Says Nanak, that 

humble being who is 

under the protection 

of the Saadh Sangat, 

crushes those terrible 

demons. 

||2||3||132||

ਨਾਨਕ ਆਖ! ਜਸਰਫ਼ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਲਤਾਜੜਆ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥੩॥੧੩੨॥
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18581 404 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18582 404 nIkI jIA kI  

hir kQw aUqm  
Awn sgl rs  
PIkI 
ry]1]rhwau]

(nIkI) cMgI Neekee Jeea Kee 

Har Kathhaa 

Ootham Aan Sagal 

Ras Feekee Rae 

||1|| Rehaao ||

The Sublime Sermon 

of the Lord is the best 

thing for the soul. All 

other tastes are 

insipid. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਪਰਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ (ਇਸ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਜਿੱਕੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

18583 404 bhu guin Duin  
muin jn Ktu byqy  
Avru n ikCu  
lweIkI ry]1]

(Ktu) Cy SwsqRW dy (byqy) 
jwxkwr[ (lweI-kI) 
lwBdwiek

Bahu Gun Dhhun 

Mun Jan Khatt 

Baethae Avar N 

Kishh Laaeekee 

Rae ||1||

The worthy beings, 

heavenly singers, 

silent sages and the 

knowers of the six 

Shaastras proclaim 

that nothing else is 

worthy of 

consideration. ||1||

ਇਹ ਹਜਰ-ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੈ (ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਣ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ) ਜਮਠਾਸ-

ਭਰੀ ਹੈ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਰਸ਼ੀ ਲੋਕ (ਹੀ 
ਹਜਰ-ਕਥਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਉੱਦਮ ਨੂੂੰ  (ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ) 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ ॥੧॥

18584 404 ibKwrI inrwrI 
ApwrI shjwrI  
swDsMig nwnk  
pIkI 
ry]2]4]133]

(ibKwrI) ivSy k`tx 
vwlI[ (inrwrI) 
inrwlI[ (ApwrI) 
byAMq (shjwrI) shj 
AvsQw bKSx vwlI[ 
(pIkI)pIqI jWdI hY

Bikhaaree 

Niraaree Apaaree 

Sehajaaree 

Saadhhasang 

Naanak Peekee 

Rae 

||2||4||133||

It is the cure for evil 

passions, unique, 

unequalled and peace-

giving; in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, O Nanak, 

drink it in. 

||2||4||133||

ਇਹ ਹਜਰ-ਕਥਾ (ਮਾਨੋ, ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ ਿ)ੋ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ 

ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਨੋਖੇ ਸੁਆਦ 

ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਕੱਥ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਹਜਰ-ਕਥਾ, ਇਹ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਧਾਰ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ ਹੀ) ਪੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੨॥੪॥੧੩੩॥
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18585 404 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18586 404 hmwrI ipAwrI  

AMimRqDwrI guir  
inmK n mn qy 
twrI 
ry]1]rhwau]

(twrI) twLI[ AMm-
iRqDwrI

Hamaaree Piaaree 

Anmrith Dhhaaree 

Gur Nimakh N 

Man Thae Ttaaree 

Rae ||1|| Rehaao 

||

My Beloved has 

brought forth a river 

of nectar. The Guru 

has not held it back 

from my mind, even 

for an instant. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ 
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ) ਅੱਖ ਝਮਕਣ 

ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਕਦੇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁੱ ਲਣ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ, 
ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਦੀ ਧਾਰ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਿਾਰੀ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18587 404 drsn prsn  
srsn hrsn  
rMig rMgI  
krqwrI ry]1]

(srsn) iKVwau[ 
(hrsn) AnMd

Dharasan Parasan 

Sarasan Harasan 

Rang Rangee 

Karathaaree Rae 

||1||

Beholding it, and 

touching it, I am 

sweetened and 

delighted. It is imbued 

with the Creator's 

Love. ||1||

ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਜਖੜਾਉ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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18588 404 iKnu rm gur gm  
hir dm nh jm  
hir kMiT nwnk  
auir hwrI 
ry]2]5]134]

(rm) ismrn[ (gm) 
phuMc[ (hir dm) 
suAws suAws[ 
(auir)ihrdw

Khin Ram Gur 

Gam Har Dham 

Neh Jam Har 

Kanth Naanak Our 

Haaree Rae 

||2||5||134||

Chanting it even for a 

moment, I rise to the 

Guru; meditating on it, 

one is not trapped by 

the Messenger of 

Death. The Lord has 

placed it as a garland 

around Nanak's neck, 

and within his heart. 

||2||5||134||

ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ 

ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆਂ ਿਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਪੋਹ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ 

ਹਜਰ-ਕਥਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਗਲੇ 

ਜਵਚ ਪਿੋ ਰੱਖ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਾਰ (ਬਣਾ ਕੇ) 

ਰੱਖ ॥੨॥੫॥੧੩੪॥

18589 404 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18590 404 nIkI  

swDsMgwnI]rhwau
]

(nIkI) au~qm[ 
(swDsMgwnI) swDsMgiq

Neekee Saadhh 

Sangaanee || 

Rehaao ||

The Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

is exalted and sublime. 

||Pause||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ (ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ 

ਇਕ) ਸੋਹਣੀ ਬਰਕਜਤ ਹੈ। 
ਰਹਾਉ॥

18591 404 phr mUrq pl  
gwvq gwvq  
goivMd goivMd 
vKwnI]1]

(vKwnI) kQn Pehar Moorath Pal 

Gaavath Gaavath 

Govindh Govindh 

Vakhaanee ||1||

Every day, hour and 

moment, I continually 

sing and speak of 

Govind, Govind, the 

Lord of the Universe. 

||1||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ, ਪਲ ਪਲ, ਘੜੀ ਘੜੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥
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18592 404 cwlq bYsq sovq 
hir jsu min 
qin crn 
KtwnI]2]

(KtwnI) smweI Chaalath Baisath 

Sovath Har Jas 

Man Than Charan 

Khattaanee ||2||

Walking, sitting and 

sleeping, I chant the 

Lord's Praises; I 

treasure His Feet in 

my mind and body. 

||2||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਤੁਰਜਦਆਂ ਬੈਜਠਆਂ 

ਸੱੁਜਤਆਂ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਲ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

18593 404 hNau hauro qU 
Twkuru gauro  
nwnk srin 
pCwnI]3]6]13
5]

(hauro) hOLw gux 
rihq[ (gauro) Bwry 
guxW sihq

Hano Houro Thoo 

Thaakur Gouro 

Naanak Saran 

Pashhaanee 

||3||6||135||

I am so small, and You 

are so great, O Lord 

and Master; Nanak 

seeks Your Sanctuary. 

||3||6||135||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ 
ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ 

ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਦਾ ਸਦਕਾ) ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਝ ਆਈ ਹੈ 

॥੩॥੬॥੧੩੫॥

18594 405 rwgu Awsw mhlw 
5 Gru 12

Raag Aasaa 

Mehalaa 5 Ghar 12

Raag Aasaa, Fifth 

Mehl, Twelfth House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੧੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

18595 405 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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18596 405 iqAwig sgl 
isAwnpw Bju 
pwrbRhm 
inrMkwru]

Thiaag Sagal 

Siaanapaa Bhaj 

Paarabreham 

Nirankaar ||

Renounce all your 

cleverness and 

remember the 

Supreme, Formless 

Lord God.

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ ਇਸ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ 
ਆਪਣੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਸਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ।
18597 405 eyk swcy nwm 

bwJhu sgl dIsY 
Cwru]1]

(Cwru) suAwh Eaek Saachae 

Naam Baajhahu 

Sagal Dheesai 

Shhaar ||1||

Without the One True 

Name, everything 

appears as dust. ||1||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹੋਰ) 

ਹਰੇਕ ਜਸਆਣਪ ਜਨਕੂੰਮੀ 
(ਸਾਬਤ ਹੁੂੰ ਦੀ) ਹੈ ॥੧॥

18598 405 so pRBu jwxIAY  
sd sMig]

So Prabh Jaaneeai 

Sadh Sang ||

Know that God is 

always with you.

(ਿੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ 
ਆਪਣੀ ਿੀਵਨ-ਬੇੜੀ ਸਹੀ-
ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ) 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ 
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

18599 405 gur pRswdI 
bUJIAY eyk hir 
kY 
rMig]1]rhwau]

Gur Prasaadhee 

Boojheeai Eaek 

Har Kai Rang 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, one 

understands, and is 

imbued with the Love 

of the One Lord. 

||1||Pause||

ਇਹ ਸਮਝ ਭੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੈ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਕੇ ਰਹੀਏ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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18600 405 srix smrQ eyk 
kyrI dUjw nwhI 
Twau]

smr`Q Saran Samarathh 

Eaek Kaeree 

Dhoojaa Naahee 

Thaao ||

Seek the Shelter of the 

One All-powerful Lord; 

there is no other place 

of rest.

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਸਕਣ ਦੀ) ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ 
ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਓਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ,

18601 405 mhw Baujlu 
lMGIAY sdw hir 
gux gwau]2]

Mehaa Bhoujal 

Langheeai Sadhaa 

Har Gun Gaao 

||2||

The vast and terrifying 

world-ocean is crossed 

over, singing 

continually the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||2||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ 

ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਬਖੜੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾ 
ਸਕੇਗਾ ॥੨॥

18602 405 jnm mrxu 
invwrIAY duKu n 
jmpuir hoie]

Janam Maran 

Nivaareeai Dhukh 

N Jam Pur Hoe ||

Birth and death are 

overcome, and one 

does not have to 

suffer in the City of 

Death.

(ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ) 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਰ ਜਵਚ 

ਜਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ) ਕੋਈ 

ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

18603 405 nwmu inDwnu soeI 
pwey ikRpw kry 
pRBu soie]3]

Naam Nidhhaan 

Soee Paaeae 

Kirapaa Karae 

Prabh Soe ||3||

He alone obtains the 

treasure of the Naam, 

the Name of the Lord, 

unto whom God 

shows His Mercy. 

||3||

(ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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18604 405 eyk tyk ADwru 
eyko eyk kw min 
joru]

Eaek Ttaek 

Adhhaar Eaeko 

Eaek Kaa Man Jor 

||

The One Lord is my 

Anchor and Support; 

the One Lord alone is 

the power of my mind.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਓਟ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਹੀ ਮਨ ਜਵਚ ਤਕੀਆ (ਿਮ-

ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ) ਹੈ।
18605 405 nwnk jpIAY 

imil swDsMgiq  
hir ibnu Avru n 
horu]4]1]136]

Naanak Japeeai 

Mil 

Saadhhasangath 

Har Bin Avar N Hor 

||4||1||136||

O Nanak, joining the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

meditate on Him; 

without the Lord, 

there is no other at all. 

||4||1||136||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ (ਿ ੋਿਮਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਸਕੇ ਿੋ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਸਕੇ) ॥੪॥੧॥੧੩੬॥

18606 405 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18607 405 jIau mnu qnu 

pRwn pRB ky dIey 
siB rs Bog]

Jeeo Man Than 

Praan Prabh Kae 

Dheeeae Sabh Ras 

Bhog ||

The soul, the mind, 

the body and the 

breath of life belong 

to God. He has given 

all tastes and 

pleasures.

(ਹੇ ਭਾਈ।) ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ, ਇਹ 

ਮਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਪਿਾਣ, 

ਸਾਰੇ ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥ-ਇਹ 

ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ।

18608 405 dIn bMDp jIA 
dwqw srix 
rwKx jogu]1]

(bMDp) sMbMDI Dheen Bandhhap 

Jeea Dhaathaa 

Saran Raakhan Jog 

||1||

He is the Friend of the 

poor, the Giver of life, 

the Protector of those 

who seek His 

Sanctuary. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ 
(ਅਸਲ) ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਰਨ ਪਏ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥
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18609 405 myry mn iDAwie  
hir hir nwau]

Maerae Man 

Dhhiaae Har Har 

Naao ||

O my mind, meditate 

on the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ।

18610 405 hliq pliq 
shwie sMgy eyk 
isau ilv 
lwau]1]rhwau]

Halath Palath 

Sehaae Sangae 

Eaek Sio Liv Laao 

||1|| Rehaao ||

Here and hereafter, 

He is our Helper and 

Companion; embrace 

love and affection for 

the One Lord. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
18611 405 byd swsqR jn 

iDAwvih qrx 
kau sMswru]

Baedh Saasathr 

Jan Dhhiaavehi 

Tharan Ko Sansaar 

||

They meditate on the 

Vedas and the 

Shaastras, to swim 

across the world-

ocean.

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ 

ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਥੇ ਹੋਏ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਤੇ ਹੋਰ 

ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

18612 405 krm Drm Anyk 
ikirAw sB 
aUpir nwmu 
Acwru]2]

(Acwru) SuB krnI Karam Dhharam 

Anaek Kiriaa Sabh 

Oopar Naam 

Achaar ||2||

The many religious 

rituals, good deeds of 

karma and Dharmic 

worship - above all of 

these is the Naam, the 

Name of the Lord. 

||2||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਇਕ ਐਸਾ ਧਾਰਜਮਕ 

ਉੱਦਮ ਹੈ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਜਮਥੇ ਹੋਏ 

ਸਭਨਾਂ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਉੱਚਾ ਹੈ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ ॥੨॥
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18613 405 kwmu kRoDu AhMkwru 
ibnsY imlY 
siqgur dyv]

AhM-kwru Kaam Krodhh 

Ahankaar Binasai 

Milai Sathigur 

Dhaev ||

Sexual desire, anger, 

and egotism depart, 

meeting with the 

Divine True Guru.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ-ਦੇਵ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੋਧ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

18614 405 nwmu idRVu kir 
Bgiq hir kI  
BlI pRB kI 
syv]3]

Naam Dhrirr Kar 

Bhagath Har Kee 

Bhalee Prabh Kee 

Saev ||3||

Implant the Naam 

within, perform 

devotional worship to 

the Lord and serve 

God - this is good. 

||3||

(ਤੂੂੰ  ਭੀ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕੀ 
ਤਰਹਾਂ ਜਟਕਾ ਰੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਹੀ ਚੂੰਗੀ ਕਾਰ 

ਹੈ ॥੩॥
18615 405 crx srx 

dieAwl qyrI qUM 
inmwxy mwxu]

Charan Saran 

Dhaeiaal Thaeree 

Thoon Nimaanae 

Maan ||

I seek the Sanctuary of 

Your Feet, O Merciful 

Lord; You are the 

Honor of the 

dishonored.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਮਾਣੇ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

18616 405 jIA pRwx ADwru 
qyrw nwnk kw 
pRBu 
qwxu]4]2]137
]

Jeea Praan 

Adhhaar Thaeraa 

Naanak Kaa Prabh 

Thaan 

||4||2||137||

You are the Support of 

my soul, my breath of 

life; O God, You are 

Nanak's strength. 

||4||2||137||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਵਾਸਤੇ ਪਿਾਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ। (ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੧੩੭॥

18617 405 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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18618 405 foil foil mhw 
duKu pwieAw ibnw 
swDUsMg]

Ddol Ddol Mehaa 

Dhukh Paaeiaa 

Binaa Saadhhoo 

Sang ||

He wavers and falters, 

and suffers such great 

pain, without the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

(ਹੇ ਮਨ!) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ 
ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹ ਕੇ (ਅਸਲ 

ਸਹਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ) 
ਜਸਦਕ-ਹੀਣ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਬੜਾ 
ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ ਜਰਹਾ।

18619 405 Kwit lwBu goibMd 
hir rsu  
pwrbRhm iek 
rMg]1]

Khaatt Laabh 

Gobindh Har Ras 

Paarabreham Eik 

Rang ||1||

The profit of the 

sublime essence of the 

Lord of the Universe is 

obtained, by the Love 

of the One Supreme 

Lord God. ||1||

ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਚੱਖ, ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ 

(ਇਹੀ ਹੈ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਲਾਭ 

(ਇਹ) ਖੱਟ ਲੈ ॥੧॥

18620 405 hir ko nwmu  
jpIAY nIiq]

Har Ko Naam 

Japeeai Neeth ||

Chant continually the 

Name of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਿਪਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

18621 405 swis swis 
iDAwie so pRBu  
iqAwig Avr 
prIiq]1]rhwau]

Saas Saas Dhhiaae 

So Prabh Thiaag 

Avar Pareeth 

||1|| Rehaao ||

With each and every 

breath, meditate on 

God, and renounce 

other love. 

||1||Pause||

ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਾਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ, 

ਹੋਰ ਦੀ ਪਿੀਤ ਜਤਆਗ ਦੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

18622 405 krx kwrx 
smrQ so pRBu  
jIA dwqw Awip]

smr`Q Karan Kaaran 

Samarathh So 

Prabh Jeea 

Dhaathaa Aap ||

God is the Doer, the 

All-powerful Cause of 

causes; He Himself is 

the Giver of life.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈ, (ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ) 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।੨।
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18623 405 iqAwig sgl 
isAwxpw AwT 
phr pRBu 
jwip]2]

Thiaag Sagal 

Siaanapaa Aath 

Pehar Prabh Jaap 

||2||

So renounce all your 

cleverness, and 

meditate on God, 

twenty-four hours a 

day. ||2||

(ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣ ਲਈ) 

ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ 

ਛੱਡ, ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ ॥੨॥

18624 405 mIqu sKw shwie 
sMgI aUc Agm 
Apwru]

Meeth Sakhaa 

Sehaae Sangee 

Ooch Agam Apaar 

||

He is our best friend 

and companion, our 

help and support; He 

is lofty, inaccessible 

and infinite.

ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੇਰਾ 
ਅਸਲ ਜਮੱਤਰ ਹੈ ਦੋਸਤ ਹੈ 

ਸਹਾਈ ਹੈ ਸਾਥੀ ਹੈ,

18625 405 crxkml bswie 
ihrdY jIA ko 
AwDwru]3]

Charan Kamal 

Basaae Hiradhai 

Jeea Ko Aadhhaar 

||3||

Enshrine His Lotus 

Feet within your 

heart; He is the 

Support of the soul. 

||3||

ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖ, ਉਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ (ਅਸਲ) 

ਸਹਾਰਾ ਹੈ ॥੩॥

18626 405 kir ikrpw pRB 
pwrbRhm gux 
qyrw jsu gwau]

Kar Kirapaa Prabh 

Paarabreham Gun 

Thaeraa Jas Gaao 

||

Show Your Mercy, O 

Supreme Lord God, 

that I may sing Your 

Glorious Praises.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ।
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18627 405 srb sUK vfI 
vifAweI jip 
jIvY nwnku 
nwau]4]3]138
]

Sarab Sookh 

Vaddee Vaddiaaee 

Jap Jeevai Naanak 

Naao 

||4||3||138||

Total peace, and the 

greatest greatness, O 

Nanak, are obtained 

by living to chant the 

Name of the Lord. 

||4||3||138||

(ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ 

ਹੀ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩॥੧੩੮॥

18628 405 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18629 405 audmu krau  

krwvhu Twkur  
pyKq swDUsMig]

Oudham Karo 

Karaavahu 

Thaakur Paekhath 

Saadhhoo Sang ||

I make the effort, as 

You cause me to do, 

my Lord and Master, 

to behold You in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! (ਮੈਥੋਂ ਇਹ 

ਉੱਦਮ) ਕਰਾਂਦਾ ਰਹੁ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ।

18630 405 hir hir nwmu 
crwvhu rMgin  
Awpy hI pRB 
rMig]1]

cr@wvhu Har Har Naam 

Charaavahu 

Rangan Aapae Hee 

Prabh Rang ||1||

I am imbued with the 

color of the Love of 

the Lord, Har, Har; 

God Himself has 

colored me in His 

Love. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਰੂੰਗਣ ਚਾੜਹ 
ਦੇ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਪਿੇਮ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਰੂੰਗ 

ਦੇ ॥੧॥

18631 405 mn mih rwm 
nwmw jwip]

Man Mehi Raam 

Naamaa Jaap ||

I chant the Lord's 

Name within my mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਤੇਰਾ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ,
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18632 405 kir ikrpw vshu 
myrY ihrdY hoie 
shweI 
Awip]1]rhwau]

Kar Kirapaa 

Vasahu Maerai 

Hiradhai Hoe 

Sehaaee Aap 

||1|| Rehaao ||

Bestow Your Mercy, 

and dwell within my 

heart; please, become 

my Helper. 

||1||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਂ ਤੇ 

(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

18633 405 suix suix nwmu 
qumwrw pRIqm pRBu 
pyKn kw cwau]

Sun Sun Naam 

Thumaaraa 

Preetham Prabh 

Paekhan Kaa 

Chaao ||

Listening continually 

to Your Name, O 

Beloved God, I yearn 

to behold You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਜਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇਰੇ 

ਦਰਸਨ ਦਾ ਚਾਉ ਬਜਣਆ ਰਹੇ,

18634 406 dieAw krhu  
ikrm Apuny kau  
iehY mnorQu 
suAwau]2]

(suAwau) lwB Dhaeiaa Karahu 

Kiram Apunae Ko 

Eihai Manorathh 

Suaao ||2||

Please, be kind to me - 

I am just a worm. This 

is my object and 

purpose. ||2||

ਆਪਣ ੇਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਸੇਵਕ 

ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ 

ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਇਹ 

ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ॥੨॥

18635 406 qnu Dnu qyrw qUM 
pRBu myrw hmrY 
vis ikCu nwih]

v`is ik`Cu Than Dhhan 

Thaeraa Thoon 

Prabh Maeraa 

Hamarai Vas Kishh 

Naahi ||

My body and wealth 

are Yours; You are my 

God - nothing is in my 

power.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ (ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਆਪਣ ੇਉੱਦਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਿੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ) ਸਾਡੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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18636 406 ijau ijau rwKih  
iqau iqau rhxw  
qyrw dIAw 
Kwih]3]

Jio Jio Raakhehi 

Thio Thio Rehanaa 

Thaeraa Dheeaa 

Khaahi ||3||

As You keep me, so do 

I live; I eat what You 

give me. ||3||

ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿਸ ਜਿਸ 

ਹਾਲ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਉਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਿੀਵਨ ਜਬਤਾਂਦੇ 

ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ 

ਹਾਂ ॥੩॥
18637 406 jnm jnm ky 

iklivK kwtY  
mjnu hir jn 
DUir]

(iklivK) pwp[ 
(m`jnu) ieSnwn

Janam Janam Kae 

Kilavikh Kaattai 

Majan Har Jan 

Dhhoor ||

The sins of countless 

incarnations are 

washed away, by 

bathing in the dust of 

the Lord's humble 

servants.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦੀ ਧੂੜ 

ਜਵਚ (ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ 
ਦੇ (ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

18638 406 Bwie Bgiq Brm 
Bau nwsY hir 
nwnk sdw 
hjUir]4]4]139
]

Bhaae Bhagath 

Bharam Bho 

Naasai Har Naanak 

Sadhaa Hajoor 

||4||4||139||

By loving devotional 

worship, doubt and 

fear depart; O Nanak, 

the Lord is Ever-

present. 

||4||4||139||

ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਡਰ ਵਹਮ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਪਿਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੧੩੯॥

18639 406 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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18640 406 Agm Agocru 
drsu qyrw so pwey  
ijsu msqik 
Bwgu]

Agam Agochar 

Dharas Thaeraa So 

Paaeae Jis 

Masathak Bhaag ||

The Blessed Vision of 

Your Darshan is 

unapproachable and 

incomprehensible; he 

alone obtains it, who 

has such good destiny 

recorded upon his 

forehead.

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਓਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਜਕਸਮਤ ਿਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

18641 406 Awip ikRpwil  
ikRpw pRiB DwrI  
siqguir bKisAw 
hir nwmu]1]

Aap Kirapaal 

Kirapaa Prabh 

Dhhaaree Sathigur 

Bakhasiaa Har 

Naam ||1||

The Merciful Lord God 

has bestowed His 

Mercy, and the True 

Guru has granted the 

Lord's Name. ||1||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਜਕਰਪਾ ਦੇ 

ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ (-

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਬਖ਼ਸ਼ 

ਜਦੱਤੀ ॥੧॥

18642 406 kiljugu 
auDwirAw gurdyv]

Kalijug 

Oudhhaariaa 

Guradhaev ||

The Divine Guru is the 

Saving Grace in this 

Dark Age of Kali Yuga.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  (ਤਾਂ) ਕਜਲਿੁਗ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਹੋਰ ਿੁਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ 
ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ),

18643 406 ml mUq mUV ij 
muGd hoqy siB 
lgy qyrI 
syv]1]rhwau]

(muGd) mUrK Mal Mooth Moorr 

J Mughadh Hothae 

Sabh Lagae 

Thaeree Saev 

||1|| Rehaao ||

Even those fools and 

idiots, stained with 

feces and urine, have 

all taken to Your 

service. ||1||Pause||

(ਿੇਹੜੇ ਭੀ) ਪਜਹਲਾਂ) ਗੂੰ ਦੇ ਤੇ 

ਮੂਰਖ (ਸਨ ਉਹ) ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ 
ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਆ ਲੱਗੇ ਹਨ (ਤੇਰੀ 
ਦੱਸੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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18644 406 qU Awip krqw  
sB isRsit Drqw  
sB mih rihAw 
smwie]

Thoo Aap 

Karathaa Sabh 

Srisatt Dhharathaa 

Sabh Mehi Rehiaa 

Samaae ||

You Yourself are the 

Creator, who 

established the entire 

world. You are 

contained in all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  
ਆਪ (ਹੀ) ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  
ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ,
18645 406 Drmrwjw 

ibsmwdu hoAw sB 
peI pYrI 
Awie]2]

Dhharam Raajaa 

Bisamaadh Hoaa 

Sabh Pee Pairee 

Aae ||2||

The Righteous Judge 

of Dharma is wonder-

struck, at the sight of 

everyone falling at the 

Lord's Feet. ||2||

(ਜਿਰ ਕੋਈ ਿੁਗ ਚੂੰਗਾ ਜਕਵੇਂ? 

ਤੇ, ਕੋਈ ਿੁਗ ਮਾੜਾ ਜਕਵੇਂ? 

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਜਲਿੁਗ ਨੂੂੰ  ਚੌਹਾਂ 
ਿੁਗਾਂ ਜਵਚੋਂ ਭੈੜਾ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਰ ਭੀ) ਧਰਮ ਰਾਿ 

ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਜਕ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਹਟ ਕੇ) ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤੇਰੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। (ਸੋ, ਿ ੇ

ਪੁਰਾਣੇ ਜਖ਼ਆਲਾਂ ਵਲ ਿਾਈਏ 

ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਕਜਲਿੁਗ ਮਾੜਾ 
ਿੁਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਿੁਗ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਮੂੰਦ-ਕਰਮਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ 
ਪਿੇਰਦਾ) ॥੨॥

18646 406 sqjugu qRyqw  
duAwpru BxIAY  
kiljugu aUqmo  
jugw mwih]

(BxIAY) AwKIdw[ 
sqj`ugu kilj`ugu j`ugW

Sathajug 

Thraethaa 

Dhuaapar 

Bhaneeai Kalijug 

Oothamo Jugaa 

Maahi ||

The Golden Age of Sat 

Yuga, the Silver Age of 

Trayta Yuga, and the 

Brass Age of Dwaapar 

Yuga are good; but the 

best is the Dark Age, 

the Iron Age, of Kali 

Yuga.

ਸਜਤਿੁਗ ਨੂੂੰ , ਤਿੇਤੇ ਨੂੂੰ , ਦੁਆਪਰ 

ਨੂੂੰ  (ਚੂੰਗਾ) ਿੁਗ ਆਜਖਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਪਰ ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਜਕ ਸਗੋਂ) ਕਜਲਿੁਗ ਸਾਰੇ ਿੁਗਾਂ 
ਜਵਚ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ,
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18647 406 Aih kru kry su 
Aih kru pwey  
koeI n pkVIAY  
iksY Qwie]3]

(Aih) ies (kru) h`Q Ahi Kar Karae S 

Ahi Kar Paaeae 

Koee N Pakarreeai 

Kisai Thhaae ||3||

As we act, so are the 

rewards we receive; 

no one can take the 

place of another. ||3||

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਿੁਗ ਜਵਚ) 

ਿੇਹੜਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਕਰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਉਸ ਦਾ 
ਫ਼ਲ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਥਾਂ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਿਜੜਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ॥੩॥
18648 406 hir jIau soeI 

krih ij Bgq 
qyry jwcih eyhu 
qyrw ibrdu]

Har Jeeo Soee 

Karehi J Bhagath 

Thaerae Jaachehi 

Eaehu Thaeraa 

Biradh ||

O Dear Lord, whatever 

Your devotees ask for, 

You do. This is Your 

Way, Your very nature.

(ਕੋਈ ਭੀ ਿੁਗ ਹੋਵੇ, ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਿ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈਂ) ਤੂੂੰ  ਓਹੀ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿ ੋਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ 

ਪਾਸੋਂ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੇਰਾ 
ਮੁਢ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ।

18649 406 kr joiV nwnk  
dwnu mwgY  
ApixAw sMqw 
dyih hir 
drsu]4]5]140
]

Kar Jorr Naanak 

Dhaan Maagai 

Apaniaa Santhaa 

Dhaehi Har Dharas 

||4||5||140||

With my palms 

pressed together, O 

Nanak, I beg for this 

gift; Lord, please bless 

Your Saints with Your 

Vision. ||4||5||140||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਭੀ ਆਪਣ)ੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਦੇਹ 

॥੪॥੫॥੧੪੦॥

18650 406 rwgu Awsw mhlw 
5 Gru 13

Raag Aasaa 

Mehalaa 5 Ghar 13

Raag Aasaa, Fifth 

Mehl, Thirteenth 

House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੧੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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18651 406 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

18652 406 siqgur bcn 
qum@wry]

Sathigur Bachan 

Thumhaarae ||

O True Guru, by Your 

Words,

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ,

18653 406 inrgux  
insqwry]1]rhwau
]

Niragun 

Nisathaarae ||1|| 

Rehaao ||

Even the worthless 

have been saved. 

||1||Pause||

(ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪਏ ਅਨੇਕਾਂ) ਗੁਣ-

ਹੀਣ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18654 406 mhw ibKwdI  
dust ApvwdI qy 
punIq sMgwry]1]

(ibKwdI) Koty JgVwlU[ 
(Ap-vwdI)inMdk[ 
(sMgwry) sMgq c

Mehaa 

Bikhaadhee 

Dhusatt 

Apavaadhee Thae 

Puneeth 

Sangaarae ||1||

Even the most 

argumentative, vicious 

and indecent people, 

have been purified in 

Your company. ||1||

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਤੇਰੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਭੀ 
ਪਜਵਤਿ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਗਏ ਿੇਹੜੇ ਪਜਹਲਾਂ ਬੜੇ ਖਰਹਵੇ 
ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਭੈੜੇ 

ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ॥੧॥
18655 406 jnm BvMqy nrik 

pVMqy iqn ky kul 
auDwry]2]

pVMqy: VwVy pYr hlMq 
nhIN lwauxw

Janam Bhavanthae 

Narak Parranthae 

Thinh Kae Kul 

Oudhhaarae ||2||

Those who have 

wandered in 

reincarnation, and 

those who have been 

consigned to hell - 

even their families 

have been redeemed. 

||2||

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕੁਲਾਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗਣ 

ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲਈਆਂ, ਿੇਹੜੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ ਆ 

ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ (ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਦੇ) ਨਰਕ ਜਵਚ ਪਏ ਆ 

ਰਹੇ ਸਨ ॥੨॥
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18656 406 koie n jwnY koie 
n mwnY sy prgtu 
hir duAwry]3]

Koe N Jaanai Koe 

N Maanai Sae 

Paragatt Har 

Dhuaarae ||3||

Those whom no one 

knew, and those 

whom no one 

respected - even they 

have become famous 

and respected at the 

Court of the Lord. 

||3||

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਆਦਰ-ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਿੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ 
ਕੋਈ ਿਾਣਦਾ-ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ 
॥੩॥

18657 406 kvn aupmw dyau  
kvn vfweI  
nwnk iKnu iKnu 
vwry]4]1]141]

Kavan Oupamaa 

Dhaeo Kavan 

Vaddaaee Naanak 

Khin Khin Vaarae 

||4||1||141||

What praise, and what 

greatness should I 

attribute to You? 

Nanak is a sacrifice to 

You, each and every 

moment. 

||4||1||141||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਆਖਾਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਹ 

ਜਸਫ਼ਜਤ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਹਰੇਕ 

ਜਖਨ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੧॥੧੪੧॥

18658 406 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18659 406 bwvr soie 

rhy]1]rhwau]

Baavar Soe Rehae 

||1|| Rehaao ||

The crazy people are 

asleep. ||1||Pause||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਝੱਲੇ 

ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ (ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ) ਸੱੁਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3641 Published: March 06/ 2014



18660 406 moh kutMb ibKY 
rs mwqy imiQAw 
ghn ghy]1]

(imiQAw) JUTy (ghn) 
bMDnW c (ghy) pkVy 
rhy[ imiQAw

Moh Kuttanb 

Bikhai Ras 

Maathae Mithhiaa 

Gehan Gehae 

||1||

They are intoxicated 

with attachment to 

their families and 

sensory pleasures; 

they are held in the 

grip of falsehood. 

||1||

(ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ) ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ 

ਅਤੇ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੂੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ 
ਮੱਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

18661 406 imQn mnorQ  
supn AwnMd 
aulws min muiK 
siq khy]2]

(imQn) JUTy (mnorQ) 
sMklp[ (aulws) 
auqSwh

Mithhan 

Manorathh Supan 

Aanandh Oulaas 

Man Mukh Sath 

Kehae ||2||

The false desires, and 

the dream-like 

delights and pleasures 

- these, the self-willed 

manmukhs call true. 

||2||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਪਾਗਲ 

ਹੋਏ ਮਨ) ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਨਭਣਾ 
ਿ ੋਸੁਪਜਨਆਂ ਜਵਚ ਪਿਤੀਤ ਹੋ 

ਰਹੇ ਮੌਿ-ਮੇਜਲਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, 

(ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ) ਇਹਨਾਂ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਭੀ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪੱਕੇ ਸਾਥੀ ਆਖਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

18662 406 AMimRqu nwmu 
pdwrQu sMgy iqlu 
mrmu n lhy]3]

(mrmu) Byq Anmrith Naam 

Padhaarathh 

Sangae Thil 

Maram N Lehae 

||3||

The wealth of the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord, is 

with them, but they 

do not find even a tiny 

bit of its mystery. 

||3||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪਰ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਝੱਲੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਤ 

ਰਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3642 Published: March 06/ 2014



18663 406 kir ikrpw rwKy 
sqsMgy nwnk  
srix 
Awhy]4]2]142
]

Kar Kirapaa 

Raakhae 

Sathasangae 

Naanak Saran 

Aahae 

||4||2||142||

By Your Grace, O Lord, 

You save those, who 

take to the Sanctuary 

of the Sat Sangat, the 

True Congregation. 

||4||2||142||

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਆਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੨॥੧੪੨॥

18664 406 Awsw mhlw 5 
iqpdy]

Aasaa Mehalaa 5 

Thipadhae ||

Aasaa, Fifth Mehl, 

Tipadas:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਜਤਨ ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

18665 406 Ehw pRym 
iprI]1]rhwau]

(iprI) ipAwrw[ iq-pdy Ouhaa Praem 

Piree ||1|| 

Rehaao ||

I seek the Love of my 

Beloved. ||1||Pause||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ) ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ) ਦਾ 
ਉਹ ਪਿੇਮ ਹੀ (ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18666 406 kink mwixk  
gj moqIAn 
lwln nh nwh 
nhI]1]

(:polw bolo gj) hwQI 
moqI lwlW dy l`dy

Kanik Maanik Gaj 

Motheean Laalan 

Neh Naah Nehee 

||1||

Gold, jewels, giant 

pearls and rubies - I 

have no need for 

them. ||1||

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) 

ਸੋਨਾ, ਮੋਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਤੀ, 
ਹੀਰੇ-ਲਾਲ-ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ॥੧॥

18667 406 rwjn Bwgn 
hukm n swdn]

(swdn)mhl, suAwd Raajhan Bhaaghan 

Hukam N Saadhan

Imperial power 

fortunes royal 

command and 

mansions.

(ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ ਦੇ ਥਾਂ) ਨਾਹ 

ਰਾਿ, ਨਾਹ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ, 

ਨਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਹ ਸੁਆਦਲੇ 

ਖਾਣੇ,
18668 407 ikCu ikCu n 

cwhI]2]

Kishh Kishh N 

Chaahee ||2||

I have no desire for 

these. ||2||

,ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ॥੨॥
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18669 407 crnn srnn  
sMqn bMdn]

Charanan Saranan 

Santhan Bandhan 

||

The Sanctuary of the 

Lord's Feet, and 

dedication to the 

Saints

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ 

ਨਮਸਕਾਰ,

18670 407 suKo suKu pwhI] Sukho Sukh 

Paahee ||

These bring me peace 

and pleasure.

ਇਸ ਜਵਚ ਮੈਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ 

ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
18671 407 nwnk qpiq 

hrI]
(hrI) dUr kIqI Naanak Thapath 

Haree ||

O Nanak, my burning 

fire has been put out,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੜਨ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

18672 407 imly pRym 
iprI]3]3]143
]

(iprI) ipAwry Milae Praem Piree 

||3||3||143||

Obtaining the Love of 

the Beloved. 

||3||3||143||

ਿ ੇਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਿੇਮ ਜਮਲ 

ਿਾਏ ॥੩॥੩॥੧੪੩॥

18673 407 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18674 407 gurih idKwieE 

loienw]1]rhwau]
(loienw) pRkwS srUp 
vwihgurU jI

Gurehi 

Dhikhaaeiou 

Loeinaa ||1|| 

Rehaao ||

The Guru has revealed 

Him to my eyes. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਮੋਹਨ-ਪਿਭੂ!) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

18675 407 eIqih aUqih 
Git Git Git 
Git qUMhI qUMhI 
moihnw]1]

Eethehi Oothehi 

Ghatt Ghatt Ghatt 

Ghatt Thoonhee 

Thoonhee 

Mohinaa ||1||

Here and there, in 

each and every heart, 

and each and every 

being, You, O 

Fascinating Lord, You 

exist. ||1||

(ਹੁਣ) ਹੇ ਮੋਹਨ! ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ, ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ, ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ, ਹਰੇਕ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ ॥੧॥
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18676 407 kwrn krnw  
Dwrn Drnw eykY 
eykY soihnw]2]

Kaaran Karanaa 

Dhhaaran 

Dhharanaa Eaekai 

Eaekai Sohinaa 

||2||

You are the Creator, 

the Cause of causes, 

the Support of the 

earth; You are the One 

and only, Beauteous 

Lord. ||2||

(ਹੁਣ) ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਨਸ਼ਚਾ ਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) ਇਕ 

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ 

ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੨॥

18677 407 sMqn prsn  
bilhwrI drsn  
nwnk suiK suiK 
soienw]3]4]14
4]

(soienw) lIn Santhan Parasan 

Balihaaree 

Dharasan Naanak 

Sukh Sukh Soeinaa 

||3||4||144||

Meeting the Saints, 

and beholding the 

Blessed Vision of their 

Darshan, Nanak is a 

sacrifice to them; he 

sleeps in absolute 

peace. ||3||4||144||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਮੋਹਨ 

ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਛੁੂੰ ਹਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਸਦਾ ਲਈ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੩॥੪॥੧੪੪॥

18678 407 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18679 407 hir hir nwmu 

Amolw]

Har Har Naam 

Amolaa ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is priceless.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

18680 407 Ehu shij 
suhylw]1]rhwau]

Ouhu Sehaj 

Suhaelaa ||1|| 

Rehaao ||

It brings peace and 

poise. ||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸੌਖਾ ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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18681 407 sMig shweI Coif 
n jweI Ehu 
Agh Aqolw]1]

A-gh Sang Sehaaee 

Shhodd N Jaaee 

Ouhu Ageh 

Atholaa ||1||

The Lord is my 

Companion and 

Helper; He shall not 

forsake me or leave 

me. He is 

unfathomable and 

unequalled. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ ਨਾਲ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਕਦੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ, ਪਰ 

ਉਹ (ਜਕਸੇ ਚਤੁਰਾਈ ਜਸਆਣਪ 

ਨਾਲ) ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

18682 407 pRIqmu BweI bwpu 
moro mweI Bgqn 
kw El@w]2]

(El@w) Awsrw Preetham Bhaaee 

Baap Moro Maaee 

Bhagathan Kaa 

Oulhaa ||2||

He is my Beloved, my 

brother, father and 

mother; He is the 

Support of His 

devotees. ||2||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਪਿੀਤਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ 
ਜਪਉ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ 
(ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ 

॥੨॥
18683 407 AlKu lKwieAw  

gur qy pwieAw  
nwnk iehu hir 
kw 
col@w]3]5]145
]

(col@w) cohl, kOqk[ A-
lKu: polw bolo

Alakh Lakhaaeiaa 

Gur Thae Paaeiaa 

Naanak Eihu Har 

Kaa Cholhaa 

||3||5||145||

The Invisible Lord is 

seen through the 

Guru; O Nanak, this is 

the wondrous play of 

the Lord. 

||3||5||145||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹੀ 
ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਅਿਬ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ (ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥੫॥੧੪੫॥

18684 407 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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18685 407 AwpunI Bgiq 
inbwih]

Aapunee Bhagath 

Nibaahi ||

Please help me sustain 

my devotion.

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸਦਾ ਦੇਈ 

ਰੱਖ!

18686 407 Twkur AwieE 
Awih]1]rhwau]

Thaakur Aaeiou 

Aahi ||1|| Rehaao 

||

O Lord Master, I have 

come to You. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੈਂ ਤਾਂਘ ਕਰ 

ਕੇ (ਤੇਰੀ ਸਰਨ) ਆਇਆ ਹਾਂ੧ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18687 407 nwmu pdwrQu hoie 
skwrQu ihrdY 
crn bswih]1]

(skwrQu) sPl Naam 

Padhaarathh Hoe 

Sakaarathh 

Hiradhai Charan 

Basaahi ||1||

With the wealth of the 

Naam, the Name of 

the Lord, life becomes 

fruitful. Lord, please 

place Your Feet within 

my heart. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਆਪਣੇ ਚਰਨ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ 

ਦੇਈ ਰੱਖ, ਤਾਜਕ ਮੇਰਾ ਿੀਵਨ 

ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਏ ॥੧॥

18688 407 eyh mukqw eyh 
jugqw rwKhu 
sMqsMgwih]2]

(sMqsMgwih) sMqsMgq Eaeh Mukathaa 

Eaeh Jugathaa 

Raakhahu Santh 

Sangaahi ||2||

This is liberation, and 

this is the best way of 

life; please, keep me in 

the Society of the 

Saints. ||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰੱਖੀ 
ਰੱਖ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ 
ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਿੀਵਨ-ਚੱਿ ਹੈ ॥੨॥
18689 407 nwmu iDAwvau  

shij smwvau  
nwnk hir gun 
gwih]3]6]146
]

Naam Dhhiaavo 

Sehaj Samaavo 

Naanak Har Gun 

Gaahi 

||3||6||146||

Meditating on the 

Naam, I am absorbed 

in celestial peace; O 

Nanak, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||3||6||146||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਹਰੀ! 
(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਚੱੁਭੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹਾਂ 
॥੩॥੬॥੧੪੬॥

18690 407 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3647 Published: March 06/ 2014



18691 407 Twkur crx 
suhwvy]

Thaakur Charan 

Suhaavae ||

The Feet of my Lord 

and Master are so 

Beautiful!

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੋਹਣੇ 
ਹਨ,

18692 407 hir sMqn 
pwvy]1]rhwau]

Har Santhan 

Paavae ||1|| 

Rehaao ||

The Lord's Saints 

obtain them. 

||1||Pause||

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

18693 407 Awpu gvwieAw  
syv kmwieAw  
gun ris ris 
gwvy]1]

Aap Gavaaeiaa 

Saev Kamaaeiaa 

Gun Ras Ras 

Gaavae ||1||

They eradicate their 

self-conceit and serve 

the Lord; drenched in 

His Love, they sing His 

Glorious Praises. ||1||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ) ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ 

ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

18694 407 eykih Awsw  
drs ipAwsw  
Awn n Bwvy]2]

Eaekehi Aasaa 

Dharas Piaasaa 

Aan N Bhaavae 

||2||

They place their hopes 

in Him, and they thirst 

for the Blessed Vision 

of His Darshan. 

Nothing else is 

pleasing to them. 

||2||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ (ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) 
ਹੀ ਆਸਾ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ 
ਆਸ) ਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ॥੨॥
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18695 407 dieAw quhwrI  
ikAw jMq 
ivcwrI nwnk  
bil bil 
jwvy]3]7]147
]

Dhaeiaa 

Thuhaaree Kiaa 

Janth Vichaaree 

Naanak Bal Bal 

Jaavae 

||3||7||147||

This is Your Mercy, 

Lord; what can Your 

poor creatures do? 

Nanak is devoted, a 

sacrifice to You. 

||3||7||147||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿੇਮ ਹੋਣਾ-ਇਹ) 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਮੇਹਰ ਹੈ (ਨਹੀਂ ਤਾਂ) 
ਜਵਚਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਕੀਹ ਜ਼ੋਰ 

ਹੈ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥੭॥੧੪੭॥

18696 407 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18697 407 eyku ismir mn 

mwhI]1]rhwau]

Eaek Simar Man 

Maahee ||1|| 

Rehaao ||

Remember the One 

Lord in meditation 

within your mind. 

||1||Pause||

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18698 407 nwmu iDAwvhu  
irdY bswvhu iqsu 
ibnu ko nwhI]1]

Naam Dhhiaavahu 

Ridhai Basaavahu 

This Bin Ko 

Naahee ||1||

Meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, and enshrine 

Him within your heart. 

Without Him there is 

no other. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ, ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਸਹਾਈ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

18699 407 pRB srnI 
AweIAY srb Pl 
pweIAY sgly duK 
jwhI]2]

Prabh Saranee 

Aaeeai Sarab Fal 

Paaeeai Sagalae 

Dhukh Jaahee 

||2||

Entering God's 

Sanctuary, all rewards 

are obtained, and all 

pains are taken away. 

||2||

ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਹੀਏ (ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਾਸੋਂ) ਸਾਰੇ ਿਲ ਹਾਸਲ 

ਕਰੀਏ। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
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18700 407 jIAn ko dwqw  
purKu ibDwqw  
nwnk Git Git 
AwhI]3]8]148
]

(ibDwqw) isrjxhwr[ 
(AwhI) ivAwpk hY

Jeean Ko 

Dhaathaa Purakh 

Bidhhaathaa 

Naanak Ghatt 

Ghatt Aahee 

||3||8||148||

He is the Giver of all 

beings, the Architect 

of Destiny; O Nanak, 

He is contained in 

each and every heart. 

||3||8||148||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੩॥੮॥੧੪੮॥

18701 407 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18702 407 hir ibsrq so 

mUAw]1]rhwau]

Har Bisarath So 

Mooaa ||1|| 

Rehaao ||

One who forgets the 

Lord is dead. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਭੁੱ ਲ ਗਈ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਗਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18703 407 nwmu iDAwvY srb 
Pl pwvY so jnu  
suKIAw hUAw]1]

Naam Dhhiaavai 

Sarab Fal Paavai 

So Jan Sukheeaa 

Hooaa ||1||

One who meditates on 

the Naam, the Name 

of the Lord, obtains all 

rewards. That person 

becomes happy. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ (ਮਨ-ਇੱਛਤ) ਿਲ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਖਾ 
ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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18704 407 rwju khwvY hau 
krm kmwvY  
bwiDE nilnI 
BRim sUAw]2]

(sUAw) qoqw[ b`wiDE Raaj Kehaavai Ho 

Karam Kamaavai 

Baadhhiou 

Nalinee Bhram 

Sooaa ||2||

One who calls himself 

a king, and acts in ego 

and pride, is caught by 

his doubts, like a 

parrot in a trap. ||2||

(ਪਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) ਰਾਿਾ (ਭੀ) 
ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ (ਹੀ) 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਰਾਿ ਦੇ ਮਾਣ 

ਜਵਚ ਇਉਂ) ਬੱਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ (ਡੱੁਬਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਜਹਣ 

ਦੇ) ਵਜਹਮ ਜਵਚ ਤੋਤਾ ਨਲਕੀ 
ਨਾਲ ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
18705 407 khu nwnk ijsu 

siqguru ByitAw  
so jnu inhclu 
QIAw]3]9]149
]

(ByitAw) imly Kahu Naanak Jis 

Sathigur Bhaettiaa 

So Jan Nihachal 

Thheeaa 

||3||9||149||

Says Nanak, one who 

meets the True Guru, 

becomes permanent 

and immortal. 

||3||9||149||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੯॥੧੪੯॥

18706 407 Awsw mhlw 5 
Gru 14

Aasaa Mehalaa 5 

Ghar 14

Aasaa, Fifth Mehl, 

Fourteenth House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੧੪ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

18707 407 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

18708 407 Ehu nyhu nvylw] (nvylw) nvW[ (dUjw 
pwT: n vylw, qIjw 
pwT: E huny hun vylw)

Ouhu Naehu 

Navaelaa ||

That love is forever 

fresh and new,

ਉਹ ਜਪਆਰ ਸਦਾ ਨਵਾਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ 

ਜਪਆਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿੱਕੇ ਪੈ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ),
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18709 407 Apuny pRIqm isau  
lwig 
rhY]1]rhwau]

Apunae Preetham 

Sio Laag Rehai 

||1|| Rehaao ||

Which is for the 

Beloved Lord. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਜਪਆਰ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18710 407 jo pRB BwvY jnim 
n AwvY]

Jo Prabh Bhaavai 

Janam N Aavai ||

One who is pleasing to 

God shall not be 

reincarnated again.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਉਸ 

ਜਪਆਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮੁੜ ਮੁੜ) ਿਨਮ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ।

18711 407 hir pRym Bgiq  
hir pRIiq 
rcY]1]

Har Praem 

Bhagath Har 

Preeth Rachai 

||1||

He remains absorbed 

in the loving 

devotional worship of 

the Lord, in the Love 

of the Lord. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਦਾ ਪਿੇਮ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਉਹ (ਸਦਾ) ਹਰੀ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

18712 408 pRB sMig imlIjY  
iehu mnu dIjY]

Prabh Sang 

Mileejai Eihu Man 

Dheejai ||

He is blended with 

God, by dedicating his 

mind to Him.

(ਪਰ, ਇਸ ਜਪਆਰ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਭੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ (ਤਦੋਂ ਹੀ) ਜਮਲ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਿ ੇ(ਆਪਣਾ) ਇਹ 

ਮਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਈਏ,

18713 408 nwnk nwmu imlY  
ApnI dieAw 
krhu]2]1]150
]

Naanak Naam 

Milai Apanee 

Dhaeiaa Karahu 

||2||1||150||

Bless Nanak with Your 

Name, O Lord - please, 

shower Your Mercy 

upon him! 

||2||1||150||

(ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ ਤੇ ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਆਪਣੀ 
ਮੇਹਰ ਕਰ (ਤਾ ਜਕ ਤੇਰੇ ਦਾਸ) 

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਆਰ) ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਏ ॥੨॥੧॥੧੫੦॥
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18714 408 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18715 408 imlu rwm ipAwry  

qum ibnu DIrju  
ko n 
krY]1]rhwau]

Mil Raam Piaarae 

Thum Bin 

Dhheeraj Ko N 

Karai ||1|| 

Rehaao ||

Please, come to me, O 

Beloved Lord; without 

You, no one can 

comfort me. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ! (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਜਮਲ! ਤੇਰੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ (ਉੱਦਮ) ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18716 408 isMimRiq swsqR 
bhu krm kmwey  
pRB qumry drs 
ibnu suKu 
nwhI]1]

isMm-i Riq Sinmrith Saasathr 

Bahu Karam 

Kamaaeae Prabh 

Thumarae Dharas 

Bin Sukh Naahee 

||1||

One may read the 

Simritees and the 

Shaastras, and 

perform all sorts of 

religious rituals; and 

yet, without the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, God, there is 

no peace at all. ||1||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ! ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਜਲਖੇ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) 

ਕੂੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! 
(ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਨਸੀਬ ਨਾਹ ਹੋਇਆ, 

ਤੇ) ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ 
॥੧॥
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18717 408 vrq nym sMjm 
kir Qwky nwnk  
swD srin pRB 
sMig 
vsY]2]2]151]

Varath Naem 

Sanjam Kar 

Thhaakae Naanak 

Saadhh Saran 

Prabh Sang Vasai 

||2||2||151||

People have grown 

weary of observing 

fasts, vows and 

rigorous self-

discipline; Nanak 

abides with God, in 

the Sanctuary of the 

Saints. ||2||2||151||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵਰਤ 

ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਨੇਮ 

ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਿਤਨ ਕਰਦੇ 

ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ 

ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ (ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ 

ਪਿਾਪਤ ਨਾਹ ਹੋਇਆ)। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੨॥੨॥੧੫੧॥
18718 408 Awsw mhlw 5 

Gru 15 pVqwl

Aasaa Mehalaa 5 

Ghar 15 

Parrathaala

Aasaa, Fifth Mehl, 

Fifteenth House, 

Partaal:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੧੫ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।

18719 408 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

18720 408 ibkwr mwieAw 
mwid soieE sUJ 
bUJ n AwvY]

(mwid) nSy c Bikaar Maaeiaa 

Maadh Soeiou 

Soojh Boojh N 

Aavai ||

He sleeps, intoxicated 

by corruption and 

Maya; he does not 

come to realize or 

understand.

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 

ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਸੱੁਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਦੀ) ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
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18721 408 pkir kys jim 
auTwirE qd hI 
Gir jwvY]1]

Pakar Kaes Jam 

Outhaariou Thadh 

Hee Ghar Jaavai 

||1||

Seizing him by the 

hair, the Messenger of 

Death pulls him up; 

then, he comes to his 

senses. ||1||

(ਿਦੋਂ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਿਮ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਿੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ 

(ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਜਸਰ ਤੇ ਆ ਪਹੁੂੰਚੀ) 
ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ (ਜਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਜਰਹਾ) ॥੧॥
18722 408 loB ibiKAw ibKY 

lwgy ihir ivq  
icq duKwhI]

(ihir) curwauNdy hn[ 
ivq:polw bolo[ (ivq)Dn

Lobh Bikhiaa 

Bikhai Laagae Hir 

Vith Chith 

Dhukhaahee ||

Those who are 

attached to the poison 

of greed and sin grab 

at the wealth of 

others; they only bring 

pain on themselves.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਅਤੇ ਜਵਜਸ਼ਆਂ 

ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ (ਪਰਾਇਆ) 

ਧਨ ਚੁਰਾ ਕੇ (ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ) 

ਜਦਲ ਦੁਖਾਂਦੇ ਹਨ,

18723 408 iKn BMgunw kY  
mwin mwqy Asur  
jwxih 
nwhI]1]rhwau]

(BMgunw) nws ho jwx 
vwly[ (mwqy)msq[ (A-
sur) inrdeI jIv

Khin Bhangunaa 

Kai Maan Maathae 

Asur Jaanehi 

Naahee ||1|| 

Rehaao ||

They are intoxicated 

by their pride in those 

things which shall be 

destroyed in an 

instant; those demons 

do not understand. 

||1||Pause||

ਪਲ ਜਵਚ ਸਾਥ ਛੱਡ ਿਾਣ 

ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਣ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਜਨਰਦਈ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ (ਜਕ ਇਹ ਗ਼ਲਤ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

18724 408 byd swsqR jn 
pukwrih sunY 
nwhI forw]

(forw) boLw Baedh Saasathr 

Jan Pukaarehi 

Sunai Naahee 

Ddoraa ||

The Vedas, the 

Shaastras and the holy 

men proclaim it, but 

the deaf do not hear it.

ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ) 

ਸੂੰਤ ਿਨ (ਭੀ) ਪੁਕਾਰ ਕੇ 

ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਬੋਲਾ ਹੋ ਚੁਕਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ।
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18725 408 inpit bwjI 
hwir mUkw  
pCuqwieE min 
Borw]2]

(inpit) iblkul, 
bypVd[ (Borw) mUrK[ 
Ku`lm Ku`lI

Nipatt Baajee Haar 

Mookaa 

Pashhuthaaeiou 

Man Bhoraa ||2||

When the game of life 

is over, and he has 

lost, and he breathes 

his last, then the fool 

regrets and repents in 

his mind. ||2||

ਿਦੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਿੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ 
ਹਾਰ ਕੇ ਅੂੰਤ ਸਮੇ ਤੇ ਆ 

ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਇਹ ਮੂਰਖ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

18726 408 fwnu sgl gYr 
vjih BirAw  
dIvwn lyKY n 
pirAw]

(fwnu) fMn[ (gYr) vYrI, 
AOgux[ vjih:polw 
bolo[ (vjih)qrW@[ 
(gYr vjih) ibnw 
kwrn[ pRmySr dI 
(dIvwn) drgwh

Ddaan Sagal Gair 

Vajehi Bhariaa 

Dheevaan Laekhai 

N Pariaa ||

He paid the fine, but it 

is in vain - in the Court 

of the Lord, his 

account is not credited.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ) ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਡੂੰਨ 

ਭਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਆਤਮਕ 

ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਅਿੇਹੇ ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

18727 408 jyNh kwrij rhY 
El@w soie kwmu n 
kirAw]3]

(El@w) pVdw, ie`zq Jaeneh Kaaraj 

Rehai Oulhaa Soe 

Kaam N Kariaa 

||3||

Those deeds which 

would have covered 

him - those deeds, he 

has not done. ||3||

ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਬਣੇ ਉਹ ਕੂੰਮ ਇਹ ਕਦੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੩॥

18728 408 AYso jgu moih 
guir idKwieE  
qau eyk kIriq 
gwieAw]

Aiso Jag Mohi Gur 

Dhikhaaeiou Tho 

Eaek Keerath 

Gaaeiaa ||

The Guru has shown 

me the world to be 

thus; I sing the Kirtan 

of the Praises of the 

One Lord.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਮਾਇਆ-ਗਿਜਸਆ) ਿਗਤ 

ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੀ,
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18729 408 mwnu qwnu qij 
isAwnp srix 
nwnku 
AwieAw]4]1]1
52]

Maan Thaan Thaj 

Siaanap Saran 

Naanak Aaeiaa 

||4||1||152||

Renouncing his pride 

in strength and 

cleverness, Nanak has 

come to the Lord's 

Sanctuary. 

||4||1||152||

ਤਦੋਂ ਮਾਣ ਜਤਆਗ ਕੇ (ਹੋਰ) 

ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੁਤਰਾਈਆਂ 

ਤਿ ਕੇ (ਮੈਂ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਆ 

ਜਪਆ ॥੪॥੧॥੧੫੨॥

18730 408 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18731 408 bwpwir goivMd 

nwey]

Baapaar Govindh 

Naaeae ||

Dealing in the Name of 

the Lord of the 

Universe,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਵਚ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

18732 408 swD sMq mnwey  
ipRA pwey gun 
gwey pMc nwd qUr 
bjwey]1]rhwau]

(qUr) vwjy Saadhh Santh 

Manaaeae Pria 

Paaeae Gun 

Gaaeae Panch 

Naadh Thoor 

Bajaaeae ||1|| 

Rehaao ||

And pleasing the 

Saints and holy men, 

obtain the Beloved 

Lord and sing His 

Glorious Praises; play 

the sound current of 

the Naad with the five 

instruments. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ, 

ਪੂੰਿ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਿ ਵੱਿਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18733 408 ikrpw pwey  
shjwey drswey  
Ab rwiqAw 
goivMd isau]

Kirapaa Paaeae 

Sehajaaeae 

Dharasaaeae Ab 

Raathiaa Govindh 

Sio ||

Obtaining His Mercy, I 

easily gained the 

Blessed Vision of His 

Darshan; now, I am 

imbued with the Love 

of the Lord of the 

Universe.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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18734 408 sMq syiv pRIiq 
nwQ rMgu lwln 
lwey]1]

Santh Saev Preeth 

Naathh Rang 

Laalan Laaeae 

||1||

Serving the Saints, I 

feel love and affection 

for my Beloved Lord 

Master. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ; ਲਾਲ ਜਪਆਰੇ ਦਾ ਜਪਆਰ-

ਰੂੰਗ ਚੜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

18735 408 gur igAwnu min 
idRVwey rhswey  
nhI Awey shjwey  
min inDwnu pwey]

(rhswey) iKVy Gur Giaan Man 

Dhrirraaeae 

Rehasaaeae 

Nehee Aaeae 

Sehajaaeae Man 

Nidhhaan Paaeae 

||

The Guru has 

implanted spiritual 

wisdom within my 

mind, and I rejoice 

that I shall not have to 

come back again. I 

have obtained 

celestial poise, and the 

treasure within my 

mind.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਜਗਆਨ ਨੂੂੰ  
ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਖੜਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
18736 408 sB qjI mnY kI 

kwm krw]
kwm dI(krw) klw, Kyf Sabh Thajee 

Manai Kee Kaam 

Karaa ||

I have renounced all of 

the affairs of my 

mind's desires.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਜਤਆਗ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

18737 408 icru icru icru 
icru BieAw min 
bhuqu ipAws 
lwgI]

Chir Chir Chir Chir 

Bhaeiaa Man 

Bahuth Piaas 

Laagee ||

It has been so long, so 

long, so long, so very 

long, since my mind 

has felt such a great 

thirst.

(ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਬਹੁਤ ਜਚਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,

18738 408 hir drsno 
idKwvhu moih qum 
bqwvhu]

Har Dharasano 

Dhikhaavahu Mohi 

Thum Bathaavahu 

||

Please, reveal to me 

the Blessed Vision of 

Your Darshan, and 

show Yourself to me.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ 

ਦੇਹ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਸ (ਜਕ 

ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾਂ)।
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18739 408 nwnk dIn srix 
Awey gil 
lwey]2]2]153
]

giL: polw bolo Naanak Dheen 

Saran Aaeae Gal 

Laaeae 

||2||2||153||

Nanak the meek has 

entered Your 

Sanctuary; please, 

take me in Your 

embrace. 

||2||2||153||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰ, ਤੇ ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਦੀਨ 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾ 
॥੨॥੨॥੧੫੩॥

18740 408 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18741 408 koaU ibKm gwr 

qorY]
(g@wr)gV@I Kooo Bikham Gaar 

Thorai ||

Who can destroy the 

fortress of sin,

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਸਖ਼ਤ ਜਕਲਹੇ  
ਨੂੂੰ  ਤੋੜਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ ਜਿੂੰ ਦ 

ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ ),
18742 408 Aws ipAws Doh 

moh Brm hI qy 
horY]1]rhwau]

duinAwvI Aws, 
(ipAws) iqRSnw, (Doh) 
T`gI[ (horY) htwvy

Aas Piaas Dhhoh 

Moh Bharam Hee 

Thae Horai ||1|| 

Rehaao ||

And release me from 

hope, thirst, 

deception, attachment 

and doubt? 

||1||Pause||

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ, ਠੱਗੀ-ਫ਼ਰੇਬ, ਮੋਹ 

ਅਤੇ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18743 408 kwm kRoD loB 
mwn ieh ibAwiD 
CorY]1]

(ibAwD) rog Kaam Krodhh 

Lobh Maan Eih 

Biaadhh Shhorai 

||1||

How can I escape the 

afflictions of sexual 

desire, anger, greed 

and pride? ||1||

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿੇਹੜਾ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਲੋਭ ਅਹੂੰਕਾਰ ਆਜਦਕ 

ਬੀਮਾਰੀਆਂ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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18744 408 sMqsMig nwm rMig  
gun goivMd 
gwvau]

Santhasang Naam 

Rang Gun Govindh 

Gaavo ||

In the Society of the 

Saints, love the Naam, 

and sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,

18745 408 An idno pRB 
iDAwvau]

Anadhino Prabh 

Dhhiaavo ||

Night and day, 

meditate on God.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ,

18746 408 BRm BIiq jIiq 
imtwvau]

(BIiq) kMD Bhram Bheeth 

Jeeth Mittaavo ||

I have captured and 

demolished the walls 

of doubt.

ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਕੂੰਧ 

ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਬਣੀ ਜਵੱਥ) ਜਮਟਾਂਦਾ ਹਾਂ।

18747 408 iniD nwmu nwnk 
morY]2]3]154]

Nidhh Naam 

Naanak Morai 

||2||3||154||

O Nanak, the Naam is 

my only treasure. 

||2||3||154||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੀ ਹੈ (ਿ ੋਮੈਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) 

॥੨॥੩॥੧੫੪॥
18748 408 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18749 408 kwmu kRoDu loBu 

iqAwgu]

Kaam Krodhh 

Lobh Thiaag ||

Renounce sexual 

desire, anger and 

greed;

ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈ।

18750 408 min ismir  
goibMd nwm]

Man Simar 

Gobindh Naam ||

Remember the Name 

of the Lord of the 

Universe in your mind.

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹੁ,
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18751 408 hir Bjn sPl 
kwm]1]rhwau]

Har Bhajan Safal 

Kaam ||1|| 

Rehaao ||

Meditation on the 

Lord is the only fruitful 

action. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ 

ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18752 409 qij mwn moh  
ivkwr imiQAw  
jip rwm rwm 
rwm]

Thaj Maan Moh 

Vikaar Mithhiaa 

Jap Raam Raam 

Raam ||

Renounce pride, 

attachment, 

corruption and 

falsehood, and chant 

the Name of the Lord, 

Raam, Raam, Raam.

ਅਹੂੰਕਾਰ ਮੋਹ ਜਵਕਾਰ ਝੂਠ 

ਜਤਆਗ ਦੇਹ, ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ,

18753 409 mn sMqnw kY 
crin lwgu]1]

Man Santhanaa 

Kai Charan Laag 

||1||

O mortal, attach 

yourself to the Feet of 

the Saints. ||1||

ਹੇ ਮਨ! ਤੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ ॥੧॥

18754 409 pRB gopwl dIn 
dieAwl piqq  
pwvn pwrbRhm  
hir crx ismir  
jwgu]

Prabh Gopaal 

Dheen Dhaeiaal 

Pathith Paavan 

Paarabreham Har 

Charan Simar Jaag 

||

God is the Sustainer of 

the world, Merciful to 

the meek, the Purifier 

of sinners, the 

Transcendent Lord 

God. Awaken, and 

meditate on His Feet.

ਉਸ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਹੁ ਿ ੋ

ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਿ ੋਦੀਨਾਂ 
ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ 

ਹੋਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਿਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
18755 409 kir Bgiq nwnk  

pUrn 
Bwgu]2]4]155]

Kar Bhagath 

Naanak Pooran 

Bhaag 

||2||4||155||

Perform His 

devotional worship, O 

Nanak, and your 

destiny shall be 

fulfilled. 

||2||4||155||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, 

ਤੇਰੀ ਜਕਸਮਤ ਿਾਗ ਪਏਗੀ 
॥੨॥੪॥੧੫੫॥
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18756 409 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18757 409 hrK sog bYrwg 

AnMdI Kylu rI  
idKwieE]1]rhw
au]

K@ylu Harakh Sog 

Bairaag Anandhee 

Khael Ree 

Dhikhaaeiou ||1|| 

Rehaao ||

Pleasure and pain, 

detachment and 

ecstasy - the Lord has 

revealed His Play. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! (ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ!) 
ਆਨੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਇਸ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਵਖਾ ਜਦਤੀ 
ਹੈ)। (ਇਸ ਜਵਚ ਜਕਤੇ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ 

(ਜਕਤੇ) ਗ਼ਮੀ ਹੈ (ਜਕਤੇ) ਵੈਰਾਗ 

ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18758 409 iKnhUM BY inrBY 
iKnhUM iKnhUM auiT 
DwieE]

Khinehoon Bhai 

Nirabhai 

Khinehoon 

Khinehoon Outh 

Dhhaaeiou ||

One moment, the 

mortal is in fear, and 

the next moment he is 

fearless; in a moment, 

he gets up and 

departs.

(ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ! ਇਸ ਿਗਤ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਵਚ ਜਕਤੇ) ਇਕ ਪਲ 

ਜਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਡਰ (ਆ ਘੇਰਦੇ 

ਹਨ, ਜਕਤੇ) ਜਨਡਰਤਾ ਹੈ (ਜਕਤੇ 

ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਵਲ) ਉਠ ਭੱਿਦਾ ਹੈ,

18759 409 iKnhUM rs Bogn 
iKnhUM iKnhU qij 
jwieE]1]

Khinehoon Ras 

Bhogan 

Khinehoon 

Khinehoo Thaj 

Jaaeiou ||1||

One moment, he 

enjoys pleasures, and 

the next moment, he 

leaves and goes away. 

||1||

ਜਕਤੇ ਇਕ ਪਲ ਜਵਚ ਸੁਆਦਲੇ 

ਪਦਾਰਥ ਭੋਗੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ 

ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਪਲ ਜਵਚ 

ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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18760 409 iKnhUM jog qwp 
bhu pUjw iKnhUM 
BrmwieE]

Khinehoon Jog 

Thaap Bahu 

Poojaa Khinehoon 

Bharamaaeiou ||

One moment, he 

practices Yoga and 

intense meditation, 

and all sorts of 

worship; the next 

moment, he wanders 

in doubt.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਇਸ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਜਵਚ ਜਕਤੇ) ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ 

ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਕਤੇ ਧੂਣੀਆਂ 

ਤਪਾਈਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

ਜਕਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਹੋ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਕਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਭਟਕਣਾ ਭਟਕੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ।
18761 409 iKnhUM ikrpw  

swDUsMg nwnk  
hir rMgu 
lwieE]2]5]15
6]

Khinehoon 

Kirapaa Saadhhoo 

Sang Naanak Har 

Rang Laaeiou 

||2||5||156||

One moment, O 

Nanak, the Lord 

bestows His Mercy 

and blesses him with 

His Love, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. 

||2||5||156||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਸਖੀ!) 
ਜਕਤੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰੱਖ 

ਕੇ ਇਕ ਪਲ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨॥੫॥੧੫੬॥

18762 409 rwgu Awsw mhlw 
5 Gru 17 
AwswvrI

Aw-sw-vrI Raag Aasaa 

Mehalaa 5 Ghar 

17 Aasaavaree

Raag Aasaa, Fifth 

Mehl, Seventeenth 

House, Aasaavaree:

ਰਾਗ ਆਸਾਵਰੀ, ਘਰ ੧੭ 

ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।

18763 409 <> siqgur 
pRswid]

Gru sqwrvW Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

18764 409 goibMd goibMd  
kir hW]

Gobindh Gobindh 

Kar Haan ||

Meditate on the Lord, 

the Lord of the 

Universe.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੁ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ)।
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18765 409 hir hir min 
ipAwir hW]

Har Har Man Piaar 

Haan ||

Cherish the Beloved 

Lord, Har, Har, in your 

mind.

ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਬਣਾ।

18766 409 guir kihAw su 
iciq Dir hW]

Gur Kehiaa S Chith 

Dhhar Haan ||

The Guru says to 

install it in your 

consciousness.

ਿ ੋਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਜਚੱਤ ਜਵਚ ਵਸਾ।

18767 409 An isau qoir  
Pyir hW]

An Sio Thor Faer 

Haan ||

Turn away from 

others, and turn to 

Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਿੀਤ ਤੋੜ 

ਦੇ, ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਤਾ ਲੈ।

18768 409 AYsy lwlnu 
pwieE rI 
sKI]1]rhwau]

(lwlnu) ipAwry 
vwihgurU jI

Aisae Laalan 

Paaeiou Ree 

Sakhee ||1|| 

Rehaao ||

Thus you shall obtain 

your Beloved, O my 

companion. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! (ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਲੱਭਾ ਹੈ) ਇਸ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

18769 409 pMkj moh sir 
hW]

(pMkj) ic`kV[ (sir) 
sMswr smuMdr

Pankaj Moh Sar 

Haan ||

In the pool of the 

world is the mud of 

attachment.

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਮੋਹ ਦਾ ਜਚੱਕੜ ਹੈ (ਇਸ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ),

18770 409 pgu nhI clY  
hir hW]

pgu:polw bolo[ (pgu) pYr Pag Nehee Chalai 

Har Haan ||

Stuck in it, his feet 

cannot walk towards 

the Lord.

ਪੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 

ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ।

18771 409 ghifE mUV nir 
hW]

(gh-ifE)PisAw[ 
(mUV@) mUrK

Gehaddiou Moorr 

Nar Haan ||

The fool is stuck; ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਆਪਣਾ ਪੈਰ 

ਮੋਹ ਦੇ ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ) 

ਿਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

18772 409 Ain n aupwv 
kir hW]

(Ain) horaupwv nhIN 
krdw[ (dUjw pwT: 
Ainn)

Anin Oupaav Kar 

Haan ||

He cannot do anything 

else.

ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।
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18773 409 qau inksY srin 
pY rI sKI]1]

(inksY) in`kly Tho Nikasai Saran 

Pai Ree Sakhee 

||1||

Only by entering the 

Lord's Sanctuary, O my 

companion, will you 

be released. ||1||

ਹੇ ਸਖੀ! ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਿਾਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
(ਮੋਹ-ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਪੈਰ) ਜਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

18774 409 iQr iQr icq 
iQr hW]

Thhir Thhir Chith 

Thhir Haan ||

Thus your 

consciousness shall be 

stable and steady and 

firm.

ਆਪਣ ੇਜਚੱਤ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ ਬਣਾ ਲੈ,

18775 409 bnu igRhu smsir 
hW]

(smsir) brwbr Ban Grihu 

Samasar Haan ||

Wilderness and 

household are the 

same.

(ਇਤਨਾ ਅਡੋਲ ਜਕ) ਿੂੰਗਲ 

ਅਤੇ ਘਰ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਪਿਤੀਤ 

ਹੋਣ।
18776 409 AMqir eyk ipr 

hW]

Anthar Eaek Pir 

Haan ||

Deep within dwells the 

One Husband Lord;

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖ,

18777 409 bwhir Anyk Dir 
hW]

Anyk (Dir) qr& 
ikrq c

Baahar Anaek 

Dhhar Haan ||

Outwardly, there are 

many distractions.

ਤੇ, ਿਗਤ ਜਵੱਚ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰ,

18778 409 rwjn jogu kir 
hW]

(jogu) juVnw Raajan Jog Kar 

Haan ||

Practice Raja Yoga, the 

Yoga of meditation 

and success.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਰਾਿ ਭੀ ਕਰ ਤੇ 

ਿੋਗ ਭੀ ਕਮਾ।

18779 409 khu nwnk log 
AlogI rI 
sKI]2]1]157]

(AlogI) inrlyp Kahu Naanak Log 

Alogee Ree 

Sakhee 

||2||1||157||

Says Nanak, this is the 

way to dwell with the 

people, and yet 

remain apart from 

them. ||2||1||157||

(ਪਰ,) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ 

ਸਖੀ! (ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਜਦਆਂ 

ਹੀ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹਣਾ-ਇਹ) 

ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਨਰਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੧੫੭॥
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18780 409 AwswvrI mhlw 
5]

Aasaavaree 

Mehalaa 5 ||

Aasaavaree, Fifth 

Mehl:

18781 409 mnsw eyk mwin 
hW]

(mnsw) bu`DI c Manasaa Eaek 

Maan Haan ||

Cherish one desire 

only:

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਇਕ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦੀ 
ਤਾਂਘ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਕਾਇਮ 

ਕਰ।
18782 409 gur isau nyq 

iDAwin hW]
(nyq) in`q Gur Sio Naeth 

Dhhiaan Haan ||

Meditate continually 

on the Guru.

ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਸਦਾ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਜਧਆਨ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ।
18783 409 idRVu sMq mMq  

igAwin hW]

Dhrirr Santh 

Manth Giaan Haan 

||

Install the wisdom of 

the Saints' Mantra.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਜਵਚ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਜਚੱਤ ਹੋ।

18784 409 syvw gur crwin 
hW]

Saevaa Gur 

Charaan Haan ||

Serve the Feet of the 

Guru,

ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) 

ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰ।

18785 409 qau imlIAY gur 
ikrpwin myry 
mnw]1]rhwau]

Tho Mileeai Gur 

Kirapaan Maerae 

Manaa ||1|| 

Rehaao ||

And you shall meet 

Him, by Guru's Grace, 

O my mind. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
18786 409 tUty An Brwin 

hW]
(Brwin) Btkxw Ttoottae An 

Bharaan Haan ||

All doubts are 

dispelled,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿਦੋਂ ਹੋਰ 

ਭਟਕਣਾਂ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

18787 409 rivE srb Qwin 
hW]

(rivE) smwey Raviou Sarab 

Thhaan Haan ||

And the Lord is seen 

to be pervading all 

places.

ਿਦੋਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

18788 409 lihE jm 
BieAwin hW]

(BieAwin) iBAwnk Lehiou Jam 

Bhaeiaan Haan ||

The fear of death is 

dispelled,

ਤਦੋਂ ਡਰਾਉਣੇ ਿਮ ਦਾ ਸਹਮ 

ਲਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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18789 409 pwieE pyf Qwin 
hW]

(pyf Qwin) mu`F sQwn 
hir jI

Paaeiou Paedd 

Thhaan Haan ||

And the primal place is 

obtained.

ਸੂੰਸਾਰ-ਰੱੁਖ ਦੇ ਮੱੁਢ-ਹਰੀ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

18790 409 qau cUkI sgl 
kwin]1]

(kwin) muQwjI Tho Chookee Sagal 

Kaan ||1||

Then, all subservience 

is removed. ||1||

ਤਦੋਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

18791 409 lhno ijsu mQwin 
hW]

(lhno) lYxw[ (mQwin) 
m`Qy qy

Lehano Jis 

Mathhaan Haan ||

One who has such 

destiny recorded upon 

his forehead, obtains 

it;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗਦੇ ਹਨ,

18792 409 BY pwvk pwir 
prwin hW]

(pwvk) A`g Bhai Paavak Paar 

Paraan Haan ||

He crosses over the 

terrifying ocean of fire.

ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਅੱਗ ਦੇ 

ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

18793 409 inj Gir iqsih 
Qwin hW]

Nij Ghar Thisehi 

Thhaan Haan ||

He obtains a place in 

the home of his own 

self,

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਥਾਂ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

18794 409 hir rs rsih 
mwin hW]

Har Ras Rasehi 

Maan Haan ||

And enjoys the most 

sublime essence of the 

Lord's essence.

ਉਹ ਰਸਾਂ ਜਵਚ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਸ 

ਹਜਰ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

18795 409 lwQI iqs BuKwin 
hW]

l`wQI Bu`Kwin Laathhee This 

Bhukhaan Haan ||

His hunger is 

appeased;

ਉਸ ਦੀ (ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਤਿੇਹ 

ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

18796 409 nwnk shij 
smwieE ry 
mnw]2]2]158
]

Naanak Sehaj 

Samaaeiou Rae 

Manaa 

||2||2||158||

Nanak, he is absorbed 

in celestial peace, O 

my mind. 

||2||2||158||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ! ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੨॥੧੫੮॥
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18797 409 AwswvrI mhlw 
5]

Aasaavaree 

Mehalaa 5 ||

Aasaavaree, Fifth 

Mehl:

18798 409 hir hir hir  
gunI hW]

Har Har Har 

Gunee Haan ||

Sing the Praises of the 

Lord, Har, Har, Har.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੇਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,

18799 409 jpIAY shj DunI 
hW]

Japeeai Sehaj 

Dhhunee Haan ||

Meditate on the 

celestial music.

ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੀ ਲਜਹਰ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ 

ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
18800 409 swDU rsn BnI 

hW]

Saadhhoo Rasan 

Bhanee Haan ||

The tongues of the 

holy Saints repeat it.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਆਪਣੀ) 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰ!

18801 409 CUtn ibiD sunI 
hW]

Shhoottan Bidhh 

Sunee Haan ||

I have heard that this 

is the way to 

emancipation.

ਸੁਣ, ਇਹੀ ਹੈ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ,

18802 409 pweIAY vf punI  
myry 
mnw]1]rhwau]

Paaeeai Vadd 

Punee Maerae 

Manaa ||1|| 

Rehaao ||

This is found by the 

greatest merit, O my 

mind. ||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18803 409 Kojih jn munI 
hW]

Khojehi Jan 

Munee Haan ||

The silent sages search 

for Him.

ਸਾਰੇ ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਖੋਿਦੇ ਆ ਰਹੇ 

ਹਨ,

18804 409 sRb kw pRB DnI 
hW]

Srab Kaa Prabh 

Dhhanee Haan ||

God is the Master of 

all.

ਿੇਹੜਾ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਹੈ,

18805 409 dulB kil dunI 
hW]

(kil) klXu`g[ du-l`B Dhulabh Kal 

Dhunee Haan ||

It is so difficult to find 

Him in this world, in 

this Dark Age of Kali 

Yuga.

ਿੇਹੜਾ ਇਸ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੀ 
ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ,
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18806 409 dUK ibnwsnI hW] Dhookh 

Binaasanee Haan 

||

He is the Dispeller of 

distress.

ਿੇਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

18807 409 pRB pUrn AwsnI  
myry mnw]1]

Prabh Pooran 

Aasanee Maerae 

Manaa ||1||

God is the Fulfiller of 

desires, O my mind. 

||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੇ ਿੇਹੜਾ ਸਭ 

ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥

18808 409 mn so syvIAY hW] Man So Saeveeai 

Haan ||

O my mind, serve Him. ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

18809 410 AlK AByvIAY  
hW]

A-lK: polw bolo Alakh Abhaeveeai 

Haan ||

He is unknowable and 

inscrutable.

ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ-ਸਰੂਪ ਦੱਜਸਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ 
ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

18810 410 qW isau pRIiq 
kir hW]

Thaan Sio Preeth 

Kar Haan ||

Enshrine love for Him. (ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ,

18811 410 ibnis n jwie 
mir hW]

(ibnis) nws[ n dyl@I 
dIvw

Binas N Jaae Mar 

Haan ||

He does not perish, or 

go away, or die.

ਿੇਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਿ ੋਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ 

ਮਰਦਾ ਹੈ।
18812 410 gur qy jwinAw  

hW]

Gur Thae Jaaniaa 

Haan ||

He is known only 

through the Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ,

18813 410 nwnk mnu 
mwinAw myry 
mnw]2]3]159
]

Naanak Man 

Maaniaa Maerae 

Manaa 

||2||3||159||

Nanak, my mind is 

satisfied with the Lord, 

O my mind. 

||2||3||159||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ! ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ (ਉਸ 

ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੩॥੧੫੯॥
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18814 410 AwswvrI mhlw 
5]

Aasaavaree 

Mehalaa 5 ||

Aasaavaree, Fifth 

Mehl:

18815 410 eykw Et ghu hW] (ghu) PV Eaekaa Outt Gahu 

Haan ||

Grab hold of the 

Support of the One 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜ,

18816 410 gur kw sbdu khu 
hW]

Gur Kaa Sabadh 

Kahu Haan ||

Chant the Word of the 

Guru's Shabad.

ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ 
ਰਹੁ।

18817 410 AwigAw siq shu 
hW]

Aagiaa Sath Sahu 

Haan ||

Submit to the Order of 

the True Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਠੀ 
ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਨ।

18818 410 mnih inDwnu lhu 
hW]

Manehi Nidhhaan 

Lahu Haan ||

Receive the treasure 

in your mind.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈ।

18819 410 suKih smweIAY  
myry 
mnw]1]rhwau]

Sukhehi 

Samaaeeai 

Maerae Manaa 

||1|| Rehaao ||

Thus you shall be 

absorbed in peace, O 

my mind. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਦਾ) 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18820 410 jIvq jo mrY hW] Jeevath Jo Marai 

Haan ||

One who is dead while 

yet alive,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਅਛੋਹ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

18821 410 duqru so qrY hW] (du`q-ru) qrnw kTn Dhuthar So Tharai 

Haan ||

Crosses over the 

terrifying world-ocean.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ 
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ,

18822 410 sB kI rynu hoie 
hW]

Sabh Kee Raen 

Hoe Haan ||

One who becomes the 

dust of all

ਿ ੇਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਭਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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18823 410 inrBau khau 
soie hW]

Nirabho Keho Soe 

Haan ||

He alone is called 

fearless.

ਿ ੇਮੈਂ ਭੀ ਉਸ ਜਨਰਭਉ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ,
18824 410 imty AMdyisAw  

hW]
(AMdyisAw) icMqw Mittae Andhaesiaa 

Haan ||

His anxieties are 

removed

ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਫ਼ਕਰ 

ਜਮਟ ਿਾਣਗੇ।

18825 410 sMq aupdyisAw  
myry mnw]1]

Santh 

Oupadhaesiaa 

Maerae Manaa 

||1||

By the Teachings of 

the Saints, O my mind. 

||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਆਖ!) ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਜਸੱਜਖਆ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਵ ੇ॥੧॥

18826 410 ijsu jn nwm suKu 
hW]

Jis Jan Naam Sukh 

Haan ||

That humble being, 

who takes happiness 

in the Naam, the 

Name of the Lord

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

18827 410 iqsu inkit n 
kdy duKu hW]

This Nikatt N 

Kadhae Dhukh 

Haan ||

Pain never draws near 

him.

ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦਾ।

18828 410 jo hir hir jsu  
suny hW]

Jo Har Har Jas 

Sunae Haan ||

One who listens to the 

Praise of the Lord, Har, 

Har,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸਦਾ ਸੁਣਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

18829 410 sBu ko iqsu mMny 
hW]

Sabh Ko This 

Mannae Haan ||

Is obeyed by all men. (ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
18830 410 sPlu su AwieAw 

hW]

Safal S Aaeiaa 

Haan ||

How fortunate it is 

that he came into the 

world;

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੋਇਆ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਕਾਮਯਾਬ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,
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18831 410 nwnk pRB 
BwieAw myry 
mnw]2]4]160]

Naanak Prabh 

Bhaaeiaa Maerae 

Manaa 

||2||4||160||

Nanak, he is pleasing 

to God, O my mind. 

||2||4||160||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ! ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੨॥੪॥੧੬੦॥

18832 410 AwswvrI mhlw 
5]

Aasaavaree 

Mehalaa 5 ||

Aasaavaree, Fifth 

Mehl:

18833 410 imil hir jsu 
gweIAY hW]

Mil Har Jas 

Gaaeeai Haan ||

Meeting together, let 

us sing the Praises of 

the Lord,

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

18834 410 prmpdu pweIAY 
hW]

Param Padh 

Paaeeai Haan ||

And attain the 

supreme state.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਿਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ।

18835 410 auAw rs jo ibDy 
hW]

(ib`Dy) ivMn@y mgn Ouaa Ras Jo 

Bidhhae Haan ||

Those who obtain that 

sublime essence,

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਉਸ ਸੁਆਦ ਜਵਚ 

ਜਵੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

18836 410 qwkau sgl isDy 
hW]

(is`Dy) s&lqw Thaa Ko Sagal 

Sidhhae Haan ||

Obtain all of the 

spiritual powers of the 

Siddhas.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਨੋ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਸੱਧੀਆਂ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।
18837 410 An idnu jwigAw  

hW]

Anadhin Jaagiaa 

Haan ||

They remain awake 

and aware night and 

day;

ਿ ੋਹਰ ਵੇਲੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ),
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18838 410 nwnk bfBwigAw  
myry 
mnw]1]rhwau]

Naanak 

Baddabhaagiaa 

Maerae Manaa 

||1|| Rehaao ||

Nanak, they are 

blessed by great good 

fortune, O my mind. 

||1||Pause||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
18839 410 sMq pg DoeIAY 

hW]

Santh Pag 

Dhhoeeai Haan ||

Let us wash the feet of 

the Saints;

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ 

ਕੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ),

18840 410 durmiq KoeIAY 
hW]

dur-m`iq Dhuramath 

Khoeeai Haan ||

Our evil-mindedness 

shall be cleansed.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨ ਦੀ) ਖੋਟੀ 
ਮਜਤ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

18841 410 dwsh rynu hoie 
hW]

Dhaaseh Raen Hoe 

Haan ||

Becoming the dust of 

the feet of the Lord's 

slaves,

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਬਜਣਆ ਰਹੁ,

18842 410 ibAwpY duKu n 
koie hW]

Biaapai Dhukh N 

Koe Haan ||

One shall not be 

afflicted with pain.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

18843 410 BgqW srin pru 
hW ]

Bhagathaan Saran 

Par Haan ||

Taking to the 

Sanctuary of His 

devotees,

ਭਗਤ-ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨੀਂ ਜਪਆ 

ਰਹੁ,

18844 410 jnim n kdy mru 
hW]

Janam N Kadhae 

Mar Haan ||

He is no longer subject 

to birth and death.

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ 
ਰਹੇਗਾ।

18845 410 AsiQru sy Bey 
hW]

Asathhir Sae 

Bheae Haan ||

They alone become 

eternal,

ਉਹ ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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18846 410 hir hir ijn@ 
jip ley myry 
mnw]1]

Har Har Jinh Jap 

Leae Maerae 

Manaa ||1||

Who chant the Name 

of the Lord, Har, Har, 

O my mind. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਹਨ ॥੧॥

18847 410 swjnu mIqu qUM hW] Saajan Meeth 

Thoon Haan ||

You are my Friend, my 

Best Friend.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਰਾ) 
ਸੱਿਣ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਰਾ) ਜਮੱਤਰ 

ਹੈਂ,
18848 410 nwmu idRVwie mUM 

hW]

Naam Dhrirraae 

Moon Haan ||

Please, implant the 

Naam, the Name of 

the Lord, within me.

ਮੈਨੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ) ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ 

ਜਟਕਾ ਦੇਹ।
18849 410 iqsu ibnu nwih 

koie hW]

This Bin Naahi Koe 

Haan ||

Without Him, there is 

not any other.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਅਸਲ ਸੱਿਣ ਜਮੱਤਰ) 

ਨਹੀਂ ਹੈ,

18850 410 mnih ArwiD  
soie hW]

Manehi Araadhh 

Soe Haan ||

Within my mind, I 

worship Him in 

adoration.

ਸਦਾ ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮਨ 

ਜਵੱਚ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ।

18851 410 inmK n vIsrY 
hW]

Nimakh N 

Veesarai Haan ||

I do not forget Him, 

even for an instant.

ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਅੱਖ 

ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ 
ਭੁੱ ਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ,

18852 410 iqsu ibnu ikau 
srY hW]

This Bin Kio Sarai 

Haan ||

How can I live without 

Him?

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ (ਦੀ ਯਾਦ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿੀਵਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ 
ਗੁਜ਼ਰਦਾ।

18853 410 gur kau kurbwnu 
jwau hW]

Gur Ko Kurabaan 

Jaao Haan ||

I am a sacrifice to the 

Guru.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ),
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18854 410 nwnku jpy nwau  
myry 
mnw]2]5]161]

Naanak Japae 

Naao Maerae 

Manaa 

||2||5||161||

Nanak, chant the 

Name, O my mind. 

||2||5||161||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੇਰਾ ਮਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੫॥੧੬੧॥

18855 410 AwswvrI mhlw 
5]

Aasaavaree 

Mehalaa 5 ||

Aasaavaree, Fifth 

Mehl:

18856 410 kwrn krn qUM 
hW]

Kaaran Karan 

Thoon Haan ||

You are the Creator, 

the Cause of causes.

(ਹੇ ਪਿਭ!) ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਰਚਨਹਾਰ ਹੈਂ,

18857 410 Avru nw suJY mUM 
hW]

(mMU) mYnMU Avar Naa Sujhai 

Moon Haan ||

I cannot think of any 

other.

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਸੱੁਝਦਾ (ਿੋ ਇਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ 
ਹੋਵੇ),

18858 410 krih su hoeIAY 
hW]

Karehi S Hoeeai 

Haan ||

Whatever You do, 

comes to pass.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
ਉਹੀ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਵਰਤਦਾ 
ਹੈ।

18859 410 shij suiK 
soeIAY hW]

Sehaj Sukh Soeeai 

Haan ||

I sleep in peace and 

poise.

ਉਹੀ ਮਨੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹ ਸਕੀਦਾ ਹੈ,

18860 410 DIrj min Bey 
hW]

Dhheeraj Man 

Bheae Haan ||

My mind has become 

patient,

ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਜਵਚ 

ਹੌਸਲਾ ਬੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

18861 410 pRB kY dir pey  
myry 
mnw]1]rhwau]

Prabh Kai Dhar 

Peae Maerae 

Manaa ||1|| 

Rehaao ||

Since I fell at God's 

Door, O my mind. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਚਤੁਰਾਈਆਂ 

ਛੱਡ ਕੇ) ਿੋ ਮਨੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਡੱਗ ਪਵੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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18862 410 swDUsMgmy hW] Saadhhoo 

Sangamae Haan ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy,

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ,

18863 410 pUrn sMjmy hW] Pooran Sanjamae 

Haan ||

I gained perfect 

control over my 

senses.

ਉਹ ਿੁਗਜਤ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

18864 410 jb qy Cuty Awp 
hW]

Cu`ty Jab Thae Shhuttae 

Aap Haan ||

Ever since I rid myself 

of my self-conceit,

(ਹੇ ਮਨ!) ਜਿਸ ਵੇਲੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

18865 410 qb qy imty qwp 
hW]

Thab Thae Mittae 

Thaap Haan ||

My sufferings have 

ended.

(ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਠੀਕ ਿਾਪਦੀ 
ਹੈ) ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ (ਮਨ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

18866 410 ikrpw DwrIAw  
hW]

Kirapaa 

Dhhaareeaa Haan 

||

He has showered His 

Mercy upon me.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ 

ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ,

18867 410 piq rKu 
bnvwrIAw myry 
mnw]1]

Path Rakh 

Banavaareeaa 

Maerae Manaa 

||1||

The Creator Lord has 

preserved my honor, 

O my mind. ||1||

ਤੇ ਮੇਰੀ (ਸਰਨ ਪਏ ਦੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ॥੧॥

18868 410 iehu suKu jwnIAY 
hW]

Eihu Sukh 

Jaaneeai Haan ||

Know that this is the 

only peace;

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਇਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸੁਖ 

(ਦਾ ਮੂਲ) ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

18869 410 hir kry su 
mwnIAY hW]

Har Karae S 

Maaneeai Haan ||

Accept whatever the 

Lord does.

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਮੱਠਾ ਕਰ ਕੇ) ਮੂੰਨਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

18870 410 mMdw nwih koie 
hW]

Mandhaa Naahi 

Koe Haan ||

No one is bad. ਹੇ ਮਨ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਬਣਦਾ ਹੈ,
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18871 410 sMq kI ryn hoie 
hW]

Santh Kee Raen 

Hoe Haan ||

Become the dust of 

the Feet of the Saints.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

18872 410 Awpy ijsu rKY hW] r`KY Aapae Jis Rakhai 

Haan ||

He Himself preserves 

those

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ,

18873 410 hir AMimRqu so 
cKY myry mnw]2]

c`KY Har Anmrith So 

Chakhai Maerae 

Manaa ||2||

Who taste the 

Ambrosial Nectar of 

the Lord, O my mind. 

||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪੀਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

18874 410 ijs kw nwih 
koie hW]

Jis Kaa Naahi Koe 

Haan ||

One who has no one 

to call his own

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਕੋਈ ਭੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,

18875 410 iqs kw pRBU soie 
hW]

This Kaa Prabhoo 

Soe Haan ||

God belongs to him. (ਿੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ 

ਪਏ, ਤਾਂ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਉਸ ਦਾ 
ਰਾਖਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

18876 410 AMqrgiq buJY hW] bu`JY Antharagath 

Bujhai Haan ||

God knows the state 

of our innermost 

being.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

18877 410 sBu ikCu iqsu 
suJY hW]

s`uJY Sabh Kishh This 

Sujhai Haan ||

He knows everything. ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
18878 410 piqq auDwir lyhu 

hW]

Pathith Oudhhaar 

Laehu Haan ||

Please, Lord, save the 

sinners.

(ਸਾਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਜਡੱਗੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ!
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18879 410 nwnk Ardwis 
eyhu myry 
mnw]3]6]162]

Naanak Aradhaas 

Eaehu Maerae 

Manaa 

||3||6||162||

This is Nanak's prayer, 

O my mind. 

||3||6||162||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੇਰਾ ਮਨ, 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਇਉਂ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੬॥੧੬੨॥

18880 410 AwswvrI mhlw 
5 iekqukw]

Aasaavaree 

Mehalaa 5 

Eikathukaa ||

Aasaavaree, Fifth 

Mehl, Ik-Tukas:

18881 410 Eie prdysIAw  
hW]

ie`k-qukw Oue 

Paradhaeseeaa 

Haan ||

O my stranger soul, ਿਗਤ ਜਵਚ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਲਈ 

ਆਏ ਹੇ ਿੀਵ!

18882 410 sunq sMdyisAw  
hW]1]rhwau]

Sunath 

Sandhaesiaa Haan 

||1|| Rehaao ||

Listen to the call. 

||1||Pause||

ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18883 410 jw isau ric rhy 
hW]

Jaa Sio Rach Rehae 

Haan ||

Whatever you are 

attached to,

(ਤੈਥੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਇਥੇ ਆਏ ਹੋਏ 

ਿੀਵ) ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਹੇ,

18884 411 sB kau qij gey 
hW]

Sabh Ko Thaj Geae 

Haan ||

You shall have to leave 

it all behind.

ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ,

18885 411 supnw ijau Bey 
hW]

Supanaa Jio Bheae 

Haan ||

These things seem like 

only a dream,

(ਹੁਣ ਉਹ) ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ (ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ),

18886 411 hir nwmu ijin@ 
ley]1]

Har Naam Jinih 

Leae ||1||

To one who takes the 

Lord's Name. ||1||

(ਜਿਰ) ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ (ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ॥੧॥
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18887 411 hir qij An 
lgy hW]

l`gy Har Thaj An Lagae 

Haan ||

Forsaking the Lord, 

and clinging to 

another,

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

18888 411 jnmih mir Bgy 
hW]

(B`gy) dOVdy Janamehi Mar 

Bhagae Haan ||

They run toward 

death and 

reincarnation.

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

18889 411 hir hir jin 
lhy hW]

(lhy) pRwpq kIqy Har Har Jan Lehae 

Haan ||

But those humble 

beings, who attach 

themselves to the 

Lord, Har, Har,

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ,

18890 411 jIvq sy rhy hW] Jeevath Sae Rehae 

Haan ||

Continue to live. ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ।

18891 411 ijsih ikRpwlu 
hoie hW]

Jisehi Kirapaal Hoe 

Haan ||

One who is blessed 

with the Lord's Mercy,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

18892 411 nwnk Bgqu 
soie]2]7]163
]232]

Naanak Bhagath 

Soe 

||2||7||163||232

||

O Nanak, becomes His 

devotee. 

||2||7||163||232||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਭਗਤ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੨॥੭॥੧੬੩॥੨੩੨॥

18893 411 <> siqgur 
pRswid]

nwvW Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

18894 411 rwgu Awsw mhlw 
9]

Raag Aasaa 

Mehalaa 9 ||

Raag Aasaa, Ninth 

Mehl:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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18895 411 ibrQw khau  
kaun isau mn 
kI]

(ibrQw) pIVw Birathhaa Keho 

Koun Sio Man Kee 

||

Who should I tell the 

condition of the mind?

ਮੈਂ ਇਸ (ਮਨੱੁਖੀ) ਮਨ ਦੀ ਭੈੜੀ 
ਹਾਲਤ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਦੱਸਾਂ (ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ),

18896 411 loiB gRisE ds 
hU ids Dwvq  
Awsw lwigE Dn 
kI]1]rhwau]

(gRisE) PisAw Lobh Grasiou Dhas 

Hoo Dhis 

Dhhaavath Aasaa 

Laagiou Dhhan 

Kee ||1|| Rehaao 

||

Engrossed in greed, 

running around in the 

ten directions, you 

hold to your hopes of 

wealth. ||1||Pause||

ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ 

ਇਹ ਮਨ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਧਨ ਿੋੜਨ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਚੂੰਬੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18897 411 suK kY hyiq bhuqu 
duKu pwvq syv 
krq jn jn kI]

Sukh Kai Haeth 

Bahuth Dhukh 

Paavath Saev 

Karath Jan Jan Kee 

||

For the sake of 

pleasure, you suffer 

such great pain, and 

you have to serve each 

and every person.

ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

(ਇਹ ਮਨ) ਜਧਰ ਜਧਰ ਦੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੁਖ ਦੇ ਥਾਂ ਸਗੋਂ) 
ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।

18898 411 duAwrih duAwir  
suAwn ijau folq  
nh suD rwm 
Bjn kI ]1]

duAwr-ih, su`D Dhuaarehi Dhuaar 

Suaan Jio Ddolath 

Neh Sudhh Raam 

Bhajan Kee ||1||

You wander from door 

to door like a dog, 

unconscious of the 

Lord's meditation. 

||1||

ਕੱੁਤੇ ਵਾਂਗ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕਦੇ ਸੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 
॥੧॥
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18899 411 mwns jnm  
AkwrQ Kovq  
lwj n lok hsn 
kI]

(AkwrQ) ivArQ[ h`sn Maanas Janam 

Akaarathh 

Khovath Laaj N 

Lok Hasan Kee ||

You lose this human 

life in vain, and You 

are not even ashamed 

when others laugh at 

you.

(ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ) 

ਇਹ ਿੀਵ ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, (ਇਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਸੇ-ਮਖ਼ੌਲ 

ਦੀ ਭੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ।

18900 411 nwnk hir jsu  
ikau nhI gwvq  
kumiq ibnwsY qn 
kI]2]1]233]

ku-m`iq Naanak Har Jas Kio 

Nehee Gaavath 

Kumath Binaasai 

Than Kee 

||2||1||233||

O Nanak, why not sing 

the Lord's Praises, so 

that you may be rid of 

the body's evil 

disposition? 

||2||1||233||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਿੀਵ!) ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਤੇਰੀ ਇਹ ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਦੂਰ ਹੋ 

ਸਕੇਗੀ ॥੨॥੧॥੨੩੩॥

18901 411 rwgu Awsw mhlw 
1 AstpdIAw 
Gru 2

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Raag Aasaa 

Mehalaa 1 

Asattapadheeaa 

Ghar 2

Raag Aasaa, First 

Mehl, Ashtapadees, 

Second House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

18902 411 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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18903 411 auqir AvGit  
srvir n@wvY]

(auqir) hyTW Aw ky[ 
kwmwid dI (AvGt) 
AOKI GwtI phwVI[ 
sqsMg rUpI (srvir) 
srovr

Outhar Avaghatt 

Saravar Nhaavai ||

He descends the 

treacherous precipice, 

to bathe in the 

cleansing pool;

(ਭਰਥਰੀ ਿੋਗੀ ਜਕਸੇ ਪਹਾੜ 

ਦੇ ਜਟੱਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਕਸੇ 

ਤੀਰਥ-ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ) 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਆਜਦਕ ਦੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ 
ਉਤਰ ਕੇ ਸਤਸੂੰਗ ਸਰੋਵਰ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

18904 411 bkY n bolY hir 
gux gwvY]

(bkY) bkbwd Bakai N Bolai Har 

Gun Gaavai ||

Without speaking or 

saying anything, he 

sings the Glorious 

Praises of the Lord.

ਅਤੇ ਿ ੋਬਹੁਤਾ ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ 
ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

18905 411 jlu AwkwsI suMin 
smwvY]

Jal Aakaasee Sunn 

Samaavai ||

Like water vapor in the 

sky, he remains 

absorbed in the Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) ਿਲ 

(ਸੂਰਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉੱਚਾ 
ਉਠ ਕੇ) ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਜਵਚ 

(ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦਾ) ਹੈ,

18906 411 rsu squ Joil  
mhw rsu pwvY]1]

(Joil) irVk ky Ras Sath Jhol 

Mehaa Ras Paavai 

||1||

He churns the true 

pleasures to obtain 

the supreme nectar. 

||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਸ ਨੂੂੰ  ਹਲਾ 
ਕੇ (ਮਾਣ ਕੇ) ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ 

ਪੀਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

18907 411 AYsw igAwnu 
sunhu AB mory]

(AB) mn, ihrdw Aisaa Giaan 

Sunahu Abh 

Morae ||

Listen to such spiritual 

wisdom, O my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ 

ਸੁਣ,
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18908 411 Birpuir Dwir 
rihAw sB 
Taury]1] rhwau]

(Birpuir) BrpUr[ 
(Dwir) Awsrw[ (Taury) 
QW

Bharipur Dhhaar 

Rehiaa Sabh 

Thourae ||1|| 

Rehaao ||

The Lord is totally 

pervading and 

permeating all places. 

||1||Pause||

(ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ 
ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸਹਾਰਾ 
ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

18909 411 scu bRqu nymu n 
kwlu sMqwvY]

Sach Brath Naem 

N Kaal Santhaavai 

||

One who makes 

Truthfulness his fast 

and religious vows, 

does not suffer the 

pain of death.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਜਨਿੱਤ ਦਾ ਪਿਣ ਬਣਾ 
ਜਲਆ ਹੈ, ਜਨਿੱਤ ਦੀ ਕਾਰ ਬਣਾ 
ਜਲਆ ਹੈ,

18910 411 siqgur sbid  
kroDu jlwvY]

Sathigur Sabadh 

Karodhh Jalaavai 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

burns away his anger.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਿੋਧ ਸਾੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

18911 411 ggin invwis  
smwiD lgwvY]

Gagan Nivaas 

Samaadhh 

Lagaavai ||

He dwells in the Tenth 

Gate, immersed in the 

Samaadhi of deep 

meditation.

ਉਹ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਮੂੰਡਲ 

ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।

18912 411 pwrsu pris  
prmpdu pwvY]2]

Paaras Paras 

Param Padh 

Paavai ||2||

Touching the 

philosopher's stone, 

he obtains the 

supreme status. ||2||

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਗੁਰੂ-) ਪਾਰਸ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਨੂੂੰ  ਛੁਹ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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18913 411 scu mn kwrix  
qqu iblovY]

(iblovY) irVky Bwv 
ivcwry

Sach Man Kaaran 

Thath Bilovai ||

For the benefit of the 

mind, churn the true 

essence of reality;

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਦੱੁਧ 

ਜਰੜਕੀਦਾ ਹੈ),

18914 411 suBr srvir  
mYlun DovY]

(mYlun) mYLW[ su`Br Subhar Saravar 

Mail N Dhhovai ||

Bathing in the over-

flowing tank of nectar, 

filth is washed away.

ਅਤੇ ਿ ੋ(ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ) 

ਨਕਾਨਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰੋਵਰ 

ਜਵਚ (ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ 

ਆਜਦਕਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਧੋਂਦਾ ਹੈ,

18915 411 jY isau rwqw qYso 
hovY]

Jai Sio Raathaa 

Thaiso Hovai ||

We become like the 

One with whom we 

are imbued.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਉਹ ਜਪਆਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
18916 411 Awpy krqw kry  

su hovY]3]

Aapae Karathaa 

Karae S Hovai 

||3||

Whatever the Creator 

does, comes to pass. 

||3||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਿਰ ਇਹ ਸੂਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਰਤਾਰ 

ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

18917 411 gur ihv sIqlu  
Agin buJwvY]

(ihv) br& Gur Hiv Seethal 

Agan Bujhaavai ||

The Guru is cool and 

soothing like ice; He 

puts out the fire of the 

mind.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਬਰਫ਼ 

ਵਰਗੇ ਠੂੰ ਡੇ ਠਾਰ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਂਦਾ ਹੈ,

18918 411 syvw suriq ibBUq 
cVwvY]

(ibBUq) suAwh Saevaa Surath 

Bibhooth 

Charraavai ||

Smear your body with 

the ashes of dedicated 

service,

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ 
ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਜਤ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਮਾਨੋ, ਐਸੀ ਸੁਆਹ 

ਜਪੂੰ ਡੇ ਤੇ ਮਲਦਾ ਹੈ,
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18919 411 drsnu Awip  
shj Gir AwvY]

(drsnu) ByK Dharasan Aap 

Sehaj Ghar Aavai 

||

And live in the home 

of peace - make this 

your religious order.

ਉਹ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਸ ਨੇ 

(ਅਸਲ) ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ।
18920 411 inrml bwxI  

nwdu vjwvY]4]

Niramal Baanee 

Naadh Vajaavai 

||4||

Let the Immaculate 

Bani of the Word be 

your playing of the 

flute. ||4||

ਐਸਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਪਜਵਤਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਿਾ 
ਵਿਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

18921 411 AMqir igAwnu  
mhw rsu swrw]

(swrw) gRhx krnw Anthar Giaan 

Mehaa Ras Saaraa 

||

Spiritual wisdom 

within is the supreme, 

sublime nectar.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਿ ੋਸਦਾ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀ 
ਜਰਹਾ ਹੈ,

18922 411 qIrQ mjnu gur 
vIcwrw]

m`jnu Theerathh Majan 

Gur Veechaaraa ||

Contemplation of the 

Guru is one's bathing 

at holy places of 

pilgrimage.

ਜਿਸ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਨੂੂੰ  (ਅਠਾਹਠ) ਤੀਰਥਾਂ 
ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ,

18923 411 AMqir pUjw Qwnu 
murwrw]

Anthar Poojaa 

Thhaan Muraaraa 

||

Worship and 

adoration within is the 

Lord's dwelling.

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਜਹਣ ਲਈ 

ਮੂੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

18924 411 joqI joiq 
imlwvxhwrw]5]

Jothee Joth 

Milaavanehaaraa 

||5||

He is the One who 

blends one's light with 

the Divine Light. ||5||

ਉਹ ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵੱਚ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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18925 411 ris risAw miq 
eykY Bwie]

(Bwie) pRym[ m`iq Ras Rasiaa Math 

Eaekai Bhaae ||

He delights in the 

delightful wisdom of 

loving the One Lord.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

18926 411 qKq invwsI pMc 
smwie]

pMc kwmwid (smwie) 
nws hoey

Thakhath 

Nivaasee Panch 

Samaae ||

He is one of the self-

elect - he merges with 

the Lord, who 

occupies the throne.

ਜਿਸ ਦੀ ਮਜਤ ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਕੇ 

ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

18927 411 kwr kmweI Ksm 
rjwie]

Kaar Kamaaee 

Khasam Rajaae ||

He performs his works 

in obedience to the 

Will of his Lord and 

Master.

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਨਿੱਤ ਦੀ ਕਾਰ 

ਜਨਿੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

18928 411 Aivgq nwQu n 
liKAw jwie]6]

Avigath Naathh N 

Lakhiaa Jaae ||6||

The Unknowable Lord 

cannot be understood. 

||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 'ਨਾਥ' ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੬॥

18929 411 jl mih aupjY  
jl qy dUir]

Jal Mehi Oupajai 

Jal Thae Dhoor ||

The lotus originates in 

the water, and yet it 

remains distinct from 

the water.

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਸੂਰਿ ਿਾਂ ਚੂੰਦਿਮਾ 
ਸਰੋਵਰ ਆਜਦਕ ਦੇ) ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ,

18930 411 jl mih joiq  
rihAw BrpUir]

Jal Mehi Joth 

Rehiaa Bharapoor 

||

Just so, the Divine 

Light pervades and 

permeates the water 

of the world.

ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਲਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ,
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18931 411 iksu nyVY iksu 
AwKw dUir]

Kis Naerrai Kis 

Aakhaa Dhoor ||

Who is near, and who 

is far away?

(ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਨਰਲੇਪ ਭੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਭੀ ਹੈ) ਮੈਂ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਕ ਉਹ 

ਜਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਜਕਸ ਤੋਂ 
ਦੂਰ ਹੈ।

18932 411 iniD gux gwvw  
dyiK hdUir]7]

Nidhh Gun Gaavaa 

Dhaekh Hadhoor 

||7||

I sing the Glories of 

the Lord, the treasure 

of virtue; I behold Him 

ever-present. ||7||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ 

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੭॥

18933 411 AMqir bwhir  
Avru n koie]

Anthar Baahar 

Avar N Koe ||

Inwardly and 

outwardly, there is 

none other than Him.

ਹਰ ਥਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇ 

ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ,

18934 412 jo iqsu BwvY so 
Puin hoie]

(Puin) iPr Jo This Bhaavai So 

Fun Hoe ||

Whatever pleases 

Him, comes to pass.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

18935 412 suix BrQir  
nwnku khY 
bIcwru]

(BrQir) BrQrI jogI Sun Bharathhar 

Naanak Kehai 

Beechaar ||

Listen, O Bharthari 

Yogi - Nanak speaks 

after deliberation;

ਹੇ ਭਰਥਰੀ ਿੋਗੀ! ਸੁਣ, ਨਾਨਕ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ,

18936 412 inrml nwmu myrw 
AwDwru]8]1]

Niramal Naam 

Maeraa Aadhhaar 

||8||1||

The Immaculate Name 

is my only Support. 

||8||1||

ਉਸ (ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ 

ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ 

॥੮॥੧॥

18937 412 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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18938 412 siB jp siB qp  
sB cqurweI]

Sabh Jap Sabh 

Thap Sabh 

Chathuraaee ||

All meditation, all 

austerities, and all 

clever tricks,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਿਪ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਪ ਸਾਧਦਾ ਹੈ 

(ਸ਼ਾਸਤਿ ਆਜਦਕ ਸਮਝਣ 

ਬਾਰੇ) ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ 
ਜਸਆਣਪ-ਅਕਲ ਭੀ ਜਵਖਾਂਦਾ 
ਹੈ,

18939 412 aUJiV BrmY rwih 
n pweI]

(aUJiV) aujwV Oojharr Bharamai 

Raahi N Paaee ||

Lead one to wander in 

the wilderness, but he 

does not find the Path.

ਪਰ ਿੇ ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਿੁਗਜਤ) ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ (ਿਪ 

ਤਪ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਕੋਈ ਭੀ 
ਉੱਦਮ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
18940 412 ibnu bUJy ko Qwie 

n pweI]

Bin Boojhae Ko 

Thhaae N Paaee ||

Without 

understanding, he is 

not approved;

ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭਟਕ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਜਰਹਾ।
18941 412 nwm ibhUxY mwQy 

CweI]1]
(mwQy) isr qy (CweI) 
suAwh pYNdI

Naam Bihoonai 

Maathhae 

Shhaaee ||1||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

ashes are thrown 

upon one's head. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਸਰ ਸੁਆਹ ਹੀ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

18942 412 swc DxI jgu 
Awie ibnwsw]

(Awie ibnwsw) jMmdw 
mrdw

Saach Dhhanee 

Jag Aae Binaasaa 

||

True is the Master; the 

world comes and goes.

ਿਗਤ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, (ਪਰ) ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
18943 412 CUtis pRwxI  

gurmuiK 
dwsw]1]rhwau]

Shhoottas 

Praanee 

Guramukh 

Dhaasaa ||1|| 

Rehaao ||

The mortal is 

emancipated, as 

Gurmukh, as the 

Lord's slave. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਪਿਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ 

(ਭਗਤ) ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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18944 412 jgu moih bwDw  
bhuqI Awsw]

Jag Mohi 

Baadhhaa 

Bahuthee Aasaa ||

The world is bound by 

its attachments to the 

many desires.

ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ (ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।

18945 412 gurmqI ieik 
Bey audwsw]

Guramathee Eik 

Bheae Oudhaasaa 

||

Through the Guru's 

Teachings, some 

become free of desire.

ਪਰ ਕਈ (ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

18946 412 AMqir nwmu kmlu 
prgwsw]

Anthar Naam 

Kamal Paragaasaa 

||

Within them is the 

Naam, and their heart 

lotus blossoms forth.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ-) ਕਮਲ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
18947 412 iqn@ kau nwhI 

jm kI qRwsw]2]
(qRwsw) fr Thinh Ko Naahee 

Jam Kee Thraasaa 

||2||

They have no fear of 

death. ||2||

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ॥੨॥

18948 412 jgu iqRA ijqu  
kwmix ihqkwrI]

j`gu(k`wmix) iesqRI dw 
(ij`qu) ij`iqAw, 
(kwmix) iesqRI dy 
(ihqkwrI) moh c 
PisAw hY

Jag Thria Jith 

Kaaman 

Hithakaaree ||

The men of the world 

are conquered by 

woman; they love the 

ladies.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) 

ਿਗਤ ਕਾਮਾਤੁਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ;

18949 412 puqR klqR lig  
nwmu ivswrI]

(k-l`qR) iesqRI[ 
(ivswrI) BulwieAw

Puthr Kalathr Lag 

Naam Visaaree ||

Attached to children 

and wife, they forget 

the Naam.

ਪੱੁਤਰ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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18950 412 ibrQw jnmu 
gvwieAw bwjI 
hwrI]

(ibrQw) ivArQ Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa Baajee 

Haaree ||

They waste this 

human life in vain, and 

lose the game in the 

gamble.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹਾਰ ਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

18951 412 siqguru syvy  
krxI swrI]3]

(swrI) sRySt Sathigur Saevae 

Karanee Saaree 

||3||

Serving the True Guru 

is the best occupation. 

||3||

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਜਨਿੱਤ-ਕਰਮ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
18952 412 bwhrhu haumY khY 

khwey]

Baaharahu 

Houmai Kehai 

Kehaaeae ||

One who speaks 

egotistically in public,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਂਞ ਦੁਨੀਆ 

ਦੀ ਜਕਰਤ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ 

ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਆਪਾ ਿਤਾਂਦਾ ਹੈ,

18953 412 AMdrhu mukqu lypu 
kdy n lwey]

Andharahu 

Mukath Laep 

Kadhae N Laaeae 

||

Never attains 

liberation within.

ਤੇ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

18954 412 mwieAw mohu gur 
sbid jlwey]

Maaeiaa Mohu 

Gur Sabadh 

Jalaaeae ||

One who burns away 

his attachment to 

Maya, by the Word of 

the Guru's Shabad,

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੁੜ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

18955 412 inrml nwmu sd 
ihrdY iDAwey]4]

Niramal Naam 

Sadh Hiradhai 

Dhhiaaeae ||4||

Meditates forever 

within his heart on the 

Immaculate Naam. 

||4||

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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18956 412 Dwvqu rwKY Twik 
rhwey]

(Dwvqu) dOVdw mn[ 
(Twik) rok ky (rhwie) 
r`Ky

Dhhaavath 

Raakhai Thaak 

Rehaaeae ||

He restrains his 

wandering mind, and 

keeps it under control.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

18957 412 isK sMgiq krim 
imlwey]

(krim) ikRpw Sikh Sangath 

Karam Milaaeae ||

The company of such a 

Sikh is obtained only 

by Grace.

(ਗੁਰੂ ਦੇ) ਜਿਸ ਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ) ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ, ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

18958 412 gur ibnu BUlo 
AwvY jwey]

Gur Bin Bhoolo 

Aavai Jaaeae ||

Without the Guru, he 

goes astray and 

continues coming and 

going.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ 
ਰਸਤੇ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
18959 412 ndir kry sMjoig 

imlwey]5]
(sMjoig) sMgq c Nadhar Karae 

Sanjog Milaaeae 

||5||

Bestowing His Mercy, 

the Lord unites him in 

Union. ||5||

ਜਿਸ ਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

18960 412 rUVo khau n 
kihAw jweI]

(rUVo) suMdr Roorro Keho N 

Kehiaa Jaaee ||

I cannot describe the 

Beauteous Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ, ਪਰ ਿ ੇ

ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਾਂ ਜਕ 

ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ ਤਾਂ 
ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

18961 412 AkQ kQau nh 
kImiq pweI]

A-kQ, kQau: poly bolo Akathh Kathho 

Neh Keemath 

Paaee ||

I speak the unspoken; 

I cannot estimate His 

value.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਿੇ ਮੈਂ ਜਬਆਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਭੀ 
ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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18962 412 sB duK qyry sUK 
rjweI]

Sabh Dhukh 

Thaerae Sookh 

Rajaaee ||

All pain and pleasure 

come by Your Will.

(ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁਜੜਆਂ ਦੱੁਖ ਵਾਪਰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ) ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਜਰਆਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਸੁਖ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
18963 412 siB duK myty  

swcY nweI]6]

Sabh Dhukh 

Maettae Saachai 

Naaee ||6||

All pain is eradicated 

by the True Name. 

||6||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਜਤਆਂ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱੁਖ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੬॥
18964 412 kr ibnu vwjw  

pg ibnu qwlw]
pg qwlw: poly bolo Kar Bin Vaajaa Pag 

Bin Thaalaa ||

He plays the 

instrument without 

hands, and dances 

without feet.

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਿੇਹੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ, ਮਾਨੋ, ਜਬਨਾ ਹੱਥੀਂ 
ਵਿਾਏ ਵਾਿਾ ਵੱਿਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਬਨਾ ਪੈਰੀਂ ਨੱਜਚਆਂ ਤਾਲ 

ਪੂਰੀਦਾ ਹੈ,

18965 412 jy sbdu buJY qw 
scu inhwlw]

b`uJY Jae Sabadh Bujhai 

Thaa Sach 

Nihaalaa ||

But if he understands 

the Word of the 

Shabad, then he shall 

behold the True Lord.

ਿਦੋਂ ਉਹ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ 
ਕਰ ਲਵੇ।

18966 412 AMqir swcu sBy 
suK nwlw]

Anthar Saach 

Sabhae Sukh 

Naalaa ||

With the True Lord 

within the self, all 

happiness comes.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਿਰ ਆਪਣੇ ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਪਿਤੀਤ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

18967 412 ndir krY rwKY 
rKvwlw]7]

Nadhar Karae 

Raakhai 

Rakhavaalaa ||7||

Showering His Mercy, 

the Preserving Lord 

preserves him. ||7||

ਤੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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18968 412 iqRBvx sUJY Awpu 
gvwvY]

Thribhavan 

Soojhai Aap 

Gavaavai ||

He understands the 

three worlds; he 

eliminates his self-

conceit.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ) 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ,

18969 412 bwxI bUJY sic 
smwvY]

Baanee Boojhai 

Sach Samaavai ||

He understands the 

Bani of the Word, and 

he is absorbed into 

the True Lord.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਜਗਆਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

18970 412 sbdu vIcwry eyk 
ilv qwrw]

Sabadh 

Veechaarae Eaek 

Liv Thaaraa ||

Contemplating the 

Shabad, he enshrines 

love for the One Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਕ-ਰਸ 

ਸੁਰਜਤ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।
18971 412 nwnk DMnu 

svwrxhwrw]8]2
]

Naanak Dhhann 

Savaaranehaaraa 

||8||2||

O Nanak, blessed is 

the Lord, the 

Embellisher. ||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ 

ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਭੀ 
ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨॥

18972 412 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
18973 412 lyK AsMK iliK 

iliK mwnu]

Laekh Asankh Likh 

Likh Maan ||

There are innumerable 

writings; those who 

write them take pride 

in them.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ) 

ਅਣਜਗਣਤ (ਜਵਚਾਰ-ਭਰੇ) ਲੇਖ 

ਜਲਖ ਜਲਖ ਕੇ (ਜਲਖਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਜਵਜਦਆ ਤੇ ਜਵਚਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ 
ਦਾ) ਮਾਣ ਹੀ (ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।
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18974 412 min mwinAY scu 
suriq vKwnu]

Man Maaniai Sach 

Surath Vakhaan ||

When one's mind 

accepts the Truth, he 

understands, and 

speaks of it.

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਣਜਗਣਤ ਲੇਖ ਜਲਖੇ 

ਿਾਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਤੋਂ, ਲੇਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

18975 412 kQnI bdnI piV@ 
piV@ Bwru]

Kathhanee 

Badhanee Parr 

Parr Bhaar ||

Words, spoken and 

read again and again, 

are useless loads.

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਣ ਨਾਲ 

ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੜਹ 
ਕੇ ਭੀ (ਮਨ ਉਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ) 
ਭਾਰ (ਹੀ ਵਧਦਾ) ਹੈ।

18976 412 lyK AsMK AlyKu 
Apwru]1]

Laekh Asankh 

Alaekh Apaar 

||1||

There are innumerable 

writings, but the 

Infinite Lord remains 

unwritten. ||1||

(ਪਰ ਹਾਂ) ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਿਾਏ, ਿ ੇ(ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ) ਸੁਰਜਤ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ (ਜਟਕ ਿਾਏ) ਤਾਂ ਬੱਸ! 

ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਲੇਖ (ਿੋ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਨ ਹੈ) ॥੧॥
18977 412 AYsw swcw qUM eyko 

jwxu]

Aisaa Saachaa 

Thoon Eaeko Jaan 

||

Know that such a True 

Lord is the One and 

only.

ਇਹੋ ਜਿਹਾ (ਅਲੇਖ) ਤੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  
ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿਾਣ 

(ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਿੂੰ ਮਣ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਹੈ, ਤੇ 

ਇਹ),

18978 412 jMmxu mrxw hukmu 
pCwxu]1]rhwau]

Janman Maranaa 

Hukam Pashhaan 

||1|| Rehaao ||

Understand that birth 

and death come 

according to the Lord's 

Will. ||1||Pause||

ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਨਾ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ 
ਸਮਝ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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18979 412 mwieAw moih jgu 
bwDw jmkwil]

Maaeiaa Mohi Jag 

Baadhhaa 

Jamakaal ||

Because of 

attachment to Maya, 

the world is bound by 

the Messenger of 

Death.

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਗਤ ਮੌਤ 

ਦੇ ਸਹਮ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਜਪਆ ਹੈ,

18980 412 bWDw CUtY nwmu 
sm@wil]

Baandhhaa 

Shhoottai Naam 

Samhaal ||

These bonds are 

released when one 

remembers the Naam, 

the Name of the Lord.

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ ਬੱਝਾ ਛੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

18981 412 guru suKdwqw  
Avru n Bwil]

Gur 

Sukhadhaathaa 

Avar N Bhaal ||

The Guru is the Giver 

of peace; do not look 

for any other.

ਗੁਰੂ ਹੀ (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।

18982 412 hliq pliq  
inbhI quDu 
nwil]2]

(hliq) ies lok c[ 
(pliq) pRlok c

Halath Palath 

Nibehee Thudhh 

Naal ||2||

In this world, and the 

next, He shall stand by 

you. ||2||

ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਭ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

18983 412 sbid mrY qW eyk 
ilv lwey]

Sabadh Marai 

Thaan Eaek Liv 

Laaeae ||

One who dies in the 

Word of the Shabad, 

embraces love for the 

One Lord.

ਮਨੱੁਖ ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮੋਹ ਵਲੋਂ) 
ਮਰ ਿਾਏ (ਮੋਹ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਆਪਣ ੇਉਤੇ ਪੈਣ ਨ ਦੇਵੇ)।
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18984 412 Acru crY qW 
Brmu cukwey]

A-cr(Acru) n Kwey 
jwx vwlw (crY) Kwey

Achar Charai 

Thaan Bharam 

Chukaaeae ||

One who eats the 

uneatable, has his 

doubts dispelled.

ਤਦੋਂ ਹੀ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਵਲ 

ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿ ੇ(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਦੇ) 

ਨਾਹ ਮੁਕਾਏ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 

ਟੋਲੇ (ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ।

18985 412 jIvn mukqu min 
nwmu vswey]

Jeevan Mukath 

Man Naam 

Vasaaeae ||

He is Jivan Mukta - 

liberated while yet 

alive; the Naam abides 

in his mind.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ (ਇਹਨਾਂ 
ਪੂੰਿਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

18986 412 gurmuiK hoie q 
sic smwey]3]

Guramukh Hoe Th 

Sach Samaaeae 

||3||

Becoming Gurmukh, 

he merges into the 

True Lord. ||3||

ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਨਾਮ) ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਕੇ ॥੩॥
18987 412 ijin Dr swjI  

ggnu Akwsu]
(Dr) DrqI Jin Dhhar Saajee 

Gagan Akaas ||

The One who created 

the earth and the 

Akaashic ethers of the 

sky,

(ਪਿਭੂ) ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ 

ਅਕਾਸ਼ ਆਜਦਕ ਰਚੇ ਹਨ,

18988 412 ijin sB QwpI  
Qwip auQwip]

(auQwip) nws Jin Sabh Thhaapee 

Thhaap Outhhaap 

||

Established all; He 

establishes and 

disestablishes.

ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ 

ਤੇ ਿੋ ਰਚ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ 

ਭੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

18989 412 srb inrMqir  
Awpy Awip]

(inrMqir) AMdr Sarab Niranthar 

Aapae Aap ||

He Himself is 

permeating all.

ਜਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸਭ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ-ਰਸ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,
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18990 412 iksY n pUCy bKsy 
Awip]4]

Kisai N Pooshhae 

Bakhasae Aap 

||4||

He does not consult 

anyone; He Himself 

forgives. ||4||

ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ) 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਹ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਵਾਸਤੇ) ਤੇ ਇਸ ਲਈ 

ਉਹ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ॥੪॥
18991 412 qU puru swgru  

mwxku hIru]
(puru) BirAw hoieAw Thoo Pur Saagar 

Maanak Heer ||

You are the Ocean, 

over-flowing with 

jewels and rubies.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਇਹ (ਸੂੰਸਾਰ-) 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਇਸ 

ਜਵਚ ਮਾਣਕ-ਹੀਰਾ ਹੈਂ,
18992 412 qU inrmlu scu 

guxI ghIru]
(ghIru) smuMdr Thoo Niramal Sach 

Gunee Geheer ||

You are immaculate 

and pure, the true 

treasure of virtue.

ਤੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈਂ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ।

18993 413 suKu mwnY BytY gur 
pIru]

Sukh Maanai 

Bhaettai Gur Peer 

||

Peace is enjoyed, 

meeting the Guru, the 

Spiritual Teacher.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ) ਗੁਰੂ-ਪੀਰ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਤੇਰੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

18994 413 eyko swihbu eyku 
vjIru]5]

Eaeko Saahib Eaek 

Vajeer ||5||

The Lord is the only 

Master; He is the only 

Minister. ||5||

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਂ 
ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ 
(ਸਲਾਹਕਾਰ) ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਂ ॥੫॥

18995 413 jgu bMdI mukqy  
hau mwrI]

(bMdI) kYd c Jag Bandhee 

Mukathae Ho 

Maaree ||

The world is held in 

bondage; he alone is 

emancipated, who 

conquers his ego.

ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੈਦ ਜਵਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 

ਉਹੀ ਹਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਸ) ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  
ਮਾਜਰਆ ਹੈ।

18996 413 jig igAwnI  
ivrlw AwcwrI]

(AwcwrI) krnI vwlw Jag Giaanee 

Viralaa Aachaaree 

||

How rare in the world 

is that wise person, 

who practices this.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਗਆਨਵਾਨ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਜਨਿੱਤ-ਆਚਰਨ ਉਸ ਜਗਆਨ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3697 Published: March 06/ 2014



18997 413 jig pMifqu  
ivrlw vIcwrI]

Jag Panddith 

Viralaa 

Veechaaree ||

How rare in this world 

is that scholar who 

reflects upon this.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਪੂੰ ਜਡਤ ਭੀ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
(ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ) 
ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਭੀ ਹੈ,

18998 413 ibnu siqguru Byty  
sB iPrY 
AhMkwrI]6]

Bin Sathigur 

Bhaettae Sabh 

Firai Ahankaaree 

||6||

Without meeting the 

True Guru, all wander 

in ego. ||6||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ ॥੬॥

18999 413 jgu duKIAw  
suKIAw jnu koie]

Jag Dhukheeaa 

Sukheeaa Jan Koe 

||

The world is unhappy; 

only a few are happy.

ਿਗਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸੁਖੀ ਹੈ।

19000 413 jgu rogI BogI  
gux roie]

Jag Rogee Bhogee 

Gun Roe ||

The world is diseased, 

from its indulgences; it 

weeps over its lost 

virtue.

ਿਗਤ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ) ਰੋਗੀ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਭੋਗਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਜਵਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ।
19001 413 jgu aupjY ibnsY  

piq Koie]
(ibnsY) nws huMdw[ 
piq: polw bolo

Jag Oupajai 

Binasai Path Khoe 

||

The world wells up, 

and then subsides, 

losing its honor.

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) ਿਗਤ 

ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ।

19002 413 gurmuiK hovY bUJY 
soie]7]

Guramukh Hovai 

Boojhai Soe ||7||

He alone, who 

becomes Gurmukh, 

understands. ||7||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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19003 413 mhGo moil Bwir 
APwru]

(mhGo) mihMgw[ 
(APwru) byAMq

Mehagho Mol 

Bhaar Afaar ||

His price is so costly; 

His weight is 

unbearable.

ਿ ੇਕੋਈ ਮੱੁਲ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 

ਮੱੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਕ ਹੈ (ਉਸ 

ਦਾ ਮੁਲ ਜਦੱਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ) ਿ ੇਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

19004 413 Atl AClu  
gurmqI Dwru]

A-tl[ A-Clu: polw 
bolo

Attal Ashhal 

Guramathee 

Dhhaar ||

He is immovable and 

undeceivable; 

enshrine Him in your 

mind, through the 

Guru's Teachings.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਾਂਭ ਕੇ 

ਰੱਖ।

19005 413 Bwie imlY BwvY 
Bie kwru]

(Bie) fr c (kwru) kMm 
kry

Bhaae Milai 

Bhaavai Bhaeikaar 

||

Meet Him through 

love, become pleasing 

to Him, and act in fear 

of Him.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਪਿੇਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਿੇਮ 

ਦੇ ਮੱੁਲ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੀਵ 

ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ।

19006 413 nwnku nIcu khY 
bIcwru]8]3]

Naanak Neech 

Kehai Beechaar 

||8||3||

Nanak the lowly says 

this, after deep 

contemplation. 

||8||3||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਵਚਾਰ 

ਦਸਦਾ ਹੈ ॥੮॥੩॥

19007 413 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
19008 413 eyku mrY pMcy 

imil rovih]
(pMcy) swk mW ipau Brw 
iesqRI pu`q

Eaek Marai 

Panchae Mil 

Rovehi ||

When someone dies, 

the five passions meet 

and mourn his death.

ਇਕ (ਪਿਾਣੀ) ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਕ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਜਮਲ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ,
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19009 413 haumY jwie sbid 
mlu Dovih]

Houmai Jaae 

Sabadh Mal 

Dhhovehi ||

Overcoming self-

conceit, he washes off 

his filth with the Word 

of the Shabad.

ਪਰ ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਮੈਲ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਧੋ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

19010 413 smiJ sUiJ shj 
Gir hovih]

Samajh Soojh 

Sehaj Ghar Hovehi 

||

One who knows and 

understands, enters 

the home of peace 

and poise.

ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਜਵਚ ਕੇ (ਜਕ 

ਸਭ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਿੋਜਤ ਹੈ, 

ਜਕਸੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ 

ਹੋਣ ਤੇ) ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
19011 413 ibnu bUJy sglI 

piq Kovih]1]
piq: polw bolo Bin Boojhae 

Sagalee Path 

Khovehi ||1||

Without 

understanding, he 

loses all his honor. 

||1||

ਇਸ ਬੇਸਮਝੀ ਜਵਚ (ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ) (ਰੋਣ 

ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ ਆਪਣੀ) ਸਾਰੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

19012 413 kauxu mrY kauxu 
rovY EhI]

Koun Marai Koun 

Rovai Ouhee ||

Who dies, and who 

weeps for him?

ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ (ਮਰੇ 

ਨੂੂੰ ) 'ਉਹ, ਉਹ' ਆਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ 
ਹੈ,

19013 413 krx kwrx sBsY 
isir 
qohI]1]rhwau]

Karan Kaaran 

Sabhasai Sir 

Thohee ||1|| 

Rehaao ||

O Lord, Creator, Cause 

of causes, You are 

over the heads of all. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਬਨਸਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ ਤੇ ਰੋਣ 

ਵਾਲਾ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ) ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਕਰਤਾਰ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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19014 413 mUey kau rovY duKu 
koie]

Mooeae Ko Rovai 

Dhukh Koe ||

Who weeps over the 

pain of the dead?

ਿ ੋਕੋਈ ਮੋਏ ਨੂੂੰ  ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਅਸਲ ਜਵਚ ਆਪਣਾ) ਦੱੁਖ-

ਔਖ ਿਰੋਲਦਾ ਹੈ,

19015 413 so rovY ijsu bydn 
hoie]

(bydn) pIVw So Rovai Jis 

Baedhan Hoe ||

Those who weep, do 

so over their own 

troubles.

ਉਹ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਜਕਸੇ 

ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਕੋਈ) ਜਬਪਤਾ ਆ 

ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।
19016 413 ijsu bIqI jwxY 

pRB soie]

Jis Beethee Jaanai 

Prabh Soe ||

God knows the 

condition of those 

who are so affected.

ਪਰ ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ (ਮੌਤ ਦੀ) 
ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ,

19017 413 Awpy krqw krY  
su hoie]2]

Aapae Karathaa 

Karae S Hoe ||2||

Whatever the Creator 

does, comes to pass. 

||2||

ਜਕ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿੋ 
ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

19018 413 jIvq mrxw qwry 
qrxw]

Jeevath Maranaa 

Thaarae Tharanaa 

||

One who remains 

dead while yet alive, is 

saved, and saves 

others as well.

(ਅਸਲ ਜਵਚ ਿੀਊਣ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸਾਂਦੀ ਹੈ) ਿੀਊਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 
ਤੋਂ ਮਨ ਦਾ ਮਰ ਿਾਣਾ (ਮੋਹ-

ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਤਰਨ ਲਈ, ਮਾਨੋ, 

ਬੇੜੀ ਹੈ।
19019 413 jY jgdIs  

prmgiq srxw]
j`gdIs Jai Jagadhees 

Param Gath 

Saranaa ||

Celebrate the Victory 

of the Lord; taking to 

His Sanctuary, the 

supreme status is 

obtained.

ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ।

19020 413 hau bilhwrI  
siqgur crxw]

Ho Balihaaree 

Sathigur Charanaa 

||

I am a sacrifice to the 

feet of the True Guru.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ।
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19021 413 guru boihQu sbid 
BY qrxw]3]

Gur Bohithh 

Sabadh Bhai 

Tharanaa ||3||

The Guru is the boat; 

through the Shabad of 

His Word, the 

terrifying world-ocean 

is crossed over. ||3||

ਗੁਰੂ ਮਾਨੋ, ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਭਵ-

ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

19022 413 inrBau Awip  
inrMqir joiq]

Nirabho Aap 

Niranthar Joth ||

He Himself is Fearless; 

His Divine Light is 

contained in all.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਇਕ-

ਰਸ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੀ 
ਿੋਜਤ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ,

19023 413 ibnu nwvY sUqku 
jig Coiq]

(sUqku) Apiv`qR[ 
(Coiq) CUq[ j`ig

Bin Naavai 

Soothak Jag 

Shhoth ||

Without the Name, 

the world is defiled 

and untouchable.

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਕਤੇ 

ਸੂਤਕ (ਦਾ ਭਰਮ) ਹੈ ਜਕਤੇ 

ਛੂਤ ਹੈ।
19024 413 durmiq ibnsY  

ikAw kih roiq]

Dhuramath 

Binasai Kiaa Kehi 

Roth ||

Through evil-

mindedness, they are 

ruined; why should 

they cry out and weep?

ਦੁਰਮਜਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਗਤ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਬਾਰੇ) ਕੀਹ ਆਖ ਕੇ ਕੋਈ 

ਰੋਵੇ?

19025 413 jnim mUey ibnu 
Bgiq sroiq]4]

(sroiq) suxy Janam Mooeae 

Bin Bhagath 

Saroth ||4||

They are born only to 

die, without hearing 

the music of 

devotional worship. 

||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ, ਿੀਵ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੪॥
19026 413 mUey kau scu 

rovih mIq]

Mooeae Ko Sach 

Rovehi Meeth ||

Only one's true friends 

mourn one's death.

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਸਚ 

ਮੁਚ ਉਸ ਦੇ (ਪਜਹਲੇ) ਜਮੱਤਰ 

ਰੋਂਦੇ ਹਨ,
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19027 413 qRY gux rovih  
nIqw nIq]

Thrai Gun Rovehi 

Neethaa Neeth ||

Those under the sway 

of the three 

dispositions continue 

to mourn on and on.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ (ਜਕ 

ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਗਆ ਹੈ) ਵੀ 
ਜਨਿੱਤ ਰੋਂਦੇ ਹਨ,

19028 413 duKu suKu prhir  
shij su cIq]

shij srUp rwm c (su) 
BlI pRkwr(cIq)ic`q 
lwau

Dhukh Sukh 

Parehar Sehaj 

Sucheeth ||

Disregarding pain and 

pleasure, center your 

consciousness on the 

Lord.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਦੁਖ ਸੁਖ (ਦਾ 
ਅਜਹਸਾਸ) ਜਤਆਗ ਕੇ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ,

19029 413 qnu mnu saupau  
ikRsn prIq]5]

(ikRsn) vwihgurU jI Than Man Soupo 

Kirasan Pareeth 

||5||

Dedicate your body 

and mind to the Love 

of the Lord. ||5||

ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿੀਤ ਤੋਂ ਭੇਟਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੫॥

19030 413 BIqir eyku Anyk 
AsMK]

Bheethar Eaek 

Anaek Asankh ||

The One Lord dwells 

within the various and 

countless beings.

ਸਭ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕੋ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੂੰਖਾਂ ਰੂਪਾਂ ਜਵਚ 

ਜਦਖਾਈ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ,

19031 413 krm Drm bhu 
sMK AsMK]

Karam Dhharam 

Bahu Sankh 

Asankh ||

There are so many 

rituals and religious 

faiths, their number is 

innumerable.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਬੇਅੂੰ ਤ ਧਰਮ 

ਕਰਮ ਰਚ ਲਏ ਹਨ।

19032 413 ibnu BY BgqI  
jnmu ibrMQ]

(ibrMQ) ibArQ Bin Bhai 

Bhagathee Janam 

Biranthh ||

Without the Fear of 

God, and devotional 

worship, one's life is in 

vain.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ, ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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19033 413 hir gux gwvih  
imil 
prmwrMQ]6]

(prmw-rMQ) pRmwrQ, 
q`q igAwn

Har Gun Gaavehi 

Mil 

Paramaaranthh 

||6||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

the supreme wealth is 

obtained. ||6||

ਿੇਹੜੇ ਜਮਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੬॥

19034 413 Awip mrY mwry 
BI Awip]

Aap Marai Maarae 

Bhee Aap ||

He Himself dies, and 

He Himself kills.

(ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ 

ਕਰਤਾਰ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਸੋ ਿਦੋਂ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਸ ਜਵਚ ਬੈਠਾ 
ਆਪ ਹੀ, ਮਾਨੋ) ਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਦਾ ਭੀ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ।
19035 413 Awip aupwey  

Qwip auQwip]

Aap Oupaaeae 

Thhaap Outhhaap 

||

He Himself 

establishes, and 

having established, 

disestablishes.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

19036 413 isRsit aupweI  
joqI qU jwiq]

Srisatt Oupaaee 

Jothee Thoo Jaath 

||

He created the 

Universe, and by His 

Divine Nature, instilled 

His Divine Light into it.

ਹੇ ਿੋਜਤ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਿਾਤੀਆਂ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਨ।

19037 413 sbdu vIcwir  
imlxu nhI 
BRwiq]7]

(BRwiq) Btkxw Sabadh Veechaar 

Milan Nehee 

Bhraath ||7||

One who reflects upon 

the Word of the 

Shabad, meets the 

Lord, without doubt. 

||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ (ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ) ਿੀਵ ਦਾ ਉਸ 

ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਸੂਤਕ ਛੂਤ ਆਜਦਕ 

ਦੀ ਕੋਈ) ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ॥੭॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3704 Published: March 06/ 2014



19038 413 sUqku Agin BKY  
jgu Kwie]

BKY:polw bolo[ (BKY)m`c 
rhI hY

Soothak Agan 

Bhakhai Jag Khaae 

||

Pollution is the 

burning fire, which is 

consuming the world.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ), ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੁਜੜਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਖ਼ੁਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
19039 413 sUqku jil Qil 

sB hI Qwie]

Soothak Jal Thhal 

Sabh Hee Thhaae 

||

Pollution is in the 

water, upon the land, 

and everywhere.

(ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਜਕਥੇ ਜਕਥੇ 

ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ?) ਸੂਤਕ ਅੱਗ, 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਹੈ, 

ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਕਉਂਕ,

19040 413 nwnk sUqik  
jnim mrIjY]

Naanak Soothak 

Janam Mareejai ||

O Nanak, people are 

born and die in 

pollution.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂਤਕ (ਦੇ ਭਰਮ) 

ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਿਗਤ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

19041 413 gur prswdI hir 
rsu pIjY]8]4]

Gur Parasaadhee 

Har Ras Peejai 

||8||4||

By Guru's Grace, they 

drink in the Lord's 

sublime elixir. 

||8||4||

(ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਰਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੪॥
19042 413 rwgu Awsw mhlw 

1]

Raag Aasaa 

Mehalaa 1 ||

Aasaa, First Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

19043 413 Awpu vIcwrY su 
prKy hIrw]

Aap Veechaarai S 

Parakhae Heeraa 

||

One who 

contemplates his own 

self, tests the worth of 

the jewel.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਜਵਚਾਰਦਾ 
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ 

ਦੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ,
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19044 413 eyk idRsit qwry 
gur pUrw]

Eaek Dhrisatt 

Thaarae Gur 

Pooraa ||

With a single glance, 

the Perfect Guru saves 

him.

ਿ ੋਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਇਕ (ਮੇਹਰ ਦੀ) 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ (ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ,

19045 413 guru mwnY mn qy  
mnu DIrw]1]

Gur Maanai Man 

Thae Man 

Dhheeraa ||1||

When the Guru is 

pleased, one's mind 

comforts itself. ||1||

ਐਸਾ ਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਜਦਲੋਂ ਗੁਰੂ 

ਉਤੇ ਸਰਧਾ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ-ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ॥੧॥
19046 413 AYsw swhu srwPI 

krY]
(srwPI) prKx dw kMm Aisaa Saahu 

Saraafee Karai ||

He is such a banker, 

who tests us.

ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹ (ਸਰਾਫ਼) 

ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਾਫ਼ੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਉਹ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤੁਰਤ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ),

19047 413 swcI ndir eyk 
ilv 
qrY]1]rhwau]

Saachee Nadhar 

Eaek Liv Tharai 

||1|| Rehaao ||

By His True Glance of 

Grace, we are blessed 

with the Love of the 

One Lord, and are 

saved. ||1||Pause||

ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਉਕਾਈ ਨਾਹ 

ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ ਿੀਵ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਮੋਹ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19048 413 pUMjI nwmu inrMjn 
swru]

(swru) au~qm Poonjee Naam 

Niranjan Saar ||

The capital of the 

Naam is immaculate 

and sublime.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੂੰਿਨ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਰਾਜਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,
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19049 413 inrmlu swic 
rqw pYkwru]

(pYkwru)gurmuiK gursyvk Niramal Saach 

Rathaa Paikaar ||

That peddler is 

rendered pure, who is 

imbued with the Truth.

ਿ ੋਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਪਜਵਤਿ (ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ) ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਆਰੀਏ ਵਾਂਗ 

ਪਾਰਖੂ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

19050 413 isPiq shj Gir 
guru krqwru]2]

Sifath Sehaj Ghar 

Gur Karathaar 

||2||

Praising the Lord, in 

the house of poise, he 

attains the Guru, the 

Creator. ||2||

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅਡੋਲ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

19051 413 Awsw mnsw  
sbid jlwey]

Aasaa Manasaa 

Sabadh Jalaaeae ||

One who burns away 

hope and desire 

through the Word of 

the Shabad,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਕ 

ਆਸਾ ਤੇ ਮਾਇਕ ਿੁਰਨਾ ਸਾੜ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

19052 413 rwm nrwiexu khY 
khwey]

Raam Naraaein 

Kehai Kehaaeae ||

Chants the Lord's 

Name, and inspires 

others to chant it as 

well.

ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ,

19053 413 gur qy vwt mhlu 
Gru pwey]3]

(vwt) rsqw Gur Thae Vaatt 

Mehal Ghar 

Paaeae ||3||

Through the Guru, he 

finds the Path home, 

to the Mansion of the 

Lord's Presence. ||3||

ਿ ੋਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ) 
ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਹਲ ਘਰ 

ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

19054 414 kMcn kwieAw  
joiq AnUpu]

Kanchan Kaaeiaa 

Joth Anoop ||

His body becomes 

golden, by the Lord's 

Incomparable Light.

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸੱੁਧ) ਸੋਨੇ 

ਵਰਗੀ ਪਜਵਤਿ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਿ ੋਜਨਰਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ 

ਹੈ,
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19055 414 iqRBvx dyvw  
sgl srUpu]

(dyvw) pRkwSk Thribhavan 

Dhaevaa Sagal 

Saroop ||

He beholds the divine 

beauty in all the three 

worlds.

ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਿ ੋਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ,

19056 414 mY so Dnu plY  
swcu AKUtu]4]

(AKUtu) nw mu`kx vwlw[ 
p`lY

Mai So Dhhan 

Palai Saach 

Akhoott ||4||

That inexhaustible 

wealth of Truth is now 

in my lap. ||4||

ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ 
(ਸਰਗੁਣ) ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਤੇ 

ਕਦੇ ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-

ਧਨ ਮੈਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ-ਸਰਾਫ਼ ਤੋਂ) 
ਜਮਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥

19057 414 pMc qIin nv 
cwir smwvY]

(pMc) pMj q`q sRIr[ 
qIin gux mwieAw[ 
(nv) nON KMf DrqI[ 
cwir idSW c (smwvY) 
smwey hoey

Panch Theen Nav 

Chaar Samaavai ||

In the five elements, 

the three worlds, the 

nine regions and the 

four directions, the 

Lord is pervading.

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂੰਿਾਂ ਤੱਤਾਂ 
ਜਵਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ 
ਜਵਚ, ਨੌ ਖੂੰਡਾਂ ਜਵਚ ਅਤੇ ਚਾਰ 

ਕੂਟਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

19058 414 Drix ggnu kl 
Dwir rhwvY]

(kl) SkqI Dhharan Gagan 

Kal Dhhaar 

Rehaavai ||

He supports the earth 

and the sky, exercising 

His almighty power.

ਿ ੋਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸੱਜਤਆ ਦੇ ਆਸਰੇ (ਥਾਂ 
ਜਸਰ) ਜਟਕਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ;

19059 414 bwhir jwqau  
aulit prwvY]5]

Baahar Jaatho 

Oulatt Paraavai 

||5||

He turns the outgoing 

mind around. ||5||

ਗੁਰੂ-ਸਰਾਫ਼ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਬਾਹਰ 

ਜਦੱਸਦੇ ਆਕਾਰ ਵਲ ਦੌੜਦੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲ 

ਪਰਤਾ ਕੇ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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19060 414 mUrKu hoie n 
AwKI sUJY]

Moorakh Hoe N 

Aakhee Soojhai ||

The fool does not 

realize what he sees 

with his eyes.

(ਗੁਰੂ-ਸਰਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਰਜਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ) 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਪਿਭੂ) ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ,

19061 414 ijhvw rsu nhI 
kihAw bUJY]

bU`JY Jihavaa Ras Nehee 

Kehiaa Boojhai ||

He does not taste with 

his tongue, and does 

not understand what 

is said.

ਜਿਸ ਦੀ ਿੀਭ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਨਾਮ-ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਿੋ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ।

19062 414 ibKu kw mwqw jg 
isau lUJY]6]

(lU`JY) JgVdw[ ibKu: 
polw bolo[ m`wqw[ j`g

Bikh Kaa Maathaa 

Jag Sio Loojhai 

||6||

Intoxicated with 

poison, he argues with 

the world. ||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਵਹੁਲੀ ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਿਗਤ ਨਾਲ 

ਝਗੜੇ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ ॥੬॥

19063 414 aUqm sMgiq  
aUqmu hovY]

Ootham Sangath 

Ootham Hovai ||

In the uplifting society, 

one is uplifted.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

19064 414 gux kau DwvY  
Avgx DovY]

Gun Ko Dhhaavai 

Avagan Dhhovai ||

He chases after virtue 

and washes off his sins.

ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਲਈ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ) ਔਗੁਣ ਧੋ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
19065 414 ibnu gur syvy  

shju n hovY]7]

Bin Gur Saevae 

Sehaj N Hovai 

||7||

Without serving the 

Guru, celestial poise is 

not obtained. ||7||

(ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਤੇ) ਅਡੋਲ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ ॥੭॥
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19066 414 hIrw nwmu jvyhr 
lwlu]

Heeraa Naam 

Javaehar Laal ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is a 

diamond, a jewel, a 

ruby.

ਪਿਭੂ ਨਾਮ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਤੇ 

ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ,

19067 414 mnu moqI hY iqs 
kw mwlu]

Man Mothee Hai 

This Kaa Maal ||

The pearl of the mind 

is the inner wealth.

ਿ ੋਮੋਤੀ (ਵਰਗੇ ਸੱੁਚਾ) ਮਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

19068 414 nwnk prKY  
ndir 
inhwlu]8]5]

Naanak Parakhai 

Nadhar Nihaal 

||8||5||

O Nanak, the Lord 

tests us, and blesses 

us with His Glance of 

Grace. ||8||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ-ਸਰਾਫ਼ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਹਾਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੫॥

19069 414 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
19070 414 gurmuiK igAwnu 

iDAwnu min mwnu]

Guramukh Giaan 

Dhhiaan Man 

Maan ||

The Gurmukh obtains 

spiritual wisdom, 

meditation and 

satisfaction of the 

mind.

(ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਤੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਿੁੜੀ ਸੁਰਜਤ (ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ) ਮਾਣ,

19071 414 gurmuiK mhlI  
mhlu pCwnu]

Guramukh 

Mehalee Mehal 

Pashhaan ||

The Gurmukh realizes 

the Mansion of the 

Lord's Presence.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਪਛਾਣ।

19072 414 gurmuiK suriq 
sbdu nIswnu]1]

(nIswnu) pRgt Guramukh Surath 

Sabadh Neesaan 

||1||

The Gurmukh is 

attuned to the Word 

of the Shabad, as his 

Insignia. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਜਟਕਾ, (ਇਹ ਤੇਰੇ 

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਲਈ) ਰਾਹਦਾਰੀ 
ਹੈ ॥੧॥
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19073 414 AYsy pRym Bgiq 
vIcwrI]

Aisae Praem 

Bhagath 

Veechaaree ||

Such is the loving 

devotional worship of 

the Lord's 

contemplation.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪਿੇਮ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚੀ 
ਜਵਚਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

19074 414 gurmuiK swcw 
nwmu 
murwrI]1]rhwau]

Guramukh 

Saachaa Naam 

Muraaree ||1|| 

Rehaao ||

The Gurmukh realizes 

the True Name, the 

Destroyer of ego. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

19075 414 Aih inis  
inrmlu Qwin 
suQwnu]

(suQwn)sRySt QW 
swDsMgq

Ahinis Niramal 

Thhaan Suthhaan 

||

Day and night, he 

remains immaculately 

pure, and abides in 

the sublime place.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਜਵਤਿ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਡੇਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

19076 414 qIn Bvn  
inhkyvl igAwnu]

(inhkyvl) Su`D srUp 
pRmwqmw

Theen Bhavan 

Nihakaeval Giaan 

||

He gains the wisdom 

of the three worlds.

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

19077 414 swcy gur qy hukmu 
pCwnu]2]

Saachae Gur Thae 

Hukam Pashhaan 

||2||

Through the True 

Guru, the Command 

of the Lord's Will is 

realized. ||2||

(ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਅਭੁੱ ਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਭਾਵ, 

ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ॥੨॥

19078 414 swcw hrKu nwhI 
iqsu sogu]

Saachaa Harakh 

Naahee This Sog ||

He enjoys true 

pleasure, and suffers 

no pain.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ 

ਜਟਕਵਾਂ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਕੋਈ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦੀ;
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19079 414 AMimRqu igAwnu  
mhw rsu Bogu]

Anmrith Giaan 

Mehaa Ras Bhog ||

He enjoys the 

ambrosial wisdom, 

and the highest 

sublime essence.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਸ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਆਤਮਕ ਭੋਿਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

19080 414 pMc smweI suKI 
sBu logu]3]

(smweI) nws Panch Samaaee 

Sukhee Sabh Log 

||3||

He overcomes the five 

evil passions, and 

becomes the happiest 

of all men. ||3||

(ਿੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਿਗਤ ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੀ 
ਸੁਖੀ ਹੋ ਿਾਏ ॥੩॥

19081 414 sglI joiq qyrw 
sBu koeI]

Sagalee Joth 

Thaeraa Sabh 

Koee ||

Your Divine Light is 

contained in all; 

everyone belongs to 

You.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ: ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਿੋਜਤ (ਪਿਕਾਸ਼ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ), ਤੇ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
19082 414 Awpy joiV ivCoVy 

soeI]

Aapae Jorr 

Vishhorrae Soee ||

You Yourself join and 

separate again.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਿੋਗ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਜਿਰ ਜਵਛੋੜਾ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

19083 414 Awpy krqw kry 
su hoeI]4]

Aapae Karathaa 

Karae S Hoee 

||4||

Whatever the Creator 

does, comes to pass. 

||4||

ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥

19084 414 Fwih auswry  
hukim smwvY]

(smwvY) lIn Dtaahi Ousaarae 

Hukam Samaavai 

||

He demolishes, and He 

builds; by His Order, 

he merges us into 

Himself.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਨੂੂੰ  ਢਾਹ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ 

ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿਗਤ ਮੁੜ ਉਸ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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19085 414 hukmo vrqY jo 
iqsu BwvY]

Hukamo Varathai 

Jo This Bhaavai ||

Whatever is pleasing 

to His Will, happens.

ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
19086 414 gur ibnu pUrw 

koie n pwvY]5]

Gur Bin Pooraa 

Koe N Paavai ||5||

Without the Guru, no 

one obtains the 

Perfect Lord. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਿੀਵ ਪੂਰਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੫॥

19087 414 bwlk ibriD n 
suriq prwin]

mnmu`K (suriq) sRySt 
pRIqI nwl (prwin) 
pCwx nhIN krdy

Baalak Biradhh N 

Surath Paraan ||

In childhood and old 

age, he does not 

understand.

ਜਿਸ ਪਿਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਚਪਨ 

ਿਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਜਵੱਚ (ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਿਵਾਨੀ ਸਮੇ) ਕਦੇ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿੁੜਦੀ,

19088 414 Bir jobin bUfY 
AiBmwin]

(bUfY) fu`bdy Bhar Joban 

Booddai 

Abhimaan ||

In the prime of youth, 

he is drowned in his 

pride.

(ਸਗੋਂ) ਭਰ-ਿਵਾਨੀ ਜਵਚ ਉਹ 

(ਿਵਾਨੀ ਦੇ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਡੱੁਬਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

19089 414 ibnu nwvY ikAw 
lhis indwin]6]

(lhis) pRwpq kryNgw[ 
(indwin) AMq nMU

Bin Naavai Kiaa 

Lehas Nidhaan 

||6||

Without the Name, 

what can the fool 

obtain? ||6||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਆਖ਼ਰ (ਇਥੋਂ) ਕੀਹ 

ਖੱਟੇਗਾ? ॥੬॥

19090 414 ijs kw Anu Dnu  
shij n jwnw]

AMnu[ Dnu: polw bolo Jis Kaa An Dhhan 

Sehaj N Jaanaa ||

He does not know the 

One who blesses him 

with nourishment and 

wealth.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੱਤਾ 
ਅੂੰਨ ਤੇ ਧਨ ਿੀਵ ਵਰਤਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ 

ਭੀ ਸਾਂਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ,

19091 414 Brim Bulwnw  
iPir pCuqwnw]

Bharam Bhulaanaa 

Fir Pashhuthaanaa 

||

Deluded by doubt, he 

later regrets and 

repents.

ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ 

ਪਛਤਾਂਦਾ ਹੈ।
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19092 414 gil PwhI baurw 
baurwnw]7]

(baurw) kmiLAW qoN 
(baurwnw) kmLw

Gal Faahee Bouraa 

Bouraanaa ||7||

The noose of death is 

around the neck of 

that crazy madman. 

||7||

ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ ਮੋਹ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਹੀ ਉਹ ਸਦਾ ਝੱਲਾ 
ਹੋਇਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

19093 414 bUfq jgu dyiKAw  
qau fir Bwgy]

Booddath Jag 

Dhaekhiaa Tho 

Ddar Bhaagae ||

I saw the world 

drowning, and I ran 

away in fear.

ਉਹ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਡੱੁਬਦਾ ਵੇਖ ਕੇ (ਮੋਹ ਤੋਂ) ਡਰ 

ਕੇ ਭੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

19094 414 siqguir rwKy sy 
vfBwgy]

v`fBwgy Sathigur Raakhae 

Sae 

Vaddabhaagae ||

How very fortunate 

are those who have 

been saved by the 

True Guru.

ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮੋਹ 

ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ,

19095 414 nwnk gur kI 
crxI 
lwgy]8]6]

Naanak Gur Kee 

Charanee Laagae 

||8||6||

O Nanak, they are 

attached to the feet of 

the Guru. ||8||6||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਦੇ (ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ) ਹਨ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ॥੮॥੬॥

19096 414 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
19097 414 gwvih gIqy cIiq 

AnIqy]
(AnIqy) kukrm Gaavehi Geethae 

Cheeth Aneethae 

||

They sing religious 

songs, but their 

consciousness is 

wicked.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸੁਣਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ) 

ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਮੂੰ ਦੇ ਜਖ਼ਆਲ 

(ਮੌਿੂਦ) ਹਨ;

19098 414 rwg suxwie  
khwvih bIqy]

(bIqy) igAwnI, q`q 
byqy[ khwvih

Raag Sunaae 

Kehaavehi 

Beethae ||

They sing the songs, 

and call themselves 

divine,

ਿੇਹੜੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਰਾਗ (ਦਵੈਖ 

ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ) ਸੁਣਾ ਕੇ 

ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਅਸੀਂ ਰਾਗ 

ਦਵੈਖ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ,
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19099 414 ibnu nwvY min 
JUTu AnIqy]1]

Bin Naavai Man 

Jhooth Aneethae 

||1||

But without the Name, 

their minds are false 

and wicked. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਝੂਠ (ਵੱਸਦਾ) ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਕੁਕਰਮ (ਜਟਕੇ ਹੋਏ) 

ਹਨ ॥੧॥
19100 414 khw clhu mn 

rhhu Gry]

Kehaa Chalahu 

Man Rehahu 

Gharae ||

Where are you going? 

O mind, remain in 

your own home.

(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਹੇ 

ਮਨ! ਤੂੂੰ  (ਕੁਕਰਮਾਂ ਜਵਚ) ਜਕਉਂ 

ਭਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ।

19101 414 gurmuiK rwm 
nwim iqRpqwsy  
Kojq pwvhu 
shij 
hry]1]rhwau]

(iqRpqwsy) r`jy[ (hry) 
hir jI

Guramukh Raam 

Naam 

Thripathaasae 

Khojath Paavahu 

Sehaj Harae ||1|| 

Rehaao ||

The Gurmukhs are 

satisfied with the 

Lord's Name; 

searching, they easily 

find the Lord. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਹਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਨ! 

ਤੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਲ ਕਰ 

ਕੇ ਸਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲਏਗਂਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19102 414 kwmu kRoDu min 
mohu srIrw]

Kaam Krodhh Man 

Mohu Sareeraa ||

Sexual desire, anger 

and emotional 

attachment fill the 

mind and body;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਕਾਮ ਹੈ ਕਿੋਧ ਹੈ 

ਮੋਹ ਹੈ,

19103 414 lbu loBu AhMkwru 
su pIrw]

Lab Lobh 

Ahankaar S Peeraa 

||

Greed and egotism 

lead only to pain.

ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੱਬ ਹੈ ਲੋਭ ਹੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਕਲੇਸ਼ ਹੈ,
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19104 414 rwm nwm ibnu  
ikau mnu 
DIrw]2]

(DIrw) itky Raam Naam Bin 

Kio Man Dhheeraa 

||2||

How can the mind be 

comforted without the 

Lord's Name? ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਇਹਨਾਂ 
ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ) ਜਕਵੇਂ 
ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੨॥

19105 414 AMqir nwvxu  
swcu pCwxY]

n@@wvxu Anthar Naavan 

Saach Pashhaanai 

||

One who cleanses 

himself within, knows 

the True Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਤਮਾ 
ਜਵਚ (ਤੀਰਥ-) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ,

19106 414 AMqr kI giq  
gurmuiK jwxY]

Anthar Kee Gath 

Guramukh Jaanai 

||

The Gurmukh knows 

the condition of his 

innermost being.

ਐਸਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਆਪਣੀ ਅੂੰਦਰਲੀ ਆਤਮਕ 

ਹਾਲਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

19107 414 swc sbd ibnu  
mhlu n 
pCwxY]3]

Saach Sabadh Bin 

Mehal N 

Pashhaanai ||3||

Without the True 

Word of the Shabad, 

the Mansion of the 

Lord's Presence is not 

realized. ||3||

(ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ 

ਸਕਦਾ ॥੩॥

19108 414 inrMkwr mih  
Awkwru smwvY]

(Awkwru) jgq pswrw Nirankaar Mehi 

Aakaar Samaavai 

||

One who merges his 

form into the Formless 

Lord,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਦੱਸਦੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਪਣੀ 
ਜਬਿਤੀ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ 

ਅੂੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ;)
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19109 414 Akl klw scu 
swic itkwvY]

(A-kl) klpxw 
rihq, bRhm[ (klw) 
SkqI, shwrw

Akal Kalaa Sach 

Saach Ttikaavai ||

Abides in the True 

Lord, the Powerful, 

beyond power.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੱਜਤਆ-ਜਗਣਤੀ 
ਜਮਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ,

19110 414 so nru grB join  
nhI AwvY]4]

So Nar Garabh Jon 

Nehee Aavai ||4||

Such a person does 

not enter into the 

womb of reincarnation 

again. ||4||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥੪॥

19111 414 jhW nwmu imlY  
qh jwau]

Jehaan Naam 

Milai Theh Jaao ||

Go there, where you 

may obtain the Naam, 

the Name of the Lord.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ 

ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਥੋਂ (ਗੁਰ-

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਏ, ਮੈਂ ਉਥੇ 

ਹੀ ਿਾਵਾਂ,
19112 415 gur prswdI  

krm kmwau]

Gur Parasaadhee 

Karam Kamaao ||

By Guru's Grace, 

perform good deeds.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹੀ 
ਕੂੰਮ ਕਰਾਂ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਵੇ),
19113 415 nwmy rwqw hir 

gux gwau]5]

Naamae Raathaa 

Har Gun Gaao 

||5||

Imbued with the 

Naam, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||5||

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹਾਂ ॥੫॥

19114 415 gur syvw qy Awpu 
pCwqw]

Gur Saevaa Thae 

Aap Pashhaathaa 

||

Serving the Guru, I 

have come to 

understand myself.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਅੂੰਦਰਲਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਛਾਣ ਜਲਆ,
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19115 415 AMimRq nwmu 
visAw suKdwqw]

Anmrith Naam 

Vasiaa 

Sukhadhaathaa ||

The Ambrosial Naam, 

the Giver of Peace, 

abides within my mind.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਵੱਸ ਜਪਆ (ਸਮਝੋ)।

19116 415 An idnu bwxI  
nwmy rwqw]6]

Anadhin Baanee 

Naamae Raathaa 

||6||

Night and day, I am 

imbued with the Word 

of the Guru's Bani, and 

the Naam. ||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

19117 415 myrw pRBu lwey qw 
ko lwgY]

Maeraa Prabh 

Laaeae Thaa Ko 

Laagai ||

When my God 

attaches someone to 

Him, only then is that 

person attached.

(ਪਰ ਇਹ ਖੇਡ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ 

ਦੀ ਨਹੀਂ) ਿਦੋਂ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲਗਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

19118 415 haumY mwry sbdy 
jwgY]

Houmai Maarae 

Sabadhae Jaagai ||

Conquering ego, he 

remains awake to the 

Word of the Shabad.

ਤਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ (ਇਸ 

ਵਲੋਂ ਸਦਾ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

19119 415 AYQY EQY sdw suKu 
AwgY]7]

Aithhai Outhhai 

Sadhaa Sukh Aagai 

||7||

Here and hereafter, he 

enjoys lasting peace. 

||7||

ਜਿਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਿੂਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
19120 415 mnu cMclu ibiD 

nwhI jwxY]

Man Chanchal 

Bidhh Naahee 

Jaanai ||

The fickle mind does 

not know the way.

ਪਰ ਚੂੰਚਲ ਮਨ (ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਨ ਦਾ) ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣ 

ਸਕਦਾ,
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19121 415 mnmuiK mYlw  
sbdu n pCwxY]

Manamukh Mailaa 

Sabadh N 

Pashhaanai ||

The filthy self-willed 

manmukh does not 

understand the 

Shabad.

ਜਕਉਂਜਕ ਮਨਮੁਜਖ ਦਾ ਮਨ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ) ਮੈਲਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

19122 415 gurmuiK inrmlu  
nwmu vKwxY]8]

(vKwxY) ismrdw Guramukh 

Niramal Naam 

Vakhaanai ||8||

The Gurmukh chants 

the Immaculate Naam. 

||8||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੮॥

19123 415 hir jIau AwgY  
krI Ardwis]

Har Jeeo Aagai 

Karee Aradhaas ||

I offer my prayer to 

the Lord,

ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਿੀ ਅੱਗੇ ਇਹ 

ਅਰਦਾਜਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ,

19124 415 swDU jn sMgiq  
hoie invwsu]

Saadhhoo Jan 

Sangath Hoe 

Nivaas ||

That I might dwell in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਮੇਰਾ ਜਨਵਾਸ ਬਜਣਆ ਰਹੇ,

19125 415 iklivK duK 
kwty hir nwmu 
pRgwsu]9]

(iklivK) pwp Kilavikh Dhukh 

Kaattae Har Naam 

Pragaas ||9||

There, sins and 

sufferings are erased, 

and one is illumined 

with the Lord's Name. 

||9||

ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਚਮਕ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ 

ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ॥੯॥

19126 415 kir bIcwru  
Awcwru prwqw]

(Awcwru) SuB krnI Kar Beechaar 

Aachaar Paraathaa 

||

In reflective 

meditation, I have 

come to love good 

conduct.

ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਚੂੰਗਾ ਆਚਰਨ 

ਬਣਾਣਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

19127 415 siqgur bcnI  
eyko jwqw]

Sathigur Bachanee 

Eaeko Jaathaa ||

Through the Word of 

the True Guru, I 

recognize the One 

Lord.

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ,
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19128 415 nwnk rwm nwim 
mnu 
rwqw]10]7]

Naanak Raam 

Naam Man 

Raathaa ||10||7||

O Nanak, my mind is 

imbued with the 

Lord's Name. 

||10||7||

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

॥੧੦॥੭॥

19129 415 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
19130 415 mnu mYglu swkqu 

dyvwnw]
(mYglu) hwQI[ (dyvwnw) 
msq

Man Maigal 

Saakath 

Dhaevaanaa ||

The mind of the 

faithless cynic is like a 

crazy elephant.

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ) ਮਨ ਪਾਗਲ 

ਹਾਥੀ (ਸਮਾਨ) ਹੈ,

19131 415 bn KMif mwieAw 
moih hYrwnw]

(KMif) nws krdw hY[ 
(hYrwnw) Btkdw

Ban Khandd 

Maaeiaa Mohi 

Hairaanaa ||

It wanders around the 

forest, distracted by 

attachment to Maya.

ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਸੂੰਸਾਰ-) ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

19132 415 ieq auq jwih  
kwl ky cwpy]

(cwpy) dbwey Eith Outh Jaahi 

Kaal Kae Chaapae 

||

It goes here and there, 

hounded by death.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਬਾ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।
19133 415 gurmuiK Koij lhY 

Gru AwpY]1]

Guramukh Khoj 

Lehai Ghar Aapae 

||1||

The Gurmukh seeks, 

and finds his own 

home. ||1||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ) ॥੧॥

19134 415 ibnu gur sbdY  
mnu nhI Taurw]

(Taurw) itkdw Bin Gur Sabadhai 

Man Nehee 

Thouraa ||

Without the Word of 

the Guru's Shabad, the 

mind finds no place of 

rest.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਜਵਚ ਿੁੜਨ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨ ਇਕ ਥਾਂ ਜਟਜਕਆ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ।
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19135 415 ismrhu rwm nwmu 
Aiq inrmlu  
Avr iqAwghu  
haumY 
kaurw]1]rhwau]

Simarahu Raam 

Naam Ath Niramal 

Avar Thiaagahu 

Houmai Kouraa 

||1|| Rehaao ||

Remember in 

meditation the Lord's 

Name, the most pure 

and sublime; renounce 

your bitter egotism. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਟਕਾਣ ਵਾਸਤੇ 

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੋ ਿੋ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਜਵਤਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਰਸ ਛੱਡੋ ਿ ੋਕੌੜੇ ਭੀ ਹਨ ਤੇ 

ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

19136 415 iehu mnu mugDu  
khhu ikau rhsI]

(rhsI) itky[ kh-
hurh-sI

Eihu Man 

Mugadhh Kehahu 

Kio Rehasee ||

Tell me, how can this 

stupid mind be 

rescued?

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੈਰਾਨ 

ਹੋਇਆ) ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੀ 
ਸੂਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਦੱਸੋ, 

ਇਹ ਭਟਕਣੋਂ ਜਕਵੇਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?

19137 415 ibnu smJy jm 
kw duKu shsI]

Bin Samajhae Jam 

Kaa Dhukh 

Sehasee ||

Without 

understanding, it shall 

suffer the pains of 

death.

ਆਪਣ ੇਅਸਲੇ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋ 

ਜਬਨਾ ਇਹ ਮਨ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਦਾ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰੇਗਾ ਹੀ।

19138 415 Awpy bKsy  
siqguru mylY]

Aapae Bakhasae 

Sathigur Maelai ||

The Lord Himself 

forgives us, and unites 

us with the True Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

19139 415 kwlu kMtku mwry  
scu pylY]2]

(kMtku) du`KdweI[ (pylY) 
pRyrdw

Kaal Kanttak 

Maarae Sach 

Paelai ||2||

The True Lord 

conquers and 

overcomes the 

tortures of death. 

||2||

ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲ) ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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19140 415 iehu mnu krmw  
iehu mnu Drmw]

Eihu Man Karamaa 

Eihu Man 

Dhharamaa ||

This mind commits its 

deeds of karma, and 

this mind follows the 

Dharma.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੈਰਾਨ 

ਹੋਇਆ) ਇਹ ਮਨ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ ਰੀਵਾਿ 

ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

19141 415 iehu mnu pMc qqu 
qy jnmw]

Eihu Man Panch 

Thath Thae 

Janamaa ||

This mind is born of 

the five elements.

ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਪੂੰਿਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ 
ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਲਈ ਜਿਰਦਾ ਹੈ)।

19142 415 swkqu loBI iehu 
mnu mUVw]

Saakath Lobhee 

Eihu Man Moorraa 

||

This foolish mind is 

perverted and greedy.

ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ ਇਹ ਮਨ 

ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
19143 415 gurmuiK nwmu jpY  

mnu rUVw]3]
(rUVw) suMdr Guramukh Naam 

Japai Man Roorraa 

||3||

Chanting the Naam, 

the mind of the 

Gurmukh becomes 

beautiful. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੁੂੰ ਦਰ (ਘਾੜਤ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ ॥੩॥

19144 415 gurmuiK mnu 
AsQwny soeI]

(AsQwny) itkwxy Guramukh Man 

Asathhaanae Soee 

||

The mind of the 

Gurmukh finds the 

Lord's home.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਥਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

19145 415 gurmuiK iqRBvix 
soJI hoeI]

Guramukh 

Thribhavan Sojhee 

Hoee ||

The Gurmukh comes 

to know the three 

worlds.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿ ੋਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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19146 415 iehu mnu jogI 
BogI qpu qwpY]

jogI qpu: poly bolo[ 
Bo~gI[ q`wpY

Eihu Man Jogee 

Bhogee Thap 

Thaapai ||

This mind is a Yogi, an 

enjoyer, a practicer of 

austerities.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੈਰਾਨ 

ਹੋਇਆ) ਇਹ ਮਨ ਕਦੇ ਿੋਗ-

ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਤਪਾਂ 
ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਕਸ਼ਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ)।

19147 415 gurmuiK cInY@ hir 
pRBu AwpY]4]

(cIn@Y) jwxy Guramukh 

Cheenaih Har 

Prabh Aapai ||4||

The Gurmukh 

understands the Lord 

God Himself. ||4||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਖੋਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

19148 415 mnu bYrwgI haumY 
iqAwgI]

Man Bairaagee 

Houmai Thiaagee 

||

This mind is a 

detached renunciate, 

forsaking egotism.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੈਰਾਨ 

ਹੋਇਆ) ਇਹ ਮਨ ਕਦੇ 

(ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ) ਹਉਮੈ ਜਤਆਗ 

ਕੇ (ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ) 

ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

19149 415 Git Git mnsw 
duibDw lwgI]

(mnsw) ie`Cw Ghatt Ghatt 

Manasaa 

Dhubidhhaa 

Laagee ||

Desire and duality 

afflict each and every 

heart.

ਕਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

(ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਮਾਇਕ 

ਿੁਰਨਾ ਤੇ ਦੁਜਬਧਾ ਆ ਚੂੰਬੜਦੇ 

ਹਨ।

19150 415 rwm rswiexu  
gurmuiK cwKY]

(rswiexu) rsW dy Gr Raam Rasaaein 

Guramukh 

Chaakhai ||

The Gurmukh drinks in 

the Lord's sublime 

essence;

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਚੱਖਦਾ ਹੈ,
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19151 415 dir Gir mhlI  
hir piq 
rwKY]5]

Dhar Ghar 

Mehalee Har Path 

Raakhai ||5||

At His Door, in the 

Mansion of the Lord's 

Presence, He 

preserves his honor. 

||5||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮਹਲ 

ਦਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ) ਿ ੋ

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ) 

ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੫॥

19152 415 iehu mnu rwjw 
sUr sMgRwim]

(sUr) sUrmw[ (sMgRwim) 
jMg c

Eihu Man Raajaa 

Soor Sangraam ||

This mind is the king, 

the hero of cosmic 

battles.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੈਰਾਨ 

ਹੋਇਆ) ਇਹ ਮਨ ਕਦੇ ਰਣ-

ਭੂਮੀ ਜਵਚ ਰਾਿਾ ਤੇ ਸੂਰਮਾ 
ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ।

19153 415 iehu mnu inrBau 
gurmuiK nwim]

Eihu Man Nirabho 

Guramukh Naam 

||

The mind of the 

Gurmukh becomes 

fearless through the 

Naam.

ਪਰ ਿਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਜਨਡਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

19154 415 mwry pMc ApunY 
vis kIey]

v`is Maarae Panch 

Apunai Vas 

Keeeae ||

Overpowering and 

subduing the five 

passions,

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ (ਵੈਰੀਆਂ) ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

19155 415 haumY gRwis  
iekqu Qwie 
kIey]6]

(gRwis) Kw ky Houmai Graas 

Eikath Thhaae 

Keeeae ||6||

Holding ego in its grip, 

it confines them to 

one place. ||6||

ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਥਾਂ ਜਵਚ 

(ਕਾਬੂ) ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

19156 415 gurmuiK rwg 
suAwd An 
iqAwgy]

(rwg) rs[ (An) hor Guramukh Raag 

Suaadh An 

Thiaagae ||

The Gurmukh 

renounces other songs 

and tastes.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਇਹ 

ਮਨ ਰਾਗ (ਦਵੈਖ) ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਸੁਆਦ ਜਤਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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19157 415 gurmuiK iehu mnu 
BgqI jwgy]

Guramukh Eihu 

Man Bhagathee 

Jaagae ||

The mind of the 

Gurmukh is awakened 

to devotion.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

19158 415 Anhd suix 
mwinAw sbdu 
vIcwrI]

Anehadh Sun 

Maaniaa Sabadh 

Veechaaree ||

Hearing the unstruck 

music of the sound 

current, this mind 

contemplates the 

Shabad, and accepts it.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਅੂੰਦਰਲੇ 

ਆਤਮਕ ਖੇੜੇ ਦੇ) ਇਕ-ਰਸ 

(ਹੋ ਰਹੇ ਗੀਤ) ਨੂੂੰ  ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ 

(ਉਸ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

19159 415 Awqmu cIin@ Bey 
inrMkwrI]7]

(cIin@) jwxky Aatham Cheenih 

Bheae 

Nirankaaree ||7||

Understanding itself, 

this soul becomes 

attuned to the 

Formless Lord. ||7||

ਆਪਣ ੇਆਪੇ ਨੂੂੰ  ਖੋਿ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥

19160 415 iehu mnu inrmlu  
dir Gir soeI]

Eihu Man Niramal 

Dhar Ghar Soee ||

This mind becomes 

immaculately pure, in 

the Court and the 

Home of the Lord.

(ਿਦੋਂ) ਇਹ ਮਨ (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ) ਪਜਵਤਿ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਦਰ 

ਬਾਹਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

19161 415 gurmuiK Bgiq 
Bwau Duin hoeI]

Guramukh 

Bhagath Bhaao 

Dhhun Hoee ||

The Gurmukh shows 

his love through loving 

devotional worship.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਇਸ 

ਮਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਲਗਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, (ਇਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਜਪਆਰ (ਿਾਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ),
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19162 415 Aih inis hir 
jsu gur prswid]

Ahinis Har Jas Gur 

Parasaadh ||

Night and day, by 

Guru's Grace, sing the 

Lord's Praises.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

19163 415 Git Git so pRBu  
Awid jugwid]8]

ju`gwid Ghatt Ghatt So 

Prabh Aadh 

Jugaadh ||8||

God dwells in each 

and every heart, since 

the very beginning of 

time, and throughout 

the ages. ||8||

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦਾ ਮੱੁਢ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਉਹ 

ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥
19164 415 rwm rswieix  

iehu mnu mwqw]
m`wqw Raam Rasaaein 

Eihu Man 

Maathaa ||

This mind is 

intoxicated with the 

sublime essence of the 

Lord;

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 

ਮਨ ਰਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

19165 415 srb rswiexu  
gurmuiK jwqw]

Sarab Rasaaein 

Guramukh Jaathaa 

||

The Gurmukh realizes 

the essence of totality.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਇਹ 

ਮਨ ਸਭ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

19166 415 Bgiq hyqu gur 
crx invwsw]

(hyqu) pRym Bhagath Haeth 

Gur Charan 

Nivaasaa ||

For the sake of 

devotional worship, he 

dwells at the Guru's 

Feet.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

(ਇਸ ਮਨ ਦਾ) ਜਨਵਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ (ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਪਿੇਮ (ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)।

19167 415 nwnk hir jn ky  
dwsin 
dwsw]9]8]

Naanak Har Jan 

Kae Dhaasan 

Dhaasaa ||9||8||

Nanak is the humble 

servant of the slave of 

the Lord's slaves. 

||9||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤਦੋਂ ਇਹ ਮਨ 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥੮॥

19168 416 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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19169 416 qnu ibnsY Dnu kw 
ko khIAY]

 (ibnsY) nws hovy Than Binasai 

Dhhan Kaa Ko 

Keheeai ||

When the body 

perishes, whose 

wealth is it?

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਬਨਸ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ (ਉਸ ਦਾ 
ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ) ਧਨ ਉਸ 

ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਅਸਲ ਧਨ ਹੈ ਿੋ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਜਪਛੋਂ ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਲੈ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ),

19170 416 ibnu gur rwm 
nwmu kq lhIAY]

kq:polw bolo[ (kq) 
ikvyN

Bin Gur Raam 

Naam Kath 

Leheeai ||

Without the Guru, 

how can the Lord's 

Name be obtained?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

19171 416 rwm nwm Dnu  
sMig sKweI]

(sKweI) swQI Raam Naam 

Dhhan Sang 

Sakhaaee ||

The wealth of the 

Lord's Name is my 

Companion and 

Helper.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਹੈ।

19172 416 Aih inis 
inrmlu hir ilv 
lweI]1]

Ahinis Niramal Har 

Liv Laaee ||1||

Night and day, center 

your loving attention 

on the Immaculate 

Lord. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਜਤ ਪਿਭੂ (-ਚਰਨਾਂ) 
ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
19173 416 rwm nwm ibnu  

kvnu hmwrw ]

Raam Naam Bin 

Kavan Hamaaraa 

||

Without the Lord's 

Name, who is ours?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਾਡਾ (ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਹੋਰ ਕੇਹੜਾ 
(ਸਦੀਵੀ ਜਮੱਤਰ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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19174 416 suK duK sm kir  
nwmu n Cofau  
Awpy bKis 
imlwvxhwrw]1]
rhwau]

Sukh Dhukh Sam 

Kar Naam N 

Shhoddo Aapae 

Bakhas 

Milaavanehaaraa 

||1|| Rehaao ||

I look upon pleasure 

and pain alike; I shall 

not forsake the Naam, 

the Name of the Lord. 

The Lord Himself 

forgives me, and 

blends me with 

Himself. ||1||Pause||

(ਸੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਸੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ (ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ 

ਕੇ) ਮੈਂ (ਕਦੇ) ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। (ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਸਚਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

19175 416 kink kwmnI  
hyqu gvwrw]

(kink) sonw[ (kwmnI) 
iesqRI[ (hyqu) moh[ 
(gvwrw) mUrK

Kanik Kaamanee 

Haeth Gavaaraa ||

The fool loves gold 

and women.

ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ ਿ ੋਸੋਨੇ ਤੇ 

ਇਸਤਿੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਵਧਾ 
ਰਹੇ ਹਨ,

19176 416 duibDw lwgy nwmu 
ivswrw]

(duibDw) duic`qI Dhubidhhaa 

Laagae Naam 

Visaaraa ||

Attached to duality, he 

has forgotten the 

Naam.

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

19177 416 ijsu qUM bKsih  
nwmu jpwie]

Jis Thoon 

Bakhasehi Naam 

Japaae ||

O Lord, he alone 

chants the Naam, 

whom You have 

forgiven.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਿਪਾ ਕੇ (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

19178 416 dUqu n lwig skY  
gun gwie ]2]

skY: polw bolo Dhooth N Laag 

Sakai Gun Gaae 

||2||

Death cannot touch 

one who sings the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||2||

ਤੇ ਿਮਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕ ਸਕਦਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ 
('ਕਜਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੇਤੁ' ਉਸ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) ॥੨॥
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19179 416 hir guru dwqw  
rwm gupwlw]

Har Gur Dhaathaa 

Raam Gupaalaa ||

The Lord, the Guru, is 

the Giver; the Lord, 

the Sustainer of the 

World.

ਹੇ ਰਾਮ! ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਗੁਪਾਲ! 

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ।

19180 416 ijau BwvY iqau 
rwKu dieAwlw]

d-ieAwlw Jio Bhaavai Thio 

Raakh Dhaeiaalaa 

||

If it is pleasing to Your 

Will, please preserve 

me, O Merciful Lord.

ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲਗੇ ਜਤਵੇਂ, ਹੇ 

ਦਇਆਲ! ਮੈਨੂੂੰ  ('ਕਜਨਕ 

ਕਾਮਨੀ ਹੇਤ' ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ।

19181 416 gurmuiK rwmu myrY 
min BwieAw]

Guramukh Raam 

Maerai Man 

Bhaaeiaa ||

As Gurmukh, my mind 

is pleased with the 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ,

19182 416 rog imty duKu 
Twik 
rhwieAw]3]

du`Ku (Twik) rok ky, mn 
(rhwieAw) itkwieAw

Rog Mittae Dhukh 

Thaak Rehaaeiaa 

||3||

My diseases are cured, 

and my pains are 

taken away. ||3||

ਮੇਰੇ (ਆਤਮਕ) ਰੋਗ ਜਮਟ ਗਏ 

ਹਨ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਵਾਲਾ) 
ਦੱੁਖ ਮੈਂ ਰੋਕ ਜਲਆ ਹੈ ॥੩॥

19183 416 Avru n AauKDu  
qMq n mMqw]

(AauKDu) dvweI[ (qMq 
n mMqw) qMqR mMqR

Avar N Aoukhadhh 

Thanth N Manthaa 

||

There is no other 

medicine, Tantric 

charm or mantra.

('ਕਜਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੇਤ' ਦੇ ਰੋਗ 

ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਮੂੰਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

19184 416 hir hir ismrxu  
iklivK hMqw]

(iklivK) pwp (hMqw) 
nws krdw

Har Har Simaran 

Kilavikh Hanthaa 

||

Meditative 

remembrance upon 

the Lord, Har, Har, 

destroys sins.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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19185 416 qUM Awip Bulwvih  
nwmu ivswir]

jIv (qMU) AwpjI nMU 
(Awip) hMkwr krky[ 
Bulwv-ih

Thoon Aap 

Bhulaavehi Naam 

Visaar ||

You Yourself cause us 

to stray from the path, 

and forget the Naam.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਕੀਹ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ?) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਸਾਡੇ 

ਮਨਾਂ ਤੋਂ (ਆਪਣਾ) ਨਾਮ ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈਂ,

19186 416 qUM Awpy rwKih  
ikrpw Dwir]4]

Thoon Aapae 

Raakhehi Kirapaa 

Dhhaar ||4||

Showering Your 

Mercy, You Yourself 

save us. ||4||

ਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੪॥

19187 416 rogu Brmu Bydu  
min dUjw]

(Brmu) Btkxw[ (Bydu) 
iv`Q[ (dUjw) dÍYq

Rog Bharam 

Bhaedh Man 

Dhoojaa ||

The mind is diseased 

with doubt, 

superstition and 

duality.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, 

ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਜਵੱਥ 

ਹੈ, ਮੇਰ-ਤੇਰ ਹੈ,

19188 416 gur ibnu Brim  
jpih jpu dUjw]

Gur Bin Bharam 

Japehi Jap 

Dhoojaa ||

Without the Guru, it 

dwells in doubt, and 

contemplates duality.

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ 

ਦੂਿਾ ਿਪ ਿਪਦੇ ਹਨ।
19189 416 Awid purK gur  

drs n dyKih]
(dUjw pwT: drsn) Aadh Purakh Gur 

Dharasan 

Dhaekhehi ||

The Guru reveals the 

Darshan, the Blessed 

Vision of the Primal 

Lord.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਭ ਦੇ 

ਮੱੁਢ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,

19190 416 ivxu gur sbdY  
jnmu ik 
lyKih]5]

Vin Gur Sabadhai 

Janam K Laekhehi 

||5||

Without the Word of 

the Guru's Shabad, 

what use is human 

life? ||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਜਕਸੇ 

ਭੀ ਲੇਖੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ 
॥੫॥

19191 416 dyiK Acrju rhy 
ibsmwid]

A-crju Dhaekh Acharaj 

Rehae Bisamaadh 

||

Beholding the 

Marvellous Lord, I am 

wonder-struck and 

astonished.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਅਚਰਿ-ਰੂਪ 

ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਹੈਰਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।
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19192 416 Git Git sur 
nr shj smwiD]

(Git Git) hryk ihrdy 
c[ (sur) dyvqy

Ghatt Ghatt Sur 

Nar Sehaj 

Samaadhh ||

In each and every 

heart, of the angels 

and holy men, He 

dwells in celestial 

Samaadhi.

ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈਂ, ਦੇਵਜਤਆਂ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਜਵਚ ਸੁਤੇ ਹੀ 
ਅਡੋਲ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।

19193 416 Birpuir Dwir 
rhy mn mwhI]

(Birpuir) pUrn 
vwihgurU jI

Bharipur Dhhaar 

Rehae Man 

Maahee ||

I have enshrined the 

All-pervading Lord 

within my mind.

ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  
ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

19194 416 qum smsir  
Avru ko nwhI]6]

(smsir) brwbr Thum Samasar 

Avar Ko Naahee 

||6||

There is no one else 

equal to You. ||6||

ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੬॥

19195 416 jw kI Bgiq hyqu  
muiK nwmu]

(hyqu) pRym Jaa Kee Bhagath 

Haeth Mukh Naam 

||

For the sake of 

devotional worship, 

we chant Your Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤਾਂ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
19196 416 sMq Bgq kI  

sMgiq rwmu]

Santh Bhagath Kee 

Sangath Raam ||

The Lord's devotees 

dwell in the Society of 

the Saints.

ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਵਾਸਤੇ ਪਿੇਮ ਹੈ ਜਖੱਚ ਹੈ।

19197 416 bMDn qory shij 
iDAwnu]

Bandhhan Thorae 

Sehaj Dhhiaan ||

Breaking his bonds, 

one comes to 

meditate on the Lord.

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਜਟਕ 

ਕੇ, ਪਿਭੂ ਦਾ) ਜਧਆਨ (ਧਰ ਕੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨ 'ਕਜਨਕ ਕਾਮਨੀ' 
ਵਾਲੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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19198 416 CUtY gurmuiK hir 
gur igAwnu]7]

Shhoottai 

Guramukh Har 

Gur Giaan ||7||

The Gurmukhs are 

emancipated, by the 

Guru-given knowledge 

of the Lord. ||7||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਰੱਬੀ ਜਗਆਨ 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੀ 
ਇਹਨਾਂ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
19199 416 nw jmdUq dUKu  

iqsu lwgY]

Naa Jamadhooth 

Dhookh This 

Laagai ||

The Messenger of 

Death cannot touch 

him with pain;

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿਮਦੂਤਾਂ ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਮੌਤ 

ਦਾ ਡਰ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦੀ),
19200 416 jo jnu rwm nwim 

ilv jwgY]

Jo Jan Raam Naam 

Liv Jaagai ||

The Lord's humble 

servant remains 

awake to the Love of 

the Naam.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਲਵ ਲਾ ਲਵੇ।

19201 416 Bgiq vClu  
Bgqw hir sMig]

(vClu) ipAwrw Bhagath Vashhal 

Bhagathaa Har 

Sang ||

The Lord is the Lover 

of His devotees; He 

dwells with His 

devotees.

ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

19202 416 nwnk mukiq Bey  
hir rMig]8]9]

Naanak Mukath 

Bheae Har Rang 

||8||9||

O Nanak, they are 

liberated, through the 

Love of the Lord. 

||8||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਰੂੰਗੀਿ 

ਕੇ, ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੮॥੯॥

19203 416 Awsw mhlw 1 
iekqukI]

ie`kqukI Aasaa Mehalaa 1 

Eikathukee ||

Aasaa, First Mehl, Ik-

Tukee:
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19204 416 guru syvy so Twkur 
jwnY]

Gur Saevae So 

Thaakur Jaanai ||

One who serves the 

Guru, knows his Lord 

and Master.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ) ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

19205 416 dUKu imtY scu 
sbid pCwnY]1]

Dhookh Mittai 

Sach Sabadh 

Pashhaanai ||1||

His pains are erased, 

and he realizes the 

True Word of the 

Shabad. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਹ ਦਾ) ਦੱੁਖ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
19206 416 rwmu jphu myrI 

sKI sKYnI]
(sKYnI) ipAwrI Raam Japahu 

Maeree Sakhee 

Sakhainee ||

Meditate on the Lord, 

O my friends and 

companions.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਹੋ! (ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਸਤਸੂੰਗੀਓ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪੋ,

19207 416 siqguru syiv  
dyKhu pRBu 
nYnI]1]rhwau]

(nYnI) A`KW nwl Sathigur Saev 

Dhaekhahu Prabh 

Nainee ||1|| 

Rehaao ||

Serving the True Guru, 

you shall behold God 

with your eyes. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ (ਇਹ) ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕਰ ਕੇ) ਤੁਸੀ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19208 416 bMDn mwq ipqw 
sMswir]

Bandhhan Maath 

Pithaa Sansaar ||

People are entangled 

with mother, father 

and the world.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

19209 416 bMDn suq kMinAw 
Aru nwir]2]

Bandhhan Suth 

Kanniaa Ar Naar 

||2||

They are entangled 

with sons, daughters 

and spouses. ||2||

ਤੇ ਪੱੁਤਰ, ਧੀ ਅਤੇ ਵਹੁਟੀ 
(ਮੋਹ ਦੇ) ਵੀ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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19210 416 bMDn krm Drm 
hau kIAw]

(hau) haumY Bandhhan Karam 

Dhharam Ho 

Keeaa ||

They are entangled 

with religious rituals, 

and religious faith, 

acting in ego.

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਧਾਰਜਮਕ 

ਰਸਮਾਂ ਬੂੰ ਧਨ ਬਣ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, (ਮਨੱੁਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ) 'ਮੈਂ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ'।

19211 416 bMDn puqu klqu 
min bIAw]3]

(k-l`qu) iesqRI[ 
(bIAw) dUjw vwihgurU jI 
ibnw

Bandhhan Puth 

Kalath Man Beeaa 

||3||

They are entangled 

with sons, wives and 

others in their minds. 

||3||

ਿ ੇਮਨ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ) ਦੂਿਾ ਪਿੇਮ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਪੱੁਤਰ ਵਹੁਟੀ (ਦਾ ਜਰਸ਼ਤਾ 
ਭੀ) ਬੂੰ ਧਨਾਂ (ਦਾ ਮੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ) 
ਹੈ ॥੩॥

19212 416 bMDn ikrKI 
krih ikrswn]

(ikrKI) KyqI Bandhhan 

Kirakhee Karehi 

Kirasaan ||

The farmers are 

entangled by farming.

ਜਕਸਾਨ (ਆਿੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ) 

ਖੇਤੀ-ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 

(ਕਰਨੀ ਭੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਖੇਤੀ-
ਵਾਹੀ) ਬੂੰ ਧਨ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

19213 416 haumY fMnu shY  
rwjw mMgY 
dwn]4]

(dwn) mwmlw Houmai Ddann 

Sehai Raajaa 

Mangai Dhaan 

||4||

People suffer 

punishment in ego, 

and the Lord King 

exacts the penalty 

from them. ||4||

ਰਾਿਾ (ਜਕਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਮਾਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਰਾਿਾ) 
ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
19214 416 bMDn saudw 

AxvIcwrI]
nwm dy (Ax-vIcwrI) 
vIcwr ibnw hor swrw 
mwiekI DMDy rUpI saudw 
bMDn hY

Bandhhan 

Soudhaa 

Anaveechaaree ||

They are entangled in 

trade without 

contemplation.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ,
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19215 416 iqpiq nwhI  
mwieAw moh 
pswrI]5]

Thipath Naahee 

Maaeiaa Moh 

Pasaaree ||5||

They are not satisfied 

by attachment to the 

expanse of Maya. 

||5||

(ਜਕਉਂਜਕ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਜਖਲਾਰੇ ਜਵਚ (ਇਤਨਾ ਿਸਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਿਦਾ 
ਨਹੀਂ ॥੫॥

19216 416 bMDn swh sMcih 
Dnu jwie]

(swh) SwhUkwr[ 
(sMcih) iek`Tw krdy

Bandhhan Saah 

Sanchehi Dhhan 

Jaae ||

They are entangled 

with that wealth, 

amassed by bankers.

ਸ਼ਾਹ-ਸੌਦਾਗਰ (ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰ 

ਕੇ) ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਧਨ (ਆਖ਼ਰ) ਸਾਥ ਛੱਡ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਪਰ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਧਨ) ਬੂੰ ਧਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

19217 416 ibnu hir Bgiq  
n pveI 
Qwie]6]

pveI Bin Har Bhagath N 

Pavee Thhaae 

||6||

Without devotion to 

the Lord, they do not 

become acceptable. 

||6||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਦਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੬॥

19218 416 bMDn bydu bwdu 
AhMkwr]

(bwdu) JgVw Bandhhan Baedh 

Baadh Ahankaar ||

They are entangled 

with the Vedas, 

religious discussions 

and egotism.

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਵੇਦ-ਪਾਠ 

ਤੇ ਵੇਦ-ਰਚਨਾ ਭੀ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਨ ਤੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ।

19219 416 bMDin ibnsY moh 
ivkwr]7]

(ibnsY) nws huMdw Bandhhan Binasai 

Moh Vikaar ||7||

They are entangled, 

and perish in 

attachment and 

corruption. ||7||

ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੭॥
19220 416 nwnk rwm nwm 

srxweI]

Naanak Raam 

Naam Saranaaee 

||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the Lord's 

Name.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
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19221 416 siqguir rwKy bMDu  
n pweI]8]10]

Sathigur Raakhae 

Bandhh N Paaee 

||8||10||

One who is saved by 

the True Guru, does 

not suffer 

entanglement. 

||8||10||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਜਲਆ (ਸਮਝੋ) 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਬੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ ॥੮॥੧੦॥

19222 417 rwgu Awsw mhlw 
1 AstpdIAw 
Gru 3

AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Raag Aasaa 

Mehalaa 1 

Asattapadheeaa 

Ghar 3

Raag Aasaa, First 

Mehl, Ashtapadees, 

Third House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

19223 417 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

19224 417 ijn isir sohin 
ptIAw mWgI 
pwie sMDUru]

p`tIAW Jin Sir Sohan 

Patteeaa Maangee 

Paae Sandhhoor ||

Those heads adorned 

with braided hair, with 

their parts painted 

with vermillion

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਸੁੂੰ ਦਰੀਆਂ) ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰਲੇ ਚੀਰ 

ਜਵਚ ਸੂੰ ਧੂਰ ਪਾ ਕੇ (ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 
ਦੀਆਂ) ਪੱਟੀਆਂ (ਹੁਣ ਤਕ) 

ਸੋਭਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ,

19225 417 sy isr kwqI 
muMnIAin@ gl 
ivic AwvY DUiV]

(kwqI) kYNcI nwl[ gL 
DUiV@

Sae Sir Kaathee 

Munneeanih Gal 

Vich Aavai 

Dhhoorr ||

Those heads were 

shaved with scissors, 

and their throats were 

choked with dust.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ 

ਮੁਨੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਗਲ ਜਵੱਚ ਜਮੱਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
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19226 417 mhlw AMdir 
hodIAw huix  
bhix n imlin 
hdUir]1]

mhlW dy (hdUir) nyVy BI Mehalaa Andhar 

Hodheeaa Hun 

Behan N Milanih 

Hadhoor ||1||

They lived in palatial 

mansions, but now, 

they cannot even sit 

near the palaces. ||1||

ਿੇਹੜੀਆਂ ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੇ 
ਮਹਲਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸਨ, 

ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਮਹਲਾਂ 
ਦੇ ਜਕਤੇ ਨੇੜੇ ਭੀ ਢੁਕਣ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ॥੧॥

19227 417 Awdysu bwbw 
Awdysu]

Aadhaes Baabaa 

Aadhaes ||

Hail to You, O Father 

Lord, Hail to You!

ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ! ਨਮਸਕਾਰ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ!

19228 417 Awid purK qyrw 
AMqu n pwieAw  
kir kir dyKih 
vys]1]rhwau]

(vys) ByK Aadh Purakh 

Thaeraa Anth N 

Paaeiaa Kar Kar 

Dhaekhehi Vaes 

||1|| Rehaao ||

O Primal Lord. Your 

limits are not known; 

You create, and 

create, and behold the 

scenes. ||1||Pause||

ਹੇ ਆਜਦ ਪੁਰਖ! (ਤੇਰੇ ਭਾਜਣਆਂ 

ਦਾ ਸਾਨੂੂੰ ) ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। 
ਤੂੂੰ  ਇਹ ਭਾਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

19229 417 jdhu sIAw 
vIAwhIAw lwVy 
sohin pwis]

Jadhahu Seeaa 

Veeaaheeaa 

Laarrae Sohan 

Paas ||

When they were 

married, their 

husbands looked so 

handsome beside 

them.

ਿਦੋਂ ਉਹ ਸੁੂੰ ਦਰੀਆਂ 

ਜਵਆਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾੜੇ 

ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ,

19230 417 hIfolI ciV 
AweIAw dMd KMf 
kIqy rwis]

(hIfolI) suKpwlkI, 
hwQI dMdW dy (KMf) 
tukiVAW nwl (rwis) 
sjweI[ ciV@

Heeddolee Charr 

Aaeeaa Dhandh 

Khandd Keethae 

Raas ||

They came in 

palanquins, decorated 

with ivory;

ਉਹ ਪਾਲਕੀਆਂ ਜਵਚ ਚੜਹ ਕੇ 

ਆਈਆਂ ਸਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬਾਹਾਂ ਉਤੇ) ਹਾਥੀ-ਦੂੰਦ ਦੇ ਚੂੜੇ 

ਸਿ ੇਹੋਏ ਸਨ।
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19231 417 auprhu pwxI 
vwrIAY Jly 
iJmkin 
pwis]2]

SIiSAW jVy (J`ly) p`Ky 
(iJmkin) cmk rhy sI 
koL[ au~prhu

Ouparahu Paanee 

Vaareeai Jhalae 

Jhimakan Paas 

||2||

Water was sprinkled 

over their heads, and 

glittering fans were 

waved above them. 

||2||

(ਸਹੁਰੇ-ਘਰ ਆਈਆਂ ਦੇ) ਉਤੋਂ 
ਦੀ (ਸਗਨਾਂ ਦਾ) ਪਾਣੀ 
ਵਾਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ, (ਸ਼ੀਜਸ਼ਆਂ-

ਿੜੇ) ਪੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਵਚ) ਜਲਸ਼ਕ 

ਰਹੇ ਸਨ ॥੨॥
19232 417 ieku lKu lhin@ 

bihTIAw lKu 
lhin@ KVIAw]

l`Ku[ lh-in[ bih-
TIAw[ KV@IAW

Eik Lakh Lehanih 

Behitheeaa Lakh 

Lehanih Kharreeaa 

||

They were given 

hundreds of 

thousands of coins 

when they sat, and 

hundreds of 

thousands of coins 

when they stood.

(ਸਹੁਰੇ-ਘਰ ਆ ਕੇ) ਬੈਠੀਆਂ 

ਉਹ ਇਕ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 

(ਸਗਨਾਂ ਦਾ) ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, 

ਖਲੋਤੀਆਂ ਭੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।

19233 417 grI Cuhwry 
KWdIAw mwxin@ 
syjVIAw]

Garee Shhuhaarae 

Khaandheeaa 

Maananih 

Saejarreeaa ||

They ate coconuts and 

dates, and rested 

comfortably upon 

their beds.

ਗਰੀ-ਛੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ 

ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਿਾਂ ਮਾਣਦੀਆਂ 

ਸਨ।

19234 417 iqn@ gil islkw 
pweIAw qutin@  
moq srIAw]3]

(islkw) PwhIAW[ 
(moq)moqIAW 
dIAW(srIAw)lVIAW[ 
gil: polw bolo

Thinh Gal Silakaa 

Paaeeaa Thuttanih 

Mothasareeaa 

||3||

But ropes were put 

around their necks, 

and their strings of 

pearls were broken. 

||3||

(ਅੱਿ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

(ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ) ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਗਲ 

ਪਏ) ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਟੱੁਟ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੩॥
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19235 417 Dnu jobnu duie  
vYrI hoey ijn@I  
rKy rMgu lwie]

(rMgu) mOjW Dhhan Joban 

Dhue Vairee 

Hoeae Jinhee 

Rakhae Rang Laae 

||

Their wealth and 

youthful beauty, 

which gave them so 

much pleasure, have 

now become their 

enemies.

(ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਧਨ ਤੇ ਿੋਬਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੂੰ ਦਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਨਸ਼ਾ ਚਾਜੜਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
ਅੱਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ 
ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

19236 417 dUqw no 
PurmwieAw lY 
cly piq gvwie]

c`ly Dhoothaa No 

Furamaaeiaa Lai 

Chalae Path 

Gavaae ||

The order was given to 

the soldiers, who 

dishonored them, and 

carried them away.

(ਬਾਬਰ ਨੇ) ਜ਼ਾਲਮ 

ਜਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੁਕਮ ਦੇ 

ਰੱਜਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੈ 

ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।

19237 417 jy iqsu BwvY dy 
vifAweI jy BwvY  
dyie sjwie]4]

Jae This Bhaavai 

Dhae Vaddiaaee 

Jae Bhaavai Dhaee 

Sajaae ||4||

If it is pleasing to 

God's Will, He bestows 

greatness; if is pleases 

His Will, He bestows 

punishment. ||4||

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਹੀਂ) ਿ ੇ

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ 

ਤਾਂ (ਆਪਣ ੇਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਵਜਡਆਈ-ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਿ ੇਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

19238 417 Agody jy cyqIAY  
qW kwiequ imlY 
sjwie]

(A`go-dy) pihlW hI[ 
(kwiequ) ikauN

Ago Dhae Jae 

Chaetheeai Thaan 

Kaaeith Milai 

Sajaae ||

If someone focuses on 

the Lord beforehand, 

then why should he be 

punished?

ਿ ੇਪਜਹਲਾਂ ਹੀ (ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੂੰ ) ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ 

(ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ) ਤਾਂ (ਅਿੇਹੀ) 
ਸਜ਼ਾ ਜਕਉਂ ਜਮਲੇ?

19239 417 swhW suriq 
gvweIAw rMig 
qmwsY cwie]

(swhW) SwhW ny vwihgurU 
jI dI (suriq) pRIqI

Saahaan Surath 

Gavaaeeaa Rang 

Thamaasai Chaae 

||

The kings had lost 

their higher 

consciousness, 

reveling in pleasure 

and sensuality.

(ਇਥੋਂ ਦੇ) ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਐਸ਼ 

ਜਵਚ, ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਸੀ।
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19240 417 bwbr vwxI iPir 
geI kuieru n 
rotI Kwie]5]

bwbr dI (vwxI) 
duhweI[ (kuieru) 
rwjkumwr

Baabaravaanee Fir 

Gee Kueir N 

Rottee Khaae 

||5||

Since Baabar's rule has 

been proclaimed, even 

the princes have no 

food to eat. ||5||

(ਹੁਣ ਿਦੋਂ) ਬਾਬਰ ਦੀ 
(ਦੁਹਾਈ) ਜਿਰੀ ਹੈ ਤਾਂ (ਹੋਰ 

ਪਰਿਾ ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਰਹੀ, ਕੋਈ) 

ਪਠਾਣ-ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਭੀ (ਜਕਤੋਂ 
ਮੂੰਗ-ਜਪੂੰ ਨ ਕੇ) ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ 
ਸਕਦਾ ॥੫॥

19241 417 ieknw vKq 
KuAweIAih  
iekn@w pUjw 
jwie]

(vKq) nmwz dw vkq[ 
(KuAweI-Aih) KuMJwey[ 
pUjw dw smw (jwie) 
lMGwieAw

Eikanaa Vakhath 

Khuaaeeahi 

Eikanhaa Poojaa 

Jaae ||

The Muslims have lost 

their five times of daily 

prayer, and the Hindus 

have lost their worship 

as well.

(ਸੈਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਿੀਆਂ ਦਾ 
ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੂੰਿ ੇਜਵਚ ਆ ਕੇ) 

ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮਾਜ਼ ਦੇ 

ਵਕਤ ਖੁੂੰ ਝ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਜਹੂੰ ਦਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੂਿਾ ਦਾ 
ਸਮਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ,

19242 417 cauky ivxu 
ihMdvwxIAw ikau 
itky kFih nwie]

it`ky[n@wie Choukae Vin 

Hindhavaaneeaa 

Kio Ttikae Kadtehi 

Naae ||

Without their sacred 

squares, how shall the 

Hindu women bathe 

and apply the frontal 

marks to their 

foreheads?

(ਿੇਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹ ਾ ਕੇ, ਜਟੱਕੇ 

ਲਾ ਕੇ ਸੱੁਚੇ ਚੌਕੇ ਜਵਚ 

ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ) ਨਾਹ 

ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਟੱਕੇ ਲਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱੁਚੇ ਚੌਕੇ ਰਜਹ ਗਏ 

ਹਨ।
19243 417 rwmu n kbhU 

cyiqE huix  
khix n imlY  
Kudwie]6]

Raam N Kabehoo 

Chaethiou Hun 

Kehan N Milai 

Khudhaae ||6||

They never 

remembered their 

Lord as Raam, and 

now they cannot even 

chant Khudaa-i||6||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਧਨ ਿੋਬਨ ਦੇ 

ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ) ਕਦੇ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ (ਜ਼ਾਲਮ 

ਬਾਬਰ ਜਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਖੁਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਦਾ 
ਖ਼ੁਦਾ ਭੀ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ 
॥੬॥
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19244 417 ieik Gir 
Awvih AwpxY  
ieik imil imil 
puCih suK]

Eik Ghar Aavehi 

Aapanai Eik Mil 

Mil Pushhehi Sukh 

||

Some have returned 

to their homes, and 

meeting their 

relatives, they ask 

about their safety.

(ਬਾਬਰ ਦੀ ਕਤਲਾਮ ਤੇ ਕੈਦ 

ਜਵਚੋਂ) ਿੇਹੜੇ ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ 

ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਬਚ ਕੇ) ਆਪੋ 

ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਇਕ ਦੂਿੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਜਮਲ 

ਕੇ ਇਕ ਦੂਿੇ ਦੀ ਸੁਖ-ਸਾਂਦ 

ਪੁਛਦੇ ਹਨ।

19245 417 iekn@w eyho 
iliKAw bih bih 
rovih duK]

Eikanhaa Eaeho 

Likhiaa Behi Behi 

Rovehi Dhukh ||

For some, it is pre-

ordained that they 

shall sit and cry out in 

pain.

(ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਸਬੂੰ ਧੀ ਮਾਰੇ 

ਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਕਸਮਤ ਜਵਚ ਇਹੀ ਜਬਪਤਾ 
ਜਲਖੀ ਪਈ ਸੀ; ਉਹ ਇਕ ਦੂਿੇ 
ਪਾਸ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਦੁਖ ਰੋਂਦੇ ਹਨ (ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣ ੇ

ਦੁਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ)।

19246 417 jo iqsu BwvY so 
QIAY nwnk ikAw 
mwnuK]7]11]

mwnu`K Jo This Bhaavai So 

Thheeai Naanak 

Kiaa Maanukh 

||7||11||

Whatever pleases 

Him, comes to pass. O 

Nanak, what is the 

fate of mankind? 

||7||11||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਿੋਗੇ ਹਨ? 

ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ 

(ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਕਰਤਾਰ) ਨੂੂੰ  
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥੧੧॥

19247 417 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:
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19248 417 khw su Kyl 
qbylw GoVy khw  
ByrI shnweI]

(ByrI) vwjy[ ^usI smyN 
v`jx vwly (shnweI) 
swj[ K@yl

Kehaa S Khael 

Thabaelaa 

Ghorrae Kehaa 

Bhaeree 

Sehanaaee ||

Where are the games, 

the stables, the 

horses? Where are the 

drums and the bugles?

(ਅਿ ੇਕੱਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ 

ਸੈਦਪੁਰ ਜਵਚ ਰੌਣਕ ਹੀ ਰੌਣਕ 

ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ) ਜਕੱਥੇ ਹਨ 

(ਫ਼ੌਿੀਆਂ ਦੇ) ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ? 

ਜਕੱਥੇ ਹਨ ਘੋੜੇ ਤੇ (ਘੋਜੜਆਂ ਦੇ) 

ਤਬੇਲੇ? ਜਕੱਥੇ ਗਏ ਨਗਾਰੇ ਤੇ 

ਤੂਤੀਆਂ?

19249 417 khw su qygbMd 
gwfyriV khw su 
lwl kvweI]

(qyg-bMd) qlvwrW 
bMn@x vwly(gw-fy-riV) 
sUrmy[ lwl (kvweI) 
puSwk vwly[ (dUjw 
pwT: gwfy riV)

Kehaa S 

Thaegabandh 

Gaaddaerarr 

Kehaa S Laal 

Kavaaee ||

Where are the sword-

belts and chariots? 

Where are those 

scarlet uniforms?

ਜਕੱਥੇ ਹਨ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਗਾਤਰੇ? 

ਤੇ ਜਕੱਥੇ ਹਨ ਉਹ (ਫ਼ੌਿੀਆਂ 

ਦੀਆਂ) ਲਾਲ ਬਰਦੀਆਂ?

19250 417 khw su AwrsIAw 
muh bMky AYQY 
idsih nwhI]1]

(AwrsIAW) nwrIAW dy 
AMgUTy c pihnx vwly 
gihxy

Kehaa S Aaraseeaa 

Muh Bankae 

Aithhai Dhisehi 

Naahee ||1||

Where are the rings 

and the beautiful 

faces? They are no 

longer to be seen 

here. ||1||

ਜਕੱਥੇ ਹਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ? ਤੇ (ਸ਼ੀਜਸ਼ਆਂ 

ਜਵਚੋਂ ਵੇਖੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ) ਸੋਹਣੇ 
ਮੂੂੰ ਹ? (ਅੱਿ) ਇਥੇ (ਸੈਦਪੁਰ 

ਜਵਚ ਜਕਤੇ) ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੇ ॥੧॥

19251 417 iehu jgu qyrw qU 
gosweI]

Eihu Jag Thaeraa 

Thoo Gosaaee ||

This world is Yours; 

You are the Lord of 

the Universe.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਿਗਤ ਤੇਰਾ 
(ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਇਸ ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ।

19252 417 eyk GVI mih 
Qwip auQwpy jru 
vMif dyvY 
BWeI]1]rhwau]

(jru) Dn[ (BWeI) horW 
nMU

Eaek Gharree 

Mehi Thhaap 

Outhhaapae Jar 

Vandd Dhaevai 

Bhaanee ||1|| 

Rehaao ||

In an instant, You 

establish and 

disestablish. You 

distribute wealth as it 

pleases You. 

||1||Pause||

(ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਚਰਿ ਖੇਡ 

ਹੈ) ਿਗਤ ਰਚ ਕੇ ਇਕ ਘੜੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਤਬਾਹ ਭੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੂੰ ਡ ਕੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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19253 417 khW su Gr dr 
mMfp mhlw khw  
su bMk srweI]

Kehaan S Ghar 

Dhar Manddap 

Mehalaa Kehaa S 

Bank Saraaee ||

Where are the houses, 

the gates, the hotels 

and palaces? Where 

are those beautiful 

way-stations?

ਜਕੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਘਰ 

ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ 

ਸਰਾਵਾਂ?

19254 417 khW su syj 
suKwlI kwmix  
ijsu vyiK nId n 
pweI]

(mMfp) au~cy mMdr[ 
(bMk) sohxIAW (srweI) 
srwvW

Kehaan S Saej 

Sukhaalee Kaaman 

Jis Vaekh Needh N 

Paaee ||

Where are those 

beautiful women, 

reclining on their 

beds, whose beauty 

would not allow one 

to sleep?

ਜਕੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਇਸਤਿੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਿ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ (ਅੱਖਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਨੀਂਦ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਸੀ?

19255 417 khw su pwn 
qMbolI hrmw  
hoeIAw CweI 
mweI]2]

(pwn qMbolI) pwn vycx 
vwlIAW[ (hrmw) 
ivAwhIAW hoeIAW 
prdydwr iesqRIAW[ 
(CweI mweI) lop

Kehaa S Paan 

Thanbolee 

Haramaa Hoeeaa 

Shhaaee Maaee 

||2||

Where are those betel 

leaves, their sellers, 

and the haremees? 

They have vanished 

like shadows. ||2||

ਜਕੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਨ ਤੇ ਪਾਨ 

ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਕੱਥੇ ਉਹ 

ਪਰਦੇਦਾਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ? ਸਭ 

ਗੁੂੰ ਮ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥

19256 417 iesu jr kwrix  
GxI ivguqI  
iein jr GxI 
KuAweI]

(jr) Dn[ (iv-gu`qI) 
KuAwr hoeI[ (KuAweI) 
Bulwey

Eis Jar Kaaran 

Ghanee Viguthee 

Ein Jar Ghanee 

Khuaaee ||

For the sake of this 

wealth, so many were 

ruined; because of this 

wealth, so many have 

been disgraced.

ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬਹੁਤ 

ਲੋਕਾਈ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਇਸ 

ਧਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ੁਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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19257 417 pwpw bwJhu hovY 
nwhI muieAw  
swiQ n jweI]

pwpW Paapaa Baajhahu 

Hovai Naahee 

Mueiaa Saathh N 

Jaaee ||

It was not gathered 

without sin, and it 

does not go along with 

the dead.

ਪਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ, 
ਇਹ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ 

(ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ) ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।
19258 417 ijs no Awip 

KuAwey krqw  
Kuis ley 
cMigAweI]3]

ijs no (Awip) hMkwr ho 
jey, auh (krqw) 
vwihgurU jI nMU (KuAwey) 
Bulw idMdw hY qy vwihgurU 
jI dI cMigAweI 
praupkwr krn dI 
dwq (Ku`is) KuMJw lYNdw hY 
AQvw ijs jIv nMU 
Awip krqw purKu jI 
(KuAwey) irjk b^Sdy 
hn, aus jIv nMU 
(cMigAweI) 
cMigAweIAW praupkwr 
krky vwihgurU jI dI 
(Kuis) KuSI lYxI cwhIdI 
hY

Jis No Aap 

Khuaaeae 

Karathaa Khus 

Leae Changiaaee 

||3||

Those, whom the 

Creator Lord would 

destroy - first He strips 

them of virtue. ||3||

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਜਹਲਾਂ ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੀ) ਚੂੰ ਜਗਆਈ ਖੋਹ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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19259 417 kotI hU pIr 
vrij rhwey jw  
mIru suixAw 
DwieAw]

(kotI) kRoVW hI pIr 
ihMdusqwnI bwdSwh ny 
(vrij) rok ky (rhwey) 
r`Ky hmlwvrW nMU pIr 
SkqIAW nwl AMn@y krn 
leI (jw) jdoN suixAw 
ik (mIru) bwdSwh 
bwbr (DwieAw) h`lw 
krky Aw irhw hY

Kottee Hoo Peer 

Varaj Rehaaeae 

Jaa Meer Suniaa 

Dhhaaeiaa ||

Millions of religious 

leaders failed to halt 

the invader, when 

they heard of the 

Emperor's invasion.

ਿਦੋਂ ਪਠਾਣ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 

ਸੁਜਣਆ ਜਕ ਮੀਰ ਬਾਬਰ ਹੱਲਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਵਗਾ ਤਗ) ਆ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਪੀਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਿਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਰੋਕ ਰੱਜਖਆ।

19260 418 Qwn mukwm jly 
ibjmMdr muiC 
muiC kuier 
rulwieAw]

 (Qwn) QW (mukwm) 
itkwxy[ (ibjmMdr) p`ky 
mMdr[ (kuier) 
SihzwidAW nMU (mu`iC 
m`uiC) tukVy krky 
gLIAW c (rulwieAw) 
roilAw

Thhaan Mukaam 

Jalae Bij Mandhar 

Mushh Mushh 

Kueir Rulaaeiaa ||

He burned the rest-

houses and the 

ancient temples; he 

cut the princes limb 

from limb, and cast 

them into the dust.

(ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਆਂ 

ਜਿਰਨ ਤੇ ਭੀ) ਪੱਕੇ ਥਾਂ ਮੁਕਾਮ 

ਪੱਕੇ ਮਹਲ (ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈ 

ਅੱਗ ਨਾਲ) ਸੜ (ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ) 

ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਣ 

ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰ 

ਕੇ (ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ) ਰੋਲ ਜਦੱਤਾ।

19261 418 koeI muglu n 
hoAw AMDw iknY n 
prcw 
lwieAw]4]

(iknY) iksy pIr SkqI 
ny koeI (prcw) krwmwq 
nhIN idKweI

Koee Mugal N 

Hoaa Andhhaa 

Kinai N Parachaa 

Laaeiaa ||4||

None of the Mugals 

went blind, and no 

one performed any 

miracle. ||4||

(ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਆਂ ਨਾਲ) 

ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੀ ਮੁਗ਼ਲ ਅੂੰਨਹ ਾ ਨਾ 
ਹੋਇਆ, ਜਕਸੇ ਭੀ ਪੀਰ ਨੇ ਕੋਈ 

ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਨਾ ਜਵਖਾਈ 

॥੪॥
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19262 418 mugl pTwxw BeI 
lVweI rx mih 
qyg vgweI]

(rx) jMg[ (qyg) 
qlvwr

Mugal Pathaanaa 

Bhee Larraaee Ran 

Mehi Thaeg 

Vagaaee ||

The battle raged 

between the Mugals 

and the Pat'haans, and 

the swords clashed on 

the battlefield.

ਿਦੋਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ 
ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਦੇ 

ਮੈਦਾਨ ਜਵਚ (ਦੋਹਾਂ ਜਧਰਾਂ ਨੇ) 

ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ।

19263 418 EnI qupk qwix 
clweI En@I 
hsiq icVweI]

(qupk) qopW (qwix) 
qwx ky[ (hsiq) hwQI 
(icVweI) iKJw ky A`gy 
kIqyicV@weI

Ounhee Thupak 

Thaan Chalaaee 

Ounhee Hasath 

Chirraaee ||

They took aim and 

fired their guns, and 

they attacked with 

their elephants.

ਉਹਨਾਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ ਬੂੰ ਦੂਕਾਂ ਦੇ 

ਜਨਸ਼ਾਨੇ ਬੂੰਨਹ  ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ 

ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ 

ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੀ ਜਚੜ ਜਚੜ ਕਰ 

ਗਈਆਂ।

19264 418 ijn kI cIrI  
drgh PwtI  
iqn@w mrxw 
BweI]5]

aumr rUp (cIrI) ic`TI Jinh Kee Cheeree 

Dharageh Paattee 

Thinhaa Maranaa 

Bhaaee ||5||

Those men whose 

letters were torn in 

the Lord's Court, were 

destined to die, O 

Siblings of Destiny. 

||5||

ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ! ਧੁਰੋ ਹੀ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਚੱਠੀ ਪਾਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੫॥

19265 418 iek ihMdvwxI 
Avr qurkwxI  
BitAwxI 
TkurwxI]

(BitAwxI) B`tW qy 
(TkurwxI) TwkurW dIAW 
rwjpUq iesqRIAW

Eik Hindhavaanee 

Avar Thurakaanee 

Bhattiaanee 

Thakuraanee ||

The Hindu women, the 

Muslim women, the 

Bhattis and the Rajputs

ਕੀਹ ਜਹੂੰ ਦੂ-ਇਸਤਿੀਆਂ, ਕੀਹ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀਹ 

ਭੱਟਾਂ ਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ,
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19266 418 iekn@w pyrx isr 
Kur pwty iekn@w 
vwsu mswxI]

(pyrx) coLy vw burky[ 
(isr Kur) isr qoN pYrW 
q`k[ (vwsu) vwsw 
(mswxI) mswxW c

Eikanhaa Paeran 

Sir Khur Paattae 

Eikanhaa Vaas 

Masaanee ||

Some had their robes 

torn away, from head 

to foot, while others 

came to dwell in the 

cremation ground.

ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਜਸਰ ਤੋਂ ਲੈ 

ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਲੀਰ ਲੀਰ ਹੋ 

ਗਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ (ਮਰ ਕੇ) 

ਮਸਾਣਾਂ ਜਵਚ ਿਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ।

19267 418 ijn@ ky bMky GrI 
n AwieAw iqn@ 
ikau rYix 
ivhwxI]6]

(bMky) suMdr vwihgurU 
jI[ (rYix) rwq[ 
(ivhwx) bqIq kIqI[ 
GrIN

Jinh Kae Bankae 

Gharee N Aaeiaa 

Thinh Kio Rain 

Vihaanee ||6||

Their husbands did 

not return home - how 

did they pass their 

night? ||6||

(ਿੇਹੜੀਆਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ 

ਭੀ ਜਵਚਾਰੀਆਂ ਕੀਹ ਬਚੀਆਂ?) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਖਸਮ ਘਰਾਂ 
ਜਵਚ ਨਾਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ (ਉਹ 

ਜਬਪਤਾ ਦੀ) ਰਾਤ ਜਕਵੇਂ ਕੱਟੀ 
ਹੋਵੇਗੀ? ॥੬॥

19268 418 Awpy kry krwey 
krqw iks no 
AwiK suxweIAY]

Aapae Karae 

Karaaeae Karathaa 

Kis No Aakh 

Sunaaeeai ||

The Creator Himself 

acts, and causes 

others to act. Unto 

whom should we 

complain?

ਪਰ ਇਹ ਦਰਦ-ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ 
ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਿਾਏ? 

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਦਾ 
ਹੈ।

19269 418 duKu suKu qyrY BwxY 
hovY iks QY jwie  
rUAweIAY]

Dhukh Sukh 

Thaerai Bhaanai 

Hovai Kis Thhai 

Jaae Rooaaeeai ||

Pleasure and pain 

come by Your Will; 

unto whom should we 

go and cry?

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਦੁਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 

ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਪਾਸ ਿਾ ਕੇ ਦੱੁਖ 

ਿਰੋਲੀਏ?

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3747 Published: March 06/ 2014



19270 418 hukmI hukim 
clwey ivgsY  
nwnk iliKAw 
pweIAY]7]12]

Hukamee Hukam 

Chalaaeae Vigasai 

Naanak Likhiaa 

Paaeeai ||7||12||

The Commander 

issues His Command, 

and is pleased. O 

Nanak, we receive 

what is written in our 

destiny. ||7||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿਗਤ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਤੇ (ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ) ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। (ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਲਜਖਆ 

ਲੇਖ ਭੋਗੀਦਾ ਹੈ ॥੭॥੧੨॥

19271 418 <> siqgur 
pRswid]

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

19272 418 Awsw kwPI 
mhlw 1 Gru 8 
AstpdIAw]

Aasaa Kaafee 

Mehalaa 1 Ghar 8 

Asattapadheeaa ||

Aasaa, Kaafee, First 

Mehl, Eighth House, 

Ashtapadees:

ਰਾਗ ਆਸਾ-ਕਾਿੀ, ਘਰ ੮ 

ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ 
ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

19273 418 jYsy goieil 
goielI qYsy 
sMswrw]

(goieil) brswqW smyN 
psU cwrn dI QW[ 
(goielI) gvwlw

Jaisae Goeil 

Goeilee Thaisae 

Sansaaraa ||

As the shepherd is in 

the field for only a 

short time, so is one in 

the world.

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਵਾਲਾ ਪਰਾਏ 

ਚਰਾਂਦ ਜਵਚ (ਆਪਣਾ ਮਾਲ-

ਡੂੰਗਰ ਚਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਜਤਵੇਂ ਇਹ ਿਗਤ ਦੀ ਕਾਰ 

ਹੈ।
19274 418 kUVu kmwvih 

AwdmI bWDih 
Gr bwrw]1]

Koorr Kamaavehi 

Aadhamee 

Baandhhehi Ghar 

Baaraa ||1||

Practicing falsehood, 

they build their 

homes. ||1||

ਿੇਹੜੇ ਆਦਮੀ (ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ 
ਕੇ) ਪੱਕੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਜਵਅਰਥ ਉੱਦਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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19275 418 jwghu jwghu 
sUiqho cilAw 
vxjwrw]1]rhwau
]

nwm dw (vxjwrw) 
vpwrI jIv

Jaagahu Jaagahu 

Soothiho Chaliaa 

Vanajaaraa ||1|| 

Rehaao ||

Wake up! Wake up! O 

sleepers, see that the 

travelling merchant is 

leaving. ||1||Pause||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ) ਸੱੁਤੇ ਹੋਏ ਿੀਵੋ! ਹੋਸ਼ 

ਕਰੋ, ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। (ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ) ਿੀਵ-

ਵਣਿਾਰਾ (ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਲਈ) ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) 
ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ (ਰੱਖੋ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19276 418 nIq nIq Gr 
bWDIAih jy 
rhxw hoeI]

bWDI-Aih Neeth Neeth Ghar 

Baandhheeahi Jae 

Rehanaa Hoee ||

Go ahead and build 

your houses, if you 

think you will stay 

here forever and ever.

ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਘਰ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿੇ 
ਇਥੇ ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ ਹੋਵੇ,

19277 418 ipMfu pvY jIau 
clsI jy jwxY 
koeI]2]

(ipMfu) sRIr (pvY) Fih 
pey[ (jIau) jIvwqmw[ 
c`lsI

Pindd Pavai Jeeo 

Chalasee Jae 

Jaanai Koee ||2||

The body shall fall, and 

the soul shall depart; if 

only they knew this. 

||2||

ਪਰ ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰੇ (ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ) ਿਦੋਂ ਜਿੂੰ ਦ ਇਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਭੀ ਢਜਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਨਾਹ ਸਰੀਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਹ ਜਿੂੰ ਦ) ॥੨॥

19278 418 EhI EhI ikAw 
krhu hY hosI 
soeI]

(hosI) hovygw Ouhee Ouhee Kiaa 

Karahu Hai Hosee 

Soee ||

Why do you cry out 

and mourn for the 

dead? The Lord is, and 

shall always be.

(ਜਕਸੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ) 

ਜਕਉਂ ਜਵਅਰਥ 'ਹਾਇ! ਹਾਇ'! 

ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਦਾ-ਜਥਰ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਿੋ ਹੁਣ ਭੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਮੌਿੂਦ 

ਰਹੇਗਾ।
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19279 418 qum rovhugy Es 
no qum kau kauxu 
roeI]3]

rovhu-gy Thum Rovahugae 

Ous No Thumh Ko 

Koun Roee ||3||

You mourn for that 

person, but who will 

mourn for you? ||3||

ਿ ੇਤੁਸੀ (ਆਪਣੇ) ਉਸ ਮਰਨ 

ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
(ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਭੀ ਹੈ) 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਭੀ ਕੋਈ ਰੋਵੇਗਾ ॥੩॥

19280 418 DMDw ipithu 
BweIho qum@ kUVu 
kmwvhu]

(DMDw) ivArQ[ ip`ithu Dhhandhhaa 

Pittihu Bhaaeeho 

Thumh Koorr 

Kamaavahu ||

You are engrossed in 

worldly 

entanglements, O 

Siblings of Destiny, 

and you are practicing 

falsehood.

ਤੁਸੀ (ਜਕਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਰੋਣ 

ਦਾ) ਜਵਅਰਥ ਜਪੱਟਣਾ ਜਪੱਟਦੇ 

ਹੋ, ਜਵਅਰਥ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।

19281 418 Ehu n suxeI kq 
hI qum lok 
suxwvhu]4]

Ouhu N Sunee 

Kath Hee Thumh 

Lok Sunaavahu 

||4||

The dead person does 

not hear anything at 

all; your cries are 

heard only by other 

people. ||4||

ਿੇਹੜਾ ਮਰ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ 
ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ (ਲੋਕਾਚਾਰੀ) 
ਜਸਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ 

॥੪॥

19282 418 ijs qy suqw  
nwnkw jwgwey 
soeI]

su`qw Jis Thae Suthaa 

Naanakaa 

Jaagaaeae Soee ||

Only the Lord, who 

causes the mortal to 

sleep, O Nanak, can 

awaken him again.

(ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਿੀਵ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ) ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿਗਾਂਦਾ ਹੈ।
19283 418 jy Gru bUJY 

Awpxw qW nId  
n hoeI]5]

bU`JY Jae Ghar Boojhai 

Aapanaa Thaan 

Needh N Hoee 

||5||

One who understands 

his true home, does 

not sleep. ||5||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਿੇ ਿੀਵ 

ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਜਕ ਮੇਰਾ 
ਅਸਲ ਘਰ ਜਕਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦੀ ॥੫॥
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19284 418 jy cldw lY 
cilAw ikCu sMpY 
nwly]

(sMpY) Dn Jae Chaladhaa Lai 

Chaliaa Kishh 

Sanpai Naalae ||

If the departing mortal 

can take his wealth 

with him,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ 

ਧਨ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

19285 418 qw Dnu sMchu dyiK 
kY bUJhu 
bIcwry]6]

bU`Jhu Thaa Dhhan 

Sanchahu Dhaekh 

Kai Boojhahu 

Beechaarae ||6||

Then go ahead and 

gather wealth 

yourself. See this, 

reflect upon it, and 

understand. ||6||

ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਭੀ ਧਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਿੋੜੀ 
ਚੱਲੋ। ਵੇਖ ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝੋ! 
॥੬॥

19286 418 vxju krhu  
mKsUdu lYhu mq 
pCoqwvhu]

(mKsUdu) lwB Vanaj Karahu 

Makhasoodh 

Laihu Math 

Pashhothaavahu 

||

Make your deals, and 

obtain the true 

merchandise, or else 

you shall regret it later.

(ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਅਿੇਹਾ) 
ਵਣਿ-ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਿੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟ 

ਸਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਣਾ 
ਪਵੇਗਾ।

19287 418 Aaugx Cofhu gux 
krhu AYsy qqu 
prwvhu]7]

(prwvhu) pRwpq kro Aougan 

Shhoddahu Gun 

Karahu Aisae 

Thath Paraavahu 

||7||

Abandon your vices, 

and practice virtue, 

and you shall obtain 

the essence of reality. 

||7||

ਮਾੜੇ ਕੂੰਮ ਛੱਡੋ, ਗੁਣ ਗਿਹਣ 

ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸਲ (ਖੱਟੀ) 
ਖੱਟੋ! ॥੭॥

19288 418 Drmu BUim squ 
bIju kir AYsI 
ikrs kmwvhu]

(ikrs) KyqI Dhharam Bhoom 

Sath Beej Kar 

Aisee Kiras 

Kamaavahu ||

Plant the seed of 

Truth in the soil of 

Dharmic faith, and 

practice such farming.

ਧਰਮ ਨੂੂੰ  ਧਰਤੀ ਬਣਾਵੋ, ਉਸ 

ਜਵਚ ਸੱੁਚਾ ਆਚਰਨ ਬੀ ਬੀਿੋ। 
ਬੱਸ! ਇਹੋ ਜਿਹੀ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਿੁਲਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ) ਖੇਤੀ-ਵਾਹੀ ਕਰੋ!
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19289 418 qW vwpwrI 
jwxIAhu lwhw lY 
jwvhu]8]

Thaan Vaapaaree 

Jaaneeahu Laahaa 

Lai Jaavahu ||8||

Only then will you be 

known as a merchant, 

if you take your profits 

with you. ||8||

ਿ ੇਤੁਸੀ (ਇਥੋਂ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ 

ਿਾਵੋਗੇ ਤਾਂ (ਜਸਆਣੇ) ਵਪਾਰੀ 
ਸਮਝੇ ਿਾਉਗੇ! ॥੮॥

19290 418 krmu hovY siqguru 
imlY bUJY bIcwrw]

(krmu) ikRpw[ bU`JY Karam Hovai 

Sathigur Milai 

Boojhai 

Beechaaraa ||

If the Lord shows His 

Mercy, one meets the 

True Guru; 

contemplating Him, 

one comes to 

understand.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ 

ਜਵਚਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

19291 418 nwmu vKwxY suxy 
nwmu nwmy 
ibauhwrw]9]

(vKwxY) aucwrdw Naam Vakhaanai 

Sunae Naam 

Naamae 

Biouhaaraa ||9||

Then, one chants the 

Naam, hears the 

Naam, and deals only 

in the Naam. ||9||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਜਵਹਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੯॥

19292 418 ijau lwhw qotw 
iqvY vwt cldI 
AweI]

(vwt) rsqw Jio Laahaa Thottaa 

Thivai Vaatt 

Chaladhee Aaee ||

As is the profit, so is 

the loss; this is the 

way of the world.

ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ (ਸਦਾ 
ਤੋਂ) ਤੁਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ (ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ) ਲਾਭ 

ਖੱਟਦਾ ਹੈ, (ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਘਾਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

19293 418 jo iqsu BwvY 
nwnkw sweI 
vifAweI]10]1
3]

Jo This Bhaavai 

Naanakaa Saaee 

Vaddiaaee 

||10||13||

Whatever pleases His 

Will, O Nanak, is glory 

for me. ||10||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਿ ੋ

ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ), ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 
ਹੈ! ॥੧੦॥੧੩॥
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19294 418 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

19295 418 cwry kuMfw FUFIAw  
ko nIm@I mYfw]

(nIm@I) nhIN[ (mYNfw) 
myrw

Chaarae Kunddaa 

Dtoodteeaa Ko 

Neemhee 

Maiddaa ||

I have searched in the 

four directions, but no 

one is mine.

ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਭਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਭੀ ਆਪਣਾ (ਸੱਚਾ 
ਦਰਦੀ) ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।

19296 418 jy quDu BwvY 
swihbw qU mY hau 
qYfw]1]

(qYfw) AwpjI dw Jae Thudhh 

Bhaavai Saahibaa 

Thoo Mai Ho 

Thaiddaa ||1||

If it pleases You, O 

Lord Master, then You 

are mine, and I am 

Yours. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਜਹਬ! ਿ ੇਤੈਨੂੂੰ  (ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ) ਪਸੂੰਦ ਆਵ ੇ(ਤਾਂ 
ਮੇਹਰ ਕਰ) ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ (ਰਾਖਾ 
ਬਣ), ਮੈਂ ਤੇਰਾ (ਸੇਵਕ) ਬਜਣਆ 

ਰਹਾਂ ॥੧॥
19297 418 dru bIBw mY nIim 

ko kY krI slwmu]
(bIBw) dUjw[ (nIim) 
nhIN

Dhar Beebhaa Mai 

Neemih Ko Kai 

Karee Salaam ||

There is no other door 

for me; where shall I 

go to worship?

ਮੈਨੂੂੰ  (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ?

19298 418 ihko mYfw qU DxI  
swcw muiK 
nwmu]1]rhwau]

(ih`ko) ie`ko[ (DxI) 
mwlk[ mYNfw

Hiko Maiddaa 

Thoo Dhhanee 

Saachaa Mukh 

Naam ||1|| 

Rehaao ||

You are my only Lord; 

Your True Name is in 

my mouth. 

||1||Pause||

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ (ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਇਹ 

ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) ਤੇਰਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਮੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ (ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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19299 418 isDw syvin isD 
pIr mwgih iriD 
isiD]

(is`Dw) is`DIAW leI Sidhhaa Saevan 

Sidhh Peer 

Maagehi Ridhh 

Sidhh ||

Some serve the 

Siddhas, the beings of 

spiritual perfection, 

and some serve 

spiritual teachers; they 

beg for wealth and 

miraculous powers.

(ਲੋਕ) ਜਸੱਧ ਤੇ ਪੀਰ (ਬਣਨ 

ਲਈ) ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ ਿੋਗੀਆਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਜਰੱਧੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ (ਦੀ 
ਤਾਕਤ) ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ।

19300 418 mY ieku nwmu n 
vIsrY swcy gur 
buiD]2]

Mai Eik Naam N 

Veesarai Saachae 

Gur Budhh ||2||

May I never forget the 

Naam, the Name of 

the One Lord. This is 

the wisdom of the 

True Guru. ||2||

(ਮੇਰੀ ਇਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ 

ਅਰਦਾਜਸ ਹੈ ਜਕ) ਅਭੁੱ ਲ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਬੱੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ! 

॥੨॥
19301 419 jogI BogI kwpVI  

ikAw Bvih 
idsMqr]

 (k`wpVI) lIrW dy k`pVy 
pihnx vwlw iPrkw[ 
(Bvih) BtkyN (id-
sMqr) dySW pRdysW c[ 
Bo~gI

Jogee Bhogee 

Kaaparree Kiaa 

Bhavehi 

Dhisanthar ||

Why do the Yogis, the 

revellers, and the 

beggars wander in 

foreign lands?

ਿੋਗੀ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਪਜਹਨਣ ਵਾਲੇ 

ਫ਼ਕੀਰ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਦੇਸ ਦੇਸ 

ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

19302 419 gur kw sbdu n 
cIn@hI qqu swru 
inrMqr]3]

(cIn@hI) pCwxy[ 
(inrMqr) AMdr

Gur Kaa Sabadh N 

Cheenhehee 

Thath Saar 

Niranthar ||3||

They do not 

understand the Word 

of the Guru's Shabad, 

and the essence of 

excellence within 

them. ||3||

ਉਹ ਸਜਤਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਖੋਿਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕ-ਰਸ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਖੋਿਦੇ ॥੩॥
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19303 419 pMifq pwDy 
joiesI inq 
pVHih purwxw]

(pwDy) pV@wx vwly[ 
(loiesI) joqSI

Panddith 

Paadhhae Joeisee 

Nith Parrhehi 

Puraanaa ||

The Pandits, the 

religious scholars, the 

teachers and 

astrologers, and those 

who endlessly read 

the Puraanas,

ਪੂੰ ਜਡਤ ਪਾਂਧੇ ਤੇ ਿੋਤਸ਼ੀ ਜਨਿੱਤ 

ਪੁਰਾਣ ਆਜਦਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ 
ਪੜਹਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

19304 419 AMqir vsqu n 
jwxn@I Git bRhmu 
lukwxw]4]

(lukwxw) luikAw Anthar Vasath N 

Jaananhee Ghatt 

Breham Lukaanaa 

||4||

Do not know what is 

within; God is hidden 

deep within them. 

||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਲੁਜਕਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ 

ਅੂੰਦਰ-ਵੱਸਦੀ ਨਾਮ-ਵਸਤੂ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ॥੪॥

19305 419 ieik qpsI bn 
mih qpu krih  
inq qIrQ vwsw]

q-p`sI Eik Thapasee Ban 

Mehi Thap Karehi 

Nith Theerathh 

Vaasaa ||

Some penitents 

perform penance in 

the forests, and some 

dwell forever at sacred 

shrines.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ ਤਪੀ ਬਣੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ (ਿਾ ਕੇ) 

ਤਪ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਦਾ 
ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ।

19306 419 Awpu n cInih 
qwmsI kwhy Bey 
audwsw]5]

(qwmsI) qmo guxI Aap N Cheenehi 

Thaamasee 

Kaahae Bheae 

Oudhaasaa ||5||

The unenlightened 

people do not 

understand 

themselves - why have 

they become 

renunciates? ||5||

(ਤਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ) ਕਿੋਧ 

ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਖੋਿਦੇ ਤੇ ਜਤਆਗੀ ਬਣਨ ਦਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੫॥
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19307 419 ieik ibMdu jqn 
kir rwKdy sy 
jqI khwvih]

Eik Bindh Jathan 

Kar Raakhadhae 

Sae Jathee 

Kehaavehi ||

Some control their 

sexual energy, and are 

known as celibates.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ 
ਿਤਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀਰਿ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਿਤੀ ਸਦਾਂਦੇ ਹਨ।

19308 419 ibnu gur sbd n 
CUthI BRim 
Awvih 
jwvih]6]

Bin Gur Sabadh N 

Shhoottehee 

Bhram Aavehi 

Jaavehi ||6||

But without the Guru's 

Word, they are not 

saved, and they 

wander in 

reincarnation. ||6||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਹ ਭੀ (ਕਿੋਧ ਆਜਦਕ ਤਾਮਸੀ 
ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਤੇ (ਿਤੀ ਹੋਣ 

ਦੀ ਹੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੬॥
19309 419 ieik igrhI 

syvk swiDkw  
gurmqI lwgy]

Eik Girehee Saevak 

Saadhhikaa 

Guramathee 

Laagae ||

Some are 

householders, 

servants, and seekers, 

attached to the Guru's 

Teachings.

(ਪਰ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਗਿਹਸਤੀ ਐਸੇ 

ਹਨ ਿੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾ 
ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਰਦੇ 

ਹਨ।
19310 419 nwmu dwnu 

iesnwnu idRVu  
hir Bgiq su 
jwgy]7]

Naam Dhaan 

Eisanaan Dhrirr 

Har Bhagath S 

Jaagae ||7||

They hold fast to the 

Naam, to charity, to 

cleansing and 

purification; they 

remain awake in 

devotion to the Lord. 

||7||

ਉਹ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਿਪਣ ਲਈ ਪਿੇਰਦੇ 

ਹਨ, ਆਪਣਾ ਆਚਰਨ ਪਜਵਤਿ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਜਦਿੜਹ ਕਰ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੭॥
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19311 419 gur qy dru Gru 
jwxIAY so jwie 
is\wxY]

(is\wxY) pCwxy Gur Thae Dhar 

Ghar Jaaneeai So 

Jaae Sinjaanai ||

Through the Guru, the 

Gate of the Lord's 

Home is found, and 

that place is 

recognized.

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਘਰ 

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ) ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।

19312 419 nwnk nwmu n 
vIsrY swcy mnu 
mwnY]8]14]

Naanak Naam N 

Veesarai Saachae 

Man Maanai 

||8||14||

Nanak does not forget 

the Naam; his mind 

has surrendered to 

the True Lord. 

||8||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਐਸਾ ਮਨੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਵਸਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੪॥
19313 419 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

19314 419 mnsw mnih 
smwiely Baujlu 
sic qrxw]

(mnsw) mwiekI ie`Cw[ 
(smwiely) Kqm kry[ 
(Baujlu) sMswr smuMdR

Manasaa Manehi 

Samaaeilae 

Bhoujal Sach 

Tharanaa ||

Stilling the desires of 

the mind, the mortal 

truly crosses over the 

terrifying world-ocean.

ਮਾਇਕ ਿੁਰਨਾ ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਹ! ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

19315 419 Awid jugwid 
dieAwlu qU  
Twkur qyrI 
srxw]1]

j`ugwid Aadh Jugaadh 

Dhaeiaal Thoo 

Thaakur Thaeree 

Saranaa ||1||

In the very beginning, 

and throughout the 

ages, You have been 

the Merciful Lord and 

Master; I seek Your 

Sanctuary. ||1||

ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੱੁਢ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਿੁਗਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਪਜਹਲਾਂ ਦੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਸਭ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ! ॥੧॥
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19316 419 qU dwqO hm 
jwickw hir 
drsnu dIjY]

(jwickw) mMgqy Thoo Dhaatha 

Ham Jaachikaa Har 

Dharasan Dheejai 

||

You are the Giver, and 

I am a mere beggar. 

Lord, please grant me 

the Blessed Vision of 

Your Darshan.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ) ਮੂੰਗਤੇ ਹਾਂ, 
(ਸਾਨੂੂੰ ) ਦਰਸਨ ਦੇਹ।

19317 419 gurmuiK nwmu 
iDAweIAY mn 
mMdru 
BIjY]1]rhwau]

Guramukh Naam 

Dhhiaaeeai Man 

Mandhar Bheejai 

||1|| Rehaao ||

The Gurmukh 

meditates on the 

Naam; the temple of 

his mind resounds 

with joy. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਿ ੋ

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਦਾ 
ਮੂੰਦਰ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਾਲ) ਜਭੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19318 419 kUVw lwlcu 
CofIAY qau swcu 
pCwxY]

Koorraa Laalach 

Shhoddeeai Tho 

Saach Pashhaanai 

||

Renouncing false 

greed, one comes to 

realize the Truth.

ਭੈੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

19319 419 gur kY sbid 
smweIAY  
prmwrQu 
jwxY]2]

(prmwrQu) au~cw Dn 
vwihgurU jI

Gur Kai Sabadh 

Samaaeeai 

Paramaarathh 

Jaanai ||2||

So let yourself be 

absorbed in the Word 

of the Guru's Shabad, 

and know this 

supreme realization. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ) 

ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਲਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥

19320 419 iehu mnu rwjw 
loBIAw luBqau 
loBweI]

(lu`B-qau) loB c PisAw Eihu Man Raajaa 

Lobheeaa 

Lubhatho 

Lobhaaee ||

This mind is a greedy 

king, engrossed in 

greed.

ਇਹ (ਮਾਇਆ ਦਾ) ਲੋਭੀ ਮਨ 

(ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਦਾ) ਰਾਿਾ 
(ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ) ਲੋਭ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ (ਸਦਾ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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19321 419 gurmuiK loBu 
invwrIAY hir 
isau bix 
AweI]3]

(invwrIAY) dUr krIey Guramukh Lobh 

Nivaareeai Har Sio 

Ban Aaee ||3||

The Gurmukh 

eliminates his greed, 

and comes to an 

understanding with 

the Lord. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ 

ਲੋਭ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਲੋਭ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

19322 419 klir KyqI 
bIjIAY ikau 
lwhw pwvY]

k`lir Kalar Khaethee 

Beejeeai Kio 

Laahaa Paavai ||

Planting the seeds in 

the rocky soil, how can 

one reap a profit?

ਿ ੇਕੱਲਰ ਜਵਚ ਖੇਤੀ ਬੀਿੀ 
ਿਾਏ, ਤਾਂ (ਬੀਿਣ ਵਾਲਾ) ਉਸ 

ਜਵਚੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕਦਾ।

19323 419 mnmuKu sic n 
BIjeI kUVu kUiV 
gfwvY]4]

(g`fwvY) Ku`Bdw[ BI~jeI Manamukh Sach N 

Bheejee Koorr 

Koorr Gaddaavai 

||4||

The self-willed 

manmukh is not 

pleased with Truth; 

the false are buried in 

falsehood. ||4||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਰਚ-ਜਮਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
ਤੇ ਝੂਠ ਝੂਠ ਜਵਚ ਹੀ ਰਲਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

19324 419 lwlcu Cofhu 
AMiDho lwlic 
duKu BwrI]

Laalach 

Shhoddahu 

Andhhiho Laalach 

Dhukh Bhaaree ||

So renounce greed - 

you are blind! Greed 

only brings pain.

ਹੇ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ 

ਿੀਵ!ੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ 

ਦੇਵਹੁ! ਲਾਲਚ ਜਵਚ (ਿਜਸਆਂ) 

ਭਾਰੀ ਦੱੁਖ ਸਜਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

19325 419 swcO swihbu min 
vsY haumY ibKu 
mwrI]5]

Saacha Saahib 

Man Vasai Houmai 

Bikh Maaree ||5||

When the True Lord 

dwells within the 

mind, the poisonous 

ego is conquered. 

||5||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਲਾਲਚ ਦੇ ਥਾਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਮਾਲਕ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ) ॥੫॥
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19326 419 duibDw Coif 
kuvwtVI mUshugy 
BweI]

(duibDw) dvYq dw (ku-
vwtVI) Kotw rsqw[ 
(mUshu-gy) lu`ty jwvogy

Dhubidhhaa 

Shhodd 

Kuvaattarree 

Moosahugae 

Bhaaee ||

Renounce the evil way 

of duality, or you shall 

be plundered, O 

Siblings of Destiny.

ਦੁਜਬਧਾ ਛੱਡ ਦੇਵਹੁ, ਇਹ 

ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਲੁੱ ਟੇ 

ਿਾਵੋਗੇ!

19327 419 Aih inis nwmu 
slwhIAY siqgur 
srxweI]6]

Ahinis Naam 

Salaaheeai 

Sathigur 

Saranaaee ||6||

Day and night, praise 

the Naam, in the 

Sanctuary of the True 

Guru's protection. 

||6||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੬॥

19328 419 mnmuK pQru sYlu 
hY iDRgu jIvxu 
PIkw]

(sYlu) phwV Manamukh 

Pathhar Sail Hai 

Dhhrig Jeevan 

Feekaa ||

The self-willed 

manmukh is a rock, a 

stone. His life is cursed 

and useless.

ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ ਪੱਥਰ 

ਦੀ ਚਟਾਨ ਹੈ (ਚਟਾਨ ਪੱਥਰ 

ਵਾਂਗ ਕੁਰਖ਼ਤ ਹੈ), ਜਿਸ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਬੇ-ਸੁਆਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ।
19329 419 jl mih kyqw 

rwKIAY AB 
AMqir sUkw]7]

(AB) ihrdw Jal Mehi Kaethaa 

Raakheeai Abh 

Anthar Sookaa 

||7||

No matter now long a 

stone is kept under 

water, it still remains 

dry at its core. ||7||

ਪੱਥਰ ਨੂੂੰ  ਜਕਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾ 
ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਵੀ ਉਹ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸੱੁਕਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

19330 419 hir kw nwmu 
inDwnu hY pUrY 
guir dIAw]

Har Kaa Naam 

Nidhhaan Hai 

Poorai Gur 

Dheeaa ||

The Name of the Lord 

is the treasure; the 

Perfect Guru has given 

it to me.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਾਰੇ 

ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਜਦੱਤਾ,
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19331 419 nwnk nwmu n 
vIsrY miQ 
AMimRqu 
pIAw]8]15]

(miQ) ivcwr ky Naanak Naam N 

Veesarai Mathh 

Anmrith Peeaa 

||8||15||

O Nanak, one who 

does not forget the 

Naam, churns and 

drinks in the 

Ambrosial Nectar. 

||8||15||

ਉਹ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਿਪ ਿਪ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ 

ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ ॥੮॥੧੫॥

19332 419 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

19333 419 cly clxhwr  
vwt vtwieAw]

(vwt) rsqw 
(vtwieAw) bdl ky[ 
c`ly c`lxhwr

Chalae 

Chalanehaar Vaatt 

Vattaaeiaa ||

The travellers travel 

from one road to 

another.

ਪਰਦੇਸੀ ਿੀਊੜੇ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਤੁਰੇ ਿਾ 
ਰਹੇ ਹਨ,

19334 419 DMDu ipty sMswru  
scu n 
BwieAw]1]

(DMDu) DMDw[ (ip`ty) 
ivArQ Kycl krdw

Dhhandhh Pittae 

Sansaar Sach N 

Bhaaeiaa ||1||

The world is engrossed 

in its entanglements, 

and does not 

appreciate the Truth. 

||1||

ਉਹ ਕੂੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਗਲ 

ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲ ਪਾਈ 

ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੧॥

19335 419 ikAw BvIAY  
ikAw FUFIAY gur 
sbid idKwieAw]

(BvIAY) BtkIey Kiaa Bhaveeai Kiaa 

Dtoodteeai Gur 

Sabadh 

Dhikhaaeiaa ||

Why wander around, 

and why go searching, 

when the Guru's 

Shabad reveals Him to 

us?

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸੁਖ 

ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
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19336 419 mmqw mohu 
ivsrijAw ApnY 
Gir 
AwieAw]1]rhwau
]

(iv-srijAw) ividAw 
ho igAw

Mamathaa Mohu 

Visarajiaa Apanai 

Ghar Aaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

Leaving behind 

egotism and 

attachment, I have 

arrived at my own 

home. ||1||Pause||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਮਤਾ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅਸਲੀ ਘਰ (ਪਿਭੂ) ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਲਈ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

19337 419 sic imlY 
sicAwru kUiV n 
pweIAY]

Sach Milai 

Sachiaar Koorr N 

Paaeeai ||

Through Truth, one 

meets the True One; 

He is not obtained 

through falsehood.

ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਿੀਵ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਲੱਜਗਆਂ ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।
19338 419 scy isau icqu 

lwie bhuiV n 
AweIAY]2]

Sachae Sio Chith 

Laae Bahurr N 

Aaeeai ||2||

Centering your 

consciousness on the 

True Lord, you shall 

not have to come into 

the world again. ||2||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਵੀਦਾ ॥੨॥

19339 419 moieAw kau  
ikAw rovhu roie  
n jwxhU]

Moeiaa Ko Kiaa 

Rovahu Roe N 

Jaanehoo ||

Why do you weep for 

the dead? You do not 

know how to weep.

ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਂਦੇ ਹੋ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵੈਰਾਗ 

ਕਰਦੇ ਹੋ) ਇਹ ਜਵਅਰਥ ਕੂੰਮ 

ਹੈ, ਅਸਲ ਵੈਰਾਗ ਜਵਚ ਆਉਣ 

ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਿਾਚ ਨਹੀਂ।
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19340 419 rovhu scu slwih  
hukmu pCwxhU]3]

Rovahu Sach 

Salaahi Hukam 

Pashhaanehoo 

||3||

Weep by praising the 

True Lord, and 

recognize His 

Command. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਰਾਗ ਜਵੱਚ ਆਵੋ 
ਤੇ ਸਮਝੋ ਜਕ ਇਹ (ਜਕ ਿੂੰ ਮਣਾ 
ਮਰਨਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਹੈ ॥੩॥

19341 419 hukmI vjhu 
ilKwie AwieAw 
jwxIAY]

vjhu:polw bolo[ (vjhu) 
qn^wh

Hukamee Vajahu 

Likhaae Aaeiaa 

Jaaneeai ||

Blessed is the birth of 

one who is destined to 

abide by the Lord's 

Command.

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜਲਖਾ ਕੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

19342 419 lwhw plY pwie  
hukmu 
is\wxIAY]4]

Laahaa Palai Paae 

Hukam 

Sinjaaneeai ||4||

He obtains the true 

profit, realizing the 

Lord's Command. 

||4||

ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਨਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ 
ਿੀਵਨ ਲਾਭ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥

19343 420 hukmI pYDw jwie  
drgh BwxIAY]

 (pYDw) sropw pihndw[ 
(BwxIAY) cMgw l`gy

Hukamee 

Paidhhaa Jaae 

Dharageh 

Bhaaneeai ||

If it pleases the 

Commander, one goes 

to His Court, robed in 

honor.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਿੀਵ 

ਇਥੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟ ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਭੀ 
ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ,

19344 420 hukmy hI isir 
mwr bMid 
rbwxIAY]5]

(rbwxIAY) r`b dy (bMid) 
bMdIKwny c [ (dUjw 
pwT: bMidr bwxIAY)

Hukamae Hee Sir 

Maar Bandh 

Rabaaneeai ||5||

By His Command, 

God's slaves are hit 

over the head. ||5||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ (ਮਮਤਾ 
ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਣ ਕਰਕੇ) ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਰ ਉਤੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 

(ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੀ) ਰੱਬੀ ਕੈਦ 

ਜਵਚ ਿੀਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੫॥
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19345 420 lwhw scu inAwau  
min vsweIAY]

Laahaa Sach Niaao 

Man Vasaaeeai ||

The profit is earned by 

enshrining Truth and 

justice in the mind.

ਿ ੇਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਲਈਏ ਜਕ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਆਂ ਹੀ 
ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਲਾਭ ਖੱਟ 

ਲਈਦਾ ਹੈ।
19346 420 iliKAw plY 

pwie grbu 
v\weIAY]6]

(v\weIAY) dUr krIey Likhiaa Palai Paae 

Garab Vanjaaeeai 

||6||

They obtain what is 

written in their 

destiny, and overcome 

pride. ||6||

ਮਾਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, (ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਿਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

19347 420 mnmuKIAw isir 
mwr vwid 
KpweIAY]

(vwid) JgiVAW c 
(KpweIAY) Kpdy

Manamukheeaa 

Sir Maar Vaadh 

Khapaaeeai ||

The self-willed 

manmukhs are hit 

over the head, and 

consumed by conflict.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

(ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੀ) 
ਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ (ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਝਗੜੇ ਜਵਚ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।

19348 420 Tig muTI 
kUiVAwr bMin@ 
clweIAY]7]

(m`uTI) lu`tI geI[ T`ig Thag Muthee 

Koorriaar Bannih 

Chalaaeeai ||7||

The cheaters are 

plundered by 

falsehood; they are 

chained and led away. 

||7||

ਕੂੜ ਦੀ ਵਪਾਰਨ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ) ਠੱਗੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਲੁੱ ਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਮੋਹ 

ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੀ 
ਇਥੋਂ ਪਰਲੋਕ ਵਲ ਤੋਰੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ) ॥੭॥
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19349 420 swihbu irdY 
vswie n 
pCoqwvhI]

Saahib Ridhai 

Vasaae N 

Pashhothaavehee 

||

Enshrine the Lord 

Master in your mind, 

and you shall not have 

to repent.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ, (ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) 
ਪਛੁਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।

19350 420 gunhW bKsxhwru  
sbdu 
kmwvhI]8]

Gunehaan 

Bakhasanehaar 

Sabadh 

Kamaavehee ||8||

He forgives our sins, 

when we practice the 

Teachings of the 

Guru's Word. ||8||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ 

ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੮॥

19351 420 nwnku mMgY scu  
gurmuiK GwlIAY]

(GwlIAY) kmweIey Naanak Mangai 

Sach Guramukh 

Ghaaleeai ||

Nanak begs for the 

True Name, which is 

obtained by the 

Gurmukh.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, (ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ 

ਕਰਾਂ।
19352 420 mY quJ ibnu Avru 

n koie ndir 
inhwlIAY]9]16
]

Mai Thujh Bin 

Avar N Koe 

Nadhar Nihaaleeai 

||9||16||

Without You, I have no 

other at all; please, 

bless me with Your 

Glance of Grace. 

||9||16||

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਲ 

ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ ਵੇਖ ॥੯॥੧੬॥

19353 420 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:
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19354 420 ikAw jMglu FUFI 
jwie mY Gir bnu 
hrIAwvlw]

hrI-Awvlw Kiaa Jangal 

Dtoodtee Jaae Mai 

Ghar Ban 

Hareeaavalaa ||

Why should I go 

searching in the 

forests, when the 

woods of my home 

are so green?

ਿੂੰਗਲ ਨੂੂੰ  ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ 

ਹੈ? ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰ ਥਾਂ ਜਦੱਸ ਪਏ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਹਰੀਆਵਲਾ ਿੂੰਗਲ 

ਹੈ।

19355 420 sic itkY Gir 
Awie sbid 
auqwvlw]1]

(auqwvlw) CyqI[ itkY: 
polw bolo

Sach Ttikai Ghar 

Aae Sabadh 

Outhaavalaa ||1||

The True Word of the 

Shabad has 

instantaneously come 

and settled in my 

heart. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਰਤ 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

19356 420 jh dyKw qh soie  
Avru n jwxIAY]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Soe Avar N 

Jaaneeai ||

Wherever I look, there 

He is; I know no other.

ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਉਧਰ ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

19357 420 gur kI kwr 
kmwie mhlu 
pCwxIAY]1]rhw
au]

Gur Kee Kaar 

Kamaae Mehal 

Pashhaaneeai 

||1|| Rehaao ||

Working for the Guru, 

one realizes the 

Mansion of the Lord's 

Presence. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾ ਕੇ 

(ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਜਟਕਾਣਾ (ਜਨਵਾਸ) ਪਛਾਣ 

ਲਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19358 420 Awip imlwvY scu  
qw min BwveI]

Bwv-eI Aap Milaavai Sach 

Thaa Man 

Bhaavee ||

The True Lord blends 

us with Himself, when 

it is pleasing to His 

Mind.

ਿਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪ 

(ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਉਸ ਿੀਵ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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19359 420 clY sdw rjwie  
AMik smwveI]2]

(AMik) srUp c[ smwv-
eI

Chalai Sadhaa 

Rajaae Ank 

Samaavee ||2||

One who ever walks in 

accordance with His 

Will, merges into His 

Being. ||2||

ਉਹ ਿੀਵ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਗੋਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

19360 420 scw swihbu min 
vsY visAw min 
soeI]

Sachaa Saahib 

Man Vasai Vasiaa 

Man Soee ||

When the True Lord 

dwells in the mind, 

that mind flourishes.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਜਸਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਪਿਭੂ 
(ਹਰ ਥਾਂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ)।

19361 420 Awpy dy 
vifAweIAw dy  
qoit n hoeI]3]

(qoit) Gwtw Aapae Dhae 

Vaddiaaeeaa Dhae 

Thott N Hoee 

||3||

He Himself grants 

greatness; His Gifts are 

never exhausted. 

||3||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਵਜਡਆਈਆਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਇਤਨੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਹਨ ਜਕ) ਦੇਂਜਦਆਂ 

ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ॥੩॥

19362 420 Aby qby kI 
cwkrI ikau 
drgh pwvY]

(Aby qby) AiBmwnI 
lokW dI[: polw bolo

Abae Thabae Kee 

Chaakaree Kio 

Dharageh Paavai 

||

Serving this and that 

person, how can one 

obtain the Lord's 

Court?

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਣੀ 
ਛੱਡ ਕੇ) ਜਧਰ ਜਧਰ ਦੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀਜਤਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।
19363 420 pQr kI byVI jy 

cVY Brnwil 
bufwvY]4]

(Brnwil) smuMdR[ 
(bufwvY) fubwvY[ (dUjw 
pwT: Br nwil)

Pathhar Kee 

Baerree Jae 

Charrai Bhar Naal 

Buddaavai ||4||

If someone embarks 

on a boat of stone, he 

shall drown with its 

cargo. ||4||

(ਜਧਰ ਜਧਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ 

ਕਰਨਾ ਇਉਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ 

ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਵਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ 

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਸ) ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ 
ਜਵਚ ਸਵਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਸੂੰਸਾਰ-) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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19364 420 AwpnVw mnu 
vycIAY isru dIjY 
nwly]

Aapanarraa Man 

Vaecheeai Sir 

Dheejai Naalae ||

So offer your mind, 

and surrender your 

head with it.

ਿ ੇਆਪਣਾ ਮਨ (ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ) 

ਵੇਚ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਸਰ 

ਭੀ ਦੇਈਏ (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਣ ਭੀ ਛੱਡ 

ਦੇਈਏ),

19365 420 gurmuiK vsqu 
pCwxIAY Apnw 
Gru Bwly]5]

Guramukh Vasath 

Pashhaaneeai 

Apanaa Ghar 

Bhaalae ||5||

The Gurmukh realizes 

the true essence, and 

finds the home of his 

own self. ||5||

ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ 
ਜਹਰਦਾ-ਘਰ ਭਾਲ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ 

ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ ॥੫॥

19366 420 jMmx mrxw 
AwKIAY iqin 
krqY kIAw]

Janman Maranaa 

Aakheeai Thin 

Karathai Keeaa ||

People discuss birth 

and death; the Creator 

created this.

ਹਰ ਕੋਈ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

19367 420 Awpu gvwieAw 
mir rhy iPir 
mrxu n QIAw]6]

(QIAw) huMdw Aap Gavaaeiaa 

Mar Rehae Fir 

Maran N Thheeaa 

||6||

Those who conquer 

their selfhood and 

remain dead, shall 

never have to die 

again. ||6||

ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾ 
ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਮਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ ॥੬॥

19368 420 sweI kwr 
kmwvxI Dur kI 
PurmweI]

sweIN Saaee Kaar 

Kamaavanee 

Dhhur Kee 

Furamaaee ||

Do those deeds which 

the Primal Lord has 

ordered for you.

ਧੁਰੋਂ ਹੀ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਿੇਹੜੀ 
ਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਿੀਵ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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19369 420 jy mnu siqgur dy 
imlY ikin  
kImiq pweI]7]

Jae Man Sathigur 

Dhae Milai Kin 

Keemath Paaee 

||7||

If one surrenders his 

mind upon meeting 

the True Guru, who 

can estimate its value? 

||7||

ਪਰ ਿੇ ਿੀਵ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਏ (ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 
ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਕੋਈ ਭੀ 
ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ 
॥੭॥

19370 420 rqnw pwrKu so 
DxI iqin kImiq 
pweI]

Rathanaa Paarakh 

So Dhhanee Thin 

Keemath Paaee ||

That Lord Master is 

the Assayer of the 

jewel of the mind; He 

places the value on it.

ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 
(ਆਪ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ) ਰਤਨਾਂ 
ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਪਰਖ 

ਪਰਖ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

19371 420 nwnk swihbu 
min vsY scI 
vifAweI]8]17
]

Naanak Saahib 

Man Vasai Sachee 

Vaddiaaee 

||8||17||

O Nanak, True is the 

Glory of that one, in 

whose mind the Lord 

Master dwells. 

||8||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧੭॥

19372 420 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

19373 420 ijn@I nwmu 
ivswirAw dUjY 
Brim BulweI]

Jinhee Naam 

Visaariaa Dhoojai 

Bharam Bhulaaee 

||

Those who have 

forgotten the Naam, 

the Name of the Lord, 

are deluded by doubt 

and duality.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਹੋਰ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ) ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ,
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19374 420 mUlu Coif fwlI 
lgy ikAw pwvih 
CweI]1]

sMswr rUpI ru`K dy (mUlu) 
mu`F vwihgurU jI nMU C`f 
ky mwieAw rUpI (fwlI) 
twhxIAW c l`gy[ 
(CweI) suAwh

Mool Shhodd 

Ddaalee Lagae 

Kiaa Paavehi 

Shhaaee ||1||

Those who abandon 

the roots and cling to 

the branches, shall 

obtain only ashes. 

||1||

ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ-ਰੱੁਖ ਦੇ) ਮੂਲ (-

ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਰੱੁਖ 

ਦੀਆਂ) ਡਾਲੀਆਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਸਾਰੇ) ਜਵਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚੋਂ) ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ 

॥੧॥
19375 420 ibnu nwvY ikau 

CUtIAY jy jwxY 
koeI]

Bin Naavai Kio 

Shhootteeai Jae 

Jaanai Koee ||

Without the Name, 

how can one be 

emancipated? Who 

knows this?

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸਮਝ ਲਏ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ (ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ) ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ,

19376 420 gurmuiK hoie q 
CUtIAY mnmuiK 
piq 
KoeI]1]rhwau]

Guramukh Hoe Th 

Shhootteeai 

Manamukh Path 

Khoee ||1|| 

Rehaao ||

One who becomes 

Gurmukh is 

emancipated; the self-

willed manmukhs lose 

their honor. 

||1||Pause||

ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ-ਮੋਹ-

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

19377 420 ijn@I eyko syivAw  
pUrI miq BweI]

Jinhee Eaeko 

Saeviaa Pooree 

Math Bhaaee ||

Those who serve the 

One Lord become 

perfect in their 

understanding, O 

Siblings of Destiny.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
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19378 420 Awid jugwid 
inrMjnw jn hir 
srxweI]2]

Aadh Jugaadh 

Niranjanaa Jan Har 

Saranaaee ||2||

The Lord's humble 

servant finds 

Sanctuary in Him, the 

Immaculate One, from 

the very beginning, 

and throughout the 

ages. ||2||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈ ਿ ੋਿੁਗਾਂ ਦੇ ਭੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 
ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ॥੨॥

19379 420 swihbu myrw eyku 
hY Avru nhI 
BweI]

Saahib Maeraa 

Eaek Hai Avar 

Nehee Bhaaee ||

My Lord and Master is 

the One; there is no 

other, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਬੇ-

ਜਮਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

19380 420 ikrpw qy suKu 
pwieAw swcy 
prQweI]3]

(prQweI) duAwrw Kirapaa Thae Sukh 

Paaeiaa Saachae 

Parathhaaee ||3||

By the Grace of the 

True Lord, celestial 

peace is obtained. 

||3||

ਿ ੇਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਆਸਰੇ-ਪਰਨੇ ਜਟਕੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥

19381 420 gur ibnu iknY n 
pwieE kyqI khY 
khwey]

Gur Bin Kinai N 

Paaeiou Kaethee 

Kehai Kehaaeae ||

Without the Guru, no 

one has obtained Him, 

although many may 

claim to have done so.

ਬਥੇਰੀ ਲੋਕਾਈ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਰਸਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।

19382 420 Awip idKwvY 
vwtVI scI 
Bgiq idRVwey]4]

(vwtVI) rsqw Aap Dhikhaavai 

Vaattarreen 

Sachee Bhagath 

Dhrirraaeae ||4||

He Himself reveals the 

Way, and implants 

true devotion within. 

||4||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ) ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਆਪ ਹੀ 
ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਿੀਵ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਪੱਕੀ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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19383 420 mnmuKu jy 
smJweIAY BI 
auJiV jwey]

(au~J-iV) aujwV, kurwhy Manamukh Jae 

Samajhaaeeai 

Bhee Oujharr 

Jaaeae ||

Even if the self-willed 

manmukh is 

instructed, he stills 

goes into the 

wilderness.

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੇ 
(ਸਹੀ ਰਸਤਾ) ਸਮਝਾਣ ਦੀ 
ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਭੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ 

ਕੁਰਾਹੇ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
19384 420 ibnu hir nwm n 

CUtsI mir nrk 
smwey]5]

Bin Har Naam N 

Shhoottasee Mar 

Narak Samaaeae 

||5||

Without the Lord's 

Name, he shall not be 

emancipated; he shall 

die, and sink into hell. 

||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਹ ਇਸ (ਕੁਰਾਹ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ) ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਮਾਨੋ,) ਨਰਕਾਂ 
ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

19385 420 jnim mrY 
BrmweIAY hir 
nwmu n lyvY]

Janam Marai 

Bharamaaeeai Har 

Naam N Laevai ||

He wanders through 

birth and death, and 

never chants the 

Lord's Name.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ ਉਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਮਰਦਾ ਹੈ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਇਸੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

19386 420 qw kI kImiq nw 
pvY ibnu gur kI 
syvY]6]

Thaa Kee Keemath 

Naa Pavai Bin Gur 

Kee Saevai ||6||

He never realizes his 

own value, without 

serving the Guru. 

||6||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ॥੬॥

19387 421 jyhI syv 
krweIAY krxI 
BI sweI]

Jaehee Saev 

Karaaeeai Karanee 

Bhee Saaee ||

Whatever service the 

Lord causes us to do, 

that is just what we do.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ 
ਕਾਰੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਿੀਵ 

ਨੇ ਉਸੇ ਕਾਰੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।
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19388 421 Awip kry iksu 
AwKIAY vyKY 
vifAweI]7]

Aap Karae Kis 

Aakheeai Vaekhai 

Vaddiaaee ||7||

He Himself acts; who 

else should be 

mentioned? He 

beholds His own 

greatness. ||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ) 
ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ 

ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ। 
(ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ 

ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
॥੭॥

19389 421 gur kI syvw so 
kry ijsu Awip 
krwey]

Gur Kee Saevaa So 

Karae Jis Aap 

Karaaeae ||

He alone serves the 

Guru, whom the Lord 

Himself inspires to do 

so.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਭੀ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ 
ਹੈ।

19390 421 nwnk isru dy 
CUtIAY drgh 
piq 
pwey]8]18]

Naanak Sir Dhae 

Shhootteeai 

Dharageh Path 

Paaeae ||8||18||

O Nanak, offering his 

head, one is 

emancipated, and 

honored in the Court 

of the Lord. ||8||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣਾ ਜਸਰ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਹਵਾਲੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ-ਮਾਣ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੮॥

19391 421 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

19392 421 rUVo Twkur mwhro  
rUVI gurbwxI]

(rUVo) suMdr[ (mwhro) 
jwxIjwx

Roorro Thaakur 

Maaharo Roorree 

Gurabaanee ||

Beautiful is the 

Supreme Lord and 

Master, and beautiful 

is the Word of the 

Guru's Bani.

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਤੂੂੰ  ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਜਸਆਣਾ ਹੈਂ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਤੇਰੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
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19393 421 vfYBwig siqguru 
imlY pweIAY pdu 
inrbwxI]1]

(inrbwxI) vwSnw rihq Vaddai Bhaag 

Sathigur Milai 

Paaeeai Padh 

Nirabaanee ||1||

By great good fortune, 

one meets the True 

Guru, and the 

supreme status of 

Nirvaanaa is obtained. 

||1||

ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਣ 

ਦੇ ਨਾਲ) ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

19394 421 mY El@gIAw 
El@gI hm CorU 
Qwry]

(El@gIAw El@gI) dwsW 
dy dws[ (CorU) Coty 
dws[ (dUjw pwT: mY E 
l@gIAw)

Mai Oulhageeaa 

Oulhagee Ham 

Shhoroo Thhaarae 

||

I am the lowest slave 

of Your slaves; I am 

Your most humble 

servant.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ 
ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 
ਸੇਵਕ ਹਾਂ।

19395 421 ijau qUM rwKih  
iqau rhw muiK 
nwmu 
hmwry]1]rhwau]

Jio Thoon 

Raakhehi Thio 

Rehaa Mukh 

Naam Hamaarae 

||1|| Rehaao ||

As You keep me, I live. 

Your Name is in my 

mouth. ||1||Pause||

(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। 
ਮੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਦੇਹ! ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19396 421 drsn kI 
ipAwsw GxI  
BwxY min BweIAY]

Dharasan Kee 

Piaasaa Ghanee 

Bhaanai Man 

Bhaaeeai ||

I have such a great 

thirst for the Blessed 

Vision of Your 

Darshan; my mind 

accepts Your Will, and 

so You are pleased 

with me.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ (ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 
ਤੀਬਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਉਹ ਿੀਵ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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19397 421 myry Twkur hwiQ 
vifAweIAw BwxY 
piq pweIAY]2]

Maerae Thaakur 

Haathh 

Vaddiaaeeaa 

Bhaanai Path 

Paaeeai ||2||

Greatness is in the 

Hands of my Lord and 

Master; by His Will, 

honor is obtained. 

||2||

ਜਪਆਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜਡਆਈਆਂ 

ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੨॥

19398 421 swcau dUir n 
jwxIAY AMqir hY 
soeI]

Saacho Dhoor N 

Jaaneeai Anthar 

Hai Soee ||

Do not think that the 

True Lord is far away; 

He is deep within.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਜਕਤੇ) ਦੂਰ 

(ਬੈਠਾ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ) ਹੈ।
19399 421 jh dyKw qh riv 

rhy ikin kImiq 
hoeI]3]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Rav Rehae 

Kin Keemath Hoee 

||3||

Wherever I look, there 

I find Him pervading; 

how can I estimate His 

value? ||3||

ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਧਰ 

ਹੀ ਪਿਭੂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਕਸੇ 

ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ ॥੩॥

19400 421 Awip kry Awpy 
hry vyKY 
vifAweI]

(hry) nws kry Aap Karae Aapae 

Harae Vaekhai 

Vaddiaaee ||

He Himself does, and 

He Himself undoes. He 

Himself beholds His 

glorious greatness.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਸਾਰਦਾ 
ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਢਾਂਹਦਾ ਹੈ, 

(ਆਪਣੀ ਇਹ) ਤਾਕਤ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।

19401 421 gurmuiK hoie 
inhwlIAY ieau 
kImiq pweI]4]

(inhwlIAY) dyKIey Guramukh Hoe 

Nihaaleeai Eio 

Keemath Paaee 

||4||

Becoming Gurmukh, 

one beholds Him, and 

so, His value is 

appraised. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਪੈ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ) ॥੪॥
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19402 421 jIvidAw lwhw 
imlY gur kwr 
kmwvY]

Jeevadhiaa Laahaa 

Milai Gur Kaar 

Kamaavai ||

So earn your profits 

while you are alive, by 

serving the Guru.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਸੇ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਲਾਭ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

19403 421 pUrib hovY 
iliKAw qw 
siqguru pwvY]5]

Poorab Hovai 

Likhiaa Thaa 

Sathigur Paavai 

||5||

If it is so pre-ordained, 

then one finds the 

True Guru. ||5||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਭੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਿ ੇਜਪਛਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਚੂੰ ਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

(ਅੂੰਦਰ) ਮੌਿੂਦ ਹੋਣ ॥੫॥

19404 421 mnmuK qotw inq 
hY Brmih 
Brmwey]

(qotw) Gwtw[ Brm-ih Manamukh 

Thottaa Nith Hai 

Bharamehi 

Bharamaaeae ||

The self-willed 

manmukhs continually 

lose, and wander 

around, deluded by 

doubt.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਜਨਿੱਤ ਕਮੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਭਟਕਾਏ ਹੋਏ ਉਹ (ਜਨਿੱਤ) 

ਭਟਕਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
19405 421 mnmuKu AMDu n 

cyqeI ikau 
drsnu pwey]6]

(cyqeI) ismrdy Manamukh Andhh 

N Chaethee Kio 

Dharasan Paaeae 

||6||

The blind manmukhs 

do not remember the 

Lord; how can they 

obtain the Blessed 

Vision of His Darshan? 

||6||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਜਵਚ) 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਕਵੇਂ ਹੋਵੇ? ॥੬॥

19406 421 qw jig AwieAw 
jwxIAY swcY ilv 
lwey]

Thaa Jag Aaeiaa 

Jaaneeai Saachai 

Liv Laaeae ||

One's coming into the 

world is judged 

worthwhile only if one 

lovingly attunes 

oneself to the True 

Lord.

ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿਨਜਮਆ ਸਮਝ,ੋ ਿੇ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜਦਾ 
ਹੋਵੇ।
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19407 421 gur Byty pwrsu 
Bey joqI joiq 
imlwey]7]

Gur Bhaettae 

Paaras Bheae 

Jothee Joth 

Milaaeae ||7||

Meeting the Guru, one 

becomes invaluable; 

his light merges into 

the Light. ||7||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਰਸ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੭॥
19408 421 Aih inis rhY 

inrwlmo kwr Dur 
kI krxI]

(inrwlmo) inrlyp Ahinis Rehai 

Niraalamo Kaar 

Dhhur Kee 

Karanee ||

Day and night, he 

remains detached, and 

serves the Primal Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਵਾਲਾ 
ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
19409 421 nwnk nwim 

sMqoKIAw rwqy 
hir 
crxI]8]19]

Naanak Naam 

Santhokheeaa 

Raathae Har 

Charanee 

||8||19||

O Nanak, those who 

are imbued with the 

Lord's Lotus Feet, are 

content with the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||8||19||

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਧੁਰੋਂ 
ਜਮਲੀ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧੯॥

19410 421 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

19411 421 kyqw AwKxu 
AwKIAY qw ky 
AMq n jwxw]

Kaethaa Aakhan 

Aakheeai Thaa Kae 

Anth N Jaanaa ||

No matter how much 

one may describe the 

Lord, His limits still 

cannot be known.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨਾ ਹੀ ਜਬਆਨ 

ਕੀਤਾ ਿਾਏ, ਮੈਂ ਅੂੰਤ ਿਾਣ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

19412 421 mY inDirAw Dr 
eyk qUM mY qwxu 
sqwxw]1]

(in-DirAw) inAwsry 
dw (Dr) Awsrw[ 
(sqwxw) qkVw

Mai Nidhhariaa 

Dhhar Eaek Thoon 

Mai Thaan 

Sathaanaa ||1||

I am without any 

support; You, O Lord, 

are my only Support; 

You are my almighty 

power. ||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਨਿੱਤ ਇਹੀ 
ਅਰਦਾਸ ਹੈ) ਮੈਂ ਜਨਆਸਰੇ ਦਾ 
ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਤੂੂੰ  
ਮੇਰਾ (ਜਨਤਾਣੇ ਦਾ) ਤਕੜਾ 
ਤਾਣ ਹੈਂ ॥੧॥
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19413 421 nwnk kI 
Ardwis hY sc 
nwim suhylw]

(suhylw) suKI Naanak Kee 

Aradhaas Hai Sach 

Naam Suhaelaa ||

This is Nanak's prayer, 

that he may be 

adorned with the True 

Name.

ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ 

ਜਕ ਮੈਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਸੁਖੀ ਰਹਾਂ 
(ਭਾਵ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ)।

19414 421 Awpu gieAw soJI 
peI gur sbdI 
mylw]1]rhwau]

g-ieAw Aap Gaeiaa Sojhee 

Pee Gur Sabadhee 

Maelaa ||1|| 

Rehaao ||

When self-conceit is 

eradicated, and 

understanding is 

obtained, one meets 

the Lord, through the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ) ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ) ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19415 421 haumY grbu 
gvweIAY pweIAY 
vIcwru]

Houmai Garab 

Gavaaeeai Paaeeai 

Veechaar ||

Abandoning egotism 

and pride, one obtains 

contemplative 

understanding.

ਿਦੋਂ ਇਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਕ 'ਮੈਂ 
ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ' (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਤਦੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

19416 421 swihb isau mnu 
mwinAw dy swcu 
ADwru]2]

Saahib Sio Man 

Maaniaa Dhae 

Saach Adhhaar 

||2||

When the mind 

surrenders to the Lord 

Master, He bestows 

the support of the 

Truth. ||2||

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀਵ 

ਦਾ ਮਨ ਪਰਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਉਹ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ (ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਆਸਰਾ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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19417 421 Aih inis nwim 
sMqoKIAw syvw 
scu sweI]

sWeIN Ahinis Naam 

Santhokheeaa 

Saevaa Sach Saaee 

||

Day and night, remain 

content with the 

Naam, the Name of 

the Lord; that is the 

true service.

ਿ ੋਜਦਨ ਰਾਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਸੂੰ ਤੋਖ ਵਾਲਾ 
ਿੀਵਨ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

19418 421 qw kau ibGnu n 
lwgeI cwlY 
hukim rjweI]3]

c`wlY Thaa Ko Bighan N 

Laagee Chaalai 

Hukam Rajaaee 

||3||

No misfortune 

troubles one who 

follows the Command 

of the Lord's Will. 

||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਦੀ) 
ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ॥੩॥

19419 421 hukim rjweI jo 
clY so pvY KjwnY]

c`lY Hukam Rajaaee Jo 

Chalai So Pavai 

Khajaanai ||

One who follows the 

Command of the 

Lord's Will is taken 

into the Lord's 

Treasury.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਖਰਾ ਜਸੱਕਾ 
ਬਣ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ,

19420 421 Koty Tvr n 
pwienI rly 
jUTwnY]4]

(Tvr) QW[ (jU-T`wnY) 
KoitAW nwl

Khottae Thavar N 

Paaeinee Ralae 

Joothaanai ||4||

The counterfeit find 

no place there; they 

are mixed with the 

false ones. ||4||

ਖੋਟੇ ਜਸੱਜਕਆਂ ਨੂੂੰ  (ਖੋਟੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਜਵਚ) ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ, ਉਹ 

ਤਾਂ ਖੋਜਟਆਂ ਜਵਚ ਹੀ ਰਲੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥
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19421 421 inq inq Krw 
smwlIAY scu 
saudw pweIAY]

sau~dw ksky Nith Nith Kharaa 

Samaaleeai Sach 

Soudhaa Paaeeai 

||

Forever and ever, the 

genuine coins are 

treasured; with them, 

the true merchandise 

is purchased.

ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖੋ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਰਤਾ ਭੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਸੌਦਾ (ਖਰੀਦ) 

ਲਈਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ ਿੋ 
ਸਦਾ ਲਈ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

19422 421 Koty ndir n 
AwvnI ly Agin 
jlweIAY]5]

Khottae Nadhar N 

Aavanee Lae Agan 

Jalaaeeai ||5||

The false ones are not 

seen in the Lord's 

Treasury; they are 

seized and cast into 

the fire again. ||5||

ਖੋਟੇ ਜਸੱਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਹਦੇ, ਖੋਟੇ 

ਜਸੱਜਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਮਲਾਵਟ ਆਜਦਕ ਦੀ ਮੈਲ 

ਸਾੜਨ ਲਈ ਅੱਗ ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ 

ਤਪਾਈਦਾ ਹੈ ॥੫॥
19423 421 ijnI Awqmu 

cIinAw prmwqmu 
soeI]

(Awqmu) mn[ 
(cIinAw) jwixAw

Jinee Aatham 

Cheeniaa 

Paramaatham 

Soee ||

Those who understand 

their own souls, are 

themselves the 

Supreme Soul.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਜਖਆ 

ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ।
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19424 421 eyko AMimRq ibrKu 
hY Plu AMimRqu 
hoeI]6]

Eaeko Anmrith 

Birakh Hai Fal 

Anmrith Hoee 

||6||

The One Lord is the 

tree of ambrosial 

nectar, which bears 

the ambrosial fruit. 

||6||

(ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਕ) 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ-ਰੂਪ ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਰੱੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਭੂ-ਰੱੁਖ ਦਾ ਿਲ 

ਸਦਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। {ਨੋਟ: 

ਜਿਵੇਂ ਿਲ ਤੋਂ ਰੱੁਖ, ਤੇ ਰੱੁਖ ਤੋਂ 
ਿਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈਦੀ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਾ ਦਾ 
ਜਗਆਨ ਹੋ ਿਾਏ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੀ ਜਗਆਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ} ॥੬॥

19425 421 AMimRq Plu ijnI 
cwiKAw sic rhy 
AGweI]

(AGweI) r`jy Anmrith Fal Jinee 

Chaakhiaa Sach 

Rehae Aghaaee ||

Those who taste the 

ambrosial fruit remain 

satisfied with Truth.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਚੱਖ ਜਲਆ, ਉਹ (ਸਦਾ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ (ਹੋਰ ਸੁਆਦਾਂ ਵਲੋਂ) ਰੱਿੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

19426 421 iqMnw Brmu n Bydu 
hY hir rsn 
rsweI]7]

Thinnaa Bharam N 

Bhaedh Hai Har 

Rasan Rasaaee 

||7||

They have no doubt or 

sense of separation - 

their tongues taste the 

divine taste. ||7||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ 

ਦੀ ਕੋਈ) ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵੱਥ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੀਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਰਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੭॥
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19427 421 hukim sMjogI 
AwieAw clu sdw 
rjweI]

Hukam Sanjogee 

Aaeiaa Chal 

Sadhaa Rajaaee ||

By His Command, and 

through your past 

actions, you came into 

the world; walk 

forever according to 

His Will.

(ਹੇ ਿੀਵ!) ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ (ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ) ਸੂੰਿੋਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਇਆ ਹੈਂ, 
ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਤੁਰ!

19428 421 AaugixAwry kau 
guxu nwnkY scu 
imlY 
vfweI]8]20]

Aouganiaarae Ko 

Gun Naanakai 

Sach Milai 

Vaddaaee 

||8||20||

Please, grant virtue to 

Nanak, the virtueless 

one; bless him with 

the glorious greatness 

of the Truth. 

||8||20||

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਗੁਣ-ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦਾ ਜਸਮਰਨ-

ਰੂਪ) ਗੁਣ ਜਮਲ ਿਾਏ (ਮੈਂ 
ਨਾਨਕ ਇਸੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨੂੂੰ  ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚੀ) ਵਜਡਆਈ ਸਮਝਦਾ 
ਹਾਂ ॥੮॥੨੦॥

19429 421 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

19430 421 mnu rwqau hir 
nwie scu 
vKwixAw]

(vKwixAw) AwiKAw Man Raatho Har 

Naae Sach 

Vakhaaniaa ||

One whose mind is 

attuned to the Lord's 

Name speaks the truth.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ (-ਰੂੰਗ) 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ)।

19431 421 lokw dw ikAw 
jwie jw quDu 
BwixAw]1]

Lokaa Dhaa Kiaa 

Jaae Jaa Thudhh 

Bhaaniaa ||1||

What would the 

people lose, if I 

became pleasing to 

You, O Lord? ||1||

(ਤੇ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿਦੋਂ (ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ 

ਵਡਭਾਗੀ ਿੀਵ) ਤੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜਵਚ 

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਵਗੜਦਾ 
॥੧॥
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19432 422 jau lgu jIau 
prwx scu 
iDAweIAY]

Jo Lag Jeeo Paraan 

Sach Dhhiaaeeai ||

As long as there is the 

breath of life, 

meditate on the True 

Lord.

ਿਦੋਂ ਤਕ (ਸਰੀਰ ਜਵਚ) ਜਿੂੰ ਦ 

ਹੈ ਤੇ ਸੁਆਸ ਹਨ (ਤਦ ਤਕ) 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

19433 422 lwhw hir gux 
gwie imlY suKu 
pweIAY]1]rhwau
]

Laahaa Har Gun 

Gaae Milai Sukh 

Paaeeai ||1|| 

Rehaao ||

You shall receive the 

profit of singing the 

Glorious Praises of the 

Lord, and find peace. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਲਾਭ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19434 422 scI qyrI kwr  
dyih dieAwl qUM]

d-ieAwl Sachee Thaeree 

Kaar Dhaehi 

Dhaeiaal Thoon ||

True is Your Service; 

bless me with it, O 

Merciful Lord.

ਹੇ ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ (ਭਗਤੀ ਦੀ) ਕਾਰ 

ਬਖ਼ਸ਼ (ਇਹ ਕਾਰ ਐਸੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਇਸ ਜਵਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

19435 422 hau jIvw quDu 
swlwih mY tyk 
ADwru qUM]2]

Ho Jeevaa Thudhh 

Saalaahi Mai Ttaek 

Adhhaar Thoon 

||2||

I live by praising You; 

You are my Anchor 

and Support. ||2||

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਲਰਦਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਟੇਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ 
॥੨॥

19436 422 dir syvku 
drvwnu drdu qUM 
jwxhI]

(drvwnu) cONkIdwr Dhar Saevak 

Dharavaan 

Dharadh Thoon 

Jaanehee ||

I am Your servant, the 

gate-keeper at Your 

Gate; You alone know 

my pain.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੇਰਾ ਦਰ 

ਮੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਸ (ਦੇ ਜਦਲ) 

ਦਾ ਦੁਖ-ਦਰਦ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।
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19437 422 Bgiq qyrI hYrwnu  
drdu 
gvwvhI]3]

(hYrwn)Ascrj Bhagath Thaeree 

Hairaan Dharadh 

Gavaavehee ||3||

How wonderful is Your 

devotional worship! It 

removes all pains. 

||3||

ਿਗਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਿੇਹੜਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਦੁਖ-

ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥

19438 422 drgh nwmu 
hdUir gurmuiK 
jwxsI]

(hdUir) hzUrI c Dharageh Naam 

Hadhoor 

Guramukh 

Jaanasee ||

The Gurmukhs know 

that by chanting the 

Naam, they shall dwell 

in His Court, in His 

Presence.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ (-ਜਸਮਰਨ) ਹੀ 
ਪਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

19439 422 vylw scu prvwxu  
sbdu 
pCwxsI]4]

Vaelaa Sach 

Paravaan Sabadh 

Pashhaanasee 

||4||

True and acceptable is 

that time, when one 

recognizes the Word 

of the Shabad. ||4||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ-

ਸਮਾ ਸਿਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ ॥੪॥

19440 422 squ sMqoKu kir 
Bwau qosw hir 
nwmu syie]

qo~sw Sath Santhokh Kar 

Bhaao Thosaa Har 

Naam Saee ||

Those who practice 

Truth, contentment 

and love, obtain the 

supplies of the Lord's 

Name.

ਿ ੋਮਨੁਖ ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਪਿੇਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ,

19441 422 mnhu Coif ivkwr  
scw scu dyie]5]

Manahu Shhodd 

Vikaar Sachaa 

Sach Dhaee ||5||

So banish corruption 

from your mind, and 

the True One will 

grant you Truth. ||5||

ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਜਵਕਾਰ ਛੱਡ ਜਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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19442 422 scy scw nyhu scY 
lwieAw]

Sachae Sachaa 

Naehu Sachai 

Laaeiaa ||

The True Lord inspires 

true love in the 

truthful.

(ਿੇ ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿੇਮ ਲੱਗਾ 
ਹੈ (ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੇਮ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ।

19443 422 Awpy kry inAwau  
jo iqsu 
BwieAw]6]

Aapae Karae 

Niaao Jo This 

Bhaaeiaa ||6||

He Himself 

administers justice, as 

it pleases His Will. 

||6||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਪਿੇਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਦੇਣੀ ਹੈ), ਿੋ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਹੀ ਜਨਆਂ ਹੈ) 

॥੬॥
19444 422 scy scI dwiq  

dyih dieAwlu hY]

Sachae Sachee 

Dhaath Dhaehi 

Dhaeiaal Hai ||

True is the gift of the 

True, Compassionate 

Lord.

ਮੈਂ (ਭੀ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ 
ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

19445 422 iqsu syvI idnu 
rwiq nwmu Amolu 
hY]7]

This Saevee Dhin 

Raath Naam Amol 

Hai ||7||

Day and night, I serve 

the One whose Name 

is priceless. ||7||

(ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ-) ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਹ, ਇਹ ਦਾਤ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 

॥੭॥
19446 422 qUM auqmu hau nIcu  

syvku kWFIAw]
(kWFIAw) khwauNdw Thoon Outham Ho 

Neech Saevak 

Kaandteeaa ||

You are so sublime, 

and I am so lowly, but 

I am called Your slave.

ਤੂੂੰ  ਉੱਤਮ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ (ਪਰ 

ਜਿਰ ਭੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ) ਸੇਵਕ 

ਅਖਵਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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19447 422 nwnk ndir 
kryhu imlY scu 
vWFIAw]8]21]

(vWFIAw) iv`CVy nMU Naanak Nadhar 

Karaehu Milai 

Sach Vaandteeaa 

||8||21||

Please, shower Nanak 

with Your Glance of 

Grace, that he, the 

separated one, may 

merge with You again, 

O Lord. ||8||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ 
ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰ, (ਤਾਂ ਜਕ) ਮੈਨੂੂੰ  (ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਏ 

॥੮॥੨੧॥
19448 422 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

19449 422 Awvx jwxw ikau 
rhY ikau mylw 
hoeI]

Aavan Jaanaa Kio 

Rehai Kio Maelaa 

Hoee ||

How can coming and 

going, the cycle of 

reincarnation be 

ended? And how can 

one meet the Lord?

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,

19450 422 jnm mrx kw 
duKu Gxo inq 
shsw doeI]1]

(Gxo) bhuq[ (doeI) 
dvYq

Janam Maran Kaa 

Dhukh Ghano Nith 

Sehasaa Dhoee 

||1||

The pain of birth and 

death is so great, in 

constant skepticism 

and duality. ||1||

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਾਰਾ ਕਲੇਸ਼ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ ) ਜਨਿੱਤ ਸਹਮ 

(ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ ॥੧॥

19451 422 ibnu nwvY ikAw 
jIvnw iPtu iDRgu 
cqurweI]

iP`tu Bin Naavai Kiaa 

Jeevanaa Fitt 

Dhhrig 

Chathuraaee ||

Without the Name, 

what is life? 

Cleverness is 

detestable and cursed.

ਿ ੋ(ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਜਰਹਾ, 
ਉਸ ਦਾ ਿੀਊਣਾ ਅਸਲ ਿੀਊਣ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਿ ੇਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ 

ਜਸਆਣਪ ਜਵਖਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੀ) ਐਸੀ ਜਸਆਣਪ 

ਜਿਟਕਾਰਿੋਗ ਹੈ,
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19452 422 siqgur swDu n 
syivAw hir 
Bgiq n 
BweI]1]rhwau]

(BweI) cMgI l`gI Sathigur Saadhh N 

Saeviaa Har 

Bhagath N Bhaaee 

||1|| Rehaao ||

One who does not 

serve the Holy True 

Guru, is not pleased by 

devotion to the Lord. 

||1||Pause||

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

19453 422 Awvxu jwvxu qau 
rhY pweIAY guru 
pUrw]

Aavan Jaavan Tho 

Rehai Paaeeai Gur 

Pooraa ||

Coming and going is 

ended only when one 

finds the True Guru.

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਮੱੁਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪੂਰਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

19454 422 rwm nwmu Dnu  
rwis dyie ibnsY 
BRmu kUrw]2]

Raam Naam 

Dhhan Raas Dhaee 

Binasai Bhram 

Kooraa ||2||

He gives the wealth 

and capital of the 

Lord's Name, and false 

doubt is destroyed. 

||2||

ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

(ਰੂਪ) ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

19455 422 sMq jnw kau  
imil rhY Dnu Dnu 
jsu gwey]

Santh Janaa Ko Mil 

Rehai Dhhan 

Dhhan Jas Gaaeae 

||

Joining the humble 

Saintly beings, let us 

sing the blessed, 

blessed Praises of the 

Lord.

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ, ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,

19456 422 Awid purKu 
AprMprw gurmuiK 
hir pwey]3]

(Ap-rMprw) byAMq Aadh Purakh 

Aparanparaa 

Guramukh Har 

Paaeae ||3||

The Primal Lord, the 

Infinite, is obtained by 

the Gurmukh. ||3||

ਉਹ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰਬ 

ਜਵਆਪਕ ਬੇਅੂੰ ਤ            

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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19457 422 ntUAY sWgu 
bxwieAw bwjI 
sMswrw]

ntUAY:polw bolo[ 
(ntUAY) mdwrI ny

Nattooai Saang 

Banaaeiaa Baajee 

Sansaaraa ||

The drama of the 

world is staged like the 

show of a buffoon.

ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਟਕ 

ਵਾਂਗ ਇਕ ਖੇਡ (ਹੀ) ਹੈ,

19458 422 iKnu plu bwjI 
dyKIAY auJrq 
nhI bwrw]4]

auJ-rq:polw bolo[ 
(auJrq) au~jVidAW

Khin Pal Baajee 

Dhaekheeai 

Oujharath Nehee 

Baaraa ||4||

For an instant, for a 

moment, the show is 

seen, but it disappears 

in no time at all. ||4||

ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਿੀਵਨ ਘੜੀ ਪਲ 

ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਿੜਜਦਆਂ 

ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੪॥

19459 422 haumY caupiV 
Kylxw JUTy 
AhMkwrw]

cau-piV K@ylxw Houmai Chouparr 

Khaelanaa 

Jhoothae 

Ahankaaraa ||

The game of chance is 

played on the board of 

egotism, with the 

pieces of falsehood 

and ego.

ਮਨੱੁਖ (ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ 

ਿਾਵਾਂ-ਇਸ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਖੇਡ, 

ਝੂਠ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ (ਦੀਆਂ 

ਨਰਦਾਂ) ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਰਹਾ ਹੈ,

19460 422 sBu jgu hwrY so 
ijxY gur sbdu 
vIcwrw]5]

Sabh Jag Haarai So 

Jinai Gur Sabadh 

Veechaaraa ||5||

The whole world loses; 

he alone wins, who 

reflects upon the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||5||

ਤੇ ਇੂੰਿ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਹਾਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ; ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਿੱਤਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਵਚਾਰ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥

19461 422 ijau AMDulY hiQ 
tohxI hir nwmu 
hmwrY]

(tohxI) sotI Jio Andhhulai 

Hathh Ttohanee 

Har Naam 

Hamaarai ||

As is the cane in the 

hand of the blind man, 

so is the Lord's Name 

for me.

ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਡੂੰ ਗੋਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਟੋਹ ਟੋਹ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ-

ਖਜਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ), ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ (ਿੋ ਸਾਨੂੂੰ  ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ ਰਾਹ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ)।
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19462 422 rwm nwmu hir  
tyk hY inis 
dauq svwrY]6]

(dauq) idn Raam Naam Har 

Ttaek Hai Nis 

Dhouth Savaarai 

||6||

The Lord's Name is my 

Support, night and day 

and morning. ||6||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਇਕ 

ਐਸਾ) ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਿ ੋਿੀਵਨ-

ਰਾਤ (ਆਤਮਕ ਅਜਗਆਨਤਾ) 
ਲਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣਦਾ 
ਹੈ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ) ॥੬॥

19463 422 ijau qUM rwKih 
iqau rhw hir 
nwm ADwrw]

Jio Thoon 

Raakhehi Thio 

Rehaa Har Naam 

Adhhaaraa ||

As You keep me, Lord, 

I live; the Lord's Name 

is my only Support.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ 

ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹਾ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਰੱਖੇਂ।

19464 422 AMiq sKweI 
pwieAw jn 
mukiq duAwrw]7]

Anth Sakhaaee 

Paaeiaa Jan 

Mukath Dhuaaraa 

||7||

It is my only comfort 

in the end; the gate of 

salvation is found by 

His humble servants. 

||7||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਤਕ ਨਾਲ 

ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਲੱਭ 

ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਦਾ ਰਾਹ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

19465 422 jnm mrx duK 
myitAw jip nwmu 
murwry]

Janam Maran 

Dhukh Maettiaa 

Jap Naam 

Muraarae ||

The pain of birth and 

death is removed, by 

chanting and 

meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ 
ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

19466 422 nwnk nwmu n 
vIsrY pUrw guru 
qwry]8]22]

Naanak Naam N 

Veesarai Pooraa 

Gur Thaarae 

||8||22||

O Nanak, one who 

does not forget the 

Naam, is saved by the 

Perfect Guru. 

||8||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨੨॥
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19467 422 Awsw mhlw 3 
AstpdIAw Gru 
2

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Aasaa Mehalaa 3 

Asattapadheeaa 

Ghar 2

Aasaa, Third Mehl, 

Ashtapadees, Second 

House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

19468 422 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

19469 422 swsqu bydu 
isMimRiq sru qyrw  
sursrI crx 
smwxI]

(sru) smuMdr[ (sur-
srI) gMgw[ isMm-i Riq

Saasath Baedh 

Sinmrith Sar 

Thaeraa Surasaree 

Charan Samaanee 

||

The Shaastras, the 

Vedas and the 

Simritees are 

contained in the ocean 

of Your Name; the 

River Ganges is held in 

Your Feet.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਸਰੋਵਰ 

(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਸ਼ਾਸਤਿ ਵੇਦ 

ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ (ਦੀ ਜਵਚਾਰ) ਹੈ, 

ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ 
(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਗੂੰਗਾ (ਆਜਦਕ 

ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ) ਹੈ।

19470 422 swKw qIin mUlu 
miq rwvY qUM qW 
srb ivfwxI]1]

(swKw qIin) iqMn guxW 
vwlI mwieAw[ (mUlu) 
mu`F hir jI[ (ivfwxI) 
Ascrj

Saakhaa Theen 

Mool Math Raavai 

Thoon Thaan 

Sarab Viddaanee 

||1||

The intellect can 

understand the world 

of the three modes, 

but You, O Primal 

Lord, are totally 

astounding. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਇਸ ਸਾਰੇ 

ਅਸਚਰਿ ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਕਰਤਾ ਹੈਂ। ਮੇਰੀ ਬੱੁਧੀ (ਤੇਰੀ 
ਯਾਦ ਦੇ ਅਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਹੀ) ਮਾਣਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

19471 422 qw ky crx jpY  
jnu nwnku boly 
AMimRq 
bwxI]1]rhwau]

Thaa Kae Charan 

Japai Jan Naanak 

Bolae Anmrith 

Baanee ||1|| 

Rehaao ||

Servant Nanak 

meditates on His Feet, 

and chants the 

Ambrosial Word of His 

Bani. ||1||Pause||

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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19472 422 qyqIs kroVI dws 
qum@wry iriD isiD 
pRwx ADwrI]

(qyqIs kroVI) qyqI kRoV 
dyvqy

Thaethees 

Karorree Dhaas 

Thumhaarae 

Ridhh Sidhh Praan 

Adhhaaree ||

Three hundred thirty 

million gods are Your 

servants. You bestow 

wealth, and the 

supernatural powers 

of the Siddhas; You 

are the Support of the 

breath of life.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਥੇ ਹੋਏ) 

ਤੇਤੀ ਕਿੋੜ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ 

ਹਨ ਤੇ ਜਰੱਧੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਤੇ 

ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈਂ।

19473 423 qw ky rUp n 
jwhI lKxy ikAw 
kir AwiK 
vIcwrI]2]

Thaa Kae Roop N 

Jaahee Lakhanae 

Kiaa Kar Aakh 

Veechaaree ||2||

His beauteous forms 

cannot be 

comprehended; what 

can anyone 

accomplish by 

discussing and 

debating? ||2||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ; ਮੈਂ ਕੀਹ ਆਖ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਚਾਰ ਦੱਸਾਂ? 

॥੨॥

19474 423 qIin guxw qyry  
jug hI AMqir  
cwry qyrIAw 
KwxI]

(qIin guxw) rjo qmo 
sqo[ j`ug

Theen Gunaa 

Thaerae Jug Hee 

Anthar Chaarae 

Thaereeaa 

Khaanee ||

Throughout the ages, 

You are the three 

qualities, and the four 

sources of creation.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 

(ਿਗਤ-ਉਤਪੱਤੀ ਦੀਆਂ) ਚਾਰ 

ਖਾਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਰਚੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
19475 423 krmu hovY qw 

prmpdu pweIAY  
kQy AkQ 
khwxI]3]

kQy A-kQ: poly bolo Karam Hovai Thaa 

Param Padh 

Paaeeai Kathhae 

Akathh Kehaanee 

||3||

If You show Your 

Mercy, then one 

obtains the supreme 

status, and speaks the 

Unspoken Speech. 

||3||

ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਅਕੱਥ ਸਰੂਪ 

ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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19476 423 qUM krqw kIAw 
sBu qyrw ikAw ko 
krY prwxI]

Thoon Karathaa 

Keeaa Sabh 

Thaeraa Kiaa Ko 

Karae Paraanee ||

You are the Creator; 

all are created by You. 

What can any mortal 

being do?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਰਚਨਹਾਰ ਹੈਂ, ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
19477 423 jw kau ndir 

krih qUM ApxI  
sweI sic 
smwxI]4]

sWeIN Jaa Ko Nadhar 

Karehi Thoon 

Apanee Saaee 

Sach Samaanee 

||4||

He alone, upon whom 

You shower Your 

Grace, is absorbed 

into the Truth. ||4||

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  
ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੪॥

19478 423 nwmu qyrw sBu 
koeI lyqu hY jyqI 
Awvx jwxI]

Naam Thaeraa 

Sabh Koee Laeth 

Hai Jaethee Aavan 

Jaanee ||

Everyone who comes 

and goes chants Your 

Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਤਨੀ ਭੀ 
ਆਵਾਗਵਨ ਜਵਚ ਪਈ ਹੋਈ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਜਵਚ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ (ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ) ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ,

19479 423 jw quDu BwvY qw 
gurmuiK bUJY hor 
mnmuiK iPrY 
ieAwxI]5]

Jaa Thudhh 

Bhaavai Thaa 

Guramukh Boojhai 

Hor Manamukh 

Firai Eiaanee ||5||

When it is pleasing to 

Your Will, then the 

Gurmukh 

understands. 

Otherwise, the self-

willed manmukhs 

wander in ignorance. 

||5||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਿੀਵ (ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਮੂਰਖ 

ਲੁਕਾਈ ਤਾਂ ਭਟਕਦੀ ਹੀ 
ਜਿਰਦੀ ਹੈ ॥੫॥
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19480 423 cwry vyd bRhmy 
kau dIey piV 
piV kry vIcwrI]

Chaarae Vaedh 

Brehamae Ko 

Dheeeae Parr Parr 

Karae Veechaaree 

||

You gave the four 

Vedas to Brahma, for 

him to read and read 

continually, and 

reflect upon.

(ਬਿਹਮਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ 
ਮੂੰ ਜਨਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਚਾਰੇ ਵੇਦ 

ਬਿਹਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤੇ (ਬਿਹਮਾ ਨੇ 

ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਰਚੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੜਹਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਹੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ।

19481 423 qw kw hukmu n 
bUJY bpuVw nrik 
surig 
AvqwrI]6]

(b`puVw) ivcwrw[ bU`JY Thaa Kaa Hukam N 

Boojhai Bapurraa 

Narak Surag 

Avathaaree ||6||

The wretched one 

does not understand 

His Command, and is 

reincarnated into 

heaven and hell. ||6||

ਉਹ ਜਵਚਾਰਾ ਇਹ ਨਾਹ ਸਮਝ 

ਸਜਕਆ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਮੂੰਨਣਾ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਹੈ, 

ਉਹ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ 

ਜਵਚਾਰਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਜਕਆ 

ਜਰਹਾ ॥੬॥
19482 423 jugh jugh ky 

rwjy kIey gwvih 
kir AvqwrI]

j`ugh j`ugh Jugeh Jugeh Kae 

Raajae Keeeae 

Gaavehi Kar 

Avathaaree ||

In each and every age, 

He creates the kings, 

who are sung of as His 

Incarnations.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਮ ਜਕਿਸ਼ਨ 

ਆਜਦਕ) ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿੁਗ ਦੇ 

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਲੋਕ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਅਵਤਾਰ ਮੂੰਨ ਕੇ ਸਲਾਹੁੂੰ ਦੇ 

ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
19483 423 iqn BI AMqu n 

pwieAw qw kw  
ikAw kir AwiK 
vIcwrI]7]

Thin Bhee Anth N 

Paaeiaa Thaa Kaa 

Kiaa Kar Aakh 

Veechaaree ||7||

Even they have not 

found His limits; what 

can I speak of and 

contemplate? ||7||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਮੈਂ 
(ਜਵਚਾਰਾ) ਕੀਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ॥੭॥
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19484 423 qUM scw qyrw 
kIAw sBu swcw  
dyih q swcu 
vKwxI]

(vKwxI) aucwrdw Thoon Sachaa 

Thaeraa Keeaa 

Sabh Saachaa 

Dhaehi Th Saach 

Vakhaanee ||

You are True, and all 

that You do is True. If 

You bless me with the 

Truth, I will speak on it.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿਗਤ ਤੇਰੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਹੈ। ਿੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ (ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
19485 423 jw kau scu 

buJwvih Apxw  
shjy nwim 
smwxI]8]1]23
]

bu`Jwvih Jaa Ko Sach 

Bujhaavehi 

Apanaa Sehajae 

Naam Samaanee 

||8||1||23||

One whom You inspire 

to understand the 

Truth, is easily 

absorbed into the 

Naam. ||8||1||23||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧॥੨੩॥

19486 423 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

19487 423 siqgur hmrw 
Brmu gvwieAw]

Sathigur Hamaraa 

Bharam Gavaaeiaa 

||

The True Guru has 

dispelled my doubts.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁਕਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

19488 423 hir nwmu inrMjnu  
mMin vswieAw]

Har Naam 

Niranjan Mann 

Vasaaeiaa ||

He has enshrined the 

Immaculate Name of 

the Lord within my 

mind.

ਤੇ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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19489 423 sbdu cIin sdw 
suKu pwieAw]1]

(cIin) jwx ky Sabadh Cheen 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa ||1||

Focusing on the Word 

of the Shabad, I have 

obtained lasting 

peace. ||1||

ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਕੇ (ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦਰ 

ਸਮਝ ਕੇ) ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥
19490 423 suix mn myry qqu 

igAwnu]
q`qu Sun Man Maerae 

Thath Giaan ||

Listen, O my mind, to 

the essence of 

spiritual wisdom.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਬਾਰੇ ਇਹ) ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ 

ਦੀ ਗਲ ਸੁਣ,

19491 423 dyvx vwlw sB 
ibiD jwxY  
gurmuiK pweIAY 
nwmu 
inDwnu]1]rhwau]

Dhaevan Vaalaa 

Sabh Bidhh Jaanai 

Guramukh 

Paaeeai Naam 

Nidhhaan ||1|| 

Rehaao ||

The Great Giver knows 

our condition 

completely; the 

Gurmukh obtains the 

treasure of the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਜਕ ਪਿਭੂ ਿੋ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ 

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ 

ਢੂੰਗ ਿਾਣਦਾ ਹੈ। (ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19492 423 siqgur Byty kI 
vifAweI]

(Byty) imly Sathigur Bhaettae 

Kee Vaddiaaee ||

The great glory of 

meeting the True Guru 

is

ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ ਹੀ 
ਬਰਕਤ ਹੈ ਜਕ,

19493 423 ijin mmqw 
Agin iqRsnw 
buJweI]

buJweI: polw bolo Jin Mamathaa 

Agan Thrisanaa 

Bujhaaee ||

That it has quenched 

the fire of 

possessiveness and 

desire;

ਮੇਰੀ ਮੋਹ ਤੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ,

19494 423 shjy mwqw hir 
gux gweI]2]

m`wqw Sehajae Maathaa 

Har Gun Gaaee 

||2||

Imbued with peace 

and poise, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||2||

ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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19495 423 ivxu gur pUry  
koie n jwxI]

Vin Gur Poorae 

Koe N Jaanee ||

Without the Perfect 

Guru, no one knows 

the Lord.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਬਾਰੇ ਤੱਤ-

ਜਗਆਨ) ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ,
19496 423 mwieAw moih dUjY 

loBwxI]

Maaeiaa Mohi 

Dhoojai 

Lobhaanee ||

Attached to Maya, 

they are engrossed in 

duality.

(ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾਂ) ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਹੋਰ ਹੋਰ ਲੋਭ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
19497 423 gurmuiK nwmu imlY  

hir bwxI]3]

Guramukh Naam 

Milai Har Baanee 

||3||

The Gurmukh receives 

the Naam, and the 

Bani of the Lord's 

Word. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਦੀ 
ਕਦਰ) ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

19498 423 gur syvw qpW 
isir qpu swru]

Gur Saevaa 

Thapaan Sir Thap 

Saar ||

Service to the Guru is 

the most excellent and 

sublime penance of 

penances.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਤਪ ਹੈ,

19499 423 hir jIau min 
vsY sB dUK 
ivswrxhwru]

Har Jeeo Man 

Vasai Sabh 

Dhookh 

Visaaranehaar ||

The Dear Lord dwells 

in the mind, and all 

suffering departs.

ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

19500 423 dir swcY dIsY 
sicAwru]4]

Dhar Saachai 

Dheesai Sachiaar 

||4||

Then, at the Gate of 

the True Lord, one 

appears truthful. ||4||

ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸੁਰਖ਼-ਰੂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੪॥

19501 423 gur syvw qy  
iqRBvx soJI 
hoie]

Gur Saevaa Thae 

Thribhavan Sojhee 

Hoe ||

Serving the Guru, one 

comes to know the 

three worlds.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
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19502 423 Awpu pCwix hir 
pwvY soie]

Aap Pashhaan Har 

Paavai Soe ||

Understanding his 

own self, he obtains 

the Lord.

ਤੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੜਤਾਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
19503 423 swcI bwxI mhlu 

prwpiq hoie]5]
mh-lu Saachee Baanee 

Mehal Paraapath 

Hoe ||5||

Through the True 

Word of His Bani, we 

enter the Mansion of 

His Presence. ||5||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਥਾਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੫॥

19504 423 gur syvw qy sB 
kul auDwry]

Gur Saevaa Thae 

Sabh Kul 

Oudhhaarae ||

Serving the Guru, all of 

one's generations are 

saved.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

19505 423 inrml nwmu rKY 
auir Dwry]

Niramal Naam 

Rakhai Our 

Dhhaarae ||

Keep the Immaculate 

Naam enshrined 

within your heart.

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਜਵਤਿ 
ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

19506 423 swcI soBw swic 
duAwry]6]

Saachee Sobhaa 

Saach Dhuaarae 

||6||

In the Court of the 

True Lord, you shall be 

adorned with True 

Glory. ||6||

ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸਦਾ-ਜਟਕਵੀਂ ਵਜਡਆਈ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੬॥
19507 423 sy vfBwgI ij 

guir syvw lwey]

Sae 

Vaddabhaagee J 

Gur Saevaa Laaeae 

||

How very fortunate 

are they, who are 

committed to the 

Guru's service.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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19508 423 An idnu Bgiq  
scu nwmu idRVwey]

Anadhin Bhagath 

Sach Naam 

Dhrirraaeae ||

Night and day, they 

are engaged in 

devotional worship; 

the True Name is 

implanted within 

them.

ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

19509 423 nwmy auDry kul 
sbwey]7]

Naamae 

Oudhharae Kul 

Sabaaeae ||7||

Through the Naam, all 

of one's generations 

are saved. ||7||

(ਹੇ ਮਨ!) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥
19510 423 nwnku swcu khY 

vIcwru]

Naanak Saach 

Kehai Veechaar ||

Nanak chants the true 

thought.

ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਅਟੱਲ (ਜਨਯਮ 

ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,

19511 423 hir kw nwmu  
rKhu auir Dwir]

Har Kaa Naam 

Rakhahu Our 

Dhhaar ||

Keep the Name of the 

Lord enshrined within 

your heart.

(ਉਹ ਜਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖ।

19512 423 hir BgqI rwqy  
moK 
duAwru]8]2]24
]

Har Bhagathee 

Raathae Mokh 

Dhuaar 

||8||2||24||

Imbued with devotion 

to the Lord, the gate 

of salvation is found. 

||8||2||24||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨॥੨੪॥

19513 423 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

19514 423 Awsw Aws kry  
sBu koeI]

Aasaa Aas Karae 

Sabh Koee ||

Everyone lives, hoping 

in hope.

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਆਸਾਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਬਣਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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19515 423 hukmY bUJY inrwsw 
hoeI]

b`UJY Hukamai Boojhai 

Niraasaa Hoee ||

Understanding His 

Command, one 

becomes free of desire.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਆਸਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
19516 423 Awsw ivic suqy  

keI loeI]
(loeI) jgq[ s`uqy Aasaa Vich Suthae 

Kee Loee ||

So many are asleep in 

hope.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਲੁਕਾਈ ਆਸਾਂ (ਦੇ 

ਿਾਲ) ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ) ਸੱੁਤੀ 
ਪਈ ਹੈ।

19517 423 so jwgY jwgwvY 
soeI]1]

So Jaagai 

Jaagaavai Soee 

||1||

He alone wakes up, 

whom the Lord 

awakens. ||1||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ) 
ਿਾਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਿਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

19518 423 siqguir nwmu 
buJwieAw ivxu 
nwvY BuK n jweI]

b`uJwieAw Sathigur Naam 

Bujhaaeiaa Vin 

Naavai Bhukh N 

Jaaee ||

The True Guru has led 

me to understand the 

Naam, the Name of 

the Lord; without the 

Naam, hunger does 

not go away.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਹਜਰ-ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰਨਾ) ਜਸਖਾ ਜਦੱਤਾ (ਉਸ 

ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭੁੱ ਖ ਜਮਟ 

ਗਈ)। ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
19519 424 nwmy iqRsnw 

Agin buJY nwmu 
imlY iqsY 
rjweI]1]rhwau]

buJY: polw bolo Naamae Thrisanaa 

Agan Bujhai Naam 

Milai Thisai 

Rajaaee ||1|| 

Rehaao ||

Through the Naam, 

the fire of desire is 

extinguished; the 

Naam is obtained by 

His Will. ||1||Pause||

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਬੱੁਝਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ 

ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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19520 424 kil kIriq  
sbdu pCwnu]

Kal Keerath 

Sabadh Pashhaan 

||

In the Dark Age of Kali 

Yuga, realize the Word 

of the Shabad.

ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਹੁ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾਈ ਰੱਖ।
19521 424 eyhw Bgiq cUkY 

AiBmwnu]

Eaehaa Bhagath 

Chookai Abhimaan 

||

By this devotional 

worship, egotism is 

eliminated.

ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

19522 424 siqguru syivAY  
hovY prvwnu]

Sathigur Saeviai 

Hovai Paravaan ||

Serving the True Guru, 

one becomes 

approved.

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਜਤਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

19523 424 ijin Awsw kIqI  
iqs no jwnu]2]

Jin Aasaa Keethee 

This No Jaan ||2||

So know the One, who 

created hope and 

desire. ||2||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਸਾ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੨॥

19524 424 iqsu ikAw dIjY  
ij sbdu suxwey]

This Kiaa Dheejai J 

Sabadh Sunaaeae 

||

What shall we offer to 

one who proclaims the 

Word of the Shabad?

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੇਹੜੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ (ਗੁਰੂ) 

ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ,

19525 424 kir ikrpw nwmu 
mMin vswey]

Kar Kirapaa Naam 

Mann Vasaaeae ||

By His Grace, the 

Naam is enshrined 

within our minds.

ਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਸਾਡੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ?

19526 424 iehu isru dIjY  
Awpu gvwey]

Eihu Sir Dheejai 

Aap Gavaaeae ||

Offer your head, and 

shed your self-conceit.

ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਅਗੇ ਇਹ ਜਸਰ 

ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ (ਹੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਕੇ) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਜਹਦਾ ਹੈ।
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19527 424 hukmY bUJy sdw 
suKu pwey]3]

Hukamai Boojhae 

Sadhaa Sukh 

Paaeae ||3||

One who understands 

the Lord's Command 

finds lasting peace. 

||3||

ਤੇ ਿੋ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਕੇ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
19528 424 Awip kry qY 

Awip krwey]

Aap Karae Thai 

Aap Karaaeae ||

He Himself does, and 

causes others to do.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

19529 424 Awpy gurmuiK  
nwmu vswey]

Aapae Guramukh 

Naam Vasaaeae ||

He Himself enshrines 

His Name in the mind 

of the Gurmukh.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣਾ) 
ਨਾਮ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

19530 424 Awip BulwvY  
Awip mwrig 
pwey]

Aap Bhulaavai Aap 

Maarag Paaeae ||

He Himself misleads 

us, and He Himself 

puts us back on the 

Path.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

19531 424 scY sbid sic 
smwey]4]

Sachai Sabadh 

Sach Samaaeae 

||4||

Through the True 

Word of the Shabad, 

we merge into the 

True Lord. ||4||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਰਸਤੇ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥
19532 424 scw sbdu scI hY 

bwxI]

Sachaa Sabadh 

Sachee Hai Baanee 

||

True is the Shabad, 

and True is the Word 

of the Lord's Bani.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ,
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19533 424 gurmuiK juig 
juig AwiK 
vKwxI]

Guramukh Jug Jug 

Aakh Vakhaanee ||

In each and every age, 

the Gurmukhs speak it 

and chant it.

ਿ ੋਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਲੁਕਾਈ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰਦੀ ਆਈ 

ਹੈ (ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਭਰਮ 

ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਆਈ ਹੈ)।

19534 424 mnmuiK moih 
Brim BolwxI]

Manamukh Mohi 

Bharam 

Bholaanee ||

The self-willed 

manmukhs are 

deluded by doubt and 

attachment.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਹਰੇਕ 

ਿੁਗ ਜਵਚ ਹੀ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਜਰਹਾ, ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਜਰਹਾ।
19535 424 ibnu nwvY sB 

iPrY baurwxI]5]
(baurwxI) kmLI Bin Naavai Sabh 

Firai Bouraanee 

||5||

Without the Name, 

everyone wanders 

around insane. ||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

(ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਹੀ) ਝੱਲੀ 
ਲੁਕਾਈ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ॥੫॥

19536 424 qIin Bvn mih  
eykw mwieAw]

Theen Bhavan 

Mehi Eaekaa 

Maaeiaa ||

Throughout the three 

worlds, is the one 

Maya.

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਇਕ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪਿਭਾਵ 

ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ।
19537 424 mUriK piV piV  

dUjw Bwau 
idRVwieAw]

Moorakh Parr Parr 

Dhoojaa Bhaao 

Dhrirraaeiaa ||

The fool reads and 

reads, but holds tight 

to duality.

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ 

ਕੇ ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਆਜਦਕ) ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਸਗੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।

19538 424 bhu krm kmwvY  
duKu sbwieAw]

(sbwieAw) swrw Bahu Karam 

Kamaavai Dhukh 

Sabaaeiaa ||

He performs all sorts 

of rituals, but still 

suffers terrible pain.

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਥੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਾ ਦੱੁਖ ਹੀ ਸਹੇੜਦਾ 
ਹੈ।
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19539 424 siqguru syiv sdw 
suKu pwieAw]6]

Sathigur Saev 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa ||6||

Serving the True Guru, 

eternal peace is 

obtained. ||6||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੬॥

19540 424 AMimRqu mITw  
sbdu vIcwir]

AMmi R qu Anmrith Meethaa 

Sabadh Veechaar 

||

Reflective meditation 

upon the Shabad is 

such sweet nectar.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਮਤ) ਜਮੱਠਾ 
ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ ਕੇ,

19541 424 An idnu Bogy  
haumY mwir]

Anadhin Bhogae 

Houmai Maar ||

Night and day, one 

enjoys it, subduing his 

ego.

ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਵਡ-

ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਆਦਲਾ ਨਾਮ-

ਰਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

19542 424 shij AnMid  
ikrpw Dwir]

A-nMid Sehaj Anandh 

Kirapaa Dhhaar ||

When the Lord 

showers His Mercy, we 

enjoy celestial bliss.

ਇੂੰਿ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

19543 424 nwim rqy sdw 
sic ipAwir]7]

Naam Rathae 

Sadhaa Sach Piaar 

||7||

Imbued with the 

Naam, love the True 

Lord forever. ||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਿਭੂ-
ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੭॥

19544 424 hir jip pVIAY  
gur sbdu 
vIcwir]

Har Jap Parreeai 

Gur Sabadh 

Veechaar ||

Meditate on the Lord, 

and read and reflect 

upon the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ (ਤੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਹੀ ਿਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।
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19545 424 hir jip pVIAY  
haumY mwir]

Har Jap Parreeai 

Houmai Maar ||

Subdue your ego and 

meditate on the Lord.

ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੜਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

19546 424 hir jpIAY Bie 
sic ipAwir]

(Bie) Bau Har Japeeai Bhae 

Sach Piaar ||

Meditate on the Lord, 

and be imbued with 

fear and love of the 

True One.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ 
ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ-
ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ ਹੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

19547 424 nwnk nwmu  
gurmiq aur 
Dwir]8]3]25]

Naanak Naam 

Guramath Our 

Dhhaar 

||8||3||25||

O Nanak, enshrine the 

Naam within your 

heart, through the 

Guru's Teachings. 

||8||3||25||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ 

॥੮॥੩॥੨੫॥

19548 424 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

19549 424 rwgu Awsw mhlw 
3 AstpdIAw 
Gru 8 kwPI]

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau[ Gru A`TvW

Raag Aasaa 

Mehalaa 3 

Asattapadheeaa 

Ghar 8 Kaafee ||

Raag Aasaa, Third 

Mehl, Ashtapadees, 

Eighth House, Kaafee:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੮ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 'ਕਾਿੀ'।
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19550 424 gur qy sWiq 
aUpjY ijin 
iqRsnw Agin 
buJweI]

buJweI: polw bolo Gur Thae Saanth 

Oopajai Jin 

Thrisanaa Agan 

Bujhaaee ||

Peace emanates from 

the Guru; He puts out 

the fire of desire.

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਠੂੰ ਢ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ 
ਕਾਰਨ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਬੁਝਦੀ ਹੈ।

19551 424 gur qy nwmu 
pweIAY vfI 
vifAweI]1]

Gur Thae Naam 

Paaeeai Vaddee 

Vaddiaaee ||1||

The Naam, the Name 

of the Lord, is 

obtained from the 

Guru; it is the greatest 

greatness. ||1||

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

19552 424 eyko nwmu cyiq 
myry BweI]

Eaeko Naam 

Chaeth Maerae 

Bhaaee ||

Keep the One Name in 

your consciousness, O 

my Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! (ਿ ੇਤੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ 
ਤਾਂ) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ।
19553 424 jgqu jlMdw dyiK 

kY Bij pey 
srxweI]1]rhwau
]

j`g-qu[ j-lMdw[ B`ij Jagath Jalandhaa 

Dhaekh Kai Bhaj 

Peae Saranaaee 

||1|| Rehaao ||

Seeing the world on 

fire, I have hurried to 

the Lord's Sanctuary. 

||1||Pause||

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਸੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ) 
ਸਰਨ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19554 424 gur qy igAwnu 
aUpjY mhw qqu 
bIcwrw]

Gur Thae Giaan 

Oopajai Mehaa 

Thath Beechaaraa 

||

Spiritual wisdom 

emanates from the 

Guru; reflect upon the 

supreme essence of 

reality.

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 
ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਲੀਅਤ 

ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਵਚਾਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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19555 424 gur qy Gru dru 
pwieAw BgqI 
Bry BMfwrw]2]

Gur Thae Ghar 

Dhar Paaeiaa 

Bhagathee Bharae 

Bhanddaaraa 

||2||

Through the Guru, the 

Lord's Mansion and 

His Court are attained; 

His devotional worship 

is overflowing with 

treasures. ||2||

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

19556 424 gurmuiK nwmu 
iDAweIAY bUJY 
vIcwrw]

Guramukh Naam 

Dhhiaaeeai 

Boojhai 

Veechaaraa ||

The Gurmukh 

meditates on the 

Naam; he achieves 

reflective meditation 

and understanding.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਵਚਾਰ ਨੂੂੰ  
ਸਮਜਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

19557 424 gurmuiK Bgiq 
slwh hY AMqir 
sbdu Apwrw]3]

Guramukh 

Bhagath Salaah 

Hai Anthar Sabadh 

Apaaraa ||3||

The Gurmukh is the 

Lord's devotee, 

immersed in His 

Praises; the Infinite 

Word of the Shabad 

dwells within him. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਇਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

19558 424 gurmuiK sUKu 
aUpjY duKu kdy n 
hoeI]

Guramukh Sookh 

Oopajai Dhukh 

Kadhae N Hoee ||

Happiness emanates 

from the Gurmukh; he 

never suffers pain.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

19559 424 gurmuiK haumY 
mwrIAY mnu 
inrmlu hoeI]4]

Guramukh 

Houmai Maareeai 

Man Niramal Hoee 

||4||

The Gurmukh 

conquers his ego, and 

his mind is 

immaculately pure. 

||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਦੀ ਹੈ, 

ਮਨ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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19560 424 siqguir imilAY  
Awpu gieAw  
iqRBvx soJI 
pweI]

(iqRBvxu) Akws pqwl 
DrqI[ g-ieAw

Sathigur Miliai Aap 

Gaeiaa Thribhavan 

Sojhee Paaee ||

Meeting the True 

Guru, self-conceit is 

removed, and 

understanding of the 

three worlds is 

obtained.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਹਉਮੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਭਵਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

19561 424 inrml joiq 
psir rhI joqI 
joiq imlweI]5]

ps-ir: polw bolo Niramal Joth Pasar 

Rehee Jothee Joth 

Milaaee ||5||

The Immaculate Divine 

Light is pervading and 

permeating 

everywhere; one's 

light merges into the 

Light. ||5||

ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ 
ਪਜਵੱਤਿ ਿੋਜਤ ਪਿਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੁੜ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੫॥

19562 424 pUrY guir  
smJwieAw miq 
aUqm hoeI]

Poorai Gur 

Samajhaaeiaa 

Math Ootham 

Hoee ||

The Perfect Guru 

instructs, and one's 

intellect becomes 

sublime.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ) ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ 

ਅਕਲ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

19563 424 AMqru sIqlu 
sWiq hoie nwmy 
suKu hoeI ]6]

Anthar Seethal 

Saanth Hoe 

Naamae Sukh 

Hoee ||6||

A cooling and soothing 

peace comes within, 

and through the 

Naam, peace is 

obtained. ||6||

ਜਹਰਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੜਨ ਤੋਂ 
ਬਚ ਕੇ) ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
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19564 424 pUrw siqguru qW 
imlY jW ndir 
kryeI]

Pooraa Sathigur 

Thaan Milai Jaan 

Nadhar Karaeee ||

One meets the Perfect 

True Guru only when 

the Lord bestows His 

Glance of Grace.

(ਪਰ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਭੀ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

19565 424 iklivK pwp sB 
ktIAih iPir 
duKu ibGnu n 
hoeI]7]

ktI-Aih Kilavikh Paap Sabh 

Katteeahi Fir 

Dhukh Bighan N 

Hoee ||7||

All sins and vices are 

eradicated, and one 

shall never again 

suffer pain or distress. 

||7||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਵਕਾਰ 

ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ॥੭॥

19566 425 AwpxY hiQ 
vifAweIAw dy 
nwmy lwey]

Aapanai Hathh 

Vaddiaaeeaa Dhae 

Naamae Laaeae ||

Glory is in His Hands; 

He bestows His Name, 

and attaches us to it.

ਸਾਰੀਆਂ ਵਜਡਆਈਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
(ਇੱਜ਼ਤ) ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

19567 425 nwnk nwmu 
inDwnu min 
visAw vifAweI 
pwey]8]4]26]

Naanak Naam 

Nidhhaan Man 

Vasiaa Vaddiaaee 

Paaeae 

||8||4||26||

O Nanak, the treasure 

of the Naam abides 

within the mind, and 

glory is obtained. 

||8||4||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਆਦਰ-ਮਾਣ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੪॥੨੬॥

19568 425 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:
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19569 425 suix mn mMin 
vswie qUM Awpy 
Awie imlY myry 
BweI]

Sun Man Mann 

Vasaae Thoon 

Aapae Aae Milai 

Maerae Bhaaee ||

Listen, O mortal: 

enshrine His Name 

within your mind; He 

shall come to meet 

with you, O my Sibling 

of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਮੇਰੀ ਗੱਲ) ਸੁਣ; 

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ) ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ। ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਵੀਰ! (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ ਆ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
19570 425 An idnu scI 

Bgiq kir scY 
icqu lweI]1]

Anadhin Sachee 

Bhagath Kar 

Sachai Chith Laaee 

||1||

Night and day, center 

your consciousness on 

true devotional 

worship of the True 

Lord. ||1||

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੁ, ਇਹੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 

ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖ! ॥੧॥

19571 425 eyko nwmu iDAwie 
qUM suKu pwvih myry 
BweI]

Eaeko Naam 

Dhhiaae Thoon 

Sukh Paavehi 

Maerae Bhaaee ||

Meditate on the One 

Naam, and you shall 

find peace, O my 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ ਤੂੂੰ  
ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਗਾ,

19572 425 haumY dUjw dUir 
kir vfI 
vifAweI]1]rhw
au]

Houmai Dhoojaa 

Dhoor Kar Vaddee 

Vaddiaaee ||1|| 

Rehaao ||

Eradicate egotism and 

duality, and your glory 

shall be glorious. 

||1||Pause||

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਨਾਲ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਤੈਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਆਦਰ 

ਜਮਲੇਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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19573 425 iesu BgqI no  
suir nr muin jn 
locdy ivxu 
siqgur pweI n 
jwie]

Eis Bhagathee No 

Sur Nar Mun Jan 

Lochadhae Vin 

Sathigur Paaee N 

Jaae ||

The angels, humans 

and silent sages long 

for this devotional 

worship, but without 

the True Guru, it 

cannot be attained.

ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਜਰਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ ਭੀ ਇਹ 

ਹਜਰ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਦਾਤ 

ਜਮਲਦੀ ਨਹੀਂ।

19574 425 pMifq pVdy 
joiqkI iqn bUJ  
n pwie]2]

Panddith 

Parradhae 

Jothikee Thin 

Boojh N Paae 

||2||

The Pandits, the 

religious scholars, and 

the astrologers read 

their books, but they 

do not understand. 

||2||

ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ (ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ 
ਆਜਦਕ) ਪੜਹਦੇ ਰਹੇ, ਿੋਜਤਸ਼ੀ 
(ਿੋਜਤਸ਼ ਦੇ ਗਿੂੰ ਥ) ਪੜਹਦੇ ਰਹੇ, 

ਪਰ ਹਜਰ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੂਝ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਨਾਹ ਪਈ ॥੨॥

19575 425 AwpY QY sBu 
riKEnu ikCu 
khxu n jweI]

(QY) itkwxy isr Aapai Thhai Sabh 

Rakhioun Kishh 

Kehan N Jaaee ||

He Himself keeps all in 

His Hand; nothing else 

can be said.

ਪਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ 

ਕੁਝ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਕਹਾ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ (ਜਕ ਉਹ ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਦਾਤ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ),

19576 425 Awpy dyie su 
pweIAY guir bUJ 
buJweI]3]

Aapae Dhaee S 

Paaeeai Gur Boojh 

Bujhaaee ||3||

Whatever He gives, is 

received. The Guru has 

imparted this 

understanding to me. 

||3||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ 

ਜਕ ਿੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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19577 425 jIA jMq siB 
iqs dy sBnw kw 
soeI]

Jeea Janth Sabh 

This Dhae 

Sabhanaa Kaa 

Soee ||

All beings and 

creatures are His; He 

belongs to all.

ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਸਮ 

ਹੈ,

19578 425 mMdw iks no 
AwKIAY jy dUjw 
hoeI]4]

Mandhaa Kis No 

Aakheeai Jae 

Dhoojaa Hoee 

||4||

So who can we call 

bad, since there is no 

other? ||4||

ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ (ਭੈੜਾ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਕਹਾ ਿਾਏ, ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ॥੪॥

19579 425 ieko hukmu 
vrqdw eykw 
isirkwrw]

(isirkwrw) pwiqswhI Eiko Hukam 

Varathadhaa 

Eaekaa Sir Kaaraa 

||

The Command of the 

One Lord is pervading 

throughout; duty to 

the One Lord is upon 

the heads of all.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ 

ਜਸਰ ਤੇ (ਜਲਖੀ ਗਈ) ਹੈ।

19580 425 Awip BvwlI 
idqIAnu AMqir 
loBu ivkwrw]5]

jIvW ny Awip hI 
(BvwlI) BuAwtxI 
cOrwsI dI id`qI hY

Aap Bhavaalee 

Dhitheean Anthar 

Lobh Vikaaraa 

||5||

He Himself has led 

them astray, and 

placed greed and 

corruption within their 

hearts. ||5||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) 
ਭਵਾਟਣੀ ਜਦੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਲੋਭ ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ 

ਜ਼ੋਰ ਿੜ ਗਏ ॥੫॥
19581 425 iek Awpy 

gurmuiK kIiqAnu  
bUJin vIcwrw]

Eik Aapae 

Guramukh 

Keethian Boojhan 

Veechaaraa ||

He has sanctified 

those few Gurmukhs 

who understand Him, 

and reflect upon Him.

ਕਈ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਉਹ (ਸਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ 

ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ।
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19582 425 Bgiq BI Enw no 
bKsIAnu AMqir 
BMfwrw]6]

Bhagath Bhee 

Ounaa No 

Bakhaseean 

Anthar 

Bhanddaaraa 

||6||

He grants devotional 

worship to them, and 

within them is the 

treasure. ||6||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਭੀ ਦੇ 

ਜਦੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾਮ-

ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਗਏ ॥੬॥

19583 425 igAwnIAw no sBu 
scu hY scu soJI 
hoeI]

Giaaneeaa No 

Sabh Sach Hai 

Sach Sojhee Hoee 

||

The spiritual teachers 

know nothing but the 

Truth; they obtain true 

understanding.

ਸਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਇਹੀ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

19584 425 Eie Bulwey iksY 
dy n BulnI scu 
jwxin soeI]7]

Oue Bhulaaeae 

Kisai Dhae N 

Bhulanhee Sach 

Jaanan Soee ||7||

They are led astray by 

Him, but they do not 

go astray, because 

they know the True 

Lord. ||7||

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਇਸ 

ਜਨਸ਼ਚੇ ਵਲੋਂ) ਟਪਲਾ ਲਾਣਾ 
ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ 
ਖਾਂਦੇ, ਉਹ (ਹਰ ਥਾਂ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੱਸਦਾ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ॥੭॥

19585 425 Gr mih pMc 
vrqdy pMcy 
vIcwrI]

Ghar Mehi Panch 

Varathadhae 

Panchae 

Veechaaree ||

Within the homes of 

their bodies, the five 

passions are 

pervading, but here, 

the five are well-

behaved.

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿੇ ਉਹਨਾਂ 
ਜਗਆਨੀਆਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਭੀ 
ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੂੰਿੇ 
ਜਗਆਨਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ)।
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19586 425 nwnk ibnu 
siqgur vis n 
Awvn@I nwim  
haumY 
mwrI]8]5]27]

v`is Naanak Bin 

Sathigur Vas N 

Aavanhee Naam 

Houmai Maaree 

||8||5||27||

O Nanak, without the 

True Guru, they are 

not overcome; 

through the Naam, the 

ego is conquered. 

||8||5||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਪੂੰਿੇ 
ਕਾਮਾਜਦਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

॥੮॥੫॥੨੭॥

19587 425 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

19588 425 GrY AMdir sBu 
vQu hY bwhir 
ikCu nwhI]

v`Qu ik`Cu Gharai Andhar 

Sabh Vathh Hai 

Baahar Kishh 

Naahee ||

Everything is within 

the home of your own 

self; there is nothing 

beyond it.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ 

ਿੂੰਗਲ ਆਜਦਕ ਜਵਚ (ਢੂੂੰ ਜਢਆਂ) 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।
19589 425 gur prswdI 

pweIAY AMqir 
kpt KulwhI]1]

Gur Parasaadhee 

Paaeeai Anthar 

Kapatt Khulaahee 

||1||

By Guru's Grace, it is 

obtained, and the 

doors of the inner 

heart are opened 

wide. ||1||

ਪਰ ਇਹ (ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ। (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ 

ਉਸ ਦੇ) ਅੂੰਦਰਲੇ ਜਕਵਾੜ (ਿੋ 
ਪਜਹਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਬੂੰਦ ਸਨ) ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
19590 425 siqgur qy hir 

pweIAY BweI]

Sathigur Thae Har 

Paaeeai Bhaaee ||

From the True Guru, 

the Lord's Name is 

obtained, O Siblings of 

Destiny.

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ,
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19591 425 AMqir nwmu 
inDwnu hY pUrY 
siqguir dIAw 
idKweI]1]rhwau
]

Anthar Naam 

Nidhhaan Hai 

Poorai Sathigur 

Dheeaa Dhikhaaee 

||1|| Rehaao ||

The treasure of the 

Naam is within; the 

Perfect True Guru has 

shown this to me. 

||1||Pause||

(ਉਂਝ ਤਾਂ) ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ 

ਹੀ (ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਜਵਖਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19592 425 hir kw gwhku 
hovY so ley pwey 
rqnu vIcwrw]

Har Kaa Gaahak 

Hovai So Leae 

Paaeae Rathan 

Veechaaraa ||

One who is a buyer of 

the Lord's Name, finds 

it, and obtains the 

jewel of 

contemplation.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣਦਾ 
ਹੈ ਉਹ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ 
ਜਵਚਾਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

19593 425 AMdru KolY idb 
idsit dyKY mukiq 
BMfwrw]2]

AlOikk (id`b) bRhm 
idRStI

Andhar Kholai 

Dhib Dhisatt 

Dhaekhai Mukath 

Bhanddaaraa 

||2||

He opens the doors 

deep within, and 

through the Eyes of 

Divine Vision, beholds 

the treasure of 

liberation. ||2||

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਖੁਲਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਜਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਦਵਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-

ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ 

॥੨॥
19594 425 AMdir mhl 

Anyk hih jIau 
kry vsyrw]

(vsyrw) vwsw[ mh-l Andhar Mehal 

Anaek Hehi Jeeo 

Karae Vasaeraa ||

There are so many 

mansions within the 

body; the soul dwells 

within them.

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਮ-

ਧਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮੌਿੂਦ 

ਹਨ, ਿੀਵਾਤਮਾ ਭੀ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

19595 425 mn icMidAw Plu 
pwiesI iPir  
hoie n Pyrw]3]

(icMidAw) ie`Cq Man Chindhiaa Fal 

Paaeisee Fir Hoe N 

Faeraa ||3||

He obtains the fruits 

of his mind's desires, 

and he shall not have 

to go through 

reincarnation again. 

||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਮਨੱੁਖ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਿਲ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਿਨਮ-ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ॥੩॥
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19596 425 pwrKIAw vQu 
smwil leI gur  
soJI hoeI]

(pwrKIAw) gurmuiK 
pwrKUAW[ v`Qu

Paarakheeaa 

Vathh Samaal Lee 

Gur Sojhee Hoee 

||

The appraisers cherish 

the commodity of the 

Name; they obtain 

understanding from 

the Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ 

ਸੂਝ ਜਮਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਪਰਖ 

ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੇ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਾਂਭ ਜਲਆ।
19597 425 nwmu pdwrQu 

Amulu sw gurmuiK 
pwvY koeI]4]

(sw) so[ A-mu`lu Naam 

Padhaarathh Amul 

Saa Guramukh 

Paavai Koee ||4||

The wealth of the 

Naam is priceless; how 

few are the Gurmukhs 

who obtain it. ||4||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੇ-ਮੁਲਾ 
ਹੈ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥

19598 425 bwhru Bwly su 
ikAw lhY vQu 
GrY AMdir BweI]

Baahar Bhaalae S 

Kiaa Lehai Vathh 

Gharai Andhar 

Bhaaee ||

Searching outwardly, 

what can anyone find? 

The commodity is 

deep within the home 

of the self, O Siblings 

of Destiny.

ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਹਰਦੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿੂੰਗਲ 

ਆਜਦਕ ਢੂੂੰ ਢਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।

19599 425 Brmy BUlw sBu 
jgu iPrY mnmuiK 
piq gvweI]5]

(:polw bolo piq) ie`zq Bharamae Bhoolaa 

Sabh Jag Firai 

Manamukh Path 

Gavaaee ||5||

The entire world is 

wandering around, 

deluded by doubt; the 

self-willed manmukhs 

lose their honor. ||5||

ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਭਾਲਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੂੰਿ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ) ਤੇ 

ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
19600 425 Gru dru Cofy 

Awpxw pr Gir 
JUTw jweI]

Ghar Dhar 

Shhoddae 

Aapanaa Par Ghar 

Jhoothaa Jaaee ||

The false one leaves 

his own hearth and 

home, and goes out to 

another's home.

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ (ਠੱਗ) ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣਾ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਧਨ ਆਜਦਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਵਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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19601 425 corY vWgU pkVIAY  
ibnu nwvY cotw 
KweI]6]

cotW Chorai Vaangoo 

Pakarreeai Bin 

Naavai Chottaa 

Khaaee ||6||

Like a thief, he is 

caught, and without 

the Naam, he is 

beaten and struck 

down. ||6||

ਉਹ ਚੋਰ ਵਾਂਗ ਿਜੜਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥

19602 425 ijn@I Gru jwqw 
Awpxw sy suKIey 
BweI]

(jw`qw) jwixAw Jinhee Ghar 

Jaathaa Aapanaa 

Sae Sukheeeae 

Bhaaee ||

Those who know their 

own home, are happy, 

O Siblings of Destiny.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 
(ਜਹਰਦਾ-) ਘਰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ) ਇਹ ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਾਡੇ) ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤਾਂਦੇ ਹਨ।
19603 425 AMqir bRhmu 

pCwixAw gur kI 
vifAweI]7]

Anthar Breham 

Pashhaaniaa Gur 

Kee Vaddiaaee 

||7||

They realize God 

within their own 

hearts, through the 

glorious greatness of 

the Guru. ||7||

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਹੀ ਮੇਹਰ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ) ॥੭॥

19604 425 Awpy dwnu kry  
iksu AwKIAY  
Awpy dyie buJweI]

dy-ie[ bu`JweI Aapae Dhaan 

Karae Kis Aakheeai 

Aapae Dhaee 

Bujhaaee ||

He Himself gives gifts, 

and He Himself 

bestows 

understanding; unto 

whom can we 

complain?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਨਾਮ 

ਦੀ) ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3816 Published: March 06/ 2014



19605 425 nwnk nwmu 
iDAwie qUM dir 
scY soBw 
pweI]8]6]28]

Naanak Naam 

Dhhiaae Thoon 

Dhar Sachai 

Sobhaa Paaee 

||8||6||28||

O Nanak, meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord, and you 

shall obtain glory in 

the True Court. 

||8||6||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

॥੮॥੬॥੨੮॥

19606 426 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

19607 426 AwpY Awpu 
pCwixAw swdu 
mITw BweI]

Aapai Aap 

Pashhaaniaa 

Saadh Meethaa 

Bhaaee ||

Those who recognize 

their own selves, enjoy 

the sweet flavor, O 

Siblings of Destiny.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਚੱਖਣ ਨਾਲ) ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਰਸ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਜਮੱਠਾ ਲਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
19608 426 hir ris cwiKAY  

mukqu Bey ijn@w 
swco BweI]1]

(swco) s`cy vwihgurU jI 
(BweI) ipAwry l`gy

Har Ras Chaakhiai 

Mukath Bheae 

Jinhaa Saacho 

Bhaaee ||1||

Those who drink in the 

sublime essence of the 

Lord are emancipated; 

they love the Truth. 

||1||

(ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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19609 426 hir jIau inrml 
inrmlw inrml 
min vwsw]

Har Jeeo Niramal 

Niramalaa Niramal 

Man Vaasaa ||

The Beloved Lord is 

the purest of the pure; 

He comes to dwell in 

the pure mind.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਰੋਲ ਪਜਵਤਿ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਪਜਵਤਿ ਮਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

19610 426 gurmqI 
swlwhIAY  
ibiKAw mwih 
audwsw]1]rhwau]

Guramathee 

Saalaaheeai 

Bikhiaa Maahi 

Oudhaasaa ||1|| 

Rehaao ||

Praising the Lord, 

through the Guru's 

Teachings, one 

remains unaffected by 

corruption. 

||1||Pause||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ ਮਾਇਆ 

ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19611 426 ibnu sbdY Awpu 
n jwpeI sB 
AMDI BweI]

(jwpeI) jwxIdw Bin Sabadhai Aap 

N Jaapee Sabh 

Andhhee Bhaaee 

||

Without the Word of 

the Shabad, they do 

not understand 

themselves -they are 

totally blind, O Siblings 

of Destiny.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਜਖਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ੀ ਹੋਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
19612 426 gurmqI Git 

cwnxw nwmu AMiq 
sKweI]2]

Guramathee Ghatt 

Chaananaa Naam 

Anth Sakhaaee 

||2||

Through the Guru's 

Teachings, the heart is 

illuminated, and in the 

end, only the Naam 

shall be your 

companion. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ (ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲਈ) ਚਾਨਣ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਭੀ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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19613 426 nwmy hI nwim 
vrqdy nwmy 
vrqwrw]

Naamae Hee 

Naam 

Varathadhae 

Naamae 

Varathaaraa ||

They are occupied 

with the Naam, and 

only the Naam; they 

deal only in the Naam.

ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ, ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ ਸਦਾ 
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤਕਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਨਾਮ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

19614 426 AMqir nwmu muiK 
nwmu hY nwmy 
sbid 
vIcwrw]3]

Anthar Naam 

Mukh Naam Hai 

Naamae Sabadh 

Veechaaraa ||3||

Deep within their 

hearts is the Naam; 

upon their lips is the 

Naam; they 

contemplate the Word 

of God, and the Naam. 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਨਾਮ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

19615 426 nwmu suxIAY nwmu 
mMnIAY nwmy 
vifAweI]

Naam Suneeai 

Naam Manneeai 

Naamae 

Vaddiaaee ||

They listen to the 

Naam, believe in the 

Naam, and through 

the Naam, they obtain 

glory.

ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਮਨ ਜਗਝਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
19616 426 nwmu slwhy sdw 

sdw nwmy mhlu 
pweI]4]

Naam Salaahae 

Sadhaa Sadhaa 

Naamae Mehal 

Paaee ||4||

They praise the Naam, 

forever and ever, and 

through the Naam, 

they obtain the 

Mansion of the Lord's 

Presence. ||4||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹਜਰ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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19617 426 nwmy hI Git 
cwnxw nwmy soBw 
pweI]

Naamae Hee 

Ghatt Chaananaa 

Naamae Sobhaa 

Paaee ||

Through the Naam, 

their hearts are 

illumined, and through 

the Naam, they obtain 

honor.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਲਈ) ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

(ਹਰ ਥਾਂ) ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

19618 426 nwmy hI suKu 
aUpjY nwmy 
srxweI]5]

Naamae Hee Sukh 

Oopajai Naamae 

Saranaaee ||5||

Through the Naam, 

peace wells up; I seek 

the Sanctuary of the 

Naam. ||5||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਹੀਦਾ ਹੈ ॥੫॥

19619 426 ibnu nwvY koie n 
mMnIAY mnmuiK 
piq gvweI]

Bin Naavai Koe N 

Manneeai 

Manamukh Path 

Gavaaee ||

Without the Naam, no 

one is accepted; the 

self-willed manmukhs 

lose their honor.

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
19620 426 jmpuir bwDy 

mwrIAih ibrQw 
jnmu gvweI]6]

Jam Pur Baadhhae 

Maareeahi 

Birathhaa Janam 

Gavaaee ||6||

In the City of Death, 

they are tied down 

and beaten, and they 

lose their lives in vain. 

||6||

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਿਮ ਦੀ ਪੁਰੀ 
ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੬॥

19621 426 nwmY kI sB syvw 
krY gurmuiK nwmu 
buJweI]

b`uJweI Naamai Kee Sabh 

Saevaa Karai 

Guramukh Naam 

Bujhaaee ||

Those Gurmukhs who 

realize the Naam, all 

serve the Naam.

ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

(ਿਪਣ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਸੂਝ ਗੁਰੂ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
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19622 426 nwmhu hI nwmu 
mMnIAY nwmy 
vifAweI]7]

Naamahu Hee 

Naam Manneeai 

Naamae 

Vaddiaaee ||7||

So believe in the 

Naam, and only the 

Naam; through the 

Naam, glorious 

greatness is obtained. 

||7||

(ਹਰ ਥਾਂ) ਨਾਮ (ਿਪਣ ਵਾਲੇ) 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ ॥੭॥

19623 426 ijs no dyvY iqsu 
imlY gurmqI 
nwmu buJweI]

gurm`qI[ bu`JweI Jis No Dhaevai 

This Milai 

Guramathee 

Naam Bujhaaee ||

He alone receives it, 

unto whom it is given. 

Through the Guru's 

Teachings, the Naam is 

realized.

ਪਰ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਆਪ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਉਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਨਾਮ (ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

19624 426 nwnk sB ikCu 
nwvY kY vis hY  
pUrY Bwig ko 
pweI]8]7]29]

v`is Naanak Sabh 

Kishh Naavai Kai 

Vas Hai Poorai 

Bhaag Ko Paaee 

||8||7||29||

O Nanak, everything is 

under the influence of 

the Naam; by perfect 

good destiny, a few 

obtain it. 

||8||7||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੇਕ (ਆਦਰ-

ਮਾਣ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਹੈ। ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੭॥੨੯॥

19625 426 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

19626 426 dohwgxI mhlu n 
pwien@I n jwxin  
ipr kw suAwau]

(dohwgxI) Koty kMmW 
vwlI[ (suAwau) AnMd

Dhohaaganee 

Mehal N 

Paaeinhee N 

Jaanan Pir Kaa 

Suaao ||

The deserted brides 

do not obtain the 

Mansion of their 

Husband's Presence, 

nor do they know His 

taste.

ਮੂੰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦੀਆਂ।
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19627 426 iPkw bolih nw 
invih dUjw Bwau 
suAwau]1]

Fikaa Bolehi Naa 

Nivehi Dhoojaa 

Bhaao Suaao ||1||

They speak harsh 

words, and do not 

bow to Him; they are 

in love with another. 

||1||

ਉਹ ਖਰਹਵਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਜਲਿਣਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀਆਂ, 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
19628 426 iehu mnUAw ikau 

kir vis AwvY]

Eihu Manooaa Kio 

Kar Vas Aavai ||

How can this mind 

come under control?

ਇਹ ਮਨ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

19629 426 gur prswdI 
TwkIAY igAwn 
mqI Gir 
AwvY]1]rhwau]

(TwkIAY) rokIey[ m`qI Gur Parasaadhee 

Thaakeeai Giaan 

Mathee Ghar 

Aavai ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Grace, it is 

held in check; 

instructed in spiritual 

wisdom, it returns to 

its home. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਰੋਜਕਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ 

ਹੋਏ ਜਗਆਨ ਦੀ ਮਜਤ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਹੀ ਇਹ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਆ ਜਟਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19630 426 sohwgxI Awip 
svwrIEnu lwie 
pRym ipAwru]

svwrI-Enu Sohaaganee Aap 

Savaareeoun Laae 

Praem Piaar ||

He Himself adorns the 

happy soul-brides; 

they bear Him love 

and affection.

ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇ

ਪਿੇਮ ਜਪਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸੋਹਣੇ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

19631 426 siqgur kY BwxY 
cldIAw nwmy 
shij sIgwru]2]

Sathigur Kai 

Bhaanai 

Chaladheeaa 

Naamae Sehaj 

Seegaar ||2||

They live in harmony 

with the Sweet Will of 

the True Guru, 

naturally adorned with 

the Naam. ||2||

ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ ਜਬਤਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਹੈ ॥੨॥
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19632 426 sdw rwvih ipru 
Awpxw scI syj 
suBwie]

Sadhaa Raavehi 

Pir Aapanaa 

Sachee Saej 

Subhaae ||

They enjoy their 

Beloved forever, and 

their bed is decorated 

with Truth.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਪਿੇਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਵਾਸਤੇ) ਸਦਾ ਜਟਕੀ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਸੇਿ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

19633 426 ipr kY pRyim 
mohIAw imil 
pRIqm suKu 
pwie]3]

Pir Kai Praem 

Moheeaa Mil 

Preetham Sukh 

Paae ||3||

They are fascinated 

with the Love of their 

Husband Lord; 

meeting their Beloved, 

they obtain peace. 

||3||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ 

॥੩॥

19634 426 igAwn Apwru 
sIgwru hY  
soBwvMqI nwir]

Giaan Apaar 

Seegaar Hai 

Sobhaavanthee 

Naar ||

Spiritual wisdom is the 

incomparable 

decoration of the 

happy soul-bride.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ 

ਆਤਮਕ ਜਗਆਨ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਖ਼ਿਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟਦੀ ਹੈ।

19635 426 sw sBrweI 
suMdrI ipr kY 
hyiq ipAwir]4]

mhwrwjy rwm jI dI 
(sBrweI) ptrwxI

Saa Sabharaaee 

Sundharee Pir Kai 

Haeth Piaar ||4||

She is so beautiful - 

she is the queen of all; 

she enjoys the love 

and affection of her 

Husband Lord. ||4||

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਹਣੇ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 
ਪਟਰਾਣੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥
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19636 426 sohwgxI ivic  
rMgu riKEnu scY 
AliK Apwir]

Sohaaganee Vich 

Rang Rakhioun 

Sachai Alakh 

Apaar ||

The True Lord, the 

Unseen, the Infinite, 

has infused His Love 

among the happy soul-

brides.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਪਾਰ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਸੋਹਾਗਣ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ) ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਜਪਆਰ ਆਪ ਜਟਕਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ,

19637 426 siqguru syvin 
Awpxw scY Bwie 
ipAwir]5]

Sathigur Saevan 

Aapanaa Sachai 

Bhaae Piaar ||5||

They serve their True 

Guru, with true love 

and affection. ||5||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ) ॥੫॥
19638 426 sohwgxI sIgwru 

bxwieAw gux kw 
gil hwru]

Sohaaganee 

Seegaar Banaaeiaa 

Gun Kaa Gal Haar 

||

The happy soul-bride 

has adorned herself 

with the necklace of 

virtue.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਗਜਹਣਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਗਲ ਜਵਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

19639 426 pRym iprmlu qin 
lwvxw AMqir  
rqnu vIcwru]6]

(iprmlu) cMdn Praem Piramal 

Than Laavanaa 

Anthar Rathan 

Veechaar ||6||

She applies the 

perfume of love to her 

body, and within her 

mind is the jewel of 

reflective meditation. 

||6||

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਲਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਦਾ ਰਤਨ ਸਾਂਭ 

ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ॥੬॥
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19640 426 Bgiq rqy sy 
aUqmw jiq piq 
sbdy hoie]

r`qy Bhagath Rathae 

Sae Oothamaa 

Jath Path 

Sabadhae Hoe ||

Those who are imbued 

with devotional 

worship are the most 

exalted. Their social 

standing and honor 

come from the Word 

of the Shabad.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਿਾਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਹੀ ਉੱਚੀ ਿਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਚੀ 
ਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

19641 426 ibnu nwvY sB 
nIc jwiq hY  
ibstw kw kIVw 
hoie]7]

Bin Naavai Sabh 

Neech Jaath Hai 

Bisattaa Kaa 

Keerraa Hoe ||7||

Without the Naam, all 

are low class, like 

maggots in manure. 

||7||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ ਵਾਲੀ 
ਹੈ। (ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਲੁਕਾਈ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) ਜਵਸ਼ਟੇ ਦਾ 
ਕੀੜਾ ਜਵਸ਼ਟੇ ਜਵਚ ਮਗਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

19642 426 hau hau krdI 
sB iPrY ibnu 
sbdY hau n 
jwie]

Ho Ho Karadhee 

Sabh Firai Bin 

Sabadhai Ho N 

Jaae ||

Everyone proclaims, 

""Me, me!""; but 

without the Shabad, 

the ego does not 

depart.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਆਿਰੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
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19643 426 nwnk nwim rqy  
iqn haumY geI  
scY rhy 
smwie]8]8]30
]

r`qy Naanak Naam 

Rathae Thin 

Houmai Gee 

Sachai Rehae 

Samaae 

||8||8||30||

O Nanak, those who 

are imbued with the 

Naam lose their ego; 

they remain absorbed 

in the True Lord. 

||8||8||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੮॥੮॥੩੦॥

19644 426 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

19645 426 scy rqy sy 
inrmly sdw scI 
soie]

(soie) soBw[ r`qy Sachae Rathae Sae 

Niramalae Sadhaa 

Sachee Soe ||

Those who are imbued 

with the True Lord are 

spotless and pure; 

their reputation is 

forever true.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

19646 426 AYQY Gir Gir 
jwpdy AwgY juig 
juig prgtu 
hoie]1]

(jwpdy) jwxy jWdy Aithhai Ghar Ghar 

Jaapadhae Aagai 

Jug Jug Paragatt 

Hoe ||1||

Here, they are known 

in each and every 

home, and hereafter, 

they are famous 

throughout the ages. 

||1||

ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਉਹ ਹਰੇਕ 

ਘਰ ਜਵਚ ਉੱਘੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਅਗਾਂਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਲਈ 

ਉਿਾਗਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

19647 427 ey mn rUV@y rMguly  
qUM scw rMgu 
cVwie]

 (rUV@y) suMdr[ cV@wie Eae Man Roorrhae 

Rangulae Thoon 

Sachaa Rang 

Charraae ||

O beauteous and 

joyful mind, imbue 

yourself with your true 

color.

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਮਨ! ਹੇ ਰੂੰਗੀਲੇ ਮਨ! 

(ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਉੱਤੇ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਚਾੜਹ।
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19648 427 rUVI bwxI jy rpY  
nw iehu rMgu lhY  
n 
jwie]1]rhwau]

rpY:polw bolo[ (rpY) 
rMigAw jwey

Roorree Baanee 

Jae Rapai Naa Eihu 

Rang Lehai N Jaae 

||1|| Rehaao ||

If you imbue yourself 

with the Beauteous 

Word of the Guru's 

Bani, then this color 

shall never fade away. 

||1||Pause||

ਿ ੇ(ਇਹ ਮਨ) ਸੋਹਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਏ, ਤਾਂ (ਇਸ ਦਾ) 
ਇਹ ਰੂੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ 
ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

19649 427 hm nIc mYly  
Aiq AiBmwnI  
dUjY Bwie ivkwr]

Ham Neech 

Mailae Ath 

Abhimaanee 

Dhoojai Bhaae 

Vikaar ||

I am lowly, filthy, and 

totally egotistical; I am 

attached to the 

corruption of duality.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਨੀਵੇਂ ਗੂੰ ਦੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ 

ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ।

19650 427 guir pwris 
imilAY kMcnu hoey  
inrml joiq 
Apwr]2]

Gur Paaras Miliai 

Kanchan Hoeae 

Niramal Joth 

Apaar ||2||

But meeting with the 

Guru, the 

Philosopher's Stone, I 

am transformed into 

gold; I am blended 

with the Pure Light of 

the Infinite Lord. ||2||

ਪਾਰਸ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਜਲਆਂ ਅਸੀਂ 
ਸੋਨਾ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 

ਅੂੰਦਰ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਜਵਤਿ 
ਿੋਜਤ ਿਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

19651 427 ibnu gur koie n 
rMgIAY guir 
imilAY rMgu 
cVwau]

cV@wau Bin Gur Koe N 

Rangeeai Gur 

Miliai Rang 

Charraao ||

Without the Guru, no 

one is imbued with 

the color of the Lord's 

Love; meeting with 

the Guru, this color is 

applied.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ) 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਿੇ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਚੜਹਦਾ ਹੈ।
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19652 427 gur kY BY Bwie jo 
rqy isPqI sic 
smwau]3]

r`qy Gur Kai Bhai 

Bhaae Jo Rathae 

Sifathee Sach 

Samaao ||3||

Those who are imbued 

with the Fear, and the 

Love of the Guru, are 

absorbed in the Praise 

of the True Lord. ||3||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ-

ਅਦਬ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
19653 427 BY ibnu lwig n 

lgeI nw mnu 
inrmlu hoie]

(lwig) lgn, pRIq[ 
l`geI

Bhai Bin Laag N 

Lagee Naa Man 

Niramal Hoe ||

Without fear, the 

cloth is not dyed, and 

the mind is not 

rendered pure.

ਡਰ-ਅਦਬ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨ-

ਕੱਪੜੇ ਨੂੂੰ ) ਪਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦੀ (ਪਾਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨ-

ਕੱਪੜੇ ਨੂੂੰ  ਪੱਕਾ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ 
ਚੜਹਦਾ) ਮਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

19654 427 ibnu BY krm 
kmwvxy JUTy Twau 
n koie]4]

(Twau) QW Bin Bhai Karam 

Kamaavanae 

Jhoothae Thaao N 

Koe ||4||

Without fear, the 

performance of rituals 

is false, and one finds 

no place of rest. ||4||

ਇਸ ਡਰ-ਅਦਬ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ 

ਕੀਤੇ ਭੀ ਿਾਣ ਤਾਂ ਭੀ (ਮਨੱੁਖ 

ਝੂਠ ਦਾ ਪਿੇਮੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ) ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ॥੪॥

19655 427 ijs no Awpy rMgy  
su rpsI  
sqsMgiq 
imlwie]

(rp-sI) rMigAw jWdw Jis No Aapae 

Rangae S Rapasee 

Sathasangath 

Milaae ||

Only those whom the 

Lord imbues, are so 

imbued; they join the 

Sat Sangat, the True 

Congregation.

ਸਾਧ ਸੂੰਧਜਤ ਜਵਚ ਜਲਆ ਕੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ (ਦੇ ਮਨ) ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਇਗਾ।
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19656 427 pUry gur qy 
sqsMgiq aUpjY  
shjy sic 
suBwie]5]

(suBwie) pRym c Poorae Gur Thae 

Sathasangath 

Oopajai Sehajae 

Sach Subhaae 

||5||

From the Perfect 

Guru, the Sat Sangat 

emanates, and one 

easily merges into the 

Love of the True One. 

||5||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਉਹ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ, ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

(ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੫॥
19657 427 ibnu sMgqI siB 

AYsy rhih jYsy 
psu For]

sMgqIN Bin Sangathee 

Sabh Aisae Rehehi 

Jaisae Pas Dtor ||

Without the Sangat, 

the Company of the 

Holy, all remain like 

beasts and animals.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ,

19658 427 ijin@ kIqy iqsY  
n jwxn@I ibnu 
nwvY siB cor]6]

Jinih Keethae 

Thisai N 

Jaananhee Bin 

Naavai Sabh Chor 

||6||

They do not know the 

One who created 

them; without the 

Name, all are thieves. 

||6||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਰ ਹਨ 

॥੬॥

19659 427 ieik gux 
ivhwJih Aaugx 
ivkxih gur kY 
shij suBwie]

(ivhwJih) KRIddy[ 
AOguxW nUM (ivkxih) 
iqAwgy hn[ (suBwie) 
pRym c

Eik Gun Vihaajhehi 

Aougan Vikanehi 

Gur Kai Sehaj 

Subhaae ||

Some purchase merits 

and sell off their 

demerits; through the 

Guru, they obtain 

peace and poise.

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਐਸੇ ਭੀ ਹਨ 

ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕਦੇ ਹਨ, 

ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ (ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ) 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਜਵਕ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।
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19660 427 gur syvw qy nwau 
pwieAw vuTw 
AMdir Awie]7]

(v`uTw) vsy Gur Saevaa Thae 

Naao Paaeiaa 

Vuthaa Andhar 

Aae ||7||

Serving the Guru, they 

obtain the Name, 

which comes to dwell 

deep within. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਸੌਦਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੭॥

19661 427 sBnw kw dwqw 
eyku hY isir DMDY 
lwie]

(DMDY) Awhr Sabhanaa Kaa 

Dhaathaa Eaek Hai 

Sir Dhhandhhai 

Laae ||

The One Lord is the 

Giver of all; He assigns 

tasks to each and 

every person.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

19662 427 nwnk nwmy lwie 
svwirAnu sbdy 
ley 
imlwie]8]9]3
1]

Naanak Naamae 

Laae Savaarian 

Sabadhae Leae 

Milaae 

||8||9||31||

O Nanak, the Lord 

embellishes us with 

the Name; attached to 

the Word of the 

Shabad, we are 

merged into Him. 

||8||9||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ 

ਹਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ 

ਹੈ ॥੮॥੯॥੩੧॥

19663 427 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

19664 427 sB nwvY no 
locdI ijsu ikRpw 
kry so pwey]

Sabh Naavai No 

Lochadhee Jis 

Kirapaa Karae So 

Paaeae ||

Everyone longs for the 

Name, but he alone 

receives it, unto whom 

the Lord shows His 

Mercy.

ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਵਾਸਤੇ ਤਾਂਘ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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19665 427 ibnu nwvY sBu duKu 
hY suKu iqsu ijsu 
mMin vswey]1]

Bin Naavai Sabh 

Dhukh Hai Sukh 

This Jis Mann 

Vasaaeae ||1||

Without the Name, 

there is only pain; he 

alone obtains peace, 

whose mind is filled 

with the Name. ||1||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆਂ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਜਨਰਾ ਦੱੁਖ ਹੀ ਦੱੁਖ ਹੈ, 

ਸੁਖ ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

19666 427 qUM byAMqu 
dieAwlu hY qyrI 
srxweI]

Thoon Baeanth 

Dhaeiaal Hai 

Thaeree 

Saranaaee ||

You are infinite and 

merciful; I seek Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।

19667 427 gur pUry qy 
pweIAY nwmy 
vifAweI]1]rhw
au]

Gur Poorae Thae 

Paaeeai Naamae 

Vaddiaaee ||1|| 

Rehaao ||

From the Perfect 

Guru, the glorious 

greatness of the Naam 

is obtained. 

||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

19668 427 AMqir bwhir 
eyku hY bhu ibiD 
isRsit aupweI]

Anthar Baahar 

Eaek Hai Bahu 

Bidhh Srisatt 

Oupaaee ||

Inwardly and 

outwardly, there is 

only the One Lord. He 

has created the world, 

with its many varieties.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਰੂੰਗਾਂ 
ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀ 
ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

19669 427 hukmy kwr 
krwiedw dUjw  
iksu khIAY 
BweI]2]

Hukamae Kaar 

Karaaeidhaa 

Dhoojaa Kis 

Keheeai Bhaaee 

||2||

According to the Order 

of His Will, He makes 

us act. What else can 

we talk about, O 

Siblings of Destiny? 

||2||

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੂੰਮ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿੇਹੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥
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19670 427 buJxw AbuJxw  
quDu kIAw ieh 
qyrI isirkwr]

(bu`Jxw) igAwn[ (A-
bu`Jxw) AigAwn[ 
(isirkwr) pwiqSwhI

Bujhanaa 

Abujhanaa 

Thudhh Keeaa Eih 

Thaeree Sir Kaar ||

Knowledge and 

ignorance are all your 

making; You have 

control over these.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਮਝ ਤੇ ਬੇ-ਸਮਝੀ 
ਇਹ ਖੇਡ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਫ਼ਰੁਮਾਈ ਹੋਈ ਕਰਨ-ਿੋਗ 

ਕਾਰ ਹੈ (ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇ-

ਸਮਝੀ ਵਾਲਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

19671 427 iekn@w bKisih 
myil lYih ieik 
drgh mwir kFy 
kUiVAwr]3]

bKisih Eikanhaa 

Bakhasihi Mael 

Laihi Eik Dharageh 

Maar Kadtae 

Koorriaar ||3||

Some, You forgive, 

and unite with 

Yourself; while others, 

the wicked, you strike 

down and drive out of 

Your Court. ||3||

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ (ਤੇ ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ) ਕਈ 

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ 

ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥

19672 427 ieik Duir pivq 
pwvn hih quDu 
nwmy lwey]

Eik Dhhur Pavith 

Paavan Hehi 

Thudhh Naamae 

Laaeae ||

Some, from the very 

beginning, are pure 

and pious; You attach 

them to Your Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

19673 427 gur syvw qy suKu 
aUpjY scY sbid 
buJwey]4]

bu`Jwey Gur Saevaa Thae 

Sukh Oopajai 

Sachai Sabadh 

Bujhaaeae ||4||

Serving the Guru, 

peace wells up; 

through the True 

Word of the Shabad, 

one comes to 

understand. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
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19674 427 ieik kucl 
kucIl ivKlI 
pqy nwvhu Awip 
KuAwey]

(kuc-l) KotI cwl 
vwly[ (kucIl) 
Apiv`qR[ (ivKlI) 
vysvw[ (pqy) pqI[ 
(Awip) hMkwr ny 
(KuAwey) KuMJwey[ nwvhu: 
poly bolo

Eik Kuchal Kucheel 

Vikhalee Pathae 

Naavahu Aap 

Khuaaeae ||

Some are crooked, 

filthy and vicious; the 

Lord Himself has led 

them astray from the 

Name.

ਕਈ ਐਸੇ ਮਨੱੁਖ ਹਨ ਿੋ 
ਕੁਚੱਲਣੇ ਹਨ ਗੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਵਲੋਂ ਖੁੂੰ ਝਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ,

19675 427 nw En isiD n 
buiD hY n sMjmI  
iPrih 
auqvqwey]5]

(En) aun@W nMU[ (is`iD) 
sPlqw[ (bu`iD) smJ[ 
(sMjmI) cMgI rihxI 
vwly[ (auqv-qwey) puTy 
kMmW c 

Naa Oun Sidhh N 

Budhh Hai N 

Sanjamee Firehi 

Outhavathaaeae 

||5||

They have no 

intuition, no 

understanding and no 

self-discipline; they 

wander around 

delirious. ||5||

ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ 

ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ, ਚੂੰਗੀ 
ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਜਸੱਖੀ, ਉਹ ਚੂੰਗੀ 
ਰਜਹਣੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਡਾਵਾਂ 
ਡੋਲ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ ॥੫॥

19676 427 ndir kry ijsu 
AwpxI iqs no 
BwvnI lwey]

(BwvnI) pRym Nadhar Karae Jis 

Aapanee This No 

Bhaavanee Laaeae 

||

He grants faith to 

those whom He has 

blessed with His 

Glance of Grace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਧਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

19677 427 squ sMqoKu ieh 
sMjmI mnu 
inrmlu sbdu 
suxwey]6]

Sath Santhokh Eih 

Sanjamee Man 

Niramal Sabadh 

Sunaaeae ||6||

This mind finds truth, 

contentment and self-

discipline, hearing the 

Immaculate Word of 

the Shabad. ||6||

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਪਜਵਤਿ 
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰਜਹਣੀ ਵਾਲਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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19678 427 lyKw piV n 
phUcIAY kiQ 
khxY AMqu n 
pwie]

piV@ Laekhaa Parr N 

Pehoocheeai 

Kathh Kehanai 

Anth N Paae ||

By reading books, one 

cannot reach Him; by 

speaking and talking, 

His limits cannot be 

found.

ਜਹਸਾਬ ਕਰ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ) ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ 
ਸਕੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਜਗਣ 

ਜਗਣ ਕੇ ਜਬਆਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕੀਦੀ।

19679 427 gur qy kImiq 
pweIAY sic 
sbid soJI 
pwie]7]

Gur Thae Keemath 

Paaeeai Sach 

Sabadh Sojhee 

Paae ||7||

Through the Guru, His 

value is found; 

through the True 

Word of the Shabad, 

understanding is 

obtained. ||7||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਜਤ 

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਜਕ ਉਹ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ)। ਗੁਰੂ 

ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੭॥
19680 427 iehu mnu dyhI 

soiD qUM gur 
sbid vIcwir]

Eihu Man 

Dhaehee Sodhh 

Thoon Gur Sabadh 

Veechaar ||

So reform this mind 

and body, by 

contemplating the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਖੋਿ, 

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਖੋਿ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰ!

19681 427 nwnk iesu dyhI 
ivic nwmu inDwnu 
hY pweIAY gur kY 
hyiq  
Apwir]8]10]3
2]

(hyiq) pRym rwhIN 
(Apwir) byAMq vwihgurU 
jI nMU

Naanak Eis 

Dhaehee Vich 

Naam Nidhhaan 

Hai Paaeeai Gur 

Kai Haeth Apaar 

||8||10||32||

O Nanak, within this 

body is the treasure of 

the Naam, the Name 

of the Lord; it is found 

through the Love of 

the Infinite Guru. 

||8||10||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ 

ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧੦॥੩੨॥
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19682 427 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

19683 427 sic rqIAw 
sohwgxI ijnw  
gur kY sbid 
sIgwir]

r`qIAW Sach Ratheeaa 

Sohaaganee Jinaa 

Gur Kai Sabadh 

Seegaar ||

The happy soul-brides 

are imbued with 

Truth; they are 

adorned with the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ, ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ;

19684 428 Gr hI so ipru 
pwieAw scY 
sbid vIcwir]1]

Ghar Hee So Pir 

Paaeiaa Sachai 

Sabadh Veechaar 

||1||

They find their 

Husband Lord within 

their own home, 

contemplating the 

True Word of the 

Shabad. ||1||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਭ ਜਲਆ ॥੧॥
19685 428 Avgx guxI 

bKswieAw hir 
isau ilv lweI]

guxI vwihgurU jI qoN 
Apxy Avgx 
(bKswieAw) b^Swey

Avagan Gunee 

Bakhasaaeiaa Har 

Sio Liv Laaee ||

Through merits, their 

demerits are forgiven, 

and they embrace love 

for the Lord.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇ(ਪਜਹਲੇ ਕੀਤੇ) ਔਗੁਣ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

ਬਖ਼ਸ਼ਵਾ ਲਏ,

19686 428 hir vru pwieAw 
kwmxI guir myil 
imlweI]1]rhwau
]

Har Var Paaeiaa 

Kaamanee Gur 

Mael Milaaee 

||1|| Rehaao ||

The soul-bride then 

obtains the Lord as 

her Husband; meeting 

the Guru, this union 

comes about. 

||1||Pause||

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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19687 428 ieik ipru hdUir  
n jwxn@I dUjY 
Brim Bulwie]

Eik Pir Hadhoor N 

Jaananhee 

Dhoojai Bharam 

Bhulaae ||

Some do not know the 

Presence of their 

Husband Lord; they 

are deluded by duality 

and doubt.

ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੀਆਂ,

19688 428 ikau pwiein@ 
fohwgxI duKI 
rYix ivhwie]2]

(fohwgxI) Koty krmW 
vwlI

Kio Paaeinih 

Ddohaaganee 

Dhukhee Rain 

Vihaae ||2||

How can the forsaken 

brides meet Him? 

Their life night passes 

in pain. ||2||

ਉਹ ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣਾਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ) ਰਾਤ 

ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਬੀਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥

19689 428 ijn kY min scu 
visAw scI kwr 
kmwie]

Jin Kai Man Sach 

Vasiaa Sachee 

Kaar Kamaae ||

Those whose minds 

are filled with the True 

Lord, perform truthful 

actions.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਰੀ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

19690 428 An idnu syvih  
shj isau scy 
mwih smwie]3]

Anadhin Saevehi 

Sehaj Sio Sachae 

Maahi Samaae 

||3||

Night and day, they 

serve the Lord with 

poise, and are 

absorbed in the True 

Lord. ||3||

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ॥੩॥
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19691 428 dohwgxI Brim 
BulweIAw kUVu 
boil ibKu Kwih]

Dhohaaganee 

Bharam 

Bhulaaeeaa Koorr 

Bol Bikh Khaahi ||

The forsaken brides 

wander around, 

deluded by doubt; 

telling lies, they eat 

poison.

ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਵਾਲਾ ਹੀ) ਜਵਅਰਥ-ਬੋਲ ਬੋਲ 

ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਜ਼ਹਰ 

ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਿੋ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ)।

19692 428 ipru n jwxin 
Awpxw suM\I syj 
duKu pwih]4]

(suM\I) KwlI Pir N Jaanan 

Aapanaa Sunnjee 

Saej Dhukh Paahi 

||4||

They do not know 

their Husband Lord, 

and upon their 

deserted bed, they 

suffer in misery. ||4||

ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੀਆਂ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਸੇਿ 

ਸਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੱੁਖ ਹੀ 
ਪਾਂਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ॥੪॥

19693 428 scw swihbu eyku 
hY mqu mn Brim 
Bulwih]

Sachaa Saahib 

Eaek Hai Math 

Man Bharam 

Bhulaahi ||

The True Lord is the 

One and only; do not 

be deluded by doubt, 

O my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮਤਾਂ ਜਕਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਿਾਏ ਂ(ਚੇਤਾ ਰੱਖ) 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਸਰਫ਼ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹੀ ਹੈ।

19694 428 gur pUiC syvw 
krih scu 
inrmlu mMin 
vswih]5]

Gur Pooshh 

Saevaa Karehi 

Sach Niramal 

Mann Vasaahi 

||5||

Consult with the Guru, 

serve the True Lord, 

and enshrine the 

Immaculate Truth 

within your mind. 

||5||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰੇਂਗਾ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਜਵਤਿ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਵਸਾ ਲਏਗਂਾ 
॥੫॥
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19695 428 sohwgxI sdw 
ipru pwieAw  
haumY Awpu 
gvwie]

Sohaaganee 

Sadhaa Pir Paaeiaa 

Houmai Aap 

Gavaae ||

The happy soul-bride 

always finds her 

Husband Lord; she 

banishes egotism and 

self-conceit.

ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਗਵਾ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

19696 428 ipr syqI An 
idnu gih rhI  
scI syj suKu 
pwie]6]

(gih) juVI Pir Saethee 

Anadhin Gehi 

Rehee Sachee Saej 

Sukh Paae ||6||

She remains attached 

to her Husband Lord, 

night and day, and she 

finds peace upon His 

Bed of Truth. ||6||

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ (ਦੇ ਜਹਰਦੇ) ਦੀ ਸੇਿ 

ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ 

॥੬॥
19697 428 myrI myrI kir 

gey plY ikCu n 
pwie]

p`lY Maeree Maeree 

Kar Geae Palai 

Kishh N Paae ||

Those who shouted, 

""Mine, mine!"" have 

departed, without 

obtaining anything.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਇਹੀ ਆਖਦੇ 

ਆਖਦੇ ਿਗਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਕ 

ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ 

ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਭੀ ਨਾਹ ਜਪਆ।

19698 428 mhlu nwhI  
fohwgxI AMiq 
geI pCuqwie]7]

Mehal Naahee 

Ddohaaganee 

Anth Gee 

Pashhuthaae ||7||

The separated one 

does not obtain the 

Mansion of the Lord's 

Presence, and departs, 

repenting in the end. 

||7||

ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਉਹ 

ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰ ਹੱਥ ਮਲਦੀ 
ਹੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੭॥
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19699 428 so ipru myrw eyku 
hY eyksu isau 
ilv lwie ]

So Pir Maeraa 

Eaek Hai Eaekas 

Sio Liv Laae ||

That Husband Lord of 

mine is the One and 

only; I am in love with 

the One alone.

ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਸਰਫ਼ 

ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖ।

19700 428 nwnk jy suKu 
loVih kwmxI  
hir kw nwmu mMin 
vswie]8]11]3
3]

Naanak Jae Sukh 

Lorrehi Kaamanee 

Har Kaa Naam 

Mann Vasaae 

||8||11||33||

O Nanak, if the soul-

bride longs for peace, 

she should enshrine 

the Lord's Name 

within her mind. 

||8||11||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਸੁਖ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈਂ ਤਾਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ 

॥੮॥੧੧॥੩੩॥

19701 428 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

19702 428 AMimRqu ijn@w 
cKwieEnu rsu 
AwieAw shij 
suBwie]

Anmrith Jinhaa 

Chakhaaeioun Ras 

Aaeiaa Sehaj 

Subhaae ||

Those whom the Lord 

has caused to drink in 

the Ambrosial Nectar, 

naturally, intuitively, 

enjoy the sublime 

essence.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਆਪ 

ਚਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਆ ਜਗਆ,
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19703 428 scw vyprvwhu hY  
iqs no iqlu n 
qmwie]1]

(qmwie) ie`Cw Sachaa 

Vaeparavaahu Hai 

This No Thil N 

Thamaae ||1||

The True Lord is care-

free; he does not have 

even an iota of greed. 

||1||

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਭੀ ਸਮਝ ਆ 

ਗਈ ਜਕ) ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਬੇ-ਮੁਥਾਿ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਭਰ 

ਭੀ (ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ) 

ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

19704 428 AMimRqu scw 
vrsdw gurmuKw 
muiK pwie]

Anmrith Sachaa 

Varasadhaa 

Guramukhaa 

Mukh Paae ||

The True Ambrosial 

Nectar rains down, 

and trickles into the 

mouths of the 

Gurmukhs.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ (ਹਰ ਥਾਂ) ਵਰਹ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

19705 428 mnu sdw 
hrIAwvlw shjy 
hir gux 
gwie]1]rhwau]

Man Sadhaa 

Hareeaavalaa 

Sehajae Har Gun 

Gaae ||1|| 

Rehaao ||

Their minds are 

forever rejuvenated, 

and they naturally, 

intuitively, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||Pause||

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19706 428 mnmuiK sdw 
dohwgxI dir 
KVIAw ibllwih]

(ibllwih) roNdy[ KV@IAW Manamukh 

Sadhaa 

Dhohaaganee 

Dhar Kharreeaa 

Bilalaahi ||

The self-willed 

manmukhs are forever 

forsaken brides; they 

cry out and bewail at 

the Lord's Gate.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਦਾ 
ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣਾਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ 

(ਭੀ) ਜਵਲਕਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
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19707 428 ijn@w ipr kw 
suAwdu n AwieE  
jo Duir iliKAw 
suo kmwih]2]

suo hoVy AONkV ivckwr 
bolo

Jinhaa Pir Kaa 

Suaadh N Aaeiou 

Jo Dhhur Likhiaa 

Suo Kamaahi ||2||

Those who do not 

enjoy the sublime 

taste of their Husband 

Lord, act according to 

their pre-ordained 

destiny. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਕਦੇ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 

ਉਹ ਉਹੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਾਲੇ 

ਕਰਮ ਕਮਾਂਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ ਿੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਜਲਖੇ ਪਏ ਹਨ ॥੨॥

19708 428 gurmuiK bIjy scu 
jmY scu nwmu 
vwpwru]

jMmY Guramukh Beejae 

Sach Jamai Sach 

Naam Vaapaar ||

The Gurmukh plants 

the seed of the True 

Name, and it sprouts. 

He deals in the True 

Name alone.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

(ਆਪਣਾ ਜਹਰਦਾ-ਖੇਤ ਜਵਚ) 

ਬੀਿਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਉਥੇ 

ਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਣਿ-

ਵਪਾਰ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।

19709 428 jo iequ lwhY 
lwieAnu BgqI 
dyie BMfwr]3]

Jo Eith Laahai 

Laaeian 

Bhagathee Dhaee 

Bhanddaar ||3||

Those whom the Lord 

has attached to this 

profitable venture, are 

granted the treasure 

of devotional worship. 

||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਸ 

ਲਾਭਵੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਲਾਇਆ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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19710 428 gurmuiK sdw 
sohwgxI BY Bgiq 
sIgwir]

Guramukh Sadhaa 

Sohaaganee Bhai 

Bhagath Seegaar 

||

The Gurmukh is 

forever the true, 

happy soul-bride; she 

adorns herself with 

the fear of God and 

devotion to Him.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਦਾ 
ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

19711 428 An idnu rwvih 
ipru Awpxw scu 
rKih aur 
Dwir]4]

(rwvih) mwxdIAW Anadhin Raavehi 

Pir Aapanaa Sach 

Rakhehi Our 

Dhhaar ||4||

Night and day, she 

enjoys her Husband 

Lord; she keeps Truth 

enshrined within her 

heart. ||4||

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ 

ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ॥੪॥

19712 428 ijn@w ipru 
rwivAw Awpxw  
iqn@w ivthu bil 
jwau]

Jinhaa Pir Raaviaa 

Aapanaa Thinhaa 

Vittahu Bal Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who have 

enjoyed their Husband 

Lord.

ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਤੋਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਮਾਜਣਆ ਹੈ,

19713 428 sdw ipr kY sMig 
rhih ivchu Awpu 
gvwie]5]

rhih Sadhaa Pir Kai 

Sang Rehehi 

Vichahu Aap 

Gavaae ||5||

They dwell forever 

with their Husband 

Lord; they eradicate 

self-conceit from 

within. ||5||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ॥੫॥
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19714 428 qnu mnu sIqlu  
muK aujly ipr kY 
Bwie ipAwir]

Than Man Seethal 

Mukh Oujalae Pir 

Kai Bhaae Piaar ||

Their bodies and 

minds are cooled and 

soothed, and their 

faces are radiant, from 

the love and affection 

of their Husband Lord.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਜਹਰਦਾ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

19715 428 syj suKwlI ipru 
rvY haumY iqRsnw 
mwir]6]

Saej Sukhaalee Pir 

Ravai Houmai 

Thrisanaa Maar 

||6||

They enjoy their 

Husband Lord upon 

His cozy bed, having 

conquered their ego 

and desire. ||6||

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ (ਉਸ ਸੇਿ 

ਉਤੇ) ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
19716 428 kir ikrpw Gir 

AwieAw gur kY 
hyiq Apwir]

(hyiq) pRym Kar Kirapaa Ghar 

Aaeiaa Gur Kai 

Haeth Apaar ||

Granting His Grace, He 

comes into our homes, 

through our infinite 

Love for the Guru.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ,

19717 428 vru pwieAw 
sohwgxI kyvl 
eyku murwir]7]

(murwir) vwihgurU jI Var Paaeiaa 

Sohaaganee 

Kaeval Eaek 

Muraar ||7||

The happy soul-bride 

obtains the One Lord 

as her Husband. ||7||

ਉਹ ਸੁਭਾਗਣ ਉਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਿੋ ਆਪਣੇ 
ਵਰਗਾ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ॥੭॥
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19718 428 sBy gunh  
bKswie lieEnu  
myly mylxhwir]

Sabhae Guneh 

Bakhasaae 

Laeioun Maelae 

Maelanehaar ||

All of her sins are 

forgiven; the Uniter 

unites her with 

Himself.

ਮੇਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਆਪਣ)ੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖ਼ਸ਼ਵਾ 
ਲਏ ਤੇ ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਜਲਆ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ)।

19719 428 nwnk AwKxu 
AwKIAY jy suix 
Dry 
ipAwru]8]12]3
4]

Naanak Aakhan 

Aakheeai Jae Sun 

Dhharae Piaar 

||8||12||34||

O Nanak, chant such 

chants, that hearing 

them, He may 

enshrine love for you. 

||8||12||34||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਣ ਕੇ 

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਸਾਡੇ ਨਾਲ) ਜਪਆਰ 

ਕਰੇ ॥੮॥੧੨॥੩੪॥

19720 428 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

19721 428 siqgur qy gux 
aUpjY jw pRBu mylY 
soie]

Sathigur Thae Gun 

Oopajai Jaa Prabh 

Maelai Soe ||

Merit is obtained from 

the True Guru, when 

God causes us to meet 

Him.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਦਾਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

19722 429 shjy nwmu 
iDAweIAY  
igAwnu prgtu 
hoie]1]

Sehajae Naam 

Dhhiaaeeai Giaan 

Paragatt Hoe ||1||

Meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, with intuitive 

ease and poise, 

spiritual wisdom is 

revealed. ||1||

ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਉੱਘੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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19723 429 ey mn mq jwxih  
hir dUir hY sdw 
vyKu hdUir]

Eae Man Math 

Jaanehi Har Dhoor 

Hai Sadhaa Vaekh 

Hadhoor ||

O my mind, do not 

think of the Lord as 

being far away; behold 

Him ever close at hand.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਕਤੇ ਇਹ ਨਾਹ 

ਸਮਝ ਲਈ ਂਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਤੈਥੋਂ) ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ 
ਵੇਖ।

19724 429 sd suxdw sd 
vyKdw sbid 
rihAw 
BrpUir]1]rhwau
]

Sadh Sunadhaa 

Sadh Vaekhadhaa 

Sabadh Rehiaa 

Bharapoor ||1|| 

Rehaao ||

He is always listening, 

and always watching 

over us; the Word of 

His Shabad is all-

pervading 

everywhere. 

||1||Pause||

ਉਹ ਸਦਾ ਸ਼ਭ-ਕੁਝ ਸੁਣ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ ਪਏਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

19725 429 gurmuiK Awpu 
pCwixAw iqn@I 
iek min 
iDAwieAw]

Guramukh Aap 

Pashhaaniaa 

Thinhee Eik Man 

Dhhiaaeiaa ||

The Gurmukhs 

understand their own 

selves; they meditate 

single-mindedly on the 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

19726 429 sdw rvih ipru 
Awpxw scY nwim 
suKu pwieAw]2]

Sadhaa Ravehi Pir 

Aapanaa Sachai 

Naam Sukh 

Paaeiaa ||2||

They enjoy their 

Husband Lord 

continually; through 

the True Name, they 

find peace. ||2||

ਐਸੇ ਿੀਵ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, 

ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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19727 429 ey mn qyrw ko 
nhI kir vyKu 
sbid vIcwru]

Eae Man Thaeraa 

Ko Nehee Kar 

Vaekh Sabadh 

Veechaar ||

O my mind, no one 

belongs to you; 

contemplate the 

Shabad, and see this.

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ 

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਤੇਰਾ ਕੋਈ 

(ਸੱਚਾ) ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,

19728 429 hir srxweI 
Bij pau pwieih 
moK duAwru]3]

(moK) mukqI[ B`ij[ pw-
ieih

Har Saranaaee 

Bhaj Po Paaeihi 

Mokh Dhuaar 

||3||

So run to the Lord's 

Sanctuary, and find 

the gate of salvation. 

||3||

ਦੌੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ 

ਪਉ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ 
ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਏਗਂਾ ॥੩॥

19729 429 sbid suxIAY  
sbid buJIAY  
sic rhY ilv 
lwie]

b`uJIAY Sabadh Suneeai 

Sabadh Bujheeai 

Sach Rehai Liv 

Laae ||

Listen to the Shabad, 

and understand the 

Shabad, and lovingly 

focus your 

consciousness on the 

True One.

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸੁਜਣਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ) 

ਸਮਜਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;

19730 429 sbdy haumY 
mwrIAY scY 
mhil suKu 
pwie]4]

mhil Sabadhae Houmai 

Maareeai Sachai 

Mehal Sukh Paae 

||4||

Through the Shabad, 

conquer your ego, and 

in the True Mansion of 

the Lord's Presence, 

you shall find peace. 

||4||

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ 
(ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਮੁਕਾਈ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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19731 429 iesu jug mih  
soBw nwm kI ibnu 
nwvY soB n hoie]

Eis Jug Mehi 

Sobhaa Naam Kee 

Bin Naavai Sobh N 

Hoe ||

In this age, the Naam, 

the Name of the Lord, 

is glory; without the 

Name, there is no 

glory.

ਹੇ ਮਨ! ਿਗਤ ਜਵਚ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਭਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਮਲੀ ਹੋਈ ਸੋਭਾ ਅਸਲ 

ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ।

19732 429 ieh mwieAw kI 
soBw cwir idhwVy  
jwdI iblmu n 
hoie]5]

iblmu:polw bolo[ 
(iblmu) dyr[ jWdI

Eih Maaeiaa Kee 

Sobhaa Chaar 

Dhihaarrae 

Jaadhee Bilam N 

Hoe ||5||

The glory of this Maya 

lasts for only a few 

days; it disappears in 

an instant. ||5||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਤਾਪ ਨਾਲ ਜਮਲੀ 
ਹੋਈ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਜਦਨ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਸ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
॥੫॥

19733 429 ijnI nwmu 
ivswirAw sy muey 
mir jwih]

Jinee Naam 

Visaariaa Sae 

Mueae Mar Jaahi 

||

Those who forget the 

Naam are already 

dead, and they 

continue dying.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲਈ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

19734 429 hir rs swdu n 
AwieE ibstw 
mwih smwih]6]

Har Ras Saadh N 

Aaeiou Bisattaa 

Maahi Samaahi 

||6||

They do not enjoy the 

sublime essence of the 

Lord's taste; they sink 

into the manure. ||6||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਨਾਹ ਆਇਆ ਉਹ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਦ ਦੇ ਕੀੜੇ 

ਗੂੰਦ ਜਵਚ ॥੬॥
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19735 429 ieik Awpy bKis 
imlwieAnu An 
idnu nwmy lwie]

Eik Aapae Bakhas 

Milaaeian Anadhin 

Naamae Laae ||

Some are forgiven by 

the Lord; He unites 

them with Himself, 

and keeps them 

attached to the Naam, 

night and day.

ਕਈ ਐਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲਾ ਕੇ 

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

19736 429 scu kmwvih sic 
rhih scy sic 
smwih]7]

kmwvih, rhih Sach Kamaavehi 

Sach Rehehi 

Sachae Sach 

Samaahi ||7||

They practice Truth, 

and abide in Truth; 

being truthful, they 

merge into Truth. 

||7||

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੭॥
19737 429 ibnu sbdY suxIAY 

n dyKIAY jgu 
bolw AMn@w 
Brmwie]

boLw Bin Sabadhai 

Suneeai N 

Dhaekheeai Jag 

Bolaa Annhaa 

Bharamaae ||

Without the Shabad, 

the world does not 

hear, and does not 

see; deaf and blind, it 

wanders around.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆਂ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸੁਜਣਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਵੇਜਖਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ। 
ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

19738 429 ibnu nwvY duKu 
pwiesI nwmu imlY 
iqsY rjwie]8]

Bin Naavai Dhukh 

Paaeisee Naam 

Milai Thisai Rajaae 

||8||

Without the Naam, it 

obtains only misery; 

the Naam is received 

only by His Will. ||8||

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਿਗਤ ਦੱੁਖ ਹੀ 
ਸਹਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ 

ਹੀ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੮॥
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19739 429 ijn bwxI isau 
icqu lwieAw sy 
jn inrml 
prvwxu]

Jin Baanee Sio 

Chith Laaeiaa Sae 

Jan Niramal 

Paravaan ||

Those persons who 

link their 

consciousness with 

the Word of His Bani, 

are immaculately 

pure, and approved by 

the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆ ਹੈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ।

19740 429 nwnk nwmu iqn@w  
kdy n vIsrY sy 
dir scy 
jwxu]9]13]35
]

Naanak Naam 

Thinhaa Kadhae N 

Veesarai Sae Dhar 

Sachae Jaan 

||9||13||35||

O Nanak, they never 

forget the Naam, and 

in the Court of the 

Lord, they are known 

as true. ||9||13||35||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ 

ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਘ ੇਹਨ 

॥੯॥੧੩॥੩੫॥

19741 429 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

19742 429 sbdO hI Bgq 
jwpdy ijn@ kI 
bwxI scI hoie]

Sabadha Hee 

Bhagath 

Jaapadhae Jinh 

Kee Baanee 

Sachee Hoe ||

Through the Word of 

the Shabad, the 

devotees are known; 

their words are true.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਉਿਾਗਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ 
ਬੋਲ-ਚਾਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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19743 429 ivchu Awpu 
gieAw nwau 
mMinAw sic 
imlwvw hoie]1]

Vichahu Aap 

Gaeiaa Naao 

Manniaa Sach 

Milaavaa Hoe 

||1||

They eradicate ego 

from within 

themselves; they 

surrender to the 

Naam, the Name of 

the Lord, and meet 

with the True One. 

||1||

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

19744 429 hir hir nwmu  
jn kI piq hoie]

Har Har Naam Jan 

Kee Path Hoe ||

Through the Name of 

the Lord, Har, Har, His 

humble servants 

obtain honor.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ,

19745 429 sPlu iqn@w kw 
jnmu hY iqn@ mwnY 
sBu 
koie]1]rhwau]

Safal Thinhaa Kaa 

Janam Hai Thinh 

Maanai Sabh Koe 

||1|| Rehaao ||

How blessed is their 

coming into the world! 

Everyone adores 

them. ||1||Pause||

(ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ-

ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19746 429 haumY myrw jwiq 
hY Aiq kRoDu 
AiBmwnu]

Houmai Maeraa 

Jaath Hai Ath 

Krodhh Abhimaan 

||

Ego, self-

centeredness, 

excessive anger and 

pride are the lot of 

mankind.

'ਮੈਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ'-ਇਹ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਵਖੇਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ 

ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕਿੋਧ 

ਅਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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19747 429 sbid mrY qw 
jwiq jwie joqI 
joiq imlY 
Bgvwnu]2]

Sabadh Marai 

Thaa Jaath Jaae 

Jothee Joth Milai 

Bhagavaan ||2||

If one dies in the Word 

of the Shabad, then he 

is rid of this, and his 

light is merged into 

the Light of the Lord 

God. ||2||

ਿਦੋਂ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 'ਮੈਂ 
ਮੇਰੀ' ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ-ਪਨ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਹਜਰ-ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਲੀਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

19748 429 pUrw siqguru 
ByitAw sPl 
jnmu hmwrw]

Pooraa Sathigur 

Bhaettiaa Safal 

Janam Hamaaraa 

||

Meeting with the 

Perfect True Guru, my 

life has been blessed.

ਿਦੋਂ (ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

19749 429 nwmu nvY iniD 
pwieAw Bry 
AKut BMfwrw]3]

(A-Ku`t) Amu`k Naam Navai Nidhh 

Paaeiaa Bharae 

Akhutt 

Bhanddaaraa 

||3||

I have obtained the 

nine treasures of the 

Naam, and my 

storehouse is 

inexhaustible, filled to 

overflowing. ||3||

ਸਾਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਿਗਤ ਦੇ ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ, 

ਨਾਮ-ਧਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ (ਜਹਰਦੇ 

ਦੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ॥੩॥

19750 429 Awvih iesu rwsI 
ky vwpwrIey ijn@w 
nwmu ipAwrw]

(rwsI) sOdw Aavehi Eis Raasee 

Kae Vaapaareeeae 

Jinhaa Naam 

Piaaraa ||

Those who love the 

Naam come as dealers 

in the merchandise of 

the Naam.

ਇਸ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇ ਉਹੀ 
ਵਣਿਾਰੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ) ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ (-

ਧਨ) ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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19751 429 gurmuiK hovY so 
Dnu pwey iqn@w 
AMqir sbdu 
vIcwrw]4]

Guramukh Hovai 

So Dhhan Paaeae 

Thinhaa Anthar 

Sabadh 

Veechaaraa ||4||

Those who become 

Gurmukh obtain this 

wealth; deep within, 

they contemplate the 

Shabad. ||4||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਹਾਜਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ॥੪॥

19752 429 BgqI swr n 
jwxn@I mnmuK 
AhMkwrI]

(swr) kdr[ AhM-kwrI Bhagathee Saar N 

Jaananhee 

Manamukh 

Ahankaaree ||

The egotistical, self-

willed manmukhs do 

not appreciate the 

value of devotional 

worship.

(ਪਰ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ,

19753 429 Durhu Awip 
KuAwieAnu jUAY 
bwjI hwrI]5]

(Durhu) hir jI qoN 
(Awip) hMkwr ny 
(KuAwieAnu) KuMJw id`qy

Dhhurahu Aap 

Khuaaeian Jooai 

Baajee Haaree 

||5||

The Primal Lord 

Himself has beguiled 

them; they lose their 

lives in the gamble. 

||5||

ਐਸੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਧੁਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਿੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਿੁਆਰੀਆ) ਿੂਏ 

ਜਵਚ (ਹਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੫॥

19754 429 ibnu ipAwrY  
Bgiq n hoveI  
nw suKu hoie 
srIir]

Bin Piaarai 

Bhagath N Hovee 

Naa Sukh Hoe 

Sareer ||

Without loving 

affection, devotional 

worship is not 

possible, and the body 

cannot be at peace.

ਿ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਵਾਸਤੇ 

ਜਪਆਰ ਨਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ, 
(ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।
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19755 429 pRym pdwrQu 
pweIAY gur 
BgqI mn 
DIir]6]

(DIir) DIrj Praem 

Padhaarathh 

Paaeeai Gur 

Bhagathee Man 

Dhheer ||6||

The wealth of love is 

obtained from the 

Guru; through 

devotion, the mind 

becomes steady. ||6||

ਪਿੇਮ ਦੀ ਦਾਤ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ 

ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਟਕਦੀ ਹੈ 

॥੬॥

19756 429 ijs no Bgiq 
krwey so kry gur 
sbd vIcwir]

Jis No Bhagath 

Karaaeae So Karae 

Gur Sabadh 

Veechaar ||

He alone performs 

devotional worship, 

whom the Lord so 

blesses; he 

contemplates the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰ 

ਕੇ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ,

19757 429 ihrdY eyko nwmu 
vsY haumY duibDw 
mwir]7]

Hiradhai Eaeko 

Naam Vasai 

Houmai 

Dhubidhhaa Maar 

||7||

The One Name abides 

in his heart, and he 

conquers his ego and 

duality. ||7||

ਤਦ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਮੁਕਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੭॥

19758 429 Bgqw kI jiq 
piq eykuo nwmu hY  
Awpy ley svwir]

jiq piq: poly bolo Bhagathaa Kee 

Jath Path Eaekuo 

Naam Hai Aapae 

Leae Savaar ||

The One Name is the 

social status and 

honor of the devotees; 

the Lord Himself 

adorns them.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਚੀ ਿਾਤ ਤੇ 

ਕੁਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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19759 429 sdw srxweI 
iqs kI ijau 
BwvY iqau kwrju 
swir]8]

Sadhaa Saranaaee 

This Kee Jio 

Bhaavai Thio 

Kaaraj Saar ||8||

They remain forever in 

the Protection of His 

Sanctuary. As it 

pleases His Will, He 

arranges their affairs. 

||8||

ਭਗਤ ਸਦਾ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ 
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ 

ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

19760 430 Bgiq inrwlI 
Alwh dI jwpY 
gur vIcwir]

A`lwh Bhagath Niraalee 

Alaah Dhee Jaapai 

Gur Veechaar ||

The worship of the 

Lord is unique - it is 

known only by 

reflecting upon the 

Guru.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਅਨੋਖੀ ਹੀ ਬਰਕਜਤ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

19761 430 nwnk nwmu ihrdY 
vsY BY BgqI 
nwim 
svwir]9]14]3
6]

Naanak Naam 

Hiradhai Vasai 

Bhai Bhagathee 

Naam Savaar 

||9||14||36||

O Nanak, one whose 

mind is filled with the 

Naam, through the 

Lord's Fear and 

devotion, is 

embellished with the 

Naam. ||9||14||36||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ 

ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ 

॥੯॥੧੪॥੩੬॥

19762 430 Awsw mhlw 3] Aasaa Mehalaa 3 

||

Aasaa, Third Mehl:

19763 430 An rs mih 
BolwieAw ibnu 
nwmY duK pwie]

An Ras Mehi 

Bholaaeiaa Bin 

Naamai Dhukh 

Paae ||

He wanders around, 

engrossed in other 

pleasures, but without 

the Naam, he suffers 

in pain.

ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ 

ਕੇ ਦੱੁਖ ਸਜਹੂੰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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19764 430 siqguru purKu n 
ByitE ij scI 
bUJ buJwie]1]

(ByitE) imly[ b`UJ 
b`uJwie

Sathigur Purakh N 

Bhaettiou J Sachee 

Boojh Bujhaae 

||1||

He does not meet the 

True Guru, the Primal 

Being, who imparts 

true understanding. 

||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ਿੇਹੜਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਅਕਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

19765 430 ey mn myry bwvly  
hir rsu ciK  
swdu pwie]

c`iK Eae Man Maerae 

Baavalae Har Ras 

Chakh Saadh Paae 

||

O my insane mind, 

drink in the sublime 

essence of the Lord, 

and savor its taste.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਝੱਲੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੱਸ ਚੱਖ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਲੈ।

19766 430 An ris lwgw qUM 
iPrih ibrQw 
jnmu 
gvwie]1]rhwau]

An Ras Laagaa 

Thoon Firehi 

Birathhaa Janam 

Gavaae ||1|| 

Rehaao ||

Attached to other 

pleasures, you wander 

around, and your life 

wastes away uselessly. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ 

ਗਵਾ ਗਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਭਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

19767 430 iesu jug mih 
gurmuK inrmly  
sic nwim rhih 
ilv lwie]

rh-ih Eis Jug Mehi 

Guramukh 

Niramalae Sach 

Naam Rehehi Liv 

Laae ||

In this age, the 

Gurmukhs are pure; 

they remain absorbed 

in the love of the True 

Name.

ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਰੀ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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19768 430 ivxu krmw ikCu 
pweIAY nhI  
ikAw kir  
kihAw jwie]2]

Vin Karamaa Kishh 

Paaeeai Nehee 

Kiaa Kar Kehiaa 

Jaae ||2||

Without the destiny of 

good karma, nothing 

can be obtained; what 

can we say or do? 

||2||

ਪਰ ਕੀਹ ਆਜਖਆ ਿਾਏ? ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ॥੨॥

19769 430 Awpu pCwxih 
sbid mrih  
mnhu qij 
ivkwr]

Aap Pashhaanehi 

Sabadh Marehi 

Manahu Thaj 

Vikaar ||

He understands his 

own self, and dies in 

the Word of the 

Shabad; he banishes 

corruption from his 

mind.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਉਹ) ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਪੜਤਾਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਜਵਕਾਰ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਅਨ ਰਸਾਂ ਵਲੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

19770 430 gur srxweI Bij 
pey bKsy 
bKsxhwr]3]

B`ij Gur Saranaaee 

Bhaj Peae 

Bakhasae 

Bakhasanehaar 

||3||

He hurries to the 

Guru's Sanctuary, and 

is forgiven by the 

Forgiving Lord. ||3||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਹੀ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ੂੰਦ ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ 
ਉਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

19771 430 ibnu nwvY suKu n 
pweIAY nw duKu 
ivchu jwie]

Bin Naavai Sukh N 

Paaeeai Naa 

Dhukh Vichahu 

Jaae ||

Without the Name, 

peace is not obtained, 

and pain does not 

depart from within.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਅੂੰਦਰੋਂ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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19772 430 iehu jgu mwieAw 
moih ivAwipAw  
dUjY Brim 
Bulwie]4]

Eihu Jag Maaeiaa 

Mohi Viaapiaa 

Dhoojai Bharam 

Bhulaae ||4||

This world is 

engrossed in 

attachment to Maya; 

it has gone astray in 

duality and doubt. 

||4||

ਪਰ ਇਹ ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਨਾਮ ਭੁਲ ਕੇ) ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

19773 430 dohwgxI ipr kI 
swr n jwxhI  
ikAw kir krih 
sIgwru]

Dhohaaganee Pir 

Kee Saar N 

Jaanehee Kiaa Kar 

Karehi Seegaar ||

The forsaken soul-

brides do not know 

the value of their 

Husband Lord; how 

can they decorate 

themselves?

ਛੱੁਟੜਾਂ (ਭੈੜੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ) ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦੀਆਂ, ਜਵਅਰਥ ਹੀ 
ਸਰੀਰਕ ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ,

19774 430 An idnu sdw 
jldIAw iPrih  
syjY rvY n  
Bqwru]5]

iPr-ih Anadhin Sadhaa 

Jaladheeaa Firehi 

Saejai Ravai N 

Bhathaar ||5||

Night and day, they 

continually burn, and 

they do not enjoy the 

Bed of their Husband 

Lord. ||5||

ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ (ਅੂੰਦਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਸੜਦੀਆਂ ਜਿਰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਸਮ 

ਕਦੇ ਸੇਿ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ॥੫॥

19775 430 sohwgxI mhlu 
pwieAw ivchu 
Awpu gvwie]

Sohaaganee 

Mehal Paaeiaa 

Vichahu Aap 

Gavaae ||

The happy soul-brides 

obtain the Mansion of 

His Presence, 

eradicating their self-

conceit from within.

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ (ਆਪਣੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਥਾਂ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ,
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19776 430 gur sbdI 
sIgwrIAw Apxy 
sih leIAw 
imlwie]6]

Gur Sabadhee 

Seegaareeaa 

Apanae Sehi Leeaa 

Milaae ||6||

They decorate 

themselves with the 

Word of the Guru's 

Shabad, and their 

Husband Lord unites 

them with Himself. 

||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੬॥

19777 430 mrxw mnhu 
ivswirAw  
mwieAw mohu 
gubwru]

(gubwru) hnyrw Maranaa Manahu 

Visaariaa Maaeiaa 

Mohu Gubaar ||

He has forgotten 

death, in the darkness 

of attachment to 

Maya.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੌਤ ਨੂੂੰ  
ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

19778 430 mnmuK mir mir 
jMmih BI mrih  
jm dir hoih 
KuAwru]7]

Manamukh Mar 

Mar Janmehi Bhee 

Marehi Jam Dhar 

Hohi Khuaar ||7||

The self-willed 

manmukhs die again 

and again, and are 

reborn; they die again, 

and are miserable at 

the Gate of Death. 

||7||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ 

ਕੇ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਮ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੭॥

19779 430 Awip imlwieAnu 
sy imly gur 
sbid vIcwir]

Aap Milaaeian Sae 

Milae Gur Sabadh 

Veechaar ||

They alone are united, 

whom the Lord unites 

with Himself; they 

contemplate the Word 

of the Guru's Shabad.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਜਲਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ 

ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋ ਗਏ।
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19780 430 nwnk nwim 
smwxy muK aujly  
iqqu scY 
drbwir]8]22]
15]37]

Naanak Naam 

Samaanae Mukh 

Oujalae Thith 

Sachai Dharabaar 

||8||22||15||37|

|

O Nanak, they are 

absorbed in the Naam; 

their faces are radiant, 

in that True Court. 

||8||22||15||37||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਸੁਰਖ਼-ਰੂ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੮॥੨੨॥੧੫॥੩੭॥

19781 430 Awsw mhlw 5 
AstpdIAw Gru 
2

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Aasaa Mehalaa 5 

Asattapadheeaa 

Ghar 2

Aasaa, Fifth Mehl, 

Ashtapadees, Second 

House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

19782 430 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

19783 430 pMc mnwey pMc 
ruswey]

sq sMqoK dieAw Drm 
DIrj[ pMj gux (mnwey) 
mnw ley hn, pMj AOgux 
kwm kRoD loB moh 
hMkwr(ruswey)rusw idqy

Panch Manaaeae 

Panch Rusaaeae ||

When the five virtues 

were reconciled, and 

the five passions were 

estranged,

(ਆਤਮਕ ਜਗਆਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ 

ਜਵਚ ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਦਇਆ 

ਧਰਮ ਧੀਰਿ-ਇਹ) ਪੂੰਿੇ 
ਪਿਿੁਲਤ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ 

ਲਏ,
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19784 430 pMc vswey pMc 
gvwey]1]

pMj jo mnwey sn 
sMqoKwid auh sRIr c 
(vswey)vsw idqy hn[ 
pMj jo ruswey sn 
kwmwidk 
auh(gvwey)gvw idqy hn 
Bwv dUr kr idqy hn

Panch Vasaaeae 

Panch Gavaaeae 

||1||

I enshrined the five 

within myself, and cast 

out the other five. 

||1||

(ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਆਜਦਕ) ਪੂੰਿ 

(ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਗਰ ਜਵਚ) 

ਵਸਾ ਲਏ, ਤੇ, ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿੇ 
(ਨਗਰ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਜਦੱਤੇ ॥੧॥

19785 430 ien@ ibiD ngru 
vuTw myry BweI]

(vu`Tw) visAw[ n`gru Einh Bidhh Nagar 

Vuthaa Maerae 

Bhaaee ||

In this way, the village 

of my body became 

inhabited, O my 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਇਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ-

ਨਗਰ ਵੱਸ ਜਪਆ,

19786 430 durqu gieAw  
guir igAwnu 
idRVweI]1]rhwau
]

(dur-qu) pwp Dhurath Gaeiaa 

Gur Giaan 

Dhrirraaee ||1|| 

Rehaao ||

Vice departed, and the 

Guru's spiritual 

wisdom was 

implanted within me. 

||1||Pause||

ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰ-ਪਾਪ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ, ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੱਕੀ 
ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19787 430 swc Drm kI  
kir dInI vwir]

(vwir) vwV Saach Dhharam 

Kee Kar Dheenee 

Vaar ||

The fence of true 

Dharmic religion has 

been built around it.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਗਆਨ ਰਾਹੀਂ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਨਿੱਤ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਜਦੱਤੀ,
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19788 430 Prhy muhkm gur 
igAwnu 
bIcwir]2]

(Prhy) Pwtk, igAwn 
ieMdRy[ (muhkm)iesiQ`q

Farehae Muhakam 

Gur Giaan 

Beechaar ||2||

The spiritual wisdom 

and reflective 

meditation of the 

Guru has become its 

strong gate. ||2||

ਤੇ ਜਗਆਨ ਨੂੂੰ  ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਜਖੜਕ (ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) ਪੱਕੇ 

ਕਰ ਲਏ ॥੨॥

19789 430 nwmu KyqI bIjhu  
BweI mIq]

Naam Khaethee 

Beejahu Bhaaee 

Meeth ||

So plant the seed of 

the Naam, the Name 

of the Lord, O friends, 

O Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! 

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਰੀਰ-ਪੈਲੀ ਜਵੱਚ 

ਬੀਜਿਆ ਕਰੋ,

19790 430 saudw krhu guru 
syvhu nIq]3]

Soudhaa Karahu 

Gur Saevahu 

Neeth ||3||

Deal only in the 

constant service of the 

Guru. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲਵੋ ਤੇ ਸਰੀਰ-

ਨਗਰ ਜਵਚ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ! ॥੩॥

19791 430 sWiq shj suK 
ky siB hwt]

Saanth Sehaj Sukh 

Kae Sabh Haatt ||

With intuitive peace 

and happiness, all the 

shops are filled.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਟ (ਸਾਰੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ, ਤੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇ ਹੱਟ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

19792 430 swh vwpwrI eykY 
Qwt]4]

(Qwt) rUp Saah Vaapaaree 

Eaekai Thhaatt 

||4||

The Banker and the 

dealers dwell in the 

same place. ||4||

ਿੇਹੜੇ (ਜਸੱਖ-) ਵਣਿਾਰੇ (ਗੁਰੂ-

) ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥
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19793 430 jyjIAw fMnu ko 
ley n jgwiq]

jIAW pRqI kwmwidkW dw 
fMnu (jyjIAw) tYks[ 
(fMnu)lok fMf ipqR fMf 
Awidk[ krmW DrmW 
dw (jgwiq) cuMgI 
jmdUq nhIN lYNdy

Jaejeeaa Ddann Ko 

Leae N Jagaath ||

There is no tax on non-

believers, nor any 

fines or taxes at death.

ਕੋਈ (ਪਾਪ ਜਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸੌਦੇ ਉਤੇ) ਿਜ਼ੀਆ 

ਡੂੰਨ ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ 
(ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਖ਼ਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ),

19794 430 siqguir kir 
dInI Dur kI 
Cwp]5]

(Cwp) mohr mw&I dI Sathigur Kar 

Dheenee Dhhur 

Kee Shhaap ||5||

The True Guru has set 

the Seal of the Primal 

Lord upon these 

goods. ||5||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ 
ਮੋਹਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ ॥੫॥

19795 430 vKru nwmu lid  
Kyp clwvhu]

(vKru) sOdw[ (Kyp) 
mwl l`idAw hoieAw

Vakhar Naam Ladh 

Khaep Chalaavahu 

||

So load the 

merchandise of the 

Naam, and set sail 

with your cargo.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਭੀ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਸੌਦਾ 
ਲੱਦ ਕੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਵਪਾਰ ਕਰੋ,

19796 430 lY lwhw gurmuiK 
Gir Awvhu]6]

Lai Laahaa 

Guramukh Ghar 

Aavahu ||6||

Earn your profit, as 

Gurmukh, and you 

shall return to your 

own home. ||6||

(ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਲਾਭ ਖੱਟੋ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰੋ 

॥੬॥

19797 430 siqguru swhu isK 
vxjwry]

Sathigur Saahu 

Sikh Vanajaarae ||

The True Guru is the 

Banker, and His Sikhs 

are the traders.

ਗੁਰੂ (ਹੀ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਦਾ) 
ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੈ (ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਵਣਿ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸੱਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,
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19798 430 pUMjI nwmu lyKw 
swcu smHwry]7]

(pMUjI) mwl Dn Poonjee Naam 

Laekhaa Saach 

Samhaarae ||7||

Their merchandise is 

the Naam, and 

meditation on the 

True Lord is their 

account. ||7||

ਐਸੇ ਜਸਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਕੇ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਲੇਖਾ-
ਜਹਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ॥੭॥

19799 430 so vsY iequ Gir  
ijsu guru pUrw 
syv]

So Vasai Eith Ghar 

Jis Gur Pooraa 

Saev ||

One who serves the 

True Guru dwells in 

this house.

ਉਹ ਇਸ (ਐਸੇ ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,

19800 430 Aibcl ngrI  
nwnk dyv]8]1]

(Aib-cl) At`l[ 
n`grI

Abichal Nagaree 

Naanak Dhaev 

||8||1||

O Nanak, the Divine 

City is eternal. 

||8||1||

ਤੇ ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਸਤੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਕਦੇ 

ਨਾਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨਗਰੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥੮॥੧॥

19801 431 AwswvrI mhlw 
5 Gru 3

Aw-sw-vrI[ Gru qIjw Aasaavaree 

Mehalaa 5 Ghar 3

Aasaavaree, Fifth 

Mehl, Third House:

ਰਾਗ ਆਸਾਵਰੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

19802 431 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

19803 431 myry mn hir isau 
lwgI pRIiq]

Maerae Man Har 

Sio Laagee Preeth 

||

My mind is in love 

with the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਪਿੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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19804 431 swDsMig hir 
hir jpq  
inrml swcI 
rIiq]1]rhwau]

(rIiq) mrXwdw Saadhhasang Har 

Har Japath 

Niramal Saachee 

Reeth ||1|| 

Rehaao ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I meditate on 

the Lord, Har, Har; my 

lifestyle is pure and 

true. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਜਵਤਿ ਕਾਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19805 431 drsn kI 
ipAws GxI  
icqvq Aink 
pRkwr]

(icqvq) cyqy krdy Dharasan Kee 

Piaas Ghanee 

Chithavath Anik 

Prakaar ||

I have such a great 

thirst for the Blessed 

Vision of His Darshan; I 

think of him in so 

many ways.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ,

19806 431 krhu AnugRhu 
pwrbRhm hir 
ikrpw Dwir 
murwir]1]

(A-nu`gRhu) ikRpw Karahu Anugrahu 

Paarabreham Har 

Kirapaa Dhhaar 

Muraar ||1||

So be Merciful, O 

Supreme Lord; shower 

Your Mercy upon me, 

O Lord, Destroyer of 

pride. ||1||

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ! 
ਮੇਹਰ ਕਰ, ਜਕਰਪਾ ਕਰ 

(ਦੀਦਾਰ ਬਖ਼ਸ਼) ॥੧॥

19807 431 mnu prdysI 
AwieAw imilE 
swD kY sMig]

Man Paradhaesee 

Aaeiaa Miliou 

Saadhh Kai Sang ||

My stranger soul has 

come to join the 

Saadh Sangat.

ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,
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19808 431 ijsu vKr kau 
cwhqw so pwieE  
nwmih rMig]2]

v`Kr Jis Vakhar Ko 

Chaahathaa So 

Paaeiou Naamehi 

Rang ||2||

That commodity, 

which I longed for, I 

have found in the Love 

of the Naam, the 

Name of the Lord. 

||2||

ਜਿਸ (ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇ) ਸੌਦੇ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਦਾ ਤਰਸਦਾ 
ਆ ਜਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
19809 431 jyqy mwieAw rMg 

rs ibnis jwih 
iKn mwih]

Jaethae Maaeiaa 

Rang Ras Binas 

Jaahi Khin Maahi 

||

There are so many 

pleasures and delights 

of Maya, but they pass 

away in an instant.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਕੌਤਕ 

ਤੇ ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਦੱਸ 

ਰਹੇ ਹਨ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

19810 431 Bgq rqy qyry 
nwm isau suKu 
BuMcih sB 
Twie]3]

(BuMcih) mwxdy Bhagath Rathae 

Thaerae Naam Sio 

Sukh Bhunchehi 

Sabh Thaae ||3||

Your devotees are 

imbued with Your 

Name; they enjoy 

peace everywhere. 

||3||

ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਹਰ ਥਾਂ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

19811 431 sBu jgu clqau 
pyKIAY inhclu  
hir ko nwau]

c`l-qau Sabh Jag Chalatho 

Paekheeai 

Nihachal Har Ko 

Naao ||

The entire world is 

seen to be passing 

away; only the Lord's 

Name is lasting and 

stable.

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ।

19812 431 kir imqRweI swD 
isau inhclu 
pwvih Twau]4]

Kar Mithraaee 

Saadhh Sio 

Nihachal Paavehi 

Thaao ||4||

So make friends with 

the Holy Saints, so 

that you may obtain a 

lasting place of rest. 

||4||

ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ (ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਮਲੇਗਾ, 
ਤੇ) ਤੂੂੰ  ਉਹ ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ 

ਲਏਗਂਾ ਿੇਹੜਾ ਕਦੀ ਭੀ ਨਾਸ 

ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ॥੪॥
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19813 431 mIq swjn suq 
bMDpw koaU hoq n 
swQ]

Meeth Saajan 

Suth Bandhhapaa 

Kooo Hoth N 

Saathh ||

Friends, 

acquaintances, 

children and relatives - 

none of these shall be 

your companion.

ਜਮੱਤਰ, ਸੱਿਣ, ਪੱੁਤਰ, 

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ-ਕੋਈ ਭੀ ਸਦਾ ਦੇ 

ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

19814 431 eyku invwhU rwm 
nwm dInw kw pRBu 
nwQ]5]

(invwhU) inBx vwlw Eaek Nivaahoo 

Raam Naam 

Dheenaa Kaa 

Prabh Naathh 

||5||

The Lord's Name alone 

shall go with you; God 

is the Master of the 

meek. ||5||

ਸਦਾ ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲਾ 
ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ 
ਰਾਖਾ ਹੈ ॥੫॥

19815 431 crnkml boihQ 
Bey lig swgru 
qirE qyh]

(qyh) iqnW nwl Charan Kamal 

Bohithh Bheae Lag 

Saagar Thariou 

Thaeh ||

The Lord's Lotus Feet 

are the Boat; attached 

to Them, you shall 

cross over the world-

ocean.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਿਹਾਜ਼ 

ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ।

19816 431 ByitE pUrw 
siqgurU swcw pRB 
isau nyh]6]

(ByitE) imly Bhaettiou Pooraa 

Sathiguroo 

Saachaa Prabh Sio 

Naeh ||6||

Meeting with the 

Perfect True Guru, I 

embrace True Love for 

God. ||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਪੱਕਾ ਜਪਆਰ 

ਬਣ ਜਗਆ ॥੬॥

19817 431 swD qyry kI 
jwcnw ivsru n  
swis igrwis]

(j`wcnw) mMg Saadhh Thaerae 

Kee Jaachanaa 

Visar N Saas 

Giraas ||

The prayer of Your 

Holy Saints is, ""May I 

never forget You, for 

even one breath or 

morsel of food.""

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀ (ਤੇਰੇ 

ਪਾਸੋਂ ਸਦਾ ਇਹੀ) ਮੂੰਗ ਹੈ ਜਕ 

ਸਾਹ ਲੈਂਜਦਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਜਦਆਂ 

ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਜਵੱਸਰ।
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19818 431 jo quDu BwvY so 
Blw qyrY BwxY 
kwrj rwis]7]

Jo Thudhh Bhaavai 

So Bhalaa Thaerai 

Bhaanai Kaaraj 

Raas ||7||

Whatever is pleasing 

to Your Will is good; 

by Your Sweet Will, 

my affairs are 

adjusted. ||7||

ਿ ੋਕੁਝ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਹੀ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਜਰਆਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥

19819 431 suKswgr pRIqm 
imly aupjy mhw 
AnMd]

Sukh Saagar 

Preetham Milae 

Oupajae Mehaa 

Anandh ||

I have met my 

Beloved, the Ocean of 

Peace, and Supreme 

Bliss has welled up 

within me.

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ 
ਿੀ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬੜਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

19820 431 khu nwnk sB 
duK imty pRB Byty 
prmwnMd]8]1]2
]

(Byty) imly Kahu Naanak Sabh 

Dhukh Mittae 

Prabh Bhaettae 

Paramaanandh 

||8||1||2||

Says Nanak, all my 

pains have been 

eradicated, meeting 

with God, the Lord of 

Supreme Bliss. 

||8||1||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਿੀ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੮॥੧॥੨॥

19821 431 Awsw mhlw 5 
ibrhVy Gru 4  
CMqw kI jiq

Gru cOQw[ jiq:polw bolo Aasaa Mehalaa 5 

Bireharrae Ghar 4 

Shhanthaa Kee 

Jathi

Aasaa, Fifth Mehl, 

Birharray ~ Songs Of 

Separation, To Be 

Sung In The Tune Of 

The Chhants. Fourth 

House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਜਬਰਹੜੇ ਛੂੰਤਾਂ ਕੀ ਿਜਤ'।

19822 431 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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19823 431 pwrbRhmu pRBu 
ismrIAY ipAwry  
drsn kau bil 
jwau]1]

Paarabreham 

Prabh Simareeai 

Piaarae Dharasan 

Ko Bal Jaao ||1||

Remember the 

Supreme Lord God, O 

Beloved, and make 

yourself a sacrifice to 

the Blessed Vision of 

His Darshan. ||1||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥

19824 431 ijsu ismrq duK 
bIsrih ipAwry  
so ikau qjxw 
jwie]2]

bIsr-ih Jis Simarath 

Dhukh Beesarehi 

Piaarae So Kio 

Thajanaa Jaae 

||2||

Remembering Him, 

sorrows are forgotten, 

O Beloved; how can 

one forsake Him? 

||2||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ॥੨॥

19825 431 iehu qnu vycI 
sMq pih ipAwry  
pRIqmu dyie 
imlwie]3]

Eihu Than 

Vaechee Santh 

Pehi Piaarae 

Preetham Dhaee 

Milaae ||3||

I would sell this body 

to the Saint, O 

Beloved, if he would 

lead me to my Dear 

Lord. ||3||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ 

ਵੇਚਣ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 
ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

19826 431 suK sIgwr 
ibiKAw ky PIky  
qij Cofy myrI 
mwie]4]

Sukh Seegaar 

Bikhiaa Kae 

Feekae Thaj 

Shhoddae Maeree 

Maae ||4||

The pleasures and 

adornments of 

corruption are insipid 

and useless; I have 

forsaken and 

abandoned them, O 

my Mother. ||4||

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਹਿ ਸਭ 

ਛੱਡ ਜਦੱਤੇ ਹਨ (ਨਾਮ-ਰਸ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ) ਬੇ-

ਸੁਆਦੇ ਹਨ ॥੪॥
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19827 431 kwmu kRoDu loBu 
qij gey ipAwry  
siqgur crnI 
pwie]5]

Kaam Krodhh 

Lobh Thaj Geae 

Piaarae Sathigur 

Charanee Paae 

||5||

Lust, anger and greed 

left me, O Beloved, 

when I fell at the Feet 

of the True Guru. 

||5||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਿਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਿਾ ਜਪਆ ਹਾਂ, ਕਾਮ 

ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ 
ਖਜਹੜਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ॥੫॥

19828 431 jo jn rwqy rwm 
isau ipAwry  
Anq n kwhU 
jwie]6]

(Anq) hor QW Jo Jan Raathae 

Raam Sio Piaarae 

Anath N Kaahoo 

Jaae ||6||

Those humble beings 

who are imbued with 

the Lord, O Beloved, 

do not go anywhere 

else. ||6||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ) 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ॥੬॥

19829 431 hir rsu ijn@I 
cwiKAw ipAwry  
iqRpiq rhy 
AwGwie]7]

(AwGwie) r`jy Har Ras Jinhee 

Chaakhiaa Piaarae 

Thripath Rehae 

Aaghaae ||7||

Those who have 

tasted the Lord's 

sublime essence, O 

Beloved, remain 

satisfied and satiated. 

||7||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹ (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਜਤਿਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੱਿ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥

19830 431 AMclu gihAw 
swD kw nwnk BY 
swgru pwir 
prwie]8]1]3]

(AMclu) p`lw[ (gihAw) 
PiVAw

Anchal Gehiaa 

Saadhh Kaa 

Naanak Bhai 

Saagar Paar 

Paraae 

||8||1||3||

One who grasps the 

Hem of the Gown of 

the Holy Saint, O 

Nanak, crosses over 

the terrible world-

ocean. ||8||1||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜ ਜਲਆ ਉਹ ਇਸ 

ਜਭਆਨਕ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧॥੩॥
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19831 431 jnm mrx duKu 
ktIAY ipAwry  
jb BytY hir 
rwie]1]

(BytY) imly Janam Maran 

Dhukh Katteeai 

Piaarae Jab 

Bhaettai Har Raae 

||1||

The pains of birth and 

death are removed, O 

Beloved, when the 

mortal meets with the 

Lord, the King. ||1||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

19832 431 suMdru suGru 
sujwxu pRBu myrw  
jIvnu drsu 
idKwie]2]

Sundhar Sughar 

Sujaan Prabh 

Maeraa Jeevan 

Dharas Dhikhaae 

||2||

God is so Beautiful, so 

Refined, so Wise - He 

is my very life! Reveal 

to me Your Darshan! 

||2||

(ਮੇਰਾ) ਪਿਭੂ (-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ) 

ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸੁਚੱਿਾ ਹੈ ਜਸਆਣਾ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੂੰ  ਦੀਦਾਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਿਾਨ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੀ 
ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹੈ) ॥੨॥

19833 431 jo jIA quJ qy 
bICury ipAwry  
jnim mrih ibKu 
Kwie]3]

Jo Jeea Thujh Thae 

Beeshhurae 

Piaarae Janam 

Marehi Bikh Khaae 

||3||

Those beings who are 

separated from You, O 

Beloved, are born only 

to die; they eat the 

poison of corruption. 

||3||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ 

ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਜ਼ਹਰ 

ਖਾ ਕੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਆਏ ਹੋਏ ਭੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
19834 431 ijsu qUM mylih so 

imlY ipAwry iqs 
kY lwgau 
pwie]4]

Jis Thoon Maelehi 

So Milai Piaarae 

This Kai Laago 

Paae ||4||

He alone meets You, 

whom You cause to 

meet, O Beloved; I fall 

at his feet. ||4||

(ਪਰ,) ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਿੀਵ! 

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਜਿਸ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹੀ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ (ਵਡ-

ਭਾਗੀ) ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥
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19835 431 jo suKu drsnu 
pyKqy ipAwry muK 
qy khxu n 
jwie]5]

Jo Sukh Dharasan 

Paekhathae 

Piaarae Mukh 

Thae Kehan N Jaae 

||5||

That happiness which 

one receives by 

beholding Your 

Darshan, O Beloved, 

cannot be described in 

words. ||5||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ)! ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ ਿੇਹੜਾ 
ਆਨੂੰ ਦ (ਅਨੁਭਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੫॥

19836 431 swcI pRIiq n 
quteI ipAwry  
jugu jugu rhI 
smwie]6]

qu`teI[ j`ugu j`ugu Saachee Preeth N 

Thuttee Piaarae 

Jug Jug Rehee 

Samaae ||6||

True Love cannot be 

broken, O Beloved; 

throughout the ages, 

it remains. ||6||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਜਪਆਰ ਪਾ 
ਜਲਆ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਜਪਆਰ 

ਕਦੇ ਟੱੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ 

ਜਪਆਰ ਤਾਂ ਿੁਗਾਂ ਪਿਯੂੰ ਤ ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

19837 432 jo quDu BwvY so 
Blw ipAwry qyrI 
Amru rjwie]7]

 (Amru) Aimt Jo Thudhh Bhaavai 

So Bhalaa Piaarae 

Thaeree Amar 

Rajaae ||7||

Whatever pleases You 

is good, O Beloved; 

Your Will is Eternal. 

||7||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ)! ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ 

ਅਜਮੱਟ ਹੈ, ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ 
ਕੂੰਮ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੭॥

19838 432 nwnk rMig rqy 
nwrwiexY ipAwry  
mwqy shij 
suBwie]8]2]4]

m`wqy Naanak Rang 

Rathae 

Naaraaeinai 

Piaarae Maathae 

Sehaj Subhaae 

||8||2||4||

Nanak, those who are 

imbued with the Love 

of the All-Pervading 

Lord, O Beloved, 

remain intoxicated 

with His Love, in 

natural ease. 

||8||2||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਜਪਆਰੇ! 

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੮॥੨॥੪॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3871 Published: March 06/ 2014



19839 432 sB ibiD qum hI 
jwnqy ipAwry  
iksu pih khau 
sunwie]1]

Sabh Bidhh Thum 

Hee Jaanathae 

Piaarae Kis Pehi 

Keho Sunaae ||1||

You know all about my 

condition, O Beloved; 

who can I speak to 

about it? ||1||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  
ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਾਂ? ॥੧॥

19840 432 qUM dwqw jIAw 
sBnw kw qyrw 
idqw pihrih 
Kwie]2]

pihr-ih Thoon Dhaathaa 

Jeeaa Sabhanaa 

Kaa Thaeraa 

Dhithaa Pehirehi 

Khaae ||2||

You are the Giver of all 

beings; they eat and 

wear what You give 

them. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ। 
(ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਜਦੱਤੇ ਬਸਤਿ 
ਪਜਹਨਦੇ ਹਨ, (ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਤੇਰਾ ਜਦੱਤਾ ਅੂੰਨ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
19841 432 suKu duKu qyrI 

AwigAw ipAwry  
dUjI nwhI 
jwie]3]

(jwie) QW Sukh Dhukh 

Thaeree Aagiaa 

Piaarae Dhoojee 

Naahee Jaae ||3||

Pleasure and pain 

come by Your Will, O 

Beloved; they do not 

come from any other. 

||3||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਕਦੇ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਦੱੁਖ। (ਤੈਥੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿੀਵ ਵਾਸਤੇ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

(ਆਸਰੇ ਦੀ) ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੩॥

19842 432 jo qUM krwvih so 
krI ipAwry  
Avru ikCu krxu 
n jwie]4]

krwv-ih Jo Thoon 

Karaavehi So 

Karee Piaarae Avar 

Kishh Karan N Jaae 

||4||

Whatever You cause 

me to do, that I do, O 

Beloved; I cannot do 

anything else. ||4||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਤੂੂੰ  ਮੈਥੋਂ 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈਂ (ਤੈਥੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ) 

ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੪॥
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19843 432 idnu rYix sB 
suhwvxy ipAwry  
ijqu jpIAY hir 
nwau]5]

Dhin Rain Sabh 

Suhaavanae 

Piaarae Jith 

Japeeai Har Naao 

||5||

All my days and nights 

are blessed, O 

Beloved, when I chant 

and meditate on the 

Lord's Name. ||5||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ! ਉਹ ਹਰੇਕ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ ਿਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

19844 432 sweI kwr 
kmwvxI ipAwry  
Duir msqik lyKu 
ilKwie]6]

sWeIN Saaee Kaar 

Kamaavanee 

Piaarae Dhhur 

Masathak Laekh 

Likhaae ||6||

He does the deeds, O 

Beloved, which are 

pre-ordained, and 

inscribed upon his 

forehead. ||6||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਆਪ ਆਪਣੇ) 
ਮੱਥੇ (ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿੇਹੜਾ) ਲੇਖਾ 
ਜਲਖਾ ਕੇ (ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਆਏ ਹਾਂ, 
ਉਸ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ) ਉਹੀ ਕੂੰਮ 

(ਅਸੀਂ ਿੀਵ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
॥੬॥

19845 432 eyko Awip 
vrqdw ipAwry  
Git Git rihAw 
smwie]7]

Eaeko Aap 

Varathadhaa 

Piaarae Ghatt 

Ghatt Rehiaa 

Samaae ||7||

The One is Himself 

prevailing everywhere, 

O Beloved; He is 

pervading in each and 

every heart. ||7||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਇਕ ਆਪ 

ਹੀ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮੌਿੂਦ 

ਹੈਂ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ॥੭॥
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19846 432 sMswr kUp qy  
auDir lY ipAwry  
nwnk hir 
srxwie]8]3]2
2]15]2]42]

(au-Dir) auDwr Sansaar Koop 

Thae Oudhhar Lai 

Piaarae Naanak 

Har Saranaae 

||8||3||22||15||

2||42||

Lift me up out of the 

deep pit of the world, 

O Beloved; Nanak has 

taken to Your 

Sanctuary. 

||8||3||22||15||2||4

2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ-ਭਰੇ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ 

॥੮॥੩॥੨੨॥੧੫॥੨॥੪੨॥

19847 432 rwgu Awsw mhlw 
1 ptI ilKI

p`tI Raag Aasaa 

Mehalaa 1 Pattee 

Likhee

Raag Aasaa, First 

Mehl, Patee Likhee ~ 

The Poem Of The 

Alphabet:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਪਟੀ 
ਜਲਖੀ'।

19848 432 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

19849 432 ssY soie isRsit 
ijin swjI sBnw 
swihbu eyku 
BieAw]

s`sY[ B-ieAw Sasai Soe Srisatt 

Jin Saajee 

Sabhanaa Saahib 

Eaek Bhaeiaa ||

Sassa: He who created 

the world, is the One 

Lord and Master of all.

ਉਹੀ ਇਕ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3874 Published: March 06/ 2014



19850 432 syvq rhy icqu 
ijn@ kw lwgw  
AwieAw iqn@ kw  
sPlu BieAw]1]

Saevath Rehae 

Chith Jinh Kaa 

Laagaa Aaeiaa 

Thinh Kaa Safal 

Bhaeiaa ||1||

Those whose 

consciousness remains 

committed to His 

Service - blessed is 

their birth and their 

coming into the world. 

||1||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ 

(ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੁਜੜਆ 

ਜਰਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਉਣਾ ਸਿਲ ਹੋ ਜਗਆ (ਭਾਵ, 

ਉਹਨਾਂ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿਨਮ ਲੈ 

ਕੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਅਸਲ 

ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ) 

॥੧॥

19851 432 mn kwhy BUly mUV 
mnw]

Man Kaahae 

Bhoolae Moorr 

Manaa ||

O mind, why forget 

Him? You foolish mind!

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! 

ਅਸਲ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਕਉਂ, 

ਲਾਂਭ ੇਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?
19852 432 jb lyKw dyvih 

bIrw qau 
piVAw]1]rhwau
]

(bIrw) hy BweI[ piV@Aw Jab Laekhaa 

Dhaevehi Beeraa 

Tho Parriaa ||1|| 

Rehaao ||

When your account is 

adjusted, O brother, 

only then shall you be 

judged wise. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਜਹਸਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ (ਤੇ ਜਹਸਾਬ 

ਜਵਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਮੂੰ ਜਨਆ 

ਿਾਵੇਂਗਾ) ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਪਜੜਹਆ 

ਹੋਇਆ (ਜਵਦਵਾਨ) ਸਮਜਝਆ 

ਿਾ ਸਕੇਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19853 432 eIvVI Awid 
purKu hY dwqw  
Awpy scw soeI]

Eevarree Aadh 

Purakh Hai 

Dhaathaa Aapae 

Sachaa Soee ||

Eevree: The Primal 

Lord is the Giver; He 

alone is True.

ਿੇਹੜਾ ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਸਾਰੀ 
ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਿ ੋਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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19854 432 eyn@w AKrw mih  
jo gurmuiK bUJY  
iqsu isir lyKu n 
hoeI]2]

(eyn@w Akrw) gurbwxI 
dy A`KrW[ bU`JY

Eaenaa Akharaa 

Mehi Jo 

Guramukh Boojhai 

This Sir Laekh N 

Hoee ||2||

No accounting is due 

from the Gurmukh 

who understands the 

Lord through these 

letters. ||2||

(ਜਵਦਵਾਨ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹੈ) ਿੋ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਜਵੱਜਦਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਅਸਲੇ) ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਜਿਰ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭ ੇ

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ)। ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ) 

ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੨॥

19855 432 aUVY aupmw qw kI 
kIjY jw kw AMqu 
n pwieAw]

Oorrai Oupamaa 

Thaa Kee Keejai 

Jaa Kaa Anth N 

Paaeiaa ||

Ooraa: Sing the Praises 

of the One whose limit 

cannot be found.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ 
ਸਕੀਦਾ, (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਪਾ ਕੇ) 

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਇਕ 

ਕਮਾਈ ਹੈ ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਦਾ 
ਨਾਲ ਜਨਭ ਸਕਦੀ ਹੈ)।

19856 432 syvw krih syeI 
Plu pwvih ijn@I 
scu 
kmwieAw]3]

pwv-ih Saevaa Karehi 

Saeee Fal Paavehi 

Jinhee Sach 

Kamaaeiaa ||3||

Those who perform 

service and practice 

truth, obtain the fruits 

of their rewards. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਦਾ 
ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿੋ (ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੩॥
19857 432 |M|Y i|Awnu bUJY 

jy koeI piVAw 
pMifqu soeI]

N(g)ann(g)ai 

N(g)iaan Boojhai 

Jae Koee Parriaa 

Panddith Soee ||

Nganga: One who 

understands spiritual 

wisdom becomes a 

Pandit, a religious 

scholar.

ਉਹੀ ਬੂੰਦਾ ਪਜੜਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਉਹੀ ਪੂੰ ਜਡਤ ਹੈ, ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ (ਪਾਉਣੀ) 
ਸਮਝ ਲਏ, ਿ ੋਇਹ ਸਮਝ 

ਲਏ ਜਕ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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19858 432 srb jIAw mih 
eyko jwxY qw 
haumY khY n 
koeI]4]

Sarab Jeeaa Mehi 

Eaeko Jaanai Thaa 

Houmai Kehai N 

Koee ||4||

One who recognizes 

the One Lord among 

all beings does not talk 

of ego. ||4||

(ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ 

ਹੈ ਜਕ) ਉਹ ਜਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਆਖਦਾ ਜਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ (ਭਾਵ, 

ਉਹ ਬੂੰਦਾ ਸੁਆਰਥੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦਾ) ॥੪॥

19859 432 kkY kys puMfr 
jb hUey ivxu 
swbUxY aujilAw]

(puMfr) ic`ty[ 
k`kY[au~jilAw

Kakai Kaes 

Punddar Jab 

Hooeae Vin 

Saaboonai 

Oujaliaa ||

Kakka: When the hair 

grows grey, then it 

shines without 

shampoo.

(ਪਰ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਪੂੰ ਜਡਤਾਈ 

ਹੈ ਜਕ) ਿਦੋਂ ਜਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਜਚੱਟੇ 

ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਿਾਣ, 

ਸਾਬਣ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ 
ਸੁਫ਼ੈਦ ਹੋ ਿਾਣ,

19860 432 jmrwjy ky hyrU 
Awey mwieAw kY 
sMgil bMiD 
lieAw]5]

(hyrU) q`kx vwly dUq Jam Raajae Kae 

Haeroo Aaeae 

Maaeiaa Kai 

Sangal Bandhh 

Laeiaa ||5||

The hunters of the 

King of Death come, 

and bind him in the 

chains of Maya. ||5||

ਤੇ ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਭੇਿੇ ਹੋਏ (ਮੌਤ 

ਦਾ ਵੇਲਾ) ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ (ਦੂਤ) 

ਆ ਖਲੋਣ, ਤੇ ਇਧਰ ਅਿੇ ਭੀ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ (ਮੋਹ ਦੇ) 

ਸੂੰਗਲ ਨੇ ਬੂੰਨਹ  ਰੱਜਖਆ ਹੋਵੇ? 

॥੫॥
19861 432 KKY KuMdkwru swh 

Awlmu kir 
KrIid ijin 
Krcu dIAw]

koit bRhmMf ko Twkuru 
suAwmI (KuMdkwru) 
vwihgurU jI, (Awlmu) 
sMswr dy (swh) pwqSwh 
ny swh rUpI Krcu id`qw 
hY, aunW dI is&q slwh 
dI KrIid kr[ K`KY

Khakhai 

Khundhakaar Saah 

Aalam Kar 

Khareedh Jin 

Kharach Dheeaa ||

Khakha: The Creator is 

the King of the world; 

He enslaves by giving 

nourishment.

ਿ ੋਖ਼ੁਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ; ਤੇ (ਜਿਸ ਨੇ 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) ਰੋਜ਼ੀ 
ਅਪੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, (ਹੇ ਭਾਈ! 

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸਚਮੱੁਚ ਪੂੰ ਜਡਤ ਹੈਂ, ਤਾਂ) 
ਉਸੇ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਸੌਦਾ ਜਵਹਾਝ।
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19862 432 bMDin jw kY sBu 
jgu bwiDAw  
AvrI kw nhI 
hukmu pieAw]6]

b`wiDAw Bandhhan Jaa Kai 

Sabh Jag 

Baadhhiaa Avaree 

Kaa Nehee Hukam 

Paeiaa ||6||

By His Binding, all the 

world is bound; no 

other Command 

prevails. ||6||

ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਨੱਜਥਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 

(ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ (ਉਸੇ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰ) ॥੬॥

19863 432 ggY goie gwie 
ijin CofI glI 
goibdu grib 
BieAw]

(goie) gurbwxI (gwie) 
gauxoN[ g`lIN

Gagai Goe Gaae 

Jin Shhoddee 

Galee Gobidh 

Garab Bhaeiaa ||

Gagga: One who 

renounces the singing 

of the songs of the 

Lord of the Universe, 

becomes arrogant in 

his speech.

ਜਿਸ ਨੇ ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਤੇ ਪਿਭੂ ਬਾਰੇ ਜਨਰੀਆਂ 

ਜਵਦਵਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਹੂੰਕਾਰੀ 
ਬਣਦਾ ਹੈ।

19864 432 GiV BWfy ijin 
AwvI swjI  
cwVx vwhY qeI 
kIAw]7]

sMswr rUpI (AwvI) 
B`TI[ (cwV@x) jnm 
(vwhY) mrn

Gharr Bhaanddae 

Jin Aavee Saajee 

Chaarran Vaahai 

Thee Keeaa ||7||

One who has shaped 

the pots, and made 

the world the kiln, 

decides when to put 

them in it. ||7||

ਜਿਸ (ਗੋਜਬੂੰ ਦ) ਨੇ ਿੀਵ-ਭਾਂਡੇ 

ਬਣਾ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਰੂਪੀ ਆਵੀ 
ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) ਵੀ 
ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੭॥

19865 432 GGY Gwl syvku 
jy GwlY sbid 
gurU kY lwig rhY]

G`GY Ghaghai Ghaal 

Saevak Jae Ghaalai 

Sabadh Guroo Kai 

Laag Rehai ||

Ghagha: The servant 

who performs service, 

remains attached to 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਸੇਵਕ (-ਸੁਭਾਉ) ਬਣ 

ਕੇ (ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਲੀ) ਕਰੜੀ 
ਮੇਹਨਤ ਕਰੇ, ਿੇ ਆਪਣੀ 
ਸੁਰਜਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖੇ,
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19866 432 burw Blw jy sm 
kir jwxY ien 
ibiD swihbu 
rmqu rhY]8]

Apxy qy burw Blw 
bIqdw (sm) brwbr 
jwxy[ rmqu:polw bolo[ 
(rmqu) ismrdw

Buraa Bhalaa Jae 

Sam Kar Jaanai Ein 

Bidhh Saahib 

Ramath Rehai 

||8||

One who recognizes 

bad and good as one 

and the same - in this 

way he is absorbed 

into the Lord and 

Master. ||8||

ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਭੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ 

ਿੇਹਾ ਿਾਣੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ 
ਤਰਹਾਂ) ਜਸਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੮॥

19867 432 ccY cwir vyd  
ijin swjy cwry 
KwxI cwir jugw]

c`cY[ju`gw Chachai Chaar 

Vaedh Jin Saajae 

Chaarae Khaanee 

Chaar Jugaa ||

Chacha: He created 

the four Vedas, the 

four sources of 

creation, and the four 

ages

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਅੂੰਡਿ 

ਿੇਰਿ ਸੇਤਿ ਉਤਭੁਿ) ਚੌਹਾਂ 
ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿੀਵ ਆਪ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਸੂਰਿ 

ਚੂੰਦ ਆਜਦਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਮੇ ਦੀ 
ਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ) ਚਾਰੇ ਿੁਗ ਆਪ 

ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਰਸ਼ੀਆਂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਚਾਰ ਵੇਦ ਰਚੇ ਹਨ,

19868 432 jugu jugu jogI  
KwxI BogI  
piVAw pMifqu 
Awip QIAw]9]

piV@Aw Jug Jug Jogee 

Khaanee Bhogee 

Parriaa Panddith 

Aap Thheeaa ||9||

- through each and 

every age, He Himself 

has been the Yogi, the 

enjoyer, the Pandit 

and the scholar. ||9||

ਿ ੋਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਿ ੋਚੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ 

ਰਚੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪ ਹੀ 
ਭੋਗ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਜਨਰਲੇਪ 

ਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਜਵੱਜਦਆ 

ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਤੇ) 

ਪਜੜਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਪੂੰ ਜਡਤ ਹੈ ॥੯॥
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19869 433 CCY CwieAw 
vrqI sB AMqir  
qyrw kIAw Brmu 
hoAw]

 (CwieAw) Aiv`idAw[ 
C`CY

Shhashhai 

Shhaaeiaa 

Varathee Sabh 

Anthar Thaeraa 

Keeaa Bharam 

Hoaa ||

Chhachha: Ignorance 

exists within 

everyone; doubt is 

Your doing, O Lord.

ਿ ੋਅਜਵੱਜਦਆ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਮਨ ਜਵੱਚ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

19870 433 Brmu aupwie 
BulweIAnu Awpy  
qyrw krmu hoAw  
iqn@ gurU 
imilAw]10]

(Awpy) hMkwr ny Brmu 
(aupwie) pYdw krky 
isRStI BulweI hY[ 
(krmu) ikRpw

Bharam Oupaae 

Bhulaaeean Aapae 

Thaeraa Karam 

Hoaa Thinh Guroo 

Miliaa ||10||

Having created doubt, 

You Yourself cause 

them to wander in 

delusion; those whom 

You bless with Your 

Mercy meet with the 

Guru. ||10||

(ਹੇ ਮਨ!) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

19871 433 jjY jwnu mMgq 
jnu jwcY lK 
caurwsIh BIK 
BivAw]

(jwnu) igAwn[ j`jY Jajai Jaan Mangath 

Jan Jaachai Lakh 

Chouraaseeh 

Bheekh Bhaviaa ||

Jajja: That humble 

being who begs for 

wisdom has wandered 

begging through 8.4 

million incarnations.

(ਹੇ ਮਨ!) ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਜਵੱਚ 

ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਗਤਾ ਬਣ 

ਕੇ ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ।

19872 433 eyko lyvY eyko dyvY  
Avru n dUjw mY 
suixAw]11]

Eaeko Laevai 

Eaeko Dhaevai 

Avar N Dhoojaa 

Mai Suniaa ||11||

The One Lord takes 

away, and the One 

Lord gives; I have not 

heard of any other. 

||11||

ਇਕ ਹੈ ਪਿਭੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਿ ੇ

ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਜਣਆ ਜਕ ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ॥੧੧॥
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19873 433 JJY JUir mrhu  
ikAw pRwxI jo 
ikCu dyxw su dy 
rihAw]

J`JY Jhajhai Jhoor 

Marahu Kiaa 

Praanee Jo Kishh 

Dhaenaa S Dhae 

Rehiaa ||

Jhajha: O mortal 

being, why are you 

dying of anxiety? 

Whatever the Lord is 

to give, He shall keep 

on giving.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! (ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਜਕਉਂ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈਂ? ਿ ੋ

ਕੁਝ ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਦੇਣ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 

(ਤੇਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਭੀ) ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ।

19874 433 dy dy vyKY hukmu 
clwey ijau jIAw 
kw irjku 
pieAw]12]

Dhae Dhae 

Vaekhai Hukam 

Chalaaeae Jio 

Jeeaa Kaa Rijak 

Paeiaa ||12||

He gives, and gives, 

and watches over us; 

according to the 

Orders which He 

issues, His beings 

receive nourishment. 

||12||

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਜਰਜ਼ਕ 

ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਸੂੰਭਾਲ ਭੀ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਤੇ (ਜਰਜ਼ਕ ਵੂੰ ਡਣ ਵਾਲਾ 
ਆਪਣਾ) ਹੁਕਮ ਵਰਤੋਂ ਜਵਚ 

ਜਲਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧੨॥

19875 433 \M\Y ndir kry jw 
dyKw dUjw koeI 
nwhI]

Njannjai Nadhar 

Karae Jaa 

Dhaekhaa Dhoojaa 

Koee Naahee ||

Nyanya: When the 

Lord bestows His 

Glance of Grace, then I 

do not behold any 

other.

ਮੈਂ ਿਦੋਂ ਭੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ (ਜਕਤੇ ਭੀ) ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

19876 433 eyko riv rihAw  
sB QweI eyku 
visAw mn 
mwhI]13]

(riv) ivAwpk[ QweIN Eaeko Rav Rehiaa 

Sabh Thhaaee 

Eaek Vasiaa Man 

Maahee ||13||

The One Lord is totally 

pervading 

everywhere; the One 

Lord abides within the 

mind. ||13||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧੩॥
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19877 433 ttY tMcu krhu 
ikAw pRwxI GVI 
ik muhiq ik  
auiT clxw]

(ttY)tYNkw[ (tMcu) 
ivArQ DMDy[ AiDk 
nhIN l`igAw, ttY: polw 
bolo[ c`lxw

Ttattai Ttanch 

Karahu Kiaa 

Praanee Gharree K 

Muhath K Outh 

Chalanaa ||

Tatta: Why do you 

practice hypocrisy, O 

mortal? In a moment, 

in an instant, you shall 

have to get up and 

depart.

ਜਵਅਰਥ ਧੂੰ ਧੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ 

ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ 

ਿਗਤ ਤੋਂ) ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇ ਜਵਚ 

ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਹੈ।

19878 433 jUAY jnmu n 
hwrhu Apxw  
Bwij pVhu qum  
hir srxw]14]

pVhu V hlMq nhIN 
lwauxw

Jooai Janam N 

Haarahu Apanaa 

Bhaaj Parrahu 

Thum Har Saranaa 

||14||

Don't lose your life in 

the gamble - hurry to 

the Lord's Sanctuary. 

||14||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਕੇ) 

ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਿੂਏ 

ਜਵਚ ਜਕਉਂ ਹਾਰਦੇ ਹੋ? ਤੂੂੰ  ਛੇਤੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਿਾ 
॥੧੪॥

19879 433 TTY TwiF vrqI  
iqn AMqir hir 
crxI ijn@ kw 
icqu lwgw]

T`TY Thathai Thaadt 

Varathee Thin 

Anthar Har 

Charanee Jinh Kaa 

Chith Laagaa ||

T'hat'ha: Peace 

pervades within those 

who link their 

consciousness to the 

Lord's Lotus Feet.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਠੂੰ ਡ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

19880 433 icqu lwgw syeI 
jn insqry qau 
prswdI suKu 
pwieAw]15]

ins-qry Chith Laagaa 

Saeee Jan 

Nisatharae Tho 

Parasaadhee Sukh 

Paaeiaa ||15||

Those humble beings, 

whose consciousness 

is so linked, are saved; 

by Your Grace, they 

obtain peace. ||15||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥
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19881 433 ffY fMPu krhu 
ikAw pRwxI jo 
ikCu hoAw su sBu 
clxw]

(fMPu) pKMf[ f`fY Ddaddai Ddanf 

Karahu Kiaa 

Praanee Jo Kishh 

Hoaa S Sabh 

Chalanaa ||

Dadda: Why do you 

make such 

ostentatious shows, O 

mortal? Whatever 

exists, shall all pass 

away.

ਹੇ ਿੀਵ ਜਵਖਾਵਾ ਜਕਉਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ? ਿਗਤ ਜਵਚ ਿ ੋਕੁਝ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ (ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ)।

19882 433 iqsY sryvhu qw 
suKu pwvhu srb 
inrMqir riv 
rihAw]16]

Thisai Saraevahu 

Thaa Sukh 

Paavahu Sarab 

Niranthar Rav 

Rehiaa ||16||

So serve Him, who is 

contained and 

pervading among 

everyone, and you 

shall obtain peace. 

||16||

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲੇਗਾ ਿੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਿੋ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ-ਰਸ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੧੬॥

19883 433 FFY Fwih auswrY 
Awpy ijau iqsu 
BwvY iqvY kry]

F`FY Dtadtai Dtaahi 

Ousaarai Aapae Jio 

This Bhaavai Thivai 

Karae ||

Dhadha: He Himself 

establishes and 

disestablishes; as it 

pleases His Will, so 

does He act.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

19884 433 kir kir vyKY 
hukmu clwey iqsu 
insqwry jw kau 
ndir kry]17]

Kar Kar Vaekhai 

Hukam Chalaaeae 

This Nisathaarae 

Jaa Ko Nadhar 

Karae ||17||

Having created the 

creation, He watches 

over it; He issues His 

Commands, and 

emancipates those, 

upon whom He casts 

His Glance of Grace. 

||17||

ਪਿਭੂ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਸਭ 

ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤੋਂ ਜਵਚ 

ਜਲਆ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥
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19885 433 xwxY rvqu rhY  
Gt AMqir hir 
gux gwvY soeI]

(rvqu) ismrdw Naanai Ravath 

Rehai Ghatt 

Anthar Har Gun 

Gaavai Soee ||

Nanna: One whose 

heart is filled with the 

Lord, sings His 

Glorious Praises.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਪਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
19886 433 Awpy Awip 

imlwey krqw  
punrip jnmu n 
hoeI]18]

(pun-rip) iPr Aapae Aap 

Milaaeae Karathaa 

Punarap Janam N 

Hoee ||18||

One whom the 

Creator Lord unites 

with Himself, is not 

consigned to 

reincarnation. ||18||

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਿਾਣੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਿਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ॥੧੮॥

19887 433 qqY qwrU Bvjlu 
hoAw qw kw AMqu 
n pwieAw]

(qwrU) qrn ibnw n 
lMiGAw jwx vwlw[ 
(Bvjlu) sMswr smuMdR[ 
q`qY

Thathai Thaaroo 

Bhavajal Hoaa 

Thaa Kaa Anth N 

Paaeiaa ||

Tatta: The terrible 

world-ocean is so very 

deep; its limits cannot 

be found.

ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜਹ ਠਾਠਾਂ 
ਮਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੂੰ ਘਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।

19888 433 nw qr nw qulhw  
hm bUfis qwir 
lyih qwrx 
rwieAw]19]

(nw)nhI (qr)qrnw 
jwxdy[nw pRym rUpI 
qulhw hY[ (bUfis) 
fu`bdy[ (rwieAw) 
pwqSwh jI

Naa Thar Naa 

Thulehaa Ham 

Booddas Thaar 

Laehi Thaaran 

Raaeiaa ||19||

I do not have a boat, 

or even a raft; I am 

drowning - save me, O 

Savior King! ||19||

(ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) 

ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਾਹ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਹੈ 

ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਲਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੱੁਬ 

ਿਾਵਾਂਗੇ। ਹੇ ਤਾਰਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਪਿਭੂ,ਸਾਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ! 

॥੧੯॥

19889 433 QQY Qwin 
QwnMqir soeI jw 
kw kIAw sBu 
hoAw]

Q`QY Thhathhai Thhaan 

Thhaananthar 

Soee Jaa Kaa 

Keeaa Sabh Hoaa 

||

T'hat'ha: In all places 

and interspaces, He is; 

everything which 

exists, is by His doing.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਹੈ, ਉਹੀ (ਇਸ ਿਗਤ 

ਦੇ) ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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19890 433 ikAw Brmu ikAw 
mwieAw khIAY jo 
iqsu BwvY soeI 
Blw]20]

Kiaa Bharam Kiaa 

Maaeiaa Keheeai 

Jo This Bhaavai 

Soee Bhalaa 

||20||

What is doubt? What 

is called Maya? 

Whatever pleases Him 

is good. ||20||

ਸੂੰ ਦੇਹ ਿਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ 
ਕਹੀਏ? ਿੋ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਚੂੰਗਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨੦॥

19891 433 ddY dosu n dyaU 
iksY dosu krMmw 
AwpixAw]

d`dY Dhadhai Dhos N 

Dhaeoo Kisai Dhos 

Karanmaa 

Aapaniaa ||

Dadda: Do not blame 

anyone else; blame 

instead your own 

actions.

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਸੂੰਸਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।

19892 433 jo mY kIAw so mY 
pwieAw dosu n 
dIjY Avr 
jnw]21]

Jo Mai Keeaa So 

Mai Paaeiaa Dhos 

N Dheejai Avar 

Janaa ||21||

Whatever I did, for 

that I have suffered; I 

do not blame anyone 

else. ||21||

ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੂੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਿਲ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਹ! 

॥੨੧॥

19893 433 DDY Dwir klw 
ijin CofI hir 
cIjI ijin rMg 
kIAw]

(cI~jI) cIzW c Dhhadhhai Dhhaar 

Kalaa Jin 

Shhoddee Har 

Cheejee Jin Rang 

Keeaa ||

Dhadha: His power 

established and 

upholds the earth; the 

Lord has imparted His 

color to everything.

ਜਿਸ ਹਰੀ ਨੇ (ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ) ਆਪਣੀ ਸੱਜਤਆ ਜਟਕਾ 
ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੌਤਕੀ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਇਹ ਰੂੰਗਾ ਰੂੰਗ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਰੱਚ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,
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19894 433 iqs dw dIAw 
sBnI lIAw  
krmI krmI 
hukmu 
pieAw]22]

This Dhaa Dheeaa 

Sabhanee Leeaa 

Karamee Karamee 

Hukam Paeiaa 

||22||

His gifts are received 

by everyone; all act 

according to His 

Command. ||22||

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਉਸੇ ਦੀਆਂ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਪਰ (ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਜਵਚ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨੨॥

19895 433 nMnY nwh Bog inq 
BogY nw fITw nw 
sMm@ilAw]

(nwh) Ksm vwihgurU jI Nannai Naah Bhog 

Nith Bhogai Naa 

Ddeethaa Naa 

Sanmhaliaa ||

Nanna: The Husband 

Lord enjoys eternal 

pleasures, but He is 

not seen or 

understood.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ 

ਪਦਾਰਥ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਵਰਤ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਿੇ ਤਕ ਮੈਂ 
ਕਦੇ ਦਰਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਜਟਕਾਇਆ।

19896 433 glI hau 
sohwgix BYxy kMqu  
n kbhUM mY 
imilAw]23]

g`lIN Galee Ho 

Sohaagan Bhainae 

Kanth N Kabehoon 

Mai Miliaa ||23||

I am called the happy 

soul-bride, O sister, 

but my Husband Lord 

has never met me. 

||23||

(ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਆਸਰੇ) ਮੈਂ 
ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਾਗਜਣ 

ਆਖਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਅਿੇ ਤਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਜਮਜਲਆ ॥੨੩॥

19897 433 ppY pwiqswhu 
prmysru vyKx 
kau prpMcu 
kIAw]

(prpMcu) sMswr[ p`pY Papai Paathisaahu 

Paramaesar 

Vaekhan Ko 

Parapanch Keeaa 

||

Pappa: The Supreme 

King, the 

Transcendent Lord, 

created the world, and 

watches over it.

ਪਰਮੇਸਰ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਰਜਚਆ 

ਹੈ, ਜਕ ਿੀਵ ਇਸ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ।
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19898 433 dyKY bUJY sBu ikCu 
jwxY AMqir 
bwhir riv 
rihAw]24]

Dhaekhai Boojhai 

Sabh Kishh Jaanai 

Anthar Baahar Rav 

Rehiaa ||24||

He sees and 

understands, and 

knows everything; 

inwardly and 

outwardly, he is fully 

pervading. ||24||

ਰਚਨਹਾਰ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਅੂੰਦਰ 

ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

॥੨੪॥

19899 433 PPY PwhI sBu 
jgu Pwsw jm kY 
sMgil bMiD 
lieAw]

P`PY Fafai Faahee Sabh 

Jag Faasaa Jam Kai 

Sangal Bandhh 

Laeiaa ||

Faffa: The whole world 

is caught in the noose 

of Death, and all are 

bound by its chains.

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਕਸੇ ਨ ਜਕਸੇ) ਿਾਹੀ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਮ ਦੇ 

ਿਾਹੇ ਨੇ ਬੂੰਨਹ  ਰੱਜਖਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ ਿਮ ਦੇ ਕਾਬੂ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

19900 433 gur prswdI sy 
nr aubry ij hir 
srxwgiq Bij 
pieAw]25]

sr-xwgiq[B`ij Gur Parasaadhee 

Sae Nar Oubarae J 

Har Saranaagath 

Bhaj Paeiaa ||25||

By Guru's Grace, they 

alone are saved, who 

hurry to enter the 

Lord's Sanctuary. 

||25||

ਇਸ ਿਾਹੇ ਜਵਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ 
ਬੂੰ ਦੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਿਾ ਪਏ 

ਹਨ ॥੨੫॥

19901 433 bbY bwjI Kylx 
lwgw caupiV 
kIqy cwir jugw]

K@ylx l`wgw cau~piV ju`gw Babai Baajee 

Khaelan Laagaa 

Chouparr Keethae 

Chaar Jugaa ||

Babba: He set out to 

play the game, on the 

chess-board of the 

four ages.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਚੌਪੜ ਦੀ) 
ਖੇਡ ਖੇਡ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਿੁਗਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ (ਚੌਪੜ ਦੇ) ਚਾਰ 

ਪੱਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
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19902 434 jIA jMq sB 
swrI kIqy pwsw 
Fwlix Awip 
lgw]26]

(swrI) nrdW caupV 
Kyf vwly KwinAW c 
r`KIdIAW[ (pwsw) 
ibMdIAW vwlw caupV c 
su`tx vwlw tukVw

Jeea Janth Sabh 

Saaree Keethae 

Paasaa Dtaalan 

Aap Lagaa ||26||

He made all beings 

and creatures his 

chessmen, and He 

Himself threw the 

dice. ||26||

ਉਸ ਨੇ ਇੂੰਿ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰ ਤੂ 

ਨਰਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 

ਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸੇ ਸੱੁਟਦਾ 
ਹੈ (ਇੂੰਿ ਕਈ ਨਰਦਾਂ 
ਪੱੁਗਦੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ 

ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਖ਼ਾਜਨਆਂ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ) ॥੨੬॥
19903 434 BBY Bwlih sy 

Plu pwvih gur 
prswdI ijn@ 
kau Bau pieAw]

Bhabhai Bhaalehi 

Sae Fal Paavehi 

Gur Parasaadhee 

Jinh Ko Bho Paeiaa 

||

Bhabha: Those who 

search, find the fruits 

of their rewards; by 

Guru's Grace, they live 

in the Fear of God.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਢੂੂੰ ਡਦੇ 

ਹਨ ਤੇ (ਆਪਣੇ ਿਤਨਾਂ ਦਾ) 
ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

19904 434 mnmuK iPrih n 
cyqih mUVy lK 
caurwsIh Pyru 
pieAw]27]

Manamukh Firehi 

N Chaethehi 

Moorrae Lakh 

Chouraaseeh Faer 

Paeiaa ||27||

The self-willed 

manmukhs wander 

around, and they do 

not remember the 

Lord; the fools are 

consigned to the cycle 

of 8.4 million 

incarnations. ||27||

ਪਰ (ਪੜਹੀ ਹੋਈ ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਜਸਆਣ ੇਸਮਝਣ ਵਾਲੇ) ਿੇਹੜੇ 

ਮੂਰਖ ਬੂੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ 

ਿੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਨਸੀਬ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨੭॥
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19905 434 mMmY mohu mrxu 
mDusUdnu mrxu 
BieAw qb 
cyqivAw]

(mDusUdnu) vwihgurU jI Manmai Mohu 

Maran 

Madhhusoodhan 

Maran Bhaeiaa 

Thab Chaethaviaa 

||

Mamma: In emotional 

attachment, he dies; 

he only thinks of the 

Lord, the Love of 

Nectar, when he dies.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ (ਦਾ ਮੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ) 
ਹੈ ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਜਸਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਨ ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

19906 434 kwieAw BIqir  
Avro piVAw  
mMmw AKru 
vIsirAw]28]

piV@Aw Kaaeiaa Bheethar 

Avaro Parriaa 

Manmaa Akhar 

Veesariaa ||28||

As long as the body is 

alive, he reads other 

things, and forgets the 

letter 'm', which 

stands for marnaa - 

death. ||28||

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਿੀਉਂਦਾ ਜਰਹਾ 
ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੜਹਦਾ ਜਰਹਾ, 
ਨਾਹ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਈ ਨਾਹ 

ਮਧੁਸੂਦਨੁ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਚੇਤੇ 

ਆਇਆ ॥੨੮॥

19907 434 XXY jnmu n hovI 
kd hI jy kir 
scu pCwxY]

X-XY: XY qwlU qoN bolo Yayai Janam N 

Hovee Kadh Hee 

Jae Kar Sach 

Pashhaanai ||

Yaya: He is never 

reincarnated again, if 

he recognizes the True 

Lord.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਕਦੇ ਿਨਮ-

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, 
ਿ ੋਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਿਾਵੇ,

19908 434 gurmuiK AwKY  
gurmuiK bUJY  
gurmuiK eyko 
jwxY]29]

Guramukh Aakhai 

Guramukh Boojhai 

Guramukh Eaeko 

Jaanai ||29||

The Gurmukh speaks, 

the Gurmukh 

understands, and the 

Gurmukh knows only 

the One Lord. ||29||

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੇਖੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾਏ ॥੨੯॥
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19909 434 rwrY riv rihAw  
sB AMqir jyqy 
kIey jMqw]

Raarai Rav Rehiaa 

Sabh Anthar 

Jaethae Keeeae 

Janthaa ||

Rarra: The Lord is 

contained among all; 

He created all beings.

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿੀਵ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

19910 434 jMq aupwie DMDY 
sB lwey krmu 
hoAw iqn nwmu 
lieAw]30]

Janth Oupaae 

Dhhandhhai Sabh 

Laaeae Karam 

Hoaa Thin Naam 

Laeiaa ||30||

Having created His 

beings, He has put 

them all to work; they 

alone remember the 

Naam, upon whom He 

bestows His Grace. 

||30||

ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਜਵਚ ਲਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ॥੩੦॥

19911 434 llY lwie DMDY 
ijin CofI mITw 
mwieAw mohu 
kIAw]

l`lY Lalai Laae 

Dhhandhhai Jin 

Shhoddee 

Meethaa Maaeiaa 

Mohu Keeaa ||

Lalla: He has assigned 

people to their tasks, 

and made the love of 

Maya seem sweet to 

them.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪਣੀ 
ਰਚੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਜਵਚ ਲਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ (ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਮੱਠਾ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

19912 434 Kwxw pIxw sm 
kir shxw BwxY 
qw kY hukmu 
pieAw]31]

(sm) brwbr Khaanaa Peenaa 

Sam Kar Sehanaa 

Bhaanai Thaa Kai 

Hukam Paeiaa 

||31||

We eat and drink; we 

should endure equally 

whatever occurs, by 

His Will, by His 

Command. ||31||

ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ (ਭਾਵ, 

ਸੁਖ) ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੁਖ ਭੀ 
ਸਹਣ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੇ ਹਨ ॥੩੧॥
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19913 434 vvY vwsudyau 
prmysru vyKx 
kau ijin vysu 
kIAw]

Vavai Vaasudhaeo 

Paramaesar 

Vaekhan Ko Jin 

Vaes Keeaa ||

Wawa: The all-

pervading 

Transcendent Lord 

beholds the world; He 

created the form it 

wears.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸਰ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ 

ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਿਗਤ ਰਜਚਆ ਹੈ,

19914 434 vyKY cwKY sBu 
ikCu jwxY AMqir 
bwhir riv 
rihAw]32]

Vaekhai Chaakhai 

Sabh Kishh Jaanai 

Anthar Baahar Rav 

Rehiaa ||32||

He beholds, tastes, 

and knows everything; 

He is pervading and 

permeating inwardly 

and outwardly. ||32||

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ) 
ਸਭ ਗੱਲ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੩੨॥

19915 434 VwVY rwiV krih 
ikAw pRwxI  
iqsih iDAwvhu  
ij Amru hoAw]

(rwiV) JgVw Rraarrai Raarr 

Karehi Kiaa 

Praanee Thisehi 

Dhhiaavahu J 

Amar Hoaa ||

Rarra: Why do you 

quarrel, O mortal? 

Meditate on the 

Imperishable Lord,

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਤੂੂੰ  ਝਗੜੇ ਆਜਦਕ 

ਜਵੱਚ ਜਕਉਂ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ ਿ ੋ

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ!

19916 434 iqsih iDAwvhu 
sic smwvhu Esu 
ivthu kurbwxu 
kIAw]33]

Thisehi 

Dhhiaavahu Sach 

Samaavahu Ous 

Vittahu Kurabaan 

Keeaa ||33||

And be absorbed into 

the True One. Become 

a sacrifice to Him. 

||33||

ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ, ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਰਹੋ! 

(ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਅਸਲੀ ਪਜੜਹਆ 

ਪੂੰ ਜਡਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਤੋਂ 
(ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ ) ਸਦਕੇ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੩੩॥
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19917 434 hwhY horu n koeI 
dwqw jIA 
aupwie ijin 
irjku dIAw]

Haahai Hor N Koee 

Dhaathaa Jeea 

Oupaae Jin Rijak 

Dheeaa ||

Haha: There is no 

other Giver than Him; 

having created the 

creatures, He gives 

them nourishment.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦੇ) ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਭਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

19918 434 hir nwmu 
iDAwvhu hir 
nwim smwvhu An 
idnu lwhw hir 
nwmu lIAw]34]

Har Naam 

Dhhiaavahu Har 

Naam Samaavahu 

Anadhin Laahaa 

Har Naam Leeaa 

||34||

Meditate on the Lord's 

Name, be absorbed 

into the Lord's Name, 

and night and day, 

reap the Profit of the 

Lord's Name. ||34||

(ਹੇ ਮਨ!) ਉਸੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਹੋ। 
(ਉਹੀ ਹੈ ਪਜੜਹਆ ਪੂੰ ਜਡਤ ਜਿਸ 

ਨੇ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਜਟਆ ਹੈ 

॥੩੪॥

19919 434 AwieVY Awip kry 
ijin CofI jo 
ikCu krxw su 
kir rihAw]

Aaeirrai Aap Karae 

Jin Shhoddee Jo 

Kishh Karanaa S 

Kar Rehiaa ||

Airaa: He Himself 

created the world; 

whatever He has to 

do, He continues to do.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਆਪ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਿ ੋਕੁਝ 

ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਕੁਝ ਕਰੀ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

19920 434 kry krwey sB 
ikCu jwxY nwnk 
swier iev 
kihAw]35]1]

Karae Karaaeae 

Sabh Kishh Jaanai 

Naanak Saaeir Eiv 

Kehiaa ||35||1||

He acts, and causes 

others to act, and He 

knows everything; so 

says Nanak, the poet. 

||35||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹਰੇਕ 

ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ) ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ; ਕਵੀ ਨਾਨਕ ਇਹ 

ਕਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩੫॥੧॥
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19921 434 rwgu Awsw mhlw 
3 ptI

p`tI Raag Aasaa 

Mehalaa 3 Pattee

Raag Aasaa, Third 

Mehl, Patee - The 

Alphabet:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪਟੀ'।

19922 434 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

19923 434 AXo AM|Y sBu jgu 
AwieAw kwKY 
GM|Y kwlu BieAw]

jo(AM|Y) ipAwry vwihgurU 
jI, sB dy(AM|Y) AMgW c 
(AXo) Awey hn, aunW@ 
coN swrw sMswr AwieAw 
hY[ sMswr(GM|Y) Gr[ 
kwKY:polw bolo[ 
(kwKY)kwL (KY) nws rUp 
hY[ AMq nUM

Ayo Ann(g)ai Sabh 

Jag Aaeiaa Kaakhai 

Ghann(g)ai Kaal 

Bhaeiaa ||

Ayo, Angai: The whole 

world which was 

created - Kaahkai, 

Ghangai: It shall pass 

away.

ਸਾਰਾ ਿਗਤ (ਿੋ) ਹੋਂਦ ਜਵਚ 

ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਇਸ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ) ਮੌਤ (ਭੀ) ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

19924 434 rIrI llI pwp 
kmwxy piV 
Avgx gux 
vIsirAw]1]

(rIrI)hy sKI! 
(rI)ieMdRIAW dy AQvw 
(rI) inMdw[ llI:polw 
bolo[ (llI)lwlc c 
l`g ky, pwp krm 
(kmwxy) kmwey

Reeree Lalee Paap 

Kamaanae Parr 

Avagan Gun 

Veesariaa ||1||

Reeree, Laalee: People 

commit sins, and 

falling into vice, forget 

virtue. ||1||

ਪਰ ਿੀਵ (ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) 

ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਪੜਹ ਕੇ ਗੁਣ ਜਵਸਾਰ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

19925 434 mn AYsw lyKw qUM 
kI piVAw]

Man Aisaa 

Laekhaa Thoon 

Kee Parriaa ||

O mortal, why have 

you studied such an 

account,

ਹੇ ਮਨ! (ਜਸਰਫ਼) ਅਿੇਹਾ ਲੇਖਾ 
ਪੜਹਨ ਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ,
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19926 434 lyKw dyxw qyrY 
isir 
rihAw]1]rhwau
]

Laekhaa Dhaenaa 

Thaerai Sir Rehiaa 

||1|| Rehaao ||

Which shall call you to 

answer for payment? 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਜਵਚ ਰੱੁਝਣ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 

ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਜਹਸਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਜਟਜਕਆ ਹੀ ਜਰਹਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

19927 434 isDM|wieAY 
ismrih nwhI  
nMnY nw quDu nwmu 
lieAw]

(isDM|wieAY) 
srbivAwpI hir jI

Sidhhann(g)aaeiai 

Simarehi Naahee 

Nannai Naa 

Thudhh Naam 

Laeiaa ||

Sidhan, Ngaayiyai: You 

do not remember the 

Lord. Nanna: You do 

not take the Lord's 

Name.

(ਹੇ ਮਨ!) ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ ਤੇ ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

19928 434 CCY CIjih Aih 
inis mUVy ikau 
CUtih jim 
pwkiVAw]2]

(CIjih) nws huMdI[ C`CY Shhashhai 

Shheejehi Ahinis 

Moorrae Kio 

Shhoottehi Jam 

Paakarriaa ||2||

Chhachha: You are 

wearing away, every 

night and day; you 

fool, how will you find 

release? You are held 

in the grip of death. 

||2||

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੂੂੰ  (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ, ਿਦੋਂ ਿਮ ਨੇ (ਇਸ ਖੁਨਾਮੀ 
ਦੇ ਕਾਰਨ) ਿੜ ਜਲਆ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ॥੨॥

19929 434 bbY bUJih nwhI 
mUVy Brim Buly  
qyrw jnmu 
gieAw]

b`bY, b`UJih, Bu`ly g-ieAw Babai Boojhehi 

Naahee Moorrae 

Bharam Bhulae 

Thaeraa Janam 

Gaeiaa ||

Babba: You do not 

understand, you fool; 

deluded by doubt, you 

are wasting your life.

ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ) 
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 

ਜਵਚ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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19930 434 Axhodw nwau 
DrwieE pwDw  
Avrw kw Bwru  
quDu lieAw]3]

Ax-hodw[ l-ieAw Anehodhaa Naao 

Dhharaaeiou 

Paadhhaa Avaraa 

Kaa Bhaar Thudhh 

Laeiaa ||3||

Without justification, 

you call yourself a 

teacher; thus you take 

on the loads of others. 

||3||

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ) ਗੁਣ ਤੇਰੇ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, (ਜਿਰ ਭੀ) ਤੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਂਧਾ ਰਖਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਾਟਜੜਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਜਸਖਾਣ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ 

ਆਪਣ ੇਉਤੇ ਚੱੁਜਕਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ॥੩॥
19931 434 jjY joiq ihir 

leI qyrI mUVy  
AMiq gieAw 
pCuqwvihgw]

(ihir) curw[ j`jY mUV@y 
gieAw

Jajai Joth Hir Lee 

Thaeree Moorrae 

Anth Gaeiaa 

Pashhuthaavehiga

a ||

Jajja: You have been 

robbed of your Light, 

you fool; in the end, 

you shall have to 

depart, and you shall 

regret and repent.

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਜਨਰੇ ਮਾਇਕ ਲੇਖੇ 

ਪਤਿੇ ਨੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਜਸਖਲਾਣ ਵਾਲੀ) ਤੇਰੀ ਅਕਲ 

ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਿਦੋਂ 
ਇਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲਗੋਂ, ਤਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ 

ਕਰੇਂਗਾ।
19932 434 eyku sbdu qUM 

cInih nwhI  
iPir iPir jUnI 
Awvihgw]4]

(cInih) pCwxy Eaek Sabadh 

Thoon Cheenehi 

Naahee Fir Fir 

Joonee Aavehigaa 

||4||

You have not 

remembered the One 

Word of the Shabad, 

and so you shall have 

to enter the womb 

over and over again. 

||4||

(ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ) ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, (ਜਸੱਟਾ ਇਹ 

ਜਨਕਲੇਗਾ ਜਕ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਹੇਂਗਾ ॥੪॥
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19933 434 quDu isir 
iliKAw so pVu 
pMifq Avrw no  
n isKwil 
ibiKAw]

Thudhh Sir Likhiaa 

So Parr Panddith 

Avaraa No N 

Sikhaal Bikhiaa ||

Read that which is 

written on your 

forehead, O Pandit, 

and do not teach 

wickedness to others.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਿ ੋ(ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ) ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਜਹਲਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੂੰ  ਪੜਹ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 
(ਚਾਟਜੜਆਂ) ਨੂੂੰ  ਭੀ ਜਨਰੀ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਪਤਿਾ ਨਾਹ 

ਜਸਖਾਲ।

19934 435 pihlw Pwhw  
pieAw pwDy ipCo 
dy gil 
cwtiVAw]5]

p-ieAw Pehilaa Faahaa 

Paeiaa Paadhhae 

Pishho Dhae Gal 

Chaattarriaa ||5||

First, the teacher is 

tied down, and then, 

the noose is placed 

around the pupil's 

neck. ||5||

(ਜਨਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੇਖਾ 
ਪੜਹਾਨ ਵਾਲੇ) ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਪਜਹਲਾਂ 
ਆਪਣ ੇਗਲ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਿਾਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਰ 

ਉਹੀ ਿਾਹੀ ਆਪਣ ੇ

ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
19935 435 ssY sMjmu gieE 

mUVy eyku dwnu quDu 
kuQwie lieAw]

(kuQwie) Koty QW[ s`sY Sasai Sanjam 

Gaeiou Moorrae 

Eaek Dhaan 

Thudhh Kuthhaae 

Laeiaa ||

Sassa: You have lost 

your self-discipline, 

you fool, and you have 

accepted an offering 

under false pretenses.

ਹੇ ਮੂਰਖ (ਪੂੰਡਤ)! (ਜਨਰੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੜਹਣ 

ਪੜਹਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਲਚ-ਵੱਸ 

ਹੋ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਭੀ 
ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈਂ ਤੇ (ਪਰੋਹਤ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਿਿਮਾਨ 

ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਜਦਨ-ਜਦਹਾਰ ਤੇ 

ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, (ਪਰ) ਇਕ 

ਦਾਨ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਿਿਮਾਨ ਤੋਂ 
ਗ਼ਲਤ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।
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19936 435 sweI puqRI 
jjmwn kI sw 
qyrI eyqu Dwin 
KwDY qyrw jnmu 
gieAw]6]

(jjmwn) j`g krwaux 
vwlw[ (Dwin) AMn[ 
p`uqRI g-ieAw

Saaee Puthree 

Jajamaan Kee Saa 

Thaeree Eaeth 

Dhhaan Khaadhhai 

Thaeraa Janam 

Gaeiaa ||6||

The daughter of the 

alms-giver is just like 

your own; by 

accepting this 

payment for 

performing the 

wedding ceremony, 

you have cursed your 

own life. ||6||

ਿਿਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਧੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਧੀ ਦੇ ਜਵਆਹ ਤੇ 

ਿਿਮਾਨ ਪਾਸੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਧੀ 
ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਹੈ) ਇਹ ਅੂੰਨ 

ਖਾਣ ਨਾਲ (ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾਣ 

ਨਾਲ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ॥੬॥

19937 435 mMmY miq ihir 
leI qyrI mUVy  
haumY vfw rogu 
pieAw]

(ihir) curw leI Manmai Math Hir 

Lee Thaeree 

Moorrae Houmai 

Vaddaa Rog 

Paeiaa ||

Mamma: You have 

been cheated out your 

intellect, you fool, and 

you are afflicted with 

the great disease of 

ego.

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ) ਤੇਰੀ ਅਕਲ 

ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਤੈਨੂੂੰ  'ਕੁਥਾਇ 

ਦਾਨ' ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੀ ਸੂੰ ਕੋਚ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ) ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਵੱਡਾ 
(ਆਤਮਕ) ਰੋਗ ਚੂੰਬਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ (ਜਵਦਵਾਨ) 

ਹਾਂ, ਮੈਂ (ਜਵਦਵਾਨ) ਹਾਂ।

19938 435 AMqr AwqmY  
bRhmu n cIin@Aw  
mwieAw kw 
muhqwju 
BieAw]7]

(cIin@Aw) jwixAw[ 
(muhqwju) ADIn

Anthar Aathamai 

Breham N 

Cheenihaaa 

Maaeiaa Kaa 

Muhathaaj 

Bhaeiaa ||7||

Within your innermost 

self, you do not 

recognize God, and 

you compromise 

yourself for the sake 

of Maya. ||7||

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ (ਵੱਸਦੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ 
ਸਜਕਆ, (ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ 
ਆਪਾ) ਮਾਇਆ (ਦੇ ਲਾਲਚ) ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹੈ ॥੭॥
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19939 435 kkY kwim kRoiD 
BrimEhu mUVy  
mmqw lwgy quDu 
hir ivsirAw]

k`kY Kakai Kaam 

Krodhh 

Bharamiouhu 

Moorrae 

Mamathaa Laagae 

Thudhh Har 

Visariaa ||

Kakka: You wander 

around in sexual 

desire and anger, you 

fool; attached to 

possessiveness, you 

have forgotten the 

Lord.

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੱਤਾਂ 
ਦੇਂਦਾ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ 
ਜਵਚ ਕਿੋਧ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।

19940 435 pVih guxih qUM 
bhuqu pukwrih  
ivxu bUJy qUM fUib 
muAw]8]

Parrehi Gunehi 

Thoon Bahuth 

Pukaarehi Vin 

Boojhae Thoon 

Ddoob Muaa ||8||

You read, and reflect, 

and proclaim out loud, 

but without 

understanding, you 

are drowned to death. 

||8||

ਤੂੂੰ  (ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ) ਪੜਹਦਾ ਹੈਂ, 
ਅਰਥ ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸੁਣਾਂਦਾ ਭੀ ਹੈਂ, ਪਰ (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ) ਸਮਝਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਤੂੂੰ  (ਲਾਲਚ ਦੇ ਹੜਹ 
ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰ ਚੁਕਾ ਹੈਂ ॥੮॥

19941 435 qqY qwmis 
jilEhu mUVy QQY  
Qwn Birstu 
hoAw]

q`qY, Q`QY Thathai Thaamas 

Jaliouhu Moorrae 

Thhathhai Thhaan 

Bharisatt Hoaa ||

Tatta: In anger, you 

are burnt, you fool. 

T'hat'ha: That place 

where you live, is 

cursed.

ਹੇ ਮੂਰਖ (ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਤੂੂੰ  (ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਕਿੋਧ ਨਾਲ ਸਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, 
ਤੇਰਾ ਜਹਰਦਾ-ਥਾਂ (ਲਾਲਚ 

ਨਾਲ) ਗੂੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ।

19942 435 GGY Gir Gir 
iPrih qUM mUVy  
ddY dwnu n quDu 
lieAw]9]

G`GY, d`dY Ghaghai Ghar 

Ghar Firehi Thoon 

Moorrae Dhadhai 

Dhaan N Thudhh 

Laeiaa ||9||

Ghagha: You go 

begging from door to 

door, you fool. Dadda: 

But still, you do not 

receive the gift. ||9||

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ (ਿਿਮਾਨ 

ਦੇ) ਘਰ ਜਵਚ (ਮਾਇਕ ਦੱਛਣਾ 
ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ) ਤੁਜਰਆ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈਂ, ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦੱਛਣਾ ਤੂੂੰ  ਅਿ ੇਤਕ ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ 
ਨਹੀਂ ਲਈ ॥੯॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3898 Published: March 06/ 2014



19943 435 ppY pwir n 
pvhI mUVy  
prpMic qUM plic 
rihAw]

(prpMic) sMswr c 
(plic) Ps

Papai Paar N 

Pavehee Moorrae 

Parapanch Thoon 

Palach Rehiaa ||

Pappa: You shall not 

be able to swim 

across, you fool, since 

you are engrossed in 

worldly affairs.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ (ਦੇ ਮੋਹ-

ਿਾਲ) ਜਵਚ (ਇਤਨਾ) ਉਲਝ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਜਕ ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰਲੇ 

ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ।

19944 435 scY Awip 
KuAwieEhu mUVy  
iehu isir qyrY  
lyKu pieAw]10]

(scY) vwihgurU jI nMU qMU 
(Awip) hMkwr krky 
(KuAwie-Ehu) KuMJwieAw

Sachai Aap 

Khuaaeiouhu 

Moorrae Eihu Sir 

Thaerai Laekh 

Paeiaa ||10||

The True Lord Himself 

has ruined you, you 

fool; this is the destiny 

written on your 

forehead. ||10||

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  (ਉਸੇ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

(ਜਿਧਰ ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ 

ਹੈ, ਤੇ) ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਲੇਖ 

ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਇਤਨਾ) 
ਉਕਜਰਆ ਜਪਆ ਹੈ (ਜਕ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਤੂੂੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੱਤਾਂ 
ਦੇਂਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ) ॥੧੦॥

19945 435 BBY Bvjil fubohu 
mUVy mwieAw 
ivic glqwnu 
BieAw]

(glqwnu) K`cq[ B`BY Bhabhai Bhavajal 

Ddubohu Moorrae 

Maaeiaa Vich 

Galathaan Bhaeiaa 

||

Bhabha: You have 

drowned in the 

terrifying world-ocean, 

you fool, and you have 

become engrossed in 

Maya.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਜਵਚ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੈਂ ਜਕ ਤੈਨੂੂੰ  
ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੱੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਦੀਆਂ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ ਲਹਰਾਂ) ਜਵਚ ਗੋਤੇ ਖਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ (ਆਪਣ ੇਬਚਾਉ 

ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ)।
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19946 435 gur prswdI eyko 
jwxY eyk GVI 
mih pwir 
pieAw]11]

Gur Parasaadhee 

Eaeko Jaanai Eaek 

Gharree Mehi 

Paar Paeiaa ||11||

One who comes to 

know the One Lord, by 

Guru's Grace, is 

carried across in an 

instant. ||11||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਇਕ ਪਲ ਜਵਚ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

19947 435 vvY vwrI 
AweIAw mUVy  
vwsudyau quDu 
vIsirAw]

(vwsudyau) vwihgurU jI[ 
v-vY

Vavai Vaaree 

Aaeeaa Moorrae 

Vaasudhaeo 

Thudhh Veesariaa 

||

Wawa: Your turn has 

come, you fool, but 

you have forgotten 

the Lord of Light.

ਹੇ ਮੂਰਖ (ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ) ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਿਨਮ (ਜਮਲਣ) ਦੀ ਵਾਰੀ 
ਆਈ ਸੀ, ਪਰ (ਇਸ ਅਮੋਲਕ 

ਿਨਮ ਜਵਚ ਭੀ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱ ਜਲਆ ਹੀ ਜਰਹਾ।

19948 435 eyh vylw n 
lhsih mUVy iPir 
qUM jm kY vis 
pieAw]12]

(lhsih) l`Bygw Eaeh Vaelaa N 

Lehasehi Moorrae 

Fir Thoon Jam Kai 

Vas Paeiaa ||12||

This opportunity shall 

not come again, you 

fool; you shall fall 

under the power of 

the Messenger of 

Death. ||12||

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਿੇ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੀ ਜਰਹੋਂ 
ਤਾਂ) ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕੇਂਗਾ (ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਿਮ 

ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਿਾਜਹਂਗਾ (ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਿਾ 
ਪਏਗਂਾ) ॥੧੨॥

19949 435 JJY kdy n JUrih 
mUVy siqgur kw 
aupdysu suix qUM  
ivKw]

qMU sux ky (ivKw) vyK[ 
ivKw:polw bolo[

Jhajhai Kadhae N 

Jhoorehi Moorrae 

Sathigur Kaa 

Oupadhaes Sun 

Thoon Vikhaa ||

Jhajha: You shall never 

have to regret and 

repent, you fool, if you 

listen to the Teachings 

of the True Guru, for 

even an instant.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ 

ਲੈ, (ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਤੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਹਾਹੁਕੇ ਨਹੀਂ 
ਲੈਣ ੇਪੈਣਗੇ (ਜਕਉਂਜਕ ਮਾਇਆ-

ਮੋਹ ਦਾ ਿਾਲ ਹੀ ਟੱੁਟ 

ਿਾਇਗਾ),
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19950 435 siqgur bwJhu  
guru nhI koeI  
ingury kw hY nwau 
burw]13]

Sathigur Baajhahu 

Gur Nehee Koee 

Nigurae Kaa Hai 

Naao Buraa ||13||

Without the True 

Guru, there is no Guru 

at all; one who is 

without a Guru has a 

bad reputation. ||13||

ਪਰ ਿੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਨਹੀਂ ਪਏਗਂਾ ਤਾਂ ਕੋਈ (ਰਸਮੀ) 
ਗੁਰੂ (ਇਹਨਾਂ ਹਾਹੁਜਕਆਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾ) ਨਹੀਂ (ਸਕਦਾ)। ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, (ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ 

ਕਰ ਕੇ) ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ 
ਖੱਟਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

19951 435 DDY Dwvq vrij 
rKu mUVy AMqir 
qyrY inDwnu 
pieAw]

(Dwvq) Btkdw[ 
(vrij) rok[ D`DY

Dhhadhhai 

Dhhaavath Varaj 

Rakh Moorrae 

Anthar Thaerai 

Nidhhaan Paeiaa 

||

Dhadha: Restrain your 

wandering mind, you 

fool; deep within you 

the treasure is to be 

found.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਪਰ ਤੂੂੰ  
ਸੁਖ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ) ਬਾਹਰ 

ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ!

19952 435 gurmuiK hovih qw 
hir rsu pIvih  
jugw jugMqir  
Kwih 
pieAw]14]

ju`gW ju`gMqir Guramukh Hovehi 

Thaa Har Ras 

Peevehi Jugaa 

Juganthar Khaahi 

Paeiaa ||14||

When one becomes 

Gurmukh, then he 

drinks in the sublime 

essence of the Lord; 

throughout the ages, 

he continues to drink 

it in. ||14||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਤੁਰੇਂ ਤਾਂ (ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਪੀਵੇਂਗਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ-

ਰਸ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇਂਗਾ (ਕਦੇ 

ਮੱੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ) ॥੧੪॥

19953 435 ggY goibMdu iciq 
kir mUVy glI  
iknY n pwieAw]

g`gY[ g`lIN Gagai Gobidh 

Chith Kar Moorrae 

Galee Kinai N 

Paaeiaa ||

Gagga: Keep the Lord 

of the Universe in your 

mind, you fool; by 

mere words, no one 

has ever attained Him.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਲੈ (ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ), ਜਨਰੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਜਲਆ।
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19954 435 gur ky crn 
ihrdY vswie mUVy  
ipCly gunh sB 
bKis 
lieAw]15]

Gur Kae Charan 

Hiradhai Vasaae 

Moorrae 

Pishhalae Guneh 

Sabh Bakhas 

Laeiaa ||15||

Enshrine the Guru's 

feet within your heart, 

you fool, and all your 

past sins shall be 

forgiven. ||15||

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ, 

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਿਾਣਗੇ ॥੧੫॥

19955 435 hwhY hir kQw 
bUJu qUM mUVy qw 
sdw suKu hoeI]

Haahai Har 

Kathhaa Boojh 

Thoon Moorrae 

Thaa Sadhaa Sukh 

Hoee ||

Haha: Understand the 

Lord's Sermon, you 

fool; only then shall 

you attain eternal 

peace.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਜਸੱਖ ਲਏ ਂਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਜਮਜਲਆ ਰਹੇ।

19956 435 mnmuiK pVih  
qyqw duKu lwgY  
ivxu siqgur  
mukiq n 
hoeI]16]

pV@ih Manamukh 

Parrehi Thaethaa 

Dhukh Laagai Vin 

Sathigur Mukath N 

Hoee ||16||

The more the self-

willed manmukhs 

read, the more pain 

they suffer. Without 

the True Guru, 

liberation is not 

obtained. ||16||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਹੀ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਲੇਖੇ) 

ਪੜਹਦੇ ਹਨ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧੀਕ 

ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਖੱਟਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਸ 

ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
॥੧੬॥

19957 435 rwrY rwmu iciq 
kir mUVy ihrdY 
ijn@ kY riv 
rihAw]

Raarai Raam Chith 

Kar Moorrae 

Hiradhai Jinh Kai 

Rav Rehiaa ||

Rarra: Center your 

consciousness on the 

Lord, you fool; abide 

with those whose 

hearts are filled with 

the Lord.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਵੱਸਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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19958 435 gur prswdI  
ijn@I rwmu pCwqw  
inrgux rwmu  
iqn@I bUiJ 
lihAw]17]

Gur Parasaadhee 

Jinhee Raam 

Pashhaathaa 

Niragun Raam 

Thinhee Boojh 

Lehiaa ||17||

By Guru's Grace, those 

who recognize the 

Lord, understand the 

absolute Lord. ||17||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਯਾਦ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਹੋਰ) ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, 

ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਪਿਭੂ (ਦਾ ਅਸਲਾ) ਸਮਝ ਕੇ 

ਉਸ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ ॥੧੭॥
19959 435 qyrw AMqu n jweI 

liKAw AkQu n 
jweI hir 
kiQAw]

A-kQu: polw bolo Thaeraa Anth N 

Jaaee Lakhiaa 

Akathh N Jaaee 

Har Kathhiaa ||

Your limits cannot be 

known; the 

indescribable Lord 

cannot be described.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

19960 435 nwnk ijn@ kau 
siqguru imilAw  
iqn@ kw lyKw 
inbiVAw]18]1
]2]

in`biVAw Naanak Jinh Ko 

Sathigur Miliaa 

Thinh Kaa Laekhaa 

Nibarriaa 

||18||1||2||

O Nanak, whose who 

have met the True 

Guru, have their 

accounts settled. 

||18||1||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪਏ (ਉਹ ਜਨਰੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਲਖਣ ਪੜਹਨ ਦੇ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਜਹਸਾਬ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੮॥੧॥੨॥

19961 435 rwgu Awsw mhlw 
1 CMq Gru 1

Raag Aasaa 

Mehalaa 1 

Shhanth Ghar 1

Raag Aasaa, First 

Mehl, Chhant, First 

House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ'।
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19962 435 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

19963 435 muMD jobin  
bwlVIey myrw 
ipru rlIAwlw  
rwm]

(jobin) juAwn hovy, 
pqI dI pRsMnqw lYx dI 
smJ qoN rihq muMD hY[ 
(b`wlVIey) ieAwxI[ 
(rlI-Awlw) KuSIAW dw 
Gr

Mundhh Joban 

Baalarreeeae 

Maeraa Pir 

Raleeaalaa Raam 

||

O beautiful young 

bride, my Beloved 

Lord is very playful.

ਹੇ ਿੋਬਨ ਜਵਚ ਮੱਤੀ ਅੂੰਞਾਣ 

ਇਸਤਿੀਏ! (ਆਪਣੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈ) 

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਹੈ।

19964 435 Dn ipr nyhu Gxw  
ris pRIiq 
dieAwlw rwm]

die-Awlw Dhhan Pir Naehu 

Ghanaa Ras 

Preeth Dhaeiaalaa 

Raam ||

When the bride 

enshrines great love 

for her Husband Lord, 

He becomes merciful, 

and loves her in return.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨਾਲ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਦਇਆਲ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

19965 436 Dn iprih mylw 
hoie suAwmI  
Awip pRBu ikrpw 
kry]

Dhhan Pirehi 

Maelaa Hoe 

Suaamee Aap 

Prabh Kirapaa 

Karae ||

The soul-bride meets 

her Husband Lord, 

when the Lord Master 

Himself showers His 

favor upon her.

ਪਿਭੂ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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19966 436 syjw suhwvI sMig 
ipr kY swq sr 
AMimRq Bry]

(swq sr) s`q srovr, 
pMj igAwn ieMdRy qy mn 
bu`D

Saejaa Suhaavee 

Sang Pir Kai Saath 

Sar Anmrith 

Bharae ||

Her bed is decorated 

in the company of her 

Beloved, and her 

seven pools are filled 

with ambrosial nectar.

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ ਸੋਹਣਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੂੰਿ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
19967 436 kir dieAw 

mieAw dieAwl 
swcy sbid imil 
gux gwvE]

d-ieAw[ m-ieAw[ d-
ieAwl[ gwv-E

Kar Dhaeiaa 

Maeiaa Dhaeiaal 

Saachae Sabadh 

Mil Gun Gaavou ||

Be kind and 

compassionate to me, 

O Merciful True Lord, 

that I may obtain the 

Word of the Shabad, 

and sing Your Glorious 

Praises.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਮੇਹਰ ਕਰ ਜਕਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ।

19968 436 nwnkw hir vru 
dyiK ibgsI muMD 
min EmwhE]1]

(EmwhE) auqSwh Naanakaa Har Var 

Dhaekh Bigasee 

Mundhh Man 

Oumaahou ||1||

O Nanak, gazing upon 

her Husband Lord, the 

soul-bride is delighted, 

and her mind is filled 

with joy. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਪਤੀ 
ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ-ਖਸਮ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕੇ (ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ) ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

19969 436 muMD shij 
slonVIey iek 
pRym ibnMqI rwm]

pqI rwmjI ibnw, hor 
iksy nMU n dyKx vwly 
mhW ivsmwd 
(slonVIey) suMdr nyqRW 
vwlI gursyvk sKI

Mundhh Sehaj 

Salonarreeeae Eik 

Praem Binanthee 

Raam ||

O bride of natural 

beauty, offer your 

loving prayers to the 

Lord.

ਹੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਨੇਤਿਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਏ! ਮੇਰੀ ਇਕ ਜਪਆਰ-

ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ।
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19970 436 mY min qin hir 
BwvY pRB sMgim 
rwqI rwm]

r`wqI Mai Man Than Har 

Bhaavai Prabh 

Sangam Raathee 

Raam ||

The Lord is pleasing to 

my mind and body; I 

am intoxicated in my 

Lord God's Company.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਰਾਹੇ ਪਾ ਜਕ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤੀ 
ਿਾਵਾਂ।

19971 436 pRB pRyim rwqI  
hir ibnMqI nwim 
hir kY suiK vsY]

Prabh Praem 

Raathee Har 

Binanthee Naam 

Har Kai Sukh Vasai 

||

Imbued with the Love 

of God, I pray to the 

Lord, and through the 

Lord's Name, I abide in 

peace.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੱਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ 

ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।
19972 436 qau gux pCwxih  

qw pRBu jwxih  
guxh vis  
Avgx nsY]

v`is n`sY Tho Gun 

Pashhaanehi Thaa 

Prabh Jaanehi 

Guneh Vas Avagan 

Nasai ||

If you recognize His 

Glorious Virtues, then 

you shall come to 

know God; thus virtue 

shall dwell in you, and 

sin shall run away.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ 

ਇਸਤਿੀਆਂ ਿਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਣ ਆ ਜਟਕਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਔਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
19973 436 quDu bwJu ieku 

iqlu rih n swkw  
khix sunix n 
DIjey]

DI-jey Thudhh Baajh Eik 

Thil Rehi N Saakaa 

Kehan Sunan N 

Dhheejeae ||

Without You, I cannot 

survive, even for an 

instant; by merely 

talking and listening 

about You, I am not 

satisfied.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਇਕ 

ਜਤਲ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾ ਭੀ ਿੀਊ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ (ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਜਵਆਕੁਲ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ) ਤੇ (ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ) 

ਆਖਣ ਨਾਲ ਿਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ ਿੜਦਾ।
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19974 436 nwnkw ipRau ipRau 
kir pukwry rsn 
ris mnu 
BIjey]2]

BI-jey Naanakaa Prio 

Prio Kar Pukaarae 

Rasan Ras Man 

Bheejeae ||2||

Nanak proclaims, "O 

Beloved, O Beloved!" 

His tongue and mind 

are drenched with the 

Lord's sublime 

essence. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  'ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ!' ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਯਾਦ 

ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਿੀਭ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

19975 436 sKIho shylVIho  
myrw ipru 
vxjwrw rwm]

Sakheeho 

Sehaelarreeho 

Maeraa Pir 

Vanajaaraa Raam 

||

O my companions and 

friends, my Husband 

Lord is the merchant.

ਹੇ (ਸਤਸੂੰਗੀ) ਸਹੇਲੀਹੋ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿੇਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ।

19976 436 hir nwmuo 
vxMjiVAw ris 
moil Apwrw rwm]

vxMj-iVAw Har Naamuo 

Vananjarriaa Ras 

Mol Apaaraa 

Raam ||

I have purchased the 

Lord's Name; its 

sweetness and value 

are unlimited.

ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਹਾਜਝਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਕੇ ਇਤਨੇ 

ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ-ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ।

19977 436 moil Amolo sc 
Gir Folo pRB 
BwvY qw muMD BlI]

(Folo) ipAwrw Mol Amolo Sach 

Ghar Dtolo Prabh 

Bhaavai Thaa 

Mundhh Bhalee ||

His value is invaluable; 

the Beloved dwells in 

His true home. If it is 

pleasing to God, then 

He blesses His bride.

ਉਹ ਿੀਵ-ਸਖੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਮੱੁਲ 

ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਪਆਰੇ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਉਹ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। 
ਉਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਚੂੰਗੀ 
ਸਮਝੋ ਿ ੋਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
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19978 436 ieik sMig hir 
kY krih rlIAw  
hau pukwrI dir 
KlI]

Eik Sang Har Kai 

Karehi Raleeaa Ho 

Pukaaree Dhar 

Khalee ||

Some enjoy sweet 

pleasures with the 

Lord, while I stand 

crying at His door.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ ਿੋ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ (ਜਕ ਮੇਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਭੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ)।

19979 436 krx kwrx 
smrQ sRIDr  
Awip kwrju 
swrey]

smr`Q[ swr-ey Karan Kaaran 

Samarathh 

Sreedhhar Aap 

Kaaraj Saareae ||

The Creator, the Cause 

of causes, the All-

powerful Lord Himself 

arranges our affairs.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਿੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ-

ਯੋਗ ਹੈ ਿੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੂੰ  ਸਿਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
19980 436 nwnk ndrI Dn 

sohwgix sbdu 
AB swDwrey]3]

(AB)irdw[ (sw-Dw-
rey) Su`D krdw

Naanak Nadharee 

Dhhan Sohaagan 

Sabadh Abh 

Saadhhaareae 

||3||

O Nanak, blessed is 

the soul-bride, upon 

whom He casts His 

Glance of Grace; she 

enshrines the Word of 

the Shabad in her 

heart. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥

19981 436 hm Gir swcw 
soihlVw pRB 
AwieAVy mIqw 
rwm]

Awie-AVy Ham Ghar Saachaa 

Sohilarraa Prabh 

Aaeiarrae 

Meethaa Raam ||

In my home, the true 

songs of rejoicing 

resound; the Lord 

God, my Friend, has 

come to me.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ! ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ, ਮਾਨੋ, ਅਟੱਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ-

ਭਜਰਆ ਗੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਪਆ 

ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਜਮਤਿ-ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ।
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19982 436 rwvy rMig 
rwqiVAw mnu 
lIAVw dIqw 
rwm]

(lIAVw) ilAw Raavae Rang 

Raatharriaa Man 

Leearraa 

Dheethaa Raam ||

He enjoys me, and 

imbued with His Love, 

I have captivated His 

heart, and given mine 

to Him.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 

ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
19983 436 Awpxw mnu dIAw 

hir vru lIAw  
ijau BwvY iqau 
rwvey]

rwvey Aapanaa Man 

Dheeaa Har Var 

Leeaa Jio Bhaavai 

Thio Raaveae ||

I gave my mind, and 

obtained the Lord as 

my Husband; as it 

pleases His Will, He 

enjoys me.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ-ਖਸਮ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 

ਜਿਰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਿਭੂ ਉਸ ਿੀਵ ਇਸਤਿੀ ਨਾਲ 

ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

19984 436 qnu mnu ipr 
AwgY sbid 
sBwgY Gir 
AMimRq Plu 
pwvey]

pwvey Than Man Pir 

Aagai Sabadh 

Sabhaagai Ghar 

Anmrith Fal 

Paaveae ||

I have placed my body 

and mind before my 

Husband Lord, and 

through the Shabad, I 

have been blessed. 

Within the home of 

my own self, I have 

obtained the 

ambrosial fruit.

ਿੇਹੜੀ ਜਿੂੰ ਦ-ਵਹੁਟੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਹਰਦਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ।
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19985 436 buiD pwiT n 
pweIAY bhu 
cqurweIAY Bwie 
imlY min Bwxy]

Budhh Paath N 

Paaeeai Bahu 

Chathuraaeeai 

Bhaae Milai Man 

Bhaanae ||

He is not obtained by 

intellectual recitation 

or great cleverness; 

only by love does the 

mind obtain Him.

ਪਿਭੂ ਜਕਸੇ ਜਸਆਣਪ ਨਾਲ ਜਕਸੇ 

ਅਕਲ ਨਾਲ ਜਕਸੇ (ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ) ਪਾਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

19986 436 nwnk Twkur mIq 
hmwry hm nwhI 
lokwxy]4]1]

(lokwxy) lokW dy Naanak Thaakur 

Meeth Hamaarae 

Ham Naahee 

Lokaanae ||4||1||

O Nanak, the Lord 

Master is my Best 

Friend; I am not an 

ordinary person. 

||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਠਾਕੁਰ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! 

(ਮੇਹਰ ਕਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖ) ਮੈਂ (ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਹ ਬਣਾਂ 
॥੪॥੧॥

19987 436 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

19988 436 Anhdo Anhdu 
vwjY rux Juxkwry  
rwm]

(Anhdo) ie`k rs[ 
(rux Juxkwry) 
AnMddwiek

Anehadho 

Anehadh Vaajai 

Run Jhunakaarae 

Raam ||

The unstruck melody 

of the sound current 

resounds with the 

vibrations of the 

celestial instruments.

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ (ਮਾਨੋ) 

ਘੁੂੰ ਘਰੂਆਂ ਝਾਂਿਰਾਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਵਾਿਾ) ਇਕ-ਰਸ 

ਵੱਿ ਜਰਹਾ ਹੈ,

19989 436 myrw mno myrw mnu 
rwqw lwl 
ipAwry rwm]

rw`qw Maeraa Mano 

Maeraa Man 

Raathaa Laal 

Piaarae Raam ||

My mind, my mind is 

imbued with the Love 

of my Darling Beloved.

ਜਕਉਂ ਜਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ (ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ।
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19990 436 An idnu rwqw 
mnu bYrwgI suMn 
mMfil Gru 
pwieAw]

Anadhin Raathaa 

Man Bairaagee 

Sunn Manddal 

Ghar Paaeiaa ||

Night and day, my 

detached mind 

remains absorbed in 

the Lord, and I obtain 

my home in the 

profound trance of the 

celestial void.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ) ਮਤਵਾਲਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ 

ਅਿੇਹੇ ਉੱਚੇ ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਿੁਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਉਠਦਾ।

19991 436 Awid purKu 
AprMpru ipAwrw  
siqguir AlKu 
lKwieAw]

(Ap-rMpru) pry qoN 
pry[A-lKu: polw bolo

Aadh Purakh 

Aparanpar Piaaraa 

Sathigur Alakh 

Lakhaaeiaa ||

The True Guru has 

revealed to me the 

Primal Lord, the 

Infinite, my Beloved, 

the Unseen.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

ਿ ੋਸਭ ਦਾ ਮੱੁਢ ਹੈ ਿੋ ਸਭ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਿ ੋਸਭ ਦਾ 
ਜਪਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ।

19992 436 Awsix bYsix  
iQru nwrwiexu  
iqqu mnu rwqw 
vIcwry]

Aasan Baisan Thhir 

Naaraaein Thith 

Man Raathaa 

Veechaarae ||

The Lord's posture and 

His seat are 

permanent; my mind 

is absorbed in 

reflective 

contemplation upon 

Him.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਆਪਣੇ ਆਸਣ 

ਉਤੇ ਆਪਣ ੇਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਸਦਾ 
ਅਡੋਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

19993 436 nwnk nwim rqy 
bYrwgI Anhd 
rux Juxkwry]1]

Naanak Naam 

Rathae Bairaagee 

Anehadh Run 

Jhunakaarae ||1||

O Nanak, the 

detached ones are 

imbued with His 

Name, the unstruck 

melody, and the 

celestial vibrations. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ 

ਮਨ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵੱਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੇ) 

ਮਤਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ, (ਮਾਨੋ) ਝਾਂਿਰਾਂ 
ਘੁੂੰ ਘਰੂਆਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ (ਵਾਿਾ) ਇਕ-ਰਸ 

ਵੱਿਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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19994 436 iqqu Agm iqqu 
Agm pury khu  
ikqu ibiD 
jweIAY rwm]

Thith Agam Thith 

Agam Purae Kahu 

Kith Bidhh Jaaeeai 

Raam ||

Tell me, how can I 

reach that 

unreachable, that 

unreachable city?

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਦੱਸ, ਉਸ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹਰ 

ਜਵਚ ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

19995 436 scu sMjmo swir 
guxw gur sbdu 
kmweIAY rwm]

Sach Sanjamo Saar 

Gunaa Gur Sabadh 

Kamaaeeai Raam 

||

By practicing 

truthfulness and self-

restraint, by 

contemplating His 

Glorious Virtues, and 

living the Word of the 

Guru's Shabad.

(ਸਹੇਲੀ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ-ਹੇ 

ਭੈਣ!) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ, (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

19996 436 scu sbdu 
kmweIAY inj 
Gir jweIAY  
pweIAY guxI 
inDwnw]

Sach Sabadh 

Kamaaeeai Nij 

Ghar Jaaeeai 

Paaeeai Gunee 

Nidhhaanaa ||

Practicing the True 

Word of the Shabad, 

one comes to the 

home of his own inner 

being, and obtains the 

treasure of virtue.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਣ 

ਵਾਲਾ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆਂ 

ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਵਚ (ਸਵੈ-ਸਰੂਪ 

ਜਵਚ) ਅੱਪੜ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਲੱਭ ਲਈਦਾ ਹੈ।

19997 436 iqqu swKw mUlu  
pqu nhI fwlI  
isir sBnw 
prDwnw]

p`qu Thith Saakhaa 

Mool Path Nehee 

Ddaalee Sir 

Sabhanaa 

Paradhhaanaa ||

He has no stems, 

roots, leaves or 

branches, but He is 

the Supreme Lord 

over the heads of all.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਹਣੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ 

ਿੜਹ ਪੱਤਰ (ਆਜਦਕ, ਭਾਵ, 

ਉਸ ਦੇ ਰਚੇ ਿਗਤ) ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਪਰਧਾਨ ਹੈ।
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19998 436 jpu qpu kir 
kir sMjm QwkI  
hiT ingRih nhI 
pweIAY]

(in-gRih) rokxw[ hiT: 
polw bolo

Jap Thap Kar Kar 

Sanjam Thhaakee 

Hath Nigrehi 

Nehee Paaeeai ||

Practicing intensive 

meditation, chanting 

and self-discipline, 

people have grown 

weary; stubbornly 

practicing these 

rituals, they still have 

not found Him.

ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਿਪ ਕਰ ਕੇ ਤਪ 

ਸਾਧ ਕੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, 

(ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੇ) ਹਠ ਨਾਲ 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੇ 

ਿਤਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

19999 436 nwnk shij imly 
jgjIvn siqgur  
bUJ buJweIAY]2]

j`gjIvn bU`J bu`JweIAY Naanak Sehaj 

Milae Jagajeevan 

Sathigur Boojh 

Bujhaaeeai ||2||

O Nanak, through 

spiritual wisdom, the 

Lord, the Life of the 

world, is met; the True 

Guru imparts this 

understanding. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਿਗਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ (ਜਦੱਤੀ) ਮਜਤ ਨੇ 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ) ਸਮਝਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥

20000 436 guru swgro 
rqnwgru iqqu 
rqn Gxyry rwm]

 (rqnwgru) rqnW dI 
Kwx

Gur Saagaro 

Rathanaagar Thith 

Rathan Ghanaerae 

Raam ||

The Guru is the ocean, 

the mountain of 

jewels, overflowing 

with jewels.

ਗੁਰੂ (ਇਕ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ 

(ਸੁਚੱਿੀ ਿੀਵਨ-ਜਸੱਜਖਆ ਦੇ), 

ਅਨੇਕਾਂ ਰਤਨ ਹਨ।

20001 437 kir mjno spq 
sry mn inrml 
myry rwm]

m`jno[ (spq) s`q, pMj 
igAwn ieMdRy qy mn 
bu`D[ (sry) smuMdR c[ 

Kar Majano 

Sapath Sarae Man 

Niramal Maerae 

Raam ||

Take your bath in the 

seven seas, O my 

mind, and become 

pure.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਉਸ ਜਵਚ) ਪੂੰਿ ੇ

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਮਨ ਤੇ ਬੱੁਧੀ 
ਸਮੇਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਤੇਰਾ 
ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਇਗਾ।
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20002 437 inrml jil n@wey  
jw pRB Bwey pMc 
imly vIcwry]

(pMc) sMq Niramal Jal 

Nhaaeae Jaa 

Prabh Bhaaeae 

Panch Milae 

Veechaarae ||

One bathes in the 

water of purity when 

it is pleasing to God, 

and obtains the five 

virtues by reflective 

meditation.

ਿੀਵ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ) ਪਜਵਤਿ 
ਿਲ ਜਵਚ ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਸਤ, 

ਸੂੰ ਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਤੇ 

ਧੀਰਿ) ਪੂੰਿ ੇਹੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

20003 437 kwmu kroDu kptu  
ibiKAw qij scu 
nwmu auir Dwry]

Kaam Karodhh 

Kapatt Bikhiaa 

Thaj Sach Naam 

Our Dhhaarae ||

Renouncing sexual 

desire, anger, deceit 

and corruption, he 

enshrines the True 

Name in his heart.

ਅਤੇ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਖੋਟ (ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਆਜਦਕ) ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਿੀਵ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

20004 437 haumY loB lhir  
lb Qwky pwey 
dIn dieAwlw]

lh-ir[ l`b[ d-
ieAwlw bolo

Houmai Lobh 

Lehar Lab 

Thhaakae Paaeae 

Dheen Dhaeiaalaa 

||

When the waves of 

ego, greed and avarice 

subside, he finds the 

Lord Master, Merciful 

to the meek.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀਨਾਂ ਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ, 

ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਰ, ਤੇ ਲੱਬ 

(ਆਜਦਕ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20005 437 nwnk gur smwin  
qIrQu nhI koeI  
swcy gur 
gopwlw]3]

Naanak Gur 

Samaan Theerathh 

Nehee Koee 

Saachae Gur 

Gopaalaa ||3||

O Nanak, there is no 

place of pilgrimage 

comparable to the 

Guru; the True Guru is 

the Lord of the world. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੩॥
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20006 437 hau bnu bno dyiK 
rhI iqRxu dyiK 
sbwieAw rwm]

(iqRxu) Gwh[ 
(sbwieAw) swrw

Ho Ban Bano 

Dhaekh Rehee 

Thrin Dhaekh 

Sabaaeiaa Raam ||

I have searched the 

jungles and forests, 

and looked upon all 

the fields.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਿੂੰਗਲ ਵੇਖ 

ਚੁਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਤੱਕ ਚੁਕੀ ਹਾਂ,

20007 437 iqRBvxo quJih 
kIAw sBu jgqu 
sbwieAw rwm]

(iqRBvxo) iqMny lok, 
AkwS,pqwL,DrqI[ 
j`gqu

Thribhavano 

Thujhehi Keeaa 

Sabh Jagath 

Sabaaeiaa Raam ||

You created the three 

worlds, the entire 

universe, everything.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਤੂੰ ਨੇ ਭਵਨ 

ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

20008 437 qyrw sBu kIAw qUM 
iQru QIAw quDu 
smwin ko nwhI]

(iQru) sdw kwiem Thaeraa Sabh 

Keeaa Thoon Thhir 

Thheeaa Thudhh 

Samaan Ko 

Naahee ||

You created 

everything; You alone 

are permanent. 

Nothing is equal to 

You.

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਭਾਵੇਂ 
ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਤਾਂ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, 

ਪਰ) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

20009 437 qUM dwqw sB 
jwick qyry quDu 
ibnu iksu 
swlwhI]

Thoon Dhaathaa 

Sabh Jaachik 

Thaerae Thudhh 

Bin Kis Saalaahee 

||

You are the Giver - all 

are Your beggars; 

without You, who 

should we praise?

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ (ਦਰ ਦੇ) 

ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਜਕਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਾਂ?
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20010 437 AxmMigAw dwnu 
dIjY dwqy qyrI 
Bgiq Bry 
BMfwrw]

Anamangiaa 

Dhaan Dheejai 

Dhaathae Thaeree 

Bhagath Bharae 

Bhanddaaraa ||

You bestow Your gifts, 

even when we do not 

ask for them, O Great 

Giver; devotion to You 

is a treasure over-

flowing.

ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਤਾਂ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਮੂੰਗਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਹ) ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।

20011 437 rwm nwm ibnu  
mukiq n hoeI  
nwnku khY 
vIcwrw]4]2]

Raam Naam Bin 

Mukath N Hoee 

Naanak Kehai 

Veechaaraa 

||4||2||

Without the Lord's 

Name, there is no 

liberation; so says 

Nanak, the meek. 

||4||2||

ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ 

ਕਿੋਧ ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ 
॥੪॥੨॥

20012 437 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl:

20013 437 myrw mno myrw mnu 
rwqw rwm ipAwry 
rwm]

Maeraa Mano 

Maeraa Man 

Raathaa Raam 

Piaarae Raam ||

My mind, my mind is 

attuned to the Love of 

my Beloved Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਨਾਲ ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ,

20014 437 scu swihbo Awid 
purKu AprMpro 
Dwry rwm]

(Ap-rMpro) pry qoN pry 
byAMq[ (Dwry) Awsrw

Sach Saahibo Aadh 

Purakh 

Aparanparo 

Dhhaarae Raam ||

The True Lord Master, 

the Primal Being, the 

Infinite One, is the 

Support of the earth.

ਿ ੋਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਿ ੋਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਿੋ ਸਭ 

ਦਾ ਮੱੁਢ ਹੈ, ਿ ੋਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਿ ੋਸਭ ਨੂੂੰ  
ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3916 Published: March 06/ 2014



20015 437 Agm Agocru 
Apr Apwrw  
pwrbRhmu prDwno]

Agam Agochar 

Apar Apaaraa 

Paarabreham 

Paradhhaano ||

He is unfathomable, 

unapproachable, 

infinite and 

incomparable. He is 

the Supreme Lord 

God, the Lord above 

all.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, 

ਮੁਨੱਖ ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਹੈ।

20016 437 Awid jugwdI hY 
BI hosI Avru 
JUTw sBu mwno]

Aadh Jugaadhee 

Hai Bhee Hosee 

Avar Jhoothaa 

Sabh Maano ||

He is the Lord, from 

the beginning, 

throughout the ages, 

now and forevermore; 

know that all else is 

false.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਿੁਗਾਂ ਦੇ 

ਸ਼ਰੂ ਤੋਂ ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਹੁਣ ਭੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ 

ਮੌਿੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਿਾਣੋ।

20017 437 krm Drm kI 
swr n jwxY  
suriq mukiq 
ikau pweIAY]

Karam Dhharam 

Kee Saar N Jaanai 

Surath Mukath Kio 

Paaeeai ||

If one does not 

appreciate the value 

of good deeds and 

Dharmic faith, how 

can one obtain clarity 

of consciousness and 

liberation?

ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਸੁਰਜਤ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ 

ਮੁਕਤੀ ਜਕਵੇਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

20018 437 nwnk gurmuiK 
sbid pCwxY  
Aih inis nwmu 
iDAweIAY]1]

Naanak Guramukh 

Sabadh 

Pashhaanai Ahinis 

Naam Dhhiaaeeai 

||1||

O Nanak, the Gurmukh 

realizes the Word of 

the Shabad; night and 

day, he meditates on 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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20019 437 myrw mno myrw mnu 
mwinAw nwmu 
sKweI rwm]

Maeraa Mano 

Maeraa Man 

Maaniaa Naam 

Sakhaaee Raam ||

My mind, my mind has 

come to accept, that 

the Naam is our only 

Friend.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਮੇਰਾ 
ਮਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੂੰਨ ਚੁਕਾ ਹੈ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਅਸਲ) ਸਾਥੀ ਹੈ,

20020 437 haumY mmqw 
mwieAw sMig n 
jweI rwm]

Houmai 

Mamathaa 

Maaeiaa Sang N 

Jaaee Raam ||

Egotism, worldly 

attachment, and the 

lures of Maya shall not 

go with you.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੇ ਹਉਮੈ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ,ਹੇ 

ਪਿਭੂ!

20021 437 mwqw ipq BweI  
suq cqurweI sMig 
n sMpY nwry]

(sMpY) Dn mwl[ (nwry) 
iesqRI

Maathaa Pith 

Bhaaee Suth 

Chathuraaee Sang 

N Sanpai Naarae ||

Mother, father, famliy, 

children, cleverness, 

property and spouses - 

none of these shall go 

with you.

ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਭਰਾ, ਪੱੁਤਰ, ਧਨ, 

ਇਸਤਿੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ 
ਚਤੁਰਾਈ (ਸਦਾ ਲਈ) ਸਾਥੀ 
ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

20022 437 swier kI puqRI  
prhir iqAwgI  
crx qlY vIcwry]

(swier) smuMdR dI pu`qRI 
mwieAw[ (prhir) dUr 
krky[ qlY-polw bolo

Saaeir Kee 

Puthree Parehar 

Thiaagee Charan 

Thalai Veechaarae 

||

I have renounced 

Maya, the daughter of 

the ocean; reflecting 

upon reality, I have 

trampled it under my 

feet.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀ ਪੁਤਿੀ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਉੱਕਾ ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ 

ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣ ੇਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦਾ)।
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20023 437 Awid puriK ieku 
clqu idKwieAw  
jh dyKw qh 
soeI]

Aadh Purakh Eik 

Chalath 

Dhikhaaeiaa Jeh 

Dhaekhaa Theh 

Soee ||

The Primal Lord has 

revealed this 

wondrous show; 

wherever I look, there 

I see Him.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ ਜਕ) ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਨੇ (ਿਗਤ-

ਰੂਪ) ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਵਖਾਲ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ 
ਉਧਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

20024 437 nwnk hir kI 
Bgiq n Cofau  
shjy hoie su 
hoeI]2]

Naanak Har Kee 

Bhagath N 

Shhoddo Sehajae 

Hoe S Hoee ||2||

O Nanak, I shall not 

forsake the Lord's 

devotional worship; in 

the natural course, 

what shall be, shall be. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਕਦੇ) 

ਨਹੀਂ ਜਵਸਾਰਦਾ (ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ 

ਹੈ ਜਕ) ਿਗਤ ਜਵਚ ਿ ੋਕੁਝ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

20025 437 myrw mno myrw mnu 
inrmlu swcu 
smwly rwm]

Maeraa Mano 

Maeraa Man 

Niramal Saach 

Samaalae Raam ||

My mind, my mind has 

become immaculately 

pure, contemplating 

the True Lord.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ।

20026 437 Avgx myit cly  
gux sMgm nwly 
rwm]

c`ly Avagan Maett 

Chalae Gun 

Sangam Naalae 

Raam ||

I have dispelled my 

vices, and now I walk 

in the company of the 

virtuous.

(ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ ਜਵਚ) ਮੈਂ ਔਗੁਣ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਮਟਾ ਕੇ ਤੁਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਸਾਥ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।
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20027 437 Avgx prhir 
krxI swrI dir 
scY sicAwro]

Avagan Parehar 

Karanee Saaree 

Dhar Sachai 

Sachiaaro ||

Discarding my vices, I 

do good deeds, and in 

the True Court, I am 

judged as true.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਔਗੁਣ ਜਤਆਗ ਕੇ (ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਣੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

20028 437 Awvxu jwvxu  
Twik rhwey  
gurmuiK qqu 
vIcwro]

Aavan Jaavan 

Thaak Rehaaeae 

Guramukh Thath 

Veechaaro ||

My coming and going 

has come to an end; as 

Gurmukh, I reflect 

upon the nature of 

reality.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਿਨਮ 

ਮਰਣ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

20029 437 swjnu mIqu sujwxu 
sKw qUM sic imlY 
vifAweI]

Saajan Meeth 

Sujaan Sakhaa 

Thoon Sach Milai 

Vaddiaaee ||

O my Dear Friend, You 

are my all-knowing 

companion; grant me 

the glory of Your True 

Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ ਹੈਂ 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਸਾਥੀ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
20030 437 nwnk nwmu rqnu 

prgwisAw AYsI 
gurmiq pweI]3]

Naanak Naam 

Rathan 

Paragaasiaa Aisee 

Guramath Paaee 

||3||

O Nanak, the jewel of 

the Naam has been 

revealed to me; such 

are the Teachings I 

have received from 

the Guru. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਅਿੇਹੀ ਮਜਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ 

ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ 

ਪਿਗਟ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੩॥
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20031 437 scu AMjno AMjnu 
swir inrMjin 
rwqw rwm]

(AMjno) surmw[ (swir) 
pwieAw

Sach Anjano Anjan 

Saar Niranjan 

Raathaa Raam ||

I have carefully 

applied the healing 

ointment to my eyes, 

and I am attuned to 

the Immaculate Lord.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਗਆਨ ਦਾ) ਸੁਰਮਾ 
ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ-

ਰਜਹਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ।

20032 437 min qin riv 
rihAw jgjIvno 
dwqw rwm]

j`gjIvno Man Than Rav 

Rehiaa 

Jagajeevano 

Dhaathaa Raam ||

He is permeating my 

mind and body, the 

Life of the world, the 

Lord, the Great Giver.

ਿਗਤ ਦਾ ਿੀਵਨ ਤੇ ਸਭ 

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਮੌਿੂਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

20033 437 jgjIvnu dwqw 
hir min rwqw  
shij imlY 
mylwieAw]

Jagajeevan 

Dhaathaa Har 

Man Raathaa 

Sehaj Milai 

Maelaaeiaa ||

My mind is imbued 

with the Lord, the 

Great Giver, the Life of 

the world; I have 

merged and blended 

with Him, with 

intuitive ease.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਿਗਤ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

20034 437 swD sBw sMqw kI 
sMgiq ndir pRBU 
suKu pwieAw]

sBw:polw bolo Saadhh Sabhaa 

Santhaa Kee 

Sangath Nadhar 

Prabhoo Sukh 

Paaeiaa ||

In the Company of the 

Holy, and the Saints' 

Society, by God's 

Grace, peace is 

obtained.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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20035 437 hir kI Bgiq 
rqy bYrwgI cUky 
moh ipAwsw]

Har Kee Bhagath 

Rathae Bairaagee 

Chookae Moh 

Piaasaa ||

The renunciates 

remain absorbed in 

devotional worship to 

the Lord; they are rid 

of emotional 

attachment and desire.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਤੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਿੋ 
ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਸਦਾ ਜਗੱਝੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

20036 437 nwnk haumY mwir 
pqIxy ivrly dws 
audwsw]4]3]

Naanak Houmai 

Maar Patheenae 

Viralae Dhaas 

Oudhaasaa 

||4||3||

O Nanak, how rare is 

that unattached 

servant, who conquers 

his ego, and remains 

pleased with the Lord. 

||4||3||

ਤੇ ਿੇਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਅਿੇਹੇ ਜਵਰਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥੪॥੩॥

20037 438 rwgu Awsw mhlw 
1 CMq Gru 2

Raag Aasaa 

Mehalaa 1 

Shhanth Ghar 2

Raag Aasaa, First 

Mehl, Chhant, Second 

House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ'।

20038 438 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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20039 438 qUM sBnI QweI  
ijQY hau jweI  
swcw isrjxhwru 
jIau]

QWeIN Thoon Sabhanee 

Thhaaee Jithhai 

Ho Jaaee Saachaa 

Sirajanehaar Jeeo 

||

You are everywhere, 

wherever I go, O True 

Creator Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਭੀ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਂਈ ਂਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

20040 438 sBnw kw dwqw  
krm ibDwqw dUK 
ibswrxhwru 
jIau]

Sabhanaa Kaa 

Dhaathaa Karam 

Bidhhaathaa 

Dhookh 

Bisaaranehaar 

Jeeo ||

You are the Giver of 

all, the Architect of 

Destiny, the Dispeller 

of distress.

ਤੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
ਤੇ ਸਭ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

20041 438 dUK ibswrxhwru 
suAwmI kIqw jw 
kw hovY]

Dhookh 

Bisaaranehaar 

Suaamee Keethaa 

Jaa Kaa Hovai ||

The Lord Master is the 

Dispeller of distress; 

all that happens is by 

His doing.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਭ 

ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

20042 438 kot kotMqr pwpw 
kyry eyk GVI 
mih KovY]

(kyry) dy Kott Kottanthar 

Paapaa Kaerae 

Eaek Gharree 

Mehi Khovai ||

Millions upon millions 

of sins, He destroys in 

an instant.

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ 

ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ ਨਾਸ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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20043 438 hMs is hMsw bg  
is bgw Gt Gt 
kry bIcwru jIau]

b`g b`gw Hans S Hansaa Bag 

S Bagaa Ghatt 

Ghatt Karae 

Beechaar Jeeo ||

He calls a swan a 

swan, and a crane a 

crane; He 

contemplates each 

and every heart.

ਿੀਵ ਭਾਵੇਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜਨਜਖੱਧ ਤੋਂ ਜਨਜਖੱਧ 

ਹੋਣ, ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

20044 438 qUM sBnI QweI  
ijQY hau jweI  
swcw isrjxhwru 
jIau]1]

QWeIN Thoon Sabhanee 

Thhaaee Jithhai 

Ho Jaaee Saachaa 

Sirajanehaar Jeeo 

||1||

You are everywhere, 

wherever I go, O True 

Creator Lord. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਿਥੇ ਭੀ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧॥

20045 438 ijn@ iek min 
iDAwieAw iqn@ 
suKu pwieAw qy 
ivrly sMswir 
jIau]

Jinh Eik Man 

Dhhiaaeiaa Thinh 

Sukh Paaeiaa Thae 

Viralae Sansaar 

Jeeo ||

Those who meditate 

on Him single-

mindedly obtain 

peace; how rare are 

they in this world.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਜਣਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਜਵਰਲੇ ਜਵਰਲੇ 

ਹਨ।
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20046 438 iqn jmu nyiV n 
AwvY gur sbdu 
kmwvY kbhu n 
Awvih hwir 
jIau]

Thin Jam Naerr N 

Aavai Gur Sabadh 

Kamaavai Kabahu 

N Aavehi Haar 

Jeeo ||

The Messenger of 

Death does not draw 

near those who live 

the Guru's Teachings; 

they never return 

defeated.

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਨ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ) ਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੇ।

20047 438 qy kbhu n hwrih  
hir hir gux 
swrih iqn@ jmu 
nyiV n AwvY]

(swrih) sMBwldy Thae Kabahu N 

Haarehi Har Har 

Gun Saarehi Thinh 

Jam Naerr N Aavai 

||

Those who appreciate 

the Glorious Praises of 

the Lord, Har, Har, 

never suffer defeat; 

the Messenger of 

Death does not even 

approach them.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) 

ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦੀ।

20048 438 jMmxu mrxu iqn@w 
kw cUkw jo hir 
lwgy pwvY]

(pwvY) crnIN Janman Maran 

Thinhaa Kaa 

Chookaa Jo Har 

Laagae Paavai ||

Birth and death are 

ended for those who 

are attached to the 

feet of the Lord.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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20049 438 gurmiq hir rsu  
hir Plu pwieAw  
hir hir nwmu 
aur Dwir jIau]

Guramath Har Ras 

Har Fal Paaeiaa 

Har Har Naam Our 

Dhhaar Jeeo ||

Through the Guru's 

Teachings, they obtain 

the sublime essence of 

the Lord, and the fruit 

of the Lord; they 

enshrine the Name of 

the Lord, Har, Har, in 

their hearts.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਜਖਆ ਹੈ, 

ਨਾਮ-ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਇਆ ਹੈ,

20050 438 ijn@ iek min 
iDAwieAw iqn@ 
suKu pwieAw qy 
ivrly sMswir 
jIau]2]

Jinh Eik Man 

Dhhiaaeiaa Thinh 

Sukh Paaeiaa Thae 

Viralae Sansaar 

Jeeo ||2||

Those who meditate 

on Him single-

mindedly obtain 

peace; how rare are 

they in this world. 

||2||

ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਹੈ। 
ਪਰ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਵਰਲੇ ਜਵਰਲੇ ਹੀ ਹਨ ॥੨॥

20051 438 ijin jgqu 
aupwieAw DMDY 
lwieAw iqsY 
ivthu kurbwxu 
jIau]

j`gqu Jin Jagath 

Oupaaeiaa 

Dhhandhhai 

Laaeiaa Thisai 

Vittahu Kurabaan 

Jeeo ||

He who created the 

world and assigned all 

to their tasks - unto 

Him I am a sacrifice.

ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 

ਨੇ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਜਵਚ ਲਾ ਜਦਤਾ ਹੈ।
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20052 438 qw kI syv krIjY  
lwhw lIjY hir 
drgh pweIAY 
mwxu jIau]

Thaa Kee Saev 

Kareejai Laahaa 

Leejai Har 

Dharageh Paaeeai 

Maan Jeeo ||

So serve Him, and 

gather profit, and you 

shall obtain honor in 

the Court of the Lord.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਾਭ 

ਿਗਤ ਜਵਚੋਂ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

20053 438 hir drgh mwnu  
soeI jnu pwvY jo 
nru eyku pCwxY]

Har Dharageh 

Maan Soee Jan 

Paavai Jo Nar Eaek 

Pashhaanai ||

That humble being, 

who recognizes the 

One Lord alone, 

obtains honor in the 

Court of the Lord.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ) ਪਛਾਣਦਾ 
ਹੈ।

20054 438 Ehu nv iniD 
pwvY gurmiq hir 
iDAwvY inq hir 
gux AwiK vKwxY]

Ouhu Nav Nidhh 

Paavai Guramath 

Har Dhhiaavai Nith 

Har Gun Aakh 

Vakhaanai ||

One who meditates on 

the Lord, through the 

Guru's Teachings, 

obtains the nine 

treasures; he chants 

and repeats 

continually the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਿਗਤ 

ਦੇ ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

20055 438 Aih inis nwmu 
iqsY kw lIjY  
hir aUqmu purKu 
prDwnu jIau]

Ahinis Naam Thisai 

Kaa Leejai Har 

Ootham Purakh 

Paradhhaan Jeeo 

||

Day and night, take 

the Naam, the Name 

of the Lord, the most 

sublime Primal Being.

ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ ਿੋ ਸਭ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਿ ੋਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਹੈ।
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20056 438 ijin jgqu 
aupwieAw DMDY 
lwieAw hau iqsY 
ivthu kurbwnu 
jIau]3]

j`gqu Jin Jagath 

Oupaaeiaa 

Dhhandhhai 

Laaeiaa Ho Thisai 

Vittahu Kurabaan 

Jeeo ||3||

The One who created 

the world and 

assigned all to their 

tasks - I am a sacrifice 

to Him. ||3||

ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਜਵਚ ਲਾ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ ॥੩॥

20057 438 nwmu lYin is 
sohih iqn suK 
Pl hovih mwnih 
sy ijix jwih 
jIau]

soh-ih[(ijix) ij`q[ Naam Lain S 

Sohehi Thin Sukh 

Fal Hovehi 

Maanehi Sae Jin 

Jaahi Jeeo ||

Those who chant the 

Naam look beautiful; 

they obtain the fruit of 

peace. Those who 

believe in the Name 

win the game of life.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ-

ਰੂਪ ਿਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) 
ਜਿੱਤ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20058 438 iqn Pl qoit n 
AwvY jw iqsu 
BwvY jy jug kyqy 
jwih jIau]

j`ug Thin Fal Thott N 

Aavai Jaa This 

Bhaavai Jae Jug 

Kaethae Jaahi Jeeo 

||

Their blessings are not 

exhausted, if it pleases 

the Lord, even though 

numerous ages may 

pass.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦਾ) 
ਿਲ ਇਤਨਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿੁਗ ਬੀਤ ਿਾਣ।
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20059 438 jy jug kyqy jwih 
suAwmI iqn Pl 
qoit n AwvY]

Jae Jug Kaethae 

Jaahi Suaamee 

Thin Fal Thott N 

Aavai ||

Even though 

numerous ages may 

pass, O Lord Master, 

their blessings are not 

exhausted.

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਸੁਆਮੀ! ਚਾਹੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਿੁਗ ਬੀਤ ਿਾਣ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਜਮਜਲਆ ਿਲ ਕਦੇ 

ਭੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ।

20060 438 iqn@ jrw n 
mrxw nrik n 
prxw jo hir 
nwmu iDAwvY]

(jrw) buFypw Thinh Jaraa N 

Maranaa Narak N 

Paranaa Jo Har 

Naam Dhhiaavai ||

They do not age, they 

do not die and fall into 

hell, if they meditate 

on the Naam, the 

Name of the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਬੁਢੇਪਾ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਰਕ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੇ।

20061 438 hir hir krih  
is sUkih nwhI  
nwnk pIV n 
Kwih jIau]

(sUkih) su`kdy Har Har Karehi S 

Sookehi Naahee 

Naanak Peerr N 

Khaahi Jeeo ||

Those who chant the 

Lord's Name, Har, Har, 

do not wither, O 

Nanak; they are not 

afflicted by pain.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਸੱੁਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਦਰਲਾ ਆਤਮਕ ਖੇੜਾ ਕਦੇ 

ਸੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ) ਉਹ ਕਦੇ ਦੱੁਖੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।

20062 438 nwmu lYin@ is 
sohih iqn@ suK 
Pl hovih mwnih 
sy ijix jwih 
jIau]4]1]4]

(ijix) ij`q Naam Lainih S 

Sohehi Thinh Sukh 

Fal Hovehi 

Maanehi Sae Jin 

Jaahi Jeeo 

||4||1||4||

Those who chant the 

Naam look beautiful; 

they obtain the fruit of 

peace. Those who 

believe in the Name 

win the game of life. 

||4||1||4||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ ਉਹ (ਲੋਕ- ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਿਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) 
ਜਿੱਤ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧॥੪॥
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20063 438 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20064 438 Awsw mhlw 1 
CMq Gru 3]

Aasaa Mehalaa 1 

Shhanth Ghar 3 ||

Aasaa, First Mehl, 

Chhant, Third House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ'।

20065 438 qUM suix hrxw 
kwilAw kI 
vwVIAY rwqw 
rwm]

(vwVIAY) bgIcy sMswr 
c[ r`wqw

Thoon Sun 

Haranaa Kaaliaa 

Kee Vaarreeai 

Raathaa Raam ||

Listen, O black deer: 

why are you so 

attached to the 

orchard of passion?

ਹੇ ਕਾਲੇ ਹਰਣ! (ਹੇ ਕਾਲੇ 

ਹਰਣ ਵਾਂਗ ਸੂੰਸਾਰ-ਬਨ ਜਵਚ 

ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਚੁੂੰ ਗੀਆਂ 

ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨ!) ਤੂੂੰ  (ਮੇਰੀ 
ਗੱਲ) ਸੁਣ! ਤੂੂੰ  ਇਸ (ਿਗਤ-) 

ਿੁਲਵਾੜੀ ਜਵਚ ਜਕਉਂ ਮਸਤ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ?
20066 438 ibKu Plu mITw 

cwir idn iPir 
hovY qwqw rwm]

(ibKu) zhr[ (qw`qw) 
q`qw

Bikh Fal Meethaa 

Chaar Dhin Fir 

Hovai Thaathaa 

Raam ||

The fruit of sin is 

sweet for only a few 

days, and then it 

grows hot and bitter.

(ਇਸ ਿੁਲਵਾੜੀ ਦਾ) ਿਲ 

ਜ਼ਹਰ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਇਹ ਥੋੜੇ 

ਜਦਨ ਹੀ ਸੁਆਦਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

20067 438 iPir hoie qwqw  
Krw mwqw nwm 
ibnu prqwpey]

q`wqw[m`wqw[(pr-
qw`pey)pscwqwp (2. 
pr qwpey)

Fir Hoe Thaathaa 

Kharaa Maathaa 

Naam Bin 

Parathaapeae ||

That fruit which 

intoxicated you has 

now become bitter 

and painful, without 

the Naam.

ਜਿਸ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੈਂ 
ਇਹ ਆਖ਼ਰ ਦੱੁਖਦਾਈ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।
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20068 439 Ehu jyv swier  
dyie lhrI ibjul  
ijvY cmkey]

 (jyv)ijvyN[ 
(swier)smuMdR[dy-ie[ 
cm-key:polw bolo[ 

Ouhu Jaev Saaeir 

Dhaee Leharee 

Bijul Jivai 

Chamakeae ||

It is temporary, like 

the waves on the sea, 

and the flash of 

lightning.

(ਉਂਝ ਹੈ ਭੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾ 
ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ) ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਲਜਹਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਜਿਵੇਂ 
ਜਬਿਲੀ ਜਲਸ਼ਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।

20069 439 hir bwJu rwKw  
koie nwhI soie 
quJih ibswirAw]

Har Baajh Raakhaa 

Koe Naahee Soe 

Thujhehi Bisaariaa 

||

Without the Lord, 

there is no other 

protector, but you 

have forgotten Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ (ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਣ 

ਵਾਲਾ) ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ (ਹੇ ਹਰਨ 

ਵਾਂਗ ਚੁੂੰ ਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨ!) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ 
ਹੈਂ।

20070 439 scu khY nwnku  
cyiq ry mn mrih 
hrxw 
kwilAw]1]

Sach Kehai Naanak 

Chaeth Rae Man 

Marehi Haranaa 

Kaaliaa ||1||

Nanak speaks the 

Truth. Reflect upon it, 

O mind; you shall die, 

O black deer. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਕਾਲੇ 

ਹਰਨ! ਹੇ ਮਨ! ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ (ਇਸ ਿਗਤ-

ਿੁਲਵਾੜੀ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ) 

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲਏਗਂਾ ॥੧॥
20071 439 Bvrw PUil 

BvMiqAw duKu 
Aiq BwrI rwm]

Bhavaraa Fool 

Bhavanthiaa 

Dhukh Ath 

Bhaaree Raam ||

O bumble bee, you 

wander among the 

flowers, but terrible 

pain awaits you.

ਹੇ (ਹਰੇਕ) ਿੁੱ ਲ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣ 

ਵਾਲੇ ਭੌਰੇ (ਮਨ!) (ਿੁੱ ਲ ਿੁੱ ਲ 

ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਲੈਂਦੇ ਜਿਰਨ ਜਵਚੋਂ) 
ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੱੁਖ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ।

20072 439 mY guru pUiCAw 
Awpxw swcw 
bIcwrI rwm]

Mai Gur 

Pooshhiaa 

Aapanaa Saachaa 

Beechaaree Raam 

||

I have asked my Guru 

for true understanding.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪੱੁਜਛਆ 

ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਵਚਾਰ-ਮੂੰਡਲ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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20073 439 bIcwir siqguru  
muJY pUiCAw Bvru 
bylI rwqE]

pU`iCAw[ r`wq-E[ bolo 
jI

Beechaar Sathigur 

Mujhai Pooshhiaa 

Bhavar Baelee 

Raathou ||

I have asked my True 

Guru for 

understanding about 

the bumble bee, who 

is so involved with the 

flowers of the garden.

(ਹੇ ਭੌਰੇ ਮਨ! ਤੇਰੀ ਇਹ 

ਹਾਲਤ) ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਪੱੁਜਛਆ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਮਨ-ਭੌਰਾ 
ਤਾਂ ਵੇਲਾਂ ਿੁੱ ਲਾਂ ਉਤੇ (ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ 
ਜਵਚ) ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਦਾ ਕੀਹ ਬਣੇਗਾ?

20074 439 sUrju ciVAw  
ipMfu piVAw qylu 
qwvix qwqE]

kwl rUpI sUrj ciV@Aw, 
(ipMfu) sRIr[ piVAw dy 
V nMU :hlMq n lwE[ 
(qwvix) qpwauNdy[ q`wq-
E

Sooraj Charriaa 

Pindd Parriaa 

Thael Thaavan 

Thaathou ||

When the sun rises, 

the body will fall, and 

it will be cooked in hot 

oil.

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਜਤ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਿਦੋਂ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਿਦੋਂ ਜਦਨ ਚੜਹ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ) ਇਹ ਸਰੀਰ ਢਜਹ ਢੇਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਿੀਵ ਇਉਂ ਦੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ ਜਿਵੇਂ) ਤੇਲ ਤਾਉੜੀ 
ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ ਡਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

20075 439 jm mig bwDw  
Kwih cotw sbd 
ibnu byqwilAw]

(mig) rsqy[ 
(byqwilAw) BUqnw[ 
mig polw bolo,byq`wilAw

Jam Mag 

Baadhhaa Khaahi 

Chottaa Sabadh 

Bin Baethaaliaa ||

You shall be bound 

and beaten on the 

road of Death, without 

the Word of the 

Shabad, O madman.

ਹੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋਏ) ਭੂਤ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਿਮਰਾਿ 

ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ 

ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇਂਗਾ।

20076 439 scu khY nwnku  
cyiq ry mn mrih 
Bvrw 
kwilAw]2]

kwilAw:polw bolo Sach Kehai Naanak 

Chaeth Rae Man 

Marehi Bhavaraa 

Kaaliaa ||2||

Nanak speaks the 

Truth. Reflect upon it, 

O mind; you shall die, 

O bumble bee. ||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ, ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਭੌਰੇ (ਵਾਂਗ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਮਸਤ 

ਹੋਏ ਮਨ!) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲਏਗਂਾ ॥੨॥
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20077 439 myry jIAiVAw 
prdysIAw ikqu 
pvih jMjwly 
rwm]

Maerae Jeearriaa 

Paradhaeseeaa 

Kith Pavehi 

Janjaalae Raam ||

O my stranger soul, 

why do you fall into 

entanglements?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਿੀਵਾਤਮਾ! ਤੂੂੰ  
ਜਕਉਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਿੂੰਿਾਲ 

ਜਵਚ ਿਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?

20078 439 swcw swihbu min 
vsY kI Pwsih 
jm jwly rwm]

Pwsih Saachaa Saahib 

Man Vasai Kee 

Faasehi Jam Jaalae 

Raam ||

The True Lord abides 

within your mind; why 

are you trapped by the 

noose of Death?

ਿ ੇਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ-

ਰੂਪ) ਿਮ ਦੇ ਜਖਲਾਰੇ ਹੋਏ 

ਿਾਲ ਜਵਚ ਜਕਉਂ ਿਸੇਂ?

20079 439 mCulI ivCuMnI  
nYx ruMnI jwlu 
biDik pwieAw]

(ruMnI) roNdI[ (b`iDik) 
iSkwrI ny

Mashhulee 

Vishhunnee Nain 

Runnee Jaal 

Badhhik Paaeiaa ||

The fish leaves the 

water with tearful 

eyes, when the 

fisherman casts his net.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਵੇਖ) ਿਦੋਂ 
ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ (ਪਾਣੀ ਜਵਚ) ਿਾਲ 

ਪਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛੀ 
(ਜਭੱਤੀ ਦੇ ਲੱਬ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਿਾਲ ਜਵਚ ਿਸ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਪਾਣੀ ਤੋਂ) ਜਵਛੁੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ 
ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ,

20080 439 sMswru mwieAw 
mohu mITw AMiq 
Brmu cukwieAw]

Sansaar Maaeiaa 

Mohu Meethaa 

Anth Bharam 

Chukaaeiaa ||

The love of Maya is 

sweet to the world, 

but in the end, this 

delusion is dispelled.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਇਹ 

ਿਗਤ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ (ਿਸ ਕੇ) ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ 

ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਿਦੋਂ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਭੀ ਸਾਥ 

ਛੱਡ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3933 Published: March 06/ 2014



20081 439 Bgiq kir icqu 
lwie hir isau  
Coif mnhu 
AMdyisAw]

(AMdyisAw) icMqw Bhagath Kar Chith 

Laae Har Sio 

Shhodd Manahu 

Andhaesiaa ||

So perform devotional 

worship, link your 

consciousness to the 

Lord, and dispel 

anxiety from your 

mind.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚੋਂ ਜਫ਼ਕਰ-

ਅੂੰ ਦੇਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ।

20082 439 scu khY nwnku  
cyiq ry mn  
jIAiVAw 
prdysIAw]3]

Sach Kehai Naanak 

Chaeth Rae Man 

Jeearriaa 

Paradhaeseeaa 

||3||

Nanak speaks the 

Truth; focus your 

consciousness on the 

Lord, O my stranger 

soul. ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਪਰਦੇਸੀ ਿੀਊੜੇ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ॥੩॥

20083 439 ndIAw vwh 
ivCuMinAw mylw 
sMjogI rwm]

 (vwh) pRvwh jl dw Nadheeaa Vaah 

Vishhunniaa 

Maelaa Sanjogee 

Raam ||

The rivers and streams 

which separate may 

sometime be united 

again.

ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ ਵਹਣਾਂ 
ਦਾ (ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ) ਮੇਲ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੁੜੇ ਿੀਵ ਮੁੜ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦੇ ਹਨ)।

20084 439 jugu jugu mITw 
ivsu Bry ko jwxY 
jogI rwm]

j`ugu j`ugu[ ivsu:polw bolo Jug Jug Meethaa 

Vis Bharae Ko 

Jaanai Jogee Raam 

||

In age after age, that 

which is sweet, is full 

of poison; how rare is 

the Yogi who 

understands this.

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮੱਠਾ 
ਪਰ ਸਦਾ ਜ਼ਹਰ ਨਾਲ ਭਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3934 Published: March 06/ 2014



20085 439 koeI shij jwxY  
hir pCwxY  
siqgurU ijin 
cyiqAw]

Koee Sehaj Jaanai 

Har Pashhaanai 

Sathiguroo Jin 

Chaethiaa ||

That rare person who 

centers his 

consciousness on the 

True Guru, knows 

intuitively and realizes 

the Lord.

ਅਿੇਹਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ 
ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਰੱਜਖਆ ਹੈ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਇਸੇ ਅਸਲੀਅਤ 

ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

20086 439 ibnu nwm hir ky  
Brim BUly pcih 
mugD AcyiqAw]

(pcih) sVdy Bin Naam Har Kae 

Bharam Bhoolae 

Pachehi Mugadhh 

Achaethiaa ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

the thoughtless fools 

wander in doubt, and 

are ruined.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਮੂਰਖ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਿੀਵ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

20087 439 hir nwmu Bgiq 
n irdY swcw sy 
AMiq DwhI 
ruMinAw]

(ruMinAw) roNdy Har Naam Bhagath 

N Ridhai Saachaa 

Sae Anth 

Dhhaahee 

Runniaa ||

Those whose hearts 

are not touched by 

devotional worship 

and the Name of the 

True Lord, shall weep 

and wail loudly in the 

end.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਖ਼ਰ 

ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ।

20088 439 scu khY nwnku  
sbid swcY myil 
icrI 
ivCuMinAw]4]1]
5]

(ivCuMinAw) iv`CuiVAW nMU Sach Kehai Naanak 

Sabadh Saachai 

Mael Chiree 

Vishhunniaa 

||4||1||5||

Nanak speaks the 

Truth; through the 

True Word of the 

Shabad, those long 

separated from the 

Lord, are united once 

again. ||4||1||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਜਚਰਾਂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁੜੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੫॥
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20089 439 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20090 439 Awsw mhlw 3 
CMq Gru 1]

Aasaa Mehalaa 3 

Shhanth Ghar 1 ||

Aasaa, Third Mehl, 

Chhant, First House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

20091 439 hm Gry swcw 
soihlw swcY 
sbid suhwieAw 
rwm]

Ham Gharae 

Saachaa Sohilaa 

Saachai Sabadh 

Suhaaeiaa Raam ||

Within my home, the 

true wedding songs of 

rejoicing are sung; my 

home is adorned with 

the True Word of the 

Shabad.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਮੇਰੇ (ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ 

ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਨੂੂੰ ) 
ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

20092 439 Dn ipr mylu 
BieAw pRiB 
Awip imlwieAw 
rwm]

Dhhan Pir Mael 

Bhaeiaa Prabh Aap 

Milaaeiaa Raam ||

The soul-bride has met 

her Husband Lord; 

God Himself has 

consummated this 

union.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਉਸ) ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਜਲਆ।

20093 439 pRiB Awip 
imlwieAw scu 
mMin vswieAw  
kwmix shjy 
mwqI]

k`wmix m`wqI Prabh Aap 

Milaaeiaa Sach 

Mann Vasaaeiaa 

Kaaman Sehajae 

Maathee ||

God Himself has 

consummated this 

union; the soul-bride 

enshrines Truth within 

her mind, intoxicated 

with peaceful poise.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋਜੜਆ, ਆਪਣਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਜਿਰ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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20094 439 gur sbid 
sIgwrI sic 
svwrI sdw rwvy 
rMig rwqI]

(rwvy) mwxy[ r`wqI Gur Sabadh 

Seegaaree Sach 

Savaaree Sadhaa 

Raavae Rang 

Raathee ||

Embellished with the 

Word of the Guru's 

Shabad, and 

beautified with Truth, 

she enjoys her 

Beloved forever, 

imbued with His Love.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ (ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਜਦੱਤਾ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਨੇ (ਉਸ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ (ਜਿਰ) ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਹੋਈ 

ਸਦਾ ਹੀ (ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ) ਮਾਣਦੀ ਹੈ।

20095 439 Awpu gvwey hir 
vru pwey qw hir 
rsu mMin 
vswieAw]

Aap Gavaaeae Har 

Var Paaeae Thaa 

Har Ras Mann 

Vasaaeiaa ||

Eradicating her ego, 

she obtains her 

Husband Lord, and 

then, the sublime 

essence of the Lord 

dwells within her mind.

(ਿਦੋਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 

(ਤੇ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ (ਸਦਾ ਲਈ) ਵਸਾ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

20096 439 khu nwnk gur 
sbid svwrI  
sPilau jnmu 
sbwieAw]1]

(sbwieAw) swrw Kahu Naanak Gur 

Sabadh Savaaree 

Safalio Janam 

Sabaaeiaa ||1||

Says Nanak, fruitful 

and prosperous is her 

entire life; she is 

embellished with the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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20097 439 dUjVY kwmix 
Brim BulI hir 
vru n pwey rwm]

k`wmix Dhoojarrai 

Kaaman Bharam 

Bhulee Har Var N 

Paaeae Raam ||

The soul-bride who 

has been led astray by 

duality and doubt, 

does not attain her 

Husband Lord.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਾਇਆ 

ਆਜਦਕ ਦੀ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

20098 439 kwmix guxu nwhI  
ibrQw jnmu 
gvwey rwm]

Kaaman Gun 

Naahee Birathhaa 

Janam Gavaaeae 

Raam ||

That soul-bride has no 

virtue, and she wastes 

her life in vain.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮਕ) ਗੁਣ 

ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਅਰਥ 

ਗਵਾ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

20099 439 ibrQw jnmu 
gvwey mnmuiK 
ieAwxI  
AaugxvMqI JUry]

Birathhaa Janam 

Gavaaeae 

Manamukh 

Eiaanee 

Aouganavanthee 

Jhoorae ||

The self-willed, 

ignorant and 

disgraceful manmukh 

wastes her life in vain, 

and in the end, she 

comes to grief.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਿੀਵਨ ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਅੂੰਦਰ 

ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

20100 439 Awpxw siqguru 
syiv sdw suKu 
pwieAw qw ipru 
imilAw hdUry]

Aapanaa Sathigur 

Saev Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Thaa Pir 

Miliaa Hadhoorae 

||

But when she serves 

her True Guru, she 

obtains peace, and 

then she meets her 

Husband Lord, face to 

face.

ਪਰ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ 
ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਲੱਭਾ ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਅੂੰਗ ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੀ 
ਜਮਲ ਜਪਆ।
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20101 439 dyiK ipru ivgsI  
AMdrhu srsI  
scY sbid suBwey]

(ivgsI) iKVI[ 
(srsI) rs 
vwlI,AnMidq[ (suBwey) 
pRym c

Dhaekh Pir 

Vigasee 

Andharahu 

Sarasee Sachai 

Sabadh 

Subhaaeae ||

Beholding her 

Husband Lord, she 

blossoms forth; her 

heart is delighted, and 

she is beautified by 

the True Word of the 

Shabad.

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਖੜ ਪਈ, ਉਹ 

ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਆਨੂੰ ਦ-ਮਗਨ 

ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ।
20102 439 nwnk ivxu nwvY  

kwmix Brim 
BulwxI imil 
pRIqm suKu 
pwey]2]

k`wmix Naanak Vin Naavai 

Kaaman Bharam 

Bhulaanee Mil 

Preetham Sukh 

Paaeae ||2||

O Nanak, without the 

Name, the soul-bride 

wanders around, 

deluded by doubt. 

Meeting her Beloved, 

she obtains peace. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ 

॥੨॥

20103 440 ipru sMig kwmix 
jwixAw guir  
myil imlweI 
rwm]

Pir Sang Kaaman 

Jaaniaa Gur Mael 

Milaaee Raam ||

The soul-bride knows 

that her Husband Lord 

is with her; the Guru 

unites her in this 

union.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ 
ਪਛਾਣ ਜਲਆ,

20104 440 AMqir sbid 
imlI shjy qpiq 
buJweI rwm]

buJweI:polw bolo Anthar Sabadh 

Milee Sehajae 

Thapath Bujhaaee 

Raam ||

Within her heart, she 

is merged with the 

Shabad, and the fire of 

her desire is easily 

extinguished.

ਉਹ ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਗਈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ) ਤਪਸ਼ ਬੁਝਾ 
ਲਈ।
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20105 440 sbid qpiq 
buJweI AMqir 
sWiq AweI shjy 
hir rsu cwiKAw]

c`wiKAw[ buJweI:polw 
bolo

Sabadh Thapath 

Bujhaaee Anthar 

Saanth Aaee 

Sehajae Har Ras 

Chaakhiaa ||

The Shabad has 

quenched the fire of 

desire, and within her 

heart, peace and 

tranquility have come; 

she tastes the Lord's 

essence with intuitive 

ease.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੇ) ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਾਲੀ ਤਪਸ਼ ਬੁਝਾ ਲਈ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਡ ਪੈ ਗਈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਜਲਆ।

20106 440 imil pRIqm 
Apxy sdw rMgu 
mwxy scY sbid 
suBwiKAw]

suB`wiKAw Mil Preetham 

Apanae Sadhaa 

Rang Maanae 

Sachai Sabadh 

Subhaakhiaa ||

Meeting her Beloved, 

she enjoys His Love 

continually, and her 

speech rings with the 

True Shabad.

ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਉਹ ਸਦਾ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਮਾਣਦੀ 
ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਮੱਠੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
20107 440 piV piV pMifq  

monI Qwky ByKI  
mukiq n pweI]

piV@ piV@[ByKIN Parr Parr Panddith 

Monee Thhaakae 

Bhaekhee Mukath 

N Paaee ||

Reading and studying 

continually, the 

Pandits, the religious 

scholars, and the 

silent sages have 

grown weary; wearing 

religious robes, 

liberation is not 

obtained.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਪੂੰ ਜਡਤ (ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕ) ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ, ਮੋਨ-

ਧਾਰੀ (ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ) 

(ਿੋਗੀ ਿੂੰਗਮ ਆਜਦਕ ਸਾਧੂ) 

ਭੇਖ ਧਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ 

(ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਜਕਸੇ 

ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਿਾਪਤ ਨਾਹ ਕੀਤੀ।
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20108 440 nwnk ibnu BgqI  
jgu baurwnw scY 
sbid 
imlweI]3]

(baurwnw) kmLw Naanak Bin 

Bhagathee Jag 

Bouraanaa Sachai 

Sabadh Milaaee 

||3||

O Nanak, without 

devotional worship, 

the world has gone 

insane; through the 

True Word of the 

Shabad, one meets 

the Lord. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿਗਤ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਝੱਲਾ 
ਹੋਇਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ 

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

20109 440 sw Dn min  
Andu BieAw  
hir jIau myil 
ipAwry rwm]

Saa Dhhan Man 

Anadh Bhaeiaa 

Har Jeeo Mael 

Piaarae Raam ||

Bliss permeates the 

mind of the soul-bride, 

who meets her 

Beloved Lord.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਜਲਆ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਖੜਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

20110 440 sw Dn hir kY 
ris rsI gur kY 
sbid Apwry 
rwm]

Saa Dhhan Har Kai 

Ras Rasee Gur Kai 

Sabadh Apaarae 

Raam ||

The soul-bride is 

enraptured with the 

sublime essence of the 

Lord, through the 

incomparable Word of 

the Guru's Shabad.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।
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20111 440 sbid Apwry  
imly ipAwry sdw 
gux swry min 
vsy]

(swry) sMBwly Sabadh Apaarae 

Milae Piaarae 

Sadhaa Gun 

Saarae Man Vasae 

||

Through the 

incomparable Word of 

the Guru's Shabad, 

she meets her 

Beloved; she 

continually 

contemplates and 

enshrines His Glorious 

Virtues in her mind.

ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ,

20112 440 syj suhwvI jw 
ipir rwvI imil 
pRIqm Avgx 
nsy]

n`sy Saej Suhaavee Jaa 

Pir Raavee Mil 

Preetham Avagan 

Nasae ||

Her bed was adorned 

when she enjoyed her 

Husband Lord; 

meeting with her 

Beloved, her demerits 

were erased.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਲਆ ਉਸ (ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ) ਦੀ ਸੇਿ ਸੋਹਣੀ ਬਣ 

ਗਈ। ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।
20113 440 ijqu Gir nwmu 

hir sdw 
iDAweIAY  
soihlVw jug 
cwry]

ju`g Jith Ghar Naam 

Har Sadhaa 

Dhhiaaeeai 

Sohilarraa Jug 

Chaarae ||

That house, within 

which the Lord's Name 

is continually 

meditated upon, 

resounds with the 

wedding songs of 

rejoicing, throughout 

the four ages.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਜਿਸ (ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ 

ਸਦਾ ਹੀ (ਮਾਨੋ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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20114 440 nwnk nwim rqy  
sdw Andu hY  
hir imilAw 
kwrj 
swry]4]1]6]

Naanak Naam 

Rathae Sadhaa 

Anadh Hai Har 

Miliaa Kaaraj 

Saarae 

||4||1||6||

O Nanak, imbued with 

the Naam, we are in 

bliss forever; meeting 

the Lord, our affairs 

are resolved. 

||4||1||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸੂੰਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥੧॥੬॥

20115 440 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20116 440 Awsw mhlw 3 
CMq Gru 3]

Aasaa Mehalaa 3 

Shhanth Ghar 3 ||

Aasaa, Third Mehl, 

Chhant, Third House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

20117 440 swjn myry 
pRIqmhu qum sh 
kI Bgiq kryho]

(pRIqmhu) ipAwirE[ 
(sh) Ksm vwhigurU jI

Saajan Maerae 

Preethamahu 

Thum Seh Kee 

Bhagath Karaeho 

||

O my beloved friend, 

dedicate yourself to 

the devotional 

worship of your 

Husband Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ (ਸਤਸੂੰਗੀ) ਸੱਿਣੋ 
ਜਪਆਜਰਓ! ਤੁਸੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ,

20118 440 guru syvhu sdw 
Awpxw nwmu 
pdwrQu lyho]

Gur Saevahu 

Sadhaa Aapanaa 

Naam 

Padhaarathh 

Laeho ||

Serve your Guru 

constantly, and obtain 

the wealth of the 

Naam.

ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਹੋ (ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਹਾਸਲ ਕਰੋ।
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20119 440 Bgiq krhu qum  
shY kyrI jo sh 
ipAwry Bwvey]

Bw-vey Bhagath Karahu 

Thum Sehai 

Kaeree Jo Seh 

Piaarae Bhaaveae 

||

Dedicate yourself to 

the worship of your 

Husband Lord; this is 

pleasing to your 

Beloved Husband.

(ਹੇ ਸੱਿਣੋ!) ਤੁਸੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ 
ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ 

ਭਗਤੀ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

20120 440 Awpxw Bwxw qum 
krhu qw iPir 
sh KusI n 
Awvey]

Aapanaa Bhaanaa 

Thum Karahu Thaa 

Fir Seh Khusee N 

Aaveae ||

If you walk in 

accordance with your 

own will, then your 

Husband Lord will not 

be pleased with you.

ਿ ੇ(ਇਸ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) 

ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ 

ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ 
ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਮਲੇਗੀ।

20121 440 Bgiq Bwv iehu 
mwrgu ibKVw gur 
duAwrY ko pwvey]

pw-vey Bhagath Bhaav 

Eihu Maarag 

Bikharraa Gur 

Dhuaarai Ko 

Paaveae ||

This path of loving 

devotional worship is 

very difficult; how rare 

are those who find it, 

through the 

Gurdwara, the Guru's 

Gate.

(ਪਰ, ਹੇ ਜਪਆਜਰਓ!) ਭਗਤੀ 
ਦਾ ਤੇ ਪਿੇਮ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ 
ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ-ਭਜਰਆ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਰਸਤਾ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਆ ਜਡੱਗਦਾ ਹੈ।

20122 440 khY nwnku ijsu 
kry ikrpw so 
hir BgqI icqu 
lwvey]1]

lw-vey Kehai Naanak Jis 

Karae Kirapaa So 

Har Bhagathee 

Chith Laaveae 

||1||

Says Nanak, that one, 

upon whom the Lord 

casts His Glance of 

Grace, links his 

consciousness to the 

worship of the Lord. 

||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਪਿਭੂ (ਆਪ) ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 3944 Published: March 06/ 2014



20123 440 myry mn 
bYrwgIAw qUM 
bYrwgu kir iksu 
idKwvih]

idKwv-ih Maerae Man 

Bairaageeaa 

Thoon Bairaag Kar 

Kis Dhikhaavehi ||

O my detached mind, 

unto whom do you 

show your 

detachment?

ਹੇ ਵੈਰਾਗ ਜਵਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ 

ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਵੈਰਾਗ ਕਰ ਕੇ ਜਕਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈਂ? (ਇਸ ਉਪਰੋਂ 
ਉਪਰੋਂ ਜਵਖਾਏ ਹੋਏ ਵੈਰਾਗ 

ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ)।

20124 440 hir soihlw iqn@ 
sd sdw jo hir 
gux gwvih]

Har Sohilaa Thinh 

Sadh Sadhaa Jo 

Har Gun Gaavehi 

||

Those who sing the 

Glorious Praises of the 

Lord live in the joy of 

the Lord, forever and 

ever.

ਹੇ ਮਨ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਦਾ ਹੀ ਜਖੜਾਉ ਤੇ ਚਾਉ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

20125 440 kir bYrwgu qUM 
Coif pwKMfu so 
shu sBu ikCu 
jwxey]

jwxey Kar Bairaag Thoon 

Shhodd 

Paakhandd So 

Sahu Sabh Kishh 

Jaaneae ||

So become detached, 

and renounce 

hypocrisy; Your 

Husband Lord knows 

everything.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਬਾਹਰਲੇ ਜਵਖਾਵੇ 
ਵਾਲੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ) ਪਖੂੰਡ ਛੱਡ 

ਦੇ (ਤੇ, ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ) ਜਮਲਣ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰ (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਉਹ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ (ਅੂੰਦਰ ਦੀ) 
ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

20126 440 jil Qil 
mhIAil eyko 
soeI gurmuiK 
hukmu pCwxey]

pCw-xey Jal Thhal Meheeal 

Eaeko Soee 

Guramukh Hukam 

Pashhaaneae ||

The One Lord is 

pervading the water, 

the land and the sky; 

the Gurmukh realizes 

the Command of His 

Will.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿਲ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

(ਹਰ ਥਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
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20127 440 ijin hukmu 
pCwqw hrI kyrw  
soeI srb suK 
pwvey]

Jin Hukam 

Pashhaathaa 

Haree Kaeraa Soee 

Sarab Sukh 

Paaveae ||

One who realizes the 

Lord's Command, 

obtains all peace and 

comforts.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ 

ਲਈ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

20128 440 iev khY nwnku  
so bYrwgI An 
idnu hir ilv 
lwvey]2]

Eiv Kehai Naanak 

So Bairaagee 

Anadhin Har Liv 

Laaveae ||2||

Thus says Nanak: such 

a detached soul 

remains absorbed in 

the Lord's Love, day 

and night. ||2||

ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਇਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

20129 440 jh jh mn qUM 
Dwvdw qh qh 
hir qyrY nwly]

Jeh Jeh Man 

Thoon 

Dhhaavadhaa 

Theh Theh Har 

Thaerai Naalae ||

Wherever you 

wander, O my mind, 

the Lord is there with 

you.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੂੰ  
ਦੌੜਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ ਉਥੇ ਉਥੇ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

20130 440 mn isAwxp 
CofIAY gur kw 
sbdu smwly]

Man Siaanap 

Shhoddeeai Gur 

Kaa Sabadh 

Samaalae ||

Renounce your 

cleverness, O my 

mind, and reflect upon 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਹੇ ਮਨ! ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ (ਦਾ 
ਆਸਰਾ) ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ, ਹੇ ਮਨ! 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ!

20131 440 swiQ qyrY so shu 
sdw hY ieku iKnu  
hir nwmu 
smwlhy]

smwl-hy Saathh Thaerai So 

Sahu Sadhaa Hai 

Eik Khin Har Naam 

Samaalehae ||

Your Husband Lord is 

always with you, if you 

remember the Lord's 

Name, even for an 

instant.

(ਜਿਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਦੱਸ ਪਏਗਾ ਜਕ) 

ਉਹ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। (ਹੇ ਮਨ!) ਿ ੇ

ਤੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ ਵਾਸਤੇ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਵਸਾਏ,ਂ
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20132 440 jnm jnm ky  
qyry pwp kty  
AMiq prmpdu 
pwvhy]

pwv-hy Janam Janam Kae 

Thaerae Paap 

Kattae Anth 

Param Padh 

Paavehae ||

The sins of countless 

incarnations shall be 

washed away, and in 

the end, you shall 

obtain the supreme 

status.

ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਿਾਣ, ਤੇ, ਆਖ਼ਰ ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ।ਂ

20133 440 swcy nwil qyrw 
gMFu lwgY gurmuiK 
sdw smwly]

Saachae Naal 

Thaeraa Gandt 

Laagai Guramukh 

Sadhaa Samaalae 

||

You shall be linked to 

the True Lord, and as 

Gurmukh, remember 

Him forever.

(ਹੇ ਮਨ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਵਸਾਈ ਰੱਖ, (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਸ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਿਾਏਗਾ।
20134 440 ieau khY nwnku  

jh mn qUM Dwvdw  
qh hir qyrY sdw 
nwly]3]

(Dwvdw) dOVdw Eio Kehai Naanak 

Jeh Man Thoon 

Dhhaavadhaa 

Theh Har Thaerai 

Sadhaa Naalae 

||3||

Thus says Nanak: 

wherever you go, O 

my mind, the Lord is 

there with you. ||3||

ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਹੇ ਮਨ! ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੂੰ  
ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

20135 440 siqgur imilAY  
Dwvqu QMim@Aw  
inj Gir visAw 
Awey]

Sathigur Miliai 

Dhhaavath 

Thhanmihaaa Nij 

Ghar Vasiaa Aaeae 

||

Meeting the True 

Guru, the wandering 

mind is held steady; it 

comes to abide in its 

own home.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ 

ਭਟਕਦਾ ਮਨ (ਭਟਕਣਾ ਵਲੋਂ) 
ਰੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਰ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਮਨ ਜਵੱਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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20136 440 nwmu ivhwJy nwmu 
ley nwim rhy 
smwey]

(ivhwJy) KrIdy Naam Vihaajhae 

Naam Leae Naam 

Rehae Samaaeae 

||

It purchases the 

Naam, chants the 

Naam, and remains 

absorbed in the Naam.

(ਜਿਰ ਇਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ,) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
20137 441 Dwvqu QMim@Aw  

siqguir imilAY  
dsvwduAwru 
pwieAw]

Dhhaavath 

Thhanmihaaa 

Sathigur Miliai 

Dhasavaa Dhuaar 

Paaeiaa ||

The outgoing, 

wandering soul, upon 

meeting the True 

Guru, opens the Tenth 

Gate.

(ਿੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
ਭਟਕਦਾ ਮਨ (ਭਟਕਣ ਵਲੋਂ) 
ਰੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ) ਦਸਵਾਂ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਿ ੋਇਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਿੋ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਤੇ 

ਕਰਮ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

20138 441 iqQY AMimRq Bojnu  
shj Duin aupjY  
ijqu sbid jgqu 
QMim@ rhwieAw]

j`gqu Thithhai Anmrith 

Bhojan Sehaj 

Dhhun Oupajai 

Jith Sabadh Jagath 

Thhanmih 

Rehaaeiaa ||

There, Ambrosial 

Nectar is food and the 

celestial music 

resounds; the world is 

held spell-bound by 

the music of the Word.

ਉਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

(ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ ਇਹ ਮਨ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ; (ਇਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ 
ਰੌ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਇਹ ਮਨ) 

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।
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20139 441 qh Anyk vwjy  
sdw Andu hY scy 
rihAw smwey]

Theh Anaek 

Vaajae Sadhaa 

Anadh Hai Sachae 

Rehiaa Samaaeae 

||

The many strains of 

the unstruck melody 

resound there, as one 

merges in Truth.

(ਜਿਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਿ 

ਵੱਿਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੁੂੰ ਦਰ ਰਾਗ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਮਨ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਸੂੰਗੀਤਕ ਸਾਿ ਵੱਿਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਮਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

20140 441 ieau khY nwnku  
siqguir imilAY  
Dwvqu QMim@Aw  
inj Gir visAw 
Awey]4]

Eio Kehai Naanak 

Sathigur Miliai 

Dhhaavath 

Thhanmihaaa Nij 

Ghar Vasiaa Aaeae 

||4||

Thus says Nanak: by 

meeting the True 

Guru, the wandering 

soul becomes steady, 

and comes to dwell in 

the home of its own 

self. ||4||

ਨਾਨਕ ਇਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ 

ਭਟਕਦਾ ਮਨ (ਭਟਕਣ ਵਲੋਂ) 
ਰੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਆ ਜਟਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥

20141 441 mn qUM joiq srUpu 
hY Awpxw mUlu 
pCwxu]

Man Thoon Joth 

Saroop Hai 

Aapanaa Mool 

Pashhaan ||

O my mind, you are 

the embodiment of 

the Divine Light - 

recognize your own 

origin.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੂੰਸ ਹੈਂ ਿੋ 
ਜਨਰਾ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ (ਹੇ 

ਮਨ!) ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਸਲੇ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ।
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20142 441 mn hir jI qyrY 
nwil hY gurmqI 
rMgu mwxu]

Man Har Jee 

Thaerai Naal Hai 

Guramathee Rang 

Maan ||

O my mind, the Dear 

Lord is with you; 

through the Guru's 

Teachings, enjoy His 

Love.

ਹੇ ਮਨ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਤੇਰੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈ।

20143 441 mUlu pCwxih qW 
shu jwxih mrx 
jIvx kI soJI 
hoeI]

jwxih Mool Pashhaanehi 

Thaan Sahu 

Jaanehi Maran 

Jeevan Kee Sojhee 

Hoee ||

Acknowledge your 

origin, and then you 

shall know your 

Husband Lord, and so 

understand death and 

birth.

ਹੇ ਮਨ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ 
ਸਮਝ ਲਏ ਂਤਾਂ ਉਸ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਬਣ ਿਾਏਗੀ, ਤਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਭੀ ਆ ਿਾਇਗੀ ਜਕ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕੀਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕੀਹ ਹੈ।

20144 441 gur prswdI eyko 
jwxih qW dUjw 
Bwau n hoeI]

jwxih[(dUjw) mwiekI[ 
(Bwau) ipAwr[ 

Gur Parasaadhee 

Eaeko Jaanehi 

Thaan Dhoojaa 

Bhaao N Hoee ||

By Guru's Grace, know 

the One; then, you 

shall not love any 

other.

ਹੇ ਮਨ! ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਏ,ਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਹ ਪਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕੇਗਾ।
20145 441 min sWiq AweI  

vjI vDweI qw 
hoAw prvwxu]

Man Saanth Aaee 

Vajee Vadhhaaee 

Thaa Hoaa 

Paravaan ||

Peace comes to the 

mind, and gladness 

resounds; then, you 

shall be acclaimed.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਪਿਬਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਇਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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20146 441 ieau khY nwnku  
mn qUM joiq srUpu 
hY Apxw mUlu 
pCwxu]5]

Eio Kehai Naanak 

Man Thoon Joth 

Saroop Hai 

Apanaa Mool 

Pashhaan ||5||

Thus says Nanak: O my 

mind, you are the very 

image of the Luminous 

Lord; recognize the 

true origin of your self. 

||5||

ਨਾਨਕ ਇਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਅੂੰਸ ਹੈਂ ਿੋ ਜਨਰਾ ਚਾਨਣ ਹੀ 
ਚਾਨਣ ਹੈ (ਹੇ ਮਨ! ਆਪਣੇ 
ਉਸ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ 
॥੫॥

20147 441 mn qUM gwrib 
AitAw gwrib 
lidAw jwih]

(gwrib) hMkwr nwl[ 
(A`itAw) l`idAw

Man Thoon 

Gaarab Attiaa 

Gaarab Ladhiaa 

Jaahi ||

O mind, you are so full 

of pride; loaded with 

pride, you shall depart.

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  (ਹੁਣ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਨਾਲ ਜਲਬਜੜਆ ਜਪਆ ਹੈਂ, 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਜਦਆ 

ਹੋਇਆ ਹੀ (ਿਗਤ ਤੋਂ) ਚਲਾ 
ਿਾਵੇਂਗਾ,

20148 441 mwieAw mohxI 
moihAw iPir 
iPir jUnI 
Bvwih]

Maaeiaa Mohanee 

Mohiaa Fir Fir 

Joonee Bhavaahi 

||

The fascinating Maya 

has fascinated you, 

over and over again, 

and lured you into 

reincarnation.

(ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ ) ਸੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਨੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ 
ਨਤੀਿਾ ਇਹ ਜਨਕਲੇਗਾ ਜਕ) 

ਤੈਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਾਇਆ ਿਾਇਗਾ।

20149 441 gwrib lwgw 
jwih mugD mn  
AMiq gieAw 
pCuqwvhy]

pCuqwv-hy Gaarab Laagaa 

Jaahi Mugadhh 

Man Anth Gaeiaa 

Pashhuthaavehae 

||

Clinging to pride, you 

shall depart, O foolish 

mind, and in the end, 

you shall regret and 

repent.

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  
ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ 

ਹੀ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਰਨ 

ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਮਲੇਂਗਾ,

20150 441 AhMkwru iqsnw  
rogu lgw ibrQw 
jnmu gvwvhy]

gvwv-hy Ahankaar 

Thisanaa Rog 

Lagaa Birathhaa 

Janam 

Gavaavehae ||

You are afflicted with 

the diseases of ego 

and desire, and you 

are wasting your life 

away in vain.

ਤੈਨੂੂੰ  ਅਹੂੰਕਾਰ ਚੂੰਬਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ 
ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੂੂੰ  (ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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20151 441 mnmuK mugD  
cyqih nwhI AgY 
gieAw pCuqwvhy]

g-ieAw[ pCuqwv-hy Manamukh 

Mugadhh 

Chaethehi Naahee 

Agai Gaeiaa 

Pashhuthaavehae 

||

The foolish self-willed 

manmukh does not 

remember the Lord, 

and shall regret and 

repent hereafter.

ਹੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ, 
ਪਰਲੋਕ ਿਾ ਕੇ ਅਿਸੋਸ 

ਕਰੇਂਗਾ।

20152 441 ieau khY nwnku  
mn qUM gwrib 
AitAw gwrib 
lidAw jwvhy]6]

l`idAw jwvhy Eio Kehai Naanak 

Man Thoon 

Gaarab Attiaa 

Gaarab Ladhiaa 

Jaavehae ||6||

Thus says Nanak: O 

mind, you are full of 

pride; loaded with 

pride, you shall 

depart. ||6||

(ਤੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਇਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਤੂੂੰ  ਇੱਥੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਲ 

ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ (ਿਗਤ ਤੋਂ 
ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਭੀ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਲ 

ਲੱਜਦਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਿਾਵੇਂਗਾ 
॥੬॥

20153 441 mn qUM mq mwxu 
krih ij hau 
ikCu jwxdw  
gurmuiK inmwxw 
hohu]

Man Thoon Math 

Maan Karehi J Ho 

Kishh Jaanadhaa 

Guramukh 

Nimaanaa Hohu ||

O mind, don't be so 

proud of yourself, as if 

you know it all; the 

Gurmukh is humble 

and modest.

ਹੇ ਮਨ! ਵੇਖੀਂ, ਜਕਤੇ ਇਹ ਮਾਣ 

ਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੀਂ ਜਕ ਮੈਂ ਜਸਆਣਾ 
ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮਾਣ 

ਜਤਆਗੀ ਰੱਖ।

20154 441 AMqir AigAwnu  
hau buiD hY sic 
sbid mlu Kohu]

Anthar Agiaan Ho 

Budhh Hai Sach 

Sabadh Mal Khohu 

||

Within the intellect 

are ignorance and ego; 

through the True 

Word of the Shabad, 

this filth is washed off.

(ਹੇ ਮਨ!) ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵੱਥ ਹੈ, ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ 'ਮੈਂ, ਮੈਂ' ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਅਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਦੂਰ ਕਰ।
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20155 441 hohu inmwxw  
siqgurU AgY mq  
ikCu Awpu 
lKwvhy]

lKwv-hy Hohu Nimaanaa 

Sathiguroo Agai 

Math Kishh Aap 

Lakhaavehae ||

So be humble, and 

surrender to the True 

Guru; do not attach 

your identity to your 

ego.

ਹੇ ਮਨ! ਜਨਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਢਜਹ ਪਉ। 
ਵੇਖੀਂ, ਜਕਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਿਤਾਣ ਨਾਹ ਲੱਗ ਪਈ।ਂ

20156 441 AwpxY AhMkwir 
jgqu jilAw mq 
qUM Awpxw Awpu 
gvwvhy]

j`gqu Aapanai Ahankaar 

Jagath Jaliaa Math 

Thoon Aapanaa 

Aap Gavaavehae 

||

The world is 

consumed by ego and 

self-identity; see this, 

lest you lose your own 

self as well.

ਿਗਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਸੜ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਵੇਖੀਂ ਜਕਤੇ 

ਤੂੂੰ  ਭੀ (ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ) 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ 

ਲਈ।ਂ

20157 441 siqgur kY BwxY  
krih kwr  
siqgur kY BwxY 
lwig rhu]

Sathigur Kai 

Bhaanai Karehi 

Kaar Sathigur Kai 

Bhaanai Laag Rahu 

||

Make yourself follow 

the Sweet Will of the 

True Guru; remain 

attached to His Sweet 

Will.

(ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇਂਗਾ, 
ਿ)ੇ ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ 

ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰੇਂਗਾ। (ਸੋ, ਹੇ ਮਨ!) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੁ।

20158 441 ieau khY nwnku  
Awpu Cif suK 
pwvih mn 
inmwxw hoie 
rhu]7]

Eio Kehai Naanak 

Aap Shhadd Sukh 

Paavehi Man 

Nimaanaa Hoe 

Rahu ||7||

Thus says Nanak: 

renounce your ego 

and self-conceit, and 

obtain peace; let your 

mind abide in 

humility. ||7||

(ਹੇ ਮਨ! ਤੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਇਉਂ 

ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਮਨ! ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਛੱਡ ਦੇ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਖ 

ਪਾਵੇਂਗਾ ॥੭॥
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20159 441 DMnu su vylw ijqu 
mY siqguru 
imilAw so shu 
iciq AwieAw]

Dhhann S Vaelaa 

Jith Mai Sathigur 

Miliaa So Sahu 

Chith Aaeiaa ||

Blessed is that time, 

when I met the True 

Guru, and my Husband 

Lord came into my 

consciousness.

ਉਹ ਵੇਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਿਦੋਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਸੀ (ਤੇ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਜਸਆ;

20160 441 mhw AnMdu shju 
BieAw min qin 
suKu pwieAw]

BieAw Mehaa Anandh 

Sehaj Bhaeiaa 

Man Than Sukh 

Paaeiaa ||

I became so very 

blissful, and my mind 

and body found such a 

natural peace.

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਬੜਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ 

ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ।

20161 441 so shu iciq 
AwieAw mMin 
vswieAw Avgx 
siB ivswry]

So Sahu Chith 

Aaeiaa Mann 

Vasaaeiaa Avagan 

Sabh Visaarae ||

My Husband Lord 

came into my 

consciousness; I 

enshrined Him within 

my mind, and I 

renounced all vice.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਜਸਆ, (ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗੁਣ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤੇ।

20162 441 jw iqsu Bwxw  
gux prgt hoey  
siqgur Awip 
svwry]

Jaa This Bhaanaa 

Gun Paragatt 

Hoeae Sathigur 

Aap Savaarae ||

When it pleased Him, 

virtues appeared in 

me, and the True Guru 

Himself adorned me.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਗੁਰੂ ਆਪ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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20163 441 sy jn prvwxu 
hoey ijn@I ieku 
nwmu idiVAw  
duqIAw Bwau 
cukwieAw]

(duqIAw) dUjw Sae Jan Paravaan 

Hoeae Jinhee Eik 

Naam Dhirriaa 

Dhutheeaa Bhaao 

Chukaaeiaa ||

Those humble beings 

become acceptable, 

who cling to the One 

Name and renounce 

the love of duality.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਸਰਫ਼ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਅੂੰਦਰੋਂ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਦਰਗਹ ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20164 441 ieau khY nwnku  
DMnu su vylw ijqu 
mY siqguru 
imilAw so shu 
iciq 
AwieAw]8]

vylw: polw bolo Eio Kehai Naanak 

Dhhann S Vaelaa 

Jith Mai Sathigur 

Miliaa So Sahu 

Chith Aaeiaa ||8||

Thus says Nanak: 

blessed is the time 

when I met the True 

Guru, and my Husband 

Lord came into my 

consciousness. ||8||

ਨਾਨਕ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਿਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਸੀ ਤੇ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਹ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਸੀ ॥੮॥

20165 441 ieik jMq Brim 
Buly iqin sih 
Awip Bulwey]

(Awip) hMkwr krky[ 
Bulwey

Eik Janth Bharam 

Bhulae Thin Sehi 

Aap Bhulaaeae ||

Some people wander 

around, deluded by 

doubt; their Husband 

Lord Himself has 

misled them.

ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, (ਉਸ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ,

20166 441 dUjY Bwie iPrih  
haumY krm 
kmwey]

Dhoojai Bhaae 

Firehi Houmai 

Karam Kamaaeae 

||

They wander around 

in the love of duality, 

and they do their 

deeds in ego.

ਅਿੇਹੇ ਿੀਵ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ ਹਨ।
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20167 441 iqin sih Awip 
Bulwey kumwrig 
pwey iqn kw  
ikCu n vsweI]

(vsweI) v`s zor Thin Sehi Aap 

Bhulaaeae 

Kumaarag Paaeae 

Thin Kaa Kishh N 

Vasaaee ||

Their Husband Lord 

Himself has misled 

them, and put them 

on the path of evil. 

Nothing lies in their 

power.

ਉਸ ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ (ਜਕ ਆਪਣੇ 
ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰਗ ਛੱਡ 

ਦੇਣ)।

20168 441 iqn kI giq 
Avgiq qUMhY 
jwxih ijin ieh 
rcn rcweI]

Thin Kee Gath 

Avagath Thoonhai 

Jaanehi Jin Eih 

Rachan Rachaaee 

||

You alone know their 

ups and downs, You, 

who created the 

creation.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਤੈਂ ਨੇ ਇਹ 

ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ) 

ਉਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਮੂੰਦੀ 
ਆਤਮਕ ਹਾਲਤ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ 
(ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ)।

20169 441 hukmu qyrw Krw 
Bwrw gurmuiK 
iksY buJwey]

b`uJwey Hukam Thaeraa 

Kharaa Bhaaraa 

Guramukh Kisai 

Bujhaaeae ||

The Command of Your 

Will is very strict; how 

rare is the Gurmukh 

who understands.

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਿੀਵ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਹੋਏ ਹਨ)। ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ 

ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ।
20170 441 ieau khY nwnku  

ikAw jMq ivcwry  
jw quDu Brim 
Bulwey]9]

Eio Kehai Naanak 

Kiaa Janth 

Vichaarae Jaa 

Thudhh Bharam 

Bhulaaeae ||9||

Thus says Nanak: what 

can the poor creatures 

do, when You mislead 

them into doubt? 

||9||

ਨਾਨਕ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾ 
ਕੇ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਮੂੰ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਜਵਚਾਰੇ ਿੀਵ ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ? ॥੯॥
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20171 442 scy myry swihbw  
scI qyrI 
vifAweI]

Sachae Maerae 

Saahibaa Sachee 

Thaeree 

Vaddiaaee ||

O My True Lord 

Master, True is Your 

glorious greatness.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਮਾਲਕ! 

ਤੇਰਾ ਵਡੱਪਣ ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

20172 442 qUM pwrbRhmu 
byAMqu suAwmI  
qyrI kudriq  
khxu n jweI]

Thoon 

Paarabreham 

Baeanth Suaamee 

Thaeree 

Kudharath Kehan 

N Jaaee ||

You are the Supreme 

Lord God, the Infinite 

Lord and Master. Your 

creative power cannot 

be described.

ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਪਾਰਬਿਹਮ ਹੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

20173 442 scI qyrI 
vifAweI jw kau 
quDu mMin vsweI  
sdw qyry gux 
gwvhy]

Sachee Thaeree 

Vaddiaaee Jaa Ko 

Thudhh Mann 

Vasaaee Sadhaa 

Thaerae Gun 

Gaavehae ||

True is Your glorious 

greatness; when You 

enshrine it within the 

mind, one sings Your 

Glorious Praises 

forever.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਇਹ 

ਵਜਡਆਈ ਵਸਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

20174 442 qyry gux gwvih  
jw quDu Bwvih  
scy isau icqu 
lwvhy]

Thaerae Gun 

Gaavehi Jaa 

Thudhh Bhaavehi 

Sachae Sio Chith 

Laavehae ||

He sings Your Glorious 

Praises, when it is 

pleasing to You, O 

True Lord; he centers 

his consciousness on 

You.

ਪਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ 

ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਸਰੂਪ ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
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20175 442 ijs no qUM Awpy 
mylih su gurmuiK 
rhY smweI]

Jis No Thoon 

Aapae Maelehi S 

Guramukh Rehai 

Samaaee ||

One whom You unite 

with Yourself, as 

Gurmukh, remains 

absorbed in You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

20176 442 ieau khY nwnku  
scy myry swihbw  
scI qyrI 
vifAweI]10]2
]7]5]2]7]

Eio Kehai Naanak 

Sachae Maerae 

Saahibaa Sachee 

Thaeree 

Vaddiaaee 

||10||2||7||5||2

||7||

Thus says Nanak: O my 

True Lord Master, 

True is Your Glorious 

Greatness. 

||10||2||7||5||2||7|

|

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਇਉਂ 

ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ! 

ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਭੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 

॥੧੦॥੨॥੭॥੫॥੨॥੭॥

20177 442 rwgu Awsw CMq 
mhlw 4 Gru 1

Raag Aasaa 

Shhanth Mehalaa 

4 Ghar 1

Raag Aasaa, Chhant, 

Fourth Mehl, First 

House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ'।

20178 442 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20179 442 jIvno mY jIvnu 
pwieAw gurmuiK 
Bwey rwm]

(Bwey) pRym Jeevano Mai 

Jeevan Paaeiaa 

Guramukh 

Bhaaeae Raam ||

Life - I have found real 

life, as Gurmukh, 

through His Love.

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲੱਭ 

ਜਪਆ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਲੱਭ ਜਪਆ, ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ।
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20180 442 hir nwmo hir 
nwmu dyvY myrY 
pRwin vswey rwm]

Har Naamo Har 

Naam Dhaevai 

Maerai Praan 

Vasaaeae Raam ||

The Lord's Name - He 

has given me the 

Lord's Name, and 

enshrined it within my 

breath of life.

ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਜਵਚ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

20181 442 hir hir nwmu  
myrY pRwin vswey  
sBu sMsw dUKu 
gvwieAw]

(sMsw) icMqw Har Har Naam 

Maerai Praan 

Vasaaeae Sabh 

Sansaa Dhookh 

Gavaaeiaa ||

He has enshrined the 

Name of the Lord, Har, 

Har within my breath 

of lfe, and all my 

doubts and sorrows 

have departed.

(ਿਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ) ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਵਸਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ 

ਸਹਮ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਮੁਕਾ ਬੈਠਾ 
ਹਾਂ।

20182 442 Aidstu Agocru  
gur bcin 
iDAwieAw pivqR 
prmpdu pwieAw]

Aidstu[ Agocru Adhisatt Agochar 

Gur Bachan 

Dhhiaaeiaa Pavithr 

Param Padh 

Paaeiaa ||

I have meditated on 

the invisible and 

unapproachable Lord, 

through the Guru's 

Word, and I have 

obtained the pure, 

supreme status.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਿੇਹੜਾ (ਇਹਨਾਂ 
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ 
ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖੀ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

(ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ) ਮੈਂ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਪਜਵਤਿ ਆਤਮਕ 

ਮਰਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ,
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20183 442 Anhd Duin 
vwjih inq vwjy  
gweI siqgur 
bwxI]

vw`jy Anehadh Dhhun 

Vaajehi Nith 

Vaajae Gaaee 

Sathigur Baanee ||

The unstruck melody 

resounds, and the 

instruments ever 

vibrate, singing the 

Bani of the True Guru.

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ 
ਇਕ ਅਤੱੁਟ ਲਹਰ ਚੱਲ ਪਈ 

ਹੈ, ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਕਦੇ ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲੀ 
ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੂੰਗੀਤਕ ਸਾਿ ਸਦਾ 
ਵੱਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

20184 442 nwnk dwiq krI 
pRiB dwqY joqI 
joiq smwxI]1]

Naanak Dhaath 

Karee Prabh 

Dhaathai Jothee 

Joth Samaanee 

||1||

O Nanak, God the 

Great Giver has given 

me a gift; He has 

blended my light into 

the Light. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ 

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

20185 442 mnmuKw mnmuiK 
muey myrI kir 
mwieAw rwm]

Manamukhaa 

Manamukh 

Mueae Maeree 

Kar Maaeiaa Raam 

||

The self-willed 

manmukhs die in their 

self-willed 

stubbornness, 

declaring that the 

wealth of Maya is 

theirs.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਮਨੱੁਖ 

'ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ' 

ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਏ,
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20186 442 iKnu AwvY iKnu 
jwvY durgMD mVY  
icqu lwieAw 
rwm]

ivSy rUp durgMDI dw 
(mVY@) sRIr

Khin Aavai Khin 

Jaavai 

Dhuragandhh 

Marrai Chith 

Laaeiaa Raam ||

They attach their 

consciousness to the 

foul-smelling pile of 

filth, which comes for 

a moment, and 

departs in an instant.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਲਾਭ ਵੇਲੇ) ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਮੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਹਾਨੀ ਵੇਲੇ) ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਢਜਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਇਸ ਬਦ-ਬੋ ਭਰੇ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

20187 442 lwieAw durgMD 
mVY icqu lwgw  
ijau rMgu ksuMB 
idKwieAw]

Laaeiaa 

Dhuragandhh 

Marrai Chith 

Laagaa Jio Rang 

Kasunbh 

Dhikhaaeiaa ||

They attach their 

consciousness to the 

foul-smelling pile of 

filth, which is 

transitory, like the 

fading color of the 

safflower.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਦੁਰਗੂੰ ਧ-ਭਰੇ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਜਚੱਤ ਨੂੂੰ  ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਚੱਤ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ 

ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸੁਖ ਦੱੁਖ ਇਉਂ 

ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦੇ ਿੁੱ ਲ ਦਾ 
ਰੂੰਗ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ (ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਸ਼ੋਖ, 

ਪਰ ਝਬਦੇ ਹੀ ਜਿੱਕਾ ਪੈ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ),

20188 442 iKnu pUrib iKnu 
pCim Cwey ijau 
cku kuim@Awir 
BvwieAw]

kuim@Awir: ku bolo Khin Poorab Khin 

Pashham 

Shhaaeae Jio Chak 

Kumihaaar 

Bhavaaeiaa ||

One moment, they are 

facing east, and the 

next instant, they are 

facing west; they 

continue spinning 

around, like the 

potter's wheel.

ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ (ਸੂਰਿ ਦੇ 

ਚੜਹਨ ਢਲਣ ਦੇ ਆਸਰੇ) ਕਦੇ 

ਚੜਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ 

ਲਜਹੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਉਹ ਚੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਕੁਜਮਹਆਰ ਨੇ ਚੱਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।
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20189 442 duKu Kwvih duKu 
sMcih Bogih duK 
kI ibriD 
vDweI]

 Kwv-ih, sMc-ih, Bog-
ih[ (ibriD) vwDw[

Dhukh Khaavehi 

Dhukh Sanchehi 

Bhogehi Dhukh 

Kee Biradhh 

Vadhhaaee ||

In sorrow, they eat, 

and in sorrow, they 

gather things and try 

to enjoy them, but 

they only increase 

their stores of sorrow.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ 

ਦੱੁਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਦੱੁਖ ਭੋਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਵਧਾਇਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
20190 442 nwnk ibKmu 

suhylw qrIAY jw 
AwvY gur 
srxweI]2]

(ibKmu) AOKw[ (suhylw) 
sOKw

Naanak Bikham 

Suhaelaa Thareeai 

Jaa Aavai Gur 

Saranaaee ||2||

O Nanak, one easily 

crosses over the 

terrifying world-ocean, 

when he comes to the 

Sanctuary of the Guru. 

||2||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਇਹ ਔਖਾ ਤਜਰਆ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਸੌਖਾ 
ਤਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

20191 442 myrw Twkuro Twkuru 
nIkw Agm 
AQwhw rwm]

(nIkw) sohxw Maeraa Thaakuro 

Thaakur Neekaa 

Agam Athhaahaa 

Raam ||

My Lord, my Lord 

Master is sublime, 

unapproachable and 

unfathomable.

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, (ਪਰ 

ਮੇਰੀ ਸਮਝ-ਜਸਆਣਪ ਦੀ) 
ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ 

ਐਸਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।

20192 442 hir pUjI hir 
pUjI cwhI myry 
siqgur swhw 
rwm]

pUMjI Har Poojee Har 

Poojee Chaahee 

Maerae Sathigur 

Saahaa Raam ||

The wealth of the Lord 

- I seek the wealth of 

the Lord, from my 

True Guru, the Divine 

Banker.

(ਤਾਂਹੀਏ)ਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ।
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20193 442 hir pUjI cwhI  
nwmu ibswhI gux 
gwvY gux BwvY]

pMUjI[(ibswhI) KRIidAw[ Har Poojee 

Chaahee Naam 

Bisaahee Gun 

Gaavai Gun 

Bhaavai ||

I seek the wealth of 

the Lord, to purchase 

the Naam; I sing and 

love the Glorious 

Praises of the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਹ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ।

20194 442 nId BUK sB 
prhir iqAwgI  
suMny suMin smwvY]

(prhir) dUr kr Needh Bhookh 

Sabh Parehar 

Thiaagee Sunnae 

Sunn Samaavai ||

I have totally 

renounced sleep and 

hunger, and through 

deep meditation, I am 

absorbed into the 

Absolute Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਉੱਕਾ 
ਹੀ ਜਤਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 
ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿੁਰਨੇ 

ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

20195 442 vxjwry iek 
BwqI Awvih  
lwhw hir nwmu lY 
jwhy]

Vanajaarae Eik 

Bhaathee Aavehi 

Laahaa Har Naam 

Lai Jaahae ||

The traders of one 

kind come and take 

away the Name of the 

Lord as their profit.

ਿਦੋਂ ਇਕ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਰਲ 

ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੱਟੀ 
ਖੱਟ ਕੇ (ਿਗਤ ਤੋਂ) ਲੈ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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20196 442 nwnk mnu qnu 
Arip gur AwgY  
ijsu pRwpiq so 
pwey]3]

Naanak Man Than 

Arap Gur Aagai Jis 

Praapath So 

Paaeae ||3||

O Nanak, dedicate 

your mind and body to 

the Guru; one who is 

so destined, attains it. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਦੇਹ (ਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੌਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ) 

ਪਰ ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ 
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਧੁਰੋਂ 
ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

20197 442 rqnw rqn 
pdwrQ bhu 
swgru BirAw  
rwm]

Rathanaa Rathan 

Padhaarathh Bahu 

Saagar Bhariaa 

Raam ||

The great ocean is full 

of the treasures of 

jewels upon jewels.

(ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ, ਮਾਨੋ, 

ਇਕ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਹੈ, ਿ ੋਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ-ਰੂਪ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨੱਕ 

ਭਜਰਆ ਜਪਆ ਹੈ।

20198 442 bwxI gurbwxI 
lwgy iqn@ hiQ 
ciVAw rwm]

ciV@Aw Baanee 

Gurabaanee 

Laagae Thinh 

Hathh Charriaa 

Raam ||

Those who are 

committed to the 

Word of the Guru's 

Bani, see them come 

into their hands.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਰਤਨ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
20199 442 gurbwxI lwgy  

iqn@ hiQ ciVAw  
inrmolku rqnu 
Apwrw]

Gurabaanee 

Laagae Thinh 

Hathh Charriaa 

Niramolak Rathan 

Apaaraa ||

This priceless, 

incomparable jewel 

comes into the hands 

of those who are 

committed to the 

Word of the Guru's 

Bani.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ-

ਰਤਨ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੀਮਜਤ ਦਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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20200 442 hir hir nwmu 
Aqolku pwieAw  
qyrI Bgiq Bry 
BMfwrw]

A-qolku Har Har Naam 

Atholak Paaeiaa 

Thaeree Bhagath 

Bharae 

Bhanddaaraa ||

They obtain the 

immeasurable Name 

of the Lord, Har, Har; 

their treasure is 

overflowing with 

devotional worship.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਉਹ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
20201 442 smuMdu ivroil  

srIru hm dyiKAw  
iek vsqu AnUp 
idKweI]

(AnUp) suMdr Samundh Virol 

Sareer Ham 

Dhaekhiaa Eik 

Vasath Anoop 

Dhikhaaee ||

I have churned the 

ocean of the body, 

and I have seen the 

incomparable thing 

come into view.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲ ਕੇ 

ਵੇਜਖਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ) 

ਸੋਹਣਾ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤਾ।

20202 442 gur goivMdu guoivMdu 
gurU hY nwnk Bydu 
n 
BweI]4]1]8]

guoivMdu: hoVy AONkV 
ivcwly bolo

Gur Govindh 

Guovindh Guroo 

Hai Naanak 

Bhaedh N Bhaaee 

||4||1||8||

The Guru is God, and 

God is the Guru, O 

Nanak; there is no 

difference between 

the two, O Siblings of 

Destiny. ||4||1||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ! 

॥੪॥੧॥੮॥

20203 442 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:
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20204 442 iJim iJmy iJim 
iJim vrsY  
AMimRqDwrw rwm]

(iJim iJmy) ie`k rs Jhim Jhimae Jhim 

Jhim Varasai 

Anmrith Dhhaaraa 

Raam ||

Slowly, slowly, slowly, 

very slowly, the drops 

of Ambrosial Nectar 

trickle down.

(ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਰੱੁਤੇ ਿਦੋਂ ਜਮਠੀ 
ਜਮਠੀ ਿੁਹਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ 
ਸੁਹਾਵਣੀ ਠੂੰ ਡ ਮਜਹਸੂਸ 

ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ ਧਾਰ ਮਠੀ ਮਠੀ 
ਵਰਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ।
20205 443 gurmuKy gurmuiK 

ndrI rwmu 
ipAwrw rwm]

Guramukhae 

Guramukh 

Nadharee Raam 

Piaaraa Raam ||

As Gurmukh, the 

Gurmukh beholds the 

Lord, the Beloved Lord.

(ਇਸ ਨਾਮ-ਵਰਖਾ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਉਸ 

(ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

20206 443 rwm nwmu ipAwrw  
jgq insqwrw  
rwm nwim 
vifAweI]

Raam Naam 

Piaaraa Jagath 

Nisathaaraa Raam 

Naam Vaddiaaee 

||

The Name of the Lord, 

the Emancipator of 

the world, is dear to 

him; the Name of the 

Lord is his glory.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਆਦਰ-

ਮਾਣ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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20207 443 kiljuig rwm 
nwmu boihQw  
gurmuiK pwir 
lGweI]

Kalijug Raam 

Naam Bohithhaa 

Guramukh Paar 

Laghaaee ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the Lord's Name 

is the boat, which 

carries the Gurmukh 

across.

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਿੱਘਰੀ 
ਹੋਈ ਆਤਮਕ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਹਾਜ਼ 

(ਦਾ ਕੂੰਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
20208 443 hliq pliq rwm 

nwim suhyly  
gurmuiK krxI 
swrI]

Halath Palath 

Raam Naam 

Suhaelae 

Guramukh 

Karanee Saaree ||

This world, and the 

world hereafter, are 

adorned with the 

Lord's Name; the 

Gurmukh's lifestyle is 

the most excellent.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਹੀ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ ਹੈ।

20209 443 nwnk dwiq 
dieAw kir dyvY  
rwm nwim 
insqwrI]1]

(insqwrI) pwr krdw Naanak Dhaath 

Dhaeiaa Kar 

Dhaevai Raam 

Naam Nisathaaree 

||1||

O Nanak, bestowing 

His kindness, the Lord 

gives the gift of His 

emancipating Name. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

20210 443 rwmo rwm nwmu 
jipAw duK 
iklivK nws 
gvwieAw rwm]

(iklivK) pwp Raamo Raam 

Naam Japiaa 

Dhukh Kilavikh 

Naas Gavaaeiaa 

Raam ||

I chant the Name of 

the Lord, Raam, Raam, 

which destroys my 

sorrows and erases my 

sins.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ) ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰ 

ਲਏ।
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20211 443 gur prcY gur 
prcY iDAwieAw  
mY ihrdY rwmu 
rvwieAw rwm]

(prcY) Awsry[ 
(rvwieAw) vswieAw

Gur Parachai Gur 

Parachai 

Dhhiaaeiaa Mai 

Hiradhai Raam 

Ravaaeiaa Raam ||

Associating with the 

Guru, associating with 

the Guru, I practice 

meditation; I have 

enshrined the Lord 

within my heart.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵਸਾ ਜਲਆ।

20212 443 rivAw rwmu 
ihrdY prmgiq 
pweI jw gur 
srxweI Awey]

(rivAw) ismirAw Raviaa Raam 

Hiradhai Param 

Gath Paaee Jaa 

Gur Saranaaee 

Aaeae ||

I enshrined the Lord 

within my heart, and 

obtained the supreme 

status, when I came to 

the Sanctuary of the 

Guru.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ 

ਜਪਆ, ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈ।

20213 443 loB ivkwr nwv 
fubdI inklI jw 
siqguir nwmu 
idVwey]

(nwv) byVI[ fu`bdI Lobh Vikaar Naav 

Ddubadhee 

Nikalee Jaa 

Sathigur Naam 

Dhirraaeae ||

My boat was sinking 

under the weight of 

greed and corruption, 

but it was uplifted 

when the True Guru 

implanted the Naam, 

the Name of the Lord, 

within me.

ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਕੇ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਭ 

ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ (ਦੇ ਹੜਹ) 
ਜਵਚ ਡੱੁਬ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) ਬੇੜੀ ਬਾਹਰ 

ਜਨਕਲ ਆਈ।

20214 443 jIA dwnu guir 
pUrY dIAw rwm 
nwim icqu lwey]

Jeea Dhaan Gur 

Poorai Dheeaa 

Raam Naam Chith 

Laaeae ||

The Perfect Guru has 

given me the gift of 

spiritual life, and I 

center my 

consciousness on the 

Lord's Name.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਜਲਆ।
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20215 443 Awip ikRpwlu  
ikRpw kir dyvY  
nwnk gur 
srxwey]2]

Aap Kirapaal 

Kirapaa Kar 

Dhaevai Naanak 

Gur Saranaaeae 

||2||

The Merciful Lord 

Himself has mercifully 

given this gift to me; O 

Nanak, I take to the 

Sanctuary of the Guru. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ 
ਕੇ ਦਜਰਆ ਦਾ ਘਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

20216 443 bwxI rwm nwm 
suxI isiD kwrj 
siB suhwey rwm]

is`iD Baanee Raam 

Naam Sunee Sidhh 

Kaaraj Sabh 

Suhaaeae Raam ||

Hearing the Bani of 

the Lord's Name, all 

my affairs were 

brought to perfection 

and embellished.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਸੁਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ ਜਵਚ) 

ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ, 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਹੋ 

ਗਏ।
20217 443 romy roim roim romy  

mY gurmuiK rwmu 
iDAwey rwm]

Romae Rom Rom 

Romae Mai 

Guramukh Raam 

Dhhiaaeae Raam 

||

With each and every 

hair, with each and 

every hair, as 

Gurmukh, I meditate 

on the Lord.

ਮੈਂ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

20218 443 rwm nwmu iDAwey  
pivqu hoie Awey  
iqsu rUpu n 
ryiKAw kweI]

(kweI) koeI Raam Naam 

Dhhiaaeae Pavith 

Hoe Aaeae This 

Roop N Raekhiaa 

Kaaee ||

I meditate on the 

Lord's Name, and 

become pure; He has 

no form or shape.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਉਹ ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਿਾ ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ ਜਿਸ 

ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ 
ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਚਹਨ-ਚਕਿ ਨਹੀਂ 
ਜਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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20219 443 rwmo rwmu rivAw 
Gt AMqir sB 
iqRsnw BUK 
gvweI]

Raamo Raam 

Raviaa Ghatt 

Anthar Sabh 

Thrisanaa Bhookh 

Gavaaee ||

The Name of the Lord, 

Raam, Raam, is 

permeating my heart 

deep within, and all of 

my desire and hunger 

has disappeared.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ, ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਤਿੇਹ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ,

20220 443 mnu qnu sIqlu  
sIgwru sBu hoAw  
gurmiq rwmu 
pRgwsw]

(sIqlu) TMFw Man Than Seethal 

Seegaar Sabh 

Hoaa Guramath 

Raam Pragaasaa ||

My mind and body are 

totally adorned with 

peace and tranquility; 

through the Guru's 

Teachings, the Lord 

has been revealed to 

me.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਸ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ ਸਹਿ ਹਾਸਲ ਹੋ 

ਜਗਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ 

ਜਗਆ।
20221 443 nwnk Awip 

AnugRhu kIAw hm 
dwsin dwsin 
dwsw]3]

(A-nu`gRhu) ikRpw Naanak Aap 

Anugrahu Keeaa 

Ham Dhaasan 

Dhaasan Dhaasaa 

||3||

The Lord Himself has 

shown His kind mercy 

to Nanak; He has 

made me the slave of 

the slaves of His 

slaves. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿਦੋਂ ਤੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 

ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੩॥

20222 443 ijnI rwmo rwm 
nwmu ivswirAw sy 
mnmuK mUV 
ABwgI rwm]

ABwgI Jinee Raamo Raam 

Naam Visaariaa 

Sae Manamukh 

Moorr Abhaagee 

Raam ||

Those who forget the 

Name of the Lord, 

Raam, Raam, are 

foolish, unfortunate, 

self-willed manmukhs.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਦ-

ਜਕਸਮਤ ਹੀ ਰਹੇ।
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20223 443 iqn AMqry mohu 
ivAwpY iKnu iKnu 
mwieAw lwgI  
rwm]

Thin Antharae 

Mohu Viaapai 

Khin Khin Maaeiaa 

Laagee Raam ||

Within, they are 

engrossed in 

emotional 

attachment; each and 

every moment, Maya 

clings to them.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੋਹ ਿੋਰ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਚੂੰਬੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

20224 443 mwieAw mlu 
lwgI mUV Bey 
ABwgI ijn rwm 
nwmu nh BwieAw]

(mUV@) mUrK Maaeiaa Mal 

Laagee Moorr 

Bheae Abhaagee 

Jin Raam Naam 

Neh Bhaaeiaa ||

The filth of Maya 

clings to them, and 

they become 

unfortunate fools - 

they do not love the 

Lord's Name.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਦ-

ਜਕਸਮਤ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

20225 443 Anyk krm 
krih AiBmwnI  
hir rwmo nwmu 
corwieAw]

Anaek Karam 

Karehi 

Abhimaanee Har 

Raamo Naam 

Choraaeiaa ||

The egotistical and 

proud perform all 

sorts of rituals, but 

they shy away from 

the Lord's Name.

(ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ 

ਹੋਰ ਹੋਰ) ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ (ਵਧੀਕ) ਅਹੂੰਕਾਰੀ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ 

ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ, ਸਗੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਚੁਰਾ ਲੈ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

20226 443 mhw ibKmu jm 
pMQu duhylw  
kwlUKq moh 
AMiDAwrw]

(duhylw) du`KdweI[ pwpW 
dI (kwlUKq)kwlK krky

Mehaa Bikham 

Jam Panthh 

Dhuhaelaa 

Kaalookhath Moh 

Andhhiaaraa ||

The path of Death is 

very arduous and 

painful; it is stained 

with the darkness of 

emotional attachment.

(ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਉਹ) 

ਿਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ (ਿੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਿੋ) ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ 

ਿ ੋਦੱੁਖਾਂ-ਭਜਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) 
ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ।
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20227 443 nwnk gurmuiK 
nwmu iDAwieAw  
qw pwey moK 
duAwrw]4]

Naanak Guramukh 

Naam Dhhiaaeiaa 

Thaa Paaeae 

Mokh Dhuaaraa 

||4||

O Nanak, the Gurmukh 

meditates on the 

Naam, and finds the 

gate of salvation. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

20228 443 rwmo rwm nwmu 
gurU rwmu gurmuKy 
jwxY rwm]

Raamo Raam 

Naam Guroo 

Raam 

Guramukhae 

Jaanai Raam ||

The Name of the Lord, 

Raam, Raam, and the 

Lord Guru, are known 

by the Gurmukh.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ,

20229 443 iehu mnUAw iKnu 
aUB pieAwlI  
Brmdw iekqu 
Gir AwxY rwm]

(aUB) AkwS[ (p-
ieAwlI) pqwL

Eihu Manooaa 

Khin Oobh 

Paeiaalee 

Bharamadhaa 

Eikath Ghar Aanai 

Raam ||

One moment, this 

mind is in the 

heavens, and the next, 

it is in the nether 

regions; the Guru 

brings the wandering 

mind back to one-

pointedness.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਲਆ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਤੇ ਕਦੇ ਢਜਹੂੰਦੀ ਕਲਾ 
ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

20230 443 mnu iekqu Gir 
AwxY sB giq 
imiq jwxY hir 
rwmo nwmu rswey]

(rswey) rs mwxdw Man Eikath Ghar 

Aanai Sabh Gath 

Mith Jaanai Har 

Raamo Naam 

Rasaaeae ||

When the mind 

returns to one-

pointedness, one 

totally understands 

the value of salvation, 

and enjoys the subtle 

essence of the Lord's 

Name.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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20231 443 jn kI pYj rKY 
rwm nwmw  
pRihlwd auDwir 
qrwey]

pR-ihlwd Jan Kee Paij 

Rakhai Raam 

Naamaa 

Prehilaadh 

Oudhhaar 

Tharaaeae ||

The Lord's Name 

preserves the honor of 

His servant, as He 

preserved and 

emancipated Prahlaad.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੋ 

ਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਪਿਜਹਲਾਦ ਆਜਦਕ ਭਗਤ 

(ਔਜਖਆਈਆਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲਏ।
20232 443 rwmo rwmu rmo rmu 

aUcw gux 
khiqAw AMqu n 
pwieAw]

(rmo) ismro Raamo Raam 

Ramo Ram 

Oochaa Gun 

Kehathiaa Anth N 

Paaeiaa ||

So repeat continually 

the Name of the Lord, 

Raam, Raam; chanting 

His Glorious Virtues, 

His limit cannot be 

found.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, 

ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਬਆਨ 

ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕੀਦਾ।

20233 443 nwnk rwm nwmu 
suix BIny rwmY 
nwim 
smwieAw]5]

(BIny) iB`jy Naanak Raam 

Naam Sun 

Bheenae Raamai 

Naam Samaaeiaa 

||5||

Nanak is drenched in 

happiness, hearing the 

Name of the Lord; he 

is merged in the Name 

of the Lord. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ) 

ਪਸੀਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੫॥

20234 443 ijn AMqry rwm 
nwmu vsY iqn 
icMqw sB 
gvwieAw rwm]

Jin Antharae Raam 

Naam Vasai Thin 

Chinthaa Sabh 

Gavaaeiaa Raam ||

Those beings, whose 

minds are filled the 

Lord's Name, forsake 

all anxiety.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
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20235 443 siB ArQw siB 
Drm imly min 
icMidAw so Plu 
pwieAw rwm]

(ArQw) pdwrQ[ 
(icMidAw) cwihAw

Sabh Arathhaa 

Sabh Dhharam 

Milae Man 

Chindhiaa So Fal 

Paaeiaa Raam ||

They obtain all wealth, 

and all Dharmic faith, 

and the fruits of their 

minds' desires.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ 

ਮੋਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਿੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਚਤਵਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਿਲ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

20236 443 mn icMidAw Plu 
pwieAw rwm nwmu 
iDAwieAw rwm 
nwm gux gwey]

Man Chindhiaa Fal 

Paaeiaa Raam 

Naam Dhhiaaeiaa 

Raam Naam Gun 

Gaaeae ||

They obtain the fruits 

of their hearts' 

desires, meditating on 

the Lord's Name, and 

singing the Glorious 

Praises of the Lord's 

Name.

ਉਹ ਮਨ-ਇੱਜ਼ਤ ਿਲ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

20237 443 durmiq kbuiD 
geI suiD hoeI  
rwm nwim mnu 
lwey]

dur-m`iq[ k-bu`iD[ su`iD Dhuramath 

Kabudhh Gee 

Sudhh Hoee Raam 

Naam Man Laaeae 

||

Evil-mindedness and 

duality depart, and 

their understanding is 

enlightened. They 

attach their minds to 

the Name of the Lord.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਖੋਟੀ ਮਜਤ 

ਭੈੜੀ ਅਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

20238 444 sPlu jnmu srIru 
sBu hoAw ijqu 
rwm nwmu 
prgwisAw]

Safal Janam Sareer 

Sabh Hoaa Jith 

Raam Naam 

Paragaasiaa ||

Their lives and bodies 

become totally 

blessed and fruitful; 

the Lord's Name 

illumines them.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਸਰੀਰ ਭੀ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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20239 444 nwnk hir Bju 
sdw idnu rwqI  
gurmuiK inj Gir 
vwisAw]6]

Bju: polw bolo Naanak Har Bhaj 

Sadhaa Dhin 

Raathee 

Guramukh Nij 

Ghar Vaasiaa ||6||

O Nanak, by 

continually vibrating 

upon the Lord, day 

and night, the 

Gurmukhs abide in the 

home of the inner self. 

||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਸਦਾ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਥਾਂ ਜਮਲੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੬॥

20240 444 ijn srDw rwm 
nwim lgI iqn@ 
dUjY icqu n 
lwieAw rwm]

Jin Saradhhaa 

Raam Naam Lagee 

Thinh Dhoojai 

Chith N Laaeiaa 

Raam ||

Those who place their 

faith in the Lord's 

Name, do not attach 

their consciousness to 

another.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਜਨਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਹ 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਆਰ ਛੱਡ 

ਕੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਨਹੀਂ ਿੋੜਦੇ।

20241 444 jy DrqI sB  
kMcnu kir dIjY  
ibnu nwvY Avru 
n BwieAw rwm]

(kMcnu) sonw Jae Dhharathee 

Sabh Kanchan Kar 

Dheejai Bin Naavai 

Avar N Bhaaeiaa 

Raam ||

Even if the entire 

earth were to be 

transformed into gold, 

and given to them, 

without the Naam, 

they love nothing else.

ਿ ੇਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ 
ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
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20242 444 rwm nwmu min 
BwieAw prm suKu 
pwieAw AMiq 
clidAw nwil 
sKweI]

c`lidAW Raam Naam Man 

Bhaaeiaa Param 

Sukh Paaeiaa Anth 

Chaladhiaa Naal 

Sakhaaee ||

The Lord's Name is 

pleasing to their 

minds, and they 

obtain supreme 

peace; when they 

depart in the end, it 

shall go with them as 

their support.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, 

ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰਨ 

ਲੱਜਗਆਂ ਭੀ ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ 
ਹੈ।

20243 444 rwm nwm Dnu 
pUMjI sMcI nw fUbY  
nw jweI]

(pMUjI) Dn rwSI[ 
(sMcI) iek`TI kIqI

Raam Naam 

Dhhan Poonjee 

Sanchee Naa 

Ddoobai Naa 

Jaaee ||

I have gathered the 

capital, the wealth of 

the Lord's Name; it 

does not sink, and 

does not depart.

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਨਾਮ-ਸਰਮਾਇਆ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਇਹ ਧਨ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ 

ਨਾਹ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਡੱੁਬਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ।
20244 444 rwm nwmu iesu 

jug mih qulhw  
jmkwlu nyiV n 
AwvY]

j`ug[(qulhw) byVw[ Raam Naam Eis 

Jug Mehi Thulehaa 

Jamakaal Naerr N 

Aavai ||

The Lord's Name is the 

only true support in 

this age; the 

Messenger of Death 

does not draw near it.

(ਸੂੰਸਾਰ-ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ 

ਲਈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਮਾਨੋ) 

ਤੁਲਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ (ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦੀ।
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20245 444 nwnk gurmuiK 
rwmu pCwqw kir 
ikrpw Awip 
imlwvY]7]

Naanak Guramukh 

Raam 

Pashhaathaa Kar 

Kirapaa Aap 

Milaavai ||7||

O Nanak, the 

Gurmukhs recognize 

the Lord; in His Mercy, 

He unites them with 

Himself. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

20246 444 rwmo rwm nwmu  
sqy siq gurmuiK 
jwixAw rwm]

s`qy,s`iq Raamo Raam 

Naam Sathae Sath 

Guramukh Jaaniaa 

Raam ||

True, True is the Name 

of the Lord, Raam, 

Raam; the Gurmukh 

knows the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
20247 444 syvko gur syvw 

lwgw ijin mnu 
qnu Arip 
cVwieAw rwm]

Saevako Gur 

Saevaa Laagaa Jin 

Man Than Arap 

Charraaeiaa Raam 

||

The Lord's servant is 

the one who commits 

himself to the Guru's 

service, and dedicates 

his mind and body as 

an offering to Him.

(ਪਰ) ਉਹੀ (ਮਨੱੁਖ) ਸੇਵਕ 

(ਬਣ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਜਵਚ ਰੱੁਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਤਨ ਭੇਟਾ 
ਕਰ ਕੇ ਚੜਹਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ (ਗੁਰੂ 

ਅੱਗੇ) ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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20248 444 mnu qnu AripAw  
bhuqu min 
sriDAw gur 
syvk Bwie 
imlwey]

(sriDAw) SrDw Man Than Arapiaa 

Bahuth Man 

Saradhhiaa Gur 

Saevak Bhaae 

Milaaeae ||

He dedicates his mind 

and body to Him, 

placing great faith in 

Him; the Guru lovingly 

unites His servant with 

Himself.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣਾ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਧਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਉਸ ਪਿੇਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਿੇਹੜਾ ਪਿੇਮ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
20249 444 dInw nwQu jIAw 

kw dwqw pUry gur 
qy pwey]

Dheenaa Naathh 

Jeeaa Kaa 

Dhaathaa Poorae 

Gur Thae Paaeae 

||

The Master of the 

meek, the Giver of 

souls, is obtained 

through the Perfect 

Guru.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਸਮ 

ਹੈ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20250 444 gurU isKu isKu 
gurU hY eyko gur 
aupdysu clwey]

(gurU) mhlw 1 jI 
(isKu) mhlw 2 jI

Guroo Sikh Sikh 

Guroo Hai Eaeko 

Gur Oupadhaes 

Chalaaeae ||

The Guru's Sikh, and 

the Sikh's Guru, are 

one and the same; 

both spread the 

Guru's Teachings.

(ਪਿੇਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਗੁਰੂ 

ਜਸੱਖ (ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ) ਹੈ ਅਤੇ ਜਸੱਖ ਗੁਰੂ 

(ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ, ਜਸੱਖ 

ਭੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ (ਦੀ 
ਲੜੀ) ਨੂੂੰ  ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

20251 444 rwm nwm mMqu 
ihrdY dyvY nwnk 
imlxu 
suBwey]8]2]9]

Raam Naam 

Manth Hiradhai 

Dhaevai Naanak 

Milan Subhaaeae 

||8||2||9||

The Mantra of the 

Lord's Name is 

enshrined within the 

heart, O Nanak, and 

we merge with the 

Lord so easily. 

||8||2||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੂੰਤਰ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਵਸਾਣ ਲਈ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੇਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ 

ਦਾ ਜਮਲਾਪ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨॥੯॥
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20252 444 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20253 444 Awsw CMq mhlw 
4 Gru 2]

Aasaa Shhanth 

Mehalaa 4 Ghar 2 

||

Aasaa, Chhant, Fourth 

Mehl, Second House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ'।

20254 444 hir hir krqw  
dUK ibnwsnu  
piqq pwvnu hir 
nwmu jIau]

Har Har Karathaa 

Dhookh Binaasan 

Pathith Paavan 

Har Naam Jeeo ||

The Creator Lord, Har, 

Har, is the Destroyer 

of distress; the Name 

of the Lord is the 

Purifier of sinners.

ਿਗਤ ਦਾ ਰਚਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

20255 444 hir syvw BweI  
prmgiq pweI  
hir aUqmu hir 
hir kwmu jIau]

(kwmu) kMm Har Saevaa 

Bhaaee Param 

Gath Paaee Har 

Ootham Har Har 

Kaam Jeeo ||

One who lovingly 

serves the Lord, 

obtains the supreme 

status. Service to the 

Lord, Har, Har, is more 

exalted than anything.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਕੂੰਮ ਹੈ।
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20256 444 hir aUqmu kwmu  
jpIAY hir nwmu  
hir jpIAY 
AsiQru hovY]

Har Ootham Kaam 

Japeeai Har Naam 

Har Japeeai 

Asathhir Hovai ||

Chanting the Name of 

the Lord is the most 

exalted occupation; 

chanting the Name of 

the Lord, one becomes 

immortal.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕੂੰਮ ਹੈ, ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

20257 444 jnm mrx dovY 
duK myty shjy hI 
suiK sovY]

Janam Maran 

Dhovai Dhukh 

Maettae Sehajae 

Hee Sukh Sovai ||

The pains of both birth 

and death are 

eradicated, and one 

comes to sleep in 

peaceful ease.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਦੱੁਖ-

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੱੁਖ ਜਮਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

20258 444 hir hir ikrpw 
Dwrhu Twkur hir 
jpIAY Awqm 
rwmu jIau]

Har Har Kirapaa 

Dhhaarahu 

Thaakur Har 

Japeeai Aatham 

Raam Jeeo ||

O Lord, O Lord and 

Master, shower Your 

Mercy upon me; 

within my mind, I 

chant the Name of the 

Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਮਾਲਕ! ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ! (ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰੇ ਤਾਂ) ਉਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਿਜਪਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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20259 444 hir hir krqw  
dUK ibnwsnu  
piqq pwvnu hir 
nwmu jIau]1]

Har Har Karathaa 

Dhookh Binaasan 

Pathith Paavan 

Har Naam Jeeo 

||1||

The Creator Lord, Har, 

Har, is the Destroyer 

of distress; the Name 

of the Lord is the 

Purifier of sinners. 

||1||

ਿਗਤ ਦਾ ਰਚਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੈ ॥੧॥

20260 444 hir nwmu pdwrQu  
kljuig aUqmu  
hir jpIAY 
siqgur Bwie 
jIau]

(Bwie) pRym c Har Naam 

Padhaarathh 

Kalijug Ootham 

Har Japeeai 

Sathigur Bhaae 

Jeeo ||

The wealth of the 

Lord's Name is the 

most exalted in this 

Dark Age of Kali Yuga; 

chant the Lord's Name 

according to the Way 

of the True Guru.

ਇਸ ਮਾਇਆ-ਗਿਸੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ (ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨਾਲੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਹੀ ਿਜਪਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

20261 444 gurmuiK hir 
pVIAY gurmuiK 
hir suxIAY hir 
jpq suxq duKu 
jwie jIau]

Guramukh Har 

Parreeai 

Guramukh Har 

Suneeai Har 

Japath Sunath 

Dhukh Jaae Jeeo ||

As Gurmukh, read of 

the Lord; as Gurmukh, 

hear of the Lord. 

Chanting and listening 

to the Lord's Name, 

pain departs.

ਗੁਰੁ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜਹੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਸੁਣਜਦਆਂ (ਹਰੇਕ) 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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20262 444 hir hir nwmu 
jipAw duKu 
ibnisAw hir 
nwmu prm suKu 
pwieAw]

(prm) v`fw Har Har Naam 

Japiaa Dhukh 

Binasiaa Har Naam 

Param Sukh 

Paaeiaa ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, 

pains are removed. 

Through the Name of 

the Lord, supreme 

peace is obtained.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਉਸ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਨਾਸ ਹੋ ਜਗਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ (ਧਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ) ਉਸ 

ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਜਣਆ।

20263 444 siqgur igAwnu 
bilAw Git 
cwnxu AigAwnu 
AMDyru gvwieAw]

Sathigur Giaan 

Baliaa Ghatt 

Chaanan Agiaan 

Andhhaer 

Gavaaeiaa ||

The spiritual wisdom 

of the True Guru 

illumines the heart; 

this Light dispels the 

darkness of spiritual 

ignorance.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਚਮਕ ਪਈ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਪਆ, ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਅਜਗਆਨਤਾ 
ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ।

20264 444 hir hir nwmu  
iqnI AwrwiDAw  
ijn msqik Duir 
iliK pwie jIau]

Har Har Naam 

Thinee 

Aaraadhhiaa Jin 

Masathak Dhhur 

Likh Paae Jeeo ||

They alone meditate 

on the Lord's Name, 

Har, Har, upon whose 

foreheads such 

destiny is written.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰੋਂ 
ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ਜਲਖ ਕੇ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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20265 444 hir nwmu pdwrQu 
kiljuig aUqmu  
hir jpIAY 
siqgur Bwie 
jIau]2]

Har Naam 

Padhaarathh 

Kalijug Ootham 

Har Japeeai 

Sathigur Bhaae 

Jeeo ||2||

The wealth of the 

Lord's Name is the 

most exalted in this 

Dark Age of Kali Yuga; 

chant the Lord's Name 

according to the Way 

of the True Guru. 

||2||

ਇਸ ਮਾਇਆ-ਗਿਸੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ (ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨਾਲੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਹੀ ਿਜਪਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

20266 444 hir hir min 
BwieAw prm suK 
pwieAw hir 
lwhw pdu 
inrbwxu jIau]

(inrbwxu) du`K vwSnw 
rihq[ pdu: polw bolo

Har Har Man 

Bhaaeiaa Param 

Sukh Paaeiaa Har 

Laahaa Padh 

Nirabaan Jeeo ||

One whose mind loves 

the Lord, Har, Har, 

obtains supreme 

peace. He reaps the 

profit of the Lord's 

Name, the state of 

Nirvaanaa.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦਾ ਨਾਮ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਖੱਟ ਲਈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ 

ਵਾਸਨਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

20267 444 hir pRIiq lgweI  
hir nwmu sKweI  
BRmu cUkw Awvxu 
jwxu jIau]

Har Preeth 

Lagaaee Har Naam 

Sakhaaee Bhram 

Chookaa Aavan 

Jaan Jeeo ||

He embraces love for 

the Lord, and the 

Lord's Name becomes 

his companion. His 

doubts, and his 

comings and goings 

are ended.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿੀਤ ਿੋੜੀ, ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਥੀ ਬਣ 

ਜਗਆ, ਉਸ ਦੀ (ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀ) ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਗਈ, 

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਮੱੁਕ ਜਗਆ।
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20268 445 Awvx jwxw BRmu 
Bau Bwgw hir 
hir hir gux 
gwieAw]

Aavan Jaanaa 

Bhram Bho 

Bhaagaa Har Har 

Har Gun Gaaeiaa 

||

His comings and 

goings, doubts and 

fears come to an end, 

and he sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, Har, Har, Har.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ, 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ (ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ) ਡਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ,

20269 445 jnm jnm ky  
iklivK duK 
auqry hir hir 
nwim smwieAw]

(iklivK) pwp Janam Janam Kae 

Kilavikh Dhukh 

Outharae Har Har 

Naam Samaaeiaa 

||

The sins and pains of 

countless incarnations 

are washed away, and 

he merges into the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਤੇ ਿਨਮ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਦੱੁਖ 

ਲਜਹ ਗਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ।

20270 445 ijn hir 
iDAwieAw Duir 
Bwg iliK 
pwieAw iqn 
sPlu jnmu 
prvwxu jIau]

Jin Har Dhhiaaeiaa 

Dhhur Bhaag Likh 

Paaeiaa Thin Safal 

Janam Paravaan 

Jeeo ||

Those who are blessed 

by such pre-ordained 

destiny, meditate on 

the Lord, and their 

lives become fruitful 

and approved.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਜਲਖੇ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ 

ਜਗਆ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ।
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20271 445 hir hir min 
BwieAw prm suK 
pwieAw hir 
lwhw pdu 
inrbwxu jIau]3]

Har Har Man 

Bhaaeiaa Param 

Sukh Paaeiaa Har 

Laahaa Padh 

Nirabaan Jeeo 

||3||

One whose mind loves 

the Lord, Har, Har, 

obtains supreme 

peace. He reaps the 

profit of the Lord's 

Name, the state of 

Nirvaanaa. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦਾ ਨਾਮ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਖੱਟ ਲਈ 

ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ ॥੩॥

20272 445 ijn@ hir mIT 
lgwnw qy jn 
prDwnw qy aUqm  
hir hir log 
jIau]

Jinh Har Meeth 

Lagaanaa Thae Jan 

Paradhhaanaa 

Thae Ootham Har 

Har Log Jeeo ||

Celebrated are those 

people, unto whom 

the Lord seems sweet; 

how exalted are those 

people of the Lord, 

Har, Har.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਰੱਬ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਹੋਰ 

ਖ਼ਲਕਜਤ ਨਾਲੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20273 445 hir nwmu vfweI  
hir nwmu sKweI  
gur sbdI hir 
rs Bog jIau]

(sKweI) shwiek Har Naam 

Vaddaaee Har 

Naam Sakhaaee 

Gur Sabadhee Har 

Ras Bhog Jeeo ||

The Lord's Name is 

their glorious 

greatness; the Lord's 

Name is their 

companion and 

helper. Through the 

Word of the Guru's 

Shabad, they enjoy 

the sublime essence of 

the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਉਹਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ (ਸਦਾ ਲਈ) ਸਾਥੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
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20274 445 hir rs Bog mhw 
inrjog vfBwgI  
hir rsu pwieAw]

(inrjog) bMDn rihq Har Ras Bhog 

Mehaa Nirajog 

Vaddabhaagee 

Har Ras Paaeiaa ||

They enjoy the 

sublime essence of the 

Lord, and remain 

totally detached. By 

great good fortune, 

they obtain the 

sublime essence of the 

Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ 

ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

20275 445 sy DMnu vfy sq 
purKw pUry ijn  
gurmiq nwmu 
iDAwieAw]

Sae Dhhann 

Vaddae Sath 

Purakhaa Poorae 

Jin Guramath 

Naam Dhhiaaeiaa 

||

So very blessed and 

truly perfect are 

those, who through 

Guru's Instruction 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਲੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ, 

ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ 

ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ।

20276 445 jnu nwnku ryxu 
mMgY pg swDU  
min cUkw sogu 
ivjogu jIau]

pg: polw bolo Jan Naanak Raen 

Mangai Pag 

Saadhhoo Man 

Chookaa Sog Vijog 

Jeeo ||

Servant Nanak begs 

for the dust of the feet 

of the Holy; his mind is 

rid of sorrow and 

separation.

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਜਫ਼ਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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20277 445 ijn@ hir mIT 
lgwnw qy jn 
prDwnw qy aUqm  
hir hir log 
jIau]4]3]10]

Jinh Har Meeth 

Lagaanaa Thae Jan 

Paradhhaanaa 

Thae Ootham Har 

Har Log Jeeo 

||4||3||10||

Celebrated are those 

people, unto whom 

the Lord seems sweet; 

how exalted are those 

people of the Lord, 

Har, Har. ||4||3||10||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਰੱਬ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਹੋਰ 

ਖ਼ਲਕਜਤ ਨਾਲੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੩॥੧੦॥

20278 445 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

20279 445 sqjuig sBu 
sMqoK srIrw pg 
cwry Drmu iDAwnu 
jIau]

sqj`uig[ pg: polw bolo Sathajug Sabh 

Santhokh Sareeraa 

Pag Chaarae 

Dhharam Dhhiaan 

Jeeo ||

In the Golden Age of 

Sat Yuga, everyone 

embodied 

contentment and 

meditation; religion 

stood upon four feet.

ਸਤਿੁਗੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਥਾਂ ਸੂੰ ਤੋਖ (ਆਤਮਕ ਸਹਾਰਾ) 
ਦੇਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਧਰਮ ਉਸ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
20280 445 min qin hir 

gwvih prm suKu 
pwvih hir 
ihrdY hir gux 
igAwnu jIau]

Man Than Har 

Gaavehi Param 

Sukh Paavehi Har 

Hiradhai Har Gun 

Giaan Jeeo ||

With mind and body, 

they sang of the Lord, 

and attained supreme 

peace. In their hearts 

was the spiritual 

wisdom of the Lord's 

Glorious Virtues.

(ਸਤਿੁਗੀ) ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਹੋਏ (ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।
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20281 445 gux igAwnu 
pdwrQu hir hir 
ikrqwrQu soBw 
gurmuiK hoeI]

(ikrqwrQu) s&l Gun Giaan 

Padhaarathh Har 

Har Kirathaarathh 

Sobhaa Guramukh 

Hoee ||

Their wealth was the 

spiritual wisdom of 

the Lord's Glorious 

Virtues; the Lord was 

their success, and to 

live as Gurmukh was 

their glory.

ਸਤਿੁਗੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਨੂੂੰ  ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਸਿਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

20282 445 AMqir bwhir 
hir pRBu eyko  
dUjw Avru n 
koeI]

Anthar Baahar Har 

Prabh Eaeko 

Dhoojaa Avar N 

Koee ||

Inwardly and 

outwardly, they saw 

only the One Lord 

God; for them there 

was no other second.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ।

20283 445 hir hir ilv 
lweI hir nwmu 
sKweI hir 
drgh pwvY mwnu 
jIau]

(sKweI) shwiek Har Har Liv Laaee 

Har Naam 

Sakhaaee Har 

Dharageh Paavai 

Maan Jeeo ||

They centered their 

consciousness lovingly 

on the Lord, Har, Har. 

The Lord's Name was 

their companion, and 

in the Court of the 

Lord, they obtained 

honor.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦਾ (ਸਦਾ 
ਲਈ) ਸਾਥੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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20284 445 sqjuig sBu 
sMqoK srIrw pg 
cwry Drmu iDAwnu 
jIau]1]

sq-j`uig Sathajug Sabh 

Santhokh Sareeraa 

Pag Chaarae 

Dhharam Dhhiaan 

Jeeo ||1||

In the Golden Age of 

Sat Yuga, everyone 

embodied 

contentment and 

meditation; religion 

stood upon four feet. 

||1||

ਅਿੇਹੀ ਸਤਿੁਗੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਸੂੰ ਤੋਖ 

(ਆਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ) ਹਰ ਗੱਲੇ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਧਰਮ 

ਉਸ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

20285 445 qyqw jugu AwieAw  
AMqir joru 
pwieAw jqu 
sMjm krm 
kmwie jIau]

j`ugu Thaethaa Jug 

Aaeiaa Anthar Jor 

Paaeiaa Jath 

Sanjam Karam 

Kamaae Jeeo ||

Then came the Silver 

Age of Trayta Yuga; 

men's minds were 

ruled by power, and 

they practiced celibacy 

and self-discipline.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਨੋ ਤਿੇਤਾ ਿੁਗ 

ਵਾਪਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ) ਧੱਕਾ 
(ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਉ) ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਭੁਲਾ ਕੇ) ਵੀਰਿ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕਣਾ (ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਮਾਂਦਾ 
ਹੈ।

20286 445 pgu cauQw 
iKisAw qRY pg 
itikAw min 
ihrdY kRoDu jlwie  
jIau]

Pag Chouthhaa 

Khisiaa Thrai Pag 

Ttikiaa Man 

Hiradhai Krodhh 

Jalaae Jeeo ||

The fourth foot of 

religion dropped off, 

and three remained. 

Their hearts and 

minds were inflamed 

with anger.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ (ਧਰਮ-

ਬਲਦ ਦਾ) ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਜਤਲਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਧਰਮ-

ਬਲਦ) ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 

ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਕਿੋਧ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋਉਸ (ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ) ਨੂੂੰ  ਸਾੜਦਾ ਹੈ।
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20287 445 min ihrdY kRoDu  
mhw ibs loDu  
inrp Dwvih  
liV duKu 
pwieAw]

(ibs) zhr[ (loDu) 
GoLdy hn[ (inrp) 
rwjw[ (Dwvih) dOVdy 
hmly krdy

Man Hiradhai 

Krodhh Mehaa 

Bisalodhh Nirap 

Dhhaavehi Larr 

Dhukh Paaeiaa ||

Their hearts and 

minds were filled with 

the horribly poisonous 

essence of anger. The 

kings fought their wars 

and obtained only 

pain.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਕਿੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿ,ੋ ਮਾਨੋ, ਇਕ ਵੱਡਾ 
ਜਵਹੁਲਾ ਰੱੁਖ (ਉੱਗਾ ਹੋਇਆ) 

ਹੈ। (ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਕਿੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹੀ) ਰਾਿੇ ਇਕ ਦੂਿ ੇਉਤੇ 

ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪੋ ਜਵਚ 

ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

20288 445 AMqir mmqw rogu 
lgwnw haumY 
AhMkwru 
vDwieAw]

(mmqw) Apx`q Anthar Mamathaa 

Rog Lagaanaa 

Houmai Ahankaar 

Vadhhaaeiaa ||

Their minds were 

afflicted with the 

illness of egotism, and 

their self-conceit and 

arrogance increased.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਮਤਾ 
ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਵਧਦੀ ਹੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ,

20289 445 hir hir ikRpw 
DwrI myrY Twkuir  
ibKu gurmiq hir 
nwim lih jwie 
jIau]

Har Har Kirapaa 

Dhhaaree Maerai 

Thaakur Bikh 

Guramath Har 

Naam Lehi Jaae 

Jeeo ||

If my Lord, Har, Har, 

shows His Mercy, my 

Lord and Master 

eradicates the poison 

by the Guru's 

Teachings and the 

Lord's Name.

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ, 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਇਹ 

ਜ਼ਹਰ ਉਤਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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20290 445 qyqw jugu AwieAw  
AMqir joru 
pwieAw jqu 
sMjm krm 
kmwie jIau]2]

Thaethaa Jug 

Aaeiaa Anthar Jor 

Paaeiaa Jath 

Sanjam Karam 

Kamaae Jeeo ||2||

Then came the Silver 

Age of Trayta Yuga; 

men's minds were 

ruled by power, and 

they practiced celibacy 

and self-discipline. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਦੂਜਿਆਂ 

ਉੱਤੇ) ਧੱਕਾ (ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਉ) 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, 

ਮਾਨੋ, ਤਿੇਤਾ ਿੁਗ ਵਾਪਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੨॥

20291 445 jugu duAwpuru 
AwieAw Brim 
BrmwieAw hir  
gopI kwn@ aupwie 
jIau]

j`ugu[ kwn@: hlMq hyTW 
AONkV bolo

Jug Dhuaapur 

Aaeiaa Bharam 

Bharamaaeiaa Har 

Gopee Kaanha 

Oupaae Jeeo ||

The Brass Age of 

Dwaapar Yuga came, 

and people wandered 

in doubt. The Lord 

created the Gopis and 

Krishna.

ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਤਿੀ ਮਰਦ ਿੋ 
ਹਰੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, 

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਿੇਹੜਾ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਭਟਕ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, 

ਮਾਨੋ) ਦੁਆਪੁਰ ਿੁਗ ਆਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

20292 445 qpu qwpn qwpih  
jg puMn AwrMBih  
Aiq ikirAw 
krm kmwie 
jIau]

Aiq polw bolo Thap Thaapan 

Thaapehi Jag Punn 

Aaranbhehi Ath 

Kiriaa Karam 

Kamaae Jeeo ||

The penitents 

practiced penance, 

they offered sacred 

feasts and charity, and 

performed many 

rituals and religious 

rites.

(ਅਿੇਹੇ ਲੋਕ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ) ਤਪ ਸਾਧਦੇ ਹਨ, ਧੂਣੀਆਂ 

ਤਪਾਣ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ 

ਹਨ, ਿੱਗ ਆਜਦਕ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ) 

ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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20293 445 ikirAw krm 
kmwieAw pg 
duie iKskwieAw  
duie pg itkY 
itkwie jIau]

Kiriaa Karam 

Kamaaeiaa Pag 

Dhue Khisakaaeiaa 

Dhue Pag Ttikai 

Ttikaae Jeeo ||

They performed many 

rituals and religious 

rites; two legs of 

religion dropped 

away, and only two 

legs remained.

(ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਧਾਰਜਮਕ ਜਮਜਥਆ ਹੋਇਆ) 

ਜਕਜਰਆ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਧਰਮ-ਬਲਦ 

ਆਪਣ ੇਦੋਵੇਂ) ਪੈਰ ਜਖਸਕਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਉਹ ਜਟਜਕਆ ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

20294 445 mhw juD joD bhu 
kIn@y ivic haumY  
pcY pcwie jIau]

(joD) joDy[ (pcY) 
sVdy[ (pcwie) swVdy[ 
ju`D

Mehaa Judhh 

Jodhh Bahu 

Keenhae Vich 

Houmai Pachai 

Pachaae Jeeo ||

So many heroes 

waged great wars; in 

their egos they were 

ruined, and they 

ruined others as well.

(ਇਹ ਦੁਆਪੁਰ ਿੁਗ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਕ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਬੜੇ 

ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਵੱਡੇ ਿੁੱ ਧ ਮਚਾ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ, (ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਆਪ) ਹਉਮੈ 

ਜਵਚ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਾੜਦਾ ਹੈ।

20295 445 dIn dieAwil 
guru swDu 
imlwieAw imil 
siqgur mlu lih 
jwie jIau]

Dheen Dhaeiaal 

Gur Saadhh 

Milaaeiaa Mil 

Sathigur Mal Lehi 

Jaae Jeeo ||

The Lord, 

Compassionate to the 

poor, led them to 

meet the Holy Guru. 

Meeting the True 

Guru, their filth is 

washed away.

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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20296 445 jugu duAwpuru 
AwieAw Brim 
BrmwieAw hir 
gopI kwn@ aupwie 
jIau]3]

Jug Dhuaapur 

Aaeiaa Bharam 

Bharamaaeiaa Har 

Gopee Kaanha 

Oupaae Jeeo ||3||

The Brass Age of 

Dwaapar Yuga came, 

and the people 

wandered in doubt. 

The Lord created the 

Gopis and Krishna. 

||3||

ਿ ੋਿੋ ਇਸਤਿੀ ਮਰਦ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਭਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨੋ) 

ਦੁਆਪੁਰ ਿੁਗ ਆਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੩॥

20297 446 kiljugu hir 
kIAw pg qRY 
iKskIAw pgu 
cauQw itkY 
itkwie jIau]

Kalijug Har Keeaa 

Pag Thrai 

Khisakeeaa Pag 

Chouthhaa Ttikai 

Ttikaae Jeeo ||

The Lord ushered in 

the Dark Age, the Iron 

Age of Kali Yuga; three 

legs of religion were 

lost, and only the 

fourth leg remained 

intact.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਧਰਮ-

ਬਲਦ ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨ ਪੈਰ ਜਤਲਕ 

ਗਏ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਧਰਮ-ਬਲਦ ਜਸਰਫ਼) ਚੌਥਾ 
ਪੈਰ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਸਰਫ਼ ਨਾਮ-ਮਾਤਿ 
ਧਰਮ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਮਾਨੋ) 

ਕਜਲਿੁਗ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ।

20298 446 gur sbdu 
kmwieAw AauKDu 
hir pwieAw hir 
kIriq hir sWiq 
pwie jIau]

(Aau-KDu) dvweI Gur Sabadh 

Kamaaeiaa 

Aoukhadhh Har 

Paaeiaa Har 

Keerath Har 

Saanth Paae Jeeo 

||

Acting in accordance 

with the Word of the 

Guru's Shabad, the 

medicine of the Lord's 

Name is obtained. 

Singing the Kirtan of 

the Lord's Praises, 

divine peace is 

obtained.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ 

ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਢਾਲਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਵਾਈ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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20299 446 hir kIriq ruiq 
AweI hir nwmu 
vfweI hir hir 
nwmu Kyqu 
jmwieAw]

Har Keerath Ruth 

Aaee Har Naam 

Vaddaaee Har Har 

Naam Khaeth 

Jamaaeiaa ||

The season of singing 

the Lord's Praise has 

arrived; the Lord's 

Name is glorified, and 

the Name of the Lord, 

Har, Har, grows in the 

field of the body.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ) ਰੱੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਸਤੇ 

ਜਮਲੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ (ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਆਦਰ-ਮਾਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ (ਦਾ) 
ਿਸਲ ਬੀਿਦਾ ਹੈ।

20300 446 kiljuig bIju 
bIjY ibnu nwvY  
sBu lwhw mUlu 
gvwieAw]

Kalijug Beej Beejae 

Bin Naavai Sabh 

Laahaa Mool 

Gavaaeiaa ||

In the Dark Age of Kali 

Yuga, if one plants any 

other seed than the 

Name, all profit and 

capital is lost.

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ (ਕਰਮ ਕਾਂਡ 

ਆਜਦਕ ਕੋਈ ਹੋਰ) ਬੀਿ 

ਬੀਿਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਮਾਨੋ) 

ਕਜਲਿੁਗ (ਦੇ ਪਿਭਾਵ) ਜਵਚ ਹੈ 

ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਭੀ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਖੱਟਦਾ।

20301 446 jn nwnik guru 
pUrw pwieAw min 
ihrdY nwmu 
lKwie jIau]

(lKwie) pRgt Jan Naanak Gur 

Pooraa Paaeiaa 

Man Hiradhai 

Naam Lakhaae 

Jeeo ||

Servant Nanak has 

found the Perfect 

Guru, who has 

revealed to him the 

Naam within his heart 

and mind.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ (ਨਾਨਕ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਨਾਮ ਪਟਗਟ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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20302 446 kljugu hir 
kIAw pg qRY 
iKskIAw pgu 
cauQw itkY 
itkwie 
jIau]4]4]11]

Kalajug Har Keeaa 

Pag Thrai 

Khisakeeaa Pag 

Chouthhaa Ttikai 

Ttikaae Jeeo 

||4||4||11||

The Lord ushered in 

the Dark Age, the Iron 

Age of Kali Yuga; three 

legs of religion were 

lost, and only the 

fourth leg remained 

intact. ||4||4||11||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਧਰਮ-

ਬਲਦ ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨ ਪੈਰ ਜਤਲਕ 

ਗਏ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਧਰਮ-ਬਲਦ ਜਸਰਫ਼) ਚੌਥਾ 
ਪੈਰ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਸਰਫ਼-ਨਾਮ-ਮਾਤਿ 
ਧਰਮ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਮਾਨੋ) 

ਕਜਲਿੁਗ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੧੧॥
20303 446 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

20304 446 hir kIriq min 
BweI prmgiq 
pweI hir min 
qin mIT lgwn 
jIau]

Har Keerath Man 

Bhaaee Param 

Gath Paaee Har 

Man Than Meeth 

Lagaan Jeeo ||

One whose mind is 

pleased with the 

Kirtan of the Lord's 

Praises, attains the 

supreme status; the 

Lord seems so sweet 

to her mind and body.

ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਪਆ।
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20305 446 hir hir rsu 
pwieAw gurmiq 
hir iDAwieAw  
Duir msqik Bwg 
purwn jIau]

(purwn) purwxw Har Har Ras 

Paaeiaa Guramath 

Har Dhhiaaeiaa 

Dhhur Masathak 

Bhaag Puraan Jeeo 

||

She obtains the 

sublime essence of the 

Lord, Har, Har; 

through the Guru's 

Teachings, she 

meditates on the Lord, 

and the destiny 

written on her 

forehead is fulfilled.

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਚੱਜਖਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਲਖੇ 

ਹੋਏ ਪਜਹਲੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪਏ।

20306 446 Duir msqik Bwgu  
hir nwim suhwgu  
hir nwmY hir 
gux gwieAw]

(suhwgu) vwihgurU jI 
pRwpq

Dhhur Masathak 

Bhaag Har Naam 

Suhaag Har 

Naamai Har Gun 

Gaaeiaa ||

By that high destiny 

written on her 

forehead, she chants 

the Name of the Lord, 

her Husband, and 

through the Name of 

the Lord, she sings the 

Lord's Glorious Praises.

ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ 

ਉੱਘੜ ਜਪਆ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਜਲਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

20307 446 msqik mxI 
pRIiq bhu pRgtI  
hir nwmY hir 
sohwieAw]

(mxI) rqn Masathak Manee 

Preeth Bahu 

Pragattee Har 

Naamai Har 

Sohaaeiaa ||

The jewel of immense 

love sparkles on her 

forehead, and she is 

adorned with the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਪਿੀਤ ਦੀ ਮਣੀ ਚਮਕ 

ਉਠਦੀ ਹੈ।
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20308 446 joqI joiq imlI  
pRBu pwieAw  
imil siqgur  
mnUAw mwn jIau]

Jothee Joth Milee 

Prabh Paaeiaa Mil 

Sathigur Manooaa 

Maan Jeeo ||

Her light blends with 

the Supreme Light, 

and she obtains God; 

meeting the True 

Guru, her mind is 

satisfied.

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

20309 446 hir kIriq min 
BweI prmgiq 
pweI hir min 
qin mIT lgwn 
jIau]1]

Har Keerath Man 

Bhaaee Param 

Gath Paaee Har 

Man Than Meeth 

Lagaan Jeeo ||1||

One whose mind is 

pleased with the 

Kirtan of the Lord's 

Praises, attains the 

supreme status; the 

Lord seems sweet to 

her mind and body. 

||1||

ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਪਆ 

॥੧॥

20310 446 hir hir jsu 
gwieAw prmpdu 
pwieAw qy aUqm 
jn prDwn jIau]

Har Har Jas 

Gaaeiaa Param 

Padh Paaeiaa Thae 

Ootham Jan 

Paradhhaan Jeeo 

||

Those who sing the 

Praises of the Lord, 

Har, Har, obtain the 

supreme status; they 

are the most exalted 

and acclaimed people.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਗਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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20311 446 iqn@ hm crx 
sryvh iKnu iKnu 
pg Dovh ijn 
hir mIT lgwn 
jIau]

(sryvh) syvw krdy Thinh Ham Charan 

Saraeveh Khin 

Khin Pag Dhhoveh 

Jin Har Meeth 

Lagaan Jeeo ||

I bow at their feet; 

each and every 

moment, I wash the 

feet of those, unto 

whom the Lord seems 

sweet.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ।

20312 446 hir mITw 
lwieAw prm 
suK pwieAw muiK 
Bwgw rqI cwry]

(rqI) lwlI, pRIqI[ 
(cwry) suMdr

Har Meethaa 

Laaeiaa Param 

Sukh Paaeiaa 

Mukh Bhaagaa 

Rathee Chaarae ||

The Lord seems sweet 

to them, and they 

obtain the supreme 

status; their faces are 

radiant and beautiful 

with good fortune.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ 
ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਮਣੀ ਚਮਕ ਪਈ।

20313 446 gurmiq hir 
gwieAw hir hwru 
auir pwieAw  
hir nwmw kMiT 
Dwry]

Guramath Har 

Gaaeiaa Har Haar 

Our Paaeiaa Har 

Naamaa Kanth 

Dhhaarae ||

Under Guru's 

Instruction, they sing 

the Lord's Name, and 

wear the garland of 

the Lord's Name 

around their necks; 

they keep the Lord's 

Name in their throats.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਲ 

ਜਵਚ ਪਾਂਦਾ ਹੈ,

20314 446 sB eyk idRsit  
smqu kir dyKY  
sBu Awqm rwmu 
pCwn jIau]

(smqu) brwbr[smqu: 
polw bolo

Sabh Eaek Dhrisatt 

Samath Kar 

Dhaekhai Sabh 

Aatham Raam 

Pashhaan Jeeo ||

They look upon all 

with equality, and 

recognize the 

Supreme Soul, the 

Lord, pervading 

among all.

ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੂੰ  ਇਕ 

(ਜਪਆਰ-) ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਰ ਥਾਂ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ 
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।
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20315 446 hir hir jsu 
gwieAw prmpdu 
pwieAw qy aUqm 
jn prDwn 
jIau]2]

Har Har Jas 

Gaaeiaa Param 

Padh Paaeiaa Thae 

Ootham Jan 

Paradhhaan Jeeo 

||2||

Those who sing the 

Praises of the Lord, 

Har, Har, obtain the 

supreme status; they 

are the most exalted 

and acclaimed people. 

||2||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਗਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

20316 446 sqsMgiq min 
BweI hir rsn 
rsweI ivic 
sMgiq hir rsu 
hoie jIau]

(rsn) rs c[ 
(rsweI) rs meI

Sathasangath Man 

Bhaaee Har Rasan 

Rasaaee Vich 

Sangath Har Ras 

Hoe Jeeo ||

One whose mind is 

pleased with the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, savors 

the sublime essence of 

the Lord; in the 

Sangat, is this essence 

of the Lord.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਰਸੀ 
ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

20317 446 hir hir 
AwrwiDAw gur 
sbid ivgwisAw  
bIjw Avru n 
koie jIau]

(bI~jw) dUjw Har Har 

Aaraadhhiaa Gur 

Sabadh Vigaasiaa 

Beejaa Avar N Koe 

Jeeo ||

He meditates in 

adoration upon the 

Lord, Har, Har, and 

through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

blossoms forth. He 

plants no other seed.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਰਾਧਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਉਸ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ) ਜਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।
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20318 446 Avru n koie  
hir AMimRqu soie  
ijin pIAw so 
ibiD jwxY]

Avar N Koe Har 

Anmrith Soe Jin 

Peeaa So Bidhh 

Jaanai ||

There is no Nectar, 

other than the Lord's 

Ambrosial Nectar. One 

who drinks it in, knows 

the way.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਭੀ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਲ ਪੀਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ 

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

20319 446 Dnu DMnu gurU pUrw 
pRBu pwieAw lig 
sMgiq nwmu 
pCwxY]

l`ig Dhhan Dhhann 

Guroo Pooraa 

Prabh Paaeiaa Lag 

Sangath Naam 

Pashhaanai ||

Hail, hail to the Perfect 

Guru; through Him, 

God is found. Joining 

the Sangat, the Naam 

is understood.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

20320 446 nwmo syiv nwmo 
AwrwDY ibnu nwmY  
Avru n koie 
jIau]

Naamo Saev 

Naamo 

Aaraadhhai Bin 

Naamai Avar N 

Koe Jeeo ||

I serve the Naam, and 

I meditate on the 

Naam. Without the 

Naam, there is no 

other at all.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਹੀ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ 
ਆਰਾਧਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਪਆਰੀ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ।
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20321 446 sqsMgiq min 
BweI hir rsn 
rsweI ivic 
sMgiq hir rsu 
hoie jIau]3]

Sathasangath Man 

Bhaaee Har Rasan 

Rasaaee Vich 

Sangath Har Ras 

Hoe Jeeo ||3||

One whose mind is 

pleased with the Sat 

Sangat, savors the 

sublime essence of the 

Lord; in the Sangat, is 

this essence of the 

Lord. ||3||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਰਸੀ 
ਹੋਈ ਸਾਧ-ਸੂੰਗਜਤ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

20322 446 hir dieAw pRB 
Dwrhu pwKx hm 
qwrhu kiF lyvhu 
sbid suBwie 
jIau]

 d-ieAw[(pwKx) 
p`Qr[ (suBwie) pRym c[

Har Dhaeiaa Prabh 

Dhhaarahu 

Paakhan Ham 

Thaarahu Kadt 

Laevahu Sabadh 

Subhaae Jeeo ||

O Lord God, shower 

Your Mercy upon me; I 

am just a stone. 

Please, carry me 

across, and lift me up 

with ease, through the 

Word of the Shabad.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਸਾਨੂੂੰ  ਕਠੋਰ-ਜਦਲਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  
(ਮੋਹ ਦੇ ਜਚੱਕੜ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਲੈ।

20323 446 moh cIkiV PwQy  
inGrq hm jwqy  
hir bWh pRBU 
pkrwie jIau]

 cIkiV[(inGrq) 
fu`bdy[

Moh Cheekarr 

Faathhae 

Nigharath Ham 

Jaathae Har Baanh 

Prabhoo Pakaraae 

Jeeo ||

I am stuck in the 

swamp of emotional 

attachment, and I am 

sinking. O Lord God, 

please, take me by the 

arm.

ਹੇ ਹਰੀ! ਅਸੀਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਮੋਹ ਦੇ ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ 

ਹਾਂ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ 
ਅਸੀਂ ਜਡੱਗਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਿੜਾ।
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20324 446 pRiB bWh 
pkrweI aUqm 
miq pweI gur 
crxI jnu lwgw]

Prabh Baanh 

Pakaraaee 

Ootham Math 

Paaee Gur 

Charanee Jan 

Laagaa ||

God took me by the 

arm, and I obtained 

the highest 

understanding; as His 

slave, I grasped the 

Guru's feet.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਿੜਾ ਜਦੱਤੀ ਉਸ 

ਨੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਮਜਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਿਾ ਜਪਆ,

20325 447 hir hir nwmu 
jipAw  
AwrwiDAw muiK 
msqik Bwgu 
sBwgw]

 (sBwgw) cMgw Bwg Har Har Naam 

Japiaa 

Aaraadhhiaa 

Mukh Masathak 

Bhaag Sabhaagaa 

||

I chant and meditate 

in adoration upon the 

Name of the Lord, Har, 

Har, according to the 

good destiny written 

upon my forehead.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਲੱਗ ਜਪਆ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਲੱਗ ਜਪਆ, ਉਸ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਚੂੰਗਾ ਭਾਗ ਿਾਗ ਜਪਆ।

20326 447 jn nwnk hir 
ikrpw DwrI min 
hir hir mITw 
lwie jIau]

Jan Naanak Har 

Kirapaa Dhhaaree 

Man Har Har 

Meethaa Laae 

Jeeo ||

The Lord has 

showered His Mercy 

upon servant Nanak, 

and the Name of the 

Lord, Har, Har, seems 

so sweet to his mind.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ 

ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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20327 447 hir dieAw pRB 
Dwrhu pwKx hm 
qwrhu kiF lyvhu 
sbid suBwie 
jIau]4]5]12]

Har Dhaeiaa Prabh 

Dhhaarahu 

Paakhan Ham 

Thaarahu Kadt 

Laevahu Sabadh 

Subhaae Jeeo 

||4||5||12||

O Lord God, shower 

Your Mercy upon me; I 

am just a stone. 

Please, carry me 

across, and lift me up 

with ease, through the 

Word of the Shabad. 

||4||5||12||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਸਾਨੂੂੰ  ਕਠੋਰ-ਜਦਲਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ, 

ਆਪਣ ੇਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  
(ਮੋਹ ਦੇ ਜਚੱਕੜ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਲੈ 

॥੪॥੫॥੧੨॥

20328 447 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

20329 447 min nwmu jpwnw  
hir hir min 
Bwnw hir Bgq 
jnw min cwau 
jIau]

(Bwnw) cMgw l`igAw Man Naam 

Japaanaa Har Har 

Man Bhaanaa Har 

Bhagath Janaa 

Man Chaao Jeeo ||

One who chants the 

Naam, the Name of 

the Lord, Har, Har in 

his mind - the Lord is 

pleasing to his mind. 

In the mind of the 

devotees there is a 

great yearning for the 

Lord.

ਭਗਤ ਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਜਮ ਿਪਦੇ ਹਨ, 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਚਾਉ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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20330 447 jo jn mir jIvy  
iqn@ AMimRqu pIvy  
min lwgw 
gurmiq Bwau 
jIau]

Jo Jan Mar Jeevae 

Thinh Anmrith 

Peevae Man 

Laagaa Guramath 

Bhaao Jeeo ||

Those humble beings 

who remain dead 

while yet alive, drink 

in the Ambrosial 

Nectar; through the 

Guru's Teachings, their 

minds embrace love 

for the Lord.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਜਮਟਾ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਵਾਸਤੇ ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
20331 447 min hir hir 

Bwau guru kry 
pswau jIvn 
mukqu suKu hoeI]

(pswau) ikRpw Man Har Har 

Bhaao Gur Karae 

Pasaao Jeevan 

Mukath Sukh 

Hoee ||

Their minds love the 

Lord, Har, Har, and the 

Guru is Merciful to 

them. They are Jivan 

Mukta - liberated 

while yet alive, and 

they are at peace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਲਈ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

20332 447 jIvix mrix  
hir nwim suhyly  
min hir hir 
ihrdY soeI]

Jeevan Maran Har 

Naam Suhaelae 

Man Har Har 

Hiradhai Soee ||

Their birth and death, 

through the Name of 

the Lord, are 

illustrious, and in their 

hearts and minds, the 

Lord, Har, Har, abides.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਿੀਊਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਵਲੋਂ 
ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਸੌਖੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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20333 447 min hir hir 
visAw gurmiq 
hir risAw hir 
hir rs gtwk 
pIAwau jIau]

(gtwk) Gu`tW Br Man Har Har 

Vasiaa Guramath 

Har Rasiaa Har Har 

Ras Gattaak 

Peeaao Jeeo ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, abides in 

their minds, and 

through the Guru's 

Teachings, they savor 

the Lord, Har, Har; 

they drink in the 

sublime essence of the 

Lord with abandon.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਿਲ, ਮਾਨੋ, ਗਟ 

ਗਟ ਗਟ ਕਰ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

20334 447 min nwmu jpwnw  
hir hir min 
Bwnw hir Bgq 
jnw min cwau 
jIau]1]

Man Naam 

Japaanaa Har Har 

Man Bhaanaa Har 

Bhagath Janaa 

Man Chaao Jeeo 

||1||

One who chants the 

Naam, the Name of 

the Lord, Har, Har, in 

his mind - the Lord is 

pleasing to his mind. 

In the mind of the 

devotees there is such 

a great yearning for 

the Lord. ||1||

ਭਗਤ ਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ, 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਚਾਉ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

20335 447 jig mrxu n 
BwieAw inq 
Awpu lukwieAw  
mq jmu pkrY lY 
jwie jIau]

Jag Maran N 

Bhaaeiaa Nith Aap 

Lukaaeiaa Math 

Jam Pakarai Lai 

Jaae Jeeo ||

The people of the 

world do not like 

death; they try to hide 

from it. They are 

afraid that the 

Messenger of Death 

may catch them and 

take them away.

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਮੌਤ 

ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, (ਹਰ 

ਕੋਈ) ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਲੁਕਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਤੇ ਿਮ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ ਲੈ ਨ ਿਾਏ।
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20336 447 hir AMqir 
bwhir hir pRBu 
eyko iehu jIAVw  
riKAw n jwie 
jIau]

Har Anthar Baahar 

Har Prabh Eaeko 

Eihu Jeearraa 

Rakhiaa N Jaae 

Jeeo ||

Inwardly and 

outwardly, the Lord 

God is the One and 

Only; this soul cannot 

be concealed from 

Him.

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵੱਚ ਭੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ 
ਲੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ (ਮੌਤ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ।

20337 447 ikau jIau rKIjY  
hir vsqu loVIjY  
ijs kI vsqu so 
lY jwie jIau]

Kio Jeeo Rakheejai 

Har Vasath 

Lorreejai Jis Kee 

Vasath So Lai Jaae 

Jeeo ||

How can one keep 

one's soul, when the 

Lord wishes to have it? 

All things belong to 

Him, and He shall take 

them away.

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ (ਮੌਤ 

ਤੋਂ) ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ, ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਇਸ (ਜਿੂੰ ਦ-

) ਵਸਤ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ 

ਉਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

20338 447 mnmuK krx 
plwv kir Brmy  
siB AauKD dwrU 
lwie jIau]

(krx) kIrny ibrlwp[ 
(plwv) Xqn

Manamukh Karan 

Palaav Kar 

Bharamae Sabh 

Aoukhadhh 

Dhaaroo Laae Jeeo 

||

The self-willed 

manmukhs wander 

around in pathetic 

lamentation, trying all 

medicines and 

remedies.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ 

ਵਰਤ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਹੀ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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20339 447 ijs kI vsqu  
pRBu ley suAwmI  
jn aubry sbdu 
kmwie jIau]

Jis Kee Vasath 

Prabh Leae 

Suaamee Jan 

Oubarae Sabadh 

Kamaae Jeeo ||

God, the Master, unto 

whom all things 

belong, shall take 

them away; the Lord's 

servant is redeemed 

by living the Word of 

the Shabad.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਕੇ (ਸ਼ਬਦ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਮ 

ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20340 447 jig mrxu n 
BwieAw inq 
Awpu lukwieAw  
mq jmu pkrY lY 
jwie jIau]2]

Jag Maran N 

Bhaaeiaa Nith Aap 

Lukaaeiaa Math 

Jam Pakarai Lai 

Jaae Jeeo ||2||

The people of the 

world do not like 

death; they try to hide 

from it. They are 

afraid that the 

Messenger of Death 

may catch them and 

take them away. ||2||

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਮੌਤ 

ਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ) ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਲੁਕਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਤੇ ਿਮ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ ਲੈ ਨ ਿਾਏ ॥੨॥

20341 447 Duir mrxu 
ilKwieAw  
gurmuiK sohwieAw  
jn aubry hir 
hir iDAwin 
jIau]

Dhhur Maran 

Likhaaeiaa 

Guramukh 

Sohaaeiaa Jan 

Oubarae Har Har 

Dhhiaan Jeeo ||

Death is pre-ordained; 

the Gurmukhs look 

beauteous, and the 

humble beings are 

saved, meditating on 

the Lord, Har, Har.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਲਖੀ ਹੋਈ ਮੌਤ 

ਭੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਗੁਰਮੁਜਖ-ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ (ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਮ ਵਲੋਂ) ਬਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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20342 447 hir soBw pweI  
hir nwim 
vifAweI hir 
drgh pYDy jwin 
jIau]

(pY~Dy) isrpwau pihny Har Sobhaa Paaee 

Har Naam 

Vaddiaaee Har 

Dharageh 

Paidhhae Jaan 

Jeeo ||

Through the Lord they 

obtain honor, and 

through the Lord's 

Name, glorious 

greatness. In the Court 

of the Lord, they are 

robed in honor.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ (ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ) (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੋਭਾ ਤੇ 

ਵਜਡਆਈ ਖੱਟਦੇ ਹਨ, ਿਗਤ 

ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ-ਵਜਡਆਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20343 447 hir drgh pYDy  
hir nwmY sIDy  
hir nwmY qy suKu 
pwieAw]

(sIDy) s&l hoey Har Dharageh 

Paidhhae Har 

Naamai Seedhhae 

Har Naamai Thae 

Sukh Paaeiaa ||

Robed in honor in the 

Court of the Lord, in 

the perfection of the 

Lord's Name, they 

obtain peace through 

the Lord's Name.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
20344 447 jnm mrx dovY 

duK myty hir rwmY 
nwim smwieAw]

Janam Maran 

Dhovai Dhukh 

Maettae Har 

Raamai Naam 

Samaaeiaa ||

The pains of both birth 

and death are 

eliminated, and they 

merge into the Name 

of the Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਿੂਨਾਂ ਦਾ 
ਗੇੜ ਅਤੇ ਮੌਤ-ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 
ਦੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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20345 447 hir jn pRBu ril  
eyko hoey hir jn 
pRBu eyk smwin 
jIau]

Har Jan Prabh Ral 

Eaeko Hoeae Har 

Jan Prabh Eaek 

Samaan Jeeo ||

The Lord's servants 

meet with God and 

merge into Oneness. 

The Lord's servant and 

God are one and the 

same.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਕੇ ਇੱਕ-ਰੂਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕੋ 

ਜਿਹੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20346 447 Duir mrxu 
ilKwieAw  
gurmuiK sohwieAw  
jn aubry hir 
hir iDAwin 
jIau]3]

Dhhur Maran 

Likhaaeiaa 

Guramukh 

Sohaaeiaa Jan 

Oubarae Har Har 

Dhhiaan Jeeo 

||3||

Death is pre-ordained; 

the Gurmukhs look 

beauteous, and the 

humble beings are 

saved, meditating on 

the Lord, Har, Har. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ 

ਤੋਂ ਜਲਖੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਭੀ ਸੋਹਣੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਜਖ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਧਆਨ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ (ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਮ 

ਵਲੋਂ) ਬਚੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

20347 447 jgu aupjY ibnsY  
ibnis ibnwsY  
lig gurmuiK  
AsiQru hoie 
jIau]

l`ig Jag Oupajai 

Binasai Binas 

Binaasai Lag 

Guramukh 

Asathhir Hoe Jeeo 

||

The people of the 

world are born, only 

to perish, and perish, 

and perish again. Only 

by attaching oneself to 

the Lord as Gurmukh, 

does one become 

permanent.

(ਮਾਇਆ-ਗਿਜਸਆ) ਿਗਤ 

(ਮੁੜ ਮੁੜ) ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ 
ਹੈ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਲੱਗ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ-

ਜਚੱਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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20348 447 guru mMqRü idRVwey  
hir rsik rswey  
hir AMimRqu hir 
muiK coie jIau]

(rsik) rs nwl Gur Manthra 

Dhrirraaeae Har 

Rasak Rasaaeae 

Har Anmrith Har 

Mukh Choe Jeeo ||

The Guru implants His 

Mantra within the 

heart, and one savors 

the sublime essence of 

the Lord; the 

Ambrosial Nectar of 

the Lord trickles into 

his mouth.

ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਆਦ 

ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਰਚਾਂਦਾ 
ਹੈ।

20349 447 hir AMimRq rsu 
pwieAw muAw 
jIvwieAw iPir 
bwhuiV mrxu n 
hoeI]

Har Anmrith Ras 

Paaeiaa Muaa 

Jeevaaeiaa Fir 

Baahurr Maran N 

Hoee ||

Obtaining the 

Ambrosial Essence of 

the Lord, the dead are 

restored to life, and 

do not die again.

ਿਦੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਪਜਹਲਾਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ) 

ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਮੌਤ 

ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦੀ।
20350 447 hir hir nwmu 

Amrpdu pwieAw  
hir nwim smwvY 
soeI]

Har Har Naam 

Amar Padh 

Paaeiaa Har Naam 

Samaavai Soee ||

Through the Name of 

the Lord, Har, Har, one 

obtains the immortal 

status, and merges 

into the Lord's Name.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਹ 

ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਥੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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20351 447 jn nwnk nwmu 
ADwru tyk hY  
ibnu nwvY Avru 
n koie jIau]

Jan Naanak Naam 

Adhhaar Ttaek Hai 

Bin Naavai Avar N 

Koe Jeeo ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the only 

Support and Anchor of 

servant Nanak; 

without the Naam, 

there is nothing else at 

all.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ।
20352 447 jgu aupjY ibnsY  

ibnis ibnwsY  
lig gurmuiK 
AsiQru hoie 
jIau]4]6]13]

Jag Oupajai 

Binasai Binas 

Binaasai Lag 

Guramukh 

Asathhir Hoe Jeeo 

||4||6||13||

The people of the 

world are born, only 

to perish, and perish, 

and perish again. Only 

by attaching oneself to 

the Lord as Gurmukh, 

does one become 

permanent. 

||4||6||13||

(ਮਾਇਆ-ਗਿਜਸਆ) ਿਗਤ 

(ਮੁੜ ਮੁੜ) ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ 
ਹੈ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਲੱਗ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ-

ਜਚੱਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥੧੩॥

20353 448 Awsw mhlw 4 
CMq]

Aasaa Mehalaa 4 

Shhanth ||

Aasaa, Fourth Mehl, 

Chhant:
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20354 448 vfw myrw goivMdu 
Agm Agocru  
Awid inrMjnu 
inrMkwru jIau]

(A-gm) sog 
rihq[Agm:polw bolo

Vaddaa Maeraa 

Govindh Agam 

Agochar Aadh 

Niranjan 

Nirankaar Jeeo ||

My Lord of the 

Universe is great, 

unapproachable, 

unfathomable, primal, 

immaculate and 

formless.

ਮੇਰਾ ਗੋਜਵੂੰ ਦ (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ ਹੈ 

(ਜਕਸੇ ਜਸਆਣਪ ਨਾਲ ਉਸ 

ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, ਉਹ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, (ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦਾ) ਮੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

20355 448 qw kI giq khI 
n jweI Aimiq 
vifAweI myrw 
goivMdu AlK 
Apwr jIau]

(A-imiq) imxqI 
rihq[ A-lK

Thaa Kee Gath 

Kehee N Jaaee 

Amith Vaddiaaee 

Maeraa Govindh 

Alakh Apaar Jeeo 

||

His condition cannot 

be described; His 

Glorious Greatness is 

immeasurable. My 

Lord of the Universe is 

invisible and infinite.

ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਭੀ ਜਮਜਣਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ 

ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

20356 448 goivMdu AlK 
Apwru AprMpru  
Awpu Awpxw 
jwxY]

(Ap-rMpru) byAMq Govindh Alakh 

Apaar Aparanpar 

Aap Aapanaa 

Jaanai ||

The Lord of the 

Universe is invisible, 

infinite and unlimited. 

He Himself knows 

Himself.

ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਜਬਆਨ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਹੈ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
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20357 448 ikAw ieh jMq 
ivcwry khIAih  
jo quDu AwiK 
vKwxY]

khI-Aih Kiaa Eih Janth 

Vichaarae 

Keheeahi Jo 

Thudhh Aakh 

Vakhaanai ||

What should these 

poor creatures say? 

How can they speak of 

and describe You?

ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚਾਜਰਆਂ ਦੀ 
ਕੀਹ ਪਾਂਇਆਂ ਹੈ (ਜਕ ਉਸ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਦੱਸ ਸੱਕਣ)? (ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਕੋਈ ਭੀ ਐਸਾ ਿੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

ਿ ੋਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਬਆਨ 

ਕਰ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕੇ।
20358 448 ijs no ndir 

krih qUM ApxI  
so gurmuiK kry 
vIcwru jIau]

Jis No Nadhar 

Karehi Thoon 

Apanee So 

Guramukh Karae 

Veechaar Jeeo ||

That Gurmukh who is 

blessed by Your 

Glance of Grace 

contemplates You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

20359 448 vfw myrw goivMdu  
Agm Agocru  
Awid inrMjnu 
inrMkwru jIau]1]

Vaddaa Maeraa 

Govindh Agam 

Agochar Aadh 

Niranjan 

Nirankaar Jeeo 

||1||

My Lord of the 

Universe is great, 

unapproachable, 

unfathomable, primal, 

immaculate and 

formless. ||1||

ਮੇਰਾ ਗੋਜਵੂੰ ਦ (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ ਹੈ, 

(ਜਕਸੇ ਜਸਆਣਪ ਨਾਲ ਉਸ 

ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, ਉਹ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, (ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦਾ) ਮੂਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
॥੧॥

20360 448 qUM Awid purKu  
AprMpru krqw  
qyrw pwru n 
pwieAw jwie 
jIau]

Thoon Aadh 

Purakh Aparanpar 

Karathaa Thaeraa 

Paar N Paaeiaa 

Jaae Jeeo ||

You, O Lord, O Primal 

Being, are the 

Limitless Creator; Your 

limits cannot be found.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈਂ ਤੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ 
ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈਂ। 
ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
(ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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20361 448 qUM Gt Gt 
AMqir srb 
inrMqir sB mih 
rihAw smwie 
jIau]

Thoon Ghatt Ghatt 

Anthar Sarab 

Niranthar Sabh 

Mehi Rehiaa 

Samaae Jeeo ||

You are pervading and 

permeating each and 

every heart, 

everywhere, You are 

contained in all.

ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਇਕ-ਰਸ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸਮਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

20362 448 Gt AMqir 
pwrbRhmu 
prmysru qw kw  
AMqu n pwieAw]

Ghatt Anthar 

Paarabreham 

Paramaesar Thaa 

Kaa Anth N 

Paaeiaa ||

Within the heart is the 

Transcendent, 

Supreme Lord God, 

whose limits cannot 

be found.

ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ (ਕੋਈ 

ਿੀਵ) ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

20363 448 iqsu rUpu n ryK  
Aidstu Agocru  
gurmuiK AlKu 
lKwieAw]

A-lKu:polw This Roop N Raekh 

Adhisatt Agochar 

Guramukh Alakh 

Lakhaaeiaa ||

He has no form or 

shape; He is unseen 

and unknown. The 

Gurmukh sees the 

unseen Lord.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ 

ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਚਹਨ ਚੱਕਰ 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ 

ਪਿਭੂ (ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ) 

ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।
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20364 448 sdw AnMid rhY 
idnu rwqI shjy 
nwim smwie 
jIau]

Sadhaa Anandh 

Rehai Dhin 

Raathee Sehajae 

Naam Samaae 

Jeeo ||

He remains in 

continual ecstasy, day 

and night, and is 

spontaneously 

absorbed into the 

Naam.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

20365 448 qUM Awid purKu 
AprMpru krqw  
qyrw pwru n 
pwieAw jwie 
jIau]2]

Thoon Aadh 

Purakh Aparanpar 

Karathaa Thaeraa 

Paar N Paaeiaa 

Jaae Jeeo ||2||

You, O Lord, O Primal 

Being, are the 

Limitless Creator; Your 

limits cannot be 

found. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈਂ ਤੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ 
ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈਂ। 
ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
(ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੨॥

20366 448 qUM siq prmysru 
sdw AibnwsI  
hir hir guxI 
inDwnu jIau]

Thoon Sath 

Paramaesar 

Sadhaa Abinaasee 

Har Har Gunee 

Nidhhaan Jeeo ||

You are the True, 

Transcendent Lord, 

forever imperishable. 

The Lord, Har, Har, is 

the treasure of virtue.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਸ ਹੋਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ।

20367 448 hir hir pRBu eyko  
Avru n koeI qUM 
Awpy purKu sujwnu 
jIau]

(sujwnu) isAwxw Har Har Prabh 

Eaeko Avar N Koee 

Thoon Aapae 

Purakh Sujaan 

Jeeo ||

The Lord God, Har, 

Har, is the One and 

only; there is no other 

at all. You Yourself are 

the all-knowing Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ 

ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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20368 448 purKu sujwnu qUM 
prDwnu quDu jyvfu  
Avru n koeI]

Purakh Sujaan 

Thoon 

Paradhhaan 

Thudhh Jaevadd 

Avar N Koee ||

You are the all-

knowing Lord, the 

most exalted and 

auspicious; there is no 

other as great as You.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਘਟ ਘਟ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ 
ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

20369 448 qyrw sbdu sBu 
qUMhY vrqih qUM 
Awpy krih su 
hoeI]

Thaeraa Sabadh 

Sabh Thoonhai 

Varathehi Thoon 

Aapae Karehi S 

Hoee ||

The Word of Your 

Shabad is pervading in 

all; whatever You do, 

comes to pass.

ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  
ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ।

20370 448 hir sB mih 
rivAw eyko soeI  
gurmuiK liKAw 
hir nwmu jIau]

Har Sabh Mehi 

Raviaa Eaeko Soee 

Guramukh Lakhiaa 

Har Naam Jeeo ||

The One Lord God is 

permeating all; the 

Gurmukh comes to 

understand the Lord's 

Name.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਇਕ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰਮ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

20371 448 qUM siq prmysru 
sdw AibnwsI  
hir hir guxI 
inDwnu jIau]3]

Thoon Sath 

Paramaesar 

Sadhaa Abinaasee 

Har Har Gunee 

Nidhhaan Jeeo 

||3||

You are the True, 

Transcendent Lord, 

forever imperishable. 

The Lord, Har, Har, is 

the treasure of virtue. 

||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ 
ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ ॥੩॥
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20372 448 sBu qUMhY krqw  
sB qyrI 
vifAweI ijau 
BwvY iqvY clwie 
jIau]

Sabh Thoonhai 

Karathaa Sabh 

Thaeree 

Vaddiaaee Jio 

Bhaavai Thivai 

Chalaae Jeeo ||

You are the Creator of 

all, and all greatness is 

Yours. As it pleases 

Your Will, so do we act.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  
ਹੈਂ, ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤੇਿ-

ਪਿਤਾਪ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹੇ 

ਕਰਤਾਰ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗੇ, ਜਤਵੇਂ, (ਆਪਣੀ ਇਸ 

ਰਚਨਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ) 

ਤੋਰ।

20373 448 quDu Awpy BwvY  
iqvY clwvih sB 
qyrY sbid smwie 
jIau]

Thudhh Aapae 

Bhaavai Thivai 

Chalaavehi Sabh 

Thaerai Sabadh 

Samaae Jeeo ||

As it pleases Your Will, 

so do we act. All are 

merged into Your 

Shabad.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਤੂੂੰ  
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਰੇ ਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, 
ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।

20374 448 sB sbid smwvY  
jW quDu BwvY qyrY 
sbid vifAweI]

Sabh Sabadh 

Samaavai Jaan 

Thudhh Bhaavai 

Thaerai Sabadh 

Vaddiaaee ||

When it pleases Your 

Will, we obtain 

greatness through 

Your Shabad.

ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਆਦਰ-ਮਾਣ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20375 448 gurmuiK buiD 
pweIAY Awpu 
gvweIAY sbdy 
rihAw smweI]

Guramukh Budhh 

Paaeeai Aap 

Gavaaeeai 

Sabadhae Rehiaa 

Samaaee ||

The Gurmukh obtains 

wisdom, and 

eliminates his self-

conceit, and remains 

absorbed in the 

Shabad.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਚੂੰਗੀ 
ਅਕਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਿ ੇ

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ-

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ 
ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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20376 448 qyrw sbdu 
Agocru gurmuiK 
pweIAY nwnk  
nwim smwie 
jIau]

Thaeraa Sabadh 

Agochar 

Guramukh 

Paaeeai Naanak 

Naam Samaae 

Jeeo ||

The Gurmukh obtains 

Your 

incomprehensible 

Shabad; O Nanak, he 

remains merged in the 

Naam.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਕਰਤਾਰ!) ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ (ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ 
ਸਮਝ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ) 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

20377 448 sBu qUMhY krqw  
sB qyrI 
vifAweI ijau 
BwvY iqvY clwie 
jIau]4]7]14]

Sabh Thoonhai 

Karathaa Sabh 

Thaeree 

Vaddiaaee Jio 

Bhaavai Thivai 

Chalaae Jeeo 

||4||7||14||

You are the Creator of 

all, and all greatness is 

Yours. As it pleases 

Your Will, so do we 

act. ||4||7||14||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  
ਹੈਂ, ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤੇਿ-

ਪਿਤਾਪ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹੇ 

ਕਰਤਾਰ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗੇ ਜਤਵੇਂ (ਆਪਣੀ ਇਸ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ) 

ਤੋਰ ॥੪॥੭॥੧੪॥

20378 448 <> siqgur 
pRswid]

(iBMny) iB`jy[ (loiexw) 
A`KW[ (rqMnw) r`qw

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20379 448 Awsw mhlw 4 
CMq Gru 4]

Aasaa Mehalaa 4 

Shhanth Ghar 4 ||

Aasaa, Fourth Mehl, 

Chhant, Fourth House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ'।
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20380 448 hir AMimRq iBMny 
loiexw mnu pRyim 
rqMnw rwm rwjy]

Har Anmrith 

Bhinnae Loeinaa 

Man Praem 

Rathannaa Raam 

Raajae ||

My eyes are wet with 

the Nectar of the Lord, 

and my mind is 

imbued with His Love, 

O Lord King.

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਿਲ 

ਨਾਲ ਸਰੂਰ ਜਵਚ ਆ ਗਈਆਂ 

ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ।

20381 448 mnu rwim ksvtI 
lwieAw kMcnu 
soivMnw]

(so-ivMnw) sohxy rMg 
vwlw[ ks-v`tI

Man Raam 

Kasavattee 

Laaeiaa Kanchan 

Sovinnaa ||

The Lord applied His 

touch-stone to my 

mind, and found it one 

hundred per cent gold.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਕਸਵੱਟੀ 
ਉਤੇ ਘਸਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 

ਸੱੁਧ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।

20382 448 gurmuiK rMig 
clUilAw myrw 
mnu qno iBMnw]

(clUilAw) gUV@w Guramukh Rang 

Chalooliaa Maeraa 

Man Thano 

Bhinnaa ||

As Gurmukh, I am 

dyed in the deep red 

of the poppy, and my 

mind and body are 

drenched with His 

Love.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਗੂੜਹਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਤਰੋ-ਤਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ ਤਰੋ-ਤਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ।
20383 449 jnu nwnku musik 

JkoilAw sBu 
jnmu Dnu 
DMnw]1]

 (musik) sugMD c[ 
(JkoilAw: ko bolo G n 
bolo) imilAw

Jan Naanak Musak 

Jhakoliaa Sabh 

Janam Dhhan 

Dhhannaa ||1||

Servant Nanak is 

drenched with His 

Fragrance; blessed, 

blessed is his entire 

life. ||1||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ) 
ਕਸਤੂਰੀ ਨਾਲ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸੁਗੂੰ ਜਧਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, (ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ ਹੀ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੧॥
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20384 449 hir pRym bwxI  
mnu mwirAw  
AxIAwly AxIAw  
rwm rwjy]

(AxI-Awly) 
qIr[(AxIAw)iq`KI nok 
vwly

Har Praem Baanee 

Man Maariaa 

Aneeaalae Aneeaa 

Raam Raajae ||

The Bani of the Lord's 

Love is the pointed 

arrow, which has 

pierced my mind, O 

Lord King.

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਵੂੰ ਨਹ  ਜਲਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਜਤਿੱ ਖੀ ਨੋਕ ਵਾਲੇ ਤੀਰ (ਜਕਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਨੂੂੰ ) ਜਵੂੰ ਨਹ  ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

20385 449 ijsu lwgI pIr  
iprMm kI so jwxY 
jrIAw]

(jrIAw) jrnw Jis Laagee Peer 

Piranm Kee So 

Jaanai Jareeaa ||

Only those who feel 

the pain of this love, 

know how to endure it.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਪਿੇਮ 

ਦੀ ਪੀੜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ 
ਸਹਾਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

20386 449 jIvn mukiq so 
AwKIAY mir jIvY 
mrIAw]

Jeevan Mukath So 

Aakheeai Mar 

Jeevai Mareeaa ||

Those who die, and 

remain dead while yet 

alive, are said to be 

Jivan Mukta, liberated 

while yet alive.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਵਲੋਂ ਅਛੋਹ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

20387 449 jn nwnk  
siqguru myil hir  
jgu duqru 
qrIAw]2]

(du`q-ru) AOKw qrn nMU Jan Naanak 

Sathigur Mael Har 

Jag Dhuthar 

Thareeaa ||2||

O Lord, unite servant 

Nanak with the True 

Guru, that he may 

cross over the 

terrifying world-ocean. 

||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ, ਤਾ ਜਕ 

ਮੈਂ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ (-ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਾਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ॥੨॥
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20388 449 hm mUrK mugD 
srxwgqI imlu 
goivMd rMgw rwm 
rwjy]

srxw-gqI Ham Moorakh 

Mugadhh 

Saranaagathee Mil 

Govindh Rangaa 

Raam Raajae ||

I am foolish and 

ignorant, but I have 

taken to His 

Sanctuary; may I 

merge in the Love of 

the Lord of the 

Universe, O Lord King.

ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਗੋਜਵੂੰ ਦ! (ਸਾਨੂੂੰ ) ਜਮਲ, ਅਸੀਂ 
ਮੂਰਖ ਬੇ-ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਏ ਹਾਂ।

20389 449 guir pUrY hir 
pwieAw hir 
Bgiq iek mMgw]

Gur Poorai Har 

Paaeiaa Har 

Bhagath Eik 

Mangaa ||

Through the Perfect 

Guru, I have obtained 

the Lord, and I beg for 

the one blessing of 

devotion to the Lord.

ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ (ਦੀ ਦਾਜਤ) ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

20390 449 myrw mnu qnu  
sbid ivgwisAw  
jip Anq qrMgw]

Maeraa Man Than 

Sabadh Vigaasiaa 

Jap Anath 

Tharangaa ||

My mind and body 

blossom forth through 

the Word of the 

Shabad; I meditate on 

the Lord of infinite 

waves.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਲਹਰਾਂ ਵਾਲੇ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ-ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਖੜ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ 
ਪਿਿੁਲਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

20391 449 imil sMq jnw  
hir pwieAw  
nwnk  
sqsMgw]3]

Mil Santh Janaa 

Har Paaeiaa 

Naanak 

Sathasangaa ||3||

Meeting with the 

humble Saints, Nanak 

finds the Lord, in the 

Sat Sangat, the True 

Congregation. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੩॥
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20392 449 dIn dieAwl 
suix bynqI hir 
pRB hir rwieAw  
rwm rwjy]

Dheen Dhaeiaal 

Sun Baenathee 

Har Prabh Har 

Raaeiaa Raam 

Raajae ||

O Merciful to the 

meek, hear my prayer, 

O Lord God; You are 

my Master, O Lord 

King.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਪਿਭੂ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ।

20393 449 hau mwgau srix 
hir nwm kI hir 
hir muiK 
pwieAw]

Ho Maago Saran 

Har Naam Kee Har 

Har Mukh Paaeiaa 

||

I beg for the Sanctuary 

of the Lord's Name, 

Har, Har; please, place 

it in my mouth.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਹਰੀ! 
(ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ) ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ (ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਿਪ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ)।
20394 449 Bgiq vClu hir 

ibrdu hY hir 
lwj rKwieAw]

(vClu) ipAwr krnw[ 
(ibrdu) suBwA

Bhagath Vashhal 

Har Biradh Hai Har 

Laaj Rakhaaeiaa ||

It is the Lord's natural 

way to love His 

devotees; O Lord, 

please preserve my 

honor!

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਮੱੁਢ 

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਿੇਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ, 

ਉਸ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

20395 449 jnu nwnku 
srxwgqI hir 
nwim 
qrwieAw]4]8]
15]

Jan Naanak 

Saranaagathee 

Har Naam 

Tharaaeiaa 

||4||8||15||

Servant Nanak has 

entered His Sanctuary, 

and has been saved by 

the Name of the Lord. 

||4||8||15||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਉਸ ਹਰੀ 
ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹੈ (ਸਰਨ 

ਆਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਹਰੀ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੮॥੧੫॥

20396 449 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:
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20397 449 gurmuiK FUMiF 
FUFyidAw hir 
sjxu lDw rwm 
rwjy]

(l`Dw) l`Bw Guramukh 

Dtoondt 

Dtoodtaedhiaa 

Har Sajan Ladhhaa 

Raam Raajae ||

As Gurmukh, I 

searched and 

searched, and found 

the Lord, my Friend, 

my Sovereign Lord 

King.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਭਾਲ 

ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ ਮੈਂ ਜਮੱਤਰ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ) 
ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।

20398 449 kMcn kwieAw 
kot gV ivic 
hir hir isDw]

gV@: is`Dw Kanchan Kaaeiaa 

Kott Garr Vich Har 

Har Sidhhaa ||

Within the walled 

fortress of my golden 

body, the Lord, Har, 

Har, is revealed.

ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਕਲਹਾ 
(ਮਾਨੋ) ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਇਸ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

20399 449 hir hir hIrw 
rqnu hY myrw mnu 
qnu ivDw]

iv`Dw Har Har Heeraa 

Rathan Hai 

Maeraa Man Than 

Vidhhaa ||

The Lord, Har, Har, is a 

jewel, a diamond; my 

mind and body are 

pierced through.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਤਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਹੀਰਾ 
(ਜਮਲ ਜਪਆ) ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਮੇਰਾ ਕਠੋਰ) ਮਨ (ਮੇਰਾ 
ਕਠੋਰ) ਜਹਰਦਾ ਜਵੂੰ ਜਨਹ ਆ ਜਗਆ 

ਹੈ (ਨਰਮ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ)।

20400 449 Duir Bwg vfy 
hir pwieAw  
nwnk ris 
guDw]1]

(gu`Dw) guMin@Aw igAw Dhhur Bhaag 

Vaddae Har 

Paaeiaa Naanak 

Ras Gudhhaa ||1||

By the great good 

fortune of pre-

ordained destiny, I 

have found the Lord. 

Nanak is permeated 

with His sublime 

essence. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਧੁਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਾ 
ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4023 Published: March 06/ 2014



20401 449 pMQu dswvw inq 
KVI muMD jobin 
bwlI rwm rwjy]

(pMQu) rwh[ (dswvw) 
pu`CdI[ KV@I[b`wlI

Panthh Dhasaavaa 

Nith Kharree 

Mundhh Joban 

Baalee Raam 

Raajae ||

I stand by the 

roadside, and ask the 

way; I am just a 

youthful bride of the 

Lord King.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਿੋਬਨ-ਮੱਤੀ 
ਅੂੰਞਾਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਸਦਾ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ 

(ਤੈਥੋਂ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੇਸ ਦਾ) 
ਰਾਹ ਪੁਛਦੀ ਹਾਂ।

20402 449 hir hir nwmu  
cyqwie gur hir 
mwrig cwlI]

(cyqwie) cyqy kry[ c`wlI Har Har Naam 

Chaethaae Gur 

Har Maarag 

Chaalee ||

The Guru has caused 

me to remember the 

Name of the Lord, Har, 

Har; I follow the Path 

to Him.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹੁ 

(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

(ਦੇਸ ਪਹੁੂੰਚਣ ਵਾਲੇ) ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਤੁਰਾਂ।
20403 449 myrY min qin  

nwmu AwDwru hY  
haumY ibKu jwlI]

j`wlI Maerai Man Than 

Naam Aadhhaar 

Hai Houmai Bikh 

Jaalee ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the 

Support of my mind 

and body; I have burnt 

away the poison of 

ego.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਰਾ 
ਹੈ (ਿੇ ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੈਂ ਹਉਮੈ-

ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਜਦਆਂ।

20404 449 jn nwnk  
siqguru myil hir  
hir imilAw 
bnvwlI]2]

Jan Naanak 

Sathigur Mael Har 

Har Miliaa 

Banavaalee ||2||

O True Guru, unite me 

with the Lord, unite 

me with the Lord, 

adorned with garlands 

of flowers. ||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ! ਿੇਹੜਾ 
ਭੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਜਮਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥
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20405 449 gurmuiK ipAwry 
Awie imlu mY 
icrI ivCuMny rwm 
rwjy]

(icrI) icr dy[(ivCuMny) 
iv`CuVy

Guramukh Piaarae 

Aae Mil Mai 

Chiree Vishhunnae 

Raam Raajae ||

O my Love, come and 

meet me as Gurmukh; 

I have been separated 

from You for so long, 

Lord King.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਜਚਰ ਦੇ 

ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆ ਜਮਲ।

20406 449 myrw mnu qnu 
bhuqu bYrwigAw  
hir nYx ris 
iBMny]

Maeraa Man Than 

Bahuth Bairaagiaa 

Har Nain Ras 

Bhinnae ||

My mind and body are 

sad; my eyes are wet 

with the Lord's 

sublime essence.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ 
ਜਹਰਦਾ ਬਹੁਤ ਓਦਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
(ਜਵਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ) ਪਿੇਮ-

ਿਲ ਨਾਲ ਜਭੱਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਹਨ।
20407 449 mY hir pRBu 

ipAwrw dis guru  
imil hir mnu 
mMny]

d`is Mai Har Prabh 

Piaaraa Dhas Gur 

Mil Har Man 

Mannae ||

Show me my Lord 

God, my Love, O Guru; 

meeting the Lord, my 

mind is pleased.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸ ਪਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਜਗੱਝ 

ਿਾਏ।

20408 449 hau mUrKu kwrY 
lweIAw nwnk 
hir kMmy]3]

Ho Moorakh 

Kaarai Laaeeaa 

Naanak Har 

Kanmae ||3||

I am just a fool, O 

Nanak, but the Lord 

has appointed me to 

perform His service. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ 
ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੇ) ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਿੋੜ 

॥੩॥
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20409 449 gur AMimRq iBMnI 
dyhurI AMimRqu 
burky rwm rwjy]

guris`KW qy 
AMimRqu[(burky) iCVkdy

Gur Anmrith 

Bhinnee 

Dhaehuree 

Anmrith Burakae 

Raam Raajae ||

The Guru's body is 

drenched with 

Ambrosial Nectar; He 

sprinkles it upon me, 

O Lord King.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਹਰਦਾ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ ਜਭੱਿਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ (ਗੁਰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਭੀ ਇਹ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਜਛੜਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

20410 449 ijnw gurbwxI 
min BweIAw  
AMimRiq Cik Cky]

Cik Cky:pol boloy Jinaa Gurabaanee 

Man Bhaaeeaa 

Anmrith Shhak 

Shhakae ||

Those whose minds 

are pleased with the 

Word of the Guru's 

Bani, drink in the 

Ambrosial Nectar 

again and again.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ 
ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਮਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਭੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ 

ਜਭੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
20411 449 gur quTY hir 

pwieAw cUky Dk 
Dky]

(quTY) pRsMn hox nwl[ 
D`k D`ky

Gur Thuthai Har 

Paaeiaa Chookae 

Dhhak Dhhakae ||

As the Guru is pleased, 

the Lord is obtained, 

and you shall not be 

pushed around any 

more.

ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ 
ਵਾਜਹਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ।

20412 449 hir jnu hir 
hir hoieAw  
nwnku hir 
ieky]4]9]16]

ie`ky Har Jan Har Har 

Hoeiaa Naanak 

Har Eikae 

||4||9||16||

The Lord's humble 

servant becomes the 

Lord, Har, Har; O 

Nanak, the Lord and 

His servant are one 

and the same. 

||4||9||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਕ-

ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੯॥੧੬॥

20413 449 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:
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20414 449 hir AMimRq 
Bgiq BMfwr hY  
gur siqgur pwsy  
rwm rwjy]

p`wsy Har Anmrith 

Bhagath 

Bhanddaar Hai 

Gur Sathigur 

Paasae Raam 

Raajae ||

The treasure of 

Ambrosial Nectar the 

Lord's devotional 

service is found 

through the Guru, the 

True Guru, O Lord King.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਪਿਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ।

20415 449 guru siqguru scw 
swhu hY isK dyie  
hir rwsy]

(rwsy) pMUjI Gur Sathigur 

Sachaa Saahu Hai 

Sikh Dhaee Har 

Raasae ||

The Guru, the True 

Guru, is the True 

Banker, who gives to 

His Sikh the capital of 

the Lord.

ਇਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਗੁਰੂ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਜਸੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਭਗਤੀ-
ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

20416 449 Dnu DMnu vxjwrw 
vxju hY guru swhu 
swbwsy]

Dhhan Dhhann 

Vanajaaraa Vanaj 

Hai Gur Saahu 

Saabaasae ||

Blessed, blessed is the 

trader and the trade; 

how wonderful is the 

Banker, the Guru!

(ਪਿਭੂ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਣਿ) ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਵਣਿ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਿੋ ਇਹ ਵਣਿ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

20417 449 jnu nwnku guru 
iqn@I pwieAw  
ijn Duir ilKqu 
illwit 
ilKwsy]1]

(illwit) m`Qy qy Jan Naanak Gur 

Thinhee Paaeiaa 

Jin Dhhur Likhath 

Lilaatt Likhaasae 

||1||

O servant Nanak, they 

alone obtain the Guru, 

who have such pre-

ordained destiny 

written upon their 

foreheads. ||1||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰੋਂ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ (ਇਸ ਸਰਮਾਏ 

ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ) ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ 

ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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20418 449 scu swhu hmwrw 
qUM DxI sBu jgqu 
vxjwrw rwm 
rwjy]

(DxI) mwlk[ j`gqu Sach Saahu 

Hamaaraa Thoon 

Dhhanee Sabh 

Jagath Vanajaaraa 

Raam Raajae ||

You are my True 

Banker, O Lord; the 

whole world is Your 

trader, O Lord King.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  
ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈਂ (ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ) ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਇਥੇ ਤੇਰੇ ਜਦੱਤੇ ਨਾਮ-

ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ 

ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

20419 449 sB BWfy quDY 
swijAw ivic 
vsqu hir Qwrw]

(Qwrw) AwpjI dw Sabh Bhaanddae 

Thudhhai Saajiaa 

Vich Vasath Har 

Thhaaraa ||

You fashioned all 

vessels, O Lord, and 

that which dwells 

within is also Yours.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤ 

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ 

ਜਿੂੰ ਦ-ਵਸਤ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

20420 449 jo pwvih BWfy 
ivic vsqu sw 
inklY ikAw koeI 
kry vycwrw]

Jo Paavehi 

Bhaanddae Vich 

Vasath Saa Nikalai 

Kiaa Koee Karae 

Vaechaaraa ||

Whatever You place in 

that vessel, that alone 

comes out again. 

What can the poor 

creatures do?

ਕੋਈ ਜਵਚਾਰਾ ਿੀਵ (ਆਪਣੇ 
ਉੱਦਮ ਨਾਲ) ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ (ਗੁਣ 

ਔਗੁਣ) ਪਦਾਰਥ ਤੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ 
ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ।

20421 450 jn nwnk kau  
hir bKisAw  
hir Bgiq 
BMfwrw]2]

Jan Naanak Ko Har 

Bakhasiaa Har 

Bhagath 

Bhanddaaraa 

||2||

The Lord has given the 

treasure of His 

devotional worship to 

servant Nanak. ||2||

ਹੇ ਹਰੀ! ਆਪਣ ੇਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ) 

ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ ॥੨॥
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20422 450 hm ikAw gux 
qyry ivQrh 
suAwmI qUM Apr 
Apwro rwm rwjy]

(ivQrh) ivsQwr krIey Ham Kiaa Gun 

Thaerae Vithhareh 

Suaamee Thoon 

Apar Apaaro Raam 

Raajae ||

What Glorious Virtues 

of Yours can I 

describe, O Lord and 

Master? You are the 

most infinite of the 

infinite, O Lord King.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! (ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ) ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 

ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ ਗੁਣ ਜਗਣ ਕੇ ਦੱਸ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ।

20423 450 hir nwmu 
swlwhh idnu 
rwiq eyhw Aws 
AwDwro]

Har Naam 

Saalaaheh Dhin 

Raath Eaehaa Aas 

Aadhhaaro ||

I praise the Lord's 

Name, day and night; 

this alone is my hope 

and support.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦਨੇ 

ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ 

ਇਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।

20424 450 hm mUrK ikCUA 
n jwxhw ikv 
pwvh pwro]

Ham Moorakh 

Kishhooa N 

Jaanehaa Kiv 

Paaveh Paaro ||

I am a fool, and I know 

nothing. How can I 

find Your limits?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਜਕਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

20425 450 jnu nwnku hir 
kw dwsu hY hir 
dws pinhwro]3]

(pinhwro) pwxI Brn 
vwlw

Jan Naanak Har 

Kaa Dhaas Hai Har 

Dhaas Panihaaro 

||3||

Servant Nanak is the 

slave of the Lord, the 

water-carrier of the 

slaves of the Lord. 

||3||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ॥੩॥
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20426 450 ijau BwvY iqau 
rwiK lY hm 
srix pRB Awey  
rwm rwjy]

Jio Bhaavai Thio 

Raakh Lai Ham 

Saran Prabh Aaeae 

Raam Raajae ||

As it pleases You, You 

save me; I have come 

seeking Your 

Sanctuary, O God, O 

Lord King.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਤਵੇਂ ਸਾਨੂੂੰ  (ਮੂੰ ਦੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ।

20427 450 hm BUil ivgwVh 
idnsu rwiq hir 
lwj rKwey]

Ham Bhool 

Vigaarreh Dhinas 

Raath Har Laaj 

Rakhaaeae ||

I am wandering 

around, ruining myself 

day and night; O Lord, 

please save my honor!

ਅਸੀਂ ਜਦਨ ਰਾਤ (ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਹਰੀ! ਸਾਡੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ।

20428 450 hm bwirk qUM guru 
ipqw hY dy miq 
smJwey]

Ham Baarik Thoon 

Gur Pithaa Hai 

Dhae Math 

Samajhaaeae ||

I am just a child; You, 

O Guru, are my father. 

Please give me 

understanding and 

instruction.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ ਜਪਤਾ 
ਹੈਂ, ਸਾਨੂੂੰ  ਮਜਤ ਦੇ ਕੇ ਚੂੰਗੀ 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼।

20429 450 jnu nwnku dwsu 
hir kWiFAw hir 
pYj 
rKwey]4]10]17
]

(kWiFAw) ikhw jWdw Jan Naanak Dhaas 

Har Kaandtiaa Har 

Paij Rakhaaeae 

||4||10||17||

Servant Nanak is 

known as the Lord's 

slave; O Lord, please 

preserve his honor! 

||4||10||17||

ਹੇ ਹਰੀ! ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ, (ਮੇਹਰ 

ਕਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥

20430 450 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4030 Published: March 06/ 2014



20431 450 ijn msqik Duir 
hir iliKAw  
iqnw siqguru 
imilAw rwm 
rwjy]

Jin Masathak 

Dhhur Har Likhiaa 

Thinaa Sathigur 

Miliaa Raam 

Raajae ||

Those who have the 

blessed pre-ordained 

destiny of the Lord 

written on their 

foreheads, meet the 

True Guru, the Lord 

King.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਗੁਰੂ-

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

20432 450 AigAwnu AMDyrw 
kitAw gur 
igAwnu Git 
bilAw]

Git bilAw:poly bolo Agiaan 

Andhhaeraa 

Kattiaa Gur Giaan 

Ghatt Baliaa ||

The Guru removes the 

darkness of ignorance, 

and spiritual wisdom 

illuminates their 

hearts.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੋਈ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

20433 450 hir lDw rqnu 
pdwrQo iPir  
bhuiV n cilAw]

l`Dw[c`ilAw Har Ladhhaa 

Rathan 

Padhaarathho Fir 

Bahurr N Chaliaa 

||

They find the wealth 

of the jewel of the 

Lord, and then, they 

do not wander any 

longer.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਮੁੜ (ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਕਦੇ) ਗੁਆਚਦਾ ਨਹੀਂ।

20434 450 jn nwnk nwmu 
AwrwiDAw  
AwrwiD hir 
imilAw]1]

Jan Naanak Naam 

Aaraadhhiaa 

Aaraadhh Har 

Miliaa ||1||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord, and in 

meditation, he meets 

the Lord. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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20435 450 ijnI AYsw hir 
nwmu n cyiqE sy 
kwhy jig Awey  
rwm rwjy]

j`ig Jinee Aisaa Har 

Naam N 

Chaethiou Sae 

Kaahae Jag Aaeae 

Raam Raajae ||

Those who have not 

kept the Lord's Name 

in their consciousness - 

 why did they bother 

to come into the 

world, O Lord King?

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ) ਅਿੇਹਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਿੂੰ ਮੇ?

20436 450 iehu mwxs jnmu 
dulMBu hY nwm 
ibnw ibrQw sBu 
jwey]

dulMBu Eihu Maanas 

Janam Dhulanbh 

Hai Naam Binaa 

Birathhaa Sabh 

Jaaeae ||

It is so difficult to 

obtain this human 

incarnation, and 

without the Naam, it is 

all futile and useless.

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਬੜੀ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰੇ 

ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

20437 450 huix vqY hir 
nwmu n bIijE  
AgY BuKw ikAw 
Kwey]

(v`qY) v`qr vyLy Hun Vathai Har 

Naam N Beejiou 

Agai Bhukhaa Kiaa 

Khaaeae ||

Now, in this most 

fortunate season, he 

does not plant the 

seed of the Lord's 

Name; what will the 

hungry soul eat, in the 

world hereafter?

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇ (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ 
ਖੇਤੀ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੀਿਦਾ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਆਤਮ-

ਿੀਵਨ ਦੀ ਭੁਖ ਜਕਵੇਂ ਮੇਟੇਗਾ?

20438 450 mnmuKw no iPir 
jnmu hY nwnk 
hir Bwey]2]

Manamukhaa No 

Fir Janam Hai 

Naanak Har 

Bhaaeae ||2||

The self-willed 

manmukhs are born 

again and again. O 

Nanak, such is the 

Lord's Will. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਇਹੀ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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20439 450 qUM hir qyrw sBu 
ko siB quDu 
aupwey rwm rwjy]

Thoon Har 

Thaeraa Sabh Ko 

Sabh Thudhh 

Oupaaeae Raam 

Raajae ||

You, O Lord, belong to 

all, and all belong to 

You. You created all, O 

Lord King.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰਾ 
(ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ।

20440 450 ikCu hwiQ iksY 
dY ikCu nwhI  
siB clih 
clwey]

Kishh Haathh Kisai 

Dhai Kishh Naahee 

Sabh Chalehi 

Chalaaeae ||

Nothing is in anyone's 

hands; all walk as You 

cause them to walk.

ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਤੋਰਦਾ ਹੈਂ 
ਜਤਵੇਂ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

20441 450 ijn@ qUM mylih 
ipAwry sy quDu 
imlih jo hir 
min Bwey]

Jinh Thoon 

Maelehi Piaarae 

Sae Thudhh Milehi 

Jo Har Man 

Bhaaeae ||

They alone are united 

with You, O Beloved, 

whom You cause to be 

so united; they alone 

are pleasing to Your 

Mind.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਿੇਹੜੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

20442 450 jn nwnk  
siqguru ByitAw  
hir nwim 
qrwey]3]

Jan Naanak 

Sathigur Bhaettiaa 

Har Naam 

Tharaaeae ||3||

Servant Nanak has 

met the True Guru, 

and through the Lord's 

Name, he has been 

carried across. ||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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20443 450 koeI gwvY rwgI 
nwdI bydI bhu 
Bwiq kir nhI 
hir hir BIjY  
rwm rwjy]

BWiq Koee Gaavai 

Raagee Naadhee 

Baedhee Bahu 

Bhaath Kar Nehee 

Har Har Bheejai 

Raam Raajae ||

Some sing of the Lord, 

through musical Ragas 

and the sound current 

of the Naad, through 

the Vedas, and in so 

many ways. But the 

Lord, Har, Har, is not 

pleased by these, O 

Lord King.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਰਾਗ ਗਾ ਕੇ, ਕੋਈ 

ਸੂੰਖ ਆਜਦਕ ਸਾਿ ਵਿਾ ਕੇ, 

ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹ ਕੇ 

ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਿਸੂੰ ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

20444 450 ijnw AMqir  
kptu ivkwru hY  
iqnw roie ikAw 
kIjY]

Jinaa Anthar 

Kapatt Vikaar Hai 

Thinaa Roe Kiaa 

Keejai ||

Those who are filled 

with fraud and 

corruption within - 

what good does it do 

for them to cry out?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਫ਼ਰੇਬ ਅਤੇ 

ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਰਲਾਪ 

ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

20445 450 hir krqw sBu 
ikCu jwxdw isir 
rog hQu dIjY]

Har Karathaa Sabh 

Kishh Jaanadhaa 

Sir Rog Hathh 

Dheejai ||

The Creator Lord 

knows everything, 

although they may try 

to hide their sins and 

the causes of their 

diseases.

ਕਰਤਾਰ (ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ) ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਅੂੰਦਰਲੇ ਰੋਗਾਂ ਉਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 

ਹੱਥ ਜਦੱਤਾ ਿਾਏ (ਭਾਵੇਂ 
ਅੂੰਦਰਲੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੁਕਾਣ 

ਦਾ ਿਤਨ ਕੀਤਾ ਿਾਏ)।
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20446 450 ijnw nwnk  
gurmuiK ihrdw 
suDu hY hir Bgiq 
hir 
lIjY]4]11]18]

s`uDu Jinaa Naanak 

Guramukh 

Hiradhaa Sudhh 

Hai Har Bhagath 

Har Leejai 

||4||11||18||

O Nanak, those 

Gurmukhs whose 

hearts are pure, 

obtain the Lord, Har, 

Har, by devotional 

worship. 

||4||11||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥

20447 450 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

20448 450 ijn AMqir hir 
hir pRIiq hY qy 
jn suGV isAwxy  
rwm rwjy]

suGV:polw bolo Jin Anthar Har Har 

Preeth Hai Thae 

Jan Sugharr 

Siaanae Raam 

Raajae ||

Those whose hearts 

are filled with the love 

of the Lord, Har, Har, 

are the wisest and 

most clever people, O 

Lord King.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਸੁਚੱਿੇ ਹਨ 

ਜਸਆਣ ੇਹਨ।

20449 450 jy bwhrhu Buil 
cuik boldy BI 
Kry hir Bwxy]

jy bwhrhu grIbI nwl 
Apxy Awp nMU (Bu`il 
cu`ik) Bu`ly Btky nIc 
kIt boldy, pr AMdroN 
qW BI Kry hI hn qy 
hrI jI nMU (Bwxy) BwauNdy 
hn

Jae Baaharahu 

Bhul Chuk 

Boladhae Bhee 

Kharae Har 

Bhaanae ||

Even if they misspeak 

outwardly, they are 

still very pleasing to 

the Lord.

ਿ ੇਉਹ ਕਦੇ ਉਕਾਈ ਖਾ ਕੇ 

ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ 
ਜਵਚ (ਉਕਾਈ ਵਾਲੇ ਬੋਲ) ਬੋਲ 

ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਉਹ ਚੂੰ ਗੇ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ।
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20450 450 hir sMqw no horu 
Qwau nwhI hir 
mwxu inmwxy]

Har Santhaa No 

Hor Thhaao 

Naahee Har Maan 

Nimaanae ||

The Lord's Saints have 

no other place. The 

Lord is the honor of 

the dishonored.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਉਹ 

ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਜਨਮਾਜਣਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ।

20451 450 jn nwnk nwmu 
dIbwxu hY hir 
qwxu sqwxy]1]

(dIbwxu) Awsrw[ 
(sqwxy) bl vwly

Jan Naanak Naam 

Dheebaan Hai Har 

Thaan Sathaanae 

||1||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the 

Royal Court for 

servant Nanak; the 

Lord's power is his 

only power. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਬਾਹੂ-ਬਲ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) 

ਤਕੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

20452 450 ijQY jwie bhY  
myrw siqgurU so 
Qwnu suhwvw rwm 
rwjy]

(suhwvw) suhxw Jithhai Jaae Behai 

Maeraa 

Sathiguroo So 

Thhaan Suhaavaa 

Raam Raajae ||

Wherever my True 

Guru goes and sits, 

that place is beautiful, 

O Lord King.

ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਪਆਰਾ ਗੁਰੂ ਿਾ 
ਬੈਠਦਾ ਹੈ (ਗੁਰ-ਜਸੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਉਹ ਥਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

20453 450 gurisKˆØI so Qwnu 
BwilAw lY DUir 
muiK lwvw]

Gurasikhanaee So 

Thhaan Bhaaliaa 

Lai Dhhoor Mukh 

Laavaa ||

The Guru's Sikhs seek 

out that place; they 

take the dust and 

apply it to their faces.

ਗੁਰਜਸੱਖ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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20454 450 gurisKw kI Gwl  
Qwie peI ijn 
hir nwmu 
iDAwvw]

Gurasikhaa Kee 

Ghaal Thhaae Pee 

Jin Har Naam 

Dhhiaavaa ||

The works of the 

Guru's Sikhs, who 

meditate on the Lord's 

Name, are approved.

ਿੇਹੜੇ ਗੁਰਜਸੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ (ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨ ਭਾਲਣ ਦੀ) 
ਮੇਹਨਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

20455 450 ijn@ nwnku  
siqguru pUijAw  
iqn hir pUj 
krwvw]2]

p`UijAw Jinh Naanak 

Sathigur Poojiaa 

Thin Har Pooj 

Karaavaa ||2||

Those who worship 

the True Guru, O 

Nanak - the Lord 

causes them to be 

worshipped in turn. 

||2||

ਨਾਨਕ ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਜਬਠਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਆਦਰ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
20456 450 gurisKw min 

hir pRIiq hY hir 
nwm hir qyrI  
rwm rwjy]

Gurasikhaa Man 

Har Preeth Hai Har 

Naam Har Thaeree 

Raam Raajae ||

The Guru's Sikh keeps 

the Love of the Lord, 

and the Name of the 

Lord, in his mind. He 

loves You, O Lord, O 

Lord King.

ਹੇ ਹਰੀ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਪਿੀਤ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

20457 451 kir syvih pUrw 
siqgurU BuK jwie 
lih myrI]

B`uK Kar Saevehi 

Pooraa Sathiguroo 

Bhukh Jaae Lehi 

Maeree ||

He serves the Perfect 

True Guru, and his 

hunger and self-

conceit are eliminated.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਅਭੁੱ ਲ 

ਿਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ 

ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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20458 451 gurisKw kI BuK  
sB geI iqn 
ipCY hor Kwie 
GnyrI]

(GnyrI) bhuq isRStI Gurasikhaa Kee 

Bhukh Sabh Gee 

Thin Pishhai Hor 

Khaae Ghanaeree 

||

The hunger of the 

Gursikh is totally 

eliminated; indeed, 

many others are 

satisfied through them.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਲਜਗਆਂ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵੱਚ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
20459 451 jn nwnk hir 

puMnu bIijAw  
iPir qoit n 
AwvY hir puMn 
kyrI]3]

Jan Naanak Har 

Punn Beejiaa Fir 

Thott N Aavai Har 

Punn Kaeree ||3||

Servant Nanak has 

planted the Seed of 

the Lord's Goodness; 

this Goodness of the 

Lord shall never be 

exhausted. ||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-ਖੇਤ ਜਵਚ) 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਭਲਾ 
ਬੀਿ ਬੀਿਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਇਸ ਭਲੇ ਕਰਮ ਦੀ 
ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੩॥

20460 451 gurisKw min 
vwDweIAw ijn 
myrw siqgurU 
ifTw rwm rwjy]

Gurasikhaa Man 

Vaadhhaaeeaa Jin 

Maeraa 

Sathiguroo 

Ddithaa Raam 

Raajae ||

The minds of the 

Gursikhs rejoice, 

because they have 

seen my True Guru, O 

Lord King.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਨੇ ਜਪਆਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

20461 451 koeI kir gl 
suxwvY hir nwm 
kI so lgY 
gurisKw min 
imTw]

im`Tw Koee Kar Gal 

Sunaavai Har 

Naam Kee So Lagai 

Gurasikhaa Man 

Mithaa ||

If someone recites to 

them the story of the 

Lord's Name, it seems 

so sweet to the mind 

of those Gursikhs.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 

ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4038 Published: March 06/ 2014



20462 451 hir drgh 
gurisK 
pYn@weIAih ijn@w 
myrw siqguru 
quTw]

pYn@weI-Aih[qu`Tw Har Dharageh 

Gurasikh 

Painaaeeahi 

Jinhaa Maeraa 

Sathigur Thuthaa 

||

The Gursikhs are 

robed in honor in the 

Court of the Lord; my 

True Guru is very 

pleased with them.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਉਤੇ ਜਪਆਰਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਆਦਰ-ਮਾਣ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20463 451 jn nwnku hir 
hir hoieAw hir 
hir min 
vuTw]4]12]19]

vu`Tw Jan Naanak Har 

Har Hoeiaa Har 

Har Man Vuthaa 

||4||12||19||

Servant Nanak has 

become the Lord, Har, 

Har; the Lord, Har, 

Har, abides within his 

mind. ||4||12||19||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ 

ਗੁਰਜਸੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੨॥੧੯॥

20464 451 Awsw mhlw 4] Aasaa Mehalaa 4 

||

Aasaa, Fourth Mehl:

20465 451 ijn@w ByitAw myrw 
pUrw siqgurU iqn 
hir nwmu idRVwvY  
rwm rwjy]

(By~itAw) imly Jinhaa Bhaettiaa 

Maeraa Pooraa 

Sathiguroo Thin 

Har Naam 

Dhrirraavai Raam 

Raajae ||

Those who meet my 

Perfect True Guru - He 

implants within them 

the Name of the Lord, 

the Lord King.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜ ਜਲਆ, ਗੁਰੂ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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20466 451 iqs kI iqRsnw 
BuK sB auqrY jo 
hir nwmu iDAwvY]

This Kee Thrisanaa 

Bhukh Sabh 

Outharai Jo Har 

Naam Dhhiaavai ||

Those who meditate 

on the Lord's Name 

have all of their desire 

and hunger removed.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭੁੱ ਖ-ਤਿੇਹ 

ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

20467 451 jo hir hir nwmu 
iDAwiedy iqn@ 
jmu nyiV n AwvY]

Jo Har Har Naam 

Dhhiaaeidhae 

Thinh Jam Naerr N 

Aavai ||

Those who meditate 

on the Name of the 

Lord, Har, Har - the 

Messenger of Death 

cannot even approach 

them.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦਾ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ 
ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ)।

20468 451 jn nwnk kau  
hir ikRpw kir  
inq jpY hir 
nwmu hir nwim 
qrwvY]1]

Jan Naanak Ko Har 

Kirapaa Kar Nith 

Japai Har Naam 

Har Naam 

Tharaavai ||1||

O Lord, shower Your 

Mercy upon servant 

Nanak, that he may 

ever chant the Name 

of the Lord; through 

the Name of the Lord, 

he is saved. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

20469 451 ijnI gurmuiK 
nwmu iDAwieAw  
iqnw iPir ibGnu  
n hoeI rwm rwjy]

Jinee Guramukh 

Naam Dhhiaaeiaa 

Thinaa Fir Bighan 

N Hoee Raam 

Raajae ||

Those who, as 

Gurmukh, meditate on 

the Naam, meet no 

obstacles in their path, 

O Lord King.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਮੁੜ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਆਜਦਕ ਦੀ) ਕੋਈ 

ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
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20470 451 ijnI siqguru 
purKu mnwieAw  
iqn pUjy sBu 
koeI]

Jinee Sathigur 

Purakh Manaaeiaa 

Thin Poojae Sabh 

Koee ||

Those who are 

pleasing to the 

almighty True Guru 

are worshipped by 

everyone.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਸੱੁਚਾ ਬਣਾ ਕੇ) ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

20471 451 ijn@I siqguru 
ipAwrw syivAw  
iqn@w suKu sd 
hoeI]

Jinhee Sathigur 

Piaaraa Saeviaa 

Thinhaa Sukh Sadh 

Hoee ||

Those who serve their 

Beloved True Guru 

obtain eternal peace.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

20472 451 ijn@w nwnku  
siqguru ByitAw  
iqn@w imilAw 
hir soeI]2]

By~itAw Jinhaa Naanak 

Sathigur Bhaettiaa 

Thinhaa Miliaa Har 

Soee ||2||

Those who meet the 

True Guru, O Nanak - 

the Lord Himself 

meets them. ||2||

ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ) ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

20473 451 ijn@w AMqir  
gurmuiK pRIiq hY  
iqn@ hir 
rKxhwrw rwm 
rwjy]

Jinhaa Anthar 

Guramukh Preeth 

Hai Thinh Har 

Rakhanehaaraa 

Raam Raajae ||

Those Gurmukhs, who 

are filled with His 

Love, have the Lord as 

their Saving Grace, O 

Lord King.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।)
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20474 451 iqn@ kI inMdw  
koeI ikAw kry  
ijn@ hir nwmu 
ipAwrw]

Thinh Kee 

Nindhaa Koee Kiaa 

Karae Jinh Har 

Naam Piaaraa ||

How can anyone 

slander them? The 

Lord's Name is dear to 

them.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਜਕਉਂਜਕ ਕੋਈ ਜਨੂੰ ਦਣ-ਿੋਗ ਭੈੜ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।
20475 451 ijn hir syqI  

mnu mwinAw sB 
dust JK mwrw]

(syqI) nwl[ JK:polw 
bolo

Jin Har Saethee 

Man Maaniaa 

Sabh Dhusatt 

Jhakh Maaraa ||

Those whose minds 

are in harmony with 

the Lord - all their 

enemies attack them 

in vain.

ਸੋ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਦਨਾਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਐਵੇਂ) ਜਵਅਰਥ 

ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

20476 451 jn nwnk nwmu 
iDAwieAw hir 
rKxhwrw]3]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa Har 

Rakhanehaaraa 

||3||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord, the Lord 

Protector. ||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਬਚਾਣ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹਰੀ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥
20477 451 hir jugu jugu  

Bgq aupwieAw  
pYj rKdw 
AwieAw rwm 
rwjy]

ju`gu ju`gu Har Jug Jug 

Bhagath 

Oupaaeiaa Paij 

Rakhadhaa Aaeiaa 

Raam Raajae ||

In each and every age, 

He creates His 

devotees and 

preserves their honor, 

O Lord King.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ 

ਹੀ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

(ਭੀੜਾ ਸਮੇ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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20478 451 hrxwKsu dustu 
hir mwirAw  
pRhlwdu 
qrwieAw]

Haranaakhas 

Dhusatt Har 

Maariaa 

Prehalaadh 

Tharaaeiaa ||

The Lord killed the 

wicked Harnaakhash, 

and saved Prahlaad.

(ਜਿਵੇਂ ਜਕ, ਪਿਜਹਲਾਦ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ 

ਜਪਤਾ) ਚੂੰਦਰੇ ਹਰਣਾਖੁਸ਼ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਖ਼ਰ ਿਾਨੋਂ ) 
ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ (ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ) 

ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੂੂੰ  (ਜਪਉ ਦੇ ਜਦੱਤੇ 

ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ) ਸਹੀ ਸਲਾਮਜਤ 

ਬਚਾ ਜਲਆ।
20479 451 AhMkwrIAw 

inMdkw ipiT dyie  
nwmdyau muiK 
lwieAw]

Ahankaareeaa 

Nindhakaa Pith 

Dhaee 

Naamadhaeo 

Mukh Laaeiaa ||

He turned his back on 

the egotists and 

slanderers, and 

showed His Face to 

Naam Dayv.

(ਜਿਵੇਂ ਜਕ, ਮੂੰਦਰ ਜਵਚੋਂ ਧੱਕੇ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਤੇ (ਿਾਜਤ-) 

ਅਜਭਮਾਨੀਆਂ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ) ਜਪੱਠ ਦੇ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਭਗਤ) 

ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੂੰ  ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੱਤਾ।

20480 451 jn nwnk AYsw 
hir syivAw AMiq 
ley 
CfwieAw]4]13
]20]

Jan Naanak Aisaa 

Har Saeviaa Anth 

Leae 

Shhaddaaeiaa 

||4||13||20||

Servant Nanak has so 

served the Lord, that 

He will deliver him in 

the end. 

||4||13||20||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਦੋਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੱਤੇ ਿਾ 
ਰਹੇ ਸਭ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ) ਆਖ਼ਰ 

ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥

20481 451 Awsw mhlw 4 
CMq Gru 5

Aasaa Mehalaa 4 

Shhanth Ghar 5

Aasaa, Fourth Mehl, 

Chhant, Fifth House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ'।

20482 451 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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20483 451 myry mn prdysI  
vy ipAwry Awau 
Gry]

Maerae Man 

Paradhaesee Vae 

Piaarae Aao 

Gharae ||

O my dear beloved 

stranger mind, please 

come home!

ਹੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਮਨ! ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਕਦੇ ਤਾਂ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ।

20484 451 hir gurU imlwvhu  
myry ipAwry Gir 
vsY hry]

Har Guroo 

Milaavahu Maerae 

Piaarae Ghar Vasai 

Harae ||

Meet with the Lord-

Guru, O my dear 

beloved, and He will 

dwell in the home of 

your self.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਹਜਰ-

ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ (ਤੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਪੈ ਿਾਇਗੀ ਜਕ ਸਭ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਦਾਤਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

20485 451 rMig rlIAw 
mwxhu myry 
ipAwry hir 
ikrpw kry]

(rlIAw) mOjW Rang Raleeaa 

Maanahu Maerae 

Piaarae Har 

Kirapaa Karae ||

Revel in His Love, O 

my dear beloved, as 

the Lord bestows His 

Mercy.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ (ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ 
ਰਹੁ ਜਕ ਤੇਰੇ ਉਤੇ) ਪਿਭੂ ਇਹ 

ਮੇਹਰ (ਦੀ ਦਾਜਤ) ਕਰੇ।

20486 451 guru nwnku quTw  
myry ipAwry myly 
hry]1]

qu`Tw Gur Naanak 

Thuthaa Maerae 

Piaarae Maelae 

Harae ||1||

As Guru Nanak is 

pleased, O my dear 

beloved, we are 

united with the Lord. 

||1||

ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

20487 451 mY pRymu n cwiKAw  
myry ipAwry Bwau 
kry]

Mai Praem N 

Chaakhiaa Maerae 

Piaarae Bhaao 

Karae ||

I have not tasted 

divine love, O my dear 

beloved, within my 

heart.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੈਂ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਪਿੇਮ ਿੋੜ ਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਜਪਆਰ ਦਾ ਸੁਆਦ (ਕਦੇ 

ਭੀ) ਨਹੀਂ ਚੱਜਖਆ,
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20488 451 min iqRsnw n 
buJI myry ipAwry  
inq Aws kry]

buJI: polw bolo Man Thrisanaa N 

Bujhee Maerae 

Piaarae Nith Aas 

Karae ||

The mind's desires are 

not quenched, O my 

dear beloved, but I still 

hold out hope.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ (ਵੱਸ ਰਹੀ ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਮੱੁਕੀ ਹੀ 
ਨਹੀਂ, (ਮੇਰਾ ਮਨ) ਸਦਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੀ) ਆਸਾਂ 
ਬਣਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

20489 451 inq jobnu jwvY  
myry ipAwry jmu 
sws ihry]

(ihry) curwauNdw Nith Joban Jaavai 

Maerae Piaarae 

Jam Saas Hirae ||

Youth is passing away, 

O my dear beloved, 

and death is stealing 

away the breath of life.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਸਦਾ (ਇਸੇ 

ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਹੀ) ਮੇਰੀ ਿਵਾਨੀ 
ਲੂੰ ਘਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ 
ਦੇਵਤਾ ਮੇਰੇ ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੂੰ  (ਗਹੁ 

ਨਾਲ) ਤੱਕ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਸੁਆਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆ 

ਿੜਾਂ)।
20490 451 Bwg mxI 

sohwgix myry 
ipAwry nwnk  
hir auir 
Dwry]2]

Bhaag Manee 

Sohaagan Maerae 

Piaarae Naanak 

Har Our Dhhaarae 

||2||

The virtuous bride 

realizes the good 

fortune of her destiny, 

O my dear beloved; O 

Nanak, she enshrines 

the Lord within her 

heart. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਉਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਣੀ 
ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਿੇਹੜੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥

20491 452 ipr riqAVy mYfy 
loiex myry 
ipAwry cwiqRk 
bUMd ijvY]

r`iqAVy[ cwqiR k Pir Rathiarrae 

Maiddae Loein 

Maerae Piaarae 

Chaathrik Boondh 

Jivai ||

My eyes are drenched 

with the Love of my 

Husband Lord, O my 

dear beloved, like the 

song-bird with the rain 

drop.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ 
(ਸਵਾਂਤੀ ਵਰਖਾ ਦੀ) ਬੂੂੰ ਦ (ਲਈ 

ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ)।
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20492 452 mnu sIqlu hoAw  
myry ipAwry hir 
bUMd pIvY]

Man Seethal Hoaa 

Maerae Piaarae 

Har Boondh 

Peevai ||

My mind is cooled and 

soothed, O my dear 

beloved, by drinking in 

the rain drops of the 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਿਦੋਂ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੂੰ ਢਾ-
ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

20493 452 qin ibrhu jgwvY  
myry ipAwry nId 
n pvY ikvY]

(ibrhu) ivCoVy dw drd Than Birahu 

Jagaavai Maerae 

Piaarae Needh N 

Pavai Kivai ||

Separation from my 

Lord keeps my body 

awake, O my dear 

beloved; I cannot 

sleep at all.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਵਛੋੜੇ 

ਦਾ ਦਰਦ ਮੈਨੂੂੰ  ਿਗਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਨੀਂਦ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

20494 452 hir sjxu lDw  
myry ipAwry  
nwnk gurU 
ilvY]3]

s`jxu[ l`Dw Har Sajan Ladhhaa 

Maerae Piaarae 

Naanak Guroo 

Livai ||3||

Nanak has found the 

Lord, the True Friend, 

O my dear beloved, by 

loving the Guru. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਲਗਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ 

ਹੀ) ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ ॥੩॥

20495 452 ciV cyqu bsMqu 
myry ipAwry  
BlIA ruqy]

ciV@[ru`qy Charr Chaeth 

Basanth Maerae 

Piaarae Bhaleea 

Ruthae ||

In the month of Chayt, 

O my dear beloved, 

the pleasant season of 

spring begins.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਚੇਤ (ਦਾ 
ਮਹੀਨਾ) ਚੜਹਦਾ ਹੈ, ਬਸੂੰਤ (ਦਾ 
ਮੌਸਮ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ, (ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ) 

ਸੋਹਣੀ ਰੱੁਤ (ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ)

20496 452 ipr bwJiVAhu  
myry ipAwry  
AWgix DUiV luqy]

bwJiV-Ahu[ihrdy rUpI 
(AWgix) ivhVy[ (luqy) 
au~fdI[polw 

Pir Baajharriahu 

Maerae Piaarae 

Aaangan Dhhoorr 

Luthae ||

But without my 

Husband Lord, O my 

dear beloved, my 

courtyard is filled with 

dust.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ (ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਦੇ) ਵੇਹੜੇ ਜਵਚ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ 
ਹੈ।
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20497 452 min Aws aufIxI  
myry ipAwry duie 
nYn juqy]

(aufIxI) audws[ 
(juqy)juVy[juqy:polw bolo

Man Aas 

Ouddeenee 

Maerae Piaarae 

Dhue Nain Juthae 

||

But my sad mind is still 

hopeful, O my dear 

beloved; my eyes are 

both fixed upon Him.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਆਸ 

ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, (ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਭਾ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਬਸੂੰਤ ਰੱੁਤ ਵਲੋਂ) 
ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ 
(ਬਸੂੰਤ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣ ਦੇ ਥਾਂ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਜਵਚ) ਿੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ 

ਹਨ।
20498 452 guru nwnku dyiK 

ivgsI myry 
ipAwry ijau mwq 
suqy]4]

(s`uqy) pu`q Gur Naanak 

Dhaekh Vigasee 

Maerae Piaarae 

Jio Maath Suthae 

||4||

Beholding the Guru, 

Nanak is filled with 

wondrous joy, like a 

child, gazing upon his 

mother. ||4||

ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੁਣ) ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ (ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਇਉਂ) ਜਖੜ 

ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ 

ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਜਖੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥

20499 452 hir kIAw kQw 
khwxIAw myry 
ipAwry siqgurU 
suxweIAw]

Har Keeaa 

Kathhaa 

Kehaaneeaa 

Maerae Piaarae 

Sathiguroo 

Sunaaeeaa ||

The True Guru has 

preached the sermon 

of the Lord, O my dear 

beloved.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ 

ਹਨ,

20500 452 gur ivtiVAhu 
hau GolI myry 
ipAwry ijin hir 
mylweIAw]

(ivt-iVAhu) qoN[ 
(GolI) sdky[ mylweI-
Aw

Gur Vittarriahu Ho 

Gholee Maerae 

Piaarae Jin Har 

Maelaaeeaa ||

I am a sacrifice to the 

Guru, O my dear 

beloved, who has 

united me with the 

Lord.

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦੀ 
ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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20501 452 siB Awsw hir 
pUrIAw myry 
ipAwry min 
icMidAVw Plu 
pwieAw]

(icMidAVw) ie`Cq Sabh Aasaa Har 

Pooreeaa Maerae 

Piaarae Man 

Chindhiarraa Fal 

Paaeiaa ||

The Lord has fulfilled 

all my hopes, O my 

dear beloved; I have 

obtained the fruits of 

my heart's desires.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਨ, 

ਪਿਭੂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਮਨ-ਜਚਤਜਵਆ 

ਿਲ ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ।

20502 452 hir quTVw myry 
ipAwry jnu 
nwnku nwim 
smwieAw]5]

(q`uTVw) pRsMn Har Thutharraa 

Maerae Piaarae 

Jan Naanak Naam 

Samaaeiaa ||5||

When the Lord is 

pleased, O my dear 

beloved, servant 

Nanak is absorbed into 

the Naam. ||5||

ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਜਿਸ (ਵਡ-ਭਾਗੀ 
ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
20503 452 ipAwry hir ibnu  

pRymu n Kylsw]
K@ylsW Piaarae Har Bin 

Praem N 

Khaelasaa ||

Without the Beloved 

Lord, there is no play 

of love.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਪਿੇਮ 

(ਦੀ ਖੇਡ) ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੀ।

20504 452 ikau pweI guru  
ijqu lig 
ipAwrw dyKsw]

dyKsW Kio Paaee Gur Jith 

Lag Piaaraa 

Dhaekhasaa ||

How can I find the 

Guru? Grasping hold 

of Him, I behold my 

Beloved.

(ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਦੱਸ) ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਲੱਭਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ।

20505 452 hir dwqVy myil 
gurU muiK gurmuiK 
mylsw]

d`wqVy[mylsW Har Dhaatharrae 

Mael Guroo Mukh 

Guramukh 

Maelasaa ||

O Lord, O Great Giver, 

let me meet the Guru; 

as Gurmukh, may I 

merge with You.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਦਾਤਾਰ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4048 Published: March 06/ 2014



20506 452 guru nwnku 
pwieAw myry 
ipAwry Duir 
msqik lyKu 
sw]6]14]21]

Gur Naanak 

Paaeiaa Maerae 

Piaarae Dhhur 

Masathak Laekh 

Saa ||6||14||21||

Nanak has found the 

Guru, O my dear 

beloved; such was the 

destiny inscribed upon 

his forehead. 

||6||14||21||

ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ! (ਜਿਸ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਦੇ) 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
(ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥੧੪॥੨੧॥

20507 452 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

20508 452 rwgu Awsw mhlw 
5 CMqu Gru 1]

Raag Aasaa 

Mehalaa 5 

Shhanth Ghar 1 ||

Raag Aasaa, Fifth 

Mehl, Chhant, First 

House:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20509 452 Ando Andu Gxw  
mY so pRBu fITw 
rwm]

An-do[ An-du Anadho Anadh 

Ghanaa Mai So 

Prabh Ddeethaa 

Raam ||

Joy - great joy! I have 

seen the Lord God!

(ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ) 

ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ (ਿੋ 
ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ),

20510 452 cwiKAVw 
cwiKAVw mY hir 
rsu mITw rwm]

Chaakhiarraa 

Chaakhiarraa Mai 

Har Ras Meethaa 

Raam ||

Tasted - I have tasted 

the sweet essence of 

the Lord.

ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਜਮੱਠਾ ਰਸ ਚੱਖ ਜਲਆ ਹੈ।
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20511 452 hir rsu mITw  
mn mih vUTw  
siqguru qUTw 
shju BieAw]

(vU`Tw) visAw[ (qU`Tw) 
pRsMn

Har Ras Meethaa 

Man Mehi 

Voothaa Sathigur 

Thoothaa Sehaj 

Bhaeiaa ||

The sweet essence of 

the Lord has rained 

down in my mind; by 

the pleasure of the 

True Guru, I have 

attained peaceful ease.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਮੱਠਾ 
ਰਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) ਸਜਤਗੁਰੂ 

(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

20512 452 igRhu vis 
AwieAw mMglu 
gwieAw pMc 
dust Eie Bwig 
gieAw]

v`is[g-ieAw Grihu Vas Aaeiaa 

Mangal Gaaeiaa 

Panch Dhusatt 

Oue Bhaag Gaeiaa 

||

I have come to dwell 

in the home of my 

own self, and I sing the 

songs of joy; the five 

villains have fled.

ਹੁਣ ਮੇਰਾ (ਜਹਰਦਾ) ਘਰ ਵੱਸ 

ਜਪਆ ਹੈ (ਮੇਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ 

(ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚੋਂ) ਉਹ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ ਵੈਰੀ ਨੱਸ 

ਗਏ ਹਨ।

20513 452 sIql AwGwxy  
AMimRq bwxy  
swjn sMq 
bsITw]

(sIql) TMFy[ (AwGwxy) 
r`j gey[ (bsITw) 
ivcolw

Seethal 

Aaghaanae 

Anmrith Baanae 

Saajan Santh 

Baseethaa ||

I am soothed and 

satisfied with the 

Ambrosial Bani of His 

Word; the friendly 

Saint is my advocate.

(ਿਦੋਂ ਦਾ) ਜਮੱਤਰ ਗੁਰੂ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਵਕੀਲ ਬਜਣਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮੇਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਠੂੰ ਢੇ-ਠਾਰ 

ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਗਏ ਹਨ।
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20514 452 khu nwnk hir 
isau mnu mwinAw  
so pRBu nYxI 
fITw]1]

Kahu Naanak Har 

Sio Man Maaniaa 

So Prabh Nainee 

Ddeethaa ||1||

Says Nanak, my mind 

is in harmony with the 

Lord; I have seen God 

with my eyes. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਗੱਝ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

20515 452 soihAVy soihAVy  
myry bMk duAwry  
rwm]

(soihAVy) soBnIk[ 
(bMk) suMdr[ (duAwry) 
igAwn ieMdRy

Sohiarrae 

Sohiarrae Maerae 

Bank Dhuaarae 

Raam ||

Adorned - adorned are 

my beauteous gates, O 

Lord.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ) ਮੇਰੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,

20516 452 pwhunVy pwhunVy  
myry sMq ipAwry  
rwm]

(pwhunVy) pRwhuxy Paahunarrae 

Paahunarrae 

Maerae Santh 

Piaarae Raam ||

Guests - my guests are 

the Beloved Saints, O 

Lord.

(ਜਕਉਂਜਕ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ) ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਸਾਈ ਂਮੇਰੇ 

ਸੂੰਤ-ਪਿਭੂ ਿੀ ਆ ਜਬਰਾਿੇ ਹਨ।

20517 452 sMq ipAwry  
kwrj swry  
nmskwr kir  
lgy syvw]

(swry) svwry Santh Piaarae 

Kaaraj Saarae 

Namasakaar Kar 

Lagae Saevaa ||

The Beloved Saints 

have resolved my 

affairs; I humbly 

bowed to them, and 

committed myself to 

their service.

ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਤ-ਪਿਭੂ ਿੀ ਮੇਰੇ 

ਕੂੰਮ ਸਾਰੇ ਸੂੰਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ 

(ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-ਇਿੂੰ ਦੇ ਉਸ 

ਸੂੰਤ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ 

ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
20518 452 Awpy jw\I Awpy 

mw\I Awip 
suAwmI Awip 
dyvw]

(jW\I) brwqI[(mW\I) 
lVkI vwilAW dw myl[ 
(suAwmI) pqI srUp[ 
(dyvw) pRkwS srUp hir 
jI

Aapae Jaanjee 

Aapae Maanjee 

Aap Suaamee Aap 

Dhaevaa ||

He Himself is the 

groom's party, and He 

Himself the bride's 

party; He Himself is 

the Lord and Master; 

He Himself is the 

Divine Lord.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿਾਂਞੀ ਹੈ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਹੈ।
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20519 452 Apxw kwrju 
Awip svwry Awpy 
Dwrn Dwry]

(Dwrn) isRStI nMU 
(Dwry) Awsrw idMdy

Apanaa Kaaraj Aap 

Savaarae Aapae 

Dhhaaran 

Dhhaarae ||

He Himself resolves 

His own affairs; He 

Himself sustains the 

Universe.

(ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜਨ ਦਾ ਇਹ) ਆਪਣਾ 
ਕੂੰਮ ਆਪ ਹੀ ਜਸਰੇ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ।

20520 452 khu nwnk shu 
Gr mih bYTw sohy 
bMk duAwry]2]

(shu) Ksm hir jI[ 
(sohy) soBnIk[ (bMk) 
sohxy (duAwry) igAwn 
ieMdRy

Kahu Naanak Sahu 

Ghar Mehi Baithaa 

Sohae Bank 

Dhuaarae ||2||

Says Nanak, my 

Bridegroom is sitting 

in my home; the gates 

of my body are 

beautifully adorned. 

||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੇਰਾ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਗਏ 

ਹਨ ॥੨॥

20521 452 nv inDy nau inDy  
myry Gr mih 
AweI rwm]

Nav Nidhhae No 

Nidhhae Maerae 

Ghar Mehi Aaee 

Raam ||

The nine treasures - 

the nine treasures 

come into my home, 

Lord.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਆ 

ਜਟਕੇ ਹਨ,

20522 452 sBu ikCu mY sBu 
ikCu pwieAw  
nwmu iDAweI 
rwm]

Sabh Kishh Mai 

Sabh Kishh 

Paaeiaa Naam 

Dhhiaaee Raam ||

Everything - I obtain 

everything, meditating 

on the Naam, the 

Name of the Lord.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਜਮਲ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।
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20523 452 nwmu iDAweI  
sdw sKweI shj 
suBweI goivMdw]

(sKweI) shwiek[ go-
ivMdw

Naam Dhhiaaee 

Sadhaa Sakhaaee 

Sehaj Subhaaee 

Govindhaa ||

Meditating on the 

Naam, the Lord of the 

Universe becomes the 

one's eternal 

companion, and he 

dwells in peaceful 

ease.

ਮੈਂ ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ ਿ ੋਮੇਰਾ ਸਦਾ 
ਲਈ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਪਿੇਮ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

20524 452 gxq imtweI  
cUkI DweI kdy n 
ivAwpY mn icMdw]

(gxq) lyKw joKw[ 
(DweI) Btkxw[ 
(icMdw) icMqw

Ganath Mittaaee 

Chookee Dhhaaee 

Kadhae N Viaapai 

Man Chindhaa ||

His calculations are 

ended, his wanderings 

cease, and his mind is 

no longer afflicted 

with anxiety.

ਮੈਂ, ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਜਮਟਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ 
ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਤੇ ਕਦੇ ਿੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।

20525 452 goivMd gwjy  
Anhd vwjy  
Acrj soB 
bxweI]

gw`jy[vw`jy[A-crj Govindh Gaajae 

Anehadh Vaajae 

Acharaj Sobh 

Banaaee ||

When the Lord of the 

Universe reveals 

Himself, and the 

unstruck melody of 

the sound current 

vibrates, the drama of 

wondrous splendor is 

enacted.

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਗੱਿ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਪੂਰੇ ਿੋਬਨ ਜਵਚ ਹੈ। 
ਇਉਂ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਮਾਨੋ, ਸਾਰੇ ਸੂੰਗੀਤਕ ਸਾਿ) 

ਇੱਕ-ਰਸ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਵੱਿ 

ਰਹੇ ਹਨ। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਆਤਮਕ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ।
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20526 452 khu nwnk ipru 
myrY sMgy qw mY 
nv iniD 
pweI]3]

Kahu Naanak Pir 

Maerai Sangae 

Thaa Mai Nav 

Nidhh Paaee ||3||

Says Nanak, when my 

Husband Lord is with 

me, I obtain the nine 

treasures. ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਤਾਹੀਏ ਂਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਤੀਤ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੌ ਹੀ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ ॥੩॥

20527 452 srisAVy 
srisAVy myry 
BweI sB mIqw  
rwm]

 (sr-isAVy) AnMidq Sarasiarrae 

Sarasiarrae 

Maerae Bhaaee 

Sabh Meethaa 

Raam ||

Over-joyed - over-

joyed are all my 

brothers and friends.

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਮੱਤਰ ਭਰਾ 
(ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) ਆਨੂੰ ਦ-

ਪੂਰਜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

20528 453 ibKmo ibKmu 
AKwVw mY gur 
imil jIqw rwm]

(ibKmo) AOKy qoN (ibKmu) 
AOKw ieMidRAW ivkwrW dI 
(AKwVw) rx BUmI

Bikhamo Bikham 

Akhaarraa Mai 

Gur Mil Jeethaa 

Raam ||

Meeting the Guru, I 

have won the most 

arduous battle in the 

arena of life.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ 
ਔਖਾ ਸੂੰਸਾਰ-ਅਖਾੜਾ ਜਿੱਤ 

ਜਲਆ ਹੈ।

20529 453 gur imil jIqw  
hir hir kIqw  
qUtI BIqw Brm 
gVw]

(BI~qw) kMD[ (gV@w) 
ikly dI

Gur Mil Jeethaa 

Har Har Keethaa 

Thoottee 

Bheethaa Bharam 

Garraa ||

Meeting the Guru, I 

am victorious; praising 

the Lord, Har, Har, the 

walls of the fortress of 

doubt have been 

destroyed.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਅਖਾੜਾ ਜਿੱਜਤਆ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਮੈਂ ਪਜਹਲਾਂ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਜਕਲਹੇ  
ਜਵਚ ਕੈਦ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ) 

ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਜਕਲਹੇ  ਦੀ ਕੂੰਧ 

ਢਜਹ ਪਈ ਹੈ।
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20530 453 pwieAw Kjwnw  
bhuqu inDwnw  
swxQ myrI Awip 
KVw]

(swxQ) shwieqw leI[ 
KV@w

Paaeiaa Khajaanaa 

Bahuth 

Nidhhaanaa 

Saanathh Maeree 

Aap Kharraa ||

I have obtained the 

wealth of so many 

treasures; the Lord 

Himself has stood by 

my side.

ਮੈਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ (ਮੇਰੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ) ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ।

20531 453 soeI suigAwnw so 
prDwnw jo pRiB 
Apnw kIqw]

Soee Sugiaanaa So 

Paradhhaanaa Jo 

Prabh Apanaa 

Keethaa ||

He is the man of 

spiritual wisdom, and 

he is the leader, whom 

God has made His own.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਚੂੰਗੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੂੰ ਜਨਆ-ਪਿਮੂੰ ਜਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ 
(ਸੇਵਕ) ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ।

20532 453 khu nwnk jW 
vil suAwmI qw 
srsy BweI 
mIqw]4]1]

(v`il) qr&[ (srsy) 
KuS

Kahu Naanak Jaan 

Val Suaamee Thaa 

Sarasae Bhaaee 

Meethaa ||4||1||

Says Nanak, when the 

Lord and Master is on 

my side, then my 

brothers and friends 

rejoice. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਪੱਖ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਮੱਤਰ 

ਭਰਾ ਭੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧॥

20533 453 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

20534 453 AkQw hir AkQ 
kQw ikCu jwie 
n jwxI rwm]

A-kQw[A-kQw:poly bolo Akathhaa Har 

Akathh Kathhaa 

Kishh Jaae N 

Jaanee Raam ||

Inexpressible is the 

sermon of the 

inexpressible Lord; it 

cannot be known at all.

ਹੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ (ਆਪਣੀ 
ਹਉਮੈ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ) 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ, 
(ਜਸਆਣਪ-ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ 

ਆਸਰੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ।
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20535 453 suir nr suir nr 
muin jn shij 
vKwxI rwm]

(vKwxI) ibAwn kIqI Sur Nar Sur Nar 

Mun Jan Sehaj 

Vakhaanee Raam 

||

The demi-gods, mortal 

beings, angels and 

silent sages express it 

in their peaceful poise.

ਦੈਵੀ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤ-ਜਚੱਤ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਹੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

20536 453 shjy vKwxI  
Aimau bwxI  
crxkml rMgu 
lwieAw]

(Aimau) AMimRq Sehajae 

Vakhaanee Amio 

Baanee Charan 

Kamal Rang 

Laaeiaa ||

In their poise, they 

recite the Ambrosial 

Bani of the Lord's 

Word; they embrace 

love for the Lord's 

Lotus Feet.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ 

ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ 
ਜਲਆ,

20537 453 jip eyku AlKu 
pRBu inrMjnu mn 
icMidAw Plu 
pwieAw]

pRkwS hI pRkwS mhW 
ivsmwd byAMq eynw ik 
(A-lKu) jwnx rihq 
ik ikMnw[ (icMidAw) 
cwihAw

Jap Eaek Alakh 

Prabh Niranjan 

Man Chindhiaa Fal 

Paaeiaa ||

Meditating on the One 

incomprehensible and 

immaculate Lord, they 

obtain the fruits of 

their heart's desires.

ਉਸ ਇੱਕ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਤੇ 

ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ-ਜਚਤਜਵਆ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ।

20538 453 qij mwnu mohu 
ivkwru dUjw joqI 
joiq smwxI]

(qij) iqAwg ky Thaj Maan Mohu 

Vikaar Dhoojaa 

Jothee Joth 

Samaanee ||

Renouncing self-

conceit, emotional 

attachment, 

corruption and duality, 

their light merges into 

the Light.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਮੋਹ ਜਵਕਾਰ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ ਦੂਰ ਕਰ 

ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਜਤ ਰੱਬੀ ਨੂਰ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਲਈ,
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20539 453 ibnvMiq nwnk  
gur pRswdI sdw 
hir rMgu 
mwxI]1]

ibn-vMiq Binavanth Naanak 

Gur Prasaadhee 

Sadhaa Har Rang 

Maanee ||1||

Prays Nanak, by Guru's 

Grace, one enjoys the 

Lord's Love forever. 

||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ ॥੧॥

20540 453 hir sMqw hir 
sMq sjn myry 
mIq shweI rwm]

(shweI) shwiek[ s`jn Har Santhaa Har 

Santh Sajan 

Maerae Meeth 

Sehaaee Raam ||

The Lord's Saints - the 

Lord's Saints are my 

friends, my best 

friends and helpers.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਮੇਰੇ 

ਜਮੱਤਰ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸੱਿਣ ਹਨ 

ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਨ।

20541 453 vfBwgI vfBwgI  
sqsMgiq pweI  
rwm]

Vaddabhaagee 

Vaddabhaagee 

Sathasangath 

Paaee Raam ||

By great good fortune, 

by great good fortune, 

I have obtained the 

Sat Sangat, the True 

Congregation.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਮੈਂ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਹੈ।

20542 453 vfBwgI pwey  
nwmu iDAwey lwQy 
dUK sMqwpY]

(sMqwpY) mwnisk du`K Vaddabhaagee 

Paaeae Naam 

Dhhiaaeae 

Laathhae Dhookh 

Santhaapai ||

By great good fortune, 

I obtained it, and I 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord; my pains and 

sufferings have been 

taken away.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਖ਼ੁਸ਼-ਜਕਸਮਤੀ ਨਾਲ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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20543 453 gur crxI lwgy  
BRm Bau Bwgy  
Awpu imtwieAw 
AwpY]

Gur Charanee 

Laagae Bhram Bho 

Bhaagae Aap 

Mittaaeiaa Aapai 

||

I have grasped the 

Guru's Feet, and my 

doubts and fears are 

gone. He Himself has 

erased my self-conceit.

ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ 

ਦਾ ਹਰੇਕ ਡਰ-ਸਹਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ (ਅਹੂੰਕਾਰ) ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
20544 453 kir ikrpw myly 

pRiB ApunY  
ivCuiV kqih n 
jweI]

Kar Kirapaa 

Maelae Prabh 

Apunai Vishhurr 

Kathehi N Jaaee ||

Granting His Grace, 

God has united me 

with Himself; no 

longer do I suffer the 

pains of separation, 

and I shall not have to 

go anywhere.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਲਆ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਜਕਧਰੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ।

20545 453 ibnvMiq nwnk  
dwsu qyrw sdw 
hir srxweI]2]

Binavanth Naanak 

Dhaas Thaeraa 

Sadhaa Har 

Saranaaee ||2||

Prays Nanak, I am 

forever Your slave, 

Lord; I seek Your 

Sanctuary. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਹਰੀ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੀ ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ 

॥੨॥

20546 453 hir dry hir 
dir sohin qyry  
Bgq ipAwry 
rwm]

soh-in Har Dharae Har 

Dhar Sohan 

Thaerae Bhagath 

Piaarae Raam ||

The Lord's Gate - at 

the Lord's Gate, Your 

beloved devotees look 

beautiful.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ 

ਤੇ (ਖਲੋਤੇ) ਤੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਭਗਤ 

ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
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20547 453 vwrI iqn vwrI 
jwvw sd 
bilhwry rwm]

(vwrI) kurbwn Vaaree Thin 

Vaaree Jaavaa 

Sadh Balihaarae 

Raam ||

I am a sacrifice, a 

sacrifice, again and 

again a sacrifice to 

them.

ਮੈਂ (ਤੇਰੇ) ਉਹਨਾਂ (ਭਗਤਾਂ) ਤੋਂ 
ਵਾਰਨੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

20548 453 sd bilhwry kir 
nmskwry ijn 
Bytq pRBu jwqw]

(Bytq) imilAW[ 
(jwqw) jwixAw

Sadh Balihaarae 

Kar Namasakaarae 

Jin Bhaettath 

Prabh Jaathaa ||

I am forever a 

sacrifice, and I humbly 

bow to them; meeting 

them, I know God.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾ ਕੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

20549 453 Git Git riv 
rihAw sB QweI  
pUrn purKu 
ibDwqw]

QweIN Ghatt Ghatt Rav 

Rehiaa Sabh 

Thhaaee Pooran 

Purakh 

Bidhhaathaa ||

The Perfect and All-

powerful Lord, the 

Architect of Destiny, is 

contained in each and 

every heart, 

everywhere.

(ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ) ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

20550 453 guru pUrw pwieAw  
nwmu iDAwieAw  
jUAY jnmu n 
hwry]

Gur Pooraa 

Paaeiaa Naam 

Dhhiaaeiaa Jooai 

Janam N Haarae ||

Meeting the Perfect 

Guru, we meditate on 

the Naam, and do not 

lose this life in the 

gamble.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਿੁਆਰੀਏ ਵਾਂਗ) ਿੂਏ ਜਵਚ 

(ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ (ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) 
ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ।

20551 453 ibnvMiq nwnk  
srix qyrI rwKu 
ikrpw Dwry]3]

Binavanth Naanak 

Saran Thaeree 

Raakh Kirapaa 

Dhhaarae ||3||

Prays Nanak, I seek 

Your Sanctuary; 

please, shower Your 

Mercy upon me, and 

protect me. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ, ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਿੂਏ ਜਵਚ ਿੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ 
ਹਾਰਨ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ ॥੩॥
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20552 453 byAMqw byAMq gux 
qyry kyqk gwvw 
rwm]

(kyqk) ikMny ku Baeanthaa 

Baeanth Gun 

Thaerae Kaethak 

Gaavaa Raam ||

Innumerable - 

innumerable are Your 

Glorious Virtues; how 

many of them can I 

sing?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣ ਹਨ, 

ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਕਤਨੇ ਕੁ ਗੁਣ 

ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

20553 453 qyry crxw qyry 
crx DUiV  
vfBwgI pwvw 
rwm]

Thaerae Charanaa 

Thaerae Charan 

Dhhoorr 

Vaddabhaagee 

Paavaa Raam ||

The dust of Your feet, 

of Your feet, I have 

obtained, by great 

good fortune.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ 

ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ 

(ਸੋਹਣੇ) ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

20554 453 hir DUVI n@weIAY  
mYlu gvweIAY  
jnm mrx duK 
lwQy ]

Har Dhhoorree 

Nhaaeeai Mail 

Gavaaeeai Janam 

Maran Dhukh 

Laathhae ||

Bathing in the Lord's 

dust, my filth has been 

washed away, and the 

pains of birth and 

death have departed.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ) 
ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ, 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਦੇ) ਦੱੁਖ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20555 453 AMqir bwhir 
sdw hdUry  
prmysru pRBu 
swQy]

Anthar Baahar 

Sadhaa 

Hadhoorae 

Paramaesar Prabh 

Saathhae ||

Inwardly and 

outwardly, the 

Transcendent Lord 

God is ever-present, 

always with us.

(ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਭੀ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮੇਸਰ ਪਿਭੂ ਸਾਡੇ 

ਅੂੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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20556 453 imty dUK  
kilAwx kIrqn  
bhuiV join n 
pwvw]

(bhuiV) iPr Mittae Dhookh 

Kaliaan Keerathan 

Bahurr Jon N 

Paavaa ||

Suffering departs, and 

there is peace; singing 

the Kirtan of the 

Lord's Praises, one is 

not consigned to 

reincarnation again.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

20557 453 ibnvMiq nwnk  
gur srix qrIAY  
Awpxy pRB 
Bwvw]4]2]

Binavanth Naanak 

Gur Saran 

Thareeai Aapanae 

Prabh Bhaavaa 

||4||2||

Prays Nanak, in the 

Guru's Sanctuary, one 

swims across, and is 

pleasing to God. 

||4||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ। (ਿੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੀ) ਆਪਣੇ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪਵਾਂ ॥੪॥੨॥

20558 453 Awsw CMq mhlw 
5 Gru 4

Aasaa Shhanth 

Mehalaa 5 Ghar 4

Aasaa, Chhant, Fifth 

Mehl, Fourth House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

20559 453 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20560 453 hir crnkml 
mnu byiDAw ikCu 
Awn n mITw  
rwm rwjy]

Har Charan Kamal 

Man Baedhhiaa 

Kishh Aan N 

Meethaa Raam 

Raajae ||

My mind is pierced by 

the Lord's Lotus Feet; 

He alone is sweet to 

my mind, the Lord 

King.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਿੋਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 

ਜਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
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20561 453 imil sMqsMgiq  
AwrwiDAw hir 
Git Gty fITw  
rwm rwjy]

Mil Santhasangath 

Aaraadhhiaa Har 

Ghatt Ghattae 

Ddeethaa Raam 

Raajae ||

Joining the Society of 

the Saints, I meditate 

on the Lord in 

adoration; I behold 

the Lord King in each 

and every heart.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

20562 453 hir Git Gty 
fITw AMimRquo vUTw  
jnm mrn duK 
nwTy]

(vU`Tw) visAw Har Ghatt Ghattae 

Ddeethaa 

Anmrithuo 

Voothaa Janam 

Maran Dhukh 

Naathae ||

I behold the Lord in 

each and every heart, 

and the Ambrosial 

Nectar rains down 

upon me; the pains of 

birth and death are 

gone.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ) 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੱੁਖ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ) ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
20563 453 gux iniD 

gwieAw sB dUK 
imtwieAw haumY 
ibnsI gwTy]

(ibnsI) nws hoeI[ 
(gwTy) gMF

Gun Nidhh 

Gaaeiaa Sabh 

Dhookh 

Mittaaeiaa 

Houmai Binasee 

Gaathae ||

Singing the Praises of 

the Lord, the treasure 

of virtue, all my pains 

are erased, and the 

knot of ego has been 

untied.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਜਮਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੀ (ਬੱਝੀ ਹੋਈ) 

ਗੂੰਢ ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

20564 454 ipRau shj suBweI  
Coif n jweI min 
lwgw rMgu mjITw]

 (mjITw) mjIT dw 
p`kw rMg

Prio Sehaj 

Subhaaee Shhodd 

N Jaaee Man 

Laagaa Rang 

Majeethaa ||

My Beloved shall not 

leave me to go 

anywhere - this is His 

natural way; my mind 

is imbued with the 

lasting color of the 

Lord's Love.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦਾ ਪੱਕਾ) 
ਰੂੰਗ ਚੜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ) 
ਮਿੀਠ (ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੂੰਗ)।
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20565 454 hir nwnk byDy 
crnkml ikCu 
Awn n mITw]1]

(byDy) juVy Har Naanak 

Baedhhae Charan 

Kamal Kishh Aan N 

Meethaa ||1||

The Lotus Feet of the 

Lord have pierced 

Nanak's mind, and 

now, nothing else 

seems sweet to him. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵੱਝ ਜਗਆ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਮੱਠੀ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ ॥੧॥

20566 454 ijau rwqI jil  
mwCulI iqau rwm 
ris mwqy rwm 
rwjy]

(rw`qI) mgn[ (m`wqy) 
msq

Jio Raathee Jal 

Maashhulee Thio 

Raam Ras 

Maathae Raam 

Raajae ||

Just like the fish which 

revels in water, I am 

intoxicated with the 

sublime essence of the 

Lord, my Lord King.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਇਉਂ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ (ਡੂੂੰ ਘੇ) 
ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਮੱਛੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ,

20567 454 gur pUrY 
aupdyisAw jIvn 
giq Bwqy rwm 
rwjy]

BWqy Gur Poorai 

Oupadhaesiaa 

Jeevan Gath 

Bhaathae Raam 

Raajae ||

The Perfect Guru has 

instructed me, and 

blessed me with 

salvation in my life; I 

love the Lord, my King.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ-

ਿੀਵਨ-ਦਾਤੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

20568 454 jIvn giq 
suAwmI  
AMqrjwmI Awip 
lIey liV lwey]

Jeevan Gath 

Suaamee 

Antharajaamee 

Aap Leeeae Larr 

Laaeae ||

The Lord Master, the 

Searcher of hearts, 

blesses me with 

salvation in my life; He 

Himself attaches me 

to His Love.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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20569 454 hir rqn 
pdwrQo prgto 
pUrno Coif n 
kqhU jwey]

Har Rathan 

Padhaarathho 

Paragatto Poorano 

Shhodd N 

Kathehoo Jaaeae 

||

The Lord is the 

treasure of jewels, the 

perfect manifestation; 

He shall not forsake us 

to go anywhere else.

ਉਹ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੇ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਪਰਗਟ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿਰ 

ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

20570 454 pRBu suGru srUpu 
sujwnu suAwmI qw 
kI imtY n dwqy]

d`wqy Prabh Sughar 

Saroop Sujaan 

Suaamee Thaa Kee 

Mittai N Dhaathae 

||

God, the Lord Master, 

is so accomplished, 

beauteous, and all-

knowing; His gifts are 

never exhausted.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਹਣੀ 
ਆਤਮਕ ਘਾੜਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਸਆਣਾ 
ਹੈ, (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਹੋਈ ਹੋਈ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਦੇ ਜਮਟਦੀ ਨਹੀਂ।

20571 454 jl sMig rwqI 
mwCulI nwnk 
hir mwqy]2]

Jal Sang Raathee 

Maashhulee 

Naanak Har 

Maathae ||2||

As the fish is 

enraptured by the 

water, so is Nanak 

intoxicated by the 

Lord. ||2||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਇਉਂ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ (ਡੂੂੰ ਘੇ) ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ॥੨॥

20572 454 cwiqRku jwcY bUMd 
ijau hir pRwn 
ADwrw rwm rwjy]

Chaathrik Jaachai 

Boondh Jio Har 

Praan Adhhaaraa 

Raam Raajae ||

As the song-bird 

yearns for the rain-

drop, the Lord, the 

Lord my King, is the 

Support of my breath 

of life.

ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ (ਸਵਾਂਤ ਨਛੱਤਿ ਦੀ 
ਵਰਖਾ ਦੀ) ਕਣੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, 

(ਜਤਵੇਂ ਸੂੰਤ ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ, 

ਜਤਵੇਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ;
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20573 454 mwlu KjInw suq 
BRwq mIq sBhUM qy 
ipAwrw rwm 
rwjy]

(KjInw) Kzwnw Maal Khajeenaa 

Suth Bhraath 

Meeth Sabhehoon 

Thae Piaaraa 

Raam Raajae ||

My Lord King is more 

beloved than all 

wealth, treasure, 

children, siblings and 

friends.

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ, 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਪੱੁਤਰ, ਭਰਾ, ਜਮੱਤਰ-

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ।

20574 454 sBhUM qy ipAwrw  
purKu inrwrw qw 
kI giq nhI 
jwxIAY]

Sabhehoon Thae 

Piaaraa Purakh 

Niraaraa Thaa Kee 

Gath Nehee 

Jaaneeai ||

The absolute Lord, the 

Primal Being, is more 

beloved than all; His 

condition cannot be 

known.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਿਾਣੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੀ ਉਹ (ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਤੋਂ) ਜਨਰਾਲਾ ਤੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ;

20575 454 hir swis 
igrwis n ibsrY 
kbhUM gur sbdI 
rMgu mwxIAY]

Har Saas Giraas N 

Bisarai Kabehoon 

Gur Sabadhee 

Rang Maaneeai ||

I shall never forget the 

Lord, for an instant, 

for a single breath; 

through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

enjoy His Love.

ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 

ਜਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਕਦੇ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਲਦਾ 
ਨਹੀਂ। (ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਜਣਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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20576 454 pRBu purKu 
jgjIvno sMq rsu 
pIvno jip Brm 
moh duK fwrw]

(fwrw) dUr kIqy[ 
j`gjIvno

Prabh Purakh 

Jagajeevano Santh 

Ras Peevano Jap 

Bharam Moh 

Dhukh Ddaaraa ||

The Primal Lord God is 

the Life of the 

Universe; His Saints 

drink in the Lord's 

sublime essence. 

Meditating on Him, 

doubts, attachments 

and pains are shaken 

off.

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ (ਦਾ ਸਹਾਰਾ) ਹੈ, ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਦਾ ਰਸ 

ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਿਪ ਕੇ ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

20577 454 cwiqRku jwcY bUMd 
ijau nwnk hir 
ipAwrw]3]

Chaathrik Jaachai 

Boondh Jio 

Naanak Har 

Piaaraa ||3||

As the song-bird 

yearns for the rain-

drop, so does Nanak 

love the Lord. ||3||

ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ (ਵਰਖਾ ਦੀ) ਬੂੂੰ ਦ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਿਲ ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ 

॥੩॥

20578 454 imly nrwiex 
Awpxy mwnorQo 
pUrw rwm rwjy]

(mwnorQo) ie`Cw Milae Naraaein 

Aapanae 

Maanorathho 

Pooraa Raam 

Raajae ||

Meeting the Lord, my 

Lord King, my desires 

are fulfilled.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇ

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ।)

20579 454 FwTI BIiq BrMm 
kI Bytq guru 
sUrw rwm rwjy]

(FwTI) Fih geI[ 
(BIiq) kMD

Dtaathee Bheeth 

Bharanm Kee 

Bhaettath Gur 

Sooraa Raam 

Raajae ||

The walls of doubt 

have been torn down, 

meeting the Brave 

Guru, O Lord King.

ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭਟਕਣਾ 
ਦੀ ਕੂੰਧ ਢਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਿੇਹੜੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜੀ 
ਰੱਖਦੀ ਸੀ)।
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20580 454 pUrn gur pwey  
purib ilKwey sB 
iniD dIn 
dieAwlw]

(purib) pihlW dy Pooran Gur 

Paaeae Purab 

Likhaaeae Sabh 

Nidhh Dheen 

Dhaeiaalaa ||

The Perfect Guru is 

obtained by perfect 

pre-ordained destiny; 

God is the Giver of all 

treasures - He is 

merciful to the meek.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਭੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਿੀਵਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਗੁਰੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖ) 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
20581 454 Awid miD AMiq 

pRBu soeI suMdr 
gur gopwlw]

Aadh Madhh Anth 

Prabh Soee 

Sundhar Gur 

Gopaalaa ||

In the beginning, in 

the middle, and in the 

end, is God, the most 

beautiful Guru, the 

Sustainer of the World.

(ਅਿੇਹੇ ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਹ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਹੀ ਿਗਤ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ (ਅਟੱਲ) ਸੀ, ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ (ਅਟੱਲ) 

ਹੈ, ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਜਵਚ ਭੀ 
(ਅਟੱਲ) ਰਹੇਗਾ।

20582 454 sUK shj AwnMd 
Gnyry piqq  
pwvn swDU DUrw]

piqq Sookh Sehaj 

Aanandh 

Ghanaerae Pathith 

Paavan Saadhhoo 

Dhhooraa ||

The dust of the feet of 

the Holy purifies 

sinners, and brings 

great joy, bliss and 

ecstasy.

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਸੱੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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20583 454 hir imly 
nrwiex nwnkw  
mwnorQuo 
pUrw]4]1]3]

Har Milae 

Naraaein 

Naanakaa 

Maanorathhuo 

Pooraa 

||4||1||3||

The Lord, the Infinite 

Lord, has met with 

Nanak, and his desires 

are fulfilled. 

||4||1||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ-

ਮਨੋਰਥ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੩॥

20584 454 Awsw mhlw 5 
CMq Gru 6

Aasaa Mehalaa 5 

Shhanth Ghar 6

Aasaa, Fifth Mehl, 

Chhant, Sixth House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

20585 454 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20586 454 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ।
20587 454 jw kau Bey 

ikRpwl pRB hir 
hir syeI jpwq]

Jaa Ko Bheae 

Kirapaal Prabh Har 

Har Saeee Japaath 

||

Those beings, unto 

whom the Lord God 

shows His Mercy, 

meditate on the Lord, 

Har, Har.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਿਪਦੇ ਹਨ।

20588 454 nwnk pRIiq lgI 
iqn@ rwm isau  
Bytq 
swDsMgwq]1]

Naanak Preeth 

Lagee Thinh Raam 

Sio Bhaettath 

Saadhh Sangaath 

||1||

O Nanak, they 

embrace love for the 

Lord, meeting the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਜਲਆਂ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ॥੧॥

20589 454 CMqu] (rIiq) mrXwdw[ 
(Awc) syk

Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
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20590 454 jl duD inAweI 
rIiq Ab duD 
Awc nhI mn 
AYsI pRIiq hry]

Jal Dhudhh Niaaee 

Reeth Ab Dhudhh 

Aach Nehee Man 

Aisee Preeth 

Harae ||

Just like water, which 

loves milk so much 

that it will not let it 

burn - O my mind, so 

love the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ 

ਦੱੁਧ ਦੇ ਜਪਆਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। 
(ਿਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੱੁਧ ਨਾਲ ਇੱਕ-

ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ (ਪਾਣੀ) 
ਦੱੁਧ ਨੂੂੰ  ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦਾ। 
ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ 

(ਉਹ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੇਕ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦਾ)।

20591 454 Ab auriJE 
Ail kmlyh  
bwsn mwih mgn  
ieku iKnu BI  
nwih trY]

(Ail) BOrw[ (kmlyh) 
kml Pu`l c

Ab Ourajhiou Al 

Kamalaeh Baasan 

Maahi Magan Eik 

Khin Bhee Naahi 

Ttarai ||

The bumble bee 

becomes enticed by 

the lotus, intoxicated 

by its fragrance, and 

does not leave it, even 

for a moment.

(ਿਦੋਂ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਖੜਦਾ ਹੈ 

ਆਪਣੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਜਖਲਾਰਦਾ ਹੈ) 

ਤਦੋਂ ਭੌਰਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ਼ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਕੌਲ-

ਿੁੱ ਲ ਤੋਂ) ਇਕ ਜਖਨ ਵਾਸਤੇ ਭੀ 
ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤੇ (ਿੁੱ ਲ 

ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਜਵਚ) ਿਸ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
20592 454 iKnu nwih trIAY  

pRIiq hrIAY  
sIgwr hiB rs 
ArpIAY]

(hiB) sB Khin Naahi 

Ttareeai Preeth 

Hareeai Seegaar 

Habh Ras Arapeeai 

||

Do not let up your 

love for the Lord, even 

for an instant; 

dedicate all your 

decorations and 

pleasures to Him.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਤੋਂ ਇਕ 

ਜਖਨ ਲਈ ਭੀ ਪਰੇ ਨਹੀਂ 
ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ 

ਸਰੀਰਕ ਸੁਹਿ ਸਾਰੇ ਮਾਇਕ 

ਸੁਆਦ (ਉਸ ਪਿੀਜਤ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ 

ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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20593 454 jh dUKu suxIAY  
jm pMQu BxIAY  
qh swDsMig n 
frpIAY]

(pMQu) rsqw[ (BxIAY) 
AwiKAw jWdw

Jeh Dhookh 

Suneeai Jam 

Panthh Bhaneeai 

Theh Saadhhasang 

N Ddarapeeai ||

Where painful cries 

are heard, and the 

Way of Death is 

shown, there, in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

you shall not be afraid.

(ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਇਹ 

ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਜਿੱਥੇ ਿਮਾਂ 
(ਦੇ ਦੇਸ) ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਜਸਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਿਮਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਦੱੁਖ (ਜਮਲਦਾ ਹੈ) 

ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ।

20594 454 kir kIriq 
goivMd guxIAY  
sgl pRwCq duK 
hry]

(pRwCq) pwp[ (hry) 
nws hoey

Kar Keerath 

Govindh Guneeai 

Sagal Praashhath 

Dhukh Harae ||

Sing the Kirtan, the 

Praises of the Lord of 

the Universe, and all 

sins and sorrows shall 

depart.

ਸੋ, ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੁ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ 

ਪਛੁਤਾਵੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

20595 454 khu nwnk CMq 
goivMd hir ky  
mn hir isau nyhu 
kryhu AYsI mn 
pRIiq hry]1]

(hry) hir jI nwl Kahu Naanak 

Shhanth Govindh 

Har Kae Man Har 

Sio Naehu 

Karaehu Aisee 

Man Preeth Harae 

||1||

Says Nanak, chant the 

Hymns of the Lord, the 

Lord of the Universe, 

O mind, and enshrine 

love for the Lord; love 

the Lord this way in 

your mind. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਮਨ! 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ। ਹੇ 

ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿੀਜਤ 

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ (ਜਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦੀ, ਤੇ 

ਿਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ) 
॥੧॥
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20596 454 jYsI mCulI nIr  
ieku iKnu BI nw 
DIry mn AYswnyhu 
kryhu]

Jaisee Mashhulee 

Neer Eik Khin 

Bhee Naa 

Dhheerae Man 

Aisaa Naehu 

Karaehu ||

As the fish loves the 

water, and is not 

content even for an 

instant outside it, O 

my mind, love the 

Lord in this way.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਤੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ) ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੇਮ ਬਣਾ 
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਹੈ (ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਇਕ ਜਖਨ ਭੀ ਨਹੀਂ ਿੀਊ 

ਸਕਦੀ;
20597 455 jYsI cwiqRk 

ipAws iKnu iKnu 
bUMd cvY brsu 
suhwvy myhu]

bMUd leI (cvY) khy[ 
(suhwvy) sohxy (myhu) 
b`dl[ cwqiR k

Jaisee Chaathrik 

Piaas Khin Khin 

Boondh Chavai 

Baras Suhaavae 

Maehu ||

Like the song-bird, 

thirsting for the rain-

drops, chirping each 

and every moment to 

the beautiful rain 

clouds.

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ (ਪਪੀਹੇ ਦਾ ਪਿੇਮ 

ਵਰਖਾ-ਬੂੂੰ ਦ ਨਾਲ ਹੈ), ਪਪੀਹਾ 
ਜਤਹਾਇਆ ਹੈ (ਪਰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ 
ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਵਰਖਾ ਦੀ ਕਣੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਬੱਦਲ ਨੂੂੰ  ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਸੋਹਣੇ 
(ਮੇਘ)! ਵਰਖਾ ਕਰ।

20598 455 hir pRIiq krIjY  
iehu mnu dIjY  
Aiq lweIAY 
icqu murwrI]

Aiq: polw bolo Har Preeth 

Kareejai Eihu Man 

Dheejai Ath 

Laaeeai Chith 

Muraaree ||

So love the Lord, and 

give to Him this mind 

of yours; totally focus 

your consciousness on 

the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਪਆਰ ਦੇ 

ਵੱਟੇ ਆਪਣਾ) ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

20599 455 mwnu n kIjY  
srix prIjY  
drsn kau 
bilhwrI]

Maan N Keejai 

Saran Pareejai 

Dharasan Ko 

Balihaaree ||

Do not take pride in 

yourself, but seek the 

Sanctuary of the Lord, 

and make yourself a 

sacrifice to the Blessed 

Vision of His Darshan.

ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ 
ਆਪ ਸਦਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।
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20600 455 gur supRsMny imlu 
nwh ivCuMny Dn 
dydI swcu snyhw]

supRsMny[(nwh) Ksm 
hir jI[ (ivCuMny) 
ivCuVy[ dyNdI

Gur Suprasannae 

Mil Naah 

Vishhunnae 

Dhhan Dhaedhee 

Saach Sanaehaa ||

When the Guru is 

totally pleased, the 

separated soul-bride is 

re-united with her 

Husband Lord; she 

sends the message of 

her true love.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰਦੀ ਹੈ-ਹੇ ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਆ ਕੇ) ਜਮਲ।

20601 455 khu nwnk CMq 
AnMq Twkur ky  
hir isau kIjY 
nyhw mn AYsw 
nyhu kryhu]2]

(CMq) is&q slwh dy 
gIq[ (AnMq) byAMq

Kahu Naanak 

Shhanth Ananth 

Thaakur Kae Har 

Sio Keejai Naehaa 

Man Aisaa Naehu 

Karaehu ||2||

Says Nanak, chant the 

Hymns of the Infinite 

Lord Master; O my 

mind, love Him and 

enshrine such love for 

Him. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ। ਹੇ (ਮੇਰੇ) 

ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਬਣਾ, ਅਿੇਹਾ ਜਪਆਰ 

(ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਪੀਹੇ ਦਾ 
ਵਰਖਾ ਬੂੂੰ ਦ ਨਾਲ ਹੈ) ॥੨॥

20602 455 ckvI sUr snyhu  
icqvY Aws GxI  
kid idnIAru 
dyKIAY]

(sUr) sUrj[ 
(idnIAru)sUrj

Chakavee Soor 

Sanaehu Chithavai 

Aas Ghanee Kadh 

Dhineear 

Dhaekheeai ||

The chakvi bird is in 

love with the sun, and 

thinks of it constantly; 

her greatest longing is 

to behold the dawn.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! (ਤੈਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਹੋ ਜਿਹਾ 
ਜਪਆਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਕਵੀ 
ਸੂਰਿ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਕੋਇਲ ਅੂੰਬ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ)। 

ਚਕਵੀ ਦਾ ਸੂਰਿ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਹੈ, ਉਹ (ਸਾਰੀ ਰਾਤ 

ਸੂਰਿ ਦਾ ਹੀ) ਚੇਤਾ ਕਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਕਦੋਂ ਸੂਰਿ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਹੋਵੇਗਾ।
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20603 455 koikl AMb 
prIiq cvY 
suhwvIAw mn 
hir rMgu kIjIAY]

(cvY)boldI hY Kokil Anb Pareeth 

Chavai 

Suhaaveeaa Man 

Har Rang Keejeeai 

||

The cuckoo is in love 

with the mango tree, 

and sings so sweetly. 

O my mind, love the 

Lord in this way.

(ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਪਆਰ ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਕੋਇਲ ਅੂੰਬ ਨਾਲ 

ਕਰਦੀ ਹੈ) ਕੋਇਲ ਦਾ ਅੂੰਬ 

ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਹੈ (ਉਹ ਅੂੰਬ ਦੇ 

ਰੱੁਖ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ) ਸੋਹਣਾ 
ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

20604 455 hir pRIiq krIjY  
mwnu n kIjY iek 
rwqI ky hiB 
pwhuixAw]

(h`iB) sB[ (pwhuixAw) 
pRwhuxy

Har Preeth 

Kareejai Maan N 

Keejai Eik Raathee 

Kae Habh 

Paahuniaa ||

Love the Lord, and do 

not take pride in 

yourself; everyone is a 

guest for a single night.

(ਆਪਣੇ ਜਕਸੇ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ 

ਆਜਦਕ ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਇਥੇ ਅਸੀ) 
ਸਾਰੇ ਇਕ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਾਹੁਣੇ (ਹੀ) 
ਹਾਂ।

20605 455 Ab ikAw rMgu 
lwieE mohu 
rcwieE nwgy 
Awvx jwvixAw]

nWgy Ab Kiaa Rang 

Laaeiou Mohu 

Rachaaeiou 

Naagae Aavan 

Jaavaniaa ||

Now, why are you 

entangled in 

pleasures, and 

engrossed in 

emotional 

attachment? Naked 

we come, and naked 

we go.

ਜਿਰ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ (ਿਗਤ 

ਨਾਲ) ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਇਥੇ ਸਭ) ਨੂੰ ਗੇ 

(ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਇਥੋਂ) ਨੂੰ ਗੇ (ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ) ਹੀ 
ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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20606 455 iQru swDU srxI  
pVIAY crxI Ab 
tUtis mohu ju 
ikqIAY]

(ikqIAY) bxwieAw 
hoieAw[ pVIAY: VwVy 
hlMq n lwau

Thhir Saadhhoo 

Saranee Parreeai 

Charanee Ab 

Ttoottas Mohu J 

Kitheeai ||

Seek the eternal 

Sanctuary of the Holy 

and fall at their feet, 

and the attachments 

which you feel shall 

depart.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਪੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ ਮਨ) ਅਡੋਲ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਹ 

ਮੋਹ ਟੱੁਟੇਗਾ ਿੇਹੜਾ ਤੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਨਾਲ) ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
20607 455 khu nwnk CMq 

dieAwl purK ky  
mn hir lwie 
prIiq kb 
idnIAru 
dyKIAY]3]

(idnIAru) sUrj[ d-
ieAwl

Kahu Naanak 

Shhanth Dhaeiaal 

Purakh Kae Man 

Har Laae Pareeth 

Kab Dhineear 

Dhaekheeai ||3||

Says Nanak, chant the 

Hymns of the Merciful 

Lord God, and 

enshrine love for the 

Lord, O my mind; 

otherwise, how will 

you come to behold 

the dawn? ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਬਣਾ (ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 
ਚਕਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂਘ 

ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਕਦੋਂ 
ਸੂਰਿ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ 
॥੩॥

20608 455 inis kurMk jYsy  
nwd suix sRvxI 
hIau ifvY mn 
AYsI pRIiq kIjY]

(inis) rwq nMU[ (ku-
rMk)ihrn[(hIau)ihrdw
[ (ifvY)idMdw hY

Nis Kurank Jaisae 

Naadh Sun 

Sravanee Heeo 

Ddivai Man Aisee 

Preeth Keejai ||

Like the deer in the 

night, who hears the 

sound of the bell and 

gives his heart - O my 

mind, love the Lord in 

this way.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਪਆਰ 

ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 
ਜਪਆਰ ਹਰਨ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ 

ਵੇਲੇ ਹਰਨ ਘੂੰ ਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ 
ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੂੰਨੀਂ ਸੁਣ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਜਹਰਦਾ (ਉਸ ਆਵਾਜ਼ 

ਦੇ) ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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20609 455 jYsI qruix Bqwr  
aurJI iprih 
isvY iehu mnu 
lwl dIjY]

(qruix) juAwn iesqRI[ 
(isvY)syvw c

Jaisee Tharun 

Bhathaar 

Ourajhee Pirehi 

Sivai Eihu Man 

Laal Dheejai ||

Like the wife, who is 

bound by love to her 

husband, and serves 

her beloved - like this, 

give your heart to the 

Beloved Lord.

ਜਿਵੇਂ ਿਵਾਨ ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਬੱਝੀ 
ਹੋਈ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

(ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੇ ਭਾਈ!) ਆਪਣਾ 
ਇਹ ਮਨ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

20610 455 mnu lwlih dIjY  
Bog krIjY hiB 
KusIAw rMg mwxy]

(h`iB) sB Man Laalehi 

Dheejai Bhog 

Kareejai Habh 

Khuseeaa Rang 

Maanae ||

Give your heart to 

your Beloved Lord, 

and enjoy His bed, and 

enjoy all pleasure and 

bliss.

(ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ) ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ।
20611 455 ipru Apnw 

pwieAw rMgu lwlu 
bxwieAw Aiq 
imilE imqR 
icrwxy]

(icrwxy) icr ip`CoN Pir Apanaa 

Paaeiaa Rang Laal 

Banaaeiaa Ath 

Miliou Mithr 

Chiraanae ||

I have obtained my 

Husband Lord, and I 

am dyed in the deep 

crimson color of His 

Love; after such a long 

time, I have met my 

Friend.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਗੂੜਹਾ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਚਾੜਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗਣ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ 
ਪਜਹਨਦੀ ਹੈ) ਉਹ ਮੱੁਢ 

ਕਦੀਮਾਂ ਦੇ ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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20612 455 guru QIAw swKI  
qw ifTmu AwKI  
ipr jyhw Avru 
n dIsY]

(swKI) gvwh[ (ifTmu) 
dyiKAw[ AwKIN

Gur Thheeaa 

Saakhee Thaa 

Dditham Aakhee 

Pir Jaehaa Avar N 

Dheesai ||

When the Guru 

became my advocate, 

then I saw the Lord 

with my eyes. No one 

else looks like my 

Beloved Husband Lord.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ 
ਜਵਚੋਲਾ ਬਜਣਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

20613 455 khu nwnk CMq 
dieAwl mohn ky  
mn hir crx 
ghIjY AYsI mn 
pRIiq 
kIjY]4]1]4]

(ghIjY) pkV Kahu Naanak 

Shhanth Dhaeiaal 

Mohan Kae Man 

Har Charan 

Geheejai Aisee 

Man Preeth Keejai 

||4||1||4||

Says Nanak, chant the 

Hymns of the merciful 

and fascinating Lord, O 

mind. Grasp the lotus 

feet of the Lord, and 

enshrine such love for 

Him in your mind. 

||4||1||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ! ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ। ਹੇ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਪਿੇਮ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹਰਨ ਨਾਦ ਨਾਲ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਿਵਾਨ ਇਸਤਿੀ 
ਆਪਣ ੇਪਤੀ ਨਾਲ ਪਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੪॥੧॥੪॥

20614 455 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl||

20615 455 sloku] Salok || Shalok:

20616 455 bnu bnu iPrqI 
KojqI hwrI bhu 
Avgwih]

(Avgwih) Koj Koj ky Ban Ban Firathee 

Khojathee Haaree 

Bahu Avagaahi ||

From forest to forest, I 

wandered searching; I 

am so tired of taking 

baths at sacred shrines 

of pilgrimage.

(ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਹਰੇਕ ਿੂੰਗਲ 

ਖੋਿਦੀ ਜਿਰੀ, (ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ) 

ਭਾਲ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਗਈ (ਪਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਹ ਲੱਭਾ)।
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20617 455 nwnk Byty swD 
jb hir pwieAw 
mn mwih]1]

Naanak Bhaettae 

Saadhh Jab Har 

Paaeiaa Man 

Maahi ||1||

O Nanak, when I met 

the Holy Saint, I found 

the Lord within my 

mind. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਵਡ-ਭਾਗੀ 
ਨੂੂੰ ) ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, ਉਸ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਲੱਭ ਜਲਆ 

॥੧॥

20618 455 CMq] Shhanth || Chhant: ਛੂੰਤ।
20619 455 jw kau Kojih  

AsMK munI Anyk 
qpy]

Jaa Ko Khojehi 

Asankh Munee 

Anaek Thapae ||

Countless silent sages 

and innumerable 

ascetics seek Him;

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਸਮਾਧੀ-ਇਸਜਥਤ ਜਰਸ਼ੀ ਅਤੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਧੂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ,

20620 455 bRhmy koit 
ArwDih igAwnI 
jwp jpy]

Brehamae Kott 

Araadhhehi 

Giaanee Jaap 

Japae ||

Millions of Brahmas 

meditate and adore 

Him; the spiritual 

teachers meditate and 

chant His Name.

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਬਿਹਮਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਜਵਦਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ 
ਿਾਪ ਿਪ ਕੇ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

20621 455 jp qwp sMjm 
ikirAw pUjw  
Aink soDn 
bMdnw]

(soDn)su`cm Jap Thaap Sanjam 

Kiriaa Poojaa Anik 

Sodhhan 

Bandhanaa ||

Through chanting, 

deep meditation, strict 

and austere self-

discipline, religious 

rituals, sincere 

worship, endless 

purifications and 

humble salutations,

ਜਿਸ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੇ 

ਿਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਿਤਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ (ਜਮਥੀਆਂ) 

ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਪੂਿਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ 

(ਡੂੰਡਉਤ) ਬੂੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
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20622 455 kir gvnu bsuDw  
qIrQh mjnu  
imln kau 
inrMjnw]

(gvn) Brmx[ (bsu-
Dw) DrqI[bsuDw:polw 
bolo[ m`jnu

Kar Gavan 

Basudhhaa 

Theerathheh 

Majan Milan Ko 

Niranjanaa ||

Wandering all over the 

earth and bathing at 

sacred shrines of 

pilgrimage, people 

seek to meet the Pure 

Lord.

(ਜਤਆਗੀ ਬਣ ਕੇ) ਸਾਰੀ 
ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਸਾਰੇ) ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)।

20623 455 mwnuK bnu iqnu 
psU pMKI sgl 
quJih ArwDqy]

(ArwDqy) ismrdy Maanukh Ban Thin 

Pasoo Pankhee 

Sagal Thujhehi 

Araadhhathae ||

Mortals, forests, 

blades of grass, 

animals and birds all 

meditate on You.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਮਨੱੁਖ, 

ਿੂੰਗਲ, ਬਨਸਪਤੀ, ਪਸ਼ੂ, ਪੂੰਛੀ-
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।
20624 455 dieAwl lwl 

goibMd nwnk  
imlu swDsMgiq 
hoie gqy]1]

(gqy) 
kilAwx[gqy:polw bolo

Dhaeiaal Laal 

Gobindh Naanak 

Mil 

Saadhhasangath 

Hoe Gathae ||1||

The Merciful Beloved 

Lord, the Lord of the 

Universe is found; O 

Nanak, joining the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

salvation is attained. 

||1||

(ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾ, ਤਾ ਜਕ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਏ ॥੧॥

20625 455 koit ibsn 
Avqwr sMkr 
jtwDwr]

(sMkr) iSvjI Kott Bisan 

Avathaar Sankar 

Jattaadhhaar ||

Millions of 

incarnations of Vishnu 

and Shiva, with 

matted hair

ਹੇ ਦਇਆਲ ਹਰੀ! ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਦੇ 

ਕਿੋੜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿੋੜਾਂ 
ਿਟਾਧਾਰੀ ਜਸ਼ਵ ਤੈਨੂੂੰ  (ਜਮਲਣਾ) 
ਲੋਚਦੇ ਹਨ,

20626 455 cwhih quJih 
dieAwr min 
qin ruc Apwr]

 cwh-ih[ quJ-ih[ d-
ieAwr[(ruc) qWG[

Chaahehi Thujhehi 

Dhaeiaar Man 

Than Ruch Apaar 

||

Yearn for You, O 

Merciful Lord; their 

minds and bodies are 

filled with infinite 

longing.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਤੇਰੇ ਜਮਲਣ ਦੀ) 
ਤਾਂਘ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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20627 455 Apwr Agm 
goibMd Twkur  
sgl pUrk pRB 
DnI]

(pUrk) pUrIAW krn 
vwly

Apaar Agam 

Gobindh Thaakur 

Sagal Poorak 

Prabh Dhhanee ||

The Lord Master, the 

Lord of the Universe, 

is infinite and 

unapproachable; God 

is the all-pervading 

Lord of all.

ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਹੇ 

ਸਭ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲਕ!

20628 455 sur isD gx 
gMDrb iDAwvih  
jK ikMnr gux 
BnI]

(gx) iSvjI dy syvk[ 
(gM-Drb) dyviqAW dy 
rwgI[ (jK ikMnr) 
dyviqAW dIAW 
jwqIAW[ (BnI) 
aucwrdy[bnI: polw bolo

Sur Sidhh Gan 

Gandhharab 

Dhhiaavehi Jakh 

Kinnar Gun 

Bhanee ||

The angels,the 

Siddhas,the beings of 

spiritual 

perfection,the 

heavenly heralds and 

celestial singers 

meditate on You. The 

Yakhsha demons,the 

guards of the divine 

treasures,and the 

Kinnars, the dancers of 

the god of wealth 

chant Your Glorious 

Praises.

ਦੇਵਤੇ, ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ 

ਹੋਏ ਿੋਗੀ, ਜਸ਼ਵ ਦੇ ਗਣ, 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਿੱਖ, 

ਜਕੂੰ ਨਰ (ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ) ਤੇਰਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ।

20629 455 koit ieMdR Anyk 
dyvw jpq 
suAwmI jY jYkwr]

(dyvw) dyvqy Kott Eindhr Anaek 

Dhaevaa Japath 

Suaamee Jai Jai 

Kaar ||

Millions of Indras and 

countless gods and 

super-human beings 

meditate on the Lord 

Master and celebrate 

His Praises.

ਕਿੋੜਾਂ ਇੂੰਦਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵਤੇ, 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੈਕਾਰ ਿਪਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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20630 455 AnwQ nwQ 
dieAwl nwnk  
swDsMgiq imil 
auDwr]2]

Anaathh Naathh 

Dhaeiaal Naanak 

Saadhhasangath 

Mil Oudhhaar 

||2||

The Merciful Lord is 

the Master of the 

masterless, O Nanak; 

joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, one is 

saved. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਜਨਖਸਜਮਆਂ 

ਦੇ ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ , ਦਇਆ ਦੇ 

ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਹੀ) ਜਮਲ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

20631 455 koit dyvI jw kau 
syvih liKmI 
Aink Bwiq]

(l`iKmI) Dn dI dyvI[ 
BWiq

Kott Dhaevee Jaa 

Ko Saevehi 

Lakhimee Anik 

Bhaath ||

Millions of gods and 

goddesses of wealth 

serve Him in so many 

ways.

ਕਿੋੜਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ 
ਲਛਮੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,

20632 456 gupq pRgt jw 
kau ArwDih  
paux pwxI 
idnsu rwiq]

Gupath Pragatt 

Jaa Ko Araadhhehi 

Poun Paanee 

Dhinas Raath ||

The invisible and 

visible beings worship 

Him in adoration, 

along with wind and 

water, day and night.

ਜਦੱਸਦੇ ਅਣਜਦੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ-

ਿੂੰ ਤੂ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਵਾ 
ਪਾਣੀ ਜਦਨ ਰਾਤ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਧਆਉਂਦੇ ਹਨ;

20633 456 niKAqR ssIAr 
sUr iDAwvih  
bsuD ggnw 
gwvey]

(niKA`qR) qwry[ 
(ssIAr) cMd[ (sUr) 
sUrj[ ( bsu-D) 
DrqI[bsuD:polw bolo[ 
(ggnw) AkwS[ gw-vey

Nakhiathr Saseear 

Soor Dhhiaavehi 

Basudhh Gaganaa 

Gaaveae ||

The stars, the moon 

and the sun meditate 

on Him; the earth and 

the sky sing to Him.

(ਬੇਅੂੰ ਤ) ਤਾਰੇ ਚੂੰਦਰਮਾ ਅਤੇ 

ਸੂਰਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ 
ਜਿਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੀ ਹੈ,
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20634 456 sgl KwxI sgl 
bwxI sdw sdw 
iDAwvey]

(KwxI) jIv auqpqI dy 
pRkwr: 
Amfj,jyrj,syqj, 
auqBuj Awid[ (bwxI) 
bolIAW[ iDAw-vey

Sagal Khaanee 

Sagal Baanee 

Sadhaa Sadhaa 

Dhhiaaveae ||

All the sources of 

creation, and all 

languages meditate on 

Him, forever and ever.

ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 

ਬੋਲੀਆਂ (ਦਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ) 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਧਆਨ ਧਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

20635 456 isimRiq purwx 
cqur bydh Ktu 
swsqR jw kau 
jpwiq]

(ism-i Riq)m mukqw 
bolo, A`Dy rwry R ishwrI 
lw ky polw bolo, ishwrI 
q`qy BI lwau

Simrith Puraan 

Chathur Baedheh 

Khatt Saasathr Jaa 

Ko Japaath ||

The Simritees, the 

Puraanas, the four 

Vedas and the six 

Shaastras meditate on 

Him.

ਸਤਾਈ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ, ਅਠਾਰਾਂ 
ਪੁਰਾਣ, ਚਾਰ ਵੇਦ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿ 
ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਿਪਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

20636 456 piqq pwvn  
Bgiq vCl  
nwnk imlIAY 
sMig swiq]3]

(sMig)nwl[ (swiq)s`cy 
vwihgur UjI[ swiq ibMdI 
n lwau[ (2. sMigswiq)

Pathith Paavan 

Bhagath Vashhal 

Naanak Mileeai 

Sang Saath ||3||

He is the Purifier of 

sinners, the Lover of 

His Saints; O Nanak, 

He is met in the 

Society of the Saints. 

||3||

ਉਸ ਪਜਤਤ-ਪਾਵਨ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਭਗਜਤ-ਵਛਲ ਹਰੀ ਨੂੂੰ , ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥

20637 456 jyqI pRBU jnweI  
rsnw qyq BnI]

(BnI) khI Jaethee Prabhoo 

Janaaee Rasanaa 

Thaeth Bhanee ||

As much as God has 

revealed to us, that 

much we can speak 

with our tongues.

ਜਿਤਨੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੂਝ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਮੇਰੀ 
ਿੀਭ ਨੇ ਜਬਆਨ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

(ਜਕ ਇਤਨੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ)।

20638 456 Anjwnq jo syvY  
qyqI nh jwie 
gnI]

Anajaanath Jo 

Saevai Thaethee 

Neh Jaae Ganee ||

Those unknown ones 

who serve You cannot 

be counted.

ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਤਨੀ ਲੁਕਾਈ ਦਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੇਹੜੀ ਉਹ 

ਲੁਕਾਈ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਜਗਣੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ।
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20639 456 Aivgq Agnq 
AQwh Twkur  
sgl mMJy bwhrw]

(mMJy) AMdr[ Aiv-gq, 
A-gnq

Avigath Aganath 

Athhaah Thaakur 

Sagal Manjhae 

Baaharaa ||

Imperishable, 

incalculable, and 

unfathomable is the 

Lord and Master; He is 

everywhere, inside 

and out.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਜਗਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੇ, ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਡੂੂੰ ਘਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 
ਭੀ ਹੈ।

20640 456 srb jwick eyku 
dwqw nh dUir 
sMgI jwhrw]

(jwick) mMgqy[ 
(jwhrw) pRgt

Sarab Jaachik Eaek 

Dhaathaa Neh 

Dhoor Sangee 

Jaaharaa ||

We are all beggars, He 

is the One and only 

Giver; He is not far 

away, but is with us, 

ever-present.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ-ਿੂੰਤ ਉਸ (ਦੇ ਦਰ) 

ਦੇ ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਸਭ 

ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਕਸੇ ਵੀ ਿੀਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਰਤੱਖ ਹੈ।

20641 456 vis Bgq QIAw  
imly jIAw qw kI 
aupmw ikq gnI]

v`is Vas Bhagath 

Thheeaa Milae 

Jeeaa Thaa Kee 

Oupamaa Kith 

Ganee ||

He is in the power of 

His devotees; those 

whose souls are 

united with Him - how 

can their praises be 

sung?

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵੱਚ ਹੈ, ਿੇਹੜੇ 

ਿੀਵ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਮੈਂ 
ਜਕਤਨੀ ਕੁ ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ? 

(ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ)।

20642 456 iehu dwnu mwnu 
nwnku pwey sIsu 
swDh Dir 
crnI]4]2]5]

Eihu Dhaan Maan 

Naanak Paaeae 

Sees Saadhheh 

Dhhar Charanee 

||4||2||5||

May Nanak receive 

this gift and honor, of 

placing his head on 

the feet of the Holy 

Saints. ||4||2||5||

(ਿੇ ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) 
ਨਾਨਕ (ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ-ਿਨਾਂ 
ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਸਰ 

ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ ॥੪॥੨॥੫॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4082 Published: March 06/ 2014



20643 456 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl,

20644 456 slok] Salok || Shalok:

20645 456 audmu krhu 
vfBwgIho  
ismrhu hir hir 
rwie]

Oudham Karahu 

Vaddabhaageeho 

Simarahu Har Har 

Raae ||

Make the effort, O 

very fortunate ones, 

and meditate on the 

Lord, the Lord King.

ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਓ! ਉਸ 

ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਰਹੋ (ਉਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ ਸਦਾ) ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,

20646 456 nwnk ijsu 
ismrq sB suK 
hovih dUKu drdu 
BRmu jwie]1]

Naanak Jis 

Simarath Sabh 

Sukh Hovehi 

Dhookh Dharadh 

Bhram Jaae ||1||

O Nanak, 

remembering Him in 

meditation, you shall 

obtain total peace, 

and your pains and 

troubles and doubts 

shall depart. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਦਰਦ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

20647 456 CMqu] (AlsweIAY) Awls 
(nh) nw krIey

Shhanth || Chhant: ਛੂੰਤ।

20648 456 nwmu jpq goibMd  
nh AlsweIAY]

Naam Japath 

Gobindh Neh 

Alasaaeeai ||

Chant the Naam, the 

Name of the Lord of 

the Universe; don't be 

lazy.

ਹੇ ਵਡਭਾਗੀਹੋ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ (ਕਦੇ) ਆਲਸ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,

20649 456 Bytq swDUsMg  
jmpuir nh 
jweIAY]

Bhaettath 

Saadhhoo Sang 

Jam Pur Neh 

Jaaeeai ||

Meeting with the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

you shall not have to 

go to the City of Death.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਜਲਆਂ 

(ਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ) ਿਮ 

ਦੀ ਪੁਰੀ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ 
ਪੈਂਦਾ।
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20650 456 dUK drd n Bau 
ibAwpY nwmu 
ismrq sd suKI]

Dhookh Dharadh 

N Bho Biaapai 

Naam Simarath 

Sadh Sukhee ||

Pain, trouble and fear 

will not afflict you; 

meditating on the 

Naam, a lasting peace 

is found.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਕੋਈ 

ਦਰਦ ਕੋਈ ਡਰ ਆਪਣਾ ਿੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ 
ਰਹੀਦਾ ਹੈ।

20651 456 swis swis 
ArwiD hir hir  
iDAwie so pRBu 
min muKI]

Saas Saas Araadhh 

Har Har Dhhiaae 

So Prabh Man 

Mukhee ||

With each and every 

breath, worship the 

Lord in adoration; 

meditate on the Lord 

God in your mind and 

with your mouth.

ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 
ਕਰਦਾ ਰਹੁ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਸਮਰ, 

ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ (ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ) ਉਚਾਰ।

20652 456 ikRpwl dieAwl 
rswl gux iniD  
kir dieAw syvw 
lweIAY]

(rswl) rsW dy Gr Kirapaal Dhaeiaal 

Rasaal Gun Nidhh 

Kar Dhaeiaa 

Saevaa Laaeeai ||

O kind and 

compassionate Lord, O 

treasure of sublime 

essence, treasure of 

excellence, please link 

me to Your service.

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਸੋਮੇ! ਹੇ ਦਇਆ 

ਦੇ ਘਰ! ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਦਇਆ ਕਰ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ) ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜ।

20653 456 nwnku pieAMpY  
crx jMpY nwmu 
jpq goibMd nh 
AlsweIAY]1]

dwsn dws (pieAMpY) 
pRym-bynqI pUrbk kQn 
krdw hY AQvw hy pIAw 
Apny! (jMpY) jpdy

Naanak Paeianpai 

Charan Janpai 

Naam Japath 

Gobindh Neh 

Alasaaeeai ||1||

Prays Nanak: may I 

meditate on the Lord's 

lotus feet, and not be 

lazy in chanting the 

Naam, the Name of 

the Lord of the 

Universe. ||1||

ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ ਕਦੇ ਆਲਸ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ॥੧॥
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20654 456 pwvn piqq 
punIq nwm 
inrMjnw]

Paavan Pathith 

Puneeth Naam 

Niranjanaa ||

The Purifier of sinners 

is the Naam, the Pure 

Name of the 

Immaculate Lord.

ਜਨਰਲੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਜਵਤਿ ਹੈ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ 

ਹੋਏ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

20655 456 Brm AMDyr 
ibnws igAwn 
gur AMjnw]

(ibnws) nws[ (AMjnw) 
surmw

Bharam Andhhaer 

Binaas Giaan Gur 

Anjanaa ||

The darkness of doubt 

is removed by the 

healing ointment of 

the Guru's spiritual 

wisdom.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ (ਇਕ ਐਸਾ) 
ਸੁਰਮਾ ਹੈ (ਿ ੋਮਨ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
20656 456 gur igAwn AMjn  

pRB inrMjn jil 
Qil mhIAil 
pUirAw]

(mhIAil) DrqI AkwS 
sB QweIN

Gur Giaan Anjan 

Prabh Niranjan Jal 

Thhal Meheeal 

Pooriaa ||

By the healing 

ointment of the Guru's 

spiritual wisdom, one 

meets the Immaculate 

Lord God, who is 

totally pervading the 

water, the land and 

the sky.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਜਗਆਨ ਦਾ 
ਸੁਰਮਾ (ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਨਰਲੇਪ (ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

20657 456 iek inmK jw kY 
irdY visAw imty 
iqsih ivsUirAw]

(ivsUirAw) icMdw i&kr Eik Nimakh Jaa Kai 

Ridhai Vasiaa 

Mittae Thisehi 

Visooriaa ||

If He dwells within the 

heart, for even an 

instant, sorrows are 

forgotten.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਅੱਖ ਦੇ ਿਰਕਣ ਜਿੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਭੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

20658 456 AgwiD boD 
smrQ suAwmI  
srb kw Bau 
BMjnw]

(BMjnw) nws krn 
vwly[ smr`Q

Agaadhh Bodhh 

Samarathh 

Suaamee Sarab 

Kaa Bho 

Bhanjanaa ||

The wisdom of the all-

powerful Lord and 

Master is 

incomprehensible; He 

is the Destroyer of the 

fears of all.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਥਾਹ ਜਗਆਨ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ 

ਿੋਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 

ਸਭ ਦਾ ਡਰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।
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20659 456 nwnku pieAMpY  
crx jMpY pwvn 
piqq punIq nwm 
inrMjnw]2]

Naanak Paeianpai 

Charan Janpai 

Paavan Pathith 

Puneeth Naam 

Niranjanaa ||2||

Prays Nanak, I 

meditate on the Lord's 

lotus feet. The Purifier 

of sinners is the Naam, 

the Pure Name of the 

Immaculate Lord. 

||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਜਨਰਲੇਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਜਵਤਿ 
ਹੈ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵੱਚ ਡੱੁਬੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥

20660 456 Et ghI gopwl  
dieAwl 
ikRpwinDy]

Outt Gehee 

Gopaal Dhaeiaal 

Kirapaa Nidhhae ||

I have grasped the 

protection of the 

merciful Lord, the 

Sustainer of the 

Universe, the treasure 

of grace.

ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ! ਹੇ 

ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ! ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ।

20661 456 moih Awsr quA 
crn qumwrI 
srin isDy]

(Awsr) Awsrw[ (quA) 
AwpjI dy[ (is`Dy)mukq

Mohi Aasar Thua 

Charan 

Thumaaree Saran 

Sidhhae ||

I take the support of 

Your lotus feet, and in 

the protection of Your 

Sanctuary, I attain 

perfection.

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰਜਹਣਾ ਮੇਰੇ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।

20662 456 hir crn kwrn 
krn suAwmI  
piqq auDrn 
hir hry]

(au-Drn) auDwrn vwly Har Charan Kaaran 

Karan Suaamee 

Pathith 

Oudhharan Har 

Harae ||

The Lord's lotus feet 

are the cause of 

causes; the Lord 

Master saves even the 

sinners.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਿਗਤ 

ਦੇ ਮੂਲ! ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ 

ਹੋਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਣ-ਿੋਗਾ 
ਹੈ, ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਿਨਮ-

ਮਰਨ ਦੇ ਘੁੂੰ ਮਣ-ਘੇਰ ਜਵਚੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਿੋਗਾ ਹੈ।
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20663 456 swgr sMswr Bv 
auqwr nwmu 
ismrq bhu qry]

(Bv) BRmx Saagar Sansaar 

Bhav Outhaar 

Naam Simarath 

Bahu Tharae ||

So many are saved; 

they cross over the 

terrifying world-ocean, 

contemplating the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਬੂੰ ਦੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਰਹੇ ਹਨ।

20664 456 Awid AMiq byAMq 
Kojih sunI 
auDrn sMqsMg 
ibDy]

(au-Drn)hornW 
nMUauDwrn[ ibDy:polw bolo

Aadh Anth 

Baeanth Khojehi 

Sunee Oudhharan 

Santhasang 

Bidhhae ||

In the beginning and 

in the end, countless 

are those who seek 

the Lord. I have heard 

that the Society of the 

Saints is the way to 

salvation.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਦੇ 

ਆਰੂੰਭ ਜਵਚ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ, ਅੂੰਤ 

ਜਵਚ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਅਸਜਥਰ) ਹੈਂ। 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਤੇਰੀ ਭਾਲ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

20665 456 nwnku pieAMpY  
crn jMpY Et 
ghI gopwl  
dieAwl 
ikRpwinDy]3]

Naanak Paeianpai 

Charan Janpai 

Outt Gehee 

Gopaal Dhaeiaal 

Kirapaa Nidhhae 

||3||

Prays Nanak, I 

meditate on the Lord's 

lotus feet, and grasp 

the protection of the 

Lord of the Universe, 

the merciful, the 

ocean of kindness. 

||3||

ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਪਾਲ! 

ਹੇ ਦਇਆਲ! ਹੇ ਜਕਿਪਾ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਿਜੜਆ 

ਹੈ ॥੩॥
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20666 456 Bgiq vClu hir 
ibrdu Awip 
bnwieAw]

Bhagath Vashhal 

Har Biradh Aap 

Banaaeiaa ||

The Lord is the Lover 

of His devotees; this is 

His natural way.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ 
(ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ) 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ 
ਸੁਭਾਉ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

20667 456 jh jh sMq 
ArwDih qh qh 
pRgtwieAw]

Jeh Jeh Santh 

Araadhhehi Theh 

Theh 

Pragattaaeiaa ||

Wherever the Saints 

worship the Lord in 

adoration, there He is 

revealed.

ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ (ਉਸ ਦੇ) ਸੂੰਤ (ਉਸ 

ਦਾ) ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ 

ਉੱਥੇ ਉਹ ਿਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

20668 456 pRiB Awip lIey 
smwie shij 
suBwie Bgq 
kwrj swirAw]

Prabh Aap Leeeae 

Samaae Sehaj 

Subhaae Bhagath 

Kaaraj Saariaa ||

God blends Himself 

with His devotees in 

His natural way, and 

resolves their affairs.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਲੀਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਤੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ।

20669 456 AwnMd hir js 
mhw mMgl srb 
dUK ivswirAw]

Aanandh Har Jas 

Mehaa Mangal 

Sarab Dhookh 

Visaariaa ||

In the ecstasy of the 

Lord's Praises, they 

obtain supreme joy, 

and forget all their 

sorrows.

ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਜਰ-

ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਭੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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20670 457 cmqkwr pRgwsu 
dh ids eyku qh 
idRstwieAw]

Chamathakaar 

Pragaas Dheh Dhis 

Eaek Theh 

Dhrisattaaeiaa ||

The brilliant flash of 

the One Lord is 

revealed to them - 

they behold Him in the 

ten directions.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ 
ਝਲਕ ਿੋਜਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ (ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
20671 457 nwnku pieAMpY  

crx jMpY Bgiq 
vClu hir ibrdu 
Awip 
bnwieAw]4]3]
6]

Naanak Paeianpai 

Charan Janpai 

Bhagath Vashhal 

Har Biradh Aap 

Banaaeiaa 

||4||3||6||

Prays Nanak, I 

meditate on the Lord's 

lotus feet; the Lord is 

the Lover of His 

devotees; this is His 

natural way. 

||4||3||6||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, 

(ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ (ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ) ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹ 

ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਉਸ 

ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ॥੪॥੩॥੬॥

20672 457 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

20673 457 iQru sMqn sohwgu  
mrY n jwvey]

(iQru) sdw kwiem Thhir Santhan 

Sohaag Marai N 

Jaaveae ||

The Husband Lord of 

the Saints is eternal; 

He does not die or go 

away.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ 
ਚੂੰਗਾ ਭਾਗ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਜਸਰ ਦਾ ਸਾਂਈ ਨਾਹ (ਕਦੇ) 

ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ (ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਤੇ) ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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20674 457 jw kY igRih hir 
nwhu su sd hI 
rwvey]

(rwvey) AnMd mwxy[ gi 
Rih,rw-vey

Jaa Kai Grihi Har 

Naahu S Sadh Hee 

Raaveae ||

She, whose home is 

blessed by her 

Husband Lord, enjoys 

Him forever.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਆ ਵੱਸੇ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਮਾਣਦੀ ਹੈ।

20675 457 AivnwsI 
Aivgqu so pRBu  
sdw nvqnu 
inrmlw]

(nvqnu) nvW Avinaasee Avigath 

So Prabh Sadhaa 

Navathan 

Niramalaa ||

God is eternal and 

immortal, forever 

young and 

immaculately pure.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਸ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਨਵੇਂ ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਜਵਤਿ-
ਸਰੂਪ ਹੈ।

20676 457 nh dUir sdw 
hdUir Twkuru dh 
ids pUrnu sd 
sdw]

Neh Dhoor Sadhaa 

Hadhoor Thaakur 

Dheh Dhis Pooran 

Sadh Sadhaa ||

He is not far away, He 

is ever-present; the 

Lord and Master fills 

the ten directions, 

forever and ever.

ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਭੀ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਦਸੀਂ ਹੀ ਪਾਸੀਂ 
ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਵਆਪਕ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

20677 457 pRwnpiq giq 
miq jw qy ipRA 
pRIiq pRIqmu 
Bwvey]

(jw)ijn@W qoN[ Bw-vey Praanapath Gath 

Math Jaa Thae 

Pria Preeth 

Preetham 

Bhaaveae ||

He is the Lord of souls, 

the source of salvation 

and wisdom. The Love 

of my Dear Beloved is 

pleasing to me.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਪਾਸੋਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਚੂੰਗੀ 
ਅਕਲ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ 

ਜਿਉਂ ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿੀਜਤ 

ਵਧਾਈਏ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਉਹ 

ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ।
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20678 457 nwnku vKwxY gur 
bcin jwxY iQru 
sMqn sohwgu mrY 
n jwvey]1]

Naanak Vakhaanai 

Gur Bachan Jaanai 

Thhir Santhan 

Sohaag Marai N 

Jaaveae ||1||

Nanak speaks what 

the Guru's Teachings 

have led him to know. 

The Husband Lord of 

the Saints is eternal; 

He does not die or go 

away. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਉਸ 

ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤਮ ਨਾਲ) ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦਾ ਚੂੰਗਾ ਭਾਗ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਹ 

(ਕਦੇ) ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ (ਕਦੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਤੇ) ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

20679 457 jw kau rwm 
Bqwru qw kY 
Andu Gxw]

(Bqwru) Ksm Jaa Ko Raam 

Bhathaar Thaa Kai 

Anadh Ghanaa ||

One who has the Lord 

as her Husband enjoys 

great bliss.

ਜਿਸ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਪਤੀ (ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਬਹੁਤ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

20680 457 suKvMqI sw nwir  
soBw pUir bxw]

Sukhavanthee Saa 

Naar Sobhaa Poor 

Banaa ||

That soul-bride is 

happy, and her glory is 

perfect.

ਉਹ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ ਜਬਤਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਵਜਡਆਈ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

20681 457 mwxu mhqu 
kilAwxu hir 
jsu sMig surjnu 
so pRBU]

(m-h`qu) vifAweI[ 
(surjnu) s`jx

Maan Mehath 

Kaliaan Har Jas 

Sang Surajan So 

Prabhoo ||

She obtains honor, 

greatness and 

happiness, singing the 

Praise of the Lord. 

God, the Great Being, 

is always with her.

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਵਜਡਆਈ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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20682 457 srb isiD nv 
iniD iqqu igRih  
nhI aUnw sBu 
kCU]

(aUnw) Gwtw[aUnw: polw 
bolo

Sarab Sidhh Nav 

Nidhh Thith Grihi 

Nehee Oonaa 

Sabh Kashhoo ||

She attains total 

perfection and the 

nine treasures; her 

home lacks nothing. - 

everything is there.

ਉਸ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ 
ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਵੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਾਪਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

20683 457 mDur bwnI  
iprih mwnI iQru 
sohwgu qw kw 
bxw]

(mDur) im`TI Madhhur Baanee 

Pirehi Maanee 

Thhir Sohaag Thaa 

Kaa Banaa ||

Her speech is so 

sweet; she obeys her 

Beloved Lord; her 

marriage is permanent 

and everlasting.

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਬੋਲ 

ਜਮੱਠੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ-ਮਾਣ ਦੇ 

ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 
ਚੂੰਗਾ ਭਾਗ ਸਦਾ ਲਈ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
20684 457 nwnku vKwxY gur 

bcin jwxY jw ko 
rwmu Bqwru qw kY 
Andu Gxw]2]

Naanak Vakhaanai 

Gur Bachan Jaanai 

Jaa Ko Raam 

Bhathaar Thaa Kai 

Anadh Ghanaa 

||2||

Nanak chants what he 

knows through the 

Guru's Teachings: One 

who has the Lord as 

her Husband enjoys 

great bliss. ||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਖਸਮ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
20685 457 Awau sKI sMq 

pwis syvw 
lwgIAY]

Aao Sakhee Santh 

Paas Saevaa 

Laageeai ||

Come, O my 

companions, let us 

dedicate ourselves to 

serving the Saints.

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ 

ਚੱਲੀਏ। (ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ 
ਜਵਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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20686 457 pIsau crx 
pKwir Awpu 
iqAwgIAY]

(pKwir) DovW Peeso Charan 

Pakhaar Aap 

Thiaageeai ||

Let us grind their corn, 

wash their feet and so 

renounce our self-

conceit.

ਹੇ ਸਖੀ! (ਮੇਰਾ ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੂੰ ਗਰ ਵਾਸਤੇ 

ਚੱਕੀ) ਪੀਹਾਂ, ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਚਰਨ ਧੋਵਾਂ। ਹੇ ਸਖੀ! ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਤਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
20687 457 qij Awpu imtY 

sMqwpu Awpu nh 
jwxweIAY]

(sMqwpu) du`K Thaj Aap Mittai 

Santhaap Aap Neh 

Jaanaaeeai ||

Let us shed our egos, 

and our troubles shall 

be removed; let us not 

display ourselves.

ਹੇ ਸਖੀ! ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਤਆਗ ਕੇ 

(ਮਨ ਦਾ) ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਹੇ ਸਖੀ! ਕਦੇ ਭੀ ਆਪਣਾ 
ਆਪ ਿਤਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

20688 457 srix ghIjY  
mwin lIjY kry so 
suKu pweIAY]

(ghIjY) pkVIey Saran Geheejai 

Maan Leejai Karae 

So Sukh Paaeeai ||

Let us take to His 

Sanctuary and obey 

Him, and be happy 

with whatever He 

does.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿ ੋਗੁਰੂ ਹੁਕਮ 

ਕਰੇ ਉਹ) ਮੂੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਿ ੋਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਸੁਖ (ਿਾਣ ਕੇ) ਲੈ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

20689 457 kir dws dwsI  
qij audwsI kr 
joiV idnu rYix 
jwgIAY]

audwsI (qij) iqAwg ky Kar Dhaas 

Dhaasee Thaj 

Oudhaasee Kar 

Jorr Dhin Rain 

Jaageeai ||

Let us become the 

slaves of His slaves, 

and shed our sadness, 

and with our palms 

pressed together, 

remain wakeful day 

and night.

ਹੇ ਸਖੀ! ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ 
ਕੇ, (ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਉਪਰਾਮਤਾ 
ਜਤਆਗ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

ਜਦਨ ਰਾਤ (ਸੇਵਾ ਜਵਚ) ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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20690 457 nwnku vKwxY gur 
bcin jwxY Awau 
sKI sMq pwis  
syvw lwgIAY]3]

Naanak Vakhaanai 

Gur Bachan Jaanai 

Aao Sakhee Santh 

Paas Saevaa 

Laageeai ||3||

Nanak chants what he 

knows through the 

Guru's Teachings; 

come, O my 

companions, let us 

dedicate ourselves to 

serving the Saints. 

||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਹੇ ਸਖੀ! 
ਿੀਵ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸੋ,) ਹੇ 

ਸਖੀ! ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਚੱਲੀਏ। 
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥

20691 457 jw kY msqik 
Bwg is syvw 
lwieAw]

Jaa Kai Masathak 

Bhaag S Saevaa 

Laaeiaa ||

One who has such 

good destiny written 

upon his forehead, 

dedicates himself to 

His service.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

20692 457 qw kI pUrn Aws  
ijn@ swDsMgu 
pwieAw]

Thaa Kee Pooran 

Aas Jinh 

Saadhhasang 

Paaeiaa ||

One who attains the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

has his desires fulfilled.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਹਰੇਕ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

20693 457 swDsMig hir kY 
rMig goibMd 
ismrx lwigAw]

(rMig) pRym c Saadhhasang Har 

Kai Rang Gobindh 

Simaran Laagiaa ||

In the Saadh Sangat, 

immerse yourself in 

the Love of the Lord; 

remember the Lord of 

the Universe in 

meditation.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
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20694 457 Brmu mohu ivkwru 
dUjw sgl iqnih 
iqAwigAw]

Bharam Mohu 

Vikaar Dhoojaa 

Sagal Thinehi 

Thiaagiaa ||

Doubt, emotional 

attachment, sin and 

duality - he renounces 

them all.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਣਾ, 
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਜਵਕਾਰ, ਮੇਰ-

ਤੇਰ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਉਹ 

ਜਤਆਗ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

20695 457 min sWiq shju 
suBwau vUTw And 
mMgl gux 
gwieAw]

(v`UTw) visAw Man Saanth Sehaj 

Subhaao Voothaa 

Anadh Mangal 

Gun Gaaeiaa ||

Peace, poise and 

tranquility fill his 

mind, and he sings the 

Lord's Glorious Praises 

with joy and delight.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੇਮ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ, 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

20696 457 nwnku vKwxY gur 
bcin jwxY jw kY 
msqik Bwg is 
syvw 
lwieAw]4]4]7
]

Naanak Vakhaanai 

Gur Bachan Jaanai 

Jaa Kai Masathak 

Bhaag S Saevaa 

Laaeiaa 

||4||4||7||

Nanak chants what he 

knows through the 

Guru's Teachings: one 

who has such good 

destiny written upon 

his forehead, 

dedicates himself to 

His service. 

||4||4||7||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥੭॥

20697 457 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl,

20698 457 sloku] Salok || Shalok:
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20699 457 hir hir nwmu 
jpMiqAw kCu n 
khY jmkwlu]

Har Har Naam 

Japanthiaa Kashh 

N Kehai Jamakaal 

||

If you chant the Naam, 

the Name of the Lord, 

Har, Har, the 

Messenger of Death 

will have nothing to 

say to you.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ)।

20700 457 nwnk mnu qnu 
suKI hoie AMqy 
imlY gopwlu]1]

Naanak Man Than 

Sukhee Hoe 

Anthae Milai 

Gopaal ||1||

O Nanak, the mind 

and body will be at 

peace, and in the end, 

you shall merge with 

the Lord of the world. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮਨ ਸੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਹਰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਆਖ਼ਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
20701 457 CMq] Shhanth || Chhant: ਛੂੰਤ।
20702 457 imlau sMqn kY 

sMig moih auDwir 
lyhu]

Milo Santhan Kai 

Sang Mohi 

Oudhhaar Laehu ||

Let me join the Society 

of the Saints - save 

me, Lord!

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਈ ਰੱਖ (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹਾਂ।

20703 457 ibnau krau kr 
joiV hir hir 
nwmu dyhu]

Bino Karo Kar Jorr 

Har Har Naam 

Dhaehu ||

With my palms 

pressed together, I 

offer my prayer: give 

me Your Name, O 

Lord, Har, Har.

ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ (ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੇ) ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼।
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20704 457 hir nwmu mwgau  
crx lwgau mwnu 
iqAwgau qum@ 
dieAw]

Har Naam Maago 

Charan Laago 

Maan Thiaago 

Thumh Dhaeiaa ||

I beg for the Lord's 

Name, and fall at His 

feet; I renounce my 

self-conceit, by Your 

kindness.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਕਰੇਂ 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ, 
(ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਤਆਗ ਜਦਆਂ।

20705 457 kqhUM n Dwvau  
srix pwvau  
kruxwmY pRB kir 
mieAw]

(kruxw-mY) ikRpw srUp[ 
(mieAw) imhr

Kathehoon N 

Dhhaavo Saran 

Paavo Karunaa 

Mai Prabh Kar 

Maeiaa ||

I shall not wander 

anywhere else, but 

take to Your 

Sanctuary. O God, 

embodiment of mercy, 

have mercy on me.

ਹੇ ਤਰਸ-ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹਾਂ, ਤੇ (ਤੇਰਾ 
ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਨਾਹ ਦੌੜਾਂ।

20706 457 smrQ AgQ 
Apwr inrml  
suxhu suAwmI 
ibnau eyhu]

(A-gQ) kQn rihq[ 
smr`Q

Samarathh Agathh 

Apaar Niramal 

Sunahu Suaamee 

Bino Eaehu ||

O all-powerful, 

indescribable, infinite 

and immaculate Lord 

Master, listen to this, 

my prayer.

ਹੇ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਅਕੱਥ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ! ਹੇ ਪਜਵਤਿ-
ਸਰੂਪ ਸੁਆਮੀ! ਮੇਰੀ ਇਹ 

ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ।

20707 457 kr joiV nwnk  
dwnu mwgY jnm 
mrx invwir 
lyhu]1]

(invwir) dUr kro Kar Jorr Naanak 

Dhaan Maagai 

Janam Maran 

Nivaar Laehu ||1||

With palms pressed 

together, Nanak begs 

for this blessing: O 

Lord, let my cycle of 

birth and death come 

to an end. ||1||

ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਥੋਂ ਇਹ 

ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰਾ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁਕਾ ਦੇ 

॥੧॥
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20708 458 AprwDI miq 
hInu inrgunu 
AnwQu nIcu]

Aparaadhhee 

Mathiheen 

Niragun Anaathh 

Neech ||

I am a sinner, devoid 

of wisdom, worthless, 

destitute and vile.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, 
ਅਕਲੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹਾਂ, ਗੁਣ-ਹੀਣ 

ਹਾਂ, ਜਨਆਸਰਾ ਹਾਂ, ਮੂੰ ਦੇ ਸੁਭਾਵ 

ਵਾਲਾ ਹਾਂ।

20709 458 sT kToru kul 
hInu ibAwpq moh 
kIcu]

(sT) ivkwrI[sT:polw 
bolo (kToru) inrdeI[ 
(kIcu) ic`kV

Sath Kathor 

Kuleheen Biaapath 

Moh Keech ||

I am deceitful, hard-

hearted, lowly and 

entangled in the mud 

of emotional 

attachment.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਵਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਬੇ-

ਤਰਸ ਹਾਂ, ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਵਾਲਾ 
ਹਾਂ, ਮੋਹ ਦਾ ਜਚੱਕੜ ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਆਪਣਾ ਦਬਾਉ ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

20710 458 ml Brm krm 
AhM mmqw mrxu  
cIiq n Awvey]

Aw-vey Mal Bharam 

Karam Ahan 

Mamathaa Maran 

Cheeth N Aaveae 

||

I am stuck in the filth 

of doubt and 

egotistical actions, and 

I try not to think of 

death.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈਣ 

ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮੈਨੂੂੰ  
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਹੈ, (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਮੌਤ ਮੈਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ।

20711 458 binqw ibnod 
AnMd mwieAw  
AigAwnqw 
lptwvey]

(bin-qw) iesqRI[ 
(ibnod) coj qmwSy[ 
lptw-vey

Banithaa Binodh 

Anandh Maaeiaa 

Agiaanathaa 

Lapattaaveae ||

In ignorance, I cling to 

the pleasures of 

woman and the joys of 

Maya.

ਮੈਂ ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਚੋਿ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ 

ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੌਿ-ਮੇਜਲਆਂ 

ਜਵਚ (ਗ਼ਰਕ ਹਾਂ), ਮੈਨੂੂੰ  
ਅਜਗਆਨਤਾ ਚੂੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

20712 458 iKsY jobnu bDY 
jrUAw idn 
inhwry sMig mIcu]

(jrUAw) buFypw[ 
(inhwry) dyK rhI[ 
(mIcu) mOq[ iKsY: polw 
bolo

Khisai Joban 

Badhhai Jarooaa 

Dhin Nihaarae 

Sang Meech ||

My youth is wasting 

away, old age is 

approaching, and 

Death, my companion, 

is counting my days.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਿਵਾਨੀ ਢਲ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਵਧ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਮੌਤ (ਮੇਰੇ) ਨਾਲ (ਮੇਰੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਜਦਨ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
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20713 458 ibnvMiq nwnk  
Aws qyrI srix 
swDU rwKu 
nIcu]2]

Binavanth Naanak 

Aas Thaeree Saran 

Saadhhoo Raakh 

Neech ||2||

Prays Nanak, my hope 

is in You, Lord; please 

preserve me, the lowly 

one, in the Sanctuary 

of the Holy. ||2||

ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੇ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਨੀਚ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਰੱਖ ॥੨॥

20714 458 Brmy jnm Anyk  
sMkt mhw jon]

Bharamae Janam 

Anaek Sankatt 

Mehaa Jon ||

I have wandered 

through countless 

incarnations, suffering 

terrible pain in these 

lives.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ! ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਭਟਜਕਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਕਈ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰੇ 

ਹਨ।

20715 458 lpit rihE iqh 
sMig mITy Bog so 
n]

so Bog im`Ty (n) nhIN[ 
(2. son)

Lapatt Rehiou Thih 

Sang Meethae 

Bhog Son ||

I am entangled in 

sweet pleasures and 

gold.

ਧਨ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮੱਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

20716 458 BRmq Bwr 
Agnq AwieE  
bhu pRdysh 
DwieE]

jUnW rUpI (pRdysh) 
pRdysW c (DwieE) dOV 
rhy[ A-gnq

Bhramath Bhaar 

Aganath Aaeiou 

Bahu Pradhaeseh 

Dhhaaeiou ||

After wandering 

around with such 

great loads of sin, I 

have come, after 

wandering through so 

many foreign lands.

ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱੁਕ ਕੇ 

ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, 
ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਜਵਚ (ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਦੌੜ ਚੁਜਕਆ ਹਾਂ (ਦੱੁਖ 

ਹੀ ਦੱੁਖ ਵੇਖੇ ਹਨ)।

20717 458 Ab Et DwrI 
pRB murwrI srb 
suK hir nwieE]

Ab Outt Dhhaaree 

Prabh Muraaree 

Sarab Sukh Har 

Naaeiou ||

Now, I have taken the 

protection of God, and 

I have found total 

peace in the Name of 

the Lord.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਿਜੜਆ ਹੈ, 

ਤੇ, ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜਮਲ ਗਏ ਹਨ।
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20718 458 rwKnhwry pRB 
ipAwry muJ qy  
kCU n hoAw ho n]

Raakhanehaarae 

Prabh Piaarae 

Mujh Thae 

Kashhoo N Hoaa 

Hon ||

God, my Beloved, is 

my protector; nothing 

was done, or will ever 

be done, by myself 

alone.

ਹੇ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ 

ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਜਕਆ, 

ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕੇਗਾ।
20719 458 sUK shj AwnMd 

nwnk ikRpw qyrI 
qry Baun]3]

(Baun) BRmx, sMswr 
swgr

Sookh Sehaj 

Aanandh Naanak 

Kirapaa Thaeree 

Tharai Bhoun 

||3||

I have found peace, 

poise and bliss, O 

Nanak; by Your mercy, 

I swim across the 

world-ocean. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
20720 458 nwm DwrIk 

auDwry Bgqh 
sMsw kaun]

Naam Dhhaareek 

Oudhhaarae 

Bhagatheh Sansaa 

Koun ||

You saved those who 

only pretended to 

believe, so what 

doubts should Your 

true devotees have?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ 

ਭੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲਏ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਭਗਤ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ। (ਸੱਚੇ) ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਤਾਂ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) ਕੋਈ 

ਸਹਮ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ।

20721 458 jyn kyn prkwry  
hir hir jsu  
sunhu sRvn]

(jyn)ijs[ (kyn)iks[ 
(prkwry)qrW@ BI ho sky

Jaen Kaen 

Parakaarae Har 

Har Jas Sunahu 

Sravan ||

By every means 

possible, listen to the 

Praises of the Lord 

with your ears.

(ਸੋ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਭੀ 
ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣ ੇਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ।
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20722 458 suin sRvn bwnI  
purK igAwnI  
min inDwnw 
pwvhy]

pwv-hy Sun Sravan 

Baanee Purakh 

Giaanee Man 

Nidhhaanaa 

Paavehae ||

Listen with your ears 

to the Word of the 

Lord's Bani, the hymns 

of spiritual wisdom; 

thus you shall obtain 

the treasure in your 

mind.

ਹੇ ਜਗਆਨਵਾਨ ਬੂੰ ਦੇ! ਆਪਣੇ 
ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਤੂੂੰ ) ਮਨ ਜਵਚ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲਏਗਂਾ।

20723 458 hir rMig rwqy  
pRB ibDwqy rwm 
ky gux gwvhy]

(ibDwqy) isrjxhwr[ 
gwv-hy

Har Rang Raathae 

Prabh 

Bidhhaathae Raam 

Kae Gun Gaavehae 

||

Attuned to the Love of 

the Lord God, the 

Architect of Destiny, 

sing the Glorious 

Praises of the Lord.

(ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਿੇਹੜੇ) ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਹਰੀ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

20724 458 bsuD kwgd  
bnrwj klmw  
ilKx kau jy 
hoie pvn]

(b-su-D) 
DrqI[bsuD:polw 
imlvW[ (bnrwj) 
bnspqI[ klmW

Basudhh Kaagadh 

Banaraaj Kalamaa 

Likhan Ko Jae Hoe 

Pavan ||

The earth is the paper, 

the forest is the pen 

and the wind is the 

writer,

ਿ ੇਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬਣ 

ਿਾਏ, ਿ ੇਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ 
ਕਲਮ ਬਣ ਿਾਏ, ਤੇ ਿੇ ਹਵਾ 
ਜਲਖਣ ਵਾਸਤੇ (ਜਲਖਾਰੀ) ਬਣ 

ਿਾਏ,

20725 458 byAMq AMqu n 
jwie pwieAw  
ghI nwnk crx 
srn]4]5]8]

Baeanth Anth N 

Jaae Paaeiaa 

Gehee Naanak 

Charan Saran 

||4||5||8||

But still, the end of the 

endless Lord cannot 

be found. O Nanak, I 

have taken to the 

Sanctuary of His lotus 

feet. ||4||5||8||

ਤਾਂ ਭੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-

ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੪॥੫॥੮॥

20726 458 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:
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20727 458 purK pqy Bgvwn  
qw kI srix 
ghI]

(pq) Ksm hir 
jI[pq:polw

Purakh Pathae 

Bhagavaan Thaa 

Kee Saran Gehee 

||

The Primal Lord is the 

Lord God of all beings. 

I have taken to His 

Sanctuary.

ਿੇਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ 

ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ,

20728 458 inrBau Bey 
prwn icMqw sgl 
lhI]

(prwn) ijMd Nirabho Bheae 

Paraan Chinthaa 

Sagal Lehee ||

My life has become 

fearless, and all my 

anxieties have been 

removed.

(ਉਸ ਆਸਰੇ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ।
20729 458 mwq ipqw suq 

mIq suirjn  
iest bMDp 
jwixAw]

(suir-jn)gurmuiK[ 
(iest) sRyStipAwry[ 
(bMDp)sbMDI

Maath Pithaa Suth 

Meeth Surijan 

Eisatt Bandhhap 

Jaaniaa ||

I know the Lord as my 

mother, father, son, 

friend, well-wisher 

and close relative.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਮਾਂ ਜਪਉ ਪੱੁਤਰ ਜਮੱਤਰ 

ਸੱਿਣ ਜਪਆਰੇ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ 

ਸਮਝ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

20730 458 gih kMiT 
lwieAw guir 
imlwieAw jsu 
ibml sMq 
vKwixAw]

(ibml) inrml Gehi Kanth 

Laaeiaa Gur 

Milaaeiaa Jas 

Bimal Santh 

Vakhaaniaa ||

The Guru has led me 

to embrace Him; the 

Saints chant His Pure 

Praises.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਗਵਾਨ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

(ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ) 

ਿੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਲ 

ਲਾ ਜਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ 

ਉਚਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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20731 458 byAMq gux Anyk 
mihmw kImiq 
kCU n jwie khI]

Baeanth Gun 

Anaek Mehimaa 

Keemath Kashhoo 

N Jaae Kehee ||

His Glorious Virtues 

are infinite, and His 

greatness is unlimited. 

His value cannot be 

described at all.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਗੁਣ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ 
ਵਜਡਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ (ਦੀ 
ਬਜ਼ੁਰਗੀ) ਦਾ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

20732 458 pRB eyk Aink 
AlK Twkur Et 
nwnk iqsu 
ghI]1]

Prabh Eaek Anik 

Alakh Thaakur 

Outt Naanak This 

Gehee ||1||

God is the One and 

only, the Unseen Lord 

and Master; O Nanak, 

I have grasped His 

protection. ||1||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪਣ ੇਇਕ ਸਰੂਪ ਤੋਂ 
ਅਨੇਕ-ਰੂਪ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਦਾ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਨੇ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥

20733 458 AMimRq bnu sMswru  
shweI Awip Bey]

(bnu) jl Anmrith Ban 

Sansaar Sehaaee 

Aap Bheae ||

The world is a pool of 

nectar, when the Lord 

becomes our helper.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਿਲ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

20734 458 rwm nwmu aur 
hwru ibKu ky 
idvs gey]

(idvs) idn Raam Naam Our 

Haar Bikh Kae 

Dhivas Geae ||

One who wears the 

necklace of the Lord's 

Name - his days of 

suffering are ended.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਦਾ 
ਹਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਵਾਸਤੇ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ) ਜ਼ਹਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 

ਜਦਨ ਬੀਤ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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20735 458 gqu Brm moh 
ibkwr ibnsy  
join Awvx sB 
rhy]

(gqu) nws[ (ibnsy) 
nws

Gath Bharam Moh 

Bikaar Binasae Jon 

Aavan Sabh Rehae 

||

His state of doubt, 

attachment and sin is 

erased, and the cycle 

of reincarnation into 

the womb is totally 

ended.

ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਤੇ 

ਜਵਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਦੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20736 458 Agin swgr Bey 
sIql swD AMcl 
gih rhy]

(sIql) TMFw[ (AMcl) 
p`lw[ (gih) pkiVAw

Agan Saagar 

Bheae Seethal 

Saadhh Anchal 

Gehi Rehae ||

The ocean of fire 

becomes cool, when 

one grasps the hem of 

the robe of the Holy 

Saint.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ 
ਿੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

20737 458 goivMd gupwl 
dieAwl sMimRQ  
boil swDU hir jY 
jey]

sMm-i ~RQ Govindh Gupaal 

Dhaeiaal 

Sanmrithh Bol 

Saadhhoo Har Jai 

Jeae ||

The Lord of the 

Universe, the 

Sustainer of the 

World, the merciful all-

powerful Lord - the 

Holy Saints proclaim 

the victory of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ 

ਗੁਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੈ ਿੈਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ।

20738 458 nwnk nwmu 
iDAwie pUrn  
swDsMig pweI 
prmgqy]2]

Naanak Naam 

Dhhiaae Pooran 

Saadhhasang 

Paaee Param 

Gathae ||2||

O Nanak, meditating 

on the Naam, in the 

perfect Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I have obtained 

the supreme status. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪੂਰਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥
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20739 458 jh dyKau qh 
sMig eyko riv 
rihAw]

Jeh Dhaekho Theh 

Sang Eaeko Rav 

Rehiaa ||

Wherever I look, there 

I find the One Lord 

permeating and 

pervading all.

ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਧਰ 

ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ,

20740 458 Gt Gt vwsI 
Awip ivrlY iknY 
lihAw]

(lihAw) jwixAw Ghatt Ghatt 

Vaasee Aap Viralai 

Kinai Lehiaa ||

In each and every 

heart, He Himself 

dwells, but how rare is 

that person who 

realizes this.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹ 

ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ।

20741 458 jil Qil 
mhIAil pUir 
pUrn kIt hsiq 
smwinAw]

Jal Thhal Meheeal 

Poor Pooran Keett 

Hasath Samaaniaa 

||

The Lord is 

permeating and 

pervading the water, 

the land and the sky; 

He is contained in the 

ant and the elephant.

ਉਹ ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਪੁਲਾੜ ਜਵਚ ਹਰ 

ਥਾਂ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਜਵਚ 

ਹਾਥੀ ਜਵਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ।

20742 458 Awid AMqy miD 
soeI gur pRswdI 
jwinAw]

Aadh Anthae 

Madhh Soee Gur 

Prasaadhee 

Jaaniaa ||

In the beginning, in 

the middle and in the 

end, He exists. By 

Guru's Grace, He is 

known.

ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਰਚਨਾ ਦੇ 

ਅੂੰਤ ਜਵੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
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20743 458 bRhmu psirAw 
bRhm lIlw  
goivMd gux iniD 
jin kihAw]

Breham Pasariaa 

Breham Leelaa 

Govindh Gun 

Nidhh Jan Kehiaa 

||

God created the 

expanse of the 

universe, God created 

the play of the world. 

His humble servants 

call Him the Lord of 

the Universe, the 

treasure of virtue.

ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ 
ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਸੇਵਕ 

ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਜਪਆ ਹੈ।

20744 458 ismir suAwmI 
AMqrjwmI hir 
eyku nwnk riv 
rihAw]3]

Simar Suaamee 

Antharajaamee 

Har Eaek Naanak 

Rav Rehiaa ||3||

Meditate in 

remembrance on the 

Lord Master, the 

Searcher of hearts; O 

Nanak, He is the One, 

pervading and 

permeating all. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ, ਉਹ ਹਰੀ ਆਪ 

ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੩॥

20745 458 idnu rYix 
suhwvVI AweI  
ismrq nwmu hry]

Dhin Rain 

Suhaavarree Aaee 

Simarath Naam 

Harae ||

Day and night, 

become beauteous by 

remembering the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਉਹ ਜਦਨ ਸੋਹਣਾ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਸੋਹਣੀ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ।

20746 459 crxkml sMig 
pRIiq klml 
pwp try]

 (klml) doS[ (try) 
dUr hoey

Charan Kamal 

Sang Preeth 

Kalamal Paap 

Ttarae ||

In love with the Lord's 

Lotus Feet, corruption 

and sin depart.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ 

ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਪਿੀਜਤ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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20747 459 dUK BUK dwirdR 
nwTy pRgtu mgu 
idKwieAw]

(dwirdR) gRIbI Dhookh Bhookh 

Dhaaridhr 

Naathae Pragatt 

Mag Dhikhaaeiaa 

||

Pain, hunger and 

poverty run away, and 

the path is clearly 

revealed.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਨੇ ਿੀਵਨ 

ਦਾ) ਜਸੱਧਾ ਰਾਹ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਸ ਦੇ ਦੱੁਖ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਉਸ 

ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।

20748 459 imil swDsMgy 
nwm rMgy min 
loVIdw pwieAw]

Mil 

Saadhhasangae 

Naam Rangae 

Man Lorreedhaa 

Paaeiaa ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, one is 

attuned to the Naam, 

and obtains the 

desires of the mind.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਗਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਜਚਤਜਵਆ ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

20749 459 hir dyiK drsnu 
ieC puMnI kul 
sMbUhw siB qry]

Har Dhaekh 

Dharasan Eishh 

Punnee Kul 

Sanboohaa Sabh 

Tharae ||

Beholding the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan, desires are 

fulfilled; all one's 

family and relatives 

are saved.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕੁਲਾਂ ਭੀ ਤਰ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

20750 459 idnsu rYix AnMd 
Anidnu ismrMq 
nwnk hir 
hry]4]6]9]

Dhinas Rain 

Anandh Anadhin 

Simaranth Naanak 

Har Harae 

||4||6||9||

Day and night, he is in 

bliss, night and day, 

remembering the Lord 

in meditation, O 

Nanak. ||4||6||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਦਨ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਲੂੰ ਘਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੬॥੯॥

20751 459 Awsw mhlw 5 
CMq Gru 7

Aasaa Mehalaa 5 

Shhanth Ghar 7

Aasaa, Fifth Mehl, 

Chhant, Seventh 

House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੭ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।
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20752 459 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20753 459 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕ।
20754 459 suB icMqn goibMd 

rmx inrml 
swDUsMg]

(icMqn) iDAwn[ 
(rmx) ismrn

Subh Chinthan 

Gobindh Raman 

Niramal Saadhhoo 

Sang ||

It is the most sublime 

contemplation, to 

speak of the Lord of 

the Universe in the 

pure Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy.

ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਮੈਂ ਸਦਾ ਭਲੀਆਂ 

ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਪਜਵਤਿ ਸੂੰਗਜਤ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ।

20755 459 nwnk nwmu n 
ivsrau iek 
GVI kir ikrpw 
BgvMq]1]

Naanak Naam N 

Visaro Eik Gharree 

Kar Kirapaa 

Bhagavanth ||1||

O Nanak, never the 

Naam, even for a 

moment; bless me 

with Your Grace, Lord 

God! ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਭਗਵਾਨ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਂ ਇਕ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੀ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲਾਂ ॥੧॥

20756 459 CMq] Shhanth || Chhant:

20757 459 iBMnI rYnVIAY  
cwmkin qwry]

cw-m`kin Bhinnee 

Rainarreeai 

Chaamakan 

Thaarae ||

The night is wet with 

dew, and the stars 

twinkle in the heavens.

ਤਿੇਲ ਜਭੱਿੀ ਰਾਤ ਜਵਚ (ਆਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ) ਤਾਰੇ ਡਲਹਕਦੇ ਹਨ 

(ਜਤਵੇਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਜਭੱਿੇ ਹੋਏ ਜਹਰਦੇ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਚੱਤ-ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

ਸੋਹਣੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣ ਜਲਸ਼ਕਾਂ 
ਮਾਰਦੇ ਹਨ)।
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20758 459 jwgih sMq jnw  
myry rwm ipAwry]

Jaagehi Santh 

Janaa Maerae 

Raam Piaarae ||

The Saints remain 

wakeful; they are the 

Beloveds of my Lord.

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨ 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

20759 459 rwm ipAwry sdw 
jwgih nwmu 
ismrih An 
idno]

Raam Piaarae 

Sadhaa Jaagehi 

Naam Simarehi 

Anadhino ||

The Beloveds of the 

Lord remain ever 

wakeful, remembering 

the Naam, the Name 

of the Lord, day and 

night.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

20760 459 crxkml 
iDAwnu ihrdY pRB 
ibsru nwhI ieku 
iKno]

Charan Kamal 

Dhhiaan Hiradhai 

Prabh Bisar 

Naahee Eik Khino 

||

In their hearts, they 

meditate on the lotus 

feet of God; they do 

not forget Him, even 

for an instant.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ 

(ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਦੇ ਹਨ-) ਹੇ ਪਿਭੂ ਰਤਾ 
ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਸਾਡੇ 

ਜਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾਹ ਹੋ।

20761 459 qij mwnu mohu 
ibkwru mn kw  
klmlw duK jwry]

(klmlw) pwp Thaj Maan Mohu 

Bikaar Man Kaa 

Kalamalaa Dhukh 

Jaarae ||

They renounce their 

pride, emotional 

attachment and 

mental corruption, 

and burn away the 

pain of wickedness.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ 

ਛੱਡ ਕੇ, ਮੋਹ ਤੇ ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ 

ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਪਾਪ 

ਸਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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20762 459 ibnvMiq nwnk  
sdw jwgih hir 
dws sMq 
ipAwry]1]

ibn-vMiq Binavanth Naanak 

Sadhaa Jaagehi 

Har Dhaas Santh 

Piaarae ||1||

Prays Nanak, the 

Saints, the beloved 

servants of the Lord, 

remain ever wakeful. 

||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸਦਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

20763 459 myrI syjVIAY  
AwfMbru bixAw]

(syjVIAY) syj qy 
(AwfMbru) sjwvt

Maeree 

Saejarreeai 

Aaddanbar Baniaa 

||

My bed is adorned in 

splendor.

ਹੇ ਸਖੀ! ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ 
ਸੋਹਣੀ ਸੇਿ ਉੱਤੇ ਸਿਾਵਟ ਬਣ 

ਗਈ,

20764 459 min Andu 
BieAw pRBu 
Awvq suixAw]

Man Anadh 

Bhaeiaa Prabh 

Aavath Suniaa ||

My mind is filled with 

bliss, since I heard that 

God is coming.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਵਲ) 

ਆਉਂਦਾ ਸੁਜਣਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ।

20765 459 pRB imly suAwmI 
suKhgwmI cwv 
mMgl rs Bry]

(suKh-gwmI) 
suKdwiek[ (mMgl) 
AnMd

Prabh Milae 

Suaamee Sukheh 

Gaamee Chaav 

Mangal Ras 

Bharae ||

Meeting God, the Lord 

and Master, I have 

entered the realm of 

peace; I am filled with 

joy and delight.

ਹੇ ਸਖੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਿੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਨਾਲ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਭਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
20766 459 AMg sMig lwgy  

dUK Bwgy pRwx 
mn qn siB hry]

(AMg) crn[ (hry) 
pRPu`lq

Ang Sang Laagae 

Dhookh Bhaagae 

Praan Man Than 

Sabh Harae ||

He is joined to me, in 

my very fiber; my 

sorrows have 

departed, and my 

body, mind and soul 

are all rejuvenated.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਅੂੰਗ (ਚਰਨਾਂ) 
ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਿੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ-ਸਾਰੇ 

ਹੀ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਾਲ) 

ਹਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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20767 459 mn ieC pweI  
pRB iDAweI  
sMjogu swhw suB 
gixAw]

(sMjogu) imlwp[ (swhw) 
SuB idn

Man Eishh Paaee 

Prabh Dhhiaaee 

Sanjog Saahaa 

Subh Ganiaa ||

I have obtained the 

fruits of my mind's 

desires, meditating on 

God; the day of my 

wedding is auspicious.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਕਰਾਣ ਲਈ) ਭਲਾ 
ਸੂੰਿੋਗ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਚੂੰਗਾ 
ਮੁਹੂਰਤ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

20768 459 ibnvMiq nwnk  
imly sRIDr sgl 
AwnMd rsu 
bixAw]2]

Binavanth Naanak 

Milae Sreedhhar 

Sagal Aanandh Ras 

Baniaa ||2||

Prays Nanak, when I 

meet the Lord of 

excellence, I came to 

experience all 

pleasure and bliss. 

||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਲਾਰਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
20769 459 imil sKIAw 

puCih khu kMq 
nIswxI]

Mil Sakheeaa 

Pushhehi Kahu 

Kanth Neesaanee 

||

I meet with my 

companions and say, 

""Show me the 

insignia of my 

Husband Lord.""

ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਮਲ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਪੱੁਛਦੀਆਂ ਹਨ ਜਕ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ।

20770 459 ris pRym BrI  
kCu boil n 
jwxI]

kCu: polw bolo Ras Praem Bharee 

Kashh Bol N 

Jaanee ||

I am filled with the 

sublime essence of His 

Love, and I do not 

know how to say 

anything.

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਮਗਨ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ 
ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਭੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਣਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀ।
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20771 459 gux gUV gupq  
Apwr krqy  
ingm AMqu n 
pwvhy]

(ingm)byd[ gUV@[ pwv-
hy

Gun Goorr Gupath 

Apaar Karathae 

Nigam Anth N 

Paavehae ||

The Glorious Virtues of 

the Creator are 

profound, mysterious 

and infinite; even the 

Vedas cannot find His 

limits.

(ਮੇਰੇ ਉਸ) ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ 

ਡੂੂੰ ਘੇ ਹਨ ਗੱੁਝੇ ਹਨ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹਨ, ਵੇਦ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।

20772 459 Bgiq Bwie 
iDAwie suAwmI  
sdw hir gux 
gwvhy]

gwv-hy Bhagath Bhaae 

Dhhiaae Suaamee 

Sadhaa Har Gun 

Gaavehae ||

With loving devotion, I 

meditate on the Lord 

Master, and sing the 

Glorious Praises of the 

Lord forever.

(ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ) ਉਸ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਉਸਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸ 

ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
20773 459 sgl gux  

suigAwn pUrn  
Awpxy pRB BwxI]

Sagal Gun Sugiaan 

Pooran Aapanae 

Prabh Bhaanee ||

Filled with all virtues 

and spiritual wisdom, I 

have become pleasing 

to my God.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਿ ੋਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਿੋ ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਗਆਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ ੋਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

20774 459 ibnvMiq nwnk  
rMig rwqI pRym 
shij smwxI]3]

rw`qI Binavanth Naanak 

Rang Raathee 

Praem Sehaj 

Samaanee ||3||

Prays Nanak, imbued 

with the color of the 

Lord's Love, I am 

imperceptibly 

absorbed into Him. 

||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਸ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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20775 459 suK soihlVy hir 
gwvx lwgy]

(soihlVy) AnMd dy gIq Sukh Sohilarrae 

Har Gaavan 

Laagae ||

When I began to sing 

the songs of rejoicing 

to the Lord,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ (ਹਜਰ-

ਿਨ) ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੁਖਦਾਈ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ,

20776 459 swjn srisAVy  
duK dusmn Bwgy]

(sr-isAVy) pRPu`lq Saajan Sarasiarrae 

Dhukh Dhusaman 

Bhaagae ||

My friends became 

glad, and my troubles 

and enemies departed.

ਤਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ੁਭ 

ਗੁਣ) ਜਮੱਤਰ ਵਧਦੇ ਿੁੱ ਲਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ (ਤੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ) ਵੈਰੀ ਨੱਸ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
20777 459 suK shj srsy  

hir nwim rhsy  
pRiB Awip 
ikrpw DwrIAw]

(srsy) sihq rs, 
AnMidq[ (rhsy) KuS 
hoey[rhsy:polw bolo

Sukh Sehaj 

Sarasae Har Naam 

Rehasae Prabh 

Aap Kirapaa 

Dhhaareeaa ||

My peace and 

happiness increased; I 

rejoiced in the Naam, 

the Name of the Lord, 

and God Himself 

blessed me with His 

mercy.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਤਰ ਮੌਲਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਸੂੰ ਨ-

ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਮੇਹਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

20778 459 hir crx lwgy  
sdw jwgy imly 
pRB bnvwrIAw]

Har Charan Laagae 

Sadhaa Jaagae 

Milae Prabh 

Banavaareeaa ||

I have grasped the 

Lord's feet, and 

remaining ever 

wakeful, I have met 

the Lord, the Creator.

(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
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20779 459 suB idvs Awey  
shij pwey sgl 
iniD pRB pwgy]

(pwgy) crnW c Subh Dhivas 

Aaeae Sehaj 

Paaeae Sagal 

Nidhh Prabh 

Paagae ||

The appointed day 

came, and I attained 

peace and poise; all 

treasures are in the 

feet of God.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ (ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਇਹ) ਭਲੇ ਜਦਨ ਆਏ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
20780 459 ibnvMiq nwnk  

srix suAwmI  
sdw hir jn 
qwgy]4]1]10]

(qwgy) igAwnvwn, qoV 
inBy

Binavanth Naanak 

Saran Suaamee 

Sadhaa Har Jan 

Thaagae 

||4||1||10||

Prays Nanak, the 

Lord's humble 

servants always seek 

the Sanctuary of the 

Lord and Master. 

||4||1||10||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਕੇ ਸਦਾ 
ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੀਜਤ 

ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੧॥੧੦॥

20781 459 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

20782 459 auiT vM\u 
vtwaUiVAw qY  
ikAw icru 
lwieAw]

(vM\u) c`l[ 
(vtwaUiVAw) rwhI jIv

Outh Vannj 

Vattaaoorriaa Thai 

Kiaa Chir Laaeiaa 

||

Rise up and go forth, O 

traveller; why do you 

delay?

ਹੇ ਭੋਲੇ ਰਾਹੀ (ਿੀਵ)! ਉੱਠ, 

ਤੁਰ (ਜਤਆਰ ਹੋ)। ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਜਚਰ ਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?

20783 459 muhliq puMnVIAw  
ikqu kUiV 
loBwieAw]

(muhliq) imilAw 
smW[ (puMnVIAw) pUrw 
hoieAw

Muhalath 

Punnarreeaa Kith 

Koorr Lobhaaeiaa 

||

Your allotted time is 

now complete - why 

are you engrossed in 

falsehood?

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਉਮਰ 

ਦਾ ਸਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਤੂੂੰ  
ਜਕਸ ਠੱਗੀ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈਂ?
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20784 459 kUVy luBwieAw 
Dohu mwieAw  
krih pwp 
AimiqAw]

(Dohu) DoKw[ (A-
imiqAw) Axigxq

Koorrae 

Lubhaaeiaa 

Dhhohu Maaeiaa 

Karehi Paap 

Amithiaa ||

You desire that which 

is false; deceived by 

Maya, you commit 

innumerable sins.

(ਜਧਆਨ ਕਰ, ਇਹ) ਮਾਇਆ 

(ਜਨਰਾ) ਧੋਖਾ ਹੈ (ਤੂੂੰ  ਇਸ ਦੀ) 
ਠੱਗੀ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, 
ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਾਪ ਕਰੀ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ।

20785 459 qnu Bsm FyrI  
jmih hyrI kwil 
bpuVY ijiqAw]

(Bsm) suAwh[ (hyrI) 
q`kI[ jmih: polw[ 
(bpuVY) ivcwry nMU[ 
ij`iqAw

Than Bhasam 

Dtaeree Jamehi 

Haeree Kaal 

Bapurrai Jithiaa ||

Your body shall 

become a pile of dust; 

the Messenger of 

Death has spotted 

you, and will conquer 

you.

ਇਹ ਸਰੀਰ (ਆਖ਼ਰ) ਜਮੱਟੀ 
ਦੀ ਢੇਰੀ (ਹੋ ਿਾਏਗਾ), ਿਮ ਨੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਜਵਚ 

ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

20786 460 mwlu jobnu Coif 
vYsI rihE pYnxu 
KwieAw]

 (vYsI) jwvygw Maal Joban 

Shhodd Vaisee 

Rehiou Painan 

Khaaeiaa ||

Abandoning your 

wealth and youth, you 

will have to leave, 

without any food or 

clothing.

(ਪਰ ਿੀਵ ਜਵਚਾਰਾ ਭੀ ਕੀਹ 

ਕਰੇ? ਇਸ) ਜਵਚਾਰੇ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਕ ਇਹ) ਧਨ 

ਿਵਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ 

ਿਾਏਗਾ, ਤਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਣਾ 
ਪਜਹਨਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਏਗਾ।

20787 460 nwnk kmwxw 
sMig juilAw nh 
jwie ikrqu 
imtwieAw]1]

(kmwxw) kmwieAw[ 
(juilAw) 
c`ilAw[juilAw:polw 
bolo (ikrqu) kIqy krm

Naanak Kamaanaa 

Sang Juliaa Neh 

Jaae Kirath 

Mittaaeiaa ||1||

O Nanak, only your 

actions shall go with 

you; the consequences 

of your actions cannot 

be erased. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਇਥੋਂ 
ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ) ਕਮਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਚੂੰਗਾ ਮੂੰਦਾ ਕਰਮ ਇਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ 

ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੧॥
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20788 460 PwQohu imrg ijvY  
pyiK rYix 
cMdRwiexu]

(PwQohu) Ps irhw[ 
(cMdRwiexu) cMd vrgI 
rOSnI

Faathhohu Mirag 

Jivai Paekh Rain 

Chandhraaein ||

Like the deer, 

captured on a moon-

lit night,

ਹੇ ਿੀਵ! ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ ਰਾਤ 

ਵੇਲੇ (ਜਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ) ਚੂੰਦ ਵਰਗਾ ਚਾਨਣ 

ਵੇਖ ਕੇ (ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਿਾਲ 

ਜਵਚ) ਿਸਦਾ ਹੈ,

20789 460 sUKhu dUK Bey  
inq pwp 
kmwiexu]

Sookhahu Dhookh 

Bheae Nith Paap 

Kamaaein ||

So does the constant 

commission of sins 

turn pleasure into pain.

(ਜਤਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਜਲਸ਼ਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਿਾਲ ਜਵਚ) ਿਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, 
(ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੂੂੰ  
ਿਸਦਾ ਹੈਂ ਉਹਨਾਂ) ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੱੁਖ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, (ਜਿਰ ਭੀ) 
ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਪਾਪ ਕਮਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

20790 460 pwpw kmwxy  
Cfih nwhI lY 
cly Giq 
glwivAw]

(glwivAw) gLy c r`sI 
(G`iq) pw ky[ pwpW, c`ly

Paapaa Kamaanae 

Shhaddehi Naahee 

Lai Chalae Ghath 

Galaaviaa ||

The sins you have 

committed shall not 

leave you; placing the 

noose around your 

neck, they shall lead 

you away.

ਹੇ ਿੀਵ! ਤੂੂੰ  ਪਾਪ ਕਰਨੇ 

ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ (ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਭੀ 
ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ ਜਕ ਿਮਦੂਤ 

ਤੇਰੇ ਗਲ ਜਵਚ) ਗਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ 

(ਛੇਤੀ ਹੀ) ਲੈ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

20791 460 hircMdaurI dyiK 
mUTw kUVu syjw 
rwivAw]

sMswrk pdwrQ rUp 
(hircMdaurI)gMDrbw 
n`grI, rOV c vw 
Asmwn c n`gr pRqIq 
hoxw[ (mUTw) T`igAw 
igAw

Harichandhouree 

Dhaekh Moothaa 

Koorr Saejaa 

Raaviaa ||

Beholding an illusion, 

you are deceived, and 

on your bed, you 

enjoy a false lover.

ਤੂੂੰ  ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਖ਼ਆਲੀ ਨਗਰੀ 
(ਵਰਗੀ ਮਾਇਆ) ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 

ਠੱਜਗਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਇਸ 

ਠੱਗੀ-ਰੂਪ ਸੇਿ ਨੂੂੰ  (ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਾਲ) ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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20792 460 lib loiB 
AhMkwir mwqw  
grib BieAw 
smwiexu]

l`ib[AhM-
kwir[m`wqw[(smwiexu) 
lIn[ 

Lab Lobh 

Ahankaar 

Maathaa Garab 

Bhaeiaa Samaaein 

||

You are intoxicated 

with greed, avarice 

and egotism; you are 

engrossed in self-

conceit.

ਹੇ ਿੀਵ! ਤੂੂੰ  ਿੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ 

ਜਵਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਜਵਚ, 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ।

20793 460 nwnk imRg 
AigAwin ibnsy  
nh imtY Awvxu 
jwiexu]2]

(ibnsy) nws huMdw[ 
jwie-xu

Naanak Mrig 

Agiaan Binasae 

Neh Mittai Aavan 

Jaaein ||2||

O Nanak, like the deer, 

you are being 

destroyed by your 

ignorance; your 

comings and goings 

shall never end. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਇਹ ਿੀਵ-

ਹਰਨ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ 
ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ 
ਮੱੁਕ ਸਕਦਾ ॥੨॥

20794 460 imTY mKu muAw  
ikau ley aufwrI]

im`TY m`Ku Mithai Makh 

Muaa Kio Leae 

Ouddaaree ||

The fly is caught in the 

sweet candy - how can 

it fly away?

(ਜਿਵੇਂ, ਗੁੜ ਆਜਦਕ) ਜਮੱਠੇ 

ਉੱਤੇ (ਬੈਠ ਕੇ) ਮੱਖੀ (ਗੁੜ ਨਾਲ 

ਚੂੰਬੜਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਉੱਡ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ, (ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ) ਮਰ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਜਤਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿੀਵਨ 

ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ)।
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20795 460 hsqI griq 
pieAw ikau 
qrIAY qwrI]

(griq) toey c[ jIv 
sMswr smuMdr qoN qwrI 
ikvyN (qrIAY) qrygw

Hasathee Garath 

Paeiaa Kio 

Thareeai Thaaree 

||

The elephant has 

fallen into the pit - 

how can it escape?

(ਕਾਮ-ਵੱਸ ਹੋਇਆ) ਹਾਥੀ 
(ਉਸ) ਟੋਏ ਜਵਚ ਜਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਿੋ ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਿੜਨ ਵਾਸਤੇ 

ਪੱੁਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਵਚ 

ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਥਣੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗੇ ਰਜਹ ਕੇ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ।

20796 460 qrxu duhylw 
BieAw iKn mih  
Ksmu iciq n 
AwieE]

(duhylw) AOKw Tharan Dhuhaelaa 

Bhaeiaa Khin Mehi 

Khasam Chith N 

Aaeiou ||

It shall be so difficult 

to swim across, for 

one who does not 

remember the Lord 

and Master, even for 

an instant.

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਔਖਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਸਕਦਾ।

20797 460 dUKw sjweI gxq 
nwhI kIAw 
Apxw pwieE]

(sjweI) szw Dhookhaa Sajaaee 

Ganath Naahee 

Keeaa Apanaa 

Paaeiou ||

His sufferings and 

punishments are 

beyond reckoning; he 

receives the 

consequences of his 

own actions.

ਇਤਨੇ ਦੱੁਖ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, 

ਇਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
ਮਨਮੁਖ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ 
ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
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20798 460 guJw kmwxw 
pRgtu hoAw eIq 
auqih KuAwrI]

g`uJw[(eIq) ies lok 
c[ (auqih) pRlok c[ 

Gujhaa Kamaanaa 

Pragatt Hoaa Eeth 

Outhehi Khuaaree 

||

His secret deeds are 

exposed, and he is 

ruined here and 

hereafter.

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ 

ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖ਼ਰ 

ਉੱਘੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਇਸ 

ਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਭੀ ਬੇ-ਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

20799 460 nwnk siqgur 
bwJu mUTw mnmuKo 
AhMkwrI]3]

(mUTw) T`igAw Naanak Sathigur 

Baajh Moothaa 

Manamukho 

Ahankaaree ||3||

O Nanak, without the 

True Guru, the self-

willed egotistical 

manmukh is 

defrauded. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਅਹੂੰਕਾਜਰਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ) ਲੁਟਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ॥੩॥
20800 460 hir ky dws jIvy  

lig pRB kI 
crxI]

Har Kae Dhaas 

Jeevae Lag Prabh 

Kee Charanee ||

The Lord's slaves live 

by holding on to God's 

feet.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਪੈ ਕੇ 

ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

20801 460 kMiT lgwie lIey  
iqsu Twkur 
srxI]

Kanth Lagaae 

Leeeae This 

Thaakur Saranee 

||

The Lord and Master 

embraces those who 

seek His Sanctuary.

ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

20802 460 bl buiD igAwnu 
iDAwnu Apxw 
Awip nwmu 
jpwieAw]

Bal Budhh Giaan 

Dhhiaan Apanaa 

Aap Naam 

Japaaeiaa ||

He blesses them with 

power, wisdom, 

knowledge and 

meditation; He 

Himself inspires them 

to chant His Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ ਬਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ 
ਅਕਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਿਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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20803 460 swDsMgiq Awip 
hoAw Awip jgqu 
qrwieAw]

j`g-qu Saadhhasangath 

Aap Hoaa Aap 

Jagath Tharaaeiaa 

||

He Himself is the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

and He Himself saves 

the world.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆਪ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ।

20804 460 rwiK lIey 
rKxhwrY sdw 
inrml krxI]

Raakh Leeeae 

Rakhanehaarai 

Sadhaa Niramal 

Karanee ||

The Preserver 

preserves those whose 

actions are always 

pure.

ਰੱਖਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਆਪ 

ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤਾਈਏ ਂਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦਾ) ਆਚਰਨ ਸਦਾ ਪਜਵਤਿ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

20805 460 nwnk nrik n 
jwih kbhUM hir 
sMq hir kI 
srxI]4]2]11]

Naanak Narak N 

Jaahi Kabehoon 

Har Santh Har Kee 

Saranee 

||4||2||11||

O Nanak, they never 

have to go to hell; the 

Lord's Saints are under 

the Lord's Protection. 

||4||2||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ 

ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹਣ 

ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ 

॥੪॥੨॥੧੧॥

20806 460 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

20807 460 vM\u myry Awlsw  
hir pwis bynMqI]

(vM\u) clw jwh[ by-nMqI Vannj Maerae 

Aalasaa Har Paas 

Baenanthee ||

Be gone, O my 

laziness, that I may 

pray to the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਆਲਸ! ਚਲਾ ਿਾ 
(ਮੇਰੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਾਂ)। (ਹੇ 

ਸਖੀ!) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ (ਜਕ ਮੇਰਾ 
ਆਲਸ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4120 Published: March 06/ 2014



20808 460 rwvau shu 
AwpnVw pRB 
sMig sohMqI]

(rwvau) AnMd mwxo[ 
(sohMqI) soBdI

Raavo Sahu 

Aapanarraa Prabh 

Sang Sohanthee ||

I enjoy my Husband 

Lord, and look 

beautiful with my God.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੀ 
ਹਾਂ (ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

20809 460 sMgy sohMqI kMq 
suAwmI idnsu 
rYxI rwvIAY]

(rwvIAY) ismrIey Sangae Sohanthee 

Kanth Suaamee 

Dhinas Rainee 

Raaveeai ||

I look beautiful in the 

Company of my 

Husband Lord; I enjoy 

my Lord Master day 

and night.

ਹੇ ਸਖੀ! ਉਸ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸੁਆਮੀ 
ਕੂੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
20810 460 swis swis 

icqwir jIvw pRBu 
pyiK hir gux 
gwvIAY]

(icqwir) ismr Saas Saas Chithaar 

Jeevaa Prabh 

Paekh Har Gun 

Gaaveeai ||

I live by remembering 

God with each and 

every breath, 

beholding the Lord, 

and singing His 

Glorious Praises.

ਹੇ ਸਖੀ! ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ! ਹੇ ਸਖੀ! ਉਸ ਹਰੀ 
ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ।
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20811 460 ibrhw ljwieAw  
drsu pwieAw  
Aimau idRsit 
isMcMqI]

(ibrhw) ivCoVw[ 
(l`jwieAw) SrmwieAw 
imt igAw[ siqgurW dI 
(Aimau) AMimRq idRstI 
ny AMimRq nwl (isM-
cMqI) isMj id`qI, AMimRq 
dy smuMdR c nhw id`qI

Birehaa Lajaaeiaa 

Dharas Paaeiaa 

Amio Dhrisatt 

Sinchanthee ||

The pain of separation 

has grown shy, for I 

have obtained the 

Blessed Vision of His 

Darshan; His 

Ambrosial Glance of 

Grace has filled me 

with bliss.

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ) ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਜਸੂੰ ਜਿਆ ਉਸ 

ਨੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 

ਜਲਆ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) ਜਵਛੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ।

20812 460 ibnvMiq nwnku  
myrI ieC puMnI  
imly ijsu 
KojMqI]1]

ibn-vMiq ie`C[(puMnI) 
pUrI hoeI[ 

Binavanth Naanak 

Maeree Eishh 

Punnee Milae Jis 

Khojanthee ||1||

Prays Nanak, my 

desires are fulfilled; I 

have met the One I 

was seeking. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਸਖੀ!) ਮੇਰੀ ਮਨ 

ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਭਾਲ ਰਹੀ ਸਾਂ ॥੧॥

20813 460 nis vM\hu  
iklivKhu krqw 
Gir AwieAw]

n`is[(vM\hu) cly jwE[ 
(iklivKhu) pwpo[ 

Nas Vannjahu 

Kilavikhahu 

Karathaa Ghar 

Aaeiaa ||

Run away, O sins; the 

Creator has entered 

my home.

ਹੇ ਪਾਪੋ! (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ 

ਜਵਚ (ਮੇਰਾ) ਕਰਤਾਰ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈ (ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ) ਚਲੇ ਿਾਵੋ।

20814 460 dUqh dhnu 
BieAw goivMdu 
pRgtwieAw]

kwmwid (dUqh) vYrIAW 
dw [(dhnu) sV gey

Dhootheh Dhehan 

Bhaeiaa Govindh 

Pragattaaeiaa ||

The demons within me 

have been burnt; the 

Lord of the Universe 

has revealed Himself 

to me.

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੋਜਵੂੰ ਦ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਏ, ਉਸ ਜਵਚੋਂ 
ਜਵਕਾਰ-ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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20815 460 pRgty gupwl 
goibMd lwln  
swDsMig 
vKwixAw]

(lwln) ipAwry[ 
(vKwixAw) ismirAw

Pragattae Gupaal 

Gobindh Laalan 

Saadhhasang 

Vakhaaniaa ||

The Beloved Lord of 

the Universe, the Lord 

of the World has 

revealed Himself; in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, I 

chant His Name.

ਤੇ ਜਪਆਰੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਿੀ 
(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

20816 460 Awcrju fITw  
Aimau vUTw gur 
pRswdI jwixAw]

(Aimau) AMimRq[ (vUTw) 
visAw[ Aw-crju

Aacharaj 

Ddeethaa Amio 

Voothaa Gur 

Prasaadhee 

Jaaniaa ||

I have seen the 

Wondrous Lord; He 

showers His Ambrosial 

Nectar upon me, and 

by Guru's Grace, I 

know Him.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਦੁਆਰਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਇਕ) ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

20817 460 min sWiq AweI  
vjI vDweI nh 
AMqu jweI 
pwieAw]

Man Saanth Aaee 

Vajee Vadhhaaee 

Neh Anth Jaaee 

Paaeiaa ||

My mind is at peace, 

resounding with the 

music of bliss; the 

Lord's limits cannot be 

found.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ ਠੂੰ ਡ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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20818 460 ibnvMiq nwnk  
suK shij mylw  
pRBU Awip 
bxwieAw]2]

Binavanth Naanak 

Sukh Sehaj Maelaa 

Prabhoo Aap 

Banaaeiaa ||2||

Prays Nanak, God 

brings us to union with 

Himself, in the poise 

of celestial peace. 

||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ-ਮਈ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

20819 460 nrk n 
fITiVAw ismrq 
nwrwiex]

Narak N 

Ddeetharriaa 

Simarath 

Naaraaein ||

They do not have to 

see hell, if they 

remember the Lord in 

meditation.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ।

20820 460 jY jY Drmu kry  
dUq Bey plwiex]

(Drmu) Drmrwj[ 
(plwiex) B`j gey

Jai Jai Dhharam 

Karae Dhooth 

Bheae Palaaein ||

The Righteous Judge 

of Dharma applauds 

them, and the 

Messenger of Death 

runs away from them.

ਧਰਮ ਰਾਿ (ਭੀ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਮਦੂਤ 

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੌੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20821 460 Drm DIrj shj 
suKIey swDsMgiq 
hir Bjy]

(Bj:poly) ismry Dhharam 

Dhheeraj Sehaj 

Sukheeeae 

Saadhhasangath 

Har Bhajae ||

Dharmic faith, 

patience, peace and 

poise are obtained by 

vibrating upon the 

Lord in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸੁਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਧਰਮ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਧੀਰਿ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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20822 460 kir AnugRhu 
rwiK lIny moh 
mmqw sB qjy]

(A-nu`gRhu) ikRpw[ 
(qjy) iqAwgy[qjy:polw 
bolo

Kar Anugrahu 

Raakh Leenae 

Moh Mamathaa 

Sabh Thajae ||

Showering His 

Blessings, He saves 

those who renounce 

all attachments and 

egotism.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮੋਹ ਮਮਤਾ 
ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੋਹ 

ਮਮਤਾ ਆਜਦਕ ਸਭ ਜਤਆਗ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
20823 460 gih kMiT lwey  

guir imlwey  
goivMd jpq 
AGwiex]

(gih) PV ky (kMiT) 
gLy nwl[ (AGwiex) 
iqRpq

Gehi Kanth Laaeae 

Gur Milaaeae 

Govindh Japath 

Aghaaein ||

The Lord embraces us; 

the Guru unites us 

with Him. Meditating 

on the Lord of the 

Universe, we are 

satisfied.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਬਾਹੋਂ) ਿੜ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਵੱਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20824 460 ibnvMiq nwnk  
ismir suAwmI  
sgl Aws 
pujwiex]3]

Binavanth Naanak 

Simar Suaamee 

Sagal Aas Pujaaein 

||3||

Prays Nanak, 

remembering the Lord 

and Master in 

meditation, all hopes 

are fulfilled. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

20825 461 iniD isiD crx 
ghy qw kyhw 
kwVw]

 (kwVw) icMqw Nidhh Sidhh 

Charan Gehae 

Thaa Kaehaa 

Kaarraa ||

Grasping the Lord's 

Feet, the treasure of 

the Siddhas, what 

suffering can I feel?

ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਿੜ ਲਏ 

ਿ ੋਸਾਰੀਆਂ ਜਨਧੀਆਂ ਦਾ 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ,
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20826 461 sBu ikCu vis 
ijsY so pRBU 
AswVw]

(AswVw) swfw[ v`is Sabh Kishh Vas 

Jisai So Prabhoo 

Asaarraa ||

Everything is in His 

Power - He is my God.

(ਜਕਉਂਜਕ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਡੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਖਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 

ਹੈ।

20827 461 gih Bujw lIny  
nwm dIny kru 
Dwir msqik 
rwiKAw]

(Bujw) bWh[ (kru) h`Q Gehi Bhujaa 

Leenae Naam 

Dheenae Kar 

Dhhaar Masathak 

Raakhiaa ||

Holding me the the 

arm, He blesses me 

with His Name; placing 

His Hand upon my 

forehead, He saves me.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਬਾਹੋਂ ਿੜ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਜਵਚ) 

ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

20828 461 sMswr swgru nh 
ivAwpY Aimau 
hir rsu cwiKAw]

Sansaar Saagar 

Neh Viaapai Amio 

Har Ras Chaakhiaa 

||

The world-ocean does 

not trouble me, for I 

have drunk the 

sublime elixir of the 

Lord.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਰਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਉਤੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

(ਆਪਣਾ) ਿੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

20829 461 swDsMgy nwm rMgy  
rxu jIiq vfw 
AKwVw]

Saadhhasangae 

Naam Rangae Ran 

Jeeth Vaddaa 

Akhaarraa ||

In the Saadh Sangat, 

imbued with the 

Naam, the Name of 

the Lord, I am 

victorious on the great 

battlefield of life.

ਉਸ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰਣ 

ਜਿੱਤ ਜਲਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਪੜ 

ਜਿੱਤ ਜਲਆ (ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪਹਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਘੋਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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20830 461 ibnvMiq nwnk  
srix suAwmI  
bhuiV jim n 
aupwVw]4]3]12
]

(aupwVw)pu`tdw mwrdw 
nhIN

Binavanth Naanak 

Saran Suaamee 

Bahurr Jam N 

Oupaarraa 

||4||3||12||

Prays Nanak, I have 

entered the Sanctuary 

of the Lord and 

Master; the 

Messenger of Death 

shall not destroy me 

again. ||4||3||12||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਇਸ ਿੀਵਨ-ਘੋਲ ਜਵਚ) 

ਮੁੜ ਕਦੇ ਿਮ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥

20831 461 Awsw mhlw 5] Aasaa Mehalaa 5 

||

Aasaa, Fifth Mehl:

20832 461 idnu rwiq 
kmwieAVo so  
AwieE mwQY]

Dhin Raath 

Kamaaeiarro So 

Aaeiou Maathhai 

||

Those actions you 

perform, day and 

night, are recorded 

upon your forehead.

ਿ ੋਕੁਝ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਚੂੰਗਾ ਮੂੰਦਾ ਕੂੰਮ ਤੂੂੰ  ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸੂੰਸਕਾਰ-ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਉੱਕਜਰਆ ਜਗਆ ਹੈ।

20833 461 ijsu pwis 
lukwiedVo so  
vyKI swQY]

Jis Paas 

Lukaaeidharro So 

Vaekhee Saathhai 

||

And the One, from 

whom you hide these 

actions - He sees 

them, and is always 

with you.

ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਕੂੰਮ) ਲੁਕਾਂਦਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਉਹ ਤਾਂ 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

20834 461 sMig dyKY 
krxhwrw kwie 
pwpu kmweIAY]

Sang Dhaekhai 

Karanehaaraa 

Kaae Paap 

Kamaaeeai ||

The Creator Lord is 

with you; He sees you, 

so why commit sins?

ਜਸਰਿਣਹਾਰ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) 

ਨਾਲ (ਬੈਠਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਕੂੰਮ) ਵੇਖਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 

ਕੋਈ ਮੂੰਦ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ,
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20835 461 suikRqu kIjY nwmu 
lIjY nrik mUil 
n jweIAY]

(su-ikRqu) Bly krm Sukirath Keejai 

Naam Leejai Narak 

Mool N Jaaeeai ||

So perform good 

deeds, and chant the 

Naam, the Name of 

the Lord; you shall 

never have to go to 

hell.

(ਸਗੋਂ) ਭਲਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਨਰਕ ਜਵਚ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਪਈਦਾ।

20836 461 AwT phr hir 
nwmu ismrhu clY 
qyrY swQy]

c`lY Aath Pehar Har 

Naam Simarahu 

Chalai Thaerai 

Saathhae ||

Twenty-four hours a 

day, dwell upon the 

Lord's Name in 

meditation; it alone 

shall go along with you.

ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰੇਗਾ।

20837 461 Bju swDsMgiq 
sdw nwnk  
imtih doK 
kmwqy]1]

 Bju:polw bolo[(kmwqy) 
kmwey hoey[

Bhaj 

Saadhhasangath 

Sadhaa Naanak 

Mittehi Dhokh 

Kamaathae ||1||

So vibrate continually 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, O Nanak, and 

the sins you 

committed shall be 

erased. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ (ਭਿਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਪਛਲੇ) ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਵਕਾਰ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

20838 461 vl vMc kir  
audru Brih mUrK 
gwvwrw]

(vl)vL CL, sRIrk 
vl nwL[ (vMc)T`gI

Valavanch Kar 

Oudhar Bharehi 

Moorakh 

Gaavaaraa ||

Practicing deceit, you 

fill your belly, you 

ignorant fool!

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਹੇ ਗੂੰ ਵਾਰ! ਤੂੂੰ  
(ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਵਲ-ਛਲ ਕਰ 

ਕੇ (ਆਪਣਾ) ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈਂ 
(ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈਂ।

20839 461 sBu ikCu dy 
rihAw hir 
dyvxhwrw]

Sabh Kishh Dhae 

Rehiaa Har 

Dhaevanehaaraa 

||

The Lord, the Great 

Giver, continues to 

give you everything.

ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱ ਲ ਚੁਕੀ ਹੋਈ 

ਹੈ ਜਕ) ਹਰੀ ਦਾਤਾਰ (ਸਭਨਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।
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20840 461 dwqwru sdw 
dieAwlu suAwmI  
kwie mnhu 
ivswrIAY]

Dhaathaar Sadhaa 

Dhaeiaal Suaamee 

Kaae Manahu 

Visaareeai ||

The Great Giver is 

always merciful. Why 

should we forget the 

Lord Master from our 

minds?

ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ 

ਸਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ 
ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

20841 461 imlu swDsMgy Bju 
insMgy kul smUhw 
qwrIAY]

(insMgy) ibnw iJjk[ 
(smUhw) swrIAW

Mil 

Saadhhasangae 

Bhaj Nisangae Kul 

Samoohaa 

Thaareeai ||

Join the Saadh Sangat, 

and vibrate fearlessly; 

all your relations shall 

be saved.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ (-

ਬੈਠ), ਝਾਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕਜਰਆ ਕਰ, (ਭਿਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਲਈਦੀਆਂ 

ਹਨ।
20842 461 isD swiDk dyv 

muin jn Bgq 
nwmu ADwrw]

Sidhh Saadhhik 

Dhaev Mun Jan 

Bhagath Naam 

Adhhaaraa ||

The Siddhas, the 

seekers, the demi-

gods, the silent sages 

and the devotees, all 

take the Naam as their 

support.

ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ ਿੋਗੀ, 
ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 

ਦੇਵਤੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ, 

ਭਗਤ-ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਜਣਆ 

ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ।

20843 461 ibnvMiq nwnk  
sdw BjIAY pRBu 
eyku 
krxYhwrw]2]

(BjIAY) 
ismrIey[BjIAY:polw bolo

Binavanth Naanak 

Sadhaa Bhajeeai 

Prabh Eaek 

Karanaihaaraa 

||2||

Prays Nanak, vibrate 

continually upon God, 

the One Creator Lord. 

||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥
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20844 461 Kotu n kIceI  
pRBu prKxhwrw]

kI-ceI Khott N Keechee 

Prabh 

Parakhanehaaraa 

||

Do not practice 

deception - God is the 

Assayer of all.

(ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਨਾਲ) ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਦੀ) ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

20845 461 kUVu kptu 
kmwvdVy jnmih 
sMswrw]

Koorr Kapatt 

Kamaavadharrae 

Janamehi 

Sansaaraa ||

Those who practice 

falsehood and deceit 

are reincarnated in 

the world.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ) ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ (ਮੁੜ 

ਮੁੜ) ਿੂੰ ਮਦੇ (ਮਰਦੇ) ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
20846 461 sMswru swgru  

iqn@I qirAw  
ijn@I eyku 
iDAwieAw]

Sansaar Saagar 

Thinhee Thariaa 

Jinhee Eaek 

Dhhiaaeiaa ||

Those who meditate 

on the One Lord, cross 

over the world-ocean.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਏ ਹਨ।

20847 461 qij kwmu kRoDu 
AinMd inMdw pRB 
srxweI 
AwieAw]

(A-inMd) ausqq Thaj Kaam Krodhh 

Anindh Nindhaa 

Prabh Saranaaee 

Aaeiaa ||

Renouncing sexual 

desire, anger, flattery 

and slander, they 

enter the Sanctuary of 

God.

ਿੇਹੜੇ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਭਜਲਆਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਗਏ ਹਨ, (ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਗਏ ਹਨ।)

20848 461 jil Qil 
mhIAil rivAw 
suAwmI aUc 
Agm Apwrw]

(rivAw) smwey Jal Thhal Meheeal 

Raviaa Suaamee 

Ooch Agam 

Apaaraa ||

The lofty, inaccessible 

and infinite Lord and 

Master is pervading 

the water, the land 

and the sky.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ, ਿ ੋਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ,
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20849 461 ibnvMiq nwnk  
tyk jn kI  
crxkml 
ADwrw]3]

ibn-vMiq Binavanth Naanak 

Ttaek Jan Kee 

Charan Kamal 

Adhhaaraa ||3||

Prays Nanak, He is the 

support of His 

servants; His Lotus 

Feet are their only 

sustenance. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ (ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) 
ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਲਈ ਆਸਰਾ ਹਨ ॥੩॥

20850 461 pyKu hircMdaurVI  
AsiQru ikCu 
nwhI]

hir-cMdaurVI Paekh 

Harichandhourarre

e Asathhir Kishh 

Naahee ||

Behold - the world is a 

mirage; nothing here 

is permanent.

(ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਿ ੋਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਧੂਏ ਂਦਾ 
ਪਹਾੜ (ਕਰ ਕੇ) ਵੇਖ (ਇਸ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।

20851 461 mwieAw rMg jyqy  
sy sMig n jwhI]

Maaeiaa Rang 

Jaethae Sae Sang 

N Jaahee ||

The pleasures of Maya 

which are here, shall 

not go with you.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਮੌਿ-

ਮੇਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ (ਜਕਸੇ ਦੇ) 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ।

20852 461 hir sMig swQI 
sdw qyrY idnsu 
rYix smwlIAY]

Har Sang Saathhee 

Sadhaa Thaerai 

Dhinas Rain 

Samaaleeai ||

The Lord, your 

companion, is always 

with you; remember 

Him day and night.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
20853 461 hir eyk ibnu  

kCu Avru nwhI  
Bwau duqIAw 
jwlIAY]

hir jI ibnw (duqIAw) 
dUjw (Bwau) pRym[ j`wlIAY

Har Eaek Bin 

Kashh Avar 

Naahee Bhaao 

Dhutheeaa 

Jaaleeai ||

Without the One Lord, 

there is no other; burn 

away the love of 

duality.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੁਝ ਭੀ (ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ) ਨਹੀਂ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਜਪਆਰ (ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਸਾੜ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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20854 461 mIqu jobnu mwlu 
srbsu pRBu eyku 
kir mn mwhI]

(srbsu) sB 
kuJ[srbsu:polw imlvW

Meeth Joban Maal 

Sarabas Prabh 

Eaek Kar Man 

Maahee ||

Know in your mind, 

that the One God is 

your friend, youth, 

wealth and everything.

ਜਮੱਤਰ, ਿਵਾਨੀ, ਧਨ, ਆਪਣਾ 
ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ-ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਸਮਝ।

20855 461 ibnvMiq nwnku  
vfBwig pweIAY  
sUiK shij 
smwhI]4]4]13
]

Binavanth Naanak 

Vaddabhaag 

Paaeeai Sookh 

Sehaj Samaahee 

||4||4||13||

Prays Nanak, by great 

good fortune, we find 

the Lord, and merge in 

peace and celestial 

poise. ||4||4||13||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (-ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਸਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੪॥੧੩॥

20856 461 Awsw mhlw 5 
CMq Gru 8

Aasaa Mehalaa 5 

Shhanth Ghar 8

Aasaa, Fifth Mehl, 

Chhant, Eighth House:

ਰਾਗ ਆਸਾ, ਘਰ ੮ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

20857 461 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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20858 461 kmlw BRm BIiq  
kmlw BRm BIiq 
hy qIKx md 
ibprIiq hy AvD 
AkwrQ jwq]

(kmlw) mwieAw, kmLw 
jIv[ (BIiq) kMD[ 
(qIKx) qyz (md) 
nSw[md:polw bolo 
(ibprIiq) aultI rIq[ 
(AvD) 
aumr[AvD:polw 
(AkwrQ) ivArQ

Kamalaa Bhram 

Bheeth Kamalaa 

Bhram Bheeth Hae 

Theekhan Madh 

Bipareeth Hae 

Avadhh Akaarathh 

Jaath ||

Maya is the wall of 

doubt - Maya is the 

wall of doubt. It is 

such a powerful and 

destructive intoxicant; 

it corrupts and wastes 

away one's life.

ਮਾਇਆ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾਣ 

ਵਾਲੀ ਕੂੰਧ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਜਵੱਥ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ), ਮਾਇਆ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾਣ ਵਾਲੀ (ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਲਾ ਬਣਾਣ 

ਵਾਲੀ) ਕੂੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਤਿੱ ਖਾ ਹੈ, ਪਰ 

(ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ) ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ 

ਲੈ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆਂ) ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਉਮਰ ਜਵਅਰਥ ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

20859 461 ghbr bn Gor  
ghbr bn Gor hy  
igRh mUsq mn 
cor hy idnkro 
An idnu Kwq]

(gh-br)gwV@w[ 
(Gor)BYdwiek[ (mUsq) 
lu`tdy[ kwL rUpI 
(idnkro) sUrj

Gehabar Ban Ghor 

Gehabar Ban Ghor 

Hae Grih Moosath 

Man Chor Hae 

Dhinakaro 

Anadhin Khaath ||

In the terrible, 

impenetrable world-

forest - in the terrible, 

impenetrable world-

forest, the thieves are 

plundering man's 

house in broad 

daylight; night and 

day, this life is being 

consumed.

(ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਇਕ) ਜਭਆਨਕ 

ਸੂੰਘਣਾ ਿੂੰਗਲ ਹੈ; ਜਭਆਨਕ 

ਸੂੰਘਣਾ ਿੂੰਗਲ ਹੈ, (ਇਥੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਨੂੂੰ  (ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਹੀ) ਚੋਰ-ਮਨ ਲੁੱ ਟੀ 
ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ, ਸੂਰਿ (ਭਾਵ, 

ਸਮਾ) ਹਰ ਵੇਲੇ (ਇਸ ਦੀ 
ਉਮਰ ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾਈ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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20860 461 idn Kwq jwq  
ibhwq pRB ibnu  
imlhu pRB 
kruxwpqy]

kruxw-pqy Dhin Khaath Jaath 

Bihaath Prabh Bin 

Milahu Prabh 

Karunaa Pathae ||

The days of your life 

are being consumed; 

they are passing away 

without God. So meet 

God, the Merciful Lord.

(ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਿਾ ਰਹੇ) ਜਦਨ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੂੰ ) ਖਾਈ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਉਮਰ ਜਵਅਰਥ) ਬੀਤਦੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਤਰਸ-

ਸਰੂਪ ਪਤੀ! (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ 

ਕਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲ।
20861 462 jnm mrx Anyk 

bIqy ipRA sMg 
ibnu kCu nh gqy]

gqy:polw bolo Janam Maran 

Anaek Beethae 

Pria Sang Bin 

Kashh Neh Gathae 

||

I passed through so 

many births and 

deaths; without Union 

with the Beloved, I did 

not obtain salvation.

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੇੜ 

ਲੂੰ ਘ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ 
ਕੋਈ ਚੂੰਗਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

20862 462 kul rUp DUp 
igAwn hInI quJ 
ibnw moih kvn 
mwq]

(DUp) SoBw[ kul:polw 
bolo

Kul Roop Dhhoop 

Giaaneheenee 

Thujh Binaa Mohi 

Kavan Maath ||

I am without the 

status of high birth, 

beauty, glory or 

spiritual wisdom; 

without You, who is 

mine, O Mother?

(ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ!) ਮੇਰੀ ਕੋਈ 

ਚੂੰਗੀ ਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਅੂੰਦਰ (ਗੁਣਾਂ ਦੀ) 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ 

ਨਹੀਂ (ਹੇ ਜਪਆਰੇ!) ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ।
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20863 462 kr joiV nwnku  
srix AwieE  
ipRA nwQ nrhr  
krhu gwq]1]

(gwq) mukqI Kar Jorr Naanak 

Saran Aaeiou Pria 

Naathh Narehar 

Karahu Gaath 

||1||

With my palms 

pressed together, O 

Nanak, I enter the 

Lord's Sanctuary; O 

beloved almighty Lord 

and Master, please, 

save me! ||1||

(ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ) ਨਾਨਕ (ਦੋਵੇਂ) 
ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਹੈ, ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਹੇ ਨਾਥ! ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਉੱਚੀ ਬਣਾ ॥੧॥

20864 462 mInw jl hIn  
mInw jl hIn hy  
Ehu ibCurq mn 
qn KIn hy kq 
jIvnu ipRA ibnu 
hoq]

(KIn) nws Meenaa Jaleheen 

Meenaa Jaleheen 

Hae Ouhu 

Bishhurath Man 

Than Kheen Hae 

Kath Jeevan Pria 

Bin Hoth ||

Like a fish out of water 

- like a fish out of 

water, separated from 

the Lord, the mind and 

body perish; how can I 

live, without my 

Beloved?

ਿਦੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁਜੜਆਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ 

ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲੱਸਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਜਪਆਰੇ (ਪਾਣੀ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ 

ਜਕਵੇਂ ਿੀਊ ਸਕਦੀ ਹੈ?

20865 462 snmuK sih bwn  
snmuK sih bwn 
hy imRg Arpy mn 
qn pRwn hy Ehu 
byiDE shj 
sroq]

(snmu`K) swhmxy qoN[ 
(sih) shwrdw[ (bwn) 
qIr[ GMty hyVy dy sbd 
(sroq) Dun c

Sanamukh Sehi 

Baan Sanamukh 

Sehi Baan Hae 

Mrig Arapae Man 

Than Praan Hae 

Ouhu Baedhhiou 

Sehaj Saroth ||

Facing the arrow head-

on - facing the arrow 

head-on, the deer 

surrenders his mind, 

body and breath of 

life; he is struck by the 

hunter's soothing 

music.

ਹਰਨ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ (ਘੂੰ ਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) 

ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ 
ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ (ਸਭ 

ਕੁਝ ਉਸ ਜਮੱਠੀ ਸੁਰ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਸੱਧਾ ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ 

ਉਹ (ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ) ਤੀਰ 

ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਰੱਖ ਕੇ ਤੀਰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।
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20866 462 ipRA pRIiq lwgI  
imlu bYrwgI iKnu 
rhnu iDRgu qnu  
iqsu ibnw]

Pria Preeth Laagee 

Mil Bairaagee Khin 

Rehan Dhhrig 

Than This Binaa ||

I have enshrined love 

for my Beloved. In 

order to meet Him, I 

have become a 

renunciate. Cursed is 

that body which 

remains without Him, 

even for an instant.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੇਰੀ ਪਿੀਜਤ (ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। 
(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲ, ਮੇਰਾ 
ਜਚੱਤ (ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ) ਉਦਾਸ 

ਹੈ। ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿ ੇਇਹ ਸਰੀਰ ਇਕ 

ਜਖਨ ਭੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਸਕੇ 

ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ 

ਹੈ।
20867 462 plkw n lwgY  

ipRA pRym pwgY  
icqvMiq An 
idnu pRB mnw]

(plkw n lwgY) nINd 
nhIN AwauNdI[ (pwgY) 
crnW c[ (icqvMiq) 
Xwd krdy

Palakaa N Laagai 

Pria Praem Paagai 

Chithavanth 

Anadhin Prabh 

Manaa ||

My eyelids do not 

close, for I am 

absorbed in the love 

of my Beloved. Day 

and night, my mind 

thinks only of God.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਨੀਂਦ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਮੇਰੀ ਪਿੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਚਤਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

20868 462 sRIrMg rwqy nwm 
mwqy BY Brm 
duqIAw sgl 
Koq]

(sRIrMg) (sRI) soBw vwly 
(sRI) SRomxI (rMg) AnMd 
srUp vwihgurU[ r`wqy 
[m`wqy

Sreerang Raathae 

Naam Maathae 

Bhai Bharam 

Dhutheeaa Sagal 

Khoth ||

Attuned to the Lord, 

intoxicated with the 

Naam, fear, doubt and 

duality have all left me.

ਿੇਹੜੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਿੇਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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20869 462 kir mieAw 
dieAw dieAwl 
pUrn hir pRym 
nwnk mgn 
hoq]2]

Kar Maeiaa 

Dhaeiaa Dhaeiaal 

Pooran Har Praem 

Naanak Magan 

Hoth ||2||

Bestow Your mercy 

and compassion, O 

merciful and perfect 

Lord, that Nanak may 

be intoxicated with 

Your Love. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਦਇਆਲ ਹਰੀ! ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ, ਤਰਸ ਕਰ, 

ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਹਾਂ ॥੨॥

20870 462 AlI Al guMjwq  
AlI Al guMjwq 
hy mkrMd rs 
bwsn mwq hy  
pRIiq kml  
bMDwvq Awp]

(AlI)BaurI[ 
(Al)Baurw[ &u`l dI 
(mkrMd)DUVI[(mwq)msq

Aleeal Gunjaath 

Aleeal Gunjaath 

Hae Makarandh 

Ras Baasan Maath 

Hae Preeth Kamal 

Bandhhaavath 

Aap ||

The bumble-bee is 

buzzing - the bumble-

bee is buzzing, 

intoxicated with the 

honey, the flavor and 

the fragrance; because 

of its love for the 

lotus, it entangles 

itself.

(ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ) ਭੌਰੇ 

ਗੁੂੰ ਿਾਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੌਰੇ ਜਨਿੱਤ 

ਗੁੂੰ ਿਾਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਿੀਤੀ ਦੇ 

ਜਖੱਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲਾਂ ਜਵਚ ਬੂੰਨਹ ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

20871 462 cwiqRk icq 
ipAws cwiqRk 
icq ipAws hy  
Gn bUMd biciqR 
min Aws hy Al 
pIvq ibnsq 
qwp]

(Gn) b`dl[ (b-ic`qi 
R) Ascrj

Chaathrik Chith 

Piaas Chaathrik 

Chith Piaas Hae 

Ghan Boondh 

Bachithr Man Aas 

Hae Al Peevath 

Binasath Thaap ||

The mind of the 

rainbird thirsts - the 

mind of the rainbird 

thirsts; its mind longs 

for the beautiful rain-

drops from the clouds. 

Drinking them in, its 

fever departs.

(ਭਾਵੇਂ ਸਰ ਤੇ ਟੋਭੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ) ਪਪੀਹੇ ਦੇ 

ਜਚੱਤ ਨੂੂੰ  (ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਦੀ) 
ਜਪਆਸ ਹੈ, ਪਪੀਹੇ ਦੇ ਜਚੱਤ ਨੂੂੰ  
(ਜਸਰਫ਼ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਦੀ) 
ਤਿੇਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂਘ 

ਹੈ। ਿਦੋਂ ਪਪੀਹਾ ਉਸ ਮਸਤ 

ਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੂੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਪੀਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਮਟਦੀ 
ਹੈ।
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20872 462 qwpw ibnwsn  
dUK nwsn imlu 
pRymu min qin 
Aiq Gnw]

Thaapaa Binaasan 

Dhookh Naasan 

Mil Praem Man 

Than Ath Ghanaa 

||

O Destroyer of fever, 

Remover of pain, 

please unite me with 

You. My mind and 

body have such great 

love for You.

ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਤਾਪ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! (ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲ, ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਬਹੁਤ ਡੂੂੰ ਘਾ 
ਪਿੇਮ ਹੈ।

20873 462 suMdru cquru sujwn 
suAwmI kvn 
rsnw gux Bnw]

(Bnw) aucwrW[Bnw:polw 
bolo

Sundhar Chathur 

Sujaan Suaamee 

Kavan Rasanaa 

Gun Bhanaa ||

O my beautiful, wise 

and all-knowing Lord 

and Master, with what 

tongue should I chant 

Your Praises?

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਚਤੁਰ ਜਸਆਣਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ। ਮੈਂ (ਆਪਣੀ) ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ?

20874 462 gih Bujw lyvhu  
nwmu dyvhu idRsit 
Dwrq imtq 
pwp]

Gehi Bhujaa 

Laevahu Naam 

Dhaevahu Dhrisatt 

Dhhaarath Mittath 

Paap ||

Take me by the arm, 

and grant me Your 

Name. One who is 

blessed with Your 

Glance of Grace, has 

his sins erased.

ਹੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਇਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ! 
ਮੈਨੂੂੰ  ਬਾਹੋਂ ਿੜ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲਾ ਲਵ,ੋ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ੋ, ਤੇਰੀ ਜਨਗਾਹ ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ ਪੈਂਜਦਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20875 462 nwnku jMpY piqq  
pwvn hir drsu 
pyKq nh 
sMqwp]3]

(jMpY) bynqI krdy[ 
(sMqwp) mwnisk swVw

Naanak Janpai 

Pathith Paavan 

Har Dharas 

Paekhath Neh 

Santhaap ||3||

Nanak meditates on 

the Lord, the Purifier 

of sinners; beholding 

His Vision, he suffers 

no more. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੩॥
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20876 462 icqvau icq nwQ  
icqvau icq nwQ 
hy riK lyvhu 
srix AnwQ hy  
imlu cwau cweIly 
pRwn]

(cweI-ly) pRym Bry 
kwhLy[ icq-vau

Chithavo Chith 

Naathh Chithavo 

Chith Naathh Hae 

Rakh Laevahu 

Saran Anaathh 

Hae Mil Chaao 

Chaaeelae Praan 

||

I focus my 

consciousness on the 

Lord - I focus my 

consciousness upon 

the Lord; I am helpless 

- please, keep me 

under Your Protection. 

I yearn to meet You, 

my soul hungers for 

You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਚੱਤ 

(ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ) ਜਚਤਾਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਹੇ ਨਾਥ! ਮੈਂ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੂੰ  ਅਨਾਥ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ 

ਲੈ। (ਹੇ ਨਾਥ! ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲ (ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਚਾਉ 

ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਵਚ ਆਈ 

ਹੋਈ ਹੈ।

20877 462 suMdr qn iDAwn  
suMdr qn iDAwn 
hy mnu lubD  
gopwl igAwn hy  
jwick jn rwKq 
mwn]

(lubD) luBwiemwn Sundhar Than 

Dhhiaan Sundhar 

Than Dhhiaan Hae 

Man Lubadhh 

Gopaal Giaan Hae 

Jaachik Jan 

Raakhath Maan ||

I meditate on Your 

beautiful body - I 

meditate on Your 

beautiful body; my 

mind is fascinated by 

Your spiritual wisdom, 

O Lord of the world. 

Please, preserve the 

honor of Your humble 

servants and beggars.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ 

ਜਵਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਜਤ ਿੁੜੀ ਹੋਈ 

ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਵਲ 

ਮੇਰਾ ਜਧਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ 

ਲਲਚਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
(ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ) ਦਾ ਮਾਣ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਿੇਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ 

ਮੂੰਗਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।

20878 462 pRB mwn pUrn  
duK ibdIrn  
sgl ieC 
pujMqIAw]

(ib-dIrn) ktx vwly[ 
ie`C

Prabh Maan 

Pooran Dhukh 

Bidheeran Sagal 

Eishh Pujantheeaa 

||

God bestows perfect 

honor and destroys 

pain; He has fulfilled 

all my desires.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ 

ਮੂੰਗਜਤਆਂ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, (ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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20879 462 hir kMiT lwgy  
idn sBwgy imil 
nwh syj 
sohMqIAw]

Har Kanth Laagae 

Dhin Sabhaagae 

Mil Naah Saej 

Sohantheeaa ||

How very blessed was 

that day when the 

Lord embraced me; 

meeting my Husband 

Lord, my bed was 

beautified.

ਿੇਹੜੇ (ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ (ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦੇ 

ਜਦਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਸੇਿ ਸੋਹਣੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

20880 462 pRB idRsit DwrI  
imly murwrI  
sgl klml Bey 
hwn]

(klml) pwp[ (hwn) 
nws

Prabh Dhrisatt 

Dhhaaree Milae 

Muraaree Sagal 

Kalamal Bheae 

Haan ||

When God granted His 

Grace and met me, all 

my sins were erased.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ) ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20881 462 ibnvMiq nwnk  
myrI Aws pUrn  
imly sRIDr gux 
inDwn]4]1]14
]

Binavanth Naanak 

Maeree Aas 

Pooran Milae 

Sreedhhar Gun 

Nidhhaan 

||4||1||14||

Prays Nanak, my 

hopes are fulfilled; I 

have met the Lord, the 

Lord of Lakshmi, the 

treasure of excellence. 

||4||1||14||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (-ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਲੱਛਮੀ-ਪਤੀ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਪਿਭੂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ 
ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੪॥
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20882 462 <> siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathinaam 

Karathaa Purakh 

Nirabho Niravair 

Akaal Moorath 

Ajoonee Saibhan 

Gur Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ; ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ, ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ) ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

20883 462 Awsw mhlw 1] Aasaa Mehalaa 1 

||

Aasaa, First Mehl: ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। 'ਵਾਰ' ਸਲੋਕਾਂ 
ਸਮੇਤ, ਵਾਰ ਤੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਨ।

20884 462 vwr slokw nwil  
slok BI mhly 
pihly ky ilKy  
tuMfy As rwjY kI  
DunI]

Vaar Salokaa Naal 

Salok Bhee 

Mehalae Pehilae 

Kae Likhae 

Ttunddae As 

Raajai Kee 

Dhhunee ||

Vaar With Shaloks, 

And Shaloks Written 

By The First Mehl. To 

Be Sung To The Tune 

Of 'Tunda-Asraajaa':

(ਇਹ ਵਾਰ) ਟੁੂੰ ਡੇ (ਰਾਿਾ) 
ਅਸਰਾਿ ਦੀ (ਵਾਰ ਦੀ) ਸੁਰ 

ਉਤੇ (ਗਾਉਣੀ ਹੈ)।

20885 462 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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20886 462 bilhwrI gur 
Awpxy idauhwVI 
sd vwr]

(idauhwVI) idhwVI c[ 
(sd) sYNkVy

Balihaaree Gur 

Aapanae 

Dhiouhaarree 

Sadh Vaar ||

A hundred times a 

day, I am a sacrifice to 

my Guru;

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਇਕ) ਜਦਨ 

ਜਵਚ ਸੌ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ,

20887 462 ijin mwxs qy 
dyvqy kIey krq  
n lwgI vwr]1]

(vwr) dyr Jin Maanas Thae 

Dhaevathae 

Keeeae Karath N 

Laagee Vaar ||1||

He made angels out of 

men, without delay. 

||1||

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਨੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ ਤੇ 

ਬਣਾਉਂਜਦਆਂ (ਰਤਾ) ਜਚਰ ਨਾਹ 

ਲੱਗਾ ॥੧॥

20888 463 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:

20889 463 jy sau cMdw 
augvih sUrj 
cVih hjwr]

Jae So Chandhaa 

Ougavehi Sooraj 

Charrehi Hajaar ||

If a hundred moons 

were to rise, and a 

thousand suns 

appeared,

ਿ ੇ(ਇਕ) ਸੌ ਚੂੰਦਿਮਾ ਚੜਹਨ 

ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਿ ਚੜਹਨ,

20890 463 eyqy cwnx 
hoidAW gur ibnu  
Gor AMDwr]2]

Eaethae Chaanan 

Hodhiaaan Gur Bin 

Ghor Andhhaar 

||2||

Even with such light, 

there would still be 

pitch darkness without 

the Guru. ||2||

ਿ ੇਇਤਨੇ ਭੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਣ 

(ਭਾਵ, ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੇ 
ਇਤਨੇ ਭੀ ਚੂੰਦਿਮਾ ਸੂਰਿ 

ਆਜਦਕ ਗਿਜਹ ਅਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

ਚੜਹ ਪੈਣ), ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿੇਰ 

ਭੀ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ॥੨॥

20891 463 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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20892 463 nwnk gurU n 
cyqnI min 
AwpxY sucyq]

 (sucyq) huiSAwr Naanak Guroo N 

Chaethanee Man 

Aapanai Suchaeth 

||

O Nanak, those who 

do not think of the 

Guru, and who think 

of themselves as 

clever,

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿ ੋਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਜਵਚ ਚਤਰ (ਬਣੇ ਹੋਏ) ਹਨ,

20893 463 Cuty iql bUAwV 
ijau suM\y AMdir 
Kyq]

(bUAwV) ibnw iqlW dy 
bUtw

Shhuttae Thil 

Booaarr Jio 

Sunnjae Andhar 

Khaeth ||

Shall be left 

abandoned in the 

field, like the scattered 

sesame.

ਉਹ ਇਉਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਸੁੂੰ ਞੀ 
ਪੈਲੀ ਜਵਚ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸੜੇ ਜਤਲ 

ਜਨਖਸਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

20894 463 KyqY AMdir 
CuitAw khu 
nwnk sau nwh]

(sau)mwlk, r`iKAk[ 
(nwh)nhIN

Khaethai Andhar 

Shhuttiaa Kahu 

Naanak So Naah ||

They are abandoned 

in the field, says 

Nanak, and they have 

a hundred masters to 

please.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਬੇਸ਼ਕ) ਆਖ ਜਕ 

ਪੈਲੀ ਜਵਚ ਜਨਖਸਮੇ ਪਏ ਹੋਏ 

ਉਹਨਾਂ ਬੂਆੜ ਜਤਲਾਂ ਦੇ ਸੌ 

ਖਸਮ ਹਨ,

20895 463 PlIAih 
PulIAih bpuVy  
BI qn ivic 
suAwh]3]

(bpuVy) ivcwry[ PlI-
Aih Pu`lI-Aih

Faleeahi Fuleeahi 

Bapurrae Bhee 

Than Vich Suaah 

||3||

The wretches bear 

fruit and flower, but 

within their bodies, 

they are filled with 

ashes. ||3||

ਉਹ ਜਵਚਾਰੇ ਿੁੱ ਲਦੇ ਭੀ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੁੱ ਲ ਭੀ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ), ਿਲਦੇ ਭੀ ਹਨ, 

ਿੇਰ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਜਵਚ 

(ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਲੀ ਜਵਚ 

ਜਤਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ) ਸੁਆਹ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੩॥

20896 463 pauVI] Pourree || Pauree:

20897 463 AwpIn@Y Awpu 
swijE AwpIn@Y 
ricE nwau]

Aapeenhai Aap 

Saajiou Aapeenhai 

Rachiou Naao ||

He Himself created 

Himself; He Himself 

assumed His Name.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਸਾਜਿਆ, ਅਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ 
ਬਣਾਇਆ।
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20898 463 duXI kudriq 
swjIAY kir 
Awsxu ifTo cwau]

(du-XI)dUjI, X qwlU qoN 
bolo

Dhuyee Kudharath 

Saajeeai Kar Aasan 

Dditho Chaao ||

Secondly, He 

fashioned the 

creation; seated 

within the creation, He 

beholds it with delight.

ਜਿਰ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ 
(ਅਤੇ ਉਸ ਜਵਚ) ਆਸਣ ਿਮਾ 
ਕੇ, (ਭਾਵ, ਕੁਦਰਤ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਿਗਤ 

ਦਾ) ਆਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ 

ਜਪਆ ਹੈ।
20899 463 dwqw krqw  

Awip qUM quis 
dyvih krih 
pswau]

(pswau) ikRpw[ q`uis Dhaathaa 

Karathaa Aap 

Thoon Thus 

Dhaevehi Karehi 

Pasaao ||

You Yourself are the 

Giver and the Creator; 

by Your Pleasure, You 

bestow Your Mercy.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਅਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਇਹਨਾਂ ਦੇ) ਸਾਿਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ। (ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਤੱੁਠ ਕੇ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
20900 463 qUM jwxoeI sBsY  

dy lYsih ijMdu 
kvwau]

(kvwau)puSwk sRIr Thoon Jaanoee 

Sabhasai Dhae 

Laisehi Jindh 

Kavaao ||

You are the Knower of 

all; You give life, and 

take it away again with 

a word.

ਤੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਿੀਆਂ ਦੀ 
ਿਾਣਨਹਾਰ ਹੈਂ। ਜਿੂੰ ਦ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ (ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ) ਲੈ 

ਲਵੇਂਗਾ (ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਆਪ 

ਹੀ ਮੁੜ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ)।
20901 463 kir Awsxu ifTo 

cwau]1]

Kar Aasan Dditho 

Chaao ||1||

Seated within the 

creation, You behold it 

with delight. ||1||

ਤੂੂੰ  (ਕੁਦਰਤ ਜਵਚ) ਆਸਣ 

ਿਮਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈਂ 
॥੧॥

20902 463 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

20903 463 scy qyry KMf scy 
bRhmMf]

Sachae Thaerae 

Khandd Sachae 

Brehamandd ||

True are Your worlds, 

True are Your solar 

Systems.

ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਤੇਰੇ (ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਖੂੰਡ ਤੇ ਬਿਜਹਮੂੰਡ 

ਸੱਚੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਖੂੰਡ ਤੇ 

ਬਿਜਹਮੂੰਡ ਸਾਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ 
ਇਹ ਜਸਲਜਸਲਾ ਸਦਾ ਲਈ 

ਅਟੱਲ ਹੈ)।
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20904 463 scy qyry loA scy 
Awkwr]

Sachae Thaerae 

Loa Sachae Aakaar 

||

True are Your realms, 

True is Your creation.

ਤੇਰੇ (ਜਸਰਿ ੇਹੋਏ ਚੌਂਦਾਂ) ਲੋਕ 

ਤੇ (ਇਹ ਬੇਅੂੰ ਤ) ਆਕਾਰ ਭੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ;

20905 463 scy qyry krxy  
srb bIcwr]

Sachae Thaerae 

Karanae Sarab 

Beechaar ||

True are Your actions, 

and all Your 

deliberations.

ਤੇਰੇ ਕੂੰਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਚਾਰਾਂ 
ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹਨ।

20906 463 scw qyrw Amru  
scw dIbwxu]

(Amru) rwj, hukm[ 
(dIbwxu) drbwr, 
kcihrI

Sachaa Thaeraa 

Amar Sachaa 

Dheebaan ||

True is Your 

Command, and True is 

Your Court.

ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 
ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਅਟੱਲ ਹਨ,

20907 463 scw qyrw hukmu  
scw Purmwxu]

(Purmwxu) hukmnwmw Sachaa Thaeraa 

Hukam Sachaa 

Furamaan ||

True is the Command 

of Your Will, True is 

Your Order.

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੇਰਾ (ਸ਼ਾਹੀ) 
ਫ਼ਰੁਮਾਨ ਭੀ ਅਟੱਲ ਹਨ।

20908 463 scw qyrw krmu  
scw nIswxu]

(krmu) b^SS Sachaa Thaeraa 

Karam Sachaa 

Neesaan ||

True is Your Mercy, 

True is Your Insignia.

ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਜਥਰ 

ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਜਨਸ਼ਾਨ ਭੀ (ਭਾਵ, ਇਹ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥ ਿ ੋਤੂੂੰ  ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ) ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ 

ਹੈ।
20909 463 scy quDu AwKih  

lK kroiV]
l`K Sachae Thudhh 

Aakhehi Lakh 

Karorr ||

Hundreds of 

thousands and 

millions call You True.

ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਿੀਵ, ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨਾ-ਇਹ ਭੀ ਤੇਰਾ ਇਕ 

ਅਜਿਹਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਕੂੰਮ ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ ਲਈ ਜਥਰ ਹੈ)।
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20910 463 scY siB qwix  
scY siB joir]

Sachai Sabh Thaan 

Sachai Sabh Jor ||

In the True Lord is all 

power, in the True 

Lord is all might.

(ਇਹ ਖੂੰਡ, ਬਿਜਹਮੂੰਡ, ਲੋਕ, 

ਆਕਾਰ, ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਆਜਦਕ) 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਦੇ ਤਾਣ ਤੇ 

ਜ਼ੋਰ ਜਵਚ ਹਨ (ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੈ)।

20911 463 scI qyrI isPiq  
scI swlwh]

Sachee Thaeree 

Sifath Sachee 

Saalaah ||

True is Your Praise, 

True is Your Adoration.

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਤੇਰਾ ਇਕ ਅਟੱਲ ਜਸਲਜਸਲਾ 
ਹੈ;

20912 463 scI qyrI kudriq  
scy pwiqswh]

Sachee Thaeree 

Kudharath Sachae 

Paathisaah ||

True is Your almighty 

creative power, True 

King.

ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਰਚਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇਕ ਨਾ 
ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਹੈ।

20913 463 nwnk scu  
iDAwiein scu]

Naanak Sach 

Dhhiaaein Sach ||

O Nanak, true are 

those who meditate 

on the True One.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿੀਵ ਉਸ 

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ;

20914 463 jo mir jMmy su 
kcuin kcu]1]

(k`cuin)k`icAW qoN (k`cu) 
k`cy hn

Jo Mar Janmae S 

Kach Nikach ||1||

Those who are subject 

to birth and death are 

totally false. ||1||

ਪਰ ਿੋ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ (ਅਿੇ) 
ਜਬਲਕੁਲ ਕੱਚੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਸ 

ਅਸਲ ਿੋਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ) 

॥੧॥
20915 463 mÚ 1] (jw) ijsdw Ma 1 || First Mehl:

20916 463 vfI vifAweI  
jw vfw nwau]

Vaddee Vaddiaaee 

Jaa Vaddaa Naao 

||

Great is His greatness, 

as great as His Name.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ ਕੀਤੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦਾ 
ਨਾਮਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।
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20917 463 vfI vifAweI  
jw scu inAwau]

Vaddee Vaddiaaee 

Jaa Sach Niaao ||

Great is His greatness, 

as True is His justice.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ 

ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ (ਸਦਾ) 
ਅਟੱਲ ਹੈ।

20918 463 vfI vifAweI  
jw inhcl Qwau]

Vaddee Vaddiaaee 

Jaa Nihachal 

Thhaao ||

Great is His greatness, 

as permanent as His 

Throne.

ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ 
ਜਸਫ਼ਤ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਆਸਣ 

ਅਡੋਲ ਹੈ।

20919 463 vfI vifAweI  
jwxY Awlwau]

(Awlwau) AwiKAw 
hoieAw

Vaddee Vaddiaaee 

Jaanai Aalaao ||

Great is His greatness, 

as He knows our 

utterances.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ 
ਵਜਡਆਈ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

20920 463 vfI vifAweI  
buJY siB Bwau]

bu`JY Vaddee Vaddiaaee 

Bujhai Sabh Bhaao 

||

Great is His greatness, 

as He understands all 

our affections.

ਅਤੇ ਸਾਜਰਆਂ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੇ 

ਵਲਵਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

20921 463 vfI vifAweI  
jw puiC n dwiq]

pu`iC ky dwiq nhIN idMdy, 
dwiq dy ky pu`Cdy BI nhIN

Vaddee Vaddiaaee 

Jaa Pushh N 

Dhaath ||

Great is His greatness, 

as He gives without 

being asked.

ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਉੱਚੀ 
ਜਸਫ਼ਤ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਲੈ ਕੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਜਰਹਾ,

20922 463 vfI vifAweI  
jw Awpy Awip]

Vaddee Vaddiaaee 

Jaa Aapae Aap ||

Great is His greatness, 

as He Himself is all-in-

all.

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਅੂੰ ਤ ਦਾਤਾਂ 
ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ) (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
20923 463 nwnk kwr n 

kQnI jwie]

Naanak Kaar N 

Kathhanee Jaae ||

O Nanak, His actions 

cannot be described.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਜਤ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ,
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20924 463 kIqw krxw srb 
rjwie]2]

Keethaa Karanaa 

Sarab Rajaae ||2||

Whatever He has 

done, or will do, is all 

by His Own Will. ||2||

ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਆਪਣੇ 
ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਰਚੀ ਹੈ ॥੨॥

20925 463 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:

20926 463 iehu jgu scY kI 
hY koTVI scy kw 
ivic vwsu]

Eihu Jag Sachai 

Kee Hai Kotharree 

Sachae Kaa Vich 

Vaas ||

This world is the room 

of the True Lord; 

within it is the 

dwelling of the True 

Lord.

ਇਹ ਿਗਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਰਜਹਣ ਦੀ 
ਥਾਂ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਇਸ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

20927 463 iekn@w hukim 
smwie ley  
iekn@w hukmy kry 
ivxwsu]

(ivxwsu) nws Eikanhaa Hukam 

Samaae Leae 

Eikanhaa 

Hukamae Karae 

Vinaas ||

By His Command, 

some are merged into 

Him, and some, by His 

Command, are 

destroyed.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ 

ਜਵਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ) ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸੇ ਜਵਚ ਡੋਬ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
20928 463 iekn@w BwxY kiF 

ley iekn@w  
mwieAw ivic 
invwsu]

Eikanhaa Bhaanai 

Kadt Leae 

Eikanhaa Maaeiaa 

Vich Nivaas ||

Some, by the Pleasure 

of His Will, are lifted 

up out of Maya, while 

others are made to 

dwell within it.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ 
ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਸੇ 

ਜਵਚ ਿਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

20929 463 eyv iB AwiK n 
jwpeI ij iksY  
Awxy rwis]

Eaev Bh Aakh N 

Jaapee J Kisai 

Aanae Raas ||

No one can say who 

will be rescued.

ਇਹ ਗੱਲ ਭੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਜਕ ਰੱਬ ਜਕਸ ਦਾ ਬੇੜਾ 
ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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20930 463 nwnk gurmuiK 
jwxIAY jw kau 
Awip kry 
prgwsu]3]

Naanak Guramukh 

Jaaneeai Jaa Ko 

Aap Karae 

Paragaas ||3||

O Nanak, he alone is 

known as Gurmukh, 

unto whom the Lord 

reveals Himself. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਵਡਭਾਗੀ) 
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਚਾਨਣ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

20931 463 pauVI] Pourree || Pauree:

20932 463 nwnk jIA 
aupwie kY iliK 
nwvY Drmu 
bhwilAw]

Naanak Jeea 

Oupaae Kai Likh 

Naavai Dhharam 

Behaaliaa ||

O Nanak, having 

created the souls, the 

Lord installed the 

Righteous Judge of 

Dharma to read and 

record their accounts.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮ-ਰਾਿ 

ਨੂੂੰ  (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ) 

ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ 
ਜਲਖਦਾ ਰਹੇ।

20933 463 EQY scy hI sic 
inbVY cuix viK 
kFy jjmwilAw]

(jj) pUjw (mwilAw) 
mwl Dwn Kw ky, hrwm 
krn vwly[ jj-
mwilAw: jj polw bolo, 
m`wilAw

Outhhai Sachae 

Hee Sach Nibarrai 

Chun Vakh Kadtae 

Jajamaaliaa ||

There, only the Truth 

is judged true; the 

sinners are picked out 

and separated.

ਧਰਮ-ਰਾਿ ਦੀ ਕਚਜਹਰੀ 
ਜਵਚ ਜਨਰੋਲ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ 
(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਜਨਬੇੜਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਓਥੇ ਜਨਬੇੜੇ ਦਾ 
ਮਾਪ 'ਜਨਰੋਲ ਸਚੁ' ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਸਚੁ' ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਮੂੰਦ-

ਕਰਮੀ ਿੀਵ ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਖਰੇ 

ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

20934 463 Qwau n pwiein 
kUiVAwr muh 
kwl@Y dojik 
cwilAw]

(dojik) nrk c Thhaao N Paaein 

Koorriaar Muh 

Kaalhai Dhojak 

Chaaliaa ||

The false find no place 

there, and they go to 

hell with their faces 

blackened.

ਕੂੜ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਓਥੇ ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ; 
ਕਾਲਾ ਮੂੂੰ ਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦੋਜ਼ਕ ਜਵਚ ਧੱਜਕਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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20935 463 qyrY nwie rqy sy 
ijix gey hwir 
gey is Tgx 
vwilAw]

(ijix) ij`q[ T`gx Thaerai Naae 

Rathae Sae Jin 

Geae Haar Geae S 

Thagan Vaaliaa ||

Those who are imbued 

with Your Name win, 

while the cheaters 

lose.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ (ਏਥੋਂ) 
ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਹਾਰ ਕੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
20936 463 iliK nwvY Drmu 

bhwilAw]2]

Likh Naavai 

Dhharam 

Behaaliaa ||2||

The Lord installed the 

Righteous Judge of 

Dharma to read and 

record the accounts. 

||2||

(ਤੂੂੰ , ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਧਰਮ-ਰਾਿ ਨੂੂੰ  
(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) 
ਲੇਖਾ ਜਲਖਣ ਵਾਸਤੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਉੱਤੇ) ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ॥੨॥
20937 463 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

20938 463 ivsmwdu nwd  
ivsmwdu vyd]

Visamaadh Naadh 

Visamaadh Vaedh 

||

Wonderful is the 

sound current of the 

Naad, wonderful is the 

knowledge of the 

Vedas.

ਕਈ ਨਾਦ ਤੇ ਕਈ ਵੇਦ;

20939 463 ivsmwdu jIA  
ivsmwdu Byd]

Visamaadh Jeea 

Visamaadh 

Bhaedh ||

Wonderful are the 

beings, wonderful are 

the species.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕਈ 

ਭੇਦ;

20940 463 ivsmwdu rUp  
ivsmwdu rMg]

Visamaadh Roop 

Visamaadh Rang ||

Wonderful are the 

forms, wonderful are 

the colors.

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਕਈ ਰੂਪ ਤੇ ਕਈ ਰੂੰਗ

20941 463 ivsmwdu nwgy 
iPrih jMq]

nWgy Visamaadh 

Naagae Firehi 

Janth ||

Wonderful are the 

beings who wander 

around naked.

ਕਈ ਿੂੰਤ (ਸਦਾ) ਨੂੰ ਗੇ ਹੀ ਜਿਰ 

ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ 

ਕੇ ਜਵਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਬਣ 

ਰਹੀ ਹੈ।
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20942 464 ivsmwdu pauxu  
ivsmwdu pwxI]

Visamaadh Poun 

Visamaadh 

Paanee ||

Wonderful is the wind, 

wonderful is the water.

ਜਕਤੇ ਪਉਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਤੇ 

ਪਾਣੀ ਹੈ,

20943 464 ivsmwdu AgnI  
Kyfih ivfwxI]

Visamaadh 

Aganee Khaeddehi 

Viddaanee ||

Wonderful is fire, 

which works wonders.

ਜਕਤੇ ਕਈ ਅਗਨੀਆਂ ਅਚਰਿ 

ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ;

20944 464 ivsmwdu DrqI  
ivsmwdu KwxI]

Visamaadh 

Dhharathee 

Visamaadh 

Khaanee ||

Wonderful is the 

earth, wonderful the 

sources of creation.

ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਉਤਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ

20945 464 ivsmwdu swid 
lgih prwxI]

Visamaadh Saadh 

Lagehi Paraanee ||

Wonderful are the 

tastes to which 

mortals are attached.

ਿੀਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ 

ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਥੱਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
20946 464 ivsmwdu sMjogu  

ivsmwdu ivjogu]

Visamaadh Sanjog 

Visamaadh Vijog ||

Wonderful is union, 

and wonderful is 

separation.

ਜਕਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਜਕਤੇ 

ਜਵਛੋੜਾ ਹੈ;

20947 464 ivsmwdu BuK  
ivsmwdu Bogu]

Visamaadh Bhukh 

Visamaadh Bhog ||

Wonderful is hunger, 

wonderful is 

satisfaction.

ਜਕਤੇ ਭੁੱ ਖ (ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ), 

ਜਕਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਕਤੇ ਕਈ ਪਦਾਰਥ 

ਛਕੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ),

20948 464 ivsmwdu isPiq  
ivsmwdu swlwh]

Visamaadh Sifath 

Visamaadh 

Saalaah ||

Wonderful is His 

Praise, wonderful is 

His adoration.

ਜਕਤੇ (ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ) 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
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20949 464 ivsmwdu auJV  
ivsmwdu rwh]

au~JV Visamaadh 

Oujharr 

Visamaadh Raah ||

Wonderful is the 

wilderness, wonderful 

is the path.

ਜਕਤੇ ਔਝੜ ਹੈ, ਜਕਤੇ ਰਸਤੇ 

ਹਨ-ਇਹ ਅਚਰਿ ਖੇਡ ਵੇਖ ਕੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਹੈਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

20950 464 ivsmwdu nyVY  
ivsmwdu dUir]

Visamaadh 

Naerrai 

Visamaadh Dhoor 

||

Wonderful is 

closeness, wonderful 

is distance.

(ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਰੱਬ) ਨੇੜੇ ਹੈ 

(ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ) ਦੂਰ ਹੈ;

20951 464 ivsmwdu dyKY 
hwjrw hjUir]

Visamaadh 

Dhaekhai Haajaraa 

Hajoor ||

How wonderful to 

behold the Lord, ever-

present here.

(ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ-ਇਸ 

ਅਚਰਿ ਕੌਤਕ ਨੂੂੰ  ਤੱਕ ਕੇ 

ਝਰਨਾਟ ਜਛੜ ਰਹੀ ਹੈ।
20952 464 vyiK ivfwxu  

rihAw ivsmwdu]
(ivfwxu) Ascrjqw Vaekh Viddaan 

Rehiaa Visamaadh 

||

Beholding His 

wonders, I am wonder-

struck.

(ਰੱਬ ਦੀ) ਅਚਰਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਜਵਚ ਕਾਂਬਾ ਜਿਹਾ 
ਜਛੜ ਜਰਹਾ ਹੈ।

20953 464 nwnk buJxu pUrY 
Bwig]1]

bu`Jxu Naanak Bujhan 

Poorai Bhaag 

||1||

O Nanak, those who 

understand this are 

blessed with perfect 

destiny. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਇਲਾਹੀ 
ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਸਮਜਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

20954 464 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

20955 464 kudriq idsY  
kudriq suxIAY  
kudriq Bau suK 
swru]

Kudharath Dhisai 

Kudharath 

Suneeai 

Kudharath Bho 

Sukh Saar ||

By His Power we see, 

by His Power we hear; 

by His Power we have 

fear, and the essence 

of happiness.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੋ ਕੁਝ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਆ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਲਾ ਹੈ; 

ਇਹ ਭਉ ਿ ੋਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, 

ਇਹ ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ।
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20956 464 kudriq pwqwlI 
AwkwsI kudriq 
srb Awkwru]

Kudharath 

Paathaalee 

Aakaasee 

Kudharath Sarab 

Aakaar ||

By His Power the 

nether worlds exist, 

and the Akaashic 

ethers; by His Power 

the entire creation 

exists.

ਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਜਵਚ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਅਕਾਰ (ਭਾਵ, ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਿੋ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਅਚਰਿ ਖੇਡ ਹੈ।

20957 464 kudriq vyd 
purwx kqybw  
kudriq srb 
vIcwru]

Kudharath Vaedh 

Puraan Kathaebaa 

Kudharath Sarab 

Veechaar ||

By His Power the 

Vedas and the 

Puraanas exist, and 

the Holy Scriptures of 

the Jewish, Christian 

and Islamic religions. 

By His Power all 

deliberations exist.

ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਕਤੇਬਾਂ, (ਹੋਰ 

ਭੀ) ਸਾਰੀ ਜਵਚਾਰ-ਸੱਤਾ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਕਲਾ ਹੈ;

20958 464 kudriq Kwxw 
pIxw pYn@xu  
kudriq srb 
ipAwru]

Kudharath 

Khaanaa Peenaa 

Painhan 

Kudharath Sarab 

Piaar ||

By His Power we eat, 

drink and dress; by His 

Power all love exists.

(ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਪੈਨਹ ਣ 

(ਦਾ ਜਵਹਾਰ) ਅਤੇ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਸਾਰਾ ਜਪਆਰ (ਦਾ 
ਿਜ਼ਬਾ) ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ 
ਕੁਦਰਤ ਹੈ।

20959 464 kudriq jwqI 
ijnsI rMgI  
kudriq jIA 
jhwn]

(ijnsI) iksm Kudharath Jaathee 

Jinasee Rangee 

Kudharath Jeea 

Jehaan ||

- By His Power come 

the species of all kinds 

and colors; by His 

Power the living 

beings of the world 

exist.

ਿਾਤਾਂ ਜਵਚ, ਜਿਨਸਾਂ ਜਵਚ, 

ਰੂੰਗਾਂ ਜਵਚ, ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤ 

ਰਹੀ ਹੈ,
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20960 464 kudriq nykIAw  
kudriq bdIAw  
kudriq mwnu 
AiBmwnu]

bdIAW Kudharath 

Naekeeaa 

Kudharath 

Badheeaa 

Kudharath Maan 

Abhimaan ||

By His Power virtues 

exist, and by His 

Power vices exist. By 

His Power come honor 

and dishonor.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਕਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਕਤੇ ਜਵਕਾਰ 

ਹਨ; ਜਕਤੇ ਜਕਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਕਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਪਰਧਾਨ ਹੈ-ਇਹ ਤੇਰਾ 
ਅਚਰਿ ਕੌਤਕ ਹੈ।

20961 464 kudriq pauxu 
pwxI bYsMqru  
kudriq DrqI 
Kwku]

(Kwku) im`tI Kudharath Poun 

Paanee Baisanthar 

Kudharath 

Dhharathee Khaak 

||

By His Power wind, 

water and fire exist; by 

His Power earth and 

dust exist.

ਪਉਣ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਧਰਤੀ ਦੀ 
ਖ਼ਾਕ (ਆਜਦਕ ਤੱਤ), ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹਨ।

20962 464 sB qyrI kudriq  
qUM kwidru krqw  
pwkI nweI pwku]

(kwidru) mwlk[ 
(p`wkI) piv`qR[ (nweI) 
vifAweI

Sabh Thaeree 

Kudharath Thoon 

Kaadhir Karathaa 

Paakee Naaee 

Paak ||

Everything is in Your 

Power, Lord; You are 

the all-powerful 

Creator. Your Name is 

the Holiest of the Holy.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸਭ ਤੇਰੀ ਕਲਾ 
ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਕੁਦਰਤ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਇਸ ਖੇਲ ਦਾ 
ਰਚਨਹਾਰ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ 

ਸੱੁਚੀ ਤੋਂ ਸੱੁਚੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਪਜਵੱਤਰ (ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ) ਹੈਂ।

20963 464 nwnk hukmY 
AMdir vyKY vrqY 
qwko qwku]2]

guxW iv`cinpuMn pUrn 
(qwko qwku) ie`ko-ie`k 
vrq rhy hn

Naanak Hukamai 

Andhar Vaekhai 

Varathai Thaako 

Thaak ||2||

O Nanak, through the 

Command of His Will, 

He beholds and 

pervades the creation; 

He is absolutely 

unrivalled. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ (ਇਸ ਸਾਰੀ 
ਕੁਦਰਤ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ (ਰੱਖ ਕੇ) (ਸਭ ਦੀ) 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਤੇ ਸਭ 

ਥਾਈ,ਂ ਇਕੱਲਾ) ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੨॥

20964 464 pauVI] Pourree || Pauree:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4154 Published: March 06/ 2014



20965 464 AwpIn@Y Bog Boig 
kY hoie BsmiV  
Bauru isDwieAw]

(BsmiV) im`tI dw Fyr[ 
(Bauru)jIvAwqmw[ 
(isDwieAw)c`ilAw igAw

Aapeenhai Bhog 

Bhog Kai Hoe 

Bhasamarr Bhour 

Sidhhaaeiaa ||

Enjoying his pleasures, 

one is reduced to a 

pile of ashes, and the 

soul passes away.

ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) 

ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂੰਗ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

(ਇਹ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਅਚਰਿ 

ਕੁਦਰਤ ਹੈ)। (ਸਰੀਰ) ਜਮੱਟੀ 
ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਆਖ਼ਰ ਿੀਵਾਤਮਾ-ਰੂਪ) ਭਉਰ 

(ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

20966 464 vfw hoAw 
dunIdwru gil 
sMglu Giq  
clwieAw]

(G~iq) pw ky[ dunI-dwru Vaddaa Hoaa 

Dhuneedhaar Gal 

Sangal Ghath 

Chalaaeiaa ||

He may be great, but 

when he dies, the 

chain is thrown 

around his neck, and 

he is led away.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ 

ਿੀਵ (ਿਦੋਂ) ਮਰਦਾ ਹੈ, (ਇਸ 

ਦੇ) ਗਲ ਜਵਚ ਸੂੰਗਲ ਪਾ ਕੇ 

ਅੱਗੇ ਲਾ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਵੇਜੜਹਆ ਹੋਇਆ 

ਿੀਵ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਤੇ 'ਹੂੰਸ ਚਲਸੀ 
ਡੁਮਣਾ')।

20967 464 AgY krxI 
kIriq vwcIAY  
bih lyKw kir 
smJwieAw]

(vwcIAY) pV@I jWdI Agai Karanee 

Keerath Vaacheeai 

Behi Laekhaa Kar 

Samajhaaeiaa ||

There, his good and 

bad deeds are added 

up; sitting there, his 

account is read.

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਭਾਵ, 

ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ, 

ਵੇਖੋ ਪਉੜੀ ੨) ਰੱਬ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਰੂਪ ਕਮਾਈ 

ਹੀ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਓਥੈ (ਿੀਵ 

ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਜਹਸਾਬ 

ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਾ 
ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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20968 464 Qwau n hovI  
paudIeI huix 
suxIAY ikAw 
rUAwieAw]

ku`t (paudI-eI) 
pYNidAW[ 
(rUAwieAw)roNdy nMU vw 
pukwirAw

Thhaao N Hovee 

Poudheeee Hun 

Suneeai Kiaa 

Rooaaeiaa ||

He is whipped, but 

finds no place of rest, 

and no one hears his 

cries of pain.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿਸੇ ਰਜਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਓਥੇ 

ਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ 
ਕੋਈ ਭੀ ਕੂਕ-ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

20969 464 min AMDY jnmu 
gvwieAw]3]

Man Andhhai 

Janam Gavaaeiaa 

||3||

The blind man has 

wasted his life away. 

||3||

ਮੂਰਖ ਮਨ (ਵਾਲਾ ਿੀਵ) 

ਆਪਣਾ (ਮਨੱੁਖਾ-) ਿਨਮ 

ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
20970 464 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

20971 464 BY ivic pvxu vhY 
sd vwau]

(sd)hmySw[ sB dy swh 
bx ky vgdI hY, ies 
leI sB nMU sd hI 
(vwau)BwauNdI hY

Bhai Vich Pavan 

Vehai Sadhavaao 

||

In the Fear of God, the 

wind and breezes ever 

blow.

ਹਵਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ 

ਜਵਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

20972 464 BY ivic clih 
lK drIAwau]

c`lih[ l`K[drI-Awau Bhai Vich Chalehi 

Lakh Dhareeaao ||

In the Fear of God, 

thousands of rivers 

flow.

ਲੱਖਾਂ ਦਰੀਆਉ ਭੀ ਭ ੈਜਵਚ ਹੀ 
ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ।

20973 464 BY ivic Agin 
kFY vygwir]

(kFY vygwir) ibn mzUrI 
ley kMm krdI

Bhai Vich Agan 

Kadtai Vaegaar ||

In the Fear of God, fire 

is forced to labor.

ਅੱਗ ਿੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 

ਇਹ ਭੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ।

20974 464 BY ivic DrqI 
dbI Bwir]

d`bI Bhai Vich 

Dhharathee 

Dhabee Bhaar ||

In the Fear of God, the 

earth is crushed under 

its burden.

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰ ਹੇਠ ਨੱਪੀ 
ਪਈ ਹੈ।

20975 464 BY ivic ieMdu 
iPrY isr Bwir]

(ieMdu) b`dl Bhai Vich Eindh 

Firai Sir Bhaar ||

In the Fear of God, the 

clouds move across 

the sky.

ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਜਵਚ ਇੂੰਦਰ ਰਾਿਾ 
ਜਸਰ ਦੇ ਭਾਰ ਜਿਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮੇਘ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਹੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ)।
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20976 464 BY ivic  
rwjwDrm duAwru]

Bhai Vich Raajaa 

Dhharam Dhuaar 

||

In the Fear of God, the 

Righteous Judge of 

Dharma stands at His 

Door.

ਧਰਮ-ਰਾਿ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਭੀ 
ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਜਵਚ ਹੈ।

20977 464 BY ivic sUrju BY 
ivic cMdu]

Bhai Vich Sooraj 

Bhai Vich Chandh 

||

In the Fear of God, the 

sun shines, and in the 

Fear of God, the moon 

reflects.

ਸੂਰਿ ਭੀ ਤੇ ਚੂੰਦਿਮਾ ਭੀ ਰੱਬ 

ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹਨ,

20978 464 koh kroVI clq  
n AMqu]

Koh Karorree 

Chalath N Anth ||

They travel millions of 

miles, endlessly.

ਕਿੋੜਾਂ ਕੋਹਾਂ ਚਲਜਦਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ 

ਦਾ ਓੜਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

20979 464 BY ivic isD buD 
sur nwQ]

Bhai Vich Sidhh 

Budhh Sur Naathh 

||

In the Fear of God, the 

Siddhas exist, as do 

the Buddhas, the demi-

gods and Yogis.

ਜਸੱਧ, ਬੁਧ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਨਾਥ-

ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਜਵਚ ਹਨ।

20980 464 BY ivic Awfwxy 
Awkws]

(Awfwxy) Cwey hoey Bhai Vich 

Aaddaanae Aakaas 

||

In the Fear of God, the 

Akaashic ethers are 

stretched across the 

sky.

ਇਹ ਉੱਪਰ ਤਣੇ ਹੋਏ ਅਕਾਸ਼ 

(ਿੋ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੀ) ਭੈ 
ਜਵਚ ਹੀ ਹਨ।

20981 464 BY ivic joD mhw 
bl sUr]

(joD)v`fy v`fy XoDy[ mhw 
blI (sUr)sUrmy

Bhai Vich Jodhh 

Mehaabal Soor ||

In the Fear of God, the 

warriors and the most 

powerful heroes exist.

ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਿੋਧੇ ਤੇ 

ਸੂਰਮੇ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਜਵਚ 

ਹਨ।

20982 464 BY ivic Awvih 
jwvih pUr]

(pUr) pUrW dy pUr, byVI 
c ie`k vwr bYT ky 
lMGx vwly pUr

Bhai Vich Aavehi 

Jaavehi Poor ||

In the Fear of God, 

multitudes come and 

go.

ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਿੀਵ ਿ ੋਿਗਤ 

ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਸਭ ਭੈ ਜਵਚ ਹਨ।
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20983 464 sgilAw Bau 
iliKAw isir 
lyKu]

Sagaliaa Bho 

Likhiaa Sir Laekh ||

God has inscribed the 

Inscription of His Fear 

upon the heads of all.

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਉ-

ਰੂਪ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਨਯਮ ਹੀ ਐਸਾ 
ਹੈ ਜਕ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਜਵਚ 

ਹਨ।
20984 464 nwnk inrBau 

inrMkwru scu 
eyku]1]

Naanak Nirabho 

Nirankaar Sach 

Eaek ||1||

O Nanak, the Fearless 

Lord, the Formless 

Lord, the True Lord, is 

One. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੱਚਾ 
ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਹੀ ਭੈ-ਰਜਹਤ ਹੈ 

॥੧॥

20985 464 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

20986 464 nwnk inrBau 
inrMkwru hoir kyqy 
rwm rvwl]

(rvwl) crn DUV, im`tI 
Bwv imt gey

Naanak Nirabho 

Nirankaar Hor 

Kaethae Raam 

Ravaal ||

O Nanak, the Lord is 

fearless and formless; 

myriads of others, like 

Rama, are mere dust 

before Him.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਹੀ 
ਭੈ-ਰਜਹਤ ਹੈ, (ਅਵਤਾਰੀ) ਰਾਮ 

(ਿੀ) ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ (ਉਸ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ) ਤੱੁਛ ਹਨ;

20987 464 kyqIAw kMn@ 
khwxIAw kyqy 
byd bIcwr]

(kMn@) ikRSn jI dIAW Kaetheeaa Kannh 

Kehaaneeaa 

Kaethae Baedh 

Beechaar ||

There are so many 

stories of Krishna, so 

many who reflect over 

the Vedas.

(ਉਸ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦੇ ਜਗਆਨ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਜਕਿਸ਼ਨ (ਿੀ) ਦੀਆਂ 

ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ 

ਵੀਚਾਰ ਭੀ ਤੱੁਛ ਹਨ।

20988 464 kyqy ncih mMgqy  
igiV muiV pUrih 
qwl]

(igiV muiV) iPr iPr Kaethae Nachehi 

Mangathae Girr 

Murr Poorehi 

Thaal ||

So many beggars 

dance, spinning 

around to the beat.

(ਉਸ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦਾ ਜਗਆਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਕਈ 

ਮਨੱੁਖ ਮੂੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲ 

ਪੂਰਦੇ ਹਨ,
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20989 464 bwjwrI bwjwr 
mih Awie kFih 
bwjwr]

(bwjwrI) rwsDwrIey Baajaaree Baajaar 

Mehi Aae Kadtehi 

Baajaar ||

The magicians perform 

their magic in the 

market place, creating 

a false illusion.

ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਭੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ ਰਾਸਾਂ ਪਾਂਦੇ ਹਨ,

20990 464 gwvih rwjy 
rwxIAw bolih 
Awlpqwl]

(Awlpqwl) ault pult Gaavehi Raajae 

Raaneeaa Bolehi 

Aal Pathaal ||

They sing as kings and 

queens, and speak of 

this and that.

ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਮੂੂੰ ਹੋਂ) ਕਈ ਢੂੰਗਾਂ ਦੇ ਬਚਨ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ,

20991 464 lK tikAw ky 
muMdVy lK tikAw 
ky hwr]

(tikAw) rupieAW dy[ 
(muMdVy) vwLy[ l`K

Lakh Ttakiaa Kae 

Mundharrae Lakh 

Ttakiaa Kae Haar 

||

They wear earrings, 

and necklaces worth 

thousands of dollars.

ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ (ਭਾਵ, 

ਕੀਮਤੀ) ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ;

20992 464 ijqu qin 
pweIAih nwnkw  
sy qn hovih 
Cwr]

pweI-Aih Jith Than Paaeeahi 

Naanakaa Sae 

Than Hovehi 

Shhaar ||

Those bodies on which 

they are worn, O 

Nanak, those bodies 

turn to ashes.

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਜਵਚਾਰੇ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਜਕ ਇਹ 

ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਾਰ ਤਾਂ) ਜਿਸ ਜਿਸ 

ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਰੀਰ (ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) ਸੁਆਹ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਇਸ ਗਾਉਣ 

ਨੱਚਣ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਜਲਆਂ 

ਤੇ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਜਹਨਣ ਨਾਲ 

'ਜਗਆਨ' ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ 
ਹੈ?)
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20993 465 igAwnu n glIeI 
FUFIAY kQnw 
krVw swru]

(swru) sRySt[ g`lIN-eI Giaan N Galeeee 

Dtoodteeai 

Kathhanaa 

Kararraa Saar ||

Wisdom cannot be 

found through mere 

words. To explain it is 

as hard as iron.

ਜਗਆਨ ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਭਾਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
(ਜਗਆਨ ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ-

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ) ਜਬਆਨ ਕਰਨਾ 
ਇਉਂ ਕਰੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ 
(ਭਾਵ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ)।

20994 465 krim imlY qw 
pweIAY hor 
ihkmiq hukmu  
KuAwru]2]

(krim) ikRpw nwl[ 
(ihkmiq) clwkI nwl

Karam Milai Thaa 

Paaeeai Hor 

Hikamath Hukam 

Khuaar ||2||

When the Lord 

bestows His Grace, 

then alone it is 

received; other tricks 

and orders are 

useless. ||2||

(ਹਾਂ) ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਜਮਲ 

ਿਾਏ ਤਾਂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਮੇਹਰ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ) ਹੋਰ ਚਾਰਾਿੋਈ 

ਤੇ ਹੁਕਮ (ਵਰਤਣਾ) ਜਵਅਰਥ 

ਹੈ ॥੨॥

20995 465 pauVI] Pourree || Pauree:

20996 465 ndir krih jy 
AwpxI qw ndrI 
siqguru pwieAw]

Nadhar Karehi Jae 

Aapanee Thaa 

Nadharee Sathigur 

Paaeiaa ||

If the Merciful Lord 

shows His Mercy, then 

the True Guru is found.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੂੂੰ  (ਿੀਵ ਉੱਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ-ਜਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

20997 465 eyhu jIau bhuqy 
jnm BrMimAw qw 
siqguir sbdu 
suxwieAw]

Eaehu Jeeo 

Bahuthae Janam 

Bharanmiaa Thaa 

Sathigur Sabadh 

Sunaaeiaa ||

This soul wandered 

through countless 

incarnations, until the 

True Guru instructed it 

in the Word of the 

Shabad.

ਇਹ (ਜਵਚਾਰਾ) ਿੀਵ (ਿਦੋਂ) 
ਬਹੁਤੇ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕ 

ਚੁਜਕਆ (ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ) ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ 

ਸੁਣਾਇਆ।
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20998 465 siqgur jyvfu  
dwqw ko nhI siB 
suixAhu lok 
sbwieAw]

(sbwieAw) swry Sathigur Jaevadd 

Dhaathaa Ko 

Nehee Sabh 

Suniahu Lok 

Sabaaeiaa ||

There is no giver as 

great as the True 

Guru; hear this, all you 

people.

ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ! ਜਧਆਨ ਦੇ ਕੇ 

ਸੁਣੋ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

20999 465 siqguir imilAY  
scu pwieAw  
ijn@I ivchu Awpu 
gvwieAw]

Sathigur Miliai 

Sach Paaeiaa 

Jinhee Vichahu 

Aap Gavaaeiaa ||

Meeting the True 

Guru, the True Lord is 

found; He removes 

self-conceit from 

within,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਮਲਣ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ,

21000 465 ijin sco scu 
buJwieAw]4]

bu`JwieAw Jin Sacho Sach 

Bujhaaeiaa ||4||

And instructs us in the 

Truth of Truths. ||4||

ਜਿਸ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨਰੋਲ ਸੱਚੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਪਾਈ ਹੈ। (ਭਾਵ, 

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਣ ਨਾਲ 

ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੪॥

21001 465 slok mÚ 1] s`By Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

21002 465 GVIAw sBy 
gopIAw phr kMn@ 
gopwl]

Gharreeaa Sabhae 

Gopeeaa Pehar 

Kannh Gopaal ||

All the hours are the 

milk-maids, and the 

quarters of the day 

are the Krishnas.

(ਸਾਰੀਆਂ) ਘੜੀਆਂ (ਮਾਨੋ) 

ਗੋਪੀਆਂ ਹਨ; (ਜਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ) 

ਪਜਹਰ, (ਮਾਨੋ) ਕਾਨਹ  ਹਨ;
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21003 465 ghxy pauxu pwxI 
bYsMqru cMdu sUrju 
Avqwr]

(bYsMqru) A`g Gehanae Poun 

Paanee Baisanthar 

Chandh Sooraj 

Avathaar ||

The wind, water and 

fire are the 

ornaments; the sun 

and moon are the 

incarnations.

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ, (ਮਾਨੋ) 

ਗਜਹਣ ੇਹਨ (ਿ ੋਉਹਨਾਂ 
ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ)। 

(ਰਾਸਾਂ ਜਵਚ ਰਾਸਧਾਰੀਏ 

ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਗ ਬਣਾ ਬਣਾ 
ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ 
ਰਾਸ ਜਵਚ) ਚੂੰਦਿਮਾ ਤੇ ਸੂਰਿ, 

(ਮਾਨੋ) ਦੋ ਅਵਤਾਰ ਹਨ।

21004 465 sglI DrqI 
mwlu Dnu vrqix 
srb jMjwl]

(vrqix) vrqoN ivhwr[ 
(jMjwl) jgq dy DMDy

Sagalee 

Dhharathee Maal 

Dhhan Varathan 

Sarab Janjaal ||

All of the earth, 

property, wealth and 

articles are all 

entanglements.

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ (ਰਾਸ ਪਾਣ ਲਈ) 

ਮਾਲ ਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ (ਿਗਤ ਦੇ 

ਧੂੰ ਧੇ) ਰਾਸ ਦਾ ਵਰਤਣ-ਵਲੇਵਾ 
ਹਨ।

21005 465 nwnk musY 
igAwn ivhUxI  
Kwie gieAw 
jmkwlu]1]

dunIAW (m`usY) T`gI jw 
rhI hY igAwn qoN 
(ivhUxI) KwlI

Naanak Musai 

Giaan Vihoonee 

Khaae Gaeiaa 

Jamakaal ||1||

O Nanak, without 

divine knowledge, one 

is plundered, and 

devoured by the 

Messenger of Death. 

||1||

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ ਜਵਚ) 

ਜਗਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਦੁਨੀਆ 

ਠੱਗੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਿਮਕਾਲ ਖਾਈ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧॥

21006 465 mÚ 1] swj (vwiein) vjwx Ma 1 || First Mehl:

21007 465 vwiein cyly  
ncin gur]

Vaaein Chaelae 

Nachan Gur ||

The disciples play the 

music, and the gurus 

dance.

(ਰਾਸਾਂ ਜਵਚ) ਚੇਲੇ ਸਾਿ 

ਵਿਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਚੇਜਲਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੱਚਦੇ ਹਨ।

21008 465 pYr hlwiein  
Pyrin@ isr]

Pair Halaaein 

Faeranih Sir ||

They move their feet 

and roll their heads.

(ਨਾਚ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ) ਪੈਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਹਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸਰ 

ਿੇਰਦੇ ਹਨ।
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21009 465 auif auif rwvw  
JwtY pwie]

(rwvw) G`tw[ (JwtY) 
isr vwLW c

Oudd Oudd 

Raavaa Jhaattai 

Paae ||

The dust flies and falls 

upon their hair.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ) ਉੱਡ 

ਉੱਡ ਕੇ ਘੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
21010 465 vyKY loku hsY Gir 

jwie]

Vaekhai Lok Hasai 

Ghar Jaae ||

Beholding them, the 

people laugh, and 

then go home.

(ਰਾਸ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ) ਲੋਕ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨੱਚਜਦਆਂ) ਵੇਖਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ (ਅੱਖਰੀਂ-
ਲੋਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਸਦਾ 
ਹੈ)।

21011 465 rotIAw kwrix  
pUrih qwl]

(pUrih qwl) n`cdy Rotteeaa Kaaran 

Poorehi Thaal ||

They beat the drums 

for the sake of bread.

(ਪਰ ਉਹ ਰਾਸਧਾਰੀਏ) ਰੋਜ਼ੀ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨੱਚਦੇ ਹਨ,

21012 465 Awpu pCwVih  
DrqI nwil]

(pCwVih) su`tdy Aap Pashhaarrehi 

Dhharathee Naal 

||

They throw 

themselves upon the 

ground.

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਭੁਇਂ ਤੇ 

ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

21013 465 gwvin gopIAw  
gwvin kwn@]

Gaavan Gopeeaa 

Gaavan Kaanh ||

They sing of the milk-

maids, they sing of the 

Krishnas.

ਗੋਪੀਆਂ (ਦੇ ਸਾਂਗ ਬਣ ਕੇ) 

ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਨਹ  (ਦੇ ਸਾਂਗ 

ਬਣ ਕੇ) ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ,

21014 465 gwvin sIqw rwjy 
rwm]

Gaavan Seethaa 

Raajae Raam ||

They sing of Sitas, and 

Ramas and kings.

ਸੀਤਾ, ਰਾਮ ਿੀ ਤੇ ਹੋਰ 

ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਬਣ ਕੇ 

ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
21015 465 inrBau inrMkwru 

scu nwmu]

Nirabho Nirankaar 

Sach Naam ||

The Lord is fearless 

and formless; His 

Name is True.

ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ ਜਨਡਰ ਹੈ, 

ਅਕਾਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ,

21016 465 jw kw kIAw  
sgl jhwnu]

Jaa Kaa Keeaa 

Sagal Jehaan ||

The entire universe is 

His Creation.

ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
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21017 465 syvk syvih  
krim cVwau]

(krim) ikRpw nwl 
(cVwau) cV@dI klw, 
isropwau

Saevak Saevehi 

Karam Charraao ||

Those servants, whose 

destiny is awakened, 

serve the Lord.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਕੇਵਲ ਉਹੀ) ਸੇਵਕ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਰੱਬ ਦੀ) ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਚੜਹਦੀ 
ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ) ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਹੈ,

21018 465 iBMnI rYix ijn@w 
min cwau]

(iBMnI) rsdwiek[ 
izMdgI rUpI (rYix) 
rwq[ (cwau) pRym auqSwh

Bhinnee Rain 

Jinhaa Man Chaao 

||

The night of their lives 

is cool with dew; their 

minds are filled with 

love for the Lord.

ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ-
ਰੂਪ ਰਾਤ ਸੁਆਦਲੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ 
ਹੈ-

21019 465 isKI isiKAw  
gur vIcwir]

(is`KI) is`K leI[ 
is`iKAw

Sikhee Sikhiaa Gur 

Veechaar ||

Contemplating the 

Guru, I have been 

taught these teachings;

ਇਹ ਜਸੱਜਖਆ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਜਸੱਖ ਲਈ ਹੈ,

21020 465 ndrI krim  
lGwey pwir]

(ndrI) vwihgurU jI Nadharee Karam 

Laghaaeae Paar ||

Granting His Grace, He 

carries His servants 

across.

ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੁਆਰਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

21021 465 kolU crKw ckI 
cku]

c`kI c`ku Koloo Charakhaa 

Chakee Chak ||

The oil-press, the 

spinning wheel, the 

grinding stones, the 

potter's wheel,

(ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਿੇਰੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ, ਵੇਖੋ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥ 

ਤੇ ਿੀਵ ਸਦਾ ਭੌਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

ਕੋਹਲੂ, ਚਰਖਾ, ਚੱਕੀ, ਚੱਕ,

21022 465 Ql vwroly bhuqu 
AnMqu]

(Ql) QlW dy vwroly[ Thhal Vaarolae 

Bahuth Ananth ||

The numerous, 

countless whirlwinds 

in the desert,

ਥਲਾਂ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਵਰੋਲੇ,
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21023 465 lwtU mwDwxIAw  
Angwh]

(An-gwh) AMn 
gwhuxvwly (gwh) PLy

Laattoo 

Maadhhaaneeaa 

Anagaah ||

The spinning tops, the 

churning sticks, the 

threshers,

ਲਾਟੂ, ਮਧਾਣੀਆਂ, ਿਲਹੇ ,

21024 465 pMKI BaudIAw  
lYin n swh]

(BaudIAw) au~fidAW Pankhee 

Bhoudheeaa Lain 

N Saah ||

The breathless 

tumblings of the birds,

ਪੂੰਛੀ, ਭੂੰ ਭੀਰੀਆਂ ਿ ੋਇਕ-ਸਾਹੇ 

ਉਡਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ-

ਇਹ ਸਭ ਭੌਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

21025 465 sUAY cwiV  
BvweIAih jMq]

cwiV@[ BvweI-Aih Sooai Chaarr 

Bhavaaeeahi Janth 

||

And the men moving 

round and round on 

spindles

ਸੂਲ ਉੱਤੇ ਚਾੜਹ ਕੇ ਕਈ ਿੂੰਤ 

ਭਵਾਈਦੇਂ ਹਨ।

21026 465 nwnk BauidAw  
gxq n AMq]

Naanak Bhoudhiaa 

Ganath N Anth ||

O Nanak, the tumblers 

are countless and 

endless.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭੌਣ ਵਾਲੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

21027 465 bMDn bMiD Bvwey 
soie]

Bandhhan Bandhh 

Bhavaaeae Soe ||

The Lord binds us in 

bondage - so do we 

spin around.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਜ਼ੂੰਿੀਰਾਂ ਜਵਚ 

ਿਕੜ ਕੇ ਭਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,

21028 465 pieAY ikriq  
ncY sBu koie]

Paeiai Kirath 

Nachai Sabh Koe 

||

According to their 

actions, so do all 

people dance.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਨੱਚ ਜਰਹਾ ਹੈ।
21029 465 nic nic hsih  

clih sy roie]
n`ic n`ic[ h`s-ih[ 
c`l-ih

Nach Nach Hasehi 

Chalehi Sae Roe ||

Those who dance and 

dance and laugh, shall 

weep on their 

ultimate departure.

ਿ ੋਿੀਵ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਹੱਸਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ (ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) ਰੋ ਕੇ (ਏਥੋਂ) 
ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

21030 465 auif n jwhI  
isD n hoih]

Oudd N Jaahee 

Sidhh N Hohi ||

They do not fly to the 

heavens, nor do they 

become Siddhas.

(ਉਂਞ) ਭੀ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਨਾਲ 

ਜਕਸੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਅੱਪੜ ਿਾਂਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ 

ਜਸੱਧ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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21031 465 ncxu kudxu mn 
kw cwau]

n`cxu ku`dxu Nachan Kudhan 

Man Kaa Chaao ||

They dance and jump 

around on the urgings 

of their minds.

ਨੱਚਣਾ ਕੱੁਦਣਾ (ਕੇਵਲ) ਮਨ 

ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ,

21032 465 nwnk ijn@ min 
Bau iqn@w min 
Bwau]2]

Naanak Jinh Man 

Bho Thinhaa Man 

Bhaao ||2||

O Nanak, those whose 

minds are filled with 

the Fear of God, have 

the love of God in 

their minds as well. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿੇਮ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ॥੨॥

21033 465 pauVI] Pourree || Pauree:

21034 465 nwau qyrw 
inrMkwru hY nwie 
lieAY nrik n 
jweIAY]

Naao Thaeraa 

Nirankaar Hai 

Naae Laeiai Narak 

N Jaaeeai ||

Your Name is the 

Fearless Lord; 

chanting Your Name, 

one does not have to 

go to hell.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨਰੂੰਕਾਰ 

ਹੈ, ਿ ੇਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੀਏ ਤਾਂ 
ਨਰਕ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ।
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21035 465 jIau ipMfu sBu 
iqs dw dy KwjY  
AwiK gvweIAY]

(jIau) ijMd[ (ipMfu) 
sRIr[ hornW nMU dy ky, 
Awp (KwjY) KweIey[ 
AwpxI zbwnoN AwKxw 
C`f dyeIey ik mYN id`qw 
hY, ikauNik pRmySr jI 
dw idqw hI KweIdw hY[ 
mYN idMdw hW AwK ky 
Apxy Awp nUM 
(gvweIAY) guvwauxw hY 
rwmjI v`loN

Jeeo Pindd Sabh 

This Dhaa Dhae 

Khaajai Aakh 

Gavaaeeai ||

Soul and body all 

belong to Him; asking 

Him to give us 

sustenance is a waste.

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਭ 

ਕੁਝ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 

(ਭੋਿਨ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਜਕਤਨਾ ਕੁ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ਇਹ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ 
ਜਵਅਰਥ ਿਤਨ ਹੈ।

21036 465 jy loVih cMgw 
Awpxw kir 
puMnhu nIcu 
sdweIAY]

Jae Lorrehi 

Changaa Aapanaa 

Kar Punnahu 

Neech Sadhaaeeai 

||

If you yearn for 

goodness, then 

perform good deeds 

and feel humble.

ਹੇ ਿੀਵ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਭਜਲਆਈ ਲੋੜਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਚੂੰਗਾ 
ਕੂੰਮ ਕਰ ਕੇ ਭੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾ।

21037 465 jy jrvwxw 
prhrY jru vys 
krydI AweIAY]

(jrvwxw) kwl, buFypw[ 
(prhrY) dUr krnw 
cwhy[ (jru) buFypw

Jae Jaravaanaa 

Pareharai Jar Vaes 

Karaedhee Aaeeai 

||

Even if you remove 

the signs of old age, 

old age shall still come 

in the guise of death.

ਿ ੇ(ਕੋਈ ਿੀਵ) ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੂੰ  ਪਰੇ 

ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੇ (ਭਾਵ, ਬੁਢੇਪੇ 

ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਿਤਨ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ) ਬੁਢੇਪਾ ਵੇਸ 

ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
21038 465 ko rhY n BrIAY 

pweIAY]5]
jdoN jIvn dI suAwsW 
rUpI (pweIAY) pweI 
(BrIAY) Br jWdI

Ko Rehai N 

Bhareeai Paaeeai 

||5||

No one remains here 

when the count of the 

breaths is full. ||5||

ਿਦੋਂ ਸੁਆਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਤਾਂ ਕੋਈ ਿੀਵ ਇੱਥੇ ਰਜਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੫॥
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21039 465 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

21040 465 muslmwnw isPiq 
srIAiq piV 
piV krih 
bIcwru]

(s-rIAiq) Sr@w, 
muslmwnI kwnMUn

Musalamaanaa 

Sifath Sareeath 

Parr Parr Karehi 

Beechaar ||

The Muslims praise 

the Islamic law; they 

read and reflect upon 

it.

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਰਹ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ (ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ 

ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ), ਉਹ ਸ਼ਰਹ 

ਨੂੂੰ  ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ (ਇਹ) ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ,

21041 465 bMdy sy ij pvih 
ivic bMdI vyKx 
kau dIdwru]

(bMdI) bMdgI Bandhae Sae J 

Pavehi Vich 

Bandhee Vaekhan 

Ko Dheedhaar ||

The Lord's bound 

servants are those 

who bind themselves 

to see the Lord's 

Vision.

(ਜਕ) ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦੇਖਣ 

ਲਈ ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਸ਼ਰਹ ਦੀ) 
ਬੂੰਦਸ਼ ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ 
ਰੱਬ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ ਹਨ।

21042 465 ihMdU swlwhI 
swlwhin drsin 
rUip Apwru]

Hindhoo 

Saalaahee 

Saalaahan 

Dharasan Roop 

Apaar ||

The Hindus praise the 

Praiseworthy Lord; the 

Blessed Vision of His 

Darshan, His form is 

incomparable.

ਜਹੂੰ ਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
ਸਾਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਸੁੂੰ ਦਰ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

21043 465 qIriQ nwvih  
Arcw pUjw Agr 
vwsu bhkwru]

(Arcw) cMdn 
iCVkxw[ (Agr) 
cMdn[ (vwsu)KuSbU 
dI(bhkwru)mihkwr 
mihkwauNdy hn

Theerathh 

Naavehi Arachaa 

Poojaa Agar Vaas 

Behakaar ||

They bathe at sacred 

shrines of pilgrimage, 

making offerings of 

flowers, and burning 

incense before idols.

ਹਰੇਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹ ਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਗੇ ਭੇਟਾ ਧਰਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਚੂੰਦਨ ਆਜਦਕ ਦੇ 

ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ।
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21044 465 jogI suMin 
iDAwvin@ jyqy  
AlK nwmu 
krqwru]

A-lK:polw bolo Jogee Sunn 

Dhhiaavanih 

Jaethae Alakh 

Naam Karathaar ||

The Yogis meditate on 

the absolute Lord 

there; they call the 

Creator the Unseen 

Lord.

ਿੋਗੀ ਲੋਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ 

ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਜਧਆਉਂਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ 'ਅਲਖ, ਅਲਖ' ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ।

21045 466 sUKm mUriq nwmu 
inrMjn kwieAw 
kw Awkwru]

 (kwieAw) dyh Sookham Moorath 

Naam Niranjan 

Kaaeiaa Kaa 

Aakaar ||

But to the subtle 

image of the 

Immaculate Name, 

they apply the form of 

a body.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ 

ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਜਵਚ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦੇ ਹਨ ਉਹ) ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ 
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ (ਿਗਤ ਰੂਪ) 

ਆਕਾਰ (ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ) ਕਾਇਆਂ 

(ਸਰੀਰ) ਦਾ ਹੈ।

21046 466 sqIAw min 
sMqoKu aupjY dyxY 
kY vIcwir]

(sqIAW) dwnI[sqIAW: 
polw bolo

Satheeaa Man 

Santhokh Oupajai 

Dhaenai Kai 

Veechaar ||

In the minds of the 

virtuous, contentment 

is produced, thinking 

about their giving.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਦਾਨੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਿਦੋਂ (ਉਹ ਜਕਸੇ ਲੋੜਵੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ ) 
ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ;

21047 466 dy dy mMgih  
shsw gUxw soB 
kry sMswru]

( hzwrW[ (gUxw)guxW Dhae Dhae 

Mangehi Sehasaa 

Goonaa Sobh 

Karae Sansaar ||

They give and give, but 

ask a thousand-fold 

more, and hope that 

the world will honor 

them.

(ਪਰ ਲੋੜਵੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ ) ਦੇ ਦੇ ਕੇ 

(ਉਹ ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ ਕਰਤਾਰ 

ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਤੋਂ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ 
ਵਧੀਕ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

(ਬਾਹਰ) ਿਗਤ (ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਾਨ 

ਦੀ) ਵਜਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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21048 466 corw jwrw qY 
kUiVAwrw Kwrwbw 
vykwr]

(jwrw) ivBcwrI[ 
(vykwr) ivkwrI

Choraa Jaaraa Thai 

Koorriaaraa 

Khaaraabaa 

Vaekaar ||

The thieves, 

adulterers, perjurers, 

evil-doers and sinners

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ, ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਚੋਰ, ਪਰ-ਇਸਤਿੀ 
ਗਾਮੀ, ਝੂਠੇ, ਭੈੜੇ ਤੇ ਜਵਕਾਰੀ 
ਭੀ ਹਨ,

21049 466 ieik hodw Kwie 
clih AYQwaU  
iqnw iB kweI 
kwr]

(AYQwaU) eyQoN[ c`lih Eik Hodhaa Khaae 

Chalehi Aithhaaoo 

Thinaa Bh Kaaee 

Kaar ||

- after using up what 

good karma they had, 

they depart; have they 

done any good deeds 

here at all?

ਿ ੋ(ਜਵਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਕੇ) 

ਜਪਛਲੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ 
ਕੇ (ਇਥੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ) ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਪਰ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ 

ਰੂੰਗ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ (ਉਸੇ 

ਨੇ ਹੀ) ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ 

ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।

21050 466 jil Qil jIAw 
purIAw loAw  
Awkwrw Awkwr]

(jIAw) jIv Jal Thhal Jeeaa 

Pureeaa Loaa 

Aakaaraa Aakaar 

||

There are beings and 

creatures in the water 

and on the land, in the 

worlds and universes, 

form upon form.

ਿਲ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ 
ਉੱਤੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪੁਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਹਮੂੰਡ 

ਦੇ ਿੀਵ-

21051 466 Eie ij AwKih  
su qUMhY jwxih  
iqnw iB qyrI 
swr]

(swr) sMBwl Oue J Aakhehi S 

Thoonhai Jaanehi 

Thinaa Bh Thaeree 

Saar ||

Whatever they say, 

You know; You care 

for them all.

ਉਹ ਸਾਰੇ ਿ ੋਕੁਝ ਆਖਦੇ ਹਨ 

ਸਭ ਕੁਝ, (ਹੇ ਕਰਤਾਰ!) ਤੂੂੰ  
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ।
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21052 466 nwnk Bgqw BuK 
swlwhxu scu nwmu 
AwDwru]

Naanak Bhagathaa 

Bhukh Saalaahan 

Sach Naam 

Aadhhaar ||

O Nanak, the hunger 

of the devotees is to 

praise You; the True 

Name is their only 

support.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਦਾ ਅਟੱਲ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।

21053 466 sdw AnMid rhih  
idnu rwqI  
guxvMiqAw pw 
Cwru]1]

(pw)crnW dI 
(Cwru)DUV[ A-nMid

Sadhaa Anandh 

Rehehi Dhin 

Raathee 

Gunavanthiaa Paa 

Shhaar ||1||

They live in eternal 

bliss, day and night; 

they are the dust of 

the feet of the 

virtuous. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ ਜਦਨ ਰਾਤ ਅਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ (ਆਪ 

ਨੂੂੰ ) ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ ॥੧॥

21054 466 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

21055 466 imtI muslmwn 
kI pyVY peI 
kuim@Awr]

im`tI[ kuim@Awr G`Gw 
nhIN, k`kw bolxw

Mittee 

Musalamaan Kee 

Paerrai Pee 

Kumihaaar ||

The clay of the 

Muslim's grave 

becomes clay for the 

potter's wheel.

(ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਪਛੋਂ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਜੜਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਸੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਉਸ 

ਥਾਂ ਦੀ ਜਮੱਟੀ ਭੀ ਜਿੱਥੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਦੇ ਹਨ 

(ਕਈ ਵਾਰੀ) ਕੁਜਮਹਆਰ ਦੇ ਵੱਸ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਜਮੱਟੀ 
ਚੀਕਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਜਮਹਆਰ 

ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਮੱਟੀ 
ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਣ ਲਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ);
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21056 466 GiV BWfy ietw 
kIAw jldI kry 
pukwr]

Gharr Bhaanddae 

Eittaa Keeaa 

Jaladhee Karae 

Pukaar ||

Pots and bricks are 

fashioned from it, and 

it cries out as it burns.

(ਕੁਜਮਹਆਰ ਉਸ ਜਮੱਟੀ ਨੂੂੰ ) ਘੜ 

ਕੇ (ਉਸ ਦੇ) ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਆਵੀ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਮੱਟੀ, ਮਾਨੋ) 

ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,

21057 466 jil jil rovY 
bpuVI JiV JiV 
pvih AMigAwr]

(b`puVI) ivcwrI Jal Jal Rovai 

Bapurree Jharr 

Jharr Pavehi 

Angiaar ||

The poor clay burns, 

burns and weeps, as 

the fiery coals fall 

upon it.

ਸੜ ਕੇ ਜਵਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਜਵਚੋਂ ਅੂੰ ਜਗਆਰੇ ਝੜ ਝੜ 

ਕੇ ਜਡਗਦੇ ਹਨ,

21058 466 nwnk ijin krqY  
kwrxu kIAw so 
jwxY krqwru]2]

Naanak Jin 

Karathai Kaaran 

Keeaa So Jaanai 

Karathaar ||2||

O Nanak, the Creator 

created the creation; 

the Creator Lord alone 

knows. ||2||

(ਪਰ ਜਨਿਾਤ ਿਾਂ ਦੋਜ਼ਕ ਦਾ 
ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾੜਨ ਿਾਂ 
ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ 
ਹੈ), ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ 

ਨੇ ਿਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਹੈ, 

ਉਹ (ਅਸਲ ਭੇਦ ਨੂੂੰ ) ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

21059 466 pauVI] Pourree || Pauree:
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21060 466 ibnu siqgur iknY 
n pwieE ibnu 
siqgur iknY n 
pwieAw]

Bin Sathigur Kinai 

N Paaeiou Bin 

Sathigur Kinai N 

Paaeiaa ||

Without the True 

Guru, no one has 

obtained the Lord; 

without the True 

Guru, no one has 

obtained the Lord.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ('ਿਗ ਿੀਵਨੁ 

ਦਾਤਾ') ਸਜਤਗੁਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਭਾਵ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ, (ਇਹ 

ਸੱਚ ਿਾਣ ੋਜਕ) ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ('ਿਗ ਿੀਵਨ ਦਾਤਾ') 
ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ।

21061 466 siqgur ivic  
Awpu riKEnu  
kir prgtu  
AwiK suxwieAw]

Sathigur Vich Aap 

Rakhioun Kar 

Paragatt Aakh 

Sunaaeiaa ||

He has placed Himself 

within the True Guru; 

revealing Himself, He 

declares this openly.

(ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ ਨੇ) ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਰੱਜਖਆ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਾਜਖਆਤ ਹੋਇਆ ਹੈ) 

(ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੂੰ ) 
ਖੁਲਹਮ-ਖੁਲਹਾ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

21062 466 siqgur imilAY  
sdw mukqu hY  
ijin ivchu mohu 
cukwieAw]

Sathigur Miliai 

Sadhaa Mukath 

Hai Jin Vichahu 

Mohu Chukaaeiaa 

||

Meeting the True 

Guru, eternal 

liberation is obtained; 

He has banished 

attachment from 

within.

ਿ ੇ(ਇਹੋ ਜਿਹਾ) ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ (ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਮੁਕਤ 

(ਭਾਵ, ਮਾਇਕ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਅਜ਼ਾਦ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

21063 466 auqmu eyhu bIcwru 
hY ijin scy isau 
icqu lwieAw]

Outham Eaehu 

Beechaar Hai Jin 

Sachae Sio Chith 

Laaeiaa ||

This is the highest 

thought, that one's 

consciousness is 

attached to the True 

Lord.

(ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਆਣਪਾਂ 
ਨਾਲੋਂ) ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ 

ਜਕ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆ ਹੈ,
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21064 466 jgjIvnu dwqw  
pwieAw]6]

j`gjIvnu Jagajeevan 

Dhaathaa Paaeiaa 

||6||

Thus the Lord of the 

World, the Great Giver 

is obtained. ||6||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਗ-ਿੀਵਨ ਦਾਤਾ 
ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ ॥੬॥

21065 466 slok mÚ 1] g-ieAw Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

21066 466 hau ivic 
AwieAw hau 
ivic gieAw]

Ho Vich Aaeiaa Ho 

Vich Gaeiaa ||

In ego they come, and 

in ego they go.

(ਿਦ ਤਾਈ ਂਿੀਵ) 'ਹਉ' ਜਵਚ 

(ਹੈ, ਭਾਵ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਰੱਬ 

ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ 
ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ 
ਹੈ, ਤਦ ਤਾਈ ਂਕਦੇ) ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਦੇ) ਿਗਤ 

ਤੋਂ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

21067 466 hau ivic jMimAw  
hau ivic muAw]

Ho Vich Janmiaa 

Ho Vich Muaa ||

In ego they are born, 

and in ego they die.

ਕਦੇ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ।

21068 466 hau ivic idqw  
hau ivic 
lieAw]

Ho Vich Dhithaa 

Ho Vich Laeiaa ||

In ego they give, and 

in ego they take.

ਿੀਵ ਇਸ ਅੱਡਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ 
ਹੱਦਬੂੰ ਦੀ ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹ ਕੇ 

ਕਦੇ (ਜਕਸੇ ਲੋੜਵੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ ) ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਕਦੇ (ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ) ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

21069 466 hau ivic KitAw  
hau ivic 
gieAw]

Ho Vich Khattiaa 

Ho Vich Gaeiaa ||

In ego they earn, and 

in ego they lose.

ਇਸੇ 'ਮੈਂ, ਮੈਂ' ਦੇ ਜਖ਼ਆਲ ਜਵਚ 

(ਜਕ ਇਹ ਕੂੰਮ 'ਮੈਂ' ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
'ਮੈਂ' ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਕਦੇ ਖੱਟਦਾ 
ਕਦੇ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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21070 466 hau ivic  
sicAwru 
kUiVAwru]

Ho Vich Sachiaar 

Koorriaar ||

In ego they become 

truthful or false.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਿੀਵ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੂੰ ਦੀ ਜਵਚ ਹੈ, (ਲੋਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) ਕਦੇ ਸੱਚਾ 
ਹੈ, ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਹੈ।

21071 466 hau ivic pwp 
puMn vIcwru]

Ho Vich Paap Punn 

Veechaar ||

In ego they reflect on 

virtue and sin.

ਿਦ ਤਾਈ ਂਆਪਣ ੇਕਾਦਰ 

ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਭਰਮ 

ਜਵਚ ਹੈ, ਤਦ ਤਾਈ ਂਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨਾਂ ਦੀ 
ਜਗਣਤੀ ਜਗਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ 'ਮੈ' 

ਇਹ ਭਲੇ ਕੂੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, 'ਮੈ' 

ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੂੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ),

21072 466 hau ivic nrik 
surig Avqwru]

Ho Vich Narak 

Surag Avathaar ||

In ego they go to 

heaven or hell.

ਤੇ ਇਸੇ ਵਖੇਵੇਂ ਜਵਚ ਰਜਹਣ 

ਕਰਕੇ (ਭਾਵ, ਰੱਬ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਕ-ਰੂਪ ਨਾ 
ਕਰਨ ਕਰਕੇ) ਕਦੇ ਨਰਕ ਜਵਚ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸੁਰਗ ਜਵਚ।

21073 466 hau ivic hsY  
hau ivic rovY]

Ho Vich Hasai Ho 

Vich Rovai ||

In ego they laugh, and 

in ego they weep.

ਿਦ ਤਾਈ ਂਆਪਣ ੇਕਰਤਾਰ 

ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਜਵਚ ਿੀਵ 

ਬੱਝਾ ਜਪਆ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਕਦੇ 

ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਸੁਖੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਦੱੁਖੀ।)
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21074 466 hau ivic BrIAY  
hau ivic DovY]

pwpW dI mYL nwl 
(BrIAY) Br jWdw

Ho Vich Bhareeai 

Ho Vich Dhhovai ||

In ego they become 

dirty, and in ego they 

are washed clean.

ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ 
ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਣ ਕਰ ਕੇ ਕਦੇ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਵਚ 

ਜਲਬੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ 

(ਆਪਣੇ ਹੀ ਉੱਦਮ ਦੇ ਆਸਰੇ) 

ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੂੰ  ਧੋਂਦਾ ਹੈ।
21075 466 hau ivic jwqI 

ijnsI KovY]
(pwqI) SRyxI, iksm Ho Vich Jaathee 

Jinasee Khovai ||

In ego they lose social 

status and class.

ਇਸ ਵਖਰੀ ਹੋਂਦ ਜਵਚ ਗਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਿੀਵ ਕਦੇ ਜ਼ਾਤਪਾਤ ਦੇ 

ਜਖ਼ਆਲ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ (ਭਾਵ ਇਹ 

ਜਖ਼ਆਲ ਕਰ ਕੇ ਜਕ ਮੈਂ ਉੱਚੀ 
ਿਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ) 

ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

21076 466 hau ivic mUrKu  
hau ivic 
isAwxw]

Ho Vich Moorakh 

Ho Vich Siaanaa ||

In ego they are 

ignorant, and in ego 

they are wise.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਿੀਵ ਆਪਣੀ 
ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ) ਕਦੇ ਮੂਰਖ 

(ਜਗਜਣਆ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ ਕਦੇ 

ਜਸਆਣਾ।
21077 466 moK mukiq kI  

swr n jwxw]

Mokh Mukath Kee 

Saar N Jaanaa ||

They do not know the 

value of salvation and 

liberation.

(ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੂਰਖ 

ਸਮਜਝਆ ਿਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 
ਜਸਆਣਾ, ਿਦ ਤਕ ਇਸ ਹੱਦ-

ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਇਸ ਹੱਦਬੂੰ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 

ਦੀ, ਭਾਵ) ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਦੀ 
ਸਮਝ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦੀ।
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21078 466 hau ivic 
mwieAw hau 
ivic CwieAw]

(CwieAw) Aiv`idAw Ho Vich Maaeiaa 

Ho Vich Shhaaeiaa 

||

In ego they love Maya, 

and in ego they are 

kept in darkness by it.

ਿਦ ਤਾਈ ਂਰੱਬ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਹੈ, ਤਦ ਤਾਈ ਂ

ਿੀਵ 'ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ' 

(ਕੂਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ), ਤਦ 

ਤਾਈ ਂਇਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਰਭਾਵ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;

21079 466 haumY kir kir  
jMq aupwieAw]

Houmai Kar Kar 

Janth Oupaaeiaa 

||

Living in ego, mortal 

beings are created.

ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਵਛਜੜਆ ਰਜਹ ਕੇ 

ਿੀਵ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

21080 466 haumY bUJY qw dru 
sUJY]

Houmai Boojhai 

Thaa Dhar Soojhai 

||

When one 

understands ego, then 

the Lord's gate is 

known.

ਿਦੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਵਾਲੀ 
ਹਾਲਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਖੇਵੇਂ ਵਾਲੀ 
ਹੱਦਬੂੰ ਦੀ ਜਵਚ ਕੈਦ ਹਾਂ, (ਰੱਬ 

ਨਾਲੋਂ ਟੁਜਟਆ ਜਪਆ ਹਾਂ) ਤਦੋਂ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

21081 466 igAwn ivhUxw  
kiQ kiQ lUJY]

(kiQ kiQ:poly) kih 
kih ky (lUJY) JgVdw 
rihMdw

Giaan Vihoonaa 

Kathh Kathh 

Loojhai ||

Without spiritual 

wisdom, they babble 

and argue.

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਿਦ ਤਕ ਇਸ 

ਜਗਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਦ 

ਤਾਈ ਂ(ਜ਼ਬਾਨੀ) ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਆਖ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਜਗਆਨਵਾਨ ਿਾਣ ਕੇ 

ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਅੂੰਦਰ) ਲੂੂੰ ਹਦਾ ਹੈ।

21082 466 nwnk hukmI  
ilKIAY lyKu]

Naanak Hukamee 

Likheeai Laekh ||

O Nanak, by the Lord's 

Command, destiny is 

recorded.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਲੇਖ (ਭੀ) ਰੱਬ 

ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਜਲਜਖਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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21083 466 jyhw vyKih qyhw 
vyKu]1]

Jaehaa Vaekhehi 

Thaehaa Vaekh 

||1||

As the Lord sees us, so 

are we seen. ||1||

ਿੀਵ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, 

ਜਤਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ 

ਜਿਸ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਦੂਿੇ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੂੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ 

ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਵੱਖਰਾ ਮਾਨਸਕ-ਸਰੂਪ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਵਖਰੀ ਹਸਤੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ; ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
'ਹਉ' ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੀ ਇਹ ਵਖੋ ਵਖਰੀ 
ਹਸਤੀ, ਵਖੋ ਵਖਰੀ 'ਹਉ' ਰੱਬ 

ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਕ 

ਅਜਿਹਾ ਜਨਯਮ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਜਕ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ 

ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 
ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਿਾਲ ਤਜਣਆ ਿਾ 
ਕੇ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਜਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵਖਰੀ 
ਸੁਆਰਥੀ ਹਸਤੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ) ॥੧॥

21084 466 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:
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21085 466 haumY eyhw jwiq 
hY haumY krm 
kmwih]

Houmai Eaehaa 

Jaath Hai Houmai 

Karam Kamaahi ||

This is the nature of 

ego, that people 

perform their actions 

in ego.

'ਹਉਮੈ' ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਇਹੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੇਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੀ 
ਅਪਣੱਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਜਸੱਟਾ ਇਹੀ ਜਨਲਕਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਿੀਵ) ਉਹੀ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਖਰੀ ਹੋਂਦ 

ਜਟਕੀ ਰਹੇ।
21086 466 haumY eyeI bMDnw  

iPir iPir jonI 
pwih]

(bMDnw) bMDn rUp Houmai Eaeee 

Bandhhanaa Fir Fir 

Jonee Paahi ||

This is the bondage of 

ego, that time and 

time again, they are 

reborn.

ਇਸ ਵਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਭੀ 
ਇਹੀ ਹਨ (ਭਾਵ, ਵਖਰੀ ਹੋਂਦ 

ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਰੂਪ ਜ਼ੂੰਿੀਰ ਭੀ ਇਹੀ 
ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਘੇਰੇ ਹੋਏ 

ਿੀਵ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

21087 466 haumY ikQhu 
aUpjY ikqu sMjim  
ieh jwie]

(sMjim) jugqI nwl Houmai Kithhahu 

Oopajai Kith 

Sanjam Eih Jaae ||

Where does ego come 

from? How can it be 

removed?

(ਸੁਤੇ ਹੀ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਸ਼ਨ 

ਉਠਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿੀਵ ਦਾ) ਇਹ 

ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਭਰਮ 

ਜਕੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
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21088 466 haumY eyho hukmu 
hY pieAY ikriq 
iPrwih]

Houmai Eaeho 

Hukam Hai Paeiai 

Kirath Firaahi ||

This ego exists by the 

Lord's Order; people 

wander according to 

their past actions.

(ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) 

ਇਹ ਵਖਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-

ਬਣਾਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਹੈ ਅਤੇ ਿੀਵ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੂੰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਰਨ 

ਵਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਪਜਹਲੀ 
ਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਕਾਇਮ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ 

ਹਨ)।

21089 466 haumY dIrG rogu 
hY dwrU BI iesu 
mwih]

(dIrG) v`fw Houmai Dheeragh 

Rog Hai Dhaaroo 

Bhee Eis Maahi ||

Ego is a chronic 

disease, but it contains 

its own cure as well.

ਇਹ ਹਉਮੈ ਇਕ ਲੂੰ ਮਾ ਰੋਗ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਹ ਲਾ-ਇਲਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

21090 466 ikrpw kry jy 
AwpxI qw gur 
kw sbdu kmwih]

Kirapaa Karae Jae 

Aapanee Thaa Gur 

Kaa Sabadh 

Kamaahi ||

If the Lord grants His 

Grace, one acts 

according to the 

Teachings of the 

Guru's Shabad.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰੇ, 

ਤਾਂ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ।

21091 466 nwnku khY suxhu 
jnhu iequ sMjim  
duK jwih]2]

Naanak Kehai 

Sunahu Janahu 

Eith Sanjam Dhukh 

Jaahi ||2||

Nanak says, listen, 

people: in this way, 

troubles depart. ||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਲੋਕੋ! 

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ 
ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ) 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

21092 466 pauVI] Pourree || Pauree:
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21093 466 syv kIqI  
sMqoKIeˆØI ijn@I  
sco scu 
iDAwieAw]

sMqoKI-e˜I Saev Keethee 

Santhokheeeanaee 

 Jinhee Sacho Sach 

Dhhiaaeiaa ||

Those who serve are 

content. They 

meditate on the 

Truest of the True.

ਜਿਹੜੇ ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਇਕ ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਸੇਵਾ 
ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

21094 467 En@I mMdY pYru n 
riKE kir 
suikRqu Drmu 
kmwieAw]

(su-ikRqu) Bly kMm Ounhee Mandhai 

Pair N Rakhiou Kar 

Sukirath Dhharam 

Kamaaeiaa ||

They do not place 

their feet in sin, but do 

good deeds and live 

righteously in Dharma.

ਉਹ ਕਦੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ, ਭਲਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਅਨੁਸਾਰ 

ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

21095 467 En@I dunIAw qoVy 
bMDnw AMnu pwxI 
QoVw KwieAw]

Ounhee Dhuneeaa 

Thorrae 

Bandhhanaa Ann 

Paanee Thhorraa 

Khaaeiaa ||

They burn away the 

bonds of the world, 

and eat a simple diet 

of grain and water.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ 

ਖਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਰੂਪ ਜ਼ੂੰਿੀਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਚਸਕੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਜਨਰਬਾਹ 

ਵਾਸਤੇ ਹੈ)।

21096 467 qUM bKsIsI 
Aglw inq 
dyvih cVih 
svwieAw]

(Aglw) bhuq[ (cV@ih) 
vDdw (svwieAw) bhuq 
sdw hI

Thoon 

Bakhaseesee 

Agalaa Nith 

Dhaevehi Charrehi 

Savaaeiaa ||

You are the Great 

Forgiver; You give 

continually, more and 

more each day.

'ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬੜੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸਦਾ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ,'
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21097 467 vifAweI vfw 
pwieAw]7]

Vaddiaaee Vaddaa 

Paaeiaa ||7||

By His greatness, the 

Great Lord is obtained. 

||7||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸੂੰ ਤੋਖੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੭॥
21098 467 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

21099 467 purKW ibrKW 
qIrQW qtW myGW 
KyqWh]

(purKW) mnu`KW[(qtW) 
iknwry[qtW:polw bolo

Purakhaan 

Birakhaan 

Theerathhaan 

Thattaan 

Maeghaan 

Khaethaanh ||

Men, trees, sacred 

shrines of pilgrimage, 

banks of sacred rivers, 

clouds, fields,

ਮਨੱੁਖ, ਰੱੁਖ, ਤੀਰਥ, ਤਟ 

(ਭਾਵ, ਨਦੀਆਂ) ਬੱਦਲ, ਖੇਤ,

21100 467 dIpW loAW mMflW  
KMfW vrBMfWh]

Dheepaan Loaaan 

Manddalaan 

Khanddaan 

Varabhanddaanh 

||

Islands, continents, 

worlds, solar systems, 

and universes;

ਦੀਪ, ਲੋਕ, ਮੂੰਡਲ, ਖੂੰਡ, 

ਬਿਜਹਮੂੰਡ, ਸਰ, ਮੇਰ ਆਜਦਕ 

ਪਰਬਤ,

21101 467 AMfj jyrj 
auqBujW KwxI 
syqjWh]

Anddaj Jaeraj 

Outhabhujaan 

Khaanee 

Saethajaanh ||

The four sources of 

creation - born of 

eggs, born of the 

womb, born of the 

earth and born of 

sweat;

ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ (ਅੂੰਡਿ, ਿੇਰਿ, 

ਉਤਭੁਿ, ਸੇਤਿ) ਦੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤ-

21102 467 so imiq jwxY 
nwnkw srW myrW 
jMqwh]

(srW) srovrW[ (myrW) 
phwVW[ imiq: polw bolo

So Mith Jaanai 

Naanakaa Saraan 

Maeraan Janthaah 

||

Oceans, mountains, 

and all beings - O 

Nanak, He alone 

knows their condition.

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦਾ 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹੀ ਪਿਭੂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹਨ)।
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21103 467 nwnk jMq aupwie 
kY sMmwly sBnwh]

Naanak Janth 

Oupaae Kai 

Sanmaalae 

Sabhanaah ||

O Nanak, having 

created the living 

beings, He cherishes 

them all.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ, ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਭੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

21104 467 ijin krqY krxw 
kIAw icMqw iB 
krxI qwh]

(qwh) iqs nMU Jin Karathai 

Karanaa Keeaa 

Chinthaa Bh 

Karanee Thaah ||

The Creator who 

created the creation, 

takes care of it as well.

ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਦਾ 
ਜਫ਼ਕਰ ਭੀ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹੈ।

21105 467 so krqw icMqw 
kry ijin 
aupwieAw jgu]

j`gu So Karathaa 

Chinthaa Karae Jin 

Oupaaeiaa Jag ||

He, the Creator who 

formed the world, 

cares for it.

ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਖ਼ਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

21106 467 iqsu johwrI  
suAsiq iqsu  
iqsu dIbwxu 
ABgu]

(johwrI)nmskwr[ iqsu 
Gr sdw (suAsiq) suK 
hY[(dIbwxu)swDsMgq[(A
B`gu)nws rihq

This Johaaree 

Suasath This This 

Dheebaan Abhag 

||

Unto Him I bow and 

offer my reverence; 

His Royal Court is 

eternal.

ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੀ 
ਿ ੈਿੈਕਾਰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ (ਭਾਵ, 

ਉਸੇ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ (ਿੀਵ ਵਾਸਤੇ) ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਹੈ।

21107 467 nwnk scy nwm 
ibnu ikAw itkw  
ikAw qgu]1]

(q`gu) jnyaU[ it`kw Naanak Sachae 

Naam Bin Kiaa 

Ttikaa Kiaa Thag 

||1||

O Nanak, without the 

True Name, of what 

use is the frontal mark 

of the Hindus, or their 

sacred thread? ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਸੱਚਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਟੱਕਾ 
ਿਨੇਊ ਆਜਦਕ ਧਾਰਮਕ ਭੇਖ 

ਜਕਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ॥੧॥

21108 467 mÚ 1] l`K Ma 1 || First Mehl:
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21109 467 lK nykIAw 
cMigAweIAw lK 
puMnw prvwxu]

Lakh Naekeeaa 

Changiaaeeaa 

Lakh Punnaa 

Paravaan ||

Hundreds of 

thousands of virtues 

and good actions, and 

hundreds of 

thousands of blessed 

charities,

ਲੱਖਾਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰਮ 

ਕੀਤੇ ਿਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਕੂੰਮ ਧਰਮ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਿਾਣ, ਿ ੋਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਚੂੰ ਗੇ ਪਿਤੀਤ 

ਹੋਣ;

21110 467 lK qp aupir 
qIrQW shj jog 
bybwx]

(bybwx)aujwV Lakh Thap Oupar 

Theerathhaan 

Sehaj Jog Baebaan 

||

Hundreds of 

thousands of 

penances at sacred 

shrines, and the 

practice of Sehj Yoga 

in the wilderness,

ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਿਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਤਪ 

ਸਾਧੇ ਿਾਣ, ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ 

ਸੁੂੰ ਨ ਸਮਾਧੀ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ;

21111 467 lK sUrqx 
sMgrwm rx mih 
Cutih prwx]

(sU-r`qx) 
sUrmwpuxw[(sMgrwm) jMg

Lakh Soorathan 

Sangaraam Ran 

Mehi Shhuttehi 

Paraan ||

Hundreds of 

thousands of 

courageous actions 

and giving up the 

breath of life on the 

field of battle,

ਰਣ-ਭੂਮੀਆਂ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ 

ਸੂਰਜਮਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਵਖਾਏ 

ਿਾਣ, ਿੂੰਗ ਜਵਚ (ਹੀ ਵੈਰੀ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ) ਿਾਨ ਜਦੱਤੀ 
ਿਾਏ,

21112 467 lK surqI lK 
igAwn iDAwn  
pVIAih pwT 
purwx]

pV@IAih Lakh Surathee 

Lakh Giaan 

Dhhiaan Parreeahi 

Paath Puraan ||

Hundreds of 

thousands of divine 

understandings, 

hundreds of 

thousands of divine 

wisdoms and 

meditations and 

readings of the Vedas 

and the Puraanas

ਲੱਖਾਂ (ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ) ਸੁਰਤ 

ਪਕਾਈ ਿਾਵ,ੇ ਜਗਆਨ-ਚਰਚਾ 
ਕੀਤੀ ਿਾਏ ਤੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਤਨ 

ਕੀਤੇ ਿਾਣ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਵਾਰੀ ਹੀ 
ਪੁਰਾਣ ਆਜਦਕ ਧਰਮ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜਹੇ ਿਾਣ;
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21113 467 ijin krqY krxw 
kIAw iliKAw 
Awvx jwxu]

Jin Karathai 

Karanaa Keeaa 

Likhiaa Aavan Jaan 

||

- before the Creator 

who created the 

creation, and who 

ordained coming and 

going,

ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ 
ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਮੱਤ 

ਹੈ)

21114 467 nwnk mqI 
imiQAw krmu 
scw nIswxu]2]

ieh hor swrIAW (m`qIN) 
m`qW[ (imiQAw) JUTIAW 
ivArQ[ (krmu) 
ikRpw[ (nIswxu) pRvwnw, 
rwhdwrI

Naanak Mathee 

Mithhiaa Karam 

Sachaa Neesaan 

||2||

O Nanak, all these 

things are false. True 

is the Insignia of His 

Grace. ||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ 

ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਆਣਪਾਂ ਜਵਅਰਥ 

ਹਨ। (ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਕਬੂਲ 

ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ 

॥੨॥

21115 467 pauVI] Pourree || Pauree:

21116 467 scw swihbu eyku 
qUM ijin sco scu 
vrqwieAw]

Sachaa Saahib 

Eaek Thoon Jin 

Sacho Sach 

Varathaaeiaa ||

You alone are the True 

Lord. The Truth of 

Truths is pervading 

everywhere.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕੇਵਲ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਪੂਰਨ 

ਤੌਰ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਲਕ (ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

ਜਖਜੜਆ ਹੋਇਆ) ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ 
ਗੁਣ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਵਰਤਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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21117 467 ijsu qUM dyih iqsu 
imlY scu qw 
iqn@I scu 
kmwieAw]

Jis Thoon Dhaehi 

This Milai Sach 

Thaa Thinhee Sach 

Kamaaeiaa ||

He alone receives the 

Truth, unto whom You 

give it; then, he 

practices Truth.

(ਪਰ) ਇਹ ਜਖੜਾਉ ਵਾਲਾ ਗੁਣ 

(ਕੇਵਲ) ਉਸ ਉਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਜਖੜਾਉ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ 
ਿੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

21118 467 siqguir imilAY  
scu pwieAw ijn@ 
kY ihrdY scu 
vswieAw]

Sathigur Miliai 

Sach Paaeiaa Jinh 

Kai Hiradhai Sach 

Vasaaeiaa ||

Meeting the True 

Guru, Truth is found. 

In His Heart, Truth is 

abiding.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਪੂਰਨ 

ਜਖੜਾਉ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਇਹ ਜਖੜਾਉ ਜਟਕਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

21119 467 mUrK scu n 
jwxn@I mnmuKI 
jnmu gvwieAw]

Moorakh Sach N 

Jaananhee 

Manamukhee 

Janam Gavaaeiaa 

||

The fools do not know 

the Truth. The self-

willed manmukhs 

waste their lives away 

in vain.

ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਜਖੜਾਉ ਦੀ 
ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ 

ਮਨਮੁਖ (ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਰਜਹ 

ਕੇ) ਆਪਣਾ ਿਨਮ ਅਿਾਈ ਂ

ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ,

21120 467 ivic dunIAw  
kwhy AwieAw]8]

Vich Dhuneeaa 

Kaahae Aaeiaa 

||8||

Why have they even 

come into the world? 

||8||

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿਨਮ ਲੈਣ ਦਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੮॥

21121 467 sloku mÚ 1] piV@[l`dI-Aih[ BrI-
Aih

Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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21122 467 piV piV gfI 
ldIAih piV 
piV BrIAih 
swQ]

Parr Parr Gaddee 

Ladheeahi Parr 

Parr Bhareeahi 

Saathh ||

You may read and 

read loads of books; 

you may read and 

study vast multitudes 

of books.

ਿ ੇਇਤਨੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜਹ 
ਲਈਏ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕਈ 

ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਿਾ 
ਸਕਣ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ 

ਲਗਾਏ ਿਾ ਸਕਣ;

21123 467 piV piV byVI 
pweIAY piV piV 
gfIAih Kwq]

(g`fIAih) pUry jwx[ 
(Kwq) toey[ piV@

Parr Parr Baerree 

Paaeeai Parr Parr 

Gaddeeahi Khaath 

||

You may read and 

read boat-loads of 

books; you may read 

and read and fill pits 

with them.

ਿ ੇਇਤਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹ 
ਲਈਏ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੇੜੀ 
ਭਰੀ ਿਾ ਸਕੇ, ਕਈ ਖਾਤੇ ਪੂਰੇ 

ਿਾ ਸਕਣ;

21124 467 pVIAih jyqy 
brs brs  
pVIAih jyqy 
mws]

(mws) mhIny[ pV@I-Aih Parreeahi Jaethae 

Baras Baras 

Parreeahi Jaethae 

Maas ||

You may read them 

year after year; you 

may read them as 

many months are 

there are.

ਿ ੇਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 

ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਿਾਣ, ਿੇ ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ 

(ਸਾਲ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਜਬਤਾ 
ਜਦੱਤੇ ਿਾਣ;

21125 467 pVIAY jyqI 
Awrjw pVIAih 
jyqy sws]

(Awrjw) aumr Parreeai Jaethee 

Aarajaa Parreeahi 

Jaethae Saas ||

You may read them all 

your life; you may 

read them with every 

breath.

ਿ ੇਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਦੱਤੀ ਿਾਏ, ਿ ੇ

ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਸੁਆਸ ਜਬਤਾਏ ਿਾਣ (ਤਾਂ ਭੀ 
ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ ਕੁਝ ਭੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4187 Published: March 06/ 2014



21126 467 nwnk lyKY iek 
gl horu haumY 
JKxw JwK]1]

lyKY c ie`k vwihgurU jI 
dI (g`l) gurbwxI 
is&q slwh[ (JKxw 
JwK) ivArQ, KuAwr 
hoxw

Naanak Laekhai 

Eik Gal Hor 

Houmai Jhakhanaa 

Jhaakh ||1||

O Nanak, only one 

thing is of any 

account: everything 

else is useless 

babbling and idle talk 

in ego. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ 
ਹਉਮੈ ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਭਟਕਦੇ 

ਜਿਰਨਾ ਹੈ ॥੧॥
21127 467 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

21128 467 iliK iliK 
piVAw qyqw 
kiVAw]

(kiVAw) duKI hoieAw[ 
piV@Aw

Likh Likh Parriaa 

Thaethaa Karriaa 

||

The more one write 

and reads, the more 

one burns.

ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਕੋਈ 

ਜਵੱਜਦਆ) ਜਲਖਣੀ ਪੜਹਨੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਜਵੱਜਦਆ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ 

(ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਕ ਰੱਬ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ 

ਜਵੱਜਦਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)।

21129 467 bhu qIrQ BivAw  
qyqo livAw]

(BivAw) iPirAw[ 
(livAw) bikAw

Bahu Theerathh 

Bhaviaa Thaetho 

Laviaa ||

The more one 

wanders at sacred 

shrines of pilgrimage, 

the more one talks 

uselessly.

ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਤਨਾ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਮੈਂ ਿਲਾਣੇ 
ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ 

ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਿਾ 
ਭੀ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ 

ਬਣਦੀ ਹੈ)।

21130 467 bhu ByK kIAw  
dyhI duKu dIAw]

Bahu Bhaekh 

Keeaa Dhaehee 

Dhukh Dheeaa ||

The more one wears 

religious robes, the 

more pain he causes 

his body.

ਜਕਸੇ ਨੇ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਤਆਉਣ 

ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ) ਕਈ ਜਚਹਨ 

ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ 

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਕਸ਼ਟ ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈ,
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21131 467 shu vy jIAw  
Apxw kIAw]

(shu) shwr Sahu Vae Jeeaa 

Apanaa Keeaa ||

O my soul, you must 

endure the 

consequences of your 

own actions.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹੀ ਕਜਹਣਾ 
ਠੀਕ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ ਦਾ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰ (ਭਾਵ, 

ਇਹ ਭੇਖ ਧਾਰਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਦੱੁਖ ਦੇਣੇ ਭੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ)।

21132 467 AMnu n KwieAw  
swdu gvwieAw]

vwihgurU jI dI pRymw 
BgqI dw (swdu) suAwd 
gvwieAw

Ann N Khaaeiaa 

Saadh Gavaaeiaa 

||

One who does not eat 

the corn, misses out 

on the taste.

(ਹੋਰ ਤੱਕੋ, ਜਿਸ ਨੇ) ਅੂੰਨ 

ਛੱਜਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 
ਜਸਮਰਨ ਜਤਆਗ ਕੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕੂੰਮ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ,

21133 467 bhu duKu pwieAw  
dUjw BwieAw]

vwihgurU jI qoN ibnw 
dUjw (BwieAw) cMgw l`gw

Bahu Dhukh 

Paaeiaa Dhoojaa 

Bhaaeiaa ||

One obtains great 

pain, in the love of 

duality.

ਉਸ ਨੇ ਭੀ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਤਲਖ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 

ਦੱੁਖ ਸਹਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

21134 467 bsqR n pihrY  
Aih inis khrY]

(kh-rY) duKI Basathr N Pehirai 

Ahinis Keharai ||

One who does not 

wear any clothes, 

suffers night and day.

ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

21135 467 moin ivgUqw ikau 
jwgY gur ibnu  
sUqw]

(ivgUqw) kurwhy ipAw[ 
s`Uqw

Mon Vigoothaa 

Kio Jaagai Gur Bin 

Soothaa ||

Through silence, he is 

ruined. How can the 

sleeping one be 

awakened without the 

Guru?

(ਇੱਕਲਵਾਂਝੇ) ਚੱੁਪ ਵੱਟ ਕੇ 

(ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਜਝਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਲਾ ਦੱਸੋ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਜਵਚ) ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਵੇਂ 
ਿਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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21136 467 pg aupyqwxw  
Apxw kIAw 
kmwxw]

(pg) pYrW qoN[ (aupy-
qwxw) 
nMgw[aupyqwxw:polw bolo

Pag 

Oupaethaanaa 

Apanaa Keeaa 

Kamaanaa ||

One who goes 

barefoot suffers by his 

own actions.

(ਇਕ) ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਗਾ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਭੁੱ ਲ ਦਾ ਦੱੁਖ ਸਜਹ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

21137 467 Alu mlu KweI  
isir CweI pweI]

(Alu)r`j ky[ 
(mlu)mYL[ (CweI) 
suAwh[ Alu mlu: poly

Al Mal Khaaee Sir 

Shhaaee Paaee ||

One who eats filth and 

throws ashes on his 

head

(ਸੱੁਚਾ ਚੂੰਗਾ ਭੋਿਨ ਛੱਡ ਕੇ) 

ਿੂਠਾ ਜਮੱਠਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਰ 

ਜਵਚ ਸੁਆਹ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ,

21138 467 mUriK AMDY piq 
gvweI]

(piq) ie`zq[piq:polw 
bolo

Moorakh Andhhai 

Path Gavaaee ||

The blind fool loses his 

honor.

ਅਜਗਆਨੀ ਮੂਰਖ ਨੇ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਗਵਾ ਲਈ 

ਹੈ।
21139 467 ivxu nwvY ikCu  

Qwie n pweI]

Vin Naavai Kishh 

Thhaae N Paaee ||

Without the Name, 

nothing is of any use.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

21140 467 rhY bybwxI mVI 
mswxI]

(bybwxI) aujwV jMgLW 
c[ (mVI mswxI) 
mVIAW c

Rehai Baebaanee 

Marree Masaanee 

||

One who lives in the 

wilderness, in 

cemetaries and 

cremation grounds

ਉਿਾੜਾਂ ਜਵਚ, ਮੜਹੀਆਂ ਜਵਚ, 

ਮਸਾਣਾਂ ਜਵਚ ਿਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

21141 467 AMDu n jwxY iPir 
pCuqwxI]

Andhh N Jaanai Fir 

Pashhuthaanee ||

- that blind man does 

not know the Lord; he 

regrets and repents in 

the end.

ਅੂੰਨਹ ਾ (ਮੂਰਖ ਰੱਬ ਵਾਲਾ 
ਰਸਤਾ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ 

ਸਮਾਂ ਜਵਹਾ ਿਾਣ ਤੇ ਪਛਤਾਂਦਾ 
ਹੈ।

21142 468 siqguru Byty so 
suKu pwey]

Sathigur Bhaettae 

So Sukh Paaeae ||

One who meets the 

True Guru finds peace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ (ਅਸਲੀ) ਸੁਖ ਉਹੀ 
ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

21143 468 hir kw nwmu mMin 
vswey]

Har Kaa Naam 

Mann Vasaaeae ||

He enshrines the 

Name of the Lord in 

his mind.

ਉਹ (ਵਡਭਾਗੀ) ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਜਟਕਾਂਦਾ) 
ਹੈ।
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21144 468 nwnk ndir kry  
so pwey]

Naanak Nadhar 

Karae So Paaeae ||

O Nanak, when the 

Lord grants His Grace, 

He is obtained.

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਭੀ ਉਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 

ਆਪ ਦਾਤਾਰ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

21145 468 Aws AMdysy qy  
inhkyvlu haumY  
sbid jlwey]2]

(AMdysy) sMsy[ 
(inhkyvlu) Su`D

Aas Andhaesae 

Thae Nihakaeval 

Houmai Sabadh 

Jalaaeae ||2||

He becomes free of 

hope and fear, and 

burns away his ego 

with the Word of the 

Shabad. ||2||

ਉਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ 

ਜਫ਼ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ 
ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

21146 468 pauVI] (sohin) soBdy Pourree || Pauree:

21147 468 Bgq qyrY min 
Bwvdy dir sohin  
kIriq gwvdy]

Bhagath Thaerai 

Man Bhaavadhae 

Dhar Sohan 

Keerath 

Gaavadhae ||

Your devotees are 

pleasing to Your Mind, 

Lord. They look 

beautiful at Your door, 

singing Your Praises.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਭਗਤ ਜਪਆਰੇ ਲਗਦੇ 

ਹਨ, ਿ ੋਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ 

ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ।

21148 468 nwnk krmw 
bwhry dir FoA  
n lhn@I Dwvdy]

(krmw) SuB krm 
swDsMgq pRaupkwr qoN 
(bwhry) ibnw[ pRBU dr 
qy (FoA) Awsrw nhIN 
(lhn@I) lYNdy, hor ivSy 
ivkwrW cOrwsI c hI 
(Dwvdy) dOVdy iPrdy hn

Naanak Karamaa 

Baaharae Dhar 

Dtoa N Lehanhee 

Dhhaavadhae ||

O Nanak, those who 

are denied Your Grace, 

find no shelter at Your 

Door; they continue 

wandering.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਾਗ-ਹੀਣ ਮਨੱੁਖ 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ,
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21149 468 ieik mUlu n 
buJin@ Awpxw  
Axhodw Awpu 
gxwiedy]

bu`Jin@ Eik Mool N 

Bujhanih Aapanaa 

Anehodhaa Aap 

Ganaaeidhae ||

Some do not 

understand their 

origins, and without 

cause, they display 

their self-conceit.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਇਹ (ਜਵਚਾਰੇ) 

ਆਪਣ ੇਅਸਲੇ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ, (ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ 
ਿਤਲਾਂਦੇ ਹਨ।

21150 468 hau FwFI kw 
nIc jwiq hoir 
auqm jwiq 
sdwiedy]

(hau) dwsndws AwpjI 
dy dr dw nIc FwFI hY 
hoir lokweI au~qm jwq 
dI (sdwiedy) AwKI 
jWdI hY

Ho Dtaadtee Kaa 

Neech Jaath Hor 

Outham Jaath 

Sadhaaeidhae ||

I am the Lord's 

minstrel, of low social 

status; others call 

themselves high caste.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਿਾਤ ਵਾਲਾ 
(ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ) ਇਕ ਮਾੜਾ 
ਜਿਹਾ ਢਾਢੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲੋਕ 

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਉੱਤਮ ਿਾਤ 

ਵਾਲੇ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ।

21151 468 iqn@ mMgw ij quJY 
iDAwiedy]9]

Thinh Mangaa J 

Thujhai 

Dhhiaaeidhae 

||9||

I seek those who 

meditate on You. 

||9||

ਿ ੋਤੇਰਾ ਭਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ (ਤੇਰਾ 'ਨਾਮ') 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ॥੯॥

21152 468 sloku mÚ 1] (kUVu) JUT Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

21153 468 kUVu rwjw kUVu 
prjw kUVu sBu 
sMswru]

Koorr Raajaa 

Koorr Parajaa 

Koorr Sabh 

Sansaar ||

False is the king, false 

are the subjects; false 

is the whole world.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਛਲ ਰੂਪ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਤਮਾਸ਼ਾ ਛਲ ਰੂਪ ਹੈ), (ਇਸ 

ਜਵਚ ਕੋਈ) ਰਾਿਾ (ਹੈ, ਤੇ ਕਈ 

ਲੋਕ) ਪਰਿਾ (ਹਨ)। ਇਹ ਭੀ 
(ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਤੇ ਖੋਪੇ 

ਆਜਦਕ ਜਵਖਾਣ ਵਾਂਗ) ਛਲ ਹੀ 
ਹਨ।
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21154 468 kUVu mMfp kUVu 
mwVI kUVu 
bYsxhwru]

(mMfp) SwimAwny[ 
(mwVI) mhl

Koorr Manddap 

Koorr Maarree 

Koorr Baisanehaar 

||

False is the mansion, 

false are the 

skyscrapers; false are 

those who live in them.

(ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਕਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ) 

ਸ਼ਾਜਮਆਨੇ ਤੇ ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ 

(ਹਨ, ਇਹ) ਭੀ ਛਲ ਰੂਪ ਹਨ, 

ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ 
(ਰਾਿਾ) ਭੀ ਛਲ ਹੀ ਹੈ।

21155 468 kUVu suienw kUVu 
rupw kUVu 
pYn@xhwru]

(ru`pw) cWdI Koorr Sueinaa 

Koorr Rupaa Koorr 

Painhanehaar ||

False is gold, and false 

is silver; false are 

those who wear them.

ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ (ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ 
ਨੂੂੰ  ਪਜਹਨਣ ਵਾਲੇ ਭੀ) ਭਰਮ 

ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ,

21156 468 kUVu kwieAw kUVu 
kpVu kUVu rUpu 
Apwru]

(kwieAw) dyh[ 
(Apwru) byAMq[ k`pVu

Koorr Kaaeiaa 

Koorr Kaparr 

Koorr Roop Apaar 

||

False is the body, false 

are the clothes; false is 

incomparable beauty.

ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅਕਾਰ, (ਸੋਹਣੇ 
ਸੋਹਣੇ) ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ (ਸਰੀਰਾਂ 
ਦਾ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਇਹ 

ਭੀ ਸਾਰੇ ਛਲ ਹੀ ਹਨ (ਪਿਭੂ-
ਮਦਾਰੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਏ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਵਖਾ ਜਹਹਾ 
ਹੈ)।

21157 468 kUVu mIAw kUVu 
bIbI Kip hoey 
Kwru]

(Kip) K`cq hoky[ 
(Kwru) KuAwr[ bI-
bI:polw bolo

Koorr Meeaa 

Koorr Beebee 

Khap Hoeae Khaar 

||

False is the husband, 

false is the wife; they 

mourn and waste 

away.

(ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਕਤੇ) ਮਨੱੁਖ (ਬਣਾ 
ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਜਕਤੇ) ਇਸਤਿੀਆਂ; 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੀ ਛਲ ਰੂਪ ਹਨ, 

ਿ ੋ(ਇਸ ਇਸਤਿੀ ਮਰਦ ਵਾਲੇ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧ-ਰੂਪ ਛਲ ਜਵਚ) ਖਜਚਤ 

ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
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21158 468 kUiV kUVY nyhu 
lgw ivsirAw 
krqwru]

(nyhu) pRym Koorr Koorrai 

Naehu Lagaa 

Visariaa Karathaar 

||

The false ones love 

falsehood, and forget 

their Creator.

(ਇਸ ਜਦਿਸ਼ਟਮਾਨ) ਛਲ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਹੋਏ ਿੀਵ ਦਾ ਛਲ ਜਵਚ 

ਮੋਹ ਪੈ ਜਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਭੁੱ ਲ ਜਗਆ ਹੈ।
21159 468 iksu nwil kIcY 

dosqI sBu jgu 
clxhwru]

c`lxhwru Kis Naal Keechai 

Dhosathee Sabh 

Jag Chalanehaar ||

With whom should I 

become friends, if all 

the world shall pass 

away?

(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਜਗਆ ਜਕ) ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਭੀ 
ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

21160 468 kUVu imTw kUVu 
mwiKau kUVu foby 
pUru]

(mwiKau) Shd[ (pUru) 
pUrW dy pUr izMdgI rUpI 
byVI dy[ im`Tw

Koorr Mithaa 

Koorr Maakhio 

Koorr Ddobae 

Poor ||

False is sweetness, 

false is honey; through 

falsehood, boat-loads 

of men have drowned.

(ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਛਲ, 

ਪਰ ਇਹ) ਛਲ (ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਸ਼ਜਹਦ (ਵਾਂਗ) ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਛਲ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਡੋਬ ਜਰਹਾ ਹੈ।

21161 468 nwnku vKwxY 
bynqI quDu bwJu 
kUVo kUVu]1]

Naanak Vakhaanai 

Baenathee 

Thudhh Baajh 

Koorro Koorr ||1||

Nanak speaks this 

prayer: without You, 

Lord, everything is 

totally false. ||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ) 

ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੈਥੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਇਹ ਿਗਤ) ਛਲ ਹੈ 

॥੧॥

21162 468 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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21163 468 scu qw pru 
jwxIAY jw irdY 
scw hoie]

Sach Thaa Par 

Jaaneeai Jaa 

Ridhai Sachaa Hoe 

||

One knows the Truth 

only when the Truth is 

in his heart.

(ਿਗਤ ਰੂਪ ਛਲ ਵਲੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ 
ਪਰਤ ਕੇ, ਿਗਤ ਦੇ) ਅਸਲੇ ਦੀ 
ਸਮਝ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ 

(ਰੱਬ) ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਿਾਏ।

21164 468 kUV kI mlu auqrY  
qnu kry hCw 
Doie]

Koorr Kee Mal 

Outharai Than 

Karae Hashhaa 

Dhhoe ||

The filth of falsehood 

departs, and the body 

is washed clean.

ਤਦੋਂ ਮਾਇਆ ਛਲ ਦਾ ਅਸਰ 

ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਿੇਰ 

ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਭੀ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਇੂੰਦਰੇ 

ਭੀ ਗੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਮਾਨੋ) ਸਰੀਰ ਧੁਪ ਕੇ 

ਸਾਫ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
21165 468 scu qw pru 

jwxIAY jw sic 
Dry ipAwru]

Sach Thaa Par 

Jaaneeai Jaa Sach 

Dhharae Piaar ||

One knows the Truth 

only when he bears 

love to the True Lord.

(ਮਾਇਆ ਛਲ ਵਲੋਂ ਮਨ ਦੇ 

ਿੁਰਨੇ ਹਟ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ) 

ਅਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਦ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਅਸਲੇ ਜਵਚ ਮਨ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

21166 468 nwau suix mnu 
rhsIAY qw pwey 
moK duAwru]

(rh-sIAY) iKVy Naao Sun Man 

Rehaseeai Thaa 

Paaeae Mokh 

Dhuaar ||

Hearing the Name, the 

mind is enraptured; 

then, he attains the 

gate of salvation.

(ਤਦੋਂ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲੇ 

ਦਾ) ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਜਖੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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21167 468 scu qw pru 
jwxIAY jw jugiq 
jwxY jIau]

Sach Thaa Par 

Jaaneeai Jaa 

Jugath Jaanai Jeeo 

||

One knows the Truth 

only when he knows 

the true way of life.

ਿਗਤ ਦੇ ਅਸਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਮਝ ਤਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਰੱਬੀ ਿੀਵਨ (ਗੁਜ਼ਾਰਨ 

ਦੀ) ਿੁਗਤੀ ਿਾਣਦਾ ਹੋਵੇ,

21168 468 Driq kwieAw 
swiD kY ivic 
dyie krqw bIau]

(bIau) bIj[ dy-ie Dhharath Kaaeiaa 

Saadhh Kai Vich 

Dhaee Karathaa 

Beeo ||

Preparing the field of 

the body, he plants 

the Seed of the 

Creator.

ਭਾਵ, ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਿ ਦੇਵੇ।

21169 468 scu qw pru 
jwxIAY jw isK  
scI lyie]

(is`K) is`iKAw Sach Thaa Par 

Jaaneeai Jaa Sikh 

Sachee Laee ||

One knows the Truth 

only when he receives 

true instruction.

ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਖ ਤਦੋਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਿਦੋਂ ਸੱਚੀ ਜਸੱਜਖਆ (ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ) ਲਏ,

21170 468 dieAw jwxY jIA 
kI ikCu puMnu dwnu 
kryie]

Dhaeiaa Jaanai 

Jeea Kee Kishh 

Punn Dhaan 

Karaee ||

Showing mercy to 

other beings, he 

makes donations to 

charities.

ਅਤੇ (ਉਸ ਜਸੱਜਖਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲ 

ਕੇ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ 

ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਚ ਜਸੱਖੇ ਤੇ 

(ਲੋੜਵੂੰ ਦਾਂ ਨੂੂੰ ) ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੂੰ ਨ 

ਕਰੇ।
21171 468 scu qW pru 

jwxIAY jw Awqm 
qIriQ kry 
invwsu]

Sach Thaan Par 

Jaaneeai Jaa 

Aatham Theerathh 

Karae Nivaas ||

One knows the Truth 

only when he dwells in 

the sacred shrine of 

pilgrimage of his own 

soul.

ਉਸ ਧੁਰ-ਅੂੰਦਰਲੀ ਅਸਲੀਅਤ 

ਨਾਲ ਤਦੋਂ ਹੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਧੁਰ 

ਅੂੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਜਟਕੇ,
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21172 468 siqgurU no puiC 
kY bih rhY kry 
invwsu]

Sathiguroo No 

Pushh Kai Behi 

Rehai Karae 

Nivaas ||

He sits and receives 

instruction from the 

True Guru, and lives in 

accordance with His 

Will.

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ 

ਕੇ ਉਸ ਅੂੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ 

ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਰੱਖੇ।

21173 468 scu sBnw hoie 
dwrU pwp kFY 
Doie]

Sach Sabhanaa 

Hoe Dhaaroo Paap 

Kadtai Dhhoe ||

Truth is the medicine 

for all; it removes and 

washes away our sins.

ਉਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਇਲਾਿ ਉਹ ਆਪ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ) ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ) 
ਧੋ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਉਹ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ),

21174 468 nwnku vKwxY 
bynqI ijn scu 
plY hoie]2]

Naanak Vakhaanai 

Baenathee Jin 

Sach Palai Hoe 

||2||

Nanak speaks this 

prayer to those who 

have Truth in their 

laps. ||2||

ਨਾਨਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ- 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੨॥

21175 468 pauVI] Pourree || Pauree:

21176 468 dwnu mihMfw qlI 
Kwku jy imlY q 
msqik lweIAY]

(m-ihMfw) myrw[(qlI) 
qLIAW dI[qlI:polw 
bolo[(Kwku) DUV[ 
(msqik) m`Qy qy

Dhaan Mehinddaa 

Thalee Khaak Jae 

Milai Th Masathak 

Laaeeai ||

The gift I seek is the 

dust of the feet of the 

Saints; if I were to 

obtain it, I would apply 

it to my forehead.

(ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਚੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ) ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ 

ਦਾ ਦਾਨ ਜਮਲੇ। ਿੇ ਇਹ ਦਾਨ 

ਜਮਲ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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21177 468 kUVw lwlcu 
CfIAY hoie iek 
min AlKu 
iDAweIAY]

A-lKu: polw bolo Koorraa Laalach 

Shhaddeeai Hoe 

Eik Man Alakh 

Dhhiaaeeai ||

Renounce false greed, 

and meditate single-

mindedly on the 

unseen Lord.

(ਹੋਰ) ਲਾਲਚ, ਿੋ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਿਾਲ ਜਵਚ ਹੀ ਿਸਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਉਸ 

ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

21178 468 Plu qyvyho pweIAY  
jyvyhI kwr 
kmweIAY]

Fal Thaevaeho 

Paaeeai Jaevaehee 

Kaar Kamaaeeai ||

As are the actions we 

commit, so are the 

rewards we receive.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮਨੱੁਖ ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ 
ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

21179 468 jy hovY pUrib 
iliKAw qw DUiV 
iqn@w dI pweIAY]

Jae Hovai Poorab 

Likhiaa Thaa 

Dhhoorr Thinhaa 

Dhee Paaeeai ||

If it is so pre-ordained, 

then one obtains the 

dust of the feet of the 

Saints.

ਪਰ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਕ ਤਾਂ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਿੇ 
ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ।

21180 468 miq QoVI syv 
gvweIAY]10]

Math Thhorree 

Saev Gavaaeeai 

||10||

But through small-

mindedness, we 

forfeit the merits of 

selfless service. ||10||

(ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ 
ਛੱਡ ਕੇ) ਿੇ ਆਪਣੀ ਹੋਛੀ ਜਿਹੀ 
ਮਤ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ (ਇਸ 

ਦੇ ਆਸਰੇ) ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲ-

ਕਮਾਈ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧੦॥
21181 468 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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21182 468 sic kwlu kUVu 
vriqAw kil 
kwlK byqwl]

(kwlu) kwL ipAw[ 
(kil) klXu`g c[ 
(byqwl) BUqny

Sach Kaal Koorr 

Varathiaa Kal 

Kaalakh Baethaal 

||

There is a famine of 

Truth; falsehood 

prevails, and the 

blackness of the Dark 

Age of Kali Yuga has 

turned men into 

demons.

(ਸੂੰਸਾਰਕ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚੋਂ) ਸੱਚ ਉਡ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਪਰਧਾਨ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਕਲਿੁਗ ਦੀ (ਪਾਪਾਂ ਦੀ) 
ਕਾਲਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀਵ ਭੂਤਨੇ 

ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਿਗਤ 

ਦਾ ਮੋਹ ਪਰਬਲ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਿਣਹਾਰ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਬਣਾਣ ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਜਦਆਂ ਜਵਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿੀਵ ਮਾਨੋ ਭੂਤਨੇ ਹਨ)।

21183 468 bIau bIij piq 
lY gey Ab ikau 
augvY dwil]

(dwil) dLy bIj[ piq: 
polw bolo

Beeo Beej Path Lai 

Geae Ab Kio 

Ougavai Dhaal ||

Those who planted 

their seed have 

departed with honor; 

now, how can the 

shattered seed sprout?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਬੀਿ 

(ਆਪਣੇ ਜਹਰਜਦਆਂ ਜਵਚ) 

ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਿਗਤ ਤੋਂ 
ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ 

(ਨਾਮ ਦਾ) ਅੂੰ ਕੁਰ ਿੁਟਣੋਂ ਰਜਹ 

ਜਗਆ ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ ਮਨ) ਦਾਲ 

ਵਾਂਗ (ਦੋ-ਿਾੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਭਾਵ ਦੁਜਚੱਤਾ-ਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਿੁੜਦਾ)।
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21184 468 jy ieku hoie q 
augvY ruqI hU 
ruiq hoie]

ru`qI[ ru`iq Jae Eik Hoe Th 

Ougavai Ruthee 

Hoo Ruth Hoe ||

If the seed is whole, 

and it is the proper 

season, then the seed 

will sprout.

ਬੀਿ ਉੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਿੇ 
ਬੀਿ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੀਿਣ 

ਦੀ ਰੁਤ ਵੀ ਚੂੰਗੀ ਿਬਵੀਂ ਹੋਵੇ, 
(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਕੁਰ ਭੀ ਤਾਂ ਹੀ ਿੁਟਦਾ ਹੈ ਿ ੇ

ਮਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਿੇ ਪੂਰਨ 

ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਵਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ 

ਅਤੇ ਸਮਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲਾ ਭੀ 
ਖੁੂੰ ਝਾਇਆ ਨਾ ਿਾਏ)।

21185 468 nwnk pwhY 
bwhrw korY rMgu n 
soie]

(pwhY) lwg[(bwhrw) 
ibnw

Naanak Paahai 

Baaharaa Korai 

Rang N Soe ||

O Nanak, without 

treatment, the raw 

fabric cannot be dyed.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਲਾਗ ਨ ਵਰਤੀ 
ਿਾਏ ਤਾਂ ਕੋਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

(ਸੋਹਣਾ ਪੱਕਾ) ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ 
ਚੜਹਦਾ (ਿੋ ਲਾਗ ਵਰਜਤਆਂ 

ਚੜਹਦਾ ਹੈ।
21186 468 BY ivic KuMib 

cVweIAY srmu 
pwhu qin hoie]

pwh dyx leI (KuMib) 
DobI dw kpVy qpwaux 
vwlw BWfw[ (srmu) 
imhnq[ (pwhu) lwg[ 
cV@weIAY c`cw bolo, 
JnhIN bolxw

Bhai Vich Khunb 

Charraaeeai Saram 

Paahu Than Hoe ||

In the Fear of God it is 

bleached white, if the 

treatment of modesty 

is applied to the cloth 

of the body.

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਇਸ ਕੋਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਸੋਹਣਾ 
ਰੂੰਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਜਹਲਾਂ 
ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਰੂਪ ਖੁੂੰ ਬ 

ਤੇ ਧਰੀਏ; ਿੇਰ ਜਮਹਨਤ ਤੇ 

ਉੱਦਮ ਦੀ ਪਾਹ ਦੇਈਏ।

21187 468 nwnk BgqI jy 
rpY kUVY soie n 
koie]1]

( rpY) rMigAw 
jwey[rpY:polw bolo[ 
(soie) Kbr

Naanak Bhagathee 

Jae Rapai Koorrai 

Soe N Koe ||1||

O Nanak, if one is 

imbued with 

devotional worship, 

his reputation is not 

false. ||1||

(ਇਸ ਤੋਂ ਜਪਛੋਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ 
(ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਮਾਇਆ-ਛਲ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਛੁਹ ਸਕਦਾ ॥੧॥
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21188 468 mÚ 1] (mhqw) vzIr[ 
(iskdwru) srdwr[ 
l`bu[ mh-qw: polw bolo

Ma 1 || First Mehl:

21189 468 lbu pwpu duie  
rwjw mhqw kUVu 
hoAw iskdwru]

Lab Paap Dhue 

Raajaa Mehathaa 

Koorr Hoaa 

Sikadhaar ||

Greed and sin are the 

king and prime 

minister; falsehood is 

the treasurer.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਿੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਮਾਨੋ, ਰਾਿਾ 
ਹੈ, ਪਾਪ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ 

ਚੌਧਰੀ ਹੈ,

21190 468 kwmu nybu sid  
puCIAY bihbih 
kry bIcwru]

(nybu) cobdwr[ s`id Kaam Naeb Sadh 

Pushheeai Behi 

Behi Karae 

Beechaar ||

Sexual desire, the 

chief advisor, is 

summoned and 

consulted; they all sit 

together and 

contemplate their 

plans.

(ਇਸੇ ਲੱਬ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਕਾਮ ਨਾਇਬ 

ਹੈ, (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਸੱਦ ਕੇ ਸਲਾਹ 

ਪੱੁਛੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ 
ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ।

21191 469 AMDI rXiq  
igAwn ivhUxI  
Bwih Bry murdwru]

X qwlU qoN bolo(r-Xiq) 
prjw[ iqRSnwdI 
(Bwih) A`g[ (murdwir) 
irSvq

Andhhee Rayath 

Giaan Vihoonee 

Bhaahi Bharae 

Muradhaar ||

Their subjects are 

blind, and without 

wisdom, they try to 

please the will of the 

dead.

(ਇਹਨਾਂ ਦੀ) ਪਰਿਾ ਜਗਆਨ 

ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ (ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ), 

ਮਾਨੋ ਅੂੰਨਹ ੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਅੱਗ) ਦੀ ਚੱਟੀ ਭਰ 

ਰਹੀ ਹੈ।

21192 469 igAwnI ncih  
vwjy vwvih rUp 
krih sIgwru]

(vwvih) vjWdy Giaanee Nachehi 

Vaajae Vaavehi 

Roop Karehi 

Seegaar ||

The spiritually wise 

dance and play their 

musical instruments, 

adorning themselves 

with beautiful 

decorations.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਜਗਆਨ-ਵਾਨ (ਉਪਦੇਸ਼ਕ) 

ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੱਚਦੇ 

ਹਨ, ਵਾਿ ੇਵਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਟਾਂਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ;
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21193 469 aUcy kUkih vwdw 
gwvih joDw kw 
vIcwru]

(v`wdw) jMgW dy pRsMg[ 
(joDW) sUrimAW

Oochae Kookehi 

Vaadhaa Gaavehi 

Jodhhaa Kaa 

Veechaar ||

They shout out loud, 

and sing epic poems 

and heroic stories.

ਉਹ ਜਗਆਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ 
ਕੂਕਦੇ ਹਨ, ਿੁੱ ਧਾਂ ਦੇ ਪਰਸੂੰਗ 

ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੋਜਧਆਂ 

ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਆਜਖਆ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।
21194 469 mUrK pMifq  

ihkmiq hujiq  
sMjY krih 
ipAwru]

(ihkmiq) clwkI[ 
(hu`jiq) dlIl[ 
mwieAw (sMjY) iek`TI

Moorakh Panddith 

Hikamath Hujath 

Sanjai Karehi Piaar 

||

The fools call 

themselves spiritual 

scholars, and by their 

clever tricks, they love 

to gather wealth.

ਪੜਹੇ-ਜਲਖੇ ਮੂਰਖ ਜਨਰੀਆਂ 

ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ 

ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਿਾਣਦੇ 

ਹਨ, (ਪਰ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨ ਜਵਚ ਿੁੱ ਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

21195 469 DrmI Drmu 
krih gwvwvih  
mMgih moK 
duAwru]

gw-vw-vih Dhharamee 

Dhharam Karehi 

Gaavaavehi 

Mangehi Mokh 

Dhuaar ||

The righteous waste 

their righteousness, by 

asking for the door of 

salvation.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਧਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ (ਤਾਂ) ਧਰਮ ਦਾ 
ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ (ਸਾਰੀ) 
(ਜਮਹਨਤ) ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, 

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜਵਚ) 

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਾਵੀਏ, (ਭਾਵ, 

ਧਰਮ ਦਾ ਕੂੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਪਰ ਜਨਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, 
ਅਿ ੇਭੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹਨ)।

21196 469 jqI sdwvih  
jugiq n jwxih  
Cif bhih Gr 
bwru]

sdw-vih, bh-ih Jathee Sadhaavehi 

Jugath N Jaanehi 

Shhadd Behehi 

Ghar Baar ||

They call themselves 

celibate, and abandon 

their homes, but they 

do not know the true 

way of life.

(ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਿੋ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਿਤੀ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਿਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿੁਗਤੀ ਿਾਣਦੇ 

ਨਹੀਂ (ਐਵੇਂ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ) ਘਰ-

ਘਾਟ ਛੱਡ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4202 Published: March 06/ 2014



21197 469 sBu ko pUrw Awpy 
hovY Git n koeI 
AwKY]

Sabh Ko Pooraa 

Aapae Hovai Ghatt 

N Koee Aakhai ||

Everyone calls himself 

perfect; none call 

themselves imperfect.

(ਇਸ ਲੱਬ, ਪਾਪ, ਕੂੜ ਅਤੇ 

ਕਾਮ ਦਾ ਇਤਨਾ ਿਬਹਾ ਹੈ,) 

(ਜਿਧਰ ਤੱਕੋ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

ਜਸਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਜਕ 

ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਹੈ।

21198 469 piq prvwxw  
ipCY pweIAY qw 
nwnk qoilAw 
jwpY]2]

(piq) ie`zq[piq:polw 
bolo (prvwxw) v`tw[ 
(ipCY) q`kVI dy dUjy p`ly 
c pweIAY

Path Paravaanaa 

Pishhai Paaeeai 

Thaa Naanak 

Tholiaa Jaapai 

||2||

If the weight of honor 

is placed on the scale, 

then, O Nanak, one 

sees his true weight. 

||2||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਤੋਲ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਪਰਖ ਜਵਚ) 

ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਿ ੇਤੱਕੜੀ ਦੇ 

ਦੂਿ ੇਪੱਲੇ ਜਵਚ (ਰੱਬ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਜਮਲੀ ਹੋਈ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਰੂਪ ਵੱਟਾ ਪਾਇਆ 

ਿਾਏ; ਭਾਵ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਊਣਤਾ-
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਆਦਰ ਜਮਲੇ 

॥੨॥
21199 469 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

21200 469 vdI suvjig 
nwnkw scw vyKY 
soie]

vwihgurU jI ny jo nyq 
(vdI) imQI hY[ (su-
v`jig) pRgt

Vadhee S Vajag 

Naanakaa Sachaa 

Vaekhai Soe ||

Evil actions become 

publicly known; O 

Nanak, the True Lord 

sees everything.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਗੱਲ ਰੱਬ ਵਲੋਂ 
ਥਾਪੀ ਿਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋ ਕੇ 

ਰਹੇਗੀ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਸੱਚਾ 
ਪਿਭੂ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ ਆਪ) 

ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
21201 469 sBnI Cwlw 

mwrIAw krqw 
kry su hoie]

Sabhanee 

Shhaalaa 

Maareeaa 

Karathaa Karae S 

Hoe ||

Everyone makes the 

attempt, but that 

alone happens which 

the Creator Lord does.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ 

ਿ ੋਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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21202 469 AgY jwiq n joru 
hY AgY jIau nvy]

Agai Jaath N Jor 

Hai Agai Jeeo 

Navae ||

In the world hereafter, 

social status and 

power mean nothing; 

hereafter, the soul is 

new.

ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਨਾ 
(ਜਕਸੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ) ਿਾਤ (ਦਾ 
ਜਵਤਕਰਾ) ਹੈ, ਨਾ ਹੀ (ਜਕਸੇ 

ਦਾ) ਧੱਕਾ (ਚੱਲ ਸਕਦਾ) ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਓਥੇ ਉਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਓਪਰੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹ ਜਕਸੇ ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਿਾਤ ਿਾਂ ਜ਼ੋਰ ਿਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਕਸੇ ਦਬਾਉ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ)।

21203 469 ijn kI lyKY piq 
pvY cMgy syeI 
kyie]3]

ky-ie Jin Kee Laekhai 

Path Pavai 

Changae Saeee 

Kaee ||3||

Those few, whose 

honor is confirmed, 

are good. ||3||

ਓਥੇ ਉਹੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਭਲੇ ਜਗਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਭਲੇ ਕੂੰਮ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ॥੩॥
21204 469 pauVI] (krmu) b^SS Pourree || Pauree:

21205 469 Duir krmu ijnw 
kau quDu pwieAw  
qw iqnI Ksmu 
iDAwieAw]

Dhhur Karam Jinaa 

Ko Thudhh 

Paaeiaa Thaa 

Thinee Khasam 

Dhhiaaeiaa ||

Only those whose 

karma You have pre-

ordained from the 

very beginning, O 

Lord, meditate on You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ 

ਤੂੂੰ  ਧੁਰੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  (ਭਾਵ, 

ਤੈਨੂੂੰ ) ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ।
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21206 469 eynw jMqw kY vis  
ikCu nwhI quDu  
vykI jgqu 
aupwieAw]

(vykI) qrW qrW dw[ 
v`is j`gqu

Eaenaa Janthaa 

Kai Vas Kishh 

Naahee Thudhh 

Vaekee Jagath 

Oupaaeiaa ||

Nothing is in the 

power of these beings; 

You created the 

various worlds.

ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਇਖ਼ਜਤਆਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਕ 

ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਸਕਣ)। ਤੂੂੰ  
ਰੂੰਗਾ-ਰੂੰਗ ਦਾ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ;

21207 469 ieknw no qUM myil 
lYih ieik Awphu 
quDu KuAwieAw]

(KuAwieAw) KuMJwieAw Eikanaa No Thoon 

Mael Laihi Eik 

Aapahu Thudhh 

Khuaaeiaa ||

Some, You unite with 

Yourself, and some, 

You lead astray.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, 
ਪਰ ਕਈ ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

21208 469 gur ikrpw qy 
jwixAw ijQY quDu 
Awpu buJwieAw]

b`uJwieAw Gur Kirapaa Thae 

Jaaniaa Jithhai 

Thudhh Aap 

Bujhaaeiaa ||

By Guru's Grace You 

are known; through 

Him, You reveal 

Yourself.

ਜਿਸ (ਵਡਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਦੀ ਸੂਝ ਪਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ,

21209 469 shjy hI sic 
smwieAw]11]

Sehajae Hee Sach 

Samaaeiaa ||11||

We are easily 

absorbed in You. 

||11||

ਅਤੇ ਉਹ ਸਜਹਿ ਸੁਭਾਇ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ) ਅਸਲੇ ਜਵਚ ਇਕ-

ਜਮਕ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧੧॥
21210 469 sloku mÚ 1] (qwim)ie`Cw Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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21211 469 duKu dwrU suKu rogu 
BieAw jw suKu  
qwim n hoeI]

Dhukh Dhaaroo 

Sukh Rog Bhaeiaa 

Jaa Sukh Thaam N 

Hoee ||

Suffering is the 

medicine, and 

pleasure the disease, 

because where there 

is pleasure, there is no 

desire for God.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਅਿਬ ਕੁਦਰਤ 

ਹੈ ਜਕ) ਜਬਪਤਾ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ 
ਦਾ) ਇਲਾਿ (ਬਣ ਿਾਂਦੀ) ਹੈ, 

ਅਤੇ ਸੁਖ (ਉਹਨਾਂ ਲਈ) ਦੱੁਖ 

ਦਾ (ਕਾਰਨ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਿ ੇ(ਅਸਲੀ ਆਤਮਕ) ਸੁਖ 

(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
(ਦੱੁਖ) ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ।

21212 469 qUM krqw krxw  
mY nwhI jw hau 
krI n hoeI]1]

mYN Thoon Karathaa 

Karanaa Mai 

Naahee Jaa Ho 

Karee N Hoee 

||1||

You are the Creator 

Lord; I can do nothing. 

Even if I try, nothing 

happens. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਕਰਨਹਾਰ 

ਕਰਤਾਰ ਹੈਂ (ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਇਹਨਾਂ ਭੇਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ), 
ਮੇਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਕ ਮੈਂ 
ਸਮਝ ਸਕਾਂ)। ਿੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਵਾਂ 
(ਭਾਵ, ਿ ੇਮੈਂ ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ) ਤਾਂ 
ਇਹ ਗੱਲ ਿਬਦੀ ਨਹੀਂ ॥੧॥

21213 469 bilhwrI kudriq 
visAw qyrw AMqu  
n jweI 
liKAw]1]rhwau
]

Balihaaree 

Kudharath Vasiaa 

Thaeraa Anth N 

Jaaee Lakhiaa 

||1|| Rehaao ||

I am a sacrifice to Your 

almighty creative 

power which is 

pervading 

everywhere. Your 

limits cannot be 

known. ||1||Pause||

ਹੇ ਕੁਦਰਤ ਜਵਚ ਵੱਸ ਰਹੇ 

ਕਰਤਾਰ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, 
ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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21214 469 jwiq mih joiq  
joiq mih jwqw  
Akl klw 
BrpUir rihAw]

(jwiq) isRStI[ (jw`qw) 
jwixAw[ (A-
kl)klpxw rihq bRhm

Jaath Mehi Joth 

Joth Mehi Jaathaa 

Akal Kalaa 

Bharapoor Rehiaa 

||

Your Light is in Your 

creatures, and Your 

creatures are in Your 

Light; Your almighty 

power is pervading 

everywhere.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਨੂਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਥਾਈ ਂਇਕ-ਰਸ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈਂ।

21215 469 qUM scw swihbu  
isPiq suAwil@au  
ijin kIqI so 
pwir pieAw]

(isPiq) vifAweI[ 
(suAwil@au) suMdr

Thoon Sachaa 

Saahib Sifath 

Suaaliho Jin 

Keethee So Paar 

Paeiaa ||

You are the True Lord 

and Master; Your 

Praise is so beautiful. 

One who sings it, is 

carried across.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਿਸ 

ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਗਆ 

ਹੈ।

21216 469 khu nwnk krqy 
kIAw bwqw jo 
ikCu krxw su 
kir rihAw]2]

bwqW Kahu Naanak 

Karathae Keeaa 

Baathaa Jo Kishh 

Karanaa S Kar 

Rehiaa ||2||

Nanak speaks the 

stories of the Creator 

Lord; whatever He is 

to do, He does. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਕਰਤਾਰ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ, (ਤੇ 

ਆਖ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਿੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ 
ਚੂੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ 
ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

॥੨॥
21217 469 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

21218 469 jog sbdM igAwn 
sbdM byd sbdM 
bRwhmxh]

Jog Sabadhan 

Giaan Sabadhan 

Baedh Sabadhan 

Braahamaneh ||

The Way of Yoga is the 

Way of spiritual 

wisdom; the Vedas are 

the Way of the 

Brahmins.

ਿੋਗ ਦਾ ਧਰਮ ਜਗਆਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਨਾ ਹੈ (ਬਿਹਮ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਨਾ ਹੈ)। ਬਿਾਹਮਣਾਂ ਦਾ 
ਧਰਮ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਹੈ।
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21219 469 KqRI sbdM sUr 
sbdM sUdR sbdM 
prwikRqh]

(sbdM)Drm[(sbdM)aupdy
S[ (prw-ikRRqh) 
prweI ikRq krnI qQw 
vYs ny (prw) ivSyS 
krky ikRq krnI[ K`qRI

Khathree 

Sabadhan Soor 

Sabadhan Soodhr 

Sabadhan Paraa 

Kiratheh ||

The Way of the 

Khshatriya is the Way 

of bravery; the Way of 

the Shudras is service 

to others.

ਖਤਿੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੂਰਜਮਆਂ 

ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ।

21220 469 srb sbdM eyk 
sbdM jy ko jwxY 
Byau]

Sarab Sabadhan 

Eaek Sabadhan Jae 

Ko Jaanai Bhaeo ||

The Way of all is the 

Way of the One; 

Nanak is a slave to one 

who knows this secret;

ਪਰ ਸਾਜਰਆਂ ਦਾ ਮੱੁਖ-ਧਰਮ 

ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਇਕ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

21221 469 nwnku qw kw dwsu 
hY soeI inrMjn 
dyau]3]

Naanak Thaa Kaa 

Dhaas Hai Soee 

Niranjan Dhaeo 

||3||

He himself is the 

Immaculate Divine 

Lord. ||3||

ਨਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ॥੩॥

21222 469 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

21223 469 eyk ikRsnM srb 
dyvw dyv dyvw q 
Awqmw]

(ikRsnM)pRmysr[ 
AnykWcMdRimAW sUrjW 
Awid pRkwSkW dy 
pRkwSk[ 
(Awqmw)Awpxw Awp 
sUrp bRhm jI

Eaek Kirasanan 

Sarab Dhaevaa 

Dhaev Dhaevaa Th 

Aathamaa ||

The One Lord Krishna 

is the Divine Lord of 

all; He is the Divinity 

of the individual soul.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦਾ ਭੀ 
ਆਤਮਾ ਹੈ।
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21224 469 Awqmw bwsudyvis´  
jy ko jwxY Byau]

(Awqmw)jIv[(bwsudyvis´
)pRmysr srUp hY[ (Byau) 
Byd[ bwsu-dyv`isA

Aathamaa 

Baasudhaevasiy 

Jae Ko Jaanai 

Bhaeo ||

Nanak is a slave to 

anyone who 

understands this 

mystery of the all-

pervading Lord;

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ 
ਭੇਦ ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

21225 469 nwnku qw kw dwsu 
hY soeI inrMjn 
dyau]4]

Naanak Thaa Kaa 

Dhaas Hai Soee 

Niranjan Dhaeo 

||4||

He himself is the 

Immaculate Divine 

Lord. ||4||

ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਦਾਸ 

ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ 

॥੪॥

21226 469 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

21227 469 kuMBy bDw jlu rhY  
jl ibnu kuMBu n 
hoie]

(kuMBy) GVy c[ b`Dw Kunbhae Badhhaa 

Jal Rehai Jal Bin 

Kunbh N Hoe ||

Water remains 

confined within the 

pitcher, but without 

water, the pitcher 

could not have been 

formed;

(ਜਿਵੇਂ) ਪਾਣੀ ਘੜੇ (ਆਜਦਕ 

ਭਾਂਡੇ) ਜਵਚ ਹੀ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ 

(ਭਾਵ, ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਥਾਂ) 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

(ਜਿਵੇਂ) ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਘੜਾ 
ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ,

21228 469 igAwn kw bDw  
mnu rhY gur ibnu  
igAwnu n 
hoie]5]

b`Dw Giaan Kaa 

Badhhaa Man 

Rehai Gur Bin 

Giaan N Hoe ||5||

Just so, the mind is 

restrained by spiritual 

wisdom, but without 

the Guru, there is no 

spiritual wisdom. ||5||

(ਜਤਵੇਂ) (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਜਗਆਨ 

(ਭਾਵ, ਉਪਦੇਸ਼) ਦਾ ਬੱਝਾ 
ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਨ (ਇਕ ਥਾਂ) 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

(ਭਾਵ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ 
ਦੌੜਦਾ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਗਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
॥੫॥

21229 469 pauVI] Pourree || Pauree:
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21230 469 piVAw hovY 
gunhgwru qw EmI 
swDu n mwrIAY]

(E~mI) AnpV@ Parriaa Hovai 

Gunehagaar Thaa 

Oumee Saadhh N 

Maareeai ||

If an educated person 

is a sinner, then the 

illiterate holy man is 

not to be punished.

ਿ ੇਪਜੜਹਆ-ਜਲਜਖਆ ਮਨੱੁਖ 

ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ ਹੋ ਿਾਏ (ਤਾਂ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਅਨਪੜਹ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਕ 

ਪੜਹੇ ਹੋਏ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ, ਤਾਂ 
ਅਨਪੜਹ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, 
ਜਕਉਂਜਕ ਿ)ੇ ਅਨਪੜਹ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ। (ਜਨਬੇੜਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪੜਹਨ ਿਾਂ 
ਨਾਹ ਪੜਹਨ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ)।

21231 469 jyhw Gwly Gwlxw  
qyvyho nwau 
pcwrIAY]

(pcwrIAY) pRis`D huMdw Jaehaa Ghaalae 

Ghaalanaa 

Thaevaeho Naao 

Pachaareeai ||

As are the deeds done, 

so is the reputation 

one acquires.

ਮਨੱੁਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ 
ਹੀ ਨਾਮ ਉੱਘਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

21232 469 AYsI klw n 
KyfIAY ijqu 
drgh gieAw  
hwrIAY]

g-ieAw Aisee Kalaa N 

Khaeddeeai Jith 

Dharageh Gaeiaa 

Haareeai ||

So do not play such a 

game, which will bring 

you to ruin at the 

Court of the Lord.

(ਤਾਂ ਤੇ) ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ 
ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ) ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਬੈਠੀਏ।

21233 469 piVAw AqY 
EmIAw vIcwru 
AgY vIcwrIAY]

Parriaa Athai 

Oumeeaa 

Veechaar Agai 

Veechaareeai ||

The accounts of the 

educated and the 

illiterate shall be 

judged in the world 

hereafter.

ਮਨੱੁਖ ਭਾਵੇਂ ਪਜੜਹਆ ਹੋਇਆ 

ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਹੀ ਕਬੂਲ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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21234 469 muih clY su AgY 
mwrIAY]12]

c`lY Muhi Chalai S Agai 

Maareeai ||12||

One who stubbornly 

follows his own mind 

shall suffer in the 

world hereafter. 

||12||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਿਾ ਕੇ 

ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

21235 470 sloku mÚ 1]  Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

21236 470 nwnk myru srIr 
kw ieku rQu ieku 
rQvwhu]

(myru) SRomxI mxkw Naanak Maer 

Sareer Kaa Eik 

Rathh Eik 

Rathhavaahu ||

O Nanak, the soul of 

the body has one 

chariot and one 

charioteer.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਚੌਰਾਸੀਹ ਲੱਖ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਕ ਰਥ ਹੈ ਤੇ 

ਇਕ ਰਥਵਾਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਹ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਲੂੰ ਮਾ ਸਫ਼ਰ 

ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹੈ; ਇਸ 

ਲੂੰ ਮੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੂੰ  ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਤੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿੀਵ 

ਸਮੇ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਕਸੇ ਨ ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵਚ ਤੁਰ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਜਕਸੇ ਨ ਜਕਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਸਮਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਬਦਲ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ, 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭੀ ਬਦਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਤੇ)
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21237 470 jugu jugu Pyir 
vtweIAih  
igAwnI buJih 
qwih]

vtweI-Aih bu`Jih Jug Jug Faer 

Vattaaeeahi 

Giaanee Bujhehi 

Thaahi ||

In age after age they 

change; the spiritually 

wise understand this.

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਇਹ ਰਥ ਤੇ 

ਰਥਵਾਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਬਦਲਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੂੰ  
ਜਸਆਣ ੇਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

21238 470 sqjuig rQu sMqoKu 
kw Drmu AgY 
rQvwhu]

Sathajug Rathh 

Santhokh Kaa 

Dhharam Agai 

Rathhavaahu ||

In the Golden Age of 

Sat Yuga, contentment 

was the chariot and 

righteousness the 

charioteer.

ਸਤਿੁਗ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ 

ਦਾ ਰਥ 'ਸੂੰ ਤੋਖ' ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਰਥਵਾਹੀ 'ਧਰਮ' ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ 'ਧਰਮ' 

ਹੋਵੇ, 'ਧਰਮ' ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਤੇ ਹੀ 'ਸੂੰ ਤੋਖ' 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

'ਸੂੰ ਤੋਖ' ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਬਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਿੀਵ, ਮਾਨੋ, ਸਤਿੁਗੀ ਹਨ, 

ਸਤਿੁਗ ਜਵਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ)।
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21239 470 qRyqY rQu jqY kw  
joru AgY rQvwhu]

Thraethai Rathh 

Jathai Kaa Jor Agai 

Rathhavaahu ||

In the Silver Age of 

Traytaa Yuga, celibacy 

was the chariot and 

power the charioteer.

ਤਿੇਤੇ ਿੁਗ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ 

ਦਾ ਰਥ 'ਿਤੁ' ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਿਤ' 

ਰੂਪ ਰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੀ 
'ਿੋਰੁ' ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ 
'ਸੂਰਮਤਾ' (Chivalry) ਹੋਵੇ, 
ਤਦੋਂ ਸੁਤੇ ਹੀ 'ਿਤੁ' ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਵਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 'ਸੂਰਮਤਾ' ਦੇ 

ਜਪਆਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

'ਿਤੀ' ਰਜਹਣ ਦਾ ਵਲਵਲਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪਰਬਲ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।)

21240 470 duAwpuir rQu qpY 
kw squ AgY 
rQvwhu]

s`qu Dhuaapur Rathh 

Thapai Kaa Sath 

Agai Rathhavaahu 

||

In the Brass Age of 

Dwaapar Yuga, 

penance was the 

chariot and truth the 

charioteer.

ਦੁਆਪਰ ਿੁਗ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖਾ-
ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਥ 'ਤਪੁ' ਹੈ ਤੇ 

ਇਸ 'ਤਪ' ਰੂਪ ਰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਰਥਵਾਹੀ 'ਸਤੁ' ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਹੋਵੇ, 
ਤਦੋਂ ਸੁਤੇ ਹੀ 'ਤਪ' ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਵਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 'ਉੱਚੇ 

ਆਚਰਨ' ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰਕ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ ਬਚਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਤਪ, ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਦੇ 

ਹਨ)।
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21241 470 kljuig rQu 
Agin kw kUVu 
AgY rQvwhu]1]

klj`uig Kalajug Rathh 

Agan Kaa Koorr 

Agai Rathhavaahu 

||1||

In the Iron Age of Kali 

Yuga, fire is the 

chariot and falsehood 

the charioteer. ||1||

ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ 

ਦਾ ਰਥ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ 

ਇਸ 'ਅੱਗ' ਰੂਪ ਰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਰਥਵਾਹੀ 'ਕੂੜੁ' ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਦੋਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 

'ਕੂੜੁ' ਠੱਗੀ ਆਜਦਕ ਹੋਵੇ ਤਦੋਂ 
ਸੁਤੇ ਹੀ 'ਜਤਿਸ਼ਨਾ' ਰੂਪ ਅੱਗ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਕੂੜ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਜਵਕੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ 

ਭੜਕਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

21242 470 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

21243 470 swm khY syqMbru 
suAwmI sc mih 
AwCY swic rhy]

swm vyd[ (syqMbru) hMs 
Avqwr[ (AwCY) siQq 
rihxw

Saam Kehai 

Saethanbar 

Suaamee Sach 

Mehi Aashhai 

Saach Rehae ||

The Sama Veda says 

that the Lord Master is 

robed in white; in the 

Age of Truth,

ਸਾਮ ਵੇਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਭਾਵ, ਸਤਿੁਗ ਜਵਚ) ਿਗਤ 

ਦੇ ਮਾਲਕ (ਸੁਆਮੀ) ਦਾ ਨਾਮ 

'ਸੇਤੂੰ ਬਰੁ' (ਪਰਜਸੱਧ) ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਤਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  'ਸੇਤੂੰ ਬਰ' ਮੂੰਨ ਕੇ 

ਪੂਿਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ), ਿ ੋਸਦਾ 
'ਸੱਚ' ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ;

21244 470 sBu ko sic 
smwvY]

Sabh Ko Sach 

Samaavai ||

Everyone desired 

Truth, abided in Truth, 

and was merged in the 

Truth.

ਤਦੋਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 'ਸੱਚ' ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ('ਸਤਿੁਜਗ ਰਥੁ 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ 

ਰਥਵਾਹੁ'); (ਿਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ 'ਸੱਚ' ਜਵਚ, 

'ਧਰਮੁ' ਜਵਚ ਜਦਿੜਹ ਸੀ, ਤਦੋਂ 
ਸਤਿੁਗ ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਸੀ)।
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21245 470 irgu khY rihAw 
BrpUir]

irg:polw bolo Rig Kehai Rehiaa 

Bharapoor ||

The Rig Veda says that 

God is permeating and 

pervading everywhere;

ਜਰਗਵੇਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਭਾਵ, 

ਤਿੇਤੇ ਿੁਗ ਜਵਚ) (ਸਿੀ) ਰਾਮ 

(ਿੀ) ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈ,

21246 470 rwm nwmu dyvw 
mih sUru]

(sUru) sUrj[ Raam Naam 

Dhaevaa Mehi 

Soor ||

Among the deities, the 

Lord's Name is the 

most exalted.

(ਸਿੀ) ਰਾਮ (ਿੀ) ਦਾ ਨਾਮ 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਜਵਚ ਸੂਰਿ ਵਾਂਗ 

ਚਮਕਦਾ ਹੈ।
21247 470 nwie lieAY  

prwCq jwih]
(prwCq) pwp Naae Laeiai 

Paraashhath Jaahi 

||

Chanting the Name, 

sins depart;

(ਸਿੀ ਰਾਮ ਿੀ) ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਆਂ 

(ਹੀ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

21248 470 nwnk qau moKMqru 
pwih]

(moKMqru) mukqI Naanak Tho 

Mokhanthar Paahi 

||

O Nanak, then, one 

obtains salvation.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਰਗਵੇਦ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਿੀਵ) ਤਦੋਂ ਮੁਕਤੀ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

21249 470 juj mih joir 
ClI cMdRwvil  
kwn@ ikRsnu jwdmu 
BieAw]

(juj) Xjur vyd[juj: 
polw bolo[(cMdRwvil) 
gopI[ (jwdmu) Xwdv[ 
B-ieAw

Juj Mehi Jor 

Shhalee 

Chandhraaval 

Kaanh Kirasan 

Jaadham Bhaeiaa 

||

In the Jujar Veda, Kaan 

Krishna of the Yaadva 

tribe seduced 

Chandraavali by force.

ਯਿੁਰ ਵੇਦ (ਜਵਚ ਭਾਵ, 

ਦੁਆਪਰ ਜਵਚ) ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਂਵਲ 

'ਿਾਦਮੁ' ਜਕਿਸ਼ਨ ਪਰਜਸੱਧ ਹੋ 

ਜਗਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 

ਚੂੰਦਿਾਵਲੀ ਨੂੂੰ  ਛਲ ਜਲਆਂਦਾ,
21250 470 pwrjwqu gopI lY 

AwieAw ibMdRwbn 
mih rMgu kIAw]

sRI ikRSn jI siqBwmw 
gopI leI (pwrjwqu) 
klp ibRC ilAwey[ 
(rMgu) kOqk

Paarajaath Gopee 

Lai Aaeiaa 

Bindhraaban Mehi 

Rang Keeaa ||

He brought the Elysian 

Tree for his milk-maid, 

and revelled in 

Brindaaban.

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਪੀ 
(ਸਤਯਭਾਮਾ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਪਾਰਿਾਤ ਰੱੁਖ (ਇੂੰਦਰ ਦੇ 

ਬਾਗ਼ ਜਵਚੋਂ) ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ 

ਜਿਸ ਨੇ ਜਬੂੰ ਦਿਾਬਨ ਜਵਚ ਕੌਤਕ 

ਵਰਤਾਇਆ।
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21251 470 kil mih bydu 
AQrbxu hUAw  
nwau KudweI 
Alhu BieAw]

A-Qrbxu A`lhu Kal Mehi Baedh 

Athharaban Hooaa 

Naao Khudhaaee 

Alahu Bhaeiaa ||

In the Dark Age of Kali 

Yuga, the Atharva 

Veda became 

prominent; Allah 

became the Name of 

God.

ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ ਅਥਰਬਣ ਵੇਦ 

ਪਰਧਾਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਿਗਤ 

ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ 'ਖੁਦਾਇ' ਤੇ 

'ਅਲਹੁ' ਵੱਿਣ ਲੱਗ ਜਪਆ ਹੈ;

21252 470 nIl bsqR ly 
kpVy pihry qurk 
pTwxI Amlu 
kIAw]

(Amlu) hukm, 
rwj[Amlu:polw bolo

Neel Basathr Lae 

Kaparrae Pehirae 

Thurak Pathaanee 

Amal Keeaa ||

Men began to wear 

blue robes and 

garments; Turks and 

Pat'haans assumed 

power.

ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਿ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੂੰਗ 

ਦਾ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।

21253 470 cwry vyd hoey 
sicAwr]

Chaarae Vaedh 

Hoeae Sachiaar ||

The four Vedas each 

claim to be true.

ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ 

ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਖੋ-

ਵਖਰਾ ਵੱਿਦਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਸਮੇ ਇਹੀ ਜਖ਼ਆਲ ਬਜਣਆ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ ਿ ੋਿੋ ਮਨੱੁਖ 

'ਸੇਤੂੰ ਬਰ', 'ਰਾਮ', 'ਜਕਿਸ਼ਨ' ਤੇ 

'ਅਲਹੁ' ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਿਪੇਗਾ, 
ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏਗਾ);
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21254 470 pVih guxih iqn@ 
cwr vIcwr]

Parrehi Gunehi 

Thinh Chaar 

Veechaar ||

Reading and studying 

them, four doctrines 

are found.

ਅਤੇ ਿ ੋਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪੜਹਦੇ ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਨ, 

(ਭਾਵ, ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਸਮੇ ਜਵਚ 

ਿ ੋਿੋ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ 

ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ ਪੜਹਦੇ ਤੇ ਜਵਚਾਰਦੇ 

ਰਹੇ ਹਨ) ਉਹ ਹੋਏ ਭੀ 
ਚੂੰਗੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ 

(ਚਾਰ=ਸੁੂੰ ਦਰ; 

ਵੀਚਾਰ=ਦਲੀਲ, ਯੁਕਤੀ) ਵਾਲੇ 

ਹਨ।
21255 470 Bwau Bgiq kir  

nIcu sdwey]

Bhaao Bhagath 

Kar Neech 

Sadhaaeae ||

With loving devotional 

worship, abiding in 

humility,

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)

21256 470 qau nwnk moKMqru 
pwey]2]

Tho Naanak 

Mokhanthar 

Paaeae ||2||

O Nanak, salvation is 

attained. ||2||

ਤਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

21257 470 pauVI] Pourree || Pauree:

21258 470 siqgur ivthu 
vwirAw ijqu 
imilAY Ksmu 
smwilAw]

Sathigur Vittahu 

Vaariaa Jith Miliai 

Khasam Samaaliaa 

||

I am a sacrifice to the 

True Guru; meeting 

Him, I have come to 

cherish the Lord 

Master.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ 
ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
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21259 470 ijin kir 
aupdysu igAwn 
AMjnu dIAw ien@I 
nyqRI jgqu 
inhwilAw]

j`gqu[ nyqRIN Jin Kar Oupadhaes 

Giaan Anjan 

Dheeaa Einhee 

Naethree Jagath 

Nihaaliaa ||

He has taught me and 

given me the healing 

ointment of spiritual 

wisdom, and with 

these eyes, I behold 

the world.

ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਦੇ ਕੇ (ਮਾਨੋ) ਜਗਆਨ ਦਾ 
ਸੁਰਮਾ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਕਰਕੇ) ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਿਗਤ (ਦੀ 
ਅਸਲੀਅਤ) ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ।

21260 470 Ksmu Coif dUjY 
lgy fuby sy 
vxjwirAw]

Khasam Shhodd 

Dhoojai Lagae 

Ddubae Sae 

Vanajaariaa ||

Those dealers who 

abandon their Lord 

and Master and attach 

themselves to 

another, are drowned.

(ਅਤੇ ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ) ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ 

(ਸਾਗਰ) ਜਵਚ ਡੱੁਬ ਗਏ ਹਨ।

21261 470 siqgurU hY boihQw  
ivrlY iknY 
vIcwirAw]

Sathiguroo Hai 

Bohithhaa Viralai 

Kinai Veechaariaa 

||

The True Guru is the 

boat, but few are 

those who realize this.

(ਸੂੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਸਤਗੁਰੂ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ 

(ਪਰ) ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਸਮਜਝਆ ਹੈ।

21262 470 kir ikrpw pwir 
auqwirAw]13]

Kar Kirapaa Paar 

Outhaariaa ||13||

Granting His Grace, He 

carries them across. 

||13||

(ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ 

ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧੩॥

21263 470 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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21264 470 isMml ruKu 
srwierw Aiq 
dIrG Aiq mucu]

(srwierw) is`Dw[ 
(dIrG) lMmw[ (m`ucu) 
motw

Sinmal Rukh 

Saraaeiraa Ath 

Dheeragh Ath 

Much ||

The simmal tree is 

straight as an arrow; it 

is very tall, and very 

thick.

ਜਸੂੰ ਮਲ ਦਾ ਰੱੁਖ ਕੇਡਾ ਜਸੱਧਾ, 
ਲੂੰ ਮਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

21265 470 Eie ij Awvih 
Aws kir jwih 
inrwsy ikqu]

ik`qu Oue J Aavehi Aas 

Kar Jaahi Niraasae 

Kith ||

But those birds which 

visit it hopefully, 

depart disappointed.

(ਪਰ) ਉਹ ਪੂੰਛੀ ਿ ੋ(ਿਲ ਖਾਣ 

ਦੀ) ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ (ਇਸ ਉਤੇ) 

ਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਰਾਸ 

ਹੋ ਕੇ ਜਕਉਂ ਿਾਂਦੇ ਹਨ?

21266 470 Pl iPky Pul 
bkbky kMim n 
Awvih pq]

iP`ky P`ul[ p`q Fal Fikae Ful 

Bakabakae Kanm 

N Aavehi Path ||

Its fruits are tasteless, 

its flowers are 

nauseating, and its 

leaves are useless.

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 

ਰੱੁਖ ਭਾਵੇਂ ਏਡਾ ਉੱਚਾ, ਲੂੰ ਮਾ ਤੇ 

ਮੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ (ਇਸ ਦੇ) ਿਲ 

ਜਿੱਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਿੁੱ ਲ 

ਬੇਸੁਆਦੇ ਹਨ, ਪੱਤਰ ਭੀ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
21267 470 imTqu nIvI 

nwnkw gux 
cMigAweIAw qqu]

nIvIN[ im`Tqu[ q`qu Mithath Neevee 

Naanakaa Gun 

Changiaaeeaa 

Thath ||

Sweetness and 

humility, O Nanak, are 

the essence of virtue 

and goodness.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨੀਵੇਂ ਰਜਹਣ ਜਵਚ 

ਜਮਠਾਸ ਹੈ, ਗੁਣ ਹਨ, ਨੀਵਾਂ 
ਰਜਹਣਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, 

ਭਾਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ।

21268 470 sBu ko invY Awp 
kau pr kau invY 
n koie]

Sabh Ko Nivai Aap 

Ko Par Ko Nivai N 

Koe ||

Everyone bows down 

to himself; no one 

bows down to another.

(ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਆਪਣੇ 
ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਜਲਿਦਾ ਹੈ, 

ਜਕਸੇ ਦੂਿੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ,
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21269 470 Dir qwrwjU 
qolIAY invY su 
gaurw hoie]

(qwrwjU) q`kVI[ 
(gaurw)BwrI inmRqw 
vwlw

Dhhar Thaaraajoo 

Tholeeai Nivai S 

Gouraa Hoe ||

When something is 

placed on the 

balancing scale and 

weighed, the side 

which descends is 

heavier.

(ਇਹ ਭੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜਕ) ਿੇ 
ਤੱਕੜੀ ਉਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੋਜਲਆ 

ਿਾਏ (ਭਾਵ, ਿੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਿਾਏ ਤਾਂ ਭੀ) 
ਨੀਵਾਂ ਪੱਲੜਾ ਹੀ ਭਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, (ਭਾਵ ਿੋ ਜਲਿਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਵੱਡਾ ਜਗਣੀਦਾ ਹੈ)।

21270 470 AprwDI dUxw 
invY jo hMqw 
imrgwih]

(hMqw) mwrn vwlw[ 
(imrgwih) hrnW nMU

Aparaadhhee 

Dhoonaa Nivai Jo 

Hanthaa 

Miragaahi ||

The sinner, like the 

deer hunter, bows 

down twice as much.

(ਪਰ ਜਨਊਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਮਨੋਂ  
ਜਨਊਣਾ ਹੈ, ਜਨਰਾ ਸਰੀਰ 

ਜਨਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਿੇ ਸਰੀਰ 

ਦੇ ਜਨਵਾਉਣ ਨੂੂੰ  ਨੀਵਾਂ ਰਜਹਣਾ 
ਆਖੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਿੋ 
ਜਮਰਗ ਮਾਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਲਿ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

21271 470 sIis invwieAY  
ikAw QIAY jw 
irdY kusuDy 
jwih]1]

kus`uDy Sees Nivaaeiai 

Kiaa Thheeai Jaa 

Ridhai Kusudhhae 

Jaahi ||1||

But what can be 

achieved by bowing 

the head, when the 

heart is impure? ||1||

ਪਰ ਿੇ ਜਨਰਾ ਜਸਰ ਹੀ ਜਨਵਾ 
ਜਦੱਤਾ ਿਾਏ, ਤੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਿੀਵ 

ਖੋਟੇ ਹੀ ਰਜਹਣ ਤਾਂ ਇਸ 

ਜਨਊਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

21272 470 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

21273 470 piV pusqk  
sMiDAw bwdM]

piV@[(sMiDAw) pwT 
pUjw[ (bwdM) crcw[ 

Parr Pusathak 

Sandhhiaa 

Baadhan ||

You read your books 

and say your prayers, 

and then engage in 

debate;

(ਪੂੰਡਤ ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹ ਕੇ 

ਸੂੰ ਜਧਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਚਰਚਾ ਛੇੜਦਾ 
ਹੈ,
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21274 470 isl pUjis bgul 
smwDM]

(isl) p`Qr[ (bgul) 
bgilAW vWg

Sil Poojas Bagul 

Samaadhhan ||

You worship stones 

and sit like a stork, 

pretending to be in 

Samaadhi.

ਮੂਰਤੀ ਪੂਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗਲੇ 

ਵਾਂਗ ਸਮਾਧੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ;

21275 470 muiK JUT ibBUKx 
swrM]

(ibBUKx) ghxy[ (swrM) 
sRySt

Mukh Jhooth 

Bibhookhan 

Saaran ||

With your mouth you 

utter falsehood, and 

you adorn yourself 

with precious 

decorations;

ਮੁਖੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ; (ਪਰ ਉਸ 

ਝੂਠ ਨੂੂੰ ) ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਜਹਜਣਆਂ 

ਵਾਂਗ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਜਵਖਾਲਦਾ 
ਹੈ;

21276 470 qRYpwl iqhwl 
ibcwrM]

(qRYpwl) gwieqRI mMqR[ 
(qRYpwl) iqMn vyLy

Thraipaal Thihaal 

Bichaaran ||

You recite the three 

lines of the Gayatri 

three times a day.

(ਹਰ ਰੋਜ਼) ਜਤੂੰ ਨ ਵੇਲੇ ਗਾਯਤਿੀ 
ਮੂੰਤਰ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ;

21277 470 gil mwlw iqlku 
illwtM]

(illwtM) m`Qy qy[ giL Gal Maalaa Thilak 

Lilaattan ||

Around your neck is a 

rosary, and on your 

forehead is a sacred 

mark;

ਗਲ ਜਵਚ ਮਾਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਤਲਕ ਲਾਂਦਾ ਹੈ;

21278 470 duie DoqI bsqR 
kpwtM]

(kpwtM) isr au~qy Dhue Dhhothee 

Basathr Kapaattan 

||

Upon your head is a 

turban, and you wear 

two loin cloths.

(ਸਦਾ) ਦੋ ਧੋਤੀਆਂ ਪਾਸ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ਤੇ (ਸੂੰ ਜਧਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ) 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਵਸਤਰ ਧਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
21279 470 jy jwxis bRhmM 

krmM]

Jae Jaanas 

Brehaman 

Karaman ||

If you knew the nature 

of God,

ਪਰ ਿੇ ਇਹ ਪੂੰਡਤ ਰੱਬ (ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ) ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਿਾਣਦਾ ਹੋਵੇ,
21280 470 siB Pokt 

inscau krmM]
(inscau) XkInn Sabh Fokatt 

Nisacho Karaman 

||

You would know that 

all of these beliefs and 

rituals are in vain.

ਤਦ ਜਨਸਚਾ ਕਰ ਕੇ ਿਾਣ ਲਵੋ 
ਜਕ, ਇਹ ਸਭ ਕੂੰਮ ਿੋਕੇ ਹਨ।
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21281 470 khu nwnk  
inhcau iDAwvY]

(inhcau) SrDw sihq Kahu Naanak 

Nihacho Dhhiaavai 

||

Says Nanak, meditate 

with deep faith;

ਆਖ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਨੱੁਖ) 

ਸਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੇ-

ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਗੁਣਕਾਰੀ 
ਹੈ,

21282 470 ivxu siqgur vwt 
n pwvY]2]

(vwt) rsqw Vin Sathigur Vaatt 

N Paavai ||2||

Without the True 

Guru, no one finds the 

Way. ||2||

(ਪਰ) ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ॥੨॥

21283 470 pauVI] Pourree || Pauree:

21284 470 kpVu rUpu 
suhwvxw Cif 
dunIAw AMdir 
jwvxw]

Kaparr Roop 

Suhaavanaa 

Shhadd Dhuneeaa 

Andhar Jaavanaa 

||

Abandoning the world 

of beauty, and 

beautiful clothes, one 

must depart.

ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੋਹਣਾ 
ਰੂਪ (ਇਸੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) (ਿੀਵਾਂ 
ਨੇ) ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਿਾਣਾ ਹੈ।

21285 470 mMdw cMgw Awpxw  
Awpy hI kIqw 
pwvxw]

Mandhaa Changaa 

Aapanaa Aapae 

Hee Keethaa 

Paavanaa ||

He obtains the 

rewards of his good 

and bad deeds.

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੇ) ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੂੰ ਗੇ ਤੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਿਲ ਆਪ ਭੋਗਣਾ ਹੈ।

21286 470 hukm kIey min 
Bwvdy rwih BIVY 
AgY jwvxw]

Hukam Keeeae 

Man Bhaavadhae 

Raahi Bheerrai 

Agai Jaavanaa ||

He may issue 

whatever commands 

he wishes, but he shall 

have to take to the 

narrow path hereafter.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮਨ-ਮੂੰਨੀਆਂ 

ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਅਗਾਂਹ ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ 

ਜਵਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰ ਘਣਾ ਪਵੇਗਾ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਕਸ਼ਟ 

ਸਜਹਣੇ ਪੈਣਗੇ)।
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21287 471 nMgw dojik 
cwilAw qw idsY 
Krw frwvxw]

(dojik) nrk nMU Nangaa Dhojak 

Chaaliaa Thaa 

Dhisai Kharaa 

Ddaraavanaa ||

He goes to hell naked, 

and he looks hideous 

then.

(ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਿੀਵ) ਨੂੰ ਗਾ 
(ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਨਕਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਰੱਜਖਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੋਜ਼ਕ ਜਵਚ ਧਜਕਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਬੜਾ 
ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਜਦਸਦਾ ਹੈ।

21288 471 kir Aaugx  
pCoqwvxw]14]

Kar Aougan 

Pashhothaavanaa 

||14||

He regrets the sins he 

committed. ||14||

ਭੈੜੇ ਕੂੰਮ ਕਰਕੇ ਅੂੰਤ 

ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

21289 471 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

21290 471 dieAw kpwh  
sMqoKu sUqu jqu 
gMFI squ vtu]

(gMFI) gMFW[ d-ieAw[ 
jqu: polw bolo[ s`qu

Dhaeiaa Kapaah 

Santhokh Sooth 

Jath Gandtee Sath 

Vatt ||

Make compassion the 

cotton, contentment 

the thread, modesty 

the knot and truth the 

twist.

ਹੇ ਪੂੰਡਤ! ਉਹ ਿਨੇਊ ਜਿਸ ਦੀ 
ਕਪਾਹ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਸੂਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 

ਗੂੰਢਾਂ ਿਤ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ 
ਵੱਟ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਹੋਵੇ,

21291 471 eyhu jnyaU jIA 
kw heI q pwfy 
Gqu]

(Gqu) pw[ pWfy Eaehu Janaeoo 

Jeea Kaa Hee Th 

Paaddae Ghath ||

This is the sacred 

thread of the soul; if 

you have it, then go 

ahead and put it on 

me.

ਿ ੇ(ਤੇਰੇ ਪਾਸ) ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿਨੇਊ ਹੈ 

ਤਾਂ (ਮੇਰੇ ਗਲ) ਪਾ ਦੇਹ।

21292 471 nw eyhu qutY nw 
mlu lgY nw eyhu 
jlY n jwie]

Naa Eaehu Thuttai 

Naa Mal Lagai Naa 

Eaehu Jalai N Jaae 

||

It does not break, it 

cannot be soiled by 

filth, it cannot be 

burnt, or lost.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ)! ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਿਨੇਊ 

ਨਾ ਟੱੁਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ 

ਸੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ 

ਗੁਆਚਦਾ ਹੈ।
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21293 471 DMnu su mwxs 
nwnkw jo gil 
cly pwie]

giL c`ly Dhhann S Maanas 

Naanakaa Jo Gal 

Chalae Paae ||

Blessed are those 

mortal beings, O 

Nanak, who wear such 

a thread around their 

necks.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ 

ਿਨੇਊ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਜਵਚ ਪਾ 
ਜਲਆ ਹੈ।

21294 471 caukiV muil 
AxwieAw bih 
caukY pwieAw]

(caukiV) cwr kOfIAW 
dw[mu`il[ (AxwieAw) 
mMgvwieAw[ (caukY) 
ksky

Choukarr Mul 

Anaaeiaa Behi 

Choukai Paaeiaa ||

You buy the thread for 

a few shells, and 

seated in your 

enclosure, you put it 

on.

(ਹੇ ਪੂੰਡਤ! ਇਹ ਿਨੇਊ ਿ ੋਤੂੂੰ  
ਪਾਂਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੂੰ ) 
ਚਾਰ ਕੌਡਾਂ ਮੱੁਲ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਗਵਾ 
ਜਲਆ, (ਆਪਣੇ ਿਿਮਾਨ ਦੇ) 

ਚੌਕੇ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ 

ਗਲ) ਪਾ ਜਦੱਤਾ,
21295 471 isKw kMin 

cVweIAw guru 
bRwhmxu iQAw]

(is`Kw)is`iKAw Sikhaa Kann 

Charraaeeaa Gur 

Braahaman Thhiaa 

||

Whispering 

instructions into 

others' ears, the 

Brahmin becomes a 

guru.

(ਿੇਰ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ) ਕੂੰਨ ਜਵਚ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ (ਜਕ ਅੱਿ ਤੋਂ 
ਤੇਰਾ) ਗੁਰੂ ਬਿਾਹਮਣ ਹੋ ਜਗਆ।

21296 471 Ehu muAw Ehu 
JiV pieAw  
vyqgw gieAw]1]

(vyq`gw) jnyaU rihq[ 
p-ieAw

Ouhu Muaa Ouhu 

Jharr Paeiaa 

Vaethagaa Gaeiaa 

||1||

But he dies, and the 

sacred thread falls 

away, and the soul 

departs without it. 

||1||

(ਸਮਾ ਪੱੁਗਣ ਤੇ ਿਦੋਂ) ਉਹ 

(ਿਿਮਾਨ) ਮਰ ਜਗਆ (ਤਾਂ) 
ਉਹ (ਿਨੇਊ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ) 
ਢਜਹ ਜਪਆ (ਭਾਵ ਸੜ ਜਗਆ 

ਿਾਂ ਜਡੱਗ ਜਪਆ, ਪਰ ਆਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਨਜਭਆ, ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਿਿਮਾਨ 

ਜਵਚਾਰਾ) ਿਨੇਊ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਜਗਆ ॥੧॥

21297 471 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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21298 471 lK corIAw lK 
jwrIAw lK 
kUVIAw lK 
gwil]

l`K Lakh Choreeaa 

Lakh Jaareeaa 

Lakh Koorreeaa 

Lakh Gaal ||

He commits thousands 

of robberies, 

thousands of acts of 

adultery, thousands of 

falsehoods and 

thousands of abuses.

(ਮਨੱੁਖ) ਲੱਖਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ 

ਿਾਰੀਆਂ (ਯਾਰੀਆਂ ਪਰ-

ਇਸਤਿੀ ਗਮਨ) ਕਰਦਾ ਹੈ; 

ਲੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਗਾਲਹੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

21299 471 lK TgIAw 
pihnwmIAw rwiq 
idnsu jIA 
nwil]

(pih-
nwmIAw)byeImwnIAW[ 
l`K, TgIAW

Lakh Thageeaa 

Pehinaameeaa 

Raath Dhinas Jeea 

Naal ||

He practices 

thousands of 

deceptions and secret 

deeds, night and day, 

against his fellow 

beings.

ਜਦਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ 
ਲੱਖਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਜਹਨਾਮੀਆਂ 

(ਅਮਾਨਤ ਜਵੱਚ ਜਖ਼ਆਨਤ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

21300 471 qgu kpwhhu 
kqIAY bwm@xu vty 
Awie]

(q`gu) qwgw[ kpwh-hu Thag Kapaahahu 

Katheeai Baamhan 

Vattae Aae ||

The thread is spun 

from cotton, and the 

Brahmin comes and 

twists it.

(ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਤਰ-

ਆਤਮੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪਰ ਬਾਹਰ 

ਤੱਕੋ, ਲੋਕਾ-ਚਾਰੀ ਕੀਹ ਕੁਝ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ) ਕਪਾਹ ਤੋਂ (ਭਾਵ, 

ਕਪਾਹ ਜਲਆ ਕੇ) ਧਾਗਾ 
ਕੱਜਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਬਿਾਹਮਣ (ਿਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ) 

ਆ ਕੇ (ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੂੂੰ ) ਵੱਟ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
21301 471 kuih bkrw irMin@ 

KwieAw sBu ko 
AwKY pwie]

 (kuih) mwr ky,CurI 
nwl cIr ky, byrihmI 
nwL

Kuhi Bakaraa 

Rinnih Khaaeiaa 

Sabh Ko Aakhai 

Paae ||

The goat is killed, 

cooked and eaten, and 

everyone then says, 

""Put on the sacred 

thread.""

(ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅੂੰਗ-

ਸਾਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਬੱਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 

ਜਰੂੰ ਨਹ  ਕੇ ਖੁਆਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; 

(ਘਰ ਦਾ) ਹਰੇਕ ਪਿਾਣੀ ਆਖਦਾ 
ਹੈ 'ਿਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ; 

ਿਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ'।
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21302 471 hoie purwxw 
sutIAY BI iPir 
pweIAY horu]

Hoe Puraanaa 

Sutteeai Bhee Fir 

Paaeeai Hor ||

When it wears out, it 

is thrown away, and 

another one is put on.

ਿਦੋਂ ਇਹ ਿਨੇਊ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱੁਟ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ ਹੋਰ ਿਨੇਊ 

ਪਾ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

21303 471 nwnk qgu n 
quteI jy qig 
hovY joru]2]

qu`teI Naanak Thag N 

Thuttee Jae Thag 

Hovai Jor ||2||

O Nanak, the thread 

would not break, if it 

had any real strength. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਧਾਗੇ ਜਵਚ ਜ਼ੋਰ 

ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, ਿੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਬਲ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਨੇਊ ਹੋਵੇ) 
ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਟੱੁਟਦਾ 
॥੨॥

21304 471 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

21305 471 nwie mMinAY piq 
aUpjY swlwhI 
scu sUqu]

Naae Manniai 

Path Oopajai 

Saalaahee Sach 

Sooth ||

Believing in the Name, 

honor is obtained. The 

Lord's Praise is the 

true sacred thread.

(ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਕੱਤੇ ਹੋਏ ਸੂਤਰ ਦਾ 
ਿਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ 
ਜਵਅਰਥ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਤਦੋਂ ਹੀ) ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਿ ੇਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਦਿੜਹ ਕਰ ਲਈਏ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਰੱਬ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਸੱੁਚਾ ਿਨੇਊ ਹੈ;

21306 471 drgh AMdir 
pweIAY qgu n 
qUtis pUq]3]

(pUq) piv`qR[ q`gu Dharageh Andhar 

Paaeeai Thag N 

Thoottas Pooth 

||3||

Such a sacred thread is 

worn in the Court of 

the Lord; it shall never 

break. ||3||

(ਇਹ ਸੱੁਚਾ ਿਨੇਊ ਧਾਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ) ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਮਾਣ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ (ਕਦੇ) 

ਟੱੁਟਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ॥੩॥

21307 471 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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21308 471 qgu n ieMdRI qgu  
n nwrI]

Thag N Eindhree 

Thag N Naaree ||

There is no sacred 

thread for the sexual 

organ, and no thread 

for woman.

(ਪੂੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣ)ੇ ਇੂੰਦਜਰਆਂ 

ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੂੰ  (ਇਹੋ ਜਿਹਾ) 
ਿਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ (ਜਕ ਉਹ 

ਇੂੰਦਰੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਨਾ ਿਾਣ; 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ)

21309 471 Blky Quk pvY  
inq dwVI]

dwV@I Bhalakae Thhuk 

Pavai Nith 

Dhaarree ||

The man's beard is 

spat upon daily.

ਜਨਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੀ 
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ;

21310 471 qgu n pYrI qgu 
n hQI]

Thag N Pairee 

Thag N Hathhee ||

There is no sacred 

thread for the feet, 

and no thread for the 

hands;

ਪੈਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਅਜਿਹਾ) ਿਨੇਊ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ (ਜਕ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ 

ਿਾਣ), ਹੱਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਨੇਊ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ (ਜਕ ਉਹ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਨ 

ਕਰਨ);

21311 471 qgu n ijhvw  
qgu n AKI]

Thag N Jihavaa 

Thag N Akhee ||

No thread for the 

tongue, and no thread 

for the eyes.

ਿੀਭ ਨੂੂੰ  (ਕੋਈ) ਿਨੇਊ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ (ਜਕ ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟੀ ਰਹੇ), ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਐਸਾ) ਿਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

(ਜਕ ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ ਵਲ ਨਾ 
ਤੱਕਣ)।

21312 471 vyqgw Awpy vqY] (v`qY) iPrdw[ vyq`gw Vaethagaa Aapae 

Vathai ||

The Brahmin himself 

goes to the world 

hereafter without a 

sacred thread.

ਆਪ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਿਨੇਊ ਤੋਂ 
ਵਾਂਜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

21313 471 vit Dwgy Avrw 
GqY]

G`qY Vatt Dhhaagae 

Avaraa Ghathai ||

Twisting the threads, 

he puts them on 

others.

ਪਰ (ਕਪਾਹ ਦੇ ਸੂਤ ਦੇ) ਧਾਗੇ 

ਵੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

21314 471 lY BwiV kry 
vIAwhu]

(BwiV) BwVw, d`Kxw Lai Bhaarr Karae 

Veeaahu ||

He takes payment for 

performing marriages;

ਆਪਣ ੇਹੀ ਿਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਵਆਹ ਦੱਛਣਾ ਲੈ ਲੈ 

ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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21315 471 kiF kwglu dsy 
rwhu]

(kwglu)p`qRI[ d`sy Kadt Kaagal 

Dhasae Raahu ||

Reading their 

horoscopes, he shows 

them the way.

ਤੇ ਪੱਤਿੀ ਸੋਧ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

21316 471 suix vyKhu lokw  
eyhu ivfwxu]

Sun Vaekhahu 

Lokaa Eaehu 

Viddaan ||

Hear, and see, O 

people, this wondrous 

thing.

ਹੇ ਲੋਕੋ! ਸੁਣੋ, ਵੇਖੋ, ਇਹ 

ਅਚਰਿ ਤਮਾਸ਼ਾ!

21317 471 min AMDw nwau 
sujwxu]4]

Man Andhhaa 

Naao Sujaan ||4||

He is mentally blind, 

and yet his name is 

wisdom. ||4||

(ਪੂੰ ਜਡਤ ਆਪ ਤਾਂ) ਮਨੋਂ  ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਅਜਗਆਨੀ ਹੈ), (ਪਰ 

ਆਪਣਾ) ਨਾਮ (ਰਖਵਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ) 'ਜਸਆਣਾ' ॥੪॥

21318 471 pauVI] Pourree || Pauree:

21319 471 swihbu hoie 
dieAwlu ikrpw 
kry qw sweI kwr 
krwiesI]

sWeIN jI dI (kwr) syvw Saahib Hoe 

Dhaeiaal Kirapaa 

Karae Thaa Saaee 

Kaar Karaaeisee ||

One, upon whom the 

Merciful Lord bestows 

His Grace, performs 

His service.

(ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ) ਮਾਲਕ 

ਦਇਆਲ ਹੋ ਿਾਏ, ਜਮਹਰ 

ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਹੀ ਕੂੰਮ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ (ਿੋ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ 
ਹੈ);

21320 471 so syvku syvw kry  
ijs no hukmu 
mnwiesI]

So Saevak Saevaa 

Karae Jis No 

Hukam 

Manaaeisee ||

That servant, whom 

the Lord causes to 

obey the Order of His 

Will, serves Him.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ (ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;
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21321 471 hukim mMinAY hovY 
prvwxu qw KsmY 
kw mhlu pwiesI]

Hukam Manniai 

Hovai Paravaan 

Thaa Khasamai 

Kaa Mehal 

Paaeisee ||

Obeying the Order of 

His Will, he becomes 

acceptable, and then, 

he obtains the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਾਜ਼ੀ 
ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

21322 471 KsmY BwvY so kry  
mnhu icMidAw so 
Plu pwiesI]

Khasamai Bhaavai 

So Karae Manahu 

Chindhiaa So Fal 

Paaeisee ||

One who acts to 

please His Lord and 

Master, obtains the 

fruits of his mind's 

desires.

ਿਦੋਂ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਿਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

21323 471 qw drgh pYDw 
jwiesI]15]

(pYDw) isropwau pihn 
ie`zq nwl

Thaa Dharageh 

Paidhhaa Jaaeisee 

||15||

Then, he goes to the 

Court of the Lord, 

wearing robes of 

honor. ||15||

ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥

21324 471 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

21325 471 gaU ibrwhmx 
kau kru lwvhu  
gobir qrxu n 
jweI]

(kru)tYks Goo Biraahaman 

Ko Kar Laavahu 

Gobar Tharan N 

Jaaee ||

They tax the cows and 

the Brahmins, but the 

cow-dung they apply 

to their kitchen will 

not save them.

(ਦਜਰਆ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ) 

ਗਊ ਅਤੇ ਬਿਾਹਮਣ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਤੂੂੰ  
ਮਸੂਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਗਊ 

ਅਤੇ ਬਿਾਹਮਣ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ 

ਦਾ ਮਸੂਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ), (ਿੇਰ 

ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜਕ 

ਉਸ ਗਊ ਦੇ) ਗੋਹੇ ਨਾਲ (ਪੋਚਾ 
ਿੇਜਰਆਂ, ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਤਜਰਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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21326 471 DoqI itkw qY 
jpmwlI Dwnu 
mlyCW KweI]

(mlyCW) kukrmIAW dw Dhhothee Ttikaa 

Thai Japamaalee 

Dhhaan 

Malaeshhaan 

Khaaee ||

They wear their loin 

cloths, apply ritual 

frontal marks to their 

foreheads, and carry 

their rosaries, but they 

eat food with the 

Muslims.

ਧੋਤੀ (ਪਜਹਨਦਾ ਹੈਂ), ਜਟੱਕਾ 
(ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ) ਅਤੇ 

ਮਾਲਾ (ਿੇਰਦਾ ਹੈਂ), ਪਰ 

ਪਦਾਰਥ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈਂ, 
(ਭਾਵ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ 

ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਮਲੇਛ ਆਖਦਾ ਹੈਂ)।

21327 471 AMqir pUjw  
pVih kqybw  
sMjmu qurkw 
BweI]

Anthar Poojaa 

Parrehi Kathaebaa 

Sanjam Thurakaa 

Bhaaee ||

O Siblings of Destiny, 

you perform 

devotional worship 

indoors, but read the 

Islamic sacred texts, 

and adopt the Muslim 

way of life.

ਅੂੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ (ਭਾਵ, ਤੁਰਕ 

ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ) ਪੂਿਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, (ਬਾਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ) ਕੁਰਾਨ 

ਆਜਦ ਪੜਹਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਜਹਤ 

ਤੂੂੰ  ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

21328 471 CofIly pwKMfw] Shhoddeelae 

Paakhanddaa ||

Renounce your 

hypocrisy!

(ਇਹ) ਪਾਖੂੰਡ ਤੂੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਹ।

21329 471 nwim lieAY  
jwih qrMdw]1]

Naam Laeiai Jaahi 

Tharandhaa ||1||

Taking the Naam, the 

Name of the Lord, you 

shall swim across. 

||1||

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ 
ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਤਰੇਂਗਾ ॥੧॥

21330 471 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

21331 471 mwxs Kwxy krih 
invwj]

Maanas Khaanae 

Karehi Nivaaj ||

The man-eaters say 

their prayers.

(ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ) 

ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਢੀ-ਖ਼ੋਰੇ, ਪਰ ਪੜਹਦੇ 

ਹਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ।
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21332 471 CurI vgwiein  
iqn gil qwg]

vgwie-ingiL Shhuree Vagaaein 

Thin Gal Thaag ||

Those who wield the 

knife wear the sacred 

thread around their 

necks.

(ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਹ ਖੱਤਿੀ ਹਨ ਿੋ) 
ਛੁਰੀ ਚਲਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ), ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 

ਜਵਚ ਿਨੇਊ ਹਨ।
21333 471 iqn Gir bRhmx 

pUrih nwd]
(pUrih nwd) sMK vjWdy Thin Ghar 

Brehaman Poorehi 

Naadh ||

In their homes, the 

Brahmins sound the 

conch.

ਇਹਨਾਂ (ਜ਼ਾਲਮ ਖੱਤਿੀਆਂ) ਦੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਬਿਾਹਮਣ ਿਾ ਕੇ ਸੂੰਖ 

ਵਿਾਂਦੇ ਹਨ;

21334 471 aun@w iB Awvih 
EeI swd]

Awv-ih Ounhaa Bh Aavehi 

Ouee Saadh ||

They too have the 

same taste.

ਤਾਂ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਬਿਾਹਮਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਸੁਆਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਉਹ ਬਿਾਹਮਣ ਭੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ 

ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ)।

21335 471 kUVI rwis kUVw 
vwpwru]

Koorree Raas 

Koorraa Vaapaar 

||

False is their capital, 

and false is their trade.

(ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ) ਇਹ ਝੂਠੀ 
ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 
ਦਾ (ਇਹ) ਵਪਾਰ ਹੈ।

21336 471 kUVu boil krih 
Awhwru]

(Awhwru) Bojn Koorr Bol Karehi 

Aahaar ||

Speaking falsehood, 

they take their food.

ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ (ਹੀ) ਇਹ 

ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ।

21337 471 srm Drm kw 
fyrw dUir]

(srm) l`jw, imhnq Saram Dhharam 

Kaa Ddaeraa 

Dhoor ||

The home of modesty 

and Dharma is far 

from them.

ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭਾ 
ਉਠ ਗਈ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਹ ਲੋਕ 

ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦਾ 
ਜਖ਼ਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ 
ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ)।
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21338 471 nwnk kUVu 
rihAw BrpUir]

Naanak Koorr 

Rehiaa Bharapoor 

||

O Nanak, they are 

totally permeated 

with falsehood.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਭ ਥਾਈ ਂਝੂਠ ਹੀ 
ਪਰਧਾਨ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

21339 471 mQY itkw qyiV 
DoqI kKweI]

(kKweI) gyrUey rMg dI[ 
m`QY it`kw

Mathhai Ttikaa 

Thaerr Dhhothee 

Kakhaaee ||

The sacred marks are 

on their foreheads, 

and the saffron loin-

cloths are around their 

waists;

(ਇਹ ਖੱਤਿੀ) ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਟੱਕਾ 
ਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਗੇਰੂਏ 

ਰੂੰਗ ਦੀ ਧੋਤੀ (ਬੂੰਨਹ ਦੇ ਹਨ)

21340 471 hiQ CurI jgq 
kwsweI]

klm p`qRI rUpI (CurI) Hathh Shhuree 

Jagath Kaasaaee ||

In their hands they 

hold the knives - they 

are the butchers of 

the world!

ਪਰ ਹੱਥ ਜਵਚ, (ਮਾਨੋ) ਛੁਰੀ 
ਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ (ਵੱਸ 

ਲਗਜਦਆਂ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉੱਤੇ 

ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
21341 472 nIl vsqR pihir  

hovih prvwxu]
pih-ir Neel Vasathr Pehir 

Hovehi Paravaan 

||

Wearing blue robes, 

they seek the approval 

of the Muslim rulers.

ਨੀਲੇ ਰੂੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ 

(ਤੁਰਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ) ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ 

ਿਾਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

21342 472 mlyC Dwnu ly  
pUjih purwxu]

Malaeshh Dhhaan 

Lae Poojehi 

Puraan ||

Accepting bread from 

the Muslim rulers, 

they still worship the 

Puraanas.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮਲੇਛ (ਆਖਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ) ਪਾਸੋਂ ਰੋਜ਼ੀ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ (ਿੇਰ ਭੀ) ਪੁਰਾਣ 

ਨੂੂੰ  ਪੂਿਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਿੇਰ ਭੀ 
ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ ਰਹੇ 

ਹਾਂ)।
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21343 472 ABwiKAw kw 
kuTw bkrw Kwxw]

k``uTw[ b`krw Abhaakhiaa Kaa 

Kuthaa Bakaraa 

Khaanaa ||

They eat the meat of 

the goats, killed after 

the Muslim prayers 

are read over them,

(ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ) ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਕਲਮਾ ਪੜਹ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੋ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ 
ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ)

21344 472 cauky aupir iksY 
n jwxw]

Choukae Oupar 

Kisai N Jaanaa ||

But they do not allow 

anyone else to enter 

their kitchen areas.

(ਪਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਸਾਡੇ 

ਚੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖ ਨਾ 
ਆ ਚੜਹੇ।

21345 472 dy kY caukw kFI 
kwr]

Dhae Kai Choukaa 

Kadtee Kaar ||

They draw lines 

around them, 

plastering the ground 

with cow-dung.

ਚੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ (ਦੁਆਲੇ) 

ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ,

21346 472 aupir Awie bYTy  
kUiVAwr]

Oupar Aae Baithae 

Koorriaar ||

The false come and sit 

within them.

(ਪਰ ਇਸ) ਚੌਕੇ ਜਵਚ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਿੋ ਆਪ 

ਝੂਠੇ ਹਨ।
21347 472 mqu iBtY vy mqu 

iBtY]

Math Bhittai Vae 

Math Bhittai ||

They cry out, ""Do not 

touch our food,

(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਖਦੇ ਹਨ-ਸਾਡੇ 

ਚੌਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣਾ) ਜਕਤੇ 

ਚੌਕਾ ਜਭੱਜਟਆ ਨਾਹ ਿਾਏ,

21348 472 iehu AMnu Aswfw 
iPtY]

Eihu Ann 

Asaaddaa Fittai ||

Or it will be polluted!"" ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅੂੰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾਹ 

ਹੋ ਿਾਏ;

21349 472 qin iPtY PyV 
kryin]

(PyV) mMdy kMm Than Fittai Faerr 

Karaen ||

But with their polluted 

bodies, they commit 

evil deeds.

(ਪਰ ਆਪ ਇਹ ਲੋਕ) 

ਅਪਜਵੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,
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21350 472 min jUTY culI 
Bryin]

culI: polw bolo Man Joothai 

Chulee Bharaen ||

With filthy minds, they 

try to cleanse their 

mouths.

ਅਤੇ ਿੂਠੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ (ਭਾਵ, 

ਮਨ ਤਾਂ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਲੀਨ ਹੈ) 

ਚੁਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

21351 472 khu nwnk scu 
iDAweIAY]

Kahu Naanak Sach 

Dhhiaaeeai ||

Says Nanak, meditate 

on the True Lord.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਧਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

21352 472 suic hovY qw scu 
pweIAY]2]

Such Hovai Thaa 

Sach Paaeeai ||2||

If you are pure, you 

will obtain the True 

Lord. ||2||

ਤਾਂ ਹੀ ਸੱੁਚ-ਪਜਵੱਤਰਤਾ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿ ੇਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪਏ ॥੨॥
21353 472 pauVI] Pourree || Pauree:

21354 472 icqY AMdir sBu 
ko vyiK ndrI 
hyiT clwiedw]

Chithai Andhar 

Sabh Ko Vaekh 

Nadharee Haeth 

Chalaaeidhaa ||

All are within Your 

mind; You see and 

move them under 

Your Glance of Grace, 

O Lord.

ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਧਆਨ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ 

ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

21355 472 Awpy dy 
vifAweIAw Awpy 
hI krm 
krwiedw]

Aapae Dhae 

Vaddiaaeeaa 

Aapae Hee Karam 

Karaaeidhaa ||

You Yourself grant 

them glory, and You 

Yourself cause them to 

act.

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਵਜਡਆਈਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

21356 472 vfhu vfw vf 
mydnI isry isir 
DMDY lwiedw]

(mydnI) isRStI Vaddahu Vaddaa 

Vadd Maedhanee 

Sirae Sir 

Dhhandhhai 

Laaeidhaa ||

The Lord is the 

greatest of the great; 

great is His world. He 

enjoins all to their 

tasks.

ਪਿਭੂ ਵੱਜਡਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ), (ਉਸ ਦੀ 
ਰਚੀ ਹੋਈ) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਭੀ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ। (ਇਤਨੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਥਾਉਂ ਥਾਈ ਂਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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21357 472 ndir aupTI jy 
kry sulqwnw Gwhu 
krwiedw]

au-p`TI Nadhar Oupathee 

Jae Karae 

Sulathaanaa 

Ghaahu 

Karaaeidhaa ||

If he should cast an 

angry glance, He can 

transform kings into 

blades of grass.

ਿ ੇਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ 
ਉੱਤੇ ਭੀ ਗੱੁਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, 

ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ;

21358 472 dir mMgin iBK 
n pwiedw]16]

iB`K Dhar Mangan 

Bhikh N Paaeidhaa 

||16||

Even though they may 

beg from door to 

door, no one will give 

them charity. ||16||

(ਿੇ ਉਹ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਿਾ 
ਕੇ ਸੁਆਲ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗੋਂ 
ਕੋਈ ਖ਼ੈਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ 
॥੧੬॥

21359 472 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

21360 472 jy mohwkw Gru 
muhY Gru muih  
ipqrI dyie]

(mohw`kw)T`g[ (muhY) 
T`gy[ ipqrIN

Jae Mohaakaa 

Ghar Muhai Ghar 

Muhi Pitharee 

Dhaee ||

The thief robs a house, 

and offers the stolen 

goods to his ancestors.

ਿ ੇਕੋਈ ਠੱਗ ਪਰਾਇਆ ਘਰ 

ਠੱਗੇ, ਪਰਾਏ ਘਰ ਨੂੂੰ  ਠੱਗ ਕੇ 

(ਉਹ ਪਦਾਰਥ) ਆਪਣੇ 
ਜਪਤਰਾਂ ਦੇ ਨਜਮਤ ਦੇਵੇ,

21361 472 AgY vsqu 
is\wxIAY ipqrI 
cor kryie]

kry-ie Agai Vasath 

Sinjaaneeai 

Pitharee Chor 

Karaee ||

In the world hereafter, 

this is recognized, and 

his ancestors are 

considered thieves as 

well.

ਤਾਂ (ਿ ੇਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਜਪਛਜਲਆਂ 

ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਅੱਪੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ) 
ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਉਹ ਪਦਾਰਥ 

ਜਸਞਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਜਪਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਚੋਰ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚੋਰੀ 
ਦਾ ਮਾਲ ਜਨਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ)।
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21362 472 vFIAih hQ 
dlwl ky musPI 
eyh kryie]

(musPI) inAW[ v`FI-
Aih

Vadteeahi Hathh 

Dhalaal Kae 

Musafee Eaeh 

Karaee ||

The hands of the go-

between are cut off; 

this is the Lord's 

justice.

(ਅਗੋਂ) ਪਿਭੂ ਇਹ ਜਨਆਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜਕ (ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ 

ਅਪੜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਾਹਮਣ) 

ਦਲਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

21363 472 nwnk AgY so 
imlY ij Kty Gwly 
dyie]1]

Naanak Agai So 

Milai J Khattae 

Ghaalae Dhaee 

||1||

O Nanak, in the world 

hereafter, that alone is 

received, which one 

gives to the needy 

from his own earnings 

and labor. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਅਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ 

ਕੀਹ ਜਮਲਣਾ ਹੈ?) ਅਗਾਂਹ ਤਾਂ 
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਹੱਥੀਂ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

21364 472 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

21365 472 ijau jorU 
isrnwvxI AwvY 
vwro vwr]

(jorU)iesqRI[ (isr-
n@wvxI) mwsk Drm, 
mMQlI kors, 
Apiv`qRqweI

Jio Joroo 

Siranaavanee 

Aavai Vaaro Vaar 

||

As a woman has her 

periods, month after 

month,

ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹਰ 

ਮਹੀਨੇ ਨਹ ਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ 

ਇਹ ਅਪਜਵੱਤਿਤਾ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ),

21366 472 jUTy jUTw muiK 
vsY inq inq 
hoie KuAwru]

Joothae Joothaa 

Mukh Vasai Nith 

Nith Hoe Khuaar ||

So does falsehood 

dwell in the mouth of 

the false; they suffer 

forever, again and 

again.

ਜਤਵੇਂ ਝੂਠੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੱੁਖੀ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

21367 472 sUcy eyih n 
AwKIAih bhin 
ij ipMfw Doie]

(ipMfw) sRIr[ AwKI-
Aih bh-in

Soochae Eaehi N 

Aakheeahi Behan J 

Pinddaa Dhhoe ||

They are not called 

pure, who sit down 

after merely washing 

their bodies.

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਸੱੁਚੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ 

ਿਾਂਦੇ ਿ ੋਜਨਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਧੋ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਜਵੱਤਰ ਬਣ 

ਕੇ) ਬੈਠ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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21368 472 sUcy syeI nwnkw  
ijn min visAw 
soie]2]

Soochae Saeee 

Naanakaa Jin Man 

Vasiaa Soe ||2||

Only they are pure, O 

Nanak, within whose 

minds the Lord abides. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸੱੁਚੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚ 

ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

21369 472 pauVI] Pourree || Pauree:

21370 472 qury plwxy paux 
vyg hr rMgI 
hrm svwirAw]

(qury) GoVy[ (plwxy) 
kwTIAW smyq[ (vyg) 
qyz cwl[ hr (rMgI) 
rMg dw (hrm) mihl 
(svwirAw) sjwey

Thurae Palaanae 

Poun Vaeg Har 

Rangee Haram 

Savaariaa ||

With saddled horses, 

as fast as the wind, 

and harems decorated 

in every way;

ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਾਸ ਕਾਠੀਆਂ ਸਮੇਤ, 

(ਭਾਵ, ਸਦਾ ਜਤਆਰ-ਬਰ 

ਜਤਆਰ) ਘੋੜੇ ਹਵਾ ਵਰਗੀ 
ਜਤੱਖੀ ਚਾਲ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿੋ 
ਆਪਣ ੇਹਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਈ ਰੂੰਗਾਂ 
ਨਾਲ ਸਿਾਂਦੇ ਹਨ,

21371 472 koTy mMfp 
mwVIAw lwie 
bYTy kir 
pwswirAw]

mwVIAW Kothae Manddap 

Maarreeaa Laae 

Baithae Kar 

Paasaariaa ||

In houses and 

pavilions and lofty 

mansions, they dwell, 

making ostentatious 

shows.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਕੋਠੇ ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ 

ਆਜਦਕ ਪਸਾਰੇ ਪਸਾਰ ਕੇ 

(ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹੋਇ) ਬੈਠੇ ਹਨ,

21372 472 cIj krin min 
Bwvdy hir buJin 
nwhI hwirAw]

(cIj) coj qmwSy[ bu`Jin Cheej Karan Man 

Bhaavadhae Har 

Bujhan Naahee 

Haariaa ||

They act out their 

minds' desires, but 

they do not 

understand the Lord, 

and so they are ruined.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਨ-ਮੂੰਨੀਆਂ ਰੂੰਗ-

ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਹਾਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
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21373 472 kir Purmwieis 
KwieAw vyiK 
mhliq mrxu 
ivswirAw]

(Purmwieis) hukm[ 
(mh-liq) hvylI[

Kar Furamaaeis 

Khaaeiaa Vaekh 

Mehalath Maran 

Visaariaa ||

Asserting their 

authority, they eat, 

and beholding their 

mansions, they forget 

about death.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ) ਹੁਕਮ 

ਕਰ ਕੇ (ਪਦਾਰਥ) ਖਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਮੌਿਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ 

ਆਪਣ ੇਮਹਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੱਕ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ,

21374 472 jru AweI jobin 
hwirAw]17]

(jru) buFypw Jar Aaee Joban 

Haariaa ||17||

But old age comes, 

and youth is lost. 

||17||

ਉਹਨਾਂ ਿਵਾਨੀ ਦੇ ਠੱਜਗਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਭਾਵ, ਿੁਆਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਪਏ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ ) 

(ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਜਵਚ ਹੀ) ਬੁਢੇਪਾ ਆ 

ਦਬਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥
21375 472 sloku mÚ 1] (sBqY) swirAW QwvW 

c, swirAW simAW c
Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

21376 472 jy kir sUqku 
mMnIAY sBqY 
sUqku hoie]

Jae Kar Soothak 

Manneeai Sabh 

Thai Soothak Hoe 

||

If one accepts the 

concept of impurity, 

then there is impurity 

everywhere.

ਿ ੇਸੂਤਕ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨ ਲਈਏ (ਭਾਵ, 

ਿ ੇਮੂੰਨ ਲਈਏ ਜਕ ਸੂਤਕ ਦਾ 
ਭਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਭੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਜਕ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਸੂਤਕ ਸਭ ਥਾਈ ਂਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ;

21377 472 gohy AqY lkVI  
AMdir kIVw 
hoie]

Gohae Athai 

Lakarree Andhar 

Keerraa Hoe ||

In cow-dung and wood 

there are worms.

ਗੋਹੇ ਤੇ ਲਕੜੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ 
ਕੀੜੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ);

21378 472 jyqy dwxy AMn ky  
jIAw bwJu n 
koie]

Jaethae Dhaanae 

Ann Kae Jeeaa 

Baajh N Koe ||

As many as are the 

grains of corn, none is 

without life.

ਅੂੰਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਦਾਣੇ ਹਨ, 

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਭੀ 
ਿੀਵ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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21379 472 pihlw pwxI 
jIau hY ijqu 
hirAw sBu koie]

Pehilaa Paanee 

Jeeo Hai Jith 

Hariaa Sabh Koe ||

First, there is life in 

the water, by which 

everything else is 

made green.

ਪਾਣੀ ਆਪ ਭੀ ਿੀਵ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਹਰਾ (ਭਾਵ, ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਲਾ) ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

21380 472 sUqku ikau kir 
rKIAY sUqku pvY 
rsoie]

Soothak Kio Kar 

Rakheeai Soothak 

Pavai Rasoe ||

How can it be 

protected from 

impurity? It touches 

our own kitchen.

ਸੂਤਕ ਜਕਵੇਂ ਰੱਜਖਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਸੂਤਕ ਦਾ 
ਭਰਮ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਨਣਾ 
ਬੜਾ ਹੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ) 
ਰਸੋਈ ਜਵਚ ਸੂਤਕ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
21381 472 nwnk sUqku eyv  

n auqrY igAwnu 
auqwry Doie]1]

Naanak Soothak 

Eaev N Outharai 

Giaan Outhaarae 

Dhhoe ||1||

O Nanak, impurity 

cannot be removed in 

this way; it is washed 

away only by spiritual 

wisdom. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਭਾਵ, 

ਭਰਮਾਂ ਜਵਚ ਜਪਆਂ) ਸੂਤਕ 

(ਮਨ ਤੋਂ) ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਇਸ 

ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਜਗਆਨ ਹੀ ਧੋ ਕੇ 

ਲਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

21382 472 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

21383 472 mn kw sUqku loBu 
hY ijhvw sUqku 
kUVu]

Man Kaa Soothak 

Lobh Hai Jihavaa 

Soothak Koorr ||

The impurity of the 

mind is greed, and the 

impurity of the tongue 

is falsehood.

ਮਨ ਦਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਲੋਭ 

ਰੂਪੀ ਸੂਤਕ ਚੂੰਬਜੜਆ ਹੈ); 

ਿੀਭ ਦਾ ਸੂਤਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ 
ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਿੀਭ ਨੂੂੰ  ਝੂਠ-ਰੂਪ ਸੂਤਕ ਹੈ);
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21384 472 AKI sUqku vyKxw  
pr iqRA pr Dn 
rUpu]

A`KIN Akhee Soothak 

Vaekhanaa Par 

Thria Par Dhhan 

Roop ||

The impurity of the 

eyes is to gaze upon 

the beauty of another 

man's wife, and his 

wealth.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਦਾ 
ਸੂਤਕ (ਚੂੰਬਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ);

21385 472 kMnI sUqku kMin 
pY lwieqbwrI 
Kwih]

(lwie-qbwrI) cuglI[ 
kMnIN

Kannee Soothak 

Kann Pai 

Laaeithabaaree 

Khaahi ||

The impurity of the 

ears is to listen to the 

slander of others.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ) ਕੂੰਨ ਜਵਚ 

ਭੀ ਸੂਤਕ ਹੈ ਜਕ ਕੂੰਨ ਨਾਲ 

ਬੇਜਫ਼ਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁਗ਼ਲੀ ਸੁਣਦੇ 

ਹਨ;

21386 472 nwnk hMsw 
AwdmI bDy 
jmpuir jwih]2]

Naanak Hansaa 

Aadhamee 

Badhhae Jam Pur 

Jaahi ||2||

O Nanak, the mortal's 

soul goes, bound and 

gagged to the city of 

Death. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਮਨੱੁਖ 

(ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਭਾਵੇਂ) ਹੂੰਸਾਂ ਵਰਗੇ 

(ਸੋਹਣੇ) ਹੋਣ (ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ) ਬੱਧੇ 

ਹੋਏ ਨਰਕ ਜਵਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

21387 472 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

21388 472 sBo sUqku Brmu 
hY dUjY lgY jwie]

Sabho Soothak 

Bharam Hai 

Dhoojai Lagai Jaae 

||

All impurity comes 

from doubt and 

attachment to duality.

ਸੂਤਕ ਜਨਰਾ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ, 

ਇਹ (ਸੂਤਕ-ਰੂਪ ਭਰਮ) 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਿਜਸਆਂ (ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

21389 472 jMmxu mrxw hukmu 
hY BwxY AwvY 
jwie]

Janman Maranaa 

Hukam Hai 

Bhaanai Aavai 

Jaae ||

Birth and death are 

subject to the 

Command of the 

Lord's Will; through 

His Will we come and 

go.

(ਉਞ ਤਾਂ) ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਿੂੰ ਮਣਾ 
ਮਰਨਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਿੀਵ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ।
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21390 472 Kwxw pIxw pivqRü 
hY idqonu irjku 
sMbwih]

(id`qonu) id`qw hY[ 
(sMbwih) swirAW nMU

Khaanaa Peenaa 

Pavithra Hai 

Dhithon Rijak 

Sanbaahi ||

Eating and drinking 

are pure, since the 

Lord gives 

nourishment to all.

(ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ) ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੀ 
ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, 
ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰ ਕੇ ਜਰਜ਼ਕ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।

21391 472 nwnk ijn@I 
gurmuiK buiJAw  
iqn@w sUqku 
nwih]3]

bu`iJAw Naanak Jinhee 

Guramukh Bujhiaa 

Thinhaa Soothak 

Naahi ||3||

O Nanak, the 

Gurmukhs, who 

understand the Lord, 

are not stained by 

impurity. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
॥੩॥

21392 473 pauVI] Pourree || Pauree:

21393 473 siqguru vfw kir 
swlwhIAY ijsu 
ivic vfIAw 
vifAweIAw]

Sathigur Vaddaa 

Kar Saalaaheeai Jis 

Vich Vaddeeaa 

Vaddiaaeeaa ||

Praise the Great True 

Guru; within Him is 

the greatest greatness.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ 

ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਜਵਚ 

ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਹਨ।

21394 473 sih myly qw 
ndrI AweIAw]

(sih) Ksm hir jI Sehi Maelae Thaa 

Nadharee Aaeeaa 

||

When the Lord causes 

us to meet the Guru, 

then we come to see 

them.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ 

(ਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਗੁਣ ਅੱਖੀਂ 
ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ,

21395 473 jw iqsu Bwxw qw 
min vsweIAw]

Jaa This Bhaanaa 

Thaa Man 

Vasaaeeaa ||

When it pleases Him, 

they come to dwell in 

our minds.

ਅਤੇ ਿ ੇਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਵੇ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਭੀ ਗੁਣ 

ਵੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
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21396 473 kir hukmu 
msqik hQu Dir  
ivchu mwir 
kFIAw 
buirAweIAw]

Kar Hukam 

Masathak Hathh 

Dhhar Vichahu 

Maar Kadteeaa 

Buriaaeeaa ||

By His Command, 

when He places His 

hand on our 

foreheads, wickedness 

departs from within.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ 

ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਬੁਜਰਆਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

21397 473 sih quTY nau 
iniD 
pweIAw]18]

Sehi Thuthai No 

Nidhh Paaeeaa 

||18||

When the Lord is 

thoroughly pleased, 

the nine treasures are 

obtained. ||18||

ਿ ੇਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਪਰਸੂੰਨ ਹੋ ਪਏ, 

ਤਾਂ ਮਾਨੋ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧੮॥

21398 473 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

21399 473 pihlw sucw 
Awip hoie sucY 
bYTw Awie]

Pehilaa Suchaa 

Aap Hoe Suchai 

Baithaa Aae ||

First, purifying himself, 

the Brahmin comes 

and sits in his purified 

enclosure.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ (ਬਿਾਹਮਣ ਨਹ ਾ 
ਧੋ ਕੇ ਤੇ) ਸੱੁਚਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱੁਚੇ ਚੌਕੇ 

ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,

21400 473 sucy AgY riKEnu  
koie n iBitE 
jwie]

Suchae Agai 

Rakhioun Koe N 

Bhittiou Jaae ||

The pure foods, which 

no one else has 

touched, are placed 

before him.

ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ (ਿਿਮਾਨ) ਉਹ 

ਭੋਿਨ ਜਲਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਅਿ ੇਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਭੱਜਟਆ 

ਨਹੀਂ ਸੀ।

21401 473 sucw hoie kY 
jyivAw lgw 
pVix sloku]

(jyivAw) KwDw Suchaa Hoe Kai 

Jaeviaa Lagaa 

Parran Salok ||

Being purified, he 

takes his food, and 

begins to read his 

sacred verses.

(ਬਿਾਹਮਣ) ਸੱੁਚਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 

(ਸੱੁਚੇ) ਭੋਿਨ ਨੂੂੰ  ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

(ਖਾ ਕੇ) ਸਲੋਕ ਪੜਹਨ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ;
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21402 473 kuhQI jweI 
sitAw iksu eyhu 
lgw doKu]

(kuhQI)Apiv`qR[kuhQI:p
olw bolo[(jweI) jg@w

Kuhathhee Jaaee 

Sattiaa Kis Eaehu 

Lagaa Dhokh ||

But it is then thrown 

into a filthy place - 

whose fault is this?

(ਪਰ ਇਸ ਪਜਵੱਤਰ ਭੋਿਨ ਨੂੂੰ ) 
ਗੂੰ ਦੇ ਥਾਂ (ਭਾਵ ਜਢੱਡ ਜਵਚ) ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਪਜਵੱਤਰ ਭੋਿਨ 

ਨੂੂੰ ) ਗੂੰ ਦੇ ਥਾਂ (ਸੱੁਟਣ ਦਾ) ਦੋਸ਼ 

ਜਕਸ ਤੇ ਆਇਆ?

21403 473 AMnu dyvqw pwxI 
dyvqw bYsMqru 
dyvqw lUxu pMjvw  
pwieAw iGrqu]

(dyvqw)piv`qR[ (iGrqu) 
iGau

Ann Dhaevathaa 

Paanee 

Dhaevathaa 

Baisanthar 

Dhaevathaa Loon 

Panjavaa Paaeiaa 

Ghirath ||

The corn is sacred, the 

water is sacred; the 

fire and salt are sacred 

as well; when the fifth 

thing, the ghee, is 

added,

ਅੂੰਨ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਲੂਣ-ਚਾਰੇ 

ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਪਜਵੱਤਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ), 

ਪੂੰਿਵਾਂ ਜਘਉ ਭੀ ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ, 

ਿ ੋਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਜਵਚ ਪਾਈਦਾ 
ਹੈ।

21404 473 qw hoAw pwku 
pivqu]

Thaa Hoaa Paak 

Pavith ||

Then the food 

becomes pure and 

sanctified.

ਤਾਂ (ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  
ਰਲਾਇਆਂ) ਬੜਾ ਪਜਵੱਤਰ 

ਭੋਿਨ ਜਤਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
21405 473 pwpI isau qnu 

gifAw Qukw 
peIAw iqqu]

(g`ifAw) imilAw[ 
Qu`kW[peIAW

Paapee Sio Than 

Gaddiaa Thhukaa 

Peeaa Thith ||

Coming into contact 

with the sinful human 

body, the food 

becomes so impure 

that is is spat upon.

ਪਰ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  (ਭਾਵ, ਇਸ ਪਜਵੱਤਰ ਭੋਿਨ 

ਨੂੂੰ ) ਪਾਪੀ (ਮਨੱੁਖ) ਨਾਲ ਸੂੰਗਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 

ਥੱੁਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

21406 473 ijqu muiK nwmu n 
aUcrih ibnu nwvY  
rs Kwih]

Jith Mukh Naam N 

Oocharehi Bin 

Naavai Ras Khaahi 

||

That mouth which 

does not chant the 

Naam, and without 

the Name eats tasty 

foods

ਜਿਸ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ, ਤੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੁਆਦਲੇ 

ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,
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21407 473 nwnk eyvY 
jwxIAY iqqu muiK 
Qukw pwih]1]

Naanak Eaevai 

Jaaneeai Thith 

Mukh Thhukaa 

Paahi ||1||

- O Nanak, know this: 

such a mouth is to be 

spat upon. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ 

ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਮੂੂੰ ਹ 

ਉਤੇ (ਭੀ) ਜਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ॥੧॥

21408 473 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

21409 473 BMif jMmIAY BMif 
inMmIAY BMif 
mMgxu vIAwhu]

(BMif) iesqRI qoN[ 
(inMmIAY) grB c itkdw

Bhandd Janmeeai 

Bhandd Ninmeeai 

Bhandd Mangan 

Veeaahu ||

From woman, man is 

born; within woman, 

man is conceived; to 

woman he is engaged 

and married.

ਇਸਤਿੀ ਤੋਂ ਿਨਮ ਲਈਦਾ ਹੈ, 

ਇਸਤਿੀ (ਦੇ ਪੇਟ) ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਿਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਇਸਤਿੀ ਦੀ (ਹੀ) ਰਾਹੀਂ 
ਕੁੜਮਾਈ ਤੇ ਜਵਆਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

21410 473 BMfhu hovY dosqI  
BMfhu clY rwhu]

c`lY Bhanddahu Hovai 

Dhosathee 

Bhanddahu Chalai 

Raahu ||

Woman becomes his 

friend; through 

woman, the future 

generations come.

ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ) ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਸਤਿੀ ਤੋਂ ਹੀ (ਿਗਤ ਦੀ 
ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ 
ਹੈ।

21411 473 BMfu muAw BMfu 
BwlIAY BMif hovY 
bMDwnu]

(bMDwnu) irSqydwrIAW Bhandd Muaa 

Bhandd Bhaaleeai 

Bhandd Hovai 

Bandhhaan ||

When his woman dies, 

he seeks another 

woman; to woman he 

is bound.

ਿ ੇਇਸਤਿੀ ਮਰ ਿਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ 

ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, 

ਇਸਤਿੀ ਤੋਂ ਹੀ (ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ) 

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

21412 473 so ikau mMdw 
AwKIAY ijqu 
jMmih rwjwn]

So Kio Mandhaa 

Aakheeai Jith 

Janmehi Raajaan 

||

So why call her bad? 

From her, kings are 

born.

ਜਿਸ ਇਸਤਿੀ (ਿਾਤੀ) ਤੋਂ ਰਾਿੇ 
(ਭੀ) ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਦਾ 
ਆਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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21413 473 BMfhu hI BMfu 
aUpjY BMfY bwJu n 
koie]

Bhanddahu Hee 

Bhandd Oopajai 

Bhanddai Baajh N 

Koe ||

From woman, woman 

is born; without 

woman, there would 

be no one at all.

ਇਸਤਿੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਤਿੀ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਇਸਤਿੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

21414 473 nwnk BMfY bwhrw  
eyko scw soie]

Naanak Bhanddai 

Baaharaa Eaeko 

Sachaa Soe ||

O Nanak, only the 

True Lord is without a 

woman.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੱਚਾ 
ਪਿਭੂ ਹੀ ਹੈ, ਿੋ ਇਸਤਿੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਿੂੰ ਜਮਆ।

21415 473 ijqu muiK sdw 
swlwhIAY Bwgw 
rqI cwir]

Jith Mukh Sadhaa 

Saalaaheeai 

Bhaagaa Rathee 

Chaar ||

That mouth which 

praises the Lord 

continually is blessed 

and beautiful.

(ਭਾਵੇਂ ਮਨੱੁਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 
ਇਸਤਿੀ, ਿੋ ਭੀ) ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ 
ਮੱਥਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।

21416 473 nwnk qy muK 
aUjly iqqu scY 
drbwir]2]

Naanak Thae 

Mukh Oojalae 

Thith Sachai 

Dharabaar ||2||

O Nanak, those faces 

shall be radiant in the 

Court of the True Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮੁਖ ਉਸੇ ਸੱਚੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਸੋਹਣੇ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ ॥੨॥

21417 473 pauVI] Pourree || Pauree:

21418 473 sBu ko AwKY 
Awpxw ijsu 
nwhI so cuix 
kFIAY]

Sabh Ko Aakhai 

Aapanaa Jis 

Naahee So Chun 

Kadteeai ||

All call You their own, 

Lord; one who does 

not own You, is picked 

up and thrown away.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਮਮਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ 

ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਜਵਖਾਓ, ਭਾਵ, 

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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21419 473 kIqw Awpo 
Awpxw Awpy hI 
lyKw sMFIAY]

(sMFIAY) BrIdw Keethaa Aapo 

Aapanaa Aapae 

Hee Laekhaa 

Sandteeai ||

Everyone receives the 

rewards of his own 

actions; his account is 

adjusted accordingly.

ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਲੇਖਾ ਆਪ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

21420 473 jw rhxw nwhI  
AYqu jig qw 
kwiequ gwrib 
hMFIAY]

(AYqu) ies[ (hMFIAY) 
vrqIey

Jaa Rehanaa 

Naahee Aith Jag 

Thaa Kaaeith 

Gaarab Handteeai 

||

Since one is not 

destined to remain in 

this world anyway, 

why should he ruin 

himself in pride?

ਿਦੋਂ ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕਉਂ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ (ਪੈ ਕੇ) ਖਪੀਏ?

21421 473 mMdw iksY n 
AwKIAY piV 
AKru eyho buJIAY]

piV@ Mandhaa Kisai N 

Aakheeai Parr 

Akhar Eaeho 

Bujheeai ||

Do not call anyone 

bad; read these words, 

and understand.

ਕੇਵਲ ਇਹ ਅੱਖਰ (ਭਾਵ, 

ਉਪਦੇਸ਼) ਪੜਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲਈਏ 

ਜਕ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ,

21422 473 mUrKY nwil n 
luJIAY]19]

(lu`JIAY) JgVIey Moorakhai Naal N 

Lujheeai ||19||

Don't argue with fools. 

||19||

ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਝਗੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ॥੧੯॥

21423 473 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

21424 473 nwnk iPkY 
boilAY qnu mnu 
iPkw hoie]

iP`kY [iP`kw Naanak Fikai Boliai 

Than Man Fikaa 

Hoe ||

O Nanak, speaking 

insipid words, the 

body and mind 

become insipid.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਰੱੁਖੇ 

ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਦਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਰੱੁਖੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਪਿੇਮ ਉੱਡ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।
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21425 473 iPko iPkw sdIAY  
iPky iPkI soie]

 iP`ko[(soie) soBw[ Fiko Fikaa 

Sadheeai Fikae 

Fikee Soe ||

He is called the most 

insipid of the insipid; 

the most insipid of the 

insipid is his 

reputation.

ਰੱੁਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ 

ਰੱੁਖਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰੱੁਖੇ 

ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
21426 473 iPkw drgh 

stIAY muih Qukw 
iPky pwie]

Fikaa Dharageh 

Satteeai Muhi 

Thhukaa Fikae 

Paae ||

The insipid person is 

discarded in the Court 

of the Lord, and the 

insipid one's face is 

spat upon.

ਰੱੁਖਾ (ਭਾਵ, ਪਿੇਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ) 
ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਰੱਜਦਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਉੱਤੇ ਥੱੁਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਜਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

21427 473 iPkw mUrKu 
AwKIAY pwxw lhY 
sjwie]1]

(pwxw) ju`qIAW Fikaa Moorakh 

Aakheeai Paanaa 

Lehai Sajaae ||1||

The insipid one is 

called a fool; he is 

beaten with shoes in 

punishment. ||1||

(ਪਿੇਮ-ਹੀਣ) ਰੱੁਖੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਮੂਰਖ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਪਿੇਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੂੂੰ  ਿੁੱ ਤੀਆਂ ਦੀ 
ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰ ਥਾਂ 
ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

21428 473 mÚ 1] (pYj) ie`zq ivKwvy dI[ 
(PYlu) ivKwvw

Ma 1 || First Mehl:

21429 473 AMdrhu JUTy pYj 
bwhir dunIAw 
AMdir PYlu]

Andharahu 

Jhoothae Paij 

Baahar Dhuneeaa 

Andhar Fail ||

Those who are false 

within, and honorable 

on the outside, are 

very common in this 

world.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਨੋਂ  ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਬਾਹਰ ਕੂੜੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਜਵਖਾਵਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ,
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21430 473 ATsiT qIrQ jy 
nwvih auqrY 
nwhI mYlu]

A`Ts`iT[n@wvih Athasath 

Theerathh Jae 

Naavehi Outharai 

Naahee Mail ||

Even though they may 

bathe at the sixty-

eight sacred shrines of 

pilgrimage, still, their 

filth does not depart.

ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ 
ਉੱਤੇ (ਿਾ ਕੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਪਟ ਦੀ 
ਮੈਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ।

21431 473 ijn@ ptu AMdir  
bwhir gudVu qy 
Bly sMswir]

(p`tu) sw& inrml rySm 
vWg[ (gudVu) gRIbI c 
pwtIAW lIrW vWg

Jinh Patt Andhar 

Baahar Gudharr 

Thae Bhalae 

Sansaar ||

Those who have silk 

on the inside and rags 

on the outside, are the 

good ones in this 

world.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਪਿੇਮ ਰੂਪ) ਪੱਟ 

ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ (ਰੱੁਖਾ-ਪਨ 

ਰੂਪ) ਗੱੁਦੜ ਹੈ, ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਨੇਕ ਹਨ;

21432 473 iqn@ nyhu lgw rb 
syqI dyKn@y 
vIcwir]

Thinh Naehu 

Lagaa Rab Saethee 

Dhaekhanhae 

Veechaar ||

They embrace love for 

the Lord, and 

contemplate 

beholding Him.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੇਹੁ 

ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ 

ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਚਾਰ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਸਦਾ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ)।

21433 473 rMig hsih rMig 
rovih cup BI 
kir jwih]

h`s-ih Rang Hasehi Rang 

Rovehi Chup Bhee 

Kar Jaahi ||

In the Lord's Love, 

they laugh, and in the 

Lord's Love, they 

weep, and also keep 

silent.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ (ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਕਦੇ) ਹੱਸਦੇ 

ਹਨ, ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਹੀ (ਕਦੇ) ਰੋਂਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਹੀ (ਕਦੇ) 

ਚੱੁਪ ਭੀ ਕਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ);

21434 473 prvwh nwhI  
iksY kyrI bwJu 
scy nwh]

Paravaah Naahee 

Kisai Kaeree Baajh 

Sachae Naah ||

They do not care for 

anything else, except 

their True Husband 

Lord.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਚੇ ਖਸਮ (ਪਿਭੂ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
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21435 473 dir vwt aupir 
Krcu mMgw jbY 
dyie q Kwih]

Dhar Vaatt Oupar 

Kharach Mangaa 

Jabai Dhaee Th 

Khaahi ||

Sitting, waiting at the 

Lord's Door, they beg 

for food, and when He 

gives to them, they 

eat.

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ-ਰੂਪ ਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ, 

ਿਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ।
21436 473 dIbwnu eyko klm 

eykw hmw qum@w 
mylu]

(dIbwnu) drbwr Dheebaan Eaeko 

Kalam Eaekaa 

Hamaa Thumhaa 

Mael ||

There is only One 

Court of the Lord, and 

He has only one pen; 

there, you and I shall 

meet.

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੈ) 

ਜਕ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੇਖਾ 
ਜਲਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੂੰ ਗੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉਸੇ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

21437 473 dir ley lyKw  
pIiV CutY nwnkw  
ijau qylu]2]

Dhar Leae Laekhaa 

Peerr Shhuttai 

Naanakaa Jio 

Thael ||2||

In the Court of the 

Lord, the accounts are 

examined; O Nanak, 

the sinners are 

crushed, like oil seeds 

in the press. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਸਭ ਤੋਂ (ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਪੀੜ 

ਸੱੁਟਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ (ਭਾਵ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖਾਂ 
ਰੂਪ ਕੋਹਲੂ ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ 

ਪੀੜਦਾ ਹੈ) ॥੨॥
21438 474 pauVI]  (kl)SkqI[ qYN Pourree || Pauree:

21439 474 Awpy hI krxw 
kIE kl Awpy 
hI qY DwrIAY]

Aapae Hee 

Karanaa Keeou Kal 

Aapae Hee Thai 

Dhhaareeai ||

You Yourself created 

the creation; You 

Yourself infused Your 

power into it.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਇਹ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਇਸ ਜਵਚ (ਜਿੂੰ ਦ ਰੂਪ) 

ਸੱਜਤਆ ਪਾਈ ਹੈ।
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21440 474 dyKih kIqw 
Awpxw Dir kcI 
pkI swrIAY]

(Dir) rc ky[ (swrIAY) 
jIv rUpI nrdW sMswr 
dI cOpV Kyf c

Dhaekhehi 

Keethaa Aapanaa 

Dhhar Kachee 

Pakee Saareeai ||

You behold Your 

creation, like the 

losing and winning 

dice of the earth.

ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ, ਆਪਣ ੇਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ 

ਦੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

21441 474 jo AwieAw so 
clsI sBu koeI 
AweI vwrIAY]

Jo Aaeiaa So 

Chalasee Sabh 

Koee Aaee 

Vaareeai ||

Whoever has come, 

shall depart; all shall 

have their turn.

ਿ ੋਸੂੰਸਾਰ ਤੇ ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ 

ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ 
ਅਵੱਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਤ ਦੀ 
ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

21442 474 ijs ky jIA 
prwx hih ikau 
swihbu mnhu 
ivswrIAY]

Jis Kae Jeea 

Paraan Hehi Kio 

Saahib Manahu 

Visaareeai ||

He who owns our soul, 

and our very breath of 

life - why should we 

forget that Lord and 

Master from our 

minds?

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹ 

ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਪਿਾਣ ਹਨ, ਉਸ 

ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੁਲਾਣਾ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

21443 474 Awpx hQI 
Awpxw Awpy hI 
kwju 
svwrIAY]20]

h`QIN Aapan Hathhee 

Aapanaa Aapae 

Hee Kaaj 

Savaareeai ||20||

With our own hands, 

let us resolve our own 

affairs. ||20||

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ 

ਪਿਾਣ ਜਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਦਮ 

ਕਰ ਕੇ) ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 

ਆਪਣਾ ਕੂੰਮ ਆਪ ਹੀ 
ਸੁਆਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ ਹਰੀ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਸਿਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ॥੨੦॥

21444 474 sloku mhlw 2] Salok Mehalaa 2 || Shalok, Second Mehl:
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21445 474 eyh iknyhI 
AwskI dUjY lgY 
jwie]

Eaeh Kinaehee 

Aasakee Dhoojai 

Lagai Jaae ||

What sort of love is 

this, which clings to 

duality?

(ਿੇ ਕੋਈ ਪਿੇਮੀ ਿੀਊੜਾ ਆਪਣੇ 
ਜਪਆਰੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਜਵਚ (ਭੀ) ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਲਏ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੂੰ  ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ 

ਨਹੀਂ ਆਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

21446 474 nwnk Awsku 
kWFIAY sd hI 
rhY smwie]

(kWFIAY) ikhw jWdw Naanak Aasak 

Kaandteeai Sadh 

Hee Rehai Samaae 

||

O Nanak, he alone is 

called a lover, who 

remains forever 

immersed in 

absorption.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸੱਚਾ 
ਆਸ਼ਕ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਹਰ ਵੇਲੇ (ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੀਤਮ 

ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਡੱੁਬਾ ਰਹੇ।

21447 474 cMgY cMgw kir 
mMny mMdY mMdw 
hoie]

Changai Changaa 

Kar Mannae 

Mandhai 

Mandhaa Hoe ||

But one who feels 

good only when good 

is done for him, and 

feels bad when things 

go badly

(ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ ਵਲੋਂ ਹੋਏ 

ਜਕਸੇ) ਚੂੰ ਗੇ (ਕੂੰਮ) ਨੂੂੰ  ਤੱਕ ਕੇ 

ਆਖੇ ਜਕ ਇਹ ਚੂੰਗਾ ਕੂੰਮ ਹੈ, 

ਪਰ ਮਾੜੇ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੇ 

ਜਕ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੂੰਮ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ ਆਏ ਜਕਸੇ ਸੁਖ ਨੂੂੰ  
ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਪਰ 

ਦੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਘਾਬਰ ਿਾਏ),

21448 474 Awsku eyhu n 
AwKIAY ij lyKY 
vrqY soie]1]

Aasak Eaehu N 

Aakheeai J Laekhai 

Varathai Soe ||1||

- do not call him a 

lover. He trades only 

for his own account. 

||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਲੇਖੇ 

ਜਗਣ ਜਗਣ ਕੇ ਜਪਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
21449 474 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:
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21450 474 slwmu jbwbu dovY 
kry muMFhu GuQw 
jwie]

(muMFhu) mu`F hir jI[ 
(Gu`Qw) Bu`ilAw

Salaam Jabaab 

Dhovai Karae 

Mundtahu 

Ghuthhaa Jaae ||

One who offers both 

respectful greetings 

and rude refusal to his 

master, has gone 

wrong from the very 

beginning.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਤਾਂ) ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ (ਉਸ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ) ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ (ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ 

ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ) ਉੱਕਾ ਹੀ 
ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

21451 474 nwnk dovY 
kUVIAw Qwie n 
kweI pwie]2]

Naanak Dhovai 

Koorreeaa Thhaae 

N Kaaee Paae 

||2||

O Nanak, both of his 

actions are false; he 

obtains no place in the 

Court of the Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਸਰ ਜਨਵਾਣਾ ਅਤੇ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ-ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠੇ 

ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ 

ਗੱਲ ਭੀ (ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੨॥

21452 474 pauVI] Pourree || Pauree:

21453 474 ijqu syivAY suKu 
pweIAY so swihbu 
sdw sm@wlIAY]

Jith Saeviai Sukh 

Paaeeai So Saahib 

Sadhaa 

Samhaaleeai ||

Serving Him, peace is 

obtained; meditate 

and dwell upon that 

Lord and Master 

forever.

ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

21454 474 ijqu kIqw 
pweIAY Awpxw  
sw Gwl burI  
ikau GwlIAY]

Jith Keethaa 

Paaeeai Aapanaa 

Saa Ghaal Buree 

Kio Ghaaleeai ||

Why do you do such 

evil deeds, that you 

shall have to suffer so?

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ 
ਿਲ ਆਪ ਭੋਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੇਰ 

ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ (ਜਿਸ ਦਾ 
ਮਾੜਾ ਿਲ ਭੋਗਣਾ ਪਏ)।
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21455 474 mMdw mUil n 
kIceI dy lMmI 
ndir inhwlIAY]

Mandhaa Mool N 

Keechee Dhae 

Lanmee Nadhar 

Nihaaleeai ||

Do not do any evil at 

all; look ahead to the 

future with foresight.

ਮਾੜਾ ਕੂੰਮ ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਭੀ ਨਾ 
ਕਰੀਏ, ਡੂੂੰ ਘੀ (ਜਵਚਾਰ ਵਾਲੀ) 
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੱਕ ਲਈਏ (ਜਕ 

ਇਸ ਮਾੜੇ ਕੂੰਮ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਕੀਹ 

ਜਨਕਲੇਗਾ)।

21456 474 ijau swihb nwil  
n hwrIAY qyvyhw 
pwsw FwlIAY]

Jio Saahib Naal N 

Haareeai 

Thaevaehaa 

Paasaa Dtaaleeai 

||

So throw the dice in 

such a way, that you 

shall not lose with 

your Lord and Master.

ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ (ਪਿਭੂ) 
ਖਸਮ ਨਾਲੋਂ (ਪਿੀਤ) ਨਾ ਟੱੁਟ 

ਿਾਏ।

21457 474 ikCu lwhy aupir  
GwlIAY]21]

Kishh Laahae 

Oupar Ghaaleeai 

||21||

Do those deeds which 

shall bring you profit. 

||21||

(ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ ਪਾ ਕੇ) ਕੋਈ 

ਨਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੨੧॥

21458 474 sloku mhlw 2] Salok Mehalaa 2 || Shalok, Second Mehl:

21459 474 cwkru lgY 
cwkrI nwly 
gwrbu vwdu]

(gwrbu) hMkwr[ (vwdu) 
JgVw

Chaakar Lagai 

Chaakaree Naalae 

Gaarab Vaadh ||

If a servant performs 

service, while being 

vain and 

argumentative,

ਿ ੋਕੋਈ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 

ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਭੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ 

ਆਕੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੀ ਕਰੀ 
ਿਾਏ,

21460 474 glw kry 
GxyrIAw Ksm n 
pwey swdu]

g`lW Galaa Karae 

Ghanaereeaa 

Khasam N Paaeae 

Saadh ||

He may talk as much 

as he wants, but he 

shall not be pleasing 

to his Master.

ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ 

ਸਾਮਹਣੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰ 

ਮਾਲਕ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ।
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21461 474 Awpu gvwie syvw 
kry qw ikCu pwey 
mwnu]

(Awpu) hMkwr Aap Gavaae 

Saevaa Karae Thaa 

Kishh Paaeae 

Maan ||

But if he eliminates his 

self-conceit and then 

performs service, he 

shall be honored.

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਮਟਾ ਕੇ 

(ਮਾਲਕ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਕੁਝ ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

21462 474 nwnk ijs no 
lgw iqsu imlY  
lgw so 
prvwnu]1]

l`gw Naanak Jis No 

Lagaa This Milai 

Lagaa So Paravaan 

||1||

O Nanak, if he merges 

with the one with 

whom he is attached, 

his attachment 

becomes acceptable. 

||1||

ਤਾਂ ਹੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਆਪਣਾ 
ਆਪ ਗੁਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜਵਚ) 

ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਹੀ 
(ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਕਬੂਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥
21463 474 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:

21464 474 jo jIie hoie su 
augvY muh kw 
kihAw vwau]

(augvY) pRgt huMdw[ 
(vwau) ivArQ[ jI-ie

Jo Jeee Hoe S 

Ougavai Muh Kaa 

Kehiaa Vaao ||

Whatever is in the 

mind, comes forth; 

spoken words by 

themselves are just 

wind.

ਿ ੋਕੁਝ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਦਲ ਜਵਚ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਨੀਯਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਤਹੋ 

ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ), 

(ਿੇ ਅੂੰਦਰ ਨੀਯਤ ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਆਖ ਦੇਣਾ ਜਵਅਰਥ ਹੈ।

21465 474 bIjy ibKu mMgY 
AMimRqu vyKhu eyhu 
inAwau]2]

Beejae Bikh 

Mangai Anmrith 

Vaekhahu Eaehu 

Niaao ||2||

He sows seeds of 

poison, and demands 

Ambrosial Nectar. 

Behold - what justice 

is this? ||2||

ਇਹ ਕੇਡੀ ਅਚਰਿ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ 

ਮਨੱੁਖ ਬੀਿਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਜਹਰ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਨੀਯਤ ਤਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲ ਹੈ) (ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਲ 

ਵਿੋਂ) ਮੂੰਗਦਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੈ ॥੨॥
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21466 474 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:

21467 474 nwil ieAwxy 
dosqI kdy n 
AwvY rwis]

(rwis) drusq Naal Eiaanae 

Dhosathee Kadhae 

N Aavai Raas ||

Friendship with a fool 

never works out right.

ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ 

ਲਏ, ਜਕਸੇ ਅੂੰਞਾਣ ਨਾਲ ਲਾਈ 

ਹੋਈ ਜਮੱਤਰਤਾ ਕਦੇ ਜਸਰੇ ਨਹੀਂ 
ਚੜਹਦੀ,

21468 474 jyhw jwxY qyho 
vrqY vyKhu ko 
inrjwis]

(inrjwis) inrxw krky Jaehaa Jaanai 

Thaeho Varathai 

Vaekhahu Ko 

Nirajaas ||

As he knows, he acts; 

behold, and see that it 

is so.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਅੂੰਞਾਣ ਦਾ 
ਰਵੱਈਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਿਹੀ ਉਸ ਦੀ 
ਸਮਝ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ; (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਇਸ ਮੂਰਖ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ 

ਲੱਜਗਆਂ ਕਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, 
ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਹੀ 
ਲਈ ਜਿਰਦਾ ਹੈ)।

21469 474 vsqU AMdir  
vsqu smwvY dUjI 
hovY pwis]

(pwis) pwsy Vasathoo Andhar 

Vasath Samaavai 

Dhoojee Hovai 

Paas ||

One thing can be 

absorbed into another 

thing, but duality 

keeps them apart.

ਜਕਸੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਿ ੇਉਸ ਜਵਚੋਂ ਪਜਹਲੀ ਪਈ 

ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਈ ਿਾਏ; 

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਵਲ ਿੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਸੁਭਾਉ 

ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਾਏ)।
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21470 474 swihb syqI hukmu 
n clY khI bxY 
Ardwis]

(sy~qI) nwl[ c`lY Saahib Saethee 

Hukam N Chalai 

Kehee Banai 

Aradhaas ||

No one can issue 

commands to the Lord 

Master; offer instead 

humble prayers.

ਖਸਮ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 
ਜਨਮਿਤਾ ਹੀ ਿਬਦੀ ਹੈ।

21471 474 kUiV kmwxY kUVo 
hovY nwnk isPiq 
ivgwis]3]

(kmwxY) kmweI 
kIiqAW[ (ivgwis) KyVw

Koorr Kamaanai 

Koorro Hovai 

Naanak Sifath 

Vigaas ||3||

Practicing falsehood, 

only falsehood is 

obtained. O Nanak, 

through the Lord's 

Praise, one blossoms 

forth. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਧੋਖੇ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਕੀਜਤਆਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

(ਭਾਵ, ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੂੰ ਜਦਆਂ ਜਵਚ ਲੱਗਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਮਨ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਜਖੜਾਉ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

21472 474 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:

21473 474 nwil ieAwxy 
dosqI vfwrU isau 
nyhu]

(vfwrU) v`fw Apxy qoN Naal Eiaanae 

Dhosathee 

Vaddaaroo Sio 

Naehu ||

Friendship with a fool, 

and love with a 

pompous person,

ਅੂੰਞਾਣ ਨਾਲ ਜਮੱਤਰਤਾ, ਿਾਂ 
ਆਪਣ ੇਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ-

21474 474 pwxI AMdir lIk 
ijau iqs dw 
Qwau n Qyhu]4]

Paanee Andhar 

Leek Jio This Dhaa 

Thhaao N 

Thhaehu ||4||

Are like lines drawn in 

water, leaving no trace 

or mark. ||4||

ਇਹ ਇਉਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਲੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਲੀਕ ਦਾ 
ਕੋਈ ਜਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ 
॥੪॥

21475 474 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:
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21476 474 hoie ieAwxw kry 
kMmu Awix n skY 
rwis]

Hoe Eiaanaa Karae 

Kanm Aan N Sakai 

Raas ||

If a fool does a job, he 

cannot do it right.

ਿ ੇਕੋਈ ਅੂੰਞਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 

ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ  
ਜਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਹ ਸਕਦਾ;

21477 474 jy iek AD cMgI 
kry dUjI BI 
vyrwis]5]

(vyrwis) Krwb[ A`D Jae Eik Adhh 

Changee Karae 

Dhoojee Bhee 

Vaeraas ||5||

Even if he does 

something right, he 

does the next thing 

wrong. ||5||

ਿ ੇਭਲਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ-
ਮੋਟਾ ਇਕ ਕੂੰਮ ਕਰ ਭੀ ਲਵੇ, 
ਤਾਂ ਭੀ ਦੂਿੇ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ  ਜਵਗਾੜ 

ਦਏਗਾ ॥੫॥

21478 474 pauVI] Pourree || Pauree:

21479 474 cwkru lgY 
cwkrI jy clY 
KsmY Bwie]

c`lY Chaakar Lagai 

Chaakaree Jae 

Chalai Khasamai 

Bhaae ||

If a servant, 

performing service, 

obeys the Will of his 

Master,

ਿ ੋਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੇ (ਤਾਂ ਹੀ 
ਸਮਝੋ, ਜਕ) ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

21480 474 hurmiq iqsno 
AglI Ehu vjhu 
iB dUxw Kwie]

(hurmiq) ie`zq[ 
(AglI) bhuq[ 
(vjhu)b^SIS[ 
vjhu:polw bolo

Huramath This No 

Agalee Ouhu 

Vajahu Bh 

Dhoonaa Khaae ||

His honor increases, 

and he receives 

double his wages.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਿੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੀ 
ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਦੂਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

21481 474 KsmY kry 
brwbrI iPir 
gYriq AMdir 
pwie]

(gYriq) SrimMdgI Khasamai Karae 

Baraabaree Fir 

Gairath Andhar 

Paae ||

But if he claims to be 

equal to his Master, 

he earns his Master's 

displeasure.

ਪਰ ਿੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 

ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਉਹ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸ਼ਰਜਮੂੰਦਗੀ ਹੀ ਉਠਾਂਦਾ 
ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4257 Published: March 06/ 2014



21482 474 vjhu gvwey 
Aglw muhy muih 
pwxw Kwie]

(pwxw) ju`qIAW Vajahu Gavaaeae 

Agalaa Muhae 

Muhi Paanaa 

Khaae ||

He loses his entire 

salary, and is also 

beaten on his face 

with shoes.

ਆਪਣੀ ਪਜਹਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੀ 
ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਮੂੂੰ ਹ 

ਤੇ ਿੁੱ ਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

21483 474 ijs dw idqw 
Kwvxw iqsu 
khIAY swbwis]

(swbwis) DMnvwd Jis Dhaa Dhithaa 

Khaavanaa This 

Keheeai Saabaas ||

Let us all celebrate 

Him, from whom we 

receive our 

nourishment.

ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਖਾਈਏ, 

ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਵਜਡਆਈ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;

21484 474 nwnk hukmu n 
cleI nwil Ksm 
clY 
Ardwis]22]

c`-leI c`lY Naanak Hukam N 

Chalee Naal 

Khasam Chalai 

Aradhaas ||22||

O Nanak, no one can 

issue commands to 

the Lord Master; let us 

offer prayers instead. 

||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਿਬਦੀ 
ਹੈ ॥੨੨॥

21485 474 slok mhlw 2] Salok Mehalaa 2 || Shalok, Second Mehl:

21486 474 eyh iknyhI dwiq  
Awps qy jo 
pweIAY]

(iknyhI) kYsI Eaeh Kinaehee 

Dhaath Aapas 

Thae Jo Paaeeai ||

What sort of gift is 

this, which we receive 

only by our own 

asking?

ਿ ੇਆਖੀਏ ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ (ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ) 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ।

21487 475 nwnk sw 
krmwiq swihb 
quTY jo imlY]1]

 (krmwiq) b^SS[ 
(qu`TY) pRsMn hoey

Naanak Saa 

Karamaath Saahib 

Thuthai Jo Milai 

||1||

O Nanak, that is the 

most wonderful gift, 

which is received from 

the Lord, when He is 

totally pleased. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਿੋ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੱੁਜਠਆਂ ਜਮਲੇ ॥੧॥

21488 475 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:
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21489 475 eyh iknyhI 
cwkrI ijqu Bau 
Ksm n jwie]

(jwie) pYdw hoey Eaeh Kinaehee 

Chaakaree Jith 

Bho Khasam N 

Jaae ||

What sort of service is 

this, by which the fear 

of the Lord Master 

does not depart?

ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ 

(ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਦਲ ਜਵਚੋਂ) ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ।

21490 475 nwnk syvku 
kwFIAY ij syqI 
Ksm smwie]2]

(kWFIAY) ikhw jWdw Naanak Saevak 

Kaadteeai J 

Saethee Khasam 

Samaae ||2||

O Nanak, he alone is 

called a servant, who 

merges with the Lord 

Master. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸੱਚਾ) ਸੇਵਕ ਉਹੀ 
ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 

ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

21491 475 pauVI] Pourree || Pauree:

21492 475 nwnk AMq n 
jwpn@I hir qw ky 
pwrwvwr]

Naanak Anth N 

Jaapanhee Har 

Thaa Kae 

Paaraavaar ||

O Nanak, the Lord's 

limits cannot be 

known; He has no end 

or limitation.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਾਰਲੇ 

ਉਰਾਰਲੇ ਬੂੰ ਜਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦੇ।

21493 475 Awip krwey 
swKqI iPir 
Awip krwey mwr]

(swKqI) rcnw[ (mwr) 
mOq

Aap Karaaeae 

Saakhathee Fir 

Aap Karaaeae 

Maar ||

He Himself creates, 

and then He Himself 

destroys.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ 

ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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21494 475 iekn@w glI 
jMjIrIAw ieik 
qurI cVih 
ibsIAwr]

(qurI) GoVy[ (ibsI-
Awr) bhuq[ gLIN, 
jMjIrIAW

Eikanhaa Galee 

Janjeereeaa Eik 

Thuree Charrehi 

Biseeaar ||

Some have chains 

around their necks, 

while some ride on 

many horses.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

ਜ਼ੂੰਿੀਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਕਈ ਕੈਦ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਆਜਦਕ ਦੇ 

ਕਸ਼ਟ ਸਜਹ ਰਹੇ ਹਨ), ਅਤੇ 

ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਿੀਵ ਘੋਜੜਆਂ ਤੇ ਚੜਹ 
ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ 

ਮੌਿਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ)।

21495 475 Awip krwey kry 
Awip hau kY 
isau krI pukwr]

Aap Karaaeae 

Karae Aap Ho Kai 

Sio Karee Pukaar 

||

He Himself acts, and 

He Himself causes us 

to act. Unto whom 

should I complain?

(ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ) ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਿਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ) ਮੈਂ ਜਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ (ਇਸ 

ਦੀ) ਫ਼ਜਰਆਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

21496 475 nwnk krxw 
ijin kIAw iPir 
iqs hI krxI 
swr]23]

(swr) sMBwL Naanak Karanaa 

Jin Keeaa Fir This 

Hee Karanee Saar 

||23||

O Nanak, the One who 

created the creation - 

He Himself takes care 

of it. ||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਰ ਉਹੀ 
ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੨੩॥

21497 475 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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21498 475 Awpy BWfy 
swijAnu Awpy 
pUrxu dyie]

(BWfy) sRIr[ (pUrxu) 
hir jI

Aapae Bhaanddae 

Saajian Aapae 

Pooran Dhaee ||

He Himself fashioned 

the vessel of the body, 

and He Himself fills it.

ਪਿਭੂ ਨੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ-ਰੂਪ) 

ਭਾਂਡੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਤੇ 

ਉਹ ਿੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਿੋ ਦੱੁਖ ਸੱੁਖ 

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਕਸਮਤ ਜਵਚ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

21499 475 iekn@I duDu 
smweIAY ieik 
cul@Y rhin@ cVy]

cVy@ Eikanhee Dhudhh 

Samaaeeai Eik 

Chulhai Rehanih 

Charrae ||

Into some, milk is 

poured, while others 

remain on the fire.

ਕਈ ਭਾਂਜਡਆਂ ਜਵਚ ਦੱੁਧ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਵਚਾਰੇ 

ਚੱੁਲਹੇ  ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਪਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਸੁਖ ਤੇ ਸੋਹਣੇ 
ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਕਈ ਿੀਵ ਸਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੀ 
ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ)।

21500 475 ieik inhwlI pY 
svin@ ieik  
aupir rhin KVy]

(inhwlI)quLweI[ 
au~pir rh-in KV@y 
pihrw idMdy

Eik Nihaalee Pai 

Savanih Eik Oupar 

Rehan Kharrae ||

Some lie down and 

sleep on soft beds, 

while others remain 

watchful.

ਕਈ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) ਤੁਲਾਈਆਂ 

ਉੱਤੇ ਬੇਜਫ਼ਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, 

ਕਈ ਜਵਚਾਰੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਆਜਦਕ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ) 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਖਲੋਤੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

21501 475 iqn@w svwry 
nwnkw ijn@ kau 
ndir kry]1]

Thinhaa Savaarae 

Naanakaa Jinh Ko 

Nadhar Karae 

||1||

He adorns those, O 

Nanak, upon whom He 

casts His Glance of 

Grace. ||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਵਾਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸੁਧਾਰਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

21502 475 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:
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21503 475 Awpy swjy kry 
Awip jweI iB 
rKY Awip]

(jweI) isRStI Aapae Saajae 

Karae Aap Jaaee 

Bh Rakhai Aap ||

He Himself creates 

and fashions the 

world, and He Himself 

keeps it in order.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਸਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,

21504 475 iqsu ivic jMq 
aupwie kY dyKY 
Qwip auQwip]

(Qwip)iesiQ`q[ 
(auQwip)nws

This Vich Janth 

Oupaae Kai 

Dhaekhai Thhaap 

Outhhaap ||

Having created the 

beings within it, He 

oversees their birth 

and death.

ਇਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਢਾਂਹਦਾ ਹੈ।

21505 475 iks no khIAY 
nwnkw sBu ikCu 
Awpy Awip]2]

Kis No Keheeai 

Naanakaa Sabh 

Kishh Aapae Aap 

||2||

Unto whom should we 

speak, O Nanak, when 

He Himself is all-in-all? 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਗੇ ਫ਼ਜਰਆਦ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ 

॥੨॥
21506 475 pauVI] Pourree || Pauree:

21507 475 vfy kIAw 
vifAweIAw ikCu 
khxw khxu n 
jwie]

Vaddae Keeaa 

Vaddiaaeeaa Kishh 

Kehanaa Kehan N 

Jaae ||

The description of the 

greatness of the Great 

Lord cannot be 

described.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ 

ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ, (ਭਾਵ, 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ)।

21508 475 so krqw kwdr 
krImu dy jIAw 
irjku sMbwih]

(kwdr) srb 
SkqImwn[ (krImu) 
ikRpwlU[ (sMbwih) 
swirAW nMU, phuMcwauNdw

So Karathaa 

Kaadhar Kareem 

Dhae Jeeaa Rijak 

Sanbaahi ||

He is the Creator, all-

lowerful and 

benevolent; He gives 

sustenance to all 

beings.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ।
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21509 475 sweI kwr 
kmwvxI Duir 
CofI iqMnY pwie]

(iqMnY) iqs vwihgurU jI 
ny

Saaee Kaar 

Kamaavanee 

Dhhur Shhoddee 

Thinnai Paae ||

The mortal does that 

work, which has been 

pre-destined from the 

very beginning.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ) ਪਾ ਛੱਡੀ ਹੈ।

21510 475 nwnk eykI 
bwhrI hor dUjI 
nwhI jwie]

(jwie) jg@w Naanak Eaekee 

Baaharee Hor 

Dhoojee Naahee 

Jaae ||

O Nanak, except for 

the One Lord, there is 

no other place at all.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਟੇਕ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ,

21511 475 so kry ij iqsY 
rjwie]24]1] 
suDu

 su`Du So Karae J Thisai 

Rajaae ||24||1|| 

Sudhhu

He does whatever He 

wills. ||24||1|| 

Sudh||

ਿ ੋਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ 

ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧੁ

21512 475 <> siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathinaam 

Karathaa Purakh 

Nirabho Niravair 

Akaal Moorath 

Ajoonee Saibhan 

Guraprasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

21513 475 rwgu Awsw bwxI 
Bgqw kI]

Raag Aasaa 

Baanee Bhagathaa 

Kee ||

Raag Aasaa, The Word 

Of The Devotees:
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21514 475 kbIr jIau  
nwmdyau jIau  
rivdws jIau]

Kabeer Jeeo 

Naamadhaeo Jeeo 

Ravidhaas Jeeo ||

Kabeer, Naam Dayv 

And Ravi Daas.

21515 475 Awsw sRI kbIr 
jIau]

Aasaa Sree Kabeer 

Jeeo ||

Aasaa, Kabeer Jee:

21516 475 gur crx lwig  
hm ibnvqw 
pUCq kh jIau 
pwieAw]

(ibnvqw) bynqI[ 
(pwieAw) pYdw kIqw

Gur Charan Laag 

Ham Binavathaa 

Pooshhath Keh 

Jeeo Paaeiaa ||

Falling at the Feet of 

the Guru, I pray, and 

ask Him, ""Why was 

man created?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ 

ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 

ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ-ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸ ਜਕ ਿੀਵ 

ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

21517 475 kvn kwij jgu 
aupjY ibnsY khhu 
moih 
smJwieAw]1]

Kavan Kaaj Jag 

Oupajai Binasai 

Kehahu Mohi 

Samajhaaeiaa 

||1||

What deeds cause the 

world to come into 

being, and be 

destroyed? Tell me, 

that I may 

understand.""||1||

ਤੇ ਜਕਸ ਕਾਰਨ ਿਗਤ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ ਦੇ ਮਨੋਰਥ 

ਦੀ ਸੂਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ 
ਹੈ) ॥੧॥

21518 475 dyv krhu dieAw  
moih mwrig 
lwvhu ijqu BY 
bMDn qUtY]

(dyv) vwihgurU jI Dhaev Karahu 

Dhaeiaa Mohi 

Maarag Laavahu 

Jith Bhai 

Bandhhan 

Thoottai ||

O Divine Guru, please, 

show Mercy to me, 

and place me on the 

right path, by which 

the bonds of fear may 

be cut away.

ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ) 
ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ 

ਸਹਮ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਿਕੜ 

ਟੁਟ ਿਾਣ,
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21519 475 jnm mrn duK 
PyV krm suK 
jIA jnm qy 
CUtY]1]rhwau]

(PyV)kIqy Janam Maran 

Dhukh Faerr 

Karam Sukh Jeea 

Janam Thae 

Shhoottai ||1|| 

Rehaao ||

The pains of birth and 

death come from past 

actions and karma; 

peace comes when 

the soul finds release 

from reincarnation. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21520 475 mwieAw Pws bMD 
nhI PwrY Aru 
mn suMin n lUky]

(Pws) PwhIAW Maaeiaa Faas 

Bandhh Nehee 

Faarai Ar Man 

Sunn N Lookae ||

The mortal does not 

break free from the 

bonds of the noose of 

Maya, and he does not 

seek the shelter of the 

profound, absolute 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ! ਮੇਰਾ ਮਨ 

(ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ 

ਿਾਹੀਆਂ ਤੇ ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਨਾਹ ਹੀ ਇਹ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) 

ਅਿੁਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ।

21521 475 Awpw pdu 
inrbwxu n 
cIin@Aw ien 
ibiD AiBau n 
cUky]2]

(A-iBau) sMsw, Brm 
nhIN (cUky) htdw[ 
ibiD:polw bolo[(A-
iBau) inrBau nhIN 
hoieAw[ (cUky) KuMJ gey[

Aapaa Padh 

Nirabaan N 

Cheenihaaa Ein 

Bidhh Abhio N 

Chookae ||2||

He does not realize 

the dignity of the self, 

and Nirvaanaa; 

because of this, his 

doubt does not 

depart. ||2||

ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ ਅਸਲੇ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਨੀਂ 
ਗੱਲੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਰਾ-ਪਨ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ॥੨॥
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21522 475 khI n aupjY  
aupjI jwxY Bwv 
ABwv ibhUxw]

Kehee N Oupajai 

Oupajee Jaanai 

Bhaav Abhaav 

Bihoonaa ||

The soul is not born, 

even though he thinks 

it is born; it is free 

from birth and death.

ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ! ਮੇਰਾ ਮਨ, ਿੋ ਚੂੰ ਗੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਜਖ਼ਆਲਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ 

ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਇਸ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ -ਿੋ ਜਕਸੇ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਭੀ 
ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਟਕ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ-ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ 
ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

21523 475 audY Asq kI mn 
buiD nwsI qau 
sdw shij ilv 
lIxw]3]

As-q:polw bolo Oudhai Asath Kee 

Man Budhh 

Naasee Tho 

Sadhaa Sehaj Liv 

Leenaa ||3||

When the mortal gives 

up his ideas of birth 

and death, he remains 

constantly absorbed in 

the Lord's Love. ||3||

(ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਿਦੋਂ 
ਤੋਂ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਮੱਤ 

ਨਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਿੋ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 

ਸਦਾ ਇਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

21524 475 ijau pRiqibMbu  
ibMb kau imlI hY  
audk kuMBu 
ibgrwnw]

(pRiq-ibMbu) Aks, 
prCwvW[ (ibMb) ijsdw 
Aks pYNdw[ (audk) 
pwxI[ (kuMBu) GVw[ 
(ibgrwnw) tu`tdw

Jio Prathibinb Binb 

Ko Milee Hai 

Oudhak Kunbh 

Bigaraanaa ||

As the reflection of an 

object blends in the 

water when the 

pitcher is broken,

(ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ!) ਜਿਵੇਂ, ਿਦੋਂ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਘੜਾ 
ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਉਸ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ) ਅਕਸ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਕਸ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਉਸ ਘੜੇ ਜਵਚੋਂ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ),
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21525 475 khu kbIr AYsw 
gux BRmu Bwgw  
qau mnu suMin 
smwnW]4]1]

Kahu Kabeer Aisaa 

Gun Bhram 

Bhaagaa Tho Man 

Sunn Samaanaan 

||4||1||

Says Kabeer, just so 

virtue dispels doubt, 

and then the soul is 

absorbed in the 

profound, absolute 

Lord. ||4||1||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਤਵੇਂ ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਰੱਸੀ (ਤੇ ਸੱਪ) 

ਵਾਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਮਟ ਜਗਆ ਹੈ 

(ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ 
ਹਸਤੀ ਹੈ), ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਅਿੁਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਟਕ ਜਗਆ 

ਹੈ ॥੪॥੧॥
21526 476 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21527 476 gj swFy qY qY 
DoqIAw iqhry 
pwiein qg]

 gj:polw bolo[(qY) 
iqMn[(iqhry) iqMn forW 
vwly (q`g) qwgy, jnyaU[ 

Gaj Saadtae Thai 

Thai Dhhotheeaa 

Thiharae Paaein 

Thag ||

They wear loin cloths, 

three and a half yards 

long, and triple-wound 

sacred threads.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਸਾਢੇ ਜਤੂੰ ਨ ਜਤੂੰ ਨ 

ਗਜ਼ (ਲੂੰ ਮੀਆਂ) ਧੋਤੀਆਂ 

(ਪਜਹਨਦੇ, ਅਤੇ) ਜਤਹਰੀਆਂ 

ਤੂੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਿਨੇਊ ਪਾਂਦੇ ਹਨ,

21528 476 glI ijn@w 
jpmwlIAw loty 
hiQ inbg]

(in-b`g) in ivSyS 
krky (b`g)bgilAw 
vWg ic`ty[ gLIN

Galee Jinhaa 

Japamaaleeaa 

Lottae Hathh 

Nibag ||

They have rosaries 

around their necks, 

and they carry 

glittering jugs in their 

hands.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਜਵਚ ਮਾਲਾਂ 
ਹਨ ਤੇ ਹੱਥ ਜਵੱਚ ਜਲਸ਼ਕਾਏ 

ਹੋਏ ਲੋਟੇ ਹਨ,

21529 476 Eie hir ky sMq  
n AwKIAih  
bwnwris ky 
Tg]1]

Oue Har Kae Santh 

N Aakheeahi 

Baanaaras Kae 

Thag ||1||

They are not called 

Saints of the Lord - 

they are thugs of 

Benares. ||1||

(ਜਨਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ) 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਿਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ (ਅਸਲ 

ਜਵਚ) ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਹਨ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4267 Published: March 06/ 2014



21530 476 AYsy sMq n mokau 
Bwvih]

Aisae Santh N Mo 

Ko Bhaavehi ||

Such 'saints' are not 

pleasing to me;

ਮੈਨੂੂੰ  ਅਜਿਹੇ ਸੂੰਤ ਚੂੰ ਗੇ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੇ,

21531 476 fwlw isau pyfw 
gtkwvih]1]rhw
au]

(fwlw) twhxIAW[ 
(pyfw) drKq

Ddaalaa Sio 

Paeddaa 

Gattakaavehi 

||1|| Rehaao ||

They eat the trees 

along with the 

branches. 

||1||Pause||

ਿ ੋਮੂਲ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਟਜਹਣੀਆਂ 

ਸਮੇਤ ਖਾ ਿਾਣ (ਭਾਵ, ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਾਨੋਂ  ਮਾਰਨੋਂ  ਭੀ ਸੂੰ ਕੋਚ ਨਾ 
ਕਰਨ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21532 476 bwsn mWij  
crwvih aUpir  
kwTI Doie 
jlwvih]

(bwsn) BWfy[ cr@wvih 
cu`ly qy[ (kwTI) l`kVW

Baasan Maanj 

Charaavehi Oopar 

Kaathee Dhhoe 

Jalaavehi ||

They wash their pots 

and pans before 

putting them on the 

stove, and they wash 

the wood before 

lighting it.

(ਇਹ ਲੋਕ) ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਿ ਕੇ 

(ਚੱੁਜਲਹਆਂ) ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 

(ਹੇਠਾਂ) ਲੱਕੜੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਬਾਲਦੇ 

ਹਨ,

21533 476 bsuDw Koid krih 
duie cUly@ swry 
mwxs Kwvih]2]

(bsu-Dw) DrqI[bsuDw: 
polw bolo

Basudhhaa Khodh 

Karehi Dhue 

Choolaeh Saarae 

Maanas Khaavehi 

||2||

They dig up the earth 

and make two 

fireplaces, but they 

eat the whole person! 

||2||

ਧਰਤੀ ਪੱੁਟ ਕੇ ਦੋ ਚੱੁਲਹੇ  ਬਣਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਸੱੁਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਪਰ 

ਕਰਤੂਤ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਸਮੂਲਚੇ 

ਮਨੱੁਖ ਖਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

21534 476 Eie pwpI sdw 
iPrih AprwDI  
muKhu Aprs 
khwvih]

(A-prs) ivrkq iksy 
mwiek pdwrQ nMU Cohx 
vwlw

Oue Paapee 

Sadhaa Firehi 

Aparaadhhee 

Mukhahu Aparas 

Kehaavehi ||

Those sinners 

continually wander in 

evil deeds, while they 

call themselves touch-

nothing saints.

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਖਜਚਤ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਂਞ ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਛੋਂਹਦੇ।
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21535 476 sdw sdw iPrih 
AiBmwnI sgl 
kutMb 
fubwvih]3]

(kutMb) pRvwr Sadhaa Sadhaa 

Firehi Abhimaanee 

Sagal Kuttanb 

Ddubaavehi ||3||

They wander around 

forever and ever in 

their self-conceit, and 

all their families are 

drowned. ||3||

ਸਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਮੱਤੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ, (ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ 
ਡੱੁਬੇ ਹੀ ਸਨ) ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ (ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਦ-ਕਰਮਾਂ ਜਵਚ) 

ਡੋਬਦੇ ਹਨ ॥੩॥

21536 476 ijqu ko lwieAw 
iqq hI lwgw  
qYsy krm kmwvY]

Jith Ko Laaeiaa 

Thith Hee Laagaa 

Thaisae Karam 

Kamaavai ||

He is attached to that, 

to which the Lord has 

attached him, and he 

acts accordingly.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ 
ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ 

ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਉਹ ਕੂੰਮ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
21537 476 khu kbIr ijsu 

siqguru BytY  
punrip jnim n 
AwvY]4]2]

(BytY) imly[ (punrip) 
iPr kdy

Kahu Kabeer Jis 

Sathigur Bhaettai 

Punarap Janam N 

Aavai ||4||2||

Says Kabeer, one who 

meets the True Guru, 

is not reincarnated 

again. ||4||2||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸੱਚ ਤਾਂ 
ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਰ ਕਦੇ 

ਿਨਮ (ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ) ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥੪॥੨॥

21538 476 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21539 476 bwip idlwsw myro 
kIn@w]

(bwp) ipqw vwihgurU jI Baap Dhilaasaa 

Maero Keenhaa ||

My Father has 

comforted me. He has 

given me a cozy bed,

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਜਟਕ ਕੇ) ਮੇਰੇ 

ਜਪਤਾ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ,
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21540 476 syj suKwlI muiK 
AMimRqu dIn@w]

Saej Sukhaalee 

Mukh Anmrith 

Dheenhaa ||

And placed His 

Ambrosial Nectar in 

my mouth.

(ਿਪਣ ਲਈ) ਮੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

(ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਨਾਮ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੇਰੀ 
(ਜਹਰਦਾ-ਰੂਪ) ਸੇਿ ਸੁਖਦਾਈ 

ਹੋ ਗਈ।
21541 476 iqsu bwp kau  

ikau mnhu 
ivswrI]

This Baap Ko Kio 

Manahu Visaaree 

||

How could I forget 

that Father from my 

mind?

(ਜਿਸ ਜਪਉ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸੁਖ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ) ਉਸ ਜਪਉ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
(ਕਦੇ) ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਵਾਂਗਾ।

21542 476 AwgY gieAw n 
bwjI hwrI]1]

Aagai Gaeiaa N 

Baajee Haaree 

||1||

When I go to the 

world hereafter, I shall 

not lose the game. 

||1||

(ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹਾਂ, ਜਤਵੇਂ) ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ (ਭੀ) 
ਮੈਂ (ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ ਦੀ) ਖੇਡ 

ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗਾ ॥੧॥
21543 476 mueI myrI mweI  

hau Krw suKwlw]
(mweI) mwieAw Muee Maeree 

Maaee Ho Kharaa 

Sukhaalaa ||

Maya is dead, O 

mother, and I am very 

happy.

ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਜਮਟ ਜਗਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ 
ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ;

21544 476 pihrau nhI 
dglI lgY n 
pwlw]1]rhwau]

sRIr rUpI (dglI) 
kuVqI[ pih-rau,pwLw

Pehiro Nehee 

Dhagalee Lagai N 

Paalaa ||1|| 

Rehaao ||

I do not wear the 

patched coat, nor do I 

feel the chill. 

||1||Pause||

ਨਾਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਮੈਂ ਹੁਣ (ਮੁੜ ਮੁੜ) ਸਰੀਰ-ਰੂਪ 

ਗੋਦੜੀ ਪਜਹਨਾਂਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

21545 476 bil iqsu bwpY  
ijin hau 
jwieAw]

(bil) 
bilhwr[bil:polw 
bolo[ (jwieAw) jnimAw

Bal This Baapai Jin 

Ho Jaaeiaa ||

I am a sacrifice to my 

Father, who gave me 

life.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਹ 

ਨਵਾਂ) ਿਨਮ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 
ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ,
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21546 476 pMcw qy myrw sMgu 
cukwieAw]

(pMcw) pMj kwmwid Panchaa Thae 

Maeraa Sang 

Chukaaeiaa ||

He put an end to my 

association with the 

five deadly sins.

ਉਸ ਨੇ ਪੂੰਿ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਤੋਂ 
ਮੇਰਾ ਖਜਹੜਾ ਛੁਡਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

21547 476 pMc mwir pwvw 
qil dIny]

(pwvW) pYrW[ (qil) 
hyT[qil:polw bolo

Panch Maar 

Paavaa Thal 

Dheenae ||

I have conquered 

those five demons, 

and trampled them 

underfoot.

ਹੁਣ ਉਹ ਪੂੰਿ ੇਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦੇ ਲਏ ਹਨ,

21548 476 hir ismrin  
myrw mnu qnu 
BIny]2]

(BIny) iB`jw Har Simaran 

Maeraa Man Than 

Bheenae ||2||

Remembering the 

Lord in meditation, my 

mind and body are 

drenched with His 

Love. ||2||

ਜਕਉਂਜਕ (ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ) 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ ॥੨॥

21549 476 ipqw hmwro vf 
gosweI]

Pithaa Hamaaro 

Vadd Gosaaee ||

My Father is the Great 

Lord of the Universe.

ਮੇਰਾ (ਉਹ) ਜਪਉ ਬੜਾ ਵੱਡਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ।

21550 476 iqsu ipqw pih  
hau ikau kir 
jweI]

This Pithaa Pehi 

Ho Kio Kar Jaaee ||

How shall I go to that 

Father?

(ਿੇ ਕੋਈ ਪੱੁਛੇ ਜਕ) ਮੈਂ (ਕੂੰਗਾਲ 

ਕਬੀਰ) ਉਸ ਜਪਤਾ ਪਾਸ ਜਕਵੇਂ 
ਅੱਪੜ ਜਗਆ ਹਾਂ?

21551 476 siqgur imly q 
mwrgu idKwieAw]

Sathigur Milae Th 

Maarag 

Dhikhaaeiaa ||

When I met the True 

Guru, He showed me 

the Way.

(ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ ਿਦੋਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ (ਜਪਤਾ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦੇਸ ਦਾ) ਰਾਹ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ,

21552 476 jgq ipqw myrY 
min BwieAw]3]

Jagath Pithaa 

Maerai Man 

Bhaaeiaa ||3||

The Father of the 

Universe is pleasing to 

my mind. ||3||

ਤੇ ਿਗਤ ਦਾ ਜਪਉ-ਪਿਭੂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ 

ਜਪਆ ॥੩॥
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21553 476 hau pUqu qyrw qUM 
bwpu myrw]

Ho Pooth Thaeraa 

Thoon Baap 

Maeraa ||

I am Your son, and You 

are my Father.

(ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਸੂੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਪਉ ਹੈਂ,

21554 476 eykY Twhr duhw 
bsyrw]

(Twhr) QW[ (bsyrw) 
vwsw

Eaekai Thaahar 

Dhuhaa Basaeraa 

||

We both dwell in the 

same place.

ਅਸਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ (ਹੁਣ) ਇੱਕੋ 

ਥਾਂ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਜਨਵਾਸ ਹੈ।
21555 476 khu kbIr jin 

eyko bUiJAw]
bU`iJAw Kahu Kabeer Jan 

Eaeko Boojhiaa ||

Says Kabeer, the 

Lord's humble servant 

knows only the One.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ 

ਉਸ ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਜਲਆ 

ਹੈ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ 

ਹੈ।)
21556 476 gur pRswid mY 

sBu ikCu 
sUiJAw]4]3]

s`UiJAw Gur Prasaadh Mai 

Sabh Kishh 

Soojhiaa ||4||3||

By Guru's Grace, I 

have come to know 

everything. ||4||3||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ) 
ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ॥੪॥੩॥

21557 476 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21558 476 iekqu pqir Bir 
aurkt kurkt  
iekqu pqir Bir 
pwnI]

(p`qir) BWfy c[ 
(aurkt) irMin@Aw 
hoieAw (kurkt) ku`kV

Eikath Pathar Bhar 

Ourakatt Kurakatt 

Eikath Pathar Bhar 

Paanee ||

In one pot, they put a 

boiled chicken, and in 

the other pot, they 

put wine.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਲਵਾਨ) ਪੂੰਿ 

ਕਾਮਜਦਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿੋਲ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ 

ਜਵਚ ਕੱੁਕੜ (ਆਜਦਕ) ਦਾ 
ਜਰੂੰ ਜਨਹ ਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਦੂਿੇ ਭਾਂਡੇ ਜਵਚ ਸ਼ਰਾਬ 

ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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21559 476 Awis pwis pMc 
jogIAw bYTy bIic 
nkt dy rwnI]1]

(nkt) n`k k`tI (rwnI) 
mwieAw

Aas Paas Panch 

Jogeeaa Baithae 

Beech Nakatt 

Dhae Raanee 

||1||

The five Yogis of the 

Tantric ritual sit there, 

and in their midst sits 

the noseless one, the 

shameless queen. 

||1||

(ਇਸ ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ) ਆਲੇ-

ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਇਹਨਾਂ (ਜਵਸ਼ਈ ਬੂੰ ਜਦਆਂ) ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਨਲੱਿ ਮਾਇਆ (ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

21560 476 nktI ko Tngnu  
bwfw fUM]

(nktI) n`k v`FI 
mwieAw[ 
(Tngnu)cmqkwr, fOrU[ 
(bwfw)v`fw[ (fUM) do 
lokWc v`j irhw

Nakattee Ko 

Thanagan 

Baaddaa Ddoon ||

The bell of the 

shameless queen, 

Maya, rings in both 

worlds.

ਜਨਲੱਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਾਿਾ 
(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਠਨ-ਠਨ 

ਕਰ ਕੇ ਵੱਿ ਜਰਹਾ ਹੈ।

21561 476 iknih ibbykI  
kwtI 
qUM]1]rhwau]

(ibbykI) ivcwrvwn Kinehi Bibaekee 

Kaattee Thoon 

||1|| Rehaao ||

Some rare person of 

discriminating wisdom 

has cut off your nose. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਾਇਆ! ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ 

ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਲ ਪੈਣ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21562 476 sgl mwih nktI 
kw vwsw sgl 
mwir Aau hyrI]

(Aau)punw[ (hyrI)q`kdI 
hY[ (2. AauhyrI)

Sagal Maahi 

Nakattee Kaa 

Vaasaa Sagal Maar 

Aouhaeree ||

Within all dwells the 

noseless Maya, who 

kills all, and destroys 

them.

(ਜਿੱਧਰ ਤੱਕੋ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਮਨਾਂ ਜਵਚ ਜਨਲੱਿ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ 

ਸਭਨਾਂ (ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) 

ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ 
ਹੈ (ਜਕ ਕੋਈ ਬਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜਰਹਾ)।
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21563 476 sgilAw kI hau 
bihn BwnjI  
ijnih brI iqsu 
cyrI]2]

(ijnih) ijMn@W nMU 
vwihgurU jI ny (brI) 
mukq kIqw hY[ (cyrI) 
dwsI

Sagaliaa Kee Ho 

Behin Bhaanajee 

Jinehi Baree This 

Chaeree ||2||

She says, ""I am the 

sister, and the 

daughter of the sister 

of everyone; I am the 

hand-maiden of one 

who marries 

me.""||2||

(ਮਾਇਆ, ਮਾਨੋ, ਆਖਦੀ ਹੈ-) 

ਮੈਂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਭਣੇਵੀਂ 
ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਮੈਨੂੂੰ  
ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ), ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਵਆਹ ਜਲਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਪੈਣ ਜਦੱਤਾ) ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ ॥੨॥

21564 476 hmro Brqw bfo 
ibbykI Awpy sMqu 
khwvY]

Hamaro Bharathaa 

Baddo Bibaekee 

Aapae Santh 

Kehaavai ||

My Husband is the 

Great One of 

discriminating 

wisdom; He alone is 

called a Saint.

ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਗਆਨਵਾਨ ਮਨੱੁਖ 

ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਸੂੰਤ 

ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ (ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਖਸਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

21565 476 Ehu hmwrY mwQY 
kwiemu Aauru 
hmrY inkit n 
AwvY]3]

Ouhu Hamaarai 

Maathhai Kaaeim 

Aour Hamarai 

Nikatt N Aavai 

||3||

He stands by me, and 

no one else comes 

near me. ||3||

ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰੱਖਣ 

ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕ 

ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ 
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ) ॥੩॥

21566 476 nwkhu kwtI  
kwnhu kwtI kwit 
kUit kY fwrI]

(fwrI) pry su`t id`qI Naakahu Kaattee 

Kaanahu Kaattee 

Kaatt Koott Kai 

Ddaaree ||

I have cut off her nose, 

and cut off her ears, 

and cutting her into 

bits, I have expelled 

her.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਨੱਕ 

ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਸੱੁਟ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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21567 476 khu kbIr sMqn 
kI bYrin qIin 
lok kI 
ipAwrI]4]4]

Kahu Kabeer 

Santhan Kee 

Bairan Theen Lok 

Kee Piaaree 

||4||4||

Says Kabeer, she is the 

darling of the three 

worlds, but the enemy 

of the Saints. ||4||4||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮਾਇਆ 

ਸੂੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵੈਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਉੱਤੇ ਚੋਟ 

ਕਰਨ ਦਾ ਸਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦੀ 
ਹੈ), ਪਰ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵ 

ਇਸ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੪॥
21568 476 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21569 476 jogI jqI qpI 
sMinAwsI bhu 
qIrQ BRmnw]

Jogee Jathee 

Thapee 

Sanniaasee Bahu 

Theerathh 

Bhramanaa ||

The Yogis, celibates, 

penitents and 

Sannyaasees make 

pilgrimages to all the 

sacred places.

(ਕਈ ਲੋਕ) ਿੋਗੀ ਹਨ, ਿਤੀ 
ਹਨ, ਤਪੀ ਹਨ, ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ 
ਹਨ, ਬਹੁਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਿਾਣ 

ਵਾਲੇ ਹਨ,

21570 476 luMijq muMijq 
moin jtwDr  
AMiq qaU 
mrnw]1]

(luM-ijq) sryvVy[ (muM-
ijq) bRhmcwrI, 
bYrwgI[ (moin) monDwrI

Lunjith Munjith 

Mon Jattaadhhar 

Anth Thoo 

Maranaa ||1||

The Jains with shaven 

heads, the silent ones, 

the beggars with 

matted hair - in the 

end, they all shall die. 

||1||

ਸਿੇਵੜੇ ਹਨ, ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ, 

ਮੋਨਧਾਰੀ ਹਨ, ਿਟਾਧਾਰੀ ਹਨ-

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕਰਜਦਆਂ 

ਭੀ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

21571 476 qw qy syvIAly  
rwm nw]

(nw)nwmu Thaa Thae 

Saeveealae 

Raamanaa ||

Meditate, therefore, 

on the Lord.

ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ 

ਿਾਏ।
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21572 476 rsnw rwm nwm 
ihqu jw kY khw 
krY 
jmnw]1]rhwau]

(ihqu) pRym[ (jmnw)jm Rasanaa Raam 

Naam Hith Jaa Kai 

Kehaa Karai 

Jamanaa ||1|| 

Rehaao ||

What can the 

Messenger of Death 

do to one whose 

tongue loves the 

Name of the Lord? 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਆਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਿੀਭ ਨਾਲ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਿਮ ਉਸ ਦਾ 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਵਗਾੜ ਸਕਦਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21573 476 Awgm 
inrgmjoiqk 
jwnih bhu bhu 
ibAwkrnw]

(Awgm)SwSqR[ 
(inrgm) vyd[ 
(joiqk)joiqS

Aagam Niragam 

Jothik Jaanehi 

Bahu Bahu 

Biaakaranaa ||

Those who know the 

Shaastras and the 

Vedas, astrology and 

the rules of grammar 

of many languages;

ਿ ੋਲੋਕ ਸ਼ਾਸਤਿ ਵੇਦ ਿੋਜਤਸ਼ ਤੇ 

ਕਈ ਜਵਆਕਰਣ ਿਾਣਦੇ ਹਨ,

21574 477 qMq mMqR sB 
AauKD jwnih  
AMiq qaU 
mrnw]2]

Thanth Manthr 

Sabh Aoukhadhh 

Jaanehi Anth Thoo 

Maranaa ||2||

Those who know 

Tantras and mantras 

and all medicines - 

even they shall die in 

the end. ||2||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਿਾਦੂ ਟੂਣੇ ਮੂੰਤਿ ਤੇ 

ਦਵਾਈਆਂ ਿਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਭੀ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ 

ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ ॥੨॥

21575 477 rwj Bog Aru CqR 
isMGwsn bhu 
suMdir rmnw]

(rmnw) iesqRIAW Raaj Bhog Ar 

Shhathr 

Singhaasan Bahu 

Sundhar Ramanaa 

||

Those who enjoy regal 

power and rule, royal 

canopies and thrones, 

many beautiful 

women,

ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਰਾਿ ਦੀਆਂ 

ਮੌਿਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ 

ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, (ਮਜਹਲਾਂ 
ਜਵਚ) ਸੁੂੰ ਦਰ ਨਾਰਾਂ ਹਨ,
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21576 477 pwn kpUr 
subwsk cMdn  
AMiq qaU 
mrnw]3]

(subwsk)SRySt vwSnw Paan Kapoor 

Subaasak 

Chandhan Anth 

Thoo Maranaa 

||3||

Betel nuts, camphor 

and fragrant 

sandalwood oil - in the 

end, they too shall die. 

||3||

ਿ ੋਪਾਨ ਕਪੂਰ ਸੁੂੰ ਦਰ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੂੰਦਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ-

ਮੌਤ ਦਾ ਗੇੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਤੇ ਭੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੩॥

21577 477 byd purwn 
isMimRiq sB Kojy  
khU n aUbrnw]

(aUbrnw) bcwau[ isMm-
i Riq

Baedh Puraan 

Sinmrith Sabh 

Khojae Kehoo N 

Oobaranaa ||

I have searched all the 

Vedas, Puraanas and 

Simritees, but none of 

these can save anyone.

ਵੇਦ, ਪੁਰਾਨ, ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਸਾਰੇ 

ਖੋਿ ਵੇਖੇ ਹਨ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਓਟ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਤੇ ਭੀ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ;

21578 477 khu kbIr ieau 
rwmih jMpau myit 
jnm 
mrnw]4]5]

(jMpau) jpdw hW Kahu Kabeer Eio 

Raamehi Janpo 

Maett Janam 

Maranaa ||4||5||

Says Kabeer, meditate 

on the Lord, and 

eliminate birth and 

death. ||4||5||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹਾਂ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਜਮਟਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥

21579 477 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21580 477 PIlu rbwbI bldu 
pKwvj kaUAw 
qwl bjwvY]

(Pilu) hwQI Feel Rabaabee 

Baladh Pakhaavaj 

Kooaa Thaal 

Bajaavai ||

The elephant is the 

guitar player, the ox is 

the drummer, and the 

crow plays the 

cymbals.

(ਮਨ ਦਾ) ਹਾਥੀ (ਵਾਲਾ 
ਸੁਭਾਉ) ਰਬਾਬੀ (ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ), ਬਲਦ (ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ) 

ਿੋੜੀ ਵਿਾਣ ਵਾਲਾ (ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ) ਅਤੇ ਕਾਂ (ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ) 

ਤਾਲ ਵਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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21581 477 pihir colnw 
gdhw nwcY BYsw 
Bgiq krwvY]1]

Pehir Cholanaa 

Gadhehaa Naachai 

Bhaisaa Bhagath 

Karaavai ||1||

Putting on the skirt, 

the donkey dances 

around, and the water 

buffalo performs 

devotional worship. 

||1||

ਖੋਤਾ (-ਖੋਤੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ) 

(ਪਿੇਮ ਰੂਪੀ) ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੈਂਸਾ (ਭਾਵ, ਭੈਂਸੇ 

ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ) ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

21582 477 rwjwrwm  
kkrIAw bry 
pkwey]

k`krIAw[ (2. kkrI 
Awbry)

Raajaa Raam 

Kakareeaa Barae 

Pakaaeae ||

The Lord, the King, has 

cooked the cakes of 

ice,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਹਣੇ ਰਾਮ ਅੱਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਖੱਖੜੀਆਂ (ਹੁਣ) ਪੱਕੇ 

ਹੋਏ ਅੂੰਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ,

21583 477 iknY bUJnhwrY 
Kwey]1]rhwau]

Kinai 

Boojhanehaarai 

Khaaeae ||1|| 

Rehaao ||

But only the rare man 

of understanding eats 

them. ||1||Pause||

ਪਰ ਖਾਧੇ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਜਵਚਾਰ 

ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21584 477 bYiT isMGu Gir 
pwn lgwvY GIs 
glaury ilAwvY]

(GIs)ckcMUdR[ (g-
laury) l`fU vw pwnw dy 
bIVy

Baith Singh Ghar 

Paan Lagaavai 

Ghees Galourae 

Liaavai ||

Sitting in his den, the 

lion prepares the betel 

leaves, and the 

muskrat brings the 

betel nuts.

(ਮਨ-) ਜਸੂੰ ਘ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ (ਭਾਵ, ਮਨ ਦਾ 
ਜਨਰਦਇਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ ਹਟ 

ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ) ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਮਨ-) ਘੀਸ 

ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਵੂੰ ਡ ਰਹੀ ਹੈ, 

(ਭਾਵ, ਮਨ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)।
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21585 477 Gir Gir musrI 
mMglu gwvih  
kCUAw sMKu 
bjwvY]2]

(musrI) 
cUhIAW[musrI:polw bolo

Ghar Ghar 

Musaree Mangal 

Gaavehi 

Kashhooaa Sankh 

Bajaavai ||2||

Going from house to 

house, the mouse 

sings the songs of joy, 

and the turtle blows 

on the conch-shell. 

||2||

ਸਾਰੀਆਂ ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਗੋਲਕ-ਅਸਥਾਨ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਹਰੀ-ਿਸ ਰੂਪ ਮੂੰਗਲ ਗਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ (ਉਹੀ) ਮਨ 

(ਿੋ ਪਜਹਲਾਂ) ਕੱਛੂ-ਕੁੂੰ ਮਾ (ਸੀ, 
ਭਾਵ, ਿੋ ਪਜਹਲਾਂ ਸਤਸੂੰਗ ਤੋਂ 
ਦੂਰ ਭੱਿਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ) ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

21586 477 bMs ko pUqu 
bIAwhn cilAw  
suieny mMfp Cwey]

(bMs) bWJ iesqRI Bans Ko Pooth 

Beeaahan Chaliaa 

Sueinae Manddap 

Shhaaeae ||

The son of the sterile 

woman goes to get 

married, and the 

golden canopy is 

spread out for him.

(ਿੋ ਪਜਹਲਾਂ) ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਵੇਜੜਹਆ ਹੋਇਆ (ਸੀ, ਉਹ) 

ਮਨ (ਸੁਅੱਛ ਜਬਿਤੀ) ਜਵਆਹੁਣ 

ਤੁਰ ਜਪਆ ਹੈ, (ਹੁਣ) ਅੂੰਦਰ 

ਜਖੜਾਉ ਹੀ ਜਖੜਾਉ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ।
21587 477 rUp kMinAw 

suMdir byDI ssY 
isMG gun 
gwey]3]

(ssY)shy[ssY:polw bolo Roop Kanniaa 

Sundhar 

Baedhhee Sasai 

Singh Gun Gaaeae 

||3||

He marries a beautiful 

and enticing young 

woman; the rabbit and 

the lion sing their 

praises. ||3||

ਉਸ ਮਨ ਨੇ (ਹਰੀ ਨਾਲ ਿੁੜੀ 
ਉਹ ਜਬਿਤੀ-ਰੂਪ) ਸੁੂੰ ਦਰੀ 
ਜਵਆਹ ਲਈ ਹੈ ਿੋ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ ਕੁਆਰੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 

ਮਨ ਿੋ ਪਜਹਲਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਸਜਹਆ (ਸੀ, 
ਭਾਵ, ਸਹਜਮਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਸੀ) 
ਜਨਰਭਉ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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21588 477 khq kbIr sunhu 
ry sMqhu kItI 
prbqu KwieAw]

Kehath Kabeer 

Sunahu Rae 

Santhahu Keettee 

Parabath Khaaeiaa 

||

Says Kabeer, listen, O 

Saints - the ant has 

eaten the mountain.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋਂ ! ਸੁਣਹੁ (ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ) 
ਜਨੂੰ ਮਿਤਾ ਨੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

21589 477 kCUAw khY AMgwr 
iB lorau lUkI 
sbdu 
sunwieAw]4]6]

Kashhooaa Kehai 

Angaar Bh Loro 

Lookee Sabadh 

Sunaaeiaa 

||4||6||

The turtle says, ""I 

need a burning coal, 

also."" Listen to this 

mystery of the 

Shabad. ||4||6||

(ਮਨ ਦਾ) ਕੋਰਾਪਨ (ਹਟ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ) ਕਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਿੱਘ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, 

ਹੁਣ ਮਨ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ 
ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ)। 

(ਮਨ ਦੀ) ਅਜਗਆਨਤਾ ਉਲਟ 

ਕੇ ਜਗਆਨ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, ਤੇ 

(ਹੁਣ ਮਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥

21590 477 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21591 477 btUAw eyku  
bhqir AwDwrI  
eyko ijsih 
duAwrw]

(btUAw) jogI dI suAwh 
r`Kx vwlI QYlI[(b-
h`qir) nwVIAW vwlw 
sRIr[ (AwDwrI) JoLI

Battooaa Eaek 

Behathar 

Aadhhaaree Eaeko 

Jisehi Dhuaaraa ||

The body is a bag with 

seventy-two 

chambers, and one 

opening, the Tenth 

Gate.

ਉਹ ਿੋਗੀ ਇਕ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਬਹੱਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 

ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਝੋਲੀ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ 

(ਜਦਮਾਗ਼ ਰੂਪ) ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਹਾ 
ਹੈ।
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21592 477 nvY KMf kI 
ipRQmI mwgY so 
jogI jig 
swrw]1]

(swrw) sRySt[ pi RQmI Navai Khandd Kee 

Prithhamee 

Maagai So Jogee 

Jag Saaraa ||1||

He alone is a real Yogi 

on this earth, who 

asks for the primal 

world of the nine 

regions. ||1||

ਉਹ ਿੋਗੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਜਟਕ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ) ਜਭੱਜਖਆ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ (ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ ਤਾਂ) ਉਹ ਿੋਗੀ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ ॥੧॥
21593 477 AYsw jogI nau 

iniD pwvY]

Aisaa Jogee No 

Nidhh Paavai ||

Such a Yogi obtains 

the nine treasures.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਅਸਲ ਿੋਗੀ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਨੋ) ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

21594 477 ql kw bRhmu ly 
ggin 
crwvY]1]rhwau]

cr@wvY Thal Kaa Breham 

Lae Gagan 

Charaavai ||1|| 

Rehaao ||

He lifts his soul up 

from below, to the 

skies of the Tenth 

Gate. ||1||Pause||

ਿ ੋਮਾਇਆ-ਗਿਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਚੱੁਕ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

21595 477 iKMQw igAwn  
iDAwn kir sUeI  
sbdu qwgw miQ 
GwlY]

(iKMQw) KPxI[ (miQ) 
v`t ky[miQ:polw bolo

Khinthhaa Giaan 

Dhhiaan Kar 

Sooee Sabadh 

Thaagaa Mathh 

Ghaalai ||

He makes spiritual 

wisdom his patched 

coat, and meditation 

his needle. He twists 

the thread of the 

Word of the Shabad.

ਅਸਲ ਿੋਗੀ ਜਗਆਨ ਦੀ 
ਗੋਦੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਜਤ 

ਦੀ ਸੂਈ ਜਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਧਾਗਾ ਵੱਟ 

ਕੇ (ਭਾਵ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ) ਉਸ ਸੂਈ 

ਜਵਚ ਪਾਂਦਾ ਹੈ;
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21596 477 pMc qqu kI kir 
imrgwxI gur kY 
mwrig cwlY]2]

(pMc qqu) sRIr rUpI 
(imrgwxI) imRgSwlw, 
Awsx

Panch Thath Kee 

Kar Miragaanee 

Gur Kai Maarag 

Chaalai ||2||

Making the five 

elements his deer skin 

to sit on, he walks on 

the Guru's Path. ||2||

ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦੇ 

ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

21597 477 dieAw PwhurI  
kwieAw kir 
DUeI idRsit kI 
Agin jlwvY]

DUxI coN suAwh iek`TI 
krn vwlI (PwhurI) 
PhuVI

Dhaeiaa Faahuree 

Kaaeiaa Kar 

Dhhooee Dhrisatt 

Kee Agan Jalaavai 

||

He makes compassion 

his shovel, his body 

the firewood, and he 

kindles the fire of 

divine vision.

ਅਸਲ ਿੋਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਧੂਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ) ਨਜ਼ਰ 

ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ 

ਸਰੀਰ-ਰੂਪ ਧੂਏ ਂਜਵਚ ਭਲੇ 

ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ) 

ਦਇਆ ਨੂੂੰ  ਪਹੌੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,

21598 477 iqs kw Bwau ley 
ird AMqir chu 
jug qwVI 
lwvY]3]

(qwVI) smwDI This Kaa Bhaao 

Leae Ridh Anthar 

Chahu Jug 

Thaarree Laavai 

||3||

He places love within 

his heart, and he 

remains in deep 

meditation 

throughout the four 

ages. ||3||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਦਾ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥

21599 477 sB jogqx rwm 
nwmu hY ijs kw 
ipMfu prwnw]

(jog`qx)jog dw isDWq[ 
(ipMfu) sRIr[ (prwnw) 
pRwx

Sabh Jogathan 

Raam Naam Hai Jis 

Kaa Pindd 

Paraanaa ||

All Yoga is in the Name 

of the Lord; the body 

and the breath of life 

belong to Him.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੂੰ ਦ ਹਨ, ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਚੂੰਗਾ ਿੋਗ ਦਾ ਆਹਰ ਹੈ।
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21600 477 khu kbIr jy 
ikrpw DwrY dyie 
scw 
nIswnw]4]7]

(nIswnw) prvwnw Kahu Kabeer Jae 

Kirapaa Dhhaarai 

Dhaee Sachaa 

Neesaanaa 

||4||7||

Says Kabeer, if God 

grants His Grace, He 

bestows the insignia of 

Truth. ||4||7||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੇ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਜਮਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨੂਰ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥

21601 477 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21602 477 ihMdU qurk khw 
qy Awey ikin eyh 
rwh clweI]

Hindhoo Thurak 

Kehaa Thae Aaeae 

Kin Eaeh Raah 

Chalaaee ||

Where have the 

Hindus and Muslims 

come from? Who put 

them on their 

different paths?

ਜਹੂੰ ਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ (ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ) 

ਜਕਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, (ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਜਕਸ ਨੇ ਇਹ 

ਰਸਤੇ ਤੋਰੇ; (ਿਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮਤਾਂ 
ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਕਸ ਨਾਲ 

ਜਵਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?)

21603 477 idl mih soic 
ibcwir kvwdy  
iBsq dojk  
ikin pweI]1]

(kvwdy)Koty JGVwlU Dhil Mehi Soch 

Bichaar Kavaadhae 

Bhisath Dhojak Kin 

Paaee ||1||

Think of this, and 

contemplate it within 

your mind, O men of 

evil intentions. Who 

will go to heaven and 

hell? ||1||

ਕੋਝ ੇਝਗੜਾਲ ੂ(ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੂੰ  
ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬਜਹਸਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ, 
ਅਸਲੀਅਤ ਲੱਭਣ ਲਈ) 

ਆਪਣ ੇਜਦਲ ਜਵਚ ਸੋਚ ਤੇ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਜਕ ਜਕਸ ਨੇ 

ਬਜਹਸ਼ਤ ਲੱਭਾ ਤੇ ਜਕਸ ਨੇ 

ਦੋਜ਼ਕ? (ਭਾਵ, ਜਸਰਫ਼ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਨਾਲ 

ਬਜਹਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ, ਤੇ 

ਜਹੂੰ ਦੂ ਜਰਹਾਂ ਦੋਜ਼ਕ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪਈਦਾ) ॥੧॥
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21604 477 kwjI qY kvn 
kqyb bKwnI]

Kaajee Thai Kavan 

Kathaeb 

Bakhaanee ||

O Qazi, which book 

have you read?

ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ! ਤੂੂੰ  ਜਕਹੜੀਆਂ 

ਜਕਤਾਬਾਂ ਜਵਚੋਂ ਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ 
(ਜਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੂੰ  ਬਜਹਸ਼ਤ ਤੇ 

ਜਹੂੰ ਦੂ ਨੂੂੰ  ਦੋਜ਼ਕ ਜਮਲੇਗਾ)?
21605 477 pV@q gunq AYsy 

sB mwry iknhUM 
Kbir n 
jwnI]1]rhwau]

Parrhath Gunath 

Aisae Sabh 

Maarae Kinehoon 

Khabar N Jaanee 

||1|| Rehaao ||

Such scholars and 

students have all died, 

and none of them 

have discovered the 

inner meaning. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ!) ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੜਹਨ 

ਤੇ ਜਵਚਾਰਨ ਵਾਲੇ (ਭਾਵ, ਿ ੋ

ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਤਅੱਸਬ ਦੀ 
ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ 

ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਕਤਾਬਾਂ ਪੜਹਦੇ ਹਨ) 

ਸਭ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਪਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21606 477 skiq snyhu kir  
suMniq krIAY mY  
n bdaugw BweI]

(skiq)iesqRI dy 
pRymkrky, iebRwhIm jI 
ny sunMq krvweI sI[ 
r`b jI v`loN suMnq hoeI, 
mYN nhIN (bdau-gw) 
mMnwgw

Sakath Sanaehu 

Kar Sunnath 

Kareeai Mai N 

Badhougaa 

Bhaaee ||

Because of the love of 

woman, circumcision 

is done; I don't believe 

in it, O Siblings of 

Destiny.

(ਇਹ) ਸੁੂੰ ਨਤ (ਤਾਂ) ਔਰਤ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਨ ਸਕਦਾ (ਜਕ ਇਸ ਦਾ ਰੱਬ 

ਦੇ ਜਮਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 

ਹੈ)।

21607 477 jau ry Kudwie 
moih qurku krYgw  
Awpn hI kit 
jweI]2]

k`it Jo Rae Khudhaae 

Mohi Thurak 

Karaigaa Aapan 

Hee Katt Jaaee 

||2||

If God wished me to 

be a Muslim, it would 

be cut off by itself. 

||2||

ਿ ੋਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ 
ਸੁੂੰ ਨਤ ਆਪਣ ੇਆਪ ਹੀ ਹੋ 

ਿਾਇਗੀ ॥੨॥
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21608 477 suMniq kIey qurku 
jy hoiegw Aaurq 
kw ikAw krIAY]

Sunnath Keeeae 

Thurak Jae 

Hoeigaa Aourath 

Kaa Kiaa Kareeai ||

If circumcision makes 

one a Muslim, then 

what about a woman?

ਪਰ, ਿ ੇਜਸਰਫ਼ ਸੁੂੰ ਨਤ ਕੀਜਤਆਂ 

ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੂੰ ਨਤ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

21609 477 ArD srIrI 
nwir n CofY qw 
qy ihMdU hI 
rhIAY]3]

Aradhh Sareeree 

Naar N Shhoddai 

Thaa Thae 

Hindhoo Hee 

Reheeai ||3||

She is the other half of 

a man's body, and she 

does not leave him, so 

he remains a Hindu. 

||3||

ਵਹੁਟੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੈ, 

ਇਹ ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ 

ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ, (ਅਧਵਾਟੇ 

ਰਜਹਣ ਨਾਲੋਂ) ਜਹੂੰ ਦੂ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਚੂੰਗਾ ਹੈ ॥੩॥
21610 477 Cwif kqyb rwmu 

Bju baury julm 
krq hY BwrI]

Shhaadd Kathaeb 

Raam Bhaj Bourae 

Julam Karath Hai 

Bhaaree ||

Give up your holy 

books, and remember 

the Lord, you fool, and 

stop oppressing others 

so badly.

ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬਜਹਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕਰ, (ਬੂੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ, 

ਤੇ ਬਜਹਸਾਂ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ) ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਆਪ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
21611 477 kbIrY pkrI tyk 

rwm kI qurk rhy 
pic hwrI]4]8]

(pic)Kp Kp Kabeerai Pakaree 

Ttaek Raam Kee 

Thurak Rehae 

Pachihaaree 

||4||8||

Kabeer has grasped 

hold of the Lord's 

Support, and the 

Muslims have utterly 

failed. ||4||8||

ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਜਸਮਰਨ) ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆ ਹੈ, (ਝਗੜਾਲੂ) 
ਮੁਸਲਮਾਨ (ਬਜਹਸਾਂ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ॥੪॥੮॥

21612 477 Awsw] Aasaa || Aasaa:
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21613 477 jb lgu qylu dIvy 
muiK bwqI qb 
sUJY sBu koeI]

Jab Lag Thael 

Dheevae Mukh 

Baathee Thab 

Soojhai Sabh Koee 

||

As long as the oil and 

the wick are in the 

lamp, everything is 

illuminated.

(ਜਿਵੇਂ) ਿਦ ਤਕ ਦੀਵੇ ਜਵਚ 

ਤੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਵੱਟੀ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ (ਘਰ ਜਵਚ) 

ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

21614 478 qyl jly bwqI 
ThrwnI sUMnw 
mMdru hoeI]1]

Thael Jalae 

Baathee 

Theharaanee 

Soonnaa Mandhar 

Hoee ||1||

But when the oil is 

burnt, the wick goes 

out, and the mansion 

becomes desolate. 

||1||

ਤੇਲ ਸੜ ਿਾਏ, ਵੱਟੀ ਬੱੁਝ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਘਰ ਸੁੂੰ ਞਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਤਵੇਂ, ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਿਦ 

ਤਕ ਸੁਆਸ ਹਨ ਤੇ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ 'ਆਪਣੀ' ਿਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਸੁਆਸ ਮੱੁਕ ਿਾਣ ਅਤੇ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਿੋਤ ਬੱੁਝ ਿਾਣ ਤੇ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਇਕੱਲਾ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥
21615 478 ry baury quih 

GrI n rwKY koeI]

Rae Bourae Thuhi 

Gharee N Raakhai 

Koee ||

O mad-man, no one 

will keep you, for even 

a moment.

(ਉਸ ਵੇਲੇ) ਹੇ ਕਮਲੇ! ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਨੇ ਇਕ ਘੜੀ ਭੀ ਘਰ 

ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।

21616 478 qUM rwm nwmu jip 
soeI]1]rhwau]

Thoon Raam 

Naam Jap Soee 

||1|| Rehaao ||

Meditate on the Name 

of that Lord. 

||1||Pause||

ਸੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ, ਉਹੀ 
ਸਾਥ ਜਨਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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21617 478 kw kI mwq ipqw 
khu kw ko kvn 
purK kI joeI]

(joeI) iesqRI Kaa Kee Maath 

Pithaa Kahu Kaa 

Ko Kavan Purakh 

Kee Joee ||

Tell me, whose 

mother is that, whose 

father is that, and 

which man has a wife?

ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ, ਜਕਸ ਦੀ ਮਾਂ? ਜਕਸ 

ਦਾ ਜਪਉ? ਤੇ ਜਕਸ ਦੀ ਵਹੁਟੀ?

21618 478 Gt PUty koaU bwq 
n pUCY kwFhu 
kwFhu hoeI]2]

Gt:polw bolo Ghatt Foottae 

Kooo Baath N 

Pooshhai 

Kaadtahu 

Kaadtahu Hoee 

||2||

When the pitcher of 

the body breaks, no 

one cares for you at 

all. Everyone says, 

""Take him away, take 

him away!""||2||

ਿਦੋਂ ਸਰੀਰ-ਰੂਪ ਭਾਂਡਾ ਭੱਿਦਾ 
ਹੈ, ਕੋਈ (ਇਸ ਦੀ) ਵਾਤ ਨਹੀਂ 
ਪੱੁਛਦਾ, (ਤਦੋਂ) ਇਹੀ ਜਪਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰ ਪਾਜਸਓਂ 

ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਜਕ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ॥੨॥

21619 478 dyhurI bYTI mwqw 
rovY KtIAw ly 
gey BweI]

(KtIAw) ArQI Dhaehuree 

Baithee Maathaa 

Rovai Khatteeaa 

Lae Geae Bhaaee 

||

Sitting on the 

threshold, his mother 

cries, and his brothers 

take away the coffin.

ਘਰ ਦੀ ਦਲੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ 
ਰੋਂਦੀ ਹੈ, (ਤੇ) ਭਰਾ ਮੂੰਿਾ ਚੱੁਕ 

ਕੇ (ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੂੰ ) ਲੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

21620 478 lt iCtkwey 
iqrIAw rovY hMsu 
iekylw jweI]3]

(lt) kys (iCtkwey) 
Klwr ky (iqrIAw) 
vhutI[ (hMsu) jIvwqmw

Latt Shhittakaaeae 

Thireeaa Rovai 

Hans Eikaelaa 

Jaaee ||3||

Taking down her hair, 

his wife cries out in 

sorrow, and the swan-

soul departs all alone. 

||3||

ਕੇਸ ਜਖਲਾਰ ਕੇ ਵਹੁਟੀ ਪਈ 

ਰੋਂਦੀ ਹੈ, (ਪਰ) ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਇਕੱਲਾ (ਹੀ) ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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21621 478 khq kbIr sunhu 
ry sMqhu BY swgr 
kY qweI]

qWeI Kehath Kabeer 

Sunahu Rae 

Santhahu Bhai 

Saagar Kai Thaaee 

||

Says Kabeer, listen, O 

Saints, about the 

terrifying world-ocean.

ਕਬੀਰ ਕਜਹੂੰਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! ਇਸ ਡਰਾਉਣੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣੋ (ਭਾਵ, ਆਖ਼ਰ 

ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ)

21622 478 iesu bMdy isir 
julmu hoq hY jmu  
nhI htY 
gusweI]4]9]

gusWeIN Eis Bandhae Sir 

Julam Hoth Hai 

Jam Nehee Hattai 

Gusaaee ||4||9||

This human suffers 

torture and the 

Messenger of Death 

will not leave him 

alone, O Lord of the 

World. ||4||9||

(ਜਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  'ਆਪਣਾ' 
ਸਮਝਦਾ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਸਾਥ ਟੱੁਟ ਿਾਣ ਤੇ, 

ਇਕੱਲੇ) ਇਸ ਿੀਵ ਉੱਤੇ (ਇਸ 

ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਵਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਮ (ਦਾ 
ਡਰ) ਜਸਰੋਂ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੪॥੯॥
21623 478 duquky Dhuthukae Du-Tukas ਦੋ-ਤੁਜਕਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
21624 478 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

21625 478 Awsw sRI kbIr 
jIau ky caupdy 
iekquky]

Aasaa Sree Kabeer 

Jeeo Kae 

Choupadhae 

Eikathukae ||

Aasaa Of Kabeer Jee, 

Chau-Padas, Ik-Tukas:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ, ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਪਜਦਆਂ-

ਇਕ-ਤੁਜਕਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

21626 478 snk snMd AMqu 
nhI pwieAw]

Sanak Sanandh 

Anth Nehee 

Paaeiaa ||

Sanak and Sanand, the 

sons of Brahma, could 

not find the Lord's 

limits.

ਸਨਕ ਸਨੂੰ ਦ (ਆਜਦਕ ਬਿਹਮਾ 
ਦੇ ਪੱੁਤਰਾਂ) ਨੇ ਭੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ,
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21627 478 byd pVy piV  
bRhmy jnmu 
gvwieAw]1]

Baedh Parrae Parr 

Brehamae Janam 

Gavaaeiaa ||1||

Brahma wasted his life 

away, continually 

reading the Vedas. 

||1||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਮਾ ਦੇ ਰਚੇ ਵੇਦ 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਹੀ ਉਮਰ 

(ਜਵਅਰਥ) ਗਵਾ ਲਈ ॥੧॥

21628 478 hir kw iblovnw  
iblovhu myry 
BweI]

(iblovnw) irVkxw Har Kaa Bilovanaa 

Bilovahu Maerae 

Bhaaee ||

Churn the churn of the 

Lord, O my Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰੋ,

21629 478 shij iblovhu  
jYsy qqu n 
jweI]1]rhwau]

Sehaj Bilovahu 

Jaisae Thath N 

Jaaee ||1|| 

Rehaao ||

Churn it steadily, so 

that the essence, the 

butter, may not be 

lost. ||1||Pause||

ਸਜਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਜਸਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿ ੁ(ਇਸ 

ਉੱਦਮ ਦਾ) ਤੱਤ ਹੱਥੋਂ ਿਾਂਦਾ 
ਨਾਹ ਰਹੇ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਬਣ ਸਕੇ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

21630 478 qnu kir mtukI  
mn mwih ibloeI]

(mtukI) cwtI Than Kar 

Mattukee Man 

Maahi Biloee ||

Make your body the 

churning jar, and use 

the stick of your mind 

to churn it.

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਚਾਟੀ 
ਬਣਾਓ (ਭਾਵ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹੀ ਿੋਤ ਲੱਭਣੀ ਹੈ); ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੋ-ਇਹ 

ਮਧਾਣੀ ਬਣਾਓ;

21631 478 iesu mtukI mih  
sbdu sMjoeI]2]

(sMjoeI) jwg lwE Eis Mattukee Mehi 

Sabadh Sanjoee 

||2||

Gather the curds of 

the Word of the 

Shabad. ||2||

ਇਸ (ਸਰੀਰ-ਰੂਪ) ਚਾਟੀ ਜਵਚ 

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ 

ਿਾਗ ਲਾਓ (ਿ ੋਜਸਮਰਨ-ਰੂਪ 

ਦੱੁਧ ਜਵਚੋਂ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਤੱਤ ਕੱਢਣ ਜਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੇ) ॥੨॥
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21632 478 hir kw iblovnw  
mn kw bIcwrw]

Har Kaa Bilovanaa 

Man Kaa 

Beechaaraa ||

The churning of the 

Lord is to reflect upon 

Him within your mind.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ-ਰੂਪ ਜਰੜਕਣ 

ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

21633 478 gur pRswid pwvY 
AMimRqDwrw]3]

Gur Prasaadh 

Paavai Anmrith 

Dhhaaraa ||3||

By Guru's Grace, the 

Ambrosial Nectar 

flows into us. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਰੂਪ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
21634 478 khu kbIr ndir 

kry jy mˆØIrw]
(mˆØIrw) pwqSwh Kahu Kabeer 

Nadhar Karae Jae 

Manaeeraa ||

Says Kabeer, if the 

Lord, our King casts 

His Glance of Grace,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਅਸਲ 

ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

21635 478 rwm nwm lig  
auqry 
qIrw]4]1]10]

(qIrw) kMFy Raam Naam Lag 

Outharae Theeraa 

||4||1||10||

One is carried across 

to the other side, 

holding fast to the 

Lord's Name. 

||4||1||10||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ) 

ਪਾਰਲੇ ਕੂੰ ਢੇ ਿਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੦॥

21636 478 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21637 478 bwqI sUkI qylu 
inKUtw]

(inKUtw) mu`k igAw Baathee Sookee 

Thael Nikhoottaa 

||

The wick has dried up, 

and the oil is 

exhausted.

ਿਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਤੇਲ 

(ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ (ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ 

ਪਾਸੇ ਤੋਂ) ਹਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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21638 478 mMdlu n bwjY ntu 
pY sUqw]1]

dvYq rUpI (mMdlu) 
Fol[mn rUpI (ntu) 
n`cx vwlw[ntu:polw 
bolo[ sU`qw

Mandhal N Baajai 

Natt Pai Soothaa 

||1||

The drum does not 

sound, and the actor 

has gone to sleep. 

||1||

ਉਹ ਿੀਵ-ਨਟ (ਿ ੋਪਜਹਲਾਂ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਚਾਇਆ ਨੱਚ 

ਜਰਹਾ ਸੀ) ਹੁਣ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕਣੋਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਰੂਪ ਢੋਲ 

ਨਹੀਂ ਵੱਿਦਾ ॥੧॥
21639 478 buiJ geI Agin  

n inkisE DUMAw]
buiJ: polw bolo Bujh Gee Agan N 

Nikasiou 

Dhhoonaa ||

The fire has gone out, 

and no smoke is 

produced.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ ਅੱਗ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀਆ ਹਨ,

21640 478 riv rihAw eyku  
Avru nhI 
dUAw]1]rhwau]

Rav Rehiaa Eaek 

Avar Nehee 

Dhooaa ||1|| 

Rehaao ||

The One Lord is 

pervading and 

permeating 

everywhere; there is 

no other second. 

||1||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21641 478 tUtI qMqu n bjY 
rbwbu]

(qMqu) qwr Ttoottee Thanth N 

Bajai Rabaab ||

The string has broken, 

and the guitar makes 

no sound.

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕਣ ਤੇ) ਮੋਹ ਦੀ 
ਤਾਰ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

21642 478 BUil ibgwirE  
Apnw kwju]2]

Bhool Bigaariou 

Apanaa Kaaj ||2||

He mistakenly ruins 

his own affairs. ||2||

(ਜਿਸ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਿਸ 

ਕੇ ਪਜਹਲਾਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ 
(ਅਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਕੂੰਮ 

ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੀ ਿਾ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 

ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ-ਰੂਪ ਰਬਾਬ 

ਵੱਿਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ॥੨॥
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21643 478 kQnI bdnI  
khnu khwvnu]

Kathhanee 

Badhanee Kehan 

Kehaavan ||

When one comes to 

understand,

(ਸਰੀਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ) ਉਹ 

ਪਜਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਤਰਲੇ-

21644 478 smiJ prI qau 
ibsirE 
gwvnu]3]

Samajh Paree Tho 

Bisariou Gaavan 

||3||

He forgets his 

preaching, ranting and 

raving, and arguing. 

||3||

ਹੁਣ ਿਦੋਂ (ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਹੀ 
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਕੀਰਨੇ ਸਭ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ॥੩॥

21645 478 khq kbIr pMc 
jo cUry]

(cUry) nws kIqy Kehath Kabeer 

Panch Jo Choorae 

||

Says Kabeer, the state 

of supreme dignity is 

never far

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਪੂੰਿ ੇਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ,

21646 478 iqn qy nwih 
prmpdu 
dUry]4]2]11]

Thin Thae Naahi 

Param Padh 

Dhoorae 

||4||2||11||

From those who 

conquer the five 

demons of the body 

passions. 

||4||2||11||

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ॥੪॥੨॥੧੧॥

21647 478 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21648 478 suqu AprwD 
krq hY jyqy]

Suth Aparaadhh 

Karath Hai Jaethae 

||

As many mistakes as 

the son commits,

ਪੱੁਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨੀਆਂ ਹੀ 
ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰੇ,

21649 478 jnnI cIiq n 
rwKis qyqy]1]

Jananee Cheeth N 

Raakhas Thaethae 

||1||

His mother does not 

hold them against him 

in her mind. ||1||

ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

21650 478 rwmeIAw hau 
bwirku qyrw]

rw-meIAw Raameeaa Ho 

Baarik Thaeraa ||

O Lord, I am Your child. ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਸੁਹਣੇ ਰਾਮ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਅੂੰਞਾਣ ਬੱਚਾ ਹਾਂ,
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21651 478 kwhy n KMfis  
Avgnu 
myrw]1]rhwau]

(KMfis) nws krdy Kaahae N 

Khanddas Avagan 

Maeraa ||1|| 

Rehaao ||

Why not destroy my 

sins? ||1||Pause||

ਤੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱ ਲਾਂ 
ਜਕਉਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

21652 478 jy Aiq kRop kry 
kir DwieAw]

(kRop) kRoD[ mwrn leI 
(DwieAw) dOVy

Jae Ath Krop Karae 

Kar Dhhaaeiaa ||

If the son, in anger, 

runs away,

ਿ ੇ(ਮੂਰਖ ਬੱਚਾ) ਬੜਾ ਕਿੋਧ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ ਭੀ 
ਪਏ,

21653 478 qw BI cIiq n 
rwKis 
mwieAw]2]

(mwieAw) mW Thaa Bhee Cheeth 

N Raakhas 

Maaeiaa ||2||

Even then, his mother 

does not hold it 

against him in her 

mind. ||2||

ਤਾਂ ਭੀ ਮਾਂ (ਉਸ ਦੇ ਮੂਰਖ-ਪੁਣੇ) 
ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ॥੨॥

21654 478 icMq Bvin mnu 
pirE hmwrw]

(icMq) icMqw Chinth Bhavan 

Man Pariou 

Hamaaraa ||

My mind has fallen 

into the whirlpool of 

anxiety.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਦੇ ਖੂਹ ਜਵਚ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਮੈਂ ਸਦਾ ਭੁੱ ਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਜਰਹਾ ਹਾਂ।)

21655 478 nwm ibnw kYsy 
auqris pwrw]3]

Naam Binaa 

Kaisae Outharas 

Paaraa ||3||

Without the Naam, 

how can I cross over to 

the other side? ||3||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਵੇਂ ਇਸ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ?ੇ ॥੩॥

21656 478 dyih ibml miq  
sdw srIrw]

(ibml) inrml Dhaehi Bimal 

Math Sadhaa 

Sareeraa ||

Please, bless my body 

with pure and lasting 

understanding, Lord;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
(ਭਾਵ, ਮੈਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਕੋਈ ਸੁਹਣੀ 
ਮੱਤ ਦੇਹ,
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21657 478 shij shij gun 
rvY 
kbIrw]4]3]12
]

Sehaj Sehaj Gun 

Ravai Kabeeraa 

||4||3||12||

In peace and poise, 

Kabeer chants the 

Praises of the Lord. 

||4||3||12||

ਜਿਸ ਕਰਕੇ (ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ) 
ਕਬੀਰ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੇ 

॥੪॥੩॥੧੨॥

21658 478 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21659 478 hj hmwrI gomqI 
qIr]

(h`j)m`ky dI XwqRw[ 
gomqI ndI dy (qIr) 
iknwry ihMdUAW dw ie`k 
qIrQ

Haj Hamaaree 

Gomathee Theer 

||

My pilgrimage to 

Mecca is on the banks 

of the Gomati River;

ਸਾਡਾ ਹੱਿ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਮਤੀ ਦਾ 
ਕੂੰਢਾ (ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਹੈ),

21660 478 jhw bsih  
pIqMbr pIr]1]

(pIqMbr) pRBU jI Jehaa Basehi 

Peethanbar Peer 

||1||

The spiritual teacher 

in his yellow robes 

dwells there. ||1||

ਜਿਥੇ ਸਿੀ ਪਿਭੂ ਿੀ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ 

॥੧॥

21661 478 vwhu vwhu ikAw  
KUbu gwvqw hY]

Vaahu Vaahu Kiaa 

Khoob Gaavathaa 

Hai ||

Waaho! Waaho! Hail! 

Hail! How wondrously 

he sings.

(ਮੇਰਾ ਮਨ) ਜਕਆ ਸੁਹਣੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

21662 478 hir kw nwmu myrY 
min Bwvqw 
hY]1]rhwau]

Har Kaa Naam 

Maerai Man 

Bhaavathaa Hai 

||1|| Rehaao ||

The Name of the Lord 

is pleasing to my mind. 

||1||Pause||

(ਅਤੇ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਤਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ 

ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਿ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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21663 479 nwrd swrd  
krih KvwsI]

 (swrd) sursqI dyvI[ 
(KvwsI) syvw, cobdwrI

Naaradh Saaradh 

Karehi Khavaasee 

||

Naarada the sage, and 

Shaarada the goddess 

of knowledge, serve 

the Lord.

ਨਾਰਦੁ ਭਗਤ ਤੇ ਸਾਰਦਾ ਦੇਵੀ 
ਭੀ ਉਸ ਸਿੀ ਪਿਭੂ ਿੀ ਦੀ ਟਜਹਲ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਿ ੋਮੇਰੇ ਮਨ-

ਤੀਰਥ ਤੇ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ)

21664 479 pwis bYTI bIbI 
kvlw dwsI]2]

(kvlw) mwieAw, 
lkSmI dyvI[ bI-
bI:polw bolo

Paas Baithee 

Beebee Kavalaa 

Dhaasee ||2||

The goddess Lakhshmi 

sits by Him as His 

slave. ||2||

ਅਤੇ ਲੱਛਮੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 

ਟਜਹਲਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ 

॥੨॥

21665 479 kMTy mwlw ijhvw 
rwmu]

(kMTy) gL c Kanthae Maalaa 

Jihavaa Raam ||

The mala is around my 

neck, and the Lord's 

Name is upon my 

tongue.

ਿੀਭ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਹੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਜਵਚ ਮਾਲਾ 
(ਜਸਮਰਨੀ) ਹੈ,

21666 479 shMs nwmu lY lY  
krau slwmu]3]

(shMs) hzwrW Sehans Naam Lai 

Lai Karo Salaam 

||3||

I repeat the Naam, the 

Name of the Lord, a 

thousand times, and 

bow in reverence to 

Him. ||3||

ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  (ਿ ੋਮੇਰੇ ਮਨ-

ਤੀਰਥ ਅਤੇ ਿੀਭ ਉੱਤੇ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ) ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ 

ਕੇ ਪਿਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

21667 479 khq kbIr rwm 
gun gwvau]

Kehath Kabeer 

Raam Gun Gaavo 

||

Says Kabeer, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord;

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਹਰੀ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ,

21668 479 ihMdU qurk doaU 
smJwvau]4]4]1
3]

Hindhoo Thurak 

Dhooo 

Samajhaavo 

||4||4||13||

I teach both Hindus 

and Muslims. 

||4||4||13||

ਅਤੇ ਜਹੂੰ ਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਜਕ ਮਨ ਹੀ 
ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੱਿ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਨਾਮ ਹਨ) ॥੪॥੪॥੧੩॥
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21669 479 Awsw sRI kbIr 
jIau ky pMcpdy 9 
duquky 5

pMcpdy nON duquky pMj bolo Aasaa Sree Kabeer 

Jeeo Kae 

Panchapadhae 9 

Dhuthukae 5

Aasaa, Kabeer Jee, 9 

Panch-Padas, 5 Du-

Tukas:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਪੂੰਿ-ਬੂੰਦਾਂ-ਦੋ-

ਤੁਜਕਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

21670 479 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

21671 479 pwqI qorY mwilnI  
pwqI pwqI jIau]

(p`wqI) p`qy[ (mw-
ilnI) mwlx[ (jIau) 
ijMd

Paathee Thorai 

Maalinee Paathee 

Paathee Jeeo ||

You tear off the 

leaves, O gardener, 

but in each and every 

leaf, there is life.

(ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਧਰਨ ਲਈ) 

ਮਾਲਣ ਪੱਤਰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, (ਪਰ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀ ਜਕ) ਹਰੇਕ 

ਪੱਤਰ ਜਵਚ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ।

21672 479 ijsu pwhn kau 
pwqI qorY so 
pwhn 
inrjIau]1]

(pwhn) p`Qr Jis Paahan Ko 

Paathee Thorai So 

Paahan Nirajeeo 

||1||

That stone idol, for 

which you tear off 

those leaves - that 

stone idol is lifeless. 

||1||

ਜਿਸ ਪੱਥਰ (ਦੀ ਮੂਰਤੀ) ਦੇ 

ਖ਼ਾਤਰ (ਮਾਲਣ) ਪੱਤਰ ਤੋੜਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ (ਦੀ ਮੂਰਤੀ) 
ਜਨਰਜਿੂੰ ਦ ਹੈ ॥੧॥

21673 479 BUlI mwlnI hY  
eyau]

Bhoolee Maalanee 

Hai Eaeo ||

In this, you are 

mistaken, O gardener.

(ਇਕ ਜਨਰਜਿੂੰ ਦ ਮੂਰਤੀ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ) ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਇਹ) 

ਮਾਲਣ ਭੁੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ,

21674 479 siqguru jwgqw hY 
dyau]1]rhwau]

(dyau) pRkwS srUp hir 
jI

Sathigur Jaagathaa 

Hai Dhaeo ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru is the 

Living Lord. 

||1||Pause||

(ਅਸਲੀ ਇਸ਼ਟ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਤਾਂ 
(ਿੀਉਂਦਾ) ਿਾਗਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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21675 479 bRhmu pwqI ibsnu 
fwrI PUl 
sMkrdyau]

(bRhmu) bRhmw[ (ibsnu) 
ivSnMU[ (sMkrdyau) 
iSvjI dyvqw

Breham Paathee 

Bisan Ddaaree 

Fool 

Sankaradhaeo ||

Brahma is in the 

leaves, Vishnu is in the 

branches, and Shiva is 

in the flowers.

(ਹੇ ਮਾਲਣ!) ਪੱਤਰ ਬਿਹਮਾ-
ਰੂਪ ਹਨ, ਡਾਲੀ ਜਵਸ਼ਨੂ-ਰੂਪ 

ਅਤੇ ਿੁੱ ਲ ਜਸ਼ਵ-ਰੂਪ;

21676 479 qIin dyv pRqiK 
qorih krih iks 
kI syau]2]

(dyv) dyvqy[ (syau) syvw Theen Dhaev 

Prathakh Thorehi 

Karehi Kis Kee 

Saeo ||2||

When you break these 

three gods, whose 

service are you 

performing? ||2||

ਇਹਨਾਂ ਜਤੂੰ ਨ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਸ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈਂ, (ਜਿਰ) ਸੇਵਾ ਜਕਸ ਦੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈਂ? ॥੨॥

21677 479 pwKwn giF kY 
mUriq kIn@I dy kY 
CwqI pwau]

(pwKwn) p`Qr[ (giF) 
GV[ (pwau) pYr

Paakhaan Gadt Kai 

Moorath Keenhee 

Dhae Kai 

Shhaathee Paao ||

The sculptor carves 

the stone and fashions 

it into an idol, placing 

his feet upon its chest.

(ਮੂਰਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ) ਪੱਥਰ 

ਘੜ ਕੇ, ਤੇ (ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਮੂਰਤੀ 
ਦੀ) ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ 

ਮੂਰਤੀ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

21678 479 jy eyh mUriq 
swcI hY qau 
gV@xhwry 
Kwau]3]

(Kwau) Kwvy Jae Eaeh Moorath 

Saachee Hai Tho 

Garrhanehaarae 

Khaao ||3||

If this stone god was 

true, it would devour 

the sculptor for this! 

||3||

ਿ ੇਇਹ ਮੂਰਤੀ ਹੀ ਅਸਲੀ 
ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਇਸ ਜਨਰਾਦਰੀ 
ਦੇ ਕਾਰਨ) ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਖਾ ਿਾਂਦੀ ॥੩॥

21679 479 Bwqu pihiq Aru 
lwpsI krkrw 
kwswru]

(Bwqu)cOL[ (p-
ihiq)dwL[(lwpsI)kV@w
h[ (krkrw)pwpV jW 
l`fU[ (kwswru)pMjIrI

Bhaath Pehith Ar 

Laapasee 

Karakaraa Kaasaar 

||

Rice and beans, 

candies, cakes and 

cookies

ਭੱਤ, ਦਾਲ, ਲੱਪੀ ਅਤੇ 

ਮੁਰਕਣੀ ਪੂੰਿੀਰੀ ਤਾਂ-
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21680 479 Bognhwry BoigAw  
iesu mUriq ky 
muK Cwru]4]

(Cwru) suAwh Bwv kuJ 
nhIN ipAw

Bhoganehaarae 

Bhogiaa Eis 

Moorath Kae 

Mukh Shhaar 

||4||

- the priest enjoys 

these, while he puts 

ashes into the mouth 

of the idol. ||4||

ਛਕਣ ਵਾਲਾ (ਪੁਿਾਰੀ ਹੀ) ਛਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਜਿੂੰ ਦ 

ਹੈ, ਖਾਵੇ ਜਕਵੇਂ?) ॥੪॥

21681 479 mwilin BUlI jgu 
Bulwnw hm Bulwny 
nwih]

Maalin Bhoolee 

Jag Bhulaanaa 

Ham Bhulaanae 

Naahi ||

The gardener is 

mistaken, and the 

world is mistaken, but 

I am not mistaken.

ਮਾਲਣ (ਮੂਰਤੀ ਪੂਿਣ ਦੇ) 

ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪਈ ਹੈ, ਿਗਤ ਭੀ 
ਇਹੀ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਅਸਾਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ,

21682 479 khu kbIr hm 
rwm rwKy ikRpw 
kir hir 
rwie]5]1]14]

Kahu Kabeer Ham 

Raam Raakhae 

Kirapaa Kar Har 

Raae 

||5||1||14||

Says Kabeer, the Lord 

preserves me; the 

Lord, my King, has 

showered His 

Blessings upon me. 

||5||1||14||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਕਉਂਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੫॥੧॥੧੪॥

21683 479 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21684 479 bwrh brs  
bwlpn bIqy bIs 
brs kCu qpu n 
kIE]

Baareh Baras 

Baalapan Beethae 

Bees Baras Kashh 

Thap N Keeou ||

Twelve years pass in 

childhood, and for 

another twenty years, 

he does not practice 

self-discipline and 

austerity.

(ਉਮਰ ਦੇ ਪਜਹਲੇ) ਬਾਰਹਾਂ ਸਾਲ 

ਅੂੰਞਾਣਪੁਣ ੇਜਵਚ ਲੂੰ ਘ ਗਏ, 

(ਹੋਰ) ਵੀਹ ਵਰਹੇ (ਲੂੰ ਘ ਗਏ, 

ਭਾਵ, ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ 

ਜਗਆ, ਤਦ ਤਕ ਭੀ) ਕੋਈ ਤਪ 

ਨਾ ਕੀਤਾ;
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21685 479 qIs brs kCu 
dyv n pUjw iPir 
pCuqwnw ibriD 
BieE]1]

(dyv) hir jI[ 
pUjw:polw bolo

Thees Baras Kashh 

Dhaev N Poojaa 

Fir Pashhuthaanaa 

Biradhh Bhaeiou 

||1||

For another thirty 

years, he does not 

worship God in any 

way, and then, when 

he is old, he repents 

and regrets. ||1||

ਤੀਹ ਸਾਲ (ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ, 

ਉਮਰ ਸੱਠ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ, ਤਾਂ 
ਭੀ) ਕੋਈ ਭਿਨ-ਬੂੰਦਗੀ ਨਾਹ 

ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਮਲਣ ਲੱਗਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਬੱੁਢਾ ਹੋ ਜਗਆ ॥੧॥

21686 479 myrI myrI krqy  
jnmu gieE]

gwie-E Maeree Maeree 

Karathae Janam 

Gaeiou ||

His life wastes away as 

he cries out, ""Mine, 

mine!""

'ਮਮਤਾ' ਜਵਚ ਹੀ (ਿੁਆਨੀ ਦੀ) 
ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ,

21687 479 swieru soiK BujM 
blieE]1]rhwau
]

(BujM)bwhW dw[ (bl-
ieE) bl[ 
blieE:pola 
bolo[(swieru)smMudR[ 
(soiK)su`k igAw[ (2. 
BujMb lieE)

Saaeir Sokh 

Bhujan Balaeiou 

||1|| Rehaao ||

The pool of his power 

has dried up. 

||1||Pause||

ਸਰੀਰ-ਰੂਪ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਸੱੁਕ 

ਜਗਆ, ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 

(ਭੀ ਮੱੁਕ ਗਈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21688 479 sUky srvir pwil 
bMDwvY lUxY Kyiq  
hQ vwir krY]

(pwil) kMD[ (lUxY)k`ty 
hoey[ (vwir) vwV

Sookae Saravar 

Paal Bandhhaavai 

Loonai Khaeth 

Hathh Vaar Karai 

||

He makes a dam 

around the dried-up 

pool, and with his 

hands, he makes a 

fence around the 

harvested field.

(ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣ ਤੇ ਭੀ 
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਦਮ 

ਇਉਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ) ਸੱੁਕੇ ਹੋਏ ਤਲਾ 
ਜਵਚ ਵੱਟ ਬੂੰਨਹ  ਜਰਹਾ ਹੈ (ਤਾਂ 
ਜਕ ਪਾਣੀ ਤਲਾ ਜਵਚੋਂ ਬਾਹਰ 

ਨਾ ਜਨਕਲ ਿਾਏ), ਅਤੇ ਕੱਟੇ 

ਹੋਏ ਖੇਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
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21689 479 AwieE coru  
qurMqh ly gieE  
myrI rwKq mugDu 
iPrY]2]

jm rUpI coru Aaeiou Chor 

Thurantheh Lae 

Gaeiou Maeree 

Raakhath 

Mugadhh Firai 

||2||

When the thief of 

Death comes, he 

quickly carries away 

what the fool had 

tried to preserve as his 

own. ||2||

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ 

ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

(ਿਦੋਂ ਿਮ ਰੂਪ) ਚੋਰ (ਭਾਵ, 

ਚੁਪ ਕੀਤੇ ਹੀ ਿਮ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ (ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ ) ਲੈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

21690 479 crn sIsu kr 
kMpn lwgy nYnI 
nIru Aswr bhY]

(kr) h`Q[ (Aswr) 
Awp muhwry

Charan Sees Kar 

Kanpan Laagae 

Nainee Neer Asaar 

Behai ||

His feet and head and 

hands begin to 

tremble, and the tears 

flow copiously from 

his eyes.

ਪੈਰ, ਜਸਰ, ਹੱਥ ਕੂੰਬਣ ਲੱਗ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਜਵਚੋਂ ਆਪ-

ਮੁਹਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਗੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

21691 479 ijhvw bcnu suDu 
nhI inksY qb ry  
Drm kI Aws 
krY]3]

Jihavaa Bachan 

Sudhh Nehee 

Nikasai Thab Rae 

Dhharam Kee Aas 

Karai ||3||

His tongue has not 

spoken the correct 

words, but now, he 

hopes to practice 

religion! ||3||

ਿੀਭ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਜਨਕਲਦਾ। ਹੇ ਮੂਰਖ! 

(ਕੀ) ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੂੰ  ਧਰਮ 

ਕਮਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 

॥੩॥

21692 479 hir jIau ikRpw 
krY ilv lwvY  
lwhw hir hir 
nwmu lIE]

Har Jeeo Kirapaa 

Karai Liv Laavai 

Laahaa Har Har 

Naam Leeou ||

If the Dear Lord shows 

His Mercy, one 

enshrines love for 

Him, and obtains the 

Profit of the Lord's 

Name.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਰਜਤ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਲਾਭ 

ਖੱਟਦਾ ਹੈ।
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21693 479 gur prswdI hir 
Dnu pwieE AMqy 
clidAw nwil 
cilE]4]

c`lidAW c`ilE Gur Parasaadhee 

Har Dhhan 

Paaeiou Anthae 

Chaladhiaa Naal 

Chaliou ||4||

By Guru's Grace, he 

receives the wealth of 

the Lord's Name, 

which alone shall go 

with him, when he 

departs in the end. 

||4||

ਿਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਭੀ ਇਹੀ 
ਨਾਮ-ਧਨ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨਾਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਇਹ ਧਨ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ॥੪॥

21694 479 khq kbIr sunhu 
ry sMqhu Anu Dnu 
kCUAY lY n 
gieE]

(Anu)hor[Anu:polw bolo 
g-ieE

Kehath Kabeer 

Sunahu Rae 

Santhahu An 

Dhhan Kashhooai 

Lai N Gaeiou ||

Says Kabeer, listen, O 

Saints - he shall not 

take any other wealth 

with him.

ਕਬੀਰ ਕਜਹੂੰਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! ਸੁਣੋ, (ਕੋਈ ਿੀਵ ਭੀ 
ਮਰਨ ਵੇਲੇ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ 

ਿਾਂਦਾ,

21695 479 AweI qlb 
gopwl rwie kI  
mwieAw mMdr 
Coif 
cilE]5]2]15
]

(qlb) s`dw Aaee Thalab 

Gopaal Raae Kee 

Maaeiaa Mandhar 

Shhodd Chaliou 

||5||2||15||

When the summons 

comes from the King, 

the Lord of the 

Universe, the mortal 

departs, leaving 

behind his wealth and 

mansions. 

||5||2||15||

ਜਕਉਂਜਕ ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ 
ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦੌਲਤ ਤੇ ਘਰ (ਸਭ ਕੁਝ ਇਥੇ 

ਹੀ) ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੨॥੧੫॥

21696 479 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21697 479 kwhU dIn@y pwt 
ptMbr kwhU plG 
invwrw]

(pwt p-tMbr) rySmI 
vsqR[ (invwrw) invwr 
dy plG

Kaahoo Dheenhae 

Paatt Pattanbar 

Kaahoo Palagh 

Nivaaraa ||

To some, the Lord has 

given silks and satins, 

and to some, beds 

decorated with cotton 

ribbons.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਕਈ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ (ਪਾਣ ਨੂੂੰ ) 
ਜਦੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਵਾਰੀ ਪਲੂੰ ਘ 

(ਸੌਣ ਨੂੂੰ );
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21698 479 kwhU grI godrI 
nwhI kwhU Kwn 
prwrw]1]

(grI) gLI 
hoeI[(godrI) ju`lI[ 
(Kwn) Gr c[ (prwrw) 
prwLI

Kaahoo Garee 

Godharee Naahee 

Kaahoo Khaan 

Paraaraa ||1||

Some do not even 

have a poor patched 

coat, and some live in 

thatched huts. ||1||

ਪਰ ਕਈ (ਜਵਚਾਜਰਆਂ) ਨੂੂੰ  
ਗਲੀ ਹੋਈ ਿੁੱ ਲੀ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਜਵਚ 

(ਜਬਸਤਰੇ ਦੇ ਥਾਂ) ਪਰਾਲੀ ਹੀ 
ਹੈ ॥੧॥

21699 479 AihrK vwdu n 
kIjY ry mn]

(A-ihrK) ros 
nrwzgI[ (vwdu)JgVw

Ahirakh Vaadh N 

Keejai Rae Man ||

Do not indulge in envy 

and bickering, O my 

mind.

(ਪਰ) ਹੇ ਮਨ! ਈਰਖਾ ਤੇ 

ਝਗੜਾ ਜਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?

21700 479 suikRqu kir kir 
lIjY ry 
mn]1]rhwau]

(su-ikRqu) nyk kmweI Sukirath Kar Kar 

Leejai Rae Man 

||1|| Rehaao ||

By continually doing 

good deeds, these are 

obtained, O my mind. 

||1||Pause||

ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਿਾਹ ਤੇ ਤੂੂੰ  
ਭੀ (ਇਹ ਸੁਖ) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21701 479 kum@wrY eyk ju 
mwtI gUMDI bhu 
ibiD bwnI lweI]

(bwnI)rMgq[bwnI:polw 
bolo

Kumhaarai Eaek J 

Maattee 

Goondhhee Bahu 

Bidhh Baanee 

Laaee ||

The potter works the 

same clay, and colors 

the pots in different 

ways.

ਘੁਜਮਆਰ ਨੇ ਇਕੋ ਹੀ ਜਮੱਟੀ 
ਗੁੂੰ ਨਹ ੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਈ ਜਕਸਮ 

ਦੇ ਰੂੰਗ ਲਾ ਜਦੱਤੇ (ਭਾਵ, ਕਈ 

ਵੂੰ ਨਗੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ)।

21702 479 kwhU mih moqI 
mukqwhl kwhU 
ibAwiD 
lgweI]2]

sq sMqoK SuB guxW rUpI 
(mukqwhl)moqIAW dw 
hwr[ corI XwrI niSAW 
dI (ibAwiD) bImwrI

Kaahoo Mehi 

Mothee 

Mukathaahal 

Kaahoo Biaadhh 

Lagaaee ||2||

Into some, he sets 

pearls, while to others, 

he attaches filth. ||2||

ਜਕਸੇ ਭਾਂਡੇ ਜਵਚ ਮੋਤੀ ਤੇ 

ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ (ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ) ਪਾ ਜਦੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਕਸੇ ਜਵਚ 

(ਸ਼ਰਾਬ ਆਜਦਕ) ਰੋਗ ਲਾਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ॥੨॥
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21703 479 sUmih Dnu rwKn 
kau dIAw mugDu 
khY Dnu myrw]

 (sUmih) kMjUs nMU[ 
(mugDu) mUrK

Soomehi Dhhan 

Raakhan Ko 

Dheeaa Mugadhh 

Kehai Dhhan 

Maeraa ||

God gave wealth to 

the miser for him to 

preserve, but the fool 

calls it his own.

ਸ਼ੂਮ ਨੂੂੰ  ਧਨ ਿੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਿੁਜੜਆ ਹੈ, (ਅਤੇ) ਮੂਰਖ 

(ਸ਼ੂਮ) ਆਖਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਧਨ 

ਮੇਰਾ ਹੈ।

21704 480 jm kw fMfu mUMf 
mih lwgY iKn 
mih krY 
inbyrw]3]

Jam Kaa Ddandd 

Moondd Mehi 

Laagai Khin Mehi 

Karai Nibaeraa 

||3||

When the Messenger 

of Death strikes him 

with his club, in an 

instant, everything is 

settled. ||3||

(ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ) ਿਮ ਦਾ ਡੂੰਡਾ 
ਜਸਰ ਤੇ ਆ ਵੱਿਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ 
ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਅਸਲ ਜਵਚ ਇਹ 

ਧਨ ਜਕਸੇ ਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ) ॥੩॥

21705 480 hir jnu aUqmu 
Bgqu sdwvY  
AwigAw min suKu 
pweI]

Har Jan Ootham 

Bhagath 

Sadhaavai Aagiaa 

Man Sukh Paaee ||

The Lord's humble 

servant is called the 

most exalted Saint; he 

obeys the Command 

of the Lord's Order, 

and obtains peace.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸੇਵਕ (ਬਣ ਕੇ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਮੂੰਨ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਨੇਕ ਭਗਤ 

ਸਦਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸੋਭਾ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ),

21706 480 jo iqsu BwvY siq 
kir mwnY Bwxw 
mMin vsweI]4]

Jo This Bhaavai 

Sath Kar Maanai 

Bhaanaa Mann 

Vasaaee ||4||

Whatever is pleasing 

to the Lord, he accepts 

as True; he enshrines 

the Lord's Will within 

his mind. ||4||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
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21707 480 khY kbIru sunhu 
ry sMqhu myrI myrI 
JUTI]

Kehai Kabeer 

Sunahu Rae 

Santhahu Maeree 

Maeree Jhoothee 

||

Says Kabeer, listen, O 

Saints - it is false to 

call out, ""Mine, 

mine.""

ਕਬੀਰ ਕਜਹੂੰਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! ਸੁਣੋ, "ਇਹ ਧਨ 

ਪਦਾਰਥ ਆਜਦਕ ਮੇਰਾ ਹੈ"-

ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ ਕੂੜਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ 
ਅਪਣੱਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦੀ);
21708 480 icrgt Pwir  

ctwrw lY gieE  
qrI qwgrI 
CUtI]5]3]16]

sRIr rUpI (icrgt) 
ipMjrw[ (Pwir) pwV 
ky[ jIv rUpI (ctwrw) 
icVy nMU kwL rUpI ib`lw 
lY igAw[ pwxI cogy 
vwlIAW (qrI) TUTIAW 
vWg, Kwx pIx dy 
brqx sB sm`gRI qy 
(qwgrI) jwLI rUpI 
pwiVAw sRIr ipMjrw 
ip`Cy hI (CUtI) Dry rih 
gey

Chiragatt Faar 

Chattaaraa Lai 

Gaeiou Tharee 

Thaagaree 

Shhoottee 

||5||3||16||

Breaking the bird cage, 

death takes the bird 

away, and only the 

torn threads remain. 

||5||3||16||

(ਜਿਵੇਂ, ਿੇ) ਜਪੂੰ ਿਰੇ ਨੂੂੰ  ਪਾੜ ਕੇ 

(ਕੋਈ ਜਬੱਲਾ) ਜਚੜੇ ਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ 

ਲੈ ਿਾਏ ਤਾਂ (ਉਸ ਜਪੂੰ ਿਰੇ-ਪਏ 

ਪੂੰਛੀ ਦੀ) ਕੱੁਿੀ ਤੇ ਠੂਠੀ ਧਰੀ 
ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ, ਮੌਤ 

ਆਇਆਂ ਬੂੰ ਦੇ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ 

ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਥੇ ਹੀ ਧਰੇ 

ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੫॥੩॥੧੬॥

21709 480 Awsw] (rwjsu)rjo gux Aasaa || Aasaa:
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21710 480 hm mskIn  
KudweI bMdy qum 
rwjsu min BwvY]

Ham Masakeen 

Khudhaaee 

Bandhae Thum 

Raajas Man 

Bhaavai ||

I am Your humble 

servant, Lord; Your 

Praises are pleasing to 

my mind.

(ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ!) ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਿਜ਼ 

ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ (ਅਸੀਂ ਭੀ) 
ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਹਕੂਮਤ 

ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ)।

21711 480 Alh Avil dIn 
ko swihbu joru 
nhI PurmwvY]1]

A`lh[A`vil Aleh Aval Dheen 

Ko Saahib Jor 

Nehee Furamaavai 

||1||

The Lord, the Primal 

Being, the Master of 

the poor, does not 

ordain that they 

should be oppressed. 

||1||

ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ (ਜਕਸੇ 

ਉਤੇ) ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ॥੧॥

21712 480 kwjI boilAw  
bin nhI 
AwvY]1]rhwau]

Kaajee Boliaa Ban 

Nehee Aavai ||1|| 

Rehaao ||

O Qazi, it is not right 

to speak before Him. 

||1||Pause||

ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ! ਤੇਰੀਆਂ (ਜ਼ਬਾਨੀ) 
ਗੱਲਾਂ ਿਬਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

21713 480 rojw DrY invwj 
gujwrY klmw  
iBsiq n hoeI]

ro~jw[(iBsiq) svrg[ Rojaa Dhharai 

Nivaaj Gujaarai 

Kalamaa Bhisath N 

Hoee ||

Keeping your fasts, 

reciting your prayers, 

and reading the 

Kalma, the Islamic 

creed, shall not take 

you to paradise.

(ਜਨਰਾ) ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਜਖਆਂ, ਜਨਮਾਜ਼ 

ਪਜੜਹਆਂ ਤੇ ਕਲਮਾ ਆਜਖਆਂ 

ਜਭਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ।

21714 480 sqir kwbw Gt 
hI BIqir jy kir 
jwnY koeI]2]

(sqir)luikAw[sqir:po
lw bolo[ (k`wbw) 
DrmmMdr

Sathar Kaabaa 

Ghatt Hee 

Bheethar Jae Kar 

Jaanai Koee ||2||

The Temple of Mecca 

is hidden within your 

mind, if you only knew 

it. ||2||

ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਪਤ ਘਰ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਦਲ ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ, (ਪਰ 

ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ) ਿ ੇਕੋਈ 

ਸਮਝ ਲਏ ॥੨॥
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21715 480 invwj soeI jo 
inAwau ibcwrY  
klmw Aklih 
jwnY]

(Aklih)klpxw rihq 
bRhm

Nivaaj Soee Jo 

Niaao Bichaarai 

Kalamaa Akalehi 

Jaanai ||

That should be your 

prayer, to administer 

justice. Let your Kalma 

be the knowledge of 

the unknowable Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਮਾਨੋ) ਜਨਮਾਜ਼ ਪੜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਿੇ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਅਕਲ ਨਾਲ 

ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਆਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈ;

21716 480 pwchu muis muslw 
ibCwvY qb qau  
dInu pCwnY]3]

(pwchu)kwmwidk pMjW 
nUM[(mu`is)lu`tx rUp 
inmwz pV@n vwlw[(mu-
s`lw) bsqR ivCwauxw kry

Paachahu Mus 

Musalaa 

Bishhaavai Thab 

Tho Dheen 

Pashhaanai ||3||

Spread your prayer 

mat by conquering 

your five desires, and 

you shall recognize the 

true religion. ||3||

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿ (ਬਲੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ) ਨੂੂੰ  ਿ ੇਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਮਾਨੋ) 

ਮੁਸੱਲਾ ਜਵਛਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥

21717 480 Ksmu pCwin  
qrs kir jIA 
mih mwir mxI  
kir PIkI]

ApnI pUjw (mxI) mnOq 
iP`kI smJ krky mwry

Khasam Pashhaan 

Tharas Kar Jeea 

Mehi Maar Manee 

Kar Feekee ||

Recognize Your Lord 

and Master, and fear 

Him within your heart; 

conquer your egotism, 

and make it worthless.

ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ! ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਵਸਾ, ਮਣੀ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਕੀ 
ਿਾਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਹ (ਭਾਵ, 

ਹੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਮਾੜਾ ਿਾਣ ਕੇ ਦੂਰ 

ਕਰ)।

21718 480 Awpu jnwie  
Avr kau jwnY  
qb hoie iBsq 
srIkI]4]

(iBsq) svrg c 
(srIkI) BweIvwl

Aap Janaae Avar 

Ko Jaanai Thab 

Hoe Bhisath 

Sareekee ||4||

As you see yourself, 

see others as well; 

only then will you 

become a partner in 

heaven. ||4||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਵਰਗਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਦ 

ਜਭਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥
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21719 480 mwtI eyk ByK 
Dir nwnw qw 
mih bRhmu 
pCwnw]

n@wn@w Maattee Eaek 

Bhaekh Dhhar 

Naanaa Thaa Mehi 

Breham 

Pashhaanaa ||

The clay is one, but it 

has taken many forms; 

I recognize the One 

Lord within them all.

ਜਮੱਟੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, (ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਇਸ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਸ ਧਾਰੇ ਹੋਏ 

ਹਨ। (ਅਸਲ ਮੋਮਨ ਨੇ) 

ਇਹਨਾਂ (ਵੇਸਾਂ) ਜਵਚ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ (ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ 

ਜਭਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਹ);

21720 480 khY kbIrw iBsq 
Coif kir dojk 
isau mnu 
mwnw]5]4]17]

Kehai Kabeeraa 

Bhisath Shhodd 

Kar Dhojak Sio 

Man Maanaa 

||5||4||17||

Says Kabeer, I have 

abandoned paradise, 

and reconciled my 

mind to hell. 

||5||4||17||

ਪਰ, ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, (ਹੇ 

ਕਾਜ਼ੀ!) ਤੁਸੀ ਤਾਂ (ਦੂਜਿਆਂ 

ਉੱਤੇ ਿੋਰ-ਧੱਕਾ ਕਰ ਕੇ) ਜਭਸ਼ਤ 

(ਦਾ ਰਸਤਾ) ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਜ਼ਕ 

ਨਾਲ ਮਨ ਿੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ 

॥੫॥੪॥੧੭॥

21721 480 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21722 480 ggn ngir iek 
bUMd n brKY nwdu  
khw ju smwnw]

n`gir Gagan Nagar Eik 

Boondh N 

Barakhai Naadh 

Kehaa J Samaanaa 

||

From the city of the 

Tenth Gate, the sky of 

the mind, not even a 

drop rains down. 

Where is the music of 

the sound current of 

the Naad, which was 

contained in it?

ਹੇ ਬਾਬਾ! ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ 

ਆਜਦਕ ਦਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਜਕੱਥੇ 

ਜਗਆ (ਿ ੋਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਸੀ)? 

ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਇੱਕ ਿੁਰਨਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ।
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21723 480 pwrbRhm 
prmysur mwDo  
prmhMsu ly  
isDwnw]1]

Paarabreham 

Paramaesur 

Maadhho Param 

Hans Lae 

Sidhhaanaa ||1||

The Supreme Lord 

God, the Transcendent 

Lord, the Master of 

wealth has taken away 

the Supreme Soul. 

||1||

(ਇਹ ਸਭ ਜਮਹਰ) ਉਸ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਧੋ 

ਪਰਮ ਹੂੰਸ (ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ) ਨੇ 

ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਕ ਸ਼ੋਰ 

ਨਾਸ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ ॥੧॥

21724 480 bwbw bolqy qy 
khw gey dyhI ky 
sMig rhqy]

Baabaa Bolathae 

Thae Kehaa Geae 

Dhaehee Kae Sang 

Rehathae ||

O Father, tell me: 

where has it gone? It 

used to dwell within 

the body,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਹਜਰ-ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਅਚਰਿ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ) ਤੇਰੇ ਉਹ ਬੋਲ-ਬੁਲਾਰੇ 

ਜਕੱਥੇ ਗਏ ਿ ੋਸਦਾ ਸਰੀਰ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਸਨ?

21725 480 suriq mwih jo 
inrqy krqy kQw 
bwrqw 
khqy]1]rhwau]

(inrqy) nwc Surath Maahi Jo 

Nirathae Karathae 

Kathhaa 

Baarathaa 

Kehathae ||1|| 

Rehaao ||

And dance in the 

mind, teaching and 

speaking. 

||1||Pause||

ਕਦੇ (ਉਹ ਸਮਾ ਸੀ ਿਦੋਂ) 
ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ 
ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਨ, 

ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮਾਇਕ ਿੁਰਨੇ 

ਹੀ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਸਨ-ਉਹ ਸਭ 

ਜਕਤੇ ਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21726 480 bjwvnhwro khw 
gieE ijin iehu 
mMdru kIn@w]

Bajaavanehaaro 

Kehaa Gaeiou Jin 

Eihu Mandhar 

Keenhaa ||

Where has the player 

gone - he who made 

this temple his own?

(ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੇ ਉਹ ਿੁਰਨੇ 

ਜਕੱਥੇ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ 

ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ 
ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੀ 
ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਮਾਇਕ ਮੋਹ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਨੂੂੰ ) 
ਵਿਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਨ ਹੀ 
ਜਕਤੇ ਲੋਪ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
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21727 480 swKI sbdu suriq 
nhI aupjY iKMic 
qyju sBu lIn@w]2]

Saakhee Sabadh 

Surath Nehee 

Oupajai Khinch 

Thaej Sabh 

Leenhaa ||2||

No story, word or 

understanding is 

produced; the Lord 

has drained off all the 

power. ||2||

(ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਮਨ 

ਦਾ ਉਹ ਪਜਹਲਾ) ਤੇਿ-ਪਿਤਾਪ 

ਹੀ ਜਖੱਚ ਜਲਆ ਹੈ, ਮਨ ਜਵਚ 

ਹੁਣ ਉਹ ਪਜਹਲੀ ਗੱਲ ਪਜਹਲਾ 
ਬੋਲ ਪਜਹਲਾ ਿੁਰਨਾ ਜਕਤੇ 

ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨॥

21728 480 sRvnn ibkl Bey  
sMig qyry ieMdRI 
kw blu Qwkw]

Q`wkw Sravanan Bikal 

Bheae Sang 

Thaerae Eindhree 

Kaa Bal Thhaakaa 

||

The ears, your 

companions, have 

gone deaf, and the 

power of your organs 

is exhausted.

ਤੇਰੇ ਉਹ ਕੂੰਨ ਜਕੱਥੇ ਗਏ ਿ ੋ

ਪਜਹਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਜਵਆਕੁਲ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਸਨ? ਤੇਰੀ ਕਾਮ-

ਚੇਸ਼ਟਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਭੀ ਰੁਕ ਜਗਆ 

ਹੈ।
21729 480 crn rhy kr 

Frik pry hY  
muKhu n inksY 
bwqw]3]

(Frik) iFlk Charan Rehae Kar 

Dtarak Parae Hai 

Mukhahu N 

Nikasai Baathaa 

||3||

Your feet have failed, 

your hands have gone 

limp, and no words 

issue forth from your 

mouth. ||3||

ਤੇਰੇ ਨਾਹ ਉਹ ਪੈਰ ਹਨ, ਨਾਹ 

ਉਹ ਹੱਥ ਹਨ ਿ ੋਦੇਹ-

ਅੱਜਧਆਸ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਤੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ ਤੋਂ ਭੀ 
ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨਹੀਂ ਜਨਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ॥੩॥

21730 480 Qwky pMc dUq sB 
qskr Awp 
AwpxY BRmqy]

(qskr) cor Thhaakae Panch 

Dhooth Sabh 

Thasakar Aap 

Aapanai 

Bhramathae ||

Having grown weary, 

the five enemies and 

all the thieves have 

wandered away 

according to their own 

will.

ਕਾਮਾਜਦਕ ਤੇਰੇ ਪੂੰਿ ੇਵੈਰੀ ਹਾਰ 

ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਆਪੋ 

ਆਪਣੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ 

ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਸ ਮਨ ਦਾ) 
ਤੇਿ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ (ਇਹ 

ਪੂੰਿ ੇਕਾਮਾਜਦਕ) ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਕਰਦੇ ਸਨ।
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21731 480 Qwkw mnu kuMcr  
auru Qwkw qyju 
sUqu Dir 
rmqy]4]

(kuMcr) hwQI[ (auru) 
ihrdw[ (rmqy) c`ldy

Thhaakaa Man 

Kunchar Our 

Thhaakaa Thaej 

Sooth Dhhar 

Ramathae ||4||

The elephant of the 

mind has grown 

weary, and the heart 

has grown weary as 

well; through its 

power, it used to pull 

the strings. ||4||

ਉਹ ਮਨ-ਹਾਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਜਰਹਾ, ਉਹ ਜਹਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਜਰਹਾ ॥੪॥

21732 480 imrqk Bey dsY 
bMd CUty imqR 
BweI sB Cory]

Mirathak Bheae 

Dhasai Bandh 

Shhoottae Mithr 

Bhaaee Sabh 

Shhorae ||

He is dead, and the 

bonds of the ten gates 

are opened; he has 

left all his friends and 

brothers.

(ਹਜਰ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ) ਤੇਰੇ ਦਸੇ ਹੀ ਇੂੰਦਿੇ 
ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਮਰ ਚੁਕੇ 

ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਵਲੋਂ 
ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 

ਆਸਾ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਆਜਦਕ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ ਸੱਿਣ-ਜਮੱਤਰ ਭੀ ਛੱਡ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ।
21733 480 khq kbIrw jo 

hir iDAwvY  
jIvq bMDn 
qory]5]5]18]

Kehath Kabeeraa 

Jo Har Dhhiaavai 

Jeevath Bandhhan 

Thorae 

||5||5||18||

Says Kabeer, one who 

meditates on the Lord, 

breaks his bonds, even 

while yet alive. 

||5||5||18||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਿ ੋਿੋ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿੀਊਂਦਾ ਹੀ 
(ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥੫॥੧੮॥

21734 480 Awsw iekquky 4] 4 nMU cwr bolo Aasaa Eikathukae 

4 ||

Aasaa, 4 Ik-Tukas:
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21735 480 srpnI qy aUpir  
nhI blIAw]

(srpnI) spxI 
mwieAw[ (blIAw) bl 
vwlw

Sarapanee Thae 

Oopar Nehee 

Baleeaa ||

No one is more 

powerful than the she-

serpent Maya,

ਉਸ (ਮਾਇਆ) ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਬਲ 

ਵਾਲਾ (ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੋਰ ਕੋਈ) 

ਨਹੀਂ ਹੈ,

21736 480 ijin bRhmw 
ibsnu mhwdyau 
ClIAw]1]

Jin Brehamaa 

Bisan 

Mehaadhaeo 

Shhaleeaa ||1||

Who deceived even 

Brahma, Vishnu and 

Shiva. ||1||

ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਿਹਮਾ, 
ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਤੇ ਜਸ਼ਵ (ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ 

ਦੇਵਤੇ) ਛਲ ਲਏ ਹਨ ॥੧॥

21737 480 mwru mwru sRpnI  
inrml jil 
pYTI]

Maar Maar 

Srapanee Niramal 

Jal Paithee ||

Having bitten and 

struck them down, she 

now sits in the 

immaculate waters.

ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਜਵਚ 

ਆਈ ਮਾਇਆ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਇਸ 

ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਸਤਸੂੰਗ 

ਜਵਚ ਅੱਪਜੜਆਂ ਠੂੰ ਡਾ ਪੈ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ),

21738 480 ijin iqRBvxu 
fsIAly gur 
pRswid 
fITI]1]rhwau]

f`sIAly Jin Thribhavan 

Ddaseealae Gur 

Prasaadh 

Ddeethee ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Grace, I 

have seen her, who 

has bitten the three 

worlds. ||1||Pause||

ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਮੋਹ ਦਾ) ਡੂੰਗ 

ਮਾਜਰਆ ਹੈ (ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਸ 

ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ) ਜਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21739 480 sRpnI sRpnI  
ikAw khau 
BweI]

Srapanee 

Srapanee Kiaa 

Kehahu Bhaaee ||

O Siblings of Destiny, 

why is she called a she-

serpent?

ਸੋ, ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਇਤਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
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21740 480 ijin swcu 
pCwinAw iqin 
sRpnI KweI]2]

Jin Saach 

Pashhaaniaa Thin 

Srapanee Khaaee 

||2||

One who realizes the 

True Lord, devours the 

she-serpent. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਜਵੱਚ ਕਰ ਜਲਆ ॥੨॥
21741 480 sRpnI qy Awn 

CUC nhI Avrw]
(CUC) qu`C Srapanee Thae 

Aan Shhooshh 

Nehee Avaraa ||

No one else is more 

frivolous than this she-

serpent.

(ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਇਸ ਸੱਪਣੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

21742 480 sRpnI jIqI khw 
krY jmrw]3]

Srapanee Jeethee 

Kehaa Karai 

Jamaraa ||3||

When the she-serpent 

is overcome, what can 

the Messengers of the 

King of Death do? 

||3||

ਜਿਸ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਇਸ ਸੱਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  
ਜਿੱਤ ਜਲਆ ਹੈ, ਿਮ ਜਵਚਾਰਾ 
ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੩॥

21743 481 ieh sRpnI qw kI 
kIqI hoeI]

Eih Srapanee Thaa 

Kee Keethee Hoee 

||

This she-serpent is 

created by Him.

ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨੇ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਰਜਚਆ ਹੈ;

21744 481 blu Ablu ikAw 
ies qy hoeI]4]

A-bl Bal Abal Kiaa Eis 

Thae Hoee ||4||

What power or 

weakness does she 

have by herself? ||4||

ਸੋ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ ਜਕ ਜਕਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ 
ਸਕੇ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਿਾਏ 

॥੪॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4312 Published: March 06/ 2014



21745 481 ieh bsqI qw 
bsq srIrw]

(srIrw) sRIrW jUnW c Eih Basathee Thaa 

Basath Sareeraa ||

If she abides with the 

mortal, then his soul 

abides in his body.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਇਹ ਮਾਇਆ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, 

ਤਦ ਤਕ ਿੀਵ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ 

(ਭਾਵ, ਿਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 

ਜਵਚ) ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

21746 481 gur pRswid shij 
qry 
kbIrw]5]6]19
]

Gur Prasaadh 

Sehaj Tharae 

Kabeeraa 

||5||6||19||

By Guru's Grace, 

Kabeer has easily 

crossed over. 

||5||6||19||

ਕਬੀਰ ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਅਡੋਲ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਿਨਮ-ਮਰਨ ਦੀ ਘੁੂੰ ਮਣ-ਘੇਰੀ 
ਜਵਚੋਂ) ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੫॥੬॥੧੯॥

21747 481 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21748 481 khw suAwn kau  
isimRiq sunwey]

(suAwn) ku`qw[ ism-i 
Riq

Kehaa Suaan Ko 

Simrith Sunaaeae 

||

Why bother to read 

the Simritees to a dog?

(ਜਿਵੇਂ) ਕੱੁਤੇ ਨੂੂੰ  ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ 

ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ,

21749 481 khw swkq pih  
hir gun gwey]1]

Kehaa Saakath 

Pehi Har Gun 

Gaaeae ||1||

Why bother to sing 

the Lord's Praises to 

the faithless cynic? 

||1||

ਜਤਵੇਂ ਸਾਕਤ ਦੇ ਕੋਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਜਵਆਂ 

ਸਾਕਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 
॥੧॥

21750 481 rwm rwm rwm  
rmy rim rhIAY]

Raam Raam Raam 

Ramae Ram 

Reheeai ||

Remain absorbed in 

the Lord's Name, 

Raam, Raam, Raam.

(ਆਪ ਹੀ) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ,
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21751 481 swkq isau BUil 
nhI 
khIAY]1]rhwau]

Saakath Sio Bhool 

Nehee Keheeai 

||1|| Rehaao ||

Do not bother to 

speak of it to the 

faithless cynic, even by 

mistake. ||1||Pause||

ਕਦੇ ਭੀ ਜਕਸੇ ਸਾਕਤ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

21752 481 kaUAw khw kpUr 
crwey]

(crwey) KuAwey[crwey: 
polw bolo

Kooaa Kehaa 

Kapoor Charaaeae 

||

Why offer camphor to 

a crow?

ਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਸ਼ਕ-ਕਾਫ਼ਰੂ ਖੁਆਉਣ 

ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਨਕਲਦਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਕਾਂ ਦੀ ਗੂੰਦ ਖਾਣ ਦੀ 
ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ)

21753 481 kh ibsIAr kau  
dUDu pIAwey]2]

Keh Biseear Ko 

Dhoodhh 

Peeaaeae ||2||

Why give the snake 

milk to drink? ||2||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਧ 

ਜਪਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭੀ ਕੋਈ 

ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਉਹ 

ਡੂੰਗ ਮਾਰਨੋਂ  ਜਿਰ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਟਲੇਗਾ) ॥੨॥

21754 481 sqsMgiq imil  
ibbyk buiD hoeI]

Sathasangath Mil 

Bibaek Budhh 

Hoee ||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, 

discriminating 

understanding is 

attained.

ਇਹ ਚੂੰ ਗੇ-ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪਰਖ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਸਾਧ-

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਬੈਜਠਆਂ ਹੀ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ,

21755 481 pwrsu pris lohw 
kMcnu soeI]3]

Paaras Paras 

Lohaa Kanchan 

Soee ||3||

That iron which 

touches the 

Philosopher's Stone 

becomes gold. ||3||

ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨੂੂੰ  ਛੋਹ ਕੇ ਉਹ 

ਲੋਹਾ ਭੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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21756 481 swkqu suAwnu sBu 
kry krwieAw]

Saakath Suaan 

Sabh Karae 

Karaaeiaa ||

The dog, the faithless 

cynic, does everything 

as the Lord causes him 

to do.

ਕੱੁਤਾ ਤੇ ਸਾਕਤ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਪਿੇਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

21757 481 jo Duir iliKAw  
su krm 
kmwieAw]4]

Jo Dhhur Likhiaa S 

Karam Kamaaeiaa 

||4||

He does the deeds pre-

ordained from the 

very beginning. ||4||

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ-ਅਨੁਸਾਰ 

ਿ ੋਕੁਝ ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ ਜਲਜਖਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿ ੋ

ਸੂੰਸਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ) ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ 
ਹੁਣ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

21758 481 AMimRqu lY lY nImu 
isMcweI]

Anmrith Lai Lai 

Neem Sinchaaee 

||

If you take Ambrosial 

Nectar and irrigate the 

neem tree with it,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਿ ੇਅੂੰ ਜਮਿਤ 

(ਭਾਵ, ਜਮਠਾਸ ਵਾਲਾ ਿਲ) ਲੈ 

ਕੇ ਜਨੂੰ ਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਜਸੂੰ ਿਦੇ ਰਹੀਏ,

21759 481 khq kbIr auAw 
ko shju n 
jweI]5]7]20]

(shju) suBwau Kehath Kabeer 

Ouaa Ko Sehaj N 

Jaaee 

||5||7||20||

Still, says Kabeer, its 

natural qualities are 

not changed. 

||5||7||20||

ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਿਮਾਂਦਰੂ 

(ਕੁਜੜੱਤਣ ਵਾਲਾ) ਸੁਭਾਉ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੫॥੭॥੨੦॥

21760 481 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21761 481 lMkw sw kotu  
smuMd sI KweI]

(kotu) iklw Lankaa Saa Kott 

Samundh See 

Khaaee ||

A fortress like that of 

Sri Lanka, with the 

ocean as a moat 

around it

ਜਿਸ ਰਾਵਣ ਦਾ ਲੂੰ ਕਾ ਵਰਗਾ 
ਜਕਲਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਵਰਗੀ 
(ਉਸ ਜਕਲਹੇ  ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ) 

ਖਾਈ ਸੀ,
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21762 481 iqh rwvn Gr  
Kbir n pweI]1]

Thih Raavan Ghar 

Khabar N Paaee 

||1||

- there is no news 

about that house of 

Raavan. ||1||

ਉਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਿ 

ਜਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ॥੧॥

21763 481 ikAw mwgau ikCu  
iQru n rhweI]

Kiaa Maago Kishh 

Thhir N Rehaaee ||

What shall I ask for? 

Nothing is permanent.

ਮੈਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਦੁਨੀਆ 

ਦੀ) ਜਕਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੂੰਗਾਂ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ 

ਸਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ;

21764 481 dyKq nYn cilE 
jgu 
jweI]1]rhwau]

j`gu Dhaekhath Nain 

Chaliou Jag Jaaee 

||1|| Rehaao ||

I see with my eyes that 

the world is passing 

away. ||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਂਹਜਦਆਂ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਤੁਜਰਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21765 481 ieku lKu pUq  
svw lKu nwqI]

(n`wqI) poqry Eik Lakh Pooth 

Savaa Lakh 

Naathee ||

Thousands of sons and 

thousands of 

grandsons

ਜਿਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 

ਪੱੁਤਰ ਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਪੋਤਰੇ 

(ਦੱਸੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ),

21766 481 iqh rwvn Gr  
dIAw n bwqI]2]

(dIAw) dIvw[ (bw`qI) 
b`qI

Thih Raavan Ghar 

Dheeaa N Baathee 

||2||

- but in that house of 

Raavan, the lamps and 

wicks have gone out. 

||2||

ਉਸ ਦੇ ਮਜਹਲਾਂ ਜਵਚ ਜਕਤੇ 

ਦੀਵਾ-ਵੱਟੀ ਿਗਦਾ ਨਾਹ ਜਰਹਾ 
॥੨॥

21767 481 cMdu sUrju jw ky 
qpq rsoeI]

Chandh Sooraj Jaa 

Kae Thapath 

Rasoee ||

The moon and the sun 

cooked his food.

(ਇਹ ਉਸ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ 

ਹੈ) ਜਿਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੂੰਦਿਮਾ ਤੇ 

ਸੂਰਿ ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ,
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21768 481 bYsMqru jw ky 
kpry DoeI]3]

(k`pry) k`pVy Baisanthar Jaa Kae 

Kaparae Dhhoee 

||3||

The fire washed his 

clothes. ||3||

ਜਿਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੈਸੂੰ ਤਰ ਦੇਵਤਾ 
ਧੋਂਦਾ ਸੀ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਰਾਵਣ ਦੇ 

ਪੱੁਤਰ ਪੋਤਜਰਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ 
ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦਨੇ 

ਰਾਤ ਰਸੋਈ ਤਪਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗ 

ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੜਹੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਸਨ) ॥੩॥

21769 481 gurmiq rwmY 
nwim bsweI]

Guramath Raamai 

Naam Basaaee ||

Under Guru's 

Instructions, one 

whose mind is filled 

with the Lord's Name,

(ਸੋ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਿਗਤ ਵਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ,

21770 481 AsiQru rhY n 
kqhUM jweI]4]

Asathhir Rehai N 

Kathehoon Jaaee 

||4||

Becomes permanent, 

and does not go 

anywhere. ||4||

ਉਹ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਿਗਤ-ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੪॥

21771 481 khq kbIr sunhu 
ry loeI]

(loeI) lokweI, loko Kehath Kabeer 

Sunahu Rae Loee 

||

Says Kabeer, listen, 

people:

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਸੁਣੋ, ਹੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਲੋਕੋ!

21772 481 rwm nwm ibnu  
mukiq n 
hoeI]5]8]21]

Raam Naam Bin 

Mukath N Hoee 

||5||8||21||

Without the Lord's 

Name, no one is 

liberated. 

||5||8||21||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਿਗਤ ਦੇ ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ) 
॥੫॥੮॥੨੧॥

21773 481 Awsw] Aasaa || Aasaa:
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21774 481 pihlw pUqu  
ipCYrI mweI]

Pehilaa Pooth 

Pishhairee Maaee 

||

First, the son was 

born, and then, his 

mother.

ਇਹ ਿੀਵਾਤਮਾ ਤਾਂ ਪਜਵੱਤਰ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੂੰਸ) ਸੀ, ਪਰ 

ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਪੈ ਜਗਆ,

21775 481 guru lwgo cyly kI 
pweI]1]

Gur Laago Chaelae 

Kee Paaee ||1||

The guru falls at the 

feet of the disciple. 

||1||

ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸਲੇ ਵਾਲਾ ਿੀਵ 

(ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ) ਮਨ 

ਚੇਲੇ ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਜਪਆ (ਭਾਵ, ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਪਆ) ॥੧॥
21776 481 eyku AcMBau sunhu 

qum@ BweI]

Eaek Achanbho 

Sunahu Thumh 

Bhaaee ||

Listen to this 

wonderful thing, O 

Siblings of Destiny!

ਸੁਣੋ ਇਕ ਅਚਰਿ ਖੇਡ (ਿ ੋ

ਿਗਤ ਜਵਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।)

21777 481 dyKq isMGu  
crwvq 
gweI]1]rhwau]

Dhaekhath Singh 

Charaavath Gaaee 

||1|| Rehaao ||

I saw the lion herding 

the cows. 

||1||Pause||

ਸਾਡੇ ਵੇਖਜਦਆਂ ਇਹ ਜਨਡਰ 

ਅਸਲੇ ਵਾਲਾ ਿੀਵ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, 

ਮਾਨੋ, ਸ਼ੇਰ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21778 481 jl kI mCulI  
qrvir ibAweI]

(qrvir) drKq qy[ 
(ibAweI) sU peI, jnm 
id`qw

Jal Kee Mashhulee 

Tharavar Biaaee ||

The fish of the water 

gives birth upon a tree.

ਸਤਸੂੰਗ ਦੇ ਆਸਰੇ ਿੀਊਣ 

ਵਾਲੀ ਜਿੂੰ ਦ ਸੂੰਸਾਰਕ ਕੂੰਮਾਂ 
ਜਵਚ ਰੱੁਝ ਗਈ ਹੈ,

21779 481 dyKq kuqrw lY 
geI iblweI]2]

(kuqrw) kqUrw[ 
(iblweI) ib`lI

Dhaekhath 

Kutharaa Lai Gee 

Bilaaee ||2||

I saw a cat carrying 

away a dog. ||2||

ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਜਬੱਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਡੇ ਵੇਖਜਦਆਂ ਹੀ ਿੜ ਲੈ 

ਗਈ ਹੈ ॥੨॥
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21780 481 qlY ry bYsw  
aUpir sUlw]

sB dy crnw (qlY)Q`ly[ 
(bYsw)bYsxy krky 
(sUlw)du`K qoN aUpir hovy

Thalai Rae Baisaa 

Oopar Soolaa ||

The branches are 

below, and the roots 

are above.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਿੀਵ ਨੇ 

ਸੂੰਸਾਰਕ ਪਸਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮੂਲ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ 

ਕੱਢ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
21781 481 iqs kY pyif lgy  

Pl PUlw]3]

This Kai Paedd 

Lagae Fal Foolaa 

||3||

The trunk of that tree 

bears fruits and 

flowers. ||3||

ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ (ਿੀਵ-ਰੱੁਖ) ਦੇ 

ਪੇੜ ਨੂੂੰ  ਿੁੱ ਲ ਿਲ ਭੀ ਅਜਿਹੇ 

ਹੀ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੩॥

21782 481 GorY cir BYs 
crwvn jweI]

cir@ Ghorai Char Bhais 

Charaavan Jaaee 

||

Riding a horse, the 

buffalo takes him out 

to graze.

(ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ 

ਕਰਕੇ) ਵਾਸ਼ਨਾ-ਭੈਂਸ ਮਨ-ਘੋੜੇ 

ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਸ਼ੇ 

ਭੋਗਣ ਲਈ ਭਿਾਈ ਜਿਰਦੀ ਹੈ।

21783 481 bwhir bYlu goin 
Gir AweI]4]

(goin) C`t Baahar Bail Gon 

Ghar Aaee ||4||

The bull is away, while 

his load has come 

home. ||4||

(ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 

ਜਕ) ਧੀਰਿ-ਰੂਪ ਬਲਦ ਬਾਹਰ 

ਜਨਕਲ ਜਗਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਧੀਰਿ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਗਈ), ਤੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ ਛੱਟ ਿੀਵ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ 

॥੪॥
21784 481 khq kbIr ju 

ies pd bUJY]
bU`JY Kehath Kabeer J 

Eis Padh Boojhai ||

Says Kabeer, one who 

understands this hymn,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਇਸ (ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ) ਹਾਲਤ 

ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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21785 481 rwm rmq iqsu 
sBu ikCu 
sUJY]5]9]22] 
bweIs caupdy 
qQw pMcpdy]

(rmq) ismridAW Raam Ramath This 

Sabh Kishh Soojhai 

||5||9||22||Baae

es Choupadhae 

Thathhaa 

Panchapadhae||

And chants the Lord's 

Name, comes to 

understand 

everything. 

||5||9||22||22 Chau-

Padas And Panch-

Padas,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ 

ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ 
ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਿਾਲ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸਦਾ) 
॥੫॥੯॥੨੨॥ ਬਾਈਸ ਚਉਪਦੇ 

ਤਥਾ ਪੂੰਚਪਦੇ

21786 481 Awsw sRI kbIr 
jIau ky iqpdy 
8] duquky 7 
iekqukw 1

iq-pdy A`T, du-quky 
s`q, iekqukw ie`k

Aasaa Sree Kabeer 

Jeeo Kae 

Thipadhae 8 

Dhuthukae 7 

Eikathukaa 1

Aasaa Of Kabeer Jee, 8 

Tri-Padas, 7 Du-Tukas, 

1 Ik-Tuka:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਜਤੂੰ ਨ-ਬੂੰਦਾਂ-
ਇਕ/ਦੋ-ਤੁਜਕਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

21787 481 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

21788 481 ibMdu qy ijin 
ipMfu kIAw  
Agin kuMf 
rhwieAw]

(ipMfu) sRIr[ 
(rhwieAw) r`iKAw kIqI

Bindh Thae Jin 

Pindd Keeaa Agan 

Kundd Rehaaeiaa 

||

The Lord created the 

body from sperm, and 

protected it in the fire 

pit.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਜਪਤਾ ਦੀ) ਇਕ 

ਬੂੂੰ ਦ ਤੋਂ (ਤੇਰਾ) ਸਰੀਰ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਤੇ (ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ) ਅੱਗ 

ਦੇ ਕੁੂੰ ਡ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  ਬਚਾਈ 

ਰੱਜਖਆ,
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21789 481 ds mws mwqw 
audir rwiKAw  
bhuir lwgI 
mwieAw]1]

Dhas Maas 

Maathaa Oudhar 

Raakhiaa Bahur 

Laagee Maaeiaa 

||1||

For ten months He 

preserved you in your 

mother's womb, and 

then, after you were 

born, you became 

attached to Maya. 

||1||

ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ 

ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰਨ ਕਰ ਕੇ) ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿਨਮ ਲੈਣ ਤੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਨੇ 

ਆ ਦਬਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥

21790 481 pRwnI kwhy kau 
loiB lwgy rqn 
jnmu KoieAw]

Praanee Kaahae 

Ko Lobh Laagae 

Rathan Janam 

Khoeiaa ||

O mortal, why have 

you attached yourself 

to greed, and lost the 

jewel of life?

ਹੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਜਕਉਂ ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਹੀਰਾ-ਿਨਮ ਗਵਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ?

21791 481 pUrb jnim krm 
BUim bIju nwhI 
boieAw]1]rhwau
]

Poorab Janam 

Karam Bhoom 

Beej Naahee 

Boeiaa ||1|| 

Rehaao ||

You did not plant the 

seeds of good actions 

in the earth of your 

past lives. 

||1||Pause||

ਜਪਛਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ (ਕੀਤੇ) 

ਕਰਮਾਂ-ਅਨੁਸਾਰ (ਜਮਲੇ ਇਸ 

ਮਨੱੁਖਾ-) ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਕਉਂ ਤੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਬੀਿ ਨਹੀਂ 
ਬੀਿਦਾ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21792 481 bwirk qy ibriD 
BieAw honw so 
hoieAw]

Baarik Thae 

Biradhh Bhaeiaa 

Honaa So Hoeiaa 

||

From an infant, you 

have grown old. That 

which was to happen, 

has happened.

ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਬੱੁਢਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈਂ, ਜਪਛਲਾ ਬੀਜਤਆ 

ਸਮਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।

21793 481 jw jmu Awie Jot 
pkrY qbih kwhy 
roieAw]2]

(Jot) kys Jaa Jam Aae Jhott 

Pakarai Thabehi 

Kaahae Roeiaa 

||2||

When the Messenger 

of Death comes and 

grabs you by your hair, 

why do you cry out 

then? ||2||

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਿਮ ਜਸਰੋਂ ਆ 

ਿੜੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀਹ 

ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ॥੨॥
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21794 482 jIvnY kI Aws 
krih jmu inhwrY 
swsw]

 (inhwrY) q`kdw Jeevanai Kee Aas 

Karehi Jam 

Nihaarai Saasaa ||

You hope for long life, 

while Death counts 

your breaths.

(ਬੱੁਢਾ ਹੋ ਕੇ ਅਿ ੇਭੀ) ਤੂੂੰ  (ਹੋਰ) 

ਿੀਊਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਣਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ, (ਤੇ ਉਧਰ) ਿਮ ਤੇਰੇ 

ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਗਣ) ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ ਕਦੋਂ ਮੱੁਕਣ 

ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
21795 482 bwjIgrI sMswru 

kbIrw cyiq Fwil 
pwsw]3]1]23]

Baajeegaree 

Sansaar Kabeeraa 

Chaeth Dtaal 

Paasaa 

||3||1||23||

The world is a game, O 

Kabeer, so throw the 

dice consciously. 

||3||1||23||

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿਗਤ ਨਟ ਦੀ ਖੇਡ 

ਹੀ ਹੈ, (ਇਸ ਖੇਡ ਜਵਚ ਜਿੱਤਣ 

ਲਈ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪਾਸਾ 
ਸੱੁਟ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਖੇਡ 

ਖੇਡੋ) ॥੩॥੧॥੨੩॥

21796 482 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21797 482 qnu rYnI mnu pun 
rip kirhau  
pwcau qq 
brwqI]

(rYnI)m`tI[ (pun) SuB 
krmW c 
(rip)rMgxw[ie`Qy pun 
rip v`K, hor sB QW 
punrip[ kir-hau

Than Rainee Man 

Pun Rap Kar Ho 

Paacho Thath 

Baraathee ||

I make my body the 

dying vat, and within 

it, I dye my mind. I 

make the five 

elements my marriage 

guests.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਰੂੰਗਣ ਲਈ) ਰੂੰਗਣ ਵਾਲਾ 
ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ 

ਤੋਂ ਵਰਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ)। ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਨਾਲ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੈ, (ਇਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ) 

ਦਇਆ ਧਰਮ ਆਜਦਕ ਦੈਵੀ 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਮੇਲੀ (ਿਾਂਞੀ) 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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21798 482 rwmrwie isau  
Bwvir lYhau  
Awqm iqh rMg 
rwqI]1]

pRym inmRqw gRIbI siq 
sMqoK pUrn iekwgRqw 
Ajpw jwp c lIxqw 
rUp (Bwvir) lwvW Pyry

Raam Raae Sio 

Bhaavar Laiho 

Aatham Thih Rang 

Raathee ||1||

I take my marriage 

vows with the Lord, 

my King; my soul is 

imbued with His Love. 

||1||

ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਗਤ-ਪਤੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈ 

ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਸ 

ਪਤੀ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥

21799 482 gwau gwau rI 
dulhnI  
mMglcwrw]

(mMglcwrw)^uSI dy 
gIq[ dul-hnI:polw bolo

Gaao Gaao Ree 

Dhulehanee 

Mangalachaaraa ||

Sing, sing, O brides of 

the Lord, the marriage 

songs of the Lord.

ਹੇ ਨਵੀਓਂ ਵਹੁਟੀਓ! (ਪਿਭੂ-
ਪਿੀਤ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਓ!) ਤੁਸੀ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ,

21800 482 myry igRh Awey  
rwjwrwm 
Bqwrw]1]rhwau]

Maerae Grih 

Aaeae Raajaa 

Raam Bhathaaraa 

||1|| Rehaao ||

The Lord, my King, has 

come to my house as 

my Husband. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮੇਰੇ (ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ 

ਜਵਚ ਮੇਰਾ ਪਤੀ (ਿਗਤ ਦਾ) 
ਮਾਲਕ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ 

ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21801 482 nwiB kml mih  
bydI ric ly  
bRhmigAwn 
aucwrw]

Naabh Kamal 

Mehi Baedhee 

Rach Lae Breham 

Giaan Ouchaaraa 

||

Within the lotus of my 

heart, I have made my 

bridal pavilion, and I 

have spoken the 

wisdom of God.

ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ (ਜਵਆਹ 

ਲਈ) ਵੇਦੀ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿ ੋਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਵਆਹ ਦਾ ਮੂੰਤਿ) 
ਉਚਾਜਰਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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21802 482 rwmrwie so dUlhu 
pwieE As 
bfBwg 
hmwrw]2]

dU-l`hu Raam Raae So 

Dhoolahu Paaeiou 

As Baddabhaag 

Hamaaraa ||2||

I have obtained the 

Lord King as my 

Husband - such is my 

great good fortune. 

||2||

ਮੇਰੇ ਅਿੇਹੇ ਭਾਗ ਿਾਗੇ ਹਨ ਜਕ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ-

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਲਾੜਾ 
ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥

21803 482 suir nr muin jn  
kauqk Awey koit 
qyqIs aujwnW]

(aujwnW)ivmwnW qy cV@y[ 
(2. qyqIsau jwnW)

Sur Nar Mun Jan 

Kouthak Aaeae 

Kott Thaethees 

Oujaanaan ||

The angles, holy men, 

silent sages, and the 

330,000,000 deities 

have come in their 

heavenly chariots to 

see this spectacle.

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਉਡਾਰੀਆਂ 

ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਮੇਰੇ 

ਜਵਆਹ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਰਨ 

ਆਏ ਹਨ।

21804 482 kih kbIr moih 
ibAwih cly hY  
purK eyk 
Bgvwnw]3]2]2
4]

Kehi Kabeer Mohi 

Biaahi Chalae Hai 

Purakh Eaek 

Bhagavaanaa 

||3||2||24||

Says Kabeer, I have 

been taken in 

marriage by the One 

Supreme Being, the 

Lord God. 

||3||2||24||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਜਵਆਹ 

ਕੇ ਲੈ ਚੱਜਲਆ ਹੈ ॥੩॥੨॥੨੪॥

21805 482 Awsw] Aasaa || Aasaa:
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21806 482 swsu kI duKI  
ssur kI ipAwrI  
jyT ky nwim 
frau ry]

Saas Kee Dhukhee 

Sasur Kee Piaaree 

Jaeth Kae Naam 

Ddaro Rae ||

I am bothered by my 

mother-in-law, Maya, 

and loved by my 

father-in-law, the 

Lord. I fear even the 

name of my husband's 

elder brother, Death.

ਹੇ ਵੀਰ! ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 
ਦੱੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਿਰ ਭੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ (ਦੇਹ-ਅੱਜਧਆਸ) ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਿੇਠ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੇਰਾ 
ਮਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਚੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ)।

21807 482 sKI shylI nnd 
ghylI dyvr kY 
ibrih jrau 
ry]1]

(ibrih) ivCoVy Sakhee Sehaelee 

Nanadh Gehaelee 

Dhaevar Kai Birehi 

Jaro Rae ||1||

O my mates and 

companions, my 

husband's sister, 

misunderstanding has 

seized me, and I am 

burning with the pain 

of separation from my 

husband's younger 

brother, divine 

knowledge. ||1||

ਹੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਓ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦਉਰ ਦੇ 

ਜਵਛੋੜੇ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਜਵਚਾਰ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੂੰਦਰੇ-

ਅੂੰਦਰ) ਸੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ॥੧॥

21808 482 myrI miq baurI  
mY rwmu ibswirE  
ikn ibiD rhin 
rhau ry]

Maeree Math 

Bouree Mai Raam 

Bisaariou Kin 

Bidhh Rehan Reho 

Rae ||

My mind has gone 

insane, since I forgot 

the Lord. How can I 

lead a virtuous 

lifestyle?

ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਵੀਰ! ਹੁਣ (ਇਸ ਹਾਲਤ 

ਜਵਚ) ਜਕਵੇਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ?
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21809 482 syjY rmqu nYn 
nhI pyKau iehu 
duKu kw sau khau 
ry]1]rhwau]

bu`DI rUp syj qy Aw ky, 
(rmqu) eykqw AByqw 
rUp AnMd nhI b^Sdy, 
nyqRW nwl dyKdI BI nhI

Saejai Ramath 

Nain Nehee 

Paekho Eihu 

Dhukh Kaa So 

Keho Rae ||1|| 

Rehaao ||

He rests in the bed of 

my mind, but I cannot 

see Him with my eyes. 

Unto whom should I 

tell my sufferings? 

||1||Pause||

ਹੇ ਵੀਰ! ਇਹ ਦੱੁਖ ਮੈਂ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  
ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਕ ਉਹ ਪਿਭੂ ਮੇਰੀ 
ਜਹਰਦੇ-ਸੇਿ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21810 482 bwpu swvkw krY 
lrweI mwieAw 
sd mqvwrI]

(swvkw)skw[ 
(m`qvwrI)SudYx

Baap Saavakaa 

Karai Laraaee 

Maaeiaa Sadh 

Mathavaaree ||

My step-father, 

egotism, fights with 

me, and my mother, 

desire, is always 

intoxicated.

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਜਮਆ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਦਾ ਖਾਣ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ), ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਝੱਲੀ ਕਰ 

ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

21811 482 bfy BweI kY jb 
sMig hoqI qb 
hau nwh 
ipAwrI]2]

(nwh) pqI Baddae Bhaaee 

Kai Jab Sang 

Hothee Thab Ho 

Naah Piaaree 

||2||

When I stayed with my 

elder brother, 

meditation, then I was 

loved by my Husband 

Lord. ||2||

ਿਦੋਂ (ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ) ਮੈਂ ਵੱਡੇ 

ਵੀਰ (ਜਗਆਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ 
ਤਦੋਂ (ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ) 

ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਸਾਂ ॥੨॥

21812 482 khq kbIr pMc 
ko Jgrw Jgrq 
jnmu gvwieAw]

Kehath Kabeer 

Panch Ko Jhagaraa 

Jhagarath Janam 

Gavaaeiaa ||

Says Kabeer, the five 

passions argue with 

me, and in these 

arguments, my life is 

wasting away.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਬੱਸ! ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂੰਿ 

ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ 
ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4326 Published: March 06/ 2014



21813 482 JUTI mwieAw sBu 
jgu bwiDAw mY  
rwm rmq suKu 
pwieAw]3]3]2
5]

(rmq) ismridAW Jhoothee Maaeiaa 

Sabh Jag 

Baadhhiaa Mai 

Raam Ramath 

Sukh Paaeiaa 

||3||3||25||

The false Maya has 

bound the whole 

world, but I have 

obtained peace, 

chanting the Name of 

the Lord. 

||3||3||25||

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 

ਖਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ ਉਮਰ ਅਿਾਈ ਂ

ਗਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈ; ਠਗਣੀ 
ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਜਪਆ ਹੈ। 
ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਸੁਖ 

ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੩॥੩॥੨੫॥

21814 482 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21815 482 hm Gir sUqu  
qnih inq qwnw  
kMiT jnyaU qumwry]

Ham Ghar Sooth 

Thanehi Nith 

Thaanaa Kanth 

Janaeoo 

Thumaarae ||

In my house, I 

constantly weave the 

thread, while you 

wear the thread 

around your neck, O 

Brahmin.

(ਹੇ ਝੱਲੇ ਬਿਾਹਮਣ! ਿ ੇਤੈਨੂੂੰ  
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ 
ਿਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਕ) ਤੇਰੇ ਗਲ 

ਜਵਚ ਿਨੇਊ ਹੈ (ਿ ੋਸਾਡੇ ਗਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਖ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ 
ਹੀ) ਸਾਡੇ ਘਰ (ਬਥੇਰਾ) ਸੂਤਰ 

ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ) ਅਸੀਂ ਜਨਿੱਤ 

ਤਾਣਾ ਤਣਦੇ ਹਾਂ।

21816 482 qum@ qau byd 
pVhu gwieqRI  
goibMdu irdY 
hmwry]1]

pV@hu Thumh Tho Baedh 

Parrahu 

Gaaeithree 

Gobindh Ridhai 

Hamaarae ||1||

You read the Vedas 

and sacred hymns, 

while I have enshrined 

the Lord of the 

Universe in my heart. 

||1||

(ਤੇਰਾ ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਪੜਹਨ ਦਾ 
ਮਾਣ ਭੀ ਕੂੜਾ, ਜਕਉਂਜਕ) ਤੁਸੀ 
ਤਾਂ ਵੇਦ ਤੇ ਗਾਇਤਿੀ-ਮੂੰਤਿ ਜਨਰੇ 

ਿੀਭ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ, 

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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21817 482 myrI ijhbw 
ibsnu nYn 
nwrwien ihrdY 
bsih goibMdw]

Maeree Jihabaa 

Bisan Nain 

Naaraaein 

Hiradhai Basehi 

Gobindhaa ||

Upon my tongue, 

within my eyes, and 

within my heart, 

abides the Lord, the 

Lord of the Universe.

ਹੇ ਕਮਲੇ ਬਿਾਹਮਣ! ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਿੀਭ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

21818 482 jm duAwr jb 
pUCis bvry qb 
ikAw khis 
mukMdw]1]rhwau]

(mukMdw) hir jI nMU Jam Dhuaar Jab 

Pooshhas Bavarae 

Thab Kiaa Kehas 

Mukandhaa ||1|| 

Rehaao ||

When you are 

interrogated at 

Death's door, O mad-

man, what will you say 

then? ||1||Pause||

ਪਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਿਦੋਂ ਧਰਮਰਾਿ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ ਪੱੁਛ 

ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀਹ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ 
(ਜਕ ਕੀਹ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ ਇੱਥੇ 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ)? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21819 482 hm gorU qum 
guAwr gusweI  
jnm jnm 
rKvwry]

(gorU) gaUAW[ (guAwr) 
guAwlw[ (gusweI) mwlk

Ham Goroo Thum 

Guaar Gusaaee 

Janam Janam 

Rakhavaarae ||

I am a cow, and You 

are the herdsman, the 

Sustainer of the 

World. You are my 

Saving Grace, lifetime 

after lifetime.

ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਲੋਕ 

ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਬਣੇ 
ਰਹੇ, ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਗੁਆਲੇ 

ਬਣੇ ਰਹੇ।

21820 482 kbhUM n pwir 
auqwir crwiehu  
kYsy Ksm 
hmwry]2]

cr@wiehu Kabehoon N Paar 

Outhaar 

Charaaeihu Kaisae 

Khasam Hamaarae 

||2||

You have never taken 

me across to graze 

there - what sort of a 

herdsman are You? 

||2||

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਨਕਾਰੇ ਹੀ 
ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਭੀ 
ਸਾਨੂੂੰ  (ਨਦੀਓਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਕੇ 

ਨਾਹ ਚਾਜਰਆ (ਭਾਵ, ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ 

ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਾਹ ਜਦੱਤੀ) 
॥੨॥
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21821 482 qUM bwm@nu mY 
kwsIk julhw  
bUJhu mor 
igAwnw]

(kwsIk) kWSI dw[ 
(julhw) julwhw

Thoon Baamhan 

Mai Kaaseek 

Julehaa Boojhahu 

Mor Giaanaa ||

You are a Brahmin, 

and I am a weaver of 

Benares; can You 

understand my 

wisdom?

(ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਕ) ਤੂੂੰ  ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ 
ਬਿਾਹਮਣ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਤੈਨੂੂੰ  ਮਾਣ 

ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਵੱਜਦਆ ਦਾ, ਿ ੋਤੂੂੰ  
ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਵਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ), ਤੇ 

ਮੈਂ (ਿਾਤ ਦਾ) ਿੁਲਾਹ ਹਾਂ (ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਜਵੱਜਦਆ ਪੜਹਨ ਦਾ 
ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

21822 482 qum@ qau jwcy  
BUpiq rwjy hir 
sau mor 
iDAwnw]3]4]2
6]

(jwcy) mMgdy[ (BUpiq) 
rwjw

Thumh Tho 

Jaachae Bhoopath 

Raajae Har So Mor 

Dhhiaanaa 

||3||4||26||

You beg from 

emperors and kings, 

while I meditate on 

the Lord. 

||3||4||26||

ਪਰ, ਮੇਰੀ ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਇਕ 

ਗੱਲ ਸੋਚ (ਜਕ ਜਵੱਜਦਆ ਪੜਹ ਕੇ 

ਤੁਸੀ ਆਖ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕੀਹ ਹੋ), 

ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਰਾਿ ੇਰਾਜਣਆਂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਮੂੰਗਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ 
ਸੁਰਜਤ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 

॥੩॥੪॥੨੬॥

21823 482 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21824 482 jig jIvnu AYsw 
supny jYsw jIvnu 
supn smwnM]

j`ig Jag Jeevan Aisaa 

Supanae Jaisaa 

Jeevan Supan 

Samaanan ||

The life of the world is 

only a dream; life is 

just a dream.

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਾ 
ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸੁਪਨੇ 

ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।

21825 482 swcu kir hm 
gwiT dInI Coif 
prm inDwnM]1]

(prm) sRySt (inDwnM) 
Kzwny

Saach Kar Ham 

Gaath Dheenee 

Shhodd Param 

Nidhhaanan ||1||

Believing it to be true, 

I grasped at it, and 

abandoned the 

supreme treasure. 

||1||

ਪਰ ਅਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ (ਸੁਖਾਂ 
ਦੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ, 

(ਇਸ ਸੁਪਨ-ਸਮਾਨ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਿਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਗੂੰਢ ਦੇ ਰੱਖੀ 
ਹੈ ॥੧॥
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21826 482 bwbw mwieAw moh 
ihqu kIn@]

(ihqu) pRym Baabaa Maaeiaa 

Moh Hith Keenh ||

O Father, I have 

enshrined love and 

affection for Maya,

ਹੇ ਬਾਬਾ! ਅਸਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

ਮੋਹ-ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ,

21827 482 ijin igAwnu 
rqnu ihir 
lIn@]1]rhwau]

(ihir) curw Jin Giaan Rathan 

Hir Leenh ||1|| 

Rehaao ||

Which has taken the 

jewel of spiritual 

wisdom away from 

me. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਗਆਨ-ਰੂਪ 

ਹੀਰਾ ਚੁਰਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

21828 482 nYn dyiK pqMgu 
aurJY psu n dyKY 
Awig]

(pqMgu) pqMgw[ (aurJY) 
Psdw

Nain Dhaekh 

Pathang Ourajhai 

Pas N Dhaekhai 

Aag ||

The moth sees with its 

eyes, but it still 

becomes entangled; 

the insect does not 

see the fire.

ਭੂੰ ਬਟ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਦੀਵੇ ਦੀ 
ਲਾਟ ਦਾ ਰੂਪ) ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਅੱਗ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਵੇਖਦਾ।

21829 482 kwl Pws n 
mugDu cyqY kink 
kwimin lwig]2]

(mugDu) mUrK[ (kink) 
sonw[ (kwimin) iesqRI

Kaal Faas N 

Mugadhh 

Chaethai Kanik 

Kaamin Laag ||2||

Attached to gold and 

woman, the fool does 

not think of the noose 

of Death. ||2||

(ਜਤਵੇਂ ਹੀ) ਮੂਰਖ ਿੀਵ ਸੋਨੇ ਤੇ 

ਇਸਤਿੀ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਹੀ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦਾ ॥੨॥

21830 482 kir ibcwru 
ibkwr prhir  
qrn qwrn soie]

(prhir) iqAwg Kar Bichaar Bikaar 

Parehar Tharan 

Thaaran Soe ||

Reflect upon this, and 

abandon sin; the Lord 

is a boat to carry you 

across.

(ਤੂੂੰ  ਜਵਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਹ ਅਤੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹੀ (ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਤਾਰਨ 

ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ,
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21831 482 kih kbIr 
jgjIvnu AYsw  
duqIA nwhI 
koie]3]5]27]

(duqIA) dUjw[ j`gjIvnu Kehi Kabeer 

Jagajeevan Aisaa 

Dhutheea Naahee 

Koe ||3||5||27||

Says Kabeer, such is 

the Lord, the Life of 

the World; there is no 

one equal to Him. 

||3||5||27||

ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਸਾਡੇ) ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ-ਪਿਭੂ 
ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੩॥੫॥੨੭॥

21832 482 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21833 483 jau mY rUp kIey 
bhuqyry Ab Puin 
rUpu n hoeI]

Jo Mai Roop 

Keeeae 

Bahuthaerae Ab 

Fun Roop N Hoee 

||

In the past, I have 

taken many forms, but 

I shall not take form 

again.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ 

ਜਿਰਦਾ ਜਰਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਿਨਮ-

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ,

21834 483 qwgw qMqu swju 
sBu Qwkw rwm 
nwm bis 
hoeI]1]

b`is Thaagaa Thanth 

Saaj Sabh 

Thhaakaa Raam 

Naam Bas Hoee 

||1||

The strings and wires 

of the musical 

instrument are worn 

out, and I am in the 

power of the Lord's 

Name. ||1||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਧਾਗਾ, 
ਮੋਹ ਦੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਅਡੂੰਬਰ ਸਭ ਮੱੁਕ ਗਏ 

ਹਨ; ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥
21835 483 Ab moih nwcno 

n AwvY]

Ab Mohi 

Naachano N Aavai 

||

Now, I no longer 

dance to the tune.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਹੁਣ ਮੈਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ) 

ਨੱਚਣੋਂ ਹਟ ਜਗਆ ਹਾਂ,
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21836 483 myrw mnu mMdrIAw 
n 
bjwvY]1]rhwau]

(mMdrIAw) FolkI Maeraa Man 

Mandhareeaa N 

Bajaavai ||1|| 

Rehaao ||

My mind no longer 

beats the drum. 

||1||Pause||

ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਢੋਲਕੀ ਨਹੀਂ 
ਵਿਾਉਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21837 483 kwmu kRoDu mwieAw 
lY jwrI iqRsnw 
gwgir PUtI]

Kaam Krodhh 

Maaeiaa Lai 

Jaaree Thrisanaa 

Gaagar Foottee ||

I have burnt away 

sexual desire, anger 

and attachment to 

Maya, and the pitcher 

of my desires has 

burst.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮਟਕੀ 
ਟੱੁਟ ਗਈ ਹੈ,

21838 483 kwm colnw 
BieAw hY purwnw  
gieAw Brmu sBu 
CUtI]2]

Kaam Cholanaa 

Bhaeiaa Hai 

Puraanaa Gaeiaa 

Bharam Sabh 

Shhoottee ||2||

The gown of sensuous 

pleasures is worn out, 

and all my doubts 

have been dispelled. 

||2||

ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਦਾ ਕੋਝਾ ਚੋਲਾ ਹੁਣ 

ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ 
ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ। (ਮੱੁਕਦੀ ਗੱਲ), 

ਸਾਰੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ) 
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥੨॥

21839 483 srb BUq eykY 
kir jwinAw cUky 
bwd ibbwdw]

Sarab Bhooth 

Eaekai Kar Jaaniaa 

Chookae Baadh 

Bibaadhaa ||

I look upon all beings 

alike, and my conflict 

and strife are ended.

ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਹੁਣ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ ਸਮਝ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ 

ਸਾਰੇ ਵੈਰ-ਜਵਰੋਧ ਮੱੁਕ ਗਏ 

ਹਨ।
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21840 483 kih kbIr mY 
pUrw pwieAw Bey 
rwm 
prswdw]3]6]2
8]

Kehi Kabeer Mai 

Pooraa Paaeiaa 

Bheae Raam 

Parasaadhaa 

||3||6||28||

Says Kabeer, when the 

Lord showed His 

Favor, I obtained Him, 

the Perfect One. 

||3||6||28||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੩॥੬॥੨੮॥

21841 483 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21842 483 rojw DrY mnwvY 
Alhu suAwdiq 
jIA sMGwrY]

rozw[A`lhu[(suAwdiq) 
suAwd leI[ (jIA) 
jIvW nMU[ (sMGwrY) mwrdw

Rojaa Dhharai 

Manaavai Alahu 

Suaadhath Jeea 

Sanghaarai ||

You keep your fasts to 

please Allah, while you 

murder other beings 

for pleasure.

(ਕਾਜ਼ੀ) ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਰੋਜਜ਼ਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੇ ਈਦ 

ਵਾਲੇ ਜਦਨ) ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 

ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ 
ਸੁਆਦ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਇਹ) ਿੀਵ 

ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
21843 483 Awpw dyiK Avr 

nhI dyKY kwhy 
kau JK mwrY]1]

JK:polw bolo Aapaa Dhaekh 

Avar Nehee 

Dhaekhai Kaahae 

Ko Jhakh Maarai 

||1||

You look after your 

own interests, and so 

not see the interests 

of others. What good 

is your word? ||1||

ਆਪਣ ੇਹੀ ਸੁਆਰਥ ਨੂੂੰ  ਅੱਖਾਂ 
ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਤਾਂ ਤੇ 

ਇਹ ਸਭ ਉੱਦਮ ਜਵਅਰਥ 

ਝਖਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ 

॥੧॥
21844 483 kwjI swihbu eyku 

qohI mih qyrw  
soic ibcwir n 
dyKY]

Kaajee Saahib 

Eaek Thohee Mehi 

Thaeraa Soch 

Bichaar N 

Dhaekhai ||

O Qazi, the One Lord is 

within you, but you do 

not behold Him by 

thought or 

contemplation.

ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ! (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ) 
ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ 
ਭੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੂੰ  ਸੋਚ-ਜਵਚਾਰ 

ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ।
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21845 483 Kbir n krih  
dIn ky baury qw 
qy jnmu 
AlyKY]1]rhwau]

Khabar N Karehi 

Dheen Kae Bourae 

Thaa Thae Janam 

Alaekhai ||1|| 

Rehaao ||

You do not care for 

others, you are a 

religious fanatic, and 

your life is of no 

account at all. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸ਼ਰਹ ਜਵਚ ਕਮਲੇ ਹੋਏ 

ਕਾਜ਼ੀ! ਤੂੂੰ  (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰਾ ਿੀਵਨ 

ਅਿਾਈ ਂਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

21846 483 swcu kqyb bKwnY 
Alhu nwir purKu  
nhI koeI]

A`lhu Saach Kathaeb 

Bakhaanai Alahu 

Naar Purakh 

Nehee Koee ||

Your holy scriptures 

say that Allah is True, 

and that he is neither 

male nor female.

ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ! ਤੁਹਾਡੀਆਂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਕਤਾਬਾਂ 
ਭੀ ਇਹੀ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਕ 

ਅੱਲਾਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ (ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 

ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਹੈ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ (ਨੂਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮਰਦ 

ਿੀਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ,

21847 483 pFy guny nwhI 
kCu baury jau 
idl mih Kbir 
n hoeI]2]

Padtae Gunae 

Naahee Kashh 

Bourae Jo Dhil 

Mehi Khabar N 

Hoee ||2||

But you gain nothing 

by reading and 

studying, O mad-man, 

if you do not gain the 

understanding in your 

heart. ||2||

ਪਰ ਹੇ ਕਮਲੇ ਕਾਜ਼ੀ! ਿੇ ਤੇਰੇ 

ਜਦਲ ਜਵਚ ਇਹ ਸੂਝ ਨਹੀਂ 
ਪਈ ਤਾਂ (ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਕਤਾਬਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਨਰਾ) ਪੜਹਨ ਤੇ ਜਵਚਾਰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ॥੨॥
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21848 483 Alhu gYbu sgl 
Gt BIqir ihrdY 
lyhu ibcwrI]

(gYbu) Cupy hoey[ A`lhu Alahu Gaib Sagal 

Ghatt Bheethar 

Hiradhai Laehu 

Bichaaree ||

Allah is hidden in 

every heart; reflect 

upon this in your mind.

ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ! ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ 
ਜਵਚ ਲੁਜਕਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਜਦਲ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ,

21849 483 ihMdU qurk duhUM 
mih eykY khY 
kbIr 
pukwrI]3]7]29
]

Hindhoo Thurak 

Dhuhoon Mehi 

Eaekai Kehai 

Kabeer Pukaaree 

||3||7||29||

The One Lord is within 

both Hindu and 

Muslim; Kabeer 

proclaims this out 

loud. ||3||7||29||

ਕਬੀਰ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਕੇ ਆਖਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ 

ਆਖਦਾ ਹੈ), ਜਹੂੰ ਦੂ ਤੇ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਚ ਭੀ ਇੱਕ ਉਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥੭॥੨੯॥

21850 483 Awsw]iqpdw]ie
kqukw]

Aasaa || 

Thipadhaa || 

Eikathukaa ||

Aasaa, Ti-Pada, Ik-

Tuka:

21851 483 kIE isMgwru  
imln ky qweI]

qWeIN Keeou Singaar 

Milan Kae Thaaee 

||

I have decorated 

myself to meet my 

Husband Lord.

ਮੈਂ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ 

ਹਾਰ-ਜਸੂੰਗਾਰ ਲਾਇਆ,

21852 483 hir n imly  
jgjIvn 
gusweI]1]

j`gjIvn Har N Milae 

Jagajeevan 

Gusaaee ||1||

But the Lord, the Life 

of the Word, the 

Sustainer of the 

Universe, has not 

come to meet me. 

||1||

ਪਰ ਿਗਤ-ਦੀ-ਜਿੂੰ ਦ ਿਗਤ-ਦੇ-

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਿੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲੇ ਨਹੀਂ ॥੧॥
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21853 483 hir myro ipru hau  
hir kI bhurIAw]

(bhurIAw) vhutI Har Maero Pir Ho 

Har Kee 

Bahureeaa ||

The Lord is my 

Husband, and I am the 

Lord's bride.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੀ ਅੂੰਞਾਣ ਜਿਹੀ ਵਹੁਟੀ 
ਹਾਂ।

21854 483 rwm bfy mY qnk 
lhurIAw]1]rhw
au]

(qnk)CotI qoN 
(lhurIAw)CotI

Raam Baddae Mai 

Thanak Lahureeaa 

||1|| Rehaao ||

The Lord is so great, 

and I am 

infinitesimally small. 

||1||Pause||

(ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ) ਮੇਰਾ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 
ਜਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਲੜੀ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

21855 483 Dn ipr eykY 
sMig bsyrw]

Dhhan Pir Eaekai 

Sang Basaeraa ||

The bride and the 

Groom dwell together.

(ਮੈਂ ਿੀਵ-) ਵਹੁਟੀ ਤੇ ਖਸਮ (-

ਪਿਭੂ) ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ,

21856 483 syj eyk pY imlnu 
duhyrw]2]

(pY) pRMqU[ (duhyrw) AOKw Saej Eaek Pai 

Milan Dhuhaeraa 

||2||

They lie upon the one 

bed, but their union is 

difficult. ||2||

ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੇਿ ਇੱਕੋ ਹੀ 
ਹੈ, ਪਰ (ਜਿਰ ਭੀ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ॥੨॥

21857 483 DMin suhwgin jo 
pIA BwvY]

Dhhann Suhaagan 

Jo Peea Bhaavai ||

Blessed is the soul-

bride, who is pleasing 

to her Husband Lord.

ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ 
ਇਸਤਿੀ ਿ ੋਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

21858 483 kih kbIr iPir  
jnim n 
AwvY]3]8]30]

Kehi Kabeer Fir 

Janam N Aavai 

||3||8||30||

Says Kabeer, she shall 

not have to be 

reincarnated again. 

||3||8||30||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਉਹ (ਿੀਵ-

) ਇਸਤਿੀ ਜਿਰ ਿਨਮ (ਮਰਨ) 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 
॥੩॥੮॥੩੦॥
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21859 483 Awsw sRI kbIr 
jIau ky dupdy

Aasaa Sree Kabeer 

Jeeo Kae 

Dhupadhae

Aasaa Of Kabeer Jee, 

Du-Padas:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ।

21860 483 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

21861 483 hIrY hIrw byiD  
pvn mnu shjy 
rihAw smweI]

Heerai Heeraa 

Baedhh Pavan 

Man Sehajae 

Rehiaa Samaaee ||

When the Diamond of 

the Lord pierces the 

diamond of my mind, 

the fickle mind waving 

in the wind is easily 

absorbed into Him.

ਿਦੋਂ (ਿੀਵ-) ਹੀਰਾ (ਪਿਭੂ-) 
ਹੀਰੇ ਨੂੂੰ  ਜਵੂੰ ਨਹ  ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ) ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚੂੰਚਲ ਮਨ 

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

21862 483 sgl joiq iein 
hIrY byDI siqgur 
bcnI mY 
pweI]1]

Sagal Joth Ein 

Heerai Baedhhee 

Sathigur Bachanee 

Mai Paaee ||1||

This Diamond fills all 

with Divine Light; 

through the True 

Guru's Teachings, I 

have found Him. ||1||

ਇਹ ਪਿਭੂ-ਹੀਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਿੋ 
ਸਾਰੇ ਿੀਆ-ਿੂੰਤਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ-ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

ਸਮਝੀ ਹੈ ॥੧॥

21863 483 hir kI kQw  
Anwhd bwnI]

Har Kee Kathhaa 

Anaahadh Baanee 

||

The sermon of the 

Lord is the unstruck, 

endless song.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ 

ਤੇ ਇੱਕ-ਰਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ-

21864 483 hMsu huie hIrw 
lyie 
pCwnI]1]rhwau]

Hans Hue Heeraa 

Laee Pashhaanee 

||1|| Rehaao ||

Becoming a swan, one 

recognizes the 

Diamond of the Lord. 

||1||Pause||

ਿ ੋਿੀਵ ਹੂੰਸ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਪਿਭੂ-) ਹੀਰੇ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਹੂੰਸ ਮੋਤੀ 
ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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21865 483 kih kbIr hIrw 
As dyiKE jg 
mh rhw smweI]

(As) AYsw Kehi Kabeer 

Heeraa As 

Dhaekhiou Jag 

Meh Rehaa 

Samaaee ||

Says Kabeer, I have 

seen such a Diamond, 

permeating and 

pervading the world.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਿ ੋਪਿਭੂ-
ਹੀਰਾ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

21866 483 gupqw hIrw pRgt 
BieE jb gur 
gm dIAw 
idKweI]2]1]31
]

Gupathaa Heeraa 

Pragatt Bhaeiou 

Jab Gur Gam 

Dheeaa Dhikhaaee 

||2||1||31||

The hidden diamond 

became visible, when 

the Guru revealed it to 

me. ||2||1||31||

ਿਦੋਂ ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਵਾਲੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ 

ਹੀਰਾ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਵੇਖ 

ਜਲਆ, ਉਹ ਲੁਜਕਆ ਹੋਇਆ 

ਹੀਰਾ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਪਿਤੱਖ 

ਹੋ ਜਗਆ ॥੨॥੧॥੩੧॥

21867 483 Awsw] ku-l`KnI Aasaa || Aasaa:

21868 483 pihlI krUip  
kujwiq kulKnI  
swhurY pyeIAY 
burI]

Pehilee Karoop 

Kujaath 

Kulakhanee 

Saahurai Paeeeai 

Buree ||

My first wife, 

ignorance, was ugly, of 

low social status and 

bad character; she was 

evil in my home, and 

in her parents' home.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਜਬਰਤੀ 
ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ, ਚੂੰਦਰੇ ਘਰ 

ਦੀ ਿੂੰ ਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੂੰਦਰੇ 

ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਇਸ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਭੀ ਚੂੰਦਰੀ 
ਹੀ ਰਜਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਜਗਆਂ ਭੀ ਭੈੜੀ ਹੀ 
ਰਜਹਣਾ ਸੀ।
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21869 483 Ab kI srUip 
sujwin sulKnI  
shjy audir 
DrI]1]

su-l`KnI Ab Kee Saroop 

Sujaan Sulakhanee 

Sehajae Oudhar 

Dhharee ||1||

My present bride, 

divine understanding, 

is beautiful, wise and 

well-behaved; I have 

taken her to my heart. 

||1||

ਜਿਹੜੀ ਜਬਰਤੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਵਸਾਈ ਹੈ ਉਹ 

ਸੁਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ, ਸੁਚੱਿੀ ਤੇ 

ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੧॥

21870 483 BlI srI mueI 
myrI pihlI brI]

Bhalee Saree 

Muee Maeree 

Pehilee Baree ||

It has turned out so 

well, that my first wife 

has died.

ਚੂੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੀ 
ਉਹ ਮਾਨੋ-ਜਬਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ ਿੋ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਚੂੰਗੀ 
ਲੱਜਗਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।

21871 483 jugu jugu jIvau  
myrI Ab kI 
DrI]1]rhwau]

Jug Jug Jeevo 

Maeree Ab Kee 

Dhharee ||1|| 

Rehaao ||

May she, whom I have 

now married, live 

throughout the ages. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਜਮਲੀ ਹੈ, 

ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹ ਸਦਾ ਿੀਂਦੀ ਰਹੇ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21872 483 khu kbIr jb 
lhurI AweI bfI 
kw suhwgu tirE]

(lhurI) gRIbI[ (bfI) 
hMkwr

Kahu Kabeer Jab 

Lahuree Aaee 

Baddee Kaa 

Suhaag Ttariou ||

Says Kabeer, when the 

younger bride came, 

the elder one lost her 

husband.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿਦੋਂ ਦੀ 
ਇਹ ਗਰੀਬੜੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੀ 
ਜਬਰਤੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲੀ ਹੈ, 

ਅਹੂੰਕਾਰਨ ਜਬਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 

ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਟਲ ਜਗਆ ਹੈ।

21873 483 lhurI sMig BeI 
Ab myrY jyTI 
Aauru 
DirE]2]2]32
]

Lahuree Sang 

Bhee Ab Maerai 

Jaethee Aour 

Dhhariou 

||2||2||32||

The younger bride is 

with me now, and the 

elder one has taken 

another husband. 

||2||2||32||

ਇਹ ਜਨਮਿਤਾ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੁਣ 

ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਉਸ ਅਹੂੰਕਾਰ-ਬੱੁਧੀ ਨੇ ਜਕਤੇ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਿਾ ਲੱਭਾ ਹੋਵੇਗਾ 
॥੨॥੨॥੩੨॥
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21874 484 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21875 484 myrI bhurIAw ko 
DnIAw nwau]

Maeree 

Bahureeaa Ko 

Dhhaneeaa Naao 

||

My daughter-in-law 

was first called 

Dhannia, the woman 

of wealth,

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੜੀ-ਰੂਪ ਵਹੁਟੀ 
ਪਜਹਲਾਂ ਧਨ ਦੀ ਜਪਆਰੀ 
ਅਖਵਾਂਦੀ ਸੀ, (ਭਾਵ, ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਪਜਹਲਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਜਰਆ ਕਰਦੀ ਸੀ)।
21876 484 ly rwiKE rwm 

jnIAw nwau]1]

Lae Raakhiou 

Raam Janeeaa 

Naao ||1||

But now she is called 

Raam-jannia, the 

servant of the Lord. 

||1||

(ਮੇਰੇ ਸਤ-ਸੂੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 

ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਹੇਠ 

ਜਲਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਰਾਮਦਾਸੀ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ (ਭਾਵ, 

ਇਸ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਾਸੀ ਅਖਵਾਉਣ-ਿੋਗ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ) ॥੧॥

21877 484 ien@ muMfIAn  
myrw Gru 
DuMDrwvw]

(DuMDrwvw) G`ty c hI 
rLw idqw

Einh Munddeean 

Maeraa Ghar 

Dhhundhharaavaa 

||

These shaven-headed 

saints have ruined my 

house.

ਇਹਨਾਂ ਸਤ-ਸੂੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ 
(ਉਹ) ਘਰ ਉਿਾੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿੂੰ ਦ ਰਜਹੂੰਦੀ ਸੀ),

21878 484 ibtvih rwm 
rmaUAw 
lwvw]1]rhwau]

mn rUpI (ibtv-ih) 
spu``qR nMU[ (r-maUAw) 
ismrn c

Bittavehi Raam 

Ramooaa Laavaa 

||1|| Rehaao ||

They have caused my 

son to start chanting 

the Lord's Name. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ) ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਞਾਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21879 484 khqu kbIr sunhu 
myrI mweI]

Kehath Kabeer 

Sunahu Maeree 

Maaee ||

Says Kabeer, listen, O 

mother:

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! 
ਸੁਣ,
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21880 484 ien@ muMfIAn  
myrI jwiq 
gvweI]2]3]33
]

Einh Munddeean 

Maeree Jaath 

Gavaaee 

||2||3||33||

These shaven-headed 

saints have done away 

with my low social 

status. ||2||3||33||

ਇਹਨਾਂ ਸਤ-ਸੂੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ 
(ਨੀਵੀਂ) ਿਾਤ (ਭੀ) ਮੁਕਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ (ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਸ਼ੂਦਰ ਿਾਣ 

ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ॥੨॥੩॥੩੩॥

21881 484 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21882 484 rhu rhu rI 
bhurIAw GUMGtu  
ijin kwFY]

Rahu Rahu Ree 

Bahureeaa 

Ghoonghatt Jin 

Kaadtai ||

Stay, stay, O daughter-

in-law - do not cover 

your face with a veil.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਅੂੰਞਾਣ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਹੁਣ 

ਬੱਸ ਕਰ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਘੁੂੰ ਡ 

ਕੱਢਣਾ ਛੱਡ ਦੇਹ, (ਿ ੇਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੀ ਜਵੱਥ ਹੀ 
ਰਹੀ, ਤਾਂ)

21883 484 AMq kI bwr  
lhYgI n 
AwFY]1]rhwau]

(AwFY) A`DI dmVI Anth Kee Baar 

Lehaigee N Aadtai 

||1|| Rehaao ||

In the end, this shall 

not bring you even 

half a shell. 

||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ ਅਿਾਈ ਂ

ਚਜਲਆ ਿਾਇਗਾ (ਇਸ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ ਭੀ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
21884 484 GUMGtu kwiF geI  

qyrI AwgY]

Ghoonghatt Kaadt 

Gee Thaeree Aagai 

||

The one before you 

used to veil her face;

ਤੈਥੋਂ ਪਜਹਲਾਂ (ਇਸ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਕਈ ਜਿੂੰ ਦ-ਵਹੁਟੀਆਂ ਪਿਭੂ 
ਵਲੋਂ) ਘੁੂੰ ਡ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ,

21885 484 aun kI gYil qoih 
ijin lwgY]1]

(gYil) Awdq[ (ijin) 
mqW

Oun Kee Gail 

Thohi Jin Laagai 

||1||

Do not follow in her 

footsteps. ||1||

(ਵੇਖੀਂ!) ਜਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ 
ਵਾਦੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਪੈ ਿਾਏ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4341 Published: March 06/ 2014



21886 484 GUMGt kwFy kI  
iehY bfweI]

Ghoonghatt 

Kaadtae Kee Eihai 

Baddaaee ||

The only merit in 

veiling your face is

(ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਵਲੋਂ) ਘੁੂੰ ਡ ਕੱਜਢਆਂ 

(ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿੀਤ 

ਿੋਜੜਆਂ, ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ)
21887 484 idn ds pWc bhU 

Bly AweI]2]
(bhU) vhutI jIv iesqRI Dhin Dhas Paanch 

Behoo Bhalae 

Aaee ||2||

That for a few days, 

people will say, 

""What a noble bride 

has come"". ||2||

ਪੂੰਿ ਦਸ ਜਦਨ ਲਈ ਇਤਨੀ ਕੁ 

ਸ਼ੁਹਰਤ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ-ਵਹੁਟੀ ਚੂੰਗੀ ਆਈ 

(ਭਾਵ, ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੀ 
ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ ਿਲਾਣਾ ਬੂੰਦਾ 
ਚੂੰਗਾ ਕਮਾਊ ਿੂੰ ਜਮਆ; ਬੱਸ! 

ਮਰ ਜਗਆ ਤੇ ਗੱਲ ਭੁੱ ਲ ਗਈ) 

॥੨॥
21888 484 GUMGtu qyro qau 

pir swcY]
(pir) ivSyS krky[ 
(swcY) s`cw

Ghoonghatt 

Thaero Tho Par 

Saachai ||

Your veil shall be true 

only if

(ਪਰ, ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ 
ਝੂਠਾ ਘੁੂੰ ਡ ਿੋ ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਵਲੋਂ 
ਕੱਢੀ ਰੱਜਖਆ, ਤੇ ਚਾਰ ਜਦਨ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਕਮਾਣ 

ਦੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਖੱਟੀ),
21889 484 hir gun gwie  

kUdih Aru 
nwcY]3]

Har Gun Gaae 

Koodhehi Ar 

Naachai ||3||

You skip, dance and 

sing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||3||

ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਘੁੂੰ ਡ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੇ(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਲੁਕਾ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਵੇਂ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਉੱਠੇ 

॥੩॥
21890 484 khq kbIr bhU 

qb jIqY]

Kehath Kabeer 

Behoo Thab 

Jeethai ||

Says Kabeer, the soul-

bride shall win,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਜਿੂੰ ਦ-

ਵਹੁਟੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ-ਿਨਮ 

ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ,
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21891 484 hir gun gwvq  
jnmu 
ibqIqY]4]1]34
]

Har Gun Gaavath 

Janam Bitheethai 

||4||1||34||

Only if she passes her 

life singing the Lord's 

Praises. ||4||1||34||

ਿ ੇਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਜਦਆਂ 

ਗੁਜ਼ਰੇ ॥੪॥੧॥੩੪॥

21892 484 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21893 484 krvqu Blw n 
krvt qyrI]

(krv`qu)Awrw[ (kr-
vqu) pwsw pltxw[kr-
vqu:polw bolo

Karavath Bhalaa N 

Karavatt Thaeree 

||

I would rather be cut 

apart by a saw, than 

have You turn Your 

back on me.

ਦਾਤਾ! ਤੇਰੇ ਜਪੱਠ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  (ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ) ਆਰਾ 
ਸਹਾਰ ਲੈਣਾ ਚੂੰਗਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਆਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਚਰਾਣ 

ਜਵਚ ਇਤਨੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ, 
ਜਿਤਨੀ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਰਜਹਣ ਜਵਚ 

ਹੈ);

21894 484 lwgu gly sunu 
ibnqI myrI]1]

Laag Galae Sun 

Binathee Maeree 

||1||

Hug me close, and 

listen to my prayer. 

||1||

(ਹੇ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ!) ਮੇਰੀ 
ਅਰਿੋਈ ਸੁਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 

ਲੱਗ (ਭਾਵ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ 

ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ) ॥੧॥

21895 484 hau vwrI muKu 
Pyir ipAwry]

Ho Vaaree Mukh 

Faer Piaarae ||

I am a sacrifice to You - 

 please, turn Your face 

to me, O Beloved Lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ! ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ;

21896 484 krvtu dy mokau 
kwhy kau 
mwry]1]rhwau]

Karavatt Dhae Mo 

Ko Kaahae Ko 

Maarae ||1|| 

Rehaao ||

Why have You turned 

Your back to me? Why 

have You killed me? 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪੱਠ ਦੇ ਕੇ ਜਕਉਂ ਮਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ? (ਭਾਵ, ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ 

ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਹ 

ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਿੀਊ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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21897 484 jau qnu cIrih  
AMgu n morau]

Jo Than Cheerehi 

Ang N Moro ||

Even if You cut my 

body apart, I shall not 

pull my limbs away 

from You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚੀਰ 

ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਂ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਣ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਜਪਛਾਂਹ ਨਹੀਂ 
ਹਟਾਵਾਂਗਾ;

21898 484 ipMfu prY qau 
pRIiq n qorau]2]

(ipMfu) sRIr[ (prY) nws 
ho jwey

Pindd Parai Tho 

Preeth N Thoro 

||2||

Even if my body falls, I 

shall not break my 

bonds of love with 

You. ||2||

ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ ਤੇ 

ਭੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ 
ਤੋੜਨਾ ॥੨॥

21899 484 hm qum bIcu  
BieE nhI koeI]

Ham Thum Beech 

Bhaeiou Nehee 

Koee ||

Between You and I, 

there is no other.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਜਵੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ,

21900 484 qumih su kMq  
nwir hm 
soeI]3]

Thumehi S Kanth 

Naar Ham Soee 

||3||

You are the Husband 

Lord, and I am the 

soul-bride. ||3||

ਤੂੂੰ  ਉਹੀ ਪਿਭੂ-ਖਸਮ ਹੈਂ ਤੇ ਮੈਂ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਤੇਰੀ ਨਾਰ ਹਾਂ 
॥੩॥

21901 484 khqu kbIru sunhu 
ry loeI]

(loeI) lokweI, loko Kehath Kabeer 

Sunahu Rae Loee 

||

Says Kabeer, listen, O 

people:

(ਇਹ ਜਵੱਥ ਪੁਆਉਣ ਵਾਲਾ 
ਚੂੰਦਰਾ ਿਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਸੋ,) 

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਸੁਣ, ਹੇ 

ਿਗਤ! (ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮੋਹ!)

21902 484 Ab qumrI  
prqIiq n 
hoeI]4]2]35]

Ab Thumaree 

Paratheeth N 

Hoee 

||4||2||35||

Now, I place no 

reliance in you. 

||4||2||35||

ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਤਬਾਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ (ਹੇ ਮੋਹ! ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਿਾਲ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸਾਂਗਾ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੋੜਦਾ ਹੈਂ) ॥੪॥੨॥੩੫॥

21903 484 Awsw] Aasaa || Aasaa:
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21904 484 korI ko kwhU  
mrmu n jwnW]

(korI)julwhy (ko) dw 
(kwhU) iksy ny[ 
(mrmu)Byd

Koree Ko Kaahoo 

Maram N Jaanaan 

||

No one knows the 

secret of God, the 

Cosmic Weaver.

(ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੂੰ  'ਿੁਲਾਹ 

ਿੁਲਾਹ' ਆਖ ਕੇ ਛੁਜਟਆਉਣ 

ਦੇ ਿਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੀ ਿੁਲਾਹਾ ਹੀ ਹੈ) 

ਤੁਸਾਂ ਜਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਿੁਲਾਹ ਦਾ 
ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ,

21905 484 sBu jgu Awin  
qnwieE 
qwnW]1]rhwau]

(Awin) pYdw krky[ 
qwnW:polw bolo

Sabh Jag Aan 

Thanaaeiou 

Thaanaan ||1|| 

Rehaao ||

He has stretched out 

the fabric of the whole 

world. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਮਾਨੋ) ਤਾਣਾ ਤਣ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21906 484 jb qum suin ly 
byd purwnW]

Jab Thum Sun Lae 

Baedh Puraanaan 

||

When you listen to the 

Vedas and the 

Puraanas,

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ ਿੀ!) ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ 

ਤੁਸੀ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ,

21907 484 qb hm ieqnku 
psirE qwnW]1]

ieqn-ku Thab Ham 

Eithanak Pasariou 

Thaanaan ||1||

You shall know that 

the whole world is 

only a small piece of 

His woven fabric. ||1||

ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਥੋੜਹਾ ਜਿਹਾ 
ਤਾਣਾ ਤਣ ਜਲਆ (ਭਾਵ, ਤੁਸੀ 
ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਇਸ 

ਜਵੱਜਦਆ ਨੂੂੰ  ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ 
ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 
ਤਾਣਾ ਤਣਨ ਤੇ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ  
ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਫ਼ਰਕ ਨਾਹ ਜਪਆ ਪਰ ਜਿਰ 

ਜਵਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ 

ਬਿਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕੂੜਾ 
ਹੀ ਹੈ) ॥੧॥
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21908 484 Drin Akws kI  
krgh bnweI]

(krgh)kMGI Dhharan Akaas 

Kee Karageh 

Banaaee ||

He has made the earth 

and sky His loom.

(ਉਸ ਪਿਭੂ-ਿੁਲਾਹ ਨੇ) ਧਰਤੀ 
ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੂੰਘੀ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

21909 484 cMdu sUrju duie  
swQ clweI]2]

Chandh Sooraj 

Dhue Saathh 

Chalaaee ||2||

Upon it, He moves the 

two bobbins of the 

sun and the moon. 

||2||

ਚੂੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਿ ਨੂੂੰ  ਉਹ (ਉਸ 

ਕੂੰਘੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਨਾਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 

ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

21910 484 pweI joir bwq 
iek kInI qh 
qWqI mnu mwnW]

(qWqI) julwhw Paaee Jor Baath 

Eik Keenee Theh 

Thaanthee Man 

Maanaan ||

Placing my feet 

together, I have 

accomplished one 

thing - my mind is 

pleased with that 

Weaver.

ਿੁਲਾਹੇ ਦੇ ਪਊਇਆਂ ਦੀ ਿੋੜੀ 
ਉਸ ਿੁਲਾਹ-ਪਿਭੂ ਨੇ (ਿਗਤ 

ਦੀ ਿਨਮ-ਮਰਨ ਦੀ) ਖੇਡ ਰਚ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਿੁਲਾਹੇ ਦਾ ਮਨ 

ਉਸ ਿੁਲਾਹ-ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ 

ਰਚੀ ਹੈ।
21911 484 jolwhy Gru Apnw 

cIn@W Gt hI rwmu 
pCwnW]3]

Jolaahae Ghar 

Apanaa 

Cheenhaan Ghatt 

Hee Raam 

Pashhaanaan 

||3||

I have come to 

understand my own 

home, and recognize 

the Lord within my 

heart. ||3||

ਮੈਂ ਿੁਲਾਹ ਨੇ (ਉਸ ਿੁਲਾਹ-ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ) 

ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਬੈਠਾ) 
ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ ॥੩॥

21912 484 khqu kbIru  
kwrgh qorI]

(kwrgh) kMGI Kehath Kabeer 

Kaarageh Thoree 

||

Says Kabeer, when my 

body workshop breaks,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਿੁਲਾਹ (ਇਸ ਿਗਤ-) ਕੂੰਘੀ ਨੂੂੰ  
ਤੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

21913 484 sUqY sUq imlwey  
korI]4]3]36]

(korI) julwhw Soothai Sooth 

Milaaeae Koree 

||4||3||36||

The Weaver shall 

blend my thread with 

His thread. 

||4||3||36||

ਤਾਂ ਸੂਤਰ ਜਵਚ ਸੂਤਰ ਰਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਵਚ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥੩॥੩੬॥
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21914 484 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21915 484 AMqir mYlu jy 
qIrQ nwvY iqsu 
bYkuMT n jwnW]

n@wvY Anthar Mail Jae 

Theerathh Naavai 

This Baikunth N 

Jaanaan ||

With filth within the 

heart, even if one 

bathes at sacred 

places of pilgrimage, 

still, he shall not go to 

heaven.

ਿ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

(ਭੀ ਜਟਕੀ ਰਹੇ, ਤੇ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹ ਾਉਂਦਾ ਜਿਰੇ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਰਗ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਅੱਪੜਨਾ;

21916 484 lok pqIxy kCU n 
hovY nwhI rwmu 
AXwnw]1]

AXw-nw X qwlU qoN bolo Lok Patheenae 

Kashhoo N Hovai 

Naahee Raam 

Ayaanaa ||1||

Nothing is gained by 

trying to please others 

- the Lord cannot be 

fooled. ||1||

(ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹ ਾਜਤਆਂ ਲੋਕ 

ਤਾਂ ਕਜਹਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜਕ ਇਹ 

ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਪਤੀਜਿਆਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੋ 
ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ) 

ਅੂੰਞਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

21917 484 pUjhu rwmu eyku hI 
dyvw]

Poojahu Raam 

Eaek Hee Dhaevaa 

||

Worship the One 

Divine Lord.

ਸੋ, ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕਰੋ।

21918 484 swcw nwvxu gur 
kI 
syvw]1]rhwau]

n@wvxu Saachaa Naavan 

Gur Kee Saevaa 

||1|| Rehaao ||

The true cleansing 

bath is service to the 

Guru. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ 
ਹੀ ਅਸਲ (ਤੀਰਥ-) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21919 484 jl kY mjin jy 
giq hovY inq 
inq myNfuk 
nwvih]

m`jin n@wvih Jal Kai Majan Jae 

Gath Hovai Nith 

Nith Maenadduk 

Naavehi ||

If salvation can be 

obtained by bathing in 

water, then what 

about the frog, which 

is always bathing in 

water?

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ ਲਾਇਆਂ ਿ ੇ

ਮੁਕਤੀ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਡੱਡੂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਹ ਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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21920 484 jYsy myNfuk qYsy 
Eie nr iPir 
iPir jonI 
Awvih]2]

Jaisae Maenadduk 

Thaisae Oue Nar 

Fir Fir Jonee 

Aavehi ||2||

As is the frog, so is 

that mortal; he is 

reincarnated, over and 

over again. ||2||

ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੱਡੂ ਹਨ ਜਤਵੇਂ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਮਝੋ; (ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹ) ਸਦਾ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

21921 484 mnhu kToru mrY 
bwnwris nrku n 
bWicAw jweI]

Manahu Kathor 

Marai Baanaaras 

Narak N Baanchiaa 

Jaaee ||

If the hard-hearted 

sinner dies in 

Benaares, he cannot 

escape hell.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਵਚ ਸਰੀਰ 

ਜਤਆਗੇ, ਪਰ ਮਨੋਂ  ਰਹੇ ਕਠੋਰ, 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਰਕ 

(ਜਵਚ ਪੈਣਾ) ਛੱੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

21922 484 hir kw sMqu mrY 
hwVMbY q sglI 
sYn qrweI]3]

(hwVMbY) mghr c[ 
(sYn) sMgI swQI

Har Kaa Santh 

Marai Haarranbai 

Th Sagalee Sain 

Tharaaee ||3||

And even if the Lord's 

Saint dies in the 

cursed land of 

Haramba, still, he 

saves all his family. 

||3||

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਗਤ ਮਗਹਰ ਦੀ ਸਿਾਪੀ ਹੋਈ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਭੀ ਿੇ ਿਾ ਮਰੇ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਭੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

21923 484 idnsu n rYin bydu 
nhI swsqR qhw 
bsY inrMkwrw]

Dhinas N Rain 

Baedh Nehee 

Saasathr Thehaa 

Basai Nirankaaraa 

||

Where there is neither 

day nor night, and 

neither Vedas nor 

Shaastras, there, the 

Formless Lord abides.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਜਿੱਥੇ ਜਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ 

ਵੇਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਨਹੀਂ 
(ਭਾਵ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅੱਪਜੜਆਂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਿ ੋਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇ ਦੀ 
ਮੁਥਾਿ ਨਹੀਂ, ਿੋ ਜਕਸੇ ਖ਼ਾਸ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਮੁਥਾਿ 

ਨਹੀਂ)
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21924 484 kih kbIr nr 
iqsih iDAwvhu  
bwvirAw 
sMswrw]4]4]37
]

Kehi Kabeer Nar 

Thisehi 

Dhhiaavahu 

Baavariaa 

Sansaaraa 

||4||4||37||

Says Kabeer, meditate 

on Him, O mad-men of 

the world. 

||4||4||37||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਮਨੱੁਖੋ! 

ਹੇ ਕਮਲੇ ਲੋਕੋ! ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਰੋ 

॥੪॥੪॥੩੭॥

21925 485 <> siqgur 
pRswid] 

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru: Aasaa, :

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

21926 485 Awsw bwxI sRI 
nwmdyau jI kI]

Aasaa Baanee Sree 

Naamadhaeo Jee 

Kee||

The Word Of The 

Reverend Naam Dayv 

Jee

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

21927 485 eyk Anyk 
ibAwpk pUrk  
jq dyKau qq 
soeI]

(pUrk) BrpUr Eaek Anaek 

Biaapak Poorak 

Jath Dhaekho 

Thath Soee ||

In the one and in the 

many, He is pervading 

and permeating; 

wherever I look, there 

He is.

ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੇਕ ਰੂਪ 

ਧਾਰ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਤੇ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ; ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕਦਾ 
ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ।

21928 485 mwieAw icqR 
bicqR ibmoihq  
ibrlw bUJY 
koeI]1]

(ic`qR) nkS (b-ic`qR) 
suMdr[ (ib-moihq) 
moihAw

Maaeiaa Chithr 

Bachithr Bimohith 

Biralaa Boojhai 

Koee ||1||

The marvellous image 

of Maya is so 

fascinating; how few 

understand this. ||1||

ਪਰ (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਿੀਵ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂੰਗਾ-ਰੂੰਗ ਦੇ ਰੂਪਾਂ 
ਜਵਚ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਮੋਹੇ ਪਏ ਹਨ 

॥੧॥
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21929 485 sBu goibMdu hY sBu 
goibMdu hY goibMd 
ibnu nhI koeI]

Sabh Gobindh Hai 

Sabh Gobindh Hai 

Gobindh Bin 

Nehee Koee ||

God is everything, God 

is everything. Without 

God, there is nothing 

at all.

ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹਰ 

ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ;

21930 485 sUqu eyku mix sq 
shMs jYsy Eiq 
poiq pRBu 
soeI]1]rhwau]

(mix)mxky[ 
(s`q)sYNkVy[ 
(shMs)hzwr

Sooth Eaek Man 

Sath Sehans Jaisae 

Outh Poth Prabh 

Soee ||1|| 

Rehaao ||

As one thread holds 

hundreds and 

thousands of beads, 

He is woven into His 

creation. ||1||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ (ਉਸ 

ਜਵਚ) ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਕੇ 

(ਪਿੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ) (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹੀ ਿੀਵਨ-ਸੱਤਾ ਜਮਲੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਜਵਚ 

(ਧਾਗੇ ਜਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ) 
ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

21931 485 jl qrMg Aru 
Pyn budbudw jl 
qy iBMn n hoeI]

(Pyn) J`g Jal Tharang Ar 

Faen 

Budhabudhaa Jal 

Thae Bhinn N 

Hoee ||

The waves of the 

water, the foam and 

bubbles, are not 

distinct from the 

water.

ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਠਿੱਲਹਾਂ, ਝੱਗ ਅਤੇ 

ਬੁਲਬੁਲੇ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ,

21932 485 iehu prpMcu  
pwrbRhm kI 
lIlw ibcrq  
Awn n hoeI]2]

(prpMcu) sMswr qmwSw[ 
(ibcrq) ivcwirAW[ 
(Awn) v`Krw

Eihu Parapanch 

Paarabreham Kee 

Leelaa Bicharath 

Aan N Hoee ||2||

This manifested world 

is the playful game of 

the Supreme Lord 

God; reflecting upon 

it, we find that it is not 

different from Him. 

||2||

ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਦੱਸਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ-
ਰੂਪ ਿਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਗਹੁ ਨਾਲ 

ਸੋਜਚਆਂ (ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ) ਵੱਖਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4350 Published: March 06/ 2014



21933 485 imiQAw Brmu 
Aru supn mnorQ  
siq pdwrQu 
jwinAw]

(imiQAw) JUTw[ 
(mnorQ) sMklp

Mithhiaa Bharam 

Ar Supan 

Manorathh Sath 

Padhaarathh 

Jaaniaa ||

False doubts and 

dream objects - man 

believes them to be 

true.

(ਇਹ ਪਰਪੂੰਚ ਵੇਖ ਕੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਗ਼ਲਤ ਜਖ਼ਆਲ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ (ਜਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਾਡਾ ਸਾਥ 

ਪੱਕਾ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ); ਇਹ 

ਪਦਾਰਥ ਇਉਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 
ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ; 

ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
(ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ।

21934 485 suikRq mnsw gur 
aupdysI jwgq 
hI mnu 
mwinAw]3]

(suki Rq) SuB krmW dI 
(mnsw) smJ

Sukirath Manasaa 

Gur Oupadhaesee 

Jaagath Hee Man 

Maaniaa ||3||

The Guru has 

instructed me to try to 

do good deeds, and 

my awakened mind 

has accepted this. 

||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਭਲੀ 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 

ਵਜਹਮ ਜਵਚੋਂ ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਤਸੱਲੀ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਕ ਆਸਾਡਾ ਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਥ 

ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ) ॥੩॥
21935 485 khq nwmdyau  

hir kI rcnw  
dyKhu irdY 
bIcwrI]

Kehath 

Naamadhaeo Har 

Kee Rachanaa 

Dhaekhahu Ridhai 

Beechaaree ||

Says Naam Dayv, see 

the Creation of the 

Lord, and reflect upon 

it in your heart.

ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ 

ਲਵ ੋਜਕ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ।

21936 485 Gt Gt AMqir  
srb inrMqir  
kyvl eyk 
murwrI]4]1]

(inrMqir) ie`krs Ghatt Ghatt 

Anthar Sarab 

Niranthar Kaeval 

Eaek Muraaree 

||4||1||

In each and every 

heart, and deep within 

the very nucleus of all, 

is the One Lord. 

||4||1||

ਇਸ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਘਟ ਅੂੰਦਰ 

ਹਰ ਥਾਂ ਜਸਰਫ਼ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥
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21937 485 Awsw] (AwnI-ly) ilAWdw[ 
(aUdk) pwxI[ BrweI-ly

Aasaa || Aasaa:

21938 485 AwnIly kuMB  
BrweIly aUdk  
Twkur kau 
iesnwnu krau]

Aaneelae Kunbh 

Bharaaeelae 

Oodhak Thaakur 

Ko Eisanaan Karo 

||

Bringing the pitcher, I 

fill it with water, to 

bathe the Lord.

ਘੜਾ ਜਲਆ ਕੇ (ਉਸ ਜਵਚ) 

ਪਾਣੀ ਭਰਾ ਕੇ (ਿ)ੇ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ (ਤਾਂ ਉਹ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ 
ਿੂਠਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ)

21939 485 bieAwlIs lK 
jI jl mih hoqy  
bITlu BYlw kwie 
krau]1]

 b-
ieAwlIs[l`K[(Bylw) 
vsdy[Bylw:polw bolo

Baeiaalees Lakh 

Jee Jal Mehi 

Hothae Beethal 

Bhailaa Kaae Karo 

||1||

But 4.2 million species 

of beings are in the 

water - how can I use 

it for the Lord, O 

Siblings of Destiny? 

||1||

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਜਬਤਾਲੀ ਲੱਖ 

(ਿੂਨਾਂ ਦੇ) ਿੀਵ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
(ਪਰ ਮੇਰਾ) ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਤਾਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ) ਵੱਸਦਾ ਸੀ (ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ; ਤਾਂ ਜਿਰ ਮੂਰਤੀ 
ਨੂੂੰ ) ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਾਵਾਂ? ॥੧॥

21940 485 jqR jwau qq 
bITlu BYlw]

Jathr Jaao Thath 

Beethal Bhailaa ||

Wherever I go, the 

Lord is there.

ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਹੀ 
ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

21941 485 mhw AnMd kry 
sd 
kylw]1]rhwau]

(kylw)coz kOqk Mehaa Anandh 

Karae Sadh Kaelaa 

||1|| Rehaao ||

He continually plays in 

supreme bliss. 

||1||Pause||

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ) ਬੜੇ ਅਨੂੰ ਦ ਚੋਿ ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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21942 485 AwnIly PUl 
proeIly mwlw  
Twkur kI hau 
pUj krau]

Aaneelae Fool 

Paroeelae Maalaa 

Thaakur Kee Ho 

Pooj Karo ||

I bring flowers to 

weave a garland, in 

worshipful adoration 

of the Lord.

ਿੁੱ ਲ ਜਲਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਪਿੋ ਕੇ 

ਿ ੇਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਾਂ,

21943 485 pihly bwsu leI 
hY Bvrh bITl 
BYlw kwie 
krau]2]

(Bvrh) BOry ny Pehilae Baas Lee 

Hai Bhavareh 

Beethal Bhailaa 

Kaae Karo ||2||

But the bumble bee 

has already sucked out 

the fragrance - how 

can I use it for the 

Lord, O Siblings of 

Destiny? ||2||

(ਤਾਂ ਉਹ ਿੁੱ ਲ ਿੂਠੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹ ਪੂਿਾ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, 
ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀ) 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਪਜਹਲਾਂ ਭੌਰੇ ਨੇ ਲੈ 

ਲਈ; (ਪਰ ਮੇਰਾ) ਬੀਠਲ ਤਾਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ (ਉਸ ਭੌਰੇ ਜਵਚ) 

ਵੱਸਦਾ ਸੀ (ਤੇ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਲੈ ਜਰਹਾ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਰ ਇਹਨਾਂ ਿੁੱ ਲਾਂ 
ਨਾਲ) ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਿਾ ਮੈਂ 
ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ॥੨॥

21944 485 AwnIly dUDu  
rIDweIly KIrM  
Twkur kau nYvydu 
krau]

(nY-vydu)im`Ty Bojn Aaneelae 

Dhoodhh 

Reedhhaaeelae 

Kheeran Thaakur 

Ko Naivaedh Karo 

||

I carry milk and cook it 

to make pudding, with 

which to feed the Lord.

ਦੱੁਧ ਜਲਆ ਕੇ ਖੀਰ ਜਰੂੰ ਨਹ ਾ ਕੇ ਿੇ 
ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਮ 

ਪਦਾਰਥ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਭੇਟ 

ਰੱਖਾਂ,
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21945 485 pihly dUDu 
ibtwirE bCrY  
bITlu BYlw kwie 
krau]3]

(ibtwirE) jUTw kIqw Pehilae Dhoodhh 

Bittaariou 

Bashharai Beethal 

Bhailaa Kaae Karo 

||3||

But the calf has 

already tasted the milk 

- how can I use it for 

the Lord, O Siblings of 

Destiny? ||3||

(ਤਾਂ ਦੱੁਧ ਿੂਠਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 

ਭੋਿਨ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਚੋਣ ਵੇਲੇ) ਪਜਹਲਾਂ ਵੱਛੇ ਨੇ ਦੱੁਧ 

ਿੂਠਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਸੀ; (ਪਰ 

ਮੇਰਾ) ਬੀਠਲ ਤਾਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ 
(ਉਸ ਵੱਛੇ ਜਵਚ) ਵੱਸਦਾ ਸੀ (ਤੇ 

ਦੱੁਧ ਪੀ ਜਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ 

ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ) ਮੈਂ ਜਕਉਂ ਨੈਵੇਦ 

ਭੇਟ ਧਰਾਂ? ॥੩॥
21946 485 eIBY bITlu aUBY 

bITlu bITl ibnu 
sMswru nhI]

(eIBY) ie`Qy, (aUBY) au~Qy 
hr QW

Eebhai Beethal 

Oobhai Beethal 

Beethal Bin 

Sansaar Nehee ||

The Lord is here, the 

Lord is there; without 

the Lord, there is no 

world at all.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂਹ 

(ਹਰ ਥਾਂ) ਬੀਠਲ ਹੀ ਬੀਠਲ 

ਹੈ, ਬੀਠਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਿਗਤ 

ਰਜਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

21947 485 Qwn QnMqir 
nwmw pRxvY pUir 
rihE qUM srb 
mhI]4]2]

(QnMqir) QW AMdr[ 
(pRxvY) bynqI krdy

Thhaan 

Thhananthar 

Naamaa Pranavai 

Poor Rehiou 

Thoon Sarab 

Mehee ||4||2||

Prays Naam Dayv, O 

Lord, You are totally 

permeating and 

pervading all places 

and interspaces. 

||4||2||

ਨਾਮਦੇਵ ਉਸ ਬੀਠਲ ਅੱਗੇ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-(ਹੇ ਬੀਠਲ!) 

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ ॥੪॥੨॥

21948 485 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21949 485 mnu myro gju  
ijhbw myrI 
kwqI]

(gju) k`pVw imxn 
vwlw[ (kwqI) kYNcI

Man Maero Gaj 

Jihabaa Maeree 

Kaathee ||

My mind is the 

yardstick, and my 

tongue is the scissors.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਗਜ਼ (ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ), ਮੇਰੀ ਿੀਭ ਕੈਂਚੀ (ਬਣ 

ਗਈ ਹੈ),
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21950 485 mip mip kwtau 
jm kI PwsI]1]

(mip)imx imx ky Map Map Kaatto 

Jam Kee Faasee 

||1||

I measure it out and 

cut off the noose of 

death. ||1||

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਿੀਭ ਨਾਲ ਿਪ ਕੇ) 

ਮੈਂ (ਆਪਣੇ ਮਨ-ਰੂਪ ਗਜ਼ 

ਨਾਲ) ਕੱਛ ਕੱਛ ਕੇ (ਿੀਭ-ਕੈਂਚੀ 
ਨਾਲ) ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਕੱਟੀ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥

21951 485 khw krau jwqI  
kh krau pwqI]

(jw`qI) jwq[ (pwqI) 
SRyxI, kul

Kehaa Karo 

Jaathee Keh Karo 

Paathee ||

What do I have to do 

with social status? 

What do I have to with 

ancestry?

ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਜਕਸੇ (ਉੱਚੀ-ਨੀਵੀਂ) 
ਜ਼ਾਤ-ਗੋਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ 
ਰਹੀ,

21952 485 rwm ko nwmu  
jpau idn 
rwqI]1]rhwau]

Raam Ko Naam 

Japo Dhin Raathee 

||1|| Rehaao ||

I meditate on the 

Name of the Lord, day 

and night. 

||1||Pause||

ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21953 485 rWgin rWgau  
sIvin sIvau]

Raangan Raango 

Seevan Seevo ||

I dye myself in the 

color of the Lord, and 

sew what has to be 

sewn.

(ਇਸ ਸਰੀਰ) ਮੱਟੀ ਜਵਚ ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਨਾਲ) 

ਰੂੰਗ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਸੀਊਣ ਸੀਊਂ ਜਰਹਾ ਹਾਂ,

21954 485 rwm nwm ibnu  
GrIA n 
jIvau]2]

Raam Naam Bin 

Ghareea N Jeevo 

||2||

Without the Lord's 

Name, I cannot live, 

even for a moment. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੈਂ ਇਕ ਘੜੀ ਭਰ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਿੀਉ ਸਕਦਾ ॥੨॥
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21955 485 Bgiq krau hir 
ky gun gwvau]

Bhagath Karo Har 

Kae Gun Gaavo ||

I perform devotional 

worship, and sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ,

21956 485 AwT phr Apnw 
Ksmu 
iDAwvau]3]

Aath Pehar 

Apanaa Khasam 

Dhhiaavo ||3||

Twenty-four hours a 

day, I meditate on my 

Lord and Master. ||3||

ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਆਪਣ ੇਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੩॥

21957 485 suieny kI sUeI  
rupy kw Dwgw]

ru`py Sueinae Kee 

Sooee Rupae Kaa 

Dhhaagaa ||

My needle is gold, and 

my thread is silver.

ਮੈਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ) ਸੋਨੇ ਦੀ 
ਸੂਈ ਜਮਲ ਗਈ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ੱੁਧ 

ਜਨਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ, 

ਮਾਨੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ) ਚਾਂਦੀ ਦਾ 
ਧਾਗਾ ਹੈ;

21958 485 nwmy kw icqu hir 
sau lwgw]4]3]

Naamae Kaa Chith 

Har So Laagaa 

||4||3||

Naam Dayv's mind is 

attached to the Lord. 

||4||3||

(ਇਹ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਨਾਮੇ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ॥੪॥੩॥

21959 485 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21960 485 swpu kuMc CofY  
ibKu nhI CwfY]

Saap Kunch 

Shhoddai Bikh 

Nehee Shhaaddai 

||

The snake sheds its 

skin, but does not lose 

its venom.

ਸੱਪ ਕੁੂੰ ਿ ਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 

(ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜ਼ਜਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ;
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21961 485 audk mwih jYsy 
bgu iDAwnu 
mwfY]1]

(audk) pwxI[ (b`gu) 
bglw[ (mWfY) lgwey

Oudhak Maahi 

Jaisae Bag 

Dhhiaan Maaddai 

||1||

The heron appears to 

be meditating, but it is 

concentrating on the 

water. ||1||

ਪਾਣੀ ਜਵਚ (ਖਲੋ ਕੇ) ਜਿਵੇਂ 
ਬਗਲਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਅੂੰਦਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਿਾਂ 
ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਆਤਮਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ) ॥੧॥

21962 485 kwhy kau kIjY  
iDAwnu jpMnw]

Kaahae Ko Keejai 

Dhhiaan Japannaa 

||

Why do you practice 

meditation and 

chanting,

ਤਦ ਤਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾਣ ਿਾਂ 
ਿਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ ਹੈ?

21963 485 jb qy suDu nwhI  
mnu 
Apnw]1]rhwau]

Jab Thae Sudhh 

Naahee Man 

Apanaa ||1|| 

Rehaao ||

When your mind is not 

pure? ||1||Pause||

ਿਦ ਤਕ (ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਪਜਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

21964 485 isMGc Bojnu jo 
nru jwnY]

jIAW nMU koh Koh ky 
Kwxw (isMGc)Syr jYsw 
Bojn

Singhach Bhojan 

Jo Nar Jaanai ||

That man who feeds 

like a lion,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ੀ 
ਹੀ ਕਮਾਉਣੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, (ਤੇ 

ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ)

21965 485 AYsy hI Tg dyau 
bKwnY]2]

T`gW dy (dyau)ipau v`fy 
T`g

Aisae Hee 

Thagadhaeo 

Bakhaanai ||2||

Is called the god of 

thieves. ||2||

ਿਗਤ ਐਸੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ ਠੱਗ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

21966 485 nwmy ky suAwmI  
lwih ly Jgrw]

Naamae Kae 

Suaamee Laahi 

Lae Jhagaraa ||

Naam Dayv's Lord and 

Master has settled my 

inner conflicts.

ਹੇ ਨਾਮਦੇਵ! ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਨੇ (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪਖੂੰਡ 

ਵਾਲਾ) ਝਗੜਾ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4357 Published: March 06/ 2014



21967 486 rwm rswien  
pIau ry 
dgrw]3]4]

(dgrw)JgVwlU[ Raam Rasaaein 

Peeo Rae 

Dhagaraa ||3||4||

Drink in the sublime 

elixir of the Lord, O 

deceitful one. 

||3||4||

ਹੇ ਕਠੋਰ-ਜਚੱਤ ਮਨੱੁਖ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਪੀ (ਅਤੇ ਪਖੂੰਡ ਛੱਡ) ॥੩॥੪॥

21968 486 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21969 486 pwrbRhmu ij 
cIn@sI Awsw qy 
n BwvsI]

(ij) jo[ (cIn@sI) 
pCwxdy[ (qy)iqs[ (n 
BwvsI) nhIN cMgI l`gdI

Paarabreham J 

Cheenhasee Aasaa 

Thae N Bhaavasee 

||

One who recognizes 

the Supreme Lord 

God, dislikes other 

desires.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਸਾਂ 
ਚੂੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।

21970 486 rwmw Bgqh 
cyqIAly AicMq 
mnu rwKsI]1]

(cyqIAly) ismirAw Raamaa 

Bhagatheh 

Chaetheealae 

Achinth Man 

Raakhasee ||1||

He focuses his 

consciousness on the 

Lord's devotional 

worship, and keeps his 

mind free of anxiety. 

||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਚੂੰ ਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

21971 486 kYsy mn qrihgw 
ry sMswru swgru 
ibKY ko bnw]

(ibKY) ivSy ivkwrW dw 
(bnw) jMgL

Kaisae Man 

Tharehigaa Rae 

Sansaar Saagar 

Bikhai Ko Banaa ||

O my mind, how will 

you cross over the 

world-ocean, if you 

are filled with the 

water of corruption?

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਜਕਵੇਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੇਂਗਾ? ਇਸ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਭਜਰਆ 

ਜਪਆ) ਹੈ।

21972 486 JUTI mwieAw 
dyiK kY BUlw ry 
mnw]1]rhwau]

Jhoothee Maaeiaa 

Dhaekh Kai 

Bhoolaa Rae 

Manaa ||1|| 

Rehaao ||

Gazing upon the 

falseness of Maya, you 

have gone astray, O 

my mind. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਇਹ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ਜਗਆ 

ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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21973 486 CIpy ky Gir 
jnmu dYlw gur 
aupdysu BYlw]

rwmjI ny (dYlw) 
idqw[(BYlw)Blw pRwpq

Shheepae Kae 

Ghar Janam 

Dhailaa Gur 

Oupadhaes 

Bhailaa ||

You have given me 

birth in the house of a 

calico-printer, but I 

have found the 

Teachings of the Guru.

ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਮੇ ਨੂੂੰ  (ਭਾਵੇਂ ਿੀਕਰ) 

ਛੀਂਬੇ ਦੇ ਘਰ ਿਨਮ ਜਦੱਤਾ, 
ਪਰ (ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਜਮਲ ਜਗਆ;

21974 486 sMqh kY prswid  
nwmw hir 
Bytulw]2]5]

(Bytulw) imlw Santheh Kai 

Parasaadh 

Naamaa Har 

Bhaettulaa 

||2||5||

By the Grace of the 

Saint, Naam Dayv has 

met the Lord. ||2||5||

ਹੁਣ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  (ਨਾਮੇ) ਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੨॥੫॥

21975 486 Awsw bwxI sRI 
rivdws jIau kI

(imRg) ihrn[ (mIn) 
m`CI[ (iBRMg) BOrw[ 
(pqMg) pqMgw[ (kuMcr) 
hwQI

Aasaa Baanee Sree 

Ravidhaas Jeeo Kee

Aasaa, The Word Of 

The Reverend Ravi 

Daas Jee:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

21976 486 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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21977 486 imRg mIn iBRMg  
pqMg kuMcr eyk 
doK ibnws]

Mrig Meen Bhring 

Pathang Kunchar 

Eaek Dhokh Binaas 

||

The deer, the fish, the 

bumble bee, the moth 

and the elephant are 

destroyed, each for a 

single defect.

ਹਰਨ, ਮੱਛੀ, ਭੌਰਾ, ਭੂੰ ਬਟ, 

ਹਾਥੀ-ਇਕ ਇਕ ਐਬ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹਰਨ ਨੂੂੰ  ਘੂੰ ਡੇਹੇੜੇ 

ਦਾ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰਸ; ਮੀਨ 

ਨੂੂੰ  ਿੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ; ਭੌਰੇ ਨੂੂੰ  
ਿੁੱ ਲ ਸੁੂੰ ਘਣ ਦੀ ਬਾਣ; ਭੂੰ ਬਟ 

ਦਾ ਦੀਵੇ ਉੱਤੇ ਸੜ ਮਰਨਾ, 
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਸਕਾ; 
ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ)

21978 486 pMc doK AswD 
jw mih qw kI 
kyqk Aws]1]

(AswD) lwielwj Panch Dhokh 

Asaadhh Jaa Mehi 

Thaa Kee Kaethak 

Aas ||1||

So the one who is 

filled with the five 

incurable vices - what 

hope is there for him? 

||1||

ਪਰ ਇਸ ਮਨੱੁਖ ਜਵਚ ਇਹ 

ਪੂੰਿ ੇਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ 

ਬਚਣ ਦੀ ਕਦ ਤਕ ਆਸ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ? ॥੧॥

21979 486 mwDo AibidAw 
ihq kIn]

(ihq) ipAwr[ A-
ib`idAw

Maadhho 

Abidhiaa Hith 

Keen ||

O Lord, he is in love 

with ignorance.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵ ਅਜਗਆਨਤਾ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ;

21980 486 ibbyk dIp  
mlIn]1]rhwau]

(ibbyk) Su`D ivcwr Bibaek Dheep 

Maleen ||1|| 

Rehaao ||

His lamp of clear 

wisdom has grown 

dim. ||1||Pause||

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਬਬੇਕ 

ਦਾ ਦੀਵਾ ਧੁੂੰ ਧਲਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਪਰਖ-ਹੀਣ ਹੋ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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21981 486 iqRgd join Acyq 
sMBv puMn pwp 
Asoc]

(iqRgd) tyFI cwl 
vwlIAW, s`p f`fU 
Awid[ (Acyq) bysmJ[ 
(Asoc) soc rihq

Thrigadh Jon 

Achaeth Sanbhav 

Punn Paap Asoch 

||

The creeping creatures 

live thoughtless lives, 

and cannot 

discriminate between 

good and evil.

ਪਸ਼ੂ ਆਜਦਕ ਟੇਢੀਆਂ ਿੂਨਾਂ ਦੇ 

ਿੀਵ ਜਵਚਾਰ-ਹੀਨ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਪੁੂੰ ਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਪਰਵਾਹ ਰਜਹਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ;

21982 486 mwnuKw Avqwr 
dulB iqhI 
sMgiq poc]2]

(poc) nIc[ du-l`B Maanukhaa 

Avathaar Dhulabh 

Thihee Sangath 

Poch ||2||

It is so difficult to 

obtain this human 

incarnation, and yet, 

they keep company 

with the low. ||2||

ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਿਨਮ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਮਜਲਆ ਹੈ, 

ਇਸ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਭੀ ਨੀਚ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ) 
॥੨॥

21983 486 jIA jMq jhw 
jhw lgu krm ky 
bis jwie]

Jeea Janth Jehaa 

Jehaa Lag Karam 

Kae Bas Jaae ||

Wherever the beings 

and creatures are, 

they are born 

according to the 

karma of their past 

actions.

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨਮ 

ਲੈ ਕੇ ਿੀਵ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਭੀ ਹਨ,

21984 486 kwl Pws AbD 
lwgy kCu n clY 
aupwie]3]

(A-bD) byrok[ c`lY Kaal Faas Abadhh 

Laagae Kashh N 

Chalai Oupaae 

||3||

The noose of death is 

unforgiving, and it 

shall catch them; it 

cannot be warded off. 

||3||

ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਲ ਦੀ 
(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ) ਐਸੀ ਿਾਹੀ 
ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਿੋ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ॥੩॥
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21985 486 rivdws dws 
audws qju BRmu  
qpn qpu gur 
igAwn]

(qpn) qpW dw Ravidhaas Dhaas 

Oudhaas Thaj 

Bhram Thapan 

Thap Gur Giaan ||

O servant Ravi Daas, 

dispel your sorrow and 

doubt, and know that 

Guru-given spiritual 

wisdom is the penance 

of penances.

ਹੇ ਰਜਵਦਾਸ! ਹੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸ 

ਰਜਵਦਾਸ! ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ; ਇਹ 

ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦਾ ਜਗਆਨ ਕਮਾ, ਇਹੀ ਤਪਾਂ 
ਦਾ ਤਪ ਹੈ।

21986 486 Bgq jn BY hrn  
prmwnMd krhu 
indwn]4]1]

(indwn) AMq nMU, bysmJ Bhagath Jan Bhai 

Haran 

Paramaanandh 

Karahu Nidhaan 

||4||1||

O Lord, Destroyer of 

the fears of Your 

humble devotees, 

make me supremely 

blissful in the end. 

||4||1||

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਖ਼ਰ ਮੈਨੂੂੰ  
ਰਜਵਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਭੀ (ਆਪਣੇ 
ਜਪਆਰ ਦਾ) ਪਰਮ ਅਨੂੰ ਦ 

ਬਖ਼ਸ਼ੋ (ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ) ॥੪॥੧॥
21987 486 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21988 486 sMq quJI qnu  
sMgiq pRwn]

(quJI)AwpjI 
dy[(qnu)ipAwry spu`qR, 
srUp

Santh Thujhee 

Than Sangath 

Praan ||

Your Saints are Your 

body, and their 

company is Your 

breath of life.

ਹੇ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਪਿਭੂ! ਸੂੰਤ ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਤੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ-ਿਾਨ ਹੈ।

21989 486 siqgur igAwn 
jwnY sMq dyvw 
dyv]1]

Sathigur Giaan 

Jaanai Santh 

Dhaevaa Dhaev 

||1||

By the True Guru-

given spiritual 

wisdom, I know the 

Saints as the gods of 

gods. ||1||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸੂੰਤਾਂ 
(ਦੀ ਵਜਡਆਈ) ਨੂੂੰ  (ਮਨੱੁਖ) 

ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

21990 486 sMq cI sMgiq  
sMq kQw rsu]

(cI)dI Santh Chee 

Sangath Santh 

Kathhaa Ras ||

O Lord, God of gods, 

grant me the Society 

of the Saints,

ਹੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਬਖ਼ਸ਼, 

ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿਭੂ-
ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਸਕਾਂ;
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21991 486 sMq pRym mwJY 
dIjY dyvw 
dyv]1]rhwau]

(mwJY) mYnMU Santh Praem 

Maajhai Dheejai 

Dhaevaa Dhaev 

||1|| Rehaao ||

The sublime essence 

of the Saints' 

conversation, and the 

Love of the Saints. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ (ਭਾਵ, ਸੂੰਤਾਂ 
ਨਾਲ) ਪਿੇਮ (ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

21992 486 sMq Awcrx sMq 
co mwrgu sMqc 
El@g 
El@gxI]2]

(El@g)dwsndws sMqW 
dI (El@gxI)dwsndwsI 
bxy[ Aw-crx

Santh Aacharan 

Santh Cho Maarag 

Santh Ch Oulhag 

Oulhaganee ||2||

The Character of the 

Saints, the lifestyle of 

the Saints, and the 

service of the servant 

of the Saints. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਤਾਂ ਵਾਲੀ 
ਕਰਣੀ, ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੨॥

21993 486 Aaur iek mwgau  
Bgiq icMqwmix]

(icMqwmix) vwihgurU jI Aour Eik Maago 

Bhagath 

Chinthaaman ||

I ask for these, and for 

one thing more - 

devotional worship, 

which shall fulfill my 

desires.

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਇਕ ਹੋਰ (ਦਾਜਤ ਭੀ) 
ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਦੇਹ, ਿੋ ਮਨ-ਜਚੂੰ ਦੇ ਿਲ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਣੀ ਹੈ;

21994 486 jxI lKwvhu  
AsMq 
pwpIsix]3]

(jxI)nw[ 
(lKwvhu)idKwau[ ijnW@ 
nMU (pwpIsix) pwp 
ipAwrw hY

Janee Lakhaavahu 

Asanth Paapee 

San ||3||

Do not show me the 

wicked sinners. ||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ 

ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹ ਕਰਾਈ ਂ॥੩॥

21995 486 rivdwsu BxY jo 
jwxY so jwxu]

(BxY) AwKdy[ (jwxu) 
isAwxw

Ravidhaas Bhanai 

Jo Jaanai So Jaan 

||

Says Ravi Daas, he 

alone is wise, who 

knows this:

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਅਸਲ 

ਜਸਆਣਾ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿੋ ਇਹ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

21996 486 sMq AnMqih  
AMqru 
nwhI]4]2]

(AnMqih) AnMq 
vwihgurU jI

Santh Ananthehi 

Anthar Naahee 

||4||2||

There is no difference 

between the Saints 

and the Infinite Lord. 

||4||2||

ਜਕ ਸੂੰਤਾਂ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਜਵੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੪॥੨॥
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21997 486 Awsw] Aasaa || Aasaa:

21998 486 qum cMdn hm 
ierMf bwpury sMig 
qumwry bwsw]

(b`wpury) ivcwry Thum Chandhan 

Ham Eirandd 

Baapurae Sang 

Thumaarae 

Baasaa ||

You are sandalwood, 

and I am the poor 

castor oil plant, 

dwelling close to you.

ਹੇ ਮਾਧੋ! ਤੂੂੰ  ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈਂ, 
ਮੈਂ ਜਨਮਾਣਾ ਹਜਰੂੰਡ ਹਾਂ (ਪਰ 

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ 

(ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਲਈ ਥਾਂ 
ਜਮਲ ਗਈ ਹੈ।

21999 486 nIc rUK qy aUc 
Bey hY gMD sugMD 
invwsw]1]

hYN Neech Rookh Thae 

Ooch Bheae Hai 

Gandhh Sugandhh 

Nivaasaa ||1||

From a lowly tree, I 

have become exalted; 

Your fragrance, Your 

exquisite fragrance 

now permeates me. 

||1||

ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਮੱਠੀ ਵਾਸ਼ਨਾ 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ 

ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਰੱੁਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੧॥

22000 486 mwDau sqsMgiq 
srin qum@wrI]

Maadhho 

Sathasangath 

Saran 

Thumhaaree ||

O Lord, I seek the 

Sanctuary of the 

company of Your 

Saints;

ਹੇ ਮਾਧੋ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਦੀ ਓਟ ਿੜੀ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਥੋਂ 
ਜਵਛੁੜਨ ਨਾਹ ਦੇਈ)ਂ,

22001 486 hm Aaugn qum@ 
aupkwrI]1]rhw
au]

Ham Aougan 

Thumh 

Oupakaaree ||1|| 

Rehaao ||

I am worthless, and 

You are so benevolent. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ ਹਾਂ (ਤੇਰਾ ਸਤ-

ਸੂੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ 

ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ) ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ (ਤੂੂੰ  ਜਿਰ ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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22002 486 qum mKqUl supyd 
spIAl hm 
bpury js kIrw]

(mKqUl)v`itAw rySm[ 
(supyd)ic`tw rySm[ 
(spIAl)pILw rySm[ 
(hm) dwsn dws[ js 
krn rUp rySm pYdw 
krn (vwly) kIrw kIVy 
hn

Thum Makhathool 

Supaedh Sapeeal 

Ham Bapurae Jas 

Keeraa ||

You are the white and 

yellow threads of silk, 

and I am like a poor 

worm.

ਹੇ ਮਾਧੋ! ਤੂੂੰ  ਜਚੱਟਾ ਪੀਲਾ 
(ਸੋਹਣਾ) ਰੇਸ਼ਮ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਜਨਮਾਣਾ 
(ਉਸ) ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ ਹਾਂ (ਿੋ 
ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ 

ਜਨਕਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।)

22003 486 sqsMgiq imil 
rhIAY mwDau jYsy 
mDup mKIrw]2]

(mDup)Sihd[(mKIrw)m`
KIAW

Sathasangath Mil 

Reheeai Maadhho 

Jaisae Madhhup 

Makheeraa ||2||

O Lord, I seek to live in 

the Company of the 

Saints, like the bee 

with its honey. ||2||

ਮਾਧੋ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਰਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਜਹਦ ਦੀਆਂ 

ਮੱਖੀਆਂ ਸ਼ਜਹਦ ਦੇ ਛੱਤੇ ਜਵਚ 

(ਜਟਕੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ) 

॥੨॥
22004 486 jwqI ECw pwqI 

ECw ECw jnmu 
hmwrw]

(ECw) nIvIN[ (pwqI) 
kul

Jaathee Oushhaa 

Paathee Oushhaa 

Oushhaa Janam 

Hamaaraa ||

My social status is low, 

my ancestry is low, 

and my birth is low as 

well.

ਰਜਵਦਾਸ ਚਜਮਆਰ ਆਖਦਾ 
ਹੈ-(ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਮੇਰੀ ਿਾਜਤ ਨੀਵੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੁਲ 

ਨੀਵੀਂ, ਮੇਰਾ ਿਨਮ ਨੀਵਾਂ;

22005 486 rwjwrwm kI syv 
n kIn@I kih 
rivdws 
cmwrw]3]3]

Raajaa Raam Kee 

Saev N Keenee 

Kehi Ravidhaas 

Chamaaraa 

||3||3||

I have not performed 

the service of the 

Lord, the Lord, says 

Ravi Daas the cobbler. 

||3||3||

(ਪਰ, ਹੇ ਮਾਧੋ! ਮੇਰੀ ਿਾਜਤ, 

ਕੁਲ ਤੇ ਿਨਮ ਸੱਚ-ਮੁਚ ਨੀਵੇਂ 
ਰਜਹ ਿਾਣਗੇ) ਿੇ ਮੈਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 
ਨਾਹ ਕੀਤੀ ॥੩॥੩॥

22006 486 Awsw] Aasaa || Aasaa:
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22007 486 khw BieE jau 
qnu BieE iCnu 
iCnu]

Kehaa Bhaeiou Jo 

Than Bhaeiou 

Shhin Shhin ||

What would it matter, 

if my body were cut 

into pieces?

(ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਲੱਭ ਕੇ ਹੁਣ) 

ਿ ੇਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਭੀ ਹੋ 

ਿਾਏ ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।

22008 486 pRymu jwie qau 
frpY qyro jnu]1]

Praem Jaae Tho 

Ddarapai Thaero 

Jan ||1||

If I were to lose Your 

Love, Lord, then Your 

humble servant would 

be afraid. ||1||

ਹੇ ਰਾਮ! ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਘਬਰਾਏਗਾ ਿੇ (ਇਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਜਪਆਰ 

ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ॥੧॥

22009 486 quJih crn 
AribMd Bvn 
mnu]

(AribMd)kml 
Pu`l[(Bvn) Gr

Thujhehi Charan 

Arabindh Bhavan 

Man ||

Your lotus feet are the 

home of my mind.

(ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ!) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਕਉਲ ਿੁੱ ਲ ਵਰਗੇ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਜਹਣ ਦੀ 
ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁਜਕਆ ਹੈ;

22010 486 pwn krq pwieE  
pwieE rwmeIAw 
Dnu]1]rhwau]

nwm rs (pwn 
krq)pINidAW[ rw-
meIAw

Paan Karath 

Paaeiou Paaeiou 

Raameeaa Dhhan 

||1|| Rehaao ||

Drinking in Your 

Nectar, I have 

obtained the wealth of 

the Lord. ||1||Pause||

(ਤੇਰੇ ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ ਜਵਚੋਂ ਨਾਮ-

ਰਸ) ਪੀਂਜਦਆਂ ਪੀਂਜਦਆਂ ਮੈਂ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਧਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22011 486 sMpiq ibpiq  
ptl mwieAw 
Dnu]

(sMpiq) Dn dOlq[ 
(ibpiq) musIbq[ 
(ptl) pVdw[ 
ptl:polw bolo

Sanpath Bipath 

Pattal Maaeiaa 

Dhhan ||

Prosperity, adversity, 

property and wealth 

are just Maya.

ਸੌਖ, ਜਬਪਤਾ, ਧਨ-ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹਨ (ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ);
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22012 487 qw mih mgn hoq 
n qyro jnu]2]

Thaa Mehi Magan 

Hoth N Thaero Jan 

||2||

Your humble servant is 

not engrossed in 

them. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ) ਇਹਨਾਂ (ਪਰਜਦਆਂ) ਜਵਚ 

(ਹੁਣ) ਨਹੀਂ ਿਸਦਾ ॥੨॥

22013 487 pRym kI jyvrI 
bwiDE qyro jn]

b`wiDE Praem Kee 

Jaevaree 

Baadhhiou Thaero 

Jan ||

Your humble servant is 

tied by the rope of 

Your Love.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ) ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੇ 

ਜਪਆਰ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੱਝਾ 
ਹੋਇਆ ਹਾਂ।

22014 487 kih rivdws  
CUitbo kvn 
gun]3]4]

Kehi Ravidhaas 

Shhoottibo Kavan 

Gun ||3||4||

Says Ravi Daas, what 

benefit would I get by 

escaping from it? 

||3||4||

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲਣ ਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਿੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੩॥੪॥

22015 487 Awsw] Aasaa || Aasaa:

22016 487 hir hir hir 
hir hir hir 
hry]

Har Har Har Har 

Har Har Harae ||

The Lord, Har, Har, 

Har, Har, Har, Har, 

Haray.

ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ 

ਹਜਰਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ,

22017 487 hir ismrq jn 
gey insqir 
qry]1]rhwau]

(ins-qir) nw qr 
skx vwly

Har Simarath Jan 

Geae Nisathar 

Tharae ||1|| 

Rehaao ||

Meditating on the 

Lord, the humble are 

carried across to 

salvation. 

||1||Pause||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ 

ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22018 487 hir ky nwm  
kbIr aujwgr]

(aujwgr) pRgt Har Kae Naam 

Kabeer Oujaagar 

||

Through the Lord's 

Name, Kabeer became 

famous and respected.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਕਬੀਰ (ਭਗਤ 

ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ,
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22019 487 jnm jnm ky  
kwty kwgr]1]

lyiKAW dy (kwgr) kwZz Janam Janam Kae 

Kaattae Kaagar 

||1||

The accounts of his 

past incarnations were 

torn up. ||1||

ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੱੁਕ ਗਏ 

॥੧॥
22020 487 inmq nwmdyau  

dUDu pIAwieAw]
(inm~q) kwrx[ 
inimq:polw bolo

Nimath 

Naamadhaeo 

Dhoodhh 

Peeaaeiaa ||

Because of Naam 

Dayv's devotion, the 

Lord drank the milk he 

offered.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ (ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਰਾਇ) 

ਨੂੂੰ  ਦੱੁਧ ਜਪਆਇਆ ਸੀ,

22021 487 qau jg jnm  
sMkt nhI 
AwieAw]2]

Tho Jag Janam 

Sankatt Nehee 

Aaeiaa ||2||

He shall not have to 

suffer the pains of 

reincarnation into the 

world again. ||2||

ਤੇ, ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਹੀ ਉਹ 

ਿਗਤ ਦੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ 
ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਜਪਆ ॥੨॥

22022 487 jn rivdws rwm 
rMig rwqw]

Jan Ravidhaas 

Raam Rang 

Raathaa ||

Servant Ravi Daas is 

imbued with the 

Lord's Love.

ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਰਜਵਦਾਸ (ਭੀ) 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਜਗਆ ਹੈ।
22023 487 ieau gur prswid  

nrk nhI 
jwqw]3]5]

Eio Gur Parasaadh 

Narak Nehee 

Jaathaa ||3||5||

By Guru's Grace, he 

shall not have to go to 

hell. ||3||5||

ਇਸ ਰੂੰਗ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦਾ 
ਸਦਕਾ, ਰਜਵਦਾਸ ਨਰਕਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ॥੩॥੫॥

22024 487 Awsw] Aasaa || Aasaa:

22025 487 mwtI ko puqrw  
kYsy ncqu hY]

puqrw:polw bolo[ n`cqu Maattee Ko 

Putharaa Kaisae 

Nachath Hai ||

How does the puppet 

of clay dance?

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਇਹ ਜਮੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕੇਹਾ 
ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਭਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈ);
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22026 487 dyKY dyKY sunY bolY  
dauirE iPrqu 
hY]1]rhwau]

Dhaekhai 

Dhaekhai Sunai 

Bolai Dhouriou 

Firath Hai ||1|| 

Rehaao ||

He looks and listens, 

hears and speaks, and 

runs around. 

||1||Pause||

(ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਹੀ) ਚਾਰ-ਚੁਿੇਰੇ 

ਢੂੂੰ ਢਦਾ ਹੈ; (ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੀ 
ਗੱਲਾਂ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ 
ਸੁਣਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀਆਂ 

ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ), (ਮਾਇਆ 

ਕਮਾਣ ਦੀਆਂ ਹੀ) ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, (ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ) ਦੌਜੜਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22027 487 jb kCu pwvY qb  
grbu krqu hY]

Jab Kashh Paavai 

Thab Garab Karath 

Hai ||

When he acquires 

something, he is 

inflated with ego.

ਿਦੋਂ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਕੁਝ ਧਨ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਇਹ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ;

22028 487 mwieAw geI qb 
rovnu lgqu hY]1]

Maaeiaa Gee Thab 

Rovan Lagath Hai 

||1||

But when his wealth is 

gone, then he cries 

and bewails. ||1||

ਪਰ ਿੇ ਗੁਆਚ ਿਾਏ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ 
ਹੈ, ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

22029 487 mn bc kRm rs 
ksih luBwnw]

mn, (bc) bcn, (kRm) 
krmW krky

Man Bach Kram 

Ras Kasehi 

Lubhaanaa ||

In thought, word and 

deed, he is attached to 

the sweet and tangy 

flavors.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਬਚਨਾਂ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, 
ਚਸਜਕਆਂ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,
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22030 487 ibnis gieAw  
jwie khUM 
smwnw]2]

(ibnis) nws[ (khMU) 
hor ikqy

Binas Gaeiaa Jaae 

Kehoon Samaanaa 

||2||

When he dies, no one 

knows where he has 

gone. ||2||

(ਆਖ਼ਰ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ) ਿਦੋਂ 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਢਜਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਿੀਵ (ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ) ਿਾ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਅਪੜਨ ਦੇ 

ਥਾਂ) ਜਕਤੇ ਕੁਥਾਂ ਹੀ ਜਟਕਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
22031 487 kih rivdws  

bwjI jgu BweI]

Kehi Ravidhaas 

Baajee Jag Bhaaee 

||

Says Ravi Daas, the 

world is just a 

dramatic play, O 

Siblings of Destiny.

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਿਗਤ ਇਕ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ,

22032 487 bwjIgr sau muoih 
pRIiq bin 
AweI]3]6]

muoih hoVw Aqy AONkV 
ivckwr dI Avwj bolo

Baajeegar So 

Muohi Preeth Ban 

Aaee ||3||6||

I have enshrined love 

for the Lord, the star 

of the show. ||3||6||

ਮੇਰੀ ਪਿੀਤ ਤਾਂ (ਿਗਤ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਥਾਂ) ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ 

ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ 

ਹੈ (ਸੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ 
ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਚ ਜਗਆ ਹਾਂ) 
॥੩॥੬॥

22033 487 Awsw bwxI Bgq 
DMny jI kI

(iblwny) ibqIq kIqy[ 
(DIry) itkdw

Aasaa Baanee 

Bhagath 

Dhhannae Jee Kee

Aasaa, The Word Of 

Devotee Dhanna Jee:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਭਗਤ ਧੂੰ ਨੇ 

ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

22034 487 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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22035 487 BRmq iPrq bhu 
jnm iblwny qnu 
mnu Dnu nhI 
DIry]

Bhramath Firath 

Bahu Janam 

Bilaanae Than 

Man Dhhan Nehee 

Dhheerae ||

I wandered through 

countless incarnations, 

but mind, body and 

wealth never remain 

stable.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਭਟਕਜਦਆਂ ਕਈ ਿਨਮ ਗੁਜ਼ਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਭੀ ਜਟਜਕਆ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ।

22036 487 lwlc ibKu kwm 
lubD rwqw min 
ibsry pRB 
hIry]1]rhwau]

(lubD)luBwiemwn Laalach Bikh Kaam 

Lubadhh Raathaa 

Man Bisarae Prabh 

Heerae ||1|| 

Rehaao ||

Attached to, and 

stained by the poisons 

of sexual desire and 

greed, the mind has 

forgotten the jewel of 

the Lord. ||1||Pause||

ਲੋਭੀ ਿੀਵ ਜ਼ਜਹਰ-ਰੂਪ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਵਚ, 

ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਜਵਚ, ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਅਮੋਲਕ ਪਿਭੂ ਜਵਸਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22037 487 ibKu Pl mIT 
lgy mn baury  
cwr ibcwr n 
jwinAw]

Bikh Fal Meeth 

Lagae Man Bourae 

Chaar Bichaar N 

Jaaniaa ||

The poisonous fruit 

seems sweet to the 

demented mind, 

which does not know 

the difference 

between good and evil.

ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨ! ਇਹ ਜ਼ਜਹਰ-

ਰੂਪ ਿਲ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮੱਠੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ, ਤੈਨੂੂੰ  ਸੋਹਣੀ ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ 
ਿੁਰਦੀ;

22038 487 gun qy pRIiq bFI 
An BWqI jnm 
mrn iPir 
qwinAw]1]

(bFI) vDI[ (An) hor 
(BWqI) iksm dI[ 
(qwinAw) qwxw qixAw

Gun Thae Preeth 

Badtee An 

Bhaanthee Janam 

Maran Fir 

Thaaniaa ||1||

Turning away from 

virtue, his love for 

other things increases, 

and he weaves again 

the web of birth and 

death. ||1||

ਗੁਣਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਜਕਸਮ ਦੀ ਪਿੀਤ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਤਜਣਆ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥
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22039 487 jugiq jwin nhI 
irdY invwsI  
jlq jwl jm 
PMD pry]

Jugath Jaan Nehee 

Ridhai Nivaasee 

Jalath Jaal Jam 

Fandhh Parae ||

He does not know the 

way to the Lord, who 

dwells within his 

heart; burning in the 

trap, he is caught by 

the noose of death.

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦੀ ਿੁਗਤ 

ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਿੁਗਜਤ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਪੱਕੀ ਨਾਹ ਕੀਤੀ; 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਸੜਦੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਿਮਾਂ 
ਦਾ ਿਾਲ, ਿਮਾਂ ਦੇ ਿਾਹੇ ਪੈ ਗਏ 

ਹਨ।

22040 487 ibKu Pl sMic  
Bry mn AYsy  
prm purK pRB  
mn ibsry]2]

(sMic) iek`Ty krky Bikh Fal Sanch 

Bharae Man Aisae 

Param Purakh 

Prabh Man Bisarae 

||2||

Gathering the 

poisonous fruits, he 

fills his mind with 

them, and he forgets 

God, the Supreme 

Being, from his mind. 

||2||

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਜਵਸ਼ੇ-ਰੂਪ ਜ਼ਜਹਰ 

ਦੇ ਿਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ 

ਸਾਂਭਦਾ ਜਰਹਾ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ 
ਸਾਂਭਦਾ ਜਰਹਾ ਜਕ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਰਮ 

ਪੁਰਖ ਪਿਭੂ ਭੁੱ ਲ ਜਗਆ ॥੨॥

22041 487 igAwn pRvysu  
gurih Dnu dIAw  
iDAwnu mwnu mn 
eyk mey]

(mwnu) Brosw[ (mey) 
iml gey

Giaan Pravaes 

Gurehi Dhhan 

Dheeaa Dhhiaan 

Maan Man Eaek 

Meae ||

The Guru has given 

the wealth of spiritual 

wisdom; practicing 

meditation, the mind 

becomes one with 

Him.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਆਨ 

ਦਾ ਪਿਵੇਸ਼-ਰੂਪ ਧਨ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ 

ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ 
ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਇੱਕ-ਜਮੱਕ ਹੋ ਜਗਆ;

22042 487 pRym Bgiq mwnI 
suKu jwinAw  
iqRpiq AGwny 
mukiq Bey]3]

Praem Bhagath 

Maanee Sukh 

Jaaniaa Thripath 

Aghaanae Mukath 

Bheae ||3||

Embracing loving 

devotional worship for 

the Lord, I have come 

to know peace; 

satisfied and satiated, 

I have been liberated. 

||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ, ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ 

ਦੀ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, 

ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਰੱਿ ਜਗਆ, ਤੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋੋੰ 
ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਗਆ ॥੩॥
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22043 487 joiq smwie  
smwnI jw kY  
AClI pRBu 
pihcwinAw]

(A-ClI) nw CLy jwx 
vwly

Joth Samaae 

Samaanee Jaa Kai 

Ashhalee Prabh 

Pehichaaniaa ||

One who is filled with 

the Divine Light, 

recognizes the 

undeceivable Lord 

God.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਿੋਜਤ ਜਟਕ 

ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਛਲੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਜਲਆ।

22044 487 DMnY Dnu pwieAw 
DrxIDru imil 
jn sMq 
smwinAw]4]1]

(DrxI-Dru) DrqI dy 
Awsry vwihgurU jI

Dhhannai Dhhan 

Paaeiaa 

Dhharaneedhhar 

Mil Jan Santh 

Samaaniaa 

||4||1||

Dhanna has obtained 

the Lord, the Sustainer 

of the World, as his 

wealth; meeting the 

humble Saints, he 

merges in the Lord. 

||4||1||

ਮੈਂ ਧੂੰ ਨੇ ਨੇ ਭੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ ਧਨ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ 

ਿ ੋਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ; ਮੈਂ ਧੂੰਨਾ ਭੀ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੪॥੧॥

22045 487 mhlw 5] Mehalaa 5 || Fifth Mehl:

22046 487 goibMd goibMd 
goibMd sMig  
nwmdyau mnu 
lIxw]

Gobindh Gobindh 

Gobindh Sang 

Naamadhaeo Man 

Leenaa ||

Naam Dayv's mind was 

absorbed into God 

Gobind Gobind, 

Gobind.

(ਭਗਤ) ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦਾ ਮਨ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਸੀ।

22047 487 AwF dwm ko 
CIpro hoieE 
lwKIxw]1]rhwau
]

(dwm) kOfI[ gRIb 
(CIpro) CINbw[ 
(lwKIxw) l`KW dw

Aadt Dhaam Ko 

Shheeparo Hoeiou 

Laakheenaa ||1|| 

Rehaao ||

The calico-printer, 

worth half a shell, 

became worth 

millions. ||1||Pause||

(ਉਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ 
ਗਰੀਬ ਛੀਂਬਾ, (ਮਾਨੋ) ਲਖਪਤੀ 
ਬਣ ਜਗਆ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਾਹ ਰਹੀ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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22048 487 bunnw qnnw 
iqAwig kY pRIiq 
crn kbIrw]

Bunanaa 

Thananaa Thiaag 

Kai Preeth Charan 

Kabeeraa ||

Abandoning weaving 

and stretching thread, 

Kabeer enshrined love 

for the Lord's lotus 

feet.

(ਕੱਪੜਾ) ਉਣਨ (ਤਾਣਾ) ਤਣਨ 

(ਦੀ ਲਗਨ) ਛੱਡ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੇ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਾ 
ਲਈ;

22049 487 nIc kulw 
jolwhrw BieE 
gunIX ghIrw]1]

gunIX X qwlU qoN 
bol[(ghIrw)smuMdR

Neech Kulaa 

Jolaaharaa 

Bhaeiou Guneey 

Geheeraa ||1||

A weaver from a lowly 

family, he became an 

ocean of excellence. 

||1||

ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ ਦਾ ਗਰੀਬ 

ਿੁਲਾਹਾ ਸੀ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਬਣ ਜਗਆ ॥੧॥

22050 487 rivdwsu FuvMqw 
For nIiq iqin 
iqAwgI mwieAw]

(For) mry hoey pSU Ravidhaas 

Dtuvanthaa Dtor 

Neeth Thin 

Thiaagee Maaeiaa 

||

Ravi Daas, who used 

to carry dead cows 

every day, renounced 

the world of Maya.

ਰਜਵਦਾਸ (ਪਜਹਲਾਂ) ਜਨਿੱਤ ਮੋਏ 

ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦਾ ਸੀ, (ਪਰ ਿਦੋਂ) 
ਉਸ ਨੇ ਮਾਇਆ (ਦਾ ਮੋਹ) ਛੱਡ 

ਜਦੱਤਾ,

22051 487 prgtu hoAw 
swDsMig hir 
drsnu 
pwieAw]2]

Paragatt Hoaa 

Saadhhasang Har 

Dharasan Paaeiaa 

||2||

He became famous in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

and obtained the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan. ||2||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉੱਘਾ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ 

ਜਗਆ ॥੨॥
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22052 487 sYnu nweI 
buqkwrIAw Ehu 
Gir Gir 
suinAw]

(buqkwrIAw) ibnw 
mzUrI syvw krn vwlw

Sain Naaee 

Buthakaareeaa 

Ouhu Ghar Ghar 

Suniaa ||

Sain, the barber, the 

village drudge, 

became famous in 

each and every house.

ਸੈਣ (ਿਾਜਤ ਦਾ) ਨਾਈ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਬੱੁਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ 
ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਸੋਭਾ ਹੋ 

ਤੁਰੀ,

22053 487 ihrdy visAw 
pwrbRhmu Bgqw 
mih ginAw]3]

Hiradhae Vasiaa 

Paarabreham 

Bhagathaa Mehi 

Ganiaa ||3||

The Supreme Lord 

God dwelled in his 

heart, and he was 

counted among the 

devotees. ||3||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ ਜਪਆ ਤੇ ਉਹ 

ਭਗਤਾਂ ਜਵਚ ਜਗਜਣਆ ਿਾਣ 

ਲੱਗ ਜਪਆ ॥੩॥

22054 488 ieh ibiD suin kY 
jwtro auiT BgqI 
lwgw]

gRIb (jwtro) j`t[ 
ibiD:polw bolo

Eih Bidhh Sun Kai 

Jaattaro Outh 

Bhagathee Laagaa 

||

Hearing this, Dhanna 

the Jaat applied 

himself to devotional 

worship.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਦੀ ਗੱਲ) ਸੁਣ ਕੇ 

ਗਰੀਬ ਧੂੰਨਾ ਿੱਟ ਭੀ ਉੱਠ ਕੇ 

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ,

22055 488 imly pRqiK 
gusweIAw DMnw 
vfBwgw]4]2]

Milae Prathakh 

Gusaaeeaa 

Dhhannaa 

Vaddabhaagaa 

||4||2||

The Lord of the 

Universe met him 

personally; Dhanna 

was so very blessed. 

||4||2||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸਾਜਖਆਤ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 

ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਜਗਆ ॥੪॥੨॥

22056 488 ry icq cyqis kI 
n dXwl dmodr  
ibbih n jwnis 
koeI]

(cyqis) ismrdw[ 
(dmodr) vwihgurU jI[ 
(ibbih)dUjw[ d-Xwl 
X qwlU qoN bolo

Rae Chith 

Chaethas Kee N 

Dhayaal 

Dhamodhar Bibehi 

N Jaanas Koee ||

O my consciousness, 

why don't you remain 

conscious of the 

Merciful Lord? How 

can you recognize any 

other?

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ? (ਵੇਖੀਂ) ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਤੇ ਆਸ ਨਾਹ ਲਾਈ ਰੱਖੀਂ।
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22057 488 jy Dwvih bRhmMf 
KMf kau krqw 
krY su 
hoeI]1]rhwau]

Jae Dhhaavehi 

Brehamandd 

Khandd Ko 

Karathaa Karai S 

Hoee ||1|| 

Rehaao ||

You may run around 

the whole universe, 

but that alone 

happens which the 

Creator Lord does. 

||1||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੇਸਾਂ 
ਪਰਦੇਸਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਹੋਵੇਗਾ ਿ ੋਕਰਤਾਰ ਕਰੇਗਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22058 488 jnnI kyry audr 
audk mih ipMfu 
kIAw ds 
duAwrw]

(kyry) dy[ (audr) pyt[ 
(audk) pwxI[ (ipMfu) 
sRIr

Jananee Kaerae 

Oudhar Oudhak 

Mehi Pindd Keeaa 

Dhas Dhuaaraa ||

In the water of the 

mother's womb, He 

fashioned the body 

with ten gates.

ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਿਲ ਜਵਚ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਸ ਸੋਤਾਂ ਵਾਲਾ 
ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ;

22059 488 dyie Ahwru 
Agin mih rwKY  
AYsw Ksmu 
hmwrw]1]

Dhaee Ahaar Agan 

Mehi Raakhai 

Aisaa Khasam 

Hamaaraa ||1||

He gives it sustenance, 

and preserves it in fire 

- such is my Lord and 

Master. ||1||

ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜਵਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵੇਖ, ਹੇ ਮਨ!) ਉਹ 

ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਜਦਆਲ) ਹੈ ॥੧॥

22060 488 kuMmI jl mwih  
qn iqsu bwhir  
pMK KIru iqn 
nwhI]

(kuMmI) k`CU kuMmI[ 
(qn)pu`qR[ (pMK) KMB[ 
(KIru) du`D leI Qx

Kunmee Jal Maahi 

Than This Baahar 

Pankh Kheer Thin 

Naahee ||

The mother turtle is in 

the water, and her 

babies are out of the 

water. She has no 

wings to protect them, 

and no milk to feed 

them.

ਕਛੂ-ਕੁੂੰ ਮੀ ਪਾਣੀ ਜਵਚ (ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ), ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ (ਰੇਤੇ 

ਉਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ), ਨਾਹ 

(ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੂੰ ) ਖੂੰਭ ਹਨ (ਜਕ 

ਉੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਣ), ਨਾਹ 

(ਕਛੂ-ਕੁੂੰ ਮੀ ਨੂੂੰ ) ਥਣ (ਹਨ ਜਕ 

ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਧ ਜਪਆਵੇ);
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22061 488 pUrn prmwnMd 
mnohr smiJ dyKu 
mn mwhI]2]

Pooran 

Paramaanandh 

Manohar Samajh 

Dhaekh Man 

Maahee ||2||

The Perfect Lord, the 

embodiment of 

supreme bliss, the 

Fascinating Lord takes 

care of them. See this, 

and understand it in 

your mind||2||

(ਪਰ ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਪਰਮਾਨੂੰ ਦ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

22062 488 pwKix kItu 
gupqu hoie rhqw  
qw co mwrgu 
nwhI]

(pwKix) p`Qr iv`c 
(kItu) kIVw[ 
(qw)iqs[(co)iv`coN 
Awaux jwx dw

Paakhan Keett 

Gupath Hoe 

Rehathaa Thaa 

Cho Maarag 

Naahee ||

The worm lies hidden 

under the stone - 

there is no way for 

him to escape.

ਪੱਥਰ ਜਵਚ ਕੀੜਾ ਲੁਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਪੱਥਰ 

ਜਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਲਈ) ਉਸ 

ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ;

22063 488 khY DMnw pUrn 
qwhU ko mq ry 
jIA 
frWhI]3]3]

Kehai Dhhannaa 

Pooran Thaahoo 

Ko Math Rae Jeea 

Ddaraanhee 

||3||3||

Says Dhanna, the 

Perfect Lord takes care 

of him. Fear not, O my 

soul. ||3||3||

ਪਰ ਉਸ ਦਾ (ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ) 
ਭੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ; ਧੂੰਨਾ 
ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਨਾਹ ਡਰ ॥੩॥੩॥

22064 488 Awsw syK PrId 
jIau kI bwxI

mu-h`biq Aasaa Saekh 

Fareedh Jeeo Kee 

Baanee

Aasaa, The Word Of 

Shaykh Fareed Jee:

ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਵੱਚ ਸ਼ੇਖ ਿਰੀਦ 

ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

22065 488 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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22066 488 idlhu muhbiq 
ijMn@ syeI 
sicAw]

Dhilahu Muhabath 

Jinnh Saeee 

Sachiaa ||

They alone are true, 

whose love for God is 

deep and heart-felt.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ 

ਜਦਲੋਂ ਜਪਆਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ 

(ਆਸ਼ਕ) ਹਨ;

22067 488 ijn@ min horu  
muiK horu is kWFy 
kicAw]1]

(kWFy) khy jWdy[ k`icAw Jinh Man Hor 

Mukh Hor S 

Kaandtae Kachiaa 

||1||

Those who have one 

thing in their heart, 

and something else in 

their mouth, are 

judged to be false. 

||1||

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹੋਰ 

ਹੈ ਤੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਕੱਚੇ (ਆਸ਼ਕ) ਆਖੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

22068 488 rqy iesk Kudwie  
rMig dIdwr ky]

(dIdwr) drSn Rathae Eisak 

Khudhaae Rang 

Dheedhaar Kae ||

Those who are imbued 

with love for the Lord, 

are delighted by His 

Vision.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਰੱਬ 

ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

(ਉਹੀ ਅਸਲ ਮਨੱੁਖ ਹਨ)

22069 488 ivsirAw ijn@ 
nwmu qy Buie Bwru 
QIey]1]rhwau]

(Buie) DrqI qy[ (QIey) 
hoey, bx gey

Visariaa Jinh Naam 

Thae Bhue Bhaar 

Thheeeae ||1|| 

Rehaao ||

Those who forget the 

Naam, the Name of 

the Lord, are a burden 

on the earth. 

||1||Pause||

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁੱ ਲ ਜਗਆ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਰਾ ਭਾਰ ਹੀ 
ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22070 488 Awip lIey liV 
lwie dir drvys 
sy]

(drvys) Bgq Aap Leeeae Larr 

Laae Dhar 

Dharavaes Sae ||

Those whom the Lord 

attaches to the hem of 

His robe, are the true 

dervishes at His Door.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਰੱਬ ਦੇ) ਦਰਵਾਜ਼ੇ 
ਹਨ (ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 

ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਖੈਰ ਮੂੰਗ ਸਕਦੇ 

ਹਨ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ 

ਆਪਣ ੇਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ,
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22071 488 iqn DMnu jxydI 
mwau Awey sPlu 
sy]2]

(mwau) mW Thin Dhhann 

Janaedhee Maao 

Aaeae Safal Sae 

||2||

Blessed are the 

mothers who gave 

birth to them, and 

fruitful is their coming 

into the world. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਉਣਾ 
ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ॥੨॥

22072 488 prvdgwr Apwr  
Agm byAMq qU]

(prvd-gwr) pwlxhwr Paravadhagaar 

Apaar Agam 

Baeanth Thoo ||

O Lord, Sustainer and 

Cherisher, You are 

infinite, unfathomable 

and endless.

ਹੇ ਪਾਲਣਹਾਰ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ! ਹੇ 

ਅਪਹੁੂੰਚ!

22073 488 ijnw pCwqw scu  
cuMmw pYr mUM]3]

(mUM) mYN Jinaa Pashhaathaa 

Sach Chunmaa 

Pair Moon ||3||

Those who recognize 

the True Lord - I kiss 

their feet. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ 

ਜਕ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 

ਚੁੂੰ ਮਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

22074 488 qyrI pnh Kudwie  
qU bKsMdgI]

(pnh) pnwh, Et[ 
(bKsMdgI) b^Sxhwr

Thaeree Paneh 

Khudhaae Thoo 

Bakhasandhagee 

||

I seek Your Protection - 

 You are the Forgiving 

Lord.

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ 
ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ;

22075 488 syK PrIdY KYru 
dIjY 
bMdgI]4]1]

Saekh Fareedhai 

Khair Dheejai 

Bandhagee 

||4||1||

Please, bless Shaykh 

Fareed with the 

bounty of Your 

meditative worship. 

||4||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਸੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਦਾ ਖ਼ੈਰ ਪਾ ॥੪॥੧॥

22076 488 Awsw] Aasaa || Aasaa:
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22077 488 bolY syK PrIdu  
ipAwry Alh 
lgy]

A`lh l`gy Bolai Saekh 

Fareedh Piaarae 

Aleh Lagae ||

Says Shaykh Fareed, O 

my dear friend, attach 

yourself to the Lord.

ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਰੱਬ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) 
ਜਵਚ ਿੁੜ;

22078 488 iehu qnu hosI 
Kwk inmwxI gor 
Gry]1]

(inmwxI) ijMd[ (gor) 
kbr rUpI[ (Gry) Gr c

Eihu Than Hosee 

Khaak Nimaanee 

Gor Gharae ||1||

This body shall turn to 

dust, and its home 

shall be a neglected 

graveyard. ||1||

(ਤੇਰਾ) ਇਹ ਜਿਸਮ ਨੀਵੀਂ 
ਕਬਰ ਦੇ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਜਮੱਟੀ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ ॥੧॥

22079 488 Awju imlwvw syK 
PrId twikm 
kUMjVIAw mnhu 
micMdVIAw]1]r
hwau]

(twikm)rokxw[ 
(kUMjVIAw)ieMdRIAW[ (m-
icMdVIAW) mn nUM 
mcwaux cMcl krn 
vwlIAW

Aaj Milaavaa 

Saekh Fareedh 

Ttaakim 

Koonjarreeaa 

Manahu 

Machindharreeaa 

||1|| Rehaao ||

You can meet the Lord 

today, O Shaykh 

Fareed, if you restrain 

your bird-like desires 

which keep your mind 

in turmoil. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ! ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਚ ਹੀ (ਰੱਬ ਨਾਲ) 

ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਇਹਨਾਂ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਚਾਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22080 488 jy jwxw mir 
jweIAY Guim n 
AweIAY]

(Guim) muV ky Jae Jaanaa Mar 

Jaaeeai Ghum N 

Aaeeai ||

If I had known that I 

was to die, and not 

return again,

(ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ!) ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ ਆਖ਼ਰ ਮਰਨਾ ਹੈ 

ਤੇ ਮੁੜ (ਇਥੇ) ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ,

22081 488 JUTI dunIAw lig  
n Awpu 
v\weIAY]2]

(v\weIAY) gvweIey Jhoothee 

Dhuneeaa Lag N 

Aap Vanjaaeeai 

||2||

I would not have 

ruined myself by 

clinging to the world 

of falsehood. ||2||

ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਦੁਨੀਆ 

ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ 
॥੨॥
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22082 488 bolIAY scu Drmu  
JUTu n bolIAY]

Boleeai Sach 

Dhharam Jhooth N 

Boleeai ||

So speak the Truth, in 

righteousness, and do 

not speak falsehood.

ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਬੋਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ,

22083 488 jo guru dsY vwt  
murIdw 
jolIAY]3]

(jo~lIAY)c`lxw krIey[ 
murIdW

Jo Gur Dhasai 

Vaatt Mureedhaa 

Joleeai ||3||

The disciple ought to 

travel the route, 

pointed out by the 

Guru. ||3||

ਿ ੋਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਉਸ 

ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥

22084 488 CYl lMGMdy pwir  
gorI mnu DIirAw]

(CYl) juAwn, sMq 
jn[lM-Gmdy[ (gorI) 
kmzor iesqRI[ 
(DIirAw) hOsly c 
AwieAw[ 

Shhail 

Langhandhae Paar 

Goree Man 

Dhheeriaa ||

Seeing the youths 

being carried across, 

the hearts of the 

beautiful young soul-

brides are encouraged.

(ਜਕਸੇ ਦਰੀਆ ਤੋਂ) ਿੁਆਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਜਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ 

(ਕਮਜ਼ੋਰ) ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਮਨ ਭੀ 
(ਹੌਸਲਾ ਿੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਲੂੰ ਘਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ; 

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਜਦਆਂ 

ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ-ਜਦਲ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਹੌਸਲਾ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)

22085 488 kMcn vMny pwsy  
klviq 
cIirAw]4]

(kMcn) sonw Dn pdwrQ 
(vMny) vwly pwsy[ 
(klv`iq) Awry nwl

Kanchan Vannae 

Paasae Kalavath 

Cheeriaa ||4||

Those who side with 

the glitter of gold, are 

cut down with a saw. 

||4||

(ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਕਰ! ਵੇਖ) ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 

(ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਿੋੜਨ ਵਲ 

ਲੱਗ) ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਰੇ ਨਾਲ 

ਚੀਰੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਬਹੁਤ 

ਦੱੁਖੀ ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ) ॥੪॥
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22086 488 syK hYXwqI jig  
n koeI iQru 
rihAw]

(hY-XwqI)Amr ho ky 
ApxI aumr qoN aupRMq[ 
hY-XwqI: X qwlU qoN bolo

Saekh Haiyaathee 

Jag N Koee Thhir 

Rehiaa ||

O Shaykh, no one's life 

is permanent in this 

world.

ਹੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ! ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਸਦਾ ਲਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ 
ਭੋਗ ਸਜਕਆ।

22087 488 ijsu Awsix hm 
bYTy kyqy bYis 
gieAw]5]

(Awsix) QW qy Jis Aasan Ham 

Baithae Kaethae 

Bais Gaeiaa ||5||

That seat, upon which 

we now sit - many 

others sat on it and 

have since departed. 

||5||

(ਵੇਖ!) ਜਿਸ (ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ) 

ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ (ਹੁਣ) ਬੈਠੇ ਹਾਂ 
(ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ) ਕਈ ਬਜਹ 

ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ॥੫॥

22088 488 kiqk kUMjW cyiq 
fau swvix 
ibjulIAW]

(fau)jMgl dI A`g, 
bWs Gsx qoN pYdw huMdI hY

Kathik Koonjaan 

Chaeth Ddo 

Saavan 

Bijuleeaaan ||

As the swallows 

appear in the month 

of Katik, forest fires in 

the month of Chayt, 

and lightning in 

Saawan,

ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੂੂੰ ਿਾਂ 
(ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ); ਚੇਤਰ ਜਵਚ 

ਿੂੰਗਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੱਗ (ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ), ਸਾਉਣ ਜਵਚ ਜਬਿਲੀਆਂ 

(ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ),

22089 488 sIAwly sohMdIAW  
ipr gil 
bwhVIAW]6]

giL: polw bolo Seeaalae 

Sohandheeaaan 

Pir Gal 

Baaharreeaaan 

||6||

And as the bride's 

arms adorn her 

husband's neck in 

winter;||6||

ਜਸਆਲ ਜਵਚ (ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਦੀਆਂ) ਸੁਹਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 
(ਆਪਣੇ) ਖਸਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

ਸੋਭਦੀਆਂ ਹਨ ॥੬॥
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22090 488 cly clxhwr  
ivcwrw lyie mno]

c`ly[ 
c`lxhwr[(ivcwrw) 
ivcwr[ 

Chalae 

Chalanehaar 

Vichaaraa Laee 

Mano ||

Just so, the transitory 

human bodies pass 

away. Reflect upon 

this in your mind.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਜਸਰ ਹੋ 

ਕੇ ਤੁਰੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਿਗਤ ਤੋਂ) 
ਤੁਰ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਿੀਵ (ਆਪੋ 

ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਲੂੰ ਘਾ ਕੇ) ਤੁਰੇ ਿਾ 
ਰਹੇ ਹਨ; ਹੇ ਮਨ! ਜਵਚਾਰ ਕੇ 

ਵੇਖ,

22091 488 gMFyidAW iCA 
mwh quVMidAw 
ihku iKno]7]

qu-VMidAW[(ihku) 
ie`k[ (iKno) pl[ 

Gandtaedhiaaan 

Shhia Maah 

Thurrandhiaa Hik 

Khino ||7||

It takes six months to 

form the body, but it 

breaks in an instant. 

||7||

ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਣਨ ਜਵਚ ਛੇ 

ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਇਕ ਪਲ ਹੀ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੭॥

22092 488 ijmI puCY 
Asmwn PrIdw 
Kyvt ikMin gey]

(Kyvt)mlwh pIr Jimee Pushhai 

Asamaan 

Fareedhaa 

Khaevatt Kinn 

Geae ||

O Fareed, the earth 

asks the sky, ""Where 

have the boatmen 

gone?""

ਹੇ ਫ਼ਰੀਦ! ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਜ਼ਮੀਂ 
ਅਸਮਾਨ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਕ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਇਥੋਂ ਚਲੇ 

ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ।

22093 488 jwlx gorW nwil  
aulwmy jIA 
shy]8]2]

(gorW) kbrW Jaalan Goraan 

Naal Oulaamae 

Jeea Sehae 

||8||2||

Some have been 

cremated, and some 

lie in their graves; 

their souls are 

suffering rebukes. 

||8||2||

ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਜਵਚ ਗਲ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ) ਔਖ-ਸੌਖ ਜਿੂੰ ਦ ਸਹਾਰਦੀ 
ਹੈ ॥੮॥੨॥
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22094 489 <> siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22095 489 rwgu gUjrI mhlw 
1 caupdy Gru 1]

Raag Goojaree 

Mehalaa 1 

Choupadhae Ghar 

1 ||

Raag Goojaree, First 

Mehl, Chau-Padas, 

First House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

22096 489 qyrw nwmu krI 
cnxwTIAw jy 
mnu aursw hoie]

(cnxwTIAw)cMnx dI 
l`kV[ (aursw)cMnx 
Gswaux vwlI islw dI 
inAweI mn Ac`l hovy

Thaeraa Naam 

Karee 

Chananaatheeaa 

Jae Man Ourasaa 

Hoe ||

I would make Your 

Name the 

sandalwood, and my 

mind the stone to rub 

it on;

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਨੂੂੰ  ਚੂੰਨਣ ਦੀ ਲੱਕੜੀ 
ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਿ ੇਮੇਰਾ ਮਨ (ਉਸ 

ਚੂੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੂੰ  ਘਸਾਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਜਸਲ ਬਣ ਿਾਏ,

22097 489 krxI kuMgU jy rlY  
Gt AMqir pUjw 
hoie]1]

(krxI) cMgy krm[ 
(kuMgU) kysr[ (Gt) 
ihrdy c

Karanee Kungoo 

Jae Ralai Ghatt 

Anthar Poojaa Hoe 

||1||

For saffron, I would 

offer good deeds; 

thus, I perform 

worship and adoration 

within my heart. ||1||

ਿ ੇਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ 

(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਕੇਸਰ (ਬਣ 

ਕੇ) ਰਲ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਿਾ 
ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਪਈ 

ਹੋਵੇਗੀ ॥੧॥
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22098 489 pUjw kIcY nwmu 
iDAweIAY ibnu 
nwvY pUj n 
hoie]1]rhwau]

(kIcY) krIey[(ibnu) 
ibn@W[(nwvY) nwm

Poojaa Keechai 

Naam Dhhiaaeeai 

Bin Naavai Pooj N 

Hoe ||1|| Rehaao 

||

Perform worship and 

adoration by 

meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord; without the 

Name, there is no 

worship and 

adoration. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੂਿਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਪੂਿਾ (ਐਸੀ) ਨਹੀਂ (ਿ ੋ

ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

22099 489 bwhir dyv 
pKwlIAih jy 
mnu DovY koie]

(bwhir) bwhroN[(dyv) 
dyhI[(pKwlI-Aih) 
Doxw kIqw hY 
pr[(mnu)ihrdy nwm 
nwl[(koie)ikauN nhIN 
DoieAw jy?

Baahar Dhaev 

Pakhaaleeahi Jae 

Man Dhhovai Koe 

||

If one were to wash 

his heart inwardly, like 

the stone idol which is 

washed on the outside,

ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇਵ-ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ 
ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ) ਧੋਵੇ,

22100 489 jUiT lhY jIau 
mwjIAY moK 
pieAwxw 
hoie]2]

nwm ismrn nwl 
(jIau)mn 
(mwjIAY)mWjky 
(jUiT)ApivqRqw 
(lhY)l`QdI hY Aqy 
ivkwrW qoN dUr 
(moK)mukqI dy rwh qy 
(p-ieAwxw)clnw 
(hoie)huMdw hY

Jooth Lehai Jeeo 

Maajeeai Mokh 

Paeiaanaa Hoe 

||2||

His filth would be 

removed, his soul 

would be cleansed, 

and he would be 

liberated when he 

departs. ||2||

ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਮੈਲ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਸੱੁਧ-ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥
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22101 489 psU imlih 
cMigAweIAw KVu 
Kwvih AMimRqu 
dyih]

(KVu)Gwh[ Kvu:V hlMq 
n lwau

Pasoo Milehi 

Changiaaeeaa 

Kharr Khaavehi 

Anmrith Dhaehi ||

Even beasts have 

value, as they eat 

grass and give milk.

(ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮਨੱੁਖ, ਪਸ਼ੂ 

ਪੂੰਛੀ ਆਜਦਕ ਸਭ ਦਾ 
ਜਸਰਦਾਰ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ) ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ 

ਜਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਘਾਹ 

ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਦੱੁਧ ਵਰਗਾ) 
ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

22102 489 nwm ivhUxy 
AwdmI iDRgu 
jIvx krm 
kryih]3]

(ivhUxy)sKxy[ (iDRg) 
lwhnq

Naam Vihoonae 

Aadhamee Dhhrig 

Jeevan Karam 

Karaehi ||3||

Without the Naam, 

the mortal's life is 

cursed, as are the 

actions he performs. 

||3||

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ (ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ 

ਹੋਰ ਹੋਰ) ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

22103 489 nyVw hY dUir n 
jwixAhu inq 
swry sMm@wly]

(swry)s`B[(sMm@wly) 
sMBwldy hn

Naerraa Hai Dhoor 

N Jaaniahu Nith 

Saarae 

Sanmhaalae ||

The Lord is hear at 

hand - do not think 

that He is far away. He 

always cherishes us, 

and remembers us.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ (ਇਤਨੀ 
ਨੇੜੇ ਦੀ ਜਕ) ਿ ੋਕੁਝ ਉਹ ਸਾਨੂੂੰ  
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ 
(ਖਾ ਕੇ ਿੀਵਨ-ਜਨਰਬਾਹ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ), ਉਹ (ਦਾਤਾ) ਹੈ ਭੀ 
ਸਦਾ (ਸਾਡੇ ਜਸਰ ਉਤੇ) ਕਾਇਮ।

22104 489 jo dyvY so Kwvxw  
khu nwnk swcw 
hy]4]1]

Jo Dhaevai So 

Khaavanaa Kahu 

Naanak Saachaa 

Hae ||4||1||

Whatever He gives us, 

we eat; says Nanak, 

He is the True Lord. 

||4||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾਹ ਸਮਝੋ, 
ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮੂਰਤੀਆਂ 

ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸ 

ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਧਆਵ)ੋ ॥੪॥੧॥
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22105 489 gUjrI mhlw 1] Goojaree Mehalaa 

1 ||

Goojaree, First Mehl:

22106 489 nwiB kml qy  
bRhmw aupjy byd 
pVih muiK kMiT 
svwir]

Naabh Kamal Thae 

Brehamaa 

Oupajae Baedh 

Parrehi Mukh 

Kanth Savaar ||

From the lotus of 

Vishnu's navel, 

Brahma was born; He 

chanted the Vedas 

with a melodious 

voice.

(ਪੁਰਾਣਾਂ ਜਵਚ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਜਿਸ ਬਿਹਮਾ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ) 

ਵੇਦ (ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਗਲੇ 

ਨਾਲ ਜਮੱਠੀ ਸੁਰ ਜਵਚ ਜਨਿੱਤ 

ਪੜਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਹਮਾ 
ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਦੀ ਧੁੂੰ ਨੀ ਜਵਚੋਂ ਉੱਗੇ 

ਹੋਏ ਕੌਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਿੂੰ ਜਮਆ,

22107 489 qw ko AMqu n 
jweI lKxw  
Awvq jwq rhY 
gubwir]1]

lKxw:polw bolo[ 
(gubwir) hn@yrw

Thaa Ko Anth N 

Jaaee Lakhanaa 

Aavath Jaath 

Rehai Gubaar 

||1||

He could not find the 

Lord's limits, and he 

remained in the 

darkness of coming 

and going. ||1||

(ਤੇ ਆਪਣ ੇਿਨਮ-ਦਾਤੇ ਦੀ 
ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ ਅੂੰਤ ਲੱਭਣ ਲਈ 

ਉਸ ਨਾਲ ਜਵਚ ਚੱਲ ਜਪਆ, 

ਕਈ ਿੁਗ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ) ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਜਰਹਾ, 
ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਾਹ ਲੱਭ 

ਸਜਕਆ ॥੧॥
22108 489 pRIqm ikau 

ibsrih myry pRwx 
ADwr]

Preetham Kio 

Bisarehi Maerae 

Praan Adhhaar ||

Why should I forget 

my Beloved? He is the 

support of my very 

breath of life.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਪਿੀਤਮ! ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਭੁੱ ਲ।
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22109 489 jw kI Bgiq 
krih jn pUry  
muin jn syvih  
gur 
vIcwir]1]rhwau
]

Jaa Kee Bhagath 

Karehi Jan Poorae 

Mun Jan Saevehi 

Gur Veechaar 

||1|| Rehaao ||

The perfect beings 

perform devotional 

worship to Him. The 

silent sages serve Him 

through the Guru's 

Teachings. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਉਹ ਹੈਂ ਜਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਰਸ਼ੀ 
ਮੁਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੂਝ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਸਦਾ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22110 489 riv sis dIpk  
jw ky iqRBvix  
eykw joiq murwir]

(dIpk) dIvy Rav Sas Dheepak 

Jaa Kae 

Thribhavan Eaekaa 

Joth Muraar ||

His lamps are the sun 

and the moon; the 

One Light of the 

Destroyer of ego fills 

the three worlds.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸੂਰਿ ਤੇ ਚੂੰਦਿਮਾ ਉਸ ਦੇ 

ਜਤਿਭਵਣੀ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਮਾਨੋ 

ਜਨਕੇ ਜਿਹੇ) ਦੀਵੇ (ਹੀ) ਹਨ, 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਸੇ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

22111 489 gurmuiK hoie su 
Aih inis 
inrmlu mnmuiK 
rYix AMDwir]2]

Guramukh Hoe S 

Ahinis Niramal 

Manamukh Rain 

Andhhaar ||2||

One who becomes 

Gurmukh remains 

immaculately pure, 

day and night, while 

the self-willed 

manmukh is 

enveloped by the 

darkness of night. 

||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ 
ਰਾਤ (ਅਜਗਆਨਤਾ ਦੇ) ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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22112 489 isD smwiD 
krih inq Jgrw  
duhu locn ikAw 
hyrY]

(hyrY) dyKx Sidhh Samaadhh 

Karehi Nith 

Jhagaraa Dhuhu 

Lochan Kiaa 

Haerai ||

The Siddhas in 

Samaadhi are 

continually in conflict; 

what can they see 

with their two eyes?

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਿੋਗੀ (ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਉੱਦਮ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ) 

ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਿਤਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ (ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਉੱਦਮ ਉਤੇ ਹੀ ਟੇਕ 

ਰੱਖੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਅੂੰਦਰ-

ਵੱਸਦੀ ਿੋਜਤ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੀ।

22113 489 AMqir joiq sbdu 
Duin jwgY siqguru 
Jgru inbyrY]3]

Anthar Joth 

Sabadh Dhhun 

Jaagai Sathigur 

Jhagar Nibaerai 

||3||

One who has the 

Divine Light within his 

heart, and is 

awakened to the 

melody of the Word of 

the Shabad - the True 

Guru settles his 

conflicts. ||3||

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਵਾਲਾ 
ਝਗੜਾ ਗੁਰੂ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-

ਰੂਪ ਜਮੱਠੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਿਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

22114 489 suir nr nwQ 
byAMq AjonI swcY 
mhil Apwrw]

(AjonI) Akwl purKu 
jUnW qoN rihq

Sur Nar Naathh 

Baeanth Ajonee 

Saachai Mehal 

Apaaraa ||

O Lord of angels and 

men, infinite and 

unborn, Your True 

Mansion is 

incomparable.

ਹੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਖਸਮ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ! ਹੇ ਿੂਨ-

ਰਜਹਤ! ਤੇ ਅਟੱਲ ਮਹਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ!
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22115 489 nwnk shij imly 
jgjIvn ndir 
krhu 
insqwrw]4]2]

(sihj) AnMd srUp[ 
j`gjIvn

Naanak Sehaj 

Milae Jagajeevan 

Nadhar Karahu 

Nisathaaraa 

||4||2||

Nanak merges 

imperceptibly into the 

Life of the world; 

shower Your mercy 

upon him, and save 

him. ||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ-) ਹੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ! (ਮੇਹਰ ਕਰ 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ 

ਜਮਲੇ। ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰ 

ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ 

॥੪॥੨॥

22116 490 rwgu gUjrI mhlw 
3 Gru 1

Raag Goojaree 

Mehalaa 3 Ghar 1

Raag Goojaree, Third 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

22117 490 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22118 490 iDRgu ievyhw 
jIvxw ijqu hir 
pRIiq n pwie]

Dhhrig Eivaehaa 

Jeevanaa Jith Har 

Preeth N Paae ||

Cursed is that life, in 

which the Lord's Love 

is not obtained.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਿੀਵਨ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ ਜਿਸ 

ਿੀਊਣ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਨਾਹ ਬਣੇ,

22119 490 ijqu kMim hir 
vIsrY dUjY lgY 
jwie]1]

Jith Kanm Har 

Veesarai Dhoojai 

Lagai Jaae ||1||

Cursed is that 

occupation, in which 

the Lord is forgotten, 

and one becomes 

attached to duality. 

||1||

(ਐਸਾ ਭੀ ਕੂੰਮ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ 

ਹੈ) ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਲੱਜਗਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱ ਲ ਿਾਏ, ਅਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਾ ਿਸੇ ॥੧॥
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22120 490 AYsw siqguru 
syvIAY mnw ijqu 
syivAY goivd 
pRIiq aUpjY Avr  
ivsir sB jwie]

Aisaa Sathigur 

Saeveeai Manaa 

Jith Saeviai Govidh 

Preeth Oopajai 

Avar Visar Sabh 

Jaae ||

Serve such a True 

Guru, O my mind, that 

by serving Him, God's 

Love may be 

produced, and all 

others may be 

forgotten.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ 

(ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ) ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਸਾਰਾ ਭੁਲ ਿਾਏ,

22121 490 hir syqI icqu 
gih rhY jrw kw  
Bau n hoveI  
jIvnpdvI 
pwie]1]rhwau]

(syqI) nwl[ (jrw) 
buFypw[ (jIvnpdvI) 
igAwn AvsQw

Har Saethee Chith 

Gehi Rehai Jaraa 

Kaa Bho N Hovee 

Jeevan Padhavee 

Paae ||1|| 

Rehaao ||

Your consciousness 

shall remain attached 

to the Lord; there shall 

be no fear of old age, 

and the supreme 

status shall be 

obtained. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਚੱਤ ਸਦਾ 
ਿੁਜੜਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਦਰਿਾ 
ਜਮਲ ਿਾਏ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਬੁਢੇਪੇ 

ਦਾ ਡਰ ਨਾਹ ਹੋ ਸਕੇ (ਿੋ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਨਾਹ ਹੋ ਸਕੇ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22122 490 goibMd pRIiq isau 
ieku shju 
aupijAw vyKu  
jYsI Bgiq bnI]

Gobindh Preeth 

Sio Eik Sehaj 

Oupajiaa Vaekh 

Jaisee Bhagath 

Banee ||

A divine peace wells 

up from God's Love; 

behold, it comes from 

devotional worship.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਪਾਇਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਇਕ (ਅਚਰਿ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ 
(ਦਾ ਰੂੰਗ) ਬਣਦਾ ਹੈ।
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22123 490 Awp syqI Awpu 
KwieAw qw mnu 
inrmlu hoAw  
joqI joiq 
smeI]2]

(s-meI) smw jwxw Aap Saethee Aap 

Khaaeiaa Thaa 

Man Niramal Hoaa 

Jothee Joth Samee 

||2||

When my identity 

consumed my 

identical identity, then 

my mind became 

immaculately pure, 

and my light was 

blended with the 

Divine Light. ||2||

ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ (ਅਹੂੰਕਾਰ) 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਿਦੋਂ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਮੱੁਕਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

22124 490 ibnu Bwgw AYsw 
siqguru n 
pweIAY jy locY 
sBu koie]

Bin Bhaagaa Aisaa 

Sathigur N Paaeeai 

Jae Lochai Sabh 

Koe ||

Without good fortune, 

such a True Guru 

cannot be found, no 

matter how much all 

may yearn for Him.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਚਾਹੇ ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਜਪਆ ਤਾਂਘ ਕਰੇ, 

ਜਕਸਮਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਅਿੇਹਾ ਗੁਰੂ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ (ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਮਜਲਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਕੂੰਧ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏ।
22125 490 kUVY kI pwil  

ivchu inklY qw  
sdw suKu hoie]3]

(pwil) pVdw Koorrai Kee Paal 

Vichahu Nikalai 

Thaa Sadhaa Sukh 

Hoe ||3||

If the veil of falsehood 

is removed from 

within, then lasting 

peace is obtained. 

||3||

(ਿਦੋਂ ਇਹ ਕੂੰਧ ਜਨਕਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਲਈ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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22126 490 nwnk AYsy 
siqgur kI ikAw 
Ehu syvku syvw 
kry gur AwgY  
jIau Dryie]

Dry-ie Naanak Aisae 

Sathigur Kee Kiaa 

Ouhu Saevak 

Saevaa Karae Gur 

Aagai Jeeo 

Dhharaee ||

O Nanak, what service 

can the servant 

perform for such a 

True Guru? He should 

offer his life, his very 

soul, to the Guru.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਸੇਵਕ ਅਿੇਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਕੀਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? (ਬੱਸ, 

ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਭੇਟਾ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਸੇਵਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਚੱਤ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈ।

22127 490 siqgur kw Bwxw 
iciq kry  
siqguru Awpy 
ikRpw 
kryie]4]1]3]

kry-ie Sathigur Kaa 

Bhaanaa Chith 

Karae Sathigur 

Aapae Kirapaa 

Karaee 

||4||1||3||

If he focuses his 

consciousness on the 

Will of the True Guru, 

then the True Guru 

Himself will bless him. 

||4||1||3||

ਪਰ ਭਾਣਾ ਮੂੰਨਾਣਾ ਭੀ ਕੋਈ 

ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ) ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥੧॥੩॥

22128 490 gUjrI mhlw 3] Goojaree Mehalaa 

3 ||

Goojaree, Third Mehl:

22129 490 hir kI qum syvw 
krhu dUjI syvw  
krhu n koie jI]

Har Kee Thum 

Saevaa Karahu 

Dhoojee Saevaa 

Karahu N Koe Jee 

||

Serve the Lord; do not 

serve anyone else.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ (ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਜਦਕ) ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਪੂਿਾ ਨਾਹ ਕਰੋ।
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22130 490 hir kI syvw qy  
mnhu icMidAw 
Plu pweIAY dUjI 
syvw jnmu ibrQw 
jwie jI]1]

Har Kee Saevaa 

Thae Manahu 

Chindhiaa Fal 

Paaeeai Dhoojee 

Saevaa Janam 

Birathhaa Jaae Jee 

||1||

Serving the Lord, you 

shall obtain the fruits 

of your heart's desires; 

serving another, your 

life shall pass away in 

vain. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ 
ਕੀਜਤਆਂ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਿਲ ਪਾ 
ਲਈਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ (ਦੇਵੀ 
ਦੇਵਤੇ ਆਜਦਕ) ਦੀ ਪੂਿਾ ਨਾਲ 

ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹੀ ਜਵਅਰਥ 

ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

22131 490 hir myrI pRIiq  
rIiq hY hir myrI  
hir myrI kQw 
khwnI jI]

Har Maeree 

Preeth Reeth Hai 

Har Maeree Har 

Maeree Kathhaa 

Kehaanee Jee ||

The Lord is my Love, 

the Lord is my way of 

life, the Lord is my 

speech and 

conversation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਮੇਰੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ 

ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ-

ਪਰਚਾਵ ੇਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

22132 490 gur pRswid myrw 
mnu BIjY eyhw syv 
bnI 
jIau]1]rhwau]

Gur Prasaadh 

Maeraa Man 

Bheejai Eaehaa 

Saev Banee Jeeo 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, my 

mind is saturated with 

the Lord's Love; this is 

what makes up my 

service. ||1||Pause||

ਬੱਸ! ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22133 490 hir myrw isimRiq  
hir myrw swsqR  
hir myrw bMDpu  
hir myrw BweI]

ism-i Riq Har Maeraa 

Simrith Har 

Maeraa Saasathr 

Har Maeraa 

Bandhhap Har 

Maeraa Bhaaee ||

The Lord is my 

Simritees, the Lord is 

my Shaastras; the Lord 

is my relative and the 

Lord is my brother.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਦੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ-
ਭਾਈ ਹੈ।
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22134 490 hir kI mY BUK 
lwgY hir nwim  
myrw mnu iqRpqY  
hir myrw swku  
AMiq hoie 
sKweI]2]

Har Kee Mai 

Bhookh Laagai Har 

Naam Maeraa 

Man Thripathai 

Har Maeraa Saak 

Anth Hoe 

Sakhaaee ||2||

I am hungry for the 

Lord; my mind is 

satisfied with the 

Name of the Lord. The 

Lord is my relation, my 

helper in the end. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ (ਮੇਰੀ 
ਆਤਮਕ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ), 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ 

ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ 

ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ॥੨॥
22135 490 hir ibnu hor 

rwis kUVI hY  
clidAw nwil n 
jweI]

Har Bin Hor Raas 

Koorree Hai 

Chaladhiaa Naal N 

Jaaee ||

Without the Lord, 

other assets are false. 

They do not go with 

the mortal when he 

departs.

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ 
ਕੀਹ ਮਾਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਸਰਮਾਇਆ ਝੂਠਾ ਹੈ, (ਿਗਤ 

ਤੋਂ) ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।
22136 490 hir myrw Dnu myrY 

swiQ cwlY jhw 
hau jwau qh 
jweI]3]

Har Maeraa 

Dhhan Maerai 

Saathh Chaalai 

Jehaa Ho Jaao 

Theh Jaaee ||3||

The Lord is my wealth, 

which shall go with 

me; wherever I go, it 

will go. ||3||

(ਸੋ,) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਥੇ 

ਭੀ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਧਨ ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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22137 490 so JUTw jo JUTy 
lwgY JUTy krm 
kmweI]

So Jhoothaa Jo 

Jhoothae Laagai 

Jhoothae Karam 

Kamaaee ||

One who is attached 

to falsehood is false; 

false are the deeds he 

does.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਨਾਹ 

ਜਨਭਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ 

ਪਿੀਜਤ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

22138 490 khY nwnku hir 
kw Bwxw hoAw  
khxw kCU n 
jweI]4]2]4]

Kehai Naanak Har 

Kaa Bhaanaa Hoaa 

Kehanaa Kashhoo 

N Jaaee 

||4||2||4||

Says Nanak, 

everything happens 

according to the Will 

of the Lord; no one 

has any say in this at 

all. ||4||2||4||

(ਪਰ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਇਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ 

(ਜਕ ਕੋਈ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਜਪਆ 

ਹੈ), ਇਸ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਿਾਂ 
ਮੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੪॥੨॥੪॥

22139 490 gUjrI mhlw 3] Goojaree Mehalaa 

3 ||

Goojaree, Third Mehl:

22140 490 jug mwih nwmu 
dulMBu hY gurmuiK 
pwieAw jwie]

ju`g du-lMBu Jug Maahi Naam 

Dhulanbh Hai 

Guramukh Paaeiaa 

Jaae ||

It is so difficult to 

obtain the Naam, the 

Name of the Lord, in 

this age; only the 

Gurmukh obtains it.

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ 
ਸੁਖੈਨ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੀ 
ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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22141 490 ibnu nwvY mukiq 
n hoveI vyKhu ko 
ivaupwie]1]

(ivaupwie) inrnw krky 
vyK lvo

Bin Naavai 

Mukath N Hovee 

Vaekhahu Ko 

Vioupaae ||1||

Without the Name, no 

one is liberated; let 

anyone make other 

efforts, and see. ||1||

ਤੇ, ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਨਾਹ ਜਮਲੇ ਉਤਨਾ ਜਚਰ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਭੀ ਜਧਰ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਉ ਕਰ ਕੇ 

(ਜਨਰਨਾ ਕਰ ਕੇ) ਵੇਖ ਲਵੋ 
॥੧॥

22142 490 bilhwrI gur 
Awpxy sd 
bilhwrY jwau]

Balihaaree Gur 

Aapanae Sadh 

Balihaarai Jaao ||

I am a sacrifice to my 

Guru; I am forever a 

sacrifice to Him.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

22143 490 siqgur imilAY  
hir min vsY  
shjy rhY 
smwie]1]rhwau]

Sathigur Miliai Har 

Man Vasai Sehajae 

Rehai Samaae 

||1|| Rehaao ||

Meeting the True 

Guru, the Lord comes 

to dwell in the mind, 

and one remains 

absorbed in Him. 

||1||Pause||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਪਿਭੂ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22144 490 jW Bau pwey 
Awpxw bYrwgu 
aupjY min Awie]

Jaan Bho Paaeae 

Aapanaa Bairaag 

Oupajai Man Aae 

||

When God instills His 

fear, a balanced 

detachment springs up 

in the mind.

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਆਪਣਾ ਡਰ-

ਅਦਬ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4397 Published: March 06/ 2014



22145 490 bYrwgY qy hir 
pweIAY hir isau 
rhY smwie]2]

Bairaagai Thae Har 

Paaeeai Har Sio 

Rehai Samaae 

||2||

Through this 

detachment, the Lord 

is obtained, and one 

remains absorbed in 

the Lord. ||2||

ਇਸ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੀ ਹੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ 

ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

22146 490 syie mukq ij 
mnu ijxih iPir  
Dwqu n lwgY 
Awie]

Saee Mukath J 

Man Jinehi Fir 

Dhhaath N Laagai 

Aae ||

He alone is liberated, 

who conquers his 

mind; Maya does not 

stick to him again.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਮਾਇਆ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।

22147 490 dsvY duAwir 
rhq kry iqRBvx 
soJI pwie]3]

Dhasavai Dhuaar 

Rehath Karae 

Thribhavan Sojhee 

Paae ||3||

He dwells in the Tenth 

Gate, and obtains the 

understanding of the 

three worlds. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ (ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ) ਜਚੱਤ-

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ (ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ) ਆਪਣੀ 
ਜਰਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਤੂੰ ਨ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
22148 490 nwnk gur qy guru 

hoieAw vyKhu iqs 
kI rjwie]

Naanak Gur Thae 

Gur Hoeiaa 

Vaekhahu This Kee 

Rajaae ||

O Nanak, through the 

Guru, one becomes 

the Guru; behold, His 

Wondrous Will.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਵੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਚਰਿ 

ਮਰਜ਼ੀ! (ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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22149 491 iehu kwrxu krqw 
kry joqI joiq 
smwie]4]3]5]

Eihu Kaaran 

Karathaa Karae 

Jothee Joth 

Samaae 

||4||3||5||

This deed was done by 

the Creator Lord; 

one's light merges into 

the Light. ||4||3||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ 

ਸਬੱਬ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਆਤਮਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੩॥੫॥

22150 491 gUjrI mhlw 3] Goojaree Mehalaa 

3 ||

Goojaree, Third Mehl:

22151 491 rwm rwm sBu ko 
khY kihAY rwmu 
n hoie]

Raam Raam Sabh 

Ko Kehai Kehiai 

Raam N Hoe ||

Everyone chants the 

Lord's Name, Raam, 

Raam; but by such 

chanting, the Lord is 

not obtained.

(ਿੇ) ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ (ਜਨਰੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਖਦਾ ਰਹੇ, (ਤਾਂ ਜਨਰਾ ਿੀਭ 

ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਜਖਆਂ (ਸਿਲਤਾ) ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

22152 491 gur prswdI rwmu 
min vsY qw Plu 
pwvY koie]1]

Gur Parasaadhee 

Raam Man Vasai 

Thaa Fal Paavai 

Koe ||1||

By Guru's Grace, the 

Lord comes to dwell in 

the mind, and then, 

the fruits are 

obtained. ||1||

ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸੇ, ਤਦੋਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਉਸ ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਿਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥

22153 491 AMqir goivMd  
ijsu lwgY pRIiq]

Anthar Govindh Jis 

Laagai Preeth ||

One who enshrines 

love for God within his 

mind,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਜਪਆਰ 

ਬਣਦਾ ਹੈ,
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22154 491 hir iqsu kdy n 
vIsrY hir hir 
krih sdw min 
cIiq]1]rhwau]

Har This Kadhae N 

Veesarai Har Har 

Karehi Sadhaa 

Man Cheeth ||1|| 

Rehaao ||

Never forgets the 

Lord; he continually 

chants the Lord's 

Name, Har, Har, in his 

conscious mind. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ। (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਪਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

22155 491 ihrdY ijn@ kY 
kptu vsY bwhrhu 
sMq khwih]

Hiradhai Jinh Kai 

Kapatt Vasai 

Baaharahu Santh 

Kehaahi ||

Those whose hearts 

are filled with 

hypocrisy, who are 

called saints only for 

their outward show

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਠੱਗੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ 

ਭੇਖ ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਉਹ) ਸੂੰਤ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ,

22156 491 iqRsnw mUil n 
cukeI AMiq gey 
pCuqwih]2]

Thrisanaa Mool N 

Chukee Anth Geae 

Pashhuthaahi 

||2||

- their desires are 

never satisfied, and 

they depart grieving in 

the end. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦੀ; 
ਆਖ਼ਰ ਿਦੋਂ ਉਹ ਿਗਤ ਤੋਂ 
ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਦੋਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
22157 491 Anyk qIrQ jy 

jqn krY qw 
AMqr kI haumY  
kdy n jwie]

Anaek Theerathh 

Jae Jathan Karai 

Thaa Anthar Kee 

Houmai Kadhae N 

Jaae ||

Although one may 

bathe at many places 

of pilgrimage, still, his 

ego never departs.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 
ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦਾ 
ਰਹੇ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੀ 
ਹਊਮੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਜਹੂੰਦੀ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4400 Published: March 06/ 2014



22158 491 ijsu nr kI  
duibDw n jwie  
Drmrwie iqsu 
dyie sjwie]3]

(duibDw) dvYq Jis Nar Kee 

Dhubidhhaa N 

Jaae Dhharam 

Raae This Dhaee 

Sajaae ||3||

That man, whose 

sense of duality does 

not depart - the 

Righteous Judge of 

Dharma shall punish 

him. ||3||

ਤੇ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ 
ਜਖੂੰ ਡਾਉ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਧਰਮ ਰਾਿ 

ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

22159 491 krmu hovY soeI 
jnu pwey gurmuiK 
bUJY koeI]

Karam Hovai Soee 

Jan Paaeae 

Guramukh Boojhai 

Koee ||

That humble being, 

unto whom God 

showers His Mercy, 

obtains Him; how few 

are the Gurmukhs who 

understand Him.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ। 
(ਪਰ ਉਂਞ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਇਹ 

ਭੇਤ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

22160 491 nwnk ivchu 
haumY mwry qW 
hir BytY 
soeI]4]4]6]

Naanak Vichahu 

Houmai Maarae 

Thaan Har 

Bhaettai Soee 

||4||4||6||

O Nanak, if one 

conquers his ego 

within, then he comes 

to meet the Lord. 

||4||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿਦੋਂ 
ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਜਵਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੬॥
22161 491 gUjrI mhlw 3] Goojaree Mehalaa 

3 ||

Goojaree, Third Mehl:

22162 491 iqsu jn sWiq  
sdw miq inhcl  
ijs kw AiBmwnu 
gvwey]

(inhcl) Ac~l This Jan Saanth 

Sadhaa Math 

Nihachal Jis Kaa 

Abhimaan 

Gavaaeae ||

That humble being 

who eliminates his ego 

is at peace; he is 

blessed with an ever-

stable intellect.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਅਕਲ (ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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22163 491 so jnu inrmlu  
ij gurmuiK bUJY  
hir crxI icqu 
lwey]1]

(gurmuiK) gurU duAwrw So Jan Niramal J 

Guramukh Boojhai 

Har Charanee 

Chith Laaeae ||1||

That humble being is 

immaculately pure, 

who, as Gurmukh, 

understands the Lord, 

and focuses his 

consciousness on the 

Lord's Feet. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਇਹ ਭੇਤ) ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

22164 491 hir cyiq Acyq 
mnw jo ieCih so 
Plu hoeI]

Har Chaeth 

Achaeth Manaa Jo 

Eishhehi So Fal 

Hoee ||

O my unconscious 

mind, remain 

conscious of the Lord, 

and you shall obtain 

the fruits of your 

desires.

ਹੇ (ਮੇਰੇ ਗਾਫ਼ਲ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ 
ਰਹੁ, ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹੀ ਿਲ ਜਮਲ 

ਿਾਏਗਾ ਿੇਹੜਾ ਤੂੂੰ  ਮੂੰਗੇਂਗਾ।

22165 491 gur prswdI hir 
rsu pwvih pIvq 
rhih sdw suKu 
hoeI]1]rhwau]

rh-ih Gur Parasaadhee 

Har Ras Paavehi 

Peevath Rehehi 

Sadhaa Sukh Hoee 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, you 

shall obtain the 

sublime elixir of the 

Lord; by continually 

drinking it in, you shall 

have eternal peace. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਏਗਂਾ, ਤੇ, ਿ ੇਤੂੂੰ  ਉਸ ਰਸ ਨੂੂੰ  
ਪੀਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਜਲਆ ਰਹੇਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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22166 491 siqguru Byty qw 
pwrsu hovY pwrsu 
hoie q pUj 
krwey]

Sathigur Bhaettae 

Thaa Paaras Hovai 

Paaras Hoe Th 

Pooj Karaaeae ||

When one meets the 

True Guru, he 

becomes the 

philosopher's stone, 

with the ability to 

transform others, 

inspiring them to 

worship the Lord.

ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਸ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਣ-

ਿੋਗਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ), ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਪਾਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

22167 491 jo ausu pUjy so Plu 
pwey dIiKAw dyvY  
swcu buJwey]2]

bu`Jwey Jo Ous Poojae So 

Fal Paaeae 

Dheekhiaa 

Dhaevai Saach 

Bujhaaeae ||2||

One who worships the 

Lord in adoration, 

obtains his rewards; 

instructing others, he 

reveals the Truth. 

||2||

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ 
ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ-ਰੂਪ) ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਪਾਰਸ 

ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਜਸੱਜਖਆ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਅਕਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

22168 491 ivxu pwrsY pUj n 
hoveI ivxu mn 
prcy Avrw 
smJwey]

(prcy) qs`lI[ (Avrw) 
dUijAW

Vin Paarasai Pooj 

N Hovee Vin Man 

Parachae Avaraa 

Samajhaaeae ||

Without becoming the 

philosopher's stone, 

he does not inspire 

others to worship the 

Lord; without 

instructing his own 

mind, how can he 

instruct others?

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਾਰਸ ਬਣਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਦੁਨੀਆ ਪਾਸੋਂ) 
ਆਦਰ-ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਪਤੀਿਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਜਸੱਜਖਆ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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22169 491 gurU sdwey 
AigAwnI AMDw  
iksu Ehu mwrig 
pwey]3]

Guroo Sadhaaeae 

Agiaanee Andhhaa 

Kis Ouhu Maarag 

Paaeae ||3||

The ignorant, blind 

man calls himself the 

guru, but to whom can 

he show the way? 

||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪ ਤਾਂ 
ਜਗਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੇ) 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ 
॥੩॥

22170 491 nwnk ivxu ndrI  
ikCU n pweIAY  
ijsu ndir kry  
so pwey]

Naanak Vin 

Nadharee Kishhoo 

N Paaeeai Jis 

Nadhar Karae So 

Paaeae ||

O Nanak, without His 

Mercy, nothing can be 

obtained. One upon 

whom He casts His 

Glance of Grace, 

obtains Him.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਕਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ 
ਗੱਲ ਨਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੁਝ ਭੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਜਤ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ)। ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਦਾਜਤ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
22171 491 gur prswdI dy 

vifAweI Apxw 
sbdu 
vrqwey]4]5]7]

(sbdu) hukm Gur Parasaadhee 

Dhae Vaddiaaee 

Apanaa Sabadh 

Varathaaeae 

||4||5||7||

By Guru's Grace, God 

bestows greatness, 

and projects the Word 

of His Shabad. 

||4||5||7||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥੭॥

22172 491 gUjrI mhlw 3 
pMcpdy]

Goojaree Mehalaa 

3 Panchapadhae ||

Goojaree, Third Mehl, 

Panch-Padas:
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22173 491 nw kwsI miq 
aUpjY nw kwsI 
miq jwie]

(kWsI) bnwrs Naa Kaasee Math 

Oopajai Naa 

Kaasee Math Jaae 

||

Wisdom is not 

produced in Benares, 

nor is wisdom lost in 

Benares.

ਨਾਹ ਹੀ ਕਾਂਸ਼ੀ (ਆਜਦਕ 

ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਗਆਂ) ਸੁਚੱਿੀ 
ਅਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਕਾਂਸ਼ੀ (ਆਜਦਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ 

ਨਾਹ ਜਗਆਂ) ਚੂੰਗੀ ਅਕਲ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ;

22174 491 siqgur imilAY  
miq aUpjY qw 
ieh soJI 
pwie]1]

Sathigur Miliai 

Math Oopajai 

Thaa Eih Sojhee 

Paae ||1||

Meeting the True 

Guru, wisdom is 

produced, and then, 

one obtains this 

understanding. ||1||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਚੂੰਗੀ ਅਕਲ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

22175 491 hir kQw qUM suix 
ry mn sbdu mMin 
vswie]

Har Kathhaa 

Thoon Sun Rae 

Man Sabadh 

Mann Vasaae ||

Listen to the sermon 

of the Lord, O mind, 

and enshrine the 

Shabad of His Word 

within your mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਜਣਆ 

ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ।

22176 491 ieh miq qyrI 
iQru rhY qW Brmu  
ivchu 
jwie]1]rhwau]

Eih Math Thaeree 

Thhir Rehai Thaan 

Bharam Vichahu 

Jaae ||1|| Rehaao 

||

If your intellect 

remains stable and 

steady, then doubt 

shall depart from 

within you. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ (ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ, ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਤੇਰੀ ਇਹ 

ਅਕਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਡੋਲਣੋਂ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਦੋਂ ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਇਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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22177 491 hir crx irdY 
vswie qU  
iklivK hovih 
nwsu]

(iklivK) pwp Har Charan Ridhai 

Vasaae Thoo 

Kilavikh Hovehi 

Naas ||

Enshrine the Lord's 

lotus feet within your 

heart, and your sins 

shall be erased.

ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ, 

ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਣਗੇ।

22178 491 pMc BU Awqmw 
vis krih qw 
qIrQ krih 
invwsu]2]

pMccyqn,sB dy vsx dy 
BU AsQwn[AwqmwApxy 
Awp srUp vwihgurU jI 
nMU pRym dy vsIkwr kry

Panch Bhoo 

Aathamaa Vas 

Karehi Thaa 

Theerathh Karehi 

Nivaas ||2||

If your soul overcomes 

the five elements, 

then you shall come to 

have a home at the 

true place of 

pilgrimage. ||2||

ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪੂੰਿਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆਏ ਹੋਏ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ 

ਲਏ,ਂ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਹੀ 
ਜਨਵਾਸ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੨॥

22179 491 mnmuiK iehu mnu 
mugDu hY soJI  
ikCU n pwie]

(mugDu) bysmJ Manamukh Eihu 

Man Mugadhh Hai 

Sojhee Kishhoo N 

Paae ||

This mind of the self-

centered manmukh is 

so stupid; it does not 

obtain any 

understanding at all.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ 

(ਸਦਾ) ਮੂਰਖ (ਹੀ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਰਤਾ ਭੀ 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

22180 491 hir kw nwmu n 
buJeI AMiq 
gieAw 
pCuqwie]3]

b`uJeI[g-ieAw Har Kaa Naam N 

Bujhee Anth 

Gaeiaa 

Pashhuthaae ||3||

It does not understand 

the Name of the Lord; 

it departs repenting in 

the end. ||3||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ (ਦੀ 
ਕਦਰ) ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, 
ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੀ 
(ਿਗਤ ਤੋਂ) ਤੁਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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22181 491 iehu mnu kwsI  
siB qIrQ 
isimRiq siqgur 
dIAw buJwie]

ism-i Riq Eihu Man Kaasee 

Sabh Theerathh 

Simrith Sathigur 

Dheeaa Bujhaae ||

In this mind are found 

Benares, all sacred 

shrines of pilgrimage 

and the Shaastras; the 

True Guru has 

explained this.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ (ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ 

ਮਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਹੈ ਇਹ 

ਮਨ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ 

ਹੈ,

22182 491 ATsiT qIrQ  
iqsu sMig rhih  
ijn hir ihrdY 
rihAw 
smwie]4]

A`Ts`iT Athasath 

Theerathh This 

Sang Rehehi Jin 

Har Hiradhai 

Rehiaa Samaae 

||4||

The sixty-eight places 

of pilgrimage remain 

with one, whose heart 

is filled with the Lord. 

||4||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਠਾਹਠ 

ਹੀ ਤੀਰਥ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨ ਹੀ 
ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ) ॥੪॥

22183 491 nwnk siqgur 
imilAY hukmu 
buiJAw eyku 
visAw min 
Awie]

Naanak Sathigur 

Miliai Hukam 

Bujhiaa Eaek 

Vasiaa Man Aae ||

O Nanak, upon 

meeting the True 

Guru, the Order of the 

Lord's Will is 

understood, and the 

One Lord comes to 

dwell in the mind.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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22184 491 jo quDu BwvY sBu 
scu hY scy rhY 
smwie]5]6]8]

Jo Thudhh Bhaavai 

Sabh Sach Hai 

Sachae Rehai 

Samaae 

||5||6||8||

Those who are 

pleasing to You, O 

True Lord, are true. 

They remain absorbed 

in You. ||5||6||8||

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਇਉਂ ਯਕੀਨ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਿ ੋਕੁਝ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਅਟੱਲ 

ਜਨਯਮ ਹੈ। (ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥੬॥੮॥

22185 492 gUjrI mhlw 3 
qIjw]

qIjw qIjw do vwrI pV@o Goojaree Mehalaa 

3 Theejaa ||

Goojaree, Third Mehl:

22186 492 eyko nwmu inDwnu 
pMifq suix isKu 
scu soeI]

Eaeko Naam 

Nidhhaan 

Panddith Sun Sikh 

Sach Soee ||

The One Name is the 

treasure, O Pandit. 

Listen to these True 

Teachings.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਇਕ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ 
(ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਸੁਜਣਆ ਕਰ, 

ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਿਪਣ ਦੀ 
ਿਾਚ ਜਸੱਖ। ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਉਹ 

ਹਰੀ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
22187 492 dUjY Bwie jyqw 

pVih pVq guxq  
sdw duKu hoeI]1]

(guxq) vIcwrnw Dhoojai Bhaae 

Jaethaa Parrehi 

Parrath Gunath 

Sadhaa Dhukh 

Hoee ||1||

No matter what you 

read in duality, 

reading and 

contemplating it, you 

shall only continue to 

suffer. ||1||

ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

(ਿਜਸਆ ਰਜਹ ਕੇ) ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ 

(ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕ) ਪੜਹਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੜਹਜਦਆਂ ਤੇ ਜਵਚਾਰਜਦਆਂ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਹੀ ਲੱਗਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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22188 492 hir crxI qUM 
lwig rhu gur 
sbid soJI hoeI]

Har Charanee 

Thoon Laag Rahu 

Gur Sabadh 

Sojhee Hoee ||

So grasp the Lord's 

lotus feet; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, you shall 

come to understand.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ, ਤਾਂ 
ਤੈਨੂੂੰ  (ਸੁਚੱਿੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ।

22189 492 hir rsu rsnw 
cwKu qUM qW mnu 
inrmlu 
hoeI]1]rhwau]

Har Ras Rasanaa 

Chaakh Thoon 

Thaan Man 

Niramal Hoee 

||1|| Rehaao ||

With your tongue, 

taste the sublime elixir 

of the Lord, and your 

mind shall be 

rendered 

immaculately pure. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਚੱਖਦਾ ਰਹੁ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ 
ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਇਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

22190 492 siqgur imilAY  
mnu sMqoKIAY qw 
iPir iqRsnw BUK  
n hoie]

Sathigur Miliai 

Man Santhokheeai 

Thaa Fir Thrisanaa 

Bhookh N Hoe ||

Meeting the True 

Guru, the mind 

becomes content, and 

then, hunger and 

desire will not trouble 

you any longer.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

ਮਨ ਸੂੰ ਤੋਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਰ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਤਿੇਹ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦੀ।

22191 492 nwmu inDwnu 
pwieAw pr Gir  
jwie n koie]2]

Naam Nidhhaan 

Paaeiaa Par Ghar 

Jaae N Koe ||2||

Obtaining the treasure 

of the Naam, the 

Name of the Lord, one 

does not go knocking 

at other doors. ||2||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਆਸਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ (ਉਹ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਜਦਕ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ) ॥੨॥
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22192 492 kQnI bdnI jy 
kry mnmuiK bUJ 
n hoie]

(bdnI) mUMh dIAW glW Kathhanee 

Badhanee Jae 

Karae Manamukh 

Boojh N Hoe ||

The self-willed 

manmukh babbles on 

and on, but he does 

not understand.

ਪਰ ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੀਆਂ 

ਮੂੂੰ ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਰਹੇ, ਤੇ ਉਂਞ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
22193 492 gurmqI Git 

cwnxw hir nwmu 
pwvY soie]3]

Guramathee Ghatt 

Chaananaa Har 

Naam Paavai Soe 

||3||

One whose heart is 

illumined, by Guru's 

Teachings, obtains the 

Name of the Lord. 

||3||

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਸੁਚੱਿੇ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਜਤ ਲੈਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

22194 492 suix swsqR qUM n 
buJhI qw iPrih 
bwro bwr]

b`uJhI Sun Saasathr 

Thoon N Bujhehee 

Thaa Firehi Baaro 

Baar ||

You may listen to the 

Shaastras, but you do 

not understand, and 

so you wander from 

door to door.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣ ਸੁਣ 

ਕੇ ਭੀ ਤੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) 
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਹੀਏ ਂਤੂੂੰ  ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ।

22195 492 so mUrKu jo Awpu  
n pCwxeI sic  
n Dry ipAwru]4]

pCw-xeI So Moorakh Jo 

Aap N Pashhaanee 

Sach N Dhharae 

Piaar ||4||

He is a fool, who does 

not understand his 

own self, and who 

does not enshrine love 

for the True Lord. 

||4||

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਪੜਤਾਲਦਾ ਉਹ 

(ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿ ਪੜਹ ਕੇ 

ਭੀ) ਮੂਰਖ (ਹੀ) ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ (ਕਦੇ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੪॥
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22196 492 scY jgqu 
fhkwieAw khxw 
kCU n jwie]

(fhkwieAw) 
CilAw[j`gqu

Sachai Jagath 

Ddehakaaeiaa 

Kehanaa Kashhoo 

N Jaae ||

The True Lord has 

fooled the world - no 

one has any say in this 

at all.

(ਪਰ, ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਾਰੇ) ਕੁਝ ਜਕਹਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
22197 492 nwnk jo iqsu 

BwvY so kry ijau 
iqs kI 
rjwie]5]7]9]

Naanak Jo This 

Bhaavai So Karae 

Jio This Kee Rajaae 

||5||7||9||

O Nanak, He does 

whatever He pleases, 

according to His Will. 

||5||7||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ 
ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ 
ਿਗਤ ਰੱੁਝਾ ਜਪਆ ਹੈ) 

॥੫॥੭॥੯॥

22198 492 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22199 492 rwgu gUjrI mhlw 
4 caupdy Gru 1]

Raag Goojaree 

Mehalaa 4 

Choupadhae Ghar 

1 ||

Raag Goojaree, Fourth 

Mehl, Chau-Padas, 

First House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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22200 492 hir ky jn 
siqgur sq 
purKw hau ibnau 
krau gur pwis]

(ibnau) bynqI Har Kae Jan 

Sathigur Sath 

Purakhaa Ho Bino 

Karo Gur Paas ||

O Servant of the Lord, 

O True Guru, O True 

Primal Being, I offer 

my prayers to You, O 

Guru.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ! ਹੇ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

22201 492 hm kIry ikrm  
siqgur srxweI  
kir dieAw nwmu 
prgwis]1]

Ham Keerae Kiram 

Sathigur 

Saranaaee Kar 

Dhaeiaa Naam 

Paragaas ||1||

I am an insect and a 

worm; O True Guru, I 

seek Your Sanctuary; 

please, be merciful 

and bestow upon me 

the Light of the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਇਕ ਕੀੜਾ 
ਹਾਂ, ਜਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹਾਂ। 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। 
ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਚਾਨਣ ਦੇਹ ॥੧॥

22202 492 myry mIq gurdyv  
mokau rwm nwmu 
prgwis]

Maerae Meeth 

Guradhaev Mo Ko 

Raam Naam 

Paragaas ||

O my Best Friend, O 

Divine Guru, please 

illuminate me with the 

Light of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (-ਰੂਪ) 

ਚਾਨਣ ਬਖ਼ਸ਼।

22203 492 gurmiq nwmu myrw 
pRwn sKweI hir 
kIriq hmrI 
rhrwis]1]rhwau
]

(rhrwis) rIqI mrXwdw Guramath Naam 

Maeraa Praan 

Sakhaaee Har 

Keerath Hamaree 

Reharaas ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Instructions, 

the Naam is my breath 

of life, and the Praise 

of the Lord is my 

occupation. 

||1||Pause||

(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਗੁਰਮਜਤ ਰਾਹੀਂ 
ਜਮਜਲਆ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਜਣਆ ਰਹੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਬਣੀ 
ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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22204 492 hir jn ky 
vfBwg vfyry  
ijn hir hir 
srDw hir 
ipAws]

Har Jan Kae 

Vaddabhaag 

Vaddaerae Jin Har 

Har Saradhhaa Har 

Piaas ||

The Lord's servants 

have the greatest 

good fortune; they 

have faith in the Lord, 

Har, Har, and a thirst 

for the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਹਜਰ-ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਸਰਧਾ ਹੈ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਜਖੱਚ 

ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।

22205 492 hir hir nwmu 
imlY iqRpqwsih  
imil sMgiq gux 
prgwis]2]

qi Rpqwsih Har Har Naam 

Milai 

Thripathaasehi Mil 

Sangath Gun 

Paragaas ||2||

Obtaining the Name of 

the Lord, Har, Har, 

they are satisfied; 

joining the Company 

of the Holy, their 

virtues shine forth. 

||2||

ਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਣ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

22206 492 ijn@ hir hir  
hir rsu nwmu n 
pwieAw qy 
BwghIx jm 
pwis]

Jinh Har Har Har 

Ras Naam N 

Paaeiaa Thae 

Bhaageheen Jam 

Paas ||

Those who have not 

obtained the essence 

of the Name of the 

Lord, Har, Har, are 

most unfortunate; 

they are taken away 

by the Messenger of 

Death.

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਦ-

ਜਕਸਮਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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22207 492 jo siqgur srix 
sMgiq nhI Awey  
iDRgu jIvy iDRgu 
jIvwis]3]

Jo Sathigur Saran 

Sangath Nehee 

Aaeae Dhhrig 

Jeevae Dhhrig 

Jeevaas ||3||

Those who have not 

sought the Sanctuary 

of the True Guru and 

the Company of the 

Holy - cursed are their 

lives, and cursed are 

their hopes of life. 

||3||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਿੀਵਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ 

ਦਾ ਿੀਵਨ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ 

॥੩॥

22208 492 ijn hir jn  
siqgur sMgiq 
pweI iqn Duir 
msqik iliKAw 
ilKwis]

Jin Har Jan 

Sathigur Sangath 

Paaee Thin Dhhur 

Masathak Likhiaa 

Likhaas ||

Those humble 

servants of the Lord, 

who have obtained 

the Company of the 

True Guru, have such 

pre-ordained destiny 

written on their 

foreheads.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਹਜਰ-ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ 

ਉੱਘੜ ਜਪਆ।

22209 492 DMnu DMnu sqsMgiq  
ijqu hir rsu 
pwieAw imil 
nwnk nwmu 
prgwis]4]1]

Dhhann Dhhann 

Sathasangath Jith 

Har Ras Paaeiaa 

Mil Naanak Naam 

Paragaas ||4||1||

Blessed, blessed is the 

Sat Sangat, the True 

Congregation, where 

the sublime essence of 

the Lord is obtained. 

Meeting with His 

humble servant, O 

Nanak, the Naam 

shines forth. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਧੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਜਮਜਲਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

22210 492 gUjrI mhlw 4] Goojaree Mehalaa 

4 ||

Goojaree, Fourth Mehl:
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22211 492 goivMdu goivMdu 
pRIqmu min pRIqmu  
imil sqsMgiq  
sbid mnu mohY]

Govindh Govindh 

Preetham Man 

Preetham Mil 

Sathasangath 

Sabadh Man 

Mohai ||

The Lord, the Lord of 

the Universe is the 

Beloved of the minds 

of those who join the 

Sat Sangat, the True 

Congregation. The 

Shabad of His Word 

fascinates their minds.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿੀਤਮ 

ਗੋਜਵੂੰ ਦ (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈ, ਤੇ, ਮੇਰੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਜਖੱਚ ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

22212 492 jip goivMdu  
goivMdu iDAweIAY  
sB kau dwnu 
dyie pRBu EhY]1]

dy-ie Jap Govindh 

Govindh 

Dhhiaaeeai Sabh 

Ko Dhaan Dhaee 

Prabh Ouhai ||1||

Chant, and meditate 

on the Lord, the Lord 

of the Universe; God is 

the One who gives 

gifts to all. ||1||

ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰੋ, ਗੋਜਵੂੰ ਦ 

ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਉਹੀ ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

22213 492 myry BweI jnw  
mokau goivMdu 
goivMdu goivMdu mnu 
mohY]

Maerae Bhaaee 

Janaa Mo Ko 

Govindh Govindh 

Govindh Man 

Mohai ||

O my Siblings of 

Destiny, the Lord of 

the Universe, Govind, 

Govind, Govind, has 

enticed and fascinated 

my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ! ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਿਥਵੀ 
ਦਾ ਪਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, 

ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਖੱਚ ਪਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।
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22214 492 goivMd goivMd 
goivMd gux gwvw  
imil gur 
swDsMgiq jnu 
sohY]1]rhwau]

Govindh Govindh 

Govindh Gun 

Gaavaa Mil Gur 

Saadhhasangath 

Jan Sohai ||1|| 

Rehaao ||

I sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, Govind, 

Govind, Govind; 

joining the Holy 

Society of the Guru, 

Your humble servant is 

beautified. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ (ਤੇ, ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ ਸੋਹਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22215 492 suKswgr hir 
Bgiq hY gurmiq  
kaulw iriD 
isiD lwgY pig 
EhY]

(kaulw) l`CmI[ 
ir`iD[is`iD[pig:polw 
bolo

Sukh Saagar Har 

Bhagath Hai 

Guramath Koulaa 

Ridhh Sidhh Laagai 

Pag Ouhai ||

Devotional worship to 

the Lord is an ocean of 

peace; through the 

Guru's Teachings, 

wealth, prosperity and 

the spiritual powers of 

the Siddhas fall at our 

feet.

ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਲੱਛਮੀ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਆ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਰਧੀ ਹਰੇਕ 

ਜਸਧੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

22216 492 jn kau rwm 
nwmu AwDwrw hir 
nwmu jpq hir 
nwmy sohY]2]

Jan Ko Raam 

Naam Aadhhaaraa 

Har Naam Japath 

Har Naamae Sohai 

||2||

The Lord's Name is the 

Support of His humble 

servant; he chants the 

Lord's Name, and with 

the Lord's Name he is 

adorned. ||2||

ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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22217 493 durmiq BwghIn  
miq PIky nwmu 
sunq AwvY min 
rohY]

dur-m`iq[ (rohY) gu`sw Dhuramath 

Bhaageheen Math 

Feekae Naam 

Sunath Aavai Man 

Rohai ||

Evil-minded, 

unfortunate and 

shallow-minded are 

those who feel anger 

in their minds, when 

they hear the Naam, 

the Name of the Lord.

ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਭੈੜੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬਦ-ਜਕਸਮਜਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਭੀ 
ਹੌਲੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਜਦਆਂ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਸਗੋਂ) 
ਕਿੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

22218 493 kaUAw kwg kau  
AMimRq rsu 
pweIAY iqRpqY  
ivstw Kwie muiK 
gohY]3]

(kwg) kW Kooaa Kaag Ko 

Anmrith Ras 

Paaeeai Thripathai 

Visattaa Khaae 

Mukh Gohai ||3||

You may place 

ambrosial nectar 

before crows and 

ravens, but they will 

be satisfied only by 

eating manure and 

dung with their 

mouths. ||3||

ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਿਨ 

ਰੱਖੀਏ (ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖਾਣ ਦੇ 

ਥਾਂ) ਉਹ ਜਵਸ਼ਟਾ ਖਾ ਕੇ, 

ਜਵਸ਼ਟਾ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

22219 493 AMimRq sru 
siqguru siqvwdI  
ijqu nwqY kaUAw 
hMsu hohY]

n@wqY Anmrith Sar 

Sathigur 

Sathivaadhee Jith 

Naathai Kooaa 

Hans Hohai ||

The True Guru, the 

Speaker of Truth, is 

the pool of Ambrosial 

Nectar; bathing within 

it, the crow becomes a 

swan.

ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਸ 

ਗੁਰੂ-ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਨਹ ਾਜਤਆਂ 

(ਆਤਮਕ ਚੱੁਭੀ ਲਾਇਆਂ) ਕਾਂ 
ਭੀ (ਸਦਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੰਦ 

ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼-ਰਜਹਣਾ ਮਨੱੁਖ ਭੀ) 
ਹੂੰਸ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਿੋਤੀ ਦਾ ਪਿੇਮੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।
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22220 493 nwnk Dnu DMnu  
vfy vfBwgI ijn@ 
gurmiq nwmu irdY 
mlu DohY]4]2]

Naanak Dhhan 

Dhhann Vaddae 

Vaddabhaagee 

Jinh Guramath 

Naam Ridhai Mal 

Dhhohai ||4||2||

O Nanak, blessed, 

blessed and very 

fortunate are those 

who, through the 

Guru's Teachings, with 

the Naam, wash away 

the filth of their 

hearts. ||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਧੂੰਨ 

ਹਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਗੁਰਮਜਤ ਰਾਹੀਂ ਜਮਜਲਆ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ 

ਧੋਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥

22221 493 gUjrI mhlw 4] Goojaree Mehalaa 

4 ||

Goojaree, Fourth Mehl:

22222 493 hir jn aUqm  
aUqm bwxI muiK 
bolih 
praupkwry]

Har Jan Ootham 

Ootham Baanee 

Mukh Bolehi 

Paroupakaarae ||

The humble servants 

of the Lord are 

exalted, and exalted is 

their speech. With 

their mouths, they 

speak for the benefit 

of others.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਉੱਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਬਚਨ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਇਹ ਸਿੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

22223 493 jo jnu suxY srDw 
Bgiq syqI kir 
ikrpw hir 
insqwry]1]

Jo Jan Sunai 

Saradhhaa 

Bhagath Saethee 

Kar Kirapaa Har 

Nisathaarae ||1||

Those who listen to 

them with faith and 

devotion, are blessed 

by the Lord; showering 

His Mercy, He saves 

them. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਉੱਤਮ ਬਚਨ ਸਰਧਾ ਨਾਲ 

ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

22224 493 rwm mokau hir 
jn myil ipAwry]

Raam Mo Ko Har 

Jan Mael Piaarae 

||

Lord, please, let me 

meet the beloved 

servants of the Lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਮਲਾ।
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22225 493 myry pRIqm pRwn  
siqguru guru pUrw  
hm pwpI guir 
insqwry]1]rhwau
]

Maerae Preetham 

Praan Sathigur 

Gur Pooraa Ham 

Paapee Gur 

Nisathaarae ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru, the 

Perfect Guru, is my 

Beloved, my very 

breath of life; the 

Guru has saved me, 

the sinner. 

||1||Pause||

ਪੂਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ-ਿਾਨ 

ਵਰਗਾ ਜਪਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਪਾਪੀ 
ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

22226 493 gurmuiK vfBwgI 
vfBwgy ijn hir 
hir nwmu ADwry]

Guramukh 

Vaddabhaagee 

Vaddabhaagae Jin 

Har Har Naam 

Adhhaarae ||

The Gurmukhs are 

fortunate, so very 

fortunate; their 

Support is the Name 

of the Lord, Har, Har.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ (ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

22227 493 hir hir AMimRqu  
hir rsu pwvih  
gurmiq Bgiq 
BMfwry]2]

Har Har Anmrith 

Har Ras Paavehi 

Guramath 

Bhagath 

Bhanddaarae 

||2||

They obtain the 

Ambrosial Nectar of 

the Name of the Lord, 

Har, Har; through the 

Guru's Teachings, they 

obtain this treasure-

house of devotional 

worship. ||2||

ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਰਸ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪਿਭੂ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਭਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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22228 493 ijn drsnu 
siqgur sq purK  
n pwieAw qy 
BwghIx jim 
mwry]

Jin Dharasan 

Sathigur Sath 

Purakh N Paaeiaa 

Thae Bhaageheen 

Jam Maarae ||

Those who do not 

obtain the Blessed 

Vision of the Darshan 

of the True Guru, the 

True Primal Being, are 

most unfortunate; 

they are destroyed by 

the Messenger of 

Death.

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾ 
ਪੁਰਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਜਕਸਮਤ ਹਾਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

22229 493 sy kUkr sUkr 
grDB pvih 
grB jonI diX 
mwry mhw 
hiqAwry]3]

(kUkr) ku`qw[(sUkr) 
sUr[(grDB) gDw[d-
iX: d mukqw-iX 
ishwrI sihq, qwlU qoN 
bolo

Sae Kookar Sookar 

Garadhhabh 

Pavehi Garabh 

Jonee Dhay 

Maarae Mehaa 

Hathiaarae ||3||

They are like dogs, 

pigs and jackasses; 

they are cast into the 

womb of 

reincarnation, and the 

Lord strikes them 

down as the worst of 

murderers. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕੱੁਤੇ, ਸੂਅਰ, ਖੋਤੇ 

ਆਜਦਕ ਦੀਆਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਦਈ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

22230 493 dIn dieAwl 
hohu jn aUpir  
kir ikrpw lyhu 
aubwry]

(aubwry) bcw lvo jI Dheen Dhaeiaal 

Hohu Jan Oopar 

Kar Kirapaa Laehu 

Oubaarae ||

O Lord, Kind to the 

poor, please shower 

Your mercy upon Your 

humble servant, and 

save him.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਦੀਨਾਂ 
ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! 
ਆਪਣ ੇਦਾਸ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਤੇ, ਦਾਸ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ।
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22231 493 nwnk jn hir 
kI srxweI hir 
BwvY hir 
insqwry]4]3]

Naanak Jan Har 

Kee Saranaaee Har 

Bhaavai Har 

Nisathaarae 

||4||3||

Servant Nanak has 

entered the Lord's 

Sanctuary; if it pleases 

You, Lord, please save 

him. ||4||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥

22232 493 gUjrI mhlw 4] Goojaree Mehalaa 

4 ||

Goojaree, Fourth Mehl:

22233 493 hohu dieAwl  
myrw mnu lwvhu  
hau An idnu 
rwm nwmu inq 
iDAweI]

Hohu Dhaeiaal 

Maeraa Man 

Laavahu Ho 

Anadhin Raam 

Naam Nith 

Dhhiaaee ||

Be Merciful and 

attune my mind, so 

that I might meditate 

continually on the 

Lord's Name, night 

and day.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੋਹੁ, ਮੇਰਾ ਮਨ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜੀ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹਰਾਂ।

22234 493 siB suK siB 
gux siB inDwn 
hir ijqu jipAY  
duK BuK sB lih 
jweI]1]

Sabh Sukh Sabh 

Gun Sabh 

Nidhhaan Har Jith 

Japiai Dhukh 

Bhukh Sabh Lehi 

Jaaee ||1||

The Lord is all peace, 

all virtue and all 

wealth; remembering 

Him, all misery and 

hunger depart. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ 
ਪਾਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ (ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ), (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਸਾਰੀ ਭੁੱ ਖ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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22235 493 mn myry myrw rwm 
nwmu sKw hir 
BweI]

Man Maerae 

Maeraa Raam 

Naam Sakhaa Har 

Bhaaee ||

O my mind, the Lord's 

Name is my 

companion and 

brother.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ 
ਭਰਾ ਹੈ।

22236 493 gurmiq rwm nwmu 
jsu gwvw AMiq 
bylI drgh ley 
CfweI]1]rhwau]

Guramath Raam 

Naam Jas Gaavaa 

Anth Baelee 

Dharageh Leae 

Shhaddaaee ||1|| 

Rehaao ||

Under Guru's 

Instruction, I sing the 

Praises of the Lord's 

Name; it shall be my 

help and support in 

the end, and it shall 

deliver me in the 

Court of the Lord. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਖ਼ਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਰਖ਼ਰੂ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22237 493 qUM Awpy dwqw pRBu 
AMqrjwmI kir 
ikrpw loc myrY 
min lweI]

(loc) ie`Cw Thoon Aapae 

Dhaathaa Prabh 

Antharajaamee 

Kar Kirapaa Loch 

Maerai Man Laaee 

||

You Yourself are the 

Giver, O God, Inner-

knower, Searcher of 

hearts; by Your Grace, 

You have infused 

longing for You in my 

mind.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ (ਸਭਨਾਂ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

22238 493 mY min qin loc 
lgI hir syqI  
pRiB loc pUrI  
siqgur 
srxweI]2]

Mai Man Than 

Loch Lagee Har 

Saethee Prabh 

Loch Pooree 

Sathigur 

Saranaaee ||2||

My mind and body 

long for the Lord; God 

has fulfilled my 

longing. I have 

entered the Sanctuary 

of the True Guru. 

||2||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 

ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ 

ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

॥੨॥
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22239 493 mwxs jnmu puMin 
kir pwieAw  
ibnu nwvY iDRgu 
iDRgu ibrQw 
jweI]

Maanas Janam 

Punn Kar Paaeiaa 

Bin Naavai Dhhrig 

Dhhrig Birathhaa 

Jaaee ||

Human birth is 

obtained through 

good actions; without 

the Name, it is cursed, 

totally cursed, and it 

passes away in vain.

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਬੜੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

22240 493 nwm ibnw rs 
ks duKu KwvY muKu 
PIkw Quk QUk 
muiK pweI]3]

Naam Binaa Ras 

Kas Dhukh Khaavai 

Mukh Feekaa 

Thhuk Thhook 

Mukh Paaee ||3||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

one obtains only 

suffering for his 

delicacies to eat. His 

mouth is insipid, and 

his face is spat upon, 

again and again. ||3||

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਦੱੁਖ ਹੀ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ, ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਜਿੱਕੇ 

ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਲੁਕਾਈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ 
ਪਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

22241 493 jo jn hir pRB 
hir hir srxw  
iqn drgh hir 
hir dy vifAweI]

Jo Jan Har Prabh 

Har Har Saranaa 

Thin Dharageh Har 

Har Dhae 

Vaddiaaee ||

Those humble beings, 

who have entered the 

Sanctuary of the Lord 

God, Har, Har, are 

blessed with glory in 

the Court of the Lord, 

Har, Har.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ-ਮਾਣ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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22242 493 DMnu DMnu swbwis 
khY pRBu jn kau  
jn nwnk myil 
ley gil 
lweI]4]4]

giL Dhhann Dhhann 

Saabaas Kehai 

Prabh Jan Ko Jan 

Naanak Mael Leae 

Gal Laaee 

||4||4||

Blessed, blessed and 

congratulations, says 

God to His humble 

servant. O servant 

Nanak, He embraces 

him, and blends him 

with Himself. ||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  'ਧੂੰਨ ਧੂੰਨ' ਆਖਦਾ 
ਹੈ, 'ਸਾਬਾਸ਼' ਆਖਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਲ 

ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

22243 493 gUjrI mhlw 4] Goojaree Mehalaa 

4 ||

Goojaree, Fourth Mehl:

22244 493 gurmuiK sKI 
shylI myrI mokau 
dyvhu dwnu hir 
pRwn jIvwieAw]

Guramukh Sakhee 

Sehaelee Maeree 

Mo Ko Dhaevahu 

Dhaan Har Praan 

Jeevaaeiaa ||

O Gurmukhs O my 

friends and 

companions give me 

the gift of the Lord's 

Name, the life of my 

very life.

ਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਜਸੱਖੋ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਖੀ 
ਸਹੇਲੀਹੋ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਜਤ ਜਦਉ।

22245 493 hm hovh lwly 
goly gurisKw ky  
ijn@w An idnu 
hir pRBu purKu 
iDAwieAw]1]

guris`KW Ham Hoveh Laalae 

Golae Gurasikhaa 

Kae Jinhaa 

Anadhin Har 

Prabh Purakh 

Dhhiaaeiaa ||1||

I am the slave, the 

servant of the Guru's 

Sikhs, who meditate 

on the Lord God, the 

Primal Being, night 

and day. ||1||

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਹਾਂ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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22246 493 myrY min qin 
ibrhu gur isK 
pg lwieAw]

(ibrhu) pRym[pg:polw 
bolo

Maerai Man Than 

Birahu Gurasikh 

Pag Laaeiaa ||

Within my mind and 

body, I have enshrined 

love for the feet of the 

Guru's Sikhs.

(ਮੇਰੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
22247 493 myry pRwn sKw gur 

ky isK BweI  
mokau krhu 
aupdysu hir imlY 
imlwieAw]1]rh
wau]

Maerae Praan 

Sakhaa Gur Kae 

Sikh Bhaaee Mo 

Ko Karahu 

Oupadhaes Har 

Milai Milaaeiaa 

||1|| Rehaao ||

O my life-mates, O 

Sikhs of the Guru, O 

Siblings of Destiny, 

instruct me in the 

Teachings, that I might 

merge in the Lord's 

Merger. ||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰ-

ਜਸੱਖੋ! ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ, 

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਲਾਇਆ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22248 494 jw hir pRB BwvY  
qw gurmuiK myly  
ijn@ vcn gurU 
siqgur min 
BwieAw]

Jaa Har Prabh 

Bhaavai Thaa 

Guramukh Maelae 

Jinh Vachan Guroo 

Sathigur Man 

Bhaaeiaa ||

When it pleases the 

Lord God, he causes us 

to meet the 

Gurmukhs; the Hymns 

of the Guru, the True 

Guru, are very sweet 

to their minds.

ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
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22249 494 vfBwgI gur ky 
isK ipAwry hir 
inrbwxI inrbwx 
pdu pwieAw]2]

Vaddabhaagee 

Gur Kae Sikh 

Piaarae Har 

Nirabaanee 

Nirabaan Padh 

Paaeiaa ||2||

Very fortunate are the 

beloved Sikhs of the 

Guru; through the 

Lord, they attain the 

supreme state of 

Nirvaanaa. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਜਪਆਰੇ ਜਸੱਖ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਿੇਹੜੇ 

ਜਨਰਲੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

22250 494 sqsMgiq gur kI 
hir ipAwrI ijn 
hir hir nwmu 
mITw min 
BwieAw]

Sathasangath Gur 

Kee Har Piaaree 

Jin Har Har Naam 

Meethaa Man 

Bhaaeiaa ||

The Sat Sangat, the 

True Congregation of 

the Guru, is loved by 

the Lord. The Naam, 

the Name of the Lord, 

Har, Har, is sweet and 

pleasing to their minds.

ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮੱਠਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਭੀ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

22251 494 ijn siqgur 
sMgiq sMgu n 
pwieAw sy 
BwghIx pwpI 
jim KwieAw]3]

Jin Sathigur 

Sangath Sang N 

Paaeiaa Sae 

Bhaageheen 

Paapee Jam 

Khaaeiaa ||3||

One who does not 

obtain the Association 

of the True Guru, is a 

most unfortunate 

sinner; he is consumed 

by the Messenger of 

Death. ||3||

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦਾ ਸਾਥ ਪਸੂੰਦ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਦ-

ਜਕਸਮਤ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨੇ ਸਮੂਲਚਾ ਖਾ ਜਲਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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22252 494 Awip ikRpwlu 
ikRpw pRBu Dwry  
hir Awpy 
gurmuiK imlY 
imlwieAw]

Aap Kirapaal 

Kirapaa Prabh 

Dhhaarae Har 

Aapae Guramukh 

Milai Milaaeiaa ||

If God, the Kind 

Master, Himself shows 

His kindness, then the 

Lord causes the 

Gurmukh to merge 

into Himself.

ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਿਦੋਂ ਦਇਆਵਾਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

22253 494 jnu nwnku boly 
gux bwxI  
gurbwxI hir 
nwim 
smwieAw]4]5]

Jan Naanak Bolae 

Gun Baanee 

Gurabaanee Har 

Naam Samaaeiaa 

||4||5||

Servant Nanak chants 

the Glorious Words of 

the Guru's Bani; 

through them, one is 

absorbed into the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||4||5||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ (ਜਨਿੱਤ) 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥

22254 494 gUjrI mhlw 4] Goojaree Mehalaa 

4 ||

Goojaree, Fourth Mehl:

22255 494 ijn siqguru 
purKu ijin hir 
pRBu pwieAw  
mokau kir 
aupdysu hir mIT 
lgwvY]

Jin Sathigur 

Purakh Jin Har 

Prabh Paaeiaa Mo 

Ko Kar Oupadhaes 

Har Meeth 

Lagaavai ||

One who has found 

the Lord God through 

the True Guru, has 

made the Lord seem 

so sweet to me, 

through the His 

Teachings.

(ਹੇ ਭਰਾ! ਮੇਰਾ ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਸੱਿਣ ਜਮਲ ਪੈਣ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ। (ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਸ 

ਸੱਿਣ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।
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22256 494 mnu qnu sIqlu 
sB hirAw hoAw  
vfBwgI hir 
nwmu iDAwvY]1]

Man Than Seethal 

Sabh Hariaa Hoaa 

Vaddabhaagee 

Har Naam 

Dhhiaavai ||1||

My mind and body 

have been cooled and 

soothed, and totally 

rejuvenated; by great 

good fortune, I 

meditate on the Name 

of the Lord. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਾਲ 

ਸਰਸ਼ਾਰ (ਭਰਪੂਰ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

22257 494 BweI ry mokau 
koeI Awie imlY  
hir nwmu idRVwvY]

Bhaaee Rae Mo Ko 

Koee Aae Milai 

Har Naam 

Dhrirraavai ||

O Siblings of Destiny, 

let anyone who can 

implant the Lord's 

Name within me, 

come and meet with 

me.

ਹੇ ਭਰਾ! (ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ (ਅਿੇਹਾ ਸੱਿਣ) 

ਆ ਕੇ ਜਮਲੇ ਿੇਹੜਾ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।

22258 494 myry pRIqm pRwn  
mnu qnu sBu dyvw  
myry hir pRB kI 
hir kQw 
sunwvY]1]rhwau]

Maerae Preetham 

Praan Man Than 

Sabh Dhaevaa 

Maerae Har Prabh 

Kee Har Kathhaa 

Sunaavai ||1|| 

Rehaao ||

Unto my Beloved, I 

give my mind and 

body, and my very 

breath of life. He 

speaks to me of the 

sermon of my Lord 

God. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ 

ਸੁਣਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਿਣ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ 

ਜਦਆਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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22259 494 DIrju Drmu  
gurmiq hir 
pwieAw inq hir 
nwmY hir isau 
icqu lwvY]

Dhheeraj 

Dhharam 

Guramath Har 

Paaeiaa Nith Har 

Naamai Har Sio 

Chith Laavai ||

Through the Guru's 

Teachings, I have 

obtained courage, 

faith and the Lord. He 

keeps my mind 

focused continually on 

the Lord, and the 

Name of the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰਿ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ 

ਕਮਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

22260 494 AMimRq bcn  
siqgur kI bwxI  
jo bolY so muiK 
AMimRqu pwvY]2]

Anmrith Bachan 

Sathigur Kee 

Baanee Jo Bolai So 

Mukh Anmrith 

Paavai ||2||

The Words of the True 

Guru's Teachings are 

Ambrosial Nectar; this 

Amrit trickles into the 

mouth of the one who 

chants them. ||2||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹਨ, 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਬਾਣੀ 
ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਲ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

22261 494 inrmlu nwmu ijqu  
mYlu n lwgY  
gurmiq nwmu jpY 
ilv lwvY]

Niramal Naam Jith 

Mail N Laagai 

Guramath Naam 

Japai Liv Laavai ||

Immaculate is the 

Naam, which cannot 

be stained by filth. 

Through the Guru's 

Teachings, chant the 

Naam with love.

ਹੇ ਭਰਾ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਜਵੱਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ (ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਿੀਜਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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22262 494 nwmu pdwrQu ijn 
nr nhI pwieAw  
sy BwghIx muey 
mir jwvY]3]

Naam 

Padhaarathh Jin 

Nar Nehee 

Paaeiaa Sae 

Bhaageheen 

Mueae Mar Jaavai 

||3||

That man who has not 

found the wealth of 

the Naam is most 

unfortunate; he dies 

over and over again. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਮਤੀ 
ਸ਼ੈ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ 

ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 

ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਿੇਹੜਾ 
ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

22263 494 Awnd mUlu  
jgjIvn dwqw  
sB jn kau 
Andu krhu hir 
iDAwvY]

(Awnd) AnMd (mUlu) 
mu`F qoN[ j`gjIvn

Aanadh Mool 

Jagajeevan 

Dhaathaa Sabh 

Jan Ko Anadh 

Karahu Har 

Dhhiaavai ||

The source of bliss, 

the Life of the world, 

the Great Giver brings 

bliss to all who 

meditate on the Lord.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। (ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ।)

22264 494 qUM dwqw jIA 
siB qyry jn 
nwnk gurmuiK 
bKis 
imlwvY]4]6]

Thoon Dhaathaa 

Jeea Sabh Thaerae 

Jan Naanak 

Guramukh Bakhas 

Milaavai ||4||6||

You are the Great 

Giver, all beings 

belong to You. O 

servant Nanak, You 

forgive the Gurmukhs, 

and merge them into 

Yourself. ||4||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ 
ਕੇ (ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 

ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬॥
22265 494 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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22266 494 gUjrI mhlw 4 
Gru 3]

Goojaree Mehalaa 

4 Ghar 3 ||

Goojaree, Fourth 

Mehl, Third House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

22267 494 mweI bwp puqR  
siB hir ky kIey]

Maaee Baap Puthr 

Sabh Har Kae 

Keeeae ||

Mother, father and 

sons are all made by 

the Lord;

ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਪੱੁਤਰ-ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

22268 494 sBnw kau snbMDu  
hir kir 
dIey]1]

Sabhanaa Ko 

Sanabandhh Har 

Kar Dheeeae ||1||

The relationships of all 

are established by the 

Lord. ||1||

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ 

ਜਵਚ ਦਾ ਜਰਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ (ਸੋ, ਇਹ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਜਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹਨ) ॥੧॥

22269 494 hmrw joru sBu  
rihE myry bIr]

Hamaraa Jor Sabh 

Rehiou Maerae 

Beer ||

I have given up all my 

strength, O my 

brother.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ 

ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
22270 494 hir kw qnu mnu  

sBu hir kY vis 
hY 
srIr]1]rhwau]

v`is Har Kaa Than Man 

Sabh Har Kai Vas 

Hai Sareer ||1|| 

Rehaao ||

The mind and body 

belong to the Lord, 

and the human body is 

entirely under His 

control. ||1||Pause||

ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਇਹ 

ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ 
ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22271 494 Bgq jnw kau  
srDw Awip hir 
lweI]

Bhagath Janaa Ko 

Saradhhaa Aap 

Har Laaee ||

The Lord Himself 

infuses devotion into 

His humble devotees.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਪਿੀਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4431 Published: March 06/ 2014



22272 494 ivcy igRsq  
audws rhweI]2]

iv`cy Vichae Grisath 

Oudhaas Rehaaee 

||2||

In the midst of family 

life, they remain 

unattached. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਹੀ (ਮਾਂ ਜਪਉ 

ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ ਆਜਦਕ 

ਸਨਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ) ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਜਨਰਲੇਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

22273 494 jb AMqir pRIiq  
hir isau bin 
AweI ]

Jab Anthar Preeth 

Har Sio Ban Aaee 

||

When inner love is 

established with the 

Lord,

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

22274 494 qb jo ikCu kry  
su myry hir pRB 
BweI]3]

Thab Jo Kishh 

Karae S Maerae 

Har Prabh Bhaaee 

||3||

Then whatever one 

does, is pleasing to my 

Lord God. ||3||

ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਿੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ) 

ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੩॥

22275 494 ijqu kwrY kMim  
hm hir lwey]

Jith Kaarai Kanm 

Ham Har Laaeae ||

I do those deeds and 

tasks which the Lord 

has set me to;

ਜਿਸ ਕਾਰ ਜਵਚ ਜਿਸ ਕੂੰਮ 

ਜਵਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਲਾਂਦਾ 
ਹੈ,

22276 494 so hm krh ju 
Awip krwey]4]

So Ham Kareh J 

Aap Karaaeae 

||4||

I do that which He 

makes me to do. ||4||

ਿੇਹੜਾ ਕੂੰਮ-ਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਥੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ 
ਕੂੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ॥੪॥

22277 494 ijn kI Bgiq  
myry pRB BweI]

Jin Kee Bhagath 

Maerae Prabh 

Bhaaee ||

Those whose 

devotional worship is 

pleasing to my God

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
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22278 494 qy jn nwnk rwm 
nwm ilv 
lweI]5]1]7]1
6]

Thae Jan Naanak 

Raam Naam Liv 

Laaee 

||5||1||7||16||

- O Nanak, those 

humble beings center 

their minds lovingly on 

the Lord's Name. 

||5||1||7||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੫॥੧॥੭॥੧੬॥

22279 495 gUjrI mhlw 5 
caupdy Gru 1

Goojaree Mehalaa 

5 Choupadhae 

Ghar 1

Goojaree, Fifth Mehl, 

Chau-Padas, First 

House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

22280 495 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22281 495 kwhy ry mn  
icqvih audmu jw  
Awhir hir jIau 
pirAw]

(icqv-ih) socxw Kaahae Rae Man 

Chithavehi 

Oudham Jaa Aahar 

Har Jeeo Pariaa ||

Why, O mind, do you 

contrive your 

schemes, when the 

Dear Lord Himself 

provides for your care?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  (ਉਸ ਜਰਜ਼ਕ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਜਕਉਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ ਿੇਹੜਾ (ਜਰਜ਼ਕ 

ਅਪੜਾਣ ਦੇ) ਆਹਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਲੱਗਾ ਜਪਆ 

ਹੈ।
22282 495 sYl pQr mih  

jMq aupwey qw kw 
irjku AwgY kir 
DirAw]1]

(sYl) phwV Sail Pathhar Mehi 

Janth Oupaaeae 

Thaa Kaa Rijak 

Aagai Kar 

Dhhariaa ||1||

From rocks and 

stones, He created the 

living beings, and He 

places before them 

their sustenance. 

||1||

(ਵੇਖ,) ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਿੀਵ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਰਜ਼ਕ ਉਸ ਨੇ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ 
ਜਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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22283 495 myry mwDau jI  
sqsMgiq imly 
is qirAw]

Maerae Maadhho 

Jee Sathasangath 

Milae S Thariaa ||

O my Dear Lord of 

Souls, one who meets 

with the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, is saved.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

22284 495 gur prswid  
prmpdu pwieAw  
sUky kwst 
hirAw]1]rhwau
]

Gur Parasaadh 

Param Padh 

Paaeiaa Sookae 

Kaasatt Hariaa 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, he 

obtains the supreme 

status, and the dry 

branch blossoms forth 

in greenery. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਇਉਂ ਹਰੇ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ) ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱੁਕੇ ਰੱੁਖ ਹਰੇ ਹੋ 

ਿਾਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22285 495 jnin ipqw lok 
suq binqw koie 
n iks kI 
DirAw]

Janan Pithaa Lok 

Suth Banithaa Koe 

N Kis Kee Dhhariaa 

||

Mother, father, 

friends, children, and 

spouse - no one is the 

support of any other.

ਹੇ ਮਨ! ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਹੋਰ ਲੋਕ, 

ਪੱੁਤਰ, ਇਸਤਿੀ-ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਕੋਈ ਭੀ ਜਕਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

22286 495 isir isir irjku 
sMbwhy Twkuru kwhy 
mn Bau 
kirAw]2]

Sir Sir Rijak 

Sanbaahae 

Thaakur Kaahae 

Man Bho Kariaa 

||2||

For each and every 

individual, the Lord 

and Master provides 

sustenance; why do 

you fear, O my mind? 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਵਾਸਤੇ ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  (ਜਰਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ) 

ਜਕਉਂ ਸਹਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ॥੨॥
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22287 495 aUfY aUif AwvY sY 
kosw iqsu pwCY 
bcry CirAw]

Ooddai Oodd 

Aavai Sai Kosaa 

This Paashhai 

Bacharae Shhariaa 

||

The flamingoes fly 

hundreds of miles, 

leaving their young 

ones behind.

(ਹੇ ਮਨ! ਵੇਖ, ਕੂੂੰ ਿ) ਉੱਡਦੀ ਹੈ, 

ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਆਲਹਣੇ ਤੋਂ) 
ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹ (ਦੂਰ) ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਇਕੱਲੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

22288 495 aun kvnu KlwvY 
kvnu cugwvY mn 
mih ismrnu 
kirAw]3]

Oun Kavan 

Khalaavai Kavan 

Chugaavai Man 

Mehi Simaran 

Kariaa ||3||

Who feeds them, and 

who teaches them to 

feed themselves? 

Have you ever thought 

of this in your mind? 

||3||

(ਦੱਸ,) ਉਹਨਾਂ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੌਣ 

(ਚੋਗਾ) ਖਵਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਚੋਗਾ 
ਚੁਗਾਂਦਾ ਹੈ? (ਕੂੂੰ ਿ) ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਕੁਦਰਜਤ! ਇਸ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

॥੩॥
22289 495 sB inDwn ds 

Ast isDwn  
Twkur kr ql 
DirAw]

Sabh Nidhhaan 

Dhas Asatt 

Sidhhaan Thaakur 

Kar Thal Dhhariaa 

||

All treasures and the 

eighteen supernatural 

spiritual powers of the 

Siddhas are held by 

the Lord and Master in 

the palm of His hand.

(ਹੇ ਮਨ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਅਠਾਰਾਂ ਜਸੱਧੀਆਂ 

(ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ)-ਇਹ ਸਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ 

ਤਲੀਆਂ ਉਤੇ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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22290 495 jn nwnk bil 
bil sd bil 
jweIAY qyrw AMqu 
n 
pwrwvirAw]4]1
]

Jan Naanak Bal Bal 

Sadh Bal Jaaeeai 

Thaeraa Anth N 

Paaraavariaa 

||4||1||

Servant Nanak is 

devoted, dedicated, 

and forever a sacrifice 

to You - Your vast 

expanse has no limit. 

||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, 
ਤੇਰਾ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ॥੪॥੧॥

22291 495 gUjrI mhlw 5 
caupdy Gru 2

Goojaree Mehalaa 

5 Choupadhae 

Ghar 2

Goojaree, Fifth Mehl, 

Chau-Padas, Second 

House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

22292 495 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22293 495 ikirAwcwr 
krih Ktu krmw  
iequ rwqy sMswrI]

(ikirAwcwr) krm 
kWf[ Ktu:polw bolo

Kiriaachaar Karehi 

Khatt Karamaa 

Eith Raathae 

Sansaaree ||

They perform the four 

rituals and six religious 

rites; the world is 

engrossed in these.

ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਨੱੁਖ ਕਰਮ-

ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਇਸ਼ਨਾਨ, 

ਸੂੰ ਜਧਆ ਆਜਦਕ) ਛੇ (ਪਿਜਸੱਧ 

ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ 

ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੂੰਮਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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22294 495 AMqir mYlu n 
auqrY haumY ibnu 
gur bwjI 
hwrI]1]

Anthar Mail N 

Outharai Houmai 

Bin Gur Baajee 

Haaree ||1||

They are not cleansed 

of the filth of their ego 

within; without the 

Guru, they lose the 

game of life. ||1||

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ 

(ਇਹਨਾਂ ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ 
ਉਤਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

22295 495 myry Twkur riK 
lyvhu ikrpw 
DwrI]

Maerae Thaakur 

Rakh Laevahu 

Kirapaa Dhhaaree 

||

O my Lord and Master, 

please, grant Your 

Grace and preserve 

me.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਦੁਰਮਜਤ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਈ ਰੱਖ।

22296 495 koit mDy ko 
ivrlw syvku hoir 
sgly 
ibauhwrI]1]rhw
au]

(mDy) iv`c, (ibauhwrI) 
sMswrI ivhwrW vwly

Kott Madhhae Ko 

Viralaa Saevak Hor 

Sagalae 

Biouhaaree ||1|| 

Rehaao ||

Out of millions, hardly 

anyone is a servant of 

the Lord. All the 

others are mere 

traders. ||1||Pause||

(ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ) ਭਗਤ ਹੈ 

(ਦੁਰਮਜਤ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਮਤਲਬੀ ਹੀ ਹਨ 

(ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22297 495 swsq byd 
isimRiq siB soDy  
sB eykw bwq 
pukwrI]

ism-i Riq Saasath Baedh 

Simrith Sabh 

Sodhhae Sabh 

Eaekaa Baath 

Pukaaree ||

I have searched all the 

Shaastras, the Vedas 

and the Simritees, and 

they all affirm one 

thing:

ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਿ, ਸਾਰੇ ਵੇਦ, 

ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਅਸਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ 

ਲਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੀ ਇਹੀ 
ਇਕੋ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ 

ਕਜਹ ਰਹੇ ਹਨ,
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22298 495 ibnu gur mukiq  
n koaU pwvY min 
vyKhu kir 
bIcwrI]2]

Bin Gur Mukath N 

Kooo Paavai Man 

Vaekhahu Kar 

Beechaaree ||2||

Without the Guru, no 

one obtains liberation; 

see, and reflect upon 

this in your mind. 

||2||

ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀ ਭੀ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ 

ਲਵ ੋ(ਇਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ) ॥੨॥

22299 495 ATsiT mjnu 
kir iesnwnw  
BRim Awey Dr 
swrI]

(Dr) DrqI, m`jnu Athasath Majan 

Kar Eisanaanaa 

Bhram Aaeae 

Dhhar Saaree ||

Even if one takes 

cleansing baths at the 

sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage, 

and wanders over the 

whole planet,

ਲੋਕ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਤੇ, ਸਾਰੀ 
ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੌਂ ਕੇ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

22300 495 Aink soc krih 
idn rwqI ibnu 
siqgur  
AMiDAwrI]3]

Anik Soch Karehi 

Dhin Raathee Bin 

Sathigur 

Andhhiaaree ||3||

And performs all the 

rituals of purification 

day and night, still, 

without the True 

Guru, there is only 

darkness. ||3||

ਜਦਨ ਰਾਤ ਹੋਰ ਭੀ ਅਨੇਕਾਂ 
ਸਰੀਰਕ ਪਜਵਤਿਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

22301 495 Dwvq Dwvq sBu 
jgu DwieE Ab 
Awey hir 
duAwrI]

Dhhaavath 

Dhhaavath Sabh 

Jag Dhhaaeiou Ab 

Aaeae Har 

Dhuaaree ||

Roaming and 

wandering around, I 

have travelled over 

the whole world, and 

now, I have arrived at 

the Lord's Door.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਭੌਂ ਭੌਂ ਕੇ 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਭੌਂ ਕੇ ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਆਖ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਡੱਗਦੇ ਹਨ,
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22302 495 durmiq myit buiD 
prgwsI jn 
nwnk gurmuiK 
qwrI]4]1]2]

dur-m`iq Dhuramath Maett 

Budhh Paragaasee 

Jan Naanak 

Guramukh 

Thaaree 

||4||1||2||

The Lord has 

eliminated my evil-

mindedness, and 

enlightened my 

intellect; O servant 

Nanak, the Gurmukhs 

are saved. ||4||1||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਦੁਰਮਜਤ ਜਮਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਸੁਚੱਿੀ ਅਕਲ ਦਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੨॥

22303 495 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22304 495 hir Dnu jwp  
hir Dnu qwp  
hir Dnu Bojnu 
BwieAw]

Har Dhhan Jaap 

Har Dhhan Thaap 

Har Dhhan Bhojan 

Bhaaeiaa ||

The wealth of the Lord 

is my chanting, the 

wealth of the Lord is 

my deep meditation; 

the wealth of the Lord 

is the food I enjoy.

ਹੇ ਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਧਨ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵ-

ਪੂਿਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਮੂੰਤਿਾਂ ਦਾ) 
ਿਾਪ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਧਨ ਹੀ 
(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਧੂਣੀਆਂ ਦਾ 
ਤਪਾਣਾ ਹੈ; ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਲਈ) ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ, ਤੇ, 

ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗੀ 
ਹੈ।

22305 495 inmK n ibsrau 
mn qy hir hir  
swDsMgiq mih 
pwieAw]1]

Nimakh N Bisaro 

Man Thae Har Har 

Saadhhasangath 

Mehi Paaeiaa 

||1||

I do not forget the 

Lord, Har, Har, from 

my mind, even for an 

instant; I have found 

Him in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. ||1||

ਹੇ ਮਾਂ! ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਧਨ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) 

ਲੱਭਾ ਹੈ ॥੧॥
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22306 495 mweI Kwit 
AwieE Gir  
pUqw]

pU`qw Maaee Khaatt 

Aaeiou Ghar 

Poothaa ||

O mother, your son 

has returned home 

with a profit:

ਹੇ ਮਾਂ! (ਜਕਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ) 

ਪੱੁਤਰ ਖੱਟ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ 

ਸਮਝ,

22307 495 hir Dnu clqy  
hir Dnu bYsy hir 
Dnu jwgq 
sUqw]1]rhwau]

sU`qw Har Dhhan 

Chalathae Har 

Dhhan Baisae Har 

Dhhan Jaagath 

Soothaa ||1|| 

Rehaao ||

The wealth of the Lord 

while walking, the 

wealth of the Lord 

while sitting, and the 

wealth of the Lord 

while waking and 

sleeping. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਤੁਰਜਦਆਂ ਬੈਜਠਆਂ 

ਿਾਗਜਦਆਂ ਸੱੁਜਤਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22308 495 hir Dnu iesnwnu  
hir Dnu igAwnu  
hir sMig lwie 
iDAwnw]

Har Dhhan 

Eisanaan Har 

Dhhan Giaan Har 

Sang Laae 

Dhhiaanaa ||

The wealth of the Lord 

is my cleansing bath, 

the wealth of the Lord 

is my wisdom; I center 

my meditation on the 

Lord.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮਜਝਆ 

ਹੈ ਨਾਮ-ਧਨ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਿ 
ਆਜਦਕਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਜਮਜਥਆ 

ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਸੁਰਜਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ (ਇਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਮਾਧੀ 
ਲਾਣੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।)
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22309 495 hir Dnu qulhw  
hir Dnu byVI  
hir hir qwir 
prwnw]2]

(qulhw) lkVw bMn@ ky 
bxwieAw byVw

Har Dhhan 

Thulehaa Har 

Dhhan Baerree 

Har Har Thaar 

Paraanaa ||2||

The wealth of the Lord 

is my raft, the wealth 

of the Lord is my boat; 

the Lord, Har, Har, is 

the ship to carry me 

across. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਨਦੀ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਧਨ ਨੂੂੰ  ਤੁਲਹਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਕੇ ਪਾਰਲੇ 

ਪਾਸੇ ਅਪੜਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

22310 496 hir Dn myrI 
icMq ivswrI hir 
Din lwihAw 
DoKw]

Har Dhhan 

Maeree Chinth 

Visaaree Har 

Dhhan Laahiaa 

Dhhokhaa ||

Through the wealth of 

the Lord, I have 

forgotten my anxiety; 

through the wealth of 

the Lord, my doubt 

has been dispelled.

ਹੇ ਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-

ਧਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ 
ਹਰੇਕ ਜਫ਼ਕਰ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।

22311 496 hir Dn qy mY nv 
iniD pweI hwiQ 
cirE hir 
Qokw]3]

(Qokw) nwm 
pdwrQ,cir@E

Har Dhhan Thae 

Mai Nav Nidhh 

Paaee Haathh 

Chariou Har 

Thhokaa ||3||

From the wealth of 

the Lord, I have 

obtained the nine 

treasures; the true 

essence of the Lord 

has come into my 

hands. ||3||

ਹੇ ਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-

ਧਨ ਤੋਂ (ਮੈਂ ਇਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ 
ਜਕ) ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌ ਹੀ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਮੈਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਪਆ ਹੈ 

॥੩॥
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22312 496 Kwvhu Krchu  
qoit n AwvY  
hlq plq kY 
sMgy]

Khaavahu 

Kharachahu Thott 

N Aavai Halath 

Palath Kai Sangae 

||

No matter how much I 

eat and expend this 

wealth, it is not 

exhausted; here and 

hereafter, it remains 

with me.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਨ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਕੇ ਆਜਖਆ ਹੈ) ਇਹ ਧਨ ਆਪ 

ਵਰਤੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਵਰਤਾਵੋ; ਇਹ ਧਨ ਕਦੇ 

ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸਦਾ ਨਾਲ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
22313 496 lwid Kjwnw guir 

nwnk kau dIAw  
iehu mnu hir 
rMig 
rMgy]4]2]3]

Laadh Khajaanaa 

Gur Naanak Ko 

Dheeaa Eihu Man 

Har Rang Rangae 

||4||2||3||

Loading the treasure, 

Guru Nanak has given 

it, and this mind is 

imbued with the 

Lord's Love. 

||4||2||3||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਧਨ 

ਦਾ (ਇਹ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਦ ਕੇ ਦੇ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਸੁਮਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੈ ਜਕ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗ ਲਵੋ 
॥੪॥੨॥੩॥

22314 496 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22315 496 ijsu ismrq siB 
iklivK nwsih  
ipqrI hoie 
auDwro]

Jis Simarath Sabh 

Kilavikh Naasehi 

Pitharee Hoe 

Oudhhaaro ||

Remembering Him, all 

sins are erased, and 

ones generations are 

saved.

ਹੇ ਪੱੁਤਰ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਜਸਮਰਨ 

ਵਾਲੇ ਦੇ) ਜਪਤਰਾਂ ਦਾ ਭੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

22316 496 so hir hir qum@ 
sd hI jwphu jw 
kw AMqu n 
pwro]1]

So Har Har Thumh 

Sadh Hee Jaapahu 

Jaa Kaa Anth N 

Paaro ||1||

So meditate 

continually on the 

Lord, Har, Har; He has 

no end or limitation. 

||1||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਹੁ ॥੧॥
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22317 496 pUqw mwqw kI  
AwsIs]

Poothaa Maathaa 

Kee Aasees ||

O son, this is your 

mother's hope and 

prayer

ਹੇ ਪੱੁਤਰ! (ਤੈਨੂੂੰ ) ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ 

ਅਸੀਸ ਹੈ-

22318 496 inmK n ibsrau  
qum@ kau hir 
hir sdw Bjhu 
jgdIs]1]rhwau
]

Bjhuj`gdIs Nimakh N Bisaro 

Thumh Ko Har Har 

Sadhaa Bhajahu 

Jagadhees ||1|| 

Rehaao ||

That you may never 

forget the Lord, Har, 

Har, even for an 

instant. May you ever 

vibrate upon the Lord 

of the Universe. 

||1||Pause||

ਤੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਖ ਝਮਕਣ 

ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਨਾਹ 

ਭੁੱ ਲੇ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹੁ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22319 496 siqguru qum@ kau 
hoie dieAwlw  
sMqsMig qyrI 
pRIiq]

Sathigur Thumh 

Ko Hoe Dhaeiaalaa 

Santhasang 

Thaeree Preeth ||

May the True Guru be 

kind to you, and may 

you love the Society of 

the Saints.

ਹੇ ਪੱੁਤਰ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਉਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ 

ਤੇਰਾ ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਰਹੇ,

22320 496 kwpVu piq 
prmysru rwKI  
Bojnu kIrqnu 
nIiq]2]

Kaaparr Path 

Paramaesar 

Raakhee Bhojan 

Keerathan Neeth 

||2||

May the preservation 

of your honor by the 

Transcendent Lord be 

your clothes, and may 

the singing of His 

Praises be your food. 

||2||

(ਜਿਵੇਂ) ਕੱਪੜਾ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਪਰਦਾ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇ, 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣੀ ਰਹੇ ॥੨॥
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22321 496 AMimRqu pIvhu 
sdw icru jIvhu  
hir ismrq 
And AnMqw]

Anmrith Peevahu 

Sadhaa Chir 

Jeevahu Har 

Simarath Anadh 

Ananthaa ||

So drink in forever the 

Ambrosial Nectar; may 

you live long, and may 

the meditative 

remembrance of the 

Lord give you infinite 

delight.

ਹੇ ਪੱੁਤਰ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਸਦਾ 
ਪੀਂਦਾ ਰਹੁ, ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰਾ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਬਜਣਆ 

ਰਹੇ। ਹੇ ਪੱੁਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਅਮੱੁਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

22322 496 rMg qmwsw pUrn 
Awsw kbih n 
ibAwpY icMqw]3]

Rang Thamaasaa 

Pooran Aasaa 

Kabehi N Biaapai 

Chinthaa ||3||

May joy and pleasure 

be yours; may your 

hopes be fulfilled, and 

may you never be 

troubled by worries. 

||3||

ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿਾਪਤ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਆਸਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਜਚੂੰ ਤਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ॥੩॥

22323 496 Bvru qum@wrw iehu 
mnu hovau hir 
crxw hohu kaulw]

(kaulw)kvl:polw bolo Bhavar 

Thumhaaraa Eihu 

Man Hovo Har 

Charanaa Hohu 

Koulaa ||

Let this mind of yours 

be the bumble bee, 

and let the Lord's feet 

be the lotus flower.

ਹੇ ਪੱੁਤਰ! ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਭੌਰਾ 
ਬਜਣਆ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨ (ਤੇਰੇ ਮਨ-ਭੌਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਬਣੇ ਰਜਹਣ।
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22324 496 nwnk dwsu aun 
sMig lptwieE  
ijau bUMdih 
cwiqRku  
maulw]4]3]4]

(maulw) pRPulq huMdw, 
mau~lw ksky

Naanak Dhaas 

Oun Sang 

Lapattaaeiou Jio 

Boondhehi 

Chaathrik Moulaa 

||4||3||4||

Says servant Nanak, 

attach your mind to 

them, and blossom 

forth like the song-

bird, upon finding the 

rain-drop. ||4||3||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਇਉਂ ਲਪਜਟਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ; 

ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ 

ਪੀ ਕੇ ਜਖੜਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥੪॥

22325 496 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22326 496 mqw krY pCm kY 
qweI pUrb hI lY 
jwq]

mqw: polw bolo[ qWeIN Mathaa Karai 

Pashham Kai 

Thaaee Poorab 

Hee Lai Jaath ||

He decides to go to 

the west, but the Lord 

leads him away to the 

east.

ਮਨੱੁਖ ਪੱਛਮ ਵਲ ਿਾਣ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੜਹਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈ।

22327 496 iKn mih Qwip 
auQwpnhwrw  
Awpn hwiQ 
mqwq]1]

iKn c rcx lY krn dw 
prp`k mqWq hukm

Khin Mehi Thhaap 

Outhhaapanehaara

a Aapan Haathh 

Mathaath ||1||

In an instant, He 

establishes and 

disestablishes; He 

holds all matters in His 

hands. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

22328 496 isAwnp kwhU  
kwim n Awq]

Siaanap Kaahoo 

Kaam N Aath ||

Cleverness is of no use 

at all.

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਪਣੀ) ਚਤੁਰਾਈ 

ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
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22329 496 jo AnrUipE 
Twkuir myrY hoie 
rhI auh 
bwq]1]rhwau]

AnrUipE bnwieAw Jo Anaroopiou 

Thaakur Maerai 

Hoe Rehee Ouh 

Baath ||1|| 

Rehaao ||

Whatever my Lord and 

Master deems to be 

right - that alone 

comes to pass. 

||1||Pause||

ਿ ੋਗੱਲ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਮਥੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22330 496 dysu kmwvn Dn 
jorn kI mnsw  
bIcy inksy sws]

Dhaes Kamaavan 

Dhhan Joran Kee 

Manasaa Beechae 

Nikasae Saas ||

In his desire to acquire 

land and accumulate 

wealth, one's breath 

escapes him.

(ਵੇਖ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਹੋਰ ਦੇਸ 

ਮੱਲਣ ਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਜਵੱਚ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਪਿਾਣ ਜਨਕਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

22331 496 lskr nyb Kvws 
sB iqAwgy  
jmpuir aUiT 
isDws]2]

Lasakar Naeb 

Khavaas Sabh 

Thiaagae Jam Pur 

Ooth Sidhhaas 

||2||

He must leave all his 

armies, assistants and 

servants; rising up, he 

departs to the City of 

Death. ||2||

ਫ਼ੌਿਾਂ ਅਜਹਲਕਾਰ ਚੋਬਦਾਰ 

ਆਜਦਕ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ 

ਪਰਲੋਕ ਵਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
(ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਸਆਣਪ 

ਧਰੀ ਦੀ ਧਰੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੨॥
22332 496 hoie AnMin mn 

hT kI idRVqw  
Awps kau 
jwnwq]

gurU jI dI is`iKAw v`loN 
iDAwn C`f ky, mn hT 
c idRV pRp`k (A-nMin) 
hY

Hoe Anann 

Manehath Kee 

Dhrirrathaa Aapas 

Ko Jaanaath ||

Believing himself to be 

unique, he clings to his 

stubborn mind, and 

shows himself off.

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ 

ਿ ੋਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ 

ਚੁਕਾ ਹੈ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਠ 

ਦੀ ਪਜਕਆਈ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ 

(ਜਗਿਹਸਤ ਜਤਆਗ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਬੜਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕੂੰਮ ਸਮਝ ਕੇ 

ਜਤਆਗੀ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ 
ਿਤਾਂਦਾ ਹੈ।
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22333 496 jo AinMdu inMdu 
kir CoifE soeI 
iPir iPir 
Kwq]3]

A-inMdu Jo Anindh Nindh 

Kar Shhoddiou 

Soee Fir Fir Khaath 

||3||

That food, which the 

blameless people have 

condemned and 

discarded, he eats 

again and again. ||3||

ਇਹ ਜਗਿਹਸਤ ਜਨੂੰ ਦਣ-ਿੋਗ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਨੂੰ ਦਣ-

ਿੋਗ ਜਮਥ ਕੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਛੱਡ ਕੇ ਭੀ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

(ਜਗਿਹਸਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈ 

ਕੇ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
22334 496 shj suBwie Bey 

ikrpwlw iqsu 
jn kI kwtI 
Pws]

Sehaj Subhaae 

Bheae Kirapaalaa 

This Jan Kee 

Kaattee Faas ||

One, unto whom the 

Lord shows His natural 

mercy, has the noose 

of Death cut away 

from him.

(ਸੋ, ਨਾਹ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਤੁਰਾਈ 

ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਜਤਆਗ ਦਾ ਮਾਣ ਕੋਈ ਲਾਭ 

ਪੁਚਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਸੁਭਾਜਵਕ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ) ਿਾਹੀ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

22335 496 khu nwnk guru 
pUrw ByitAw  
prvwxu igrsq 
audws]4]4]5]

ig-rsq Kahu Naanak Gur 

Pooraa Bhaettiaa 

Paravaan Girasath 

Oudhaas 

||4||4||5||

Says Nanak, one who 

meets the Perfect 

Guru, is celebrated as 

a householder as well 

as a renunciate. 

||4||4||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਜਨਰਮੋਹ 

ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੫॥

22336 496 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:
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22337 496 nwmu inDwnu ijin 
jin jipE iqn 
ky bMDn kwty]

Naam Nidhhaan 

Jin Jan Japiou Thin 

Kae Bandhhan 

Kaattae ||

Those humble beings 

who chant the 

treasure of the Naam, 

the Name of the Lord, 

have their bonds 

broken.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ।

22338 496 kwm kRoD mwieAw 
ibKu mmqw ieh 
ibAwiD qy 
hwty]1]

Kaam Krodhh 

Maaeiaa Bikh 

Mamathaa Eih 

Biaadhh Thae 

Haattae ||1||

Sexual desirer, anger, 

the poison of Maya 

and egotism - they are 

rid of these afflictions. 

||1||

ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਮਮਤਾ-ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ 
ਉਹ ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

22339 496 hir jsu swDsMig 
imil gwieE]

Har Jas 

Saadhhasang Mil 

Gaaeiou ||

One who joins the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

and chants the Praises 

of the Lord,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ,

22340 496 gur prswid  
BieE mnu 
inrmlu srb 
suKw suK  
pwieAau]1]rhw
au]

pwie-Aau Gur Parasaadh 

Bhaeiou Man 

Niramal Sarab 

Sukhaa Sukh 

Paaeiao ||1|| 

Rehaao ||

Has his mind purified, 

by Guru's Grace, and 

he obtains the joy of 

all joys. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਸ ਨੇ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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22341 496 jo ikCu kIE soeI 
Bl mwnY AYsI 
Bgiq kmwnI]

Jo Kishh Keeou 

Soee Bhal Maanai 

Aisee Bhagath 

Kamaanee ||

Whatever the Lord 

does, he sees that as 

good; such is the 

devotional service he 

performs.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਿੇਹੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿ ੋਕੁਝ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਭਲਾ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ,

22342 496 imqR sqRü sB eyk 
smwny jog jugiq 
nIswnI]2]

Mithr Sathra Sabh 

Eaek Samaanae 

Jog Jugath 

Neesaanee ||2||

He sees friends and 

enemies as all the 

same; this is the sign 

of the Way of Yoga. 

||2||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਤਰ ਤੇ ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ 

ਇਕੋ ਜਿਹੇ (ਜਮੱਤਰ ਹੀ) ਜਦੱਸਦੇ 

ਹਨ। ਇਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਇਹੀ 
ਹੈ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਜਨਸ਼ਾਨੀ 
॥੨॥

22343 496 pUrn pUir rihE 
sRb QweI Awn n 
kqhUM jwqw]

QWeIN Pooran Poor 

Rehiou Srab 

Thhaaee Aan N 

Kathehoon 

Jaathaa ||

The all-pervading Lord 

is fully filling all places; 

why should I go 

anywhere else?

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ) ਪਛਾਣ 

ਜਲਆ ਜਕ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  (ਸਭ 

ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ) ਨਹੀਂ 
ਸਮਜਝਆ।
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22344 496 Gt Gt AMqir  
srb inrMqir  
rMig rivE rMig 
rwqw]3]

Ghatt Ghatt 

Anthar Sarab 

Niranthar Rang 

Raviou Rang 

Raathaa ||3||

He is permeating and 

pervading within each 

and every heart; I am 

immersed in His Love, 

dyed in the color of 

His Love. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ, ਇਕ-ਰਸ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

22345 496 Bey ikRpwl 
dieAwl gupwlw  
qw inrBY kY Gir 
AwieAw]

Bheae Kirapaal 

Dhaeiaal Gupaalaa 

Thaa Nirabhai Kai 

Ghar Aaeiaa ||

When the Lord of the 

Universe becomes 

kind and 

compassionate, then 

one enters the home 

of the Fearless Lord.

ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਗੋਪਾਲ-

ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਜਨਰਭੈ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

22346 497 kil klys imty  
iKn BIqir  
nwnk shij 
smwieAw 
]4]5]6]

imty: polw bolo Kal Kalaes Mittae 

Khin Bheethar 

Naanak Sehaj 

Samaaeiaa 

||4||5||6||

His troubles and 

worries are ended in 

an instant; O Nanak, 

he merges in celestial 

peace. ||4||5||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੫॥੬॥

22347 497 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:
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22348 497 ijsu mwnuK pih  
krau bynqI so 
ApnY duiK 
BirAw]

Jis Maanukh Pehi 

Karo Baenathee 

So Apanai Dhukh 

Bhariaa ||

Whoever I approach 

to ask for help, I find 

him full of his own 

troubles.

ਮੈਂ ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਕੋਲ 

(ਆਪਣੇ ਦੱੁਖ ਦੀ) ਗੱਲ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੱੁਖ ਨਾਲ 

ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੱੁਖ ਕੀਹ ਜਨਜਵਰਤ 

ਕਰੇ?)।

22349 497 pwrbRhmu ijin 
irdY ArwiDAw  
iqin Bau swgru 
qirAw]1]

Paarabreham Jin 

Ridhai Araadhhiaa 

Thin Bho Saagar 

Thariaa ||1||

One who worships in 

his heart the Supreme 

Lord God, crosses over 

the terrifying world-

ocean. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਰਾਜਧਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ 
ਇਹ ਡਰ (-ਭਜਰਆ ਸੂੰਸਾਰ-) 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੧॥

22350 497 gur hir ibnu ko  
n ibRQw duKu kwtY]

Gur Har Bin Ko N 

Brithhaa Dhukh 

Kaattai ||

No one, except the 

Guru-Lord, can dispel 

our pain and sorrow.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਧਰ (ਜਕਸੇ 

ਦਾ) ਦੱੁਖ ਪੀੜ ਕੱਟ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

22351 497 pRBu qij Avr 
syvku jy hoeI hY  
iqqu mwnu mhqu 
jsu 
GwtY]1]rhwau]

m-h`qu Prabh Thaj Avar 

Saevak Jae Hoee 

Hai Thith Maan 

Mehath Jas 

Ghaattai ||1|| 

Rehaao ||

Forsaking God, and 

serving another, one's 

honor, dignity and 

reputation are 

decreased. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਆਦਰਾ) ਛੱਡ 

ਕੇ ਿੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੇਵਕ 

ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

ਇੱਜ਼ਤ ਵਜਡਆਈ ਸੋਭਾ ਘਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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22352 497 mwieAw ky  
snbMD sYn swk  
ikq hI kwim n 
AwieAw]

Maaeiaa Kae 

Sanabandhh Sain 

Saak Kith Hee 

Kaam N Aaeiaa ||

Relatives, relations 

and family bound 

through Maya are of 

no avail.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ 

ਇਹ ਸਾਕ ਸਿਣ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ 

(ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ ਜਨਜਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ) 

ਜਕਸੇ ਭੀ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।

22353 497 hir kw dwsu nIc 
kulu aUcw iqsu 
sMig mn bWCq 
Pl pwieAw]2]

Har Kaa Dhaas 

Neech Kul Oochaa 

This Sang Man 

Baanshhath Fal 

Paaeiaa ||2||

The Lord's servant, 

although of lowly 

birth, is exalted. 

Associating with him, 

one obtains the fruits 

of his mind's desires. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਿੇ 
ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਦਾ ਭੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਿੇਸ਼ਟ (ਿਾਣ)ੋ, ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਿਲ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਦੇ ਹਨ ॥੨॥

22354 497 lwK koit 
ibiKAw ky ibMjn  
qw mih iqRsn n 
bUJI]

Laakh Kott Bikhiaa 

Kae Binjan Thaa 

Mehi Thrisan N 

Boojhee ||

Through corruption, 

one may obtain 

thousands and 

millions of 

enjoyments, but even 

so, his desires are not 

satisfied through them.

ਿ ੇਮਾਇਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ 
ਸੁਆਦਲੇ ਖਾਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 
ਜਵਚ ਲੱਜਗਆਂ (ਖਾਣ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦੀ।

22355 497 ismrq nwmu koit 
aujIAwrw bsqu 
Agocr sUJI]3]

aujI-Awrw Simarath Naam 

Kott Oujeeaaraa 

Basath Agochar 

Soojhee ||3||

Remembering the 

Naam, the Name of 

the Lord, millions of 

lights appear, and the 

incomprehensible is 

understood. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ) 

ਕਿੋੜਾਂ (ਸੂਰਿਾਂ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹ 

ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਕ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ॥੩॥
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22356 497 iPrq iPrq 
qum@rY duAwir 
AwieAw BY BMjn 
hir rwieAw]

Firath Firath 

Thumharai Dhuaar 

Aaeiaa Bhai 

Bhanjan Har 

Raaeiaa ||

Wandering and 

roaming around, I 

have come to Your 

Door, Destroyer of 

fear, O Lord King.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਹਰੀ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਭਟਕਦਾ 
ਭਟਕਦਾ (ਆਖ਼ਰ) ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

ਆ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ,

22357 497 swD ky crn DUir  
jnu bwCY suKu 
nwnk iehu 
pwieAw]4]6]7
]

Saadhh Kae 

Charan Dhhoor 

Jan Baashhai Sukh 

Naanak Eihu 

Paaeiaa 

||4||6||7||

Servant Nanak yearns 

for the dust of the feet 

of the Holy; in it, he 

finds peace. 

||4||6||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਇਹ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬॥੭॥

22358 497 gUjrI mhlw 5 
pMcpdw Gru 2

Goojaree Mehalaa 

5 Panchapadhaa 

Ghar 2

Goojaree, Fifth Mehl, 

Panch-Pada, Second 

House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਪੂੰਿ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

22359 497 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22360 497 pRQmy grB mwqw 
kY vwsw aUhw 
Coif Drin mih 
AwieAw]

Prathhamae 

Garabh Maathaa 

Kai Vaasaa Oohaa 

Shhodd Dhharan 

Mehi Aaeiaa ||

First, he came to dwell 

in his mother's womb; 

leaving it, he came 

into the world.

ਿੀਵ ਪਜਹਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ 

ਆ ਜਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਜਿਰ) 

ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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22361 497 icqR swl suMdr 
bwg mMdr sMig  
n kChU 
jwieAw]1]

icqRic`qRkwrI vwly[ 
mMdrGr

Chithr Saal 

Sundhar Baag 

Mandhar Sang N 

Kashhehoo 

Jaaeiaa ||1||

Splendid mansions, 

beautiful gardens and 

palaces - none of 

these shall go with 

him. ||1||

(ਇਥੇ) ਜਚਤਿੇ ਹੋਏ ਮਹਲ-

ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ਼ (ਵੇਖ 

ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ 

(ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਿੀਵ ਦੇ) ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ॥੧॥
22362 497 Avr sB 

imiQAw loB 
lbI]

l`bI Avar Sabh 

Mithhiaa Lobh 

Labee ||

All other greeds of the 

greedy are false.

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਝੂਠੇ 

ਹਨ।

22363 497 guir pUrY dIE 
hir nwmw jIA 
kau eyhw vsqu 
PbI]1]rhwau]

P`bI Gur Poorai 

Dheeou Har 

Naamaa Jeea Ko 

Eaehaa Vasath 

Fabee ||1|| 

Rehaao ||

The Perfect Guru has 

given me the Name of 

the Lord, which my 

soul has come to 

treasure. ||1||Pause||

(ਿੇ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਦੱਤਾ, 
ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ (ਉਸ ਦੀ) 
ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22364 497 iest mIq bMDp 
suq BweI sMig 
binqw ric 
hisAw]

bin-qwh`isAw Eisatt Meeth 

Bandhhap Suth 

Bhaaee Sang 

Banithaa Rach 

Hasiaa ||

Surrounded by dear 

friends, relatives, 

children, siblings and 

spouse, he laughs 

playfully.

ਜਪਆਰੇ ਜਮੱਤਰ, ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, 

ਪੱੁਤਰ, ਭਰਾ, ਇਸਤਿੀ-ਇਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਜਪਆਰ ਪਾ ਕੇ ਿੀਵ 

ਹੱਸਦਾ-ਖੇਡਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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22365 497 jb AMqI Aausru  
Awie binE hY  
aun@ pyKq hI  
kwil gRisAw]2]

Jab Anthee Aousar 

Aae Baniou Hai 

Ounh Paekhath 

Hee Kaal Grasiaa 

||2||

But when the very last 

moment arrives, 

Death seizes him, 

while they merely look 

on. ||2||

ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੂੰਤਲਾ ਸਮਾ 
ਆ ਪੱੁਿਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 
ਦੇ ਵੇਂਹਜਦਆਂ ਵੇਂਹਜਦਆਂ ਮੌਤ ਨੇ 

ਆ ਿੜਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

22366 497 kir kir AnrQ  
ibhwJI sMpY  
suienw rUpw 
dwmw]

A-nrQ Kar Kar Anarathh 

Bihaajhee Sanpai 

Sueinaa Roopaa 

Dhaamaa ||

By continual 

oppression and 

exploitation, he 

accumulates wealth, 

gold, silver and money,

(ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਧੱਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੌਲਤ ਸੋਨਾ 
ਚਾਂਦੀ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

22367 497 BwVI kau Ehu 
BwVw imilAw  
horu sgl BieE 
ibrwnw]3]

Bhaarree Ko Ouhu 

Bhaarraa Miliaa 

Hor Sagal Bhaeiou 

Biraanaa ||3||

But the load-bearer 

gets only paltry wages, 

while the rest of the 

money passes on to 

others. ||3||

(ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੂੰ  
ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਤਵੇਂ, 
ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ) 
ਉਹ (ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ) 

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਮਲਦੀ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ 
ਸਾਰਾ ਧਨ (ਮਰਨ ਵੇਲੇ) 

ਜਬਗਾਨਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

22368 497 hYvr gYvr rQ 
sMbwhy ghu kir  
kIny myry]

Haivar Gaivar 

Rathh Sanbaahae 

Gahu Kar Keenae 

Maerae ||

He grabs and collects 

horses, elephants and 

chariots, and claims 

them as his own.

ਮਨੱੁਖ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਵਧੀਆ 

ਹਾਥੀ ਰਥ (ਆਜਦਕ) ਇਕੱਠੇ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ 

ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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22369 497 jb qy hoeI lWmI 
DweI clih nwhI 
iek pYry]4]

Jab Thae Hoee 

Laanmee Dhhaaee 

Chalehi Naahee 

Eik Pairae ||4||

But when he sets out 

on the long journey, 

they will not go even 

one step with him. 

||4||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਲੂੰ ਮਾ ਕੂਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਇਹ ਘੋੜੇ ਆਜਦਕ) ਇਕ ਪੈਰ 

ਭੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ 
ਤੁਰਦੇ ॥੪॥

22370 497 nwmu Dnu nwmu suK 
rwjw nwmu kutMb 
shweI]

Naam Dhhan 

Naam Sukh Raajaa 

Naam Kuttanb 

Sehaaee ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is my 

wealth; the Naam is 

my princely pleasure; 

the Naam is my family 

and helper.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਅਸਲ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ 
ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ 
ਪਰਵਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਥੀ ਹੈ।

22371 497 nwmu sMpiq guir 
nwnk kau dIeI  
Eh mrY n AwvY 
jweI]5]1]8]

dI-eI Naam Sanpath 

Gur Naanak Ko 

Dheeee Ouh 

Marai N Aavai 

Jaaee ||5||1||8||

The Guru has given 

Nanak the wealth of 

the Naam; it neither 

perishes, nor comes or 

goes. ||5||1||8||

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਦੌਲਤ ਹੀ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੀ 
ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਆਚਦੀ ਨਹੀਂ 
॥੫॥੧॥੮॥

22372 497 gUjrI mhlw 5 
iqpdy Gru 2

Goojaree Mehalaa 

5 Thipadhae Ghar 

2

Goojaree, Fifth Mehl, 

Ti-Padas, Second 

House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਜਤਨ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
22373 497 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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22374 497 duK ibnsy suK 
kIAw invwsw  
iqRsnw jlin 
buJweI]

buJweI: polw bolo Dhukh Binasae 

Sukh Keeaa 

Nivaasaa 

Thrisanaa Jalan 

Bujhaaee ||

My sorrows are 

ended, and I am filled 

with peace. The fire of 

desire within me has 

been quenched.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸੁਖ ਆ ਜਨਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੜਨ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,

22375 497 nwmu inDwnu 
siqgurU 
idRVwieAw ibnis 
n AwvY jweI]1]

Naam Nidhhaan 

Sathiguroo 

Dhrirraaeiaa Binas 

N Aavai Jaaee 

||1||

The True Guru has 

implanted the 

treasure of the Naam, 

the Name of the Lord, 

within me; it neither 

dies, nor goes 

anywhere. ||1||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਦਾ, 
ਉਹ ਨਾਹ (ਮੁੜ ਮੁੜ) ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਹੈ ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

22376 497 hir jip mwieAw 
bMDn qUty]

Har Jap Maaeiaa 

Bandhhan 

Thoottae ||

Meditating on the 

Lord, the bonds of 

Maya are cut away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

22377 497 Bey ikRpwl 
dieAwl pRB myry  
swDsMgiq imil 
CUty]1]rhwau]

Bheae Kirapaal 

Dhaeiaal Prabh 

Maerae 

Saadhhasangath 

Mil Shhoottae 

||1|| Rehaao ||

When my God 

becomes kind and 

compassionate, one 

joins the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, and is 

emancipated. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਜਕਰਪਾਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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22378 498 AwT phr hir 
ky gun gwvY  
Bgiq pRym ris 
mwqw]

m`wqw Aath Pehar Har 

Kae Gun Gaavai 

Bhagath Praem 

Ras Maathaa ||

Twenty-four hours a 

day, he sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, absorbed in 

loving devotional 

worship.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ 

ਜਪਆਰ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਹੋ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

22379 498 hrK sog duhu 
mwih inrwlw  
krxYhwru 
pCwqw]2]

Harakh Sog Dhuhu 

Maahi Niraalaa 

Karanaihaar 

Pashhaathaa ||2||

He remains unaffected 

by both fortune and 

misfortune, and he 

recognizes the Creator 

Lord. ||2||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ਮੀ 
ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਜਸਰਿਣਹਾਰ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

22380 498 ijs kw sw iqn 
hI riK lIAw  
sgl jugiq bix 
AweI]

Jis Kaa Saa Thin 

Hee Rakh Leeaa 

Sagal Jugath Ban 

Aaee ||

The Lord saves those 

who belong to Him, 

and all pathways are 

opened to them.

(ਪਿਭੂ! ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ) 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ 
ਸੇਵਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਸਾਰੀ ਿੀਵਨ-ਮਰਯਾਦਾ 
ਸੁਚੱਿੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

22381 498 khu nwnk pRB 
purK dieAwlw  
kImiq khxu n 
jweI]3]1]9]

Kahu Naanak 

Prabh Purakh 

Dhaeiaalaa 

Keemath Kehan N 

Jaaee ||3||1||9||

Says Nanak, the value 

of the Merciful Lord 

God cannot be 

described. 

||3||1||9||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਿੀ (ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਉਤੇ ਸਦਾ) ਦਇਆਵਾਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਇਆਲਤਾ ਦਾ ਮੱੁਲ ਦੱਜਸਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੩॥੧॥੯॥
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22382 498 gUjrI mhlw 5 
dupdy Gru 2

Goojaree Mehalaa 

5 Dhupadhae Ghar 

2

Goojaree, Fifth Mehl, 

Du-Padas, Second 

House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

22383 498 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22384 498 piqq pivqR 
lIey kir Apuny  
sgl krq 
nmskwro]

piq-q p-ivqR Pathith Pavithr 

Leeeae Kar 

Apunae Sagal 

Karath 

Namasakaaro ||

The Lord has 

sanctified the sinners 

and made them His 

own; all bow in 

reverence to Him.

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ (ਦਾਸ) 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦੀ ਹੈ।

22385 498 brnu jwiq koaU 
pUCY nwhI bwCih 
crn rvwro]1]

(bwCih) cwhuMdy, (rvwro) 
DUV

Baran Jaath Kooo 

Pooshhai Naahee 

Baashhehi Charan 

Ravaaro ||1||

No one asks about 

their ancestry and 

social status; instead, 

they yearn for the 

dust of their feet. 

||1||

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱੁਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਵਰਨ ਕੇਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਿਾਜਤ ਕੇਹੜੀ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ ॥੧॥

22386 498 Twkur AYso nwmu 
qum@wro]

Thaakur Aiso 

Naam Thumhaaro 

||

O Lord Master, such is 

Your Name.

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਅਸਚਰਿ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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22387 498 sgl isRsit ko 
DxI khIjY jn 
ko AMgu 
inrwro]1]rhwau]

Sagal Srisatt Ko 

Dhhanee Keheejai 

Jan Ko Ang 

Niraaro ||1|| 

Rehaao ||

You are called the 

Lord of all creation; 

You give Your unique 

support to Your 

servant. ||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਅਨੋਖਾ 
ਹੀ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, (ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਤੇਰਾ 
ਸੇਵਕ) ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਅਖਵਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22388 498 swDsMig nwnk  
buiD pweI hir 
kIrqnu AwDwro]

Saadhhasang 

Naanak Budhh 

Paaee Har 

Keerathan 

Aadhhaaro ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, Nanak has 

obtained 

understanding; singing 

the Kirtan of the 

Lord's Praises is his 

only support.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ (ਸੁਚੱਿੀ) 
ਅਕਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

22389 498 nwmdyau iqRlocnu 
kbIr dwsro  
mukiq BieE 
cMimAwro]2]1]1
0]

Naamadhaeo 

Thrilochan Kabeer 

Dhaasaro Mukath 

Bhaeiou 

Chanmiaaro 

||2||1||10||

The Lord's servants, 

Naam Dayv, Trilochan, 

Kabeer and Ravi Daas 

the shoe-maker have 

been liberated. 

||2||1||10||

(ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹੀ) ਨਾਮਦੇਵ, ਜਤਿਲੋਚਨ, 

ਕਬੀਰ, ਰਜਵਦਾਸ ਚਮਾਰ-

ਹਰੇਕ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਗਆ 

॥੨॥੧॥੧੦॥

22390 498 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:
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22391 498 hY nwhI koaU 
bUJnhwro jwnY 
kvnu Bqw]

iSv jI bRhmw Awid 
nhIN jwxdy, iks (Bqw) 
pRkwr dy hn[ Bqw:polw 
bolo

Hai Naahee Kooo 

Boojhanehaaro 

Jaanai Kavan 

Bhathaa ||

No one understands 

the Lord; who can 

understand His plans?

ਕੋਈ ਭੀ ਐਸਾ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹੀ 
ਸਰੂਪ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

22392 498 isv ibrMic Aru 
sgl moin jn  
gih n skwih  
gqw]1]

(ibrMic) bRhmw[ 
gqw:polw bolo

Siv Biranch Ar 

Sagal Mon Jan 

Gehi N Sakaahi 

Gathaa ||1||

Shiva, Brahma and all 

the silent sages cannot 

understand the state 

of the Lord. ||1||

ਕੌਣ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਜਸ਼ਵ, ਬਿਹਮਾ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਭੀ 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ॥੧॥

22393 498 pRB kI Agm 
AgwiD kQw]

Prabh Kee Agam 

Agaadhh Kathhaa 

||

God's sermon is 

profound and 

unfathomable.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ-

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ (ਮਨੱੁਖੀ 
ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਹੈ।

22394 498 sunIAY Avr  
Avr ibiD 
buJIAY bkn 
kQn 
rhqw]1]rhwau]

ibiD:polw bolo[ bu`JIAY Suneeai Avar Avar 

Bidhh Bujheeai 

Bakan Kathhan 

Rehathaa ||1|| 

Rehaao ||

He is heard to be one 

thing, but He is 

understood to be 

something else again; 

He is beyond 

description and 

explanation. 

||1||Pause||

(ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਸੁਣੀਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਮਝੀਦਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ (ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ) 

ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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22395 498 Awpy Bgqw Awip 
suAwmI Awpn 
sMig rqw]

r`qw Aapae Bhagathaa 

Aap Suaamee 

Aapan Sang 

Rathaa ||

He Himself is the 

devotee, and He 

Himself is the Lord and 

Master; He is imbued 

with Himself.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣਾ) 
ਭਗਤ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਸਤ 

ਹੈ,

22396 498 nwnk ko pRBu  
pUir rihE hY  
pyiKE jqR 
kqw]2]2]11]

(jqR) ijQy [(kqw) 
ikQy[ j`qR[ kqw:polw 
bolo

Naanak Ko Prabh 

Poor Rehiou Hai 

Paekhiou Jathr 

Kathaa 

||2||2||11||

Nanak's God is 

pervading and 

permeating 

everywhere; wherever 

he looks, He is there. 

||2||2||11||

(ਜਕਉਂਜਕ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਨਾਨਕ ਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, (ਨਾਨਕ ਨੇ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਵੇਜਖਆ 

ਹੈ ॥੨॥੨॥੧੧॥

22397 498 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22398 498 mqw msUriq 
Avr isAwnp  
jn kau kCU n 
AwieE]

mqw:polw bolo[ m-sUriq Mathaa 

Masoorath Avar 

Siaanap Jan Ko 

Kashhoo N Aaeiou 

||

The humble servant of 

the Lord has no plans, 

politics or other clever 

tricks.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਜਸਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ-ਇਹ ਕੁਝ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਅਹੁੜਦਾ।

22399 498 jh jh Aausru 
Awie binE hY  
qhw qhw hir 
iDAwieE]1]

Jeh Jeh Aousar 

Aae Baniou Hai 

Thehaa Thehaa 

Har Dhhiaaeiou 

||1||

Whenever the 

occasion arises, there, 

he meditates on the 

Lord. ||1||

ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ (ਕੋਈ ਔਜਖਆਈ 

ਦਾ) ਮੌਕਾ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 

ਉੱਥੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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22400 498 pRB ko Bgiq 
vClu ibrdwieE]

(ibrdwieE) Drm Prabh Ko Bhagath 

Vashhal 

Biradhaaeiou ||

It is the very nature of 

God to love His 

devotees;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ 
ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਭਗਤੀ 
(ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ) ਦਾ ਜਪਆਰਾ 
ਹੈ।

22401 498 kry pRiqpwl 
bwirk kI 
inAweI jn kau 
lwf 
lfwieE]1]rhw
au]

Karae Prathipaal 

Baarik Kee Niaaee 

Jan Ko Laadd 

Laddaaeiou ||1|| 

Rehaao ||

He cherishes His 

servant, and caresses 

him as His own child. 

||1||Pause||

ਉਹ (ਸਭਨਾਂ ਦੀ) ਬੱਜਚਆਂ 

ਵਾਂਗ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਲਾਡ ਲਡਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22402 498 jp qp sMjm  
krm Drm hir 
kIrqnu jin 
gwieE]

Jap Thap Sanjam 

Karam Dhharam 

Har Keerathan Jan 

Gaaeiou ||

The Lord's servant 

sings the Kirtan of His 

Praises as his worship, 

deep meditation, self-

discipline and religious 

observances.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ 

(ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ 

ਹੈ, (ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੀ) ਿਪ ਤਪ ਹੈ, 

ਸੂੰਿਮ ਹੈ, ਤੇ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ) 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ ਹੈ।
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22403 498 srin pirE 
nwnk Twkur kI  
ABY dwnu suKu 
pwieE]2]3]12
]

(ABY) fr qoN rihq[A-
BY:polw bolo

Saran Pariou 

Naanak Thaakur 

Kee Abhai Dhaan 

Sukh Paaeiou 

||2||3||12||

Nanak has entered the 

Sanctuary of his Lord 

and Master, and has 

received the blessings 

of fearlessness and 

peace. ||2||3||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ) ਜਨਡਰਤਾ 
ਦੀ ਦਾਜਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥੩॥੧੨॥

22404 498 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22405 498 idnu rwqI 
AwrwDhu ipAwro  
inmK n kIjY 
FIlw]

Dhin Raathee 

Aaraadhhahu 

Piaaro Nimakh N 

Keejai Dteelaa ||

Worship the Lord in 

adoration, day and 

night, O my dear - do 

not delay for a 

moment.

ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਸਮਰਦੇ ਜਰਹਾ 
ਕਰੋ, ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ (ਇਸ ਕੂੰਮ ਤੋਂ) 
ਜਢੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

22406 498 sMq syvw kir 
BwvnI lweIAY  
iqAwig mwnu 
hwTIlw]1]

Santh Saevaa Kar 

Bhaavanee 

Laaeeai Thiaag 

Maan Haatheelaa 

||1||

Serve the Saints with 

loving faith, and set 

aside your pride and 

stubbornness. ||1||

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਤੇ ਹਠ ਜਤਆਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ, 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਸਰਧਾ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
22407 498 mohnu pRwn mwn 

rwgIlw]

Mohan Praan 

Maan Raageelaa ||

The fascinating, 

playful Lord is my very 

breath of life and 

honor.

ਸੁੂੰ ਦਰ ਹਰੀ ਸਦਾ ਜਖੜੇ ਸੁਭਾਵ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਮਾਣ 

ਹੈ।
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22408 498 bwis rihE  
hIAry kY sMgy  
pyiK moihE mnu 
lIlw]1]rhwau]

(hIAry) ihrdw Baas Rehiou 

Heearae Kai 

Sangae Paekh 

Mohiou Man 

Leelaa ||1|| 

Rehaao ||

He abides in my heart; 

beholding His playful 

games, my mind is 

fascinated. 

||1||Pause||

ਉਹ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹਰੀ (ਸਦਾ) ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ 

ਵੇਖ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22409 498 ijsu ismrq min 
hoq AnMdw auqrY 
mnhu jMgIlw]

(jMgIlw) pwpW rUpI 
jMgwl

Jis Simarath Man 

Hoth Anandhaa 

Outharai Manahu 

Jangeelaa ||

Remembering Him, my 

mind is in bliss, and 

the rust of my mind is 

removed.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਜਦਆਂ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

22410 498 imlby kI mihmw  
brin n swkau  
nwnk prY 
prIlw]2]4]13
]

(prIlw) kQn qoN rihq Milabae Kee 

Mehimaa Baran N 

Saako Naanak 

Parai Pareelaa 

||2||4||13||

The great honor of 

meeting the Lord 

cannot be described; 

O Nanak, it is infinite, 

beyond measure. 

||2||4||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਮੈਂ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਜਡਆਈ ਪਰੇ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ (ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ) ॥੨॥੪॥੧੩॥

22411 498 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:
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22412 498 muin jogI  
swsqRig khwvq  
sB kIn@y bis 
Apn hI]

(swsq`Rig)SwsqRW dy 
ArQ isDWq dy jwxMU[ 
b`is

Mun Jogee 

Saasathrag 

Kehaavath Sabh 

Keenhae Bas 

Apanehee ||

They call themselves 

silent sages, Yogis and 

scholars of the 

Shaastras, but Maya 

has has them all under 

her control.

ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਮੁਨੀ 
ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਿੋਗੀ 
ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਿ-
ਵੇਤਾ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ-ਇਹਨਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪਿਬਲ ਮਾਇਆ ਨੇ) 

ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

22413 498 qIin dyv Aru 
koiV qyqIsw iqn 
kI hYriq kCu n 
rhI]1]

hYriqAkl hoS[qy~qIsw Theen Dhaev Ar 

Korr Thaetheesaa 

Thin Kee Hairath 

Kashh N Rehee 

||1||

The three gods, and 

the 330,000,000 demi-

gods, were 

astonished. ||1||

(ਬਿਹਮਾ, ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ , ਜਸ਼ਵ ਇਹ 

ਵੱਡੇ) ਜਤੂੰ ਨ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ (ਬਾਕੀ 
ਦੇ) ਤੇਤੀ ਕਿੋੜ ਦੇਵਤੇ-(ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਇਤਨਾ ਬਲ ਵੇਖ ਕੇ) 

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ 
ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾਹ ਰਜਹ ਗਈ 

॥੧॥
22414 499 blvMiq ibAwip 

rhI sB mhI]

Balavanth Biaap 

Rehee Sabh 

Mehee ||

The power of Maya is 

pervading everywhere.

ਪਿਬਲ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 
ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ,

22415 499 Avru n jwnis 
koaU mrmw gur 
ikrpw qy 
lhI]1]rhwau]

Avar N Jaanas 

Kooo Maramaa 

Gur Kirapaa Thae 

Lehee ||1|| 

Rehaao ||

Her secret is known 

only by Guru's Grace - 

no one else knows it. 

||1||Pause||

ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਦਾ) ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ। 
(ਇਹ ਭੇਤ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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22416 499 jIiq jIiq jIqy 
siB Qwnw sgl 
Bvn lpthI]

Jeeth Jeeth 

Jeethae Sabh 

Thhaanaa Sagal 

Bhavan 

Lapattehee ||

Conquering and 

conquering, she has 

conquered 

everywhere, and she 

clings to the whole 

world.

ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ ਸਦਾ ਤੋਂ 
ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ (ਦੇ ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

22417 499 khu nwnk swD qy 
BwgI hoie cyrI  
crn 
ghI]2]5]14]

B`wgI Kahu Naanak 

Saadhh Thae 

Bhaagee Hoe 

Chaeree Charan 

Gehee 

||2||5||14||

Says Nanak, she 

surrenders to the Holy 

Saint; becoming his 

servant, she falls at his 

feet. ||2||5||14||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਇਹ 

ਪਿਬਲ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਰੇ 

ਭੱਿੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਦਾਸੀ ਬਣ 

ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਚਰਨ ਿੜਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੫॥੧੪॥

22418 499 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22419 499 duie kr joiV 
krI bynMqI Twkuru 
Apnw 
iDAwieAw]

Dhue Kar Jorr 

Karee Baenanthee 

Thaakur Apanaa 

Dhhiaaeiaa ||

With my palms 

pressed together, I 

offer my prayer, 

meditating on my Lord 

and Master.

ਮੈਂ (ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਅੱਗੇ) ਦੋਵੇਂ ਹਥ ਿੋੜ ਕੇ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

22420 499 hwQ dyie rwKy 
prmysir sglw 
durqu 
imtwieAw]1]

(durqu) pwp Haathh Dhaee 

Raakhae 

Paramaesar 

Sagalaa Dhurath 

Mittaaeiaa ||1||

Giving me His hand, 

the Transcendent Lord 

has saved me, and 

erased all my sins. 

||1||

ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸਰ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਪਾਪ 

ਨਜਵਰਤ ਕਰ ਜਦਤੇ ਹਨ ॥੧॥
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22421 499 Twkur hoey Awip 
dieAwl]

Thaakur Hoeae 

Aap Dhaeiaal ||

The Lord and Master 

Himself has become 

merciful.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

22422 499 BeI kilAwx 
AwnMd rUp hueI 
hY aubry bwl 
gupwl]1]rhwau]

Bhee Kaliaan 

Aanandh Roop 

Huee Hai Oubarae 

Baal Gupaal ||1|| 

Rehaao ||

I have been 

emancipated, the 

embodiment of bliss; I 

am the child of the 

Lord of the Universe - 

He has carried me 

across. ||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਦੇ (ਦਰ ਤੇ ਆਏ 

ਹੋਏ ਉਹ ਿੀਵ-) ਬੱਚੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਗਏ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਇਆਲ 

ਹੋਇਆਂ) ਆਨੂੰ ਦ-ਭਰਪੂਰ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22423 499 imil vr nwrI 
mMglu gwieAw  
Twkur kw jYkwru]

Mil Var Naaree 

Mangal Gaaeiaa 

Thaakur Kaa 

Jaikaar ||

Meeting her Husband, 

the soul-bride sings 

the songs of joy, and 

celebrates her Lord 

and Master.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੇਰੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਿੈ-ਿੈਕਾਰ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
22424 499 khu nwnk iqsu 

gur bilhwrI  
ijin sB kw 
kIAw 
auDwru]2]6]15]

Kahu Naanak This 

Gur Balihaaree Jin 

Sabh Kaa Keeaa 

Oudhhaar 

||2||6||15||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to the Guru, 

who has emancipated 

everyone. 

||2||6||15||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਬਰਕਜਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ) 

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ (ਸਰਨ ਆਏ) ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥੬॥੧੫॥

22425 499 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:
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22426 499 mwq ipqw BweI 
suq bMDp iqn kw 
blu hY Qorw]

Maath Pithaa 

Bhaaee Suth 

Bandhhap Thin 

Kaa Bal Hai 

Thhoraa ||

Mother, father, 

siblings, children and 

relatives - their power 

is insignificant.

ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਭਰਾ, ਪੱੁਤਰ, 

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ-ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਸਰਾ ਹੈ।

22427 499 Aink rMg 
mwieAw ky pyKy  
ikCu swiQ n 
cwlY Borw]1]

Anik Rang 

Maaeiaa Kae 

Paekhae Kishh 

Saathh N Chaalai 

Bhoraa ||1||

I have seen the many 

pleasures of Maya, but 

none goes with them 

in the end. ||1||

ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ (ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਭੀ) ਕੁਝ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
(ਿੀਵ ਦੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ 
॥੧॥

22428 499 Twkur quJ ibnu  
Awih n morw]

Thaakur Thujh Bin 

Aahi N Moraa ||

O Lord Master, other 

than You, no one is 

mine.

ਹੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੇਰਾ (ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

22429 499 moih AnwQ 
inrgun guxu nwhI  
mY AwihE qum@rw 
Dorw]1]rhwau]

Mohi Anaathh 

Niragun Gun 

Naahee Mai 

Aahiou 

Thumharaa 

Dhhoraa ||1|| 

Rehaao ||

I am a worthless 

orphan, devoid of 

merit; I long for Your 

Support. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਜਨਆਸਰੇ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਤੱਜਕਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

22430 499 bil bil bil 
bil crx qum@wry  
eIhw aUhw qum@wrw 
jorw]

Bal Bal Bal Bal 

Charan 

Thumhaarae 

Eehaa Oohaa 

Thumhaaraa Joraa 

||

I am a sacrifice, a 

sacrifice, a sacrifice, a 

sacrifice to Your lotus 

feet; here and 

hereafter, Yours is the 

only power.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
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22431 499 swDsMig nwnk 
drsu pwieE  
ibnisE sgl 
inhorw]2]7]16
]

(inhorw) muQwjI Saadhhasang 

Naanak Dharas 

Paaeiou Binasiou 

Sagal Nihoraa 

||2||7||16||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, Nanak has 

obtained the Blessed 

Vision of Your 

Darshan; my 

obligations to all 

others are annulled. 

||2||7||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਗਈ ॥੨॥੭॥੧੬॥

22432 499 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22433 499 Awl jwl BRm 
moh qjwvY pRB 
syqI rMgu lweI]

(Awl) Gr (jwl) jMjwl Aal Jaal Bhram 

Moh Thajaavai 

Prabh Saethee 

Rang Laaee ||

He rids us of 

entanglements, doubt 

and emotional 

attachment, and leads 

us to love God.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਆਏ 

ਮਨੱੁਖ ਪਾਸੋਂ) ਘਰ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲ, 

ਭਟਕਣਾ, ਮੋਹ ਛਡਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

22434 499 mn kau ieh 
aupdysu idRVwvY  
shij shij gux 
gweI]1]

Man Ko Eih 

Oupadhaes 

Dhrirraavai Sehaj 

Sehaj Gun Gaaee 

||1||

He implants this 

instruction in our 

minds, for us to sing 

the Glorious Praises of 

the Lord, in peace and 

poise. ||1||

(ਸਰਨ ਆਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਜਸੱਜਖਆ ਪੱਕੀ ਕਰ ਕੇ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ 

॥੧॥
22435 499 swjn AYso sMqu 

shweI]

Saajan Aiso Santh 

Sehaaee ||

O friend, the Saintly 

Guru is such a helper.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ,
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22436 499 ijsu Byty qUtih 
mwieAw bMD  
ibsir n kbhUM 
jweI]1]rhwau]

q`Utih Jis Bhaettae 

Thoottehi 

Maaeiaa Bandhh 

Bisar N Kabehoon 

Jaaee ||1|| 

Rehaao ||

Meeting Him, the 

bonds of Maya are 

released, and one 

never forgets the Lord. 

||1||Pause||

ਜਕ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ) ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22437 499 krq krq 
Aink bhu BwqI  
nIkI ieh 
ThrweI]

(nIkI) cMgI, (ThrweI) 
insicq kIqI[BWqI

Karath Karath Anik 

Bahu Bhaathee 

Neekee Eih 

Theharaaee ||

Practicing, practicing 

various actions in so 

many ways, I came to 

recognize this as the 

best way.

ਅਨੇਕਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ 

ਸੋਚਾਂ ਜਵਚਾਰਾਂ ਕਰਜਦਆਂ 

ਕਰਜਦਆਂ ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਚੂੰਗਾ 
ਜਨਸ਼ਚਾ ਜਦਲ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਜਲਆ ਹੈ,

22438 499 imil swDU hir 
jsu gwvY nwnk  
Bvjlu pwir 
prweI]2]8]17
]

Mil Saadhhoo Har 

Jas Gaavai Naanak 

Bhavajal Paar 

Paraaee 

||2||8||17||

Joining the Company 

of the Holy, Nanak 

sings the Glorious 

Praises of the Lord, 

and crosses over the 

terrifying world-ocean. 

||2||8||17||

ਜਕ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੮॥੧੭॥

22439 499 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:
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22440 499 iKn mih Qwip 
auQwpnhwrw  
kImiq jwie n 
krI]

Khin Mehi Thhaap 

Outhhaapanehaara

a Keemath Jaae N 

Karee ||

In an instant, He 

establishes and 

disestablishes; His 

value cannot be 

described.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸੂੰਸਾਰਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਖਨ ਜਵਚ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਦਰ ਵਾਲਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

22441 499 rwjw rMku krY 
iKn BIqir  
nIch joiq 
DrI]1]

Raajaa Rank Karai 

Khin Bheethar 

Neecheh Joth 

Dhharee ||1||

He turns the king into 

a beggar in an instant, 

and He infuses 

splendor into the 

lowly. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਿ ੇਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਕੂੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਦਾ 
ਪਿਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ 
ਆਦਰ-ਮਾਣ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

22442 499 iDAweIAY Apno 
sdw hrI]

Dhhiaaeeai Apano 

Sadhaa Haree ||

Meditate forever on 

Your Lord.

ਆਪਣ ੇਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਜਧਆਨ ਧਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

22443 499 soc AMdysw qw kw 
khw krIAY jw 
mih eyk 
GrI]1]rhwau]

Soch Andhaesaa 

Thaa Kaa Kehaa 

Kareeai Jaa Mehi 

Eaek Gharee 

||1|| Rehaao ||

Why should I feel 

worry or anxiety, 

when I am here for 

only a short time. 

||1||Pause||

(ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ) ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 
ਕੀਹ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਕਰਨਾ 
ਹੋਇਆ, ਿੇਹੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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22444 499 qum@rI tyk pUry 
myry siqgur mn 
srin qum@wrY 
prI]

Thumharee Ttaek 

Poorae Maerae 

Sathigur Man 

Saran Thumhaarai 

Paree ||

You are my support, O 

my Perfect True Guru; 

my mind has taken to 

the protection of Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ-ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹੈ।

22445 499 Acyq ieAwny 
bwirk nwnk hm  
qum rwKhu Dwir 
krI]2]9]18]

Achaeth Eiaanae 

Baarik Naanak 

Ham Thum 

Raakhahu Dhhaar 

Karee 

||2||9||18||

Nanak, I am a foolish 

and ignorant child; 

reach out to me with 

Your hand, Lord, and 

save me. ||2||9||18||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇ-ਸਮਝ 

ਅੂੰਞਾਣ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਆਖ-) ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਹੱਥ (ਸਾਡੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ) ਧਰ ਕੇ (ਸਾਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈ ॥੨॥੯॥੧੮॥

22446 499 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22447 499 qUM dwqw jIAw 
sBnw kw bshu  
myry mn mwhI]

Thoon Dhaathaa 

Jeeaa Sabhanaa 

Kaa Basahu 

Maerae Man 

Maahee ||

You are the Giver of all 

beings; please, come 

to dwell within my 

mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ (ਮੇਹਰ 

ਕਰ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਵੱਜਸਆ ਰਹੁ।

22448 499 crxkml ird 
mwih smwey qh 
Brmu AMDyrw 
nwhI]1]

Charan Kamal Ridh 

Maahi Samaaeae 

Theh Bharam 

Andhhaeraa 

Naahee ||1||

That heart, within 

which Your lotus feet 

are enshrined, suffers 

no darkness or doubt. 

||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ 

ਚਰਨ ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਜਵਚ 

ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, ਉਸ 

ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ 
ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ ॥੧॥
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22449 499 Twkur jw ismrw  
qUM qwhI]

Thaakur Jaa 

Simaraa Thoon 

Thaahee ||

O Lord Master, 

wherever I remember 

You, there I find You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੈਂ ਿਦੋਂ (ਜਿੱਥੇ) 

ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੂੰ  ਉੱਥੇ 

ਹੀ (ਆ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈਂ)।

22450 499 kir ikrpw srb 
pRiqpwlk pRB 
kau sdw 
slwhI]1]rhwau]

Kar Kirapaa Sarab 

Prathipaalak 

Prabh Ko Sadhaa 

Salaahee ||1|| 

Rehaao ||

Show Mercy to me, O 

God, Cherisher of all, 

that I may sing Your 

Praises forever. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

22451 499 swis swis qyrw 
nwmu smwrau qum 
hI kau pRB 
AwhI]

Saas Saas Thaeraa 

Naam Samaaro 

Thum Hee Ko 

Prabh Aahee ||

With each and every 

breath, I contemplate 

Your Name; O God, I 

long for You alone.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਾਂਭ 

ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਮਲਾਪ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ।

22452 499 nwnk tyk BeI 
krqy kI hor 
Aws ibfwxI 
lwhI]2]10]19
]

(ibfwxI) DoKw dyx dI 
ikirAw

Naanak Ttaek 

Bhee Karathae 

Kee Hor Aas 

Biddaanee Laahee 

||2||10||19||

O Nanak, my support 

is the Creator Lord; I 

have renounced all 

other hopes. 

||2||10||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਗਆ, ਉਸ ਨੇ 

ਹੋਰ ਜਬਗਾਨੀ ਆਸ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ ॥੨॥੧੦॥੧੯॥

22453 500 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:
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22454 500 kir ikrpw  
Apnw drsu dIjY  
jsu gwvau inis 
Aru Bor]

(Bor) svyry Kar Kirapaa 

Apanaa Dharas 

Dheejai Jas Gaavo 

Nis Ar Bhor ||

Show Mercy to me, 

and grant me the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. I sing Your 

Praises night and day.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ ਦੇਹ, ਮੈਂ 
ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ।

22455 500 kys sMig dws 
pg Jwrau iehY 
mnorQ mor]1]

pg:polw bolo Kaes Sang Dhaas 

Pag Jhaaro Eihai 

Manorathh Mor 

||1||

With my hair, I wash 

the feet of Your slave; 

this is my life's 

purpose. ||1||

ਆਪਣ ੇਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਝਾੜਦਾ ਰਹਾਂ-
ਬੱਸ! ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਹੈ ॥੧॥

22456 500 Twkur quJ ibnu  
bIAw n hor]

(ibAw) dUjw Thaakur Thujh Bin 

Beeaa N Hor ||

O Lord and Master, 

without You, there is 

no other at all.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

22457 500 iciq icqvau  
hir rsn 
ArwDau inrKau 
qumrI 
Er]1]rhwau]

(inrKau) dyKxw Chith Chithavo Har 

Rasan Araadhho 

Nirakho Thumaree 

Our ||1|| Rehaao 

||

O Lord, in my mind I 

remain conscious of 

You; with my tongue I 

worship You, and with 

my eyes, I gaze upon 

You. ||1||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, (ਤੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ) ਤੇਰੇ ਵਲ ਹੀ ਤੱਕਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22458 500 dieAwl purK 
srb ky Twkur  
ibnau krau kr 
joir]

(kr) h`Q Dhaeiaal Purakh 

Sarab Kae Thaakur 

Bino Karo Kar Jor 

||

O Merciful Lord, O 

Lord and Master of all, 

with my palms pressed 

together I pray to You.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ! ਹੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ! ਹੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ! ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
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22459 500 nwmu jpY nwnku 
dwsu qumro  
auDris AwKI 
Por]2]11]20]

(auDris) pwr lMG jwxw Naam Japai 

Naanak Dhaas 

Thumaro 

Oudhharas 

Aakhee For 

||2||11||20||

Nanak, Your slave, 

chants Your Name, 

and is redeemed in 

the twinkling of an 

eye. ||2||11||20||

(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਤੇਰਾ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ (ਸਦਾ ਤੇਰਾ) ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਹੇ। (ਿੇਹੜਾ) ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਅੱਖ 

ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਜਵਚ 

ਬਚ ਜਨਕਲੇਗਾ ॥੨॥੧੧॥੨੦॥

22460 500 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22461 500 bRhm lok Aru 
rudR lok AweI 
ieMdR lok qy 
Dwie]

(Dwie) dOV ky Breham Lok Ar 

Rudhr Lok Aaee 

Eindhr Lok Thae 

Dhhaae ||

Overwhelming the 

realm of Brahma, the 

realm of Shiva and the 

realm of Indra, Maya 

has come running 

here.

(ਮਾਇਆ ਬਿਹਮਾ ਜਸ਼ਵ ਇੂੰਦਿ 
ਆਜਦਕ ਦੇਵਜਤਆਂ ਉਤੇ ਭੀ 
ਆਪਣਾ (ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਕੇ) ਬਿਹਮ-

ਪੁਰੀ, ਜਸ਼ਵ-ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਇੂੰਦਿ-
ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰਕ ਿੀਵਾਂ ਵਲ) ਆਈ ਹੈ।

22462 500 swDsMgiq kau  
joih n swkY mil 
mil DovY 
pwie]1]

(joih) dyKdy hn Saadhhasangath 

Ko Johi N Saakai 

Mal Mal Dhhovai 

Paae ||1||

But she cannot touch 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

she washes and 

massages their feet. 

||1||

(ਪਰ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਵਲ (ਤਾਂ 
ਇਹ ਮਾਇਆ) ਤੱਕ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ, (ਇਹ ਮਾਇਆ 

ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਦੇ) ਪੈਰ ਮਲ ਮਲ 

ਕੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

22463 500 Ab moih Awie 
pirE srnwie]

Ab Mohi Aae 

Pariou Saranaae ||

Now, I have come and 

entered the Lord's 

Sanctuary.

(ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਸੜਜਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ) ਹੁਣ ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ) ਸਰਨ 

ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ।
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22464 500 guhj pwvko bhuqu 
pRjwrY mokau  
siqguir dIE hY 
bqwie]1]rhwau]

(guhjI) gu`JI, (pwvko) 
A`g, (pR + jwrY) (pR) 
ivSyS krky (jwrY) 
swVdI hY

Guhaj Paavako 

Bahuth Prajaarai 

Mo Ko Sathigur 

Dheeou Hai 

Bathaae ||1|| 

Rehaao ||

This awful fire has 

burned so many; the 

True Guru has 

cautioned me about it. 

||1||Pause||

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਗੱੁਝੀ ਅੱਗ 

(ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ ) ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਤਰੀਕਾ) 
ਦੱਸ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22465 500 isD swiDk Aru 
jK´ ikMnr nr  
rhI kMiT 
aurJwie]

(aurJwie) Psy Sidhh Saadhhik Ar 

Jakhy Kinnar Nar 

Rehee Kanth 

Ourajhaae ||

It clings to the necks of 

the Siddhas, and the 

seekers, the demi-

gods, angels and 

mortals.

ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ 

ਿੋਗੀ, ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸਾਧੂ, ਿਖਯਯ, ਜਕੂੰ ਨਰ, ਮਨੱੁਖ-

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ 

ਮਾਇਆ ਚੂੰਬੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

22466 500 jn nwnk AMgu 
kIAw pRiB krqY  
jw kY koit AYsI 
dwswie]2]12]
21]

Jan Naanak Ang 

Keeaa Prabh 

Karathai Jaa Kai 

Kott Aisee 

Dhaasaae 

||2||12||21||

Servant Nanak has the 

support of God the 

Creator, who has 

millions of slaves like 

her. ||2||12||21||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਪੱਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 

(ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਿਹੀਆਂ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਹੀ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ 

॥੨॥੧੨॥੨੧॥

22467 500 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:
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22468 500 Apjsu imtY hovY 
jig kIriq  
drgh bYsxu 
pweIAY]

(Apjsu) bdnwmI Apajas Mittai 

Hovai Jag Keerath 

Dharageh Baisan 

Paaeeai ||

His bad reputation is 

erased, he is 

acclaimed all over the 

world, and he obtains 

a seat in the Court of 

the Lord.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪਜਹਲੀ) ਬਦਨਾਮੀ 
ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਸੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

22469 500 jm kI qRws nws 
hoie iKn mih  
suK And syqI  
Gir jweIAY]1]

(qRws) fr Jam Kee Thraas 

Naas Hoe Khin 

Mehi Sukh Anadh 

Saethee Ghar 

Jaaeeai ||1||

The fear of death is 

removed in an instant, 

and he goes to the 

Lord's House in peace 

and bliss. ||1||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ) 

ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਅਨੂੰ ਦ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥

22470 500 jw qy Gwl n 
ibrQI jweIAY]

Jaa Thae Ghaal N 

Birathhee Jaaeeai 

||

His works do not go in 

vain.

ਜਿਸ (ਜਸਮਰਨ) ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੇਹਨਤ 

ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ,

22471 500 AwT phr 
ismrhu pRBu 
Apnw min qin 
sdw 
iDAweIAY]1]rhw
au]

Aath Pehar 

Simarahu Prabh 

Apanaa Man Than 

Sadhaa 

Dhhiaaeeai ||1|| 

Rehaao ||

Twenty-four hours a 

day, remember your 

God in meditation; 

meditate on Him 

continually in your 

mind and body. 

||1||Pause||

ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4478 Published: March 06/ 2014



22472 500 moih srin dIn 
duKBMjn qUM dyih 
soeI pRB pweIAY]

Mohi Saran Dheen 

Dhukh Bhanjan 

Thoon Dhaehi 

Soee Prabh 

Paaeeai ||

I seek Your Sanctuary, 

O Destroyer of the 

pains of the poor; 

whatever You give me, 

God, that is what I 

receive.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ। ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

22473 500 crxkml nwnk 
rMig rwqy hir 
dwsh pYj 
rKweIAY]2]13]
22]

Charan Kamal 

Naanak Rang 

Raathae Har 

Dhaaseh Paij 

Rakhaaeeai 

||2||13||22||

Nanak is imbued with 

the love of Your lotus 

feet; O Lord, please 

preserve the honor of 

Your slave. 

||2||13||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਤੇਰੇ ਦਾਸ 

ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ 
॥੨॥੧੩॥੨੨॥

22474 500 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22475 500 ibsÍMBr jIAn ko 
dwqw Bgiq Bry 
BMfwr]

ibsuAM-Br Bisvanbhar Jeean 

Ko Dhaathaa 

Bhagath Bharae 

Bhanddaar ||

The all-sustaining Lord 

is the Giver of all 

beings; His devotional 

worship is an 

overflowing treasure.

ਹੇ ਮਨ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਭਗਤੀ (ਦੇ ਧਨ) ਨਾਲ ਭਰੇ 

ਪਏ ਹਨ।
22476 500 jw kI syvw  

inPl n hovq  
iKn mih kry 
auDwr]1]

Jaa Kee Saevaa 

Nifal N Hovath 

Khin Mehi Karae 

Oudhhaar ||1||

Service to Him is not 

wasted; in an instant, 

He emancipates. ||1||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਜਵਅਰਥ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ, (ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ) ਉਹ ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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22477 500 mn myry  
crnkml sMig 
rwcu]

Man Maerae 

Charan Kamal 

Sang Raach ||

O my mind, immerse 

yourself in the Lord's 

lotus feet.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਜਰਆ ਕਰ,

22478 500 sgl jIA jw 
kau AwrwDih  
qwhU kau qUM 
jwcu]1]rhwau]

Sagal Jeea Jaa Ko 

Aaraadhhehi 

Thaahoo Ko Thoon 

Jaach ||1|| 

Rehaao ||

Seek from Him, who is 

worshipped by all 

beings. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਹੀ 
ਦਰ ਤੋਂ ਮੂੰ ਜਗਆ ਕਰ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

22479 500 nwnk srix 
qum@wrI krqy qUM 
pRB pRwn ADwr]

Naanak Saran 

Thumhaaree 

Karathae Thoon 

Prabh Praan 

Adhhaar ||

Nanak has entered 

Your Sanctuary, O 

Creator Lord; You, O 

God, are the support 

of my breath of life.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਕਰਤਾਰ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ।

22480 500 hoie shweI ijsu 
qUM rwKih iqsu 
khw kry 
sMswru]2]14]2
3]

Hoe Sehaaee Jis 

Thoon Raakhehi 

This Kehaa Karae 

Sansaar 

||2||14||23||

He who is protected 

by You, O Helper Lord - 

 what can the world 

do to him? 

||2||14||23||

ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਤੂੂੰ  ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ (ਭੀ ਿ ੇਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ 
ਬਣ ਿਾਏ ਤਾਂ) ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਭੀ 
ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੨॥੧੪॥੨੩॥

22481 500 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22482 500 jn kI pYj  
svwrI Awp]

Jan Kee Paij 

Savaaree Aap ||

The Lord Himself has 

protected the honor 

of His humble servant.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ।
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22483 500 hir hir nwmu 
dIE guir AvKDu  
auqir gieE sBu 
qwp]1]rhwau]

(AvKDu) dvweI Har Har Naam 

Dheeou Gur 

Avakhadhh Outhar 

Gaeiou Sabh 

Thaap ||1|| 

Rehaao ||

The Guru has given 

the medicine of the 

Lord's Name, Har, Har, 

and all afflictions are 

gone. ||1||Pause||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਈ 

ਹੈ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ 

ਜਦੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ 

ਦਾ ਤਾਪ (ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼) ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22484 500 hir goibMdu riKE 
prmysir ApnI 
ikrpw Dwir]

Harigobindh 

Rakhiou 

Paramaesar 

Apunee Kirapaa 

Dhhaar ||

The Transcendent 

Lord, in His Mercy, has 

preserved Har Gobind.

(ਕਮਜ਼ੋਰ-ਜਦਲ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੀ 
ਪੂਿਾ ਨੂੂੰ  ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਵੇਖੋ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਹਜਰ ਗੋਜਬੂੰ ਦ (ਿੀ) ਨੂੂੰ  
ਆਪ (ਚੇਚਕ ਦੇ ਤਾਪ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ।

22485 500 imtI ibAwiD  
srb suK hoey  
hir gux sdw 
bIcwir]1]

imtI:polw 
bolo[(ibAwiD) SrIrk 
rog[

Mittee Biaadhh 

Sarab Sukh Hoeae 

Har Gun Sadhaa 

Beechaar ||1||

The disease is over, 

and there is joy all 

around; we ever 

contemplate the 

Glories of God. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

22486 500 AMgIkwru kIE  
myrY krqY gur 
pUry kI 
vifAweI]

Angeekaar Keeou 

Maerai Karathai 

Gur Poorae Kee 

Vaddiaaee ||

My Creator Lord has 

made me His own; 

such is the glorious 

greatness of the 

Perfect Guru.

ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਡੋਲਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਜਖਆ-ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ (ਦਾ 
ਸਦਕਾ) ਸੀ।
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22487 500 Aibcl nIv  
DrI gur nwnk  
inq inq cVY 
svweI]2]15]2
4]

(Aibcl) n ih`lx 
vwlI[ cV@Y

Abichal Neev 

Dhharee Gur 

Naanak Nith Nith 

Charrai Savaaee 

||2||15||24||

Guru Nanak laid the 

immovable 

foundation, which 

grows higher and 

higher each day. 

||2||15||24||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੇ ਡੋਲਣ 

ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਆਖ-) (ਇਹ ਨੀਂਹ ਜਿਸ 

ਜਹਰਦੇ-ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਰੱਖੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ) ਸਦਾ ਹੀ 
ਵਧਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥੧੫॥੨੪॥

22488 500 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22489 500 kbhU hir isau 
cIqu n lwieE]

Kabehoo Har Sio 

Cheeth N Laaeiou 

||

You never focused 

your consciousness on 

the Lord.

(ਮਾਇਆ-ਮੋਜਹਆ ਿੀਵ) ਕਦੇ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿੋੜਦਾ।
22490 501 DMDw krq  

ibhwnI AauDih  
gux iniD nwmu n 
gwieE]1]rhwau
]

(ibhwnI) bIq geI, 
(AauDih) aumr

Dhhandhhaa 

Karath Bihaanee 

Aoudhhehi Gun 

Nidhh Naam N 

Gaaeiou ||1|| 

Rehaao ||

You have spent your 

life engaged in worldly 

pursuits; you have not 

sung the Glorious 

Praises of the treasure 

of the Naam. 

||1||Pause||

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਕਰਜਦਆਂ (ਇਸ ਦੀ) ਉਮਰ 

ਗੁਜ਼ਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਿਪਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22491 501 kaufI kaufI 
jorq kpty  
Aink jugiq 
kir DwieE]

Kouddee Kouddee 

Jorath Kapattae 

Anik Jugath Kar 

Dhhaaeiou ||

Shell by shell, you 

accumulate money; in 

various ways, you 

work for this.

ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਕੌਡੀ 
ਕਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਢੂੰਗ 

ਵਰਤ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਦੌਜੜਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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22492 501 ibsrq pRB kyqy 
duK gnIAih  
mhw mohnI 
KwieE]1]

gnI-Aih Bisarath Prabh 

Kaethae Dhukh 

Ganeeahi Mehaa 

Mohanee 

Khaaeiou ||1||

Forgetting God, you 

suffer awful pain 

beyond measure, and 

you are consumed by 

the Great Enticer, 

Maya. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੱੁਖ 

ਆ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ 

ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਿਬਲ ਮਾਇਆ 

ਇਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਖਾ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

22493 501 krhu AnugRhu  
suAwmI myry gnhu 
n moih kmwieE]

(A-nu`gRhu) ikRpw Karahu Anugrahu 

Suaamee Maerae 

Ganahu N Mohi 

Kamaaeiou ||

Show Mercy to me, O 

my Lord and Master, 

and do not hold me to 

account for my actions.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! 

ਹੇ ਦਇਆਲ! ਹੇ ਜਕਿਪਾਲ! ਹੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ! ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।

22494 501 goibMd dieAwl 
ikRpwl suKswgr  
nwnk hir 
srxwieE]2]16
]25]

Gobindh Dhaeiaal 

Kirapaal Sukh 

Saagar Naanak Har 

Saranaaeiou 

||2||16||25||

O merciful and 

compassionate Lord 

God, ocean of peace, 

Nanak has taken to 

Your Sanctuary, Lord. 

||2||16||25||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਵਲ ਜਧਆਨ ਨਾਹ ਕਰੀਂ 
॥੨॥੧੬॥੨੫॥

22495 501 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22496 501 rsnw rwm rwm 
rvMq]

r-vMq Rasanaa Raam 

Raam Ravanth ||

With your tongue, 

chant the Lord's 

Name, Raam, Raam.

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ।
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22497 501 Coif Awn 
ibauhwr imiQAw  
Bju sdw 
BgvMq]1]rhwau]

Shhodd Aan 

Biouhaar Mithhiaa 

Bhaj Sadhaa 

Bhagavanth ||1|| 

Rehaao ||

Renounce other false 

occupations, and 

vibrate forever on the 

Lord God. 

||1||Pause||

ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਜਵਹਾਰਾਂ (ਦੇ ਮੋਹ) ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕਜਰਆ ਕਰ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

22498 501 nwmu eyku ADwru 
Bgqw eIq AwgY 
tyk]

(eIq)ies lok[ (tyk) 
Awsrw

Naam Eaek 

Adhhaar 

Bhagathaa Eeth 

Aagai Ttaek ||

The One Name is the 

support of His 

devotees; in this 

world, and in the 

world hereafter, it is 

their anchor and 

support.

ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ,

22499 501 kir ikRpw goibMd 
dIAw gur igAwnu 
buiD ibbyk]1]

Kar Kirapaa 

Gobindh Dheeaa 

Gur Giaan Budhh 

Bibaek ||1||

In His mercy and 

kindness, the Guru has 

given me the divine 

wisdom of God, and a 

discriminating 

intellect. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਗਆਨ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ, ਤੇ ਚੂੰ ਗੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਣ 

ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਹੇ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ॥੧॥

22500 501 krx kwrx sMmRQ 
sRIDr srix qw 
kI ghI]

Karan Kaaran 

Sanmrathh 

Sreedhhar Saran 

Thaa Kee Gehee ||

The all-powerful Lord 

is the Creator, the 

Cause of causes; He is 

the Master of wealth - 

I seek His Sanctuary.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਲਈ ਹੈ ਿੋ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈ ਿ ੋਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਿ ੋਲਖਮੀ 
(ਮਾਇਆ) ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ,
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22501 501 mukiq jugiq 
rvwl swDU nwnk  
hir iniD 
lhI]2]17]26
]

Mukath Jugath 

Ravaal Saadhhoo 

Naanak Har Nidhh 

Lehee 

||2||17||26||

Liberation and worldly 

success come from the 

dust of the feet of the 

Holy Saints; Nanak has 

obtained the Lord's 

treasure. 

||2||17||26||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਇਕ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ 
(ਜਸਰਫ਼) ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੭॥੨੬॥

22502 501 gUjrI mhlw 5 
Gru 4 caupdy

Goojaree Mehalaa 

5 Ghar 4 

Choupadhae

Goojaree, Fifth Mehl, 

Fourth House, Chau-

Padas:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
22503 501 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22504 501 Cwif sgl 
isAwxpw swD 
srxI Awau]

Shhaadd Sagal 

Siaanapaa Saadhh 

Saranee Aao ||

Give up all your clever 

tricks, and seek the 

Sanctuary of the Holy 

Saint.

(ਹੇ ਮਨ! ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਸਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ,

22505 501 pwrbRhm 
prmysro pRBU ky 
gux gwau]1]

Paarabreham 

Paramaesaro 

Prabhoo Kae Gun 

Gaao ||1||

Sing the Glorious 

Praises of the 

Supreme Lord God, 

the Transcendent 

Lord. ||1||

(ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉੱਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ) ਪਰਮੇਸਰ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ 

॥੧॥
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22506 501 ry icq  
crxkml 
ArwiD]

Rae Chith Charan 

Kamal Araadhh ||

O my consciousness, 

contemplate and 

adore the Lotus Feet 

of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਆਰਾਧਨਾ ਕਜਰਆ ਕਰ,

22507 501 srb sUK 
kilAwx pwvih  
imtY sgl 
aupwiD]1]rhwau]

Sarab Sookh 

Kaliaan Paavehi 

Mittai Sagal 

Oupaadhh ||1|| 

Rehaao ||

You shall obtain total 

peace and salvation, 

and all troubles shall 

depart. ||1||Pause||

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਏਗਂਾ, (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਹਰੇਕ ਰੋਗ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22508 501 mwq ipqw suq 
mIq BweI iqsu 
ibnw nhI koie]

Maath Pithaa Suth 

Meeth Bhaaee 

This Binaa Nehee 

Koe ||

Mother, father, 

children, friends and 

siblings - without the 

Lord, none of them 

are real.

ਹੇ ਮਨ! ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਪੱੁਤਰ, 

ਜਮੱਤਰ, ਭਰਾ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਭੀ (ਨਾਲ ਜਨਭਣ 

ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

22509 501 eIq aUq jIA 
nwil sMgI srb 
rivAw soie]2]

Eeth Ooth Jeea 

Naal Sangee Sarab 

Raviaa Soe ||2||

Here and hereafter, 

He is the companion 

of the soul; He is 

pervading 

everywhere. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

ਉਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ॥੨॥
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22510 501 koit jqn aupwv 
imiQAw kCu n 
AwvY kwim]

Kott Jathan 

Oupaav Mithhiaa 

Kashh N Aavai 

Kaam ||

Millions of plans, 

tricks, and efforts are 

of no use, and serve 

no purpose.

(ਹੇ ਮਨ! ਆਤਮਕ ਪਜਵਤਿਤਾ 
ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਿਤਨ ਤੇ 

ਉਪਾਵ ਜਵਅਰਥ ਹਨ, (ਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
22511 501 srix swDU 

inrmlw giq 
hoie pRB kY 
nwim]3]

Saran Saadhhoo 

Niramalaa Gath 

Hoe Prabh Kai 

Naam ||3||

In the Sanctuary of the 

Holy, one becomes 

immaculate and pure, 

and obtains salvation, 

through the Name of 

God. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ॥੩॥

22512 501 Agm dieAwl 
pRBU aUcw srix 
swDU jogu]

Agam Dhaeiaal 

Prabhoo Oochaa 

Saran Saadhhoo 

Jog ||

God is profound and 

merciful, lofty and 

exalted; He gives 

Sanctuary to the Holy.

ਅਪਹੁੂੰਚ ਦਇਆਵਾਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

(ਜਵਅਕਤੀਆਂ) ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਰੱਖਣ (ਤੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਣ) ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।

22513 501 iqsu prwpiq 
nwnkw ijsu 
iliKAw Duir 
sMjogu 
]4]1]27]

This Paraapath 

Naanakaa Jis 

Likhiaa Dhhur 

Sanjog 

||4||1||27||

He alone obtains the 

Lord, O Nanak, who is 

blessed with such pre-

ordained destiny to 

meet Him. 

||4||1||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਸੂੰਿੋਗ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੨੭॥

22514 501 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:
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22515 501 Awpnw guru syiv 
sd hI rmhu gux 
goibMd]

(rmhu) aucwrx kro Aapanaa Gur Saev 

Sadh Hee Ramahu 

Gun Gobindh ||

Serve your Guru 

forever, and chant the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe.

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਸਦਾ ਹੀ ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ,

22516 501 swis swis 
ArwiD hir hir  
lih jwie mn 
kI icMd]1]

(icMd) icMqw Saas Saas Araadhh 

Har Har Lehi Jaae 

Man Kee Chindh 

||1||

With each and every 

breath, worship the 

Lord, Har, Har, in 

adoration, and the 

anxiety of your mind 

will be dispelled. ||1||

ਆਪਣ ੇਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ 
ਹਰੇਕ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਇਗੀ 
॥੧॥

22517 501 myry mn jwip pRB 
kw nwau]

Maerae Man Jaap 

Prabh Kaa Naao ||

O my mind, chant the 

Name of God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹੁ,

22518 501 sUK shj AnMd 
pwvih imlI 
inrml 
Qwau]1]rhwau]

Sookh Sehaj 

Anandh Paavehi 

Milee Niramal 

Thhaao ||1|| 

Rehaao ||

You shall be blessed 

with peace, poise and 

pleasure, and you shall 

find the immaculate 

place. ||1||Pause||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ; ਸੁਖ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ, ਅਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਥਾਂ ਜਮਜਲਆ 

ਰਹੇਗਾ ਿੇਹੜਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਸੱੁਚਾ 
ਰੱਖ ਸਕੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22519 501 swDsMig auDwir 
iehu mnu AwT 
phr AwrwiD]

Saadhhasang 

Oudhhaar Eihu 

Man Aath Pehar 

Aaraadhh ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, redeem your 

mind, and adore the 

Lord, twenty-four 

hours a day.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾਈ ਰੱਖ, ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ,
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22520 501 kwmu kRoDu AhMkwru 
ibnsY imtY sgl 
aupwiD]2]

Kaam Krodhh 

Ahankaar Binasai 

Mittai Sagal 

Oupaadhh ||2||

Sexual desire, anger 

and egotism will be 

dispelled, and all 

troubles shall end. 

||2||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ; (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ 

ਕਿੋਧ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ, ਤੇਰਾ ਹਰੇਕ ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਇਗਾ ॥੨॥

22521 501 Atl ACyd 
AByd suAwmI  
srix qw kI 
Awau]

A-tl Attal Ashhaedh 

Abhaedh Suaamee 

Saran Thaa Kee 

Aao ||

The Lord Master is 

immovable, immortal 

and inscrutable; seek 

His Sanctuary.

ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ ਿੋ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

22522 501 crxkml 
ArwiD ihrdY  
eyk isau ilv 
lwau]3]

Charan Kamal 

Araadhh Hiradhai 

Eaek Sio Liv Laao 

||3||

Worship in adoration 

the lotus feet of the 

Lord in your heart, and 

center your 

consciousness lovingly 

on Him alone. ||3||

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਜਰਆ ਕਰ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਪਾਈ ਰੱਖ ॥੩॥

22523 501 pwrbRhim pRiB 
dieAw DwrI  
bKis lIn@y 
Awip]

Paarabreham 

Prabh Dhaeiaa 

Dhhaaree Bakhas 

Leenhae Aap ||

The Supreme Lord 

God has shown mercy 

to me, and He Himself 

has forgiven me.

ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਜਲਆ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਪਾਪ 

ਜਖਮਾ ਕਰ ਜਦੱਤੇ),
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22524 501 srb suK hir 
nwmu dIAw nwnk  
so pRBu 
jwip]4]2]28]

Sarab Sukh Har 

Naam Dheeaa 

Naanak So Prabh 

Jaap ||4||2||28||

The Lord has given me 

His Name, the 

treasure of peace; O 

Nanak, meditate on 

that God. 

||4||2||28||

ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦੇ ਜਦੱਤਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ ॥੪॥੨॥੨੮॥

22525 501 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22526 501 gur pRswdI pRBu 
iDAwieAw geI 
sMkw qUit]

Gur Prasaadhee 

Prabh Dhhiaaeiaa 

Gee Sankaa 

Thoott ||

By Guru's Grace, I 

meditate on God, and 

my doubts are gone.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਜਰਆ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਡੱਕੇ-

ਡੋਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ,

22527 502 duK Anyrw BY 
ibnwsy pwp gey 
inKUit]1]

(inKUit) mu`k gey, in-
KUit

Dhukh Anaeraa 

Bhai Binaasae 

Paap Geae 

Nikhoott ||1||

Pain, ignorance and 

fear have left me, and 

my sins have been 

dispelled. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਮੱੁਕ ਗਏ ॥੧॥

22528 502 hir hir nwm kI  
min pRIiq]

Har Har Naam Kee 

Man Preeth ||

My mind is filled with 

love for the Name of 

the Lord, Har, Har.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

22529 502 imil swD bcn 
goibMd iDAwey  
mhw inrml 
rIiq]1]rhwau]

Mil Saadhh 

Bachan Gobindh 

Dhhiaaeae Mehaa 

Niramal Reeth 

||1|| Rehaao ||

Meeting the Holy 

Saint, under His 

Instruction, I meditate 

on the Lord of the 

Universe, in the most 

immaculate way. 

||1||Pause||

ਤੇ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਬਹੁਤ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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22530 502 jwp qwp Anyk 
krxI sPl 
ismrq nwm]

Jaap Thaap Anaek 

Karanee Safal 

Simarath Naam ||

Chanting, deep 

meditation and 

various rituals are 

contained in the 

fruitful meditative 

remembrance of the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਿੀਵਨ-ਸਿਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸਾਰੇ 

ਿਪ ਤਪ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਮਥੇ 

ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਜਵਚੇ ਹੀ 
ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

22531 502 kir AnugRhu 
Awip rwKy Bey 
pUrn kwm]2]

A-nu`gRhu Kar Anugrahu Aap 

Raakhae Bheae 

Pooran Kaam 

||2||

Showing His Mercy, 

the Lord Himself has 

protected me, and all 

my works have been 

brought to fruition. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ) ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚੜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

22532 502 swis swis n 
ibsru kbhUM bRhm 
pRB smrQ]

smr`Q Saas Saas N Bisar 

Kabehoon Breham 

Prabh Samarathh 

||

With each and every 

breath, may I never 

forget You, O God, 

Almighty Lord and 

Master.

ਆਪਣ ੇਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਮਰੱਥ ਬਿਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੁ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਨਾਹ ਜਵਸਾਰ।

22533 502 gux Aink rsnw 
ikAw bKwnY  
Agnq sdw 
AkQ]3]

A-kQ:polw bolo[A-
gnq

Gun Anik Rasanaa 

Kiaa Bakhaanai 

Aganath Sadhaa 

Akathh ||3||

How can my tongue 

describe Your 

countless virtues? 

They are uncountable, 

and forever 

indescribable. ||3||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਗੁਣ ਹਨ, ਜਗਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੇ, ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਭ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਸਦਾ ਹੀ ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ 

॥੩॥
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22534 502 dIn drd 
invwir qwrx  
dieAwl ikrpw 
krx]

Dheen Dharadh 

Nivaar Thaaran 

Dhaeiaal Kirapaa 

Karan ||

You are the Remover 

of the pains of the 

poor, the Savior, the 

Compassionate Lord, 

the Bestower of Mercy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ 

ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

22535 502 Atl pdvI nwm 
ismrx idRVu 
nwnk hir hir 
srx]4]3]29]

A-tl Attal Padhavee 

Naam Simaran 

Dhrirr Naanak Har 

Har Saran 

||4||3||29||

Remembering the 

Naam in meditation, 

the state of eternal 

dignity is obtained; 

Nanak has grasped the 

protection of the Lord, 

Har, Har. ||4||3||29||

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ 

ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਦਰਿਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕਾ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਹੁ ॥੪॥੩॥੨੯॥

22536 502 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22537 502 AhMbuiD bhu 
sGn mwieAw  
mhw dIrG rogu]

Ahanbudhh Bahu 

Saghan Maaeiaa 

Mehaa Dheeragh 

Rog ||

Intellectual egotism 

and great love for 

Maya are the most 

serious chronic 

diseases.

ਅਹੂੰਕਾਰ ਇਕ ਬੜਾ ਲੂੰ ਮਾ ਰੋਗ 

ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘਾ 
ਜਪਆਰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਗ ਹੈ 

(ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਉਸ ਵਡ-ਭਾਗੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ )
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22538 502 hir nwmu AauKDu  
guir nwmu dIno  
krx kwrx 
jogu]1]

Har Naam 

Aoukhadhh Gur 

Naam Dheeno 

Karan Kaaran Jog 

||1||

The Lord's Name is the 

medicine, which is 

potent to cure 

everything. The Guru 

has given me the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||1||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਦਾਰੂ ਦੇ ਜਦੱਤਾ। ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

22539 502 min qin bwCIAY 
jn DUir]

Man Than 

Baashheeai Jan 

Dhhoor ||

My mind and body 

yearn for the dust of 

the Lord's humble 

servants.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ (ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ) ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

22540 502 koit jnm ky 
lhih pwiqk  
goibMd locw 
pUir]1]rhwau]

(pwiqk) pwp,lh-ih Kott Janam Kae 

Lehehi Paathik 

Gobindh Lochaa 

Poor ||1|| 

Rehaao ||

With it, the sins of 

millions of 

incarnations are 

obliterated. O Lord of 

the Universe, please 

fulfill my desire. 

||1||Pause||

(ਤੇ, ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) 

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! (ਮੇਰੀ ਇਹ) ਤਾਂਘ 

ਪੂਰੀ ਕਰ (ਜਕਉਂਜਕ 'ਿਨ-ਧੂਜਰ' 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22541 502 Awid AMqy miD 
Awsw kUkrI 
ibkrwl]

(kUkrI) ku`qI, 
(ibkrwl) iBAwnk

Aadh Anthae 

Madhh Aasaa 

Kookaree Bikaraal 

||

In the beginning, in 

the middle, and in the 

end, one is hounded 

by dreadful desires.

(ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ) ਆਸਾ 
(ਇਕ) ਡਰਾਉਣੀ ਕੱੁਤੀ ਹੈ ਿ ੋ

ਹਰ ਵੇਲੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ 

ਭੌਂਕਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ, ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਿਾਲ 

ਜਖਲਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ)।
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22542 502 gur igAwn 
kIrqn goibMd 
rmxM kwtIAY jm 
jwl]2]

Gur Giaan 

Keerathan 

Gobindh Ramanan 

Kaatteeai Jam Jaal 

||2||

Through the Guru's 

spiritual wisdom, we 

sing the Kirtan of the 

Praises of the Lord of 

the Universe, and the 

noose of death is cut 

away. ||2||

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ (ਇਹ) ਿਾਲ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਜਗਆਨ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ 
ਸੂਝ) ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ 

ਨਾਲ ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

22543 502 kwm kRoD loB moh 
mUTy sdw Awvw 
gvx]

(mUTy) T`gy Kaam Krodhh 

Lobh Moh 

Moothae Sadhaa 

Aavaa Gavan ||

Those who are 

cheated by sexual 

desire, anger, greed 

and emotional 

attachment suffer 

reincarnation forever.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ 

(ਆਜਦਕ ਚੋਰਾਂ) ਪਾਸੋਂ (ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਲੁਟਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਸਦਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

22544 502 pRB pRym Bgiq 
gupwl ismrx  
imtq jonI 
Bvx]3]

Prabh Praem 

Bhagath Gupaal 

Simaran Mittath 

Jonee Bhavan 

||3||

By loving devotional 

worship to God, and 

meditative 

remembrance of the 

Lord of the World, 

one's wandering in 

reincarnation is 

ended. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਪਾਇਆਂ, ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕੀਜਤਆਂ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

22545 502 imqR puqR klqR 
surird qIin 
qwp jlMq]

(sur-ird)ie`k dUjy nMU 
irdy dy ipAwry mMnx 
vwly[im`qR pu`qR k-l`qR

Mithr Puthr 

Kalathr Sur Ridh 

Theen Thaap 

Jalanth ||

Friends, children, 

spouses and well-

wishers are burnt by 

the three fevers.

ਜਮੱਤਰ, ਪੱੁਤਰ, ਇਸਤਿੀ 
ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆਂ ਆਜਧ, ਜਵਆਜਧ, 

ਉਪਾਜਧ) ਜਤੂੰ ਨੇ ਤਾਪ ਮਨੱੁਖ (ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਨੂੂੰ  ਸਾੜਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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22546 502 jip rwm rwmw  
duK invwry imlY 
hir jn sMq]4]

Jap Raam Raamaa 

Dhukh Nivaarae 

Milai Har Jan 

Santh ||4||

Chanting the Name of 

the Lord, Raam, Raam, 

one's miseries are 

ended, as one meets 

the Saintly servants of 

the Lord. ||4||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਪ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

22547 502 srb ibiD BRmqy 
pukwrih kqih  
nwhI Coit]

Sarab Bidhh 

Bhramathae 

Pukaarehi Kathehi 

Naahee Shhott ||

Wandering around in 

all directions, they cry 

out, ""Nothing can 

save us!""

("ਜਬਕਰਾਲ ਆਸਾ ਕੂਕਰੀ" ਦੇ 

ਪੂੰਿ ੇਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਿੀਵ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ, ਦੱੁਖੀ 
ਹੋ ਕੇ) ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਇਸ 

"ਜਬਕਰਾਲ ਆਸਾ ਕੂਕਰੀ" 

ਪਾਸੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

22548 502 hir crx srx  
Apwr pRB ky  
idRVu ghI nwnk 
Et]5]4]30]

Har Charan Saran 

Apaar Prabh Kae 

Dhrirr Gehee 

Naanak Outt 

||5||4||30||

Nanak has entered the 

Sanctuary of the Lotus 

Feet of the Infinite 

Lord; he holds fast to 

their Support. 

||5||4||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ 

ਪੱਕੀ ਤਰਹਾਂ ਿੜ ਲਈ ਹੈ 

॥੫॥੪॥੩੦॥

22549 502 gUjrI mhlw 5 
Gru 4 dupdy

Goojaree Mehalaa 

5 Ghar 4 

Dhupadhae

Goojaree, Fifth Mehl, 

Fourth House, Du-

Padas:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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22550 502 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22551 502 AwrwiD sRIDr 
sPl mUriq krx 
kwrx jogu]

Aaraadhh 

Sreedhhar Safal 

Moorath Karan 

Kaaran Jog ||

Worship and adore 

the Lord of wealth, the 

fulfilling vision, the 

Almighty Cause of 

causes.

ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਲੱਛਮੀ-ਪਤੀ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਜਰਆ ਕਰ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਿ ੋਿਗਤ ਦਾ ਸਮਰੱਥ 

ਮੂਲ ਹੈ।
22552 502 gux rmx sRvx 

Apwr mihmw  
iPir n hoq 
ibEgu]1]

(ibEgu) ivCoVw Gun Raman 

Sravan Apaar 

Mehimaa Fir N 

Hoth Bioug ||1||

Uttering His Praises, 

and hearing of His 

infinite glory, you shall 

never suffer 

separation from Him 

again. ||1||

ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਜਵਆਂ ਤੇ 

ਸੁਜਣਆਂ ਮੁੜ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥

22553 502 mn crxwribMd 
aupws]

(aupws) BgqI Man 

Charanaarabindh 

Oupaas ||

O my mind, worship 

the Lord's Lotus Feet.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ।

22554 502 kil klys imtMq 
ismrix kwit 
jmdUq 
Pws]1]rhwau]

Kal Kalaes 

Mittanth Simaran 

Kaatt Jamadhooth 

Faas ||1|| Rehaao 

||

Meditating in 

remembrance, strife 

and sorrow are ended, 

and the noose of the 

Messenger of Death is 

snapped. 

||1||Pause||

(ਹਜਰ-ਨਾਮ-) ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ) ਤੂੂੰ  ਿਮਦੂਤਾਂ 
ਦੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਿਾਹੀਆਂ 

ਕੱਟ ਲੈ (ਿ ੋਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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22555 502 sqRü dhn hir 
nwm khn Avr 
kCu n aupwau]

(dhn) nws,s`qR Sathra Dhehan 

Har Naam Kehan 

Avar Kashh N 

Oupaao ||

Chant the Name of the 

Lord, and your 

enemies shall be 

consumed; there is no 

other way.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਹੀ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਾੜਨ ਲਈ 

ਵਸੀਲਾ ਹੈ, (ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
22556 502 kir AnugRhu pRBU 

myry nwnk nwm 
suAwau]2]1]31
]

(suAwau) mnorQ, A-
nu`gRhu

Kar Anugrahu 

Prabhoo Maerae 

Naanak Naam 

Suaao 

||2||1||31||

Show Mercy, O my 

God, and bestow upon 

Nanak the taste of the 

Naam, the Name of 

the Lord. 

||2||1||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਮਨੋਰਥ ਬਜਣਆ ਰਹੇ 

॥੨॥੧॥੩੧॥

22557 502 gUjrI mhlw 5] Goojaree Mehalaa 

5 ||

Goojaree, Fifth Mehl:

22558 502 qUM smrQu srin 
ko dwqw duKBMjnu 
suK rwie]

smr`Qu Thoon Samarathh 

Saran Ko 

Dhaathaa Dhukh 

Bhanjan Sukh 

Raae ||

You are the Almighty 

Lord, the Giver of 

Sanctuary, the 

Destroyer of pain, the 

King of happiness.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਰਨ ਆਏ 

ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

22559 502 jwih klys imty 
BY Brmw inrml 
gux pRB gwie]1]

Jaahi Kalaes 

Mittae Bhai 

Bharamaa Niramal 

Gun Prabh Gaae 

||1||

Troubles depart, and 

fear and doubt are 

dispelled, singing the 

Glorious Praises of the 

Immaculate Lord God. 

||1||

ਤੇਰੇ ਪਜਵਤਿ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਭਰਮ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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22560 502 goivMd quJ ibnu  
Avru n Twau]

Govindh Thujh Bin 

Avar N Thaao ||

O Lord of the 

Universe, without You, 

there is no other place.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ।

22561 502 kir ikrpw  
pwrbRhm suAwmI  
jpI qumwrw 
nwau]rhwau]

Kar Kirapaa 

Paarabreham 

Suaamee Japee 

Thumaaraa Naao 

|| Rehaao ||

Show Mercy to me, O 

Supreme Lord Master, 

that I may chant Your 

Name. ||Pause||

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! 
(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ 
(ਸਦਾ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਹਾਂ। ਰਹਾਉ॥

22562 502 siqgur syiv lgy 
hir crnI  
vfYBwig ilv 
lwgI]

Sathigur Saev 

Lagae Har 

Charanee Vaddai 

Bhaag Liv Laagee 

||

Serving the True Guru, 

I am attached to the 

Lord's Lotus Feet; by 

great good fortune, I 

have embraced love 

for Him.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ) ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

22563 503 kvl pRgws Bey 
swDsMgy durmiq 
buiD iqAwgI]2]

Kaval Pragaas 

Bheae 

Saadhhasangae 

Dhuramath Budhh 

Thiaagee ||2||

My heart lotus 

blossoms forth in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; I 

have renounced evil-

mindedness and 

intellectualism. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਕੌਲ ਜਖੜ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੋਟੀ ਮਜਤ 

ਵਾਲੀ ਬੱੁਧੀ ਜਤਆਗ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
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22564 503 AwT phr hir 
ky gux gwvY  
ismrY dIn 
dYAwlw]

Aath Pehar Har 

Kae Gun Gaavai 

Simarai Dheen 

Dhaiaalaa ||

One who sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, twenty-four 

hours a day, and 

remembers the Lord in 

meditation, who is 

Kind to the poor,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

22565 503 Awip qrY sMgiq 
sB auDrY ibnsy 
sgl jMjwlw]3]

Aap Tharai 

Sangath Sabh 

Oudhharai Binasae 

Sagal Janjaalaa 

||3||

Saves himself, and 

redeems all his 

generations; all of his 

bonds are released. 

||3||

ਉਹ ਆਪ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥ 

ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਮਾਇਕ-ਬੂੰ ਧਨ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

22566 503 crx ADwru qyrw 
pRB suAwmI Eiq 
poiq pRBu swiQ]

(Eiq poiq) lBw lB 
BrpUr

Charan Adhhaar 

Thaeraa Prabh 

Suaamee Outh 

Poth Prabh Saathh 

||

I take the Support of 

Your Feet, O God, O 

Lord and Master; you 

are with me through 

and through, God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ, ਤੂੂੰ  ਮਾਲਕ ਤਾਣੇ 
ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ।
22567 503 srin pirE 

nwnk pRB qumrI  
dy rwiKE hir 
hwQ]4]2]32]

Saran Pariou 

Naanak Prabh 

Thumaree Dhae 

Raakhiou Har 

Haathh 

||4||2||32||

Nanak has entered 

Your Sanctuary, God; 

giving him His hand, 

the Lord has protected 

him. ||4||2||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ 

ਜਪਆ, ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਦੇ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੪॥੨॥੩੨॥
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22568 503 gUjrI 
AstpdIAw 
mhlw 1 Gru 1

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau[

Goojaree 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 1 Ghar 1

Goojaree, 

Ashtapadees, First 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

22569 503 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22570 503 eyk ngrI pMc 
cor bsIAly  
brjq corI DwvY]

 n`grI[(brjq) 
rokidAW qoN vI

Eaek Nagaree 

Panch Chor 

Baseealae 

Barajath Choree 

Dhhaavai ||

In the one village of 

the body, live the five 

thieves; they have 

been warned, but they 

still go out stealing.

ਇਸ ਇਕੋ ਹੀ (ਸਰੀਰ-) ਨਗਰ 

ਜਵਚ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ ਚੋਰ 

ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਰਿਜਦਆਂ ਭੀ 
(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਸ 

ਨਗਰ ਜਵਚਲੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਚੁਰਾਣ ਲਈ ਉੱਠ ਦੌੜਦਾ 
ਹੈ।

22571 503 iqRhd smwl rKY  
jo nwnk moK 
mukiq so pwvY]1]

AOguxW ivkwrW (iqRhd) 
corW qoN siq sMqoK SuB 
guxW nMU smwl sMBwl

Thrihadhas Maal 

Rakhai Jo Naanak 

Mokh Mukath So 

Paavai ||1||

One who keeps his 

assets safe from the 

three modes and the 

ten passions, O Nanak, 

attains liberation and 

emancipation. ||1||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਤੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਸ 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਤੋਂ (ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਸਰਮਾਇਆ ਬਚਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ 

(ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਲਈ 

ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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22572 503 cyqhu bwsudyau 
bnvwlI]

(bnvwlI) pRmwqmw jI Chaethahu 

Baasudhaeo 

Banavaalee ||

Center your mind on 

the all-pervading Lord, 

the Wearer of 

garlands of the jungles.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਿਗਤ-

ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ।

22573 503 rwmu irdY  
jpmwlI]1]rhwau
]

(jpmwlI) jp krn dI 
mwlw

Raam Ridhai 

Japamaalee ||1|| 

Rehaao ||

Let your rosary be the 

chanting of the Lord's 

Name in your heart. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਓ ਤੇ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ) 
ਮਾਲਾ ਬਣਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22574 503 aurD mUl ijsu  
swK qlwhw cwir 
byd ijqu lwgy]

Ouradhh Mool Jis 

Saakh Thalaahaa 

Chaar Baedh Jith 

Laagae ||

Its roots extend 

upwards, and its 

branches reach down; 

the four Vedas are 

attached to it.

ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਿਭੂ, 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਪਸਾਰਾ ਜਿਸ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ 

ਜਿਸ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਲ ਦੇ 

ਜਜ਼ਕਰ) ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ,

22575 503 shj Bwie jwie 
qy nwnk  
pwrbRhm ilv 
jwgy]2]

(2. jwieqy) Sehaj Bhaae Jaae 

Thae Naanak 

Paarabreham Liv 

Jaagae ||2||

He alone reaches this 

tree with ease, O 

Nanak, who remains 

wakeful in the Love of 

the Supreme Lord 

God. ||2||

ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਹਿੇ ਹੀ 
(ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ) ਪਰੇ ਹਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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22576 503 pwrjwqu Gir 
Awgin myrY puhp 
pqR qqu fwlw]

(pwrjwqu) klp 
ibrC,AWgin p`qR q`qu

Paarajaath Ghar 

Aagan Maerai 

Puhap Pathr Thath 

Ddaalaa ||

The Elysian Tree is the 

courtyard of my 

house; in it are the 

flowers, leaves and 

stems of reality.

ਉਹ (ਸਰਬ-ਇੱਛਾ-ਪੂਰਕ) 

ਪਾਰਿਾਤ (-ਪਿਭੂ) ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-

ਆਂਗਨ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਪਾਰਿਾਤ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ) ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਿੁੱ ਲ 

ਪੱਤਰ ਡਾਲੀਆਂ ਆਜਦਕ 

ਪਸਾਰਾ ਹੈ,

22577 503 srb joiq 
inrMjn sMBU Cofhu 
bhuqu jMjwlw]3]

Sarab Joth 

Niranjan Sanbhoo 

Shhoddahu 

Bahuth Janjaalaa 

||3||

Meditate on the self-

existent, immaculate 

Lord, whose Light is 

pervading 

everywhere; renounce 

all your worldly 

entanglements. ||3||

ਿ ੋਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਿੋਜਤ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਤੋਂ ਹੈ। (ਤੁਸੀ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਉ, 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ 

ਿੂੰਿਾਲ ਛੱਡ ਸਕੋਗੇ ॥੩॥

22578 503 suix isKvMqy  
nwnku ibnvY  
Cofhu mwieAw 
jwlw]

(isKvMqy) isiKAw lYx 
vwly

Sun Sikhavanthae 

Naanak Binavai 

Shhoddahu 

Maaeiaa Jaalaa ||

Listen, O seekers of 

Truth - Nanak begs 

you to renounce the 

traps of Maya.

ਹੇ ਜਸੱਜਖਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ! 

ਿ ੋਬੇਨਤੀ ਨਾਨਕ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸੁਣ! (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਧਾਰਨ ਕਰ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੂੂੰ ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਜਤਆਗ 

ਸਕੇਂਗਾ।
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22579 503 min bIcwir eyk 
ilv lwgI  
punrip jnmu n 
kwlw]4]

(punrip) iPr Man Beechaar 

Eaek Liv Laagee 

Punarap Janam N 

Kaalaa ||4||

Reflect within your 

mind, that by 

enshrining love for the 

One Lord, you shall 

not be subject to birth 

and death again. ||4||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਚ-

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਲਵ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ 
ਗੇੜ) ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੪॥

22580 503 so gurU so isKu 
kQIAly so vYdu  
ij jwxY rogI]

So Guroo So Sikh 

Kathheealae So 

Vaidh J Jaanai 

Rogee ||

He alone is said to be 

a Guru, he alone is 

said to be a Sikh, and 

he alone is said to be a 

physician, who knows 

the patient's illness.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, (ਅਸਲ) ਜਸੱਖ ਜਕਹਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ (ਅਸਲ) ਵੈਦ 

ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਹੋਰ 

(ਆਤਮਕ) ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ 

ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

22581 503 iqsu kwrix kMmu 
n DMDw nwhI DMDY  
igrhI jogI]5]

This Kaaran Kanm 

N Dhhandhhaa 

Naahee 

Dhhandhhai 

Girehee Jogee 

||5||

He is not affected by 

actions, 

responsibilities and 

entanglements; in the 

entanglements of his 

household, he 

maintains the 

detachment of Yoga. 

||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਕੂੰਮ-ਧੂੰਧਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਪ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਸਦਕਾ) ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ (ਿਸਦਾ), ਉਹ 

ਜਗਿਹਸਤੀ (ਹੁੂੰ ਦਾ ਭੀ) ਿੋਗੀ ਹੈ 

॥੫॥
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22582 503 kwmu kRoDu AhMkwru 
qjIAly loBu mohu 
iqs mwieAw]

Kaam Krodhh 

Ahankaar 

Thajeealae Lobh 

Mohu This 

Maaeiaa ||

He renounces sexual 

desire, anger, egotism, 

greed, attachment and 

Maya.

ਉਸ ਨੇ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਭ 

ਮੋਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਛੱਡ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

22583 503 min qqu Aivgqu 
iDAwieAw gur 
prswdI 
pwieAw]6]

(Aivgqu) 
pRmwqmw[Aiv-gqu: 
polw bolo

Man Thath 

Avigath 

Dhhiaaeiaa Gur 

Parasaadhee 

Paaeiaa ||6||

Within his mind, he 

meditates on the 

reality of the 

Imperishable Lord; by 

Guru's Grace he finds 

Him. ||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਿਗਤ-

ਮੂਲ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੬॥

22584 503 igAwnu iDAwnu 
sB dwiq 
kQIAly syq 
brn siB dUqw]

(syq) ic`tw Giaan Dhhiaan 

Sabh Dhaath 

Kathheealae Saeth 

Baran Sabh 

Dhoothaa ||

Spiritual wisdom and 

meditation are all said 

to be God's gifts; all of 

the demons are 

turned white before 

him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਬਣਨੀ, ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਜਤ ਿੁੜਨੀ; ਇਹ ਸਭ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਕਹੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੱਕ ਕੇ) 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂੰਗ 

ਿੱਕ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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22585 503 bRhm kml mDu  
qwsu rswdM jwgq  
nwhI sUqw]7]

ijs gursyvk jI nybRhm 
rUpI kml dw[ (mDu) 
AMimRq bRhmwnMd rs[ 
(rswdM) c`iKAw hY

Breham Kamal 

Madhh Thaas 

Rasaadhan 

Jaagath Naahee 

Soothaa ||7||

He enjoys the taste of 

the honey of God's 

lotus; he remains 

awake, and does not 

fall asleep. ||7||

ਜਕਉਂਜਕ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ, 

ਮਾਨੋ) ਬਿਹਮ-ਰੂਪ ਕਮਲ ਦਾ 
ਸ਼ਜਹਦ (ਚੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ) ਹੈ, 

ਉਸ (ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਸ਼ਜਹਦ ਦਾ) 
ਰਸ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਚੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, (ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ) ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੭॥

22586 503 mhw gMBIr pqR 
pwqwlw nwnk  
srb ju AwieAw]

AYsy jo mhwn srUp 
bRhmjI hn, auh 
swirAW c Awie hn

Mehaa Ganbheer 

Pathr Paathaalaa 

Naanak Sarab 

Juaaeiaa ||

This lotus is very deep; 

its leaves are the 

nether regions, and it 

is connected to the 

whole universe.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਪਿਭੂ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਤਾਲ (ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਜਿਸ ਪਾਰਿਾਤ-ਪਿਭੂ) 
ਦੇ ਪੱਤਰ (ਪਸਾਰਾ) ਹਨ, ਿ ੋ

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

22587 503 aupdys gurU mm  
punih n grBM  
ibKu qij AMimRqu 
pIAwieAw]8]1
]

Oupadhaes Guroo 

Mam Punehi N 

Garabhan Bikh 

Thaj Anmrith 

Peeaaeiaa 

||8||1||

Under Guru's 

Instruction, I shall not 

have to enter the 

womb again; I have 

renounced the poison 

of corruption, and I 

drink in the Ambrosial 

Nectar. ||8||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਹਰ 

ਜਤਆਜਗਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਗਰਭ-ਵਾਸ (ਿਨਮ 

ਮਰਨ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ॥੮॥੧॥

22588 503 gUjrI mhlw 1] Goojaree Mehalaa 

1 ||

Goojaree, First Mehl:
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22589 503 kvn kvn 
jwcih pRB dwqy  
qw ky AMq n 
prih sumwr]

Kavan Kavan 

Jaachehi Prabh 

Dhaathae Thaa 

Kae Anth N Parehi 

Sumaar ||

Those who beg of God 

the Great Giver - their 

numbers cannot be 

counted.

ਹੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ! ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ 

(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ) ਮੂੰਗਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦੇ 

ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ।

22590 503 jYsI BUK hoie 
AB AMqir qUM 
smrQu scu 
dyvxhwr]1]

(AB) ihrdw[ smr`Q Jaisee Bhookh Hoe 

Abh Anthar Thoon 

Samarathh Sach 

Dhaevanehaar 

||1||

You, Almighty True 

Lord, fulfill the desires 

within their hearts. 

||1||

ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ (ਜਕਸੇ ਦੇ) ਧੁਰ 

ਅੂੰਦਰ (ਮੂੰਗਣ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਹੇ ਦੇਣਹਾਰ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਪੂਰੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ), ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈਂ ਤੇ 

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਿੋਗਾ ਹੈਂ ॥੧॥

22591 503 AY jI jpu qpu 
sMjmu scu ADwr]

Ai Jee Jap Thap 

Sanjam Sach 

Adhhaar ||

O Dear Lord, chanting, 

deep meditation, self-

discipline and truth 

are my foundations.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ) ਿਪ ਹੈ ਤਪ ਹੈ 

ਸੂੰਿਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਸਾਡੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,

22592 503 hir hir nwmu 
dyih suKu pweIAY  
qyrI Bgiq Bry 
BMfwr]1]rhwau]

Har Har Naam 

Dhaehi Sukh 

Paaeeai Thaeree 

Bhagath Bharae 

Bhanddaar ||1|| 

Rehaao ||

Bless me with Your 

Name, Lord, that I may 

find peace. Your 

devotional worship is 

a treasure over-

flowing. ||1||Pause||

(ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਦੇਹ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹੀ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ 
ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ) ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ (ਤੇਰੇ ਪਾਸ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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22593 503 suMn smwiD rhih 
ilv lwgy eykw 
eykI sbdu 
bIcwr]

rh-ih Sunn Samaadhh 

Rehehi Liv Laagae 

Eaekaa Eaekee 

Sabadh Beechaar 

||

Some remain 

absorbed in Samaadhi, 

their minds fixed 

lovingly on the One 

Lord; they reflect only 

on the Word of the 

Shabad.

(ਹੇ ਕਰਤਾਰ!) ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਅਿੁਰ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੂੂੰ  
ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਇਰਾਦੇ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਸੀ,

22594 503 jlu Qlu Drix 
ggnu qh nwhI  
Awpy Awpu kIAw 
krqwr]2]

Jal Thhal Dhharan 

Gagan Theh 

Naahee Aapae 

Aap Keeaa 

Karathaar ||2||

In that state, there is 

no water, land, earth 

or sky; only the 

Creator Lord Himself 

exists. ||2||

ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦੋਂ 
ਨਾਹ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਨਾਹ ਸੱੁਕ ਸੀ, 
ਨਾਹ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨਾਹ ਆਕਾਸ਼ 

ਸੀ ॥੨॥

22595 503 nw qid mwieAw  
mgnu n CwieAw  
nw sUrj cMd n  
joiq Apwr]

(CwieAw) Aiv`idAw Naa Thadh 

Maaeiaa Magan N 

Shhaaeiaa Naa 

Sooraj Chandh N 

Joth Apaar ||

There is no 

intoxication of Maya 

there, and no shadow, 

nor the infinite light of 

the sun or the moon.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸੀ, 
ਨਾਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਕੋਈ ਿੀਵ ਸੀ, 
ਨਾਹ ਤਦੋਂ ਸੂਰਿ ਸੀ, ਨਾਹ 

ਚੂੰਦਿਮਾ ਸੀ, ਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਿੋਜਤ ਸੀ।
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22596 503 srb idRsit 
locn AB AMqir  
eykw ndir su 
iqRBvx swr]3]

Sarab Dhrisatt 

Lochan Abh 

Anthar Eaekaa 

Nadhar S 

Thribhavan Saar 

||3||

The eyes within the 

mind which see 

everything - with one 

glance, they see the 

three worlds. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ, ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਸਕਣ 

ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ 

ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੂੰਦਰ ਜਟਕੀ 
ਹੋਈ ਸੀ ॥੩॥

22597 504 pvxu pwxI 
Agin iqin 
kIAw bRhmw 
ibsnu mhys 
Akwr]

Pavan Paanee 

Agan Thin Keeaa 

Brehamaa Bisan 

Mehaes Akaar ||

He created air, water 

and fire, Brahma, 

Vishnu and Shiva - the 

whole creation.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਵਾ 
ਪਾਣੀ ਅੱਗ (ਆਜਦਕ ਤੱਤ) 

ਰਚੇ, ਤਾਂ ਬਿਹਮਾ ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਜਸ਼ਵ 

ਆਜਦਕ ਦੇ ਵਿੂਦ ਰਚੇ।

22598 504 srby jwick qUM 
pRBu dwqw dwiq 
kry ApunY 
bIcwr]4]

Sarabae Jaachik 

Thoon Prabh 

Dhaathaa Dhaath 

Karae Apunai 

Beechaar ||4||

All are beggars; You 

alone are the Great 

Giver, God. You give 

Your gifts according to 

Your own 

considerations. ||4||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਇਹ ਬਿਹਮਾ ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  
ਜਸ਼ਵ ਆਜਦਕ) ਸਾਰੇ ਹੀ (ਤੇਰੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ) 

ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ ਤੂੂੰ  ਸਭ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। (ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ) 
ਆਪਣੀ ਜਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਸਭ ਨੂੂੰ ) ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੪॥
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22599 504 koit qyqIs 
jwcih pRB 
nwiek dydy qoit 
nwhI BMfwr]

Kott Thaethees 

Jaachehi Prabh 

Naaeik Dhaedhae 

Thott Naahee 

Bhanddaar ||

Three hundred thirty 

million gods beg of 

God the Master; even 

as He gives, His 

treasures are never 

exhausted.

ਹੇ ਸਭ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਤੀ ਕਿੋੜ ਦੇਵਤੇ 

(ਭੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ। 
(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ) ਦੇ ਦੇ ਕੇ 

ਤੇਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਜਵਚ ਘਾਟਾ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

22600 504 aUNDY BWfY kCu n 
smwvY sIDY 
AMimRqu prY 
inhwr]5]

(aUNDY) pu`Ty Oonadhhai 

Bhaanddai Kashh 

N Samaavai 

Seedhhai Anmrith 

Parai Nihaar ||5||

Nothing can be 

contained in a vessel 

turned upside-down; 

Ambrosial Nectar 

pours into the upright 

one. ||5||

(ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਸਰਧਾ-ਹੀਨ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਵਚੋਂ) ਕੁਝ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਜਟਕਦਾ, ਤੇ ਸਰਧਾ-
ਭਰਪੂਰ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਟਕਦਾ ਹੈ ॥੫॥

22601 504 isD smwDI 
AMqir jwcih  
iriD isiD jwic  
krih jYkwr]

Sidhh 

Samaadhhee 

Anthar Jaachehi 

Ridhh Sidhh Jaach 

Karehi Jaikaar ||

The Siddhas in 

Samaadhi beg for 

wealth and miracles, 

and proclaim His 

victory.

ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ 

ਿੋਗੀ ਭੀ ਸਮਾਧੀ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ, 

ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੂੰਗ ਮੂੰਗ 

ਕੇ ਤੇਰੀ ਿ-ੈਿ ੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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22602 504 jYsI ipAws hoie 
mn AMqir qYso 
jlu dyvih 
prkwr]6]

Jaisee Piaas Hoe 

Man Anthar 

Thaiso Jal 

Dhaevehi Parakaar 

||6||

As is the thirst within 

their minds, so is the 

water which You give 

to them. ||6||

(ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ-ਤੇਰੀ ਿੈ 
ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਿੈ ਹੋਵੇ) ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ 
ਜਕਸੇ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਮੂੰਗਣ ਦੀ) 
ਜਪਆਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ , ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਉਸੇ ਜਕਸਮ ਦਾ ਿਲ ਦੇ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ ॥੬॥

22603 504 bfyBwg guru 
syvih Apunw Bydu 
nwhI gurdyv 
murwr]

Baddae Bhaag Gur 

Saevehi Apunaa 

Bhaedh Naahee 

Guradhaev 

Muraar ||

The most fortunate 

ones serve their Guru; 

there is no difference 

between the Divine 

Guru and the Lord.

ਪਰ ਅਸਲੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

22604 504 qw kau kwlu 
nwhI jmu johY  
bUJih AMqir 
sbdu bIcwr]7]

(johY) dyKxw Thaa Ko Kaal 

Naahee Jam Johai 

Boojhehi Anthar 

Sabadh Beechaar 

||7||

The Messenger of 

Death cannot see 

those who come to 

realize within their 

minds the 

contemplative 

meditation of the 

Word of the Shabad. 

||7||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਆਪਣ ੇਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ 

ਜਵਚ (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਮੂੰਗ ਦੇ ਥਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕ 

ਸਕਦੀ ॥੭॥

22605 504 Ab qb Avru n 
mwgau hir pih  
nwmu inrMjn dIjY 
ipAwir]

Ab Thab Avar N 

Maago Har Pehi 

Naam Niranjan 

Dheejai Piaar ||

I shall never ask 

anything else of the 

Lord; please, bless me 

with the Love of Your 

Immaculate Name.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਦਾ। (ਮੈਂ ਇਹ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ:) ਹੇ 

ਜਨਰੂੰਿਨ ਪਿਭੂ! ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼।
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22606 504 nwnk cwiqRku  
AMimRq jlu mwgY  
hir jsu dIjY 
ikrpw 
Dwir]8]2]

cwqi Rku Naanak Chaathrik 

Anmrith Jal 

Maagai Har Jas 

Dheejai Kirapaa 

Dhhaar ||8||2||

Nanak, the song-bird, 

begs for the Ambrosial 

Water; O Lord, shower 

Your Mercy upon him, 

and bless him with 

Your Praise. ||8||2||

ਨਾਨਕ ਪਪੀਹਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ! ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇਹ ॥੮॥੨॥

22607 504 gUjrI mhlw 1] Goojaree Mehalaa 

1 ||

Goojaree, First Mehl:

22608 504 AY jI jnim mrY  
AwvY Puin jwvY  
ibnu gur giq 
nhI kweI]

Ai Jee Janam 

Marai Aavai Fun 

Jaavai Bin Gur 

Gath Nehee Kaaee 

||

O Dear One, he is 

born, and then dies; 

he continues coming 

and going; without the 

Guru, he is not 

emancipated.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ) 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਿਰ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 
ਇਹ ਗੇੜ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

22609 504 gurmuiK pRwxI 
nwmy rwqy nwmy 
giq piq 
pweI]1]

Guramukh 

Praanee Naamae 

Raathae Naamae 

Gath Path Paaee 

||1||

Those mortals who 

become Gurmukhs are 

attuned to the Naam, 

the Name of the Lord; 

through the Name, 

they obtain salvation 

and honor. ||1||

ਿੇਹੜੇ ਪਿਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹਣ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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22610 504 BweI ry rwm 
nwim icqu lweI]

Bhaaee Rae Raam 

Naam Chith Laaee 

||

O Siblings of Destiny, 

focus your 

consciousness lovingly 

on the Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ,

22611 504 gur prswdI hir 
pRB jwcy AYsI 
nwm 
bfweI]1]rhwau]

Gur Parasaadhee 

Har Prabh Jaachae 

Aisee Naam 

Baddaaee ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Grace, one 

begs of the Lord God; 

such is the glorious 

greatness of the 

Naam. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਭਾਵ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ 

ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਹੀ ਮੂੰਗ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ (ਜਕ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22612 504 AY jI bhuqy ByK 
krih iBiKAw 
kau kyqy audru 
Brn kY qweI]

(audru) pyt[iB`iKAw 
qWeIN

Ai Jee Bahuthae 

Bhaekh Karehi 

Bhikhiaa Ko 

Kaethae Oudhar 

Bharan Kai Thaaee 

||

O Dear One, so many 

wear various religious 

robes, for begging and 

filling their bellies.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਸਰ ਕੇ) ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ (ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ) ਜਭੱਜਛਆ 

ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

(ਧਾਰਜਮਕ) ਭੇਖ ਬਣਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

22613 504 ibnu hir Bgiq  
nwhI suKu pRwnI  
ibnu gur grbu n 
jweI]2]

(grbu) AhMkwr Bin Har Bhagath 

Naahee Sukh 

Praanee Bin Gur 

Garab N Jaaee 

||2||

Without devotional 

worship to the Lord, O 

mortal, there can be 

no peace. Without the 

Guru, pride does not 

depart. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨॥
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22614 504 AY jI kwlu sdw 
isr aUpir TwFy  
jnim jnim 
vYrweI]

(TwFy) KV@y Ai Jee Kaal Sadhaa 

Sir Oopar 

Thaadtae Janam 

Janam Vairaaee ||

O Dear One, death 

hangs constantly over 

his head. Incarnation 

after incarnation, it is 

his enemy.

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਰੇਕ 

ਿਨਮ ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਵੈਰਨ ਤੁਰੀ 
ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

22615 504 swcY sbid rqy sy 
bwcy siqgur bUJ 
buJweI]3]

bWcy[ (bwcy) b`c gey[ 
bU`J bu`JweI

Saachai Sabadh 

Rathae Sae 

Baachae Sathigur 

Boojh Bujhaaee 

||3||

Those who are 

attuned to the True 

Word of the Shabad 

are saved. The True 

Guru has imparted this 

understanding. ||3||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਉਹ (ਇਸ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

22616 504 gur srxweI joih 
n swkY dUqu n 
skY sMqweI]

Gur Saranaaee 

Johi N Saakai 

Dhooth N Sakai 

Santhaaee ||

In the Guru's 

Sanctuary, the 

Messenger of Death 

cannot see the mortal, 

or torture him.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੱਕ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਤਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ,

22617 504 Aivgq nwQ 
inrMjin rwqy  
inrBau isau 
ilv lweI]4]

Avigath Naathh 

Niranjan Raathae 

Nirabho Sio Liv 

Laaee ||4||

I am imbued with the 

Imperishable and 

Immaculate Lord 

Master, and lovingly 

attached to the 

Fearless Lord. ||4||

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਿਗਤ 

ਨਾਥ ਜਨਰੂੰਿਨ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਰੱਤੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਰਭਉ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥
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22618 504 AY jIau nwmu 
idVhu nwmy ilv 
lwvhu siqgur 
tyk itkweI]

Ai Jeeo Naam 

Dhirrahu Naamae 

Liv Laavahu 

Sathigur Ttaek 

Ttikaaee ||

O Dear One, implant 

the Naam within me; 

lovingly attached to 

the Naam, I lean on 

the True Guru's 

Support.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਪੱਕੀ 
ਤਰਹਾਂ ਜਟਕਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਜਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖ!

22619 504 jo iqsu BwvY soeI 
krsI ikrqu n 
myitAw jweI]5]

Jo This Bhaavai 

Soee Karasee 

Kirath N Maettiaa 

Jaaee ||5||

Whatever pleases 

Him, He does; no one 

can erase His actions. 

||5||

(ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਇਹੀ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ 

(ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੫॥

22620 504 AY jI Bwig pry  
gur srix qum@wrI  
mY Avr n dUjI 
BweI]

Ai Jee Bhaag Parae 

Gur Saran 

Thumhaaree Mai 

Avar N Dhoojee 

Bhaaee ||

O Dear One, I have 

hurried to the 

Sanctuary of the Guru; 

I have no love for any 

other except You.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਭੱਿ ਕੇ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ।

22621 504 Ab qb eyko eyku 
pukwrau Awid 
jugwid 
sKweI]6]

Ab Thab Eaeko 

Eaek Pukaaro 

Aadh Jugaadh 

Sakhaaee ||6||

I constantly call upon 

the One Lord; since 

the very beginning, 

and throughout the 

ages, He has been my 

help and support. 

||6||

ਮੈਂ ਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੂਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹੀ 
ਮੱੁਢ ਤੋਂ, ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਮੱੁਢ ਤੋਂ 
(ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਸਾਥੀ-ਜਮੱਤਰ 

ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੬॥
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22622 504 AY jI rwKhu pYj 
nwm Apuny kI  
quJ hI isau bin 
AweI]

Ai Jee Raakhahu 

Paij Naam Apunae 

Kee Thujh Hee Sio 

Ban Aaee ||

O Dear One, please 

preserve the Honor of 

Your Name; I am hand 

and glove with You.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਤੈਨੂੂੰ  ਲੋਕ ਸਰਨ-

ਪਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ) ਆਪਣੇ 
(ਸਰਨ-ਪਾਲ) ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਿ 

ਪਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਿੀਤ ਸਦਾ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ।
22623 504 kir ikrpw gur 

drsu idKwvhu  
haumY sbid 
jlweI ]7]

Kar Kirapaa Gur 

Dharas 

Dhikhaavahu 

Houmai Sabadh 

Jalaaee ||7||

Bless me with Your 

Mercy, and reveal to 

me the Blessed Vision 

of Your Darshan, O 

Guru. Through the 

Word of the Shabad, I 

have burnt away my 

ego. ||7||

ਮੇਹਰ ਕਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਤਾਂ ਜਕ ਗੁਰੂ 

ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ॥੭॥

22624 504 AY jI ikAw 
mwgau ikCu rhY 
n dIsY iesu jg 
mih AwieAw 
jweI]

Ai Jee Kiaa Maago 

Kishh Rehai N 

Dheesai Eis Jag 

Mehi Aaeiaa Jaaee 

||

O Dear One, what 

should I ask of You? 

Nothing appears 

permanent; whoever 

comes into this world 

shall depart.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ) ਹੋਰ 

ਕੀਹ ਮੂੰਗਾਂ? ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 

ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੀ ਿ ੋਸਦਾ 
ਜਟਕੀ ਰਜਹ ਸਕੇ। ਇਸ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਆਇਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੀ ਹੈ।

22625 504 nwnk nwmu 
pdwrQu dIjY  
ihrdY kMiT 
bxweI]8]3]

Naanak Naam 

Padhaarathh 

Dheejai Hiradhai 

Kanth Banaaee 

||8||3||

Bless Nanak with the 

wealth of the Naam, 

to adorn his heart and 

neck. ||8||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਦੇਹ, ਮੈਂ (ਇਸ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ 
ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ॥੮॥੩॥
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22626 504 gUjrI mhlw 1] Goojaree Mehalaa 

1 ||

Goojaree, First Mehl:

22627 504 AY jI nw hm 
auqm nIc n 
miDm hir 
srxwgiq hir ky 
log]

sr-xwgiq Ai Jee Naa Ham 

Outham Neech N 

Madhhim Har 

Saranaagath Har 

Kae Log ||

O Dear One, I am not 

high or low or in the 

middle. I am the Lord's 

slave, and I seek the 

Lord's Sanctuary.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ 

ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਿਾਂ ਜਵਚਕਾਰਲੀ 
ਿਾਜਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਹ ਇਹ ਸਹਮ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ 

ਦੇ ਹਾਂ।

22628 504 nwm rqy kyvl 
bYrwgI sog 
ibjog ibsrijq 
rog]1]

(ib-srijq) cly gey Naam Rathae 

Kaeval Bairaagee 

Sog Bijog 

Bisarajith Rog 

||1||

Imbued with the 

Naam, the Name of 

the Lord, I am 

detached from the 

world; I have 

forgotten sorrow, 

separation and 

disease. ||1||

ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹ (ਇਸ 

ਊਚਤਾ ਨੀਚਤਾ ਆਜਦਕ ਵਲੋਂ) 
ਜਨਰਮੋਹ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਚੂੰ ਤਾ, 
ਜਵਛੋੜਾ, ਰੋਗ ਆਜਦਕ ਉਹ 

ਸਭ ਭੁਲਾ ਚੁਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

22629 504 BweI ry gur 
ikrpw qy Bgiq 
Twkur kI]

Bhaaee Rae Gur 

Kirapaa Thae 

Bhagath Thaakur 

Kee ||

O Siblings of Destiny, 

by Guru's Grace, I 

perform devotional 

worship to my Lord 

and Master.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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22630 505 siqgur vwik 
ihrdY hir 
inrmlu nw jm 
kwix n jm kI 
bwkI]1]rhwau]

(bwkI) bwkI lyKw[ b`wkI Sathigur Vaak 

Hiradhai Har 

Niramal Naa Jam 

Kaan N Jam Kee 

Baakee ||1|| 

Rehaao ||

One whose heart is 

filled with the Hymns 

of the True Guru, 

obtains the Pure Lord. 

He is not under the 

power of the 

Messenger of Death, 

nor does he owe 

Death anything. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਜਵਤਿ 
ਨਾਮ ਵਸਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਮ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, 
ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ੂੰ ਮੇ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿੇਹਾ ਬਾਕੀ 
ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਿਮਰਾਿ ਦਾ ਉਸ ਉਤੇ 

ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22631 505 hir gux rsn 
rvih pRB sMgy jo 
iqsu BwvY shij 
hrI]

(rvih) jpdI Har Gun Rasan 

Ravehi Prabh 

Sangae Jo This 

Bhaavai Sehaj 

Haree ||

He chants the Glorious 

Praises of the Lord 

with his tongue, and 

abides with God; he 

does whatever pleases 

the Lord.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਕ) 

ਸੁਤੇ ਹੀ (ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ) ਿ ੋਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
22632 505 ibnu hir nwm  

ibRQw jig jIvnu  
hir ibnu inhPl 
myk GrI]2]

(myk)ie`k Bin Har Naam 

Brithhaa Jag 

Jeevan Har Bin 

Nihafal Maek 

Gharee ||2||

Without the Lord's 

Name, life passes in 

vain in the world, and 

every moment is 

useless. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਿਊਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਅਰਥ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਭੀ ਘੜੀ 
ਜਨਸਿਲ ਿਾਪਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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22633 505 AY jI Koty Taur 
nwhI Gir bwhir  
inMdk giq nhI 
kweI]

Ai Jee Khottae 

Thour Naahee 

Ghar Baahar 

Nindhak Gath 

Nehee Kaaee ||

The false have no 

place of rest, either 

inside or outside; the 

slanderer does not 

find salvation.

ਹੇ ਮਨ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਖੋਟ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਘਰ 

ਜਵਚ ਨਾਹ ਬਾਹਰ ਜਕਤੇ ਭੀ 
ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

22634 505 rosu krY pRBu bKs  
n mytY inq inq 
cVY svweI]3]

(svweI) bhuqI Ros Karai Prabh 

Bakhas N Maettai 

Nith Nith Charrai 

Savaaee ||3||

Even if one is 

resentful, God does 

not withhold His 

blessings; day by day, 

they increase. ||3||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ 
ਉਤੇ ਸਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਿ ੇਜਨੂੰ ਦਕ (ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵੇਖ 

ਕੇ) ਜਖੱਝੇ, ਤਾਂ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਵਧਦੀ ਹੈ ॥੩॥

22635 505 AY jI gur kI 
dwiq n mytY koeI  
myrY Twkuir Awip 
idvweI]

Ai Jee Gur Kee 

Dhaath N Maettai 

Koee Maerai 

Thaakur Aap 

Dhivaaee ||

No one can take away 

the Guru's gifts; my 

Lord and Master 

Himself has given 

them.

ਹੇ ਮਨ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ 

ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਮਟਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ; ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਇਹ (ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ 

ਜਦਵਾਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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22636 505 inMdk nr kwly 
muK inMdw ijn@ 
gur kI dwiq n 
BweI]4]

Nindhak Nar 

Kaalae Mukh 

Nindhaa Jinh Gur 

Kee Dhaath N 

Bhaaee ||4||

The black-faced 

slanderers, with 

slander in their 

mouths, do not 

appreciate the Guru's 

gifts. ||4||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  (ਭਗਤ ਿਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ 

ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਤੇ ਉਹ 

ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ) 

ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ 
ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਕਾਲੇ (ਜਦੱਸਦੇ 

ਹਨ) ॥੪॥
22637 505 AY jI srix pry  

pRBu bKis imlwvY  
iblm n ADUAw 
rweI]

(iblm) 
dyrI[(ADUAw)A`DI 
(rweI)ijnw

Ai Jee Saran Parae 

Prabh Bakhas 

Milaavai Bilam N 

Adhhooaa Raaee 

||

God forgives and 

blends with Himself 

those who take to His 

Sanctuary; He does 

not delay for an 

instant.

ਹੇ ਮਨ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ) ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ 
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਜਢੱਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

22638 505 Awnd mUlu nwQu 
isir nwQw  
siqguru myil 
imlweI]5]

Aanadh Mool 

Naathh Sir 

Naathhaa Sathigur 

Mael Milaaee 

||5||

He is the source of 

bliss, the Greatest 

Lord; through the True 

Guru, we are united in 

His Union. ||5||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਥ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ (ਸਰਨ ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

22639 505 AY jI sdw 
dieAwlu dieAw 
kir rivAw  
gurmiq BRmin 
cukweI]

(BRmin) Btkxw Ai Jee Sadhaa 

Dhaeiaal Dhaeiaa 

Kar Raviaa 

Guramath 

Bhraman 

Chukaaee ||

Through His Kindness, 

the Kind Lord 

pervades us; through 

Guru's Teachings, our 

wanderings cease.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ 

ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ) 

ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ 

ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।
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22640 505 pwrsu Byit kMcnu 
Dwqu hoeI  
sqsMgiq kI 
vifAweI]6]

Paaras Bhaett 

Kanchan Dhhaath 

Hoee 

Sathasangath Kee 

Vaddiaaee ||6||

Touching the 

philosopher's stone, 

metal is transformed 

into gold. Such is the 

glorious greatness of 

the Society of the 

Saints. ||6||

ਜਿਵੇਂ (ਲੋਹਾ ਆਜਦਕ) ਧਾਤ 

ਪਾਰਸ ਨੂੂੰ  ਛੁਹ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਭੀ ਇਹੀ ਬਰਕਜਤ ਹੈ 

॥੬॥

22641 505 hir jlu inrmlu 
mnu iesnwnI  
mjnu siqguru 
BweI]

m`jnu Har Jal Niramal 

Man Eisanaanee 

Majan Sathigur 

Bhaaee ||

The Lord is the 

immaculate water; the 

mind is the bather, 

and the True Guru is 

the bath attendant, O 

Siblings of Destiny.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਾਨੋ) ਪਜਵਤਿ 
ਿਲ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਮਨੁਖ (ਇਸ 

ਪਜਵਤਿ ਿਲ ਜਵਚ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਇਸ ਪਜਵਤਿ 
ਿਲ ਜਵਚ) ਚੱੁਭੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

22642 505 punrip jnmu 
nwhI jn sMgiq  
joqI joiq 
imlweI]7]

Punarap Janam 

Naahee Jan 

Sangath Jothee 

Joth Milaaee ||7||

That humble being 

who joins the Sat 

Sangat shall not be 

consigned to 

reincarnation again; 

his light merges into 

the Light. ||7||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, 
(ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ) ਉਸ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੭॥

22643 505 qUM vf purKu 
AgMm qrovru hm 
pMKI quJ mwhI]

Thoon Vadd 

Purakh Aganm 

Tharovar Ham 

Pankhee Thujh 

Maahee ||

You are the Great 

Primal Lord, the 

infinite tree of life; I 

am a bird perched on 

Your branches.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  (ਮਾਨੋ) ਇਕ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਰੱੁਖ ਹੈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਪੂੰਛੀ ਹਾਂ।
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22644 505 nwnk nwmu 
inrMjn dIjY juig 
juig sbid 
slwhI]8]4]

Naanak Naam 

Niranjan Dheejai 

Jug Jug Sabadh 

Salaahee ||8||4||

Grant to Nanak the 

Immaculate Naam; 

throughout the ages, 

he sings the Praises of 

the Shabad. ||8||4||

ਹੇ ਜਨਰੂੰਿਨ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼, ਤਾਂ ਜਕ 

ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੮॥੪॥

22645 505 gUjrI mhlw 1 
Gru 4

Goojaree Mehalaa 

1 Ghar 4

Goojaree, First Mehl, 

Fourth House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ, 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

22646 505 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22647 505 Bgiq pRym 
AwrwiDqM scu 
ipAws prm 
ihqM]

Bhagath Praem 

Aaraadhhithan 

Sach Piaas Param 

Hithan ||

The devotees worship 

the Lord in loving 

adoration. They thirst 

for the True Lord, with 

infinite affection.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਆਰਾਧਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ-
ਪਿੇਮ ਦੀ ਤੀਬਰ ਜਖੱਚ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

22648 505 ibllwp ibll 
ibnMqIAw suK 
Bwie icq 
ihqM]1]

Bilalaap Bilal 

Binantheeaa Sukh 

Bhaae Chith 

Hithan ||1||

They tearfully beg and 

implore the Lord; in 

love and affection, 

their consciousness is 

at peace. ||1||

ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ) ਹਾੜੇ-

ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੇਨਤੀਆਂ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਚੱਤ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

(ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਤੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
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22649 505 jip mn nwmu  
hir srxI]

Jap Man Naam 

Har Saranee ||

Chant the Naam, the 

Name of the Lord, O 

my mind, and take to 

His Sanctuary.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਿੜ!

22650 505 sMswr swgr 
qwir qwrx rm 
nwm kir 
krxI]1]rhwau]

Sansaar Saagar 

Thaar Thaaran 

Ram Naam Kar 

Karanee ||1|| 

Rehaao ||

The Lord's Name is the 

boat to cross over the 

world-ocean. Practice 

such a way of life. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ! ਇਹ ਨਾਮ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣ ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

22651 505 ey mn imrq suB 
icMqM gur sbid 
hir rmxM]

Eae Man Mirath 

Subh Chinthan 

Gur Sabadh Har 

Ramanan ||

O mind, even death 

wishes you well, when 

you remember the 

Lord through the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ, ਤੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ), ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ ਮੌਤ (ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ।
22652 505 miq qqu igAwnM  

kilAwx inDwnM  
hir nwm min 
rmxM]2]

Math Thath 

Giaanan Kaliaan 

Nidhhaanan Har 

Naam Man 

Ramanan ||2||

The intellect receives 

the treasure, the 

knowledge of reality 

and supreme bliss, by 

repeating the Lord's 

Name in the mind. 

||2||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਤ ਿਗਤ-ਮੂਲ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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22653 505 cl icq ivq  
BRmw BRmM jgu moh 
mgn ihqM]

c`lic`q Chal Chith Vith 

Bhramaa Bhraman 

Jag Moh Magan 

Hithan ||

The fickle 

consciousness 

wanders around 

chasing after wealth; it 

is intoxicated with 

worldly love and 

emotional attachment.

(ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਧਨ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਚਲ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

(ਪਰ) ਿਗਤ (ਇਸ ਧਨ ਦੇ) 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

22654 505 iQru nwmu Bgiq  
idVM mqI gur 
vwik sbd 
rqM]3]

Thhir Naam 

Bhagath Dhirran 

Mathee Gur Vaak 

Sabadh Rathan 

||3||

Devotion to the Naam 

is permanently 

implanted within the 

mind, when it is 

attuned to the Guru's 

Teachings and His 

Shabad. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

(ਆਪਣੀ) ਸਮਝ ਜਵਚ (ਇਹ 

ਜਨਸਚਾ) ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਰੱਤੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

22655 505 Brmwiq Brmu n 
cUkeI jgu jnim 
ibAwiD KpM]

Bharamaath 

Bharam N 

Chookee Jag 

Janam Biaadhh 

Khapan ||

Wandering around, 

doubt is not dispelled; 

afflicted by 

reincarnation, the 

world is being ruined.

ਿਗਤ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਗ 

ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਭਟਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਭਟਕਣਾ 
ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ।

22656 505 AsQwnu hir 
inhkyvlM siq 
mqI nwm qpM]4]

s`iq Asathhaan Har 

Nihakaevalan Sath 

Mathee Naam 

Thapan ||4||

The Lord's eternal 

throne is free of this 

affliction; he is truly 

wise, who takes the 

Naam as his deep 

meditation. ||4||

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਹੀ ਐਸਾ ਥਾਂ ਹੈ ਿ ੋਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਪ 

ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਹੈ ॥੪॥
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22657 505 iehu jgu moh hyq 
ibAwipqM duKu 
AiDk jnm 
mrxM]

Eihu Jag Moh 

Haeth Biaapithan 

Dhukh Adhhik 

Janam Maranan ||

This world is 

engrossed in 

attachment and 

transitory love; it 

suffers the terrible 

pains of birth and 

death.

ਇਹ ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

22658 505 Bju srix 
siqgur aUbrih  
hir nwmu ird 
rmxM]5]

Bhaj Saran 

Sathigur Oobarehi 

Har Naam Ridh 

Ramanan ||5||

Run to the Sanctuary 

of the True Guru, 

chant the Lord's Name 

in your heart, and you 

shall swim across. 

||5||

ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਸਮਰ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਉ, (ਤਦੋਂ ਹੀ) ਤੂੂੰ  
(ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਸਕੇਂਗਾ ॥੫॥

22659 505 gurmiq inhcl  
min mnu mnM 
shj bIcwrM]

Guramath 

Nihachal Man 

Man Manan Sehaj 

Beechaaran ||

Following the Guru's 

Teaching, the mind 

becomes stable; the 

mind accepts it, and 

reflects upon it in 

peaceful poise.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਸਦਾ ਇਹ 

ਜਖ਼ਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਲੋਂ ਹਟ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕਾਗਿਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ)।
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22660 505 so mnu inrmlu  
ijqu swcu AMqir  
igAwn rqnu 
swrM]6]

So Man Niramal 

Jith Saach Anthar 

Giaan Rathan 

Saaran ||6||

That mind is pure, 

which enshrines Truth 

within, and the most 

excellent jewel of 

spiritual wisdom. ||6||

ਜਿਸ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਟਕ ਿਾਏ ਉਹ ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ-ਜਗਆਨ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਰਤਨ ਮੌਿੂਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

22661 505 BY Bwie Bgiq  
qru Bvjlu mnw  
icqu lwie hir 
crxI]

Bhai Bhaae 

Bhagath Thar 

Bhavajal Manaa 

Chith Laae Har 

Charanee ||

By the Fear of God, 

and Love of God, and 

by devotion, man 

crosses over the 

terrifying world-ocean, 

focusing his 

consciousness on the 

Lord's Lotus Feet.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਰਹੁ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰਹੁ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ।

22662 506 hir nwmu ihrdY 
pivqRü pwvnu iehu 
srIru qau 
srxI]7]

Har Naam 

Hiradhai Pavithra 

Paavan Eihu 

Sareer Tho 

Saranee ||7||

The Name of the Lord, 

the most pure and 

sacred, is within my 

heart; this body is 

Your Sanctuary, Lord. 

||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਰੱਖ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ-

ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ) ॥੭॥

22663 506 lb loB lhir 
invwrxM hir 
nwm rwis mnM]

(invwrxM) dUr 
krnw[lh-ir

Lab Lobh Lehar 

Nivaaranan Har 

Naam Raas Manan 

||

The waves of greed 

and avarice are 

subdued, by 

treasuring the Lord's 

Name in the mind.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ) ਸਰਮਾਏ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਕੇ 

ਰੱਖ, ਇਹ ਲੱਬ ਤੇ ਲੋਭ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
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22664 506 mnu mwir quhI 
inrMjnw khu 
nwnkw 
srnM]8]1]5]

Man Maar Thuhee 

Niranjanaa Kahu 

Naanakaa Saranan 

||8||1||5||

Subdue my mind, O 

Pure Immaculate Lord; 

says Nanak, I have 

entered Your 

Sanctuary. 

||8||1||5||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  (ਲਬ ਲੋਭ ਵਲੋਂ) 
ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਤੇ ਇਹ ਆਖ: ਹੇ ਜਨਰੂੰਿਨ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ 
॥੮॥੧॥੫॥

22665 506 gUjrI mhlw 3 
Gru 1

Goojaree Mehalaa 

3 Ghar 1

Goojaree, Third Mehl, 

First House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

22666 506 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22667 506 inriq krI iehu 
mnu ncweI]

(inriq) nwc Nirath Karee Eihu 

Man Nachaaee ||

I dance, and make this 

mind dance as well.

(ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਰਾਸਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ 

ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਗਤ ਅਖਵਾਂਦੇ 

ਹਨ) ਮੈਂ ਭੀ ਨੱਚਦਾ ਹਾਂ (ਪਰ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਨਚਾਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ) ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਨਚਾਂਦਾ 
ਹਾਂ,

22668 506 gur prswdI  
Awpu gvweI]

Gur Parasaadhee 

Aap Gavaaee ||

By Guru's Grace, I 

eliminate my self-

conceit.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੈਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
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22669 506 icqu iQru rwKY so 
mukiq hovY jo 
ieCI soeI Plu 
pweI]1]

(iQru) Ac`l Chith Thhir 

Raakhai So 

Mukath Hovai Jo 

Eishhee Soee Fal 

Paaee ||1||

One who keeps his 

consciousness focused 

on the Lord is 

liberated; he obtains 

the fruits of his 

desires. ||1||

(ਰਾਸਾਂ ਜਵਚ ਨੱਜਚਆਂ ਟੱਜਪਆਂ 

ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਭਗਤ ਬਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ) ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਅਡੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ (ਦਾ ਆਸਵੂੰਦ) ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮੈਂ 
ਿੇਹੜੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਉਹੀ 
ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

22670 506 nwcu ry mn gur 
kY AwgY]

Naach Rae Man 

Gur Kai Aagai ||

So dance, O mind, 

before your Guru.

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਨੱਚ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰ)।

22671 506 gur kY BwxY 
nwcih qw suKu 
pwvih AMqy jm 
Bau BwgY]rhwau]

Gur Kai Bhaanai 

Naachehi Thaa 

Sukh Paavehi 

Anthae Jam Bho 

Bhaagai || Rehaao 

||

If you dance according 

to the Guru's Will, you 

shall obtain peace, 

and in the end, the 

fear of death shall 

leave you. ||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਉਵੇਂ ਨੱਚੇਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ 

ਨਚਾਏਗਾ (ਿ ੇਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰੇਂਗਾ) ਤਾਂ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣੇਂਗਾ, ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ (ਭੀ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ) ਭੱਿ 

ਿਾਇਗਾ। ਰਹਾਉ॥

22672 506 Awip ncwey so 
Bgqu khIAY  
Awpxw ipAwru 
Awip lwey]

n`cwey Aap Nachaaeae So 

Bhagath Keheeai 

Aapanaa Piaar Aap 

Laaeae ||

One whom the Lord 

Himself causes to 

dance, is called a 

devotee. He Himself 

links us to His Love.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਇਸ਼ਾਜਰਆਂ ਤੇ ਤੋਰਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) ਭਗਤ 

ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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22673 506 Awpy gwvY Awip 
suxwvY iesu mn 
AMDy kau mwrig 
pwey]2]

Aapae Gaavai Aap 

Sunaavai Eis Man 

Andhhae Ko 

Maarag Paaeae 

||2||

He Himself sings, He 

Himself listens, and He 

puts this blind mind 

on the right path. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ, ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨ ਦਾ ਗੀਤ) ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ (ਇਹ ਗੀਤ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ 

ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਉਤੇ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

22674 506 An idnu nwcY  
skiq invwrY  
isv Gir nId n 
hoeI]

(skiq) mwieAw, (isv) 
prmwqmw

Anadhin Naachai 

Sakath Nivaarai Siv 

Ghar Needh N 

Hoee ||

One who dances night 

and day, and banishes 

Shakti's Maya, enters 

the House of the Lord 

Shiva, where there is 

no sleep.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ (ਦਾ ਪਿਭਾਵ) ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਜਲਆਣ-ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।
22675 506 skqI Gir jgqu 

sUqw nwcY twpY 
Avro gwvY  
mnmuiK Bgiq n 
hoeI]3]

j`gqu Sakathee Ghar 

Jagath Soothaa 

Naachai Ttaapai 

Avaro Gaavai 

Manamukh 

Bhagath N Hoee 

||3||

The world is asleep in 

Maya, the house of 

Shakti; it dances, 

jumps and sings in 

duality. The self-willed 

manmukh has no 

devotion. ||3||

ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ) ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ 
ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)। 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 
॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4528 Published: March 06/ 2014



22676 506 suir nr ivriq 
piK krmI nwcy  
muin jn igAwn 
bIcwrI]

(ivriq) Sur Nar Virath 

Pakh Karamee 

Naachae Mun Jan 

Giaan Beechaaree 

||

The angels, mortals, 

renunciates, ritualists, 

silent sages and beings 

of spiritual wisdom 

dance.

ਦੈਵੀ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੀ, ਜਰਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ 
ਲੋਕ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਨਾਲ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ) ਨਾਚ ਨੱਚਦੇ ਹਨ।

22677 506 isD swiDk ilv 
lwgI nwcy ijn 
gurmuiK buiD 
vIcwrI]4]

is`D Sidhh Saadhhik Liv 

Laagee Naachae 

Jin Guramukh 

Budhh 

Veechaaree ||4||

The Siddhas and 

seekers, lovingly 

focused on the Lord, 

dance, as do the 

Gurmukhs, whose 

minds dwell in 

reflective meditation. 

||4||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ 

ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਬੱੁਧੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 

ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

(ਭੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ) 
ਨਾਚ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ॥੪॥

22678 506 KMf bRhmMf qRY 
gux nwcy ijn 
lwgI hir ilv 
qumwrI]

Khandd 

Brehamandd Thrai 

Gun Naachae Jin 

Laagee Har Liv 

Thumaaree ||

The planets and solar 

systems dance in the 

three qualities, as do 

those who bear love 

for You, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ) ਨੱਚ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਚੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿੀਵ 

ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੂੰਡਾਂ ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਜਵਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ;
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22679 506 jIA jMq sBy hI 
nwcy nwcih KwxI 
cwrI]5]

Jeea Janth Sabhae 

Hee Naachae 

Naachehi Khaanee 

Chaaree ||5||

The beings and 

creatures all dance, 

and the four sources 

of creation dance. 

||5||

ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੈ 

ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਨ 

ਦਾ ਨਾਚ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ॥੫॥

22680 506 jo quDu Bwvih  
syeI nwcih ijn 
gurmuiK sbid 
ilv lwey]

Jo Thudhh 

Bhaavehi Saeee 

Naachehi Jin 

Guramukh Sabadh 

Liv Laaeae ||

They alone dance, 

who are pleasing to 

You, and who, as 

Gurmukhs, embrace 

love for the Word of 

the Shabad.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਤੇਰੇ 

ਇਸ਼ਾਜਰਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਪਿੀਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ,

22681 506 sy Bgq sy qqu 
igAwnI ijn kau 
hukmu mnwey]6]

Sae Bhagath Sae 

Thath Giaanee Jin 

Ko Hukam 

Manaaeae ||6||

They are devotees, 

with the essence of 

spiritual wisdom, who 

obey the Hukam of His 

Command. ||6||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਜਮੱਠਾ 
ਕਰ ਕੇ ਮਨਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਅਸਲ ਭਗਤ ਹਨ (ਰਾਸਾਂ ਜਵਚ 

ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ), 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੬॥

22682 506 eyhw Bgiq scy 
isau ilv lwgY  
ibnu syvw Bgiq 
n hoeI]

Eaehaa Bhagath 

Sachae Sio Liv 

Laagai Bin Saevaa 

Bhagath N Hoee ||

This is devotional 

worship, that one 

loves the True Lord; 

without service, one 

cannot be a devotee.

ਉਹੀ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ ਅਖਵਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਰਹੇ। 
ਅਿੇਹੀ ਭਗਤੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ) 
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।
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22683 506 jIvqu mrY qw 
sbdu bIcwrY qw 
scu pwvY koeI]7]

Jeevath Marai 

Thaa Sabadh 

Beechaarai Thaa 

Sach Paavai Koee 

||7||

If one remains dead 

while yet alive, he 

reflects upon the 

Shabad, and then, he 

obtains the True Lord. 

||7||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-

ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਅਛੋਹ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

22684 506 mwieAw kY AriQ  
bhuqu lok nwcy ko 
ivrlw qqu 
bIcwrI]

Maaeiaa Kai 

Arathh Bahuth Lok 

Naachae Ko 

Viralaa Thath 

Beechaaree ||

So many people dance 

for the sake of Maya; 

how rare are those 

who contemplate 

reality.

ਮਾਇਆ ਕਮਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤਾਂ 
ਬਹੁਤ ਲੁਕਾਈ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਥਾਂ ਉਤੇ) ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਅਸਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।

22685 506 gur prswdI soeI 
jnu pwey ijn 
kau ikRpw 
qumwrI]8]

Gur Parasaadhee 

Soee Jan Paaeae 

Jin Ko Kirapaa 

Thumaaree ||8||

By Guru's Grace, that 

humble being obtains 

You, Lord, upon whom 

You show Mercy. ||8||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹੀ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ 

ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੮॥

22686 506 ieku dmu swcw 
vIsrY sw vylw 
ibrQw jwie ]

Eik Dham Saachaa 

Veesarai Saa 

Vaelaa Birathhaa 

Jaae ||

If I forget the True 

Lord, even for an 

instant, that time 

passes in vain.

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਇਕ ਸਾਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱ ਜਲਆ ਰਹੇ ਉਹ 

ਸਮਾ ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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22687 506 swih swih sdw 
smwlIAY Awpy 
bKsy kry 
rjwie]9]

Saahi Saahi 

Sadhaa 

Samaaleeai Aapae 

Bakhasae Karae 

Rajaae ||9||

With each and every 

breath, constantly 

remember the Lord; 

He Himself shall 

forgive you, according 

to His Will. ||9||

ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
(ਪਰ ਇਹ ਉੱਦਮ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ ॥੯॥

22688 506 syeI nwcih jo 
quDu Bwvih ij 
gurmuiK sbdu 
vIcwrI]

Saeee Naachehi Jo 

Thudhh Bhaavehi J 

Guramukh Sabadh 

Veechaaree ||

They alone dance, 

who are pleasing to 

Your Will, and who, as 

Gurmukhs, 

contemplate the Word 

of the Shabad.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

22689 506 khu nwnk sy 
shj suKu pwvih  
ijn kau ndir 
qumwrI]10]1]6
]

Kahu Naanak Sae 

Sehaj Sukh 

Paavehi Jin Ko 

Nadhar 

Thumaaree 

||10||1||6||

Says Nanak, they 

alone find celestial 

peace, whom You 

bless with Your Grace. 

||10||1||6||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ ॥੧੦॥੧॥੬॥

22690 506 gUjrI mhlw 4 
Gru 2

Goojaree Mehalaa 

4 Ghar 2

Goojaree, Fourth 

Mehl, Second House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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22691 506 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22692 506 hir ibnu jIArw 
rih n skY ijau 
bwlku KIr 
ADwrI]

(KIr) du`D Har Bin Jeearaa 

Rehi N Sakai Jio 

Baalak Kheer 

Adhhaaree ||

Without the Lord, my 

soul cannot survive, 

like an infant without 

milk.

ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ ਿੜ 

ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਦੱੁਧ 

ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

22693 506 Agm Agocr 
pRBu gurmuiK 
pweIAY Apuny 
siqgur kY 
bilhwrI]1]

(Agm) gm qoN rihq, 
(Agocr) suqMqr

Agam Agochar 

Prabh Guramukh 

Paaeeai Apunae 

Sathigur Kai 

Balihaaree ||1||

The inaccessible and 

incomprehensible 

Lord God is obtained 

by the Gurmukh; I am 

a sacrifice to my True 

Guru. ||1||

ਉਹ ਪਿਭੂ, ਿੋ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਤਕ ਿੀਵ ਆਪਣੀ ਜਸਆਣਪ 

ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ 

ਸਕਦਾ), ਜਿਸ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ (ਸਦਾ) ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥

22694 506 mn ry hir 
kIriq qru qwrI]

(kIriq) vifAweI, 
(qwrI) byVI

Man Rae Har 

Keerath Thar 

Thaaree ||

O my mind, the Kirtan 

of the Lord's Praise is a 

boat to carry you 

across.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਜਰਆ ਕਰ।
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22695 506 gurmuiK nwmu 
AMimRq jlu 
pweIAY ijn kau 
ikRpw 
qumwrI]rhwau]

Guramukh Naam 

Anmrith Jal 

Paaeeai Jin Ko 

Kirapaa 

Thumaaree || 

Rehaao ||

The Gurmukhs obtain 

the Ambrosial Water 

of the Naam, the 

Name of the Lord. You 

bless them with Your 

Grace. ||Pause||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਿਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। (ਪਰ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ 

ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਰਹਾਉ॥

22696 507 snk snMdn 
nwrd muin syvih  
An idnu jpq 
rhih bnvwrI]

rh-ih Sanak Sanandhan 

Naaradh Mun 

Saevehi Anadhin 

Japath Rehehi 

Banavaaree ||

Sanak, Sanandan and 

Naarad the sage serve 

You; night and day, 

they continue to chant 

Your Name, O Lord of 

the jungle.

(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਵਾਸਤੇ) ਸਨਕ ਸਨੂੰ ਦਨ 

(ਆਜਦਕ ਜਰਸ਼ੀ) ਨਾਰਦ 

(ਆਜਦਕ) ਮੁਨੀ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ (ਰਹੇ) ਹਨ, ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ) ਿਪਦੇ 

(ਰਹੇ) ਹਨ।
22697 507 srxwgiq 

pRhlwd jn Awey  
iqn kI pYj 
svwrI]2]

sr-xwgiq Saranaagath 

Prehalaadh Jan 

Aaeae Thin Kee 

Paij Savaaree 

||2||

Slave Prahlaad sought 

Your Sanctuary, and 

You saved his honor. 

||2||

ਪਿਹਲਾਦ (ਆਜਦਕ ਿੇਹੜੇ 

ਿੇਹੜੇ) ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਂਦਾ 
ਜਰਹਾ ॥੨॥

22698 507 AlK inrMjnu 
eyko vrqY eykw 
joiq murwrI]

Alakh Niranjan 

Eaeko Varathai 

Eaekaa Joth 

Muraaree ||

The One unseen 

immaculate Lord is 

pervading 

everywhere, as is the 

Light of the Lord.

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਕ 

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਤੇ ਜਨਰਲੇਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਪਿਕਾਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।
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22699 507 siB jwick qU 
eyko dwqw mwgih 
hwQ pswrI]3]

Sabh Jaachik Thoo 

Eaeko Dhaathaa 

Maagehi Haathh 

Pasaaree ||3||

All are beggars, You 

alone are the Great 

Giver. Reaching out 

our hands, we beg 

from You. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ 

(ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ) ਹੱਥ ਜਖਲਾਰ ਕੇ 

ਮੂੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ॥੩॥

22700 507 Bgq jnw kI 
aUqm bwxI  
gwvih AkQ 
kQw inq 
inAwrI]

A-kQ kQw poly Bhagath Janaa Kee 

Ootham Baanee 

Gaavehi Akathh 

Kathhaa Nith 

Niaaree ||

The speech of the 

humble devotees is 

sublime; they sing 

continually the 

wondrous, Unspoken 

Speech of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਬਚਨ 

ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਅਨੋਖੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

22701 507 sPl jnmu 
BieAw iqn kyrw  
Awip qry kul 
qwrI]4]

(kyrw) dw Safal Janam 

Bhaeiaa Thin 

Kaeraa Aap Tharae 

Kul Thaaree ||4||

Their lives become 

fruitful; they save 

themselves, and all 

their generations. 

||4||

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥

22702 507 mnmuK duibDw 
durmiq ibAwpy  
ijn AMqir moh 
gubwrI]

(gubwrI) hnyrw Manamukh 

Dhubidhhaa 

Dhuramath 

Biaapae Jin Anthar 

Moh Gubaaree ||

The self-willed 

manmukhs are 

engrossed in duality 

and evil-mindedness; 

within them is the 

darkness of 

attachment.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੁਜਚੱਤਾ-ਪਨ ਜਵਚ 

ਤੇ ਭੈੜੀ ਮਜਤ (ਦੇ ਪਿਭਾਵ) ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ 
ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4535 Published: March 06/ 2014



22703 507 sMq jnw kI kQw  
n BwvY Eie fUby 
sxu prvwrI]5]

Santh Janaa Kee 

Kathhaa N Bhaavai 

Oue Ddoobae San 

Paravaaree ||5||

They do not love the 

sermon of the humble 

Saints, and they are 

drowned along with 

their families. ||5||

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ (ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਂਦੀ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ 

(ਜਵਕਾਰ-ਭਰੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੫॥

22704 507 inMdku inMdw kir 
mlu DovY Ehu ml 
BKu mwieAwDwrI]

(BKu) Kwx vwlw Nindhak Nindhaa 

Kar Mal Dhhovai 

Ouhu Malabhakh 

Maaeiaadhhaaree 

||

By slandering, the 

slanderer washes the 

filth off others; he is 

an eater of filth, and a 

worshipper of Maya.

ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ ਕਰ 

ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੂੰਦ-

ਕਰਮਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਤਾਂ ਧੋ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਮਾਇਆ-

ਵੇਜੜਹਆ ਮਨੱੁਖ ਪਰਾਈ ਮੈਲ 

ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
22705 507 sMq jnw kI 

inMdw ivAwpy nw 
aurvwir n 
pwrI]6]

(aurvwir) ies lok[ 
(pwrI) prlok

Santh Janaa Kee 

Nindhaa Viaapae 

Naa Ouravaar N 

Paaree ||6||

He indulges in the 

slander of the humble 

Saints; he is neither on 

this shore, nor the 

shore beyond. ||6||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਉਹ (ਇਸ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਨਾਹ ਉਰਲੇ 

ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਹ 

ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦੇ ਹਨ 

॥੬॥
22706 507 eyhu prpMcu Kylu 

kIAw sBu krqY  
hir krqY sB 
kl DwrI]

(prpMcu) jgq Eaehu Parapanch 

Khael Keeaa Sabh 

Karathai Har 

Karathai Sabh Kal 

Dhhaaree ||

All this worldly drama 

is set in motion by the 

Creator Lord; He has 

infused His almighty 

strength into all.

(ਪਰ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਜਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
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22707 507 hir eyko sUqu 
vrqY jug AMqir  
sUqu iKMcY 
eykMkwrI]7]

Har Eaeko Sooth 

Varathai Jug 

Anthar Sooth 

Khinchai 

Eaekankaaree 

||7||

The thread of the One 

Lord runs through the 

world; when He pulls 

out this thread, the 

One Creator alone 

remains. ||7||

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧਾਗਾ 
ਪਸਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਇਸ ਧਾਗੇ ਨੂੂੰ  ਜਖੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਤਾਂ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਲੋਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

22708 507 rs inrsin ris 
gwvih hir gux  
rsnw hir rsu 
DwrI]

(in-rsin) rsqoN 
inrws ho ky

Rasan Rasan Ras 

Gaavehi Har Gun 

Rasanaa Har Ras 

Dhhaaree ||

With their tongues, 

they sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

and savor Them. They 

place the sublime 

essence of the Lord 

upon their tongues, 

and savor it.

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਜਤ 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ) 

ਸਦਾ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿੇਮ ਜਪਆਰ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੀਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  
ਚੱਖਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

22709 507 nwnk hir ibnu  
Avru n mwgau  
hir rs pRIiq 
ipAwrI]8]1]7
]

Naanak Har Bin 

Avar N Maago Har 

Ras Preeth Piaaree 

||8||1||7||

O Nanak, other than 

the Lord, I ask for 

nothing else; I am in 

love with the Love of 

the Lord's sublime 

essence. ||8||1||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਗਦਾ (ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ 
ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ 

ਦੀ ਪਿੀਤ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ 

॥੮॥੧॥੭॥

22710 507 gUjrI mhlw 5 
Gru 2

Goojaree Mehalaa 

5 Ghar 2

Goojaree, Fifth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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22711 507 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22712 507 rwjn mih qUM 
rwjw khIAih  
BUmn mih BUmw]

Raajan Mehi 

Thoon Raajaa 

Keheeahi 

Bhooman Mehi 

Bhoomaa ||

Among kings, You are 

called the King. Among 

land-lords, You are the 

Land-lord.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) 

ਰਾਜਿਆਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  (ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ) 
ਰਾਿਾ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਭੁਇਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ) 
ਭੁਇਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ।

22713 507 Twkur mih 
TkurweI qyrI  
komn isir 
komw]1]

(komn) [komn ksky Thaakur Mehi 

Thakuraaee 

Thaeree Koman Sir 

Komaa ||1||

Among masters, You 

are the Master. 

Among tribes, Yours is 

the Supreme Tribe. 

||1||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) 

ਸਰਦਾਰਾਂ ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ 
(ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ) ਹੈ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ 

ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ 
ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧॥

22714 507 ipqw myro bfo 
DnI Agmw]

Pithaa Maero 

Baddo Dhhanee 

Agamaa ||

My Father is wealthy, 

deep and profound.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਪਤਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਸਾਡੀ ਜਸਆਣਪ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ।
22715 507 ausqiq kvn 

krIjY krqy pyiK 
rhy 
ibsmw]1]rhwau]

(ibsmw) ivsmwd Ousathath Kavan 

Kareejai Karathae 

Paekh Rehae 

Bisamaa ||1|| 

Rehaao ||

What praises should I 

chant, O Creator Lord? 

Beholding You, I am 

wonder-struck. 

||1||Pause||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੇਰੀ ਕੇਹੜੀ 
ਕੇਹੜੀ ਵਜਡਆਈ ਅਸੀਂ 
ਕਰੀਏ? (ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ) ਵੇਖ ਵੇਖ 

ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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22716 507 suKIAn mih 
suKIAw qUM 
khIAih dwqn 
isir dwqw]

Sukheean Mehi 

Sukheeaa Thoon 

Keheeahi 

Dhaathan Sir 

Dhaathaa ||

Among the peaceful, 

You are called the 

Peaceful One. Among 

givers, You are the 

Greatest Giver.

(ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸੁਖੀ 
ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  (ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ) ਸੁਖੀ 
ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਤੇ 

ਦਾਜਤਆਂ ਜਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਢਾ 
ਦਾਤਾ।

22717 507 qyjn mih 
qyjvMsI khIAih  
rsIAn mih 
rwqw]2]

Thaejan Mehi 

Thaejavansee 

Keheeahi Raseean 

Mehi Raathaa 

||2||

Among the glorious, 

You are said to be the 

Most Glorious. Among 

revellers, You are the 

Reveller. ||2||

ਦਾਨੀਆਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
(ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ) ਤੇਿਸਵੀ ਜਕਹਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਤੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਰਸ 

ਮਾਣਨ ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਰਸੀਆ ਹੈਂ ॥੨॥

22718 507 sUrn mih sUrw qUM 
khIAih Bogn 
mih BogI]

Sooran Mehi 

Sooraa Thoon 

Keheeahi Bhogan 

Mehi Bhogee ||

Among warriors, You 

are called the Warrior. 

Among indulgers, You 

are the Indulger.

(ਹੇ ਕਰਤਾਰ!) ਸੂਰਜਮਆਂ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਸੂਰਮਾ ਅਖਵਾਣ 

ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਂ, ਭੋਗੀਆਂ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਭੋਗੀ ਹੈਂ।

22719 507 gRsqn mih qUM 
bfo igRhsqI  
jogn mih 
jogI]3]

g- Rsqn gi R-hsqI Grasathan Mehi 

Thoon Baddo 

Grihasathee Jogan 

Mehi Jogee ||3||

Among householders, 

You are the Great 

Householder. Among 

yogis, You are the 

Yogi. ||3||

ਜਗਿਹਸਤੀਆਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੈਂ (ਜਿਸ ਦਾ 
ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂੰਸਾਰ-ਟੱਬਰ 

ਹੈ), ਿੋਗੀਆਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ 
ਿੋਗੀ ਹੈਂ ॥੩॥
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22720 507 krqn mih qUM 
krqw khIAih  
Awcwrn mih 
AwcwrI]

Karathan Mehi 

Thoon Karathaa 

Keheeahi 

Aachaaran Mehi 

Aachaaree ||

Among creators, You 

are called the Creator. 

Among the cultured, 

You are the Cultured 

One.

(ਹੇ ਕਰਤਾਰ!) ਨਵੇਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਜਸਆਜਣਆਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ; 

ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਚ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹੈਂ।

22721 507 swhn mih qUM 
swcw swhw  
vwpwrn mih 
vwpwrI]4]

Saahan Mehi 

Thoon Saachaa 

Saahaa Vaapaaran 

Mehi Vaapaaree 

||4||

Among bankers, You 

are the True Banker. 

Among merchants, 

You are the Merchant. 

||4||

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
(ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ) ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਵੱਡਾ 
ਵਾਪਾਰੀ ਹੈਂ ॥੪॥

22722 507 drbwrn mih  
qyro drbwrw  
srn pwln 
tIkw]

SrxwgqW dI pwlxW 
leI, sB qoN (tIkw) 
muKIey

Dharabaaran Mehi 

Thaero 

Dharabaaraa 

Saran Paalan 

Tteekaa ||

Among courts, Yours is 

the Court. Yours is the 

Most Sublime of 

Sanctuaries.

(ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ) 

ਦਰਬਾਰ ਲਾਣ ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਚ 

ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹੈ, 

ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ 
ਜਟੱਕਾ ਹੈਂ।

22723 507 liKmI kyqk  
gnI n jweIAY  
gin n skau  
sIkw]5]

(liKmI) mwieAw, 
(sIkw) is`ky[l`iKmI[ 
sI~kw ksky

Lakhimee Kaethak 

Ganee N Jaaeeai 

Gan N Sako 

Seekaa ||5||

The extent of Your 

wealth cannot be 

determined. Your 

Coins cannot be 

counted. ||5||

ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ ਜਕਤਨੀ ਕੁ 

ਮਾਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ 
ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਗਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੫॥
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22724 507 nwmn mih qyro 
pRB nwmw  
igAwnn mih 
igAwnI]

Naaman Mehi 

Thaero Prabh 

Naamaa Giaanan 

Mehi Giaanee ||

Among names, Your 

Name, God, is the 

most respected. 

Among the wise, You 

are the Wisest.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ) 

ਵਜਡਆਈ-ਨਾਮਣੇ ਵਾਜਲਆਂ 

ਜਵਚੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮਣਾ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ 
ਹੈ, ਤੇ ਜਗਆਨਵਾਨਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਜਗਆਨੀ ਹੈਂ।

22725 507 jugqn mih qyrI 
pRB jugqw  
iesnwnn mih 
iesnwnI]6]

Jugathan Mehi 

Thaeree Prabh 

Jugathaa 

Eisanaanan Mehi 

Eisanaanee ||6||

Among ways, Yours, 

God, is the Best Way. 

Among purifying 

baths, Yours is the 

Most Purifying. ||6||

ਚੂੰਗੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਵਾਜਲਆਂ 

ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਿੁਗਜਤ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ, 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਰਥ-) 

ਇਸ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹੈਂ ॥੬॥

22726 507 isDn mih qyrI 
pRB isDw krmn 
isir krmw]

(is`Dn) is`Dw Sidhhan Mehi 

Thaeree Prabh 

Sidhhaa Karaman 

Sir Karamaa ||

Among spiritual 

powers, Yours, O God, 

are the Spiritual 

Powers. Among 

actions, Yours are the 

Greatest Actions.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ 
ਰੱਖਣ ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਚ ਤੇਰੀ 
ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ 
ਹੈ, ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਉੱਦਮੀ ਹੈਂ।

22727 507 AwigAw mih 
qyrI pRB AwigAw  
hukmn isir 
hukmw]7]

Aagiaa Mehi 

Thaeree Prabh 

Aagiaa Hukaman 

Sir Hukamaa ||7||

Among wills, Your Will, 

God, is the Supreme 

Will. Of commands, 

Yours is the Supreme 

Command. ||7||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) 

ਇਖ਼ਜਤਆਰ ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਚ 

ਤੇਰਾ ਇਖ਼ਜਤਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਹੈ, (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਚਲਾਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ 
ਹਾਕਮ ਹੈਂ ॥੭॥
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22728 508 ijau bolwvih  
iqau bolh 
suAwmI kudriq 
kvn hmwrI]

Jio Bolaavehi Thio 

Boleh Suaamee 

Kudharath Kavan 

Hamaaree ||

As You cause me to 

speak, so do I speak, O 

Lord Master. What 

other power do I have?

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਸਾਡੀ (ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਕੀਹ 

ਪਾਇਆਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  
ਬੁਲਾਂਦਾ ਹੈਂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ 
ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।

22729 508 swDsMig nwnk 
jsu gwieE jo 
pRB kI Aiq 
ipAwrI]8]1]8
]

Saadhhasang 

Naanak Jas 

Gaaeiou Jo Prabh 

Kee Ath Piaaree 

||8||1||8||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, O Nanak, sing His 

Praises; they are so 

very dear to God. 

||8||1||8||

ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਬੜੀ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੮॥੧॥੮॥

22730 508 gUjrI mhlw 5 
Gru 4

Goojaree Mehalaa 

5 Ghar 4

Goojaree, Fifth Mehl, 

Fourth House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

22731 508 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22732 508 nwQ nrhr dIn 
bMDv piqq  
pwvn dyv]

Naathh Narehar 

Dheen Bandhhav 

Pathith Paavan 

Dhaev ||

O Lord, Man-lion 

Incarnate, Companion 

to the poor, Divine 

Purifier of sinners;

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਨਰਹਰ! ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ! 

ਹੇ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਚਾਨਣ-ਸਰੂਪ!
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22733 508 BY qRws nws  
ikRpwl gux iniD  
sPl suAwmI 
syv]1]

Bhai Thraas Naas 

Kirapaal Gun 

Nidhh Safal 

Suaamee Saev 

||1||

O Destroyer of fear 

and dread, Merciful 

Lord Master, Treasure 

of Excellence, fruitful 

is Your service. ||1||

ਹੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਸਹਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਜਕਿਪਾਲ! ਹੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! 
ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

22734 508 hir gopwl gur 
goibMd]

Har Gopaal Gur 

Gobindh ||

O Lord, Cherisher of 

the World, Guru-Lord 

of the Universe.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਹੇ ਗੁਰ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ ਦਇਆਲ!

22735 508 crx srx 
dieAwl kysv  
qwir jg Bv 
isMD]1]rhwau]

Charan Saran 

Dhaeiaal Kaesav 

Thaar Jag Bhav 

Sindhh ||1|| 

Rehaao ||

I seek the Sanctuary of 

Your Feet, O Merciful 

Lord. Carry me across 

the terrifying world-

ocean. ||1||Pause||

ਹੇ (ਕੇਸ਼ਵ) ਪਰਮਾਤਮਾ! ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

22736 508 kwm kRoD hrn  
md moh dhn  
murwir mn 
mkrMd]

(md) nSw, (dhn) 
swVnw

Kaam Krodhh 

Haran Madh Moh 

Dhehan Muraar 

Man Makarandh ||

O Dispeller of sexual 

desire and anger, 

Eliminator of 

intoxication and 

attachment, Destroyer 

of ego, Honey of the 

mind;

ਹੇ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੂੰ  
ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਿੀਵਨ-) ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਮੁਰਾਰੀ-ਪਿਭੂ!

22737 508 jnm mrx 
invwir DrxIDr  
piq rwKu 
prmwnMd]2]

Janam Maran 

Nivaar 

Dhharaneedhhar 

Path Raakh 

Paramaanandh 

||2||

Set me free from birth 

and death, O Sustainer 

of the earth, and 

preserve my honor, O 

Embodiment of 

supreme bliss. ||2||

ਮੇਰਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਮੁਕਾ ਦੇ! ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ! 

(ਿਗਤ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਮੇਰੀ) 
ਲਾਿ ਰੱਖ! ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ-

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ! ॥੨॥
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22738 508 jlq Aink 
qrMg mwieAw  
gur igAwn hir 
ird mMq]

(mMq) mMqR Jalath Anik 

Tharang Maaeiaa 

Gur Giaan Har 

Ridh Manth ||

The many waves of 

desire for Maya are 

burnt away, when the 

Guru's spiritual 

wisdom is enshrined in 

the heart, through the 

Guru's Mantra.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮਾਇਆ-ਅੱਗ ਦੀਆਂ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚ ਸੜ ਰਹੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਗਆਨ ਦਾ ਮੂੰਤਿ ਜਟਕਾ।

22739 508 Cyid AhMbuiD 
kruxwmY icMq myit  
purK AnMq]3]

Shhaedh 

Ahanbudhh 

Karunaa Mai 

Chinth Maett 

Purakh Ananth 

||3||

Destroy my egotism, O 

Merciful Lord; dispel 

my anxiety, O Infinite 

Primal Lord. ||3||

(ਸਾਡੀ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ! ਹੇ 

ਤਰਸ-ਸਰੂਪ ਹਰੀ! ਤੇ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਜਮਟਾ ਦੇ! ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ॥੩॥

22740 508 ismir smrQ 
pl mhUrq pRB 
iDAwnu shj 
smwiD]

smr`Q Simar Samarathh 

Pal Mehoorath 

Prabh Dhhiaan 

Sehaj Samaadhh ||

Remember in 

meditation the 

Almighty Lord, every 

moment and every 

instant; meditate on 

God in the celestial 

peace of Samaadhi.

ਹੇ ਸਮਰਥ ਪਿਭੂ! ਹਰ ਪਲ ਹਰ 

ਘੜੀ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਸੁਰਜਤ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜਵਚ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਾਂ।

22741 508 dIn dieAwl 
pRsMn pUrn  
jwcIAY rj 
swD]4]

(rj)crn-
DUiV[rj:polw bolo

Dheen Dhaeiaal 

Prasann Pooran 

Jaacheeai Raj 

Saadhh ||4||

O Merciful to the 

meek, perfectly 

blissful Lord, I beg for 

the dust of the feet of 

the Holy. ||4||

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਦਾ ਜਖੜੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ! ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ (ਹੀ ਸਦਾ) ਮੂੰਗਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੪॥
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22742 508 moh imQn durMq 
Awsw bwsnw 
ibkwr]

(imQn) JUTy Moh Mithhan 

Dhuranth Aasaa 

Baasanaa Bikaar ||

Emotional attachment 

is false, desire is filthy, 

and longing is corrupt.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ! ਮੈਨੂੂੰ  
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ, 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇ।

22743 508 rKu Drm Brm 
ibdwir mn qy  
auDru hir 
inrMkwr]5]

(ibdwir) dUr jW nws 
krnw[pwpW AOguxW 
ivkwrW qoN au-Dru 
auDwrnw kro jI

Rakh Dhharam 

Bharam Bidhaar 

Man Thae 

Oudhhar Har 

Nirankaar ||5||

Please, preserve my 

faith, dispel these 

doubts from my mind, 

and save me, O 

Formless Lord. ||5||

ਹੇ ਹਰੀ! ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਭੈੜੇ 

ਅੂੰਤ ਵਾਲੀ ਆਸਾ ਤੋਂ, ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਿ 

ਰੱਖ ॥੫॥

22744 508 DnwiF AwiF  
BMfwr hir iniD  
hoq ijnw n cIr]

(AwiF) mwldwr[(cIr) 
kpVw

Dhhanaadt Aadt 

Bhanddaar Har 

Nidhh Hoth Jinaa 

N Cheer ||

They have become 

wealthy, loaded with 

the treasures of the 

Lord's riches; they 

were lacking even 

clothes.

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਾਸ (ਤਨ 

ਢੱਕਣ ਲਈ) ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੀਰ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 

(ਮਾਨੋ) ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਧਨੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
22745 508 Kl mugD mUV  

ktwK´ sRI Dr Bey 
gux miq DIr]6]

(Kl) mUrK[(ktwK´) 
ikRpw[ ktwK´: ktwiKA

Khal Mugadhh 

Moorr Kattaakhy 

Sreedhhar Bheae 

Gun Math Dhheer 

||6||

The idiotic, foolish and 

senseless people have 

become virtuous and 

patient, receiving the 

Gracious Glance of the 

Lord of wealth. ||6||

ਹੇ ਲੱਛਮੀ-ਪਤੀ! ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ 

ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ, 

ਉੱਚੀ ਮਜਤ ਵਾਲੇ, ਧੀਰਿ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੬॥
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22746 508 jIvn mukq 
jgdIs jip mn  
Dwir ird 
prqIiq]

j`gdIs Jeevan Mukath 

Jagadhees Jap 

Man Dhhaar Ridh 

Paratheeth ||

Become Jivan-Mukta, 

liberated while yet 

alive, by meditating on 

the Lord of the 

Universe, O mind, and 

maintaining faith in 

Him in your heart.

ਹੇ ਮਨ! ਿੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਿਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ। 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਸ ਵਾਸਤੇ 

ਸਰਧਾ ਜਟਕਾ!

22747 508 jIA dieAw 
mieAw srbqR 
rmxM prmhMsh 
rIiq]7]

(prmhMsh) mhWpurS Jeea Dhaeiaa 

Maeiaa Sarabathr 

Ramanan Param 

Hanseh Reeth 

||7||

Show kindness and 

mercy to all beings, 

and realize that the 

Lord is pervading 

everywhere; this is the 

way of life of the 

enlightened soul, the 

supreme swan. ||7||

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨਾਲ ਦਇਆ 

ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਿਾਣ-ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਹੂੰਸ (-ਮਨੱੁਖਾਂ) ਦੀ ਇਹ 

ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਹੈ ॥੭॥

22748 508 dyq drsnu sRvn 
hir jsu rsn 
nwm aucwr]

Dhaeth Dharasan 

Sravan Har Jas 

Rasan Naam 

Ouchaar ||

He grants the Blessed 

Vision of His Darshan 

to those who listen to 

His Praises, and who, 

with their tongues, 

chant His Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਦਰਸਨ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਕੂੰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਿੀਭ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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22749 508 AMg sMg Bgvwn 
prsn pRB nwnk  
piqq  
auDwr]8]1]2]
5]1]1]2]57]

piq-q Ang Sang 

Bhagavaan 

Parasan Prabh 

Naanak Pathith 

Oudhhaar 

||8||1||2||5||1|

|1||2||57||

They are part and 

parcel, life and limb 

with the Lord God; O 

Nanak, they feel the 

Touch of God, the 

Savior of sinners. 

||8||1||2||5||1||1||

2||57||

ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ:) ਹੇ ਹਰੀ! 
ਤੇਰੀ ਛੁਹ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੀ 
ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ 

॥੮॥੧॥੨॥੫॥੧॥੧॥੨॥੫੭॥

22750 508 gUjrI kI vwr  
mhlw 3

Goojaree Kee Vaar 

Mehalaa 3

Goojaree Ki Vaar, 

Third Mehl,

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ ਜਵੱਚ, ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਵਾਰ'

22751 508 iskMdr ibrwihm 
kI vwr kI DunI 
gwauxI

j`gqu[ ibiD:polw bolo Sikandhar 

Biraahim Kee Vaar 

Kee Dhhunee 

Gaaounee

Sung In The Tune Of 

The Vaar Of Sikandar 

& Biraahim:

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਕੂੰਦਰ ਜਬਰਾਜਹਮ 

ਦੀ 'ਵਾਰ' ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ 

ਗਾਉਣਾ ਹੈ।

22752 508 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22753 508 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl: ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦਾ।
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22754 508 iehu jgqu mmqw 
muAw jIvx kI 
ibiD nwih]

Eihu Jagath 

Mamathaa Muaa 

Jeevan Kee Bidhh 

Naahi ||

This world perishing in 

attachment and 

possessiveness; no 

one knows the way of 

life.

ਇਹ ਿਗਤ ਅਣਪੱਤ (ਇਹ 

ਚੀਜ਼ 'ਮੇਰੀ' ਬਣ ਿਾਏ, ਇਹ 

ਚੀਜ਼ 'ਮੇਰੀ' ਹੋ ਿਾਏ) ਜਵਚ 

ਇਤਨਾ ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੈ ਜਕ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿੀਉਣ ਦੀ ਿਾਚ ਨਹੀਂ 
ਰਹੀ।

22755 508 gur kY BwxY jo 
clY qW jIvx 
pdvI pwih]

Gur Kai Bhaanai Jo 

Chalai Thaan 

Jeevan Padhavee 

Paahi ||

One who walks in 

harmony with the 

Guru's Will, obtains 

the supreme status of 

life.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ 

ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਜਤ ਜਸੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

22756 508 Eie sdw sdw 
jn jIvqy jo hir 
crxI icqu lwih]

Oue Sadhaa 

Sadhaa Jan 

Jeevathae Jo Har 

Charanee Chith 

Laahi ||

Those humble beings 

who focus their 

consciousness on the 

Lord's Feet, live 

forever and ever.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਚੱਤ ਿੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝੋ, 
ਸਦਾ ਹੀ ਿੀਉਂਦੇ ਹਨ।

22757 508 nwnk ndrI min 
vsY gurmuiK 
shij smwih]1]

Naanak Nadharee 

Man Vasai 

Guramukh Sehaj 

Samaahi ||1||

O Nanak, by His Grace, 

the Lord abides in the 

minds of the 

Gurmukhs, who merge 

in celestial bliss. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋਇਆਂ ਜਮਹਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਿਾ ਅੱਪੜਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ ਮਨ ਡੋਲਦਾ 
ਨਹੀਂ ॥੧॥

22758 508 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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22759 508 AMdir shsw duKu 
hY AwpY isir DMDY 
mwr]

Andhar Sehasaa 

Dhukh Hai Aapai 

Sir Dhhandhhai 

Maar ||

Within the self is the 

pain of doubt; 

engrossed in worldly 

affairs, they are killing 

themselves.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੌਖਲਾ ਤੇ 

ਕਲੇਸ਼ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ ਦਾ ਇਹ 

ਖਪਾਣਾ ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਆਪ 

ਸਹੇਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

22760 508 dUjY Bwie suqy  
kbih n jwgih  
mwieAw moh 
ipAwr]

s`uqy Dhoojai Bhaae 

Suthae Kabehi N 

Jaagehi Maaeiaa 

Moh Piaar ||

Asleep in the love of 

duality, they never 

wake up; they are in 

love with, and 

attached to Maya.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ 

ਜਪਆਰ ਹੈ ਿ ੋਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੇ 

ਹਨ (ਇਸ ਗ਼ਫ਼ਜਲਤ ਜਵਚੋਂ) 
ਕਦੇ ਿਾਗਦੇ ਨਹੀਂ।

22761 508 nwmu n cyqih  
sbdu n vIcwrih  
iehu mnmuK kw 
Awcwru]

Naam N Chaethehi 

Sabadh N 

Veechaarehi Eihu 

Manamukh Kaa 

Aachaar ||

They do not think of 

the Naam, the Name 

of the Lord, and they 

do not contemplate 

the Word of the 

Shabad. This is the 

conduct of the self-

willed manmukhs.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਰਜਹਣੀ ਇਹ 

ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਨਹੀਂ ਵੀਚਾਰਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀ 
ਿਪਦੇ,

22762 509 hir nwmu n 
pwieAw jnmu 
ibrQw gvwieAw  
nwnk jmu mwir 
kry KuAwr]2]

Har Naam N 

Paaeiaa Janam 

Birathhaa 

Gavaaeiaa Naanak 

Jam Maar Karae 

Khuaar ||2||

They do not obtain the 

Lord's Name, and they 

waste away their lives 

in vain; O Nanak, the 

Messenger of Death 

punishes and 

dishonors them. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸੀਬ 

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਿਨਮ 

ਅਿਾਈ ਂਗਵਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਮ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੌਤ ਹੱਥੋਂ 
ਸਦਾ ਸਹਮੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੨॥
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22763 509 pauVI] Pourree || Pauree:

22764 509 Awpxw Awpu 
aupwieEnu qdhu  
horu n koeI]

(aupwieEnu) aupwieAw Aapanaa Aap 

Oupaaeioun 

Thadhahu Hor N 

Koee ||

He created Himself - at 

that time, there was 

no other.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ (ਹੀ) 
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦੋਂ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,

22765 509 mqw msUriq 
Awip kry jo kry 
su hoeI]

 (mqw) iek`ly dI 
slwh[mqw:polw bolo[ 
(msUriq) bhuiqAW dI 
slwh

Mathaa 

Masoorath Aap 

Karae Jo Karae S 

Hoee ||

He consulted Himself 

for advice, and what 

He did came to pass.

ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਭੀ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਿ ੋਕਰਦਾ ਸੀ 
ਸੋ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ।

22766 509 qdhu Awkwsu n 
pwqwlu hY nw qRY 
loeI]

(qdhu) qdoN Thadhahu Aakaas 

N Paathaal Hai 

Naa Thrai Loee ||

At that time, there 

were no Akaashic 

Ethers, no nether 

regions, nor the three 

worlds.

ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼, ਨਾ 
ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤਿੈਵੇ ਲੋਕ 

ਸਨ,

22767 509 qdhu Awpy Awip 
inrMkwru hY nw 
Epiq hoeI]

Thadhahu Aapae 

Aap Nirankaar Hai 

Naa Oupath Hoee 

||

At that time, only the 

Formless Lord Himself 

existed - there was no 

creation.

ਕੋਈ ਉਤਪੱਤੀ ਅਿ ੇਨਹੀਂ ਸੀ 
ਹੋਈ, ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਿ ੇਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਸੀ।

22768 509 ijau iqsu BwvY 
iqvY kry iqsu 
ibnu Avru n 
koeI]1]

Jio This Bhaavai 

Thivai Karae This 

Bin Avar N Koee 

||1||

As it pleased Him, so 

did He act; without 

Him, there was no 

other. ||1||

ਿ ੋਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥
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22769 509 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

22770 509 swihbu myrw sdw 
hY idsY sbdu 
kmwie]

Saahib Maeraa 

Sadhaa Hai Dhisai 

Sabadh Kamaae ||

My Master is eternal. 

He is seen by 

practicing the Word of 

the Shabad.

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰ 

'ਸ਼ਬਦ' ਕਮਾਇਆਂ (ਅੱਖੀਂ) 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

22771 509 Ehu Aau hwxI  
kdy nwih nw 
AwvY nw jwie]

(Aau)punw ivSyS krky[ 
Ehu aun@W dw hwxI[h`wnI 
nhIN huMdI (2. AauhwxI)

Ouhu Aouhaanee 

Kadhae Naahi Naa 

Aavai Naa Jaae ||

He never perishes; He 

does not come or go 

in reincarnation.

ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ, ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਮਰਦਾ ਹੈ।

22772 509 sdw sdw so 
syvIAY jo sB 
mih rhY smwie]

Sadhaa Sadhaa So 

Saeveeai Jo Sabh 

Mehi Rehai 

Samaae ||

So serve Him, forever 

and ever; He is 

contained in all.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭ (ਿੀਵਾਂ) ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

22773 509 Avru dUjw ikau 
syvIAY jMmY qY 
mir jwie]

Avar Dhoojaa Kio 

Saeveeai Janmai 

Thai Mar Jaae ||

Why serve another 

who is born, and then 

dies?

(ਭਲਾ) ਉਸ ਦੂਿੇ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਜਕਉਂ ਕਰੀਏ ਿ ੋਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

22774 509 inhPlu iqn kw 
jIivAw ij Ksmu  
n jwxih Awpxw  
AvrI kau icqu 
lwie]

(AvrI) dUijAW[inh-
Plu

Nihafal Thin Kaa 

Jeeviaa J Khasam 

N Jaanehi 

Aapanaa Avaree 

Ko Chith Laae ||

Fruitless is the life of 

those who do not 

know their Lord and 

Master, and who 

center their 

consciousness on 

others.

ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦਾ ਿੀਊਣਾ 
ਜਵਅਰਥ ਹੈ ਿੋ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਲਾ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਪਛਾਣਦੇ।
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22775 509 nwnk eyv n 
jwpeI krqw  
kyqI dyie 
sjwie]1]

Naanak Eaev N 

Jaapee Karathaa 

Kaethee Dhaee 

Sajaae ||1||

O Nanak, it cannot be 

known, how much 

punishment the 

Creator shall inflict on 

them. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
ਕਰਤਾਰ ਜਕਤਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਲਗਦੀ ॥੧॥

22776 509 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

22777 509 scw nwmu 
iDAweIAY sBo 
vrqY scu]

Sachaa Naam 

Dhhiaaeeai Sabho 

Varathai Sach ||

Meditate on the True 

Name; the True Lord is 

pervading everywhere.

ਿ ੋਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

22778 509 nwnk hukmu buiJ 
prvwxu hoie qw 
Plu pwvY scu]

b`uiJ Naanak Hukam 

Bujh Paravaan 

Hoe Thaa Fal 

Paavai Sach ||

O Nanak, by 

understanding the 

Hukam of the Lord's 

Command, one 

becomes acceptable, 

and then obtains the 

fruit of Truth.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਇਹ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਪਿਵਾਨਗੀ-
ਰੂਪ) ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

22779 509 kQnI bdnI 
krqw iPrY hukmY  
mUil n buJeI  
AMDw kcuin 
kcu]2]

kcuk`c qoN BI[ 
kcuink`cw[ bu`JeI

Kathhanee 

Badhanee 

Karathaa Firai 

Hukamai Mool N 

Bujhee Andhhaa 

Kach Nikach ||2||

He wanders around 

babbling and speaking, 

but he does not 

understand the Lord's 

Command at all. He is 

blind, the falsest of 

the false. ||2||

ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੀਆਂ ਮੂੂੰ ਹ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਨਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥

22780 509 pauVI] Pourree || Pauree:
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22781 509 sMjogu ivjogu 
aupwieEnu isRstI 
kw mUlu 
rcwieAw]

Sanjog Vijog 

Oupaaeioun 

Srisattee Kaa Mool 

Rachaaeiaa ||

Creating union and 

separation, He laid the 

foundations of the 

Universe.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੂੰਿੋਗ ਤੇ 

ਜਵਿੋਗ-ਰੂਪ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 

ਿਗਤ (ਰਚਨਾ) ਦਾ ਮੱੁਢ ਬੂੰਨਹ  
ਜਦੱਤਾ।

22782 509 hukmI isRsit 
swjIAnu joqI 
joiq imlwieAw]

Hukamee Srisatt 

Saajeean Jothee 

Joth Milaaeiaa ||

By His Command, the 

Lord of Light fashioned 

the Universe, and 

infused His Divine 

Light into it.

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਸਾਿੀ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਆਤਮਾ ਜਵਚ (ਆਪਣੀ) ਿੋਜਤ 

ਰਲਾਈ।

22783 509 joqI hUM sBu 
cwnxw siqguir 
sbdu suxwieAw]

Jothee Hoon Sabh 

Chaananaa 

Sathigur Sabadh 

Sunaaeiaa ||

From the Lord of Light, 

all light originates. The 

True Guru proclaims 

the Word of the 

Shabad.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ-ਇਹ 

ਬਚਨ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ 

ਹੈ।

22784 509 bRhmw ibsnu 
mhysu qRY gux  
isir DMDY 
lwieAw]

Brehamaa Bisan 

Mehaes Thrai Gun 

Sir Dhhandhhai 

Laaeiaa ||

Brahma, Vishnu and 

Shiva, under the 

influence of the three 

dispositions, were put 

to their tasks.

ਬਿਹਮਾ, ਜਵਸ਼ਨੂ ਤੇ ਜਸ਼ਵ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾ ਜਦੱਤਾ।
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22785 509 mwieAw kw mUlu 
rcwieEnu qurIAw 
suKu pwieAw]2]

Maaeiaa Kaa Mool 

Rachaaeioun 

Thureeaa Sukh 

Paaeiaa ||2||

He created the root of 

Maya, and the peace 

obtained in the fourth 

state of consciousness. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਸੂੰਿੋਗ ਜਵਿੋਗ-

ਰੂਪ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੱੁਢ ਰਚ 

ਜਦੱਤਾ, (ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਸੁਖ ਉਸ ਨੇ ਲੱਭਾ ਿ ੋ

ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਅੱਪਜੜਆ ॥੨॥

22786 509 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

22787 509 so jpu so qpu ij 
siqgur BwvY]

So Jap So Thap J 

Sathigur Bhaavai 

||

That alone is chanting, 

and that alone is deep 

meditation, which is 

pleasing to the True 

Guru.

ਇਹੀ ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਤਪ ਹੈ 

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਭਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ),

22788 509 siqgur kY BwxY  
vifAweI pwvY]

Sathigur Kai 

Bhaanai 

Vaddiaaee Paavai 

||

Pleasing the True 

Guru, glorious 

greatness is obtained.

ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਆਦਰ ਮਾਣ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

22789 509 nwnk Awpu Coif  
gur mwih 
smwvY]1]

Naanak Aap 

Shhodd Gur Maahi 

Samaavai ||1||

O Nanak, renouncing 

self-conceit, one 

merges into the Guru. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਜਤਆਗ ਕੇ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

22790 509 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

22791 509 gur kI isK ko 
ivrlw lyvY]

is`K Gur Kee Sikh Ko 

Viralaa Laevai ||

How rare are those 

who receive the 

Guru's Teachings.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ),
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22792 509 nwnk ijsu Awip 
vifAweI dyvY]2]

Naanak Jis Aap 

Vaddiaaee 

Dhaevai ||2||

O Nanak, he alone 

receives it, whom the 

Lord Himself blesses 

with glorious 

greatness. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰ-ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ 

ਤੁਰਨ ਦੀ) ਵਜਡਆਈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

22793 509 pauVI] Pourree || Pauree:

22794 509 mwieAw mohu 
AigAwnu hY  
ibKmu Aiq BwrI]

Maaeiaa Mohu 

Agiaan Hai Bikham 

Ath Bhaaree ||

Emotional attachment 

to Maya is spiritual 

darkness; it is very 

difficult and such a 

heavy load.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਅਜਗਆਨ 

(ਰੂਪ ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਬੜਾ ਭਾਰਾ 
ਔਖਾ ਹੈ;

22795 509 pQr pwp bhu 
lidAw ikau 
qrIAY qwrI]

p`Qr l`idAw Pathhar Paap 

Bahu Ladhiaa Kio 

Thareeai Thaaree 

||

Loaded with so very 

many stones of sin, 

how can the boat 

cross over?

ਿ ੇਬੜੇ ਪਾਪਾਂ (ਰੂਪ) ਪੱਥਰਾਂ 
ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਵੀਏ (ਤਾਂ ਇਸ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਜਕਵੇਂ ਤਰ ਕੇ 

ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਇਸ 

ਮੋਹ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਸੱੁਕਾ ਬਚ 

ਕੇ ਲੂੰ ਘ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ)।
22796 509 An idnu BgqI 

riqAw hir pwir 
auqwrI]

Anadhin 

Bhagathee Rathiaa 

Har Paar 

Outhaaree ||

Those who are 

attuned to the Lord's 

devotional worship 

night and day are 

carried across.

ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਹਰ ਰੋਜ਼ (ਭਾਵ, 

ਹਰ ਵੇਲੇ) ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ,

22797 509 gur sbdI mnu 
inrmlw haumY 
Cif ivkwrI]

Gur Sabadhee 

Man Niramalaa 

Houmai Shhadd 

Vikaaree ||

Under the Instruction 

of the Guru's Shabad, 

one sheds egotism 

and corruption, and 

the mind becomes 

immaculate.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਉਮੈ ਜਵਕਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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22798 509 hir hir nwmu 
iDAweIAY hir 
hir insqwrI]3]

(insqwrI) auDwr Har Har Naam 

Dhhiaaeeai Har 

Har Nisathaaree 

||3||

Meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har; 

the Lord, Har, Har, is 

our Saving Grace. 

||3||

(ਸੋ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਹੀ 
(ਇਸ 'ਮਾਇਆ-ਮੋਹ' ਰੂਪ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

22799 509 sloku] Salok || Shalok:

22800 509 kbIr mukiq 
duAwrw sMkuVw  
rweI dsvY Bwie]

(sMkuVw) BIVw[rweI dy 
dwxy dw[ (dsvY) 
dsvW[ (Bwie) ih`sw

Kabeer Mukath 

Dhuaaraa 

Sankurraa Raaee 

Dhasavai Bhaae ||

O Kabeer, the gate of 

liberation is narrow, 

less than one-tenth of 

a mustard seed.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ (ਪਾਣ) ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਤਨਾ ਸੁੂੰ ਗਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ 
ਭੀ ਦਸਵਾਂ ਜਹੱਸਾ ਹੈ;

22801 509 mnu qau mYglu 
hoie rhw  
inkisAw ikau 
kir jwie]

(mYglu) hwQI Man Tho Maigal 

Hoe Rehaa 

Nikasiaa Kio Kar 

Jaae ||

The mind has become 

as big as an elephant; 

how can it pass 

through this gate?

ਪਰ (ਅਸਾਡਾ) ਮਨ (ਹਉਮੈ 

ਨਾਲ) ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਬਜਣਆ 

ਜਪਆ ਹੈ (ਇਸ ਜਵਚੋਂ) ਜਕਵੇਂ 
ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾ ਸਕੇ?

22802 509 AYsw siqguru jy 
imlY quTw kry 
pswau]

(quTw) pRsMn[ (pswau) 
ikRpw

Aisaa Sathigur Jae 

Milai Thuthaa 

Karae Pasaao ||

If one meets such a 

True Guru, by His 

Pleasure, He shows His 

Mercy.

ਿ ੇਕੋਈ ਅਿੇਹਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ 

ਿ ੋਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰੇ,
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22803 509 mukiq duAwrw 
moklw shjy 
Awvau 
jwau]1]3]

(moklw) Kul@w Mukath Dhuaaraa 

Mokalaa Sehajae 

Aavo Jaao ||1||

Then, the gate of 

liberation becomes 

wide open, and the 

soul easily passes 

through. ||1||

ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੜਾ ਖੁਲਹਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚੋਂ ਸੌਖੇ ਹੀ 
ਆ ਿਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

22804 509 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

22805 509 nwnk mukiq 
duAwrw Aiq 
nIkw nwn@w hoie  
su jwie]

(nwn@w) Cotwdwsn dws Naanak Mukath 

Dhuaaraa Ath 

Neekaa Naanhaa 

Hoe S Jaae ||

O Nanak, the gate of 

liberation is very 

narrow; only the very 

tiny can pass through.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਬਚ ਕੇ ਲੂੰ ਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਬਹੁਤ ਜਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਬਹੁਤ ਜਨਿੱਕਾ ਹੋ ਿਾਏ।

22806 509 haumY mnu AsQUlu 
hY ikau kir ivcu 
dy jwie]

iv`cu[ dy dI Houmai Man 

Asathhool Hai Kio 

Kar Vich Dhae Jaae 

||

Through egotism, the 

mind has become 

bloated. How can it 

pass through?

ਪਰ ਿੇ ਮਨ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਮੋਟਾ 
ਹੋ ਜਗਆ, ਤਾਂ ਇਸ (ਜਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ) ਜਵਚੋਂ ਦੀ ਜਕਵੇਂ 
ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾ ਸਕੇ?

22807 509 siqgur imilAY 
haumY geI joiq 
rhI sB Awie]

Sathigur Miliai 

Houmai Gee Joth 

Rehee Sabh Aae ||

Meeting the True 

Guru, egotism departs, 

and one is filled with 

the Divine Light.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਏ ਤਾਂ ਅੂੰਦਰ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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22808 510 iehu jIau sdw 
mukqu hY shjy 
rihAw 
smwie]2]

Eihu Jeeo Sadhaa 

Mukath Hai 

Sehajae Rehiaa 

Samaae ||2||

Then, this soul is 

liberated forever, and 

it remains absorbed in 

celestial bliss. ||2||

ਜਿਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਦਾ 
(ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

22809 510 pauVI] Pourree || Pauree:

22810 510 pRiB sMswru 
aupwie kY vis 
AwpxY kIqw]

v`is Prabh Sansaar 

Oupaae Kai Vas 

Aapanai Keethaa 

||

God created the 

Universe, and He 

keeps it under His 

power.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

22811 510 gxqY pRBU n 
pweIAY dUjY 
BrmIqw]

Ganathai Prabhoo 

N Paaeeai Dhoojai 

Bharameethaa ||

God cannot be 

obtained by counting; 

the mortal wanders in 

doubt.

(ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੀ) 
ਜਵਚਾਰਾਂ ਕੀਜਤਆਂ ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, (ਸਗੋਂ) ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਹੀ ਭਟਕੀਦਾ ਹੈ।

22812 510 siqgur imilAY  
jIvqu mrY buiJ 
sic smIqw]

b`uiJ Sathigur Miliai 

Jeevath Marai 

Bujh Sach 

Sameethaa ||

Meeting the True 

Guru, one remains 

dead while yet alive; 

understanding Him, he 

is absorbed in the 

Truth.

ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆਂ ਿੇ ਮਨੱੁਖ 

ਿੀਊਂਦਾ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਮਰੇ 

ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਮੇਲ ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

22813 510 sbdy haumY 
KoeIAY hir myil 
imlIqw]

Sabadhae Houmai 

Khoeeai Har Mael 

Mileethaa ||

Through the Word of 

the Shabad, egotism is 

eradicated, and one is 

united in the Lord's 

Union.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਨਾਲ ਹੂੰਕਾਰ 

ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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22814 510 sB ikCu jwxY 
kry Awip Awpy 
ivgsIqw]4]

Sabh Kishh Jaanai 

Karae Aap Aapae 

Vigaseethaa ||4||

He knows everything, 

and Himself does 

everything; beholding 

His Creation, He 

rejoices. ||4||

ਤੇ (ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਜਕ) 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ 

ਹੀ (ਵੇਖ ਕੇ) ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥

22815 510 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

22816 510 siqgur isau  
icqu n lwieE  
nwmu n visE 
min Awie]

Sathigur Sio Chith 

N Laaeiou Naam N 

Vasiou Man Aae ||

One who has not 

focused his 

consciousness on the 

True Guru, and into 

whose mind the Naam 

does not come

ਿ ੇਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਚੱਤ ਨਾਹ 

ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ 

ਜਵਚ ਨਾਹ ਵੱਜਸਆ,

22817 510 iDRgu ievyhw 
jIivAw ikAw 
jug mih pwieAw 
Awie]

Dhhrig Eivaehaa 

Jeeviaa Kiaa Jug 

Mehi Paaeiaa Aae 

||

Cursed is such a life. 

What has he gained by 

coming into the world?

ਤਾਂ ਜਿਟੇ-ਮੂੂੰ ਹ ਇਸ ਿੀਊਣ ਨੂੂੰ ! 
ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

ਕੀਹ ਖੱਜਟਆ?

22818 510 mwieAw KotI 
rwis hY eyk csy 
mih pwju lih 
jwie]

(pwju) idKwvw[csy:polw 
bolo

Maaeiaa Khottee 

Raas Hai Eaek 

Chasae Mehi Paaj 

Lehi Jaae ||

Maya is false capital; 

in an instant, its false 

covering falls off.

ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਖੋਟੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਦਾ ਪਾਿ ਤਾਂ ਇਕ ਪਲਕ 

ਜਵਚ ਲਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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22819 510 hQhu CuVkI qnu 
isAwhu hoie bdnu 
jwie kumlwie]

Hathhahu 

Shhurrakee Than 

Siaahu Hoe 

Badhan Jaae 

Kumalaae ||

When it slips from his 

hand, his body turns 

black, and his face 

withers away.

ਿ ੇਇਹ ਗੁਆਚ ਿਾਏ (ਇਸ ਦੇ 

ਗ਼ਮ ਨਾਲ) ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਕੁਮਲਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

22820 510 ijn siqgur 
isau icqu 
lwieAw iqn@ suKu 
visAw min 
Awie]

Jin Sathigur Sio 

Chith Laaeiaa 

Thinh Sukh Vasiaa 

Man Aae ||

Those who focus their 

consciousness on the 

True Guru - peace 

comes to abide in 

their minds.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ 

ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ;

22821 510 hir nwmu 
iDAwvih rMg 
isau hir nwim 
rhy ilv lwie]

Har Naam 

Dhhiaavehi Rang 

Sio Har Naam 

Rehae Liv Laae ||

They meditate on the 

Name of the Lord with 

love; they are lovingly 

attuned to the Name 

of the Lord.

ਉਹ ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

22822 510 nwnk siqgur so 
Dnu sauipAw ij 
jIA mih rihAw 
smwie]

Naanak Sathigur 

So Dhhan Soupiaa 

J Jeea Mehi Rehiaa 

Samaae ||

O Nanak, the True 

Guru has bestowed 

upon them the 

wealth, which remains 

contained within their 

hearts.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸੌਂਜਪਆ ਹੈ, 

ਇਹ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਤਮਾ 
ਜਵਚ ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;
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22823 510 rMgu iqsY kau 
Aglw vMnI cVY 
cVwie]1]

cV@Y[ cV@wie Rang Thisai Ko 

Agalaa Vannee 

Charrai Charraae 

||1||

They are imbued with 

supreme love; its color 

increases day by day. 

||1||

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਧਨ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਬਹੁਤ ਚੜਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੂੰਗ 

ਜਨਿੱਤ ਚਮਕਦਾ ਹੈ (ਦੂਣਾ 
ਚਉਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

22824 510 mÚ 3] j`g-iq Ma 3 || Third Mehl:

22825 510 mwieAw hoeI 
nwgnI jgiq 
rhI lptwie]

Maaeiaa Hoee 

Naaganee Jagath 

Rehee Lapattaae 

||

Maya is a serpent, 

clinging to the world.

ਮਾਇਆ ਸੱਪਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਚੂੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ,

22826 510 ies kI syvw jo 
kry iqs hI kau 
iPir Kwie]

Eis Kee Saevaa Jo 

Karae This Hee Ko 

Fir Khaae ||

Whoever serves her, 

she ultimately devours.

ਿ ੋਇਸ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦੀ ਹੈ।
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22827 510 gurmuiK koeI 
gwrVU iqin mil 
dil lweI pwie]

s`p dI zihr dUr krn 
leI, ijvyN koeI gwrVU 
mMqR pV@dw hY, iqvyN 
dUijAW dy AOguxW 
ivkwrW dI zihr dUr 
krn leI, gwrVU 
vwihgurU mMqR pV@n vwly 
koeI ivrly gurmuiK 
gursyvk jI hn[ mil 
dil: poly bolo

Guramukh Koee 

Gaararroo Thin 

Mal Dhal Laaee 

Paae ||

The Gurmukh is a 

snake-charmer; he has 

trampled her and 

thrown her down, and 

crushed her underfoot.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਇਸ ਮਾਇਆ-ਸੱਪਣੀ ਦੇ 

ਜ਼ਜਹਰ ਦਾ ਮੂੰਤਿ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਮਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸੱੁਟ ਜਲਆ 

ਹੈ।

22828 510 nwnk syeI aubry  
ij sic rhy ilv 
lwie]2]

Naanak Saeee 

Oubarae J Sach 

Rehae Liv Laae 

||2||

O Nanak, they alone 

are saved, who remain 

lovingly absorbed in 

the True Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਮਾਇਆ 

ਸੱਪਣੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

22829 510 pauVI] Pourree || Pauree:

22830 510 FwFI kry pukwr  
pRBU suxwiesI]

Dtaadtee Karae 

Pukaar Prabhoo 

Sunaaeisee ||

The minstrel cries out, 

and God hears him.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਢਾਢੀ ਬਣ ਕੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ,
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22831 510 AMdir DIrk 
hoie pUrw 
pwiesI]

Andhar Dhheerak 

Hoe Pooraa 

Paaeisee ||

He is comforted within 

his mind, and he 

obtains the Perfect 

Lord.

ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਧੀਰਿ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਤੇ 

ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਤੇ ਪੂਰਾ 
ਪਿਭੂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22832 510 jo Duir iliKAw 
lyKu sy krm 
kmwiesI]

Jo Dhhur Likhiaa 

Laekh Sae Karam 

Kamaaeisee ||

Whatever destiny is 

pre-ordained by the 

Lord, those are the 

deeds he does.

ਧੁਰੋਂ (ਜਪਛਲੀ ਕੀਤੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ) ਿ ੋ(ਭਗਤੀ 
ਦਾ) ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ (ਭਾਵ, ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ) ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

22833 510 jw hovY Ksmu 
dieAwlu qw 
mhlu Gru 
pwiesI]

Jaa Hovai Khasam 

Dhaeiaal Thaa 

Mehal Ghar 

Paaeisee ||

When the Lord and 

Master becomes 

Merciful, then one 

obtains the Mansion 

of the Lord's Presence 

as his home.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਿਦੋਂ ਖਸਮ 

ਜਦਆਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦਾ ਮਜਹਲ-ਰੂਪ ਅਸਲ 

ਘਰ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

22834 510 so pRBu myrw Aiq 
vfw gurmuiK 
mylwiesI]5]

So Prabh Maeraa 

Ath Vaddaa 

Guramukh 

Maelaaeisee ||5||

That God of mine is so 

very great; as 

Gurmukh, I have met 

Him. ||5||

ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੈ ਬਹੁਤ 

ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੫॥

22835 510 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

22836 510 sBnw kw shu 
eyku hY sd hI 
rhY hjUir]

Sabhanaa Kaa 

Sahu Eaek Hai 

Sadh Hee Rehai 

Hajoor ||

There is One Lord God 

of all; He remains ever-

present.

ਸਭ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ) ਦਾ 
ਖਸਮ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਿੋ 
ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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22837 510 nwnk hukmu n 
mMneI qw Gr hI 
AMdir dUir]

Naanak Hukam N 

Mannee Thaa 

Ghar Hee Andhar 

Dhoor ||

O Nanak, if one does 

not obey the Hukam 

of the Lord's 

Command, then within 

one's own home, the 

Lord seems far away.

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਨਦੀ (ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਖਸਮ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਜਕਤੇ ਦੂਰ 

ਵੱਸਦਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ।
22838 510 hukmu BI iqn@w 

mnwiesI ijn@ 
kau ndir kryie]

Hukam Bhee 

Thinhaa 

Manaaeisee Jinh 

Ko Nadhar Karaee 

||

They alone obey the 

Lord's Command, 

upon whom He casts 

His Glance of Grace.

ਹੁਕਮ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ) ਤੋਂ ਮਨਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ;

22839 510 hukmu mMin suKu 
pwieAw pRym 
suhwgix hoie]1]

Hukam Mann Sukh 

Paaeiaa Praem 

Suhaagan Hoe 

||1||

Obeying His 

Command, one 

obtains peace, and 

becomes the happy, 

loving soul-bride. 

||1||

ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨ ਕੇ ਸੁਖ 

ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੇਮ 

ਵਾਲੀ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

22840 510 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

22841 510 rYix sbweI jil 
mueI kMq n 
lwieE Bwau]

Rain Sabaaee Jal 

Muee Kanth N 

Laaeiou Bhaao ||

She who does not love 

her Husband Lord, 

burns and wastes 

away all through the 

night of her life.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਕੂੰਤ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਰੂਪ) ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੜ 

ਮੁਈ (ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਲੂੰ ਘੀ)।
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22842 510 nwnk suiK vsin 
suohwgxI ijn@ 
ipAwrw purKu 
hir rwau]2]

Naanak Sukh 

Vasan 

Suohaaganee Jinh 

Piaaraa Purakh 

Har Raao ||2||

O Nanak, the soul-

brides dwell in peace; 

they have the Lord, 

their King, as their 

Husband. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਜਪਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

(ਖਸਮ) ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸੁਖ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੁਖ ਨਾਲ 

ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਹਨ) ॥੨॥

22843 510 pauVI] Pourree || Pauree:

22844 510 sBu jgu iPir mY 
dyiKAw hir ieko 
dwqw]

j`gu Sabh Jag Fir Mai 

Dhaekhiaa Har 

Eiko Dhaathaa ||

Roaming over the 

entire world, I have 

seen that the Lord is 

the only Giver.

ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ;

22845 510 aupwie ikqY n 
pweIAY hir 
krm ibDwqw]

Oupaae Kithai N 

Paaeeai Har 

Karam 

Bidhhaathaa ||

The Lord cannot be 

obtained by any 

device at all; He is the 

Architect of Karma.

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਬਧ 

ਬਨਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਕਸੇ 

ਚਤੁਰਾਈ ਜਸਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ;

22846 510 gur sbdI hir 
min vsY hir 
shjy jwqw]

Gur Sabadhee Har 

Man Vasai Har 

Sehajae Jaathaa ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

Lord comes to dwell in 

the mind, and the Lord 

is easily revealed 

within.

ਜਸਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਖਾ 
ਹੀ ਪਛਾਜਣਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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22847 510 AMdrhu iqRsnw 
Agin buJI hir 
AMimRq sir nwqw]

buJI: polw bolo[ n@wqw Andharahu 

Thrisanaa Agan 

Bujhee Har 

Anmrith Sar 

Naathaa ||

The fire of desire 

within is quenched, 

and one bathes in the 

Lord's Pool of 

Ambrosial Nectar.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਨਹ ਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਤਿਸਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਬੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ;

22848 510 vfI vifAweI 
vfy kI gurmuiK 
bolwqw]6]

Vaddee Vaddiaaee 

Vaddae Kee 

Guramukh 

Bolaathaa ||6||

The great greatness of 

the great Lord God - 

the Gurmukh speaks 

of this. ||6||

ਇਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਹੈ ਜਕ (ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

22849 510 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

22850 510 kwieAw hMs  
ikAw pRIiq hY ij 
pieAw hI Cif 
jwie]

Kaaeiaa Hans Kiaa 

Preeth Hai J 

Paeiaa Hee 

Shhadd Jaae ||

What love is this 

between the body and 

soul, which ends when 

the body falls?

ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੱਚਾ 
ਜਿਹਾ ਜਪਆਰ ਹੈ, (ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ, 

ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) ਜਡੱਗੇ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

22851 510 eys no kUVu boil 
ik KvwlIAY ij 
clidAw nwil n 
jwie]

Eaes No Koorr Bol 

K Khavaaleeai J 

Chaladhiaa Naal N 

Jaae ||

Why feed it by telling 

lies? When you leave, 

it does not go with 

you.

ਿਦੋਂ (ਆਖ਼ਰ) ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ਤਾਂ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ 

ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ?

22852 511 kwieAw imtI 
AMDu hY pauxY 
puChu jwie]

im`tI[ pauxY suAwsW nMU 
pu`Co, ieh BI cly jWdy 
hn

Kaaeiaa Mittee 

Andhh Hai Pounai 

Pushhahu Jaae ||

The body is merely 

blind dust; go, and ask 

the soul.

ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਗਯਾਨਹੀਣ ਜਮੱਟੀ 
ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਲੇਖਾ ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਹੀ ਮੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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22853 511 hau qw mwieAw 
moihAw iPir 
iPir Awvw jwie]

Ho Thaa Maaeiaa 

Mohiaa Fir Fir 

Aavaa Jaae ||

The soul answers, ""I 

am enticed by Maya, 

and so I come and go, 

again and again.""

ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਜਰਹਾ;

22854 511 nwnk hukmu n 
jwqo Ksm kw ij 
rhw sic 
smwie]1]

j`wqo ksky Naanak Hukam N 

Jaatho Khasam 

Kaa J Rehaa Sach 

Samaae ||1||

O Nanak, I do not 

know my Lord and 

Master's Command, 

by which I would 

merge in the Truth. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਖਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਨਾਹ ਪਛਾਜਣਆ ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ॥੧॥

22855 511 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

22856 511 eyko inhcl nwm 
Dnu horu Dnu AwvY 
jwie]

Eaeko Nihachal 

Naam Dhhan Hor 

Dhhan Aavai Jaae 

||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the only 

permanent wealth; all 

other wealth comes 

and goes.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਕ 

ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਨ ਕਦੇ 

ਜਮਜਲਆ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋ 

ਜਗਆ;

22857 511 iesu Dn kau  
qskru joih n 
skeI nw Eckw 
lY jwie]

(E-c`kw)T`g Eis Dhhan Ko 

Thasakar Johi N 

Sakee Naa 

Ouchakaa Lai Jaae 

||

Thieves cannot steal 

this wealth, nor can 

robbers take it away.

ਇਸ ਧਨ ਵਲ ਕੋਈ ਚੋਰ ਅੱਖ 

ਚੱੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 

ਗੂੰਢ-ਕੱਪ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਖੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।
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22858 511 iehu hir Dnu  
jIAY syqI riv 
rihAw jIAY nwly 
jwie]

Eihu Har Dhhan 

Jeeai Saethee Rav 

Rehiaa Jeeai 

Naalae Jaae ||

This wealth of the 

Lord is embedded in 

the soul, and with the 

soul, it shall depart.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਇਹ 

ਧਨ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

22859 511 pUry gur qy 
pweIAY mnmuiK 
plY n pwie]

Poorae Gur Thae 

Paaeeai 

Manamukh Palai N 

Paae ||

It is obtained from the 

Perfect Guru; the self-

willed manmukhs do 

not receive it.

ਇਹ ਧਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।

22860 511 Dnu vwpwrI 
nwnkw ijn@w nwm 
Dnu KitAw 
Awie]2]

K`itAw Dhhan Vaapaaree 

Naanakaa Jinhaa 

Naam Dhhan 

Khattiaa Aae ||2||

Blessed are the 

traders, O Nanak, who 

have come to earn the 

wealth of the Naam. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਉਹ ਵਣਿਾਰੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਖੱਜਟਆ ਹੈ ॥੨॥

22861 511 pauVI] Pourree || Pauree:

22862 511 myrw swihbu Aiq 
vfw scu gihr 
gMBIrw]

(gihr) 
Aqwh[(gMBIrw) Afol

Maeraa Saahib 

Ath Vaddaa Sach 

Gehir Ganbheeraa 

||

My Master is so very 

great, true, profound 

and unfathomable.

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਡੂੂੰ ਘਾ ਹੈ ਤੇ ਧੀਰਿ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

22863 511 sBu jgu iqs kY 
vis hY sBu iqs 
kw cIrw]

(cIrw) P`t[j`gu v`is Sabh Jag This Kai 

Vas Hai Sabh This 

Kaa Cheeraa ||

The whole world is 

under His power; 

everything is the 

projection of Him.

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਹੈ, ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਉਸੇ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਹੈ।
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22864 511 gur prswdI 
pweIAY inhclu 
Dnu DIrw]

Gur Parasaadhee 

Paaeeai Nihachal 

Dhhan Dhheeraa 

||

By Guru's Grace, the 

eternal wealth is 

obtained, bringing 

peace and patience to 

the mind.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਅਟੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

22865 511 ikrpw qy hir 
min vsY BytY guru 
sUrw]

Kirapaa Thae Har 

Man Vasai 

Bhaettai Gur 

Sooraa ||

By His Grace, the Lord 

dwells in the mind, 

and one meets the 

Brave Guru.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਸੂਰਮਾ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

22866 511 guxvMqI 
swlwihAw sdw 
iQru inhclu hir 
pUrw]7]

Gunavanthee 

Saalaahiaa Sadhaa 

Thhir Nihachal Har 

Pooraa ||7||

The virtuous praise 

the ever-stable, 

permanent, perfect 

Lord. ||7||

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਅਡੋਲ ਤੇ ਪੂਰੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਗੁਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੇ 

ਸਾਲਾਜਹਆ ਹੈ ॥੭॥

22867 511 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

22868 511 iDRgu iqn@w dw 
jIivAw jo hir 
suKu prhir 
iqAwgdy duKu 
haumY pwp 
kmwie]

Dhhrig Thinhaa 

Dhaa Jeeviaa Jo 

Har Sukh Parehar 

Thiaagadhae 

Dhukh Houmai 

Paap Kamaae ||

Cursed is the life of 

those who forsake and 

throw away the peace 

of the Lord's Name, 

and suffer pain 

instead by practicing 

ego and sin.

ਜਿਟੇ-ਮੂੂੰ ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਊਣ 

ਨੂੂੰ , ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਤਆਗ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਪਾਪ ਕਰ 

ਕੇ ਦੁਖ ਸਹੇੜਦੇ ਹਨ,
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22869 511 mnmuK AigAwnI  
mwieAw moih 
ivAwpy iqn@ bUJ  
n kweI pwie]

bU`J Manamukh 

Agiaanee Maaeiaa 

Mohi Viaapae 

Thinh Boojh N 

Kaaee Paae ||

The ignorant self-

willed manmukhs are 

engrossed in the love 

of Maya; they have no 

understanding at all.

ਅਿੇਹੇ ਿਾਹਲ ਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਕੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

22870 511 hliq pliq 
Eie suKu n 
pwvih AMiq gey 
pCuqwie]

Halath Palath Oue 

Sukh N Paavehi 

Anth Geae 

Pashhuthaae ||

In this world and in 

the world beyond, 

they do not find 

peace; in the end, they 

depart regretting and 

repenting.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਕੋਈ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਭੀ ਹੱਥ 

ਮਲਦੇ ਹੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

22871 511 gur prswdI ko 
nwmu iDAwey iqsu 
haumY ivchu 
jwie]

Gur Parasaadhee 

Ko Naam 

Dhhiaaeae This 

Houmai Vichahu 

Jaae ||

By Guru's Grace, one 

may meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, and egotism 

departs from within 

him.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

22872 511 nwnk ijsu pUrib 
hovY iliKAw so 
gur crxI Awie 
pwie]1]

Naanak Jis Poorab 

Hovai Likhiaa So 

Gur Charanee Aae 

Paae ||1||

O Nanak, one who has 

such pre-ordained 

destiny, comes and 

falls at the Guru's 

Feet. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਧੁਰੋਂ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਆ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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22873 511 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

22874 511 mnmuKu aUDw 
kaulu hY nw iqsu 
Bgiq n nwau]

(aUDw) aultw[ (kaulu) 
kml

Manamukh 

Oodhhaa Koul Hai 

Naa This Bhagath 

N Naao ||

The self-willed 

manmukh is like the 

inverted lotus; he has 

neither devotional 

worship, nor the 

Lord's Name.

ਆਪ-ਹੁਦਰਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਨੋ) 

ਉਲਟਾ ਕਉਲ-ਿੁੱ ਲ ਹੈ, ਇਸ 

ਜਵਚ ਨਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ 
ਜਸਮਰਨ,

22875 511 skqI AMdir 
vrqdw kUVu iqs 
kw hY aupwau]

(skqI) mwieAw Sakathee Andhar 

Varathadhaa 

Koorr This Kaa Hai 

Oupaao ||

He remains engrossed 

in material wealth, 

and his efforts are 

false.

ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ 

ਹੀ ਕਾਰ ਜਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਕੂੜ (ਮਾਇਆ) ਹੀ ਇਸ ਦਾ 
ਪਿਯੋਿਨ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਜਨਸ਼ਾਨਾ) ਹੈ,

22876 511 iqs kw AMdru  
icqu n iBjeI  
muiK PIkw 
Awlwau]

(Awlwau) bol This Kaa Andhar 

Chith N Bhijee 

Mukh Feekaa 

Aalaao ||

His consciousness is 

not softened within, 

and the words from 

his mouth are insipid.

ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਅੂੰਦਰਲਾ ਜਭੱਿਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਚੱਤ 

ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਭੀ ਜਿੱਕਾ 
ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

22877 511 Eie Drim rlwey  
nw rlin@ Enw 
AMdir kUVu 
suAwau]

(suAwau) suAwrQ jW 
suAwd

Oue Dhharam 

Ralaaeae Naa 

Ralanih Ounaa 

Andhar Koorr 

Suaao ||

He does not mingle 

with the righteous; 

within him are 

falsehood and 

selfishness.

ਐਸੇ ਬੂੰ ਦੇ ਧਰਮ ਜਵਚ ਿੋੜੇ 

ਿੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਕੂੜ ਤੇ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ੀ ਹੈ।
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22878 511 nwnk krqY bxq 
bxweI mnmuK  
kUVu boil boil 
fuby gurmuiK qry  
jip hir 
nwau]2]

Naanak Karathai 

Banath Banaaee 

Manamukh Koorr 

Bol Bol Ddubae 

Guramukh Tharae 

Jap Har Naao 

||2||

O Nanak, the Creator 

Lord has arranged 

things, so that the self-

willed manmukhs are 

drowned by telling 

lies, while the 

Gurmukhs are saved 

by chanting the Lord's 

Name. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਐਸੀ 
ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ ਜਕ ਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ 

ਬੋਲ ਕੇ ਗ਼ਰਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ (ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੜਹ 
ਜਵਚੋਂ) ਤਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

22879 511 pauVI] Pourree || Pauree:

22880 511 ibnu bUJy vfw Pyru 
pieAw iPir 
AwvY jweI]

(Pyru) gyVw Bin Boojhae 

Vaddaa Faer 

Paeiaa Fir Aavai 

Jaaee ||

Without 

understanding, one 

must wander around 

the cycle of 

reincarnation, and 

continue coming and 

going.

(ਇਹ ਗੱਲ) ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਜਕ 'ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ', 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਲੂੰ ਮਾ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

22881 511 siqgur kI syvw  
n kIqIAw AMiq 
gieAw pCuqweI]

Sathigur Kee 

Saevaa N 

Keetheeaa Anth 

Gaeiaa 

Pashhuthaaee ||

One who has not 

served the True Guru, 

shall depart regretting 

and repenting in the 

end.

ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਹੀ) ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਭਾਵ, ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਤੁਰਦਾ) ਆਖ਼ਰ (ਮਰਨ ਵੇਲੇ) 

ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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22882 511 AwpxI ikrpw 
kry guru pweIAY  
ivchu Awpu 
gvweI]

Aapanee Kirapaa 

Karae Gur Paaeeai 

Vichahu Aap 

Gavaaee ||

But if the Lord shows 

His Mercy, one finds 

the Guru, and ego is 

banished from within.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

22883 511 iqRsnw BuK ivchu 
auqrY suKu vsY 
min AweI]

Thrisanaa Bhukh 

Vichahu Outharai 

Sukh Vasai Man 

Aaee ||

Hunger and thirst 

depart from within, 

and peace comes to 

dwell in the mind.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸਨਾ ਭੁੱ ਖ ਜਵਚੋਂ 
ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਵਚ ਸੁਖ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

22884 511 sdw sdw 
swlwhIAY ihrdY 
ilv lweI]8]

Sadhaa Sadhaa 

Saalaaheeai 

Hiradhai Liv Laaee 

||8||

Forever and ever, 

praise Him with love in 

your heart. ||8||

ਤੇ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ ਸਦਾ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੮॥

22885 511 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

22886 511 ij siqguru syvy 
Awpxw iqs no 
pUjy sBu koie]

J Sathigur Saevae 

Aapanaa This No 

Poojae Sabh Koe 

||

One who serves his 

True Guru, is 

worshipped by 

everyone.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ 

ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੂੰਦਾ ਉਸ 

ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

22887 511 sBnw aupwvw 
isir aupwau hY  
hir nwmu 
prwpiq hoie]

Sabhanaa 

Oupaavaa Sir 

Oupaao Hai Har 

Naam Paraapath 

Hoe ||

Of all efforts, the 

supreme effort is the 

attainment of the 

Lord's Name.

ਸੋ, (ਿਗਤ ਜਵਚ ਭੀ ਮਾਣ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ) ਸਾਰੇ 

ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਾਉ ਇਹੀ 
ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਏ,
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22888 511 AMqir sIql 
swiq vsY jip 
ihrdY sdw suKu 
hoie]

sWiq-vsY :poly Anthar Seethal 

Saath Vasai Jap 

Hiradhai Sadhaa 

Sukh Hoe ||

Peace and tranquility 

come to dwell within 

the mind; meditating 

within the heart, there 

comes a lasting peace.

'ਨਾਮ' ਿਜਪਆਂ ਸਦਾ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਵਚ 

ਠੂੰ ਢ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ,

22889 511 AMimRqu Kwxw  
AMimRqu pYnxw  
nwnk nwmu 
vfweI hoie]1]

Anmrith Khaanaa 

Anmrith Painanaa 

Naanak Naam 

Vaddaaee Hoe 

||1||

The Ambrosial Amrit is 

his food, and the 

Ambrosial Amrit is his 

clothes; O Nanak, 

through the Naam, the 

Name of the Lord, 

greatness is obtained. 

||1||

ਤਦ 'ਨਾਮ' ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ 

ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਲਈ 

ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੈ ॥੧॥

22890 511 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

22891 511 ey mn gur kI 
isK suix hir 
pwvih guxI 
inDwnu]

Eae Man Gur Kee 

Sikh Sun Har 

Paavehi Gunee 

Nidhhaan ||

O mind, listen to the 

Guru's Teachings, and 

you shall obtain the 

treasure of virtue.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਸੁਣ (ਭਾਵ, ਜਸੱਜਖਆ 

ਤੇ ਤੁਰ) ਤੈਨੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪਏਗਾ;

22892 512 hir suKdwqw 
min vsY haumY 
jwie gumwnu]

Har 

Sukhadhaathaa 

Man Vasai Houmai 

Jaae Gumaan ||

The Lord, the Giver of 

peace, shall dwell in 

your mind, and your 

egotism and pride 

shall depart.

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇਗਾ, ਹਉਮੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਇਗਾ।
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22893 512 nwnk ndrI 
pweIAY qw An 
idnu lwgY 
iDAwnu]2]

Naanak Nadharee 

Paaeeai Thaa 

Anadhin Laagai 

Dhhiaan ||2||

O Nanak, when the 

Lord bestows His 

Glance of Grace, then, 

night and day, one 

centers his meditation 

on the Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਸੁਰਜਤ ਉਸ ਜਵਚ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

22894 512 pauVI] Pourree || Pauree:

22895 512 squ sMqoKu sBu 
scu hY gurmuiK 
pivqw]

piv`qw Sath Santhokh 

Sabh Sach Hai 

Guramukh 

Pavithaa ||

The Gurmukh is totally 

truthful, content and 

pure.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਜਵਤਿ (ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

22896 512 AMdrhu kptu 
ivkwru gieAw  
mnu shjy ijqw]

ij`qw Andharahu Kapatt 

Vikaar Gaeiaa Man 

Sehajae Jithaa ||

Deception and 

wickedness have 

departed from within 

him, and he easily 

conquers his mind.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਖੋਟ ਤੇ 

ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸੌਖੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ;

22897 512 qh joiq pRgwsu 
AnMd rsu  
AigAwnu givqw]

Theh Joth Pragaas 

Anandh Ras 

Agiaan Gavithaa ||

There, the Divine Light 

and the essence of 

bliss are manifest, and 

ignorance is 

eliminated.

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਅੱਪੜ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਿੋਜਤ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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22898 512 An idnu hir ky 
gux rvY gux 
prgtu ikqw]

Anadhin Har Kae 

Gun Ravai Gun 

Paragatt Kithaa ||

Night and day, he 

sings the Glorious 

Praises of the Lord, 

and manifests the 

excellence of the Lord.

(ਜਿਰ) ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, (ਰੱਬੀ) ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;

22899 512 sBnw dwqw eyku 
hY ieko hir 
imqw]9]

im`qw Sabhanaa 

Dhaathaa Eaek Hai 

Eiko Har Mithaa 

||9||

The One Lord is the 

Giver of all; the Lord 

alone is our friend. 

||9||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਇਕ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮੱਤਰ 

ਹੈ ॥੯॥

22900 512 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

22901 512 bRhmu ibMdy so 
bRwhmxu khIAY  
ij An idnu hir 
ilv lwey]

Breham Bindhae 

So Braahaman 

Keheeai J Anadhin 

Har Liv Laaeae ||

One who understands 

God, who lovingly 

centers his mind on 

the Lord night and 

day, is called a 

Brahmin.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਬਿਹਮ ਨੂੂੰ  ਜਬੂੰ ਦਦਾ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ) 

ਿ ੋਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਸੁਰਜਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਬਿਾਹਮਣ ਕਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

22902 512 siqgur puCY scu 
sMjmu kmwvY  
haumY rogu iqsu 
jwey]

Sathigur Pushhai 

Sach Sanjam 

Kamaavai Houmai 

Rog This Jaaeae ||

Consulting the True 

Guru, he practices 

Truth and self-

restraint, and he is rid 

of the disease of ego.

(ਉਹ ਬਿਾਹਮਣ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 'ਸੱਚ' ਰੂਪ 

ਸੂੰਿਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਉਸ ਦਾ ਹਉਮੈ-ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;
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22903 512 hir gux gwvY  
gux sMgRhY joqI 
joiq imlwey]

Har Gun Gaavai 

Gun Sangrehai 

Jothee Joth 

Milaaeae ||

He sings the Glorious 

Praises of the Lord, 

and gathers in His 

Praises; his light is 

blended with the Light.

ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

(ਰੱਬੀ) ਗੁਣ ਇਕੱਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਪਰਮ-ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਆਤਮਾ ਜਮਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

22904 512 iesu jug mih ko 
ivrlw 
bRhmigAwnI ij 
haumY myit smwey]

ju`g Eis Jug Mehi Ko 

Viralaa Breham 

Giaanee J Houmai 

Maett Samaaeae 

||

In this world, one who 

knows God is very 

rare; eradicating ego, 

he is absorbed in God.

ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਬਿਹਮ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ ੋਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਬਿਹਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

22905 512 nwnk iqs no 
imilAw sdw suKu 
pweIAY ij An 
idnu hir nwmu 
iDAwey]1]

Naanak This No 

Miliaa Sadhaa 

Sukh Paaeeai J 

Anadhin Har 

Naam Dhhiaaeae 

||1||

O Nanak, meeting him, 

peace is obtained; 

night and day, he 

meditates on the 

Lord's Name. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ (ਬਿਹਮਜਗਆਨੀ 
ਬਿਾਹਮਣ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥

22906 512 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4577 Published: March 06/ 2014



22907 512 AMqir kptu 
mnmuK AigAwnI  
rsnw JUTu 
bolwie]

Anthar Kapatt 

Manamukh 

Agiaanee Rasanaa 

Jhooth Bolaae ||

Within the ignorant 

self-willed manmukh is 

deception; with his 

tongue, he speaks lies.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਿਾਹਲ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ ਤੇ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਝੂਠ (ਭਾਵ, ਅੂੰਦਰਲੇ ਖੋਟ ਦੇ 

ਉਲਟ) ਬੋਲਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ);

22908 512 kpit kIqY hir 
purKu n BIjY inq 
vyKY suxY suBwie]

(BIjY) pRsMn Kapatt Keethai Har 

Purakh N Bheejai 

Nith Vaekhai Sunai 

Subhaae ||

Practicing deception, 

he does not please the 

Lord God, who always 

sees and hears with 

natural ease.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਠੱਗੀ ਕੀਜਤਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਸੂੰ ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਸੁਤੇ ਹੀ 
(ਅਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਲੁਕਵਾਂ ਕੂੰਮ 

ਭੀ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਲੁਕਵਾਂ ਬੋਲ 

ਤੇ ਜਖ਼ਆਲ ਭੀ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

22909 512 dUjY Bwie jwie 
jgu prboDY ibKu 
mwieAw moh 
suAwie]

(prboDY) aupdyS Dhoojai Bhaae 

Jaae Jag 

Parabodhhai Bikh 

Maaeiaa Moh 

Suaae ||

In the love of duality, 

he goes to instruct the 

world, but he is 

engrossed in the 

poison of Maya and 

attachment to 

pleasure.

(ਮਨਮੁਖ) ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੈ ਪਰ ਿਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; 

ਜ਼ਜਹਰੀਲੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਮੋਹ 

ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਅੂੰਦਰ ਉਹ ਖੱਚਤ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

22910 512 iequ kmwxY sdw 
duKu pwvY jMmY mrY 
iPir AwvY jwie]

Eith Kamaanai 

Sadhaa Dhukh 

Paavai Janmai 

Marai Fir Aavai 

Jaae ||

By doing so, he suffers 

in constant pain; he is 

born and then dies, 

and comes and goes 

again and again.

ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਜਤਆਂ ਉਹ 

ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ, 

ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਮਰਦਾ ਹੈ,
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22911 512 shsw mUil n 
cukeI ivic 
ivstw pcY 
pcwie]

Sehasaa Mool N 

Chukee Vich 

Visattaa Pachai 

Pachaae ||

His doubts do not 

leave him at all, and 

he rots away in 

manure.

ਉਸ ਦਾ ਅੂੰਦਰਲਾ ਤੌਖਲਾ ਕਦੇ 

ਜਮਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਨੋ, 

ਮੈਲੇ ਜਵਚ ਜਪਆ ਸੜਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

22912 512 ijs no ikRpw kry 
myrw suAwmI iqsu 
gur kI isK 
suxwie]

is`K Jis No Kirapaa 

Karae Maeraa 

Suaamee This Gur 

Kee Sikh Sunaae ||

One, unto whom my 

Lord Master shows His 

Mercy, listens to the 

Guru's Teachings.

ਪਰ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮੇਰਾ 
ਮਾਲਕ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ;

22913 512 hir nwmu iDAwvY  
hir nwmo gwvY  
hir nwmo AMiq 
Cfwie]2]

Har Naam 

Dhhiaavai Har 

Naamo Gaavai Har 

Naamo Anth 

Shhaddaae ||2||

He meditates on the 

Lord's Name, and sings 

the Lord's Name; in 

the end, the Lord's 

Name will deliver him. 

||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਖ਼ਰ 

(ਇਸ ਸਹਸੇ ਤੋਂ) ਛੁਡਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

22914 512 pauVI] Pourree || Pauree:

22915 512 ijnw hukmu 
mnwieEnu qy pUry 
sMswir]

Jinaa Hukam 

Manaaeioun Thae 

Poorae Sansaar ||

Those who obey the 

Hukam of the Lord's 

Command, are the 

perfect persons in the 

world.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਜਵਚ ਪੂਰੇ 

ਭਾਂਡੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਆਪਣਾ) ਹੁਕਮ ਮਨਾਂਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4579 Published: March 06/ 2014



22916 512 swihbu syvin@ 
Awpxw pUrY 
sbid vIcwir]

Saahib Saevanih 

Aapanaa Poorai 

Sabadh Veechaar 

||

They serve their Lord 

Master, and reflect 

upon the Perfect 

Word of the Shabad.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,

22917 512 hir kI syvw 
cwkrI scY sbid 
ipAwir]

Har Kee Saevaa 

Chaakaree Sachai 

Sabadh Piaar ||

They serve the Lord, 

and love the True 

Word of the Shabad.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਹੋ ਹੀ ਤਾਂ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਿ ੇਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਪਾਈਏ, (ਲਫ਼ਜ਼ੀ-ਸੱਚੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ)।

22918 512 hir kw mhlu  
iqn@I pwieAw  
ijn@ haumY ivchu 
mwir]

Har Kaa Mehal 

Thinhee Paaeiaa 

Jinh Houmai 

Vichahu Maar ||

They attain the 

Mansion of the Lord's 

Presence, as they 

eradicate egotism 

from within.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

22919 512 nwnk gurmuiK 
imil rhy jip 
hir nwmw aur 
Dwir]10]

Naanak Guramukh 

Mil Rehae Jap Har 

Naamaa Our 

Dhhaar ||10||

O Nanak, the 

Gurmukhs remain 

united with Him, 

chanting the Name of 

the Lord, and 

enshrining it within 

their hearts. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰੋ ਕੇ 

ਤੇ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੦॥

22920 512 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4580 Published: March 06/ 2014



22921 512 gurmuiK iDAwn 
shj Duin aupjY  
sic nwim icqu 
lwieAw]

Guramukh 

Dhhiaan Sehaj 

Dhhun Oupajai 

Sach Naam Chith 

Laaeiaa ||

The Gurmukh 

meditates on the Lord; 

the celestial sound-

current resounds 

within him, and he 

focuses his 

consciousness on the 

True Name.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿੁੜੀ-ਸੁਰਤ 

ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰੌ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

22922 512 gurmuiK An idnu 
rhY rMig rwqw  
hir kw nwmu min 
BwieAw]

Guramukh 

Anadhin Rehai 

Rang Raathaa Har 

Kaa Naam Man 

Bhaaeiaa ||

The Gurmukh remains 

imbued with the 

Lord's Love, night and 

day; his mind is 

pleased with the 

Name of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵੱਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

22923 512 gurmuiK hir 
vyKih gurmuiK 
hir bolih  
gurmuiK hir 
shij rMgu 
lwieAw]

Guramukh Har 

Vaekhehi 

Guramukh Har 

Bolehi Guramukh 

Har Sehaj Rang 

Laaeiaa ||

The Gurmukh beholds 

the Lord, the Gurmukh 

speaks of the Lord, 

and the Gurmukh 

naturally loves the 

Lord.

ਗੁਰਮੁਖ ਬੂੰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ ਹੀ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਮੇਲ 

ਵਾਲੀ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਪਆਰ 

ਪਾਂਦੇ ਹਨ।
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22924 512 nwnk gurmuiK 
igAwnu prwpiq 
hovY iqmr 
AigAwnu ADyru 
cukwieAw]

(iqmr) hnyrw Naanak Guramukh 

Giaan Paraapath 

Hovai Thimar 

Agiaan Adhhaer 

Chukaaeiaa ||

O Nanak, the Gurmukh 

attains spiritual 

wisdom, and the pitch-

black darkness of 

ignorance is dispelled.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ 
ਸਮਝ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਅਜਗਆਨ-ਰੂਪ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

22925 512 ijs no krmu hovY 
Duir pUrw iqin 
gurmuiK hir nwmu 
iDAwieAw]1]

Jis No Karam 

Hovai Dhhur 

Pooraa Thin 

Guramukh Har 

Naam Dhhiaaeiaa 

||1||

One who is blessed by 

the Perfect Lord's 

Grace - as Gurmukh, 

he meditates on the 

Lord's Name. ||1||

ਉਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਧੁਰੋਂ (ਕਰਤਾਰ 

ਵਲੋਂ) ਪੂਰੀ ਜਮਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥

22926 512 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

22927 512 siqguru ijnw n 
syivE sbid n 
lgo ipAwru]

Sathigur Jinaa N 

Saeviou Sabadh N 

Lago Piaar ||

Those who do not 

serve the True Guru 

do not embrace love 

for the Word of the 

Shabad.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਜਨਆ, ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਪਆਰ 

ਨਹੀਂ ਬਜਣਆ,

22928 512 shjy nwmu n 
iDAwieAw ikqu 
AwieAw sMswir]

Sehajae Naam N 

Dhhiaaeiaa Kith 

Aaeiaa Sansaar ||

They do not meditate 

on the Celestial Naam, 

the Name of the Lord - 

why did they even 

bother to come into 

the world?

ਅਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਸ਼ਾਂਤ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਕੇ 

ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ?
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22929 512 iPir iPir jUnI 
pweIAY ivstw 
sdw KuAwru]

Fir Fir Joonee 

Paaeeai Visattaa 

Sadhaa Khuaar ||

Time and time again, 

they are reincarnated, 

and they rot away 

forever in manure.

ਅਿੇਹਾ ਬੂੰਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨ 

ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੋ, ਮੈਲੇ 

ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

22930 512 kUVY lwlic 
ligAw nw 
aurvwru n pwru]

l`igAw Koorrai Laalach 

Lagiaa Naa 

Ouravaar N Paar ||

They are attached to 

false greed; they are 

not on this shore, nor 

on the one beyond.

(ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਝੂਠੇ-ਲਾਲਚ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆਂ ਨਾ ਉਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ।

22931 513 nwnk gurmuiK 
aubry ij Awip 
myly krqwir]2]

Naanak Guramukh 

Oubarae J Aap 

Maelae Karathaar 

||2||

O Nanak, the 

Gurmukhs are saved; 

the Creator Lord 

unites them with 

Himself. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਿੋਜੜਆ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ 

(ਲਾਲਚ-ਰੂਪ ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਜਵਚੋਂ 
ਬਚ ਕੇ ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ ॥੨॥

22932 513 pauVI] Pourree || Pauree:

22933 513 Bgq scY dir 
sohdy scY sbid 
rhwey]

Bhagath Sachai 

Dhar Sohadhae 

Sachai Sabadh 

Rehaaeae ||

The devotees look 

beauteous in the True 

Court of the Lord; they 

abide in the True 

Word of the Shabad.

ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੋਭਦੇ ਹਨ, (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਉਹ) ਸੱਚੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

22934 513 hir kI pRIiq  
iqn aUpjI hir 
pRym kswey]

(kswey) iK`c Har Kee Preeth 

Thin Oopajee Har 

Praem Kasaaeae ||

The Lord's Love wells 

up in them; they are 

attracted by the Lord's 

Love.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਉਹ) 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੇ ਜਖੱਚੇ ਹੋਏ 

(ਹਨ),
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22935 513 hir rMig rhih 
sdw rMig rwqy  
rsnw hir rsu 
ipAwey]

rh-ih Har Rang Rehehi 

Sadhaa Rang 

Raathae Rasanaa 

Har Ras Piaaeae ||

They abide in the 

Lord's Love, they 

remain imbued with 

the Lord's Love 

forever, and with their 

tongues, they drink in 

the sublime essence of 

the Lord.

ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਂਦੇ 

ਹਨ।

22936 513 sPlu jnmu ijn@I 
gurmuiK jwqw  
hir jIau irdY 
vswey]

Safal Janam Jinhee 

Guramukh Jaathaa 

Har Jeeo Ridhai 

Vasaaeae ||

Fruitful are the lives of 

those Gurmukhs who 

recognize the Lord and 

enshrine Him in their 

hearts.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ ਤੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੂੰ ਮਣਾ ਮੁਬਾਜਰਕ 

ਹੈ।

22937 513 bwJu gurU iPrY 
ibllwdI dUjY 
Bwie KuAwey]11]

(ibllwdI) ivrlwp Baajh Guroo Firai 

Bilalaadhee 

Dhoojai Bhaae 

Khuaaeae ||11||

Without the Guru, 

they wander around 

crying out in misery; in 

the love of duality, 

they are ruined. 

||11||

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਖੁੂੰ ਝੀ ਹੋਈ 

ਜਵਲਕਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ ॥੧੧॥

22938 513 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

22939 513 kiljug mih 
nwmu inDwnu  
BgqI KitAw  
hir auqm pdu 
pwieAw]

kilju`g, BgqIN Kalijug Mehi Naam 

Nidhhaan 

Bhagathee 

Khattiaa Har 

Outham Padh 

Paaeiaa ||

In the Dark Age of Kali 

Yuga, the devotees 

earn the treasure of 

the Naam, the Name 

of the Lord; they 

obtain the supreme 

status of the Lord.

ਇਸ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ-ਭਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਬੂੰਦਗੀ ਕਰ ਕੇ (ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) 
ਖੱਟ ਜਲਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ (ਦਾ 
ਮੇਲ-ਰੂਪ) ਉੱਚਾ ਦਰਿਾ ਪਾ 
ਜਲਆ ਹੈ,
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22940 513 siqgur syiv hir 
nwmu min 
vswieAw An 
idnu nwmu 
iDAwieAw]

Sathigur Saev Har 

Naam Man 

Vasaaeiaa 

Anadhin Naam 

Dhhiaaeiaa ||

Serving the True Guru, 

they enshrine the 

Lord's Name in their 

minds, and they 

meditate on the 

Naam, night and day.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ 

ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,

22941 513 ivcy igRh gur 
bcin audwsI  
haumY mohu 
jlwieAw]

Vichae Grih Gur 

Bachan 

Oudhaasee 

Houmai Mohu 

Jalaaeiaa ||

Within the home of 

their own selves, they 

remain unattached, 

through the Guru's 

Teachings; they burn 

away egotism and 

emotional attachment.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਵਚ (ਤੁਰ 

ਕੇ) ਉਹ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਹੀ 
ਉਦਾਸੀ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਨੇ 

ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੋਹ ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

22942 513 Awip qirAw kul 
jgqu qrwieAw  
DMnu jxydI 
mwieAw]

ku`l swrw j`g-qu, swry 
jgq c kul BI qr geI

Aap Thariaa Kul 

Jagath Tharaaeiaa 

Dhhann 

Janaedhee 

Maaeiaa ||

They save themselves, 

and they save the 

whole world. Blessed 

are the mothers who 

gave birth to them.

ਉਹ (ਇਸ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ-ਭਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਆਪ ਲੂੰ ਘ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਿੂੰ ਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ!
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22943 513 AYsw siqguru 
soeI pwey ijsu 
Duir msqik hir 
iliK pwieAw]

Aisaa Sathigur 

Soee Paaeae Jis 

Dhhur Masathak 

Har Likh Paaeiaa ||

He alone finds such a 

True Guru, upon 

whose forehead the 

Lord inscribed such 

pre-ordained destiny.

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਮਨੱੁਖ 'ਆਜਪ ਤਜਰਆ ਕੁਲ 

ਿਗਤੁ ਤਰਾਇਆ') ਉਸੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਧੁਰੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਬੂੰਦਗੀ 
ਕਰਨ ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਖ ਕੇ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

22944 513 jn nwnk  
bilhwrI gur 
Awpxy ivthu  
ijin BRim Bulw 
mwrig 
pwieAw]1]

Jan Naanak 

Balihaaree Gur 

Aapanae Vittahu 

Jin Bhram Bhulaa 

Maarag Paaeiaa 

||1||

Servant Nanak is a 

sacrifice to his Guru; 

when he was 

wandering in doubt, 

He placed him on the 

Path. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 

ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਭੁੱ ਲੇ ਨੂੂੰ  
ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥

22945 513 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

22946 513 qRY gux mwieAw 
vyiK Buly ijau 
dyiK dIpik  
pqMg pcwieAw]

Thrai Gun 

Maaeiaa Vaekh 

Bhulae Jio Dhaekh 

Dheepak Pathang 

Pachaaeiaa ||

Beholding Maya with 

her three dispositions, 

he goes astray; he is 

like the moth, which 

sees the flame, and is 

consumed.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤਿੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ (ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 

ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭੂੰ ਬਟ 

(ਦੀਵੇ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਦੀਵੇ ਉਤੇ 

ਸੜਦੇ ਹਨ;
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22947 513 pMifq Buil Buil  
mwieAw vyKih  
idKw iknY ikhu 
Awix cVwieAw]

Bu`il,Bu`il[(idKw)idKwau
xw kr[idKw:polw bolo[ 
cV@wieAw

Panddith Bhul 

Bhul Maaeiaa 

Vaekhehi Dhikhaa 

Kinai Kihu Aan 

Charraaeiaa ||

The mistaken, deluded 

Pandits gaze upon 

Maya, and watch to 

see whether anyone 

has offered them 

something.

ਪੂੰਡਤ (ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਦੇ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਲ ਹੀ ਤੱਕਦੇ 

ਹਨ ਜਕ ਵੇਖੀਏ ਜਕਸੇ ਨੇ ਕੁਝ 

ਜਲਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਹੈ (ਿਾਂ 
ਨਹੀਂ),

22948 513 dUjY Bwie pVih 
inq ibiKAw  
nwvhu diX 
KuAwieAw]

d-iX d mukqw- iX 
ishwrI sihq- qwlU qoN 
bolo

Dhoojai Bhaae 

Parrehi Nith 

Bikhiaa Naavahu 

Dhay Khuaaeiaa ||

In the love of duality, 

they read continually 

about sin, while the 

Lord has withheld His 

Name from them.

ਸੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਉਹ (ਅਸਲ ਜਵਚ) ਸਦਾ 
ਮਾਇਆ (ਦੀ ਸੂੰਥਾ ਹੀ) ਪੜਹਦੇ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਖੁੂੰ ਝਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।

22949 513 jogI jMgm 
sMinAwsI Buly  
En@w AhMkwru bhu 
grbu vDwieAw]

Jogee Jangam 

Sanniaasee Bhulae 

Ounhaa Ahankaar 

Bahu Garab 

Vadhhaaeiaa ||

The Yogis, the 

wandering hermits 

and the Sannyaasees 

have gone astray; 

their egotism and 

arrogance have 

increased greatly.

ਿੋਗੀ ਿੂੰਗਮ ਤੇ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ (ਭੀ 
ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, (ਜਕਉਂਜਕ 'ਜਤਆਗ' 

ਕਾਰਨ) ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਤੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ,
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22950 513 Cwdnu Bojnu n 
lYhI sq iBiKAw  
mn hiT jnmu 
gvwieAw]

SrDw nwl idqI s`q 
s`cI hIN lYNdy

Shhaadhan Bhojan 

N Laihee Sath 

Bhikhiaa 

Manehath Janam 

Gavaaeiaa ||

They do not accept 

the true donations of 

clothes and food, and 

their lives are ruined 

by their stubborn 

minds.

(ਜਗਿਹਸਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ) ਆਦਰ 

ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਜਮਜਲਆ ਕੱਪੜਾ 
ਤੇ ਭੋਿਨ-ਰੂਪ ਜਭੱਜਛਆ ਨਹੀਂ 
ਲੈਂਦੇ (ਭਾਵ, ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਮਲਣ 

ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਘੂਰਦੇ ਹਨ) ਤੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ 

ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

22951 513 eyqiVAw ivchu  
so jnu smDw  
ijin gurmuiK 
nwmu iDAwieAw]

(smDw)nwm ivBUqI 
vwlw:polw bolo[ polw 
(sm-Dw)smiJAw hY[ 
eyqiVAW ksky

Eaetharriaa 

Vichahu So Jan 

Samadhhaa Jin 

Guramukh Naam 

Dhhiaaeiaa ||

Among these, he 

alone is a man of 

poise, who, as 

Gurmukh, meditates 

on the Naam, the 

Name of the Lord.

ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਰਆਂ ਜਵਚੋਂ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ 

ਕੇ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ।

22952 513 jn nwnk iks 
no AwiK suxweIAY  
jw krdy siB 
krwieAw]2]

Jan Naanak Kis No 

Aakh Sunaaeeai 

Jaa Karadhae Sabh 

Karaaeiaa ||2||

Unto whom should 

servant Nanak speak 

and complain? All act 

as the Lord causes 

them to act. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀਏ? 

ਸਾਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਰੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਾਰ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, (ਭਾਵ, ਇਸ 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਿਭੂ 
ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ 

ਸਹੈਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ) ॥੨॥

22953 513 pauVI] Pourree || Pauree:
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22954 513 mwieAw mohu 
pryqu hY kwmu kRoDu 
AhMkwrw]

Maaeiaa Mohu 

Paraeth Hai Kaam 

Krodhh 

Ahankaaraa ||

Emotional attachment 

to Maya, sexual 

desire, anger and 

egotism are demons.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਕਾਮ, ਕਿੋਧ ਤੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਸਭ ਇਕ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਭੂਤ ਹਨ;

22955 513 eyh jm kI isr 
kwr hY eyn@w 
aupir jm kw 
fMfu krwrw]

(2. isrkwr) Eaeh Jam Kee 

Sirakaar Hai 

Eaenhaa Oupar 

Jam Kaa Ddandd 

Karaaraa ||

Because of them, 

mortals are subject to 

death; above their 

heads hangs the heavy 

club of the Messenger 

of Death.

ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਮਰਾਿ ਦੀ 
ਰਈਅਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 

ਿਮਰਾਿ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

22956 513 mnmuK jm mig 
pweIAin@ ijn@ 
dUjw Bwau 
ipAwrw]

Manamukh Jam 

Mag Paaeeanih 

Jinh Dhoojaa 

Bhaao Piaaraa ||

The self-willed 

manmukhs, in love 

with duality, are led 

onto the path of 

Death.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

22957 513 jmpuir bDy 
mwrIAin ko suxY 
n pUkwrw]

b`Dy Jam Pur Badhhae 

Maareean Ko 

Sunai N Pookaaraa 

||

In the City of Death, 

they are tied up and 

beaten, and no one 

hears their cries.

ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਿਮ-ਪੁਰੀ ਜਵਚ 

ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਮਾਰੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ 
(ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦੇ 

ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੁਡਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।
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22958 513 ijs no ikRpw kry  
iqsu guru imlY  
gurmuiK 
insqwrw]12]

Jis No Kirapaa 

Karae This Gur 

Milai Guramukh 

Nisathaaraa 

||12||

One who is blessed by 

the Lord's Grace 

meets the Guru; as 

Gurmukh, he is 

emancipated. ||12||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਜਮਹਰ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ) ਛੁਟਕਾਰਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

22959 513 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

22960 513 haumY mmqw 
mohxI mnmuKw no 
geI Kwie]

Houmai 

Mamathaa 

Mohanee 

Manamukhaa No 

Gee Khaae ||

By egotism and pride, 

the self-willed 

manmukhs are 

enticed, and 

consumed.

ਹਉਮੈ ਤੇ ਅਪਣੱਤ (ਸਰੂਪ 

ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਨੋ) ਚੁੜੇਲ 

ਹੈ ਿ ੋਆਪ-ਹੁਦਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੜੱਪ 

ਕਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

22961 513 jo moih dUjY icqu 
lwiedy iqnw 
ivAwip rhI 
lptwie]

Jo Mohi Dhoojai 

Chith Laaeidhae 

Thinaa Viaap 

Rehee Lapattaae 

||

Those who center 

their consciousness on 

duality are caught in 

it, and remain stuck.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਜਕਸੇ) 

ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਬੜ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

22962 513 gur kY sbid 
prjwlIAY qw 
eyh ivchu jwie]

(prjwlIAY) 
swVdI[pr-jwlIAY

Gur Kai Sabadh 

Parajaaleeai Thaa 

Eaeh Vichahu Jaae 

||

But when it is burnt 

away by the Word of 

the Guru's Shabad, 

only then does it 

depart from within.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਨਕਲਦੀ ਹੈ;
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22963 513 qnu mnu hovY 
aujlw nwmu vsY 
min Awie]

Than Man Hovai 

Oujalaa Naam 

Vasai Man Aae ||

The body and mind 

become radiant and 

bright, and the Naam, 

the Name of the Lord, 

comes to dwell within 

the mind.

ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਸੁਅੱਛ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

22964 513 nwnk mwieAw 
kw mwrxu hir 
nwmu hY gurmuiK 
pwieAw jwie]1]

Naanak Maaeiaa 

Kaa Maaran Har 

Naam Hai 

Guramukh Paaeiaa 

Jaae ||1||

O Nanak, the Lord's 

Name is the antidote 

to Maya; the Gurmukh 

obtains it. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਮਾਇਆ 

(ਸੂੰਖੀਏ ਨੂੂੰ  ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਰਨ) ਦੀ 
ਬੂਟੀ ਇੱਕ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਿੋ 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

22965 513 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

22966 513 iehu mnu  
kyqiVAw jug 
BrimAw iQru rhY 
n AwvY jwie]

ju`g Eihu Man 

Kaetharriaa Jug 

Bharamiaa Thhir 

Rehai N Aavai Jaae 

||

This mind has 

wandered through so 

many ages; it has not 

remained stable - it 

continues coming and 

going.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ ਮਨ ਕਈ 

ਿੁਗ ਭਟਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ) ਜਟਕਦਾ 
ਨਹੀਂ ਤੇ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

22967 513 hir Bwxw qw 
BrmwieAnu kir 
prpMcu Kylu 
aupwie]

Har Bhaanaa Thaa 

Bharamaaeian Kar 

Parapanch Khael 

Oupaae ||

When it is pleasing to 

the Lord's Will, then 

He causes the soul to 

wander; He has set 

the world-drama in 

motion.

ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਏਸੇ 

ਤਰਹਾਂ) ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਨੇ 

ਇਹ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀ (ਿਗਤ-ਖੇਡ 

ਬਣਾ ਕੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਜਵਚ) 

ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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22968 513 jw hir bKsy qw 
guru imlY AsiQru 
rhY smwie]

Jaa Har Bakhasae 

Thaa Gur Milai 

Asathhir Rehai 

Samaae ||

When the Lord 

forgives, then one 

meets the Guru, and 

becoming stable, he 

remains absorbed in 

the Lord.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ (ਆਪ) ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਜਿਰ) ਇਹ (ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ) ਿੁੜ ਕੇ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ;

22969 514 nwnk mn hI qy 
mnu mwinAw nw 
ikCu mrY n 
jwie]2]

Naanak Man Hee 

Thae Man 

Maaniaa Naa 

Kishh Marai N 

Jaae ||2||

O Nanak, through the 

mind, the mind is 

satisfied, and then, 

nothing comes or 

goes. ||2||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ (ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਵਚ) 

ਪਤੀਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਇਸ ਦਾ 
ਨਾਹ ਕੁਝ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ॥੨॥

22970 514 pauVI] Pourree || Pauree:

22971 514 kwieAw kotu 
Apwru hY imlxw 
sMjogI]

Kaaeiaa Kott 

Apaar Hai Milanaa 

Sanjogee ||

The body is the 

fortress of the Infinite 

Lord; it is obtained 

only by destiny.

ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋ,) ਇਕ 

ਵੱਡਾ ਜਕਲਹਾ ਹੈ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

22972 514 kwieAw AMdir 
Awip vis 
rihAw Awpy rs 
BogI]

Kaaeiaa Andhar 

Aap Vas Rehiaa 

Aapae Ras Bhogee 

||

The Lord Himself 

dwells within the 

body; He Himself is 

the Enjoyer of 

pleasures.

ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ (ਜਕਤੇ ਤਾਂ) 
ਰਸ ਭੋਗ ਜਰਹਾ ਹੈ,
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22973 514 Awip AqIqu 
Ailpqu hY  
inrjogu hir 
jogI]

(AqIq) iqAwgI 
[(Ailpqu) inrlyp 
[(inrjogu) 
AnjuiVAw[A-ilpqu

Aap Atheeth 

Alipath Hai Nirajog 

Har Jogee ||

He Himself remains 

detached and 

unaffected; while 

unattached, He is still 

attached.

(ਜਕਤੇ) ਆਪ ਿੋਗੀ ਪਿਭੂ 
ਜਵਰਕਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਅਨ-ਿੁਜੜਆ ਹੈ।

22974 514 jo iqsu BwvY so 
kry hir kry su 
hogI]

Jo This Bhaavai So 

Karae Har Karae S 

Hogee ||

He does whatever He 

pleases, and whatever 

He does, comes to 

pass.

ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕੁਝ ਪਿਭੂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

22975 514 hir gurmuiK nwmu 
iDAweIAY lih 
jwih 
ivjogI]13]

Har Guramukh 

Naam Dhhiaaeeai 

Lehi Jaahi Vijogee 

||13||

The Gurmukh 

meditates on the 

Lord's Name, and 

separation from the 

Lord is ended. ||13||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੀਏ ਤਾਂ (ਮਾਇਕ 

ਰਸ-ਰੂਪ) ਸਾਰੇ ਜਵਛੋੜੇ (ਭਾਵ, 

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ ਮੂਲ) ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੩॥

22976 514 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

22977 514 vwhu vwhu Awip 
AKwiedw gur 
sbdI scu soie ]

Vaahu Vaahu Aap 

Akhaaeidhaa Gur 

Sabadhee Sach 

Soe ||

Waaho! Waaho! The 

Lord Himself causes us 

to praise Him, through 

the True Word of the 

Guru's Shabad.

ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਮਨੱੁਖ ਪਾਸੋਂ) 'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ' 

ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ),

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4593 Published: March 06/ 2014



22978 514 vwhu vwhu isPiq 
slwh hY gurmuiK 
bUJY koie]

Vaahu Vaahu 

Sifath Salaah Hai 

Guramukh Boojhai 

Koe ||

Waaho! Waaho! is His 

Eulogy and Praise; 

how rare are the 

Gurmukhs who 

understand this.

ਕੋਈ (ਜਵਰਲਾ) ਗੁਰਮੁਖ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ 'ਵਾਹ ਵਾਹ' 

ਆਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ,

22979 514 vwhu vwhu bwxI 
scu hY sic 
imlwvw hoie]

Vaahu Vaahu 

Baanee Sach Hai 

Sach Milaavaa Hoe 

||

Waaho! Waaho! is the 

True Word of His Bani, 

by which we meet our 

True Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੈ, (ਇਸ ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਮੇਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

22980 514 nwnk vwhu vwhu 
kriqAw pRBu 
pwieAw krim 
prwpiq hoie]1]

Naanak Vaahu 

Vaahu Karathiaa 

Prabh Paaeiaa 

Karam Paraapath 

Hoe ||1||

O Nanak, chanting 

Waaho! Waaho! God 

is attained; by His 

Grace, He is obtained. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਜਦਆਂ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ; (ਪਰ, ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥

22981 514 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

22982 514 vwhu vwhu krqI 
rsnw sbid 
suhweI]

Vaahu Vaahu 

Karathee Rasanaa 

Sabadh Suhaaee ||

Chanting Waaho! 

Waaho! the tongue is 

adorned with the 

Word of the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ 'ਵਾਹੁ 

ਵਾਹੁ' ਆਖਦੀ ਿੀਭ ਸੋਹਣੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

22983 514 pUrY sbid pRBu 
imilAw AweI]

Poorai Sabadh 

Prabh Miliaa Aaee 

||

Through the Perfect 

Shabad, one comes to 

meet God.

ਪਿਭੂ ਜਮਲਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈ।
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22984 514 vfBwgIAw vwhu 
vwhu muhhu 
kFweI]

Vaddabhaageeaa 

Vaahu Vaahu 

Muhahu Kadtaaee 

||

How very fortunate 

are those, who with 

their mouths, chant 

Waaho! Waaho!

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚੋਂ ਪਿਭੂ 'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ' 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,

22985 514 vwhu vwhu krih 
syeI jn sohxy  
iqn@ kau prjw 
pUjx AweI]

Vaahu Vaahu 

Karehi Saeee Jan 

Sohanae Thinh Ko 

Parajaa Poojan 

Aaee ||

How beautiful are 

those persons who 

chant Waaho! Waaho! 

; people come to 

venerate them.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ 'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ' ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

22986 514 vwhu vwhu krim 
prwpiq hovY  
nwnk dir scY 
soBw pweI]2]

Vaahu Vaahu 

Karam Paraapath 

Hovai Naanak 

Dhar Sachai 

Sobhaa Paaee 

||2||

Waaho! Waaho! is 

obtained by His Grace; 

O Nanak, honor is 

obtained at the Gate 

of the True Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੨॥

22987 514 pauVI] Pourree || Pauree:

22988 514 bjr kpwt 
kwieAw gV@ 
BIqir kUVu kusqu 
AiBmwnI]

ku-s`qu Bajar Kapaatt 

Kaaeiaa Garrh 

Bheethar Koorr 

Kusath 

Abhimaanee ||

Within the fortress of 

body, are the hard and 

rigid doors of 

falsehood, deception 

and pride.

ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ-

ਰੂਪ ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ ਕੂੜ ਤੇ ਕੁਸੱਤ-

ਰੂਪ ਕਰੜੇ ਿਾਟਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 

ਹਨ,
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22989 514 Brim BUly ndir 
n AwvnI mnmuK 
AMD AigAwnI]

Bharam Bhoolae 

Nadhar N Aavanee 

Manamukh Andhh 

Agiaanee ||

Deluded by doubt, the 

blind and ignorant self-

willed manmukhs 

cannot see them.

ਪਰ ਅੂੰਨਹੇ  ਤੇ ਅਜਗਆਨੀ 
ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਰਮ ਜਵਚ ਭੁੱ ਲੇ 

ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

22990 514 aupwie ikqY n 
lBnI kir ByK 
Qky ByKvwnI]

Oupaae Kithai N 

Labhanee Kar 

Bhaekh Thhakae 

Bhaekhavaanee ||

They cannot be found 

by any efforts; 

wearing their religious 

robes, the wearers 

have grown weary of 

trying.

ਭੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੇਖ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਜਕਸੇ ਉਪਾਉ 

ਕਰਨ ਨਾਲ (ਇਹ ਿਾਟਕ) 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸੇ,

22991 514 gur sbdI 
KolweIAin@ hir 
nwmu jpwnI]

Gur Sabadhee 

Kholaaeeanih Har 

Naam Japaanee ||

The doors are opened 

only by the Word of 

the Guru's Shabad, 

and then, one chants 

the Name of the Lord.

(ਹਾਂ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਾਟ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਖੁਲਹਦੇ ਹਨ।

22992 514 hir jIau AMimRq 
ibrKu hY ijn 
pIAw qy 
iqRpqwnI]14]

Har Jeeo Anmrith 

Birakh Hai Jin 

Peeaa Thae 

Thripathaanee 

||14||

The Dear Lord is the 

Tree of Ambrosial 

Nectar; those who 

drink in this Nectar are 

satisfied. ||14||

ਪਿਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਰੱੁਖ 

ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਇਸ ਦਾ ਰਸ) 

ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਿ ਗਏ ਹਨ 

॥੧੪॥

22993 514 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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22994 514 vwhu vwhu 
kriqAw rYix 
suiK ivhwie]

Vaahu Vaahu 

Karathiaa Rain 

Sukh Vihaae ||

Chanting Waaho! 

Waaho! the night of 

one's life passes in 

peace.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ-ਰੂਪ) 

ਰਾਤ ਸੁਖੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ,

22995 514 vwhu vwhu 
kriqAw sdw 
AnMdu hovY myrI 
mwie]

Vaahu Vaahu 

Karathiaa Sadhaa 

Anandh Hovai 

Maeree Maae ||

Chanting Waaho! 

Waaho! I am in eternal 

bliss, O my mother!

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਜਦਆਂ ਸਦਾ ਮੌਿ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ!

22996 514 vwhu vwhu 
kriqAw hir 
isau ilv lwie]

Vaahu Vaahu 

Karathiaa Har Sio 

Liv Laae ||

Chanting Waaho! 

Waaho!, I have fallen 

in love with the Lord.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਜਦਆਂ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸੁਰਜਤ 

ਿੁੜਦੀ ਹੈ,

22997 514 vwhu vwhu krmI  
bolY bolwie]

Vaahu Vaahu 

Karamee Bolai 

Bolaae ||

Waaho! Waaho! 

Through the karma of 

good deeds, I chant it, 

and inspire others to 

chant it as well.

ਪਰ, ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਪਿੇਜਰਆ ਹੋਇਆ 'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ' 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।

22998 514 vwhu vwhu 
kriqAw soBw 
pwie]

Vaahu Vaahu 

Karathiaa Sobhaa 

Paae ||

Chanting Waaho! 

Waaho!, one obtains 

honor.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਜਦਆਂ ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,
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22999 514 nwnk vwhu vwhu 
siq rjwie]1]

s`iq Naanak Vaahu 

Vaahu Sath Rajaae 

||1||

O Nanak, Waaho! 

Waaho! is the Will of 

the True Lord. ||1||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
23000 514 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

23001 514 vwhu vwhu bwxI 
scu hY gurmuiK 
lDI Bwil]

l`DI Vaahu Vaahu 

Baanee Sach Hai 

Guramukh 

Ladhhee Bhaal ||

Waaho! Waaho! is the 

Bani of the True Word. 

Searching, the 

Gurmukhs have found 

it.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਪਿਭੂ (ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ) ਹੈ, ਿ ੋ

ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ 

ਉਸ ਨੇ ਭਾਲ ਕੇ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ,

23002 514 vwhu vwhu sbdy 
aucrY vwhu vwhu 
ihrdY nwil]

au~crY Vaahu Vaahu 

Sabadhae 

Oucharai Vaahu 

Vaahu Hiradhai 

Naal ||

Waaho! Waaho! They 

chant the Word of the 

Shabad. Waaho! 

Waaho! They enshrine 

it in their hearts.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ' ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਹਰਦੇ ਨਾਲ (ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ)।

23003 514 vwhu vwhu 
kriqAw hir 
pwieAw shjy 
gurmuiK Bwil]

Vaahu Vaahu 

Karathiaa Har 

Paaeiaa Sehajae 

Guramukh Bhaal ||

Chanting Waaho! 

Waaho! the Gurmukhs 

easily obtain the Lord, 

after searching.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਭਾਲ ਕਰ 

ਕੇ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਜਦਆਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਹੈ।

23004 514 sy vfBwgI 
nwnkw hir hir 
irdY smwil]2]

Sae 

Vaddabhaagee 

Naanakaa Har Har 

Ridhai Samaal 

||2||

O Nanak, very 

fortunate are those 

who reflect upon the 

Lord, Har, Har, within 

their hearts. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸੂੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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23005 514 pauVI] Pourree || Pauree:

23006 514 ey mnw Aiq 
loBIAw inq loBy 
rwqw]

r`wqw Eae Manaa Ath 

Lobheeaa Nith 

Lobhae Raathaa ||

O my utterly greedy 

mind, you are 

constantly engrossed 

in greed.

ਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਭੀ ਮਨ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਲੋਭ ਜਵਚ ਪਇਆ ਰਜਹਨਾ?

23007 514 mwieAw mnsw 
mohxI dh ids 
iPrwqw]

Maaeiaa Manasaa 

Mohanee Dheh 

Dhis Firaathaa ||

In your desire for the 

enticing Maya, you 

wander in the ten 

directions.

ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਤੂੂੰ  ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਭਉਂਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ।

23008 514 AgY nwau jwiq n 
jwiesI mnmuiK 
duKu Kwqw]

Agai Naao Jaath N 

Jaaeisee 

Manamukh Dhukh 

Khaathaa ||

Your name and social 

status shall not go 

with you hereafter; 

the self-willed 

manmukh is 

consumed by pain.

ਹੇ ਮਨਮੁਖ (ਮਨ!) ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਚੀ ਿਾਤ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ, (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ 

ਭੁੱ ਲਾ ਹੋਇਆ) ਦੱੁਖ ਭੋਗੇਂਗਾ;

23009 514 rsnw hir rsu n 
ciKE PIkw 
bolwqw]

Rasanaa Har Ras N 

Chakhiou Feekaa 

Bolaathaa ||

Your tongue does not 

taste the sublime 

essence of the Lord; it 

utters only insipid 

words.

ਿੀਭ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਚੱਜਖਆ ਤੇ ਜਿੱਕਾ 
(ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਬਚਨ 

ਹੀ) ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ।

23010 514 ijnw gurmuiK 
AMimRqu cwiKAw sy 
jn iqRpqwqw 
]15]

Jinaa Guramukh 

Anmrith 

Chaakhiaa Sae Jan 

Thripathaathaa 

||15||

Those Gurmukhs who 

drink in the Ambrosial 

Nectar are satisfied. 

||15||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਨਾਮ-ਰੂਪ) 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਚਜਖਆ ਹੈ ਉਹ ਰੱਿ 

ਗਏ ਹਨ ॥੧੫॥

23011 514 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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23012 514 vwhu vwhu iqs no 
AwKIAY ij scw 
gihr gMBIru]

Vaahu Vaahu This 

No Aakheeai J 

Sachaa Gehir 

Ganbheer ||

Chant Waaho! Waaho! 

to the Lord, who is 

True, profound and 

unfathomable.

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿ ੋਪਿਭੂ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ,

23013 514 vwhu vwhu iqs no 
AwKIAY ij 
guxdwqw miq 
DIru]

Vaahu Vaahu This 

No Aakheeai J 

Gunadhaathaa 

Math Dhheer ||

Chant Waaho! Waaho! 

to the Lord, who is the 

Giver of virtue, 

intelligence and 

patience.

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿ ੋ(ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ ) ਗੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਤੇ ਅਡੋਲ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ,

23014 515 vwhu vwhu iqs no 
AwKIAY ij sB 
mih rihAw 
smwie]

Vaahu Vaahu This 

No Aakheeai J 

Sabh Mehi Rehiaa 

Samaae ||

Chant Waaho! Waaho! 

to the Lord, who is 

permeating and 

pervading in all.

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿ ੋਸਭ 

ਜਵੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

23015 515 vwhu vwhu iqs no 
AwKIAY ij dydw 
irjku sbwih]

Vaahu Vaahu This 

No Aakheeai J 

Dhaedhaa Rijak 

Sabaahi ||

Chant Waaho! Waaho! 

to the Lord, who is the 

Giver of sustenance to 

all.

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿ ੋਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਿ ੋ

ਸਭ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ,
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23016 515 nwnk vwhu vwhu 
ieko kir 
swlwhIAY ij 
siqgur dIAw 
idKwie]1]

Naanak Vaahu 

Vaahu Eiko Kar 

Saalaaheeai J 

Sathigur Dheeaa 

Dhikhaae ||1||

O Nanak, Waaho! 

Waaho! - praise the 

One Lord, revealed by 

the True Guru. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲਾ-ਸ਼ਰੀਕ 

ਿਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਕਰੀਏ; ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

23017 515 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

23018 515 vwhu vwhu gurmuK 
sdw krih  
mnmuK mrih 
ibKu Kwie]

Vaahu Vaahu 

Guramukh Sadhaa 

Karehi Manamukh 

Marehi Bikh Khaae 

||

Waaho! Waaho! The 

Gurmukhs praise the 

Lord continually, while 

the self-willed 

manmukhs eat poison 

and die.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਪਰ, ਆਪ-

ਹੁਦਰੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ-ਰੂਪ 

ਜ਼ਜਹਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।

23019 515 Enw vwhu vwhu n 
BwveI duKy duiK 
ivhwie]

Ounaa Vaahu 

Vaahu N Bhaavee 

Dhukhae Dhukh 

Vihaae ||

They have no love for 

the Lord's Praises, and 

they pass their lives in 

misery.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ।

23020 515 gurmuiK AMimRqu 
pIvxw vwhu vwhu 
krih ilv lwie]

Guramukh 

Anmrith Peevanaa 

Vaahu Vaahu 

Karehi Liv Laae ||

The Gurmukhs drink in 

the Ambrosial Nectar, 

and they center their 

consciousness on the 

Lord's Praises.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਿਲ-ਪਾਨ ਹੀ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ), ਉਹ 

ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ ਜਸਫ਼ਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
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23021 515 nwnk vwhu vwhu 
krih sy jn 
inrmly iqRBvx 
soJI pwie]2]

Naanak Vaahu 

Vaahu Karehi Sae 

Jan Niramalae 

Thribhavan Sojhee 

Paae ||2||

O Nanak, those who 

chant Waaho! Waaho! 

are immaculate and 

pure; they obtain the 

knowledge of the 

three worlds. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ (ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦੀ) ਸੂਝ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

23022 515 pauVI] Pourree || Pauree:

23023 515 hir kY BwxY guru 
imlY syvw Bgiq 
bnIjY]

(bnIjY) bxdI hY Har Kai Bhaanai 

Gur Milai Saevaa 

Bhagath Baneejai 

||

By the Lord's Will one 

meets the Guru serves 

Him, and worships the 

Lord.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਉਸ ਵਾਸਤੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਤੇ ਭਗਤੀ (ਦੀ ਿੁਗਤ) ਬਣਦੀ 
ਹੈ,

23024 515 hir kY BwxY hir 
min vsY shjy 
rsu pIjY]

Har Kai Bhaanai 

Har Man Vasai 

Sehajae Ras Peejai 

||

By the Lord's Will, the 

Lord comes to dwell in 

the mind, and one 

easily drinks in the 

sublime essence of the 

Lord.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਭੂ 
ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

(ਜਟਜਕਆਂ) ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਵੀਦਾ 
ਹੈ,

23025 515 hir kY BwxY suKu 
pweIAY hir lwhw 
inq lIjY]

Har Kai Bhaanai 

Sukh Paaeeai Har 

Laahaa Nith Leejai 

||

By the Lord's Will, one 

finds peace, and 

continually earns the 

Lord's Profit.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
(ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਤੇ (ਿੀਵ-ਵਪਾਰੀ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,
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23026 515 hir kY qKiq 
bhwlIAY inj 
Gir sdw vsIjY]

Har Kai Thakhath 

Behaaleeai Nij 

Ghar Sadhaa 

Vaseejai ||

He is seated on the 

Lord's throne, and he 

dwells continually in 

the home of his own 

being.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਾਜਹਗੁਰੂ ਦੇ (ਨਾਮ 

ਦੇ) ਰਾਿ-ਜਸੂੰ ਘਾਸਣ ਉਤੇ ਬੈਠਣ 

ਨਾਲ, ਪਿਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ 
ਜਨਿੱਿ ਦੇ ਗਿਜਹ ਜਵੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ।

23027 515 hir kw Bwxw 
iqnI mMinAw  
ijnw gurU 
imlIjY]16]

Har Kaa Bhaanaa 

Thinee Manniaa 

Jinaa Guroo 

Mileejai ||16||

He alone surrenders to 

the Lord's Will, who 

meets the Guru. 

||16||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  (ਜਮੱਠਾ 
ਕਰ ਕੇ) ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ॥੧੬॥

23028 515 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

23029 515 vwhu vwhu sy jn 
sdw krih ijn@ 
kau Awpy dyie 
buJwie]

bu`Jwie Vaahu Vaahu Sae 

Jan Sadhaa Karehi 

Jinh Ko Aapae 

Dhaee Bujhaae ||

Waaho! Waaho! Those 

humble beings ever 

praise the Lord, unto 

whom the Lord 

Himself grants 

understanding.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਸੁਮੱਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,

23030 515 vwhu vwhu 
kriqAw mnu 
inrmlu hovY haumY 
ivchu jwie]

Vaahu Vaahu 

Karathiaa Man 

Niramal Hovai 

Houmai Vichahu 

Jaae ||

Chanting Waaho! 

Waaho!, the mind is 

purified, and egotism 

departs from within.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਜਤਆਂ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।
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23031 515 vwhu vwhu gurisKu 
jo inq kry so 
mn icMidAw Plu 
pwie]

Vaahu Vaahu 

Gurasikh Jo Nith 

Karae So Man 

Chindhiaa Fal Paae 

||

The Gurmukh who 

continually chants 

Waaho! Waaho! 

attains the fruits of his 

heart's desires.

ਿ ੋਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨ-ਇੱਛਤ 

ਿਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23032 515 vwhu vwhu krih  
sy jn sohxy hir 
iqn@ kY sMig 
imlwie]

Vaahu Vaahu 

Karehi Sae Jan 

Sohanae Har 

Thinh Kai Sang 

Milaae ||

Beauteous are those 

humble beings who 

chant Waaho! Waaho! 

O Lord, let me join 

them!

ਿ ੋਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

23033 515 vwhu vwhu ihrdY 
aucrw muKhu BI 
vwhu vwhu kryau]

Vaahu Vaahu 

Hiradhai Oucharaa 

Mukhahu Bhee 

Vaahu Vaahu 

Karaeo ||

Within my heart, I 

chant Waaho! 

Waaho!, and with my 

mouth, Waaho! 

Waaho!

ਿ ੋਜਹਰਦੇ ਜਵੱਚ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਮੂਹੋਂ ਵੀ ਜਸਿਤ-ਸਲਾਹ ਹੀ 
ਜਨਲਦੀ ਹੈ।

23034 515 nwnk vwhu vwhu 
jo krih hau qnu 
mnu iqn@ kau 
dyau]1]

Naanak Vaahu 

Vaahu Jo Karehi 

Ho Than Man 

Thinh Ko Dhaeo 

||1||

O Nanak, those who 

chant Waaho! Waaho! 

- unto them I dedicate 

my body and mind. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ 

ਭੇਟ ਕਰ ਜਦਆਂ ॥੧॥

23035 515 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4604 Published: March 06/ 2014



23036 515 vwhu vwhu swihbu 
scu hY AMimRqu jw 
kw nwau]

Vaahu Vaahu 

Saahib Sach Hai 

Anmrith Jaa Kaa 

Naao ||

Waaho! Waaho! is the 

True Lord Master; His 

Name is Ambrosial 

Nectar.

ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਬਲ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਉਸੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ।

23037 515 ijin syivAw 
iqin Plu 
pwieAw hau iqn 
bilhwrY jwau]

Jin Saeviaa Thin 

Fal Paaeiaa Ho 

Thin Balihaarai 

Jaao ||

Those who serve the 

Lord are blessed with 

the fruit; I am a 

sacrifice to them.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਉਸ ਉਸ ਨੇ 

(ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਿਲ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਿੇਹੇ 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ।

23038 515 vwhu vwhu guxI 
inDwnu hY ijs no 
dyie su Kwie]

Vaahu Vaahu 

Gunee Nidhhaan 

Hai Jis No Dhaee S 

Khaae ||

Waaho! Waaho! is the 

treasure of virtue; he 

alone tastes it, who is 

so blessed.

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

23039 515 vwhu vwhu jil 
Qil BrpUru hY  
gurmuiK pwieAw 
jwie]

Vaahu Vaahu Jal 

Thhal Bharapoor 

Hai Guramukh 

Paaeiaa Jaae ||

Waaho! Waaho! The 

Lord is pervading and 

permeating the 

oceans and the land; 

the Gurmukh attains 

Him.

ਜਸਫ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰਜਦਆਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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23040 515 vwhu vwhu gurisK 
inq sB krhu  
gur pUry vwhu vwhu 
BwvY]

Vaahu Vaahu 

Gurasikh Nith 

Sabh Karahu Gur 

Poorae Vaahu 

Vaahu Bhaavai ||

Waaho! Waaho! Let all 

the Gursikhs 

continually praise Him. 

Waaho! Waaho! The 

Perfect Guru is 

pleased with His 

Praises.

ਹੇ ਗੁਰ-ਜਸੱਖੋ! ਸਾਰੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਮੱਠੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

23041 515 nwnk vwhu vwhu 
jo min iciq kry  
iqsu jmkMkru 
nyiV n AwvY]2]

Naanak Vaahu 

Vaahu Jo Man 

Chith Karae This 

Jamakankar Naerr 

N Aavai ||2||

O Nanak, one who 

chants Waaho! 

Waaho! with his heart 

and mind - the 

Messenger of Death 

does not approach 

him. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਇਕ-ਮਨ 

ਹੋ ਕੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੨॥

23042 515 pauVI] Pourree || Pauree:

23043 515 hir jIau scw 
scu hY scI 
gurbwxI]

Har Jeeo Sachaa 

Sach Hai Sachee 

Gurabaanee ||

The Dear Lord is the 

Truest of the True; 

True is the Word of 

the Guru's Bani.

ਪਿਭੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚ ਹੈ,

23044 515 siqgur qy scu 
pCwxIAY sic 
shij smwxI]

Sathigur Thae 

Sach 

Pashhaaneeai 

Sach Sehaj 

Samaanee ||

Through the True 

Guru, the Truth is 

realized, and one is 

easily absorbed in the 

True Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
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23045 515 An idnu jwgih  
nw svih jwgq 
rYix ivhwxI]

Anadhin Jaagehi 

Naa Savehi 

Jaagath Rain 

Vihaanee ||

Night and day, they 

remain awake, and do 

not sleep; in 

wakefulness, the night 

of their lives passes.

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਨਹੀਂ ਸਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ-ਰੂਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 

ਸੁਚੇਤ ਰਜਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ,

23046 515 gurmqI hir rsu 
cwiKAw sy puMn 
prwxI]

Guramathee Har 

Ras Chaakhiaa Sae 

Punn Paraanee ||

Those who taste the 

sublime essence of the 

Lord, through the 

Guru's Teachings, are 

the most worthy 

persons.

ਤੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਚੱਜਖਆ ਹੈ।

23047 515 ibnu gur iknY n 
pwieE pic muey 
AjwxI]17]

Bin Gur Kinai N 

Paaeiou Pach 

Mueae Ajaanee 

||17||

Without the Guru, no 

one has obtained the 

Lord; the ignorant rot 

away and die. ||17||

ਪਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਜਲਆ, ਅੂੰਞਾਣ ਲੋਕ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਖਪ 

ਖਪ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੭॥

23048 515 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

23049 515 vwhu vwhu bwxI 
inrMkwr hY iqsu 
jyvfu Avru n 
koie]

Vaahu Vaahu 

Baanee Nirankaar 

Hai This Jaevadd 

Avar N Koe ||

Waaho! Waaho! is the 

Bani, the Word, of the 

Formless Lord. There 

is no other as great as 

He is.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਉਸੇ 

ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਿੋ ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ 

ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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23050 515 vwhu vwhu Agm 
AQwhu hY vwhu 
vwhu scw soie]

(A-gm) sogrihq:polw 
bolo

Vaahu Vaahu 

Agam Athhaahu 

Hai Vaahu Vaahu 

Sachaa Soe ||

Waaho! Waaho! The 

Lord is unfathomable 

and inaccessible. 

Waaho! Waaho! He is 

the True One.

ਉਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਲਾਇਕ ਪਿਭੂ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਿਾ 
ਸਕਦੀ, ਉਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈ।

23051 515 vwhu vwhu 
vyprvwhu hY vwhu 
vwhu kry su hoie]

Vaahu Vaahu 

Vaeparavaahu Hai 

Vaahu Vaahu 

Karae S Hoe ||

Waaho! Waaho! He is 

the self-existent Lord. 

Waaho! Waaho! As He 

wills, so it comes to 

pass.

ਉਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਲਾਇਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪਿਭੂ 
ਿ ੋਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

23052 515 vwhu vwhu AMimRq 
nwmu hY gurmuiK 
pwvY koie]

Vaahu Vaahu 

Anmrith Naam Hai 

Guramukh Paavai 

Koe ||

Waaho! Waaho! is the 

Ambrosial Nectar of 

the Naam, the Name 

of the Lord, obtained 

by the Gurmukh.

ਉਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਲਾਇਕ ਪਿਭੂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਜਕਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

23053 515 vwhu vwhu krmI 
pweIAY Awip 
dieAw kir 
dyie]

Vaahu Vaahu 

Karamee Paaeeai 

Aap Dhaeiaa Kar 

Dhaee ||

Waaho! Waaho! This 

is realized by His 

Grace, as He Himself 

grants His Grace.

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਪਿਭੂ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।
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23054 516 nwnk vwhu vwhu 
gurmuiK pweIAY  
An idnu nwmu 
leyie]1]

ley-ie Naanak Vaahu 

Vaahu Guramukh 

Paaeeai Anadhin 

Naam Leaee ||1||

O Nanak, Waaho! 

Waaho! This is 

obtained by the 

Gurmukhs, who hold 

tight to the Naam, 

night and day. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ॥੧॥

23055 516 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

23056 516 ibnu siqgur syvy  
swiq n AwveI  
dUjI nwhI jwie]

Bin Sathigur 

Saevae Saath N 

Aavee Dhoojee 

Naahee Jaae ||

Without serving the 

True Guru, peace is 

not obtained, and the 

sense of duality does 

not depart.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 
ਤੇ (ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ (ਜਿਥੇ ਇਹ 

ਜਮਲ ਸਕੇ),

23057 516 jy bhuqyrw locIAY  
ivxu krmY n 
pwieAw jwie]

Jae Bahuthaeraa 

Locheeai Vin 

Karamai N Paaeiaa 

Jaae ||

No matter how much 

one may wish, without 

the Lord's Grace, He is 

not found.

ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨੀ ਹੀ ਤਾਂਘ ਕਰੀਏ, 

ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

23058 516 ijn@w AMqir loB 
ivkwru hY dUjY 
Bwie KuAwie]

Jinhaa Anthar 

Lobh Vikaar Hai 

Dhoojai Bhaae 

Khuaae ||

Those who are filled 

with greed and 

corruption are ruined 

by the love of duality.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਲੋਭ ਦਾ ਔਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਭੁੱ ਲੇ 

ਹੋਏ ਹਨ,
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23059 516 jMmxu mrxu n 
cukeI haumY 
ivic duKu pwie]

Janman Maran N 

Chukee Houmai 

Vich Dhukh Paae 

||

They cannot escape 

birth and death, and 

with egotism within 

them, they suffer in 

misery.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਣਾ 
ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਕਲੇਸ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

23060 516 ijn@w siqgur 
isau icqu 
lwieAw su KwlI 
koeI nwih]

Jinhaa Sathigur Sio 

Chith Laaeiaa S 

Khaalee Koee 

Naahi ||

Those who center 

their consciousness on 

the True Guru, never 

go empty-handed.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆ 

ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ) ਵਾਂਜਿਆਂ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ,

23061 516 iqn jm kI 
qlb n hoveI nw 
Eie duK shwih]

(qlb) bulwvw Thin Jam Kee 

Thalab N Hovee 

Naa Oue Dhukh 

Sehaahi ||

They are not 

summoned by the 

Messenger of Death, 

and they do not suffer 

in pain.

ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਮ ਦਾ ਸੱਦਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੱੁਖ 

ਸਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ)।

23062 516 nwnk gurmuiK 
aubry scY sbid 
smwih]2]

Naanak Guramukh 

Oubarae Sachai 

Sabadh Samaahi 

||2||

O Nanak, the 

Gurmukhs are saved; 

they merge in the True 

Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ (ਦੱੁਖਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

23063 516 pauVI] Pourree || Pauree:
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23064 516 FwFI iqs no 
AwKIAY ij KsmY 
Dry ipAwru]

(FwFI) js krn vwlw Dtaadtee This No 

Aakheeai J 

Khasamai Dhharae 

Piaar ||

He alone is called a 

minstrel, who 

enshrines love for his 

Lord and Master.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਢਾਢੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਉਹੀ ਬੂੰਦਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ),

23065 516 dir KVw syvw 
kry gur sbdI 
vIcwru]

Dhar Kharraa 

Saevaa Karae Gur 

Sabadhee 

Veechaar ||

Standing at the Lord's 

Door, he serves the 

Lord, and reflects 

upon the Word of the 

Guru's Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

23066 516 FwFI dru Gru 
pwiesI scu rKY 
aur Dwir]

Dtaadtee Dhar 

Ghar Paaeisee 

Sach Rakhai Our 

Dhhaar ||

The minstrel attains 

the Lord's Gate and 

Mansion, and he 

keeps the True Lord 

clasped to his heart.

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਢਾਢੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ,

23067 516 FwFI kw mhlu 
Aglw hir kY 
nwie ipAwir]

Dtaadtee Kaa 

Mehal Agalaa Har 

Kai Naae Piaar ||

The status of the 

minstrel is exalted; he 

loves the Name of the 

Lord.

ਐਸੇ ਢਾਢੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ 

ਉੱਚੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

23068 516 FwFI kI syvw 
cwkrI hir jip 
hir 
insqwir]18]

Dtaadtee Kee 

Saevaa Chaakaree 

Har Jap Har 

Nisathaar ||18||

The service of the 

minstrel is to meditate 

on the Lord; he is 

emancipated by the 

Lord. ||18||

ਬੱਸ, ਉਹ ਢਾਢੀ ਇਹੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਚਾਕਰੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਭੂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥
23069 516 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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23070 516 gUjrI jwiq 
gvwir jw shu 
pwey Awpxw]

Goojaree Jaath 

Gavaar Jaa Sahu 

Paaeae Aapanaa ||

The milkmaid's status 

is very low, but she 

attains her Husband 

Lord

ਮੋਟੀ ਿਾਜਤ ਦੀ ਗੁਿਰੀ 
ਕੁਲਵੂੰ ਤੀ ਇਸਤਿੀ ਬਣ ਗਈ 

(ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ) 

ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਸਮ 

ਲੱਭ ਜਲਆ।
23071 516 gur kY sbid 

vIcwir An idnu 
hir jpu jwpxw]

Gur Kai Sabadh 

Veechaar Anadhin 

Har Jap Jaapanaa 

||

When she reflects 

upon the Word of the 

Guru's Shabad, and 

chants the Lord's 

Name, night and day.

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,

23072 516 ijsu siqguru 
imlY iqsu Bau 
pvY sw kulvMqI 
nwir]

(kulvMqI) au~cy ku`l vwlI Jis Sathigur Milai 

This Bho Pavai Saa 

Kulavanthee Naar 

||

She who meets the 

True Guru, lives in the 

Fear of God; she is a 

woman of noble birth.

ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਣ ਦੇ 

ਰਾਹੀਂ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਿੀਵ-

) ਇਸਤਿੀ ਕੁਲਵੂੰ ਤੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

23073 516 sw hukmu pCwxY  
kMq kw ijs no 
ikRpw kIqI 
krqwir]

Saa Hukam 

Pashhaanai Kanth 

Kaa Jis No Kirapaa 

Keethee Karathaar 

||

She alone realizes the 

Hukam of her 

Husband Lord's 

Command, who is 

blessed by the Creator 

Lord's Mercy.

ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ 

ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

23074 516 Eh kucjI 
kulKxI prhir 
CofI Bqwir]

kuc`jI[ ku-l`KxI Ouh Kuchajee 

Kulakhanee 

Parehar Shhoddee 

Bhathaar ||

She who is of little 

merit and ill-

mannered, is 

discarded and 

forsaken by her 

Husband Lord.

ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ (ਪਿਭੂ) ਨੇ 

ਛੱੁਟੜ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 

(ਿੀਵ-) ਇਸਤਿੀ ਕੁਚੱਿੀ ਤੇ ਖੋਟੇ 

ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4612 Published: March 06/ 2014



23075 516 BY pieAY mlu 
ktIAY inrml 
hovY srIru]

Bhai Paeiai Mal 

Katteeai Niramal 

Hovai Sareer ||

By the Fear of God, 

filth is washed off, and 

the body becomes 

immaculately pure.

ਿ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ 

ਆ ਵੱਸੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭੀ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

23076 516 AMqir prgwsu 
miq aUqm hovY  
hir jip guxI 
ghIru]

Anthar Paragaas 

Math Ootham 

Hovai Har Jap 

Gunee Geheer ||

The soul is 

enlightened, and the 

intellect is exalted, 

meditating on the 

Lord, the ocean of 

excellence.

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅੂੰਦਰ 

ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਤ 

ਉੱਿਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

23077 516 BY ivic bYsY BY 
rhY BY ivic 
kmwvY kwr]

Bhai Vich Baisai 

Bhai Rehai Bhai 

Vich Kamaavai 

Kaar ||

One who dwells in the 

Fear of God, lives in 

the Fear of God, and 

acts in the Fear of God.

(ਅਿੇਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਜਵਚ 

ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਡਰ ਜਵਚ ਜਕਰਤਕਾਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ,

23078 516 AYQY suKu 
vifAweIAw  
drgh moK 
duAwr]

Aithhai Sukh 

Vaddiaaeeaa 

Dharageh Mokh 

Dhuaar ||

He obtains peace and 

glorious greatness 

here, in the Lord's 

Court, and at the Gate 

of Salvation.

(ਜਿਰ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ ਆਦਰ ਤੇ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸ ਲਈ ਖੁਲਹ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

23079 516 BY qy inrBau 
pweIAY imil 
joqI joiq Apwr]

Bhai Thae Nirabho 

Paaeeai Mil Jothee 

Joth Apaar ||

Through the Fear of 

God, the Fearless Lord 

is obtained, and one's 

light merges in the 

Infinite Light.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਆਤਮਾ ਿੋੜਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਡਰ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਨਾਲ ਉਹ 

ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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23080 516 nwnk KsmY BwvY 
sw BlI ijs no 
Awpy bKsy 
krqwru]1]

Naanak Khasamai 

Bhaavai Saa 

Bhalee Jis No 

Aapae Bakhasae 

Karathaar ||1||

O Nanak, that bride 

alone is good, who is 

pleasing to her Lord 

and Master, and 

whom the Creator 

Lord Himself forgives. 

||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ 

ਉਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਚੂੰਗੀ ਹੈ ॥੧॥

23081 516 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

23082 516 sdw sdw 
swlwhIAY scy 
kau bil jwau]

Sadhaa Sadhaa 

Saalaaheeai 

Sachae Ko Bal Jaao 

||

Praise the Lord, 

forever and ever, and 

make yourself a 

sacrifice to the True 

Lord.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹੀ ਸਦਾ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ।

23083 516 nwnk eyku Coif 
dUjY lgY sw 
ijhvw jil 
jwau]2]

Naanak Eaek 

Shhodd Dhoojai 

Lagai Saa Jihavaa 

Jal Jaao ||2||

O Nanak, let that 

tongue be burnt, 

which renounces the 

One Lord, and 

attaches itself to 

another. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੀਭ 

ਸੜ ਿਾਏ ਿ ੋਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਲੱਗੇ ॥੨॥

23084 516 pauVI] Pourree || Pauree:

23085 516 AMsw Aauqwru 
aupwieEnu Bwau 
dUjw kIAw]

Ansaa Aouthaar 

Oupaaeioun 

Bhaao Dhoojaa 

Keeaa ||

From a single particle 

of His greatness, He 

created His 

incarnations, but they 

indulged in the love of 

duality.

ਦੇਵਤੇ ਆਜਦਕਾਂ ਦਾ (ਭੀ) ਿਨਮ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਭੀ ਆਪ ਹੀ 
ਬਣਾਇਆ।
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23086 516 ijau rwjy rwju 
kmwvdy duK suK 
iBVIAw]

Jio Raajae Raaj 

Kamaavadhae 

Dhukh Sukh 

Bhirreeaa ||

They ruled like kings, 

and fought for 

pleasure and pain.

(ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਭੀ) ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ 

ਰਾਿ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੱੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।

23087 516 eIsru bRhmw 
syvdy AMqu iqn@I  
n lhIAw]

Eesar Brehamaa 

Saevadhae Anth 

Thinhee N 

Leheeaa ||

Those who serve Shiva 

and Brahma do not 

find the limits of the 

Lord.

ਬਿਹਮਾ ਤੇ ਜਸ਼ਵ (ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ 

ਦੇਵਤੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੇ 

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭੀ (ਉਸ ਦੀ 
ਅਿਬ ਖੇਡ ਦਾ) ਭੇਦ ਨਾਹ 

ਲੱਭਾ।
23088 516 inrBau inrMkwru 

AlKu hY gurmuiK 
pRgtIAw]

A-lKu: polw bolo Nirabho Nirankaar 

Alakh Hai 

Guramukh 

Pragatteeaa ||

The Fearless, Formless 

Lord is unseen and 

invisible; He is 

revealed only to the 

Gurmukh.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨ-ਡਰ ਹੈ, 

ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ ਤੇ ਲਜਖਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

23089 516 iqQY sogu ivjogu  
n ivAwpeI  
AsiQru jig 
QIAw ]19]

Thithhai Sog Vijog 

N Viaapee 

Asathhir Jag 

Thheeaa ||19||

There, one does not 

suffer sorrow or 

separation; he 

becomes stable and 

immortal in the world. 

||19||

ਗੁਰਮੁਖ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਤੇ (ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ) ਜਵਛੋੜਾ ਦਬਾ 
ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ 

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੯॥

23090 516 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

23091 516 eyhu sBu ikCu 
Awvx jwxu hY  
jyqw hY Awkwru]

Eaehu Sabh Kishh 

Aavan Jaan Hai 

Jaethaa Hai 

Aakaar ||

All these things come 

and go, all these 

things of the world.

ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਿਗਤ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਤੇ 

ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕਦੇ ਇਕੋ 

ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ),
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23092 516 ijin eyhu lyKw 
iliKAw so hoAw 
prvwxu]

Jin Eaehu Laekhaa 

Likhiaa So Hoaa 

Paravaan ||

One who knows this 

written account is 

acceptable and 

approved.

ਿ ੋਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਹ ਜਲਖਦਾ ਹੈ), ਉਹ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

23093 516 nwnk jy ko Awpu 
gxwiedw so mUrKu 
gwvwru]1]

Naanak Jae Ko Aap 

Ganaaeidhaa So 

Moorakh Gaavaar 

||1||

O Nanak, anyone who 

takes pride in himself 

is foolish and unwise. 

||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ (ਇਸ 

'ਆਕਾਰ' ਦੇ ਆਸਰੇ) ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਰ ਹੈ ॥੧॥

23094 516 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

23095 516 mnu kuMcru pIlku 
gurU igAwnu kuMfw  
jh iKMcy qh 
jwie]

(kuMcru) hwQI[ (pIlku) 
mhwvq[ (kuMfw) hwQI 
clwaux vwlw lohy dw 
hiQAwr

Man Kunchar 

Peelak Guroo 

Giaan Kunddaa 

Jeh Khinchae Theh 

Jaae ||

The mind is the 

elephant, the Guru is 

the elephant-driver, 

and knowledge is the 

whip. Wherever the 

Guru drives the mind, 

it goes.

ਮਨ (ਮਾਨੋ) ਹਾਥੀ ਹੈ; (ਿੇ) 
ਸਜਤਗੁਰੂ (ਇਸ ਦਾ) ਮਹਾਵਤ 

(ਬਣੇ, ਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਮਜਤ 

(ਇਸ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ) ਕੁੂੰ ਡਾ ਹੋਵੇ, 
ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਓਧਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਧਰ ਗੁਰੂ ਤੋਰਦਾ ਹੈ।

23096 516 nwnk hsqI kuMfy 
bwhrw iPir 
iPir auJiV 
pwie]2]

(hsqI) hwQI[ au~JiV Naanak Hasathee 

Kunddae Baaharaa 

Fir Fir Oujharr 

Paae ||2||

O Nanak, without the 

whip, the elephant 

wanders into the 

wilderness, again and 

again. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੁੂੰ ਡੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹਾਥੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

23097 516 pauVI] Pourree || Pauree:
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23098 516 iqsu AwgY 
Ardwis ijin 
aupwieAw]

This Aagai 

Aradhaas Jin 

Oupaaeiaa ||

I offer my prayer to 

the One, from whom I 

was created.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਭਾਉ ਦੂਿਾ) ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿ ੇਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ।

23099 517 siqguru Apxw 
syiv sB Pl 
pwieAw]

Sathigur Apanaa 

Saev Sabh Fal 

Paaeiaa ||

Serving my True Guru, 

I have obtained all the 

fruits.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ (ਮਾਨੋ) ਸਾਰੇ ਿਲ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

23100 517 AMimRq hir kw 
nwau sdw 
iDAwieAw]

Anmrith Har Kaa 

Naao Sadhaa 

Dhhiaaeiaa ||

I meditate continually 

on the Ambrosial 

Name of the Lord.

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

23101 517 sMq jnw kY sMig  
duKu imtwieAw]

Santh Janaa Kai 

Sang Dhukh 

Mittaaeiaa ||

In the Society of the 

Saints, I am rid of my 

pain and suffering.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ (ਦੂਿੇ ਭਾਉ ਦਾ) ਦੁਖ ਜਮਟਾ 
ਸਕੀਦਾ ਹੈ,

23102 517 nwnk Bey AicMqu  
hir Dnu 
inhclwieAw]20
]

(inhclwieAw) siQr Naanak Bheae 

Achinth Har 

Dhhan 

Nihachalaaeiaa 

||20||

O Nanak, I have 

become care-free; I 

have obtained the 

imperishable wealth 

of the Lord. ||20||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਦੇ ਨਾਹ ਨਾਸ 

ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ 

ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੨੦॥

23103 517 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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23104 517 Kyiq imAwlw 
aucIAw Gru aucw 
inrxau]

(imAwlw) v`tW[ 
(inrxau) pwxI

Khaeth Miaalaa 

Oucheeaa Ghar 

Ouchaa Nirano ||

Raising the 

embankments of the 

mind's field, I gaze at 

the heavenly mansion.

ਬੱਦਲ ਵੇਖ ਕੇ (ਿੱਟ) ਪੈਲੀ 
ਜਵਚ ਵੱਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ 

ਪੈਲੀ ਜਵਚ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ),

23105 517 mhl BgqI Gir 
srY sjx 
pwhuixAau]

(mhl) jigAwsU rUp 
iesqRI[ (pwhuixAau) 
pRwhuxw

Mehal Bhagathee 

Ghar Sarai Sajan 

Paahuniao ||

When devotion comes 

to the mind of the 

soul-bride, she is 

visited by the friendly 

guest.

(ਜਤਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਿੀਵ-) ਇਸਤਿੀ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਭਗਤੀ (ਦਾ 
ਉਛਾਲਾ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪਿਭੂ 
ਪਿਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ (ਭਾਵ, ਰਜਹਣ 

ਲਈ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

23106 517 brsnw q brsu 
Gnw bhuiV 
brsih kwih]

Barasanaa Th 

Baras Ghanaa 

Bahurr Barasehi 

Kaahi ||

O clouds, if you are 

going to rain, then go 

ahead and rain; why 

rain after the season 

has passed?

ਹੇ ਮੇਘ! (ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ!) ਿ ੇ

(ਨਾਮ ਦੀ) ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਵਰਖਾ (ਹੁਣ) ਕਰ, (ਮੇਰੀ 
ਉਮਰ ਜਵਹਾ ਿਾਣ ਤੇ) ਿੇਰ 

ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਖਾ ਕਰੇਂਗਾ?
23107 517 nwnk iqn@ 

bilhwrxY ijn@ 
gurmuiK pwieAw 
mn mwih]1]

Naanak Thinh 

Balihaaranai Jinh 

Guramukh Paaeiaa 

Man Maahi ||1||

Nanak is a sacrifice to 

those Gurmukhs who 

obtain the Lord in 

their minds. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

23108 517 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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23109 517 imTw so jo Bwvdw  
sjxu so ij rwis]

im`Tw Mithaa So Jo 

Bhaavadhaa Sajan 

So J Raas ||

That which is pleasing 

is sweet, and one who 

is sincere is a friend.

(ਅਸਲ) ਜਪਆਰਾ ਪਦਾਰਥ 

ਉਹ ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਰਹੇ, (ਅਸਲ) ਜਮੱਤਿ ਉਹ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ 

(ਪਰ 'ਦੂਿਾ ਭਾਵ' ਨਾਹ ਸਦਾ 
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਸਦਾ 
ਨਾਲ ਜਨਭਦਾ ਹੈ),

23110 517 nwnk gurmuiK 
jwxIAY jw kau 
Awip kry 
prgwsu]2]

Naanak Guramukh 

Jaaneeai Jaa Ko 

Aap Karae 

Paragaas ||2||

O Nanak, he is known 

as a Gurmukh, whom 

the Lord Himself 

enlightens. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਚਾਨਣ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥

23111 517 pauVI] Pourree || Pauree:

23112 517 pRB pwis jn kI 
Ardwis qU scw 
sWeI]

Prabh Paas Jan 

Kee Aradhaas 

Thoo Sachaa 

Saanee ||

O God, Your humble 

servant offers his 

prayer to You; You are 

my True Master.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਜਸ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ (ਇਉਂ 

ਹੁੂੰ ਦੀ) ਹੈ: (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ,

23113 517 qU rKvwlw sdw 
sdw hau quDu 
iDAweI]

Thoo Rakhavaalaa 

Sadhaa Sadhaa Ho 

Thudhh Dhhiaaee 

||

You are my Protector, 

forever and ever; I 

meditate on You.

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ।

23114 517 jIA jMq siB 
qyirAw qU rihAw 
smweI]

Jeea Janth Sabh 

Thaeriaa Thoo 

Rehiaa Samaaee ||

All the beings and 

creatures are Yours; 

You are pervading and 

permeating in them.

ਸਾਰੇ ਿੀਆ ਿੂੰਤ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ, 

ਤੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ।
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23115 517 jo dws qyry kI 
inMdw kry iqsu 
mwir pcweI]

Jo Dhaas Thaerae 

Kee Nindhaa 

Karae This Maar 

Pachaaee ||

One who slanders 

Your slave is crushed 

and destroyed.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ) ਮਾਰ 

ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

23116 517 icMqw Cif AicMqu 
rhu nwnk lig 
pweI]21]

l`ig Chinthaa Shhadd 

Achinth Rahu 

Naanak Lag Paaee 

||21||

Falling at Your Feet, 

Nanak has renounced 

his cares, and has 

become care-free. 

||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਤੇ (ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲੀ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਹੋ ਰਹੁ ॥੨੧॥

23117 517 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

23118 517 Awsw krqw jgu 
muAw Awsw mrY n 
jwie]

Aasaa Karathaa 

Jag Muaa Aasaa 

Marai N Jaae ||

Building up its hopes, 

the world dies, but its 

hopes do not die or 

depart.

ਿਗਤ (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ 
ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਕਦੇ ਮਰਦੀ 
ਨਹੀਂ; ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, 

ਕਦੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, 
ਕਦੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ)।

23119 517 nwnk Awsw 
pUrIAw scy isau 
icqu lwie]1]

Naanak Aasaa 

Pooreeaa Sachae 

Sio Chith Laae 

||1||

O Nanak, hopes are 

fulfilled only by 

attaching one's 

consciousness to the 

True Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

23120 517 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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23121 517 Awsw mnsw mir 
jwiesI ijin 
kIqI so lY jwie]

Aasaa Manasaa 

Mar Jaaeisee Jin 

Keethee So Lai 

Jaae ||

Hopes and desires 

shall die only when 

He, who created them, 

takes them away.

ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸ, ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਿੁਰਨਾ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਮੱੁਕਣਗੇ ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਮੁਕਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ (ਆਸਾ 
ਮਨਸਾ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

23122 517 nwnk inhclu ko 
nhI bwJhu hir 
kY nwie]2]

Naanak Nihachal 

Ko Nehee 

Baajhahu Har Kai 

Naae ||2||

O Nanak, nothing is 

permanent, except the 

Name of the Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤਦੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨ 

ਬਣੇਗਾ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ॥੨॥

23123 517 pauVI] Pourree || Pauree:

23124 517 Awpy jgqu 
aupwieEnu kir 
pUrw Qwtu]

j`gqu[(Qwtu) bxwvt Aapae Jagath 

Oupaaeioun Kar 

Pooraa Thhaatt ||

He Himself created the 

world, with His perfect 

workmanship.

ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ।

23125 517 Awpy swhu Awpy 
vxjwrw Awpy hI 
hir hwtu]

Aapae Saahu 

Aapae Vanajaaraa 

Aapae Hee Har 

Haatt ||

He Himself is the true 

banker, He Himself is 

the merchant, and He 

Himself is the store.

ਵਾਜਹਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 

ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਾਰੀ ਅਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਹੱਟੀ।

23126 517 Awpy swgru Awpy 
boihQw Awpy hI 
Kyvwtu]

(Kyvwtu) mlwh Aapae Saagar 

Aapae Bohithhaa 

Aapae Hee 

Khaevaatt ||

He Himself is the 

ocean, He Himself is 

the boat, and He 

Himself is the 

boatman.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਮੱਲਾਹ ਹੈ।
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23127 517 Awpy guru cylw hY 
Awpy Awpy dsy 
Gwtu]

d`sy Aapae Gur 

Chaelaa Hai Aapae 

Aapae Dhasae 

Ghaatt ||

He Himself is the 

Guru, He Himself is 

the disciple, and He 

Himself shows the 

destination.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਜਸੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਪਾਰਲਾ) 
ਪੱਤਣ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ।

23128 517 jn nwnk nwmu 
iDAwie qU siB 
iklivK 
kwtu]22]1] suDu

su`Du Jan Naanak Naam 

Dhhiaae Thoo 

Sabh Kilavikh 

Kaatt ||22||1|| 

Sudhhu

O servant Nanak, 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, and all your 

sins shall be 

eradicated. 

||22||1||Sudh||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ 

॥੨੨॥੧॥

23129 517 rwgu gUjrI vwr 
mhlw 5

Raag Goojaree 

Vaar Mehalaa 5

Raag Goojaree, Vaar, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਵਾਰ'।

23130 517 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23131 517 sloku mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl: ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦਾ 
ਸਲੋਕ।

23132 517 AMqir guru 
AwrwDxw ijhvw 
jip gur nwau]

Anthar Gur 

Aaraadhhanaa 

Jihavaa Jap Gur 

Naao ||

Deep within yourself, 

worship the Guru in 

adoration, and with 

your tongue, chant the 

Guru's Name.

ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਨਾ, ਿੀਭ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣਾ,
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23133 517 nyqRI siqguru 
pyKxw sRvxI 
sunxw gur nwau]

Naethree Sathigur 

Paekhanaa 

Sravanee Sunanaa 

Gur Naao ||

Let your eyes behold 

the True Guru, and let 

your ears hear the 

Guru's Name.

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣਾ, 
ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਣਨਾ;

23134 517 siqgur syqI 
riqAw drgh 
pweIAY Twau]

Sathigur Saethee 

Rathiaa Dharageh 

Paaeeai Thaao ||

Attuned to the True 

Guru, you shall receive 

a place of honor in the 

Court of the Lord.

ਿ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ (ਦੇ 

ਜਪਆਰ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਈਏ ਤਾਂ 
(ਪਿਭੂ ਦੀ) ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23135 517 khu nwnk ikrpw 
kry ijs no eyh 
vQu dyie]

(vQu) vsqU Kahu Naanak 

Kirapaa Karae Jis 

No Eaeh Vathh 

Dhaee ||

Says Nanak, this 

treasure is bestowed 

on those who are 

blessed with His 

Mercy.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਦਾਤ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

23136 517 jg mih auqm 
kwFIAih ivrly 
kyeI kyie]1]

j`g Jag Mehi Outham 

Kaadteeahi Viralae 

Kaeee Kaee ||1||

In the midst of the 

world, they are known 

as the most pious - 

they are rare indeed. 

||1||

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਅਿੇਹੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ) ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ ਜਵਰਲੇ ਹਨ 

॥੧॥

23137 517 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23138 517 rKy rKxhwir  
Awip aubwirAnu]

(aubwirAnu) bcw ley Rakhae 

Rakhanehaar Aap 

Oubaarian ||

O Savior Lord, save us 

and take us across.

ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ,
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23139 517 gur kI pYrI 
pwie kwj 
svwirAnu]

Gur Kee Pairee 

Paae Kaaj 

Savaarian ||

Falling at the feet of 

the Guru, our works 

are embellished with 

perfection.

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ,

23140 517 hoAw Awip 
dieAwlu mnhu n 
ivswirAnu]

d-ieAwlu Hoaa Aap Dhaeiaal 

Manahu N 

Visaarian ||

You have become 

kind, merciful and 

compassionate; we do 

not forget You from 

our minds.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਦਆਲ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨੋਂ  ਜਵਸਾਜਰਆ ਨਹੀਂ,

23141 517 swD jnw kY sMig  
Bvjlu qwirAnu]

Saadhh Janaa Kai 

Sang Bhavajal 

Thaarian ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, we are carried 

across the terrifying 

world-ocean.

ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਰੱਖ ਕੇ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਰਾ ਜਦੱਤਾ।

23142 517 swkq inMdk 
dust iKn mwih 
ibdwirAnu]

(ibdwirAnu) nws kIqy Saakath Nindhak 

Dhusatt Khin 

Maahi Bidhaarian 

||

In an instant, You have 

destroyed the faithless 

cynics and slanderous 

enemies.

ਿ ੋਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਿ ੋਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਿ ੋਗੂੰ ਦੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਪਲ ਜਵਚ 

ਉਸ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ।

23143 517 iqsu swihb kI 
tyk nwnk mnY 
mwih]

This Saahib Kee 

Ttaek Naanak 

Manai Maahi ||

That Lord and Master 

is my Anchor and 

Support; O Nanak, 

hold firm in your mind.

ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਭੀ ਉਸ 

ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,
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23144 518 ijsu ismrq suKu 
hoie sgly dUK 
jwih]2]

Jis Simarath Sukh 

Hoe Sagalae 

Dhookh Jaahi 

||2||

Remembering Him in 

meditation, happiness 

comes, and all sorrows 

and pains simply 

vanish. ||2||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

23145 518 pauVI] Pourree || Pauree:

23146 518 Akul inrMjn 
purKu Agmu 
ApwrIAY]

A-kul: polw bolo Akul Niranjan 

Purakh Agam 

Apaareeai ||

He is without relatives, 

immaculate, all-

powerful, 

unapproachable and 

infinite.

ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ! ਤੇਰੀ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਕਾਲਖ਼ ਤੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, 
ਸਭ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ,

23147 518 sco scw scu scu 
inhwrIAY]

(inhwrIAY) dyKxw Sacho Sachaa Sach 

Sach Nihaareeai ||

Truly, the True Lord is 

seen to be the Truest 

of the True.

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੱਚ-ਮੁਚ ਹਸਤੀ 
ਵਾਲਾ ਵੇਖਣ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ,

23148 518 kUVu n jwpY ikCu  
qyrI DwrIAY]

Koorr N Jaapai 

Kishh Thaeree 

Dhhaareeai ||

Nothing established by 

You appears to be 

false.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਚੀ 
ਹੋਈ ਹੈ (ਇਸ ਜਵਚ ਭੀ) ਕੋਈ 

ਚੀਜ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ (ਭਾਵ, 

ਮਨਘੜਤ) ਨਹੀਂ ਿਾਪਦੀ।

23149 518 sBsY dy dwqwru  
jyq aupwrIAY]

ijqnI rcnw (aupwrIAY) 
pYdw kIqI

Sabhasai Dhae 

Dhaathaar Jaeth 

Oupaareeai ||

The Great Giver gives 

sustenance to all 

those He has created.

(ਜਿਤਨੀ ਭੀ) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਇਸ ਜਵਚ) 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ 
(ਦਾਤਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ;
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23150 518 iekqu sUiq proie  
joiq sMjwrIAY]

joiq nwl sB nMU 
(sMjwrIAY) iqRpq kr 
rhy hn, Apny hukm c 
clw rhy hn

Eikath Sooth 

Paroe Joth 

Sanjaareeai ||

He has strung all on 

only one thread; He 

has infused His Light in 

them.

ਸਭ ਨੂੂੰ  ਇੱਕੋ ਹੀ (ਹੁਕਮ-ਰੂਪ) 

ਧਾਗੇ ਜਵਚ ਪਿੋ ਕੇ (ਸਭ ਜਵਚ 

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ) ਿੋਜਤ ਜਮਲਾਈ 

ਹੋਈ ਹੈ;

23151 518 hukmy Bvjl 
mMiJ hukmy 
qwrIAY]

(mMiJ) AMdr Hukamae Bhavajal 

Manjh Hukamae 

Thaareeai ||

By His Will, some 

drown in the terrifying 

world-ocean, and by 

His Will, some are 

carried across.

ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਅੂੰਦਰ ਹੀ (ਉਸ 

ਨੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ (ਿਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ) 

ਹੁਕਮ ਅੂੰਦਰ ਹੀ (ਇਸ ਜਵਚੋਂ) 
ਤਾਰਦਾ ਹੈ।

23152 518 pRB jIau quDu 
iDAwey soie ijsu 
Bwgu mQwrIAY]

(mQwrIAY) m`Qy qy Prabh Jeeo 

Thudhh 

Dhhiaaeae Soe Jis 

Bhaag 

Mathhaareeai ||

O Dear Lord, he alone 

meditates on You, 

upon whose forehead 

such blessed destiny is 

inscribed.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਭਾਗ ਹੋਵੇ;

23153 518 qyrI giq imiq 
lKI n jwie hau 
quDu 
bilhwrIAY]1]

Thaeree Gath 

Mith Lakhee N 

Jaae Ho Thudhh 

Balihaareeai ||1||

Your condition and 

state cannot be 

known; I am a sacrifice 

to You. ||1||

ਇਹ ਗੱਲ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ 
ਹੈਂ ਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੧॥

23154 518 sloku mÚ 5] qu`sih Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:
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23155 518 jw qUM qusih 
imhrvwn AicMqu 
vsih mn mwih]

A-icMqu Jaa Thoon Thusehi 

Miharavaan 

Achinth Vasehi 

Man Maahi ||

When You are 

pleased, O Merciful 

Lord, you 

automatically come to 

dwell within my mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰਵਾਨ ਹੋ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਸਜਹਿ ਸੁਭਾਇ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ,

23156 518 jw qUM qusih 
imhrvwn nau 
iniD Gr mih 
pwih]

Jaa Thoon Thusehi 

Miharavaan No 

Nidhh Ghar Mehi 

Paahi ||

When You are 

pleased, O Merciful 

Lord, I find the nine 

treasures within the 

home of my own self.

ਿਦ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰਵਾਨ ਹੋ ਿਾਏ, 

ਤਾਂ ਮਾਨੋ, ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਜਹਰਦੇ) 

ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ;

23157 518 jw qUM qusih 
imhrvwn qw gur 
kw mMqRü kmwih]

Jaa Thoon Thusehi 

Miharavaan Thaa 

Gur Kaa Manthra 

Kamaahi ||

When You are 

pleased, O Merciful 

Lord, I act according to 

the Guru's Instructions.

ਿਦ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰਵਾਨ ਹੋ ਿਾਏ, 

ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,

23158 518 jw qUM qusih 
imhrvwn qw 
nwnk sic 
smwih]1]

Jaa Thoon Thusehi 

Miharavaan Thaa 

Naanak Sach 

Samaahi ||1||

When You are 

pleased, O Merciful 

Lord, then Nanak is 

absorbed in the True 

One. ||1||

ਅਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵ ਸੱਚ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

23159 518 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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23160 518 ikqI bYhin@ bYhxy  
mucu vjwiein 
vj]

ikqI: polw 
bolo[(bYhin@)isMGwsx[ 
(mucu)bhuqy[ v`j vwjy[ 

Kithee Baihanih 

Baihanae Much 

Vajaaein Vaj ||

Many sit on thrones, 

to the sounds of 

musical instruments.

(ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਿੀਵ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠ 

ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਿੇ ਵਿਾ 
ਗਏ ਹਨ,

23161 518 nwnk scy nwm 
ivxu iksY n 
rhIAw lj]2]

l`j Naanak Sachae 

Naam Vin Kisai N 

Reheeaa Laj ||2||

O Nanak, without the 

True Name, no one's 

honor is safe. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ ਕੇ ਜਕਸੇ ਦੀ ਭੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ॥੨॥

23162 518 pauVI] Pourree || Pauree:

23163 518 quDu iDAwiein@ 
byd kqybw sxu 
KVy]

KV@y Thudhh 

Dhhiaaeinih Baedh 

Kathaebaa San 

Kharrae ||

The followers of the 

Vedas, the Bible and 

the Koran, standing at 

Your Door, meditate 

on You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੌਰੇਤ, ਜ਼ਬੂਰ, 

ਅੂੰਿੀਲ, ਕੁਰਾਨ) ਕਤੇਬਾਂ ਸਮੇਤ 

ਵੇਦ (ਭਾਵ, ਜਹੂੰ ਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ) ਤੈਨੂੂੰ  ਖੜੇ ਜਸਮਰ ਰਹੇ 

ਹਨ,

23164 518 gxqI gxI n 
jwie qyrY dir 
pVy]

pVy: V hlMq n lwau Ganathee Ganee 

N Jaae Thaerai 

Dhar Parrae ||

Uncounted are those 

who fall at Your Door.

ਇਤਨੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਡੱਗੇ 

ਹੋਏ ਹਨ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜਗਣੀ ਿਾ ਸਕਦੀ,

23165 518 bRhmy quDu 
iDAwiein@ ieMdR 
ieMdRwsxw]

Brehamae Thudhh 

Dhhiaaeinih 

Eindhr 

Eindhraasanaa ||

Brahma meditates on 

You, as does Indra on 

his throne.

ਕਈ ਬਿਹਮੇ ਤੇ ਜਸੂੰ ਘਾਸਨਾਂ ਵਾਲੇ 

ਕਈ ਇੂੰਦਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਧਆਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਹੇ ਹਰੀ!
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23166 518 sMkr ibsn 
Avqwr hir jsu 
muiK Bxw]

Sankar Bisan 

Avathaar Har Jas 

Mukh Bhanaa ||

Shiva and Vishnu, and 

their incarnations, 

chant the Lord's Praise 

with their mouths,

ਕਈ ਜਸ਼ਵ ਤੇ ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਦੇ 

ਅਵਤਾਰ ਤੇਰਾ ਿਸ ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ,

23167 518 pIr ipkwbr syK 
mswiek 
AaulIey]

ip-
kWbr[(mswiek)imhnq 
krn vwly[ AaulIey: 
polw bolo[

Peer Pikaabar 

Saekh Masaaeik 

Aouleeeae ||

As do the Pirs, the 

spiritual teachers, the 

prophets and the 

Shaykhs, the silent 

sages and the seers.

ਕਈ ਪੀਰ, ਪੈਗ਼ੂੰ ਬਰ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਸ਼ੇਖ਼ ਤੇ ਵਲੀ (ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ 
ਰਹੇ ਹਨ),

23168 518 Eiq poiq 
inrMkwr Git 
Git maulIey]

mau~lIey ksky Outh Poth 

Nirankaar Ghatt 

Ghatt Mouleeeae 

||

Through and through, 

the Formless Lord is 

woven into each and 

every heart.

ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ! ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ 

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੌਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

23169 518 kUVhu kry ivxwsu  
Drmy qgIAY]

(qgIAY) qr`kI q`gIAY Koorrahu Karae 

Vinaas Dhharamae 

Thageeai ||

One is destroyed 

through falsehood; 

through 

righteousness, one 

prospers.

ਝੂਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀਵ (ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਦਾ) ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਤੋੜ ਜਨਭ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

23170 518 ijqu ijqu lwieih 
Awip iqqu iqqu 
lgIAY]2]

Jith Jith Laaeihi 

Aap Thith Thith 

Lageeai ||2||

Whatever the Lord 

links him to, to that he 

is linked. ||2||

ਪਰ ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਓਧਰ ਓਧਰ ਹੀ 
ਲੱਗ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥

23171 518 sloku mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:
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23172 518 cMigAweˆØI Awlku 
kry buirAweˆØI 
hoie syru]

(Awlku)Awls Changiaaeanaee 

Aalak Karae 

Buriaaeanaee Hoe 

Saer ||

He is reluctant to do 

good, but eager to 

practice evil.

(ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਮਨੱੁਖ) ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰਮਾਂ 
ਜਵਚ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈੜੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ ਸ਼ੇਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

23173 518 nwnk Aju kil 
AwvsI gwPl 
PwhI pyru]1]

Naanak Aj Kal 

Aavasee Gaafal 

Faahee Paer ||1||

O Nanak, today or 

tomorrow, the feet of 

the careless fool shall 

fall into the trap. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਦਾ ਪੈਰ 

ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ 

ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੌਤ ਆ 

ਦਬੋਚਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

23174 518 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23175 518 ikqIAw kuFMg  
guJw QIAY n 
ihqu]

 (ikqIAw) ikqnIAW, 
bhuqIAW kIqIAW[(ku-
FMg) KotIAW 
krqUqW[(ihqu) 
pRymnwl[ (ihqu) Koty 
kMmW dw pRym[ ihqu:polw 
bolo

Kitheeaa Kudtang 

Gujhaa Thheeai N 

Hith ||

No matter how evil my 

ways are, still, Your 

Love for me is not 

concealed.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਅਸਾਡੇ ਕਈ ਖੋਟੇ 

ਕਰਮ ਤੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹ 

ਤੈਥੋਂ ਲੁਜਕਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।

23176 518 nwnk qY sih 
FikAw mn mih 
scw imqu]2]

FikAw: polw bolo Naanak Thai Sehi 

Dtakiaa Man Mehi 

Sachaa Mith ||2||

Nanak: You, O Lord, 

conceal my short-

comings and dwell 

within my mind; You 

are my true friend. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸੱਚਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ ਿ ੋਮੇਰੇ ਖੋਟੇ 

ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦਾ) 
॥੨॥

23177 518 pauVI] Pourree || Pauree:
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23178 518 hau mwgau quJY 
dieAwl kir 
dwsw goilAw]

Ho Maago Thujhai 

Dhaeiaal Kar 

Dhaasaa Goliaa ||

I beg of You, O 

Merciful Lord: please, 

make me the slave of 

Your slaves.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਤੈਥੋਂ (ਇਹ) ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ (ਜਕ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਬਣਾ ਲੈ;

23179 518 nau iniD pweI 
rwju jIvw 
boilAw]

No Nidhh Paaee 

Raaj Jeevaa Boliaa 

||

I obtain the nine 

treasures and royalty; 

chanting Your Name, I 

live.

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਚਾਜਰਆਂ ਹੀ ਮੈਂ 
ਿੀਊਂਦਾ ਹਾਂ, (ਤੇ, ਮਾਨੋ,) ਨੌ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ (ਧਰਤੀ ਦਾ) ਰਾਿ 

ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ,

23180 518 AMimRq nwmu 
inDwnu dwsw Gir 
Gxw]

Anmrith Naam 

Nidhhaan Dhaasaa 

Ghar Ghanaa ||

The great ambrosial 

treasure, the Nectar of 

the Naam, is in the 

home of the Lord's 

slaves.

ਇਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਨਾਮ ਰੂਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਬਹੁਤ ਹੈ;

23181 518 iqn kY sMig 
inhwlu sRvxI jsu 
suxw]

Thin Kai Sang 

Nihaal Sravanee 

Jas Sunaa ||

In their company, I am 

in ecstasy, listening to 

Your Praises with my 

ears.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ) ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 

(ਤੇਰਾ) ਿਸ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਜਨਹਾਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

23182 518 kmwvw iqn kI 
kwr srIru pivqu 
hoie]

Kamaavaa Thin 

Kee Kaar Sareer 

Pavith Hoe ||

Serving them, my 

body is purified.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, (ਮੇਰਾ) ਸਰੀਰ 

ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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23183 518 pKw pwxI pIis  
ibgsw pYr Doie]

(ibgsw) pRsMn Pakhaa Paanee 

Pees Bigasaa Pair 

Dhhoe ||

I wave the fans over 

them, and carry water 

for them; I grind the 

corn for them, and 

washing their feet, I 

am over-joyed.

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੱਖਾ ਝੱਲ ਕੇ, 

(ਉਹਨਾਂ ਲਈ) ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ, 

(ਚੱਕੀ) ਪੀਹ ਕੇ, (ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ।

23184 518 Awphu kCU n 
hoie pRB ndir 
inhwlIAY]

Aapahu Kashhoo 

N Hoe Prabh 

Nadhar Nihaaleeai 

||

By myself, I can do 

nothing; O God, bless 

me with Your Glance 

of Grace.

ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਵਲ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਤੱਕ,

23185 518 moih inrgux idcY 
Qwau sMq 
DrmswlIAY]3]

Mohi Niragun 

Dhichai Thhaao 

Santh Dhharam 

Saaleeai ||3||

I am worthless - 

please, bless me with 

a seat in the place of 

worship of the Saints. 

||3||

ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਣ-ਹੀਨ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਥਾਂ ਦੇਹ ॥੩॥

23186 518 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

23187 518 swjn qyry crn 
kI hoie rhw sd 
DUir]

Saajan Thaerae 

Charan Kee Hoe 

Rehaa Sadh 

Dhhoor ||

O Friend, I pray that I 

may remain forever 

the dust of Your Feet.

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 
ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਹੋਇਆ ਰਹਾਂ,

23188 518 nwnk srix 
quhwrIAw pyKau 
sdw hjUir]1]

Naanak Saran 

Thuhaareeaa 

Paekho Sadhaa 

Hajoor ||1||

Nanak has entered 

Your Sanctuary, and 

beholds You ever-

present. ||1||

ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹਾਂ ਅਤੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੇਖਾਂ 
॥੧॥

23189 518 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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23190 518 piqq punIq 
AsMK hoih hir 
crxI mnu lwg]

Pathith Puneeth 

Asankh Hohi Har 

Charanee Man 

Laag ||

Countless sinners 

become pure, by fixing 

their minds on the 

Feet of the Lord.

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ ਭੀ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗ ਿਾਏ,

23191 518 ATsiT qIrQ 
nwmu pRB ijsu 
nwnk msqik 
Bwg]2]

Athasath 

Theerathh Naam 

Prabh Jis Naanak 

Masathak Bhaag 

||2||

The Name of God is 

the sixty-eight holy 

places of pilgrimage, O 

Nanak, for one who 

has such destiny 

written upon his 

forehead. ||2||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥ ਹੈ, ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਇਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ (ਜਲਖੇ) ਹਨ 

॥੨॥

23192 518 pauVI] Pourree || Pauree:

23193 518 inq jpIAY swis 
igrwis nwau 
prvidgwr dw]

prvidgwr sB nMU 
pwlx vwly rwmjI[ in`q

Nith Japeeai Saas 

Giraas Naao 

Paravadhigaar 

Dhaa ||

With every breath and 

morsel of food, chant 

the Name of the Lord, 

the Cherisher.

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ 

ਸਾਹ ਲੈਂਜਦਆਂ ਤੇ ਖਾਂਜਦਆਂ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

23194 518 ijs no kry rhMm  
iqsu n ivswrdw]

(rhMMm) ikRpw Jis No Karae 

Rehanm This N 

Visaaradhaa ||

The Lord does not 

forget one upon 

whom He has 

bestowed His Grace.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਬੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ) ਭੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ,

23195 518 Awip aupwvxhwr  
Awpy hI mwrdw]

Aap 

Oupaavanehaar 

Aapae Hee 

Maaradhaa ||

He Himself is the 

Creator, and He 

Himself destroys.

ਉਹ ਆਪ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ,
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23196 519 sBu ikCu jwxY 
jwxu buiJ 
vIcwrdw]

Sabh Kishh Jaanai 

Jaan Bujh 

Veechaaradhaa ||

The Knower knows 

everything; He 

understands and 

contemplates.

ਉਹ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ) ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਕੇ (ਉਸ 

ਤੇ) ਜਵਚਾਰ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,

23197 519 Aink rUp iKn 
mwih kudriq 
Dwrdw]

Anik Roop Khin 

Maahi Kudharath 

Dhhaaradhaa ||

By His creative power, 

He assumes numerous 

forms in an instant.

ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ ਕੁਦਰਜਤ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

23198 519 ijs no lwie 
sic iqsih 
auDwrdw]

Jis No Laae Sach 

Thisehi 

Oudhhaaradhaa ||

One whom the Lord 

attaches to the Truth 

is redeemed.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸੱਚ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

23199 519 ijs dY hovY vil  
su kdy n hwrdw]

Jis Dhai Hovai Val 

S Kadhae N 

Haaradhaa ||

One who has God on 

his side is never 

conquered.

ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਿੀਵ ਦੇ ਪੱਖ ਜਵਚ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿੀਵ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਕਦੇ 

ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ,

23200 519 sdw ABgu 
dIbwxu hY hau  
iqsu 
nmskwrdw]4]

(ABg) At`l[AB`g Sadhaa Abhag 

Dheebaan Hai Ho 

This 

Namasakaaradhaa 

||4||

His Court is eternal 

and imperishable; I 

humbly bow to Him. 

||4||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥

23201 519 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:
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23202 519 kwmu kRoDu loBu 
CofIAY dIjY 
Agin jlwie]

Kaam Krodhh 

Lobh Shhoddeeai 

Dheejai Agan 

Jalaae ||

Renounce sexual 

desire, anger and 

greed, and burn them 

in the fire.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਤੇ ਲੋਭ 

(ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਛੱਡ ਦੇਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਸਾੜ ਦੇਈਏ,

23203 519 jIvidAw inq 
jwpIAY nwnk  
swcw nwau]1]

Jeevadhiaa Nith 

Jaapeeai Naanak 

Saachaa Naao 

||1||

As long as you are 

alive, O Nanak, 

meditate continually 

on the True Name. 

||1||

ਿਦ ਤਕ ਿੀਊਂਦੇ ਹਾਂ (ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਹੀਏ ॥੧॥

23204 519 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23205 519 ismrq ismrq 
pRBu Awpxw sB 
Pl pwey Awih]

Simarath Simarath 

Prabh Aapanaa 

Sabh Fal Paaeae 

Aahi ||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on my 

God, I have obtained 

all the fruits.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਸਾਰੇ ਿਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਿਗਤ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ)

23206 519 nwnk nwmu 
ArwiDAw gur 
pUrY dIAw 
imlwie]2]

Naanak Naam 

Araadhhiaa Gur 

Poorai Dheeaa 

Milaae ||2||

O Nanak, I worship the 

Naam, the Name of 

the Lord; the Perfect 

Guru has united me 

with the Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥

23207 519 pauVI] Pourree || Pauree:

23208 519 so mukqw sMswir  
ij guir 
aupdyisAw]

So Mukathaa 

Sansaar J Gur 

Oupadhaesiaa ||

One who has been 

instructed by the Guru 

is liberated in this 

world.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਿਗਤ 

ਜਵਚ (ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ 

ਹੈ;
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23209 519 iqs kI geI 
blwie imty 
AMdyisAw]

This Kee Gee 

Balaae Mittae 

Andhaesiaa ||

He avoids disaster, 

and his anxiety is 

dispelled.

ਉਸ ਦੀ ਜਬਪਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਫ਼ਕਰ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ;

23210 519 iqs kw drsnu 
dyiK jgqu inhwlu 
hoie]

j`gqu This Kaa Dharasan 

Dhaekh Jagath 

Nihaal Hoe ||

Beholding the blessed 

vision of his Darshan, 

the world is over-

joyed.

ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਸਾਰਾ) ਿਗਤ ਜਨਹਾਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

23211 519 jn kY sMig 
inhwlu pwpw mYlu 
Doie]

Jan Kai Sang 

Nihaal Paapaa 

Mail Dhhoe ||

In the company of the 

Lord's humble 

servants, the world is 

over-joyed, and the 

filth of sin is washed 

away.

ਉਸ ਿਨ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਿੀਵ 

ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਕੇ ਜਨਹਾਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

23212 519 AMimRqu swcw nwau  
EQY jwpIAY]

Anmrith Saachaa 

Naao Outhhai 

Jaapeeai ||

There, they meditate 

on the Ambrosial 

Nectar of the True 

Name.

ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਅਮਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੀਦਾ ਹੈ।

23213 519 mn kau hoie 
sMqoKu BuKw 
DRwpIAY]

Man Ko Hoe 

Santhokh Bhukhaa 

Dhhraapeeai ||

The mind becomes 

content, and its 

hunger is satisfied.

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਜਰਆ ਬੂੰਦਾ ਭੀ 
ਓਥੇ ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਤੋਖ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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23214 519 ijsu Git visAw 
nwau iqsu bMDn 
kwtIAY]

Jis Ghatt Vasiaa 

Naao This 

Bandhhan 

Kaatteeai ||

One whose heart is 

filled with the Name, 

has his bonds cut 

away.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

(ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

23215 519 gur prswid iknY 
ivrlY hir Dnu 
KwtIAY]5]

Gur Parasaadh 

Kinai Viralai Har 

Dhhan Khaatteeai 

||5||

By Guru's Grace, some 

rare person earns the 

wealth of the Lord's 

Name. ||5||

ਪਰ, ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ-

ਧਨ ਖੱਜਟਆ ਹੈ ॥੫॥

23216 519 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

23217 519 mn mih icqvau  
icqvnI audmu 
krau auiT nIq]

Man Mehi 

Chithavo 

Chithavanee 

Oudham Karo 

Outh Neeth ||

Within my mind, I 

think thoughts of 

always rising early, 

and making the effort.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਇਹ) 

ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਜਨਿੱਤ (ਸਵੇਰੇ) 

ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰਾਂ।

23218 519 hir kIrqn kw 
Awhro hir dyhu 
nwnk ky mIq 
]1]

Har Keerathan Kaa 

Aaharo Har 

Dhaehu Naanak 

Kae Meeth ||1||

O Lord, my Friend, 

please bless Nanak 

with the habit of 

singing the Kirtan of 

the Lord's Praises. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਮਤਿ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਆਹਰ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੧॥

23219 519 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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23220 519 idRsit Dwir pRiB 
rwiKAw mnu qnu 
rqw mUil]

Dhrisatt Dhhaar 

Prabh Raakhiaa 

Man Than Rathaa 

Mool ||

Casting His Glance of 

Grace, God has saved 

me; my mind and 

body are imbued with 

the Primal Being.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਜਲਆ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਰੱਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

23221 519 nwnk jo pRB 
BwxIAw mrau 
ivcwrI sUil]2]

Naanak Jo Prabh 

Bhaaneeaa Maro 

Vichaaree Sool 

||2||

O Nanak, those who 

are pleasing to God, 

have their cries of 

suffering taken away. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ) ਿੋ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ) 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ 

ਮੈਂ ਅਭਾਗਣ ਦੁਖ ਜਵਚ ਮਰ 

ਰਹੀ ਹਾਂ (ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਤੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ) ॥੨॥

23222 519 pauVI] Pourree || Pauree:

23223 519 jIA kI ibrQw 
hoie su gur pih 
Ardwis kir]

Jeea Kee 

Birathhaa Hoe S 

Gur Pehi Aradhaas 

Kar ||

When your soul is 

feeling sad, offer your 

prayers to the Guru.

ਜਦਲ ਦਾ ਿੋ ਦੱੁਖ ਹੋਵੇ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ!

23224 519 Coif isAwxp 
sgl mnu qnu 
Arip Dir]

Shhodd Siaanap 

Sagal Man Than 

Arap Dhhar ||

Renounce all your 

cleverness, and 

dedicate your mind 

and body to Him.

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ 

ਦੇਹ ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਹ!

23225 519 pUjhu gur ky pYr  
durmiq jwie 
jir]

Poojahu Gur Kae 

Pair Dhuramath 

Jaae Jar ||

Worship the Feet of 

the Guru, and your 

evil-mindedness shall 

be burnt away.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਿ! (ਭਾਵ, 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਭੈੜੀ ਮੱਤ (ਰੂਪ 

'ਜਬਰਥਾ') ਸੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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23226 519 swD jnw kY sMig  
Bvjlu ibKmu 
qir]

Saadhh Janaa Kai 

Sang Bhavajal 

Bikham Thar ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, you shall 

cross over the 

terrifying and difficult 

world-ocean.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਇਹ 

ਔਖਾ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਰ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

23227 519 syvhu siqgur dyv  
AgY n mrhu 
fir]

Saevahu Sathigur 

Dhaev Agai N 

Marahu Ddar ||

Serve the True Guru, 

and in the world 

hereafter, you shall 

not die of fear.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋ, 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਡਰ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਮਰੋਗੇ।

23228 519 iKn mih kry 
inhwlu aUxy suBr 
Bir]

(suBr) cMgI qr@W 
BirAw[su`Br

Khin Mehi Karae 

Nihaal Oonae 

Subhar Bhar ||

In an instant, he shall 

make you happy, and 

the empty vessel shall 

be filled to 

overflowing.

ਗੁਰੂ (ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ) ਸੱਖਣੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਨੂੂੰ  (ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ) ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰ 

ਕੇ ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ ਜਨਹਾਲ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

23229 519 mn kau hoie 
sMqoKu iDAweIAY 
sdw hir]

Man Ko Hoe 

Santhokh 

Dhhiaaeeai 

Sadhaa Har ||

The mind becomes 

content, meditating 

forever on the Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿ)ੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

23230 519 so lgw siqgur 
syv jw kau krmu 
Duir]6]

So Lagaa Sathigur 

Saev Jaa Ko Karam 

Dhhur ||6||

He alone dedicates 

himself to the Guru's 

service, unto whom 

the Lord has granted 

His Grace. ||6||

ਪਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਧੁਰੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ ॥੬॥

23231 519 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:
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23232 519 lgVI suQwin  
joVxhwrY joVIAw]

l`gVI[(suQwin) au~qm 
AsQwn[joVx-hwrY

Lagarree Suthhaan 

Jorranehaarai 

Jorreeaa ||

I am attached to the 

right place; the Uniter 

has united me.

(ਮੇਰੀ ਪਿੀਤ) ਚੂੰ ਗੇ ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ 

(ਭਾਵ, ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ 

ਿੋੜਨਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਿੋੜੀ 
ਹੈ,

23233 519 nwnk lhrI lK 
sY Awn fubx 
dyie n mw 
iprI]1]

sY hY, sYNkVy[ mw ibMdI 
n lw[l`K

Naanak Leharee 

Lakh Sai Aan 

Dduban Dhaee N 

Maa Piree ||1||

O Nanak, there are 

hundreds and 

thousands of waves, 

but my Husband Lord 

does not let me 

drown. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ (ਭਾਵ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ) ਲਜਹਰਾਂ (ਚੱਲ 

ਰਹੀਆਂ) ਹਨ, ਪਰ, ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰਾ (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਲਜਹਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਡੱੁਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ॥੧॥

23234 519 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23235 519 bin BIhwvlY  
ihku swQI lDmu  
duK hrqw hir 
nwmw]

(BIhwvlY)iBAwnk[ 
(lDmu) l`Bw[ih`ku l`Dmu

Ban Bheehaavalai 

Hik Saathhee 

Ladhham Dhukh 

Harathaa Har 

Naamaa ||

In the dreadful 

wilderness, I have 

found the one and 

only companion; the 

Name of the Lord is 

the Destroyer of 

distress.

(ਸੂੰਸਾਰ ਰੂਪ ਇਸ) ਡਰਾਉਣੇ 
ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਰੂਪ ਇਕੋ ਸਾਥੀ ਲੱਭਾ ਹੈ ਿੋ 
ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

23236 519 bil bil jweI 
sMq ipAwry  
nwnk pUrn 
kwmW]2]

Bal Bal Jaaee 

Santh Piaarae 

Naanak Pooran 

Kaamaan ||2||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to the 

Beloved Saints, O 

Nanak; through them, 

my affairs have been 

brought to fulfillment. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ (ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ) ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚਜੜਹਆ ਹੈ ॥੨॥

23237 519 pauVI] Pourree || Pauree:
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23238 519 pweIAin siB 
inDwn qyrY rMig 
riqAw]

r`iqAw Paaeean Sabh 

Nidhhaan Thaerai 

Rang Rathiaa ||

All treasures are 

obtained, when we 

are attuned to Your 

Love.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇ ਤੇਰੇ (ਜਪਆਰ ਦੇ) 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਈਏ ਤਾਂ, 
ਮਾਨੋ, ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

23239 519 n hovI pCoqwau  
quDno jpiqAw]

N Hovee 

Pashhothaao 

Thudhh No 

Japathiaa ||

One does not have to 

suffer regret and 

repentance, when he 

meditates on You.

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਜਕਸੇ ਗੱਲੇ) 

ਪਛੁਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ (ਭਾਵ, 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂੰਦਾ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕੀਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏ)।

23240 519 phuic n skY 
koie qyrI tyk 
jn]

Pahuch N Sakai 

Koe Thaeree Ttaek 

Jan ||

No one can equal Your 

humble servant, who 

has Your Support.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

23241 519 gur pUry vwhu vwhu  
suK lhw icqwir 
mn]

Gur Poorae Vaahu 

Vaahu Sukh Lehaa 

Chithaar Man ||

Waaho! Waaho! How 

wonderful is the 

Perfect Guru! 

Cherishing Him in my 

mind, I obtain peace.

ਹੇ ਮਨ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ 

(ਆਖ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 'ਨਾਮ') 

ਜਚਤਾਰ ਕੇ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23242 519 gur pih isPiq 
BMfwru krmI 
pweIAY]

Gur Pehi Sifath 

Bhanddaar 

Karamee Paaeeai 

||

The treasure of the 

Lord's Praise comes 

from the Guru; by His 

Mercy, it is obtained.

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ।

23243 519 siqgur ndir 
inhwl bhuiV n 
DweIAY]

Sathigur Nadhar 

Nihaal Bahurr N 

Dhhaaeeai ||

When the True Guru 

bestows His Glance of 

Grace, one does not 

wander any more.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਤੱਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕੀਦਾ।
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23244 519 rKY Awip 
dieAwlu kir 
dwsw Awpxy]

Rakhai Aap 

Dhaeiaal Kar 

Dhaasaa Aapanae 

||

The Merciful Lord 

preserves him - He 

makes him His own 

slave.

ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ (ਇਸ 

ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।

23245 519 hir hir hir 
hir nwmu jIvw 
suix suxy]7]

Har Har Har Har 

Naam Jeevaa Sun 

Sunae ||7||

Listening, hearing the 

Name of the Lord, Har, 

Har, Har, Har, I live. 

||7||

ਮੈਂ ਭੀ ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ 

ਸੁਣ ਕੇ ਿੀਊ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੭॥

23246 520 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

23247 520 pRym ptolw qY 
sih idqw Fkx 
kU piq myrI]

Fkx polw[gurqw rUpI 
pRym (ptolw) bsqR 
isropwau

Praem Pattolaa 

Thai Sehi Dhithaa 

Dtakan Koo Path 

Maeree ||

O Husband Lord, You 

have given me the silk 

gown of Your Love to 

cover and protect my 

honor.

ਇੱਜ਼ਤ ਢਕ ਰੱਖਣ ਲਈ (ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਤੈਂ ਖਸਮ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ 'ਜਪਆਰ'-ਰੂਪ ਰੇਸ਼ਮੀ 
ਕੱਪੜਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

23248 520 dwnw bInw sweI 
mYfw nwnk swr 
n jwxw qyrI]1]

sWeIN Dhaanaa Beenaa 

Saaee Maiddaa 

Naanak Saar N 

Jaanaa Thaeree 

||1||

You are all-wise and 

all-knowing, O my 

Master; Nanak: I have 

not appreciated Your 

value, Lord. ||1||

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਖਸਮ (ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ) 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਪਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਿਾਤੀ। ਨਾਨਕ 

(ਕਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)! ॥੧॥

23249 520 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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23250 520 qYfY ismrix hBu 
ikCu lDmu ibKmu  
n ifTmu koeI]

(hBu) swry[l`Dmu[ if`Tmu Thaiddai Simaran 

Habh Kishh 

Ladhham Bikham 

N Dditham Koee ||

By Your meditative 

remembrance, I have 

found everything; 

nothing seems difficult 

to me.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਜਸਮਰਨ (ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ) ਨਾਲ ਮੈਂ (ਮਾਨੋ) 

ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, 

(ਤੇ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਔਜਖਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ।

23251 520 ijsu piq rKY 
scw swihbu  
nwnk myit n 
skY koeI]2]

Jis Path Rakhai 

Sachaa Saahib 

Naanak Maett N 

Sakai Koee ||2||

One whose honor the 

True Lord Master has 

preserved - O Nanak, 

no one can dishonor 

him. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖੇ, 

(ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ) ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਜਮਟਾ ਸਕਦਾ ॥੨॥

23252 520 pauVI] Pourree || Pauree:

23253 520 hovY suKu Gxw  
diX iDAwieAY]

d-iX: d mukqw, iX 
ishwrI sihq, qwlU qoN 
bol[swvDwn!A`TW qukW 
c eIVI nMU ishwrI lwau

Hovai Sukh 

Ghanaa Dhay 

Dhhiaaeiai ||

Meditating on the 

Lord, there comes a 

great peace.

ਿ ੇਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੀਏ 

ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

23254 520 vM\Y rogw Gwix  
hir gux gwieAY]

(vM\Y) jWdw hY Vannjai Rogaa 

Ghaan Har Gun 

Gaaeiai ||

Multitudes of illnesses 

vanish, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਿ ੇਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੀਏ ਤਾਂ 
ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਘਾਣ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਰੋਗ) ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

23255 520 AMdir vrqY 
TwiF pRiB iciq 
AwieAY]

Andhar Varathai 

Thaadt Prabh 

Chith Aaeiai ||

Utter peace pervades 

within, when God 

comes to mind.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਜਚਤ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ ਤਾਂ 
ਜਚਤ ਜਵਚ ਠੂੰ ਢ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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23256 520 pUrn hovY Aws  
nwie mMin 
vswieAY]

Pooran Hovai Aas 

Naae Mann 

Vasaaeiai ||

One's hopes are 

fulfilled, when one's 

mind is filled with the 

Name.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਪਏ, ਤਾਂ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਸਾ ਜਤਿਸਨਾ 
ਆਜਦਕ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

23257 520 koie n lgY 
ibGnu Awpu 
gvwieAY]

Koe N Lagai 

Bighan Aap 

Gavaaeiai ||

No obstacles stand in 

the way, when one 

eliminates his self-

conceit.

ਿ ੇਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

23258 520 igAwn pdwrQu 
miq gur qy 
pwieAY]

Giaan 

Padhaarathh Math 

Gur Thae Paaeiai 

||

The intellect attains 

the blessing of 

spiritual wisdom from 

the Guru.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਹਾਸਲ 

ਕਰੀਏ ਤਾਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਜਗਆਨ 

ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

23259 520 iqin pwey sBy 
Qok ijsu Awip 
idvwieAY]

Thin Paaeae 

Sabhae Thhok Jis 

Aap Dhivaaeiai ||

He receives 

everything, unto 

whom the Lord 

Himself gives.

ਪਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਜਦਵਾਏ ਹਨ।

23260 520 qUM sBnw kw Ksmu  
sB qyrI 
CwieAY]8]

Thoon Sabhanaa 

Kaa Khasam Sabh 

Thaeree Shhaaeiai 

||8||

You are the Lord and 

Master of all; all are 

under Your Protection. 

||8||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਖਸਮ ਹੈਂ, ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ 

ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੈ ॥੮॥

23261 520 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:
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23262 520 ndI qrMdVI mYfw 
Koju n KuMBY mMiJ 
muhbiq qyrI]

mYNfw[(KuMBY) 
KuBdw[(mMiJ) 
Amdr[mu-h`biq

Nadhee 

Tharandharree 

Maiddaa Khoj N 

Khunbhai Manjh 

Muhabath 

Thaeree ||

Crossing the stream, 

my foot does not get 

stuck - I am filled with 

love for You.

(ਸੂੰਸਾਰ-) ਨਦੀ ਜਵਚ ਤਰਦੀ 
ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ (ਮੋਹ ਦੇ ਜਚੱਕੜ 

ਜਵਚ) ਨਹੀਂ ਖੱੁਭਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਪਿੀਤ ਹੈ।

23263 520 qau sh crxI  
mYfw hIAVw 
sIqmu hir nwnk  
qulhw byVI]1]

(hIAVw)ihrdw[ 
(sIqmu) isauNqw

Tho Seh Charanee 

Maiddaa Heearraa 

Seetham Har 

Naanak Thulehaa 

Baerree ||1||

O Lord, my heart is 

attached to Your Feet; 

the Lord is Nanak's 

raft and boat. ||1||

ਹੇ ਪਤੀ (ਪਿਭੂ)! ਮੈਂ ਆਪਣਾ 
ਇਹ ਜਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜਦਲ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਿੋ ਜਲਆ ਹੈ, ਹੇ 

ਹਰੀ! (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ 
ਤਰਨ ਲਈ, ਤੂੂੰ  ਹੀ) ਨਾਨਕ ਦਾ 
ਤੁਲਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਬੇੜੀ ਹੈਂ ॥੧॥

23264 520 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23265 520 ijn@w idsMdiVAw  
durmiq vM\Y imqR 
AswfVy syeI]

idsMdiVAW Jinhaa 

Dhisandharriaa 

Dhuramath 

Vannjai Mithr 

Asaaddarrae 

Saeee ||

The sight of them 

banishes my evil-

mindedness; they are 

my only true friends.

ਸਾਡੇ (ਅਸਲ) ਜਮੱਤਰ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਹੋਇਆਂ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

23266 520 hau FUFydI jgu 
sbwieAw jn 
nwnk ivrly 
kyeI]2]

j`gu Ho Dtoodtaedhee 

Jag Sabaaeiaa Jan 

Naanak Viralae 

Kaeee ||2||

I have searched the 

whole world; O 

servant Nanak, how 

rare are such persons! 

||2||

ਪਰ, ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਭਾਲ ਵੇਜਖਆ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਜਵਰਲੇ (ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਜਮਲਦੇ 

ਹਨ) ॥੨॥
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23267 520 pauVI] Pourree || Pauree:

23268 520 AwvY swihbu 
iciq qyirAw 
Bgqw ifiTAw]

Aavai Saahib Chith 

Thaeriaa 

Bhagathaa 

Ddithiaa ||

You come to mind, O 

Lord and Master, 

when I behold Your 

devotees.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜਤਆਂ ਤੂੂੰ  ਮਾਲਕ 

ਅਸਾਡੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈਂ।

23269 520 mn kI ktIAY 
mYlu swDsMig 
vuiTAw]

(vuiTAw) vsx Man Kee Katteeai 

Mail Saadhhasang 

Vuthiaa ||

The filth of my mind is 

removed, when I dwell 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਅੱਪਜੜਆਂ 

ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

23270 520 jnm mrx Bau 
ktIAY jn kw 
sbdu jip]

Janam Maran Bho 

Katteeai Jan Kaa 

Sabadh Jap ||

The fear of birth and 

death is dispelled, 

meditating on the 

Word of His humble 

servant.

ਤੇ ਜਿਰ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਪਜੜਹਆਂ ਸੇਵਕ ਦਾ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ (ਭਾਵ, ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਦਾ) ਡਰ ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

23271 520 bMDn Kolin@ sMq  
dUq siB jwih 
Cip]

Bandhhan 

Kholanih Santh 

Dhooth Sabh Jaahi 

Shhap ||

The Saints untie the 

bonds, and all the 

demons are dispelled.

ਜਕਉਂਜਕ ਸੂੰਤ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਖੋਲਹਦੇ 

ਹਨ (ਉਸ ਦੇ ਜਵਕਾਰ ਰੂਪ) 

ਸਾਰੇ ਜਿੂੰ ਨ ਭੂਤ ਲੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

23272 520 iqsu isau 
lwiein@ rMgu ijs 
dI sB DwrIAw]

This Sio Laaeinih 

Rang Jis Dhee 

Sabh Dhhaareeaa 

||

They inspire us to love 

Him, the One who 

established the entire 

universe.

ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਅਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ,
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23273 520 aUcI hUM aUcw Qwnu  
Agm ApwrIAw]

Oochee Hoon 

Oochaa Thhaan 

Agam Apaareeaa 

||

The seat of the 

inaccessible and 

infinite Lord is the 

highest of the high.

ਿ ੋਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਸੂੰਤ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

(ਅਸਾਡਾ) ਜਪਆਰ ਿੋੜ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ।

23274 520 rYix idnsu kr 
joiV swis swis 
iDAweIAY]

Rain Dhinas Kar 

Jorr Saas Saas 

Dhhiaaeeai ||

Night and day, with 

your palms pressed 

together, with each 

and every breath, 

meditate on Him.

ਜਦਨ ਰਾਜਤ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ 

ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

23275 520 jw Awpy hoie 
dieAwlu qW 
Bgq sMgu 
pweIAY]9]

Jaa Aapae Hoe 

Dhaeiaal Thaan 

Bhagath Sang 

Paaeeai ||9||

When the Lord 

Himself becomes 

merciful, then we 

attain the Society of 

His devotees. ||9||

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਦਆਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੯॥

23276 520 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

23277 520 bwir ivfwnVY 
huMms DuMms kUkw 
peIAw rwhI]

(ivfwnVY)ibgwny[huMmsDuM
msmwr ku`t, sor 
Srwbw, fMf rOLw pY 
irhw hY[ (huMms) grmI 
dw Gbrw[ (DuMms) hn@yrw

Baar Viddaanarrai 

Hunmas 

Dhhunmas Kookaa 

Peeaa Raahee ||

In this wondrous 

forest of the world, 

there is chaos and 

confusion; shrieks 

emanate from the 

highways.

(ਿਗਤ-ਰੂਪ ਇਸ) ਜਬਗਾਨੀ 
ਿੂਹ ਜਵਚ (ਿਸ ਿਾਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਦੇ ਬੜੇ ਸੇਕ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਹਾਂ ਜਵਚ ਵਾਹਰਾਂ 
ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਿੀਵ 

ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ);
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23278 520 qau sh syqI 
lgVI forI  
nwnk And syqI 
bnu gwhI]1]

(gwhI) lMG igAw[l`gVI Tho Seh Saethee 

Lagarree Ddoree 

Naanak Anadh 

Saethee Ban 

Gaahee ||1||

I am in love with You, 

O my Husband Lord; O 

Nanak, I cross the 

jungle joyfully. ||1||

ਪਰ, ਹੇ ਪਤੀ (ਪਿਭੂ)! ਮੈਂ ਨਾਨਕ 

(ਦੇ ਜਚੱਤ) ਦੀ ਡੋਰ ਤੇਰੇ 

(ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ 

(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ) ਿੂੰਗਲ ਜਵਚੋਂ ਦੀ 
ਲੂੰ ਘ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥

23279 520 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23280 520 scI bYsk iqn@w 
sMig ijn sMig 
jpIAY nwau]

Sachee Baisak 

Thinhaa Sang Jin 

Sang Japeeai Naao 

||

The true society is the 

company of those who 

meditate on the Name 

of the Lord.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ 

ਜਨਭਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹੱਬਤ (ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ 

(ਬੈਜਠਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕੇ;

23281 520 iqn@ sMig sMgu n 
kIceI nwnk  
ijnw Awpxw 
suAwau]2]

Thinh Sang Sang N 

Keechee Naanak 

Jinaa Aapanaa 

Suaao ||2||

Do not associate with 

those, O Nanak, who 

look out only for their 

own interests. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਆਪਣੀ ਹੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਹੋਵੇ, 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ॥੨॥

23282 520 pauVI] Pourree || Pauree:

23283 520 sw vylw prvwxu  
ijqu siqguru 
ByitAw]

Saa Vaelaa 

Paravaan Jith 

Sathigur Bhaettiaa 

||

Approved is that time, 

when one meets the 

True Guru.

ਉਹ ਘੜੀ ਥਾਂ ਪਈ ਿਾਣੋ ਜਿਸ 

ਘੜੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ।
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23284 520 hoAw swDUsMgu  
iPir dUK n 
qyitAw]

(qyitAw) myl Hoaa Saadhhoo 

Sang Fir Dhookh N 

Thaettiaa ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, he does 

not suffer pain again.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ 

ਜਗਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

23285 520 pwieAw inhclu 
Qwnu iPir griB 
n lyitAw]

Paaeiaa Nihachal 

Thhaan Fir Garabh 

N Laettiaa ||

When he attains the 

eternal place, he does 

not have to enter the 

womb again.

(ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆਂ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪੱਕਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਜਪਆ, ਉਹ ਜਿਰ 

(ਹੋਰ ਹੋਰ) ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ।

23286 520 ndrI AwieAw 
ieku sgl 
bRhmyitAw]

(bRhmyitAw) bRhmMf iv`c 
AwieAw

Nadharee Aaeiaa 

Eik Sagal 

Brehamaettiaa ||

He comes to see the 

One God everywhere.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਬਿਹਮ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ; (ਬਾਹਰ ਵਲੋਂ 
ਆਪਣੀ) ਨਜ਼ਰ ਨੂੂੰ  ਸਮੇਟ ਕੇ।

23287 520 qqu igAwnu lwie 
iDAwnu idRsit 
smyitAw]

Thath Giaan Laae 

Dhhiaan Dhrisatt 

Samaettiaa ||

He focuses his 

meditation on the 

essence of spiritual 

wisdom, and 

withdraws his 

attention from other 

sights.

(ਪਿਭੂ ਜਵਚ) ਜਧਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 

ਅਸਲ ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

23288 520 sBo jpIAY jwpu  
ij muKhu 
bolyitAw]

Sabho Japeeai 

Jaap J Mukhahu 

Bolaettiaa ||

All chants are chanted 

by one who chants 

them with his mouth.

ਉਹ ਿੋ ਕੁਝ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) 
ਿਾਪ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
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23289 520 hukmy buiJ inhwlu  
suiK suKyitAw]

bu`iJ Hukamae Bujh 

Nihaal Sukh 

Sukhaettiaa ||

Realizing the Hukam 

of the Lord's 

Command, he 

becomes happy, and 

he is filled with peace 

and tranquility.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ 

ਜਖੜੇ-ਮੱਥੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖੀ 
ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

23290 520 priK KjwnY pwey  
sy bhuiV n 
KoitAw]10]

Parakh Khajaanai 

Paaeae Sae Bahurr 

N Khottiaa ||10||

Those who are 

assayed, and placed in 

the Lord's treasury, 

are not declared 

counterfeit again. 

||10||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਰਖ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣ)ੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਪਾਇਆ 

ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ 

॥੧੦॥

23291 520 sloku] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

23292 520 ivCohy jMbUr Kvy 
n vM\in gwKVy]

(Kvy) shwry nhIN[ 
(vM\in) 
jWdy[(g`wKVy)kTn

Vishhohae 

Janboor Khavae N 

Vannjan 

Gaakharrae ||

The pincers of 

separation are so 

painful to endure.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਜਵਛੋੜੇ 

(ਦੇ ਦੱੁਖ) ਿੂੰ ਬੂਰ (ਦੇ ਤਸੀਹਾਂ) 
ਵਾਂਗ ਔਖੇ ਹਨ, ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੇ,

23293 520 jy so DxI imlMin  
nwnk suK sMbUh 
scu]1]

im-lMin Jae So Dhhanee 

Milann Naanak 

Sukh Sanbooh 

Sach ||1||

If only the Master 

would come to meet 

me! O Nanak, I would 

then obtain all the 

true comforts. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਮਾਲਕ 

ਿੀ ਜਮਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

23294 521 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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23295 521 ijmI vsMdI 
pwxIAY eIDxu 
rKY Bwih]

(eIDxu) lkVW[ (Bwih) 
A`g

Jimee Vasandhee 

Paaneeai Eedhhan 

Rakhai Bhaahi ||

The earth is in the 

water, and the fire is 

contained in the wood.

(ਜਿਵੇਂ) ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

(ਅਡੋਲ) ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  
ਆਸਰਾ ਭੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ) 
ਲੱਕੜੀ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਅੱਗ 

(ਲੁਕਾ ਕੇ) ਰੱਖਦੀ ਹੈ,

23296 521 nwnk so shu 
Awih jw kY 
AwFil hBu 
ko]2]

(AwFil) shwry Naanak So Sahu 

Aahi Jaa Kai Aadtal 

Habh Ko ||2||

O Nanak, yearn for 

that Lord, who is the 

Support of all. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਤਵੇਂ) ਉਹ ਖਸਮ 

(ਪਿਭੂ) ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਹੈ, (ਇਸ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਅਡੋਲ ਲੁਜਕਆ ਜਪਆ) ਹੈ 

॥੨॥

23297 521 pauVI] Pourree || Pauree:

23298 521 qyry kIqy kMm quDY 
hI gocry]

(gocry) ADIn Thaerae Keethae 

Kanm Thudhhai 

Hee Gocharae ||

The works which You 

have done, O Lord, 

could only have been 

performed by You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੋ ਿ ੋਕੂੰਮ ਤੂੂੰ  ਕੀਤੇ 

ਹਨ ਇਹ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ।

23299 521 soeI vrqY jig  
ij kIAw quDu 
Dury]

(Dury) mu`F qoN Soee Varathai Jag 

J Keeaa Thudhh 

Dhhurae ||

That alone happens in 

the world, which You, 

O Master, have done.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  
ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

23300 521 ibsmu Bey 
ibsmwd dyiK 
kudriq qyrIAw]

Bisam Bheae 

Bisamaadh 

Dhaekh Kudharath 

Thaereeaa ||

I am wonderstruck 

beholding the wonder 

of Your Almighty 

Creative Power.

ਤੇਰੀ ਅਸਰਿ ਕੁਦਰਜਤ ਵੇਖ 

ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।
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23301 521 srix pry qyrI 
dws kir giq 
hoie myrIAw]

Saran Parae 

Thaeree Dhaas Kar 

Gath Hoe 

Maereeaa ||

I seek Your Sanctuary - 

I am Your slave; if it is 

Your Will, I shall be 

emancipated.

(ਤੇਰੇ) ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ!), 

ਮੇਰੀ ਭੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਉੱਚੀ ਕਰ!

23302 521 qyrY hiQ inDwnu  
BwvY iqsu dyih]

Thaerai Hathh 

Nidhhaan Bhaavai 

This Dhaehi ||

The treasure is in Your 

Hands; according to 

Your Will, You bestow 

it.

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ 

(ਆਪਣੇ) ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ, ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲਗੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਇਹ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।
23303 521 ijs no hoie 

dieAwlu hir 
nwmu syie lyih]

Jis No Hoe 

Dhaeiaal Har 

Naam Saee Laehi 

||

One, upon whom You 

have bestowed Your 

Mercy, is blessed with 

the Lord's Name.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਦਆਲ ਹੋ ਕੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ) ਉਹੀ 
ਿੀਵ ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

23304 521 Agm Agocr 
byAMq AMqu n 
pweIAY]

Agam Agochar 

Baeanth Anth N 

Paaeeai ||

You are 

unapproachable, 

unfathomable and 

infinite; Your limits 

cannot be found.

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ! ਹੇ ਅਗੋਚਰ! ਹੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

23305 521 ijs no hoih 
ikRpwlu su nwmu 
iDAweIAY]11]

Jis No Hohi 

Kirapaal S Naam 

Dhhiaaeeai ||11||

One, unto whom You 

have been 

compassionate, 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||11||

ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਤੱੁਠਦਾ ਹੈਂ 
ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ 

॥੧੧॥

23306 521 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4652 Published: March 06/ 2014



23307 521 kVCIAw iPrMin@  
suAwau n jwxin@  
su\IAw]

(suAwau) suAwd[ 
(su\IAw) ^wlI[iP-rMin@

Karrashheeaa 

Firannih Suaao N 

Jaananih Sunjeeaa 

||

The ladles cruise 

through the food, but 

they do not know the 

taste of it.

ਕੜਛੀਆਂ (ਦਾਲ ਭਾਿੀ ਦੇ 

ਭਾਂਡੇ ਜਵਚ) ਜਿਰਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾਲ ਭਾਿੀ) ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀਆਂ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ) ਖ਼ਾਲੀ (ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ) ਹਨ,

23308 521 syeI muK idsMin@  
nwnk rqy pRym 
ris]1]

idsMin@ Saeee Mukh 

Dhisannih Naanak 

Rathae Praem Ras 

||1||

I long to see the faces 

of those, O Nanak, 

who are imbued with 

the essence of the 

Lord's Love. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਉਹ 

ਮੂੂੰ ਹ (ਸੋਹਣੇ) ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿੋ 
ਪਿੇਮ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਗਏ 

ਹਨ (ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੂੂੰ ਹ ਕੜਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 
ਹਨ) ॥੧॥

23309 521 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23310 521 KojI lDmu Koju  
CfIAw aujwiV]

(lDmu) l`B Khojee Ladhham 

Khoj Shhaddeeaa 

Oujaarr ||

Through the Tracker, I 

discovered the tracks 

of those who ruined 

my crops.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ 
ਖੇਤੀ) ਉਿਾੜ ਜਦੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਖੋਿ ਮੈਂ ਖੋਿ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ 

(ਗੁਰੂ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ,

23311 521 qY sih idqI 
vwiV nwnk Kyqu 
n iCjeI]2]

(iCjeI) aujVdw[ 
iC`jeI

Thai Sehi Dhithee 

Vaarr Naanak 

Khaeth N Shhijee 

||2||

You, O Lord, have put 

up the fence; O Nanak, 

my fields shall not be 

plundered again. ||2||

ਤੈਂ ਖਸਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਦੀ) ਵਾੜ ਦੇ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੈਲੀ 
ਨਹੀਂ ਉਿੜਦੀ ॥੨॥

23312 521 pauVI] Pourree || Pauree:

23313 521 AwrwiDhu scw 
soie sBu ikCu 
ijsu pwis]

Aaraadhhihu 

Sachaa Soe Sabh 

Kishh Jis Paas ||

Worship in adoration 

that True Lord; 

everything is under His 

Power.

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।
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23314 521 duhw isirAw 
Ksmu Awip iKn 
mih kry rwis]

Dhuhaa Siriaa 

Khasam Aap Khin 

Mehi Karae Raas 

||

He Himself is the 

Master of both ends; 

in an instant, He 

adjusts our affairs.

ਪਿਭੂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਜਸਆਂ ਦਾ ਖਸਮ 

ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸਾਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ ਦਾਤ ਭੀ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ), ਤੇ ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ 

(ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ) ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

23315 521 iqAwghu sgl 
aupwv iqs kI 
Et ghu]

(aupwv) jqn Thiaagahu Sagal 

Oupaav This Kee 

Outt Gahu ||

Renounce all your 

efforts, and hold fast 

to His Support.

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੋ!

23316 521 pau srxweI Bij  
suKI hUM suK lhu]

B`ij Po Saranaaee Bhaj 

Sukhee Hoon Sukh 

Lahu ||

Run to His Sanctuary, 

and you shall obtain 

the comfort of all 

comforts.

ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਉ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ ਸੁਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰੋ!

23317 521 krm Drm qqu 
igAwnu sMqw sMgu 
hoie]

Karam Dhharam 

Thath Giaan 

Santhaa Sang Hoe 

||

The karma of good 

deeds, the 

righteousness of 

Dharma and the 

essence of spiritual 

wisdom are obtained 

in the Society of the 

Saints.

ਿ ੇਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਮਲੇ ਤਾਂ 
ਉਹ ਉੱਚੀ ਸਮਝ (ਪਿਾਪਤ) 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਿੋ (ਮਾਨੋ,) ਸਭ 

ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਨਚੋੜ ਹੈ।

23318 521 jpIAY AMimRq 
nwmu ibGnu n 
lgY koie]

Japeeai Anmrith 

Naam Bighan N 

Lagai Koe ||

Chanting the 

Ambrosial Nectar of 

the Naam, no obstacle 

shall block your way.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੀਏ ਤਾਂ (ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ।
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23319 521 ijs no Awip 
dieAwlu iqsu 
min vuiTAw]

Jis No Aap 

Dhaeiaal This Man 

Vuthiaa ||

The Lord abides in the 

mind of one who is 

blessed by His 

Kindness.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

23320 521 pweIAin@ siB 
inDwn swihib 
quiTAw]12]

Paaeeanih Sabh 

Nidhhaan Saahib 

Thuthiaa ||12||

All treasures are 

obtained, when the 

Lord and Master is 

pleased. ||12||

ਪਿਭੂ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋਇਆਂ 

(ਮਾਨੋ) ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਾ ਲਈਦੇ 

ਹਨ ॥੧੨॥

23321 521 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

23322 521 lDmu lBxhwru  
krmu krMdo mw 
iprI]

l`Dmuu[(mw) myry[mw 
ibMdI n lwauu[(iprI) 
ipAwrw

Ladhham 

Labhanehaar 

Karam Karandho 

Maa Piree ||

I have found the 

object of my search - 

my Beloved took pity 

on me.

ਿਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਖਸਮ ਨੇ 

(ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਲੱਭਣ-ਿੋਗ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਜਲਆ।

23323 521 ieko isrjxhwru  
nwnk ibAw n 
psIAY]1]

(ibAw)dUjw[ (psIAY) 
dyKIdw

Eiko Sirajanehaar 

Naanak Biaa N 

Paseeai ||1||

There is One Creator; 

O Nanak, I do not see 

any other. ||1||

(ਹੁਣ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ 

ਕਰਤਾਰ ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ॥੧॥

23324 521 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23325 521 pwpiVAw pCwiV  
bwxu scwvw sMin@ 
kY]

(pwpiVAw) 
pwpW[(bwxu) qIr[ 
(sMin@) joV

Paaparriaa 

Pashhaarr Baan 

Sachaavaa Sannih 

Kai ||

Take aim with the 

arrow of Truth, and 

shoot down sin.

ਸੱਚ (ਭਾਵ, ਜਸਮਰਨ) ਦਾ ਤੀਰ 

ਤਾਣ ਕੇ ਚੂੰਦਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਸਾ 
ਦੇ,
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23326 521 gur mMqRVw 
icqwir nwnk  
duKu n QIveI]2]

Gur Manthrarraa 

Chithaar Naanak 

Dhukh N 

Thheevee ||2||

Cherish the Words of 

the Guru's Mantra, O 

Nanak, and you shall 

not suffer in pain. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਤਿ ਚੇਤੇ ਕਰ, (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ 
॥੨॥

23327 521 pauVI] Pourree || Pauree:

23328 521 vwhu vwhu 
isrjxhwr  
pweIAnu TwiF 
Awip]

Vaahu Vaahu 

Sirajanehaar 

Paaeean Thaadt 

Aap ||

Waaho! Waaho! The 

Creator Lord Himself 

has brought about 

peace and tranquility.

ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  'ਧੂੰਨ ਧੂੰਨ' 

ਆਖ ਜਿਸ ਨੇ (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਆਪ ਠੂੰ ਢ ਪਾਈ ਹੈ।

23329 521 jIA jMq 
imhrvwnu iqs no 
sdw jwip]

Jeea Janth 

Miharavaan This 

No Sadhaa Jaap ||

He is Kind to all beings 

and creatures; 

meditate forever on 

Him.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਿੋ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮਹਰਬਾਨ ਹੈ।

23330 521 dieAw DwrI 
smriQ cuky ibl 
iblwp]

smr`iQ Dhaeiaa Dhhaaree 

Samarathh Chukae 

Bil Bilaap ||

The all-powerful Lord 

has shown Mercy, and 

my cries of suffering 

are ended.

ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉੱਤੇ) ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਮੱੁਕ ਗਏ।

23331 521 nTy qwp duK rog  
pUry gur pRqwip]

Nathae Thaap 

Dhukh Rog Poorae 

Gur Prathaap ||

My fevers, pains and 

diseases are gone, by 

the Grace of the 

Perfect Guru.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾਪ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੇ (ਸਾਰੇ) ਕਲੇਸ਼, ਦੱੁਖ ਤੇ ਰੋਗ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।
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23332 521 kIqIAnu AwpxI 
rK grIb 
invwij Qwip]

Keetheean 

Aapanee Rakh 

Gareeb Nivaaj 

Thhaap ||

The Lord has 

established me, and 

protected me; He is 

the Cherisher of the 

poor.

(ਜਿਨਹ ਾਂ) ਗ਼ਰੀਬਾਂ (ਭਾਵ, ਦਰ-

ਢੱਜਠਆਂ) ਨੂੂੰ  ਜਨਵਾਿ ਕੇ ਥਾਪਣਾ 
ਦੇ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ 

ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ,

23333 521 Awpy lieAnu 
Cfwie bMDn 
sgl kwip]

(kwip) k`t ky Aapae Laeian 

Shhaddaae 

Bandhhan Sagal 

Kaap ||

He Himself has 

delivered me, breaking 

all my bonds.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਛੁਡਾ ਜਲਆ ਹੈ,

23334 521 iqsn buJI Aws 
puMnI mn sMqoiK 
DRwip]

buJI: polw bolo Thisan Bujhee Aas 

Punnee Man 

Santhokh Dhhraap 

||

My thirst is quenched, 

my hopes are fulfilled, 

and my mind is 

contented and 

satisfied.

ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਨਾਲ ਰੱਿ ਿਾਣ ਕਰ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ 

ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਗਈ ਹੈ।

23335 521 vfI hUM vfw 
Apwr Ksmu ijsu 
lypu n puMin 
pwip]13]

Vaddee Hoon 

Vaddaa Apaar 

Khasam Jis Laep N 

Punn Paap ||13||

The greatest of the 

great, the Infinite Lord 

and Master - He is not 

affected by virtue and 

vice. ||13||

(ਪਰ) ਬੇਅੂੰ ਤ (ਪਿਭੂ) ਖਸਮ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ) ਪੁੂੰ ਨ ਿਾਂ ਪਾਪ ਨਾਲ 

(ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ) ਕੋਈ-ਲੱਗ-

ਲਬੇੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧੩॥

23336 521 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

23337 521 jw kau Bey 
ikRpwl pRB hir 
hir syeI jpwq]

Jaa Ko Bheae 

Kirapaal Prabh Har 

Har Saeee Japaath 

||

They alone meditate 

on the Lord God, Har, 

Har, unto whom the 

Lord is Merciful.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੇ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ,
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23338 521 nwnk pRIiq lgI 
iqn rwm isau  
Bytq 
swDsMgwq]1]

Naanak Preeth 

Lagee Thin Raam 

Sio Bhaettath 

Saadhh Sangaath 

||1||

O Nanak, they 

enshrine love for the 

Lord, meeting the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||1||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲਣ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪਿੀਤ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

23339 521 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23340 521 rwmu rmhu 
bfBwgIho jil 
Qil mhIAil 
soie]

Raam Ramahu 

Baddabhaageeho 

Jal Thhal Meheeal 

Soe ||

Contemplate the Lord, 

O very fortunate ones; 

He is pervading in the 

water, the land and 

the sky.

ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਓ! ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ ਿੋ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਧਰਤੀ 
ਦੇ ਉਪਰ (ਹਰ ਥਾਂ) ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

23341 521 nwnk nwim 
ArwiDAY ibGnu  
n lwgY koie]2]

Naanak Naam 

Araadhhiai Bighan 

N Laagai Koe ||2||

O Nanak, worshipping 

the Naam, the Name 

of the Lord, the mortal 

encounters no 

misfortune. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੀਏ ਤਾਂ (ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ॥੨॥

23342 521 pauVI] Pourree || Pauree:

23343 521 Bgqw kw boilAw 
prvwxu hY drgh 
pvY Qwie]

Bhagathaa Kaa 

Boliaa Paravaan 

Hai Dharageh 

Pavai Thhaae ||

The speech of the 

devotees is approved; 

it is accepted in the 

Court of the Lord.

ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਬੋਜਲਆ ਬਚਨ ਮੂੰਨਣ-ਯੋਗ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ (ਭੀ) ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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23344 521 Bgqw qyrI tyk  
rqy sic nwie]

Bhagathaa 

Thaeree Ttaek 

Rathae Sach Naae 

||

Your devotees take to 

Your Support; they are 

imbued with the True 

Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਆਸਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

23345 521 ijs no hoie 
ikRpwlu iqs kw 
dUKu jwie]

Jis No Hoe 

Kirapaal This Kaa 

Dhookh Jaae ||

One unto whom You 

are Merciful, has his 

sufferings depart.

ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਜਮਹਰਬਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

23346 522 Bgq qyry 
dieAwl En@w 
imhr pwie]

Bhagath Thaerae 

Dhaeiaal Ounhaa 

Mihar Paae ||

O Merciful Lord, You 

bless Your devotees 

with Your Grace.

ਹੇ ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! ਬੂੰਦਗੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਤੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ;

23347 522 dUKu drdu vf 
rogu n pohy iqsu 
mwie]

Dhookh Dharadh 

Vadd Rog N Pohae 

This Maae ||

Suffering, pain, 

terrible disease and 

Maya do not afflict 

them.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਖ 

ਦਰਦ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

23348 522 Bgqw eyhu ADwru  
gux goivMd gwie]

Bhagathaa Eaehu 

Adhhaar Gun 

Govindh Gaae ||

This is the Support of 

the devotees, that 

they sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe.

ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਇਹ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਭਗਤਾਂ (ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ;

23349 522 sdw sdw idnu 
rYix ieko ieku 
iDAwie]

Sadhaa Sadhaa 

Dhin Rain Eiko Eik 

Dhhiaae ||

Forever and ever, day 

and night, they 

meditate on the One 

and Only Lord.

ਤੇ ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਹੀ ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ,
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23350 522 pIviq AMimRq 
nwmu jn nwmy rhy 
AGwie]14]

(AGwie) iqRpq Peevath Anmrith 

Naam Jan Naamae 

Rehae Aghaae 

||14||

Drinking in the 

Ambrosial Amrit of the 

Naam, the Name of 

the Lord, His humble 

servants remain 

satisfied with the 

Naam. ||14||

ਨਾਮ-ਰੂਪ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀ ਪੀ ਕੇ 

ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਰੱਿੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੪॥

23351 522 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

23352 522 koit ibGn iqsu 
lwgqy ijs no 
ivsrY nwau]

Kott Bighan This 

Laagathae Jis No 

Visarai Naao ||

Millions of obstacles 

stand in the way of 

one who forgets the 

Name.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਵਸਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਘਨ ਆ ਘੇਰਦੇ ਹਨ।

23353 522 nwnk An idnu 
iblpqy ijau suM\Y 
Gir kwau]1]

Naanak Anadhin 

Bilapathae Jio 

Sunnjai Ghar Kaao 

||1||

O Nanak, night and 

day, he croaks like a 

raven in a deserted 

house. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ) ਹਰ 

ਰੋਜ਼ ਇਉਂ ਜਵਲਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 
ਸੁੂੰ ਞ ੇਘਰਾਂ ਜਵਚ ਕਾਂ ਲੌਂ ਦਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਓਥੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ) ॥੧॥

23354 522 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23355 522 iprI imlwvw jw 
QIAY sweI 
suhwvI ruiq]

Piree Milaavaa Jaa 

Thheeai Saaee 

Suhaavee Ruth ||

Beauteous is that 

season, when I am 

united with my 

Beloved.

ਉਹੀ ਰੱੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਮੇਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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23356 522 GVI muhqu nh 
vIsrY nwnk  
rvIAY inq]2]

Gharree Muhath 

Neh Veesarai 

Naanak Raveeai 

Nith ||2||

I do not forget Him for 

a moment or an 

instant; O Nanak, I 

contemplate Him 

constantly. ||2||

ਸੋ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਘੜੀ 
ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਭੀ ਉਹ ਪਿਭੂ ਨਾਹ 

ਭੁੱ ਲੇ ॥੨॥

23357 522 pauVI] Pourree || Pauree:

23358 522 sUrbIr vrIAwm  
iknY n hoVIAY]

(vrIAwm) joDw[ 
(hoVIAY) roikAw

Soorabeer 

Vareeaam Kinai N 

Horreeai ||

Even brave and mighty 

men cannot withstand 

the powerful

(ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਬੜੇ 

ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ (ਜਸਪਾਹੀ) 
ਹਨ, ਜਕਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਠੱਜਲਹਆ ਨਹੀਂ।

23359 522 Pauj sqwxI hwT  
pMcw joVIAY]

(sqwxI)bl sihq[ 
(hwT) hT vwlI

Fouj Sathaanee 

Haath Panchaa 

Jorreeai ||

And overwhelming 

army which the five 

passions have 

gathered.

ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਲ 

ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਠੀਲੀ ਫ਼ੌਿ ਇਕੱਠੀ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,

23360 522 ds nwrI AauDUq  
dyin cmoVIAY]

(AauDUq) ibrkq[ 
(cmoVIAY) iqAwgI

Dhas Naaree 

Aoudhhooth 

Dhaen 

Chamorreeai ||

The ten organs of 

sensation attach even 

detached renunciates 

to sensory pleasures.

(ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਰਹੇ) 

ਜਤਆਗੀਆਂ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਇਹ ਦਸ 

ਇੂੰਦਿੇ ਚਮੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

23361 522 ijix ijix lYin@ 
rlwie eyho eynw 
loVIAY]

Jin Jin Lainih 

Ralaae Eaeho 

Eaenaa Lorreeai ||

They seek to conquer 

and overpower them, 

and so increase their 

following.

ਇਹ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਸਭ 

ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਬੱਸ! ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੋੜਦੇ 

ਹਨ।
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23362 522 qRY gux ien kY 
vis iknY n 
moVIAY]

Thrai Gun Ein Kai 

Vas Kinai N 

Morreeai ||

The world of the three 

dispositions is under 

their influence; no one 

can stand against 

them.

ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿੈਗੁਣੀ ਿੀਵ ਇਹਨਾਂ 
ਦੇ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

23363 522 Brmu kotu 
mwieAw KweI  
khu ikqu ibiD 
qoVIAY]

Bharam Kott 

Maaeiaa Khaaee 

Kahu Kith Bidhh 

Thorreeai ||

So tell me - how can 

the fort of doubt and 

the moat of Maya be 

overcome?

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਭਟਕਣਾ (ਮਾਨੋ) 

ਜਕਲਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ (ਦੁਆਲੇ 

ਦੀ ਡੂੂੰ ਘੀ) ਖਾਈ। (ਇਹ ਜਕਲਹਾ) 
ਜਕਵੇਂ ਤੋਜੜਆ ਿਾਏ?

23364 522 guru pUrw AwrwiD  
ibKm dlu 
PoVIAY]

Gur Pooraa 

Aaraadhh Bikham 

Dhal Forreeai ||

Worshipping the 

Perfect Guru, this 

awesome force is 

subdued.

ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕੀਜਤਆਂ ਇਹ ਕਰੜੀ ਫ਼ੌਿ ਸਰ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

23365 522 hau iqsu AgY 
idnu rwiq rhw 
kr joVIAY]15]

Ho This Agai Dhin 

Raath Rehaa Kar 

Jorreeai ||15||

I stand before Him, 

day and night, with my 

palms pressed 

together. ||15||

(ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਮੈਂ 
ਜਦਨ ਰਾਤ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਾਂ 
॥੧੫॥

23366 522 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

23367 522 iklivK sBy 
auqrin nIq nIq 
gux gwau]

Kilavikh Sabhae 

Outharan Neeth 

Neeth Gun Gaao ||

All sins are washed 

away, by continually 

singing the Lord's 

Glories.

ਰੋਜ਼ ਜਦਨ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਉਤਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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23368 522 koit klysw 
aUpjih nwnk  
ibsrY nwau]1]

Kott Kalaesaa 

Oopajehi Naanak 

Bisarai Naao ||1||

Millions of afflictions 

are produced, O 

Nanak, when the 

Name is forgotten. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁੱ ਲ ਿਾਏ ਤਾਂ ਕਿੋੜਾਂ ਦੱੁਖ ਲੱਗ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

23369 522 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23370 522 nwnk siqguir 
ByitAY pUrI hovY 
jugiq]

Naanak Sathigur 

Bhaettiai Pooree 

Hovai Jugath ||

O Nanak, meeting the 

True Guru, one comes 

to know the Perfect 

Way.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪਏ ਤਾਂ ਿੀਊਣ ਦੀ ਠੀਕ ਿਾਚ 

ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

23371 522 hsMidAw 
KylMidAw 
pYnMidAw 
KwvMidAw ivcy 
hovY mukiq]2]

pY-n@MidAW Hasandhiaa 

Khaelandhiaa 

Painandhiaa 

Khaavandhiaa 

Vichae Hovai 

Mukath ||2||

While laughing, 

playing, dressing and 

eating, he is liberated. 

||2||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੱਸਜਦਆਂ ਖੇਡਜਦਆਂ 

ਖਾਂਜਦਆਂ ਪਜਹਨਜਦਆਂ (ਭਾਵ, 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਕਾਰ 

ਕਰਜਦਆਂ) ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥

23372 522 pauVI] Pourree || Pauree:

23373 522 so siqguru Dnu 
DMnu ijin Brm 
gVu qoiVAw]

So Sathigur Dhhan 

Dhhann Jin 

Bharam Garr 

Thorriaa ||

Blessed, blessed is the 

True Guru, who has 

demolished the 

fortress of doubt.

ਧੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ 

(ਅਸਾਡਾ) ਭਰਮ ਦਾ ਜਕਲਹਾ 
ਤੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

23374 522 so siqguru vwhu 
vwhu ijin hir 
isau joiVAw]

So Sathigur Vaahu 

Vaahu Jin Har Sio 

Jorriaa ||

Waaho! Waaho! - Hail! 

Hail! to the True Guru, 

who has united me 

with the Lord.

ਅਚਰਿ ਵਜਡਆਈ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ (ਅਸਾਨੂੂੰ ) 

ਰੱਬ ਨਾਲ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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23375 522 nwmu inDwnu AKutu  
guru dyie dwrUE]

(AKutu) byAMq[dwrU-E Naam Nidhhaan 

Akhutt Gur Dhaee 

Dhaarooou ||

The Guru has given me 

the medicine of the 

inexhaustible treasure 

of the Naam.

ਗੁਰੂ ਅਮੁਕ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਰੂਪ 

ਦਵਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

23376 522 mhw rogu ibkrwl  
iqnY ibdwrUE]

ibdwrU-E Mehaa Rog 

Bikaraal Thinai 

Bidhaarooou ||

He has banished the 

great and terrible 

disease.

ਤੇ ਇੂੰਿ ਅਸਾਡਾ ਵੱਡਾ 
ਜਭਆਨਕ ਰੋਗ ਨਾਸ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

23377 522 pwieAw nwmu 
inDwnu bhuqu 
KjwinAw]

Paaeiaa Naam 

Nidhhaan Bahuth 

Khajaaniaa ||

I have obtained the 

great treasure of the 

wealth of the Naam.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) 
ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਰੂਪ ਵੱਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,

23378 522 ijqw jnmu 
Apwru Awpu 
pCwinAw]

ij`qw Jithaa Janam 

Apaar Aap 

Pashhaaniaa ||

I have obtained 

eternal life, 

recognizing my own 

self.

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ 

ਜਲਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ 

(ਦੀ) ਅਪਾਰ (ਬਾਜ਼ੀ) ਜਿੱਤ 

ਲਈ ਹੈ।

23379 522 mihmw khI n 
jwie gur smrQ 
dyv]

smr`Q Mehimaa Kehee N 

Jaae Gur 

Samarathh Dhaev 

||

The Glory of the all-

powerful Divine Guru 

cannot be described.

ਸੱਜਤਆ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ,

23380 522 gur pwrbRhm 
prmysur AprMpr 
AlK AByv]16]

Ap-rMpr Gur Paarabreham 

Paramaesur 

Aparanpar Alakh 

Abhaev ||16||

The Guru is the 

Supreme Lord God, 

the Transcendent 

Lord, infinite, unseen 

and unknowable. 

||16||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮੇਸਰ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਿੋ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ਅਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅਭੇਵ 

ਹੈ ॥੧੬॥
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23381 522 sloku mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

23382 522 audmu kryidAw 
jIau qUM  
kmwvidAw suK 
BuMcu]

(BuMcu) Bogxw Oudham 

Karaedhiaa Jeeo 

Thoon 

Kamaavadhiaa 

Sukh Bhunch ||

Make the effort, and 

you shall live; 

practicing it, you shall 

enjoy peace.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ) ਉੱਦਮ 

ਕਰਜਦਆਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ) 
ਕਮਾਈ ਕੀਜਤਆਂ ਸੁਖ ਮਾਣੀਦਾ 
ਹੈ।

23383 522 iDAwieidAw qUM 
pRBU imlu nwnk  
auqrI icMq ]1]

Dhhiaaeidhiaa 

Thoon Prabhoo 

Mil Naanak 

Outharee Chinth 

||1||

Meditating, you shall 

meet God, O Nanak, 

and your anxiety shall 

vanish. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਈਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

23384 522 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23385 522 suB icMqn goibMd 
rmx inrml 
swDUsMg]

Subh Chinthan 

Gobindh Raman 

Niramal Saadhhoo 

Sang ||

Bless me with sublime 

thoughts, O Lord of 

the Universe, and 

contemplation in the 

immaculate Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਪਜਵਤਿ ਸਤ-ਸੂੰਗ ਕਰਾਂ, ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਭਲੀਆਂ 

ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਾਂ,

23386 522 nwnk nwmu n 
ivsrau iek 
GVI kir ikrpw 
BgvMq]2]

Naanak Naam N 

Visaro Eik Gharree 

Kar Kirapaa 

Bhagavanth ||2||

O Nanak, may I never 

forget the Naam, the 

Name of the Lord, for 

even an instant; be 

merciful to me, Lord 

God. ||2||

ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਉਤੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਜਕ ਮੈਂ ਇਕ ਘੜੀ 
ਭਰ ਭੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਹ 

ਭੁਲਾਵਾਂ ॥੨॥
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23387 522 pauVI] Pourree || Pauree:

23388 522 qyrw kIqw hoie q 
kwhy frpIAY]

Thaeraa Keethaa 

Hoe Th Kaahae 

Ddarapeeai ||

Whatever happens is 

according to Your Will, 

so why should I be 

afraid?

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
(ਅਸੀਂ) ਜਕਉਂ (ਜਕਸੇ ਤੋਂ) ਡਰੀਏ?

23389 522 ijsu imil jpIAY 
nwau iqsu jIau 
ArpIAY]

Jis Mil Japeeai 

Naao This Jeeo 

Arapeeai ||

Meeting Him, I 

meditate on the Name 

- I offer my soul to 

Him.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਿਾਏ, ਉਸ ਅਗੇ 

ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

23390 522 AwieAY iciq 
inhwlu swihb 
bysumwr]

Aaeiai Chith 

Nihaal Saahib 

Baesumaar ||

When the Infinite Lord 

comes to mind, one is 

enraptured.

ਿ ੇਬੇਅੂੰ ਤ ਸਾਜਹਬ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸੇ ਤਾਂ ਜਨਹਾਲ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

23391 522 iqs no pohy kvxu  
ijsu vil 
inrMkwr]

This No Pohae 

Kavan Jis Val 

Nirankaar ||

Who can touch one 

who has the Formless 

Lord on his side?

ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਹੋ 

ਿਾਏ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ।

23392 522 sBu ikCu iqs kY 
vis n koeI 
bwhrw]

v`is Sabh Kishh This 

Kai Vas N Koee 

Baaharaa ||

Everything is under His 

control; no one is 

beyond Him.

ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
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23393 522 so Bgqw min 
vuTw sic 
smwhrw]

So Bhagathaa Man 

Vuthaa Sach 

Samaaharaa ||

He, the True Lord, 

dwells in the minds of 

His devotees.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਸਮਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

23394 522 qyry dws 
iDAwiein quDu qUM 
rKx vwilAw]

iDAwie-in[ r`Kx Thaerae Dhaas 

Dhhiaaein Thudhh 

Thoon Rakhan 

Vaaliaa ||

Your slaves meditate 

on You; You are the 

Savior, the Protector 

Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

23395 523 isir sBnw 
smrQu ndir 
inhwilAw]17]

smr`Qu Sir Sabhanaa 

Samarathh Nadhar 

Nihaaliaa ||17||

You are the Almighty 

Overlord of all; You 

bless us with Your 

Glance of Grace. 

||17||

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ 

ਹਾਕਮ ਹੈਂ, ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧੭॥

23396 523 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

23397 523 kwm kRoD md loB 
moh dust bwsnw 
invwir]

Kaam Krodhh 

Madh Lobh Moh 

Dhusatt Baasanaa 

Nivaar ||

Take away my sexual 

desire, anger, pride, 

greed, emotional 

attachment and evil 

desires.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ, 

ਕਿੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੀ 
ਮਸਤੀ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੂਰ 

ਕਰ!

23398 523 rwiK lyhu pRB 
Awpxy nwnk sd 
bilhwir]1]

Raakh Laehu 

Prabh Aapanae 

Naanak Sadh 

Balihaar ||1||

Protect me, O my God; 

Nanak is forever a 

sacrifice to You. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਰੱਜਖਆ ਕਰ! 

ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰੀ 
ਹੈ ॥੧॥

23399 523 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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23400 523 KWidAw KWidAw 
muhu GTw  
pYnMidAw sBu 
AMgu]

(G`Tw) Gs igAw[pY-
n@MidAW

Khaandhiaa 

Khaandhiaa Muhu 

Ghathaa 

Painandhiaa Sabh 

Ang ||

By eating and eating, 

the mouth is worn 

out; by wearing 

clothes, the limbs 

grow weary.

ਖਾਂਜਦਆਂ ਖਾਂਜਦਆਂ ਮੂੂੰ ਹ (ਭੀ) 
ਘਸ ਜਗਆ ਤੇ ਪਜਹਨਜਦਆਂ 

ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਲੱਸਾ ਹੋ 

ਜਗਆ (ਭਾਵ, ਇਹਨਹ ਾਂ ਆਹਰਾਂ 
ਜਵੱਚ ਿੀਵਨ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ),

23401 523 nwnk iDRgu iqnw 
dw jIivAw ijn 
sic n lgo 
rMgu]2]

Naanak Dhhrig 

Thinaa Dhaa 

Jeeviaa Jin Sach N 

Lago Rang ||2||

O Nanak, cursed are 

the lives of those who 

are not attuned to the 

Love of the True Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਨਾਹ 

ਬਜਣਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਊਣਾ 
ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ ॥੨॥

23402 523 pauVI] Pourree || Pauree:

23403 523 ijau ijau qyrw 
hukmu iqvY iqau 
hovxw]

Jio Jio Thaeraa 

Hukam Thivai Thio 

Hovanaa ||

As is the Hukam of 

Your Command, so do 

things happen.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

23404 523 jh jh rKih 
Awip qh jwie 
KVovxw ]

Jeh Jeh Rakhehi 

Aap Theh Jaae 

Kharrovanaa ||

Wherever You keep 

me, there I go and 

stand.

ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਓਥੇ ਹੀ (ਿੀਵ) ਿਾ 
ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ।

23405 523 nwm qyrY kY rMig  
durmiq Dovxw]

Naam Thaerai Kai 

Rang Dhuramath 

Dhhovanaa ||

With the Love of Your 

Name, I wash away my 

evil-mindedness.

ਿ ੋਿੀਵ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ (ਰਜਹੂੰ ਦੇ) ਹਨ ਉਹ ਭੈੜੀ 
ਮੱਤ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
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23406 523 jip jip quDu 
inrMkwr Brmu 
Bau Kovxw]

Jap Jap Thudhh 

Nirankaar Bharam 

Bho Khovanaa ||

By continually 

meditating on You, O 

Formless Lord, my 

doubts and fears are 

dispelled.

ਤੇ, ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ! ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਡਰ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

23407 523 jo qyrY rMig rqy  
sy join n jovxw]

Jo Thaerai Rang 

Rathae Sae Jon N 

Jovanaa ||

Those who are 

attuned to Your Love, 

shall not be trapped in 

reincarnation.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ,

23408 523 AMqir bwhir 
ieku nYx 
Alovxw]

Alovxw vyKxw Anthar Baahar Eik 

Nain Alovanaa ||

Inwardly and 

outwardly, they 

behold the One Lord 

with their eyes.

ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ (ਹਰ ਥਾਂ) ਉਹ 

ਇਕ (ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ) ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

23409 523 ijn@I pCwqw 
hukmu iqn@ kdy n 
rovxw]

Jinhee 

Pashhaathaa 

Hukam Thinh 

Kadhae N Rovanaa 

||

Those who recognize 

the Lord's Command 

never weep.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ 

ਪਛੁਤਾਂਦੇ ਨਹੀਂ,

23410 523 nwau nwnk 
bKsIs mn mwih 
provxw]18]

Naao Naanak 

Bakhasees Man 

Maahi Parovanaa 

||18||

O Nanak, they are 

blessed with the gift of 

the Name, woven into 

the fabric of their 

minds. ||18||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰੂਪ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ (ਸਦਾ ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਪਰੋਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 

॥੧੮॥

23411 523 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:
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23412 523 jIvidAw n 
cyiqE muAw 
rlMdVo Kwk]

Jeevadhiaa N 

Chaethiou Muaa 

Ralandharro 

Khaak ||

Those who do not 

remember the Lord 

while they are alive, 

shall mix with the dust 

when they die.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਿੀਊਂਦਾ ਜਰਹਾ 
ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਮਰ 

ਜਗਆ ਤਾਂ ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਰਲ 

ਜਗਆ;

23413 523 nwnk dunIAw 
sMig gudwirAw  
swkq mUV 
npwk]1]

gudwirAw gujwirAw Naanak Dhuneeaa 

Sang Gudhaariaa 

Saakath Moorr 

Napaak ||1||

O Nanak, the foolish 

and filthy faithless 

cynic passes his life 

engrossed in the 

world. ||1||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਹੋਏ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਗੂੰ ਦੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ (ਿੀਵਨ 

ਅਿਾਈ)ਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

23414 523 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23415 523 jIvMidAw hir 
cyiqAw mrMidAw 
hir rMig]

jI-vMidAW, m-rMidAW Jeevandhiaa Har 

Chaethiaa 

Marandhiaa Har 

Rang ||

One who remembers 

the Lord while he is 

alive, shall be imbued 

with the Lord's Love 

when he dies.

ਜਿਸ ਨੇ ਿੀਊਂਜਦਆਂ (ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਰੱਜਖਆ, ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਰਹਾ,

23416 523 jnmu pdwrQu 
qwirAw nwnk 
swDUsMig]2]

Janam 

Padhaarathh 

Thaariaa Naanak 

Saadhhoo Sang 

||2||

The precious gift of his 

life is redeemed, O 

Nanak, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ-ਰੂਪ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਰੁੜਹਨੋਂ ) 
ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ ॥੨॥

23417 523 pauVI] ju`gwdI Pourree || Pauree:
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23418 523 Awid jugwdI 
Awip rKx 
vwilAw]

Aadh Jugaadhee 

Aap Rakhan 

Vaaliaa ||

From the beginning, 

and through the ages, 

You have been our 

Protector and 

Preserver.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ 

(ਸਭ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈ।

23419 523 scu nwmu krqwru 
scu pswirAw]

Sach Naam 

Karathaar Sach 

Pasaariaa ||

True is Your Name, O 

Creator Lord, and True 

is Your Creation.

ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

23420 523 aUxw khI n hoie  
Gty Git 
swirAw]

Gty Git poly Oonaa Kehee N 

Hoe Ghattae 

Ghatt Saariaa ||

You do not lack 

anything; You are 

filling each and every 

heart.

ਕੋਈ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ; 
ਹਰੇਕ ਇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਆਪੇ 

ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

23421 523 imhrvwn smrQ  
Awpy hI GwilAw]

smr`Qu Miharavaan 

Samarathh Aapae 

Hee Ghaaliaa ||

You are merciful and 

all-powerful; You 

Yourself cause us to 

serve You.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ-ਿੋਗਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

23422 523 ijn@ min vuTw 
Awip sy sdw 
suKwilAw]

Jinh Man Vuthaa 

Aap Sae Sadhaa 

Sukhaaliaa ||

Those whose minds in 

which You dwell are 

forever at peace.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ) ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ 
ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

23423 523 Awpy rcnu 
rcwie Awpy hI 
pwilAw]

Aapae Rachan 

Rachaae Aapae 

Hee Paaliaa ||

Having created the 

creation, You Yourself 

cherish it.

(ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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23424 523 sBu ikCu Awpy 
Awip byAMq 
ApwirAw]

Sabh Kishh Aapae 

Aap Baeanth 

Apaariaa ||

You Yourself are 

everything, O infinite, 

endless Lord.

ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਸਭ 

ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ।

23425 523 gur pUry kI tyk  
nwnk 
sMm@wilAw]19]

Gur Poorae Kee 

Ttaek Naanak 

Sanmhaaliaa 

||19||

Nanak seeks the 

Protection and 

Support of the Perfect 

Guru. ||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੧੯॥

23426 523 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

23427 523 Awid miD Aru 
AMiq prmysir 
riKAw]

Aadh Madhh Ar 

Anth Paramaesar 

Rakhiaa ||

In the beginning, in 

the middle and in the 

end, the Transcendent 

Lord has saved me.

(ਜਵਘਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ 
(ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ, 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

23428 523 siqguir idqw 
hir nwmu AMimRqu 
ciKAw]

c`iKAw Sathigur Dhithaa 

Har Naam Anmrith 

Chakhiaa ||

The True Guru has 

blessed me with the 

Lord's Name, and I 

have tasted the 

Ambrosial Nectar.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨਾਮ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਚੱਜਖਆ ਹੈ,

23429 523 swDw sMgu Apwru  
An idnu hir 
gux rvY]

Saadhhaa Sang 

Apaar Anadhin 

Har Gun Ravai ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I chant the 

Glorious Praises of the 

Lord, night and day.

ਤੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਅਮੋਲਕ ਸਤ-ਸੂੰਗ 

(ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ) ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਉਹ ਸੇਵਕ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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23430 523 pwey mnorQ siB  
jonI nh BvY]

Paaeae 

Manorathh Sabh 

Jonee Neh Bhavai 

||

I have obtained all my 

objectives, and I shall 

not wander in 

reincarnation again.

ਇੂੰਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ 

ਪੂਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ) ਉਹ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ।

23431 523 sBu ikCu krqy 
hiQ kwrxu jo 
krY]

Sabh Kishh 

Karathae Hathh 

Kaaran Jo Karai ||

Everything is in the 

Hands of the Creator; 

He does what is done.

ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਹਰ 

ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ, ਿੋ 
ਉਹੀ ਆਪ (ਆਪਣੇ ਲਈ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਵਸੀਲਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

23432 523 nwnku mMgY dwnu  
sMqw DUir qrY]1]

Naanak Mangai 

Dhaan Santhaa 

Dhhoor Tharai 

||1||

Nanak begs for the gift 

of the dust of the feet 

of the Holy, which 

shall deliver him. ||1||

ਨਾਨਕ ਇਹ ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

ਜਕ (ਨਾਨਕ ਭੀ) ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ (ਭਾਵ, ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ, ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਏ ॥੧॥
23433 523 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23434 523 iqs no mMin 
vswie ijin 
aupwieAw]

This No Mann 

Vasaae Jin 

Oupaaeiaa ||

Enshrine Him in your 

mind, the One who 

created you.

ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਿਸ ਨੇ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ।

23435 523 ijin jin 
iDAwieAw Ksmu  
iqin suKu 
pwieAw]

Jin Jan Dhhiaaeiaa 

Khasam Thin Sukh 

Paaeiaa ||

Whoever meditates on 

the Lord and Master 

obtains peace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਖਸਮ (-ਪਿਭੂ) 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸੁਖ 

ਪਾਇਆ ਹੈ,
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23436 523 sPlu jnmu 
prvwnu gurmuiK 
AwieAw]

Safal Janam 

Paravaan 

Guramukh Aaeiaa 

||

Fruitful is the birth, 

and approved is the 

coming of the 

Gurmukh.

ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ।

23437 523 hukmY buiJ inhwlu  
Ksim 
PurmwieAw]

bu`iJ Hukamai Bujh 

Nihaal Khasam 

Furamaaeiaa ||

One who realizes the 

Hukam of the Lord's 

Command shall be 

blessed - so has the 

Lord and Master 

ordained.

ਖਸਮ (ਪਿਭੂ ਨੇ) ਿ ੋਹੁਕਮ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਕੇ 

ਉਹ (ਗੁਰਮੁਖ) ਸਦਾ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

23438 523 ijsu hoAw Awip 
ikRpwlu su nh 
BrmwieAw]

Jis Hoaa Aap 

Kirapaal S Neh 

Bharamaaeiaa ||

One who is blessed 

with the Lord's Mercy 

does not wander.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਮੇਹਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

23439 523 jo jo idqw Ksim  
soeI suKu pwieAw]

Jo Jo Dhithaa 

Khasam Soee Sukh 

Paaeiaa ||

Whatever the Lord 

and Master gives him, 

with that he is content.

ਖਸਮ (-ਪਿਭੂ) ਨੇ ਿੋ ਕੁਝ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਹੀ 
ਪਿਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

23440 523 nwnk ijsih 
dieAwlu buJwey 
hukmu imq]

(imq) im`qr [bu`Jwey Naanak Jisehi 

Dhaeiaal 

Bujhaaeae Hukam 

Mith ||

O Nanak, one who is 

blessed with the 

kindness of the Lord, 

our Friend, realizes 

the Hukam of His 

Command.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ 

ਜਮੱਤਰ (ਪਿਭੂ) ਮੇਹਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ 
ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,
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23441 523 ijsih Bulwey 
Awip mir mir 
jmih inq]2]

Jisehi Bhulaaeae 

Aap Mar Mar 

Jamehi Nith ||2||

But those whom the 

Lord Himself causes to 

wander, continue to 

die, and take 

reincarnation again. 

||2||

ਪਰ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਲ 

ਜਵਚ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਿੱਤ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਮਰਦੇ ਿੂੰ ਮਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

23442 523 pauVI] Pourree || Pauree:

23443 523 inMdk mwry 
qqkwil iKnu 
itkx n idqy]

Nindhak Maarae 

Thathakaal Khin 

Ttikan N Dhithae 

||

The slanderers are 

destroyed in an 

instant; they are not 

spared for even a 

moment.

(ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਹੀ 
ਮਾਰ ਜਦਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਪਲ ਵੀ 
ਜਟਕਣ ਨਹੀਂ ਜਦਤਾ (ਇਕ ਪਲ 

ਭਰ ਭੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ 

ਜਦੱਤੀ)।
23444 523 pRB dws kw duKu  

n Kiv skih  
PiV jonI juqy]

(Kiv)shwr nhIN 
skdy[polw (juqy) pvy

Prabh Dhaas Kaa 

Dhukh N Khav 

Sakehi Farr Jonee 

Juthae ||

God will not endure 

the sufferings of His 

slaves, but catching 

the slanderers, He 

binds them to the 

cycle of reincarnation.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪਣ ੇਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਜਵਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਪੋਂਹਦਾ), ਪਰ ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਿੂਨ ਜਵਚ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

23445 524 mQy vwil 
pCwiVAnu jm 
mwrig muqy]

m`Qy mu`qy Mathhae Vaal 

Pashhaarrian Jam 

Maarag Muthae ||

Grabbing them by the 

hair on their heads, 

the Lord throws them 

down, and leaves 

them on the path of 

Death.

(ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਨੂੂੰ , ਮਾਨੋ,) ਉਸ ਨੇ 

ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਿੜ ਕੇ ਭੁੂੰ ਞ ੇਪਟਕਾ 
ਮਾਜਰਆ ਹੈ ਤੇ ਿਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ 

(ਜਨਖਸਮੇ) ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ;
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23446 524 duiK lgY 
ibllwixAw  
nrik Goir suqy]

s`uqy Dhukh Lagai 

Bilalaaniaa Narak 

Ghor Suthae ||

They cry out in pain, in 

the darkest of hells.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੱੁਖ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹ ਜਵਲਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਾਨੋ, 

ਘੋਰ ਨਰਕ ਜਵਚ ਿਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

23447 524 kMiT lwie dws 
riKAnu nwnk  
hir sqy]20]

(sqy) s`cy[ s`qy Kanth Laae Dhaas 

Rakhian Naanak 

Har Sathae ||20||

But hugging His slaves 

close to His Heart, O 

Nanak, the True Lord 

saves them. ||20||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਨੋ) ਗਲ ਲਾ ਕੇ 

ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੨੦॥

23448 524 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

23449 524 rwmu jphu 
vfBwgIho jil 
Qil pUrnu soie]

Raam Japahu 

Vaddabhaageeho 

Jal Thhal Pooran 

Soe ||

Meditate on the Lord, 

O fortunate ones; He 

is pervading the 

waters and the earth.

ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਓ! ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਪੋ ਿੋ ਪਾਣੀ ਜਵਚ, 

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ (ਹਰ ਥਾਂ) ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ;

23450 524 nwnk nwim 
iDAwieAY ibGnu 
n lwgY koie]1]

Naanak Naam 

Dhhiaaeiai Bighan 

N Laagai Koe ||1||

O Nanak, meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord, and no 

misfortune shall strike 

you. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੀਏ ਤਾਂ (ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ॥੧॥

23451 524 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

23452 524 koit ibGn iqsu 
lwgqy ijs no 
ivsrY nwau]

Kott Bighan This 

Laagathae Jis No 

Visarai Naao ||

Millions of 

misfortunes block the 

way of one who 

forgets the Name of 

the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਵਸਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਘਨ ਆ ਘੇਰਦੇ ਹਨ;
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23453 524 nwnk An idnu 
iblpqy ijau suM\Y 
Gir kwau]2]

Naanak Anadhin 

Bilapathae Jio 

Sunnjai Ghar Kaao 

||2||

O Nanak, like a crow in 

a deserted house, he 

cries out, night and 

day. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ) ਹਰ 

ਰੋਜ਼ ਇਉਂ ਜਵਲਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 
ਸੁੂੰ ਞ ੇਘਰ ਜਵਚ ਕਾਂ ਲੌਂ ਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

23454 524 pauVI] Pourree || Pauree:

23455 524 ismir ismir 
dwqwru mnorQ 
pUirAw]

Simar Simar 

Dhaathaar 

Manorathh 

Pooriaa ||

Meditating, 

meditating in 

remembrance of the 

Great Giver, one's 

heart's desires are 

fulfilled.

ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ 

ਕੇ (ਮਨ ਦੇ) ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

23456 524 ieC puMnI min 
Aws gey 
ivsUirAw]

Eishh Punnee Man 

Aas Geae 

Visooriaa ||

The hopes and desires 

of the mind are 

realized, and sorrows 

are forgotten.

ਮਨ ਜਵਚ (ਉਠਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ 
ਤੇ ਇੱਛਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਤੇ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ) ਝੋਰੇ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

23457 524 pwieAw nwmu 
inDwnu ijs no 
Bwldw]

Paaeiaa Naam 

Nidhhaan Jis No 

Bhaaladhaa ||

The treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is obtained; I 

have searched for it 

for so long.

ਿ ੋ'ਨਾਮ'-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ 

ਜਵਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

23458 524 joiq imlI sMig 
joiq rihAw 
Gwldw]

Joth Milee Sang 

Joth Rehiaa 

Ghaaladhaa ||

My light is merged 

into the Light, and my 

labors are over.

ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਤਮਾ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਭਟਕਣਾ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4677 Published: March 06/ 2014



23459 524 sUK shj AwnMd  
vuTy iqqu Gir]

Sookh Sehaj 

Aanandh Vuthae 

Thith Ghar ||

I abide in that house 

of peace, poise and 

bliss.

ਅਤੇ ਉਹਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਸੁਖ, ਅਡੋਲਤਾ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ,

23460 524 Awvx jwx rhy  
jnmu n qhw 
mir]

Aavan Jaan Rehae 

Janam N Thehaa 

Mar ||

My comings and 

goings have ended - 

there is no birth or 

death there.

ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ 

ਕੋਈ ਿਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

23461 524 swihbu syvku ieku  
ieku idRstwieAw]

Saahib Saevak Eik 

Eik Dhrisattaaeiaa 

||

The Master and the 

servant have become 

one, with no sense of 

separation.

(ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਅੱਪਜੜਆ ਹੋਇਆ) ਸੇਵਕ ਤੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਇਕ-ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀਂ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

23462 524 gur pRswid nwnk  
sic smwieAw 
]21]1]2]suDu

Gur Prasaadh 

Naanak Sach 

Samaaeiaa 

||21||1||2|| 

Sudhhu

By Guru's Grace, 

Nanak is absorbed in 

the True Lord. 

||21||1||2||Sudh||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਐਸਾ ਸੇਵਕ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੧॥੧॥੨॥

23463 524 rwgu gUjrI Bgqw 
kI bwxI

Raag Goojaree 

Bhagathaa Kee 

Baanee

Raag Goojaree, The 

Words Of The 

Devotees:

ਗੂਿਰੀ ਰਾਗ ਜਵੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।

23464 524 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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23465 524 sRI kbIr jIau 
kw caupdw Gru 
2 dUjw]

Gru: dUjw dUjw bolo Sree Kabeer Jeeo 

Kaa Choupadhaa 

Ghar 2 Dhoojaa ||

Chau-Padas Of Kabeer 

Jee, Second House:

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਘਰ ੨ 

ਜਵੱਚ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

23466 524 cwir pwv duie 
isMg guMg muK qb 
kYsy gun geIhY]

Chaar Paav Dhue 

Sing Gung Mukh 

Thab Kaisae Gun 

Geehai ||

With four feet, two 

horns and a mute 

mouth, how could you 

sing the Praises of the 

Lord?

(ਜਕਸੇ ਪਸ਼ੂ-ਿੂਨ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਿਦੋਂ ਤੇਰੇ) ਚਾਰ ਪੈਰ ਤੇ ਦੋ 

ਜਸੂੰ ਙ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਗੂੂੰ ਗਾ 
ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੇਂਗਾ?

23467 524 aUTq bYTq Tygw 
pirhY qb kq 
mUf lukeIhY]1]

(Tygw) sotw (mUf) isr[ 
pir-hY[lukeI-hY 
lukwvyNgw

Oothath Baithath 

Thaegaa Parihai 

Thab Kath Moodd 

Lukeehai ||1||

Standing up and 

sitting down, the stick 

shall still fall on you, 

so where will you hide 

your head? ||1||

ਉਠਜਦਆਂ ਬੈਠਜਦਆਂ (ਤੇਰੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ) ਸੋਟਾ ਪਏਗਾ, ਤਦੋਂ 
ਤੂੂੰ  ਜਕਥੇ ਜਸਰ ਲੁਕਾਏਗਂਾ? ॥੧॥

23468 524 hir ibnu bYl 
ibrwny hueIhY]

hueI-hY Har Bin Bail 

Biraanae Hueehai 

||

Without the Lord, you 

are like a stray ox;

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਬਲਦ (ਆਜਦਕ ਪਸ਼ੂ 

ਬਣ ਕੇ) ਪਰ-ਅਧੀਨ ਹੋ 

ਿਾਏਗਂਾ,
23469 524 Pwty nwkn tUty 

kwDn kodau ko 
Busu 
KeIhY]1]rhwau]

(nwkn) n`k[ (kwDn) 
mofy[KeI-hY

Faattae Naakan 

Ttoottae 

Kaadhhan Kodho 

Ko Bhus Kheehai 

||1|| Rehaao ||

With your nose torn, 

and your shoulders 

injured, you shall have 

only the straw of 

coarse grain to eat. 

||1||Pause||

(ਨੱਥ ਨਾਲ) ਨੱਕ ਜਵੂੰ ਜਨਹ ਆ 

ਿਾਏਗਾ, ਕੂੰਨ (ਿੂਲੇ ਨਾਲ) ਜਿੱਸੇ 

ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਭੋਹ 

ਖਾਏਗਂਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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23470 524 swro idnu folq 
bn mhIAw Ajhu  
n pyt AGeIhY]

(folq) iPrdw[ 
(mhIAw) iv`c[A-GeIhY

Saaro Dhin 

Ddolath Ban 

Meheeaa Ajahu N 

Paett Agheehai ||

All day long, you shall 

wander in the forest, 

and even then, your 

belly will not be full.

ਿੂੰਗਲ (ਿੂਹ) ਜਵਚ ਸਾਰਾ ਜਦਨ 

ਭਟਕਜਦਆਂ ਭੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ 
ਰੱਿੇਗਾ।

23471 524 jn Bgqn ko 
kho n mwno kIE 
Apno peIhY]2]

peI-hY Jan Bhagathan Ko 

Keho N Maano 

Keeou Apano 

Peehai ||2||

You did not follow the 

advice of the humble 

devotees, and so you 

shall obtain the fruits 

of your actions. ||2||

ਹੁਣ ਐਸ ਵੇਲੇ ਤੂੂੰ  ਭਗਤ ਿਨਾਂ 
ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ, 
(ਉਮਰ ਜਵਹਾ ਿਾਣ ਤੇ) ਆਪਣਾ 
ਕੀਤਾ ਪਾਏਗਂਾ ॥੨॥

23472 524 duK suK krq 
mhw BRim bUfo  
Aink join 
BrmeIhY]

BrmeI-hY Dhukh Sukh 

Karath Mehaa 

Bhram Booddo 

Anik Jon 

Bharameehai ||

Enduring pleasure and 

pain, drowned in the 

great ocean of doubt, 

you shall wander in 

numerous 

reincarnations.

ਹੁਣ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਜਵਚ ਜਦਨ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਗ਼ਰਕ 

ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, (ਆਖ਼ਰ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕੇਂਗਾ।

23473 524 rqn jnmu KoieE  
pRBu ibsirE iehu 
Aausru kq 
peIhY]3]

peI-hY Rathan Janam 

Khoeiou Prabh 

Bisariou Eihu 

Aousar Kath 

Peehai ||3||

You have lost the 

jewel of human birth 

by forgetting God; 

when will you have 

such an opportunity 

again? ||3||

ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਗੂੰ ਵਾ 
ਜਲਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾ ਿੇਰ ਜਕਤੇ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲੇਗਾ ॥੩॥
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23474 524 BRmq iPrq  
qylk ky kip 
ijau giq ibnu  
rYin ibheIhY]

(qylk) qyRl dy ikxky[ 
(kip) bWdr[ib-heIhY

Bhramath Firath 

Thaelak Kae Kap 

Jio Gath Bin Rain 

Biheehai ||

You turn on the wheel 

of reincarnation, like 

an ox at the oil-press; 

the night of your life 

passes away without 

salvation.

ਤੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ-ਰੂਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 

ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ 

ਵਾਂਗ ਭਟਕਜਦਆਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਲੂੰ ਘ ਿਾਇਗੀ।

23475 524 khq kbIr rwm 
nwm ibnu mUMf Duny 
pCuqeIhY]4]1]

(Duny) pscwqwp iv`c 
isr mwrnw[pCuqeI-hY

Kehath Kabeer 

Raam Naam Bin 

Moondd Dhhunae 

Pashhutheehai 

||4||1||

Says Kabeer, without 

the Name of the Lord, 

you shall pound your 

head, and regret and 

repent. ||4||1||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਜਸਰ 

ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ 
॥੪॥੧॥

23476 524 gUjrI Gru 3] Goojaree Ghar 3 || Goojaree, Third House:

23477 524 muis muis rovY  
kbIr kI mweI]

Mus Mus Rovai 

Kabeer Kee Maaee 

||

Kabeer's mother sobs, 

cries and bewails

ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ (ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ) ਡੁਸਕ ਡੁਸਕ 

ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ,

23478 524 ey bwirk kYsy 
jIvih  
rGurweI]1]

Eae Baarik Kaisae 

Jeevehi 

Raghuraaee ||1||

- O Lord, how will my 

grandchildren live? 

||1||

(ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ-) ਹੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ! (ਕਬੀਰ ਦੇ) ਇਹ 

ਅੂੰਞਾਣ ੇਬਾਲ ਜਕਵੇਂ ਿੀਊਣਗੇ? 

॥੧॥

23479 524 qnnw bunnw sBu 
qijE hY kbIr]

Thananaa 

Bunanaa Sabh 

Thajiou Hai Kabeer 

||

Kabeer has given up all 

his spinning and 

weaving,

(ਜਕਉਂਜਕ ਮੇਰੇ) ਕਬੀਰ ਨੇ 

(ਤਾਣਾ) ਤਣਨਾ ਤੇ (ਕੱਪੜਾ) 
ਉਣਨਾ ਸਭ ਕੱੁਝ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4681 Published: March 06/ 2014



23480 524 hir kw nwmu  
iliK lIE 
srIr]1]rhwau]

Har Kaa Naam Likh 

Leeou Sareer 

||1|| Rehaao ||

And written the Name 

of the Lord on his 

body. ||1||Pause||

ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

23481 524 jb lgu qwgw 
bwhau byhI]

(byhI) nlI dw Cyk[l`gu Jab Lag Thaagaa 

Baaho Baehee ||

As long as I pass the 

thread through the 

bobbin,

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਛੇਕ 

ਜਵਚ ਧਾਗਾ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ;

23482 524 qb lgu ibsrY  
rwmu snyhI]2]

(snyhI) ipAwrw Thab Lag Bisarai 

Raam Sanaehee 

||2||

I forget the Lord, my 

Beloved. ||2||

ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਵਸਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਤਨਾ ਜਚਰ ਭੀ 
ਪਿਭੂ ਜਵਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ) 
॥੨॥

23483 524 ECI miq myrI 
jwiq julwhw]

Oushhee Math 

Maeree Jaath 

Julaahaa ||

My intellect is lowly - I 

am a weaver by birth,

(ਕੀਹ ਹੋਇਆ ਿ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਭਾਣੇ) ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ 

ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਿਾਤ ਦਾ (ਨੀਵਾਂ 
ਗ਼ਰੀਬ) ਿੁਲਾਹਾ ਹਾਂ,

23484 524 hir kw nwmu  
lihE mY lwhw 
]3]

Har Kaa Naam 

Lehiou Mai Laahaa 

||3||

But I have earned the 

profit of the Name of 

the Lord. ||3||

ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰੂਪ ਨਫ਼ਾ (ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ 

ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਵਚ) ਖੱਟ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੩॥

23485 524 khq kbIr sunhu 
myrI mweI]

Kehath Kabeer 

Sunahu Maeree 

Maaee ||

Says Kabeer, listen, O 

my mother

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਮਾਂ! ਸੁਣ,
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23486 524 hmrw ien kw 
dwqw eyku 
rGurweI]4]2]

Hamaraa Ein Kaa 

Dhaathaa Eaek 

Raghuraaee 

||4||2||

- the Lord alone is the 

Provider, for me and 

my children. ||4||2||

ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਜਚਆਂ 

ਦਾ ਜਰਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕੋ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥

23487 525 gUjrI sRI nwmdyv 
jI ky pdy Gru 1

Goojaree Sree 

Naamadhaev Jee 

Kae Padhae Ghar 1

Goojaree, Padas Of 

Naam Dayv Jee, First 

House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ।

23488 525 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23489 525 jO rwju dyih q 
kvn bfweI]

Ja Raaj Dhaehi Th 

Kavan Baddaaee ||

If You gave me an 

empire, then what 

glory would be in it for 

me?

ਿ ੇ(ਪਿਭੂ) ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਰਾਿ (ਭੀ) ਦੇ 

ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਗੱਲੇ ਵੱਡਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਵਾਂਗਾ,

23490 525 jO BIK mMgwvih  
q ikAw Git 
jweI]1]

Ja Bheekh 

Mangaavehi Th 

Kiaa Ghatt Jaaee 

||1||

If You made me beg 

for charity, what 

would it take away 

from me? ||1||

ਤੇ ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਕੂੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, 
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਘਟ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ 
॥੧॥

23491 525 qUM hir Bju mn 
myry pdu inrbwnu]

Thoon Har Bhaj 

Man Maerae Padh 

Nirabaan ||

Meditate and vibrate 

upon the Lord, O my 

mind, and you shall 

obtain the state of 

Nirvaanaa.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ; ਉਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ 

ਅਵਸਥਾ (ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ,
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23492 525 bhuir n hoie  
qyrw Awvn 
jwnu]1]rhwau]

Bahur N Hoe 

Thaeraa Aavan 

Jaan ||1|| Rehaao 

||

You shall not have to 

come and go in 

reincarnation any 

longer. ||1||Pause||

(ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ) 

ਜਿਰ ਤੇਰਾ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਨਾ ਜਮਟ ਿਾਇਗਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23493 525 sB qY aupweI  
Brm BulweI]

qYN Sabh Thai 

Oupaaee Bharam 

Bhulaaee ||

You created all, and 

You lead them astray 

in doubt.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਭਰਮਾਂ ਜਵਚ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ,

23494 525 ijs qUM dyvih  
iqsih 
buJweI]2]

Jis Thoon 

Dhaevehi Thisehi 

Bujhaaee ||2||

They alone 

understand, unto 

whom You give 

understanding. ||2||

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਮੱਤ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥

23495 525 siqguru imlY q 
shsw jweI]

Sathigur Milai Th 

Sehasaa Jaaee ||

Meeting the True 

Guru, doubt is 

dispelled.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਜਦਲ 

ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

23496 525 iksu hau pUjau  
dUjw ndir n 
AweI ]3]

Kis Ho Poojo 

Dhoojaa Nadhar N 

Aaee ||3||

Who else should I 

worship? I can see no 

other. ||3||

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੱੁਖ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਮੈਨੂੂੰ  ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੀ ਨਹੀਂ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਿਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ॥੩॥

23497 525 eykY pwQr kIjY 
Bwau]

Eaekai Paathhar 

Keejai Bhaao ||

One stone is lovingly 

decorated,

ਇਕ ਪੱਥਰ (ਨੂੂੰ  ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਕੇ 

ਉਸ) ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

23498 525 dUjY pwQr DrIAY 
pwau]

Dhoojai Paathhar 

Dhhareeai Paao ||

While another stone is 

walked upon.

ਤੇ ਦੂਿੇ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ 

ਧਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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23499 525 jy Ehu dyau q Ehu 
BI dyvw]

Jae Ouhu Dhaeo 

Th Ouhu Bhee 

Dhaevaa ||

If one is a god, then 

the other must also be 

a god.

ਿ ੇਉਹ ਪੱਥਰ (ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਿਾ 
ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਦੂਿਾ ਪੱਥਰ ਭੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ।

23500 525 kih nwmdyau hm  
hir kI 
syvw]4]1]

Kehi Naamadhaeo 

Ham Har Kee 

Saevaa ||4||1||

Says Naam Dayv, I 

serve the Lord. 

||4||1||

ਨਾਮਦੇਉ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਬੂੰਦਗੀ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ॥੪॥੧॥

23501 525 gUjrI Gru 1] Goojaree Ghar 1 || Goojaree, First House:

23502 525 mlY n lwCY pwr 
mlo prmlIE  
bYTo rI AweI]

(lwCY)icMn@, pRymw-BgqI 
rUpI sugMDI dy invws[ 
(prmlIE) bwvn cMdn 
rUpI bRhm jI, dwsn 
dwsI dy mn c Aw bYTy 
hn

Malai N Laashhai 

Paar Malo 

Paramaleeou 

Baitho Ree Aaee ||

He does not have even 

a trace of impurity - 

He is beyond impurity. 

He is fragrantly 

scented - He has come 

to take His Seat in my 

mind.

ਹੇ ਭੈਣ! ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  
ਮੈਲ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 
(ਿੁਲਾਂ ਦੀ) ਸੁਗੂੰ ਧੀ (ਵਾਂਗ) ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

23503 525 Awvq iknY n 
pyiKE kvnY jwxY 
rI bweI]1]

Aavath Kinai N 

Paekhiou Kavanai 

Jaanai Ree Baaee 

||1||

No one saw Him come 

- who can know Him, 

O Siblings of Destiny? 

||1||

ਹੇ ਭੈਣ! ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਨੇ ਿੂੰ ਮਦਾ ਨਹੀਂ 
ਵੇਜਖਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ 

ਉਹ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ॥੧॥
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23504 525 kauxu khY ikix 
bUJIAY rmeIAw 
Awkulu rI 
bweI]1]rhwau]

bU`JIAY[ r-meIAw Koun Kehai Kin 

Boojheeai 

Rameeaa Aakul 

Ree Baaee ||1|| 

Rehaao ||

Who can describe 

Him? Who can 

understand Him? The 

all-pervading Lord has 

no ancestors, O 

Siblings of Destiny. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭੈਣ! ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ ਹਰ 

ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਭੀ (ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੂੰ ਮਲ 

ਸਰੂਪ) ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ (ਉਸ ਦੇ 

ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਸਰੂਪ ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ 
ਸਮਜਝਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23505 525 ijau AwkwsY 
pMKIAlo Koju 
inriKE n jweI]

(inriKE) dyKxw Jio Aakaasai 

Pankheealo Khoj 

Nirakhiou N Jaaee 

||

As the path of a bird's 

flight across the sky 

cannot be seen,

ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਪੂੰਛੀ 
ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਡਣ 

ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਿ 

ਵੇਜਖਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ;

23506 525 ijau jl mwJY 
mwClo mwrgu 
pyKxo n jweI 
]2]

Jio Jal Maajhai 

Maashhalo 

Maarag Paekhano 

N Jaaee ||2||

And the path of a fish 

through the water 

cannot be seen;||2||

ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਤਰਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ (ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤਰਦੀ 
ਹੈ) ਉਹ ਰਾਹ ਵੇਜਖਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ 

ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
ਜਤਵੇਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਮੁਕੂੰ ਮਲ 

ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ) ॥੨॥
23507 525 ijau AwkwsY 

GVUAlo imRg 
iqRsnw BirAw]

Jio Aakaasai 

Gharrooalo Mrig 

Thrisanaa Bhariaa 

||

As the mirage leads 

one to mistake the sky 

for a pitcher filled with 

water

ਜਿਵੇਂ ਖੁਲਹੇ  ਥਾਂ ਜਮਿਗ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ 
ਿਲ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਅਗਾਂਹ 

ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਿਾਈਏ, ਪਰ ਉਸ 

ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਜਟਕਾਣਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ)।
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23508 525 nwmy cy suAwmI 
bITlo ijin qInY 
jirAw]3]2]

Naamae Chae 

Suaamee Beethalo 

Jin Theenai Jariaa 

||3||2||

- so is God, the Lord 

and Master of Naam 

Dayv, who fits these 

three comparisons. 

||3||2||

ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖਸਮ ਬੀਠਲ ਿੀ 
ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਤੂੰ ਨੇ 

ਤਾਪ ਸਾੜ ਜਦੱਤੇ ਹਨ ॥੩॥੨॥

23509 525 gUjrI sRI 
rivdws jI ky 
pdy Gru 3

Goojaree Sree 

Ravidhaas Jee Kae 

Padhae Ghar 3

Goojaree, Padas Of 

Ravi Daas Jee, Third 

House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

23510 525 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23511 525 dUDu q bCrY Qnhu 
ibtwirE]

Dhoodhh Th 

Bashharai 

Thhanahu 

Bittaariou ||

The calf has 

contaminated the milk 

in the teats.

ਦੱੁਧ ਤਾਂ ਥਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਛੇ ਨੇ 

ਿੂਠਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ;

23512 525 PUlu Bvir jlu 
mIin 
ibgwirE]1]

Fool Bhavar Jal 

Meen Bigaariou 

||1||

The bumble bee has 

contaminated the 

flower, and the fish 

the water. ||1||

ਿੁੱ ਲ ਭੌਰੇ ਨੇ (ਸੁੂੰ ਘ ਕੇ) ਤੇ ਪਾਣੀ 
ਮੱਛੀ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਜਦੱਤਾ (ਸੋ, 

ਦੱੁਧ ਿੁੱ ਲ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜਤੂੰ ਨੇ ਹੀ 
ਿੂਠੇ ਹੋ ਿਾਣ ਕਰਕੇ ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ 

ਭੇਟ ਕਰਨ ਿੋਗੇ ਨਾ ਰਜਹ ਗਏ) 

॥੧॥
23513 525 mweI goibMd pUjw 

khw lY crwvau]
cr@wvau Maaee Gobindh 

Poojaa Kehaa Lai 

Charaavo ||

O mother, where shall 

I find any offering for 

the Lord's worship?

ਹੇ ਮਾਂ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮੈਂ ਜਕਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ 

ਭੇਟ ਕਰਾਂ? ਕੋਈ ਹੋਰ (ਸੱੁਚਾ) 
ਿੁੱ ਲ (ਆਜਦਕ ਜਮਲ) ਨਹੀਂ 
(ਸਕਦਾ)।
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23514 525 Avru n PUlu  
AnUpun 
pwvau]1]rhwau]

(AnUpun)aupmw rihq 
sMudr hn, Bwv ieqny 
suMdr srUp hn ik 
aupmw ho hI nhIN 
skdI, BwvyN swry bRhmMf 
jIA pUrn sMq hr smyN 
aupmw kr rhy hn, sgoN 
aupmw hor vDdI vDdI 
vDdI hI jWdI hY

Avar N Fool Anoop 

N Paavo ||1|| 

Rehaao ||

I cannot find any other 

flowers worthy of the 

incomparable Lord. 

||1||Pause||

ਕੀ ਮੈਂ (ਇਸ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ) ਉਸ 

ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23515 525 mYlwgr byr@y hY 
BuieAMgw]

(mYlwgr)bwvn cMdn[ 
(byry@)vly hoey, 
BuieAMgws`pW ny

Mailaagar Baerhae 

Hai Bhueiangaa ||

The snakes encircle 

the sandalwood trees.

ਚੂੰਦਨ ਦੇ ਬੂਜਟਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਪ 

ਚੂੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਚੂੰਦਨ ਨੂੂੰ  ਿੂਠਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ),

23516 525 ibKu AMimRqu  
bsih iek 
sMgw]2]

Bikh Anmrith 

Basehi Eik Sangaa 

||2||

Poison and nectar 

dwell there together. 

||2||

ਜ਼ਜਹਰ ਤੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ (ਭੀ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ) ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

23517 525 DUp dIp  
neIbydih bwsw]

dyvqy nUM invydn 
AripAw (neIbydih) 
im`Tw Bojn[ (bwsw) 
vwsnw, sugMDI

Dhhoop Dheep 

Neebaedhehi 

Baasaa ||

Even with incense, 

lamps, offerings of 

food and fragrant 

flowers,

ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਆ ਿਾਣ ਕਰ ਕੇ ਧੂਪ 

ਦੀਪ ਤੇ ਨੈਵੇਦ ਭੀ (ਿੂਠੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ),
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23518 525 kYsy pUj krih  
qyrI dwsw]3]

Kaisae Pooj Karehi 

Thaeree Dhaasaa 

||3||

How are Your slaves to 

worship You? ||3||

(ਜਿਰ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੇਰੀ ਪੂਿਾ 
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਿੂਠੀਆਂ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ) ਤੇਰੇ 

ਭਗਤ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਿਾ 
ਕਰਨ? ॥੩॥

23519 525 qnu mnu Arpau  
pUj crwvau]

cr@wvau Than Man Arapo 

Pooj Charaavo ||

I dedicate and offer 

my body and mind to 

You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ 

ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ 
ਪੂਿਾ ਵਿੋਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ;

23520 525 gur prswid  
inrMjnu 
pwvau]4]

Gur Parasaadh 

Niranjan Paavo 

||4||

By Guru's Grace, I 

attain the immaculate 

Lord. ||4||

(ਇਸੇ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਹੀ) ਸਜਤਗੁਰ 

ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥

23521 525 pUjw Arcw Awih 
n qorI]

Arcw Awdr siqkwr Poojaa Arachaa 

Aahi N Thoree ||

I cannot worship You, 

nor offer You flowers.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿ ੇਸੱੁਚੇ ਦੱੁਧ, ਿੁੱ ਲ, 

ਧੂਪ, ਚੂੰਦਨ ਤੇ ਨੈਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪੂਿਾ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਭੀ ਇਹ 

ਸ਼ੈਆਂ ਸੱੁਚੀਆਂ ਨਾਹ ਜਮਲਣ 

ਕਰ ਕੇ) ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੀ ਪੂਿਾ ਤੇ 

ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਾਹ 

ਸਕਦੀ,
23522 525 kih rivdws  

kvn giq 
morI]5]1]

Kehi Ravidhaas 

Kavan Gath Moree 

||5||1||

Says Ravi Daas, what 

shall my condition be 

hereafter? ||5||1||

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਰ 

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੇਰਾ ਕੀਹ ਹਾਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ? ॥੫॥੧॥
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23523 525 gUjrI sRI 
iqRlocn jIau ky 
pdy Gru 1

Goojaree Sree 

Thrilochan Jeeo 

Kae Padhae Ghar 1

Goojaree, Padas Of 

Trilochan Jee, First 

House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਜਤਿਲੋਚਨ ਿੀ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

23524 525 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23525 525 AMqru mil  
inrmlu nhI 
kInw bwhir ByK 
audwsI]

Anthar Mal 

Niramal Nehee 

Keenaa Baahar 

Bhaekh 

Oudhaasee ||

You have not cleansed 

the filth from within 

yourself, although 

outwardly, you wear 

the dress of a 

renunciate.

ਿ ੇ(ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਅੂੰਦਰਲਾ 
ਮਲੀਨ (ਮਨ) ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ (ਸਰੀਰ 

ਉਤੇ) ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ 
ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

23526 525 ihrdY kmlu Git  
bRhmu n cIn@w  
kwhy BieAw 
sMinAwsI]1]

Hiradhai Kamal 

Ghatt Breham N 

Cheenhaa Kaahae 

Bhaeiaa 

Sanniaasee ||1||

In the heart-lotus of 

your self, you have not 

recognized God - why 

have you become a 

Sannyaasee? ||1||

ਿ ੇਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ 

ਕਉਲ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਰਜਖਆ, ਿ ੇ

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਜਖਆ, ਤਾਂ 
ਸੂੰ ਜਨਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ॥੧॥

23527 526 Brmy BUlI ry 
jYcMdw]

Bharamae 

Bhoolee Rae Jai 

Chandhaa ||

Deluded by doubt, O 

Jai Chand,

ਹੇ ਿ ੈਚੂੰਦ! ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ 

(ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ) ਭੁੱ ਲੀ ਪਈ 

ਹੈ (ਜਕ ਜਨਰਾ ਫ਼ਕੀਰੀ ਭੇਖ 

ਧਾਜਰਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ),
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23528 526 nhI nhI cIin@Aw  
prmwnMdw]1]rhw
au]

Nehee Nehee 

Cheenihaaa 

Paramaanandhaa 

||1|| Rehaao ||

You have not realized 

the Lord, the 

embodiment of 

supreme bliss. 

||1||Pause||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23529 526 Gir Gir 
KwieAw ipMfu 
bDwieAw iKMQw 
muMdw mwieAw]

(ipMfu) dyh[ (muMdw) muMdRw Ghar Ghar 

Khaaeiaa Pindd 

Badhhaaeiaa 

Khinthhaa 

Mundhaa Maaeiaa 

||

You eat in each and 

every house, fattening 

your body; you wear 

the patched coat and 

the ear-rings of the 

beggar, for the sake of 

wealth.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ 
(ਮੂੰਗ ਕੇ ਟੱੁਕਰ) ਖਾ ਜਲਆ, 

(ਆਪਣੇ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਪਾਲ 

ਜਲਆ, ਗੋਦੜੀ ਪਜਹਨ ਲਈ, 

ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ ਭੀ ਪਾ ਲਈਆਂ, (ਪਰ ਸਭ 

ਕੁਝ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ 
(ਕੀਤਾ),

23530 526 BUim mswx kI 
Bsm lgweI gur 
ibnu qqu n 
pwieAw]2]

Bhoom Masaan 

Kee Bhasam 

Lagaaee Gur Bin 

Thath N Paaeiaa 

||2||

You apply the ashes of 

cremation to your 

body, but without a 

Guru, you have not 

found the essence of 

reality. ||2||

ਮਸਾਣਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਆਹ 

ਭੀ (ਜਪੂੰ ਡੇ) ਮਲ ਲਈ, ਪਰ ਿ ੇ

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਤੁਜਰਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੱਤ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੨॥

23531 526 kwie jphu ry  
kwie qphu ry  
kwie iblovhu 
pwxI]

(iblovhu) irVko Kaae Japahu Rae 

Kaae Thapahu Rae 

Kaae Bilovahu 

Paanee ||

Why bother to chant 

your spells? Why 

bother to practice 

austerities? Why 

bother to churn water?

ਜਕਉਂ (ਜਗਣੇ ਜਮਥੇ) ਿਪ ਕਰਦੇ 

ਹੋ? ਜਕਉਂ ਤਪ ਸਾਧਦੇ ਹੋ? 

ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜਰੜਕਦੇ 

ਹੋ? (ਹਠ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ 

ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਰੜਕਣ 

ਸਮਾਨ ਹਨ);
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23532 526 lK caurwsIh 
ijin@ aupweI so 
ismrhu 
inrbwxI]3]

Lakh Chouraaseeh 

Jinih Oupaaee So 

Simarahu 

Nirabaanee ||3||

Meditate on the Lord 

of Nirvaanaa, who has 

created the 8.4 million 

species of beings. 

||3||

ਉਸ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ (ਿੋਜਨ ਵਾਲੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੩॥

23533 526 kwie kmMflu 
kwpVIAw ry  
ATsiT kwie 
iPrwhI]

A`Ts`iT Kaae Kamanddal 

Kaaparreeaa Rae 

Athasath Kaae 

Firaahee ||

Why bother to carry 

the water-pot, O 

saffron-robed Yogi? 

Why bother to visit 

the sixty-eight holy 

places of pilgrimage?

ਹੇ ਕਾਪੜੀਏ! (ਹੱਥ ਜਵਚ) 

ਖੱਪਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਕੜਦਾ 
ਹੈਂ ਤੇ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ 

ਭਟਕਣ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ (ਇੂੰਿ 

ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ)?

23534 526 bdiq iqRlocnu  
sunu ry pRwxI kx 
ibnu gwhu ik 
pwhI]4]1]

(bdiq) AwKdy Badhath 

Thrilochan Sun 

Rae Praanee Kan 

Bin Gaahu K 

Paahee ||4||1||

Says Trilochan, listen, 

mortal: you have no 

corn - what are you 

trying to thresh? 

||4||1||

ਜਤਿਲੋਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਹੇ ਬੂੰ ਦੇ! 

ਸੁਣ! ਿੇ (ਭਰੀਆਂ ਜਵਚ) ਅੂੰਨ 

ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗਾਹ ਪਾਣ 

ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ॥੪॥੧॥

23535 526 gUjrI] Goojaree || Goojaree:

23536 526 AMiq kwil jo 
lCmI ismrY  
AYsI icMqw mih 
jy mrY]

Anth Kaal Jo 

Lashhamee 

Simarai Aisee 

Chinthaa Mehi Jae 

Marai ||

At the very last 

moment, one who 

thinks of wealth, and 

dies in such thoughts,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਸੇ ਸੋਚ ਜਵਚ ਹੀ ਮਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,
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23537 526 srp join vil 
vil AauqrY]1]

(vil vil) vwr 
vwr[vil vil:polw 
bolo[ (AauqrY) jnm 
Dwrdw hY[AauqrY:polw 
bolo 

Sarap Jon Val Val 

Aoutharai ||1||

Shall be reincarnated 

over and over again, in 

the form of serpents. 

||1||

ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੱਪ ਦੀ ਿੂਨੇ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

23538 526 ArI bweI goibd 
nwmu miq 
bIsrY]rhwau]

Aree Baaee 

Gobidh Naam 

Math Beesarai || 

Rehaao ||

O sister, do not forget 

the Name of the Lord 

of the Universe. 

||Pause||

ਹੇ ਭੈਣ! (ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ (ਤਾਂ ਿ ੁਅੂੰਤ 

ਵੇਲੇ ਭੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਚੇਤੇ ਆਵ)ੇ ਰਹਾਉ॥

23539 526 AMiq kwil jo 
iesqRI ismrY  
AYsI icMqw mih 
jy mrY]

Anth Kaal Jo 

Eisathree Simarai 

Aisee Chinthaa 

Mehi Jae Marai ||

At the very last 

moment, he who 

thinks of women, and 

dies in such thoughts,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਰਨ ਸਮੇਂ (ਆਪਣੀ) 
ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਇਸੇ ਯਾਦ ਜਵਚ ਪਿਾਣ 

ਜਤਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

23540 526 bysvw join vil 
vil AauqrY]2]

Baesavaa Jon Val 

Val Aoutharai 

||2||

Shall be reincarnated 

over and over again as 

a prostitute. ||2||

ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੇਸਵਾ ਦਾ 
ਿਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

23541 526 AMiq kwil jo 
liVky ismrY  
AYsI icMqw mih 
jy mrY]

Anth Kaal Jo 

Larrikae Simarai 

Aisee Chinthaa 

Mehi Jae Marai ||

At the very last 

moment, one who 

thinks of his children, 

and dies in such 

thoughts,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ (ਆਪਣੇ) 
ਪੱੁਤਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪੱੁਤਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੀ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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23542 526 sUkr join vil 
vil AauqrY]3]

Sookar Jon Val Val 

Aoutharai ||3||

Shall be reincarnated 

over and over again as 

a pig. ||3||

ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਿੂਨੇ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ॥੩॥

23543 526 AMiq kwil jo 
mMdr ismrY AYsI 
icMqw mih jy mrY]

Anth Kaal Jo 

Mandhar Simarai 

Aisee Chinthaa 

Mehi Jae Marai ||

At the very last 

moment, one who 

thinks of mansions, 

and dies in such 

thoughts,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ (ਆਪਣੇ) 
ਘਰ ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਹੁਕੇ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਹੁਜਕਆਂ 

ਜਵਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

23544 526 pRyq join vil 
vil AauqrY]4]

Praeth Jon Val Val 

Aoutharai ||4||

Shall be reincarnated 

over and over again as 

a goblin. ||4||

ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਿੇਤ ਬਣਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

23545 526 AMiq kwil  
nwrwiexu ismrY  
AYsI icMqw mih 
jy mrY]

Anth Kaal 

Naaraaein Simarai 

Aisee Chinthaa 

Mehi Jae Marai ||

At the very last 

moment, one who 

thinks of the Lord, and 

dies in such thoughts,

ਜਤਿਲੋਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਅੂੰਤ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਚੋਲਾ 
ਜਤਆਗਦਾ ਹੈ,

23546 526 bdiq iqlocnu qy 
nr mukqw  
pIqMbru vw ky 
irdY bsY]5]2]

Badhath Thilochan 

Thae Nar 

Mukathaa 

Peethanbar Vaa 

Kae Ridhai Basai 

||5||2||

Says Trilochan, that 

man shall be liberated; 

the Lord shall abide in 

his heart. ||5||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਧਨ, ਇਸਤਿੀ, 
ਪੱੁਤਰ ਤੇ ਘਰ ਆਜਦਕ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੫॥੨॥
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23547 526 gUjrI sRI jYdyv 
jIau kw pdw Gru 
4

Goojaree Sree 

Jaidhaev Jeeo Kaa 

Padhaa Ghar 4

Goojaree, Padas Of Jai 

Dayv Jee, Fourth 

House:

ਰਾਗ ਗੂਿਰੀ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਿੈਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

23548 526 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23549 526 prmwid purK 
mnoipmM siq 
Awid Bwv rqM]

(prmwid)v`fy mu`F 
srUp[ mno-ipmM

Paramaadh 

Purakhamanopima

n Sath Aadh Bhaav 

Rathan ||

In the very beginning, 

was the Primal Lord, 

unrivalled, the Lover 

of Truth and other 

virtues.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਹਸਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, 

ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ 

ਜਵਚ ਜਥਰਤਾ ਆਜਦਕ (ਸਾਰੇ) 

ਗੁਣ ਮੌਿੂਦ ਹਨ।
23550 526 prmdBuqM 

prikRiq prM jid 
icMiq srb 
gqM]1]

prmd-BuqM [(prm) 
v`fy (BuqM) Ascrj 
srUp hn[pr-
ikRiq[(prikRiq) 
mwieAw qoN[ (prM) pry 
hn[ (jid) jykr[ 
(icMiq) icMqn kry[ qd 
swirAW c, (gqM) pRwpq 
srUp hn[ 

Paramadhabhutha

n Parakirath Paran 

Jadhichinth Sarab 

Gathan ||1||

He is absolutely 

wonderful, 

transcending creation; 

remembering Him, all 

are emancipated. 

||1||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਚਰਿ 

ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਸਰੂਪ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ 

ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਅੱਪਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥

23551 526 kyvl rwm nwm 
mnormM]

(mnor-mM) suMdr Kaeval Raam 

Naam Manoraman 

||

Dwell only upon the 

beauteous Name of 

the Lord,

ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਨਾਮ ਜਸਮਰ,
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23552 526 bid AMimRq qq 
mieAM]

Badh Anmrith 

Thath Maeian ||

The embodiment of 

ambrosial nectar and 

reality.

ਿ ੋਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਅਸਲੀਅਤ-ਰੂਪ ਹੈ,

23553 526 n dnoiq j 
smrxyn jnm 
jrwiD mrx 
BieAM]1]rhwau]

 smr-xyn[ijnW@ dw 
(smr-xyn) Bjn 
krky[(jrwiD) buFypy 
AwDI ibAwDI[jnm 
mrn BY dI(dnoiq) 
pIVw[n nhIN 
(BieAM)huMdI, [

N Dhanoth 

Jasamaranaen 

Janam Jaraadhh 

Maran Bhaeian 

||1|| Rehaao ||

Remembering Him in 

meditation, the fear of 

birth, old age and 

death will not trouble 

you. ||1||Pause||

ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ 

ਿਨਮ ਮਰਨ, ਬੁਢੇਪਾ, ਜਚੂੰ ਤਾ, 
ਜਫ਼ਕਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੱੁਖ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23554 526 ieCis jmwid 
prwBXM jsu 
sÍsiq suikRq 
ikRqM]

jy (ie`Cis) 
ie`Cw[(jmwid) jmW 
AwidkW dI (prw-BXM) 
inrwdrI krn dI[ X 
qwlU qoN bolo[ qW 
(sÍsiq) kilAwx srUp 
pRmysr dw jsu[(su-
ikRq) sRyst ikRq[ 
(ikRqM) krnw kry

Eishhas Jamaadh 

Paraabhayan Jas 

Svasath Sukirath 

Kirathan ||

If you desire to escape 

the fear of the 

Messenger of Death, 

then praise the Lord 

joyfully, and do good 

deeds.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਿਮ ਆਜਦਕ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸੋਭਾ ਤੇ ਸੁਖ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਿ 

ਕਰ; ਤੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਉ ਿੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ,
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23555 526 Bv BUq Bwv  
smib´AM prmM 
pRsMn imdM]2]

(Bv) vrqmwn 
kwl[(Buq)BUq 
kwl,iqMnW simAW c[s-
m`ibAM[(smib`AM) 
smwie AivnwsI Bwv 
pRym pRkwS srUp[(imdM) 
ieh[ 

Bhav Bhooth 

Bhaav Samabiyaan 

Paraman 

Prasannamidhan 

||2||

In the past, present 

and future, He is 

always the same; He is 

the embodiment of 

supreme bliss. ||2||

ਿ ੋਹੁਣ ,ਜਪਛਲੇ ਸਮੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ 

ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ ਿ ੋਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਿੋ ਸਦਾ 
ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

23556 526 loBwid idRsit 
pr igRhM jid 
ibiD AwcrxM]

loB AwidkW dw iqAwg, 
prwey GrW dI idRstI 
dw iqAwg, jykr ies 
ibDI dy (Aw-crxM) 
krq`b kry[diR sit

Lobhaadh Dhrisatt 

Par Grihan 

Jadhibidhh 

Aacharanan ||

If you seek the path of 

good conduct, forsake 

greed, and do not look 

upon other men's 

property and women.

ਲੋਭ ਆਜਦਕ (ਜਵਕਾਰ) ਛੱਡ 

ਦੇਹ, ਪਰਾਏ ਘਰ ਵਲ ਤੱਕਣਾ 
ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਆਚਰਨ ਤਿ 

ਦੇਹ ਿੋ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ,

23557 526 qij skl 
duhikRq durmqI  
Bju ckRDr 
srxM]3]

duh-ikRq[(duh-
ikRq)KotI ikRq qy Koty 
purSW dI is`iKAw[ 
(qij) iqAwgy[c`kR-
Dr[(ckRDr) c`kRDwrI 
pRmysr dI[(srxM) srn 
lvy[ 

Thaj Sakal 

Dhuhakirath 

Dhuramathee Bhaj 

Chakradhhar 

Saranan ||3||

Renounce all evil 

actions and evil 

inclinations, and hurry 

to the Sanctuary of 

the Lord. ||3||

ਸਾਰੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਛੱਡ ਦੇਹ, 

ਹੁਰਮਜਤ ਜਤਆਗ ਦੇਹ, ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਭਿ ਤੇ ਕਰ ॥੩॥
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23558 526 hir Bgq inj 
inhkyvlw ird 
krmxw bcsw]

(inhkyvlw)Su`D 
srUpie`ko ie`k hrI jI 
dI pRymw-BgqI[ (ird) 
mn[ (krmxw)sRIr 
krky kry[ (bcsw) 
bwxI[

Har Bhagath Nij 

Nihakaevalaa Ridh 

Karamanaa 

Bachasaa ||

Worship the 

immaculate Lord, in 

thought, word and 

deed.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਭਗਤ 

ਮਨ ਬਚਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ 
ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਭਗਤਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ, ਬੋਲ ਪਜਵਤਿ 
ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਵੀ ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

23559 526 jogyn ikM jgyn 
ikM dwnyn ikM 
qpsw]4]

(jogyn) jog c (ikM) kI 
hY? (j`gyn) j`gW c 
(ikM) kI hY? (dwnyn) 
dwn c (ikM) kI hY? 
(qpsw) qp`isAw c ikM 
kI ipAw hY, j`gyn

Jogaen Kin Jagaen 

Kin Dhaanaen Kin 

Thapasaa ||4||

What is the good of 

practicing Yoga, giving 

feasts and charity, and 

practicing penance? 

||4||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੋਗ ਨਾਲ ਕੀਹ 

ਵਾਸਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੱਗ ਨਾਲ 

ਕੀਹ ਪਿਯੋਿਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਨ ਅਤੇ ਤਪ ਨਾਲ ਕੀਹ? 

(ਭਾਵ, ਭਗਤ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਿੋਗ-ਸਾਧਨ, ਿੱਗ, ਦਾਨ ਅਤੇ 

ਤਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਕ 

ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਰਣੀ ਹੈ) 

॥੪॥
23560 526 goibMd goibMdyiq 

jip nr skl 
isiD pdM]

(is`iD)mukq[ 
(pdM)pdvI

Gobindh 

Gobindhaeth Jap 

Nar Sakal Sidhh 

Padhan ||

Meditate on the Lord 

of the Universe, the 

Lord of the Universe, 

O man; He is the 

source of all the 

spiritual powers of the 

Siddhas.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ, ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਨੂੂੰ  ਿਪ, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਸੱਧੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।
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23561 526 jYdyv Awieau qs 
sPutM Bv BUq 
srb gqM]5]1]

jYdyv Bgq jI kihMdy 
hn dwsn dws AwieAw 
hY (qs)iqn@W dI 
Srn[s-PutM[ jo 
(sPutM) pRgt hI[(gqM) 
kilAwx srUp, swirAW 
c (gqM) pRwpq hn, 

Jaidhaev Aaeio 

Thas Safuttan 

Bhav Bhooth 

Sarab Gathan 

||5||1||

Jai Dayv has openly 

come to Him; He is the 

salvation of all, in the 

past, present and 

future. ||5||1||

ਿੈਦੇਵ ਭੀ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ 

ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਭੀ, 
ਜਪਛਲੇ ਸਮੇ ਭੀ (ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  
ਭੀ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ 

॥੫॥੧॥

23562 527 <> siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23563 527 rwgu dyvgMDwrI 
mhlw 4 Gru 1]

Raag 

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 4 Ghar 

1 ||

Raag Dayv-

Gandhaaree, Fourth 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਦੇਵਗੂੰ ਧਾਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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23564 527 syvk jn bny  
Twkur ilv lwgy]

Saevak Jan Banae 

Thaakur Liv Laagae 

||

Those who become 

the humble servants 

of the Lord and 

Master, lovingly focus 

their minds on Him.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪਿੀਤ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ ਲੱਗ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ (ਸੱਚੇ) 

ਸੇਵਕ, (ਸੱਚੇ) ਦਾਸ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

23565 527 jo qumrw jsu 
khqy gurmiq  
iqn muK Bwg 
sBwgy]1]rhwau]

Jo Thumaraa Jas 

Kehathae 

Guramath Thin 

Mukh Bhaag 

Sabhaagae ||1|| 

Rehaao ||

Those who chant Your 

Praises, through the 

Guru's Teachings, have 

great good fortune 

recorded upon their 

foreheads. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਸੋਹਣੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

23566 527 tUty mwieAw ky 
bMDn Pwhy hir 
rwm nwm ilv 
lwgy]

Ttoottae Maaeiaa 

Kae Bandhhan 

Faahae Har Raam 

Naam Liv Laagae 

||

The bonds and 

shackles of Maya are 

shattered, by lovingly 

focusing their minds 

on the Name of the 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ 

(ਦੇ ਮੋਹ) ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਿਾਹੀਆਂ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।
23567 527 hmrw mnu moihE 

gur mohin hm 
ibsm BeI muiK 
lwgy]1]

mohin Hamaraa Man 

Mohiou Gur 

Mohan Ham 

Bisam Bhee Mukh 

Laagae ||1||

My mind is enticed by 

the Guru, the Enticer; 

beholding Him, I am 

wonder-struck. ||1||

(ਹੇ ਸਖੀ! ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਮੋਹ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ 
ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਬੂੰਨਹ  ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। 
(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦੀਆਂ) ॥੧॥
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23568 527 sglI rYix soeI 
AMiDAwrI gur 
ikMcq ikrpw 
jwgy]

(ikMicq) QoVI Sagalee Rain Soee 

Andhhiaaree Gur 

Kinchath Kirapaa 

Jaagae ||

I slept through the 

entire dark night of my 

life, but through the 

tiniest bit of the 

Guru's Grace, I have 

been awakened.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਮੈਂ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) 
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਹਨੇਰ ਜਵਚ ਸੱੁਤੀ ਰਹੀ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵੱਲੋਂ 
ਅਵੇਸਲੀ ਰਹੀ), ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਥੋੜੀ ਕੁ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਿਾਗ 

ਪਈ ਹਾਂ।
23569 527 jn nwnk ky pRB 

suMdr suAwmI  
moih qum sir  
Avru n 
lwgy]2]1]

Jan Naanak Kae 

Prabh Sundhar 

Suaamee Mohi 

Thum Sar Avar N 

Laagae ||2||1||

O Beautiful Lord God, 

Master of servant 

Nanak, there is none 

comparable to You. 

||2||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਹੁਣ) ਤੇਰੇ 

ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ 
॥੨॥੧॥

23570 527 dyvgMDwrI] glI: polw bolo Dhaevagandhhaare

e ||

Dayv-Gandhaaree:

23571 527 myro suMdru khhu  
imlY ikqu glI]

Maero Sundhar 

Kehahu Milai Kith 

Galee ||

Tell me - on what path 

will I find my 

Beauteous Lord?

ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ 
(ਪਿੀਤਮ) ਜਕਸ ਗਲੀ ਜਵਚ 

ਜਮਲੇਗਾ?
23572 527 hir ky sMq  

bqwvhu mwrgu  
hm pICY lwig 
clI]1]rhwau]

c`lI Har Kae Santh 

Bathaavahu 

Maarag Ham 

Peeshhai Laag 

Chalee ||1|| 

Rehaao ||

O Saints of the Lord, 

show me the Way, and 

I shall follow. 

||1||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਨੂੂੰ  
(ਉਸ ਗਲੀ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ 

(ਤਾਂ ਜਕ) ਮੈਂ ਭੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਪੱਛੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰੀ ਚੱਲਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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23573 527 ipRA ky bcn 
suKwny hIArY ieh 
cwl bnI hY BlI]

Pria Kae Bachan 

Sukhaanae 

Heearai Eih Chaal 

Banee Hai Bhalee 

||

I cherish in my heart 

the Words of my 

Beloved; this is the 

best way.

(ਹੇ ਜਿੱਜਗਆਸੂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ!) 
ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਬਚਨ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੁਖਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਿੀਵਨ-ਤੋਰ 

ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

23574 527 lturI mDurI 
Twkur BweI Eh 
suMdir hir Fuil 
imlI]1]

pRym dI msqI sihq, 
(lturI) inmRqw vwlI[ 
(mDurI)CotI gRIbI 
vwlI[ AOguxW ivkwrW 
v`loN (Fuil)ht ky

Latturee 

Madhhuree 

Thaakur Bhaaee 

Ouh Sundhar Har 

Dtul Milee ||1||

The bride may be 

hunch-backed and 

short, but if she is 

loved by her Lord 

Master, she becomes 

beautiful, and she 

melts in the Lord's 

embrace. ||1||

ਉਹ (ਪਜਹਲਾਂ ਭਾਵੇਂ) ਲਟੋਰ 

(ਸੀ) ਥੋੜਹ-ਜਵਤੀ (ਸੀ, ਉਹ) 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਜਨਮਿਤਾ ਧਾਰ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

23575 527 eyko ipRau sKIAw 
sB ipRA kI jo 
BwvY ipr sw 
BlI]

Eaeko Prio 

Sakheeaa Sabh 

Pria Kee Jo 

Bhaavai Pir Saa 

Bhalee ||

There is only the One 

Beloved - we are all 

soul-brides of our 

Husband Lord. She 

who is pleasing to her 

Husband Lord is good.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ 

ਸਖੀਆਂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ) ਉਸ 

ਜਪਆਰੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ; ਪਰ 

ਿੇਹੜੀ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੂੰਗੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।
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23576 527 nwnku grIbu  
ikAw krY 
ibcwrw hir BwvY  
iqqu rwih 
clI]2]2]

Naanak Gareeb 

Kiaa Karai 

Bichaaraa Har 

Bhaavai Thith 

Raahi Chalee 

||2||2||

What can poor, 

helpless Nanak do? As 

it pleases the Lord, so 

does he walk. ||2||2||

ਜਵਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਨਾਨਕ (ਉਸ 

ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ) 

ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਿੇਹੜੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹੀ ਉਸ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੨॥

23577 527 dyvgMDwrI] Dhaevagandhhaare

e ||

Dayv-Gandhaaree:

23578 527 myry mn muiK hir 
hir hir bolIAY]

Maerae Man 

Mukh Har Har Har 

Boleeai ||

O my mind, chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

23579 527 gurmuiK rMig 
clUlY rwqI hir 
pRym BInI 
colIAY]1]rhwau]

(clUly) gUVy@[ (BInI) 
iB`jI

Guramukh Rang 

Chaloolai Raathee 

Har Praem 

Bheenee Choleeai 

||1|| Rehaao ||

The Gurmukh is 

imbued with the deep 

red color of the 

poppy. His shawl is 

saturated with the 

Lord's Love. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਿੇਹੜੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦੇ) 

ਗੂੜਹੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਜਹਰਦਾ-ਚੋਲੀ ਪਿਭੂ-
ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਤਰੋ-ਤਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23580 527 hau iPrau 
idvwnI Awvl 
bwvl iqsu 
kwrix hir 
FolIAY]

Ho Firo Dhivaanee 

Aaval Baaval This 

Kaaran Har 

Dtoleeai ||

I wander around here 

and there, like a 

madman, bewildered, 

seeking out my Darling 

Lord.

ਮੈਂ ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਲੀ ਹੋਈ 

ਜਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਝੱਲੀ ਹੋਈ ਜਿਰਦੀ 
ਹਾਂ।
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23581 527 koeI mylY myrw 
pRIqmu ipAwrw  
hm iqs kI gul 
golIAY]1]

(gul golIAY) goilAW dI 
golI

Koee Maelai 

Maeraa Preetham 

Piaaraa Ham This 

Kee Gul Goleeai 

||1||

I shall be the slave of 

the slave of whoever 

unites me with my 

Darling Beloved. ||1||

ਿ ੇਕੋਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ 
ਪਿੀਤਮ ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ 
(ਬਣਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ) ॥੧॥

23582 527 siqguru purKu 
mnwvhu Apunw  
hir AMimRqu pI 
JolIAY]

(JolIAY) msq Sathigur Purakh 

Manaavahu 

Apunaa Har 

Anmrith Pee 

Jholeeai ||

So align yourself with 

the Almighty True 

Guru; drink in and 

savor the Ambrosial 

Nectar of the Lord.

(ਹੇ ਜਿੱਜਗਆਸੂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ!) 
ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਤਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  
ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ ਲੈ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ) ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਿਲ ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਪੀਂਦੀ ਰਹੁ।
23583 527 gur pRswid jn 

nwnk pwieAw  
hir lwDw dyh 
tolIAY]2]3]

l`wDw Gur Prasaadh Jan 

Naanak Paaeiaa 

Har Laadhhaa 

Dhaeh Ttoleeai 

||2||3||

By Guru's Grace, 

servant Nanak has 

obtained the wealth of 

the Lord within. 

||2||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਭਾਲ 

ਕੀਜਤਆਂ ॥੨॥੩॥

23584 527 dyvgMDwrI] Dhaevagandhhaare

e ||

Dayv-Gandhaaree:

23585 527 Ab hm clI  
Twkur pih hwir]

Ab Ham Chalee 

Thaakur Pehi Haar 

||

Now, I have come, 

exhausted, to my Lord 

and Master.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ 

ਕੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ 

ਗਈ ਹਾਂ।
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23586 527 jb hm srix 
pRBU kI AweI  
rwKu pRBU BwvY 
mwir]1]rhwau]

Jab Ham Saran 

Prabhoo Kee Aaee 

Raakh Prabhoo 

Bhaavai Maar 

||1|| Rehaao ||

Now that I have come 

seeking Your 

Sanctuary, God, 

please, either save 

me, or kill me. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਹੁਣ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਰੱਖ ਚਾਹੇ ਮਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸੇ ਹਾਲ ਰੱਖ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23587 528 lokn kI 
cqurweI aupmw qy 
bYsMqir jwir]

Lokan Kee 

Chathuraaee 

Oupamaa Thae 

Baisanthar Jaar ||

I have burnt in the fire 

the clever devices and 

praises of the world.

ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜਸਆਣਪ, ਤੇ, 

ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਵਜਡਆਈ-

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਅੱਗ ਜਵਚ ਸਾੜ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

23588 528 koeI Blw khau 
BwvY burw khau  
hm qnu dIE hY 
Fwir]1]

(Fwir) Byt krnw Koee Bhalaa Keho 

Bhaavai Buraa 

Keho Ham Than 

Dheeou Hai Dtaar 

||1||

Some speak good of 

me, and some speak ill 

of me, but I have 

surrendered my body 

to You. ||1||

ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਆਖੇ 

ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੂੰਦਾ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ (ਠਾਕੁਰ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਭੇਟ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ॥੧॥

23589 528 jo Awvq srix  
Twkur pRBu qumrI  
iqsu rwKhu 
ikrpw Dwir]

Jo Aavath Saran 

Thaakur Prabh 

Thumaree This 

Raakhahu Kirapaa 

Dhhaar ||

Whoever comes to 

Your Sanctuary, O 

God, Lord and Master, 

You save by Your 

Merciful Grace.

ਹੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜਾ ਭੀ 
ਕੋਈ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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23590 528 jn nwnk srix 
qumwrI hir jIau  
rwKhu lwj 
murwir]2]4]

Jan Naanak Saran 

Thumaaree Har 

Jeeo Raakhahu 

Laaj Muraar 

||2||4||

Servant Nanak has 

entered Your 

Sanctuary, Dear Lord; 

O Lord, please, protect 

his honor! ||2||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਹਰੀ ਿੀ! ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ॥੨॥੪॥

23591 528 dyvgMDwrI] Dhaevagandhhaare

e ||

Dayv-Gandhaaree:

23592 528 hir gux gwvY  
hau iqsu 
bilhwrI]

Har Gun Gaavai 

Ho This Balihaaree 

||

I am a sacrifice to one 

who sings the Glorious 

Praises of the Lord.

ਮੈਂ ਉਸ (ਗੁਰੂ, ਸਾਧ) ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਿੇਹੜਾ 
(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

23593 528 dyiK dyiK jIvw 
swD gur drsnu  
ijsu ihrdY nwmu 
murwrI]1]rhwau]

Dhaekh Dhaekh 

Jeevaa Saadhh Gur 

Dharasan Jis 

Hiradhai Naam 

Muraaree ||1|| 

Rehaao ||

I live by continuously 

beholding the Blessed 

Vision of the Holy 

Guru's Darshan; within 

His Mind is the Name 

of the Lord. 

||1||Pause||

ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23594 528 qum pivqR pwvn 
purK pRB suAwmI  
hm ikau kir 
imlh jUTwrI]

au~gR pwpW dI jUT krky 
(jUTwrI) jUTy Apiv`qR

Thum Pavithr 

Paavan Purakh 

Prabh Suaamee 

Ham Kio Kar Mileh 

Joothaaree ||

You are pure and 

immaculate, O God, 

Almighty Lord and 

Master; how can I, the 

impure one, meet You?

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਜਵਤਿ ਹੈਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
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23595 528 hmrY jIie horu  
muiK horu hoq hY  
hm krmhIx 
kUiVAwrI]1]

Hamarai Jeee Hor 

Mukh Hor Hoth 

Hai Ham 

Karameheen 

Koorriaaree ||1||

I have one thing in my 

mind, and another 

thing on my lips; I am 

such a poor, 

unfortunate liar! ||1||

ਸਾਡੇ ਜਦਲ ਜਵਚ ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਕੁਝ 

ਹੋਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 

ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ), ਅਸੀਂ ਮੂੰਦ-

ਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਕੂੜੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਾਂ ॥੧॥
23596 528 hmrI mudR nwmu 

hir suAwmI ird 
AMqir dust 
dustwrI]

(mudR) icMn, idKwvw Hamaree Mudhr 

Naam Har 

Suaamee Ridh 

Anthar Dhusatt 

Dhusattaaree ||

I appear to chant the 

Lord's Name, but 

within my heart, I am 

the most wicked of 

the wicked.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਜਵਖਾਵਾ ਹੈ (ਅਸੀਂ 
ਜਵਕਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਪਦੇ ਹਾਂ), 
ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਮੂੰ ਦੇ ਜਖ਼ਆਲ ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

23597 528 ijau BwvY iqau 
rwKhu suAwmI jn 
nwnk srix 
qum@wrI]2]5]

Jio Bhaavai Thio 

Raakhahu 

Suaamee Jan 

Naanak Saran 

Thumhaaree 

||2||5||

As it pleases You, save 

me, O Lord and 

Master; servant Nanak 

seeks Your Sanctuary. 

||2||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਸੁਆਮੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ 

ਜਪਆ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਇਸ ਪਖੂੰਡ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ 

॥੨॥੫॥

23598 528 dyvgMDwrI] Dhaevagandhhaare

e ||

Dayv-Gandhaaree:

23599 528 hir ky nwm ibnw  
suMdir hY nktI]

(nktI) bdSkl Har Kae Naam 

Binaa Sundhar Hai 

Nakattee ||

Without the Name of 

the Lord, the beautiful 

are just like the 

noseless ones.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਹ ਸੋਹਣੀ (ਮਨੱੁਖੀ) ਕਾਂਇਆਂ 

ਬਦ-ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਿਾਣੋ।
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23600 528 ijau bysuAw ky 
Gir pUqu jmqu hY  
iqsu nwmu pirE 
hY 
DRktI]1]rhwau]

DR-k`tI Jio Baesuaa Kae 

Ghar Pooth 

Jamath Hai This 

Naam Pariou Hai 

Dhhrakattee ||1|| 

Rehaao ||

Like the son, born into 

the house of a 

prostitute, his name is 

cursed. ||1||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਿੇ ਜਕਸੇ ਕੂੰਿਰੀ ਦੇ ਘਰ 

ਪੱੁਤਰ ਿੂੰ ਮ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹਰਾਮੀ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਭੀ 
ਜਪਆ ਹੋਵੇ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23601 528 ijn kY ihrdY  
nwih hir suAwmI  
qy ibgVrUp 
byrktI]

(nwih) nhIN[ (ibgV-
rUp) bdSkl[ (by-
rktI) kohVI, ivkwrI

Jin Kai Hiradhai 

Naahi Har 

Suaamee Thae 

Bigarr Roop 

Baerakattee ||

Those who do not 

have the Name of 

their Lord and Master 

within their hearts, are 

the most wretched, 

deformed lepers.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ (ਚੇਤੇ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਬਦ-ਸ਼ਕਲ ਹਨ; ਉਹ 

ਕੋਹੜੀ ਹਨ।

23602 528 ijau ingurw bhu 
bwqw jwxY Ehu 
hir drgh hY 
BRstI]1]

bwqW Jio Niguraa Bahu 

Baathaa Jaanai 

Ouhu Har 

Dharageh Hai 

Bhrasattee ||1||

Like the person who 

has no Guru, they may 

know many things, but 

they are cursed in the 

Court of the Lord. 

||1||

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁਖ 

ਮਨੱੁਖ (ਭਾਵੇਂ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀਆਂ) 

ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਿਾਣਦਾ 
ਹੋਵੇ, ਪਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਉਹ ਭਿਸ਼ਜਟਆ 

ਹੋਇਆ ਹੀ (ਜਗਜਣਆ ਿਾਂਦਾ) 
ਹੈ ॥੧॥
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23603 528 ijn kau 
dieAwlu hoAw 
myrw suAwmI  
iqnw swD jnw 
pg cktI]

(cktI)c`tdw hW[ pg 
polw

Jin Ko Dhaeiaal 

Hoaa Maeraa 

Suaamee Thinaa 

Saadhh Janaa Pag 

Chakattee ||

Those, unto whom my 

Lord Master becomes 

Merciful, long for the 

feet of the Holy.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 

ਪਰਸਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

23604 528 nwnk piqq  
pivq imil 
sMgiq gur 
siqgur pwCY 
CuktI]2]6]Ckw 
 1 

(CuktI) 
Cu`tyNgw[CultI:polw 
bolo[ Cy sbd ie`k 
C`kw[ C`kw ie`k bolo

Naanak Pathith 

Pavith Mil Sangath 

Gur Sathigur 

Paashhai 

Shhukattee 

||2||6|| Shhakaa 

1

O Nanak, the sinners 

become pure, joining 

the Company of the 

Holy; following the 

Guru, the True Guru, 

they are emancipated. 

||2||6|| First Set of 

Six||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਚੂੰ ਗੇ 

ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਜਨਆਂ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਪੂੰਿ ੇਜਵਚੋਂ ਬਚ ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੬॥ ਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੂੰਗਿਹ।

23605 528 dyvgMDwrI mhlw 
5 Gru 2

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 Ghar 

2

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl, Second 

House:

ਰਾਗ ਦੇਵਗੂੰ ਧਾਰੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

23606 528 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23607 528 mweI gur crxI 
icqu lweIAY]

Maaee Gur 

Charanee Chith 

Laaeeai ||

O mother, I focus my 

consciousness on the 

Guru's feet.

ਹੇ ਮਾਂ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਚੱਤ ਿੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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23608 528 pRBu hoie ikRpwlu  
kmlu prgwsy  
sdw sdw hir 
iDAweIAY]1]rhw
au]

Prabh Hoe 

Kirapaal Kamal 

Paragaasae 

Sadhaa Sadhaa 

Har Dhhiaaeeai 

||1|| Rehaao ||

As God shows His 

Mercy, the lotus of my 

heart blossoms, and 

forever and ever, I 

meditate on the Lord. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਦੋਂ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ (ਜਹਰਦੇ ਦਾ) ਕੌਲ-

ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਂ! 
ਸਦਾ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23609 528 AMqir eyko  
bwhir eyko sB 
mih eyku 
smweIAY]

Anthar Eaeko 

Baahar Eaeko 

Sabh Mehi Eaek 

Samaaeeai ||

The One Lord is 

within, and the One 

Lord is outside; the 

One Lord is contained 

in all.

ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰੇ ਜਵਚ ਭੀ 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ 

ਉਹੀ ਇਕ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

23610 528 Git AvGit 
rivAw sB TweI  
hir pUrn bRhmu 
idKweIAY]1]

(Kit) sOKy (Av-Git) 
AOKy rsqy[ TWeIN

Ghatt Avaghatt 

Raviaa Sabh 

Thaaee Har 

Pooran Breham 

Dhikhaaeeai ||1||

Within the heart, 

beyond the heart, and 

in all places, God, the 

Perfect One, is seen to 

be permeating. ||1||

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 
ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
(ਵੱਸਦਾ) ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

23611 528 ausqiq krih 
syvk muin kyqy  
qyrw AMqu n kqhU 
pweIAY]

Ousathath Karehi 

Saevak Mun 

Kaethae Thaeraa 

Anth N Kathehoo 

Paaeeai ||

So many of Your 

servants and silent 

sages sing Your 

Praises, but no one 

has found Your limits.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਬੇਅੂੰ ਤ ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ 
ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ 

ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ, ਜਕਸੇ 

ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ।
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23612 528 suKdwqy duKBMjn 
suAwmI jn 
nwnk sd bil 
jweIAY]2]1]

Sukhadhaathae 

Dhukh Bhanjan 

Suaamee Jan 

Naanak Sadh Bal 

Jaaeeai ||2||1||

O Giver of peace, 

Destroyer of pain, 

Lord and Master - 

servant Nanak is 

forever a sacrifice to 

You. ||2||1||

ਹੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੧॥

23613 528 dyvgMDwrI] Dhaevagandhhaare

e ||

Dayv-Gandhaaree:

23614 528 mweI honhwr so 
hoeIAY]

Maaee Honehaar 

So Hoeeai ||

O mother, whatever is 

to be, shall be.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਹੀ 
ਕੁਝ ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿ ੋ

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ।

23615 528 rwic rihE 
rcnw pRBu ApnI  
khw lwBu khw 
KoeIAY]1]rhwau]

Raach Rehiou 

Rachanaa Prabh 

Apanee Kehaa 

Laabh Kehaa 

Khoeeai ||1|| 

Rehaao ||

God pervades His 

pervading creation; 

one gains, while 

another loses. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇਸ 

ਿਗਤ-ਖੇਡ ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ ਜਪਆ 

ਹੈ, ਜਕਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਜਕਤੇ ਕੁਝ ਖੋਹ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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23616 528 kh PUlih AwnMd 
ibKY sog kb 
hsno kb roeIAY]

h`sno Keh Foolehi 

Aanandh Bikhai 

Sog Kab Hasano 

Kab Roeeai ||

Sometimes he 

blossoms in bliss, 

while at other times, 

he suffers in 

mourning. Sometimes 

he laughs, and 

sometimes he weeps.

ਜਕਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਿੁਲ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਕਤੇ ਜਵਸ਼ੇ-

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਮ-ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਕਤੇ ਹਾਸਾ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਕਤੇ ਰੋਣਾ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

23617 528 kbhU mYlu Bry 
AiBmwnI kb 
swDUsMig 
DoeIAY]1]

Kabehoo Mail 

Bharae 

Abhimaanee Kab 

Saadhhoo Sang 

Dhhoeeai ||1||

Sometimes he is filled 

with the filth of ego, 

while at other times, 

he washes it off in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||1||

ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ 

ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਜਲਬੜੇ 

ਪਏ ਹਨ, ਜਕਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ (ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ 

ਨੂੂੰ ) ਧੋਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

23618 528 koie n mytY pRB 
kw kIAw dUsr 
nwhI AloeIAY]

(AloeIAY) idsdw Koe N Maettai 

Prabh Kaa Keeaa 

Dhoosar Naahee 

Aloeeai ||

No one can erase the 

actions of God; I 

cannot see any other 

like Him.

ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਕੀਤਾ (ਹੁਕਮ) ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

23619 528 khu nwnk iqsu 
gur bilhwrI  
ijh pRswid suiK 
soeIAY]2]2]

Kahu Naanak This 

Gur Balihaaree Jih 

Prasaadh Sukh 

Soeeai ||2||2||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to the Guru; 

by His Grace, I sleep in 

peace. ||2||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥੨॥

23620 529 dyvgMDwrI] sunqpolw Dhaevagandhhaare

e ||

Dayv-Gandhaaree:
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23621 529 mweI sunq soc 
BY frq]

Maaee Sunath 

Soch Bhai Ddarath 

||

O mother, I hear of 

death, and think of it, 

and I am filled with 

fear.

(ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਨਾਹ 

ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ) ਸੁਣ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸੋਚਾਂ ਿੁਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਡਰ-ਸਹਮ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਡਰਦੀ ਹਾਂ (ਜਕ ਜਕਤੇ ਮੇਰਾ ਭੀ 
ਇਹ ਹਾਲ ਨਾਹ ਹੋਵੇ)।

23622 529 myr qyr qjau 
AiBmwnw srin 
suAwmI kI 
prq]1]rhwau]

Maer Thaer Thajo 

Abhimaanaa Saran 

Suaamee Kee 

Parath ||1|| 

Rehaao ||

Renouncing 'mine and 

yours' and egotism, I 

have sought the 

Sanctuary of the Lord 

and Master. 

||1||Pause||

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਇਹ 

ਤਾਂਘ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਈ ਰਜਹ ਕੇ ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੇਰ-ਤੇਰ ਗਵਾ 
ਜਦਆਂ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਤਆਗ 

ਜਦਆਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23623 529 jo jo khY soeI 
Bl mwnau nwihn 
kw bol krq]

(nwihn)pqI[ (2. nwih 
n)

Jo Jo Kehai Soee 

Bhal Maano Naahi 

N Kaa Bol Karath 

||

Whatever He says, I 

accept that as good. I 

do not say ""No"" to 

what He says.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ 
ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਭਲਾ ਮੂੰਨਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲ ਨਹੀਂ 
ਬੋਲਦੀ।

23624 529 inmK n ibsrau  
hIey mory qy  
ibsrq jweI hau 
mrq]1]

Nimakh N Bisaro 

Heeeae Morae 

Thae Bisarath 

Jaaee Ho Marath 

||1||

Let me not forget Him, 

even for an instant; 

forgetting Him, I die. 

||1||

(ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ 

ਜਕ) ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇ ਲਈ 

ਭੀ ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਤੋਂ ਨਾਹ ਜਵਸਰੇ, (ਉਸ ਦੇ) 

ਭੁਲਾਇਆਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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23625 529 suKdweI pUrn 
pRBu krqw myrI 
bhuqu ieAwnp 
jrq]

Sukhadhaaee 

Pooran Prabh 

Karathaa Maeree 

Bahuth Eiaanap 

Jarath ||

The Giver of peace, 

God, the Perfect 

Creator, endures my 

great ignorance.

ਉਹ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਕਰਤਾਰ 

ਪਿਭੂ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਞਾਣਪੁਣੇ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

23626 529 inrguin krUip 
kul hIx nwnk 
hau And rUp 
suAwmI 
Brq]2]3]

Niragun Karoop 

Kuleheen Naanak 

Ho Anadh Roop 

Suaamee Bharath 

||2||3||

I am worthless, ugly 

and of low birth, O 

Nanak, but my 

Husband Lord is the 

embodiment of bliss. 

||2||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ 

ਹਾਂ, ਕੋਝੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, 
ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਭੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; 

ਪਰ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਜਖੜੇ ਮੱਥੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੨॥੩॥

23627 529 dyvgMDwrI] Dhaevagandhhaare

e ||

Dayv-Gandhaaree:

23628 529 mn hir kIriq 
kir sdhUM]

Man Har Keerath 

Kar Sadhehoon ||

O my mind, chant 

forever the Kirtan of 

the Lord's Praises.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ।
23629 529 gwvq sunq jpq 

auDwrY brn 
Abrnw 
sBhUM]1]rhwau]

(brn) au~cI jwq[ (A-
brnw) nIvIN jwq

Gaavath Sunath 

Japath Oudhhaarai 

Baran Abaranaa 

Sabhehoon ||1|| 

Rehaao ||

By singing, hearing 

and meditating on 

Him, all, whether of 

high or low status, are 

saved. ||1||Pause||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ) ਗਾਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ , ਸੁਣਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ , ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ , ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਚੀ 
ਿਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਿਾਂ ਨੀਵੀਂ 
ਿਾਜਤ ਵਾਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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23630 529 jh qy aupijE 
qhI smwieE  
ieh ibiD jwnI 
qbhUM]

Jeh Thae Oupajiou 

Thehee 

Samaaeiou Eih 

Bidhh Jaanee 

Thabehoon ||

He is absorbed into 

the One from which 

he originated, when 

he understands the 

Way.

(ਿਦੋਂ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ 

ਰਹੀਏ) ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਵਧੀ 
ਸਮਝ ਜਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

23631 529 jhw jhw ieh 
dyhI DwrI rhnu 
n pwieE 
kbhUM]1]

Jehaa Jehaa Eih 

Dhaehee 

Dhhaaree Rehan N 

Paaeiou Kabehoon 

||1||

Wherever this body 

was fashioned, it was 

not allowed to remain 

there. ||1||

(ਹੇ ਮਨ!) ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ-ਰਚਨਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੀ ਕੋਈ ਸਦਾ 
ਇਥੇ ਜਟਜਕਆ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥

23632 529 suKu AwieE BY 
Brm ibnwsy  
ikRpwl hUey pRB 
jbhU]

Sukh Aaeiou Bhai 

Bharam Binaasae 

Kirapaal Hooeae 

Prabh Jabehoo ||

Peace comes, and fear 

and doubt are 

dispelled, when God 

becomes Merciful.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) 

ਆਨੂੰ ਦ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਭਰਮ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

23633 529 khu nwnk myry 
pUry mnorQ  
swDsMig qij 
lbhUM]2]4]

(l`bhUM) lwlc Kahu Naanak 

Maerae Poorae 

Manorathh 

Saadhhasang Thaj 

Labehoon 

||2||4||

Says Nanak, my hopes 

have been fulfilled, 

renouncing my greed 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy. ||2||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਲਾਲਚ 

ਜਤਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ 

ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ॥੨॥੪॥

23634 529 dyvgMDwrI] Dhaevagandhhaare

e ||

Dayv-Gandhaaree:
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23635 529 mn ijau Apuny 
pRB Bwvau]

Man Jio Apunae 

Prabh Bhaavo ||

O my mind, act as it 

pleases God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ!

23636 529 nIchu nIcu nIcu 
Aiq nwn@w hoie 
grIbu 
bulwvau]1]rhwau
]

Neechahu Neech 

Neech Ath 

Naanhaa Hoe 

Gareeb Bulaavo 

||1|| Rehaao ||

Become the lowest of 

the low, the very least 

of the tiny, and speak 

in utmost humility. 

||1||Pause||

ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਨੂੂੰ  ਨੀਜਵਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ 

ਕੇ, ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਜਨਮਾਣਾ 
ਹੋ ਕੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਬਣ ਕੇ, ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

23637 529 Aink AfMbr 
mwieAw ky ibrQy  
qw isau pRIiq 
Gtwvau]

Anik Addanbar 

Maaeiaa Kae 

Birathhae Thaa Sio 

Preeth Ghattaavo 

||

The many ostentatious 

shows of Maya are 

useless; I withhold my 

love from these.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਖਲਾਰੇ ਜਵਅਰਥ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ 
ਜਪਆਰ ਘਟਾਈ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

23638 529 ijau Apuno 
suAwmI suKu mwnY  
qw mih soBw 
pwvau]1]

Jio Apuno 

Suaamee Sukh 

Maanai Thaa Mehi 

Sobhaa Paavo 

||1||

As something pleases 

my Lord and Master, 

in that I find my glory. 

||1||

ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ-ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਸੁਖ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੀ ਉਸੇ 

ਜਵਚ (ਸੁਖ ਮੂੰਨ ਕੇ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

23639 529 dwsn dws ryxu 
dwsn kI jn kI 
thl kmwvau]

Dhaasan Dhaas 

Raen Dhaasan Kee 

Jan Kee Ttehal 

Kamaavo ||

I am the slave of His 

slaves; becoming the 

dust of the feet of his 

slaves, I serve His 

humble servants.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
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23640 529 srb sUK 
bifAweI nwnk  
jIvau muKhu 
bulwvau]2]5]

Sarab Sookh 

Baddiaaee Naanak 

Jeevo Mukhahu 

Bulaavo ||2||5||

I obtain all peace and 

greatness, O Nanak, 

living to chant His 

Name with my mouth. 

||2||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਬੁਲਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥੫॥

23641 529 dyvgMDwrI] Dhaevagandhhaare

e ||

Dayv-Gandhaaree:

23642 529 pRB jI qau 
pRswid BRmu 
fwirE]

Prabh Jee Tho 

Prasaadh Bhram 

Ddaariou ||

Dear God, by Your 

Grace, my doubts have 

been dispelled.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

23643 529 qumrI ikRpw qy 
sBu ko Apnw mn 
mih iehY 
bIcwirE]1]rhw
au]

Thumaree Kirapaa 

Thae Sabh Ko 

Apanaa Man Mehi 

Eihai Beechaariou 

||1|| Rehaao ||

By Your Mercy, all are 

mine; I reflect upon 

this in my mind. 

||1||Pause||

ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ (ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਹਰੇਕ ਪਿਾਣੀ 
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

23644 529 koit prwD imty 
qyrI syvw drsin 
dUKu auqwirE]

Kott Paraadhh 

Mittae Thaeree 

Saevaa Dharasan 

Dhookh 

Outhaariou ||

Millions of sins are 

erased, by serving 

You; the Blessed 

Vision of Your Darshan 

drives away sorrow.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ 
ਪਾਪ ਜਮੱਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰੇ 

ਦਰਸਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱੁਖ ਲਾਹ 

ਜਲਆ ਹੈ।
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23645 529 nwmu jpq mhw 
suKu pwieE icMqw 
rogu ibdwirE]1]

Naam Japath 

Mehaa Sukh 

Paaeiou Chinthaa 

Rog Bidhaariou 

||1||

Chanting Your Name, I 

have obtained 

supreme peace, and 

my anxieties and 

diseases have been 

cast out. ||1||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ ਮੈਂ ਬੜਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਹੈ, ਤੇ, ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਰੋਗ (ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

23646 529 kwmu kRoDu loBu JUTu 
inMdw swDUsMig  
ibswirE]

Kaam Krodhh 

Lobh Jhooth 

Nindhaa 

Saadhhoo Sang 

Bisaariou ||

Sexual desire, anger, 

greed, falsehood and 

slander are forgotten, 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਲੋਭ, 

ਝੂਠ, ਜਨੂੰ ਦਾ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ) ਭੁਲਾ ਹੀ ਜਲਆ ਹੈ।

23647 529 mwieAw bMD kwty 
ikrpwiniD  
nwnk Awip 
auDwirE]2]6]

Maaeiaa Bandhh 

Kaattae Kirapaa 

Nidhh Naanak Aap 

Oudhhaariou 

||2||6||

The ocean of mercy 

has cut away the 

bonds of Maya; O 

Nanak, He has saved 

me. ||2||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ 

ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥੬॥

23648 529 dyvgMDwrI] Dhaevagandhhaare

e ||

Dayv-Gandhaaree:

23649 529 mn sgl 
isAwnp rhI]

Man Sagal Siaanap 

Rehee ||

All the cleverness of 

my mind is gone.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਦੀ (ਆਪਣੀ) 
ਸਾਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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23650 529 krn krwvnhwr 
suAwmI nwnk 
Et 
ghI]1]rhwau]

Karan 

Karaavanehaar 

Suaamee Naanak 

Outt Gehee ||1|| 

Rehaao ||

The Lord and Master is 

the Doer, the Cause of 

causes; Nanak holds 

tight to His Support. 

||1||Pause||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ 

ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ!॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

23651 529 Awpu myit pey 
srxweI ieh 
miq swDU khI]

Aap Maett Peae 

Saranaaee Eih 

Math Saadhhoo 

Kehee ||

Erasing my self-

conceit, I have entered 

His Sanctuary; these 

are the Teachings 

spoken by the Holy 

Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ 

ਇਹ (ਆਪਣੀ ਜਸਆਣਪ-

ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ) 
ਜਸੱਜਖਆ ਗਿਹਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿ ੋ

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਮਟਾ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆ ਪਏ,

23652 529 pRB kI AwigAw 
mwin suKu 
pwieAw Brmu 
ADyrw lhI]1]

Prabh Kee Aagiaa 

Maan Sukh 

Paaeiaa Bharam 

Adhhaeraa Lehee 

||1||

Surrendering to the 

Will of God, I attain 

peace, and the 

darkness of doubt is 

dispelled. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੂੰਨ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ 

ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਭਰਮ (-

ਰੂਪ) ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ 

॥੧॥

23653 529 jwn pRbIn 
suAwmI pRB myry  
srix qumwrI 
AhI]

Jaan Prabeen 

Suaamee Prabh 

Maerae Saran 

Thumaaree Ahee 

||

I know that You are all-

wise, O God, my Lord 

and Master; I seek 

Your Sanctuary.

ਹੇ ਸੁਿਾਨ ਤੇ ਜਸਆਣ ੇਮਾਲਕ! 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।
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23654 529 iKn mih Qwip  
auQwpnhwry  
kudriq kIm n 
phI]2]7]

auQwpn-hwry Khin Mehi Thhaap 

Outhhaapanehaara

e Kudharath Keem 

N Pehee ||2||7||

In an instant, You 

establish and 

disestablish; the value 

of Your Almighty 

Creative Power cannot 

be estimated. 

||2||7||

ਹੇ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ) 
ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ ॥੨॥੭॥

23655 529 dyvgMDwrI mhlw 
5]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23656 529 hir pRwn pRBU  
suKdwqy]

Har Praan 

Prabhoo 

Sukhadhaathae ||

The Lord God is my 

praanaa, my breath of 

life; He is the Giver of 

peace.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ! ਹੇ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!

23657 529 gur pRswid kwhU 
jwqy]1]rhwau]

Gur Prasaadh 

Kaahoo Jaathae 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, only 

a few know Him. 

||1||Pause||

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

23658 529 sMq qumwry qumry 
pRIqm iqn kau 
kwl n Kwqy]

Santh Thumaarae 

Thumarae 

Preetham Thin Ko 

Kaal N Khaathae ||

Your Saints are Your 

Beloveds; death does 

not consume them.

ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱੁਚੇ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
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23659 529 rMig qumwrY lwl 
Bey hY rwm nwm 
ris mwqy]1]

m`wqy Rang Thumaarai 

Laal Bheae Hai 

Raam Naam Ras 

Maathae ||1||

They are dyed in the 

deep crimson color of 

Your Love, and they 

are intoxicated with 

the sublime essence of 

the Lord's Name. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਤੇਰੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਲਾਲ ਹੋਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ-

ਰਸ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

23660 530 mhw iklibK 
koit doK rogw  
pRB idRsit 
quhwrI hwqy]

(hwqy) nws Mehaa Kilabikh 

Kott Dhokh Rogaa 

Prabh Dhrisatt 

Thuhaaree 

Haathae ||

The greatest sins, and 

millions of pains and 

diseases are destroyed 

by Your Gracious 

Glance, O God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) 

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ, ਕਿੋੜਾਂ ਐਬ ਤੇ 

ਰੋਗ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

23661 530 sovq jwig hir 
hir hir gwieAw  
nwnk gur crn 
prwqy]2]8]

Sovath Jaag Har 

Har Har Gaaeiaa 

Naanak Gur 

Charan Paraathae 

||2||8||

While sleeping and 

waking, Nanak sings 

the Lord's Name, Har, 

Har, Har; he falls at 

the Guru's feet. 

||2||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਸੱੁਜਤਆਂ ਿਾਗਜਦਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੮॥

23662 530 dyvgMDwrI 5] pMjvW Dhaevagandhhaare

e 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23663 530 so pRBu jq kq 
pyiKE nYxI]

So Prabh Jath Kath 

Paekhiou Nainee 

||

I have seen that God 

with my eyes 

everywhere.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੀ 
ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ,
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23664 530 suKdweI jIAn 
ko dwqw AMimRqu 
jw kI 
bYxI]1]rhwau]

Sukhadhaaee 

Jeean Ko 

Dhaathaa Anmrith 

Jaa Kee Bainee 

||1|| Rehaao ||

The Giver of peace, 

the Giver of souls, His 

Speech is Ambrosial 

Nectar. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ 

ਸਾਲਾਹ-ਭਰੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23665 530 AigAwnu ADyrw 
sMqI kwitAw  
jIA dwnu gur 
dYxI]

sMqIN Agiaan Adhhaeraa 

Santhee Kaattiaa 

Jeea Dhaan Gur 

Dhainee ||

The Saints dispel the 

darkness of ignorance; 

the Guru is the Giver 

of the gift of life.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਅਜਗਆਨ-ਹਨੇਰਾ ਕੱਟ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਦੇਣਹਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ 

ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।

23666 530 kir ikrpw kir 
lIno Apunw jlqy 
sIql hoxI]1]

(jlqy) sVdy Kar Kirapaa Kar 

Leeno Apunaa 

Jalathae Seethal 

Honee ||1||

Granting His Grace, 

the Lord has made me 

His own; I was on fire, 

but now I am cooled. 

||1||

ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ (ਸੇਵਕ) ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਜਵਚ) ਸੜ 

ਜਰਹਾ (ਸਾਂ, ਹੁਣ) ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ-ਜਚੱਤ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੧॥

23667 530 krmu Drmu ikCu 
aupij n AwieE  
nh aupjI 
inrml krxI]

Karam Dhharam 

Kishh Oupaj N 

Aaeiou Neh 

Oupajee Niramal 

Karanee ||

The karma of good 

deeds, and the 

Dharma of righteous 

faith, have not been 

produced in me, in the 

least; nor has pure 

conduct welled up in 

me.

(ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਜਥਆ 

ਹੋਇਆ ਕੋਈ) ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ 

ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਜਕਆ, (ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਸਰੀਰਕ ਸੱੁਚਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 

ਕੂੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਜਕਆ।
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23668 530 Cwif isAwnp 
sMjm nwnk lwgo 
gur kI 
crxI]2]9]

Shhaadd Siaanap 

Sanjam Naanak 

Laago Gur Kee 

Charanee ||2||9||

Renouncing cleverness 

and self-mortification, 

O Nanak, I fall at the 

Guru's feet. ||2||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ 

ਤੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ ॥੨॥੯॥

23669 530 dyvgMDwrI 5] Dhaevagandhhaare

e 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23670 530 hir rwm nwmu 
jip lwhw]

Har Raam Naam 

Jap Laahaa ||

Chant the Lord's 

Name, and earn the 

profit.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ 

ਕੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟ!

23671 530 giq pwvih suK 
shj AnMdw kwty 
jm ky 
Pwhw]1]rhwau]

Gath Paavehi Sukh 

Sehaj Anandhaa 

Kaattae Jam Kae 

Faahaa ||1|| 

Rehaao ||

You shall attain 

salvation, peace, poise 

and bliss, and the 

noose of Death shall 

be cut away. 

||1||Pause||

ਇੂੰਿ ਤੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਂਾ, 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ 

(ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਦੀਆਂ 

ਿਾਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23672 530 Kojq Kojq Koij 
bIcwirE hir 
sMq jnw pih 
Awhw]

(Awhw) hY Khojath Khojath 

Khoj Beechaariou 

Har Santh Janaa 

Pehi Aahaa ||

Searching, searching, 

searching and 

reflecting, I have 

found that the Lord's 

Name is with the 

Saints.

ਭਾਲ ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ ਮੈਂ 
ਇਸ ਜਵਚਾਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ ਹਾਂ 
ਜਕ (ਇਹ ਲਾਭ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ,
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23673 530 iqn@w prwpiq 
eyhu inDwnw ijn@ 
kY krim 
ilKwhw]1]

Thinhaa Paraapath 

Eaehu Nidhhaanaa 

Jinh Kai Karam 

Likhaahaa ||1||

They alone obtain this 

treasure, who have 

such pre-ordained 

destiny. ||1||

ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਭਾਗਾਂ ਜਵੱਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ॥੧॥

23674 530 sy bfBwgI sy 
piqvMqy syeI pUry 
swhw]

Sae 

Baddabhaagee 

Sae Pathivanthae 

Saeee Poorae 

Saahaa ||

They are very 

fortunate and 

honorable; they are 

the perfect bankers.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਨ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹਨ,

23675 530 suMdr suGV srUp 
qy nwnk ijn@ 
hir hir nwmu 
ivswhw]2]10]

isr Bytw krky, 
(ivswhw) ^rIidAw

Sundhar Sugharr 

Saroop Thae 

Naanak Jinh Har 

Har Naam 

Visaahaa 

||2||10||

They are beautiful, so 

very wise and 

handsome; O Nanak, 

purchase the Name of 

the Lord, Har, Har. 

||2||10||

ਉਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਸੁਚੱਿੇ ਹਨ, 

ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ 

ਖ਼ਰੀਜਦਆ ਹੈ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ!॥੨॥੧੦॥

23676 530 dyvgMDwrI 5] AhM-kwir Dhaevagandhhaare

e 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23677 530 mn kh AhMkwir 
APwrw]

Man Keh 

Ahankaar Afaaraa 

||

O mind, why are you 

so puffed up with 

egotism?

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਨਾਲ ਆਿਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ?
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23678 530 durgMD ApivqR 
Apwvn BIqir jo 
dIsY so 
Cwrw]1]rhwau]

(Apwvn) Apiv`qR[ 
durgMD[ Apiv`qR

Dhuragandhh 

Apavithr Apaavan 

Bheethar Jo 

Dheesai So 

Shhaaraa ||1|| 

Rehaao ||

Whatever is seen in 

this foul, impure and 

filthy world, is only 

ashes. ||1||Pause||

(ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਬਦ-ਬੋ 

ਹੈ ਤੇ ਗੂੰਦ ਹੈ, ਤੇ, ਿੇਹੜਾ ਇਹ 

ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਇਹ ਭੀ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

23679 530 ijin kIAw iqsu 
ismir prwnI  
jIau pRwn ijin 
Dwrw]

Jin Keeaa This 

Simar Paraanee 

Jeeo Praan Jin 

Dhhaaraa ||

Remember the One 

who created you, O 

mortal; He is the 

Support of your soul, 

and the breath of life.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਤੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇਰੇ ਪਿਾਣਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਸਰੀਰ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ।

23680 530 iqsih iqAwig  
Avr lptwvih  
mir jnmih 
mugD gvwrw]1]

Thisehi Thiaag 

Avar Lapattaavehi 

Mar Janamehi 

Mugadhh 

Gavaaraa ||1||

One who forsakes 

Him, and attaches 

himself to another, 

dies to be reborn; he 

is such an ignorant 

fool! ||1||

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਹੇ ਗੂੰ ਵਾਰ! ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਚੂੰਬਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਹੇਂਗਾ ॥੧॥
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23681 530 AMD guMg ipMgul 
miq hInw pRB 
rwKhu rwKnhwrw]

Andhh Gung 

Pingul Math 

Heenaa Prabh 

Raakhahu 

Raakhanehaaraa ||

I am blind, mute, 

crippled and totally 

lacking in 

understanding; O God, 

Preserver of all, please 

preserve me!

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ! (ਿੀਵ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  
ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਭਿਨ ਵਲੋਂ 
ਗੁੂੰ ਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ 

ਤੁਰਨੋਂ  ਲੂਲਹੇ  ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਮੂਰਖ 

ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ (ਇਸ ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ।

23682 530 krn krwvnhwr 
smrQw ikAw 
nwnk jMq 
ibcwrw]2]11]

smr`Qw Karan 

Karaavanehaar 

Samarathhaa Kiaa 

Naanak Janth 

Bichaaraa 

||2||11||

The Creator, the Cause 

of causes is all-

powerful; O Nanak, 

how helpless are His 

beings! ||2||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਸਭ 

ਕੁਝ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 

ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਣ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! 
ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਭੀ 
ਨਹੀਂ (ਤੂੂੰ  ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ) ॥੨॥੧੧॥

23683 530 dyvgMDwrI 5] sWJ Dhaevagandhhaare

e 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23684 530 so pRBu nyrY hU qy 
nyrY]

So Prabh Naerai 

Hoo Thae Naerai 

||

God is the nearest of 

the near.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨਾਲ 

ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

23685 530 ismir iDAwie 
gwie gun goibMd  
idnu rYin swJ 
svyrY]1]rhwau]

sWJ Simar Dhhiaae 

Gaae Gun 

Gobindh Dhin Rain 

Saajh Savaerai 

||1|| Rehaao ||

Remember Him, 

meditate on Him, and 

sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, day and 

night, evening and 

morning. ||1||Pause||

ਜਦਨ, ਰਾਤ, ਸ਼ਾਮ, ਸਵੇਰੇ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ 
ਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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23686 530 auDru dyh dulB  
swDUsMig hir 
hir nwmu jpyrY]

AOguxW ivkwrW mhW 
pwpW qoN (auD-ru) qr, 
jWdI hY[ du-lB

Oudhhar Dhaeh 

Dhulabh 

Saadhhoo Sang 

Har Har Naam 

Japaerai ||

Redeem your body in 

the invaluable Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, chanting 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ ਤੇ ਇੂੰਿ ਆਪਣੇ ਇਸ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ 

ਿ ੋਬੜੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆ ਹੈ।

23687 530 GrI n muhqu n 
csw iblMbhu  
kwlu inqih inq 
hyrY]1]

(hyrY) q`kdw- csw 
polw[ iblMbhu

Gharee N Muhath 

N Chasaa 

Bilanbahu Kaal 

Nithehi Nith 

Haerai ||1||

Do not delay for an 

instant, even for a 

moment. Death is 

keeping you 

constantly in his 

vision. ||1||

ਮੌਤ ਤੈਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਤੱਕ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  (ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਜਵਚ) ਇਕ ਘੜੀ ਜਢੱਲ ਨਾਹ 

ਕਰ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਭੀ ਦੇਰ ਨਾਹ 

ਕਰ, ਰਤਾ ਭੀ ਜਢੱਲ ਨਾਹ ਕਰ 

॥੧॥
23688 530 AMD iblw qy  

kwFhu krqy  
ikAw nwhI Gir 
qyrY]

(iblw) Ku`f Andhh Bilaa Thae 

Kaadtahu 

Karathae Kiaa 

Naahee Ghar 

Thaerai ||

Lift me up out of the 

dark dungeon, O 

Creator Lord; what is 

there which is not in 

Your home?

(ਹੇ ਕਰਤਾਰ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰੀ ਖੱੁਡ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ! ਤੇਰੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ 
ਨਹੀਂ।

23689 530 nwmu ADwru dIjY  
nwnk kau Awnd 
sUK 
GnyrY]2]12] 
Cky 2]

C`ky do Naam Adhhaar 

Dheejai Naanak Ko 

Aanadh Sookh 

Ghanaerai 

||2||12||

Bless Nanak with the 

Support of Your Name, 

that he may find great 

happiness and peace. 

||2||12||

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ-

ਆਸਰਾ ਦੇਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਹਨ 

॥੨॥੧੨॥ ਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 2 

ਸੂੰਗਿਹ।

23690 530 dyvgMDwrI 5] Dhaevagandhhaare

e 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:
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23691 530 mn gur imil 
nwmu ArwiDE]

Arw`iDE Man Gur Mil 

Naam Araadhhiou 

||

O mind, meet with the 

Guru, and worship the 

Naam in adoration.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,

23692 530 sUK shj AwnMd 
mMgl rs jIvn 
kw mUlu 
bwiDE]1]rhwau]

bWiDE Sookh Sehaj 

Aanandh Mangal 

Ras Jeevan Kaa 

Mool Baadhhiou 

||1|| Rehaao ||

You shall obtain 

peace, poise, bliss, joy 

and pleasure, and lay 

the foundation of 

eternal life. 

||1||Pause||

ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਮੱੁਢ ਬੂੰਨਹ  ਜਲਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23693 530 kir ikrpw  
Apunw dwsu kIno  
kwty mwieAw 
PwiDE]

Pw`iDE Kar Kirapaa 

Apunaa Dhaas 

Keeno Kaattae 

Maaeiaa 

Faadhhiou ||

Showing His Mercy, 

the Lord has made me 

His slave, and 

shattered the bonds of 

Maya.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਦਾਸ ਬਣਾ ਜਲਆ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਧਨ 

ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ।

23694 530 Bwau Bgiq gwie 
gux goibd jm 
kw mwrgu 
swiDE]1]

Bhaao Bhagath 

Gaae Gun Gobidh 

Jam Kaa Maarag 

Saadhhiou ||1||

Through loving 

devotion, and singing 

the Glorious Praises of 

the Lord of the 

Universe, I have 

escaped the Path of 

Death. ||1||

ਤੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਪਿੇਮ (ਕਰ ਕੇ, ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਭਗਤੀ (ਕਰ ਕੇ) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ (ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰ ਜਲਆ ॥੧॥
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23695 530 BieE AnugRhu 
imitE morcw  
Amol pdwrQu 
lwiDE]

A-nu`gRhu[ lw`iDE Bhaeiou Anugrahu 

Mittiou Morachaa 

Amol Padhaarathh 

Laadhhiou ||

When he became 

Merciful, the rust was 

removed, and I found 

the priceless treasure.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਈ, ਉਸ (ਦੇ ਮਨ 

ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ) ਦਾ ਿੂੰਗਾਲ 

ਲਜਹ ਜਗਆ, ਉਸ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ ਜਲਆ।
23696 530 bilhwrY nwnk 

lK byrw myry 
Twkur Agm 
AgwiDE]2]13]

l`K[ Agw`iDE Balihaarai Naanak 

Lakh Baeraa 

Maerae Thaakur 

Agam Agaadhhiou 

||2||13||

O Nanak, I am a 

sacrifice, a hundred 

thousand times, to my 

unapproachable, 

unfathomable Lord 

and Master. ||2||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਲਖ ਵਾਰੀ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 
ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਿ ੋ(ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ) ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, ਤੇ, ਿ ੋਅਥਾਹ (ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ) 
ਹੈ ॥੨॥੧੩॥

23697 531 dyvgMDwrI 5] Dhaevagandhhaare

e 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23698 531 mweI jo pRB ky 
gun gwvY]

Maaee Jo Prabh 

Kae Gun Gaavai ||

O mother, how fruitful 

is the birth of one who 

sings the Glories of 

God,

ਹੇ ਮਾਂ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

23699 531 sPl AwieAw 
jIvn Plu qw ko  
pwrbRhm ilv 
lwvY]1]rhwau]

Safal Aaeiaa 

Jeevan Fal Thaa Ko 

Paarabreham Liv 

Laavai ||1|| 

Rehaao ||

and enshrines love for 

the Supreme Lord 

God. ||1||Pause||

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਿੇਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣਾ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਿਲ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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23700 531 suMdru suGVu sUru 
so byqw jo 
swDUsMgu pwvY]

(suGVu) suc`jw[ (byqw) 
igAwnvwn

Sundhar Sugharr 

Soor So Baethaa 

Jo Saadhhoo Sang 

Paavai ||

Beautiful, wise, brave 

and divine is one who 

obtains the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਸੁਚੱਿਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

23701 531 nwmu aucwru kry 
hir rsnw bhuiV  
n jonI DwvY]1]

Naam Ouchaar 

Karae Har Rasanaa 

Bahurr N Jonee 

Dhhaavai ||1||

He chants the Naam, 

the Name of the Lord, 

with his tongue, and 

does not have to 

wander in 

reincarnation again. 

||1||

ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ 
॥੧॥

23702 531 pUrn bRhmu 
rivAw mn qn 
mih Awn n 
idRstI AwvY]

Pooran Breham 

Raviaa Man Than 

Mehi Aan N 

Dhrisattee Aavai ||

The Perfect Lord God 

pervades his mind and 

body; he does not look 

upon any other.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਕਤੇ ਭੀ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ,

23703 531 nrk rog nhI 
hovq jn sMig  
nwnk ijsu liV 
lwvY]2]14]

Narak Rog Nehee 

Hovath Jan Sang 

Naanak Jis Larr 

Laavai ||2||14||

Hell and disease do 

not afflict one who 

joins the Company of 

the Lord's humble 

servants, O Nanak; the 

Lord attaches him to 

the hem of His robe. 

||2||14||

ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਨਰਕ ਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦੇ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਲੜ 

ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ!॥੨॥੧੪॥

23704 531 dyvgMDwrI 5] Dhaevagandhhaare

e 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:
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23705 531 cMclu supnY hI 
aurJwieE]

Chanchal Supanai 

Hee Ourajhaaeiou 

||

His fickle mind is 

entangled in a dream.

ਜਕਤੇ ਭੀ ਕਦੇ ਨਾਹ ਜਟਕਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖੀ ਮਨ ਸੁਪਨੇ 

(ਜਵਚ ਜਦੱਸਣ ਵਰਗੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ) ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
23706 531 ieqnI n bUJY  

kbhU clnw  
ibkl BieE 
sMig 
mwieE]1]rhwau]

(ibkl) GbrwieAw[ 
bU`JY

Eithanee N 

Boojhai Kabehoo 

Chalanaa Bikal 

Bhaeiou Sang 

Maaeiou ||1|| 

Rehaao ||

He does not even 

understand this much, 

that someday he shall 

have to depart; he has 

gone crazy with Maya. 

||1||Pause||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਬੱੁਧੂ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ 

ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ ਜਕ ਇਥੋਂ ਆਖ਼ਰ ਤੁਰ 

ਿਾਣਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23707 531 kusm rMg sMg 
ris ricAw  
ibiKAw eyk 
aupwieE]

Kusam Rang Sang 

Ras Rachiaa 

Bikhiaa Eaek 

Oupaaeiou ||

He is engrossed in the 

delight of the flower's 

color; he strives only 

to indulge in 

corruption.

ਮਨੱੁਖ ਿੁੱ ਲਾਂ (ਵਰਗੇ ਜਛਨ-

ਭੂੰਗਰ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੇ ਰੂੰਗ ਤੇ 

ਸਾਥ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਇਕ ਮਾਇਆ 

(ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ) ਦਾ ਹੀ ਉਪਾਉ 

ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
23708 531 loB sunY min suKu 

kir mwnY byig 
qhw auiT 
DwieE]1]

Lobh Sunai Man 

Sukh Kar Maanai 

Baeg Thehaa Outh 

Dhhaaeiou ||1||

Hearing about greed, 

he feels happy in his 

mind, and he runs 

after it. ||1||

ਿਦੋਂ ਇਹ ਲੋਭ (ਦੀ ਗੱਲ) 

ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਮਨਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਪਾਜਸਓਂ ਕੁਝ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) 

ਉਧਰ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਦੌੜਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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23709 531 iPrq iPrq 
bhuqu sRmu pwieE  
sMq duAwrY 
AwieE]

(sRmu) Qkwvt Firath Firath 

Bahuth Sram 

Paaeiou Santh 

Dhuaarai Aaeiou ||

Wandering and 

roaming all around, I 

have endured great 

pain, but now, I have 

come to the door of 

the Saint.

ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਗਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ,

23710 531 krI ikRpw 
pwrbRhim suAwmI  
nwnk lIE 
smwieE]2]15]

Karee Kirapaa 

Paarabreham 

Suaamee Naanak 

Leeou Samaaeiou 

||2||15||

Granting His Grace, 

the Supreme Lord 

Master has blended 

Nanak with Himself. 

||2||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤਦੋਂ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ 

ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ, ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਜਲਆ 

॥੨॥੧੫॥

23711 531 dyvgMDwrI 5] suKw:polw bolo Dhaevagandhhaare

e 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23712 531 srb suKw gur 
crnw]

Sarab Sukhaa Gur 

Charanaa ||

All peace is found in 

the Guru's feet.

ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਪਆਂ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

23713 531 kilml fwrn  
mnih sDwrn  
ieh Awsr moih 
qrnw]1]rhwau]

(kilml) pwp[ 
(fwrn) dUrn krn[ 
(sDwrn) Awsrw[ 
(Awsr) shwry

Kalimal Ddaaran 

Manehi 

Sadhhaaran Eih 

Aasar Mohi 

Tharanaa ||1|| 

Rehaao ||

They drive away my 

sins and purify my 

mind; their Support 

carries me across. 

||1||Pause||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ, ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਇੂੰਿ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਵਾਂਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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23714 531 pUjw Arcw syvw 
bMdn iehY thl 
moih krnw]

Poojaa Arachaa 

Saevaa Bandhan 

Eihai Ttehal Mohi 

Karanaa ||

This is the labor which 

I perform: worship, 

flower-offerings, 

service and devotion.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ 
ਟਜਹਲ-ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ-ਇਹੀ 
ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਦੇਵ-ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਚੂੰਦਨ 

ਆਜਦਕ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਇਹੀ 
ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੇਵ-

ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।

23715 531 ibgsY mnu hovY 
prgwsw bhuir n 
grBY prnw]1]

Bigasai Man Hovai 

Paragaasaa Bahur 

N Garabhai 

Paranaa ||1||

My mind blossoms 

forth and is 

enlightened, and I am 

not cast into the 

womb again. ||1||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਜਪਆਂ) ਮਨ 

ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ, ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪਈਦਾ ॥੧॥

23716 531 sPl mUriq 
prsau sMqn kI  
iehY iDAwnw 
Drnw]

pr-sau Safal Moorath 

Paraso Santhan 

Kee Eihai 

Dhhiaanaa 

Dhharanaa ||

I behold the fruitful 

vision of the Saint; this 

is the meditation I 

have taken.

ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਪਰਸਦਾ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ।

23717 531 BieE ikRpwlu 
Twkuru nwnk kau  
pirE swD kI 
srnw]2]16]

Bhaeiou Kirapaal 

Thaakur Naanak 

Ko Pariou Saadhh 

Kee Saranaa 

||2||16||

The Lord Master has 

become Merciful to 

Nanak, and he has 

entered the Sanctuary 

of the Holy. ||2||16||

ਿਦੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ 

ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਹਾਂ ॥੨॥੧੬॥
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23718 531 dyvgMDwrI mhlw 
5]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23719 531 Apuny hir pih  
ibnqI khIAY]

Apunae Har Pehi 

Binathee Keheeai 

||

Offer your prayer to 

your Lord.

ਆਪਣ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

23720 531 cwir pdwrQ 
And mMgl iniD  
sUK shj isiD 
lhIAY]1]rhwau]

Chaar 

Padhaarathh 

Anadh Mangal 

Nidhh Sookh Sehaj 

Sidhh Leheeai 

||1|| Rehaao ||

You shall obtain the 

four blessings, and the 

treasures of bliss, 

pleasure, peace, poise 

and the spiritual 

powers of the Siddhas. 

||1||Pause||

ਇੂੰਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 

(ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ), 

ਅਨੂੰ ਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ, 

ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23721 531 mwnu iqAwig  
hir crnI lwgau  
iqsu pRB AMclu 
ghIAY]

Maan Thiaag Har 

Charanee Laago 

This Prabh Anchal 

Geheeai ||

Renounce your self-

conceit, and grasp 

hold of the Guru's 

feet; hold tight to the 

hem of God's robe.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਹੀ 
ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਿੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

23722 531 AWc n lwgY  
Agin swgr qy  
srin suAwmI kI 
AhIAY]1]

(AWc) syk[ (AhIAY) 
cwhuMdw

Aaanch N Laagai 

Agan Saagar Thae 

Saran Suaamee 

Kee Aheeai ||1||

The heat of the ocean 

of fire does not affect 

one who longs for the 

Lord and Master's 

Sanctuary. ||1||

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਿੇ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਮੂੰਗੀਏ 

॥੧॥
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23723 531 koit prwD mhw 
AikRqGn bhuir 
bhuir pRB shIAY]

AikRqGn Kott Paraadhh 

Mehaa 

Akirathaghan 

Bahur Bahur 

Prabh Seheeai ||

Again and again, God 

puts up with the 

millions of sins of the 

supremely ungrateful 

ones.

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾ-ਸ਼ੁਕਜਰਆਂ ਦੇ 

ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।

23724 531 kruxwmY pUrn 
prmysur nwnk 
iqsu 
srnhIAY]2]17
]

kruxwmY[ srnhIAY Karunaa Mai 

Pooran 

Paramaesur 

Naanak This 

Saraneheeai 

||2||17||

The embodiment of 

mercy, the Perfect 

Transcendent Lord - 

Nanak longs for His 

Sanctuary. ||2||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ 

ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਸ-ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸੇ 

ਦੀ ਹੀ ਸਰਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੭॥

23725 531 dyvgMDwrI 5] Dhaevagandhhaare

e 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23726 531 gur ky crn irdY 
prvysw]

Gur Kae Charan 

Ridhai Paravaesaa 

||

Place the Guru's feet 

within your heart

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਟਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

23727 531 rog sog siB dUK 
ibnwsy auqry 
sgl 
klysw]1]rhwau]

au~qry Rog Sog Sabh 

Dhookh Binaasae 

Outharae Sagal 

Kalaesaa ||1|| 

Rehaao ||

And all illness, sorrow 

and pain shall be 

dispelled; all suffering 

shall come to an end. 

||1||Pause||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ 

ਗ਼ਮ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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23728 531 jnm jnm ky 
iklibK nwsih  
koit mjn 
iesnwnw]

m`jn Janam Janam Kae 

Kilabikh Naasehi 

Kott Majan 

Eisanaanaa ||

The sins of countless 

incarnations are 

erased, as if one has 

taken purifying baths 

at millions of sacred 

shrines.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ 

(ਕੀਤੇ) ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਣਾ ਹੀ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਕਿੋੜਾਂ 
ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਿਲ ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ ਹੈ।

23729 531 nwmu inDwnu 
gwvq gux goibMd  
lwgo shij 
iDAwnw]1]

Naam Nidhhaan 

Gaavath Gun 

Gobindh Laago 

Sehaj Dhhiaanaa 

||1||

The treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is obtained 

by singing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, and 

centering one's mind 

in meditation on Him. 

||1||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਗਾਂਜਦਆਂ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

23730 531 kir ikrpw 
Apunw dwsu kIno  
bMDn qoir inrwry]

(inrwry) inrlyp Kar Kirapaa 

Apunaa Dhaas 

Keeno Bandhhan 

Thor Niraarae ||

Showing His Mercy, 

the Lord has made me 

His slave; breaking my 

bonds, He has saved 

me.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਦਾਸ 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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23731 531 jip jip nwmu 
jIvw qyrI bwxI  
nwnk dws 
bilhwry]2]18] 
 Cky 3]

C`ky iqMn Jap Jap Naam 

Jeevaa Thaeree 

Baanee Naanak 

Dhaas Balihaarae 

||2||18||Shhakae 

 3 ||

I live by chanting and 

meditating on the 

Naam, and the Bani of 

Your Word; slave 

Nanak is a sacrifice to 

You. ||2||18||Third 

Set of Six||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੧੮॥ ਛੇ ਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਸੂੰਗਿਜਹ॥
23732 531 dyvgMDwrI mhlw 

5]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23733 531 mweI pRB ky crn 
inhwrau]

(inhwrau) q`kdW Maaee Prabh Kae 

Charan Nihaaro ||

O mother, I long to see 

the Feet of God.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! ਮੈਂ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਸੋਹਣੇ) ਚਰਨਾਂ 
ਵਲ ਤੱਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,

23734 532 krhu AnugRhu 
suAwmI myry mn 
qy kbhu n 
fwrau]1]rhwau]

(A-nu`gRhu) ikRpw Karahu Anugrahu 

Suaamee Maerae 

Man Thae Kabahu 

N Ddaaro ||1|| 

Rehaao ||

Be Merciful to me, O 

my Lord and Master, 

that I might never 

forsake them from my 

mind. ||1||Pause||

(ਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ ਜਕ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਤੋਂ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ 

ਭੁਲਾਵਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23735 532 swDU DUir lweI 
muiK msqik  
kwm kRoD ibKu 
jwrau]

Saadhhoo Dhhoor 

Laaee Mukh 

Masathak Kaam 

Krodhh Bikh Jaaro 

||

Applying the dust of 

the feet of the Holy to 

my face and forehead, 

I burn away the poison 

of sexual desire and 

anger.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ 

ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਕ ਮੈਂ ਕਾਮ 

ਕਿੋਧ ਦੀ ਜ਼ਜਹਰ ਸਾੜਦਾ ਰਹਾਂ;
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23736 532 sB qy nIcu 
Awqm kir 
mwnau mn mih 
iehu suKu 
Dwrau]1]

Sabh Thae Neech 

Aatham Kar 

Maano Man Mehi 

Eihu Sukh 

Dhhaaro ||1||

I judge myself to be 

the lowest of all; in 

this way, I instill peace 

within my mind. ||1||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ 
ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ (ਗਰੀਬੀ 
ਸੁਭਾਵ ਦਾ) ਇਹ ਸੁਖ (ਸਦਾ) 
ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਾਂ ॥੧॥

23737 532 gun gwvh Twkur 
AibnwsI klml 
sgly Jwrau]

(klml) pwp Gun Gaaveh 

Thaakur 

Abinaasee Kalamal 

Sagalae Jhaaro ||

I sing the Glorious 

Praises of the 

Imperishable Lord and 

Master, and I shake off 

all my sins.

ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਵੀਏ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ (ਜਪਛਲੇ) ਪਾਪ (ਮਨ ਤੋਂ) 
ਝਾੜ ਲਈਏ।

23738 532 nwm inDwnu  
nwnk dwnu pwvau  
kMiT lwie auir 
Dwrau]2]19]

Naam Nidhhaan 

Naanak Dhaan 

Paavo Kanth Laae 

Our Dhhaaro 

||2||19||

I have found the gift of 

the treasure of the 

Naam, O Nanak; I hug 

it close, and enshrine 

it in my heart. 

||2||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ) 

ਦਾਨ ਮੂੰਗ ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ 
ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਾਂ ॥੨॥੧੯॥

23739 532 dyvgMDwrI mhlw 
5]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23740 532 pRB jIau pyKau 
drsu qumwrw]

Prabh Jeeo 

Paekho Dharas 

Thumaaraa ||

Dear God, I long to 

behold the Blessed 

Vision of Your Darshan.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ 
(ਸਦਾ) ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ।
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23741 532 suMdr iDAwnu Dwru 
idnu rYnI jIA 
pRwn qy 
ipAwrw]1]rhwau
]

Sundhar Dhhiaan 

Dhhaar Dhin 

Rainee Jeea Praan 

Thae Piaaraa 

||1|| Rehaao ||

I cherish this beautiful 

meditation day and 

night; You are dearer 

to me than my soul, 

dearer than life itself. 

||1||Pause||

ਜਦਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ 
ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਰਹਾਂ 
ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਨਾਲੋਂ ਪਿਾਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23742 532 swsqR byd purwn 
Aivloky isimRiq 
qqu bIcwrw]

(Aivloky) dyKy[ ism-i 
Riq: m mukqw bolo, A`Dy 
rwry R ishwrI lw ky polw 
bolo, ishwrI q`qy nMU BI 
lwau

Saasathr Baedh 

Puraan Avilokae 

Simrith Thath 

Beechaaraa ||

I have studied and 

contemplated the 

essence of the 

Shaastras, the Vedas 

and the Puraanas.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ! ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਿ ਵੇਦ 

ਪੁਰਾਣ ਵੇਖ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਤੱਤ ਭੀ 
ਜਵਚਾਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ।

23743 532 dInw nwQ 
pRwnpiq pUrn  
Bvjl 
auDrnhwrw]1]

(au-Drnhwrw) auDwrn 
vwly

Dheenaa Naathh 

Praanapath 

Pooran Bhavajal 

Oudhharanehaaraa 

 ||1||

Protector of the meek, 

Lord of the breath of 

life, O Perfect One, 

carry us across the 

terrifying world-ocean. 

||1||

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! ਹੇ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ 

ਪੂਰੇ ਮਾਲਕ! ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ 
॥੧॥

23744 532 Awid jugwid 
Bgq jn syvk  
qwkI ibKY 
ADwrw]

ju`gwid q`wkI Aadh Jugaadh 

Bhagath Jan 

Saevak Thaa Kee 

Bikhai Adhhaaraa 

||

Since the very 

beginning, and 

throughout the ages, 

the humble devotees 

have been Your 

servants; in the midst 

of the world of 

corruption, You are 

their Support.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਿਨ 

ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਆਜਦ ਤੋਂ ਿੁਗਾਂ ਦੇ 

ਆਜਦ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ 
ਤੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
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23745 532 iqn jn kI DUir  
bwCY inq nwnku  
prmysru 
dyvnhwrw]2]20
]

Thin Jan Kee 

Dhhoor Baashhai 

Nith Naanak 

Paramaesar 

Dhaevanehaaraa 

||2||20||

Nanak longs for the 

dust of the feet of 

such humble beings; 

the Transcendent Lord 

is the Giver of all. 

||2||20||

ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ (ਤੈਥੋਂ) ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਪਰਮੇਸਰ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਮਾਲਕ) ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
॥੨॥੨੦॥

23746 532 dyvgMDwrI mhlw 
5]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23747 532 qyrw jnu rwm 
rswieix mwqw]

(rswieix) rsW dy Gr[ 
(m`wqw) msq

Thaeraa Jan Raam 

Rasaaein Maathaa 

||

Your humble servant, 

O Lord, is intoxicated 

with Your sublime 

essence.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਰਸਾਇਣ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

23748 532 pRym rsw iniD jw 
kau aupjI Coif  
n kqhU 
jwqw]1]rhwau]

Praem Rasaa 

Nidhh Jaa Ko 

Oupajee Shhodd N 

Kathehoo Jaathaa 

||1|| Rehaao ||

One who obtains the 

treasure of the Nectar 

of Your Love, does not 

renounce it to go 

somewhere else. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ-ਰਸ 

ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲ ਿਾਏ, ਉਹ 

ਉਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ (ਭਟਕਦਾ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23749 532 bYTq hir hir  
sovq hir hir  
hir rsu Bojnu 
Kwqw]

Baithath Har Har 

Sovath Har Har 

Har Ras Bhojan 

Khaathaa ||

While sitting, he 

repeats the Lord's 

Name, Har, Har; while 

sleeping, he repeats 

the Lord's Name, Har, 

Har; he eats the 

Nectar of the Lord's 

Name as his food.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸਾਇਣ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਮਨੱੁਖ) ਬੈਜਠਆਂ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਸੱੁਜਤਆਂ ਭੀ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ 

(ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਖ਼ੁਰਾਕ (ਬਣਾ ਕੇ) ਖਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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23750 532 ATsiT qIrQ 
mjnu kIno swDU 
DUrI nwqw]1]

A`Ts`iT, m`jnu, n@wqw Athasath 

Theerathh Majan 

Keeno Saadhhoo 

Dhhooree 

Naathaa ||1||

Bathing in the dust of 

the feet of the Holy is 

equal to taking 

cleansing baths at the 

sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage. 

||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਾਨੋ,) ਉਹ 

ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

23751 532 sPlu jnmu hir 
jn kw aupijAw  
ijin kIno sauqu 
ibDwqw]

(sauqu) sPlw,spu`qR 
vwly sauNqRy[ (ibDwqw) 
pRmwqmw

Safal Janam Har 

Jan Kaa Oupajiaa 

Jin Keeno South 

Bidhhaathaa ||

How fruitful is the 

birth of the Lord's 

humble servant; the 

Creator is his Father.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਭਗਤ-ਿਨ ਨੇ (ਮਾਨੋ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਪੱੁਤਿਾ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ।

23752 532 sgl smUh lY 
auDry nwnk pUrn 
bRhmu 
pCwqw]2]21]

Sagal Samooh Lai 

Oudhharae 

Naanak Pooran 

Breham 

Pashhaathaa 

||2||21||

O Nanak, one who 

recognizes the Perfect 

Lord God, takes all 

with him, and saves 

everyone. ||2||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੨੧॥

23753 532 dyvgMDwrI mhlw 
5]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23754 532 mweI gur ibnu  
igAwnu n 
pweIAY]

Maaee Gur Bin 

Giaan N Paaeeai ||

O mother, without the 

Guru, spiritual wisdom 

is not obtained.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦੀ।
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23755 532 Aink pRkwr 
iPrq ibllwqy  
imlq nhI 
gosweIAY]1]rhw
au]

Anik Prakaar 

Firath Bilalaathae 

Milath Nehee 

Gosaaeeai ||1|| 

Rehaao ||

They wander around, 

weeping and crying 

out in various ways, 

but the Lord of the 

World does not meet 

them. ||1||Pause||

ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ 

ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ (ਉਹਨਾਂ 
ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

23756 532 moh rog sog qnu 
bwiDE bhu jonI 
BrmweIAY]

Moh Rog Sog Than 

Baadhhiou Bahu 

Jonee 

Bharamaaeeai ||

The body is tied up 

with emotional 

attachment, disease 

and sorrow, and so it 

is lured into countless 

reincarnations.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਸਰੀਰ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਮੋਹ 

(ਸਰੀਰਕ) ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਮਾਂ 
ਨਾਲ ਿਕਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ 

ਜਿਰੀਦਾ ਹੈ।

23757 532 itknu n pwvY 
ibnu sqsMgiq  
iksu AwgY jwie  
rUAweIAY]1]

(rUAweIAY) pukwrIey Ttikan N Paavai 

Bin Sathasangath 

Kis Aagai Jaae 

Rooaaeeai ||1||

He finds no place of 

rest without the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy; to whom 

should he go and cry? 

||1||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ (ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ) 
ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਸਕੀਦਾ। (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਪਾਸ (ਇਸ ਦੱੁਖ ਦੀ 
ਨਜਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਿਜਰਆਦ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ॥੧॥

23758 532 krY AnugRhu 
suAwmI myrw swD 
crn icqu 
lweIAY]

A-nu`gRhu Karai Anugrahu 

Suaamee Maeraa 

Saadhh Charan 

Chith Laaeeai ||

When my Lord and 

Master shows His 

Mercy, we lovingly 

focus our 

consciousness on the 

feet of the Holy.

ਹੇ ਮਾਂ! ਿਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
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23759 532 sMkt Gor kty 
iKn BIqir  
nwnk hir dris 
smweIAY]2]22]

k`ty Sankatt Ghor 

Kattae Khin 

Bheethar Naanak 

Har Dharas 

Samaaeeai 

||2||22||

The most horrible 

agonies are dispelled 

in an instant, O Nanak, 

and we merge in the 

Blessed Vision of the 

Lord. ||2||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਜਭਆਨਕ ਦੱੁਖ ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥੨੨॥

23760 532 dyvgMDwrI mhlw 
5]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23761 532 Twkur hoey Awip 
dieAwl]

Thaakur Hoeae 

Aap Dhaeiaal ||

The Lord and Master 

Himself has become 

Merciful.

ਿਦੋਂ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ 
ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

23762 532 BeI kilAwx 
AnMd rUp hoeI hY  
aubry bwl 
gupwl]rhwau]

Bhee Kaliaan 

Anandh Roop 

Hoee Hai Oubarae 

Baal Gupaal || 

Rehaao ||

I have been 

emancipated, and I 

have become the 

embodiment of bliss; I 

am the Lord's child - 

He has saved me. 

||Pause||

ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪੂਰਨ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਨੂੰ ਦ-

ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ। 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ-ਜਪਤਾ 
ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) 
ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ॥
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23763 532 duie kr joiV  
krI bynMqI  
pwrbRhmu min 
iDAwieAw]

Dhue Kar Jorr 

Karee Baenanthee 

Paarabreham Man 

Dhhiaaeiaa ||

With my palms 

pressed together, I 

offer my prayer; 

within my mind, I 

meditate on the 

Supreme Lord God.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਰਾਜਧਆ,

23764 532 hwQu dyie rwKy 
prmysuir sglw 
durqu 
imtwieAw]1]

(durqu) pwp[ dyie Haathh Dhaee 

Raakhae 

Paramaesur 

Sagalaa Dhurath 

Mittaaeiaa ||1||

Giving me His hand, 

the Transcendent Lord 

has eradicated all my 

sins. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪਛਲਾ ਕੀਤਾ) 
ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
॥੧॥

23765 532 vr nwrI imil 
mMglu gwieAw  
Twkur kw jYkwru]

Var Naaree Mil 

Mangal Gaaeiaa 

Thaakur Kaa 

Jaikaar ||

Husband and wife join 

together in rejoicing, 

celebrating the Victory 

of the Lord Master.

(ਿਦ ਪਿਭੂ ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੋਏ) ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।

23766 532 khu nwnk jn 
kau bil jweIAY  
jo sBnw kry 
auDwru]2]23]

Kahu Naanak Jan 

Ko Bal Jaaeeai Jo 

Sabhanaa Karae 

Oudhhaar 

||2||23||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to the humble 

servant of the Lord, 

who emancipates 

everyone. ||2||23||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਉਸ ਭਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਹੋਰ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਭੀ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੨੩॥

23767 533 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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23768 533 dyvgMDwrI mhlw 
5]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਦੇਵਗੂੰ ਧਾਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

23769 533 Apuny siqgur 
pih ibnau 
kihAw]

Apunae Sathigur 

Pehi Bino Kehiaa 

||

I offer my prayer to 

my True Guru.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ,

23770 533 Bey ikRpwl 
dieAwl 
duKBMjn myrw 
sgl AMdysrw 
gieAw]rhwau]

(AMdysrw) icMqw[ gieAw Bheae Kirapaal 

Dhaeiaal Dhukh 

Bhanjan Maeraa 

Sagal Andhaesaraa 

Gaeiaa || Rehaao 

||

The Destroyer of 

distress has become 

kind and merciful, and 

all my anxiety is over. 

||Pause||

ਤਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਏ (ਪਿਭੂ ਿੀ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ 
ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ। 
ਰਹਾਉ॥

23771 533 hm pwpI pwKMfI 
loBI hmrw gunu 
Avgunu sBu 
sihAw]

Ham Paapee 

Paakhanddee 

Lobhee Hamaraa 

Gun Avagun Sabh 

Sehiaa ||

I am a sinner, 

hypocritical and 

greedy, but still, He 

puts up with all of my 

merits and demerits.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਖੂੰਡੀ 
ਹਾਂ, ਲੋਭੀ ਹਾਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਇਤਨਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ) ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਗੁਣ ਔਗੁਣ 

ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।
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23772 533 kru msqik Dwir 
swij invwjy muey 
dust jo 
KieAw]1]

(K-ieAw) nws rUp Kar Masathak 

Dhhaar Saaj 

Nivaajae Mueae 

Dhusatt Jo 

Khaeiaa ||1||

Placing His hand on 

my forehead, He has 

exalted me. The 

wicked ones who 

wanted to destroy me 

have been killed. ||1||

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਕਾਮਾਜਦਕ) ਵੈਰੀ, ਿ ੋਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਹਨ, ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

23773 533 praupkwrI srb 
sDwrI sPl 
drsn 
shjieAw]

(sDwrI) shwrw dyx 
vwly[ (sh-jieAw) 
shj vwly

Paroupakaaree 

Sarab Sadhhaaree 

Safal Dharasan 

Sehajaeiaa ||

He is generous and 

benevolent, the 

beautifier of all, the 

embodiment of peace; 

the Blessed Vision of 

His Darshan is so 

fruitful!

ਪਿਭੂ ਿੀ ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ ਹਨ, 

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ ਿਲ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੀ ਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

23774 533 khu nwnk  
inrgux kau 
dwqw crxkml 
aur 
DirAw]2]24]

(aur) ihrdw Kahu Naanak 

Niragun Ko 

Dhaathaa Charan 

Kamal Our 

Dhhariaa 

||2||24||

Says Nanak, He is the 

Giver to the unworthy; 

I enshrine His Lotus 

Feet within my heart. 

||2||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਖ! ਪਿਭੂ ਗੁਣ-

ਹੀਨ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਕੋਮਲ ਚਰਨ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਲਏ ਹਨ ॥੨॥੨੪॥

23775 533 dyvgMDwrI mhlw 
5 ]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23776 533 AnwQ nwQ pRB 
hmwry]

Anaathh Naathh 

Prabh Hamaarae 

||

My God is the Master 

of the masterless.

ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਸਾਡੇ ਪਿਭੂ!
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23777 533 srin AwieE 
rwKnhwry]rhwau]

Saran Aaeiou 

Raakhanehaarae 

|| Rehaao ||

I have come to the 

Sanctuary of the 

Savior Lord. ||Pause||

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਪਿਭੂ! ਰਹਾਉ॥

23778 533 srb pwK rwKu 
murwry]

Sarab Paakh Raakh 

Muraarae ||

Protect me on all 

sides, O Lord;

ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ! ਹਰ ਥਾਂ ਮੇਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ!

23779 533 AwgY pwCY AMqI 
vwry]1]

Aagai Paashhai 

Anthee Vaarae 

||1||

Protect me in the 

future, in the past, 

and at the very last 

moment. ||1||

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ, ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ॥੧॥

23780 533 jb icqvau qb 
quhwry]

Jab Chithavo Thab 

Thuhaarae ||

Whenever something 

comes to mind, it is 

You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਿਦੋਂ ਭੀ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੀ 
ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

23781 533 aun sm@wir myrw 
mnu sDwry]2]

Oun Samhaar 

Maeraa Man 

Sadhhaarae ||2||

Contemplating Your 

virtues, my mind is 

sanctified. ||2||

(ਤੇਰੇ) ਉਹਨਾਂ (ਗੁਣਾਂ) ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਿ 

ਿੜਦਾ ਹੈ ॥੨॥
23782 533 suin gwvau gur 

bcnwry]

Sun Gaavo Gur 

Bachanaarae ||

I hear and sing the 

Hymns of the Guru's 

Word.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ (ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ (ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ) ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ।
23783 533 bil bil jwau  

swD drswry]3]

Bal Bal Jaao 

Saadhh 

Dharasaarae ||3||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to the Blessed 

Vision of the Darshan 

of the Holy. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

23784 533 mn mih rwKau  
eyk Aswry]

(Aswry) Awsry Man Mehi Raakho 

Eaek Asaarae ||

Within my mind, I 

have the Support of 

the One Lord alone.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ 

ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
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23785 533 nwnk pRB myry 
krnYhwry]4]25]

Naanak Prabh 

Maerae 

Karanaihaarae 

||4||25||

O Nanak, my God is 

the Creator of all. 

||4||25||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੪॥੨੫॥

23786 533 dyvgMDwrI mhlw 
5]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23787 533 pRB iehY mnorQu 
myrw]

Prabh Eihai 

Manorathh 

Maeraa ||

God, this is my heart's 

desire:

ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਂਘ ਹੈ,

23788 533 ikRpwinDwn 
dieAwl moih  
dIjY kir sMqn 
kw cyrw]rhwau]

Kirapaa Nidhhaan 

Dhaeiaal Mohi 

Dheejai Kar 

Santhan Kaa 

Chaeraa || 

Rehaao ||

O treasure of 

kindness, O Merciful 

Lord, please make me 

the slave of your 

Saints. ||Pause||

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਦਾਨ ਦੇਹ ਿੁ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂ। 
ਰਹਾਉ॥

23789 533 pRwqhkwl lwgau 
jn crnI ins 
bwsur drsu 
pwvau]

(pRwqhkwl) svyry Praathehakaal 

Laago Jan 

Charanee Nis 

Baasur Dharas 

Paavo ||

In the early hours of 

the morning, I fall at 

the feet of Your 

humble servants; night 

and day, I obtain the 

Blessed Vision of their 

Darshan.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਵੇਰੇ (ਉੱਠ ਕੇ) ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਾਂ, ਜਦਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ।
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23790 533 qnu mnu Arip 
krau jn syvw  
rsnw hir gun 
gwvau]1]

Than Man Arap 

Karo Jan Saevaa 

Rasanaa Har Gun 

Gaavo ||1||

Dedicating my body 

and mind, I serve the 

humble servant of the 

Lord; with my tongue, 

I sing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||1||

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਭੇਟਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ (ਸਦਾ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰੀ-
ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥

23791 533 swis swis 
ismrau pRBu 
Apunw sMqsMig 
inq rhIAY]

Saas Saas Simaro 

Prabh Apunaa 

Santhasang Nith 

Reheeai ||

With each and every 

breath, I meditate in 

remembrance on my 

God; I live continually 

in the Society of the 

Saints.

ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ 
ਤੇ ਸਦਾ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਹਾਂ।

23792 533 eyku ADwru nwmu 
Dnu morw Andu 
nwnk iehu 
lhIAY]2]26]

Eaek Adhhaar 

Naam Dhhan 

Moraa Anadh 

Naanak Eihu 

Leheeai ||2||26||

The Naam, the Name 

of the Lord, is my only 

support and wealth; O 

Nanak, from this, I 

obtain bliss. ||2||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਿੀਵਨ-

ਆਸਰਾ ਬਜਣਆ ਰਹੇ ਤੇ (ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਇਹ ਆਨੂੰ ਦ 

(ਸਦਾ) ਜਮਲਦਾ ਰਹੇ ॥੨॥੨੬॥

23793 533 rwgu dyvgMDwrI 
mhlw 5 Gru 3

Raag 

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 Ghar 

3

Raag Dayv-

Gandhaaree, Fifth 

Mehl, Third House:

ਰਾਗ ਦੇਵਗੂੰ ਧਾਰੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

23794 533 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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23795 533 mIqw AYsy hir 
jIau pwey]

Meethaa Aisae 

Har Jeeo Paaeae ||

O friend, such is the 

Dear Lord whom I 

have obtained.

ਮੈਨੂੂੰ  ਅਿੇਹਾ ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਲੱਭ ਜਗਆ ਹੈ,

23796 533 Coif n jweI sd 
hI sMgy An idnu 
gur imil 
gwey]1]rhwau]

Shhodd N Jaaee 

Sadh Hee Sangae 

Anadhin Gur Mil 

Gaaeae ||1|| 

Rehaao ||

He does not leave me, 

and He always keeps 

me company. Meeting 

the Guru, night and 

day, I sing His Praises. 

||1||Pause||

ਿ ੋਮੈਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ, 
ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23797 533 imilE mnohru 
srb suKYnw  
iqAwig n kqhU 
jwey]

(mnohru) mn mohx vwly 
vwihgurU jI

Miliou Manohar 

Sarab Sukhainaa 

Thiaag N 

Kathehoo Jaaeae 

||

I met the Fascinating 

Lord, who has blessed 

me with all comforts; 

He does not leave me 

to go anywhere else.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, 
ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

ਉਹ ਹੋਰ ਜਕਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ,

23798 533 Aink Aink 
Bwiq bhu pyKy  
ipRA rom n 
smsir lwey]1]

BWiq Anik Anik Bhaath 

Bahu Paekhae Pria 

Rom N Samasar 

Laaeae ||1||

I have seen the 

mortals of many and 

various types, but they 

are not equal to even 

a hair of my Beloved. 

||1||

ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ 

(ਜਵਅਕਤੀ) ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ 

ਕੋਈ ਭੀ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਇਕ 

ਵਾਲ ਦੀ ਭੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੧॥

23799 533 mMdir Bwgu soB 
duAwrY Anhq 
ruxu Juxu lwey]

Mandhar Bhaag 

Sobh Dhuaarai 

Anehath Run Jhun 

Laaeae ||

His palace is so 

beautiful! His gate is 

so wonderful! The 

celestial melody of the 

sound current 

resounds there.

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਭਾਗ 

ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ ਰਸ ਧੀਮਾ 
ਧੀਮਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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23800 533 khu nwnk sdw 
rMgu mwxy igRh 
ipRA QIqy sd 
Qwey]2]1]27]

(QIqy) iesiQ`q Kahu Naanak 

Sadhaa Rang 

Maanae Grih Pria 

Thheethae Sadh 

Thhaaeae 

||2||1||27||

Says Nanak, I enjoy 

eternal bliss; I have 

obtained a permanent 

place in the home of 

my Beloved. 

||2||1||27||

ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਿੀ ਸਦਾ ਲਈ ਆ 

ਜਟਕਦੇ ਹਨ ॥੨॥੧॥੨੭॥

23801 533 dyvgMDwrI 5] Dhaevagandhhaare

e 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23802 533 drsn nwm kau  
mnu AwCY]

Dharasan Naam 

Ko Man Aashhai ||

My mind longs for the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan, and 

His Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਸਤੇ, 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ।

23803 533 BRim AwieE hY 
sgl Qwn ry  
Awih pirE sMq 
pwCY]1]rhwau]

Bhram Aaeiou Hai 

Sagal Thhaan Rae 

Aahi Pariou Santh 

Paashhai ||1|| 

Rehaao ||

I have wandered 

everywhere, and now I 

have come to follow 

the Saint. 

||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ 

ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂਹੋ ਆਇਆ ਹੈ, 

ਹੁਣ ਤਾਂਘ ਕਰ ਕੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਆ ਜਪਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

23804 533 iksu hau syvI  
iksu AwrwDI jo 
idstY so gwCY]

(gwCY) nwsvMq Kis Ho Saevee Kis 

Aaraadhhee Jo 

Dhisattai So 

Gaashhai ||

Whom should I serve? 

Whom should I 

worship in adoration? 

Whoever I see shall 

pass away.

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਿੋ ਕੁਝ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਜਕਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਕਸ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਾਂ?
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23805 534 swDsMgiq kI 
srnI prIAY  
crx rynu mnu 
bwCY]1]

bWCY Saadhhasangath 

Kee Saranee 

Pareeai Charan 

Raen Man 

Baashhai ||1||

I have sought the 

Sanctuary of the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

my mind longs for the 

dust of their Feet. 

||1||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਧ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧੂੜ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥

23806 534 jugiq n jwnw  
gunu nhI koeI  
mhw duqru 
mwieAwCY]

(du`q-ru) kTn[ 
mwieAw-CY (CY) nwsvMq 
mwieAw

Jugath N Jaanaa 

Gun Nehee Koee 

Mehaa Dhuthar 

Maae Aashhai ||

I do not know the way, 

and I have no virtue. It 

is so difficult to escape 

from Maya!

ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਸ ਮਾਇਆ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਦਾ) ਕੋਈ ਢੂੰਗ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਕੋਈ 

(ਐਸਾ) ਗੁਣ (ਭੀ) ਨਹੀਂ, ਇਹ 

ਮਾਇਆ (-ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ।

23807 534 Awie pieE 
nwnk gur crnI  
qau auqrI sgl 
durwCY]2]2]28
]

(durwCY) mMdI vwsnw Aae Paeiou 

Naanak Gur 

Charanee Tho 

Outharee Sagal 

Dhuraashhai 

||2||2||28||

Nanak has come and 

fallen at the Guru's 

feet; all of his evil 

inclinations have 

vanished. 

||2||2||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ (ਇਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੀ ਮੂੰਦੀ ਵਾਸਨਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥੨॥੨੮॥

23808 534 dyvgMDwrI 5] Dhaevagandhhaare

e 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23809 534 AMimRqw ipRA 
bcn quhwry]

Anmrithaa Pria 

Bachan Thuhaarae 

||

O Beloved, Your 

Words are Ambrosial 

Nectar.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ;
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23810 534 Aiq suMdr 
mnmohn ipAwry  
sBhU miD 
inrwry]1]rhwau]

miD:polw bolo Ath Sundhar 

Manamohan 

Piaarae Sabhehoo 

Madhh Niraarae 

||1|| Rehaao ||

O supremely beautiful 

Enticer, O Beloved, 

You are among all, and 

yet distinct from all. 

||1||Pause||

ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੁੂੰ ਦਰ! ਹੇ ਜਪਆਰੇ 

ਮਨ ਮੋਹਣ! ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23811 534 rwju n cwhau  
mukiq n cwhau  
min pRIiq 
crnkmlwry]

Raaj N Chaaho 

Mukath N Chaaho 

Man Preeth 

Charan 

Kamalaarae ||

I do not seek power, 

and I do not seek 

liberation. My mind is 

in love with Your Lotus 

Feet.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਰਾਿ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਗਦਾ, (ਮੇਹਰ ਕਰ, ਜਸਰਫ਼ 

ਤੇਰੇ) ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ।
23812 534 bRhm mhys isD 

muin ieMdRw moih 
Twkur hI 
drswry]1]

Breham Mehaes 

Sidhh Mun 

Eindhraa Mohi 

Thaakur Hee 

Dharasaarae ||1||

Brahma, Shiva, the 

Siddhas, the silent 

sages and Indra - I 

seek only the Blessed 

Vision of my Lord and 

Master's Darshan. 

||1||

(ਲੋਕ ਤਾਂ) ਬਿਹਮਾ, ਜਸ਼ਵ 

ਕਰਾਮਾਤੀ ਿੋਗੀ, ਜਰਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ 
ਇੂੰਦਿ (ਆਜਦਕ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

23813 534 dInu duAwrY 
AwieE Twkur  
srin pirE sMq  
hwry]

Dheen Dhuaarai 

Aaeiou Thaakur 

Saran Pariou 

Santh Haarae ||

I have come, helpless, 

to Your Door, O Lord 

Master; I am 

exhausted - I seek the 

Sanctuary of the 

Saints.

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ 

ਤੇਰੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ 

ਹਾਂ।
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23814 534 khu nwnk pRB 
imly mnohr mnu 
sIql 
ibgswry]2]3]2
9]

Kahu Naanak 

Prabh Milae 

Manohar Man 

Seethal Bigasaarae 

||2||3||29||

Says Nanak, I have 

met my Enticing Lord 

God; my mind is 

cooled and soothed - 

it blossoms forth in 

joy. ||2||3||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਖ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਮਨ ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੩॥੨੯॥

23815 534 dyvgMDwrI mhlw 
5]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23816 534 hir jip syvku 
pwir auqwirE]

Har Jap Saevak 

Paar Outhaariou ||

Meditating on the 

Lord, His servant 

swims across to 

salvation.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
23817 534 dIn dieAwl 

Bey pRB Apny  
bhuiV jnim nhI 
mwirE]1]rhwau]

d-ieAwl Dheen Dhaeiaal 

Bheae Prabh 

Apanae Bahurr 

Janam Nehee 

Maariou ||1|| 

Rehaao ||

When God becomes 

merciful to the meek, 

then one does not 

have to suffer 

reincarnation, only to 

die again. 

||1||Pause||

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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23818 534 swDsMgim gux 
gwvh hir ky  
rqn jnmu nhI 
hwirE]

Saadhhasangam 

Gun Gaaveh Har 

Kae Rathan Janam 

Nehee Haariou ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, he sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, and he does not 

lose the jewel of this 

human life.

ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਵੀਏ। ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ 

(ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ) ਆਪਣਾ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਅਿਾਈ ਂਨਹੀਂ 
ਗਵਾਂਦਾ।

23819 534 pRB gun gwie  
ibKY bnu qirAw  
kulh smUh 
auDwirE]1]

au-DwirE Prabh Gun Gaae 

Bikhai Ban Thariaa 

Kuleh Samooh 

Oudhhaariou 

||1||

Singing the Glories of 

God, he crosses over 

the ocean of poison, 

and saves all his 

generations as well. 

||1||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਸੇਵਕ 

ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ ਿਲ ਨਾਲ ਭਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਆਪ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ (ਉਸ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

23820 534 crnkml 
bisAw ird 
BIqir swis 
igrwis aucwirE]

Charan Kamal 

Basiaa Ridh 

Bheethar Saas 

Giraas Ouchaariou 

||

The Lotus Feet of the 

Lord abide within his 

heart, and with every 

breath and morsel of 

food, he chants the 

Lord's Name.

ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਸਦਾ ਵੱਸਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਸੇਵਕ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 

ਜਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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23821 534 nwnk Et ghI 
jgdIsur punh 
punh 
bilhwirE]2]4
]30]

(punh punh) bwr bwr Naanak Outt 

Gehee 

Jagadheesur 

Puneh Puneh 

Balihaariou 

||2||4||30||

Nanak has grasped the 

Support of the Lord of 

the Universe; again 

and again, he is a 

sacrifice to Him. 

||2||4||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੇਵਕ ਨੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥੪॥੩੦॥

23822 534 rwgu dyvgMDwrI 
mhlw 5 Gru 4

Raag 

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 Ghar 

4

Raag Dayv-

Gandhaaree, Fifth 

Mehl, Fourth House:

ਰਾਗ ਦੇਵਗੂੰ ਧਾਰੀ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

23823 534 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23824 534 krq iPry bn 
ByK mohn rhq 
inrwr]1]rhwau]

Karath Firae Ban 

Bhaekh Mohan 

Rehath Niraar 

||1|| Rehaao ||

Some wander around 

the forests, wearing 

religious robes, but 

the Fascinating Lord 

remains distant from 

them. ||1||Pause||

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਤਆਗੀ 
ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ) ਭੇਖ ਕਰ ਕੇ 

ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਤੁਰੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, 

ਸੋਹਣਾ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 
ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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23825 534 kQn sunwvn  
gIq nIky gwvn  
mn mih Drqy 
gwr]1]

(gwr)hMkwr Kathhan Sunaavan 

Geeth Neekae 

Gaavan Man Mehi 

Dhharathae Gaar 

||1||

They talk, preach, and 

sing their lovely songs, 

but within their minds, 

the filth of their sins 

remains. ||1||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਜਹਣ ਸੁਣਾਣ ਵਾਲੇ 

ਹਨ, ਿੇਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ 

ਭੀ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ 

(ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਅਹੂੰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ (ਮੋਹਨ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀ 
ਵੱਖਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

23826 534 Aiq suMdr bhu 
cqur isAwny  
ibidAw rsnw 
cwr]2]

Ath Sundhar Bahu 

Chathur Siaanae 

Bidhiaa Rasanaa 

Chaar ||2||

They may be very 

beautiful, extremely 

clever, wise and 

educated, and they 

may speak very 

sweetly. ||2||

ਜਵੱਜਦਆ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੀਭ ਸੋਹਣੀ (ਬੋਲਣ 

ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ) ਹੈ, ਿੋ ਵੇਖਣ 

ਨੂੂੰ  ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਚਤੁਰ 

ਹਨ, ਜਸਆਣੇ ਹਨ (ਮੋਹਨ ਪਿਭੂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

23827 534 mwn moh myr qyr 
ibbrijq eyhu 
mwrgu KMfy 
Dwr]3]

(ib-brij`q) iqAwgxw Maan Moh Maer 

Thaer Bibarajith 

Eaehu Maarag 

Khanddae Dhhaar 

||3||

To forsake pride, 

emotional 

attachment, and the 

sense of 'mine and 

yours', is the path of 

the double-edged 

sword. ||3||

ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਤੋਂ, ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਤੋਂ, ਬਚੇ ਰਜਹਣਾ-ਇਹ ਰਸਤਾ 
ਖੂੰ ਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਰਗਾ ਬਰੀਕ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਨਾ 
ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ) ॥੩॥
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23828 534 khu nwnk iqin 
Bvjlu qrIAly  
pRB ikrpw 
sMqsMgwr]4]1]3
1]

Kahu Naanak Thin 

Bhavajal 

Thareealae Prabh 

Kirapaa Santh 

Sangaar 

||4||1||31||

Says Nanak, they 

alone swim across the 

terrifying world-ocean, 

who, by God's Grace, 

join the Society of the 

Saints. ||4||1||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਰ ਜਲਆ ਹੈ 

ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੩੧॥

23829 534 rwgu dyvgMDwrI 
mhlw 5 Gru 5

Raag 

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 Ghar 

5

Raag Dayv-

Gandhaaree, Fifth 

Mehl, Fifth House:

ਰਾਗ ਦੇਵਗੂੰ ਧਾਰੀ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

23830 534 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23831 534 mY pyiKE rI aUcw 
mohnu sB qy aUcw]

Mai Paekhiou Ree 

Oochaa Mohan 

Sabh Thae Oochaa 

||

I have seen the Lord to 

be on high; the 

Fascinating Lord is the 

highest of all.

ਹੇ ਭੈਣ! ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਪਿਭੂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ 
ਹੈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।

23832 534 Awn n smsir 
koaU lwgY FUiF 
rhy hm 
mUcw]1]rhwau]

(mUcw) bhuqw Aan N Samasar 

Kooo Laagai 

Dtoodt Rehae 

Ham Moochaa 

||1|| Rehaao ||

No one else is equal to 

Him - I have made the 

most extensive search 

on this. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ 

ਜਗਆ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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23833 534 bhu byAMqu Aiq 
bfo gwhro Qwh 
nhI AghUcw]

(gwhro) inrh`l[ (Ag-
hUcw) 
suqMqR[AghUcw:polw 
bolo[ Aiq polw

Bahu Baeanth Ath 

Baddo Gaaharo 

Thhaah Nehee 

Agehoochaa ||

Utterly infinite, 

exceedingly great, 

deep and 

unfathomable - He is 

lofty, beyond reach.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ 

ਜਕ ਉਸ ਤਕ ਅੱਪਜੜਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

23834 534 qoil n qulIAY  
moil n mulIAY  
kq pweIAY mn 
rUcw]1]

(rUcw) BwauNdw[ kq polw Thol N Thuleeai 

Mol N Muleeai 

Kath Paaeeai Man 

Roochaa ||1||

His weight cannot be 

weighed, His value 

cannot be estimated. 

How can the Enticer of 

the mind be obtained? 

||1||

ਜਕਸੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਤੋਜਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਜਕਸੇ 

ਕੀਮਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਖਰੀਜਦਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਕੱਥੇ ਉਸ 

ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭੀਏ ॥੧॥
23835 534 Koj AsMKw Aink 

qpMQw ibnu gur  
nhI phUcw]

(q-pMQw) qpIey Khoj Asankhaa 

Anik Thapanthhaa 

Bin Gur Nehee 

Pehoochaa ||

Millions search for 

Him, on various paths, 

but without the Guru, 

none find Him.

ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਨੇਕਾਂ 
ਰਸਤੇ ਵੇਖੀਏ (ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ), ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕੀਦਾ।

23836 534 khu nwnk ikrpw 
krI Twkur imil 
swDU rs 
BUMcw]2]1]32]

Kahu Naanak 

Kirapaa Karee 

Thaakur Mil 

Saadhhoo Ras 

Bhoonchaa 

||2||1||32||

Says Nanak, the Lord 

Master has become 

Merciful. Meeting the 

Holy Saint, I drink in 

the sublime essence. 

||2||1||32||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਜਕਰਪਾ 
ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੧॥੩੨॥
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23837 535 dyvgMDwrI mhlw 
5]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23838 535 mY bhu ibiD 
pyiKE dUjw nwhI 
rI koaU]

ibiD:polw bolo Mai Bahu Bidhh 

Paekhiou Dhoojaa 

Naahee Ree Kooo 

||

I have looked in so 

many ways, but there 

is no other like the 

Lord.

ਹੇ ਸਖੀ! ਮੈਂ ਇਸ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਗਹੁ ਨਾਲ) 

ਵੇਜਖਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।
23839 535 KMf dIp sB 

BIqir rivAw  
pUir rihE sB 
loaU]1]rhwau]

(loaU) lok Khandd Dheep 

Sabh Bheethar 

Raviaa Poor 

Rehiou Sabh Looo 

||1|| Rehaao ||

On all the continents 

and islands, He is 

permeating and fully 

pervading; He is in all 

worlds. ||1||Pause||

ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੂੰਡਾਂ ਜਵਚ, 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਵਚ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਸਭ 

ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23840 535 Agm AgMmw 
kvn mihMmw mnu 
jIvY suin soaU]

(A-gm) sog 
rihq[Agm:polw 
bolo[A-gMmw[ (m-
ihMmw) mihmw[ 

Agam Aganmaa 

Kavan Mehinmaa 

Man Jeevai Sun 

Sooo ||

He is the most 

unfathomable of the 

unfathomable; who 

can chant His Praises? 

My mind lives by 

hearing news of Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ 
ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਉਸ ਤਕ 

ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦੀ; ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕੋਈ ਭੀ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

23841 535 cwir Awsrm 
cwir brMnw  
mukiq Bey 
syvqoaU]1]

bRhmcwrI igRsqI 
bwnpRsqI sMinAwsI, 
cwr (Aws-rm) 
AwSRm[(syvqoaU) AwpjI 
dI syvw krky

Chaar Aasaram 

Chaar Barannaa 

Mukath Bheae 

Saevathooo ||1||

People in the four 

stages of life, and in 

the four social classes 

are liberated, by 

serving You, Lord. 

||1||

ਚੌਹਾਂ ਆਸ਼ਿਮਾਂ, ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ 

ਿੀਵ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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23842 535 guir sbdu 
idRVwieAw 
prmpdu pwieAw  
duqIA gey suK 
hoaU]

(duqIA) myr qyr Gur Sabadh 

Dhrirraaeiaa 

Param Padh 

Paaeiaa Dhutheea 

Geae Sukh Hooo ||

The Guru has 

implanted the Word of 

His Shabad within me; 

I have attained the 

supreme status. My 

sense of duality has 

been dispelled, and 

now, I am at peace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੱਕਾ 
ਕਰ ਕੇ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ ਉਸ ਨੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਜਮਲ 

ਜਗਆ,

23843 535 khu nwnk Bv 
swgru qirAw  
hir iniD pweI 
shjoaU]2]2]33
]

(sh-joaU) inrjqn hI Kahu Naanak Bhav 

Saagar Thariaa Har 

Nidhh Paaee 

Sehajooo 

||2||2||33||

Says Nanak, I have 

easily crossed over the 

terrifying world-ocean, 

obtaining the treasure 

of the Lord's Name. 

||2||2||33||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਨੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਰ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਜਪਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ 

ਗਈ ॥੨॥੨॥੩੩॥

23844 535 rwgu dyvgMDwrI 
mhlw 5 Gru 6

Raag 

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 Ghar 

6

Raag Dayv-

Gandhaaree, Fifth 

Mehl, Sixth House:

ਰਾਗ ਦੇਵਗੂੰ ਧਾਰੀ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

23845 535 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23846 535 eykY ry hir eykY 
jwn]

Eaekai Rae Har 

Eaekai Jaan ||

Know that there is 

One and only One 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੱਸਦਾ 
ਸਮਝ।
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23847 535 eykY ry gurmuiK 
jwn]1]rhwau]

Eaekai Rae 

Guramukh Jaan 

||1|| Rehaao ||

O Gurmukh, know that 

He is One. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ) ਸਮਝ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23848 535 kwhy BRmq hau  
qum BRmhu n BweI  
rivAw ry rivAw 
sRb Qwn]1]

Kaahae Bhramath 

Ho Thum 

Bhramahu N 

Bhaaee Raviaa Rae 

Raviaa Srab 

Thhaan ||1||

Why are you 

wandering around? O 

Siblings of Destiny, 

don't wander around; 

He is permeating and 

pervading 

everywhere. ||1||

ਤੁਸੀਂ ਜਕਉਂ ਭਟਕਦੇ ਹੋ? 

ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਜਦਉ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

23849 535 ijau bYsMqru 
kwst mJwir  
ibnu sMjm nhI 
kwrj swir]

(sMjim) jugq Jio Baisanthar 

Kaasatt Majhaar 

Bin Sanjam Nehee 

Kaaraj Saar ||

As the fire in the 

forest, without 

control, cannot serve 

any purpose

ਜਿਵੇਂ (ਹਰੇਕ) ਲੱਕੜ ਜਵਚ ਅੱਗ 

(ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ) ਿੁਗਜਤ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਉਹ ਅੱਗ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ, ਅੱਗ 

ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ) ਕੂੰਮ 

ਜਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹ ਸਕਦੇ।

23850 535 ibnu gur n 
pwvYgo hir jI ko 
duAwr]

Bin Gur N 

Paavaigo Har Jee 

Ko Dhuaar ||

Just so, without the 

Guru, one cannot 

attain the Gate of the 

Lord.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ) 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ।
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23851 535 imil sMgiq qij 
AiBmwn khu 
nwnk pwey hY 
prm 
inDwn]2]1]34
]

Mil Sangath Thaj 

Abhimaan Kahu 

Naanak Paaeae 

Hai Param 

Nidhhaan 

||2||1||34||

Joining the Society of 

the Saints, renounce 

your ego; says Nanak, 

in this way, the 

supreme treasure is 

obtained. 

||2||1||34||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਤਆਗ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ (ਨਾਮ-) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੧॥੩੪॥

23852 535 dyvgMDwrI 5] Dhaevagandhhaare

e 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23853 535 jwnI n jweI qw 
kI 
gwiq]1]rhwau]

Jaanee N Jaaee 

Thaa Kee Gaath 

||1|| Rehaao ||

His state cannot be 

known. ||1||Pause||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ-ਇਹ ਗੱਲ ਿਾਣੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੀ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23854 535 kh pyKwrau hau 
kir cqurweI  
ibsmn ibsmy  
khn khwiq]1]

(pyKwrau)idKlwau Keh Paekhaaro Ho 

Kar Chathuraaee 

Bisaman Bisamae 

Kehan Kehaath 

||1||

How can I behold Him 

through clever tricks? 

Those who tell this 

story are wonder-

struck and amazed. 

||1||

ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ 

ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਥੇ 

ਜਵਖਾਵਾਂ? ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੀ ਹੈਰਾਨ ਹੀ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਸ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਕਜਥਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ) ॥੧॥
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23855 535 gx gMDrb isD 
Aru swiDk]

Gan Gandhharab 

Sidhh Ar Saadhhik 

||

The servants of God, 

the celestial singers, 

the Siddhas and the 

seekers,

ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਦੇ ਰਾਗੀ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਿੋਗੀ, 
ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,

23856 535 suir nr dyv  
bRhm bRhmwidk]

Sur Nar Dhaev 

Breham 

Brehamaadhik ||

The angelic and divine 

beings, Brahma and 

those like Brahma,

ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ, ਦੇਵਤੇ, 

ਬਿਹਮ-ਜਗਆਨੀ, ਬਿਹਮਾ 
ਆਜਦਕ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ,

23857 535 cqur byd aucrq 
idnu rwiq]

au~crq Chathur Baedh 

Oucharath Dhin 

Raath ||

And the four Vedas 

proclaim, day and 

night,

ਤੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

23858 535 Agm Agm 
Twkuru AwgwiD]

Agam Agam 

Thaakur Aagaadhh 

||

That the Lord and 

Master is inaccessible, 

unapproachable and 

unfathomable.

(ਜਿਰ ਭੀ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤਕ (ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ) 

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਉਹ ਅਥਾਹ ਹੈ।

23859 535 gun byAMq byAMq 
Bnu nwnk khnu  
n jweI prY 
prwiq]2]2]35
]

Gun Baeanth 

Baeanth Bhan 

Naanak Kehan N 

Jaaee Parai 

Paraath 

||2||2||35||

Endless, endless are 

His Glories, says 

Nanak; they cannot be 

described - they are 

beyond our reach. 

||2||2||35||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਪਰਾਮਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੩੫॥

23860 535 dyvgMDwrI mhlw 
5]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:
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23861 535 iDAwey gwey 
krnYhwr]

Dhhiaaeae Gaaeae 

Karanaihaar ||

I meditate, and sing of 

the Creator Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ 

ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

23862 535 Bau nwhI suK 
shj AnMdw  
Aink EhI ry  
eyk 
smwr]1]rhwau]

Bho Naahee Sukh 

Sehaj Anandhaa 

Anik Ouhee Rae 

Eaek Samaar 

||1|| Rehaao ||

I have become 

fearless, and I have 

found peace, poise 

and bliss, 

remembering the 

infinite Lord. 

||1||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

23863 535 sPl mUriq guru  
myrY mwQY]

Safal Moorath Gur 

Maerai Maathhai 

||

The Guru, of the most 

fruitful image, has 

placed His hand upon 

my forehead.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਆਪਣਾ ਹੱਥ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ),

23864 535 jq kq pyKau  
qq qq swQY]

Jath Kath Paekho 

Thath Thath 

Saathhai ||

Wherever I look, 

there, I find Him with 

me.

ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਵੱਸਦਾ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
23865 535 crnkml myry 

pRwn ADwr]1]

Charan Kamal 

Maerae Praan 

Adhhaar ||1||

The Lotus Feet of the 

Lord are the Support 

of my very breath of 

life. ||1||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਬਣ ਗਏ ਹਨ ॥੧॥

23866 535 smrQ AQwh  
bfw pRBu myrw]

smr`Q Samarathh 

Athhaah Baddaa 

Prabh Maeraa ||

My God is all-

powerful, 

unfathomable and 

utterly vast.

ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਹਰ ਤਾਕਤ ਦਾ 
ਕਾਲਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੂੂੰ ਗਾ ਹੈ ਤੇ 

ਵਢਾ ਹੈ।
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23867 535 Gt Gt AMqir  
swihbu nyrw]

Ghatt Ghatt 

Anthar Saahib 

Naeraa ||

The Lord and Master is 

close at hand - He 

dwells in each and 

every heart.

ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰ ਸਰੀਰ ਜਵੱਚ 

ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

23868 535 qw kI srin  
Awsr pRB nwnk  
jw kw AMqu n 
pwrwvwr]2]3]3
6]

A`wsr Thaakee Saran 

Aasar Prabh 

Naanak Jaa Kaa 

Anth N Paaraavaar 

||2||3||36||

Nanak seeks the 

Sanctuary and the 

Support of God, who 

has no end or 

limitation. 

||2||3||36||

ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਤੱਜਕਆ ਹੈ, ਜਿਸ (ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ 
ਤੇ ਜਿਸ (ਦੇ ਸਰੂਪ) ਦਾ ਉਰਲਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ ॥੨॥੩॥੩੬॥

23869 535 dyvgMDwrI mhlw 
5]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 ||

Dayv-Gandhaaree, 

Fifth Mehl:

23870 535 aultI ry mn  
aultI ry]

Oulattee Rae Man 

Oulattee Rae ||

Turn away, O my 

mind, turn away.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਸਦਾ ਟੱੁਟੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਪਰੇ ਰੱਖ, 

ਪਰੇ ਰੱਖ।
23871 535 swkq isau kir 

aultI ry]

Saakath Sio Kar 

Oulattee Rae ||

Turn away from the 

faithless cynic.

ਸਾਕਤ (ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟੇ ਹੋਏ, 

ਅਧਰਮੀ) ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟ ਿਾ!
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23872 535 JUTY kI ry JUTu 
prIiq CutkI ry 
mn CutkI ry  
swkq sMig n 
CutkI 
ry]1]rhwau]

(CutkI)mukq nhIN hovyNgw Jhoothai Kee Rae 

Jhooth Pareeth 

Shhuttakee Rae 

Man Shhuttakee 

Rae Saakath Sang 

N Shhuttakee Rae 

||1|| Rehaao ||

False is the love of the 

false one; break the 

ties, O my mind, and 

your ties shall be 

broken. Break your 

ties with the faithless 

cynic. ||1||Pause||

ਝੂਠੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪਿੀਤ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਝੂਠ ਹੀ ਸਮਝ, ਇਹ ਕਦੇ ਤੋੜ 

ਨਹੀਂ ਜਨਭਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱੁਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਰ, ਸਾਕਤ 

(ਅਧਰਮੀ) ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23873 535 ijau kwjr Bir 
mMdru rwiKE jo 
pYsY kwlUKI ry]

(kwlUKI) klMk 
sihqdwgI

Jio Kaajar Bhar 

Mandhar 

Raakhiou Jo Paisai 

Kaalookhee Rae ||

One who enters a 

house filled with soot 

is blackened.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਕੱਿਲ 

ਨਾਲ ਭਰ ਜਲਆ ਿਾਏ, ਉਸ 

ਜਵਚ ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਵੜੇਗਾ 
ਉਹ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰ ਿਾਏਗਾ 
(ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਮੂੂੰ ਹ ਿੋਜੜਆਂ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਹੀ 
ਜਮਲੇਗੀ)।

23874 535 dUrhu hI qy Bwig 
gieE hY ijsu 
gur imil CutkI 
iqRkutI ry]1]

iqMnW guxW dI iqRkutI[ 
g-ieE

Dhoorahu Hee 

Thae Bhaag 

Gaeiou Hai Jis Gur 

Mil Shhuttakee 

Thrikuttee Rae 

||1||

Run far away from 

such people! One who 

meets the Guru 

escapes from the 

bondage of the three 

dispositions. ||1||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਮੱਥੇ ਦੀ ਜਤਿਊੜੀ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਖੱਚ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਉਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ 
ਸਾਕਤ (ਅਧਰਮੀ) ਮਨੱੁਖ ਕੋਲੋਂ 
ਪਰੇ ਪਰੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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23875 535 mwgau dwnu  
ikRpwl ikRpwiniD  
myrw muKu swkq 
sMig n jutsI ry]

ju`tsI Maago Dhaan 

Kirapaal Kirapaa 

Nidhh Maeraa 

Mukh Saakath 

Sang N Juttasee 

Rae ||

I beg this blessing of 

You, O Merciful Lord, 

ocean of mercy - 

please, don't bring me 

face to face with the 

faithless cyincs.

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ 
(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਸਾਕਤ 

ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਾਹ ਪਏ।

23876 536 jn nwnk dws 
dws ko krIAhu  
myrw mUMfu swD 
pgw hyiT rulsI 
ry]2]4]37]

(mMUfu) isr[ pgW polw Jan Naanak Dhaas 

Dhaas Ko 

Kareeahu Maeraa 

Moondd Saadhh 

Pagaa Haeth 

Rulasee Rae 

||2||4||37||

Make servant Nanak 

the slave of Your 

slave; let his head roll 

in the dust under the 

feet of the Holy. 

||2||4||37||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ 
ਜਸਰ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 
ਹੇਠ ਜਪਆ ਰਹੇ ॥੨॥੪॥੩੭॥

23877 536 rwgu dyvgMDwrI 
mhlw 5 Gru 7

Raag 

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 5 Ghar 

7

Raag Dayv-

Gandhaaree, Fifth 

Mehl, Seventh House:

ਰਾਗ ਦੇਵਗੂੰ ਧਾਰੀ, ਘਰ ੭ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

23878 536 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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23879 536 sB idn ky 
smrQ pMQ ibTuly  
hau bil bil 
jwau]

(ibTuly) vwihgurU jI[ 
smr`Q

Sabh Dhin Kae 

Samarathh Panthh 

Bithulae Ho Bal 

Bal Jaao ||

You are all-powerful, 

at all times; You show 

me the Way; I am a 

sacrifice, a sacrifice to 

You.

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਹਰ ਕਰ) 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਸੂੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਰਹਾਂ,

23880 536 gwvn Bwvn  
sMqn qorY crn 
auvw kY 
pwau]1]rhwau]

(auvw) auhnW Gaavan Bhaavan 

Santhan Thorai 

Charan Ouvaa Kai 

Paao ||1|| 

Rehaao ||

Your Saints sing to You 

with love; I fall at their 

feet. ||1||Pause||

ਿ ੋਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿ ੋ

ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ, ਿੋ 
ਸਦਾ ਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23881 536 jwsn bwsn 
shj kyl 
kruxwmY eyk 
AnMq AnUpY 
Twau]1]

kruxw-mY Jaasan Baasan 

Sehaj Kael 

Karunaa Mai Eaek 

Ananth Anoopai 

Thaao ||1||

O Praiseworthy Lord, 

Enjoyer of celestial 

peace, Embodiment of 

mercy, One Infinite 

Lord, Your place is so 

beautiful. ||1||

ਹੇ ਤਰਸ-ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ! (ਮੇਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਹਾਂ) 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ 
ਨਹੀਂ, ਿ ੋਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਰੂੰਗ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, 

ਿ ੋਸਦਾ ਤੇਰੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੇ ਸੋਹਣੇ 
ਸਰੂਪ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
23882 536 iriD isiD iniD 

kr ql jgjIvn  
sRb nwQ AnykY 
nwau]

(kr) h`Q dIAW (ql) 
qlIAW qy[ j`gjIvn

Ridhh Sidhh Nidhh 

Kar Thal 

Jagajeevan Srab 

Naathh Anaekai 

Naao ||

Riches, supernatural 

spiritual powers and 

wealth are in the palm 

of Your hand. O Lord, 

Life of the World, 

Master of all, infinite 

is Your Name.

ਜਰਧੀਆਂ ਜਸਧੀਆਂ ਤੇ ਜਨਧੀਆਂ 

ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਉਤੇ 

(ਸਦਾ ਜਟਕੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ), ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਪਿਭੂ! 
ਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!
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23883 536 dieAw mieAw 
ikrpw nwnk 
kau suin suin 
jsu 
jIvwau]2]1]38
]6]44]

dieAw Dhaeiaa Maeiaa 

Kirapaa Naanak Ko 

Sun Sun Jas 

Jeevaao 

||2||1||38||6||4

4||

Show Kindness, Mercy 

and Compassion to 

Nanak; hearing Your 

Praises, I live. 

||2||1||38||6||44||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਜਕ (ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ) ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੨॥੧॥੩੮॥੬॥੪੪॥

23884 536 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23885 536 rwgu dyvgMDwrI 
mhlw 9]

Raag 

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 9 ||

Raag Dayv-

Gandhaaree, Ninth 

Mehl:

ਰਾਗ ਦੇਵਗੂੰ ਧਾਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

23886 536 Xh mnu nYk n 
kihE krY]

(nYk) QoVw[ Xh X qwlU 
qoN bolo

Yeh Man Naik N 

Kehiou Karai ||

This mind does not 

follow my advice one 

tiny bit.

ਇਹ ਮਨ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਮੇਰਾ 
ਜਕਹਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ।

23887 536 sIK isKwie 
rihE ApnI sI  
durmiq qy n 
trY]1]rhwau]

Seekh Sikhaae 

Rehiou Apanee 

See Dhuramath 

Thae N Ttarai 

||1|| Rehaao ||

I am so tired of giving 

it instructions - it will 

not refrain from its 

evil-mindedness. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਜਸੱਜਖਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਜਗਆ 

ਹਾਂ, ਜਿਰ ਭੀ ਇਹ ਖੋਟੀ ਮਜਤ 

ਵਲੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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23888 536 mid mwieAw kY  
BieE bwvro hir 
jsu nih aucrY]

Madh Maaeiaa Kai 

Bhaeiou Baavaro 

Har Jas Nehi 

Oucharai ||

It has gone insane 

with the intoxication 

of Maya; it does not 

chant the Lord's Praise.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਇਹ 

ਮਨ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ, 

ਕਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ 
ਉਚਾਰਦਾ,

23889 536 kir prpMcu jgq 
kau fhkY Apno 
audru BrY]1]

(prpMcu) CL[ (fhkY) 
Brmwey

Kar Parapanch 

Jagath Ko 

Ddehakai Apano 

Oudhar Bharai 

||1||

Practicing deception, it 

tries to cheat the 

world, and so it fills its 

belly. ||1||

ਜਵਖਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੂੰ  
ਠੱਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, (ਠੱਗੀ 
ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

23890 536 suAwn pUC ijau 
hoie n sUDo  
kihE n kwn 
DrY]

Suaan Pooshh Jio 

Hoe N Soodhho 

Kehiou N Kaan 

Dhharai ||

Like a dog's tail, it 

cannot be 

straightened; it will 

not listen to what I tell 

it.

ਕੱੁਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮਨ 

ਕਦੇ ਭੀ ਜਸੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, 
(ਜਕਸੇ ਦੀ ਭੀ) ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ 

ਜਸੱਜਖਆ ਨੂੂੰ  ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਸੁਣਦਾ।

23891 536 khu nwnk Bju 
rwm nwm inq jw 
qy kwju 
srY]2]1]

Bju:polw bolo Kahu Naanak Bhaj 

Raam Naam Nith 

Jaa Thae Kaaj Sarai 

||2||1||

Says Nanak, vibrate 

forever the Name of 

the Lord, and all your 

affairs shall be 

adjusted. ||2||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਖ! ਰੋਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਿਨਮ-

ਮਨੋਰਥ ਹੱਲ ਹੋ ਿਾਏ ॥੨॥੧॥

23892 536 dyvgMDwrI mhlw 
9]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 9 ||

Raag Dayv-

Gandhaaree, Ninth 

Mehl:
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23893 536 sB ikCu jIvq 
ko ibvhwr]

Sabh Kishh 

Jeevath Ko 

Bivehaar ||

All things are mere 

diversions of life:

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਊਂਜਦਆਂ ਦਾ 
ਹੀ ਮੇਲ-ਿੋਲ ਹੈ,

23894 536 mwq ipqw BweI 
suq bMDp Aru 
Puin igRh kI 
nwir]1]rhwau]

Maath Pithaa 

Bhaaee Suth 

Bandhhap Ar Fun 

Grih Kee Naar 

||1|| Rehaao ||

Mother, father, 

siblings, children, 

relatives and the wife 

of your home. 

||1||Pause||

ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਭਰਾ, ਪੱੁਤਰ, 

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ 
ਵਹੁਟੀ ਭੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23895 536 qn qy pRwn hoq 
jb inAwry tyrq 
pRyiq pukwir]

Than Thae Praan 

Hoth Jab Niaarae 

Ttaerath Praeth 

Pukaar ||

When the soul is 

separated from the 

body, then they will 

cry out, calling you a 

ghost.

(ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ) ਿਦੋਂ ਜਿੂੰ ਦ 

ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ (ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨਬੂੰ ਧੀ) 
ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰ 

ਚੱੁਕਾ ਹੈ।
23896 536 AwD GrI koaU 

nih rwKY Gir qy  
dyq inkwir]1]

Aadhh Gharee 

Kooo Nehi Raakhai 

Ghar Thae Dhaeth 

Nikaar ||1||

No one will let you 

stay, for even half an 

hour; they drive you 

out of the house. ||1||

ਕੋਈ ਭੀ ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਅੱਧੀ ਘੜੀ 
ਲਈ ਭੀ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਘਰ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
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23897 536 imRg iqRsnw ijau  
jg rcnw Xh  
dyKhu irdY 
ibcwir]

Mrig Thrisanaa Jio 

Jag Rachanaa Yeh 

Dhaekhahu Ridhai 

Bichaar ||

The created world is 

like an illusion, a 

mirage - see this, and 

reflect upon it in your 

mind.

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ ਕੇ 

ਵੇਖ ਲਵ,ੋ ਇਹ ਿਗਤ-ਖੇਡ 

ਠਗ-ਨੀਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 
ਜਤਿਹਾਇਆ ਜਹਰਨ ਮਾਰੂਥਲ 

ਜਵੱਚ ਪਾਣੀ ਜਪੱਛੇ ਦੌੜਨ ਵੇਲੇ 

ਧੋਖਾ ਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਵੀ 
ਮਾਇਆ ਜਪੱਛੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

23898 536 khu nwnk Bju 
rwm nwm inq jw 
qy hoq 
auDwr]2]2]

Kahu Naanak Bhaj 

Raam Naam Nith 

Jaa Thae Hoth 

Oudhhaar 

||2||2||

Says Nanak, vibrate 

forever the Name of 

the Lord, which shall 

deliver you. ||2||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨॥
23899 536 dyvgMDwrI mhlw 

9]

Dhaevagandhhaare

e Mehalaa 9 ||

Raag Dayv-

Gandhaaree, Ninth 

Mehl:

23900 536 jgq mY JUTI 
dyKI pRIiq]

Jagath Mai 

Jhoothee 

Dhaekhee Preeth 

||

In this world, I have 

seen love to be false.

ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ (ਸਨਬੂੰ ਧੀਆਂ 

ਦਾ) ਜਪਆਰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹੀ 
ਵੇਜਖਆ ਹੈ।

23901 536 Apny hI suK 
isau sB lwgy  
ikAw dwrw ikAw 
mIq]1]rhwau]

(dwrw) iesqRI Apanae Hee Sukh 

Sio Sabh Laagae 

Kiaa Dhaaraa Kiaa 

Meeth ||1|| 

Rehaao ||

Whether they are 

spouses or friends, all 

are concerned only 

with their own 

happiness. 

||1||Pause||

ਚਾਹੇ ਇਸਤਿੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਮੱਤਰ 

ਹਨ-ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਖ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨਾਲ 

ਤੁਰੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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23902 536 myrau myrau sBY 
khq hY ihq 
isau bwiDE cIq]

(ihq) moh Maero Maero 

Sabhai Kehath Hai 

Hith Sio 

Baadhhiou Cheeth 

||

All say, ""Mine, 

mine"", and attach 

their consciousness to 

you with love.

ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ 

'ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ', 

ਜਕਉਂ ਜਕ ਜਚੱਤ ਮੋਹ ਨਾਲ ਬੱਝਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

23903 536 AMiq kwil sMgI  
nh koaU ieh 
Acrj hY 
rIiq]1]

A-crj Anth Kaal Sangee 

Neh Kooo Eih 

Acharaj Hai Reeth 

||1||

But at the very last 

moment, none shall 

go along with you. 

How strange are the 

ways of the world! 

||1||

ਪਰ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੀ 
ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। (ਿਗਤ 

ਦੀ) ਇਹ ਅਚਰਿ ਮਰਯਾਦਾ 
ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥

23904 536 mn mUrK AjhU 
nh smJq isK 
dY hwirE nIq]

Man Moorakh 

Ajehoo Neh 

Samajhath Sikh 

Dhai Haariou 

Neeth ||

The foolish mind has 

not yet reformed 

itself, although I have 

grown weary of 

continually instructing 

it.

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੈਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਜਸੱਜਖਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਜਗਆ 

ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਅਿ ੇਭੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

23905 536 nwnk Baujlu 
pwir prY jau 
gwvY pRB ky 
gIq]2]3]6]3
8]47]

Naanak Bhoujal 

Paar Parai Jo 

Gaavai Prabh Kae 

Geeth 

||2||3||6||38||4

7||

O Nanak, one crosses 

over the terrifying 

world-ocean, singing 

the Songs of God. 

||2||3||6||38||47||

ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਖ! ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੩॥੬॥੩੮॥੪੭॥
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23906 537 <> siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23907 537 rwgu ibhwgVw 
caupdy mhlw 5 
Gru 2 dy]

Gru dUjy dy Raag Bihaagarraa 

Choupadhae 

Mehalaa 5 Ghar 2 

||

Raag Bihaagraa, Chau-

Padas, Fifth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਜਬਹਾਗੜਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

23908 537 dUqn sMgrIAw] (dUqn) AOguxW dI 
(sMgrI-Aw) sMgq

Dhoothan 

Sangareeaa ||

To associate with your 

arch enemies,

ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ,

23909 537 BuieAMgin 
bsrIAw]

mwieAw rUp (Buie-
AMgin)spnI[(bsrI-
Aw) vwsw

Bhueiangan 

Basareeaa ||

Is to live with 

poisonous snakes;

ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸ (ਦੇ ਬਰਾਬਰ) 

ਹੈ,

23910 537 Aink 
auprIAw]1]

(au-prIAw) p`ut id`qy Anik Oupareeaa 

||1||

I have made the effort 

to shake them off. 

||1||

(ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ) ਅਨੇਕਾਂ (ਦੇ 

ਿੀਵਨ) ਨੂੂੰ  ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ 

॥੧॥
23911 537 qau mY hir hir 

krIAw]

Tho Mai Har Har 

Kareeaa ||

Then, I repeated the 

Name of the Lord, Har, 

Har,

ਤਾਹੀਏ ਂਮੈਂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹਾਂ,
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23912 537 qau suK 
shjrIAw]1]rhw
au]

(shjrI-Aw) shj Tho Sukh 

Sehajareeaa ||1|| 

Rehaao ||

And I obtained 

celestial peace. 

||1||Pause||

ਤਦੋਂ (ਤੋਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23913 537 imQn mohrIAw] (imQn) JUTw[ (mohrI-
Aw) moh

Mithhan 

Mohareeaa ||

False is the love ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਚੂੰਬਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

23914 537 An kau myrIAw] (An)hornW dIAW cIjW 
ApxIAW smJxIAW

An Ko Maereeaa || Of the many 

emotional 

attachments,

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  'ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ' 

ਰਟਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

23915 537 ivic GUmn 
iGrIAw]2]

Vich Ghooman 

Ghireeaa ||2||

Which suck the mortal 

into the whirlpool of 

reincarnation. ||2||

(ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਮੋਹ ਦੀ 
ਘੁੂੰ ਮਣਘੇਰੀ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

23916 537 sgl btrIAw] (b-trIAw) rwhI Sagal Battareeaa 

||

All are travellers, ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਇਥੇ) ਰਾਹੀ ਹੀ 
ਹਨ,

23917 537 ibrK 
iekqrIAw]

ie-k`qrI-Aw Birakh Eik 

Thareeaa ||

Who have gathered 

under the world-tree,

(ਸੂੰਸਾਰ-) ਰੱੁਖ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ 

ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ,

23918 537 bhu bMDih 
prIAw]3]

Bahu Bandhhehi 

Pareeaa ||3||

And are bound by 

their many bonds. 

||3||

ਪਰ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬਹੁਤ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ ਹਨ 

॥੩॥
23919 537 iQru swD 

sPrIAw]
(sPrI-Aw) sMgq Thhir Saadhh 

Safareeaa ||

Eternal is the 

Company of the Holy,

ਜਸਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਹੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਹੈ,

23920 537 jh kIrqnu 
hrIAw]

Jeh Keerathan 

Hareeaa ||

Where the Kirtan of 

the Lord's Praises are 

sung.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।
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23921 537 nwnk 
srnrIAw]4]1]

srnrI-Aw Naanak 

Saranareeaa 

||4||1||

Nanak seeks this 

Sanctuary. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਦੀ) ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ 
॥੪॥੧॥

23922 537 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23923 537 rwgu ibhwgVw 
mhlw 9]

Raag Bihaagarraa 

Mehalaa 9 ||

Raag Bihaagraa, Ninth 

Mehl:

ਰਾਗ ਬੇਹਾਗੜਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

23924 537 hir kI giq nih 
koaU jwnY]

Har Kee Gath Nehi 

Kooo Jaanai ||

No one knows the 

state of the Lord.

ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣ 

ਸਕਦਾ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ,

23925 537 jogI jqI qpI 
pic hwry Aru 
bhu log 
isAwny]1]rhwau
]

Jogee Jathee 

Thapee Pach 

Haarae Ar Bahu 

Log Siaanae ||1|| 

Rehaao ||

The Yogis, the 

celibates, the 

penitents, and all sorts 

of clever people have 

failed. ||1||Pause||

ਅਨੇਕਾਂ ਿੋਗੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਪੀ, 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਜਸਆਣੇ ਮਨੱੁਖ 

ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

23926 537 iCn mih rwau  
rMk kau kreI  
rwau rMk kir 
fwry]

Shhin Mehi Raao 

Rank Ko Karee 

Raao Rank Kar 

Ddaarae ||

In an instant, He 

changes the beggar 

into a king, and the 

king into a beggar.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਜਛਨ 

ਜਵਚ ਕੂੰਗਾਲ ਨੂੂੰ  ਰਾਿਾ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਰਾਿ ੇਨੂੂੰ  ਕੂੰਗਾਲ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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23927 537 rIqy Bry Bry 
sKnwvY Xh qw ko 
ibvhwry]1]

(rIqy) KwlI[ (sKnwvY) 
KwlI[ Xh X qwlU qoN 
bolo

Reethae Bharae 

Bharae 

Sakhanaavai Yeh 

Thaa Ko 

Bivehaarae ||1||

He fills what is empty, 

and empties what is 

full - such are His 

ways. ||1||

ਖ਼ਾਲੀ ਭਾਂਜਡਆਂ ਨੂੂੰ  ਭਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਭਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਮੀਰ ਤੇ 

ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ) ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਨਿੱਤ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਹੈ ॥੧॥
23928 537 ApnI mwieAw  

Awip pswrI  
Awpih 
dyKnhwrw]

Apanee Maaeiaa 

Aap Pasaaree 

Aapehi 

Dhaekhanehaaraa 

||

He Himself spread out 

the expanse of His 

Maya, and He Himself 

beholds it.

(ਇਸ ਜਦੱਸਦੇ ਿਗਤ-ਰੂਪ 

ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪ 

ਜਖਲਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

23929 537 nwnw rUpu Dry bhu 
rMgI sB qy rhY 
inAwrw]2]

Naanaa Roop 

Dhharae Bahu 

Rangee Sabh Thae 

Rehai Niaaraa 

||2||

He assumes so many 

forms, and plays so 

many games, and yet, 

He remains detached 

from it all. ||2||

ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਜਰਆਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰਾ ਭੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

23930 537 Agnq Apwru 
AlK inrMjn  
ijh sB jgu 
BrmwieE]

Agnq Aganath Apaar 

Alakh Niranjan Jih 

Sabh Jag 

Bharamaaeiou ||

Incalculable, infinite, 

incomprehensible and 

immaculate is He, who 

has misled the entire 

world.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਗਣ ੇ

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ, ਉਹ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
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23931 537 sgl Brm qij  
nwnk pRwxI  
crin qwih icqu 
lwieE]3]1]2]

Sagal Bharam Thaj 

Naanak Praanee 

Charan Thaahi 

Chith Laaeiou 

||3||1||2||

Cast off all your 

doubts; prays Nanak, 

O mortal, focus your 

consciousness on His 

Feet. ||3||1||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਸ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਮਨ ਿੋਜੜਆ 

ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਹੀ ਿੋਜੜਆ ਹੈ ॥੩॥੧॥੨॥

23932 537 rwgu ibhwgVw 
CMq mhlw 4 Gru 
1

Raag Bihaagarraa 

Shhanth Mehalaa 

4 Ghar 1

Raag Bihaagraa, 

Chhant, Fourth Mehl, 

First House:

ਰਾਗ ਬੇਹਾਗੜਾ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

23933 537 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23934 537 hir hir nwmu 
iDAweIAY myrI 
ijMduVIey gurmuiK 
nwmu Amoly rwm]

Har Har Naam 

Dhhiaaeeai 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Guramukh Naam 

Amolae Raam ||

Meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har, 

O my soul; as 

Gurmukh, meditate on 

the invaluable Name 

of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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23935 537 hir ris bIDw  
hir mnu ipAwrw  
mnu hir ris 
nwim Jkoly rwm]

(bI~Dw) ivMin@Aw[ 
(Jkoly) jpdw

Har Ras Beedhhaa 

Har Man Piaaraa 

Man Har Ras 

Naam Jhakolae 

Raam ||

My mind is pierced 

through by the 

sublime essence of the 

Lord's Name. The Lord 

is dear to my mind. 

With the sublime 

essence of the Lord's 

Name, my mind is 

washed clean.

ਿੇਹੜਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਵੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

23936 538 gurmiq mnu 
ThrweIAY myrI 
ijMduVIey Anq n 
kwhU foly rwm]

Guramath Man 

Theharaaeeai 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Anath N Kaahoo 

Ddolae Raam ||

Under Guru's 

Instructions, hold your 

mind steady; O my 

soul, do not let it 

wander anywhere.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟਕਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ।

23937 538 mn icMidAVw 
Plu pwieAw hir 
pRBu gux nwnk 
bwxI boly 
rwm]1]

Man Chindhiarraa 

Fal Paaeiaa Har 

Prabh Gun Naanak 

Baanee Bolae 

Raam ||1||

One who utters the 

Bani of the Praises of 

the Lord God, O 

Nanak, obtains the 

fruits of his heart's 

desires. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਗੁਰਮਜਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ-ਇੱਛਤ 

ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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23938 538 gurmiq min 
AMimRqu vuTVw  
myrI ijMduVIey  
muiK AMimRq bYx 
Alwey rwm]

vu`TVw Guramath Man 

Anmrith Vutharraa 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Mukh Anmrith 

Bain Alaaeae 

Raam ||

Under Guru's 

Instruction, the 

Ambrosial Name 

abides within the 

mind, O my soul; with 

your mouth, utter the 

words of ambrosia.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ 
ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

23939 538 AMimRq bwxI 
Bgq jnw kI  
myrI ijMduVIey  
min suxIAY hir 
ilv lwey rwm]

Anmrith Baanee 

Bhagath Janaa Kee 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Man Suneeai Har 

Liv Laaeae Raam ||

The Words of the 

devotees are 

Ambrosial Nectar, O 

my soul; hearing them 

in the mind, embrace 

loving affection for the 

Lord.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਉਹ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨਾਲ (ਜਧਆਨ 

ਨਾਲ) ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

23940 538 icrI ivCuMnw hir 
pRBu pwieAw gil 
imilAw shij 
suBwey rwm]

gil:polw bolo Chiree Vishhunnaa 

Har Prabh Paaeiaa 

Gal Miliaa Sehaj 

Subhaaeae Raam 

||

Separated for so very 

long, I have found the 

Lord God; He holds me 

close in His loving 

embrace.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਜਚਰ ਦਾ ਜਵਛੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਤੇ ਪਿੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਗਲ 

ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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23941 538 jn nwnk min 
Andu BieAw hY  
myrI ijMduVIey  
Anhq sbd 
vjwey rwm]2]

Jan Naanak Man 

Anadh Bhaeiaa Hai 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Anehath Sabadh 

Vajaaeae Raam 

||2||

Servant Nanak's mind 

is filled with bliss, O 

my soul; the unstruck 

sound-current of the 

Shabad vibrates 

within. ||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਇਕ-ਰਸ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ 
(ਮਾਨੋ, ਵਾਿਾ) ਵਿਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

23942 538 sKI shylI 
myrIAw myrI 
ijMduVIey koeI 
hir pRBu Awix 
imlwvY rwm]

Sakhee Sehaelee 

Maereeaa Maeree 

Jindhurreeeae 

Koee Har Prabh 

Aan Milaavai 

Raam ||

If only my friends and 

companions would 

come and unite me 

with my Lord God, O 

my soul.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਹੋ! ਹੇ 

ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿ ੇਕੋਈ 

ਜਧਰ ਮੇਰਾ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਜਲਆ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ,

23943 538 hau mnu dyvau 
iqsu Awpxw myrI 
ijMduVIey hir pRB 
kI hir kQw 
suxwvY rwm]

Ho Man Dhaevo 

This Aapanaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Har 

Prabh Kee Har 

Kathhaa Sunaavai 

Raam ||

I offer my mind to the 

one who recites the 

sermon of my Lord 

God, O my soul.

ਿ ੇਕੋਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦਆਂ।
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23944 538 gurmuiK sdw 
ArwiD hir myrI 
ijMduVIey mn 
icMidAVw Plu 
pwvY rwm]

Guramukh Sadhaa 

Araadhh Har 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Man Chindhiarraa 

Fal Paavai Raam ||

As Gurmukh, ever 

worship the Lord in 

adoration, O my soul, 

and you shall obtain 

the fruits of your 

heart's desires.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, (ਿੇਹੜਾ 
ਕੋਈ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਮਨ-

ਇੱਛਤ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

23945 538 nwnk Bju hir 
srxwgqI myrI 
ijMduVIey vfBwgI 
nwmu iDAwvY 
rwm]3]

Bju:polw bolo[ sr-
xwgqI

Naanak Bhaj Har 

Saranaagathee 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Vaddabhaagee 

Naam Dhhiaavai 

Raam ||3||

O Nanak, hurry to the 

Lord's Sanctuary; O my 

soul, those who 

meditate on the Lord's 

Name are very 

fortunate. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਈ ਰਹੁ! ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

23946 538 kir ikrpw pRB 
Awie imlu myrI 
ijMduVIey gurmiq 
nwmu prgwsy 
rwm]

Kar Kirapaa Prabh 

Aae Mil Maeree 

Jindhurreeeae 

Guramath Naam 

Paragaasae Raam 

||

By His Mercy, God 

comes to meet us, O 

my soul; through the 

Guru's Teachings, He 

reveals His Name.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੂੰ  ਆ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ। (ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਹਜਰ-

ਨਾਮ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਚਮਕਦਾ 
ਹੈ।
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23947 538 hau hir bwJu 
aufIxIAw myrI 
ijMduVIey ijau 
jl ibnu kml 
audwsy rwm]

(aufIxIAw) audws Ho Har Baajh 

Ouddeeneeaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Jio 

Jal Bin Kamal 

Oudhaasae Raam 

||

Without the Lord, I am 

so sad, O my soul - as 

sad as the lotus 

without water.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੁਮਲਾਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਕੁਮਲਾਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

23948 538 guir pUrY 
mylwieAw myrI 
ijMduVIey hir 
sjxu hir pRBu 
pwsy rwm]

Gur Poorai 

Maelaaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Har 

Sajan Har Prabh 

Paasae Raam ||

The Perfect Guru has 

united me, O my soul, 

with the Lord, my best 

friend, the Lord God.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਿਣ-ਹਰੀ ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

23949 538 Dnu Dnu gurU hir 
disAw myrI 
ijMduVIey jn 
nwnk nwim 
ibgwsy 
rwm]4]1]

d`isAw Dhhan Dhhan 

Guroo Har Dhasiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Jan 

Naanak Naam 

Bigaasae Raam 

||4||1||

Blessed, blessed is the 

Guru, who has shown 

me the Lord, O my 

soul; servant Nanak 

blossoms forth in the 

Name of the Lord. 

||4||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੁਣ-

ਿੋਗ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਦੱਸ ਪਾ 
ਜਦੱਤੀ (ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ) ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੧॥

23950 538 rwgu ibhwgVw 
mhlw 4]

Raag Bihaagarraa 

Mehalaa 4 ||

Raag Bihaagraa, 

Fourth Mehl:
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23951 538 AMimRqu hir hir 
nwmu hY myrI 
ijMduVIey AMimRqu 
gurmiq pwey 
rwm]

Anmrith Har Har 

Naam Hai Maeree 

Jindhurreeeae 

Anmrith 

Guramath Paaeae 

Raam ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is Ambrosial 

Nectar, O my soul; 

through the Guru's 

Teachings, this Nectar 

is obtained.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਲ ਹੈ, 

ਇਹ ਨਾਮ-ਿਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਉੱਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

23952 538 haumY mwieAw 
ibKu hY myrI 
ijMduVIey hir 
AMimRiq ibKu lih 
jwey rwm]

Houmai Maaeiaa 

Bikh Hai Maeree 

Jindhurreeeae Har 

Anmrith Bikh Lehi 

Jaaeae Raam ||

Pride in Maya is 

poison, O my soul; 

through the Ambrosial 

Nectar of the Name, 

this poison is 

eradicated.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਹਉਮੈ 

ਜ਼ਜਹਰ ਹੈ ਮਾਇਆ (ਦਾ ਮੋਹ) 

ਜ਼ਜਹਰ ਹੈ (ਿੋ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ), ਇਹ 

ਜ਼ਜਹਰ ਨਾਮ-ਿਲ (ਪੀਣ) ਨਾਲ 

ਲਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

23953 538 mnu sukw hirAw 
hoieAw myrI 
ijMduVIey hir 
hir nwmu iDAwey 
rwm]

Man Sukaa Hariaa 

Hoeiaa Maeree 

Jindhurreeeae Har 

Har Naam 

Dhhiaaeae Raam 

||

The dry mind is 

rejuvenated, O my 

soul, meditating on 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦਾ ਸੱੁਕਾ ਹੋਇਆ (ਥੋੜਹ-ਜਵਤਾ 
ਹੋ ਚੱੁਕਾ) ਮਨ ਹਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱੁਕਾ ਹੋਇਆ ਰੱੁਖ 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਕਰੜਾ-ਪਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਰਮ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।
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23954 538 hir Bwg vfy 
iliK pwieAw  
myrI ijMduVIey jn 
nwnk nwim 
smwey rwm]1]

Har Bhaag Vaddae 

Likh Paaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Jan 

Naanak Naam 

Samaaeae Raam 

||1||

The Lord has given me 

the pre-ordained 

blessing of high 

destiny, O my soul; 

servant Nanak merges 

in the Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰਬਲੇ ਜਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

23955 538 hir syqI mnu 
byiDAw myrI 
ijMduVIey ijau 
bwlk lig duD 
KIry rwm]

by~iDAw[ l`ig[ du`D Har Saethee Man 

Baedhhiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Jio 

Baalak Lag 

Dhudhh Kheerae 

Raam ||

My mind is attached 

to the Lord, O my soul, 

like the infant, sucking 

his mother's milk.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਇਉਂ ਪਿੋਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਦੱੁਧ ਨਾਲ 

ਪਰਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

23956 538 hir ibnu sWiq n 
pweIAY myrI 
ijMduVIey ijau 
cwiqRku jl ibnu 
tyry rwm]

(tyry) pukwrdw Har Bin Saanth N 

Paaeeai Maeree 

Jindhurreeeae Jio 

Chaathrik Jal Bin 

Ttaerae Raam ||

Without the Lord, I 

find no peace, O my 

soul; I am like the 

song-bird, crying out 

without the rain drops.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ , ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਠੂੰ ਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ (ਉਹ 

ਸਦਾ ਜਵਆਕੁਲ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ 
(ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੂੰ ਦ ਦੇ) ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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23957 538 siqgur srxI 
jwie pau myrI 
ijMduVIey gux dsy 
hir pRB kyry 
rwm]

d`sy Sathigur Saranee 

Jaae Po Maeree 

Jindhurreeeae 

Gun Dhasae Har 

Prabh Kaerae 

Raam ||

Go, and seek the 

Sanctuary of the True 

Guru, O my soul; He 

shall tell you of the 

Glorious Virtues of the 

Lord God.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿਾ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਈ ਰਹੁ, ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦੱਸ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

23958 538 jn nwnk hir 
mylwieAw myrI 
ijMduVIey Gir 
vwjy sbd Gxyry 
rwm]2]

Jan Naanak Har 

Maelaaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Ghar Vaajae 

Sabadh 

Ghanaerae Raam 

||2||

Servant Nanak has 

merged into the Lord, 

O my soul; the many 

melodies of the 

Shabad resound 

within his heart. ||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ (ਮਾਨੋ) ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਹਣੇ 
ਸਾਿ ਵੱਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

23959 538 mnmuiK haumY 
ivCuVy myrI 
ijMduVIey ibKu 
bwDy haumY jwly 
rwm]

Manamukh 

Houmai 

Vishhurrae 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Bikh Baadhhae 

Houmai Jaalae 

Raam ||

Through egotism, the 

self-willed manmukhs 

are separated, O my 

soul; bound to poison, 

they are burnt by 

egotism.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੁੜ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) 
ਜ਼ਜਹਰ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ), 

ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚ ਬੱਝੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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23960 538 ijau pMKI kpoiq  
Awpu bn@wieAw  
myrI ijMduVIey  
iqau mnmuK siB  
vis kwly rwm]

(kpoiq) kbUqR[ v`is Jio Pankhee 

Kapoth Aap 

Banhaaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Thio Manamukh 

Sabh Vas Kaalae 

Raam ||

Like the pigeon, which 

itself falls into the 

trap, O my soul, all the 

self-willed manmukhs 

fall under the 

influence of death.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਵੇਂ 
(ਚੋਗੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਤਰ ਆਜਦਕ ਪੂੰਛੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਿਾਲ ਜਵਚ ਬੂੰਨਹ ਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਆਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

23961 538 jo moih mwieAw 
icqu lwiedy myrI 
ijMduVIey sy 
mnmuK mUV 
ibqwly rwm]

Jo Mohi Maaeiaa 

Chith Laaeidhae 

Maeree 

Jindhurreeeae Sae 

Manamukh Moorr 

Bithaalae Raam ||

Those self-willed 

manmukhs who focus 

their consciousness on 

Maya, O my soul, are 

foolish, evil demons.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਮਨੱੁਖ ਮੂਰਖ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿੀਵਨ-ਚਾਲ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

23962 539 jn qRwih qRwih 
srxwgqI myrI 
ijMduVIey gur 
nwnk hir 
rKvwly rwm]3]

srxwgqI Jan Thraahi 

Thraahi 

Saranaagathee 

Maeree 

Jindhurreeeae Gur 

Naanak Har 

Rakhavaalae Raam 

||3||

The Lord's humble 

servants beseech and 

implore Him, and 

enter His Sanctuary, O 

my soul; Guru Nanak 

becomes their Divine 

Protector. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ (ਤੇ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਨੂੂੰ ) ਬਚਾ ਲੈ, ਬਚਾ 
ਲੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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23963 539 hir jn hir 
ilv aubry myrI 
ijMduVIey Duir 
Bwg vfy hir 
pwieAw rwm]

Har Jan Har Liv 

Oubarae Maeree 

Jindhurreeeae 

Dhhur Bhaag 

Vaddae Har 

Paaeiaa Raam ||

The Lord's humble 

servants are saved, 

through the Love of 

the Lord, O my soul; 

by their pre-ordained 

good destiny, they 

obtain the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਬਚ ਜਨਕਲਦੇ 

ਹਨ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਲਖੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

23964 539 hir hir nwmu 
poqu hY myrI 
ijMduVIey gur 
Kyvt sbid 
qrwieAw rwm]

(poqu) jhwz[ (Kyvt) 
mlwh

Har Har Naam 

Poth Hai Maeree 

Jindhurreeeae Gur 

Khaevatt Sabadh 

Tharaaeiaa Raam 

||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is the ship, O 

my soul, and the Guru 

is the helmsman. 

Through the Word of 

the Shabad, He ferries 

us across.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਹਾਜ਼ 

ਹੈ, (ਹਜਰ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ-ਮਲਾਹ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ।

23965 539 hir hir purKu 
dieAwlu hY myrI 
ijMduVIey gur 
siqgur mIT 
lgwieAw rwm]

dieAwlu Har Har Purakh 

Dhaeiaal Hai 

Maeree 

Jindhurreeeae Gur 

Sathigur Meeth 

Lagaaeiaa Raam ||

The Lord, Har, Har, is 

all-powerful and very 

kind, O my soul; 

through the Guru, the 

True Guru, He seems 

so sweet.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਹਜਰ-ਿਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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23966 539 kir ikrpw suix 
bynqI hir hir  
jn nwnk nwmu 
iDAwieAw 
rwm]4]2]

Kar Kirapaa Sun 

Baenathee Har 

Har Jan Naanak 

Naam Dhhiaaeiaa 

Raam ||4||2||

Shower Your Mercy 

upon me, and hear my 

prayer, O Lord, Har, 

Har; please, let 

servant Nanak 

meditate on Your 

Name. ||4||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਆਖ! ਹੇ 

ਹਰੀ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 
ਸੁਣ (ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹਾਂ। ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ) ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ॥੪॥੨॥

23967 539 ibhwgVw mhlw 
4]

Bihaagarraa 

Mehalaa 4 ||

Bihaagraa, Fourth 

Mehl:

23968 539 jig suikRqu 
kIriq nwmu hY  
myrI ijMduVIey  
hir kIriq hir 
min Dwry rwm]

j`ig[su-ikRqu Jag Sukirath 

Keerath Naam Hai 

Maeree 

Jindhurreeeae Har 

Keerath Har Man 

Dhhaarae Raam ||

In this world, the best 

occupation is to sing 

the Praises of the 

Naam, O my soul. 

Singing the Praises of 

the Lord, the Lord is 

enshrined in the mind.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣਾ, ਿਗਤ ਜਵਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਜਰਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ।
23969 539 hir hir nwmu 

pivqu hY myrI 
ijMduVIey jip 
hir hir nwmu 
auDwry rwm]

Har Har Naam 

Pavith Hai Maeree 

Jindhurreeeae Jap 

Har Har Naam 

Oudhhaarae Raam 

||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is 

immaculate and pure, 

O my soul. Chanting 

the Name of the Lord, 

Har, Har, one is saved.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਨਾਮ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4790 Published: March 06/ 2014



23970 539 sB iklivK pwp 
duK kitAw myrI 
ijMduVIey mlu 
gurmuiK nwim 
auqwry rwm]

k`itAw Sabh Kilavikh Paap 

Dhukh Kattiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Mal 

Guramukh Naam 

Outhaarae Raam 

||

All sins and errors are 

erased, O my soul; 

with the Naam, the 

Gurmukh washes off 

this filth.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਹ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
23971 539 vf puMnI hir 

iDAwieAw jn 
nwnk hm mUrK 
mugD insqwry 
rwm]1]

Vadd Punnee Har 

Dhhiaaeiaa Jan 

Naanak Ham 

Moorakh 

Mugadhh 

Nisathaarae Raam 

||1||

By great good fortune, 

servant Nanak 

meditates on the Lord; 

even fools and idiots 

like me have been 

saved. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ 

ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੂੰ , ਮਹਾਂ ਮੂਰਖਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

23972 539 jo hir nwmu 
iDAwiedy myrI 
ijMduVIey iqnw 
pMcy vsgiq Awey 
rwm]

v`sgiq Jo Har Naam 

Dhhiaaeidhae 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Thinaa Panchae 

Vasagath Aaeae 

Raam ||

Those who meditate 

on the Lord's Name, O 

my soul, overpower 

the five passions.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿੇ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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23973 539 AMqir nv iniD 
nwmu hY myrI 
ijMduVIey guru 
siqguru AlKu 
lKwey rwm]

Anthar Nav Nidhh 

Naam Hai Maeree 

Jindhurreeeae Gur 

Sathigur Alakh 

Lakhaaeae Raam 

||

The nine treasures of 

the Naam are within, 

O my soul; the Great 

Guru has made me see 

the unseen Lord.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ 

ਸਕਦੀ।
23974 539 guir Awsw mnsw 

pUrIAw myrI 
ijMduVIey hir 
imilAw BuK sB 
jwey rwm]

Bu`K Gur Aasaa 

Manasaa 

Pooreeaa Maeree 

Jindhurreeeae Har 

Miliaa Bhukh Sabh 

Jaaeae Raam ||

The Guru has fulfilled 

my hopes and desires, 

O my soul; meeting 

the Lord, all my 

hunger is satisfied.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨ 

ਦਾ ਿੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਜਪਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਭੁੱ ਖ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

23975 539 Duir msqik hir 
pRiB iliKAw  
myrI ijMduVIey jn 
nwnk hir gux 
gwey rwm]2]

Dhhur Masathak 

Har Prabh Likhiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Jan 

Naanak Har Gun 

Gaaeae Raam 

||2||

O servant Nanak, he 

alone sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, O my soul, upon 

whose forehead God 

has inscribed such pre-

ordained destiny. 

||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ 

ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਲੇਖ) ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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23976 539 hm pwpI 
blvMcIAw myrI 
ijMduVIey prdRohI 
Tg mwieAw rwm]

(blvMcIAw) vL Pryb 
krn vwlw[ (prdRohI) 
prwieAW nwl DRoh krn 
vwlw ivsvws GwqI[ 
T`g

Ham Paapee 

Balavancheeaa 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Paradhrohee Thag 

Maaeiaa Raam ||

I am a deceitful sinner, 

O my soul, a cheat, 

and a robber of 

others' wealth.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਵਲ-ਛਲ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ 

ਦਗ਼ਾ-ਫ਼ਰੇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਠੱਗੀਆਂ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।

23977 539 vfBwgI guru 
pwieAw myrI 
ijMduVIey guir 
pUrY giq imiq 
pwieAw rwm]

Vaddabhaagee 

Gur Paaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Gur 

Poorai Gath Mith 

Paaeiaa Raam ||

But, by great good 

fortune, I have found 

the Guru, O my soul; 

through the Perfect 

Guru, I have found the 

way to salvation.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਈ।

23978 539 guir AMimRqu hir  
muiK coieAw myrI 
ijMduVIey iPir 
mrdw bhuiV 
jIvwieAw rwm]

Gur Anmrith Har 

Mukh Choeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Fir 

Maradhaa Bahurr 

Jeevaaeiaa Raam 

||

The Guru has poured 

the Ambrosial Nectar 

of the Lord's Name 

into my mouth, O my 

soul, and now, my 

dead soul has come to 

life again.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਚੋਅ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੜ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤਾ।
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23979 539 jn nwnk  
siqgur jo imly  
myrI ijMduVIey  
iqn ky sB duK 
gvwieAw 
rwm]3]

Jan Naanak 

Sathigur Jo Milae 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Thin Kae Sabh 

Dhukh Gavaaeiaa 

Raam ||3||

O servant Nanak: 

those who meet the 

True Guru, O my soul, 

have all of their pains 

taken away. ||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤੇ ॥੩॥

23980 539 Aiq aUqmu hir 
nwmu hY myrI 
ijMduVIey ijqu 
jipAY pwp 
gvwqy rwm]

Ath Ootham Har 

Naam Hai Maeree 

Jindhurreeeae Jith 

Japiai Paap 

Gavaathae Raam 

||

The Name of the Lord 

is sublime, O my soul; 

chanting it, one's sins 

are washed away.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੀ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਿਪਣ 

ਨਾਲ ਸਾਰੇ (ਜਪਛਲੇ) ਪਾਪ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

23981 539 piqq pivqR guir 
hir kIey myrI 
ijMduVIey chu 
kuMfI chu juig 
jwqy rwm]

kuMfIN[ ju`ig Pathith Pavithr 

Gur Har Keeeae 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Chahu Kunddee 

Chahu Jug Jaathae 

Raam ||

The Guru, the Lord, 

has purified even the 

sinners, O my soul; 

now, they are famous 

and respected in the 

four directions and 

throughout the four 

ages.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਡੱਜਗਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਜਵਤਿ 
ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਨਾਮਣੇ 
ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ।
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23982 539 haumY mYlu sB 
auqrI myrI 
ijMduVIey hir 
AMimRiq hir sir 
nwqy rwm]

n@wqy Houmai Mail Sabh 

Outharee Maeree 

Jindhurreeeae Har 

Anmrith Har Sar 

Naathae Raam ||

The filth of egotism is 

totally wiped away, O 

my soul, by bathing in 

the Ambrosial Pool of 

the Lord's Name.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਲ 

ਜਵਚ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲਜਹ 

ਗਈ।

23983 539 AprwDI pwpI 
auDry myrI 
ijMduVIey jn 
nwnk iKnu hir 
rwqy rwm]4]3]

Aparaadhhee 

Paapee 

Oudhharae 

Maeree 

Jindhurreeeae Jan 

Naanak Khin Har 

Raathae Raam 

||4||3||

Even sinners are 

carried across, O my 

soul, if they are 

imbued with the 

Lord's Name, even for 

an instant, O servant 

Nanak. ||4||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿੇਹੜੇ ਜਵਕਾਰੀ 
ਤੇ ਪਾਪੀ ਭੀ ਇਕ ਜਖਨ ਵਾਸਤੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਗਏ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ ਬਚ ਗਏ ॥੪॥੩॥

23984 539 ibhwgVw mhlw 
4]

Bihaagarraa 

Mehalaa 4 ||

Bihaagraa, Fourth 

Mehl:

23985 539 hau bilhwrI 
iqn@ kau myrI 
ijMduVIey ijn@ 
hir hir nwmu 
ADwro rwm]

Ho Balihaaree 

Thinh Ko Maeree 

Jindhurreeeae Jinh 

Har Har Naam 

Adhhaaro Raam ||

I am a sacrifice, O my 

soul, to those who 

take the Support of 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪਰਾਮਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ।
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23986 539 guir siqguir  
nwmu idRVwieAw  
myrI ijMduVIey  
ibKu Baujlu 
qwrxhwro rwm]

Gur Sathigur 

Naam 

Dhrirraaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Bikh Bhoujal 

Thaaranehaaro 

Raam ||

The Guru, the True 

Guru, implanted the 

Name within me, O my 

soul, and He has 

carried me across the 

terrifying world-ocean 

of poison.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਨੇ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪੱਕੀ ਤਰਹਾਂ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਜ਼ਜਹਰ (-ਭਰੇ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

23987 539 ijn iek min  
hir iDAwieAw  
myrI ijMduVIey  
iqn sMq jnw 
jYkwro rwm]

Jin Eik Man Har 

Dhhiaaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Thin Santh Janaa 

Jaikaaro Raam ||

Those who have 

meditated one-

pointedly on the Lord, 

O my soul - I proclaim 

the Victory of those 

saintly beings.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਮਨ ਹੋ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਸੋਭਾ-ਵਜਡਆਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

23988 540 nwnk hir jip 
suKu pwieAw myrI 
ijMduVIey siB dUK 
invwrxhwro 
rwm]1]

Naanak Har Jap 

Sukh Paaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Sabh Dhookh 

Nivaaranehaaro 

Raam ||1||

Nanak has found 

peace, meditating on 

the Lord, O my soul; 

the Lord is the 

Destroyer of all pain. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਸੁਖ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥
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23989 540 sw rsnw Dnu DMnu 
hY myrI ijMduVIey  
gux gwvY hir 
pRB kyry rwm]

Saa Rasanaa 

Dhhan Dhhann Hai 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Gun Gaavai Har 

Prabh Kaerae 

Raam ||

Blessed, blessed is 

that tongue, O my 

soul, which sings the 

Glorious Praises of the 

Lord God.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਹ 

ਿੀਭ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੁਬਾਜਰਕ 

ਹੈ, ਿੇਹੜੀ (ਸਦਾ) ਪਰਾਮਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

23990 540 qy sRvn Bly 
soBnIk hih myrI 
ijMduVIey hir 
kIrqnu suxih  
hir qyry rwm]

hih Thae Sravan 

Bhalae Sobhaneek 

Hehi Maeree 

Jindhurreeeae Har 

Keerathan Sunehi 

Har Thaerae Raam 

||

Sublime and splendid 

are those ears, O my 

soul, which listen to 

the Kirtan of the 

Lord's Praises.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਉਹ ਕੂੰਨ ਸੋਹਣੇ ਹਨ ਚੂੰ ਗੇ ਹਨ 

ਿੇਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

23991 540 so sIsu Blw 
pivqR pwvnu hY  
myrI ijMduVIey jo 
jwie lgY gur 
pYry rwm]

l`gY So Sees Bhalaa 

Pavithr Paavan Hai 

Maeree 

Jindhurreeeae Jo 

Jaae Lagai Gur 

Pairae Raam ||

Sublime, pure and 

pious is that head, O 

my soul, which falls at 

the Guru's Feet.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਹ 

ਜਸਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਜਵਤਿ 
ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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23992 540 gur ivthu nwnku 
vwirAw myrI 
ijMduVIey ijin 
hir hir nwmu 
icqyry rwm]2]

Gur Vittahu 

Naanak Vaariaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Jin 

Har Har Naam 

Chithaerae Raam 

||2||

Nanak is a sacrifice to 

that Guru, O my soul; 

the Guru has placed 

the Name of the Lord, 

Har, Har, in my mind. 

||2||

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਨਾਨਕ 

(ਉਸ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ॥੨॥

23993 540 qy nyqR Bly 
prvwxu hih myrI 
ijMduVIey jo swDU 
siqguru dyKih 
rwm]

Thae Naethr 

Bhalae Paravaan 

Hehi Maeree 

Jindhurreeeae Jo 

Saadhhoo Sathigur 

Dhaekhehi Raam 

||

Blessed and approved 

are those eyes, O my 

soul, which gaze upon 

the Holy True Guru.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਹ 

ਅੱਖਾਂ ਭਲੀਆਂ ਹਨ ਸਿਲ ਹਨ 

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਦੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।

23994 540 qy hsq punIq 
pivqR hih myrI 
ijMduVIey jo hir 
jsu hir hir 
lyKih rwm]

Thae Hasath 

Puneeth Pavithr 

Hehi Maeree 

Jindhurreeeae Jo 

Har Jas Har Har 

Laekhehi Raam ||

Sacred and sanctified 

are those hands, O my 

soul, which write the 

Praises of the Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਹ 

ਹੱਥ ਪਜਵਤਿ ਹਨ ਿੇਹੜੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਲਖਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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23995 540 iqsu jn ky pg 
inq pUjIAih  
myrI ijMduVIey jo 
mwrig Drm 
clysih rwm]

pg:polw bolo[ 
pUjIAih[ clysih

This Jan Kae Pag 

Nith Poojeeahi 

Maeree 

Jindhurreeeae Jo 

Maarag Dhharam 

Chalaesehi Raam 

||

I worship continually 

the feet of that 

humble being, O my 

soul, who walks on the 

Path of Dharma - the 

path of righteousness.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ (ਉਹ) ਪੈਰ ਸਦਾ ਪੂਿੇ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿੇਹੜੇ (ਪੈਰ) ਧਰਮ 

ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

23996 540 nwnku iqn ivthu 
vwirAw myrI 
ijMduVIey hir 
suix hir nwmu 
mnysih rwm]3]

mnysih Naanak Thin 

Vittahu Vaariaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Har 

Sun Har Naam 

Manaesehi Raam 

||3||

Nanak is a sacrifice to 

those, O my soul, who 

hear of the Lord, and 

believe in the Lord's 

Name. ||3||

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਨਾਨਕ 

ਉਹਨਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ (ਿੀਵਨ-

ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ॥੩॥

23997 540 Driq pwqwlu 
Awkwsu hY myrI 
ijMduVIey sB hir 
hir nwmu iDAwvY 
rwm]

Dhharath Paathaal 

Aakaas Hai 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Sabh Har Har 

Naam Dhhiaavai 

Raam ||

The earth, the nether 

regions of the 

underworld, and the 

Akaashic ethers, O my 

soul, all meditate on 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਧਰਤੀ, 
ਪਾਤਾਲ, ਆਕਾਸ਼-ਹਰੇਕ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
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23998 540 pauxu pwxI 
bYsMqro myrI 
ijMduVIey inq 
hir hir hir 
jsu gwvY rwm]

Poun Paanee 

Baisantharo 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Nith Har Har Har 

Jas Gaavai Raam ||

Wind, water and fire, 

O my soul, continually 

sing the Praises of the 

Lord, Har, Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਹਵਾ 
ਪਾਣੀ, ਅੱਗ-ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

23999 540 vxu iqRxu sBu 
Awkwru hY myrI 
ijMduVIey muiK 
hir hir nwmu 
iDAwvY rwm]

Van Thrin Sabh 

Aakaar Hai 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Mukh Har Har 

Naam Dhhiaavai 

Raam ||

The woods, the 

meadows and the 

whole world, O my 

soul, chant with their 

mouths the Lord's 

Name, and meditate 

on the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿੂੰਗਲ, 

ਘਾਹ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੱਸਦਾ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਹਰੇਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਜਰਹਾ ਹੈ।

24000 540 nwnk qy hir 
dir pYn@wieAw  
myrI ijMduVIey jo 
gurmuiK Bgiq 
mnu lwvY 
rwm]4]4]

(pYn@wieAw) siqkwirAw Naanak Thae Har 

Dhar Painhaaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Jo 

Guramukh 

Bhagath Man 

Laavai Raam 

||4||4||

O Nanak, one who, as 

Gurmukh, focuses his 

consciousness on the 

Lord's devotional 

worship - O my soul, 

he is robed in honor in 

the Court of the Lord. 

||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਪਰਾਮਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸਤਕਾਰੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥੪॥

24001 540 ibhwgVw mhlw 
4]

Bihaagarraa 

Mehalaa 4 ||

Bihaagraa, Fourth 

Mehl:
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24002 540 ijn hir hir 
nwmu n cyiqE  
myrI ijMduVIey qy 
mnmuK mUV 
ieAwxy rwm]

Jin Har Har Naam 

N Chaethiou 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Thae Manamukh 

Moorr Eiaanae 

Raam ||

Those who do not 

remember the Name 

of the Lord, Har, Har, 

O my soul - those self-

willed manmukhs are 

foolish and ignorant.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਕਦੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਮੂਰਖ ਹਨ ਅੂੰਞਾਣ 

ਹਨ।

24003 540 jo moih mwieAw 
icqu lwiedy myrI 
ijMduVIey sy AMiq 
gey pCuqwxy rwm]

Jo Mohi Maaeiaa 

Chith Laaeidhae 

Maeree 

Jindhurreeeae Sae 

Anth Geae 

Pashhuthaanae 

Raam ||

Those who attach 

their consciousness to 

emotional attachment 

and Maya, O my soul, 

depart regretfully in 

the end.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ (ਇਥੋਂ) ਹੱਥ 

ਮਲਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

24004 540 hir drgh FoeI  
nw lhin@ myrI 
ijMduVIey jo 
mnmuK pwip 
luBwxy rwm]

lhin@ Har Dharageh 

Dtoee Naa 

Lehanih Maeree 

Jindhurreeeae Jo 

Manamukh Paap 

Lubhaanae Raam 

||

They find no place of 

rest in the Court of the 

Lord, O my soul; those 

self-willed manmukhs 

are deluded by sin.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਆਪਣੇ 
ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ) ਪਾਪ-

ਕਰਮ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਆਸਰਾ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4801 Published: March 06/ 2014



24005 540 jn nwnk gur 
imil aubry myrI 
ijMduVIey hir 
jip hir nwim 
smwxy rwm]1]

Jan Naanak Gur 

Mil Oubarae 

Maeree 

Jindhurreeeae Har 

Jap Har Naam 

Samaanae Raam 

||1||

O servant Nanak, 

those who meet the 

Guru are saved, O my 

soul; chanting the 

Name of the Lord, 

they are absorbed in 

the Name of the Lord. 

||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

(ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

24006 540 siB jwie imlhu 
siqgurU kau myrI 
ijMduVIey jo hir 
hir nwmu idRVwvY 
rwm]

Sabh Jaae Milahu 

Sathiguroo Ko 

Maeree 

Jindhurreeeae Jo 

Har Har Naam 

Dhrirraavai Raam 

||

Go, everyone, and 

meet the True Guru; O 

my soul, He implants 

the Name of the Lord, 

Har, har, within the 

heart.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਸਾਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਿਾ ਜਮਲੋ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

(ਗੁਰੂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

24007 540 hir jpidAw 
iKnu iFl n 
kIjeI myrI 
ijMduVIey mqu ik 
jwpY swhu AwvY 
ik n AwvY rwm]

kIjeI Har Japadhiaa 

Khin Dtil N Keejee 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Math K Jaapai 

Saahu Aavai K N 

Aavai Raam ||

Do not hesitate for an 

instant - meditate on 

the Lord, O my soul; 

who knows whether 

he shall draw another 

breath?

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਦੇਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀਹ 

ਪਤਾ ਹੈ! ਮਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਹ 

ਜਲਆ ਿਾਏ ਿਾਂ ਨਾਹ ਜਲਆ 

ਿਾਏ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4802 Published: March 06/ 2014



24008 540 sw vylw so mUrqu 
sw GVI so muhqu 
sPlu hY myrI 
ijMduVIey ijqu 
hir myrw iciq 
AwvY rwm]

Saa Vaelaa So 

Moorath Saa 

Gharree So 

Muhath Safal Hai 

Maeree 

Jindhurreeeae Jith 

Har Maeraa Chith 

Aavai Raam ||

That time, that 

moment, that instant, 

that second is so 

fruitful, O my soul, 

when my Lord comes 

into my mind.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਹ 

ਵੇਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਘੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਮਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਵੇਲੇ ਜਪਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

24009 540 jn nwnk nwmu 
iDAwieAw myrI 
ijMduVIey jmkMkru 
nyiV n AwvY 
rwm]2]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Jamakankar Naerr 

N Aavai Raam 

||2||

Servant Nanak has 

meditated on the 

Naam, the Name of 

the Lord, O my soul, 

and now, the 

Messenger of Death 

does not draw near 

him. ||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਿਮ ਦੂਤ 

ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦਾ (ਮੌਤ 

ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ) ॥੨॥

24010 540 hir vyKY suxY inq 
sBu ikCu myrI 
ijMduVIey so frY 
ijin pwp kmqy 
rwm]

kmqy:polw bolo Har Vaekhai Sunai 

Nith Sabh Kishh 

Maeree 

Jindhurreeeae So 

Ddarai Jin Paap 

Kamathae Raam ||

The Lord continually 

watches, and hears 

everything, O my soul; 

he alone is afraid, who 

commits sins.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! (ਿੇਹੜੇ 

ਕੂੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੇ 

ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਸੁਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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24011 540 ijsu AMqru 
ihrdw suDu hY  
myrI ijMduVIey  
iqin jin siB 
fr suit Gqy 
rwm]

G`qy Jis Anthar 

Hiradhaa Sudhh 

Hai Maeree 

Jindhurreeeae 

Thin Jan Sabh 

Ddar Sutt Ghathae 

Raam ||

One whose heart is 

pure within, O my 

soul, casts off all his 

fears.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ 

(ਮਨੱੁਖ) ਦਾ ਅੂੰਦਰਲਾ ਜਹਰਦਾ 
ਪਜਵਤਿ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਡਰ ਲਾਹ ਜਦੱਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) 

ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਡਰਦਾ ਹੈ।

24012 540 hir inrBau 
nwim pqIijAw  
myrI ijMduVIey  
siB JK mwrnu 
dust kupqy rwm]

kup`qy Har Nirabho Naam 

Patheejiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Sabh Jhakh 

Maaran Dhusatt 

Kupathae Raam ||

One who has faith in 

the Fearless Name of 

the Lord, O my soul - 

all his enemies and 

attackers speak 

against him in vain.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰਭਉ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਸਾਰੇ ਕੁਪੱਤੇ ਵੈਰੀ ਬੇਸ਼ਕ ਪਏ 

ਝਖਾਂ ਮਾਰਨ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ)।

24013 541 guru pUrw nwnik 
syivAw myrI 
ijMduVIey ijin 
pYrI Awix siB 
Gqy rwm]3]

G`qy Gur Pooraa 

Naanak Saeviaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Jin 

Pairee Aan Sabh 

Ghathae Raam 

||3||

Nanak has served the 

Perfect Guru, O my 

soul, who causes all to 

fall at His feet. ||3||

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਨਾਨਕ 

ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ (ਕੁਪੱਤੇ 

ਦੁਸ਼ਟ, ਸਰਨ ਆਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਪੈਰਾਂ ਜਵਚ ਜਲਆ ਕੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤੇ 

ਹਨ ॥੩॥
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24014 541 so AYsw hir inq 
syvIAY myrI 
ijMduVIey jo sB 
dU swihbu vfw 
rwm]

So Aisaa Har Nith 

Saeveeai Maeree 

Jindhurreeeae Jo 

Sabh Dhoo Saahib 

Vaddaa Raam ||

Serve such a Lord 

continuously, O my 

soul, who is the Great 

Lord and Master of all.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਸਦਾ 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

24015 541 ijn@I iek min  
ieku ArwiDAw  
myrI ijMduVIey  
iqnw nwhI iksY 
dI ikCu cfw 
rwm]

(c`fw) prvwh, kwn 
knof

Jinhee Eik Man Eik 

Araadhhiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Thinaa Naahee 

Kisai Dhee Kishh 

Chaddaa Raam ||

Those who single-

mindedly worship Him 

in adoration, O my 

soul, are not 

subservient to anyone.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ ਕੋਈ 

ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।

24016 541 gur syivAY hir 
mhlu pwieAw  
myrI ijMduVIey JK 
mwrnu siB inMdk 
GMfw rwm]

(GMfw) clwk Gur Saeviai Har 

Mehal Paaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Jhakh Maaran 

Sabh Nindhak 

Ghanddaa Raam ||

Serving the Guru, I 

have obtained the 

Mansion of the Lord's 

Presence, O my soul; 

all the slanderers and 

trouble-makers bark in 

vain.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਜਿਰ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਲਾਕ 

ਜਨੂੰ ਦਕ ਪਏ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ (ਉਸ 

ਦਾ ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ)।
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24017 541 jn nwnk nwmu 
iDAwieAw myrI 
ijMduVIey Duir 
msqik hir 
iliK Cfw 
rwm]4]5]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Dhhur Masathak 

Har Likh Shhaddaa 

Raam ||4||5||

Servant Nanak has 

meditated on the 

Name, O my soul; such 

is the pre-ordained 

destiny which the Lord 

written on his 

forehead. ||4||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! (ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੇ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ) ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਜਸਮਰਨ ਦਾ) 
ਲੇਖ ਜਲਖ ਰੱਜਖਆ ਹੈ ॥੪॥੫॥

24018 541 ibhwgVw mhlw 
4]

Bihaagarraa 

Mehalaa 4 ||

Bihaagraa, Fourth 

Mehl:

24019 541 siB jIA qyry qUM 
vrqdw myry hir 
pRB qUM jwxih jo 
jIie kmweIAY 
rwm]

jIie Sabh Jeea Thaerae 

Thoon 

Varathadhaa 

Maerae Har Prabh 

Thoon Jaanehi Jo 

Jeee Kamaaeeai 

Raam ||

All beings are Yours - 

You permeate them 

all. O my Lord God, 

You know what they 

do in their hearts.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ 
(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ 

(ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਹਨ, ਤੂੂੰ  
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ) ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਿ ੋ

ਕੁਝ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਿੀ ਜਵਚ 

ਜਚਤਾਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੂੰ  (ਉਹ 

ਸਭ ਕੁਝ) ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

24020 541 hir AMqir 
bwhir nwil hY  
myrI ijMduVIey sB 
vyKY min 
mukrweIAY rwm]

Har Anthar Baahar 

Naal Hai Maeree 

Jindhurreeeae 

Sabh Vaekhai Man 

Mukaraaeeai 

Raam ||

The Lord is with them, 

inwardly and 

outwardly, O my soul; 

He sees everything, 

but the mortal denies 

the Lord in his mind.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ 

ਬਾਹਰ (ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਡੇ) ਨਾਲ 

ਹੈ, ਿ ੋਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, 

(ਪਰ ਜਿਰ ਭੀ) ਮੁਕਰ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ।
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24021 541 mnmuKw no hir 
dUir hY myrI 
ijMduVIey sB 
ibrQI Gwl 
gvweIAY rwm]

Manamukhaa No 

Har Dhoor Hai 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Sabh Birathhee 

Ghaal Gavaaeeai 

Raam ||

The Lord is far away 

from the self-willed 

manmukhs, O my soul; 

all their efforts are in 

vain.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਤੇ 

ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੇਹਨਤ 

ਜਵਅਰਥ ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

24022 541 jn nwnk  
gurmuiK 
iDAwieAw myrI 
ijMduVIey hir 
hwjru ndrI 
AweIAY rwm]1]

Jan Naanak 

Guramukh 

Dhhiaaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Har 

Haajar Nadharee 

Aaeeai Raam ||1||

Servant Nanak, as 

Gurmukh, meditates 

on the Lord, O my 

soul; he beholds the 

Lord ever-present. 

||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24023 541 sy Bgq sy syvk  
myrI ijMduVIey jo 
pRB myry min Bwxy 
rwm]

Sae Bhagath Sae 

Saevak Maeree 

Jindhurreeeae Jo 

Prabh Maerae 

Man Bhaanae 

Raam ||

They are devotees, 

and they are servants, 

O my soul, who are 

pleasing to the Mind 

of my God.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) ਭਗਤ ਹਨ 

(ਅਸਲ) ਸੇਵਕ ਹਨ ਿੋ ਜਪਆਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਚੂੰ ਗੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
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24024 541 sy hir drgh 
pYnwieAw myrI 
ijMduVIey Aih 
inis swic smwxy 
rwm]

pYn@wieAw Sae Har Dharageh 

Painaaeiaa 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Ahinis Saach 

Samaanae Raam ||

They are robed in 

honor in the Court of 

the Lord, O my soul; 

night and day, they 

remain absorbed in 

the True Lord.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਸਤਕਾਰੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

24025 541 iqn kY sMig mlu 
auqrY myrI 
ijMduVIey rMig 
rwqy ndir 
nIswxy rwm]

au~qrY Thin Kai Sang Mal 

Outharai Maeree 

Jindhurreeeae 

Rang Raathae 

Nadhar 

Neesaanae Raam 

||

In their company, the 

filth of one's sins is 

washed away, O my 

soul; imbued with the 

Lord's Love, one 

comes to bear the 

Mark of His Grace.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ (ਮਨ ਤੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

24026 541 nwnk kI pRB 
bynqI myrI 
ijMduVIey imil 
swDUsMig AGwxy 
rwm]2]

(AGwxy) iqRpq Naanak Kee Prabh 

Baenathee 

Maeree 

Jindhurreeeae Mil 

Saadhhoo Sang 

Aghaanae Raam 

||2||

Nanak offers his 

prayer to God, O my 

soul; joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, he is 

satisfied. ||2||

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ 

(ਜਕ ਨਾਨਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਹੇ, ਇੂੰਿ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ੇਰਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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24027 541 hy rsnw jip 
goibMdo myrI 
ijMduVIey jip 
hir hir iqRsnw 
jwey rwm]

Hae Rasanaa Jap 

Gobindho Maeree 

Jindhurreeeae Jap 

Har Har Thrisanaa 

Jaaeae Raam ||

O tongue, chant the 

Name of God; O my 

soul, chanting the 

Name of the Lord, Har, 

Har, your desires shall 

be extinguished.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਿੀਭ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ 

ਿਪ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

24028 541 ijsu dieAw kry 
myrw pwrbRhmu  
myrI ijMduVIey  
iqsu min nwmu 
vswey rwm]

dieAw Jis Dhaeiaa Karae 

Maeraa 

Paarabreham 

Maeree 

Jindhurreeeae 

This Man Naam 

Vasaaeae Raam ||

He, unto whom my 

Supreme Lord God 

shows Mercy, O my 

soul, enshrines the 

Name in his mind.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,

24029 541 ijsu Byty pUrw 
siqgurU myrI 
ijMduVIey so hir 
Dnu iniD pwey 
rwm]

Jis Bhaettae 

Pooraa Sathiguroo 

Maeree 

Jindhurreeeae So 

Har Dhhan Nidhh 

Paaeae Raam ||

One who meets the 

Perfect True Guru, O 

my soul, obtains the 

treasure of the Lord's 

wealth.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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24030 541 vfBwgI sMgiq 
imlY myrI 
ijMduVIey nwnk 
hir gux gwey 
rwm]3]

Vaddabhaagee 

Sangath Milai 

Maeree 

Jindhurreeeae 

Naanak Har Gun 

Gaaeae Raam 

||3||

By great good fortune, 

one joins the 

Company of the Holy, 

O my soul. O Nanak, 

sing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

24031 541 Qwn QnMqir riv 
rihAw myrI 
ijMduVIey  
pwrbRhmu pRBu 
dwqw rwm]

Thhaan 

Thhananthar Rav 

Rehiaa Maeree 

Jindhurreeeae 

Paarabreham 

Prabh Dhaathaa 

Raam ||

In the places and 

interspaces, O my 

soul, the Supreme 

Lord God, the Great 

Giver, is pervading.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

24032 541 qw kw AMqu n 
pweIAY myrI 
ijMduVIey pUrn 
purKu ibDwqw 
rwm]

Thaa Kaa Anth N 

Paaeeai Maeree 

Jindhurreeeae 

Pooran Purakh 

Bidhhaathaa Raam 

||

His limits cannot be 

found, O my soul; He 

is the Perfect Architect 

of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਣਾ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
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24033 541 srb jIAw 
pRiqpwldw myrI 
ijMduVIey ijau 
bwlk ipq mwqw 
rwm]

Sarab Jeeaa 

Prathipaaladhaa 

Maeree 

Jindhurreeeae Jio 

Baalak Pith 

Maathaa Raam ||

He cherishes all 

beings, O my soul, as 

the mother and father 

cherish their child.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਿੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ 
ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਦੇ ਹਨ।

24034 541 shs isAwxp 
nh imlY myrI 
ijMduVIey jn 
nwnk gurmuiK 
jwqw 
rwm]4]6]Ckw 
1]

 Cy sbd ie`k C`kw[ 
C`kw ie`k bolo

Sehas Siaanap Neh 

Milai Maeree 

Jindhurreeeae Jan 

Naanak Guramukh 

Jaathaa Raam 

||4||6||

By thousands of clever 

tricks, He cannot be 

obtained, O my soul; 

servant Nanak, as 

Gurmukh, has come to 

know the Lord. 

||4||6||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਸੋਹਣੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ, 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਉਸ 

ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੬॥ ਛੇ ਪਦਾਂ ਦਾ 1 ਿੋੜ।

24035 541 ibhwgVw mhlw 
5 CMq Gru 1

Gru pihlw Bihaagarraa 

Mehalaa 5 

Shhanth Ghar 1

Bihaagraa, Fifth Mehl, 

Chhant, First House:

ਰਾਗ ਬੇਹਾਗੜਾ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

24036 541 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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24037 541 hir kw eyku 
AcMBau dyiKAw  
myry lwl jIau jo 
kry su Drm 
inAwey rwm]

Har Kaa Eaek 

Achanbho 

Dhaekhiaa Maerae 

Laal Jeeo Jo Karae 

S Dhharam 

Niaaeae Raam ||

I have seen one 

miracle of the Lord, O 

my Dear Beloved - 

whatever He does is 

righteous and just.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਇਕ ਅਚਰਿ ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਵੇਜਖਆ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਿੋ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

24038 541 hir rMgu AKwVw 
pwieEnu myry 
lwl jIau Awvxu 
jwxu sbwey rwm]

Har Rang 

Akhaarraa 

Paaeioun Maerae 

Laal Jeeo Aavan 

Jaan Sabaaeae 

Raam ||

The Lord has 

fashioned this 

beautiful arena, O my 

Dear Beloved, where 

all come and go.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! (ਇਹ ਿਗਤ) 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਕ ਜਪੜ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਕ ਰੂੰਗ-ਭੂਮੀ 
ਰਚ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਿੀਵਾਂ 
ਲਈ ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਨਾ ਭੀ ਜਨਯਤ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

24039 542 Awvxu q jwxw  
iqnih kIAw  
ijin mydin 
isrjIAw]

(mydin) isRStI Aavan Th Jaanaa 

Thinehi Keeaa Jin 

Maedhan 

Sirajeeaa ||

The One who 

fashioned the world 

causes them to come 

and go.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) 
ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਨਾ ਉਸੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ।
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24040 542 ieknw myil 
siqguru mhil 
bulwey ieik  
Brim BUly 
iPridAw]

Eikanaa Mael 

Sathigur Mehal 

Bulaaeae Eik 

Bharam Bhoolae 

Firadhiaa ||

Some meet the True 

Guru - the Lord invites 

them into the 

Mansion of His 

Presence; others 

wander around, 

deluded by doubt.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਕਈ ਿੀਵ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਏ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

24041 542 AMqu qyrw qUMhY 
jwxih qUM sB 
mih rihAw 
smwey]

Anth Thaeraa 

Thoonhai Jaanehi 

Thoon Sabh Mehi 

Rehiaa Samaaeae 

||

You alone know Your 

limits; You are 

contained in all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ (ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਅੂੰਤ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈਂ।

24042 542 scu khY nwnku  
suxhu sMqhu hir 
vrqY Drm 
inAwey]1]

Sach Kehai Naanak 

Sunahu Santhahu 

Har Varathai 

Dhharam Niaaeae 

||1||

Nanak speaks the 

Truth: listen, Saints - 

the Lord dispenses 

even-handed justice. 

||1||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸੁਣੋ, ਨਾਨਕ ਇਕ 

ਅਟੱਲ ਜਨਯਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਨਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਕਾਰ ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

24043 542 Awvhu imlhu 
shylIho myry lwl 
jIau hir hir 
nwmu ArwDy rwm]

Aavahu Milahu 

Sehaeleeho 

Maerae Laal Jeeo 

Har Har Naam 

Araadhhae Raam 

||

Come and join me, O 

my beautiful dear 

beloveds; let's worship 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਸੂੰਤ-ਿਨ ਸਹੇਲੀਹੋ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਆਓ, ਰਲ ਕੇ ਸੂੰਤ-

ਸੂੰਗ ਜਵਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰੋ।
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24044 542 kir syvhu pUrw 
siqgurU myry lwl 
jIau jm kw 
mwrgu swDy rwm]

sw`Dy Kar Saevahu 

Pooraa Sathiguroo 

Maerae Laal Jeeo 

Jam Kaa Maarag 

Saadhhae Raam ||

Let's serve the Perfect 

True Guru, O my dear 

beloveds, and clear 

away the Path of 

Death.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਅਭੁੱ ਲ 

ਮੂੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਵੋ 
ਇੂੰਿ ਿਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੂੰ  
(ਆਤਮਕ ਮੌਤ) ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਬਣਾ 
ਲਵੋ।

24045 542 mwrgu ibKVw  
swiD gurmuiK  
hir drgh soBw 
pweIAY]

Maarag Bikharraa 

Saadhh Guramukh 

Har Dharageh 

Sobhaa Paaeeai ||

Having cleared the 

treacherous path, as 

Gurmukhs, we shall 

obtain honor in the 

Court of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਔਖੇ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਸਕੀਦੀ ਹੈ।

24046 542 ijn kau ibDwqY 
Durhu iliKAw  
iqn@w rYix idnu 
ilv lweIAY]

Jin Ko Bidhhaathai 

Dhhurahu Likhiaa 

Thinhaa Rain Dhin 

Liv Laaeeai ||

Those who have such 

pre-ordained destiny, 

lovingly focus their 

consciousness on the 

Lord, night and day.

(ਪਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

(ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜਤ 

ਜਦਨ ਰਾਤ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਲਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

24047 542 haumY mmqw mohu 
Cutw jw sMig 
imilAw swDy]

swDy:polw bolo Houmai 

Mamathaa Mohu 

Shhuttaa Jaa Sang 

Miliaa Saadhhae ||

Self-conceit, egotism 

and emotional 

attachment are 

eradicated when one 

joins the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ 
(ਅਪਣੱਤ) ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਮੋਹ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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24048 542 jnu khY nwnku  
mukqu hoAw hir 
hir nwmu 
ArwDy]2]

Jan Kehai Naanak 

Mukath Hoaa Har 

Har Naam 

Araadhhae ||2||

Says servant Nanak, 

one who contemplates 

the Name of the Lord, 

Har, Har, is liberated. 

||2||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ (ਹਉਮੈ 

ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਤੋਂ) ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

24049 542 kr joiVhu sMq 
iekqR hoie myry 
lwl jIau  
AibnwsI purKu 
pUjyhw rwm]

Kar Jorrihu Santh 

Eikathr Hoe 

Maerae Laal Jeeo 

Abinaasee Purakh 

Poojaehaa Raam 

||

Let's join hands, O 

Saints; let's come 

together, O my dear 

beloveds, and worship 

the imperishable, 

Almighty Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਇਕੱਠੇ ਹੋ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ 

ਿੋਜੜਆ ਕਰੋ, ਤੇ, ਉਸ ਨਾਸ-

ਰਜਹਤ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਜਰਆ ਕਰੋ।

24050 542 bhu ibiD pUjw 
KojIAw myry lwl 
jIau iehu mnu 
qnu sBu Arpyhw 
rwm]

ibiD,pUjw polw 
bolo[Ko~jIAW

Bahu Bidhh Poojaa 

Khojeeaa Maerae 

Laal Jeeo Eihu 

Man Than Sabh 

Arapaehaa Raam 

||

I sought Him through 

uncounted forms of 

adoration, O my dear 

beloveds; now, I 

dedicate my entire 

mind and body to the 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੀ ਪੂਿਾ-ਭੇਟਾ ਭਾਲ 

ਵੇਖੀ ਹੈ (ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਪੂਿਾ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਆਪਣਾ ਇਹ 

ਮਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਭੇਟਾ 
ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

24051 542 mnu qnu Dnu sBu 
pRBU kyrw ikAw ko 
pUj cVwvey]

cV@wvey Man Than Dhhan 

Sabh Prabhoo 

Kaeraa Kiaa Ko 

Pooj Charraaveae 

||

The mind, body and all 

wealth belong to God; 

so what can anyone 

offer to Him in 

worship?

(ਜਿਰ ਭੀ, ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ?) ਇਹ 

ਮਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਧਨ 

ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਸੋ,) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ) 
ਕੇਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ?
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24052 542 ijsu hoie ikRpwlu 
dieAwlu suAwmI  
so pRB AMik 
smwvey]

Jis Hoe Kirapaal 

Dhaeiaal Suaamee 

So Prabh Ank 

Samaaveae ||

He alone merges in 

the lap of God, unto 

whom the Merciful 

Lord Master becomes 

compassionate.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ-ਮਾਲਕ 

ਜਕਰਪਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਬੱਸ! ਇਹੀ ਹੈ ਭੇਟਾ ਤੇ 

ਪੂਿਾ)।

24053 542 Bwgu msqik hoie 
ijs kY iqsu gur 
nwil snyhw]

Bhaag Masathak 

Hoe Jis Kai This 

Gur Naal 

Sanaehaa ||

One who has such pre-

ordained destiny 

written on his 

forehead, comes to 

bear love for the Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

24054 542 jnu khY nwnku  
imil swDsMgiq  
hir hir nwmu 
pUjyhw]3]

Jan Kehai Naanak 

Mil 

Saadhhasangath 

Har Har Naam 

Poojaehaa ||3||

Says servant Nanak, 

joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, let's 

worship the Name of 

the Lord, Har, Har. 

||3||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥

24055 542 dh ids Kojq 
hm iPry myry 
lwl jIau hir 
pwieAVw Gir 
Awey rwm]

Dheh Dhis Khojath 

Ham Firae Maerae 

Laal Jeeo Har 

Paaeiarraa Ghar 

Aaeae Raam ||

I wandered around, 

searching in the ten 

directions, O my dear 

beloveds, but I came 

to find the Lord in the 

home of my own 

being.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ) ਅਸੀਂ ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਰੇ, ਪਰ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੁਣ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਆ ਕੇ 

ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4816 Published: March 06/ 2014



24056 542 hirmMdru hir 
jIau swijAw myry 
lwl jIau hir 
iqsu mih rihAw 
smwey rwm]

Har Mandhar Har 

Jeeo Saajiaa 

Maerae Laal Jeeo 

Har This Mehi 

Rehiaa Samaaeae 

Raam ||

The Dear Lord has 

fashioned the body as 

the temple of the 

Lord, O my dear 

beloveds; the Lord 

continues to dwell 

there.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! (ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਰਜਹਣ ਲਈ ਘਰ 

ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ (ਸਰੀਰ-ਘਰ) 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

24057 542 srby smwxw 
Awip suAwmI  
gurmuiK prgtu 
hoieAw]

Sarabae Samaanaa 

Aap Suaamee 

Guramukh 

Paragatt Hoeiaa ||

The Lord and Master 

Himself is pervading 

everywhere; through 

the Guru, He is 

revealed.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹੋਂਦ ਦਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

24058 542 imitAw ADyrw 
dUKu nwTw Aimau 
hir rsu coieAw]

Mittiaa Adhhaeraa 

Dhookh Naathaa 

Amio Har Ras 

Choeiaa ||

Darkness is dispelled, 

and pains are 

removed, when the 

sublime essence of the 

Lord's Ambrosial 

Nectar trickles down.

(ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਮ-ਰਸ ਚੋ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ 
ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

24059 542 jhw dyKw qhw 
suAwmI pwrbRhmu 
sB Twey]

Jehaa Dhaekhaa 

Thehaa Suaamee 

Paarabreham 

Sabh Thaaeae ||

Wherever I look, the 

Lord and Master is 

there. The Supreme 

Lord God is 

everywhere.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ) ਮੈਂ 
ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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24060 542 jnu khY nwnku  
siqguir 
imlwieAw hir 
pwieAVw Gir 
Awey]4]1]

Jan Kehai Naanak 

Sathigur Milaaeiaa 

Har Paaeiarraa 

Ghar Aaeae 

||4||1||

Says servant Nanak, 

meeting the True 

Guru, I have found the 

Lord, within the home 

of my own being. 

||4||1||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਆ 

ਕੇ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥੧॥

24061 542 rwgu ibhwgVw 
mhlw 5]

Raag Bihaagarraa 

Mehalaa 5 ||

Raag Bihaagraa, Fifth 

Mehl:

24062 542 Aiq pRIqm 
mnmohnw Gt 
sohnw pRwn 
ADwrw rwm]

Aiq[ polw bolo Ath Preetham 

Man Mohanaa 

Ghatt Sohanaa 

Praan Adhhaaraa 

Raam ||

He is dear to me; He 

fascinates my mind; 

He is the ornament of 

my heart, the support 

of the breath of life.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ 

ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਸੋਭ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਸਭ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

24063 542 suMdr soBw lwl 
gopwl dieAwl 
kI Apr Apwrw 
rwm]

Sundhar Sobhaa 

Laal Gopaal 

Dhaeiaal Kee Apar 

Apaaraa Raam ||

The Glory of the 

Beloved, Merciful Lord 

of the Universe is 

beautiful; He is infinite 

and without limit.

ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਗੋਪਾਲ 

ਜਪਆਰੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਭਾ 
(ਪਸਰ ਰਹੀ) ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਸੋਭਾ ਹੈ।

24064 542 gopwl dieAwl 
goibMd lwln  
imlhu kMq 
inmwxIAw]

Gopaal Dhaeiaal 

Gobindh Laalan 

Milahu Kanth 

Nimaaneeaa ||

O Compassionate 

Sustainer of the 

World, Beloved Lord 

of the Universe, 

please, join with Your 

humble soul-bride.

ਹੇ ਜਦਆਲ ਗੋਜਬੂੰ ਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, 

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਕੂੰਤ! ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਮਾਣੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ।
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24065 542 nYn qrsn drs 
prsn nh nId  
rYix ivhwxIAw]

Nain Tharasan 

Dharas Parasan 

Neh Needh Rain 

Vihaaneeaa ||

My eyes long for the 

Blessed Vision of Your 

Darshan; the night 

passes, but I cannot 

sleep.

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਛੂਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਲੂੰ ਘਦੀ 
ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, (ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ 

ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ) 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਰਹੀ।

24066 542 igAwn AMjn 
nwm ibMjn Bey 
sgl sIgwrw]

(ibMjn) Bojn Giaan Anjan Naam 

Binjan Bheae Sagal 

Seegaaraa ||

I have applied the 

healing ointment of 

spiritual wisdom to my 

eyes; the Naam, the 

Name of the Lord, is 

my food. These are all 

my decorations.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਗਆਨ 

ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਜਮਲ ਜਗਆ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਭੋਿਨ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਮਲ ਜਗਆ, 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ (ਆਤਮਕ) 

ਜਸੂੰਗਾਰ ਸਿਲ ਹੋ ਗਏ।

24067 542 nwnku pieAMpY  
sMq jMpY myil kMqu 
hmwrw]1]

(pieAMpY) kQn krdy 
hn[(jMpY) jpdy hn

Naanak Paeianpai 

Santh Janpai Mael 

Kanth Hamaaraa 

||1||

Prays Nanak, let's 

meditate on the Saint, 

that he may unite us 

with our Husband 

Lord. ||1||

ਨਾਨਕ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੂੰਤਾਂ ਿਨਾਂ ਅੱਗੇ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਮਲਾਵੋ ॥੧॥

24068 542 lwK aulwhny moih  
hir jb lgu nh 
imlY rwm]

(aulwhny) aulWBy Laakh Oulaahanae 

Mohi Har Jab Lag 

Neh Milai Raam ||

I endure thousands of 

reprimands, and still, 

my Lord has not met 

with me.

ਿਦ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਿਦ ਤਕ (ਮੇਰੀਆਂ 

ਭੁੱ ਲਾਂ ਦੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਲੱਖਾਂ ਉਲਾਂਭੇ 
ਜਮਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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24069 542 imln kau krau 
aupwv ikCu 
hmwrw nh clY 
rwm]

c`lY Milan Ko Karo 

Oupaav Kishh 

Hamaaraa Neh 

Chalai Raam ||

I make the effort to 

meet with my Lord, 

but none of my efforts 

work.

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਲੇ ਕਰਦੀ 
ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ।

24070 542 cl icq ibq 
Ainq ipRA ibnu  
kvn ibDI n 
DIjIAY]

c`l[ic`q[ib`q[A-
in`q[ ibDI:polw bolo

Chal Chith Bith 

Anith Pria Bin 

Kavan Bidhhee N 

Dhheejeeai ||

Unsteady is my 

consciousness, and 

unstable is my wealth; 

without my Lord, I 

cannot be consoled.

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਚੱਤ 

(ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਨੱਠਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ; ਤੇ, ਧਨ ਭੀ 
ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਨਭਦਾ।

24071 543 Kwn pwn sIgwr 
ibrQy hir kMq 
ibnu ikau 
jIjIAY]

Khaan Paan 

Seegaar Birathhae 

Har Kanth Bin Kio 

Jeejeeai ||

Food, drink and 

decorations are 

useless; without my 

Husband Lord, how 

can I survive?

ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਸੂੰਗਾਰ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਵਅਰਥ ਹਨ, 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

24072 543 Awsw ipAwsI 
rYin idnIAru  
rih n skIAY  
ieku iqlY]

Aasaa Piaasee 

Rain Dhineear 

Rehi N Sakeeai Eik 

Thilai ||

I yearn for Him, and 

desire Him night and 

day. I cannot live 

without Him, even for 

an instant.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲੀਆਂ) ਆਸਾਂ (ਜਵਆਕੁਲ 

ਕਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ) ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਦਨ ਰਾਤ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਰਤਾ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਲਈ ਭੀ ਜਿੂੰ ਦ ਜਟਕਾਣੇ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ।
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24073 543 nwnku pieAMpY 
sMq dwsI qau 
pRswid myrw ipru 
imlY]2]

Naanak Paeianpai 

Santh Dhaasee 

Tho Prasaadh 

Maeraa Pir Milai 

||2||

Prays Nanak, O Saint, I 

am Your slave; by Your 

Grace, I meet my 

Husband Lord. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੈਂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਆ ਬਣੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਹੀ) ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ 
ਪਤੀ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
24074 543 syj eyk ipRau 

sMig drsu n 
pweIAY rwm]

Saej Eaek Prio 

Sang Dharas N 

Paaeeai Raam ||

I share a bed with my 

Beloved, but I do not 

behold the Blessed 

Vision of His Darshan.

(ਮੇਰੀ ਇਸ) ਇਕੋ ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ 

ਉਤੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ (ਮੇਰੇ) ਨਾਲ 

(ਵੱਸਦਾ) ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਦਰਸਨ 

ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ!

24075 543 Avgn moih 
Anyk kq mhil 
bulweIAY rwm]

Avagan Mohi 

Anaek Kath Mehal 

Bulaaeeai Raam ||

I have endless 

demerits - how can my 

Lord call me to the 

Mansion of His 

Presence?

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸੱਜਦਆ ਭੀ ਜਕਵੇਂ ਿਾਏ? ਮੇਰੇ 

ਜਵਚ (ਤਾਂ) ਅਨੇਕਾਂ ਅਉਗਣ 

ਹਨ।

24076 543 inrguin inmwxI 
AnwiQ ibnvY  
imlhu pRB 
ikrpwinDy]

Niragun Nimaanee 

Anaathh Binavai 

Milahu Prabh 

Kirapaa Nidhhae ||

The worthless, 

dishonored and 

orphaned soul-bride 

prays, ""Meet with 

me, O God, treasure of 

mercy.""

ਗੁਣ-ਹੀਨ, ਜਨਮਾਣੀ, 
ਜਨਆਸਰੀ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲ।
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24077 543 BRm BIiq KoeIAY  
shij soeIAY pRB 
plk pyKq nv 
inDy]

Bhram Bheeth 

Khoeeai Sehaj 

Soeeai Prabh 

Palak Paekhath 

Nav Nidhhae ||

The wall of doubt has 

been shattered, and 

now I sleep in peace, 

beholding God, the 

Lord of the nine 

treasures, even for an 

instant.

ਹੇ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ! ਇਕ ਪਲਕ ਮਾਤਿ ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ (ਤੈਥੋਂ 
ਜਵਛੋੜਨ ਵਾਲੀ) ਭਟਕਣਾ ਦੀ 
ਕੂੰਧ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

24078 543 igRih lwlu AwvY  
mhlu pwvY imil 
sMig mMglu 
gweIAY]

Grihi Laal Aavai 

Mehal Paavai Mil 

Sang Mangal 

Gaaeeai ||

If only I could come 

into the Mansion of 

my Beloved Lord's 

Presence! Joining with 

Him, I sing the songs 

of joy.

ਿਦੋਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

24079 543 nwnku pieAMpY  
sMq srxI moih 
drsu 
idKweIAY]3]

Naanak Paeianpai 

Santh Saranee 

Mohi Dharas 

Dhikhaaeeai ||3||

Prays Nanak, I seek 

the Sanctuary of the 

Saints; please, reveal 

to me the Blessed 

Vision of Your 

Darshan. ||3||

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆ ਜਗਆ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ-ਪਤੀ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਾ ਦੇ ॥੩॥

24080 543 sMqn kY prswid  
hir hir pwieAw 
rwm]

Santhan Kai 

Parasaadh Har Har 

Paaeiaa Raam ||

By the Grace of the 

Saints, I have obtained 

the Lord, Har, Har.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ,
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24081 543 ieC puMnI min 
sWiq qpiq 
buJwieAw rwm]

buJwieAw:polw bolo Eishh Punnee Man 

Saanth Thapath 

Bujhaaeiaa Raam 

||

My desires are 

fulfilled, and my mind 

is at peace; the fire 

within has been 

quenched.

ਮੇਰੀ (ਜਚਰਾਂ ਦੀ) ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਠੂੰ ਢ ਪੈ 

ਗਈ ਹੈ, (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ) ਤਪਸ਼ ਬੱੁਝ ਗਈ ਹੈ।

24082 543 sPlw su idns 
rYxy suhwvI And 
mMgl rsu Gnw]

Safalaa S Dhinas 

Rainae Suhaavee 

Anadh Mangal Ras 

Ghanaa ||

Fruitful is that day, 

and beauteous is that 

night, and countless 

are the joys, 

celebrations and 

pleasures.

ਉਹ ਜਦਨ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ 

(ਿਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਜਲਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ) ਬਹੁਤ 

ਆਨੂੰ ਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਸਵਾਦ ਬਣੇ 
ਪਏ ਹਨ,

24083 543 pRgty gupwl 
goibMd lwln  
kvn rsnw gux 
Bnw]

Pragattae Gupaal 

Gobindh Laalan 

Kavan Rasanaa 

Gun Bhanaa ||

The Lord of the 

Universe, the Beloved 

Sustainer of the 

World, has been 

revealed. With what 

tongue can I speak of 

His Glory?

(ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਪਆਰੇ 

ਗੋਪਾਲ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਿੀ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ (ਉਸ ਜਮਲਾਪ ਦੇ) ਕੇਹੜੇ 

ਕੇਹੜੇ ਗੁਣ (ਲਾਭ) ਦੱਸਾਂ?

24084 543 BRm loB moh 
ibkwr Qwky imil 
sKI mMglu 
gwieAw]

Bhram Lobh Moh 

Bikaar Thhaakae 

Mil Sakhee 

Mangal Gaaeiaa ||

Doubt, greed, 

emotional attachment 

and corruption are 

taken away; joining 

with my companions, I 

sing the songs of joy.

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭਟਕਣਾ, ਲੋਭ, 

ਮੋਹ, ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ ਜਮਲ ਕੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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24085 543 nwnku pieAMpY 
sMq jMpY ijin 
hir hir sMjoig 
imlwieAw]4]2]

Naanak Paeianpai 

Santh Janpai Jin 

Har Har Sanjog 

Milaaeiaa 

||4||2||

Prays Nanak, I 

meditate on the Saint, 

who has led me to 

merge with the Lord, 

Har, Har. ||4||2||

ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਢਜਹ ਜਪਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ 

ਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੂੰ  ਉਿਾਗਰ 

ਕਰ ਕੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥

24086 543 ibhwgVw mhlw 
5]

Bihaagarraa 

Mehalaa 5 ||

Bihaagraa, Fifth Mehl:

24087 543 kir ikrpw gur 
pwrbRhm pUry An 
idnu nwmu vKwxw 
rwm]

Kar Kirapaa Gur 

Paarabreham 

Poorae Anadhin 

Naam Vakhaanaa 

Raam ||

Shower Your Mercy 

upon me, O Guru, O 

Perfect Supreme Lord 

God, that I might 

chant the Naam, the 

Name of the Lord, 

night and day.

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ! ਹੇ ਸਰਬ-ਗੁਣ-

ਭਰਪੂਰ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) 

ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ,

24088 543 AMimRq bwxI 
aucrw hir jsu  
imTw lwgY qyrw 
Bwxw rwm]

au~crW[im`Tw Anmrith Baanee 

Oucharaa Har Jas 

Mithaa Laagai 

Thaeraa Bhaanaa 

Raam ||

I speak the Ambrosial 

Words of the Guru's 

Bani, praising the Lord. 

Your Will is sweet to 

me, Lord.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ।
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24089 543 kir dieAw 
mieAw gopwl 
goibMd koie nwhI  
quJ ibnw]

dieAw[ mieAw Kar Dhaeiaa 

Maeiaa Gopaal 

Gobindh Koe 

Naahee Thujh 

Binaa ||

Show kindness and 

compassion, O 

Sustainer of the Word, 

Lord of the Universe; 

without You, I have no 

other.

ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਦਇਆ ਕਰ, ਤਰਸ ਕਰ, 

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

24090 543 smrQ AgQ 
Apwr pUrn jIau 
qnu Dnu qum mnw]

(A-gQ) kQn rhq[ 
smr`Q

Samarathh Agathh 

Apaar Pooran Jeeo 

Than Dhhan 

Thumh Manaa ||

Almighty, sublime, 

infinite, perfect Lord - 

my soul, body, wealth 

and mind are Yours.

ਹੇ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਅਕੱਥ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ! ਮੇਰੀ ਇਹ 

ਜਿੂੰ ਦ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਇਹ 

ਸਰੀਰ, ਇਹ ਧਨ-ਸਭ ਕੁਝ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

24091 543 mUrK mugD 
AnwQ cMcl bl 
hIn nIc Ajwxw]

Moorakh 

Mugadhh Anaathh 

Chanchal 

Baleheen Neech 

Ajaanaa ||

I am foolish, stupid, 

masterless, fickle, 

powerless, lowly and 

ignorant.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਬਹੁਤ 

ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਜਨਆਸਰਾ ਹਾਂ, 
ਚੂੰਚਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨੀਚ ਤੇ 

ਅੂੰਞਾਣ ਹਾਂ।

24092 543 ibnvMiq nwnk  
srix qyrI riK 
lyhu Awvx 
jwxw]1]

ibnvMiq Binavanth Naanak 

Saran Thaeree 

Rakh Laehu Aavan 

Jaanaa ||1||

Prays Nanak, I seek 

Your Sanctuary - 

please save me from 

coming and going in 

reincarnation. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
ਮੈਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈ ॥੧॥
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24093 543 swDh srxI 
pweIAY hir jIau  
gux gwvh hir 
nIqw rwm]

Saadhheh Saranee 

Paaeeai Har Jeeo 

Gun Gaaveh Har 

Neethaa Raam ||

In the Sanctuary of the 

Holy Saints, I have 

found the Dear Lord, 

and I constantly sing 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

24094 543 DUir Bgqn kI  
min qin lgau  
hir jIau sB 
piqq punIqw 
rwm]

Dhhoor Bhagathan 

Kee Man Than 

Lago Har Jeeo 

Sabh Pathith 

Puneethaa Raam 

||

Applying the dust of 

the devotees to the 

mind and body, O 

Dear Lord, all sinners 

are sanctified.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਤੇਰੇ 

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

24095 543 piqqw punIqw 
hoih iqn@ sMig  
ijn@ ibDwqw 
pwieAw]

Pathithaa 

Puneethaa Hohi 

Thinh Sang Jinh 

Bidhhaathaa 

Paaeiaa ||

The sinners are 

sanctified in the 

company of those who 

have met the Creator 

Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਦੇ ਸੱੁਚੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

24096 543 nwm rwqy jIA 
dwqy inq dyih 
cVih svwieAw]

cV@ih Naam Raathae 

Jeea Dhaathae 

Nith Dhaehi 

Charrehi 

Savaaeiaa ||

Imbued with the 

Naam, the Name of 

the Lord, they are 

given the gift of the 

life of the soul; their 

gifts increase day by 

day.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ-ਿੋਗੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਜਨਿੱਤ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਧਦੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।
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24097 543 iriD isiD nv 
iniD hir jip  
ijn@I Awqmu 
jIqw]

Ridhh Sidhh Nav 

Nidhh Har Jap 

Jinee Aatham 

Jeethaa ||

Wealth, the 

supernatural spiritual 

powers of the Siddhas, 

and the nine treasures 

come to those who 

meditate on the Lord, 

and conquer their own 

soul.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਜਲਆ, ਸਭ 

ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

24098 543 ibnvMiq nwnku  
vfBwig 
pweIAih swD 
swjn mIqw]2]

pweIAih Binavanth Naanak 

Vaddabhaag 

Paaeeahi Saadhh 

Saajan Meethaa 

||2||

Prays Nanak, it is only 

by great good fortune 

that the Holy Saints, 

the Lord's 

companions, are 

found, O friends. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਿਣ ਜਮੱਤਰ ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

24099 543 ijnI scu 
vxMijAw hir 
jIau sy pUry swhw 
rwm]

vxMijAw Jinee Sach 

Vananjiaa Har 

Jeeo Sae Poorae 

Saahaa Raam ||

Those who deal in 

Truth, O Dear Lord, 

are the perfect 

bankers.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਸਦਾ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰੇ 

ਭੂੰ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਨ,

24100 543 bhuqu Kjwnw iqMn 
pih hir jIau  
hir kIrqnu 
lwhw rwm]

Bahuth Khajaanaa 

Thinn Pehi Har 

Jeeo Har 

Keerathan Laahaa 

Raam ||

They possess the great 

treasure, O Dear Lord, 

and they reap the 

profit of the Lord's 

Praise.

ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ) 
ਬਹੁਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ (ਇਸ 

ਵਪਾਰ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਦੀ) ਖੱਟੀ 
ਖੱਟਦੇ ਹਨ।
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24101 543 kwmu kRoDu n loBu 
ibAwpY jo jn 
pRB isau 
rwiqAw]

Kaam Krodhh N 

Lobh Biaapai Jo 

Jan Prabh Sio 

Raathiaa ||

Sexual desire, anger 

and greed do not cling 

to those who are 

attuned to God.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਰੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 

ਨਾਹ ਕਾਮ, ਨਾਹ ਕਿੋਧ ਨਾਹ 

ਲੋਭ, ਕੋਈ ਭੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ,

24102 543 eyku jwnih eyku 
mwnih rwm kY 
rMig mwiqAw]

m`wiqAw Eaek Jaanehi Eaek 

Maanehi Raam Kai 

Rang Maathiaa ||

They know the One, 

and they believe in the 

One; they are 

intoxicated with the 

Lord's Love.

ਉਹ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹੀ (ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ) ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
24103 543 lig sMq crxI 

pVy srxI min 
iqnw Emwhw]

l`ig Lag Santh 

Charanee Parrae 

Saranee Man 

Thinaa Oumaahaa 

||

They fall at the Feet of 

the Saints, and seek 

their Sanctuary; their 

minds are filled with 

joy.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਚਾਉ ਚਜੜਹਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
24104 543 ibnvMiq nwnku  

ijn nwmu plY  
syeI scy 
swhw]3]

p`lY Binavanth Naanak 

Jin Naam Palai 

Saeee Sachae 

Saahaa ||3||

Prays Nanak, those 

who have the Naam in 

their laps are the true 

bankers. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਹੈ 

ਉਹੀ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਸਦਾ ਲਈ 

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
24105 543 nwnk soeI 

ismrIAY hir 
jIau jw kI kl 
DwrI rwm]

Naanak Soee 

Simareeai Har 

Jeeo Jaa Kee Kal 

Dhhaaree Raam ||

O Nanak, meditate on 

that Dear Lord, who 

supports all by His 

almighty strength.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਦਾ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਾ 
ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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24106 544 gurmuiK mnhu n 
vIsrY hir jIau  
krqw purKu 
murwrI rwm]

Guramukh 

Manahu N 

Veesarai Har Jeeo 

Karathaa Purakh 

Muraaree Raam ||

In their minds, the 

Gurmukhs do not 

forget the Dear Lord, 

the Primal Creator 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਕਰਤਾਰ ਪਿਭੂ ਮਨ 

ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ।

24107 544 dUKu rogu n Bau 
ibAwpY ijn@I hir 
hir iDAwieAw]

Dhookh Rog N Bho 

Biaapai Jinhee Har 

Har Dhhiaaeiaa ||

Pain, disease and fear 

do not cling to those 

who meditate on the 

Lord, Har, Har.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ, 

ਕੋਈ ਦੱੁਖ, ਕੋਈ ਡਰ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

24108 544 sMq pRswid qry 
Bvjlu pUrib 
iliKAw pwieAw]

Santh Prasaadh 

Tharae Bhavajal 

Poorab Likhiaa 

Paaeiaa ||

By the Grace of the 

Saints, they cross over 

the terrifying world-

ocean, and obtain 

their pre-ordained 

destiny.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤਰ ਜਲਆ (ਸਮਝੋ), ਪੂਰਬਲੇ 

ਿਨਮ ਜਵਚ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ 
ਦਾ) ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਜਗਆ।

24109 544 vjI vDweI min 
sWiq AweI  
imilAw purKu 
ApwrI]

Vajee Vadhhaaee 

Man Saanth Aaee 

Miliaa Purakh 

Apaaree ||

They are 

congratulated and 

applauded, their 

minds are at peace, 

and they meet the 

infinite Lord God.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ 
ਪਿਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਠੂੰ ਡ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ।
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24110 544 ibnvMiq nwnku  
ismir hir hir  
ieC puMnI 
hmwrI]4]3]

Binavanth Naanak 

Simar Har Har 

Eishh Punnee 

Hamaaree 

||4||3||

Prays Nanak, by 

meditating in 

remembrance on the 

Lord, Har, Har, my 

desires are fulfilled. 

||4||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੀ (ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਵਾਲੀ ਜਚਰਾਂ ਦੀ) ਆਸ 

ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥੪॥੩॥

24111 544 ibhwgVw mhlw 
5 Gru 2

Gru dUjw Bihaagarraa 

Mehalaa 5 Ghar 2

Bihaagraa, Fifth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਜਬਹਾਗੜਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

24112 544 <> siqnwmu 
gur pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
24113 544 vDu suKu rYnVIey  

ipRA pRymu lgw]
l`gw Vadhh Sukh 

Rainarreeeae Pria 

Praem Lagaa ||

O peaceful night, grow 

longer - I have come 

to enshrine love for 

my Beloved.

ਹੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਸੋਹਣੀ (ਿੀਵਨ) ਰਾਤ! ਤੂੂੰ  ਲੂੰ ਮੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਾ ਤਾਂ ਿੋ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਜਪਆਰੇ ਦਾ ਪਿੇਮ ਬਜਣਆ 

ਰਹੇ।
24114 544 Gtu duK nIdVIey  

prsau sdw pgw]
(pgw) crn[ Gtu pgw 
poly

Ghatt Dhukh 

Needharreeeae 

Paraso Sadhaa 

Pagaa ||

O painful sleep, grow 

shorter, so that I may 

constantly grasp His 

Feet.

ਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕੋਝੀ (ਗ਼ਫ਼ਲਤ 

ਦੀ) ਨੀਂਦ! ਤੂੂੰ  ਘਟਦੀ ਿਾ, ਮੈਂ 
(ਤੈਥੋਂ ਬਚ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਸਦਾ ਛੁੂੰ ਹਦੀ ਰਹਾਂ।

24115 544 pg DUir bWCau 
sdw jwcau nwm 
ris bYrwgnI]

Pag Dhhoor 

Baanshho Sadhaa 

Jaacho Naam Ras 

Bairaaganee ||

I long for the dust of 

His Feet, and beg for 

His Name; for His 

Love, I have 

renounced the world.

ਮੈਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਲੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਾ (ਉਸ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ ਇਹੀ) ਮੂੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜਕ 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਜਵਚ 

(ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ) ਵੈਰਾਗਵਾਨ 

ਹੋਈ ਰਹਾਂ,
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24116 544 ipRA rMig rwqI  
shj mwqI mhw 
durmiq 
iqAwgnI]

Pria Rang Raathee 

Sehaj Maathee 

Mehaa 

Dhuramath 

Thiaaganee ||

I am imbued with the 

Love of my Beloved, 

and I am naturally 

intoxicated with it; I 

have forsaken my 

awful evil-mindedness.

ਜਪਆਰੇ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀ ਹੋਈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੇ (ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ) ਮਸਤ ਮੈਂ 
ਇਸ ਵੱਡੀ (ਵੈਰਨ) ਭੈੜੀ ਮਜਤ 

ਦਾ ਜਤਆਗ ਕਰੀ ਰੱਖਾਂ।

24117 544 gih Bujw lIn@I  
pRym BInI imlnu 
pRIqm sc mgw]

mgw polw Gehi Bhujaa 

Leenhee Praem 

Bheenee Milan 

Preetham Sach 

Magaa ||

He has taken me by 

the arm, and I am 

saturated with His 

Love; I have met my 

Beloved on the Path of 

Truth.

(ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ) ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿ 

ਗਈ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣਾ ਹੀ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ) ਰਸਤਾ ਹੈ।

24118 544 ibnvMiq nwnk  
Dwir ikrpw  
rhau crxh sMig 
lgw]1]

l`gw Binavanth Naanak 

Dhhaar Kirapaa 

Reho Charaneh 

Sang Lagaa ||1||

Prays Nanak, please 

Lord, shower Your 

Mercy on me, that I 

may remain attached 

to Your Feet. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ (-

ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਕਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਿੁਜੜਆ 

ਰਹਾਂ ॥੧॥

24119 544 myrI sKI 
shylVIho pRB kY 
crix lgh]

l`gh Maeree Sakhee 

Sehaelarreeho 

Prabh Kai Charan 

Lageh ||

O my friends and 

companions, let us 

remain attached to 

the Feet of God.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਖੀਹੋ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਜਪਆਰੀ ਸਹੇਲੀਹੋ! ਆਓ, ਅਸੀਂ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀਏ।

24120 544 min ipRA pRymu 
Gxw hir kI 
Bgiq mMgh]

Man Pria Praem 

Ghanaa Har Kee 

Bhagath Mangeh 

||

Within my mind is 

great love for my 

Beloved; I beg for the 

Lord's devotional 

worship.

(ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਪਿੇਮ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਓ 

ਅਸੀਂ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਦਾਤ ਮੂੰਗੀਏ।
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24121 544 hir Bgiq 
pweIAY pRBu 
iDAweIAY jwie 
imlIAY hir jnw]

Har Bhagath 

Paaeeai Prabh 

Dhhiaaeeai Jaae 

Mileeai Har Janaa 

||

The Lord's devotional 

worship is obtained, 

meditating on God. 

Let us go and meet the 

humble servants of 

the Lord.

ਿਾ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

24122 544 mwnu mohu ibkwru 
qjIAY Arip qnu 
Dnu iehu mnw]

Maan Mohu 

Bikaar Thajeeai 

Arap Than Dhhan 

Eihu Manaa ||

Renounce pride, 

emotional attachment 

and corruption, and 

dedicate this body, 

wealth and mind to 

Him.

ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਇਹ ਧਨ (ਸਭ ਕੁਝ) ਭੇਟਾ ਕਰ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ, 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

24123 544 bf purK pUrn  
gux sMpUrn BRm 
BIiq hir hir 
imil Bgh]

B`gh Badd Purakh 

Pooran Gun 

Sanpooran Bhram 

Bheeth Har Har 

Mil Bhageh ||

The Lord God is great, 

perfect, glorious, 

absolutely perfect; 

meeting the Lord, Har, 

Har, the wall of doubt 

is torn down.

ਿ ੋਪਿਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

(ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜਵੱਥ ਪਾਣ ਵਾਲੀ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਭਟਕਣਾ ਦੀ 
ਕੂੰਧ ਢਾਹ ਦੇਈਏ।

24124 544 ibnvMiq nwnk  
suix mMqRü sKIey  
hir nwmu inq 
inq inq 
jph]2]

Binavanth Naanak 

Sun Manthra 

Sakheeeae Har 

Naam Nith Nith 

Nith Japeh ||2||

Prays Nanak, hear 

these teachings, O 

friends - chant the 

Lord's Name 

constantly, over and 

over again. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ 

ਸੁਣ, ਆਓ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਰਹੀਏ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4832 Published: March 06/ 2014



24125 544 hir nwir 
suhwgxy siB rMg 
mwxy]

Har Naar 

Suhaaganae Sabh 

Rang Maanae ||

The Lord's bride is a 

happy wife; she enjoys 

all pleasures.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ,

24126 544 rWf n bYseI pRB 
purK icrwxy]

n (bYseI) huMdI[ 
(icrwxy) purwqn[ purK

Raandd N Baisee 

Prabh Purakh 

Chiraanae ||

She does not sit 

around like a widow, 

because the Lord God 

lives forever.

ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਖਸਮੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, (ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ) ਮੱੁਢ-

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ (ਹੱਥ 

ਰੱਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ),

24127 544 nh dUK pwvY pRB 
iDAwvY DMin qy 
bfBwgIAw]

Neh Dhookh 

Paavai Prabh 

Dhhiaavai Dhhann 

Thae 

Baddabhaageeaa 

||

She does not suffer 

pain - she meditates 

on God. She is blessed, 

and very fortunate.

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਇੂੰਿ ਸਲਾਹੁਣ-ਯੋਗ ਤੇ 

ਵਢੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

24128 544 suK shij sovih  
iklibK Kovih  
nwm ris rMig 
jwgIAw]

Sukh Sehaj Sovehi 

Kilabikh Khovehi 

Naam Ras Rang 

Jaageeaa ||

She sleeps in peaceful 

ease, her sins are 

erased, and she wakes 

to the joy and love of 

the Naam.

ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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24129 544 imil pRym rhxw  
hir nwmu ghxw  
ipRA bcn mITy 
Bwxy]

Mil Praem 

Rehanaa Har 

Naam Gehanaa 

Pria Bachan 

Meethae Bhaanae 

||

She remains absorbed 

in her Beloved - the 

Lord's Name is her 

ornament. The Words 

of her Beloved are 

sweet and pleasing to 

her.

ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਕੇ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਜਸੂੰਗਾਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਜਮੱਠੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,

24130 544 ibnvMiq nwnk  
mn ieC pweI  
hir imly purK 
icrwxy]3]

Binavanth Naanak 

Man Eishh Paaee 

Har Milae Purakh 

Chiraanae ||3||

Prays Nanak, I have 

obtained my mind's 

desires; I have met my 

eternal Husband Lord. 

||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਜਚਰਾਂ ਦੀ) ਮਨੋ-

ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ 
ਦਾ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
24131 544 iqqu igRih 

soihlVy kof 
AnMdw]

Thith Grihi 

Sohilarrae Kodd 

Anandhaa ||

The songs of bliss 

resound, and millions 

of pleasures are found 

in that house;

ਉਸ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ (ਮਾਨੋ) 

ਖ਼ੁਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਕੌਤਕ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,

24132 544 min qin riv 
rihAw pRB 
prmwnMdw]

Man Than Rav 

Rehiaa Prabh 

Paramaanandhaa 

||

The mind and body 

are permeated by 

God, the Lord of 

supreme bliss.

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਵੱਚ ਸਭ 

ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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24133 544 hir kMq AnMq 
dieAwl sRIDr  
goibMd piqq  
auDwrxo]

(sRIDr) mwieAw dw pqI Har Kanth Ananth 

Dhaeiaal 

Sreedhhar 

Gobindh Pathith 

Oudhhaarano ||

My Husband Lord is 

infinite and merciful; 

He is the Lord of 

wealth, the Lord of the 

Universe, the Saving 

Grace of sinners.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਲੱਛਮੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

24134 544 pRiB ikRpw DwrI 
hir murwrI BY 
isMDu swgr 
qwrxo]

Prabh Kirapaa 

Dhhaaree Har 

Muraaree Bhai 

Sindhh Saagar 

Thaarano ||

God, the Giver of 

mercy, the Lord, the 

Destroyer of pride, 

carries us across the 

terrifying world-ocean 

of poison.

ਉਸ ਮੁਰਾਰੀ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਿੀਵ 

ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ, ਉਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ 
ਸਜਹਮਾਂ-ਭਰੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ।

24135 544 jo srix AwvY  
iqsu kMiT lwvY  
iehu ibrdu 
suAwmI sMdw]

(sMdw) dw Jo Saran Aavai This 

Kanth Laavai Eihu 

Biradh Suaamee 

Sandhaa ||

The Lord lovingly 

embraces whoever 

comes to the Lord's 

Sanctuary - this is the 

way of the Lord and 

Master.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਇਹ ਮੱੁਢ-

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਜਕ 

ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

24136 544 ibnvMiq nwnk  
hir kMqu imilAw  
sdw kyl 
krMdw]4]1]4]

Binavanth Naanak 

Har Kanth Miliaa 

Sadhaa Kael 

Karandhaa 

||4||1||4||

Prays Nanak, I have 

met my Husband Lord, 

who plays with me 

forever. ||4||1||4||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ (ਉਸ ਸਰਨ 

ਆਏ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੪॥

24137 544 ibhwgVw mhlw 
5]

Bihaagarraa 

Mehalaa 5 ||

Bihaagraa, Fifth Mehl:
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24138 544 hir crx srovr  
qh krhu invwsu 
mnw]

Har Charan 

Sarovar Theh 

Karahu Nivaas 

Manaa ||

The Lord's Feet are the 

Pools of Ambrosial 

Nectar; your dwelling 

is there, O my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨ (ਮਾਨੋ) ਸੁੂੰ ਦਰ ਤਾਲਾਬ 

ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  (ਸਦਾ) 
ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ।

24139 545 kir mjnu hir 
sry siB iklibK 
nwsu mnw]

Kar Majan Har 

Sarae Sabh 

Kilabikh Naas 

Manaa ||

Take your cleansing 

bath in the Ambrosial 

Pool of the Lord, and 

all of your sins shall be 

wiped away, O my 

soul.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਦੇ ਤਾਲਾਬ 

ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਜਰਆ ਕਰ, 

ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ।

24140 545 kir sdw mjnu  
goibMd sjnu duK 
AMDyrw nwsy]

m`jnu[s`jnu Kar Sadhaa Majan 

Gobindh Sajan 

Dhukh 

Andhhaeraa 

Naasae ||

Take your cleansing 

ever in the Lord God, 

O friends, and the pain 

of darkness shall be 

dispelled.

ਹੇ ਮਨ! ਸਦਾ (ਹਜਰ-ਸਰ ਜਵਚ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ! 

ਇੂੰਿ ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ 
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

24141 545 jnm mrxu n 
hoie iqs kau  
ktY jm ky Pwsy]

Janam Maran N 

Hoe This Ko Kattai 

Jam Kae Faasae ||

Birth and death shall 

not touch you, and the 

noose of Death shall 

be cut away.

ਇੂੰਿ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ-ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, 
ਜਮੱਤਰ-ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਮ 

ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ) 

ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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24142 545 imlu swDsMgy nwm 
rMgy qhw pUrn 
Awso]

Mil 

Saadhhasangae 

Naam Rangae 

Thehaa Pooran 

Aaso ||

So join the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, and be 

imbued with the 

Naam, the Name of 

the Lord; there, your 

hopes shall be fulfilled.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਤੇਰੀ ਹਰੇਕ ਆਸ 

ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

24143 545 ibnvMiq nwnk  
Dwir ikrpw hir 
crxkml 
invwso]1]

Binavanth Naanak 

Dhhaar Kirapaa 

Har Charan Kamal 

Nivaaso ||1||

Prays Nanak, shower 

Your Mercy upon me, 

O Lord, that I might 

dwell at Your Lotus 

Feet. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਕਰਪਾ ਕਰ! ਤੇਰੇ 

ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ 

॥੧॥

24144 545 qh And ibnod 
sdw Anhd 
Juxkwro rwm]

Theh Anadh 

Binodh Sadhaa 

Anehadh 

Jhunakaaro Raam 

||

There is bliss and 

ecstasy there always, 

and the unstruck 

celestial melody 

resounds there.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਦੀ (ਮਾਨੋ) ਇਕ-ਰਸ ਰੌ ਚਲੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

24145 545 imil gwvih sMq 
jnw pRB kw 
jYkwro rwm]

Mil Gaavehi Santh 

Janaa Prabh Kaa 

Jaikaaro Raam ||

Meeting together, the 

Saints sing God's 

Praises, and celebrate 

His Victory.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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24146 545 imil sMq gwvih  
Ksm Bwvih hir 
pRym rs rMig 
iBMnIAw]

Mil Santh Gaavehi 

Khasam Bhaavehi 

Har Praem Ras 

Rang Bhinneeaa ||

Meeting together, the 

Saints sing the Praises 

of the Lord Master; 

they are pleasing to 

the Lord, and 

saturated with the 

sublime essence of His 

love and affection.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰਸ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਭੱਿੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

24147 545 hir lwBu 
pwieAw Awpu 
imtwieAw imly 
icrI ivCuMinAw]

Har Laabh Paaeiaa 

Aap Mittaaeiaa 

Milae Chiree 

Vishhunniaa ||

They obtain the profit 

of the Lord, eliminate 

their self-conceit, and 

meet Him, from whom 

they were separated 

for so long.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਖੱਟੀ ਖੱਟਦੇ ਹਨ, (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਮਟਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਚਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ।

24148 545 gih Bujw lIny  
dieAw kIn@y pRB 
eyk Agm Apwro]

dieAw Gehi Bhujaa 

Leenae Dhaeiaa 

Keenhae Prabh 

Eaek Agam Apaaro 

||

Taking them by the 

arm, He makes them 

His own; God, the 

One, inaccessible and 

infinite, bestows His 

kindness.

ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

24149 545 ibnvMiq nwnk  
sdw inrml scu 
sbdu rux 
Juxkwro]2]

Binavanth Naanak 

Sadhaa Niramal 

Sach Sabadh Run 

Jhunakaaro ||2||

Prays Nanak, forever 

immaculate are those 

who sing the Praises of 

the True Word of the 

Shabad. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ ਸਦਾ ਲਈ 

ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ 

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਮੱਠੀ ਜਮੱਠੀ ਰੌ ਚਲਾਈ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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24150 545 suix vfBwgIAw  
hir AMimRq bwxI 
rwm]

Sun 

Vaddabhaageeaa 

Har Anmrith 

Baanee Raam ||

Listen, O most 

fortunate ones, to the 

Ambrosial Bani of the 

Word of the Lord.

ਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ! ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ 
ਸੁਜਣਆ ਕਰ।

24151 545 ijn kau krim 
ilKI iqsu irdY 
smwxI rwm]

Jin Ko Karam 

Likhee This Ridhai 

Samaanee Raam ||

He alone, whose 

karma is so pre-

ordained, has it enter 

into his heart.

ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਉਸ (ਵਡ-

ਭਾਗੀ) ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦੀ 
ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ 

ਇਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
24152 545 AkQ khwxI 

iqnI jwxI ijsu 
Awip pRBu ikrpw 
kry]

A-kQ:polw bolo Akathh Kehaanee 

Thinee Jaanee Jis 

Aap Prabh Kirapaa 

Karae ||

He alone knows the 

Unspoken Speech, 

unto whom God has 

shown His Mercy.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਬੂੰ ਦੇ ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

24153 545 Amru QIAw iPir 
n mUAw kil 
klysw duK hry]

Amar Thheeaa Fir 

N Mooaa Kal 

Kalaesaa Dhukh 

Harae ||

He becomes immortal, 

and shall not die 

again; his troubles, 

disputes and pains are 

dispelled.

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ) ਮਨੱੁਖ 

ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕਦੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਦਾ 
ਤੇ ਇੂੰਿ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ 

ਝਗੜੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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24154 545 hir srix pweI  
qij n jweI pRB 
pRIiq min qin 
BwxI]

Har Saran Paaee 

Thaj N Jaaee 

Prabh Preeth Man 

Than Bhaanee ||

He finds the Sanctuary 

of the Lord; he does 

not forsake the Lord, 

and does not leave. 

God's Love is pleasing 

to his mind and body.

ਇੂੰਿ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ਤੇ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ, 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

24155 545 ibnvMiq nwnk  
sdw gweIAY  
pivqR AMimRq 
bwxI]3]

Binavanth Naanak 

Sadhaa Gaaeeai 

Pavithr Anmrith 

Baanee ||3||

Prays Nanak, sing 

forever the Sacred 

Ambrosial Bani of His 

Word. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਪਜਵਤਿ 
ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

॥੩॥

24156 545 mn qn glqu 
Bey ikCu khxu n 
jweI rwm]

(polwglqu) glqwn lIn Man Than Galath 

Bheae Kishh 

Kehan N Jaaee 

Raam ||

My mind and body are 

intoxicated - this state 

cannot be described.

ਇੂੰਿ ਮਨ ਤੇ ਜਹਰਦਾ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) 

ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਬਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।

24157 545 ijs qy 
aupijAVw iqin 
lIAw smweI 
rwm]

Jis Thae 

Oupajiarraa Thin 

Leeaa Samaaee 

Raam ||

We originated from 

Him, and into Him we 

shall merge once again.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਜਵਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

24158 545 imil bRhm joqI  
Eiq poqI audku 
audik smwieAw]

(poqI) qwxy pyty dI 
qr@W[(audik) jl

Mil Breham Jothee 

Outh Pothee 

Oudhak Oudhak 

Samaaeiaa ||

I merge into God's 

Light, through and 

through, like water 

merging into water.

ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਇੂੰਿ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵਾਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਪਾਣੀ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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24159 545 jil Qil 
mhIAil eyku 
rivAw nh dUjw 
idRstwieAw]

Jal Thhal Meheeal 

Eaek Raviaa Neh 

Dhoojaa 

Dhrisattaaeiaa ||

The One Lord 

permeates the water, 

the land and the sky - I 

do not see any other.

(ਜਿਰ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਜਵਚ, 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ, ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

24160 545 bix iqRix 
iqRBvix pUir 
pUrn kImiq 
khxu n jweI]

Ban Thrin 

Thribhavan Poor 

Pooran Keemath 

Kehan N Jaaee ||

He is totally 

permeating the 

woods, meadows and 

the three worlds. I 

cannot express His 

worth.

(ਜਿਰ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ, ਘਾਹ (ਦੇ ਹਰੇਕ 

ਤੀਲੇ) ਜਵਚ, ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਦਾ) ਮੱੁਲ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

24161 545 ibnvMiq nwnk  
Awip jwxY ijin 
eyh bxq 
bxweI]4]2]5]

Binavanth Naanak 

Aap Jaanai Jin 

Eaeh Banath 

Banaaee 

||4||2||5||

Prays Nanak, He alone 

knows - He who 

created this creation. 

||4||2||5||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਦੀ) ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੫॥

24162 545 ibhwgVw mhlw 
5]

Bihaagarraa 

Mehalaa 5 ||

Bihaagraa, Fifth Mehl:

24163 545 Kojq sMq iPrih  
pRB pRwx ADwry 
rwm]

Khojath Santh 

Firehi Prabh Praan 

Adhhaarae Raam 

||

The Saints go around, 

searching for God, the 

support of their 

breath of life.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਭਾਲਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ,
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24164 545 qwxu qnu KIn 
BieAw ibnu 
imlq ipAwry 
rwm]

Thaan Than Kheen 

Bhaeiaa Bin Milath 

Piaarae Raam ||

They lose the strength 

of their bodies, if they 

do not merge with 

their Beloved Lord.

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲੱਸਾ 
ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਘਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

24165 545 pRB imlhu 
ipAwry mieAw 
Dwry kir dieAw 
liV lwie 
lIjIAY]

mieAw dieAw Prabh Milahu 

Piaarae Maeiaa 

Dhhaarae Kar 

Dhaeiaa Larr Laae 

Leejeeai ||

O God, my Beloved, 

please, bestow Your 

kindness upon me, 

that I may merge with 

You; by Your Mercy, 

attach me to the hem 

of Your robe.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ, ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਲੜ ਲਾ ਲੈ।

24166 545 dyih nwmu Apnw  
jpau suAwmI  
hir drs pyKy 
jIjIAY]

Dhaehi Naam 

Apanaa Japo 

Suaamee Har 

Dharas Paekhae 

Jeejeeai ||

Bless me with Your 

Name, that I may 

chant it, O Lord and 

Master; beholding the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, I live.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਦੇਹ, ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ) ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇਰਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

24167 545 smrQ pUrn sdw 
inhcl aUc 
Agm Apwry]

smr`Q Samarathh Pooran 

Sadhaa Nihachal 

Ooch Agam 

Apaarae ||

He is all-powerful, 

perfect, eternal and 

unchanging, exalted, 

unapproachable and 

infinite.

ਹੇ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! ਹੇ ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ!
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24168 545 ibnvMiq nwnk  
Dwir ikrpw  
imlhu pRwn 
ipAwry]1]

Binavanth Naanak 

Dhhaar Kirapaa 

Milahu Praan 

Piaarae ||1||

Prays Nanak, bestow 

Your Mercy upon me, 

O Beloved of my soul, 

that I may merge with 

You. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦ ਤੋਂ ਜਪਆਰੇ, ਮੇਹਰ ਕਰ 

ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆ ਜਮਲ! ॥੧॥

24169 545 jp qp brq 
kIny pyKn kau 
crxw rwm]

Jap Thap Barath 

Keenae Paekhan 

Ko Charanaa Raam 

||

I have practiced 

chanting, intensive 

meditation and 

fasting, to see Your 

Feet, O Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਪ ਕੀਤੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਈਆਂ, 

ਵਰਤ ਰੱਖੇ;

24170 545 qpiq n kqih 
buJY ibnu suAwmI 
srxw rwm]

buJY:polw bolo Thapath N Kathehi 

Bujhai Bin 

Suaamee Saranaa 

Raam ||

But still, my burning is 

not quenched, 

without the Sanctuary 

of the Lord Master.

ਪਰ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਤੇ ਭੀ ਮਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਬੱੁਝਦੀ।

24171 545 pRB srix qyrI  
kwit byrI sMswru 
swgru qwrIAY]

Prabh Saran 

Thaeree Kaatt 

Baeree Sansaar 

Saagar Thaareeai 

||

I seek Your Sanctuary, 

God - please, cut away 

my bonds and carry 

me across the world-

ocean.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਛੱਡ ਕੇ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕੱਟ ਦੇ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈ।
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24172 545 AnwQ inrguin  
kCu n jwnw myrw 
guxu Aaugxu n 
bIcwrIAY]

Anaathh Niragun 

Kashh N Jaanaa 

Maeraa Gun 

Aougan N 

Beechaareeai ||

I am masterless, 

worthless, and I know 

nothing; please do not 

count up my merits 

and demerits.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ 

ਹਾਂ, (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) ਮੈਂ ਕੋਈ ਢੂੰਗ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ। ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗੁਣ 

ਜਖ਼ਆਲ ਨਾ ਕਰ!

24173 545 dIn dieAwl 
gopwl pRIqm  
smrQ kwrx 
krxw]

smr`Q Dheen Dhaeiaal 

Gopaal Preetham 

Samarathh Kaaran 

Karanaa ||

O Lord, Merciful to the 

meek, Sustainer of the 

world, O Beloved, 

Almighty Cause of 

causes.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਖੇ! ਹੇ 

ਪਿੀਤਮ! ਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ! ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ!

24174 545 nwnk cwiqRk  
hir bUMd mwgY  
jip jIvw hir 
hir crxw]2]

Naanak Chaathrik 

Har Boondh 

Maagai Jap Jeevaa 

Har Har Charanaa 

||2||

Nanak, the song-bird, 

begs for the rain-drop 

of the Lord's Name; 

meditating on the Feet 

of the Lord, Har, Har, 

he lives. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ 
(ਵਰਖਾ ਦੀ) ਬੂੂੰ ਦ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ-ਿਪ 

ਕੇ ਮੈਂ ਿੀਉਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

24175 546 AimA srovro  
pIau hir hir 
nwmw rwm]

(AimA) AMimRq Amia Sarovaro 

Peeo Har Har 

Naamaa Raam ||

Drink in the Ambrosial 

Nectar from the pool 

of the Lord; chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਲ ਦਾ 
ਪਜਵਤਿ ਤਾਲਾਬ ਹੈ, (ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ) ਪੀਂਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ।
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24176 546 sMqh sMig imlY  
jip pUrn kwmw 
rwm]

Santheh Sang 

Milai Jap Pooran 

Kaamaa Raam ||

In the Society of the 

Saints, one meets the 

Lord; meditating on 

Him, one's affairs are 

resolved.

(ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ-ਿਲ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿ ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

24177 546 sB kwm pUrn  
duK ibdIrn hir 
inmK mnhu n 
bIsrY]

(ib-dIrn) ktx vwly Sabh Kaam Pooran 

Dhukh Bidheeran 

Har Nimakh 

Manahu N 

Beesarai ||

God is the One who 

accomplishes 

everything; He is the 

Dispeller of pain. 

Never forget Him from 

your mind, even for an 

instant.

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਵਸਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਕਾਰਿ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

24178 546 AwnMd An idnu 
sdw swcw srb 
gux jgdIsrY]

j`gdIsrY Aanandh Anadhin 

Sadhaa Saachaa 

Sarab Gun 

Jagadheesarai ||

He is blissful, night 

and day; He is forever 

True. All Glories are 

contained in the Lord 

in the Universe.

ਅਤੇ ਉਹ ਜਦਨ-ਰਾਤ, ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਜਕਉਂ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਅਣਜਗਣਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ,

24179 546 Agxq aUc 
Apwr Twkur  
Agm jw ko 
Dwmw]

(Dwmw) Gr Aganath Ooch 

Apaar Thaakur 

Agam Jaa Ko 

Dhhaamaa ||

Incalculable, lofty and 

infinite is the Lord and 

Master. 

Unapproachable is His 

home.

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, 

ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ (ਜਨਰੀ ਅਕਲ 

ਜਸਆਣਪ ਦੇ ਆਸਰੇ) ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹੈ।
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24180 546 ibnvMiq nwnk  
myrI ieC pUrn  
imly sRIrMg 
rwmw]3]

Binavanth Naanak 

Maeree Eishh 

Pooran Milae 

Sreerang Raamaa 

||3||

Prays Nanak, my 

desires are fulfilled; I 

have met the Lord, the 

Greatest Lover. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਲੱਛਮੀ-ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ (ਜਚਰਾਂ 
ਦੀ) ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥੩॥

24181 546 keI koitk jg 
Plw suix 
gwvnhwry rwm]

j`g Kee Kottik Jag 

Falaa Sun 

Gaavanehaarae 

Raam ||

The fruits of many 

millions of charitable 

feasts come to those 

who listen to and sing 

the Lord's Praise.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ 

ਕੇ ਕਈ ਕਿੋੜਾਂ ਿੱਗਾਂ ਦੇ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
24182 546 hir hir nwmu 

jpq kul sgly 
qwry rwm]

Har Har Naam 

Japath Kul Sagalae 

Thaarae Raam ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, all 

one's generations are 

carried across.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ 
ਭੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

24183 546 hir nwmu jpq 
sohMq pRwxI qw 
kI mihmw ikq 
gnw]

Har Naam Japath 

Sohanth Praanee 

Thaa Kee 

Mehimaa Kith 

Ganaa ||

Chanting the Name of 

the Lord, one is 

beautified; what 

Praises of His can I 

chant?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਿਪਜਦਆਂ ਮਨੱੁਖ 

ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ (ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ) ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਜਕਤਨੀ 
ਕੁ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ?
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24184 546 hir ibsru nwhI  
pRwn ipAwry  
icqvMiq drsnu 
sd mnw]

Har Bisar Naahee 

Praan Piaarae 

Chithavanth 

Dharasan Sadh 

Manaa ||

I shall never forget the 

Lord; He is the 

Beloved of my soul. 

My mind constantly 

yearns for the Blessed 

Vision of His Darshan.

ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਤਾਂਘਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਜਕ ਪਿਾਣ-

ਜਪਆਰਾ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਜਵੱਸਰੇ।

24185 546 suB idvs Awey  
gih kMiT lwey  
pRB aUc Agm 
Apwry]

Subh Dhivas 

Aaeae Gehi Kanth 

Laaeae Prabh 

Ooch Agam 

Apaarae ||

Auspicious is that day, 

when God, the lofty, 

inaccessible and 

infinite, hugs me close 

in His embrace.

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਡ-

ਭਾਗੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਿੜ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
(ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਜਦਨ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

24186 546 ibnvMiq nwnk  
sPlu sBu ikCu  
pRB imly Aiq 
ipAwry]4]3]6]

Binavanth Naanak 

Safal Sabh Kishh 

Prabh Milae Ath 

Piaarae 

||4||3||6||

Prays Nanak, 

everything is fruitful - I 

have met my 

supremely beloved 

Lord God. ||4||3||6||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਜਪਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ (ਦੇ ਿੀਵਨ) ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਕਾਰਿ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੩॥੬॥

24187 546 ibhwgVw mhlw 
5 CMq]

Bihaagarraa 

Mehalaa 5 

Shhanth ||

Bihaagraa, Fifth Mehl, 

Chhant:

24188 546 An kwey 
rwqiVAw vwt 
duhylI rwm]

(An)hornW c[ 
(kwey)iks leI

An Kaaeae 

Raatharriaa Vaatt 

Dhuhaelee Raam 

||

Why are you imbued 

with the love of 

another? That path is 

very dangerous.

ਤੱੁਛ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ 

ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੀਵਨ-

ਪੂੰਧ ਦੱੁਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4847 Published: March 06/ 2014



24189 546 pwp kmwvidAw  
qyrw koie n bylI  
rwm]

Paap 

Kamaavadhiaa 

Thaeraa Koe N 

Baelee Raam ||

O sinner, no one is 

your friend.

ਹੇ ਪਾਪ ਕਮਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਭੀ 
ਤੇਰਾ (ਸਦਾ ਦਾ) ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ,

24190 546 koey n bylI hoie 
qyrw sdw 
pCoqwvhy]

Koeae N Baelee 

Hoe Thaeraa 

Sadhaa 

Pashhothaavehae 

||

No one shall be your 

friend, and you shall 

forever regret your 

actions.

ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ 
ਬਣੇਗਾ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੱਥ ਮਲਦਾ 
ਰਜਹ ਿਾਏਗਂਾ।

24191 546 gun gupwl n 
jpih rsnw  
iPir kdhu sy 
idh Awvhy]

Gun Gupaal N 

Japehi Rasanaa Fir 

Kadhahu Sae Dhih 

Aavehae ||

You have not chanted 

with your tongue the 

Praises of the 

Sustainer of the 

World; when will 

these days come 

again?

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦੇ ਪਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਿਪਦਾ, ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਜਦਨ 

ਜਿਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ 
ਆਉਣਗੇ;

24192 546 qrvr ivCuMny nh 
pwq juVqy jm 
mig gaunu 
iekylI]

(qrvr) ru`K Tharavar 

Vishhunnae Neh 

Paath Jurrathae 

Jam Mag Goun 

Eikaelee ||

The leaf, separated 

from the branch, shall 

not be joined with it 

again; all alone, it falls 

on its way to death.

(ਜਿਵੇਂ) ਰੱੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ 

ਪੱਤਰ (ਮੁੜ ਰੱੁਖਾਂ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ 
ਿੁੜ ਸਕਦੇ। (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਜਿੂੰ ਦ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ 

ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਤੁਰੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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24193 546 ibnvMq nwnk  
ibnu nwm hir ky  
sdw iPrq 
duhylI]1]

Binavanth Naanak 

Bin Naam Har Kae 

Sadhaa Firath 

Dhuhaelee ||1||

Prays Nanak, without 

the Lord's Name, the 

soul wanders, forever 

suffering. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਸਦਾ 
ਦੱੁਖਾਂ ਨਾਲ ਜਘਰੀ ਹੋਈ 

ਭਟਕਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

24194 546 qUM vl vMc lUik 
krih sB jwxY 
jwxI rwm]

Thoon Valavanch 

Look Karehi Sabh 

Jaanai Jaanee 

Raam ||

You are practicing 

deception secretly, 

but the Lord, the 

Knower, knows all.

(ਹੇ ਪਿਾਣੀ!) ਤੂੂੰ  (ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਵਲ-ਛਲ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹਰੇਕ 

ਕਰਤੂਤ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

24195 546 lyKw Drm 
BieAw iql pIVy 
GwxI rwm]

Laekhaa Dhharam 

Bhaeiaa Thil 

Peerrae Ghaanee 

Raam ||

When the Righteous 

Judge of Dharma 

reads your account, 

you shall be squeezed 

like a sesame seed in 

the oil-press.

ਿਦੋਂ ਧਰਮਰਾਿ ਦਾ ਜਹਸਾਬ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਇਉਂ) ਪੀੜੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਜਿਵੇਂ ਜਤਲ (ਘਾਣੀ ਜਵਚ) ਪੀੜੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

24196 546 ikrq kmwxy duK 
shu prwxI  
Aink join 
BRmwieAw]

Kirath Kamaanae 

Dhukh Sahu 

Paraanee Anik Jon 

Bhramaaeiaa ||

For the actions you 

committed, you shall 

suffer the penalty; you 

shall be consigned to 

countless 

reincarnations.

(ਪਿਾਣੀ!) ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਮਾਏ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭਵਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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24197 546 mhw mohnI sMig 
rwqw rqn jnmu 
gvwieAw]

Mehaa Mohanee 

Sang Raathaa 

Rathan Janam 

Gavaaeiaa ||

Imbued with the love 

of Maya, the great 

enticer, you shall lose 

the jewel of this 

human life.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਇਸ ਵੱਡੀ 
ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਿੇਸ਼ਟ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

24198 546 ieksu hir ky 
nwm bwJhu Awn 
kwj isAwxI]

Eikas Har Kae 

Naam Baajhahu 

Aan Kaaj Siaanee 

||

Except for the One 

Name of the Lord, you 

are clever in 

everything else.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ ਜਸਆਣੀ ਬਣੀ 
ਜਿਰਦੀ ਹੈਂ।

24199 546 ibnvMq nwnk  
lyKu iliKAw  
Brim moih 
luBwxI]2]

Binavanth Naanak 

Laekh Likhiaa 

Bharam Mohi 

Lubhaanee ||2||

Prays Nanak, those 

who have such pre-

ordained destiny are 

attracted to doubt and 

emotional 

attachment. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦਾ ਹੀ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ਤੇ (ਤਾਹੀਏ)ਂ ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਿਸੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈਂ ॥੨॥

24200 546 bIcu n koie kry  
AikRqGxu ivCuiV 
pieAw]

A-ikRqGxu Beech N Koe Karae 

Akirathaghan 

Vishhurr Paeiaa ||

No one advocates for 

the ungrateful person, 

who is separated from 

the Lord.

ਨਾ-ਸ਼ੁਕਰਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ 

ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ) ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਲਈ) ਕੋਈ (ਉਸ ਦਾ) 
ਜਵਚੋਲਾ-ਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

24201 546 Awey Kry kiTn  
jmkMkir pkiV 
lieAw]

Aaeae Kharae 

Kathin Jamakankar 

Pakarr Laeiaa ||

The hard-hearted 

Messenger of Death 

comes and seizes him.

ਆਖ਼ਰ ਬੜਾ ਜਨਰਦਈ 

ਿਮਦੂਤ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੜਦਾ 
ਹੈ,
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24202 546 pkVy clwieAw  
Apxw kmwieAw  
mhw mohnI 
rwiqAw]

Pakarrae 

Chalaaeiaa 

Apanaa 

Kamaaeiaa Mehaa 

Mohanee 

Raathiaa ||

He seizes him, and 

leads him away, to pay 

for his evil deeds; he 

was imbued with 

Maya, the great 

enticer.

ਤੇ ਿੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਾਢੀ ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

24203 546 gun goivMd 
gurmuiK n 
jipAw qpq QMm@ 
gil lwiqAw]

Gun Govindh 

Guramukh N 

Japiaa Thapath 

Thhanmh Gal 

Laathiaa ||

He was not Gurmukh - 

he did not chant the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe; 

and now, the hot irons 

are put to his chest.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਦੇ ਯਾਦ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਸੜਨ ਜਵਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) ਸੜਦੇ-

ਬਲਦੇ ਥੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

24204 546 kwm kRoiD 
AhMkwir mUTw  
Koie igAwnu 
pCuqwipAw]

Kaam Krodhh 

Ahankaar 

Moothaa Khoe 

Giaan 

Pashhuthaapiaa ||

He is ruined by sexual 

desire, anger and 

egotism; deprived of 

spiritual wisdom, he 

comes to regret.

ਕਾਮ ਜਵਚ, ਕਿੋਧ ਜਵਚ, 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ (ਿਸੇ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲੁਟਾ 
ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਗਵਾ ਕੇ (ਆਖ਼ਰ) ਹੱਥ 

ਮਲਦਾ ਹੈ।
24205 546 ibnvMq nwnk  

sMjoig BUlw hir 
jwpu rsn n 
jwipAw]3]

Binavanth Naanak 

Sanjog Bhoolaa 

Har Jaap Rasan N 

Jaapiaa ||3||

Prays Nanak, by his 

cursed destiny he has 

gone astray; with his 

tongue, he does not 

chant the Name of the 

Lord. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਸੂੰਿੋਗ 

ਦੇ ਕਾਰਨ (ਮਨੱੁਖ) ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ 

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਪਦਾ ॥੩॥
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24206 546 quJ ibnu ko nwhI  
pRB rwKnhwrw 
rwm]

Thujh Bin Ko 

Naahee Prabh 

Raakhanehaaraa 

Raam ||

Without You, God, no 

one is our savior.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਸਕਣ 

ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,

24207 546 piqq auDwrx  
hir ibrdu 
qumwrw rwm]

Pathith 

Oudhhaaran Har 

Biradh Thumaaraa 

Raam ||

It is Your Nature, Lord, 

to save the sinners.

ਇੂੰਿ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ 
ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ, ਹੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  (ਡੱੁਬਣੋਂ) 
ਬਚਾਣ ਵਾਲੇ!

24208 546 piqq auDwrn  
srin suAwmI  
ikRpwiniD 
dieAwlw ]

Pathith 

Oudhhaaran Saran 

Suaamee Kirapaa 

Nidhh Dhaeiaalaa 

||

O Savior of sinners, I 

have entered Your 

Sanctuary, O Lord and 

Master, 

Compassionate Ocean 

of Mercy.

ਹੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਇਆਂ 

ਨੂੂੰ  (ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚਾਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! 

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ,

24209 546 AMD kUp qy auDru 
krqy sgl Gt 
pRiqpwlw]

(au-Dru) auDwrnw kro jI Andhh Koop Thae 

Oudhhar Karathae 

Sagal Ghatt 

Prathipaalaa ||

Please, rescue me 

from the deep, dark 

pit, O Creator, 

Cherisher of all hearts.

ਮੈਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਅੂੰਨਹੇ  
ਖੂਹ (ਜਵਚ ਡੱੁਬਣ) ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, 

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ!

24210 546 srin qyrI kit 
mhw byVI ieku 
nwmu dyih ADwrw]

Saran Thaeree 

Katt Mehaa 

Baerree Eik Naam 

Dhaehi Adhhaaraa 

||

I seek Your Sanctuary; 

please, cut away these 

heavy bonds, and give 

me the Support of the 

One Name.

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ; 
ਮੇਰੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) 
ਕਰੜੀ ਬੇੜੀ ਕੱਟ ਦੇ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ-ਆਸਰਾ ਬਖ਼ਸ਼।
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24211 547 ibnvMq nwnk  
kr dyie rwKhu  
goibMd dIn 
dieAwrw]4]

dyie[ dieAwrw Binavanth Naanak 

Kar Dhaee 

Raakhahu 

Gobindh Dheen 

Dhaeiaaraa ||4||

Prays Nanak, please, 

give me Your Hand 

and save me, O Lord 

of the Universe, 

Merciful to the meek. 

||4||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਆਪਣਾ 
ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ ॥੪॥

24212 547 so idnu sPlu 
gixAw hir pRBU 
imlwieAw rwm]

So Dhin Safal 

Ganiaa Har 

Prabhoo Milaaeiaa 

Raam ||

That day is judged to 

be fruitful, when I 

merged with my Lord.

ਉਹ ਜਦਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਹਜਰ-ਪਿਭੂ (ਗੁਰੂ ਦਾ) 
ਜਮਲਾਇਆ (ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)।

24213 547 siB suK 
prgitAw duK 
dUir prwieAw 
rwm]

Sabh Sukh 

Paragattiaa Dhukh 

Dhoor Paraaeiaa 

Raam ||

Total happiness was 

revealed, and pain was 

taken far away.

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ, ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਿਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

24214 547 suK shj And 
ibnod sd hI gun 
gupwl inq 
gweIAY]

(ibnod) KuSIAW Sukh Sehaj Anadh 

Binodh Sadh Hee 

Gun Gupaal Nith 

Gaaeeai ||

Peace, tranquility, joy 

and eternal happiness 

come from constantly 

singing the Glorious 

Praises of the 

Sustainer of the World.

ਆਓ, ਿਗਤ-ਪਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਜਨਿੱਤ ਗਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਇੂੰਿ ਸਦਾ 
ਹੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ-

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4853 Published: March 06/ 2014



24215 547 Bju swDsMgy imly 
rMgy bhuiV join n 
DweIAY]

Bhaj 

Saadhhasangae 

Milae Rangae 

Bahurr Jon N 

Dhhaaeeai ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, I lovingly 

remember the Lord; I 

shall not wander again 

in reincarnation.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ (ਭਿਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ,

24216 547 gih kMiT lwey 
shij suBwey  
Awid AMkuru 
AwieAw]

Gehi Kanth Laaeae 

Sehaj Subhaaeae 

Aadh Ankur 

Aaeiaa ||

He has naturally 

hugged me close in His 

Loving Embrace, and 

the seed of my primal 

destiny has sprouted.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਬਾਹੋਂ) ਿੜ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ (ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇੂੰਿ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਭਗਤੀ ਦਾ) 
ਮੱੁਢਲਾ ਅੂੰ ਗੂਰ ਪੁੂੰ ਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

24217 547 ibnvMq nwnk  
Awip imilAw  
bhuiV kqhU n 
jwieAw]5]4]7
]

Binavanth Naanak 

Aap Miliaa Bahurr 

Kathehoo N 

Jaaeiaa 

||5||4||7||

Prays Nanak, He 

Himself has met me, 

and He shall never 

again leave me. 

||5||4||7||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਜਲਆਂ) 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ 

(ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰ 

ਜਕਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕੀਦਾ 
॥੫॥੪॥੭॥

24218 547 ibhwgVw mhlw 
5 CMq]

Bihaagarraa 

Mehalaa 5 

Shhanth ||

Bihaagraa, Fifth Mehl, 

Chhant:

24219 547 sunhu bynMqIAw  
suAwmI myry rwm]

Sunahu 

Baenantheeaa 

Suaamee Maerae 

Raam ||

Listen to my prayer, O 

my Lord and Master.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 
ਸੁਣ।
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24220 547 koit ApRwD Bry  
BI qyry cyry rwm]

Kott Apraadhh 

Bharae Bhee 

Thaerae Chaerae 

Raam ||

I am filled with 

millions of sins, but 

still, I am Your slave.

(ਅਸੀਂ ਿੀਵ) ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ 

ਜਲਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਰ ਭੀ 
ਤੇਰੇ (ਦਰ ਦੇ) ਦਾਸ ਹਾਂ।

24221 547 duK hrn ikrpw 
krn mohn kil 
klysh BMjnw]

Dhukh Haran 

Kirapaa Karan 

Mohan Kal 

Kalaeseh 

Bhanjanaa ||

O Destroyer of pain, 

Bestower of Mercy, 

Fascinating Lord, 

Destroyer of sorrow 

and strife,

ਹੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! 

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਮੋਹਨ! ਹੇ ਸਾਡੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ!

24222 547 srin qyrI riK 
lyhu myrI srb mY 
inrMjnw]

(mY) ivAwpk[ mY ibMdI 
n lwE

Saran Thaeree 

Rakh Laehu 

Maeree Sarab Mai 

Niranjanaa ||

I have come to Your 

Sanctuary; please 

preserve my honor. 

You are all-pervading, 

O Immaculate Lord.

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! ਹੇ 

ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਿ ਰੱਖ 

ਲੈ।

24223 547 sunq pyKq sMig 
sB kY pRB nyrhU 
qy nyry]

Sunath Paekhath 

Sang Sabh Kai 

Prabh Naerehoo 

Thae Naerae ||

He hears and beholds 

all; God is with us, the 

nearest of the near.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਡੇ ਅੱਤ ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦਾ 
ਹੈਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈਂ।

24224 547 Ardwis nwnk  
suin suAwmI riK 
lyhu Gr ky 
cyry]1]

Aradhaas Naanak 

Sun Suaamee 

Rakh Laehu Ghar 

Kae Chaerae ||1||

O Lord and Master, 

hear Nanak's prayer; 

please save the 

servants of Your 

household. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ 

ਲੈ ॥੧॥
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24225 547 qU smrQu sdw  
hm dIn ByKwrI 
rwm]

smr`Qu Thoo Samarathh 

Sadhaa Ham 

Dheen 

Bhaekhaaree 

Raam ||

You are eternal and all-

powerful; I am a mere 

beggar, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਜਨਮਾਣੇ ਮੂੰਗਤੇ ਹਾਂ।

24226 547 mwieAw moih 
mgnu kiF lyhu 
murwrI rwm]

Maaeiaa Mohi 

Magan Kadt Laehu 

Muraaree Raam ||

I am intoxicated with 

the love of Maya - 

save me, Lord!

ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ! ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
(ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਲੈ।

24227 547 loiB moih ibkwir 
bwiDE Aink 
doK kmwvny]

Lobh Mohi Bikaar 

Baadhhiou Anik 

Dhokh 

Kamaavanae ||

Bound down by greed, 

emotional attachment 

and corruption, I have 

made so many 

mistakes.

ਮੈਂ ਲੋਭ ਜਵਚ, ਮੋਹ ਜਵਚ, 

ਜਵਕਾਰ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ 

ਕਮਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।

24228 547 Ailpq bMDn 
rhq krqw  
kIAw Apnw 
pwvny]

A-ilpq Alipath Bandhhan 

Rehath Karathaa 

Keeaa Apanaa 

Paavanae ||

The creator is both 

attached and 

detached from 

entanglements; one 

obtains the fruits of 

his own actions.

ਇਕ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤਾਂ 
ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿਲ 

ਭੁਗਤਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।

24229 547 kir AnugRhu  
piqq pwvn bhu 
join BRmqy hwrI]

A-nu`gRhu Kar Anugrahu 

Pathith Paavan 

Bahu Jon 

Bhramathae 

Haaree ||

Show kindness to me, 

O Purifier of sinners; I 

am so tired of 

wandering through 

reincarnation.

ਹੇ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ 

(ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ) ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ।
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24230 547 ibnvMiq nwnk  
dwsu hir kw pRB 
jIA pRwn 
ADwrI]2]

Binavanth Naanak 

Dhaas Har Kaa 

Prabh Jeea Praan 

Adhhaaree ||2||

Prays Nanak, I am the 

slave of the Lord; God 

is the Support of my 

soul, and my breath of 

life. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਿ ੋ

ਪਿਭੂ (ਸਭ) ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੨॥

24231 547 qU smrQu vfw  
myrI miq QorI 
rwm]

smr`Qu Thoo Samarathh 

Vaddaa Maeree 

Math Thhoree 

Raam ||

You are great and all-

powerful; my 

understanding is so 

inadequate, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਜਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ 
ਹੈ (ਤੇਰੇ ਵਡੱਪਣ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)।

24232 547 pwlih 
AikrqGnw  
pUrn idRsit qyrI 
rwm]

A-ikrqGnw Paalehi 

Akirathaghanaa 

Pooran Dhrisatt 

Thaeree Raam ||

You cherish even the 

ungrateful ones; Your 

Glance of Grace is 

perfect, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਨਗਾਹ ਸਦਾ 
ਇਕ-ਸਾਰ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਨਾ-ਸ਼ੁਕਜਰਆਂ 

ਦੀ ਭੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈਂ।

24233 547 AgwiD boiD 
Apwr krqy moih 
nIcu kCU n jwnw]

Agaadhh Bodhh 

Apaar Karathae 

Mohi Neech 

Kashhoo N Jaanaa 

||

Your wisdom is 

unfathomable, O 

Infinite Creator. I am 

lowly, and I know 

nothing.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਅਥਾਹ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ (ਤੇਰੀ ਬਾਬਤ) ਕੁਝ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ।

24234 547 rqnu iqAwig  
sMgRhn kaufI  
psU nIcu ieAwnw]

(sMgRhn)iek`qR krnw Rathan Thiaag 

Sangrehan 

Kouddee Pasoo 

Neech Eiaanaa ||

Forsaking the jewel, I 

have saved the shell; I 

am a lowly, ignorant 

beast.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ 

ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਉਡੀਆਂ 

ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, 
ਮੈਂ ਪਸੂ-ਸੁਭਾਉ ਹਾਂ, ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, 
ਅੂੰਞਾਣ ਹਾਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4857 Published: March 06/ 2014



24235 547 iqAwig clqI 
mhw cMcil doK 
kir kir jorI]

Thiaag Chalathee 

Mehaa Chanchal 

Dhokh Kar Kar 

Joree ||

I have kept that which 

forsakes me, and is 

very fickle, continually 

committing sins, again 

and again.

ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ 

ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਹੀ) ਿੋੜਦਾ ਜਰਹਾ 
ਿੇਹੜੀ ਕਦੇ ਜਟਕ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਬੈਠਦੀ, ਿੇਹੜੀ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ 

ਛੱਡ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

24236 547 nwnk srix 
smrQ suAwmI  
pYj rwKhu 
morI]3]

smr`Q Naanak Saran 

Samarathh 

Suaamee Paij 

Raakhahu Moree 

||3||

Nanak seeks Your 

Sanctuary, Almighty 

Lord and Master; 

please, preserve my 

honor. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਿ 

ਰੱਖ ਲੈ ॥੩॥

24237 547 jw qy vICuiVAw  
iqin Awip 
imlwieAw rwm]

Jaa Thae 

Veeshhurriaa Thin 

Aap Milaaeiaa 

Raam ||

I was separated from 

Him, and now, He has 

united me with 

Himself.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪ ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਜਲਆ ਜਿਸ ਤੋਂ (ਉਹ ਜਚਰਾਂ ਦਾ) 
ਜਵਛੁਜੜਆ ਆ ਜਰਹਾ ਸੀ।

24238 547 swDUsMgmy hir 
gux gwieAw 
rwm]

Saadhhoo 

Sangamae Har 

Gun Gaaeiaa 

Raam ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ੇਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਜਦੱਤੇ।

24239 547 gux gwie goivd 
sdw nIky  
kilAwxmY 
prgt Bey]

(kilAwx-mY) kilAwx 
srUp[ mY ibMdI nhIN 
lwauxI

Gun Gaae Govidh 

Sadhaa Neekae 

Kaliaan Mai 

Paragatt Bheae ||

Singing the Praises of 

the Lord of the 

Universe, the ever-

sublime blissful Lord is 

revealed to me.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਸਦਾ ਗਾਣ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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24240 547 syjw suhwvI sMig 
pRB kY Awpxy pRB 
kir ley]

Saejaa Suhaavee 

Sang Prabh Kai 

Aapanae Prabh 

Kar Leae ||

My bed is adorned 

with God; my God has 

made me His own.

ਇੂੰਿ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ ਆਨੂੰ ਦ-

ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ (ਸੇਵਕ) ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

24241 547 Coif icMq AicMq 
hoey bhuiV dUKu n 
pwieAw]

Shhodd Chinth 

Achinth Hoeae 

Bahurr Dhookh N 

Paaeiaa ||

Abandoning anxiety, I 

have become carefree, 

and I shall not suffer in 

pain any longer.

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਜਤਆਗ ਕੇ ਿੀਵ ਸ਼ਾਂਤ-ਜਚਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

24242 547 nwnk drsnu 
pyiK jIvy goivMd 
gux iniD 
gwieAw]4]5]8
]

Naanak Dharasan 

Paekh Jeevae 

Govindh Gun 

Nidhh Gaaeiaa 

||4||5||8||

Nanak lives by 

beholding the Blessed 

Vision of His Darshan, 

singing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, the 

ocean of excellence. 

||4||5||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥੫॥੮॥

24243 547 ibhwgVw mhlw 
5 CMq]

Bihaagarraa 

Mehalaa 5 

Shhanth ||

Bihaagraa, Fifth Mehl, 

Chhant:
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24244 547 boil  
suDrmIiVAw moin 
kq DwrI rwm]

(suDrmI-iVAw) sRyst 
DrmIAw

Bol 

Sudhharameerriaa 

Mon Kath 

Dhhaaree Raam ||

O you of sublime faith, 

chant the Lord's 

Name; why do you 

remain silent?

ਹੇ (ਸਾਰੀਆਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਉੱਤਮ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਾਲੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਜਲਆ ਕਰ! (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਲੋਂ) ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਚੱੁਪ 

ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ?

24245 547 qU nyqRI dyiK 
cilAw mwieAw 
ibauhwrI rwm]

Thoo Naethree 

Dhaekh Chaliaa 

Maaeiaa 

Biouhaaree Raam 

||

With your eyes, you 

have seen the 

treacherous ways of 

Maya.

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

(ਜਧਆਨ ਨਾਲ) ਵੇਖ; (ਜਨਰਾ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਜਵਹਾਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ (ਇਥੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ) ਤੁਰ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
24246 547 sMig qyrY kCu n 

cwlY ibnw goibMd 
nwmw]

Sang Thaerai 

Kashh N Chaalai 

Binaa Gobindh 

Naamaa ||

Nothing shall go along 

with you, except the 

Name of the Lord of 

the Universe.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ।

24247 547 dys vys suvrn 
rUpw sgl aUxy 
kwmw]

(vys) k`pVy[ (suvrn) 
sonw

Dhaes Vaes 

Suvaran Roopaa 

Sagal Oonae 

Kaamaa ||

Land, clothes, gold 

and silver - all of these 

things are useless.

ਦੇਸਾਂ (ਦੇ ਰਾਿ), ਕੱਪੜੇ, ਸੋਨਾ, 
ਚਾਂਦੀ (-ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ 

ਜਵਅਰਥ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

24248 547 puqR klqR n sMig 
soBw hsq Goir 
ivkwrI]

k-l`qR Puthr Kalathr N 

Sang Sobhaa 

Hasath Ghor 

Vikaaree ||

Children, spouse, 

worldly honors, 

elephants, horses and 

other corrupting 

influences shall not go 

with you.

ਪੱੁਤਰ, ਇਸਤਿੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ-ਕੁਝ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ 

ਆਜਦਕਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਭੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਲੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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24249 547 ibnvMq nwnk  
ibnu swDsMgm  
sB imiQAw 
sMswrI]1]

Binavanth Naanak 

Bin 

Saadhhasangam 

Sabh Mithhiaa 

Sansaaree ||1||

Prays Nanak, without 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

the whole world is 

false. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ 

॥੧॥

24250 548 rwjn ikau 
soieAw qU nId 
Bry jwgq kq 
nwhI rwm]

Raajan Kio Soeiaa 

Thoo Needh 

Bharae Jaagath 

Kath Naahee 

Raam ||

O king, why are you 

sleeping? Why don't 

you wake up to reality?

ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨੱੁਖ! 

ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਗੂੜਹੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਸੌਂ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? 

ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ?

24251 548 mwieAw JUTu 
rudnu kyqy 
ibllwhI rwm]

(rudnu) roxw Maaeiaa Jhooth 

Rudhan Kaethae 

Bilalaahee Raam ||

It is useless to cry and 

whine about Maya, 

but so many cry out 

and bewail.

ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਝੂਠਾ ਰੋਣ-

ਕੁਰਲਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਜਵਲਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

24252 548 ibllwih kyqy 
mhw mohn ibnu 
nwm hir ky suKu 
nhI]

Bilalaahi Kaethae 

Mehaa Mohan Bin 

Naam Har Kae 

Sukh Nehee ||

So many cry out for 

Maya, the great 

enticer, but without 

the Name of the Lord, 

there is no peace.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਾਣੀ ਇਸ ਡਾਢੀ ਮਨ-

ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸੁਖ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।

24253 548 shs isAwxp 
aupwv Qwky jh 
Bwvq qh jwhI]

Sehas Siaanap 

Oupaav Thhaakae 

Jeh Bhaavath Theh 

Jaahee ||

Thousands of clever 

tricks and efforts will 

not succeed. One goes 

wherever the Lord 

wills him to go.

ਿੀਵ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀਲੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਪਰ ਜਿਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ 
ਿੀਵ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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24254 548 Awid AMqy miD 
pUrn srbqR Git 
Git AwhI]

(AwhI) hY Aadh Anthae 

Madhh Pooran 

Sarabathr Ghatt 

Ghatt Aahee ||

In the beginning, in 

the middle, and in the 

end, He is all-

pervading 

everywhere; He is in 

each and every heart.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ 
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਹੈ।

24255 548 ibnvMq nwnk  
ijn swDsMgmu sy 
piq syqI Gir 
jwhI]2]

Binavanth Naanak 

Jin 

Saadhhasangam 

Sae Path Saethee 

Ghar Jaahee ||2||

Prays Nanak, those 

who join the Saadh 

Sangat go to the 

house of the Lord with 

honor. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਇਥੋਂ) ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
24256 548 nrpiq jwix 

gRihE syvk 
isAwxy rwm]

(gRihE) Gr dy Narapath Jaan 

Grehiou Saevak 

Siaanae Raam ||

O king of mortals, 

know that your 

palaces and wise 

servants shall be of no 

use in the end.

ਰਾਿਾ ਵੀ ਜਸਆਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਿਾਣ ਕੇ (ਰਾਿ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਿਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

24257 548 srpr vICuVxw  
mohy pCuqwxy rwm]

Sarapar 

Veeshhurranaa 

Mohae 

Pashhuthaanae 

Raam ||

You shall certainly 

have to separate 

yourself from them, 

and their attachment 

shall make you feel 

regret.

ਪਰ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨਾਲੋਂ) ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਛੁੜ ਿਾਣਾ ਹੈ, 

ਿ ੋਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਖ਼ਰ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

24258 548 hircMdaurI dyiK 
BUlw khw 
AsiQiq pweIAY]

Harichandhouree 

Dhaekh Bhoolaa 

Kehaa Asathhith 

Paaeeai ||

Beholding the 

phantom city, you 

have gone astray; how 

can you now find 

stability?

ਮਨੱੁਖ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਦੇ 

ਜਖ਼ਆਲੀ ਸ਼ਹਰ ਵਰਗੇ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਥੇ ਜਕਤੇ ਭੀ ਸਦਾ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।
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24259 548 ibnu nwm hir ky  
Awn rcnw  
Aihlw jnmu 
gvweIAY]

Bin Naam Har Kae 

Aan Rachanaa 

Ahilaa Janam 

Gavaaeeai ||

Absorbed in things 

other than the Name 

of the Lord, this 

human life is wasted 

in vain.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ, 

ਿਗਤ-ਚਰਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਗਵਾ ਲਈਦਾ ਹੈ।

24260 548 hau hau krq n 
iqRsn bUJY nh 
kWm pUrn 
igAwny]

bUJY:polw bolo Ho Ho Karath N 

Thrisan Boojhai 

Neh Kaanm 

Pooran Giaanae ||

Indulging in egotistical 

actions, your thirst is 

not quenched. Your 

desires are not 

fulfilled, and you do 

not attain spiritual 

wisdom.

ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਜਦਆਂ ਕਦੇ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 

ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।

24261 548 ibnvMiq nwnk  
ibnu nwm hir ky  
kyiqAw 
pCuqwny]3]

Binavanth Naanak 

Bin Naam Har Kae 

Kaethiaa 

Pashhuthaanae 

||3||

Prays Nanak, without 

the Name of the Lord, 

so many have 

departed with regret. 

||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

24262 548 Dwir AnugRho  
Apnw kir lInw 
rwm]

A-nu`gRho Dhhaar Anugreho 

Apanaa Kar 

Leenaa Raam ||

Showering His 

blessings, the Lord has 

made me His own.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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24263 548 Bujw gih kwiF 
lIE swDUsMgu 
dInw rwm]

Bhujaa Gehi Kaadt 

Leeou Saadhhoo 

Sang Dheenaa 

Raam ||

Grasping me by the 

arm, He has pulled me 

out of the mud, and 

He has blessed me 

with the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy.

ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬਾਹੋਂ ਿੜ ਕੇ (ਮੋਹ 

ਦੇ ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

24264 548 swDsMgim hir 
ArwDy sgl 
klml duK jly]

Saadhhasangam 

Har Araadhhae 

Sagal Kalamal 

Dhukh Jalae ||

Worshipping the Lord 

in the Saadh Sangat, 

all my sins and 

sufferings are burnt 

away.

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਸੜ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

24265 548 mhw Drm su dwn 
ikirAw sMig qyrY 
sy cly]

c`ly Mehaa Dhharam 

Sudhaan Kiriaa 

Sang Thaerai Sae 

Chalae ||

This is the greatest 

religion, and the best 

act of charity; this 

alone shall go along 

with you.

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਦਾਨ ਹੈ 

ਨਾਮ-ਿਪਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੂੰਮ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

24266 548 rsnw ArwDY eyku 
suAwmI hir nwim 
mnu qnu BInw]

Rasanaa 

Araadhhai Eaek 

Suaamee Har 

Naam Man Than 

Bheenaa ||

My tongue chants in 

adoration the Name of 

the One Lord and 

Master; my mind and 

body are drenched in 

the Lord's Name.

ਿ ੋਭੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਇਕ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤੇ 

ਜਹਰਦਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਜਵਚ ਤਰੋ-

ਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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24267 548 nwnk ijs no 
hir imlwey so 
srb gux 
prbInw]4]6]9
]

(prbInw) isAwxw Naanak Jis No Har 

Milaaeae So Sarab 

Gun Parabeenaa 

||4||6||9||

O Nanak, whoever the 

Lord unites with 

Himself, is filled with 

all virtues. 

||4||6||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਜਸਆਣਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੬॥੯॥

24268 548 ibhwgVy kI vwr 
mhlw 4

Bihaagarrae Kee 

Vaar Mehalaa 4

Vaar Of Bihaagraa, 

Fourth Mehl:

ਰਾਗ ਜਬਹਾਗੜਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ 'ਵਾਰ'।

24269 548 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

24270 548 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24271 548 gur syvw qy suKu 
pweIAY hor QY 
suKu n Bwil]

Gur Saevaa Thae 

Sukh Paaeeai Hor 

Thhai Sukh N 

Bhaal ||

Serving the Guru, 

peace is obtained; do 

not search for peace 

anywhere else.

ਸੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ (ਹੀ) 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸੁਖ 

ਨਾਹ ਢੂੂੰ ਢ,

24272 548 gur kY sbid mnu 
BydIAY sdw vsY 
hir nwil]

Gur Kai Sabadh 

Man Bhaedheeai 

Sadhaa Vasai Har 

Naal ||

The soul is pierced by 

the Word of the 

Guru's Shabad. The 

Lord dwells ever with 

the soul.

ਿਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਿੋ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਹਰੀ 
ਸਦਾ ਅੂੰਗ ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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24273 548 nwnk nwmu iqnw 
kau imlY ijn 
hir vyKY ndir 
inhwil]1]

Naanak Naam 

Thinaa Ko Milai Jin 

Har Vaekhai 

Nadhar Nihaal 

||1||

O Nanak, they alone 

obtain the Naam, the 

Name of the Lord, 

who are blessed by 

the Lord with His 

Glance of Grace. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹਰੀ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24274 548 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24275 548 isPiq Kjwnw 
bKs hY ijsu 
bKsY so KrcY 
Kwie]

Sifath Khajaanaa 

Bakhas Hai Jis 

Bakhasai So 

Kharachai Khaae ||

The treasure of the 

Lord's Praise is such a 

blessed gift; he alone 

obtains it to spend, 

unto whom the Lord 

bestows it.

ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਹਰੀ ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ 

ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ) ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਹੀ ਖ਼ਰਚਦਾ ਤੇ ਖ਼ਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।

24276 548 siqgur ibnu hiQ 
n AwveI sB 
Qky krm kmwie]

Sathigur Bin Hathh 

N Aavee Sabh 

Thhakae Karam 

Kamaae ||

Without the True 

Guru, it does not come 

to hand; all have 

grown weary of 

performing religious 

rituals.

ਬਥੇਰੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕ 

ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 

(ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼) ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾਂ ਜਮਲਦੀ ਨਹੀਂ।

24277 548 nwnk mnmuKu 
jgqu Dn hIxu hY  
AgY BuKw ik 
Kwie]2]

j`gqu Naanak 

Manamukh Jagath 

Dhhaneheen Hai 

Agai Bhukhaa K 

Khaae ||2||

O Nanak, the self-

willed manmukhs of 

the world lack this 

wealth; when they are 

hungry in the next 

world, what will they 

have to eat there? 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨ ਦਾ ਅਧੀਨ (ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੁੱ ਲਾ) ਹੋਇਆ 

ਸੂੰਸਾਰ ਅਸਲ ਧਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ 
ਹੈ ਤੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਦਾ 
ਭੁਖਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੨॥
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24278 548 pauVI] Pourree || Pauree:

24279 548 sB qyrI qU sBs 
dw sB quDu 
aupwieAw]

Sabh Thaeree 

Thoo Sabhas Dhaa 

Sabh Thudhh 

Oupaaeiaa ||

All are Yours, and You 

belong to all. You 

created all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, 

ਤੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

24280 548 sBnw ivic qU 
vrqdw qU sBnI 
iDAwieAw]

Sabhanaa Vich 

Thoo Varathadhaa 

Thoo Sabhanee 

Dhhiaaeiaa ||

You are pervading 

within all - all 

meditate on You.

ਸਾਜਰਆਂ (ਿੀਵਾਂ) ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੇਰਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

24281 548 iqs dI qU Bgiq 
Qwie pwieih jo 
quDu min BwieAw]

This Dhee Thoo 

Bhagath Thhaae 

Paaeihi Jo Thudhh 

Man Bhaaeiaa ||

You accept the 

devotional worship of 

those who are 

pleasing to Your Mind.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਤੂੂੰ  ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

24282 548 jo hir pRB BwvY 
so QIAY siB 
krin qyrw 
krwieAw]

Jo Har Prabh 

Bhaavai So 

Thheeai Sabh 

Karan Thaeraa 

Karaaeiaa ||

Whatever pleases the 

Lord God happens; all 

act as You cause them 

to act.

ਹੇ ਹਰੀ ਪਿਭੂ! ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ (ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰਾ 
ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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24283 548 slwihhu hir 
sBnw qy vfw jo 
sMq jnW kI pYj 
rKdw 
AwieAw]1]

Salaahihu Har 

Sabhanaa Thae 

Vaddaa Jo Santh 

Janaan Kee Paij 

Rakhadhaa Aaeiaa 

||1||

Praise the Lord, the 

greatest of all; He 

preserves the honor of 

the Saints. ||1||

ਿ ੋਹਰੀ (ਮੱੁਢ ਤੋਂ) ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ ॥੧॥

24284 548 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24285 548 nwnk igAwnI 
jgu jIqw jig 
jIqw sBu koie]

j`gu Naanak Giaanee 

Jag Jeethaa Jag 

Jeethaa Sabh Koe 

||

O Nanak, the 

spiritually wise one 

has conquered all 

others.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਗਆਨਵਾਨ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਨੂੂੰ ) ਜਿੱਤ ਜਲਆ ਹੈ, (ਤੇ 

ਜਗਆਨੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹਰ ਇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਨੇ ਜਿੱਜਤਆ 

ਹੈ, (ਜਗਆਨੀ ਦੇ)

24286 548 nwmy kwrj isiD 
hY shjy hoie su 
hoie]

Naamae Kaaraj 

Sidhh Hai Sehajae 

Hoe S Hoe ||

Through the Name, his 

affairs are brought to 

perfection; whatever 

happens is by His Will.

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਦੀ 
ਸਿਲਤਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੂੰਿ ਿਾਪਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਿੋ ਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

24287 548 gurmiq miq 
Aclu hY clwie  
n skY koie]

A-c`lu Guramath Math 

Achal Hai Chalaae 

N Sakai Koe ||

Under Guru's 

Instruction, his mind is 

held steady; no one 

can make him waver.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਮੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਕੋਈ (ਮਾਇਕ ਜਵਹਾਰ) ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
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24288 548 Bgqw kw hir 
AMgIkwru kry  
kwrju suhwvw 
hoie]

Bhagathaa Kaa 

Har Angeekaar 

Karae Kaaraj 

Suhaavaa Hoe ||

The Lord makes His 

devotee His own, and 

his affairs are adjusted.

ਤੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਸਚਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਿਭੂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ 

ਜਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਹਰੇਕ) ਕੂੰਮ ਰਾਸ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

24289 549 mnmuK mUlhu 
BulwieAnu ivic 
lbu loBu AhMkwru]

Manamukh 

Moolahu 

Bhulaaeian Vich 

Lab Lobh 

Ahankaar ||

The self-willed 

manmukhs have been 

led astray from the 

very beginning; within 

them lurks greed, 

avarice and ego.

ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੱਬ 

ਲੋਭ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੈ।

24290 549 JgVw kridAw  
An idnu gudrY  
sbid n krY 
vIcwru]

Jhagarraa 

Karadhiaa 

Anadhin Gudharai 

Sabadh N Karai 

Veechaar ||

Their nights and days 

pass in argument, and 

they do not reflect 

upon the Word of the 

Shabad.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਦਨ (ਲੱਬ 

ਲੋਭ ਆਜਦਕ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ) ਝਗੜਾ 
ਕਰਜਦਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

24291 549 suiD miq krqY 
ihir leI bolin 
sBu ivkwru]

Sudhh Math 

Karathai Hir Lee 

Bolan Sabh Vikaar 

||

The Creator has taken 

away their subtle 

intellect, and all their 

speech is corrupt.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ 
ਦੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਅਕਲ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ 

ਉਹ ਜਨਰੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ 

ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
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24292 549 idqY ikqY n 
sMqoKIAin AMqir 
iqRsnw bhuqu 
Ag´wnu AMDwru]

AigAwnu Dhithai Kithai N 

Santhokheean 

Anthar Thrisanaa 

Bahuth Agyaan 

Andhhaar ||

No matter what they 

are given, they are not 

satisfied; within them 

is desire, and the great 

darkness of ignorance.

ਉਹ ਜਕਸੇ ਭੀ ਦਾਤ ਦੇ ਜਮਲਣ 

ਤੇ ਰੱਿਦੇ ਨਹੀਂ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਬੜੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਅਜਗਆਨ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ।

24293 549 nwnk mnmuKw 
nwlhu qutIAw 
BlI ijnw 
mwieAw moih 
ipAwru]1]

Naanak 

Manamukhaa 

Naalahu 

Thutteeaa Bhalee 

Jinaa Maaeiaa 

Mohi Piaar ||1||

O Nanak, it is right to 

break with the self-

willed manmukhs; to 

them, the love of 

Maya is sweet. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਿੇਹੇ) ਮਨਮੁਖਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਟੱੁਟਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਚੂੰਗਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਹੈ ॥੧॥

24294 549 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24295 549 iqn@ Bau sMsw 
ikAw kry ijn 
siqguru isir 
krqwru]

Thinh Bho Sansaa 

Kiaa Karae Jin 

Sathigur Sir 

Karathaar ||

What can fear and 

doubt do to those, 

who have given their 

heads to the Creator, 

and to the True Guru?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਪਿਭੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੋਪਿਭੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਰਾਖਾ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ), ਡਰ ਤੇ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਹ ਜਵਗਾੜ 

ਸਕਦੇ ਹਨ?

24296 549 Duir iqn kI pYj 
rKdw Awpy 
rKxhwru]

Dhhur Thin Kee 

Paij Rakhadhaa 

Aapae 

Rakhanehaar ||

He who has preserved 

honor from the 

beginning of time, He 

shall preserve their 

honor as well.

ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਿ ਸਦਾ ਤੋਂ 
ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
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24297 549 imil pRIqm suKu 
pwieAw scY 
sbid vIcwir]

Mil Preetham 

Sukh Paaeiaa 

Sachai Sabadh 

Veechaar ||

Meeting their Beloved, 

they find peace; they 

reflect upon the True 

Word of the Shabad.

ਤੇ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਹਰੀ 
ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਸੁਖ 

ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

24298 549 nwnk suKdwqw 
syivAw Awpy 
prKxhwru]2]

Naanak 

Sukhadhaathaa 

Saeviaa Aapae 

Parakhanehaar 

||2||

O Nanak, I serve the 

Giver of Peace; He 

Himself is the 

Assessor. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਦੀ) ਪਰਖ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਹ 

ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥

24299 549 pauVI] Pourree || Pauree:

24300 549 jIA jMq siB 
qyirAw qU sBnw 
rwis]

Jeea Janth Sabh 

Thaeriaa Thoo 

Sabhanaa Raas ||

All beings are Yours; 

You are the wealth of 

all.

ਹੇ ਹਰੀ! ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਤੇਰੇ 

ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ।

24301 549 ijs no qU dyih  
iqsu sBu ikCu 
imlY koeI horu 
srIku nwhI quDu 
pwis]

Jis No Thoo 

Dhaehi This Sabh 

Kishh Milai Koee 

Hor Sareek 

Naahee Thudhh 

Paas ||

One unto whom You 

give, obtains 

everything; there is no 

one else to rival You.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਨੋ) ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ; ਤੇਰੇ ਬਜਰਬਰ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

24302 549 qU ieko dwqw 
sBs dw hir 
pih Ardwis]

Thoo Eiko 

Dhaathaa Sabhas 

Dhaa Har Pehi 

Aradhaas ||

You alone are the 

Great Giver of all; I 

offer my prayer unto 

You, Lord.

ਤੂੂੰ  ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ 
ਦਾਤਾ ਹੈਂ (ਇਸ ਕਰ ਕੇ) ਹੇ 

ਹਰੀ! (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਤੇਰੇ 

ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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24303 549 ijs dI quDu BwvY  
iqs dI qU mMin 
lYih so jnu 
swbwis]

Jis Dhee Thudhh 

Bhaavai This Dhee 

Thoo Mann Laihi 

So Jan Saabaas ||

One with whom You 

are pleased, is 

accepted by You; how 

blessed is such a 

person!

ਜਿਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ 
ਲਗੇ, ਉਸਦੀ ਤੂੂੰ  ਪਿਵਾਨ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

24304 549 sBu qyrw coju 
vrqdw duKu suKu 
quDu pwis]2]

Sabh Thaeraa Choj 

Varathadhaa 

Dhukh Sukh 

Thudhh Paas ||2||

Your wondrous play is 

pervading 

everywhere. I place 

my pain and pleasure 

before You. ||2||

ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੌਤਕ 

ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਸਭਨਾਂ ਦਾ) 
ਦੱੁਖ ਤੇ ਸੁਖ (ਦਾ ਤਰਲਾ) ਤੇਰੇ 

ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

24305 549 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24306 549 gurmuiK scY 
Bwvdy dir scY 
sicAwr]

Guramukh Sachai 

Bhaavadhae Dhar 

Sachai Sachiaar ||

The Gurmukhs are 

pleasing to the True 

Lord; they are judged 

to be true in the True 

Court.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਪਾਰੀ 
(ਸਮਝੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

24307 549 swjn min 
AwnMdu hY gur kw 
sbdu vIcwr]

Saajan Man 

Aanandh Hai Gur 

Kaa Sabadh 

Veechaar ||

The minds of such 

friends are filled with 

bliss, as they reflect 

upon the Word of the 

Guru's Shabad.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਿਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਜਖੜਾਉ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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24308 549 AMqir sbdu 
vswieAw duKu 
kitAw cwnxu 
kIAw krqwir]

Anthar Sabadh 

Vasaaeiaa Dhukh 

Kattiaa Chaanan 

Keeaa Karathaar ||

They enshrine the 

Shabad within their 

hearts; their pain is 

dispelled, and the 

Creator blesses them 

with the Divine Light.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ) 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਕੱਜਟਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵੱਚ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
24309 549 nwnk rKxhwrw 

rKsI AwpxI 
ikrpw Dwir]1]

Naanak 

Rakhanehaaraa 

Rakhasee Aapanee 

Kirapaa Dhhaar 

||1||

O Nanak, the Savior 

Lord shall save them, 

and shower them with 

His Mercy. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24310 549 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24311 549 gur kI syvw 
cwkrI BY ric 
kwr kmwie]

Gur Kee Saevaa 

Chaakaree Bhai 

Rach Kaar Kamaae 

||

Serve the Guru, and 

wait upon Him; as you 

work, maintain the 

Fear of God.

ਿ ੇਮਨੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਡਰ ਜਵਚ 

ਰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ 

ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਕਾਰ ਕਰੇ,

24312 549 jyhw syvY qyho hovY  
jy clY iqsY 
rjwie]

Jaehaa Saevai 

Thaeho Hovai Jae 

Chalai Thisai 

Rajaae ||

As you serve Him, you 

will become like Him, 

as you walk according 

to His Will.

ਤੇ ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਿਭੂ ਵਰਗਾ 
ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।
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24313 549 nwnk sBu ikCu 
Awip hY Avru n 
dUjI jwie]2]

Naanak Sabh 

Kishh Aap Hai Avar 

N Dhoojee Jaae 

||2||

O Nanak, He Himself is 

everything; there is no 

other place to go. 

||2||

ਜਿਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਐਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਂਪਿਭੂ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਤੇ 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਆਸਰੇ ਦੀ) 
ਥਾਂ ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ ॥੨॥

24314 549 pauVI] Pourree || Pauree:

24315 549 qyrI vifAweI 
qUhY jwxdw quDu 
jyvfu Avru n 
koeI]

Thaeree 

Vaddiaaee 

Thoohai 

Jaanadhaa Thudhh 

Jaevadd Avar N 

Koee ||

You alone know Your 

greatness - no one 

else is as great as You.

ਜਕ ਤੂੂੰ  ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,

24316 549 quDu jyvfu horu 
srIku hovY qw 
AwKIAY quDu jyvfu 
qUhY hoeI]

Thudhh Jaevadd 

Hor Sareek Hovai 

Thaa Aakheeai 

Thudhh Jaevadd 

Thoohai Hoee ||

If there were some 

other rival as great as 

You, then I would 

speak of him. You 

alone are as great as 

You are.

ਿ ੇਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ (ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ) (ਪਰ) ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ।

24317 549 ijin qU syivAw 
iqin suKu 
pwieAw horu iqs 
dI rIs kry 
ikAw koeI]

Jin Thoo Saeviaa 

Thin Sukh Paaeiaa 

Hor This Dhee 

Rees Karae Kiaa 

Koee ||

One who serves You 

obtains peace; who 

else can compare to 

You?

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ 

ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀ ਕੀਹ 

ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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24318 549 qU BMnx GVx 
smrQu dwqwru 
hih quDu AgY 
mMgx no hQ joiV 
KlI sB hoeI]

smr`Qu[ h-ih[ h`Q Thoo Bhannan 

Gharran 

Samarathh 

Dhaathaar Hehi 

Thudhh Agai 

Mangan No Hathh 

Jorr Khalee Sabh 

Hoee ||

You are all-powerful to 

destroy and create, O 

Great Giver; with 

palms pressed 

together, all stand 

begging before You.

ਤੂੂੰ  ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਣਾ ਤੇ ਨਾਸ 

ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਸਭ 

ਦਾਤਾਂ ਭੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਅਗੇ ਦਾਤਾਂ 
ਮੂੰਗਣ ਲਈ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

24319 549 quDu jyvfu dwqwru  
mY koeI ndir n 
AwveI quDu sBsY 
no dwnu idqw KMfI 
vrBMfI pwqwlI 
pureI sB 
loeI]3]

Aw-veI[ pur-eI Thudhh Jaevadd 

Dhaathaar Mai 

Koee Nadhar N 

Aavee Thudhh 

Sabhasai No 

Dhaan Dhithaa 

Khanddee 

Varabhanddee 

Paathaalee Puree 

Sabh Loee ||3||

I see none as great as 

You, O Great Giver; 

You give in charity to 

the beings of all the 

continents, worlds, 

solar systems, nether 

regions and universes. 

||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਨੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੂੰਡਾਂ, 
ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ, ਪਾਤਾਲਾਂ, ਪੁਰੀਆਂ, 

ਸਾਰੇ (ਚੌਦਾਂ ਹੀ) ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਸਭ ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੩॥

24320 549 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24321 549 min prqIiq n 
AweIAw shij n 
lgo Bwau]

Man Paratheeth N 

Aaeeaa Sehaj N 

Lago Bhaao ||

O mind, you have no 

faith, and you have 

not embraced love for 

the Celestial Lord;

ਿ ੇਮਨ ਜਵਚ (ਹਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ) 

ਪਿਤੀਤ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਨਾ ਲੱਗਾ,
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24322 549 sbdY swdu n 
pwieE mn hiT 
ikAw gux gwie]

Sabadhai Saadh N 

Paaeiou 

Manehath Kiaa 

Gun Gaae ||

You do not enjoy the 

sublime taste of the 

Word of the Shabad - 

what Praises of the 

Lord will you stubborn-

mindedly sing?

ਿ ੇਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਤਾਂ 
ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ?

24323 549 nwnk AwieAw so 
prvwxu hY ij 
gurmuiK sic 
smwie]1]

Naanak Aaeiaa So 

Paravaan Hai J 

Guramukh Sach 

Samaae ||1||

O Nanak, his coming 

alone is approved, 

who, as Gurmukh, 

merges into the True 

Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) 

ਿੂੰ ਜਮਆ ਉਹ ਿੀਵ ਮੁਬਾਜਰਕ 

ਹੈ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹ ਕੇ ਸੱਚ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਏ ॥੧॥

24324 549 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24325 549 Awpxw Awpu n 
pCwxY mUVw  
Avrw AwiK 
duKwey]

Aapanaa Aap N 

Pashhaanai 

Moorraa Avaraa 

Aakh Dhukhaaeae 

||

The fool does not 

understand his own 

self; he annoys others 

with his speech.

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਖ ਕੇ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

24326 549 muMFY dI Ksliq  
n geIAw AMDy  
ivCuiV cotw Kwey]

(muMFY) mu`FlI[ (Ks-
liq) 
Awdq[Ksliq:polw bolo

Mundtai Dhee 

Khasalath N Geeaa 

Andhhae Vishhurr 

Chottaa Khaaeae 

||

His underlying nature 

does not leave him; 

separated from the 

Lord, he suffers cruel 

blows.

(ਆਤਜਮਕਤਾ ਤੋਂ) ਅੂੰਨਹੇ  ਦੀ ਮੱੁਢ 

ਦੀ (ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਖਾਉਣ ਦੀ) 
ਵਾਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਤੇ 

(ਹਰੀ ਤੋਂ) ਜਵਛੱੁੜ ਕੇ ਦੁਖ 

ਸਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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24327 549 siqgur kY BY 
BMin n GiVE  
rhY AMik smwey]

Sathigur Kai Bhai 

Bhann N Gharriou 

Rehai Ank 

Samaaeae ||

Through the fear of 

the True Guru, he has 

not changed and 

reformed himself, so 

that he might merge 

in the lap of God.

(ਮਨੱੁਖ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਮਨ (ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ) ਨੂੂੰ  ਭੂੰ ਨ ਕੇ (ਨਵੇਂ 
ਜਸਰੇ ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਕਾਰ) 

ਨਹੀਂ ਘੜਦਾ ਤਾਂ ਿੋ (ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਗੋਦੀ ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹੇ।

24328 550 An idnu shsw  
kdy n cUkY ibnu 
sbdY duKu pwey]

Anadhin Sehasaa 

Kadhae N Chookai 

Bin Sabadhai 

Dhukh Paaeae ||

Night and day, his 

doubts never stop; 

without the Word of 

the Shabad, he suffers 

in pain.

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ ਭੀ ਉਸਦੀ 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ 

(ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ) ਜਬਨਾ 
ਦੱੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

24329 550 kwmu kRoDu loBu 
AMqir sblw  
inq DMDw krq 
ivhwey]

(sblw) 
blvwn[sblw:polw bolo

Kaam Krodhh 

Lobh Anthar 

Sabalaa Nith 

Dhhandhhaa 

Karath Vihaaeae ||

Sexual desire, anger 

and greed are so 

powerful within him; 

he passes his life 

constantly entangled 

in worldly affairs.

ਮੂਰਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਕਾਮ, 

ਕਿੋਧ ਤੇ ਲੋਭ ਜ਼ੋਰਾਂ ਜਵਚ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਦਾ ਧੂੰ ਧੇ ਕਰਜਦਆਂ ਉਮਰ 

ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ।

24330 550 crx kr dyKq 
suix Qky idh 
muky nyVY Awey]

mu`ky Charan Kar 

Dhaekhath Sun 

Thhakae Dhih 

Mukae Naerrai 

Aaeae ||

His feet, hands, eyes 

and ears are 

exhausted; his days 

are numbered, and his 

death is immanent.

ਪੈਰ, ਹੱਥ, (ਅੱਖੀਆਂ) ਵੇਖ ਵੇਖ 

ਕੇ ਤੇ (ਕੂੰਨ) ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ 

ਗਏ ਹਨ, (ਉਮਰ ਦੇ) ਜਦਨ 

ਮੱੁਕ ਗਏ ਹਨ (ਮਰਨ ਵੇਲਾ 
ਨੇੜੇ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।
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24331 550 scw nwmu n lgo 
mITw ijqu nwim 
nv iniD pwey]

Sachaa Naam N 

Lago Meethaa Jith 

Naam Nav Nidhh 

Paaeae ||

The True Name does 

not seem sweet to him 

- the Name by which 

the nine treasures are 

obtained.

ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌ 

ਜਨਧੀਆਂ ਲੱਭ ਪੈਣ ਉਹ ਸੱਚਾ 
ਨਾਮ (ਮੂਰਖ ਨੂੂੰ ) ਜਪਆਰਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ।

24332 550 jIvqu mrY mrY 
Puin jIvY qW 
moKMqru pwey]

Jeevath Marai 

Marai Fun Jeevai 

Thaan 

Mokhanthar 

Paaeae ||

But if he remains dead 

while yet alive, then 

by so dying, he truly 

lives; thus, he attains 

liberation.

ਿ ੇਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ (ਸੂੰਸਾਰ 

ਵਲੋਂ) ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਿਾਵ ੇ(ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਮਰ ਕੇ ਿੇਰ (ਹਰੀ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ) ਸੁਰਿੀਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

24333 550 Duir krmu n 
pwieE prwxI  
ivxu krmw ikAw 
pwey]

Dhhur Karam N 

Paaeiou Paraanee 

Vin Karamaa Kiaa 

Paaeae ||

But if he is not blessed 

with such pre-

ordained karma, then 

without this karma, 

what can he obtain?

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਧੁਰੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਨਸੀਬ ਨਾਹ ਹੋਈ, ਉਹ 

(ਜਪਛਲੇ ਚੂੰ ਗੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ) 

ਕੂੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਹੁਣ ਬੂੰਦਗੀ 
ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਕਾਰ) ਜਕਥੋਂ ਲਭੇ?

24334 550 gur kw sbdu 
smwil qU mUVy  
giq miq sbdy 
pwey]

Gur Kaa Sabadh 

Samaal Thoo 

Moorrae Gath 

Math Sabadhae 

Paaeae ||

Meditate in 

remembrance on the 

Word of the Guru's 

Shabad, you fool; 

through the Shabad, 

you shall obtain 

salvation and wisdom.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਾਂਭ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਭਲੀ ਮਤ ਸ਼ਬਦ 

ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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24335 550 nwnk siqguru 
qd hI pwey jW 
ivchu Awpu 
gvwey]2]

Naanak Sathigur 

Thadh Hee Paaeae 

Jaan Vichahu Aap 

Gavaaeae ||2||

O Nanak, he alone 

finds the True Guru, 

who eliminates self-

conceit from within. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਭੀ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

24336 550 pauVI] g`lYN Pourree || Pauree:

24337 550 ijs dY iciq 
visAw myrw 
suAwmI iqs no 
ikau AMdysw iksY 
glY dw loVIAY]

Jis Dhai Chith 

Vasiaa Maeraa 

Suaamee This No 

Kio Andhaesaa 

Kisai Galai Dhaa 

Lorreeai ||

One whose 

consciousness is filled 

with my Lord Master - 

why should he feel 

anxious about 

anything?

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਨਵਾਸ ਕਰੇ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।

24338 550 hir suKdwqw 
sBnw glw kw  
iqs no 
iDAwieidAw  
ikv inmK GVI 
muhu moVIAY]

g`lW Har 

Sukhadhaathaa 

Sabhanaa Galaa 

Kaa This No 

Dhhiaaeidhiaa Kiv 

Nimakh Gharree 

Muhu Morreeai ||

The Lord is the Giver 

of Peace, the Lord of 

all things; why would 

we turn our faces 

away from His 

meditation, even for a 

moment, or an 

instant?

ਪਿਭੂ ਹਰ ਜਕਸਮ ਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਜਖਨ ਭਰ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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24339 550 ijin hir 
iDAwieAw iqs 
no srb kilAwx 
hoey inq sMq jnw 
kI sMgiq jwie 
bhIAY muhu 
joVIAY]

Jin Har Dhhiaaeiaa 

This No Sarab 

Kaliaan Hoeae 

Nith Santh Janaa 

Kee Sangath Jaae 

Beheeai Muhu 

Jorreeai ||

One who meditates on 

the Lord obtains all 

pleasures and 

comforts; let us go 

each and every day, to 

sit in the Saints' 

Society.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਸਦਾ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਤੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ) ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

24340 550 siB duK BuK rog 
gey hir syvk ky  
siB jn ky bMDn 
qoVIAY]

Sabh Dhukh Bhukh 

Rog Geae Har 

Saevak Kae Sabh 

Jan Kae Bandhhan 

Thorreeai ||

All the pain, hunger, 

and disease of the 

Lord's servant are 

eradicated; the bonds 

of the humble beings 

are torn away.

ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ 

ਭੁੱ ਖਾਂ ਤੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

24341 550 hir ikrpw qy  
hoAw hir Bgqu  
hir Bgq jnw kY 
muih ifTY jgqu 
qirAw sBu 
loVIAY]4]

j`gqu Har Kirapaa Thae 

Hoaa Har Bhagath 

Har Bhagath Janaa 

Kai Muhi Ddithai 

Jagath Thariaa 

Sabh Lorreeai 

||4||

By the Lord's Grace, 

one becomes the 

Lord's devotee; 

beholding the face of 

the Lord's humble 

devotee, the whole 

world is saved and 

carried across. ||4||

ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹਰੀ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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24342 550 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24343 550 sw rsnw jil 
jwau ijin hir 
kw suAwau n 
pwieAw]

Saa Rasanaa Jal 

Jaao Jin Har Kaa 

Suaao N Paaeiaa ||

Let that tongue, which 

has not tasted the 

Name of the Lord, be 

burnt.

ਜਿਸ ਿੀਭ ਨੇ ਹਰੀ (ਦੇ ਨਾਮ) 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਚੱਜਖਆ, ਉਹ 

ਿੀਭ ਸੜ ਿਾਏ (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਿੀਭ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ)।

24344 550 nwnk rsnw 
sbid rswie  
ijin hir hir 
mMin 
vswieAw]1]

Naanak Rasanaa 

Sabadh Rasaae Jin 

Har Har Mann 

Vasaaeiaa ||1||

O Nanak, one whose 

mind is filled with the 

Name of the Lord, Har, 

Har - his tongue savors 

the Word of the 

Shabad. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੀਭ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰਸ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ (ਿੀਭ) ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥

24345 550 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24346 550 sw rsnw jil 
jwau ijin hir 
kw nwau 
ivswirAw]

Saa Rasanaa Jal 

Jaao Jin Har Kaa 

Naao Visaariaa ||

Let that tongue, which 

has forgotten the 

Name of the Lord, be 

burnt.

ਜਿਸ ਿੀਭ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਸਾਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਭ ਸੜ 

ਿਾਏ।

24347 550 nwnk gurmuiK 
rsnw hir jpY  
hir kY nwie 
ipAwirAw]2]

Naanak Guramukh 

Rasanaa Har Japai 

Har Kai Naae 

Piaariaa ||2||

O Nanak, the tongue 

of the Gurmukh 

chants the Lord's 

Name, and loves the 

Name of the Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਿੀਭ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੀ 
ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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24348 550 pauVI] Pourree || Pauree:

24349 550 hir Awpy Twkuru 
syvku Bgqu hir 
Awpy kry krwey]

Har Aapae 

Thaakur Saevak 

Bhagath Har 

Aapae Karae 

Karaaeae ||

The Lord Himself is the 

Master, the servant 

and the devotee; the 

Lord Himself is the 

Cause of causes.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਠਾਕੁਰ ਆਪ ਹੀ 
ਸੇਵਕ ਤੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਆਪੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ (ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

24350 550 hir Awpy vyKY 
ivgsY Awpy ijqu 
BwvY iqqu lwey]

Har Aapae 

Vaekhai Vigasai 

Aapae Jith Bhaavai 

Thith Laaeae ||

The Lord Himself 

beholds, and He 

Himself rejoices. As He 

wills, so does He 

enjoin us.

ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਧਰ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਓਧਰ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਲਾਉਂਦਾ 
ਹੈ।

24351 550 hir ieknw 
mwrig pwey Awpy 
hir ieknw 
auJiV pwey]

au~JiV Har Eikanaa 

Maarag Paaeae 

Aapae Har Eikanaa 

Oujharr Paaeae ||

The Lord places some 

on the Path, and the 

Lord leads others into 

the wilderness.

ਇਕਨਾ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਸੱਧੇ 

ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

24352 550 hir scw swihbu 
scu qpwvsu kir 
vyKY clq sbwey]

(qpwvsu) inAW Har Sachaa Saahib 

Sach Thapaavas 

Kar Vaekhai 

Chalath Sabaaeae 

||

The Lord is the True 

Master; True is His 

justice. He arranges 

and beholds all His 

plays.

ਹਰੀ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਜਨਆਂ ਭੀ ਅਭੁੱ ਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
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24353 550 gur prswid khY 
jnu nwnku hir 
scy ky gux 
gwey]5]

Gur Parasaadh 

Kehai Jan Naanak 

Har Sachae Kae 

Gun Gaaeae ||5||

By Guru's Grace, 

servant Nanak speaks 

and sings the Glorious 

Praises of the True 

Lord. ||5||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਐਸੇ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥

24354 550 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24355 550 drvysI ko jwxsI  
ivrlw ko drvysu]

Dharavaesee Ko 

Jaanasee Viralaa 

Ko Dharavaes ||

How rare is the 

dervish, the Saintly 

renunciate, who 

understands 

renunciation.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਫ਼ਕੀਰ ਫ਼ਕੀਰੀ 
(ਦੇ ਆਦਰਸ਼) ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

24356 550 jy Gir Gir hMFY 
mMgdw iDgu 
jIvxu iDgu vysu]

Jae Ghar Ghar 

Handtai 

Mangadhaa Dhhig 

Jeevan Dhhig Vaes 

||

Cursed is the life, and 

cursed are the clothes, 

of one who wanders 

around, begging from 

door to door.

(ਫ਼ਕੀਰ ਹੋ ਕੇ) ਿੇ ਘਰ ਘਰ 

ਮੂੰਗਦਾ ਜਿਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 

ਿੀਊਣ ਨੂੂੰ  ਜਿਟਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 

ਦੇ (ਫ਼ਕੀਰੀ-) ਿਾਮੇ ਨੂੂੰ  
ਜਿਟਕਾਰ ਹੈ।

24357 550 jy Awsw AMdysw 
qij rhY gurmuiK 
iBiKAw nwau]

iB~iKAw Jae Aasaa 

Andhaesaa Thaj 

Rehai Guramukh 

Bhikhiaa Naao ||

But, if he abandons 

hope and anxiety, and 

as Gurmukh receives 

the Name as his 

charity,

ਿ ੇ(ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ) ਆਸਾ ਤੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਜਭਜਖਆ ਮੂੰ ਗੇ,
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24358 550 iqs ky crn 
pKwlIAih nwnk 
hau bilhwrY 
jwau]1]

pKwlI-Aih This Kae Charan 

Pakhaaleeahi 

Naanak Ho 

Balihaarai Jaao 

||1||

Then Nanak washes 

his feet, and is a 

sacrifice to him. ||1||

ਤਾਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ॥੧॥

24359 550 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24360 550 nwnk qrvru eyku 
Plu duie pMKyrU 
Awih]

Naanak Tharavar 

Eaek Fal Dhue 

Pankhaeroo Aahi 

||

O Nanak, the tree has 

one fruit, but two 

birds are perched 

upon it.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸੂੰਸਾਰ ਰੂਪ) ਰੱੁਖ 

(ਹੈ, ਇਸ) ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਰੂਪ) ਇਕ ਿਲ (ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ), (ਉਸ ਰੱੁਖ ਉਤੇ) ਦੋ (ਜਕਸਮ 

ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ) ਪੂੰਛੀ 
ਹਨ,

24361 550 Awvq jwq n 
dIshI nw pr 
pMKI qwih]

Aavath Jaath N 

Dheesehee Naa 

Par Pankhee 

Thaahi ||

They are not seen 

coming or going; these 

birds have no wings.

ਉਹਨਾਂ ਪੂੰਛੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਖੂੰਭ ਨਹੀਂ 
ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਿਾਂਦੇ 

ਜਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, (ਭਾਵ, ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਕ ਇਹ ਿੀਵ-

ਪੂੰਛੀ ਜਕਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਜਕਧਰ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)

24362 550 bhu rMgI rs 
BoigAw sbid 
rhY inrbwxu]

Bahu Rangee Ras 

Bhogiaa Sabadh 

Rehai Nirabaan ||

One enjoys so many 

pleasures, while the 

other, through the 

Word of the Shabad, 

remains in Nirvaanaa.

ਬਹੁਤੇ ਰੂੰਗਾਂ (ਜਵਚ ਸੁਆਦ 

ਲੈਣ) ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੱਜਖਆ 

ਹੈ ਤੇ ਜਨਰ-ਚਾਹ (ਪੂੰਛੀ) ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ (ਲੀਨ) ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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24363 550 hir ris Pil 
rwqy nwnkw  
krim scw 
nIswxu]2]

Har Ras Fal 

Raathae Naanakaa 

Karam Sachaa 

Neesaan ||2||

Imbued with the 

subtle essence of the 

fruit of the Lord's 

Name, O Nanak, the 

soul bears the True 

Insignia of God's 

Grace. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੀ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ) ਸੱਚਾ 
ਜਟੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ 

(ਰੂਪ) ਿਲ (ਦੇ ਸੁਆਦ) ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹਨ ॥੨॥

24364 550 pauVI] Pourree || Pauree:

24365 550 Awpy DrqI Awpy 
hY rwhku Awip 
jMmwie pIswvY]

Aapae Dhharathee 

Aapae Hai Raahak 

Aap Janmaae 

Peesaavai ||

He Himself is the field, 

and He Himself is the 

farmer. He Himself 

grows and grinds the 

corn.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਭੁਇਂ ਹੈ ਆਪ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ (ਅੂੰਨ) ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਜਪਹਾਉਂਦਾ ਹੈ,

24366 550 Awip pkwvY  
Awip BWfy dyie 
prosY Awpy hI 
bih KwvY]

dyie Aap Pakaavai Aap 

Bhaanddae Dhaee 

Parosai Aapae Hee 

Behi Khaavai ||

He Himself cooks it, He 

Himself puts the food 

in the dishes, and He 

Himself sits down to 

eat.

ਆਪੇ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ 

ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਜਹ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

24367 551 Awpy jlu Awpy dy 
iCMgw Awpy culI 
BrwvY]

Aapae Jal Aapae 

Dhae Shhingaa 

Aapae Chulee 

Bharaavai ||

He Himself is the 

water, He Himself 

gives the tooth-pick, 

and He Himself offers 

the mouthwash.

ਆਪ ਹੀ ਿਲ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਛੂੰ ਗਾ ਭੀ ਆਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਚੁਲੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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24368 551 Awpy sMgiq sid 
bhwlY Awpy ivdw 
krwvY]

s~id Aapae Sangath 

Sadh Behaalai 

Aapae Vidhaa 

Karaavai ||

He Himself calls and 

seats the 

congregation, and He 

Himself bids them 

goodbye.

ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਗਜਤ ਨੂੂੰ  ਸੱਦ 

ਕੇ ਜਬਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਜਵਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24369 551 ijs no ikrpwlu 
hovY hir Awpy  
iqs no hukmu 
mnwvY]6]

Jis No Kirapaal 

Hovai Har Aapae 

This No Hukam 

Manaavai ||6||

One whom the Lord 

Himself blesses with 

His Mercy - the Lord 

causes him to walk 

according to His Will. 

||6||

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਦਇਆਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
(ਜਮੱਠੀ ਕਰ ਕੇ) ਮਨਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥

24370 551 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24371 551 krm Drm siB 
bMDnw pwp puMn 
snbMDu]

Karam Dhharam 

Sabh Bandhhanaa 

Paap Punn 

Sanabandhh ||

Rituals and religions 

are all just 

entanglements; bad 

and good are bound 

up with them.

(ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ) ਕਰਮ ਤੇ 

ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਬੂੰ ਧਨ (ਰੂਪ) ਹੀ 
ਹਨ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਿਾਂ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਭੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ/ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ) 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹਨ।

24372 551 mmqw mohu su 
bMDnw puqR klqR 
su DMDu]

k-l`qR Mamathaa Mohu 

S Bandhhanaa 

Puthr Kalathr S 

Dhhandhh ||

Those things done for 

the sake of children 

and spouse, in ego and 

attachment, are just 

more bonds.

ਮਮਤਾ ਤੇ ਮੋਹ ਭੀ ਬੂੰ ਧਨ-ਰੂਪ 

ਹੈ, ਪੱੁਤਿ ਤੇ ਇਸਤਿੀ-(ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਭੀ) ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਹੈ,
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24373 551 jh dyKw qh 
jyvrI mwieAw 
kw snbMDu]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Jaevaree 

Maaeiaa Kaa 

Sanabandhh ||

Wherever I look, there 

I see the noose of 

attachment to Maya.

ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਰੂਪ) ਿੇਵੜੀ 
ਹੈ।

24374 551 nwnk scy nwm 
ibnu vrqix 
vrqY AMDu]1]

Naanak Sachae 

Naam Bin 

Varathan Varathai 

Andhh ||1||

O Nanak, without the 

True Name, the world 

is engrossed in blind 

entanglements. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24375 551 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

24376 551 AMDy cwnxu qw 
QIAY jw siqguru 
imlY rjwie]

Andhhae Chaanan 

Thaa Thheeai Jaa 

Sathigur Milai 

Rajaae ||

The blind receive the 

Divine Light, when 

they merge with the 

Will of the True Guru.

ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੇ(ਪਿਭੂ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪਏ।

24377 551 bMDn qoVY sic 
vsY AigAwnu 
ADyrw jwie]

Bandhhan Thorrai 

Sach Vasai Agiaan 

Adhhaeraa Jaae ||

They break their 

bonds, and dwell in 

Truth, and the 

darkness of ignorance 

is dispelled.

ਇੂੰਿ ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਅਜਗਆਨ (ਰੂਪ) ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
24378 551 sBu ikCu dyKY 

iqsY kw ijin 
kIAw qnu swij]

Sabh Kishh 

Dhaekhai Thisai 

Kaa Jin Keeaa 

Than Saaj ||

They see that 

everything belongs to 

the One who created 

and fashioned the 

body.

ਜਿਰ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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24379 551 nwnk srix 
krqwr kI krqw 
rwKY lwj]2]

Naanak Saran 

Karathaar Kee 

Karathaa Raakhai 

Laaj ||2||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the 

Creator - the Creator 

preserves his honor. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਐਸਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਦੀ ਸਰਣੀ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਉਸ ਦੀ 
ਪੈਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) 

॥੨॥
24380 551 pauVI] (Qwtu) rcnw[ (bIAw) 

dUjw
Pourree || Pauree:

24381 551 jdhu Awpy Qwtu 
kIAw bih krqY  
qdhu puiC n 
syvku bIAw]

Jadhahu Aapae 

Thhaatt Keeaa 

Behi Karathai 

Thadhahu Pushh N 

Saevak Beeaa ||

When the Creator, 

sitting all by Himself, 

created the Universe, 

he did not consult 

with any of His 

servants;

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਜਹ ਕੇ 

ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਕਸੇ 

ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਕ ਪਾਸੋਂ ਸਲਾਹ 

ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ,

24382 551 qdhu ikAw ko 
lyvY ikAw ko dyvY  
jW Avru n dUjw 
kIAw]

Thadhahu Kiaa Ko 

Laevai Kiaa Ko 

Dhaevai Jaan Avar 

N Dhoojaa Keeaa 

||

So what can anyone 

take, and what can 

anyone give, when He 

did not create any 

other like Himself?

ਿਦੋਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀਹ ਸੀ ਤੇ 

ਦੇਣਾ ਕੀਹ ਸੀ?

24383 551 iPir Awpy jgqu 
aupwieAw krqY  
dwnu sBnw kau 
dIAw]

j`gqu Fir Aapae Jagath 

Oupaaeiaa 

Karathai Dhaan 

Sabhanaa Ko 

Dheeaa ||

Then, after fashioning 

the world, the Creator 

blessed all with His 

blessings.

ਜਿਰ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਰੋਜ਼ੀ ਜਦੱਤੀ।
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24384 551 Awpy syv 
bxweIAnu 
gurmuiK Awpy 
AMimRqu pIAw]

bxweI-Anu Aapae Saev 

Banaaeean 

Guramukh Aapae 

Anmrith Peeaa ||

He Himself instructs us 

in His service, and as 

Gurmukh, we drink in 

His Ambrosial Nectar.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਿੁਗਜਤ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੇ 

(ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਤਾ।

24385 551 Awip inrMkwr  
Awkwru hY Awpy  
Awpy krY su 
QIAw]7]

Aap Nirankaar 

Aakaar Hai Aapae 

Aapae Karai S 

Thheeaa ||7||

He Himself is formless, 

and He Himself is 

formed; whatever He 

Himself does, comes 

to pass. ||7||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਕਾਰ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਕਾਰ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਸੋਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੭॥

24386 551 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24387 551 gurmuiK pRBu 
syvih sd swcw  
An idnu shij 
ipAwir]

Guramukh Prabh 

Saevehi Sadh 

Saachaa Anadhin 

Sehaj Piaar ||

The Gurmukhs serve 

God forever; night and 

day, they are steeped 

in the Love of the True 

Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਜਹਿ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਲਵ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਭਾਵ, ਸਦਾ ਇਕਾਗਰ ਜਚੱਤ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ,

24388 551 sdw AnMid 
gwvih gux swcy  
AriD auriD 
auir Dwir]

(AriD) lok c[ 
(auriD) pRlok c

Sadhaa Anandh 

Gaavehi Gun 

Saachae Aradhh 

Ouradhh Our 

Dhhaar ||

They are in bliss 

forever, singing the 

Glorious Praises of the 

True Lord; in this 

world and in the next, 

they keep Him clasped 

to their hearts.

ਤੇ ਹੇਠ ਉਪਰ (ਸਭ ਥਾਈ)ਂ 

ਜਵਆਪਕ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿੋ ਕੇ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਚ (ਰਜਹ 

ਕੇ) ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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24389 551 AMqir pRIqmu 
visAw Duir 
krmu iliKAw 
krqwir]

Anthar Preetham 

Vasiaa Dhhur 

Karam Likhiaa 

Karathaar ||

Their Beloved dwells 

deep within; the 

Creator pre-ordained 

this destiny.

ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਲਈ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ (ਦਾ ਫ਼ਰੁਮਾਨ) 

ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

24390 551 nwnk Awip 
imlwieAnu Awpy 
ikrpw Dwir]1]

Naanak Aap 

Milaaeian Aapae 

Kirapaa Dhhaar 

||1||

O Nanak, He blends 

them into Himself; He 

Himself showers His 

Mercy upon them. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਵਚ ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੧॥

24391 551 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24392 551 kihAY kiQAY n 
pweIAY An idnu 
rhY sdw gux 
gwie]

Kehiai Kathhiai N 

Paaeeai Anadhin 

Rehai Sadhaa Gun 

Gaae ||

By merely talking and 

speaking, He is not 

found. Night and day, 

sing His Glorious 

Praises continually.

ਕੇਵਲ ਕਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਤੇ ਕਥਜਦਆਂ 

ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਿੀਵ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇ,

24393 551 ivxu krmY iknY  
n pwieE Bauik 
muey ibllwie]

Vin Karamai Kinai 

N Paaeiou Bhouk 

Mueae Bilalaae ||

Without His Merciful 

Grace, no one finds 

Him; many have died 

barking and bewailing.

ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ, ਕਈ ਰੋਂਦੇ 

ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ।
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24394 551 gur kY sbid mnu 
qnu iBjY Awip 
vsY min Awie]

iB`jY Gur Kai Sabadh 

Man Than Bhijai 

Aap Vasai Man 

Aae ||

When the mind and 

body are saturated 

with the Word of the 

Guru's Shabad, the 

Lord Himself comes to 

dwell in his mind.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ (ਹੀ) 
ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਭੱਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

24395 551 nwnk ndrI 
pweIAY Awpy ley 
imlwie]2]

Naanak Nadharee 

Paaeeai Aapae 

Leae Milaae ||2||

O Nanak, by His Grace, 

He is found; He unites 

us in His Union. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਜਕਿਪਾ 
ਜਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

24396 551 pauVI] Pourree || Pauree:

24397 551 Awpy vyd purwx 
siB swsq Awip 
kQY Awip BIjY]

BI~jY Aapae Vaedh 

Puraan Sabh 

Saasath Aap 

Kathhai Aap 

Bheejai ||

He Himself is the 

Vedas, the Puraanas 

and all the Shaastras; 

He Himself chants 

them, and He Himself 

is pleased.

ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਿ 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਸੁਣ ਕੇ) 

ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

24398 551 Awpy hI bih pUjy 
krqw Awip 
prpMcu krIjY]

pU`jy Aapae Hee Behi 

Poojae Karathaa 

Aap Parapanch 

Kareejai ||

He Himself sits down 

to worship, and He 

Himself creates the 

world.

ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ (ਪੁਰਾਣ 

ਆਜਦਕ ਮਤ-ਅਨੁਸਾਰ) ਪੂਿਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਹੋਰ) 

ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ।
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24399 551 Awip privriq  
Awip inrivrqI  
Awpy AkQu 
kQIjY]

(privriq) sMswrI[ 
(inrivrqI) iqAwgI[ 
A-kQu: polw bolo

Aap Paravirath 

Aap Niravirathee 

Aapae Akathh 

Kathheejai ||

He Himself is a 

householder, and He 

Himself is a 

renunciate; He Himself 

utters the Unutterable.

ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਖਜਚਤ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਏਸ ਤੋਂ 
ਜਕਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ 

ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ 
ਆਪ ਹੀ ਜਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24400 551 Awpy puMnu sBu 
Awip krwey  
Awip Ailpqu 
vrqIjY]

A-ilpqu Aapae Punn Sabh 

Aap Karaaeae Aap 

Alipath 

Varatheejai ||

He Himself is all 

goodness, and He 

Himself causes us to 

act; He Himself 

remains detached.

ਪੁੂੰ ਨ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਰ (ਪਾਪ) ਪੁੂੰ ਨ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਭੀ 
ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

24401 551 Awpy suKu duKu dyvY 
krqw Awpy bKs 
krIjY]8]

Aapae Sukh Dhukh 

Dhaevai Karathaa 

Aapae Bakhas 

Kareejai ||8||

He Himself grants 

pleasure and pain; the 

Creator Himself 

bestows His gifts. 

||8||

ਆਪ ਹੀ ਪਿਭੂ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੮॥

24402 551 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24403 551 syKw AMdrhu joru 
Cif qU Bau kir  
Jlu gvwie]

J`lu Saekhaa 

Andharahu Jor 

Shhadd Thoo Bho 

Kar Jhal Gavaae ||

O Shaykh, abandon 

your cruel nature; live 

in the Fear of God and 

give up your madness.

ਹੇ ਸ਼ੇਖ਼! ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ ਹਠ ਛੱਡ 

ਦੇਹ, ਇਹ ਝੱਲ-ਪੁਣਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ (ਭਾਵ, ਅਦਬ ਜਵਚ 

ਆ)।
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24404 551 gur kY BY kyqy 
insqry BY ivic 
inrBau pwie]

Gur Kai Bhai 

Kaethae 

Nisatharae Bhai 

Vich Nirabho Paae 

||

Through the Fear of 

the Guru, many have 

been saved; in this 

fear, find the Fearless 

Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਕੇ 

ਕਈ ਏਸ ਡਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰ 

ਗਏ ਹਨ।

24405 551 mnu kToru sbid 
Byid qUM sWiq vsY 
min Awie]

Man Kathor 

Sabadh Bhaedh 

Thoon Saanth 

Vasai Man Aae ||

Pierce your stone 

heart with the Word 

of the Shabad; let 

peace and tranquility 

come to abide in your 

mind.

ਆਪਣ ੇਕਰੜੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਵੂੰ ਨਹ  ਤਾਂ ਜਕ 

ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਠੂੰ ਡ 

ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ।

24406 551 sWqI ivic kwr 
kmwvxI sw Ksmu 
pwey Qwie]

Saanthee Vich 

Kaar Kamaavanee 

Saa Khasam 

Paaeae Thhaae ||

If good deeds are 

done in this state of 

peace, they are 

approved by the Lord 

and Master.

ਿੇਰ ਸ਼ਾਤੀ ਜਵਚ (ਭਿਨ 

ਬੂੰਦਗੀ ਵਾਲੀ) ਿੋ ਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ, 
ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ।

24407 551 nwnk kwim kRoiD 
iknY n pwieE  
puChu igAwnI 
jwie]1]

Naanak Kaam 

Krodhh Kinai N 

Paaeiou Pushhahu 

Giaanee Jaae ||1||

O Nanak, through 

sexual desire and 

anger, no one has ever 

found God - go, and 

ask any wise man. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਕਸੇ ਜਗਆਨ ਵਾਲੇ 

ਨੂੂੰ  ਿਾ ਕੇ ਪੱੁਛ ਲੈ, ਕਾਮ ਤੇ ਕਿੋਧ 

(ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ) ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹੋਇਆਂ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਾ ॥੧॥

24408 551 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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24409 552 mnmuK mwieAw 
mohu hY nwim n 
lgo ipAwru]

Manamukh 

Maaeiaa Mohu 

Hai Naam N Lago 

Piaar ||

The self-willed 

manmukh is 

emotionally attached 

to Maya - he has no 

love for the Naam.

ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮੋਹ 

ਹੈ (ਇਸ ਕਰ ਕੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਉਸਦਾ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

24410 552 kUVu kmwvY kUVu 
sMgRhY kUVu kry 
Awhwru]

Koorr Kamaavai 

Koorr Sangrehai 

Koorr Karae 

Aahaar ||

He practices 

falsehood, gathers in 

falsehood, and makes 

falsehood his 

sustenance.

ਉਹ (ਮਾਇਆ ਰੂਪ) ਖੋਟ 

ਕਮਾਉਂਦਾ, ਖੋਟ ਹੀ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਟ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ)।

24411 552 ibKu mwieAw Dnu 
sMic mrih AMqy 
hoie sBu Cwru]

Bikh Maaeiaa 

Dhhan Sanch 

Marehi Anthae 

Hoe Sabh Shhaar 

||

He collects the 

poisonous wealth of 

Maya, and then dies; 

in the end, it is all 

reduced to ashes.

(ਮਨੱੁਖ) ਜਵਹੁ ਰੂਪ ਮਾਇਆ-

ਧਨ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਖਪਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 

ਸਾਰਾ ਧਨ ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਸੁਆਹ 

(ਵਾਂਗ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

24412 552 krm Drm suc 
sMjm krih  
AMqir loBu 
ivkwru]

Karam Dhharam 

Such Sanjam 

Karehi Anthar 

Lobh Vikaar ||

He practices religious 

rituals, purity and 

austere self-discipline, 

but within, there is 

greed and corruption.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਰਮ ਤੇ 

ਧਰਮ ਪਜਵਤਿਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ 

ਹੋਰ ਸੂੰਿਮ (ਭੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ 

(ਪਰ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਲੋਭ ਤੇ ਜਵਕਾਰ (ਹੀ) ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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24413 552 nwnk ij mnmuKu 
kmwvY su Qwie nw 
pvY drgih hoie 
KuAwru]2]

Naanak J 

Manamukh 

Kamaavai S 

Thhaae Naa Pavai 

Dharagehi Hoe 

Khuaar ||2||

O Nanak, whatever 

the self-willed 

manmukh does, is not 

acceptable; in the 

Court of the Lord, he is 

dishonored. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਿੋ ਕੁਝ 

(ਭੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

24414 552 pauVI] Pourree || Pauree:

24415 552 Awpy KwxI Awpy 
bwxI Awpy KMf 
vrBMf kry]

Aapae Khaanee 

Aapae Baanee 

Aapae Khandd 

Varabhandd Karae 

||

He Himself created the 

four sources of 

creation, and He 

Himself fashioned 

speech; He Himself 

formed the worlds and 

solar systems.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ, 

ਬੋਲੀਆਂ, ਖੂੰਡ ਤੇ ਬਿਹਮੂੰਡ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

24416 552 Awip smuMdu Awip 
hY swgru Awpy hI 
ivic rqn Dry]

Aap Samundh Aap 

Hai Saagar Aapae 

Hee Vich Rathan 

Dhharae ||

He Himself is the 

ocean, and He Himself 

is the sea; He Himself 

puts the pearls in it.

ਆਪ ਹੀ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜਵਚ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਰੂਪ) ਰਤਨ 

ਲੁਕਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।

24417 552 Awip lhwey kry 
ijsu ikrpw ijs 
no gurmuiK kry 
hry]

(lhwey) l`Bwey Aap Lehaaeae 

Karae Jis Kirapaa 

Jis No Guramukh 

Karae Harae ||

By His Grace, the Lord 

enables the Gurmukh 

to find these pearls.

ਜਿਸ ਤੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਉਹ ਰਤਨ ਲਭਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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24418 552 Awpy Baujlu  
Awip hY boihQw  
Awpy Kyvtu Awip 
qry]

Aapae Bhoujal Aap 

Hai Bohithhaa 

Aapae Khaevatt 

Aap Tharae ||

He Himself is the 

terrifying world-ocean, 

and He Himself is the 

boat; He Himself is the 

boatman, and He 

Himself ferries us 

across.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਮੱਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਤਰਦਾ ਹੈ।

24419 552 Awpy kry krwey 
krqw Avru n 
dUjw quJY sry]9]

Aapae Karae 

Karaaeae Karathaa 

Avar N Dhoojaa 

Thujhai Sarae 

||9||

The Creator Himself 

acts, and causes us to 

act; no one else can 

equal You, Lord. ||9||

ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ 

ਜਿਹਾ ਦੂਿਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ॥੯॥

24420 552 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24421 552 siqgur kI syvw 
sPl hY jy ko kry 
icqu lwie]

ic`qu Sathigur Kee 

Saevaa Safal Hai 

Jae Ko Karae Chith 

Laae ||

Fruitful is service to 

the True Guru, if one 

does so with a sincere 

mind.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਮਨ ਜਟਕਾ ਕੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ ਹੋਈ) ਕਾਰ 

ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲ 

ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

24422 552 nwmu pdwrQu 
pweIAY AicMqu 
vsY min Awie]

Naam 

Padhaarathh 

Paaeeai Achinth 

Vasai Man Aae ||

The treasure of the 

Naam, is obtained, 

and the mind comes 

to be free of anxiety.

ਇੂੰਿ ਨਾਮ ਧਨ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਜਚੂੰ ਤਾ ਤੋਂ ਰਜਹਤ (ਪਿਭੂ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4896 Published: March 06/ 2014



24423 552 jnm mrn duKu 
ktIAY haumY 
mmqw jwie]

Janam Maran 

Dhukh Katteeai 

Houmai 

Mamathaa Jaae ||

The pains of birth and 

death are eradicated, 

and the mind is rid of 

egotism and self-

conceit.

ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ 

ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

24424 552 auqm pdvI 
pweIAY scy rhY 
smwie]

Outham Padhavee 

Paaeeai Sachae 

Rehai Samaae ||

One achieves the 

ultimate state, and 

remains absorbed in 

the True Lord.

ਤੇ ਇੂੰਿ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ 

ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

24425 552 nwnk pUrib ijn 
kau iliKAw  
iqnw siqguru 
imilAw 
Awie]1]

Naanak Poorab Jin 

Ko Likhiaa Thinaa 

Sathigur Miliaa 

Aae ||1||

O Nanak, the True 

Guru comes and 

meets those who have 

such pre-ordained 

destiny. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਚੂੰ ਗੇ ਸੂੰਸਕਾਰ) 

ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੧॥

24426 552 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24427 552 nwim rqw 
siqgurU hY  
kiljug boihQu 
hoie]

r`qw Naam Rathaa 

Sathiguroo Hai 

Kalijug Bohithh 

Hoe ||

The True Guru is 

imbued with the 

Naam, the Name of 

the Lord; He is the 

boat in this Dark Age 

of Kali Yuga.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਭੱਿਾ ਹੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਕਜਲਿੁਗ (ਦੇ ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਰਨ) 

ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
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24428 552 gurmuiK hovY su 
pwir pvY ijnw 
AMdir scw soie]

Guramukh Hovai S 

Paar Pavai Jinaa 

Andhar Sachaa 

Soe ||

One who becomes 

Gurmukh crosses over; 

the True Lord dwells 

within him.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 

ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਸਮਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

24429 552 nwmu sm@wly nwmu 
sMgRhY nwmy hI 
piq hoie]

Naam Samhaalae 

Naam Sangrehai 

Naamae Hee Path 

Hoe ||

He remembers the 

Naam, he gathers in 

the Naam, and he 

obtains honor through 

the Naam.

ਇੂੰਿ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 
ਆਦਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

24430 552 nwnk siqguru 
pwieAw krim 
prwpiq hoie]2]

Naanak Sathigur 

Paaeiaa Karam 

Paraapath Hoe 

||2||

Nanak has found the 

True Guru; by His 

Grace, the Name is 

obtained. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
(ਭਾਵ, ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਿ 
ਬਜਣਆਂ ਹੀ) ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥

24431 552 pauVI] Pourree || Pauree:

24432 552 Awpy pwrsu Awip 
Dwqu hY Awip 
kIqonu kMcnu]

Aapae Paaras Aap 

Dhhaath Hai Aap 

Keethon Kanchan 

||

He Himself is the 

Philosopher's Stone, 

He Himself is the 

metal, and He Himself 

is transformed into 

gold.

ਪਿਭੂ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰਸ 

ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਲੋਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਤੋਂ) ਸੋਨਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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24433 552 Awpy Twkuru syvku 
Awpy Awpy hI 
pwp KMfnu]

Aapae Thaakur 

Saevak Aapae 

Aapae Hee Paap 

Khanddan ||

He Himself is the Lord 

and Master, He 

Himself is the servant, 

and He Himself is the 

Destroyer of sins.

ਆਪ ਹੀ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਪ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

24434 552 Awpy siB Gt 
BogvY suAwmI  
Awpy hI sBu 
AMjnu]

(AMjnu) mwieAw Aapae Sabh Ghatt 

Bhogavai Suaamee 

Aapae Hee Sabh 

Anjan ||

He Himself enjoys 

every heart; the Lord 

Master Himself is the 

basis of all illusion.

ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ 
ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ 
ਮਾਇਆ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

24435 552 Awip ibbyku  
Awip sBu byqw  
Awpy gurmuiK 
BMjnu]

Aap Bibaek Aap 

Sabh Baethaa 

Aapae Guramukh 

Bhanjan ||

He Himself is the 

discerning one, and He 

Himself is the Knower 

of all; He Himself 

breaks the bonds of 

the Gurmukhs.

ਆਪ ਹੀ ਜਬਬੇਕ (ਭਾਵ, 

ਜਗਆਨ) ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ 

(ਜਬਬੇਕ) ਨੂੂੰ  ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ) 

ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

24436 552 jnu nwnku 
swlwih n rjY 
quDu krqy qU hir 
suKdwqw 
vfnu]10]

r`jY[v`fnu Jan Naanak 

Saalaahi N Rajai 

Thudhh Karathae 

Thoo Har 

Sukhadhaathaa 

Vaddan ||10||

Servant Nanak is not 

satisfied by merely 

praising You, O 

Creator Lord; You are 

the Great Giver of 

peace. ||10||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ 

ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਕੇਹੜੀ ਜਸਫ਼ਤ ਕਰਾਂ?), ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ 
॥੧੦॥

24437 552 sloku mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:
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24438 552 ibnu siqgur syvy  
jIA ky bMDnw  
jyqy krm kmwih]

Bin Sathigur 

Saevae Jeea Kae 

Bandhhanaa 

Jaethae Karam 

Kamaahi ||

Without serving the 

True Guru, the deeds 

which are done are 

only chains binding 

the soul.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਿਤਨੇ ਕੂੰਮ 

ਿੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 
ਲਈ ਬੂੰ ਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

24439 552 ibnu siqgur syvy  
Tvr n pwvhI  
mir jMmih 
Awvih jwih]

Bin Sathigur 

Saevae Thavar N 

Paavehee Mar 

Janmehi Aavehi 

Jaahi ||

Without serving the 

True Guru, they find 

no place of rest. They 

die, only to be born 

again - they continue 

coming and going.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਨਹੀਂ (ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ) 

ਮਰਦੇ ਤੇ ਿੂੰ ਮਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

24440 552 ibnu siqgur syvy  
iPkw bolxw nwmu  
n vsY min 
Awie]

Bin Sathigur 

Saevae Fikaa 

Bolanaa Naam N 

Vasai Man Aae ||

Without serving the 

True Guru, their 

speech is insipid. They 

do not enshrine the 

Naam, the Name of 

the Lord, in the mind.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਜਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ।

24441 552 nwnk ibnu 
siqgur syvy  
jmpuir bDy 
mwrIAih muih 
kwlY auiT 
jwih]1]

b`Dy Naanak Bin 

Sathigur Saevae 

Jam Pur Badhhae 

Maareeahi Muhi 

Kaalai Outh Jaahi 

||1||

O Nanak, without 

serving the True Guru, 

they are bound and 

gagged, and beaten in 

the City of Death; they 

depart with blackened 

faces. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵ (ਮਾਨੋ) ਿਮਪੁਰੀ 
ਜਵਚ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ) ਿੱਗ ਤੋਂ ਮੁਕਾਲਖ 

ਖੱਟ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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24442 552 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24443 552 ieik siqgur kI 
syvw krih 
cwkrI hir nwmy 
lgY ipAwru]

Eik Sathigur Kee 

Saevaa Karehi 

Chaakaree Har 

Naamae Lagai 

Piaar ||

Some wait upon and 

serve the True Guru; 

they embrace love for 

the Lord's Name.

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਹੋਈ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

24444 552 nwnk jnmu 
svwrin Awpxw  
kul kw krin 
auDwru]2]

Naanak Janam 

Savaaran Aapanaa 

Kul Kaa Karan 

Oudhhaar ||2||

O Nanak, they reform 

their lives, and 

redeem their 

generations as well. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਐਸੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ 
ਿਨਮ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਭੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

24445 552 pauVI] Pourree || Pauree:

24446 552 Awpy cwtswl  
Awip hY pwDw  
Awpy cwtVy pVx 
kau Awxy]

(cwtswl) pwTSwlw[ 
p`wDw

Aapae Chaattasaal 

Aap Hai Paadhhaa 

Aapae Chaattarrae 

Parran Ko Aanae ||

He Himself is the 

school, He Himself is 

the teacher, and He 

Himself brings the 

students to be taught.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ 

ਹੀ ਜਵਦਆਰਥੀ ਪੜਹਨ ਨੂੂੰ  
ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

24447 552 Awpy ipqw mwqw 
hY Awpy Awpy 
bwlk kry 
isAwxy]

Aapae Pithaa 

Maathaa Hai 

Aapae Aapae 

Baalak Karae 

Siaanae ||

He Himself is the 

father, He Himself is 

the mother, and He 

Himself makes the 

children wise.

ਆਪ ਹੀ ਮਾਂ ਜਪਉ ਹੈ ਤੇ ਆਪ 

ਹੀ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸਆਣੇ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।
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24448 552 iek QY piV buJY  
sBu Awpy iek QY 
Awpy kry ieAwxy]

Eik Thhai Parr 

Bujhai Sabh Aapae 

Eik Thhai Aapae 

Karae Eiaanae ||

In one place, He 

teaches them to read 

and understand 

everything, while in 

another place, He 

Himself makes them 

ignorant.

ਇਕ ਥਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜਹ ਕੇ ਆਪ 

ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਥਾਂ 
ਆਪ ਹੀ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੂੰਞਾਣੇ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

24449 552 ieknw AMdir 
mhil bulwey jw 
Awip qyrY min 
scy Bwxy]

Eikanaa Andhar 

Mehal Bulaaeae 

Jaa Aap Thaerai 

Man Sachae 

Bhaanae ||

Some, You summon to 

the Mansion of Your 

Presence within, when 

they are pleasing to 

Your Mind, O True 

Lord.

ਤੂੂੰ  ਇਕਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਜਹਲ 

ਜਵਚ ਧੁਰ ਅੂੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ 
ਿਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

24450 553 ijnw Awpy 
gurmuiK dy 
vifAweI sy jn 
scI drgih 
jwxy]11]

Jinaa Aapae 

Guramukh Dhae 

Vaddiaaee Sae Jan 

Sachee Dharagehi 

Jaanae ||11||

That Gurmukh, whom 

You have blessed with 

greatness - that 

humble being is 

known in Your True 

Court. ||11||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਸੱਚੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੧॥

24451 553 sloku mrdwnw 1] mrdwnw pihlw Salok 

Maradhaanaa 1 ||

Shalok, Mardaanaa:
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24452 553 kil klvwlI 
kwmu mdu mnUAw 
pIvxhwru]

s`k guV Awid dw 
(klvwlI) swVw ijs coN 
Srwb k`FIdI hY AQvw 
m`tI

Kal Kalavaalee 

Kaam Madh 

Manooaa 

Peevanehaar ||

The Dark Age of Kali 

Yuga is the vessel, 

filled with the wine of 

sexual desire; the 

mind is the drunkard.

ਕਲਿੁਗੀ ਸੁਭਾਉ (ਮਾਨੋ) 

(ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ) ਮੱਟੀ ਹੈ; 

ਕਾਮ (ਮਾਨੋ) ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਪੀਣ ਵਾਲਾ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਹੈ।
24453 553 kRoD ktorI moih 

BrI pIlwvw 
AhMkwru]

Krodhh Kattoree 

Mohi Bharee 

Peelaavaa 

Ahankaar ||

Anger is the cup, filled 

with emotional 

attachment, and 

egotism is the server.

ਮੋਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਿੋਧ ਦੀ 
(ਮਾਨੋ) ਕਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

(ਮਾਨੋ) ਜਪਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

24454 553 mjls kUVy lb 
kI pI pI hoie 
KuAwru]

(mjls) sBw[ l`b Majalas Koorrae 

Lab Kee Pee Pee 

Hoe Khuaar ||

Drinking too much in 

the company of 

falsehood and greed, 

one is ruined.

ਕੂੜੇ ਲੱਬ ਦੀ (ਮਾਨੋ) ਮਿਲਸ 

ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ ਬਜਹ ਕੇ) ਮਨ 

(ਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੂੰ ) ਪੀ ਪੀ ਕੇ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

24455 553 krxI lwhix squ 
guVu scu srw 
kir swru]

inSkwm krmw dIkrxI 
hI, ik`kr s`k guV 
DwivAW dy Pu`l PtkVI 
Awid dw (lwhix) GoL[ 
(srw) Srwb[ (s`qu) s`c

Karanee Laahan 

Sath Gurr Sach 

Saraa Kar Saar ||

So let good deeds be 

your distillery, and 

Truth your molasses; 

in this way, make the 

most excellent wine of 

Truth.

ਚੂੰਗੀ ਕਰਣੀ ਨੂੂੰ  (ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ 

ਵਾਲੀ) ਲਾਹਣ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੂੰ  
ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਸਿੇਸ਼ਟ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ!

24456 553 gux mMfy kir 
sIlu iGau srmu 
mwsu Awhwru]

Gun Manddae Kar 

Seel Ghio Saram 

Maas Aahaar ||

Make virtue your 

bread, good conduct 

the ghee, and 

modesty the meat to 

eat.

ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੂੰ ਡੇ, ਸੀਤਲ ਸੁਭਾਉ 

ਨੂੂੰ  ਜਘਉ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੂੰ  ਮਾਸ 

ਵਾਲੀ (ਇਹ ਸਾਰੀ) ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਬਣਾ!
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24457 553 gurmuiK pweIAY 
nwnkw KwDY jwih 
ibkwr]1]

Guramukh 

Paaeeai Naanakaa 

Khaadhhai Jaahi 

Bikaar ||1||

As Gurmukh, these are 

obtained, O Nanak; 

partaking of them, 

one's sins depart. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਜਧਆਂ 

ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

24458 553 mrdwnw 1] pihlw Maradhaanaa 1 || Mardaanaa:

24459 553 kwieAw lwhix 
Awpu mdu mjls 
iqRsnw Dwqu]

(lwhix) m`tI Srwb 
k`Fx vwlI[ (Awpu) 
hMkwr[ (mdu) Srwb[ 
(mjls) 
sBw[mjls:polw bolo[ 
(Dwqu) dOV B`j

Kaaeiaa Laahan 

Aap Madh Majalas 

Thrisanaa Dhhaath 

||

The human body is the 

vat, self-conceit is the 

wine, and desire is the 

company of drinking 

buddies.

ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋ) (ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ 

ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਸਮੇਤ) ਮੱਟੀ 
ਹੈ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਭਟਕਣਾ (ਮਾਨੋ) 

ਮਜਹਫ਼ਲ ਹੈ।

24460 553 mnsw ktorI kUiV 
BrI pIlwey 
jmkwlu]

(mnsw) vwsnw Manasaa Kattoree 

Koorr Bharee 

Peelaaeae 

Jamakaal ||

The cup of the mind's 

longing is overflowing 

with falsehood, and 

the Messenger of 

Death is the cup-

bearer.

ਕੂੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾਂ 
(ਮਾਨੋ) ਕਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਿਮ ਕਾਲ 

(ਮਾਨੋ) ਜਪਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

24461 553 iequ mid pIqY 
nwnkw bhuqy 
KtIAih ibkwr]

K`tIAih Eith Madh Peethai 

Naanakaa 

Bahuthae 

Khatteeahi Bikaar 

||

Drinking in this wine, 

O Nanak, one takes on 

countless sins and 

corruptions.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 

ਪੀਜਤਆਂ ਬਹੁਤੇ ਜਵਕਾਰ ਖੱਟੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਕੂੜ ਆਜਦਕ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਜਵਕਾਰ ਹੀ ਜਵਕਾਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ)।
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24462 553 igAwnu guVu  
swlwh mMfy Bau 
mwsu Awhwru]

Giaan Gurr 

Saalaah Manddae 

Bho Maas Aahaar 

||

So make spiritual 

wisdom your 

molasses, the Praise of 

God your bread, and 

the Fear of God the 

meat you eat.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਗਆਨ (ਮਾਨੋ) ਗੁੜ 

ਹੋਵੇ, ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਰੋਟੀਆਂ 

ਤੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਡਰ ਮਾਸ, ਿ ੇ

ਐਸੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੋਵੇ,

24463 553 nwnk iehu Bojnu 
scu hY scu nwmu 
AwDwru]2]

Naanak Eihu 

Bhojan Sach Hai 

Sach Naam 

Aadhhaar ||2||

O Nanak, this is the 

true food; let the True 

Name be your only 

Support. ||2||

ਤਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਭੋਿਨ 

ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਸੱਚਾ ਨਾਮ 

ਹੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

24464 553 kWXW lwhix 
Awpu mdu AMimRq 
iqs kI Dwr]

kW-XW XW:qwlU coN bolo Kaanyaan Laahan 

Aap Madh 

Anmrith This Kee 

Dhhaar ||

If the human body is 

the vat, and self-

realization is the wine, 

then a stream of 

Ambrosial Nectar is 

produced.

(ਿੇ) ਸਰੀਰ ਮੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਪੇ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 

ਦੀ ਧਾਰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਹੋਵੇ,

24465 553 sqsMgiq isau 
mylwpu hoie ilv 
ktorI AMimRq 
BrI pI pI ktih 
ibkwr]3]

Sathasangath Sio 

Maelaap Hoe Liv 

Kattoree Anmrith 

Bharee Pee Pee 

Kattehi Bikaar 

||3||

Meeting with the 

Society of the Saints, 

the cup of the Lord's 

Love is filled with this 

Ambrosial Nectar; 

drinking it in, one's 

corruptions and sins 

are wiped away. ||3||

ਸਤਸੂੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, 
ਕਟੋਰੀ ਅੂੰ ਜਮਿਤ (ਨਾਮ) ਦੀ ਭਰੀ 
ਹੋਈ ਜਲਵ (ਰੂਪ) ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
(ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

24466 553 pauVI] Pourree || Pauree:
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24467 553 Awpy suir nr 
gx gMDrbw Awpy 
Kt drsn kI 
bwxI]

Aapae Sur Nar 

Gan 

Gandhharabaa 

Aapae Khatt 

Dharasan Kee 

Baanee ||

He Himself is the 

angelic being, the 

heavenly herald, and 

the celestial singer. He 

Himself is the one who 

explains the six 

schools of philosophy.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਤੇ, ਮਨੱੁਖ, 

(ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਦੇ) ਗਣ, ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਦੇ ਰਾਗੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਛੇ 

ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ (ਬਨਾਣ 

ਵਾਲਾ) ਹੈ।

24468 553 Awpy isv sMkr 
mhysw Awpy 
gurmuiK AkQ 
khwxI]

A-kQ:polw bolo Aapae Siv Sankar 

Mehaesaa Aapae 

Guramukh Akathh 

Kehaanee ||

He Himself is Shiva, 

Shankara and 

Mahaysh; He Himself 

is the Gurmukh, who 

speaks the Unspoken 

Speech.

ਆਪ ਹੀ ਜਸ਼ਵ, ਸ਼ੂੰਕਰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ 

(ਦਾ ਕਰਤਾ) ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕੱਥ 

ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਵਜਡਆਈਆਂ 

(ਕਰਦਾ ਹੈ)।

24469 553 Awpy jogI Awpy 
BogI Awpy 
sMinAwsI iPrY 
ibbwxI]

(ibbwxI) aujwV Aapae Jogee 

Aapae Bhogee 

Aapae Sanniaasee 

Firai Bibaanee ||

He Himself is the Yogi, 

He Himself is the 

Sensual Enjoyer, and 

He Himself is the 

Sannyaasee, 

wandering through 

the wilderness.

ਆਪ ਹੀ ਿੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਾਂ 
ਜਵਚ ਪਰਜਵਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਉਿਾੜਾਂ 
ਜਵਚ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

24470 553 AwpY nwil gosit  
Awip aupdysY  
Awpy suGVu srUpu 
isAwxI]

Aapai Naal Gosatt 

Aap Oupadhaesai 

Aapae Sugharr 

Saroop Siaanee ||

He discusses with 

Himself, and He 

teaches Himself; He 

Himself is discrete, 

graceful and wise.

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਸਆਣੀ 
ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਸੁੂੰ ਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4906 Published: March 06/ 2014



24471 553 Awpxw coju kir 
vyKY Awpy Awpy 
sBnw jIAw kw 
hY jwxI]12]

Aapanaa Choj Kar 

Vaekhai Aapae 

Aapae Sabhanaa 

Jeeaa Kaa Hai 

Jaanee ||12||

Staging His own play, 

He Himself watches it; 

He Himself is the 

Knower of all beings. 

||12||

ਆਪਣਾ ਕੌਤਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪ 

ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧੨॥

24472 553 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24473 553 eyhw sMiDAw 
prvwxu hY ijqu 
hir pRBu myrw 
iciq AwvY]

Eaehaa Sandhhiaa 

Paravaan Hai Jith 

Har Prabh Maeraa 

Chith Aavai ||

That evening prayer 

alone is acceptable, 

which brings the Lord 

God to my 

consciousness.

ਉਹੋ ਸੂੰ ਜਧਆ (ਸਵੇਰ ਦੁਪਜਹਰ 

ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪੂਿਾ) ਕਬੂਲ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪਏ,

24474 553 hir isau pRIiq 
aUpjY mwieAw 
mohu jlwvY]

Har Sio Preeth 

Oopajai Maaeiaa 

Mohu Jalaavai ||

Love for the Lord wells 

up within me, and my 

attachment to Maya is 

burnt away.

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਵ ੇਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸੜ 

ਿਾਏ।

24475 553 gur prswdI 
duibDw mrY mnUAw 
AsiQru sMiDAw 
kry vIcwru]

Gur Parasaadhee 

Dhubidhhaa Marai 

Manooaa Asathhir 

Sandhhiaa Karae 

Veechaar ||

By Guru's Grace, 

duality is conquered, 

and the mind becomes 

stable; I have made 

contemplative 

meditation my 

evening prayer.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਦੁਜਬਧਾ ਦੂਰ 

ਹੋਵੇ, ਮਨ ਜਟਕ ਿਾਏ, ਉਹ 

ਸੂੰ ਜਧਆ ਦੀ (ਸੱਚੀ) ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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24476 553 nwnk sMiDAw 
krY mnmuKI jIau 
n itkY mir jMmY 
hoie KuAwru]1]

Naanak Sandhhiaa 

Karai 

Manamukhee 

Jeeo N Ttikai Mar 

Janmai Hoe 

Khuaar ||1||

O Nanak, the self-

willed manmukh may 

recite his evening 

prayers, but his mind 

is not centered on it; 

through birth and 

death, he is ruined. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨਮੁਖ ਸੂੰ ਜਧਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਜਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24477 553 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24478 553 ipRau ipRau krqI  
sBu jgu iPrI  
myrI ipAws n 
jwie]

Prio Prio Karathee 

Sabh Jag Firee 

Maeree Piaas N 

Jaae ||

I wandered over the 

whole world, crying 

out, ""Love, O Love!"", 

but my thirst was not 

quenched.

'ਜਪਆਰਾ ਜਪਆਰਾ' ਕੂਕਦੀ ਮੈਂ 
ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਜਿਰੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ 
ਜਪਆਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।

24479 553 nwnk siqguir 
imilAY myrI 
ipAws geI ipru 
pwieAw Gir 
Awie]2]

Naanak Sathigur 

Miliai Maeree 

Piaas Gee Pir 

Paaeiaa Ghar Aae 

||2||

O Nanak, meeting the 

True Guru, my desires 

are satisfied; I found 

my Beloved, when I 

returned to my own 

home. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆਂ ਮੇਰੀ ਜਪਆਸ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

ਜਪਆਰਾ ਪਤੀ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੨॥

24480 553 pauVI] Pourree || Pauree:
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24481 553 Awpy qMqu 
prmqMqu sBu 
Awpy Awpy Twkuru 
dwsu BieAw]

Aapae Thanth 

Param Thanth 

Sabh Aapae Aapae 

Thaakur Dhaas 

Bhaeiaa ||

He Himself is the 

supreme essence, He 

Himself is the essence 

of all. He Himself is the 

Lord and Master, and 

He Himself is the 

servant.

ਛੋਟੀ ਤਾਰ (ਭਾਵ, ਿੀਵ) ਵੱਡੀ 
ਤਾਰ (ਭਾਵ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ), ਸਭ 

ਕੁਝ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦਾਸ ਹੈ।

24482 553 Awpy ds AT 
vrn aupwieAnu  
Awip bRhmu Awip 
rwju lieAw]

Aapae Dhas Ath 

Varan Oupaaeian 

Aap Breham Aap 

Raaj Laeiaa ||

He Himself created the 

people of the eighteen 

castes; God Himself 

acquired His domain.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਠਾਰਾਂ ਵਰਣ 

ਬਣਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਬਿਹਮ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ) ਰਾਿ 

ਉਸ ਨੇ ਜਲਆ ਹੈ।

24483 553 Awpy mwry Awpy 
CofY Awpy bKsy 
kry dieAw]

Aapae Maarae 

Aapae Shhoddai 

Aapae Bakhasae 

Karae Dhaeiaa ||

He Himself kills, and 

He Himself redeems; 

He Himself, in His 

Kindness, forgives us. 

He is infallible

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

24484 553 Awip ABulu n 
BulY kb hI sBu 
scu qpwvsu scu 
iQAw]

(qpwvsu) inAW[ A-Bu`lu Aap Abhul N 

Bhulai Kab Hee 

Sabh Sach 

Thapaavas Sach 

Thhiaa ||

- He never errs; the 

justice of the True 

Lord is totally True.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਅਭੁੱ ਲ ਹੈ, ਕਦੇ 

ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ 
ਇਨਸਾਫ਼ ਭੀ ਜਨਰੋਲ ਸੱਚ ਹੈ।
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24485 553 Awpy ijnw buJwey 
gurmuiK iqn 
AMdrhu dUjw Brmu 
gieAw]13]

b`uJwey Aapae Jinaa 

Bujhaaeae 

Guramukh Thin 

Andharahu 

Dhoojaa Bharam 

Gaeiaa ||13||

Those whom the Lord 

Himself instructs as 

Gurmukh - duality and 

doubt depart from 

within them. ||13||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪ ਸਮਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧੩॥

24486 553 sloku mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

24487 553 hir nwmu n 
ismrih swDsMig  
qY qin aufY Kyh]

Har Naam N 

Simarehi 

Saadhhasang Thai 

Than Ouddai 

Khaeh ||

That body, which does 

not remember the 

Lord's Name in 

meditation in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

shall be reduced to 

dust.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਿਟਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ)।

24488 553 ijin kIqI iqsY 
n jwxeI nwnk  
iPtu AlUxI 
dyh]1]

(AlUxI) pRym rihq Jin Keethee Thisai 

N Jaanee Naanak 

Fitt Aloonee 

Dhaeh ||1||

Cursed and insipid is 

that body, O Nanak, 

which does not know 

the One who created 

it. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿੇਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਉਸ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਧੱਕਾਰ ਹੈ, ਿੋ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥

24489 554 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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24490 554 Git vsih 
crxwribMd  
rsnw jpY gupwl]

Ghatt Vasehi 

Charanaarabindh 

Rasanaa Japai 

Gupaal ||

Let the Lotus Feet of 

the Lord abide within 

your heart, and with 

your tongue, chant 

God's Name.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਕਮਲ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਿਪੀਏ!

24491 554 nwnk so pRBu 
ismrIAY iqsu 
dyhI kau 
pwil]2]

Naanak So Prabh 

Simareeai This 

Dhaehee Ko Paal 

||2||

O Nanak, meditate in 

remembrance on God, 

and nurture this body. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਪਾਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥

24492 554 pauVI] Pourree || Pauree:

24493 554 Awpy ATsiT 
qIrQ krqw  
Awip kry 
iesnwnu]

A`Ts~iT Aapae Athasath 

Theerathh 

Karathaa Aap 

Karae Eisanaan ||

The Creator Himself is 

the sixty-eight sacred 

places of pilgrimage; 

He Himself takes the 

cleansing bath in them.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24494 554 Awpy sMjim vrqY 
sÍwmI Awip 
jpwieih nwmu]

Aapae Sanjam 

Varathai Svaamee 

Aap Japaaeihi 

Naam ||

He Himself practices 

austere self-discipline; 

the Lord Master 

Himself causes us to 

chant His Name.

ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਿੁਗਤੀ ਜਵਚ 

ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ 

ਿਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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24495 554 Awip dieAwlu 
hoie Bau KMfnu  
Awip krY sBu 
dwnu]

Aap Dhaeiaal Hoe 

Bho Khanddan 

Aap Karai Sabh 

Dhaan ||

He Himself becomes 

merciful to us; the 

Destroyer of fear 

Himself gives in charity 

to all.

ਭਉ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਦਇਆਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

24496 554 ijs no gurmuiK 
Awip buJwey so 
sd hI drgih 
pwey mwnu]

Jis No Guramukh 

Aap Bujhaaeae So 

Sadh Hee 

Dharagehi Paaeae 

Maan ||

One whom He has 

enlightened and made 

Gurmukh, ever obtains 

honor in His Court.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਆਦਰ 

ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

24497 554 ijs dI pYj rKY 
hir suAwmI so 
scw hir 
jwnu]14]

Jis Dhee Paij 

Rakhai Har 

Suaamee So 

Sachaa Har Jaan 

||14||

One whose honor the 

Lord Master has 

preserved, comes to 

know the True Lord. 

||14||

ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਿ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜਪਆਰਾ ਸੇਵਕ 

ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ॥੧੪॥

24498 554 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24499 554 nwnk ibnu 
siqgur Byty jgu 
AMDu hY AMDy krm 
kmwie]

Naanak Bin 

Sathigur Bhaettae 

Jag Andhh Hai 

Andhhae Karam 

Kamaae ||

O Nanak, without 

meeting the True 

Guru, the world is 

blind, and it does blind 

deeds.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸੂੰਸਾਰ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੈ ਤੇ ਅੂੰਨਹੇ  
ਹੀ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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24500 554 sbdY isau icqu 
n lwveI ijqu 
suKu vsY min 
Awie]

Sabadhai Sio Chith 

N Laavee Jith Sukh 

Vasai Man Aae ||

It does not focus its 

consciousness on the 

Word of the Shabad, 

which would bring 

peace to abide in the 

mind.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ 

ਨਹੀਂ ਿੋੜਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੁਖ ਆ ਵੱਸੇ।

24501 554 qwmis lgw sdw 
iPrY Aih inis 
jlqu ibhwie]

Thaamas Lagaa 

Sadhaa Firai Ahinis 

Jalath Bihaae ||

Always afflicted with 

the dark passions of 

low energy, it wanders 

around, passing its 

days and nights 

burning.

ਤਮੋ ਗੁਣ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ 

ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਦਨ ਰਾਤ (ਤਮੋ ਗੁਣ ਜਵਚ) 

ਸੜਜਦਆਂ (ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ) 

ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ।

24502 554 jo iqsu BwvY so 
QIAY khxw ikCU 
n jwie]1]

Jo This Bhaavai So 

Thheeai Kehanaa 

Kishhoo N Jaae 

||1||

Whatever pleases 

Him, comes to pass; 

no one has any say in 

this. ||1||

(ਇਸ ਬਾਰੇ) ਕੁਝ ਆਜਖਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਿ ੋਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

24503 554 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24504 554 siqgurU 
PurmwieAw kwrI 
eyh kryhu]

Sathiguroo 

Furamaaeiaa 

Kaaree Eaeh 

Karaehu ||

The True Guru has 

commanded us to do 

this:

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

(ਭਰਮ ਦਾ ਛਉੜ ਕੱਟਣ ਲਈ) 

ਇਹ ਕਾਰ (ਭਾਵ, ਇਲਾਿ) ਕਰੋ।

24505 554 gurU duAwrY hoie 
kY swihbu 
sMmwlyhu]

Guroo Dhuaarai 

Hoe Kai Saahib 

Sanmaalaehu ||

Through the Guru's 

Gate, meditate on the 

Lord Master.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਿਾ ਕੇ (ਭਾਵ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ), 

ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰੋ।
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24506 554 swihbu sdw 
hjUir hY BrmY ky 
CauV kit kY  
AMqir joiq Dryhu]

(CauV) jwLy[ k`it Saahib Sadhaa 

Hajoor Hai 

Bharamai Kae 

Shhourr Katt Kai 

Anthar Joth 

Dhharaehu ||

The Lord Master is 

ever-present. He tears 

away the veil of doubt, 

and installs His Light 

within the mind.

ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਅੂੰਗ ਸੂੰਗ ਹੈ, 

(ਅੱਖਾਂ ਅਗੋਂ) ਭਰਮ ਦੇ ਿਾਲੇ ਨੂੂੰ  
ਲਾਹ ਕੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਿੋਤ ਜਟਕਾਉ।

24507 554 hir kw nwmu 
AMimRqu hY dwrU 
eyhu lweyhu]

Har Kaa Naam 

Anmrith Hai 

Dhaaroo Eaehu 

Laaeaehu ||

The Name of the Lord 

is Ambrosial Nectar - 

take this healing 

medicine!

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਰੂ ਵਰਤੋ।

24508 554 siqgur kw Bwxw  
iciq rKhu sMjmu 
scw nyhu]

Sathigur Kaa 

Bhaanaa Chith 

Rakhahu Sanjam 

Sachaa Naehu ||

Enshrine the Will of 

the True Guru in your 

consciousness, and 

make the True Lord's 

Love your self-

discipline.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ (ਮੂੰਨਣਾ) 
ਜਚਤ ਜਵਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਚਾ 
ਜਪਆਰ (ਰੂਪ) ਰਜਹਣੀ ਧਾਰਨ 

ਕਰੋ।

24509 554 nwnk AYQY suKY 
AMdir rKsI AgY 
hir isau kyl 
kryhu]2]

Naanak Aithhai 

Sukhai Andhar 

Rakhasee Agai Har 

Sio Kael Karaehu 

||2||

O Nanak, you shall be 

kept in peace here, 

and hereafter, you 

shall celebrate with 

the Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਦਾਰੂ) ਏਥੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਸੁਖੀ ਰਖੇਗਾ ਤੇ 

ਅੱਗੇ (ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਹਰੀ 
ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੋਗੇ ॥੨॥

24510 554 pauVI] Pourree || Pauree:
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24511 554 Awpy Bwr 
ATwrh bxspiq  
Awpy hI Pl 
lwey]

b-xspiq Aapae Bhaar 

Athaareh 

Banasapath Aapae 

Hee Fal Laaeae ||

He Himself is the vast 

variety of Nature, and 

He Himself makes it 

bear fruit.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 

ਅਠਾਰਾਂ ਭਾਰ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ), ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਲ 

ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

24512 554 Awpy mwlI Awip 
sBu isMcY Awpy hI 
muih pwey]

Aapae Maalee Aap 

Sabh Sinchai 

Aapae Hee Muhi 

Paaeae ||

He Himself is the 

Gardener, He Himself 

irrigates all the plants, 

and He Himself puts 

them in His mouth.

ਆਪ ਹੀ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਪਾਣੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਿਲ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

24513 554 Awpy krqw Awpy 
Bugqw Awpy dyie 
idvwey]

dy-ie Aapae Karathaa 

Aapae Bhugathaa 

Aapae Dhaee 

Dhivaaeae ||

He Himself is the 

Creator, and He 

Himself is the Enjoyer; 

He Himself gives, and 

causes others to give.

ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦਵਾਉਂਦਾ 
ਹੈ।

24514 554 Awpy swihbu Awpy 
hY rwKw Awpy 
rihAw smwey]

Aapae Saahib 

Aapae Hai 

Raakhaa Aapae 

Rehiaa Samaaeae 

||

He Himself is the Lord 

and Master, and He 

Himself is the 

Protector; He Himself 

is permeating and 

pervading everywhere.

ਮਾਲਕ ਭੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਾ 
ਭੀ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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24515 554 jnu nwnk  
vifAweI AwKY 
hir krqy kI  
ijs no iqlu n 
qmwey]15]

(qmwey) lwlc Jan Naanak 

Vaddiaaee Aakhai 

Har Karathae Kee 

Jis No Thil N 

Thamaaeae ||15||

Servant Nanak speaks 

of the greatness of the 

Lord, the Creator, who 

has no greed at all. 

||15||

ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ 

ਪਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਮਾਤਿ ਕੋਈ 

ਤਮਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧੫॥

24516 554 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24517 554 mwxsu BirAw 
AwixAw mwxsu 
BirAw Awie]

Maanas Bhariaa 

Aaniaa Maanas 

Bhariaa Aae ||

One person brings a 

full bottle, and 

another fills his cup.

ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਜਪਆਲਾ 
ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

24518 554 ijqu pIqY miq 
dUir hoie brlu 
pvY ivic Awie]

Jith Peethai Math 

Dhoor Hoe Baral 

Pavai Vich Aae ||

Drinking the wine, his 

intelligence departs, 

and madness enters 

his mind;

ਪਰ (ਸ਼ਰਾਬ) ਜਿਸ ਦੇ ਪੀਜਤਆਂ 

ਅਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਬਕਣ ਦਾ ਿੋਸ਼ ਆ ਚੜਹਦਾ ਹੈ,

24519 554 Awpxw prwieAw  
n pCwxeI  
Ksmhu Dky Kwie]

Aapanaa 

Paraaeiaa N 

Pashhaanee 

Khasamahu 

Dhhakae Khaae ||

He cannot distinguish 

between his own and 

others, and he is 

struck down by his 

Lord and Master.

ਆਪਣ ੇਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ, ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ,
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24520 554 ijqu pIqY Ksmu 
ivsrY drgh 
imlY sjwie]

Jith Peethai 

Khasam Visarai 

Dharageh Milai 

Sajaae ||

Drinking it, he forgets 

his Lord and Master, 

and he is punished in 

the Court of the Lord.

ਜਿਸ ਦੇ ਪੀਜਤਆਂ ਖਸਮ 

ਜਵਸਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

24521 554 JUTw mdu mUil n 
pIceI jy kw 
pwir vswie]

ij`QoN q`k (kw) dw(pwir 
vswie)vwh v`s c`ly jy[ 
mdu:polw bolo

Jhoothaa Madh 

Mool N Peechee 

Jae Kaa Paar 

Vasaae ||

Do not drink the false 

wine at all, if it is in 

your power.

ਐਸਾ ਚੂੰਦਰਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿਥੋਂ 
ਤਕ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ।

24522 554 nwnk ndrI scu 
mdu pweIAY  
siqguru imlY 
ijsu Awie]

Naanak Nadharee 

Sach Madh 

Paaeeai Sathigur 

Milai Jis Aae ||

O Nanak, the True 

Guru comes and 

meets the mortal; by 

His Grace, one obtains 

the True Wine.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 'ਨਾਮ'-ਰੂਪ ਨਸ਼ਾ 
(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਜਮਲ ਪਏ।

24523 554 sdw swihb kY 
rMig rhY mhlI 
pwvY Qwau]1]

Sadhaa Saahib Kai 

Rang Rehai 

Mehalee Paavai 

Thhaao ||1||

He shall dwell forever 

in the Love of the Lord 

Master, and obtain a 

seat in the Mansion of 

His Presence. ||1||

ਐਸਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ 

(ਨਾਮ ਦੇ) ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਥਾਂ 
(ਭਾਵ, ਇੱਜ਼ਤ) ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥

24524 554 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24525 554 iehu jgqu jIvqu 
mrY jw ies no 
soJI hoie]

j`gqu Eihu Jagath 

Jeevath Marai Jaa 

Eis No Sojhee Hoe 

||

When this world 

comes to understand, 

it remains dead while 

yet alive.

ਇਹ ਸੂੰਸਰ (ਮਨੱੁਖ) ਤਦੋਂ 
ਿੀਊਂਦਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ), ਿਦੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ।
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24526 554 jw iqin@ 
svwilAw qW 
siv rihAw  
jgwey qW suiD 
hoie]

Jaa Thinih 

Savaaliaa Thaan 

Sav Rehiaa 

Jagaaeae Thaan 

Sudhh Hoe ||

When the Lord puts 

him to sleep, he 

remains asleep; when 

He wakes him up, he 

regains consciousness.

ਸੂਝ ਤਦੋਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਿਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਦ ਤਾਈ ਂ

ਉਸ ਨੇ (ਮਾਇਆ ਜਵਚ) 

ਸਵਾਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਦ 

ਤਾਈ ਂਮਨੱੁਖ ਸੱੁਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

24527 554 nwnk ndir kry 
jy AwpxI  
siqguru mylY soie]

Naanak Nadhar 

Karae Jae Aapanee 

Sathigur Maelai 

Soe ||

O Nanak, when the 

Lord casts His Glance 

of Grace, He causes 

him to meet the True 

Guru.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ 

ਤਾਂ ਓਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਮੇਲਦਾ ਹੈ।

24528 554 gur pRswid jIvqu 
mrY qw iPir  
mrxu n hoie]2]

Gur Prasaadh 

Jeevath Marai 

Thaa Fir Maran N 

Hoe ||2||

By Guru's Grace, 

remain dead while yet 

alive, and you shall not 

have to die again. 

||2||

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ) ਿੀਊਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਮਰਦਾ (ਭਾਵ, ਹਉਮੇ ਛਡ 

ਦੇਂਦਾ) ਹੈ ਤਾਂ ਿੇਰ ਮੁੜ ਕੇ 

ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਭਾਵ, 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 

॥੨॥
24529 554 pauVI] Pourree || Pauree:

24530 554 ijs dw kIqw  
sBu ikCu hovY  
iqs no prvwh 
nwhI iksY kyrI]

Jis Dhaa Keethaa 

Sabh Kishh Hovai 

This No Paravaah 

Naahee Kisai 

Kaeree ||

By His doing, 

everything happens; 

what does He care for 

anyone else?

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ ਕਾਣ 

ਨਹੀਂ ਜਕਉਂਜਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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24531 554 hir jIau qyrw 
idqw sBu ko KwvY  
sB muhqwjI kFY 
qyrI]

Har Jeeo Thaeraa 

Dhithaa Sabh Ko 

Khaavai Sabh 

Muhathaajee 

Kadtai Thaeree ||

O Dear Lord, everyone 

eats whatever You 

give - all are 

subservient to You.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰਾ 
ਜਦੱਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਮੁਥਾਿੀ ਕੱਢਦੀ 
ਹੈ।

24532 555 ij quDno swlwhy 
su sBu ikCu pwvY  
ijs no ikrpw 
inrMjn kyrI]

J Thudhh No 

Saalaahae S Sabh 

Kishh Paavai Jis No 

Kirapaa Niranjan 

Kaeree ||

One who praises You 

obtains everything; 

You bestow Your 

Mercy upon him, O 

Immaculate Lord.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

24533 555 soeI swhu scw 
vxjwrw ijin 
vKru lidAw hir 
nwmu Dnu qyrI]

v`Kru Soee Saahu 

Sachaa Vanajaaraa 

Jin Vakhar Ladhiaa 

Har Naam Dhhan 

Thaeree ||

He alone is a true 

banker and trader, 

who loads the 

merchandise of the 

wealth of the Your 

Name, O Lord.

(ਸਮਝੋ) ਉਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਤੇ 

ਸੱਚਾ ਵਣਿਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਰੂਪ) ਧਨ ਵੱਖਰ 

ਲਜਦਆ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4919 Published: March 06/ 2014



24534 555 siB iqsY no 
swlwihhu sMqhu  
ijin dUjy Bwv 
kI mwir ivfwrI 
FyrI]16]

(ivfwrI) k`F id`qI Sabh Thisai No 

Saalaahihu 

Santhahu Jin 

Dhoojae Bhaav 

Kee Maar 

Viddaaree Dtaeree 

||16||

O Saints, let everyone 

praise the Lord, who 

has destroyed the pile 

of the love of duality. 

||16||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ ਜਿਸ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜਟੱਬਾ 
(ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਢਾਹ ਕੇ ਕੱਢ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ॥੧੬॥

24535 555 slok] Salok || Shalok:

24536 555 kbIrw mrqw 
mrqw jgu muAw  
mir iB n jwnY 
koie]

Kabeeraa 

Marathaa 

Marathaa Jag 

Muaa Mar Bh N 

Jaanai Koe ||

Kabeer, the world is 

dying - dying to death, 

but no one knows how 

to truly die.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਉਂਞ ਤਾਂ) ਮਰਦਾ 
ਮਰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਮਰ ਹੀ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਕਸੇ ਨੇ ਵੀ 
(ਸੱਚੇ) ਮਰਨ ਦੀ ਿਾਚ ਨਹੀਂ 
ਜਸੱਖੀ।

24537 555 AYsI mrnI jo 
mrY bhuir n 
mrnw hoie]1]

Aisee Maranee Jo 

Marai Bahur N 

Maranaa Hoe 

||1||

Whoever dies, let him 

die such a death, that 

he does not have to 

die again. ||1||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ 
ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਿਰ 

ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੧॥

24538 555 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24539 555 ikAw jwxw ikv 
mrhgy kYsw 
mrxw hoie]

Kiaa Jaanaa Kiv 

Marehagae Kaisaa 

Maranaa Hoe ||

What do I know? How 

will I die? What sort of 

death will it be?

ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਕ 

(ਸੱਚਾ) ਮਰਨਾ ਕੀਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
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24540 555 jy kir swihbu  
mnhu n vIsrY qw 
sihlw mrxw 
hoie]

(sihlw) sOKw, sPlw Jae Kar Saahib 

Manahu N 

Veesarai Thaa 

Sehilaa Maranaa 

Hoe ||

If I do not forget the 

Lord Master from my 

mind, then my death 

will be easy.

ਿ ੇਮਾਲਕ ਮਨੋਂ  ਨਾ ਜਵਸਾਜਰਆ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਸੁਖੱਲਾ ਮਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖ ਸੌਖਾ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

24541 555 mrxY qy jgqu 
frY jIivAw loVY 
sBu koie]

Maranai Thae 

Jagath Ddarai 

Jeeviaa Lorrai 

Sabh Koe ||

The world is terrified 

of death; everyone 

longs to live.

ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਡਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿੀਊਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

24542 555 gur prswdI 
jIvqu mrY hukmY 
bUJY soie]

Gur Parasaadhee 

Jeevath Marai 

Hukamai Boojhai 

Soe ||

By Guru's Grace, one 

who dies while yet 

alive, understands the 

Lord's Will.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਿੀਊਂਦਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਹਉਮੇ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ), 

ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

24543 555 nwnk AYsI 
mrnI jo mrY qw 
sd jIvxu 
hoie]2]

Naanak Aisee 

Maranee Jo Marai 

Thaa Sadh Jeevan 

Hoe ||2||

O Nanak, one who 

dies such a death, lives 

forever. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 

ਿ ੋਮਰਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਟੱਲ ਿੀਵਨ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

24544 555 pauVI] Pourree || Pauree:
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24545 555 jw Awip ikRpwlu 
hovY hir suAwmI  
qw AwpxW nwau  
hir Awip jpwvY]

Jaa Aap Kirapaal 

Hovai Har 

Suaamee Thaa 

Aapanaan Naao 

Har Aap Japaavai 

||

When the Lord Master 

Himself becomes 

merciful, the Lord 

Himself causes His 

Name to be chanted.

ਿਦੋਂ ਹਰੀ ਸੁਆਮੀ ਆਪ 

ਮੇਹਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਆਪ 

ਿਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

24546 555 Awpy siqguru 
myil suKu dyvY  
AwpxW syvku 
Awip hir BwvY]

Aapae Sathigur 

Mael Sukh 

Dhaevai Aapanaan 

Saevak Aap Har 

Bhaavai ||

He Himself causes us 

to meet the True 

Guru, and blesses us 

with peace. His 

servant is pleasing to 

the Lord.

ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਕੇ 

ਸੁਖ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

24547 555 AwpixAw syvkw 
kI Awip pYj rKY  
AwpixAw Bgqw 
kI pYrI pwvY]

pYrIN Aapaniaa 

Saevakaa Kee Aap 

Paij Rakhai 

Aapaniaa 

Bhagathaa Kee 

Pairee Paavai ||

He Himself preserves 

the honor of His 

servants; He causes 

others to fall at the 

feet of His devotees.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ 

ਲਾਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਜਲਆ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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24548 555 Drmrwie hY hir 
kw kIAw hir 
jn syvk nyiV n 
AwvY]

Dhharam Raae Hai 

Har Kaa Keeaa Har 

Jan Saevak Naerr 

N Aavai ||

The Righteous Judge 

of Dharma is a 

creation of the Lord; 

he does not approach 

the humble servant of 

the Lord.

ਧਰਮ ਰਾਿ ਭੀ ਿੋ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ।

24549 555 jo hir kw 
ipAwrw so sBnw 
kw ipAwrw hor 
kyqI JiK JiK 
AwvY jwvY]17]

Jo Har Kaa Piaaraa 

So Sabhanaa Kaa 

Piaaraa Hor 

Kaethee Jhakh 

Jhakh Aavai Jaavai 

||17||

One who is dear to the 

Lord, is dear to all; so 

many others come and 

go in vain. ||17||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜਪਆਰਾ ਹੈ ਤੇ 

ਹੋਰ ਬਥੇਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਖਪ ਖਪ 

ਕੇ ਿੂੰ ਮਦੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ॥੧੭॥

24550 555 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24551 555 rwmu rwmu krqw  
sBu jgu iPrY  
rwmu n pwieAw 
jwie]

Raam Raam 

Karathaa Sabh Jag 

Firai Raam N 

Paaeiaa Jaae ||

The entire world 

roams around, 

chanting, ""Raam, 

Raam, Lord, Lord"", 

but the Lord cannot be 

obtained like this.

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ 'ਰਾਮ, ਰਾਮ' 

ਆਖਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ 'ਰਾਮ' (ਪਿਭੂ) ਲੱਜਭਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

24552 555 Agmu Agocru 
Aiq vfw Aqulu  
n quilAw jwie]

A-q`ulu Agam Agochar Ath 

Vaddaa Athul N 

Thuliaa Jaae ||

He is inaccessible, 

unfathomable and so 

very great; He is 

unweighable, and 

cannot be weighed.

ਪਿਭੂ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ 

ਅਤੱੁਲ ਹੈ ਤੇ ਤੋਜਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।
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24553 555 kImiq iknY n 
pweIAw ikqY n 
lieAw jwie]

Keemath Kinai N 

Paaeeaa Kithai N 

Laeiaa Jaae ||

No one can evaluate 

Him; He cannot be 

purchased at any price.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਈ ਤੇ ਜਕਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ (ਮੱੁਲ ਦੇ 

ਕੇ) ਜਲਆ ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

24554 555 gur kY sbid 
ByidAw ien 
ibiD visAw 
min Awie]

ibiD:polw bolo Gur Kai Sabadh 

Bhaedhiaa Ein 

Bidhh Vasiaa Man 

Aae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, His 

mystery is known; in 

this way, He comes to 

dwell in the mind.

(ਪਰ) ਿੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

(ਮਨ) ਜਵੂੰ ਜਨਹ ਆ ਿਾਏ ਤਾਂ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਪਿਭੂ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ।

24555 555 nwnk Awip 
Amyau hY gur 
ikrpw qy rihAw 
smwie]

(Amyau) byAMq Naanak Aap 

Amaeo Hai Gur 

Kirapaa Thae 

Rehiaa Samaae ||

O Nanak, He Himself is 

infinite; by Guru's 

Grace, He is known to 

be permeating and 

pervading everywhere.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਤਾਂ 
ਜਮਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

24556 555 Awpy imilAw 
imil rihAw  
Awpy imilAw 
Awie]1]

Aapae Miliaa Mil 

Rehiaa Aapae 

Miliaa Aae ||1||

He Himself comes to 

blend, and having 

blended, remains 

blended. ||1||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਜਮਜਲਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ 

(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

24557 555 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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24558 555 ey mn iehu Dnu 
nwmu hY ijqu sdw 
sdw suKu hoie]

Eae Man Eihu 

Dhhan Naam Hai 

Jith Sadhaa 

Sadhaa Sukh Hoe 

||

O my soul, this is the 

wealth of the Naam; 

through it, comes 

peace, forever and 

ever.

ਹੇ ਮਨ! ਐਸਾ ਧਨ ਕੇਵਲ 

'ਨਾਮ' ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਲਈ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

24559 555 qotw mUil n 
AwveI lwhw sd 
hI hoie]

Thottaa Mool N 

Aavee Laahaa 

Sadh Hee Hoe ||

It never brings any 

loss; through it, one 

earns profits forever.

ਏਹ ਧਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, 
ਇਸ ਦਾ ਸਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ 

ਹੈ।

24560 555 KwDY KricAY  
qoit n AwveI  
sdw sdw Ehu 
dyie]

dy-ie Khaadhhai 

Kharachiai Thott N 

Aavee Sadhaa 

Sadhaa Ouhu 

Dhaee ||

Eating and spending it, 

it never decreases; He 

continues to give, 

forever and ever.

ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਨਾਲ 

ਭੀ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਹੀ 
(ਇਹ ਧਨ) ਦੇਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

24561 555 shsw mUil n 
hoveI hwxq kdy 
n hoie]

(hwxq) Gwtw Sehasaa Mool N 

Hovee Haanath 

Kadhae N Hoe ||

One who has no 

skepticism at all never 

suffers humiliation.

ਕਦੇ (ਇਸ ਧਨ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ) ਕੋਈ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤੇ (ਅੱਗੇ 

ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਸ਼ਰਜਮੂੰਦਗੀ 
ਨਹੀਂ ਉਠਾਣੀ ਪੈਂਦੀ।

24562 555 nwnk gurmuiK 
pweIAY jw kau 
ndir kryie]2]

kry-ie Naanak Guramukh 

Paaeeai Jaa Ko 

Nadhar Karaee 

||2||

O Nanak, the Gurmukh 

obtains the Name of 

the Lord, when the 

Lord bestows His 

Glance of Grace. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਹੀ (ਇਹ 

ਧਨ) ਲੱਭਦਾ ਹੈ ॥੨॥

24563 555 pauVI] Pourree || Pauree:
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24564 555 Awpy sB Gt 
AMdry Awpy hI 
bwhir]

Aapae Sabh Ghatt 

Andharae Aapae 

Hee Baahar ||

He Himself is deep 

within all hearts, and 

He Himself is outside 

them.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ 

ਜਵਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰਾ ਹੈ,

24565 555 Awpy gupqu 
vrqdw Awpy hI 
jwhir]

Aapae Gupath 

Varathadhaa 

Aapae Hee Jaahar 

||

He Himself is 

prevailing unmanifest, 

and He Himself is 

manifest.

ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਜਵਚ) ਲੁਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਪਿਤੱਖ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

24566 555 jug CqIh gubwru 
kir vriqAw 
suMnw hir]

(suMnw) A&ur hrI vrq 
irhw hY

Jug Shhatheeh 

Gubaar Kar 

Varathiaa 

Sunnaahar ||

For thirty-six ages, He 

created the darkness, 

abiding in the void.

ਯੱਤੀ ਿੁਗਾਂ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਸੁੂੰ ਨ 

(ਅਿੁਰ) ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਪਰਵੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ।

24567 555 EQY vyd purwn n 
swsqw Awpy hir 
nrhir]

Outhhai Vaedh 

Puraan N 

Saasathaa Aapae 

Har Narehar ||

There were no Vedas, 

Puraanas or Shaastras 

there; only the Lord 

Himself existed.

ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਿਾਂ 
ਸ਼ਾਸਤਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ।

24568 555 bYTw qwVI lwie 
Awip sB dU hI 
bwhir]

(qwVI) smwDI Baithaa Thaarree 

Laae Aap Sabh 

Dhoo Hee Baahar 

||

He Himself sat in the 

absolute trance, 

withdrawn from 

everything.

(ਜਿਰ ਰਚਨਾ ਨੂੂੰ  ਰਚ ਕੇ ਵੀ) 
ਪਿਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ 
ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਭੀ 
ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਆਪ ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ)।
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24569 555 AwpxI imiq 
Awip jwxdw  
Awpy hI 
gauhru]18]

gihr gMBIr(gauhru) 
AQwh

Aapanee Mith Aap 

Jaanadhaa Aapae 

Hee Gouhar 

||18||

Only He Himself knows 

His state; He Himself is 

the unfathomable 

ocean. ||18||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਮਾਨੋ) ਡੂੂੰ ਘਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਜਕਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ॥੧੮॥

24570 555 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

24571 555 haumY ivic jgqu 
muAw mrdo mrdw 
jwie]

j`gqu Houmai Vich 

Jagath Muaa 

Maradho 

Maradhaa Jaae ||

In egotism, the world 

is dead; it dies and 

dies, again and again.

ਸੂੰਸਾਰ ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਮੁਇਆ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਜਨਿੱਤ (ਜਹਠਾਂ ਜਹਠਾਂ) 
ਜਪਆ ਗਰਕਦਾ ਹੀ ਹੈ।

24572 556 ijcru ivic dMmu 
hY iqcru n cyqeI  
ik krygu AgY 
jwie]

ij`cru iq`cru Jichar Vich Dhanm 

Hai Thichar N 

Chaethee K Karaeg 

Agai Jaae ||

As long as there is 

breath in the body, he 

does not remember 

the Lord; what will he 

do in the world 

hereafter?

ਿਦ ਤਾਈ ਂਸਰੀਰ ਜਵਚ ਦਮ 

ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; 
(ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵ ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜਕ) 

ਅਗਾਂਹ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ 

ਕੀਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

24573 556 igAwnI hoie su 
cyqMnu hoie  
AigAwnI AMDu 
kmwie]

Giaanee Hoe S 

Chaethann Hoe 

Agiaanee Andhh 

Kamaae ||

One who remembers 

the Lord is a spiritual 

teacher; the ignorant 

one acts blindly.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਗਆਨਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਅਜਗਆਨੀ ਮਨੱੁਖ 

ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ ਕੂੰਮ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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24574 556 nwnk eyQY kmwvY 
so imlY AgY pwey 
jwie]1]

Naanak Eaethhai 

Kamaavai So Milai 

Agai Paaeae Jaae 

||1||

O Nanak, whatever 

one does in this world, 

determines what he 

shall receive in the 

world hereafter. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਿ ੋਕੁਝ ਮਨੱੁਖ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹੋ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਭੀ ਿਾ ਕੇ ਉਹੋ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

24575 556 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24576 556 Duir KsmY kw 
hukmu pieAw  
ivxu siqgur  
cyiqAw n jwie]

Dhhur Khasamai 

Kaa Hukam Paeiaa 

Vin Sathigur 

Chaethiaa N Jaae 

||

From the very 

beginning, it has been 

the Will of the Lord 

Master, that He 

cannot be 

remembered without 

the True Guru.

ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਚਜਲਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਪਿਭੂ 
ਜਸਮਜਰਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

24577 556 siqguir imilAY  
AMqir riv 
rihAw sdw 
rihAw ilv 
lwie]

Sathigur Miliai 

Anthar Rav Rehiaa 

Sadhaa Rehiaa Liv 

Laae ||

Meeting the True 

Guru, he realizes that 

the Lord is permeating 

and pervading deep 

within him; he 

remains forever 

absorbed in the Lord's 

Love.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਜਲਆਂ ਪਿਭੂ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਉਸ 

ਜਵਚ ਜਬਰਤੀ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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24578 556 dim dim sdw 
sm@wldw dMmu n 
ibrQw jwie]

Dham Dham 

Sadhaa 

Samaaladhaa 

Dhanm N 

Birathhaa Jaae ||

With each and every 

breath, he constantly 

remembers the Lord in 

meditation; not a 

single breath passes in 

vain.

ਤਾਂ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਚੇਤਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੀ ਸੁਆਸ 

ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

24579 556 jnm mrn kw 
Bau gieAw  
jIvnpdvI 
pwie]

Janam Maran Kaa 

Bho Gaeiaa Jeevan 

Padhavee Paae ||

His fears of birth and 

death depart, and he 

obtains the honored 

state of eternal life.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦਾ) ਿੂੰ ਮਣ 

ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਅਸਲ ਮਨੱੁਖਾ) 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

24580 556 nwnk iehu 
mrqbw iqsno 
dyie ijs no 
ikrpw kry 
rjwie]2]

(mrqbw) au~cw Ahudw[ 
dy-ie

Naanak Eihu 

Marathabaa This 

No Dhaee Jis No 

Kirapaa Karae 

Rajaae ||2||

O Nanak, He bestows 

this rank upon that 

mortal, upon whom 

He showers His Mercy. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਇਹ ਦਰਿਾ 
(ਭਾਵ, ਿੀਵਨ-ਪਦਵੀ) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

24581 556 pauVI] Pourree || Pauree:

24582 556 Awpy dwnW 
bIinAw Awpy 
prDwnW]

Aapae Dhaanaan 

Beeniaa Aapae 

Paradhhaanaan ||

He Himself is all-wise 

and all-knowing; He 

Himself is supreme.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਸਆਣਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਚਤੁਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਆਗੂ ਹੈ।
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24583 556 Awpy rUp 
idKwldw Awpy 
lwie iDAwnW]

Aapae Roop 

Dhikhaaladhaa 

Aapae Laae 

Dhhiaanaan ||

He Himself reveals His 

form, and He Himself 

enjoins us to His 

meditation.

ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ) ਰੂਪ 

ਜਵਖਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਜਬਰਤੀ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

24584 556 Awpy monI vrqdw  
Awpy kQY 
igAwnW]

Aapae Monee 

Varathadhaa 

Aapae Kathhai 

Giaanaan ||

He Himself poses as a 

silent sage, and He 

Himself speaks 

spiritual wisdom.

ਆਪ ਹੀ ਮੋਨਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ 

ਹੀ ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

24585 556 kauVw iksY n 
lgeI sBnw hI 
Bwnw]

l`geI Kourraa Kisai N 

Lagee Sabhanaa 

Hee Bhaanaa ||

He does not seem 

bitter to anyone; He is 

pleasing to all.

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
(ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ, ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

24586 556 ausqiq brin n 
skIAY sd sd 
kurbwnw]19]

Ousathath Baran 

N Sakeeai Sadh 

Sadh Kurabaanaa 

||19||

His Praises cannot be 

described; forever and 

ever, I am a sacrifice 

to Him. ||19||

ਐਸੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ 
ਸਕਦੇ ॥੧੯॥

24587 556 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

24588 556 klI AMdir 
nwnkw ijMnW dw 
Aauqwru]

Kalee Andhar 

Naanakaa Jinnaan 

Dhaa Aouthaar ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, O Nanak, the 

demons have taken 

birth.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ 

(ਜਵਕਾਰੀ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ (ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ) ਭੂਤਨੇ ਿੂੰ ਮੇ 

ਹੋਏ ਹਨ।
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24589 556 puqu ijnUrw DIA 
ijMnUrI jorU ijMnw 
dw iskdwru]1]

(ijnUrw)BUq[ (ijMnUrI) 
BUqnI[(jorU)iesqRI[(is`
kdwru) srdwr

Puth Jinooraa 

Dhheea Jinnooree 

Joroo Jinnaa Dhaa 

Sikadhaar ||1||

The son is a demon, 

and the daughter is a 

demon; the wife is the 

chief of the demons. 

||1||

ਪੁਤਿ ਭੂਤਨਾ, ਧੀ ਭੂਤਨੀ ਤੇ 

ਇਸਤਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਢੀ ਭੁਤਨੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ; ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਭ 

ਿੀਵ ਭੂਤਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ) 

॥੧॥

24590 556 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

24591 556 ihMdU mUly BUly  
AKutI jWhI]

(A-Ku`tI) Koty rwh Hindhoo Moolae 

Bhoolae Akhuttee 

Jaanhee ||

The Hindus have 

forgotten the Primal 

Lord; they are going 

the wrong way.

ਜਹੂੰ ਦੂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਖੁੂੰ ਝੇ 
ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।

24592 556 nwrid kihAw  
is pUj krWhI]

Naaradh Kehiaa S 

Pooj Karaanhee ||

As Naarad instructed 

them, they are 

worshipping idols.

ਿ ੋਨਾਰਦ ਨੇ ਆਜਖਆ ਉਹੀ 
ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

24593 556 AMDy guMgy AMD 
AMDwru]

Andhhae Gungae 

Andhh Andhhaar 

||

They are blind and 

mute, the blindest of 

the blind.

ਇਹਨਾਂ ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਗੁੂੰ ਜਗਆਂ 

ਵਾਸਤੇ ਹਨੇਰਾ ਘੁਪ ਬਜਣਆ 

ਜਪਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ 

ਚਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਗਾਉਂਦੇ)।

24594 556 pwQru ly pUjih  
mugD gvwr]

Paathhar Lae 

Poojehi Mugadhh 

Gavaar ||

The ignorant fools pick 

up stones and worship 

them.

ਇਹ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਪੱਥਰ ਲੈ 

ਕੇ ਪੂਿ ਰਹੇ ਹਨ।

24595 556 Eih jw Awip 
fuby qum khw 
qrxhwru]2]

Ouhi Jaa Aap 

Ddubae Thum 

Kehaa 

Tharanehaar ||2||

But when those stones 

themselves sink, who 

will carry you across? 

||2||

ਉਹ ਪਥਰ ਿੋ ਆਪ (ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ?॥੨॥

24596 556 pauVI] Pourree || Pauree:
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24597 556 sBu ikhu qyrY 
vis hY qU scw 
swhu]

v`is Sabh Kihu Thaerai 

Vas Hai Thoo 

Sachaa Saahu ||

Everything is in Your 

power; You are the 

True King.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈਂ ਤੇ 

ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅਖ਼ਜਤਆਰ 

ਜਵਚ ਹੈ।

24598 556 Bgq rqy rMig 
eyk kY pUrw 
vyswhu]

(vyswhu) Brosw Bhagath Rathae 

Rang Eaek Kai 

Pooraa Vaesaahu 

||

The devotees are 

imbued with the Love 

of the One Lord; they 

have perfect faith in 

Him.

ਭਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਇਕ 

ਹਰੀ ਦੇ (ਨਾਮ ਦੇ) ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

24599 556 AMimRqu Bojnu nwmu 
hir rij rij 
jn Kwhu]

r`ij Anmrith Bhojan 

Naam Har Raj Raj 

Jan Khaahu ||

The Name of the Lord 

is the ambrosial food; 

His humble servants 

eat their fill.

ਉਹ ਦਾਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਰੂਪ) 

ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੋਿਨ ਰੱਿ 

ਰੱਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

24600 556 siB pdwrQ 
pweIAin ismrxu 
scu lwhu]

Sabh Padhaarathh 

Paaeean Simaran 

Sach Laahu ||

All treasures are 

obtained - meditative 

remembrance on the 

Lord is the true profit.

ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ (ਰੂਪ) ਸੱਚਾ ਲਾਹਾ 
ਖੱਟਦੇ ਹਨ।

24601 556 sMq ipAwry 
pwrbRhm nwnk 
hir Agm 
Agwhu]20]

Santh Piaarae 

Paarabreham 

Naanak Har Agam 

Agaahu ||20||

The Saints are very 

dear to the Supreme 

Lord God, O Nanak; 

the Lord is 

unapproachable and 

unfathomable. ||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਅਗਾਧ ਹੈ, 

ਭਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਉਸ 

ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਹਨ ॥੨੦॥

24602 556 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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24603 556 sBu ikCu hukmy 
Awvdw sBu ikCu 
hukmy jwie]

Sabh Kishh 

Hukamae 

Aavadhaa Sabh 

Kishh Hukamae 

Jaae ||

Everything comes by 

the Lord's Will, and 

everything goes by the 

Lord's Will.

ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

24604 556 jy ko mUrKu Awphu 
jwxY AMDw AMDu 
kmwie]

Jae Ko Moorakh 

Aapahu Jaanai 

Andhhaa Andhh 

Kamaae ||

If some fool believes 

that he is the creator, 

he is blind, and acts in 

blindness.

ਿ ੇਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
(ਵੱਡਾ) ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ 
ਸਮਝੋ) ਉਹ ਅੂੰਨਹ ਾ ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ 

ਵਾਲਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24605 556 nwnk hukmu ko 
gurmuiK buJY ijs 
no ikrpw kry 
rjwie]1]

Naanak Hukam Ko 

Guramukh Bujhai 

Jis No Kirapaa 

Karae Rajaae ||1||

O Nanak, the Gurmukh 

understands the 

Hukam of the Lord's 

Command; the Lord 

showers His Mercy 

upon him. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਕਮ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24606 556 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

24607 556 so jogI jugiq so 
pwey ijs no 
gurmuiK nwmu 
prwpiq hoie]

So Jogee Jugath So 

Paaeae Jis No 

Guramukh Naam 

Paraapath Hoe ||

He alone is a Yogi, and 

he alone finds the 

Way, who, as 

Gurmukh, obtains the 

Naam.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਸਮਝੋ) ਉਹ ਸੱਚਾ 
ਿੋਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਿੋਗ ਦੀ 
ਿਾਚ ਆਈ ਹੈ।
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24608 556 iqsu jogI kI 
ngrI sBu ko vsY  
ByKI jogu n hoie]

n`grI[ByKIN This Jogee Kee 

Nagaree Sabh Ko 

Vasai Bhaekhee 

Jog N Hoe ||

In the body-village of 

that Yogi are all 

blessings; this Yoga is 

not obtained by 

outward show.

ਐਸੇ ਿੋਗੀ ਦੇ ਸਰੀਰ (ਰੂਪ) 

ਨਗਰ ਜਵਚ ਹਰੇਕ (ਗੁਣ) 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਸਰਫ਼ ਭੇਖ ਕਰ 

ਕੇ ਿੋਗੀ ਬਨਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਮੇਲ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

24609 556 nwnk AYsw 
ivrlw ko jogI  
ijsu Git prgtu 
hoie]2]

Naanak Aisaa 

Viralaa Ko Jogee 

Jis Ghatt Paragatt 

Hoe ||2||

O Nanak, such a Yogi is 

very rare; the Lord is 

manifest in his heart. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਪਿਤੱਖ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਿੋਗੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

24610 556 pauVI] Pourree || Pauree:

24611 556 Awpy jMq 
aupwieAnu Awpy 
AwDwru]

Aapae Janth 

Oupaaeian Aapae 

Aadhhaar ||

He Himself created the 

creatures, and He 

Himself supports them.

ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ) ਆਸਰਾ (ਬਣਦਾ) ਹੈ।

24612 556 Awpy sUKmu 
BwlIAY Awpy 
pwswru]

(sUKmu) AidRSt Aapae Sookham 

Bhaaleeai Aapae 

Paasaar ||

He Himself is seen to 

be subtle, and He 

Himself is obvious.

ਆਪ ਹੀ ਹਰੀ ਸੂਖਮ ਰੂਪ 

ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ 

ਦਾ) ਪਰਪੂੰਚ (ਰੂਪ) ਹੈ।

24613 556 Awip iekwqI 
hoie rhY Awpy 
vf prvwru]

iekWqI Aap Eikaathee Hoe 

Rehai Aapae Vadd 

Paravaar ||

He Himself remains a 

solitary recluse, and 

He Himself has a huge 

family.

ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਰ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
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24614 556 nwnku mMgY dwnu 
hir sMqw rynwru]

Naanak Mangai 

Dhaan Har 

Santhaa Raenaar 

||

Nanak asks for the gift 

of the dust of the feet 

of the Saints of the 

Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ (ਰੂਪ) ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ,

24615 556 horu dwqwru n 
suJeI qU 
dyvxhwru]21]1] 
 suDu]

 su`Du Hor Dhaathaar N 

Sujhee Thoo 

Dhaevanehaar 

||21||1|| Sudhh 

||

I cannot see any other 

Giver; You alone are 

the Giver, O Lord. 

||21||1|| Sudh||

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਦੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
॥੨੧॥੧॥ਸੁਧੁ ॥

24616 557 <> siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

24617 557 rwgu vfhMsu 
mhlw 1 Gru 1]

Raag Vaddehans 

Mehalaa 1 Ghar 1 

||

Raag Wadahans, First 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਵਡਹੂੰ ਸੁ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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24618 557 AmlI Amlu n 
AMbVY mCI nIru 
n hoie]

(AMbVY) imly[ AmlI 
Amlu:poly imlvyN

Amalee Amal N 

Anbarrai Mashhee 

Neer N Hoe ||

To the addict, there is 

nothing like the drug; 

to the fish, there is 

nothing else like water.

(ਅਫ਼ੀਮ ਆਜਦਕ ਦੇ) ਅਮਲੀ ਨੂੂੰ  
ਿ ੇ(ਅਫ਼ੀਮ ਆਜਦਕ) ਅਮਲ 

(ਨਸ਼ਾ) ਨਾਹ ਜਮਲੇ ਤਾਂ ਉਹ 

ਇੂੰਿ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  ਪਾਣੀ 
ਨਾਹ ਜਮਲੇ (ਤਾਂ ਉਹ ਤੜਿ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ)।

24619 557 jo rqy sih 
AwpxY iqn BwvY 
sBu koie]1]

r`qy Jo Rathae Sehi 

Aapanai Thin 

Bhaavai Sabh Koe 

||1||

Those who are 

attuned to their Lord - 

everyone is pleasing to 

them. ||1||

ਿ ੋਬੂੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਉਹ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਖੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਕੋਈ ਚੂੰਗਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24620 557 hau vwrI vM\w  
KMnIAY vM\w qau 
swihb ky 
nwvY]1]rhwau]

(vM\w) jwvW[ (KMnIAY) 
tu`kVy

Ho Vaaree 

Vannjaa 

Khanneeai 

Vannjaa Tho 

Saahib Kae Naavai 

||1|| Rehaao ||

I am a sacrifice, cut 

apart into pieces, a 

sacrifice to Your 

Name, O Lord Master. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਜਹਬ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

24621 557 swihbu sPilE 
ruKVw AMimRqu jw 
kw nwau]

Saahib Safaliou 

Rukharraa 

Anmrith Jaa Kaa 

Naao ||

The Lord is the fruitful 

tree; His Name is 

ambrosial nectar.

(ਸਾਡਾ) ਮਾਜਲਕ-ਪਿਭੂ ਿਲਾਂ 
ਵਾਲਾ ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਰੱੁਖ (ਸਮਝ 

ਲਵ)ੋ, ਇਸ ਰੱੁਖ ਦਾ ਿਲ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿ ੋ(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ (ਰਸ) ਹੈ।
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24622 557 ijn pIAw qy 
iqRpq Bey hau 
iqn bilhwrY 
jwau]2]

Jin Peeaa Thae 

Thripath Bheae Ho 

Thin Balihaarai 

Jaao ||2||

Those who drink it in 

are satisfied; I am a 

sacrifice to them. 

||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਇਹ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱ ਖ 

ਤਿੇਹ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ; ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥

24623 557 mY kI ndir n 
AwvhI vsih 
hBIAW nwil]

(mY) dwsn dwsI[(kI) 
ikauN nhIN[mhwqmw 
rUpI[ (h`BIAW) swrIAW 
sKIAW nwil

Mai Kee Nadhar N 

Aavehee Vasehi 

Habheeaaan Naal 

||

You are not visible to 

me, although You 

dwell with everyone.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਗ ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਤੂੂੰ  
ਮੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

24624 557 iqKw iqhwieAw  
ikau lhY jw sr 
BIqir pwil]3]

(pwil) kMD[ iqKw polw Thikhaa 

Thihaaeiaa Kio 

Lehai Jaa Sar 

Bheethar Paal 

||3||

How can the thirst of 

the thirsty be 

quenched, with that 

wall between me and 

the pond? ||3||

ਤਿੇਹ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੂੂੰ  
(ਪਾਣੀ) ਲੱਭੇ ਭੀ ਜਕਵੇਂ, ਿਦੋਂ 
ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰਲੇ) 

ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ (ਮਾਇਆ-

ਮੋਹ ਦੀ) ਕੂੰਧ ਬਣੀ ਹੋਵੇ?॥੩॥

24625 557 nwnku qyrw 
bwxIAw qU swihbu 
mY rwis]

Naanak Thaeraa 

Baaneeaa Thoo 

Saahib Mai Raas ||

Nanak is Your 

merchant; You, O Lord 

Master, are my 

merchandise.

ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿਾਰਾ 
ਬਣ ਿਾਏ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਂ 
ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਬਣੇ।
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24626 557 mn qy DoKw qw 
lhY jw isPiq 
krI 
Ardwis]4]1]

Man Thae 

Dhhokhaa Thaa 

Lehai Jaa Sifath 

Karee Aradhaas 

||4||1||

My mind is cleansed of 

doubt, only when I 

praise You, and pray 

to You. ||4||1||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਹਮ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੇਮੈਂ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ-ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ ॥੪॥੧॥

24627 557 vfhMsu mhlw 1] Vaddehans 

Mehalaa 1 ||

Wadahans, First Mehl:

24628 557 guxvMqI shu 
rwivAw inrguix 
kUky kwie]

Gunavanthee 

Sahu Raaviaa 

Niragun Kookae 

Kaae ||

The virtuous bride 

enjoys her Husband 

Lord; why does the 

unworthy one cry out?

ਗੁਣਾਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ (ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜ ਕੇ ਉਸ) ਨੂੂੰ  
ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ) ਪਰ 

ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ (ਨਾਮ) ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਉਹ ਜਕਉਂ ਜਵਅਰਥ ਹੀ 
ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?

24629 557 jy guxvMqI QI 
rhY qw BI shu 
rwvx jwie]1]

Jae Gunavanthee 

Thhee Rehai Thaa 

Bhee Sahu Raavan 

Jaae ||1||

If she were to become 

virtuous, then she too 

could enjoy her 

Husband Lord. ||1||

ਪਰ, ਹਾਂ, ਿ ੇਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ 
ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲ 

ਉੱਦਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੧॥

24630 557 myrw kMqu rIswlU  
kI Dn Avrw 
rwvy 
jI]1]rhwau]

Maeraa Kanth 

Reesaaloo Kee 

Dhhan Avaraa 

Raavae Jee ||1|| 

Rehaao ||

My Husband Lord is 

loving and playful; 

why should the soul-

bride enjoy anyone 

else? ||1||Pause||

ਹੇ ਭੈਣ! (ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਿਾਏ ਜਕ) 

ਮੇਰਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਹ (ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਵਸੀਲਾ ਸਮਝ ਕੇ) ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਜਿਰਦੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4938 Published: March 06/ 2014



24631 557 krxI kwmx jy 
QIAY jy mnu Dwgw 
hoie]

(krxI) au~cw jIvn[ 
k`wmx

Karanee Kaaman 

Jae Thheeai Jae 

Man Dhhaagaa 

Hoe ||

If the soul-bride does 

good deeds, and 

strings them on the 

thread of her mind,

ਿ ੇਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਉੱਚਾ 
ਆਚਰਨ ਕਾਮਣ ਪਾਣ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਦੇਵੇ, ਿ ੇਉਸ ਦਾ ਮਨ ਧਾਗਾ 
ਬਣੇ,

24632 557 mwxku muil n 
pweIAY lIjY 
iciq proie]2]

m`uil Maanak Mul N 

Paaeeai Leejai 

Chith Paroe ||2||

She obtains the jewel, 

which cannot be 

purchased for any 

price, strung upon the 

thread of her 

consciousness. ||2||

ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਧਾਗੇ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਸ ਨਾਮ-ਮੋਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਪਿੋ ਲਏ ਿੋ ਉਂਿ ਮੱੁਲ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ॥੨॥

24633 557 rwhu dsweI n 
julW AwKW 
AMmVIAwsu]

(dsweI) pu`CdI 
hW[(j`ulW) c`ldI[ 
(AMmVI-Awsu) phuMc 
geI hW

Raahu Dhasaaee N 

Julaan Aakhaan 

Anmarreeaas ||

I ask, but do not follow 

the way shown to me; 

still, I claim to have 

reached my 

destination.

ਿ ੇਮੈਂ (ਪਿਭੂ) ਪਹੁੂੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ 

ਪੁਛਦੀ ਰਹਾਂ ਪਰ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਕਦੀ ਨਾਂ ਤੁਰਾਂ,

24634 557 qY sh nwil 
AkUAxw ikau 
QIvY Gr vwsu]3]

(AkUAxw) bolxwnhIN Thai Seh Naal 

Akooanaa Kio 

Thheevai Ghar 

Vaas ||3||

I do not speak with 

You, O my Husband 

Lord; how then can I 

come to have a place 

in Your home? ||3||

ਅਤੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ 

ਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ॥੩॥

24635 557 nwnk eykI 
bwhrw dUjw nwhI 
koie]

Naanak Eaekee 

Baaharaa Dhoojaa 

Naahee Koe ||

O Nanak, without the 

One Lord, there is no 

other at all.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਸੁਖ-ਦਾਤਾ 
ਨਹੀਂ,
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24636 557 qY sh lgI jy 
rhY BI shu rwvY 
soie]4]2]

Thai Seh Lagee Jae 

Rehai Bhee Sahu 

Raavai Soe 

||4||2||

If the soul-bride 

remains attached to 

You, then she shall 

enjoy her Husband 

Lord. ||4||2||

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 

(ਤੇ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ) 

॥੪॥੨॥
24637 557 vfhMsu mhlw 1 

Gru 2]

Vaddehans 

Mehalaa 1 Ghar 2 

||

Wadahans, First Mehl, 

Second House:

24638 557 morI rux Jux 
lwieAw BYxy  
swvxu AwieAw]

(morIN)ieMidRAW[ SONk 
AvsQw rUp swvxu

Moree Run Jhun 

Laaeiaa Bhainae 

Saavan Aaeiaa ||

The peacocks are 

singing so sweetly, O 

sister; the rainy 

season of Saawan has 

come.

ਹੇ ਭੈਣ! ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਜਮੱਠੇ ਗੀਤ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ ਜਕਉਂ ਜਕ 

ਸਾਵਨ (ਦਾ ਮਹੀਨਾ) ਆ ਜਗਆ 

ਹੈ।

24639 557 qyry muMD ktwry 
jyvfw iqin loBI  
loB luBwieAw]

(muMD) jIv iesqRI[ 
(jyvfw) pRym rUpI jyvVw 
PwhI[ (ktwry) iq`KIAW 
A`KW

Thaerae Mundhh 

Kattaarae 

Jaevaddaa Thin 

Lobhee Lobh 

Lubhaaeiaa ||

Your beauteous eyes 

are like a string of 

charms, fascinating 

and enticing the soul-

bride.

ਮੈਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 

ਕਟਾਰ ਦੀ ਿਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਪਿੇਮਣ ਨੂੂੰ  
ਮੋਹ ਜਲਆ ਹੈ।

24640 557 qyry drsn ivthu  
KMnIAY vM\w qyry 
nwm ivthu 
kurbwxo]

(KMnIAY) toty toty[ 
(vM\w) hovW

Thaerae Dharasan 

Vittahu Khanneeai 

Vannjaa Thaerae 

Naam Vittahu 

Kurabaano ||

I would cut myself into 

pieces for the Blessed 

Vision of Your 

Darshan; I am a 

sacrifice to Your Name.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ 
ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਿ ੋਹੁਣ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ।
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24641 557 jw qU qw mY mwxu 
kIAw hY quDu ibnu  
kyhw myrw mwxo]

Jaa Thoo Thaa Mai 

Maan Keeaa Hai 

Thudhh Bin 

Kaehaa Maeraa 

Maano ||

I take pride in You; 

without You, what 

could I be proud of?

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੂੂੰ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਦਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਮਾਣ (ਹੌਸਲਾ) 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਿੇ ਕੁਦਰਜਤ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਨਾਂ ਜਦੱਸੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ 

ਕੈਸੇ ਕਰਾਂ।

24642 557 cUVw BMnu plMG 
isau muMDy sxu 
bwhI sxu bwhw]

(sxu) smyq[ p-lMG Choorraa Bhann 

Palangh Sio 

Mundhhae San 

Baahee San 

Baahaa ||

So smash your 

bracelets along with 

your bed, O soul-

bride, and break your 

arms, along with the 

arms of your couch.

ਪਲੂੰ ਘ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਚੂੜਾ ਭੂੰ ਨ ਦੇ, ਪਲੂੰ ਘ ਦੀਆਂ 

ਹੀਆਂ ਭੀ ਭੂੰ ਨ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਿਾਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਭੀ ਭੂੰ ਨ ਦੇ।

24643 557 eyqy vys krydIey 
muMDy shu rwqo 
Avrwhw]

(shu) pqI pRmwqmw[ 
(rwqo) r`qw[ (Avrwhw) 
horW nwl

Eaethae Vaes 

Karaedheeeae 

Mundhhae Sahu 

Raatho Avaraahaa 

||

In spite of all the 

decorations which you 

have made, O soul-

bride, your Husband 

Lord is enjoying 

someone else.

ਹੇ ਇਤਨੇ ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰਦੀਏ 

ਨਾਰੇ! ਿ ੇਤੇਰਾ ਪਤੀ (ਜਿਰ ਭੀ) 
ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਆਰ 

ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ (ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 
ਜਸੂੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ?)

24644 558 nw mnIAwru n 
cUVIAw nw sy 
vMguVIAwhw]

(mnIAwru) cUVIAW 
cwV@n vwlw

Naa Maneeaar N 

Choorreeaa Naa 

Sae 

Vangurreeaahaa ||

You don't have the 

bracelets of gold, nor 

the good crystal 

jewelry; you haven't 

dealt with the true 

jeweller.

ਜਕਉਂਜਕ ਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਿਾਣ ਵਾਲਾ ਮਜਨਆਰ ਹੀ 
ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਜਕਆ, 

ਨਾਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਵੂੰਗਾਂ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ 

ਆਈਆਂ।
24645 558 jo sh kMiT n 

lgIAw jlnu is 
bwhVIAwhw]

Jo Seh Kanth N 

Lageeaa Jalan S 

Baaharreeaahaa ||

Those arms, which do 

not embrace the neck 

of the Husband Lord, 

burn in anguish.

ਸੜ ਿਾਣ ਉਹ (ਸਿਾਈਆਂ) 

ਬਾਹਾਂ ਿੋ ਖਸਮ ਦੇ ਗਲ ਨਾਹ 

ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ।
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24646 558 siB shIAw shu 
rwvix geIAw  
hau dwDI kY dir 
jwvw]

ivkwrW c (dwDI) sVI 
hoeI

Sabh Seheeaa 

Sahu Raavan 

Geeaa Ho 

Dhaadhhee Kai 

Dhar Jaavaa ||

All my companions 

have gone to enjoy 

their Husband Lord; 

which door should I, 

the wretched one, go 

to?

ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ (ਤਾਂ) ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਤਨ 

ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੜੇ 

ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਕਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਿਾਵਾਂ?

24647 558 AMmwlI hau KrI 
sucjI qY sh 
eyik n Bwvw]

(AMmwlI) hy sKI, vw 
krmW krky[ suc`jI

Anmaalee Ho 

Kharee Suchajee 

Thai Seh Eaek N 

Bhaavaa ||

O friend, I may look 

very attractive, but I 

am not pleasing to my 

Husband Lord at all.

ਹੇ ਸਖੀ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ 
ਬੜੀ ਚੂੰਗੀ ਕਰਤੂਤ ਵਾਲੀ 
ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਪਰ, ਪਿਭੂ ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭੀ ਗੁਣ ਪਸੂੰਦ 

ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

24648 558 mwiT guMdweˆØI 
ptIAw BrIAY 
mwg sMDUry]

(mwiT) svwr ky[ mWg Maath 

Gundhaaeanaee 

Patteeaa Bhareeai 

Maag 

Sandhhoorae ||

I have woven my hair 

into lovely braids, and 

saturated their 

partings with 

vermillion;

ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ 

ਗੁੂੰ ਦਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ 

ਦੇ ਚੀਰ ਜਵਚ ਸੂੰ ਧੂਰ ਭੀ 
ਭਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

24649 558 AgY geI n 
mMnIAw mrau 
ivsUir ivsUry]

(ivsUir) pCuqwky Agai Gee N 

Manneeaa Maro 

Visoor Visoorae ||

But when I go before 

Him, I am not 

accepted, and I die, 

suffering in anguish.

ਪਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਮੈਂ ਜਿਰ 

ਭੀ ਪਿਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਝੂਰ ਝੂਰ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ 
ਹਾਂ।

24650 558 mY rovMdI sBu jgu 
runw ruMnVy vxhu 
pMKyrU]

(ruMnw) roNdw Mai Rovandhee 

Sabh Jag Runaa 

Runnarrae Vanahu 

Pankhaeroo ||

I weep; the whole 

world weeps; even the 

birds of the forest 

weep with me.

ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ 
(ਜਕ) ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਤਰਸ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਿੂੰਗਲ ਦੇ 

ਪੂੰਛੀ ਭੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ।
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24651 558 ieku n runw myry 
qn kw ibrhw  
ijin hau iprhu 
ivCoVI]

(ibrhw) ivCoVw Eik N Runaa 

Maerae Than Kaa 

Birehaa Jin Ho 

Pirahu Vishhorree 

||

The only thing which 

doesn't weep is my 

body's sense of 

separateness, which 

has separated me 

from my Lord.

ਜਸਰਫ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰਲਾ 
ਜਵਛੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਿੋ ਤਰਸ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਤੋਂ ਜਵਛੋਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

24652 558 supnY AwieAw BI 
gieAw mY jlu 
BirAw roie]

g-ieAw Supanai Aaeiaa 

Bhee Gaeiaa Mai 

Jal Bhariaa Roe ||

In a dream, He came, 

and went away again; I 

cried so many tears.

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਜਮਜਲਆ 

(ਸੁਪਨਾ ਮੱੁਜਕਆ, ਤੇ ਤੂੂੰ ) ਜਿਰ 

ਚਲਾ ਜਗਆ, (ਜਵਛੋੜੇ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਜਵਚ) ਮੈਂ ਹੂੰਝ ੂਭਰ ਕੇ ਰੋਈ।

24653 558 Awie n skw quJ 
kin ipAwry Byij  
n skw koie]

(kin) v`l[ skW Aae N Sakaa Thujh 

Kan Piaarae Bhaej 

N Sakaa Koe ||

I can't come to You, O 

my Beloved, and I 

can't send anyone to 

You.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੈਂ (ਜਨਮਾਣੀ) ਤੇਰੇ 

ਪਾਸ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ 

ਮੈਂ (ਗ਼ਰੀਬ) ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਪਾਸ 

ਘੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ (ਿੋ ਮੇਰੀ 
ਹਾਲਤ ਤੈਨੂੂੰ  ਦੱਸੇ)।

24654 558 Awau sBwgI 
nIdVIey mqu shu 
dyKw soie]

Aao Sabhaagee 

Needharreeeae 

Math Sahu 

Dhaekhaa Soe ||

Come to me, O 

blessed sleep - 

perhaps I will see my 

Husband Lord again.

ਨੀਂਦ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ 
ਹਾਂ ਜਕ ਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ 
ਨੀਂਦ ਤੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ) ਸ਼ਾਇਦ 

(ਤੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ 

ਸਕਾਂ।
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24655 558 qY swihb kI bwq  
ij AwKY khu 
nwnk ikAw 
dIjY]

Thai Saahib Kee 

Baath J Aakhai 

Kahu Naanak Kiaa 

Dheejai ||

One who brings me a 

message from my Lord 

and Master - says 

Nanak, what shall I 

give to Him?

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿੇ ਕੋਈ 

ਗੁਰਮੁਜਖ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ 

ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੇਹੜੀ 
ਭੇਟ ਧਰਾਂ!

24656 558 sIsu vFy kir  
bYsxu dIjY ivxu 
isr syv krIjY]

v`Fy Sees Vadtae Kar 

Baisan Dheejai Vin 

Sir Saev Kareejai ||

Cutting off my head, I 

give it to Him to sit 

upon; without my 

head, I shall still serve 

Him.

ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ 

ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਸਣ ਬਣਾ 
ਜਦਆਂ (ਭਾਵ,) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ।

24657 558 ikau n mrIjY  
jIAVw n dIjY  
jw shu BieAw 
ivfwxw]1]3]

(ivfwxw) ibgwnw[ B-
ieAw

Kio N Mareejai 

Jeearraa N Dheejai 

Jaa Sahu Bhaeiaa 

Viddaanaa 

||1||3||

Why haven't I died? 

Why hasn't my life just 

ended? My Husband 

Lord has become a 

stranger to me. 

||1||3||

ਿਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਸਾਥੋਂ 
ਓਪਰਾ ਹੋ ਿਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਜਕਉਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਈਏ ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਕਰ ਦੇਈਏ ॥੧॥੩॥

24658 558 vfhMsu mhlw 3 
Gru 1

Vaddehans 

Mehalaa 3 Ghar 1

Wadahans, Third 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਵਡਹੂੰਸ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

24659 558 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4944 Published: March 06/ 2014



24660 558 min mYlY sBu 
ikCu mYlw qin 
DoqY mnu hCw n 
hoie]

Man Mailai Sabh 

Kishh Mailaa Than 

Dhhothai Man 

Hashhaa N Hoe ||

When the mind is 

filthy, everything is 

filthy; by washing the 

body, the mind is not 

cleaned.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ) ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ 

ਮੈਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣ 

ਨਾਲ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।

24661 558 ieh jgqu Brim 
BulwieAw ivrlw 
bUJY koie]1]

j`gqu Eih Jagath Bharam 

Bhulaaeiaa Viralaa 

Boojhai Koe ||1||

This world is deluded 

by doubt; how rare 

are those who 

understand this. ||1||

ਪਰ ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੁਜਰਆ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ (ਇਸ 

ਸੱਚਾਈ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24662 558 jip mn myry qU 
eyko nwmu]

Jap Man Maerae 

Thoo Eaeko Naam 

||

O my mind, chant the 

One Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ 
ਿਜਪਆ ਕਰ।

24663 558 sqguir dIAw  
mokau eyhu 
inDwnu]1]rhwau]

Sathigur Dheeaa 

Mo Ko Eaehu 

Nidhhaan ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru has 

given me this treasure. 

||1||Pause||

ਇਹ (ਨਾਮ-) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

24664 558 isDw ky Awsx jy 
isKY ieMdRI vis 
kir kmwie]

is`DW[ is`KY[ v`is Sidhhaa Kae Aasan 

Jae Sikhai 

Eindhree Vas Kar 

Kamaae ||

Even if one learns the 

Yogic postures of the 

Siddhas, and holds his 

sexual energy in check,

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਕਰਾਮਾਤੀ ਿੋਗੀਆਂ 

ਵਾਲੇ ਆਸਣ ਕਰਨੇ ਜਸੱਖ ਲਏ 

ਤੇ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਕੇ 

(ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਅੱਜਭਆਸ ਦੀ) 
ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ,
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24665 558 mn kI mYlu n 
auqrY haumY mYlu  
n jwie]2]

Man Kee Mail N 

Outharai Houmai 

Mail N Jaae ||2||

Still, the filth of the 

mind is not removed, 

and the filth of 

egotism is not 

eliminated. ||2||

ਤਾਂ ਭੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਲਜਹੂੰਦੀ ਤੇ (ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ॥੨॥

24666 558 iesu mn kau horu 
sMjmu ko nwhI  
ivxu siqgur kI 
srxwie]

Eis Man Ko Hor 

Sanjam Ko Naahee 

Vin Sathigur Kee 

Saranaae ||

This mind is not 

controlled by any 

other discipline, 

except the Sanctuary 

of the True Guru.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਤਨ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

24667 558 sqguir imilAY 
aultI BeI  
khxw ikCU n 
jwie]3]

Sathagur Miliai 

Oulattee Bhee 

Kehanaa Kishhoo 

N Jaae ||3||

Meeting the True 

Guru, one is 

transformed beyond 

description. ||3||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ 
ਜਬਿਤੀ ਸੂੰਸਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਿ ੋਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ॥੩॥

24668 558 Bxiq nwnku  
siqgur kau 
imldo mrY gur kY 
sbid iPir jIvY 
koie]

Bhanath Naanak 

Sathigur Ko 

Miladho Marai 

Gur Kai Sabadh Fir 

Jeevai Koe ||

Prays Nanak, one who 

dies upon meeting the 

True Guru, shall be 

rejuvenated through 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਅਛੋਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਜਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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24669 558 mmqw kI mlu 
auqrY iehu mnu 
hCw hoie]4]1]

Mamathaa Kee 

Mal Outharai Eihu 

Man Hashhaa Hoe 

||4||1||

The filth of his 

attachment and 

possessiveness shall 

depart, and his mind 

shall become pure. 

||4||1||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

24670 558 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

24671 558 ndrI sqguru 
syvIAY ndrI 
syvw hoie]

Nadharee 

Sathagur Saeveeai 

Nadharee Saevaa 

Hoe ||

By His Grace, one 

serves the True Guru; 

by His Grace, service is 

performed.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

24672 558 ndrI iehu mnu 
vis AwvY ndrI  
mnu inrmlu 
hoie]1]

v`is Nadharee Eihu 

Man Vas Aavai 

Nadharee Man 

Niramal Hoe ||1||

By His grace, this mind 

is controlled, and by 

His Grace, it becomes 

pure. ||1||

ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ 
ਇਹ ਮਨ ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24673 558 myry mn cyiq 
scw soie]

Maerae Man 

Chaeth Sachaa Soe 

||

O my mind, think of 

the True Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਉਸ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਜਰਆ 

ਕਰ।
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24674 558 eyko cyqih qw 
suKu pwvih iPir 
dUKu n mUly 
hoie]1]rhwau]

Eaeko Chaethehi 

Thaa Sukh Paavehi 

Fir Dhookh N 

Moolae Hoe ||1|| 

Rehaao ||

Think of the One Lord, 

and you shall obtain 

peace; you shall never 

suffer in sorrow again. 

||1||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਉਸ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇ, ਤੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਭੀ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕੇਗਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

24675 558 ndrI mir kY 
jIvIAY ndrI 
sbdu vsY min 
Awie]

Nadharee Mar Kai 

Jeeveeai 

Nadharee Sabadh 

Vasai Man Aae ||

By His Grace, one dies 

while yet alive, and by 

His Grace, the Word of 

the Shabad is 

enshrined in the mind.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਹਟ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

24676 558 ndrI hukmu 
buJIAY hukmy rhY 
smwie]2]

b`uJIAY Nadharee Hukam 

Bujheeai Hukamae 

Rehai Samaae 

||2||

By His Grace, one 

understands the 

Hukam of the Lord's 

Command, and by His 

Command, one 

merges into the Lord. 

||2||

ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥

24677 558 ijin ijhvw hir 
rsu n ciKE sw 
ijhvw jil jwau]

Jin Jihavaa Har Ras 

N Chakhiou Saa 

Jihavaa Jal Jaao ||

That tongue, which 

does not savor the 

sublime essence of the 

Lord - may that tongue 

be burned off!

ਜਿਸ ਿੀਭ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ 
ਚੱਜਖਆ ਉਹ ਿੀਭ ਸੜਨ-ਿੋਗੀ 
ਹੀ ਹੈ,
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24678 558 An rs swdy 
lig rhI duKu 
pwieAw dUjY 
Bwie]3]

An Ras Saadhae 

Lag Rehee Dhukh 

Paaeiaa Dhoojai 

Bhaae ||3||

It remains attached to 

other pleasures, and 

through the love of 

duality, it suffers in 

pain. ||3||

ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਿੀਭ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਦੱੁਖ (ਹੀ) ਪਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
24679 558 sBnw ndir eyk 

hY Awpy Prku 
kryie]

k-ryie Sabhanaa Nadhar 

Eaek Hai Aapae 

Farak Karaee ||

The One Lord grants 

His Grace to all; He 

Himself makes 

distinctions.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਰਕ (ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹੈ,

24680 558 nwnk sqguir 
imilAY Plu 
pwieAw nwmu 
vfweI 
dyie]4]2]

dy-ie Naanak Sathagur 

Miliai Fal Paaeiaa 

Naam Vaddaaee 

Dhaee ||4||2||

O Nanak, meeting the 

True Guru, the fruits 

are obtained, and one 

is blessed with the 

Glorious Greatness of 

the Naam. ||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ 

ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਿਲ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੪॥੨॥

24681 559 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

24682 559 mwieAw mohu 
gubwru hY gur ibnu  
igAwnu n hoeI]

Maaeiaa Mohu 

Gubaar Hai Gur 

Bin Giaan N Hoee 

||

Emotional attachment 

to Maya is darkness; 

without the Guru, 

there is no wisdom.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਮਾਨੋ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।
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24683 559 sbid lgy iqn 
buiJAw dUjY prj 
ivgoeI]1]

(prj) isRStI[ 
(ivgoeI) Krwb[ b`uiJAw

Sabadh Lagae Thin 

Bujhiaa Dhoojai 

Paraj Vigoee ||1||

Those who are 

attached to the Word 

of the Shabad 

understand; duality 

has ruined the people. 

||1||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸੂਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਨਹੀਂ ਤਾਂ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

24684 559 mn myry gurmiq 
krxI swru]

Man Maerae 

Guramath 

Karanee Saar ||

O my mind, under 

Guru's Instruction, do 

good deeds.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ 

ਕੇ ਿੀਵਨ-ਚਾਲ ਚੱਲ।

24685 559 sdw sdw hir 
pRBu rvih qw 
pwvih moK 
duAwru]1]rhwau]

Sadhaa Sadhaa 

Har Prabh Ravehi 

Thaa Paavehi 

Mokh Dhuaar 

||1|| Rehaao ||

Dwell forever and ever 

upon the Lord God, 

and you shall find the 

gate of salvation. 

||1||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੇਂ ਤਾਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ 

ਲਏਗਂਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

24686 559 guxw kw inDwnu 
eyku hY Awpy dyie 
qw ko pwey]

dy-ie Gunaa Kaa 

Nidhhaan Eaek Hai 

Aapae Dhaee Thaa 

Ko Paaeae ||

The Lord alone is the 

treasure of virtue; He 

Himself gives, and 

then one receives.

ਇਕ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

24687 559 ibnu nwvY sB 
ivCuVI gur kY 
sbid imlwey]2]

Bin Naavai Sabh 

Vishhurree Gur Kai 

Sabadh Milaaeae 

||2||

Without the Name, all 

are separated from 

the Lord; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, one meets 

the Lord. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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24688 559 myrI myrI krdy 
Git gey iqnw 
hiQ ikhu n 
AwieAw]

Maeree Maeree 

Karadhae Ghatt 

Geae Thinaa 

Hathh Kihu N 

Aaeiaa ||

Acting in ego, they 

lose, and nothing 

comes into their 

hands.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਪਣੱਤ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਿੀਵ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਜਵਚੋਂ) 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

24689 559 sqguir imilAY 
sic imly sic 
nwim 
smwieAw]3]

Sathagur Miliai 

Sach Milae Sach 

Naam Samaaeiaa 

||3||

Meeting the True 

Guru, they find Truth, 

and merge into the 

True Name. ||3||

ਪਰ, ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
ਿੀਵ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

24690 559 Awsw mnsw eyhu 
srIru hY AMqir 
joiq jgwey]

Aasaa Manasaa 

Eaehu Sareer Hai 

Anthar Joth 

Jagaaeae ||

Hope and desire abide 

in this body, but the 

Lord's Light shines 

within as well.

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਸਾ 
ਅਤੇ ਮਨਸਾ (ਨਾਲ ਬੱਝਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਇਸ ਦੇ) 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24691 559 nwnk mnmuiK 
bMDu hY gurmuiK  
mukiq 
krwey]4]3]

Naanak 

Manamukh 

Bandhh Hai 

Guramukh 

Mukath Karaaeae 

||4||3||

O Nanak, the self-

willed manmukhs 

remain in bondage; 

the Gurmukhs are 

liberated. ||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਰਾਹ ਜਵਚ (ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦੀ) 
ਰੋਕ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੩॥

24692 559 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:
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24693 559 sohwgxI sdw muKu 
aujlw gur kY 
shij suBwie]

au~jlw Sohaaganee 

Sadhaa Mukh 

Oujalaa Gur Kai 

Sehaj Subhaae ||

The faces of the happy 

soul-brides are radiant 

forever; through the 

Guru, they are 

peacefully poised.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

ਿੀਊਂਦਾ-ਿਾਗਦਾ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਦਾ 
ਮੂੂੰ ਹ ਸਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਤੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।
24694 559 sdw ipru rwvih 

Awpxw ivchu 
Awpu gvwie]1]

Sadhaa Pir 

Raavehi Aapanaa 

Vichahu Aap 

Gavaae ||1||

They enjoy their 

Husband Lord 

constantly, eradicating 

their ego from within. 

||1||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ 

ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥

24695 559 myry mn qU hir 
hir nwmu 
iDAwie]

Maerae Man Thoo 

Har Har Naam 

Dhhiaae ||

O my mind, meditate 

on the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ।

24696 559 sqguir mokau  
hir dIAw 
buJwie]1]rhwau]

b`uJwie Sathagur Mo Ko 

Har Dheeaa 

Bujhaae ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru has led 

me to understand the 

Lord. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰਨ) ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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24697 559 dohwgxI KrIAw 
ibllwdIAw  
iqnw mhlu n 
pwie]

Dhohaaganee 

Khareeaa 

Bilalaadheeaa 

Thinaa Mehal N 

Paae ||

The abandoned brides 

cry out in their 

suffering; they do not 

attain the Mansion of 

the Lord's Presence.

ਪਰ ਛੱੁਟੜ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

24698 559 dUjY Bwie krUpI  
dUKu pwvih AwgY 
jwie]2]

idl dI (krUpI) 
bys&weI vwlI

Dhoojai Bhaae 

Karoopee Dhookh 

Paavehi Aagai Jaae 

||2||

In the love of duality, 

they appear so ugly; 

they suffer in pain as 

they go to the world 

beyond. ||2||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਗ਼ਲਤਾਨ ਰਜਹਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 

ਕੋਝ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਭੀ ਉਹ ਦੱੁਖ ਹੀ 
ਸਹਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥

24699 559 guxvMqI inq gux 
rvY ihrdY nwmu 
vswie]

Gunavanthee Nith 

Gun Ravai 

Hiradhai Naam 

Vasaae ||

The virtuous soul-

bride constantly 

chants the Glorious 

Praises of the Lord; 

she enshrines the 

Naam, the Name of 

the Lord, within her 

heart.

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਵਸਾ ਕੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

24700 559 AaugxvMqI 
kwmxI duKu lwgY 
ibllwie]3]

Aouganavanthee 

Kaamanee Dhukh 

Laagai Bilalaae 

||3||

The unvirtuous 

woman suffers, and 

cries out in pain. ||3||

ਪਰ ਔਗੁਣਾਂ-ਭਰੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਦਾ ਜਵਲਕਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ॥੩॥
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24701 559 sBnw kw Bqwru  
eyku hY suAwmI  
khxw ikCU n 
jwie]

Sabhanaa Kaa 

Bhathaar Eaek Hai 

Suaamee Kehanaa 

Kishhoo N Jaae ||

The One Lord and 

Master is the Husband 

Lord of all; His Praises 

cannot be expressed.

ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਕੁਝ ਜਕਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
(ਜਕਉਂ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਹਨ ਤੇ 

ਕੋਈ ਦੋਹਾਗਣਾਂ ਹਨ)।

24702 559 nwnk Awpy vyk 
kIiqAnu nwmy 
lieAnu 
lwie]4]4]

(vyk)iBMn Naanak Aapae 

Vaek Keethian 

Naamae Laeian 

Laae ||4||4||

O Nanak, He has 

separated some from 

Himself, while others 

are to His Name. 

||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਖ ਵਖ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਿੀਵ ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ॥੪॥੪॥

24703 559 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

24704 559 AMimRq nwmu sd 
mITw lwgw gur 
sbdI swdu 
AwieAw]

Anmrith Naam 

Sadh Meethaa 

Laagaa Gur 

Sabadhee Saadh 

Aaeiaa ||

The Ambrosial Nectar 

of the Naam is always 

sweet to me; through 

the Word of the 

Guru's Shabad, I come 

to taste it.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਪਆ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਜਪਆ।
24705 559 scI bwxI shij 

smwxI hir jIau 
min 
vswieAw]1]

Sachee Baanee 

Sehaj Samaanee 

Har Jeeo Man 

Vasaaeiaa ||1||

Through the True 

Word of the Guru's 

Bani, I am merged in 

peace and poise; the 

Dear Lord is enshrined 

in the mind. ||1||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਿੋ ਜਲਆ ॥੧॥
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24706 559 hir kir ikrpw 
sqgurU 
imlwieAw]

Har Kar Kirapaa 

Sathaguroo 

Milaaeiaa ||

The Lord, showing His 

Mercy, has caused me 

to meet the True Guru.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ,

24707 559 pUrY sqguir hir 
nwmu 
iDAwieAw]1]rh
wau]

Poorai Sathagur 

Har Naam 

Dhhiaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

Through the Perfect 

True Guru, I meditate 

on the Name of the 

Lord. ||1||Pause||

ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

24708 559 bRhmY byd bwxI 
prgwsI mwieAw 
moh pswrw]

Brehamai Baedh 

Baanee 

Paragaasee 

Maaeiaa Moh 

Pasaaraa ||

Through Brahma, the 

hymns of the Vedas 

were revealed, but the 

love of Maya spread.

(ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਬਿਹਮਾ ਨੇ 

ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ 
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ ਹੀ 
ਜਖਲਾਜਰਆ।

24709 559 mhwdyau igAwnI  
vrqY Gir AwpxY  
qwmsu bhuqu 
AhMkwrw]2]

(qwmsu)qmo gux Mehaadhaeo 

Giaanee Varathai 

Ghar Aapanai 

Thaamas Bahuth 

Ahankaaraa ||2||

The wise one, Shiva, 

remains absorbed in 

himself, but he is 

engrossed in dark 

passions and excessive 

egotism. ||2||

(ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਮਹਾਦੇਉ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਭੀ ਬੜਾ ਕਿੋਧ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

(ਦੱਸੀਦਾ) ਹੈ ॥੨॥
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24710 559 iksnu sdw 
AvqwrI rUDw  
ikqu lig qrY 
sMswrw]

(iksnu) ivSnMU[ (rUDw) 
ru`Jw[ l`ig

Kisan Sadhaa 

Avathaaree 

Roodhhaa Kith Lag 

Tharai Sansaaraa 

||

Vishnu is always busy 

reincarnating himself - 

who will save the 

world?

ਜਵਸ਼ਨੂ ਸਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ 

ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ ਹੋਇਆ (ਦੱਜਸਆ 

ਿਾ ਜਰਹਾ) ਹੈ ਤਾਂ (ਦੱਸੋ) ਿਗਤ 

ਜਕਸ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ?ੇ

24711 559 gurmuiK igAwin 
rqy jug AMqir  
cUkY moh 
gubwrw]3]

r`qy j`ug Guramukh Giaan 

Rathae Jug Anthar 

Chookai Moh 

Gubaaraa ||3||

The Gurmukhs are 

imbued with spiritual 

wisdom in this age; 

they are rid of the 

darkness of emotional 

attachment. ||3||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲੇ 

ਆਤਮ) ਜਗਆਨ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮੋਹ ਦਾ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

24712 559 sqgur syvw qy 
insqwrw gurmuiK 
qrY sMswrw]

Sathagur Saevaa 

Thae Nisathaaraa 

Guramukh Tharai 

Sansaaraa ||

Serving the True Guru, 

one is emancipated; 

the Gurmukh crosses 

over the world-ocean.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਿਗਤ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ।

24713 559 swcY nwie rqy 
bYrwgI pwiein 
moK duAwrw]4]

r`qy Saachai Naae 

Rathae Bairaagee 

Paaein Mokh 

Dhuaaraa ||4||

The detached 

renunciates are 

imbued with the True 

Name; they attain the 

gate of salvation. ||4||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥
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24714 559 eyko scu vrqY 
sB AMqir sBnw 
kry pRiqpwlw]

Eaeko Sach 

Varathai Sabh 

Anthar Sabhanaa 

Karae Prathipaalaa 

||

The One True Lord is 

pervading and 

permeating 

everywhere; He 

cherishes everyone.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਇਕ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24715 559 nwnk ieksu ibnu  
mY Avru n jwxw  
sBnw dIvwnu 
dieAwlw]5]5]

(dIvwnu) Awsrw Naanak Eikas Bin 

Mai Avar N Jaanaa 

Sabhanaa 

Dheevaan 

Dhaeiaalaa 

||5||5||

O Nanak, without the 

One Lord, I do not 

know any other; He is 

the Merciful Master of 

all. ||5||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  (ਉਸ 

ਵਰਗਾ) ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ, ਉਹੀ 
ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਪਿਭੂ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ ਹੈ 

॥੫॥੫॥

24716 559 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

24717 559 gurmuiK scu 
sMjmu qqu 
igAwnu]

Guramukh Sach 

Sanjam Thath 

Giaan ||

The Gurmukh 

practices true self-

discipline, and attains 

the essence of wisdom.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨਾ) ਹੀ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਿਤਨ 

ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ।
24718 559 gurmuiK swcy lgY 

iDAwnu]1]

Guramukh 

Saachae Lagai 

Dhhiaan ||1||

The Gurmukh 

meditates on the True 

Lord. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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24719 560 gurmuiK mn myry 
nwmu smwil]

Guramukh Man 

Maerae Naam 

Samaal ||

As Gurmukh, O my 

mind, remember the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ।

24720 560 sdw inbhY clY 
qyrY nwil]rhwau]

Sadhaa Nibehai 

Chalai Thaerai 

Naal || Rehaao ||

It shall stand by you 

always, and go with 

you. ||Pause||

ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੁਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ॥

24721 560 gurmuiK jwiq 
piq scu soie]

Guramukh Jaath 

Path Sach Soe ||

The True Lord is the 

social status and 

honor of the Gurmukh.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨਾ 
ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲ (ਦਾ 
ਮੂਲ) ਹੈ।

24722 560 gurmuiK AMqir 
sKweI pRBu 
hoie]2]

(sKweI)shwiek Guramukh Anthar 

Sakhaaee Prabh 

Hoe ||2||

Within the Gurmukh, 

is God, his friend and 

helper. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ (ਸਦਾ 
ਦਾ) ਸਾਥੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

24723 560 gurmuiK ijs no 
Awip kry so 
hoie]

Guramukh Jis No 

Aap Karae So Hoe 

||

He alone becomes 

Gurmukh, whom the 

Lord so blesses.

ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਇਸ ਿੋਗ) 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।

24724 560 gurmuiK Awip 
vfweI dyvY 
soie]3]

Guramukh Aap 

Vaddaaee Dhaevai 

Soe ||3||

He Himself blesses the 

Gurmukh with 

greatness. ||3||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਕੇ 

ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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24725 560 gurmuiK sbdu scu  
krxI swru]

Guramukh Sabadh 

Sach Karanee Saar 

||

The Gurmukh lives the 

True Word of the 

Shabad, and practices 

good deeds.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਸੂੰਭਾਲ, ਇਹੀ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ 

ਹੈ।
24726 560 gurmuiK nwnk  

prvwrY 
swDwru]4]6]

Guramukh Naanak 

Paravaarai 

Saadhhaar 

||4||6||

The Gurmukh, O 

Nanak, emancipates 

his family and 

relations. ||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਪਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਆਸਰਾ 
ਦੇਣ ਿੋਗਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥

24727 560 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

24728 560 rsnw hir swid 
lgI shij 
suBwie]

l`gI Rasanaa Har 

Saadh Lagee Sehaj 

Subhaae ||

My tongue is 

intuitively attracted to 

the taste of the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
24729 560 mnu iqRpiqAw  

hir nwmu 
iDAwie]1]

Man Thripathiaa 

Har Naam Dhhiaae 

||1||

My mind is satisfied, 

meditating on the 

Name of the Lord. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

24730 560 sdw suKu swcY 
sbid vIcwrI]

Sadhaa Sukh 

Saachai Sabadh 

Veechaaree ||

Lasting peace is 

obtained, 

contemplating the 

Shabad, the True 

Word of God.

ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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24731 560 Awpxy sqgur 
ivthu sdw 
bilhwrI]1]rhw
au]

Aapanae Sathagur 

Vittahu Sadhaa 

Balihaaree ||1|| 

Rehaao ||

I am forever a sacrifice 

to my True Guru. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

24732 560 AKI sMqoKIAw  
eyk ilv lwie]

A`KIN[sMqoKIAW Akhee 

Santhokheeaa 

Eaek Liv Laae ||

My eyes are content, 

lovingly focused on 

the One Lord.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
(ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

24733 560 mnu sMqoiKAw  
dUjw Bwau 
gvwie]2]

sMqoiKAw:kMny ibMdI n 
lwau

Man Santhokhiaa 

Dhoojaa Bhaao 

Gavaae ||2||

My mind is content, 

having forsaken the 

love of duality. ||2||

ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

24734 560 dyh srIir suKu 
hovY sbid hir 
nwie]

(dyh)sQUl sRIr[ 
(srIir)sUKm sRIr

Dhaeh Sareer 

Sukh Hovai 

Sabadh Har Naae 

||

The frame of my body 

is at peace, through 

the Shabad, and the 

Name of the Lord.

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

24735 560 nwmu prmlu  
ihrdY rihAw 
smwie]3]

(prmlu) cMdn Naam Paramal 

Hiradhai Rehiaa 

Samaae ||3||

The fragrance of the 

Naam permeates my 

heart. ||3||

ਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

24736 560 nwnk msqik 
ijsu vfBwgu]

Naanak Masathak 

Jis Vaddabhaag ||

O Nanak, one who has 

such great destiny 

written upon his 

forehead,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਉੱਚੀ ਜਕਸਮਤ ਿਾਗਦੀ ਹੈ,
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24737 560 gur kI bwxI  
shj 
bYrwgu]4]7]

Gur Kee Baanee 

Sehaj Bairaag 

||4||7||

Through the Bani of 

the Guru's Word, 

easily and intuitively 

becomes free of 

desire. ||4||7||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਵੈਰਾਗ ਉਪਿਦਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥

24738 560 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

24739 560 pUry gur qy nwmu 
pwieAw jwie]

Poorae Gur Thae 

Naam Paaeiaa 

Jaae ||

From the Perfect 

Guru, the Naam is 

obtained.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ,

24740 560 scY sbid sic 
smwie]1]

Sachai Sabadh 

Sach Samaae ||1||

Through the Shabad, 

the True Word of God, 

one merges in the 

True Lord. ||1||

ਜਿਸ ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵੱਚ ਸਮਾ 
ਿਾਏ ਂ॥੧॥

24741 560 ey mn nwmu 
inDwnu qU pwie]

Eae Man Naam 

Nidhhaan Thoo 

Paae ||

O my soul, obtain the 

treasure of the Naam,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ (ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ),

24742 560 Awpxy gur kI  
mMin lY 
rjwie]1]rhwau]

Aapanae Gur Kee 

Mann Lai Rajaae 

||1|| Rehaao ||

By submitting to the 

Will of your Guru. 

||1||Pause||

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  ਮਨ 

ਜਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

24743 560 gur kY sbid  
ivchu mYlu 
gvwie]

Gur Kai Sabadh 

Vichahu Mail 

Gavaae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

filth is washed away 

from within.

ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਨ 

ਨਾਲ ਅੂੰਦਰੋਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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24744 560 inrmlu nwmu vsY 
min Awie]2]

Niramal Naam 

Vasai Man Aae 

||2||

The Immaculate Naam 

comes to abide within 

the mind. ||2||

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ 

ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

24745 560 Brmy BUlw iPrY 
sMswru]

Bharamae Bhoolaa 

Firai Sansaar ||

Deluded by doubt, the 

world wanders around.

ਿਗਤ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ) 
ਭੁੱ ਜਲਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

24746 560 mir jnmY jmu 
kry KuAwru]3]

Mar Janamai Jam 

Karae Khuaar 

||3||

It dies, and is born 

again, and is ruined by 

the Messenger of 

Death. ||3||

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਮ-ਰਾਿ 

ਸਦਾ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
24747 560 nwnk sy vfBwgI  

ijn hir nwmu 
iDAwieAw]

Naanak Sae 

Vaddabhaagee Jin 

Har Naam 

Dhhiaaeiaa ||

O Nanak, very 

fortunate are those 

who meditate on the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ,

24748 560 gur prswdI mMin 
vswieAw]4]8]

Gur Parasaadhee 

Mann Vasaaeiaa 

||4||8||

By Guru's Grace, they 

enshrine the Name 

within their minds. 

||4||8||

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ॥੪॥੮॥

24749 560 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4962 Published: March 06/ 2014



24750 560 haumY nwvY nwil  
ivroDu hY duie n 
vsih iek Twie]

Houmai Naavai 

Naal Virodhh Hai 

Dhue N Vasehi Eik 

Thaae ||

Ego is opposed to the 

Name of the Lord; the 

two do not dwell in 

the same place.

ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਨਹੀਂ ਵੱਸ 

ਸਕਦੇ।

24751 560 haumY ivic syvw 
n hoveI qw mnu 
ibrQw jwie]1]

Houmai Vich 

Saevaa N Hovee 

Thaa Man 

Birathhaa Jaae 

||1||

In egotism, selfless 

service cannot be 

performed, and so the 

soul goes unfulfilled. 

||1||

ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮਨ ਖ਼ਾਲੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24752 560 hir cyiq mn myry 
qU gur kw sbdu 
kmwie]

Har Chaeth Man 

Maerae Thoo Gur 

Kaa Sabadh 

Kamaae ||

O my mind, think of 

the Lord, and practice 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਣ 

ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹੁ।

24753 560 hukmu mMnih qw 
hir imlY qw 
ivchu haumY 
jwie]rhwau]

Hukam Mannehi 

Thaa Har Milai 

Thaa Vichahu 

Houmai Jaae || 

Rehaao ||

If you submit to the 

Hukam of the Lord's 

Command, then you 

shall meet with the 

Lord; only then will 

your ego depart from 

within. ||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦਾ) ਹੁਕਮ ਮੂੰਨੇਂ ਗਾ, 
ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਇਗੀ। ਰਹਾਉ॥

24754 560 haumY sBu srIru 
hY haumY Epiq 
hoie]

Houmai Sabh 

Sareer Hai Houmai 

Oupath Hoe ||

Egotism is within all 

bodies; through 

egotism, we come to 

be born.

ਸਰੀਰ (ਧਾਰਨ ਦਾ ਇਹ) ਸਾਰਾ 
(ਜਸਲਜਸਲਾ) ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨਮ-

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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24755 560 haumY vfw gubwru 
hY haumY ivic  
buiJ n skY 
koie]2]

b`uiJ Houmai Vaddaa 

Gubaar Hai 

Houmai Vich Bujh 

N Sakai Koe ||2||

Egotism is total 

darkness; in egotism, 

no one can 

understand anything. 

||2||

ਹਉਮੈ ਬੜਾ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, 

ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ) 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੨॥

24756 560 haumY ivic  
Bgiq n hoveI  
hukmu n buiJAw 
jwie]

b`uiJAw Houmai Vich 

Bhagath N Hovee 

Hukam N Bujhiaa 

Jaae ||

In egotism, devotional 

worship cannot be 

performed, and the 

Hukam of the Lord's 

Command cannot be 

understood.

ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ।

24757 560 haumY ivic jIau 
bMDu hY nwmu n vsY 
min Awie]3]

Houmai Vich Jeeo 

Bandhh Hai Naam 

N Vasai Man Aae 

||3||

In egotism, the soul is 

in bondage, and the 

Naam, the Name of 

the Lord, does not 

come to abide in the 

mind. ||3||

ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਵਾਸਤੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਰਾਹ ਦੀ) ਰੋਕ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸ 

ਸਕਦਾ ॥੩॥
24758 560 nwnk sqguir 

imilAY haumY 
geI qw scu 
visAw min 
Awie]

Naanak Sathagur 

Miliai Houmai Gee 

Thaa Sach Vasiaa 

Man Aae ||

O Nanak, meeting with 

the True Guru, 

egotism is eliminated, 

and then, the True 

Lord comes to dwell in 

the mind||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ 

ਤਾਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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24759 560 scu kmwvY sic 
rhY scy syiv 
smwie]4]9]12
]

Sach Kamaavai 

Sach Rehai Sachae 

Saev Samaae 

||4||9||12||

One starts practicing 

truth, abides in truth 

and by serving the 

True One gets 

absorbed in Him. 

||4||9||12||

ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਰੀ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੯॥੧੨॥
24760 560 vfhMsu mhlw 4 

Gru 1

Vaddehans 

Mehalaa 4 Ghar 1

Wadahans, Fourth 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਵਡਹੂੰਸ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

24761 560 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

24762 560 syj eyk eyko pRBu 
Twkuru]

Saej Eaek Eaeko 

Prabh Thaakur ||

There is one bed, and 

One Lord God.

(ਜਹਰਦਾ) ਇਕ ਪਲੂੰ ਘ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਜਬਰਾਿਮਾਨ 

ਹੈ।
24763 560 gurmuiK hir rwvy 

suKswgru]1]
suK-swgru Guramukh Har 

Raavae Sukh 

Saagar ||1||

The Gurmukh enjoys 

the Lord, the ocean of 

peace. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹਰੀ 
ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24764 560 mY pRB imlx pRym 
min Awsw]

Mai Prabh Milan 

Praem Man Aasaa 

||

My mind longs to 

meet my Beloved Lord.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਲਈ ਜਖੱਚ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ।
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24765 561 guru pUrw mylwvY 
myrw pRIqmu hau 
vwir vwir Awpxy 
gurU kau 
jwsw]1]rhwau]

jw~sw Gur Pooraa 

Maelaavai Maeraa 

Preetham Ho Vaar 

Vaar Aapanae 

Guroo Ko Jaasaa 

||1|| Rehaao ||

The Perfect Guru leads 

me to meet my 

Beloved; I am a 

sacrifice, a sacrifice to 

my Guru. 

||1||Pause||

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ 
(ਪਿਭੂ) ਜਮਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

24766 561 mY Avgx 
BrpUir srIry]

Mai Avagan 

Bharapoor 

Sareerae ||

My body is over-

flowing with 

corruption;

ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਔਗੁਣ ਹੀ 
ਔਗੁਣ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।

24767 561 hau ikau kir 
imlw Apxy 
pRIqm pUry]2]

Ho Kio Kar Milaa 

Apanae Preetham 

Poorae ||2||

How can I meet my 

Perfect Beloved? ||2||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ 
ਜਮਲ ਸਕਾਂ ਿੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ? ॥੨॥

24768 561 ijin guxvMqI  
myrw pRIqmu 
pwieAw]

Jin Gunavanthee 

Maeraa Preetham 

Paaeiaa ||

The virtuous ones 

obtain my Beloved;

ਜਿਸ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ (ਵਡ-ਭਾਗਣ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਨੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ,

24769 561 sy mY gux nwhI  
hau ikau imlw 
myrI mwieAw]3]

Sae Mai Gun 

Naahee Ho Kio 

Milaa Maeree 

Maaeiaa ||3||

I do not have these 

virtues. How can I 

meet Him, O my 

mother? ||3||

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ 

ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ॥੩॥
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24770 561 hau kir kir 
Qwkw aupwv 
bhuqyry]

Ho Kar Kar 

Thhaakaa Oupaav 

Bahuthaerae ||

I am so tired of making 

all these efforts.

ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਵ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਥੱਕ ਜਗਆ ਹਾਂ,

24771 561 nwnk grIb  
rwKhu hir 
myry]4]1]

Naanak Gareeb 

Raakhahu Har 

Maerae ||4||1||

Please protect Nanak, 

the meek one, O my 

Lord. ||4||1||

ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖ, ਹੇ 

ਪਿਭ! ॥੪॥੧॥

24772 561 vfhMsu mhlw 4] Vaddehans 

Mehalaa 4 ||

Wadahans, Fourth 

Mehl:

24773 561 myrw hir pRBu 
suMdru mY swr n 
jwxI]

Maeraa Har Prabh 

Sundhar Mai Saar 

N Jaanee ||

My Lord God is so 

beautiful. I do not 

know His worth.

ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦੀ।

24774 561 hau hir pRB 
Coif dUjY 
loBwxI]1]

Ho Har Prabh 

Shhodd Dhoojai 

Lobhaanee ||1||

Abandoning my Lord 

God, I have become 

entangled in duality. 

||1||

ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੂੰ , ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਹੀ ਿਸੀ ਰਹੀ ॥੧॥

24775 561 hau ikau kir  
ipr kau imlau 
ieAwxI]

Ho Kio Kar Pir Ko 

Milo Eiaanee ||

How can I meet with 

my Husband? I don't 

know.

ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
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24776 561 jo ipr BwvY sw 
sohwgix sweI  
ipr kau imlY 
isAwxI]1]rhwau
]

Jo Pir Bhaavai Saa 

Sohaagan Saaee 

Pir Ko Milai 

Siaanee ||1|| 

Rehaao ||

She who pleases her 

Husband Lord is a 

happy soul-bride. She 

meets with her 

Husband Lord - she is 

so wise. ||1||Pause||

ਿੇਹੜੀ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

24777 561 mY ivic dos hau  
ikau kir ipru 
pwvw]

Mai Vich Dhos Ho 

Kio Kar Pir Paavaa 

||

I am filled with faults; 

how can I attain my 

Husband Lord?

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ (ਅਨੇਕਾਂ) ਐਬ ਹਨ, 

ਮੈਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ 

ਪਾਵਾਂ?

24778 561 qyry Anyk ipAwry  
hau ipr iciq n 
Awvw]2]

Thaerae Anaek 

Piaarae Ho Pir 

Chith N Aavaa 

||2||

You have many loves, 

but I am not in Your 

thoughts, O my 

Husband Lord. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ! ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ॥੨॥

24779 561 ijin ipru 
rwivAw sw BlI 
suhwgix]

Jin Pir Raaviaa Saa 

Bhalee Suhaagan 

||

She who enjoys her 

Husband Lord, is the 

good soul-bride.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਜਲਆ, ਉਹ ਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੈ,

24780 561 sy mY gux nwhI  
hau ikAw krI  
duhwgix]3]

Sae Mai Gun 

Naahee Ho Kiaa 

Karee Dhuhaagan 

||3||

I don't have these 

virtues; what can I, the 

discarded bride, do? 

||3||

ਉਸ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਛੱੁਟੜ 

(ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ) 

ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ॥੩॥
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24781 561 inq suhwgix  
sdw ipru rwvY]

Nith Suhaagan 

Sadhaa Pir Raavai 

||

The soul-bride 

continually, constantly 

enjoys her Husband 

Lord.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੈ।

24782 561 mY krmhIx kb 
hI gil lwvY]4]

Mai Karameheen 

Kab Hee Gal 

Laavai ||4||

I have no good 

fortune; will He ever 

hold me close in His 

embrace? ||4||

ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਕਦੇ (ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ) ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

24783 561 qU ipru guxvMqw  
hau 
AauguixAwrw]

Thoo Pir 

Gunavanthaa Ho 

Aouguniaaraa ||

You, O Husband Lord, 

are meritorious, while 

I am without merit.

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ! ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਉਗਣਾਂ 
ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।

24784 561 mY inrgux bKis  
nwnku 
vycwrw]5]2]

Mai Niragun 

Bakhas Naanak 

Vaechaaraa 

||5||2||

I am worthless; please 

forgive Nanak, the 

meek. ||5||2||

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਣ-ਹੀਨ ਜਨਮਾਣੇ ਨਾਨਕ 

ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈ ॥੫॥੨॥

24785 561 vfhMsu mhlw 4 
Gru 2

Vaddehans 

Mehalaa 4 Ghar 2

Wadahans, Fourth 

Mehl, Second House:

ਰਾਗ ਵਡਹੂੰਸ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

24786 561 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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24787 561 mY min vfI Aws 
hry ikau kir 
hir drsnu pwvw]

Mai Man Vaddee 

Aas Harae Kio Kar 

Har Dharasan 

Paavaa ||

Within my mind there 

is such a great 

yearning; how will I 

attain the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan?

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਬੜੀ 
ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਨ ਜਕਸੇ 

ਤਰਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਸਕਾਂ।

24788 561 hau jwie puCw 
Apny sqgurY gur 
puiC mnu mugDu 
smJwvw]

p`uCW Ho Jaae Pushhaa 

Apanae Sathagurai 

Gur Pushh Man 

Mugadhh 

Samajhaavaa ||

I go and ask my True 

Guru; with the Guru's 

advice, I shall teach 

my foolish mind.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਿਾ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪੱੁਛਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਰਖ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ।

24789 561 BUlw mnu smJY  
gur sbdI hir 
hir sdw iDAwey]

Bhoolaa Man 

Samajhai Gur 

Sabadhee Har Har 

Sadhaa Dhhiaaeae 

||

The foolish mind is 

instructed in the Word 

of the Guru's Shabad, 

and meditates forever 

on the Lord, Har, Har.

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਹੀ 
ਅਕਲ ਜਸੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਰ ਉਹ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

24790 561 nwnk ijsu ndir 
kry myrw ipAwrw  
so hir crxI 
icqu lwey]1]

Naanak Jis Nadhar 

Karae Maeraa 

Piaaraa So Har 

Charanee Chith 

Laaeae ||1||

O Nanak, one who is 

blessed with the 

Mercy of my Beloved, 

focuses his 

consciousness on the 

Lord's Feet. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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24791 561 hau siB vys 
krI ipr kwrix  
jy hir pRB swcy 
Bwvw]

Ho Sabh Vaes 

Karee Pir Kaaran 

Jae Har Prabh 

Saachae Bhaavaa 

||

I dress myself in all 

sorts of robes for my 

Husband, so that my 

True Lord God will be 

pleased.

ਮੈਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਮਲਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਸਾਰੇ ਵੇਸ (ਧਾਰਜਮਕ ਪਜਹਰਾਵੇ 
ਆਜਦਕ) ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਕ ਮੈਂ 
ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆ ਿਾਵਾਂ।

24792 561 so ipru ipAwrw  
mY ndir n dyKY  
hau ikau kir 
DIrju pwvw]

So Pir Piaaraa Mai 

Nadhar N 

Dhaekhai Ho Kio 

Kar Dhheeraj 

Paavaa ||

But my Beloved 

Husband Lord does 

not even cast a glance 

in my direction; how 

can I be consoled?

ਪਰ ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ 

ਵਲ ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਤੱਕਦਾ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

24793 561 ijsu kwrix hau 
sIgwru sIgwrI so 
ipru rqw myrw 
Avrw]

r`qw Jis Kaaran Ho 

Seegaar Seegaaree 

So Pir Rathaa 

Maeraa Avaraa ||

For His sake, I adorn 

myself with 

adornments, but my 

Husband is imbued 

with the love of 

another.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ 
(ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ) ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

24794 561 nwnk Dnu DMnu 
DMnu sohwgix  
ijin ipru 
rwivAVw scu 
svrw]2]

Naanak Dhhan 

Dhhann Dhhann 

Sohaagan Jin Pir 

Raaviarraa Sach 

Savaraa ||2||

O Nanak, blessed, 

blessed, blessed is 

that soul-bride, who 

enjoys her True, 

Sublime Husband 

Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥
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24795 561 hau jwie puCw  
sohwg suhwgix  
qusI ikau ipru 
pwieAVw pRBu 
myrw]

(sohwg) KuSnsIb Ho Jaae Pushhaa 

Sohaag Suhaagan 

Thusee Kio Pir 

Paaeiarraa Prabh 

Maeraa ||

I go and ask the 

fortunate, happy soul-

bride, ""How did you 

attain Him - your 

Husband Lord, my 

God?""

ਮੈਂ ਿਾ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਖਸਮ ਦੀ 
ਜਪਆਰੀ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਨੂੂੰ  
ਪੱੁਛਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਜਕਵੇਂ ਲੱਭਾ?

24796 561 mY aUpir ndir 
krI ipir swcY  
mY CoifAVw myrw 
qyrw]

Mai Oopar Nadhar 

Karee Pir Saachai 

Mai Shhoddiarraa 

Maeraa Thaeraa ||

She answers, ""My 

True Husband blessed 

me with His Mercy; I 

abandoned the 

distinction between 

mine and yours.

(ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

(ਜਵਤਕਰਾ) ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ।

24797 561 sBu mnu qnu jIau 
krhu hir pRB kw  
iequ mwrig BYxy 
imlIAY]

Sabh Man Than 

Jeeo Karahu Har 

Prabh Kaa Eith 

Maarag Bhainae 

Mileeai ||

Dedicate everything, 

mind, body and soul, 

to the Lord God; this is 

the Path to meet Him, 

O sister.""

ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, 

ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ-ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦਉ, ਇਸ ਰਾਹ 

ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

24798 561 AwpnVw pRBu 
ndir kir dyKY  
nwnk joiq joqI 
rlIAY]3]

Aapanarraa Prabh 

Nadhar Kar 

Dhaekhai Naanak 

Joth Jothee 

Raleeai ||3||

If her God gazes upon 

her with favor, O 

Nanak, her light 

merges into the Light. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਿਸ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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24799 561 jo hir pRB kw mY 
dyie snyhw iqsu 
mnu qnu Apxw 
dyvw]

dy-ie[ dyvW Jo Har Prabh Kaa 

Mai Dhaee 

Sanaehaa This 

Man Than Apanaa 

Dhaevaa ||

I dedicate my mind 

and body to the one 

who brings me a 

message from my Lord 

God.

ਿੇਹੜਾ (ਗੁਰਮੁਖ) ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰੀ-
ਪਿਭੂ (ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਦਾ 
ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣਾ ਜਹਰਦਾ ਉਸ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ।

24800 561 inq pKw PyrI 
syv kmwvw iqsu 
AwgY pwxI FovW]

Nith Pakhaa 

Faeree Saev 

Kamaavaa This 

Aagai Paanee 

Dtovaan ||

I wave the fan over 

him every day, serve 

him and carry water 

for him.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਹਾਂ।

24801 561 inq inq syv 
krI hir jn kI  
jo hir hir kQw 
suxwey]

Nith Nith Saev 

Karee Har Jan Kee 

Jo Har Har 

Kathhaa Sunaaeae 

||

Constantly and 

continuously, I serve 

the Lord's humble 

servant, who recites to 

me the sermon of the 

Lord, Har, Har.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿੇਹੜਾ ਭਗਤ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏ, ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਸਦਾ ਜਤਆਰ ਹਾਂ।

24802 562 Dnu DMnu gurU gur 
siqguru pUrw  
nwnk min Aws 
pujwey ]4]

Dhhan Dhhann 

Guroo Gur 

Sathigur Pooraa 

Naanak Man Aas 

Pujaaeae ||4||

Hail, hail unto the 

Guru, the Guru, the 

Perfect True Guru, 

who fulfills Nanak's 

heart's desires. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਧੂੰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, 

ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ , 
ਿੇਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥
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24803 562 guru sjxu myrw 
myil hry ijqu 
imil hir nwmu 
iDAwvw]

Gur Sajan Maeraa 

Mael Harae Jith 

Mil Har Naam 

Dhhiaavaa ||

O Lord, let me meet 

the Guru, my best 

friend; meeting Him, I 

meditate on the Lord's 

Name.

(ਹੇ ਹਰੀ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ, ਜਿਸ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ।

24804 562 gur siqgur 
pwshu hir gosit 
pUCW kir sWJI  
hir gux gwvW]

(sWJI) imlky Gur Sathigur 

Paasahu Har 

Gosatt Pooshhaan 

Kar Saanjhee Har 

Gun Gaavaan ||

I seek the Lord's 

sermon from the 

Guru, the True Guru; 

joining with Him, I sing 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਹਜਰ-ਜਮਲਾਪ 

(ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ) ਪੱੁਛਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹਜਰ-

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ।

24805 562 gux gwvw inq 
inq sd hir ky  
mnu jIvY nwmu 
suix qyrw]

Gun Gaavaa Nith 

Nith Sadh Har Kae 

Man Jeevai Naam 

Sun Thaeraa ||

Each and every day, 

forever, I sing the 

Lord's Praises; my 

mind lives by hearing 

Your Name.

ਮੈਂ ਹਰ ਜਦਨ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ 

ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਜਕਉਂ 

ਜਕ ਹੇ ਹਰੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24806 562 nwnk ijqu vylw 
ivsrY myrw 
suAwmI iqqu vylY  
mir jwie jIau 
myrw]5]

Naanak Jith Vaelaa 

Visarai Maeraa 

Suaamee Thith 

Vaelai Mar Jaae 

Jeeo Maeraa ||5||

O Nanak, that moment 

when I forget my Lord 

and Master - at that 

moment, my soul dies. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੫॥
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24807 562 hir vyKx kau  
sBu koeI locY so 
vyKY ijsu Awip 
ivKwly]

Har Vaekhan Ko 

Sabh Koee Lochai 

So Vaekhai Jis Aap 

Vikhaalae ||

Everyone longs to see 

the Lord, but he alone 

sees Him, whom the 

Lord causes to see 

Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤਾਂਘ ਤਾਂ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਦਰਸਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦਰਸਨ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

24808 562 ijs no ndir kry 
myrw ipAwrw so 
hir hir sdw 
smwly]

Jis No Nadhar 

Karae Maeraa 

Piaaraa So Har Har 

Sadhaa Samaalae 

||

One upon whom my 

Beloved bestows His 

Glance of Grace, 

cherishes the Lord, 

Har, Har forever.

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

24809 562 so hir hir nwmu 
sdw sdw smwly  
ijsu sqguru pUrw 
myrw imilAw]

So Har Har Naam 

Sadhaa Sadhaa 

Samaalae Jis 

Sathagur Pooraa 

Maeraa Miliaa ||

He alone cherishes the 

Lord, Har, Har, forever 

and ever, who meets 

my Perfect True Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।
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24810 562 nwnk hir jn 
hir ieky hoey  
hir jip hir 
syqI 
rilAw]6]1]3]

Naanak Har Jan 

Har Eikae Hoeae 

Har Jap Har 

Saethee Raliaa 

||6||1||3||

O Nanak, the Lord's 

humble servant and 

the Lord become One; 

meditating on the 

Lord, he blends with 

the Lord. ||6||1||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੬॥੧॥੩॥

24811 562 vfhMsu mhlw 5 
Gru 1

Vaddehans 

Mehalaa 5 Ghar 1

Wadahans, Fifth Mehl, 

First House:

ਰਾਗ ਵਡਹੂੰਸ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

24812 562 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

24813 562 Aiq aUcw qw kw 
drbwrw]

Ath Oochaa Thaa 

Kaa Dharabaaraa 

||

His Darbaar, His Court, 

is the most lofty and 

exalted.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ।

24814 562 AMqu nwhI ikCu  
pwrwvwrw]

Anth Naahee 

Kishh 

Paaraavaaraa ||

It has no end or 

limitations.

ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਉਰਲੇ ਬੂੰ ਨੇ ਦਾ 
ਕੁਝ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

24815 562 koit koit koit  
lK DwvY]

l`K Kott Kott Kott 

Lakh Dhhaavai ||

Millions, millions, tens 

of millions seek,

ਭਾਵੇਂ ਮਨੱੁਖ ਕਿੋੜਾਂ ਿਾਂ ਲਖਾਂ 
ਵਾਰੀ ਿਤਨ ਕਰੇ,

24816 562 ieku iqlu qw kw  
mhlu n pwvY]1]

Eik Thil Thaa Kaa 

Mehal N Paavai 

||1||

But they cannot find 

even a tiny bit of His 

Mansion. ||1||

(ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਤਨਾਂ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥
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24817 562 suhwvI kauxu su 
vylw ijqu pRB 
mylw]1]rhwau]

vylw:polw bolo Suhaavee Koun S 

Vaelaa Jith Prabh 

Maelaa ||1|| 

Rehaao ||

What is that 

auspicious moment, 

when God is met? 

||1||Pause||

ਉਹ ਕੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ! ਉਹ ਕੈਸੀ ਸੋਹਣੀ ਘੜੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

24818 562 lwK Bgq jw 
kau AwrwDih]

Laakh Bhagath Jaa 

Ko Aaraadhhehi ||

Tens of thousands of 

devotees worship Him 

in adoration.

ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
24819 562 lwK qpIsr qpu 

hI swDih]

Laakh Thapeesar 

Thap Hee 

Saadhhehi ||

Tens of thousands of 

ascetics practice 

austere discipline.

(ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਲਈ) ਲੱਖਾਂ ਹੀ 
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀ ਤਪ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
24820 562 lwK jogIsr  

krqy jogw]

Laakh Jogeesar 

Karathae Jogaa ||

Tens of thousands of 

Yogis practice Yoga.

(ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਲਈ) ਲੱਖਾਂ ਹੀ 
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਿੋਗੀ ਿੋਗ-ਸਾਧਨ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
24821 562 lwK BogIsr  

Bogih Bogw]2]

Laakh Bhogeesar 

Bhogehi Bhogaa 

||2||

Tens of thousands of 

pleasure seekers seek 

pleasure. ||2||

(ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਲਈ) ਲੱਖਾਂ ਹੀ 
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੋਗੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਜਦੱਤੇ) 

ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
24822 562 Git Git vsih  

jwxih Qorw]
(Qorw) QoVy Ghatt Ghatt 

Vasehi Jaanehi 

Thhoraa ||

He dwells in each and 

every heart, but only a 

few know this.

ਪਿਭੂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਿਾਣਦੇ 

ਹਨ।

24823 562 hY koeI swjxu  
prdw qorw]

Hai Koee Saajan 

Paradhaa Thoraa 

||

Is there any friend 

who can rip apart the 

screen of separation?

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ (ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵੱਚ ਦੀ) ਜਵੱਥ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।
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24824 562 krau jqn jy 
hoie imhrvwnw ]

Karo Jathan Jae 

Hoe Miharavaanaa 

||

I can only make the 

effort, if the Lord is 

merciful to me.

ਮੈਂ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਉਹ 

(ਗੁਰਮੁਖ) ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇ।

24825 562 qw kau dyeI jIau 
kurbwnw]3]

Thaa Ko Dhaeee 

Jeeo Kurabaanaa 

||3||

I sacrifice my body and 

soul to Him. ||3||

ਮੈਂ ਉਸ (ਗੁਰਮੁਖ) ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਹਾਂ ॥੩॥

24826 562 iPrq iPrq  
sMqn pih 
AwieAw]

Firath Firath 

Santhan Pehi 

Aaeiaa ||

After wandering 

around for so long, I 

have finally come to 

the Saints;

ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਪਾਸ ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ,

24827 562 dUK BRmu hmwrw  
sgl imtwieAw]

Dhookh Bhram 

Hamaaraa Sagal 

Mittaaeiaa ||

All of my pains and 

doubts have been 

eradicated.

(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਤੇ 

ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।

24828 562 mhil bulwieAw 
pRB AMimRqu BUMcw]

(BMUcw) pIqw Mehal Bulaaeiaa 

Prabh Anmrith 

Bhoonchaa ||

God summoned me to 

the Mansion of His 

Presence, and blessed 

me with the Ambrosial 

Nectar of His Name.

ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਸੱਦ ਜਲਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਤਾ।

24829 562 khu nwnk pRBu 
myrw aUcw]4]1]

Kahu Naanak 

Prabh Maeraa 

Oochaa ||4||1||

Says Nanak, my God is 

lofty and exalted. 

||4||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥
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24830 562 vfhMsu mhlw 5] Vaddehans 

Mehalaa 5 ||

Wadahans, Fifth Mehl:

24831 562 Dnu su vylw ijqu 
drsnu krxw]

vylw:polw bolo Dhhan S Vaelaa 

Jith Dharasan 

Karanaa ||

Blessed is that time, 

when the Blessed 

Vision of His Darshan 

is given;

ਉਹ ਸਮਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰੀਦਾ ਹੈ।

24832 562 hau bilhwrI  
siqgur 
crxw]1]

Ho Balihaaree 

Sathigur Charanaa 

||1||

I am a sacrifice to the 

feet of the True Guru. 

||1||

(ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਮੈਂ 
ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

24833 562 jIA ky dwqy  
pRIqm pRB myry]

Jeea Kae 

Dhaathae 

Preetham Prabh 

Maerae ||

You are the Giver of 

souls, O my Beloved 

God.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ!

24834 562 mnu jIvY pRB nwmu 
icqyry]1]rhwau]

Man Jeevai Prabh 

Naam Chithaerae 

||1|| Rehaao ||

My soul lives by 

reflecting upon the 

Name of God. 

||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

24835 562 scu mMqRü qumwrw  
AMimRq bwxI]

Sach Manthra 

Thumaaraa 

Anmrith Baanee ||

True is Your Mantra, 

Ambrosial is the Bani 

of Your Word.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
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24836 562 sIql purK  
idRsit 
sujwxI]2]

Seethal Purakh 

Dhrisatt Sujaanee 

||2||

Cooling and soothing 

is Your Presence, all-

knowing is Your gaze. 

||2||

ਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੂੰ ਿ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ! ਤੇਰੀ ਜਨਗਾਹ ਚੂੰਗੀ 
ਪਰਖ ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੨॥

24837 562 scu hukmu qumwrw  
qKiq invwsI]

Sach Hukam 

Thumaaraa 

Thakhath 

Nivaasee ||

True is Your 

Command; You sit 

upon the eternal 

throne.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
(ਸਦਾ) ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਜਨਵਾਸ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈਂ)।

24838 562 Awie n jwvY  
myrw pRBu 
AibnwsI]3]

Aae N Jaavai 

Maeraa Prabh 

Abinaasee ||3||

My eternal God does 

not come or go. ||3||

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਿੂੰ ਮਦਾ ਿਾਂ 
ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ॥੩॥

24839 562 qum imhrvwn  
dws hm dInw]

Thum Miharavaan 

Dhaas Ham 

Dheenaa ||

You are the Merciful 

Master; I am Your 

humble servant.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਣੇ ਸੇਵਕ 

ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

24840 562 nwnk swihbu 
Brpuir 
lIxw]4]2]

(Brpuir) BrpUr[ 
(lIxw) ivAwpk

Naanak Saahib 

Bharapur Leenaa 

||4||2||

O Nanak, the Lord and 

Master is totally 

permeating and 

pervading 

everywhere. ||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੪॥੨॥

24841 562 vfhMsu mhlw 5] Vaddehans 

Mehalaa 5 ||

Wadahans, Fifth Mehl:
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24842 562 qU byAMqu ko 
ivrlw jwxY]

Thoo Baeanth Ko 

Viralaa Jaanai ||

You are infinite - only 

a few know this.

ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

24843 562 gur pRswid ko 
sbid pCwxY]1]

Gur Prasaadh Ko 

Sabadh 

Pashhaanai ||1||

By Guru's Grace, some 

come to understand 

You through the Word 

of the Shabad. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24844 562 syvk kI  
Ardwis ipAwry]

Saevak Kee 

Aradhaas Piaarae 

||

Your servant offers 

this prayer, O Beloved:

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦੀ 
(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਅਰਦਾਸ ਹੈ,

24845 563 jip jIvw pRB 
crx 
qumwry]1]rhwau]

Jap Jeevaa Prabh 

Charan 

Thumaarae ||1|| 

Rehaao ||

I live by meditating on 

Your Feet, God. 

||1||Pause||

ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

24846 563 dieAwl purK  
myry pRB dwqy]

d-ieAwl Dhaeiaal Purakh 

Maerae Prabh 

Dhaathae ||

O my Merciful and 

Almighty God, O Great 

Giver,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਦਇਆ 

ਦੇ ਘਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!

24847 563 ijsih jnwvhu  
iqnih qum 
jwqy]2]

Jisehi Janaavahu 

Thinehi Thum 

Jaathae ||2||

He alone knows You, 

whom You so bless. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ॥੨॥
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24848 563 sdw sdw jweI 
bilhwrI]

Sadhaa Sadhaa 

Jaaee Balihaaree 

||

Forever and ever, I am 

a sacrifice to You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

24849 563 ieq auq dyKau  
Et qumwrI]3]

Eith Outh 

Dhaekho Outt 

Thumaaree ||3||

Here and hereafter, I 

seek Your Protection. 

||3||

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ 
ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

24850 563 moih inrgux guxu 
ikCU n jwqw]

Mohi Niragun Gun 

Kishhoo N Jaathaa 

||

I am without virtue; I 

know none of Your 

Glorious Virtues.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ (ਉਪਕਾਰ) ਕੁਝ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਜਕਆ।

24851 563 nwnk swDU dyiK  
mnu rwqw]4]3]

(swDU) 
prmpUjnIkmh`lw 4 
jI[ r`wqw

Naanak Saadhhoo 

Dhaekh Man 

Raathaa ||4||3||

O Nanak, seeing the 

Holy Saint, my mind is 

imbued with You. 

||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ (ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ) ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੪॥੩॥

24852 563 vfhMsu mÚ 5] Vaddehans Ma 5 

||

Wadahans, Fifth Mehl:

24853 563 AMqrjwmI so pRBu 
pUrw]

Antharajaamee So 

Prabh Pooraa ||

God is perfect - He is 

the Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

24854 563 dwnu dyie swDU 
kI DUrw]1]

Dhaan Dhaee 

Saadhhoo Kee 

Dhhooraa ||1||

He blesses us with the 

gift of the dust of the 

feet of the Saints. 

||1||

(ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ (ਵਿੋਂ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24855 563 kir ikrpw pRB 
dIn dieAwlw]

Kar Kirapaa Prabh 

Dheen Dhaeiaalaa 

||

Bless me with Your 

Grace, God, O Merciful 

to the meek.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ।
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24856 563 qyrI Et pUrn 
gopwlw]1]rhwau
]

Thaeree Outt 

Pooran Gopaalaa 

||1|| Rehaao ||

I seek Your Protection, 

O Perfect Lord, 

Sustainer of the 

World. ||1||Pause||

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! ਹੇ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ-ਪਾਲਕ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

24857 563 jil Qil 
mhIAil rihAw 
BrpUry]

Jal Thhal Meheeal 

Rehiaa 

Bharapoorae ||

He is totally pervading 

and permeating the 

water, the land and 

the sky.

ਪਿਭੂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ ਜਵਚ, 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਜ਼ੱਰੇ 

ਜ਼ੱਰੇ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

24858 563 inkit vsY nwhI 
pRBu dUry]2]

Nikatt Vasai 

Naahee Prabh 

Dhoorae ||2||

God is near at hand, 

not far away. ||2||

ਉਹ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੨॥

24859 563 ijs no ndir kry  
so iDAwey]

Jis No Nadhar 

Karae So 

Dhhiaaeae ||

One whom He blesses 

with His Grace, 

meditates on Him.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

24860 563 AwT phr hir 
ky gux gwey]3]

Aath Pehar Har 

Kae Gun Gaaeae 

||3||

Twenty-four hours a 

day, he sings the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||3||

ਤੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

24861 563 jIA jMq sgly 
pRiqpwry]

Jeea Janth Sagalae 

Prathipaarae ||

He cherishes and 

sustains all beings and 

creatures.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24862 563 srin pirE 
nwnk hir 
duAwry]4]4]

Saran Pariou 

Naanak Har 

Dhuaarae 

||4||4||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the Lord's 

Door. ||4||4||

ਨਾਨਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ 

ਤੇਰੀ (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਸਰਨ ਜਪਆ ਹੈ 

॥੪॥੪॥
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24863 563 vfhMsu mhlw 5] Vaddehans 

Mehalaa 5 ||

Wadahans, Fifth Mehl:

24864 563 qU vf dwqw 
AMqrjwmI]

Thoo Vadd 

Dhaathaa 

Antharajaamee ||

You are the Great 

Giver, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ,

24865 563 sB mih rivAw 
pUrn pRB 
suAwmI]1]

Sabh Mehi Raviaa 

Pooran Prabh 

Suaamee ||1||

God, the Perfect Lord 

and Master, is 

permeating and 

pervading in all. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ ॥੧॥

24866 563 myry pRB pRIqm  
nwmu ADwrw]

Maerae Prabh 

Preetham Naam 

Adhhaaraa ||

The Name of my 

Beloved God is my 

only support.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

(ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਹੈ।

24867 563 hau suix suix 
jIvw nwmu 
qumwrw]1]rhwau]

Ho Sun Sun Jeevaa 

Naam Thumaaraa 

||1|| Rehaao ||

I live by hearing, 

continually hearing 

Your Name. 

||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

24868 563 qyrI srix  
siqgur myry pUry]

Thaeree Saran 

Sathigur Maerae 

Poorae ||

I seek Your Sanctuary, 

O my Perfect True 

Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ,

24869 563 mnu inrmlu hoie 
sMqw DUry]2]

Man Niramal Hoe 

Santhaa Dhhoorae 

||2||

My mind is purified by 

the dust of the Saints. 

||2||

ਜਕਉਂ ਜਕ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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24870 563 crnkml ihrdY 
auir Dwry]

Charan Kamal 

Hiradhai Our 

Dhhaarae ||

I have enshrined His 

Lotus Feet within my 

heart.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ 

ਚਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ,

24871 563 qyry drsn kau  
jweI 
bilhwry]3]

Thaerae Dharasan 

Ko Jaaee 

Balihaarae ||3||

I am a sacrifice to the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. ||3||

ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

24872 563 kir ikrpw qyry 
gux gwvw]

Kar Kirapaa 

Thaerae Gun 

Gaavaa ||

Show mercy unto me, 

that I may sing Your 

Glorious Praises.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ,

24873 563 nwnk nwmu jpq  
suKu pwvw]4]5]

Naanak Naam 

Japath Sukh 

Paavaa ||4||5||

O Nanak, chanting the 

Naam, the Name of 

the Lord, I obtain 

peace. ||4||5||

ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ॥੪॥੫॥

24874 563 vfhMsu mhlw 5] Vaddehans 

Mehalaa 5 ||

Wadahans, Fifth Mehl:

24875 563 swDsMig hir 
AMimRqu pIjY]

Saadhhasang Har 

Anmrith Peejai ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, drink in the 

Ambrosial Nectar of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਲ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ,

24876 563 nw jIau mrY n 
kbhU CIjY]1]

(CIjY) kmzor Naa Jeeo Marai N 

Kabehoo Shheejai 

||1||

The soul does not die, 

nor does it ever waste 

away. ||1||

ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੂੰ ਦ ਨਾਂ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਕਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵੱਚ 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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24877 563 vfBwgI guru pUrw 
pweIAY]

Vaddabhaagee 

Gur Pooraa 

Paaeeai ||

By great good fortune, 

one meets the Perfect 

Guru.

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

24878 563 gur ikrpw qy  
pRBU 
iDAweIAY]1]rhw
au]

Gur Kirapaa Thae 

Prabhoo 

Dhhiaaeeai ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Grace, one 

meditates on God. 

||1||Pause||

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

24879 563 rqn jvwhr hir 
mwxk lwlw]

Rathan Javaahar 

Har Maanak 

Laalaa ||

The Lord is the jewel, 

the pearl, the gem, 

the diamond.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਬਚਨ (ਮਾਨੋ) ਰਤਨ ਹਨ, 

ਿਵਾਹਰ ਹਨ, ਮੋਤੀ ਹਨ, ਲਾਲ 

ਹਨ।

24880 563 ismir ismir 
pRB Bey 
inhwlw]2]

Simar Simar Prabh 

Bheae Nihaalaa 

||2||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on God, 

I am in ecstasy. ||2||

ਪਿਭੂ ਿੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਸਦਾ ਜਖੜੇ ਰਹੀਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

24881 563 jq kq pyKau  
swDU srxw]

Jath Kath Paekho 

Saadhhoo Saranaa 

||

Wherever I look, I see 

the Sanctuary of the 

Holy.

ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਕਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ,

24882 563 hir gux gwie  
inrml mnu 
krxw]3]

Har Gun Gaae 

Niramal Man 

Karanaa ||3||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, my 

soul becomes 

immaculately pure. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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24883 563 Gt Gt AMqir  
myrw suAwmI vUTw]

v`UTw Ghatt Ghatt 

Anthar Maeraa 

Suaamee Voothaa 

||

Within each and every 

heart, dwells my Lord 

and Master.

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

24884 563 nwnk nwmu 
pwieAw pRBu 
qUTw]4]6]

qUTw Naanak Naam 

Paaeiaa Prabh 

Thoothaa ||4||6||

O Nanak, one obtains 

the Naam, the Name 

of the Lord, when God 

bestows His Mercy. 

||4||6||

ਿਦ ਪਿਭੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ (-ਜਸਮਰਨ) 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

॥੪॥੬॥

24885 563 vfhMsu mhlw 5] Vaddehans 

Mehalaa 5 ||

Wadahans, Fifth Mehl:

24886 563 ivsru nwhI pRB 
dIn dieAwlw]

Visar Naahee 

Prabh Dheen 

Dhaeiaalaa ||

Do not forget me, O 

God, Merciful to the 

meek.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ 
ਭੁਲ!

24887 563 qyrI srix pUrn 
ikrpwlw]1]rhw
au]

Thaeree Saran 

Pooran Kirapaalaa 

||1|| Rehaao ||

I seek Your Sanctuary, 

O Perfect, 

Compassionate Lord. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! ਹੇ ਜਕਰਪਾ 
ਦੇ ਘਰ! ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

24888 563 jh iciq Awvih  
so Qwnu suhwvw]

Jeh Chith Aavehi 

So Thhaan 

Suhaavaa ||

Wherever You come 

to mind, that place is 

blessed.

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਜਹਰਦਾ-ਥਾਂ 
ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4987 Published: March 06/ 2014



24889 563 ijqu vylw 
ivsrih qw lwgY 
hwvw]1]

(hwvw) haukw Jith Vaelaa 

Visarehi Thaa 

Laagai Haavaa 

||1||

The moment I forget 

You, I am stricken with 

regret. ||1||

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੂੰ  (ਮੈਨੂੂੰ ) ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਦੋਂ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਹਉਕਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

24890 563 qyry jIA qU sd 
hI swQI]

Thaerae Jeea Thoo 

Sadh Hee 

Saathhee ||

All beings are Yours; 

You are their constant 

companion.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੀਵ ਤੇਰੇ (ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ 
ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈਂ।

24891 563 sMswr swgr qy 
kFu dy hwQI]2]

Sansaar Saagar 

Thae Kadt Dhae 

Haathhee ||2||

Please, give me Your 

hand, and pull me up 

out of this world-

ocean. ||2||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣਾ) ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ॥੨॥

24892 563 Awvxu jwxw qum 
hI kIAw]

Aavan Jaanaa 

Thum Hee Keeaa 

||

Coming and going are 

by Your Will.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ,

24893 563 ijsu qU rwKih  
iqsu dUKu n 
QIAw]3]

Jis Thoo Raakhehi 

This Dhookh N 

Thheeaa ||3||

One whom You save is 

not afflicted by 

suffering. ||3||

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਇਸ ਗੇੜ 

ਜਵਚੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਦੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੩॥

24894 563 qU eyko swihbu  
Avru n hoir]

Thoo Eaeko Saahib 

Avar N Hor ||

You are the One and 

only Lord and Master; 

there is no other.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਇਕ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ।

24895 563 ibnau krY nwnku  
kr joir]4]7]

Bino Karai Naanak 

Kar Jor ||4||7||

Nanak offers this 

prayer with his palms 

pressed together. 

||4||7||

ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ) ਹੱਥ ਿੋੜ 

ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥

24896 563 vfhMsu mÚ 5] Vaddehans Ma 5 

||

Wadahans, Fifth Mehl:
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24897 563 qU jwxwieih qw 
koeI jwxY]

jwxwie-ih Thoo Jaanaaeihi 

Thaa Koee Jaanai 

||

When You allow 

Yourself to be known, 

then we know You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ,

24898 563 qyrw dIAw nwmu 
vKwxY]1]

Thaeraa Dheeaa 

Naam Vakhaanai 

||1||

We chant Your Name, 

which You have given 

to us. ||1||

ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24899 563 qU Acrju  
kudriq qyrI 
ibsmw]1]rhwau]

A-crju Thoo Acharaj 

Kudharath 

Thaeree Bisamaa 

||1|| Rehaao ||

You are wonderful! 

Your creative potency 

is amazing! 

||1||Pause||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ 
ਰਚੀ ਰਚਨਾ ਭੀ ਹੈਰਾਨਗੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

24900 564 quDu Awpy kwrxu  
Awpy krxw]

Thudhh Aapae 

Kaaran Aapae 

Karanaa ||

You Yourself are the 

Cause of causes, You 

Yourself are the 

Creator.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਦਾ) ਵਸੀਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ 

ਹੈ)।

24901 564 hukmy jMmxu hukmy 
mrxw]2]

Hukamae Janman 

Hukamae 

Maranaa ||2||

By Your Will, we are 

born, and by Your Will, 

we die. ||2||

ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ) ਿਨਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

24902 564 nwmu qyrw mn qn 
AwDwrI]

Naam Thaeraa 

Man Than 

Aadhhaaree ||

Your Name is the 

Support of our mind 

and body.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।
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24903 564 nwnk dwsu  
bKsIs 
qumwrI]3]8]

Naanak Dhaas 

Bakhasees 

Thumaaree 

||3||8||

This is Your blessing to 

Nanak, Your slave. 

||3||8||

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ 

(ਦਾ ਆਸਵੂੰਦ ਹੈ) ॥੩॥੮॥

24904 564 vfhMsu mhlw 5 
Gru 2

Vaddehans 

Mehalaa 5 Ghar 2

Wadahans, Fifth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਵਡਹੂੰਸ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

24905 564 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

24906 564 myrY AMqir locw  
imlx kI ipAwry  
hau ikau pweI  
gur pUry]

Maerai Anthar 

Lochaa Milan Kee 

Piaarae Ho Kio 

Paaee Gur Poorae 

||

Deep within me, there 

is a longing to meet 

my Beloved; how can I 

attain my Perfect 

Guru?

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭਾਂ?

24907 564 jy sau Kyl  
KylweIAY bwlku  
rih n skY ibnu 
KIry]

(KIry) du`D[ K@yl 
K@ylweIAY

Jae So Khael 

Khaelaaeeai 

Baalak Rehi N 

Sakai Bin Kheerae 

||

Even though a baby 

may play hundreds of 

games, he cannot 

survive without milk.

ਿ ੇਬਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਸੌ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ 

ਜਖਡਾਇਆ ਿਾਏ (ਪਰਚਾਇਆ 

ਿਾਏ), ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ ਦੱੁਧ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ।
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24908 564 myrY AMqir BuK n 
auqrY AMmwlI jy  
sau Bojn mY nIry]

mhwqmw rUpI gurmuiK 
(AMmwlI) sKI[ (nIry) 
prosy

Maerai Anthar 

Bhukh N Outharai 

Anmaalee Jae So 

Bhojan Mai 

Neerae ||

The hunger within me 

is not satisfied, O my 

friend, even though I 

am served hundreds 

of dishes.

(ਜਤਵੇਂ ਹੀ) ਹੇ ਸਖੀ! ਿ ੇਮੈਨੂੂੰ  ਸੌ 

ਭੋਿਨ ਭੀ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣ, ਤਾਂ ਭੀ 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ (ਵੱਸਦੀ ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਲਜਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ।

24909 564 myrY min qin 
pRymu iprMm kw  
ibnu drsn ikau 
mnu DIry]1]

Maerai Man Than 

Praem Piranm Kaa 

Bin Dharasan Kio 

Man Dhheerae 

||1||

My mind and body are 

filled with love for my 

Beloved; how can my 

soul find relief, 

without the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan? ||1||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ, ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ, ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਿੇਮ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ (ਉਸ ਦੇ) 

ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥

24910 564 suix sjx myry 
pRIqm BweI mY 
myilhu imqRü 
suKdwqw]

Sun Sajan Maerae 

Preetham Bhaaee 

Mai Maelihu 

Mithra 

Sukhadhaathaa ||

Listen, O my dear 

friends and siblings - 

lead me to my True 

Friend, the Giver of 

peace.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਿਣ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ 

ਵੀਰ! (ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣ! ਤੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਜਮਤਿ-ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ।

24911 564 Ehu jIA kI myrI 
sB bydn jwxY  
inq suxwvY hir 
kIAw bwqw]

bwqW Ouhu Jeea Kee 

Maeree Sabh 

Baedhan Jaanai 

Nith Sunaavai Har 

Keeaa Baathaa ||

He knows all the 

troubles of my soul; 

every day, he tells me 

stories of the Lord.

ਉਹ (ਗੁਰੂ) ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਦਾ 
ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 4991 Published: March 06/ 2014



24912 564 hau ieku iKnu 
iqsu ibnu rih n 
skw ijau cwiqRku 
jl kau 
ibllwqw]

cwqi Rku Ho Eik Khin This 

Bin Rehi N Sakaa 

Jio Chaathrik Jal 

Ko Bilalaathaa ||

I cannot live without 

Him, even for an 

instant. I cry out for 

Him, just as the song-

bird cries for the drop 

of water.

ਮੈਂ ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਰਤਾ ਭਰ ਸਮਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ (ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇੂੰਿ ਹੈ) 

ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਵਲਕਦਾ ਹੈ।

24913 564 hau ikAw gux 
qyry swir smwlI  
mY inrgux kau  
riK lyqw]2]

Ho Kiaa Gun 

Thaerae Saar 

Samaalee Mai 

Niragun Ko Rakh 

Laethaa ||2||

Which of Your 

Glorious Virtues 

should I sing? You save 

even worthless beings 

like me. ||2||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ 

ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਵਾਂ? ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਣ-ਹੀਣ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

24914 564 hau BeI aufIxI  
kMq kau AMmwlI  
so ipru kid nYxI 
dyKw]

(aufIxI) audws[ 
(AMmwlI) sKI

Ho Bhee 

Ouddeenee Kanth 

Ko Anmaalee So 

Pir Kadh Nainee 

Dhaekhaa ||

I have become 

depressed, waiting for 

my Husband Lord, O 

my friend; when shall 

my eyes behold my 

Husband?

ਹੇ ਸਖੀ! ਮੈਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੀ?

24915 564 siB rs Bogx 
ivsry ibnu ipr  
ikqY n lyKw]

Sabh Ras Bhogan 

Visarae Bin Pir 

Kithai N Laekhaa ||

I have forgotten how 

to enjoy all pleasures; 

without my Husband 

Lord, they are of no 

use at all.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 

ਭੁੱ ਲ ਚੱੁਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰੇ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ।
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24916 564 iehu kwpVu qin 
n suKwveI kir 
n skau hau 
vysw]

Eihu Kaaparr Than 

N Sukhaavee Kar 

N Sako Ho Vaesaa 

||

These clothes do not 

please my body; I 

cannot dress myself.

ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ 

ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਂਦਾ, 
ਤਾਹੀਏ ਂਮੈਂ ਕੋਈ ਪਜਹਰਾਵਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

24917 564 ijnI sKI lwlu 
rwivAw ipAwrw  
iqn AwgY hm 
Awdysw]3]

Jinee Sakhee Laal 

Raaviaa Piaaraa 

Thin Aagai Ham 

Aadhaesaa ||3||

I bow to those friends 

of mine, who have 

enjoyed their Beloved 

Husband Lord. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਜਪਆਰੇ 

ਲਾਲ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰਦੀ ਹਾਂ (ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਦੇਣ) ॥੩॥

24918 564 mY siB sIgwr 
bxwieAw AMmwlI  
ibnu ipr kwim n 
Awey]

Mai Sabh Seegaar 

Banaaeiaa 

Anmaalee Bin Pir 

Kaam N Aaeae ||

I have adorned myself 

with all sorts of 

decorations, O my 

friend, but without my 

Husband Lord, they 

are of no use at all.

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਿੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਕਰ ਭੀ ਲਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਹ 

ਜਸੂੰਗਾਰ) ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੇ।

24919 564 jw sih bwq n 
puCIAw AMmwlI  
qw ibrQw jobnu 
sBu jwey]

Jaa Sehi Baath N 

Pushheeaa 

Anmaalee Thaa 

Birathhaa Joban 

Sabh Jaaeae ||

When my Husband 

does not care for me, 

O my friend, then my 

youth passes, totally 

useless.

ਹੇ ਸਖੀ! ਿ ੇਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ 
ਵਾਤ/ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਾਂ ਪੱੁਛੀ 
(ਭਾਵ, ਮੇਰੇ ਵਲ ਜਧਆਨ ਹੀ 
ਨਾਂ ਕੀਤਾ) ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 
ਿਵਾਨੀ ਹੀ ਜਵਅਰਥ ਚਲੀ 
ਿਾਵੇਗੀ।
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24920 564 Dnu Dnu qy 
sohwgxI AMmwlI  
ijn shu rihAw 
smwey]

Dhhan Dhhan 

Thae Sohaaganee 

Anmaalee Jin Sahu 

Rehiaa Samaaeae 

||

Blessed, blessed are 

the happy soul-brides, 

O my friend, who are 

blended with their 

Husband Lord.

ਹੇ ਸਖੀ! ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਬਹੁਤ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

24921 564 hau vwirAw iqn 
sohwgxI AMmwlI  
iqn ky Dovw sd 
pwey]4]

Ho Vaariaa Thin 

Sohaaganee 

Anmaalee Thin 

Kae Dhhovaa Sadh 

Paaeae ||4||

I am a sacrifice to 

those happy soul-

brides; I wash their 

feet again and again. 

||4||

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੀ ਹਾਂ 
(ਧੋਣ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ) ॥੪॥

24922 564 ijcru dUjw Brmu 
sw AMmwlI iqcru  
mY jwixAw pRBu 
dUry]

ij`cru[iq`cru Jichar Dhoojaa 

Bharam Saa 

Anmaalee Thichar 

Mai Jaaniaa Prabh 

Dhoorae ||

As long as I suffered 

from duality and 

doubt, O my friend, I 

thought God was far 

away.

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਹੋਰ (ਦੇ ਆਸਰੇ) ਦਾ 
ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਮੈਂ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਤੋਂ) ਦੂਰ (-

ਵੱਸਦਾ) ਿਾਣਦੀ ਰਹੀ।
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24923 564 jw imilAw pUrw 
siqgurU AMmwlI  
qw Awsw mnsw 
sB pUry]

Jaa Miliaa Pooraa 

Sathiguroo 

Anmaalee Thaa 

Aasaa Manasaa 

Sabh Poorae ||

But when I met the 

Perfect True Guru, O 

my friend, then all my 

hopes and desires 

were fulfilled.

ਪਰ, ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਿਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, ਤਾਂ 
ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਹਰੇਕ ਤਾਂਘ 

ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।

24924 564 mY srb suKw suK 
pwieAw AMmwlI  
ipru srb rihAw 
BrpUry]

Mai Sarab Sukhaa 

Sukh Paaeiaa 

Anmaalee Pir 

Sarab Rehiaa 

Bharapoorae ||

I have obtained all 

pleasures and 

comforts, O my friend; 

my Husband Lord is all-

pervading everywhere.

ਤੇ, ਹੇ ਸਖੀ! ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ (ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਸੁਖ 

ਪਾ ਜਲਆ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ 

ਜਪਆ।

24925 564 jn nwnk hir 
rMgu mwixAw  
AMmwlI gur 
siqgur kY lig 
pYry]5]1]9]

l`ig Jan Naanak Har 

Rang Maaniaa 

Anmaalee Gur 

Sathigur Kai Lag 

Pairae 

||5||1||9||

Servant Nanak enjoys 

the Lord's Love, O my 

friend; I fall at the feet 

of the Guru, the True 

Guru. ||5||1||9||

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੫॥੧॥੯॥

24926 564 vfhMsu mhlw 3 
AstpdIAw

AstpdIAW:s pYr 
ibMdI n lwau

Vaddehans 

Mehalaa 3 

Asattapadheeaa

Wadahans, Third 

Mehl, Ashtapadees:

ਰਾਗ ਵਡਹੂੰਸ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
24927 564 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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24928 564 scI bwxI scu 
Duin scu sbdu 
vIcwrw]

Sachee Baanee 

Sach Dhhun Sach 

Sabadh 

Veechaaraa ||

True is the Bani of His 

Word, and True is the 

melody; True is 

contemplative 

meditation on the 

Word of the Shabad.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਰੌ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, 

ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲਾ 
ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਜਵਚਾਰ (ਦਾ 
ਧੁਰਾ) ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ,

24929 564 An idnu scu 
slwhxw Dnu Dnu 
vfBwg 
hmwrw]1]

v`fBwg Anadhin Sach 

Salaahanaa Dhhan 

Dhhan 

Vaddabhaag 

Hamaaraa ||1||

Night and day, I praise 

the True Lord. Blessed, 

blessed is my great 

good fortune. ||1||

ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪਏ ਹਨ 

॥੧॥

24930 564 mn myry swcy nwm 
ivthu bil jwau]

Man Maerae 

Saachae Naam 

Vittahu Bal Jaao ||

O my mind, let 

yourself be a sacrifice 

to the True Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਇਆ ਕਰ।

24931 564 dwsin dwsw hoie 
rhih qw pwvih  
scw 
nwau]1]rhwau]

rh-ih pwv-ih Dhaasan Dhaasaa 

Hoe Rehehi Thaa 

Paavehi Sachaa 

Naao ||1|| 

Rehaao ||

If you become the 

slave of the Lord's 

slaves, you shall 

obtain the True Name. 

||1||Pause||

ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ, ਿੇ ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਬਜਣਆ ਰਹੇਂਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

24932 565 ijhvw scI sic 
rqI qnu mnu scw 
hoie]

Jihavaa Sachee 

Sach Rathee Than 

Man Sachaa Hoe 

||

True is the tongue 

which is imbued with 

Truth, and true are the 

mind and body.

ਿੇਹੜੀ (ਮਨੱੁਖਾ-) ਿੀਭ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਰੀ (ਦੇ ਪਿੇਮ) ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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24933 565 ibnu swcy horu 
swlwhxw jwsih  
jnmu sBu 
Koie]2]

Bin Saachae Hor 

Saalaahanaa 

Jaasehi Janam 

Sabh Khoe ||2||

By praising any other 

than the True Lord, 

one's whole life is 

wasted. ||2||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਹੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ 
ਿਨਮ ਗਵਾ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਿਾਵੇਂਗਾ 
॥੨॥

24934 565 scu KyqI scu 
bIjxw swcw 
vwpwrw]

Sach Khaethee 

Sach Beejanaa 

Saachaa 

Vaapaaraa ||

Let Truth be the farm, 

Truth the seed, and 

Truth the merchandise 

you trade.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਵੱਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਬੀਿ ਬੀਿਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

24935 565 An idnu lwhw 
scu nwmu Dnu  
Bgiq Bry 
BMfwrw]3]

Anadhin Laahaa 

Sach Naam Dhhan 

Bhagath Bharae 

Bhanddaaraa 

||3||

Night and day, you 

shall earn the profit of 

the Lord's Name; you 

shall have the treasure 

overflowing with the 

wealth of devotional 

worship. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ-ਰੋਜ਼ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਧਨ ਲਾਭ (ਵਿੋਂ) ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

24936 565 scu Kwxw scu 
pYnxw scu tyk 
hir nwau]

Sach Khaanaa 

Sach Painanaa 

Sach Ttaek Har 

Naao ||

Let Truth be your 

food, and let Truth be 

your clothes; let your 

True Support be the 

Name of the Lord.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ (ਆਤਮਕ) ਖ਼ੁਰਾਕ, ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਹੀ (ਿੀਵਨ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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24937 565 ijs no bKsy iqsu 
imlY mhlI pwey 
Qwau]4]

Jis No Bakhasae 

This Milai 

Mehalee Paaeae 

Thhaao ||4||

One who is so blessed 

by the Lord, obtains a 

seat in the Mansion of 

the Lord's Presence. 

||4||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਥਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

24938 565 Awvih scy 
jwvih scy iPir 
jUnI mUil n 
pwih]

Aavehi Sachae 

Jaavehi Sachae Fir 

Joonee Mool N 

Paahi ||

In Truth we come, and 

in Truth we go, and 

then, we are not 

consigned to 

reincarnation again.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੀ 
(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੀ 
(ਇਥੋਂ) ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ 

ਕਦੇ ਭੀ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।
24939 565 gurmuiK dir swcY 

sicAwr hih  
swcy mwih 
smwih]5]

Guramukh Dhar 

Saachai Sachiaar 

Hehi Saachae 

Maahi Samaahi 

||5||

The Gurmukhs are 

hailed as True in the 

True Court; they 

merge in the True 

Lord. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਸੁਰਖ਼-ਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੫॥
24940 565 AMqru scw mnu 

scw scI isPiq 
snwie]

(snwie) vifAweI Anthar Sachaa 

Man Sachaa 

Sachee Sifath 

Sanaae ||

Deep within they are 

True, and their minds 

are True; they sing the 

Glorious Praises of the 

True Lord.

ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ ਸਿਲ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਿਲ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਤੇ, ਮੈਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ।
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24941 565 scY Qwin scu 
swlwhxw siqgur 
bilhwrY jwau]6]

Sachai Thhaan 

Sach Saalaahanaa 

Sathigur Balihaarai 

Jaao ||6||

In the true place, they 

praise the True Lord; I 

am a sacrifice to the 

True Guru. ||6||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਰੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ; ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਦਾ ਇਹ ਸਦਕਾ ਹੈ) ॥੬॥

24942 565 scu vylw mUrqu 
scu ijqu scy 
nwil ipAwru]

Sach Vaelaa 

Moorath Sach Jith 

Sachae Naal Piaar 

||

True is the time, and 

true is the moment, 

when one falls in love 

with the True Lord.

ਉਹ ਵੇਲਾ ਸਿਲ ਹੈ, ਉਹ 

ਮੁਹੂਰਤ ਸਿਲ ਹੈ ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

24943 565 scu vyKxw scu 
bolxw scw sBu 
Awkwru]7]

Sach Vaekhanaa 

Sach Bolanaa 

Sachaa Sabh 

Aakaar ||7||

Then, he sees Truth, 

and speaks the Truth; 

he realizes the True 

Lord pervading the 

entire Universe. ||7||

ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਿਪਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੭॥

24944 565 nwnk scY myly 
qw imly Awpy ley 
imlwie]

Naanak Sachai 

Maelae Thaa 

Milae Aapae Leae 

Milaae ||

O Nanak, one merges 

with the True Lord, 

when He merges with 

Himself.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇ(ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

24945 565 ijau BwvY iqau 
rKsI Awpy kry 
rjwie]8]1]

Jio Bhaavai Thio 

Rakhasee Aapae 

Karae Rajaae 

||8||1||

As it pleases Him, He 

preserves us; He 

Himself ordains His 

Will. ||8||1||

ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਆਪ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਰਾਹੇ ਪਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ॥੮॥੧॥
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24946 565 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

24947 565 mnUAw dh ids 
Dwvdw Ehu kYsy 
hir gux gwvY]

Manooaa Dheh 

Dhis Dhhaavadhaa 

Ouhu Kaisae Har 

Gun Gaavai ||

His mind wanders in 

the ten directions - 

how can he sing the 

Glorious Praises of the 

Lord?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਕਵੇਂ ਗਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਜਿਸ 

ਦਾ ਹੋਛਾ ਮਨ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਦੌੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

24948 565 ieMdRI ivAwip 
rhI AiDkweI  
kwmu kRoDu inq 
sMqwvY]1]

(AiDkweI) bhuq Eindhree Viaap 

Rehee Adhhikaaee 

Kaam Krodhh Nith 

Santhaavai ||1||

The sensory organs 

are totally engrossed 

in sensuality; sexual 

desire and anger 

constantly afflict him. 

||1||

ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਬਹੁਤ 

ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਕਾਮ ਸਦਾ ਸਤਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕਿੋਧ ਸਦਾ ਦੁਖੀ 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

24949 565 vwhu vwhu shjy 
gux rvIjY]

Vaahu Vaahu 

Sehajae Gun 

Raveejai ||

Waaho! Waaho! Hail! 

Hail! Chant His 

Glorious Praises.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

24950 565 rwm nwmu iesu 
jug mih dulBu hY  
gurmiq hir rsu 
pIjY]1]rhwau]

du-l`Bu Raam Naam Eis 

Jug Mehi Dhulabh 

Hai Guramath Har 

Ras Peejai ||1|| 

Rehaao ||

The Lord's Name is so 

difficult to obtain in 

this age; under Guru's 

Instruction, drink in 

the subtle essence of 

the Lord. ||1||Pause||

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ 

ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਪੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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24951 565 sbdu cIin mnu 
inrmlu hovY qw 
hir ky gux gwvY]

(cIin) smJky Sabadh Cheen 

Man Niramal 

Hovai Thaa Har 

Kae Gun Gaavai ||

Remembering the 

Word of the Shabad, 

the mind becomes 

immaculately pure, 

and then, one sings 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹੈ।

24952 565 gurmqI AwpY 
Awpu pCwxY qw 
inj Gir vwsw 
pwvY]2]

Guramathee Aapai 

Aap Pashhaanai 

Thaa Nij Ghar 

Vaasaa Paavai 

||2||

Under Guru's 

Instruction, one comes 

to understand his own 

self, and then, he 

comes to dwell in the 

home of his inner self. 

||2||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਥਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

24953 565 ey mn myry sdw 
rMig rwqy sdw 
hir ky gux gwau]

Eae Man Maerae 

Sadhaa Rang 

Raathae Sadhaa 

Har Kae Gun Gaao 

||

O my mind, be imbued 

forever with the Lord's 

Love, and sing forever 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਹੁ, ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹੁ,

24954 565 hir inrmlu sdw 
suKdwqw min 
icMidAw Plu 
pwau]3]

Har Niramal 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Man Chindhiaa Fal 

Paao ||3||

The Immaculate Lord 

is forever the Giver of 

peace; from Him, one 

receives the fruits of 

his heart's desires. 

||3||

ਤੇ ਇੂੰਿ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਿਲ 

ਹਾਸਲ ਕਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਪਜਵਤਿ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥
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24955 565 hm nIc sy aUqm 
Bey hir kI 
srxweI]

Ham Neech Sae 

Ootham Bheae 

Har Kee Saranaaee 

||

I am lowly, but I have 

been exalted, entering 

the Sanctuary of the 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ।

24956 565 pwQru fubdw  
kwiF lIAw swcI 
vifAweI]4]

pw`Qru fu`bdw Paathhar 

Ddubadhaa Kaadt 

Leeaa Saachee 

Vaddiaaee ||4||

He has lifted up the 

sinking stone; True is 

His glorious greatness. 

||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਜਡਗੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ-ਜਚੱਤ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ 

ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੪॥

24957 565 ibKu sy AMimRq 
Bey gurmiq buiD 
pweI]

Bikh Sae Anmrith 

Bheae Guramath 

Budhh Paaee ||

From poison, I have 

been transformed into 

Ambrosial Nectar; 

under Guru's 

Instruction, I have 

obtained wisdom.

ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਅਕਲ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਜ਼ਜਹਰ 

ਤੋਂ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

24958 565 Akhu prml Bey  
AMqir vwsnw 
vsweI]5]

(A`khu)AOgux pwp [ 
(prml)cMnx Bgiq bx 
gey[ pRymw-BgqI dI 
vwsnw[ (vsweI) vsw 
idqI

Akahu Paramal 

Bheae Anthar 

Vaasanaa Vasaaee 

||5||

From bitter herbs, I 

have been 

transformed into 

sandalwood; this 

fragrance permeates 

me deep within. ||5||

ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਅੱਕ ਤੋਂ ਚੂੰਦਨ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਸੱੁਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ॥੫॥

24959 565 mwxs jnmu dulMBu 
hY jg mih 
KitAw Awie]

du-lMBu Maanas Janam 

Dhulanbh Hai Jag 

Mehi Khattiaa Aae 

||

This human birth is so 

precious; one must 

earn the right to come 

into the world.

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ 

(ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ),
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24960 565 pUrY Bwig siqguru 
imlY hir nwmu 
iDAwie]6]

Poorai Bhaag 

Sathigur Milai Har 

Naam Dhhiaae 

||6||

By perfect destiny, I 

met the True Guru, 

and I meditate on the 

Lord's Name. ||6||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥

24961 565 mnmuK BUly ibKu 
lgy Aihlw jnmu 
gvwieAw]

(Aihlw) byArQ, 
suMdr[ l`gy

Manamukh 

Bhoolae Bikh 

Lagae Ahilaa 

Janam Gavaaeiaa 

||

The self-willed 

manmukhs are 

deluded; attached to 

corruption, they waste 

away their lives in vain.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) 

ਜ਼ਜਹਰ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਿੀਵਨ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

24962 565 hir kw nwmu sdw 
suKswgru swcw 
sbdu n 
BwieAw]7]

Har Kaa Naam 

Sadhaa Sukh 

Saagar Saachaa 

Sabadh N 

Bhaaeiaa ||7||

The Name of the Lord 

is forever an ocean of 

peace, but the 

manmukhs do not love 

the Word of the 

Shabad. ||7||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿੋ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਾਲਾ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ॥੭॥

24963 565 muKhu hir hir 
sBu ko krY ivrlY 
ihrdY vswieAw]

Mukhahu Har Har 

Sabh Ko Karai 

Viralai Hiradhai 

Vasaaeiaa ||

Everyone can chant 

the Name of the Lord, 

Har, Har with their 

mouths, but only a 

few enshrine it within 

their hearts.

ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ (ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ) ਤਾਂ 
ਹਰੇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਕਸੇ 

ਜਵਰਲੇ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ।
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24964 565 nwnk ijn kY 
ihrdY visAw moK 
mukiq iqn@ 
pwieAw]8]2]

Naanak Jin Kai 

Hiradhai Vasiaa 

Mokh Mukath 

Thinh Paaeiaa 

||8||2||

O Nanak, those who 

enshrine the Lord 

within their hearts, 

attain liberation and 

emancipation. 

||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੮॥੨॥

24965 565 vfhMsu mhlw 1 
CMq

Vaddehans 

Mehalaa 1 

Shhantha

Wadahans, First Mehl, 

Chhant:

ਰਾਗ ਵਡਹੂੰਸ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ'।

24966 565 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

24967 565 kwieAw kUiV 
ivgwiV kwhy 
nweIAY]

n@weIAY Kaaeiaa Koorr 

Vigaarr Kaahae 

Naaeeai ||

Why bother to wash 

the body, polluted by 

falsehood?

ਸਰੀਰ (ਜਹਰਦੇ) ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਗੂੰਦਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਤੀਰਥ-) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।

24968 565 nwqw so prvwxu  
scu kmweIAY]

n@wqw Naathaa So 

Paravaan Sach 

Kamaaeeai ||

One's cleansing bath is 

only approved, if he 

practices Truth.

ਕੇਵਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਨਹਾਉਣਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24969 565 jb swc AMdir  
hoie swcw qwim  
swcw pweIAY]

(qwim) qdoN Jab Saach Andhar 

Hoe Saachaa 

Thaam Saachaa 

Paaeeai ||

When there is Truth 

within the heart, then 

one becomes True, 

and obtains the True 

Lord.

ਿਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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24970 566 ilKy bwJhu suriq 
nwhI boil boil 
gvweIAY]

Likhae Baajhahu 

Surath Naahee Bol 

Bol Gavaaeeai ||

Without pre-ordained 

destiny, 

understanding is not 

attained; talking and 

babbling, one wastes 

his life away.

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, ਜਨਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ 
(ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ 
ਜਵਅਰਥ ਹੈ।

24971 566 ijQY jwie bhIAY  
Blw khIAY  
suriq sbdu 
ilKweIAY]

Jithhai Jaae 

Beheeai Bhalaa 

Keheeai Surath 

Sabadh Likhaaeeai 

||

Wherever you go and 

sit, speak well, and 

write the Word of the 

Shabad in your 

consciousness.

ਜਿਥੇ ਭੀ ਿਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੀਏ ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵੱਚ 

ਪਿੋਈਏ।

24972 566 kwieAw kUiV 
ivgwiV kwhy 
nweIAY]1]

Kaaeiaa Koorr 

Vigaarr Kaahae 

Naaeeai ||1||

Why bother to wash 

the body which is 

polluted by falsehood? 

||1||

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਮੈਲਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਤੀਰਥ-) ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੀਹ 

ਲਾਭ? ॥੧॥

24973 566 qw mY kihAw 
khxu jw quJY 
khwieAw]

Thaa Mai Kehiaa 

Kehan Jaa Thujhai 

Kehaaeiaa ||

When I have spoken, I 

spoke as You made me 

speak.

(ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਦੋਂ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

24974 566 AMimRqu hir kw 
nwmu myrY min 
BwieAw]

Anmrith Har Kaa 

Naam Maerai Man 

Bhaaeiaa ||

The Ambrosial Name 

of the Lord is pleasing 

to my mind.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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24975 566 nwmu mITw mnih 
lwgw dUiK fyrw 
FwihAw]

Naam Meethaa 

Manehi Laagaa 

Dhookh Ddaeraa 

Dtaahiaa ||

The Naam, the Name 

of the Lord, seems so 

sweet to my mind; it 

has destroyed the 

dwelling of pain.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲਗ ਜਪਆ ਤਦੋਂ 
ਦੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਚੱੁਕ 

ਜਲਆ (ਸਮਝ)ੋ।

24976 566 sUKu mn mih 
Awie visAw  
jwim qY 
PurmwieAw]

(jwim) jdoN Sookh Man Mehi 

Aae Vasiaa Jaam 

Thai Furamaaeiaa 

||

Peace came to dwell in 

my mind, when You 

gave the Order.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ 
ਤਦੋਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

24977 566 ndir quDu  
Ardwis myrI  
ijMin Awpu 
aupwieAw]

Nadhar Thudhh 

Aradhaas Maeree 

Jinn Aap 

Oupaaeiaa ||

It is Yours to bestow 

Your Grace, and it is 

mine to speak this 

prayer; You created 

Yourself.

ਹੇ ਪਿਭੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਹੀ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

24978 566 qw mY kihAw 
khxu jw quJY 
khwieAw]2]

Thaa Mai Kehiaa 

Kehan Jaa Thujhai 

Kehaaeiaa ||2||

When I have spoken, I 

spoke as You made me 

speak. ||2||

ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

24979 566 vwrI Ksmu kFwey  
ikrqu kmwvxw]

Vaaree Khasam 

Kadtaaeae Kirath 

Kamaavanaa ||

The Lord and Master 

gives them their turn, 

according to the deeds 

they have done.

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।
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24980 566 mMdw iksY n 
AwiK JgVw 
pwvxw]

Mandhaa Kisai N 

Aakh Jhagarraa 

Paavanaa ||

Do not speak ill of 

others, or get involved 

in arguments.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਭੈੜਾ ਆਖ ਕੇ 

ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ (ਭਾਵ, ਭੈੜੇ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਜਦਆਂ ਕਰਨਾ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ)।

24981 566 nh pwie JgVw  
suAwim syqI  
Awip Awpu 
v\wvxw]

(v\wvxw) guAwauxw Neh Paae 

Jhagarraa Suaam 

Saethee Aap Aap 

Vanjaavanaa ||

Do not get into 

arguments with the 

Lord, or you shall ruin 

yourself.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ 
ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤਾਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਤਬਾਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈ।

24982 566 ijsu nwil sMgiq  
kir srIkI jwie 
ikAw rUAwvxw]

Jis Naal Sangath 

Kar Sareekee Jaae 

Kiaa Rooaavanaa 

||

If you challenge the 

One, with whom you 

must abide, you will 

cry in the end.

ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੂੰਗ ਿੀਊਣਾ 
ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰ ਕੇ 

ਜਕਉਂ ਰੋਈਏ?

24983 566 jo dyie shxw  
mnih khxw  
AwiK nwhI 
vwvxw]

(mnih) vrijq[ 
(vwvxw) bkxw

Jo Dhaee Sehanaa 

Manehi Kehanaa 

Aakh Naahee 

Vaavanaa ||

Be satisfied with what 

God gives you; tell 

your mind not to 

complain uselessly.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ ੋ(ਸੁਖ ਦੁਖ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਜਖੜੇ-ਮੱਥੇ) 

ਸਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਗਲਾ-
ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ 

ਚਾਹੀਦੇ।

24984 566 vwrI Ksmu kFwey  
ikrqu 
kmwvxw]3]

Vaaree Khasam 

Kadtaaeae Kirath 

Kamaavanaa ||3||

The Lord and Master 

gives them their turn, 

according to the deeds 

they have done. ||3||

ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਸਾਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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24985 566 sB aupweIAnu 
Awip Awpy ndir 
kry]

Sabh Oupaaeean 

Aap Aapae Nadhar 

Karae ||

He Himself created all, 

and He blesses then 

with His Glance of 

Grace.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24986 566 kauVw koie n 
mwgY mITw sB 
mwgY]

Kourraa Koe N 

Maagai Meethaa 

Sabh Maagai ||

No one asks for that 

which is bitter; 

everyone asks for 

sweets.

ਕੋਈ ਿੀਵ ਕੌੜੀ (ਦੱੁਖ ਵਾਲੀ) 
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਦਾ, ਹਰੇਕ 

ਜਮੱਠੀ (ਸੁਖਦਾਈ) ਚੀਜ਼ ਹੀ 
ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ।

24987 566 sBu koie mITw 
mMig dyKY Ksm 
BwvY so kry]

Sabh Koe Meethaa 

Mang Dhaekhai 

Khasam Bhaavai 

So Karae ||

Let everyone ask for 

sweets, and behold, it 

is as the Lord wills.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਜਮੱਠੇ (ਸੱੁਖਦਾਈ) 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਿਾਪਦਾ ਹੈ।

24988 566 ikCu puMn dwn  
Anyk krxI nwm 
quil n smsry]

(sm-sry)brwbr Kishh Punn Dhaan 

Anaek Karanee 

Naam Thul N 

Samasarae ||

Giving donations to 

charity, and 

performing various 

religious rituals are 

not equal to the 

contemplation of the 

Naam.

ਿੀਵ ਦਾਨ-ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਭੀ ਅਨੇਕਾਂ 
ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ(-

ਿਪਣ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

24989 566 nwnkw ijn nwmu 
imilAw krmu 
hoAw Duir kdy]

(kdy) jdoN, icrokxw Naanakaa Jin 

Naam Miliaa 

Karam Hoaa 

Dhhur Kadhae ||

O Nanak, those who 

are blessed with the 

Naam have had such 

good karma pre-

ordained.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਉਤੇ 

ਧੁਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਕਦੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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24990 566 sB aupweIAnu 
Awip Awpy ndir 
kry]4]1]

Sabh Oupaaeean 

Aap Aapae Nadhar 

Karae ||4||1||

He Himself created all, 

and He blesses them 

with His Glance of 

Grace. ||4||1||

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

24991 566 vfhMsu mhlw 1] Vaddehans 

Mehalaa 1 ||

Wadahans, First Mehl:

24992 566 krhu dieAw  
qyrw nwmu vKwxw]

Karahu Dhaeiaa 

Thaeraa Naam 

Vakhaanaa ||

Show mercy to me, 

that I may chant Your 

Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਸਕਾਂ।

24993 566 sB aupweIAY 
Awip Awpy srb 
smwxw]

Sabh Oupaaeeai 

Aap Aapae Sarab 

Samaanaa ||

You Yourself created 

all, and You are 

pervading among all.

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ।

24994 566 srby smwxw 
Awip qUhY aupwie 
DMDY lweIAw]

Sarabae Samaanaa 

Aap Thoohai 

Oupaae 

Dhhandhhai 

Laaeeaa ||

You Yourself are 

pervading among all, 

and You link them to 

their tasks.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਜਵਚ 

ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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24995 566 ieik quJ hI 
kIey rwjy ieknw 
iBK BvweIAw]

Eik Thujh Hee 

Keeeae Raajae 

Eikanaa Bhikh 

Bhavaaeeaa ||

Some, You have made 

kings, while others go 

about begging.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਰਾਿ ੇਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮੂੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ) 

ਜਭੱਜਖਆ ਮੂੰਗਣ ਵਾਸਤੇ (ਦਰ 

ਦਰ) ਭਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

24996 566 loBu mohu quJu 
kIAw mITw eyqu 
Brim Bulwxw]

Lobh Mohu Thujh 

Keeaa Meethaa 

Eaeth Bharam 

Bhulaanaa ||

You have made greed 

and emotional 

attachment seem 

sweet; they are 

deluded by this 

delusion.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਲੋਭ ਅਤੇ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  
ਜਮੱਠਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਗਤ 

ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ।

24997 566 sdw dieAw 
krhu ApxI  
qwim nwmu 
vKwxw]1]

(qwim) qdoN hI Sadhaa Dhaeiaa 

Karahu Apanee 

Thaam Naam 

Vakhaanaa ||1||

Be ever merciful to 

me; only then can I 

chant Your Name. 

||1||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

24998 566 nwmu qyrw hY swcw  
sdw mY min 
Bwxw]

Naam Thaeraa Hai 

Saachaa Sadhaa 

Mai Man Bhaanaa 

||

Your Name is True, 

and ever pleasing to 

my mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

24999 566 dUKu gieAw suKu 
Awie smwxw]

g-ieAw Dhookh Gaeiaa 

Sukh Aae 

Samaanaa ||

My pains are 

dispelled, and I am 

permeated with peace.

(ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ) ਦੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਅੂੰਦਰ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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25000 566 gwvin suir nr  
suGV sujwxw]

Gaavan Sur Nar 

Sugharr Sujaanaa 

||

The angels, the 

mortals and the silent 

sages sing of You.

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਚੱਿੇ ਜਸਆਣੇ 
ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

25001 566 suir nr suGV 
sujwx gwvih jo 
qyrY min Bwvhy]

Bwv-hy Sur Nar Sugharr 

Sujaan Gaavehi Jo 

Thaerai Man 

Bhaavehae ||

The angels, the 

mortals and the silent 

sages sing of You; they 

are pleasing to Your 

Mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਚੱਿੇ ਜਸਆਣੇ 
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

25002 566 mwieAw mohy 
cyqih nwhI  
Aihlw jnmu 
gvwvhy]

gvwv-hy Maaeiaa Mohae 

Chaethehi Naahee 

Ahilaa Janam 

Gavaavehae ||

Enticed by Maya, they 

do not remember the 

Lord, and they waste 

away their lives in vain.

ਪਰ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮੋਹੇ 

ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 
ਅਮੋਲਕ ਿਨਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

25003 566 ieik mUV mugD  
n cyqih mUly jo 
AwieAw iqsu 
jwxw]

Eik Moorr 

Mugadhh N 

Chaethehi Moolae 

Jo Aaeiaa This 

Jaanaa ||

Some fools and idiots 

never think of the 

Lord; whoever has 

come, shall have to go.

ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਹਨ 

ਿ,ੋ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ। ਿੇਹੜਾ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਚਲੇ (ਮਰ) 

ਿਾਣਾ ਹੈ।

25004 566 nwmu qyrw sdw 
swcw soie mY min 
Bwxw]2]

Naam Thaeraa 

Sadhaa Saachaa 

Soe Mai Man 

Bhaanaa ||2||

Your Name is True, 

and ever pleasing to 

my mind. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥
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25005 566 qyrw vKqu suhwvw  
AMimRqu qyrI 
bwxI]

Thaeraa Vakhath 

Suhaavaa Anmrith 

Thaeree Baanee ||

Beauteous is Your 

time, O Lord; the Bani 

of Your Word is 

Ambrosial Nectar.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 

ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

25006 566 syvk syvih Bwau 
kir lwgw swau 
prwxI]

(swau) rs Saevak Saevehi 

Bhaao Kar Laagaa 

Saao Paraanee ||

Your servants serve 

You with love; these 

mortals are attached 

to Your essence.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ 

ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ।

25007 566 swau pRwxI iqnw 
lwgw ijnI 
AMimRqu pwieAw]

Saao Praanee 

Thinaa Laagaa 

Jinee Anmrith 

Paaeiaa ||

Those mortals are 

attached to Your 

essence, who are 

blessed with the 

Ambrosial Name.

ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

25008 566 nwim qyrY joie 
rwqy inq cVih 
svwieAw]

cV@-ih Naam Thaerai Joe 

Raathae Nith 

Charrehi 

Savaaeiaa ||

Those who are imbued 

with Your Name, 

prosper more and 

more, day by day.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਜਵਚ) ਸਦਾ 
ਵਧਦੇ ਿੁੱ ਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

25009 566 ieku krmu Drmu 
n hoie sMjmu  
jwim n eyku 
pCwxI]

(jwim) jdoN q`k Eik Karam 

Dhharam N Hoe 

Sanjam Jaam N 

Eaek Pashhaanee 

||

Some do not practice 

good deeds, or live 

righteously; nor do 

they practice self-

restraint. They do not 

realize the One Lord.

ਿਦੋਂ ਤਕ ਮੈਂ ਇਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ਤਦੋਂ 
ਤਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੀ ਧਰਮ-

ਕਰਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੀ ਸੂੰਿਮ 

ਜਕਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ।
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25010 566 vKqu suhwvw sdw 
qyrw AMimRq qyrI 
bwxI]3]

Vakhath Suhaavaa 

Sadhaa Thaeraa 

Anmrith Thaeree 

Baanee ||3||

Ever beauteous is Your 

time, O Lord; the Bani 

of Your Word is 

Ambrosial Nectar. 

||3||

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ-ਦਾਤੀ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥

25011 566 hau bilhwrI  
swcy nwvY]

Ho Balihaaree 

Saachae Naavai ||

I am a sacrifice to the 

True Name.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
25012 567 rwju qyrw kbhu n 

jwvY]

Raaj Thaeraa 

Kabahu N Jaavai ||

Your rule shall never 

end.

ਤੇਰਾ ਰਾਿ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਸ ਹੋਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

25013 567 rwjo q qyrw sdw 
inhclu eyhu kbhu 
n jwvey]

Raajo Th Thaeraa 

Sadhaa Nihachal 

Eaehu Kabahu N 

Jaaveae ||

Your rule is eternal 

and unchanging; it 

shall never come to an 

end.

ਤੇਰਾ ਰਾਿ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਸ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

25014 567 cwkru q qyrw  
soie hovY joie 
shij smwvey]

smwv-ey Chaakar Th 

Thaeraa Soe Hovai 

Joe Sehaj 

Samaaveae ||

He alone becomes 

Your servant, who 

contemplates You in 

peaceful ease.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਅਸਲ 

ਭਗਤ-ਸੇਵਕ ਹੈ ਿੋ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

25015 567 dusmnu q dUKu n 
lgY mUly pwpu 
nyiV n Awvey]

Awv-ey Dhusaman Th 

Dhookh N Lagai 

Moolae Paap 

Naerr N Aaveae ||

Enemies and pains 

shall never touch him, 

and sin shall never 

draw near him.

ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਲਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਉਸ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ।
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25016 567 hau bilhwrI 
sdw hovw eyk qyry 
nwvey]4]

nwv-ey Ho Balihaaree 

Sadhaa Hovaa 

Eaek Thaerae 

Naaveae ||4||

I am forever a sacrifice 

to the One Lord, and 

Your Name. ||4||

ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਇਕ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥

25017 567 jugh jugMqir 
Bgq qumwry]

Jugeh Juganthar 

Bhagath 

Thumaarae ||

Throughout the ages, 

Your devotees sing the 

Kirtan of Your Praises,

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਹੀ 
ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਮੌਿੂਦ ਰਹੇ ਹਨ।

25018 567 kIriq krih 
suAwmI qyrY 
duAwry]

Keerath Karehi 

Suaamee Thaerai 

Dhuaarae ||

O Lord Master, at Your 

Door.

ਿ,ੋ ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

25019 567 jpih q swcw  
eyku murwry]

Japehi Th Saachaa 

Eaek Muraarae ||

They meditate on the 

One True Lord.

ਿ ੋਸਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

25020 567 swcw murwry qwim 
jwpih jwim mMin 
vswvhy]

vswv-hy Saachaa Muraarae 

Thaam Jaapehi 

Jaam Mann 

Vasaavehae ||

Only then do they 

meditate on the True 

Lord, when they 

enshrine Him in their 

minds.

ਤੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਿਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈਂ,

25021 567 Brmo Bulwvw 
quJih kIAw  
jwim eyhu 
cukwvhy]

cukwv-hy Bharamo 

Bhulaavaa 

Thujhehi Keeaa 

Jaam Eaehu 

Chukaavehae ||

Doubt and delusion 

are Your making; 

when these are 

dispelled,

ਤੇ ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿ ੋਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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25022 567 gur prswdI 
krhu ikrpw lyhu 
jmhu aubwry]

Gur Parasaadhee 

Karahu Kirapaa 

Laehu Jamahu 

Oubaarae ||

Then, by Guru's Grace, 

You grant Your Grace, 

and save them from 

the noose of Death.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਮਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

25023 567 jugh jugMqir 
Bgq qumwry]5]

Jugeh Juganthar 

Bhagath 

Thumaarae ||5||

Throughout the ages, 

they are Your 

devotees. ||5||

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਹੀ ਤੇਰੇ 

ਭਗਤ-ਸੇਵਕ ਮੌਿੂਦ ਰਹੇ ਹਨ 

॥੫॥
25024 567 vfy myry swihbw  

AlK Apwrw]

Vaddae Maerae 

Saahibaa Alakh 

Apaaraa ||

O my Great Lord and 

Master, You are 

unfathomable and 

infinite.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਮਾਲਕ!

25025 567 ikau kir krau 
bynMqI hau AwiK  
n jwxw]

Kio Kar Karo 

Baenanthee Ho 

Aakh N Jaanaa ||

How should I make 

and offer my prayer? I 

do not know what to 

say.

ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਜਕਵੇਂ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

25026 567 ndir krih qw 
swcu pCwxw]

Nadhar Karehi 

Thaa Saach 

Pashhaanaa ||

If You bless me with 

Your Glance of Grace, I 

realize the Truth.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

25027 567 swco pCwxw qwim 
qyrw jwim Awip 
buJwvhy]

buJwv-hy Saacho 

Pashhaanaa 

Thaam Thaeraa 

Jaam Aap 

Bujhaavehae ||

Only then do I come to 

realize the Truth, 

when You Yourself 

instruct me.

ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ੇਂ।
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25028 567 dUK BUK sMswir 
kIey shsw eyhu 
cukwvhy]

Dhookh Bhookh 

Sansaar Keeeae 

Sehasaa Eaehu 

Chukaavehae ||

The pain and hunger 

of the world are Your 

making; dispel this 

doubt.

ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਕਰੇਂ ਿੇਹੜੇ ਜਕ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

25029 567 ibnvMiq nwnku  
jwie shsw buJY 
gur bIcwrw]

b`uJY Binavanth Naanak 

Jaae Sehasaa 

Bujhai Gur 

Beechaaraa ||

Prays Nanak, ones 

skepticism is taken 

away, when he 

understands the 

Guru's wisdom.

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜਹਮ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

25030 567 vfw swihbu hY 
Awip AlK 
Apwrw]6]

A-lK:polw bolo Vaddaa Saahib Hai 

Aap Alakh Apaaraa 

||6||

The Great Lord Master 

is unfathomable and 

infinite. ||6||

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਆਪ 

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ ॥੬॥

25031 567 qyry bMky loiex  
dMq rIswlw]

Thaerae Bankae 

Loein Dhanth 

Reesaalaa ||

Your eyes are so 

beautiful, and Your 

teeth are delightful.

ਤੇਰੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹਨ ਨੈਣ ਅਤੇ 

ਰਸੀਲੇ ਦੂੰਦ,

25032 567 sohxy nk ijn 
lMmVy vwlw]

n`k Sohanae Nak Jin 

Lanmarrae Vaalaa 

||

Your nose is so 

graceful, and Your hair 

is so long.

ਨਕ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ 

ਲੂੰ ਮੇ ਕੇਸ।

25033 567 kMcn kwieAw  
suieny kI Fwlw]

Kanchan Kaaeiaa 

Sueinae Kee 

Dtaalaa ||

Your body is so 

precious, cast in gold.

ਸਰੀਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸੱੁਧ ਅਰੋਗ 

ਹੈ,

25034 567 sovMn Fwlw ikRsn 
mwlw jphu qusI 
shylIho]

Sovann Dtaalaa 

Kirasan Maalaa 

Japahu Thusee 

Sehaeleeho ||

His body is cast in 

gold, and He wears 

Krishna's mala; 

meditate on Him, O 

sisters.

ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਕਿਸ਼ਨ-

ਮਾਲਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ 

(ਪਿਭੂ) ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰੋ, ਹੇ 

ਮੇਰੀਓ ਸਖੀਓ!
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25035 567 jm duAwir n 
hohu KVIAw isK 
suxhu mhylIho]

(mhylIho) jIv 
iesqRIE[ KV@IAW is`K

Jam Dhuaar N 

Hohu Kharreeaa 

Sikh Sunahu 

Mehaeleeho ||

You shall not have to 

stand at Death's door, 

O sisters, if you listen 

to these teachings.

ਇੂੰਿ ਤੁਸੀਂ (ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਿਮ-

ਰਾਿ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ 

ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਸੁਣੋ; ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਓ!

25036 567 hMs hMsw bg bgw  
lhY mn kI jwlw]

b`g b`gw Hans Hansaa Bag 

Bagaa Lehai Man 

Kee Jaalaa ||

From a crane, you 

shall be transformed 

into a swan, and the 

filth of your mind shall 

be removed.

ਇੂੰਿ (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ) 

ਮਨ ਤੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਜਹ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮ ਬਗਲੇ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੂੰਸ ਬਣ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਨੀਚ-ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ)।

25037 567 bMky loiex dMq 
rIswlw]7]

Bankae Loein 

Dhanth Reesaalaa 

||7||

Your eyes are so 

beautiful, and Your 

teeth are delightful. 

||7||

ਉਸ ਦੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹਨ ਨੈਣ ਅਤੇ 

ਰਸੀਲੇ ਦੂੰਦ ॥੭॥

25038 567 qyrI cwl suhwvI  
mDurwVI bwxI]

(mDurwVI) im`TI Thaeree Chaal 

Suhaavee 

Madhhuraarree 

Baanee ||

Your walk is so 

graceful, and Your 

speech is so sweet.

ਸੁਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਅਤੇ 

ਜਮੱਠੜੀ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ।

25039 567 kuhkin koiklw  
qrl juAwxI]

(kuhkin)kUkdIAW[ 
(qrl) cV@dI (juAwxI) 
juAwnI

Kuhakan Kokilaa 

Tharal Juaanee ||

You coo like a 

songbird, and your 

youthful beauty is 

alluring.

ਤੂੂੰ  ਕੋਇਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂਕਦਾ ਹੈਂ 
ਅਤੇ ਚੂੰਚਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਿੁਆਨੀ।
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25040 567 qrlw juAwxI 
Awip BwxI ieC 
mn kI pUrIey]

Tharalaa Juaanee 

Aap Bhaanee 

Eishh Man Kee 

Pooreeeae ||

Your youthful beauty 

is so alluring; it pleases 

You, and it fulfills the 

heart's desires.

ਤੇਰੀ ਚੜਹਦੀ ਿੁਆਨੀ ਮਨ-

ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦਲ ਦੀਆਂ 

ਖਾਜਹਸ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

25041 567 swrMg ijau pgu 
DrY iTim iTim  
Awip Awpu 
sMDUrey]

(swrMg)hwQI[ nwmu dI 
msqI c mhW ivsmwd 
lIx[(sMDU-rey) 
msq[vyprvwhI nwL 
(iTimiTim) QMm@ 
QMm@[pgu:polw bolo

Saarang Jio Pag 

Dhharai Thim 

Thim Aap Aap 

Sandhhooreae ||

Like an elephant, You 

step with Your Feet so 

carefully; You are 

satisfied with Yourself.

ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਹੈ ਮਸਤ ਹਾਥੀ 
ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਮਟਕ ਨਾਲ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ,

25042 567 sRIrMg rwqI iPrY 
mwqI audku gMgw 
vwxI]

(sRIrMg)sRI soBw vwly, 
(sRI) SRomxI rMg AnMd 
srUp vwihgurU[ (audku) 
pwxI[ (vwxI) bxwvt[ 
m`wqI

Sreerang Raathee 

Firai Maathee 

Oudhak Gangaa 

Vaanee ||

She who is imbued 

with the Love of such 

a Great Lord, flows 

intoxicated, like the 

waters of the Ganges.

ਿ ੋਆਪਣੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕੂੰਤ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਨਾਲ ਰੂੰਗੀਿੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਵਾਲੀ 
ਹੋ ਗੂੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਗੂੂੰ  ਜਿਰਦੀ 
ਹੈ।

25043 567 ibnvMiq nwnku 
dwsu hir kw qyrI 
cwl suhwvI 
mDurwVI 
bwxI]8]2]

(mDurwVI) im`TI Binavanth Naanak 

Dhaas Har Kaa 

Thaeree Chaal 

Suhaavee 

Madhhuraarree 

Baanee ||8||2||

Prays Nanak, I am Your 

slave, O Lord; Your 

walk is so graceful, 

and Your speech is so 

sweet. ||8||2||

ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ, ਹੇ ਪਿਭੂ, ਤੇਰੀ 
ਚਾਲ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ 
ਬੋਲੀ ਜਮੱਠੀ ਜਮੱਠੀ ਹੈ ॥੮॥੨॥
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25044 567 vfhMsu mhlw 3 
CMq

Vaddehans 

Mehalaa 3 

Shhantha

Wadahans, Third 

Mehl, Chhant:

ਰਾਗ ਵਡਹੂੰਸ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

25045 567 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

25046 567 Awpxy ipr kY 
rMig rqI mueIey  
soBwvMqI nwry]

(mueIey) dunIAW v`loN mr 
cu`kI[ r`qI

Aapanae Pir Kai 

Rang Rathee 

Mueeeae 

Sobhaavanthee 

Naarae ||

Let yourself be 

imbued with the Love 

of your Husband Lord, 

O beautiful, mortal 

bride.

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਅਛੋਹ 

ਹੋ ਚੁਕੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! ਤੂੂੰ  
ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਂ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਗਈ ਹੈਂ।

25047 567 scY sbid imil 
rhI mueIey ipru 
rwvy Bwie ipAwry 
]

Sachai Sabadh Mil 

Rehee Mueeeae 

Pir Raavae Bhaae 

Piaarae ||

Let yourself remain 

merged in the True 

Word of the Shabad, O 

mortal bride; savor 

and enjoy the Love of 

your Beloved Husband 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈਂ, ਤੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਿੇਮ ਜਪਆਰ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

25048 567 scY Bwie 
ipAwrI kMiq 
svwrI hir hir 
isau nyhu 
rcwieAw]

Sachai Bhaae 

Piaaree Kanth 

Savaaree Har Har 

Sio Naehu 

Rachaaeiaa ||

The Husband Lord 

embellishes His 

beloved bride with His 

True Love; she is in 

love with the Lord, 

Har, Har.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ, ਨੇਹੁ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ।
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25049 567 Awpu gvwieAw  
qw ipru pwieAw  
gur kY sbid 
smwieAw]

Aap Gavaaeiaa 

Thaa Pir Paaeiaa 

Gur Kai Sabadh 

Samaaeiaa ||

Renouncing her self-

centeredness, she 

attains her Husband 

Lord, and remains 

merged in the Word of 

the Guru's Shabad.

ਿਦੋਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ 

ਗਈ।

25050 567 sw Dn sbid 
suhweI pRym 
ksweI AMqir 
pRIiq ipAwrI]

(ksweI) iK`c Saa Dhhan Sabadh 

Suhaaee Praem 

Kasaaee Anthar 

Preeth Piaaree ||

That soul bride is 

adorned, who is 

attracted by His Love, 

and who treasures the 

Love of her Beloved 

within her heart.

ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦੀ ਜਖੱਚੀ ਹੋਈ 

ਸੁਚੱਿੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਪਿੀਤ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

25051 567 nwnk sw Dn 
myil leI ipir 
Awpy swcY swih 
svwrI]1]

Naanak Saa Dhhan 

Mael Lee Pir 

Aapae Saachai 

Saahi Savaaree 

||1||

O Nanak, the Lord 

blends that soul bride 

with Himself; the True 

King adorns her. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਚੱਿੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਸੂੰਵਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

25052 567 inrguxvMqVIey  
ipru dyiK hdUry 
rwm]

Niragunavantharre

eeae Pir Dhaekh 

Hadhoorae Raam 

||

O worthless bride, see 

your Husband Lord 

ever-present.

ਹੇ ਗੁਣ-ਹੀਣ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ 
ਵੇਜਖਆ ਕਰ।
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25053 567 gurmuiK ijnI 
rwivAw mueIey  
ipru riv rihAw 
BrpUry rwm]

Guramukh Jinee 

Raaviaa Mueeeae 

Pir Rav Rehiaa 

Bharapoorae 

Raam ||

One who, as Gurmukh, 

enjoys her Husband 

Lord, O mortal bride, 

knows Him to be all-

pervading everywhere.

ਹੇ ਮੋਈ ਹੋਈ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੱੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਪੱਤੀ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦਖਦਾ ਹੈ।

25054 568 ipru riv rihAw 
BrpUry vyKu hjUry  
juig juig eyko 
jwqw]

Pir Rav Rehiaa 

Bharapoorae 

Vaekh Hajoorae 

Jug Jug Eaeko 

Jaathaa ||

The Lord is all-

pervading 

everywhere; behold 

Him ever-present. 

Throughout the ages, 

know Him as the One.

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਜਵਆਪਕ ਜਦਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖ ਤੇ 

ਸਮਝ ਜਕ ਹਰ ਯੁਗ ਜਵੱਚ ਇਕੋ 

ਹੀ ਪਿਭੂ ਹੈ।

25055 568 Dn bwlI BolI  
ipru shij rwvY  
imilAw krm 
ibDwqw]

b`wlI[BolI:polw bolo Dhhan Baalee 

Bholee Pir Sehaj 

Raavai Miliaa 

Karam 

Bidhhaathaa ||

The young, innocent 

bride enjoys her 

Husband Lord; she 

meets Him, the 

Architect of karma.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਬਾਲ-

ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
25056 568 ijin hir rsu 

cwiKAw sbid 
suBwiKAw hir 
sir rhI BrpUry]

Jin Har Ras 

Chaakhiaa Sabadh 

Subhaakhiaa Har 

Sar Rehee 

Bharapoorae ||

One who tastes the 

sublime essence of the 

Lord, and utters the 

sublime Word of the 

Shabad, remains 

immersed in the Lord's 

Ambrosial Pool.

ਜਿਸ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਚੱਖ ਜਲਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ-ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱੁਭੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
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25057 568 nwnk kwmix sw 
ipr BwvY sbdy 
rhY hdUry]2]

k`wmix Naanak Kaaman 

Saa Pir Bhaavai 

Sabadhae Rehai 

Hadhoorae ||2||

O Nanak, that soul 

bride is pleasing to her 

Husband Lord, who, 

through the Shabad, 

remains in His 

Presence. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ ਿੇਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

25058 568 sohwgxI jwie 
pUChu mueIey ijnI 
ivchu Awpu 
gvwieAw]

Sohaaganee Jaae 

Pooshhahu 

Mueeeae Jinee 

Vichahu Aap 

Gavaaeiaa ||

Go and ask the happy 

soul-brides, O mortal 

bride, who have 

eradicated their self-

conceit from within.

ਹੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਰਹੀ 
ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿਾ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ) 
ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਪਾਸੋਂ (ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਜਤ) ਪੱੁਛ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ।
25059 568 ipr kw hukmu n 

pwieE mueIey  
ijnI ivchu Awpu  
n gvwieAw]

(mueIey) dunIAW v`loN mr 
cu`kI

Pir Kaa Hukam N 

Paaeiou Mueeeae 

Jinee Vichahu Aap 

N Gavaaeiaa ||

Those who have not 

eradicated their self-

conceit, O mortal 

bride, do not realize 

the Hukam of their 

Husband Lord's 

Command.

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ (ਜਵਚ 

ਤੁਰਨ ਦੀ ਿਾਚ) ਨਹੀਂ ਜਸੱਖੀ।

25060 568 ijnI Awpu 
gvwieAw iqnI 
ipru pwieAw rMg 
isau rlIAw 
mwxY]

Jinee Aap 

Gavaaeiaa Thinee 

Pir Paaeiaa Rang 

Sio Raleeaa 

Maanai ||

Those who eradicate 

their self-conceit, 

obtain their Husband 

Lord; they delight in 

His Love.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਜਲਆ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਜਮਲਾਪ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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25061 568 sdw rMig rwqI  
shjy mwqI An 
idnu nwmu vKwxY]

r`wqI m`wqI Sadhaa Rang 

Raathee Sehajae 

Maathee Anadhin 

Naam Vakhaanai 

||

Ever imbued with His 

Love, in perfect poise 

and grace, she repeats 

His Name, night and 

day.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

25062 568 kwmix vfBwgI  
AMqir ilv lwgI  
hir kw pRymu 
suBwieAw]

k`wmix vf`BwgI Kaaman 

Vaddabhaagee 

Anthar Liv Laagee 

Har Kaa Praem 

Subhaaeiaa ||

Very fortunate is that 

bride, who focuses her 

consciousness on Him; 

her Lord's Love is so 

sweet to her.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

25063 568 nwnk kwmix 
shjy rwqI ijin 
scu sIgwru 
bxwieAw]3]

Naanak Kaaman 

Sehajae Raathee 

Jin Sach Seegaar 

Banaaeiaa ||3||

O Nanak, that soul-

bride who is adorned 

with Truth, is imbued 

with her Lord's Love, 

in the state of perfect 

poise. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ 

ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

25064 568 haumY mwir mueIey  
qU clu gur kY 
Bwey]

Houmai Maar 

Mueeeae Thoo 

Chal Gur Kai 

Bhaaeae ||

Overcome your 

egotism, O mortal 

bride, and walk in the 

Guru's Way.

ਹੇ (ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ) ਮੋਈ ਹੋਈ 

ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ (ਿੀਵਨ-ਤੋਰ) 

ਤੁਰ।
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25065 568 hir vru rwvih 
sdw mueIey inj 
Gir vwsw pwey]

Har Var Raavehi 

Sadhaa Mueeeae 

Nij Ghar Vaasaa 

Paaeae ||

Thus you shall ever 

enjoy your Husband 

Lord, O mortal bride, 

and obtain an abode 

in the home of your 

own inner being.

ਮੋਈ ਹੋਈ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਇੂੰਿ ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਮਾਣਦੀ 
ਰਹੇਂਗੀ।

25066 568 inj Gir vwsw 
pwey sbdu vjwey  
sdw suhwgix 
nwrI]

Nij Ghar Vaasaa 

Paaeae Sabadh 

Vajaaeae Sadhaa 

Suhaagan Naaree 

||

Obtaining an abode in 

the home of her inner 

being, she vibrates the 

Word of the Shabad, 

and is a happy soul-

bride forever.

ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਲਈ ਵਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

25067 568 ipru rlIAwlw 
jobnu bwlw An 
idnu kMiq svwrI]

Pir Raleeaalaa 

Joban Baalaa 

Anadhin Kanth 

Savaaree ||

The Husband Lord is 

delightful, and forever 

young; night and day, 

He embellishes His 

bride.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਿ ੋਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਿੋਬਨ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨੇ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ 

ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ।

25068 568 hir vru sohwgo  
msqik Bwgo scY 
sbid suhwey]

Har Var Sohaago 

Masathak Bhaago 

Sachai Sabadh 

Suhaaeae ||

Her Husband Lord 

activates the destiny 

written on her 

forehead, and she is 

adorned with the True 

Shabad.

ਇੂੰਿ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ 
ਸੁਹਾਗ ਜਮਲਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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25069 568 nwnk kwmix 
hir rMig rwqI  
jw clY siqgur 
Bwey]4]1]

Naanak Kaaman 

Har Rang Raathee 

Jaa Chalai Sathigur 

Bhaaeae ||4||1||

O Nanak, the soul-

bride is imbued with 

the Love of the Lord, 

when she walks 

according to the Will 

of the True Guru. 

||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥

25070 568 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

25071 568 gurmuiK sBu 
vwpwru Blw jy 
shjy kIjY rwm]

Guramukh Sabh 

Vaapaar Bhalaa 

Jae Sehajae Keejai 

Raam ||

All dealings of the 

Gurmukh are good, if 

they are accomplished 

with poise and grace.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ (ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ) ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਏ, 

ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਮਨੱੁਖ 

ਲਈ ਭਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

25072 568 An idnu nwmu 
vKwxIAY lwhw 
hir rsu pIjY 
rwm]

Anadhin Naam 

Vakhaaneeai 

Laahaa Har Ras 

Peejai Raam ||

Night and day, he 

repeats the Naam, the 

Name of the Lord, and 

he earns his profits, 

drinking in the subtle 

essence of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ 
ਖੱਟੀ।
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25073 568 lwhw hir rsu 
lIjY hir rwvIjY  
An idnu nwmu 
vKwxY]

Laahaa Har Ras 

Leejai Har 

Raaveejai Anadhin 

Naam Vakhaanai 

||

He earns the profit of 

the subtle essence of 

the Lord, meditating 

on the Lord, and 

repeating the Naam, 

night and day.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਲਾਭ 

ਹੈ।

25074 568 gux sMgRih  
Avgx ivkxih  
AwpY Awpu pCwxY]

Gun Sangrehi 

Avagan Vikanehi 

Aapai Aap 

Pashhaanai ||

He gathers in merits, 

and eliminates 

demerits, and realizes 

his own self.

ਉਹ (ਆਤਮਕ) ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ 

ਕਰ ਕੇ, ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਖਦਾ ਹੈ।

25075 568 gurmiq pweI 
vfI vifAweI  
scY sbid rsu 
pIjY]

Guramath Paaee 

Vaddee Vaddiaaee 

Sachai Sabadh Ras 

Peejai ||

Under Guru's 

Instruction, he is 

blessed with glorious 

greatness; he drinks in 

the essence of the 

True Word of the 

Shabad.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, 

ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਈ ਤੇ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

25076 568 nwnk hir kI 
Bgiq inrwlI  
gurmuiK ivrlY 
kIjY]1]

Naanak Har Kee 

Bhagath Niraalee 

Guramukh Viralai 

Keejai ||1||

O Nanak, devotional 

worship of the Lord is 

wonderful, but only a 

few Gurmukhs 

perform it. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਇਕ ਅਸਚਰਿ ਦਾਤ 

ਹੈ, ਪਰ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਭਗਤੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੧॥
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25077 568 gurmuiK KyqI hir  
AMqir bIjIAY  
hir lIjY srIir 
jmwey rwm]

Guramukh 

Khaethee Har 

Anthar Beejeeai 

Har Leejai Sareer 

Jamaaeae Raam ||

As Gurmukh, plant the 

crop of the Lord within 

the field of your body, 

and let it grow.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਬੀਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਇੂੰਿ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਬੀਿ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

25078 568 Awpxy Gr AMdir 
rsu BuMcu qU lwhw 
lY prQwey rwm]

(prQwey) pRlok Aapanae Ghar 

Andhar Ras 

Bhunch Thoo 

Laahaa Lai 

Parathhaaeae 

Raam ||

Within the home of 

your own being, enjoy 

the Lord's subtle 

essence, and earn 

profits in the world 

hereafter.

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਜਖਆ ਕਰ, 

ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਲਾਭ 

ਖੱਟ।

25079 568 lwhw prQwey 
hir mMin vswey  
Dnu KyqI vwpwrw]

Laahaa 

Parathhaaeae Har 

Mann Vasaaeae 

Dhhan Khaethee 

Vaapaaraa ||

This profit is earned by 

enshrining the Lord 

within your mind; 

blessed is this farming 

and trade.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਲਾਭ 

ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮ-

ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ 

ਹੈ।
25080 568 hir nwmu iDAwey 

mMin vswey bUJY 
gur bIcwrw]

b`UJY Har Naam 

Dhhiaaeae Mann 

Vasaaeae Boojhai 

Gur Beechaaraa ||

Meditating on the 

Lord's Name, and 

enshrining Him within 

your mind, you shall 

come to understand 

the Guru's Teachings.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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25081 568 mnmuK KyqI vxju 
kir Qwky iqRsnw 
BuK n jwey]

Manamukh 

Khaethee Vanaj 

Kar Thhaakae 

Thrisanaa Bhukh N 

Jaaeae ||

The self-willed 

manmukhs have 

grown weary of this 

farming and trade; 

their hunger and thirst 

will not go away.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੀ ਸੂੰਸਾਰਕ 

ਖੇਤੀ ਤੇ ਸੂੰਸਾਰਕ ਵਣਿ ਕਰ 

ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਿੇਹ ਨਹੀਂ 
ਜਮਟਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ 
ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੀ।

25082 568 nwnk nwmu bIij 
mn AMdir scY 
sbid suBwey]2]

Naanak Naam 

Beej Man Andhar 

Sachai Sabadh 

Subhaaeae ||2||

O Nanak, plant the 

seed of the Name 

within your mind, and 

adorn yourself with 

the True Word of the 

Shabad. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਬੀਿ ਬੀਜਿਆ ਕਰ ॥੨॥

25083 568 hir vwpwir sy 
jn lwgy ijnw 
msqik mxI 
vfBwgo rwm]

Har Vaapaar Sae 

Jan Laagae Jinaa 

Masathak Manee 

Vaddabhaago 

Raam ||

Those humble beings 

engage in the Lord's 

Trade, who have the 

jewel of such pre-

ordained destiny upon 

their foreheads.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਵਪਾਰ 

ਜਵਚ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਦੀ ਮਣੀ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ।

25084 568 gurmqI mnu inj 
Gir visAw scY 
sbid bYrwgo 
rwm]

Guramathee Man 

Nij Ghar Vasiaa 

Sachai Sabadh 

Bairaago Raam ||

Under Guru's 

Instruction, the soul 

dwells in the home of 

the self; through the 

True Word of the 

Shabad, she becomes 

unattached.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਲਗਨ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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25085 568 muiK msqik 
Bwgo sic bYrwgo  
swic rqy 
vIcwrI]

Mukh Masathak 

Bhaago Sach 

Bairaago Saach 

Rathae 

Veechaaree ||

By the destiny written 

upon their foreheads, 

they become truly 

unattached, and by 

reflective meditation, 

they are imbued with 

Truth.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਰੀ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਲਗਨ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਉਹ ਜਵਚਾਰਵਾਨ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25086 568 nwm ibnw sBu 
jgu baurwnw  
sbdy haumY mwrI]

Naam Binaa Sabh 

Jag Bouraanaa 

Sabadhae Houmai 

Maaree ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

the whole world is 

insane; through the 

Shabad, the ego is 

conquered.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ (ਹਉਮੈ ਜਵਚ) 

ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ (ਇਹ) 

ਹਉਮੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

25087 568 swcY sbid lwig 
miq aupjY  
gurmuiK nwmu 
sohwgo]

Saachai Sabadh 

Laag Math Oupajai 

Guramukh Naam 

Sohaago ||

Attached to the True 

Word of the Shabad, 

wisdom comes forth. 

The Gurmukh obtains 

the Naam, the Name 

of the Husband Lord.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉੱਚੀ) ਮੱਤ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਸੁਹਾਗ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25088 569 nwnk sbid imlY  
Bau BMjnu hir 
rwvY msqik 
Bwgo]3]

Naanak Sabadh 

Milai Bho Bhanjan 

Har Raavai 

Masathak Bhaago 

||3||

O Nanak, through the 

Shabad, one meets 

the Lord, the 

Destroyer of fear, and 

by the destiny written 

on her forehead, she 

enjoys Him. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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25089 569 KyqI vxju sBu 
hukmu hY hukmy 
mMin vifAweI 
rwm]

Khaethee Vanaj 

Sabh Hukam Hai 

Hukamae Mann 

Vaddiaaee Raam 

||

All farming and trading 

is by Hukam of His 

Will; surrendering to 

the Lord's Will, 

glorious greatness is 

obtained.

ਵਾਹੀ-ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਨਾਲ ਵਜਡਆਈ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

25090 569 gurmqI hukmu 
bUJIAY hukmy myil 
imlweI rwm]

b`UJIAY Guramathee 

Hukam Boojheeai 

Hukamae Mael 

Milaaee Raam ||

Under Guru's 

Instruction, one comes 

to understand the 

Lord's Will, and by His 

Will, he is united in His 

Union.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਜਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

25091 569 hukim imlweI 
shij smweI gur 
kw sbdu Apwrw]

Hukam Milaaee 

Sehaj Samaaee 

Gur Kaa Sabadh 

Apaaraa ||

By His Will, one 

merges and easily 

blends with Him. The 

Shabads of the Guru 

are incomparable.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

25092 569 scI vifAweI 
gur qy pweI scu 
svwrxhwrw]

Sachee Vaddiaaee 

Gur Thae Paaee 

Sach 

Savaaranehaaraa 

||

Through the Guru, 

true greatness is 

obtained, and one is 

embellished with 

Truth.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਚੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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25093 569 Bau BMjnu 
pwieAw Awpu 
gvwieAw  
gurmuiK myil 
imlweI]

Bho Bhanjan 

Paaeiaa Aap 

Gavaaeiaa 

Guramukh Mael 

Milaaee ||

He finds the Destroyer 

of fear, and eradicates 

his self-conceit; as 

Gurmukh, he is united 

in His Union.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਲਈ 

ਜਪਆਰ-ਅਦਬ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

25094 569 khu nwnk nwmu 
inrMjnu Agmu 
Agocru hukmy 
rihAw 
smweI]4]2]

Kahu Naanak 

Naam Niranjan 

Agam Agochar 

Hukamae Rehiaa 

Samaaee ||4||2||

Says Nanak, the Name 

of the immaculate, 

inaccessible, 

unfathomable 

Commander is 

permeating and 

pervading 

everywhere. ||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਜਵੱਤਰ, ਅਥਾਹ 

ਅਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹਰ ਥਾਂ ਰਜਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੪॥੨॥

25095 569 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

25096 569 mn myirAw qU 
sdw scu smwil 
jIau]

Man Maeriaa 

Thoo Sadhaa Sach 

Samaal Jeeo ||

O my mind, 

contemplate the True 

Lord forever.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖ,
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25097 569 AwpxY Gir qU 
suiK vsih poih  
n skY jmkwlu 
jIau]

Aapanai Ghar 

Thoo Sukh Vasehi 

Pohi N Sakai 

Jamakaal Jeeo ||

Dwell in peace in the 

home of your own 

self, and the 

Messenger of Death 

shall not touch you.

ਇੂੰਿ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਜਟਜਕਆ ਰਹੇਂਗਾ 
ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਉਤੇ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ।

25098 569 kwlu jwlu jmu  
joih n swkY swcY 
sbid ilv lwey]

Kaal Jaal Jam Johi 

N Saakai Saachai 

Sabadh Liv Laaeae 

||

The noose of the 

Messenger of Death 

shall not touch you, 

when you embrace 

love for the True Word 

of the Shabad.

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਲ ਮੌਤ 

(ਆਤਮਕ ਮੌਤ) ਤੱਕ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ।

25099 569 sdw sic rqw  
mnu inrmlu  
Awvxu jwxu 
rhwey]

r`qw Sadhaa Sach 

Rathaa Man 

Niramal Aavan 

Jaan Rehaaeae ||

Ever imbued with the 

True Lord, the mind 

becomes immaculate, 

and its coming and 

going is ended.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਸਦਾ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹ ਕੇ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25100 569 dUjY Bwie Brim 
ivguqI mnmuiK 
mohI jmkwil]

(ivguqI) Krwb hoeI Dhoojai Bhaae 

Bharam Viguthee 

Manamukh 

Mohee Jamakaal 

||

The love of duality and 

doubt have ruined the 

self-willed manmukh, 

who is lured away by 

the Messenger of 

Death.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾ ਰੱਜਖਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
25101 569 khY nwnku suix 

mn myry qU sdw 
scu smwil]1]

Kehai Naanak Sun 

Man Maerae Thoo 

Sadhaa Sach 

Samaal ||1||

Says Nanak, listen, O 

my mind: contemplate 

the True Lord forever. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ, ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਮੇਰੀ ਗੱਲ) ਸੁਣ, ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਵਸਾਈ ਰੱਖ 

॥੧॥
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25102 569 mn myirAw  
AMqir qyrY 
inDwnu hY bwhir 
vsqu n Bwil]

Man Maeriaa 

Anthar Thaerai 

Nidhhaan Hai 

Baahar Vasath N 

Bhaal ||

O my mind, the 

treasure is within you; 

do not search for it on 

the outside.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ) 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਇਸ 

ਪਦਾਰਥ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ ਨਾਹ 

ਢੂੂੰ ਢਦਾ ਜਿਰ।

25103 569 jo BwvY so BuMic qU  
gurmuiK ndir 
inhwil]

Jo Bhaavai So 

Bhunch Thoo 

Guramukh Nadhar 

Nihaal ||

Eat only that which is 

pleasing to the Lord, 

and as Gurmukh, 

receive the blessing of 

His Glance of Grace.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ।

25104 569 gurmuiK ndir 
inhwil mn myry  
AMqir hir nwmu 
sKweI]

Guramukh Nadhar 

Nihaal Man 

Maerae Anthar 

Har Naam 

Sakhaaee ||

As Gurmukh, receive 

the blessing of His 

Glance of Grace, O my 

mind; the Name of the 

Lord, your help and 

support, is within you.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਹਜਰ ਨਾਮ-ਜਮੱਤਰ 

(ਲੱਭ ਪਏਗਾ)।

25105 569 mnmuK AMDuly  
igAwn ivhUxy  
dUjY Bwie KuAweI]

Manamukh 

Andhhulae Giaan 

Vihoonae Dhoojai 

Bhaae Khuaaee ||

The self-willed 

manmukhs are blind, 

and devoid of wisdom; 

they are ruined by the 

love of duality.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਪਛੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਤਮਕ 

ਜਗਆਨ ਤੋਂ ਵਙੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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25106 569 ibnu nwvY ko CUtY 
nwhI sB bwDI 
jmkwil]

bWDI Bin Naavai Ko 

Shhoottai Naahee 

Sabh Baadhhee 

Jamakaal ||

Without the Name, no 

one is emancipated. 

All are bound by the 

Messenger of Death.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਿੀਵ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ; ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇ 

ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਿਾਲ 

ਜਵਚ) ਬੂੰਨਹ  ਰੱਜਖਆ ਹੈ।
25107 569 nwnk AMqir qyrY 

inDwnu hY qU 
bwhir vsqu n 
Bwil]2]

Naanak Anthar 

Thaerai Nidhhaan 

Hai Thoo Baahar 

Vasath N Bhaal 

||2||

O Nanak, the treasure 

is within you; do not 

search for it on the 

outside. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ ਨਾਹ 

ਢੂੂੰ ਢਦਾ ਜਿਰ ॥੨॥

25108 569 mn myirAw jnmu 
pdwrQu pwie kY  
ieik sic lgy 
vwpwrw]

Man Maeriaa 

Janam 

Padhaarathh Paae 

Kai Eik Sach Lagae 

Vaapaaraa ||

O my mind, obtaining 

the blessing of this 

human birth, some are 

engaged in the trade 

of Truth.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਕਈ ਹਨ ਿੇਹੜੇ 

ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੇ 

ਵਪਾਰ ਜਵਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

25109 569 siqguru syvin 
Awpxw AMqir 
sbdu Apwrw]

Sathigur Saevan 

Aapanaa Anthar 

Sabadh Apaaraa ||

They serve their True 

Guru, and the Infinite 

Word of the Shabad 

resounds within them.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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25110 569 AMqir sbdu 
Apwrw hir nwmu 
ipAwrw nwmy nau 
iniD pweI]

Anthar Sabadh 

Apaaraa Har Naam 

Piaaraa Naamae 

No Nidhh Paaee ||

Within them is the 

Infinite Shabad, and 

the Beloved Naam, the 

Name of the Lord; 

through the Naam, the 

nine treasures are 

obtained.

ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ 

ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਮਾਨੋ, 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭ 

ਲਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
25111 569 mnmuK mwieAw 

moh ivAwpy dUiK 
sMqwpy dUjY piq 
gvweI]

Manamukh 

Maaeiaa Moh 

Viaapae Dhookh 

Santhaapae 

Dhoojai Path 

Gavaaee ||

The self-willed 

manmukhs are 

engrossed in 

emotional attachment 

to Maya; they suffer in 

pain, and through 

duality, they lose their 

honor.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਦੱੁਖ ਜਵਚ (ਗਿਸੇ ਹੋਏ) 

ਜਵਆਕੁਲ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ 
ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

25112 569 haumY mwir sic 
sbid smwxy sic 
rqy AiDkweI]

Houmai Maar Sach 

Sabadh Samaanae 

Sach Rathae 

Adhhikaaee ||

But those who 

conquer their ego, and 

merge in the True 

Shabad, are totally 

imbued with Truth.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਬਹੁਤ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ;

25113 569 nwnk mwxs 
jnmu dulMBu hY  
siqguir bUJ 
buJweI]3]

bU`J b`uJweI Naanak Maanas 

Janam Dhulanbh 

Hai Sathigur Boojh 

Bujhaaee ||3||

O Nanak, it is so 

difficult to obtain this 

human life; the True 

Guru imparts this 

understanding. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਇਹ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਬੜੀ 
ਔਜਖਆਈ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ!॥੩॥
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25114 569 mn myry siqguru 
syvin Awpxw sy 
jn vfBwgI 
rwm]

Man Maerae 

Sathigur Saevan 

Aapanaa Sae Jan 

Vaddabhaagee 

Raam ||

O my mind, those who 

serve their True Guru 

are the most fortunate 

beings.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਬੜੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੇਹੜੇ 

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ,

25115 569 jo mnu mwrih 
Awpxw sy purK 
bYrwgI rwm]

Jo Man Maarehi 

Aapanaa Sae 

Purakh Bairaagee 

Raam ||

Those who conquer 

their minds are beings 

of renunciation and 

detachment.

ਤੇ ਿੇਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਦੁਨੀਆ 

ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੀ 
ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਜਨਰਮੋਹ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
25116 569 sy jn bYrwgI  

sic ilv lwgI  
Awpxw Awpu 
pCwixAw]

Sae Jan Bairaagee 

Sach Liv Laagee 

Aapanaa Aap 

Pashhaaniaa ||

They are beings of 

renunciation and 

detachment, who 

lovingly focus their 

consciousness on the 

True Lord; they realize 

and understand their 

own selves.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ 
ਜਵਰਕਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

25117 569 miq inhcl  
Aiq gUVI 
gurmuiK shjy  
nwmu vKwixAw]

gUV@I Math Nihachal Ath 

Goorree 

Guramukh 

Sehajae Naam 

Vakhaaniaa ||

Their intellect is 

steady, deep and 

profound; as 

Gurmukh, they 

naturally chant the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਮੱਤ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਗੂੜਹੀ ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5036 Published: March 06/ 2014



25118 569 iek kwmix 
ihqkwrI mwieAw 
moih ipAwrI  
mnmuK soie rhy 
ABwgy]

(kwmix) iesqRI dy 
(ihqkwrI) moh vwly

Eik Kaaman 

Hithakaaree 

Maaeiaa Mohi 

Piaaree 

Manamukh Soe 

Rehae Abhaagae 

||

Some are lovers of 

beautiful young 

women; emotional 

attachment to Maya is 

very dear to them. The 

unfortunate self-willed 

manmukhs remain 

asleep.

ਕਈ ਐਸੇ ਬਦ-ਨਸੀਬ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਿੋ (ਕਾਮ-ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ) 

ਇਸਤਿੀ ਨਾਲ (ਹੀ) ਜਹਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਿ ੋਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਹੀ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ 

ਹੋਏ (ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ) 

ਸੱੁਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

25119 569 nwnk shjy 
syvih guru 
Awpxw sy pUry 
vfBwgy]4]3]

Naanak Sehajae 

Saevehi Gur 

Apanaa Sae 

Poorae 

Vaddabhaagae 

||4||3||

O Nanak, those who 

intuitively serve their 

Guru, have perfect 

destiny. ||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੩॥

25120 569 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

25121 569 rqn pdwrQ 
vxjIAih  
siqguir dIAw 
buJweI rwm]

vxjIAih b`uJweI Rathan 

Padhaarathh 

Vanajeeahi 

Sathigur Dheeaa 

Bujhaaee Raam ||

Purchase the jewel, 

the invaluable 

treasure; the True 

Guru has given this 

understanding.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇ) ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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25122 569 lwhw lwBu hir 
Bgiq hY gux 
mih guxI smweI 
rwm]

Laahaa Laabh Har 

Bhagath Hai Gun 

Mehi Gunee 

Samaaee Raam ||

The profit of profits is 

the devotional 

worship of the Lord; 

one's virtues merge 

into the virtues of the 

Lord.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਖੱਟੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਲੀਨਤਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

25123 570 gux mih guxI 
smwey ijsu Awip 
buJwey lwhw 
Bgiq sYswry]

bu`Jwey Gun Mehi Gunee 

Samaaeae Jis Aap 

Bujhaaeae Laahaa 

Bhagath Saisaarae 

||

One's virtues merge 

into the virtues of the 

Lord; he comes to 

understand his own 

self. He earns the 

profit of devotional 

worship in this world.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ 

ਖੱਟਦਾ ਹੈ।

25124 570 ibnu BgqI suKu n 
hoeI dUjY piq 
KoeI gurmiq nwmu 
ADwry]

Bin Bhagathee 

Sukh N Hoee 

Dhoojai Path 

Khoee Guramath 

Naam Adhhaarae 

||

Without devotion, 

there is no peace; 

through duality, one's 

honor is lost, but 

under Guru's 

Instruction, he is 

blessed with the 

Support of the Naam.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਣ ਵਾਲੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
25125 570 vKru nwmu sdw 

lwBu hY ijs no 
eyqu vwpwir lwey]

v`Kru Vakhar Naam 

Sadhaa Laabh Hai 

Jis No Eaeth 

Vaapaar Laaeae ||

He ever earns the 

profit of the 

merchandise of the 

Naam, whom the Lord 

employs in this Trade.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਨਾਮ-) ਵਪਾਰ ਜਵਚ ਲਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਮ-ਸਮਾਨ ਦਾ 
ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਹੀ ਲਾਭ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।
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25126 570 rqn pdwrQ 
vxjIAih jW 
siqguru dyie 
buJwey]1]

vxjI-Aih dy-ie b`uJwey Rathan 

Padhaarathh 

Vanajeeahi Jaan 

Sathigur Dhaee 

Bujhaaeae ||1||

He purchases the 

jewel, the invaluable 

treasure, unto whom 

the True Guru has 

given this 

understanding. ||1||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦਾ 
ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

25127 570 mwieAw mohu sBu 
duKu hY Kotw iehu 
vwpwrw rwm]

Maaeiaa Mohu 

Sabh Dhukh Hai 

Khottaa Eihu 

Vaapaaraa Raam 

||

The love of Maya is 

totally painful; this is a 

bad deal.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਨਰਾ ਦੱੁਖ 

ਹੀ (ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ) ਹੈ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲਈ ਘਾਟਾ 
ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ।

25128 570 kUVu boil ibKu 
KwvxI bhu vDih 
ivkwrw rwm]

Koorr Bol Bikh 

Khaavanee Bahu 

Vadhhehi Vikaaraa 

Raam ||

Speaking falsehood, 

one eats poison, and 

the evil within 

increases greatly.

ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਵਾਲੀ) ਜ਼ਜਹਰ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਕਾਰ 

ਵਧਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25129 570 bhu vDih 
ivkwrw shsw 
iehu sMswrw ibnu 
nwvY piq KoeI]

Bahu Vadhhehi 

Vikaaraa Sehasaa 

Eihu Sansaaraa Bin 

Naavai Path Khoee 

||

The evil within 

increases greatly, in 

this world of doubt; 

without the Name, 

one's honor is lost.

ਇੂੰਿ ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਕਾਰ ਵਧਦੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਿਗਤ 

ਸਜਹਮ (ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਪਿਤੀਤ) 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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25130 570 piV piV pMifq 
vwdu vKwxih  
ibnu bUJy suKu n 
hoeI]

Parr Parr Panddith 

Vaadh Vakhaanehi 

Bin Boojhae Sukh 

N Hoee ||

Reading and studying, 

the religious scholars 

argue and debate; but 

without 

understanding, there 

is no peace.

ਵੇਦ ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਪੂੰਡਤ 

ਜਵਅਰਥ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਵੱਚ 

ਿੁਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

25131 570 Awvx jwxw kdy 
n cUkY mwieAw 
moh ipAwrw]

Aavan Jaanaa 

Kadhae N Chookai 

Maaeiaa Moh 

Piaaraa ||

Their comings and 

goings never end; 

emotional attachment 

to Maya is dear to 

them.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ।

25132 570 mwieAw mohu sBu 
duKu hY Kotw iehu 
vwpwrw]2]

Maaeiaa Mohu 

Sabh Dhukh Hai 

Khottaa Eihu 

Vaapaaraa ||2||

The love of Maya is 

totally painful; this is a 

bad deal. ||2||

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਨਰਾ ਦੱੁਖ 

ਹੀ (ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ) ਹੈ, ਤੇ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲਈ) ਘਾਟਾ 
ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ॥੨॥

25133 570 Koty Kry siB 
prKIAin iqqu 
scy kY drbwrw 
rwm]

Khottae Kharae 

Sabh Parakheean 

Thith Sachae Kai 

Dharabaaraa 

Raam ||

The counterfeit and 

the genuine are all 

assayed in the Court 

of the True Lord.

ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਸਾਰੇ (ਿੀਵ) 

ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ 

ਪਰਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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25134 570 Koty drgh 
sutIAin aUBy 
krin pukwrw 
rwm]

(aUBy) KV@y Khottae Dharageh 

Sutteean Oobhae 

Karan Pukaaraa 

Raam ||

The counterfeit are 

cast out of the Court, 

and they stand there, 

crying out in misery.

ਭੈੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਰੱਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਥੇ ਖਲੋ 

ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

25135 570 aUBy krin pukwrw  
mugD gvwrw  
mnmuiK jnmu 
gvwieAw]

Oobhae Karan 

Pukaaraa 

Mugadhh 

Gavaaraa 

Manamukh Janam 

Gavaaeiaa ||

They stand there, 

crying out in misery; 

the foolish, idiotic, self-

willed manmukhs have 

wasted their lives.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਗਵਾ ਜਲਆ, 

ਉਹ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਤੇ) ਖਲੋਤੇ ਪੁਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ (ਹਾੜੇ-ਤਰਲੇ 

ਕਰਦੇ ਹਨ)।

25136 570 ibiKAw mwieAw  
ijin jgqu 
BulwieAw swcw 
nwmu n BwieAw]

j`gqu Bikhiaa Maaeiaa 

Jin Jagath 

Bhulaaeiaa 

Saachaa Naam N 

Bhaaeiaa ||

Maya is the poison 

which has deluded the 

world; it does not love 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਜਿਸ ਮਾਇਆ-ਜ਼ਜਹਰ ਨੇ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਚੂੰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ।

25137 570 mnmuK sMqw nwil 
vYru kir duKu Kty 
sMswrw]

Manamukh 

Santhaa Naal Vair 

Kar Dhukh Khattae 

Sansaaraa ||

The self-willed 

manmukhs are 

resentful toward the 

Saints; they harvest 

only pain in this world.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਿਗਤ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ 

ਹੀ ਵੈਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱੁਖ ਜਵਹਾਝਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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25138 570 Koty Kry 
prKIAin iqqu 
scY drvwrw 
rwm]3]

Khottae Kharae 

Parakheean Thith 

Sachai 

Dharavaaraa Raam 

||3||

The counterfeit and 

the genuine are 

assayed in that True 

Court of the Lord. 

||3||

ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੇ (ਸਾਰੇ ਿੀਵ) 

ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਪਰਖੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

25139 570 Awip kry iksu 
AwKIAY horu 
krxw ikCU n 
jweI rwm]

Aap Karae Kis 

Aakheeai Hor 

Karanaa Kishhoo N 

Jaaee Raam ||

He Himself acts; who 

else should I ask? No 

one else can do 

anything.

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  'ਖੋਟੇ ਖਰੇ') 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਕਸੇ ਤੇ ਕੀ ਜਗਲਾ ਕਰੀਏ, 

ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

25140 570 ijqu BwvY iqqu 
lwiesI ijau 
iqs dI 
vifAweI rwm]

Jith Bhaavai Thith 

Laaeisee Jio This 

Dhee Vaddiaaee 

Raam ||

As He pleases, He 

engages us; such is His 

glorious greatness.

ਜਿਵੇਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ 

ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ 

ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ)।

25141 570 ijau iqs dI 
vifAweI Awip 
krweI vrIAwmu 
n PusI koeI]

(vrI-Awmu) 
bhwdr[(PusI)frwkl[Pu
sI:polw bolo

Jio This Dhee 

Vaddiaaee Aap 

Karaaee Vareeaam 

N Fusee Koee ||

Such is His glorious 

greatness - He Himself 

causes all to act; no 

one is a warrior or a 

coward.

ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੂੰਮ) 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਚ) 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਿੀਵ ਸੂਰਮਾ ਹੈ 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
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25142 570 jgjIvnu dwqw  
krim ibDwqw  
Awpy bKsy soeI]

j`gjIvnu Jagajeevan 

Dhaathaa Karam 

Bidhhaathaa 

Aapae Bakhasae 

Soee ||

The Life of the World, 

the Great Giver, the 

Architect of karma - 

He Himself grants 

forgiveness.

ਿਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਾਤਾਰ ਿੋ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

25143 570 gur prswdI 
Awpu gvweIAY  
nwnk nwim piq 
pweI]

Gur Parasaadhee 

Aap Gavaaeeai 

Naanak Naam 

Path Paaee ||

By Guru's Grace, self-

conceit is eradicated, 

O Nanak, and through 

the Naam, honor is 

obtained.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

25144 570 Awip kry iksu 
AwKIAY horu 
krxw ikCU n 
jweI]4]4]

Aap Karae Kis 

Aakheeai Hor 

Karanaa Kishhoo N 

Jaaee ||4||4||

He Himself acts; who 

else should I ask? No 

one else can do 

anything. ||4||4||

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  'ਖੋਟੇ ਖਰੇ') 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਕਸੇ ਤੇ ਕੀ ਜਗਲਾ ਕਰੀਏ, 

ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੪॥੪॥

25145 570 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

25146 570 scw saudw hir 
nwmu hY scw 
vwpwrw rwm]

sau~dw Sachaa Soudhaa 

Har Naam Hai 

Sachaa Vaapaaraa 

Raam ||

The True merchandise 

is the Lord's Name. 

This is the true trade.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ 
ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ 

ਵਪਾਰ ਹੈ।
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25147 570 gurmqI hir nwmu 
vxjIAY Aiq 
molu APwrw rwm]

Guramathee Har 

Naam Vanajeeai 

Ath Mol Afaaraa 

Raam ||

Under Guru's 

Instruction, we trade 

in the Lord's Name; its 

value is very great.

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵਣਜਿਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੈ।

25148 570 Aiq molu APwrw  
sc vwpwrw sic 
vwpwir lgy 
vfBwgI]

(APwrw) Apwr Ath Mol Afaaraa 

Sach Vaapaaraa 

Sach Vaapaar 

Lagae 

Vaddabhaagee ||

The value of this true 

trade is very great; 

those who are 

engaged in the true 

trade are very 

fortunate.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਮੱੁਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਵਪਾਰ ਜਵਚ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25149 570 AMqir bwhir 
BgqI rwqy sic 
nwim ilv lwgI]

Anthar Baahar 

Bhagathee 

Raathae Sach 

Naam Liv Laagee 

||

Inwardly and 

outwardly, they are 

imbued with devotion, 

and they enshrine love 

for the True Name.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਾਰ-

ਜਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੂੰਤਰ-

ਆਤਮੇ ਭਗਤੀ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

25150 570 ndir kry soeI 
scu pwey gur kY 
sbid vIcwrw]

Nadhar Karae 

Soee Sach Paaeae 

Gur Kai Sabadh 

Veechaaraa ||

One who is blessed 

with the Lord's Favor, 

obtains Truth, and 

reflects upon the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ 

ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਸੌਦਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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25151 570 nwnk nwim rqy  
iqn hI suKu 
pwieAw swcY ky 
vwpwrw]1]

r`qy Naanak Naam 

Rathae Thin Hee 

Sukh Paaeiaa 

Saachai Kae 

Vaapaaraa ||1||

O Nanak, those who 

are imbued with the 

Name find peace; they 

deal only in the True 

Name. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਵਪਾਰ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੧॥
25152 570 hMaumY mwieAw 

mYlu hY mwieAw 
mYlu BrIjY rwm]

Hanoumai 

Maaeiaa Mail Hai 

Maaeiaa Mail 

Bhareejai Raam ||

Egotistical 

involvement in Maya 

is filth; Maya is 

overflowing with filth.

ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਮੈਲ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਮਾਇਆ (ਦੀ ਮਮਤਾ) ਦੀ 
ਮੈਲ ਨਾਲ ਜਲਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

25153 570 gurmqI mnu 
inrmlw rsnw 
hir rsu pIjY 
rwm]

Guramathee Man 

Niramalaa 

Rasanaa Har Ras 

Peejai Raam ||

Under Guru's 

Instruction, the mind 

is made pure and the 

tongue tastes the 

subtle essence of the 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਇੂੰਿ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਿਲ ਪੀਂਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

25154 570 rsnw hir rsu 
pIjY AMqru BIjY  
swc sbid 
bIcwrI]

Rasanaa Har Ras 

Peejai Anthar 

Bheejai Saach 

Sabadh 

Beechaaree ||

The tongue tastes the 

subtle essence of the 

Lord, and deep within, 

the heart is drenched 

with His Love, 

contemplating the 

True Word of the 

Shabad.

ਿੀਭ ਨਾਲ ਹਜਰ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪੀਂਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੂੰਿ 

ਜਹਰਦਾ ਤਰੋ-ਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਜਵਚਾਰ-ਵਾਨ ਹੋ ਿਈਦਾ ਹੈ।
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25155 570 AMqir KUhtw  
AMimRiq BirAw  
sbdy kwiF pIAY 
pinhwrI]

irdw (KUhtw) ^Uh Anthar 

Khoohattaa 

Anmrith Bhariaa 

Sabadhae Kaadt 

Peeai Panihaaree 

||

Deep within, the well 

of the heart is 

overflowing with the 

Lord's Ambrosial 

Nectar; the water-

carrier draws and 

drinks in the water of 

the Shabad.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਚਸ਼ਮਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਇਹ ਨਾਮ-ਿਲ ਭਰਨਾ ਿਾਣਦੀ 
ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਅੂੰਦਰਲੇ ਚਸ਼ਮੇ 

ਜਵਚੋਂ ਨਾਮ-ਿਲ) ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

25156 570 ijsu ndir kry  
soeI sic lwgY  
rsnw rwmu rvIjY]

Jis Nadhar Karae 

Soee Sach Laagai 

Rasanaa Raam 

Raveejai ||

One who is blessed 

with the Lord's favor is 

attuned to the Truth; 

with his tongue, he 

chants the Lord's 

Name.

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
25157 570 nwnk nwim rqy 

sy inrml hor 
haumY mYlu 
BrIjY]2]

Naanak Naam 

Rathae Sae 

Niramal Hor 

Houmai Mail 

Bhareejai ||2||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam, the Name of 

the Lord, are 

immaculate. The 

others are full of the 

filth of egotism. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੁਕਾਈ 

ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਜਲਬੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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25158 570 pMifq joqkI 
siB piV piV 
kUkdy iksu pih 
krih pukwrw 
rwm]

(joqkI) joqSI[ piV@ 
piV@

Panddith Jothakee 

Sabh Parr Parr 

Kookadhae Kis 

Pehi Karehi 

Pukaaraa Raam ||

All the religious 

scholars and 

astrologers read and 

study, and argue and 

shout. Who are they 

trying to teach?

ਪੂੰ ਜਡਤ ਅਤੇ ਿੋਤਸ਼ੀ ਇਹ ਸਾਰੇ 

(ਿੋਤਸ਼ ਆਜਦਕ ਦੀਆਂ 

ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਉੱਚੀ 
ਉੱਚੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਪਦੇਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  
ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ?

25159 571 mwieAw mohu 
AMqir mlu lwgY  
mwieAw ky 
vwpwrw rwm]

Maaeiaa Mohu 

Anthar Mal Laagai 

Maaeiaa Kae 

Vaapaaraa Raam 

||

The filth of 

attachment to Maya 

clings to their hearts; 

they deal in Maya 

alone.

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਤਾਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਜਵਪਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

25160 571 mwieAw ky 
vwpwrw jgiq 
ipAwrw Awvix 
jwix duKu pweI]

j`g-iq Maaeiaa Kae 

Vaapaaraa Jagath 

Piaaraa Aavan 

Jaan Dhukh Paaee 

||

They love to deal in 

Maya in this world; 

coming and going, 

they suffer in pain.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਜਵਪਾਰ ਜਪਆਰਾ ਹੈ ਉਹ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਦੱੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

25161 571 ibKu kw kIVw  
ibKu isau lwgw  
ibs†w mwih 
smweI]

ibs † w:A`Dw t polw bolo 
jI

Bikh Kaa Keerraa 

Bikh Sio Laagaa 

Bistaa Maahi 

Samaaee ||

The worm of poison is 

addicted to poison; it 

is immersed in manure.

ਇੂੰਿ ਮਨੱੁਖ ਜ਼ਜਹਰ ਦਾ ਕੀੜਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ 

ਜ਼ਜਹਰ ਨਾਲ ਚੂੰਬਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੂੰਦ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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25162 571 jo Duir iliKAw 
soie kmwvY koie  
n mytxhwrw]

Jo Dhhur Likhiaa 

Soe Kamaavai Koe 

N Maettanehaaraa 

||

He does what is pre-

ordained for him; no 

one can erase his 

destiny.

ਿ ੋਕੁਝ ਧੁਰ ਤੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਭਾਗ 

ਜਵੱਚ ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ ਉਹ 

ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਮਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ; 

ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ (ਸਚਾਈ) ਨੂੂੰ  
ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

25163 571 nwnk nwim rqy 
iqn sdw suKu 
pwieAw hoir 
mUrK kUik muey 
gwvwrw]3]

Naanak Naam 

Rathae Thin 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Hor 

Moorakh Kook 

Mueae Gaavaaraa 

||3||

O Nanak, imbued with 

the Naam, the Name 

of the Lord, lasting 

peace is found; the 

ignorant fools die 

screaming. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ 
ਮੂਰਖ ਹਨ ਿ ੋਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਗਵਾਰਪੁਣਾ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

25164 571 mwieAw moih mnu 
rMigAw moih suiD 
n kweI rwm]

Maaeiaa Mohi 

Man Rangiaa Mohi 

Sudhh N Kaaee 

Raam ||

Their minds are 

colored by emotional 

attachment to Maya; 

because of this 

emotional 

attachment, they do 

not understand.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਜਿਸ 

ਮਨ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ।

25165 571 gurmuiK iehu mnu 
rMgIAY dUjw rMgu 
jweI rwm]

Guramukh Eihu 

Man Rangeeai 

Dhoojaa Rang 

Jaaee Raam ||

The soul of the 

Gurmukh is imbued 

with the Lord's Love; 

the love of duality 

departs.

ਿ ੇਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ) ਰੂੰਗ 

ਜਲਆ ਿਾਏ, ਤਾਂ (ਇਸ ਤੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਰੂੰਗ 

ਉਤਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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25166 571 dUjw rMgu jweI  
swic smweI sic 
Bry BMfwrw]

Dhoojaa Rang 

Jaaee Saach 

Samaaee Sach 

Bharae 

Bhanddaaraa ||

The love of duality 

departs, and the soul 

merges in Truth; the 

warehouse is 

overflowing with Truth.

ਿਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਰੂੰਗ 

ਲਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ ਨਾਲ 

(ਆਤਮਕ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
25167 571 gurmuiK hovY soeI 

bUJY sic 
svwrxhwrw]

Guramukh Hovai 

Soee Boojhai Sach 

Savaaranehaaraa 

||

One who becomes 

Gurmukh, comes to 

understand; the Lord 

embellishes him with 

Truth.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

25168 571 Awpy myly so hir 
imlY horu khxw 
ikCU n jwey]

Aapae Maelae So 

Har Milai Hor 

Kehanaa Kishhoo 

N Jaaeae ||

He alone merges with 

the Lord, whom the 

Lord causes to merge; 

nothing else can be 

said or done.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

(ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਉ 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

25169 571 nwnk ivxu nwvY  
Brim BulwieAw  
ieik nwim rqy 
rMgu lwey]4]5]

Naanak Vin Naavai 

Bharam 

Bhulaaeiaa Eik 

Naam Rathae 

Rang Laaeae 

||4||5||

O Nanak, without the 

Name, one is deluded 

by doubt; but some, 

imbued with the 

Name, enshrine love 

for the Lord. ||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਗਤ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਭਟਕਣਾ ਜਵੱਚ ਪੈ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ, 

ਕਈ ਐਸੇ ਭੀ ਹਨ ਿੋ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਪਿੀਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੫॥
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25170 571 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

25171 571 ey mn myirAw  
Awvw gauxu 
sMswru hY AMiq  
sic inbyVw rwm]

Eae Man Maeriaa 

Aavaa Goun 

Sansaar Hai Anth 

Sach Nibaerraa 

Raam ||

O my mind, the world 

comes and goes in 

birth and death; only 

the True Name shall 

emancipate you in the 

end.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿਗਤ ਤਾਂ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ 
ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25172 571 Awpy scw bKis 
ley iPir hoie n 
Pyrw rwm]

Aapae Sachaa 

Bakhas Leae Fir 

Hoe N Faeraa 

Raam ||

When the True Lord 

Himself grants 

forgiveness, then one 

does not have to enter 

the cycle of 

reincarnation again.

ਿਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੇਰਾ 
ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।

25173 571 iPir hoie n Pyrw  
AMiq sic inbyVw  
gurmuiK imlY 
vifAweI]

Fir Hoe N Faeraa 

Anth Sach 

Nibaerraa 

Guramukh Milai 

Vaddiaaee ||

He does not have to 

enter the cycle of 

reincarnation again, 

and he is emancipated 

in the end; as 

Gurmukh, he obtains 

glorious greatness.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  
ਜਿਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ 
ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਟਾ ਖਤਮ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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25174 571 swcY rMig rwqy  
shjy mwqy shjy 
rhy smweI]

Saachai Rang 

Raathae Sehajae 

Maathae Sehajae 

Rehae Samaaee ||

Imbued with love for 

the True Lord, he is 

intoxicated with 

celestial bliss, and he 

remains absorbed in 

the Celestial Lord.

ਿੇਹੜੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
25175 571 scw min 

BwieAw scu 
vswieAw sbid 
rqy AMiq inbyrw]

Sachaa Man 

Bhaaeiaa Sach 

Vasaaeiaa Sabadh 

Rathae Anth 

Nibaeraa ||

The True Lord is 

pleasing to his mind; 

he enshrines the True 

Lord in his mind; 

attuned to the Word 

of the Shabad, he is 

emancipated in the 

end.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਆਖ਼ਰ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25176 571 nwnk nwim rqy 
sy sic smwxy  
bhuir n Bvjil 
Pyrw]1]

Naanak Naam 

Rathae Sae Sach 

Samaanae Bahur 

N Bhavajal Faeraa 

||1||

O Nanak, those who 

are imbued with the 

Naam, merge in the 

True Lord; they are 

not cast into the 

terrifying world-ocean 

again. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੇਰਾ 
ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ॥੧॥

25177 571 mwieAw mohu sBu 
brlu hY dUjY Bwie 
KuAweI rwm]

(brlu) kmL[ 
(KuAweI) Bu`lI

Maaeiaa Mohu 

Sabh Baral Hai 

Dhoojai Bhaae 

Khuaaee Raam ||

Emotional attachment 

to Maya is total 

madness; through the 

love of duality, one is 

ruined.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਨਰਾ-ਪੁਰਾ 
ਪਾਗਲ-ਪਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 

ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਖੁੂੰ ਝੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ।
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25178 571 mwqw ipqw sBu 
hyqu hY hyqy 
plcweI rwm]

Maathaa Pithaa 

Sabh Haeth Hai 

Haethae 

Palachaaee Raam 

||

Mother and father - all 

are subject to this 

love; in this love, they 

are entangled.

ਮਾਂ ਜਪਉ ਤਾਂ ਜਨਰਾ ਮੋਹ ਹੈ, 

ਇਸ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 

ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ।

25179 571 hyqy plcweI  
purib kmweI  
myit n skY koeI]

(plcweI) aulJI Haethae 

Palachaaee Purab 

Kamaaee Maett N 

Sakai Koee ||

They are entangled in 

this love, on account 

of their past actions, 

which no one can 

erase.

ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਕਾਈ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੱੁਖ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

25180 571 ijin isRsit 
swjI so kir vyKY  
iqsu jyvfu Avru 
n koeI]

s-iRsit Jin Srisatt Saajee 

So Kar Vaekhai 

This Jaevadd Avar 

N Koee ||

The One who created 

the Universe, beholds 

it; no other is as great 

as He.

ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਰਚ ਕੇ 

(ਤਮਾਸ਼ਾ) ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

25181 571 mnmuiK AMDw  
qip qip KpY  
ibnu sbdY sWiq 
n AweI]

Manamukh 

Andhhaa Thap 

Thap Khapai Bin 

Sabadhai Saanth N 

Aaee ||

The blind, self-willed 

manmukh is 

consumed by his 

burning rage; without 

the Word of the 

Shabad, peace is not 

obtained.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ ਕੇ (ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ।
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25182 571 nwnk ibnu nwvY  
sBu koeI Bulw  
mwieAw moih 
KuAweI]2]

Naanak Bin Naavai 

Sabh Koee Bhulaa 

Maaeiaa Mohi 

Khuaaee ||2||

O Nanak, without the 

Name, everyone is 

deluded, ruined by 

emotional attachment 

to Maya. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੨॥

25183 571 eyhu jgu jlqw 
dyiK kY Bij pey 
hir srxweI 
rwm]

B`ij Eaehu Jag Jalathaa 

Dhaekh Kai Bhaj 

Peae Har 

Saranaaee Raam ||

Seeing that this world 

on fire, I have hurried 

to the Sanctuary of 

the Lord.

ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਸੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ (ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਦੌੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਿਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਸੜਨੋਂ  ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

25184 571 Ardwis krˆØI  
gur pUry AwgY  
riK lyvhu dyhu 
vfweI rwm]

Aradhaas 

Karanaee Gur 

Poorae Aagai Rakh 

Laevahu Dhaehu 

Vaddaaee Raam ||

I offer my prayer to 

the Perfect Guru: 

please save me, and 

bless me with Your 

glorious greatness.

ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਸੜਨ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
(ਇਹ) ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼।

25185 571 riK lyvhu 
srxweI hir 
nwmu vfweI quDu 
jyvfu Avru n 
dwqw]

Rakh Laevahu 

Saranaaee Har 

Naam Vaddaaee 

Thudhh Jaevadd 

Avar N Dhaathaa 

||

Preserve me in Your 

Sanctuary, and bless 

me with the glorious 

greatness of the Name 

of the Lord; there is no 

other Giver as great as 

You.

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ 

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼; ਇਹ 

ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
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25186 571 syvw lwgy sy 
vfBwgy juig 
juig eyko jwqw]

Saevaa Laagae Sae 

Vaddabhaagae Jug 

Jug Eaeko Jaathaa 

||

Those who are 

engaged in serving 

You are very 

fortunate; throughout 

the ages, they know 

the One Lord.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

ਿੇਹੜਾ ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਇਕ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ।
25187 571 jqu squ sMjmu 

krm kmwvY ibnu 
gur giq nhI 
pweI]

Jath Sath Sanjam 

Karam Kamaavai 

Bin Gur Gath 

Nehee Paaee ||

You may practice 

celibacy, truth, 

austere self-discipline 

and rituals, but 

without the Guru, you 

shall not be 

emancipated.

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਿਤ ਸਤ ਸੂੰਿਮ 

(ਆਜਦਕ) ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

25188 571 nwnk iqs no 
sbdu buJwey jo 
jwie pvY hir 
srxweI]3]

bu`Jwey Naanak This No 

Sabadh Bujhaaeae 

Jo Jaae Pavai Har 

Saranaaee ||3||

O Nanak, he alone 

understands the Word 

of the Shabad, who 

goes and seeks the 

Lord's Sanctuary. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਿਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

25189 571 jo hir miq dyie  
sw aUpjY hor  
miq n kweI 
rwm]

Jo Har Math 

Dhaee Saa Oopajai 

Hor Math N Kaaee 

Raam ||

That understanding, 

imparted by the Lord, 

wells up; there is no 

other understanding.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੇਹੜੀ ਅਕਲ 

(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੱਤ 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ; (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਦੱਤੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਮੱਤ (ਮਨੱੁਖ ਗਿਜਹਣ) ਨਹੀਂ 
(ਕਰ ਸਕਦਾ)।
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25190 571 AMqir bwhir 
eyku qU Awpy dyih 
buJweI rwm]

bu`JweI Anthar Baahar 

Eaek Thoo Aapae 

Dhaehi Bujhaaee 

Raam ||

Deep within, and 

beyond as well, You 

alone are, O Lord; You 

Yourself impart this 

understanding.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) 

ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ।

25191 571 Awpy dyih buJweI  
Avr n BweI  
gurmuiK hir rsu 
cwiKAw]

Aapae Dhaehi 

Bujhaaee Avar N 

Bhaaee Guramukh 

Har Ras Chaakhiaa 

||

One whom He Himself 

blesses with this 

understanding, does 

not love any other. As 

Gurmukh, he tastes 

the subtle essence of 

the Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਅਕਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ (ਤੇਰੀ 
ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ (ਅਕਲ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਪਸੂੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸਵਾਦ ਚੱਖਦਾ ਹੈ।

25192 571 dir swcY sdw hY 
swcw swcY sbid 
suBwiKAw]

(suBwiKAw) sRySt 
aucwrn kIqy

Dhar Saachai 

Sadhaa Hai 

Saachaa Saachai 

Sabadh 

Subhaakhiaa ||

In the True Court, he is 

forever True; with 

love, he chants the 

True Word of the 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਜਚੱਤ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
25193 572 Gir mih inj 

Gru pwieAw  
siqguru dyie 
vfweI]

Ghar Mehi Nij 

Ghar Paaeiaa 

Sathigur Dhaee 

Vaddaaee ||

Within his home, he 

finds the home of his 

own being; the True 

Guru blesses him with 

glorious greatness.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਵਜਡਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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25194 572 nwnk jo nwim 
rqy syeI mhlu 
pwiein miq 
prvwxu scu 
sweI]4]6]

mh-lu[mhlu:polw bolo 
sweIN

Naanak Jo Naam 

Rathae Saeee 

Mehal Paaein 

Math Paravaan 

Sach Saaee 

||4||6||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam find the 

Mansion of the Lord's 

Presence; their 

understanding is true, 

and approved. 

||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੀ) ਅਕਲ 

ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥

25195 572 vfhMsu mhlw 4 
CMq

Vaddehans 

Mehalaa 4 

Shhantha

Wadahans, Fourth 

Mehl, Chhant:

ਰਾਗ ਵਡਹੂੰਸ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ'।

25196 572 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

25197 572 myrY min myrY min  
siqguir pRIiq 
lgweI rwm]

Maerai Man 

Maerai Man 

Sathigur Preeth 

Lagaaee Raam ||

My mind, my mind - 

the True Guru has 

blessed it with the 

Lord's Love.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਪਿੀਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ।

25198 572 hir hir hir 
hir nwmu myrY 
mMin vsweI rwm]

Har Har Har Har 

Naam Maerai 

Mann Vasaaee 

Raam ||

He has enshrined the 

Name of the Lord, Har, 

Har, Har, Har, within 

my mind.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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25199 572 hir hir nwmu 
myrY mMin vsweI  
siB dUK 
ivswrxhwrw]

Har Har Naam 

Maerai Mann 

Vasaaee Sabh 

Dhookh 

Visaaranehaaraa 

||

The Name of the Lord, 

Har, Har, dwells within 

my mind; He is the 

Destroyer of all pain.

(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਉਹ) 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਿੋ 
ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।

25200 572 vfBwgI gur 
drsnu pwieAw  
Dnu Dnu siqgurU 
hmwrw]

Vaddabhaagee 

Gur Dharasan 

Paaeiaa Dhhan 

Dhhan Sathiguroo 

Hamaaraa ||

By great good fortune, 

I have obtained the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan; 

blessed, blessed is my 

True Guru.

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ। 
ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣ-

ਿੋਗ ਹੈ।

25201 572 aUTq bYTq 
siqguru syvh  
ijqu syivAY sWiq 
pweI]

Oothath Baithath 

Sathigur Saeveh 

Jith Saeviai Saanth 

Paaee ||

While standing up and 

sitting down, I serve 

the True Guru; serving 

Him, I have found 

peace.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

25202 572 myrY min myrY min  
siqgur pRIiq 
lgweI]1]

Maerai Man 

Maerai Man 

Sathigur Preeth 

Lagaaee ||1||

My mind, my mind - 

the True Guru has 

blessed it with the 

Lord's Love. ||1||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥

25203 572 hau jIvw hau 
jIvw siqgur 
dyiK srsy rwm]

(srsy) AnMidq Ho Jeevaa Ho 

Jeevaa Sathigur 

Dhaekh Sarasae 

Raam ||

I live, I live, and I 

blossom forth, 

beholding the True 

Guru.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਮੇਰਾ ਮਨ) ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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25204 572 hir nwmo hir 
nwmu idRVwey jip 
hir hir nwmu  
ivgsy rwm]

ivgsy:polw bolo Har Naamo Har 

Naam Dhrirraaeae 

Jap Har Har Naam 

Vigasae Raam ||

The Name of the Lord, 

the Name of the Lord, 

He has implanted 

within me; chanting 

the Name of the Lord, 

Har, Har, I blossom 

forth.

ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਕੇ ਜਟਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

25205 572 jip hir hir 
nwmu kml 
prgwsy hir nwmu 
nvM iniD pweI]

(nvM iniD) nON in`DIAW Jap Har Har Naam 

Kamal Paragaasae 

Har Naam Navan 

Nidhh Paaee ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, the 

heart-lotus blossoms 

forth, and through the 

Name of the Lord, I 

have obtained the 

nine treasures.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ 

ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਵਾਂਗ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਲੱਭ ਕੇ (ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

25206 572 haumY rogu gieAw 
duKu lwQw hir 
shij smwiD 
lgweI]

Houmai Rog 

Gaeiaa Dhukh 

Laathhaa Har 

Sehaj Samaadhh 

Lagaaee ||

The disease of egotism 

has been eradicated, 

suffering has been 

eliminated, and I have 

entered the Lord's 

state of celestial 

Samaadhi.

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ 

ਲਜਹ ਜਗਆ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਮੇਰੀ 
ਸੁਰਤ ਜਟਕਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਿੋੜ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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25207 572 hir nwmu vfweI  
siqgur qy pweI  
suKu siqgur dyv 
mnu prsy]

Har Naam 

Vaddaaee Sathigur 

Thae Paaee Sukh 

Sathigur Dhaev 

Man Parasae ||

I have obtained the 

glorious greatness of 

Name of the Lord from 

the True Guru; 

beholding the Divine 

True Guru, my mind is 

at peace.

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਿੋ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ) ਇੱਜ਼ਤ (ਹੈ), ਮੈਂ 
ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਗੁਰਦੇਵ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨੂੂੰ  ਛੁਹ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੂੰ ਦ ਅਨੁਭਵ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

25208 572 hau jIvw hau 
jIvw siqgur 
dyiK srsy]2]

Ho Jeevaa Ho 

Jeevaa Sathigur 

Dhaekh Sarasae 

||2||

I live, I live, and I 

blossom forth, 

beholding the True 

Guru. ||2||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਮੇਰਾ ਮਨ) ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

25209 572 koeI Awix koeI 
Awix imlwvY  
myrw siqguru pUrw 
rwm]

Koee Aan Koee 

Aan Milaavai 

Maeraa Sathigur 

Pooraa Raam ||

If only someone would 

come, if only someone 

would come, and lead 

me to meet my 

Perfect True Guru.

ਿ ੇਕੋਈ ਜਲਆ ਕੇ, ਿ ੇਕੋਈ 

ਜਲਆ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ 
ਦੇਵੇ,

25210 572 hau mnu qnu hau 
mnu qnu dyvw iqsu 
kwit srIrw 
rwm]

Ho Man Than Ho 

Man Than 

Dhaevaa This 

Kaatt Sareeraa 

Raam ||

My mind and body, 

my mind and body - I 

cut my body into 

pieces, and I dedicate 

these to Him.

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ 

ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦਆਂ, 

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਦੇ ਜਦਆਂ।
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25211 572 hau mnu qnu 
kwit kwit iqsu 
dyeI jo siqgur 
bcn suxwey]

Ho Man Than 

Kaatt Kaatt This 

Dhaeee Jo 

Sathigur Bachan 

Sunaaeae ||

Cutting my mind and 

body apart, cutting 

them into pieces, I 

offer these to the one, 

who recites to me the 

Words of the True 

Guru.

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਕੱਟ ਕੇ 

(ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਅਪਣੱਤ ਦਾ 
ਮੋਹ ਕੱਟ ਕੇ) ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਜਦਆਂ।

25212 572 myrY min bYrwgu 
BieAw bYrwgI  
imil gur drsin  
suKu pwey]

Maerai Man 

Bairaag Bhaeiaa 

Bairaagee Mil Gur 

Dharasan Sukh 

Paaeae ||

My unattached mind 

has renounced the 

world; obtaining the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan, it has 

found peace.

ਮੇਰੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਸੁਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।

25213 572 hir hir ikRpw 
krhu suKdwqy dyhu 
siqgur crn hm 
DUrw]

Har Har Kirapaa 

Karahu 

Sukhadhaathae 

Dhaehu Sathigur 

Charan Ham 

Dhhooraa ||

O Lord, Har, Har, O 

Giver of Peace, please, 

grant Your Grace, and 

bless me with the dust 

of the feet of the True 

Guru.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਹਰੀ! 
ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖ਼ਸ਼।

25214 572 koeI Awix koeI 
Awix imlwvY  
myrw siqguru 
pUrw]3]

Koee Aan Koee 

Aan Milaavai 

Maeraa Sathigur 

Pooraa ||3||

If only someone would 

come, if only someone 

would come, and lead 

me to meet my 

Perfect True Guru. 

||3||

ਕੋਈ ਜਲਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਲਆ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ! 
॥੩॥
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25215 572 gur jyvfu gur 
jyvfu dwqw mY  
Avru n koeI 
rwm]

Gur Jaevadd Gur 

Jaevadd Dhaathaa 

Mai Avar N Koee 

Raam ||

A Giver as great as the 

Guru, as great as the 

Guru - I cannot see 

any other.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਜਦੱਸਦਾ)।

25216 572 hir dwno hir 
dwnu dyvY hir 
purKu inrMjnu 
soeI rwm]

Har Dhaano Har 

Dhaan Dhaevai 

Har Purakh 

Niranjan Soee 

Raam ||

He blesses me with 

the gift of the Lord's 

Name, the gift of the 

Lord's Name; He is the 

Immaculate Lord God.

ਗੁਰੂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) 
ਦਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਿ ੋਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

25217 572 hir hir nwmu 
ijnI AwrwiDAw  
iqn kw duKu Brmu 
Bau Bwgw]

Har Har Naam 

Jinee Aaraadhhiaa 

Thin Kaa Dhukh 

Bharam Bho 

Bhaagaa ||

Those who worship in 

adoration the Name of 

the Lord, Har, Har - 

their pain, doubts and 

fears are dispelled.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
(ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਭਰਮ 

ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ।

25218 572 syvk Bwie imly 
vfBwgI ijn gur 
crnI mnu lwgw]

Saevak Bhaae 

Milae 

Vaddabhaagee Jin 

Gur Charanee 

Man Laagaa ||

Through their loving 

service, those very 

fortunate ones, whose 

minds are attached to 

the Guru's Feet, meet 

Him.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਜਗਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ 

ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ) ਜਮਲ ਗਏ।
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25219 572 khu nwnk hir 
Awip imlwey  
imil siqgur 
purK suKu hoeI]

Kahu Naanak Har 

Aap Milaaeae Mil 

Sathigur Purakh 

Sukh Hoee ||

Says Nanak, the Lord 

Himself causes us to 

meet the Guru; 

meeting the Almighty 

True Guru, peace is 

obtained.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

25220 572 gur jyvfu gur 
jyvfu dwqw mY  
Avru n 
koeI]4]1]

Gur Jaevadd Gur 

Jaevadd Dhaathaa 

Mai Avar N Koee 

||4||1||

A Giver as great as the 

Guru, as great as the 

Guru - I cannot see 

any other. ||4||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ ॥੪॥੧॥

25221 572 vfhMsu mhlw 4] Vaddehans 

Mehalaa 4 ||

Wadahans, Fourth 

Mehl:

25222 572 hMau gur ibnu hMau 
gur ibnu KrI 
inmwxI rwm]

(KrI) bhuq Hano Gur Bin 

Hano Gur Bin 

Kharee Nimaanee 

Raam ||

Without the Guru, I 

am - without the Guru, 

I am totally 

dishonored.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਵਚਾਰੀ ਸਾਂ।

25223 572 jgjIvnu 
jgjIvnu dwqw  
gur myil smwxI 
rwm]

j`gjIvnu Jagajeevan 

Jagajeevan 

Dhaathaa Gur 

Mael Samaanee 

Raam ||

The Life of the World, 

the Life of the World, 

the Great Giver has 

led me to meet and 

merge with the Guru.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਿਗਤ ਦਾ ਿੀਵਨ ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਜਪਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲੀਨ 

ਹੋ ਗਈ।
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25224 572 siqguru myil hir 
nwim smwxI jip 
hir hir nwmu 
iDAwieAw]

Sathigur Mael Har 

Naam Samaanee 

Jap Har Har Naam 

Dhhiaaeiaa ||

Meeting with the True 

Guru, I have merged 

into the Naam, the 

Name of the Lord. I 

chant the Name of the 

Lord, Har, Har, and 

meditate on it.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ, ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ।

25225 572 ijsu kwrix hMau 
FUMiF FUFydI so 
sjxu hir Gir 
pwieAw]

Jis Kaaran Hano 

Dtoondt 

Dtoodtaedhee So 

Sajan Har Ghar 

Paaeiaa ||

I was seeking and 

searching for Him, the 

Lord, my best friend, 

and I have found Him 

within the home of my 

own being.

ਜਿਸ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਭਾਲ ਕਰ 

ਰਹੀ ਸਾਂ ਉਹ ਸੱਿਣ-ਹਰੀ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਲੱਭ 

ਜਲਆ।

25226 573 eyk idRis† hir 
eyko jwqw hir 
Awqm rwmu 
pCwxI]

di R si † Eaek Dhrist Har 

Eaeko Jaathaa Har 

Aatham Raam 

Pashhaanee ||

I see the One Lord, 

and I know the One 

Lord; I realize Him 

within my soul.

ਮੈਂ ਇਕ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ) ਸਮਝ ਜਲਆ, ਮੈਂ 
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਜਲਆ।

25227 573 hMau gur ibnu hMau 
gur ibnu KrI 
inmwxI]1]

Hano Gur Bin 

Hano Gur Bin 

Kharee Nimaanee 

||1||

Without the Guru, I 

am - without the Guru, 

I am totally 

dishonored. ||1||

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਵਚਾਰੀ ਸਾਂ 
॥੧॥
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25228 573 ijnw siqguru  
ijn siqguru 
pwieAw iqn hir 
pRBu myil imlwey 
rwm]

Jinaa Sathigur Jin 

Sathigur Paaeiaa 

Thin Har Prabh 

Mael Milaaeae 

Raam ||

Those who have found 

the True Guru, the 

True Guru, the Lord 

God unites them in His 

Union.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡਭਾਗੀਆਂ) ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਲੱਭ ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

25229 573 iqn crx iqn 
crx sryvh hm 
lwgh iqn kY 
pwey rwm]

Thin Charan Thin 

Charan Saraeveh 

Ham Laageh Thin 

Kai Paaeae Raam 

||

Their feet, their feet, I 

adore; I fall at their 

feet.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਣ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ 

ਹਾਂ।

25230 573 hir hir crx 
sryvh iqn ky  
ijn siqguru 
purKu pRBu 
D´wieAw]

(sryvh) syvw krIey[ 
iDAwieAw

Har Har Charan 

Saraeveh Thin Kae 

Jin Sathigur 

Purakh Prabh 

Dhhyaaeiaa ||

O Lord, Har, Har, I 

adore the feet of 

those who meditate 

on the True Guru, and 

the Almighty Lord God.

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ਤੇ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ।

25231 573 qU vfdwqw 
AMqrjwmI myrI 
srDw pUir hir 
rwieAw]

Thoo 

Vaddadhaathaa 

Antharajaamee 

Maeree 

Saradhhaa Poor 

Har Raaeiaa ||

You are the Greatest 

Giver, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts; please, 

reward my faith, O 

Lord King.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  ਵੱਡਾ 
ਦਾਤਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ 

ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ!
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25232 573 gurisK myil myrI 
srDw pUrI An 
idnu rwm gux 
gwey]

Gurasikh Mael 

Maeree 

Saradhhaa Pooree 

Anadhin Raam 

Gun Gaaeae ||

Meeting the Gursikh, 

my faith is rewarded; 

night and day, I sing 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਕ 

ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਮੈਂ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ।

25233 573 ijn siqguru ijn 
siqguru pwieAw  
iqn hir pRBu 
myil imlwey]2]

Jin Sathigur Jin 

Sathigur Paaeiaa 

Thin Har Prabh 

Mael Milaaeae 

||2||

Those who have found 

the True Guru, the 

True Guru, the Lord 

God unites them in His 

Union. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ) ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਲੱਭ ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

25234 573 hMau vwrI hMau 
vwrI gurisK 
mIq ipAwry rwm]

Hano Vaaree Hano 

Vaaree Gurasikh 

Meeth Piaarae 

Raam ||

I am a sacrifice, I am a 

sacrifice to the 

Gursikhs, my dear 

friends.

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਜਮੱਤਰ 

ਗੁਰ-ਜਸੱਖ ਤੋਂ,

25235 573 hir nwmo hir 
nwmu suxwey myrw 
pRIqmu nwmu 
ADwry rwm]

Har Naamo Har 

Naam Sunaaeae 

Maeraa Preetham 

Naam Adhhaarae 

Raam ||

They chant the Lord's 

Name, the Lord's 

Name; the Beloved 

Naam, the Name of 

the Lord, is my only 

Support.

ਿੇਹੜਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਣਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।
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25236 573 hir hir nwmu  
myrw pRwn sKweI  
iqsu ibnu GVI 
inmK nhI jIvW]

Har Har Naam 

Maeraa Praan 

Sakhaaee This Bin 

Gharree Nimakh 

Nehee Jeevaan ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is the 

companion of my 

breath of life; without 

it, I cannot live for an 

instant or a moment.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਸ (ਨਾਮ) 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਇਕ ਘੜੀ ਭਰ 

ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਲਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ।

25237 573 hir hir ikRpw 
kry suKdwqw  
gurmuiK AMimRqu 
pIvW]

Har Har Kirapaa 

Karae 

Sukhadhaathaa 

Guramukh 

Anmrith Peevaan 

||

The Lord, Har, Har, the 

Giver of peace, shows 

His Mercy, and the 

Gurmukh drinks in the 

Ambrosial Nectar.

ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਿ ੇ

ਮੇਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

25238 573 hir Awpy srDw 
lwie imlwey hir 
Awpy Awip 
svwry]

Har Aapae 

Saradhhaa Laae 

Milaaeae Har 

Aapae Aap 

Savaarae ||

The Lord blesses him 

with faith, and unites 

him in His Union; He 

Himself adorns him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
(ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੀਵਨ) ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।

25239 573 hMau vwrI hMau 
vwrI gurisK 
mIq ipAwry]3]

Hano Vaaree Hano 

Vaaree Gurasikh 

Meeth Piaarae 

||3||

I am a sacrifice, I am a 

sacrifice to the 

Gursikhs, my dear 

friends. ||3||

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸੱਖ ਤੋਂ ਜਪਆਰੇ 

ਜਮੱਤਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥
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25240 573 hir Awpy hir 
Awpy purKu 
inrMjnu soeI 
rwm]

Har Aapae Har 

Aapae Purakh 

Niranjan Soee 

Raam ||

The Lord Himself, the 

Lord Himself, is the 

Immaculate Almighty 

Lord God.

ਪਿਭੁ ਆਪ ਹੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ।

25241 573 hir Awpy hir 
Awpy mylY krY so 
hoeI rwm]

Har Aapae Har 

Aapae Maelai 

Karai So Hoee 

Raam ||

The Lord Himself, the 

Lord Himself, unites us 

with Himself; that 

which He does, comes 

to pass.

ਪਿਭੁ ਆਪ ਹੀ, ਆਪ ਹੀ ਜਿਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕੁਝ ਉਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

25242 573 jo hir pRB BwvY  
soeI hovY Avru n 
krxw jweI]

Jo Har Prabh 

Bhaavai Soee 

Hovai Avar N 

Karanaa Jaaee ||

Whatever is pleasing 

to the Lord God, that 

alone comes to pass; 

nothing else can be 

done.

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ) ਹੋਰ ਕੁਝ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

25243 573 bhuqu isAwxp 
lieAw n jweI  
kir Qwky siB 
cqurweI]

Bahuth Siaanap 

Laeiaa N Jaaee Kar 

Thhaakae Sabh 

Chathuraaee ||

Even by very clever 

tricks, He cannot be 

obtained; all have 

grown weary of 

practicing cleverness.

ਭਾਵੇਂ ਮਨੱੁਖ ਜਕਨੀ ਵੀ 
ਜਸਆਣਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ) ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ 

ਥਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25244 573 gur pRswid jn 
nwnk dyiKAw mY  
hir ibnu Avru n 
koeI]

Gur Prasaadh Jan 

Naanak Dhaekhiaa 

Mai Har Bin Avar 

N Koee ||

By Guru's Grace, 

servant Nanak beholds 

the Lord; without the 

Lord, I have no other 

at all.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਸਹਾਰਾ) ਨਹੀਂ 
(ਜਦੱਸਦਾ)।
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25245 573 hir Awpy hir 
Awpy purKu 
inrMjnu 
soeI]4]2]

Har Aapae Har 

Aapae Purakh 

Niranjan Soee 

||4||2||

The Lord Himself, the 

Lord Himself, is the 

Immaculate Almighty 

Lord God. ||4||2||

ਪਿਭੁ ਆਪ ਹੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ ॥੪॥੨॥

25246 573 vfhMsu mhlw 4] Vaddehans 

Mehalaa 4 ||

Wadahans, Fourth 

Mehl:

25247 573 hir siqgur hir 
siqgur myil hir 
siqgur crx hm 
BwieAw rwm]

Har Sathigur Har 

Sathigur Mael Har 

Sathigur Charan 

Ham Bhaaeiaa 

Raam ||

The Lord, the True 

Guru, the Lord, the 

True Guru - if only I 

could meet the Lord, 

the True Guru; His 

Lotus Feet are so 

pleasing to me.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

25248 573 iqmr AigAwnu 
gvwieAw gur 
igAwnu AMjnu  
guir pwieAw 
rwm]

(iqmr) hnyrw Thimar Agiaan 

Gavaaeiaa Gur 

Giaan Anjan Gur 

Paaeiaa Raam ||

The darkness of my 

ignorance was 

dispelled, when the 

Guru applied the 

healing ointment of 

spiritual wisdom to my 

eyes.

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ (ਦਾ) 
ਸੁਰਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ 
ਬੇਸਮਝੀ (ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ।
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25249 573 gur igAwn AMjnu  
siqgurU pwieAw  
AigAwn AMDyr 
ibnwsy]

Gur Giaan Anjan 

Sathiguroo 

Paaeiaa Agiaan 

Andhhaer 

Binaasae ||

The True Guru has 

applied the healing 

ointment of spiritual 

wisdom to my eyes, 

and the darkness of 

ignorance has been 

dispelled.

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਗਆਨ ਦਾ 
ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਜਲਆ ਉਸ ਦੇ 

ਅਜਗਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

25250 573 siqgur syiv 
prmpdu pwieAw  
hir jipAw sws 
igrwsy]

Sathigur Saev 

Param Padh 

Paaeiaa Har Japiaa 

Saas Giraasae ||

Serving the Guru, I 

have obtained the 

supreme status; I 

meditate on the Lord 

with every breath, and 

every morsel of food.

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਤੇ ਹਰੇਕ 

ਜਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

25251 573 ijn kMau hir 
pRiB ikrpw DwrI  
qy siqgur syvw 
lwieAw]

Jin Kano Har Prabh 

Kirapaa Dhhaaree 

Thae Sathigur 

Saevaa Laaeiaa ||

Those, upon whom 

the Lord God has 

bestowed His Grace, 

are committed to the 

service of the True 

Guru.

ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ।

25252 573 hir siqgur hir 
siqgur myil hir 
siqgur crx hm 
BwieAw]1]

Har Sathigur Har 

Sathigur Mael Har 

Sathigur Charan 

Ham Bhaaeiaa 

||1||

The Lord, the True 

Guru, the Lord, the 

True Guru - if only I 

could meet the Lord, 

the True Guru; His 

Lotus Feet are so 

pleasing to me. ||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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25253 573 myrw siqguru myrw 
siqguru ipAwrw  
mY gur ibnu rhxu 
n jweI rwm]

Maeraa Sathigur 

Maeraa Sathigur 

Piaaraa Mai Gur 

Bin Rehan N Jaaee 

Raam ||

My True Guru, my 

True Guru is my 

Beloved; without the 

Guru, I cannot live.

ਮੇਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜਰਹਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

25254 573 hir nwmo hir 
nwmu dyvY myrw 
AMiq sKweI rwm]

Har Naamo Har 

Naam Dhaevai 

Maeraa Anth 

Sakhaaee Raam ||

He gives me the Name 

of the Lord, the Name 

of the Lord, my only 

companion in the end.

ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ 
ਸਾਥੀ ਬਣੇਗਾ।

25255 573 hir hir nwmu 
myrw AMiq sKweI  
guir siqguir  
nwmu idRVwieAw]

Har Har Naam 

Maeraa Anth 

Sakhaaee Gur 

Sathigur Naam 

Dhrirraaeiaa ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is my only 

companion in the end; 

the Guru, the True 

Guru, has implanted 

the Naam, the Name 

of the Lord, within me.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 

ਹਜਰ-ਹਜਰ-ਨਾਮ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ 

ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇਗਾ,

25256 573 ijQY puqu klqRü 
koeI bylI nwhI  
iqQY hir hir 
nwim CfwieAw]

k-l`qRü Jithhai Puth 

Kalathra Koee 

Baelee Naahee 

Thithhai Har Har 

Naam 

Shhaddaaeiaa ||

There, where neither 

child nor spouse shall 

accompany you, the 

Name of the Lord, Har, 

Har shall emancipate 

you.

ਜਿਥੇ ਪੁਤਿ ਿਾਂ ਇਸਤਿੀ ਕੋਈ ਭੀ 
ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਥੇ 

ਹਜਰ-ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਛੁਡਾਣਾ 
ਹੈ।
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25257 573 Dnu Dnu siqguru 
purKu inrMjnu  
ijqu imil hir 
nwmu iDAweI]

Dhhan Dhhan 

Sathigur Purakh 

Niranjan Jith Mil 

Har Naam 

Dhhiaaee ||

Blessed, blessed is the 

True Guru, the 

Immaculate, Almighty 

Lord God; meeting 

Him, I meditate on the 

Name of the Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਧੂੰਨ ਹੈ, 

ਜਨਰਲੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹਾਂ।

25258 573 myrw siqguru myrw 
siqguru ipAwrw  
mY gur ibnu rhxu 
n jweI]2]

Maeraa Sathigur 

Maeraa Sathigur 

Piaaraa Mai Gur 

Bin Rehan N Jaaee 

||2||

My True Guru, my 

True Guru is my 

Beloved; without the 

Guru, I cannot live. 

||2||

ਮੇਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਰਜਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥

25259 574 ijnI drsnu  
ijnI drsnu  
siqgur purK n 
pwieAw rwm]

Jinee Dharasan 

Jinee Dharasan 

Sathigur Purakh N 

Paaeiaa Raam ||

Those who have not 

obtained the Blessed 

Vision, the Blessed 

Vision of the Darshan 

of the True Guru, the 

Almighty Lord God,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਮਹਾਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰਸਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ,

25260 574 iqn inhPlu iqn 
inhPlu jnmu sBu 
ibRQw gvwieAw 
rwm]

bi RQw Thin Nihafal Thin 

Nihafal Janam 

Sabh Brithhaa 

Gavaaeiaa Raam ||

They have fruitlessly, 

fruitlessly wasted their 

whole lives in vain.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਬੇ-ਫ਼ਾਇਦਾ, 
ਬੇ-ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਗਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ 
ਜਲਆ।
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25261 574 inhPlu jnmu 
iqn ibRQw 
gvwieAw qy 
swkq muey mir 
JUry]

Nihafal Janam 

Thin Brithhaa 

Gavaaeiaa Thae 

Saakath Mueae 

Mar Jhoorae ||

They have wasted 

away their whole lives 

in vain; those faithless 

cynics die a regretful 

death.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ 
ਜਲਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਹੋਏ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰ ਗਏ।

25262 574 Gir hodY rqin 
pdwriQ BUKy  
BwghIx hir 
dUry]

Ghar Hodhai 

Rathan 

Padhaarathh 

Bhookhae 

Bhaageheen Har 

Dhoorae ||

They have the jewel-

treasure in their own 

homes, but still, they 

are hungry; those 

unlucky wretches are 

far away from the 

Lord.

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਕੀਮਤੀ 
ਨਾਮ-ਰਤਨ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਉਹ 

ਬਦ-ਨਸੀਬ ਮਰੂੂੰ -ਮਰੂੂੰ  ਕਰਦੇ 

ਰਹੇ, ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੇ 

ਰਹੇ।

25263 574 hir hir iqn kw 
drsu n krIAhu  
ijnI hir hir 
nwmu n 
iDAwieAw]

Har Har Thin Kaa 

Dharas N 

Kareeahu Jinee 

Har Har Naam N 

Dhhiaaeiaa ||

O Lord, please, let me 

not see those who do 

not meditate on the 

Name of the Lord, Har, 

Har,

ਰੱਬ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਨਾਹ ਕਰਨਾ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਜਰਆ,

25264 574 ijnI drsnu 
ijnI drsnu  
siqgur purK n 
pwieAw]3]

Jinee Dharasan 

Jinee Dharasan 

Sathigur Purakh N 

Paaeiaa ||3||

And who have not 

obtained the Blessed 

Vision, the Blessed 

Vision of the Darshan 

of the True Guru, the 

Almighty Lord God. 

||3||

ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਖ 

ਦਾ ਦਰਸਨ, ਦਰਸਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ॥੩॥
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25265 574 hm cwiqRk hm 
cwiqRk dIn hir 
pwis bynMqI rwm]

Ham Chaathrik 

Ham Chaathrik 

Dheen Har Paas 

Baenanthee Raam 

||

I am a song-bird, I am 

a meek song-bird; I 

offer my prayer to the 

Lord.

ਮੈਂ ਜਨਮਾਣਾ ਪਪੀਹਾ, ਜਨਮਾਣਾ 
ਪਪੀਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

25266 574 gur imil gur 
myil myrw 
ipAwrw hm  
siqgur krh 
BgqI rwm]

Gur Mil Gur Mael 

Maeraa Piaaraa 

Ham Sathigur 

Kareh Bhagathee 

Raam ||

If only I could meet 

the Guru, meet the 

Guru, O my Beloved; I 

dedicate myself to the 

devotional worship of 

the True Guru.

ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਾਂਗਾ।

25267 574 hir hir siqgur 
krh BgqI jW 
hir pRBu ikrpw 
Dwry]

Har Har Sathigur 

Kareh Bhagathee 

Jaan Har Prabh 

Kirapaa Dhhaarae 

||

I worship the Lord, 

Har, Har, and the True 

Guru; the Lord God 

has granted His Grace.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਸੀਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

25268 574 mY gur ibnu Avru  
n koeI bylI guru 
siqguru pRwx 
hm@wry]

Mai Gur Bin Avar 

N Koee Baelee Gur 

Sathigur Praan 

Hamhaarae ||

Without the Guru, I 

have no other friend. 

The Guru, the True 

Guru, is my very 

breath of life.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ 

ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ (ਦਾ ਆਸਰਾ) 
ਹੈ।
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25269 574 khu nwnk guir 
nwmu idRV@wieAw  
hir hir nwmu 
hir sqI]

(s`qI) s`q sdw rihx 
vwlw

Kahu Naanak Gur 

Naam 

Dhrirrhaaeiaa Har 

Har Naam Har 

Sathee ||

Says Nanak, the Guru 

has implanted the 

Naam within me; the 

Name of the Lord, Har, 

Har, the True Name.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਕ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਪੱਕਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

25270 574 hm cwiqRk hm 
cwiqRk dIn hir 
pwis 
bynMqI]4]3]

Ham Chaathrik 

Ham Chaathrik 

Dheen Har Paas 

Baenanthee 

||4||3||

I am a song-bird, I am 

a meek song-bird; I 

offer my prayer to the 

Lord. ||4||3||

ਮੈਂ ਜਨਮਾਣਾ ਪਪੀਹਾ, ਜਨਮਾਣਾ 
ਪਪੀਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੩॥

25271 574 vfhMsu mhlw 4] Vaddehans 

Mehalaa 4 ||

Wadahans, Fourth 

Mehl:

25272 574 hir ikrpw hir 
ikrpw kir  
siqguru myil  
suKdwqw rwm]

Har Kirapaa Har 

Kirapaa Kar 

Sathigur Mael 

Sukhadhaathaa 

Raam ||

O Lord, show Your 

Mercy, show Your 

Mercy, and let me 

meet the True Guru, 

the Giver of peace.

ਹੇ ਹਰੀ, ਮੇਹਰ ਕਰ! ਹੇ ਹਰੀ, 
ਮੇਹਰ ਕਰ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ,

25273 574 hm pUCh hm 
pUCh siqgur 
pwis hir bwqw 
rwm]

bwqW Ham Pooshheh 

Ham Pooshheh 

Sathigur Paas Har 

Baathaa Raam ||

I go and ask, I go and 

ask from the True 

Guru, about the 

sermon of the Lord.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਪੱੁਜਛਆ ਕਰਾਂਗਾ।
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25274 574 siqgur pwis  
hir bwq pUCh  
ijin nwmu 
pdwrQu pwieAw]

Sathigur Paas Har 

Baath Pooshheh 

Jin Naam 

Padhaarathh 

Paaeiaa ||

I ask about the sermon 

of the Lord from the 

True Guru, who has 

obtained the treasure 

of the Naam.

ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਪੱੁਜਛਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਮੋਲਕ 

ਨਾਮ-ਰਤਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

25275 574 pwie lgh inq 
krh ibnMqI guir 
siqguir pMQu 
bqwieAw]

Paae Lageh Nith 

Kareh Binanthee 

Gur Sathigur 

Panthh Bathaaeiaa 

||

I bow at His Feet 

constantly, and pray 

to Him; the Guru, the 

True Guru, has shown 

me the Way.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ ਦੱਜਸਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦਾ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ 
ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਾਂਗਾ।

25276 574 soeI Bgqu duKu 
suKu smqu kir 
jwxY hir hir 
nwim hir rwqw]

sm-qu Soee Bhagath 

Dhukh Sukh 

Samath Kar Jaanai 

Har Har Naam Har 

Raathaa ||

He alone is a devotee, 

who looks alike upon 

pleasure and pain; he 

is imbued with the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਉਹ (ਗੁਰੂ) ਹੀ (ਅਸਲ) ਭਗਤ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਖ ਤੇ ਸੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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25277 574 hir ikrpw hir 
ikrpw kir guru 
siqguru myil 
suKdwqw]1]

Har Kirapaa Har 

Kirapaa Kar Gur 

Sathigur Mael 

Sukhadhaathaa 

||1||

O Lord, show Your 

Mercy, show Your 

Mercy, and let me 

meet the True Guru, 

the Giver of peace. 

||1||

ਹੇ ਹਰੀ, ਮੇਹਰ ਕਰ! ਹੇ ਹਰੀ, 
ਮੇਹਰ ਕਰ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ 
॥੧॥

25278 574 suix gurmuiK  
suix gurmuiK 
nwim siB ibnsy  
hMaumY pwpw rwm]

Sun Guramukh 

Sun Guramukh 

Naam Sabh 

Binasae Hanoumai 

Paapaa Raam ||

Listen as Gurmukh, 

listen as Gurmukh, to 

the Naam, the Name 

of the Lord; all 

egotism and sins are 

eradicated.

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਗੁਰਮਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਉਮੈ ਆਜਦਕ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25279 574 jip hir hir  
jip hir hir 
nwmu liQAVy 
jig qwpw rwm]

l`iQAVy Jap Har Har Jap 

Har Har Naam 

Lathhiarrae Jag 

Thaapaa Raam ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, 

chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, the 

troubles of the world 

vanish.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ, ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਜਿਤਨੇ 

ਭੀ) ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ (ਹਨ ਉਹ 

ਸਾਰੇ) ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25280 574 hir hir nwmu 
ijnI AwrwiDAw  
iqn ky duK pwp 
invwry]

Har Har Naam 

Jinee Aaraadhhiaa 

Thin Kae Dhukh 

Paap Nivaarae ||

Those who 

contemplate the 

Name of the Lord, Har, 

Har, are rid of their 

suffering and sins.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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25281 574 siqguir igAwn 
KVgu hiQ dInw  
jmkMkr mwir 
ibdwry]

h`iQ Sathigur Giaan 

Kharrag Hathh 

Dheenaa 

Jamakankar Maar 

Bidhaarae ||

The True Guru has 

placed the sword of 

spiritual wisdom in my 

hands; I have 

overcome and slain 

the Messenger of 

Death.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ 
ਖੂੰਡਾ ਿੜਾ ਜਦੱਤਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਦੂਤ ਮਰ ਮੁਕਾ 
ਗਏ।

25282 574 hir pRiB ikRpw 
DwrI suKdwqy duK 
lwQy pwp sMqwpw]

Har Prabh Kirapaa 

Dhhaaree 

Sukhadhaathae 

Dhukh Laathhae 

Paap Santhaapaa 

||

The Lord God, the 

Giver of peace, has 

granted His Grace, and 

I am rid of pain, sin 

and disease.

ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ, 
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਪਾਪ ਕਲੇਸ਼ 

ਲਜਹ ਗਏ।

25283 574 suix gurmuiK 
suix gurmuiK nwmu  
siB ibnsy hMaumY 
pwpw]2]

Sun Guramukh 

Sun Guramukh 

Naam Sabh 

Binasae Hanoumai 

Paapaa ||2||

Listen as Gurmukh, 

listen as Gurmukh, to 

the Naam, the Name 

of the Lord; all 

egotism and sins are 

eradicated. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਜਣਆ 

ਕਰ ਇੂੰਿ ਹਉਮੈ ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

25284 574 jip hir hir  
jip hir hir 
nwmu myrY min 
BwieAw rwm]

Jap Har Har Jap 

Har Har Naam 

Maerai Man 

Bhaaeiaa Raam ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, 

chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, is 

so pleasing to my 

mind.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ, ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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25285 574 muiK gurmuiK muiK 
gurmuiK jip siB 
rog gvwieAw 
rwm]

Mukh Guramukh 

Mukh Guramukh 

Jap Sabh Rog 

Gavaaeiaa Raam ||

Speaking as Gurmukh, 

speaking as Gurmukh, 

chanting the Naam, all 

disease is eradicated.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 

ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25286 574 gurmuiK jip siB 
rog gvwieAw  
Arogq Bey 
srIrw]

Guramukh Jap 

Sabh Rog 

Gavaaeiaa 

Arogath Bheae 

Sareeraa ||

As Gurmukh, chanting 

the Naam, all disease 

is eradicated, and the 

body becomes free of 

disease.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 

ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਨਰੋਆ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25287 574 An idnu shj 
smwiD hir lwgI  
hir jipAw 
gihr gMBIrw]

Anadhin Sehaj 

Samaadhh Har 

Laagee Har Japiaa 

Gehir Ganbheeraa 

||

Night and day, one 

remains absorbed in 

the Perfect Poise of 

Samaadhi; meditate 

on the Name of the 

Lord, the inaccessible 

and unfathomable 

Lord.

ਡੂੂੰ ਘੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

25288 574 jwiq Ajwiq 
nwmu ijn 
iDAwieAw iqn 
prm pdwrQu 
pwieAw]

Jaath Ajaath Naam 

Jin Dhhiaaeiaa 

Thin Param 

Padhaarathh 

Paaeiaa ||

Whether of high or 

low social status, one 

who meditates on the 

Naam obtains the 

supreme treasure.

ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨੀਵੀਂ 
ਿਾਜਤ ਦੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 

ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ (ਨਾਮ-) 

ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।
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25289 574 jip hir hir  
jip hir hir 
nwmu myrY min 
BwieAw]3]

Jap Har Har Jap 

Har Har Naam 

Maerai Man 

Bhaaeiaa ||3||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, 

chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, is 

pleasing to my mind. 

||3||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ, ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

25290 575 hir Dwrhu hir 
Dwrhu ikrpw  
kir ikrpw lyhu 
aubwry rwm]

Har Dhhaarahu 

Har Dhhaarahu 

Kirapaa Kar 

Kirapaa Laehu 

Oubaarae Raam ||

Grant Your Grace, 

grant Your Grace, O 

Lord, and save me.

ਹੇ ਹਰੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰ! ਹੇ ਹਰੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰ! (ਸਾਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ।

25291 575 hm pwpI hm 
pwpI inrgux 
dIn qum@wry rwm]

Ham Paapee Ham 

Paapee Niragun 

Dheen 

Thumhaarae Raam 

||

I am a sinner, I am a 

worthless sinner, I am 

meek, but I am Yours, 

O Lord.

ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ 
ਹਾਂ, ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਂ, ਆਜਿਜ਼ ਹਾਂ, 
(ਪਰ ਜਿਰ ਭੀ) ਤੇਰੇ ਹਾਂ।

25292 575 hm pwpI inrgux 
dIn qum@wry hir 
dYAwl 
srxwieAw]

Ham Paapee 

Niragun Dheen 

Thumhaarae Har 

Dhaiaal 

Saranaaeiaa ||

I am a worthless 

sinner, and I am meek, 

but I am Yours; I seek 

Your Sanctuary, O 

Merciful Lord.

ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਂ, 
ਆਜਿਜ਼ ਹਾਂ, (ਪਰ ਜਿਰ ਭੀ) 
ਤੇਰੇ ਹਾਂ; ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 

ਹਰੀ!
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25293 575 qU duKBMjnu srb 
suKdwqw hm 
pwQr qry 
qrwieAw]

Thoo Dhukh 

Bhanjan Sarab 

Sukhadhaathaa 

Ham Paathhar 

Tharae Tharaaeiaa 

||

You are the Destroyer 

of pain, the Giver of 

absolute peace; I am a 

stone - carry me 

across and save me.

ਤੂੂੰ  ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। 
ਅਸੀਂ ਕਠੋਰ-ਜਚੱਤ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ 

ਤਰਾਏ ਹੋਏ ਹੀ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

25294 575 siqgur Byit rwm 
rsu pwieAw jn 
nwnk nwim 
auDwry]

Sathigur Bhaett 

Raam Ras Paaeiaa 

Jan Naanak Naam 

Oudhhaarae ||

Meeting the True 

Guru, servant Nanak 

has obtained the 

subtle essence of the 

Lord; through the 

Naam, the Name of 

the Lord, he is saved.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਜਖਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਡੁਬਜਦਆਂ ਨੂੂੰ ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ ਹੈ।

25295 575 hir Dwrhu hir 
Dwrhu ikrpw  
kir ikrpw lyhu 
aubwry 
rwm]4]4]

Har Dhhaarahu 

Har Dhhaarahu 

Kirapaa Kar 

Kirapaa Laehu 

Oubaarae Raam 

||4||4||

Grant Your Grace, 

grant Your Grace, 

Lord, and save me. 

||4||4||

ਹੇ ਹਰੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰ! ਹੇ ਹਰੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰ! (ਸਾਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ ॥੪॥੪॥

25296 575 vfhMsu mhlw 4 
GoVIAw

Vaddehans 

Mehalaa 4 

Ghorreeaa

Wadahans, Fourth 

Mehl, Ghorees ~ The 

Wedding Procession 

Songs:

ਰਾਗ ਵਡਹੂੰਸ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਘੋੜੀਆਂ'।

25297 575 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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25298 575 dyh qyjix jI  
rwim aupweIAw 
rwm]

qyjix GoVI Dhaeh Thaejan Jee 

Raam Oupaaeeaa 

Raam ||

This body-horse was 

created by the Lord.

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇਹ ਕਾਂਇਆਂ (ਮਾਨੋ) 

ਘੋੜੀ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

25299 575 DMnu mwxs jnmu  
puMin pweIAw 
rwm]

Dhhann Maanas 

Janam Punn 

Paaeeaa Raam ||

Blessed is human life, 

which is obtained by 

virtuous actions.

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਿ ੋਚੂੰਗੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ 
ਲਭਦਾ ਹੈ।

25300 575 mwxs jnmu vf 
puMny pwieAw dyh 
su kMcn 
cMgVIAw]

(cMgVIAw) cMgI Maanas Janam 

Vadd Punnae 

Paaeiaa Dhaeh S 

Kanchan 

Changarreeaa ||

Human life is obtained 

only by the most 

virtuous actions; this 

body is radiant and 

golden.

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਕਾਂਇਆਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ 

ਸੋਹਣੀ ਹੈ,

25301 575 gurmuiK rMgu 
clUlw pwvY hir 
hir hir 
nvrMgVIAw]

(clUlw) gUV@w[ (nv-
rMgVIAw) nvyN rMg vwly

Guramukh Rang 

Chaloolaa Paavai 

Har Har Har Nav 

Rangarreeaa ||

The Gurmukh is 

imbued with the deep 

red color of the 

poppy; he is imbued 

with the new color of 

the Lord's Name, Har, 

Har, Har.

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੜਹਾ ਰੂੰਗ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਕਾਂਇਆਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ 
ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

25302 575 eyh dyh su bWkI  
ijqu hir jwpI  
hir hir nwim 
suhwvIAw]

(bWkI) suMdr Eaeh Dhaeh S 

Baankee Jith Har 

Jaapee Har Har 

Naam Suhaaveeaa 

||

This body is so very 

beautiful; it chants the 

Name of the Lord, and 

it is adorned with the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਇਹ ਕਾਂਇਆਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ 

ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਕਾਂਇਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਂਇਆਂ 

ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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25303 575 vfBwgI pweI 
nwmu sKweI jn 
nwnk rwim 
aupweIAw]1]

Vaddabhaagee 

Paaee Naam 

Sakhaaee Jan 

Naanak Raam 

Oupaaeeaa ||1||

By great good fortune, 

the body is obtained; 

the Naam, the Name 

of the Lord, is its 

companion; O servant 

Nanak, the Lord has 

created it. ||1||

ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਮਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! 

(ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ) 
ਇਹ ਕਾਂਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੧॥

25304 575 dyh pwvau jInu  
buiJ cMgw rwm]

(jInu) kwTI[ bu`iJ Dhaeh Paavo Jeen 

Bujh Changaa 

Raam ||

I place the saddle on 

the body-horse, the 

saddle of realization of 

the Good Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ 

ਕੇ ਮੈਂ (ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ-ਘੋੜੀ 
ਉਤੇ, ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) 
ਕਾਠੀ ਪਾਂਦਾ ਹਾਂ,

25305 575 ciV lMGw jI  
ibKmu BuieAMgw 
rwm]

(BuieAMgw) sMswr swgr Charr Langhaa Jee 

Bikham 

Bhueiangaa Raam 

||

Riding this horse, I 

cross over the 

terrifying world-ocean.

ਇੂੰਿ ਇਸ ਉਤੇ ਚੜਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ 

ਔਖੇ (ਤਰੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹਾਂ।

25306 575 ibKmu BuieAMgw 
Anq qrMgw  
gurmuiK pwir 
lMGwey]

Bikham 

Bhueiangaa Anath 

Tharangaa 

Guramukh Paar 

Langhaaeae ||

The terrifying world-

ocean is rocked by 

countless waves, but 

the Gurmukh is carried 

across.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਹੀ) ਇਸ ਬੇਅੂੰ ਤ ਲਜਹਰਾਂ ਵਾਲੇ 

ਔਖੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5082 Published: March 06/ 2014



25307 575 hir boihiQ ciV  
vfBwgI lMGY guru 
Kyvtu sbid 
qrwey]

(Kyvtu)mlwh Har Bohithh Charr 

Vaddabhaagee 

Langhai Gur 

Khaevatt Sabadh 

Tharaaeae ||

Embarking upon the 

boat of the Lord, the 

very fortunate ones 

cross over; the Guru, 

the Boatman, carries 

them across through 

the Word of the 

Shabad.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਿਹਾਜ਼ 

ਜਵਚ ਚੜਹ ਕੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ-ਮਲਾਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

25308 575 An idnu hir 
rMig hir gux 
gwvY hir rMgI 
hir rMgw]

Anadhin Har Rang 

Har Gun Gaavai 

Har Rangee Har 

Rangaa ||

Night and day, imbued 

with the Lord's Love, 

singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

the Lord's lover loves 

the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

25309 575 jn nwnk  
inrbwx pdu 
pwieAw hir 
auqmu hir pdu 
cMgw]2]

Jan Naanak 

Nirabaan Padh 

Paaeiaa Har 

Outham Har Padh 

Changaa ||2||

Servant Nanak has 

obtained the state of 

Nirvaanaa, the state of 

ultimate goodness, 

the state of the Lord. 

||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਹਜਰ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੱੁਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਾਸਨਾ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੨॥

25310 575 kVIAwlu muKy  
guir igAwnu 
idRVwieAw rwm]

(kVI-Awlu) kMifAwLw Karreeaal Mukhae 

Gur Giaan 

Dhrirraaeiaa Raam 

||

For a bridle in my 

mouth, the Guru has 

implanted spiritual 

wisdom within me.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਪੱਕੀ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ 

ਇਹ ਸੂਝ (ਆਪਣੀ ਕਾਂਇਆਂ-

ਘੋੜੀ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ (ਮਾਨੋ) 

ਲਗਾਮ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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25311 575 qin pRymu hir  
cwbku lwieAw 
rwm]

Than Praem Har 

Chaabak Laaeiaa 

Raam ||

He has applied the 

whip of the Lord's 

Love to my body.

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ (ਮਾਨੋ) ਕਾਂਇਆਂ-

ਘੋੜੀ ਨੂੂੰ  ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

25312 575 qin pRymu hir 
hir lwie cwbku  
mnu ijxY gurmuiK 
jIiqAw]

Than Praem Har 

Har Laae Chaabak 

Man Jinai 

Guramukh 

Jeethiaa ||

Applying the whip of 

the Lord's Love to his 

body, the Gurmukh 

conquers his mind, 

and wins the battle of 

life.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੇਮ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣੀ ਕਾਂਇਆਂ-ਘੋੜੀ ਨੂੂੰ  
ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

25313 575 AGVo GVwvY  
sbdu pwvY Aipau 
hir rsu pIiqAw]

A-GVo Agharro 

Gharraavai Sabadh 

Paavai Apio Har 

Ras Peethiaa ||

He trains his untrained 

mind with the Word of 

the Shabad, and drinks 

in the rejuvenating 

essence of the Lord's 

Nectar.

ਇੂੰਿ ਉਹ ਅੱਲਹੜ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਘੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

25314 575 suix sRvx bwxI  
guir vKwxI hir 
rMgu qurI 
cVwieAw]

(qurI) GoVI dyh rUpI[ 
cV@wieAw

Sun Sravan 

Baanee Gur 

Vakhaanee Har 

Rang Thuree 

Charraaeiaa ||

Listen with your ears 

to the Word, uttered 

by the Guru, and 

attune your body-

horse to the Lord's 

Love.

ਆਪਣ ੇਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਕਾਂਇਆਂ-ਘੋੜੀ ਉਤੇ ਸਵਾਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਕਾਂਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ)।
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25315 575 mhw mwrgu pMQu 
ibKVw jn nwnk  
pwir 
lMGwieAw]3]

Mehaa Maarag 

Panthh Bikharraa 

Jan Naanak Paar 

Langhaaeiaa ||3||

Servant Nanak has 

crossed over the long 

and treacherous path. 

||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ) ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਿੋ 
(ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਪਇਆਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

25316 575 GoVI qyjix dyh  
rwim aupweIAw 
rwm]

Ghorree Thaejan 

Dhaeh Raam 

Oupaaeeaa Raam 

||

The transitory body-

horse was created by 

the Lord.

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ-ਘੋੜੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,

25317 575 ijqu hir pRBu 
jwpY sw Dnu DMnu 
quKweIAw rwm]

(quKweIAw) GoVI Jith Har Prabh 

Jaapai Saa Dhhan 

Dhhann 

Thukhaaeeaa 

Raam ||

Blessed, blessed is 

that body-horse which 

meditates on the Lord 

God.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਸਰੀਰ-ਘੋੜੀ) ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

25318 575 ijqu hir pRBu 
jwpY sw DMnu 
swbwsY Duir 
pwieAw ikrqu 
juVMdw]

Jith Har Prabh 

Jaapai Saa Dhhann 

Saabaasai Dhhur 

Paaeiaa Kirath 

Jurrandhaa ||

Blessed and acclaimed 

is that body-horse 

which meditates on 

the Lord God; it is 

obtained by the merits 

of past actions.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਸਰੀਰ-ਘੋੜੀ) ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ 

ਉੱਘੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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25319 575 ciV dyhiV GoVI  
ibKmu lGwey  
imlu gurmuiK 
prmwnMdw]

(dyhiV)dyh[ ciV@ Charr Dhaeharr 

Ghorree Bikham 

Laghaaeae Mil 

Guramukh 

Paramaanandhaa 

||

Riding the body-horse, 

one crosses over the 

terrifying world ocean; 

the Gurmukh meets 

the Lord, the 

embodiment of 

supreme bliss.

ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਕਾਂਇਆਂ-ਘੋੜੀ 
ਉਤੇ ਚੜਹ, ਿੋ ਔਖੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ, (ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ।

25320 575 hir hir kwju 
rcwieAw pUrY  
imil sMq jnw 
jM\ AweI]

Har Har Kaaj 

Rachaaeiaa Poorai 

Mil Santh Janaa 

Jannj Aaee ||

The Lord, Har, Har, has 

perfectly arranged this 

wedding; the Saints 

have come together as 

a marriage party.

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ (ਮਾਨੋ) 

ਜਵਆਹ ਰਚਾ ਜਦੱਤਾ ਤੇ ਸਤ 

ਸੂੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ (ਮਾਨੋ) 

ਉਸ ਦੀ ਿੂੰਞ ਆ ਗਈ।

25321 575 jn nwnk hir 
vru pwieAw 
mMglu imil sMq 
jnw 
vwDweI]4]1]5]

Jan Naanak Har 

Var Paaeiaa 

Mangal Mil Santh 

Janaa Vaadhhaaee 

||4||1||5||

Servant Nanak has 

obtained the Lord as 

his Spouse; joining 

together, the Saints 

sing the songs of joy 

and congratulations. 

||4||1||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ (ਦਾ ਜਮਲਾਪ) ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਦੀਆਨੇ 

ਵੱਿ ਪਏ ॥੪॥੧॥੫॥

25322 575 vfhMsu mhlw 4] Vaddehans 

Mehalaa 4 ||

Wadahans, Fourth 

Mehl:
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25323 575 dyh qyjnVI hir 
nvrMgIAw rwm]

Dhaeh 

Thaejanarree Har 

Nav Rangeeaa 

Raam ||

The body is the Lord's 

horse; the Lord 

imbues it with the 

fresh and new color.

(ਮਾਨੋ) ਉਹ ਕਾਂਇਆਂ ਸੋਹਣੀ 
ਘੋੜੀ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

25324 575 gur igAwnu gurU  
hir mMgIAw rwm]

Gur Giaan Guroo 

Har Mangeeaa 

Raam ||

From the Guru, I ask 

for the Lord's spiritual 

wisdom.

ਿ ੋਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੂਝ ਮੂੰਗਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਿ ੋ(ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਮੂੰਗਦੀ ਹੈ,

25325 576 igAwn mMgI hir 
kQw cMgI hir 
nwmu giq imiq 
jwxIAw]

Giaan Mangee Har 

Kathhaa Changee 

Har Naam Gath 

Mith Jaaneeaa ||

I ask for the Lord's 

spiritual wisdom, and 

the Lord's sublime 

sermon; through the 

Name of the Lord, I 

have come to know 

His value and His state.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੀ ਹੈ, ਿ ੋਇਹ 

ਸਮਝਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ 

ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।

25326 576 sBu jnmu 
sPilau kIAw 
krqY hir rwm 
nwim vKwxIAw]

Sabh Janam 

Safalio Keeaa 

Karathai Har Raam 

Naam 

Vakhaaneeaa ||

The Creator has made 

my life totally fruitful; 

I chant the Name of 

the Lord.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਿਨਮ 

ਸਿਲ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਉਚਾਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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25327 576 hir rwm nwmu 
slwih hir pRB  
hir Bgiq hir 
jn mMgIAw]

Har Raam Naam 

Salaahi Har Prabh 

Har Bhagath Har 

Jan Mangeeaa ||

The Lord's humble 

servant begs for the 

Lord's Name, for the 

Lord's Praises, and for 

devotional worship of 

the Lord God.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ (ਦੀ ਦਾਜਤ) ਮੂੰਗਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

25328 576 jnu khY nwnku  
suxhu sMqhu hir 
Bgiq goivMd 
cMgIAw]1]

Jan Kehai Naanak 

Sunahu Santhahu 

Har Bhagath 

Govindh 

Changeeaa ||1||

Says servant Nanak, 

listen, O Saints: 

devotional worship of 

the Lord, the Lord of 

the Universe, is 

sublime and good. 

||1||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ, ਹੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨੋ, ਸੁਣੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਚੂੰਗੀ ਹੈ ॥੧॥

25329 576 dyh kMcn jInu 
suivnw rwm]

(su-ivnw)sunYhrI Dhaeh Kanchan 

Jeen Suvinaa 

Raam ||

The golden body is 

saddled with the 

saddle of gold.

ਉਹ ਕਾਂਇਆਂ (-ਘੋੜੀ, ਮਾਨੋ,) 

ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ,

25330 576 jiV hir hir 
nwmu rqMnw rwm]

Jarr Har Har Naam 

Rathannaa Raam 

||

It is adorned with the 

jewel of the Name of 

the Lord, Har, Har.

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਿੜ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।
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25331 576 jiV nwm rqnu  
goivMd pwieAw  
hir imly hir 
gux suK Gxy]

Jarr Naam Rathan 

Govindh Paaeiaa 

Har Milae Har Gun 

Sukh Ghanae ||

Adorned with the 

jewel of the Naam, 

one obtains the Lord 

of the Universe; he 

meets the Lord, sings 

the Glorious Praises of 

the Lord, and obtains 

all sorts of comforts.

ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰਤਨ ਿੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਪਾ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਏ।

25332 576 gur sbdu 
pwieAw hir nwmu 
iDAwieAw  
vfBwgI hir rMg  
hir bxy]

Gur Sabadh 

Paaeiaa Har Naam 

Dhhiaaeiaa 

Vaddabhaagee 

Har Rang Har 

Banae ||

He obtains the Word 

of the Guru's Shabad, 

and he meditates on 

the Name of the Lord; 

by great good fortune, 

he assumes the color 

of the Lord's Love.

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਜਲਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਜਦਤਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਉਘੜ ਜਪਆ।

25333 576 hir imly suAwmI 
AMqrjwmI hir 
nvqn hir nv 
rMgIAw]

Har Milae 

Suaamee 

Antharajaamee 

Har Navathan Har 

Nav Rangeeaa ||

He meets his Lord and 

Master, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts; His body is 

ever-new, and His 

color is ever-fresh.

ਇੂੰਿ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ ਤੇ ਹਰ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਨਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ ਹੀ 
ਨਵਾਂ-ਨਰੋਆ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੋਿਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
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25334 576 nwnku vKwxY nwmu 
jwxY hir nwmu 
hir pRB 
mMgIAw]2]

Naanak Vakhaanai 

Naam Jaanai Har 

Naam Har Prabh 

Mangeeaa ||2||

Nanak chants and 

realizes the Naam; he 

begs for the Name of 

the Lord, the Lord 

God. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇੂੰਿ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੨॥

25335 576 kVIAwlu muKy  
guir AMksu 
pwieAw rwm]

Karreeaal Mukhae 

Gur Ankas Paaeiaa 

Raam ||

The Guru has placed 

the reins in the mouth 

of the body-horse.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਂਇਆਂ-

ਘੋੜੀ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਲਗਾਮ ਦੇ 

ਜਦੱਤੀ, ਕੁੂੰ ਡਾ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ,

25336 576 mnu mYglu gur 
sbid vis 
AwieAw rwm]

(mYglu) hwQI[ v`is Man Maigal Gur 

Sabadh Vas Aaeiaa 

Raam ||

The mind-elephant is 

overpowered by the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ-ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਆ ਜਗਆ।

25337 576 mnu vsgiq 
AwieAw prmpdu 
pwieAw sw Dn 
kMiq ipAwrI]

v`s-giq Man Vasagath 

Aaeiaa Param 

Padh Paaeiaa Saa 

Dhhan Kanth 

Piaaree ||

The bride obtains the 

supreme status, as her 

mind is brought under 

control; she is the 

beloved of her 

Husband Lord.

ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ 

ਜਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਪਾ ਕਰ 

ਜਲਆ ਤੇ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਕੂੰਤ ਦੀ ਜਪਆਰੀ ਹੋ ਗਈ।

25338 576 AMqir pRymu lgw 
hir syqI Gir 
sohY hir pRB 
nwrI]

Anthar Praem 

Lagaa Har Saethee 

Ghar Sohai Har 

Prabh Naaree ||

Deep within her inner 

self, she is in love with 

her Lord; in His home, 

she is beautiful - she is 

the bride of her Lord 

God.

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਤੇ ਇੂੰਿ ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
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25339 576 hir rMig rwqI 
shjy mwqI hir 
pRBu hir hir 
pwieAw]

Har Rang Raathee 

Sehajae Maathee 

Har Prabh Har Har 

Paaeiaa ||

Imbued with the 

Lord's Love, she is 

intuitively absorbed in 

bliss; she obtains the 

Lord God, Har, Har.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਿ ੋਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
25340 576 nwnk jnu hir 

dwsu khqu hY  
vfBwgI hir 
hir 
iDAwieAw]3]

Naanak Jan Har 

Dhaas Kehath Hai 

Vaddabhaagee 

Har Har 

Dhhiaaeiaa ||3||

Servant Nanak, the 

Lord's slave, says that 

only the very 

fortunate meditate on 

the Lord, Har, Har. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ-ਦਾਸ! ਹਰੀ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਿੀਵ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ॥੩॥

25341 576 dyh GoVI jI ijqu 
hir pwieAw 
rwm]

Dhaeh Ghorree 

Jee Jith Har 

Paaeiaa Raam ||

The body is the horse, 

upon which one rides 

to the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਕਾਂਇਆਂ-ਘੋੜੀ 
ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ,

25342 576 imil siqgur jI  
mMglu gwieAw 
rwm]

Mil Sathigur Jee 

Mangal Gaaeiaa 

Raam ||

Meeting with the True 

Guru, one sings the 

songs of joy.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

25343 576 hir gwie mMglu 
rwm nwmw hir 
syv syvk syv 
kI]

(syv) syvw[ (kI) kIqI Har Gaae Mangal 

Raam Naamaa Har 

Saev Saevak 

Saevakee ||

Sing the songs of joy 

to the Lord, serve the 

Name of the Lord, and 

become the servant of 

His servants.

ਿ ੋਸੇਵਕ-ਭਾਵ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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25344 576 pRB jwie pwvY 
rMg mhlI hir 
rMgu mwxY rMg kI]

Prabh Jaae Paavai 

Rang Mehalee Har 

Rang Maanai Rang 

Kee ||

You shall go and enter 

the Mansion of the 

Beloved Lord's 

Presence, and lovingly 

enjoy His Love.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਨੂੰ ਦ-

ਭਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਿਾ ਪਹੁੂੰਚਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

25345 576 gux rwm gwey  
min suBwey hir 
gurmqI min 
iDAwieAw]

Gun Raam Gaaeae 

Man Subhaaeae 

Har Guramathee 

Man Dhhiaaeiaa ||

I sing the Glorious 

Praises of the Lord, so 

pleasing to my mind; 

following the Guru's 

Teachings, I meditate 

on the Lord within my 

mind.

ਿ ੋਪਿੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ।

25346 576 jn nwnk hir 
ikrpw DwrI dyh 
GoVI ciV hir 
pwieAw]4]2]6
]

Jan Naanak Har 

Kirapaa Dhhaaree 

Dhaeh Ghorree 

Charr Har Paaeiaa 

||4||2||6||

The Lord has 

showered His Mercy 

upon servant Nanak; 

mounting the body-

horse, he has found 

the Lord. ||4||2||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ-ਦਾਸ! ਉਸ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਂਇਆਂ-ਘੋੜੀ 
ਉਤੇ ਚੜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥੬॥

25347 576 rwgu vfhMsu 
mhlw 5 CMq Gru 
4

Raag Vaddehans 

Mehalaa 5 

Shhanth Ghar 4

Raag Wadahans, Fifth 

Mehl, Chhant, Fourth 

House:

ਰਾਗ ਵਡਹੂੰਸ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।
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25348 576 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

25349 576 gur imil lDw 
jI rwmu ipAwrw 
rwm]

l`Dw Gur Mil Ladhhaa 

Jee Raam Piaaraa 

Raam ||

Meeting with the 

Guru, I have found my 

Beloved Lord God.

ਹੇ ਿੀ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ,

25350 576 iehu qnu mnu 
idqVw vwro vwrw 
rwm]

id`qVw Eihu Than Man 

Dhitharraa Vaaro 

Vaaraa Raam ||

I have made this body 

and mind a sacrifice, a 

sacrificial offering to 

my Lord.

ਿ ੋਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ 

ਇਹ ਮਨ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਹਵਾਲੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

25351 576 qnu mnu idqw 
Bvjlu ijqw  
cUkI kWix 
jmwxI]

id`qw[ ij`qw Than Man Dhithaa 

Bhavajal Jithaa 

Chookee Kaann 

Jamaanee ||

Dedicating my body 

and mind, I have 

crossed over the 

terrifying world-ocean, 

and shaken off the 

fear of death.

ਿ ੋਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਿਮਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

25352 576 AsiQru QIAw 
AMimRqu pIAw  
rihAw Awvx 
jwxI]

Asathhir Thheeaa 

Anmrith Peeaa 

Rehiaa Aavan 

Jaanee ||

Drinking in the 

Ambrosial Nectar, I 

have become 

immortal; my comings 

and goings have 

ceased.

ਤੇ ਉਹ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦਤਾ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀ ਕੇ ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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25353 576 so Gru lDw  
shij smDw hir 
kw nwmu ADwrw]

(s-m`Dw)smwey,smJy[ 
l`Dw

So Ghar Ladhhaa 

Sehaj Samadhhaa 

Har Kaa Naam 

Adhhaaraa ||

I have found that 

home, of celestial 

Samaadhi; the Name 

of the Lord is my only 

Support.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਘਰ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਟਕਾਣਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
25354 576 khu nwnk suiK 

mwxy rlIAW gur 
pUry kMau 
nmskwrw]1]

Kahu Naanak Sukh 

Maanae 

Raleeaaan Gur 

Poorae Kano 

Namasakaaraa 

||1||

Says Nanak, I enjoy 

peace and pleasure; I 

bow in reverence to 

the Perfect Guru. 

||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸੁਖ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਿ ੋਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

25355 576 suix sjx jI  
mYfVy mIqw rwm]

Sun Sajan Jee 

Maiddarrae 

Meethaa Raam ||

Listen, O my friend 

and companion

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਿਣ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! 

ਸੁਣ!

25356 576 guir mMqRü sbdu 
scu dIqw rwm]

Gur Manthra 

Sabadh Sach 

Dheethaa Raam ||

- the Guru has given 

the Mantra of the 

Shabad, the True 

Word of God.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ-

ਮੂੰਤਿ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

25357 576 scu sbdu 
iDAwieAw mMglu 
gwieAw cUky 
mnhu Adysw]

Sach Sabadh 

Dhhiaaeiaa 

Mangal Gaaeiaa 

Chookae Manahu 

Adhaesaa ||

Meditating on this 

True Shabad, I sing the 

songs of joy, and my 

mind is rid of anxiety.

ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ 

ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

(ਸਦਾ) ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਤੋਂ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5094 Published: March 06/ 2014



25358 576 so pRBu pwieAw  
kqih n jwieAw  
sdw sdw sMig 
bYsw]

So Prabh Paaeiaa 

Kathehi N Jaaeiaa 

Sadhaa Sadhaa 

Sang Baisaa ||

I have found God, who 

never leaves; forever 

and ever, He sits with 

me.

ਇੂੰਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਉਹ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

25359 576 pRB jI Bwxw scw 
mwxw pRiB hir 
Dnu shjy dIqw]

Prabh Jee Bhaanaa 

Sachaa Maanaa 

Prabh Har Dhhan 

Sehajae Dheethaa 

||

One who is pleasing to 

God receives true 

honor. The Lord God 

blesses him with 

wealth.

ਏਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਣ-ਆਸਰਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
25360 577 khu nwnk iqsu 

jn bilhwrI  
qyrw dwnu sBnI 
hY lIqw]2]

Kahu Naanak This 

Jan Balihaaree 

Thaeraa Dhaan 

Sabhanee Hai 

Leethaa ||2||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to such a 

humble being. O Lord, 

You bless all with Your 

bountiful blessings. 

||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਐਸੇ 

ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। 
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 
ਸਭ ਿੀਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

25361 577 qau Bwxw qW 
iqRpiq AGwey 
rwm]

Tho Bhaanaa 

Thaan Thripath 

Aghaaeae Raam ||

When it pleases You, 

then I am satisfied and 

satiated.

ਿ ੇਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿੀਵ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ, ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਵਲੋਂ) ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

25362 577 mnu QIAw TMFw  
sB iqRsn buJwey 
rwm]

Man Thheeaa 

Thandtaa Sabh 

Thrisan Bujhaaeae 

Raam ||

My mind is soothed 

and calmed, and all 

my thirst is quenched.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਜਪਆਸ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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25363 577 mnu QIAw TMFw  
cUkI fMJw  
pwieAw bhuqu 
Kjwnw]

(fMJw) jln Man Thheeaa 

Thandtaa Chookee 

Ddanjhaa Paaeiaa 

Bahuth Khajaanaa 

||

My mind is soothed 

and calmed, the 

burning has ceased, 

and I have found so 

many treasures.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਹ (ਵੱਡਾ ਨਾਮ-) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

25364 577 isK syvk siB 
BuMcx lgy hMau 
sqgur kY 
kurbwnw]

Sikh Saevak Sabh 

Bhunchan Lagae 

Hano Sathagur Kai 

Kurabaanaa ||

All the Sikhs and 

servants partake of 

them; I am a sacrifice 

to my True Guru.

ਮੈਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਸੱਖ ਸੇਵਕ 

ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੂੰ  ਵਰਤਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ,

25365 577 inrBau Bey Ksm 
rMig rwqy jm kI 
qRws buJwey]

(Ksm) pRkwS srUp 
bRhm[ buJwey polw

Nirabho Bheae 

Khasam Rang 

Raathae Jam Kee 

Thraas Bujhaaeae 

||

I have become 

fearless, imbued with 

the Love of my Lord 

Master, and I have 

shaken off the fear of 

death.

ਤੇ ਇੂੰਿ (ਸਹਮਾਂ ਵਲੋਂ) ਜਨਡਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਿਮਾਂ ਦਾ ਸਹਮ ਜਮਟਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ।

25366 577 nwnk dwsu sdw 
sMig syvku qyrI 
Bgiq krMau ilv 
lwey]3]

Naanak Dhaas 

Sadhaa Sang 

Saevak Thaeree 

Bhagath Karano 

Liv Laaeae ||3||

Slave Nanak, Your 

humble servant, 

lovingly embraces 

Your meditation; O 

Lord, be with me 

always. ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ) ਦਾਸ (ਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹਾਂ, 
(ਗੁਰੂ ਦਾ) ਸੇਵਕ ਬਜਣਆ ਰਹਾਂ, 
ਤੇ, ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੩॥

25367 577 pUrI Awsw jI  
mnsw myry rwm]

Pooree Aasaa Jee 

Manasaa Maerae 

Raam ||

My hopes and desires 

have been fulfilled, O 

my Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ) ਆਸ ਤੇ ਕਾਮਨਾ 
ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
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25368 577 moih inrgux 
jIau siB gux 
qyry rwm]

Mohi Niragun Jeeo 

Sabh Gun Thaerae 

Raam ||

I am worthless, 

without virtue; all 

virtues are Yours, O 

Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਂ 
ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ।

25369 577 siB gux qyry  
Twkur myry ikqu 
muiK quDu swlwhI]

Sabh Gun Thaerae 

Thaakur Maerae 

Kith Mukh Thudhh 

Saalaahee ||

All virtues are Yours, O 

my Lord and Master; 

with what mouth 

should I praise You?

ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ, 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੈਂ ਜਕਸ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਾਂ?

25370 577 guxu Avguxu myrw  
ikCu n 
bIcwirAw bKis 
lIAw iKn mwhI]

Gun Avagun 

Maeraa Kishh N 

Beechaariaa 

Bakhas Leeaa Khin 

Maahee ||

You did not consider 

my merits and 

demerits; you forgave 

me in an instant.

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਿਾਂ ਔਗੁਣ 

ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਜਛਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਜਦਤੀ,

25371 577 nau iniD pweI 
vjI vwDweI vwjy 
Anhd qUry]

No Nidhh Paaee 

Vajee Vaadhhaaee 

Vaajae Anehadh 

Thoorae ||

I have obtained the 

nine treasures, 

congratulations are 

pouring in, and the 

unstruck melody 

resounds.

ਤੇ ਮੈਂ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਚੜਹਦੀ 
ਕਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਇਕ-ਰਸ ਵਾਿੇ 
ਵੱਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
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25372 577 khu nwnk mY vru 
Gir pwieAw myry 
lwQy jI sgl 
ivsUry]4]1]

Kahu Naanak Mai 

Var Ghar Paaeiaa 

Maerae Laathhae 

Jee Sagal Visoorae 

||4||1||

Says Nanak, I have 

found my Husband 

Lord within my own 

home, and all my 

anxiety is forgotten. 

||4||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ (ਪਿਭੂ) 
ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਲਜਹ 

ਗਏ ਹਨ ॥੪॥੧॥

25373 577 sloku] Salok || Shalok:

25374 577 ikAw suxydo kUVu  
vM\in pvx 
JulwirAw]

(pvx)hvw 
dy[(JulwirAw)bu`ly 
vWg[(vM\in) cly jWdy

Kiaa Sunaedho 

Koorr Vannjan 

Pavan Jhulaariaa 

||

Why do you listen to 

falsehood? It shall 

vanish like a gust of 

wind.

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਹ 

ਗੱਲ ਸੁਨਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ 

ਬੱੁਜਲਆਂ ਵਾਂਗ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25375 577 nwnk suxIAr qy 
prvwxu jo suxydy 
scu DxI]1]

(suxIAr) kMn Naanak Suneear 

Thae Paravaan Jo 

Sunaedhae Sach 

Dhhanee ||1||

O Nanak, those ears 

are acceptable, which 

listen to the True 

Master. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਕੂੰਨ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) 
ਕਬੂਲ ਹਨ ਿੇਹੜੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਨੂੂੰ  ਸੁਣਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

25376 577 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰਤ।
25377 577 iqn Goil GumweI  

ijn pRBu sRvxI 
suixAw rwm]

Thin Ghol 

Ghumaaee Jin 

Prabh Sravanee 

Suniaa Raam ||

I am a sacrifice to 

those who listen with 

their ears to the Lord 

God.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ) ਸੁਜਣਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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25378 577 sy shij suhyly  
ijn hir hir 
rsnw BixAw 
rwm]

Sae Sehaj 

Suhaelae Jin Har 

Har Rasanaa 

Bhaniaa Raam ||

Blissful and 

comfortable are those, 

who with their 

tongues chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਸੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

25379 577 sy shij suhyly 
guxh Amoly jgq 
auDwrx Awey]

Sae Sehaj 

Suhaelae Guneh 

Amolae Jagath 

Oudhhaaran 

Aaeae ||

They are naturally 

embellished, with 

priceless virtues; they 

have come to save the 

world.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ 

ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਮੋਲਕ 

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਤਾਂ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ।
25380 577 BY boihQ swgr 

pRB crxw kyqy 
pwir lGwey]

Bhai Bohithh 

Saagar Prabh 

Charanaa Kaethae 

Paar Laghaaeae ||

God's Feet are the 

boat, which carries so 

many across the 

terrifying world-ocean.

ਇਸ ਜਭਆਨਕ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਵਾਸਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਿਹਾਜ਼ 

ਹਨ (ਆਪ ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ।
25381 577 ijn kMau ikRpw 

krI myrY Twkuir  
iqn kw lyKw n 
gixAw]

Jin Kano Kirapaa 

Karee Maerai 

Thaakur Thin Kaa 

Laekhaa N Ganiaa 

||

Those who are blessed 

with the favor of my 

Lord and Master, are 

not asked to render 

their account.

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ 

ਮੇਹਰ (ਦੀ ਜਨਗਾਹ) ਕੀਤੀ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਹਸਾਬ 

ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੇ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ।
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25382 577 khu nwnk iqsu 
Goil GumweI  
ijin pRBu sRvxI 
suixAw]1]

Kahu Naanak This 

Ghol Ghumaaee 

Jin Prabh Sravanee 

Suniaa ||1||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to those who 

listen to God with 

their ears. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂੰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਨੂੂੰ  ਸੁਜਣਆ ਹੈ ॥੧॥

25383 577 sloku] Salok || Shalok:

25384 577 loiex loeI ifT  
ipAws n buJY mU 
GxI]

(loiex) A`KW[ 
(loeI)pRkwS srUp 
bRhm[ buJY:polw bolo

Loein Loee Ddith 

Piaas N Bujhai 

Moo Ghanee ||

With my eyes, I have 

seen the Light of the 

Lord, but my great 

thirst is not quenched.

ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਵੇਜਖਆ ਹੈ, (ਅਿੇ 
ਭੀ) ਮੈਨੂੂੰ  (ਿਗਤ ਵੇਖਣ ਦੀ 
ਜਪਆਸ) ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ 

ਜਪਆਸ ਬੱੁਝਦੀ ਨਹੀਂ।
25385 577 nwnk sy 

AKVIAW ibAMin  
ijnI ifsMdo mw 
iprI]1]

ivkwr hMkwr loB kRoD 
Awid idRStI nwl dyKx 
vwLIAW A`KW 
nhIN(ibAMin) hor 
gurbwxI nwl gurbwxI 
q`kx vwlIAW A`KW 
hn[ mw: ibMdI nhIN 
lwauxI

Naanak Sae 

Akharreeaaan 

Biann Jinee 

Ddisandho Maa 

Piree ||1||

O Nanak, those eyes 

are different, which 

behold my Husband 

Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਜਖਆ, ਉਹ 

ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ) ॥੧॥

25386 577 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
25387 577 ijnI hir pRBu 

ifTw iqn 
kurbwxy rwm]

Jinee Har Prabh 

Ddithaa Thin 

Kurabaanae Raam 

||

I am a sacrifice to 

those who have seen 

the Lord God.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ,
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25388 577 sy swcI drgh  
Bwxy rwm]

Sae Saachee 

Dharageh 

Bhaanae Raam ||

In the True Court of 

the Lord, they are 

approved.

ਉਹ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
25389 577 Twkuir mwny sy 

prDwny hir syqI 
rMig rwqy]

Thaakur Maanae 

Sae Paradhhaanae 

Har Saethee Rang 

Raathae ||

They are approved by 

their Lord and Master, 

and acclaimed as 

supreme; they are 

imbued with the 

Lord's Love.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਦਰ-ਮਾਣ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਮੂੰ ਨੇ-ਪਿਮੂੰ ਨੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

25390 577 hir rsih 
AGwey shij 
smwey Git Git 
rmeIAw jwqy]

r-meIAw Har Rasehi 

Aghaaeae Sehaj 

Samaaeae Ghatt 

Ghatt Rameeaa 

Jaathae ||

They are satiated with 

the sublime essence of 

the Lord, and they 

merge in celestial 

peace; in each and 

every heart, they see 

the all-pervading Lord.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਨਾਲ ਰੱਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।

25391 577 syeI sjx sMq sy 
suKIey Twkur 
Apxy Bwxy]

s`jx Saeee Sajan Santh 

Sae Sukheeeae 

Thaakur Apanae 

Bhaanae ||

They alone are the 

friendly Saints, and 

they alone are happy, 

who are pleasing to 

their Lord and Master.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਭਲੇ ਹਨ, ਸੂੰਤ 

ਹਨ, ਸੁਖੀ ਹਨ, ਿ ੋਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ।
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25392 577 khu nwnk ijn 
hir pRBu ifTw  
iqn kY sd 
kurbwxy]2]

Kahu Naanak Jin 

Har Prabh Ddithaa 

Thin Kai Sadh 

Kurabaanae ||2||

Says Nanak, I am 

forever a sacrifice to 

those who have seen 

the Lord God. ||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੨॥

25393 577 sloku] Salok || Shalok:

25394 577 dyh AMDwrI AMD  
suM\I nwm 
ivhUxIAw]

Dhaeh 

Andhhaaree 

Andhh Sunnjee 

Naam Vihooneeaa 

||

The body is blind, 

totally blind and 

desolate, without the 

Naam.

ਿੇਹੜਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

25395 577 nwnk sPl jnMmu  
jY Git vuTw scu 
DxI]1]

Naanak Safal 

Jananm Jai Ghatt 

Vuthaa Sach 

Dhhanee ||1||

O Nanak, fruitful is the 

life of that being, 

within whose heart 

the True Lord and 

Master abides. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

25396 577 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
25397 577 iqn KMnIAY vM\W  

ijn myrw hir 
pRBu fITw rwm]

(KMnIAY) toty toty ho ky 
kurbwn[(vM\W) jwvW

Thin Khanneeai 

Vannjaan Jin 

Maeraa Har Prabh 

Ddeethaa Raam ||

I am cut into pieces as 

a sacrifice, to those 

who have seen my 

Lord God.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ-ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5102 Published: March 06/ 2014



25398 577 jn cwiK AGwxy  
hir hir AMimRqu 
mITw rwm]

(AGwxy) r`jxw Jan Chaakh 

Aghaanae Har Har 

Anmrith Meethaa 

Raam ||

His humble servants 

partake of the Sweet 

Ambrosial Nectar of 

the Lord, Har, Har, and 

are satiated.

ਿ ੋਨਾਮ-ਰਸ ਚੱਖ ਕੇ ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

25399 577 hir mnih mITw  
pRBU qUTw Aimau 
vUTw suK Bey]

(Aimau) AMimRq[ (vUTw) 
visAw

Har Manehi 

Meethaa Prabhoo 

Thoothaa Amio 

Voothaa Sukh 

Bheae ||

The Lord seems sweet 

to their minds; God is 

merciful to them, His 

Ambrosial Nectar rains 

down upon them, and 

they are at peace.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25400 577 duK nws Brm 
ibnws qn qy  
jip jgdIs 
eIsh jY jey]

j`gdIs Dhukh Naas 

Bharam Binaas 

Than Thae Jap 

Jagadhees Eeseh 

Jai Jeae ||

Pain is eliminated and 

doubt is dispelled 

from the body; 

chanting the Name of 

the Lord of the World, 

their victory is 

celebrated.

ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੈ-
ਿੈਕਾਰ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੱੁਖ ਤੇ ਭਰਮ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25401 577 moh rhq ibkwr 
Qwky pMc qy sMgu 
qUtw]

Moh Rehath 

Bikaar Thhaakae 

Panch Thae Sang 

Thoottaa ||

They are rid of 

emotional 

attachment, their sins 

are erased, and their 

association with the 

five passions is broken 

off.

ਉਹ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪੂੰਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ 

ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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25402 578 khu nwnk iqn 
KMnIAY vM\w ijn 
Git myrw hir 
pRBu vUTw]3]

Kahu Naanak Thin 

Khanneeai 

Vannjaa Jin Ghatt 

Maeraa Har Prabh 

Voothaa ||3||

Says Nanak, I am every 

bit a sacrifice to those, 

within whose hearts 

my Lord God abides. 

||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮੇਰਾ 
ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ-ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

25403 578 sloku] Salok || Shalok:

25404 578 jo loVIdy rwm  
syvk syeI 
kWiFAw]

(kWiFAw) AwiKAw jWdw Jo Lorreedhae 

Raam Saevak 

Saeee Kaandtiaa ||

Those who long for 

the Lord, are said to 

be His servants.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ 
(ਅਸਲ) ਸੇਵਕ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ।

25405 578 nwnk jwxy siq  
sWeI sMq n 
bwhrw]1]

Naanak Jaanae 

Sath Saanee Santh 

N Baaharaa ||1||

Nanak knows this 

Truth, that the Lord is 

not different from His 

Saint. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੱਚ ਿਾਣ, ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਸੂੰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੧॥

25406 578 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰਤ।
25407 578 imil jlu jlih 

Ktwnw rwm]
(Ktwnw) iml jWdw Mil Jal Jalehi 

Khattaanaa Raam 

||

As water mixes and 

blends with water,

(ਜਿਵੇਂ) ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

25408 578 sMig joqI joiq 
imlwnw rwm]

Sang Jothee Joth 

Milaanaa Raam ||

So does one's light mix 

and blend with the 

Lord's Light.

(ਜਤਵੇਂ ਸੇਵਕ ਦੀ) ਆਤਮਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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25409 578 sMmwie pUrn 
purK krqy Awip 
Awpih jwxIAY]

Sanmaae Pooran 

Purakh Karathae 

Aap Aapehi 

Jaaneeai ||

Merging with the 

perfect, all-powerful 

Creator, one comes to 

know his own self.

ਪੂਰਨ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹ ਸੂਝ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ,

25410 578 qh suMin shij 
smwiD lwgI eyku 
eyku vKwxIAY]

Theh Sunn Sehaj 

Samaadhh Laagee 

Eaek Eaek 

Vakhaaneeai ||

Then, he enters the 

celestial state of 

absolute Samaadhi, 

and speaks of the One 

and Only Lord.

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਸੁੂੰ ਞ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

25411 578 Awip gupqw 
Awip mukqw  
Awip Awpu 
vKwnw]

Aap Gupathaa Aap 

Mukathaa Aap 

Aap Vakhaanaa ||

He Himself is 

unmanifest, and He 

Himself is liberated; 

He Himself speaks of 

Himself.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਆਪ ਹੀ ਲੁਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ (ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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25412 578 nwnk BRm BY gux 
ibnwsy imil jlu 
jlih 
Ktwnw]4]2]

Naanak Bhram 

Bhai Gun Binaasae 

Mil Jal Jalehi 

Khattaanaa 

||4||2||

O Nanak, doubt, fear 

and the limitations of 

the three qualities are 

dispelled, as one 

merges into the Lord, 

like water blending 

with water. ||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸੇਵਕ ਦੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਭਰਮ ਡਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹ 

ਇਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ-

ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) 
ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜਵੱਚ ਜਮਲ ਕੇ ਇਕ 

ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥

25413 578 vfhMsu mhlw 5] Vaddehans 

Mehalaa 5 ||

Wadahans, Fifth Mehl:

25414 578 pRB krx kwrx 
smrQw rwm]

smr`Qw Prabh Karan 

Kaaran 

Samarathhaa 

Raam ||

God is the all-powerful 

Creator, the Cause of 

causes.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ!

25415 578 rKu jgqu sgl  
dy hQw rwm]

j`gqu Rakh Jagath Sagal 

Dhae Hathhaa 

Raam ||

He preserves the 

whole world, reaching 

out with His hand.

(ਆਪਣਾ) ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

25416 578 smrQ srxw jogu 
suAwmI  
ikRpwiniD 
suKdwqw]

smr`Q Samarathh 

Saranaa Jog 

Suaamee Kirapaa 

Nidhh 

Sukhadhaathaa ||

He is the all-powerful, 

safe Sanctuary, Lord 

and Master, Treasure 

of mercy, Giver of 

peace.

ਹੇ ਸਭ-ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਸਰਨ ਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਹੇ 

ਸੁਖਦਾਤੇ!
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25417 578 hMau kurbwxI dws 
qyry ijnI eyku 
pCwqw]

Hano Kurabaanee 

Dhaas Thaerae 

Jinee Eaek 

Pashhaathaa ||

I am a sacrifice to Your 

slaves, who recognize 

only the One Lord.

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ।

25418 578 vrnu ichnu n 
jwie liKAw  
kQn qy AkQw]

A-kQw:polw bolo Varan Chihan N 

Jaae Lakhiaa 

Kathhan Thae 

Akathhaa ||

His color and shape 

cannot be seen; His 

description is 

indescribable.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂੰਗ ਤੇਰਾ 
ਕੋਈ ਜਨਸ਼ਾਨ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

25419 578 ibnvMiq nwnk  
suxhu ibnqI pRB 
krx kwrx 
smrQw]1]

Binavanth Naanak 

Sunahu Binathee 

Prabh Karan 

Kaaran 

Samarathhaa 

||1||

Prays Nanak, hear my 

prayer, O God, 

Almighty Creator, 

Cause of causes. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ! ਹੇ 

ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ॥੧॥

25420 578 eyih jIA qyry qU 
krqw rwm]

Eaehi Jeea 

Thaerae Thoo 

Karathaa Raam ||

These beings are 

Yours; You are their 

Creator.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ) ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ,

25421 578 pRB dUK drd BRm 
hrqw rwm]

Prabh Dhookh 

Dharadh Bhram 

Harathaa Raam ||

God is the Destroyer 

of pain, suffering and 

doubt.

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 
ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

25422 578 BRm dUK drd 
invwir iKn mih  
riK lyhu dIn 
dYAwlw]

Bhram Dhookh 

Dharadh Nivaar 

Khin Mehi Rakh 

Laehu Dheen 

Dhaiaalaa ||

Eliminate my doubt, 

pain and suffering in 

an instant, and 

preserve me, O Lord, 

Merciful to the meek.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਤੂੂੰ  (ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਭਰਮ ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈਂ।
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25423 578 mwq ipqw 
suAwim sjxu sBu 
jgqu bwl 
gopwlw]

j`gqu Maath Pithaa 

Suaam Sajan Sabh 

Jagath Baal 

Gopaalaa ||

You are mother, father 

and friend, O Lord and 

Master; the whole 

world is Your child, O 

Lord of the World.

ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) 
ਮਾਂ ਜਪਉ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੱਿਣ ਹੈਂ, 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।

25424 578 jo srix AwvY  
gux inDwn pwvY  
so bhuiV jnim n 
mrqw]

Jo Saran Aavai 

Gun Nidhhaan 

Paavai So Bahurr 

Janam N 

Marathaa ||

One who comes 

seeking Your 

Sanctuary, obtains the 

treasure of virtue, and 

does not have to enter 

the cycle of birth and 

death again.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ 

ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਮਰਦਾ 
ਹੈ।

25425 578 ibnvMiq nwnk  
dwsu qyrw siB 
jIA qyry qU 
krqw]2]

Binavanth Naanak 

Dhaas Thaeraa 

Sabh Jeea Thaerae 

Thoo Karathaa 

||2||

Prays Nanak, I am Your 

slave. All beings are 

Yours; You are their 

Creator. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿਗਤ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੨॥

25426 578 AwT phr hir 
iDAweIAY rwm]

Aath Pehar Har 

Dhhiaaeeai Raam 

||

Meditating on the 

Lord, twenty-four 

hours a day,

ਅੱਠੇ ਪਹਰ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

25427 578 mn ieiCAVw 
Plu pweIAY rwm]

Man Eishhiarraa 

Fal Paaeeai Raam 

||

The fruits of the 

heart's desires are 

obtained.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮਨ-

ਜਚਤਜਵਆ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈਦਾ ਹੈ।
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25428 578 mn ieC pweIAY  
pRBu iDAweIAY  
imtih jm ky 
qRwsw]

Man Eishh Paaeeai 

Prabh Dhhiaaeeai 

Mittehi Jam Kae 

Thraasaa ||

Your heart's desires 

are obtained, 

meditating on God, 

and the fear of death 

is dispelled.

ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਈਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇੂੰਿ 

ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਮ ਭੀ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25429 578 goibdu gwieAw 
swDsMgwieAw  
BeI pUrn Awsw]

Gobidh Gaaeiaa 

Saadhh 

Sangaaeiaa Bhee 

Pooran Aasaa ||

I sing of the Lord of 

the Universe in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

and my hopes are 

fulfilled.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ 
(ਹਰੇਕ) ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।

25430 578 qij mwnu mohu 
ivkwr sgly pRBU 
kY min BweIAY]

Thaj Maan Mohu 

Vikaar Sagalae 

Prabhoo Kai Man 

Bhaaeeai ||

Renouncing egotism, 

emotional attachment 

and all corruption, we 

become pleasing to 

the Mind of God.

ਅਹੂੰਕਾਰ, ਮੋਹ, ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਭਾ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

25431 578 ibnvMiq nwnk  
idnsu rYxI sdw 
hir hir 
iDAweIAY]3]

Binavanth Naanak 

Dhinas Rainee 

Sadhaa Har Har 

Dhhiaaeeai ||3||

Prays Nanak, day and 

night, meditate 

forever on the Lord, 

Har, Har. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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25432 578 dir vwjih  
Anhq vwjy rwm]

Dhar Vaajehi 

Anehath Vaajae 

Raam ||

At the Lord's Door, the 

unstruck melody 

resounds.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਵਾਿੇ ਸਦਾ ਵੱਿਦੇ ਹਨ,

25433 578 Git Git hir 
goibMdu gwjy rwm]

(g`wjy)pRgt ho rhyhn Ghatt Ghatt Har 

Gobindh Gaajae 

Raam ||

In each and every 

heart, the Lord, the 

Lord of the Universe, 

sings.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪਿਤੱਖ ਵੱਸਦਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

25434 578 goivd gwjy sdw 
ibrwjy Agm 
Agocru aUcw]

(A-gm) sog rihq Govidh Gaajae 

Sadhaa Biraajae 

Agam Agochar 

Oochaa ||

The Lord of the 

Universe sings, and 

abides forever; He is 

unfathomable, 

profoundly deep, lofty 

and exalted.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪਿਤੱਖ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਅਪੁੂੰਚ ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਤਕ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਹੈ।

25435 578 gux byAMq ikCu 
khxu n jweI  
koie n skY 
phUcw]

Gun Baeanth 

Kishh Kehan N 

Jaaee Koe N Sakai 

Pehoochaa ||

His virtues are infinite - 

 none of them can be 

described. No one can 

reach Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣ 

ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 

ਜਕਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 

ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦਾ।

25436 578 Awip aupwey 
Awip pRiqpwly  
jIA jMq siB 
swjy]

Aap Oupaaeae 

Aap Prathipaalae 

Jeea Janth Sabh 

Saajae ||

He Himself creates, 

and He Himself 

sustains; all beings and 

creatures are 

fashioned by Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ 

ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 

ਹਨ।
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25437 578 ibnvMiq nwnk  
suKu nwim BgqI  
dir vjih 
Anhd 
vwjy]4]3]

Binavanth Naanak 

Sukh Naam 

Bhagathee Dhar 

Vajehi Anehadh 

Vaajae ||4||3||

Prays Nanak, 

happiness comes from 

devotional worship of 

the Naam; at His Door, 

the unstruck melody 

resounds. ||4||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕੀਜਤਆਂ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ-ਰਸ 

ਵਾਿ ੇਵੱਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥੩॥

25438 578 rwgu vfhMsu 
mhlw 1 Gru 5 
AlwhxIAw

Gru pMjvW[ 
(AlwhxIAW) mrn qy 
guxW dy vYrwgmeI Sbd 
gauxy

Raag Vaddehans 

Mehalaa 1 Ghar 5 

Alaahaneeaa

Raag Wadahans, First 

Mehl, Fifth House, 

Alaahanees ~ Songs Of 

Mourning:

ਰਾਗ ਵਡਹੂੰਸ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਅਲਾਹਣੀਆਂ'।

25439 578 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

25440 578 DMnu isrMdw scw 
pwiqswhu ijin 
jgu DMDY lwieAw]

(isrMdw) isrjxhwr Dhhann Sirandhaa 

Sachaa 

Paathisaahu Jin 

Jag Dhhandhhai 

Laaeiaa ||

Blessed is the Creator, 

the True King, who has 

linked the whole world 

to its tasks.

ਉਹ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਆਹਰ ਜਵਚ ਲਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

25441 578 muhliq punI  
pweI BrI  
jwnIAVw Giq 
clwieAw]

(muhliq) smW[ (punI) 
pUrw hoieAw[ (jwnI-
AVw) ipAwrw[ (G`iq) 
PVky

Muhalath Punee 

Paaee Bharee 

Jaaneearraa Ghath 

Chalaaeiaa ||

When one's time is up, 

and the measure is 

full, this dear soul is 

caught, and driven off.

ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਸਮਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਦੋਂ ਇਸ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੀ ਜਪਆਲੀ ਭਰ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ (ਸਰੀਰ ਦੇ) ਜਪਆਰੇ 

ਸਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ 
ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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25442 579 jwnI Giq 
clwieAw 
iliKAw AwieAw  
ruMny vIr sbwey]

(ruMny) roey Jaanee Ghath 

Chalaaeiaa Likhiaa 

Aaeiaa Runnae 

Veer Sabaaeae ||

This dear soul is driven 

off, when the pre-

ordained Order is 

received, and all the 

relatives cry out in 

mourning.

(ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾ ਮੱੁਕਣ ਤੇ) 

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਲਜਖਆ 

(ਹੁਕਮ) ਅਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 

ਸੱਿਣ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ।

25443 579 kWieAw hMs 
QIAw vyCoVw jW 
idn puMny myrI 
mwey]

(hMs) jIvwqmw Kaaneiaa Hans 

Thheeaa 

Vaeshhorraa Jaan 

Dhin Punnae 

Maeree Maaeae ||

The body and the 

swan-soul are 

separated, when one's 

days are past and 

done, O my mother.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਿਦੋਂ ਉਮਰ ਦੇ 

ਜਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਸਰੀਰ ਤੇ ਿੀਵਾਤਮਾ ਦਾ (ਸਦਾ 
ਲਈ) ਜਵਛੋੜਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25444 579 jyhw iliKAw 
qyhw pwieAw jyhw 
purib kmwieAw]

Jaehaa Likhiaa 

Thaehaa Paaeiaa 

Jaehaa Purab 

Kamaaeiaa ||

As is one's pre-

ordained Destiny, so 

does one receive, 

according to one's 

past actions.

(ਉਸ ਅੂੰਤ ਸਮੇ ਤੋਂ) ਪਜਹਲਾਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਿ ੋਿੋ ਕਰਮ ਿੀਵ ਨੇ 

ਕਮਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਉਸ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 
ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ (ਉਸ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਤੇ) ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਿਲ ਿੀਵ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

25445 579 DMnu isrMdw scw 
pwiqswhu ijin  
jgu DMDY 
lwieAw]1]

Dhhann Sirandhaa 

Sachaa 

Paathisaahu Jin 

Jag Dhhandhhai 

Laaeiaa ||1||

Blessed is the Creator, 

the True King, who has 

linked the whole world 

to its tasks. ||1||

ਉਹ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਆਹਰ ਜਵਚ ਲਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ 

॥੧॥
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25446 579 swihbu ismrhu 
myry BweIho sBnw 
eyhu pieAwxw]

pie-Awxw Saahib Simarahu 

Maerae Bhaaeeho 

Sabhanaa Eaehu 

Paeiaanaa ||

Meditate in 

remembrance on the 

Lord and Master, O my 

Siblings of Destiny; 

everyone has to pass 

this way.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ! (ਸਦਾ-ਜਥਰ) 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰੋ। 
(ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ) ਇਹ ਕੂਚ ਸਭਨਾਂ 
ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

25447 579 eyQY DMDw kUVw 
cwir idhw AwgY 
srpr jwxw]

Eaethhai 

Dhhandhhaa 

Koorraa Chaar 

Dhihaa Aagai 

Sarapar Jaanaa ||

These false 

entanglements last for 

only a few days; then, 

one must surely move 

on to the world 

hereafter.

ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਝੂਠਾ ਆਹਰ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਲਈ 

ਹੀ ਹੈ, (ਹਰੇਕ ਨੇ ਹੀ) ਇਥੋਂ 
ਅਗਾਂਹ (ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਜ਼ਰੂਰ 

ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਹੈ।

25448 579 AwgY srpr 
jwxw ijau 
imhmwxw kwhy 
gwrbu kIjY]

Aagai Sarapar 

Jaanaa Jio 

Mihamaanaa 

Kaahae Gaarab 

Keejai ||

He must surely move 

on to the world 

hereafter, like a guest; 

so why does he 

indulge in ego?

ਇਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ (ਹਰੇਕ ਨੇ) 

ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਹੈ, (ਇਥੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਅਸੀਂ ਪਰਾਹੁਜਣਆਂ ਵਾਂਗ 

ਹੀ ਹਾਂ, (ਜਕਸੇ ਵੀ ਧਨ 

ਪਦਾਰਥ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਮਾਣ 

ਕਰਨਾ ਜਵਅਰਥ ਹੈ।

25449 579 ijqu syivAY 
drgh suKu 
pweIAY nwmu iqsY 
kw lIjY]

Jith Saeviai 

Dharageh Sukh 

Paaeeai Naam 

Thisai Kaa Leejai ||

Chant the Name of the 

Lord; serving Him, you 

shall obtain peace in 

His Court.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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25450 579 AwgY hukmu n clY 
mUly isir isir 
ikAw ivhwxw]

Aagai Hukam N 

Chalai Moolae Sir 

Sir Kiaa Vihaanaa 

||

In the world hereafter, 

no one's commands 

will be obeyed. 

According to their 

actions, each and 

every person proceeds.

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਦਾ ਭੀ 
ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਥੇ 

ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ (ਆਪੋ 

ਆਪਣ)ੇ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਬੀਤਦੀ ਹੈ।

25451 579 swihbu ismirhu 
myry BweIho sBnw 
eyhu pieAwxw]2]

Saahib Simarihu 

Maerae Bhaaeeho 

Sabhanaa Eaehu 

Paeiaanaa ||2||

Meditate in 

remembrance on the 

Lord and Master, O my 

Siblings of Destiny; 

everyone has to pass 

this way. ||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ! (ਸਦਾ-ਜਥਰ) 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰੋ। 
(ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ) ਇਹ ਕੂਚ ਸਭ ਨੇ 

ਹੀ ਕਰ ਿਾਣਾ ਹੈ ॥੨॥

25452 579 jo iqsu BwvY 
sMmRQ so QIAY  
hIlVw eyhu 
sMswro]

sMmR`Q Jo This Bhaavai 

Sanmrathh So 

Thheeai Heelarraa 

Eaehu Sansaaro ||

Whatever pleases the 

Almighty Lord, that 

alone comes to pass; 

this world is an 

opportunity to please 

Him.

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ਤਾਂ 
ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁੂੰ ਦਾ ਉਹੀ 
ਕੁਝ ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਸਰਬ-

ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

25453 579 jil Qil 
mhIAil riv 
rihAw swcVw 
isrjxhwro]

Jal Thhal Meheeal 

Rav Rehiaa 

Saacharraa 

Sirajanehaaro ||

The True Creator Lord 

is pervading and 

permeating the water, 

the land and the air.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਹਰ 

ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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25454 579 swcw isrjxhwro 
AlK Apwro qw 
kw AMqu n 
pwieAw]

Saachaa 

Sirajanehaaro 

Alakh Apaaro Thaa 

Kaa Anth N 

Paaeiaa ||

The True Creator Lord 

is invisible and infinite; 

His limits cannot be 

found.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

25455 579 AwieAw iqn kw 
sPlu BieAw hY  
iek min ijnI 
iDAwieAw]

Aaeiaa Thin Kaa 

Safal Bhaeiaa Hai 

Eik Man Jinee 

Dhhiaaeiaa ||

Fruitful is the coming 

of those, who 

meditate single-

mindedly on Him.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਹੀ ਸਿਲ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ।

25456 579 Fwhy Fwih auswry 
Awpy hukim 
svwrxhwro]

Dtaahae Dtaahi 

Ousaarae Aapae 

Hukam 

Savaaranehaaro ||

He destroys, and 

having destroyed, He 

creates; by His Order, 

He adorns us.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਨੂੂੰ  ਢਾਹ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਢਾਹ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਰ 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।
25457 579 jo iqsu BwvY 

sMmRQ so QIAY  
hIlVw eyhu 
sMswro]3]

(hIlVw) bhwnw Jo This Bhaavai 

Sanmrathh So 

Thheeai Heelarraa 

Eaehu Sansaaro 

||3||

Whatever pleases the 

Almighty Lord, that 

alone comes to pass; 

this world is an 

opportunity to please 

Him. ||3||

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ਤਾਂ 
ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁੂੰ ਦਾ ਉਹੀ 
ਕੁਝ ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਸਰਬ-

ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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25458 579 nwnk ruMnw bwbw 
jwxIAY jy rovY 
lwie ipAwro]

Naanak Runnaa 

Baabaa Jaaneeai 

Jae Rovai Laae 

Piaaro ||

Nanak: he alone truly 

weeps, O Baba, who 

weeps in the Lord's 

Love.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ 
ਵੈਰਾਗ ਜਵਚ ਆਇਆ ਿਾਣੋ, ਿੋ 
ਜਪਆਰ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਵੈਰਾਗ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

25459 579 vwlyvy kwrix  
bwbw roeIAY rovxu 
sgl ibkwro]

(vwlyvy) pdwrQW Vaalaevae Kaaran 

Baabaa Roeeai 

Rovan Sagal 

Bikaaro ||

One who weeps for 

the sake of worldly 

objects, O Baba, 

weeps totally in vain.

ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ 

ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਿੋ ਰੋਵੀਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਰੋਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ 
ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25460 579 rovxu sgl 
ibkwro gwPlu 
sMswro mwieAw 
kwrix rovY]

Rovan Sagal 

Bikaaro Gaafal 

Sansaaro Maaeiaa 

Kaaran Rovai ||

This weeping is all in 

vain; the world forgets 

the Lord, and weeps 

for the sake of Maya.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਭੁੱ ਲਾ ਹੋਇਆ 

ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੁਦਨ 

ਜਵਅਰਥ ਹੈ।

25461 579 cMgw mMdw ikCu 
sUJY nwhI iehu 
qnu eyvY KovY]

Changaa Mandhaa 

Kishh Soojhai 

Naahee Eihu Than 

Eaevai Khovai ||

He does not 

distinguish between 

good and evil, and 

wastes away this life in 

vain.

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ) 

ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਵਅਰਥ ਹੀ 
ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

25462 579 AYQY AwieAw sBu 
ko jwsI kUiV 
krhu AhMkwro]

AhM-kwro Aithhai Aaeiaa 

Sabh Ko Jaasee 

Koorr Karahu 

Ahankaaro ||

Everyone who comes 

here, shall have to 

leave; to act in ego is 

false.

ਿ ੋਿਗਤ ਜਵਚ (ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ) 

ਆਇਆ ਹੈ (ਆਪਣਾ ਸਮਾ 
ਮੁਕਾ ਕੇ) ਚਲਾ ਿਾਇਗਾ, 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਿਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ (ਜਵਅਰਥ) ਮਾਣ ਕਰਦੇ 

ਹੋ।
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25463 579 nwnk ruMnw bwbw 
jwxIAY jy rovY 
lwie 
ipAwro]4]1]

Naanak Runnaa 

Baabaa Jaaneeai 

Jae Rovai Laae 

Piaaro ||4||1||

Nanak: he alone truly 

weeps, O Baba, who 

weeps in the Lord's 

Love. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ 
ਵੈਰਾਗ ਜਵਚ ਆਇਆ ਿਾਣੋ, ਿੋ 
ਜਪਆਰ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਵੈਰਾਗ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

25464 579 vfhMsu mhlw 1] Vaddehans 

Mehalaa 1 ||

Wadahans, First Mehl:

25465 579 Awvhu imlhu 
shylIho scVw 
nwmu leyhW]

Aavahu Milahu 

Sehaeleeho 

Sacharraa Naam 

Leaehaan ||

Come, O my 

companions - let us 

meet together and 

dwell upon the True 

Name.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ! (ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ 
ਸੱਿਣ!ੋ) ਆਓ, ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ 

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੀਏ।

25466 579 rovh ibrhw qn 
kw Awpxw 
swihbu sMm@wlyhW]

Roveh Birehaa 

Than Kaa Aapanaa 

Saahib 

Sanmhaalaehaan 

||

Let us weep over the 

body's separation 

from the Lord and 

Master; let us 

remember Him in 

contemplation.

ਆਓ, ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਛੋੜੇ 

ਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ 

ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ, (ਉਹ ਜਵਛੋੜਾ 
ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰੀਏ।

25467 579 swihbu sm@wilh  
pMQu inhwilh  
Asw iB EQY 
jwxw]

(inhwilh) dyKIey Saahib Samhaalih 

Panthh Nihaalih 

Asaa Bh Outhhai 

Jaanaa ||

Let us remember the 

Lord and Master in 

contemplation, and 

keep a watchful eye 

on the Path. We shall 

have to go there as 

well.

ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 

ਨੂੂੰ  ਤੱਕੀਏ (ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਸਭ 

ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ)। ਅਸਾਂ ਭੀ 
(ਆਜਖ਼ਰ) ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਿਾਣਾ ਹੈ (ਜਿਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਾ 
ਚੁਕੇ ਹਨ)।
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25468 579 ijs kw kIAw 
iqn hI lIAw  
hoAw iqsY kw 
Bwxw]

Jis Kaa Keeaa Thin 

Hee Leeaa Hoaa 

Thisai Kaa 

Bhaanaa ||

He who has created, 

also destroys; 

whatever happens is 

by His Will.

(ਜਕਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਰੋਣਾ 
ਜਵਅਰਥ ਹੈ) ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
ਉਸੇ ਨੇ ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ 

ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।

25469 579 jo iqin kir 
pwieAw su AwgY 
AwieAw AsI ik 
hukmu kryhw]

Jo Thin Kar 

Paaeiaa S Aagai 

Aaeiaa Asee K 

Hukam Karaehaa 

||

Whatever He has 

done, has come to 

pass; how can we 

command Him?

ਇਥੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੀਵ ਨੇ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਕੀਤਾ, (ਮਰਨ ਤੇ) ਉਸ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਰੱਬੀ 
ਜਨਯਮ ਅੱਗੇ) ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਚੜਹ ਸਕਦਾ।

25470 579 Awvhu imlhu 
shylIho scVw 
nwmu leyhw]1]

Aavahu Milahu 

Sehaeleeho 

Sacharraa Naam 

Leaehaa ||1||

Come, O my 

companions - let us 

meet together and 

dwell upon the True 

Name. ||1||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ! (ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ 
ਸੱਿਣ!ੋ) ਆਓ, ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ 

ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੀਏ ॥੧॥

25471 579 mrxu n mMdw 
lokw AwKIAY jy 
mir jwxY AYsw 
koie]

Maran N Mandhaa 

Lokaa Aakheeai 

Jae Mar Jaanai 

Aisaa Koe ||

Death would not be 

called bad, O people, if 

one knew how to truly 

die.

ਹੇ ਲੋਕੋ! ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਮਾੜਾ ਨਾਹ 

ਆਖੋ (ਮੌਤ ਚੂੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਦੋਂ 
ਹੀ) ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ (ਜਿਊ ਕੇ) ਮਰਨਾ 
ਿਾਣਦਾ ਹੋਵੇ।

25472 579 syivhu swihbu 
sMmRQu Awpxw pMQu 
suhylw AwgY hoie]

Saevihu Saahib 

Sanmrathh 

Aapanaa Panthh 

Suhaelaa Aagai 

Hoe ||

Serve your Almighty 

Lord and Master, and 

your path in the world 

hereafter will be easy.

(ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) 

ਆਪਣ ੇਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ 

ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ, (ਤਾਂ ਜਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) ਰਸਤਾ 
ਸੌਖਾ ਹੋ ਿਾਏ।
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25473 579 pMiQ suhylY jwvhu  
qW Plu pwvhu  
AwgY imlY 
vfweI]

Panthh Suhaelai 

Jaavahu Thaan Fal 

Paavahu Aagai 

Milai Vaddaaee ||

Take this easy path, 

and you shall obtain 

the fruits of your 

rewards, and receive 

honor in the world 

hereafter.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸੌਖੇ ਿੀਵਨ-ਰਸਤੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ 
ਇਸ ਦਾ ਿਲ ਭੀ ਜਮਲੇਗਾ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲੇਗੀ।

25474 579 BytY isau jwvhu  
sic smwvhu qW 
piq lyKY pweI]

nwm dI (BytY) Bytw Bhaettai Sio 

Jaavahu Sach 

Samaavahu Thaan 

Path Laekhai 

Paaee ||

Go there with your 

offering, and you shall 

merge in the True 

Lord; your honor shall 

be confirmed.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ 

ਿਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਵੋਗੇ, 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਹਸਾਬ ਹੋਣ 

ਵੇਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲੇਗੀ।

25475 579 mhlI jwie 
pwvhu KsmY 
Bwvhu rMg isau 
rlIAw mwxY]

Mehalee Jaae 

Paavahu Khasamai 

Bhaavahu Rang 

Sio Raleeaa 

Maanai ||

You shall obtain a 

place in the Mansion 

of the Lord Master's 

Presence; being 

pleasing to Him, you 

shall enjoy the 

pleasures of His Love.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਇੂੰਿ ਪਿਭੂ-
ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣੋਗੇ।

25476 579 mrxu n mMdw 
lokw AwKIAY jy 
koeI mir 
jwxY]2]

Maran N Mandhaa 

Lokaa Aakheeai 

Jae Koee Mar 

Jaanai ||2||

Death would not be 

called bad, O people, if 

one knew how to truly 

die. ||2||

ਹੇ ਲੋਕੋ! ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਮਾੜਾ ਨਾਹ 

ਆਖੋ (ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਉਹੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ) ਿੇਹੜਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਮਰਨਾ ਿਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ॥੨॥
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25477 579 mrxu muxsw 
sUirAw hku hY jo 
hoie mrin 
prvwxo]

(sUirAw) sUrmy (muxsw) 
mnu`KW dw (hku) s`c, 
sPl hY jo pRBU dI 
drgh c (prvwxo) 
prvwx hn

Maran Munasaa 

Sooriaa Hak Hai Jo 

Hoe Maran 

Paravaano ||

The death of brave 

heroes is blessed, if it 

is approved by God.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਿੀਊਂਜਦਆਂ ਹੀ 
ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ 
ਭੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਸਲਾਜਹਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
25478 580 sUry syeI AwgY 

AwKIAih drgh 
pwvih swcI 
mwxo]

AwKI-Aih Soorae Saeee 

Aagai Aakheeahi 

Dharageh Paavehi 

Saachee Maano ||

They alone are 

acclaimed as brave 

warriors in the world 

hereafter, who receive 

true honor in the 

Court of the Lord.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਉਹੀ 
ਬੂੰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਆਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ।

25479 580 drgh mwxu 
pwvih piq isau 
jwvih AwgY dUKu  
n lwgY]

Dharageh Maan 

Paavehi Path Sio 

Jaavehi Aagai 

Dhookh N Laagai 

||

They are honored in 

the Court of the Lord; 

they depart with 

honor, and they do 

not suffer pain in the 

world hereafter.

ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ (ਇਥੋਂ) 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ।

25480 580 kir eyku 
iDAwvih qW Plu 
pwvih ijqu 
syivAY Bau BwgY]

Kar Eaek 

Dhhiaavehi Thaan 

Fal Paavehi Jith 

Saeviai Bho 

Bhaagai ||

They meditate on the 

One Lord, and obtain 

the fruits of their 

rewards. Serving the 

Lord, their fear is 

dispelled.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਜਵਆਪਕ ਿਾਣ ਕੇ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ 

(ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ) ਡਰ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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25481 580 aUcw nhI khxw  
mn mih rhxw  
Awpy jwxY jwxo]

(aUcw) hMkwr nwl Oochaa Nehee 

Kehanaa Man 

Mehi Rehanaa 

Aapae Jaanai 

Jaano ||

Do not indulge in 

egotism, and dwell 

within your own mind; 

the Knower Himself 

knows everything.

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

25482 580 mrxu muxsW 
sUirAw hku hY jo 
hoie mrih 
prvwxo]3]

Maran Munasaan 

Sooriaa Hak Hai Jo 

Hoe Marehi 

Paravaano ||3||

The death of brave 

heroes is blessed, if it 

is approved by God. 

||3||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਿੀਊਂਜਦਆਂ ਹੀ 
ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ 
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਸਲਾਜਹਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
25483 580 nwnk iks no 

bwbw roeIAY bwjI 
hY iehu sMswro]

(bwjI) qmwSw Naanak Kis No 

Baabaa Roeeai 

Baajee Hai Eihu 

Sansaaro ||

Nanak: for whom 

should we mourn, O 

Baba? This world is 

merely a play.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਿਗਤ ਇਕ 

ਖੇਡ ਹੈ (ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਢਜਹੂੰਦੀ 
ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ਜਕਸੇ ਦੇ ਮਰਨ 

ਤੇ ਰੋਣਾ ਜਵਅਰਥ ਹੈ।

25484 580 kIqw vyKY swihbu 
Awpxw kudriq 
kry bIcwro]

Keethaa Vaekhai 

Saahib Aapanaa 

Kudharath Karae 

Beechaaro ||

The Lord Master 

beholds His work, and 

contemplates His 

creative potency.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਿਗਤ ਦੀ ਆਪ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਰਚਨਾ ਦਾ 
ਆਪ ਜਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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25485 580 kudriq bIcwry 
Dwrx Dwry ijin 
kIAw so jwxY]

Kudharath 

Beechaarae 

Dhhaaran 

Dhhaarae Jin 

Keeaa So Jaanai ||

He contemplates His 

creative potency, 

having established the 

Universe. He who 

created it, He alone 

knows.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਰਚਨਾ ਦਾ 
ਜਖ਼ਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਆਸਰਾ-ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਿਗਤ ਰਜਚਆ ਹੈ ਉਹੀ 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਭੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ।

25486 580 Awpy vyKY Awpy 
bUJY Awpy hukmu 
pCwxY]

Aapae Vaekhai 

Aapae Boojhai 

Aapae Hukam 

Pashhaanai ||

He Himself beholds it, 

and He Himself 

understands it. He 

Himself realizes the 

Hukam of His 

Command.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਇਹ 

ਹੁਕਮ ਿਗਤ ਜਵਚ ਵਰਜਤਆ 

ਿਾਣਾ ਹੈ)।

25487 580 ijin ikCu kIAw 
soeI jwxY qw kw 
rUpu Apwro]

Jin Kishh Keeaa 

Soee Jaanai Thaa 

Kaa Roop Apaaro 

||

He who created these 

things, He alone 

knows. His subtle form 

is infinite.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

25488 580 nwnk iks no 
bwbw roeIAY bwjI 
hY iehu 
sMswro]4]2]

Naanak Kis No 

Baabaa Roeeai 

Baajee Hai Eihu 

Sansaaro ||4||2||

Nanak: for whom 

should we mourn, O 

Baba? This world is 

merely a play. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਿਗਤ ਇਕ 

ਖੇਡ ਹੈ (ਇਥੇ ਿ ੋਘਜੜਆ ਹੈ 

ਉਸ ਨੇ ਭੱਿਣਾ ਹੈ) ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਮਰਨ ਤੇ ਰੋਣਾ ਜਵਅਰਥ ਹੈ 

॥੪॥੨॥

25489 580 vfhMsu mhlw 1 
dKxI]

prvd-gwro Vaddehans 

Mehalaa 1 

Dhakhanee ||

Wadahans, First Mehl, 

Dakhanee:
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25490 580 scu isrMdw scw 
jwxIAY scVw 
prvdgwro]

Sach Sirandhaa 

Sachaa Jaaneeai 

Sacharraa 

Paravadhagaaro ||

The True Creator Lord 

is True - know this 

well; He is the True 

Sustainer.

ਜਨਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਜਕ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ) ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

25491 580 ijin AwpInY 
Awpu swijAw  
scVw AlK 
Apwro]

AwpI-nY[ A-lK polw Jin Aapeenai Aap 

Saajiaa Sacharraa 

Alakh Apaaro ||

He Himself fashioned 

His Own Self; the True 

Lord is invisible and 

infinite.

ਜਿਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 

ਜਵਚ) ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ।

25492 580 duie puV joiV 
ivCoiVAnu gur 
ibnu Goru AMDwro]

Dhue Purr Jorr 

Vishhorrian Gur 

Bin Ghor 

Andhhaaro ||

He brought together, 

and then separated, 

the two grinding 

stones of the earth 

and the sky; without 

the Guru, there is only 

pitch darkness.

ਦੋਵੇਂ ਪੁੜ (ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼) 

ਿੋੜ ਕੇ (ਭਾਵ, ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਕਰ ਕੇ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਹੈ।

25493 580 sUrju cMdu 
isrijAnu Aih 
inis clqu 
vIcwro]1]

Sooraj Chandh 

Sirajian Ahinis 

Chalath Veechaaro 

||1||

He created the sun 

and the moon; night 

and day, they move 

according to His 

Thought. ||1||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸੂਰਿ 

ਤੇ ਚੂੰਦਿਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਦਨ 

ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥
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25494 580 scVw swihbu scu 
qU scVw dyih 
ipAwro]rhwau]

Sacharraa Saahib 

Sach Thoo 

Sacharraa Dhaehi 

Piaaro || Rehaao 

||

O True Lord and 

Master, You are True. 

O True Lord, bless me 

with Your Love. 

||Pause||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਰਹਾਉ॥

25495 580 quDu isrjI mydnI  
duKu suKu 
dyvxhwro]

(mydnI) DrqI Thudhh Sirajee 

Maedhanee 

Dhukh Sukh 

Dhaevanehaaro ||

You created the 

Universe; You are the 

Giver of pain and 

pleasure.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦੱੁਖ ਤੇ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ।

25496 580 nwrI purK 
isrijAY ibKu 
mwieAw mohu 
ipAwro]

Naaree Purakh 

Sirajiai Bikh 

Maaeiaa Mohu 

Piaaro ||

You created woman 

and man, the love of 

poison, and emotional 

attachment to Maya.

ਇਸਤਿੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ 

ਜ਼ਜਹਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਜਪਆਰ ਭੀ 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

25497 580 KwxI bwxI 
qyrIAw dyih 
jIAw AwDwro]

(KwxI) jIv auqpqI dy 
cwr swDn AMfj jyrj 
syqj auqBuj

Khaanee Baanee 

Thaereeaa Dhaehi 

Jeeaa Aadhhaaro 

||

The four sources of 

creation, and the 

power of the Word, 

are also of Your 

making. You give 

Support to all beings.

ਿੀਵ-ਉਤਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ 

ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬੋਲੀਆਂ ਭੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ 
ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
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25498 580 kudriq qKqu 
rcwieAw sic 
inbyVxhwro]2]

Kudharath 

Thakhath 

Rachaaeiaa Sach 

Nibaerranehaaro 

||2||

You have made the 

Creation as Your 

Throne; You are the 

True Judge. ||2||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਰਚਨਾ (-ਰੂਪ) ਤਖ਼ਤ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ) 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਭੀ ਮੁਕਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੨॥
25499 580 Awvw gvxu 

isrijAw qU iQru 
krxYhwro]

Aavaa Gavan 

Sirajiaa Thoo Thhir 

Karanaihaaro ||

You created comings 

and goings, but You 

are ever-stable, O 

Creator Lord.

ਹੇ ਕਰਣਹਾਰ ਕਰਤਾਰ! (ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
25500 580 jMmxu mrxw 

Awie gieAw  
biDku jIau 
ibkwro]

(biDku)ihMsk jIv Janman Maranaa 

Aae Gaeiaa 

Badhhik Jeeo 

Bikaaro ||

In birth and death, in 

coming and going, this 

soul is held in bondage 

by corruption.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ 

ਿੀਵ ਜਨਿੱਤ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਪਆ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

25501 580 BUfVY nwmu 
ivswirAw bUfVY  
ikAw iqsu cwro]

(BUfVY) BYVy ny[ (bUfVY) 
fu`bx jogy[ (cwro) 
aupwA[ (cwro) zor

Bhooddarrai 

Naam Visaariaa 

Booddarrai Kiaa 

This Chaaro ||

The evil person has 

forgotten the Naam; 

he has drowned - 

what can he do now?

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ) 

ਭੈੜੇ ਿੀਵ ਨੇ (ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ ਹੋਏ 

ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।
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25502 580 gux Coif ibKu 
lidAw Avgux 
kw vxjwro]3]

Gun Shhodd Bikh 

Ladhiaa Avagun 

Kaa Vanajaaro 

||3||

Forsaking merit, he 

has loaded the 

poisonous cargo of 

demerits; he is a 

trader of sins. ||3||

ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) 
ਜ਼ਜਹਰ ਇਸ ਿੀਵ ਨੇ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ (ਿਗਤ ਜਵਚ ਆ 

ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ 
ਵਣਿ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

25503 580 sdVy Awey iqnw 
jwnIAw hukim 
scy krqwro]

Sadharrae Aaeae 

Thinaa Jaaneeaa 

Hukam Sachae 

Karathaaro ||

The beloved soul has 

received the Call, the 

Command of the True 

Creator Lord.

ਿਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਰੂਹ 

ਨੂੂੰ  ਇਥੋਂ ਿਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ,

25504 580 nwrI purK 
ivCuMinAw  
ivCuiVAw 
mylxhwro]

Naaree Purakh 

Vishhunniaa 

Vishhurriaa 

Maelanehaaro ||

The soul, the husband, 

has become separated 

from the body, the 

bride. The Lord is the 

Re-uniter of the 

separated ones.

ਤਾਂ (ਮਰਨ ਵੇਲੇ) ਇਸਤਿੀ 
ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜਵਛੋੜੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਜਵਛੁਜੜਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਮੇਲਣ ਦੇ 

ਸਮਰਥ ਹੈ।

25505 580 rUpu n jwxY 
sohxIAY hukim 
bDI isir kwro]

Roop N Jaanai 

Sohaneeai Hukam 

Badhhee Sir Kaaro 

||

No one cares for your 

beauty, O beautiful 

bride.; the Messenger 

of Death is bound only 

by the Lord 

Commander's 

Command.

ਿਮ ਜਕਸੇ ਸੁੂੰ ਦਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
(ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਖਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ) 
ਜਕਉਂ ਜਕ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਬਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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25506 580 bwlk ibriD n 
jwxnI qoVin hyqu 
ipAwro]4]

Baalak Biradhh N 

Jaananee Thorran 

Haeth Piaaro ||4||

He does not 

distinguish between 

young children and old 

people; he tears apart 

love and affection. 

||4||

ਿਮ ਬੱਜਚਆਂ ਤੇ ਬੱੁਜਢਆਂ ਦੀ 
ਭੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੂੰਿ 

ਸਭ ਦਾ (ਆਪੋ ਜਵਚ ਦਾ) ਮੋਹ 

ਜਪਆਰ ਟੱਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

25507 580 nau dr Twky 
hukim scY hMsu 
gieAw gYxwry]

(Twky) bMd kIqy[ 
(gYxwry) AkwS c

No Dhar Thaakae 

Hukam Sachai 

Hans Gaeiaa 

Gainaarae ||

The nine doors are 

closed by the True 

Lord's Command, and 

the swan-soul takes 

flight into the skies.

ਿਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਰੂਹ ਦੇ ਿਾਣ ਦਾ ਸਦਾ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ (ਸਰੀਰ ਦੇ) ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 
ਬੂੰਦ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਿੀਵਾਤਮਾ (ਜਕਤੇ) ਆਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
25508 580 sw Dn CutI muTI  

JUiT ivDxIAw  
imrqkVw 
AM|nVy bwry]

(C`utI)Cu`tV hoeI[ 
(m`uTI) lu`tI[ 
(iv`DxIAw) duKI[ 
(imrqk-Vw)murdw[ 
(AM|nVy) vyhVy[ 
(bwry)Awi^r smyN

Saa Dhhan 

Shhuttee Muthee 

Jhooth 

Vidhhaneeaa 

Mirathakarraa 

Ann(g)anarrae 

Baarae ||

The body-bride is 

separated, and 

defrauded by 

falsehood; she is now 

a widow - her 

husband's body lies 

dead in the courtyard.

(ਿਦ ਪਤੀ ਦੀ ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ) ਜਨਖਸਮੀ 
ਇਸਤਿੀ ਇਕੱਲੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਲੁੱ ਟ ਕੇ ਜਵਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 

ਲੋਥ ਘਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਜਵਚ ਪਈ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

25509 580 suriq mueI mru 
mweIey mhl ruMnI  
dr bwry]

(mhl) iesqRI Surath Muee Mar 

Maaeeeae Mehal 

Runnee Dhar 

Baarae ||

The widow cries out at 

the door, ""The light 

of my mind has gone 

out, O my mother, 

with his death.""

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ) ਉਹ 

ਇਸਤਿੀ ਦਲੀਿਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠੀ 
ਰੋਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ-) ਹੇ 

ਮਾਏ! ਇਸ ਮੌਤ (ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ) 

ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਜਟਕਾਣੇ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਗਈ।
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25510 580 rovhu kMq mhylIho  
scy ky gux 
swry]5]

(swry) cyqy krky Rovahu Kanth 

Mehaeleeho 

Sachae Kae Gun 

Saarae ||5||

So cry out, O soul-

brides of the Husband 

Lord, and dwell on the 

Glorious Praises of the 

True Lord. ||5||

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਕੂੰਤ ਦੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਓ! ਤੁਸੀਂ ਸਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ (ਤੇ ਇੂੰਿ 

ਿੀਵਨ ਸਿਲ ਕਰੋ)! ॥੫॥

25511 580 jil mil jwnI 
nwvwilAw kpiV 
pit AMbwry]

(pit) rySm Jal Mal Jaanee 

Naavaaliaa Kaparr 

Patt Anbaarae ||

Her loved one is 

cleansed, bathed in 

water, and dressed in 

silken robes.

ਸਾਕ-ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ (ਮਰੇ ਪਿਾਣੀ ਦੀ 
ਲੋਥ ਨੂੂੰ ) ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਰੇਸ਼ਮ (ਆਜਦਕ) ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ 

(ਲਪੇਟਦੇ ਹਨ)।

25512 580 vwjy vjy scI 
bwxIAw pMc muey 
mnu mwry]

Vaajae Vajae 

Sachee Baaneeaa 

Panch Mueae Man 

Maarae ||

The musicians play, 

and the Bani of the 

True Lord's Words are 

sung; the five relatives 

feel as if they too are 

dead, so deadened are 

their minds.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਸਾਣਾਂ ਜਵਚ ਲੈ ਿਾਣ 

ਵਾਸਤੇ) "ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਜਤ ਹੈ" 

ਦੇ ਬੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਜਨਕਟ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਗ਼ਮ ਨਾਲ 

ਮੁਇਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25513 580 jwnI ivCuMnVy  
myrw mrxu BieAw  
iDRgu jIvxu 
sMswry]

Jaanee 

Vishhunnarrae 

Maeraa Maran 

Bhaeiaa Dhhrig 

Jeevan Sansaarae 

||

"Separation from my 

beloved is like death 

to me!" cries the 

widow. "My life in this 

world is cursed and 

worthless!"

(ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਿੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਆਖਦੀ ਹੈ-) ਸਾਥੀ ਦੇ ਮਰਨ 

ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੀ ਮੋਇਆ ਵਰਗੀ ਹੋ 

ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਮੇਰੇ ਿੀਊਣ ਨੂੂੰ  ਜਿਟਕਾਰ ਹੈ।
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25514 580 jIvqu mrY su 
jwxIAY ipr 
scVY hyiq 
ipAwry]6]

Jeevath Marai S 

Jaaneeai Pir 

Sacharrai Haeth 

Piaarae ||6||

But she alone is 

approved, who dies, 

while yet still alive; 

she lives for the sake 

of the Love of her 

Beloved. ||6||

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਿੀਉਂਜਦਆਂ 

ਹੋਇਆ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੋਹ 

ਨੂੂੰ  ਛਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

25515 580 qusI rovhu rovx 
AweIho JUiT muTI 
sMswry]

(muTI) T`gI Thusee Rovahu 

Rovan Aaeeho 

Jhooth Muthee 

Sansaarae ||

So cry out in 

mourning, you who 

have come to mourn; 

this world is false and 

fraudulent.

ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਓ! ਤੁਸੀਂ ਦੱੁਖੀ 
ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਈਆਂ ਹੋ ਜਕਉਂਜਕ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਨੇ ਠੱਜਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
25516 581 hau muTVI DMDY 

DwvxIAw ipir 
CoifAVI ivDx 
kwry]

(mu`TVI) T`gI[ 
(iv`Dx)duKI[ (kwry) 
krky

Ho Mutharree 

Dhhandhhai 

Dhhaavaneeaa Pir 

Shhoddiarree 

Vidhhanakaarae ||

I too have been 

defrauded, chasing 

after worldly 

entanglements; my 

Husband Lord has 

forsaken me - I 

practice the evil deeds 

of a wife without a 

spouse.

ਿਦ ਤਕ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਆਹਰ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਜਵਚ ਠੱਗੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, 
ਤਦ ਤਕ ਜਨਖਸਮੀਆਂ ਵਾਲੀ 
ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਛੱਜਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

25517 581 Gir Gir kMqu 
mhylIAw rUVY 
hyiq ipAwry]

(rUVY) suMdr Ghar Ghar Kanth 

Mehaeleeaa 

Roorrai Haeth 

Piaarae ||

In each and every 

home, are the brides 

of the Husband Lord; 

they gaze upon their 

Handsome Lord with 

love and affection.

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹਨ ਿ ੋ

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।
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25518 581 mY ipru scu 
swlwhxw hau 
rhisAVI nwim 
Bqwry]7]

(rh-isAVI) AnMd 
pRwpq

Mai Pir Sach 

Saalaahanaa Ho 

Rehasiarree Naam 

Bhathaarae ||7||

I sing the Praises of my 

True Husband Lord, 

and through the 

Naam, the Name of 

my Husband Lord, I 

blossom forth. ||7||

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮੈਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਓਨਾ ਜਚਰ ਮੇਰਾ 
ਤਨ ਮਨ ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੭॥

25519 581 guir imilAY vysu 
plitAw sw Dn 
scu sIgwro]

(vysu) suBwA Gur Miliai Vaes 

Palattiaa Saa 

Dhhan Sach 

Seegaaro ||

Meeting with the 

Guru, the soul-bride's 

dress is transformed, 

and she is adorned 

with Truth.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਕਾਂਇਆਂ ਹੀ ਪਲਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਜਸੂੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

25520 581 Awvhu imlhu 
shylIho ismrhu 
isrjxhwro]

Aavahu Milahu 

Sehaeleeho 

Simarahu 

Sirajanehaaro ||

Come and meet with 

me, O brides of the 

Lord; let's meditate in 

remembrance on the 

Creator Lord.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ! (ਹੇ ਸਤ-ਸੂੰਗੀਓ!) 

ਆਓ, ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਰਲ 

ਕੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰੀਏ।

25521 581 beIAir nwim 
suohwgxI scu 
svwrxhwro]

(beIAir)iesqRI[ 
suohwgxI: hoVy AONkV 
ivckwr dI Avwz bolo

Beear Naam 

Suohaaganee Sach 

Savaaranehaaro ||

Through the Naam, 

the soul-bride 

becomes the Lord's 

favorite; she is 

adorned with Truth.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੇ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

25522 581 gwvhu gIqu n 
ibrhVw nwnk  
bRhm 
bIcwro]8]3]

(ibrhVw) ivCoVw[ (2. 
gIqun)

Gaavahu Geeth N 

Bireharraa Naanak 

Breham 

Beechaaro 

||8||3||

Do not sing the songs 

of separation, O 

Nanak; reflect upon 

God. ||8||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਵਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਰ 

ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ ॥੮॥੩॥
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25523 581 vfhMsu mhlw 1] Vaddehans 

Mehalaa 1 ||

Wadahans, First Mehl:

25524 581 ijin jgu isrij 
smwieAw so 
swihbu kudriq 
jwxo vw]

Jin Jag Siraj 

Samaaeiaa So 

Saahib Kudharath 

Jaanovaa ||

The One who creates 

and dissolves the 

world - that Lord and 

Master alone knows 

His creative power.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਭੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੀ 
ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਸਮਝ।

25525 581 scVw dUir n 
BwlIAY Git Git 
sbdu pCwxo vw]

Sacharraa Dhoor N 

Bhaaleeai Ghatt 

Ghatt Sabadh 

Pashhaanovaa ||

Do not search for the 

True Lord far away; 

recognize the Word of 

the Shabad in each 

and every heart.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਰਚੀ ਕੁਦਰਜਤ 

ਤੋਂ) ਦੂਰ (ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ) ਲੱਭਣ 

ਦਾ ਿਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ 
ਪਛਾਣ।

25526 581 scu sbdu pCwxhu  
dUir n jwxhu  
ijin eyh rcnw 
rwcI]

Sach Sabadh 

Pashhaanahu 

Dhoor N Jaanahu 

Jin Eaeh Rachanaa 

Raachee ||

Recognize the Shabad, 

and do not think that 

the Lord is far away; 

He created this 

creation.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 

ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਤੋਂ ਦੂਰ (ਜਕਤੇ ਵੱਖਰਾ) ਨਾਹ 

ਸਮਝੋ, (ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ) 

ਉਸ ਦਾ ਅਟੱਲ ਹੁਕਮ 

ਵਰਤਦਾ ਪਛਾਣੋ।
25527 581 nwmu iDAwey qw 

suKu pwey ibnu 
nwvY ipV kwcI]

Naam Dhhiaaeae 

Thaa Sukh Paaeae 

Bin Naavai Pirr 

Kaachee ||

Meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, one obtains 

peace; without the 

Naam, he plays a 

losing game.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਲੁਕਾਈ 

ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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25528 581 ijin QwpI ibiD 
jwxY soeI ikAw 
ko khY vKwxo]

Jin Thhaapee 

Bidhh Jaanai Soee 

Kiaa Ko Kehai 

Vakhaano ||

The One who 

established the 

Universe, He alone 

knows the Way; what 

can anyone say?

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਨਾ 
ਰਚੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਦੀ ਜਵਧੀ ਭੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਿੋ ਮਰਿੀ ਕਹੇ।

25529 581 ijin jgu Qwip 
vqwieAw jwluo so 
swihbu 
prvwxo]1]

(Qwip)iesiQ`q krky[ 
kwl rUpI jwlou 
(vqwieAw) pwieAw[ 
jwluo: hoVy AONkV dI 
ivckwrlI Avwz bolxI

Jin Jag Thhaap 

Vathaaeiaa Jaaluo 

So Saahib 

Paravaano ||1||

The One who 

established the world 

cast the net of Maya 

over it; accept Him as 

your Lord and Master. 

||1||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ (ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ) ਿਾਲ ਜਵਛਾ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ ਉਹੀ ਮੂੰ ਜਨਆ-ਪਿਮੂੰ ਜਨਆ 

ਮਾਲਕ ਹੈ ॥੧॥

25530 581 bwbw AwieAw hY  
auiT clxw AD 
pMDY hY sMswro vw]

(pMDY) rsqy[ A`D 
ivcwly au~iTc`lxw

Baabaa Aaeiaa Hai 

Outh Chalanaa 

Adhh Pandhhai 

Hai Sansaarovaa ||

O Baba, he has come, 

and now he must get 

up and depart; this 

world is only a way-

station.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਵੀ ਿੀਵ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ) 

ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ 

(ਇਥੋਂ) ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਹੈ, ਿਗਤ 

ਤਾਂ ਆਉਣ ਿਾਣ (ਿਨਮ 

ਮਰਨ) ਦੇ ਚਕਰ ਜਵਚ ਹੈ।
25531 581 isir isir scVY 

iliKAw duKu suKu 
purib vIcwro vw]

Sir Sir Sacharrai 

Likhiaa Dhukh 

Sukh Purab 

Veechaarovaa ||

Upon each and every 

head, the True Lord 

writes their destiny of 

pain and pleasure, 

according to their past 

actions.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ 

ਸਮੇ ਜਵਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਜਵਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱੁਖ ਅਤੇ 

ਸੁਖ (ਭੋਗਣ) ਦੇ ਲੇਖ ਜਲਖ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ।
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25532 581 duKu suKu dIAw 
jyhw kIAw so 
inbhY jIA nwly]

Dhukh Sukh 

Dheeaa Jaehaa 

Keeaa So Nibehai 

Jeea Naalae ||

He bestows pain and 

pleasure, according to 

the deeds done; the 

record of these deeds 

stays with the soul.

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਿੀਵ ਨੇ 

ਕੀਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱੁਖ ਤੇ ਸੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੇ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਜਨਭਦਾ ਹੈ।
25533 581 jyhy krm krwey 

krqw dUjI kwr  
n Bwly]

Jaehae Karam 

Karaaeae Karathaa 

Dhoojee Kaar N 

Bhaalae ||

He does those deeds 

which the Creator 

Lord causes him to do; 

he attempts no other 

actions.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ 

ਕਰਮ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਿੀਵ ਕਰਦੇ 

ਹਨ) ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਿਾ ਕੇ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

25534 581 Awip inrwlmu 
DMDY bwDI kir 
hukmu 
Cfwvxhwro]

Aap Niraalam 

Dhhandhhai 

Baadhhee Kar 

Hukam 

Shhaddaavanehaar

o ||

The Lord Himself is 

detached, while the 

world is entangled in 

conflict; by His 

Command, He 

emancipates it.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਤਾਂ (ਕਰਮਾਂ 
ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਉਸ 

ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ) ਆਹਰ ਜਵਚ ਬੱਝੀ ਪਈ ਹੈ। 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ ਛੁਡਾਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
25535 581 Aju kil 

kridAw kwlu 
ibAwpY dUjY Bwie 
ivkwro]2]

Aj Kal Karadhiaa 

Kaal Biaapai 

Dhoojai Bhaae 

Vikaaro ||2||

He may put this off 

today, but tomorrow 

he is seized by death; 

in love with duality, he 

practices corruption. 

||2||

ਅੱਿ (ਜਸਮਰਨ) ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਭਲਕੇ ਕਰਾਂਗਾ (ਇਹੀ ਟਾਲ-

ਮਟੋਲੇ) ਕਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਆ 

ਦਬਾਂਦੀ ਹੈ। (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਜਵਅਰਥ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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25536 581 jm mwrg pMQu n 
suJeI auJVu AMD 
gubwro vw]

Jam Maarag 

Panthh N Sujhee 

Oujharr Andhh 

Gubaarovaa ||

The path of death is 

dark and dismal; the 

way cannot be seen.

ਿੀਵ ਿਮ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ 
ਿੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਜਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਿਾੜ ਤੇ ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
25537 581 nw jlu lyP 

qulweIAw nw 
Bojn prkwro vw]

Naa Jal Laef 

Thulaaeeaa Naa 

Bhojan 

Parakaarovaa ||

There is no water, no 

quilt or mattress, and 

no food there.

(ਆਖਰ ਵੇਲੇ) ਨਾਹ ਪਾਣੀ, 
ਨਾਹ ਲੇਿ, ਨਾਹ ਤੁਲਾਈ ਨਾ 
ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦਾ ਭੋਿਨ,

25538 581 Bojn Bwau n TMFw 
pwxI nw kwpVu 
sIgwro]

Bhojan Bhaao N 

Thandtaa Paanee 

Naa Kaaparr 

Seegaaro ||

He receives no food 

there, no honor or 

water, no clothes or 

decorations.

ਭੋਿਨ ਭਾਉ ਨਹੀਂ, ਨਾਹ ਠੂੰ ਢਾ 
ਪਾਣੀ, ਨਾਹ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ 
ਕੱਪੜਾ, ਨਾਹ ਹੋਰ ਜਸੂੰਗਾਰ 

(ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

25539 581 gil sMglu isir 
mwry aUBO nw dIsY 
Gr bwro]

(aUBO) KVw Gal Sangal Sir 

Maarae Oobha 

Naa Dheesai Ghar 

Baaro ||

The chain is put 

around his neck, and 

the Messenger of 

Death standing over 

his head strikes him; 

he cannot see the 

door of his home.

ਿਮਰਾਿ ਿੀਵ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

(ਮੋਹ ਦਾ) ਸੂੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਖਲੋਤਾ ਚੋਟਾਂ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਘਰ-ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।
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25540 581 ieb ky rwhy  
jMmin nwhI  
pCuqwxy isir 
Bwro]

ipCly(rwhy)bIjypwp[ 
(ieb) ies (ky) vyly 
&l dyx leI nhI jMmdy

Eib Kae Raahae 

Janman Naahee 

Pashhuthaanae Sir 

Bhaaro ||

The seeds planted on 

this path do not 

sprout; bearing the 

weight of his sins upon 

his head, he regrets 

and repents.

ਉਸ (ਮੌਤ) ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੀਿੇ ਹੋਏ 

(ਜਸਮਰਨ ਸੇਵਾ ਆਜਦਕ ਦੇ 

ਬੀਿ) ਉੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਦੋਂ 
ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਕੀਤੇ 

ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਜਪਆ ਹੈ (ਿੋ ਲਜਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ)।

25541 581 ibnu swcy ko bylI 
nwhI swcw eyhu 
bIcwro]3]

Bin Saachae Ko 

Baelee Naahee 

Saachaa Eaehu 

Beechaaro ||3||

Without the True 

Lord, no one is his 

friend; reflect upon 

this as true. ||3||

ਇਸ ਅਟੱਲ ਜਵਚਾਰ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਰੱਖੋ ਜਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ॥੩॥

25542 581 bwbw rovih rvih 
su jwxIAih  
imil rovY gux 
swry vw]

jwxI-Aih Baabaa Rovehi 

Ravehi S Jaaneeahi 

Mil Rovai Gun 

Saaraevaa ||

O Baba, they alone are 

known to truly weep 

and wail, who meet 

together and weep, 

chanting the Praises of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਉਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

25543 581 rovY mwieAw 
muTVI DMDVw 
rovxhwry vw]

Rovai Maaeiaa 

Mutharree 

Dhhandhharraa 

Rovanehaaraevaa 

||

Defrauded by Maya 

and worldly affairs, 

the weepers weep.

ਪਰ ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਲੁੱ ਟ ਜਲਆ 

ਹੈ ਉਹ ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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25544 581 DMDw rovY mYlu n 
DovY supnMqru 
sMswro]

sup-nMqru Dhhandhhaa Rovai 

Mail N Dhhovai 

Supananthar 

Sansaaro ||

They weep for the 

sake of worldly affairs, 

and they do not wash 

off their own filth; the 

world is merely a 

dream.

ਿੀਵ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ 

ਦਾ) ਧੂੰਧਾ ਹੀ ਜਪੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਇੂੰਿ ਕਰਮਾ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਲਾਹੁੂੰ ਦੇ, ਉਹਨਹ ਾਂ ਲਈ ਸੂੰਸਾਰ 

ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
25545 581 ijau bwjIgru 

BrmY BUlY JUiT 
muTI AhMkwro]

Jio Baajeegar 

Bharamai Bhoolai 

Jhooth Muthee 

Ahankaaro ||

Like the juggler, 

deceiving by his tricks, 

one is deluded by 

egotism, falsehood 

and illusion.

ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰ (ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਿੀਵ 

ਉਸ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਕੂੜੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਠਗੀ ਹੋਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ (ਕੂੜੀ 
ਮਾਇਆ ਦਾ) ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

25546 581 Awpy mwrig 
pwvxhwrw Awpy 
krm kmwey]

Aapae Maarag 

Paavanehaaraa 

Aapae Karam 

Kamaaeae ||

The Lord Himself 

reveals the Path; He 

Himself is the Doer of 

deeds.

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਕਰਮ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
25547 581 nwim rqy guir 

pUrY rwKy nwnk 
shij 
suBwey]4]4]

Naam Rathae Gur 

Poorai Raakhae 

Naanak Sehaj 

Subhaaeae 

||4||4||

Those who are imbued 

with the Naam, are 

protected by the 

Perfect Guru, O 

Nanak; they merge in 

celestial bliss. ||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥੪॥
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25548 581 vfhMsu mhlw 1] Vaddehans 

Mehalaa 1 ||

Wadahans, First Mehl:

25549 581 bwbw AwieAw hY 
auiT clxw iehu 
jgu JUTu pswro 
vw]

Baabaa Aaeiaa Hai 

Outh Chalanaa 

Eihu Jag Jhooth 

Pasaarovaa ||

O Baba, whoever has 

come, will rise up and 

leave; this world is 

merely a false show.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੇਹੜਾ 
ਭੀ ਿੀਵ ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ) ਆਇਆ 

ਹੈ ਉਸ ਨੇ (ਆਖ਼ਰ ਇਥੋਂ) ਕੂਚ 

ਕਰ ਿਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਗਤ ਤਾਂ 
ਹੈ ਹੀ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਜਖਲਾਰਾ।

25550 581 scw Gru scVY 
syvIAY scu Krw 
sicAwro vw]

Sachaa Ghar 

Sacharrai Saeveeai 

Sach Kharaa 

Sachiaarovaa ||

One's true home is 

obtained by serving 

the True Lord; real 

Truth is obtained by 

being truthful.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿਕਾਸ਼ ਲਈ 

ਯੋਗ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25551 581 kUiV lib jW 
Qwie n pwsI  
AgY lhY n TwE]

Koorr Lab Jaan 

Thhaae N Paasee 

Agai Lehai N 

Thaaou ||

By falsehood and 

greed, no place of rest 

is found, and no place 

in the world hereafter 

is obtained.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ।
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25552 581 AMqir Awau n 
bYshu khIAY ijau 
suM\Y Gir kwE]

Anthar Aao N 

Baisahu Keheeai 

Jio Sunnjai Ghar 

Kaaou ||

No one invites him to 

come in and sit down. 

He is like a crow in a 

deserted home.

ਜਿਵੇਂ ਸੁੂੰ ਞੇ ਘਰ ਜਵਚ ਗਏ ਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਜਕਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰਾਹੀ 
ਆਜਦਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ) (ਜਤਵੇਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਜਕਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ 
"ਆਓ ਿੀ, ਅੂੰਦਰ ਲੂੰ ਘ ਆਵੋ 
ਤੇ ਬੈਠ ਿਾਵੋ।"

25553 581 jMmxu mrxu vfw 
vyCoVw ibnsY jgu 
sbwey]

(ibnsY) nws[ (sbwey) 
swry

Janman Maran 

Vaddaa 

Vaeshhorraa 

Binasai Jag 

Sabaaeae ||

Trapped by birth and 

death, he is separated 

from the Lord for such 

a long time; the whole 

world is wasting away.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਇਸ ਗੇੜ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਲੂੰ ਮਾ 
ਜਵਛੋੜਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਿਗਤ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਿੇਹੜੇ ਭੀ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਦੇ 

ਹਨ ਉਹ) ਸਾਰੇ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਮਰਦੇ ਹਨ)।

25554 581 lib DMDY mwieAw  
jgqu BulwieAw  
kwlu KVw 
rUAwey]1]

(rUAwey) s`ddw hY[ 
l`ib[ j`gqu[ KV@w

Lab Dhhandhhai 

Maaeiaa Jagath 

Bhulaaeiaa Kaal 

Kharraa Rooaaeae 

||1||

Greed, worldly 

entanglements and 

Maya deceive the 

world. Death hovers 

over its head, and 

causes it to weep. 

||1||

ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੀ ਆਹਰ ਜਵਚ ਜਪਆ ਹੋਇਆ 

ਿਗਤ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇੂੰਿ ਇਸ 

ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਖਲੋਤਾ ਕਾਲ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖੀ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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25555 582 bwbw Awvhu 
BweIho gil 
imlh imil 
imil dyh 
AwsIsw hy]

Baabaa Aavahu 

Bhaaeeho Gal 

Mileh Mil Mil 

Dhaeh Aaseesaa 

Hae ||

Come, O Baba, and 

Siblings of Destiny - 

let's join together; 

take me in your arms, 

and bless me with 

your prayers.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਆਓ, 

ਅਸੀਂ ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 

ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਜਮਲ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਜਵਛੁੜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੂੰ ) ਅਸੀਸਾਂ 
ਦੇਵੀਏ।

25556 582 bwbw scVw mylu  
n cukeI pRIqm 
kIAw dyh AsIsw 
hy]

Baabaa Sacharraa 

Mael N Chukee 

Preetham Keeaa 

Dhaeh Aseesaa 

Hae ||

O Baba, union with 

the True Lord cannot 

be broken; bless me 

with your prayers for 

union with my 

Beloved.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਮੇਲ 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਜਮਲਾਪ ਕਦੇ ਮੱੁਕਦਾ 
ਨਹੀਂ। ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ 
ਅਸੀਸਾਂ ਮੂੰਗੀਏ (ਅਰਦਾਸਾਂ 
ਕਰੀਏ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਈ)।

25557 582 AwsIsw dyvho  
Bgiq kryvho  
imilAw kw 
ikAw mylo]

Aaseesaa 

Dhaeveho 

Bhagath 

Karaeveho Miliaa 

Kaa Kiaa Maelo ||

Bless me with your 

prayers, that I may 

perform devotional 

worship service to my 

Lord; for those already 

united with Him, what 

is there to unite?

(ਜਵਛੁੜੇ ਸਾਥੀ ਲਈ) ਅਰਦਾਸਾਂ 
ਕਰੋ (ਅਤੇ ਆਪ ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। 
ਿੇਹੜੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਜਿਰ ਕਦੇ ਜਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

25558 582 ieik BUly nwvhu 
Qyhhu Qwvhu gur 
sbdI scu Kylo]

(Qyhhu) QW qoN Eik Bhoolae 

Naavahu 

Thhaehahu 

Thhaavahu Gur 

Sabadhee Sach 

Khaelo ||

Some have wandered 

away from the Name 

of the Lord, and lost 

the Path. The Word of 

the Guru's Shabad is 

the true game.

ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ 
ਜਿਰਦੇ ਹਨ ਿ ੋਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਜਟਕਾਣੇ ਤੋਂ ਉਖੜੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੋ।
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25559 582 jm mwrig nhI 
jwxw sbid 
smwxw juig juig 
swcY vysy]

Jam Maarag 

Nehee Jaanaa 

Sabadh Samaanaa 

Jug Jug Saachai 

Vaesae ||

Do not go on Death's 

path; remain merged 

in the Word of the 

Shabad, the true form 

throughout the ages.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਿਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਲਈ 

ਅਟੱਲ ਹੈ।
25560 582 swjn sYx imlhu 

sMjogI gur imil 
Koly Pwsy]2]

Saajan Sain Milahu 

Sanjogee Gur Mil 

Kholae Faasae 

||2||

Through good fortune, 

we meet such friends 

and relatives, who 

meet with the Guru, 

and escape the noose 

of Death. ||2||

ਹੇ ਸੱਿਣ ਜਮੱਤਿ ਸਤਸੂੰਗੀਓ! 

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਰਲ ਬੈਠੋ। 
ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਿਾਹੇ ਵੱਢ ਲਏ ਹਨ ॥੨॥

25561 582 bwbw nWgVw 
AwieAw jg mih  
duKu suKu lyKu 
ilKwieAw]

Baabaa 

Naangarraa 

Aaeiaa Jag Mehi 

Dhukh Sukh Laekh 

Likhaaeiaa ||

O Baba, we come into 

the world naked, into 

pain and pleasure, 

according to the 

record of our account.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਨੂੰ ਗਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਦੱੁਖ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਰੂਪ 

ਲੇਖ ਜਲਖੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
25562 582 iliKAVw swhw  

nw tlY jyhVw 
purib kmwieAw]

(swhw) mrn dw smW Likhiarraa Saahaa 

Naa Ttalai 

Jaeharraa Purab 

Kamaaeiaa ||

The call of our pre-

ordained destiny 

cannot be altered; it 

follows from our past 

actions.

ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਸਮਾ ਅਗਾਂਹ ਜਪਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ, (ਨਾਹ ਹੀ ਉਹ ਦੁਖ 

ਸੁਖ ਵਾਪਰਨੋਂ  ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

ਿ ੋਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਕਰਮ 

ਕਰ ਕੇ (ਕਮਾਈ ਵਿੋਂ) ਖੱਜਟਆ 

ਹੈ।
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25563 582 bih swcY 
iliKAw AMimRqu 
ibiKAw ijqu 
lwieAw iqqu 
lwgw]

Behi Saachai 

Likhiaa Anmrith 

Bikhiaa Jith 

Laaeiaa Thith 

Laagaa ||

The True Lord sits and 

writes of ambrosial 

nectar, and bitter 

poison; as the Lord 

attaches us, so are we 

attached.

(ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚ-

ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਿੀਵ ਨੇ ਨਵੇਂ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਵਹਾਝਣਾ 
ਹੈ ਿਾਂ ਮਾਇਆ-ਜ਼ਜਹਰ ਖੱਟਣਾ 
ਹੈ। ਇੂੰਿ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਿਧਰ 

ਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਇਹ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
25564 582 kwmixAwrI 

kwmx pwey bhu 
rMgI gil qwgw]

(kwmixAwrI) tUxy vwlI 
mwieAw

Kaamaniaaree 

Kaaman Paaeae 

Bahu Rangee Gal 

Thaagaa ||

The Charmer, Maya, 

has worked her 

charms, and the multi-

colored thread is 

around everyone's 

neck.

(ਉਸੇ ਜਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ) ਿਾਦੂ 

ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ 

ਿੀਵ ਉਤੇ ਿਾਦੂ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ ਕਈ ਰੂੰਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ)।

25565 582 hoCI miq BieAw 
mnu hoCw guVu sw  
mKI KwieAw]

ivSy rUp guVu ny jIv 
rUpI m`KI nMU Kw ilAw

Hoshhee Math 

Bhaeiaa Man 

Hoshhaa Gurr Saa 

Makhee Khaaeiaa 

||

Through shallow 

intellect, the mind 

becomes shallow, and 

one eats the fly, along 

with the sweets.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਿੀਵ 

ਦੀ ਮੱਤ ਥੋੜਹ-ਜਵਤੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਮਨ ਥੋੜਹ-ਜਵਤਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਗੁੜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ 

ਗੁੜ ਨਾਲ ਚੂੰਬੜ ਕੇ ਹੀ ਮਰ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।
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25566 582 nw mrjwdu  
AwieAw kil 
BIqir nWgo bMiD 
clwieAw]3]

(nwmrjwdu) nMgw Naa Marajaadh 

Aaeiaa Kal 

Bheethar Naango 

Bandhh 

Chalaaeiaa ||3||

Contrary to custom, 

he comes into the 

Dark Age of Kali Yuga 

naked, and naked he is 

bound down and sent 

away again. ||3||

ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ ਮਰਿਾਦਾ-
ਰਜਹਤ ਨੂੰ ਗਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਨੂੰ ਗਾ ਹੀ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ 
ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

25567 582 bwbw rovhu jy 
iksY rovxw  
jwnIAVw bMiD 
pTwieAw hY]

(pTwieAw) qor id`qw Baabaa Rovahu 

Jae Kisai Rovanaa 

Jaaneearraa 

Bandhh 

Pathaaeiaa Hai ||

O Baba, weep and 

mourn if you must; 

the beloved soul is 

bound and driven off.

ਿ ੇਜਕਸੇ ਨੇ (ਇਸ ਮੌਤ ਸੱਦੇ ਨੂੂੰ  
ਟਾਲਣ ਲਈ) ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਰੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵ,ੋ ਪਰ ਜਿਸ 

ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਭੂੰ ਧੀ ਦਾ ਸੱਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬੂੰਨਹ  ਕੇ 

ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਨੇ ਚਲੇ ਹੀ ਿਾਣਾ ਹੈ)।

25568 582 iliKAVw lyKu n 
mytIAY dir  
hwkwrVw 
AwieAw hY]

(hw-kwrVw)s`dw Likhiarraa Laekh N 

Maetteeai Dhar 

Haakaararraa 

Aaeiaa Hai ||

The pre-ordained 

record of destiny 

cannot be erased; the 

summons has come 

from the Lord's Court.

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਜਲਜਖਆ ਹੁਕਮ 

ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ, ਿ ੋਉਸ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਸੱਦਾ ਅਜਮੱਟ ਹੈ)।

25569 582 hwkwrw AwieAw  
jw iqsu BwieAw  
ruMny rovxhwry]

Haakaaraa Aaeiaa 

Jaa This Bhaaeiaa 

Runnae 

Rovanehaarae ||

The messenger comes, 

when it pleases the 

Lord, and the 

mourners begin to 

mourn.

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ) ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ (ਿੀਵ ਵਾਸਤੇ ਕੂਚ ਦਾ) 
ਸੱਦਾ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਣ ਵਾਲੇ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ।
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25570 582 puq BweI BwqIjy 
rovih pRIqm 
Aiq ipAwry]

Puth Bhaaee 

Bhaatheejae 

Rovehi Preetham 

Ath Piaarae ||

Sons, brothers, 

nephews and very 

dear friends weep and 

wail.

ਪੱੁਤਰ, ਭਰਾ, ਭਤੀਿੇ, ਬੜੇ 

ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ (ਸਭੇ ਹੀ) ਰੋਂਦੇ 

ਹਨ।

25571 582 BY rovY gux swir 
smwly ko mrY n 
muieAw nwly]

Bhai Rovai Gun 

Saar Samaalae Ko 

Marai N Mueiaa 

Naalae ||

Let him weep, who 

weeps in the Fear of 

God, cherishing the 

virtues of God. No one 

dies with the dead.

(ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਸੂੰਭੂੰ ਧੀ) ਸਹਮ 

ਜਵਚ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ (ਸੁਖਾਂ) ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਭੀ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਮੁਏ ਪਿਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
25572 582 nwnk juig juig 

jwx isjwxw  
rovih scu 
smwly]4]5]

(isjwxw) isAwxw[ 
j`uig j`uig

Naanak Jug Jug 

Jaan Sijaanaa 

Rovehi Sach 

Samaalae ||4||5||

O Nanak, throughout 

the ages, they are 

known as wise, who 

weep, remembering 

the True Lord. 

||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਮਹਾ ਜਸਆਣੇ ਹਨ ਿ ੋਸਦਾ-
ਜਥਰ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ 
ਉਪਰਾਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੫॥

25573 582 vfhMsu mhlw 3 
mhlw qIjw

mh`lw qIjw mh`lw qIjw 
kihxw, iqMn jW qRY nhIN 
kihxw

Vaddehans 

Mehalaa 3 

Mehalaa Theejaa

Wadahans, Third Mehl: ਰਾਗ ਵਡਹੂੰਸ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

25574 582 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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25575 582 pRBu scVw hir 
swlwhIAY kwrju 
sBu ikCu krxY 
jogu]

Prabh Sacharraa 

Har Saalaaheeai 

Kaaraj Sabh Kishh 

Karanai Jog ||

Praise God, the True 

Lord; He is all-

powerful to do all 

things.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ 

ਕੁਝ ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

25576 582 sw Dn rMf n 
kbhU bYseI nw 
kdy hovY sogu]

bYs-eI Saa Dhhan Randd 

N Kabehoo Baisee 

Naa Kadhae Hovai 

Sog ||

The soul-bride shall 

never be a widow, and 

she shall never have to 

endure suffering.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਕਦੇ ਜਨ-

ਖਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਜਵਆਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ।

25577 582 nw kdy hovY sogu  
An idnu rs Bog  
sw Dn mhil 
smwxI]

Naa Kadhae Hovai 

Sog Anadhin Ras 

Bhog Saa Dhhan 

Mehal Samaanee 

||

She shall never suffer - 

night and day, she 

enjoys pleasures; that 

soul-bride merges in 

the Mansion of her 

Lord's Presence.

ਨਾਹ ਹੀ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਵਆਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

25578 582 ijin ipRau jwqw  
krm ibDwqw boly 
AMimRq bwxI]

Jin Prio Jaathaa 

Karam 

Bidhhaathaa Bolae 

Anmrith Baanee ||

She knows her 

Beloved, the Architect 

of karma, and she 

speaks words of 

ambrosial sweetness.

ਜਿਸ ਨੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿੀਤਮ-

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, 

ਿ ੋਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ।
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25579 582 guxvMqIAw gux 
swrih Apxy kMq 
smwlih nw kdy 
lgY ivjogo]

swr-ih smwl-ih Gunavantheeaa 

Gun Saarehi 

Apanae Kanth 

Samaalehi Naa 

Kadhae Lagai 

Vijogo ||

The virtuous soul-

brides dwell on the 

Lord's virtues; they 

keep their Husband 

Lord in their 

remembrance, and so 

they never suffer 

separation from Him.

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਭੂ-
ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ 

ਜਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

25580 582 scVw ipru 
swlwhIAY sBu 
ikCu krxY 
jogo]1]

Sacharraa Pir 

Saalaaheeai Sabh 

Kishh Karanai Jogo 

||1||

So praise your True 

Husband Lord, who is 

all-powerful to do all 

things. ||1||

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

25581 582 scVw swihbu 
sbid pCwxIAY  
Awpy ley imlwey]

Sacharraa Saahib 

Sabadh 

Pashhaaneeai 

Aapae Leae 

Milaaeae ||

The True Lord and 

Master is realized 

through the Word of 

His Shabad; He blends 

all with Himself.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

25582 582 sw Dn ipRA kY 
rMig rqI ivchu 
Awpu gvwey]

Saa Dhhan Pria Kai 

Rang Rathee 

Vichahu Aap 

Gavaaeae ||

That soul-bride is 

imbued with the Love 

of her Husband Lord, 

who banishes her self-

conceit from within.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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25583 582 ivchu Awpu 
gvwey iPir kwlu 
n Kwey gurmuiK 
eyko jwqw]

Vichahu Aap 

Gavaaeae Fir Kaal 

N Khaaeae 

Guramukh Eaeko 

Jaathaa ||

Eradicating her ego 

from within herself, 

death shall not 

consume her again; as 

Gurmukh, she knows 

the One Lord God.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਕਦੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਤੇ ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿਾਣਦੀ ਹੈ।

25584 582 kwmix ieC puMnI 
AMqir iBMnI  
imilAw 
jgjIvnu dwqw]

j`gjIvnu Kaaman Eishh 

Punnee Anthar 

Bhinnee Miliaa 

Jagajeevan 

Dhaathaa ||

The desire of the soul-

bride is fulfilled; deep 

within herself, she is 

drenched in His Love. 

She meets the Great 

Giver, the Life of the 

World.

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ (ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੂੰਦਰੋਂ (ਨਾਮ-

ਰਸ ਨਾਲ) ਜਭੱਿ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਦਾ ਿੀਵਨ ਦਾਤਾਰ 

ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

25585 582 sbd rMig rwqI  
jobin mwqI ipr 
kY AMik smwey]

r`wqI m`wqI Sabadh Rang 

Raathee Joban 

Maathee Pir Kai 

Ank Samaaeae ||

Imbued with love for 

the Shabad, she is like 

a youth intoxicated; 

she merges into the 

very being of her 

Husband Lord.

ਿੇਹੜੀ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਚੜਹਦੀ 
ਿਵਾਨੀ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਦ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

25586 582 scVw swihbu 
sbid pCwxIAY  
Awpy ley 
imlwey]2]

Sacharraa Saahib 

Sabadh 

Pashhaaneeai 

Aapae Leae 

Milaaeae ||2||

The True Lord Master 

is realized through the 

Word of His Shabad. 

He blends all with 

Himself. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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25587 582 ijnI Awpxw kMqu 
pCwixAw hau  
iqn pUCau sMqw 
jwey]

Jinee Aapanaa 

Kanth 

Pashhaaniaa Ho 

Thin Pooshho 

Santhaa Jaaeae ||

Those who have 

realized their Husband 

Lord - I go and ask 

those Saints about 

Him.

ਹੇ ਸਖੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛਦੀ ਹਾਂ।

25588 583 Awpu Coif syvw 
krI ipru scVw 
imlY shij 
suBwey]

Aap Shhodd 

Saevaa Karee Pir 

Sacharraa Milai 

Sehaj Subhaaeae 

||

Renouncing ego, I 

serve them; thus I 

meet my True 

Husband Lord, with 

intuitive ease.

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਤਆਗ ਕੇ ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
25589 583 ipru scw imlY 

Awey swcu kmwey  
swic sbid Dn 
rwqI]

Pir Sachaa Milai 

Aaeae Saach 

Kamaaeae Saach 

Sabadh Dhhan 

Raathee ||

The True Husband 

Lord comes to meet 

the soul-bride who 

practices Truth, and is 

imbued with the True 

Word of the Shabad.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆ ਕੇ ਉਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਿੇਹੜੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਿੇਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
25590 583 kdy n rWf sdw 

sohwgix AMqir 
shj smwDI]

Kadhae N Raandd 

Sadhaa Sohaagan 

Anthar Sehaj 

Samaadhhee ||

She shall never 

become a widow; she 

shall always be a 

happy bride. Deep 

within herself, she 

dwells in the celestial 

bliss of Samaadhi.

ਉਹ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਕਦੇ ਜਨ-

ਖਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤੇ ਸਦਾ 
ਸੁਹਾਗ-ਵਾਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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25591 583 ipru rihAw 
BrpUry vyKu hdUry  
rMgu mwxy shij 
suBwey]

Pir Rehiaa 

Bharapoorae 

Vaekh Hadhoorae 

Rang Maanae 

Sehaj Subhaaeae 

||

Her Husband Lord is 

fully pervading 

everywhere; 

beholding Him ever-

present, she enjoys His 

Love, with intuitive 

ease.

ਹੇ ਸਖੀ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ ਜਿਰ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ।

25592 583 ijnI Awpxw kMqu 
pCwixAw hau 
iqn pUCau sMqw 
jwey]3]

Jinee Aapanaa 

Kanth 

Pashhaaniaa Ho 

Thin Pooshho 

Santhaa Jaaeae 

||3||

Those who have 

realized their Husband 

Lord - I go and ask 

those Saints about 

Him. ||3||

ਹੇ ਸਖੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛਦੀ ਹਾਂ (ਜਕ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ) ॥੩॥

25593 583 iprhu ivCuMnIAw 
BI imlh jy 
siqgur lwgh 
swcy pwey]

Pirahu 

Vishhunneeaa 

Bhee Mileh Jae 

Sathigur Laageh 

Saachae Paaeae ||

The separated ones 

also meet with their 

Husband Lord, if they 

fall at the Feet of the 

True Guru.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਜਿਰ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ ਿ ੇਅਸੀਂ ਸੱਚੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੀਏ।

25594 583 siqguru sdw 
dieAwlu hY  
Avgux sbid 
jlwey]

d-ieAwlu Sathigur Sadhaa 

Dhaeiaal Hai 

Avagun Sabadh 

Jalaaeae ||

The True Guru is 

forever merciful; 

through the Word of 

His Shabad, demerits 

are burnt away.

ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ 

(ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਦੇ) ਅਵਗਣ 

(ਆਪਣੇ) ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੋੜ ਕੇ) 

ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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25595 583 Aaugux sbid 
jlwey dUjw Bwau 
gvwey scy hI 
sic rwqI]

Aougun Sabadh 

Jalaaeae Dhoojaa 

Bhaao Gavaaeae 

Sachae Hee Sach 

Raathee ||

Burning away her 

demerits through the 

Shabad, the soul-bride 

eradicates her love of 

duality, and remains 

absorbed in the True, 

True Lord.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਗੁਰੂ ਔਗੁਣ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ ਹੀ ਰੱਤੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

25596 583 scY sbid sdw 
suKu pwieAw  
haumY geI 
BrwqI]

Sachai Sabadh 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Houmai 

Gee Bharaathee ||

Through the True 

Shabad, everlasting 

peace is obtained, and 

egotism and doubt are 

dispelled.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

25597 583 ipru inrmwielu 
sdw suKdwqw  
nwnk sbid 
imlwey]

Pir Niramaaeil 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Naanak Sabadh 

Milaaeae ||

The Immaculate 

Husband Lord is 

forever the Giver of 

peace; O Nanak, 

through the Word of 

His Shabad, He is met.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਪਜਵਤਿ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ) ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

25598 583 iprhu ivCuMnIAw 
BI imlh jy 
siqgur lwgh 
swcy pwey]4]1]

Pirahu 

Vishhunneeaa 

Bhee Mileh Jae 

Sathigur Laageh 

Saachae Paaeae 

||4||1||

The separated ones 

also meet with their 

Husband Lord, if they 

fall at the feet of the 

True Guru. ||4||1||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਜਿਰ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਿੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੀਏ 

॥੪॥੧॥
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25599 583 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

25600 583 suixAhu kMq 
mhylIho ipru 
syivhu sbid 
vIcwir]

(mhylIho) jIv iesqRI Suniahu Kanth 

Mehaeleeho Pir 

Saevihu Sabadh 

Veechaar ||

Listen, O brides of the 

Lord: serve your 

Beloved Husband 

Lord, and contemplate 

the Word of His 

Shabad.

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਓ! (ਮੇਰੀ ਗੱਲ) ਸੁਣੋ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਜਰਆ ਕਰੋ!

25601 583 AvgxvMqI ipru  
n jwxeI muTI 
rovY kMq ivswir]

Avaganavanthee 

Pir N Jaanee 

Muthee Rovai 

Kanth Visaar ||

The worthless bride 

does not know her 

Husband Lord - she is 

deluded; forgetting 

her Husband Lord, she 

weeps and wails.

ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੀ ਤੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਲੁਟਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
25602 583 rovY kMq sMmwil  

sdw gux swir nw 
ipru mrY n jwey]

Rovai Kanth 

Sanmaal Sadhaa 

Gun Saar Naa Pir 

Marai N Jaaeae ||

She weeps, thinking of 

her Husband Lord, and 

she cherishes His 

virtues; her Husband 

Lord does not die, and 

does not leave.

ਪਰ ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ) 
ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਖਸਮ (-ਪਿਭੂ) ਕਦੇ 

ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਛੱਡ 

ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।
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25603 583 gurmuiK jwqw  
sbid pCwqw  
swcY pRyim smwey]

Guramukh Jaathaa 

Sabadh 

Pashhaathaa 

Saachai Praem 

Samaaeae ||

As Gurmukh, she 

knows the Lord; 

through the Word of 

His Shabad, He is 

realized; through True 

Love, she merges with 

Him.

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾ ਕਈ ਉਹ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

25604 583 ijin Apxw ipru  
nhI jwqw krm 
ibDwqw kUiV muTI 
kUiVAwry]

Jin Apanaa Pir 

Nehee Jaathaa 

Karam 

Bidhhaathaa Koorr 

Muthee 

Koorriaarae ||

She who does not 

know her Husband 

Lord, the Architect of 

karma, is deluded by 

falsehood - she herself 

is false.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਉਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਿੋ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਕੂੜ ਦੀ ਵਣਿਾਰਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਠੱਗੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

25605 583 suixAhu kMq 
mhylIho ipru 
syivhu sbid 
vIcwry]1]

Suniahu Kanth 

Mehaeleeho Pir 

Saevihu Sabadh 

Veechaarae ||1||

Listen, O brides of the 

Lord: serve your 

Beloved Husband 

Lord, and contemplate 

the Word of His 

Shabad. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਓ! (ਮੇਰੀ ਗੱਲ) ਸੁਣੋ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਜਰਆ ਕਰੋ!॥੧॥

25606 583 sBu jgu Awip 
aupwieEnu Awvxu 
jwxu sMswrw]

Sabh Jag Aap 

Oupaaeioun 

Aavan Jaan 

Sansaaraa ||

He Himself created the 

whole world; the 

world comes and goes.

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਿਗਤ 

ਦਾ ਿਮਣ ਮਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨੇ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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25607 583 mwieAw mohu 
KuAwieAnu mir 
jMmY vwro vwrw]

Maaeiaa Mohu 

Khuaaeian Mar 

Janmai Vaaro 

Vaaraa ||

The love of Maya has 

ruined the world; 

people die, to be re-

born, over and over 

again.

(ਿਗਤ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਤਾਂਹੀਏ)ਂ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

25608 583 mir jMmY vwro 
vwrw vDih 
ibkwrw igAwn 
ivhUxI mUTI]

Mar Janmai Vaaro 

Vaaraa Vadhhehi 

Bikaaraa Giaan 

Vihoonee 

Moothee ||

People die to be re-

born, over and over 

again, while their sins 

increase; without 

spiritual wisdom, they 

are deluded.

(ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਕਾਰ 

ਵਧਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਇੂੰਿ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁਟੀ ਿਾ ਰਹੀ 
ਹੈ।

25609 583 ibnu sbdY ipru n 
pwieE jnmu 
gvwieE rovY 
AvguixAwrI 
JUTI]

Bin Sabadhai Pir N 

Paaeiou Janam 

Gavaaeiou Rovai 

Avaguniaaree 

Jhoothee ||

Without the Word of 

the Shabad, the 

Husband Lord is not 

found; the worthless, 

false bride wastes her 

life away, weeping and 

wailing.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, 
ਆਪਣਾ ਿਨਮ ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈ; ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ 
ਹੋਈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੀ 
ਹੋਈ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

25610 583 ipru jgjIvnu  
iks no roeIAY  
rovY kMqu ivswry]

j`gjIvnu Pir Jagajeevan Kis 

No Roeeai Rovai 

Kanth Visaarae ||

He is my Beloved 

Husband Lord, the Life 

of the World - for 

whom should I weep? 

They alone weep, who 

forget their Husband 

Lord.

ਪਰ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ ਦਾ 
ਿੀਵਨ (-ਅਧਾਰ) ਹੈ, ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਨ ਤੇ ਰੋਣਾ 
ਭੀ ਕੀਹ ਹੋਇਆ? (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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25611 583 sBu jgu Awip 
aupwieEnu Awvxu 
jwxu sMswry]2]

Sabh Jag Aap 

Oupaaeioun 

Aavan Jaan 

Sansaarae ||2||

He Himself created the 

whole world; the 

world comes and goes. 

||2||

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਗਤ ਦਾ 
ਿਨਮ ਮਰਨ (ਭੀ) ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ॥੨॥

25612 583 so ipru scw sd 
hI swcw hY nw 
Ehu mrY n jwey]

So Pir Sachaa Sadh 

Hee Saachaa Hai 

Naa Ouhu Marai N 

Jaaeae ||

That Husband Lord is 

True, forever True; He 

does not die, and He 

does not leave.

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਸਦਾ ਿੀਊਂਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਹੈ।

25613 583 BUlI iPrY Dn 
ieAwxIAw rMf 
bYTI dUjY Bwey]

Bhoolee Firai 

Dhhan Eiaaneeaa 

Randd Baithee 

Dhoojai Bhaaeae 

||

The ignorant soul-

bride wanders in 

delusion; in the love of 

duality, she sits like a 

widow.

ਅੂੰਞਾਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਸ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

25614 583 rMf bYTI dUjY Bwey  
mwieAw moih duKu 
pwey Awv GtY 
qnu CIjY]

(AWv) aumr Randd Baithee 

Dhoojai Bhaaeae 

Maaeiaa Mohi 

Dhukh Paaeae Aav 

Ghattai Than 

Shheejai ||

She sits like a widow, 

in the love of duality; 

through emotional 

attachment to Maya, 

she suffers in pain. 

She is growing old, 

and her body is 

withering away.

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੀ ਹੋਈ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਦੱੁਖ ਸਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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25615 583 jo ikCu AwieAw 
sBu ikCu jwsI  
duKu lwgw Bwie 
dUjY]

Jo Kishh Aaeiaa 

Sabh Kishh Jaasee 

Dhukh Laagaa 

Bhaae Dhoojai ||

Whatever has come, 

all that shall pass 

away; through the 

love of duality, they 

suffer in pain.

ਿ ੋਕੁਝ ਇਥੇ ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੈ ਉਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਦੱੁਖ ਲਗਦਾ ਹੈ।

25616 583 jmkwlu n sUJY  
mwieAw jgu lUJY  
lib loiB icqu 
lwey]

Jamakaal N 

Soojhai Maaeiaa 

Jag Loojhai Lab 

Lobh Chith Laaeae 

||

They do not see the 

Messenger of Death; 

they long for Maya, 

and their 

consciousness is 

attached to greed.

(ਿੀਵ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਲੜਦਾ-ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
(ਜਸਰ ਉਤੇ) ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦੀ, 
ਲੱਬ ਜਵਚ ਲੋਭ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

25617 583 so ipru swcw sd 
hI swcw nw Ehu 
mrY n jwey]3]

So Pir Saachaa 

Sadh Hee Saachaa 

Naa Ouhu Marai N 

Jaaeae ||3||

That Husband Lord is 

True, forever True; He 

does not die, and He 

does not leave. ||3||

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਸਦਾ ਿੀਊਂਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

25618 583 ieik rovih  
iprih ivCuMnIAw  
AMDI nw jwxY 
ipru nwly]

Eik Rovehi Pirehi 

Vishhunneeaa 

Andhhee Naa 

Jaanai Pir Naalae 

||

Some weep and wail, 

separated from their 

Husband Lord; the 

blind ones do not 

know that their 

Husband is with them.

ਕਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਐਸੀਆਂ 

ਹਨ ਿੋ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ 

ਦੱੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ੀ ਹੋਈ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ 
ਜਕ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5154 Published: March 06/ 2014



25619 583 gur prswdI 
swcw ipru imlY  
AMqir sdw 
smwly]

Gur Parasaadhee 

Saachaa Pir Milai 

Anthar Sadhaa 

Samaalae ||

By Guru's Grace, they 

may meet with their 

True Husband, and 

cherish Him always 

deep within.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿੇਹੜੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

25620 583 ipru AMqir 
smwly sdw hY 
nwly mnmuiK 
jwqw dUry]

Pir Anthar 

Samaalae Sadhaa 

Hai Naalae 

Manamukh 

Jaathaa Dhoorae 

||

She cherishes her 

Husband deep within 

herself - He is always 

with her; the self-

willed manmukhs 

think that He is far 

away.

ਐਸੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਸਦਾ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ, ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

25621 583 iehu qnu rulY 
rulwieAw kwim 
n AwieAw ijin 
Ksmu n jwqw 
hdUry]

Eihu Than Rulai 

Rulaaeiaa Kaam N 

Aaeiaa Jin Khasam 

N Jaathaa 

Hadhoorae ||

This body rolls in the 

dust, and is totally 

useless; it does not 

realize the Presence of 

the Lord and Master.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਨਾਹ 

ਸਮਜਝਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ 

ਸਰੀਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਰੁਲਾਇਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

25622 584 nwnk sw Dn 
imlY imlweI  
ipru AMqir sdw 
smwly]

Naanak Saa Dhhan 

Milai Milaaee Pir 

Anthar Sadhaa 

Samaalae ||

O Nanak, that soul-

bride is united in 

Union; she cherishes 

her Beloved Husband 

forever, deep within 

herself.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ (ਗੁਰੂ ਦੀ) 
ਜਮਲਾਈ ਹੋਈ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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25623 584 ieik rovih 
iprih ivCuMnIAw  
AMDI n jwxY ipru 
hY nwly]4]2]

Eik Rovehi Pirehi 

Vishhunneeaa 

Andhhee N Jaanai 

Pir Hai Naalae 

||4||2||

Some weep and wail, 

separated from their 

Husband Lord; the 

blind ones do not 

know that their 

Husband is with them. 

||4||2||

ਕਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਐਸੀਆਂ 

ਹਨ ਿੋ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ 

ਦੱੁਖ ਪਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ 
ਜਕ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥

25624 584 vfhMsu mÚ 3] Vaddehans Ma 3 

||

Wadahans, Third Mehl:

25625 584 rovih iprih 
ivCuMnIAw mY ipru 
scVw hY sdw 
nwly]

Rovehi Pirehi 

Vishhunneeaa Mai 

Pir Sacharraa Hai 

Sadhaa Naalae ||

Those who are 

separated from their 

Beloved Husband Lord 

weep and wail, but my 

True Husband Lord is 

always with me.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਦਾ 
ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਹ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀਆਂ ਜਕ) ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਸਦਾ ਿੀਊਂਦਾ-ਿਾਗਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਸਦਾ (ਸਾਡੇ) ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

25626 584 ijnI clxu shI 
jwixAw siqguru 
syvih nwmu 
smwly]

Jinee Chalan 

Sehee Jaaniaa 

Sathigur Saevehi 

Naam Samaalae ||

Those who know that 

they must depart, 

serve the True Guru, 

and dwell upon the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੇ (ਿਗਤ ਤੋਂ 
ਆਖ਼ਰ) ਚਲੇ ਿਾਣ ਨੂੂੰ  ਠੀਕ 

ਮੂੰਨ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

25627 584 sdw nwmu smwly  
siqguru hY nwly  
siqguru syiv suKu 
pwieAw]

Sadhaa Naam 

Samaalae Sathigur 

Hai Naalae 

Sathigur Saev Sukh 

Paaeiaa ||

They dwell constantly 

upon the Naam, and 

the True Guru is with 

them; they serve the 

True Guru, and so 

obtain peace.

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
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25628 584 sbdy kwlu mwir  
scu auir Dwir  
iPir Awvx jwxu  
n hoieAw]

Sabadhae Kaal 

Maar Sach Our 

Dhhaar Fir Aavan 

Jaan N Hoeiaa ||

Through the Shabad, 

they kill death, and 

enshrine the True Lord 

within their hearts; 

they shall not have to 

come and go again.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ 

ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ।

25629 584 scw swihbu scI 
nweI vyKY ndir 
inhwly]

Sachaa Saahib 

Sachee Naaee 

Vaekhai Nadhar 

Nihaalae ||

True is the Lord and 

Master, and True is His 

Name; bestowing His 

Gracious Glance, one 

is enraptured.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

25630 584 rovih iprhu 
ivCuMnIAw mY ipru 
scVw hY sdw 
nwly]1]

Rovehi Pirahu 

Vishhunneeaa Mai 

Pir Sacharraa Hai 

Sadhaa Naalae 

||1||

Those who are 

separated from their 

Beloved Husband Lord 

weep and wail, but my 

True Husband Lord is 

always with me. ||1||

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਦਾ 
ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਹ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀਆਂ ਜਕ) ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਸਦਾ ਿੀਊਂਦਾ-ਿਾਗਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਸਦਾ (ਸਾਡੇ) ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

25631 584 pRBu myrw swihbu 
sB dU aUcw hY  
ikv imlW pRIqm 
ipAwry]

Prabh Maeraa 

Saahib Sabh Dhoo 

Oochaa Hai Kiv 

Milaan Preetham 

Piaarae ||

God, my Lord and 

Master, is the highest 

of all; how can I meet 

my Dear Beloved?

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
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25632 584 siqguir mylI qW 
shij imlI ipru 
rwiKAw aur Dwry]

Sathigur Maelee 

Thaan Sehaj Milee 

Pir Raakhiaa Our 

Dhhaarae ||

When the True Guru 

united me, then I was 

naturally united with 

my Husband Lord, and 

now, I keep Him 

clasped to my heart.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾਇਆ, ਤਾਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਮਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿਰ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਜਲਆ।
25633 584 sdw aur Dwry nyhu 

nwil ipAwry  
siqgur qy ipru 
idsY]

Sadhaa Our 

Dhhaarae Naehu 

Naal Piaarae 

Sathigur Thae Pir 

Dhisai ||

I constantly, lovingly 

cherish my Beloved 

within my heart; 

through the True 

Guru, I see my 

Beloved.

ਜਿਰ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ 
ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

25634 584 mwieAw moh kw 
kcw colw iqqu 
pYDY pgu iKsY]

pgu:polw bolo Maaeiaa Moh Kaa 

Kachaa Cholaa 

Thith Paidhhai Pag 

Khisai ||

The cloak of Maya's 

love is false; wearing 

it, one slips and loses 

his footing.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਾਨੋ ਕੱਚੇ 

ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਿ ੇਇਹ 

ਚੋਲਾ ਪਜਹਨੀ ਰੱਖੀਏ, 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਪੈਰ ਡੋਲਦਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

25635 584 ipr rMig rwqw so 
scw colw iqqu 
pYDY iqKw invwry]

Pir Rang Raathaa 

So Sachaa Cholaa 

Thith Paidhhai 

Thikhaa Nivaarae 

||

That cloak is true, 

which is dyed in the 

color of the Love of 

my Beloved; wearing 

it, my inner thirst is 

quenched.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਚੋਲਾ ਪੱਕੇ 

ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੇ ਇਹ ਚੋਲਾ 
ਪਜਹਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ (ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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25636 584 pRBu myrw swihbu 
sB dU aUcw hY  
ikau imlw pRIqm 
ipAwry]2]

Prabh Maeraa 

Saahib Sabh Dhoo 

Oochaa Hai Kio 

Milaa Preetham 

Piaarae ||2||

God, my Lord and 

Master, is the highest 

of all; how can I meet 

my Dear Beloved? 

||2||

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਉੱਚਾ ਹੈ ਮੈਂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਉਸ 

ਜਪਆਰੇ ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ॥੨॥

25637 584 mY pRBu scu 
pCwixAw hor 
BUlI 
AvgixAwry]

Mai Prabh Sach 

Pashhaaniaa Hor 

Bhoolee 

Avaganiaarae ||

I have realized my 

True Lord God, while 

the other worthless 

ones have gone astray.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲਈ। ਹੋਰ ਔਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

25638 584 mY sdw rwvy ipru 
Awpxw scVY 
sbid vIcwry]

Mai Sadhaa 

Raavae Pir 

Aapanaa Sacharrai 

Sabadh 

Veechaarae ||

I dwell constantly 

upon my Beloved 

Husband Lord, and 

reflect upon the True 

Word of the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ 

ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
25639 584 scY sbid vIcwry  

rMig rwqI nwry  
imil siqgur 
pRIqmu pwieAw]

Sachai Sabadh 

Veechaarae Rang 

Raathee Naarae 

Mil Sathigur 

Preetham Paaeiaa 

||

The bride reflects 

upon the True Shabad, 

and is imbued with His 

Love; she meets with 

the True Guru, and 

finds her Beloved.

ਿੇਹੜੀ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ,
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25640 584 AMqir rMig rwqI  
shjy mwqI  
gieAw dusmnu 
dUKu sbwieAw]

g-ieAw Anthar Rang 

Raathee Sehajae 

Maathee Gaeiaa 

Dhusaman 

Dhookh Sabaaeiaa 

||

Deep within, she is 

imbued with His Love, 

and intoxicated with 

delight; her enemies 

and sufferings are all 

taken away.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਜਵਕਾਰ 

ਆਜਦਕ ਉਸ ਦਾ) ਹਰੇਕ ਵੈਰੀ 
ਤੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25641 584 Apny gur kMau 
qnu mnu dIjY qW 
mnu BIjY iqRsnw 
dUK invwry]

Apanae Gur Kano 

Than Man Dheejai 

Thaan Man 

Bheejai Thrisanaa 

Dhookh Nivaarae 

||

Surrender body and 

soul to your Guru, and 

then you shall become 

happy; your thirst and 

pain shall be taken 

away.

ਿ ੇਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮਨ 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਨਾਲ) ਰਸ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਆਜਦਕ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25642 584 mY ipru scu 
pCwixAw hor 
BUlI 
AvgixAwry]3]

Mai Pir Sach 

Pashhaaniaa Hor 

Bhoolee 

Avaganiaarae 

||3||

I have realized my 

True Lord God, while 

the other worthless 

ones have gone astray. 

||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲਈ। ਹੋਰ ਔਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 

॥੩॥

25643 584 scVY Awip jgqu 
aupwieAw gur 
ibnu Gor AMDwro]

j`gqu Sacharrai Aap 

Jagath Oupaaeiaa 

Gur Bin Ghor 

Andhhaaro ||

The True Lord Himself 

created the world; 

without the Guru, 

there is only pitch 

darkness.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਇਹ 

ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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25644 584 Awip imlwey 
Awip imlY Awpy 
dyie ipAwro]

dy-ie Aap Milaaeae Aap 

Milai Aapae Dhaee 

Piaaro ||

He Himself unites, and 

causes us to unite with 

Him; He Himself 

blesses us with His 

Love.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ (ਹੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ) 
ਜਪਆਰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

25645 584 Awpy dyie ipAwro  
shij vwpwro  
gurmuiK jnmu 
svwry]

Aapae Dhaee 

Piaaro Sehaj 

Vaapaaro 

Guramukh Janam 

Savaarae ||

He Himself blesses us 

with His Love, and 

deals in celestial 

peace; the life of the 

Gurmukh is reformed.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣਾ) 
ਜਪਆਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਕੇ (ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਵਪਾਰ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਾ ਕੇ (ਿੀਵ ਦਾ) ਿਨਮ 

ਸੂੰਵਾਰਦਾ ਹੈ।
25646 584 Dnu jg mih 

AwieAw Awpu 
gvwieAw dir 
swcY sicAwro]

j`g Dhhan Jag Mehi 

Aaeiaa Aap 

Gavaaeiaa Dhar 

Saachai Sachiaaro 

||

Blessed is his coming 

into the world; he 

banishes his self-

conceit, and is 

acclaimed as true in 

the Court of the True 

Lord.

ਉਹ ਧੂੰਨ ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ) ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣਾ ਸਿਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸੁਰਖ਼-ਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
25647 584 igAwin rqin 

Git cwnxu hoAw  
nwnk nwm 
ipAwro]

Giaan Rathan 

Ghatt Chaanan 

Hoaa Naanak 

Naam Piaaro ||

The light of the jewel 

of spiritual wisdom 

shines within his 

heart, O Nanak, and 

he loves the Naam, 

the Name of the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲੇ) 

ਜਗਆਨ-ਰਤਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਪਆਰਾ ਲਗਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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25648 584 scVY Awip jgqu 
aupwieAw gur 
ibnu Gor 
AMDwro]4]3]

Sacharrai Aap 

Jagath Oupaaeiaa 

Gur Bin Ghor 

Andhhaaro 

||4||3||

The True Lord Himself 

created the world; 

without the Guru, 

there is only pitch 

darkness. ||4||3||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਇਹ 

ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩॥
25649 584 vfhMsu mhlw 3] Vaddehans 

Mehalaa 3 ||

Wadahans, Third Mehl:

25650 584 iehu srIru jjrI 
hY ies no jru 
phucY Awey]

(jjrI)nwsvMq[ jru 
buFypw

Eihu Sareer 

Jajaree Hai Eis No 

Jar Pahuchai 

Aaeae ||

This body is frail; old 

age is overtaking it.

ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬੁਢੇਪਾ ਆ 

ਦਬਾਂਦਾ ਹੈ।

25651 584 guir rwKy sy 
aubry horu mir 
jMmY AwvY jwey]

Gur Raakhae Sae 

Oubarae Hor Mar 

Janmai Aavai 

Jaaeae ||

Those who are 

protected by the Guru 

are saved, while 

others die, to be 

reincarnated; they 

continue coming and 

going.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਜਖਆ 

ਕੀਤੀ, ਉਹ (ਮੋਹ ਜਵਚ ਗ਼ਰਕ 

ਹੋਣ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 

ਹੋਰ ਿਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।
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25652 584 hoir mir jMmih 
Awvih jwvih  
AMiq gey 
pCuqwvih ibnu 
nwvY suKu n hoeI]

Hor Mar Janmehi 

Aavehi Jaavehi 

Anth Geae 

Pashhuthaavehi 

Bin Naavai Sukh N 

Hoee ||

Others die, to be 

reincarnated; they 

continue coming and 

going, and in the end, 

they depart 

regretfully. Without 

the Name, there is no 

peace.

ਹੋਰ ਿਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਅੂੰਤ (ਮਰਨ) ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਂਦੇ 

ਹਨ; ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਆਤਮਕ-ਿੀਵਨ ਦਾ ਸੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

25653 584 AYQY kmwvY so Plu 
pwvY mnmuiK hY 
piq KoeI]

Aithhai Kamaavai 

So Fal Paavai 

Manamukh Hai 

Path Khoee ||

As one acts here, so 

does he obtain his 

rewards; the self-

willed manmukh loses 

his honor.

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਿੀਵ ਿੇਹੜੀ 
ਕਰਣੀ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਿਲ 

ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ (ਪਿਭੂ-
ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ) ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
25654 584 jmpuir Gor 

AMDwru mhw gubwru  
nw iqQY BYx n 
BweI]

Jam Pur Ghor 

Andhhaar Mehaa 

Gubaar Naa 

Thithhai Bhain N 

Bhaaee ||

In the City of Death, 

there is pitch 

darkness, and huge 

clouds of dust; neither 

sister nor brother is 

there.

(ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ) ਿਮ ਰਾਿ ਦੀ 
ਪੁਰੀ ਜਵਚ ਵੀ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ, 
ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭੈਣ ਿਾਂ ਭਰਾ 
ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।
25655 584 iehu srIru jjrI 

hY ies no jru 
phucY AweI]1]

Eihu Sareer 

Jajaree Hai Eis No 

Jar Pahuchai Aaee 

||1||

This body is frail; old 

age is overtaking it. 

||1||

ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬੁਢੇਪਾ 
(ਜ਼ਰੂਰ) ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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25656 584 kwieAw kMcnu qW 
QIAY jW siqguru 
ley imlwey]

Kaaeiaa Kanchan 

Thaan Thheeai 

Jaan Sathigur Leae 

Milaaeae ||

The body becomes like 

gold, when the True 

Guru unites one with 

Himself.

ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਦੋਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ 

ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ 

(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

25657 585 BRmu mwieAw 
ivchu ktIAY  
scVY nwim 
smwey]

Bhram Maaeiaa 

Vichahu Katteeai 

Sacharrai Naam 

Samaaeae ||

Doubt and Maya have 

been removed from 

within me, and I am 

merged in the Naam, 

the True Name of the 

Lord.

(ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

25658 585 scY nwim smwey  
hir gux gwey  
imil pRIqm suKu 
pwey]

Sachai Naam 

Samaaeae Har 

Gun Gaaeae Mil 

Preetham Sukh 

Paaeae ||

Merged in the True 

Name of the Lord, I 

sing the Glorious 

Praises of the Lord; 

meeting my Beloved, I 

have found peace.

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

25659 585 sdw AnMid rhY 
idnu rwqI ivchu 
hMaumY jwey]

A-nMid Sadhaa Anandh 

Rehai Dhin 

Raathee Vichahu 

Hanoumai Jaaeae 

||

I am in constant bliss, 

day and night; egotism 

has been dispelled 

from within me.

ਇਸ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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25660 585 ijnI purKI hir 
nwim icqu 
lwieAw iqn kY 
hMau lwgau pwey]

Jinee Purakhee 

Har Naam Chith 

Laaeiaa Thin Kai 

Hano Laago 

Paaeae ||

I fall at the feet of 

those who enshrine 

the Naam within their 

consciousness.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ।

25661 585 kWieAw kMcnu qW 
QIAY jw siqguru 
ley imlwey]2]

Kaaneiaa Kanchan 

Thaan Thheeai Jaa 

Sathigur Leae 

Milaaeae ||2||

The body becomes like 

gold, when the True 

Guru unites one with 

Himself. ||2||

ਸਰੀਰ ਤਦੋਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਪਜਵਤਿ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

25662 585 so scw scu 
slwhIAY jy 
siqguru dyie 
buJwey]

b`uJwey So Sachaa Sach 

Salaaheeai Jae 

Sathigur Dhaee 

Bujhaaeae ||

We truly praise the 

True Lord, when the 

True Guru imparts 

understanding.

ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸੂਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

25663 585 ibnu siqgur  
Brim BulwxIAw  
ikAw muhu dysin 
AwgY jwey]

Bin Sathigur 

Bharam 

Bhulaaneeaa Kiaa 

Muhu Dhaesan 

Aagai Jaaeae ||

Without the True 

Guru, they are 

deluded by doubt; 

going to the world 

hereafter, what face 

will they display?

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ) ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਿਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮ-ਸਾਰ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 

ਹਨ।
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25664 585 ikAw dyin muhu 
jwey Avguix 
pCuqwey duKo duKu 
kmwey]

Kiaa Dhaen Muhu 

Jaaeae Avagun 

Pashhuthaaeae 

Dhukho Dhukh 

Kamaaeae ||

What face will they 

show, when they go 

there? They will regret 

and repent for their 

sins; their actions will 

bring them only pain 

and suffering.

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਉਹ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਹੀਂ ਜਵਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਿੇਹੜੀ 
(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਔਗੁਣ ਜਵਚ 

ਿਸ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖ਼ਰ 

ਪਛੁਤਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੱੁਖ 

ਹੀ ਦੱੁਖ ਸਹੇੜਦੀ ਹੈ।

25665 585 nwim rqIAw sy 
rMig clUlw ipr 
kY AMik smwey]

(clUlw) gUV@w Naam Ratheeaa 

Sae Rang 

Chaloolaa Pir Kai 

Ank Samaaeae ||

Those who are imbued 

with the Naam are 

dyed in the deep 

crimson color of the 

Lord's Love; they 

merge into the Being 

of their Husband Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੂੜਹੇ 
ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ)।

25666 585 iqsu jyvfu Avru 
n sUJeI iksu 
AwgY khIAY jwey]

This Jaevadd Avar 

N Soojhee Kis 

Aagai Keheeai 

Jaaeae ||

I can conceive of no 

other as great as the 

Lord; unto whom 

should I go and speak?

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਅੱਗੇ (ਕੋਈ ਦੁਖ ਸੁਖ) 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।
25667 585 so scw scu 

slwhIAY jy 
siqguru dyie 
buJwey]3]

So Sachaa Sach 

Salaaheeai Jae 

Sathigur Dhaee 

Bujhaaeae ||3||

We truly praise the 

True Lord, when the 

True Guru imparts 

understanding. ||3||

ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸੂਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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25668 585 ijnI scVw scu 
slwihAw hMau  
iqn lwgau pwey]

Jinee Sacharraa 

Sach Salaahiaa 

Hano Thin Laago 

Paaeae ||

I fall at the feet of 

those who praise the 

Truest of the True.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ।

25669 585 sy jn scy 
inrmly iqn 
imilAw mlu sB 
jwey]

Sae Jan Sachae 

Niramalae Thin 

Miliaa Mal Sabh 

Jaaeae ||

Those humble beings 

are true, and 

immaculately pure; 

meeting them, all filth 

is washed off.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕੀਜਤਆਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਸਾਰੀ 
ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

25670 585 iqn imilAw mlu 
sB jwey scY sir 
nwey scY shij 
suBwey]

n@wey Thin Miliaa Mal 

Sabh Jaaeae 

Sachai Sar Naaeae 

Sachai Sehaj 

Subhaaeae ||

Meeting them, all filth 

is washed off; bathing 

in the Pool of Truth, 

one becomes truthful, 

with intuitive ease.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ 

ਨਾਲ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਮੈਲ 

ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਸਰੋਵਰ 

ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

(ਪਿਭੂ) ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25671 585 nwmu inrMjnu 
Agmu Agocru  
siqguir dIAw 
buJwey]

b`uJwey Naam Niranjan 

Agam Agochar 

Sathigur Dheeaa 

Bujhaaeae ||

The True Guru has 

given me the 

realization of the 

Naam, the Immaculate 

Name of the Lord, the 

unfathomable, the 

imperceptible.

ਸਜਤਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੂਝ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ (ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹੈ, ਪਰ 

ਪਿਭੂ (ਜਸਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਭੀ ਉਸ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ।
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25672 585 An idnu Bgiq 
krih rMig rwqy  
nwnk sic 
smwey]

Anadhin Bhagath 

Karehi Rang 

Raathae Naanak 

Sach Samaaeae ||

Those who perform 

devotional worship to 

the Lord night and 

day, are imbued with 

His Love; O Nanak, 

they are absorbed in 

the True Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ!

25673 585 ijnI scVw scu 
iDAwieAw hMau 
iqn kY lwgau 
pwey]4]4]

s`cVw Jinee Sacharraa 

Sach Dhhiaaeiaa 

Hano Thin Kai 

Laago Paaeae 

||4||4||

I fall at the feet of 

those who meditate 

on the Truest of the 

True. ||4||4||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੪॥

25674 585 vfhMs kI vwr 
mhlw 4 llW 
bhlImw kI Duin  
gwvxI

llW[Duin:poly bolo Vaddehans Kee 

Vaar Mehalaa 4 

Lalaan 

Behaleemaa Kee 

Dhhun Gaavanee

Vaar Of Wadahans, 

Fourth Mehl: To Be 

Sung In The Tune Of 

Lalaa-Behleemaa:

ਵਡਹੂੰਸ ਰਾਗ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਵਾਰ'। ਲਲਾਂ ਤੇ ਬਹਲੀਮਾ ਦੀ 
ਧੁਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਈ ਿਾਵੇ।

25675 585 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

25676 585 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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25677 585 sbid rqy vf 
hMs hY scu nwmu 
auir Dwir]

(hMs)q`qbyqw Sabadh Rathae 

Vadd Hans Hai 

Sach Naam Our 

Dhhaar ||

The great swans are 

imbued with the Word 

of the Shabad; they 

enshrine the True 

Name within their 

hearts.

ਿ ੋਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰੋ ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ 

ਜਬਬੇਕੀ (ਸੂੰਤ) ਹਨ।

25678 585 scu sMgRhih sd 
sic rhih scY 
nwim ipAwir]

sMgRh-ih rh-ih Sach Sangrehehi 

Sadh Sach Rehehi 

Sachai Naam Piaar 

||

They gather Truth, 

remain always in 

Truth, and love the 

True Name.

ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ (ਰੂਪ ਧਨ) 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੱਚੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਸੱਚ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

25679 585 sdw inrml mYlu 
n lgeI ndir 
kIqI krqwir]

Sadhaa Niramal 

Mail N Lagee 

Nadhar Keethee 

Karathaar ||

They are always pure 

and immaculate - filth 

does not touch them; 

they are blessed with 

the Grace of the 

Creator Lord.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ; (ਇਸ 

ਕਰਕੇ) ਉਹ ਸਦਾ ਪਜਵਤਿ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

25680 585 nwnk hau iqn 
kY bilhwrxY jo 
An idnu jpih 
murwir]1]

Naanak Ho Thin 

Kai Balihaaranai Jo 

Anadhin Japehi 

Muraar ||1||

O Nanak, I am a 

sacrifice to those who, 

night and day, 

meditate on the Lord. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੧॥

25681 585 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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25682 585 mY jwinAw vf 
hMsu hY qw mY 
kIAw sMgu]

Mai Jaaniaa Vadd 

Hans Hai Thaa Mai 

Keeaa Sang ||

I thought that he was 

a great swan, so I 

associated with him.

ਮੈਂ ਸਮਜਝਆ ਸੀ ਜਕ ਇਹ ਕੋਈ 

ਵੱਡਾ ਸੂੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕੀਤਾ ਸੀ।

25683 585 jy jwxw bgu 
bpuVw q jnim n 
dydI AMgu]2]

b`gu b`puVw Jae Jaanaa Bag 

Bapurraa Th 

Janam N 

Dhaedhee Ang 

||2||

If I had known that he 

was only a wretched 

heron from birth, I 

would not have 

touched him. ||2||

ਿ ੇਮੈਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਜਕ ਇਹ 

ਜਵਚਾਰਾ ਪਖੂੰਡੀ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ 

ਨਾਹ ਬੈਠਦੀ ॥੨॥

25684 585 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25685 585 hMsw vyiK 
qrMidAw bgW iB 
AwXw cwau]

Aw-Xw Hansaa Vaekh 

Tharandhiaa 

Bagaan Bh Aayaa 

Chaao ||

Seeing the swans 

swimming, the herons 

became envious.

ਹੂੰਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਰਜਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ 

ਬਗਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਚਾਅ ਕੱੁਜਦਆ,

25686 585 fuib muey bg 
bpuVy isru qil  
aupir pwau]3]

Ddub Mueae Bag 

Bapurrae Sir Thal 

Oupar Paao ||3||

But the poor herons 

drowned and died, 

and floated with their 

heads down, and their 

feet above. ||3||

ਪਰ ਬਗਲੇ ਜਵਚਾਰੇ ਜਸਰ-

ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਡੱੁਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ 

॥੩॥

25687 585 pauVI] Pourree || Pauree:
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25688 585 qU Awpy hI Awip  
Awip hY Awip 
kwrxu kIAw]

Thoo Aapae Hee 

Aap Aap Hai Aap 

Kaaran Keeaa ||

You Yourself are 

Yourself, all by 

Yourself; You Yourself 

created the creation.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਮੱੁਢ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, (ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਦਾ ਭੀ) ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ।

25689 585 qU Awpy Awip 
inrMkwru hY ko 
Avru n bIAw]

(bIAw) dUjw Thoo Aapae Aap 

Nirankaar Hai Ko 

Avar N Beeaa ||

You Yourself are 

Yourself the Formless 

Lord; there is no other 

than You.

ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(ਿੋ ਮੈਂ ਜਬਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ), 
ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

25690 585 qU krx kwrx 
smrQu hY qU 
krih su QIAw]

smr`Qu Thoo Karan 

Kaaran Samarathh 

Hai Thoo Karehi S 

Thheeaa ||

You are the all-

powerful Cause of 

causes; what You do, 

comes to be.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਰਨ ਦੇ 

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈਂ, ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

25691 585 qU AxmMigAw 
dwnu dyvxw  
sBnwhw jIAw]

(sBnwhw)sBnW Thoo Anamangiaa 

Dhaan Dhaevanaa 

Sabhanaahaa 

Jeeaa ||

You give gifts to all 

beings, without their 

asking.

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਮੂੰਗਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾਤਾਂ 
ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

25692 585 siB AwKhu 
siqguru vwhu vwhu  
ijin dwnu hir 
nwmu muiK 
dIAw]1]

Sabh Aakhahu 

Sathigur Vaahu 

Vaahu Jin Dhaan 

Har Naam Mukh 

Dheeaa ||1||

Everyone proclaims, 

""Waaho! Waaho! 

Blessed, blessed is the 

True Guru, who has 

given the supreme gift 

of the Name of the 

Lord. ||1||

ਸਾਰੇ ਆਖੋ! ਸਜਤਗੁਰੂ (ਭੀ) ਧੂੰਨ 

ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ (ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਦਾਤ (ਅਸਾਡੇ) 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਾਈ ਹੈ ॥੧॥
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25693 586 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25694 586 BY ivic sBu 
Awkwru hY  
inrBau hir jIau 
soie]

Bhai Vich Sabh 

Aakaar Hai 

Nirabho Har Jeeo 

Soe ||

The entire universe is 

in fear; only the Dear 

Lord is fearless.

(ਿਗਤ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ 

(ਪਿਭੂ-ਪਿਭਾਵ) ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹੈ, ਇਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਡਰ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ।

25695 586 siqguir syivAY  
hir min vsY  
iqQY Bau kdy n 
hoie]

Sathigur Saeviai 

Har Man Vasai 

Thithhai Bho 

Kadhae N Hoe ||

Serving the True Guru, 

the Lord comes to 

dwell in the mind, and 

then, fear cannot stay 

there.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਉਤੇ 

ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ (ਉਹ ਡਰ-ਰਜਹਤ) 

ਪਿਭੂ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

(ਜਿਰ) ਉਸ ਮਨ ਜਵਚ ਕਦੇ 

(ਕੋਈ) ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ।

25696 586 dusmnu duKu iqs 
no nyiV n AwvY  
poih n skY koie]

Dhusaman Dhukh 

This No Naerr N 

Aavai Pohi N Sakai 

Koe ||

Enemies and pain 

cannot come close, 

and no one can touch 

him.

ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੱੁਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

25697 586 gurmuiK min 
vIcwirAw jo 
iqsu BwvY su hoie]

Guramukh Man 

Veechaariaa Jo 

This Bhaavai S Hoe 

||

The Gurmukh reflects 

upon the Lord in his 

mind; whatever 

pleases the Lord - that 

alone comes to pass.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਹ 

ਜਵਚਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਕ ਿੋ ਕੁਝ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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25698 586 nwnk Awpy hI 
piq rKsI kwrj 
svwry soie]1]

piq:polw bolo Naanak Aapae 

Hee Path 

Rakhasee Kaaraj 

Savaarae Soe 

||1||

O Nanak, He Himself 

preserves one's honor; 

He alone resolves our 

affairs. ||1||-

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਸਾਡੀ ਲਾਿ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ, (ਅਸਾਡੇ) ਕੂੰਮ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਵਾਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

25699 586 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25700 586 ieik sjx cly  
ieik cil gey  
rhdy BI Puin 
jwih]

c`il[ (Puin) iPr Eik Sajan Chalae 

Eik Chal Geae 

Rehadhae Bhee 

Fun Jaahi ||

Some friends are 

leaving, some have 

already left, and those 

remaining will 

eventually leave.

ਕੁਝ ਸੱਿਣ ਿਾਣ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ 

ਹਨ, ਕੁਝ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, 

ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭੀ ਚਲੇ ਿਾਣਗੇ 

(ਭਾਵ, ਿਗਤ ਨਾਸਹੀਣ ਹੈ)।

25701 586 ijnI siqguru n 
syivE sy Awie 
gey pCuqwih]

Jinee Sathigur N 

Saeviou Sae Aae 

Geae 

Pashhuthaahi ||

Those who do not 

serve the True Guru, 

come and go 

regretting.

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 
ਉਹ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆ ਕੇ ਇਥੋਂ 
ਪਛੁਤਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25702 586 nwnk sic rqy sy 
n ivCuVih  
siqguru syiv 
smwih]2]

Naanak Sach 

Rathae Sae N 

Vishhurrehi 

Sathigur Saev 

Samaahi ||2||

O Nanak, those who 

are attuned to Truth 

are not separated; 

serving the True Guru, 

they merge into the 

Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ) ਨਹੀਂ 
ਜਵਛੜਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਜਵਚ) ਿੁੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
25703 586 pauVI] Pourree || Pauree:
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25704 586 iqsu imlIAY  
siqgur sjxY  
ijsu AMqir hir 
guxkwrI]

This Mileeai 

Sathigur Sajanai Jis 

Anthar Har 

Gunakaaree ||

Meet with that True 

Guru, the True Friend, 

within whose mind the 

Lord, the virtuous 

One, abides.

ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

25705 586 iqsu imlIAY  
siqgur pRIqmY  
ijin hMaumY ivchu 
mwrI]

This Mileeai 

Sathigur 

Preethamai Jin 

Hanoumai 

Vichahu Maaree ||

Meet with that 

Beloved True Guru, 

who has subdued ego 

from within himself.

ਉਸ ਪਿੀਤਮ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।

25706 586 so siqguru pUrw 
Dnu DMnu hY ijin 
hir aupdysu dy  
sB isRis†  
svwrI]

s-i Ris † So Sathigur 

Pooraa Dhhan 

Dhhann Hai Jin 

Har Oupadhaes 

Dhae Sabh Srist 

Savaaree ||

Blessed, blessed is the 

Perfect True Guru, 

who has given the 

Lord's Teachings to 

reform the whole 

world.

ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ ਧੂੰਨ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਇਹ 

ਜਸੱਜਖਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

25707 586 inq jipAhu 
sMqhu rwm nwmu  
Baujl ibKu 
qwrI]

Nith Japiahu 

Santhahu Raam 

Naam Bhoujal Bikh 

Thaaree ||

O Saints, meditate 

constantly on the 

Lord's Name, and 

cross over the 

terrifying, poisonous 

world-ocean.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋਂ ! ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀ (ਮਾਇਆ-ਰੂਪ) ਜ਼ਜਹਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਿਪ!
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25708 586 guir pUrY hir 
aupdyisAw gur 
ivtiVAhu hMau 
sd vwrI]2]

Gur Poorai Har 

Oupadhaesiaa Gur 

Vittarriahu Hano 

Sadh Vaaree ||2||

The Perfect Guru has 

taught me about the 

Lord; I am forever a 

sacrifice to the Guru. 

||2||

ਆਪਣ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ॥੨॥

25709 586 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25710 586 siqgur kI syvw 
cwkrI suKI hUM 
suK swru]

Sathigur Kee 

Saevaa Chaakaree 

Sukhee Hoon Sukh 

Saar ||

Service to, and 

obedience to the True 

Guru, is the essence of 

comfort and peace.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ 
ਕਰਨੀ ਚੂੰ ਗੇ ਤੋਂ ਚੂੰ ਗੇ ਸੁਖ ਦਾ 
ਤੱਤ ਹੈ;

25711 586 AYQY imlin 
vifAweIAw  
drgh moK 
duAwru]

Aithhai Milan 

Vaddiaaeeaa 

Dharageh Mokh 

Dhuaar ||

Doing so, one obtains 

honor here, and the 

door of salvation in 

the Court of the Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਜਤਆਂ) 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸੁਰਖ਼ਰੂਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ।

25712 586 scI kwr 
kmwvxI scu 
pYnxu scu nwmu 
ADwru]

Sachee Kaar 

Kamaavanee Sach 

Painan Sach Naam 

Adhhaar ||

In this way, perform 

the tasks of Truth, 

wear Truth, and take 

the Support of the 

True Name.

(ਗੁਰ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਹੀ) ਸੱਚੀ 
ਕਾਰ ਕਮਾਉਣ-ਿੋਗ ਹੈ, (ਇਸ 

ਨਾਲ) ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਪੜਦੇ ਕੱਿਣ 

ਲਈ) ਸੱਚਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਪੁਸ਼ਾਕਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5175 Published: March 06/ 2014



25713 586 scI sMgiq sic 
imlY scY nwie 
ipAwru]

Sachee Sangath 

Sach Milai Sachai 

Naae Piaar ||

Associating with Truth, 

obtain Truth, and love 

the True Name.

ਸੱਚੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

25714 586 scY sbid hrKu 
sdw dir scY 
sicAwru]

Sachai Sabadh 

Harakh Sadhaa 

Dhar Sachai 

Sachiaar ||

Through the True 

Word of the Shabad, 

be always happy, and 

you shall be acclaimed 

as True in the True 

Court.

(ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ) ਸਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25715 586 nwnk siqgur kI 
syvw so krY ijs 
no ndir krY 
krqwru]1]

Naanak Sathigur 

Kee Saevaa So 

Karai Jis No 

Nadhar Karai 

Karathaar ||1||

O Nanak, he alone 

serves the True Guru, 

whom the Creator has 

blessed with His 

Glance of Grace. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਹੋਈ ਕਾਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

25716 586 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25717 586 hor ivfwxI 
cwkrI iDRgu 
jIvxu iDRgu vwsu]

(ivfwxI) bygwnI Hor Viddaanee 

Chaakaree Dhhrig 

Jeevan Dhhrig 

Vaas ||

Cursed is the life, and 

cursed is the dwelling, 

of those who serve 

another.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰ 

ਜਬਗਾਨੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਦਾ ਿੀਊਣਾ ਤੇ ਵੱਸਣਾ 
ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ।
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25718 586 AMimRqu Coif ibKu 
lgy ibKu Ktxw 
ibKu rwis]

Anmrith Shhodd 

Bikh Lagae Bikh 

Khattanaa Bikh 

Raas ||

Abandoning the 

Ambrosial Nectar, 

they turn to poison; 

they earn poison, and 

poison is their only 

wealth.

ਐਸੇ ਮਨੱੁਖ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਛੱਡ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ-ਰੂਪ) ਜ਼ਜਹਰ 

(ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ) ਜਵਚ ਲੱਗੇ 

ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਜਹਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਖੱਟੀ-ਕਮਾਈ ਤੇ ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ।

25719 586 ibKu Kwxw ibKu 
pYnxw ibKu ky 
muiK igrws]

(igrws) burkIAW[ 
pYn@xw

Bikh Khaanaa Bikh 

Painanaa Bikh Kae 

Mukh Giraas ||

Poison is their food, 

and poison is their 

dress; they fill their 

mouths with morsels 

of poison.

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ 

ਜ਼ਜਹਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਜਹਰ ਹਨ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਦੀਆਂ ਜਗਰਾਹੀਆਂ।

25720 586 AYQY duKo duKu 
kmwvxw muieAw 
nrik invwsu]

Aithhai Dhukho 

Dhukh 

Kamaavanaa 

Mueiaa Narak 

Nivaas ||

In this world, they 

earn only pain and 

suffering, and dying, 

they go to abide in hell.

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਨਰਾ 
ਦੱੁਖ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਇਆਂ 

ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਨਰਕ 

ਜਵਚ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

25721 586 mnmuK muih mYlY  
sbdu n jwxnI  
kwm kroiD 
ivxwsu]

Manamukh Muhi 

Mailai Sabadh N 

Jaananee Kaam 

Karodhh Vinaas ||

The self-willed 

manmukhs have filthy 

faces; they do not 

know the Word of the 

Shabad; in sexual 

desire and anger they 

waste away.

ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ 

ਅਤੇ ਕਾਮ, ਕਿੋਧ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ (ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।
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25722 586 siqgur kw Bau 
CoifAw mn hiT 
kMmu n AwvY 
rwis]

Sathigur Kaa Bho 

Shhoddiaa 

Manehath Kanm N 

Aavai Raas ||

They forsake the Fear 

of the True Guru, and 

because of their 

stubborn ego, their 

efforts do not come to 

fruition.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਛੱਡ ਦੇਣ 

ਕਰ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹਦਾ।

25723 586 jmpuir bDy 
mwrIAih ko n 
suxy Ardwis]

b`Dy Jam Pur Badhhae 

Maareeahi Ko N 

Sunae Aradhaas ||

In the City of Death, 

they are bound and 

beaten, and no one 

hears their prayers.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ) 

ਿਮ-ਪੁਰੀ ਜਵਚ ਬੱਧੇ ਮਾਰ 

ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।

25724 586 nwnk pUrib 
iliKAw kmwvxw  
gurmuiK nwim 
invwsu]2]

Naanak Poorab 

Likhiaa 

Kamaavanaa 

Guramukh Naam 

Nivaas ||2||

O Nanak, they act 

according to their pre-

ordained destiny; the 

Gurmukh abides in the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵ ਮੱੁਢ ਤੋਂ (ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ-ਅਨੁਸਾਰ) ਜਲਜਖਆ 

ਲੇਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

25725 586 pauVI] Pourree || Pauree:

25726 586 so siqguru syivhu 
swD jnu ijin 
hir hir nwmu 
idRVwieAw]

So Sathigur 

Saevihu Saadhh 

Jan Jin Har Har 

Naam 

Dhrirraaeiaa ||

Serve the True Guru, O 

Holy people; He 

implants the Name of 

the Lord, Har, Har, in 

our minds.

ਜਿਸ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਧ-

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ।
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25727 586 so siqguru pUjhu 
idnsu rwiq ijin 
jgMnwQu jgdIsu 
jpwieAw]

So Sathigur 

Poojahu Dhinas 

Raath Jin 

Jagannaathh 

Jagadhees 

Japaaeiaa ||

Worship the True 

Guru day and night; 

He leads us the 

meditate on the Lord 

of the Universe, the 

Master of the 

Universe.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਤੇ ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ (ਿੀਵਾਂ ਤੋਂ) 
ਿਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਪੂਿਾ ਕਰੋ।

25728 586 so siqguru dyKhu 
iek inmK inmK  
ijin hir kw 
hir pMQu 
bqwieAw]

So Sathigur 

Dhaekhahu Eik 

Nimakh Nimakh 

Jin Har Kaa Har 

Panthh Bathaaeiaa 

||

Behold the True Guru, 

each and every 

moment; He shows us 

the Divine Path of the 

Lord.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਜਮਲਣ) ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਜਸਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ।

25729 586 iqsu siqgur kI 
sB pgI pvhu  
ijin moh AMDyru 
cukwieAw]

pgIN:polw bolo This Sathigur Kee 

Sabh Pagee 

Pavahu Jin Moh 

Andhhaer 

Chukaaeiaa ||

Let everyone fall at 

the feet of the True 

Guru; He has dispelled 

the darkness of 

emotional attachment.

ਜਿਸ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਮੋਹ 

ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਉਸ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੋ।
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25730 586 so sqguru khhu 
siB DMnu DMnu  
ijin hir Bgiq 
BMfwr 
lhwieAw]3]

So Sathagur 

Kehahu Sabh 

Dhhann Dhhann 

Jin Har Bhagath 

Bhanddaar 

Lehaaeiaa ||3||

Let everyone hail and 

praise the True Guru, 

who has led us to find 

the treasure of the 

Lord's devotional 

worship. ||3||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਭਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, 

ਆਖੋ-ਉਹ ਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ ॥੩॥

25731 586 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25732 586 siqguir imilAY 
BuK geI ByKI BuK 
n jwie]

ByKIN Sathigur Miliai 

Bhukh Gee 

Bhaekhee Bhukh 

N Jaae ||

Meeting with the True 

Guru, hunger departs; 

by wearing the robes 

of a beggar, hunger 

does not depart.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ;

25733 587 duiK lgY Gir 
Gir iPrY AgY 
dUxI imlY sjwie]

Dhukh Lagai Ghar 

Ghar Firai Agai 

Dhoonee Milai 

Sajaae ||

Afflicted with pain, he 

wanders from house 

to house, and in the 

world hereafter, he 

receives double 

punishment.

(ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ) ਦੱੁਖ 

ਜਵਚ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭੀ 
ਵਧੀਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।

25734 587 AMdir shju n 
AwieE shjy hI 
lY Kwie]

Andhar Sehaj N 

Aaeiou Sehajae 

Hee Lai Khaae ||

Peace does not come 

to his heart - he is not 

content to eat what 

comes his way.

ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਿ ੋਕੁਝ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਮਲੇ, ਲੈ ਕੇ 

ਖਾ ਲਏ (ਭਾਵ, ਜਤਿਪਤ ਹੋ ਿਾਏ);
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25735 587 mn hiT ijs qy 
mMgxw lYxw duKu 
mnwie]

Manehath Jis Thae 

Manganaa Lainaa 

Dhukh Manaae ||

With his stubborn 

mind, he begs, and 

grabs, and annoys 

those who give.

ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਦੇ ਆਸਰੇ 

(ਜਭੱਜਖਆ) ਮੂੰ ਜਗਆਂ (ਦੋਹੀਂ 
ਜਧਰੀਂ) ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ 
ਜਭੱਜਖਆ ਲਈਦੀ ਹੈ।

25736 587 iesu ByKY Qwvhu 
igrho Blw ijQhu 
ko vrswie]

Eis Bhaekhai 

Thhaavahu Gireho 

Bhalaa Jithhahu 

Ko Varasaae ||

Instead of wearing 

these beggar's robes, 

it is better to be a 

householder, and give 

to others.

ਇਸ ਭੇਖ ਨਾਲੋਂ ਜਗਿਹਸਥ ਚੂੰਗਾ 
ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਥੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

25737 587 sbid rqy iqnw 
soJI peI dUjY 
Brim Bulwie]

Sabadh Rathae 

Thinaa Sojhee Pee 

Dhoojai Bharam 

Bhulaae ||

Those who are 

attuned to the Word 

of the Shabad, acquire 

understanding; the 

others wander, 

deluded by doubt.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਰੱਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉੱਚੀ ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ; 

ਪਰ, ਿ ੋਮਾਇਆ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਹਨ।

25738 587 pieAY ikriq 
kmwvxw khxw 
kCU n jwie]

Paeiai Kirath 

Kamaavanaa 

Kehanaa Kashhoo 

N Jaae ||

They act according to 

their past actions; it is 

useless to talk to them.

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ (ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੀ ਕਾਰ 

ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਆਜਖਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ?
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25739 587 nwnk jo iqsu 
Bwvih sy Bly  
ijn kI piq 
pwvih Qwie]1]

Naanak Jo This 

Bhaavehi Sae 

Bhalae Jin Kee 

Path Paavehi 

Thhaae ||1||

O Nanak, those who 

are pleasing unto the 

Lord are good; He 

upholds their honor. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿੀਵ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ 
ਚੂੰ ਗੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥਾਂਇ 

ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਲਾਿ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈਂ) ॥੧॥

25740 587 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25741 587 siqguir syivAY 
sdw suKu jnm 
mrx duKu jwie]

Sathigur Saeviai 

Sadhaa Sukh 

Janam Maran 

Dhukh Jaae ||

Serving the True Guru, 

one finds a lasting 

peace; the pains of 

birth and death are 

removed.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਿਮਣ-ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

25742 587 icMqw mUil n 
hoveI AicMqu vsY 
min Awie]

A-icMqu Chinthaa Mool N 

Hovee Achinth 

Vasai Man Aae ||

He is not troubled by 

anxiety, and the 

carefree Lord comes 

to dwell in the mind.

ਤੇ ਜਚੂੰ ਤਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ (ਜਕਉਂਜਕ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

25743 587 AMqir qIrQu 
igAwnu hY  
siqguir dIAw 
buJwie]

b`uJwie Anthar Theerathh 

Giaan Hai Sathigur 

Dheeaa Bujhaae ||

Deep within himself, is 

the sacred shrine of 

spiritual wisdom, 

revealed by the True 

Guru.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਜਗਆਨ (-ਰੂਪ) ਤੀਰਥ ਹੈ।
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25744 587 mYlu geI mnu 
inrmlu hoAw  
AMimRq sir 
qIriQ nwie]

AMmi Rq Mail Gee Man 

Niramal Hoaa 

Anmrith Sar 

Theerathh Naae ||

His filth is removed, 

and his soul becomes 

immaculately pure, 

bathing in the sacred 

shrine, the pool of 

Ambrosial Nectar.

ਿ ੋਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 

ਜਵਚ ਤੀਰਥ ਨਹ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੀ (ਮਨ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25745 587 sjx imly sjxw  
scY sbid 
suBwie]

Sajan Milae 

Sajanaa Sachai 

Sabadh Subhaae ||

The friend meets with 

the True Friend, the 

Lord, through the love 

of the Shabad.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਜਹਿੇ ਹੀ 
ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਤਸੂੰਗੀ ਆ 

ਜਮਲਦੇ ਹਨ,

25746 587 Gr hI prcw 
pwieAw joqI 
joiq imlwie]

(prcw) myl Ghar Hee 

Parachaa Paaeiaa 

Jothee Joth Milaae 

||

Within the home of 

his own being, he finds 

the Divine Self, and his 

light blends with the 

Light.

ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ ਘਰ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-ਜਸਮਰਨ ਰੂਪ) ਆਹਰ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਜਬਰਤੀ ਿੁੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

25747 587 pwKMif jmkwlu n 
CofeI lY jwsI 
piq gvwie]

Paakhandd 

Jamakaal N 

Shhoddee Lai 

Jaasee Path 

Gavaae ||

The Messenger of 

Death does not leave 

the hypocrite; he is led 

away in dishonor.

ਪਰ, ਪਖੂੰਡ ਕੀਜਤਆਂ ਮੌਤ ਦਾ 
ਸਹਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, (ਪਖੂੰਡ 

ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਟਾ ਕੇ ਮੌਤ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਲੈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।

25748 587 nwnk nwim rqy 
sy aubry scy isau 
ilv lwie]2]

Naanak Naam 

Rathae Sae 

Oubarae Sachae 

Sio Liv Laae ||2||

O Nanak, those who 

are imbued with the 

Naam are saved; they 

are in love with the 

True Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਇਸ ਸਹਮ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
25749 587 pauVI] sq-sMgqI Pourree || Pauree:
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25750 587 iqqu jwie bhhu 
sqsMgqI ijQY 
hir kw hir nwmu 
ibloeIAY]

Thith Jaae Behahu 

Sathasangathee 

Jithhai Har Kaa 

Har Naam Biloeeai 

||

Go, and sit in the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, where 

the Name of the Lord 

is churned.

ਉਸ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, 

ਜਿਥੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

25751 587 shjy hI hir 
nwmu lyhu hir qqu  
n KoeIAY]

Sehajae Hee Har 

Naam Laehu Har 

Thath N Khoeeai ||

In peace and poise, 

contemplate the 

Lord's Name - don't 

lose the essence of the 

Lord.

(ਉਥੇ ਿਾ ਕੇ) ਮਨ ਜਟਕਾ ਕੇ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੋ, ਤਾਂ ਿ ੋ

ਨਾਮ-ਤੱਤ ਖੱੁਸ ਨਾਹ ਿਾਏ।

25752 587 inq jipAhu hir 
hir idnsu rwiq  
hir drgh 
FoeIAY]

Nith Japiahu Har 

Har Dhinas Raath 

Har Dharageh 

Dtoeeai ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, 

constantly, day and 

night, and you shall be 

accepted in the Court 

of the Lord.

ਸਦਾ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪੋ, ਇਹ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਢੋਆ ਲੈ 

ਕੇ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਅੱਪੜੀਦਾ ਹੈ।

25753 587 so pwey pUrw 
siqgurU ijsu Duir 
msqik illwit 
ilKoeIAY]

So Paaeae Pooraa 

Sathaguroo Jis 

Dhhur Masathak 

Lilaatt Likhoeeai ||

He alone finds the 

Perfect True Guru, on 

whose forehead such 

a pre-ordained destiny 

is written.

ਪਰ, ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਧੁਰੋਂ (ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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25754 587 iqsu gur kMau  
siB nmskwru 
krhu ijin hir 
kI hir gwl 
gloeIAY]4]

This Gur Kano 

Sabh Namasakaar 

Karahu Jin Har Kee 

Har Gaal Galoeeai 

||4||

Let everyone bow in 

worship to the Guru, 

who utters the sermon 

of the Lord. ||4||

ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਓ ਿ ੋਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

25755 587 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25756 587 sjx imly sjxw  
ijn sqgur nwil 
ipAwru]

Sajan Milae 

Sajanaa Jin 

Sathagur Naal 

Piaar ||

The friends who love 

the True Guru, meet 

with the Lord, the 

True Friend.

ਉਹ ਸਤਸੂੰਗੀ ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

25757 587 imil pRIqm 
iqnI iDAwieAw  
scY pRyim ipAwru]

Mil Preetham 

Thinee Dhhiaaeiaa 

Sachai Praem 

Piaar ||

Meeting their Beloved, 

they meditate on the 

True Lord with love 

and affection.

ਉਹ ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਸੱਚੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਬਰਤੀ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ;।

25758 587 mn hI qy mnu 
mwinAw gur kY 
sbid Apwir]

Man Hee Thae 

Man Maaniaa Gur 

Kai Sabadh Apaar 

||

Their minds are 

appeased by their own 

minds, through the 

incomparable Word of 

the Guru's Shabad.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਪਤੀਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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25759 587 eyih sjx imly  
n ivCuVih ij 
Awip myly 
krqwir]

Eaehi Sajan Milae 

N Vishhurrehi J 

Aap Maelae 

Karathaar ||

These friends are 

united, and will not be 

separated again; they 

have been united by 

the Creator Lord 

Himself.

ਅਿੇਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ (ਇਕ ਵਾਰੀ) 
ਜਮਲੇ ਹੋਏ ਜਿਰ ਜਵਛੁੜਦੇ ਨਹੀਂ 
ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।

25760 587 ieknw drsn kI 
prqIiq n 
AweIAw sbid n 
krih vIcwru]

Eikanaa Dharasan 

Kee Paratheeth N 

Aaeeaa Sabadh N 

Karehi Veechaar ||

Some do not believe in 

the Blessed Vision of 

the Guru's Darshan; 

they do not 

contemplate the 

Shabad.

ਇਕਨਾਂ (ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਇਆਂ) ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਕਦੇ 

ਜਵਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

25761 587 ivCuiVAw kw 
ikAw ivCuVY  
ijnw dUjY Bwie 
ipAwru]

Vishhurriaa Kaa 

Kiaa Vishhurrai 

Jinaa Dhoojai 

Bhaae Piaar ||

The separated ones 

are in love with duality 

- what more 

separation can they 

suffer?

ਪਰ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ (ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ) ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਹੋਰ 

ਜਵਛੋੜਾ ਕੀਹ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ?

25762 587 mnmuK syqI 
dosqI QoViVAw 
idn cwir]

Manamukh 

Saethee 

Dhosathee 

Thhorrarriaa Dhin 

Chaar ||

Friendship with the 

self-willed manmukhs 

lasts for only a few 

short days.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਜਮੱਤਿਤਾ ਥੋੜੇ ਹੀ 
ਦੋ ਚਾਰ ਜਦਨ ਲਈ ਹੀ ਰਜਹ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।
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25763 587 iesu prIqI 
qutdI ivlmu n 
hoveI iequ dosqI 
clin ivkwr]

Eis Pareethee 

Thuttadhee Vilam 

N Hovee Eith 

Dhosathee Chalan 

Vikaar ||

This friendship is 

broken in an instant; 

this friendship leads to 

corruption.

ਇਸ ਜਮੱਤਿਤਾ ਦੇ ਟੱੁਟਜਦਆਂ 

ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, (ਉਂਞ ਭੀ) 
ਇਸ ਜਮੱਤਿਤਾ ਜਵਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ 

ਹੀ ਜਨਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।

25764 587 ijnw AMdir scy 
kw Bau nwhI  
nwim n krih 
ipAwru]

Jinaa Andhar 

Sachae Kaa Bho 

Naahee Naam N 

Karehi Piaar ||

They do not fear the 

True Lord within their 

hearts, and they do 

not love the Naam.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਿ ੋ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਕਦੇ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ,

25765 587 nwnk iqn isau 
ikAw kIcY dosqI  
ij Awip Bulwey 
krqwir]1]

Naanak Thin Sio 

Kiaa Keechai 

Dhosathee J Aap 

Bhulaaeae 

Karathaar ||1||

O Nanak, why become 

friends with those 

whom the Creator 

Lord Himself has 

misled? ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਜਕਉਂ ਪਾਈਏ ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ? ॥੧॥

25766 587 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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25767 587 ieik sdw iekqY 
rMig rhih iqn 
kY hau sd 
bilhwrY jwau]

Eik Sadhaa 

Eikathai Rang 

Rehehi Thin Kai Ho 

Sadh Balihaarai 

Jaao ||

Some remain 

constantly imbued 

with the Lord's Love; I 

am forever a sacrifice 

to them.

ਕਈ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖ ਇਕ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਹੀ (ਮਸਤ) 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ;

25768 587 qnu mnu Dnu 
ArpI iqn kau  
iniv iniv 
lwgau pwie]

Than Man Dhhan 

Arapee Thin Ko 

Niv Niv Laago Paae 

||

I dedicate my mind, 

soul and wealth to 

them; bowing low, I 

fall at their feet.

(ਮੇਰਾ ਜਚੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਆਪਣਾ 
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ 

ਕਰ ਜਦਆਂ ਤੇ ਜਨਉਂ ਜਨਉਂ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਾਂ।

25769 587 iqn imilAw mnu 
sMqoKIAY iqRsnw 
BuK sB jwie]

Thin Miliaa Man 

Santhokheeai 

Thrisanaa Bhukh 

Sabh Jaae ||

Meeting them, the 

soul is satisfied, and 

one's hunger and 

thirst all depart.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਠੂੰ ਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੇ 

ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

25770 587 nwnk nwim rqy 
suKIey sdw scy 
isau ilv 
lwie]2]

Naanak Naam 

Rathae Sukheeeae 

Sadhaa Sachae Sio 

Liv Laae ||2||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam are happy 

forever; they lovingly 

focus their minds on 

the True Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਭੱਿੇ 
ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

25771 587 pauVI] Pourree || Pauree:
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25772 587 iqsu gur kau hau 
vwirAw ijin 
hir kI hir kQw 
suxweI]

This Gur Ko Ho 

Vaariaa Jin Har 

Kee Har Kathhaa 

Sunaaee ||

I am a sacrifice to the 

Guru, who recites the 

sermon of the Lord's 

Teachings.

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ 

ਹੈ।

25773 588 iqsu gur kau sd 
bilhwrxY ijin  
hir syvw bxq 
bxweI]

This Gur Ko Sadh 

Balihaaranai Jin 

Har Saevaa Banath 

Banaaee ||

I am forever a sacrifice 

to that Guru, who has 

led me to serve the 

Lord.

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਹੈ।

25774 588 so siqguru 
ipAwrw myrY 
nwil hY ijQY 
ikQY mYno ley 
CfweI]

So Sathigur 

Piaaraa Maerai 

Naal Hai Jithhai 

Kithhai Maino 

Leae Shhaddaaee 

||

That Beloved True 

Guru is always with 

me; wherever I may 

be, He will save me.

ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਗ ਸੂੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੈਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

25775 588 iqsu gur kau 
swbwis hY ijin 
hir soJI pweI]

This Gur Ko 

Saabaas Hai Jin 

Har Sojhee Paaee 

||

Most blessed is that 

Guru, who imparts 

understanding of the 

Lord.

ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਉਸ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਿਸ 

ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ 

ਪਾਈ ਹੈ।
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25776 588 nwnku gur ivthu 
vwirAw ijin 
hir nwmu dIAw  
myry mn kI Aws 
purweI]5]

Naanak Gur 

Vittahu Vaariaa Jin 

Har Naam Dheeaa 

Maerae Man Kee 

Aas Puraaee ||5||

O Nanak, I am a 

sacrifice to the Guru, 

who has given me the 

Lord's Name, and 

fulfilled the desires of 

my mind. ||5||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ 
ਨਾਨਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੫॥

25777 588 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25778 588 iqRsnw dwDI jil 
mueI jil jil 
kry pukwr]

Thrisanaa 

Dhaadhhee Jal 

Muee Jal Jal Karae 

Pukaar ||

Consumed by desires, 

the world is burning 

and dying; burning 

and burning, it cries 

out.

ਦੁਨੀਆ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਾੜੀ 
ਹੋਈ ਦੱੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜ 

ਸੜ ਕੇ ਜਵਲਕ ਰਹੀ ਹੈ।

25779 588 siqgur sIql jy 
imlY iPir jlY n  
dUjI vwr]

Sathigur Seethal 

Jae Milai Fir Jalai N 

Dhoojee Vaar ||

But if it meets with the 

cooling and soothing 

True Guru, it does not 

burn any longer.

ਿ ੇਇਹ ਠੂੰ ਡ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਜਿਰ ਦੂਿੀ 
ਵਾਰੀ ਨਾਹ ਸੜੇ।

25780 588 nwnk ivxu nwvY  
inrBau ko nhI  
ijcru sbid n 
kry vIcwru]1]

Naanak Vin Naavai 

Nirabho Ko Nehee 

Jichar Sabadh N 

Karae Veechaar 

||1||

O Nanak, without the 

Name, and without 

contemplating the 

Word of the Shabad, 

no one becomes 

fearless. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਦਾ ਭੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ, ਿਦ 

ਤਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਨਾਹ 

ਕਰੇ ॥੧॥

25781 588 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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25782 588 ByKI Agin n 
buJeI icMqw hY 
mn mwih]

ByKIN[ buJeI:polw bolo Bhaekhee Agan N 

Bujhee Chinthaa 

Hai Man Maahi ||

Wearing ceremonial 

robes, the fire is not 

quenched, and the 

mind is filled with 

anxiety.

ਭੇਖ ਧਾਜਰਆਂ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) 
ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੱੁਝਦੀ, ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

25783 588 vrmI mwrI swpu 
n mrY iqau  
ingury krm 
kmwih]

sRIr nUM kSt dyxykrky, 
swpumn nhIN mrdw

Varamee Maaree 

Saap N Marai Thio 

Nigurae Karam 

Kamaahi ||

Destroying the snake's 

hole, the snake is not 

killed; it is just like 

doing deeds without a 

Guru.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਤਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੀ ਰੱੁਡ 

ਬੂੰਦ ਕੀਜਤਆਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ 
ਮਰਦਾ।

25784 588 siqguru dwqw 
syvIAY sbdu vsY 
min Awie]

Sathigur Dhaathaa 

Saeveeai Sabadh 

Vasai Man Aae ||

Serving the Giver, the 

True Guru, the Shabad 

comes to abide in the 

mind.

ਿ ੇ(ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ 

ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

25785 588 mnu qnu sIqlu 
sWiq hoie iqRsnw 
Agin buJwie]

buJwie:polw bolo Man Than Seethal 

Saanth Hoe 

Thrisanaa Agan 

Bujhaae ||

The mind and body 

are cooled and 

soothed; peace 

ensues, and the fire of 

desire is quenched.

ਜਿਰ, ਮਨ ਤਨ ਠੂੰ ਢਾ ਠਾਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਬੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

25786 588 suKw isir sdw 
suKu hoie jw 
ivchu Awpu 
gvwie]

Sukhaa Sir Sadhaa 

Sukh Hoe Jaa 

Vichahu Aap 

Gavaae ||

The supreme comforts 

and lasting peace are 

obtained, when one 

eradicates ego from 

within.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ) ਿਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।
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25787 588 gurmuiK audwsI 
so kry ij sic 
rhY ilv lwie]

Guramukh 

Oudhaasee So 

Karae J Sach Rehai 

Liv Laae ||

He alone becomes a 

detached Gurmukh, 

who lovingly focuses 

his consciousness on 

the True Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ 

ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ 
(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਜਤਆਗ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
25788 588 icMqw mUil n 

hoveI hir nwim 
rjw AwGwie]

r`jw Chinthaa Mool N 

Hovee Har Naam 

Rajaa Aaghaae ||

Anxiety does not 

affect him at all; he is 

satisfied and satiated 

with the Name of the 

Lord.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਚੂੰ ਤਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 

ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

25789 588 nwnk nwm ibnw  
nh CUtIAY haumY 
pcih pcwie]2]

Naanak Naam 

Binaa Neh 

Shhootteeai 

Houmai Pachehi 

Pachaae ||2||

O Nanak, without the 

Naam, no one is 

saved; they are utterly 

ruined by egotism. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਤੋਂ) ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ, 
(ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਿੀਵ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਪਏ ਸੜਦੇ ਹਨ ॥੨॥

25790 588 pauVI] Pourree || Pauree:

25791 588 ijnI hir hir 
nwmu iDAwieAw  
iqnI pwieAVy 
srb suKw]

suKw:polw bolo Jinee Har Har 

Naam Dhhiaaeiaa 

Thinee Paaeiarrae 

Sarab Sukhaa ||

Those who meditate 

on the Lord, Har, Har, 

obtain all peace and 

comforts.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਜਮਲ ਗਏ ਹਨ,
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25792 588 sBu jnmu iqnw 
kw sPlu hY ijn 
hir ky nwm kI 
min lwgI BuKw]

B`uKw Sabh Janam 

Thinaa Kaa Safal 

Hai Jin Har Kae 

Naam Kee Man 

Laagee Bhukhaa ||

Fruitful is the entire 

life of those, who 

hunger for the Name 

of the Lord in their 

minds.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ 

ਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱ ਖ 

ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਭਾਵ, 'ਨਾਮ' 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

25793 588 ijnI gur kY 
bcin AwrwiDAw  
iqn ivsir gey 
siB duKw]

d`uKw Jinee Gur Kai 

Bachan 

Aaraadhhiaa Thin 

Visar Geae Sabh 

Dhukhaa ||

Those who worship 

the Lord in adoration, 

through the Word of 

the Guru's Shabad, 

forget all their pains 

and suffering.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ।

25794 588 qy sMq Bly 
gurisK hY ijn  
nwhI icMq prweI 
cuKw]

(c`uKw) QoVI Thae Santh Bhalae 

Gurasikh Hai Jin 

Naahee Chinth 

Paraaee Chukhaa 

||

Those Gursikhs are 

good Saints, who care 

for nothing other than 

the Lord.

ਉਹ ਗੁਰਜਸੱਖ ਚੂੰ ਗੇ ਸੂੰਤ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਜਕਸੇ ਦੀ ਰਤਾ ਭੀ ਆਸ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖੀ।

25795 588 Dnu DMnu iqnw kw 
gurU hY ijsu 
AMimRq Pl hir 
lwgy muKw]6]

m`uKw Dhhan Dhhann 

Thinaa Kaa Guroo 

Hai Jis Anmrith Fal 

Har Laagae 

Mukhaa ||6||

Blessed, blessed is 

their Guru, whose 

mouth tastes the 

Ambrosial Fruit of the 

Lord's Name. ||6||

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਭੀ ਧੂੰਨ ਹੈ, 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਰੂਪ) ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਲ 

ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਦੇ 

ਬਚਨ ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ) ॥੬॥
25796 588 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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25797 588 kil mih jmu 
jMdwru hY hukmy 
kwr kmwie]

(jMdwru) inrdeI Kal Mehi Jam 

Jandhaar Hai 

Hukamae Kaar 

Kamaae ||

In the Dark Age of Kali 

Yuga, the Messenger 

of Death is the enemy 

of life, but he acts 

according to the Lord's 

Command.

ਦੁਜਬਧਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ) ਮੌਤ ਦਾ 
ਸਜਹਮ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ; 

(ਪਰ ਉਹ ਿਮ ਭੀ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

25798 588 guir rwKy sy 
aubry mnmuKw 
dyie sjwie]

Gur Raakhae Sae 

Oubarae 

Manamukhaa 

Dhaee Sajaae ||

Those who are 

protected by the Guru 

are saved, while the 

self-willed manmukhs 

receive their 

punishment.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ('ਕਜਲ' ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਜਲਆ ਉਹ (ਿਮ ਦੇ 

ਸਜਹਮ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਸਜਹਮ ਦੀ) ਸਜ਼ਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

25799 588 jmkwlY vis jgu 
bWiDAw iqs dw 
PrU n koie]

(PrU)pkVn, rokx[ v`is Jamakaalai Vas Jag 

Baandhhiaa This 

Dhaa Faroo N Koe 

||

The world is under the 

control, and in the 

bondage of the 

Messenger of Death; 

no one can hold him 

back.

ਿਗਤ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁਜੜਆ ਿੀਵ) ਿਮਕਾਲ ਦੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਬੱਧਾ ਜਪਆ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

25800 588 ijin jmu kIqw 
so syvIAY gurmuiK  
duKu n hoie]

Jin Jam Keethaa So 

Saeveeai 

Guramukh Dhukh 

N Hoe ||

So serve the One who 

created Death; as 

Gurmukh, no pain 

shall touch you.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਜਿਸ 

ਨੇ ਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਤਾਂ 
ਜਿਰ ਿਮ ਦਾ) ਦੁਖ ਨਹੀਂ 
ਪੋਂਹਦਾ।
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25801 588 nwnk gurmuiK  
jmu syvw kry ijn 
min scw 
hoie]1]

Naanak Guramukh 

Jam Saevaa Karae 

Jin Man Sachaa 

Hoe ||1||

O Nanak, Death serves 

the Gurmukhs; the 

True Lord abides in 

their minds. ||1||

(ਸਗੋਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸੱਚਾ 
ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮ 

ਭੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

25802 588 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25803 588 eyhw kwieAw 
roig BrI ibnu 
sbdY duKu haumY 
rogu n jwie]

Eaehaa Kaaeiaa 

Rog Bharee Bin 

Sabadhai Dhukh 

Houmai Rog N 

Jaae ||

This body is filled with 

disease; without the 

Word of the Shabad, 

the pain of the disease 

of ego does not depart.

ਇਹ ਸਰੀਰ (ਹਉਮੈ ਦੇ) ਰੋਗ 

ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਉਮੈ ਰੋਗ-

ਰੂਪ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

25804 588 siqguru imlY qw 
inrml hovY hir 
nwmo mMin vswie]

Sathigur Milai 

Thaa Niramal 

Hovai Har Naamo 

Mann Vasaae ||

When one meets the 

True Guru, then he 

becomes 

immaculately pure, 

and he enshrines the 

Lord's Name within his 

mind.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆਂ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

25805 588 nwnk nwmu 
iDAwieAw 
suKdwqw duKu 
ivsirAw shij 
suBwie]2]

Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa 

Sukhadhaathaa 

Dhukh Visariaa 

Sehaj Subhaae 

||2||

O Nanak, meditating 

on the Naam, the 

Name of the Peace-

Giving Lord, his pains 

are automatically 

forgotten. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੁਖਦਾਈ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਉਮੈ-ਦੱੁਖ ਸਜਹਿ 

ਸੁਭਾਇ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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25806 588 pauVI] Pourree || Pauree:

25807 588 ijin jgjIvnu 
aupdyisAw iqsu 
gur kau hau sdw 
GumwieAw]

j`gjIvnu Jin Jagajeevan 

Oupadhaesiaa This 

Gur Ko Ho Sadhaa 

Ghumaaeiaa ||

I am forever a sacrifice 

to the Guru, who has 

taught me about the 

Lord, the Life of the 

World.

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਿਗਤ-ਦਾ-ਸਹਾਰਾ-
ਪਿਭੂ ਨੇੜੇ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

25808 588 iqsu gur kau hau 
KMnIAY ijin  
mDusUdnu hir 
nwmu suxwieAw]

This Gur Ko Ho 

Khanneeai Jin 

Madhhusoodhan 

Har Naam 

Sunaaeiaa ||

I am every bit a 

sacrifice to the Guru, 

the Lover of Nectar, 

who has revealed the 

Name of the Lord.

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅਹੂੰਕਾਰ-ਦੈਂਤ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ)।

25809 588 iqsu gur kau hau 
vwrxY ijin haumY 
ibKu sBu rogu 
gvwieAw]

This Gur Ko Ho 

Vaaranai Jin 

Houmai Bikh Sabh 

Rog Gavaaeiaa ||

I am a sacrifice to the 

Guru, who has totally 

cured me of the fatal 

disease of egotism.

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪ ਜ਼ਜਹਰ 

ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) 
ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

25810 588 iqsu siqgur kau  
vf puMnu hY ijin 
Avgx kit guxI 
smJwieAw]

(puMnu) aupkwr This Sathigur Ko 

Vadd Punn Hai Jin 

Avagan Katt 

Gunee 

Samajhaaeiaa ||

Glorious and great are 

the virtues of the 

Guru, who has 

eradicated evil, and 

instructed me in virtue.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਿੀਵ ਦੇ) ਪਾਪ 

ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
(ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ) ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ 
ਉਪਕਾਰ ਹੈ।
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25811 589 so siqguru iqn 
kau ByitAw ijn 
kY muiK msqik 
Bwgu iliK 
pwieAw]7]

So Sathigur Thin 

Ko Bhaettiaa Jin 

Kai Mukh 

Masathak Bhaag 

Likh Paaeiaa ||7||

The True Guru meets 

with those upon 

whose foreheads such 

blessed destiny is 

recorded. ||7||

ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ 

ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉੱਤੇ 

(ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਭਾਗ ਜਲਜਖਆ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੭॥

25812 589 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25813 589 Bgiq krih 
mrjIvVy gurmuiK 
Bgiq sdw hoie]

Bhagath Karehi 

Marajeevarrae 

Guramukh 

Bhagath Sadhaa 

Hoe ||

They alone worship 

the Lord, who remain 

dead while yet alive; 

the Gurmukhs worship 

the Lord continually.

(ਸੂੰਸਾਰ ਵਲੋਂ) ਮਰ ਕੇ (ਰੱਬ 

ਵੱਲ) ਿੀਊਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਹੀ 
ਸੱਚੀ) ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ।
25814 589 Enw kau Duir 

Bgiq Kjwnw 
bKisAw myit n 
skY koie]

Ounaa Ko Dhhur 

Bhagath 

Khajaanaa 

Bakhasiaa Maett N 

Sakai Koe ||

The Lord blesses them 

with the treasure of 

devotional worship, 

which no one can 

destroy.

ਐਸੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਧੁਰੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ 

ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

25815 589 gux inDwnu min 
pwieAw eyko scw 
soie]

Gun Nidhhaan 

Man Paaeiaa 

Eaeko Sachaa Soe 

||

They obtain the 

treasure of virtue, the 

One True Lord, within 

their minds.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ ਿੋ ਇਕ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
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25816 589 nwnk gurmuiK 
imil rhy iPir 
ivCoVw kdy n 
hoie]1]

Naanak Guramukh 

Mil Rehae Fir 

Vishhorraa Kadhae 

N Hoe ||1||

O Nanak, the 

Gurmukhs remain 

united with the Lord; 

they shall never be 

separated again. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਰ ਕਦੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ) 
ਜਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥

25817 589 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25818 589 siqgur kI syv  
n kInIAw ikAw 
Ehu kry vIcwru]

Sathigur Kee Saev 

N Keeneeaa Kiaa 

Ouhu Karae 

Veechaar ||

He does not serve the 

True Guru; how can he 

reflect upon the Lord?

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਹੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ 

ਹੋਰ ਕੀਹ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਕਸੇ 

ਜਵਚਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ)।

25819 589 sbdY swr n 
jwxeI ibKu BUlw 
gwvwru]

Sabadhai Saar N 

Jaanee Bikh 

Bhoolaa Gaavaar 

||

He does not 

appreciate the value 

of the Shabad; the fool 

wanders in corruption 

and sin.

ਉਹ ਮੂਰਖ ਜ਼ਜਹਰ (ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ) 

ਭੁੱ ਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ।

25820 589 AigAwnI AMDu 
bhu krm kmwvY  
dUjY Bwie ipAwru]

Agiaanee Andhh 

Bahu Karam 

Kamaavai Dhoojai 

Bhaae Piaar ||

The blind and ignorant 

perform all sorts of 

ritualistic actions; they 

are in love with duality.

ਉਹ ਅੂੰਨਹ ਾ ਅਜਗਆਨੀ (ਹੋਰ) 

ਬਹੁਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਰਮ-

ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ) ਪਰ ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ (ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।
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25821 589 Axhodw Awpu 
gxwiedy jmu 
mwir kry iqn 
KuAwru]

Anehodhaa Aap 

Ganaaeidhae Jam 

Maar Karae Thin 

Khuaar ||

Those who take 

unjustified pride in 

themselves, are 

punished and 

humiliated by the 

Messenger of Death.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ 

ਗੁਣ ਨਾਹ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਵੱਡਾ) ਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਮ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

25822 589 nwnk iks no 
AwKIAY jw Awpy 
bKsxhwru]2]

Naanak Kis No 

Aakheeai Jaa 

Aapae 

Bakhasanehaar 

||2||

O Nanak, who else is 

there to ask? The Lord 

Himself is the Forgiver. 

||2||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਕੀਹ 

ਆਖਣਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਇਸ ਮਨ-ਮੁਖਤਾ ਵਲੋਂ 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਸਹੈਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ) ॥੨॥

25823 589 pauVI] Pourree || Pauree:

25824 589 qU krqw sBu 
ikCu jwxdw siB 
jIA qumwry]

Thoo Karathaa 

Sabh Kishh 

Jaanadhaa Sabh 

Jeea Thumaarae ||

You, O Creator, know 

all things; all beings 

belong to You.

ਹੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ 

ਹਨ।

25825 589 ijsu qU BwvY iqsu 
qU myil lYih  
ikAw jMq 
ivcwry]

Jis Thoo Bhaavai 

This Thoo Mael 

Laihi Kiaa Janth 

Vichaarae ||

Those who are 

pleasing to You, You 

unite with Yourself; 

what can the poor 

creatures do?

ਿੀਆਂ ਜਵਚਾਜਰਆਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ 

ਹੈ? ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।
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25826 589 qU krx kwrx 
smrQu hY scu 
isrjxhwry]

smr`Qu Thoo Karan 

Kaaran Samarathh 

Hai Sach 

Sirajanehaarae ||

You are all-powerful, 

the Cause of causes, 

the True Creator Lord.

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਕਰਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ 

ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।

25827 589 ijsu qU mylih 
ipAwirAw so quDu 
imlY gurmuiK 
vIcwry]

Jis Thoo Maelehi 

Piaariaa So 

Thudhh Milai 

Guramukh 

Veechaarae ||

Only those unite with 

you, Beloved Lord, 

whom you approve 

and who meditate on 

Guru's Word.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਜਮਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

(ਸ਼ਬਦ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

25828 589 hau bilhwrI 
siqgur Awpxy  
ijin myrw hir 
AlKu lKwry]8]

A-lKu Ho Balihaaree 

Sathigur Aapanae 

Jin Maeraa Har 

Alakh Lakhaarae 

||8||

I am a sacrifice to my 

True Guru, who has 

allowed me to see my 

unseen Lord. ||8||

ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਅਜਦਿਸ਼ਟ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ ॥੮॥

25829 589 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25830 589 rqnw pwrKu jo 
hovY su rqnw kry 
vIcwru]

Rathanaa Paarakh 

Jo Hovai S 

Rathanaa Karae 

Veechaar ||

He is the Assayer of 

jewels; He 

contemplates the 

jewel.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ 
ਸੋਚ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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25831 589 rqnw swr n 
jwxeI AigAwnI 
AMDu AMDwru]

Rathanaa Saar N 

Jaanee Agiaanee 

Andhh Andhhaar 

||

He is ignorant and 

totally blind - he does 

not appreciate the 

value of the jewel.

ਪਰ ਅੂੰਨਹ ਾ ਤੇ ਅਜਗਆਨੀ ਬੂੰਦਾ 
ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ।

25832 589 rqnu gurU kw 
sbdu hY bUJY 
bUJxhwru]

b`UJY b`UJxhwru Rathan Guroo Kaa 

Sabadh Hai 

Boojhai 

Boojhanehaar ||

The Jewel is the Word 

of the Guru's Shabad; 

the Knower alone 

knows it.

ਕੋਈ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਅਸਲ) ਰਤਨ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।

25833 589 mUrK Awpu 
gxwiedy mir 
jMmih hoie 
KuAwru]

Moorakh Aap 

Ganaaeidhae Mar 

Janmehi Hoe 

Khuaar ||

The fools take pride in 

themselves, and are 

ruined in birth and 

death.

ਪਰ, ਮੂਰਖ ਬੂੰ ਦੇ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

25834 589 nwnk rqnw so 
lhY ijsu gurmuiK 
lgY ipAwru]

Naanak Rathanaa 

So Lehai Jis 

Guramukh Lagai 

Piaar ||

O Nanak, he alone 

obtains the jewel, 

who, as Gurmukh, 

enshrines love for it.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ) ਰਤਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ) ਲਗਨ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

25835 589 sdw sdw nwmu 
aucrY hir nwmo 
inq ibauhwru]

Sadhaa Sadhaa 

Naam Oucharai 

Har Naamo Nith 

Biouhaar ||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

forever and ever, 

make the Name of the 

Lord your daily 

occupation.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਜਨਿੱਤ ਦਾ ਜਵਹਾਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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25836 589 ikRpw kry jy 
AwpxI qw hir 
rKw aur 
Dwir]1]

r`Kw Kirapaa Karae Jae 

Aapanee Thaa Har 

Rakhaa Our 

Dhhaar ||1||

If the Lord shows His 

Mercy, then I keep 

Him enshrined within 

my heart. ||1||

ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ 

ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰੋ ਰੱਖਾਂ ॥੧॥

25837 589 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25838 589 siqgur kI syv  
n kInIAw hir 
nwim n lgo 
ipAwru]

Sathigur Kee Saev 

N Keeneeaa Har 

Naam N Lago Piaar 

||

They do not serve the 

True Guru, and they 

do not embrace love 

for the Lord's Name.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਲਗਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਬਣੀ,

25839 589 mq qum jwxhu 
Eie jIvdy Eie 
Awip mwry 
krqwir]

Math Thum 

Jaanahu Oue 

Jeevadhae Oue 

Aap Maarae 

Karathaar ||

Do not even think that 

they are alive - the 

Creator Lord Himself 

has killed them.

ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਕ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ 

ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ) ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

25840 589 haumY vfw rogu hY  
Bwie dUjY krm 
kmwie]

Houmai Vaddaa 

Rog Hai Bhaae 

Dhoojai Karam 

Kamaae ||

Egotism is such a 

terrible disease; in the 

love of duality, they 

do their deeds.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਕਰਮ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਉਮੈ 

ਦਾ ਰੋਗ (ਚੂੰਬਜੜਆ ਹੋਇਆ) 

ਹੈ।
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25841 589 nwnk mnmuiK 
jIvidAw muey  
hir ivsirAw  
duKu pwie]2]

Naanak 

Manamukh 

Jeevadhiaa Mueae 

Har Visariaa 

Dhukh Paae ||2||

O Nanak, the self-

willed manmukhs are 

in a living death; 

forgetting the Lord, 

they suffer in pain. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਿੀਊਂਦੇ ਹੀ ਮੋਏ 

ਿਾਣੋ। ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਦੁਖ 

ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

25842 589 pauVI] Pourree || Pauree:

25843 589 ijsu AMqru 
ihrdw suDu hY  
iqsu jn kau 
siB nmskwrI]

Jis Anthar 

Hiradhaa Sudhh 

Hai This Jan Ko 

Sabh 

Namasakaaree ||

Let all bow in 

reverence, to that 

humble being whose 

heart is pure within.

ਜਿਸ ਦਾ ਅੂੰਦਰਲਾ ਜਹਰਦਾ 
ਪਜਵੱਤਿ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

25844 589 ijsu AMdir nwmu 
inDwnu hY iqsu 
jn kau hau 
bilhwrI]

Jis Andhar Naam 

Nidhhaan Hai This 

Jan Ko Ho 

Balihaaree ||

I am a sacrifice to that 

humble being whose 

mind is filled with the 

treasure of the Naam.

ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਮ (ਰੂਪ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ,

25845 589 ijsu AMdir buiD 
ibbyku hY hir 
nwmu murwrI]

Jis Andhar Budhh 

Bibaek Hai Har 

Naam Muraaree ||

He has a 

discriminating 

intellect; he meditates 

on the Name of the 

Lord.

ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਭਲੀ) ਮੱਤ ਹੈ, 

(ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਦੀ) ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ 

ਹਰੀ ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
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25846 589 so siqguru sBnw 
kw imqu hY sB 
iqsih ipAwrI]

So Sathigur 

Sabhanaa Kaa 

Mith Hai Sabh 

Thisehi Piaaree ||

That True Guru is a 

friend to all; everyone 

is dear to Him.

ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਜਮੱਤਿ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

25847 589 sBu Awqm rwmu 
pswirAw gur 
buiD bIcwrI]9]

Sabh Aatham 

Raam Pasaariaa 

Gur Budhh 

Beechaaree ||9||

The Lord, the Supreme 

Soul, is pervading 

everywhere; reflect 

upon the wisdom of 

the Guru's Teachings. 

||9||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ 

ਸਮਜਝਆ ਹੈ ਜਕ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਪਸਾਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੯॥

25848 589 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25849 589 ibnu siqgur syvy  
jIA ky bMDnw  
ivic haumY krm 
kmwih]

Bin Sathigur 

Saevae Jeea Kae 

Bandhhanaa Vich 

Houmai Karam 

Kamaahi ||

Without serving the 

True Guru, the soul is 

in the bondage of 

deeds done in ego.

ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ 

ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਲਈ 

ਬੂੰ ਧਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

25850 589 ibnu siqguru syvy  
Tauru n pwvhI  
mir jMmih 
Awvih jwih]

Bin Sathigur 

Saevae Thour N 

Paavehee Mar 

Janmehi Aavehi 

Jaahi ||

Without serving the 

True Guru, one finds 

no place of rest; he 

dies, and is 

reincarnated, and 

continues coming and 

going.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਨਾ 
ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ 

ਥਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ, ਉਹ ਮਰਦੇ 

ਹਨ (ਿੇਰ) ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ, 

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 

(ਿੇਰ) ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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25851 589 ibnu siqgur syvy  
iPkw bolxw nwmu  
n vsY mn mwih]

Bin Sathigur 

Saevae Fikaa 

Bolanaa Naam N 

Vasai Man Maahi 

||

Without serving the 

True Guru, one's 

speech is vapid and 

insipid; the Naam, the 

Name of the Lord, 

does not abide in his 

mind.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ 

ਭੀ ਜਿੱਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਨਾਮ' 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਨਹੀਂ।

25852 590 nwnk ibnu 
siqgur syvy  
jmpuir bDy 
mwrIAin muih 
kwlY auiT 
jwih]1]

Naanak Bin 

Sathigur Saevae 

Jam Pur Badhhae 

Maareean Muhi 

Kaalai Outh Jaahi 

||1||

O Nanak, without 

serving the True Guru, 

they are bound and 

beaten in the City of 

Death; they arise and 

depart with blackened 

faces. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਾਲੇ-ਮੂੂੰ ਹ (ਸੂੰਸਾਰ 

ਤੋਂ) ਤੁਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਮਪੁਰੀ 
ਜਵਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਮੁਕਾਲਖ ਖੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਅਗਾਂਹ ਭੀ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

॥੧॥

25853 590 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl:

25854 590 jwlau AYsI rIiq  
ijqu mY ipAwrw 
vIsrY]

Jaalo Aisee Reeth 

Jith Mai Piaaraa 

Veesarai ||

Burn away those 

rituals which lead you 

to forget the Beloved 

Lord.

ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਤ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ 

ਜਦਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਪਆਰਾ 
ਪਿਭੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਵਸਰ ਿਾਏ।

25855 590 nwnk sweI BlI 
prIiq ijqu 
swihb syqI piq 
rhY]2]

Naanak Saaee 

Bhalee Pareeth 

Jith Saahib 

Saethee Path 

Rehai ||2||

O Nanak, sublime is 

that love, which 

preserves my honor 

with my Lord Master. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿੇਮ ਉਹੋ ਹੀ ਚੂੰਗਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਖਸਮ ਨਾਲ 

ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ॥੨॥
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25856 590 pauVI] Pourree || Pauree:

25857 590 hir ieko dwqw 
syvIAY hir ieku 
iDAweIAY]

Har Eiko Dhaathaa 

Saeveeai Har Eik 

Dhhiaaeeai ||

Serve the One Lord, 

the Great Giver; 

meditate on the One 

Lord.

ਇਕੋ ਦਾਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕੋ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

25858 590 hir ieko dwqw 
mMgIAY mn 
icMidAw pweIAY]

Har Eiko Dhaathaa 

Mangeeai Man 

Chindhiaa Paaeeai 

||

Beg from the One 

Lord, the Great Giver, 

and you shall obtain 

your heart's desires.

ਇਕੋ ਹਰੀ ਦਾਤਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ 
ਦਾਨ ਮੂੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਪਾਸੋਂ ਮਨ-ਮੂੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਜਮਲ 

ਿਾਏ,

25859 590 jy dUjy pwshu 
mMgIAY qw lwj 
mrweIAY]

Jae Dhoojae 

Paasahu Mangeeai 

Thaa Laaj 

Maraaeeai ||

But if you beg from 

another, then you 

shall be shamed and 

destroyed.

ਿ ੇਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਗੀਏ ਤਾਂ 
ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਿਾਈਏ 

(ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਮੂੰਗਣ 

ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਿਾਣਾ 
ਚੂੰਗਾ ਹੈ)।

25860 590 ijin syivAw 
iqin Plu 
pwieAw iqsu jn 
kI sB BuK 
gvweIAY]

Jin Saeviaa Thin 

Fal Paaeiaa This 

Jan Kee Sabh 

Bhukh Gavaaeeai 

||

One who serves the 

Lord obtains the fruits 

of his rewards; all of 

his hunger is satisfied.

ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਸੇਜਵਆ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਿਲ ਪਾ 
ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5206 Published: March 06/ 2014



25861 590 nwnku iqn ivthu 
vwirAw ijn An 
idnu ihrdY hir 
nwmu 
iDAweIAY]10]

Naanak Thin 

Vittahu Vaariaa Jin 

Anadhin Hiradhai 

Har Naam 

Dhhiaaeeai ||10||

Nanak is a sacrifice to 

those, who night and 

day, meditate within 

their hearts on the 

Name of the Lord. 

||10||

ਨਾਨਕ ਸਦਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ, ਿ ੋਹਰ ਵੇਲੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ ॥੧੦॥

25862 590 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25863 590 Bgq jnw kMau  
Awip quTw myrw 
ipAwrw Awpy 
lieAnu jn 
lwie]

Bhagath Janaa 

Kano Aap Thuthaa 

Maeraa Piaaraa 

Aapae Laeian Jan 

Laae ||

He Himself is pleased 

with His humble 

devotees; my Beloved 

Lord attaches them to 

Himself.

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ 
ਤੇ ਆਪ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿੋੜ ਜਲਆ ਹੈ।

25864 590 pwiqswhI Bgq 
jnw kau 
idqIAnu isir 
Cqu scw hir 
bxwie]

Paathisaahee 

Bhagath Janaa Ko 

Dhitheean Sir 

Shhath Sachaa Har 

Banaae ||

The Lord blesses His 

humble devotees with 

royalty; He fashions 

the true crown upon 

their heads.

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਛੱਤਿ 
ਝੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।
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25865 590 sdw suKIey 
inrmly siqgur 
kI kwr kmwie]

Sadhaa Sukheeeae 

Niramalae 

Sathigur Kee Kaar 

Kamaae ||

They are always at 

peace, and 

immaculately pure; 

they perform service 

for the True Guru.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾ 
ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਜਵਤਿ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

25866 590 rwjy Eie n 
AwKIAih iBiV 
mrih iPir jUnI 
pwih]

Raajae Oue N 

Aakheeahi Bhirr 

Marehi Fir Joonee 

Paahi ||

They are not said to be 

kings, who die in 

conflict, and then 

enter again the cycle 

of reincarnation.

ਰਾਿ ੇਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ 
ਿ ੋਆਪੋ ਜਵਚ ਲੜ ਮਰਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਜਿਰ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

25867 590 nwnk ivxu nwvY  
nkˆØI vFˆØI 
iPrih soBw mUil 
n pwih]1]

Naanak Vin Naavai 

Nakanaee 

Vadtanaee Firehi 

Sobhaa Mool N 

Paahi ||1||

O Nanak, without the 

Name of the Lord, 

they wander about 

with their noses cut 

off in disgrace; they 

get no respect at all. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਰਾਿ ੇਭੀ ਨਕ-ਵੱਢੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ ॥੧॥

25868 590 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25869 590 suix isiKAY swdu 
n AwieE ijcru  
gurmuiK sbid n 
lwgY]

Sun Sikhiai Saadh 

N Aaeiou Jichar 

Guramukh Sabadh 

N Laagai ||

Hearing the teachings, 

he does not 

appreciate them, as 

long as he is not 

Gurmukh, attached to 

the Word of the 

Shabad.

ਿਦ ਤਾਈ ਂਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿੁੜਦਾ 
ਤਦ ਤਾਈ ਂਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਜਨਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਆਦ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
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25870 590 siqguir syivAY  
nwmu min vsY  
ivchu BRmu Bau 
BwgY]

Sathigur Saeviai 

Naam Man Vasai 

Vichahu Bhram 

Bho Bhaagai ||

Serving the True Guru, 

the Naam comes to 

abide in the mind, and 

doubts and fears run 

away.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਤੇ 

ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25871 590 jyhw siqgur no 
jwxY qyho hovY qw 
sic nwim ilv 
lwgY]

Jaehaa Sathigur 

No Jaanai Thaeho 

Hovai Thaa Sach 

Naam Liv Laagai ||

As he knows the True 

Guru, so he is 

transformed, and 

then, he lovingly 

focuses his 

consciousness on the 

Naam.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਤਹੋ 

ਜਿਹਾ ਆਪ ਬਣ ਿਾਏ (ਭਾਵ, 

ਿਦੋਂ ਆਪਣ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਵਾਲੇ 

ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੇ) ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੀ 
ਜਬਿਤੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ 
ਹੈ।

25872 590 nwnk nwim imlY 
vifAweI hir 
dir sohin AwgY 
]2]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Har Dhar Sohan 

Aagai ||2||

O Nanak, through the 

Naam, the Name of 

the Lord, greatness is 

obtained; he shall be 

resplendent in the 

Court of the Lord 

hereafter. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਥੇ 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ 

ਹਰੀ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਉਹ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

25873 590 pauVI] Pourree || Pauree:

25874 590 gurisKW min 
hir pRIiq hY guru 
pUjx Awvih]

Gurasikhaan Man 

Har Preeth Hai 

Gur Poojan Aavehi 

||

The minds of the 

Gursikhs are filled with 

the love of the Lord; 

they come and 

worship the Guru.

ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹਰੀ 
ਦਾ ਜਪਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਉਸ 

ਜਪਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ) 

ਆਪਣ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
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25875 590 hir nwmu vxMjih 
rMg isau lwhw 
hir nwmu lY 
jwvih]

vxMj-ih Har Naam 

Vananjehi Rang 

Sio Laahaa Har 

Naam Lai Jaavehi 

||

They trade lovingly in 

the Lord's Name, and 

depart after earning 

the profit of the Lord's 

Name.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ) 

ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ-
ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

25876 590 gurisKw ky muK 
aujly hir drgh 
Bwvih]

Gurasikhaa Kae 

Mukh Oujalae Har 

Dharageh 

Bhaavehi ||

The faces of the 

Gursikhs are radiant; 

in the Court of the 

Lord, they are 

approved.

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਉਿਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਉਹ ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

25877 590 guru siqguru  
bohlu hir nwm 
kw vfBwgI isK  
gux sWJ 
krwvih]

(bohlu) BMfwr Gur Sathigur Bohal 

Har Naam Kaa 

Vaddabhaagee 

Sikh Gun Saanjh 

Karaavehi ||

The Guru, the True 

Guru, is the treasure 

of the Lord's Name; 

how very fortunate 

are the Sikhs who 

share in this treasure 

of virtue.

ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ (ਮਾਨੋ) ਬੋਹਲ ਹੈ, ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਸੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਜਭਆਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

25878 590 iqnw gurisKw 
kMau hau vwirAw  
jo bhidAw 
auTidAw hir 
nwmu 
iDAwvih]11]

Thinaa Gurasikhaa 

Kano Ho Vaariaa 

Jo Behadhiaa 

Outhadhiaa Har 

Naam Dhhiaavehi 

||11||

I am a sacrifice to 

those Gursikhs who, 

sitting and standing, 

meditate on the Lord's 

Name. ||11||

ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ 
ਤੋਂ, ਿ ੋਬਹਜਦਆਂ ਉਠਜਦਆਂ 

(ਭਾਵ, ਹਰ ਵੇਲੇ) ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ॥੧੧॥
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25879 590 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25880 590 nwnk nwmu 
inDwnu hY gurmuiK 
pwieAw jwie]

Naanak Naam 

Nidhhaan Hai 

Guramukh Paaeiaa 

Jaae ||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

is the treasure, which 

the Gurmukhs obtain.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ (ਹੀ ਅਸਲ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

25881 590 mnmuK Gir hodI 
vQu n jwxnI  
AMDy Bauik muey 
ibllwie]1]

Manamukh Ghar 

Hodhee Vathh N 

Jaananee 

Andhhae Bhouk 

Mueae Bilalaae 

||1||

The self-willed 

manmukhs are blind; 

they do not realize 

that it is within their 

own home. They die 

barking and crying. 

||1||

ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨਮੁਖ (ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ) 

ਘਰ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦੀ (ਇਸ) ਵਸਤ 

ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਤੇ (ਬਾਹਰ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਛੇ) ਜਵਲਕਦੇ ਤੇ 

ਭਉਂਕਦੇ ਮਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

25882 590 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25883 590 kMcn kwieAw 
inrmlI jo sic 
nwim sic lwgI]

Kanchan Kaaeiaa 

Niramalee Jo Sach 

Naam Sach Laagee 

||

That body is golden 

and immaculate, 

which is attached to 

the True Name of the 

True Lord.

ਿ ੋਸਰੀਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ 
ਸੱੁਧ ਹੈ।

25884 590 inrml joiq 
inrMjnu pwieAw  
gurmuiK BRmu Bau 
BwgI]

Niramal Joth 

Niranjan Paaeiaa 

Guramukh Bhram 

Bho Bhaagee ||

The Gurmukh obtains 

the Pure Light of the 

Luminous Lord, and 

his doubts and fears 

run away.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਰਮਲ ਿੋਜਤ (ਰੂਪ) 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਮ 

ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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25885 590 nwnk gurmuiK 
sdw suKu pwvih  
An idnu hir 
bYrwgI]2]

Naanak Guramukh 

Sadhaa Sukh 

Paavehi Anadhin 

Har Bairaagee 

||2||

O Nanak, the 

Gurmukhs find lasting 

peace; night and day, 

they remain detached, 

while in the Love of 

the Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ 

ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

25886 590 pauVI] Pourree || Pauree:

25887 590 sy gurisK Dnu 
DMnu hY ijnI gur 
aupdysu suixAw 
hir kMnI]

Sae Gurasikh 

Dhhan Dhhann Hai 

Jinee Gur 

Oupadhaes Suniaa 

Har Kannee ||

Blessed blessed are 

those Gursikhs who, 

with their ears, listen 

to the Guru's 

Teachings about the 

Lord.

ਧੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਜਸੱਖ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹੁ 

ਨਾਲ ਸੁਜਣਆ ਹੈ।

25888 590 guir siqguir 
nwmu idRVwieAw  
iqin hMaumY 
duibDw BMnI]

Gur Sathigur 

Naam 

Dhrirraaeiaa Thin 

Hanoumai 

Dhubidhhaa 

Bhannee ||

The Guru, the True 

Guru, implants the 

Naam within them, 

and their egotism and 

duality are silenced.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਭੀ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਨਾਮ ਜਦਿੜਹ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਦੁਜਬਧਾ 
(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ) ਭੂੰ ਨ ਸੱੁਟੀ ਹੈ।

25889 590 ibnu hir nwvY ko 
imqRü nwhI  
vIcwir ifTw 
hir jMnI]

Bin Har Naavai Ko 

Mithra Naahee 

Veechaar Ddithaa 

Har Jannee ||

There is no friend, 

other than the Name 

of the Lord; the Lord's 

humble servants 

reflect upon this and 

see.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ (ਗੁਰ-ਜਸੱਖਾਂ) ਨੇ ਇਹ 

ਗੱਲ ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ (ਸੱਚਾ) ਜਮਤਿ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।
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25890 591 ijnw gurisKw 
kau hir sMqustu 
hY iqnI siqgur 
kI gl mMnI]

(sMqustu)pRMsn Jinaa Gurasikhaa 

Ko Har Santhusatt 

Hai Thinee 

Sathigur Kee Gal 

Mannee ||

Those Gursikhs, with 

whom the Lord is 

pleased, accept the 

Word of the True Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਤੇ ਪਿਭੂ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

25891 591 jo gurmuiK nwmu 
iDAwiedy iqnI 
cVI cvgix 
vMnI]12]

cV@I (c-vgix) cOguxI 
(vMnI) rMgq

Jo Guramukh 

Naam 

Dhhiaaeidhae 

Thinee Charree 

Chavagan Vannee 

||12||

Those Gurmukhs who 

meditate on the Naam 

are imbued with the 

four-fold color of the 

Lord's Love. ||12||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਪਿੇਮ ਦੀ) ਚੌਗੁਣੀ ਰੂੰਗਣ 

ਚੜਹਦੀ ਹੈ ॥੧੨॥

25892 591 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25893 591 mnmuKu kwieru 
krUpu hY ibnu nwvY  
nku nwih]

n`ku Manamukh Kaaeir 

Karoop Hai Bin 

Naavai Nak Naahi 

||

The self-willed 

manmukh is cowardly 

and ugly; lacking the 

Name of the Lord, his 

nose is cut off in 

disgrace.

ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨੱੁਖ 

ਡਰਾਕਲ ਤੇ ਬੇ-ਸ਼ਕਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

25894 591 An idnu DMDY 
ivAwipAw supnY 
BI suKu nwih]

Anadhin 

Dhhandhhai 

Viaapiaa Supanai 

Bhee Sukh Naahi 

||

Night and day, he is 

engrossed in worldly 

affairs, and even in his 

dreams, he finds no 

peace.

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਕਜ਼ੀਏ ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ (ਏਸ ਕਰ ਕੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਪਨੇ 

ਜਵਚ ਭੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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25895 591 nwnk gurmuiK 
hovih qw aubrih  
nwih q bDy duK 
shwih]1]

Naanak Guramukh 

Hovehi Thaa 

Oubarehi Naahi Th 

Badhhae Dhukh 

Sehaahi ||1||

O Nanak, if he 

becomes Gurmukh, 

then he shall be saved; 

otherwise, he is held 

in bondage, and 

suffers in pain. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਿੂੰਿਾਲ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਨਹੀਂ ਤਾਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਦੱੁਖ ਸਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

25896 591 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25897 591 gurmuiK sdw dir 
sohxy gur kw 
sbdu kmwih]

Guramukh Sadhaa 

Dhar Sohanae Gur 

Kaa Sabadh 

Kamaahi ||

The Gurmukhs always 

look beautiful in the 

Court of the Lord; they 

practice the Word of 

the Guru's Shabad.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਸੋਭਦੇ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਂਦੇ 

ਹਨ।

25898 591 AMqir sWiq sdw 
suKu dir scY soBw 
pwih]

Anthar Saanth 

Sadhaa Sukh Dhar 

Sachai Sobhaa 

Paahi ||

There is a lasting 

peace and happiness 

deep within them; at 

the Court of the True 

Lord, they receive 

honor.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਇਸ 

ਕਰ ਕੇ) ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

25899 591 nwnk gurmuiK 
hir nwmu pwieAw  
shjy sic 
smwih]2]

Naanak Guramukh 

Har Naam Paaeiaa 

Sehajae Sach 

Samaahi ||2||

O Nanak, the 

Gurmukhs are blessed 

with the Name of the 

Lord; they merge 

imperceptibly into the 

True Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, (ਇਸ ਕਰ ਕੇ) ਉਹ ਸੁਤੇ ਹੀ 
ਸੱਚੇ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

25900 591 pauVI] Pourree || Pauree:
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25901 591 gurmuiK pRihlwid  
jip hir giq 
pweI]

Guramukh 

Prehilaadh Jap Har 

Gath Paaee ||

As Gurmukh, Prahlaad 

meditated on the 

Lord, and was saved.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ;।

25902 591 gurmuiK jnik  
hir nwim ilv 
lweI]

Guramukh Janak 

Har Naam Liv 

Laaee ||

As Gurmukh, Janak 

lovingly centered his 

consciousness on the 

Lord's Name.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਿਨਕ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਬਰਤੀ ਿੋੜੀ।

25903 591 gurmuiK bissit  
hir aupdysu 
suxweI]

Guramukh 

Basisatt Har 

Oupadhaes 

Sunaaee ||

As Gurmukh, Vashisht 

taught the Teachings 

of the Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਵਜਸ਼ਸ਼ਟ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਣਾਇਆ।

25904 591 ibnu gur hir 
nwmu n iknY 
pwieAw myry 
BweI]

Bin Gur Har Naam 

N Kinai Paaeiaa 

Maerae Bhaaee ||

Without the Guru, no 

one has found the 

Lord's Name, O my 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।

25905 591 gurmuiK hir 
Bgiq hir Awip 
lhweI]13]

Guramukh Har 

Bhagath Har Aap 

Lehaaee ||13||

The Lord blesses the 

Gurmukh with 

devotion. ||13||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਆਪ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ॥੧੩॥

25906 591 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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25907 591 siqgur kI 
prqIiq n 
AweIAw sbid n 
lwgo Bwau]

Sathigur Kee 

Paratheeth N 

Aaeeaa Sabadh N 

Laago Bhaao ||

One who has no faith 

in the True Guru, and 

who does not love the 

Word of the Shabad,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੇ 

ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਜਣਆ ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਿਸ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ,

25908 591 Es no suKu n 
aupjY BwvY sau 
gyVw Awvau jwau]

Ous No Sukh N 

Oupajai Bhaavai 

So Gaerraa Aavo 

Jaao ||

Shall find no peace, 

even though he may 

come and go hundreds 

of times.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 
(ਗੁਰੂ ਪਾਸ) ਸੌ ਵਾਰੀ ਆਵੇ 
ਿਾਏ।

25909 591 nwnk gurmuiK 
shij imlY scy 
isau ilv 
lwau]1]

Naanak Guramukh 

Sehaj Milai Sachae 

Sio Liv Laao ||1||

O Nanak, the Gurmukh 

meets the True Lord 

with natural ease; he 

is in love with the 

Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਜਵਚ ਜਲਵ ਿੋੜੀਏ 

ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਸਜਹਿੇ ਹੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

25910 591 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25911 591 ey mn AYsw 
siqguru Koij lhu  
ijqu syivAY jnm 
mrx duKu jwie]

Eae Man Aisaa 

Sathigur Khoj Lahu 

Jith Saeviai Janam 

Maran Dhukh Jaae 

||

O mind, search for 

such a True Guru, by 

serving whom the 

pains of birth and 

death are dispelled.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਖੋਿ ਕੇ ਲੱਭ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਜਤਆਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏ,
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25912 591 shsw mUil n 
hoveI haumY 
sbid jlwie]

Sehasaa Mool N 

Hovee Houmai 

Sabadh Jalaae ||

Doubt shall never 

afflict you, and your 

ego shall be burnt 

away through the 

Word of the Shabad.

ਕਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 

(ਉਸ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਸੜ ਿਾਏ,

25913 591 kUVY kI pwil 
ivchu inklY scu 
vsY min Awie]

Koorrai Kee Paal 

Vichahu Nikalai 

Sach Vasai Man 

Aae ||

The veil of falsehood 

shall be torn down 

from within you, and 

Truth shall come to 

dwell in the mind.

ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੂੰਧ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਏ ਤੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸੱਚਾ 
ਹਰੀ ਆ ਵੱਸੇ,

25914 591 AMqir sWiq min 
suKu hoie sc 
sMjim kwr 
kmwie]

Anthar Saanth 

Man Sukh Hoe 

Sach Sanjam Kaar 

Kamaae ||

Peace and happiness 

shall fill your mind 

deep within, if you act 

according to truth and 

self-discipline.

ਅਤੇ ਹੇ ਮਨ! (ਉਸ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ) ਸੂੰਿਮ ਜਵਚ ਸੱਚੀ 
ਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਤੇ ਸੁਖ ਹੋ ਿਾਏ।

25915 591 nwnk pUrY krim 
siqguru imlY hir 
jIau ikrpw kry 
rjwie]2]

Naanak Poorai 

Karam Sathigur 

Milai Har Jeeo 

Kirapaa Karae 

Rajaae ||2||

O Nanak, by perfect 

good karma, you shall 

meet the True Guru, 

and then the Dear 

Lord, by His Sweet 

Will, shall bless you 

with His Mercy. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਹਰੀ ਆਪਣੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤਦੋਂ (ਇਹੋ ਜਿਹਾ) ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਪੂਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

25916 591 pauVI] Pourree || Pauree:
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25917 591 ijs kY Gir  
dIbwnu hir hovY  
iqs kI muTI 
ivic jgqu sBu 
AwieAw]

mu`TI[ j`gqu Jis Kai Ghar 

Dheebaan Har 

Hovai This Kee 

Muthee Vich 

Jagath Sabh 

Aaeiaa ||

The whole world 

comes under the 

control of one whose 

home is filled with the 

Lord, the King.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਸਭ ਦਾ) ਹਾਕਮ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ 
ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25918 591 iqs kau qlkI 
iksY dI nwhI  
hir dIbwin siB 
Awix pYrI 
pwieAw]

(qlkI) muQwjI This Ko Thalakee 

Kisai Dhee Naahee 

Har Dheebaan 

Sabh Aan Pairee 

Paaeiaa ||

He is subject to no one 

else's rule, and the 

Lord, the King, causes 

everyone to fall at his 

feet.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, (ਸਗੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਾਕਮ ਨੇ ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਲਆ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਪਾਇਆ 

(ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ।

25919 591 mwxsw ikAhu 
dIbwxhu koeI 
nis Bij inklY  
hir dIbwxhu  
koeI ikQY 
jwieAw]

(mwxsw)mnu`KW[(ikAhu)
dy[ (dIbwxhu) 
kichrIEN[ n`is B`ij

Maanasaa Kiahu 

Dheebaanahu 

Koee Nas Bhaj 

Nikalai Har 

Dheebaanahu 

Koee Kithhai 

Jaaeiaa ||

One may run away 

from the courts of 

other men, but where 

can one go to escape 

the Lord's Kingdom?

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕਚਜਹਰੀ ਜਵਚੋਂ ਤਾਂ 
ਮਨੱੁਖ ਨੱਸ ਭੱਿ ਕੇ ਭੀ ਜਕਤੇ 

ਜਖਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ 
ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭੱਿ ਕੇ ਕੋਈ ਜਕੱਥੇ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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25920 591 so AYsw hir 
dIbwnu visAw 
Bgqw kY ihrdY  
iqin rhdy Kuhdy 
Awix siB Bgqw 
AgY KlvwieAw]

(KlvwieAw) qwibAw 
kr id`qy

So Aisaa Har 

Dheebaan Vasiaa 

Bhagathaa Kai 

Hiradhai Thin 

Rehadhae 

Khuhadhae Aan 

Sabh Bhagathaa 

Agai Khalavaaeiaa 

||

The Lord is such a 

King, who abides in 

the hearts of His 

devotees; He brings 

the others, and makes 

them stand before His 

devotees.

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਕਮ ਹਰੀ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵੱਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

"ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਖੁੂੰ ਹਦੇ" ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਲਆ ਕੇ ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਖੜੇ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਚਰਨੀਂ ਜਲਆ ਪਾਇਆ ਹੈ)।

25921 591 hir nwvY kI 
vifAweI krim 
prwpiq hovY  
gurmuiK ivrlY 
iknY 
iDAwieAw]14]

Har Naavai Kee 

Vaddiaaee Karam 

Paraapath Hovai 

Guramukh Viralai 

Kinai Dhhiaaeiaa 

||14||

The glorious greatness 

of the Lord's Name is 

obtained only by His 

Grace; how few are 

the Gurmukhs who 

meditate on Him. 

||14||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

(ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ) ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ; ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ (ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

25922 591 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25923 591 ibnu siqgur syvy  
jgqu muAw  
ibrQw jnmu 
gvwie]

j`gqu Bin Sathigur 

Saevae Jagath 

Muaa Birathhaa 

Janam Gavaae ||

Without serving the 

True Guru, the people 

of the world are dead; 

they waste their lives 

away in vain.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖਾ) 
ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਮੁਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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25924 591 dUjY Bwie Aiq 
duKu lgw mir 
jMmY AwvY jwie]

Dhoojai Bhaae Ath 

Dhukh Lagaa Mar 

Janmai Aavai Jaae 

||

In love with duality, 

they suffer terrible 

pain; they die, and are 

reincarnated, and 

continue coming and 

going.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਭਾਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਇਸੇ ਜਵਚ ਹੀ) ਮਰਦਾ ਹੈ ਿੇਰ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿੇਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

25925 591 ivstw AMdir 
vwsu hY iPir 
iPir jUnI pwie]

Visattaa Andhar 

Vaas Hai Fir Fir 

Joonee Paae ||

They live in manure, 

and are reincarnated 

again and again.

(ਇਸ ਦਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਗੂੰਦ 

ਜਵਚ ਵਾਸ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਤ 

ਪਰਤ ਕੇ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

25926 591 nwnk ibnu nwvY  
jmu mwrsI AMiq 
gieAw 
pCuqwie]1]

Naanak Bin Naavai 

Jam Maarasee 

Anth Gaeiaa 

Pashhuthaae ||1||

O Nanak, without the 

Name, the Messenger 

of Death punishes 

them; in the end, they 

depart regretting and 

repenting. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਵੇਲੇ 

ਪਛੁਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਜਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ॥੧॥

25927 591 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25928 591 iesu jg mih 
purKu eyku hY hor 
sglI nwir 
sbweI]

Eis Jag Mehi 

Purakh Eaek Hai 

Hor Sagalee Naar 

Sabaaee ||

In this world, there is 

one Husband Lord; all 

other beings are His 

brides.

ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਪਤੀ ਇੱਕੋ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ (ਉਸ ਦੀਆਂ) 

ਇਸਤਿੀਆਂ ਹਨ।
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25929 592 siB Gt BogvY  
Ailpqu rhY  
AlKu n lKxw 
jweI]

A-ilpqu[ A-lKu:polw 
bolo

Sabh Ghatt 

Bhogavai Alipath 

Rehai Alakh N 

Lakhanaa Jaaee ||

He enjoys the hearts 

of all, and yet He 

remains detached; He 

is unseen; He cannot 

be described.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਭੋਗਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ 

ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ) ਤੇ 

ਜਨਰਲੇਪ ਭੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਲੱਖ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

25930 592 pUrY guir 
vyKwilAw sbdy 
soJI pweI]

Poorai Gur 

Vaekhaaliaa 

Sabadhae Sojhee 

Paaee ||

The Perfect Guru 

reveals Him, and 

through the Word of 

His Shabad, we come 

to understand Him.

ਿਦ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਸ 

ਅਲੱਖ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ 
ਜਦੱਤਾ ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ।

25931 592 purKY syvih sy 
purK hovih ijnI 
haumY sbid 
jlweI]

Purakhai Saevehi 

Sae Purakh Hovehi 

Jinee Houmai 

Sabadh Jalaaee ||

Those who serve their 

Husband Lord, 

become like Him; their 

egos are burnt away 

by His Shabad.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਿਪਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

25932 592 iqs kw srIku ko 
nhI nw ko kMtku 
vYrweI]

(kMtku) kMfy vWg duKdweI This Kaa Sareek Ko 

Nehee Naa Ko 

Kanttak Vairaaee 

||

He has no rival, no 

attacker, no enemy.

ਉਸ ਅਲੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਕੂੰਟਕ-ਰੂਪ) ਉਸ 

ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ।

25933 592 inhcl rwju hY 
sdw iqsu kyrw nw 
AwvY nw jweI]

Nihachal Raaj Hai 

Sadhaa This 

Kaeraa Naa Aavai 

Naa Jaaee ||

His rule is unchanging 

and eternal; He does 

not come or go.

ਉਸ ਦਾ ਰਾਿ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, 

ਨਾ ਉਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ 
ਹੈ।
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25934 592 An idnu syvku 
syvw kry hir scy 
ky gux gweI]

Anadhin Saevak 

Saevaa Karae Har 

Sachae Kae Gun 

Gaaee ||

Night and day, His 

servant serves Him, 

singing the Glorious 

Praises of the True 

Lord.

(ਸੱਚਾ) ਸੇਵਕ ਉਸ ਸੱਚੇ ਹਰੀ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

25935 592 nwnku vyiK 
ivgisAw hir 
scy kI 
vifAweI]2]

Naanak Vaekh 

Vigasiaa Har 

Sachae Kee 

Vaddiaaee ||2||

Beholding the Glorious 

Greatness of the True 

Lord, Nanak blossoms 

forth. ||2||

ਨਾਨਕ (ਵੀ) ਸੱਚੇ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

25936 592 pauVI] Pourree || Pauree:

25937 592 ijn kY hir nwmu 
visAw sd ihrdY  
hir nwmo iqn 
kMau rKxhwrw]

Jin Kai Har Naam 

Vasiaa Sadh 

Hiradhai Har 

Naamo Thin Kano 

Rakhanehaaraa ||

Those whose hearts 

are forever filled with 

the Name of the Lord, 

have the Name of the 

Lord as their Protector.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਦੀ ਸਮਝ ਜਵਚ) 

ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

25938 592 hir nwmu ipqw  
hir nwmo mwqw  
hir nwmu sKweI 
imqRü hmwrw]

Har Naam Pithaa 

Har Naamo 

Maathaa Har 

Naam Sakhaaee 

Mithra Hamaaraa 

||

The Lord's Name is my 

father, the Lord's 

Name is my mother; 

the Lord's Name is my 

helper and friend.

(ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ 
ਮਾਂ ਜਪਉ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ 
ਸਖਾ ਤੇ ਜਮਤਿ ਹੈ।
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25939 592 hir nwvY nwil 
glw hir nwvY 
nwil msliq  
hir nwmu hmwrI 
krdw inq swrw]

g`lW[ ms-liq:polw bolo Har Naavai Naal 

Galaa Har Naavai 

Naal Masalath Har 

Naam Hamaaree 

Karadhaa Nith 

Saaraa ||

My conversation is 

with the Lord's Name, 

and my counseling is 

with the Lord's Name; 

the Lord's Name 

always takes care of 

me.

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ; ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ 
ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

25940 592 hir nwmu hmwrI 
sMgiq Aiq 
ipAwrI hir nwmu 
kulu hir nwmu 
prvwrw]

Har Naam 

Hamaaree 

Sangath Ath 

Piaaree Har Naam 

Kul Har Naam 

Paravaaraa ||

The Lord's Name is my 

most beloved society, 

the Lord's Name is my 

ancestry, and the 

Lord's Name is my 

family.

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੀ 
ਜਪਆਰੀ ਸੂੰਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ 
ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਹੈ।

25941 592 jn nwnk kMau  
hir nwmu hir 
guir dIAw hir 
hliq pliq sdw 
kry 
insqwrw]15]

Jan Naanak Kano 

Har Naam Har Gur 

Dheeaa Har Halath 

Palath Sadhaa 

Karae Nisathaaraa 

||15||

The Guru, the Lord 

Incarnate, has 

bestowed upon 

servant Nanak the 

Name of the Lord; in 

this world, and in the 

next, the Lord ever 

saves me. ||15||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਉਸ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

ਿ ੋਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥

25942 592 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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25943 592 ijn kMau siqguru 
ByitAw sy hir 
kIriq sdw 
kmwih]

Jin Kano Sathigur 

Bhaettiaa Sae Har 

Keerath Sadhaa 

Kamaahi ||

Those who meet the 

True Guru, ever sing 

the Kirtan of the 

Lord's Praises.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

25944 592 AicMqu hir nwmu  
iqn kY min 
visAw scY 
sbid smwih]

Achinth Har Naam 

Thin Kai Man 

Vasiaa Sachai 

Sabadh Samaahi ||

The Lord's Name 

naturally fills their 

minds, and they are 

absorbed in the 

Shabad, the Word of 

the True Lord.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਤੋਂ ਰਜਹਤ (ਕਰਨ ਵਾਲੇ) 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

25945 592 kulu auDwrih 
Awpxw moK 
pdvI Awpy pwih]

Kul Oudhhaarehi 

Aapanaa Mokh 

Padhavee Aapae 

Paahi ||

They redeem their 

generations, and they 

themselves obtain the 

state of liberation.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੂੰ  
ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਭੀ 
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

25946 592 pwrbRhmu iqn 
kMau sMqustu 
BieAw jo gur 
crnI jn pwih]

Paarabreham Thin 

Kano Santhusatt 

Bhaeiaa Jo Gur 

Charanee Jan 

Paahi ||

The Supreme Lord 

God is pleased with 

those who fall at the 

Guru's Feet.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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25947 592 jnu nwnku hir 
kw dwsu hY kir 
ikrpw hir lwj 
rKwih]1]

Jan Naanak Har 

Kaa Dhaas Hai Kar 

Kirapaa Har Laaj 

Rakhaahi ||1||

Servant Nanak is the 

Lord's slave; by His 

Grace, the Lord 

preserves his honor. 

||1||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਵੀ) ਉਸ ਹਰੀ 
ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰੀ ਮੇਹਰ ਕਰ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ) ਲਾਿ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

25948 592 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25949 592 hMaumY AMdir 
KVku hY KVky 
KVik ivhwie]

(KVku) ASWqI Hanoumai Andhar 

Kharrak Hai 

Kharrakae Kharrak 

Vihaae ||

In egotism, one is 

assailed by fear; he 

passes his life totally 

troubled by fear.

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 

ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਵਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
25950 592 hMaumY vfw rogu hY  

mir jMmY AwvY 
jwie]

Hanoumai Vaddaa 

Rog Hai Mar 

Janmai Aavai Jaae 

||

Egotism is such a 

terrible disease; he 

dies, to be 

reincarnated - he 

continues coming and 

going.

ਅਹੂੰਕਾਰ (ਮਨੱੁਖ ਲਈ) ਇਕ 

ਤਗੜਾ ਰੋਗ ਹੈ (ਇਸ ਰੋਗ 

ਜਵਚ ਹੀ) ਮਨੱੁਖ ਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿੇਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ)।

25951 592 ijn kau pUrib 
iliKAw iqnw 
sqguru imilAw 
pRBu Awie]

Jin Ko Poorab 

Likhiaa Thinaa 

Sathagur Miliaa 

Prabh Aae ||

Those who have such 

pre-ordained destiny 

meet with the True 

Guru, God Incarnate.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮੱੁਢ ਤੋਂ 
(ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੂੰਸਕਾਰ-

ਰੂਪ ਲੇਖ) ਉੱਕਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਮਜਲਆਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਭੀ) ਆ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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25952 592 nwnk gur 
prswdI aubry  
haumY sbid 
jlwie]2]

Naanak Gur 

Parasaadhee 

Oubarae Houmai 

Sabadh Jalaae 

||2||

O Nanak, by Guru's 

Grace, they are 

redeemed; their egos 

are burnt away 

through the Word of 

the Shabad. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ('ਹਉਮੈ ਰੋਗ' 

ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

25953 592 pauVI] Pourree || Pauree:

25954 592 hir nwmu hmwrw 
pRBu Aibgqu 
Agocru AibnwsI 
purKu ibDwqw]

Har Naam 

Hamaaraa Prabh 

Abigath Agochar 

Abinaasee Purakh 

Bidhhaathaa ||

The Lord's Name is my 

immortal, 

unfathomable, 

imperishable Creator 

Lord, the Architect of 

Destiny.

ਿ ੋਹਰੀ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਿੋ 
ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ (ਰਾਖਾ) 
ਹੈ;

25955 592 hir nwmu hm 
sRyvh hir nwmu 
hm pUjh hir 
nwmy hI mnu 
rwqw]

r`wqw Har Naam Ham 

Sraeveh Har Naam 

Ham Poojeh Har 

Naamae Hee Man 

Raathaa ||

I serve the Lord's 

Name, I worship the 

Lord's Name, and my 

soul is imbued with 

the Lord's Name.

ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਸੇਂਵਦੇ 

ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਪੂਿਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

25956 592 hir nwmY jyvfu  
koeI Avru n sUJY  
hir nwmo AMiq 
Cfwqw]

Har Naamai 

Jaevadd Koee Avar 

N Soojhai Har 

Naamo Anth 

Shhaddaathaa ||

I know of no other as 

great as the Lord's 

Name; the Lord's 

Name shall deliver me 

in the end.

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਿੇਡਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਸੱੁਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਹੀ 
ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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25957 592 hir nwmu dIAw  
guir praupkwrI  
Dnu DMnu gurU kw 
ipqw mwqw]

Har Naam Dheeaa 

Gur 

Paroupakaaree 

Dhhan Dhhann 

Guroo Kaa Pithaa 

Maathaa ||

The Generous Guru 

has given me the 

Lord's Name; blessed, 

blessed are the Guru's 

mother and father.

ਧੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਂ ਜਪਉ, ਜਿਸ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ 

ਹੈ।

25958 592 hMau siqgur 
Apuxy kMau sdw 
nmskwrI ijqu 
imilAY hir nwmu 
mY jwqw]16]

Hano Sathigur 

Apunae Kano 

Sadhaa 

Namasakaaree Jith 

Miliai Har Naam 

Mai Jaathaa 

||16||

I ever bow in humble 

reverence to my True 

Guru; meeting Him, I 

have come to know 

the Lord's Name. 

||16||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਮਲਣ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ॥੧੬॥

25959 592 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25960 592 gurmuiK syv n 
kInIAw hir 
nwim n lgo 
ipAwru]

Guramukh Saev N 

Keeneeaa Har 

Naam N Lago Piaar 

||

One who does not 

serve the Guru as 

Gurmukh, who does 

not love the Lord's 

Name

ਜਿਸ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਹੀ ਲੱਗਾ,

25961 592 sbdY swdu n 
AwieE mir 
jnmY vwro vwr]

Sabadhai Saadh N 

Aaeiou Mar 

Janamai Vaaro 

Vaar ||

And who does not 

savor the taste of the 

Shabad, shall die, and 

be reborn, over and 

over again.

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰਸ ਭੀ ਨਾ 
ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ 
ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ।
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25962 592 mnmuiK AMDu n 
cyqeI ikqu 
AwieAw sYswir]

Manamukh Andhh 

N Chaethee Kith 

Aaeiaa Saisaar ||

The blind, self-willed 

manmukh does not 

think of the Lord; why 

did he even come into 

the world?

ਿ ੇਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨਮੁਖ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਆਉਣ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ?

25963 592 nwnk ijn kau 
ndir kry sy 
gurmuiK lMGy 
pwir]1]

Naanak Jin Ko 

Nadhar Karae Sae 

Guramukh 

Langhae Paar 

||1||

O Nanak, that 

Gurmukh, upon whom 

the Lord casts His 

Glance of Grace, 

crosses over the world-

ocean. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੇ 

ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਉਤਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

25964 592 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25965 592 ieko siqguru 
jwgqw horu jgu 
sUqw moih 
ipAwis]

Eiko Sathigur 

Jaagathaa Hor Jag 

Soothaa Mohi 

Piaas ||

Only the Guru is 

awake; the rest of the 

world is asleep in 

emotional attachment 

and desire.

ਇਕ ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, 

ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ) ਮੋਹ ਜਵਚ ਤੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ 

ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

25966 592 siqguru syvin  
jwgMin sy jo rqy  
sic nwim 
guxqwis]

Sathigur Saevan 

Jaagann Sae Jo 

Rathae Sach Naam 

Gunathaas ||

Those who serve the 

True Guru and remain 

wakeful, are imbued 

with the True Name, 

the treasure of virtue.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

(ਉਹ) ਿਾਗਦੇ ਹਨ।
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25967 593 mnmuiK AMD n 
cyqnI jnim mir 
hoih ibnwis]

Manamukh Andhh 

N Chaethanee 

Janam Mar Hohi 

Binaas ||

The blind, self-willed 

manmukhs do not 

think of the Lord; they 

are ruined through 

birth and death.

ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨਮੁਖ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਨਹੀਂ, ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

25968 593 nwnk gurmuiK 
iqnI nwmu 
iDAwieAw ijn 
kMau Duir pUrib 
iliKAwis]2]

Naanak Guramukh 

Thinee Naam 

Dhhiaaeiaa Jin 

Kano Dhhur 

Poorab Likhiaas 

||2||

O Nanak, the 

Gurmukhs meditate 

on the Naam, the 

Name of the Lord; this 

is their destiny, pre-

ordained by the Primal 

Lord God. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ 

ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਧੁਰ 

ਮੱੁਢ ਤੋਂ (ਕੀਤੇ ਕਰਮਾ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਇਹ 

ਜਲਜਖਆ ਜਪਆ ਹੈ ॥੨॥

25969 593 pauVI] Pourree || Pauree:

25970 593 hir nwmu hmwrw 
Bojnu CqIh 
prkwr ijqu 
KwieAY hm kau 
iqRpiq BeI]

Har Naam 

Hamaaraa Bhojan 

Shhatheeh 

Parakaar Jith 

Khaaeiai Ham Ko 

Thripath Bhee ||

The Lord's Name is my 

food; eating the thirty-

six varieties of it, I am 

satisfied and satiated.

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਛੱਤੀ 
(੩੬) ਤਰਹਾਂ ਦਾ (ਭਾਵ, ਕਈ 

ਸੁਆਦਾਂ ਵਾਲਾ) ਭੋਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਿ ਗਏ ਹਾਂ 
(ਭਾਵ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ 
ਜਤਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ)।
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25971 593 hir nwmu hmwrw 
pYnxu ijqu iPir 
nMgy n hovh hor 
pYnx kI hmwrI 
srD geI]

Har Naam 

Hamaaraa Painan 

Jith Fir Nangae N 

Hoveh Hor Painan 

Kee Hamaaree 

Saradhh Gee ||

The Lord's Name is my 

clothing; wearing it, I 

shall never be naked 

again, and my desire 

to wear other clothing 

is gone.

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੀ 
ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਜਹਨ ਕੇ 

ਕਦੇ ਬੇ-ਪੜਦਾ ਨਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ, 

ਤੇ ਹੋਰ (ਸੁੂੰ ਦਰ) ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਉਣ 

ਦੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

25972 593 hir nwmu hmwrw 
vxju hir nwmu 
vwpwru hir nwmY 
kI hm kMau  
siqgur kwrkunI 
dIeI]

nwm vrqwaux dI 
(kwrkunI) muKiqAwrI 
id`qI[ dI-eI

Har Naam 

Hamaaraa Vanaj 

Har Naam Vaapaar 

Har Naamai Kee 

Ham Kano 

Sathigur 

Kaarakunee 

Dheeee ||

The Lord's Name is my 

business, the Lord's 

Name is my 

commerce; the True 

Guru has blessed me 

with its use.

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਵਣਿ, 

ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ 
ਮੁਖ਼ਜਤਆਰੀ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

25973 593 hir nwmY kw hm 
lyKw iliKAw sB 
jm kI AglI 
kwix geI]

Har Naamai Kaa 

Ham Laekhaa 

Likhiaa Sabh Jam 

Kee Agalee Kaan 

Gee ||

I record the account of 

the Lord's Name, and I 

shall not be subject to 

death again.

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਅਸਾਂ 
ਲੇਖਾ ਜਲਜਖਆ ਹੈ, (ਜਿਸ ਲੇਖੇ 

ਕਰ ਕੇ) ਿਮ ਦੀ ਪਜਹਲੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
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25974 593 hir kw nwmu  
gurmuiK iknY 
ivrlY iDAwieAw  
ijn kMau Duir 
krim prwpiq 
ilKqu peI]17]

Har Kaa Naam 

Guramukh Kinai 

Viralai Dhhiaaeiaa 

Jin Kano Dhhur 

Karam Paraapath 

Likhath Pee ||17||

Only a few, as 

Gurmukh, meditate on 

the Lord's Name; they 

are blessed by the 

Lord, and receive their 

pre-ordained destiny. 

||17||

ਪਰ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ 

ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ (ਉਹੀ 
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਧੁਰੋਂ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਪਛਲੇ 

ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ) ਲੇਖ ਦੀ 
ਪਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧੭॥

25975 593 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

25976 593 jgqu AigAwnI 
AMDu hY dUjY Bwie 
krm kmwie]

j`gqu Jagath Agiaanee 

Andhh Hai Dhoojai 

Bhaae Karam 

Kamaae ||

The world is blind and 

ignorant; in the love of 

duality, it engages in 

actions.

ਸੂੰਸਾਰ ਅੂੰਨਹ ਾ ਤੇ ਅਜਗਆਨੀ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਕੂੰਮ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ;

25977 593 dUjY Bwie jyqy 
krm kry duKu 
lgY qin Dwie]

Dhoojai Bhaae 

Jaethae Karam 

Karae Dhukh Lagai 

Than Dhhaae ||

But those actions 

which are performed 

in the love of duality, 

cause only pain to the 

body.

(ਪਰ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਉਤਨਾ ਹੀ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਧਾ 
ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 

ਤੇ ਦੱੁਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ)।

25978 593 gur prswdI suKu 
aUpjY jw gur kw 
sbdu kmwie]

Gur Parasaadhee 

Sukh Oopajai Jaa 

Gur Kaa Sabadh 

Kamaae ||

By Guru's Grace, 

peace wells up, when 

one acts according to 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਿੀਵ 

ਸੁਖ ਉਪਿਦਾ ਹੈ, ਿ ੇਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ,
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25979 593 scI bwxI krm 
kry An idnu 
nwmu iDAwie]

Sachee Baanee 

Karam Karae 

Anadhin Naam 

Dhhiaae ||

He acts according to 

the True Word of the 

Guru's Bani; night and 

day, he meditates on 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਕਰਮ 

ਕਰੇ,

25980 593 nwnk ijqu Awpy 
lwey iqqu lgy  
khxw ikCU n 
jwie]1]

Naanak Jith Aapae 

Laaeae Thith 

Lagae Kehanaa 

Kishhoo N Jaae 

||1||

O Nanak, as the Lord 

Himself engages him, 

so is he engaged; no 

one has any say in this 

matter. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖ 

ਨਹੀਂ ਸਕੀਦੀ, ਜਿੱਧਰ ਆਪ 

ਹਰੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਿੋੜਦਾ ਹੈ, 

ਉਧਰ ਹੀ ਿੁੜਦੇ ਹਨ ॥੧॥

25981 593 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

25982 593 hm Gir nwmu 
Kjwnw sdw hY  
Bgiq Bry 
BMfwrw]

Ham Ghar Naam 

Khajaanaa Sadhaa 

Hai Bhagath 

Bharae 

Bhanddaaraa ||

Within the home of 

my own being, is the 

everlasting treasure of 

the Naam; it is a 

treasure house, 

overflowing with 

devotion.

ਸਾਡੇ (ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ) ਘਰ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਨਾਮ (ਰੂਪ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
(ਮੌਿੂਦ) ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਭੂੰ ਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ,

25983 593 sqguru dwqw 
jIA kw sd jIvY 
dyvxhwrw]

Sathagur 

Dhaathaa Jeea Kaa 

Sadh Jeevai 

Dhaevanehaaraa 

||

The True Guru is the 

Giver of the life of the 

soul; the Great Giver 

lives forever.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਸਦਾ 
ਅਸਾਡੇ ਜਸਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
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25984 593 An idnu kIrqnu 
sdw krih gur 
kY sbid Apwrw]

Anadhin 

Keerathan Sadhaa 

Karehi Gur Kai 

Sabadh Apaaraa ||

Night and day, I 

continually sing the 

Kirtan of the Lord's 

Praise, through the 

Infinite Word of the 

Guru's Shabad.

(ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਅਸੀਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਅਪਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ 

ਹਾਂ,

25985 593 sbdu gurU kw sd 
aucrih jugu jugu 
vrqwvxhwrw]

Sabadh Guroo Kaa 

Sadh Oucharehi 

Jug Jug 

Varathaavanehaar

aa ||

I recite continually the 

Guru's Shabads, which 

have been effective 

throughout the ages.

ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਿ ੋ

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ।

25986 593 iehu mnUAw sdw 
suiK vsY shjy 
kry vwpwrw]

Eihu Manooaa 

Sadhaa Sukh Vasai 

Sehajae Karae 

Vaapaaraa ||

This mind ever abides 

in peace, dealing in 

peace and poise.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ) 

ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਸਦਾ ਸੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਤੇ ਹੀ (ਭਾਵ, 

ਜਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਿਤਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ) 
ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

25987 593 AMqir gur 
igAwnu hir rqnu 
hY mukiq 
krwvxhwrw]

Anthar Gur Giaan 

Har Rathan Hai 

Mukath 

Karaavanehaaraa 

||

Deep within me is the 

Guru's Wisdom, the 

Lord's jewel, the 

Bringer of liberation.

ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦਾ (ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ) 

ਜਗਆਨ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਹਰੀ-ਨਾਮ (ਰੂਪ) ਰਤਨ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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25988 593 nwnk ijs no 
ndir kry so pwey  
so hovY dir 
sicAwrw]2]

Naanak Jis No 

Nadhar Karae So 

Paaeae So Hovai 

Dhar Sachiaaraa 

||2||

O Nanak, one who is 

blessed by the Lord's 

Glance of Grace 

obtains this, and is 

judged to be True in 

the Court of the Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਤੇ ਜਕਿਪਾ 
ਜਦਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਇਹ ਦਾਜਤ) ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਉਹ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

25989 593 pauVI] Pourree || Pauree:

25990 593 DMnu DMnu so 
gurisKu khIAY jo 
siqgur crxI 
jwie pieAw]

Dhhann Dhhann 

So Gurasikh 

Keheeai Jo 

Sathigur Charanee 

Jaae Paeiaa ||

Blessed, blessed is 

that Sikh of the Guru, 

who goes and falls at 

the Feet of the True 

Guru.

ਉਸ ਗੁਰਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਧੂੰਨ 

ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਆਪਣੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਿਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

25991 593 DMnu DMnu so 
gurisKu khIAY  
ijin hir nwmw 
muiK rwmu kihAw]

Dhhann Dhhann 

So Gurasikh 

Keheeai Jin Har 

Naamaa Mukh 

Raam Kehiaa ||

Blessed, blessed is 

that Sikh of the Guru, 

who with his mouth, 

utters the Name of the 

Lord.

ਉਸ ਗੁਰਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਧੂੰਨ 

ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਜਰਆ 

ਹੈ।
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25992 593 DMnu DMnu so 
gurisKu khIAY  
ijsu hir nwim 
suixAY min Andu 
BieAw]

Dhhann Dhhann 

So Gurasikh 

Keheeai Jis Har 

Naam Suniai Man 

Anadh Bhaeiaa ||

Blessed, blessed is 

that Sikh of the Guru, 

whose mind, upon 

hearing the Lord's 

Name, becomes 

blissful.

ਉਸ ਗੁਰਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  ਧੂੰ ਨੁ ਧੂੰ ਨੁ 

ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ 

ਕੇ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

25993 593 DMnu DMnu so 
gurisKu khIAY  
ijin siqgur 
syvw kir hir 
nwmu lieAw]

Dhhann Dhhann 

So Gurasikh 

Keheeai Jin 

Sathigur Saevaa 

Kar Har Naam 

Laeiaa ||

Blessed, blessed is 

that Sikh of the Guru, 

who serves the True 

Guru, and so obtains 

the Lord's Name.

ਉਸ ਗੁਰਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਧੂੰਨ 

ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭਾ ਹੈ।

25994 593 iqsu gurisK kMau  
hMau sdw 
nmskwrI jo gur 
kY BwxY gurisKu 
cilAw]18]

This Gurasikh 

Kano Hano Sadhaa 

Namasakaaree Jo 

Gur Kai Bhaanai 

Gurasikh Chaliaa 

||18||

I bow forever in 

deepest respect to 

that Sikh of the Guru, 

who walks in the Way 

of the Guru. ||18||

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ ਗੁਰਜਸੱਖ ਅਗੇ 

ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਜਨਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਿ ੋਗੁਰਜਸੱਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 
ਜਵਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥

25995 593 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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25996 593 mn hiT iknY n 
pwieE sB Qky 
krm kmwie]

Manehath Kinai N 

Paaeiou Sabh 

Thhakae Karam 

Kamaae ||

No one has ever found 

the Lord through 

stubborn-mindedness. 

All have grown weary 

of performing such 

actions.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਹਠ 

ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ (ਭਾਵ, ਕਈ ਮਨੱੁਖ) (ਹਠ 

ਨਾਲ) ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ (ਓੜਕ) 

ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ।

25997 593 mn hiT ByK kir 
Brmdy duKu 
pwieAw dUjY 
Bwie]

Manehath Bhaekh 

Kar Bharamadhae 

Dhukh Paaeiaa 

Dhoojai Bhaae ||

Through their 

stubborn-mindedness, 

and by wearing their 

disguises, they are 

deluded; they suffer in 

pain from the love of 

duality.

ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ (ਕਈ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ) ਭੇਖ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਭਟਕਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਦੱੁਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

25998 593 iriD isiD sBu 
mohu hY nwmu n vsY 
min Awie]

Ridhh Sidhh Sabh 

Mohu Hai Naam N 

Vasai Man Aae ||

Riches and the 

supernatural spiritual 

powers of the Siddhas 

are all emotional 

attachments; through 

them, the Naam, the 

Name of the Lord, 

does not come to 

dwell in the mind.

ਜਰੱਧੀਆਂ ਤੇ ਜਸੱਧੀਆਂ (ਭੀ) 
ਜਨਰੋਲ ਮੋਹ (ਰੂਪ) ਹਨ, 

(ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਸਕਦਾ।
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25999 593 gur syvw qy mnu 
inrmlu hovY  
AigAwnu AMDyrw 
jwie]

Gur Saevaa Thae 

Man Niramal 

Hovai Agiaan 

Andhhaeraa Jaae 

||

Serving the Guru, the 

mind becomes 

immaculately pure, 

and the darkness of 

spiritual ignorance is 

dispelled.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਨ 

ਸਾਫ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਗਆਨ 

(ਰੂਪ) ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

26000 593 nwmu rqnu Gir 
prgtu hoAw  
nwnk shij 
smwie]1]

Naam Rathan 

Ghar Paragatt 

Hoaa Naanak 

Sehaj Samaae 

||1||

The jewel of the Naam 

is revealed in the 

home of one's own 

being; O Nanak, one 

merges in celestial 

bliss. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ (ਰੂਪ) ਰਤਨ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਸਜਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

26001 593 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

26002 594 sbdY swdu n 
AwieE nwim n 
lgo ipAwru]

Sabadhai Saadh N 

Aaeiou Naam N 

Lago Piaar ||

One who does not 

savor the taste of the 

Shabad, who does not 

love the Naam, the 

Name of the Lord,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰਸ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਿਸ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਿੁਜੜਆ,

26003 594 rsnw iPkw 
bolxw inq inq 
hoie KuAwru]

iP`kw Rasanaa Fikaa 

Bolanaa Nith Nith 

Hoe Khuaar ||

And who speaks 

insipid words with his 

tongue, is ruined, 

again and again.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿੀਭ ਨਾਲ ਜਿੱਕੇ 

ਬਚਨ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ 
ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

26004 594 nwnk ikriq 
pieAY kmwvxw  
koie n 
mytxhwru]2]

Naanak Kirath 

Paeiai 

Kamaavanaa Koe 

N Maettanehaar 

||2||

O Nanak, he acts 

according to the 

karma of his past 

actions, which no one 

can erase. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਪਛਲੇ 

ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ) ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ 

ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਵੀ 
(ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥
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26005 594 pauVI] Pourree || Pauree:

26006 594 Dnu Dnu sq purKu 
siqgurU hmwrw  
ijqu imilAY hm 
kau sWiq AweI]

Dhhan Dhhan Sath 

Purakh Sathiguroo 

Hamaaraa Jith 

Miliai Ham Ko 

Saanth Aaee ||

Blessed, blessed is the 

True Being, my True 

Guru; meeting Him, I 

have found peace.

ਸਾਡਾ ਸਤਪੁਰਖੁ ਸਜਤਗੁਰੂ ਧੂੰਨ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਮਜਲਆਂ ਸਾਡੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਠੂੰ ਡ ਪਈ ਹੈ।

26007 594 Dnu Dnu sq purKu 
siqgurU hmwrw  
ijqu imilAY hm 
hir Bgiq pweI]

Dhhan Dhhan Sath 

Purakh Sathiguroo 

Hamaaraa Jith 

Miliai Ham Har 

Bhagath Paaee ||

Blessed, blessed is the 

True Being, my True 

Guru; meeting Him, I 

have attained the 

Lord's devotional 

worship.

ਸਾਡਾ ਸਤਪੁਰਖੁ ਸਜਤਗੁਰੂ ਧੂੰਨ 

ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜਮਜਲਆਂ ਅਸਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲੱਭੀ 
ਹੈ।

26008 594 Dnu Dnu hir 
Bgqu siqgurU 
hmwrw ijs kI 
syvw qy hm hir 
nwim ilv lweI]

Dhhan Dhhan Har 

Bhagath 

Sathiguroo 

Hamaaraa Jis Kee 

Saevaa Thae Ham 

Har Naam Liv 

Laaee ||

Blessed, blessed is the 

Lord's devotee, my 

True Guru; serving 

Him, I have come to 

enshrine love for the 

Name of the Lord.

ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸਾਡਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਹਰੀ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਬਰਤੀ ਿੋੜੀ ਹੈ।
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26009 594 Dnu Dnu hir 
igAwnI siqgurU 
hmwrw ijin vYrI 
imqRü hm kau sB 
sm idRsit 
idKweI]

Dhhan Dhhan Har 

Giaanee 

Sathiguroo 

Hamaaraa Jin 

Vairee Mithra 

Ham Ko Sabh Sam 

Dhrisatt 

Dhikhaaee ||

Blessed, blessed is the 

Knower of the Lord, 

my True Guru; He has 

taught me to look 

upon friend and foe 

alike.

ਹਰੀ ਦੇ ਜਗਆਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੈਰੀ 
ਕੀਹ ਤੇ ਸਿਨ ਕੀਹ-ਸਭ ਵਾਲ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਏਕਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ (ਨਾਲ 

ਵੇਖਣ ਦੀ ਿਾਚ) ਜਸਖਾਈ ਹੈ।

26010 594 Dnu Dnu siqgurU 
imqRü hmwrw ijin 
hir nwm isau  
hmwrI pRIiq 
bxweI]19]

Dhhan Dhhan 

Sathiguroo Mithra 

Hamaaraa Jin Har 

Naam Sio 

Hamaaree Preeth 

Banaaee ||19||

Blessed, blessed is the 

True Guru, my best 

friend; He has led me 

to embrace love for 

the Name of the Lord. 

||19||

ਸਾਡਾ ਸੱਿਣ ਸਜਤਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਸਾਡਾ ਜਪਆਰ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੧੯॥

26011 594 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

26012 594 Gr hI muMiD 
ivdyis ipru inq 
JUry sMmHwly]

Ghar Hee Mundhh 

Vidhaes Pir Nith 

Jhoorae 

Sanmhaalae ||

The soul-bride is at 

home, while the 

Husband Lord is away; 

she cherishes His 

memory, and mourns 

His absence.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤਾਂ ਘਰ (ਭਾਵ, 

ਜਹਰਦੇ) ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ, 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਦੇਸ 

ਜਵਚ (ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ) ਸਦਾ 
ਝੂਰਦੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,
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26013 594 imlidAw iFl n 
hoveI jy nIAiq 
rwis kry]1]

Miladhiaa Dtil N 

Hovee Jae Neeath 

Raas Karae ||1||

She shall meet Him 

without delay, if she 

rids herself of duality. 

||1||

ਿ ੇਨੀਯਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ (ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਜਦਆਂ ਜਢੱਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ ॥੧॥

26014 594 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

26015 594 nwnk gwlI 
kUVIAw bwJu 
prIiq kryie]

gw`lI Naanak Gaalee 

Koorreeaa Baajh 

Pareeth Karaee ||

O Nanak, false is the 

speech of one who 

acts without loving the 

Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਗਲ-ਬਾਤ ਸਭ 

ਝੂਠੀ ਹੈ ਿੋ (ਹਰੀ ਨਾਲ) 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ।

26016 594 iqcru jwxY Blw 
kir ijcru lyvY 
dyie]2]

Thichar Jaanai 

Bhalaa Kar Jichar 

Laevai Dhaee 

||2||

He judges things to be 

good, only as long as 

the Lord gives and he 

receives. ||2||

ਿਦ ਤਾਈ ਂ(ਹਰੀ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਿੀਵ) ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਦ 

ਤਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਜਮਲਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਤਦ ਤਾਈ ਂ(ਹਰੀ 
ਨੂੂੰ  ਿੀਵ) ਚੂੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
26017 594 pauVI] Pourree || Pauree:

26018 594 ijin aupwey jIA  
iqin hir 
rwiKAw]

Jin Oupaaeae Jeea 

Thin Har Raakhiaa 

||

The Lord, who created 

the creatures, also 

protects them.

ਜਿਸ ਹਰੀ ਨੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹਨ, ਉਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

26019 594 AMimRqu scw nwau  
Bojnu cwiKAw]

Anmrith Sachaa 

Naao Bhojan 

Chaakhiaa ||

I have tasted the food 

of Ambrosial Nectar, 

the True Name.

ਿ ੋਿੀਵ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਸੱਚਾ ਨਾਮ (ਰੂਪ) ਭੋਿਨ ਛਕਦੇ 

ਹਨ,
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26020 594 iqpiq rhy 
AwGwie imtI 
BBwiKAw]

(BBwiKAw) Bu`K, Kwx 
dI ie`Cw[ imtI polw

Thipath Rehae 

Aaghaae Mittee 

Bhabhaakhiaa ||

I am satisfied and 

satiated, and my 

hunger is appeased.

ਤੇ (ਇਸ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਭੋਿਨ 

ਨਾਲ) ਉਹ ਬੜੇ ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

26021 594 sB AMdir ieku 
vrqY iknY ivrlY 
lwiKAw]

Sabh Andhar Eik 

Varathai Kinai 

Viralai Laakhiaa ||

The One Lord is 

pervading in all, but 

rare are those who 

realize this.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਇਕ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਕਸੇ 

ਜਵਹਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਜਝਆ ਹੈ;

26022 594 jn nwnk Bey 
inhwlu pRB kI 
pwiKAw]20]

(pwiKAw) Srn Jan Naanak Bheae 

Nihaal Prabh Kee 

Paakhiaa ||20||

Servant Nanak is 

enraptured, in the 

Protection of God. 

||20||

ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਜਵਰਲਾ) 
ਦਾਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪੱਖ ਕਰ ਕੇ 

ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨੦॥

26023 594 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

26024 594 siqgur no sBu ko 
vyKdw jyqw jgqu 
sMswru]

j`gqu Sathigur No Sabh 

Ko Vaekhadhaa 

Jaethaa Jagath 

Sansaar ||

All the living beings of 

the world behold the 

True Guru.

ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਹੈ 

(ਇਸ ਜਵਚ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,

26025 594 ifTY mukiq n 
hoveI ijcru 
sbid n kry 
vIcwru]

Ddithai Mukath N 

Hovee Jichar 

Sabadh N Karae 

Veechaar ||

One is not liberated by 

merely seeing Him, 

unless one 

contemplates the 

Word of His Shabad.

(ਪਰ) ਜਨਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ, ਿਦ 

ਤਾਈ ਂਿੀਵ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
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26026 594 haumY mYlu n 
cukeI nwim n 
lgY ipAwru]

Houmai Mail N 

Chukee Naam N 

Lagai Piaar ||

The filth of ego is not 

removed, and he does 

not enshrine love for 

the Naam.

(ਜਕਉਂਜਕ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ (-ਰੂਪ ਮਨ 

ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦਾ।

26027 594 ieik Awpy bKis 
imlwieAnu  
duibDw qij 
ivkwr]

Eik Aapae Bakhas 

Milaaeian 

Dhubidhhaa Thaj 

Vikaar ||

The Lord forgives 

some, and unites 

them with Himself; 

they forsake their 

duality and sinful ways.

ਕਈ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਮਲਾ ਜਲਆ 

ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਤੇ 

ਜਵਕਾਰ ਛੱਡੇ ਹਨ।

26028 594 nwnk ieik 
drsnu dyiK mir 
imly siqgur 
hyiq ipAwir]1]

Naanak Eik 

Dharasan Dhaekh 

Mar Milae 

Sathigur Haeth 

Piaar ||1||

O Nanak, some behold 

the Blessed Vision of 

the True Guru's 

Darshan, with love and 

affection; conquering 

their ego, they meet 

with the Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਜਬਰਤੀ ਿੋੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ (ਭਾਵ, 

ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ) ਹਰੀ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਗਏ ਹਨ ॥੧॥

26029 594 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

26030 594 siqgurU n syivE  
mUrK AMD gvwir]

Sathiguroo N 

Saeviou Moorakh 

Andhh Gavaar ||

The foolish, blind 

clown does not serve 

the True Guru.

ਅੂੰਨਹੇ  ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
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26031 594 dUjY Bwie bhuqu 
duKu lwgw jlqw 
kry pukwr]

Dhoojai Bhaae 

Bahuth Dhukh 

Laagaa Jalathaa 

Karae Pukaar ||

In love with duality, he 

endures terrible 

suffering, and burning, 

he cries out in pain.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿਦੋਂ 
ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤਦੋਂ 
ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾੜੇ ਘੱਤਦਾ ਹੈ;

26032 594 ijn kwrix gurU 
ivswirAw sy n 
aupkry AMqI 
vwr]

(au-p`kry) shwieqw 
krnI

Jin Kaaran Guroo 

Visaariaa Sae N 

Oupakarae Anthee 

Vaar ||

He forgets the Guru, 

for the sake of mere 

objects, but they will 

not come to his rescue 

in the end.

ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਜਰਆ ਹੈ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ 
ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੱੁਕਰਦੇ।

26033 594 nwnk gurmqI 
suKu pwieAw  
bKsy 
bKsxhwr]2]

Naanak 

Guramathee Sukh 

Paaeiaa Bakhasae 

Bakhasanehaar 

||2||

Through the Guru's 

Instructions, Nanak 

has found peace; the 

Forgiving Lord has 

forgiven him. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਲਆਂ 

ਹੀ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਣ 

ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26034 594 pauVI] Pourree || Pauree:

26035 594 qU Awpy Awip  
Awip sBu krqw  
koeI dUjw hoie su 
Avro khIAY]

Thoo Aapae Aap 

Aap Sabh Karathaa 

Koee Dhoojaa Hoe 

S Avaro Keheeai ||

You Yourself, all by 

Yourself, are the 

Creator of all. If there 

were any other, then I 

would speak of 

another.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈਂ 
ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੂਿੇ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ 
ਆਖੀਏ, ਿ ੇਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਹੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5243 Published: March 06/ 2014



26036 594 hir Awpy bolY  
Awip bulwvY hir 
Awpy jil Qil 
riv rhIAY]

Har Aapae Bolai 

Aap Bulaavai Har 

Aapae Jal Thhal 

Rav Reheeai ||

The Lord Himself 

speaks, and causes us 

to speak; He Himself is 

pervading the water 

and the land.

ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ) ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਨੂੂੰ  ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਿਲ ਜਵਚ ਥਲ ਜਵਚ ਜਵਆਪ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

26037 594 hir Awpy mwrY  
hir Awpy CofY  
mn hir srxI  
piV rhIAY]

piV:polw bolo, hlMq n 
lwau

Har Aapae Maarai 

Har Aapae 

Shhoddai Man Har 

Saranee Parr 

Reheeai ||

The Lord Himself 

destroys, and the Lord 

Himself saves. O mind, 

seek and remain in the 

Lord's Sanctuary.

ਹੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਹੁ।

26038 594 hir ibnu koeI 
mwir jIvwil n 
skY mn hoie 
inicMd inslu 
hoie rhIAY]

Har Bin Koee Maar 

Jeevaal N Sakai 

Man Hoe Nichindh 

Nisal Hoe Reheeai 

||

Other than the Lord, 

no one can kill or 

rejuvenate. O mind, 

do not be anxious - 

remain fearless.

ਹਰੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ 
ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹੇ 

ਮਨ! ਜਬਲਕੁਲ ਬੇਜਿਕਰ ਹੋ 

ਰਹੁ (ਭਾਵ, ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਦੀ ਆਸ 

ਨਾ ਰੱਖ)।
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26039 594 auTidAw 
bhidAw suiqAw  
sdw sdw hir 
nwmu iDAweIAY  
jn nwnk  
gurmuiK hir 
lhIAY]21]1] 
suDu

Outhadhiaa 

Behadhiaa Suthiaa 

Sadhaa Sadhaa 

Har Naam 

Dhhiaaeeai Jan 

Naanak Guramukh 

Har Leheeai 

||21||1|| Sudhhu

While standing, sitting, 

and sleeping, forever 

and ever, meditate on 

the Lord's Name; O 

servant Nanak, as 

Gurmukh, you shall 

attain the Lord. 

||21||1||Sudh||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਉਠਜਦਆਂ 

ਬਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਤੇ ਸੱੁਜਤਆਂ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੀਏ 

ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਹਜਰ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੧॥੧॥ਸ਼ੁਧ।

26040 595 <> siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

26041 595 soriT mhlw 1 
Gru 1 caupdy]

Sorath Mehalaa 1 

Ghar 1 

Choupadhae ||

Sorat'h First Mehl First 

House, Chau-Padas:

ਰਾਗ ਸੁਰਜਠ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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26042 595 sBnw mrxw 
AwieAw vyCoVw 
sBnwh]

Sabhanaa 

Maranaa Aaeiaa 

Vaeshhorraa 

Sabhanaah ||

Death comes to all, 

and all must suffer 

separation.

ਸਭ ਨੇ ਮਰ ਿਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਜਵਛੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

26043 595 puChu jwie 
isAwixAw AwgY 
imlxu iknwh]

AwgYjw ky (iknwh) 
ikMn@W dw imlxu hovygw 
(2. ik nwh)

Pushhahu Jaae 

Siaaniaa Aagai 

Milan Kinaah ||

Go and ask the clever 

people, whether they 

shall meet in the 

world hereafter.

ਿਾ ਕੇ ਜਸਆਣੇ ਿੀਵਾਂ 
(ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਪਾਸੋਂ ਪਤਾ ਲਵੋ ਜਕ 

ਅਗੇ ਿਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਜਕਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

26044 595 ijn myrw swihbu 
vIsrY vfVI 
vydn iqnwh]1]

(vydn) pIV Jin Maeraa Saahib 

Veesarai 

Vaddarree 

Vaedhan Thinaah 

||1||

Those who forget my 

Lord and Master shall 

suffer in terrible pain. 

||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬੜਾ 
ਆਤਮਕ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

26045 595 BI swlwihhu  
swcw soie]

Bhee Saalaahihu 

Saachaa Soe ||

So praise the True 

Lord,

ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

26046 595 jw kI ndir sdw 
suKu hoie]rhwau]

Jaa Kee Nadhar 

Sadhaa Sukh Hoe 

|| Rehaao ||

By whose Grace peace 

ever prevails. 

||Pause||

ਉਸੇ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥ ਰਹਾਉ॥

26047 595 vfw kir 
swlwhxw hY BI 
hosI soie]

Vaddaa Kar 

Saalaahanaa Hai 

Bhee Hosee Soe ||

Praise Him as great; 

He is, and He shall 

ever be.

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
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26048 595 sBnw dwqw eyku 
qU mwxs dwiq n 
hoie]

Sabhanaa 

Dhaathaa Eaek 

Thoo Maanas 

Dhaath N Hoe ||

You alone are the 

Great Giver; mankind 

cannot give anything.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਮਨੱੁਖ 

ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

26049 595 jo iqsu BwvY so 
QIAY rMn ik ruMnY 
hoie]2]

(rMn)iesqRI vWg[(ruMnY) 
roxy qy

Jo This Bhaavai So 

Thheeai Rann K 

Runnai Hoe ||2||

Whatever pleases 

Him, comes to pass; 

what good does it do 

to cry out in protest? 

||2||

ਿ ੋਕੁਝ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਰੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ 

ਰੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ॥੨॥

26050 595 DrqI aupir kot 
gV kyqI geI 
vjwie]

gV@ Dhharathee Oupar 

Kott Garr Kaethee 

Gee Vajaae ||

Many have proclaimed 

their sovereignty over 

millions of fortresses 

on the earth, but they 

have now departed.

ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਏ 

ਿ ੋਜਕਲਹੇ  ਆਜਦਕ ਬਣਾ ਕੇ 

(ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ) ਢੋਲ ਵਿਾ 
ਕੇ (ਆਖ਼ਰ) ਚਲੇ ਗਏ।

26051 595 jo Asmwin n 
mwvnI iqn nik 
nQw pwie]

(mwvnI) imauNdy 
smwauNdy[ n`ik n`Qw

Jo Asamaan N 

Maavanee Thin 

Nak Nathhaa Paae 

||

And those, whom 

even the sky could not 

contain, had ropes put 

through their noses.

ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਤਨਾ (ਤਾਕਤ 

ਦਾ) ਮਾਣ ਹੈ ਜਕ (ਮਾਨੋ) 

ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਓਂਦੇ, ਪਿਭੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਕ 

ਜਵਚ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਭੀ 
ਭੂੰ ਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

26052 595 jy mn jwxih 
sUlIAw kwhy 
imTw Kwih]3]

(sUlIAw) du`K[ sUlIAw 
kMny ibMdI n lwau[im`Tw

Jae Man Jaanehi 

Sooleeaa Kaahae 

Mithaa Khaahi 

||3||

O mind, if you only 

knew the torment in 

your future, you 

would not relish the 

sweet pleasures of the 

present. ||3||

ਸੋ, ਹੇ ਮਨ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ 

ਲਏ ਂਜਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਿ 

ਮੇਜਲਆਂ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਭੋਗਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਜਕਉਂ ਮਸਤ 

ਰਹੇਂ? ॥੩॥
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26053 595 nwnk Aaugux 
jyqVy qyqy glI 
jMjIr]

glIN:polw bolo Naanak Aougun 

Jaetharrae 

Thaethae Galee 

Janjeer ||

O Nanak, as many as 

are the sins one 

commits, so many are 

the chains around his 

neck.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖ 

ਮਾਣਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਜਿਤਨੇ ਭੀ 
ਪਾਪ-ਜਵਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ-ਜਵਕਾਰ ਸਾਡੇ 

ਗਲਾਂ ਜਵਚ ਿਾਹੀਆਂ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
26054 595 jy gux hoin q 

ktIAin sy BweI 
sy vIr]

Jae Gun Hon Th 

Katteean Sae 

Bhaaee Sae Veer 

||

If he possesses virtues, 

then the chains are 

cut away; these 

virtues are his 

brothers, his true 

brothers.

ਇਹ ਪਾਪ-ਿਾਹੀਆਂ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਕੱਟੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿ ੇ

ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਗੁਣ ਹੀ 
ਅਸਲ ਭਾਈ ਜਮਤਿ ਹਨ।

26055 595 AgY gey n 
mMnIAin mwir 
kFhu  
vypIr]4]1]

(vypIr) ingury Agai Geae N 

Manneean Maar 

Kadtahu Vaepeer 

||4||1||

Going to the world 

hereafter, those who 

have no Guru are not 

accepted; they are 

beaten, and expelled. 

||4||1||

(ਇਥੋਂ) ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ 

ਪਾਪ-ਜਵਕਾਰ (ਅਗਾਂਹ) ਆਦਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇ-

ਮੁਰਜਸ਼ਦਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹੁਣੇ ਹੀ) ਮਾਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਜਦਉ 

॥੪॥੧॥
26056 595 soriT mhlw 1 

Gru 1]

Sorath Mehalaa 1 

Ghar 1 ||

Sorat'h, First Mehl, 

First House:

26057 595 mnu hwlI  
ikrswxI krxI  
srmu pwxI qnu 
Kyqu]

Man Haalee 

Kirasaanee 

Karanee Saram 

Paanee Than 

Khaeth ||

Make your mind the 

farmer, good deeds 

the farm, modesty the 

water, and your body 

the field.

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਹਾਲ਼ੀ (ਵਰਗਾ ਉੱਦਮੀ) 
ਬਣਾ, ਉਚੇ ਆਚਰਨ ਨੂੂੰ  ਵਾਹੀ 
ਸਮਝ, ਮੇਹਨਤ ਨੂੂੰ  ਪਾਣੀ ਬਣਾ, 
ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਪੈਲੀ ਸਮਝ।
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26058 595 nwmu bIju sMqoKu 
suhwgw rKu 
grIbI vysu]

Naam Beej 

Santhokh 

Suhaagaa Rakh 

Gareebee Vaes ||

Let the Lord's Name 

be the seed, 

contentment the 

plow, and your 

humble dress the 

fence.

ਜਿਰ (ਇਸ ਪੈਲੀ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਿ, 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਨੂੂੰ  ਸੁਹਾਗਾ ਬਣਾ, ਤੇ 

ਸਾਦਾ ਿੀਵਨ ਬਣਾ।

26059 595 Bwau krm kir 
jMmsI sy Gr 
BwgT dyKu]1]

(BwgT)^uSnsIb Bwgvwn Bhaao Karam Kar 

Janmasee Sae 

Ghar Bhaagath 

Dhaekh ||1||

Doing deeds of love, 

the seed shall sprout, 

and you shall see your 

home flourish. ||1||

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਖ 

ਜਕ ਸਰੀਰ-ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਏਗਾ ॥੧॥

26060 595 bwbw mwieAw 
swiQ n hoie]

Baabaa Maaeiaa 

Saathh N Hoe ||

O Baba, the wealth of 

Maya does not go with 

anyone.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਇਥੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ) 

ਮਾਇਆ ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ।

26061 595 iein mwieAw 
jgu moihAw  
ivrlw bUJY 
koie]rhwau]

Ein Maaeiaa Jag 

Mohiaa Viralaa 

Boojhai Koe || 

Rehaao ||

This Maya has 

bewitched the world, 

but only a rare few 

understand this. 

||Pause||

ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ 
ਇਹ ਗਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥ 

ਰਹਾਉ॥

26062 595 hwxu htu kir 
Awrjw scu nwmu 
kir vQu]

(hwxu) Gt rhI[ h`tu Haan Hatt Kar 

Aarajaa Sach 

Naam Kar Vathh ||

Make your ever-

decreasing life your 

shop, and make the 

Lord's Name your 

merchandise.

ਇਸ (ਸਰੀਰ) ਹੱਟੀ ਜਵਚ 

ਜਿੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ 
ਨਾਮ ਸੌਦਾ ਬਣਾ।
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26063 595 suriq soc kir 
BWfswl iqsu 
ivic iqsno rKu]

(BWfswl) dukwn ijs c 
BWfy sjwey hox

Surath Soch Kar 

Bhaanddasaal This 

Vich This No Rakh 

||

Make understanding 

and contemplation 

your warehouse, and 

in that warehouse, 

store the Lord's Name.

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਜਵਚਾਰ-

ਮੂੰਡਲ ਨੂੂੰ  (ਭਾਂਜਡਆਂ ਦੀ) 
ਭਾਂਡਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜਵਚ 

ਹਰੀ-ਨਾਮ ਸੌਦੇ ਨੂੂੰ  ਪਾ।

26064 595 vxjwirAw isau 
vxju kir lY 
lwhw mn hsu]2]

(h`su) pRsMn ho Vanajaariaa Sio 

Vanaj Kar Lai 

Laahaa Man Has 

||2||

Deal with the Lord's 

dealers, earn your 

profits, and rejoice in 

your mind. ||2||

ਇਹ ਨਾਮ-ਵਣਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਭੀ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰ, 

ਤਾਂ ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਖੱਟੀ ਜਮਲੇਗੀ 
ਮਨ ਦਾ ਜਖੜਾਓ ॥੨॥

26065 595 suix swsq 
saudwgrI squ 
GoVy lY clu]

(s`qu) au`cw jIvn Sun Saasath 

Soudhaagaree 

Sath Ghorrae Lai 

Chal ||

Let your trade be 

listening to scripture, 

and let Truth be the 

horses you take to sell.

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ (ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼) 

ਸੁਜਣਆ ਕਰ, ਇਹ ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਹੈ, (ਸੌਦਾਗਰੀ 
ਦਾ ਮਾਲ ਲੱਦਣ ਵਾਸਤੇ) ਉੱਚੇ 

ਆਚਰਨ ਨੂੂੰ  ਘੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ 

ਤੁਰ।
26066 595 Krcu bMnu 

cMigAweIAw mqu 
mn jwxih klu]

bMn@ü k`l@ü Kharach Bann 

Changiaaeeaa 

Math Man Jaanehi 

Kal ||

Gather up merits for 

your travelling 

expenses, and do not 

think of tomorrow in 

your mind.

ਚੂੰ ਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਦਾ 
ਖ਼ਰਚ ਬਣਾ। ਹੇ ਮਨ! (ਇਸ 

ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨੂੂੰ ) ਕੱਲ ਤੇ 

ਨਾਹ ਪਾ।
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26067 595 inrMkwr kY dyis 
jwih qw suiK 
lhih mhlu]3]

(m-h`lu) Gr itkwxw Nirankaar Kai 

Dhaes Jaahi Thaa 

Sukh Lehehi 

Mehal ||3||

When you arrive in the 

land of the Formless 

Lord, you shall find 

peace in the Mansion 

of His Presence. ||3||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਟਕ ਿਾਏ,ਂ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਜਵਚ ਥਾਂ ਲੱਭ ਿਾਏਗਾ ॥੩॥

26068 595 lwie icqu kir 
cwkrI mMin nwmu 
kir kMmu]

Laae Chith Kar 

Chaakaree Mann 

Naam Kar Kanm ||

Let your service be the 

focusing of your 

consciousness, and let 

your occupation be 

the placing of faith in 

the Naam.

ਪੂਰੇ ਜਧਆਨ ਨਾਲ (ਪਿਭੂ-
ਮਾਲਕ ਦੀ) ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਮਨ ਜਵਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰੱਖ 

(ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ)।

26069 596 bMnu bdIAw kir 
DwvxI qw ko 
AwKY DMnu]

(bMn@ü) bdIAW Bann Badheeaa 

Kar Dhhaavanee 

Thaa Ko Aakhai 

Dhhann ||

Let your work be 

restraint from sin; only 

then will people call 

you blessed.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ) 
ਦੌੜ-ਭੱਿ ਵਾਸਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣੋਂ) ਰੋਕ ਦੇ, 

(ਿੇ ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰੇਂਗਾ) ਤਾਂ 
ਹਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ 

ਆਖੇਗਾ।
26070 596 nwnk vyKY ndir 

kir cVY cvgx 
vMnu]4]2]

c-v`gx Naanak Vaekhai 

Nadhar Kar 

Charrai Chavagan 

Vann ||4||2||

O Nanak, the Lord 

shall look upon you 

with His Glance of 

Grace, and you shall 

be blessed with honor 

four times over. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇੂੰਿ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਉਤੇ ਚੌ-ਗੁਣਾਂ ਆਤਮਕ 

ਰੂਪ ਚੜਹੇਗਾ ॥੪॥੨॥

26071 596 soriT mÚ 1 
cauquky]

Sorath Ma 1 

Chouthukae ||

Sorat'h, First Mehl, 

Chau-Tukas:
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26072 596 mwie bwp ko bytw 
nIkw ssurY cquru 
jvweI]

(nIkw) ipAwrw Maae Baap Ko 

Baettaa Neekaa 

Sasurai Chathur 

Javaaee ||

The son is dear to his 

mother and father; he 

is the wise son-in-law 

to his father-in-law.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਮਾਜਪਆਂ ਦਾ 
ਜਪਆਰਾ ਪੱੁਤਰ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਹੁਰੇ 

ਦਾ ਜਸਆਣਾ ਿਵਾਈ ਸੀ,

26073 596 bwl kMinAw kO 
bwpu ipAwrw  
BweI kO Aiq 
BweI]

Baal Kanniaa Ka 

Baap Piaaraa 

Bhaaee Ka Ath 

Bhaaee ||

The father is dear to 

his son and daughter, 

and the brother is very 

dear to his brother.

ਕਦੇ ਪੱੁਤਰ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਜਪਆਰਾ 
ਜਪਉ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੜਾ 
(ਸਨੇਹੀ) ਭਰਾ ਸੀ,

26074 596 hukmu BieAw 
bwhru Gru 
CoifAw iKn mih 
BeI prweI]

Hukam Bhaeiaa 

Baahar Ghar 

Shhoddiaa Khin 

Mehi Bhee 

Paraaee ||

By the Order of the 

Lord's Command, he 

leaves his house and 

goes outside, and in 

an instant, everything 

becomes alien to him.

ਿਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਬਾਰ 

(ਸਭ ਕੁਝ) ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਤੇ ਇੂੰਿ 

ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ ਸਭ ਕੁਝ 

ਓਪਰਾ ਹੋ ਜਗਆ।

26075 596 nwmu dwnu 
iesnwnu n  
mnmuiK iqqu qin 
DUiV DumweI]1]

(DumweI) aufweI Naam Dhaan 

Eisanaan N 

Manamukh Thith 

Than Dhhoorr 

Dhhumaaee ||1||

The self-willed 

manmukh does not 

remember the Name 

of the Lord, does not 

give in charity, and 

does not cleanse his 

consciousness; his 

body rolls in the dust. 

||1||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੇ ਨਾਹ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਨਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 

ਨਾਹ ਪਜਵਤਿ ਆਚਰਨ 

ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਖੇਹ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਜਰਹਾ ॥੧॥
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26076 596 mnu mwinAw nwmu 
sKweI]

Man Maaniaa 

Naam Sakhaaee ||

The mind is comforted 

by the Comforter of 

the Naam.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਜਵਚ ਪਤੀਿਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਅਸਲ ਜਮਤਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

26077 596 pwie prau gur 
kY bilhwrY ijin 
swcI bUJ 
buJweI]rhwau]

b`UJ b`uJweI Paae Paro Gur Kai 

Balihaarai Jin 

Saachee Boojh 

Bujhaaee || 

Rehaao ||

I fall at the Guru's feet 

- I am a sacrifice to 

Him; He has given me 

to understand the true 

understanding. 

||Pause||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ 

ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੱਤ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

(ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਅਸਲ 

ਜਮਤਿ ਹੈ) ॥ ਰਹਾਉ॥

26078 596 jg isau JUT 
pRIiq mnu byiDAw  
jn isau vwdu 
rcweI]

(vwdu) JgVw Jag Sio Jhooth 

Preeth Man 

Baedhhiaa Jan Sio 

Vaadh Rachaaee ||

The mind is impressed 

with the false love of 

the world; he quarrels 

with the Lord's 

humble servant.

ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਿਗਤ ਨਾਲ 

ਝੂਠੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਪਿੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ 

ਉਹ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।

26079 596 mwieAw mgnu 
Aih inis mgu 
johY nwmu n lyvY  
mrY ibKu KweI]

Maaeiaa Magan 

Ahinis Mag Johai 

Naam N Laevai 

Marai Bikh Khaaee 

||

Infatuated with Maya, 

night and day, he sees 

only the worldly path; 

he does not chant the 

Naam, and drinking 

poison, he dies.

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਰਾਹ ਹੀ ਤੱਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਜ਼ਜਹਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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26080 596 gMDx vYix rqw 
ihqkwrI sbdY  
suriq n AweI]

(gMDx)durgMDI vwly[ 
(vYix)bcn[ (ihqkwrI) 
moihAw

Gandhhan Vain 

Rathaa 

Hithakaaree 

Sabadhai Surath N 

Aaee ||

He is imbued and 

infatuated with vicious 

talk; the Word of the 

Shabad does not come 

into his consciousness.

ਉਹ ਗੂੰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ (ਗਾਵਣ 

ਸੁਣਨ) ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਗੂੰ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ।

26081 596 rMig n rwqw ris 
nhI byiDAw  
mnmuiK piq 
gvweI]2]

(byiDAw) juiVAw Rang N Raathaa 

Ras Nehee 

Baedhhiaa 

Manamukh Path 

Gavaaee ||2||

He is not imbued with 

the Lord's Love, and 

he is not impressed by 

the taste of the Name; 

the self-willed 

manmukh loses his 

honor. ||2||

ਨਾਹ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਜਖੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26082 596 swD sBw mih  
shju n cwiKAw  
ijhbw rsu nhI 
rweI]

Saadhh Sabhaa 

Mehi Sehaj N 

Chaakhiaa Jihabaa 

Ras Nehee Raaee 

||

He does not enjoy 

celestial peace in the 

Company of the Holy, 

and there is not even 

a bit of sweetness on 

his tongue.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ 

ਮਨਮੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ, 
ਉਸ ਦੀ ਿੀਭ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਕਦੇ ਰਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ।

26083 596 mnu qnu Dnu 
Apunw kir 
jwinAw dr kI 
Kbir n pweI]

Man Than Dhhan 

Apunaa Kar 

Jaaniaa Dhar Kee 

Khabar N Paaee ||

He calls his mind, body 

and wealth his own; 

he has no knowledge 

of the Court of the 

Lord.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਤਨ ਨੂੂੰ  
ਧਨ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ 
ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 

ਦੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ-ਸੂਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
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26084 596 AKI mIit 
cilAw AMiDAwrw  
Gru dru idsY n  
BweI]

A`KIN Akhee Meett 

Chaliaa 

Andhhiaaraa Ghar 

Dhar Dhisai N 

Bhaaee ||

Closing his eyes, he 

walks in darkness; he 

cannot see the home 

of his own being, O 

Siblings of Destiny.

ਉਹ ਆਤਮਕ-ਸੂਝ ਤੋਂ ਅੂੰਨਹ ਾ 
(ਿੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) ਅੱਖਾਂ 
ਮੀਟ ਕੇ ਹੀ ਤੁਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਦਰ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਜਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

26085 596 jm dir bwDw  
Taur n pwvY  
Apunw kIAw 
kmweI]3]

Jam Dhar 

Baadhhaa Thour N 

Paavai Apunaa 

Keeaa Kamaaee 

||3||

Tied up at Death's 

door, he finds no place 

of rest; he receives the 

rewards of his own 

actions. ||3||

ਆਖ਼ਰ ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਦਾ ਇਹ 

ਨਫ਼ਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿਮਰਾਿ 

ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ (ਚੋਟਾਂ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ॥੩॥

26086 596 ndir kry qw 
AKI vyKw khxw 
kQnu n jweI]

AKIN Nadhar Karae 

Thaa Akhee 

Vaekhaa Kehanaa 

Kathhan N Jaaee 

||

When the Lord casts 

His Glance of Grace, 

then I see Him with 

my own eyes; He is 

indescribable, and 

cannot be described.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਆਪ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

26087 596 kMnI suix suix 
sbid slwhI  
AMimRqu irdY 
vsweI]

Kannee Sun Sun 

Sabadh Salaahee 

Anmrith Ridhai 

Vasaaee ||

With my ears, I 

continually listen to 

the Word of the 

Shabad, and I praise 

Him; His Ambrosial 

Name abides within 

my heart.

ਤਾਂ ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ, ਤੇ ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
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26088 596 inrBau inrMkwru 
inrvYru pUrn 
joiq smweI]

Nirabho Nirankaar 

Niravair Pooran 

Joth Samaaee ||

He is Fearless, 

Formless and 

absolutely without 

vengeance; I am 

absorbed in His 

Perfect Light.

ਪਿਭੂ ਜਨਰਭਉ ਹੈ ਜਨਰ-ਆਕਾਰ 

ਹੈ ਜਨਰਵੈਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 

ਤੇ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

26089 596 nwnk gur ivxu  
Brmu n BwgY sic 
nwim 
vifAweI]4]3]

Naanak Gur Vin 

Bharam N Bhaagai 

Sach Naam 

Vaddiaaee 

||4||3||

O Nanak, without the 

Guru, doubt is not 

dispelled; through the 

True Name, glorious 

greatness is obtained. 

||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਕੇਵਲ ਦੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ ਹੀ ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥

26090 596 soriT mhlw 1 
duquky]

du-quky Sorath Mehalaa 1 

Dhuthukae ||

Sorat'h, First Mehl, Du-

Tukas:

26091 596 puVu DrqI puVu 
pwxI Awsxu  
cwir kuMt 
caubwrw]

Purr Dhharathee 

Purr Paanee Aasan 

Chaar Kuntt 

Choubaaraa ||

In the realm of land, 

and in the realm of 

water, Your seat is the 

chamber of the four 

directions.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਤੇਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 

ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੂੰਧਾਂ 
ਹਨ, ਧਰਤੀ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ 
(ਹੇਠਲਾ) ਪੁੜ ਹੈ (ਫ਼ਰਸ਼ ਹੈ), 

ਆਕਾਸ਼ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ 
(ਉਪਰਲਾ) ਪੁੜ ਹੈ (ਛੱਤ ਹੈ)।
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26092 596 sgl Bvx kI 
mUriq eykw muiK 
qyrY tkswlw]1]

Sagal Bhavan Kee 

Moorath Eaekaa 

Mukh Thaerai 

Ttakasaalaa ||1||

Yours is the one and 

only form of the entire 

universe; Your mouth 

is the mint to fashion 

all. ||1||

ਇਸ ਚੁਬਾਰੇ ਜਵਚ ਤੇਰਾ 
ਜਨਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ (ਦੇ 

ਿੀਆਂ ਿੂੰਤਾਂ) ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਟਕਸਾਲ ਜਵਚ 

ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ॥੧॥

26093 596 myry swihbw qyry 
coj ivfwxw]

Maerae Saahibaa 

Thaerae Choj 

Viddaanaa ||

O my Lord Master, 

Your play is so 

wonderful!

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਜਲਕ! ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ 

ਅਚਰਿ ਹਨ।

26094 596 jil Qil 
mhIAil Birpuir 
lIxw Awpy srb 
smwxw]rhwau]

Jal Thhal Meheeal 

Bharipur Leenaa 

Aapae Sarab 

Samaanaa || 

Rehaao ||

You are pervading and 

permeating the water, 

the land and the sky; 

You Yourself are 

contained in all. 

||Pause||

ਤੂੂੰ  ਪਾਣੀ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰ (ਸਾਰੇ 

ਪੁਲਾੜ ਜਵਚ) ਭਰਪੂਰ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ ॥ ਰਹਾਉ॥

26095 596 jh jh dyKw qh 
joiq qumwrI qyrw 
rUpu iknyhw]

Jeh Jeh Dhaekhaa 

Theh Joth 

Thumaaree 

Thaeraa Roop 

Kinaehaa ||

Wherever I look, there 

I see Your Light, but 

what is Your form?

ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਿੋਜਤ (ਪਿਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ) 
ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ 

(ਇਹ ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ)।

26096 596 iekqu rUip 
iPrih prCMnw  
koie n iks hI 
jyhw]2]

(prCMnw) gupq Eikath Roop Firehi 

Parashhannaa Koe 

N Kis Hee Jaehaa 

||2||

You have one form, 

but it is unseen; there 

is none like any other. 

||2||

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ 
ਇਹਨਾਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਲੁਕ ਕੇ ਜਿਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ 
(ਅਸਚਰਿ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਕੋਈ 

ਇਕ ਿੀਵ ਜਕਸੇ ਦੂਿੇ ਵਰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥
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26097 596 AMfj jyrj 
auqBuj syqj qyry 
kIqy jMqw]

Anddaj Jaeraj 

Outhabhuj Saethaj 

Thaerae Keethae 

Janthaa ||

The beings born of 

eggs, born of the 

womb, born of the 

earth and born of 

sweat, all are created 

by You.

ਅੂੰ ਡੇ ਜਵਚੋਂ, ਜਿਓਰ ਜਵਚੋਂ, 
ਧਰਤੀ ਜਵਚੋਂ, ਮੁੜਹਕੇ ਜਵਚੋਂ ਿੂੰ ਮੇ 

ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

26098 596 eyku purbu mY qyrw 
dyiKAw qU sBnw 
mwih rvMqw]3]

(purbu) vifAweI[ 
(rvMqw) ivAwpk

Eaek Purab Mai 

Thaeraa 

Dhaekhiaa Thoo 

Sabhanaa Maahi 

Ravanthaa ||3||

I have seen one glory 

of Yours, that You are 

pervading and 

permeating in all. 

||3||

ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਚਰਿ ਖੇਡ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ 
॥੩॥

26099 596 qyry gux bhuqy mY 
eyku n jwixAw mY 
mUrK ikCu dIjY]

Thaerae Gun 

Bahuthae Mai 

Eaek N Jaaniaa 

Mai Moorakh 

Kishh Dheejai ||

Your Glories are so 

numerous, and I do 

not know even one of 

them; I am such a fool - 

 please, give me some 

of them!

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਹਨ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭੀ ਪੂਰੀ 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਮੂਰਖ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਚੂੰਗੀ ਅਕਲ ਦੇਹ!

26100 596 pRxviq nwnk  
suix myry swihbw  
fubdw pQru 
lIjY]4]4]

Pranavath Naanak 

Sun Maerae 

Saahibaa 

Ddubadhaa 

Pathhar Leejai 

||4||4||

Prays Nanak, listen, O 

my Lord Master: I am 

sinking like a stone - 

please, save me! 

||4||4||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਸੁਣ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਡੱੁਬ 

ਰਹੇ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲੈ! ॥੪॥੪॥

26101 596 soriT mhlw 1] Sorath Mehalaa 1 

||

Sorat'h, First Mehl:
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26102 596 hau pwpI piqqu 
prm pwKMfI qU 
inrmlu 
inrMkwrI]

Ho Paapee Pathith 

Param 

Paakhanddee 

Thoo Niramal 

Nirankaaree ||

I am a wicked sinner 

and a great hypocrite; 

You are the 

Immaculate and 

Formless Lord.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ!) ਮੈਂ ਜਵਕਾਰੀ 
ਹਾਂ, (ਸਦਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਜਡਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ 
ਪਖੂੰਡੀ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ 
ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਹੈਂ।

26103 596 AMimRqu cwiK  
prm ris rwqy  
Twkur srix 
qumwrI]1]

Anmrith Chaakh 

Param Ras 

Raathae Thaakur 

Saran Thumaaree 

||1||

Tasting the Ambrosial 

Nectar, I am imbued 

with supreme bliss; O 

Lord and Master, I 

seek Your Sanctuary. 

||1||

ਿੇਹੜੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਤੇਰੀ 
ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ-

ਰਸ ਚੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ ਰਸ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

26104 596 krqw qU mY mwxu 
inmwxy]

Karathaa Thoo 

Mai Maan 

Nimaanae ||

O Creator Lord, You 

are the honor of the 

dishonored.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ! ਮੈਂ ਜਨਮਾਣੇ 
ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮਾਣ ਹੈਂ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ)।

26105 596 mwxu mhqu nwmu 
Dnu plY swcY 
sbid 
smwxy]rhwau]

m-h`qu Maan Mehath 

Naam Dhhan Palai 

Saachai Sabadh 

Samaanae || 

Rehaao ||

In my lap is the honor 

and glory of the 

wealth of the Name; I 

merge into the True 

Word of the Shabad. 

||Pause||

ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥ ਰਹਾਉ॥
26106 596 qU pUrw hm aUry 

hoCy qU gaurw hm 
haury]

Thoo Pooraa Ham 

Oorae Hoshhae 

Thoo Gouraa Ham 

Hourae ||

You are perfect, while 

I am worthless and 

imperfect. You are 

profound, while I am 

trivial.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਊਣੇ ਹਾਂ 
ਤੇ ਥੋੜਹ-ਜਵਤੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੈਂ 
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੇ ਹਾਂ।
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26107 597 quJ hI mn rwqy  
Aih inis 
prBwqy hir 
rsnw jip mn 
ry]2]

Thujh Hee Man 

Raathae Ahinis 

Parabhaathae Har 

Rasanaa Jap Man 

Rae ||2||

My mind is imbued 

with You, day and 

night and morning, O 

Lord; my tongue 

chants Your Name, 

and my mind 

meditates on You. 

||2||

(ਮੇਹਰ ਕਰ ਜਕ) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਹੇ। ਹੇ 

ਮਨ! ਸਵੇਰੇ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ! 

॥੨॥

26108 597 qum swcy hm qum 
hI rwcy sbid 
Byid Puin swcy]

(Byid) jwxky Thum Saachae 

Ham Thum Hee 

Raachae Sabadh 

Bhaedh Fun 

Saachae ||

You are True, and I am 

absorbed into You; 

through the mystery 

of the Shabad, I shall 

ultimately become 

True as well.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਿੇ ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਕੇ ਰਹੀਏ, ਿੇ 
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਵਝੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਭੀ (ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) 

ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

26109 597 Aih inis nwim 
rqy sy sUcy mir 
jnmy sy kwcy]3]

Ahinis Naam 

Rathae Sae 

Soochae Mar 

Janamae Sae 

Kaachae ||3||

Those who are imbued 

with the Naam day 

and night are pure, 

while those who die to 

be reborn are impure. 

||3||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਪਜਵਤਿ-ਆਤਮਾ ਹਨ, 

(ਪਰ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਿੋ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ 
ਘਾੜਤ ਅਿੇ ਕੋਝੀ ਹੈ ॥੩॥
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26110 597 Avru n dIsY  
iksu swlwhI  
iqsih srIku n 
koeI]

Avar N Dheesai Kis 

Saalaahee Thisehi 

Sareek N Koee ||

I do not see any other 

like the Lord; who else 

should I praise? No 

one is equal to Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ 
ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਸਕਾਂ।

26111 597 pRxviq nwnku 
dwsin dwsw  
gurmiq jwinAw 
soeI]4]5]

Pranavath Naanak 

Dhaasan Dhaasaa 

Guramath Jaaniaa 

Soee ||4||5||

Prays Nanak, I am the 

slave of His slaves; by 

Guru's Instruction, I 

know Him. ||4||5||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ 

ਕੇ ਉਸ (ਲਾ-ਸ਼ਰੀਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲਈ ਹੈ ॥੪॥੫॥

26112 597 soriT mhlw 1] Sorath Mehalaa 1 

||

Sorat'h, First Mehl:

26113 597 AlK Apwr 
AgMm Agocir nw 
iqsu kwlu n 
krmw]

Alakh Apaar 

Aganm Agochar 

Naa This Kaal N 

Karamaa ||

He is unknowable, 

infinite, 

unapproachable and 

imperceptible. He is 

not subject to death 

or karma.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਦਿੱ ਸ਼ ਹੈ, 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਸ 

ਉਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਉ ਨਹੀਂ (ਜਿਵੇਂ 
ਿੀਵ ਕਰਮ-ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਹ 

ਨਹੀਂ)।
26114 597 jwiq Ajwiq  

AjonI sMBau nw 
iqsu Bwau n 
Brmw]1]

Jaath Ajaath 

Ajonee Sanbho 

Naa This Bhaao N 

Bharamaa ||1||

His caste is casteless; 

He is unborn, self-

illumined, and free of 

doubt and desire. 

||1||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਕੋਈ ਿਾਜਤ ਨਹੀਂ, 
ਉਹ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 
ਉਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਤੋਂ ਹੈ। ਨਾਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮੋਹ 

ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਉਹਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ॥੧॥
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26115 597 swcy sicAwr 
ivthu kurbwxu]

Saachae Sachiaar 

Vittahu Kurabaan 

||

I am a sacrifice to the 

Truest of the True.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਿੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਿ ੋਸਚਾਈ 

ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।
26116 597 nw iqsu rUp vrnu 

nhI ryiKAw swcY 
sbid 
nIswxu]rhwau]

(nIswxu) pCwx Naa This Roop 

Varan Nehee 

Raekhiaa Saachai 

Sabadh Neesaan 

|| Rehaao ||

He has no form, no 

color and no features; 

through the True 

Word of the Shabad, 

He reveals Himself. 

||Pause||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਰੂਪ ਹੈ ਨਾਹ ਰੂੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਜਚਹਨ ਚੱਕਿ ਹੈ। ਸੱਚੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਉਸ ਦਾ 
ਥਹੁ-ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ॥

26117 597 nw iqsu mwq 
ipqw suq bMDp  
nw iqsu kwmu n 
nwrI]

Naa This Maath 

Pithaa Suth 

Bandhhap Naa 

This Kaam N 

Naaree ||

He has no mother, 

father, sons or 

relatives; He is free of 

sexual desire; He has 

no wife.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਨਾਹ ਮਾਂ ਨਾਹ 

ਜਪਉ ਨਾਹ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱੁਤਰ 

ਨਾਹ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਨਾਹ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਿੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਹੁਟੀ 
ਹੈ।

26118 597 Akul inrMjn  
Apr prMpru  
sglI joiq 
qumwrI]2]

A-kul:polw bolo[ p-
rMpru

Akul Niranjan Apar 

Paranpar Sagalee 

Joth Thumaaree 

||2||

He has no ancestry; He 

is immaculate. He is 

infinite and endless; O 

Lord, Your Light is 

pervading all. ||2||

ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ, 
ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। 
ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਭ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਿੋਜਤ 

ਪਿਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ॥੨॥

26119 597 Gt Gt AMqir 
bRhmu lukwieAw  
Git Git joiq 
sbweI]

Ghatt Ghatt 

Anthar Breham 

Lukaaeiaa Ghatt 

Ghatt Joth 

Sabaaee ||

Deep within each and 

every heart, God is 

hidden; His Light is in 

each and every heart.

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ 

ਹਰ ਥਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਿੋਜਤ ਹੈ[
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26120 597 bjr kpwt mukqy 
gurmqI inrBY 
qwVI lweI]3]

(b`jr) kTn[ (mukqy) 
Ku`ly[ (qwVI) smwDI

Bajar Kapaatt 

Mukathae 

Guramathee 

Nirabhai Thaarree 

Laaee ||3||

The heavy doors are 

opened by Guru's 

Instructions; one 

becomes fearless, in 

the trance of deep 

meditation. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰ ਨਾਲ 

ਕਰੜੇ ਕਵਾੜ ਖੁਲਹਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਪਿਭੂ ਜਨਡਰ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਬੈਠਾ 
ਹੈ ॥੩॥

26121 597 jMq aupwie kwlu 
isir jMqw  
vsgiq jugiq 
sbweI]

v`s-giq[ giq:polw bolo Janth Oupaae Kaal 

Sir Janthaa 

Vasagath Jugath 

Sabaaee ||

The Lord created all 

beings, and placed 

death over the heads 

of all; all the world is 

under His Power.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਭ 

ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਮੌਤ (ਭੀ) ਜਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।

26122 597 siqguru syiv 
pdwrQu pwvih  
CUtih sbdu 
kmweI]4]

Sathigur Saev 

Padhaarathh 

Paavehi 

Shhoottehi 

Sabadh Kamaaee 

||4||

Serving the True Guru, 

the treasure is 

obtained; living the 

Word of the Shabad, 

one is emancipated. 

||4||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 

ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਕਮਾ ਕੇ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਨ ਢਾਲ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥

26123 597 sUcY BwfY swcu 
smwvY ivrly 
sUcwcwrI]

(sUcy) piv`q[R(BWfY) 
gurmuKSuD ihrdy[ 
(sUcwcwrI) sRySt krq`b 
vwly

Soochai Bhaaddai 

Saach Samaavai 

Viralae 

Soochaachaaree ||

In the pure vessel, the 

True Name is 

contained; how few 

are those who practice 

true conduct.

ਪਜਵਤਿ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਜਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱੁਚੇ 

ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ (ਪਜਵਤਿ ਜਹਰਦੇ 

ਵਾਲੇ) ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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26124 597 qMqY kau prmqMqu 
imlwieAw nwnk 
srix 
qumwrI]5]6]

(qMqY) jIv Thanthai Ko 

Param Thanth 

Milaaeiaa Naanak 

Saran Thumaaree 

||5||6||

The individual soul is 

united with the 

Supreme Soul; Nanak 

seeks Your Sanctuary, 

Lord. ||5||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਿੀਵ-

ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਰਮ-ਆਤਮਾ 
ਜਮਲਾਂਦਾ (ਪਿਭੂ-ਮੇਲ ਕਰਦਾ) ਹੈਂ 
॥੫॥੬॥

26125 597 soriT mhlw 1] Sorath Mehalaa 1 

||

Sorat'h, First Mehl:

26126 597 ijau mInw ibnu 
pwxIAY iqau 
swkqu mrY 
ipAws]

Jio Meenaa Bin 

Paaneeai Thio 

Saakath Marai 

Piaas ||

Like a fish without 

water is the faithless 

cynic, who dies of 

thirst.

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੱਛੀ 
(ਤੜਿਦੀ) ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਮਾਇਆ-

ਵੇਜੜਹਆ ਿੀਵ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਰਜਹ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

26127 597 iqau hir ibnu  
mrIAY ry mnw jo 
ibrQw jwvY 
swsu]1]

Thio Har Bin 

Mareeai Rae 

Manaa Jo 

Birathhaa Jaavai 

Saas ||1||

So shall you die, O 

mind, without the 

Lord, as your breath 

goes in vain. ||1||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਹੇ ਮਨ! ਹਰੀ-
ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੇਹੜਾ ਭੀ 
ਸੁਆਸ ਖ਼ਾਲੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਜਵਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

26128 597 mn ry rwm nwm 
jsu lyie]

ly-ie Man Rae Raam 

Naam Jas Laee ||

O mind, chant the 

Lord's Name, and 

praise Him.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5264 Published: March 06/ 2014



26129 597 ibnu gur iehu rsu 
ikau lhau guru 
mylY hir 
dyie]rhwau]

Bin Gur Eihu Ras 

Kio Leho Gur 

Maelai Har Dhaee 

|| Rehaao ||

Without the Guru, 

how will you obtain 

this juice? The Guru 

shall unite you with 

the Lord. ||Pause||

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਹ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ। ਪਿਭੂ (ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ) 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਇਹ ਰਸ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
ਰਹਾਉ॥

26130 597 sMq jnw imlu 
sMgqI gurmuiK 
qIrQu hoie]

sMgqIN Santh Janaa Mil 

Sangathee 

Guramukh 

Theerathh Hoe ||

For the Gurmukh, 

meeting with the 

Society of the Saints is 

like making a 

pilgrimage to a sacred 

shrine.

(ਹੇ ਮਨ!) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ (ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣਾ ਹੀ (ਅਸਲ) ਤੀਰਥ (-

ਇਸ਼ਨਾਨ) ਹੈ।

26131 597 ATsiT qIrQ 
mjnw gur drsu 
prwpiq hoie]2]

m`jnw Athasath 

Theerathh 

Majanaa Gur 

Dharas Paraapath 

Hoe ||2||

The benefit of bathing 

at the sixty-eight 

sacred shrines of 

pilgrimage is obtained 

by the Blessed Vision 

of the Guru's Darshan. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਸਮਝੋ) ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

26132 597 ijau jogI jq 
bwhrw qpu nwhI 
squ sMqoKu]

Jio Jogee Jath 

Baaharaa Thap 

Naahee Sath 

Santhokh ||

Like the Yogi without 

abstinence, and like 

penance without truth 

and contentment,

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ 

ਿੋਗੀ (ਜਨਸਿਲ ਹੈ), ਿੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਿੀਵਨ 

ਨਹੀਂ, ਤਾਂ (ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਤਪ 

ਜਵਅਰਥ ਹੈ।
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26133 597 iqau nwmY ibnu 
dyhurI jmu mwrY 
AMqir doKu]3]

Thio Naamai Bin 

Dhaehuree Jam 

Maarai Anthar 

Dhokh ||3||

So is the body without 

the Lord's Name; 

death will slay it, 

because of the sin 

within. ||3||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਜਰਆ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਜਵਅਰਥ ਹੈ। 
ਨਾਮ-ਹੀਣੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਵਕਾਰ ਹੀ ਜਵਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਮਰਾਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26134 597 swkq pRymu n 
pweIAY hir 
pweIAY siqgur 
Bwie]

Saakath Praem N 

Paaeeai Har 

Paaeeai Sathigur 

Bhaae ||

The faithless cynic 

does not obtain the 

Lord's Love; the Lord's 

Love is obtained only 

through the True Guru.

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਜਪਆਰ 

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਪਾਇਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

26135 597 suK duK dwqw guru 
imlY khu nwnk 
isPiq 
smwie]4]7]

Sukh Dhukh 

Dhaathaa Gur 

Milai Kahu Naanak 

Sifath Samaae 

||4||7||

One who meets with 

the Guru, the Giver of 

pleasure and pain, 

says Nanak, is 

absorbed in the Lord's 

Praise. ||4||7||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸਨੂੂੰ  ਸੁਖਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥

26136 597 soriT mhlw 1] Sorath Mehalaa 1 

||

Sorat'h, First Mehl:

26137 597 qU pRB dwqw dwin 
miq pUrw hm 
Qwry ByKwrI jIau]

Thoo Prabh 

Dhaathaa Dhaan 

Math Pooraa Ham 

Thhaarae 

Bhaekhaaree Jeeo 

||

You, God, are the 

Giver of gifts, the Lord 

of perfect 

understanding; I am a 

mere beggar at Your 

Door.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਸਭ 

ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਖੁੂੰ ਝਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ (ਦਰ ਦੇ) 

ਮੂੰਗਤੇ ਹਾਂ।
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26138 597 mY ikAw mwgau  
ikCu iQru n 
rhweI hir dIjY 
nwmu ipAwrI 
jIau]1]

Mai Kiaa Maago 

Kishh Thhir N 

Rehaaee Har 

Dheejai Naam 

Piaaree Jeeo ||1||

What should I beg for? 

Nothing remains 

permanent; O Lord, 

please, bless me with 

Your Beloved Name. 

||1||

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੇਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੂੰਗਾਂ? ਕੋਈ 

ਸ਼ੈ ਸਦਾ ਜਟਕੀ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਨਹੀਂ। ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਕੇਵਲ) 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਤਾਂ ਿੋ ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਾਂ 
॥੧॥

26139 597 Git Git riv 
rihAw bnvwrI]

Ghatt Ghatt Rav 

Rehiaa 

Banavaaree ||

In each and every 

heart, the Lord, the 

Lord of the forest, is 

permeating and 

pervading.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

26140 597 jil Qil 
mhIAil gupqo 
vrqY gur sbdI 
dyiK inhwrI 
jIau]rhwau]

Jal Thhal Meheeal 

Gupatho Varathai 

Gur Sabadhee 

Dhaekh Nihaaree 

Jeeo || Rehaao ||

In the water, on the 

land, and in the sky, 

He is pervading but 

hidden; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, He is 

revealed. ||Pause||

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ, 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਪਰ ਲੁਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਹੇ ਮਨ!) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ! 

ਰਹਾਉ॥
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26141 597 mrq pieAwl 
Akwsu idKwieE  
guir siqguir 
ikrpw DwrI 
jIau]

(mrq) DrqI[ (p-
ieAwl) pqwl DrqI 
hyTW

Marath Paeiaal 

Akaas 

Dhikhaaeiou Gur 

Sathigur Kirapaa 

Dhhaaree Jeeo ||

In this world, in the 

nether regions of the 

underworld, and in 

the Akaashic Ethers, 

the Guru, the True 

Guru, has shown me 

the Lord; He has 

showered me with His 

Mercy.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ 
ਕੀਤੀ ਤੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ, 

ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਾਤਾਲ 

ਜਵਚ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤੀ।

26142 597 so bRhmu AjonI hY 
BI honI Gt 
BIqir dyKu 
murwrI jIau]2]

So Breham Ajonee 

Hai Bhee Honee 

Ghatt Bheethar 

Dhaekh Muraaree 

Jeeo ||2||

He is the unborn Lord 

God; He is, and shall 

ever be. Deep within 

your heart, behold 

Him, the Destroyer of 

ego. ||2||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਭੀ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਮੌਿੂਦ ਰਹੇਗਾ, 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖ ॥੨॥

26143 598 jnm mrn kau 
iehu jgu bpuVo  
iein dUjY Bgiq 
ivswrI jIau]

j`gu[b`puVo Janam Maran Ko 

Eihu Jag Bapurro 

Ein Dhoojai 

Bhagath Visaaree 

Jeeo ||

This wretched world is 

caught in birth and 

death; in the love of 

duality, it has 

forgotten devotional 

worship of the Lord.

ਇਹ ਭਾਗ-ਹੀਣ ਿਗਤ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਸਹੇੜ ਬੈਠਾ ਹੈ 

ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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26144 598 siqguru imlY q 
gurmiq pweIAY  
swkq bwjI hwrI 
jIau]3]

Sathigur Milai Th 

Guramath Paaeeai 

Saakath Baajee 

Haaree Jeeo ||3||

Meeting the True 

Guru, the Guru's 

Teachings are 

obtained; the faithless 

cynic loses the game 

of life. ||3||

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ) ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵ 

(ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ) ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
26145 598 siqgur bMDn 

qoiV inrwry  
bhuiV n grB 
mJwrI jIau]

Sathigur 

Bandhhan Thorr 

Niraarae Bahurr N 

Garabh Majhaaree 

Jeeo ||

Breaking my bonds, 

the True Guru has set 

me free, and I shall 

not be cast into the 

womb of reincarnation 

again.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ 

ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।

26146 598 nwnk igAwn 
rqnu prgwisAw  
hir min visAw 
inrMkwrI 
jIau]4]8]

Naanak Giaan 

Rathan 

Paragaasiaa Har 

Man Vasiaa 

Nirankaaree Jeeo 

||4||8||

O Nanak, the jewel of 

spiritual wisdom 

shines forth, and the 

Lord, the Formless 

Lord, dwells within my 

mind. ||4||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਜਗਆਨ ਦਾ 
ਰਤਨ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹਰੀ ਜਨਰੂੰਕਾਰ 

(ਆਪ) ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੪॥੮॥

26147 598 soriT mhlw 1] Sorath Mehalaa 1 

||

Sorat'h, First Mehl:
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26148 598 ijsu jliniD 
kwrix qum jig 
Awey so AMimRqu 
gur pwhI jIau]

j`ig Jis Jal Nidhh 

Kaaran Thum Jag 

Aaeae So Anmrith 

Gur Paahee Jeeo 

||

The treasure of the 

Name, for which you 

have come into the 

world - that Ambrosial 

Nectar is with the 

Guru.

ਜਿਸ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਏ 

ਹੋ ਉਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

26149 598 Cofhu vysu ByK 
cqurweI duibDw 
iehu Plu nwhI 
jIau]1]

Shhoddahu Vaes 

Bhaekh 

Chathuraaee 

Dhubidhhaa Eihu 

Fal Naahee Jeeo 

||1||

Renounce costumes, 

disguises and clever 

tricks; this fruit is not 

obtained by duplicity. 

||1||

ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖ ਦਾ ਪਜਹਰਾਵਾ 
ਛੱਡੋ, ਮਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਛੱਡੋ, 

ਇਸ ਦੋ-ਰੁਖ਼ੀ ਚਾਲ ਜਵਚ ਜਪਆਂ 

ਇਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਿਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥

26150 598 mn ry iQru rhu  
mqu kq jwhI 
jIau]

kq[polw bolo Man Rae Thhir 

Rahu Math Kath 

Jaahee Jeeo ||

O my mind, remain 

steady, and do not 

wander away.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ, 

(ਵੇਖੀਂ, ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਭਾਲ 

ਜਵਚ) ਜਕਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰੀਂ।
26151 598 bwhir FUFq 

bhuqu duKu pwvih  
Gir AMimRqu Gt 
mwhI 
jIau]rhwau]

Baahar Dtoodtath 

Bahuth Dhukh 

Paavehi Ghar 

Anmrith Ghatt 

Maahee Jeeo || 

Rehaao ||

By searching around 

on the outside, you 

shall only suffer great 

pain; the Ambrosial 

Nectar is found within 

the home of your own 

being. ||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਬਾਹਰ ਢੂੂੰ ਢਣ ਤੁਰ 

ਜਪਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਪਾਏਗਂਾ। 
ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਰਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਹੈ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ॥
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26152 598 Avgux Coif guxw 
kau Dwvhu kir 
Avgux pCuqwhI 
jIau]

Avagun Shhodd 

Gunaa Ko 

Dhhaavahu Kar 

Avagun 

Pashhuthaahee 

Jeeo ||

Renounce corruption, 

and seek virtue; 

committing sins, you 

shall only come to 

regret and repent.

ਔਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰੋ। ਿੇ 
ਔਗੁਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ 
ਪਛੁਤਾਣਾ ਪਏਗਾ।

26153 598 sr Apsr kI 
swr n jwxih  
iPir iPir kIc 
bufwhI jIau]2]

(sr)cMgy[ (Ap-
sr)mMdy, moh 
rUpI[(kIc) ic`kV[ 
Awpxy Awp nUM 
(bufwhI)fu`bwauNdy hn

Sar Apasar Kee 

Saar N Jaanehi Fir 

Fir Keech 

Buddaahee Jeeo 

||2||

You do not know the 

difference between 

good and evil; again 

and again, you sink 

into the mud. ||2||

(ਹੇ ਮਨ!) ਤੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੋਹ ਦੇ 

ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ ਡੱੁਬ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ॥੨॥

26154 598 AMqir mYlu loB 
bhu JUTy bwhir 
nwvhu kwhI jIau]

n@wvhu Anthar Mail Lobh 

Bahu Jhoothae 

Baahar Naavahu 

Kaahee Jeeo ||

Within you is the great 

filth of greed and 

falsehood; why do you 

bother to wash your 

body on the outside?

ਿ ੇਅੂੰਦਰ (ਮਨ ਜਵਚ) ਲੋਭ ਦੀ 
ਮੈਲ ਹੈ (ਤੇ ਲੋਭ-ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ) 

ਕਈ ਠੱਗੀ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, 

ਤਾਂ ਬਾਹਰ (ਤੀਰਥ ਆਜਦਕਾਂ 
ਤੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਹ 

ਲਾਭ?

26155 598 inrml nwmu 
jphu sd gurmuiK  
AMqr kI giq 
qwhI jIau]3]

Niramal Naam 

Japahu Sadh 

Guramukh Anthar 

Kee Gath Thaahee 

Jeeo ||3||

Chant the Immaculate 

Naam, the Name of 

the Lord always, under 

Guru's Instruction; 

only then will your 

innermost being be 

emancipated. ||3||

ਅੂੰਦਰਲੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ ਿਪੋਗੇ ॥੩॥
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26156 598 prhir loBu inMdw 
kUVu iqAwghu scu 
gur bcnI Plu 
pwhI jIau]

Parehar Lobh 

Nindhaa Koorr 

Thiaagahu Sach 

Gur Bachanee Fal 

Paahee Jeeo ||

Let greed and slander 

be far away from you, 

and renounce 

falsehood; through 

the True Word of the 

Guru's Shabad, you 

shall obtain the true 

fruit.

(ਹੇ ਮਨ!) ਲੋਭ ਛੱਡ, ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਤੇ ਝੂਠ ਜਤਆਗ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ-

ਿਲ ਜਮਲੇਗਾ।

26157 598 ijau BwvY iqau 
rwKhu hir jIau  
jn nwnk sbid 
slwhI 
jIau]4]9]

Jio Bhaavai Thio 

Raakhahu Har 

Jeeo Jan Naanak 

Sabadh Salaahee 

Jeeo ||4||9||

As it pleases You, You 

preserve me, Dear 

Lord; servant Nanak 

sings the Praises of 

Your Shabad. ||4||9||

(ਪਿਭੂ) ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਉਵੇਂ ਰਖਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੯॥

26158 598 soriT mhlw 1 
pMcpdy]

Sorath Mehalaa 1 

Panchapadhae ||

Sorat'h, First Mehl, 

Panch-Padas:

26159 598 Apnw Gru mUsq  
rwiK n swkih  
kI pr Gru john 
lwgw]

AOguxW ivkwrW 
krky,(mUsq) lu`itAw jw 
irhw hY[ (Gru) iesqRI[ 
mMd krm krn 
leI[(john) q`kx

Apanaa Ghar 

Moosath Raakh N 

Saakehi Kee Par 

Ghar Johan Laagaa 

||

You cannot save your 

own home from being 

plundered; why do 

you spy on the houses 

of others?

(ਹੇ ਮਨ!) ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲੁੱ ਜਟਆ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਬਚਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਪਰਾਏ ਐਬ ਜਕਉਂ 

ਿੋਲਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ?
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26160 598 Gru dru rwKih jy 
rsu cwKih jo 
gurmuiK syvku 
lwgw]1]

Ghar Dhar 

Raakhehi Jae Ras 

Chaakhehi Jo 

Guramukh Saevak 

Laagaa ||1||

That Gurmukh who 

joins himself to the 

Guru's service, saves 

his own home, and 

tastes the Lord's 

Nectar. ||1||

ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ (ਲੁੱ ਟੇ ਿਾਣ 

ਤੋਂ ਤਦੋਂ ਹੀ) ਬਚਾ ਸਕੇਂਗਾ ਿ ੇਤੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਚੱਖੇਂਗਾ (ਨਾਮ-ਰਸ ਉਹੀ) 
ਸੇਵਕ (ਚੱਖਦਾ ਹੈ) ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ (ਸੇਵਾ ਜਵਚ) 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥
26161 598 mn ry smJu kvn 

miq lwgw]

Man Rae Samajh 

Kavan Math 

Laagaa ||

O mind, you must 

realize what your 

intellect is focused on.

ਹੇ ਮਨ! ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਜਕਸ ਭੈੜੀ 
ਮਤ ਜਵਚ ਲਗ ਜਪਆ ਹੈਂ?

26162 598 nwmu ivswir An 
rs loBwny iPir 
pCuqwih 
ABwgw]rhwau]

Naam Visaar An 

Ras Lobhaanae Fir 

Pashhuthaahi 

Abhaagaa || 

Rehaao ||

Forgetting the Naam, 

the Name of the Lord, 

one is involved with 

other tastes; the 

unfortunate wretch 

shall come to regret it 

in the end. ||Pause||

ਹੇ ਭਾਗ-ਹੀਣ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ, (ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਿਾਣ ਤੇ) ਜਿਰ 

ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਰਹਾਉ॥

26163 598 Awvq kau hrK  
jwq kau rovih  
iehu duKu suKu 
nwly lwgw]

Aavath Ko Harakh 

Jaath Ko Rovehi 

Eihu Dhukh Sukh 

Naalae Laagaa ||

When things come, he 

is pleased, but when 

they go, he weeps and 

wails; this pain and 

pleasure remains 

attached to him.

(ਹੇ ਮਨ!) ਤੂੂੰ  ਆਉਂਦੇ ਧਨ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਿਾਂਦੇ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਦੱੁਖ ਤੇ 

ਸੁਖ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਚੂੰਬਜੜਆ ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।
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26164 598 Awpy duK suK 
Boig BogwvY  
gurmuiK so 
Anrwgw]2]

(Anrwgw)pRym Aapae Dhukh Sukh 

Bhog Bhogaavai 

Guramukh So 

Anaraagaa ||2||

The Lord Himself 

causes him to enjoy 

pleasure and endure 

pain; the Gurmukh, 

however, remains 

unaffected. ||2||

(ਪਰ ਿੀਵ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੱੁਖਾਂ 
ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜਵਚ ਰੁਝਾ ਕੇ 

(ਦੱੁਖ ਸੁਖ) ਭੋਗਾਂਦਾ ਹੈ। 
(ਜਸਰਫ਼) ਉਹ ਜਨਰਮੋਹ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
26165 598 hir rs aUpir  

Avru ikAw 
khIAY ijin 
pIAw so 
iqRpqwgw]

Har Ras Oopar 

Avar Kiaa Keheeai 

Jin Peeaa So 

Thripathaagaa ||

What else can be said 

to be above the subtle 

essence of the Lord? 

One who drinks it in is 

satisfied and satiated.

(ਹੇ ਮਨ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਰਸ ਜਕਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ। 
ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

26166 598 mwieAw moihq  
ijin iehu rsu 
KoieAw jw swkq 
durmiq lwgw]3]

dur-m`iq Maaeiaa Mohith 

Jin Eihu Ras 

Khoeiaa Jaa 

Saakath 

Dhuramath Laagaa 

||3||

One who is lured by 

Maya loses this juice; 

that faithless cynic is 

tied to his evil-

mindedness. ||3||

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਇਹ (ਨਾਮ-) 

ਰਸ ਗਵਾ ਜਲਆ ਹੈ ਉਹ 

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਭੈੜੀ 
ਮੱਤ ਜਵਚ ਿਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26167 598 mn kw jIau  
pvnpiq dyhI  
dyhI mih dyau 
smwgw]

(jIau) Awsrw[ 
(pvnpiq) pRwxW dw 
mwlk[ (smwgw) smwey

Man Kaa Jeeo 

Pavanapath 

Dhaehee Dhaehee 

Mehi Dhaeo 

Samaagaa ||

The Lord is the life of 

the mind, the Master 

of the breath of life; 

the Divine Lord is 

contained in the body.

ਿ ੋਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਪਿਾਣਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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26168 598 jy qU dyih q hir 
rsu gweI mnu 
iqRpqY hir ilv 
lwgw]4]

Jae Thoo Dhaehi 

Th Har Ras Gaaee 

Man Thripathai 

Har Liv Laagaa 

||4||

If You so bless us, 

Lord, then we sing 

Your Praises; the mind 

is satisfied and 

fulfilled, lovingly 

attached to the Lord. 

||4||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਬਖ਼ਸ਼ੇਂ 
ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਹਰੀ-ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ 
ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

26169 598 swDsMgiq mih 
hir rsu pweIAY  
guir imilAY jm 
Bau Bwgw]

Saadhhasangath 

Mehi Har Ras 

Paaeeai Gur Miliai 

Jam Bho Bhaagaa 

||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the subtle 

essence of the Lord is 

obtained; meeting the 

Guru, the fear of 

death departs.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ 

ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ (ਭੀ) ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

26170 598 nwnk rwm nwmu 
jip gurmuiK hir 
pwey msqik 
Bwgw]5]10]

Naanak Raam 

Naam Jap 

Guramukh Har 

Paaeae Masathak 

Bhaagaa 

||5||10||

O Nanak, chant the 

Name of the Lord, as 

Gurmukh; you shall 

obtain the Lord, and 

realize your pre-

ordained destiny. 

||5||10||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਚੂੰਗਾ 
ਲੇਖ ਉੱਘੜ ਪਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥੧੦॥

26171 598 soriT mhlw 1] Sorath Mehalaa 1 

||

Sorat'h, First Mehl:
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26172 598 srb jIAw isir 
lyKu DurwhU ibnu 
lyKY nhI koeI 
jIau]

Sarab Jeeaa Sir 

Laekh 

Dhhuraahoo Bin 

Laekhai Nehee 

Koee Jeeo ||

Destiny, pre-ordained 

by the Lord, looms 

over the heads of all 

beings; no one is 

without this pre-

ordained destiny.

ਧੁਰੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਲੇਖ 

(ਉੱਕਜਰਆ ਜਪਆ) ਹੈ। ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਨਾਹ ਹੋਵੇ।

26173 598 Awip AlyKu  
kudriq kir dyKY  
hukim clwey 
soeI jIau]1]

Aap Alaekh 

Kudharath Kar 

Dhaekhai Hukam 

Chalaaeae Soee 

Jeeo ||1||

Only He Himself is 

beyond destiny; 

creating the creation 

by His creative power, 

He beholds it, and 

causes His Command 

to be followed. ||1||

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਸ 

(ਕਰਮ-) ਲੇਖ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਿ ਹੈ ਿ ੋ

ਇਸ ਕੁਦਰਜਤ ਨੂੂੰ  ਰਚ ਕੇ ਇਸ 

ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ (ਿਗਤ-

ਕਾਰ) ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

26174 598 mn ry rwm jphu  
suKu hoeI]

Man Rae Raam 

Japahu Sukh Hoee 

||

O mind, chant the 

Name of the Lord, and 

be at peace.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਰਾਮ (ਪਿਭੂ) 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੋ, (ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਜਮਲੇਗਾ।

26175 598 Aih inis gur ky 
crn sryvhu hir 
dwqw Bugqw 
soeI]rhwau]

Ahinis Gur Kae 

Charan Saraevahu 

Har Dhaathaa 

Bhugathaa Soee 

|| Rehaao ||

Day and night, serve at 

the Guru's feet; the 

Lord is the Giver, and 

the Enjoyer. ||Pause||

ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 

ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰੋ, ਉਹ ਹਰੀ (ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

(ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੋ ਕੇ) ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ॥
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26176 599 jo AMqir so 
bwhir dyKhu  
Avru n dUjw 
koeI jIau]

Jo Anthar So 

Baahar 

Dhaekhahu Avar N 

Dhoojaa Koee 

Jeeo ||

He is within - see Him 

outside as well; there 

is no one, other than 

Him.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ 
ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ (ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਜਤ 

ਜਵਚ) ਵੇਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ 

ਵਰਗਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

26177 599 gurmuiK eyk 
idRsit kir dyKhu  
Git Git joiq 
smoeI jIau]2]

Guramukh Eaek 

Dhrisatt Kar 

Dhaekhahu Ghatt 

Ghatt Joth 

Samoee Jeeo ||2||

As Gurmukh, look 

upon all with the 

single eye of equality; 

in each and every 

heart, the Divine Light 

is contained. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ 
ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ (ਜਿਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਦੱਸ 

ਪਏਗਾ ਜਕ) ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਿੋਜਤ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੨॥

26178 599 clqO Twik rKhu 
Gir ApnY gur 
imilAY ieh miq 
hoeI jIau]

Chalatha Thaak 

Rakhahu Ghar 

Apanai Gur Miliai 

Eih Math Hoee 

Jeeo ||

Restrain your fickle 

mind, and keep it 

steady within its own 

home; meeting the 

Guru, this 

understanding is 

obtained.

ਇਸ (ਬਾਹਰ) ਭਟਕਦੇ (ਮਨ) 

ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਵੱਸਦੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ) ਹੀ ਜਟਕਾ 
ਰੱਖ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਹੀ 
ਇਹ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
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26179 599 dyiK AidRstu 
rhau ibsmwdI  
duKu ibsrY suKu 
hoeI jIau]3]

Dhaekh Adhrisatt 

Reho 

Bisamaadhee 

Dhukh Bisarai 

Sukh Hoee Jeeo 

||3||

Seeing the unseen 

Lord, you shall be 

amazed and delighted; 

forgetting your pain, 

you shall be at peace. 

||3||

ਮੈਂ ਤਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਉਸ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਸਭ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਸਮਾਦ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ। (ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਇਹ ਦੀਦਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26180 599 pIvhu Aipau 
prm suKu pweIAY  
inj Gir vwsw 
hoeI jIau]

Peevahu Apio 

Param Sukh 

Paaeeai Nij Ghar 

Vaasaa Hoee Jeeo 

||

Drinking in the 

ambrosial nectar, you 

shall attain the highest 

bliss, and dwell within 

the home of your own 

self.

ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਉ, (ਇਹ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਜਤਆਂ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨ 

ਬਾਹਰ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

26181 599 jnm mrx Bv 
BMjnu gweIAY  
punrip jnmu n 
hoeI jIau]4]

Janam Maran 

Bhav Bhanjan 

Gaaeeai Punarap 

Janam N Hoee 

Jeeo ||4||

So sing the Praises of 

the Lord, the 

Destroyer of the fear 

of birth and death, 

and you shall not be 

reincarnated again. 

||4||

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਿ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ 

(ਮਰਨ) ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੪॥
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26182 599 qqu inrMjnu joiq 
sbweI so hM Bydu 
n koeI jIau]

(hM) jIv[ (so)auh bRhm Thath Niranjan 

Joth Sabaaee 

Sohan Bhaedh N 

Koee Jeeo ||

The essence, the 

immaculate Lord, the 

Light of all - I am He 

and He is me - there is 

no difference between 

us.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਅਸਲਾ ਹੈ (ਆਪ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

26183 599 AprMpr 
pwrbRhmu 
prmysru nwnk  
guru imilAw soeI 
jIau]5]11]

Ap-rMpr Aparanpar 

Paarabreham 

Paramaesar 

Naanak Gur Miliaa 

Soee Jeeo 

||5||11||

The Infinite 

Transcendent Lord, 

the Supreme Lord God 

- Nanak has met with 

Him, the Guru. 

||5||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਇਹ 

ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਹਰ ਥਾਂ ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੈ (ਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਜਵਆਪਕਤਾ ਜਵਚ 

ਜਕਤੇ) ਕੋਈ ਜਵੱਥ ਜਵਤਕਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੫॥੧੧॥

26184 599 soriT mhlw 1 
Gru 3

Sorath Mehalaa 1 

Ghar 3

Sorat'h, First Mehl, 

Third House:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

26185 599 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

26186 599 jw iqsu Bwvw qd 
hI gwvw]

Jaa This Bhaavaa 

Thadh Hee Gaavaa 

||

When I am pleasing to 

Him, then I sing His 

Praises.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ (ਭਾਵ, 

ਿਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ) ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,
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26187 599 qw gwvy kw Plu 
pwvw]

Thaa Gaavae Kaa 

Fal Paavaa ||

Singing His Praises, I 

receive the fruits of 

my rewards.

ਤਦੋਂ ਹੀ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਹੀ) ਮੈਂ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਦਾ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
26188 599 gwvy kw Plu 

hoeI]

Gaavae Kaa Fal 

Hoee ||

The rewards of singing 

His Praises

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਿ ੋ

ਿਲ ਹੈ (ਜਕ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੀ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ)

26189 599 jw Awpy dyvY 
soeI]1]

Jaa Aapae Dhaevai 

Soee ||1||

Are obtained when He 

Himself gives them. 

||1||

ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

26190 599 mn myry gur 
bcnI iniD 
pweI]

Man Maerae Gur 

Bachanee Nidhh 

Paaee ||

O my mind, through 

the Word of the 

Guru's Shabad, the 

treasure is obtained;

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੁਖ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਲੱਭ ਜਲਆ,

26191 599 qw qy sc mih 
rihAw 
smweI]rhwau]

Thaa Thae Sach 

Mehi Rehiaa 

Samaaee || 

Rehaao ||

This is why I remain 

immersed in the True 

Name. ||Pause||

ਉਹ ਉਸ (ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ) ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ॥
26192 599 gur swKI AMqir 

jwgI]
(swKI) is`iKAw Gur Saakhee 

Anthar Jaagee ||

When I awoke within 

myself to the Guru's 

Teachings,

ਿਦੋਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ) ਿੋਜਤ 

ਿਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

26193 599 qw cMcl miq 
iqAwgI]

Thaa Chanchal 

Math Thiaagee ||

Then I renounced my 

fickle intellect.

ਤਦੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਮੱਤ ਛੱਡ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਮਾਇਆ ਜਪਛੇ 

ਭਟਕਣ ਵਲ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
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26194 599 gur swKI kw 
aujIAwrw]

aujI-Awrw Gur Saakhee Kaa 

Oujeeaaraa ||

When the Light of the 

Guru's Teachings 

dawned,

ਿਦੋਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ (ਆਤਮਕ) ਚਾਨਣ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

26195 599 qw imitAw sgl 
AMD´wrw]2]

AMiDAwrw Thaa Mittiaa Sagal 

Andhhyaaraa 

||2||

And then all darkness 

was dispelled. ||2||

ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
(ਅਜਗਆਨਤਾ ਵਾਲਾ) ਸਾਰਾ 
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26196 599 gur crnI mnu 
lwgw]

Gur Charanee 

Man Laagaa ||

When the mind is 

attached to the Guru's 

Feet,

ਿਦੋਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ,

26197 599 qw jm kw mwrgu 
Bwgw]

Thaa Jam Kaa 

Maarag Bhaagaa 

||

Then the Path of 

Death recedes.

ਤਦੋਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਉਹ 

ਿੀਵਨ-ਰਸਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
26198 599 BY ivic inrBau 

pwieAw]

Bhai Vich Nirabho 

Paaeiaa ||

Through the Fear of 

God, one attains the 

Fearless Lord;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

26199 599 qw shjY kY Gir 
AwieAw]3]

Thaa Sehajai Kai 

Ghar Aaeiaa ||3||

Then, one enters the 

home of celestial bliss. 

||3||

ਤਦੋਂ ਉਹ ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26200 599 Bxiq nwnku bUJY 
ko bIcwrI]

bu`JY Bhanath Naanak 

Boojhai Ko 

Beechaaree ||

Prays Nanak, how rare 

are those who reflect 

and understand,

ਪਰ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ,
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26201 599 iesu jg mih  
krxI swrI]

Eis Jag Mehi 

Karanee Saaree ||

The most sublime 

action in this world.

ਜਕ ਇਸ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ ਹੀ) 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ ਹੈ।

26202 599 krxI kIriq 
hoeI]

Karanee Keerath 

Hoee ||

The noblest deed is to 

sing the Lord's Praises,

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ (ਸਿੇਸ਼ਟ) 

ਕਾਰ ਉਦੋਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

26203 599 jw Awpy imilAw 
soeI]4]1]12]

Jaa Aapae Miliaa 

Soee ||4||1||12||

And so meet the Lord 

Himself. ||4||1||12||

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪ (ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਰਗਟ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੨॥

26204 599 soriT mhlw 3 
Gru 1

Sorath Mehalaa 3 

Ghar 1

Sorat'h, Third Mehl, 

First House:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

26205 599 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

26206 599 syvk syv krih 
siB qyrI ijn 
sbdY swdu 
AwieAw]

Saevak Saev 

Karehi Sabh 

Thaeree Jin 

Sabadhai Saadh 

Aaeiaa ||

All of Your servants, 

who relish the Word 

of Your Shabad, serve 

You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

26207 599 gur ikrpw qy  
inrmlu hoAw  
ijin ivchu Awpu 
gvwieAw]

Gur Kirapaa Thae 

Niramal Hoaa Jin 

Vichahu Aap 

Gavaaeiaa ||

By Guru's Grace, they 

become pure, 

eradicating self-

conceit from within.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ 

ਉਹ ਪਜਵਤਿ (ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ) ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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26208 599 An idnu gux 
gwvih inq swcy  
gur kY sbid 
suhwieAw]1]

Anadhin Gun 

Gaavehi Nith 

Saachae Gur Kai 

Sabadh Suhaaeiaa 

||1||

Night and day, they 

continually sing the 

Glorious Praises of the 

True Lord; they are 

adorned with the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||1||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

26209 599 myry Twkur hm 
bwirk srix 
qumwrI]

Maerae Thaakur 

Ham Baarik Saran 

Thumaaree ||

O my Lord and Master, 

I am Your child; I seek 

Your Sanctuary.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ 
(ਿੀਵ) ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਏ ਹਾਂ।

26210 599 eyko scw scu qU  
kyvlu Awip 
murwrI]rhwau]

Eaeko Sachaa Sach 

Thoo Kaeval Aap 

Muraaree || 

Rehaao ||

You are the One and 

Only Lord, the Truest 

of the True; You 

Yourself are the 

Destroyer of ego. 

||Pause||

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਰਹਾਉ॥

26211 599 jwgq rhy iqnI 
pRBu pwieAw  
sbdy haumY mwrI]

Jaagath Rehae 

Thinee Prabh 

Paaeiaa Sabadhae 

Houmai Maaree ||

Those who remain 

wakeful obtain God; 

through the Word of 

the Shabad, they 

conquer their ego.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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26212 599 igrhI mih sdw 
hir jn audwsI  
igAwn qq 
bIcwrI]

Girehee Mehi 

Sadhaa Har Jan 

Oudhaasee Giaan 

Thath Beechaaree 

||

Immersed in family 

life, the Lord's humble 

servant ever remains 

detached; he reflects 

upon the essence of 

spiritual wisdom.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਅਸਲ ਜਗਆਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ 

ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਜਵਰਕਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

26213 599 siqguru syiv sdw 
suKu pwieAw hir 
rwiKAw aur 
DwrI]2]

Sathigur Saev 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Har 

Raakhiaa Our 

Dhhaaree ||2||

Serving the True Guru, 

he finds eternal peace, 

and he keeps the Lord 

enshrined in his heart. 

||2||

ਉਹ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੨॥

26214 599 iehu mnUAw dh 
idis Dwvdw dUjY 
Bwie KuAwieAw]

Eihu Manooaa 

Dheh Dhis 

Dhhaavadhaa 

Dhoojai Bhaae 

Khuaaeiaa ||

This mind wanders in 

the ten directions; it is 

consumed by the love 

of duality.

ਇਹ ਅੱਲਹੜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਦੌੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, (ਿੀਵਨ 

ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਜਝਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

26215 600 mnmuK mugDu hir 
nwmu n cyqY  
ibrQw jnmu 
gvwieAw]

Manamukh 

Mugadhh Har 

Naam N Chaethai 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa ||

The foolish self-willed 

manmukh does not 

remember the Lord's 

Name; he wastes away 

his life in vain.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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26216 600 siqguru Byty qw 
nwau pwey haumY 
mohu cukwieAw]3]

Sathigur Bhaettae 

Thaa Naao Paaeae 

Houmai Mohu 

Chukaaeiaa ||3||

But when he meets 

the True Guru, then he 

obtains the Name; he 

sheds egotism and 

emotional 

attachment. ||3||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
26217 600 hir jn swcy  

swcu kmwvih gur 
kY sbid vIcwrI]

Har Jan Saachae 

Saach Kamaavehi 

Gur Kai Sabadh 

Veechaaree ||

The Lord's humble 

servants are True - 

they practice Truth, 

and reflect upon the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਾਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

26218 600 Awpy myil ley 
pRiB swcY swcu 
riKAw aur DwrI]

Aapae Mael Leae 

Prabh Saachai 

Saach Rakhiaa Our 

Dhhaaree ||

The True Lord God 

unites them with 

Himself, and they keep 

the True Lord 

enshrined in their 

hearts.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
26219 600 nwnk nwvhu giq 

miq pweI eyhw 
rwis 
hmwrI]4]1]

Naanak Naavahu 

Gath Math Paaee 

Eaehaa Raas 

Hamaaree 

||4||1||

O Nanak, through the 

Name, I have obtained 

salvation and 

understanding; this 

alone is my wealth. 

||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਤੇ (ਚੂੰਗੀ) ਅਕਲ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ (ਿੀਵਾਂ) ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ॥੪॥੧॥

26220 600 soriT mhlw 3] Sorath Mehalaa 3 

||

Sorat'h, Third Mehl:
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26221 600 Bgiq Kjwnw  
Bgqn kau dIAw  
nwau hir Dnu scu 
soie]

Bhagath 

Khajaanaa 

Bhagathan Ko 

Dheeaa Naao Har 

Dhhan Sach Soe ||

The True Lord has 

blessed His devotees 

with the treasure of 

devotional worship, 

and the wealth of the 

Lord's Name.

(ਗੁਰੂ) ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

26222 600 AKutu nwm Dnu  
kdy inKutY nwhI  
iknY n kImiq 
hoie]

A-Ku`tu[ inK`utY Akhutt Naam 

Dhhan Kadhae 

Nikhuttai Naahee 

Kinai N Keemath 

Hoe ||

The wealth of the 

Naam, shall never be 

exhausted; no one can 

estimate its worth.

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ ਕਦੇ ਮੱੁਕਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਨ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ, ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ 

ਦਾ ਮੱੁਲ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਧਨ ਨੂੂੰ  ਦੁਜਨਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।

26223 600 nwm Din muK 
aujly hoey hir 
pwieAw scu 
soie]1]

Naam Dhhan 

Mukh Oujalae 

Hoeae Har Paaeiaa 

Sach Soe ||1||

With the wealth of the 

Naam, their faces are 

radiant, and they 

attain the True Lord. 

||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਧਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥

26224 600 mn myry gur 
sbdI hir 
pwieAw jwie]

Man Maerae Gur 

Sabadhee Har 

Paaeiaa Jaae ||

O my mind, through 

the Word of the 

Guru's Shabad, the 

Lord is found.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
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26225 600 ibnu sbdY jgu 
Buldw iPrdw  
drgh imlY 
sjwie]rhwau]

Bin Sabadhai Jag 

Bhuladhaa 

Firadhaa 

Dharageh Milai 

Sajaae || Rehaao 

||

Without the Shabad, 

the world wanders 

around, and receives 

its punishment in the 

Court of the Lord. 

||Pause||

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿਗਤ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ, (ਅਗਾਂਹ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਦੂੰਡ ਸਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ॥

26226 600 iesu dyhI AMdir 
pMc cor vsih  
kwmu kRoDu loBu mohu 
AhMkwrw]

Eis Dhaehee 

Andhar Panch 

Chor Vasehi Kaam 

Krodhh Lobh 

Mohu Ahankaaraa 

||

Within this body dwell 

the five thieves: sexual 

desire, anger, greed, 

emotional attachment 

and egotism.

ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, 

ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਿ 

ਚੋਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ,

26227 600 AMimRqu lUtih  
mnmuK nhI 
bUJih koie n 
suxY pUkwrw]

Anmrith Loottehi 

Manamukh Nehee 

Boojhehi Koe N 

Sunai Pookaaraa ||

They plunder the 

Nectar, but the self-

willed manmukh does 

not realize it; no one 

hears his complaint.

(ਇਹ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਲੁੱ ਟਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਇਹ 

ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। (ਿਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ 

ਲੁਟਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਤਾਂ) ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ (ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ)।
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26228 600 AMDw jgqu AMDu 
vrqwrw bwJu gurU  
gubwrw]2]

j`g-qu Andhhaa Jagath 

Andhh 

Varathaaraa Baajh 

Guroo Gubaaraa 

||2||

The world is blind, and 

its dealings are blind 

as well; without the 

Guru, there is only 

pitch darkness. ||2||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਿਗਤ ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਵਾਲੀ 
ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ (ਇਸ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ) ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

26229 600 haumY myrw kir 
kir ivguqy ikhu 
clY n clidAw 
nwil]

iv-g`uqy Houmai Maeraa 

Kar Kar Viguthae 

Kihu Chalai N 

Chaladhiaa Naal ||

Indulging in egotism 

and possessiveness, 

they are ruined; when 

they depart, nothing 

goes along with them.

ਇਹ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਜਕ 'ਮੈਂ 
ਵੱਡਾ ਹਾਂ', 'ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ 

ਮੇਰਾ ਹੈ' (ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ) ਮਨੱੁਖ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਿਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 

ਚੀਜ਼ ਭੀ ਜਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਤੁਰਦੀ।

26230 600 gurmuiK hovY su 
nwmu iDAwvY sdw 
hir nwmu smwil]

Guramukh Hovai S 

Naam Dhhiaavai 

Sadhaa Har Naam 

Samaal ||

But one who becomes 

Gurmukh meditates 

on the Naam, and ever 

contemplates the 

Lord's Name.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

26231 600 scI bwxI hir 
gux gwvY ndrI 
ndir 
inhwil]3]

Sachee Baanee 

Har Gun Gaavai 

Nadharee Nadhar 

Nihaal ||3||

Through the True 

Word of Gurbani, he 

sings the Glorious 

Praises of the Lord; 

blessed with the Lord's 

Glance of Grace, he is 

enraptured. ||3||

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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26232 600 siqgur igAwnu 
sdw Git cwnxu  
Amru isir 
bwidswhw]

(Amru) hukm[ bwidswhW Sathigur Giaan 

Sadhaa Ghatt 

Chaanan Amar Sir 

Baadhisaahaa ||

The spiritual wisdom 

of the True Guru is a 

steady light within the 

heart. The Lord's 

decree is over the 

heads of even kings.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਜਗਆਨ ਸਦਾ 
ਚਾਨਣ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਹੁਕਮ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) 

ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ (ਭੀ) 
ਚੱਲਦਾ ਹੈ,

26233 600 An idnu Bgiq 
krih idnu rwqI  
rwm nwmu scu 
lwhw]

Anadhin Bhagath 

Karehi Dhin 

Raathee Raam 

Naam Sach Laahaa 

||

Night and day, the 

Lord's devotees 

worship Him; night 

and day, they gather 

in the true profit of 

the Lord's Name.

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟਦੇ ਹਨ ਿ ੋਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

26234 600 nwnk rwm nwim 
insqwrw sbid 
rqy hir 
pwhw]4]2]

(pwhw) pws Naanak Raam 

Naam Nisathaaraa 

Sabadh Rathae 

Har Paahaa 

||4||2||

O Nanak, through the 

Lord's Name, one is 

emancipated; attuned 

to the Shabad, he 

finds the Lord. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥
26235 600 soriT mÚ 3] Sorath Ma 3 || Sorat'h, Third Mehl:

26236 600 dwsin dwsu hovY  
qw hir pwey  
ivchu Awpu 
gvweI]

Dhaasan Dhaas 

Hovai Thaa Har 

Paaeae Vichahu 

Aap Gavaaee ||

If one becomes the 

slave of the Lord's 

slaves, then he finds 

the Lord, and 

eradicates ego from 

within.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ 

ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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26237 600 Bgqw kw kwrju 
hir AnMdu hY An 
idnu hir gux 
gweI]

A-nMdu Bhagathaa Kaa 

Kaaraj Har Anandh 

Hai Anadhin Har 

Gun Gaaee ||

The Lord of bliss is his 

object of devotion; 

night and day, he sings 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮੱੁਖ 

ਕੂੰਮ ਇਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

(ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ) ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

26238 600 sbid rqy sdw 
iek rMgI hir 
isau rhy 
smweI]1]

Sabadh Rathae 

Sadhaa Eik Rangee 

Har Sio Rehae 

Samaaee ||1||

Attuned to the Word 

of the Shabad, the 

Lord's devotees 

remain ever as one, 

absorbed in the Lord. 

||1||

ਭਗਤ ਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਇਕ-ਰਸ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

26239 600 hir jIau swcI 
ndir qumwrI]

Har Jeeo Saachee 

Nadhar 

Thumaaree ||

O Dear Lord, Your 

Glance of Grace is 

True.

ਹੇ ਪਿਭ ਿੀ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਉਤੇ) 

ਸਦਾ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
26240 600 AwpixAw dwsw 

no ikRpw kir 
ipAwry rwKhu pYj 
hmwrI]rhwau]

Aapaniaa Dhaasaa 

No Kirapaa Kar 

Piaarae Raakhahu 

Paij Hamaaree || 

Rehaao ||

Show mercy to Your 

slave, O Beloved Lord, 

and preserve my 

honor. ||Pause||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ 
ਉਤੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈਂ, ਮੇਰੀ ਭੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ! 

ਰਹਾਉ॥
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26241 600 sbid slwhI 
sdw hau jIvw  
gurmqI Bau 
Bwgw]

Sabadh Salaahee 

Sadhaa Ho Jeevaa 

Guramathee Bho 

Bhaagaa ||

Continually praising 

the Word of the 

Shabad, I live; under 

Guru's Instruction, my 

fear has been 

dispelled.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇ, ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
26242 600 myrw pRBu swcw 

Aiq suAwilau  
guru syivAw icqu 
lwgw]

Maeraa Prabh 

Saachaa Ath 

Suaalio Gur 

Saeviaa Chith 

Laagaa ||

My True Lord God is 

so beautiful! Serving 

the Guru, my 

consciousness is 

focused on Him.

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ, ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਚੱਤ (ਉਸ 

ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ) ਮਗਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
26243 600 swcw sbdu scI 

scu bwxI so jnu 
An idnu 
jwgw]2]

Saachaa Sabadh 

Sachee Sach 

Baanee So Jan 

Anadhin Jaagaa 

||2||

One who chants the 

True Word of the 

Shabad, and the 

Truest of the True, the 

Word of His Bani, 

remains wakeful, day 

and night. ||2||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਵੱਸਦੀ ਹੈ) 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

26244 600 mhw gMBIru sdw 
suKdwqw iqs kw 
AMqu n pwieAw]

Mehaa Ganbheer 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

This Kaa Anth N 

Paaeiaa ||

He is so very deep and 

profound, the Giver of 

eternal peace; no one 

can find His limit.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।
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26245 600 pUry gur kI syvw 
kInI AicMqu hir 
mMin vswieAw]

Poorae Gur Kee 

Saevaa Keenee 

Achinth Har Mann 

Vasaaeiaa ||

Serving the Perfect 

Guru, one becomes 

carefree, enshrining 

the Lord within the 

mind.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

26246 600 mnu qnu inrmlu 
sdw suKu AMqir  
ivchu Brmu 
cukwieAw]3]

Man Than Niramal 

Sadhaa Sukh 

Anthar Vichahu 

Bharam 

Chukaaeiaa ||3||

The mind and body 

become immaculately 

pure, and a lasting 

peace fills the heart; 

doubt is eradicated 

from within. ||3||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਹਰਦਾ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26247 600 hir kw mwrgu 
sdw pMQu ivKVw 
ko pwey gur 
vIcwrw]

Har Kaa Maarag 

Sadhaa Panthh 

Vikharraa Ko 

Paaeae Gur 

Veechaaraa ||

The Way of the Lord is 

always such a difficult 

path; only a few find 

it, contemplating the 

Guru.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

26248 600 hir kY rMig rwqw  
sbdy mwqw haumY 
qjy ivkwrw]

m`wqw Har Kai Rang 

Raathaa Sabadhae 

Maathaa Houmai 

Thajae Vikaaraa ||

Imbued with the 

Lord's Love, and 

intoxicated with the 

Shabad, he renounces 

ego and corruption.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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26249 600 nwnk nwim rqw 
iek rMgI sbid 
svwrxhwrw]4]3
]

Naanak Naam 

Rathaa Eik Rangee 

Sabadh 

Savaaranehaaraa 

||4||3||

O Nanak, imbued with 

the Naam, and the 

Love of the One Lord, 

he is embellished with 

the Word of the 

Shabad. ||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਇਕ-ਰਸ 

ਰੱਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥

26250 601 soriT mhlw 3] Sorath Mehalaa 3 

||

Sorat'h, Third Mehl:

26251 601 hir jIau quDuno 
sdw swlwhI 
ipAwry ijcru 
Gt AMqir hY 
swsw]

Har Jeeo Thudhh 

No Sadhaa 

Saalaahee Piaarae 

Jichar Ghatt 

Anthar Hai Saasaa 

||

Dear Beloved Lord, I 

praise You continually, 

as long as there is the 

breath within my body.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਮੇਹਰ 

ਕਰ) ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮੇਰੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ।

26252 601 ieku plu iKnu 
ivsrih qU 
suAwmI jwxau 
brs pcwsw]

Eik Pal Khin 

Visarehi Thoo 

Suaamee Jaano 

Baras Pachaasaa ||

If I were to forget You, 

for a moment, even 

for an instant, O Lord 

Master, it would be 

like fifty years for me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਥੋਂ ਇਕ ਪਲ-

ਭਰ ਿਾਂ ਇਕ ਜਛਨ-ਭਰ ਵੀ 
ਜਵੱਸਰਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਕਤ 

ਪੂੰਿਾਹ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ 

ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।
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26253 601 hm mUV mugD 
sdw sy BweI gur 
kY sbid 
pRgwsw]1]

Ham Moorr 

Mugadhh Sadhaa 

Sae Bhaaee Gur 

Kai Sabadh 

Pragaasaa ||1||

I was always such a 

fool and an idiot, O 

Siblings of Destiny, but 

now, through the 

Word of the Guru's 

Shabad, my mind is 

enlightened. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਮੂਰਖ 

ਅੂੰਞਾਣ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥

26254 601 hir jIau qum 
Awpy dyhu buJweI]

b`uJweI Har Jeeo Thum 

Aapae Dhaehu 

Bujhaaee ||

Dear Lord, You 

Yourself bestow 

understanding.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼।

26255 601 hir jIau quDu 
ivthu vwirAw 
sd hI qyry nwm 
ivthu bil 
jweI]rhwau]

Har Jeeo Thudhh 

Vittahu Vaariaa 

Sadh Hee Thaerae 

Naam Vittahu Bal 

Jaaee || Rehaao ||

Dear Lord, I am 

forever a sacrifice to 

You; I am dedicated 

and devoted to Your 

Name. ||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਵਾਂ। ਰਹਾਉ॥

26256 601 hm sbid muey  
sbid mwir 
jIvwly BweI  
sbdy hI mukiq 
pweI]

Ham Sabadh 

Mueae Sabadh 

Maar Jeevaalae 

Bhaaee Sabadhae 

Hee Mukath 

Paaee ||

I have died in the 

Word of the Shabad, 

and through the 

Shabad, I am dead 

while yet alive, O 

Siblings of Destiny; 

through the Shabad, I 

have been liberated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀਂ (ਿੀਵ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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26257 601 sbdy mnu qnu 
inrmlu hoAw hir 
visAw min 
AweI]

Sabadhae Man 

Than Niramal 

Hoaa Har Vasiaa 

Man Aaee ||

Through the Shabad, 

my mind and body 

have been purified, 

and the Lord has come 

to dwell within my 

mind.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਪਜਵਤਿ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੂੰਦਰ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

26258 601 sbdu gur dwqw  
ijqu mnu rwqw  
hir isau rihAw 
smweI]2]

Sabadh Gur 

Dhaathaa Jith Man 

Raathaa Har Sio 

Rehiaa Samaaee 

||2||

The Guru is the Giver 

of the Shabad; my 

mind is imbued with it, 

and I remain absorbed 

in the Lord. ||2||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਮਨ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26259 601 sbdu n jwxih sy 
AMny boly sy ikqu 
Awey sMswrw]

Sabadh N Jaanehi 

Sae Annae Bolae 

Sae Kith Aaeae 

Sansaaraa ||

Those who do not 

know the Shabad are 

blind and deaf; why 

did they even bother 

to come into the 

world?

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹੇ  
ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਖੱਟਦੇ।

26260 601 hir rsu n 
pwieAw ibrQw 
jnmu gvwieAw  
jMmih vwro vwrw]

Har Ras N Paaeiaa 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa 

Janmehi Vaaro 

Vaaraa ||

They do not obtain the 

subtle essence of the 

Lord's elixir; they 

waste away their lives, 

and are reincarnated 

over and over again.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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26261 601 ibstw ky kIVy  
ibstw mwih 
smwxy mnmuK 
mugD gubwrw]3]

Bisattaa Kae 

Keerrae Bisattaa 

Maahi Samaanae 

Manamukh 

Mugadhh 

Gubaaraa ||3||

The blind, idiotic, self-

willed manmukhs are 

like maggots in 

manure, and in 

manure they rot away. 

||3||

ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਦ ਦੇ ਕੀੜੇ ਗੂੰਦ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

(ਅਜਗਆਨਤਾ ਦੇ) ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ 

ਹੀ (ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੩॥

26262 601 Awpy kir vyKY  
mwrig lwey BweI  
iqsu ibnu Avru 
n koeI]

Aapae Kar Vaekhai 

Maarag Laaeae 

Bhaaee This Bin 

Avar N Koee ||

The Lord Himself 

creates us, watches 

over us, and places us 

on the Path, O Siblings 

of Destiny; there is no 

one other than Him.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ) ਰਸਤੇ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਿ ੋਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕੇ)।

26263 601 jo Duir iliKAw  
su koie n mytY 
BweI krqw kry  
su hoeI]

Jo Dhhur Likhiaa S 

Koe N Maettai 

Bhaaee Karathaa 

Karae S Hoee ||

No one can erase that 

which is pre-ordained, 

O Siblings of Destiny; 

whatever the Creator 

wills, comes to pass.

ਕਰਤਾਰ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ) ਜਲਖ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ (ਹੋਰ) 

ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

26264 601 nwnk nwmu 
visAw mn 
AMqir BweI  
Avru n dUjw 
koeI]4]4]

Naanak Naam 

Vasiaa Man 

Anthar Bhaaee 

Avar N Dhoojaa 

Koee ||4||4||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

abides deep within the 

mind; O Siblings of 

Destiny, there is no 

other at all. ||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਦਾਤ 

ਦੇਣ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੪॥੪॥
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26265 601 soriT mhlw 3] Sorath Mehalaa 3 

||

Sorat'h, Third Mehl:

26266 601 gurmuiK Bgiq 
krih pRB Bwvih  
An idnu nwmu 
vKwxy]

Guramukh 

Bhagath Karehi 

Prabh Bhaavehi 

Anadhin Naam 

Vakhaanae ||

The Gurmukhs 

practice devotional 

worship, and become 

pleasing to God; night 

and day, they chant 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ।

26267 601 Bgqw kI swr 
krih Awip 
rwKih jo qyrY 
min Bwxy]

Bhagathaa Kee 

Saar Karehi Aap 

Raakhehi Jo 

Thaerai Man 

Bhaanae ||

You Yourself protect 

and take care of Your 

devotees, who are 

pleasing to Your Mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

26268 601 qU guxdwqw sbid 
pCwqw gux kih 
guxI smwxy]1]

Thoo 

Gunadhaathaa 

Sabadh 

Pashhaathaa Gun 

Kehi Gunee 

Samaanae ||1||

You are the Giver of 

virtue, realized 

through the Word of 

Your Shabad. Uttering 

Your Glories, we 

merge with You, O 

Glorious Lord. ||1||

ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗੁਣ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ (ਭਗਤ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
26269 601 mn myry hir jIau 

sdw smwil]

Man Maerae Har 

Jeeo Sadhaa 

Samaal ||

O my mind, remember 

always the Dear Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੁ।
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26270 601 AMq kwil qyrw 
bylI hovY sdw 
inbhY qyrY 
nwil]rhwau]

Anth Kaal Thaeraa 

Baelee Hovai 

Sadhaa Nibehai 

Thaerai Naal || 

Rehaao ||

At the very last 

moment, He alone 

shall be your best 

friend; He shall always 

stand by you. 

||Pause||

ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੇਗਾ ਰਹਾਉ॥

26271 601 dust caukVI  
sdw kUVu kmwvih  
nw bUJih vIcwry]

Dhusatt 

Choukarree 

Sadhaa Koorr 

Kamaavehi Naa 

Boojhehi 

Veechaarae ||

The gathering of the 

wicked enemies shall 

always practice 

falsehood; they do not 

contemplate 

understanding.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਭੈੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਭੈੜ ਹੀ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ,

26272 601 inMdw dustI qy  
ikin Plu 
pwieAw hrxwKs 
nKih ibdwry]

Nindhaa 

Dhusattee Thae 

Kin Fal Paaeiaa 

Haranaakhas 

Nakhehi 

Bidhaarae ||

Who can obtain fruit 

from the slander of 

evil enemies? 

Remember that 

Harnaakhash was torn 

apart by the Lord's 

claws.

ਜਕ ਭੈੜੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ (ਆਜਦਕ) ਤੋਂ 
ਜਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਚੂੰਗਾ ਿਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ। ਹਰਣਾਖਸ਼ (ਨੇ ਭਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 
ਉਹ) ਨਹੁੂੰ ਆਂ ਨਾਲ ਚੀਜਰਆ 

ਜਗਆ।

26273 601 pRihlwdu jnu sd 
hir gux gwvY  
hir jIau ley 
aubwry]2]

pR-ihlwdu Prehilaadh Jan 

Sadh Har Gun 

Gaavai Har Jeeo 

Leae Oubaarae 

||2||

Prahlaad, the Lord's 

humble servant, 

constantly sang the 

Glorious Praises of the 

Lord, and the Dear 

Lord saved him. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ 

ਪਿਜਹਲਾਦ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਨਰਜਸੂੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰ 

ਕੇ) ਬਚਾ ਜਲਆ ॥੨॥
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26274 601 Awps kau bhu 
Blw kir jwxih  
mnmuiK miq n 
kweI]

Aapas Ko Bahu 

Bhalaa Kar Jaanehi 

Manamukh Math 

N Kaaee ||

The self-willed 

manmukhs see 

themselves as being 

very virtuous; they 

have absolutely no 

understanding at all.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਅਕਲ-

ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਚੂੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ,

26275 601 swDU jn kI inMdw 
ivAwpy jwsin 
jnmu gvweI]

Saadhhoo Jan Kee 

Nindhaa Viaapae 

Jaasan Janam 

Gavaaee ||

They indulge in 

slander of the humble 

spiritual people; they 

waste their lives away, 

and then they have to 

depart.

ਪਰ ਨੇਕ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਕਰਨ ਜਵਚ ਰੱੁਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ 

ਗਵਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

26276 601 rwm nwmu kdy 
cyqih nwhI AMiq 
gey pCuqweI]3]

Raam Naam 

Kadhae Chaethehi 

Naahee Anth Geae 

Pashhuthaaee 

||3||

They never think of 

the Lord's Name, and 

in the end, they 

depart, regretting and 

repenting. ||3||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ 

ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਖ਼ਰ ਹੱਥ 

ਮਲਦੇ (ਿਗਤ ਤੋਂ) ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

26277 601 sPlu jnmu Bgqw 
kw kIqw gur 
syvw Awip lwey]

Safal Janam 

Bhagathaa Kaa 

Keethaa Gur 

Saevaa Aap 

Laaeae ||

The Lord makes the 

lives of His devotees 

fruitful; He Himself 

links them to the 

Guru's service.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ।
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26278 601 sbdy rwqy shjy 
mwqy An idnu 
hir gux gwey]

Sabadhae Raathae 

Sehajae Maathae 

Anadhin Har Gun 

Gaaeae ||

Imbued with the Word 

of the Shabad, and 

intoxicated with 

celestial bliss, night 

and day, they sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ) ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

(ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

26279 601 nwnk dwsu khY 
bynMqI hau lwgw 
iqn kY 
pwey]4]5]

Naanak Dhaas 

Kehai Baenanthee 

Ho Laagaa Thin Kai 

Paaeae ||4||5||

Slave Nanak utters this 

prayer: O Lord, please, 

let me fall at their 

feet. ||4||5||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੫॥

26280 601 soriT mhlw 3] Sorath Mehalaa 3 

||

Sorat'h, Third Mehl:

26281 601 so isKu sKw bMDpu 
hY BweI ij gur 
ky Bwxy ivic 
AwvY]

So Sikh Sakhaa 

Bandhhap Hai 

Bhaaee J Gur Kae 

Bhaanae Vich 

Aavai ||

He alone is a Sikh, a 

friend, a relative and a 

sibling, who walks in 

the Way of the Guru's 

Will.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਸੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ।

26282 601 AwpxY BwxY jo 
clY BweI ivCuiV 
cotw KwvY]

Aapanai Bhaanai 

Jo Chalai Bhaaee 

Vishhurr Chottaa 

Khaavai ||

One who walks 

according to his own 

will, O Siblings of 

Destiny, suffers 

separation from the 

Lord, and shall be 

punished.

ਪਰ, ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ ਦੁਖ 

ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5300 Published: March 06/ 2014



26283 601 ibnu siqgur suKu 
kdy n pwvY BweI  
iPir iPir 
pCoqwvY]1]

Bin Sathigur Sukh 

Kadhae N Paavai 

Bhaaee Fir Fir 

Pashhothaavai 

||1||

Without the True 

Guru, peace is never 

obtained, O Siblings of 

Destiny; again and 

again, he regrets and 

repents. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ (ਦੱੁਖੀ ਹੋ 

ਕੇ) ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

26284 601 hir ky dws  
suhyly BweI]

Har Kae Dhaas 

Suhaelae Bhaaee 

||

The Lord's slaves are 

happy, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
26285 602 jnm jnm ky 

iklibK duK kwty  
Awpy myil 
imlweI]rhwau]

Janam Janam Kae 

Kilabikh Dhukh 

Kaattae Aapae 

Mael Milaaee || 

Rehaao ||

The sins and sorrows 

of countless lifetimes 

are eradicated; the 

Lord Himself unites 

them in His Union. 

||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਪਾਪ 

ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

26286 602 iehu kutMbu sBu 
jIA ky bMDn 
BweI Brim Bulw 
sYNswrw]

ku-tMbu Eihu Kuttanb Sabh 

Jeea Kae 

Bandhhan Bhaaee 

Bharam Bhulaa 

Sainasaaraa ||

All of these relatives 

are like chains upon 

the soul, O Siblings of 

Destiny; the world is 

deluded by doubt.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਇਹ 

(ਆਪਣਾ) ਪਰਵਾਰ ਭੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਾ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤਾਂਹੀਏ)ਂ ਿਗਤ 

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਭਟਕ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
26287 602 ibnu gur bMDn 

tUtih nwhI  
gurmuiK moK 
duAwrw]

Bin Gur Bandhhan 

Ttoottehi Naahee 

Guramukh Mokh 

Dhuaaraa ||

Without the Guru, the 

chains cannot be 

broken; the Gurmukhs 

find the door of 

salvation.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਹ ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟਦੇ ਨਹੀਂ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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26288 602 krm krih gur 
sbdu n pCwxih  
mir jnmih vwro 
vwrw]2]

Karam Karehi Gur 

Sabadh N 

Pashhaanehi Mar 

Janamehi Vaaro 

Vaaraa ||2||

One who performs 

rituals without 

realizing the Word of 

the Guru's Shabad, 

shall die and be 

reborn, again and 

again. ||2||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਕੂੰਮ-ਧੂੰ ਧੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

26289 602 hau myrw jgu 
plic rihAw 
BweI koie n 
iks hI kyrw]

Ho Maeraa Jag 

Palach Rehiaa 

Bhaaee Koe N Kis 

Hee Kaeraa ||

The world is entangled 

in egotism and 

possessiveness, O 

Siblings of Destiny, but 

no one belongs to 

anyone else.

ਹੇ ਭਾਈ! 'ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ', 'ਇਹ 

ਧਨ ਆਜਦਕ ਮੇਰਾ ਹੈ'-ਇਸ 

ਜਵਚ ਹੀ ਿਗਤ ਉਲਜਝਆ 

ਜਪਆ ਹੈ (ਉਂਞ) ਕੋਈ ਭੀ ਜਕਸੇ 

ਦਾ (ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਥੀ) ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ।
26290 602 gurmuiK mhlu 

pwiein gux 
gwvin inj Gir 
hoie bsyrw]

Guramukh Mehal 

Paaein Gun 

Gaavan Nij Ghar 

Hoe Basaeraa ||

The Gurmukhs attain 

the Mansion of the 

Lord's Presence, 

singing the Glories of 

the Lord; they dwell in 

the home of their own 

inner being.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
(ਆਤਮਕ) ਜਨਵਾਸ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

26291 602 AYQY bUJY su Awpu 
pCwxY hir pRBu hY 
iqsu kyrw]3]

Aithhai Boojhai S 

Aap Pashhaanai 

Har Prabh Hai This 

Kaeraa ||3||

One who understands 

here, realizes himself; 

the Lord God belongs 

to him. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਸਹਾਈ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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26292 602 siqgurU sdw 
dieAwlu hY BweI  
ivxu Bwgw ikAw 
pweIAY]

Sathiguroo Sadhaa 

Dhaeiaal Hai 

Bhaaee Vin 

Bhaagaa Kiaa 

Paaeeai ||

The True Guru is 

forever merciful, O 

Siblings of Destiny; 

without good destiny, 

what can anyone 

obtain?

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ) 
ਜਕਸਮਜਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕੀਹ ਜਮਲੇ?

26293 602 eyk ndir kir 
vyKY sB aUpir  
jyhw Bwau qyhw 
Plu pweIAY]

Eaek Nadhar Kar 

Vaekhai Sabh 

Oopar Jaehaa 

Bhaao Thaehaa Fal 

Paaeeai ||

He looks alike upon all 

with His Glance of 

Grace, but people 

receive the fruits of 

their rewards 

according to their love 

for the Lord.

ਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਪਆਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 
(ਪਰ ਸਾਡੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਜਿਹੋ 

ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਿਲ (ਸਾਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

26294 602 nwnk nwmu vsY 
mn AMqir ivchu 
Awpu 
gvweIAY]4]6]

Naanak Naam 

Vasai Man Anthar 

Vichahu Aap 

Gavaaeeai 

||4||6||

O Nanak, when the 

Naam, the Name of 

the Lord, comes to 

dwell within the mind, 

then self-conceit is 

eradicated from 

within. ||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥

26295 602 soriT mhlw 3 
cOquky]

Sorath Mehalaa 3 

Chaathukae ||

Sorat'h, Third Mehl, 

Chau-Tukas:

26296 602 scI Bgiq 
siqgur qy hovY  
scI ihrdY bwxI]

Sachee Bhagath 

Sathigur Thae 

Hovai Sachee 

Hiradhai Baanee ||

True devotional 

worship is obtained 

only through the True 

Guru, when the True 

Word of His Bani is in 

the heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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26297 602 siqguru syvy sdw 
suKu pwey haumY 
sbid smwxI]

Sathigur Saevae 

Sadhaa Sukh 

Paaeae Houmai 

Sabadh Samaanee 

||

Serving the True Guru, 

eternal peace is 

obtained; egotism is 

obliterated through 

the Word of the 

Shabad.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਹੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

26298 602 ibnu gur swcy  
Bgiq n hovI hor 
BUlI iPrY 
ieAwxI]

Bin Gur Saachae 

Bhagath N Hovee 

Hor Bhoolee Firai 

Eiaanee ||

Without the Guru, 

there is no true 

devotion; otherwise, 

people wander 

around, deluded by 

ignorance.

ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਭਗਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਿੇਹੜੀ 
ਅੂੰਞਾਣ ਲੁਕਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

26299 602 mnmuiK iPrih  
sdw duKu pwvih  
fUib muey ivxu 
pwxI]1]

Manamukh Firehi 

Sadhaa Dhukh 

Paavehi Ddoob 

Mueae Vin Paanee 

||1||

The self-willed 

manmukhs wander 

around, suffering in 

constant pain; they 

drown and die, even 

without water. ||1||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ, ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ; 

ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ 
ਡੱੁਬ ਮਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

26300 602 BweI ry sdw 
rhhu srxweI]

rh-hu Bhaaee Rae 

Sadhaa Rehahu 

Saranaaee ||

O Siblings of Destiny, 

remain forever in the 

Lord's Sanctuary, 

under His Protection.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ।

26301 602 AwpxI ndir 
kry piq rwKY  
hir nwmo dy 
vifAweI]rhwau]

Aapanee Nadhar 

Karae Path 

Raakhai Har 

Naamo Dhae 

Vaddiaaee || 

Rehaao ||

Bestowing His Glance 

of Grace, He preserves 

our honor, and blesses 

us with the glory of 

the Lord's Name. 

||Pause||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ 

ਗੁਰੂ) ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ (ਿੋ ਇਕ 

ਵੱਡੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਰਹਾਉ॥
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26302 602 pUry gur qy Awpu 
pCwqw sbid scY 
vIcwrw]

Poorae Gur Thae 

Aap Pashhaathaa 

Sabadh Sachai 

Veechaaraa ||

Through the Perfect 

Guru, one comes to 

understand himself, 

contemplating the 

True Word of the 

Shabad.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।

26303 602 ihrdY jgjIvnu 
sd visAw qij 
kwmu kRoDu 
AhMkwrw]

j`gjIvnu[ AhM-kwrw Hiradhai 

Jagajeevan Sadh 

Vasiaa Thaj Kaam 

Krodhh 

Ahankaaraa ||

The Lord, the Life of 

the world, ever abides 

in his heart, and he 

renounces sexual 

desire, anger and 

egotism.

ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਅਹੂੰਕਾਰ (ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰ) ਜਤਆਗਣ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਿਗਤ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਲਈ ਆ 

ਵੱਜਸਆ।

26304 602 sdw hjUir 
rivAw sB TweI  
ihrdY nwmu 
Apwrw]

TweIN Sadhaa Hajoor 

Raviaa Sabh 

Thaaee Hiradhai 

Naam Apaaraa ||

The Lord is ever-

present, permeating 

and pervading all 

places; the Name of 

the Infinite Lord is 

enshrined within the 

heart.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਣ ਕਰਕੇ 

ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ ਜਪਆ, ਸਭ 

ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਜਦੱਸ ਜਪਆ।

26305 602 juig juig bwxI 
sbid pCwxI  
nwau mITw mnih 
ipAwrw]2]

ju`ig j`uig Jug Jug Baanee 

Sabadh 

Pashhaanee Naao 

Meethaa Manehi 

Piaaraa ||2||

Throughout the ages, 

through the Word of 

His Bani, His Shabad is 

realized, and the 

Name becomes so 

sweet and beloved to 

the mind. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਜਕ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਵਸੀਲਾ) ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਜਪਆ ॥੨॥
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26306 602 siqguru syiv 
ijin nwmu pCwqw  
sPl jnmu jig 
AwieAw]

j`ig Sathigur Saev Jin 

Naam 

Pashhaathaa Safal 

Janam Jag Aaeiaa 

||

Serving the Guru, one 

realizes the Naam, the 

Name of the Lord; 

fruitful is his life, and 

his coming into the 

world.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।

26307 602 hir rsu cwiK  
sdw mnu 
iqRpiqAw gux 
gwvY guxI 
AGwieAw]

Har Ras Chaakh 

Sadhaa Man 

Thripathiaa Gun 

Gaavai Gunee 

Aghaaeiaa ||

Tasting the sublime 

elixir of the Lord, his 

mind is satisfied and 

satiated forever; 

singing the Glories of 

the Glorious Lord, he 

is fulfilled and satisfied.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਆਦ 

ਚੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ 
ਲਈ ਜਤਿਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

26308 602 kmlu pRgwis 
sdw rMig rwqw  
Anhd sbdu 
vjwieAw]

Kamal Pragaas 

Sadhaa Rang 

Raathaa Anehadh 

Sabadh Vajaaeiaa 

||

The lotus of his heart 

blossoms forth, he is 

ever imbued with the 

Lord's Love, and the 

unstruck melody of 

the Shabad resounds 

within him.

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਕਮਲ ਜਖੜ 

ਕੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਇਕ-

ਰਸ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ (ਦਾ ਵਾਿਾ) 
ਵਿਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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26309 602 qnu mnu inrmlu  
inrml bwxI scy 
sic 
smwieAw]3]

Than Man Niramal 

Niramal Baanee 

Sachae Sach 

Samaaeiaa ||3||

His body and mind 

become immaculately 

pure; his speech 

becomes immaculate 

as well, and he merges 

in the Truest of the 

True. ||3||

ਪਜਵਤਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26310 602 rwm nwm kI 
giq koie n bUJY  
gurmiq irdY 
smweI]

Raam Naam Kee 

Gath Koe N 

Boojhai Guramath 

Ridhai Samaaee ||

No one knows the 

state of the Lord's 

Name; through the 

Guru's Teachings, it 

comes to abide in the 

heart.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 

ਸਕਦਾ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਜਕਤਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਉਂਞ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਜਲਆਂ 

ਨਾਮ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
26311 602 gurmuiK hovY su 

mgu pCwxY hir 
ris rsn 
rsweI]

Guramukh Hovai S 

Mag Pashhaanai 

Har Ras Rasan 

Rasaaee ||

One who becomes 

Gurmukh, 

understands the Path; 

his tongue savors the 

sublime essence of the 

Lord's Nectar.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਪਛਾਣ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਿੀਭ ਨਾਮ-

ਰਸ ਨਾਲ ਰਸ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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26312 602 jpu qpu sMjmu 
sBu gur qy hovY  
ihrdY nwmu 
vsweI]

Jap Thap Sanjam 

Sabh Gur Thae 

Hovai Hiradhai 

Naam Vasaaee ||

Meditation, austere 

self-discipline and self-

restraint are all 

obtained from the 

Guru; the Naam, the 

Name of the Lord, 

comes to abide within 

the heart.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ-ਇਹੀ ਹੈ ਿਪ, ਇਹੀ ਹੈ ਤਪ, 

ਇਹੀ ਹੈ ਸੂੰਿਮ।

26313 602 nwnk nwmu 
smwlih sy jn 
sohin dir swcY 
piq pweI]4]7]

Naanak Naam 

Samaalehi Sae Jan 

Sohan Dhar 

Saachai Path 

Paaee ||4||7||

O Nanak, those 

humble beings who 

praise the Naam are 

beautiful; they are 

honored in the Court 

of the True Lord. 

||4||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੪॥੭॥

26314 602 soriT mÚ 3 
duquky]

du-quky Sorath Ma 3 

Dhuthukae ||

Sorat'h, Third Mehl, 

Du-Tukas:

26315 602 siqgur imilAY 
aultI BeI BweI  
jIvq mrY qw bUJ 
pwie]

Sathigur Miliai 

Oulattee Bhee 

Bhaaee Jeevath 

Marai Thaa Boojh 

Paae ||

Meeting the True 

Guru, one turns away 

from the world, O 

Siblings of Destiny; 

when he remains dead 

while yet alive, he 

obtains true 

understanding.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਪਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਛੋਹ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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26316 602 so gurU so isKu hY 
BweI ijsu joqI 
joiq imlwie]1]

So Guroo So Sikh 

Hai Bhaaee Jis 

Jothee Joth Milaae 

||1||

He alone is the Guru, 

and he alone is a Sikh, 

O Siblings of Destiny, 

whose light merges in 

the Light. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਅਸਲ) ਜਸੱਖ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

26317 602 mn ry hir hir 
syqI ilv lwie]

Man Rae Har Har 

Saethee Liv Laae ||

O my mind, be lovingly 

attuned to the Name 

of the Lord, Har, Har.

ਹੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖ।

26318 602 mn hir jip 
mITw lwgY BweI  
gurmuiK pwey hir 
Qwie]rhwau]

Man Har Jap 

Meethaa Laagai 

Bhaaee Guramukh 

Paaeae Har 

Thhaae || Rehaao 

||

Chanting the Name of 

the Lord, it seems so 

sweet to the mind, O 

Siblings of Destiny; the 

Gurmukhs obtain a 

place in the Court of 

the Lord. ||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਪ ਿਪ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ (ਥਾਂ) ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

26319 603 ibnu gur pRIiq n 
aUpjY BweI  
mnmuiK dUjY 
Bwie]

Bin Gur Preeth N 

Oopajai Bhaaee 

Manamukh 

Dhoojai Bhaae ||

Without the Guru, 

love for the Lord does 

not well up, O Siblings 

of Destiny; the self-

willed manmukhs are 

engrossed in the love 

of duality.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਪਿਭੂ ਜਵਚ) ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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26320 603 quh kutih mnmuK 
krm krih BweI  
plY ikCU n 
pwie]2]

nwm rUpI dwxy rihq 
(quh) Poky[ p`lY

Thuh Kuttehi 

Manamukh Karam 

Karehi Bhaaee 

Palai Kishhoo N 

Paae ||2||

Actions performed by 

the manmukh are like 

the threshing of the 

chaff - they obtain 

nothing for their 

efforts. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਿ ੋਭੀ 
ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਤੁਹ ਹੀ ਕੱੁਟਦੇ 

ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਕਰਮਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਹਾਸਲ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ) ॥੨॥

26321 603 gur imilAY nwmu 
min rivAw BweI  
swcI pRIiq 
ipAwir]

Gur Miliai Naam 

Man Raviaa 

Bhaaee Saachee 

Preeth Piaar ||

Meeting the Guru, the 

Naam comes to 

permeate the mind, O 

Siblings of Destiny, 

with true love and 

affection.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਜਤ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

26322 603 sdw hir ky gux 
rvY BweI gur kY 
hyiq Apwir]3]

Sadhaa Har Kae 

Gun Ravai Bhaaee 

Gur Kai Haeth 

Apaar ||3||

He always sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, O Siblings of 

Destiny, with infinite 

love for the Guru. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਅਤੱੁਟ 

ਜਪਆਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26323 603 AwieAw so 
prvwxu hY BweI  
ij gur syvw icqu 
lwie]

Aaeiaa So 

Paravaan Hai 

Bhaaee J Gur 

Saevaa Chith Laae 

||

How blessed and 

approved is his coming 

into the world, O 

Siblings of Destiny, 

who focuses his mind 

on serving the Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਉਣਾ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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26324 603 nwnk nwmu hir 
pweIAY BweI gur 
sbdI 
mylwie]4]8]

Naanak Naam Har 

Paaeeai Bhaaee 

Gur Sabadhee 

Maelaae ||4||8||

O Nanak, the Name of 

the Lord is obtained, O 

Siblings of Destiny, 

through the Word of 

the Guru's Shabad, 

and we merge with 

the Lord. ||4||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੮॥

26325 603 soriT mhlw 3 
Gru 1]

Sorath Mehalaa 3 

Ghar 1 ||

Sorat'h, Third Mehl, 

First House:

26326 603 iqhI guxI 
iqRBvxu 
ivAwipAw BweI  
gurmuiK bUJ 
buJwie]

bU`J bu`Jwie Thihee Gunee 

Thribhavan 

Viaapiaa Bhaaee 

Guramukh Boojh 

Bujhaae ||

The three worlds are 

entangled in the three 

qualities, O Siblings of 

Destiny; the Guru 

imparts understanding.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੈ। ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

26327 603 rwm nwim lig 
CUtIAY BweI  
pUChu igAwnIAw 
jwie]1]

Raam Naam Lag 

Shhootteeai 

Bhaaee 

Pooshhahu 

Giaaneeaa Jaae 

||1||

Attached to the Lord's 

Name, one is 

emancipated, O 

Siblings of Destiny; go 

and ask the wise ones 

about this. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ) 
ਬਚੀਦਾ ਹੈ, (ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ 
ਵਾਸਤੇ) ਿਾ ਕੇ ਪੱੁਛ ਲਵੋ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ 

॥੧॥
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26328 603 mn ry qRY gux 
Coif cauQY icqu 
lwie]

Man Rae Thrai 

Gun Shhodd 

Chouthhai Chith 

Laae ||

O mind, renounce the 

three qualities, and 

focus your 

consciousness on the 

fourth state.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ (ਦੇ ਪਿਭਾਵ) ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
26329 603 hir jIau qyrY 

min vsY BweI  
sdw hir ky gux 
gwie]rhwau]

Har Jeeo Thaerai 

Man Vasai Bhaaee 

Sadhaa Har Kae 

Gun Gaae || 

Rehaao ||

The Dear Lord abides 

in the mind, O Siblings 

of Destiny; ever sing 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਹੀ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ ਰਹਾਉ॥

26330 603 nwmY qy siB 
aUpjy BweI nwie 
ivsirAY mir 
jwie]

Naamai Thae Sabh 

Oopajae Bhaaee 

Naae Visariai Mar 

Jaae ||

From the Naam, 

everyone originated, O 

Siblings of Destiny; 

forgetting the Naam, 

they die away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਿੀਊ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਿ ੇਨਾਮ ਜਵਸਰ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
26331 603 AigAwnI jgqu 

AMDu hY BweI sUqy 
gey muhwie]2]

(muhwie) T`gy[ j`gqu Agiaanee Jagath 

Andhh Hai Bhaaee 

Soothae Geae 

Muhaae ||2||

The ignorant world is 

blind, O Siblings of 

Destiny; those who 

sleep are plundered. 

||2||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਸੱੁਤੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਲੁਟਾ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
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26332 603 gurmuiK jwgy sy 
aubry BweI  
Bvjlu pwir 
auqwir]

Guramukh Jaagae 

Sae Oubarae 

Bhaaee Bhavajal 

Paar Outhaar ||

Those Gurmukhs who 

remain awake are 

saved, O Siblings of 

Destiny; they cross 

over the terrifying 

world-ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ) ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਗੁਰੂ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

26333 603 jg mih lwhw 
hir nwmu hY BweI  
ihrdY riKAw 
aur Dwir]3]

Jag Mehi Laahaa 

Har Naam Hai 

Bhaaee Hiradhai 

Rakhiaa Our 

Dhhaar ||3||

In this world, the 

Name of the Lord is 

the true profit, O 

Siblings of Destiny; 

keep it enshrined 

within your heart. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਅਸਲ) 

ਲਾਭ ਹੈ ॥੩॥

26334 603 gur srxweI 
aubry BweI rwm 
nwim ilv lwie]

Gur Saranaaee 

Oubarae Bhaaee 

Raam Naam Liv 

Laae ||

In the Guru's 

Sanctuary, O Siblings 

of Destiny, you shall 

be saved; be lovingly 

attuned to the Lord's 

Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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26335 603 nwnk nwau byVw  
nwau qulhVw 
BweI ijqu lig  
pwir jn 
pwie]4]9]

Naanak Naao 

Baerraa Naao 

Thuleharraa 

Bhaaee Jith Lag 

Paar Jan Paae 

||4||9||

O Nanak, the Name of 

the Lord is the boat, 

and the Name is the 

raft, O Siblings of 

Destiny; setting out on 

it, the Lord's humble 

servant crosses over 

the world-ocean. 

||4||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਭਾਈ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ 
ਤੁਲਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਚੜਹ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੯॥

26336 603 soriT mhlw 3 
Gru 1]

Sorath Mehalaa 3 

Ghar 1 ||

Sorat'h, Third Mehl, 

First House:

26337 603 siqguru suKswgru 
jg AMqir hor QY 
suKu nwhI]

Sathigur Sukh 

Saagar Jag Anthar 

Hor Thhai Sukh 

Naahee ||

The True Guru is the 

ocean of peace in the 

world; there is no 

other place of rest and 

peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

(ਹੀ) ਸੁਖ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

26338 603 haumY jgqu duiK 
roig ivAwipAw  
mir jnmY rovY 
DwhI]1]

Houmai Jagath 

Dhukh Rog 

Viaapiaa Mar 

Janamai Rovai 

Dhhaahee ||1||

The world is afflicted 

with the painful 

disease of egotism; 

dying, only to be 

reborn, it cries out in 

pain. ||1||

ਿਗਤ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਦੱੁਖ 

ਜਵਚ ਰੋਗ ਜਵਚ ਗਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ 

ਰੋਂਦਾ ਹੈ (ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

26339 603 pRwxI siqguru 
syiv suKu pwie]

Praanee Sathigur 

Saev Sukh Paae ||

O mind, serve the True 

Guru, and obtain 

peace.

ਹੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ, 

ਤੇ, ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ।
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26340 603 siqguru syvih qw 
suKu pwvih nwih 
q jwihgw jnmu 
gvwie]rhwau]

Sathigur Saevehi 

Thaa Sukh Paavehi 

Naahi Th Jaahigaa 

Janam Gavaae || 

Rehaao ||

If you serve the True 

Guru, you shall find 

peace; otherwise, you 

shall depart, after 

wasting away your life 

in vain. ||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏਗਂਾ। ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਚਲਾ ਿਾਏਗਂਾ 
ਰਹਾਉ॥

26341 603 qRY gux Dwqu bhu 
krm kmwvih  
hir rs swdu n 
AwieAw]

Thrai Gun 

Dhhaath Bahu 

Karam Kamaavehi 

Har Ras Saadh N 

Aaeiaa ||

Led around by the 

three qualities, he 

does many deeds, but 

he does not come to 

taste and savor the 

subtle essence of the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਜਵਚ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

26342 603 sMiDAw qrpxu 
krih gwieqRI  
ibnu bUJy duKu 
pwieAw]2]

auNglW qy d`B dy C`ly 
cwV@ ky sUrj nMU pwxI 
dyxw qrpxu hY

Sandhhiaa 

Tharapan Karehi 

Gaaeithree Bin 

Boojhae Dhukh 

Paaeiaa ||2||

He says his evening 

prayers, and makes 

offerings of water, and 

recites his morning 

prayers, but without 

true understanding, 

he still suffers in pain. 

||2||

ਜਤੂੰ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸੂੰ ਜਧਆ-ਪਾਠ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਜਪਤਰਾਂ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  
ਿਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਗਾਇਤਿੀ-ਮੂੰਤਿ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ 

ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26343 603 siqguru syvy so 
vfBwgI ijs no 
Awip imlwey]

Sathigur Saevae So 

Vaddabhaagee Jis 

No Aap Milaaeae 

||

One who serves the 

True Guru is very 

fortunate; as the Lord 

so wills, he meets with 

the Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਮਲਾਏ।
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26344 603 hir rsu pI jn 
sdw iqRpqwsy  
ivchu Awpu 
gvwey]3]

Har Ras Pee Jan 

Sadhaa 

Thripathaasae 

Vichahu Aap 

Gavaaeae ||3||

Drinking in the 

sublime essence of the 

Lord, His humble 

servants remain ever 

satisfied; they 

eradicate self-conceit 

from within 

themselves. ||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ) 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਪੀ ਕੇ ਸਦਾ ਰੱਿੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

26345 603 iehu jgu AMDw  
sBu AMDu kmwvY  
ibnu gur mgu n 
pwey]

Eihu Jag Andhhaa 

Sabh Andhh 

Kamaavai Bin Gur 

Mag N Paaeae ||

This world is blind, and 

all act blindly; without 

the Guru, no one finds 

the Path.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਿਗਤ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ 
ਕੂੰਮ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਸਹੀ) ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ।
26346 603 nwnk siqguru 

imlY q AKI vyKY  
GrY AMdir scu 
pwey]4]10]

A`KIN Naanak Sathigur 

Milai Th Akhee 

Vaekhai Gharai 

Andhar Sach 

Paaeae ||4||10||

O Nanak, meeting with 

the True Guru, one 

sees with his eyes, and 

finds the True Lord 

within the home of his 

own being. ||4||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) 
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੦॥

26347 603 soriT mhlw 3] Sorath Mehalaa 3 

||

Sorat'h, Third Mehl:
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26348 603 ibnu siqgur syvy  
bhuqw duKu lwgw  
jug cwry 
BrmweI]

Bin Sathigur 

Saevae Bahuthaa 

Dhukh Laagaa Jug 

Chaarae 

Bharamaaee ||

Without serving the 

True Guru, he suffers 

in terrible pain, and 

throughout the four 

ages, he wanders 

aimlessly.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ 

ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

26349 603 hm dIn qum jugu 
jugu dwqy sbdy 
dyih buJweI]1]

ju`gu[ bu`JweI Ham Dheen Thum 

Jug Jug Dhaathae 

Sabadhae Dhaehi 

Bujhaaee ||1||

I am poor and meek, 

and throughout the 

ages, You are the 

Great Giver - please, 

grant me the 

understanding of the 

Shabad. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ (ਿੀਵ, ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਦੇ) ਮੂੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ 
(ਸਾਨੂੂੰ ) ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
(ਮੇਹਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੧॥

26350 603 hir jIau ikRpw 
krhu qum ipAwry]

Har Jeeo Kirapaa 

Karahu Thum 

Piaarae ||

O Dear Beloved Lord, 

please show mercy to 

me.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਮੇਹਰ ਕਰ,

26351 603 siqguru dwqw 
myil imlwvhu  
hir nwmu dyvhu 
AwDwry]rhwau]

Sathigur Dhaathaa 

Mael Milaavahu 

Har Naam 

Dhaevahu 

Aadhhaarae || 

Rehaao ||

Unite me in the Union 

of the True Guru, the 

Great Giver, and give 

me the support of the 

Lord's Name. 

||Pause||

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ, ਅਤੇ (ਮੇਰੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਸਹਾਰਾ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਮੈਨੂੂੰ  ਦੇਹ ਰਹਾਉ॥
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26352 603 mnsw mwir 
duibDw shij 
smwxI pwieAw 
nwmu Apwrw]

Manasaa Maar 

Dhubidhhaa Sehaj 

Samaanee Paaeiaa 

Naam Apaaraa ||

Conquering my desires 

and duality, I have 

merged in celestial 

peace, and I have 

found the Naam, the 

Name of the Infinite 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ (ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਵਾਸਨਾ ਨੂੂੰ  
ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਕ 

ਡਾਂਵਾਂ-ਡੋਲ ਹਾਲਤ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

26353 603 hir rsu cwiK  
mnu inrmlu hoAw  
iklibK 
kwtxhwrw]2]

Har Ras Chaakh 

Man Niramal Hoaa 

Kilabikh 

Kaattanehaaraa 

||2||

I have tasted the 

sublime essence of the 

Lord, and my soul has 

become immaculately 

pure; the Lord is the 

Destroyer of sins. 

||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰਥ 

ਹੈ (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26354 604 sbid mrhu iPir 
jIvhu sd hI qw 
iPir mrxu n 
hoeI]

Sabadh Marahu 

Fir Jeevahu Sadh 

Hee Thaa Fir 

Maran N Hoee ||

Dying in the Word of 

the Shabad, you shall 

live forever, and you 

shall never die again.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਅਛੋਹ 

ਹੋ ਿਾਵ,ੋ ਜਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਿੀਊਂਦੇ 

ਰਹੋਗੇ, ਜਿਰ ਕਦੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕੇਗੀ।
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26355 604 AMimRqu nwmu sdw 
min mITw sbdy 
pwvY koeI]3]

Anmrith Naam 

Sadhaa Man 

Meethaa 

Sabadhae Paavai 

Koee ||3||

The Ambrosial Nectar 

of the Naam is ever-

sweet to the mind; but 

how few are those 

who obtain the 

Shabad. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਈ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

26356 604 dwqY dwiq rKI 
hiQ ApxY ijsu 
BwvY iqsu dyeI]

Dhaathai Dhaath 

Rakhee Hathh 

Apanai Jis Bhaavai 

This Dhaeee ||

The Great Giver keeps 

His Gifts in His Hand; 

He gives them to 

those with whom He is 

pleased.

ਹੇ ਭਾਈ! ਦਾਤਾਰ ਨੇ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਇਹ) ਦਾਜਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

26357 604 nwnk nwim rqy  
suKu pwieAw  
drgh jwpih 
syeI]4]11]

r`qy Naanak Naam 

Rathae Sukh 

Paaeiaa Dharageh 

Jaapehi Saeee 

||4||11||

O Nanak, imbued with 

the Naam, they find 

peace, and in the 

Court of the Lord, they 

are exalted. ||4||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ (ਇਥੇ) ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਭੀ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਆਦਰ-

ਮਾਣ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥੧੧॥
26358 604 soriT mhlw 3] Sorath Mehalaa 3 

||

Sorat'h, Third Mehl:

26359 604 siqgur syvy qw 
shj Duin aupjY  
giq miq qd hI 
pwey]

Sathigur Saevae 

Thaa Sehaj Dhhun 

Oupajai Gath 

Math Thadh Hee 

Paaeae ||

Serving the True Guru, 

the divine melody 

wells up within, and 

one is blessed with 

wisdom and salvation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ (ਇਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ 
ਰੌ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਹੀ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ) ਮਨੱੁਖ 

ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ 

ਉੱਚੀ ਮਜਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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26360 604 hir kw nwmu scw 
min visAw nwmy 
nwim smwey]1]

Har Kaa Naam 

Sachaa Man 

Vasiaa Naamae 

Naam Samaaeae 

||1||

The True Name of the 

Lord comes to abide in 

the mind, and through 

the Name, one merges 

in the Name. ||1||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

26361 604 ibnu siqgur sBu 
jgu baurwnw]

Bin Sathigur Sabh 

Jag Bouraanaa ||

Without the True 

Guru, the whole world 

is insane.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਝੱਲਾ 
ਹੋਇਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

26362 604 mnmuiK AMDw  
sbdu n jwxY JUTY 
Brim 
Bulwnw]rhwau]

Manamukh 

Andhhaa Sabadh 

N Jaanai Jhoothai 

Bharam Bhulaanaa 

|| Rehaao ||

The blind, self-willed 

manmukhs do not 

realize the Word of 

the Shabad; they are 

deluded by false 

doubts. ||Pause||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ। ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥
26363 604 qRY gux mwieAw 

Brim BulwieAw  
haumY bMDn 
kmwey]

Thrai Gun 

Maaeiaa Bharam 

Bhulaaeiaa 

Houmai Bandhhan 

Kamaaeae ||

The three-faced Maya 

had led them astray in 

doubt, and they are 

snared by the noose of 

egotism.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਜਤਿਗੁਣੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਹ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਵਧਾਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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26364 604 jMmxu mrxu isr 
aUpir aUBau  
grB join duKu 
pwey]2]

(aUBau) KVw Janman Maran Sir 

Oopar Oobho 

Garabh Jon Dhukh 

Paaeae ||2||

Birth and death hang 

over their heads, and 

being reborn from the 

womb, they suffer in 

pain. ||2||

ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਦੱੁਖ ਸਜਹੂੰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26365 604 qRY gux vrqih 
sgl sMswrw  
haumY ivic piq 
KoeI]

Thrai Gun 

Varathehi Sagal 

Sansaaraa Houmai 

Vich Path Khoee ||

The three qualities 

permeate the whole 

world; acting in ego, it 

loses its honor.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ 

ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ 
ਪਰਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 

(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਮਨੱੁਖ) 

ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

26366 604 gurmuiK hovY  
cauQw pdu cInY  
rwm nwim suKu 
hoeI]3]

Guramukh Hovai 

Chouthhaa Padh 

Cheenai Raam 

Naam Sukh Hoee 

||3||

But one who becomes 

Gurmukh comes to 

realize the fourth 

state of celestial bliss; 

he finds peace 

through the Name of 

the Lord. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ 

ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥
26367 604 qRY gux siB qyry  

qU Awpy krqw jo 
qU krih su hoeI]

Thrai Gun Sabh 

Thaerae Thoo 

Aapae Karathaa Jo 

Thoo Karehi S 

Hoee ||

The three qualities are 

all Yours, O Lord; You 

Yourself created them. 

Whatever You do, 

comes to pass.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਜਤੂੰ ਨੇ 

ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਦਾ) ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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26368 604 nwnk rwm nwim 
insqwrw sbdy  
haumY 
KoeI]4]12]

Naanak Raam 

Naam Nisathaaraa 

Sabadhae Houmai 

Khoee ||4||12||

O Nanak, through the 

Lord's Name, one is 

emancipated; through 

the Shabad, he is rid of 

egotism. ||4||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ) ਪੂਰੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੧੨॥

26369 604 soriT mhlw 4 
Gru 1

Sorath Mehalaa 4 

Ghar 1

Sorat'h, Fourth Mehl, 

First House:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

26370 604 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

26371 604 Awpy Awip 
vrqdw ipAwrw  
Awpy Awip 
Apwhu]

(Apwhu) inrlyp Aapae Aap 

Varathadhaa 

Piaaraa Aapae Aap 

Apaahu ||

My Beloved Lord 

Himself pervades and 

permeates all; He 

Himself is, all by 

Himself.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ (ਜਵਆਪਕ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ 

ਭੀ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਨਰਲੇਪ 

(ਭੀ) ਹੈ।

26372 604 vxjwrw jgu 
Awip hY ipAwrw  
Awpy swcw swhu]

Vanajaaraa Jag 

Aap Hai Piaaraa 

Aapae Saachaa 

Saahu ||

My Beloved Himself is 

the trader in this 

world; He Himself is 

the true banker.

ਿਗਤ-ਵਣਿਾਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ (ਿਗਤ-ਵਣਿਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਰਾਜਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੀ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ।
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26373 604 Awpy vxju 
vwpwrIAw 
ipAwrw Awpy scu 
vyswhu]1]

(vyswhu) pMUjI Aapae Vanaj 

Vaapaareeaa 

Piaaraa Aapae 

Sach Vaesaahu 

||1||

My Beloved Himself is 

the trade and the 

trader; He Himself is 

the true credit. ||1||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਵਣਿ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥

26374 604 jip mn hir 
hir nwmu slwh]

Jap Man Har Har 

Naam Salaah ||

O mind, meditate on 

the Lord, Har, Har, and 

praise His Name.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਜਰਆ ਕਰ।

26375 604 gur ikrpw qy 
pweIAY ipAwrw  
AMimRqu Agm 
AQwh]rhwau]

Gur Kirapaa Thae 

Paaeeai Piaaraa 

Anmrith Agam 

Athhaah || 

Rehaao ||

By Guru's Grace, the 

Beloved, Ambrosial, 

unapproachable and 

unfathomable Lord is 

obtained. ||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿ ੋਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਤੇ, ਿ ੋਬਹੁਤ ਡੂੂੰ ਘਾ 
ਹੈ ਰਹਾਉ॥

26376 604 Awpy suix sB 
vyKdw ipAwrw  
muiK boly Awip 
muhwhu]

Aapae Sun Sabh 

Vaekhadhaa 

Piaaraa Mukh 

Bolae Aap 

Muhaahu ||

The Beloved Himself 

sees and hears 

everything; He Himself 

speaks through the 

mouths of all beings.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ) ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ 

ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਮੂੂੰ ਹੋਂ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਢਾਰਸ ਦੇਣ 

ਲਈ) ਜਮੱਠਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

26377 604 Awpy auJiV 
pwiedw ipAwrw  
Awip ivKwly 
rwhu]

au~JiV Aapae Oujharr 

Paaeidhaa Piaaraa 

Aap Vikhaalae 

Raahu ||

The Beloved Himself 

leads us into the 

wilderness, and He 

Himself shows us the 

Way.

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ) ਰਸਤਾ 
ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ।
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26378 604 Awpy hI sBu 
Awip hY ipAwrw  
Awpy 
vyprvwhu]2]

Aapae Hee Sabh 

Aap Hai Piaaraa 

Aapae 

Vaeparavaahu 

||2||

The Beloved Himself is 

Himself all-in-all; He 

Himself is carefree. 

||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈ, (ਇਤਨੇ ਖਲਿਗਨ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ) ਪਿਭੂ 
ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26379 604 Awpy Awip 
aupwiedw ipAwrw  
isir Awpy DMDVY 
lwhu]

Aapae Aap 

Oupaaeidhaa 

Piaaraa Sir Aapae 

Dhhandhharrai 

Laahu ||

The Beloved Himself, 

all by Himself, created 

everything; He Himself 

links all to their tasks.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਹਰ ਜਵਚ ਲਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

26380 604 Awip krwey 
swKqI ipAwrw  
Awip mwry mir 
jwhu]

(swKqI) rcnw Aap Karaaeae 

Saakhathee 

Piaaraa Aap 

Maarae Mar Jaahu 

||

The Beloved Himself 

creates the Creation, 

and He Himself 

destroys it.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਬਣਤਰ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ, (ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਿੀਵ) ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

26381 604 Awpy pqxu 
pwqxI ipAwrw  
Awpy pwir 
lMGwhu]3]

(pqxu) iknwrw[ 
(pwqxI) mlwh

Aapae Pathan 

Paathanee Piaaraa 

Aapae Paar 

Langhaahu ||3||

He Himself is the 

wharf, and He Himself 

is the ferryman, who 

ferries us across. ||3||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਨਦੀ 
ਉਤੇ) ਪੱਤਣ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਮਲਾਹ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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26382 604 Awpy swgru 
boihQw ipAwrw  
guru Kyvtu Awip 
clwhu]

(boihQw) jhwz[ (Kyvtu) 
mlwh

Aapae Saagar 

Bohithhaa Piaaraa 

Gur Khaevatt Aap 

Chalaahu ||

The Beloved Himself is 

the ocean, and the 

boat; He Himself is the 

Guru, the boatman 

who steers it

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ-

ਮਲਾਹ ਹੋ ਕੇ ਿਹਾਜ਼ ਨੂੂੰ  
ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ।

26383 604 Awpy hI ciV 
lMGdw ipAwrw  
kir coj vyKY 
pwiqswhu]

Aapae Hee Charr 

Langhadhaa 

Piaaraa Kar Choj 

Vaekhai 

Paathisaahu ||

. The Beloved Himself 

sets sail and crosses 

over; He, the King, 

beholds His wondrous 

play.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ) 

ਚੜਹ ਕੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਕੌਤਕ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ 

ਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਇਤਨਾ 
ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।

26384 604 Awpy Awip 
dieAwlu hY 
ipAwrw jn 
nwnk bKis 
imlwhu]4]1]

Aapae Aap 

Dhaeiaal Hai 

Piaaraa Jan 

Naanak Bakhas 

Milaahu ||4||1||

The Beloved Himself is 

the Merciful Master; O 

servant Nanak, He 

forgives and blends 

with Himself. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ (ਸਦਾ) ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥

26385 604 soriT mhlw 4 
cauQw]

cauQw cauQw pV@o Sorath Mehalaa 4 

Chouthhaa ||

Sorat'h, Fourth Mehl:
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26386 604 Awpy AMfj jyrj 
syqj auqBuj  
Awpy KMf Awpy 
sB loie]

Aapae Anddaj 

Jaeraj Saethaj 

Outhabhuj Aapae 

Khandd Aapae 

Sabh Loe ||

He Himself is born of 

the egg, from the 

womb, from sweat 

and from the earth; 

He Himself is the 

continents and all the 

worlds.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਚਾਰੇ 

ਖਾਣੀਆਂ) ਅੂੰਡਿ ਿੇਰਿ ਸੇਤਿ 

ਉਤਭੁਿ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌ) ਖੂੰਡ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਭਵਨ ਹੈ।

26387 604 Awpy sUqu Awpy 
bhu mxIAw kir 
skqI jgqu 
proie]

j`gqu Aapae Sooth 

Aapae Bahu 

Maneeaa Kar 

Sakathee Jagath 

Paroe ||

He Himself is the 

thread, and He 

Himself is the many 

beads; through His 

Almighty Power, He 

has strung the worlds.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸੱਜਤਆ-ਰੂਪ) 

ਧਾਗਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਆਪ (ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਿੀਵ ਰੂਪ) ਅਨੇਕਾਂ ਮਣਕੇ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ 

ਬਣਾ ਕੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਧਾਗੇ ਜਵਚ) 

ਪਿੋਂਦਾ ਹੈ।

26388 605 Awpy hI sUqDwru 
hY ipAwrw sUqu 
iKMcy Fih FyrI 
hoie]1]

ApxI joiq nwl AnMq 
bRhmMf rcx sMBwlx dw 
nwtk Kyfx vwly 
(sUqDwru) nt

Aapae Hee 

Soothadhhaar Hai 

Piaaraa Sooth 

Khinchae Dtehi 

Dtaeree Hoe ||1||

He holds the thread, 

and when He 

withdraws the thread, 

the beads scatter into 

heaps. ||1||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਧਾਗੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਹੱਥ ਜਵਚ ਿੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਿਦੋਂ ਉਹ (ਿਗਤ ਜਵਚੋਂ) ਧਾਗੇ 

ਨੂੂੰ  ਜਖੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਿਗਤ) 

ਢਜਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੧॥

26389 605 myry mn mY hir 
ibnu Avru n 
koie]

Maerae Man Mai 

Har Bin Avar N 

Koe ||

O my mind, there is no 

other than the Lord 

for me.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਕਤੇ ਭੀ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।
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26390 605 siqgur ivic 
nwmu inDwnu hY 
ipAwrw kir 
dieAw AMimRqu 
muiK coie]rhwau]

Sathigur Vich 

Naam Nidhhaan 

Hai Piaaraa Kar 

Dhaeiaa Anmrith 

Mukh Choe || 

Rehaao ||

The treasure of the 

Beloved Naam is 

within the True Guru; 

in His Mercy, he pours 

the Ambrosial Nectar 

into my mouth. 

||Pause||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

(ਜਸੱਖ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਚੋਂਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

26391 605 Awpy jl Qil 
sBqu hY ipAwrw  
pRBu Awpy kry su 
hoie]

sBqu:polw bolo Aapae Jal Thhal 

Sabhath Hai 

Piaaraa Prabh 

Aapae Karae S Hoe 

||

The Beloved Himself is 

in all the oceans and 

lands; whatever God 

does, comes to pass.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

26392 605 sBnw irjku 
smwhdw ipAwrw  
dUjw Avru n 
koie]

(smwhdw) phuMcwauNdw Sabhanaa Rijak 

Samaahadhaa 

Piaaraa Dhoojaa 

Avar N Koe ||

The Beloved brings 

nourishment to all; 

there is no other than 

Him.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਰਜ਼ਕ 

ਅਪੜਾਣ ਵਾਲਾ) ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

26393 605 Awpy Kyl 
Kylwiedw ipAwrw  
Awpy kry su 
hoie]2]

Aapae Khael 

Khaelaaeidhaa 

Piaaraa Aapae 

Karae S Hoe ||2||

The Beloved Himself 

plays, and whatever 

He Himself does, 

comes to pass. ||2||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ) 

ਖੇਡ ਜਖਡਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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26394 605 Awpy hI Awip 
inrmlw ipAwrw  
Awpy inrml 
soie]

Aapae Hee Aap 

Niramalaa Piaaraa 

Aapae Niramal 

Soe ||

The Beloved Himself, 

all by Himself, is 

immaculate and pure; 

He Himself is 

immaculate and pure.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਜਵਤਿ ਪਿਭੂ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਪਜਵਤਿ ਸੋਭਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

26395 605 Awpy kImiq 
pwiedw ipAwrw  
Awpy kry su hoie]

Aapae Keemath 

Paaeidhaa Piaaraa 

Aapae Karae S Hoe 

||

The Beloved Himself 

determines the value 

of all; whatever He 

does comes to pass.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੱੁਲ ਪਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿ ੋਕੁਝ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

26396 605 Awpy AlKu n 
lKIAY ipAwrw  
Awip lKwvY 
soie]3]

A-lKu:polw bolo Aapae Alakh N 

Lakheeai Piaaraa 

Aap Lakhaavai Soe 

||3||

The Beloved Himself is 

unseen - He cannot be 

seen; He Himself 

causes us to see. ||3||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ 

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ 
ਸਮਝ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥

26397 605 Awpy gihr 
gMBIru hY ipAwrw  
iqsu jyvfu Avru 
n koie]

Aapae Gehir 

Ganbheer Hai 

Piaaraa This 

Jaevadd Avar N 

Koe ||

The Beloved Himself is 

deep and profound 

and unfathomable; 

there is no other as 

great as He.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਹੀ (ਮਾਨੋ, ਇਕ) 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਡੂੂੰ ਘਾ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈ। 
ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
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26398 605 siB Gt Awpy 
BogvY ipAwrw  
ivic nwrI purK 
sBu soie]

Sabh Ghatt Aapae 

Bhogavai Piaaraa 

Vich Naaree 

Purakh Sabh Soe 

||

The Beloved Himself 

enjoys every heart; He 

is contained within 

every woman and man.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ 
ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇਸਤਿੀ ਪੁਰਖ ਜਵਚ 

ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ।

26399 605 nwnk gupqu 
vrqdw ipAwrw  
gurmuiK prgtu 
hoie]4]2]

Naanak Gupath 

Varathadhaa 

Piaaraa Guramukh 

Paragatt Hoe 

||4||2||

O Nanak, the Beloved 

is pervading 

everywhere, but He is 

hidden; through the 

Guru, He is revealed. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਲੁਜਕਆ ਹੋਇਆ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕਤਾ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੨॥

26400 605 soriT mhlw 4] Sorath Mehalaa 4 

||

Sorat'h, Fourth Mehl:

26401 605 Awpy hI sBu 
Awip hY ipAwrw  
Awpy Qwip 
auQwpY]

Aapae Hee Sabh 

Aap Hai Piaaraa 

Aapae Thhaap 

Outhhaapai ||

He Himself, the 

Beloved, is Himself all-

in-all; He Himself 

establishes and 

disestablishes.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

26402 605 Awpy vyiK 
ivgsdw ipAwrw  
kir coj vyKY pRBu 
AwpY]

Aapae Vaekh 

Vigasadhaa 

Piaaraa Kar Choj 

Vaekhai Prabh 

Aapai ||

The Beloved Himself 

beholds, and rejoices; 

God Himself works 

wonders, and beholds 

them.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੌਤਕ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
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26403 605 Awpy vix iqix 
sBqu hY ipAwrw  
Awpy gurmuiK 
jwpY]1]

Aapae Van Thin 

Sabhath Hai 

Piaaraa Aapae 

Guramukh Jaapai 

||1||

The Beloved Himself is 

contained in all the 

woods and meadows; 

as Gurmukh, He 

reveals Himself. ||1||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਹਰੇਕ) ਵਣ 

ਜਵਚ (ਹਰੇਕ) ਤੀਲੇ ਜਵਚ ਹਰ 

ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਜਪਆਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਦੱਸ ਪੈਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

26404 605 jip mn hir 
hir nwm ris 
DRwpY]

Jap Man Har Har 

Naam Ras 

Dhhraapai ||

Meditate, O mind, on 

the Lord, Har, Har; 

through the sublime 

essence of Lord's 

Name, you shall be 

satisfied.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  ਿਜਪਆ ਕਰ, 

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ (ਮਾਇਆ 

ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

26405 605 AMimRq nwmu mhw 
rsu mITw gur 
sbdI ciK 
jwpY]rhwau]

c`iK Anmrith Naam 

Mehaa Ras 

Meethaa Gur 

Sabadhee Chakh 

Jaapai || Rehaao 

||

The Ambrosial Nectar 

of the Naam, is the 

sweetest juice; 

through the Word of 

the Guru's Shabad, its 

taste is revealed. 

||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਿਲ ਬਹੁਤ 

ਸੁਆਦਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਮੱਠਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਖ 

ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

26406 605 Awpy qIrQu 
qulhVw ipAwrw  
Awip qrY pRBu 
AwpY]

Aapae Theerathh 

Thuleharraa 

Piaaraa Aap Tharai 

Prabh Aapai ||

The Beloved is Himself 

the place of pilgrimage 

and the raft; God 

Himself ferries Himself 

across.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦਜਰਆ 

ਦਾ ਕੂੰਢਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਦਜਰਆ 

ਤੋਂ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) ਤੁਲਹਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਦਜਰਆ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ।
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26407 605 Awpy jwlu 
vqwiedw ipAwrw  
sBu jgu mCulI 
hir AwpY]

j`gu Aapae Jaal 

Vathaaeidhaa 

Piaaraa Sabh Jag 

Mashhulee Har 

Aapai ||

The Beloved Himself 

casts the net over all 

the world; the Lord 

Himself is the fish.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਿਾਲ ਜਵਛਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਿਾਲ 

ਜਵਚ ਿਸਣ ਵਾਲਾ) ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ-ਮਛਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।

26408 605 Awip ABulu n 
BuleI ipAwrw  
Avru n dUjw 
jwpY]2]

A-Bu`lu Bul`eI Aap Abhul N 

Bhulee Piaaraa 

Avar N Dhoojaa 

Jaapai ||2||

The Beloved Himself is 

infallible; He makes no 

mistakes. There is no 

other like Him to be 

seen. ||2||

(ਜਿਰ ਭੀ ਉਹ) ਆਪ ਭੁੱ ਲਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ 

(ਮਾਇਆ-ਿਾਲ ਜਵਚ ਿਸਣ 

ਵਾਲੀ) ਭੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ॥੨॥

26409 605 Awpy isM|I nwdu 
hY ipAwrw Duin 
Awip vjwey 
AwpY]

Aapae Sinn(g)ee 

Naadh Hai Piaaraa 

Dhhun Aap 

Vajaaeae Aapai ||

The Beloved Himself is 

the Yogi's horn, and 

the sound current of 

the Naad; He Himself 

plays the tune.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੋਗੀ 
ਦੀ ਵਿਾਣ ਵਾਲੀ) ਜਸੂੰ ਙੀ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਵੱਿਦੀ ਜਸੂੰ ਙੀ 
ਦੀ) ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਜਸੂੰ ਙੀ ਦੀ) ਸੁਰ ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ।

26410 605 Awpy jogI purKu 
hY ipAwrw Awpy 
hI qpu qwpY]

Aapae Jogee 

Purakh Hai Piaaraa 

Aapae Hee Thap 

Thaapai ||

The Beloved Himself is 

the Yogi, the Primal 

Being; He Himself 

practices intense 

meditation.

ਉਹ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਿੋਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਧੂਣੀਆਂ ਆਜਦਕ ਨਾਲ) ਤਪ 

ਤਪਦਾ ਹੈ।
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26411 605 Awpy siqguru 
Awip hY cylw  
aupdysu krY pRBu 
AwpY]3]

Aapae Sathigur 

Aap Hai Chaelaa 

Oupadhaes Karai 

Prabh Aapai ||3||

He Himself is the True 

Guru, and He Himself 

is the disciple; God 

Himself imparts the 

Teachings. ||3||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਜਸੱਖ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26412 605 Awpy nwau 
jpwiedw ipAwrw  
Awpy hI jpu 
jwpY]

Aapae Naao 

Japaaeidhaa 

Piaaraa Aapae Hee 

Jap Jaapai ||

The Beloved Himself 

inspires us to chant 

His Name, and He 

Himself practices 

meditation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ) ਨਾਮ ਿਪਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ।

26413 605 Awpy AMimRqu 
Awip hY ipAwrw  
Awpy hI rsu 
AwpY]

Aapae Anmrith 

Aap Hai Piaaraa 

Aapae Hee Ras 

Aapai ||

The Beloved Himself is 

the Ambrosial Nectar; 

He Himself is the juice 

of it.

ਆਪ ਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਉਸ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  ਪੀਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਪੀਂਦਾ ਹੈ।

26414 605 Awpy Awip 
slwhdw ipAwrw  
jn nwnk hir 
ris DRwpY]4]3]

Aapae Aap 

Salaahadhaa 

Piaaraa Jan 

Naanak Har Ras 

Dhhraapai 

||4||3||

The Beloved Himself 

praises Himself; 

servant Nanak is 

satisfied, with the 

sublime essence of the 

Lord. ||4||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਨਾਲ ਰੱਿਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩॥

26415 605 soriT mhlw 4] Sorath Mehalaa 4 

||

Sorat'h, Fourth Mehl:
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26416 605 Awpy kMfw Awip 
qrwjI pRiB Awpy 
qoil qolwieAw]

(qrwjI) q`kVI dw 
(kMfw) sUeI

Aapae Kanddaa 

Aap Tharaajee 

Prabh Aapae Thol 

Tholaaeiaa ||

God Himself is the 

balance scale, He 

Himself is the weigher, 

and He Himself weighs 

with the weights.

ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਭੀ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਸੂਈ 

(ਬੋਦੀ) ਭੀ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਟੇ ਨਾਲ 

(ਇਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ ) ਤੋਜਲਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)।

26417 605 Awpy swhu Awpy 
vxjwrw Awpy 
vxju krwieAw]

Aapae Saahu 

Aapae Vanajaaraa 

Aapae Vanaj 

Karaaeiaa ||

He Himself is the 

banker, He Himself is 

the trader, and He 

Himself makes the 

trades.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਇਸ ਧਰਤੀ 
ਉਤੇ ਵਣਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) 
ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ-

ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) ਵਣਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਣਿ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

26418 605 Awpy DrqI 
swjIAnu ipAwrY  
ipCY tMku 
cVwieAw]1]

(tMku)hukm[ (tMku)BY[ 
cVHwieAw hY Bwv swrI 
rcnw hukm BY c bMn@I hY

Aapae Dhharathee 

Saajeean Piaarai 

Pishhai Ttank 

Charraaeiaa ||1||

The Beloved Himself 

fashioned the world, 

and He Himself 

counter-balances it 

with a gram. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 

(ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਰੂਪ 

ਤੱਕੜੀ ਦੇ) ਜਪਛਲੇ ਛਾਬੇ ਜਵਚ 

ਚਾਰ ਮਾਸੇ ਦਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਜਵਚ 

ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੰਮ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ) 

॥੧॥
26419 605 myry mn hir hir 

iDAwie suKu 
pwieAw]

Maerae Man Har 

Har Dhhiaae Sukh 

Paaeiaa ||

My mind meditates on 

the Lord, Har, Har, and 

finds peace.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ, (ਜਿਸ ਜਕਸੇ 

ਨੇ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ) ਸੁਖ 

ਪਾਇਆ ਹੈ।
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26420 605 hir hir nwmu 
inDwnu hY ipAwrw  
guir pUrY mITw 
lwieAw]rhwau]

Har Har Naam 

Nidhhaan Hai 

Piaaraa Gur Poorai 

Meethaa Laaeiaa 

|| Rehaao ||

The Name of the 

Beloved Lord, Har, 

Har, is a treasure; the 

Perfect Guru has made 

it seem sweet to me. 

||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਸਾਰੇ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ 

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਜਪਆ ਹੈ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮੱਠਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

26421 605 Awpy DrqI Awip 
jlu ipAwrw Awpy 
kry krwieAw]

Aapae Dhharathee 

Aap Jal Piaaraa 

Aapae Karae 

Karaaeiaa ||

The Beloved Himself is 

the earth, and He 

Himself is the water; 

He Himself acts, and 

causes others to act.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ ਆਪ 

ਹੀ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

26422 605 Awpy hukim 
vrqdw ipAwrw  
jlu mwtI bMiD 
rKwieAw]

Aapae Hukam 

Varathadhaa 

Piaaraa Jal 

Maattee Bandhh 

Rakhaaeiaa ||

The Beloved Himself 

issues His Commands, 

and keeps the water 

and the land bound 

down.

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਟੀ ਨਾਲ 

(ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਹੀ) ਬੂੰਨਹ  ਰੱਜਖਆ ਹੈ (ਪਾਣੀ 
ਜਮੱਟੀ ਨੂੂੰ  ਰੋੜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।)

26423 605 Awpy hI Bau 
pwiedw ipAwrw  
bMin bkrI sIhu 
hFwieAw]2]

bMin@ Aapae Hee Bho 

Paaeidhaa Piaaraa 

Bann Bakaree 

Seehu Hadtaaeiaa 

||2||

The Beloved Himself 

instills the Fear of 

God; He binds the 

tiger and the goat 

together. ||2||

(ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਉਸ ਨੇ) ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਡਰ ਪਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, 

(ਮਾਨੋ) ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੂੰ  ਬੂੰਨਹ  ਕੇ 

ਜਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ॥੨॥
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26424 606 Awpy kwst Awip 
hir ipAwrw  
ivic kwst 
Agin rKwieAw]

(kwst) l`kV Aapae Kaasatt Aap 

Har Piaaraa Vich 

Kaasatt Agan 

Rakhaaeiaa ||

The Beloved Lord 

Himself is the 

firewood, and He 

Himself keeps the fire 

within the wood.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਕੜੀ 
(ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹੈ, (ਆਪ 

ਹੀ ਅੱਗ ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ) 

ਲੱਕੜੀ ਜਵਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਅੱਗ ਜਟਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।

26425 606 Awpy hI Awip 
vrqdw ipAwrw  
BY Agin n skY 
jlwieAw]

Aapae Hee Aap 

Varathadhaa 

Piaaraa Bhai Agan 

N Sakai Jalaaeiaa 

||

The Beloved Lord 

Himself, all by Himself, 

permeates them, and 

because of the Fear of 

God, the fire cannot 

burn the wood.

ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ) ਅੱਗ (ਲੱਕੜ ਨੂੂੰ ) 
ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

26426 606 Awpy mwir 
jIvwiedw 
ipAwrw swh lYdy 
siB 
lvwieAw]3]

Aapae Maar 

Jeevaaeidhaa 

Piaaraa Saah 

Laidhae Sabh 

Lavaaeiaa ||3||

The Beloved Himself 

kills and revives; all 

draw the breath of 

life, given by Him. 

||3||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ 

ਿੀਵਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਰੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈ 

ਰਹੇ ਹਨ ॥੩॥

26427 606 Awpy qwxu dIbwxu 
hY ipAwrw Awpy 
kwrY lwieAw]

Aapae Thaan 

Dheebaan Hai 

Piaaraa Aapae 

Kaarai Laaeiaa ||

The Beloved Himself is 

power and presence; 

He Himself engages us 

in our work.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਕਤ 

ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ 

ਵਾਲਾ) ਹਾਕਮ ਹੈ, (ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ) ਆਪ ਹੀ ਕਾਰ ਜਵਚ 

ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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26428 606 ijau Awip clwey 
iqau clIAY 
ipAwry ijau hir 
pRB myry BwieAw]

Jio Aap Chalaaeae 

Thio Chaleeai 

Piaarae Jio Har 

Prabh Maerae 

Bhaaeiaa ||

As the Beloved makes 

me walk, I walk, as it 

pleases my Lord God.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਸੱਿਣ! ਜਿਵੇਂ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਮੇਰੇ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

26429 606 Awpy jMqI jMqu hY 
ipAwrw jn 
nwnk vjih 
vjwieAw]4]4]

Aapae Janthee 

Janth Hai Piaaraa 

Jan Naanak Vajehi 

Vajaaeiaa 

||4||4||

The Beloved Himself is 

the musician, and the 

musical instrument; 

servant Nanak vibrates 

His vibration. ||4||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵ-) ਵਾਿਾ (ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ) 
ਹੈ, ਆਪ ਵਾਿਾ ਵਿਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿੀਵ-ਵਾਿ ੇਉਸੇ ਦੇ 

ਵਿਾਏ ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ ॥੪॥੪॥

26430 606 soriT mhlw 4] Sorath Mehalaa 4 

||

Sorat'h, Fourth Mehl:

26431 606 Awpy isRsit 
aupwiedw ipAwrw  
kir sUrju cMdu 
cwnwxu]

Aapae Srisatt 

Oupaaeidhaa 

Piaaraa Kar Sooraj 

Chandh Chaanaan 

||

The Beloved Himself 

created the Universe; 

He made the light of 

the sun and the moon.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ ) ਸੂਰਿ ਚੂੰਦ 

ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।
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26432 606 Awip inqwixAw 
qwxu hY ipAwrw  
Awip inmwixAw 
mwxu]

Aap Nithaaniaa 

Thaan Hai Piaaraa 

Aap Nimaaniaa 

Maan ||

The Beloved Himself is 

the power of the 

powerless; He Himself 

is the honor of the 

dishonored.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਨਆਸਜਰਆਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਆਦਰ-ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ-ਮਾਣ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

26433 606 Awip dieAw 
kir rKdw 
ipAwrw Awpy 
suGVu sujwxu]1]

Aap Dhaeiaa Kar 

Rakhadhaa 

Piaaraa Aapae 

Sugharr Sujaan 

||1||

The Beloved Himself 

grants His Grace and 

protects us; He 

Himself is wise and all-

knowing. ||1||

ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਸੋਹਣੀ 
ਆਤਮਕ ਘਾੜਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ 

ਸਭ ਦੀ ਰਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
26434 606 myry mn jip rwm 

nwmu nIswxu]
(nIswxu) pRgtsrUp Maerae Man Jap 

Raam Naam 

Neesaan ||

O my mind, chant the 

Name of the Lord, and 

receive His Insignia.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ। (ਨਾਮ 

ਹੀ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ) 

ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ।

26435 606 sqsMgiq imil  
iDAwie qU hir 
hir bhuiV n 
Awvx 
jwxu]rhwau]

Sathasangath Mil 

Dhhiaae Thoo Har 

Har Bahurr N 

Aavan Jaan || 

Rehaao ||

Join the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, and 

meditate on the Lord, 

Har, Har; you shall not 

have to come and go 

in reincarnation again. 

||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰ, (ਜਧਆਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ 
ਰਹਾਉ॥
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26436 606 Awpy hI gux 
vrqdw ipAwrw  
Awpy hI prvwxu]

Aapae Hee Gun 

Varathadhaa 

Piaaraa Aapae Hee 

Paravaan ||

The Beloved Himself 

pervades His Glorious 

Praises, and He 

Himself approves 

them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

26437 606 Awpy bKs 
krwiedw ipAwrw  
Awpy scu nIswxu]

Aapae Bakhas 

Karaaeidhaa 

Piaaraa Aapae 

Sach Neesaan ||

The Beloved Himself 

grants His forgiveness, 

and He Himself 

bestows the Insignia 

of Truth.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਉਤੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣ-

ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ।

26438 606 Awpy hukim 
vrqdw ipAwrw  
Awpy hI 
Purmwxu]2]

Aapae Hukam 

Varathadhaa 

Piaaraa Aapae Hee 

Furamaan ||2||

The Beloved Himself 

obeys His Will, and He 

Himself issues His 

Command. ||2||

ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੋਰਦਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁਕਮ 

ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26439 606 Awpy Bgiq 
BMfwr hY ipAwrw  
Awpy dyvY dwxu]

Aapae Bhagath 

Bhanddaar Hai 

Piaaraa Aapae 

Dhaevai Dhaan ||

The Beloved Himself is 

the treasure of 

devotion; He Himself 

gives His gifts.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
(ਆਪਣੀ) ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ) 
ਦਾਜਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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26440 606 Awpy syv 
krwiedw ipAwrw  
Awip idvwvY 
mwxu]

Aapae Saev 

Karaaeidhaa 

Piaaraa Aap 

Dhivaavai Maan ||

The Beloved Himself 

commits some to His 

service, and He 

Himself blesses them 

with honor.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਪਾਸੋਂ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈ।

26441 606 Awpy qwVI 
lwiedw ipAwrw  
Awpy guxI 
inDwnu]3]

(qwVI) smwDI Aapae Thaarree 

Laaeidhaa Piaaraa 

Aapae Gunee 

Nidhhaan ||3||

The Beloved Himself is 

absorbed in Samaadhi; 

He Himself is the 

treasure of excellence. 

||3||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ) ਸਮਾਧੀ 
ਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26442 606 Awpy vfw Awip 
hY ipAwrw Awpy 
hI prDwxu]

Aapae Vaddaa Aap 

Hai Piaaraa Aapae 

Hee Paradhhaan ||

The Beloved Himself is 

the greatest; He 

Himself is supreme.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ 
ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮੂੰ ਜਨਆ-ਪਿਮੂੰ ਜਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

26443 606 Awpy kImiq 
pwiedw ipAwrw  
Awpy qulu 
prvwxu]

Aapae Keemath 

Paaeidhaa Piaaraa 

Aapae Thul 

Paravaan ||

The Beloved Himself 

appraises the value; 

He Himself is the scale, 

and the weights.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣਾ) ਤੋਲ 

ਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਵਰਤ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਦਾ) ਮੱੁਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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26444 606 Awpy Aqulu  
qulwiedw ipAwrw  
jn nwnk sd 
kurbwxu]4]5]

A-q`ulu Aapae Athul 

Thulaaeidhaa 

Piaaraa Jan 

Naanak Sadh 

Kurabaan ||4||5||

The Beloved Himself is 

unweighable - He 

weighs Himself; 

servant Nanak is 

forever a sacrifice to 

Him. ||4||5||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਅਤੱੁਲ ਹੈ (ਉਸ 

ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ) ਉਹ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਸਦਾ) ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੫॥

26445 606 soriT mhlw 4] Sorath Mehalaa 4 

||

Sorat'h, Fourth Mehl:

26446 606 Awpy syvw 
lwiedw ipAwrw  
Awpy Bgiq 
aumwhw]

Aapae Saevaa 

Laaeidhaa Piaaraa 

Aapae Bhagath 

Oumaahaa ||

The Beloved Himself 

commits some to His 

service; He Himself 

blesses them with the 

joy of devotional 

worship.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ) ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

26447 606 Awpy gux 
gwvwiedw 
ipAwrw Awpy 
sbid smwhw]

Aapae Gun 

Gaavaaeidhaa 

Piaaraa Aapae 

Sabadh Samaahaa 

||

The Beloved Himself 

causes us to sing His 

Glorious Praises; He 

Himself is absorbed in 

the Word of His 

Shabad.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਗੁਣ 

ਗਾਵਣ ਲਈ ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

26448 606 Awpy lyKix Awip 
ilKwrI Awpy lyKu 
ilKwhw]1]

Aapae Laekhan 

Aap Likhaaree 

Aapae Laekh 

Likhaahaa ||1||

He Himself is the pen, 

and He Himself is the 

scribe; He Himself 

inscribes His 

inscription. ||1||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਕਲਮ ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਭਗਤੀ ਦਾ) ਲੇਖ ਜਲਖਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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26449 606 myry mn jip rwm 
nwmu Emwhw]

(Emwhw) auqSwh nwl Maerae Man Jap 

Raam Naam 

Oumaahaa ||

O my mind, joyfully 

chant the Name of the 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਿਜਪਆ 

ਕਰ।

26450 606 An idnu Andu 
hovY vfBwgI lY 
guir pUrY hir 
lwhw]rhwau]

Anadhin Anadh 

Hovai 

Vaddabhaagee Lai 

Gur Poorai Har 

Laahaa || Rehaao 

||

Those very fortunate 

ones are in ecstasy 

night and day; through 

the Perfect Guru, they 

obtain the profit of 

the Lord's Name. 

||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲੈ। (ਿੇਹੜਾ) 
ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ (ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ) ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

26451 606 Awpy gopI kwnu hY 
ipAwrw bin 
Awpy gaU crwhw]

kwn@ü Aapae Gopee 

Kaan Hai Piaaraa 

Ban Aapae Goo 

Charaahaa ||

The Beloved Himself is 

the milk-maid and 

Krishna; He Himself 

herds the cows in the 

woods.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਹੀ ਗੋਪੀਆਂ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਜਕਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਜਬੂੰ ਦਿਾਬਨ) ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ 

ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

26452 606 Awpy swvl 
suMdrw ipAwrw  
Awpy vMsu vjwhw]

Aapae Saaval 

Sundharaa Piaaraa 

Aapae Vans 

Vajaahaa ||

The Beloved Himself is 

the blue-skinned, 

handsome one; He 

Himself plays on His 

flute.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਵਲੇ ਰੂੰਗ 

ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਕਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਬੂੰ ਸਰੀ ਵਿਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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26453 606 kuvlIAwpIVu  
Awip mrwiedw 
ipAwrw kir 
bwlk rUip 
pcwhw]2]

(kuvlIAw-pIVu) vlI 
hwQI, hMkwrI kMs 
dw[kuvlIAwpIVu:polw 
bolo (pcwhw) nws kIqw

Kuvaleeaa Peerr 

Aap Maraaeidhaa 

Piaaraa Kar Baalak 

Roop Pachaahaa 

||2||

The Beloved Himself 

took the form of a 

child, and destroyed 

Kuwalia-peer, the mad 

elephant. ||2||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਲਕ-ਰੂਪ 

(ਜਕਿਸ਼ਨ-ਰੂਪ) ਜਵਚ (ਕੂੰਸ ਦੇ 

ਭੇਿ ੇਹੋਏ ਹਾਥੀ) ਕੁਵਲੀਆਪੀੜ 

ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥

26454 606 Awip AKwVw 
pwiedw ipAwrw  
kir vyKY Awip 
cojwhw]

Aap Akhaarraa 

Paaeidhaa Piaaraa 

Kar Vaekhai Aap 

Chojaahaa ||

The Beloved Himself 

sets the stage; He 

performs the plays, 

and He Himself 

watches them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਇਹ 

ਿਗਤ ਦਾ) ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਇਸ ਿਗਤ-ਅਖਾੜੇ 

ਜਵਚ) ਆਪ ਹੀ ਕੌਤਕ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਰਚ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।

26455 606 kir bwlk rUp 
aupwiedw ipAwrw  
cMfUru kMsu kysu 
mwrwhw]

hMkwrIkMs dw pihlvwn 
cMfUru[(kysu)kysI dYNq

Kar Baalak Roop 

Oupaaeidhaa 

Piaaraa 

Chanddoor Kans 

Kaes Maaraahaa ||

The Beloved Himself 

assumed the form of 

the child, and killed 

the demons Chandoor, 

Kansa and Kaysee.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਲਕ-ਰੂਪ 

ਜਕਿਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 
ਚੂੰ ਡੂਰ, ਕੇਸੀ ਅਤੇ ਕੂੰਸ ਨੂੂੰ  
ਮਰਵਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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26456 606 Awpy hI blu 
Awip hY ipAwrw  
blu BMnY mUrK 
mugDwhw]3]

(mugDwhw) mUrKW dw Aapae Hee Bal 

Aap Hai Piaaraa 

Bal Bhannai 

Moorakh 

Mugadhhaahaa 

||3||

The Beloved Himself, 

by Himself, is the 

embodiment of 

power; He shatters 

the power of the fools 

and idiots. ||3||

ਆਪ ਹੀ ਤਾਕਤ (ਦੇਣ ਵਾਲਾ) 
ਹੈ, ਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਭੂੰ ਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26457 606 sBu Awpy jgqu 
aupwiedw ipAwrw  
vis Awpy jugiq 
hQwhw]

v`is Sabh Aapae Jagath 

Oupaaeidhaa 

Piaaraa Vas Aapae 

Jugath 

Hathhaahaa ||

The Beloved Himself 

created the whole 

world. In His hands He 

holds the power of the 

ages.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ)ੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨ-) ਿੁਗਜਤ 

ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

26458 607 gil jyvVI Awpy 
pwiedw ipAwrw  
ijau pRBu iKMcY 
iqau jwhw]

Gal Jaevarree 

Aapae Paaeidhaa 

Piaaraa Jio Prabh 

Khinchai Thio 

Jaahaa ||

The Beloved Himself 

puts the chains around 

their necks; as God 

pulls them, must they 

go.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਗਲ ਜਵਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਭੂ (ਉਸ ਰੱਸੀ ਨੂੂੰ ) 
ਜਖੱਚਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਿੀਵ 

(ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ) ਤੁਰਦੇ ਹਨ।
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26459 607 jo grbY so pcsI 
ipAwry jip 
nwnk Bgiq 
smwhw]4]6]

Jo Garabai So 

Pachasee Piaarae 

Jap Naanak 

Bhagath 

Samaahaa 

||4||6||

Whoever harbors 

pride shall be 

destroyed, O Beloved; 

meditating on the 

Lord, Nanak is 

absorbed in 

devotional worship. 

||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਜਪਆਰੇ 

ਸੱਿਣ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ 
ਜਕਸੇ ਬਲ ਆਜਦਕ ਦਾ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਜਰਹਾ ਕਰ ॥੪॥੬॥

26460 607 soriT mÚ 4 
duquky]

du-quky:polw bolo Sorath Ma 4 

Dhuthukae ||

Sorat'h, Fourth Mehl, 

Du-Tukas:

26461 607 Aink jnm 
ivCuVy duKu 
pwieAw mnmuiK 
krm krY 
AhMkwrI]

AhM-kwrI Anik Janam 

Vishhurrae Dhukh 

Paaeiaa 

Manamukh Karam 

Karai Ahankaaree 

||

Separated from the 

Lord for countless 

lifetimes, the self-

willed manmukh 

suffers in pain, 

engaged in acts of 

egotism.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਤੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ) 
ਜਵਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਦੱੁਖ 

ਸਜਹੂੰਦਾ ਚਜਲਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਿਨਮ ਜਵਚ ਭੀ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਕਰਮ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

26462 607 swDU prsq hI 
pRBu pwieAw  
goibd srix 
qumwrI]1]

Saadhhoo 

Parasath Hee 

Prabh Paaeiaa 

Gobidh Saran 

Thumaaree ||1||

Beholding the Holy 

Saint, I found God; O 

Lord of the Universe, I 

seek Your Sanctuary. 

||1||

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੁੂੰ ਹਜਦਆਂ 

ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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26463 607 goibd pRIiq lgI  
Aiq ipAwrI]

Gobidh Preeth 

Lagee Ath Piaaree 

||

The Love of God is 

very dear to me.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸ 

(ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) ਦੀ ਬੜੀ 
ਡੂੂੰ ਘੀ ਪਿੀਜਤ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

26464 607 jb sqsMg Bey 
swDU jn ihrdY 
imilAw sWiq 
murwrI]rhwau]

Jab Sathasang 

Bheae Saadhhoo 

Jan Hiradhai 

Miliaa Saanth 

Muraaree || 

Rehaao ||

When I joined the Sat 

Sangat, the Company 

of the Holy People, 

the Lord, the 

embodiment of peace, 

came into my heart. 

||Pause||

ਿਦੋਂ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਭਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਭਲੀ ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

26465 607 qU ihrdY gupqu 
vsih idnu rwqI  
qyrw Bwau n 
buJih gvwrI]

Thoo Hiradhai 

Gupath Vasehi 

Dhin Raathee 

Thaeraa Bhaao N 

Bujhehi Gavaaree 

||

You dwell, hidden, 

within my heart day 

and night, Lord; but 

the poor fools do not 

understand Your Love.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਲੁਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, 
ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

26466 607 siqguru purKu 
imilAw pRBu 
pRgitAw gux 
gwvY gux 
vIcwrI]2]

Sathigur Purakh 

Miliaa Prabh 

Pragattiaa Gun 

Gaavai Gun 

Veechaaree ||2||

Meeting with the 

Almighty True Guru, 

God was revealed to 

me; I sing His Glorious 

Praises, and reflect 

upon His Glories. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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26467 607 gurmuiK pRgwsu 
BieAw swiq 
AweI durmiq 
buiD invwrI]

sWiq Guramukh Pragaas 

Bhaeiaa Saath 

Aaee Dhuramath 

Budhh Nivaaree ||

As Gurmukh, I have 

become enlightened; 

peace has come, and 

evil-mindedness has 

been dispelled from 

my mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਢ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਭੈੜੀ 
ਮਜਤ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਦੁਰਮਜਤ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਰਹੀ ਸੀ)।
26468 607 Awqm bRhmu 

cIin suKu 
pwieAw  
sqsMgiq purK 
qumwrI]3]

Aatham Breham 

Cheen Sukh 

Paaeiaa 

Sathasangath 

Purakh 

Thumaaree ||3||

Understanding the 

relationship of the 

individual soul with 

God, I have found 

peace, in Your Sat 

Sangat, Your True 

Congregation, O Lord. 

||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਤੇਰੀ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਜਤ 

ਹੈ ॥੩॥

26469 607 purKY purKu 
imilAw guru 
pwieAw ijn kau 
ikrpw BeI 
qumwrI]

Purakhai Purakh 

Miliaa Gur Paaeiaa 

Jin Ko Kirapaa 

Bhee Thumaaree 

||

Those who are blessed 

by Your Kind Mercy, 

meet the Almighty 

Lord, and find the 

Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਗੁਰੂ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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26470 607 nwnk Aqulu 
shj suKu 
pwieAw An idnu 
jwgqu rhY 
bnvwrI]4]7]

A-q`ulu Naanak Athul 

Sehaj Sukh 

Paaeiaa Anadhin 

Jaagath Rehai 

Banavaaree 

||4||7||

Nanak has found the 

immeasurable, 

celestial peace; night 

and day, he remains 

awake to the Lord, the 

Master of the Forest 

of the Universe. 

||4||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਿੇਹਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥

26471 607 soriT mhlw 4] Sorath Mehalaa 4 

||

Sorat'h, Fourth Mehl:

26472 607 hir isau pRIiq 
AMqru mnu byiDAw  
hir ibnu rhxu n 
jweI]

by~iDAw Har Sio Preeth 

Anthar Man 

Baedhhiaa Har Bin 

Rehan N Jaaee ||

The inner depths of 

my mind are pierced 

by love for the Lord; I 

cannot live without 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਜਵੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

26473 607 ijau mCulI ibnu 
nIrY ibnsY iqau 
nwmY ibnu mir 
jweI]1]

Jio Mashhulee Bin 

Neerai Binasai 

Thio Naamai Bin 

Mar Jaaee ||1||

Just as the fish dies 

without water, I die 

without the Lord's 

Name. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੱਛੀ ਮਰ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਪਣੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਆ ਗਈ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੧॥

26474 607 myry pRB ikrpw 
jlu dyvhu hir 
nweI]

Maerae Prabh 

Kirapaa Jal 

Dhaevahu Har 

Naaee ||

O my God, please 

bless me with the 

water of Your Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ) 
ਮੇਹਰ ਦਾ ਿਲ ਦੇਹ। ਹੇ ਹਰੀ! 
ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇਹ।
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26475 607 hau AMqir nwmu 
mMgw idnu rwqI  
nwmy hI sWiq 
pweI]rhwau]

Ho Anthar Naam 

Mangaa Dhin 

Raathee Naamae 

Hee Saanth Paaee 

|| Rehaao ||

I beg for Your Name, 

deep within myself, 

day and night; through 

the Name, I find 

peace. ||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਹੀ) ਮੂੰਗਦਾ 
ਹਾਂ (ਜਕਉਂਜਕ ਤੇਰੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਠੂੰ ਡ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

26476 607 ijau cwiqRku jl 
ibnu ibllwvY  
ibnu jl ipAws 
n jweI]

Jio Chaathrik Jal 

Bin Bilalaavai Bin 

Jal Piaas N Jaaee ||

The song-bird cries out 

for lack of water - 

without water, its 

thirst cannot be 

quenched.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ-ਿਲ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਪੀਹਾ ਜਵਲਕਦਾ ਹੈ, 

ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ 

ਦੀ ਤਿੇਹ ਨਹੀਂ ਜਮਟਦੀ,

26477 607 gurmuiK jlu pwvY 
suK shjy hirAw 
Bwie suBweI]2]

Guramukh Jal 

Paavai Sukh 

Sehajae Hariaa 

Bhaae Subhaaee 

||2||

The Gurmukh obtains 

the water of celestial 

bliss, and is 

rejuvenated, 

blossoming forth 

through the blessed 

Love of the Lord. ||2||

ਜਤਵੇਂ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਦੋਂ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) 
ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26478 607 mnmuK BUKy dh 
ids folih ibnu 
nwvY duKu pweI]

Manamukh 

Bhookhae Dheh 

Dhis Ddolehi Bin 

Naavai Dhukh 

Paaee ||

The self-willed 

manmukhs are 

hungry, wandering 

around in the ten 

directions; without the 

Name, they suffer in 

pain.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭੁੱ ਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਡੋਲਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦਾ 
ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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26479 607 jnim mrY iPir 
jonI AwvY  
drgih imlY 
sjweI]3]

Janam Marai Fir 

Jonee Aavai 

Dharagehi Milai 

Sajaaee ||3||

They are born, only to 

die, and enter into 

reincarnation again; in 

the Court of the Lord, 

they are punished. 

||3||

ਉਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਸਜ਼ਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੩॥

26480 607 ikRpw krih qw 
hir gux gwvh  
hir rsu AMqir 
pweI]

Kirapaa Karehi 

Thaa Har Gun 

Gaaveh Har Ras 

Anthar Paaee ||

But if the Lord shows 

His Mercy, then one 

comes to sing His 

Glorious Praises; deep 

within the nucleus of 

his own self, he finds 

the sublime essence of 

the Lord's elixir.

ਹੇ ਹਰੀ! ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਆਪ) ਮੇਹਰ 

ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। (ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ 

ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।

26481 607 nwnk dIn 
dieAwl Bey hY  
iqRsnw sbid 
buJweI]4]8]

buJweI:polw bolo Naanak Dheen 

Dhaeiaal Bheae 

Hai Thrisanaa 

Sabadh Bujhaaee 

||4||8||

The Lord has become 

Merciful to meek 

Nanak, and through 

the Word of the 

Shabad, his desires are 

quenched. ||4||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉੱਤੇ ਤੱੁਠਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਤਿੇਹ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੮॥

26482 607 soriT mhlw 4 
pMcpdw]

Sorath Mehalaa 4 

Panchapadhaa ||

Sorat'h, Fourth Mehl, 

Panch-Padas:
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26483 607 Acru crY qw 
isiD hoeI isDI 
qy buiD pweI]

(A-cru) Ac`l krqwr 
jI c(crY) cV@y

Achar Charai Thaa 

Sidhh Hoee 

Sidhhee Thae 

Budhh Paaee ||

If one eats the 

uneatable, then he 

becomes a Siddha, a 

being of perfect 

spirituality; through 

this perfection, he 

obtains wisdom.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਿਦੋਂ) ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਅਜਿੱਤ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਿੀਵਨ-

ਸੂੰਗਿਾਮ ਜਵਚ ਇਸ ਨੂੂੰ ) 
ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਇਸ) 

ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ) 

ਅਕਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

26484 607 pRym ky sr lwgy 
qn BIqir qw  
BRmu kwitAw 
jweI]1]

(sr) qIr Praem Kae Sar 

Laagae Than 

Bheethar Thaa 

Bhram Kaattiaa 

Jaaee ||1||

When the arrow of the 

Lord's Love pierces his 

body, then his doubt is 

eradicated. ||1||

(ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੇ 

ਤੀਰ (ਇਸ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਵੱਝ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ (ਇਸ ਦੇ 

ਮਨ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ (ਸਦਾ ਲਈ) 

ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

26485 607 myry goibd Apuny 
jn kau dyih 
vifAweI]

Maerae Gobidh 

Apunae Jan Ko 

Dhaehi Vaddiaaee 

||

O my Lord of the 

Universe, please bless 

Your humble servant 

with glory.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਦਾਸ ਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼,

26486 607 gurmiq rwm nwmu 
prgwshu sdw 
rhhu 
srxweI]rhwau]

Guramath Raam 

Naam 

Paragaasahu 

Sadhaa Rehahu 

Saranaaee || 

Rehaao ||

Under Guru's 

Instructions, enlighten 

me with the Lord's 

Name, that I may 

dwell forever in Your 

Sanctuary. ||Pause||

(ਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਪਰਗਟ ਕਰ ਦੇਹ, (ਮੈਨੂੂੰ ) ਸਦਾ 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ 

ਰਹਾਉ॥
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26487 607 iehu sMswru sBu 
Awvx jwxw mn 
mUrK cyiq 
Ajwxw]

Eihu Sansaar Sabh 

Aavan Jaanaa Man 

Moorakh Chaeth 

Ajaanaa ||

This whole world is 

engrossed in coming 

and going; O my 

foolish and ignorant 

mind, be mindful of 

the Lord.

ਹੇ ਮੂਰਖ ਅੂੰਞਾਣ ਮਨ! ਇਹ 

ਿਗਤ (ਦਾ ਮੋਹ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

(ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ) 
ਹੈ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ।
26488 607 hir jIau ikRpw 

krhu guru mylhu  
qw hir nwim 
smwxw]2]

Har Jeeo Kirapaa 

Karahu Gur 

Maelahu Thaa Har 

Naam Samaanaa 

||2||

O Dear Lord, please, 

take pity upon me, 

and unite me with the 

Guru, that I may 

merge in the Lord's 

Name. ||2||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਮੇਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੨॥

26489 607 ijs kI vQu soeI 
pRBu jwxY ijs no 
dyie su pwey]

Jis Kee Vathh Soee 

Prabh Jaanai Jis 

No Dhaee S 

Paaeae ||

Only one who has it 

knows God; he alone 

has it, to whom God 

has given it - ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਨਾਮ-ਵਸਤੁ 

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ 
(ਮਲਕੀਅਤ) ਹੈ, ਉਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ ਇਹ ਵਸਤੁ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  
ਦੇਣੀ ਹੈ), ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਇਹ ਦਾਜਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5351 Published: March 06/ 2014



26490 607 vsqu AnUp Aiq 
Agm Agocr  
guru pUrw AlKu 
lKwey]3]

(AnUp) suMdr[ A-
lKu:polw bolo

Vasath Anoop Ath 

Agam Agochar Gur 

Pooraa Alakh 

Lakhaaeae ||3||

So very beautiful, 

unapproachable and 

unfathomable. 

Through the Perfect 

Guru, the unknowable 

is known.

ਇਹ ਵਸਤ ਐਸੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਜਕ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਸ ਵਰਗੀ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ, (ਜਕਸੇ ਚਤੁਰਾਈ-

ਜਸਆਣਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਇਸ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਭੀ 
ਇਸ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ। (ਿੇ) 
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ (ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ 
ਉਹੀ) ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26491 607 ijin ieh cwKI  
soeI jwxY gUMgy kI 
imiTAweI]

Jin Eih Chaakhee 

Soee Jaanai 

Goongae Kee 

Mithiaaee ||

Only one who tastes it 

knows it, like the 

mute, who tastes the 

sweet candy, but 

cannot speak of it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹ 

ਨਾਮ-ਵਸਤੁ ਚੱਖੀ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ 
ਸੁਆਦ) ਉਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, (ਉਹ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 
ਜਿਵੇਂ) ਗੁੂੰ ਗੇ ਦੀ (ਖਾਧੀ) 
ਜਮਜਠਆਈ (ਦਾ ਸੁਆਦ) ਗੁੂੰ ਗਾ 
ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

26492 608 rqnu lukwieAw 
lUkY nwhI jy ko 
rKY lukweI]4]

Rathan Lukaaeiaa 

Lookai Naahee Jae 

Ko Rakhai Lukaaee 

||4||

The jewel is 

concealed, but it is not 

concealed, even 

though one may try to 

conceal it. ||4||

(ਹਾਂ ਿੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ-

ਰਤਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਵੇ, ਤਾਂ) ਿ ੇ

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਰਤਨ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ) ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਲੁਕਾਇਆਂ ਇਹ 

ਰਤਨ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ (ਉਸ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਰਤਨ-

ਪਿਾਪਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੪॥
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26493 608 sBu ikCu qyrw qU 
AMqrjwmI qU 
sBnw kw pRBu 
soeI]

Sabh Kishh 

Thaeraa Thoo 

Antharajaamee 

Thoo Sabhanaa 

Kaa Prabh Soee ||

Everything is Yours, O 

Inner-knower, 

Searcher of hearts; 

You are the Lord God 

of all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ-

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ।

26494 608 ijs no dwiq 
krih so pwey jn 
nwnk Avru n 
koeI]5]9]

Jis No Dhaath 

Karehi So Paaeae 

Jan Naanak Avar N 

Koee ||5||9||

He alone receives the 

gift, unto whom You 

give it; O servant 

Nanak, there is no one 

else. ||5||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਇਹ 

ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਭੀ ਐਸਾ ਿੀਵ ਨਹੀਂ (ਿ ੋਤੇਰੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ) ॥੫॥੯॥

26495 608 soriT mhlw 5 
Gru 1 iqquky

iq-quky:polw bolo Sorath Mehalaa 5 

Ghar 1 Thithukae

Sorat'h, Fifth Mehl, 

First House, Ti-Tukas:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਜਤਨ-

ਤੁਕੀ ਬਾਣੀ।
26496 608 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

26497 608 iks hau jwcI  
iks AwrwDI jw 
sBu ko kIqw 
hosI]

Kis Ho Jaachee Kis 

Aaraadhhee Jaa 

Sabh Ko Keethaa 

Hosee ||

Who should I ask? 

Who should I worship? 

All were created by 

Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ (ਉਸ ਕਰਤਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਕਸ ਪਾਸੋਂ 
ਕੁਝ ਮੂੰਗਾਂ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਕਸ ਦੀ 
ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਜਿਰਾਂ?
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26498 608 jo jo dIsY vfw 
vfyrw so so KwkU 
rlsI]

Jo Jo Dheesai 

Vaddaa Vaddaeraa 

So So Khaakoo 

Ralasee ||

Whoever appears to 

be the greatest of the 

great, shall ultimately 

be mixed with the 

dust.

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਿਾਂ 
ਧਨਾਢ ਮਨੱੁਖ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਨੇ (ਮਰ ਕੇ) ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ 

ਰਲ ਿਾਣਾ ਹੈ (ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ)।

26499 608 inrBau inrMkwru  
Bv KMfnu siB 
suK nv iniD 
dysI]1]

Nirabho Nirankaar 

Bhav Khanddan 

Sabh Sukh Nav 

Nidhh Dhaesee 

||1||

The Fearless, Formless 

Lord, the Destroyer of 

Fear bestows all 

comforts, and the nine 

treasures. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੇ ਿਗਤ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਹ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, 
ਤੇ, ਿ ੋਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥

26500 608 hir jIau qyrI 
dwqI rwjw]

dw`qIN Har Jeeo Thaeree 

Dhaathee Raajaa 

||

O Dear Lord, Your gifts 

alone satisfy me.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ 

(ਜਦੱਤੀਆਂ) ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ (ਹੀ) 
ਰੱਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

26501 608 mwxsu bpuVw 
ikAw swlwhI  
ikAw iqs kw 
muhqwjw]rhwau]

Maanas Bapurraa 

Kiaa Saalaahee 

Kiaa This Kaa 

Muhathaajaa || 

Rehaao ||

Why should I praise 

the poor helpless 

man? Why should I 

feel subservient to 

him? ||Pause||

ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਜਵਚਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਕਉਂ ਕਰਦਾ ਜਿਰਾਂ? 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਜਕਉਂ ਹੋਵੇ? ਰਹਾਉ॥
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26502 608 ijin hir 
iDAwieAw sBu 
ikCu iqs kw  
iqs kI BUK 
gvweI]

Jin Har Dhhiaaeiaa 

Sabh Kishh This 

Kaa This Kee 

Bhookh Gavaaee 

||

All things come to one 

who meditates on the 

Lord; the Lord satisfies 

his hunger.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਜਦੱਤੀ, ਿਗਤ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

26503 608 AYsw Dnu dIAw 
suKdwqY inKuit n 
kb hI jweI]

(in-Ku`it) mu`kxw Aisaa Dhhan 

Dheeaa 

Sukhadhaathai 

Nikhutt N Kab Hee 

Jaaee ||

The Lord, the Giver of 

peace, bestows such 

wealth, that it can 

never be exhausted.

ਸੁਖਦਾਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਅਿੇਹਾ (ਨਾਮ-) ਧਨ ਦੇ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ਿ ੋ(ਉਸ ਪਾਸੋਂ) ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਮੱੁਕਦਾ।

26504 608 Andu BieAw suK 
shij smwxy  
siqguir myil 
imlweI]2]

Anadh Bhaeiaa 

Sukh Sehaj 

Samaanae 

Sathigur Mael 

Milaaee ||2||

I am in ecstasy, 

absorbed in celestial 

peace; the True Guru 

has united me in His 

Union. ||2||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ (ਿਦੋਂ) ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆ ਵੱਸਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

26505 608 mn nwmu jip  
nwmu AwrwiD An 
idnu nwmu vKwxI]

Man Naam Jap 

Naam Aaraadhh 

Anadhin Naam 

Vakhaanee ||

O mind, chant the 

Naam, the Name of 

the Lord; worship the 

Naam, night and day, 

and recite the Naam.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ, ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, 

ਉਚਾਜਰਆ ਕਰ।
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26506 608 aupdysu suix swD 
sMqn kw sB 
cUkI kwix 
jmwxI]

Oupadhaes Sun 

Saadhh Santhan 

Kaa Sabh Chookee 

Kaan Jamaanee ||

Listen to the Teachings 

of the Holy Saints, and 

all fear of death will be 

dispelled.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ 

ਿਮਾਂ ਦੀ ਭੀ ਸਾਰੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

26507 608 ijn kau ikRpwlu 
hoAw pRBu myrw sy 
lwgy gur kI 
bwxI]3]

Jin Ko Kirapaal 

Hoaa Prabh 

Maeraa Sae 

Laagae Gur Kee 

Baanee ||3||

Those blessed by 

God's Grace are 

attached to the Word 

of the Guru's Bani. 

||3||

(ਪਰ, ਹੇ ਮਨ!) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸੁਰਜਤ 

ਿੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ 

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26508 608 kImiq kauxu krY 
pRB qyrI qU srb 
jIAw dieAwlw]

Keemath Koun 

Karai Prabh 

Thaeree Thoo 

Sarab Jeeaa 

Dhaeiaalaa ||

Who can estimate 

Your worth, God? You 

are kind and 

compassionate to all 

beings.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ (ਮੇਹਰ ਦੀ) 
ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

26509 608 sBu ikCu kIqw 
qyrw vrqY ikAw 
hm bwl gupwlw]

Sabh Kishh 

Keethaa Thaeraa 

Varathai Kiaa Ham 

Baal Gupaalaa ||

Everything which You 

do, prevails; I am just 

a poor child - what can 

I do?

ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਪਿਭੂ! ਸਾਡੀ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਕੀਹ ਪਾਂਇਆਂ ਹੈ? ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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26510 608 rwiK lyhu nwnku 
jnu qumrw ijau 
ipqw pUq 
ikrpwlw]4]1]

Raakh Laehu 

Naanak Jan 

Thumaraa Jio 

Pithaa Pooth 

Kirapaalaa 

||4||1||

Protect and preserve 

Your servant Nanak; 

be kind to him, like a 

father to his son. 

||4||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, 

(ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ ਉਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੁ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਉ 

ਆਪਣ ੇਪੁਤਰਾਂ ਉਤੇ ਜਕਰਪਾਲ 

ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

26511 608 soriT mhlw 5 
Gru 1 cOquky]

cO-quky:polw bolo Sorath Mehalaa 5 

Ghar 1 

Chaathukae ||

Sorat'h, Fifth Mehl, 

First House, Chau-

Tukas:

26512 608 guru goivMdu 
slwhIAY BweI  
min qin ihrdY 
Dwr]

Gur Govindh 

Salaaheeai Bhaaee 

Man Than 

Hiradhai Dhhaar ||

Praise the Guru, and 

the Lord of the 

Universe, O Siblings of 

Destiny; enshrine Him 

in your mind, body 

and heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨ ਜਵਚ, ਤਨ ਜਵਚ, 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ, (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਜਟਕਾ 
ਕੇ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

26513 608 swcw swihbu min 
vsY BweI eyhw 
krxI swr]

Saachaa Saahib 

Man Vasai Bhaaee 

Eaehaa Karanee 

Saar ||

Let the True Lord and 

Master abide in your 

mind, O Siblings of 

Destiny; this is the 

most excellent way of 

life.

ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਕਰਤੱਬ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਜਕ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਜਸਆ ਰਹੇ।

26514 608 ijqu qin nwmu n 
aUpjY BweI sy 
qn hoey Cwr]

Jith Than Naam N 

Oopajai Bhaaee 

Sae Than Hoeae 

Shhaar ||

Those bodies, in which 

the Name of the Lord 

does not well up, O 

Siblings of Destiny - 

those bodies are 

reduced to ashes.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਅਰਥ ਗਏ ਸਮਝੋ।
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26515 608 swDsMgiq kau 
vwirAw BweI  
ijn eykMkwr 
ADwr]1]

Saadhhasangath 

Ko Vaariaa Bhaaee 

Jin Eaekankaar 

Adhhaar ||1||

I am a sacrifice to the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

O Siblings of Destiny; 

they take the Support 

of the One and Only 

Lord. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ ਆਸਰਾ 
(ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ ॥੧॥

26516 608 soeI scu 
ArwDxw BweI  
ijs qy sBu ikCu 
hoie]

Soee Sach 

Araadhhanaa 

Bhaaee Jis Thae 

Sabh Kishh Hoe ||

So worship and adore 

that True Lord, O 

Siblings of Destiny; He 

alone does everything.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ (ਿਗਤ ਦੀ) ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ ਹੋਂਦ ਜਵਚ ਆਈ ਹੈ।

26517 608 guir pUrY 
jwxwieAw BweI  
iqsu ibnu Avru 
n koie]rhwau]

Gur Poorai 

Jaanaaeiaa 

Bhaaee This Bin 

Avar N Koe || 

Rehaao ||

The Perfect Guru has 

taught me, O Siblings 

of Destiny, that 

without Him, there is 

no other at all. 

||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹ) ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਜਕ ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਪੂਿਣ-ਿੋਗ) ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

26518 608 nwm ivhUxy pic 
muey BweI gxq  
n jwie gxI]

pic:polw bolo Naam Vihoonae 

Pach Mueae 

Bhaaee Ganath N 

Jaae Ganee ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

they putrefy and die, 

O Siblings of Destiny; 

their numbers cannot 

be counted.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਜਗਣਤੀ ਜਗਣੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ, ਿੇਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਉਲਝ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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26519 608 ivxu sc soc n 
pweIAY BweI  
swcw Agm DxI]

Vin Sach Soch N 

Paaeeai Bhaaee 

Saachaa Agam 

Dhhanee ||

Without Truth, purity 

cannot be achieved, O 

Siblings of Destiny; the 

Lord is true and 

unfathomable.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਨਾਮ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ 

ਪਜਵਤਿਤਾ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਮਾਲਕ ਹੀ (ਪਜਵਤਿਤਾ 
ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ)।

26520 608 Awvx jwxu n 
cukeI BweI JUTI 
dunI mxI]

Aavan Jaan N 

Chukee Bhaaee 

Jhoothee Dhunee 

Manee ||

Coming and going do 

not end, O Siblings of 

Destiny; pride in 

worldly valuables is 

false.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) 

ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੂੜਾ ਹੈ 

(ਇਹ ਮਾਣ ਤਾਂ ਲੈ ਡੱੁਬਦਾ ਹੈ, 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਜਵਚ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।

26521 608 gurmuiK koit 
auDwrdw BweI dy 
nwvY eyk kxI]2]

Guramukh Kott 

Oudhhaaradhaa 

Bhaaee Dhae 

Naavai Eaek Kanee 

||2||

The Gurmukh saves 

millions of people, O 

Siblings of Destiny, 

blessing them with 

even a particle of the 

Name. ||2||

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ) ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ 

ਕਣੀ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿੋੜਾਂ ਨੂੂੰ  (ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ) ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26522 608 isMimRiq swsq 
soiDAw BweI  
ivxu siqgur  
Brmu n jwie]

isMm-i Riq Sinmrith Saasath 

Sodhhiaa Bhaaee 

Vin Sathigur 

Bharam N Jaae ||

I have searched 

through the Simritees 

and the Shaastras, O 

Siblings of Destiny - 

without the True 

Guru, doubt does not 

depart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿ 
ਜਵਚਾਰ ਵੇਖੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਭੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ), ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ) 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
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26523 608 Aink krm kir 
QwikAw BweI  
iPir iPir bMDn 
pwie]

Anik Karam Kar 

Thhaakiaa Bhaaee 

Fir Fir Bandhhan 

Paae ||

They are so tired of 

performing their many 

deeds, O Siblings of 

Destiny, but they fall 

into bondage again 

and again.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸ਼ਾਸਤਿ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਥੱਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਸਗੋਂ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਬੂੰ ਧਨ ਹੀ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ।

26524 608 cwry kuMfw soDIAw 
BweI ivxu 
siqgur nwhI 
jwie]

Chaarae Kunddaa 

Sodhheeaa 

Bhaaee Vin 

Sathigur Naahee 

Jaae ||

I have searched in the 

four directions, O 

Siblings of Destiny, but 

without the True 

Guru, there is no place 

at all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਢੂੂੰ ਢ ਕੇ 

ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ (ਭਟਕਣਾ ਨੂੂੰ  
ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

26525 609 vfBwgI guru 
pwieAw BweI  
hir hir nwmu 
iDAwie]3]

Vaddabhaagee 

Gur Paaeiaa 

Bhaaee Har Har 

Naam Dhhiaae 

||3||

By great good fortune, 

I found the Guru, O 

Siblings of Destiny, 

and I meditate on the 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੀ 
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26526 609 scu sdw hY 
inrmlw BweI  
inrml swcy 
soie]

Sach Sadhaa Hai 

Niramalaa Bhaaee 

Niramal Saachae 

Soe ||

The Truth is forever 

pure, O Siblings of 

Destiny; those who 

are true are pure.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹੀ) ਸਦਾ 
ਪਜਵਤਿ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਪਜਵਤਿ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5360 Published: March 06/ 2014



26527 609 ndir kry ijsu 
AwpxI BweI  
iqsu prwpiq 
hoie]

Nadhar Karae Jis 

Aapanee Bhaaee 

This Paraapath 

Hoe ||

When the Lord 

bestows His Glance of 

Grace, O Siblings of 

Destiny, then one 

obtains Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

26528 609 koit mDy jnu 
pweIAY BweI  
ivrlw koeI koie]

Kott Madhhae Jan 

Paaeeai Bhaaee 

Viralaa Koee Koe 

||

Among millions, O 

Siblings of Destiny, 

hardly one humble 

servant of the Lord is 

found.

ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

26529 609 nwnk rqw sic 
nwim BweI suix 
mnu qnu inrmlu 
hoie]4]2]

Naanak Rathaa 

Sach Naam 

Bhaaee Sun Man 

Than Niramal Hoe 

||4||2||

Nanak is imbued with 

the True Name, O 

Siblings of Destiny; 

hearing it, the mind 

and body become 

immaculately pure. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥
26530 609 soriT mhlw 5 

duquky]
du-quk:polw bolo Sorath Mehalaa 5 

Dhuthukae ||

Sorat'h, Fifth Mehl, Du-

Tukas:

26531 609 jau lau Bwau 
ABwau iehu mwnY  
qau lau imlxu 
dUrweI]

(Bwau) moh[ (ABwau) vYr Jo Lo Bhaao 

Abhaao Eihu 

Maanai Tho Lo 

Milan Dhooraaee 

||

As long as this person 

believes in love and 

hate, it is difficult for 

him to meet the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਤਕ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਇਹ ਮਨ (ਜਕਸੇ ਨਾਲ) ਮੋਹ (ਤੇ 

ਜਕਸੇ ਨਾਲ) ਵੈਰ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਤਕ (ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
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26532 609 Awn Awpnw 
krq bIcwrw qau 
lau bIcu 
ibKweI]1]

(Awn) ibgwnw Aan Aapanaa 

Karath Beechaaraa 

Tho Lo Beech 

Bikhaaee ||1||

As long as he 

discriminates between 

himself and others, he 

will distance himself 

from the Lord. ||1||

(ਜਕਉਂਜਕ ਿਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ (ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) 
ਜਬਗਾਨਾ (ਮੂੰਨਣ ਦੀਆਂ) 

ਜਵਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤਕ 

(ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ) ਪਰਦਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਿੋ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

26533 609 mwDvy AYsI dyhu 
buJweI]

bu`JweI Maadhhavae 

Aisee Dhaehu 

Bujhaaee ||

O Lord, grant me such 

understanding,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹੋ ਜਿਹੀ 
ਅਕਲ ਬਖ਼ਸ਼,

26534 609 syvau swD ghau 
Et crnw nh 
ibsrY muhqu 
csweI]rhwau]

Saevo Saadhh 

Geho Outt 

Charanaa Neh 

Bisarai Muhath 

Chasaaee || 

Rehaao ||

That I might serve the 

Holy Saints, and seek 

the protection of their 

feet, and not forget 

them, for a moment, 

even an instant. 

||Pause||

(ਜਕ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਿੜੀ ਰੱਖਾਂ। (ਇਹ 

ਆਸਰਾ) ਮੈਨੂੂੰ  ਰਤਾ-ਭਰ ਸਮੇ 

ਲਈ ਭੀ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ ਰਹਾਉ॥

26535 609 ry mn mugD  
Acyq cMcl icq  
qum AYsI irdY n 
AweI]

Rae Man 

Mugadhh Achaeth 

Chanchal Chith 

Thum Aisee Ridhai 

N Aaee ||

O foolish, thoughtless 

and fickle mind, such 

understanding did not 

come into your heart.

ਹੇ ਮੂਰਖ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਮਨ! ਹੇ 

ਚੂੰਚਲ ਮਨ! ਤੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਸੱੁਝੀ,
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26536 609 pRwnpiq iqAwig  
Awn qU ricAw  
auriJE sMig 
bYrweI]2]

Praanapath Thiaag 

Aan Thoo Rachiaa 

Ourajhiou Sang 

Bairaaee ||2||

Renouncing the Lord 

of Life, you have 

become engrossed in 

other things, and you 

are involved with your 

enemies. ||2||

ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, (ਤੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ) ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿੋੜ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

26537 609 sogu n ibAwpY  
Awpu n QwpY  
swDsMgiq buiD 
pweI]

Sog N Biaapai Aap 

N Thhaapai 

Saadhhasangath 

Budhh Paaee ||

Sorrow does not afflict 

one who does not 

harbor self-conceit; in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, I 

have attained this 

understanding.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ ਮੈਂ 
ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਲ ਜਸੱਖੀ ਹੈ ਜਕ 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਅਪਣੱਤ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ, ਉਸ 

ਉਤੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ।

26538 609 swkq kw bknw 
ieau jwnau jYsy 
pvnu JulweI]3]

Saakath Kaa 

Bakanaa Eio Jaano 

Jaisae Pavan 

Jhulaaee ||3||

Know that the 

babbling of the 

faithless cynic is like 

wind passing by. ||3||

(ਤਾਂਹੀਏ)ਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  
ਇਉਂ ਸਮਝ ਛਡਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 
ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਕਾ ਹੈ (ਇਕ 

ਪਾਜਸਓਂ ਆਇਆ, ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ 

ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ) ॥੩॥
26539 609 koit prwD 

ACwidE iehu 
mnu khxw kCU n 
jweI]

(ACwidE) Fky Kott Paraadhh 

Ashhaadhiou Eihu 

Man Kehanaa 

Kashhoo N Jaaee 

||

This mind is inundated 

by millions of sins - 

what can I say?

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ ਮਨ 

ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਹੇਠ ਦਜਬਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਮੂੰਦ-

ਭਾਗਤਾ ਬਾਬਤ) ਕੁਝ ਜਕਹਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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26540 609 jn nwnk dIn  
srin AwieE 
pRB sBu lyKw 
rKhu 
auTweI]4]3]

(auTweI) auTw ky, 
muAw& krky

Jan Naanak Dheen 

Saran Aaeiou 

Prabh Sabh 

Laekhaa Rakhahu 

Outhaaee 

||4||3||

Nanak, Your humble 

servant has come to 

Your Sanctuary, God; 

please, erase all his 

accounts. ||4||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਹੀ ਅਰਦਾਜਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਨਮਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ (ਮੇਰੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) 
ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਮੁਕਾ ਦੇਹ ॥੪॥੩॥

26541 609 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26542 609 puqR klqR lok 
igRh binqw  
mwieAw 
snbMDyhI]

(snbMDyhI) sbMDI[ k-
l`qR

Puthr Kalathr Lok 

Grih Banithaa 

Maaeiaa 

Sanabandhhaehee 

||

Children, spouses, 

men and women in 

one's household, are 

all bound by Maya.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਤਿ, ਇਸਤਿੀ, ਘਰ ਦੇ 

ਹੋਰ ਬੂੰ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ (ਸਾਰੇ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਸਾਕ ਹਨ।

26543 609 AMq kI bwr ko 
Krw n hosI sB 
imiQAw 
AsnyhI]1]

shwieqw leInhIN 
(Krw) KV@w

Anth Kee Baar Ko 

Kharaa N Hosee 

Sabh Mithhiaa 

Asanaehee ||1||

At the very last 

moment, none of 

them shall stand by 

you; their love is 

totally false. ||1||

ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਕੋਈ ਭੀ ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ 
ਬਣੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ॥੧॥

26544 609 ry nr kwhy 
pporhu dyhI]

(pporhu) pwLdy pLosdy Rae Nar Kaahae 

Paporahu 

Dhaehee ||

O man, why do you 

pamper your body so?

ਹੇ ਮਨੱੁਖ! (ਜਨਰਾ ਇਸ) ਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਕਉਂ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ 

ਪਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ?
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26545 609 aUif jwiego DUmu 
bwdro ieku Bwjhu 
rwmu 
snyhI]rhwau]

(DUmu) DUeyN dy (bwdro) 
b`dl[ Bw-jhu

Oodd Jaaeigo 

Dhhoom Baadharo 

Eik Bhaajahu 

Raam Sanaehee || 

Rehaao ||

It shall disperse like a 

cloud of smoke; 

vibrate upon the One, 

the Beloved Lord. 

||Pause||

(ਜਿਵੇਂ) ਧੂਆਂ, (ਜਿਵੇਂ) ਬੱਦਲ 

(ਉੱਡ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਇਹ 

ਸਰੀਰ) ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਇਗਾ। 
ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ, ਉਹੀ ਅਸਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥
26546 609 qIin sMi|Aw 

kir dyhI kInI  
jl kUkr 
BsmyhI]

(sMi|Aw)sMkyq[ (kir) 
krky[ Amr (kInI) 
mMnI dyhI nws hoky 
(jl) 
pwxI[(kUkr)ku`qy[(Bsmy
hI)suAwh dy hvwly huMdI 
hY

Theen Sann(g)iaa 

Kar Dhaehee 

Keenee Jal Kookar 

Bhasamaehee ||

There are three ways 

in which the body can 

be consumed - it can 

be thrown into water, 

given to the dogs, or 

cremated to ashes.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਅਸਰ ਹੇਠ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ 
ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ, (ਇਹ ਅੂੰਤ 

ਨੂੂੰ ) ਪਾਣੀ ਦੇ, ਕੱੁਜਤਆਂ ਦੇ, ਿਾਂ, 
ਜਮੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

26547 609 hoie Awmro igRh 
mih bYTw krx 
kwrx 
ibsrohI]2]

Hoe Aamaro Grih 

Mehi Baithaa 

Karan Kaaran 

Bisarohee ||2||

He considers himself 

to be immortal; he sits 

in his home, and 

forgets the Lord, the 

Cause of causes. ||2||

ਤੂੂੰ  ਇਸ ਸਰੀਰ-ਘਰ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਅਮਰ ਸਮਝ 

ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਿਗਤ 

ਦੇ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੨॥

26548 609 Aink Bwiq kir 
mxIey swjy kwcY 
qwig prohI]

srIr rUpI (mxIey) mxky Anik Bhaath Kar 

Maneeeae Saajae 

Kaachai Thaag 

Parohee ||

In various ways, the 

Lord has fashioned the 

beads, and strung 

them on a slender 

thread.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ 

ਸਾਰੇ ਅੂੰਗ) ਮਣਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ; 

(ਪਰ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ) ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ 

ਜਵਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹਨ।
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26549 609 qUit jwiego sUqu 
bwpury iPir pwCY 
pCuqohI]3]

Thoott Jaaeigo 

Sooth Baapurae 

Fir Paashhai 

Pashhuthohee 

||3||

The thread shall break, 

O wretched man, and 

then, you shall repent 

and regret. ||3||

ਹੇ ਜਨਮਾਣੇ ਿੀਵ! ਇਹ ਧਾਗਾ 
(ਆਖ਼ਰ) ਟੱੁਟ ਿਾਇਗਾ, (ਹੁਣ 

ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈਂ) ਜਿਰ 

ਸਮਾ ਜਵਹਾ ਿਾਣ ਤੇ ਹੱਥ 

ਮਲੇਂਗਾ ॥੩॥
26550 609 ijin qum isrjy 

isrij svwry  
iqsu iDAwvhu 
idnu rYnyhI]

Jin Thum Sirajae 

Siraj Savaarae This 

Dhhiaavahu Dhin 

Rainaehee ||

He created you, and 

after creating you, He 

adorned you - 

meditate on Him day 

and night.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਜਸਮਰਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ।

26551 609 jn nwnk pRB 
ikrpw DwrI mY 
siqgur Et 
ghyhI]4]4]

Jan Naanak Prabh 

Kirapaa Dhhaaree 

Mai Sathigur Outt 

Gehaehee 

||4||4||

God has showered His 

Mercy upon servant 

Nanak; I hold tight to 

the Support of the 

True Guru. ||4||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਿੜੀ ਰੱਖਾਂ ॥੪॥੪॥

26552 609 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26553 609 guru pUrw ByitE 
vfBwgI mnih 
BieAw prgwsw]

Gur Pooraa 

Bhaettiou 

Vaddabhaagee 

Manehi Bhaeiaa 

Paragaasaa ||

I met the True Guru, 

by great good fortune, 

and my mind has been 

enlightened.

ਹੇ ਭਾਈ! ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ।
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26554 609 koie n 
phucnhwrw dUjw  
Apuny swihb kw 
Brvwsw]1]

Koe N 

Pahuchanehaaraa 

Dhoojaa Apunae 

Saahib Kaa 

Bharavaasaa ||1||

No one else can equal 

me, because I have 

the loving support of 

my Lord and Master. 

||1||

ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ 

ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੧॥

26555 609 Apuny siqgur kY 
bilhwrY]

Apunae Sathigur 

Kai Balihaarai ||

I am a sacrifice to my 

True Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

26556 609 AwgY suKu pwCY 
suK shjw Gir 
AwnMdu 
hmwrY]rhwau]

Aagai Sukh 

Paashhai Sukh 

Sehajaa Ghar 

Aanandh 

Hamaarai || 

Rehaao ||

I am at peace in this 

world, and I shall be in 

celestial peace in the 

next; my home is filled 

with bliss. ||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਭੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦਾ ਸੁਖ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਤੇ, ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ ਇਹ 

ਸੁਖ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

26557 609 AMqrjwmI 
krxYhwrw soeI 
Ksmu hmwrw]

Antharajaamee 

Karanaihaaraa 

Soee Khasam 

Hamaaraa ||

He is the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts, the Creator, 

my Lord and Master.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਿੇਹੜਾ) 
ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਰਾਖਾ ਹੈ।
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26558 609 inrBau Bey gur 
crxI lwgy iek 
rwm nwm 
AwDwrw]2]

Nirabho Bheae 

Gur Charanee 

Laagae Eik Raam 

Naam Aadhhaaraa 

||2||

I have become 

fearless, attached to 

the Guru's feet; I take 

the Support of the 

Name of the One Lord. 

||2||

ਿਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਡਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥

26559 609 sPl drsnu 
Akwl mUriq pRBu  
hY BI hovnhwrw]

Safal Dharasan 

Akaal Moorath 

Prabh Hai Bhee 

Hovanehaaraa ||

Fruitful is the Blessed 

Vision of His Darshan; 

the Form of God is 

deathless; He is and 

shall always be.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ ਜਕ) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਿਲ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀ 
(ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਉਤੇ) ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਤੇ, 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

26560 609 kMiT lgwie 
Apuny jn rwKy  
ApunI pRIiq 
ipAwrw]3]

Kanth Lagaae 

Apunae Jan 

Raakhae Apunee 

Preeth Piaaraa 

||3||

He hugs His humble 

servants close, and 

protects and preserves 

them; their love for 

Him is sweet to Him. 

||3||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਪਿੀਜਤ ਦੀ 
ਆਪਣ ੇਜਪਆਰ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਲ 

ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26561 609 vfI vifAweI 
Acrj soBw  
kwrju AwieAw 
rwsy]

A-crj Vaddee Vaddiaaee 

Acharaj Sobhaa 

Kaaraj Aaeiaa 

Raasae ||

Great is His glorious 

greatness, and 

wondrous is His 

magnificence; through 

Him, all affairs are 

resolved.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੜੀ ਵਜਡਆਈ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਚਰਿ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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26562 610 nwnk kau guru 
pUrw ByitE sgly 
dUK 
ibnwsy]4]5]

Naanak Ko Gur 

Pooraa Bhaettiou 

Sagalae Dhookh 

Binaasae ||4||5||

Nanak has met with 

the Perfect Guru; all 

his sorrows have been 

dispelled. ||4||5||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ॥੪॥੫॥

26563 610 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26564 610 suKIey kau pyKY 
sB suKIAw rogI 
kY BwxY sB rogI]

Sukheeeae Ko 

Paekhai Sabh 

Sukheeaa Rogee 

Kai Bhaanai Sabh 

Rogee ||

To the happy person, 

everyone seems 

happy; to the sick 

person, everyone 

seems sick.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਾਣਨ 

ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਜਦਸਦਾ ਹੈ, 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਰੋਗ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਹੋਏ ਦੇ ਜਖ਼ਆਲ ਜਵਚ ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ ਹੀ ਜਵਕਾਰੀ ਹੈ।

26565 610 krx krwvnhwr 
suAwmI Awpn 
hwiQ sMjogI]1]

Karan 

Karaavanehaar 

Suaamee Aapan 

Haathh Sanjogee 

||1||

The Lord and Master 

acts, and causes us to 

act; union is in His 

Hands. ||1||

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਗਵਾ 
ਚੁਕੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਣ 

ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਿੀਵਾਂ 
ਲਈ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਦੱੁਖ ਦਾ) ਮੇਲ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥
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26566 610 mn myry ijin 
Apunw Brmu 
gvwqw]

Man Maerae Jin 

Apunaa Bharam 

Gavaathaa ||

O my mind, no one 

appears to be 

mistaken, to one who 

has dispelled his own 

doubts;

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਗਵਾ 
ਲਈ,

26567 610 iqs kY BwxY koie 
n BUlw ijin 
sglo bRhmu 
pCwqw]rhwau]

This Kai Bhaanai 

Koe N Bhoolaa Jin 

Sagalo Breham 

Pashhaathaa || 

Rehaao ||

He realizes that 

everyone is God. 

||Pause||

ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ 

ਜਲਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਖ਼ਆਲ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਿੀਵ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਰਹਾਉ॥

26568 610 sMqsMig jw kw 
mnu sIqlu Ehu 
jwxY sglI TWFI]

Santh Sang Jaa 

Kaa Man Seethal 

Ouhu Jaanai 

Sagalee 

Thaandtee ||

One whose mind is 

comforted in the 

Society of the Saints, 

believes that all are 

joyful.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸ਼ਾਂਤ-ਜਚੱਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

26569 610 haumY roig jw kw 
mnu ibAwipq  
Ehu jnm mrY 
ibllwqI]2]

Houmai Rog Jaa 

Kaa Man Biaapith 

Ouhu Janam 

Marai Bilalaathee 

||2||

One whose mind is 

afflicted by the 

disease of egotism, 

cries out in birth and 

death. ||2||

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਹਉਮੈ-ਰੋਗ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੱੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਹਉਮੈ ਜਵਚ) 

ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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26570 610 igAwn AMjnu jw 
kI nyqRI piVAw  
qw kau srb 
pRgwsw]

piVAw:V hlMq n lwau Giaan Anjan Jaa 

Kee Naethree 

Parriaa Thaa Ko 

Sarab Pragaasaa ||

Everything is clear to 

one whose eyes are 

blessed with the 

ointment of spiritual 

wisdom.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

26571 610 AigAwin AMDyrY 
sUJis nwhI  
bhuiV bhuiV 
Brmwqw]3]

Agiaan 

Andhhaerai 

Soojhas Naahee 

Bahurr Bahurr 

Bharamaathaa 

||3||

In the darkness of 

spiritual ignorance, he 

sees nothing at all; he 

wanders around in 

reincarnation, over 

and over again. ||3||

ਪਰ ਜਗਆਨ-ਹੀਨ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਅਜਗਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਸੱੁਝਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਭਟਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26572 610 suix bynMqI 
suAwmI Apuny  
nwnku iehu suKu 
mwgY]

Sun Baenanthee 

Suaamee Apunae 

Naanak Eihu Sukh 

Maagai ||

Hear my prayer, O 

Lord and Master; 

Nanak begs for this 

happiness:

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! (ਮੇਰੀ) ਬੇਨਤੀ 
ਸੁਣ (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੋਂ) ਇਹ ਸੁਖ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ,

26573 610 jh kIrqnu qyrw 
swDU gwvih qh 
myrw mnu 
lwgY]4]6]

Jeh Keerathan 

Thaeraa Saadhhoo 

Gaavehi Theh 

Maeraa Man 

Laagai ||4||6||

Whereever Your Holy 

Saints sing the Kirtan 

of Your Praises, let my 

mind be attached to 

that place. ||4||6||

(ਜਕ) ਜਿੱਥੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ 

ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਜਚਆ 

ਰਹੇ ॥੪॥੬॥

26574 610 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:
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26575 610 qnu sMqn kw Dnu 
sMqn kw mnu 
sMqn kw kIAw]

Than Santhan Kaa 

Dhhan Santhan 

Kaa Man Santhan 

Kaa Keeaa ||

My body belongs to 

the Saints, my wealth 

belongs to the Saints, 

and my mind belongs 

to the Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣਾ ਧਨ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ ਅਪਣੱਤ 

ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ),

26576 610 sMq pRswid hir 
nwmu iDAwieAw  
srb kusl qb 
QIAw]1]

(kusl) suK Santh Prasaadh 

Har Naam 

Dhhiaaeiaa Sarab 

Kusal Thab 

Thheeaa ||1||

By the Grace of the 

Saints, I meditate on 

the Lord's Name, and 

then, all comforts 

come to me. ||1||

ਤੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ (ਆਤਮਕ) ਸੁਖ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

26577 610 sMqn ibnu Avru  
n dwqw bIAw]

(bIAw) dUjw Santhan Bin Avar 

N Dhaathaa Beeaa 

||

Without the Saints, 

there are no other 

givers.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

26578 610 jo jo srix prY 
swDU kI so 
pwrgrwmI 
kIAw]rhwau]

Jo Jo Saran Parai 

Saadhhoo Kee So 

Paaragaraamee 

Keeaa || Rehaao 

||

Whoever takes to the 

Sanctuary of the Holy 

Saints, is carried 

across. ||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ) ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਿੋਗਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

26579 610 koit prwD 
imtih jn syvw  
hir kIrqnu ris 
gweIAY]

Kott Paraadhh 

Mittehi Jan Saevaa 

Har Keerathan Ras 

Gaaeeai ||

Millions of sins are 

erased by serving the 

humble Saints, and 

singing the Glorious 

Praises of the Lord 

with love.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਕੀਜਤਆਂ ਕਿੋੜਾਂ 
ਪਾਪ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।
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26580 610 eIhw suKu AwgY 
muK aUjl jn kw 
sMgu vfBwgI 
pweIAY]2]

Eehaa Sukh Aagai 

Mukh Oojal Jan 

Kaa Sang 

Vaddabhaagee 

Paaeeai ||2||

One finds peace in this 

world, and one's face 

is radiant in the next 

world, by associating 

with the humble 

Saints, through great 

good fortune. ||2||

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਅਨੂੰ ਦ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸੁਰਖ਼-ਰੂ 

ਹੋਵੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੨॥

26581 610 rsnw eyk Anyk 
gux pUrn jn kI 
kyqk aupmw 
khIAY]

Rasanaa Eaek 

Anaek Gun Pooran 

Jan Kee Kaethak 

Oupamaa Keheeai 

||

I have only one 

tongue, and the Lord's 

humble servant is 

filled with countless 

virtues; how can I sing 

his praises?

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੇਰੀ) ਇੱਕ ਿੀਭ ਹੈ 

(ਸੂੰਤ ਿਨ) ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਜਕਤਨੀ ਕੁ ਦੱਸੀ 
ਿਾਵ?ੇ

26582 610 Agm Agocr 
sd AibnwsI  
srix sMqn kI 
lhIAY]3]

Agam Agochar 

Sadh Abinaasee 

Saran Santhan Kee 

Leheeai ||3||

The inaccessible, 

unapproachable and 

eternally unchanging 

Lord is obtained in the 

Sanctuary of the 

Saints. ||3||

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਿੋ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਕ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ॥੩॥

26583 610 inrgun nIc 
AnwQ AprwDI  
Et sMqn kI 
AwhI]

Niragun Neech 

Anaathh 

Aparaadhhee Outt 

Santhan Kee 

Aahee ||

I am worthless, lowly, 

without friends or 

support, and full of 

sins; I long for the 

Shelter of the Saints.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-) ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਂ, ਨੀਚ 

ਹਾਂ, ਜਨਆਸਰਾ ਹਾਂ, ਜਵਕਾਰੀ 
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿਜੜਆ 

ਹੈ।
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26584 610 bUfq moh igRh 
AMD kUp mih  
nwnk lyhu 
inbwhI]4]7]

Booddath Moh 

Grih Andhh Koop 

Mehi Naanak 

Laehu Nibaahee 

||4||7||

I am drowning in the 

deep, dark pit of 

household 

attachments - please 

save me, Lord! 

||4||7||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਜਗਿਹਸਤ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਖੂਹ ਜਵਚ ਡੱੁਬ 

ਰਹੇ ਦਾ ਸਾਥ ਤੋੜ ਤਕ 

ਜਨਬਾਹੋ ॥੪॥੭॥

26585 610 soriT mhlw 5 
Gru 1]

Sorath Mehalaa 5 

Ghar 1 ||

Sorat'h, Fifth Mehl, 

First House:

26586 610 jw kY ihrdY  
visAw qU krqy  
qw kI qYN Aws 
pujweI]

Jaa Kai Hiradhai 

Vasiaa Thoo 

Karathae Thaa Kee 

Thain Aas Pujaaee 

||

O Creator Lord, You 

fulfill the desires of 

those, within whose 

heart You abide.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਸ ਦੀ ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਆਸ ਪੂਰੀ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

26587 610 dws Apuny kau qU 
ivsrih nwhI  
crx DUir min 
BweI]1]

Dhaas Apunae Ko 

Thoo Visarehi 

Naahee Charan 

Dhhoor Man 

Bhaaee ||1||

Your slaves do not 

forget You; the dust of 

Your feet is pleasing to 

their minds. ||1||

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਜਵੱਸਰਦਾ (ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੈਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਂਦਾ), ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੧॥

26588 610 qyrI AkQ kQw  
kQn n jweI]

A-kQ:polw bolo Thaeree Akathh 

Kathhaa Kathhan 

N Jaaee ||

Your Unspoken 

Speech cannot be 

spoken.

(ਹੇ ਪਿਭੂ) ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ, 
ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ-ਇਹ ਗੱਲ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।
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26589 610 gux inDwn 
suKdwqy suAwmI  
sB qy aUc 
bfweI]rhwau]

Gun Nidhhaan 

Sukhadhaathae 

Suaamee Sabh 

Thae Ooch 

Baddaaee || 

Rehaao ||

O treasure of 

excellence, Giver of 

peace, Lord and 

Master, Your 

greatness is the 

highest of all. 

||Pause||

ਹੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਹੇ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ! ਤੇਰੀ 
ਵਜਡਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ (ਤੂੂੰ  
ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਂ) ਰਹਾਉ॥

26590 610 so so krm krq 
hY pRwxI jYsI qum 
iliK pweI]

So So Karam 

Karath Hai 

Praanee Jaisee 

Thum Likh Paaee 

||

The mortal does those 

deeds, and those 

alone, which You 

ordained by destiny.

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੀਵ ਉਹੀ 
ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ 

ਜਿਹੀ (ਆਜਗਆ) ਤੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਤੇ) ਜਲਖ ਕੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

26591 610 syvk kau qum 
syvw dInI drsnu 
dyiK AGweI]2]

Saevak Ko Thum 

Saevaa Dheenee 

Dharasan Dhaekh 

Aghaaee ||2||

Your servant, whom 

You bless with Your 

service, is satisfied and 

fulfilled, beholding the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. ||2||

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, (ਉਹ ਸੇਵਕ) ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਜਿਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26592 610 srb inrMqir 
qumih smwny jw 
kau quDu Awip 
buJweI]

bu`JweI Sarab Niranthar 

Thumehi 

Samaanae Jaa Ko 

Thudhh Aap 

Bujhaaee ||

You are contained in 

all, but he alone 

realizes this, whom 

You bless with 

understanding.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਕ-ਰਸ ਸਮਾਇਆ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5375 Published: March 06/ 2014



26593 610 gur prswid 
imitE AigAwnw  
pRgt Bey sB 
TweI]3]

Gur Parasaadh 

Mittiou Agiaanaa 

Pragatt Bheae 

Sabh Thaaee ||3||

By Guru's Grace, his 

spiritual ignorance is 

dispelled, and he is 

respected everywhere. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਜਗਆਨਤਾ 
(ਦਾ ਹਨੇਰਾ) ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਭ ਥਾਈ ਂਪਸਰ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

26594 610 soeI igAwnI  
soeI iDAwnI  
soeI purKu 
suBweI]

Soee Giaanee 

Soee Dhhiaanee 

Soee Purakh 

Subhaaee ||

He alone is spiritually 

enlightened, he alone 

is a meditator, and he 

alone is a man of good 

nature.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਜਗਆਨਵਾਨ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸੁਰਜਤ-ਅੱਜਭਆਸੀ 
ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਜਪਆਰ-ਸੁਭਾਵ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

26595 610 khu nwnk ijsu 
Bey dieAwlw qw 
kau mn qy  
ibsir n 
jweI]4]8]

Kahu Naanak Jis 

Bheae Dhaeiaalaa 

Thaa Ko Man Thae 

Bisar N Jaaee 

||4||8||

Says Nanak, one unto 

whom the Lord 

becomes Merciful, 

does not forget the 

Lord from his mind. 

||4||8||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਤੋਂ 
ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ ॥੪॥੮॥

26596 610 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5376 Published: March 06/ 2014



26597 610 sgl smgRI moih 
ivAwpI kb aUcy  
kb nIcy]

sm`gRI Sagal Samagree 

Mohi Viaapee Kab 

Oochae Kab 

Neechae ||

The whole creation is 

engrossed in 

emotional 

attachment; 

sometimes, one is 

high, and at other 

times, low.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਇਸ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਕਦੇ (ਿੀਵ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ 

ਘਬਰਾਹਟ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

26598 610 suDu n hoeIAY 
kwhU jqnw  
EVik ko n 
phUcy]1]

Sudhh N Hoeeai 

Kaahoo Jathanaa 

Ourrak Ko N 

Pehoochae ||1||

No one can be purified 

by any rituals or 

devices; they cannot 

reach their goal. ||1||

ਆਪਣ ੇਜਕਸੇ ਭੀ ਿਤਨ ਨਾਲ 

(ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ) ਪਜਵਤਿ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕੀਦਾ। ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੇ ਿਤਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਪਾਰਲੇ ਬੂੰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥
26599 611 myry mn swD 

srix Cutkwrw]

Maerae Man 

Saadhh Saran 

Shhuttakaaraa ||

O my mind, 

emancipation is 

attained in the 

Sanctuary of the Holy 

Saints.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ (ਮੋਹ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।

26600 611 ibnu gur pUry  
jnm mrxu n 
rheI iPir 
Awvq bwro 
bwrw]rhwau]

Bin Gur Poorae 

Janam Maran N 

Rehee Fir Aavath 

Baaro Baaraa || 

Rehaao ||

Without the Perfect 

Guru, births and 

deaths do not cease, 

and one comes and 

goes, over and over 

again. ||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿੀਵ ਦਾ) 
ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) ਨਹੀਂ 
ਮੱੁਕਦਾ, (ਿੀਵ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਉਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਰਹਾਉ॥
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26601 611 Ehu ju Brmu 
Bulwvw khIAq  
iqn mih 
auriJE sgl 
sMswrw]

Ouhu J Bharam 

Bhulaavaa 

Keheeath Thin 

Mehi Ourajhiou 

Sagal Sansaaraa ||

The whole world is 

entangled in what is 

called the delusion of 

doubt.

ਜਿਸ ਮਾਨਸਕ ਹਾਲਤ ਨੂੂੰ  
'ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ' ਆਖੀਦਾ ਹੈ, 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਉਹਨਾਂ (ਭਰਮ 

ਭੁਲਾਜਵਆਂ ਜਵਚ) ਿਜਸਆ 

ਜਪਆ ਹੈ।

26602 611 pUrn Bgqu purK 
suAwmI kw srb 
Qok qy 
inAwrw]2]

Pooran Bhagath 

Purakh Suaamee 

Kaa Sarab Thhok 

Thae Niaaraa 

||2||

The perfect devotee of 

the Primal Lord God 

remains detached 

from everything. ||2||

ਪਰੂੰ ਤੂ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ (ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ) ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਦੇ ਮੋਹ) ਤੋਂ 
ਵੱਖਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26603 611 inMdau nwhI kwhU 
bwqY eyhu Ksm kw 
kIAw]

Nindho Naahee 

Kaahoo Baathai 

Eaehu Khasam Kaa 

Keeaa ||

Don't indulge in 

slander for any reason, 

for everything is the 

creation of the Lord 

and Master.

ਜਿਰ ਭੀ, ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਗੱਲੇ ਭੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖ 

ਸਕਦਾ।

26604 611 jw kau ikRpw 
krI pRiB myrY  
imil swDsMgiq 
nwau lIAw]3]

Jaa Ko Kirapaa 

Karee Prabh 

Maerai Mil 

Saadhhasangath 

Naao Leeaa ||3||

One who is blessed 

with the Mercy of my 

God, dwells on the 

Name in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. ||3||

ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ, (ਤੇ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਨਕਲਦਾ 
ਹੈ) ॥੩॥
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26605 611 pwrbRhm 
prmysur siqgur  
sBnw krq 
auDwrw]

Paarabreham 

Paramaesur 

Sathigur Sabhanaa 

Karath 

Oudhhaaraa ||

The Supreme Lord 

God, the Transcendent 

Lord, the True Guru, 

saves all.

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ 

ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

26606 611 khu nwnk gur 
ibnu nhI qrIAY  
iehu pUrn qqu 
bIcwrw]4]9]

Kahu Naanak Gur 

Bin Nehee 

Thareeai Eihu 

Pooran Thath 

Beechaaraa 

||4||9||

Says Nanak, without 

the Guru, no one 

crosses over; this is 

the perfect essence of 

all contemplation. 

||4||9||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਅਸਾਂ ਇਹ 

ਪੂਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਵਚਾਰ ਲਈ 

ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ 
॥੪॥੯॥

26607 611 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26608 611 Kojq Kojq Koij 
bIcwirE rwm 
nwmu qqu swrw]

Khojath Khojath 

Khoj Beechaariou 

Raam Naam Thath 

Saaraa ||

I have searched and 

searched and 

searched, and found 

that the Lord's Name 

is the most sublime 

reality.

ਹੇ ਭਾਈ! ਬੜੀ ਲੂੰ ਮੀ ਖੋਿ ਕਰ 

ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਵਚਾਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚੇ 

ਹਾਂ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (-

ਜਸਮਰਨਾ ਹੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਸਲੀਅਤ 

ਹੈ।
26609 611 iklibK kwty 

inmK ArwiDAw  
gurmuiK pwir 
auqwrw]1]

Kilabikh Kaattae 

Nimakh 

Araadhhiaa 

Guramukh Paar 

Outhaaraa ||1||

Contemplating it for 

even an instant, sins 

are erased; the 

Gurmukh is carried 

across and saved. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ (ਇਹ ਨਾਮ) 

ਅੱਖ ਦੇ ਿੋਰ ਜਵਚ (ਸਾਰੇ) ਪਾਪ 

ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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26610 611 hir rsu pIvhu  
purK igAwnI]

Har Ras Peevahu 

Purakh Giaanee ||

Drink in the sublime 

essence of the Lord's 

Name, O man of 

spiritual wisdom.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ 

ਹੇ ਮਨੱੁਖ! (ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਆ ਕਰ।

26611 611 suix suix mhw 
iqRpiq mnu pwvY  
swDU AMimRq 
bwnI]rhwau]

Sun Sun Mehaa 

Thripath Man 

Paavai Saadhhoo 

Anmrith Baanee 

|| Rehaao ||

Listening to the 

Ambrosial Words of 

the Holy Saints, the 

mind finds absolute 

fulfillment and 

satisfaction. ||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੁਣ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

26612 611 mukiq Bugiq  
jugiq scu 
pweIAY srb suKw 
kw dwqw]

Mukath Bhugath 

Jugath Sach 

Paaeeai Sarab 

Sukhaa Kaa 

Dhaathaa ||

Liberation, pleasures, 

and the true way of 

life are obtained from 

the Lord, the Giver of 

all peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ ੇਜਮਲ 

ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ (ਦਾ ਮੂਲ), ਇਹੀ ਹੈ 

(ਆਤਮਾ ਦੀ) ਖ਼ੁਰਾਕ, ਇਹੀ ਹੈ 

ਿੀਊਣ ਦਾ ਸੁਚੱਿਾ ਢੂੰਗ।
26613 611 Apuny dws kau 

Bgiq dwnu dyvY  
pUrn purKu 
ibDwqw]2]

Apunae Dhaas Ko 

Bhagath Dhaan 

Dhaevai Pooran 

Purakh 

Bidhhaathaa ||2||

The Perfect Lord, the 

Architect of Destiny, 

blesses His slave with 

the gift of devotional 

worship. ||2||

ਉਹ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ 
(ਇਹ) ਦਾਨ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
(ਹੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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26614 611 sRvxI suxIAY  
rsnw gweIAY  
ihrdY iDAweIAY 
soeI]

Sravanee Suneeai 

Rasanaa Gaaeeai 

Hiradhai 

Dhhiaaeeai Soee 

||

Hear with your ears, 

and sing with your 

tongue, and meditate 

within your heart on 

Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਹੀ 
(ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੀਭ ਨਾਲ ਗਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਰਾਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

26615 611 krx kwrx 
smrQ suAwmI  
jw qy ibRQw n 
koeI]3]

smr`Q Karan Kaaran 

Samarathh 

Suaamee Jaa Thae 

Brithhaa N Koee 

||3||

The Lord and Master is 

all-powerful, the 

Cause of causes; 

without Him, there is 

nothing at all. ||3||

ਜਿਸ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਕੋਈ ਿੀਵ ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ ॥੩॥

26616 611 vfYBwig rqn 
jnmu pwieAw  
krhu ikRpw 
ikrpwlw]

Vaddai Bhaag 

Rathan Janam 

Paaeiaa Karahu 

Kirapaa Kirapaalaa 

||

By great good fortune, 

I have obtained the 

jewel of human life; 

have mercy on me, O 

Merciful Lord.

ਹੇ ਜਕਰਪਾਲ! ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੇਸ਼ਟ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਲੱਭਾ ਹੈ (ਹੁਣ) ਮੇਹਰ 

ਕਰ,

26617 611 swDsMig nwnku 
gux gwvY ismrY 
sdw 
guopwlw]4]10]

guopwlw:guo:hoVy AONkV 
ivcwly bolo

Saadhhasang 

Naanak Gun 

Gaavai Simarai 

Sadhaa Guopaalaa 

||4||10||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, Nanak sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, and 

contemplates Him 

forever in meditation. 

||4||10||

ਹੇ ਗੋਪਾਲ! (ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ) 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੇ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੇ 

॥੪॥੧੦॥

26618 611 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:
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26619 611 kir iesnwnu  
ismir pRBu 
Apnw mn qn 
Bey Arogw]

Kar Eisanaan 

Simar Prabh 

Apanaa Man Than 

Bheae Arogaa ||

After taking your 

cleansing bath, 

remember your God in 

meditation, and your 

mind and body shall 

be free of disease.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਮਨ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰ ਨਰੋਏ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

26620 611 koit ibGn lwQy  
pRB srxw pRgty 
Bly sMjogw ]1]

Kott Bighan 

Laathhae Prabh 

Saranaa Pragattae 

Bhalae Sanjogaa 

||1||

Millions of obstacles 

are removed, in the 

Sanctuary of God, and 

good fortune dawns. 

||1||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

(ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ) ਕਿੋੜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ, ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਅਵਸਰ 

ਉੱਘੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

26621 611 pRB bwxI sbdu 
suBwiKAw]

(sbdu)aupdyS Prabh Baanee 

Sabadh 

Subhaakhiaa ||

The Word of God's 

Bani, and His Shabad, 

are the best 

utterances.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ) 
ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਣਾ ਉਚਾਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਇਹ ਸ਼ਬਦ) ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਹੈ।

26622 611 gwvhu suxhu pVhu 
inq BweI gur 
pUrY qU 
rwiKAw]rhwau]

Gaavahu Sunahu 

Parrahu Nith 

Bhaaee Gur Poorai 

Thoo Raakhiaa || 

Rehaao ||

So constantly sing 

them, listen to them, 

and read them, O 

Siblings of Destiny, 

and the Perfect Guru 

shall save you. 

||Pause||

(ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਗਾਂਦੇ 

ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਪੜਹਦੇ ਰਹੋ, 

(ਿੇ ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ 
ਰਹੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖ) ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਜਲਆ ਰਹਾਉ॥
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26623 611 swcw swihbu 
Aimiq vfweI  
Bgiq vCl 
dieAwlw]

v`Cl Saachaa Saahib 

Amith Vaddaaee 

Bhagath Vashhal 

Dhaeiaalaa ||

The glorious greatness 

of the True Lord is 

immeasurable; the 

Merciful Lord is the 

Lover of His devotees.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਜਮਣੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।
26624 611 sMqw kI pYj 

rKdw AwieAw  
Awid ibrdu 
pRiqpwlw]2]

Santhaa Kee Paij 

Rakhadhaa Aaeiaa 

Aadh Biradh 

Prathipaalaa ||2||

He has preserved the 

honor of His Saints; 

from the very 

beginning of time, His 

Nature is to cherish 

them. ||2||

ਆਪਣ ੇਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ 

(ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ) ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ 

ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ 
ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪਾਲਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

26625 611 hir AMimRq nwmu 
Bojnu inq BuMchu  
srb vylw muiK 
pwvhu]

vylw:polw bolo Har Anmrith Naam 

Bhojan Nith 

Bhunchahu Sarab 

Vaelaa Mukh 

Paavahu ||

So eat the Ambrosial 

Name of the Lord as 

your food; put it into 

your mouth at all 

times.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਇਹ (ਆਤਮਕ) ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਦਾ 
ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ 
ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਾਂਦੇ ਰਹੋ।

26626 611 jrw mrw qwpu 
sBu nwTw gux 
goibMd inq 
gwvhu]3]

Jaraa Maraa 

Thaap Sabh 

Naathaa Gun 

Gobindh Nith 

Gaavahu ||3||

The pains of old age 

and death shall all 

depart, when you 

constantly sing the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ 
ਗਾਂਦੇ ਰਹੋ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ ) ਨਾਹ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ 
ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਇਗਾ ॥੩॥
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26627 611 suxI Ardwis 
suAwmI myrY srb 
klw bix AweI]

Sunee Aradhaas 

Suaamee Maerai 

Sarab Kalaa Ban 

Aaee ||

My Lord and Master 

has heard my prayer, 

and all my affairs have 

been resolved.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ) ਮੇਰੇ 

ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਜਸ 

ਸੁਣ ਲਈ, (ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਘਨਾਂ ਦਾ 
ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
26628 611 pRgt BeI sgly 

jug AMqir gur 
nwnk kI 
vifAweI]4]11
]

ju`g Pragatt Bhee 

Sagalae Jug Anthar 

Gur Naanak Kee 

Vaddiaaee 

||4||11||

The glorious greatness 

of Guru Nanak is 

manifest, throughout 

all the ages. ||4||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ 

ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਰੇ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਰਤੱਖ ਉੱਘੜ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੧੧॥

26629 611 soriT mhlw 5 
Gru 2 caupdy

Sorath Mehalaa 5 

Ghar 2 

Choupadhae

Sorat'h, Fifth Mehl, 

Second House, Chau-

Padas:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
26630 611 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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26631 611 eyku ipqw eyks 
ky hm bwirk qU 
myrw gur hweI]

Awp jI dwsn dws dy 
gurU jI (hweI) hoN jI[ 
(2. gurhweI)

Eaek Pithaa 

Eaekas Kae Ham 

Baarik Thoo 

Maeraa Gur Haaee 

||

The One God is our 

father; we are the 

children of the One 

God. You are our Guru.

(ਸਾਡਾ) ਇਕੋ ਹੀ ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ ਹੈ, 

ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ 

ਹਾਂ, (ਜਿਰ,) ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਗੁਰਭਾਈ 

(ਭੀ) ਹੈਂ।

26632 611 suix mIqw jIau 
hmwrw bil bil 
jwsI hir drsnu 
dyhu idKweI]1]

Sun Meethaa Jeeo 

Hamaaraa Bal Bal 

Jaasee Har 

Dharasan Dhaehu 

Dhikhaaee ||1||

Listen, friends: my 

soul is a sacrifice, a 

sacrifice to You; O 

Lord, reveal to me the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. ||1||

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਦੇਹ। ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਤੈਥੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਦਕੇ ਿਾਇਆ 

ਕਰੇਗੀ ॥੧॥

26633 612 suix mIqw DUrI 
kau bil jweI]

Sun Meethaa 

Dhhooree Ko Bal 

Jaaee ||

Listen, friends: I am a 

sacrifice to the dust of 

Your feet.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣ। 
ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਧੂੜ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

26634 612 iehu mnu qyrw  
BweI]rhwau]

Eihu Man Thaeraa 

Bhaaee || Rehaao 

||

This mind is yours, O 

Siblings of Destiny. 

||Pause||

ਹੇ ਭਰਾ! (ਮੈਂ ਆਪਣਾ) ਇਹ 

ਮਨ ਤੇਰਾ (ਆਜਗਆਕਾਰ 

ਬਣਾਣ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ) ਰਹਾਉ॥

26635 612 pwv mlovw mil 
mil Dovw iehu 
mnu qYkU dysw]

qY-kU Paav Malovaa Mal 

Mal Dhhovaa Eihu 

Man Thai Koo 

Dhaesaa ||

I wash your feet, I 

massage and clean 

them; I give this mind 

to you.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ) ਪੈਰ 

ਮਲਾਂਗਾ, (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮਲ ਮਲ 

ਕੇ ਧੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ 

ਮਨ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦਆਂਗਾ।
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26636 612 suix mIqw hau 
qyrI srxweI 
AwieAw pRB 
imlau dyhu 
aupdysw]2]

Sun Meethaa Ho 

Thaeree 

Saranaaee Aaeiaa 

Prabh Milo 

Dhaehu 

Oupadhaesaa 

||2||

Listen, friends: I have 

come to Your 

Sanctuary; teach me, 

that I might unite with 

God. ||2||

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣ। 
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। 
ਮੈਨੂੂੰ  (ਅਿੇਹਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹ 

(ਜਕ) ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕਾਂ 
॥੨॥

26637 612 mwnu n kIjY  
srix prIjY krY  
su Blw mnweIAY]

Maan N Keejai 

Saran Pareejai 

Karai S Bhalaa 

Manaaeeai ||

Do not be proud; seek 

His Sanctuary, and 

accept as good all that 

He does.

{ਨੋਟ: ਗੁਰਮੁਜਖ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ 

ਦੀ ਿੁਗਜਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ} ਹੇ 

ਜਮੱਤਰ! ਸੁਣ। (ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ 

ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿ ੋਕੁਝ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਭਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਨਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

26638 612 suix mIqw jIau 
ipMfu sBu qnu 
ArpIjY ieau 
drsnu hir jIau 
pweIAY]3]

Sun Meethaa Jeeo 

Pindd Sabh Than 

Arapeejai Eio 

Dharasan Har Jeeo 

Paaeeai ||3||

Listen, friends: 

dedicate your soul, 

body and your whole 

being to Him; thus you 

shall receive the 

Blessed Vision of His 

Darshan. ||3||

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ 

ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲਈਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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26639 612 BieE AnugRhu 
pRswid sMqn kY  
hir nwmw hY 
mITw]

(A-nu`gRhu) ikRpw Bhaeiou Anugrahu 

Prasaadh Santhan 

Kai Har Naamaa 

Hai Meethaa ||

He has shown mercy 

to me, by the Grace of 

the Saints; the Lord's 

Name is sweet to me.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ) ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

26640 612 jn nwnk kau  
guir ikrpw DwrI  
sBu Akul 
inrMjnu 
fITw]4]1]12]

A-kul:polw bolo[ Jan Naanak Ko Gur 

Kirapaa Dhhaaree 

Sabh Akul 

Niranjan Ddeethaa 

||4||1||12||

The Guru has shown 

mercy to servant 

Nanak; I see the 

casteless, immaculate 

Lord everywhere. 

||4||1||12||

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ!) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 
(ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ) ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਪਆ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ, ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੨॥

26641 612 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26642 612 koit bRhmMf ko 
Twkuru suAwmI  
srb jIAw kw 
dwqw ry]

Kott Brehamandd 

Ko Thaakur 

Suaamee Sarab 

Jeeaa Kaa 

Dhaathaa Rae ||

God is the Lord and 

Master of millions of 

universes; He is the 

Giver of all beings.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਕਿੋੜਾਂ 
ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ 

ਮਾਲਕ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਜਰਜ਼ਕ ਆਜਦਕ) ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,
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26643 612 pRiqpwlY inq 
swir smwlY ieku 
gunu nhI mUriK 
jwqw ry]1]

Prathipaalai Nith 

Saar Samaalai Eik 

Gun Nehee 

Moorakh Jaathaa 

Rae ||1||

He ever cherishes and 

cares for all beings, 

but the fool does not 

appreciate any of His 

virtues. ||1||

ਿੇਹੜਾ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਾਲਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ (ਸਭ ਦੀ) ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ 

ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੇ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ (ਭੀ) 
ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ ॥੧॥

26644 612 hir AwrwiD n 
jwnw ry]

Har Aaraadhh N 

Jaanaa Rae ||

I do not know how to 

worship the Lord in 

adoration.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਚ ਨਹੀਂ।

26645 612 hir hir guru guru  
krqw ry]

Har Har Gur Gur 

Karathaa Rae ||

I can only repeat, 

""Lord, Lord, Guru, 

Guru.""

ਮੈਂ (ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ) 
'ਹਰੀ ਹਰੀ', 'ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ' ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

26646 612 hir jIau nwmu 
pirE 
rwmdwsu]rhwau]

Har Jeeo Naam 

Pariou 

Raamadhaas || 

Rehaao ||

O Dear Lord, I go by 

the name of the Lord's 

slave. ||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੇਰਾ ਨਾਮ "ਰਾਮ 

ਦਾ ਦਾਸ" ਪੈ ਜਗਆ ਹੈ (ਹੁਣ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਿ ਰੱਖ, ਤੇ, ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇਹ) ਰਹਾਉ॥

26647 612 dIn dieAwl 
ikRpwl suKswgr  
srb Gtw 
BrpUrI ry]

Dheen Dhaeiaal 

Kirapaal Sukh 

Saagar Sarab 

Ghattaa 

Bharapooree Rae 

||

The Compassionate 

Lord is Merciful to the 

meek, the ocean of 

peace; He fills all 

hearts.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ 
ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਹਰ 

ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,
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26648 612 pyKq sunq sdw 
hY sMgy mY mUrK  
jwinAw dUrI 
ry]2]

Paekhath Sunath 

Sadhaa Hai Sangae 

Mai Moorakh 

Jaaniaa Dhooree 

Rae ||2||

He sees, hears, and is 

always with me; but I 

am a fool, and I think 

that He is far away. 

||2||

ਿੇਹੜਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਰਜਹ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਸਭ ਦੀਆਂ 

ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ) ਸੁਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਦੂਰ-ਵੱਸਦਾ ਸਮਝ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੨॥
26649 612 hir ibAMqu hau 

imiq kir vrnau  
ikAw jwnw hoie 
kYso ry]

(imiq) h`dbMdI Har Bianth Ho 

Mith Kar Varano 

Kiaa Jaanaa Hoe 

Kaiso Rae ||

The Lord is limitless, 

but I can only describe 

Him within my 

limitations; what do I 

know, about what He 

is like?

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ 

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੱਦ-ਬੂੰਦੀ 
ਜਵਚ ਜਲਆ ਕੇ ਜਬਆਨ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀਹ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 
ਜਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ?

26650 612 krau bynqI 
siqgur Apuny mY 
mUrK dyhu aupdyso 
ry]3]

Karo Baenathee 

Sathigur Apunae 

Mai Moorakh 

Dhaehu 

Oupadhaeso Rae 

||3||

I offer my prayer to 

my True Guru; I am so 

foolish - please, teach 

me! ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਮੂਰਖ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਵੇ 
॥੩॥

26651 612 mY mUrK kI kyqk 
bwq hY koit 
prwDI qirAw ry]

Mai Moorakh Kee 

Kaethak Baath Hai 

Kott Paraadhhee 

Thariaa Rae ||

I am just a fool, but 

millions of sinners just 

like me have been 

saved.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਨੂੂੰ  ਮੂਰਖ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣਾ (ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ) ਕੋਈ 

ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ (ਉਸ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ) ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਰਹੇ ਹਨ।
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26652 612 guru nwnku ijn 
suixAw pyiKAw sy 
iPir grBwis n 
pirAw 
ry]4]2]13]

Gur Naanak Jin 

Suniaa Paekhiaa 

Sae Fir Garabhaas 

N Pariaa Rae 

||4||2||13||

Those who have 

heard, and seen Guru 

Nanak, do not 

descend into the 

womb of reincarnation 

again. ||4||2||13||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ (ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼) ਨੂੂੰ  
ਸੁਜਣਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ 

ਕਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ॥੪॥੨॥੧੩॥

26653 612 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26654 612 ijnw bwq ko 
bhuqu AMdysro qy 
imty siB 
gieAw]

Jinaa Baath Ko 

Bahuth 

Andhaesaro Thae 

Mittae Sabh 

Gaeiaa ||

Those things, which 

caused me such 

anxiety, have all 

vanished.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਬਹੁਤ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਲੱਗਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਸੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਜਮਟ ਗਏ ਹਨ।

26655 612 shj sYn Aru 
suKmn nwrI aUD 
kml 
ibgsieAw]1]

(shj)SWqI c[ 
(sYn)ibrwjdw hW[ 
(suKmn) mn nMU suK dyx 
vwlI pRymw-BgqI rUp 
nwrI[ (suKmn)mn 
SRomxI suK srUp bRhm 
jI dI nwrI bx ky[  
ibg-sieAw:polw bolo

Sehaj Sain Ar 

Sukhaman Naaree 

Oodhh Kamal 

Bigasaeiaa ||1||

Now, I sleep in peace 

and tranquility, and 

my mind is in a state 

of deep and profound 

peace; the inverted 

lotus of my heart has 

blossomed forth. ||1||

ਮੇਰਾ ਪੱੁਠਾ ਜਪਆ ਹੋਇਆ 

ਜਹਰਦਾ-ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ ਜਪਆ 

ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਮੇਰੀ ਲੀਨਤਾ ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ 

ਗਈਆਂ ਹਨ ॥੧॥
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26656 612 dyKhu Acrju 
BieAw]

A-crju Dhaekhahu 

Acharaj Bhaeiaa ||

Behold, a wondrous 

miracle has happened!

ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਖੋ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਕੌਤਕ ਵਰਜਤਆ 

ਹੈ।
26657 612 ijh Twkur kau 

sunq AgwiD 
boiD so irdY guir 
dieAw]rhwau]

Jih Thaakur Ko 

Sunath Agaadhh 

Bodhh So Ridhai 

Gur Dhaeiaa || 

Rehaao ||

That Lord and Master, 

whose wisdom is said 

to be unfathomable, 

has been enshrined 

within my heart, by 

the Guru. ||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਵਖਾ) 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ 

ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਜਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

26658 612 joie dUq moih 
bhuqu sMqwvq qy 
BieAwnk 
BieAw]

B-ieAwnk[ B-ieAw Joe Dhooth Mohi 

Bahuth 

Santhaavath Thae 

Bhaeiaanak 

Bhaeiaa ||

The demons which 

tormented me so 

much, have 

themselves become 

terrified.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ (ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਵੈਰੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ 

ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ (ਮੇਰੇ 

ਨੇੜੇ ਢੁਕਣੋਂ) ਡਰਦੇ ਹਨ,

26659 612 krih bynqI rwKu 
Twkur qy hm qyrI 
srnieAw]2]

srnieAw Karehi Baenathee 

Raakh Thaakur 

Thae Ham Thaeree 

Saranaeiaa ||2||

They pray: please, 

save us from your Lord 

Master; we seek your 

protection. ||2||

ਉਹ ਸਗੋਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਜਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ 

ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
(ਦੀ ਕਿੋਪੀ) ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ ॥੨॥
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26660 612 jh BMfwru goibMd 
kw KuilAw ijh 
pRwpiq iqh 
lieAw]

Jeh Bhanddaar 

Gobindh Kaa 

Khuliaa Jih 

Praapath Thih 

Laeiaa ||

When the treasure of 

the Lord of the 

Universe is opened, 

those who are pre-

destined, receive it.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹ 

ਕੌਤਕ ਅਿੇਹਾ ਵਰਜਤਆ ਹੈ) 

ਜਕ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਭਗਤੀ) ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਖੁਲਹ 
ਜਪਆ ਹੈ। ਪਰ (ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ 

ਇਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਜਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

26661 612 eyku rqnu mokau 
guir dInw myrw 
mnu qnu sIqlu 
iQAw]3]

Eaek Rathan Mo 

Ko Gur Dheenaa 

Maeraa Man Than 

Seethal Thhiaa 

||3||

The Guru has given me 

the one jewel, and my 

mind and body have 

become peaceful and 

tranquil. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਇਕ 

ਐਸਾ ਰਤਨ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੩॥
26662 612 eyk bUMd guir 

AMimRqu dIno qw 
Atlu Amru n 
muAw]

A-tlu Eaek Boondh Gur 

Anmrith Dheeno 

Thaa Attal Amar N 

Muaa ||

The Guru has blessed 

me with the one drop 

of Ambrosial Nectar, 

and so I have become 

stable, unmoving and 

immortal - I shall not 

die.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ ਇਕ ਬੂੂੰ ਦ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੈਂ 
ਬਚ ਜਗਆ ਹਾਂ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ।
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26663 612 Bgiq BMfwr guir 
nwnk kau saupy  
iPir lyKw mUil 
n 
lieAw]4]3]14
]

Bhagath 

Bhanddaar Gur 

Naanak Ko Soupae 

Fir Laekhaa Mool 

N Laeiaa 

||4||3||14||

The Lord blessed Guru 

Nanak with the 

treasure of devotional 

worship, and did not 

call him to account 

again. ||4||3||14||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੇ 

ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਪੱਛੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਜਹਸਾਬ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰ ਜਗਆ ॥੪॥੩॥੧੪॥

26664 612 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26665 612 crnkml isau 
jw kw mnu lInw  
sy jn iqRpiq 
AGweI]

Charan Kamal Sio 

Jaa Kaa Man 

Leenaa Sae Jan 

Thripath Aghaaee 

||

Those whose minds 

are attached to the 

lotus feet of the Lord - 

those humble beings 

are satisfied and 

fulfilled.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲਾਂ ਵਰਗੇ 

ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ 

ਵਲੋਂ) ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

26666 612 gux Amol ijsu 
irdY n visAw qy 
nr iqRsn 
iqRKweI]1]

Gun Amol Jis 

Ridhai N Vasiaa 

Thae Nar Thrisan 

Thrikhaaee ||1||

But those, within 

whose hearts the 

priceless virtue does 

not abide - those men 

remain thirsty and 

unsatisfied. ||1||

ਪਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਅਮੋਲਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਵੱਸਦੇ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
26667 612 hir AwrwDy  

Arog AndweI]
(AndweI) AnMidq Har Aaraadhhae 

Arog Anadhaaee ||

Worshipping the Lord 

in adoration, one 

becomes happy, and 

free of disease.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਰੋਏ 

ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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26668 612 ijs no ivsrY  
myrw rwm snyhI  
iqsu lwK bydn 
jxu AweI]rhwau]

(bydn) du`K[ (jxu) jwxo Jis No Visarai 

Maeraa Raam 

Sanaehee This 

Laakh Baedhan 

Jan Aaee || 

Rehaao ||

But one who forgets 

my Dear Lord - know 

him to be afflicted 

with tens of thousands 

of illnesses. ||Pause||

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਉਤੇ (ਇਉਂ) ਿਾਣੋ (ਜਿਵੇਂ) 
ਲੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਆ ਪੈਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ਰਹਾਉ॥

26669 613 ijh jn Et 
ghI pRB qyrI sy 
suKIey pRB srxy]

Jih Jan Outt Gehee 

Prabh Thaeree Sae 

Sukheeeae Prabh 

Saranae ||

Those who hold tightly 

to Your Support, God, 

are happy in Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ 
ਸ਼ਰਨ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸੁਖ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

26670 613 ijh nr 
ibsirAw purKu 
ibDwqw qy duKIAw 
mih gnxy]2]

Jih Nar Bisariaa 

Purakh 

Bidhhaathaa Thae 

Dhukheeaa Mehi 

Gananae ||2||

But those humble 

beings who forget the 

Primal Lord, the 

Architect of Destiny, 

are counted among 

the most miserable 

beings. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਕਰਤਾਰ ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੁਖੀਆਂ 

ਜਵਚ ਜਗਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

26671 613 ijh gur mwin  
pRBU ilv lweI  
iqh mhw AnMd 
rsu kirAw]

Jih Gur Maan 

Prabhoo Liv Laaee 

Thih Mehaa 

Anandh Ras Kariaa 

||

One who has faith in 

the Guru, and who is 

lovingly attached to 

God, enjoys the 

delights of supreme 

ecstasy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਆਜਗਆ ਮੂੰਨ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ 

ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬੜਾ ਰਸ ਮਾਜਣਆ।
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26672 613 ijh pRBU ibswir  
gur qy bymuKweI  
qy nrk Gor mih 
pirAw]3]

Jih Prabhoo Bisaar 

Gur Thae 

Baemukhaaee 

Thae Narak Ghor 

Mehi Pariaa ||3||

One who forgets God 

and forsakes the Guru, 

falls into the most 

horrible hell. ||3||

ਪਰ ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਮੋੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਭਆਨਕ 

ਨਰਕ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

26673 613 ijqu ko lwieAw  
iqq hI lwgw  
qYso hI vrqwrw]

Jith Ko Laaeiaa 

Thith Hee Laagaa 

Thaiso Hee 

Varathaaraa ||

As the Lord engages 

someone, so he is 

engaged, and so does 

he perform.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ 

ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਹੋ 

ਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
26674 613 nwnk sh pkrI 

sMqn kI irdY 
Bey mgn 
crnwrw]4]4]1
5]

(sh) Et Naanak Seh 

Pakaree Santhan 

Kee Ridhai Bheae 

Magan 

Charanaaraa 

||4||4||15||

Nanak has taken to 

the Shelter of the 

Saints; his heart is 

absorbed in the Lord's 

feet. ||4||4||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ 

ਉਹ ਅੂੰਦਰੋਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੪॥੧੫॥

26675 613 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26676 613 rwjn mih rwjw 
aurJwieE mwnn 
mih AiBmwnI]

Raajan Mehi 

Raajaa 

Ourajhaaeiou 

Maanan Mehi 

Abhimaanee ||

As the king is 

entangled in kingly 

affairs, and the egotist 

in his own egotism,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ) ਰਾਿ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ 
ਜਵਚ ਰਾਿਾ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਮਾਣ ਵਧਾਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮਾਂ 
ਜਵਚ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਦਾ ਭੁੱ ਖਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5395 Published: March 06/ 2014



26677 613 loBn mih loBI 
loBwieE iqau 
hir rMig rcy 
igAwnI]1]

Lobhan Mehi 

Lobhee 

Lobhaaeiou Thio 

Har Rang Rachae 

Giaanee ||1||

And the greedy man is 

enticed by greed, so is 

the spiritually 

enlightened being 

absorbed in the Love 

of the Lord. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਚੀ ਮਨੱੁਖ ਲਾਲਚ 

ਵਧਾਣ ਵਾਲੇ ਆਹਰਾਂ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

26678 613 hir jn kau  
iehI suhwvY]

Har Jan Ko Eihee 

Suhaavai ||

This is what befits the 

Lord's servant.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੂੰ  ਇਹੀ 
ਕਾਰ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

26679 613 pyiK inkit kir 
syvw siqgur hir 
kIrqin hI 
iqRpqwvY]rhwau]

Paekh Nikatt Kar 

Saevaa Sathigur 

Har Keerathan 

Hee Thripathaavai 

|| Rehaao ||

Beholding the Lord 

near at hand, he 

serves the True Guru, 

and he is satisfied 

through the Kirtan of 

the Lord's Praises. 

||Pause||

(ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਹੀ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

26680 613 Amln isau 
AmlI lptwieE  
BUmn BUim 
ipAwrI]

Amalan Sio 

Amalee 

Lapattaaeiou 

Bhooman Bhoom 

Piaaree ||

The addict is addicted 

to his drug, and the 

landlord is in love with 

his land.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਜਸ਼ਆਂ ਦਾ ਪਿੇਮੀ 
ਮਨੱੁਖ ਨਜਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਚੂੰਬਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜ਼ਮੀਨ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
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26681 613 KIr sMig bwirku 
hY lInw pRB sMq 
AYsy ihqkwrI]2]

Kheer Sang Baarik 

Hai Leenaa Prabh 

Santh Aisae 

Hithakaaree ||2||

As the baby is 

attached to his milk, 

so the Saint is in love 

with God. ||2||

ਬੱਚਾ ਦੱੁਧ ਨਾਲ ਪਰਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥

26682 613 ibidAw mih  
ibduAMsI ricAw  
nYn dyiK suKu 
pwvih]

(ib`du-AMsI) 
ividAwrQI[ ib`idAw

Bidhiaa Mehi 

Bidhuansee 

Rachiaa Nain 

Dhaekh Sukh 

Paavehi ||

The scholar is 

absorbed in 

scholarship, and the 

eyes are happy to see.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਵਦਵਾਨ ਮਨੱੁਖ 

ਜਵੱਜਦਆ (ਪੜਹਨ ਪੜਾਣ) ਜਵਚ 

ਖ਼ੁਸ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 
(ਪਦਾਰਥ) ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਖ 

ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।

26683 613 jYsy rsnw swid 
luBwnI iqau hir 
jn hir gux 
gwvih]3]

Jaisae Rasanaa 

Saadh Lubhaanee 

Thio Har Jan Har 

Gun Gaavehi ||3||

As the tongue savors 

the tastes, so does the 

humble servant of the 

Lord sing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਿੀਭ (ਸੁਆਦਲੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਸੁਆਦ (ਚੱਖਣ) 

ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

26684 613 jYsI BUK qYsI kw 
pUrku sgl Gtw 
kw suAwmI]

Jaisee Bhookh 

Thaisee Kaa 

Poorak Sagal 

Ghattaa Kaa 

Suaamee ||

As is the hunger, so is 

the fulfiller; He is the 

Lord and Master of all 

hearts.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਕਸੇ 

ਿੀਵ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹੋ 

ਜਿਹੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5397 Published: March 06/ 2014



26685 613 nwnk ipAws 
lgI drsn kI  
pRBu imilAw 
AMqrjwmI]4]5]
16]

Naanak Piaas 

Lagee Dharasan 

Kee Prabh Miliaa 

Antharajaamee 

||4||5||16||

Nanak thirsts for the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan; he has 

met God, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts. 

||4||5||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਜਪਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ) ਆ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੫॥੧੬॥

26686 613 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26687 613 hm mYly qum 
aUjl krqy hm 
inrgun qU dwqw]

Ham Mailae Thum 

Oojal Karathae 

Ham Niragun Thoo 

Dhaathaa ||

We are filthy, and You 

are immaculate, O 

Creator Lord; we are 

worthless, and You are 

the Great Giver.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, 
ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਨੂੂੰ  ਗੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

26688 613 hm mUrK qum 
cqur isAwxy qU 
srb klw kw 
igAwqw]1]

Ham Moorakh 

Thum Chathur 

Siaanae Thoo 

Sarab Kalaa Kaa 

Giaathaa ||1||

We are fools, and You 

are wise and all-

knowing. You are the 

knower of all things. 

||1||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਦਾਨਾ 
ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਜਸਆਣਾ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  (ਸਾਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ 

ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
॥੧॥

26689 613 mwDo hm AYsy qU 
AYsw]

Maadhho Ham 

Aisae Thoo Aisaa 

||

O Lord, this is what we 

are, and this is what 

You are.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 

(ਜਵਕਾਰੀ) ਹਾਂ, ਤੇ, ਤੂੂੰ  ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ (ਉਪਕਾਰੀ) ਹੈਂ।
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26690 613 hm pwpI qum 
pwp KMfn nIko 
Twkur 
dysw]rhwau]

Ham Paapee 

Thum Paap 

Khanddan Neeko 

Thaakur Dhaesaa 

|| Rehaao ||

We are sinners, and 

You are the Destroyer 

of sins. Your abode is 

so beautiful, O Lord 

and Master. ||Pause||

ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਮਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਤੇਰਾ ਦੇਸ 

ਸੋਹਣਾ ਹੈ (ਉਹ ਦੇਸ-ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੂੰ  
ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ) ਰਹਾਉ॥

26691 613 qum sB swjy  
swij invwjy jIau 
ipMfu dy pRwnw]

Thum Sabh Saajae 

Saaj Nivaajae Jeeo 

Pindd Dhae 

Praanaa ||

You fashion all, and 

having fashioned 

them, You bless them. 

You bestow upon 

them soul, body and 

the breath of life.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਸਰੀਰ ਪਿਾਣ 

ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਭ 

ਉਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

26692 613 inrgunIAwry gunu 
nhI koeI qum 
dwnu dyhu 
imhrvwnw]2]

Niraguneeaarae 

Gun Nehee Koee 

Thum Dhaan 

Dhaehu 

Miharavaanaa 

||2||

We are worthless - we 

have no virtue at all; 

please, bless us with 

Your gift, O Merciful 

Lordand Master. ||2||

ਹੇ ਮੇਹਰਵਾਨ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਗੁਣ-

ਹੀਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਵਚ ਕੋਈ ਗੁਣ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

26693 613 qum krhu Blw  
hm Blo n jwnh  
qum sdw sdw 
dieAwlw]

Thum Karahu 

Bhalaa Ham Bhalo 

N Jaaneh Thum 

Sadhaa Sadhaa 

Dhaeiaalaa ||

You do good for us, 

but we do not see it as 

good; You are kind 

and compassionate, 

forever and ever.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 

ਭਜਲਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ 

ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਜਲਆਈ ਦੀ 
ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ। ਜਿਰ ਭੀ 
ਤੂੂੰ  ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ।
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26694 613 qum suKdweI 
purK ibDwqy qum 
rwKhu Apuny 
bwlw]3]

Thum 

Sukhadhaaee 

Purakh 

Bidhhaathae 

Thum Raakhahu 

Apunae Baalaa 

||3||

You are the Giver of 

peace, the Primal 

Lord, the Architect of 

Destiny; please, save 

us, Your children! 

||3||

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ! ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਸਾਡੀ) 
ਆਪਣ ੇਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥

26695 613 qum inDwn Atl 
suilqwn jIA 
jMq siB jwcY]

(A-tl) sdw kwiem Thum Nidhhaan 

Attal Sulithaan 

Jeea Janth Sabh 

Jaachai ||

You are the treasure, 

eternal Lord King; all 

beings and creatures 

beg of You.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ। 
ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ।

26696 613 khu nwnk hm 
iehY hvwlw rwKu 
sMqn kY 
pwCY]4]6]17]

(hvwlw) hwl Kahu Naanak Ham 

Eihai Havaalaa 

Raakh Santhan Kai 

Paashhai 

||4||6||17||

Says Nanak, such is 

our condition; please, 

Lord, keep us on the 

Path of the Saints. 

||4||6||17||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਸਾਡਾ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ 
ਹਾਲ ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਜਵਚ ਰੱਖ ॥੪॥੬॥੧੭॥

26697 613 soriT mhlw 5 
Gru 2]

Sorath Mehalaa 5 

Ghar 2 ||

Sorat'h, Fifth Mehl, 

Second House:

26698 613 mwq grB mih  
Awpn ismrnu dy  
qh qum 
rwKnhwry]

Maath Garabh 

Mehi Aapan 

Simaran Dhae 

Theh Thum 

Raakhanehaarae 

||

In our mother's womb, 

You blessed us with 

Your meditative 

remembrance, and 

You preserved us 

there.

ਹੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੇ! ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਸਾਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ 

ਸਾਡੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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26699 613 pwvk swgr 
AQwh lhir mih  
qwrhu 
qwrnhwry]1]

Paavak Saagar 

Athhaah Lehar 

Mehi Thaarahu 

Thaaranehaarae 

||1||

Through the countless 

waves of the ocean of 

fire, please, carry us 

across and save us, O 

Savior Lord! ||1||

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀਆਂ ਡੂੂੰ ਘੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗੇ ਪਏ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ ॥੧॥

26700 613 mwDO qU Twkuru 
isir morw]

Maadhha Thoo 

Thaakur Sir Moraa 

||

O Lord, You are the 

Master above my 

head.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

ਰਾਖਾ ਹੈਂ।

26701 613 eIhw aUhw quhwro 
Dorw]rhwau]

(Dorw) Awsrw Eehaa Oohaa 

Thuhaaro Dhhoraa 

|| Rehaao ||

Here and hereafter, 

You alone are my 

Support. ||Pause||

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ, ਤੇ, ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

26702 613 kIqy kau myrY 
sMmwnY krxhwru 
iqRxu jwnY]

(myrY) sumyr prbq[ 
(iqRxu) qu`C

Keethae Ko 

Maerai Sanmaanai 

Karanehaar Thrin 

Jaanai ||

He looks upon the 

creation like a 

mountain of gold, and 

sees the Creator as a 

blade of grass.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  (ਇਹ ਿੀਵ) ਮੇਰੂ 

ਪਰਬਤ ਿੇਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਿੋ ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
ਇਕ ਤੀਲੇ ਵਰਗਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

26703 613 qU dwqw mwgn 
kau sglI dwnu 
dyih pRB BwnY]2]

Thoo Dhaathaa 

Maagan Ko 

Sagalee Dhaan 

Dhaehi Prabh 

Bhaanai ||2||

You are the Great 

Giver, and we are all 

mere beggars; O God, 

You give gifts 

according to Your Will. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਦਰ ਤੋਂ ਮੂੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਸਭ ਨੂੂੰ  
ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥
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26704 613 iKn mih Avru  
iKnY mih Avrw  
Acrj clq 
qumwry]

A-crj Khin Mehi Avar 

Khinai Mehi 

Avaraa Acharaj 

Chalath 

Thumaarae ||

In an instant, You are 

one thing, and in 

another instant, You 

are another. 

Wondrous are Your 

ways!

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਹੈਰਾਨ 

ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਕ ਜਛਨ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

26705 613 rUVo gUVo gihr 
gMBIro aUcO Agm 
Apwry]3]

Roorro Goorro 

Gehir Ganbheero 

Oocha Agam 

Apaarae ||3||

You are beautiful, 

mysterious, profound, 

unfathomable, lofty, 

inaccessible and 

infinite. ||3||

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ। ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਗੁਪਤ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ ॥੩॥

26706 614 swDsMig jau 
qumih imlwieE  
qau sunI qumwrI 
bwxI]

Saadhhasang Jo 

Thumehi 

Milaaeiou Tho 

Sunee Thumaaree 

Baanee ||

When You brought me 

to the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, then I heard the 

Bani of Your Word.

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਤਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,

26707 614 Andu BieAw 
pyKq hI nwnk  
pRqwp purK 
inrbwxI]4]7]1
8]

Anadh Bhaeiaa 

Paekhath Hee 

Naanak Prathaap 

Purakh 

Nirabaanee 

||4||7||18||

Nanak is in ecstasy, 

beholding the Glory of 

the Primal Lord of 

Nirvaanaa. 

||4||7||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਰਤਾਪ 

ਵੇਖ ਕੇ ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੭॥੧੮॥

26708 614 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5402 Published: March 06/ 2014



26709 614 hm sMqn kI rynu 
ipAwry hm sMqn 
kI srxw]

Ham Santhan Kee 

Raen Piaarae Ham 

Santhan Kee 

Saranaa ||

I am the dust of the 

feet of the Beloved 

Saints; I seek the 

Protection of their 

Sanctuary.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਹਰ ਕਰ) 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-

ਧੂੜ ਬਜਣਆ ਰਹਾਂ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹਾਂ।

26710 614 sMq hmwrI Et 
sqwxI sMq 
hmwrw ghxw]1]

Santh Hamaaree 

Outt Sathaanee 

Santh Hamaaraa 

Gehanaa ||1||

The Saints are my all-

powerful Support; the 

Saints are my 

ornament and 

decoration. ||1||

ਸੂੰਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਕੜਾ ਸਹਾਰਾ 
ਹਨ, ਸੂੰਤ ਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ 

॥੧॥

26711 614 hm sMqn isau 
bix AweI]

Ham Santhan Sio 

Ban Aaee ||

I am hand and glove 

with the Saints.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 
ਪਿੀਜਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

26712 614 pUrib iliKAw 
pweI]

Poorab Likhiaa 

Paaee ||

I have realized my pre-

ordained destiny.

ਜਪਛਲੇ ਜਲਖੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਹ ਪਿਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

26713 614 iehu mnu qyrw 
BweI]rhwau]

Eihu Man Thaeraa 

Bhaaee || Rehaao 

||

This mind is yours, O 

Siblings of Destiny. 

||Pause||

ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਪਿੇਮੀ 
ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

26714 614 sMqn isau myrI 
lyvw dyvI sMqn 
isau ibauhwrw]

Santhan Sio 

Maeree Laevaa 

Dhaevee Santhan 

Sio Biouhaaraa ||

My dealings are with 

the Saints, and my 

business is with the 

Saints.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲੈਣ-

ਦੇਣ ਤੇ ਵਰਤਣ-ਜਵਹਾਰ ਹੈ।
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26715 614 sMqn isau hm 
lwhw KwitAw  
hir Bgiq Bry 
BMfwrw]2]

Santhan Sio Ham 

Laahaa Khaattiaa 

Har Bhagath 

Bharae 

Bhanddaaraa 

||2||

I have earned the 

profit with the Saints, 

and the treasure filled 

to over-flowing with 

devotion to the Lord. 

||2||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ ਰਜਹ ਕੇ ਮੈਂ 
ਇਹ ਲਾਭ ਖੱਜਟਆ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ 

ਗਏ ਹਨ ॥੨॥

26716 614 sMqn mokau pUMjI 
saupI qau 
auqirAw mn kw 
DoKw]

Santhan Mo Ko 

Poonjee Soupee 

Tho Outhariaa 

Man Kaa 

Dhhokhaa ||

The Saints entrusted 

to me the capital, and 

my mind's delusion 

was dispelled.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਲਜਹ ਜਗਆ ਹੈ।

26717 614 Drmrwie Ab 
khw krYgo jau 
PwitE sglo 
lyKw]3]

Dhharam Raae Ab 

Kehaa Karaigo Jo 

Faattiou Sagalo 

Laekhaa ||3||

What can the 

Righteous Judge of 

Dharma do now? All 

my accounts have 

been torn up. ||3||

(ਮੇਰੇ ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਹੀ 
ਜਹਸਾਬ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਟ ਚੁਕਾ 
ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮਰਾਿ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ 

ਪੱੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ॥੩॥

26718 614 mhw AnMd Bey 
suKu pwieAw  
sMqn kY prswdy]

Mehaa Anandh 

Bheae Sukh 

Paaeiaa Santhan 

Kai Parasaadhae ||

I have found the 

greatest bliss, and I am 

at peace, by the Grace 

of the Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਬੜਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਜਪਆ ਹੈ।
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26719 614 khu nwnk hir 
isau mnu mwinAw  
rMig rqy 
ibsmwdy]4]8]1
9]

Kahu Naanak Har 

Sio Man Maaniaa 

Rang Rathae 

Bisamaadhae 

||4||8||19||

Says Nanak, my mind 

is reconciled with the 

Lord; it is imbued with 

the wondrous Love of 

the Lord. 

||4||8||19||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਤੀਿ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਅਸਚਰਿ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਮੈਂ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੪॥੮॥੧੯॥

26720 614 soriT mÚ 5] Sorath Ma 5 || Sorat'h, Fifth Mehl:

26721 614 jyqI smgRI dyKhu 
ry nr qyqI hI 
Cif jwnI]

sm`gRI Jaethee Samagree 

Dhaekhahu Rae 

Nar Thaethee Hee 

Shhadd Jaanee ||

All the things that you 

see, O man, you shall 

have to leave behind.

ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਹੀ 
ਸਾਿ-ਸਾਮਾਨ ਤੂੂੰ  ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, 
ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ (ਅੂੰਤ) ਛੱਡ ਕੇ 

ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਹੈ।

26722 614 rwm nwm sMig 
kir ibauhwrw  
pwvih pdu 
inrbwnI]1]

Raam Naam Sang 

Kar Biouhaaraa 

Paavehi Padh 

Nirabaanee ||1||

Let your dealings be 

with the Lord's Name, 

and you shall attain 

the state of Nirvaanaa. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਬਣਾ, ਤੂੂੰ  ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਂਾ 
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ ॥੧॥

26723 614 ipAwry qU myro 
suKdwqw]

Piaarae Thoo 

Maero 

Sukhadhaathaa ||

O my Beloved, You are 

the Giver of peace.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ।
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26724 614 guir pUrY dIAw 
aupdysw qum hI 
sMig 
prwqw]rhwau]

(prwqw) pRoqw igAw Gur Poorai 

Dheeaa 

Oupadhaesaa 

Thum Hee Sang 

Paraathaa || 

Rehaao ||

The Perfect Guru has 

given me these 

Teachings, and I am 

attuned to You. 

||Pause||

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੋਤਾ ਜਗਆ ਹਾਂ 
ਰਹਾਉ॥

26725 614 kwm kRoD loB moh 
AiBmwnw qw mih 
suKu nhI pweIAY]

Kaam Krodhh 

Lobh Moh 

Abhimaanaa Thaa 

Mehi Sukh Nehee 

Paaeeai ||

In sexual desire, anger, 

greed, emotional 

attachment and self-

conceit, peace is not 

to be found.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ 

ਅਹੂੰਕਾਰ-ਇਸ ਜਵਚ ਿਸੇ ਜਰਹਾਂ 
ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ ਕਰਦਾ।

26726 614 hohu ryn qU sgl 
kI myry mn qau 
And mMgl suKu 
pweIAY]2]

Hohu Raen Thoo 

Sagal Kee Maerae 

Man Tho Anadh 

Mangal Sukh 

Paaeeai ||2||

So be the dust of the 

feet of all, O my mind, 

and then you shall find 

bliss, joy and peace. 

||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਜਣਆ ਰਹੁ। 
ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26727 614 Gwl n BwnY  
AMqr ibiD jwnY  
qw kI kir mn 
syvw]

Ghaal N Bhaanai 

Anthar Bidhh 

Jaanai Thaa Kee 

Kar Man Saevaa ||

He knows the 

condition of your 

inner self, and He will 

not let your work go in 

vain - serve Him, O 

mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਜਰਆ ਕਰ, 

ਿੇਹੜਾ ਜਕਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਮੇਹਨਤ ਨੂੂੰ  ਅਿਾਈ ਂਨਹੀਂ ਿਾਣ 

ਦੇਂਦਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
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26728 614 kir pUjw hoim 
iehu mnUAw  
Akwl mUriq 
gurdyvw]3]

Kar Poojaa Hom 

Eihu Manooaa 

Akaal Moorath 

Guradhaevaa 

||3||

Worship Him, and 

dedicate this mind 

unto Him, the Image 

of the Undying Lord, 

the Divine Guru. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ 

ਪਿਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਮੌਤ-ਰਜਹਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਪੂਿਾ-ਭਗਤੀ ਕਰ, ਤੇ, ਭੇਟਾ 
ਵਿੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਹ ॥੩॥
26729 614 goibd dwmodr 

dieAwl mwDvy  
pwrbRhm 
inrMkwrw]

Gobidh 

Dhaamodhar 

Dhaeiaal 

Maadhhavae 

Paarabreham 

Nirankaaraa ||

He is the Lord of the 

Universe, the 

Compassionate Lord, 

the Supreme Lord 

God, the Formless 

Lord.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾਮੋਦਰ ਦਇਆ-ਦੇ-

ਘਰ, ਮਾਇਆ-ਦੇ-ਪਤੀ, 
ਪਾਰਬਿਹਮ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦੇ-

26730 614 nwmu vrqix nwmo 
vwlyvw nwmu 
nwnk pRwn 
ADwrw]4]9]20
]

(vwlyvw) pdwrQ Naam Varathan 

Naamo Vaalaevaa 

Naam Naanak 

Praan Adhhaaraa 

||4||9||20||

The Naam is my 

merchandise, the 

Naam is my 

nourishment; the 

Naam, O Nanak, is the 

Support of my breath 

of life. ||4||9||20||

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੂੰਮ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ, ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾ, 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੪॥੯॥੨੦॥

26731 614 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26732 614 imrqk kau 
pwieE qin swsw  
ibCurq Awin 
imlwieAw]

Mirathak Ko 

Paaeiou Than 

Saasaa Bishhurath 

Aan Milaaeiaa ||

He infuses the breath 

into the dead bodies, 

and he reunited the 

separated ones.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 

ਤੇ) ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਨਾਮ-ਜਿੂੰ ਦ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ) ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਲਆ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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26733 614 psU pryq mugD 
Bey sRoqy hir 
nwmw muiK 
gwieAw]1]

Pasoo Paraeth 

Mugadhh Bheae 

Srothae Har 

Naamaa Mukh 

Gaaeiaa ||1||

Even beasts, demons 

and fools become 

attentive listeners, 

when He sings the 

Praises of the Lord's 

Name. ||1||

ਪਸ਼ੂ (-ਸੁਭਾਉ ਮਨੱੁਖ) ਪਿੇਤ (-

ਸੁਭਾਉ ਬੂੰ ਦੇ) ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਸੁਣਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਗਾਣ ਲੱਗ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
26734 614 pUry gur kI dyKu 

vfweI]

Poorae Gur Kee 

Dhaekh Vaddaaee 

||

Behold the glorious 

greatness of the 

Perfect Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਬੜੀ 
ਅਸਚਰਿ ਹੈ,

26735 614 qw kI kImiq  
khxu n 
jweI]rhwau]

Thaa Kee Keemath 

Kehan N Jaaee || 

Rehaao ||

His worth cannot be 

described. ||Pause||

ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਰਹਾਉ॥

26736 614 dUK sog kw 
FwihE fyrw  
And mMgl 
ibsrwmw]

Dhookh Sog Kaa 

Dtaahiou Ddaeraa 

Anadh Mangal 

Bisaraamaa ||

He has demolished the 

abode of sorrow and 

disease, and brought 

bliss, joy and 

happiness.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ 
ਡੇਰਾ ਹੀ ਢਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਨੂੰ ਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

26737 614 mn bWCq Pl 
imly AicMqw  
pUrn hoey 
kwmw]2]

Man Baanshhath 

Fal Milae 

Achinthaa Pooran 

Hoeae Kaamaa 

||2||

He effortlessly awards 

the fruits of the mind's 

desire, and all works 

are brought to 

perfection. ||2||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਅਚਨਚੇਤ ਮਨ-

ਇੱਛਤ ਿਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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26738 614 eIhw suKu AwgY 
muK aUjl imit 
gey Awvx jwxy]

Eehaa Sukh Aagai 

Mukh Oojal Mitt 

Geae Aavan 

Jaanae ||

He finds peace in this 

world, and his face is 

radiant in the world 

hereafter; his comings 

and goings are 

finished.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਭਾ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ ਉਹ ਸੁਰਖ਼-

ਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
26739 614 inrBau Bey  

ihrdY nwmu 
visAw Apuny 
siqgur kY min 
Bwxy]3]

Nirabho Bheae 

Hiradhai Naam 

Vasiaa Apunae 

Sathigur Kai Man 

Bhaanae ||3||

He becomes fearless, 

and his heart is filled 

with the Naam, the 

Name of the Lord; his 

mind is pleasing to the 

True Guru. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26740 614 aUTq bYTq hir 
gux gwvY dUKu 
drdu BRmu Bwgw]

Oothath Baithath 

Har Gun Gaavai 

Dhookh Dharadh 

Bhram Bhaagaa ||

Standing up and 

sitting down, he sings 

the Glorious Praises of 

the Lord; his pain, 

sorrow and doubt are 

dispelled.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਪੀੜ ਭਟਕਣਾ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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26741 614 khu nwnk qw ky 
pUr krMmw jw kw 
gur crnI mnu 
lwgw]4]10]21
]

Kahu Naanak Thaa 

Kae Poor 

Karanmaa Jaa Kaa 

Gur Charanee 

Man Laagaa 

||4||10||21||

Says Nanak, his karma 

is perfect; his mind is 

attached to the Guru's 

feet. ||4||10||21||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੧੦॥੨੧॥

26742 614 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26743 614 rqnu Cwif  
kaufI sMig lwgy  
jw qy kCU n 
pweIAY]

Rathan Shhaadd 

Kouddee Sang 

Laagae Jaa Thae 

Kashhoo N 

Paaeeai ||

Forsaking the jewel, 

he is attached to the 

shell; nothing will 

come of it.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਕੀਮਤੀ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ 

ਕਉਡੀ (ਦੇ ਮੱੁਲ ਦੀ ਮਾਇਆ) 

ਨਾਲ ਚੂੰਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 

ਪਾਸੋਂ (ਅੂੰਤ) ਕੁਝ ਭੀ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
26744 615 pUrn pwrbRhm 

prmysur myry mn  
sdw 
iDAweIAY]1]

Pooran 

Paarabreham 

Paramaesur 

Maerae Man 

Sadhaa 

Dhhiaaeeai ||1||

O my mind, meditate 

forever on the Perfect, 

Supreme Lord God, 

the Transcendent 

Lord. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

26745 615 ismrhu hir hir 
nwmu prwnI]

Simarahu Har Har 

Naam Paraanee ||

Meditate in 

remembrance on the 

Name of the Lord, Har, 

Har, O mortal.

ਹੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।
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26746 615 ibnsY kwcI dyh  
AigAwnI]rhwau
]

Binasai Kaachee 

Dhaeh Agiaanee 

|| Rehaao ||

Your frail body shall 

perish, you ignorant 

fool. ||Pause||

ਹੇ ਜਗਆਨਹੀਨ! ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

26747 615 imRg iqRsnw Aru 
supn mnorQ qw 
kI kCu n vfweI]

Mrig Thrisanaa Ar 

Supan Manorathh 

Thaa Kee Kashh N 

Vaddaaee ||

Illusions and dream-

objects possess 

nothing of greatness.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਮਾਇਆ) ਠਗ-

ਨੀਰਾ ਹੈ (ਿ ੋਜਤਹਾਏ ਹਰਨ ਨੂੂੰ  
ਤੜਿਾ ਤੜਿਾ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਸੁਪਜਨਆਂ ਜਵਚ ਜਮਲੇ 

ਪਦਾਰਥ ਹੈ, (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਵਚ) ਇਸ ਮਾਇਆ 

ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਭੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ।

26748 615 rwm Bjn ibnu  
kwim n Awvis  
sMig n kwhU 
jweI]2]

Raam Bhajan Bin 

Kaam N Aavas 

Sang N Kaahoo 

Jaaee ||2||

Without meditating on 

the Lord, nothing 

succeeds, and nothing 

will go along with you. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼) ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ (ਅੂੰਤ) 

ਜਕਸੇ ਦੇ ਭੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ 
॥੨॥

26749 615 hau hau krq  
ibhwie Avrdw  
jIA ko kwmu n 
kInw]

(A-vrdw) aumr Ho Ho Karath 

Bihaae Avaradhaa 

Jeea Ko Kaam N 

Keenaa ||

Acting in egotism and 

pride, his life passes 

away, and he does 

nothing for his soul.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ) ਉਮਰ (ਮਾਇਆ ਦਾ) ਮਾਣ 

ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ ਬੀਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਿ ੋਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਲਾਭ 

ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ।
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26750 615 Dwvq Dwvq nh 
iqRpqwisAw rwm 
nwmu nhI 
cInw]3]

Dhhaavath 

Dhhaavath Neh 

Thripathaasiaa 

Raam Naam 

Nehee Cheenaa 

||3||

Wandering and 

wandering all around, 

he is never satisfied; 

he does not 

remember the Name 

of the Lord. ||3||

(ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਦੌੜਦਾ ਭਟਕਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ॥੩॥

26751 615 swd ibkwr ibKY 
rs mwqo AsMK 
Kqy kir Pyry]

(Kqy)gunwh[Kqy:polw bolo Saadh Bikaar 

Bikhai Ras Maatho 

Asankh Khathae 

Kar Faerae ||

Intoxicated with the 

taste of corruption, 

cruel pleasures and 

countless sins, he is 

consigned to the cycle 

of reincarnation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ 

ਮਨੱੁਖ ਚਸਜਕਆਂ ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
26752 615 nwnk kI pRB 

pwih ibnMqI  
kwthu Avgux 
myry]4]11]22]

Naanak Kee Prabh 

Paahi Binanthee 

Kaattahu Avagun 

Maerae 

||4||11||22||

Nanak offers his 

prayer to God, to 

eradicate his demerits. 

||4||11||22||

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ (ਨਾਨਕ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ਕੱਟ ਦੇਹ 

॥੪॥੧੧॥੨੨॥

26753 615 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:
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26754 615 gux gwvhu pUrn 
AibnwsI kwm 
kRoD ibKu jwry]

Gun Gaavahu 

Pooran Abinaasee 

Kaam Krodhh Bikh 

Jaarae ||

Sing the Glorious 

Praises of the Perfect, 

Imperishable Lord, 

and the poison of 

sexual desire and 

anger shall be burnt 

away.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਨਾਸ-

ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ 

ਕਰ। (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ 

ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

(ਆਜਦਕ ਦੀ) ਜ਼ਹਰ ਸਾੜ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
26755 615 mhw ibKmu 

Agin ko swgru  
swDUsMig 
auDwry]1]

Mehaa Bikham 

Agan Ko Saagar 

Saadhhoo Sang 

Oudhhaarae ||1||

You shall cross over 

the awesome, arduous 

ocean of fire, in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||1||

(ਇਹ ਿਗਤ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਅੱਗ 

ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਹੈ, ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ) ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

26756 615 pUrY guir myitE 
Brmu AMDyrw]

Poorai Gur 

Maettiou Bharam 

Andhhaeraa ||

The Perfect Guru has 

dispelled the darkness 

of doubt.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਉ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਉਸ ਦਾ) ਭਰਮ ਜਮਟਾ ਜਦੱਤਾ, 
(ਉਸ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) 
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।
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26757 615 Bju pRym Bgiq  
pRBu nyrw]rhwau]

Bhaj Praem 

Bhagath Prabh 

Naeraa || Rehaao 

||

Remember God with 

love and devotion; He 

is near at hand. 

||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਿੇਮ-ਭਰੀ ਭਗਤੀ 
ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ, (ਤੈਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

(ਜਦੱਸ ਪਏਗਾ) ਰਹਾਉ॥

26758 615 hir hir nwmu 
inDwn rsu pIAw  
mn qn rhy 
AGweI]

Har Har Naam 

Nidhhaan Ras 

Peeaa Man Than 

Rehae Aghaaee ||

Drink in the sublime 

essence, the treasure 

of the Name of the 

Lord, Har, Har, and 

your mind and body 

shall remain satisfied.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਇਸ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰਸ 

ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ 
ਤਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

26759 615 jq kq pUir 
rihE prmysru  
kq AwvY kq 
jweI]2]

Jath Kath Poor 

Rehiou 

Paramaesar Kath 

Aavai Kath Jaaee 

||2||

The Transcendent 

Lord is totally 

permeating and 

pervading 

everywhere; where 

would He come from, 

and where would He 

go? ||2||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਿਰ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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26760 615 jp qp sMjm 
igAwn qq byqw  
ijsu min vsY 
guopwlw]

guopwlw:guo:hoVy AONkV 
ivckwr bolo

Jap Thap Sanjam 

Giaan Thath 

Baethaa Jis Man 

Vasai Guopaalaa ||

One whose mind is 

filled with the Lord, is 

a person of 

meditation, penance, 

self-restraint and 

spiritual wisdom, and 

a knower of reality.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦਾ ਪਾਲਣ-ਹਾਰ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਸਲੀ ਿਪ ਤਪ 

ਸੂੰਿਮ ਦਾ ਭੇਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ 
ਜਗਆਤਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

26761 615 nwmu rqnu ijin 
gurmuiK pwieAw  
qw kI pUrn 
Gwlw]3]

Naam Rathan Jin 

Guramukh Paaeiaa 

Thaa Kee Pooran 

Ghaalaa ||3||

The Gurmukh obtains 

the jewel of the Naam; 

his efforts come to 

perfect fruition. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੱਭ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਦੀ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੀ) ਮੇਹਨਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ 

ਗਈ ॥੩॥

26762 615 kil klys imty 
duK sgly kwtI 
jm kI Pwsw]

Kal Kalaes Mittae 

Dhukh Sagalae 

Kaattee Jam Kee 

Faasaa ||

All his struggles, 

sufferings and pains 

are dispelled, and the 

noose of death is cut 

away from him.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿਮਾਂ ਵਾਲੀ 
ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ (ਉਸ ਦੇ ਗਲੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਕੱਟੀ ਗਈ ਿ ੋਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆ ਕੇ ਿਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਂਦੀ 
ਹੈ), ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ 

ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ,

26763 615 khu nwnk pRiB 
ikrpw DwrI mn 
qn Bey 
ibgwsw]4]12]2
3]

Kahu Naanak 

Prabh Kirapaa 

Dhhaaree Man 

Than Bheae 

Bigaasaa 

||4||12||23||

Says Nanak, God has 

extended His Mercy, 

and so his mind and 

body blossom forth. 

||4||12||23||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ 

ਕੀਤੀ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ, ਤੇ) ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਾਲ ਪਿਿੁਲਤ ਹੋ ਜਗਆ 

॥੪॥੧੨॥੨੩॥
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26764 615 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26765 615 krx krwvxhwr 
pRBu dwqw  
pwrbRhm pRBu 
suAwmI]

Karan 

Karaavanehaar 

Prabh Dhaathaa 

Paarabreham 

Prabh Suaamee ||

God is the Doer, the 

Cause of causes, the 

Great Giver; God is the 

Supreme Lord and 

Master.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਸਹਾਈ ਗੁਰੂ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ 

ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

26766 615 sgly jIA kIey 
dieAwlw so pRBu 
AMqrjwmI]1]

Sagalae Jeea 

Keeeae 

Dhaeiaalaa So 

Prabh 

Antharajaamee 

||1||

The Merciful Lord 

created all beings; God 

is the Inner-knower, 

the Searcher of hearts. 

||1||

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਉਸੇ ਦਇਆ-ਦੇ-

ਘਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥

26767 615 myrw guru hoAw 
Awip shweI]

Maeraa Gur Hoaa 

Aap Sehaaee ||

My Guru is Himself my 

friend and support.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਦਦਗਾਰ ਆਪ 

ਬਣਦਾ ਹੈ,

26768 615 sUK shj AwnMd 
mMgl rs Acrj 
BeI 
bfweI]rhwau]

A-crj Sookh Sehaj 

Aanandh Mangal 

Ras Acharaj Bhee 

Baddaaee || 

Rehaao ||

I am in celestial peace, 

bliss, joy, pleasure and 

wondrous glory. 

||Pause||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਆਦ ਉੱਘੜ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ। ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥
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26769 615 gur kI srix 
pey BY nwsy swcI 
drgh mwny]

Gur Kee Saran 

Peae Bhai Naasae 

Saachee Dharageh 

Maanae ||

Seeking the Sanctuary 

of the Guru, my fears 

have been dispelled, 

and I am accepted in 

the Court of the True 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

26770 615 gux gwvq  
AwrwiD nwmu hir  
Awey ApunY 
Qwny]2]

Gun Gaavath 

Aaraadhh Naam 

Har Aaeae Apunai 

Thhaanae ||2||

Singing His Glorious 

Praises, and 

worshipping in 

adoration the Name of 

the Lord, I have 

reached my 

destination. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇ(ਉਸ ਜਹਰਦੇ-) ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਆ ਜਟਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਥੋਂ ਕੋਈ 

ਜਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੱਢ ਕੇ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ) ॥੨॥

26771 615 jY jYkwru krY sB 
ausqiq sMgiq 
swD ipAwrI]

Jai Jai Kaar Karai 

Sabh Ousathath 

Sangath Saadhh 

Piaaree ||

Everyone applauds 

and congratulates me; 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

is dear to me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਸੋਭਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

26772 615 sd bilhwir 
jwau pRB Apuny  
ijin pUrn pYj 
svwrI]3]

Sadh Balihaar Jaao 

Prabh Apunae Jin 

Pooran Paij 

Savaaree ||3||

I am forever a sacrifice 

to my God, who has 

totally protected and 

preserved my honor. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ (ਭੀ) ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ 

ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ) 

ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ 

ਲਈ ਹੈ ॥੩॥
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26773 615 gosit igAwnu  
nwmu suix auDry  
ijin ijin 
drsnu pwieAw]

Gosatt Giaan 

Naam Sun 

Oudhharae Jin Jin 

Dharasan Paaeiaa 

||

They are saved, who 

receive the Blessed 

Vision of His Darshan; 

they listen to the 

spiritual dialogue of 

the Naam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਗੁਰੂ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਗਏ।
26774 615 BieE ikRpwlu 

nwnk pRBu Apunw  
And syqI Gir 
AwieAw]4]13]
24]

Bhaeiou Kirapaal 

Naanak Prabh 

Apunaa Anadh 

Saethee Ghar 

Aaeiaa 

||4||13||24||

Nanak's God has 

become Merciful to 

him; he has arrived 

home in ecstasy. 

||4||13||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ ॥੪॥੧੩॥੨੪॥

26775 615 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26776 615 pRB kI srix  
sgl BY lwQy duK 
ibnsy suKu 
pwieAw]

Prabh Kee Saran 

Sagal Bhai 

Laathhae Dhukh 

Binasae Sukh 

Paaeiaa ||

In God's Sanctuary all 

fears depart suffering 

disappears, and peace 

is obtained.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਡਰ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ (ਸਦਾ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
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26777 615 dieAwlu hoAw 
pwrbRhmu suAwmI  
pUrw siqguru 
iDAwieAw]1]

Dhaeiaal Hoaa 

Paarabreham 

Suaamee Pooraa 

Sathigur 

Dhhiaaeiaa ||1||

When the Supreme 

Lord God and Master 

becomes merciful, we 

meditate on the 

Perfect True Guru. 

||1||

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

26778 615 pRB jIau qU myro 
swihbu dwqw]

Prabh Jeeo Thoo 

Maero Saahib 

Dhaathaa ||

O Dear God, You are 

my Lord Master and 

Great Giver.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
26779 615 kir ikrpw pRB 

dIn dieAwlw  
gux gwvau rMig 
rwqw]rhwau]

Kar Kirapaa Prabh 

Dheen Dhaeiaalaa 

Gun Gaavo Rang 

Raathaa || 

Rehaao ||

By Your Mercy, O God, 

Merciful to the meek, 

imbue me with Your 

Love, that I might sing 

Your Glorious Praises. 

||Pause||

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹਾਂ ਰਹਾਉ॥

26780 615 siqguir nwmu 
inDwnu idRVwieAw  
icMqw sgl 
ibnwsI]

Sathigur Naam 

Nidhhaan 

Dhrirraaeiaa 

Chinthaa Sagal 

Binaasee ||

The True Guru has 

implanted the 

treasure of the Naam 

within me, and all my 

anxieties have been 

dispelled.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।
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26781 616 kir ikrpw  
Apuno kir lInw  
min visAw 
AibnwsI]2]

Kar Kirapaa Apuno 

Kar Leenaa Man 

Vasiaa Abinaasee 

||2||

By His Mercy, He has 

made me His own, and 

the imperishable Lord 

has come to dwell 

within my mind. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਨਾਸ ਰਜਹਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26782 616 qw kau ibGnu n 
koaU lwgY jo 
siqguir ApunY 
rwKy]

Thaa Ko Bighan N 

Kooo Laagai Jo 

Sathigur Apunai 

Raakhae ||

No misfortune afflicts 

one who is protected 

by the True Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ।

26783 616 crnkml bsy 
ird AMqir  
AMimRq hir rsu 
cwKy]3]

Charan Kamal 

Basae Ridh Anthar 

Anmrith Har Ras 

Chaakhae ||3||

The Lotus Feet of God 

come to abide within 

his heart, and he 

savors the sublime 

essence of the Lord's 

Ambrosial Nectar. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲਾਂ 
ਵਰਗੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ 

ਸਦਾ ਚੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26784 616 kir syvw syvk 
pRB Apuny ijin 
mn kI ieC 
pujweI]

Kar Saevaa Saevak 

Prabh Apunae Jin 

Man Kee Eishh 

Pujaaee ||

So, as a servant, serve 

your God, who fulfills 

your mind's desires.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ 
(ਹਰੇਕ) ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੁ।
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26785 616 nwnk dws qw kY 
bilhwrY ijin 
pUrn pYj 
rKweI]4]14]2
5]

Naanak Dhaas 

Thaa Kai Balihaarai 

Jin Pooran Paij 

Rakhaaee 

||4||14||25||

Slave Nanak is a 

sacrifice to the Perfect 

Lord, who has 

protected and 

preserved his honor. 

||4||14||25||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਜਿਸ ਨੇ (ਜਵਘਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ 

ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖੀ ਹੈ ॥੪॥੧੪॥੨੫॥

26786 616 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26787 616 mwieAw moh 
mgnu AMiDAwrY  
dyvnhwru n jwnY]

Maaeiaa Moh 

Magan 

Andhhiaarai 

Dhaevanehaar N 

Jaanai ||

Infatuated with the 

darkness of emotional 

attachment to Maya, 

he does not know the 

Lord, the Great Giver.

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

(ਆਤਮਕ) ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹ ਕੇ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿੀਵ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ।

26788 616 jIau ipMfu swij 
ijin ricAw blu 
Apuno kir 
mwnY]1]

Jeeo Pindd Saaj Jin 

Rachiaa Bal Apuno 

Kar Maanai ||1||

The Lord created his 

body and fashioned 

his soul, but he claims 

that his power is his 

own. ||1||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ 

ਜਿੂੰ ਦ ਬਣਾ ਕੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਕੇ) ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੧॥

26789 616 mn mUVy dyiK 
rihE pRB 
suAwmI]

Man Moorrae 

Dhaekh Rehiou 

Prabh Suaamee ||

O foolish mind, God, 

your Lord and Master 

is watching over you.

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
(ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਰ ਵੇਲੇ) ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5421 Published: March 06/ 2014



26790 616 jo ikCu krih 
soeI soeI jwxY  
rhY n kCUAY 
CwnI]rhwau]

(CwnI) lukI Jo Kishh Karehi 

Soee Soee Jaanai 

Rehai N Kashhooai 

Shhaanee || 

Rehaao ||

Whatever you do, He 

knows; nothing can 

remain concealed 

from Him. ||Pause||

ਤੂੂੰ  ਿੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, (ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ) ਉਹੀ ਉਹੀ ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੀ) ਕੋਈ ਭੀ 
ਕਰਤੂਤ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦੀ ਰਹਾਉ॥

26791 616 ijhvw suAwd 
loB mid mwqo  
aupjy Aink 
ibkwrw]

Jihavaa Suaadh 

Lobh Madh 

Maatho Oupajae 

Anik Bikaaraa ||

You are intoxicated 

with the tastes of the 

tongue, with greed 

and pride; countless 

sins spring from these.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਿੀਭ ਦੇ 

ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ, ਲੋਭ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

26792 616 bhuqu join Brmq 
duKu pwieAw  
haumY bMDn ky 
Bwrw]2]

Bahuth Jon 

Bharamath Dhukh 

Paaeiaa Houmai 

Bandhhan Kae 

Bhaaraa ||2||

You wandered in pain 

through countless 

incarnations, weighed 

down by the chains of 

egotism. ||2||

ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਜ਼ੂੰਿੀਰਾਂ ਦੇ 

ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਬਹੁਤ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26793 616 dyie ikvwV 
Aink pVdy mih  
pr dwrw sMig 
PwkY]

dy-ie- (ikvwV) 
drvwzw[ (PwkY) kukrm 
krdw

Dhaee Kivaarr 

Anik Parradhae 

Mehi Par Dhaaraa 

Sang Faakai ||

Behind closed doors, 

hidden by many 

screens, the man takes 

his pleasure with 

another man's wife.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਮਨੱੁਖ) ਦਰਵਾਜ਼ੇ 
ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਜਦਆਂ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ ਨਾਲ 

ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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26794 616 icqR gupqu jb 
lyKw mwgih qb 
kauxu pVdw qyrw 
FwkY]3]

pVdw:V hlMq n lwau Chithr Gupath Jab 

Laekhaa Maagehi 

Thab Koun 

Parradhaa 

Thaeraa Dtaakai 

||3||

When Chitr and Gupt, 

the celestial 

accountants of the 

conscious and 

subconscious, call for 

your account, who will 

screen you then? ||3||

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ (ਧਰਮ 

ਰਾਿ ਦੇ ਦੂਤ) ਜਚੱਤਿ ਅਤੇ 

ਗੁਪਤ (ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ) 
ਜਹਸਾਬ ਮੂੰਗਣਗੇ, ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਭੀ 
ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ 
ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ॥੩॥

26795 616 dIn dieAwl 
pUrn duKBMjn  
qum ibnu Et n 
kweI]

Dheen Dhaeiaal 

Pooran Dhukh 

Bhanjan Thum Bin 

Outt N Kaaee ||

O Perfect Lord, 

Merciful to the meek, 

Destroyer of pain, 

without You, I have no 

shelter at all.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ! ਹੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

26796 616 kwiF lyhu sMswr 
swgr mih nwnk 
pRB 
srxweI]4]15]
26]

Kaadt Laehu 

Sansaar Saagar 

Mehi Naanak 

Prabh Saranaaee 

||4||15||26||

Please, lift me up out 

of the world-ocean; O 

God, I have come to 

Your Sanctuary. 

||4||15||26||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ (ਡੱੁਬਦੇ ਨੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਬਾਂਹ ਿੜ 

ਕੇ) ਕੱਢ ਲੈ ॥੪॥੧੫॥੨੬॥

26797 616 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:
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26798 616 pwrbRhmu hoAw 
shweI kQw 
kIrqnu suKdweI]

Paarabreham 

Hoaa Sehaaee 

Kathhaa 

Keerathan 

Sukhadhaaee ||

The Supreme Lord 

God has become my 

helper and friend; His 

sermon and the Kirtan 

of His Praises have 

brought me peace.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਸ ਦਾ) 
ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

26799 616 gur pUry kI bwxI  
jip Andu krhu 
inq pRwxI]1]

Gur Poorae Kee 

Baanee Jap Anadh 

Karahu Nith 

Praanee ||1||

Chant the Word of the 

Perfect Guru's Bani, 

and be ever in bliss, O 

mortal. ||1||

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਬਾਣੀ ਸਦਾ 
ਪਜੜਹਆ ਕਰ, ਤੇ, ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਕਰ ॥੧॥

26800 616 hir swcw 
ismrhu BweI]

Har Saachaa 

Simarahu Bhaaee 

||

Remember the True 

Lord in meditation, O 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ,

26801 616 swDsMig sdw suKu 
pweIAY hir 
ibsir n kbhU 
jweI]rhwau]

Saadhhasang 

Sadhaa Sukh 

Paaeeai Har Bisar 

N Kabehoo Jaaee 

|| Rehaao ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, eternal peace is 

obtained, and the Lord 

is never forgotten. 

||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੀਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਭੁੱ ਲਦਾ 
ਨਹੀਂ ਰਹਾਉ॥
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26802 616 AMimRq nwmu 
prmysur qyrw jo 
ismrY so jIvY]

Anmrith Naam 

Paramaesar 

Thaeraa Jo Simarai 

So Jeevai ||

Your Name, O 

Transcendent Lord, is 

Ambrosial Nectar; 

whoever meditates on 

it, lives.

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਾਲਕ! 

(ਪਰਮੇਸਰ!) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
26803 616 ijs no krim 

prwpiq hovY so 
jnu inrmlu 
QIvY]2]

Jis No Karam 

Paraapath Hovai 

So Jan Niramal 

Thheevai ||2||

One who is blessed 

with God's Grace - 

that humble servant 

becomes immaculate 

and pure. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ (ਹੇ ਪਰਮੇਸਰ!) ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਜਵੱਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

26804 616 ibGn ibnwsn 
siB duK nwsn  
gur crxI mnu 
lwgw]

Bighan Binaasan 

Sabh Dhukh 

Naasan Gur 

Charanee Man 

Laagaa ||

Obstacles are 

removed, and all pains 

are eliminated; my 

mind is attached to 

the Guru's feet.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚੋਂ 
ਸਾਰੀਆਂ) ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਰਚਦਾ ਹੈ,

26805 616 gux gwvq Acuq 
AibnwsI An 
idnu hir rMig 
jwgw]3]

A-c`uq Gun Gaavath 

Achuth Abinaasee 

Anadhin Har Rang 

Jaagaa ||3||

Singing the Glorious 

Praises of the 

immovable and 

imperishable Lord, 

one remains awake to 

the Lord's Love, day 

and night. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਤੇ ਅਟੱਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਗਾਂਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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26806 616 mn ieCy syeI 
Pl pwey hir kI 
kQw suhylI]

Man Eishhae 

Saeee Fal Paaeae 

Har Kee Kathhaa 

Suhaelee ||

He obtains the fruits 

of his mind's desires, 

listening to the 

comforting sermon of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਉਹੀ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

26807 616 Awid AMiq miD 
nwnk kau so pRBu 
hoAw 
bylI]4]16]27
]

Aadh Anth Madhh 

Naanak Ko So 

Prabh Hoaa 

Baelee 

||4||16||27||

In the beginning, in 

the middle, and in the 

end, God is Nanak's 

best friend. 

||4||16||27||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਦਾ 
ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੪॥੧੬॥੨੭॥

26808 616 soriT mhlw 5 
pMcpdw]

pMcpdw Sorath Mehalaa 5 

Panchapadhaa ||

Sorat'h, Fifth Mehl, 

Panch-Padas:

26809 616 ibnsY mohu myrw 
Aru qyrw ibnsY 
ApnI DwrI]1]

Binasai Mohu 

Maeraa Ar 

Thaeraa Binasai 

Apanee Dhhaaree 

||1||

May my emotional 

attachment, my sense 

of mine and yours, 

and my self-conceit be 

dispelled. ||1||

(ਜਿਸ ਇਲਾਿ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੋਹ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਏ, ਮੇਰ-

ਤੇਰ ਵਾਲਾ ਜਵਤਕਰਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ-ਨਾਲ-

ਪਕੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਏ ॥੧॥

26810 616 sMqhu iehw 
bqwvhu kwrI]

Santhahu Eihaa 

Bathaavahu 

Kaaree ||

O Saints, show me 

such a way,

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ) ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਇਲਾਿ ਦੱਸੋ,
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26811 616 ijqu haumY grbu 
invwrI]1]rhwau
]

Jith Houmai Garab 

Nivaaree ||1|| 

Rehaao ||

By which my egotism 

and pride might be 

eliminated. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ (ਆਪਣਾ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

26812 616 srb BUq 
pwrbRhmu kir 
mwinAw hovW 
sgl rynwrI]2]

(BUq) jIv, isRStI Sarab Bhooth 

Paarabreham Kar 

Maaniaa Hovaan 

Sagal Raenaaree 

||2||

I see the Supreme 

Lord God in all beings, 

and I am the dust of 

all. ||2||

(ਜਿਸ ਇਲਾਿ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾ ਸਕੇ, ਤੇ, ਮੈਂ 
ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਬਜਣਆ 

ਰਹਾਂ ॥੨॥

26813 616 pyiKE pRB jIau 
ApunY sMgy cUkY 
BIiq BRmwrI]3]

Paekhiou Prabh 

Jeeo Apunai 

Sangae Chookai 

Bheeth 

Bhramaaree ||3||

I see God always with 

me, and the wall of 

doubt has been 

shattered. ||3||

(ਜਿਸ ਇਲਾਿ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੇਜਖਆ ਿਾ ਸਕੇ, ਤੇ, (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਭਟਕਣਾ ਵਾਲੀ ਕੂੰਧ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਏ (ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਜਵੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ) ॥੩॥

26814 616 AauKDu nwmu 
inrml jlu 
AMimRqu pweIAY 
gurU duAwrI]4]

Aoukhadhh Naam 

Niramal Jal 

Anmrith Paaeeai 

Guroo Dhuaaree 

||4||

The medicine of the 

Naam, and the 

Immaculate Water of 

Ambrosial Nectar, are 

obtained through the 

Guru's Gate. ||4||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਦਵਾਈ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ-ਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥
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26815 616 khu nwnk ijsu 
msqik iliKAw  
iqsu gur imil 
rog 
ibdwrI]5]17]2
8]

Kahu Naanak Jis 

Masathak Likhiaa 

This Gur Mil Rog 

Bidhaaree 

||5||17||28||

Says Nanak, one who 

has such pre-ordained 

destiny inscribed upon 

his forehead, meets 

with the Guru, and his 

diseases are cured. 

||5||17||28||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਵੇ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ), ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੫॥੧੭॥੨੮॥

26816 617 soriT mhlw 5 
Gru 2 dupdy

du-pdy Sorath Mehalaa 5 

Ghar 2 Dhupadhae

Sorat'h, Fifth Mehl, 

Second House, Du-

Padas:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
26817 617 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

26818 617 sgl bnspiq 
mih bYsMqru sgl 
dUD mih GIAw]

b-nspiq Sagal Banasapath 

Mehi Baisanthar 

Sagal Dhoodhh 

Mehi Gheeaa ||

Fire is contained in all 

firewood, and butter is 

contained in all milk.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਬੂਜਟਆਂ 

ਜਵਚ ਅੱਗ (ਗੁਪਤ ਮੌਿੂਦ) ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੇ ਦੱੁਧ 

ਜਵਚ ਜਘਉ (ਮੱਖਣ) ਗੁਪਤ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

26819 617 aUc nIc mih 
joiq smwxI Git 
Git mwDau 
jIAw]1]

Ooch Neech Mehi 

Joth Samaanee 

Ghatt Ghatt 

Maadhho Jeeaa 

||1||

God's Light is 

contained in the high 

and the low; the Lord 

is in the hearts of all 

beings. ||1||

ਜਤਵੇਂ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਸਮਾਈ 

ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5428 Published: March 06/ 2014



26820 617 sMqhu Git Git 
rihAw smwihE]

Santhahu Ghatt 

Ghatt Rehiaa 

Samaahiou ||

O Saints, He is 

pervading and 

permeating each and 

every heart.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

26821 617 pUrn pUir rihE 
srb mih jil 
Qil rmeIAw 
AwihE]1]rhwau
]

r-meIAw Pooran Poor 

Rehiou Sarab 

Mehi Jal Thhal 

Rameeaa Aahiou 

||1|| Rehaao ||

The Perfect Lord is 

completely 

permeating everyone, 

everywhere; He is 

diffused in the water 

and the land. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ 
ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਹੈ ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

26822 617 gux inDwn nwnku 
jsu gwvY siqguir 
Brmu cukwieE]

Gun Nidhhaan 

Naanak Jas Gaavai 

Sathigur Bharam 

Chukaaeiou ||

Nanak sings the 

Praises of the Lord, 

the treasure of 

excellence; the True 

Guru has dispelled his 

doubt.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ (ਉਸ) ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ (ਨਾਨਕ ਦਾ) 
ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। 
(ਤਾਂਹੀਏ ਂਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ 

ਜਕ)

26823 617 srb invwsI 
sdw Alypw sB 
mih rihAw 
smwieE]2]1]2
9]

Sarab Nivaasee 

Sadhaa Alaepaa 

Sabh Mehi Rehiaa 

Samaaeiou 

||2||1||29||

The Lord is pervading 

everywhere, 

permeating all, and 

yet, He is unattached 

from all. ||2||1||29||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਜਿਰ ਭੀ) ਸਦਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ 

ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਸਮਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੨॥੧॥੨੯॥
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26824 617 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26825 617 jw kY ismrix 
hoie AnMdw  
ibnsY jnm mrx 
BY duKI]

Jaa Kai Simaran 

Hoe Anandhaa 

Binasai Janam 

Maran Bhai 

Dhukhee ||

Meditating on Him, 

one is in ecstasy; the 

pains of birth and 

death and fear are 

removed.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ-
ਭਜਰਆ ਿੀਵਨ ਿੀਊ ਸਕਦਾ 
ਹੈਂ ਤੇਰੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਡਰ ਤੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,

26826 617 cwir pdwrQ nv 
iniD pwvih  
bhuir n iqRsnw 
BuKI]1]

B`uKI Chaar 

Padhaarathh Nav 

Nidhh Paavehi 

Bahur N Thrisanaa 

Bhukhee ||1||

The four cardinal 

blessings, and the nine 

treasures are received; 

you shall never feel 

hunger or thirst again. 

||1||

ਤੂੂੰ  (ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ) 

ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈਂ, (ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਨਾਲ) ਤੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਿੇਹ 

ਭੁੱ ਖ ਜਿਰ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪੇਗੀ 
(ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਹਰੇਕ ਸਾਹ 

ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੁ) ॥੧॥

26827 617 jw ko nwmu lYq qU 
suKI]

Jaa Ko Naam Laith 

Thoo Sukhee ||

Chanting His Name, 

you shall be at peace.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਤੂੂੰ  ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈਂ,

26828 617 swis swis 
iDAwvhu Twkur 
kau mn qn 
jIAry 
muKI]1]rhwau]

muKI:polw bolo Saas Saas 

Dhhiaavahu 

Thaakur Ko Man 

Than Jeearae 

Mukhee ||1|| 

Rehaao ||

With each and every 

breath, meditate on 

the Lord and Master, 

O my soul, with mind, 

body and mouth. 

||1||Pause||

ਹੇ ਿੀਵ! ਉਸ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਮਨੋ ਤਨੋ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5430 Published: March 06/ 2014



26829 617 sWiq pwvih 
hovih mn sIql  
Agin n AMqir 
DuKI]

DuKI:polw bolo Saanth Paavehi 

Hovehi Man 

Seethal Agan N 

Anthar Dhhukhee 

||

You shall find peace, 

and your mind shall be 

soothed and cooled; 

the fire of desire shall 

not burn within you.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਤੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਂਾ, ਤੂੂੰ  ਅੂੰਤਰ-

ਆਤਮੇ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਏਗਂਾ, 
ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਨਹੀਂ ਧੁਖੇਗੀ।
26830 617 gur nwnk kau  

pRBU idKwieAw  
jil Qil 
iqRBvix 
ruKI]2]2]30]

ru`KIN Gur Naanak Ko 

Prabhoo 

Dhikhaaeiaa Jal 

Thhal Thribhavan 

Rukhee 

||2||2||30||

The Guru has revealed 

God to Nanak, in the 

three worlds, in the 

water, the earth and 

the woods. 

||2||2||30||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ 

ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਰੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ) ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥੨॥੩੦॥

26831 617 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26832 617 kwm kRoD loB JUT 
inMdw ien qy 
Awip Cfwvhu]

Kaam Krodhh 

Lobh Jhooth 

Nindhaa Ein Thae 

Aap 

Shhaddaavahu ||

Sexual desire, anger, 

greed, falsehood and 

slander - please, save 

me from these, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ 

ਜਨੂੰ ਦਾ (ਆਜਦਕ) ਇਹਨਾਂ (ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਤੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪ ਛੁਡਾ 
ਲੈ।

26833 617 ieh BIqr qy 
ien kau fwrhu  
Awpn inkit 
bulwvhu]1]

Eih Bheethar Thae 

Ein Ko Ddaarahu 

Aapan Nikatt 

Bulaavahu ||1||

Please eradicate these 

from within me, and 

call me to come close 

to You. ||1||

ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ) ਨੂੂੰ  ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖ 

॥੧॥
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26834 617 ApunI ibiD  
Awip jnwvhu]

Apunee Bidhh Aap 

Janaavahu ||

You alone teach me 

Your Ways.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਿਾਚ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪ ਜਸਖਾ।

26835 617 hir jn mMgl 
gwvhu]1]rhwau]

Har Jan Mangal 

Gaavahu ||1|| 

Rehaao ||

With the Lord's 

humble servants, I sing 

His Praises. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿੇਰਨਾ ਦੇਹ ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ ਕਰਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

26836 617 ibsru nwhI kbhU 
hIey qy ieh ibiD 
mn mih pwvhu]

Bisar Naahee 

Kabehoo Heeeae 

Thae Eih Bidhh 

Man Mehi 

Paavahu ||

May I never forget the 

Lord within my heart; 

please, instill such 

understanding within 

my mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਜਸੱਜਖਆ ਪਾ ਦੇਹ ਜਕ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ 

ਜਵਸਰੇਂ।

26837 617 guru pUrw ByitE 
vfBwgI jn 
nwnk kqih n 
Dwvhu]2]3]31]

Gur Pooraa 

Bhaettiou 

Vaddabhaagee Jan 

Naanak Kathehi N 

Dhhaavahu 

||2||3||31||

By great good fortune, 

servant Nanak has met 

with the Perfect Guru, 

and now, he will not 

go anywhere else. 

||2||3||31||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਤੈਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਜਕਸੇ 

ਪਾਸੇ ਨਾਹ ਦੌੜਦਾ ਜਿਰ 

॥੨॥੩॥੩੧॥

26838 617 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26839 617 jw kY ismrix 
sBu kCu pweIAY  
ibrQI Gwl n 
jweI]

Jaa Kai Simaran 

Sabh Kashh 

Paaeeai Birathhee 

Ghaal N Jaaee ||

Meditating in 

remembrance on Him 

all things are obtained 

and one's efforts shall 

not be in vain.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਜਮਲ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, (ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਜਮਹਨਤ ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ,
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26840 617 iqsu pRB iqAwig  
Avr kq rwchu  
jo sB mih 
rihAw 
smweI]1]

This Prabh Thiaag 

Avar Kath 

Raachahu Jo Sabh 

Mehi Rehiaa 

Samaaee ||1||

Forsaking God, why do 

you attach yourself to 

another? He is 

contained in 

everything. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

ਹੋਰ ਕੇਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੇ 

ਹੋ? ॥੧॥

26841 617 hir hir ismrhu  
sMq gopwlw]

Har Har Simarahu 

Santh Gopaalaa ||

O Saints, meditate in 

remembrance on the 

World-Lord, Har, Har.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਹੋ।

26842 617 swDsMig imil 
nwmu iDAwvhu  
pUrn hovY 
Gwlw]1]rhwau]

Saadhhasang Mil 

Naam Dhhiaavahu 

Pooran Hovai 

Ghaalaa ||1|| 

Rehaao ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, meditate 

on the Naam, the 

Name of the Lord; 

your efforts shall be 

rewarded. 

||1||Pause||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ, 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਮੇਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ 

ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

26843 617 swir smwlY iniq 
pRiqpwlY pRym 
sihq gil lwvY]

Saar Samaalai Nith 

Prathipaalai 

Praem Sehith Gal 

Laavai ||

He ever preserves and 

cherishes His servant; 

with Love, He hugs 

him close.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ 

ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ ) ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਗਲੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5433 Published: March 06/ 2014



26844 617 khu nwnk pRB 
qumry ibsrq  
jgq jIvnu kYsy 
pwvY]2]4]32]

Kahu Naanak 

Prabh Thumarae 

Bisarath Jagath 

Jeevan Kaisae 

Paavai 

||2||4||32||

Says Nanak, forgetting 

You, O God, how can 

the world find life? 

||2||4||32||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੈਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ ॥੨॥੪॥੩੨॥

26845 617 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26846 617 AibnwsI jIAn 
ko dwqw ismrq 
sB mlu KoeI]

Abinaasee Jeean 

Ko Dhaathaa 

Simarath Sabh Mal 

Khoee ||

He is imperishable, the 

Giver of all beings; 

meditating on Him, all 

filth is removed.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ (ਮਨ ਤੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲਜਹ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿ ੋਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਤੇ, ਿ ੋਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

26847 617 gux inDwn  
Bgqn kau 
brqin ibrlw 
pwvY koeI]1]

Gun Nidhhaan 

Bhagathan Ko 

Barathan Biralaa 

Paavai Koee ||1||

He is the treasure of 

excellence, the object 

of His devotees, but 

rare are those who 

find Him. ||1||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

26848 617 myry mn jip gur 
gopwl pRBu soeI]

Maerae Man Jap 

Gur Gopaal Prabh 

Soee ||

O my mind, meditate 

on the Guru, and God, 

the Cherisher of the 

world.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਿਜਪਆ ਕਰੋ ਿ ੋਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਹੈ, ਿ ੋਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,
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26849 617 jw kI srix 
pieAW suKu 
pweIAY bwhuiV 
dUKu n 
hoeI]1]rhwau]

Jaa Kee Saran 

Paeiaaan Sukh 

Paaeeai Baahurr 

Dhookh N Hoee 

||1|| Rehaao ||

Seeking His Sanctuary, 

one finds peace, and 

he shall not suffer in 

pain again. 

||1||Pause||

ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆਂ 

ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਕਦੇ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

26850 617 vfBwgI swDsMgu 
prwpiq iqn 
Bytq durmiq 
KoeI]

Vaddabhaagee 

Saadhhasang 

Paraapath Thin 

Bhaettath 

Dhuramath Khoee 

||

By great good fortune, 

one obtains the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. Meeting 

them, evil-mindedness 

is eliminated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ 

ਭਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਹਾਸਲ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

ਖੋਟੀ ਬੱੁਧ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

26851 618 iqn kI DUir  
nwnku dwsu bwCY  
ijn hir nwmu 
irdY 
proeI]2]5]33
]

Thin Kee Dhhoor 

Naanak Dhaas 

Baashhai Jin Har 

Naam Ridhai 

Paroee 

||2||5||33||

Slave Nanak yearns for 

the dust of the feet of 

those, who have 

woven the Lord's 

Name into their 

hearts. ||2||5||33||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੋ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ ॥੨॥੫॥੩੩॥

26852 618 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5435 Published: March 06/ 2014



26853 618 jnm jnm ky 
dUK invwrY sUkw 
mnu swDwrY]

(swDwrY) svwrdy SuB 
guxW sihq[ (swDwrY) 
hrw Brw

Janam Janam Kae 

Dhookh Nivaarai 

Sookaa Man 

Saadhhaarai ||

He dispels the pains of 

countless incarnations, 

and lends support to 

the dry and shrivelled 

mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਵੈਦ-ਗੁਰੂ (ਸਰਣ-ਪਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਹਜਰਆਵਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ-ਦਾਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

26854 618 drsnu Bytq hoq 
inhwlw hir kw 
nwmu bIcwrY]1]

Dharasan 

Bhaettath Hoth 

Nihaalaa Har Kaa 

Naam Beechaarai 

||1||

Beholding the Blessed 

Vision of His Darshan, 

one is enraptured, 

contemplating the 

Name of the Lord. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ 
(ਮਨੱੁਖ) ਜਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

26855 618 myrw bYdu gurU 
goivMdw]

Maeraa Baidh 

Guroo Govindhaa 

||

My physician is the 

Guru, the Lord of the 

Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਰੂਪ ਮੇਰਾ 
ਗੁਰੂ (ਪੂਰਾ) ਹਕੀਮ ਹੈ।

26856 618 hir hir nwmu 
AauKDu muiK dyvY  
kwtY jm kI 
PMDw]1]rhwau]

Har Har Naam 

Aoukhadhh Mukh 

Dhaevai Kaattai 

Jam Kee Fandhhaa 

||1|| Rehaao ||

He places the 

medicine of the Naam 

into my mouth, and 

cuts away the noose 

of Death. 

||1||Pause||

(ਇਹ ਹਕੀਮ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਵਾਈ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ) ਿਮ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਿਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕੱਟ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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26857 618 smrQ purK 
pUrn ibDwqy Awpy 
krxYhwrw]

smr`Q Samarathh Purakh 

Pooran 

Bidhhaathae 

Aapae 

Karanaihaaraa ||

He is the all-powerful, 

Perfect Lord, the 

Architect of Destiny; 

He Himself is the Doer 

of deeds.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ! ਹੇ ਭਰਪੂਰ! ਹੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਵੈਦ) 

ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
26858 618 Apunw dwsu hir 

Awip aubwirAw  
nwnk nwm 
ADwrw]2]6]34
]

Apunaa Dhaas Har 

Aap Oubaariaa 

Naanak Naam 

Adhhaaraa 

||2||6||34||

The Lord Himself saves 

His slave; Nanak takes 

the Support of the 

Naam. ||2||6||34||

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  (ਵੈਦ-ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ) ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਦਵਾ 
ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿਮ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥੬॥੩੪॥

26859 618 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26860 618 AMqr kI giq  
qum hI jwnI quJ 
hI pwih inbyro]

Anthar Kee Gath 

Thum Hee Jaanee 

Thujh Hee Paahi 

Nibaero ||

Only You know the 

state of my innermost 

self; You alone can 

judge me.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! 
ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਜਪਆਂ 

ਹੀ (ਮੇਰੀ ਅੂੰਦਰਲੀ ਮੂੰਦੀ 
ਹਾਲਤ ਦਾ) ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

26861 618 bKis lYhu swihb 
pRB Apny lwK 
Kqy kir Pyro]1]

Kqy:polw bolo Bakhas Laihu 

Saahib Prabh 

Apanae Laakh 

Khathae Kar Faero 

||1||

Please forgive me, O 

Lord God Master; I 

have committed 

thousands of sins and 

mistakes. ||1||

ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ 
ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈ ॥੧॥
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26862 618 pRB jI qU myro 
Twkuru nyro]

Prabh Jee Thoo 

Maero Thaakur 

Naero ||

O my Dear Lord God 

Master, You are 

always near me.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ।
26863 618 hir crx srx  

moih 
cyro]1]rhwau]

Har Charan Saran 

Mohi Chaero 

||1|| Rehaao ||

O Lord, please bless 

Your disciple with the 

shelter of Your feet. 

||1||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਣ ਜਵਚ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

26864 618 bysumwr byAMq 
suAwmI aUco gunI 
ghyro]

Baesumaar 

Baeanth Suaamee 

Oocho Gunee 

Gehaero ||

Infinite and endless is 

my Lord and Master; 

He is lofty, virtuous 

and profoundly deep.

ਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ! ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਡੂੂੰ ਘਾ ਹੈਂ।

26865 618 kwit islk kIno 
Apuno dwsro qau 
nwnk khw 
inhoro]2]7]35
]

(islk)PwhI[ iksy 
dw(inhoro) AihswnmMd

Kaatt Silak Keeno 

Apuno Dhaasaro 

Tho Naanak Kehaa 

Nihoro 

||2||7||35||

Cutting away the 

noose of death, the 

Lord has made Nanak 

His slave, and now, 

what does he owe to 

anyone else? 

||2||7||35||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ 
ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਿਾਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ ॥੨॥੭॥੩੫॥

26866 618 soriT 5] soriT pMjvW Sorath Ma 5 || Sorat'h, Fifth Mehl:

26867 618 Bey ikRpwl gurU 
goivMdw sgl 
mnorQ pwey]

Bheae Kirapaal 

Guroo Govindhaa 

Sagal Manorathh 

Paaeae ||

The Guru the Lord of 

the Universe became 

merciful to me, and I 

obtained all of my 

mind's desires.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਜਕਉਂਜਕ)
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26868 618 AsiQr Bey  
lwig hir crxI  
goivMd ky gux 
gwey]1]

Asathhir Bheae 

Laag Har Charanee 

Govindh Kae Gun 

Gaaeae ||1||

I have become stable 

and steady, touching 

the Lord's Feet, and 

singing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਲਗਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਅੱਗੇ) 

ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

26869 618 Blo smUrqu pUrw] (smUrqu) SuB smW Bhalo Samoorath 

Pooraa ||

It is a good time, a 

perfectly auspicious 

time.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ) ਉਹ ਸਮਾ ਸੁਹਾਵਣਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

26870 618 sWiq shj 
AwnMd nwmu jip  
vwjy Anhd 
qUrw]1]rhwau]

Saanth Sehaj 

Aanandh Naam 

Jap Vaajae 

Anehadh Thooraa 

||1|| Rehaao ||

I am in celestial peace, 

tranquility and 

ecstasy, chanting the 

Naam, the Name of 

the Lord; the unstruck 

melody of the sound 

current vibrates and 

resounds. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ 

ਇਕ-ਰਸ ਵਾਿੇ ਵੱਿਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

26871 618 imly suAwmI 
pRIqm Apuny Gr 
mMdr suKdweI]

Milae Suaamee 

Preetham Apunae 

Ghar Mandhar 

Sukhadhaaee ||

Meeting with my 

Beloved Lord and 

Master, my home has 

become a mansion 

filled with happiness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਘਰ-ਘਾਟ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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26872 618 hir nwmu inDwnu  
nwnk jn 
pwieAw sglI 
ieC 
pujweI]2]8]36
]

Har Naam 

Nidhhaan Naanak 

Jan Paaeiaa 

Sagalee Eishh 

Pujaaee 

||2||8||36||

Servant Nanak has 

attained the treasure 

of the Lord's Name; all 

his desires have been 

fulfilled. ||2||8||36||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਉਸ ਦੀ 
ਹਰੇਕ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥੮॥੩੬॥

26873 618 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26874 618 gur ky crn bsy 
ird BIqir suB 
lKx pRiB kIny]

l`Kx Gur Kae Charan 

Basae Ridh 

Bheethar Subh 

Lakhan Prabh 

Keenae ||

The Guru's feet abide 

within my heart; God 

has blessed me with 

good fortune.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਵੱਸ ਪਏ, ਪਿਭੂ ਨੇ (ਉਸ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ) ਸਿਲਤਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤੇ।
26875 618 Bey ikRpwl pUrn 

prmysr nwm 
inDwn min 
cIny]1]

Bheae Kirapaal 

Pooran 

Paramaesar Naam 

Nidhhaan Man 

Cheenae ||1||

The Perfect 

Transcendent Lord 

became merciful to 

me, and I found the 

treasure of the Naam 

within my mind. ||1||

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ 

ਗਏ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ (ਜਟਕੇ ਹੋਏ) 

ਪਛਾਣ ਲਏ ॥੧॥

26876 618 myro guru rKvwro 
mIq]

Maero Gur 

Rakhavaaro 

Meeth ||

My Guru is my Saving 

Grace, my only best 

friend.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ 
ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ।
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26877 618 dUx caUxI dy 
vifAweI soBw 
nIqw 
nIq]1]rhwau]

Dhoon Choonee 

Dhae Vaddiaaee 

Sobhaa Neethaa 

Neeth ||1|| 

Rehaao ||

Over and over again, 

He blesses me with 

double, even four-

fold, greatness. 

||1||Pause||

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਨੂੂੰ ) ਉਹ 

ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਦੂਣੀ 
ਚਉਣੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਸਦਾ 
ਵਧਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ), ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਸੋਭਾ ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
26878 618 jIA jMq pRiB 

sgl auDwry  
drsnu dyKxhwry]

Jeea Janth Prabh 

Sagal Oudhhaarae 

Dharasan 

Dhaekhanehaarae 

||

God saves all beings 

and creatures, giving 

them the Blessed 

Vision of His Darshan.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਨੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ।

26879 618 gur pUry kI  
Acrj vifAweI  
nwnk sd 
bilhwry]2]9]3
7]

A-crj Gur Poorae Kee 

Acharaj Vaddiaaee 

Naanak Sadh 

Balihaarae 

||2||9||37||

Wondrous is the 

glorious greatness of 

the Perfect Guru; 

Nanak is forever a 

sacrifice to Him. 

||2||9||37||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ 
ਦਰਿਾ ਹੈ ਜਕ (ਵੇਖ ਕੇ) ਹੈਰਾਨ 

ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਆਖ-ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੯॥੩੭॥

26880 618 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:
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26881 618 sMcin krau nwm 
Dnu inrml QwqI 
Agm Apwr]

(sMcn) iek`Tw[ (QwqI) 
pMUjI, dOlq

Sanchan Karo 

Naam Dhhan 

Niramal 

Thhaathee Agam 

Apaar ||

I gather in and collect 

the immaculate 

wealth of the Naam; 

this commodity is 

inaccessible and 

incomparable.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਜਵਤਿ 
ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ (ਜਿਥੇ ਇਹ ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਾਏ, ਉੱਥੇ) 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

26882 618 ibliC ibnod  
AwnMd suK mwxhu  
Kwie jIvhu isK 
prvwr]1]

(ibl-iC) KuSI[ 
(ibnod) cwau

Bilashh Binodh 

Aanandh Sukh 

Maanahu Khaae 

Jeevahu Sikh 

Paravaar ||1||

Revel in it, delight in it, 

be happy and enjoy 

peace, and live long, O 

Sikhs and brethren. 

||1||

ਹੇ (ਗੁਰੂ ਕੇ) ਜਸੱਖ-ਪਰਵਾਰ! (ਹੇ 

ਗੁਰਜਸੱਖੋ!) ਤੁਸੀ ਭੀ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਮ-

ਭੋਿਨ) ਖਾ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਚੋਿ ਆਨੂੰ ਦ ਸੁਖ 

ਮਾਜਣਆ ਕਰੋ ॥੧॥

26883 618 hir ky crnkml  
AwDwr]

Har Kae Charan 

Kamal Aadhhaar ||

I have the support of 

the Lotus Feet of the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ (ਬਣਾ 
ਜਲਆ ਹੈ)।

26884 618 sMq pRswid 
pwieE sc boihQu  
ciV lMGau ibKu 
sMswr]1]rhwau]

Santh Prasaadh 

Paaeiou Sach 

Bohithh Charr 

Langho Bikh 

Sansaar ||1|| 

Rehaao ||

By the Grace of the 

Saints, I have found 

the boat of Truth; 

embarking on it, I sail 

across the ocean of 

poison. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਹਾਜ਼ 

ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, (ਉਸ ਜਵਚ) 

ਚੜਹ ਕੇ ਮੈਂ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) 

ਜ਼ਜਹਰ-ਭਰੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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26885 618 Bey ikRpwl pUrn 
AibnwsI Awpih 
kInI swr]

Bheae Kirapaal 

Pooran Abinaasee 

Aapehi Keenee 

Saar ||

The perfect, 

imperishable Lord has 

become merciful; He 

Himself has taken care 

of me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਅਜਬਨਾਸੀ 
ਪਿਭੂ ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

26886 618 pyiK pyiK nwnk 
ibgswno nwnk  
nwhI 
sumwr]2]10]3
8]

Paekh Paekh 

Naanak Bigasaano 

Naanak Naahee 

Sumaar 

||2||10||38||

Beholding, beholding 

His Vision, Nanak has 

blossomed forth in 

ecstasy. O Nanak, He is 

beyond estimation. 

||2||10||38||

ਨਾਨਕ (ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ) 

ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ) 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥੧੦॥੩੮॥

26887 618 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26888 618 guir pUrY ApnI 
kl DwrI sB 
Gt aupjI 
dieAw]

Gur Poorai 

Apanee Kal 

Dhhaaree Sabh 

Ghatt Oupajee 

Dhaeiaa ||

The Perfect Guru has 

revealed His power, 

and compassion has 

welled up in every 

heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਪਣੀ (ਅਿੇਹੀ) 
ਤਾਕਤ ਭਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ (ਜਕ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

26889 618 Awpy myil vfweI 
kInI kusl Kym 
sB BieAw]1]

Aapae Mael 

Vaddaaee Keenee 

Kusal Khaem Sabh 

Bhaeiaa ||1||

Blending me with 

Himself, He has 

blessed me with 

glorious greatness, 

and I have found 

pleasure and 

happiness. ||1||

(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਆਪ ਹੀ (ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, 

(ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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26890 618 siqguru pUrw myrY 
nwil]

Sathigur Pooraa 

Maerai Naal ||

The Perfect True Guru 

is always with me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ (ਮਦਦਗਾਰ) ਹੈ,

26891 619 pwrbRhmu jip  
sdw 
inhwl]rhwau]

Paarabreham Jap 

Sadhaa Nihaal || 

Rehaao ||

Meditating on the 

Supreme Lord God, I 

am forever in ecstasy. 

||Pause||

(ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਮੈਂ ਸਦਾ ਪਿਸੂੰ ਨ-ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ ਰਹਾਉ॥

26892 619 AMqir bwhir 
Qwn QnMqir jq 
kq pyKau soeI]

Anthar Baahar 

Thhaan 

Thhananthar Jath 

Kath Paekho Soee 

||

Inwardly and 

outwardly, in all places 

and interspaces, 

wherever I look, He is 

there.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇ 

ਬਾਹਰ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ), 

ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਚ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
(ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ)।

26893 619 nwnk guru pwieE 
vfBwgI iqsu 
jyvfu Avru n 
koeI]2]11]39
]

Naanak Gur 

Paaeiou 

Vaddabhaagee 

This Jaevadd Avar 

N Koee 

||2||11||39||

Nanak has found the 

Guru, by great good 

fortune; no one else is 

as great as He. 

||2||11||39||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ (ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕਣ 

ਵਾਲਾ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੨॥੧੧॥੩੯॥

26894 619 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:
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26895 619 sUK mMgl 
kilAwx shj 
Duin pRB ky crx 
inhwirAw]

(inhwirAw) dyiKAw Sookh Mangal 

Kaliaan Sehaj 

Dhhun Prabh Kae 

Charan Nihaariaa 

||

I have been blessed 

with peace, pleasure, 

bliss, and the celestial 

sound current, gazing 

upon the feet of God.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਜਲਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੁਖ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰੌ ਚੱਲ ਪਈ।

26896 619 rwKnhwrY rwiKE 
bwirku siqguir 
qwpu 
auqwirAw]1]

Raakhanehaarai 

Raakhiou Baarik 

Sathigur Thaap 

Outhaariaa ||1||

The Savior has saved 

His child, and the True 

Guru has cured his 

fever. ||1||

(ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਪਆ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ 

ਦਾ ਤਾਪ (ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼) ਲਾਹ 

ਜਦੱਤਾ, ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ 

ਬਾਲਕ ਨੂੂੰ  (ਜਵਘਨਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਬਚਾਇਆ 

ਜਿਵੇਂ ਜਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

26897 619 aubry siqgur kI 
srxweI]

Oubarae Sathigur 

Kee Saranaaee ||

I have been saved, in 

the True Guru's 

Sanctuary;

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ
26898 619 jw kI syv n 

ibrQI 
jweI]rhwau]

Jaa Kee Saev N 

Birathhee Jaaee || 

Rehaao ||

Service to Him does 

not go in vain. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ 
ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ (ਉਸ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ।) ਰਹਾਉ॥
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26899 619 Gr mih sUK  
bwhir Puin sUKw  
pRB Apuny Bey 
dieAwlw]

Ghar Mehi Sookh 

Baahar Fun 

Sookhaa Prabh 

Apunae Bheae 

Dhaeiaalaa ||

There is peace within 

the home of one's 

heart, and there is 

peace outside as well, 

when God becomes 

kind and 

compassionate.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ 

(ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਰਤਣ 

ਜਵਹਾਰ ਕਰਜਦਆਂ) ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

26900 619 nwnk ibGnu n 
lwgY koaU myrw 
pRBu hoAw 
ikrpwlw]2]12
]40]

Naanak Bighan N 

Laagai Kooo 

Maeraa Prabh 

Hoaa Kirapaalaa 

||2||12||40||

O Nanak, no obstacles 

block my way; my God 

has become gracious 

and merciful to me. 

||2||12||40||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ 

ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾਲ 

ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੨॥੪੦॥

26901 619 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26902 619 swDUsMig BieAw 
min audmu nwmu 
rqnu jsu gweI]

Saadhhoo Sang 

Bhaeiaa Man 

Oudham Naam 

Rathan Jas Gaaee 

||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, my mind became 

excited, and I sang the 

Praises of the jewel of 

the Naam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਮਨ ਜਵਚ ਉੱਦਮ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਮਨੱੁਖ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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26903 619 imit geI icMqw  
ismir AnMqw  
swgru qirAw 
BweI]1]

Mitt Gee Chinthaa 

Simar Ananthaa 

Saagar Thariaa 

Bhaaee ||1||

My anxiety was 

dispelled, meditating 

in remembrance on 

the Infinite Lord; I 

have crossed over the 

world ocean, O 

Siblings of Destiny. 

||1||

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ 

ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

26904 619 ihrdY hir ky 
crx vsweI]

Hiradhai Har Kae 

Charan Vasaaee ||

I enshrine the Lord's 

Feet within my heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖ (ਜਨਮਿਤਾ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ)।

26905 619 suKu pwieAw 
shj Duin aupjI  
rogw Gwix 
imtweI]rhwau]

(Gwix) Fyr Sukh Paaeiaa 

Sehaj Dhhun 

Oupajee Rogaa 

Ghaan Mittaaee 

|| Rehaao ||

I have found peace, 

and the celestial 

sound current 

resounds within me; 

countless diseases 

have been eradicated. 

||Pause||

(ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ ਇਹ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੇ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ, (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ 
ਰੌ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, (ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਢੇਰ 

ਜਮਟਾ ਲਏ ਰਹਾਉ॥

26906 619 ikAw gux qyry 
AwiK vKwxw  
kImiq khxu n 
jweI]

Kiaa Gun Thaerae 

Aakh Vakhaanaa 

Keemath Kehan N 

Jaaee ||

Which of Your 

Glorious Virtues can I 

speak and describe? 

Your worth cannot be 

estimated.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ 

ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਾਂ? 

ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ (ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ)।
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26907 619 nwnk Bgq Bey 
AibnwsI Apunw 
pRBu BieAw 
shweI]2]13]4
1]

Naanak Bhagath 

Bheae Abinaasee 

Apunaa Prabh 

Bhaeiaa Sehaaee 

||2||13||41||

O Nanak, the Lord's 

devotees become 

imperishable and 

immortal; their God 

becomes their friend 

and support. 

||2||13||41||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ-ਿਨ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੧੩॥੪੧॥

26908 619 soriT mÚ 5] Sorath Ma 5 || Sorat'h, Fifth Mehl:

26909 619 gey klys rog 
siB nwsy pRiB 
ApunY ikrpw 
DwrI]

Geae Kalaes Rog 

Sabh Naasae 

Prabh Apunai 

Kirapaa Dhhaaree 

||

My sufferings have 

come to an end, and 

all diseases have been 

eradicated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ 
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਗ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।

26910 619 AwT phr 
AwrwDhu suAwmI  
pUrn Gwl 
hmwrI]1]

Aath Pehar 

Aaraadhhahu 

Suaamee Pooran 

Ghaal Hamaaree 

||1||

God has showered me 

with His Grace. 

Twenty-four hours a 

day, I worship and 

adore my Lord and 

Master; my efforts 

have come to fruition. 

||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਅੱਠੇ 

ਪਜਹਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ, 

ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ (ਇਹ) ਮੇਹਨਤ 

(ਜ਼ਰੂਰ) ਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

26911 619 hir jIau qU suK 
sMpq rwis]

(sMpq) Dn dI (rwis) 
pMUjI

Har Jeeo Thoo 

Sukh Sanpath Raas 

||

O Dear Lord, You are 

my peace, wealth and 

capital.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਧਨ-

ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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26912 619 rwiK lYhu BweI 
myry kau pRB 
AwgY 
Ardwis]rhwau]

Raakh Laihu 

Bhaaee Maerae Ko 

Prabh Aagai 

Aradhaas || 

Rehaao ||

Please, save me, O my 

Beloved! I offer this 

prayer to my God. 

||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਕਲੇਸ਼ਾਂ 
ਅੂੰ ਦੇਜਸਆਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

26913 619 jo mwgau soeI 
soeI pwvau Apny 
Ksm Brosw]

Jo Maago Soee 

Soee Paavo 

Apanae Khasam 

Bharosaa ||

Whatever I ask for, I 

receive; I have total 

faith in my Master.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਿ ੋਕੁਝ (ਪਿਭੂ 
ਪਾਸੋਂ) ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਉਤੇ 

(ਪੂਰਾ) ਇਤਬਾਰ (ਬਣ ਚੁਕਾ) 
ਹੈ।

26914 619 khu nwnk guru 
pUrw ByitE  
imitE sgl 
AMdysw]2]14]4
2]

Kahu Naanak Gur 

Pooraa Bhaettiou 

Mittiou Sagal 

Andhaesaa 

||2||14||42||

Says Nanak, I have 

met with the Perfect 

Guru, and all my fears 

have been dispelled. 

||2||14||42||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੧੪॥੪੨॥

26915 619 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26916 619 ismir ismir 
guru siqguru 
Apnw sglw dUKu 
imtwieAw]

Simar Simar Gur 

Sathigur Apanaa 

Sagalaa Dhookh 

Mittaaeiaa ||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on my 

Guru, the True Guru, 

all pains have been 

eradicated.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਦੀ ਬਾਣੀ) 
ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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26917 619 qwp rog gey gur 
bcnI mn ieCy 
Pl pwieAw]1]

Thaap Rog Geae 

Gur Bachanee 

Man Eishhae Fal 

Paaeiaa ||1||

The fever and the 

disease are gone, 

through the Word of 

the Guru's Teachings, 

and I have obtained 

the fruits of my mind's 

desires. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਰੋਗ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ-

ਮੂੰ ਗੇ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

26918 619 myrw guru pUrw  
suKdwqw]

Maeraa Gur 

Pooraa 

Sukhadhaathaa ||

My Perfect Guru is the 

Giver of peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
26919 619 krx kwrx 

smrQ suAwmI  
pUrn purKu 
ibDwqw]rhwau]

smr`Q Karan Kaaran 

Samarathh 

Suaamee Pooran 

Purakh 

Bidhhaathaa || 

Rehaao ||

He is the Doer, the 

Cause of causes, the 

Almighty Lord and 

Master, the Perfect 

Primal Lord, the 

Architect of Destiny. 

||Pause||

ਗੁਰੂ ਉਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਿ ੋ

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

26920 619 AnMd ibnod 
mMgl gux gwvhu  
gur nwnk Bey 
dieAwlw]

Anandh Binodh 

Mangal Gun 

Gaavahu Gur 

Naanak Bheae 

Dhaeiaalaa ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord in 

bliss, joy and ecstasy; 

Guru Nanak has 

become kind and 

compassionate.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇ

ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ, 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਖ ਬਣੇ ਰਜਹਣਗੇ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5450 Published: March 06/ 2014



26921 619 jY jYkwr Bey jg 
BIqir hoAw 
pwrbRhmu 
rKvwlw]2]15]
43]

Jai Jai Kaar Bheae 

Jag Bheethar Hoaa 

Paarabreham 

Rakhavaalaa 

||2||15||43||

Shouts of cheers and 

congratulations ring 

out all over the world; 

the Supreme Lord God 

has become my Savior 

and Protector. 

||2||15||43||

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸਦਕਾ) 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। 
(ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਦਾ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ) ਰਾਖਾ ਹੈ ॥੨॥੧੫॥੪੩॥

26922 619 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26923 619 hmrI gxq n 
gxIAw kweI  
Apxw ibrdu 
pCwix]

Hamaree Ganath 

N Ganeeaa Kaaee 

Apanaa Biradh 

Pashhaan ||

He did not take my 

accounts into account; 

such is His forgiving 

nature.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੂੰਦ-ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਜਖ਼ਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦੇ 

(ਜਪਆਰ ਵਾਲੇ) ਸੁਭਾਉ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

26924 619 hwQ dyie rwKy 
kir Apuny sdw 
sdw rMgu 
mwix]1]

Haathh Dhaee 

Raakhae Kar 

Apunae Sadhaa 

Sadhaa Rang 

Maan ||1||

He gave me His hand, 

and saved me and 

made me His own; 

forever and ever, I 

enjoy His Love. ||1||

(ਉਹ, ਸਗੋਂ, ਸਾਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ 
ਕੇ, ਸਾਨੂੂੰ ) ਆਪਣ ੇਬਣਾ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ) ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ (ਸਾਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ। 
(ਜਿਸ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
26925 619 swcw swihbu sd 

imhrvwx]

Saachaa Saahib 

Sadh Miharavaan 

||

The True Lord and 

Master is forever 

merciful and forgiving.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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26926 619 bMDu pwieAw myrY 
siqguir pUrY hoeI 
srb 
kilAwx]rhwau]

Bandhh Paaeiaa 

Maerai Sathigur 

Poorai Hoee Sarab 

Kaliaan || Rehaao 

||

My Perfect Guru has 

bound me to Him, and 

now, I am in absolute 

ecstasy. ||Pause||

(ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਲ ਪਰਤ ਰਹੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਜਵਚ) ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਬੂੰਨਹ  ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ (ਤੇ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਾਰੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ 

ਰਹਾਉ॥
26927 619 jIau pwie ipMfu 

ijin swijAw  
idqw pYnxu Kwxu]

pYn@xu Jeeo Paae Pindd 

Jin Saajiaa Dhithaa 

Painan Khaan ||

The One who 

fashioned the body 

and placed the soul 

within, who gives you 

clothing and 

nourishment

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਜਿੂੰ ਦ ਪਾ ਕੇ (ਸਾਡਾ) ਸਰੀਰ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਸਾਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ 

ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ,

26928 619 Apxy dws kI 
Awip pYj rwKI  
nwnk sd 
kurbwxu]2]16]4
4]

Apanae Dhaas Kee 

Aap Paij Raakhee 

Naanak Sadh 

Kurabaan 

||2||16||44||

- He Himself preserves 

the honor of His 

slaves. Nanak is 

forever a sacrifice to 

Him. ||2||16||44||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਜਵਕਾਰ-

ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ) ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ (ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਕੇ) ਆਪ 

ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-

ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ) ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥੧੬॥੪੪॥

26929 620 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:
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26930 620 durqu gvwieAw  
hir pRiB Awpy  
sBu sMswru 
aubwirAw]

(durqu) pwp Dhurath 

Gavaaeiaa Har 

Prabh Aapae Sabh 

Sansaar Oubaariaa 

||

The Lord God Himself 

has rid the whole 

world of its sins, and 

saved it.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਪਛਲਾ ਕੀਤਾ) 
ਪਾਪ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

26931 620 pwrbRhim pRiB 
ikrpw DwrI  
Apxw ibrdu 
smwirAw]1]

Paarabreham 

Prabh Kirapaa 

Dhhaaree Apanaa 

Biradh Samaariaa 

||1||

The Supreme Lord 

God extended His 

mercy, and confirmed 

His innate nature. 

||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ (ਦੀ ਜਨਗਾਹ) 

ਕੀਤੀ। ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ ਮੱੁਢ-

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ (ਦਇਆ-ਜਪਆਰ 

ਵਾਲਾ) ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ ਚੇਤੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥
26932 620 hoeI rwjyrwm kI  

rKvwlI]
r`KvwlI Hoee Raajae Raam 

Kee Rakhavaalee 

||

I have attained the 

Protective Sanctuary 

of the Lord, my King.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਵਲੋਂ) ਰਾਖੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

26933 620 sUK shj Awnd 
gux gwvhu mnu 
qnu dyh 
suKwlI]rhwau]

su`KwlI Sookh Sehaj 

Aanadh Gun 

Gaavahu Man 

Than Dhaeh 

Sukhaalee || 

Rehaao ||

In celestial peace and 

ecstasy, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, and my mind, 

body and being are at 

peace. ||Pause||

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। (ਹੇ ਭਾਈ! ਤੁਸੀਂ ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, (ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਭੀ) ਸੁਖ ਜਮਲਣਗੇ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਣਗੇ। 
ਰਹਾਉ॥
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26934 620 piqq auDwrxu 
siqguru myrw moih 
iqs kw Brvwsw]

Pathith 

Oudhhaaran 

Sathigur Maeraa 

Mohi This Kaa 

Bharavaasaa ||

My True Guru is the 

Savior of sinners; I 

have placed my trust 

and faith in Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਵਕਾਰੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਸ ਦਾ (ਹੀ) 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

26935 620 bKis ley siB 
scY swihib suix 
nwnk kI 
Ardwsw]2]17]
45]

Bakhas Leae Sabh 

Sachai Saahib Sun 

Naanak Kee 

Aradhaasaa 

||2||17||45||

The True Lord has 

heard Nanak's prayer, 

and He has forgiven 

everything. 

||2||17||45||

ਜਿਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾ ਕੇ) ਬਖ਼ਸ਼ 

ਲਏ ਹਨ (ਿੇਹੜਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪਾ ਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਆ 

ਜਰਹਾ ਹੈ), ਉਹ ਪਿਭੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਭੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੭॥੪੫॥

26936 620 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26937 620 bKisAw 
pwrbRhm 
prmysir sgly 
rog ibdwry]

Bakhasiaa 

Paarabreham 

Paramaesar 

Sagalae Rog 

Bidhaarae ||

The Supreme Lord 

God, the Transcendent 

Lord, has forgiven me, 

and all diseases have 

been cured.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮੇਸਰ 

ਨੇ (ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ 

ਉਸਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ।
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26938 620 gur pUry kI 
srxI aubry  
kwrj sgl 
svwry]1]

Gur Poorae Kee 

Saranee Oubarae 

Kaaraj Sagal 

Savaarae ||1||

Those who come to 

the Sanctuary of the 

True Guru are saved, 

and all their affairs are 

resolved. ||1||

ਿੇਹੜੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱੁਖਾਂ-
ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

26939 620 hir jin 
ismirAw nwm 
ADwir]

Har Jan Simariaa 

Naam Adhhaar ||

The Lord's humble 

servant meditates in 

remembrance on the 

Naam, the Name of 

the Lord; this is his 

only support.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਸ 

ਸੇਵਕ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਜਵਚ (ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
ਤੋਜਰਆ),

26940 620 qwpu auqwirAw 
siqguir pUrY  
ApxI ikrpw 
Dwir]rhwau]

Thaap Outhaariaa 

Sathigur Poorai 

Apanee Kirapaa 

Dhhaar || Rehaao 

||

The Perfect True Guru 

extended His Mercy, 

and the fever has 

been dispelled. 

||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਦਾ) ਤਾਪ ਲਾਹ 

ਜਦੱਤਾ ਰਹਾਉ॥

26941 620 sdw AnMd krh 
myry ipAwry hir 
goivdu guir 
rwiKAw]

Sadhaa Anandh 

Kareh Maerae 

Piaarae Har 

Govidh Gur 

Raakhiaa ||

So celebrate and be 

happy, my beloveds - 

the Guru has saved 

Hargobind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ (ਭਾਈ)! (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਅਸੀਂ (ਭੀ) 
ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਜਰ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੀ ਤਾਪ 

ਤੋਂ) ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
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26942 620 vfI vifAweI  
nwnk krqy kI  
swcu sbdu siq 
BwiKAw]2]18]
46]

Vaddee Vaddiaaee 

Naanak Karathae 

Kee Saach Sabadh 

Sath Bhaakhiaa 

||2||18||46||

Great is the glorious 

greatness of the 

Creator, O Nanak; 

True is the Word of 

His Shabad, and True 

is the sermon of His 

Teachings. 

||2||18||46||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਕਰਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ (ਹੀ) ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ) ਸਹੀ ਬਚਨ 

ਉਚਾਜਰਆ ਹੈ (ਠੀਕ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ) ॥੨॥੧੮॥੪੬॥

26943 620 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26944 620 Bey ikRpwl 
suAwmI myry iqqu 
swcY drbwir]

Bheae Kirapaal 

Suaamee Maerae 

Thith Saachai 

Dharabaar ||

My Lord and Master 

has become Merciful, 

in His True Court.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ 

(ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

26945 620 siqguir qwpu 
gvwieAw BweI  
TWiF peI 
sMswir]

Sathigur Thaap 

Gavaaeiaa Bhaaee 

Thaandt Pee 

Sansaar ||

The True Guru has 

taken away the fever, 

and the whole world is 

at peace, O Siblings of 

Destiny.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿਦੋਂ) 
ਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਸ ਦਾ ਦੱੁਖਾਂ ਪਾਪਾਂ 
ਦਾ) ਤਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ (ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ) ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਿਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪਾਪ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।
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26946 620 Apxy jIA jMq  
Awpy rwKy jmih 
kIE htqwir]1]

(htqwir) hVqwl[ (2. 
ht qwir)

Apanae Jeea Janth 

Aapae Raakhae 

Jamehi Keeou 

Hattathaar ||1||

The Lord Himself 

protects His beings 

and creatures, and the 

Messenger of Death is 

out of work. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ (ਦੱੁਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 
(ਿਮ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ 
ਪਿਭਾਵ ਪਾਣ ਦਾ ਿਤਨ ਛੱਡ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
26947 620 hir ky crx irdY 

auir Dwir]

Har Kae Charan 

Ridhai Our Dhhaar 

||

Enshrine the Lord's 

feet within your heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖ।
26948 620 sdw sdw pRBu 

ismrIAY BweI  
duK iklibK 
kwtxhwru]1]rhw
au]

Sadhaa Sadhaa 

Prabh Simareeai 

Bhaaee Dhukh 

Kilabikh 

Kaattanehaar 

||1|| Rehaao ||

Forever and ever, 

meditate in 

remembrance on God, 

O Siblings of Destiny. 

He is the Eradicator of 

suffering and sins. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਸਦਾ ਹੀ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

26949 620 iqs kI srxI 
aUbrY BweI ijin 
ricAw sBu koie]

This Kee Saranee 

Oobarai Bhaaee 

Jin Rachiaa Sabh 

Koe ||

He fashioned all 

beings, O Siblings of 

Destiny, and His 

Sanctuary saves them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਦੱੁਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5457 Published: March 06/ 2014



26950 620 krx kwrx 
smrQu so BweI  
scY scI soie]

smr`Qu Karan Kaaran 

Samarathh So 

Bhaaee Sachai 

Sachee Soe ||

He is the Almighty 

Creator, the Cause of 

causes, O Siblings of 

Destiny; He, the True 

Lord, is True.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸੋਭਾ ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
26951 620 nwnk pRBU 

iDAweIAY BweI  
mnu qnu sIqlu 
hoie]2]19]47
]

Naanak Prabhoo 

Dhhiaaeeai 

Bhaaee Man Than 

Seethal Hoe 

||2||19||47||

Nanak: meditate on 

God, O Siblings of 

Destiny, and your 

mind and body shall 

be cool and calm. 

||2||19||47||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਭਾਈ! 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੧੯॥੪੭॥

26952 620 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26953 620 sMqhu hir hir 
nwmu iDAweI]

Santhahu Har Har 

Naam Dhhiaaee ||

O Saints, meditate on 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ 

ਜਕ) ਮੈਂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ।

26954 620 suKswgr pRBu  
ivsrau nwhI mn 
icMidAVw Plu 
pweI]1]rhwau]

Sukh Saagar Prabh 

Visaro Naahee 

Man Chindhiarraa 

Fal Paaee ||1|| 

Rehaao ||

Never forget God, the 

ocean of peace; thus 

you shall obtain the 

fruits of your mind's 

desires. ||1||Pause||

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ, ਮੈਂ (ਉਸ 

ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮਨ-ਇੱਛਤ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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26955 620 siqguir pUrY qwpu 
gvwieAw ApxI 
ikrpw DwrI]

Sathigur Poorai 

Thaap Gavaaeiaa 

Apanee Kirapaa 

Dhhaaree ||

Extending His Mercy, 

the Perfect True Guru 

has dispelled the fever.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਬਾਲਕ ਹਜਰ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ) 
ਤਾਪ ਲਾਹ ਜਦੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

26956 620 pwrbRhm pRB Bey 
dieAwlw duKu 
imitAw sB 
prvwrI]1]

(prvwrI) Gyrw, pRvwr 
smyq[ dieAwlw

Paarabreham 

Prabh Bheae 

Dhaeiaalaa Dhukh 

Mittiaa Sabh 

Paravaaree ||1||

The Supreme Lord 

God has become kind 

and compassionate, 

and my whole family is 

now free of pain and 

suffering. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਜਮਟ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥

26957 620 srb inDwn 
mMgl rs rUpw  
hir kw nwmu 
ADwro]

Sarab Nidhhaan 

Mangal Ras 

Roopaa Har Kaa 

Naam Adhhaaro ||

The Treasure of 

absolute joy, sublime 

elixir and beauty, the 

Name of the Lord is 

my only Support.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ (ਸਾਡਾ) ਆਸਰਾ ਹੈ, 

ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਰਸਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

26958 620 nwnk piq rwKI 
prmysir  
auDirAw sBu 
sMswro]2]20]4
8]

au-DirAw Naanak Path 

Raakhee 

Paramaesar 

Oudhhariaa Sabh 

Sansaaro 

||2||20||48||

O Nanak, the 

Transcendent Lord has 

preserved my honor, 

and saved the whole 

world. ||2||20||48||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਰਮੇਸਰ 

ਨੇ (ਸਾਡੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੨॥੨੦॥੪੮॥

26959 620 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:
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26960 620 myrw siqguru 
rKvwlw hoAw]

Maeraa Sathigur 

Rakhavaalaa Hoaa 

||

My True Guru is my 

Savior and Protector.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ (ਮੇਰਾ) 
ਸਹਾਈ ਬਜਣਆ ਹੈ,

26961 620 Dwir ikRpw pRB 
hwQ dy rwiKAw  
hir goivdu nvw 
inroAw]1]rhwau
]

Dhhaar Kirapaa 

Prabh Haathh 

Dhae Raakhiaa Har 

Govidh Navaa 

Niroaa ||1|| 

Rehaao ||

Showering us with His 

Mercy and Grace, God 

extended His Hand, 

and saved Hargobind, 

who is now safe and 

secure. ||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ) ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ (ਬਾਲਕ 

ਹਜਰ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ ) ਬਚਾ ਜਲਆ 

ਹੈ, (ਹੁਣ ਬਾਲਕ) ਹਜਰ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਜਬਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ-ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

26962 620 qwpu gieAw pRiB 
Awip imtwieAw  
jn kI lwj 
rKweI]

Thaap Gaeiaa 

Prabh Aap 

Mittaaeiaa Jan 

Kee Laaj Rakhaaee 

||

The fever is gone - 

God Himself 

eradicated it, and 

preserved the honor 

of His servant.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਬਾਲਕ ਹਜਰ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਦਾ) ਤਾਪ ਲਜਹ ਜਗਆ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਉਤਾਜਰਆ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ 

ਲਈ ਹੈ।

26963 620 swDsMgiq qy sB 
Pl pwey siqgur 
kY bil jWeI]1]

Saadhhasangath 

Thae Sabh Fal 

Paaeae Sathigur 

Kai Bal Jaanee 

||1||

I have obtained all 

blessings from the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; I 

am a sacrifice to the 

True Guru. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ 
(ਮੈਂ) ਸਾਰੇ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ 

ਹਨ, ਮੈਂ (ਸਦਾ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਹੀ) 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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26964 620 hlqu plqu pRB 
dovY svwry hmrw 
guxu Avguxu n 
bIcwirAw]

Halath Palath 

Prabh Dhovai 

Savaarae Hamaraa 

Gun Avagun N 

Beechaariaa ||

God has saved me, 

both here and 

hereafter. He has not 

taken my merits and 

demerits into account.

(ਹੇ ਭਾਈ ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ) ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਗੁਣ ਿਾਂ ਔਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

26965 621 Atl bcnu 
nwnk gur qyrw  
sPl kru 
msqik 
DwirAw]2]21]
49]

A-tl Attal Bachan 

Naanak Gur 

Thaeraa Safal Kar 

Masathak 

Dhhaariaa 

||2||21||49||

Your Word is eternal, 

O Guru Nanak; You 

placed Your Hand of 

blessing upon my 

forehead. 

||2||21||49||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਗੁਰੂ! 

ਤੇਰਾ (ਇਹ) ਬਚਨ ਕਦੇ ਟਲਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ (ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਿੀਵ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਰਾਖਾ ਹੈ)। ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਬਰਕਜਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ 

(ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥੨੧॥੪੯॥

26966 621 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26967 621 jIA jMqR siB 
iqs ky kIey soeI 
sMq shweI]

Jeea Janthr Sabh 

This Kae Keeeae 

Soee Santh 

Sehaaee ||

All beings and 

creatures were 

created by Him; He 

alone is the support 

and friend of the 

Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਹਨ; ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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26968 621 Apuny syvk kI 
Awpy rwKY pUrn 
BeI bfweI]1]

Apunae Saevak 

Kee Aapae 

Raakhai Pooran 

Bhee Baddaaee 

||1||

He Himself preserves 

the honor of His 

servants; their glorious 

greatness becomes 

perfect. ||1||

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦੀ (ਇੱਜ਼ਤ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸੇਵਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

26969 621 pwrbRhmu pUrw  
myrY nwil]

Paarabreham 

Pooraa Maerai 

Naal ||

The Perfect Supreme 

Lord God is always 

with me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਸਦਾ) ਮੇਰੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

(ਸਹਾਈ) ਹੈ।
26970 621 guir pUrY pUrI sB 

rwKI hoey srb 
dieAwl]1]rhw
au]

Gur Poorai Pooree 

Sabh Raakhee 

Hoeae Sarab 

Dhaeiaal ||1|| 

Rehaao ||

The Perfect Guru has 

perfectly and totally 

protected me, and 

now everyone is kind 

and compassionate to 

me. ||1||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਮੇਰੀ 
(ਇੱਜ਼ਤ) ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

26971 621 An idnu nwnku 
nwmu iDAwey jIA 
pRwn kw dwqw]

Anadhin Naanak 

Naam Dhhiaaeae 

Jeea Praan Kaa 

Dhaathaa ||

Night and day, Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord; He is the 

Giver of the soul, and 

the breath of life itself.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ (ਤਾਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਜਿੂੰ ਦ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿੋ ਸੁਆਸ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5462 Published: March 06/ 2014



26972 621 Apuny dws kau 
kMiT lwie rwKY  
ijau bwirk ipq 
mwqw]2]22]50
]

Apunae Dhaas Ko 

Kanth Laae 

Raakhai Jio Baarik 

Pith Maathaa 

||2||22||50||

He hugs His slave close 

in His loving embrace, 

like the mother and 

father hug their child. 

||2||22||50||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ 
ਬੱਜਚਆਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) ਗਲ ਨਾਲ 

ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥੨੨॥੫੦॥

26973 621 soriT mhlw 5 
Gru 3 caupdy

Sorath Mehalaa 5 

Ghar 3 

Choupadhae

Sorat'h, Fifth Mehl, 

Third House, Chau-

Padas:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
26974 621 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

26975 621 imil pMchu nhI 
shsw cukwieAw]

Mil Panchahu 

Nehee Sehasaa 

Chukaaeiaa ||

Meeting with the 

council, my doubts 

were not dispelled.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਗਰ ਦੇ ਪੈਂਚਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ 
ਪੈ ਜਰਹਾ) ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

26976 621 iskdwrhu nh 
pqIAwieAw]

is`kw clwaux vwly 
(is`kdwrhu) zwbrW 
qoN[pqI-AwieAw

Sikadhaarahu Neh 

Patheeaaeiaa ||

The chiefs did not give 

me satisfaction.

ਸਰਦਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਤਸੱਲੀ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ (ਜਕ ਇਹ 

ਵੈਰੀ ਤੂੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।)

26977 621 aumrwvhu AwgY 
Jyrw]

(aumrwvhu) srkwrI 
hwkm[ (Jyrw) JgVw

Oumaraavahu 

Aagai Jhaeraa ||

I presented my 

dispute to the 

noblemen as well.

ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਭੀ 
ਇਹ ਝਗੜਾ (ਪੇਸ਼ ਕੀਜਤਆਂ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।)
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26978 621 imil rwjnrwm  
inbyrw]1]

(rwjnrwm) mhwrwijAW 
dy rwjy vwihgurU[ pwp 
AOgux hMkwr ivkwr 
ihswb dw (inbyrw) 
^wqmw

Mil Raajan Raam 

Nibaeraa ||1||

But it was only settled 

by meeting with the 

King, my Lord. ||1||

ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ, 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

26979 621 Ab FUFn kqhu 
n jweI]

Ab Dtoodtan 

Kathahu N Jaaee 

||

Now, I do not go 

searching anywhere 

else,

ਹੁਣ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈ 

ਰਹੇ ਸਜਹਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ (ਆਸਰਾ) ਭਾਲਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਹ ਰਜਹ ਗਈ,

26980 621 goibd Byty gur 
gosweI]rhwau]

Gobidh Bhaettae 

Gur Gosaaee || 

Rehaao ||

Because I have met 

the Guru, the Lord of 

the Universe. 

||Pause||

ਿਦੋਂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ , ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ। 
ਰਹਾਉ॥

26981 621 AwieAw pRB 
drbwrw]

Aaeiaa Prabh 

Dharabaaraa ||

When I came to God's 

Darbaar, His Holy 

Court,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ 

(ਜਚੱਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ),

26982 621 qw sglI imtI 
pUkwrw]

imtI:polw bolo Thaa Sagalee 

Mittee Pookaaraa 

||

Then all of my cries 

and complaints were 

settled.

ਤਦੋਂ ਇਸ ਦੀ (ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਰੱੁਧ) ਸਾਰੀ 
ਜਸ਼ਕੈਤ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

26983 621 lbiD AwpxI 
pweI]

(lbiD) loVINdI vsqU Labadhh Aapanee 

Paaee ||

Now that I have 

attained what I had 

sought,

ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਵਸਤ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

26984 621 qw kq AwvY kq 
jweI]2]

Thaa Kath Aavai 

Kath Jaaee ||2||

Where should I come 

and where should I 

go? ||2||

ਿ ੋਸਦਾ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਢਹੇ ਚੜਹ ਕੇ ਭਟਕਣੋਂ ਬਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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26985 621 qh swc inAwie 
inbyrw]

Theh Saach Niaae 

Nibaeraa ||

There, true justice is 

administered.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਨਆਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ 
ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਟੱਕਰ ਦਾ) 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

26986 621 aUhw sm Twkuru  
sm cyrw]

Oohaa Sam 

Thaakur Sam 

Chaeraa ||

There, the Lord 

Master and His 

disciple are one and 

the same.

ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ (ਿਾਬਰਾਂ 
ਦਾ ਕੋਈ ਜਲਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ) ਮਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

26987 621 AMqrjwmI jwnY] Antharajaamee 

Jaanai ||

The Inner-knower, the 

Searcher of hearts, 

knows.

ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ (ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰ ਚੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲੀਏ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

26988 621 ibnu bolq Awip 
pCwnY]3]

Bin Bolath Aap 

Pashhaanai ||3||

Without our speaking, 

He understands. ||3||

(ਉਸ ਦੇ) ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਆਪ (ਉਸ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਪੀੜਾ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

26989 621 srb Qwn ko 
rwjw]

Sarab Thhaan Ko 

Raajaa ||

He is the King of all 

places.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ,

26990 621 qh Anhd sbd 
Agwjw]

Theh Anehadh 

Sabadh Agaajaa ||

There, the unstruck 

melody of the Shabad 

resounds.

ਉਸ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ-ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕ-

ਰਸ ਪੂਰਾ ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 

(ਤੇ, ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਵੈਰੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੇ)।
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26991 621 iqsu pih ikAw 
cqurweI]

This Pehi Kiaa 

Chathuraaee ||

Of what use is 

cleverness when 

dealing with Him?

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ।

26992 621 imlu nwnk Awpu 
gvweI]4]1]51
]

Mil Naanak Aap 

Gavaaee 

||4||1||51||

Meeting with Him, O 

Nanak, one loses his 

self-conceit. 

||4||1||51||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇ

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ) ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ 

॥੪॥੧॥੫੧॥

26993 621 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

26994 621 ihrdY nwmu 
vswiehu]

Hiradhai Naam 

Vasaaeihu ||

Enshrine the Naam, 

the Name of the Lord, 

within your heart;

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖੋ।

26995 621 Gir bYTy gurU 
iDAwiehu]

Ghar Baithae 

Guroo Dhhiaaeihu 

||

Sitting within your 

own home, meditate 

on the Guru.

ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਜਟਕ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰੋ।

26996 621 guir pUrY scu 
kihAw]

Gur Poorai Sach 

Kehiaa ||

The Perfect Guru has 

spoken the Truth;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ) ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ,
26997 621 so suKu swcw 

lihAw]1]

So Sukh Saachaa 

Lehiaa ||1||

The True Peace is 

obtained only from 

the Lord. ||1||

ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਿੋ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

26998 621 Apunw hoieE guru 
imhrvwnw]

Apunaa Hoeiou 

Gur Miharavaanaa 

||

My Guru has become 

merciful.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ 

ਜਪਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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26999 621 And sUK 
kilAwx mMgl 
isau Gir Awey 
kir 
iesnwnw]rhwau]

Anadh Sookh 

Kaliaan Mangal Sio 

Ghar Aaeae Kar 

Eisanaanaa || 

Rehaao ||

In bliss, peace, 

pleasure and joy, I 

have returned to my 

own home, after my 

purifying bath. 

||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਸੁਖ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੂੰਤਰ-

ਆਤਮੇ ਜਟਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਆਜਦਕਾਂ ਵਲ 

ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) 

ਰਹਾਉ॥

27000 621 swcI gur 
vifAweI]

Saachee Gur 

Vaddiaaee ||

True is the glorious 

greatness of the Guru;

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਉੱਚਤਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ,

27001 621 qw kI kImiq  
khxu n jweI]

Thaa Kee Keemath 

Kehan N Jaaee ||

His worth cannot be 

described.

ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ 
ਦੱਸੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

27002 621 isir swhw 
pwiqswhw]

Sir Saahaa 

Paathisaahaa ||

He is the Supreme 

Overlord of kings.

ਗੁਰੂ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸ਼ਾਹ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

27003 621 gur Bytq min 
Emwhw]2]

Gur Bhaettath 

Man Oumaahaa 

||2||

Meeting with the 

Guru, the mind is 

enraptured. ||2||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਹਰੀ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਚਾਉ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
27004 621 sgl prwCq 

lwQy]
(prwCq) pwp Sagal Paraashhath 

Laathhae ||

All sins are washed 

away,

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲਜਹ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

27005 621 imil swDsMgiq 
kY swQy]

Mil 

Saadhhasangath 

Kai Saathhae ||

Meeting with the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ। 
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ)
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27006 621 gux inDwn hir 
nwmw]

Gun Nidhhaan Har 

Naamaa ||

The Lord's Name is the 

treasure of excellence;

ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਜਰ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ -

27007 621 jip pUrn hoey 
kwmw]3]

Jap Pooran Hoeae 

Kaamaa ||3||

Chanting it, one's 

affairs are perfectly 

resolved. ||3||

ਿਪ ਿਪ ਕੇ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਮਨੋਰਥ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
27008 621 guir kIno mukiq 

duAwrw]

Gur Keeno 

Mukath Dhuaaraa 

||

The Guru has opened 

the door of liberation,

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਇਕ ਐਸਾ) 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਤਆਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ (ਿੋ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
(ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

27009 621 sB isRsit krY 
jYkwrw]

Sabh Srisatt Karai 

Jaikaaraa ||

And the entire world 

applauds Him with 

cheers of victory.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਦਾਜਤ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ) ਸੋਭਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
27010 621 nwnk pRBu myrY 

swQy]

Naanak Prabh 

Maerai Saathhae 

||

O Nanak, God is 

always with me;

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆਂ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

(ਵੱਸਦਾ ਪਿਤੀਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ)

27011 621 jnm mrx BY 
lwQy]4]2]52]

Janam Maran Bhai 

Laathhae 

||4||2||52||

My fears of birth and 

death are gone. 

||4||2||52||

ਮੇਰੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ 

ਲਜਹ ਗਏ ਹਨ ॥੪॥੨॥੫੨॥

27012 621 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27013 621 guir pUrY ikrpw 
DwrI]

Gur Poorai Kirapaa 

Dhhaaree ||

The Perfect Guru has 

granted His Grace,

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,
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27014 621 pRiB pUrI loc 
hmwrI]

Prabh Pooree Loch 

Hamaaree ||

And God has fulfilled 

my desire.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ (ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

27015 621 kir iesnwnu  
igRih Awey]

Kar Eisanaan Grihi 

Aaeae ||

After taking my bath 

of purification, I 

returned to my home,

(ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ 

ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।
27016 621 And mMgl suK 

pwey]1]

Anadh Mangal 

Sukh Paaeae ||1||

And I found bliss, 

happiness and peace. 

||1||

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਆਤਮਕ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਾਣ 

ਰਹੇ ਹਾਂ ॥੧॥
27017 621 sMqhu rwm nwim 

insqrIAY]

Santhahu Raam 

Naam 

Nisathareeai ||

O Saints, salvation 

comes from the Lord's 

Name.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ।

27018 621 aUTq bYTq hir 
hir iDAweIAY  
An idnu suikRqu 
krIAY]1]rhwau]

su-ikRqu Oothath Baithath 

Har Har 

Dhhiaaeeai 

Anadhin Sukirath 

Kareeai ||1|| 

Rehaao ||

While standing up and 

sitting down, meditate 

on the Lord's Name. 

Night and day, do 

good deeds. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਠਜਦਆਂ 

ਬੈਠਜਦਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਇਹ) ਨੇਕ 

ਕਮਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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27019 622 sMq kw mwrgu  
Drm kI pauVI  
ko vfBwgI pwey]

Santh Kaa Maarag 

Dhharam Kee 

Pourree Ko 

Vaddabhaagee 

Paaeae ||

The way of the Saints 

is the ladder of 

righteous living, found 

only by great good 

fortune.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ 
ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
(ਦੱਜਸਆ ਹੋਇਆ ਸਹੀ) ਰਸਤਾ 
ਹੈ, (ਜਸਮਰਨ ਹੀ) ਧਰਮ ਦੀ 
ਪਉੜੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ (ਇਹ ਪਉੜੀ) 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

27020 622 koit jnm ky 
iklibK nwsy  
hir crxI icqu 
lwey]2]

Kott Janam Kae 

Kilabikh Naasae 

Har Charanee 

Chith Laaeae ||2||

The sins of millions of 

incarnations are 

washed away, by 

focusing your 

consciousness on the 

Lord's feet. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

27021 622 ausqiq krhu  
sdw pRB Apny  
ijin pUrI kl 
rwKI]

Ousathath Karahu 

Sadhaa Prabh 

Apanae Jin Pooree 

Kal Raakhee ||

So sing the Praises of 

your God forever; His 

almighty power is 

perfect.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ (ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਆਪਣੀ) 
ਪੂਰੀ ਸੱਜਤਆ ਜਟਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸਦਾ 
ਕਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ।

27022 622 jIA jMq siB 
Bey pivqRw  
siqgur kI scu 
swKI]3]

piv`qRw Jeea Janth Sabh 

Bheae Pavithraa 

Sathigur Kee Sach 

Saakhee ||3||

All beings and 

creatures are purified, 

listening to the True 

Teachings of the True 

Guru. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਾਣੀ 
ਸੱੁਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਿੇਹੜੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਨੂੂੰ  ਗਿਜਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
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27023 622 ibGn ibnwsn  
siB duK nwsn  
siqguir nwmu 
idRVwieAw]

Bighan Binaasan 

Sabh Dhukh 

Naasan Sathigur 

Naam 

Dhrirraaeiaa ||

The True Guru has 

implanted the Naam, 

the Name of the Lord, 

within me; it is the 

Eliminator of 

obstructions, the 

Destroyer of all pains.

(ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚੋਂ 
ਸਾਰੀਆਂ) ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

27024 622 Koey pwp Bey siB 
pwvn jn nwnk  
suiK Gir 
AwieAw]4]3]5
3]

Khoeae Paap 

Bheae Sabh 

Paavan Jan 

Naanak Sukh Ghar 

Aaeiaa 

||4||3||53||

All of my sins were 

erased, and I have 

been purified; servant 

Nanak has returned to 

his home of peace. 

||4||3||53||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੩॥੫੩॥

27025 622 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27026 622 swihbu gunI 
ghyrw]

(ghyrw) gihrw Saahib Gunee 

Gehaeraa ||

O Lord Master, You 

are the ocean of 

excellence.

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
27027 622 Gru lskru sBu 

qyrw]
guxW dI (lskru) &Oj Ghar Lasakar Sabh 

Thaeraa ||

My home and all my 

possessions are Yours.

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਾਰਾ ਘਰ-ਘਾਟ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

27028 622 rKvwly gur 
gopwlw]

Rakhavaalae Gur 

Gopaalaa ||

The Guru, the Lord of 

the world, is my Savior.

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ! ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ! ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਰਾਖੇ!
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27029 622 siB jIA Bey 
dieAwlw]1]

Sabh Jeea Bheae 

Dhaeiaalaa ||1||

All beings have 

become kind and 

compassionate to me. 

||1||

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

27030 622 jip Anid rhau 
gur crxw]

Jap Anadh Reho 

Gur Charanaa ||

Meditating on the 

Guru's feet, I am in 

bliss.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

27031 622 Bau kqih nhI  
pRB 
srxw]rhwau]

Bho Kathehi 

Nehee Prabh 

Saranaa || Rehaao 

||

There is no fear at all, 

in God's Sanctuary. 

||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਪਆਂ 

ਜਕਤੇ ਭੀ ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ਰਹਾਉ॥

27032 622 qyirAw dwsw irdY  
murwrI]

Thaeriaa Dhaasaa 

Ridhai Muraaree 

||

You dwell in the 

hearts of Your slaves, 

Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

27033 622 pRiB Aibcl 
nIv auswrI]

Prabh Abichal 

Neev Ousaaree ||

God has laid the 

eternal foundation.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਭਗਤੀ ਦੀ) ਕਦੇ 

ਨਾਹ ਜਹੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
27034 622 blu Dnu qkIAw 

qyrw]
(qkIAw) 
Awsrw[qkIAw:polw bolo

Bal Dhhan 

Thakeeaa Thaeraa 

||

You are my strength, 

wealth and support.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਸਰਾ ਹੈ।

27035 622 qU Bwro Twkuru 
myrw]2]

Thoo Bhaaro 

Thaakur Maeraa 

||2||

You are my Almighty 

Lord and Master. ||2||

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ 
॥੨॥
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27036 622 ijin ijin  
swDsMgu pwieAw]

Jin Jin 

Saadhhasang 

Paaeiaa ||

Whoever finds the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਹੈ,

27037 622 so pRiB Awip 
qrwieAw]

So Prabh Aap 

Tharaaeiaa ||

Is saved by God 

Himself.

ਉਸ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
27038 622 kir ikrpw nwm 

rsu dIAw]

Kar Kirapaa Naam 

Ras Dheeaa ||

By His Grace, He has 

blessed me with the 

sublime essence of the 

Naam.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ,

27039 622 kusl Kym sB 
QIAw]3]

(kusl) suK AnMd[ 
(Kym) KlwsI, mukq

Kusal Khaem Sabh 

Thheeaa ||3||

All joy and pleasure 

then came to me. 

||3||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
27040 622 hoey pRBU shweI] Hoeae Prabhoo 

Sehaaee ||

God became my 

helper and my best 

friend;

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ 
ਹੈ,

27041 622 sB auiT lwgI 
pweI]

Sabh Outh Laagee 

Paaee ||

Everyone rises up and 

bows down at my feet.

ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ 
ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

27042 622 swis swis pRBu 
iDAweIAY]

Saas Saas Prabh 

Dhhiaaeeai ||

With each and every 

breath, meditate on 

God;

ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

27043 622 hir mMglu nwnk 
gweIAY]4]4]54
]

Har Mangal 

Naanak Gaaeeai 

||4||4||54||

O Nanak, sing the 

songs of joy to the 

Lord. ||4||4||54||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੫੪॥
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27044 622 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27045 622 sUK shj AwnMdw] Sookh Sehaj 

Aanandhaa ||

Celestial peace and 

bliss have come,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
27046 622 pRBu imilE min 

BwvMdw]

Prabh Miliou Man 

Bhaavandhaa ||

Meeting God, who is 

so pleasing to my 

mind.

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ।
27047 622 pUrY guir ikrpw 

DwrI]

Poorai Gur Kirapaa 

Dhhaaree ||

The Perfect Guru 

showered me with His 

Mercy,

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ 

ਉੱਤੇ) ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,

27048 622 qw giq BeI 
hmwrI]1]

Thaa Gath Bhee 

Hamaaree ||1||

And I attained 

salvation. ||1||

ਤਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ॥੧॥

27049 622 hir kI pRym 
Bgiq mnu lInw]

Har Kee Praem 

Bhagath Man 

Leenaa ||

My mind is absorbed 

in loving devotional 

worship of the Lord,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਪਆਰ-ਭਰੀ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

27050 622 inq bwjy Anhq 
bInw]rhwau]

Nith Baajae 

Anehath Beenaa 

|| Rehaao ||

And the unstruck 

melody of the celestial 

sound current ever 

resounds within me. 

||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ ਇਕ-ਰਸ 

(ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ, ਮਾਨੋ,) 

ਬੀਣਾ ਵੱਿਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

27051 622 hir crx kI 
Et sqwxI]

(sqwxI) qwx bl vwlI Har Charan Kee 

Outt Sathaanee ||

The Lord's feet are my 

all-powerful shelter 

and support;

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਆਸਰਾ 
ਲੈ ਜਲਆ,
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27052 622 sB cUkI kwix 
lokwxI]

Sabh Chookee 

Kaan Lokaanee ||

My dependence on 

other people is totally 

finished.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸ 

ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਥਾਿੀ ਮੱੁਕ ਗਈ।

27053 622 jgjIvnu dwqw 
pwieAw]

j`gjIvnu Jagajeevan 

Dhaathaa Paaeiaa 

||

I have found the Life 

of the world, the 

Great Giver;

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

27054 622 hir rsik rsik 
gux gwieAw]2]

Har Rasak Rasak 

Gun Gaaeiaa ||2||

In joyful rapture, I sing 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||2||

ਉਹ ਸਦਾ ਬੜੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

27055 622 pRB kwitAw jm 
kw Pwsw]

Prabh Kaattiaa 

Jam Kaa Faasaa ||

God has cut away the 

noose of death.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੀ ਭੀ ਪਿਭੂ ਨੇ ਿਮ 

ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

27056 622 mn pUrn hoeI 
Awsw]

Man Pooran Hoee 

Aasaa ||

My mind's desires 

have been fulfilled;

ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ (ਇਹ ਜਚਰਾਂ ਦੀ) 
ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

27057 622 jh pyKw qh 
soeI]

Jeh Paekhaa Theh 

Soee ||

Wherever I look, He is 

there.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਜਦਖਾਈ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।

27058 622 hir pRB ibnu  
Avru n koeI]3]

Har Prabh Bin Avar 

N Koee ||3||

Without the Lord God, 

there is no other at all. 

||3||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਜਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ॥੩॥

27059 622 kir ikrpw pRiB 
rwKy]

Kar Kirapaa Prabh 

Raakhae ||

In His Mercy, God has 

protected and 

preserved me.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ,
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27060 622 siB jnm jnm 
duK lwQy]

Sabh Janam Janam 

Dhukh Laathhae ||

I am rid of all the pains 

of countless 

incarnations.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।

27061 622 inrBau nwmu 
iDAwieAw]

Nirabho Naam 

Dhhiaaeiaa ||

I have meditated on 

the Naam, the Name 

of the Fearless Lord;

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ,

27062 622 Atl suKu nwnk 
pwieAw]4]5]5
5]

A-tl Attal Sukh Naanak 

Paaeiaa 

||4||5||55||

O Nanak, I have found 

eternal peace. 

||4||5||55||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ ਿੋ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੪॥੫॥੫੫॥

27063 622 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27064 622 TwiF pweI 
krqwry]

Thaadt Paaee 

Karathaarae ||

The Creator has 

brought utter peace to 

my home;

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਠੂੰ ਡ ਵਰਤਾ ਜਦੱਤੀ,

27065 622 qwpu Coif gieAw 
prvwry]

Thaap Shhodd 

Gaeiaa Paravaarae 

||

The fever has left my 

family.

ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦਾ) ਤਾਪ ਛੱਡ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

27066 622 guir pUrY hY rwKI] Gur Poorai Hai 

Raakhee ||

The Perfect Guru has 

saved us.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ,

27067 622 srix scy kI 
qwkI]1]

q`wkI q`kI Saran Sachae Kee 

Thaakee ||1||

I sought the Sanctuary 

of the True Lord. ||1||

ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਤੱਕ ਜਲਆ ॥੧॥

27068 622 prmysru Awip 
hoAw rKvwlw]

Paramaesar Aap 

Hoaa Rakhavaalaa 

||

The Transcendent 

Lord Himself has 

become my Protector.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਰਾਖਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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27069 622 sWiq shj suK 
iKn mih aupjy  
mnu hoAw sdw 
suKwlw]rhwau]

Saanth Sehaj Sukh 

Khin Mehi 

Oupajae Man 

Hoaa Sadhaa 

Sukhaalaa || 

Rehaao ||

Tranquility, intuitive 

peace and poise 

welled up in an 

instant, and my mind 

was comforted 

forever. ||Pause||

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ 

ਸੁਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਇਕ ਜਛਨ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਤੇ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਰਹਾਉ॥
27070 622 hir hir nwmu 

dIE dwrU]

Har Har Naam 

Dheeou Dhaaroo 

||

The Lord, Har, Har, 

gave me the medicine 

of His Name,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਵਕਾਰ-ਰੋਗਾਂ ਦਾ 
ਇਲਾਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਦਵਾਈ ਜਦੱਤੀ,

27071 622 iqin sglw rogu 
ibdwrU]

Thin Sagalaa Rog 

Bidhaaroo ||

Which has cured all 

disease.

ਉਸ (ਨਾਮ-ਦਾਰੂ) ਨੇ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ (ਜਵਕਾਰ-) 

ਰੋਗ ਕੱਟ ਜਦੱਤਾ।
27072 622 ApxI ikrpw 

DwrI]

Apanee Kirapaa 

Dhhaaree ||

He extended His 

Mercy to me,

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ,

27073 622 iqin sglI bwq 
svwrI]2]

Thin Sagalee 

Baath Savaaree 

||2||

And resolved all these 

affairs. ||2||

ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 
ਿੀਵਨ-ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ 
ਬਣਾ ਲਈ (ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ 
ਿੀਵਨ ਸੂੰਵਾਰ ਜਲਆ) ॥੨॥

27074 622 pRiB Apnw 
ibrdu smwirAw]

Prabh Apanaa 

Biradh Samaariaa 

||

God confirmed His 

loving nature;

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੇ (ਸਦਾ ਹੀ) 
ਆਪਣ ੇਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦੇ 

(ਜਪਆਰ ਵਾਲੇ) ਸੁਭਾਵ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਰੱਜਖਆ ਹੈ।
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27075 622 hmrw guxu 
Avguxu n 
bIcwirAw]

Hamaraa Gun 

Avagun N 

Beechaariaa ||

He did not take my 

merits or demerits 

into account.

ਉਹ ਸਾਡਾ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ 

ਿਾਂ ਔਗੁਣ ਜਦਲ ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦਾ।

27076 622 gur kw sbdu  
BieE swKI]

(swKI) pRq`K Gur Kaa Sabadh 

Bhaeiou Saakhee 

||

The Word of the 

Guru's Shabad has 

become manifest,

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ 

ਪਾਇਆ,

27077 623 iqin sglI lwj 
rwKI]3]

Thin Sagalee Laaj 

Raakhee ||3||

And through it, my 

honor was totally 

preserved. ||3||

ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜਹਨ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਜਲਆ) ॥੩॥

27078 623 bolwieAw bolI 
qyrw]

Bolaaeiaa Bolee 

Thaeraa ||

I speak as You cause 

me to speak;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਪਿੇਰਨਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
27079 623 qU swihbu guxI 

ghyrw]

Thoo Saahib 

Gunee Gehaeraa 

||

O Lord and Master, 

You are the ocean of 

excellence.

ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
27080 623 jip nwnk nwmu  

scu swKI]

Jap Naanak Naam 

Sach Saakhee ||

Nanak chants the 

Naam, the Name of 

the Lord, according to 

the Teachings of Truth.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਇਹੀ ਸਦਾ 
ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

27081 623 Apuny dws kI  
pYj 
rwKI]4]6]56]

Apunae Dhaas Kee 

Paij Raakhee 

||4||6||56||

God preserves the 

honor of His slaves. 

||4||6||56||

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ (ਸਦਾ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ 

॥੪॥੬॥੫੬॥
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27082 623 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27083 623 ivic krqw purKu 
KloAw]

Vich Karathaa 

Purakh Khaloaa ||

The Creator Lord 

Himself stood 

between us,

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਕਰਤਾਰ 

ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

27084 623 vwlu n ivMgw 
hoAw]

Vaal N Vingaa 

Hoaa ||

And not a hair upon 

my head was touched.

(ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਦਾ) ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਨੁਕਸਾਨ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
27085 623 mjnu gur AWdw 

rwsy]
m`jnu Majan Gur 

Aaandhaa Raasae 

||

The Guru made my 

cleansing bath 

successful;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਆਤਮਕ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਲ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ,
27086 623 jip hir hir  

iklivK nwsy]1]

Jap Har Har 

Kilavikh Naasae 

||1||

Meditating on the 

Lord, Har, Har, my sins 

were erased. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

27087 623 sMqhu rwmdws 
srovru nIkw]

Santhahu 

Raamadhaas 

Sarovar Neekaa ||

O Saints, the purifying 

pool of Ram Das is 

sublime.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

(ਇਕ) ਸੁੂੰ ਦਰ (ਅਸਥਾਨ) ਹੈ।

27088 623 jo nwvY so kulu 
qrwvY auDwru hoAw 
hY jI 
kw]1]rhwau]

n@wvY Jo Naavai So Kul 

Tharaavai 

Oudhhaar Hoaa 

Hai Jee Kaa ||1|| 

Rehaao ||

Whoever bathes in it, 

his family and ancestry 

are saved, and his soul 

is saved as well. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ) ਆਤਮਕ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਨ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਿਲ 

ਨਾਲ ਪਜਵਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਉਸ 

ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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27089 623 jY jYkwru jgu 
gwvY]

Jai Jai Kaar Jag 

Gaavai ||

The world sings cheers 

of victory,

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਉਸ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

27090 623 mn icMidAVy Pl 
pwvY]

Man Chindhiarrae 

Fal Paavai ||

And the fruits of his 

mind's desires are 

obtained.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਨ-ਜਚਤਵੇ ਿਲ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

27091 623 shI slwmiq  
nwie Awey]

n@wie Sehee Salaamath 

Naae Aaeae ||

Whoever comes and 

bathes here,

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਸਤਸੂੰਗ-

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਆਤਮਕ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਾਜਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

27092 623 Apxw pRBU 
iDAwey]2]

Apanaa Prabhoo 

Dhhiaaeae ||2||

And meditates on his 

God, is safe and 

sound. ||2||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ) 

ਆਪਣ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

27093 623 sMq srovr nwvY] n@wvY Santh Sarovar 

Naavai ||

One who bathes in the 

healing pool of the 

Saints,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ) ਆਤਮਕ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

27094 623 so jnu prmgiq 
pwvY]

So Jan Param Gath 

Paavai ||

That humble being 

obtains the supreme 

status.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਤੋਂ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

27095 623 mrY n AwvY jweI] Marai N Aavai 

Jaaee ||

He does not die, or 

come and go in 

reincarnation;

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,

27096 623 hir hir nwmu 
iDAweI]3]

Har Har Naam 

Dhhiaaee ||3||

He meditates on the 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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27097 623 iehu bRhm ibcwru  
su jwnY]

Eihu Breham 

Bichaar S Jaanai ||

He alone knows this 

about God,

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਇਸ ਜਵਚਾਰ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

27098 623 ijsu dieAwlu 
hoie BgvwnY]

Jis Dhaeiaal Hoe 

Bhagavaanai ||

Whom God blesses 

with His kindness.

ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

27099 623 bwbw nwnk pRB 
srxweI]

Baabaa Naanak 

Prabh Saranaaee 

||

Baba Nanak seeks the 

Sanctuary of God;

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਭਾਈ! 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

27100 623 sB icMqw gxq 
imtweI]4]7]5
7]

Sabh Chinthaa 

Ganath Mittaaee 

||4||7||57||

All his worries and 

anxieties are dispelled. 

||4||7||57||

ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੭॥੫੭॥

27101 623 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27102 623 pwrbRhim inbwhI 
pUrI]

Paarabreham 

Nibaahee Pooree 

||

The Supreme Lord 

God has stood by me 

and fulfilled me,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 

ਨਾਲ ਪਿੀਜਤ ਤੋੜ ਤਕ ਜਨਬਾਹੀ 
ਹੈ।

27103 623 kweI bwq n 
rhIAw aUrI]

Kaaee Baath N 

Reheeaa Ooree ||

And nothing is left 

unfinished.

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਕਮੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ।

27104 623 guir crn lwie  
insqwry]

Gur Charan Laae 

Nisathaarae ||

Attached to the Guru's 

feet, I am saved;

ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸੂੰਭਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
27105 623 hir hir nwmu 

sm@wry]1]

Har Har Naam 

Samhaarae ||1||

I contemplate and 

cherish the Name of 

the Lord, Har, Har. 

||1||

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ) 
ਚਰਨੀਂ ਲਾ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥
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27106 623 Apny dws kw 
sdw rKvwlw]

Apanae Dhaas Kaa 

Sadhaa 

Rakhavaalaa ||

He is forever the 

Savior of His slaves.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਦਾ ਰਾਖਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
27107 623 kir ikrpw 

Apuny kir rwKy  
mwq ipqw ijau 
pwlw]1]rhwau]

Kar Kirapaa 

Apunae Kar 

Raakhae Maath 

Pithaa Jio Paalaa 

||1|| Rehaao ||

Bestowing His Mercy, 

He made me His own 

and preserved me; like 

a mother or father, He 

cherishes me. 

||1||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ (ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

27108 623 vfBwgI siqguru 
pwieAw]

Vaddabhaagee 

Sathigur Paaeiaa ||

By great good fortune, 

I found the True Guru,

ਹੇ ਭਾਈ! ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਉਹ) ਗੁਰੂ ਲੱਭ 

ਜਲਆ,

27109 623 ijin jm kw pMQu 
imtwieAw]

Jin Jam Kaa 

Panthh Mittaaeiaa 

||

Who obliterated the 

path of the Messenger 

of Death.

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਨੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਿਮ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੂੰ  ਲੈ 

ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਮਟਾ 
ਜਦੱਤਾ,

27110 623 hir Bgiq Bwie  
icqu lwgw]

Har Bhagath 

Bhaae Chith 

Laagaa ||

My consciousness is 

focused on loving, 

devotional worship of 

the Lord.

(ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਗਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
27111 623 jip jIvih sy 

vfBwgw]2]

Jap Jeevehi Sae 

Vaddabhaagaa 

||2||

One who lives in this 

meditation is very 

fortunate indeed. 

||2||

ਉਹ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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27112 623 hir AMimRq bwxI 
gwvY]

Har Anmrith 

Baanee Gaavai ||

He sings the Ambrosial 

Word of the Guru's 

Bani,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸੇਵਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਆਤਜਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

27113 623 swDw kI DUrI  
nwvY]

swDW[ n@wvY Saadhhaa Kee 

Dhhooree Naavai 

||

And bathes in the dust 

of the feet of the Holy.

ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਮਟਾ 
ਕੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

27114 623 Apunw nwmu Awpy 
dIAw]

Apunaa Naam 

Aapae Dheeaa ||

He Himself bestows 

His Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ,

27115 623 pRB krxhwr  
riK lIAw]3]

Prabh Karanehaar 

Rakh Leeaa ||3||

God, the Creator, 

saves us. ||3||

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਸਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਇਆ ਹੈ ॥੩॥

27116 623 hir drsn pRwn 
ADwrw]

Har Dharasan 

Praan Adhhaaraa 

||

The Blessed Vision of 

the Lord's Darshan is 

the support of the 

breath of life.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ (ਸੇਵਕ ਦੀ) 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।

27117 623 iehu pUrn ibml 
bIcwrw]

(ibml) Su`D Eihu Pooran Bimal 

Beechaaraa ||

This is the perfect, 

pure wisdom.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ) ਇਹ 

ਪਜਵਤਿ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਵਚਾਰ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
27118 623 kir ikrpw 

AMqrjwmI]

Kar Kirapaa 

Antharajaamee ||

The Inner-knower, the 

Searcher of hearts, has 

granted His Mercy;

ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਮੇਹਰ ਕਰ,
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27119 623 dws nwnk srix 
suAwmI]4]8]58
]

Dhaas Naanak 

Saran Suaamee 

||4||8||58||

Slave Nanak seeks the 

Sanctuary of his Lord 

and Master. 

||4||8||58||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪਿਭੂ-
ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇ, 

ਆਖ-) ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ ॥੪॥੮॥੫੮॥

27120 623 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27121 623 guir pUrY crnI 
lwieAw]

Gur Poorai 

Charanee Laaeiaa 

||

The Perfect Guru has 

attached me to His 

feet.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ,
27122 623 hir sMig shweI 

pwieAw]

Har Sang Sehaaee 

Paaeiaa ||

I have obtained the 

Lord as my 

companion, my 

support, my best 

friend.

ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਿੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ, (ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ) 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।

27123 623 jh jweIAY qhw 
suhyly]

Jeh Jaaeeai 

Thehaa Suhaelae 

||

Wherever I go, I am 

happy there.

(ਿੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਹੀਏ, ਤਾਂ) ਜਿੱਥੇ ਭੀ ਿਾਈਏ, 

ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਜਹ ਸਕੀਦਾ ਹੈ,

27124 623 kir ikrpw pRiB 
myly]1]

Kar Kirapaa Prabh 

Maelae ||1||

By His Kind Mercy, 

God united me with 

Himself. ||1||

(ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ) ਪਿਭੂ ਨੇ (ਆਪ 

ਹੀ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥
27125 623 hir gux gwvhu  

sdw suBweI]

Har Gun Gaavahu 

Sadhaa Subhaaee 

||

So sing forever the 

Glorious Praises of the 

Lord with loving 

devotion.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਜਪਆਰ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ।
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27126 623 mn icMdy sgly 
Pl pwvhu jIA 
kY sMig 
shweI]1]rhwau]

Man Chindhae 

Sagalae Fal 

Paavahu Jeea Kai 

Sang Sehaaee 

||1|| Rehaao ||

You shall obtain all the 

fruits of your mind's 

desires, and the Lord 

shall become the 

companion and the 

support of your soul. 

||1||Pause||

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮਨ-ਮੂੰ ਗੇ ਿਲ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ) ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ 

(ਵੱਸਦਾ) ਸਾਥੀ (ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਹੇਗਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27127 623 nwrwiex pRwx 
ADwrw]

Naaraaein Praan 

Adhhaaraa ||

The Lord is the 

support of the breath 

of life.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ (ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)

27128 623 hm sMq jnW 
rynwrw]

Ham Santh Janaan 

Raenaaraa ||

I am the dust of the 

feet of the Holy 

people.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

27129 623 piqq punIq kir 
lIny]

Pathith Puneeth 

Kar Leenae ||

I am a sinner, but the 

Lord made me pure.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ 

ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

27130 623 kir ikrpw hir 
jsu dIny]2]

Kar Kirapaa Har 

Jas Dheenae ||2||

By His Kind Mercy, the 

Lord blessed me with 

His Praises. ||2||

(ਿਦੋਂ ਉਹ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

27131 623 pwrbRhmu kry 
pRiqpwlw]

Paarabreham 

Karae Prathipaalaa 

||

The Supreme Lord 

God cherishes and 

nurtures me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ) ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,

27132 623 sd jIA sMig  
rKvwlw]

Sadh Jeea Sang 

Rakhavaalaa ||

He is always with me, 

the Protector of my 

soul.

ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਾਖਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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27133 623 hir idnu rYix 
kIrqnu gweIAY]

Har Dhin Rain 

Keerathan 

Gaaeeai ||

Singing the Kirtan of 

the Lord's Praises day 

and night,

(ਤਾਂ ਤੇ) ਜਦਨ ਰਾਤ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

27134 623 bhuiV n jonI 
pweIAY]3]

Bahurr N Jonee 

Paaeeai ||3||

I shall not be 

consigned to 

reincarnation again. 

||3||

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ ॥੩॥

27135 623 ijsu dyvY purKu 
ibDwqw]

Jis Dhaevai Purakh 

Bidhhaathaa ||

One who is blessed by 

the Primal Lord, the 

Architect of Destiny,

(ਪਰ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ ਆਪ (ਇਹ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,

27136 623 hir rsu iqn hI 
jwqw]

Har Ras Thin Hee 

Jaathaa ||

Realizes the subtle 

essence of the Lord.

ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਸਮਜਝਆ ਹੈ 

(ਕਦਰ ਿਾਣੀ ਹੈ)।

27137 623 jmkMkru nyiV n 
AwieAw]

Jamakankar Naerr 

N Aaeiaa ||

The Messenger of 

Death does not come 

near him.

ਿਮ-ਦੂਤ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦਾ।

27138 623 suKu nwnk srxI 
pwieAw]4]9]5
9]

Sukh Naanak 

Saranee Paaeiaa 

||4||9||59||

In the Lord's 

Sanctuary, Nanak has 

found peace. 

||4||9||59||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਪਆ 

ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੯॥੫੯॥

27139 624 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27140 624 guir pUrY kIqI 
pUrI]

Gur Poorai 

Keethee Pooree ||

The Perfect Guru has 

made me perfect.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) 

ਸਿਲਤਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,
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27141 624 pRBu riv rihAw 
BrpUrI]

Prabh Rav Rehiaa 

Bharapooree ||

God is totally 

pervading and 

permeating 

everywhere.

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

27142 624 Kym kusl BieAw 
iesnwnw]

Khaem Kusal 

Bhaeiaa 

Eisanaanaa ||

With joy and pleasure, 

I take my purifying 

bath.

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ-ਇਹ ਹੈ 

ਇਸ਼ਨਾਨ (ਿੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ-ਸਰ 

ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਹੈ)।

27143 624 pwrbRhm ivthu 
kurbwnw]1]

Paarabreham 

Vittahu 

Kurabaanaa ||1||

I am a sacrifice to the 

Supreme Lord God. 

||1||

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ (ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ) ॥੧॥

27144 624 gur ky crnkvl  
ird Dwry]

Gur Kae Charan 

Kaval Ridh 

Dhhaarae ||

I enshrine the lotus 

feet of the Guru 

within my heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਵਰਗੇ ਕੋਮਲ 

ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਲਏ,

27145 624 ibGnu n lwgY  
iql kw koeI  
kwrj sgl 
svwry]1]rhwau]

Bighan N Laagai 

Thil Kaa Koee 

Kaaraj Sagal 

Savaarae ||1|| 

Rehaao ||

Not even the tiniest 

obstacle blocks my 

way; all my affairs are 

resolved. 

||1||Pause||

(ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ) ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਕੋਈ 

ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27146 624 imil swDU  
durmiq Koey]

durm`iq Mil Saadhhoo 

Dhuramath 

Khoeae ||

Meeting with the Holy 

Saints, my evil-

mindedness was 

eradicated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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27147 624 piqq punIq sB 
hoey]

Pathith Puneeth 

Sabh Hoeae ||

All the sinners are 

purified.

ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
27148 624 rwmdwis srovr 

nwqy]
n@wqy Raamadhaas 

Sarovar Naathae ||

Bathing in the sacred 

pool of Guru Ram Das,

ਿੇਹੜੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆਤਮਕ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ)

27149 624 sB lwQy pwp 
kmwqy]2]

Sabh Laathhae 

Paap Kamaathae 

||2||

All the sins one has 

committed are 

washed away. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ (ਜਪਛਲੇ) 

ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪਾਪ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
27150 624 gun goibMd inq 

gweIAY]

Gun Gobindh Nith 

Gaaeeai ||

So sing forever the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe;

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

27151 624 swDsMig imil 
iDAweIAY]

Saadhhasang Mil 

Dhhiaaeeai ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, meditate 

on Him.

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

27152 624 mn bWCq Pl 
pwey]

Man Baanshhath 

Fal Paaeae ||

The fruits of your 

mind's desires are 

obtained

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੋਂ) ਮਨ-

ਮੂੰ ਗੇ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

27153 624 guru pUrw irdY 
iDAwey]3]

Gur Pooraa Ridhai 

Dhhiaaeae ||3||

By meditating on the 

Perfect Guru within 

your heart. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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27154 624 gur gopwl 
AwnMdw]

Gur Gopaal 

Aanandhaa ||

The Guru, the Lord of 

the World, is blissful;

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਹੈ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਹੈ।

27155 624 jip jip jIvY 
prmwnMdw]

Jap Jap Jeevai 

Paramaanandhaa 

||

Chanting, meditating 

on the Lord of 

supreme bliss, He lives.

ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
27156 624 jn nwnk nwmu 

iDAwieAw]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa ||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

27157 624 pRB Apnw ibrdu 
rKwieAw]4]10
]60]

Prabh Apanaa 

Biradh Rakhaaeiaa 

||4||10||60||

God has confirmed His 

innate nature. 

||4||10||60||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੱੁਢ-

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ (ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ) 
ਸੁਭਾਉ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੦॥੬੦॥

27158 624 rwgu soriT mhlw 
5]

Raag Sorath 

Mehalaa 5 ||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27159 624 dh ids CqR myG 
Gtw Gt dwmin 
cmik frwieE]

(dwmin) ibjlI[ Gtw 
Gt poly

Dheh Dhis Shhathr 

Maegh Ghattaa 

Ghatt Dhaaman 

Chamak 

Ddaraaeiou ||

In the ten directions, 

the clouds cover the 

sky like a canopy; 

through the dark 

clouds, lightning 

flashes, and I am 

terrified.

(ਿਦੋਂ) ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਾਂ ਹੀ 
ਘਟਾਂ ਛਤਰੀ ਵਾਂਗ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
(ਪਸਰੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ), 

ਜਬਿਲੀ ਚਮਕ ਚਮਕ ਕੇ 

ਡਰਾਂਦੀ ਹੈ,
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27160 624 syj iekylI nId 
nhu nYnh ipru 
prdyis 
isDwieE]1]

Saej Eikaelee 

Needh Nahu 

Naineh Pir 

Paradhaes 

Sidhhaaeiou ||1||

By bed is empty, and 

my eyes are sleepless; 

my Husband Lord has 

gone far away. ||1||

(ਜਿਸ ਇਸਤਿੀ ਦਾ) ਪਤੀ 
ਪਰਦੇਸ ਜਵਚ ਜਗਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੀ) ਸੇਿ (ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਸੁੂੰ ਞੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀਆਂ) 

ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 
॥੧॥

27161 624 huix nhI sMdys 
romwieE]

(sMdys) sunyhw[ 
(romwieE) pucwieAw[ 
(2. sMdysro mwieE)

Hun Nehee 

Sandhaesaro 

Maaeiou ||

Now, I receive no 

messages from Him, O 

mother!

(ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਘਬਰਾਈ 

ਹੋਈ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ-) ਹੇ ਮਾਂ! 
ਹੁਣ ਤਾਂ (ਪਤੀ ਵਲੋਂ) ਕੋਈ 

ਸਨੇਹਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

27162 624 eyk kosro isiD 
krq lwlu qb 
cqur pwqro 
AwieE]rhwau]

(isiD) jwxw[(krq) 
krdw sI[(cqur) cwr[ 
(pwqro)ic`TIAW

Eaek Kosaro Sidhh 

Karath Laal Thab 

Chathur Paatharo 

Aaeiou || Rehaao 

||

When my Beloved 

used to go even a mile 

away, He would send 

me four letters. 

||Pause||

(ਪਜਹਲਾਂ ਿਦੋਂ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਿਾ ਕੇ 

ਪਤੀ) ਇਕ ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਦੋਂ (ਉਸ ਦੀਆਂ) 

ਚਾਰ ਜਚੱਠੀਆਂ ਆ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਸਨ ਰਹਾਉ॥

27163 624 ikau ibsrY iehu 
lwlu ipAwro  
srb guxw 
suKdwieE]

Kio Bisarai Eihu 

Laal Piaaro Sarab 

Gunaa 

Sukhadhaaeiou ||

How could I forget this 

Dear Beloved of mine? 

He is the Giver of 

peace, and all virtues.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ 
ਜਪਆਰਾ ਲਾਲ (ਪਿਭੂ) ਜਕਵੇਂ ਭੁੱ ਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

27164 624 mMdir cir kY  
pMQu inhwrau nYn  
nIir Bir 
AwieE]2]

cir@ Mandhar Char Kai 

Panthh Nihaaro 

Nain Neer Bhar 

Aaeiou ||2||

Ascending to His 

Mansion, I gaze upon 

His path, and my eyes 

are filled with tears. 

||2||

ਮੈਂ ਭੀ (ਜਵਛੁੜੀ ਨਾਰ ਵਾਂਗ) 

ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ ਕੇ (ਪਤੀ ਦਾ) 
ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਹਾਂ, (ਮੇਰੀਆਂ ਭੀ) 
ਅੱਖਾਂ (ਵੈਰਾਗ-) ਨੀਰ ਨਾਲ 

ਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ॥੨॥
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27165 624 hau hau BIiq 
BieE hY bIco  
sunq dyis 
inktwieE]

Ho Ho Bheeth 

Bhaeiou Hai 

Beecho Sunath 

Dhaes 

Nikattaaeiou ||

The wall of egotism 

and pride separates 

us, but I can hear Him 

nearby.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਂ, 
ਜਕ (ਉਹ ਪਤੀ ਪਿਭੂ) ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਦੇਸ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ (ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ 

ਦੇ) ਜਵਚਕਾਰ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਕੂੰਧ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,

27166 624 BWBIrI ky pwq 
prdo ibnu pyKy  
dUrwieE]3]

Bhaanbheeree Kae 

Paath Paradho Bin 

Paekhae 

Dhooraaeiou ||3||

There is a veil 

between us, like the 

wings of a butterfly; 

without being able to 

see Him, He seems so 

far away. ||3||

(ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਭੂੰ ਭੀਰੀ ਦੇ ਖੂੰਭ 

ਵਾਂਗ (ਬੜਾ ਬਰੀਕ) ਪਰਦਾ 
(ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਵਚਕਾਰ ਹੈ), ਪਰ ਉਸ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ 

ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
27167 624 BieE ikrpwlu 

srb ko Twkuru  
sgro dUKu 
imtwieE]

Bhaeiou Kirapaal 

Sarab Ko Thaakur 

Sagaro Dhookh 

Mittaaeiou ||

The Lord and Master 

of all has become 

merciful; He has 

dispelled all my 

sufferings.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਸ ਸੁਭਾਗਣ ਉਤੇ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਉਹ ਸਾਰਾ (ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ) ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

27168 624 khu nwnk haumY 
BIiq guir KoeI  
qau dieAwru 
bITlo pwieE]4]

Kahu Naanak 

Houmai Bheeth 

Gur Khoee Tho 

Dhaeiaar Beethalo 

Paaeiou ||4||

Says Nanak, when the 

Guru tore down the 

wall of egotism, then, I 

found my Merciful 

Lord and Master. ||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੂੰਧ ਢਾਹ ਜਦੱਤੀ, 
ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ 

ਦਇਆਲ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ) ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਲੱਭ ਜਲਆ 

॥੪॥
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27169 624 sBu rihE 
AMdysro mwieE]

(AMdysro) sMsy Sabh Rehiou 

Andhaesaro 

Maaeiou ||

All my fears have been 

dispelled, O mother!

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਹ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤਾਂਘ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ,

27170 624 jo cwhq so gurU 
imlwieE]

Jo Chaahath So 

Guroo Milaaeiou 

||

Whoever I seek, the 

Guru leads me to find.

ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

27171 624 srb gunw iniD 
rwieE] rhwau 
dUjw]11]61]

Sarab Gunaa 

Nidhh Raaeiou || 

Rehaao Dhoojaa 

||11||61||

The Lord, our King, is 

the treasure of all 

virtue. ||Second 

Pause||11||61||

ਹੇ ਮਾਂ! ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਰਹਾਉ 

ਦੂਿਾ ॥੧੧॥੬੧॥

27172 624 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27173 624 geI bhoVu bMdI 
CoVu inrMkwru 
duKdwrI]

(bhoVu) mov ilAwaux 
vwly[ (bMdI) kYd 
coN[(CoVu) Cfwaux vwly[ 
(du`KdwrI) du`K dUr krn 
vwly

Gee Behorr 

Bandhee Shhorr 

Nirankaar 

Dhukhadhaaree ||

The Restorer of what 

was taken away, the 

Liberator from 

captivity; the Formless 

Lord, the Destroyer of 

pain.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ (ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ) 
ਨੂੂੰ  ਵਾਪਸ ਜਦਵਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਕੈਦ ਜਵਚੋਂ 
ਛੁਡਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦੱੁਖਾਂ 
ਜਵਚ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

27174 624 krmu n jwxw  
Drmu n jwxw  
loBI 
mwieAwDwrI]

Karam N Jaanaa 

Dhharam N Jaanaa 

Lobhee 

Maaeiaadhhaaree 

||

I do not know about 

karma and good 

deeds; I do not know 

about Dharma and 

righteous living. I am 

so greedy, chasing 

after Maya.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੂੰਗਾ ਕਰਮ 

ਕੋਈ ਚੂੰਗਾ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਗਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।
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27175 624 nwmu pirE Bgqu 
goivMd kw ieh 
rwKhu pYj 
qumwrI]1]

Naam Pariou 

Bhagath Govindh 

Kaa Eih Raakhahu 

Paij Thumaaree 

||1||

I go by the name of 

God's devotee; please, 

save this honor of 

Yours. ||1||

ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰਾ ਨਾਮ 

'ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਭਗਤ' ਪੈ ਜਗਆ 

ਹੈ। ਸੋ, ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਆਪ ਲਾਿ ਰੱਖ ॥੧॥

27176 624 hir jIau  
inmwixAw qU 
mwxu]

Har Jeeo 

Nimaaniaa Thoo 

Maan ||

O Dear Lord, You are 

the honor of the 

dishonored.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

27177 624 incIijAw cIj 
kry myrw goivMdu  
qyrI kudriq kau 
kurbwxu]rhwau]

Nicheejiaa Cheej 

Karae Maeraa 

Govindh Thaeree 

Kudharath Ko 

Kurabaan || 

Rehaao ||

You make the 

unworthy ones 

worthy, O my Lord of 

the Universe; I am a 

sacrifice to Your 

almighty creative 

power. ||Pause||

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਤੋਂ 
ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨਕਾਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਆਦਰ-ਿੋਗ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

27178 624 jYsw bwlku Bwie 
suBweI lK 
AprwD kmwvY]

(suBweI) suBwA Anuswr Jaisaa Baalak 

Bhaae Subhaaee 

Lakh Aparaadhh 

Kamaavai ||

Like the child, 

innocently making 

thousands of mistakes

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 
ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸੁਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ 
ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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27179 624 kir aupdysu 
iJVky bhu BwqI  
bhuiV ipqw gil 
lwvY]

BwNqI Kar Oupadhaes 

Jhirrakae Bahu 

Bhaathee Bahurr 

Pithaa Gal Laavai 

||

His father teaches 

him, and scolds him so 

many times, but still, 

he hugs him close in 

his embrace.

ਉਸ ਦਾ ਜਪਉ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਜਖਆ 

ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਜਝੜਕਦਾ ਭੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਰ 

ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

27180 624 ipCly Aaugux  
bKis ley pRBu  
AwgY mwrig 
pwvY]2]

Pishhalae Aougun 

Bakhas Leae Prabh 

Aagai Maarag 

Paavai ||2||

Please forgive my past 

actions, God, and 

place me on Your path 

for the future. ||2||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ ਭੀ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ (ਿੀਵਨ 

ਦੇ) ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

27181 624 hir AMqrjwmI 
sB ibiD jwxY qw 
iksu pih AwiK 
suxweIAY]

Har 

Antharajaamee 

Sabh Bidhh Jaanai 

Thaa Kis Pehi Aakh 

Sunaaeeai ||

The Lord, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts, knows all 

about my state of 

mind; so who else 

should I go to and 

speak to?

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

(ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਹਰੇਕ (ਆਤਮਕ) 

ਹਾਲਤ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰ ਜਕਸ ਪਾਸ 

(ਆਪਣੀ ਜਬਰਥਾ) ਆਖ ਕੇ 

ਸੁਣਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

27182 624 khxY kQin n 
BIjY goibMdu hir 
BwvY pYj 
rKweIAY]

Kehanai Kathhan 

N Bheejai Gobindh 

Har Bhaavai Paij 

Rakhaaeeai ||

The Lord, the Lord of 

the Universe, is not 

pleased by mere 

recitation of words; if 

it is pleasing to His 

Will, He preserves our 

honor.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਰੀਆਂ 

ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ। (ਕਰਣੀ ਕਰ ਕੇ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ 

ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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27183 624 Avr Et mY 
sglI dyKI iek 
qyrI Et 
rhweIAY]3]

Avar Outt Mai 

Sagalee Dhaekhee 

Eik Thaeree Outt 

Rehaaeeai ||3||

I have seen all other 

shelters, but Yours 

alone remains for me. 

||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ 

ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਕ ਤੇਰਾ 
ਆਸਰਾ ਹੀ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੩॥

27184 625 hoie dieAwlu 
ikrpwlu pRBu 
Twkuru Awpy suxY 
bynMqI]

Hoe Dhaeiaal 

Kirapaal Prabh 

Thaakur Aapae 

Sunai Baenanthee 

||

Becoming kind and 

compassionate, God 

the Lord and Master 

Himself listens to my 

prayer.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਕਰਪਾਲ ਹੋ 

ਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) 
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

27185 625 pUrw sqguru myil 
imlwvY sB cUkY 
mn kI icMqI]

Pooraa Sathagur 

Mael Milaavai 

Sabh Chookai Man 

Kee Chinthee ||

He unites me in Union 

with the Perfect True 

Guru, and all the cares 

and anxieties of my 

mind are dispelled.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ, 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

27186 625 hir hir nwmu 
AvKdu muiK 
pwieAw jn 
nwnk suiK 
vsMqI]4]12]62
]

Har Har Naam 

Avakhadh Mukh 

Paaeiaa Jan 

Naanak Sukh 

Vasanthee 

||4||12||62||

The Lord, Har, Har, has 

placed the medicine of 

the Naam into my 

mouth; servant Nanak 

abides in peace. 

||4||12||62||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਗੁਰੂ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਦਵਾਈ 

ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੨॥੬੨॥

27187 625 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:
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27188 625 ismir ismir 
pRB Bey AnMdw  
duK klys siB 
nwTy]

Simar Simar Prabh 

Bheae Anandhaa 

Dhukh Kalaes 

Sabh Naathae ||

Remembering, 

remembering God in 

meditation, bliss 

ensues, and one is rid 

of all suffering and 

pain.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ (ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਪਿਸੂੰ ਨਜਚੱਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
27189 625 gun gwvq 

iDAwvq pRBu 
Apnw kwrj 
sgly sWTy]1]

(sWTy) is`D hoey Gun Gaavath 

Dhhiaavath Prabh 

Apanaa Kaaraj 

Sagalae Saanthae 

||1||

Singing the Glorious 

Praises of God, and 

meditating on Him, all 

my affairs are brought 

into harmony. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਜਦਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

27190 625 jgjIvn nwmu 
qumwrw]

j`gjIvn Jagajeevan Naam 

Thumaaraa ||

Your Name is the Life 

of the world.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਗਤ (ਦੇ 

ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
27191 625 gur pUry dIE 

aupdysw jip 
Baujlu pwir 
auqwrw]rhwau]

Gur Poorae 

Dheeou 

Oupadhaesaa Jap 

Bhoujal Paar 

Outhaaraa || 

Rehaao ||

The Perfect Guru has 

taught me, that by 

meditating, I cross 

over the terrifying 

world-ocean. 

||Pause||

ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ) 
ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ, (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ ਰਹਾਉ॥

27192 625 qUhY mMqRI sunih 
pRB qUhY sBu ikCu 
krxYhwrw]

(mMqRI) vzIr Thoohai Manthree 

Sunehi Prabh 

Thoohai Sabh 

Kishh 

Karanaihaaraa ||

You are Your own 

advisor; You hear 

everything, God, and 

You do everything.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ,
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27193 625 qU Awpy dwqw  
Awpy Bugqw ikAw 
iehu jMqu 
ivcwrw]2]

Thoo Aapae 

Dhaathaa Aapae 

Bhugathaa Kiaa 

Eihu Janth 

Vichaaraa ||2||

You Yourself are the 

Giver, and You 

Yourself are the 

Enjoyer. What can this 

poor creature do? 

||2||

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਜਵਚ 

ਬੈਠਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ ) ਭੋਗਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਇਸ ਿੀਵ ਦੀ ਕੋਈ 

ਪਾਂਇਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥

27194 625 ikAw gux qyry 
AwiK vKwxI  
kImiq khxu n 
jweI]

Kiaa Gun Thaerae 

Aakh Vakhaanee 

Keemath Kehan N 

Jaaee ||

Which of Your 

Glorious Virtues 

should I describe and 

speak of? Your value 

cannot be described.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਆਖ ਕੇ 

ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 
ਤੇਰੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੀ।

27195 625 pyiK pyiK jIvY 
pRBu Apnw  
Acrju qumih 
vfweI]3]

A-crju Paekh Paekh 

Jeevai Prabh 

Apanaa Acharaj 

Thumehi 

Vaddaaee ||3||

I live by beholding, 

beholding You, O God. 

Your glorious 

greatness is wonderful 

and amazing! ||3||

ਤੇਰਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ) 

ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

27196 625 Dwir AnugRhu  
Awip pRB sÍwmI  
piq miq kInI 
pUrI]

(A-nu`gRhu) 
ikRpw[(sÍwmI) suAwmI 
aucwro[ piq:polw bolo[ 
m`iq

Dhhaar Anugrahu 

Aap Prabh 

Svaamee Path 

Math Keenee 

Pooree ||

Granting His Grace, 

God my Lord and 

Master Himself saved 

my honor, and my 

intellect has been 

made perfect.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵ ਉਤੇ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।
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27197 625 sdw sdw nwnk 
bilhwrI bwCau 
sMqw 
DUrI]4]13]63]

Sadhaa Sadhaa 

Naanak Balihaaree 

Baashho Santhaa 

Dhhooree 

||4||13||63||

Forever and ever, 

Nanak is a sacrifice, 

longing for the dust of 

the feet of the Saints. 

||4||13||63||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ। ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੧੩॥੬੩॥

27198 625 soriT mÚ 5] Sorath Ma 5 || Sorat'h, Fifth Mehl:

27199 625 guru pUrw 
nmskwry]

Gur Pooraa 

Namasakaarae ||

I bow in reverence to 

the Perfect Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

27200 625 pRiB sBy kwj 
svwry]

Prabh Sabhae Kaaj 

Savaarae ||

God has resolved all 

my affairs.

(ਯਕੀਨ ਿਾਣੋ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰ 

ਜਦੱਤੇ,

27201 625 hir ApxI 
ikrpw DwrI]

Har Apanee 

Kirapaa Dhhaaree 

||

The Lord has 

showered me with His 

Mercy.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ 

(ਦੀ ਜਨਗਾਹ) ਕੀਤੀ,

27202 625 pRB pUrn pYj 
svwrI]1]

Prabh Pooran Paij 

Savaaree ||1||

God has perfectly 

preserved my honor. 

||1||

ਤੇ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਉਸ 

ਦੀ ਲਾਿ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰੱਖ ਲਈ 

॥੧॥
27203 625 Apny dws ko  

BieE shweI]

Apanae Dhaas Ko 

Bhaeiou Sehaaee 

||

He has become the 

help and support of 

His slave.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ 
ਹੈ।
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27204 625 sgl mnorQ 
kIny krqY aUxI 
bwq n 
kweI]rhwau]

Sagal Manorathh 

Keenae Karathai 

Oonee Baath N 

Kaaee || Rehaao 

||

The Creator has 

achieved all my goals, 

and now, nothing is 

lacking. ||Pause||

ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਦਾਸ ਦੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਹਨ, ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  (ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ 

ਦੀ) ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਰਹਾਉ॥

27205 625 krqY puriK qwlu 
idvwieAw]

(qwlu) nwm Kzwnw Karathai Purakh 

Thaal Dhivaaeiaa 

||

The Creator Lord has 

caused the pool of 

nectar to be 

constructed.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਗੁਪਤ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਦਵਾ ਜਦੱਤਾ,
27206 625 ipCY lig clI 

mwieAw]

Pishhai Lag Chalee 

Maaeiaa ||

The wealth of Maya 

follows in my 

footsteps,

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ) ਮਾਇਆ 

ਉਸ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰੀ 
ਜਿਰਦੀ ਹੈ।

27207 625 qoit n kqhU 
AwvY]

Thott N Kathehoo 

Aavai ||

And now, nothing is 

lacking at all.

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਜਕਤੇ 

ਭੀ ਘਾਟ ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

27208 625 myry pUry sqgur 
BwvY]2]

Maerae Poorae 

Sathagur Bhaavai 

||2||

This is pleasing to my 

Perfect True Guru. 

||2||

ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  (ਉਸ 

ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ 
ਗੱਲ) ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੨॥

27209 625 ismir ismir 
dieAwlw]

Simar Simar 

Dhaeiaalaa ||

Remembering, 

remembering the 

Merciful Lord in 

meditation,

ਹੇ ਭਾਈ! ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ (ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ)

27210 625 siB jIA Bey 
ikrpwlw]

Sabh Jeea Bheae 

Kirapaalaa ||

All beings have 

become kind and 

compassionate to me.

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ ਉਸ ਦਇਆ-

ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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27211 625 jY jYkwru gusweI] Jai Jai Kaar 

Gusaaee ||

Hail! Hail to the Lord 

of the world,

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਜਰਹਾ 
ਕਰੋ,

27212 625 ijin pUrI bxq 
bxweI]3]

Jin Pooree Banath 

Banaaee ||3||

Who created the 

perfect creation. ||3||

ਜਿਸ ਨੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਣ ਦੀ) ਇਹ ਸੋਹਣੀ 
ਜਵਓਂਤ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੩॥

27213 625 qU Bwro suAwmI 
morw]

Thoo Bhaaro 

Suaamee Moraa ||

You are my Great Lord 

and Master.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ।

27214 625 iehu puMnu pdwrQu 
qyrw]

Eihu Punn 

Padhaarathh 

Thaeraa ||

These blessings and 

wealth are Yours.

ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ (ਿੋ ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ) 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ।
27215 625 jn nwnk eyku 

iDAwieAw]

Jan Naanak Eaek 

Dhhiaaeiaa ||

Servant Nanak has 

meditated on the One 

Lord;

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

27216 625 srb Plw puMnu 
pwieAw]4]14]6
4]

Sarab Falaa Punn 

Paaeiaa 

||4||14||64||

He has obtained the 

fruitful rewards for all 

good deeds. 

||4||14||64||

ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
(ਰੱਬੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈ ॥੪॥੧੪॥੬੪॥

27217 625 soriT mhlw 5 
Gru 3 dupdy

Sorath Mehalaa 5 

Ghar 3 Dhupadhae

Sorat'h, Fifth Mehl, 

Third House, Du-Padas:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
27218 625 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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27219 625 rwmdws srovir 
nwqy]

Raamadhaas 

Sarovar Naathae ||

Bathing in the nectar 

tank of Ram Das,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਰਾਮ ਦੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਨਾਲ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,

27220 625 siB auqry pwp 
kmwqy]

Sabh Outharae 

Paap Kamaathae 

||

All sins are erased. ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਜਪਛਲੇ) ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

27221 625 inrml hoey kir 
iesnwnw]

Niramal Hoeae Kar 

Eisanaanaa ||

One becomes 

immaculately pure, 

taking this cleansing 

bath.

(ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

27222 625 guir pUrY kIny 
dwnw]1]

Gur Poorai Keenae 

Dhaanaa ||1||

The Perfect Guru has 

bestowed this gift. 

||1||

ਪਰ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

27223 625 siB kusl Kym  
pRiB Dwry]

Sabh Kusal Khaem 

Prabh Dhhaarae ||

God has blessed all 

with peace and 

pleasure.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤੇ,

27224 625 shI slwmiq  
siB Qok aubwry  
gur kw sbdu  
vIcwry] rhwau]

Sehee Salaamath 

Sabh Thhok 

Oubaarae Gur Kaa 

Sabadh 

Veechaarae || 

Rehaao ||

Everything is safe and 

sound, as we 

contemplate the Word 

of the Guru's Shabad. 

||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਗੁਣ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਹੇ 

ਚੜਹਨ ਤੋਂ) ਠੀਕ-ਠਾਕ ਬਚਾ 
ਲਏ ਰਹਾਉ॥

27225 625 swDsMig mlu 
lwQI]

mlu:polw bolo Saadhhasang Mal 

Laathhee ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, filth is washed 

off.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਜਟਜਕਆਂ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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27226 625 pwrbRhmu BieE 
swQI]

Paarabreham 

Bhaeiou Saathhee 

||

The Supreme Lord 

God has become our 

friend and helper.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦਗਾਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
27227 625 nwnk nwmu 

iDAwieAw]

Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa ||

Nanak meditates on 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਰਾਮਦਾਸ-ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਆ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ,

27228 625 Awid purK pRBu 
pwieAw]2]1]6
5]

Aadh Purakh 

Prabh Paaeiaa 

||2||1||65||

He has found God, the 

Primal Being. 

||2||1||65||

ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਿ ੋਸਭ ਦਾ ਮੱੁਢ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ 
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੬੫॥

27229 625 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27230 625 ijqu pwrbRhmu 
iciq AwieAw]

Jith Paarabreham 

Chith Aaeiaa ||

The Supreme Lord 

God has established 

that home,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਜਸਆ 

ਹੈ,

27231 625 so Gru diX 
vswieAw]

d-iX:d mukqw iX 
ishwrI sihq, qwlU qoN 
bolo

So Ghar Dhay 

Vasaaeiaa ||

In which He comes to 

mind.

ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹ ਜਹਰਦਾ-
ਘਰ (ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ) 

ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।

27232 626 suKswgru guru 
pwieAw]

Sukh Saagar Gur 

Paaeiaa ||

I found the Guru, the 

ocean of peace,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਵਡ-

ਭਾਗੀ ਨੂੂੰ ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ,

27233 626 qw shsw sgl 
imtwieAw]1]

Thaa Sehasaa 

Sagal Mittaaeiaa 

||1||

And all my doubts 

were dispelled. ||1||

ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ 
ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ ॥੧॥

27234 626 hir ky nwm kI 
vifAweI]

Har Kae Naam Kee 

Vaddiaaee ||

This is the glorious 

greatness of the Naam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ,
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27235 626 AwT phr gux 
gweI]

Aath Pehar Gun 

Gaaee ||

Twenty-four hours a 

day, I sing His Glorious 

Praises.

ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ-

27236 626 gur pUry qy 
pweI]rhwau]

Gur Poorae Thae 

Paaee || Rehaao 

||

I obtained this from 

the Perfect Guru. 

||Pause||

(ਇਹ ਦਾਜਤ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

27237 626 pRB kI AkQ 
khwxI]

A-k:polw bolo Prabh Kee Akathh 

Kehaanee ||

God's sermon is 

inexpressible.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ।

27238 626 jn bolih AMimRq 
bwxI]

Jan Bolehi Anmrith 

Baanee ||

His humble servants 

speak words of 

Ambrosial Nectar.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

27239 626 nwnk dws 
vKwxI]

Naanak Dhaas 

Vakhaanee ||

Slave Nanak has 

spoken.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਇਹ 

ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ,

27240 626 gur pUry qy 
jwxI]2]2]66]

Gur Poorae Thae 

Jaanee 

||2||2||66||

Through the Perfect 

Guru, it is known. 

||2||2||66||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ 

ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੬੬॥

27241 626 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27242 626 AwgY suKu guir 
dIAw]

Aagai Sukh Gur 

Dheeaa ||

The Guru has blessed 

me with peace here,

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਜਵਚ ਸੱੁਖ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਜਦੱਤਾ,
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27243 626 pwCY kusl Kym  
guir kIAw]

Paashhai Kusal 

Khaem Gur Keeaa 

||

And the Guru has 

arranged peace and 

pleasure for me 

hereafter.

ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਜਵਚ ਭੀ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ,

27244 626 srb inDwn suK 
pwieAw]

Sarab Nidhhaan 

Sukh Paaeiaa ||

I have all treasures 

and comforts,

ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ (ਆਤਮਕ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਏ,

27245 626 guru Apnw irdY 
iDAwieAw]1]

Gur Apunaa Ridhai 

Dhhiaaeiaa ||1||

Meditating on the 

Guru in my heart. 

||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਜਲਆ ॥੧॥

27246 626 Apny siqgur kI 
vifAweI]

Apanae Sathigur 

Kee Vaddiaaee ||

This is the glorious 

greatness of my True 

Guru;

(ਵੇਖੋ) ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ,

27247 626 mn ieCy Pl 
pweI]

Man Eishhae Fal 

Paaee ||

I have obtained the 

fruits of my mind's 

desires.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਮਨ-ਮੂੰਗੀਆਂ 

ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

27248 626 sMqhu idnu idnu 
cVY 
svweI]rhwau]

cV@Y Santhahu Dhin 

Dhin Charrai 

Savaaee || 

Rehaao ||

O Saints, His Glory 

increases day by day. 

||Pause||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ 

ਉਦਾਰਤਾ ਜਦਨੋ ਜਦਨ ਵਧਦੀ 
ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

27249 626 jIA jMq siB 
Bey dieAwlw  
pRiB Apny kir 
dIny]

Jeea Janth Sabh 

Bheae Dhaeiaalaa 

Prabh Apanae Kar 

Dheenae ||

All beings and 

creatures have 

become kind and 

compassionate to me; 

my God has made 

them so.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਿੇਹੜੇ ਭੀ ਿੀਵ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ) 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ ਦਇਆ-ਭਰਪੂਰ 

(ਜਹਰਦੇ ਵਾਲੇ) ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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27250 626 shj suBwie imly 
gopwlw nwnk 
swic 
pqIny]2]3]67
]

Sehaj Subhaae 

Milae Gopaalaa 

Naanak Saach 

Patheenae 

||2||3||67||

Nanak has met with 

the Lord of the world 

with intuitive ease, 

and with Truth, he is 

pleased. ||2||3||67||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅੂੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਚੁਕੀ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ 

ਪਿੀਜਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੩॥੬੭॥

27251 626 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27252 626 gur kw sbdu 
rKvwry]

Gur Kaa Sabadh 

Rakhavaarae ||

The Word of the 

Guru's Shabad is my 

Saving Grace.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 

ਤੇ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ,

27253 626 caukI cauigrd 
hmwry]

gursbdW dI (cau~kI) 
r`KvwrI[ (cauigrd) 
cwry pwsy[ cau~kI ksky

Choukee 

Chougiradh 

Hamaarae ||

It is a guardian posted 

on all four sides 

around me.

ਸ਼ਬਦ ਹੀ (ਸਾਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਣ ਲਈ) ਸਾਡੇ ਚੁਿੇਰੇ 

ਪਜਹਰਾ ਹੈ।

27254 626 rwm nwim mnu 
lwgw]

Raam Naam Man 

Laagaa ||

My mind is attached 

to the Lord's Name.

(ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ,

27255 626 jmu ljwie kir  
Bwgw]1]

(l`jwie) Srmw ky Jam Lajaae Kar 

Bhaagaa ||1||

The Messenger of 

Death has run away in 

shame. ||1||

ਉਸ ਪਾਸੋਂ (ਜਵਕਾਰ ਤਾਂ ਜਕਤੇ 

ਰਹੇ) ਿਮ (ਭੀ) ਸ਼ਰਜਮੂੰਦਾ ਹੋ ਕੇ 

ਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
27256 626 pRB jI qU myro 

suKdwqw]

Prabh Jee Thoo 

Maero 

Sukhadhaathaa ||

O Dear Lord, You are 

my Giver of peace.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ।
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27257 626 bMDn kwit kry 
mnu inrmlu pUrn 
purKu 
ibDwqw]rhwau]

Bandhhan Kaatt 

Karae Man 

Niramal Pooran 

Purakh 

Bidhhaathaa || 

Rehaao ||

The Perfect Lord, the 

Architect of Destiny, 

has shattered my 

bonds, and made my 

mind immaculately 

pure. ||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਮਨ ਿੋੜਦਾ ਹੈ) 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਪਿਭੂ (ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਆਜਦਕ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ 

ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

27258 626 nwnk pRBu 
AibnwsI]

Naanak Prabh 

Abinaasee ||

O Nanak, God is 

eternal and 

imperishable.

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ (ਐਸਾ ਉਦਾਰ-

ਜਚੱਤ ਹੈ ਜਕ)

27259 626 qw kI syv n 
ibrQI jwsI]

Thaa Kee Saev N 

Birathhee Jaasee 

||

Service to Him shall 

never go unrewarded.

ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

27260 626 And krih qyry 
dwsw]

Anadh Karehi 

Thaerae Dhaasaa 

||

Your slaves are in bliss; ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ (ਸਦਾ) 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ,

27261 626 jip pUrn hoeI 
Awsw]2]4]68]

Jap Pooran Hoee 

Aasaa 

||2||4||68||

Chanting and 

meditating, their 

desires are fulfilled. 

||2||4||68||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਨੋ-

ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੪॥੬੮॥

27262 626 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27263 626 gur Apuny 
bilhwrI]

Gur Apunae 

Balihaaree ||

I am a sacrifice to my 

Guru.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

27264 626 ijin pUrn pYj 
svwrI]

Jin Pooran Paij 

Savaaree ||

He has totally 

preserved my honor.

ਜਿਸ ਨੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ ਦੇ ਕੇ) ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ (ਮੇਰੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ।
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27265 626 mn icMidAw Plu 
pwieAw]

Man Chindhiaa Fal 

Paaeiaa ||

I have obtained the 

fruits of my mind's 

desires.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਨ-

ਮੂੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

27266 626 pRBu Apunw sdw 
iDAwieAw]1]

Prabh Apunaa 

Sadhaa 

Dhhiaaeiaa ||1||

I meditate forever on 

my God. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

27267 626 sMqhu iqsu ibnu  
Avru n koeI]

Santhahu This Bin 

Avar N Koee ||

O Saints, without Him, 

there is no other at all.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

(ਰਾਖਾ) ਨਹੀਂ।
27268 626 krx kwrx pRBu 

soeI]rhwau]

Karan Kaaran 

Prabh Soee || 

Rehaao ||

He is God, the Cause 

of causes. ||Pause||

ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

27269 626 pRiB ApnY vr 
dIny]

Prabh Apanai Var 

Dheenae ||

My God has given me 

His Blessing.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਭ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,

27270 626 sgl jIA vis 
kIny]

v`is Sagal Jeea Vas 

Keenae ||

He has made all 

creatures subject to 

me.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
27271 626 jn nwnk nwmu 

iDAwieAw]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa ||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord,

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਿਦੋਂ 
ਭੀ ਜਕਸੇ ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ,

27272 626 qw sgly dUK 
imtwieAw]2]5]
69]

Thaa Sagalae 

Dhookh 

Mittaaeiaa 

||2||5||69||

And all his sorrows 

depart. ||2||5||69||

ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ॥੨॥੫॥੬੯॥

27273 626 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:
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27274 626 qwpu gvwieAw  
guir pUry]

Thaap Gavaaeiaa 

Gur Poorae ||

The Perfect Guru has 

dispelled the fever.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਤਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,
27275 626 vwjy Anhd qUry] Vaajae Anehadh 

Thoorae ||

The unstruck melody 

of the sound current 

resounds.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ, ਮਾਨੋ) ਇਕ-ਰਸ 

ਵਾਿ ੇਵੱਿਣ ਲੱਗ ਪਏ।
27276 626 srb kilAwx 

pRiB kIny]

Sarab Kaliaan 

Prabh Keenae ||

God has bestowed all 

comforts.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੇ।

27277 626 kir ikrpw 
Awip dIny]1]

Kar Kirapaa Aap 

Dheenae ||1||

In His Mercy, He 

Himself has given 

them. ||1||

ਉਸ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ 

ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੇ ॥੧॥

27278 626 bydn siqguir 
Awip gvweI]

(bydn) pIV Baedhan Sathigur 

Aap Gavaaee ||

The True Guru Himself 

has eradicated the 

disease.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ (ਉਸ 

ਦੀ ਹਰੇਕ) ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ।
27279 626 isK sMq siB 

srsy hoey hir 
hir nwmu 
iDAweI]rhwau]

(srsy) rs sihq Sikh Santh Sabh 

Sarasae Hoeae Har 

Har Naam 

Dhhiaaee || 

Rehaao ||

All the Sikhs and Saints 

are filled with joy, 

meditating on the 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||Pause||

ਸਾਰੇ ਜਸੱਖ ਸੂੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਆਨੂੰ ਦ-

ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਰਹਾਉ॥

27280 626 jo mMgih so 
lyvih]

Jo Mangehi So 

Laevehi ||

They obtain that 

which they ask for.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨ) ਿ ੋਕੁਝ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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27281 626 pRB ApixAw 
sMqw dyvih]

Prabh Apaniaa 

Santhaa Dhaevehi 

||

God gives to His Saints. ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪ ਸਭ 

ਕੁਝ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

27282 626 hir goivdu pRiB 
rwiKAw]

Har Govidh Prabh 

Raakhiaa ||

God saved Hargobind. (ਹੇ ਭਾਈ! ਬਾਲਕ) ਹਜਰ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਪਿਭੂ ਨੇ (ਆਪ) 

ਬਚਾਇਆ ਹੈ (ਜਕਸੇ ਦੇਵੀ 
ਆਜਦਕ ਨੇ ਨਹੀਂ)

27283 626 jn nwnk swcu 
suBwiKAw]2]6]
70]

suB`wiKAw Jan Naanak Saach 

Subhaakhiaa 

||2||6||70||

Servant Nanak speaks 

the Truth. 

||2||6||70||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੬॥੭੦॥

27284 626 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27285 626 soeI krwie jo 
quDu BwvY]

Soee Karaae Jo 

Thudhh Bhaavai ||

You make me do what 

pleases You.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  ਮੈਥੋਂ 
ਉਹੀ ਕੂੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਿ ੋ

ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

27286 626 moih isAwxp  
kCU n AwvY]

Mohi Siaanap 

Kashhoo N Aavai 

||

I have no cleverness at 

all.

ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ 

ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

27287 626 hm bwirk qau 
srxweI]

Ham Baarik Tho 

Saranaaee ||

I am just a child - I 

seek Your Protection.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ (ਤੇਰੇ) ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ 
ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ।

27288 626 pRiB Awpy pYj 
rKweI]1]

Prabh Aapae Paij 

Rakhaaee ||1||

God Himself preserves 

my honor. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਿੀਵ ਦੀ) 
ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ (ਸਦਾ) 
ਰਖਾਈ ਹੈ ॥੧॥

27289 626 myrw mwq ipqw 
hir rwieAw]

Maeraa Maath 

Pithaa Har Raaeiaa 

||

The Lord is my King; 

He is my mother and 

father.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ 
ਮਾਂ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਪਉ ਹੈਂ।
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27290 626 kir ikrpw 
pRiqpwlx lwgw  
krˆØI qyrw 
krwieAw]rhwau]

Kar Kirapaa 

Prathipaalan 

Laagaa Karanaee 

Thaeraa Karaaeiaa 

|| Rehaao ||

In Your Mercy, You 

cherish me; I do 

whatever You make 

me do. ||Pause||

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਿੋ ਤੂੂੰ  
ਮੈਥੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈਂ ਰਹਾਉ॥

27291 626 jIA jMq qyry 
Dwry]

Jeea Janth 

Thaerae Dhhaarae 

||

The beings and 

creatures are Your 

creation.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਆਸਰੇ ਹਨ।

27292 626 pRB forI hwiQ 
qumwry]

Prabh Ddoree 

Haathh 

Thumaarae ||

O God, their reins are 

in Your hands.

(ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) 
ਡੋਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ।

27293 627 ij krwvY so 
krxw]

J Karaavai So 

Karanaa ||

Whatever You cause 

us to do, we do.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਥੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

27294 627 nwnk dws qyrI 
srxw]2]7]71
]

Naanak Dhaas 

Thaeree Saranaa 

||2||7||71||

Nanak, Your slave, 

seeks Your Protection. 

||2||7||71||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥੭॥੭੧॥

27295 627 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27296 627 hir nwmu irdY 
proieAw]

Har Naam Ridhai 

Paroeiaa ||

I have woven the 

Lord's Name into the 

fabric of my heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਵਸਾ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

27297 627 sBu kwju hmwrw 
hoieAw]

Sabh Kaaj 

Hamaaraa Hoeiaa 

||

All my affairs are 

resolved.

ਤਦੋਂ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਸਿਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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27298 627 pRB crxI mnu 
lwgw]

Prabh Charanee 

Man Laagaa ||

His mind is attached to 

God's feet,

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

27299 627 pUrn jw ky 
Bwgw]1]

Pooran Jaa Kae 

Bhaagaa ||1||

Whose destiny is 

perfect. ||1||

ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਗ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

27300 627 imil swDsMig  
hir iDAwieAw]

Mil Saadhhasang 

Har Dhhiaaeiaa ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, I meditate 

on the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ,

27301 627 AwT phr 
ArwiDE hir 
hir mn icMidAw 
Plu 
pwieAw]rhwau]

Aath Pehar 

Araadhhiou Har 

Har Man 

Chindhiaa Fal 

Paaeiaa || Rehaao 

||

Twenty-four hours a 

day, I worship and 

adore the Lord, Har, 

Har; I have obtained 

the fruits of my mind's 

desires. ||Pause||

ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ 

ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਨ-

ਮੂੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਪਾ ਲਈ ਰਹਾਉ॥

27302 627 prw pUrblw 
AMkuru jwigAw]

Paraa Poorabalaa 

Ankur Jaagiaa ||

The seeds of my past 

actions have sprouted.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਬੀਿ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਪੂਰਬਲੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ)

27303 627 rwm nwim mnu 
lwigAw]

Raam Naam Man 

Laagiaa ||

My mind is attached 

to the Lord's Name.

(ਤਦੋਂ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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27304 627 min qin hir 
dris smwvY]

Man Than Har 

Dharas Samaavai 

||

My mind and body are 

absorbed into the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਨੋਂ  ਤਨੋਂ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

27305 627 nwnk dws scy 
gux 
gwvY]2]8]72]

Naanak Dhaas 

Sachae Gun 

Gaavai 

||2||8||72||

Slave Nanak sings the 

Glorious Praises of the 

True Lord. 

||2||8||72||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥੮॥੭੨॥

27306 627 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27307 627 gur imil pRBU 
icqwirAw]

Gur Mil Prabhoo 

Chithaariaa ||

Meeting with the 

Guru, I contemplate 

God.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

27308 627 kwrj siB 
svwirAw]

Kaaraj Sabh 

Savaariaa ||

All of my affairs have 

been resolved.

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸਵਾਰ ਲਏ।

27309 627 mMdw ko n Alwey] Mandhaa Ko N 

Alaaeae ||

No one speaks ill of 

me.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਭੈੜੇ 

ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ,

27310 627 sB jY jYkwru 
suxwey]1]

Sabh Jai Jai Kaar 

Sunaaeae ||1||

Everyone 

congratulates me on 

my victory. ||1||

ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਸੁਣਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

27311 627 sMqhu swcI srix 
suAwmI]

Santhahu Saachee 

Saran Suaamee ||

O Saints, I seek the 

True Sanctuary of the 

Lord and Master.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਪੱਕਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,
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27312 627 jIA jMq siB 
hwiQ iqsY kY so 
pRBu 
AMqrjwmI]rhwau
]

Jeea Janth Sabh 

Haathh Thisai Kai 

So Prabh 

Antharajaamee || 

Rehaao ||

All beings and 

creatures are in His 

hands; He is God, the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts. 

||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹਨ, ਅਤੇ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

27313 627 krqb siB 
svwry]

krq`b Karathab Sabh 

Savaarae ||

He has resolved all of 

my affairs.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ, 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸਵਾਰ ਜਦੱਤੇ।
27314 627 pRiB Apnw 

ibrdu smwry]

Prabh Apunaa 

Biradh Samaarae 

||

God has confirmed His 

innate nature.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੱੁਢ-

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ (ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ) 
ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
27315 627 piqq pwvn pRB 

nwmw]

Pathith Paavan 

Prabh Naamaa ||

God's Name is the 

Purifier of sinners.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

27316 627 jn nwnk sd 
kurbwnw]2]9]7
3]

Jan Naanak Sadh 

Kurabaanaa 

||2||9||73||

Servant Nanak is 

forever a sacrifice to 

Him. ||2||9||73||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਮੈਂ ਉਸ 

ਤੋਂ) ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੯॥੭੩॥

27317 627 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27318 627 pwrbRhim swij 
svwirAw]

Paarabreham Saaj 

Savaariaa ||

The Supreme Lord 

God created and 

embellished him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ 

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ (ਹਰਗੋਜਬੂੰ ਦ) ਨੂੂੰ  
ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਸਵਾਜਰਆ।
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27319 627 iehu lhuVw gurU 
aubwirAw]

(lhuVw)Cotw b`cw Eihu Lahurraa 

Guroo Oubaariaa 

||

The Guru has saved 

this small child.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 

ਸੁਣ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ 
ਜਲਆ ਹੈ।

27320 627 And krhu ipq 
mwqw]

Anadh Karahu Pith 

Maathaa ||

So celebrate and be 

happy, father and 

mother.

(ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੇ) ਮਾਪੇ 

ਬੇਸ਼ਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣ,

27321 627 prmysru jIA kw 
dwqw]1]

Paramaesar Jeea 

Kaa Dhaathaa 

||1||

The Transcendent 

Lord is the Giver of 

souls. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਦਾਤਾ 
ਹੈ (ਰਾਖਾ ਹੈ) ॥੧॥

27322 627 suB icqvin dws 
qumwry]

Subh Chithavan 

Dhaas Thumaarae 

||

Your slaves, O Lord, 

focus on pure 

thoughts.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਸਭ ਦਾ 
ਭਲਾ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ।

27323 627 rwKih pYj dws 
Apuny kI kwrj 
Awip 
svwry]rhwau]

Raakhehi Paij 

Dhaas Apunae Kee 

Kaaraj Aap 

Savaarae || 

Rehaao ||

You preserve the 

honor of Your slaves, 

and You Yourself 

arrange their affairs. 

||Pause||

(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਤੂੂੰ  ਕੂੰਮ ਸਵਾਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ਰਹਾਉ॥

27324 627 myrw pRBu 
praupkwrI]

Maeraa Prabh 

Paroupakaaree ||

My God is so 

benevolent.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਸਭ ਦੀ 
ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

27325 627 pUrn kl ijin 
DwrI]

Pooran Kal Jin 

Dhhaaree ||

His Almighty Power is 

manifest.

ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਟਕਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ।
27326 627 nwnk srxI 

AwieAw]

Naanak Saranee 

Aaeiaa ||

Nanak has come to His 

Sanctuary.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ (ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ) ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5514 Published: March 06/ 2014



27327 627 mn icMidAw Plu 
pwieAw]2]10]
74]

Man Chindhiaa Fal 

Paaeiaa 

||2||10||74||

He has obtained the 

fruits of his mind's 

desires. ||2||10||74||

ਉਹ ਮਨ-ਮੂੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੧੦॥੭੪॥

27328 627 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27329 627 sdw sdw hir 
jwpy]

Sadhaa Sadhaa 

Har Jaapae ||

Forever and ever, I 

chant the Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਹੀ (ਜਸਰਫ਼) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰੋ।
27330 627 pRB bwlk rwKy 

Awpy]

Prabh Baalak 

Raakhae Aapae ||

God Himself has saved 

my child.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪ ਹੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ 

ਰਾਖੇ ਹਨ।

27331 627 sIqlw Twik 
rhweI]

(sIqlw) cyck ibmwrI Seethalaa Thaak 

Rehaaee ||

He healed him from 

the smallpox.

(ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਜਬੂੰ ਦ ਤੋਂ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ) ਸੀਤਲਾ (ਚੇਚਕ) 

ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ।
27332 627 ibGn gey hir 

nweI]1]

Bighan Geae Har 

Naaee ||1||

My troubles have 

been removed 

through the Lord's 

Name. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੂਰ 

ਹੋ ਗਏ ਹਨ ॥੧॥

27333 627 myrw pRBu hoAw 
sdw dieAwlw]

die-Awlw Maeraa Prabh 

Hoaa Sadhaa 

Dhaeiaalaa ||

My God is forever 

Merciful.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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27334 627 Ardwis suxI 
Bgq Apuny kI  
sB jIA BieAw 
ikrpwlw]rhwau]

Aradhaas Sunee 

Bhagath Apunae 

Kee Sabh Jeea 

Bhaeiaa 

Kirapaalaa || 

Rehaao ||

He heard the prayer of 

His devotee, and now 

all beings are kind and 

compassionate to him. 

||Pause||

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਭਗਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ 

(ਸਦਾ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

27335 627 pRB krx kwrx 
smrwQw]

Prabh Karan 

Kaaran 

Samaraathhaa ||

God is Almighty, the 

Cause of causes.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ 

ਹੈ, ਤੇ, ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ।
27336 627 hir ismrq sBu 

duKu lwQw]

Har Simarath Sabh 

Dhukh Laathhaa ||

Remembering the 

Lord in meditation, all 

pains and sorrows 

vanish.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਹਰੇਕ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

27337 627 Apxy dws kI 
suxI bynMqI]

Apanae Dhaas Kee 

Sunee Baenanthee 

||

He has heard the 

prayer of His slave.

ਪਿਭੂ ਨੇ (ਸਦਾ ਹੀ) ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ।

27338 627 sB nwnk suiK 
svMqI]2]11]75
]

Sabh Naanak Sukh 

Savanthee 

||2||11||75||

O Nanak, now 

everyone sleeps in 

peace. ||2||11||75||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਹੀ) ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਸੁਖੀ 
ਵੱਸਦੀ ਹੈ ॥੨॥੧੧॥੭੫॥

27339 627 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27340 627 Apnw gurU 
iDAwey]

Apanaa Guroo 

Dhhiaaeae ||

I meditated on my 

Guru.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦਾ ਹੈ,
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27341 627 imil kusl syqI  
Gir Awey]

Mil Kusal Saethee 

Ghar Aaeae ||

I met with Him, and 

returned home in joy.

ਉਹ (ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੁੜ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਬਾਹਰ ਭਟਕਣੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ)।

27342 627 nwmY kI 
vifAweI]

Naamai Kee 

Vaddiaaee ||

This is the glorious 

greatness of the Naam.

ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਜਤ ਹੈ 

(ਜਕ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਆਸਜਰਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ)।

27343 627 iqsu kImiq  
khxu n jweI]1]

This Keemath 

Kehan N Jaaee 

||1||

Its value cannot be 

estimated. ||1||

(ਪਰ) ਇਸ (ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
(ਜਕਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 

ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ) ॥੧॥

27344 627 sMqhu hir hir 
hir AwrwDhu]

Santhahu Har Har 

Har Aaraadhhahu 

||

O Saints, worship and 

adore the Lord, Har, 

Har, Har.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ।

27345 627 hir AwrwiD sBo 
ikCu pweIAY  
kwrj sgly 
swDhu]rhwau]

swDhu Har Aaraadhh 

Sabho Kishh 

Paaeeai Kaaraj 

Sagalae 

Saadhhahu || 

Rehaao ||

Worship the Lord in 

adoration, and you 

shall obtain 

everything; your 

affairs shall all be 

resolved. ||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈਦੀ ਹੈ। (ਤੁਸੀ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਆਪਣ)ੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰੋ 

ਰਹਾਉ॥

27346 627 pRym Bgiq pRB 
lwgI]

Praem Bhagath 

Prabh Laagee ||

He alone is attached in 

loving devotion to God,

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ) 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਪਆਰ-ਭਰੀ ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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27347 627 so pwey ijsu 
vfBwgI]

So Paaeae Jis 

Vaddabhaagee ||

Who realizes his great 

destiny.

ਪਰ ਇਹ ਦਾਜਤ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗ ਹੋਣ।
27348 627 jn nwnk nwmu 

iDAwieAw]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa ||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,

27349 627 iqin srb suKw 
Pl 
pwieAw]2]12]
76]

Thin Sarab Sukhaa 

Fal Paaeiaa 

||2||12||76||

He obtains the 

rewards of all joys and 

peace. ||2||12||76||

ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

(ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ 

॥੨॥੧੨॥੭੬॥

27350 627 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27351 627 prmysir idqw 
bMnw]

(bMnw) Awsrw[bMnw:polw 
bolo

Paramaesar 

Dhithaa Bannaa ||

The Transcendent 

Lord has given me His 

support.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 

ਜਵਚ) ਡੱਕਾ ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ,
27352 627 duK rog kw fyrw 

BMnw]

Dhukh Rog Kaa 

Ddaeraa Bhannaa 

||

The house of pain and 

disease has been 

demolished.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਦੱੁਖਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ 
ਡੇਰਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤਾ।

27353 627 And krih nr 
nwrI]

Anadh Karehi Nar 

Naaree ||

The men and women 

celebrate.

ਉਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ,

27354 627 hir hir pRiB  
ikrpw DwrI]1]

Har Har Prabh 

Kirapaa Dhhaaree 

||1||

The Lord God, Har, 

Har, has extended His 

Mercy. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਇਹ) 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ॥੧॥
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27355 628 sMqhu suKu hoAw 
sB QweI]

QWeIN Santhahu Sukh 

Hoaa Sabh 

Thhaaee ||

O Saints, there is 

peace everywhere.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਸੁਖ ਹੀ 
ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

27356 628 pwrbRhmu pUrn 
prmysru riv 
rihAw sBnI 
jweI]rhwau]

Paarabreham 

Pooran 

Paramaesar Rav 

Rehiaa Sabhanee 

Jaaee || Rehaao ||

The Supreme Lord 

God, the Perfect 

Transcendent Lord, is 

pervading 

everywhere. ||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

27357 628 Dur kI bwxI 
AweI]

Dhhur Kee Baanee 

Aaee ||

The Bani of His Word 

emanated from the 

Primal Lord.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆ ਵੱਸੀ,

27358 628 iqin sglI icMq 
imtweI]

Thin Sagalee 

Chinth Mittaaee ||

It eradicates all 

anxiety.

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ।

27359 628 dieAwl purK 
imhrvwnw]

Dhaeiaal Purakh 

Miharavaanaa ||

The Lord is merciful, 

kind and 

compassionate.

ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਿਭੂ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰਵਾਨ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

27360 628 hir nwnk swcu 
vKwnw]2]13]7
7]

Har Naanak Saach 

Vakhaanaa 

||2||13||77||

Nanak chants the 

Naam, the Name of 

the True Lord. 

||2||13||77||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਸਦਾ) ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੩॥੭੭॥

27361 628 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27362 628 AYQY EQY 
rKvwlw]

Aithhai Outhhai 

Rakhavaalaa ||

Here and hereafter, 

He is our Savior.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਿਭੂ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਦੀ) ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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27363 628 pRB siqgur dIn 
dieAwlw]

d-ieAwlw Prabh Sathigur 

Dheen Dhaeiaalaa 

||

God, the True Guru, is 

Merciful to the meek.

ਗੁਰੂ ਪਿਭੂ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

27364 628 dws Apny Awip 
rwKy]

Dhaas Apanae Aap 

Raakhae ||

He Himself protects 

His slaves.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ) ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਦੀ ਆਪ ਰਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

27365 628 Git Git sbdu 
suBwKy]1]

Ghatt Ghatt 

Sabadh 

Subhaakhae ||1||

In each and every 

heart, the Beautiful 

Word of His Shabad 

resounds. ||1||

(ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਆਪ ਹੀ) ਬਚਨ 

ਬੋਲ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥
27366 628 gur ky crx 

aUpir bil jweI]

Gur Kae Charan 

Oopar Bal Jaaee ||

I am a sacrifice to the 

Guru's Feet.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

27367 628 idnsu rYin swis 
swis smwlI  
pUrnu sBnI 
QweI]rhwau]

QWeIN Dhinas Rain Saas 

Saas Samaalee 

Pooran Sabhanee 

Thhaaee || 

Rehaao ||

Day and night, with 

each and every 

breath, I remember 

Him; He is totally 

pervading and 

permeating all places. 

||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ) ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜਦਨ ਰਾਤ (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ ) ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਿੋ 
ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

27368 628 Awip shweI 
hoAw]

Aap Sehaaee Hoaa 

||

He Himself has 

become my help and 

support.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
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27369 628 scy dw scw 
FoAw]

(FoAw) Awsrw Sachae Dhaa 

Sachaa Dtoaa ||

True is the support of 

the True Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਦਾਜਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
27370 628 qyrI Bgiq 

vifAweI]

Thaeree Bhagath 

Vaddiaaee ||

Glorious and great is 

devotional worship to 

You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ-

27371 628 pweI nwnk pRB 
srxweI]2]14]
78]

Paaee Naanak 

Prabh Saranaaee 

||2||14||78||

Nanak has found 

God's Sanctuary. 

||2||14||78||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੧੪॥੭੮॥

27372 628 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27373 628 siqgur pUry 
Bwxw]

Sathigur Poorae 

Bhaanaa ||

When it was pleasing 

to the Perfect True 

Guru,

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ 

ਤੱੁਠਦਾ ਹੈ)

27374 628 qw jipAw nwmu 
rmwxw]

Thaa Japiaa Naam 

Ramaanaa ||

Then I chanted the 

Naam, the Name of 

the Pervading Lord.

ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

27375 628 goibMd ikrpw 
DwrI]

Gobindh Kirapaa 

Dhhaaree ||

The Lord of the 

Universe extended His 

Mercy to me,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ 
(ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਇਆ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ, ਤਾਂ)
27376 628 pRiB rwKI pYj 

hmwrI]1]

Prabh Raakhee 

Paij Hamaaree 

||1||

And God saved my 

honor. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਿ 

ਰੱਖ ਲਈ (ਜਬਖੈ ਠਗਉਰੀ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਜਲਆ) ॥੧॥
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27377 628 hir ky crn sdw 
suKdweI]

Har Kae Charan 

Sadhaa 

Sukhadhaaee ||

The Lord's feet are 

forever peace-giving.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ 

ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

27378 628 jo ieCih soeI 
Plu pwvih  
ibrQI Aws n 
jweI]1]rhwau]

Jo Eishhehi Soee 

Fal Paavehi 

Birathhee Aas N 

Jaaee ||1|| 

Rehaao ||

Whatever fruit one 

desires, he receives; 

his hopes shall not go 

in vain. ||1||Pause||

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ) ਿ ੋ

ਕੁਝ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ) ਮੂੰਗਦੇ 

ਹਨ ਉਹੀ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਹੈਤਾ ਉਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ 

ਭੀ) ਆਸ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27379 628 ikRpw kry ijsu 
pRwnpiq dwqw  
soeI sMqu gux 
gwvY]

Kirapaa Karae Jis 

Praanapath 

Dhaathaa Soee 

Santh Gun Gaavai 

||

That Saint, unto whom 

the Lord of Life, the 

Great Giver, extends 

His Mercy - he alone 

sings the Glorious 

Praises of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂੰਤ 

(ਸੁਭਾਉ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹੈ।

27380 628 pRym Bgiq qw kw 
mnu lIxw  
pwrbRhm min 
BwvY]2]

Praem Bhagath 

Thaa Kaa Man 

Leenaa 

Paarabreham Man 

Bhaavai ||2||

His soul is absorbed in 

loving devotional 

worship; his mind is 

pleasing to the 

Supreme Lord God. 

||2||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਪਆਰ-ਭਰੀ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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27381 628 AwT phr hir 
kw jsu rvxw  
ibKY TgaurI 
lwQI]

lw`QI Aath Pehar Har 

Kaa Jas Ravanaa 

Bikhai Thagouree 

Laathhee ||

Twenty-four hours a 

day, he chants the 

Praises of the Lord, 

and the bitter poison 

does not affect him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਠਗ-ਬੂਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

27382 628 sMig imlwie 
lIAw myrY krqY  
sMq swD Bey 
swQI]3]

Sang Milaae Leeaa 

Maerai Karathai 

Santh Saadhh 

Bheae Saathhee 

||3||

My Creator Lord has 

united me with 

Himself, and the Holy 

Saints have become 

my companions. ||3||

(ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਮਨ ਿੋਜੜਆ) 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਲਆ, ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਉਸ ਦੇ ਸੂੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ 

॥੩॥
27383 628 kru gih lIny  

srbsu dIny  
Awpih Awpu 
imlwieAw]

(srbsu) sB 
kuJ[srbsu:polw imlvW

Kar Gehi Leenae 

Sarabas Dheenae 

Aapehi Aap 

Milaaeiaa ||

Taking me by the 

hand, He has given me 

everything, and 

blended me with 

Himself.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ) ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਿੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਭ ਕੁਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤਾ, ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ।

27384 628 khu nwnk srb 
Qok pUrn pUrw 
siqguru 
pwieAw]4]15]
79]

Kahu Naanak 

Sarab Thhok 

Pooran Pooraa 

Sathigur Paaeiaa 

||4||15||79||

Says Nanak, 

everything has been 

perfectly resolved; I 

have found the 

Perfect True Guru. 

||4||15||79||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸਿਲ ਹੋ ਗਏ ॥੪॥੧੫॥੭੯॥

27385 628 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:
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27386 628 grIbI gdw 
hmwrI]

Gareebee Gadhaa 

Hamaaree ||

Humility is my spiked 

club.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਨਮਿਤਾ-ਸੁਭਾਉ ਸਾਡੇ 

ਪਾਸ ਗੁਰਿ ਹੈ,

27387 628 KMnw sgl rynu 
CwrI]

Khannaa Sagal 

Raen Shhaaree ||

My dagger is to be the 

dust of all men's feet.

ਸਭ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਬਣੇ 
ਰਜਹਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਖੂੰਡਾ ਹੈ।

27388 628 iesu AwgY ko n 
itkY vykwrI]

Eis Aagai Ko N 

Ttikai Vaekaaree ||

No evil-doer can 

withstand these 

weapons.

ਇਸ (ਗੁਰਿ) ਅੱਗੇ, ਇਸ (ਖੂੰ ਡੇ) 

ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭੀ ਕੁਕਰਮੀ ਜਟਕ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
27389 628 gur pUry eyh gl 

swrI]1]

Gur Poorae Eaeh 

Gal Saaree ||1||

The Perfect Guru has 

given me this 

understanding. ||1||

(ਸਾਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 

ਸਮਝਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੧॥

27390 628 hir hir nwmu  
sMqn kI Etw]

Har Har Naam 

Santhan Kee 

Outtaa ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is the 

support and shelter of 

the Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।

27391 628 jo ismrY iqs kI 
giq hovY auDrih 
sgly 
kotw]1]rhwau]

Jo Simarai This 

Kee Gath Hovai 

Oudhharehi 

Sagalae Kottaa 

||1|| Rehaao ||

One who remembers 

the Lord in 

meditation, is 

emancipated; millions 

have been saved in 

this way. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸਾਰੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ 
ਿੀਵ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27392 628 sMq sMig jsu 
gwieAw]

Santh Sang Jas 

Gaaeiaa ||

In the Society of the 

Saints, I sing His 

Praises.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਬੈਠ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ,
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27393 628 iehu pUrn hir 
Dnu pwieAw]

Eihu Pooran Har 

Dhhan Paaeiaa ||

I have found this, the 

perfect wealth of the 

Lord.

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਧਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ਿੋ ਕਦੇ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ।
27394 628 khu nwnk Awpu 

imtwieAw]

Kahu Naanak Aap 

Mittaaeiaa ||

Says Nanak, I have 

eradicated my self-

conceit.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ,

27395 628 sBu pwrbRhmu 
ndrI 
AwieAw]2]16]
80]

Sabh 

Paarabreham 

Nadharee Aaeiaa 

||2||16||80||

I see the Supreme 

Lord God everywhere. 

||2||16||80||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
(ਵੱਸਦਾ) ਜਦੱਸ ਜਪਆ ਹੈ 

॥੨॥੧੬॥੮੦॥

27396 628 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27397 628 guir pUrY pUrI 
kInI]

Gur Poorai Pooree 

Keenee ||

The Perfect Guru has 

done it perfectly.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ,

27398 628 bKs ApunI kir 
dInI]

Bakhas Apunee 

Kar Dheenee ||

He blessed me with 

forgiveness.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਦਰ ਤੋਂ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇ 

ਜਦੱਤੀ।
27399 628 inq AnMd suK 

pwieAw]

Nith Anandh Sukh 

Paaeiaa ||

I have found lasting 

peace and bliss.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗ 

ਜਪਆ।
27400 628 Qwv sgly suKI 

vswieAw]1]

Thhaav Sagalae 

Sukhee Vasaaeiaa 

||1||

Everywhere, the 

people dwell in peace. 

||1||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਬਚਾ ਕੇ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਜਦੱਤਾ ॥੧॥
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27401 628 hir kI Bgiq  
Pl dwqI]

dwqI:polw bolo Har Kee Bhagath 

Fal Dhaathee ||

Devotional worship to 

the Lord is what gives 

rewards.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਸਾਰੇ ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ।

27402 628 guir pUrY ikrpw 
kir dInI ivrlY 
iknhI 
jwqI]rhwau]

j`wqI Gur Poorai Kirapaa 

Kar Dheenee 

Viralai Kin Hee 

Jaathee || Rehaao 

||

The Perfect Guru, by 

His Grace, gave it to 

me; how rare are 

those who know this. 

||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) 

ਮੇਹਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ (ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ। ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਕਸੇ 

ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਕਦਰ ਸਮਝੀ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

27403 628 gurbwxI gwvh 
BweI]

gw-vh Gurabaanee 

Gaaveh Bhaaee ||

Sing the Word of the 

Guru's Bani, O Siblings 

of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਓ ਅਸੀਂ ਭੀ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਜਵਆ ਕਰੀਏ।

27404 628 Eh sPl sdw 
suKdweI]

Ouh Safal Sadhaa 

Sukhadhaaee ||

That is always 

rewarding and peace-

giving.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ।

27405 628 nwnk nwmu 
iDAwieAw]

Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa ||

Nanak has meditated 

on the Naam, the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) (ਉਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,

27406 628 pUrib iliKAw 
pwieAw]2]17]
81]

Poorab Likhiaa 

Paaeiaa 

||2||17||81||

He has realized his pre-

ordained destiny. 

||2||17||81||

ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਜਲਜਖਆ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੇਖ 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੨॥੧੭॥੮੧॥

27407 628 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:
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27408 629 guru pUrw AwrwDy] Gur Pooraa 

Aaraadhhae ||

I worship and adore 

the Perfect Guru.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ,

27409 629 kwrj sgly swDy] Kaaraj Sagalae 

Saadhhae ||

All my affairs have 

been resolved.

ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸਵਾਰ ਲਏ।

27410 629 sgl mnorQ pUry] Sagal Manorathh 

Poorae ||

All desires have been 

fulfilled.

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋ-

ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ,

27411 629 bwjy Anhd 
qUry]1]

bw`jy Baajae Anehadh 

Thoorae ||1||

The unstruck melody 

of the sound current 

resounds. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਵਾਿੇ ਇਕ-

ਰਸ ਵੱਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
27412 629 sMqhu rwm jpq 

suKu pwieAw]

Santhahu Raam 

Japath Sukh 

Paaeiaa ||

O Saints, meditating 

on the Lord, we obtain 

peace.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ,

27413 629 sMq AsQwin bsy 
suK shjy sgly 
dUK 
imtwieAw]1]rhw
au]

Santh Asathhaan 

Basae Sukh 

Sehajae Sagalae 

Dhookh 

Mittaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

In the home of the 

Saints, celestial peace 

is pervading; all pain 

and suffering is 

dispelled. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਆ ਜਟਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27414 629 gur pUry kI bwxI] Gur Poorae Kee 

Baanee ||

The Word of the 

Perfect Guru's Bani

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ-

27415 629 pwrbRhm min 
BwxI]

Paarabreham Man 

Bhaanee ||

Is pleasing to the Mind 

of the Supreme Lord 

God.

ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਭੀ) ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
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27416 629 nwnk dwis 
vKwxI]

Naanak Dhaas 

Vakhaanee ||

Slave Nanak speaks ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ) ਦਾਸ 

ਨੇ ਹੀ (ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ) ਉਚਾਰੀ ਹੈ।

27417 629 inrml AkQ 
khwxI]2]18]8
2]

A-kQ:polw bolo Niramal Akathh 

Kehaanee 

||2||18||82||

The Unspoken, 

immaculate sermon of 

the Lord. 

||2||18||82||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਇਹ (ਪੜਹਨ ਵਾਲੇ 

ਦਾ ਿੀਵਨ) ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥੧੮॥੮੨॥

27418 629 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27419 629 BUKy Kwvq lwj n 
AwvY]

BU`Ky Bhookhae 

Khaavath Laaj N 

Aavai ||

The hungry man is not 

ashamed to eat.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ (ਿ ੇਜਕਸੇ ਭੁੱ ਖੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ) ਭੁੱ ਖਾ ਮਨੱੁਖ 

ਖਾਂਜਦਆਂ ਸ਼ਰਮ ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ,

27420 629 iqau hir jnu  
hir gux gwvY]1]

Thio Har Jan Har 

Gun Gaavai ||1||

Just so, the humble 

servant of the Lord 

sings the Glorious 

Praises of the Lord. 

||1||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸੇਵਕ (ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਭੁੱ ਖ 

ਜਮਟਾਣ ਲਈ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

27421 629 Apny kwj kau  
ikau AlkweIAY]

(AlkweIAY) Awls 
krIey

Apanae Kaaj Ko 

Kio Alakaaeeai ||

Why are you so lazy in 

your own affairs?

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਹ ਜਸਮਰਨ ਿ ੋ

ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕੂੰਮ ਹੈ) ਆਪਣੇ 
(ਇਸ ਅਸਲ) ਕੂੰਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਕਦੇ ਭੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ,
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27422 629 ijqu ismrin  
drgh muKu aUjl  
sdw sdw suKu 
pweIAY]1]rhwau
]

Jith Simaran 

Dharageh Mukh 

Oojal Sadhaa 

Sadhaa Sukh 

Paaeeai ||1|| 

Rehaao ||

Remembering Him in 

meditation, your face 

shall be radiant in the 

Court of the Lord; you 

shall find peace, 

forever and ever. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27423 629 ijau kwmI kwim 
luBwvY]

Jio Kaamee Kaam 

Lubhaavai ||

Just as the lustful man 

is enticed by lust,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਵਸ਼ਈ 

ਮਨੱੁਖ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

27424 629 iqau hir dws  
hir jsu BwvY]2]

Thio Har Dhaas 

Har Jas Bhaavai 

||2||

So is the Lord's slave 

pleased with the 

Lord's Praise. ||2||

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੀ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੨॥

27425 629 ijau mwqw bwil 
lptwvY]

Jio Maathaa Baal 

Lapattaavai ||

Just as the mother 

holds her baby close,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 

(ਦੇ ਮੋਹ) ਨਾਲ ਚੂੰਬੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ,

27426 629 iqau igAwnI  
nwmu kmwvY]3]

Thio Giaanee 

Naam Kamaavai 

||3||

So does the spiritual 

person cherish the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||3||

ਜਤਵੇਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ (-ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

27427 629 gur pUry qy pwvY] Gur Poorae Thae 

Paavai ||

This is obtained from 

the Perfect Guru.

ਪਰ, ਿੇਹੜਾ (ਇਹ ਦਾਜਤ) ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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27428 629 jn nwnk nwmu 
iDAwvY]4]19]8
3]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaavai 

||4||19||83||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord. 

||4||19||83||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੯॥੮੩॥

27429 629 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27430 629 suK sWid Gir 
AwieAw]

Sukh Saandh Ghar 

Aaeiaa ||

Safe and sound, I have 

returned home.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪੂਰੀ ਆਤਮਕ ਅਰੋਗਤਾ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ ਲਈ) ਜਟਕ ਜਗਆ,

27431 629 inMdk kY muiK 
CwieAw]

Nindhak Kai Mukh 

Shhaaeiaa ||

The slanderer's face is 

blackened with ashes.

ਉਸ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਹੀ ਪਈ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੇ ਸਦਾ 
ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਜਟੱਕਾ ਹੀ 
ਖੱਜਟਆ),

27432 629 pUrY guir  
pihrwieAw]

Poorai Gur 

Pehiraaeiaa ||

The Perfect Guru has 

dressed in robes of 

honor.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਆਦਰ-ਮਾਣ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ।
27433 629 ibnsy duK 

sbwieAw]1]

Binasae Dhukh 

Sabaaeiaa ||1||

All my pains and 

sufferings are over. 

||1||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਏ ॥੧॥

27434 629 sMqhu swcy kI 
vifAweI]

Santhahu Saachae 

Kee Vaddiaaee ||

O Saints, this is the 

glorious greatness of 

the True Lord.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਵੇਖੋ) ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ 

ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ,
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27435 629 ijin Acrj soB 
bxweI]1]rhwau]

A-crj Jin Acharaj Sobh 

Banaaee ||1|| 

Rehaao ||

He has created such 

wonder and glory! 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸਦਾ 
ਹੀ) ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਸੋਭਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

27436 629 boly swihb kY 
BwxY]

Bolae Saahib Kai 

Bhaanai ||

I speak according to 

the Will of my Lord 

and Master.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਉਹ ਸੇਵਕ 

ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਹੀ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,

27437 629 dwsu bwxI bRhmu 
vKwxY]

Dhaas Baanee 

Breham Vakhaanai 

||

God's slave chants the 

Word of His Bani.

ਉਹ ਸੇਵਕ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਬਾਣੀ 
ਸਦਾ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।

27438 629 nwnk pRB 
suKdweI]

Naanak Prabh 

Sukhadhaaee ||

O Nanak, God is the 

Giver of peace.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਦਾ (ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

27439 629 ijin pUrI bxq 
bxweI]2]20]8
4]

Jin Pooree Banath 

Banaaee 

||2||20||84||

He has created the 

perfect creation. 

||2||20||84||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਇਹ) ਕਦੇ 

ਉਕਾਈ ਨਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ 
ਜਵਓਂਤ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

॥੨॥੨੦॥੮੪॥
27440 629 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27441 629 pRBu Apunw irdY 
iDAwey]

Prabh Apunaa 

Ridhai Dhhiaaeae 

||

Within my heart, I 

meditate on God.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5531 Published: March 06/ 2014



27442 629 Gir shI 
slwmiq Awey]

Ghar Sehee 

Salaamath Aaeae 

||

I have returned home 

safe and sound.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
27443 629 sMqoKu BieAw 

sMswry]

Santhokh Bhaeiaa 

Sansaarae ||

The world has become 

contented.

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਜਦਆਂ ਭੀ (ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
27444 629 guir pUrY lY 

qwry]1]

Gur Poorai Lai 

Thaarae ||1||

The Perfect Guru has 

saved me. ||1||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਿੜ 

ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

27445 629 sMqhu pRBu myrw 
sdw dieAwlw]

dieAwlw Santhahu Prabh 

Maeraa Sadhaa 

Dhaeiaalaa ||

O Saints, my God is 

forever merciful.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ 
(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਉਤੇ) ਸਦਾ ਹੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

27446 629 Apny Bgq kI  
gxq n gxeI  
rwKY bwl 
gupwlw]1]rhwau
]

Apanae Bhagath 

Kee Ganath N 

Ganee Raakhai 

Baal Gupaalaa 

||1|| Rehaao ||

The Lord of the world 

does not call His 

devotee to account; 

He protects His 

children. ||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਜਵਚਾਰਦਾ, 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਬੱਜਚਆਂ ਵਾਂਗ (ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਰਜਹ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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27447 629 hir nwmu irdY 
auir Dwry]

Har Naam Ridhai 

Our Dhhaarae ||

I have enshrined the 

Lord's Name within my 

heart.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

27448 629 iqin sBy Qok 
svwry]

Thin Sabhae 

Thhok Savaarae ||

He has resolved all my 

affairs.

(ਯਕੀਨ ਿਾਣੋ) ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣ ਸੋਹਣੇ 
ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ।

27449 629 guir pUrY quis 
dIAw]

qu`is Gur Poorai Thus 

Dheeaa ||

The Perfect Guru was 

pleased, and blessed 

me,

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ,
27450 629 iPir nwnk dUKu  

n 
QIAw]2]21]85
]

Fir Naanak 

Dhookh N 

Thheeaa 

||2||21||85||

And now, Nanak shall 

never again suffer 

pain. ||2||21||85||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਕਦੇ 

ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਾਹ ਸਜਕਆ 

॥੨॥੨੧॥੮੫॥

27451 629 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27452 629 hir min qin  
visAw soeI]

Har Man Than 

Vasiaa Soee ||

The Lord abides in my 

mind and body.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

27453 629 jY jYkwru kry sBu 
koeI]

Jai Jai Kaar Karae 

Sabh Koee ||

Everyone 

congratulates me on 

my victory.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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27454 629 gur pUry kI 
vifAweI]

Gur Poorae Kee 

Vaddiaaee ||

This is the glorious 

greatness of the 

Perfect Guru.

(ਪਰ ਇਹ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਕਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਦੇ ਮਨ ਤਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ)

27455 629 qw kI kImiq  
khI n jweI]1]

Thaa Kee Keemath 

Kehee N Jaaee 

||1||

His value cannot be 

described. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ ॥੧॥

27456 629 hau kurbwnu jweI  
qyry nwvY]

Ho Kurabaan 

Jaaee Thaerae 

Naavai ||

I am a sacrifice to Your 

Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

27457 629 ijs no bKis 
lYih myry ipAwry  
so jsu qyrw 
gwvY]1]rhwau]

Jis No Bakhas Laihi 

Maerae Piaarae So 

Jas Thaeraa Gaavai 

||1|| Rehaao ||

He alone, whom You 

have forgiven, O my 

Beloved, sings Your 

Praises. ||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27458 629 qUM Bwro suAwmI 
myrw]

Thoon Bhaaro 

Suaamee Maeraa 

||

You are my Great Lord 

and Master.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ।

27459 629 sMqW Brvwsw 
qyrw]

Santhaan 

Bharavaasaa 

Thaeraa ||

You are the support of 

the Saints.

ਤੇਰੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

27460 629 nwnk pRB 
srxweI]

Naanak Prabh 

Saranaaee ||

Nanak has entered 

God's Sanctuary.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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27461 629 muiK inMdk kY 
CweI]2]22]86
]

Mukh Nindhak Kai 

Shhaaee 

||2||22||86||

The faces of the 

slanderers are 

blackened with ashes. 

||2||22||86||

(ਉਸ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਦੋਖੀ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ ਸੁਆਹ ਹੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ॥੨॥੨੨॥੮੬॥
27462 629 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27463 629 AwgY suKu myry 
mIqw]

Aagai Sukh 

Maerae Meethaa 

||

Peace in this world, O 

my friends,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੇ ਸੁਖ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ,

27464 629 pwCy Awndu pRiB 
kIqw]

Paashhae Aanadh 

Prabh Keethaa ||

And bliss in the world 

hereafter - God has 

given me this.

ਜਿਸ ਦੇ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ ਭੀ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਣਾਈ ਰੱਜਖਆ,

27465 629 prmysuir bxq 
bxweI]

Paramaesur 

Banath Banaaee ||

The Transcendent 

Lord has arranged 

these arrangements;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸਰ 

ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਵਓਂਤ ਬਣਾ 
ਰੱਖੀ,

27466 629 iPir folq kqhU 
nwhI]1]

Fir Ddolath 

Kathehoo Naahee 

||1||

I shall never waver 

again. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਜਕਤੇ ਭੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ 
॥੧॥

27467 629 swcy swihb isau  
mnu mwinAw]

Saachae Saahib 

Sio Man Maaniaa 

||

My mind is pleased 

with the True Lord 

Master.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨਾਲ ਪਤੀਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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27468 629 hir srb 
inrMqir 
jwinAw]1]rhwau
]

Har Sarab 

Niranthar Jaaniaa 

||1|| Rehaao ||

I know the Lord to be 

pervading all. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸਭ ਜਵਚ ਇਕ-ਰਸ ਵੱਸਦਾ 
ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27469 630 sB jIA qyry  
dieAwlw]

Sabh Jeea Thaerae 

Dhaeiaalaa ||

All beings are Yours, O 

Merciful Lord.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,

27470 630 Apny Bgq  
krih pRiqpwlw]

Apanae Bhagath 

Karehi 

Prathipaalaa ||

You cherish Your 

devotees.

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਰਖਵਾਲੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

27471 630 Acrju qyrI 
vifAweI]

A-crju Acharaj Thaeree 

Vaddiaaee ||

Your glorious 

greatness is wonderful 

and marvellous.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅਸਚਰਿ-ਸਰੂਪ 

ਹੈਂ। ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਭੀ ਹੈਰਾਨ 

ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

27472 630 inq nwnk nwmu 
iDAweI]2]23]
87]

Nith Naanak Naam 

Dhhiaaee 

||2||23||87||

Nanak ever meditates 

on the Naam, the 

Name of the Lord. 

||2||23||87||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ) ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨੩॥੮੭॥
27473 630 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27474 630 nwil nrwiexu 
myrY]

Naal Naraaein 

Maerai ||

The Lord is always 

with me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ) ਹੈ।
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27475 630 jmdUqu n AwvY 
nyrY]

Jamadhooth N 

Aavai Naerai ||

The Messenger of 

Death does not 

approach me.

(ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਿਮਦੂਤ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦਾ 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ)।

27476 630 kMiT lwie pRB 
rwKY]

Kanth Laae Prabh 

Raakhai ||

God holds me close in 

His embrace, and 

protects me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ,

27477 630 siqgur kI scu 
swKY]1]

Sathigur Kee Sach 

Saakhai ||1||

True are the Teachings 

of the True Guru. 

||1||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

27478 630 guir pUrY pUrI 
kIqI]

Gur Poorai Pooree 

Keethee ||

The Perfect Guru has 

done it perfectly.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਿੀਵਨ ਜਵਚ) 

ਸਿਲਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ,
27479 630 dusmn mwir 

ivfwry sgly dws 
kau sumiq 
dIqI]1]rhwau]

su-m`iq[dI~qI Dhusaman Maar 

Viddaarae Sagalae 

Dhaas Ko Sumath 

Dheethee ||1|| 

Rehaao ||

He has beaten and 

driven off my enemies, 

and given me, His 

slave, the sublime 

understanding of the 

neutral mind. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਨੇ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਉਸ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ; ਤੇ, 

ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਅਕਲ ਦੇ ਜਦੱਤੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27480 630 pRiB sgly Qwn 
vswey]

Prabh Sagalae 

Thhaan Vasaaeae 

||

God has blessed all 

places with prosperity.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨੇ ਿੀਵਨ-ਸਿਲਤਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ੀ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5537 Published: March 06/ 2014



27481 630 suiK sWid iPir 
Awey]

Sukh Saandh Fir 

Aaeae ||

I have returned again 

safe and sound.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਵਲੋਂ) 
ਪਰਤ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਆ ਜਟਕੇ।
27482 630 nwnk pRB 

srxwey]

Naanak Prabh 

Saranaaeae ||

Nanak has entered 

God's Sanctuary.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਜਪਆ ਰਹੁ,

27483 630 ijin sgly rog 
imtwey]2]24]8
8]

Jin Sagalae Rog 

Mittaaeae 

||2||24||88||

It has eradicated all 

disease. 

||2||24||88||

ਜਿਸ ਨੇ (ਸ਼ਰਨ ਜਪਆਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ 

॥੨॥੨੪॥੮੮॥

27484 630 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27485 630 srb suKw kw 
dwqw siqguru qw 
kI srnI 
pweIAY]

Sarab Sukhaa Kaa 

Dhaathaa Sathigur 

Thaa Kee Saranee 

Paaeeai ||

The True Guru is the 

Giver of all peace and 

comfort - seek His 

Sanctuary.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

27486 630 drsnu Bytq hoq 
AnMdw dUKu 
gieAw hir 
gweIAY]1]

gieAw Dharasan 

Bhaettath Hoth 

Anandhaa Dhookh 

Gaeiaa Har 

Gaaeeai ||1||

Beholding the Blessed 

Vision of His Darshan, 

bliss ensues, pain is 

dispelled, and one 

sings the Lord's 

Praises. ||1||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੧॥

27487 630 hir rsu pIvhu  
BweI]

Har Ras Peevahu 

Bhaaee ||

Drink in the sublime 

essence of the Lord, O 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰੋ,
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27488 630 nwmu jphu nwmo 
AwrwDhu gur pUry 
kI 
srnweI]rhwau]

Naam Japahu 

Naamo 

Aaraadhhahu Gur 

Poorae Kee 

Saranaaee || 

Rehaao ||

Chant the Naam, the 

Name of the Lord; 

worship the Naam in 

adoration, and enter 

the Sanctuary of the 

Perfect Guru. 

||Pause||

ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਸਮਜਰਆ 

ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ 

ਰਹਾਉ॥

27489 630 iqsih prwpiq  
ijsu Duir 
iliKAw soeI 
pUrnu BweI]

Thisehi Paraapath 

Jis Dhhur Likhiaa 

Soee Pooran 

Bhaaee ||

Only one who has 

such pre-ordained 

destiny receives it; he 

alone becomes 

perfect, O Siblings of 

Destiny.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! (ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੀ ਜਕਸਮਜਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਜਲਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

27490 630 nwnk kI bynMqI  
pRB jI nwim rhw 
ilv 
lweI]2]25]89
]

Naanak Kee 

Baenanthee Prabh 

Jee Naam Rehaa 

Liv Laaee 

||2||25||89||

Nanak's prayer, O 

Dear God, is to remain 

lovingly absorbed in 

the Naam. 

||2||25||89||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਤੇਰੇ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਦੀ (ਭੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹ) 

ਬੇਨਤੀ ਹੈ-ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਾਂ 
॥੨॥੨੫॥੮੯॥

27491 630 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5539 Published: March 06/ 2014



27492 630 krn krwvn 
hir AMqrjwmI  
jn Apuny kI 
rwKY]

Karan Karaavan 

Har 

Antharajaamee 

Jan Apunae Kee 

Raakhai ||

The Lord is the Cause 

of Causes, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts; He 

preserves the honor of 

His servant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ 

ਵਾਲਾ ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੀ (ਸਦਾ ਲਾਿ) ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।

27493 630 jY jYkwru hoqu jg 
BIqir sbdu gurU 
rsu cwKY]1]

j`g Jai Jai Kaar Hoth 

Jag Bheethar 

Sabadh Guroo Ras 

Chaakhai ||1||

He is hailed and 

congratulated 

throughout the world, 

and he tastes the 

sublime essence of the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) 
ਸੁਆਦ ਚੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਸੋਭਾ (ਸਾਰੇ) ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

27494 630 pRB jI qyrI Et 
gusweI]

Prabh Jee Thaeree 

Outt Gusaaee ||

Dear God, Lord of the 

world, You are my 

only support.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਪਿਭੂ ਿੀ! ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਖਸਮ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਤੇਰਾ (ਹੀ) 
ਆਸਰਾ ਹੈ।

27495 630 qU smrQu srin 
kw dwqw AwT 
phr qum@ 
iDAweI]rhwau]

smr`Qu Thoo Samarathh 

Saran Kaa 

Dhaathaa Aath 

Pehar Thumh 

Dhhiaaee || 

Rehaao ||

You are all-powerful, 

the Giver of Sanctuary; 

twenty-four hours a 

day, I meditate on 

You. ||Pause||

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, (ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰ) ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਰਹਾਉ॥

27496 630 jo jnu Bjnu kry 
pRB qyrw iqsY  
AMdysw nwhI]

Jo Jan Bhajan 

Karae Prabh 

Thaeraa Thisai 

Andhaesaa 

Naahee ||

That humble being, 

who vibrates upon 

You, O God, is not 

afflicted by anxiety.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।
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27497 630 siqgur crn 
lgy Bau imitAw  
hir gun gwey mn 
mwhI]2]

l`gy Sathigur Charan 

Lagae Bho Mittiaa 

Har Gun Gaaeae 

Man Maahee 

||2||

Attached to the Feet 

of the True Guru, his 

fear is dispelled, and 

within his mind, he 

sings the Glorious 

Praises of the Lord. 

||2||

(ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਛੁੂੰ ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਡਰ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਤਾਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

27498 630 sUK shj AwnMd 
Gnyry siqgur 
dIAw idlwsw]

Sookh Sehaj 

Aanandh 

Ghanaerae 

Sathigur Dheeaa 

Dhilaasaa ||

He abides in celestial 

peace and utter 

ecstasy; the True Guru 

has comforted him.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਹੌਸਲਾ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
27499 630 ijix Gir Awey 

soBw syqI pUrn 
hoeI Awsw]3]

Jin Ghar Aaeae 

Sobhaa Saethee 

Pooran Hoee 

Aasaa ||3||

He has returned home 

victorious, with honor, 

and his hopes have 

been fulfilled. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਿੀਵਨ-ਖੇਡ) ਜਿੱਤ 

ਕੇ (ਿਗਤ ਜਵਚੋਂ) ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਕੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ (ਹਰੇਕ) 

ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

27500 630 pUrw guru pUrI 
miq jw kI pUrn 
pRB ky kwmw]

Pooraa Gur 

Pooree Math Jaa 

Kee Pooran Prabh 

Kae Kaamaa ||

Perfect are the 

Teachings of the 

Perfect Guru; Perfect 

are the actions of God.

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਖਾਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਜਵਚ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ, 
ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ (ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੇ) ਆਹਰਾਂ 
ਜਵਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈ,
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27501 630 gur crnI lwig  
qirE Bv swgru  
jip nwnk hir 
hir 
nwmw]4]26]90
]

Gur Charanee 

Laag Thariou Bhav 

Saagar Jap Naanak 

Har Har Naamaa 

||4||26||90||

Grasping hold of the 

Guru's feet, Nanak has 

crossed over the 

terrifying world-ocean, 

chanting the Name of 

the Lord, Har, Har. 

||4||26||90||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਪ 

ਕੇ (ਮੈਂ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
(ਸਹੀ ਸਲਾਮਜਤ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੪॥੨੬॥੯੦॥

27502 630 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27503 630 BieE ikrpwlu  
dIn duK BMjnu  
Awpy sB ibiD 
QwtI]

(QwtI) bxweI Bhaeiou Kirapaal 

Dheen Dhukh 

Bhanjan Aapae 

Sabh Bidhh 

Thhaattee ||

Becoming merciful, 

the Destroyer of the 

pains of the poor has 

Himself devised all 

devices.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਸਦਾ) 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ; 

ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੀ) 
ਸਾਰੀ ਜਵਓਂਤ ਬਣਾਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

27504 630 iKn mih rwiK 
lIE jnu Apunw  
gur pUrY byVI 
kwtI]1]

Khin Mehi Raakh 

Leeou Jan Apunaa 

Gur Poorai 

Baerree Kaattee 

||1||

In an instant, He has 

saved His humble 

servant; the Perfect 

Guru has cut away his 

bonds. ||1||

ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ, (ਉਸੇ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸੇਵਕ ਦੀ ਦੱੁਖਾਂ 
ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ) ਬੇੜੀ ਕੱਟ ਜਦੱਤੀ 
॥੧॥

27505 630 myry mn gur 
goivMdu sd 
iDAweIAY]

Maerae Man Gur 

Govindh Sadh 

Dhhiaaeeai ||

O my mind, meditate 

forever on the Guru, 

the Lord of the 

Universe.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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27506 630 sgl klys 
imtih iesu qn 
qy mn icMidAw 
Plu 
pweIAY]rhwau]

Sagal Kalaes 

Mittehi Eis Than 

Thae Man 

Chindhiaa Fal 

Paaeeai || Rehaao 

||

All illness shall depart 

from this body, and 

you shall obtain the 

fruits of your mind's 

desires. ||Pause||

(ਇਸ ਉੱਦਮ ਨਾਲ) ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ, ਮਨ-ਮੂੰਗੀ 
ਮੁਰਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

27507 630 jIA jMq jw ky 
siB kIny pRBu 
aUcw Agm 
Apwrw]

(A-gm) sog 
rihq[Agm:polw bolo

Jeea Janth Jaa Kae 

Sabh Keenae 

Prabh Oochaa 

Agam Apaaraa ||

God created all beings 

and creatures; He is 

lofty, inaccessible and 

infinite.

ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

27508 630 swDsMig nwnk 
nwmu iDAwieAw  
muK aUjl Bey 
drbwrw]2]27]
91]

Saadhhasang 

Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa Mukh 

Oojal Bheae 

Dharabaaraa 

||2||27||91||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, Nanak meditates 

on the Naam, the 

Name of the Lord; his 

face is radiant in the 

Court of the Lord. 

||2||27||91||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸੁਰਖ਼-ਰੂ ਹੋ 

ਗਏ ॥੨॥੨੭॥੯੧॥

27509 630 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27510 630 ismrau Apunw 
sWeI]

Simaro Apunaa 

Saanee ||

I meditate in 

remembrance on my 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ (ਉਸ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
(ਦਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ,
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27511 630 idnsu rYin sd 
iDAweI]

Dhinas Rain Sadh 

Dhhiaaee ||

Day and night, I ever 

meditate on Him.

ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ (ਉਸ ਦਾ) 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ,

27512 630 hwQ dyie ijin 
rwKy]

dyie Haathh Dhaee Jin 

Raakhae ||

He gave me His hand, 

and protected me.

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ,

27513 630 hir nwm mhw 
rs cwKy]1]

Har Naam Mehaa 

Ras Chaakhae 

||1||

I drink in the most 

sublime essence of the 

Lord's Name. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਸ ਚੱਜਖਆ ॥੧॥

27514 631 Apny gur aUpir 
kurbwnu]

Apanae Gur Oopar 

Kurabaan ||

I am a sacrifice to my 

Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

27515 631 Bey ikrpwl 
pUrn pRB dwqy  
jIA hoey 
imhrvwn]rhwau]

Bheae Kirapaal 

Pooran Prabh 

Dhaathae Jeea 

Hoeae 

Miharavaan || 

Rehaao ||

God, the Great Giver, 

the Perfect One, has 

become merciful to 

me, and now, all are 

kind to me. ||Pause||

(ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ ਿੀ 
(ਸੇਵਕਾਂ ਉਤੇ) ਜਕਰਪਾਲ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ 

ਜਮਹਰਬਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਰਹਾਉ॥

27516 631 nwnk jn 
srnweI]

Naanak Jan 

Saranaaee ||

Servant Nanak has 

entered His Sanctuary.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਰਹੋ,

27517 631 ijin pUrn pYj 
rKweI]

Jin Pooran Paij 

Rakhaaee ||

He has perfectly 

preserved his honor.

ਜਿਸ ਨੇ (ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ (ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰੱਖ 

ਲਈ,
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27518 631 sgly dUK 
imtweI]

Sagalae Dhookh 

Mittaaee ||

All suffering has been 

dispelled.

ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ।

27519 631 suKu BuMchu myry 
BweI]2]28]92
]

Sukh Bhunchahu 

Maerae Bhaaee 

||2||28||92||

So enjoy peace, O my 

Siblings of Destiny! 

||2||28||92||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ! (ਤੁਸੀ ਭੀ ਉਸ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ ॥੨॥੨੮॥੯੨॥

27520 631 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27521 631 sunhu ibnMqI  
Twkur myry jIA 
jMq qyry Dwry]

Sunahu Binanthee 

Thaakur Maerae 

Jeea Janth 

Thaerae Dhhaarae 

||

Hear my prayer, O my 

Lord and Master; all 

beings and creatures 

were created by You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਹੇ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕਰਾ ਸਕਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੀ) ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। 
ਸਾਰੇ ਜਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਆਸਰੇ ਹਨ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ 

'ਸ਼ਰਨ-ਿੋਗ'।

27522 631 rwKu pYj nwm 
Apuny kI krn 
krwvnhwry]1]

Raakh Paij Naam 

Apunae Kee Karan 

Karaavanehaarae 

||1||

You preserve the 

honor of Your Name, 

O Lord, Cause of 

causes. ||1||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹਾਂ) 
ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ (ਇਸ) ਨਾਮ ਦੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖ (ਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ) ॥੧॥

27523 631 pRB jIau Ksmwnw 
kir ipAwry]

(Ksmwnw) p`K Prabh Jeeo 

Khasamaanaa Kar 

Piaarae ||

O Dear God, Beloved, 

please, make me Your 

own.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ 
ਖਸਮ ਹੈਂ) ਖਸਮ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ 

ਪੂਰਾ ਕਰ।

27524 631 bury Bly hm  
Qwry]rhwau]

Burae Bhalae Ham 

Thhaarae || 

Rehaao ||

Whether good or bad, 

I am Yours. ||Pause||

(ਚਾਹੇ ਅਸੀ) ਭੈੜੇ ਹਾਂ (ਚਾਹੇ 

ਅਸੀ) ਚੂੰ ਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਹਾਂ (ਸਾਡੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ 

ਕੱਟ ਦੇ) ਰਹਾਉ॥
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27525 631 suxI pukwr 
smrQ suAwmI  
bMDn kwit 
svwry]

smr`Q Sunee Pukaar 

Samarathh 

Suaamee 

Bandhhan Kaatt 

Savaarae ||

The Almighty Lord and 

Master heard my 

prayer; cutting away 

my bonds, He has 

adorned me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ) 
ਪੁਕਾਰ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ।
27526 631 pihir isrpwau  

syvk jn myly  
nwnk pRgt 
phwry]2]29]9
3]

(phwry) sMswr c Pehir Sirapaao 

Saevak Jan Maelae 

Naanak Pragatt 

Pehaarae 

||2||29||93||

He dressed me in 

robes of honor, and 

blended His servant 

with Himself; Nanak is 

revealed in glory 

throughout the world. 

||2||29||93||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹਨਾਂ 
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ-

ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਜਲਆ, ਤੇ, ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਉੱਘੇ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
॥੨॥੨੯॥੯੩॥

27527 631 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:

27528 631 jIA jMq siB 
vis kir dIny  
syvk siB 
drbwry]

Jeea Janth Sabh 

Vas Kar Dheenae 

Saevak Sabh 

Dharabaarae ||

All beings and 

creatures are 

subservient to all 

those who serve in the 

Lord's Court.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਦਰਬਾਰ 

ਜਵਚ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜਗਆਕਾਰ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

27529 631 AMgIkwru kIE 
pRB Apuny Bv 
iniD pwir 
auqwry]1]

Angeekaar Keeou 

Prabh Apunae 

Bhav Nidhh Paar 

Outhaarae ||1||

Their God made them 

His own, and carried 

them across the 

terrifying world-ocean. 

||1||

ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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27530 631 sMqn ky kwrj 
sgl svwry]

Santhan Kae 

Kaaraj Sagal 

Savaarae ||

He resolves all the 

affairs of His Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਾਡਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ) 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
27531 631 dIn dieAwl 

ikRpwl ikRpwiniD  
pUrn Ksm 
hmwry]rhwau]

Dheen Dhaeiaal 

Kirapaal Kirapaa 

Nidhh Pooran 

Khasam Hamaarae 

|| Rehaao ||

He is merciful to the 

meek, kind and 

compassionate, the 

ocean of kindness, my 

Perfect Lord and 

Master. ||Pause||

ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਕਰਪਾ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

27532 631 Awau bYTu Awdru 
sB QweI aUn n  
kqhUM bwqw]

QWeIN Aao Baith Aadhar 

Sabh Thhaaee Oon 

N Kathehoon 

Baathaa ||

I am asked to come 

and be seated, 

everywhere I go, and I 

lack nothing.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਹਰ ਥਾਂ ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਹਰ ਥਾਂ ਲੋਕ) ਿੀ-
ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। (ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਕਸੇ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਥੁੜ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ।
27533 631 Bgiq isrpwau 

dIE jn Apuny  
pRqwpu nwnk pRB 
jwqw]2]30]94
]

Bhagath Sirapaao 

Dheeou Jan 

Apunae Prathaap 

Naanak Prabh 

Jaathaa 

||2||30||94||

The Lord blesses His 

humble devotee with 

robes of honor; O 

Nanak, the Glory of 

God is manifest. 

||2||30||94||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਗਤੀ (ਦਾ) 
ਜਸਰੋਪਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਿ-

ਪਿਤਾਪ (ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) 

ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੩੦॥੯੪॥

27534 631 soriT mhlw 9 nwvW Sorath Mehalaa 9 Sorat'h, Ninth Mehl: ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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27535 631 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

27536 631 ry mn rwm isau 
kir pRIiq]

Rae Man Raam Sio 

Kar Preeth ||

O mind, love the Lord. ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣਾ।

27537 631 sRvn goibMd gunu 
sunau Aru gwau 
rsnw 
gIiq]1]rhwau]

Sravan Gobindh 

Gun Suno Ar Gaao 

Rasanaa Geeth 

||1|| Rehaao ||

With your ears, hear 

the Glorious Praises of 

the Lord of the 

Universe, and with 

your tongue, sing His 

song. ||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਜਤ 

ਸੁਜਣਆ ਕਰ, ਅਤੇ, ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਤਾਮਾ (ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27538 631 kir swDsMgiq 
ismru mwDo hoih  
piqq punIq]

Kar 

Saadhhasangath 

Simar Maadhho 

Hohi Pathith 

Puneeth ||

Join the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, and meditate in 

remembrance on the 

Lord; even a sinner 

like yourself will 

become pure.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਕਜਰਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੁ। 
(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਜਵਕਾਰੀ ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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27539 631 kwlu ibAwlu ijau 
pirE folY muKu 
pswry mIq]1]

(ibAwlu) s`p dI 
inAweIN[(pirE) 
ipAw[(folY) iPrdw

Kaal Biaal Jio 

Pariou Ddolai 

Mukh Pasaarae 

Meeth ||1||

Death is on the prowl, 

with its mouth wide 

open, friend. ||1||

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਇਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

ਆਲਸ ਨਾਹ ਕਰ, ਵੇਖ) ਮੌਤ 

ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਮੂੂੰ ਹ ਖੋਲਹ ਕੇ ਪਈ 

ਜਿਰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

27540 631 Awju kwil Puin 
qoih gRis hY  
smiJ rwKau 
cIiq]

(qoih) qYnMU[ (Puin) BI[ 
(gRis) ingLnw, Kwxw

Aaj Kaal Fun Thohi 

Gras Hai Samajh 

Raakho Cheeth ||

Today or tomorrow, 

eventually it will seize 

you; understand this 

in your consciousness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਸਮਝ ਰੱਖ ਜਕ (ਇਹ ਮੌਤ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਭੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੜੱਪ ਕਰ 

ਲਏਗੀ।

27541 631 khY nwnku rwmu 
Bij lY jwqu 
Aausru 
bIq]2]1]

(Aausru) mOkw[ 
Bij:polw bolo

Kehai Naanak 

Raam Bhaj Lai 

Jaath Aousar 

Beeth ||2||1||

Says Nanak, meditate, 

and vibrate upon the 

Lord; this opportunity 

is slipping away! 

||2||1||

ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਹੁਣ 

ਅਿ ੇਵੇਲਾ ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਵੇਲਾ 
ਲੂੰ ਘਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥੧॥

27542 631 soriT mhlw 9] Sorath Mehalaa 9 

||

Sorat'h, Ninth Mehl:

27543 631 mn kI mn hI 
mwih rhI]

Man Kee Man Hee 

Maahi Rehee ||

The mind remains in 

the mind.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਖੋ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ 
ਦੀ ਮੂੰਦ-ਭਾਗਤਾ! ਉਸ ਦੇ) ਮਨ 

ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹ 

ਗਈ।
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27544 631 nw hir Bjy n 
qIrQ syvy cotI 
kwil 
ghI]1]rhwau]

Naa Har Bhajae N 

Theerathh Saevae 

Chottee Kaal 

Gehee ||1|| 

Rehaao ||

He does not meditate 

on the Lord, nor does 

he perform service at 

sacred shrines, and so 

death seizes him by 

the hair. ||1||Pause||

ਨਾਹ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਹ ਹੀ ਉਸ ਨੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ, 

ਮੌਤ ਨੇ ਬੋਦੀ ਆ ਿੜੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

27545 631 dwrw mIq pUq 
rQ sMpiq Dn 
pUrn sBu mhI]

(sBu mhI) swrI DrqI Dhaaraa Meeth 

Pooth Rathh 

Sanpath Dhhan 

Pooran Sabh 

Mehee ||

Wife, friends, children, 

carriages, property, 

total wealth, the 

entire world

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸਤਿੀ, ਜਮੱਤਰ, 

ਪੱੁਤਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮਾਲ-

ਅਸਬਾਬ, ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੀ 
ਹੀ ਧਰਤੀ-

27546 631 Avr sgl 
imiQAw ey jwnau  
Bjnu rwmu ko 
shI]1]

Avar Sagal 

Mithhiaa Eae 

Jaano Bhajan 

Raam Ko Sehee 

||1||

- know that all of 

these things are false. 

The Lord's meditation 

alone is true. ||1||

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਸਮਝੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

(ਹੀ) ਅਸਲ (ਸਾਥੀ) ਹੈ ॥੧॥

27547 631 iPrq iPrq 
bhuqy jug hwirE  
mwns dyh lhI]

Firath Firath 

Bahuthae Jug 

Haariou Maanas 

Dhaeh Lehee ||

Wandering, wandering 

around for so many 

ages, he has grown 

weary, and finally, he 

obtained this human 

body.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਈ ਿੁਗ (ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਥੱਕ 

ਜਗਆ ਸੀ। (ਹੁਣ) ਤੈਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਲੱਭਾ ਹੈ।
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27548 631 nwnk khq  
imln kI brIAw  
ismrq khw 
nhI]2]2]

Naanak Kehath 

Milan Kee Bareeaa 

Simarath Kehaa 

Nehee ||2||2||

Says Nanak, this is the 

opportunity to meet 

the Lord; why don't 

you remember Him in 

meditation? ||2||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਹੇ ਭਾਈ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਣ ਦੀ 
ਇਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? 

॥੨॥੨॥

27549 631 soriT mhlw 9] Sorath Mehalaa 9 

||

Sorat'h, Ninth Mehl:

27550 631 mn ry kaunu 
kumiq qY lInI]

ku-m`iq Man Rae Koun 

Kumath Thai 

Leenee ||

O mind, what evil-

mindedness have you 

developed?

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਕੇਹੜੀ ਭੈੜੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ?

27551 631 pr dwrw inMidAw 
rs ricE rwm 
Bgiq nih 
kInI]1]rhwau]

(dwrw) iesqRI Par Dhaaraa 

Nindhiaa Ras 

Rachiou Raam 

Bhagath Nehi 

Keenee ||1|| 

Rehaao ||

You are engrossed in 

the pleasures of other 

men's wives, and 

slander; you have not 

worshipped the Lord 

at all. ||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ, ਪਰਾਈ 

ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦੇ ਰਸ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਤੂੂੰ  (ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27552 631 mukiq pMQu  
jwinE qY nwhin  
Dn jorn kau 
DwieAw]

Mukath Panthh 

Jaaniou Thai 

Naahan Dhhan 

Joran Ko 

Dhhaaeiaa ||

You do not know the 

way to liberation, but 

you run all around 

chasing wealth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ (ਅਿੇ 
ਤਕ) ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ, ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਦੌੜ-ਭਿ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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27553 632 AMiq sMg kwhU 
nhI dInw ibrQw 
Awpu 
bMDwieAw]1]

Anth Sang Kaahoo 

Nehee Dheenaa 

Birathhaa Aap 

Bandhhaaeiaa 

||1||

In the end, nothing 

shall go along with 

you; you have 

entrapped yourself in 

vain. ||1||

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਆਖ਼ਰ ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ। ਤੂੂੰ  ਜਵਅਰਥ 

ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਿਕੜ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ ॥੧॥
27554 632 nw hir BijE n 

gur jnu syivE  
nh aupijE kCu 
igAwnw]

Naa Har Bhajiou N 

Gur Jan Saeviou 

Neh Oupajiou 

Kashh Giaanaa ||

You have not 

meditated or vibrated 

upon the Lord; you 

have not served the 

Guru, or His humble 

servants; spiritual 

wisdom has not welled 

up within you.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਅਿ ੇਤਕ) ਨਾਹ ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਨਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਪਆ 

ਹੈਂ, ਨਾਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਈ 

ਹੈ।

27555 632 Gt hI mwih 
inrMjnu qyrY qY 
Kojq 
auidAwnw]2]

(auidAwnw) aujwV Ghatt Hee Maahi 

Niranjan Thaerai 

Thai Khojath 

Oudhiaanaa ||2||

The Immaculate Lord 

is within your heart, 

and yet you search for 

Him in the wilderness. 

||2||

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਤੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਤੂੂੰ  (ਬਾਹਰ) ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਲ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੨॥

27556 632 bhuqu jnm 
Brmq qY hwirE  
AsiQr miq nhI 
pweI]

Bahuth Janam 

Bharamath Thai 

Haariou Asathhir 

Math Nehee 

Paaee ||

You have wandered 

through many many 

births; you are 

exhausted but have 

still not found a way 

out of this endless 

cycle.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਤੂੂੰ  (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਹਾਰ ਲਈ 

ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਅਿੇਹੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ 
ਜਸੱਖੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਅਡੋਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।
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27557 632 mwns dyh pwie  
pd hir Bju  
nwnk bwq 
bqweI]3]3]

(pd) crnkml[ pd 
Bju poly

Maanas Dhaeh 

Paae Padh Har 

Bhaj Naanak Baath 

Bathaaee ||3||3||

Now that you have 

obtained this human 

body, meditate on the 

Lord's Feet; Nanak 

advises with this 

advice. ||3||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ! 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ) ਗੱਲ 

ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦਾ (ਉੱਚਾ) ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ 

॥੩॥੩॥
27558 632 soriT mhlw 9] Sorath Mehalaa 9 

||

Sorat'h, Ninth Mehl:

27559 632 mn ry pRB kI 
srin ibcwro]

Man Rae Prabh 

Kee Saran 

Bichaaro ||

O mind, contemplate 

the Sanctuary of God.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਜਰਆ ਕਰ।
27560 632 ijh ismrq  

gnkw sI auDrI  
qw ko jsu aur 
Dwro]1]rhwau]

Jih Simarath 

Ganakaa See 

Oudhharee Thaa 

Ko Jas Our 

Dhhaaro ||1|| 

Rehaao ||

Meditating on Him in 

remembrance, Ganika 

the prostitute was 

saved; enshrine His 

Praises within your 

heart. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਜਦਆਂ ਗਨਕਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਤੂੂੰ  
ਭੀ, (ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27561 632 Atl BieE DR¨A  
jw kY ismrin  
Aru inrBY pdu 
pwieAw]

A-tl Attal Bhaeiou 

Dhhrooa Jaa Kai 

Simaran Ar 

Nirabhai Padh 

Paaeiaa ||

Meditating on Him in 

remembrance, Dhroo 

became immortal, and 

obtained the state of 

fearlessness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਧੂ ਸਦਾ 
ਲਈ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਨੇ ਜਨਰਭੈਤਾ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਸੀ,
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27562 632 duK hrqw ieh 
ibiD ko suAwmI  
qY kwhy 
ibsrwieAw]1]

Dhukh Harathaa 

Eih Bidhh Ko 

Suaamee Thai 

Kaahae 

Bisaraaeiaa ||1||

The Lord and Master 

removes suffering in 

this way - why have 

you forgotten Him? 

||1||

ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥

27563 632 jb hI srin 
ghI ikrpwiniD  
gj grwh qy 
CUtw]

(grwh) qMdUAw Jab Hee Saran 

Gehee Kirapaa 

Nidhh Gaj Garaah 

Thae Shhoottaa ||

As soon as the 

elephant took to the 

protective Sanctuary 

of the Lord, the ocean 

of mercy, he escaped 

from the crocodile.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੀ (ਗਿ 

ਨੇ) ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ 

ਉਹ ਗਿ (ਹਾਥੀ) ਤੂੰ ਦੂਏ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਤੋਂ ਜਨਕਲ ਜਗਆ ਸੀ।

27564 632 mhmw nwm khw 
lau brnau rwm 
khq bMDn iqh 
qUtw]2]

Mehamaa Naam 

Kehaa Lo Barano 

Raam Kehath 

Bandhhan Thih 

Thoottaa ||2||

How much can I 

describe the Glorious 

Praises of the Naam? 

Whoever chants the 

Lord's Name, his 

bonds are broken. 

||2||

ਮੈਂ ਜਕਥੋਂ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਦੱਸਾਂ? 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ 

ਕੇ ਉਸ (ਹਾਥੀ) ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ 

ਗਏ ਸਨ ॥੨॥

27565 632 Ajwmlu pwpI  
jgu jwny inmK 
mwih insqwrw]

Ajwm`lu Ajaamal Paapee 

Jag Jaanae Nimakh 

Maahi Nisathaaraa 

||

Ajaamal, known 

throughout the world 

as a sinner, was 

redeemed in an 

instant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਅਿਾਮਲ ਜਵਕਾਰੀ ਸੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ) ਅੱਖ ਦੇ 

ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਸੀ।
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27566 632 nwnk khq cyq 
icMqwmin qY BI 
auqrih 
pwrw]3]4]

au~qr-ih Naanak Kehath 

Chaeth 

Chinthaaman Thai 

Bhee Outharehi 

Paaraa ||3||4||

Says Nanak, 

remember the 

Chintaamani, the 

jewel which fulfills all 

desires, and you too 

shall be carried across 

and saved. ||3||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਹੇ ਭਾਈ! 

ਤੂੂੰ ) ਸਾਰੀਆਂ ਜਚਤਵਨੀਆਂ 

ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ। ਤੂੂੰ  ਭੀ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਏਗਂਾ 
॥੩॥੪॥

27567 632 soriT mhlw 9] Sorath Mehalaa 9 

||

Sorat'h, Ninth Mehl:

27568 632 pRwnI kaunu 
aupwau krY]

Praanee Koun 

Oupaao Karai ||

What efforts should 

the mortal make,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੱਸ,) ਮਨੱੁਖ ਉਹ 

ਕੇਹੜਾ ਹੀਲਾ ਕਰੇ,

27569 632 jw qy Bgiq rwm 
kI pwvY jm ko 
qRwsu 
hrY]1]rhwau]

Jaa Thae Bhagath 

Raam Kee Paavai 

Jam Ko Thraas 

Harai ||1|| 

Rehaao ||

To attain devotional 

worship of the Lord, 

and eradicate the fear 

of death? 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ; ਅਤੇ 

ਿਮ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27570 632 kaunu krm  
ibidAw khu kYsI  
Drmu kaunu Puin 
kreI]

ib`idAw Koun Karam 

Bidhiaa Kahu 

Kaisee Dhharam 

Koun Fun Karee ||

Which actions, what 

sort of knowledge, and 

what religion - what 

Dharma should one 

practice?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦੱਸ, ਉਹ ਕੇਹੜੇ 

(ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹ 

ਜਕਹੋ ਜਿਹੀ ਜਵੱਜਦਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਕੇਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ (ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਕਰੇ;
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27571 632 kaunu nwmu gur 
jw kY ismrY Bv 
swgr kau 
qreI]1]

Koun Naam Gur 

Jaa Kai Simarai 

Bhav Saagar Ko 

Tharee ||1||

What Name of the 

Guru should one 

remember in 

meditation, to cross 

over the terrifying 

world-ocean? ||1||

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ (ਦੱਜਸਆ) 

ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

27572 632 kl mY eyku nwmu 
ikrpwiniD jwih 
jpY giq pwvY]

Kal Mai Eaek 

Naam Kirapaa 

Nidhh Jaahi Japai 

Gath Paavai ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the Name of the 

One Lord is the 

treasure of mercy; 

chanting it, one 

obtains salvation.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਿਪਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ) ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

27573 632 Aaur Drm qw kY 
sm nwhin ieh 
ibiD bydu 
bqwvY]2]

Aour Dhharam 

Thaa Kai Sam 

Naahan Eih Bidhh 

Baedh Bathaavai 

||2||

No other religion is 

comparable to this; so 

speak the Vedas. ||2||

ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੋਈ 

ਕਰਮ ਉਸ (ਨਾਮ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਨਹੀਂ ਹਨ-ਬੇਦ (ਭੀ) ਇਹ 

ਿੁਗਜਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

27574 632 suKu duKu rhq 
sdw inrlypI jw 
kau khq 
gusweI]

Sukh Dhukh 

Rehath Sadhaa 

Niralaepee Jaa Ko 

Kehath Gusaaee ||

He is beyond pain and 

pleasure, forever 

unattached; He is 

called the Lord of the 

world.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ) 

ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਸਮ ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸੁਖਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
(ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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27575 632 so qum hI mih 
bsY inrMqir  
nwnk drpin 
inAweI]3]5]

(drpn) SISy (inAweI) 
vWg

So Thum Hee 

Mehi Basai 

Niranthar Naanak 

Dharapan Niaaee 

||3||5||

He dwells deep within 

your inner self, O 

Nanak, like the image 

in a mirror. ||3||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਉਹ ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਭੀ ਇਕ-ਰਸ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ (ਜਵਚ ਅਕਸ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥੫॥
27576 632 soriT mhlw 9] Sorath Mehalaa 9 

||

Sorat'h, Ninth Mehl:

27577 632 mweI mY ikih 
ibiD lKau 
gusweI]

ibiD:polw bolo Maaee Mai Kihi 

Bidhh Lakho 

Gusaaee ||

O mother, how can I 

see the Lord of the 

world?

ਹੇ ਮਾਂ! ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂ?

27578 632 mhw moh 
AigAwin iqmir  
mo mnu rihE 
aurJweI]1]rhwau
]

(iqmir) hnyrw Mehaa Moh 

Agiaan Thimar Mo 

Man Rehiou 

Ourajhaaee ||1|| 

Rehaao ||

In the utter darkness 

of emotional 

attachment and 

spiritual ignorance, my 

mind remains 

entangled. 

||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਮਨ (ਤਾਂ) ਵੱਡੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਅਜਗਆਨਤਾ ਜਵਚ, ਮੋਹ ਦੇ 

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27579 632 sgl jnm Brm 
hI Brm KoieE  
nh AsiQru miq 
pweI]

Sagal Janam 

Bharam Hee 

Bharam Khoeiou 

Neh Asathhir 

Math Paaee ||

Deluded by doubt, I 

have wasted my whole 

life; I have not 

obtained a stable 

intellect.

(ਹੇ ਮਾਂ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ) ਸਾਰਾ 
ਿਨਮ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਹੀ ਗਵਾ 
ਜਲਆ ਹੈ। (ਅਿ ੇਤਕ ਅਿੇਹੀ) 
ਮਜਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ (ਿੋ 
ਮੈਨੂੂੰ ) ਅਡੋਲ ਰੱਖ ਸਕੇ।
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27580 632 ibiKAwskq 
rihE ins bwsur  
nh CUtI 
ADmweI]1]

(ibiKAw-skq) mwieAw 
c mohq ho ky[ 
(ADmweI) nIcqweI

Bikhiaasakath 

Rehiou Nis Baasur 

Neh Shhoottee 

Adhhamaaee 

||1||

I remain under the 

influence of corrupting 

sins, night and day, 

and I have not 

renounced 

wickedness. ||1||

ਜਦਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੂੰ ਪਟ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ 
ਇਹ ਨੀਚਤਾ ਮੱੁਕਣ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ॥੧॥

27581 632 swDsMgu kbhU  
nhI kInw nh 
kIriq pRB gweI]

Saadhhasang 

Kabehoo Nehee 

Keenaa Neh 

Keerath Prabh 

Gaaee ||

I never joined the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

and I did not sing the 

Kirtan of God's Praises.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ।

27582 632 jn nwnk mY 
nwih koaU gunu  
rwiK lyhu 
srnweI]2]6]

Jan Naanak Mai 

Naahi Kooo Gun 

Raakh Laehu 

Saranaaee 

||2||6||

O servant Nanak, I 

have no virtues at all; 

keep me in Your 

Sanctuary, Lord. 

||2||6||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 

ਜਵਚ ਰੱਖ ॥੨॥੬॥

27583 632 soriT mhlw 9] Sorath Mehalaa 9 

||

Sorat'h, Ninth Mehl:

27584 632 mweI mnu myro 
bis nwih]

b`is Maaee Man 

Maero Bas Naahi 

||

O mother, my mind is 

out of control.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ।
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27585 632 ins bwsur 
ibiKAn kau 
Dwvq ikih ibiD 
rokau 
qwih]1]rhwau]

Nis Baasur Bikhian 

Ko Dhhaavath Kihi 

Bidhh Roko Thaahi 

||1|| Rehaao ||

Night and day, it runs 

after sin and 

corruption. How can I 

restrain it? 

||1||Pause||

ਰਾਤ ਜਦਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਦੌੜਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਰੋਕਾਂ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27586 632 byd purwn 
isimRiq ky mq 
suin inmK n 
hIey bswvY]

ism-i Riq Baedh Puraan 

Simrith Kae Math 

Sun Nimakh N 

Heeeae Basaavai 

||

He listens to the 

teachings of the 

Vedas, the Puraanas 

and the Simritees, but 

he does not enshrine 

them in his heart, 

even for an instant.

ਇਹ ਿੀਵ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ 
ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ 

ਕੇ (ਭੀ) ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ 
(ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਦਾ।

27587 632 pr Dn pr dwrw 
isau ricE  
ibrQw jnmu 
isrwvY]1]

(isrwvY) guzwrdw Par Dhhan Par 

Dhaaraa Sio 

Rachiou Birathhaa 

Janam Siraavai 

||1||

Engrossed in the 

wealth and women of 

others, his life passes 

away uselessly. ||1||

ਪਰਾਏ ਧਨ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣਾ) ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

27588 632 mid mwieAw kY 
BieE bwvro  
sUJq nh kCu 
igAwnw]

Madh Maaeiaa Kai 

Bhaeiou Baavaro 

Soojhath Neh 

Kashh Giaanaa ||

He has gone insane 

with the wine of 

Maya, and does not 

understand even a bit 

of spiritual wisdom.

ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ 

ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸੂਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
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27589 632 Gt hI BIqir  
bsq inrMjnu qw 
ko mrmu n 
jwnw]2]

Ghatt Hee 

Bheethar Basath 

Niranjan Thaa Ko 

Maram N Jaanaa 

||2||

Deep within his heart, 

the Immaculate Lord 

dwells, but he does 

not know this secret. 

||2||

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਇਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਇਹ ਿੀਵ 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ॥੨॥

27590 633 jb hI srin  
swD kI AwieE  
durmiq sgl 
ibnwsI]

Jab Hee Saran 

Saadhh Kee 

Aaeiou 

Dhuramath Sagal 

Binaasee ||

When I came to the 

Sanctuary of the Holy 

Saints, all my evil-

mindedness was 

dispelled.

ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਝੀ 
ਮਜਤ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

27591 633 qb nwnk cyiqE 
icMqwmin kwtI 
jm kI 
PwsI]3]7]

Thab Naanak 

Chaethiou 

Chinthaaman 

Kaattee Jam Kee 

Faasee ||3||7||

Then, O Nanak, I 

remembered the 

Chintaamani, the 

jewel which fulfills all 

desires, and the noose 

of Death was snapped. 

||3||7||

ਤਦੋਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ; ਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਿਮ ਦੀ ਿਾਹੀ 
(ਭੀ) ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥੭॥

27592 633 soriT mhlw 9] Sorath Mehalaa 9 

||

Sorat'h, Ninth Mehl:

27593 633 ry nr ieh swcI 
jIA Dwir]

Rae Nar Eih 

Saachee Jeea 

Dhhaar ||

O man, grasp this 

Truth firmly in your 

soul.

ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਆਪਣੇ ਜਦਲ ਜਵਚ 

ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜਟਕਾ ਲੈ,
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27594 633 sgl jgqu hY 
jYsy supnw  
ibnsq lgq n 
bwr]1]rhwau]

j`gqu Sagal Jagath Hai 

Jaisae Supanaa 

Binasath Lagath N 

Baar ||1|| 

Rehaao ||

The whole world is 

just like a dream; it 

will pass away in an 

instant. ||1||Pause||

(ਜਕ) ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ 

ਵਰਗਾ ਹੈ, (ਇਸ ਦੇ) ਨਾਸ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27595 633 bwrU BIiq bnweI 
ric pic rhq 
nhI idn cwir]

Baaroo Bheeth 

Banaaee Rach 

Pach Rehath 

Nehee Dhin Chaar 

||

Like a wall of sand, 

built up and plastered 

with great care, which 

does not last even a 

few days,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਨੇ) ਰੇਤ 

ਦੀ ਕੂੰਧ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪੋਚ ਕੇ 

ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ; ਪਰ ਉਹ 

ਕੂੰਧ ਚਾਰ ਜਦਨ ਭੀ (ਜਟਕੀ) 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ।

27596 633 qYsy hI ieh suK 
mwieAw ky  
auriJE khw 
gvwr]1]

Thaisae Hee Eih 

Sukh Maaeiaa Kae 

Ourajhiou Kehaa 

Gavaar ||1||

Just so are the 

pleasures of Maya. 

Why are you 

entangled in them, 

you ignorant fool? 

||1||

ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਖ ਭੀ ਉਸ 

(ਰੇਤ ਦੀ ਕੂੰਧ) ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। 
ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਸੁਖਾਂ 
ਜਵਚ ਜਕਉਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? 

॥੧॥

27597 633 AjhU smiJ kCu 
ibgirE nwihin  
Bij ly nwmu 
murwir]

Ajehoo Samajh 

Kashh Bigariou 

Naahin Bhaj Lae 

Naam Muraar ||

Understand this today 

- it is not yet too late! 

Chant and vibrate the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਿ ੇਭੀ ਸਮਝ ਿਾ 
(ਅਿ)ੇ ਕੁਝ ਜਵਗਜੜਆ ਨਹੀਂ; 
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।
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27598 633 khu nwnk inj 
mqu swDn kau  
BwiKE qoih 
pukwir]2]8]

Kahu Naanak Nij 

Math Saadhhan 

Ko Bhaakhiou 

Thohi Pukaar 

||2||8||

Says Nanak, this is the 

subtle wisdom of the 

Holy Saints, which I 

proclaim out loud to 

you. ||2||8||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇਹ 

ਜਨਿੀ ਜਖ਼ਆਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾ 
ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੨॥੮॥

27599 633 soriT mhlw 9] Sorath Mehalaa 9 

||

Sorat'h, Ninth Mehl:

27600 633 ieh jig mIqu n 
dyiKE koeI]

j`ig Eih Jag Meeth N 

Dhaekhiou Koee ||

In this world, I have 

not found any true 

friend.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਕੋਈ (ਤੋੜ ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੁਣ 

ਵਾਲਾ) ਜਮੱਤਰ (ਮੈਂ) ਨਹੀਂ 
ਵੇਜਖਆ।

27601 633 sgl jgqu ApnY 
suK lwigE duK 
mY sMig n 
hoeI]1]rhwau]

Sagal Jagath 

Apanai Sukh 

Laagiou Dhukh 

Mai Sang N Hoee 

||1|| Rehaao ||

The whole world is 

attached to its own 

pleasures, and when 

trouble comes, no one 

is with you. 

||1||Pause||

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਜਵਚ 

ਹੀ ਿੁੱ ਟਾ ਜਪਆ ਹੈ। ਦੱੁਖ ਜਵਚ 

(ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਦੇ) ਨਾਲ (ਸਾਥੀ) 
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27602 633 dwrw mIq pUq 
snbMDI sgry Dn 
isau lwgy]

Dhaaraa Meeth 

Pooth 

Sanabandhhee 

Sagarae Dhhan Sio 

Laagae ||

Wives, friends, 

children and relatives - 

all are attached to 

wealth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸਤਿੀ, ਜਮੱਤਰ, 

ਪੱੁਤਰ, ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ-ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਧਨ ਨਾਲ (ਹੀ) ਜਪਆਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
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27603 633 jb hI inrDn 
dyiKE nr kau  
sMgu Cwif sB 
Bwgy]1]

Jab Hee 

Niradhhan 

Dhaekhiou Nar Ko 

Sang Shhaadd 

Sabh Bhaagae 

||1||

When they see a poor 

man, they all forsake 

his company and run 

away. ||1||

ਿਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਕੂੰਗਾਲ ਵੇਜਖਆ, (ਤਦੋਂ) ਸਾਥ 

ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

27604 633 khˆau khw iXAw 
mn baury kau  
ien isau nyhu 
lgwieE]

iXAw:dw iX qwlU qoN bolo Kehano Kehaa 

Yiaa Man Bourae 

Ko Ein Sio Naehu 

Lagaaeiou ||

So what should I say to 

this crazy mind, which 

is affectionately 

attached to them?

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਇਸ ਝੱਲੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਕੀਹ ਸਮਝਾਵਾਂ? (ਇਸ ਨੇ) 

ਇਹਨਾਂ (ਕੱਚੇ ਸਾਥੀਆਂ) ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

27605 633 dInw nwQ skl 
BY BMjn jsu qw 
ko ibsrwieE]2]

Dheenaa Naathh 

Sakal Bhai Bhanjan 

Jas Thaa Ko 

Bisaraaeiou ||2||

The Lord is the Master 

of the meek, the 

Destroyer of all fears, 

and I have forgotten 

to praise Him. ||2||

(ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਗਰੀਬਾਂ 
ਦਾ ਰਾਖਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਇਸ ਨੇ) 

ਭੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ॥੨॥

27606 633 suAwn pUC ijau  
BieE n sUDau  
bhuqu jqnu mY 
kInau]

Suaan Pooshh Jio 

Bhaeiou N 

Soodhho Bahuth 

Jathan Mai Keeno 

||

Like a dog's tail, which 

will never straighten 

out, the mind will not 

change, no matter 

how many things are 

tried.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਕੱੁਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ 

ਜਸੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਵਲੋਂ ਲਾ-ਪਰਵਾਹੀ 
ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ) ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਤਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।
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27607 633 nwnk lwj ibrd 
kI rwKhu nwmu 
quhwrau 
lInau]3]9]

Naanak Laaj 

Biradh Kee 

Raakhahu Naam 

Thuhaaro Leeno 

||3||9||

Says Nanak, please, 

Lord, uphold the 

honor of Your innate 

nature; I chant Your 

Name. ||3||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਆਪਣ)ੇ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦੇ 

(ਜਪਆਰ ਵਾਲੇ) ਸੁਭਾਵ ਦੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖ (ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, 

ਤਾਂ ਹੀ) ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥੯॥
27608 633 soriT mhlw 9] Sorath Mehalaa 9 

||

Sorat'h, Ninth Mehl:

27609 633 mn ry gihE n  
gur aupdysu]

Man Rae Gehiou N 

Gur Oupadhaes ||

O mind, you have not 

accepted the Guru's 

Teachings.

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਗਿਜਹਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

27610 633 khw BieE jau 
mUfu mufwieE  
Bgvau kIno 
Bysu]1]rhwau]

Kehaa Bhaeiou Jo 

Moodd 

Muddaaeiou 

Bhagavo Keeno 

Bhaes ||1|| 

Rehaao ||

What is the use of 

shaving your head, 

and wearing saffron 

robes? ||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਭੁਲਾ ਕੇ) ਿ ੇਜਸਰ ਭੀ ਮੁਨਾ 
ਜਲਆ, ਤੇ, ਭਗਵੇ ਰੂੰਗ ਦੇ 

ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਕੀਹ 

ਬਜਣਆ? (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਕੁਝ ਭੀ ਨਾਹ ਸੌਜਰਆ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

27611 633 swc Cwif kY  
JUTh lwigE  
jnmu AkwrQu 
KoieE]

Saach Shhaadd Kai 

Jhootheh Laagiou 

Janam Akaarathh 

Khoeiou ||

Abandoning Truth, 

you cling to falsehood; 

your life is uselessly 

wasting away.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਭਗਵਾ ਭੇਖ ਤਾਂ ਧਾਰ 

ਜਲਆ, ਪਰ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਸੁਰਜਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖੀ,
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27612 633 kir prpMc audr 
inj poiKE psu 
kI inAweI 
soieE]1]

(prpMc) CL[ (aud-r) 
pyt[ (inj) Apxw[ 
(poiKE) BirAw

Kar Parapanch 

Oudhar Nij 

Pokhiou Pas Kee 

Niaaee Soeiou 

||1||

Practicing hypocrisy, 

you fill your belly, and 

then sleep like an 

animal. ||1||

(ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ) ਛਲ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਜਰਹਾ, 
ਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਸੱੁਤਾ ਜਰਹਾ 
॥੧॥

27613 633 rwm Bjn kI 
giq nhI jwnI  
mwieAw hwiQ 
ibkwnw]

Raam Bhajan Kee 

Gath Nehee 

Jaanee Maaeiaa 

Haathh Bikaanaa 

||

You do not know the 

Way of the Lord's 

meditation; you have 

sold yourself into 

Maya's hands.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਦੀ 
ਿੁਗਜਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਜਵਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

27614 633 auriJ rihE 
ibiKAn sMig 
baurw nwmu rqnu 
ibsrwnw]2]

Ourajh Rehiou 

Bikhian Sang 

Bouraa Naam 

Rathan Bisaraanaa 

||2||

The madman remains 

entangled in vice and 

corruption; he has 

forgotten the jewel of 

the Naam. ||2||

ਕਮਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

(ਸਿੇਸ਼ਟ) ਰਤਨ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

27615 633 rihE Acyqu n 
cyiqE goibMd  
ibrQw AauD 
isrwnI]

Rehiou Achaeth N 

Chaethiou 

Gobindh Birathhaa 

Aoudhh Siraanee 

||

He remains 

thoughtless, not 

thinking of the Lord of 

the Universe; his life is 

uselessly passing away.

(ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਵਅਰਥ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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27616 633 khu nwnk hir 
ibrdu pCwnau  
BUly sdw 
prwnI]3]10]

Kahu Naanak Har 

Biradh Pashhaano 

Bhoolae Sadhaa 

Paraanee 

||3||10||

Says Nanak, O Lord, 

please, confirm your 

innate nature; this 

mortal is continually 

making mistakes. 

||3||10||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦੇ 

(ਜਪਆਰ ਵਾਲੇ) ਸੁਭਾਵ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਰੱਖ। ਇਹ ਿੀਵ ਤਾਂ ਸਦਾ ਭੁੱ ਲੇ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥੧੦॥

27617 633 soriT mhlw 9] Sorath Mehalaa 9 

||

Sorat'h, Ninth Mehl:

27618 633 jo nru duK mY duKu 
nhI mwnY]

Jo Nar Dhukh Mai 

Dhukh Nehee 

Maanai ||

That man, who in the 

midst of pain, does 

not feel pain,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਦੱੁਖਾਂ 
ਜਵਚ ਘਬਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ,

27619 633 suK snyhu Aru BY 
nhI jw kY kMcn 
mwtI 
mwnY]1]rhwau]

Sukh Sanaehu Ar 

Bhai Nehee Jaa Kai 

Kanchan Maattee 

Maanai ||1|| 

Rehaao ||

Who is not affected by 

pleasure, affection or 

fear, and who looks 

alike upon gold and 

dust;||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 

(ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੇ) ਡਰ ਨਹੀਂ, 
ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੋਨੇ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਟੀ 
(ਸਮਾਨ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27620 633 nh inMidAw nh 
ausqiq jw kY  
loBu mohu 
AiBmwnw]

Neh Nindhiaa Neh 

Ousathath Jaa Kai 

Lobh Mohu 

Abhimaanaa ||

Who is not swayed by 

either slander or 

praise, nor affected by 

greed, attachment or 

pride;

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਕਸੇ ਦੀ ਚੁਗ਼ਲੀ-ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, 
ਜਕਸੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾਹ ਲੋਭ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੈ;
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27621 633 hrK sog qy rhY 
inAwrau nwih 
mwn Apmwnw]1]

Harakh Sog Thae 

Rehai Niaaro 

Naahi Maan 

Apamaanaa ||1||

Who remains 

unaffected by joy and 

sorrow, honor and 

dishonor;||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ਮੀ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਨਾਹ ਆਦਰ ਪੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹ ਜਨਰਾਦਰੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

27622 633 Awsw mnsw 
sgl iqAwgY jg 
qy rhY inrwsw]

Aasaa Manasaa 

Sagal Thiaagai Jag 

Thae Rehai 

Niraasaa ||

Who renounces all 

hopes and desires and 

remains desireless in 

the world;

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖਾਂ ਆਸਾਂ 
ਉਮੈਦਾਂ ਸਭ ਜਤਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਤੋਂ ਜਨਰਮੋਹ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

27623 633 kwmu kRoDu ijh 
prsY nwhin iqh 
Git bRhmu 
invwsw]2]

Kaam Krodhh Jih 

Parasai Naahan 

Thih Ghatt 

Breham Nivaasaa 

||2||

Who is not touched by 

sexual desire or anger - 

 within his heart, God 

dwells. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਕਾਮ-

ਵਾਸਨਾ ਛੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਹ 

ਕਿੋਧ ਛੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
27624 633 gur ikrpw ijh 

nr kau kInI  
iqh ieh jugiq 
pCwnI]

Gur Kirapaa Jih 

Nar Ko Keenee 

Thih Eih Jugath 

Pashhaanee ||

That man, blessed by 

Guru's Grace, 

understands this way.

(ਪਰ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੇ (ਹੀ 
ਿੀਵਨ ਦੀ) ਇਹ ਿਾਚ ਸਮਝੀ 
ਹੈ।
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27625 633 nwnk lIn BieE 
goibMd isau ijau 
pwnI sMig 
pwnI]3]11]

Naanak Leen 

Bhaeiou Gobindh 

Sio Jio Paanee 

Sang Paanee 

||3||11||

O Nanak, he merges 

with the Lord of the 

Universe, like water 

with water. ||3||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਉਂ ਇਕ-

ਜਮਕ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੧੧॥

27626 634 soriT mhlw 9] Sorath Mehalaa 9 

||

Sorat'h, Ninth Mehl:

27627 634 pRIqm jwin lyhu  
mn mwhI]

Preetham Jaan 

Laehu Man 

Maahee ||

O dear friend, know 

this in your mind.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

(ਇਹ ਗੱਲ) ਪੱਕੀ ਕਰ ਕੇ 

ਸਮਝ ਲੈ,

27628 634 Apny suK isau 
hI jgu PWiDE ko  
kwhU ko 
nwhI]1]rhwau]

Apanae Sukh Sio 

Hee Jag 

Faandhhiou Ko 

Kaahoo Ko 

Naahee ||1|| 

Rehaao ||

The world is entangled 

in its own pleasures; 

no one is for anyone 

else. ||1||Pause||

(ਜਕ) ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਖ 

ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਭੀ ਜਕਸੇ ਦਾ (ਤੋੜ ਜਨਭਣ 

ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ) ਨਹੀਂ (ਬਣਦਾ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

27629 634 suK mY Awin 
bhuqu imil bYTq  
rhq chU idis 
GyrY]

Sukh Mai Aan 

Bahuth Mil 

Baithath Rehath 

Chehoo Dhis 

Ghaerai ||

In good times, many 

come and sit together, 

surrounding you on all 

four sides.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ)! ਸੁਖ 

ਜਵਚ (ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ) ਕਈ 

ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਮਲ ਕੇ (ਉਸ 

ਪਾਸ) ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਤੇ, (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
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27630 634 ibpiq prI sB 
hI sMgu Cwifq  
koaU n Awvq 
nyrY]1]

Bipath Paree Sabh 

Hee Sang 

Shhaaddith Kooo 

N Aavath Naerai 

||1||

But when hard times 

come, they all leave, 

and no one comes 

near you. ||1||

(ਪਰ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ) 

ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਸਾਥ ਛੱਡ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਜਿਰ) 

ਕੋਈ ਭੀ (ਉਸ ਦੇ) ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦਾ ॥੧॥

27631 634 Gr kI nwir  
bhuqu ihqu jw 
isau sdw rhq 
sMg lwgI]

Ghar Kee Naar 

Bahuth Hith Jaa 

Sio Sadhaa Rehath 

Sang Laagee ||

Your wife, whom you 

love so much, and 

who has remained 

ever attached to you,

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਿੀ 
(ਭੀ), ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਪਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜੀ ਸਦਾ (ਖਸਮ 

ਦੇ) ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

27632 634 jb hI hMs qjI 
ieh kWieAw pRyq 
pRyq kir 
BwgI]2]

Jab Hee Hans 

Thajee Eih 

Kaaneiaa Praeth 

Praeth Kar 

Bhaagee ||2||

Runs away crying, 

""Ghost! Ghost!"", as 

soon as the swan-soul 

leaves this body. ||2||

ਜਿਸ ਹੀ ਵੇਲੇ (ਪਤੀ ਦਾ) 
ਿੀਵਾਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਇਸਤਿੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ 

ਆਖ ਕੇ) ਪਰੇ ਹਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਮਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਮਰ ਚੁਕਾ ਹੈ 

॥੨॥

27633 634 ieh ibiD ko 
ibauhwru binE hY  
jw isau nyhu 
lgwieE]

Eih Bidhh Ko 

Biouhaar Baniou 

Hai Jaa Sio Naehu 

Lagaaeiou ||

This is the way they 

act - those whom we 

love so much.

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ) ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5569 Published: March 06/ 2014



27634 634 AMq bwr nwnk  
ibnu hir jI koaU 
kwim n 
AwieE]3]12]1
39]

Anth Baar Naanak 

Bin Har Jee Kooo 

Kaam N Aaeiou 

||3||12||139||

At the very last 

moment, O Nanak, no 

one is any use at all, 

except the Dear Lord. 

||3||12||139||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ) ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
॥੩॥੧੨॥੧੩੯॥

27635 634 soriT mhlw 1 
Gru 1 
AstpdIAw 
cauqukI

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau[ cau-qukI:polw 
bolo

Sorath Mehalaa 1 

Ghar 1 

Asattapadheeaa 

Chouthukee

Sorat'h, First Mehl, 

First House, 

Ashtapadees, Chau-

Tukas:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਰ-ਤੁਕੀ ਬਾਣੀ।

27636 634 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

27637 634 duibDw n pVau  
hir ibnu horu n 
pUjau mVY mswix  
n jweI]

mVY@ Dhubidhhaa N 

Parro Har Bin Hor 

N Poojo Marrai 

Masaan N Jaaee ||

I am not torn by 

duality, because I do 

not worship any other 

than the Lord; I do not 

visit tombs or 

crematoriums.

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪੂਿਦਾ, ਮੈਂ 
ਜਕਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਮਸਾਣਾਂ ਜਵਚ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।
27638 634 iqRsnw rwic n 

pr Gir jwvw  
iqRsnw nwim 
buJweI]

buJweI:polw bolo Thrisanaa Raach N 

Par Ghar Jaavaa 

Thrisanaa Naam 

Bujhaaee ||

I do not enter the 

houses of strangers, 

engrossed in desire. 

The Naam, the Name 

of the Lord, has 

satisfied my desires.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਿਸ 

ਕੇ ਮੈਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਕ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨੇ ਜਮਟਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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27639 634 Gr BIqir Gru 
gurU idKwieAw  
shij rqy mn 
BweI]

r`qy Ghar Bheethar 

Ghar Guroo 

Dhikhaaeiaa Sehaj 

Rathae Man 

Bhaaee ||

Deep within my heart, 

the Guru has shown 

me the home of my 

being, and my mind is 

imbued with peace 

and poise, O Siblings 

of Destiny.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ-

ਅਸਥਾਨ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਜਹਿ-

ਅਵਸਥਾ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

27640 634 qU Awpy dwnw  
Awpy bInw qU 
dyvih miq 
sweI]1]

(dwnw) jwxIjwx[ 
(bInw) dyKx vwly[ sweIN

Thoo Aapae 

Dhaanaa Aapae 

Beenaa Thoo 

Dhaevehi Math 

Saaee ||1||

You Yourself are all-

knowing, and You 

Yourself are all-seeing; 

You alone bestow 

intelligence, O Lord. 

||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈ!ਂ (ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਮੇਹਰ ਹੈ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਮੇਰੇ 

ਜਦਲ ਦੀ) ਿਾਣਨ-ਵਾਲਾ ਹੈਂ; 
ਆਪ ਹੀ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  (ਚੂੰਗੀ) ਮਜਤ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ 
ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕਦਾ) ॥੧॥

27641 634 mnu bYrwig rqau 
bYrwgI sbid mnu 
byiDAw myrI 
mweI]

r`qau[ byiDAw ksky Man Bairaag 

Ratho Bairaagee 

Sabadh Man 

Baedhhiaa 

Maeree Maaee ||

My mind is detached, 

imbued with 

detachment; the Word 

of the Shabad has 

pierced my mind, O 

my mother.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਵੱਝ ਜਗਆ ਹੈ 

(ਪਿੋਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ 
ਅਜਹਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ)। 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) ਜਤਆਗੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਜਬਰਹੋਂ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਜਗਆ ਹੈ।
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27642 634 AMqir joiq 
inrMqir bwxI  
swcy swihb isau 
ilv 
lweI]rhwau]

(inrMqir) ie`k rs Anthar Joth 

Niranthar Baanee 

Saachae Saahib 

Sio Liv Laaee || 

Rehaao ||

God's Light shines 

continually within the 

nucleus of my deepest 

self; I am lovingly 

attached to the Bani, 

the Word of the True 

Lord Master. 

||Pause||

ਉਸ (ਬੈਰਾਗੀ) ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਿਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਇਕ-ਰਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਜਵਚ (ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ), ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

27643 634 AsMK bYrwgI  
khih bYrwg so 
bYrwgI ij KsmY 
BwvY]

Asankh Bairaagee 

Kehehi Bairaag So 

Bairaagee J 

Khasamai Bhaavai 

||

Countless detached 

renunciates talk of 

detachment and 

renunciation, but he 

alone is a true 

renunciate, who is 

pleasing to the Lord 

Master.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੈਰਾਗੀ ਵੈਰਾਗ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਅਸਲ ਵੈਰਾਗ ਉਹ ਹੈ ਿੋ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਬਰਹੋਂ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਇਤਨਾ ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਜਕ ਉਹ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

27644 634 ihrdY sbid sdw 
BY ricAw gur kI 
kwr kmwvY]

Hiradhai Sabadh 

Sadhaa Bhai 

Rachiaa Gur Kee 

Kaar Kamaavai ||

The Word of the 

Shabad is ever in his 

heart; he is absorbed 

in the Fear of God, 

and he works to serve 

the Guru.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੂੰ  
ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਮਸਤ (ਰਜਹ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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27645 634 eyko cyqY mnUAw n 
folY Dwvqu vrij 
rhwvY]

Eaeko Chaethai 

Manooaa N Ddolai 

Dhhaavath Varaj 

Rehaavai ||

He remembers the 

One Lord, his mind 

does not waver, and 

he restrains its 

wanderings.

ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੇਤਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਨਹੀਂ 
ਡੋਲਦਾ, ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ (ਮਾਇਆ 

ਵਲ) ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

27646 634 shjy mwqw sdw 
rMig rwqw swcy 
ky gux gwvY]2]

m`wqw[ rw`qw Sehajae Maathaa 

Sadhaa Rang 

Raathaa Saachae 

Kae Gun Gaavai 

||2||

He is intoxicated with 

celestial bliss, and is 

ever imbued with the 

Lord's Love; he sings 

the Glorious Praises of 

the True Lord. ||2||

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਦਾ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ-) ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

27647 634 mnUAw pauxu ibMdu 
suKvwsI nwim 
vsY suK BweI]

(ibMdu) pl Br[ 
suKvwsI:poolw bolo

Manooaa Poun 

Bindh 

Sukhavaasee 

Naam Vasai Sukh 

Bhaaee ||

The mind is like the 

wind, but if it comes 

to rest in peace, even 

for an instant, then he 

shall abide in the 

peace of the Name, O 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਚੂੰਚਲ ਮਨ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਸਲ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ, 

ਤੇ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ (ਮਾਣਦਾ ਹੈ)।
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27648 634 ijhbw nyqR soqR  
sic rwqy jil 
bUJI quJih 
buJweI]

(jil) lwt[bUJI 
buJweI:poly bolo

Jihabaa Naethr 

Sothr Sach 

Raathae Jal 

Boojhee Thujhehi 

Bujhaaee ||

His tongue, eyes and 

ears are imbued with 

Truth; O Lord, You 

quench the fires of 

desire.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ (ਉਸ ਬੈਰਾਗੀ 
ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ-) ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ, 

ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿੀਭ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ (ਆਜਦਕ) ਇੂੰਦਿੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ (ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
27649 634 Aws inrws rhY 

bYrwgI inj Gir 
qwVI lweI]

Aas Niraas Rehai 

Bairaagee Nij Ghar 

Thaarree Laaee ||

In hope, the 

renunciate remains 

free of hopes; in the 

home of his own inner 

self, he is absorbed in 

the trance of deep 

meditation.

ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਮੋਹ ਹੋ ਕੇ 

ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਘਰ-ਘਾਟ 

ਦੀ ਅਪਣੱਤ ਛੱਡ ਕੇ) ਉਸ ਘਰ 

ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਸਚ ਮੁਚ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

27650 634 iBiKAw nwim rjy 
sMqoKI AMimRqu 
shij 
pIAweI]3]

iB`iKAw[ r`jy Bhikhiaa Naam 

Rajae Santhokhee 

Anmrith Sehaj 

Peeaaee ||3||

He remains content, 

satisfied with the 

charity of the Naam; 

he drinks in the 

Ambrosial Amrit with 

ease. ||3||

ਅਿੇਹੇ ਬੈਰਾਗੀ (ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੋਂ 
ਜਮਲੀ) ਨਾਮ-ਜਭੱਜਛਆ ਨਾਲ 

ਰੱਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸੂੰ ਤੋਖੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ) ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਜਪਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੩॥
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27651 634 duibDw ivic  
bYrwgu n hovI jb 
lgu dUjI rweI]

Dhubidhhaa Vich 

Bairaag N Hovee 

Jab Lag Dhoojee 

Raaee ||

There is no 

renunciation in 

duality, as long as 

there is even a particle 

of duality.

ਿਦ ਤਕ (ਮਨ ਜਵਚ) ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝਾਕ ਹੈ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ 

ਤਦ ਤਕ ਜਬਰਹੋਂ-ਅਵਸਥਾ 
ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

27652 634 sBu jgu qyrw qU 
eyko dwqw Avru  
n dUjw BweI]

j`gu Sabh Jag Thaeraa 

Thoo Eaeko 

Dhaathaa Avar N 

Dhoojaa Bhaaee ||

The whole world is 

Yours, Lord; You alone 

are the Giver. There is 

not any other, O 

Siblings of Destiny.

(ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਜਬਰਹੋਂ ਦੀ) 
ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  ਇਕ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈਂ, ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

(ਇਹ ਦਾਜਤ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੇਰਾ 
ਆਪਣਾ ਹੀ (ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ) 

ਹੈ।
27653 634 mnmuiK jMq duiK 

sdw invwsI  
gurmuiK dy 
vifAweI]

Manamukh Janth 

Dhukh Sadhaa 

Nivaasee 

Guramukh Dhae 

Vaddiaaee ||

The self-willed 

manmukh dwells in 

misery forever, while 

the Lord bestows 

greatness upon the 

Gurmukh.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ 

ਦੇ ਕੇ) ਆਦਰ ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ।

27654 634 Apr Apwr 
AgMm Agocr  
khxY kIm n 
pweI]4]

Apar Apaar Aganm 

Agochar Kehanai 

Keem N Paaee 

||4||

God is infinite, 

endless, inaccessible 

and unfathomable; His 

worth cannot be 

described. ||4||

ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ 

ਅਗੋਚਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਜਬਆਨ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
(ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ) ॥੪॥
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27655 634 suMn smwiD mhw 
prmwrQu qIin 
Bvx piq nwmM]

Sunn Samaadhh 

Mehaa 

Paramaarathh 

Theen Bhavan 

Path Naaman ||

The consciousness in 

deep Samaadhi, the 

Supreme Being, the 

Lord of the three 

worlds - these are 

Your Names, Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਐਸੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਿੁਰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, 

ਉਹ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਉੱਚਾ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਧਨ ਹੈ।
27656 634 msqik lyKu 

jIAw jig jonI  
isir isir lyKu 
shwmM]

Masathak Laekh 

Jeeaa Jag Jonee Sir 

Sir Laekh 

Sehaaman ||

The creatures born 

into this world have 

their destiny inscribed 

upon their foreheads; 

they experience 

according to their 

destinies.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿੀਵ 

ਿਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਲੇਖ (ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ ਸਜਹਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

27657 634 krm sukrm 
krwey Awpy Awpy 
Bgiq idRVwmM]

Karam Sukaram 

Karaaeae Aapae 

Aapae Bhagath 

Dhrirraaman ||

The Lord Himself 

causes them to do 

good and bad deeds; 

He Himself makes 

them steadfast in 

devotional worship.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਸਾਧਾਰਨ) ਕੂੰਮ ਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰਮ 

(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ) ਭਗਤੀ ਜਦਿੜਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।
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27658 634 min muiK jUiT 
lhY BY mwnM Awpy 
igAwnu 
AgwmM]5]

Man Mukh Jooth 

Lehai Bhai 

Maanan Aapae 

Giaan Agaaman 

||5||

The filth of their mind 

and mouth is washed 

off when they live in 

the Fear of God; the 

inaccessible Lord 

Himself blesses them 

with spiritual wisdom. 

||5||

ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ) ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। (ਸੱਚਾ ਵੈਰਾਗੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

(ਪਜਹਲਾਂ ਿੋ ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ ਦੀ) ਮੈਲ (ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਉਹ) ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੫॥

27659 635 ijin cwiKAw  
syeI swdu jwxin  
ijau guMgy 
imiTAweI]

Jin Chaakhiaa 

Saeee Saadh 

Jaanan Jio Gungae 

Mithiaaee ||

Only those who taste 

it know its sweet 

taste, like the mute, 

who eats the candy, 

and only smiles.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ) ਚੱਜਖਆ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦਾ) ਸੁਆਦ ਉਹੀ ਿਾਣਦੇ 

ਹਨ (ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ), ਜਿਵੇਂ 
ਗੁੂੰ ਗੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਖਾਧੀ 
ਜਮਜਠਆਈ (ਦਾ ਸੁਆਦ ਗੁੂੰ ਗਾ 
ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।

27660 635 AkQY kw ikAw 
kQIAY BweI  
cwlau sdw 
rjweI]

A-kQY:polw bolo Akathhai Kaa Kiaa 

Kathheeai Bhaaee 

Chaalo Sadhaa 

Rajaaee ||

How can I describe the 

indescribable, O 

Siblings of Destiny? I 

shall follow His Will 

forever.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ-ਰਸ ਹੈ ਹੀ 
ਅਕੱਥ, ਜਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ। (ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹੀ 
ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) ਮੈਂ ਉਸ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਾਂ।
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27661 635 guru dwqw myly qw 
miq hovY ingury  
miq n kweI]

Gur Dhaathaa 

Maelae Thaa Math 

Hovai Nigurae 

Math N Kaaee ||

If one meets with the 

Guru, the Generous 

Giver, then he 

understands; those 

who have no Guru 

cannot understand 

this.

(ਪਰ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਦੀ) 
ਸੂਝ ਭੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿੇ 
ਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾਤਾਰ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ। ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਜਪਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਸਮਝ ਰਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ।

27662 635 ijau clwey iqau 
cwlh BweI hor 
ikAw ko kry 
cqurweI]6]

Jio Chalaaeae Thio 

Chaaleh Bhaaee 

Hor Kiaa Ko Karae 

Chathuraaee ||6||

As the Lord causes us 

to act, so do we act, O 

Siblings of Destiny. 

What other clever 

tricks can anyone try? 

||6||

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ 
ਜਸਆਣਪ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਉਤੇ) ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਜਤਵੇਂ ਹੀ 
ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ॥੬॥

27663 635 ieik Brim 
Bulwey ieik 
BgqI rwqy qyrw 
Kylu Apwrw]

Eik Bharam 

Bhulaaeae Eik 

Bhagathee 

Raathae Thaeraa 

Khael Apaaraa ||

Some are deluded by 

doubt, while others 

are imbued with 

devotional worship; 

Your play is infinite 

and endless.

ਹੇ ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ! ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ (ਪਾ ਕੇ) ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ 

ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ-ਇਹ (ਸਭ) ਤੇਰਾ 
ਖੇਲ (ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ।

27664 635 ijqu quDu lwey  
qyhw Plu pwieAw  
qU hukim 
clwvxhwrw]

Jith Thudhh 

Laaeae Thaehaa 

Fal Paaeiaa Thoo 

Hukam 

Chalaavanehaaraa 

||

As You engage them, 

they receive the fruits 

of their rewards; You 

alone are the One who 

issues Your 

Commands.

ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ 
ਿਲ ਿੀਵ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੂੂੰ  
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਚਲਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਂ।
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27665 635 syvw krI jy ikCu 
hovY Apxw jIau 
ipMfu qumwrw]

Saevaa Karee Jae 

Kishh Hovai 

Apanaa Jeeo 

Pindd Thumaaraa 

||

I would serve You, if 

anything were my 

own; my soul and 

body are Yours.

(ਮੇਰੇ ਪਾਸ) ਿੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ 
ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ (ਮੈਂ ਇਹ 

ਆਖਣ ਦਾ ਫ਼ਖਰ ਕਰ ਸਕਾਂ 
ਜਕ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ 
ਸਰੀਰ ਭੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

27666 635 siqguir imilAY  
ikrpw kInI  
AMimRq nwmu 
ADwrw]7]

Sathigur Miliai 

Kirapaa Keenee 

Anmrith Naam 

Adhhaaraa ||7||

One who meets with 

the True Guru, by His 

Grace, takes the 

Support of the 

Ambrosial Naam. ||7||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

27667 635 ggnMqir 
vwisAw gux 
prgwisAw gux 
mih igAwn 
iDAwnM]

(ggnMqir) AkwS 
smwn vwihgurU jI, au~cy 
Awqmk mMfl

Gagananthar 

Vaasiaa Gun 

Paragaasiaa Gun 

Mehi Giaan 

Dhhiaanan ||

He dwells in the 

heavenly realms, and 

his virtues radiantly 

shine forth; 

meditation and 

spiritual wisdom are 

found in virtue.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਸੁਰਜਤ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਗੁਣ ਪਰਗਟ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਉਹ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ (ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਨ 

ਜਤਆਗੀ ਹੈ)।
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27668 635 nwmu min BwvY  
khY khwvY qqo 
qqu vKwnM]

(qqo qqu) vwihgurU hI 
vwihgurU jI

Naam Man 

Bhaavai Kehai 

Kehaavai Thatho 

Thath Vakhaanan 

||

The Naam is pleasing 

to his mind; he speaks 

it, and causes others 

to speak it as well. He 

speaks the essential 

essence of wisdom.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਆਪ ਨਾਮ) ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ ਲਈ) 

ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਿਗਤ-

ਮੂਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
27669 635 sbdu gur pIrw  

gihr gMBIrw  
ibnu sbdY jgu 
baurwnM]

j`gu Sabadh Gur 

Peeraa Gehir 

Ganbheeraa Bin 

Sabadhai Jag 

Bouraanan ||

The Word of the 

Shabad is his Guru and 

spiritual teacher, 

profound and 

unfathomable; 

without the Shabad, 

the world is insane.

ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ) ਉਹ ਡੂੂੰ ਘੇ 
ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਿਗਤ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਕਮਲਾ (ਹੋਇਆ ਜਿਰਦਾ) ਹੈ।

27670 635 pUrw bYrwgI  
shij suBwgI scu 
nwnk mnu 
mwnM]8]1]

Pooraa Bairaagee 

Sehaj Subhaagee 

Sach Naanak Man 

Maanan ||8||1||

He is a perfect 

renunciate, naturally 

at ease, O Nanak, 

whose mind is pleased 

with the True Lord. 

||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪੂਰਨ 

ਜਤਆਗੀ ਮਨੱੁਖ ਅਡੋਲ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ (ਦੀ 
ਯਾਦ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ-

ਜਨਸ਼ਾਨਾ) ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧॥

27671 635 soriT mhlw 1 
iqqukI]

iq-qukI:polw bolo Sorath Mehalaa 1 

Thithukee ||

Sorat'h, First Mehl, Ti-

Tukas:
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27672 635 Awsw mnsw 
bMDnI BweI krm 
Drm bMDkwrI]

(bMDkwrI) bMn@x vwly[ Aasaa Manasaa 

Bandhhanee 

Bhaaee Karam 

Dhharam 

Bandhhakaaree ||

Hope and desire are 

entrapments, O 

Siblings of Destiny. 

Religious rituals and 

ceremonies are traps.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਤੀਰਥ ਵਰਤ 

ਆਜਦਕ ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ 

ਕਰਜਦਆਂ ਭੀ ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਿੁਰਨੇ ਜਟਕੇ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ) ਆਸਾਂ ਤੇ 

ਇਹ ਿੁਰਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਬੂੰਨਹ ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਇਹ 

ਰਸਮੀ) ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ 

(ਸਗੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰਦਨ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

27673 635 pwip puMin jgu 
jwieAw BweI  
ibnsY nwmu 
ivswrI]

Paap Punn Jag 

Jaaeiaa Bhaaee 

Binasai Naam 

Visaaree ||

Because of good and 

bad deeds, one is born 

into the world, O 

Siblings of Destiny; 

forgetting the Naam, 

the Name of the Lord, 

he is ruined.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰ ਨੇ 

ਹੋਏ) ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੂੰ ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿਗਤ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ (ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ), ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ।

27674 635 ieh mwieAw  
jig mohxI BweI  
krm sBy 
vykwrI]1]

Eih Maaeiaa Jag 

Mohanee Bhaaee 

Karam Sabhae 

Vaekaaree ||1||

This Maya is the 

enticer of the world, O 

Siblings of Destiny; all 

such actions are 

corrupt. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਮਾਇਆ ਿਗਤ 

ਜਵਚ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮੋਹਣ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਕਰੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ 

(ਧਾਰਜਮਕ ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਕਰਮ 

ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

27675 635 suix pMifq krmw 
kwrI]

hy pMifq! krmW nMU 
(kwrI) krn vwly

Sun Panddith 

Karamaa Kaaree ||

Listen, O ritualistic 

Pandit:

(ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਆਜਦਕ 

ਧਾਰਜਮਕ ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ 

ਜਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਸੁਣ 

(ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਸਕਦੇ)।
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27676 635 ijqu krim suKu 
aUpjY BweI su 
Awqm qqu 
bIcwrI]rhwau]

Jith Karam Sukh 

Oopajai Bhaaee S 

Aatham Thath 

Beechaaree || 

Rehaao ||

That religious ritual 

which produces 

happiness, O Siblings 

of Destiny, is 

contemplation of the 

essence of the soul. 

||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਇਹ) ਹੈ ਜਕ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਗਤ-ਮੂਲ 

(ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਵਚਾਰ-

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ (ਜਲਆਂਦਾ ਿਾਏ) 

ਰਹਾਉ॥
27677 635 swsqu bydu bkY 

KVo BweI krm 
krhu sMswrI]

bkY polw, KV@o Saasath Baedh 

Bakai Kharro 

Bhaaee Karam 

Karahu Sansaaree 

||

You may stand and 

recite the Shaastras 

and the Vedas, O 

Siblings of Destiny, but 

these are just worldly 

actions.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ ਿੀ! ਤੁਸੀ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਣਾਣ ਵਾਸਤੇ) ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ 
(ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਖੋਲਹ 
ਕੇ ਉਚਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ 

ਆਪ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾਈ 

ਰੱਖਣ।
27678 635 pwKMif mYlu n 

cUkeI BweI  
AMqir mYlu 
ivkwrI]

Paakhandd Mail N 

Chookee Bhaaee 

Anthar Mail 

Vikaaree ||

Filth cannot be 

washed away by 

hypocrisy, O Siblings 

of Destiny; the filth of 

corruption and sin is 

within you.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਇਸ) ਪਖੂੰਡ ਨਾਲ 

(ਮਨ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮਨ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਟਕੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

27679 635 ien ibiD fUbI 
mwkurI BweI  
aUNfI isr kY 
BwrI]2]

(mwkurI) m`kVI[ 
(aUNfI) aultI

Ein Bidhh 

Ddoobee 

Maakuree Bhaaee 

Oonaddee Sir Kai 

Bhaaree ||2||

This is how the spider 

is destroyed, O 

Siblings of Destiny, by 

falling head-long in its 

own web. ||2||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤਾਂ ਮੱਕੜੀ ਭੀ 
(ਆਪਣਾ ਿਾਲਾ ਆਪ ਤਣ ਕੇ 

ਉਸੇ ਿਾਲੇ ਜਵਚ) ਉਲਟੀ ਜਸਰ-

ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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27680 635 durmiq GxI 
ivgUqI BweI dUjY 
Bwie KuAweI]

Dhuramath 

Ghanee Vigoothee 

Bhaaee Dhoojai 

Bhaae Khuaaee ||

So many are 

destroyed by their 

own evil-mindedness, 

O Siblings of Destiny; 

in the love of duality, 

they are ruined.

ਹੇ ਭਾਈ! ਭੈੜੀ ਮਜਤ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਲੋਕਾਈ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ 

ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਖੁੂੰ ਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।

27681 635 ibnu siqgur nwmu  
n pweIAY BweI  
ibnu nwmY Brmu n 
jweI]

Bin Sathigur Naam 

N Paaeeai Bhaaee 

Bin Naamai 

Bharam N Jaaee ||

Without the True 

Guru, the Name is not 

obtained, O Siblings of 

Destiny; without the 

Name, doubt does not 

depart.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

27682 635 siqguru syvy qw 
suKu pwey BweI  
Awvxu jwxu 
rhweI]3]

Sathigur Saevae 

Thaa Sukh Paaeae 

Bhaaee Aavan 

Jaan Rehaaee 

||3||

If one serves the True 

Guru, then he obtains 

peace, O Siblings of 

Destiny; his comings 

and goings are ended. 

||3||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਆਪਣਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

27683 635 swcu shju gur qy 
aUpjY BweI mnu 
inrmlu swic 
smweI]

Saach Sehaj Gur 

Thae Oopajai 

Bhaaee Man 

Niramal Saach 

Samaaee ||

True celestial peace 

comes from the Guru, 

O Siblings of Destiny; 

the immaculate mind 

is absorbed into the 

True Lord.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਜਪਆਂ ਸਦਾ-ਜਟਕਵੀਂ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਪਜਵਤਿ (ਹੋਇਆ) ਮਨ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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27684 635 guru syvy so bUJY 
BweI gur ibnu  
mgu n pweI]

Gur Saevae So 

Boojhai Bhaaee 

Gur Bin Mag N 

Paaee ||

One who serves the 

Guru, understands, O 

Siblings of Destiny; 

without the Guru, the 

way is not found.

(ਿੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਇਹ) ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ।

27685 635 ijsu AMqir loBu 
ik krm kmwvY 
BweI kUVu boil 
ibKu KweI]4]

Jis Anthar Lobh K 

Karam Kamaavai 

Bhaaee Koorr Bol 

Bikh Khaaee ||4||

What can anyone do, 

with greed within? O 

Siblings of Destiny, by 

telling lies, they eat 

poison. ||4||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਲੋਭ 

(ਦੀ ਲਜਹਰ) ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ 
ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਸਮੀ ਧਾਰਜਮਕ 

ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

(ਆਤਮਕ) ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।
27686 635 pMifq dhI 

ivloeIAY BweI  
ivchu inklY qQu]

dhIN[ q`Qu Panddith Dhehee 

Viloeeai Bhaaee 

Vichahu Nikalai 

Thathh ||

O Pandit, by churning 

cream, butter is 

produced.

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਝੂਠ ਬੋਲ 

ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 

ਝੂਠ-ਰੂਪ) ਜ਼ਜਹਰ ਖਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

27687 635 jlu mQIAY jlu 
dyKIAY BweI iehu 
jgu eyhw vQu]

mQIAY polw[ v`Qu Jal Mathheeai Jal 

Dhaekheeai 

Bhaaee Eihu Jag 

Eaehaa Vathh ||

By churning water, 

you shall only see 

water, O Siblings of 

Destiny; this world is 

like that.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਿੇ ਦਹੀਂ ਜਰੜਕੀਏ 

ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਚੋਂ ਮੱਖਣ ਜਨਕਲਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਿ ੇਪਾਣੀ ਜਰੜਕੀਏ, ਤਾਂ 
ਪਾਣੀ ਹੀ ਵੇਖਣ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ (ਮਾਇਆ-ਮੋਜਹਆ) 

ਿਗਤ (ਪਾਣੀ ਜਰੜਕ ਜਰੜਕ 

ਕੇ) ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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27688 635 gur ibnu Brim 
ivgUcIAY BweI  
Git Git dyau 
AlKu]5]

A-lK:polw bolo Gur Bin Bharam 

Vigoocheeai 

Bhaaee Ghatt 

Ghatt Dhaeo Alakh 

||5||

Without the Guru, he 

is ruined by doubt, O 

Siblings of Destiny; the 

unseen Divine Lord is 

in each and every 

heart. ||5||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਅਲੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ॥੫॥

27689 635 iehu jgu qwgo 
sUq ko BweI dh 
ids bwDo mwie]

q@wgo[ bWDo Eihu Jag Thaago 

Sooth Ko Bhaaee 

Dheh Dhis 

Baadhho Maae ||

This world is like a 

thread of cotton, O 

Siblings of Destiny, 

which Maya has tied 

on all ten sides.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਿਗਤ ਸੂਤਰ 

ਦਾ ਧਾਗਾ (ਸਮਝ ਲਵ,ੋ ਜਿਵੇਂ 
ਧਾਗੇ ਨੂੂੰ  ਗੂੰਢਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਹੋਣ, ਸੂੰਸਾਰਕ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ ਗੂੰਢਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਿੀਵ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਜਖੱਚੇ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ)।

27690 635 ibnu gur gwiT n 
CUteI BweI Qwky 
krm kmwie]

Bin Gur Gaath N 

Shhoottee Bhaaee 

Thhaakae Karam 

Kamaae ||

Without the Guru, the 

knots cannot be 

untied, O Siblings of 

Destiny; I am so tired 

of religious rituals.

(ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਇਹ ਰਸਮੀ 
ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੋਹ ਦੀ ਗੂੰਢ 

ਖੁਲਹਦੀ ਨਹੀਂ।

27691 635 iehu jgu Brim 
BulwieAw BweI  
khxw ikCU n 
jwie]6]

Eihu Jag Bharam 

Bhulaaeiaa 

Bhaaee Kehanaa 

Kishhoo N Jaae 

||6||

This world is deluded 

by doubt, O Siblings of 

Destiny; no one can 

say anything about it. 

||6||

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਿਗਤ (ਰਸਮੀ 
ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਮੋਹ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਇਤਨਾ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਜਕ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੬॥
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27692 635 gur imilAY Bau 
min vsY BweI BY 
mrxw scu lyKu]

Gur Miliai Bho 

Man Vasai Bhaaee 

Bhai Maranaa 

Sach Laekh ||

Meeting with the 

Guru, the Fear of God 

comes to abide in the 

mind; to die in the 

Fear of God is one's 

true destiny.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਿੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ 

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਮਰਨਾ 
(ਿੀਵ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉਤੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਐਸਾ) ਲੇਖ (ਹੈ ਿੋ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਅਟੱਲ) (ਿੀਵਨ ਦੇਂਦਾ) 
ਹੈ।

27693 635 mjnu dwnu 
cMigAweIAw 
BweI drgh nwmu 
ivsyKu]

(ivsyKu) ivSyS[ m`jnu Majan Dhaan 

Changiaaeeaa 

Bhaaee Dharageh 

Naam Visaekh ||

In the Court of the 

Lord, the Naam is far 

superior to ritualistic 

cleansing baths, 

charity and good 

deeds, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਦਾਨ-ਪੁੂੰ ਨ ਤੇ ਹੋਰ 

ਚੂੰ ਜਗਆਈਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

27694 636 guru AMksu ijin 
nwmu idRVwieAw 
BweI min visAw 
cUkw ByKu]7]

Gur Ankas Jin 

Naam 

Dhrirraaeiaa 

Bhaaee Man 

Vasiaa Chookaa 

Bhaekh ||7||

One who implants the 

Naam within himself, 

through the Guru's 

halter - O Siblings of 

Destiny, the Lord 

dwells in his mind, and 

he is free of hypocrisy. 

||7||

(ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮਸਤ ਮਨ-

ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ 

ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰੂ (ਦਾ ਸ਼ਬਦ) ਕੁੂੰ ਡਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਦਿੜਹ ਕਰਾਇਆ 

ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਿਦੋਂ 
ਨਾਮ) ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਧਾਰਜਮਕ ਜਵਖਾਵਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੭॥
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27695 636 iehu qnu hwtu 
srwP ko BweI  
vKru nwmu Apwru]

Eihu Than Haatt 

Saraaf Ko Bhaaee 

Vakhar Naam 

Apaar ||

This body is the 

jeweller's shop, O 

Siblings of Destiny; the 

incomparable Naam is 

the merchandise.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ-ਸਰਾਫ਼ ਦਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਇਕ ਹੱਟ ਹੈ ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਕਦੇ ਨਾਹ ਮੁਕਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

27696 636 iehu vKru 
vwpwrI so idRVY 
BweI gur sbid 
kry vIcwru]

Eihu Vakhar 

Vaapaaree So 

Dhrirrai Bhaaee 

Gur Sabadh Karae 

Veechaar ||

The merchant secures 

this merchandise, O 

Siblings of Destiny, by 

contemplating the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਉਹੀ ਿੀਵ-ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਸੌਦੇ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ-ਹੱਟ ਜਵਚ) 

ਜਦਿੜਹਤਾ ਨਾਲ ਵਣਿਦਾ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

27697 636 Dnu vwpwrI 
nwnkw BweI myil 
kry 
vwpwru]8]2]

Dhhan Vaapaaree 

Naanakaa Bhaaee 

Mael Karae 

Vaapaar ||8||2||

Blessed is the 

merchant, O Nanak, 

who meets the Guru, 

and engages in this 

trade. ||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੀਵ-ਵਪਾਰੀ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ ੋਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਇਹ ਵਪਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨॥

27698 636 soriT mhlw 1] Sorath Mehalaa 1 

||

Sorat'h, First Mehl:

27699 636 ijn@I siqguru 
syivAw ipAwry  
iqn@ ky swQ qry]

Jinhee Sathigur 

Saeviaa Piaarae 

Thinh Kae Saathh 

Tharae ||

Those who serve the 

True Guru, O Beloved, 

their companions are 

saved as well.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਪੱਲਾ ਿਜੜਆ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਿਣ! 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਭੀ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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27700 636 iqn@w Twk n 
pweIAY ipAwry  
AMimRq rsn hry]

Thinhaa Thaak N 

Paaeeai Piaarae 

Anmrith Rasan 

Harae ||

No one blocks their 

way, O Beloved, and 

the Lord's Ambrosial 

Nectar is on their 

tongue.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੀਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਚੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰ 

ਆਜਦਕਾਂ ਦੀ) ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ।

27701 636 bUfy Bwry BY ibnw 
ipAwry qwry 
ndir kry]1]

Booddae Bhaarae 

Bhai Binaa Piaarae 

Thaarae Nadhar 

Karae ||1||

Without the Fear of 

God, they are so heavy 

that they sink and 

drown, O Beloved; but 

the Lord, casting His 

Glance of Grace, 

carries them across. 

||1||

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

27702 636 BI qUhY swlwhxw 
ipAwry BI qyrI 
swlwh]

Bhee Thoohai 

Saalaahanaa 

Piaarae Bhee 

Thaeree Saalaah ||

I ever praise You, O 

Beloved, I ever sing 

Your Praises.

ਹੇ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ! ਸਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਾਲਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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27703 636 ivxu boihQ BY 
fubIAY ipAwry  
kMDI pwie 
khwh]1]rhwau]

(khwh) cIk ichwVw Vin Bohithh Bhai 

Ddubeeai Piaarae 

Kandhhee Paae 

Kehaah ||1|| 

Rehaao ||

Without the boat, one 

is drowned in the sea 

of fear, O Beloved; 

how can I reach the 

distant shore? 

||1||Pause||

(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ) ਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਭਉ-ਸਾਗਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ। (ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) ਪਾਰਲਾ ਕੂੰਢਾ 
ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
27704 636 swlwhI swlwhxw 

ipAwry dUjw 
Avru n koie]

Saalaahee 

Saalaahanaa 

Piaarae Dhoojaa 

Avar N Koe ||

I praise the 

Praiseworthy Lord, O 

Beloved; there is no 

other one to praise.

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਸਾਲਾਹਣ-ਿੋਗ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

27705 636 myry pRB swlwhin  
sy Bly ipAwry  
sbid rqy rMgu 
hoie]

r`qy Maerae Prabh 

Saalaahan Sae 

Bhalae Piaarae 

Sabadh Rathae 

Rang Hoe ||

Those who praise my 

God are good, O 

Beloved; they are 

imbued with the Word 

of the Shabad, and His 

Love.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਡੂੂੰ ਘੀ ਲਗਨ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਚੜਹਦਾ ਹੈ।
27706 636 iqs kI sMgiq jy 

imlY ipAwry rsu 
lY qqu 
ivloie]2]

rsu:polw bolo[q`qu This Kee Sangath 

Jae Milai Piaarae 

Ras Lai Thath Viloe 

||2||

If I join them, O 

Beloved, I can churn 

the essence and so 

find joy. ||2||

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਿੇ 
(ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਏ ਤਾਂ 
ਉਹ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ (ਨਾਮ-ਦੱੁਧ ਨੂੂੰ ) ਜਰੜਕ ਕੇ 

ਉਹ ਿਗਤ ਮੂਲ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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27707 636 piq prvwnw 
swc kw ipAwry  
nwmu scw nIswxu]

piq:polw bolo Path Paravaanaa 

Saach Kaa Piaarae 

Naam Sachaa 

Neesaan ||

The gateway to honor 

is Truth, O Beloved; it 

bears the Insignia of 

the True Name of the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ (ਇਸ ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, 

ਇਹ ਨਾਮ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਹੈ।

27708 636 AwieAw iliK lY 
jwvxw ipAwry  
hukmI hukmu 
pCwxu]

Aaeiaa Likh Lai 

Jaavanaa Piaarae 

Hukamee Hukam 

Pashhaan ||

We come into the 

world, and we depart, 

with our destiny 

written and pre-

ordained, O Beloved; 

realize the Command 

of the Commander.

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਕ) 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋ ਭੀ ਆਇਆ ਹੈ 

ਉਸ ਨੇ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ, 

ਇਹ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਰਾਹਦਾਰੀ) 
ਜਲਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਾਣੀ 
ਹੈ।

27709 636 gur ibnu hukmu n 
bUJIAY ipAwry  
swcy swcw 
qwxu]3]

bU`JIAY Gur Bin Hukam N 

Boojheeai Piaarae 

Saachae Saachaa 

Thaan ||3||

Without the Guru, this 

Command is not 

understood, O 

Beloved; True is the 

Power of the True 

Lord. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ (ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਜਝਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਬਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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27710 636 hukmY AMdir 
inMimAw ipAwry  
hukmY audr 
mJwir]

aud-r Hukamai Andhar 

Ninmiaa Piaarae 

Hukamai Oudhar 

Majhaar ||

By His Command, we 

are conceived, O 

Beloved, and by His 

Command, we grow in 

the womb.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ (ਪਜਹਲਾਂ) 
ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਜਵਚ ਜਟਕਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ (ਦਸ 

ਮਹੀਨੇ ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।

27711 636 hukmY AMdir 
jMimAw ipAwry  
aUDau isr kY 
Bwir]

Hukamai Andhar 

Janmiaa Piaarae 

Oodhho Sir Kai 

Bhaar ||

By His Command, we 

are born, O Beloved, 

head-first, and upside-

down.

ਪੱੁਠਾ ਜਸਰ ਭਾਰ ਰਜਹ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ (ਜਿਰ) 

ਿਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

27712 636 gurmuiK drgh 
jwxIAY ipAwry  
clY kwrj 
swir]4]

Guramukh 

Dharageh Jaaneeai 

Piaarae Chalai 

Kaaraj Saar ||4||

The Gurmukh is 

honored in the Court 

of the Lord, O 

Beloved; he departs 

after resolving his 

affairs. ||4||

(ਜਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ 

ਵਾਸਤੇ ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਿ ੋਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਨੂੂੰ  
ਸਵਾਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
27713 636 hukmY AMdir  

AwieAw ipAwry  
hukmy jwdo jwie]

jWdo Hukamai Andhar 

Aaeiaa Piaarae 

Hukamae Jaadho 

Jaae ||

By His Command, one 

comes into the world, 

O Beloved, and by His 

Will, he goes.

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਇਥੋਂ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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27714 636 hukmy bMin@ 
clweIAY ipAwry  
mnmuiK lhY 
sjwie]

Hukamae Bannih 

Chalaaeeai Piaarae 

Manamukh Lehai 

Sajaae ||

By His Will, some are 

bound and gagged and 

driven away, O 

Beloved; the self-

willed manmukhs 

suffer their 

punishment.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਬੂੰਨਹ  ਕੇ (ਭਾਵ, ਿੋਰੋ ਿੋਰੀ) ਇਥੋਂ 
ਤੋਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਮੋਹ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ 

ਨੂੂੰ  ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ)।

27715 636 hukmy sbid 
pCwxIAY ipAwry  
drgh pYDw 
jwie]5]

Hukamae Sabadh 

Pashhaaneeai 

Piaarae Dharageh 

Paidhhaa Jaae 

||5||

By His Command, the 

Word of the Shabad, is 

realized, O Beloved, 

and one goes to the 

Court of the Lord 

robed in honor. ||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ ਨੂੂੰ ) 

ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

27716 636 hukmy gxq 
gxweIAY ipAwry  
hukmy haumY doie]

(doie) dÍYq Hukamae Ganath 

Ganaaeeai Piaarae 

Hukamae Houmai 

Dhoe ||

By His Command, 

some accounts are 

accounted for, O 

Beloved; by His 

Command, some 

suffer in egotism and 

duality.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ (ਜਕਤੇ) ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਜਕਤੇ ਹਉਮੈ 

ਹੈ ਜਕਤੇ ਦਵੈਤ ਹੈ।
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27717 636 hukmy BvY 
BvweIAY ipAwry  
Avgix muTI 
roie]

mu`TI Hukamae Bhavai 

Bhavaaeeai 

Piaarae Avagan 

Muthee Roe ||

By His Command, one 

wanders in 

reincarnation, O 

Beloved; deceived by 

sins and demerits, he 

cries out in his 

suffering.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
(ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਜਕਤੇ 

ਕੋਈ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਜਕਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ 

ਲੋਕਾਈ (ਆਪਣ ੇਦੱੁਖ) ਰੋ ਰਹੀ 
ਹੈ।

27718 636 hukmu is\wpY swh 
kw ipAwry scu 
imlY vifAweI 
hoie]6]

Hukam Sinjaapai 

Saah Kaa Piaarae 

Sach Milai 

Vaddiaaee Hoe 

||6||

If he comes to realize 

the Command of the 

Lord's Will, O Beloved, 

then he is blessed with 

Truth and Honor. 

||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਹ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਵਜਡਆਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੬॥

27719 636 AwKix AauKw 
AwKIAY ipAwry  
ikau suxIAY scu 
nwau]

Aakhan Aoukhaa 

Aakheeai Piaarae 

Kio Suneeai Sach 

Naao ||

It is so difficult to 

speak it, O Beloved; 

how can we speak, 

and hear, the True 

Name?

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਹੀ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਸੁਜਣਆ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਹੇਠ ਿੀਵ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ, 

ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ)।
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27720 636 ijn@I so 
swlwihAw 
ipAwry hau iqn@ 
bilhwrY jwau]

Jinhee So 

Saalaahiaa Piaarae 

Ho Thinh 

Balihaarai Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who praise the 

Lord, O Beloved.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ 
ਹੈ।

27721 636 nwau imlY 
sMqoKIAW ipAwry  
ndrI myil 
imlwau]7]

Naao Milai 

Santhokheeaaan 

Piaarae Nadharee 

Mael Milaao ||7||

I have obtained the 

Name, and I am 

satisfied, O Beloved; 

by His Grace, I am 

united in His Union. 

||7||

(ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੀ ਨਾਮ ਜਮਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਿੀਵਨ 

ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਹੋ ਿਾਏ, ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਮੈਂ ਿੁਜੜਆ ਰਹਾਂ ॥੭॥

27722 636 kwieAw kwgdu jy 
QIAY ipAwry mnu 
msvwxI Dwir]

isAwhI dI (m`svwxI) 
dvwq

Kaaeiaa Kaagadh 

Jae Thheeai 

Piaarae Man 

Masavaanee 

Dhhaar ||

If my body were to 

become the paper, O 

Beloved, and my mind 

the inkpot;

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 

ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬਣ ਿਾਏ, ਿ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  
ਜਸਆਹੀ ਦੀ ਦਵਾਤ ਬਣਾ 
ਲਈਏ,

27723 636 llqw lyKix sc 
kI ipAwry hir 
gux ilKhu 
vIcwir]

(llqw) jIB[ (lyKix) 
klm

Lalathaa Laekhan 

Sach Kee Piaarae 

Har Gun Likhahu 

Veechaar ||

And if my tongue 

became the pen, O 

Beloved, I would write, 

and contemplate, the 

Glorious Praises of the 

True Lord.

ਿ ੇਸਾਡੀ ਿੀਭ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਲਖਣ ਲਈ ਕਲਮ 

ਬਣ ਿਾਏ, ਤਾਂ, ਹੇ ਭਾਈ! 

(ਸੁਭਾਗਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਜਵਚ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸੋਚ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ ਜਲਆ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਉੱਕਰਦੇ 

ਚੱਲੋ।
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27724 636 Dnu lyKwrI 
nwnkw ipAwry  
swcu ilKY auir 
Dwir]8]3]

Dhhan Laekhaaree 

Naanakaa Piaarae 

Saach Likhai Our 

Dhhaar ||8||3||

Blessed is that scribe, 

O Nanak, who writes 

the True Name, and 

enshrines it within his 

heart. ||8||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਜਲਖਾਰੀ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ-ਜਥਰ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਉੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੩॥

27725 636 soriT mhlw 1 
pihlw duqukI]

mhlw 1 pihlw nMU 
mh`lw pihlw pihlw 
pV@o[ du-qukI polw

Sorath Mehalaa 1 

Pehilaa 

Dhuthukee ||

Sorat'h, First Mehl, Du-

Tukas:

27726 636 qU guxdwqO 
inrmlo BweI  
inrmlu nw mnu 
hoie]

(nw) nwm Thoo 

Gunadhaatha 

Niramalo Bhaaee 

Niramal Naa Man 

Hoe ||

You are the Giver of 

virtue, O Immaculate 

Lord, but my mind is 

not immaculate, O 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈਂ। (ਪਰ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਸਾਡਾ 
ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

27727 636 hm AprwDI 
inrguxy BweI quJ 
hI qy guxu 
soie]1]

Ham Aparaadhhee 

Niragunae Bhaaee 

Thujh Hee Thae 

Gun Soe ||1||

I am a worthless 

sinner, O Siblings of 

Destiny; virtue is 

obtained from You 

alone, Lord. ||1||

ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਗੁਣ-ਹੀਣ ਹਾਂ। 
ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਪਜਵਤਿਤਾ ਦਾ) ਉਹ 

ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

27728 636 myry pRIqmw qU 
krqw kir vyKu]

Maerae 

Preethamaa Thoo 

Karathaa Kar 

Vaekh ||

O my Beloved Creator 

Lord, You create, and 

You behold.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਕਰਤਾਰ ਹੈਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਹੀ) ਮੇਰੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ 

(ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ)।
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27729 636 hau pwpI 
pwKMfIAw BweI  
min qin nwm 
ivsyKu]rhwau]

(ivsyKu) ivSyS Ho Paapee 

Paakhanddeeaa 

Bhaaee Man Than 

Naam Visaekh || 

Rehaao ||

I am a hypocritical 

sinner, O Siblings of 

Destiny. Bless my 

mind and body with 

Your Name, O Lord. 

||Pause||

ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਖੂੰਡੀ ਹਾਂ। ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ 

ਤਨ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਮਹੱਤਤਾ (ਪੈਦਾ ਕਰ) ਰਹਾਉ॥

27730 637 ibKu mwieAw 
icqu moihAw 
BweI cqurweI 
piq Koie]

piq:polw bolo Bikh Maaeiaa 

Chith Mohiaa 

Bhaaee 

Chathuraaee Path 

Khoe ||

The poisonous Maya 

has enticed the 

consciousness, O 

Siblings of Destiny; 

through clever tricks, 

one loses his honor.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿੀਵ ਦਾ) ਜਚੱਤ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮੋਜਹਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਮਾਇਆ ਰੁਚੀ ਵਾਲੀ) 
ਜਸਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
27731 637 icq mih Twkuru 

sic vsY BweI jy 
gur igAwnu 
smoie]2]

Chith Mehi 

Thaakur Sach 

Vasai Bhaaee Jae 

Gur Giaan Samoe 

||2||

The True Lord and 

Master abides in the 

consciousness, O 

Siblings of Destiny, if 

the Guru's spiritual 

wisdom permeates it. 

||2||

ਪਰ ਿੇ ਗੁਰੂ ਦਾ (ਜਦੱਤਾ) 
ਜਗਆਨ ਿੀਵ (ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) 

ਜਟਕ ਿਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਠਾਕੁਰ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਿੀਵ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

27732 637 rUVO rUVO AwKIAY 
BweI rUVO lwl 
clUlu]

(rUVO) suMdr Roorra Roorra 

Aakheeai Bhaaee 

Roorra Laal 

Chalool ||

Beautiful, beautiful, 

the Lord is called, O 

Siblings of Destiny; 

beautiful, like the 

deep crimson color of 

the poppy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੂੰ ਦਰ-

ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਨੋ 

ਜਪਆਰ ਦਾ) ਗੂੜਹਾ ਲਾਲ ਰੂੰਗ 

ਚਜੜਹਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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27733 637 jy mnu hir isau 
bYrwgIAY BweI  
dir Gir swcu 
ABUlu]3]

A-BUlu Jae Man Har Sio 

Bairaageeai 

Bhaaee Dhar Ghar 

Saach Abhool 

||3||

If man loves the Lord 

with detachment, O 

Siblings of Destiny, he 

is judged to be true 

and infallible in the 

Lord's court and 

home. ||3||

ਿ ੇਿੀਵ ਦਾ ਮਨ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਕਰੇ, 

ਤਾਂ, ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਤੇ ਅਭੁੱ ਲ ਪਿਭੂ (ਪਰਗਟ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

27734 637 pwqwlI Awkwis 
qU BweI Gir 
Gir qU gux 
igAwnu]

Paathaalee Aakaas 

Thoo Bhaaee Ghar 

Ghar Thoo Gun 

Giaan ||

You are pervading the 

realms of the 

underworld and the 

heavenly skies; Your 

wisdom and glories 

are in each and every 

heart.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਪਾਤਾਲਾਂ ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ (ਤੇ) ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, 
ਆਪਣ ੇਗੁਣਾਂ ਦੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

27735 637 gur imilAY suKu 
pwieAw BweI  
cUkw mnhu 
gumwnu]4]

Gur Miliai Sukh 

Paaeiaa Bhaaee 

Chookaa Manahu 

Gumaan ||4||

Meeting with the 

Guru, one finds peace, 

O Siblings of Destiny, 

and pride is dispelled 

from the mind. ||4||

ਿ ੇ(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਤਾਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

27736 637 jil mil 
kwieAw mwjIAY 
BweI BI mYlw qnu 
hoie]

kWieAW Jal Mal Kaaeiaa 

Maajeeai Bhaaee 

Bhee Mailaa Than 

Hoe ||

Scrubbing with water, 

the body can be 

cleaned, O Siblings of 

Destiny, but the body 

becomes dirty again.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲ 

ਮਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਮਾਂਿੀਏ ਤਾਂ 
ਭੀ ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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27737 637 igAwin mhw 
ris nweIAY BweI  
mnu qnu inrmlu 
hoie]5]

n@weIAY Giaan Mehaa Ras 

Naaeeai Bhaaee 

Man Than Niramal 

Hoe ||5||

Bathing in the 

supreme essence of 

spiritual wisdom, O 

Siblings of Destiny, the 

mind and body 

become pure. ||5||

ਪਰ ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਗਆਨ 

(-ਰੂਪ ਿਲ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ (-ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਭੀ 
ਪਜਵਤਿ ਤੇ ਸਰੀਰ ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

27738 637 dyvI dyvw pUjIAY 
BweI ikAw 
mwgau ikAw 
dyih]

Dhaevee Dhaevaa 

Poojeeai Bhaaee 

Kiaa Maago Kiaa 

Dhaehi ||

Why worship gods and 

goddesses, O Siblings 

of Destiny? What can 

we ask of them? What 

can they give us?

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਦੇਵੀ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਦੀਆਂ ਪੱਥਰ ਆਜਦਕ ਦੀਆਂ 

ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, 

ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਗਦਾ।

27739 637 pwhxu nIir 
pKwlIAY BweI  
jl mih bUfih 
qyih]6]

(pwhxu) p`Qr[ 
(pKwlIAY) DoeIey

Paahan Neer 

Pakhaaleeai 

Bhaaee Jal Mehi 

Booddehi Thaehi 

||6||

The stone gods are 

washed with water, O 

Siblings of Destiny, but 

they just sink in the 

water. ||6||

ਪੱਥਰ ਨੂੂੰ  ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ 

ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ (ਪੱਥਰ ਦੇ 

ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ) ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਡੱੁਬ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਆਪਣੇ 
ਪੁਿਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਕਵੇਂ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ? ॥੬॥
27740 637 gur ibnu AlKu n 

lKIAY BweI jgu 
bUfY piq Koie]

piq:polw bolo Gur Bin Alakh N 

Lakheeai Bhaaee 

Jag Booddai Path 

Khoe ||

Without the Guru, the 

unseen Lord cannot be 

seen, O Siblings of 

Destiny; the world is 

drowning, having lost 

its honor.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ 
ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿਗਤ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਡੱੁਬਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ।
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27741 637 myry Twkur hwiQ 
vfweIAw BweI jY 
BwvY qY dyie]7]

dyie Maerae Thaakur 

Haathh 

Vaddaaeeaa 

Bhaaee Jai Bhaavai 

Thai Dhaee ||7||

Greatness is in the 

hands of my Lord and 

Master, O Siblings of 

Destiny; as He is 

pleased, He gives. 

||7||

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਜਵਚ ਹਨ। ਿ ੋਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

27742 637 beIAir bolY  
mITulI BweI swcu 
khY ipr Bwie]

(beIAir) iesqRI Beear Bolai 

Meethulee 

Bhaaee Saach 

Kehai Pir Bhaae ||

That soul-bride, who 

talks sweetly and 

speaks the Truth, O 

Siblings of Destiny, 

becomes pleasing to 

her Husband Lord.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ, ਹੇ ਭਾਈ! 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਜਮੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ 
ਹੈ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ (ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ),

27743 637 ibrhY byDI sic 
vsI BweI AiDk 
rhI hir 
nwie]8]

(ibrhY) ivCoVy[ (by~DI) 
ivMn@I

Birehai Baedhhee 

Sach Vasee 

Bhaaee Adhhik 

Rehee Har Naae 

||8||

Pierced by His Love, 

she abides in Truth, O 

Siblings of Destiny, 

deeply imbued with 

the Lord's Name. ||8||

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਵੱਝੀ ਹੋਈ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਬਹੁਤ ਪਿੇਮ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੮॥
27744 637 sBu ko AwKY 

Awpxw BweI gur 
qy buJY sujwnu]

bu`JY Sabh Ko Aakhai 

Aapanaa Bhaaee 

Gur Thae Bujhai 

Sujaan ||

Everyone calls God his 

own, O Siblings of 

Destiny, but the all-

knowing Lord is known 

only through the Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਅਪਣੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ (ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਜਸਆਣਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੇ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ)।
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27745 637 jo bIDy sy aUbry 
BweI sbdu scw 
nIswnu]9]

bI~Dy Jo Beedhhae Sae 

Oobarae Bhaaee 

Sabadh Sachaa 

Neesaan ||9||

Those who are pierced 

by His Love are saved, 

O Siblings of Destiny; 

they bear the Insignia 

of the True Word of 

the Shabad. ||9||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਵੱਝਦੇ ਹਨ ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣ 

ਤੋਂ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸਣ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ॥੯॥

27746 637 eIDnu AiDk 
skylIAY BweI  
pwvku rMck 
pwie]

(eIDnu) bwlx[ 
(skylIAY) iek`Tw 
krIey[ (pwvku) A`g[ 
(rMck) QoVI ijhI

Eedhhan Adhhik 

Sakaeleeai Bhaaee 

Paavak Ranchak 

Paae ||

A large pile of 

firewood, O Siblings of 

Destiny, will burn if a 

small fire is applied.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 
ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ 

ਉਸ ਜਵਚ ਰਤਾ ਕੁ ਅੱਗ ਪਾ 
ਦੇਈਏ (ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ 

ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

27747 637 iKnu plu nwmu 
irdY vsY BweI  
nwnk imlxu 
suBwie]10]4]

Khin Pal Naam 

Ridhai Vasai 

Bhaaee Naanak 

Milan Subhaae 

||10||4||

In the same way, if the 

Naam, the Name of 

the Lord, dwells in the 

heart for a moment, 

even for an instant, O 

Siblings of Destiny, 

then one meets the 

Lord with ease, O 

Nanak. ||10||4||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਘੜੀ 
ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸ ਪਏ (ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਤੇ) ਸਜਹਿੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥੪॥

27748 637 soriT mhlw 3 
Gru 1 iqqukI

iqqukI:polw Sorath Mehalaa 3 

Ghar 1 Thithukee

Sorat'h, Third Mehl, 

First House, Ti-Tukas:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਜਤਨ-

ਤੁਕੀ ਬਾਣੀ।
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27749 637 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

27750 637 Bgqw dI sdw qU 
rKdw hir jIau  
Duir qU rKdw 
AwieAw]

Bhagathaa Dhee 

Sadhaa Thoo 

Rakhadhaa Har 

Jeeo Dhhur Thoo 

Rakhadhaa Aaeiaa 

||

You always preserve 

the honor of Your 

devotees, O Dear 

Lord; You have 

protected them from 

the very beginning of 

time.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਿਦੋਂ ਤੋਂ 
ਿਗਤ ਬਜਣਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ 
(ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ) ਰੱਖਦਾ ਆ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

27751 637 pRihlwd jn quDu 
rwiK ley hir 
jIau hrxwKsu 
mwir pcwieAw]

pRihlwd Prehilaadh Jan 

Thudhh Raakh 

Leae Har Jeeo 

Haranaakhas Maar 

Pachaaeiaa ||

You protected Your 

servant Prahlaad, O 

Dear Lord, and 

annihilated 

Harnaakhash.

ਹੇ ਹਰੀ! ਪਿਜਹਲਾਦ ਭਗਤ 

ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤੂੂੰ  
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹਰਣਾਖਸ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤਾ।

27752 637 gurmuKw no 
prqIiq hY hir 
jIau mnmuK 
Brim 
BulwieAw]1]

Guramukhaa No 

Paratheeth Hai 

Har Jeeo 

Manamukh 

Bharam 

Bhulaaeiaa ||1||

The Gurmukhs place 

their faith in the Dear 

Lord, but the self-

willed manmukhs are 

deluded by doubt. 

||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਤੂੂੰ  ਭਗਤਾਂ 
ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
27753 637 hir jI eyh qyrI 

vifAweI]

Har Jee Eaeh 

Thaeree 

Vaddiaaee ||

O Dear Lord, this is 

Your Glory.

ਹੇ ਹਰੀ! (ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ) 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ।
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27754 637 Bgqw kI pYj  
rKu qU suAwmI  
Bgq qyrI 
srxweI]rhwau]

Bhagathaa Kee 

Paij Rakh Thoo 

Suaamee Bhagath 

Thaeree 

Saranaaee || 

Rehaao ||

You preserve the 

honor of Your 

devotees, O Lord 

Master; Your devotees 

seek Your Sanctuary. 

||Pause||

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਰਹਾਉ॥

27755 637 Bgqw no jmu 
joih n swkY kwlu  
n nyVY jweI]

(joih) q`k Bhagathaa No Jam 

Johi N Saakai Kaal 

N Naerrai Jaaee ||

The Messenger of 

Death cannot touch 

Your devotees; death 

cannot even approach 

them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਡਰਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ,

27756 637 kyvl rwm nwmu 
min visAw nwmy 
hI mukiq pweI]

Kaeval Raam 

Naam Man Vasiaa 

Naamae Hee 

Mukath Paaee ||

The Name of the Lord 

alone abides in their 

minds; through the 

Naam, the Name of 

the Lord, they find 

liberation.

(ਜਕਉਂਜਕ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਥਾਂ) 
ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਹ (ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

27757 637 iriD isiD sB 
Bgqw crxI 
lwgI gur kY 
shij suBweI]2]

Ridhh Sidhh Sabh 

Bhagathaa 

Charanee Laagee 

Gur Kai Sehaj 

Subhaaee ||2||

Wealth and all the 

spiritual powers of the 

Siddhis fall at the feet 

of the Lord's devotees; 

they obtain peace and 

poise from the Guru. 

||2||

ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ (ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਸਭ ਕਰਾਮਾਤੀ 
ਤਾਕਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥
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27758 637 mnmuKw no 
prqIiq n AwvI  
AMqir loB 
suAwau]

(suAwau) mnorQ Manamukhaa No 

Paratheeth N 

Aavee Anthar 

Lobh Suaao ||

The self-willed 

manmukhs have no 

faith; they are filled 

with greed and self-

interest.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤੇ) ਯਕੀਨ 

ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਲੋਭ-ਭਰੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

27759 637 gurmuiK ihrdY 
sbdu n ByidE  
hir nwim n 
lwgw Bwau]

(ByidE) imilAw Guramukh 

Hiradhai Sabadh N 

Bhaedhiou Har 

Naam N Laagaa 

Bhaao ||

They are not Gurmukh 

- they do not 

understand the Word 

of the Shabad in their 

hearts; they do not 

love the Naam, the 

Name of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
(ਮਨਮੁਖਾਂ) ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਵੱਝਦਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦਾ।

27760 637 kUV kpt pwju 
lih jwsI mnmuK 
PIkw Alwau]3]

(pwju) idKwvw[ 
(Alwau) bol

Koorr Kapatt Paaj 

Lehi Jaasee 

Manamukh 

Feekaa Alaao 

||3||

Their masks of 

falsehood and 

hypocrisy shall fall off; 

the self-willed 

manmukhs speak with 

insipid words. ||3||

ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਭੀ ਰੱੁਖਾ 
ਰੱੁਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਝੂਠ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਾਿ ਉੱਘੜ 

ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

27761 637 Bgqw ivic 
Awip vrqdw pRB 
jI BgqI hU qU 
jwqw]

Bhagathaa Vich 

Aap Varathadhaa 

Prabh Jee 

Bhagathee Hoo 

Thoo Jaathaa ||

You are pervading 

through Your 

devotees, O Dear God; 

through Your 

devotees, You are 

known.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ 

ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ।
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27762 637 mwieAw moh sB 
lok hY qyrI qU 
eyko purKu 
ibDwqw]

Maaeiaa Moh 

Sabh Lok Hai 

Thaeree Thoo 

Eaeko Purakh 

Bidhhaathaa ||

All the people are 

enticed by Maya; they 

are Yours, Lord - You 

alone are the Architect 

of Destiny.

ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਭੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, 
ਤੇ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈਂ,

27763 638 haumY mwir mnsw 
mnih smwxI gur 
kY sbid 
pCwqw]4]

Houmai Maar 

Manasaa Manehi 

Samaanee Gur Kai 

Sabadh 

Pashhaathaa ||4||

Overcoming my 

egotism and quieting 

the desires within my 

mind, I have come to 

realize the Word of 

the Guru's Shabad. 

||4||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨ 

ਦਾ ਿੁਰਨਾ ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਨਾਲ) ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ 

॥੪॥

27764 638 AicMq kMm krih 
pRB iqn ky ijn 
hir kw nwmu 
ipAwrw]

Achinth Kanm 

Karehi Prabh Thin 

Kae Jin Har Kaa 

Naam Piaaraa ||

God automatically 

does the work of 

those who love the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

27765 638 gur prswid sdw 
min visAw siB 
kwj svwrxhwrw]

Gur Parasaadh 

Sadhaa Man 

Vasiaa Sabh Kaaj 

Savaaranehaaraa 

||

By Guru's Grace, he 

ever dwells in their 

minds, and He 

resolves all their 

affairs.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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27766 638 Enw kI rIs kry  
su ivgucY ijn 
hir pRBu hY 
rKvwrw]5]

(ivgucY) KuAwr huMdw Ounaa Kee Rees 

Karae S Viguchai 

Jin Har Prabh Hai 

Rakhavaaraa ||5||

Whoever challenges 

them is destroyed; 

they have the Lord 

God as their Savior. 

||5||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਿੇਹੜਾ 
ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੫॥

27767 638 ibnu siqgur syvy  
iknY n pwieAw  
mnmuiK Bauik 
muey ibllweI]

(ibllweI) roNdy Bin Sathigur 

Saevae Kinai N 

Paaeiaa 

Manamukh Bhouk 

Mueae Bilalaaee ||

Without serving the 

True Guru, no one 

finds the Lord; the self-

willed manmukhs die 

crying out in pain.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਭੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ) 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ 

ਜਵਲਕ ਜਵਲਕ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
27768 638 Awvih jwvih 

Taur n pwvih  
duK mih duiK 
smweI]

Aavehi Jaavehi 

Thour N Paavehi 

Dhukh Mehi 

Dhukh Samaaee ||

They come and go, 

and find no place of 

rest; in pain and 

suffering, they perish.

ਉਹ ਸਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਇਸ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਕੋਈ) ਠਾਹਰ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ, ਦੱੁਖ ਜਵਚ (ਿੀਵਨ 

ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆਖ਼ਰ) ਦੱੁਖ 

ਜਵਚ (ਹੀ) ਗ਼ਰਕ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

27769 638 gurmuiK hovY su 
AMimRqu pIvY shjy 
swic smweI]6]

Guramukh Hovai S 

Anmrith Peevai 

Sehajae Saach 

Samaaee ||6||

But one who becomes 

Gurmukh drinks in the 

Ambrosial Nectar, and 

is easily absorbed in 

the True Name. ||6||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, 

(ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥
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27770 638 ibnu siqgur syvy  
jnmu n CofY jy 
Anyk krm krY 
AiDkweI]

(AiDkweI) bhuq Bin Sathigur 

Saevae Janam N 

Shhoddai Jae 

Anaek Karam Karai 

Adhhikaaee ||

Without serving the 

True Guru, one cannot 

escape reincarnation, 

even by performing 

numerous rituals.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿਨਮਾਂ ਦਾ 
ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 
ਬਥੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ (ਜਮੱਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।

27771 638 vyd pVih qY vwd 
vKwxih ibnu 
hir piq gvweI]

(vwd) JgVy dIAW 
(vKwxih) g`lW kry[ 
pV@ih

Vaedh Parrehi 

Thai Vaadh 

Vakhaanehi Bin 

Har Path Gavaaee 

||

Those who read the 

Vedas, and argue and 

debate without the 

Lord, lose their honor.

(ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ) ਵੇਦ (ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਜਨਰੀਆਂ) 

ਬਜਹਸਾਂ (ਹੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ। 
(ਯਕੀਨ ਿਾਣੋ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ।
27772 638 scw siqguru 

swcI ijsu bwxI  
Bij CUtih gur 
srxweI]7]

Bij:polw bolo Sachaa Sathigur 

Saachee Jis 

Baanee Bhaj 

Shhoottehi Gur 

Saranaaee ||7||

True is the True Guru, 

and True is the Word 

of His Bani; in the 

Guru's Sanctuary, one 

is saved. ||7||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਾਲੀ ਹੈ। ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਦੌੜ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਿਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥
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27773 638 ijn hir min 
visAw sy dir 
swcy dir swcY 
sicAwrw]

Jin Har Man 

Vasiaa Sae Dhar 

Saachae Dhar 

Saachai Sachiaaraa 

||

Those whose minds 

are filled with the Lord 

are judged as true in 

the Court of the Lord; 

they are hailed as true 

in the True Court.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਰਖ਼-ਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

27774 638 Enw dI soBw  
juig juig hoeI  
koie n 
mytxhwrw]

Ounaa Dhee 

Sobhaa Jug Jug 

Hoee Koe N 

Maettanehaaraa 

||

Their praises echo 

throughout the ages, 

and no one can erase 

them.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਕੋਈ (ਜਨੂੰ ਦਕ ਆਜਦਕ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਵਜਡਆਈ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

27775 638 nwnk iqn kY 
sd bilhwrY ijn 
hir rwiKAw auir 
Dwrw]8]1]

Naanak Thin Kai 

Sadh Balihaarai Jin 

Har Raakhiaa Our 

Dhhaaraa 

||8||1||

Nanak is forever a 

sacrifice to those who 

enshrine the Lord 

within their hearts. 

||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ ॥੮॥੧॥

27776 638 soriT mhlw 3 
duqukI]

duqukI:polw bolo Sorath Mehalaa 3 

Dhuthukee ||

Sorat'h, Third Mehl, 

Du-Tukas:

27777 638 inguixAw no Awpy 
bKis ley BweI  
siqgur kI syvw 
lwie]

Niguniaa No 

Aapae Bakhas 

Leae Bhaaee 

Sathigur Kee 

Saevaa Laae ||

He Himself forgives 

the worthless, O 

Siblings of Destiny; He 

commits them to the 

service of the True 

Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਲਾ 
ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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27778 638 siqgur kI syvw 
aUqm hY BweI  
rwm nwim icqu 
lwie]1]

Sathigur Kee 

Saevaa Ootham 

Hai Bhaaee Raam 

Naam Chith Laae 

||1||

Service to the True 

Guru is sublime, O 

Siblings of Destiny; 

through it, one's 

consciousness is 

attached to the Lord's 

Name. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ-ਸੇਵਾ 
ਬੜੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ (ਸ਼ਰਨ 

ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

27779 638 hir jIau Awpy 
bKis imlwie]

Har Jeeo Aapae 

Bakhas Milaae ||

The Dear Lord 

forgives, and unites 

with Himself.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੇ ਹਾਂ, ਜਵਕਾਰੀ ਹਾਂ।

27780 638 gux hIx hm 
AprwDI BweI  
pUrY siqguir ley 
rlwie]rhwau]

Guneheen Ham 

Aparaadhhee 

Bhaaee Poorai 

Sathigur Leae 

Ralaae || Rehaao 

||

I am a sinner, totally 

without virtue, O 

Siblings of Destiny; the 

Perfect True Guru has 

blended me. 

||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਰਲਾ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

27781 638 kaux kaux 
AprwDI 
bKisAnu ipAwry  
swcY sbid 
vIcwir]

Koun Koun 

Aparaadhhee 

Bakhasian Piaarae 

Saachai Sabadh 

Veechaar ||

So many, so many 

sinners have been 

forgiven, O beloved 

one, by contemplating 

the True Word of the 

Shabad.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ 

ਜਵਚ (ਿੋੜ ਕੇ) ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ।
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27782 638 Baujlu pwir 
auqwirAnu BweI  
siqgur byVY 
cwiV]2]

cwiV@ Bhoujal Paar 

Outhaarian 

Bhaaee Sathigur 

Baerrai Chaarr 

||2||

They got on board the 

boat of the True Guru, 

who carried them 

across the terrifying 

world-ocean, O 

Siblings of Destiny. 

||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ (ਸ਼ਬਦ-) 

ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ ਚਾੜਹ ਕੇ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਇਆ ਹੈ ॥੨॥

27783 638 mnUrY qy kMcn 
Bey BweI guru 
pwrsu myil 
imlwie]

(mnUrY) giLAw lohw[ 
(kMcn) sonw

Manoorai Thae 

Kanchan Bheae 

Bhaaee Gur Paaras 

Mael Milaae ||

I have been 

transformed from 

rusty iron into gold, O 

Siblings of Destiny, 

united in Union with 

the Guru, the 

Philosopher's Stone.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਾਰਸ-ਗੁਰੂ (ਆਪਣੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

27784 638 Awpu Coif nwau 
min visAw BweI  
joqI joiq 
imlwie]3]

Aap Shhodd Naao 

Man Vasiaa 

Bhaaee Jothee 

Joth Milaae ||3||

Eliminating my self-

conceit, the Name has 

come to dwell within 

my mind, O Siblings of 

Destiny; my light has 

merged in the Light. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਤਆਗ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰਜਤ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

27785 638 hau vwrI hau 
vwrxY BweI  
siqgur kau sd 
bilhwrY jwau]

Ho Vaaree Ho 

Vaaranai Bhaaee 

Sathigur Ko Sadh 

Balihaarai Jaao ||

I am a sacrifice, I am a 

sacrifice, O Siblings of 

Destiny, I am forever a 

sacrifice to my True 

Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,
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27786 638 nwmu inDwnu ijin 
idqw BweI  
gurmiq shij 
smwau]4]

Naam Nidhhaan 

Jin Dhithaa 

Bhaaee Guramath 

Sehaj Samaao 

||4||

He has given me the 

treasure of the Naam; 

O Siblings of Destiny, 

through the Guru's 

Teachings, I am 

absorbed in celestial 

bliss. ||4||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ 

ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥

27787 638 gur ibnu shju n 
aUpjY BweI pUChu 
igAwnIAw jwie]

Gur Bin Sehaj N 

Oopajai Bhaaee 

Pooshhahu 

Giaaneeaa Jaae ||

Without the Guru, 

celestial peace is not 

produced, O Siblings 

of Destiny; go and ask 

the spiritual teachers 

about this.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾ ਕੇ 

ਪੱੁਛ ਲਵੋ, (ਇਹੀ ਉੱਤਰ 

ਜਮਲੇਗਾ ਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

27788 638 siqgur kI syvw 
sdw kir BweI  
ivchu Awpu 
gvwie]5]

Sathigur Kee 

Saevaa Sadhaa Kar 

Bhaaee Vichahu 

Aap Gavaae ||5||

Serve the True Guru 

forever, O Siblings of 

Destiny, and eradicate 

self-conceit from 

within. ||5||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ,) ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਭੀ 
(ਆਪਣੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਜਰਆ ਕਰ ॥੫॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5610 Published: March 06/ 2014



27789 638 gurmqI Bau 
aUpjY BweI Bau 
krxI scu swru]

Guramathee Bho 

Oopajai Bhaaee 

Bho Karanee Sach 

Saar ||

Under Guru's 

Instruction, the Fear of 

God is produced, O 

Siblings of Destiny; 

true and excellent are 

the deeds done in the 

Fear of God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ) ਡਰ-

ਅਦਬ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਡਰ-ਅਦਬ (ਪੈਦਾ 
ਕਰਨਾ ਹੀ) ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ 

ਹੈ, ਇਹ ਕੂੰਮ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੂੰਮ 

(ਸਭ ਤੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ।
27790 638 pRym pdwrQu 

pweIAY BweI scu 
nwmu AwDwru]6]

Praem 

Padhaarathh 

Paaeeai Bhaaee 

Sach Naam 

Aadhhaar ||6||

Then, one is blessed 

with the treasure of 

the Lord's Love, O 

Siblings of Destiny, 

and the Support of the 

True Name. ||6||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਇਸ ਡਰ-ਅਦਬ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਲੱਭ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) 
ਆਸਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

27791 638 jo siqguru syvih 
Awpxw BweI  
iqn kY hau 
lwgau pwie]

Jo Sathigur 

Saevehi Aapanaa 

Bhaaee Thin Kai 

Ho Laago Paae ||

I fall at the feet of 

those who serve their 

True Guru, O Siblings 

of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ।

27792 638 jnmu svwrI 
Awpxw BweI kulu 
BI leI 
bKswie]7]

Janam Savaaree 

Aapanaa Bhaaee 

Kul Bhee Lee 

Bakhasaae ||7||

I have fulfilled my life, 

O Siblings of Destiny, 

and my family has 

been saved as well. 

||7||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ 

ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੭॥
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27793 638 scu bwxI scu 
sbdu hY BweI gur 
ikrpw qy hoie]

Sach Baanee Sach 

Sabadh Hai 

Bhaaee Gur 

Kirapaa Thae Hoe 

||

The True Word of the 

Guru's Bani, and the 

True Word of the 

Shabad, O Siblings of 

Destiny, are obtained 

only by Guru's Grace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ) ਹੈ, 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦੀ) ਹੈ, 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
27794 638 nwnk nwmu hir 

min vsY BweI  
iqsu ibGnu n 
lwgY koie]8]2]

Naanak Naam Har 

Man Vasai Bhaaee 

This Bighan N 

Laagai Koe 

||8||2||

O Nanak, with the 

Name of the Lord 

abiding in one's mind, 

no obstacles stand in 

one's way, O Siblings 

of Destiny. ||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਭਾਈ! 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ 
ਵਾਪਰਦੀ ॥੮॥੨॥

27795 639 soriT mhlw 3] Sorath Mehalaa 3 

||

Sorat'h, Third Mehl:

27796 639 hir jIau sbdy 
jwpdw BweI pUrY 
Bwig imlwie]

Har Jeeo 

Sabadhae 

Jaapadhaa Bhaaee 

Poorai Bhaag 

Milaae ||

The Dear Lord is 

realized through the 

Word of His Shabad, O 

Siblings of Destiny, 

which is found only by 

perfect destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ 
ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।
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27797 639 sdw suKu sohwgxI 
BweI An idnu 
rqIAw rMgu 
lwie]1]

r`qIAW Sadhaa Sukh 

Sohaaganee 

Bhaaee Anadhin 

Ratheeaa Rang 

Laae ||1||

The happy soul-brides 

are forever in peace, O 

Siblings of Destiny; 

night and day, they 

are attuned to the 

Lord's Love. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥

27798 639 hir jI qU Awpy 
rMgu cVwie]

cV@wie Har Jee Thoo 

Aapae Rang 

Charraae ||

O Dear Lord, You 

Yourself color us in 

Your Love.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਸਰਨ 

ਆਏ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਉਤੇ 

ਆਪਣ ੇਜਪਆਰ ਦਾ) ਰੂੰਗ 

ਚਾੜਹਦਾ ਹੈਂ।
27799 639 gwvhu gwvhu rMig 

rwiqho BweI hir 
syqI rMgu 
lwie]rhwau]

Gaavahu Gaavahu 

Rang Raathiho 

Bhaaee Har 

Saethee Rang Laae 

|| Rehaao ||

Sing, continually sing 

His Praises, imbued 

with His Love, O 

Siblings of Destiny; be 

in love with the Lord. 

||Pause||

ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਹੋਏ ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ 

ਜਰਹਾ ਕਰੋ ਰਹਾਉ॥

27800 639 gur kI kwr 
kmwvxI BweI  
Awpu Coif icqu 
lwie]

Gur Kee Kaar 

Kamaavanee 

Bhaaee Aap 

Shhodd Chith Laae 

||

Work to serve the 

Guru, O Siblings of 

Destiny; abandon self-

conceit, and focus 

your consciousness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ, ਮਨ 

ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ,
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27801 639 sdw shju iPir 
duKu n lgeI 
BweI hir Awip 
vsY min 
Awie]2]

Sadhaa Sehaj Fir 

Dhukh N Lagee 

Bhaaee Har Aap 

Vasai Man Aae 

||2||

You shall be in peace 

forever, and you shall 

not suffer in pain any 

longer, O Siblings of 

Destiny; the Lord 

Himself shall come 

and abide in your 

mind. ||2||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

27802 639 ipr kw hukmu n 
jwxeI BweI sw 
kulKxI kunwir]

ku-l`KxI Pir Kaa Hukam N 

Jaanee Bhaaee 

Saa Kulakhanee 

Kunaar ||

She who does not 

know the Will of her 

Husband Lord, O 

Siblings of Destiny, is 

an ill-mannered and 

bitter bride.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੀ, ਉਹ ਕੋਝ ੇਲੱਛਣਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚੂੰਦਰੀ ਹੈ।

27803 639 mn hiT kwr 
kmwvxI BweI  
ivxu nwvY  
kUiVAwir]3]

Manehath Kaar 

Kamaavanee 

Bhaaee Vin Naavai 

Koorriaar ||3||

She does things with a 

stubborn mind, O 

Siblings of Destiny; 

without the Name, she 

is false. ||3||

(ਿੇ ਉਹ ਜਵਖਾਵੇ-ਮਾਤਰ) ਮਨ 

ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ) 
ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ, ਹੇ 

ਭਾਈ! ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਹੀ 
ਵਣਿਾਰਨ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
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27804 639 sy gwvih ijn 
msqik Bwgu hY 
BweI Bwie scY 
bYrwgu]

Sae Gaavehi Jin 

Masathak Bhaag 

Hai Bhaaee Bhaae 

Sachai Bairaag ||

They alone sing the 

Lord's Praises, who 

have such pre-

ordained destiny 

written upon their 

foreheads, O Siblings 

of Destiny; through 

the Love of the True 

Lord, they find 

detachment.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

27805 639 An idnu rwqy 
gux rvih BweI  
inrBau gur ilv 
lwgu]4]

(rvih) aucwrdy Anadhin Raathae 

Gun Ravehi 

Bhaaee Nirabho 

Gur Liv Laag ||4||

Night and day, they 

are imbued with His 

Love; they utter His 

Glorious Praises, O 

Siblings of Destiny, 

and they lovingly focus 

their consciousness on 

the Fearless Guru. 

||4||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ (ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦੇ 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਜਨਡਰ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਲਗਨ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੪॥

27806 639 sBnw mwir 
jIvwldw BweI so 
syvhu idnu rwiq]

Sabhanaa Maar 

Jeevaaladhaa 

Bhaaee So 

Saevahu Dhin 

Raath ||

He kills and revives all, 

O Siblings of Destiny; 

serve Him, day and 

night.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਜਰਆ ਕਰੋ, ਿੋ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵਾਂਦਾ ਹੈ।
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27807 639 so ikau mnhu 
ivswrIAY BweI  
ijs dI vfI hY 
dwiq]5]

So Kio Manahu 

Visaareeai Bhaaee 

Jis Dhee Vaddee 

Hai Dhaath ||5||

How can we forget 

Him from our minds, O 

Siblings of Destiny? His 

gifts are glorious and 

great. ||5||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ) 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦਾ ॥੫॥

27808 639 mnmuiK mYlI 
fuMmxI BweI  
drgh nwhI 
Qwau]

(fuMmxI) duic`qI Manamukh Mailee 

Ddunmanee 

Bhaaee Dharageh 

Naahee Thhaao ||

The self-willed 

manmukh is filthy and 

double-minded, O 

Siblings of Destiny; the 

finds no place of rest 

in the Court of the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ 
ਡੋਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।

27809 639 gurmuiK hovY q 
gux rvY BweI  
imil pRIqm 
swic smwau]6]

Guramukh Hovai 

Th Gun Ravai 

Bhaaee Mil 

Preetham Saach 

Samaao ||6||

But if she becomes 

Gurmukh, then she 

chants the Glorious 

Praises of the Lord, O 

Siblings of Destiny; the 

meets her True 

Beloved, and merges 

in Him. ||6||

ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੬॥
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27810 639 eyqu jnim hir n 
cyiqE BweI  
ikAw muhu dysI 
jwie]

Eaeth Janam Har 

N Chaethiou 

Bhaaee Kiaa Muhu 

Dhaesee Jaae ||

In this life, she has not 

focused her 

consciousness on the 

Lord, O Siblings of 

Destiny; how can she 

show her face when 

she leaves?

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹ 

(ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਿਾ ਕੇ ਕੀਹ 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਖਾਏਗਾ? (ਸ਼ਰਮ-ਸਾਰ 

ਹੋਵੇਗਾ)।

27811 639 ikVI pvMdI 
muhwieEnu BweI  
ibiKAw no 
loBwie]7]

(ikVI) AvwzW (pvMdI) 
pYNdIAW[ (muhwieEnu) 
lutw ilAw

Kirree Pavandhee 

Muhaaeioun 

Bhaaee Bikhiaa No 

Lobhaae ||7||

In spite of the warning 

calls which were 

sounded, she has been 

plundered, O Siblings 

of Destiny; she 

yearned only for 

corruption. ||7||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ, (ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹਣ ਦੀਆਂ) ਵਾਿਾਂ ਪੈਂਜਦਆਂ 

ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਲੁਟਾ ਜਲਆ ॥੭॥

27812 639 nwmu smwlih 
suiK vsih BweI  
sdw suKu sWiq 
srIr]

Naam Samaalehi 

Sukh Vasehi 

Bhaaee Sadhaa 

Sukh Saanth 

Sareer ||

Those who dwell upon 

the Naam, O Siblings 

of Destiny, their 

bodies are ever 

peaceful and tranquil.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਾਪਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
27813 639 nwnk nwmu 

smwil qU BweI  
AprMpr guxI 
ghIr]8]3]

(Ap-rMpr) byAMq Naanak Naam 

Samaal Thoo 

Bhaaee Aparanpar 

Gunee Geheer 

||8||3||

O Nanak, dwell upon 

the Naam; the Lord is 

infinite, virtuous and 

unfathomable, O 

Siblings of Destiny. 

||8||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਭਾਈ! 

ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ, 

ਿੇਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ਿ ੋ

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਿੋ ਵੱਡੇ 

ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੮॥੩॥
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27814 639 soriT mhlw 5 
Gru 1 
AstpdIAw

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Sorath Mehalaa 5 

Ghar 1 

Asattapadheeaa

Sorat'h, Fifth Mehl, 

First House, 

Ashtapadees:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

27815 639 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

27816 639 sBu jgu ijnih 
aupwieAw BweI  
krx kwrx 
smrQu]

smr`Qu Sabh Jag Jinehi 

Oupaaeiaa Bhaaee 

Karan Kaaran 

Samarathh ||

The One who created 

the whole world, O 

Siblings of Destiny, is 

the Almighty Lord, the 

Cause of causes.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿੋ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈ, ਿ ੋਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,

27817 639 jIau ipMfu ijin 
swijAw BweI dy 
kir ApxI vQu]

v`Qu Jeeo Pindd Jin 

Saajiaa Bhaaee 

Dhae Kar Apanee 

Vathh ||

He fashioned the soul 

and the body, O 

Siblings of Destiny, by 

His own power.

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜਤਆ ਦੇ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ 

(ਤਾਂ) ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਭੀ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

27818 639 ikin khIAY ikau 
dyKIAY BweI  
krqw eyku AkQu]

A-kQu:polw bolo Kin Keheeai Kio 

Dhaekheeai 

Bhaaee Karathaa 

Eaek Akathh ||

How can He be 

described? How can 

He be seen, O Siblings 

of Destiny? The 

Creator is One; He is 

indescribable.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਦਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਵੇਜਖਆ 

ਿਾਏ?
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27819 639 guru goivMdu 
slwhIAY BweI  
ijs qy jwpY 
qQu]1]

(qQu) AslIAq Gur Govindh 

Salaaheeai Bhaaee 

Jis Thae Jaapai 

Thathh ||1||

Praise the Guru, the 

Lord of the Universe, 

O Siblings of Destiny; 

through Him, the 

essence is known. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੧॥

27820 639 myry mn jpIAY 
hir BgvMqw]

Maerae Man 

Japeeai Har 

Bhagavanthaa ||

O my mind, meditate 

on the Lord, the Lord 

God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਸਦਾ) ਹਰੀ 
ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

27821 639 nwm dwnu dyie 
jn Apny dUK 
drd kw 
hMqw]rhwau]

(hMqw) nws krn vwlw Naam Dhaan 

Dhaee Jan Apanae 

Dhookh Dharadh 

Kaa Hanthaa || 

Rehaao ||

He blesses His servant 

with the gift of the 

Naam; He is the 

Destroyer of pain and 

suffering. ||Pause||

ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

27822 639 jw kY Gir sBu 
ikCu hY BweI nau 
iniD Bry BMfwr]

Jaa Kai Ghar Sabh 

Kishh Hai Bhaaee 

No Nidhh Bharae 

Bhanddaar ||

Everything is in His 

home, O Siblings of 

Destiny; His 

warehouse is 

overflowing with the 

nine treasures.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਿਗਤ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮੌਿੂਦ 

ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਭੂੰ ਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ,

27823 639 iqs kI kImiq  
nw pvY BweI aUcw 
Agm Apwr]

This Kee Keemath 

Naa Pavai Bhaaee 

Oochaa Agam 

Apaar ||

His worth cannot be 

estimated, O Siblings 

of Destiny; He is lofty, 

inaccessible and 

infinite.

ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, 
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।
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27824 639 jIA jMq 
pRiqpwldw BweI  
inq inq krdw 
swr]

Jeea Janth 

Prathipaaladhaa 

Bhaaee Nith Nith 

Karadhaa Saar ||

He cherishes all beings 

and creatures, O 

Siblings of Destiny; he 

continually takes care 

of them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

27825 639 siqguru pUrw 
BytIAY BweI  
sbid 
imlwvxhwr]2]

Sathigur Pooraa 

Bhaetteeai Bhaaee 

Sabadh 

Milaavanehaar 

||2||

So meet with the 

Perfect True Guru, O 

Siblings of Destiny, 

and merge in the 

Word of the Shabad. 

||2||

(ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ) 

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ) 
ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਸਕਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥

27826 639 scy crx 
sryvIAih BweI  
BRmu Bau hovY nwsu]

(sryvIAih) pUjIey Sachae Charan 

Saraeveeahi 

Bhaaee Bhram 

Bho Hovai Naas ||

Adoring the feet of the 

True Guru, O Siblings 

of Destiny, doubt and 

fear are dispelled.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨ 

ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਦਾ, (ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦੇ) ਡਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
27827 639 imil sMq sBw  

mnu mWjIAY BweI  
hir kY nwim 
invwsu]

sBw:polw bolo Mil Santh Sabhaa 

Man Maanjeeai 

Bhaaee Har Kai 

Naam Nivaas ||

Joining the Society of 

the Saints, cleanse 

your mind, O Siblings 

of Destiny, and dwell 

in the Name of the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

(ਮਨ ਦਾ) ਜਨਵਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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27828 639 imtY AMDyrw 
AigAwnqw BweI  
kml hovY 
prgwsu]

Mittai Andhhaeraa 

Agiaanathaa 

Bhaaee Kamal 

Hovai Paragaas ||

The darkness of 

ignorance shall be 

dispelled, O Siblings of 

Destiny, and the lotus 

of your heart shall 

blossom forth.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦਾ 
ਹਨੇਰਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਹਰਦੇ ਦੇ) ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਦਾ ਜਖੜਾਉ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

27829 639 gur bcnI suKu 
aUpjY BweI siB 
Pl siqgur 
pwis]3]

Gur Bachanee 

Sukh Oopajai 

Bhaaee Sabh Fal 

Sathigur Paas 

||3||

By the Guru's Word, 

peace wells up, O 

Siblings of Destiny; all 

fruits are with the 

True Guru. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿਲ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਕੋਲ ਹਨ ॥੩॥

27830 640 myrw qyrw CofIAY 
BweI hoeIAY sB 
kI DUir]

Maeraa Thaeraa 

Shhoddeeai 

Bhaaee Hoeeai 

Sabh Kee Dhhoor 

||

Give up your sense of 

mine and yours, O 

Siblings of Destiny, 

and become the dust 

of the feet of all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਵਤਕਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

27831 640 Git Git bRhmu 
pswirAw BweI  
pyKY suxY hjUir]

Ghatt Ghatt 

Breham Pasaariaa 

Bhaaee Paekhai 

Sunai Hajoor ||

In each and every 

heart, God is 

contained, O Siblings 

of Destiny; He sees, 

and hears, and is ever-

present with us.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਹੋ ਕੇ 

(ਸਭ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ 

(ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ) ਸੁਣਦਾ 
ਹੈ।
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27832 640 ijqu idin ivsrY 
pwrbRhmu BweI  
iqqu idin mrIAY 
JUir]

Jith Dhin Visarai 

Paarabreham 

Bhaaee Thith Dhin 

Mareeai Jhoor ||

On that day when one 

forgets the Supreme 

Lord God, O Siblings of 

Destiny, on that day, 

one ought to die 

crying out in pain.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਜਦਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱ ਲ ਿਾਏ, ਉਸ 

ਜਦਨ ਦੱੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲਈਦੀ ਹੈ।

27833 640 krn krwvn 
smrQo BweI  
srb klw 
BrpUir]4]

smr`Qo Karan Karaavan 

Samarathho 

Bhaaee Sarab 

Kalaa Bharapoor 

||4||

He is the all-powerful 

Cause of Causes, O 

Siblings of Destiny; he 

is totally filled with all 

powers. ||4||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ 

ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸਾਰੀਆਂ 

ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹਨ ॥੪॥

27834 640 pRym pdwrQu nwmu 
hY BweI mwieAw 
moh ibnwsu]

Praem 

Padhaarathh 

Naam Hai Bhaaee 

Maaeiaa Moh 

Binaas ||

The Love of the Name 

is the greatest 

treasure, O Siblings of 

Destiny; through it, 

emotional attachment 

to Maya is dispelled.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਜਪਆਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਧਨ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮੌਿੂਦ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

27835 640 iqsu BwvY qw 
myil ley BweI  
ihrdY nwm 
invwsu]

This Bhaavai Thaa 

Mael Leae Bhaaee 

Hiradhai Naam 

Nivaas ||

If it is pleasing to His 

Will, then He unites us 

in His Union, O Siblings 

of Destiny; the Naam, 

the Name of the Lord, 

comes to abide in the 

mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਿਦੋਂ) ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਦੋਂ ਉਹ 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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27836 640 gurmuiK kmlu 
pRgwsIAY BweI  
irdY hovY prgwsu]

Guramukh Kamal 

Pragaaseeai 

Bhaaee Ridhai 

Hovai Paragaas ||

The heart-lotus of the 

Gurmukh blossoms 

forth, O Siblings of 

Destiny, and the heart 

is illumined.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋਇਆਂ (ਜਹਰਦੇ ਦਾ) ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ 
ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

27837 640 pRgtu BieAw 
prqwpu pRB BweI  
mauilAw Driq 
Akwsu]5]

mau~ilAw ksky Pragatt Bhaeiaa 

Parathaap Prabh 

Bhaaee Mouliaa 

Dhharath Akaas 

||5||

The Glory of God has 

been revealed, O 

Siblings of Destiny, 

and the earth and sky 

have blossomed forth. 

||5||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਤਾਕਤ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ) ਧਰਤੀ ਜਖੜੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਜਖਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੫॥
27838 640 guir pUrY  

sMqoiKAw BweI  
Aih inis lwgw 
Bwau]

Gur Poorai 

Santhokhiaa 

Bhaaee Ahinis 

Laagaa Bhaao ||

The Perfect Guru has 

blessed me with 

contentment, O 

Siblings of Destiny; 

day and night, I 

remain attached to 

the Lord's Love.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇ 

ਜਦੱਤੀ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਦਨ 

ਰਾਤ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਜਪਆਰ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5623 Published: March 06/ 2014



27839 640 rsnw rwmu rvY 
sdw BweI swcw 
swdu suAwau]

(suAwau) lwB Rasanaa Raam 

Ravai Sadhaa 

Bhaaee Saachaa 

Saadh Suaao ||

My tongue continually 

chants the Lord's 

Name, O Siblings of 

Destiny; this is the 

true taste, and the 

object of human life.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ (ਆਪਣੀ) 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। (ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦਾ ਇਹ) ਸੁਆਦ (ਇਹ) 

ਜਨਸ਼ਾਨਾ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

27840 640 krnI suix suix 
jIivAw BweI  
inhclu pwieAw 
Qwau]

(krnI) kMnIN Karanee Sun Sun 

Jeeviaa Bhaaee 

Nihachal Paaeiaa 

Thhaao ||

Listening with my ears, 

I hear and so I live, O 

Siblings of Destiny; I 

have obtained the 

unchanging, unmoving 

state.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਅਟੱਲ ਥਾਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

27841 640 ijsu prqIiq n 
AwveI BweI so 
jIAVw jil 
jwau]6]

Jis Paratheeth N 

Aavee Bhaaee So 

Jeearraa Jal Jaao 

||6||

That soul,which does 

not place its faith in 

the Lord shall burn, O 

Siblings of Destiny. 

||6||

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਉਤੇ) ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ 
ਬੱਝਦਾ ਉਸ ਦੀ (ਜਨਭਾਗੀ) 
ਜਿੂੰ ਦ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਸੜ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ) ॥੬॥
27842 640 bhu gux myry 

swihbY BweI hau 
iqs kY bil 
jwau]

Bahu Gun Maerae 

Saahibai Bhaaee 

Ho This Kai Bal 

Jaao ||

My Lord and Master 

has so many virtues, O 

Siblings of Destiny; I 

am a sacrifice to Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ-ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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27843 640 Ehu inrguxIAwry 
pwldw BweI dyie 
inQwvy Qwau]

dyie Ouhu 

Niraguneeaarae 

Paaladhaa Bhaaee 

Dhaee Nithhaavae 

Thhaao ||

He nurtures even the 

most worthless, O 

Siblings of Destiny, 

and gives home to the 

homeless.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਾਲਕ ਗੁਣ-

ਹੀਨ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਨਆਸਰੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

27844 640 irjku sMbwhy 
swis swis BweI  
gUVw jw kw nwau]

Rijak Sanbaahae 

Saas Saas Bhaaee 

Goorraa Jaa Kaa 

Naao ||

He gives us 

nourishment with 

each and every 

breath, O Siblings of 

Destiny; His Name is 

everlasting.

ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪਿੇਮ ਦਾ) 
ਗੂੜਹਾ ਰੂੰਗ ਚਾੜਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

27845 640 ijsu guru swcw 
BytIAY BweI pUrw 
iqsu krmwau]7]

(BytIAY) imldy[ 
(krmwau) Bwg

Jis Gur Saachaa 

Bhaetteeai Bhaaee 

Pooraa This 

Karamaao ||7||

One who meets with 

the True Guru, O 

Siblings of Destiny, 

does so only by 

perfect destiny. ||7||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੱਚਾ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੀ 
ਜਕਸਮਤ ਿਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੭॥

27846 640 iqsu ibnu GVI n 
jIvIAY BweI  
srb klw 
BrpUir]

This Bin Gharree N 

Jeeveeai Bhaaee 

Sarab Kalaa 

Bharapoor ||

Without Him, I cannot 

live, even for an 

instant, O Siblings of 

Destiny; He is totally 

filled with all powers.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਸ (ਦੀ ਯਾਦ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਕ ਘੜੀ ਭਰ ਭੀ 
(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ।
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27847 640 swis igrwis n 
ivsrY BweI pyKau 
sdw hjUir]

Saas Giraas N 

Visarai Bhaaee 

Paekho Sadhaa 

Hajoor ||

With every breath and 

morsel of food, I will 

not forget Him, O 

Siblings of Destiny; I 

behold Him ever-

present.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ 

ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਉਹ ਖਾਂਜਦਆਂ ਸਾਹ ਲੈਂਜਦਆਂ 

ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ।

27848 640 swDUsMig 
imlwieAw BweI  
srb rihAw 
BrpUir]

Saadhhoo Sang 

Milaaeiaa Bhaaee 

Sarab Rehiaa 

Bharapoor ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I meet Him, O 

Siblings of Destiny; He 

is totally pervading 

and permeating 

everywhere.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ 

ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

27849 640 ijnw pRIiq n 
lgIAw BweI sy 
inq inq mrdy 
JUir]8]

Jinaa Preeth N 

Lageeaa Bhaaee 

Sae Nith Nith 

Maradhae Jhoor 

||8||

Those who do not 

embrace love for the 

Lord, O Siblings of 

Destiny, always die 

crying out in pain. 

||8||

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਜਚੂੰ ਤਾਤੁਰ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੮॥

27850 640 AMcil lwie 
qrwieAw BweI  
Baujlu duKu 
sMswru]

Anchal Laae 

Tharaaeiaa 

Bhaaee Bhoujal 

Dhukh Sansaar ||

Grasping hold of the 

hem of His robe, O 

Siblings of Destiny, we 

are carried across the 

world-ocean of fear 

and pain.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਰਨ ਪਏ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਸ ਦੱੁਖ-

ਰੂਪ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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27851 640 kir ikrpw 
ndir inhwilAw 
BweI kIqonu AMgu 
Apwru]

Kar Kirapaa 

Nadhar Nihaaliaa 

Bhaaee Keethon 

Ang Apaar ||

By His Glance of 

Grace, He has blessed 

us, O Siblings of 

Destiny; He shall be 

with us until the very 

end.

ਪਭੂ (ਉਸ ਉਤੇ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ 

ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।

27852 640 mnu qnu sIqlu 
hoieAw BweI  
Bojnu nwm ADwru]

Man Than Seethal 

Hoeiaa Bhaaee 

Bhojan Naam 

Adhhaar ||

My mind and body are 

soothed and calmed, 

O Siblings of Destiny, 

nourished by the food 

of the Naam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਠੂੰ ਢਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ) ਨਾਮ 

ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ (ਖਾਂਦਾ ਹੈ), ਨਾਮ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

27853 640 nwnk iqsu 
srxwgqI BweI  
ij iklibK 
kwtxhwru]9]1]

Naanak This 

Saranaagathee 

Bhaaee J Kilabikh 

Kaattanehaar 

||9||1||

Nanak has entered His 

Sanctuary, O Siblings 

of Destiny; the Lord is 

the Destroyer of sins. 

||9||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਭਾਈ! 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਵੋ, ਿ ੋਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ॥੯॥੧॥

27854 640 soriT mhlw 5] Sorath Mehalaa 5 

||

Sorat'h, Fifth Mehl:
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27855 640 mwq grB duK 
swgro ipAwry  
qh Apxw nwmu 
jpwieAw]

Maath Garabh 

Dhukh Saagaro 

Piaarae Theh 

Apanaa Naam 

Japaaeiaa ||

The womb of the 

mother is an ocean of 

pain, O Beloved; even 

there, the Lord causes 

His Name to be 

chanted.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ (ਭਾਈ)! ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ 

ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਉਥੇ (ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਾਇਆ (ਤੇ, ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਜਖਆ)।

27856 640 bwhir kwiF ibKu 
psrIAw ipAwry  
mwieAw mohu 
vDwieAw]

Baahar Kaadt Bikh 

Pasareeaa Piaarae 

Maaeiaa Mohu 

Vadhhaaeiaa ||

When he emerges, he 

finds corruption 

pervading 

everywhere, O 

Beloved, and he 

becomes increasingly 

attached to Maya.

ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 

(ਿਨਮ ਦੇ ਕੇ, ਪਿਭੂ ਨੇ ਿੀਵ 

ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਮੁਕਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ) ਜ਼ਹਰ ਜਖਲਾਰ ਰੱਖੀ 
(ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵਧਾ 
ਜਦੱਤਾ।

27857 640 ijs no kIqo 
krmu Awip 
ipAwry iqsu pUrw 
gurU imlwieAw]

Jis No Keetho 

Karam Aap 

Piaarae This 

Pooraa Guroo 

Milaaeiaa ||

One whom the Lord 

blesses with His kind 

favor, O Beloved, 

meets the Perfect 

Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਆਪ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

27858 640 so AwrwDy swis 
swis ipAwry rwm 
nwm ilv 
lwieAw]1]

So Aaraadhhae 

Saas Saas Piaarae 

Raam Naam Liv 

Laaeiaa ||1||

He worships the Lord 

in adoration with each 

and every breath, O 

Beloved; he is lovingly 

attached to the Lord's 

Name. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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27859 640 min qin qyrI 
tyk hY ipAwry  
min qin qyrI 
tyk]

Man Than Thaeree 

Ttaek Hai Piaarae 

Man Than Thaeree 

Ttaek ||

You are the support of 

my mind and body, O 

Beloved; You are the 

support of my mind 

and body.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ (ਮੇਰੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ (ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ)।

27860 640 quDu ibnu Avru n 
krnhwru ipAwry  
AMqrjwmI 
eyk]rhwau]

Thudhh Bin Avar N 

Karanehaar 

Piaarae 

Antharajaamee 

Eaek || Rehaao ||

There is no other 

Creator except for 

You, O Beloved; You 

alone are the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts. ||Pause||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। 
ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿੋ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਰਹਾਉ॥

27861 640 koit jnm BRim 
AwieAw ipAwry  
Aink join duKu 
pwie]

Kott Janam Bhram 

Aaeiaa Piaarae 

Anik Jon Dhukh 

Paae ||

After wandering in 

doubt for millions of 

incarnations, he 

comes into the world, 

O Beloved; for 

uncounted lifetimes, 

he has suffered in pain.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰ ਕੇ, ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕ ਕੇ (ਿੀਵ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਚ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

27862 640 swcw swihbu 
ivsirAw ipAwry  
bhuqI imlY 
sjwie]

Saachaa Saahib 

Visariaa Piaarae 

Bahuthee Milai 

Sajaae ||

He has forgotten his 

True Lord and Master, 

O Beloved, and so he 

suffers terrible 

punishment.

(ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ 

ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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27863 640 ijn BytY pUrw 
siqgurU ipAwry  
sy lwgy swcY 
nwie]

Jin Bhaettai 

Pooraa Sathiguroo 

Piaarae Sae 

Laagae Saachai 

Naae ||

Those who meet with 

the Perfect True Guru, 

O Beloved, are 

attached to the True 

Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ 

ਿੋੜਦੇ ਹਨ।

27864 641 iqnw ipCY CutIAY 
ipAwry jo swcI 
srxwie]2]

Thinaa Pishhai 

Shhutteeai Piaarae 

Jo Saachee 

Saranaae ||2||

We are saved by 

following those, O 

Beloved, who seek the 

Sanctuary of the True 

Lord. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪੂਰਜਨਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਜ਼ਜਹਰ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥
27865 641 imTw kir kY 

KwieAw ipAwry  
iqin qin kIqw 
rogu]

im`Tw Mithaa Kar Kai 

Khaaeiaa Piaarae 

Thin Than Keethaa 

Rog ||

He thinks that his food 

is so sweet, O Beloved, 

but it makes his body 

ill.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਜਮੱਠੇ ਮੂੰਨ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਉਸ 

ਜਮੱਠੇ ਨੇ (ਉਸ ਦੇ) ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।

27866 641 kauVw hoie 
piqsitAw 
ipAwry iqs qy 
aupijAw sogu]

(p-iqsitAw)&YilAw Kourraa Hoe 

Pathisattiaa 

Piaarae This Thae 

Oupajiaa Sog ||

It turns out to be 

bitter, O Beloved, and 

it produces only 

sadness.

ਉਹ ਰੋਗ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਕੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪੱਕਾ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ (ਰੋਗ) ਤੋਂ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਗ਼ਮ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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27867 641 Bog BuMcwie 
BulwieAnu 
ipAwry auqrY 
nhI ivjogu]

(BuMcwie) Kvw ky[ 
(ivjogu) ivCoVw

Bhog Bhunchaae 

Bhulaaeian 

Piaarae Outharai 

Nehee Vijog ||

The Lord leads him 

astray in the 

enjoyment of 

pleasures, O Beloved, 

and so his sense of 

separation does not 

depart.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਵਾ ਖਵਾ 
ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪ 

ਹੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਿੀਵ ਦਾ) ਜਵਛੋੜ ਮੱੁਕਣ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

27868 641 jo gur myil 
auDwirAw ipAwry  
iqn Dury pieAw 
sMjogu]3]

Jo Gur Mael 

Oudhhaariaa 

Piaarae Thin 

Dhhurae Paeiaa 

Sanjog ||3||

Those who meet the 

Guru are saved, O 

Beloved; this is their 

pre-ordained destiny. 

||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ, ਧੁਰੋਂ 
ਜਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਜਗਆ ॥੩॥

27869 641 mwieAw lwlic 
AitAw ipAwry  
iciq n Awvih 
mUil]

(A`itAw) BirAw Maaeiaa Laalach 

Attiaa Piaarae 

Chith N Aavehi 

Mool ||

He is filled with 

longing for Maya, O 

Beloved, and so the 

Lord does not ever 

come into his mind.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਸਦਾ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਉੱਕਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ।

27870 641 ijn qU ivsrih 
pwrbRhm suAwmI  
sy qn hoey DUiV]

Jin Thoo Visarehi 

Paarabreham 

Suaamee Sae Than 

Hoeae Dhhoorr ||

Those who forget You, 

O Supreme Lord 

Master, their bodies 

turn to dust.

ਹੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਯਾਦ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਸਰੀਰ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਪੂੂੰ ਿੀ ਬਣਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ) 
ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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27871 641 ibllwt krih 
bhuqyirAw 
ipAwry auqrY 
nwhI sUlu]

(ibllwt) vrlwp[ 
(sUlu) du`K

Bilalaatt Karehi 

Bahuthaeriaa 

Piaarae Outharai 

Naahee Sool ||

They cry out and 

scream horribly, O 

Beloved, but their 

torment does not end.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਦੱੁਖੀ 
ਹੋ ਹੋ ਕੇ) ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਜਵਲਕਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦਾ 
ਉਹ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

27872 641 jo gur myil 
svwirAw ipAwry  
iqn kw rihAw 
mUlu]4]

Jo Gur Mael 

Savaariaa Piaarae 

Thin Kaa Rehiaa 

Mool ||4||

Those who meet the 

Guru, and reform 

themselves, O 

Beloved, their capital 

remains intact. ||4||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

27873 641 swkq sMgu n 
kIjeI ipAwry jy 
kw pwir vswie]

(jy kw pwir) ij`QoN q`k 
(vswie) v`s c`ly[ 
kI~jeI ksky

Saakath Sang N 

Keejee Piaarae Jae 

Kaa Paar Vasaae ||

As far as possible, do 

not associate with the 

faithless cynics, O 

Beloved.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵੱਸ ਲੱਗੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ,

27874 641 ijsu imilAY hir 
ivsrY ipAwry suo 
muih kwlY auiT 
jwie]

Jis Miliai Har 

Visarai Piaarae 

Suo Muhi Kaalai 

Outh Jaae ||

Meeting with them, 

the Lord is forgotten, 

O Beloved, and you 

rise and depart with a 

blackened face.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਸਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੂੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਕੇ ਹੀ 
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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27875 641 mnmuiK FoeI nh 
imlY ipAwry  
drgh imlY 
sjwie]

Manamukh Dtoee 

Neh Milai Piaarae 

Dharageh Milai 

Sajaae ||

The self-willed 

manmukh finds no 

rest or shelter, O 

Beloved; in the Court 

of the Lord, they are 

punished.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਗੋਂ ਉਥੇ) ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

27876 641 jo gur myil 
svwirAw ipAwry  
iqnw pUrI 
pwie]5]

Jo Gur Mael 

Savaariaa Piaarae 

Thinaa Pooree 

Paae ||5||

Those who meet with 

the Guru, and reform 

themselves, O 

Beloved, their affairs 

are resolved. ||5||

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਿਲਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੫॥

27877 641 sMjm shs 
isAwxpw ipAwry  
iek n clI 
nwil]

Sanjam Sehas 

Siaanapaa Piaarae 

Eik N Chalee Naal 

||

One may have 

thousands of clever 

tricks and techniques 

of austere self-

discipline, O Beloved, 

but not even one of 

them will go with him.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਵਰਤ ਨੇਮ ਆਜਦਕ) 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂੰਿਮ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਜਸਆਣਪਾਂ (ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਕਰਦਾ 
ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਇੱਕ 

ਭੀ (ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਮਦਦ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

27878 641 jo bymuK goibMd qy 
ipAwry iqn kuil 
lwgY gwil]

Jo Baemukh 

Gobindh Thae 

Piaarae Thin Kul 

Laagai Gaal ||

Those who turn their 

backs on the Lord of 

the Universe, O 

Beloved, their families 

are stained with 

disgrace.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ 
ਆਪਣਾ ਮੂੂੰ ਹ ਭਵਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਤਾਂ) ਖ਼ਾਨਦਾਨ 

ਜਵਚ (ਭੀ) ਕਲੂੰ ਕ ਦਾ ਜਟੱਕਾ 
ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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27879 641 hodI vsqu n 
jwqIAw ipAwry  
kUVu n clI 
nwil]

hoNdI[ j`wqIAw[ c`lI Hodhee Vasath N 

Jaatheeaa Piaarae 

Koorr N Chalee 

Naal ||

They do not realize 

that they do have Him 

, O Beloved; falsehood 

will not go with them.

(ਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਵੱਸਦੇ (ਕੀਮਤੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ) 

ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਭੀ) 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥ (ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

27880 641 siqguru ijnw 
imlwieEnu 
ipAwry swcw nwmu 
smwil]6]

Sathigur Jinaa 

Milaaeioun 

Piaarae Saachaa 

Naam Samaal 

||6||

Those who meet with 

the True Guru, O 

Beloved, dwell upon 

the True Name. ||6||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ (ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੬॥

27881 641 squ sMqoKu igAwnu 
iDAwnu ipAwry  
ijs no ndir 
kry]

Sath Santhokh 

Giaan Dhhiaan 

Piaarae Jis No 

Nadhar Karae ||

When the Lord casts 

His Glance of Grace, O 

Beloved, one is 

blessed with Truth, 

contentment, wisdom 

and meditation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੇਵਾ 
ਸੂੰ ਤੋਖ ਜਗਆਨ ਜਧਆਨ 

(ਆਜਦਕ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ)।
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27882 641 An idnu kIrqnu 
gux rvY ipAwry  
AMimRiq pUr Bry]

Anadhin 

Keerathan Gun 

Ravai Piaarae 

Anmrith Poor 

Bharae ||

Night and day, he 

sings the Kirtan of the 

Lord's Praises, O 

Beloved, totally filled 

with Ambrosial Nectar.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨੱਕ ਭਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

27883 641 duK swgru iqn 
lMiGAw ipAwry  
Bvjlu pwir pry]

Dhukh Saagar Thin 

Langhiaa Piaarae 

Bhavajal Paar 

Parae ||

He crosses over the 

sea of pain, O Beloved, 

and swims across the 

terrifying world-ocean.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਪਹੁੂੰਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

27884 641 ijsu BwvY iqsu 
myil lYih ipAwry  
syeI sdw Kry]7]

Jis Bhaavai This 

Mael Laihi Piaarae 

Saeee Sadhaa 

Kharae ||7||

One who is pleasing to 

His Will, He unites 

with Himself, O 

Beloved; he is forever 

true. ||7||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜਾ 
ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ। ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ ਲਈ 

ਚੂੰ ਗੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੭॥
27885 641 sMmRQ purKu 

dieAwl dyau 
ipAwry Bgqw 
iqs kw qwxu]

(dyau) pRkwS srUp[ sMm- 
 R`Q

Sanmrathh Purakh 

Dhaeiaal Dhaeo 

Piaarae Bhagathaa 

This Kaa Thaan ||

The all-powerful 

Divine Lord is 

compassionate, O 

Beloved; He is the 

Support of His 

devotees.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ 

ਹੈ, ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ) ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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27886 641 iqsu srxweI 
Fih pey ipAwry  
ij AMqrjwmI 
jwxu]

This Saranaaee 

Dtehi Peae 

Piaarae J 

Antharajaamee 

Jaan ||

I seek His Sanctuary, O 

Beloved; He is the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਹੇ ਭਾਈ! ਭਗਤ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿੇਹੜਾ ਸਭ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਜਸਆਣਾ ਹੈ।

27887 641 hlqu plqu 
svwirAw ipAwry  
msqik scu 
nIswxu]

Halath Palath 

Savaariaa Piaarae 

Masathak Sach 

Neesaan ||

He has adorned me in 

this world and the 

next, O Beloved; He 

has placed the 

Emblem of Truth upon 

my forehead.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਸੂੰਵਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

27888 641 so pRBu kdy n 
vIsrY ipAwry  
nwnk sd 
kurbwxu]8]2]

So Prabh Kadhae 

N Veesarai Piaarae 

Naanak Sadh 

Kurabaan ||8||2||

I shall never forget 

that God, O Beloved; 

Nanak is forever a 

sacrifice to Him. 

||8||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਭਾਈ 

(ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂਘ ਹੈ 

ਜਕ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਭੀ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ। ਮੈਂ (ਉਸ ਤੋਂ) 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੮॥੨॥

27889 641 soriT mhlw 5 
Gru 2 
AstpdIAw

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Sorath Mehalaa 5 

Ghar 2 

Asattapadheeaa

Sorat'h, Fifth Mehl, 

Second House, 

Ashtapadees:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

27890 641 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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27891 641 pwTu piVE Aru 
bydu bIcwirE  
invil BuAMgm 
swDy]

(invil BuAMgm) Xog 
Awsn[ (sw`Dy) kIqy[ 
piV@E[ Bu-AMgm

Paath Parriou Ar 

Baedh 

Beechaariou Nival 

Bhuangam 

Saadhhae ||

They read scriptures, 

and contemplate the 

Vedas; they practice 

the inner cleansing 

techniques of Yoga, 

and control of the 

breath.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਵੇਦ 

(ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਨੂੂੰ ) 
ਪੜਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਨਵਲੀਕਰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੂੰ ਡਲਨੀ 
ਨਾੜੀ ਰਸਤੇ ਪਿਾਣ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ।

27892 641 pMc jnw isau 
sMgu n CutikE  
AiDk AhMbuiD 
bwDy]1]

AhM-buiD Panch Janaa Sio 

Sang N 

Shhuttakiou 

Adhhik 

Ahanbudhh 

Baadhhae ||1||

But they cannot 

escape from the 

company of the five 

passions; they are 

increasingly bound to 

egotism. ||1||

(ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ 

ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਥ 

ਮੱੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। (ਸਗੋਂ) 
ਵਧੀਕ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ) 

ਬੱਝ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

27893 641 ipAwry ien ibiD 
imlxu n jweI mY 
kIey krm 
Anykw]

Piaarae Ein Bidhh 

Milan N Jaaee Mai 

Keeeae Karam 

Anaekaa ||

O Beloved, this is not 

the way to meet the 

Lord; I have 

performed these 

rituals so many times.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਵੇਖਜਦਆਂ ਲੋਕ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।
27894 641 hwir pirE 

suAwmI kY duAwrY  
dIjY buiD 
ibbykw]rhwau]

Haar Pariou 

Suaamee Kai 

Dhuaarai Dheejai 

Budhh Bibaekaa 

|| Rehaao ||

I have collapsed, 

exhausted, at the 

Door of my Lord 

Master; I pray that He 

may grant me a 

discerning intellect. 

||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਡੱਗਾ ਹਾਂ 
(ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਭਲਾਈ 

ਬੁਰਾਈ ਦੀ) ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਣ 

ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਦੇਹ ਰਹਾਉ॥
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27895 641 moin BieE kr 
pwqI rihE ngn 
iPirE bn mwhI]

(krpwqI) h`Q nMU BWfw 
bxw

Mon Bhaeiou 

Karapaathee 

Rehiou Nagan 

Firiou Ban Maahee 

||

One may remain silent 

and use his hands as 

begging bowls, and 

wander naked in the 

forest.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਚੱੁਪ 

ਸਾਧੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰ-ਪਾਤੀ 
ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ (ਭਾਂਜਡਆਂ ਦੇ ਥਾਂ 
ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ), 

ਕੋਈ ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਨੂੰ ਗਾ 
ਤੁਜਰਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

27896 641 qt qIrQ sB 
DrqI BRimE  
duibDw CutkY 
nwhI]2]

Thatt Theerathh 

Sabh Dhharathee 

Bhramiou 

Dhubidhhaa 

Shhuttakai 

Naahee ||2||

He may make 

pilgrimages to river 

banks and sacred 

shrines all over the 

world, but his sense of 

duality will not leave 

him. ||2||

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਰਟਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਿਮਣ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭੀ) 
ਮਨ ਦੀ ਡਾਂਵਾਂ-ਡੋਲ ਹਾਲਤ 

ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ॥੨॥

27897 642 mn kwmnw qIrQ 
jwie bisE isir 
krvq Drwey]

krv`q Man Kaamanaa 

Theerathh Jaae 

Basiou Sir 

Karavath 

Dhharaaeae ||

His mind's desires may 

lead him to go and 

dwell at sacred places 

of pilgrimage, and 

offer his head to be 

sawn off;

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ 
ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਰਥਾਂ 
ਉੱਤੇ ਿਾ ਵੱਜਸਆ ਹੈ, (ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਆਪਣੇ) ਜਸਰ 

ਉਤੇ (ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਵਾਲਾ) ਆਰਾ 
ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਜਚਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।

27898 642 mn kI mYlu n 
auqrY ieh ibiD  
jy lK jqn 
krwey]3]

Man Kee Mail N 

Outharai Eih Bidhh 

Jae Lakh Jathan 

Karaaeae ||3||

But this will not cause 

the filth of his mind to 

depart, even though 

he may make 

thousands of efforts. 

||3||

ਪਰ ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਇਹੋ 

ਜਿਹੇ) ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਿਤਨ ਕਰੇ, 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭੀ ਮਨ ਦੀ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਲਜਹੂੰਦੀ ॥੩॥
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27899 642 kink kwimnI 
hYvr gYvr bhu 
ibiD dwnu 
dwqwrw]

Kanik Kaaminee 

Haivar Gaivar 

Bahu Bidhh Dhaan 

Dhaathaaraa ||

He may give gifts of all 

sorts - gold, women, 

horses and elephants.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸੋਨਾ, 
ਇਸਤਿੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਵਧੀਆ 

ਹਾਥੀ (ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਕਈ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

27900 642 AMn bsqR BUim 
bhu Arpy nh 
imlIAY hir 
duAwrw]4]

Ann Basathr 

Bhoom Bahu 

Arapae Neh 

Mileeai Har 

Dhuaaraa ||4||

He may make 

offerings of corn, 

clothes and land in 

abundance, but this 

will not lead him to 

the Lord's Door. ||4||

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਅੂੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਜ਼ਮੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ ॥੪॥

27901 642 pUjw Arcw bMdn 
fMfauq Ktu krmw 
rqu rhqw]

Poojaa Arachaa 

Bandhan 

Ddanddouth Khatt 

Karamaa Rath 

Rehathaa ||

He may remain 

devoted to worship 

and adoration, bowing 

his forehead to the 

floor, practicing the six 

religious rituals.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਦੇਵ-

ਪੂਿਾ ਜਵਚ, ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  
ਨਮਸਕਾਰ ਡੂੰਡਉਤ ਕਰਨ 

ਜਵਚ, ਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

27902 642 hau hau krq 
bMDn mih pirAw  
nh imlIAY ieh 
jugqw]5]

Ho Ho Karath 

Bandhhan Mehi 

Pariaa Neh Mileeai 

Eih Jugathaa ||5||

He indulges in egotism 

and pride, and falls 

into entanglements, 

but he does not meet 

the Lord by these 

devices. ||5||

ਪਰ ਉਹ ਭੀ (ਇਹਨਾਂ ਜਮੱਥੇ 

ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
ਧਰਮੀ ਿਾਣ ਕੇ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿਕਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰੀਕੇ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ॥੫॥
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27903 642 jog isD Awsx 
caurwsIh ey BI 
kir kir rihAw]

Jog Sidhh Aasan 

Chouraaseeh Eae 

Bhee Kar Kar 

Rehiaa ||

He practices the 

eighty-four postures 

of Yoga, and acquires 

the supernatural 

powers of the Siddhas, 

but he gets tired of 

practicing these.

ਿੋਗ-ਮਤ ਜਵਚ ਜਸੱਧਾਂ ਦੇ 

ਪਿਜਸੱਧ ਚੌਰਾਸੀ ਆਸਣ ਹਨ। 
ਇਹ ਆਸਣ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਥੱਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

27904 642 vfI Awrjw iPir 
iPir jnmY hir 
isau sMgu n 
gihAw]6]

Vaddee Aarajaa Fir 

Fir Janamai Har 

Sio Sang N Gehiaa 

||6||

He lives a long life, but 

is reincarnated again 

and again; he has not 

met with the Lord. 

||6||

ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੂੰ ਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੬॥

27905 642 rwj lIlw rwjn 
kI rcnw kirAw 
hukmu APwrw]

(lIlw) rMg qmwSy[ 
(APwrw) AmoV

Raaj Leelaa Raajan 

Kee Rachanaa 

Kariaa Hukam 

Afaaraa ||

He may enjoy princely 

pleasures, and regal 

pomp and ceremony, 

and issue 

unchallenged 

commands.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ 
ਰਾਿ-ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ 

ਠਾਠ-ਬਾਠ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ 
ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।
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27906 642 syj sohnI cMdnu 
coAw nrk Gor 
kw duAwrw]7]

Saej Sohanee 

Chandhan Choaa 

Narak Ghor Kaa 

Dhuaaraa ||7||

He may lie on 

beautiful beds, 

perfumed with 

sandalwood oil, but 

this will led him only 

to the gates of the 

most horrible hell. 

||7||

ਸੁੂੰ ਦਰ ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਸੇਿ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ, (ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ) 

ਚੂੰਦਨ ਤੇ ਅਤਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ 
ਜਭਆਨਕ ਨਰਕ ਵਲ ਲੈ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੭॥

27907 642 hir kIriq 
swDsMgiq hY  
isir krmn kY 
krmw]

Har Keerath 

Saadhhasangath 

Hai Sir Karaman 

Kai Karamaa ||

Singing the Kirtan of 

the Lord's Praises in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

is the highest of all 

actions.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ-ਇਹ ਕੂੰਮ ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ।

27908 642 khu nwnk iqsu 
BieE prwpiq  
ijsu purb ilKy 
kw lhnw]8]

Kahu Naanak This 

Bhaeiou 

Paraapath Jis 

Purab Likhae Kaa 

Lehanaa ||8||

Says Nanak, he alone 

obtains it, who is pre-

destined to receive it. 

||8||

ਪਰ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਇਹ 

ਅਵਸਰ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੮॥
27909 642 qyro syvku ieh 

rMig mwqw]
m`wqw Thaero Saevak Eih 

Rang Maathaa ||

Your slave is 

intoxicated with this 

Love of Yours.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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27910 642 BieE ikRpwlu  
dIn duK BMjnu  
hir hir 
kIrqin iehu mnu 
rwqw] rhwau 
dUjw]1]3]

r`wqw Bhaeiou Kirapaal 

Dheen Dhukh 

Bhanjan Har Har 

Keerathan Eihu 

Man Raathaa || 

Rehaao Dhoojaa 

||1||3||

The Destroyer of the 

pains of the poor has 

become merciful to 

me, and this mind is 

imbued with the 

Praises of the Lord, 

Har, Har. ||Second 

Pause||1||3||

ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।ਰਹਾਉ 

ਦੂਿਾ ॥੧॥੩॥

27911 642 rwgu soriT vwr 
mhly 4 kI

4 nMU cauQy pV@o Raag Sorath Vaar 

Mehalae 4 Kee

Vaar Of Raag Sorat'h, 

Fourth Mehl:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਵਾਰ'।

27912 642 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

27913 642 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

27914 642 soriT sdw 
suhwvxI jy scw 
min hoie]

Sorath Sadhaa 

Suhaavanee Jae 

Sachaa Man Hoe 

||

Sorat'h is always 

beautiful, if it brings 

the True Lord to dwell 

in the mind of the soul-

bride.

ਸੋਰਜਠ ਰਾਗਣੀ ਸਦਾ ਸੋਹਣੀ 
ਲੱਗੇ ਿੇ (ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਜਵਆਂ) ਸਦ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਪਏ,

27915 642 dMdI mYlu n kqu 
min jIBY scw 
soie]

(dMdIN) dMdW nMU (kqu) 
kqrw mwqR mYL nhIN 
Bwv AB`K nhIN KWdy[ 
kqu:polw bolo

Dhandhee Mail N 

Kath Man Jeebhai 

Sachaa Soe ||

Her teeth are clean 

and her mind is not 

split by duality; the 

Name of the True Lord 

is on her tongue.

ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨਾਹ 

ਰਹੇ, ਮਨ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ-

ਜਵਰੋਧ ਨਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਿੀਭ ਉਤੇ 

ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5642 Published: March 06/ 2014



27916 642 ssurY pyeIAY BY 
vsI siqguru syiv 
insMg]

(insMg) SMkw rihq Sasurai Paeeeai 

Bhai Vasee 

Sathigur Saev 

Nisang ||

Here and hereafter, 

she abides in the Fear 

of God, and serves the 

True Guru without 

hesitation.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਡਰ ਜਵਚ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ 

ਜਨਝੱਕ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕੋਈ 

ਸਜਹਮ ਦੱਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ)।

27917 642 prhir kpVu jy 
ipr imlY KusI 
rwvY ipru sMig]

(prhir) C`f[ (k`pVu) 
ivKwvw

Parehar Kaparr Jae 

Pir Milai Khusee 

Raavai Pir Sang ||

Discarding worldly 

adornments, she 

meets her Husband 

Lord, and she 

celebrates joyfully 

with Him.

ਜਵਖਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਿੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਪਤੀ ਭੀ ਤੱੁਠ 

ਕੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ;

27918 642 sdw sIgwrI nwau 
min kdy n mYlu 
pqMgu]

(pqMg) QoVI mwqR Sadhaa Seegaaree 

Naao Man Kadhae 

N Mail Pathang ||

She is adorned forever 

with the Name in her 

mind, and she does 

not have even an iota 

of filth.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਟਕ ਿਾਏ 

ਉਹ (ਇਸ ਨਾਮ-ਜਸੂੰਗਾਰ ਨਾਲ) 

ਸਦਾ ਸਿੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

27919 642 dyvr jyT muey 
duiK ssU kw fru  
iksu]

s`sU Dhaevar Jaeth 

Mueae Dhukh 

Sasoo Kaa Ddar Kis 

||

Her husband's 

younger and elder 

brothers, the corrupt 

desires, have died, 

suffering in pain; and 

now, who fears Maya, 

the mother-in-law?

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ 

ਦਬਾਅ ਉਸ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ।
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27920 642 jy ipr BwvY 
nwnkw krm mxI 
sBu scu]1]

Jae Pir Bhaavai 

Naanakaa Karam 

Manee Sabh Sach 

||1||

If she becomes 

pleasing to her 

Husband Lord, O 

Nanak, she bears the 

jewel of good karma 

upon her forehead, 

and everything is 

Truth to her. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ) ਿੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਟੱਕਾ 
(ਸਮਝੋ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਸੱਚਾ 
ਪਿਭੂ ਹੀ (ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

27921 642 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

27922 642 soriT qwim 
suhwvxI jw hir 
nwmu FMFoly]

Sorath Thaam 

Suhaavanee Jaa 

Har Naam 

Dtandtolae ||

Sorat'h is beautiful 

only when it leads the 

soul-bride to seek the 

Lord's Name.

ਸੋਰਜਠ ਰਾਗਣੀ ਤਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, 

ਿ ੇ(ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਿ 

ਕਰੇ,

27923 642 gur purKu mnwvY 
Awpxw gurmqI 
hir hir boly]

Gur Purakh 

Manaavai 

Aapanaa 

Guramathee Har 

Har Bolae ||

She pleases her Guru 

and God; under Guru's 

Instruction, she speaks 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਆਪਣ ੇਵੱਡੇ ਪਤੀ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰੇ;

27924 642 hir pRyim ksweI 
idnsu rwiq hir 
rqI hir rMig 
coly]

(ksweI) iK`c Har Praem 

Kasaaee Dhinas 

Raath Har Rathee 

Har Rang Cholae ||

She is attracted to the 

Lord's Name, day and 

night, and her body is 

drenched in the color 

of the Love of the 

Lord, Har, Har.

ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਜਖੱਚੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ (ਸਰੀਰ-

ਰੂਪ) ਚੋਲੇ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਰੱਖੇ।
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27925 642 hir jYsw purKu n 
lBeI sBu 
dyiKAw jgqu mY 
toly]

l`-BeI[ j`gqu Har Jaisaa Purakh 

N Labhee Sabh 

Dhaekhiaa Jagath 

Mai Ttolae ||

No other being like 

the Lord God can be 

found; I have looked 

and searched over the 

whole world.

ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖ 

ਜਲਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਾ 
ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।

27926 642 guir siqguir  
nwmu idRVwieAw  
mnu Anq n kwhU 
foly]

Gur Sathigur 

Naam 

Dhrirraaeiaa Man 

Anath N Kaahoo 

Ddolae ||

The Guru, the True 

Guru, has implanted 

the Naam within me; 

my mind does not 

waver any more.

ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਦਿੜਹ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ) 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਕਧਰੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ;

27927 642 jnu nwnku hir 
kw dwsu hY gur 
siqgur ky gol 
goly]2]

(gol) goilAW dw (goly) 
golw

Jan Naanak Har 

Kaa Dhaas Hai Gur 

Sathigur Kae Gol 

Golae ||2||

Servant Nanak is the 

Lord's slave, the slave 

of the slaves of the 

Guru, the True Guru. 

||2||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ 
ਦਾਸ ਹੈ ॥੨॥

27928 642 pauVI] Pourree || Pauree:

27929 642 qU Awpy issit 
krqw  
isrjxhwirAw]

Thoo Aapae Sisatt 

Karathaa 

Sirajanehaariaa ||

You Yourself are the 

Creator, the Fashioner 

of the world.

ਹੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ;
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27930 642 quDu Awpy Kylu 
rcwie quDu Awip 
svwirAw]

Thudhh Aapae 

Khael Rachaae 

Thudhh Aap 

Savaariaa ||

You Yourself have 

arranged the play, and 

You Yourself arrange it.

(ਸੂੰਸਾਰ-ਰੂਪ) ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ; ਸੂੰਸਾਰ ਰਚਣ 

ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੈਂ।

27931 642 dwqw krqw 
Awip Awip 
BogxhwirAw]

Dhaathaa 

Karathaa Aap Aap 

Bhoganehaariaa ||

You Yourself are the 

Giver and the Creator; 

You Yourself are the 

Enjoyer.

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ 
ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਹੈਂ;

27932 642 sBu qyrw sbdu 
vrqY  
aupwvxhwirAw]

Sabh Thaeraa 

Sabadh Varathai 

Oupaavanehaariaa 

||

The Word of Your 

Shabad is pervading 

everywhere, O Creator 

Lord.

ਹੇ (ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਸਭ ਥਾਈ ਂਤੇਰੀ ਿੀਵਨ-

ਰੌ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

27933 642 hau gurmuiK sdw 
slwhI gur kau 
vwirAw]1]

Ho Guramukh 

Sadhaa Salaahee 

Gur Ko Vaariaa 

||1||

As Gurmukh, I ever 

praise the Lord; I am a 

sacrifice to the Guru. 

||1||

(ਪਰ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ 

ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸਦਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

27934 643 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

27935 643 haumY jlqy jil 
muey BRim Awey 
dUjY Bwie]

Houmai Jalathae 

Jal Mueae Bhram 

Aaeae Dhoojai 

Bhaae ||

In the flames of 

egotism, he is burnt to 

death; he wanders in 

doubt and the love of 

duality.

(ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵ) ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਸੜ ਮੁਏ ਸਨ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਭਟਕ 

ਭਟਕ ਕੇ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਆਏ,
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27936 643 pUrY siqguir  
rwiK lIey AwpxY 
pMnY pwie]

(pMnY) ipAwry bxwky Poorai Sathigur 

Raakh Leeeae 

Aapanai Pannai 

Paae ||

The Perfect True Guru 

saves him, making him 

His own.

ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ।

27937 643 iehu jgu jlqw 
ndrI AwieAw  
gur kY sbid 
suBwie]

j`gu Eihu Jag Jalathaa 

Nadharee Aaeiaa 

Gur Kai Sabadh 

Subhaae ||

This world is burning; 

through the Sublime 

Word of the Guru's 

Shabad, this comes to 

be seen.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਭਾਜਵਕ ਹੀ ਇਹ 

ਸੂੰਸਾਰ ਸੜਦਾ ਜਦੱਜਸਆ,

27938 643 sbid rqy sy 
sIql Bey nwnk 
scu kmwie]1]

Sabadh Rathae 

Sae Seethal Bheae 

Naanak Sach 

Kamaae ||1||

Those who are 

attuned to the Shabad 

are cooled and 

soothed; O Nanak, 

they practice Truth. 

||1||

ਤਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ 

ਠੂੰ ਢੇ-ਠਾਰ ਹੋ ਗਏ ॥੧॥

27939 643 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

27940 643 sPilE siqguru 
syivAw DMnu jnmu 
prvwxu]

Safaliou Sathigur 

Saeviaa Dhhann 

Janam Paravaan ||

Service to the True 

Guru is fruitful and 

rewarding; blessed 

and acceptable is such 

a life.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਸੇਜਵਆ 

ਹੋਇਆ ਸਜਤਗੁਰੂ ਸਿਲ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਲ ਹੈ) ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਭੀ ਸ਼ਲਾਘਾ-
ਿੋਗ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿੋਗ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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27941 643 ijnw siqguru 
jIvidAw muieAw  
n ivsrY syeI 
purK sujwx]

Jinaa Sathigur 

Jeevadhiaa 

Mueiaa N Visarai 

Saeee Purakh 

Sujaan ||

Those who do not 

forget the True Guru, 

in life and in death, 

are truly wise people.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਜਸਆਣੇ (ਜਗਣੇ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਕਦੇ ਭੀ ਆਪਣਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ।

27942 643 kulu auDwry 
Awpxw so jnu 
hovY prvwxu]

Kul Oudhhaarae 

Aapanaa So Jan 

Hovai Paravaan ||

Their families are 

saved, and they are 

approved by the Lord.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਆਪ ਕਬੂਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

27943 643 gurmuiK muey 
jIvdy prvwxu 
hih mnmuK 
jnim mrwih]

Guramukh Mueae 

Jeevadhae 

Paravaan Hehi 

Manamukh Janam 

Maraahi ||

The Gurmukhs are 

approved in death as 

in life, while the self-

willed manmukhs 

continue the cycle of 

birth and death.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਜਿਊਂਦੇ ਵੀ ਅਤੇ 

ਮੋਏ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹਨ, ਪਰ, ਮਨ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨੱੁਖ ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ;

27944 643 nwnk muey n 
AwKIAih ij gur 
kY sbid 
smwih]2]

Naanak Mueae N 

Aakheeahi J Gur 

Kai Sabadh 

Samaahi ||2||

O Nanak, they are not 

described as dead, 

who are absorbed in 

the Word of the 

Guru's Shabad. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ 
ਆਖੀਦਾ ॥੨॥

27945 643 pauVI] Pourree || Pauree:
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27946 643 hir purKu 
inrMjnu syiv hir 
nwmu iDAweIAY]

Har Purakh 

Niranjan Saev Har 

Naam Dhhiaaeeai 

||

Serve the Immaculate 

Lord God, and 

meditate on the Lord's 

Name.

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

27947 643 sqsMgiq swDU 
lig hir nwim 
smweIAY]

Sathasangath 

Saadhhoo Lag Har 

Naam Samaaeeai 

||

Join the Society of the 

Holy Saints, and be 

absorbed in the Lord's 

Name.

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿੁੜ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

27948 643 hir qyrI vfI 
kwr mY mUrK 
lweIAY]

Har Thaeree 

Vaddee Kaar Mai 

Moorakh Laaeeai 

||

O Lord, glorious and 

great is service to You; 

I am so foolish

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਮੂਰਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਵੱਡੀ ਕਾਰ (ਭਾਵ, ਭਗਤੀ) 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈ;

27949 643 hau golw lwlw 
quDu mY hukmu 
PurmweIAY]

Ho Golaa Laalaa 

Thudhh Mai 

Hukam 

Furamaaeeai ||

- please, commit me 

to it. I am Your servant 

and slave; command 

me, according to Your 

Will.

ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਕਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ;

27950 643 hau gurmuiK kwr 
kmwvw ij guir 
smJweIAY]2]

Ho Guramukh 

Kaar Kamaavaa J 

Gur Samajhaaeeai 

||2||

As Gurmukh, I shall 

serve You, as Guru has 

instructed me. ||2||

(ਮੇਹਰ ਕਰ ਜਕ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਿ ੋਕਾਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਕਰਾਂ ॥੨॥

27951 643 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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27952 643 pUrib iliKAw 
kmwvxw ij krqY 
Awip iliKAwsu]

Poorab Likhiaa 

Kamaavanaa J 

Karathai Aap 

Likhiaas ||

He acts according to 

pre-ordained destiny, 

written by the Creator 

Himself.

(ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਿ ੋ(ਸੂੰਸਕਾਰ-

ਰੂਪ ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ (ਭਾਵ, 

ਉੱਕਜਰਆ) ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਿ ੋ

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ਉਹ (ਜ਼ਰੂਰ) ਕਮਾਉਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ;

27953 643 moh TgaulI 
pweIAnu  
ivsirAw 
guxqwsu]

Moh Thagoulee 

Paaeean Visariaa 

Gunathaas ||

Emotional attachment 

has drugged him, and 

he has forgotten the 

Lord, the treasure of 

virtue.

(ਉਸ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ) ਮੋਹ 

ਦੀ ਠਗਬੂਟੀ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ 

ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਰੀ ਜਵੱਸਰ ਜਗਆ ਹੈ।

27954 643 mqu jwxhu jgu 
jIvdw dUjY Bwie 
muieAwsu]

muie-Awsu Math Jaanahu Jag 

Jeevadhaa Dhoojai 

Bhaae Mueiaas ||

Don't think that he is 

alive in the world - he 

is dead, through the 

love of duality.

(ਉਸ) ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਿੀਊਂਦਾ ਨਾ 
ਸਮਝੋ (ਿੋ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਮੁਇਆ ਜਪਆ ਹੈ;

27955 643 ijnI gurmuiK 
nwmu n cyiqE sy 
bhix n imlnI 
pwis]

bh-ix Jinee Guramukh 

Naam N 

Chaethiou Sae 

Behan N Milanee 

Paas ||

Those who do not 

meditate on the Lord, 

as Gurmukh, are not 

permitted to sit near 

the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਜਰਆ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਜਹਣਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

27956 643 duKu lwgw bhu 
Aiq Gxw puqu 
klqu n swiQ 
koeI jwis]

k-l`qu Dhukh Laagaa 

Bahu Ath Ghanaa 

Puth Kalath N 

Saathh Koee Jaas 

||

They suffer the most 

horrible pain and 

suffering, and neither 

their sons nor their 

wives go along with 

them.

ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੱੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਮੁਏ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ) ਪੱੁਤਿ 
ਇਸਤਿੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਏਗਾ;
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27957 643 lokw ivic muhu 
kwlw hoAw AMdir 
auBy sws]

(au~By) AOKy Lokaa Vich Muhu 

Kaalaa Hoaa 

Andhar Oubhae 

Saas ||

Their faces are 

blackened among 

men, and they sigh in 

deep regret.

ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਭੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ 

(ਭਾਵ, ਸ਼ਰਜਮੂੰ ਦੇ ਹੋਏ) ਤੇ 

ਹਾਹੁਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ;

27958 643 mnmuKw no ko n 
ivshI cuik 
gieAw vyswsu]

(ivshI) 
Brosw[ivshI:polw bolo

Manamukhaa No 

Ko N Visehee Chuk 

Gaeiaa Vaesaas ||

No one places any 

reliance in the self-

willed manmukhs; 

trust in them is lost.

ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਸਾਹ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਇਤਬਾਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

27959 643 nwnk gurmuKw no 
suKu Aglw ijnw 
AMqir nwm 
invwsu]1]

Naanak 

Guramukhaa No 

Sukh Agalaa Jinaa 

Anthar Naam 

Nivaas ||1||

O Nanak, the 

Gurmukhs live in 

absolute peace; the 

Naam, the Name of 

the Lord, abides within 

them. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਸੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

27960 643 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

27961 643 sy sYx sy sjxw  
ij gurmuiK 
imlih suBwie]

(sYx) sbMDI Sae Sain Sae 

Sajanaa J 

Guramukh Milehi 

Subhaae ||

They alone are 

relatives, and they 

alone are friends, 

who, as Gurmukh, join 

together in love.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ (ਆਪਾ ਜਨਵਾਰ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਸੁਭਾਜਵਕ ਹੀ) ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕ ਹਨ 

ਤੇ (ਸਾਡੇ) ਸਾਥੀ ਹਨ;

27962 643 siqgur kw Bwxw  
An idnu krih  
sy sic rhy 
smwie]

Sathigur Kaa 

Bhaanaa Anadhin 

Karehi Sae Sach 

Rehae Samaae ||

Night and day, they 

act according to the 

True Guru's Will; they 

remain absorbed in 

the True Name.

ਿ ੋਸਦਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ 
ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਰੀ 
ਜਵਚ ਸਮਾਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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27963 643 dUjY Bwie lgy  
sjx n 
AwKIAih ij 
AiBmwnu krih 
vykwr]

Dhoojai Bhaae 

Lagae Sajan N 

Aakheeahi J 

Abhimaan Karehi 

Vaekaar ||

Those who are 

attached to the love of 

duality are not called 

friends; they practice 

egotism and 

corruption.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨ ਨਹੀਂ 
ਆਖੀਦਾ ਿ ੋਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੇ 

ਜਵਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

27964 643 mnmuK Awp 
suAwrQI kwrju  
n skih svwir]

Manamukh Aap 

Suaarathhee 

Kaaraj N Sakehi 

Savaar ||

The self-willed 

manmukhs are selfish; 

they cannot resolve 

anyone's affairs.

ਮਨਮੁਖ ਆਪਣ ੇਮਤਲਬ ਦੇ 

ਜਪਆਰੇ (ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ;

27965 643 nwnk pUrib 
iliKAw kmwvxw  
koie n 
mytxhwru]2]

Naanak Poorab 

Likhiaa 

Kamaavanaa Koe 

N Maettanehaar 

||2||

O Nanak, they act 

according to their pre-

ordained destiny; no 

one can erase it. ||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਕੀਹ ਦੋਸ਼?) (ਜਪਛਲੇ 

ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਮੱੁਢ ਤੋਂ 
ਉੱਕਜਰਆ ਹੋਇਆ (ਸੂੰਸਕਾਰ-

ਰੂਪ ਲੇਖ) ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਜਮਟਾਉਣ-ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ 
॥੨॥

27966 643 pauVI] Pourree || Pauree:

27967 643 quDu Awpy jgqu 
aupwie kY Awip 
Kylu rcwieAw]

j`gqu Thudhh Aapae 

Jagath Oupaae Kai 

Aap Khael 

Rachaaeiaa ||

You Yourself created 

the world, and You 

Yourself arranged the 

play of it.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ 

ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ 

ਹੈ;
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27968 643 qRY gux Awip 
isrijAw  
mwieAw mohu 
vDwieAw]

Thrai Gun Aap 

Sirajiaa Maaeiaa 

Mohu 

Vadhhaaeiaa ||

You Yourself created 

the three qualities, 

and fostered 

emotional attachment 

to Maya.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਵਧਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

27969 643 ivic haumY lyKw 
mMgIAY iPir AwvY 
jwieAw]

Vich Houmai 

Laekhaa Mangeeai 

Fir Aavai Jaaeiaa ||

He is called to account 

for his deeds done in 

egotism; he continues 

coming and going in 

reincarnation.

(ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਪਿ)ੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ (ਲੱਜਗਆਂ) (ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ) ਲੇਖਾ ਮੂੰਗੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਰ 

ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ;

27970 643 ijnw hir Awip 
ikRpw kry sy guir 
smJwieAw]

Jinaa Har Aap 

Kirapaa Karae Sae 

Gur Samajhaaeiaa 

||

The Guru instructs 

those whom the Lord 

Himself blesses with 

Grace.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਆਪ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਇਹ) ਸਮਝ ਪਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

27971 643 bilhwrI gur 
Awpxy sdw sdw 
GumwieAw]3]

Balihaaree Gur 

Aapanae Sadhaa 

Sadhaa 

Ghumaaeiaa ||3||

I am a sacrifice to my 

Guru; forever and 

ever, I am a sacrifice 

to Him. ||3||

(ਇਸ ਕਰਕੇ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ 
ਵਾਰਨੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

27972 643 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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27973 643 mwieAw mmqw 
mohxI ijin ivxu 
dMqw jgu KwieAw]

Maaeiaa 

Mamathaa 

Mohanee Jin Vin 

Dhanthaa Jag 

Khaaeiaa ||

The love of Maya is 

enticing; without 

teeth, it has eaten up 

the world.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਪਣੱਤ (ਭਾਵ, 

ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ ਜਕ ਏਹ ਸ਼ੈ ਮੇਰੀ 
ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਮੇਰਾ ਹੈ,) ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਜਬਨਾਂ ਦੂੰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਖਾ ਜਲਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਮੂਲਚਾ 
ਹੀ ਜਨਗਲ ਜਲਆ ਹੈ।)

27974 643 mnmuK KwDy  
gurmuiK aubry  
ijnI sic nwim 
icqu lwieAw]

Manamukh 

Khaadhhae 

Guramukh 

Oubarae Jinee 

Sach Naam Chith 

Laaeiaa ||

The self-willed 

manmukhs are eaten 

away, while the 

Gurmukhs are saved; 

they focus their 

consciousness on the 

True Name.

ਮਨਮੁਖ (ਇਸ 'ਮਮਤਾ' ਜਵਚ) 

ਗਿਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਗਏ 

ਹਨ।

27975 643 ibnu nwvY jgu 
kmlw iPrY  
gurmuiK ndrI 
AwieAw]

Bin Naavai Jag 

Kamalaa Firai 

Guramukh 

Nadharee Aaeiaa 

||

Without the Name, 

the world wanders 

around insane; the 

Gurmukhs come to 

see this.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਇਹ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸੂੰਸਾਰ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ।

27976 644 DMDw kriqAw  
inhPlu jnmu 
gvwieAw  
suKdwqw min n 
vswieAw]

Dhhandhhaa 

Karathiaa Nihafal 

Janam Gavaaeiaa 

Sukhadhaathaa 

Man N Vasaaeiaa 

||

Involved in worldly 

affairs, he wastes his 

life in vain; the peace-

giving Lord does not 

come to abide in his 

mind.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਜ਼ੀਏ ਕਰਜਦਆਂ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਨਸਿਲ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਮ 

ਮਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ।
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27977 644 nwnk nwmu iqnw 
kau imilAw ijn 
kau Duir iliK 
pwieAw]1]

Naanak Naam 

Thinaa Ko Miliaa 

Jin Ko Dhhur Likh 

Paaeiaa ||1||

O Nanak, they alone 

obtain the Name, who 

have such pre-

ordained destiny. 

||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮੱੁਢ ਤੋਂ (ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) (ਸੂੰਸਕਾਰ-

ਰੂਪ ਲੇਖ) ਉੱਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

27978 644 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

27979 644 Gr hI mih 
AMimRqu BrpUru hY  
mnmuKw swdu n 
pwieAw]

Ghar Hee Mehi 

Anmrith 

Bharapoor Hai 

Manamukhaa 

Saadh N Paaeiaa ||

The home within is 

filled with Ambrosial 

Nectar, but the self-

willed manmukh does 

not get to taste it.

(ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ) ਘਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

(ਪਰ) ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦਾ) 
ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

27980 644 ijau ksqUrI 
imrgu n jwxY  
BRmdw Brim 
BulwieAw]

Jio Kasathooree 

Mirag N Jaanai 

Bhramadhaa 

Bharam 

Bhulaaeiaa ||

He is like the deer, 

who does not 

recognize its own 

musk-scent; it 

wanders around, 

deluded by doubt.

ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ (ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ 
ਜਵਚ) ਕਸਤੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ 
ਤੇ ਭਰਮ ਜਵਚ ਭੁਲਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ ਜਵਹੁ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

27981 644 AMimRqu qij ibKu 
sMgRhY krqY Awip 
KuAwieAw]

Anmrith Thaj Bikh 

Sangrehai Karathai 

Aap Khuaaeiaa ||

The manmukh 

forsakes the Ambrosial 

Nectar, and instead 

gathers poison; the 

Creator Himself has 

fooled him.

(ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਉਸ ਦੇ ਜਪਛਲੇ 

ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਖੁੂੰ ਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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27982 644 gurmuiK ivrly 
soJI peI iqnw 
AMdir bRhmu 
idKwieAw]

Guramukh Viralae 

Sojhee Pee Thinaa 

Andhar Breham 

Dhikhaaeiaa ||

How rare are the 

Gurmukhs, who obtain 

this understanding; 

they behold the Lord 

God within themselves.

ਜਵਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ;

27983 644 qnu mnu sIqlu 
hoieAw rsnw  
hir swdu 
AwieAw]

Than Man Seethal 

Hoeiaa Rasanaa 

Har Saadh Aaeiaa 

||

Their minds and 

bodies are cooled and 

soothed, and their 

tongues enjoy the 

sublime taste of the 

Lord.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਠੂੰ ਢੇ-

ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿੀਭ 

ਨਾਲ (ਿਪ ਕੇ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

27984 644 sbdy hI nwau 
aUpjY sbdy myil 
imlwieAw]

Sabadhae Hee 

Naao Oopajai 

Sabadhae Mael 

Milaaeiaa ||

Through the Word of 

the Shabad, the Name 

wells up; through the 

Shabad, we are united 

in the Lord's Union.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ 
ਨਾਮ (ਦਾ ਅੂੰ ਗੂਰ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

27985 644 ibnu sbdY sBu 
jgu baurwnw  
ibrQw jnmu 
gvwieAw]

Bin Sabadhai Sabh 

Jag Bouraanaa 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa ||

Without the Shabad, 

the whole world is 

insane, and it loses its 

life in vain.

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ 

ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ ਤੇ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ 

ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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27986 644 AMimRqu eyko sbdu 
hY nwnk gurmuiK 
pwieAw]2]

Anmrith Eaeko 

Sabadh Hai 

Naanak Guramukh 

Paaeiaa ||2||

The Shabad alone is 

Ambrosial Nectar; O 

Nanak, the Gurmukhs 

obtain it. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕ 

ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਲ ਹੈ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

27987 644 pauVI] Pourree || Pauree:

27988 644 so hir purKu 
AgMmu hY khu ikqu 
ibiD pweIAY]

So Har Purakh 

Aganm Hai Kahu 

Kith Bidhh Paaeeai 

||

The Lord God is 

inaccessible; tell me, 

how can we find Him?

ਹੇ ਭਾਈ! ਦੱਸ ਉਹ ਹਰੀ, ਿੋ 
ਅਗੂੰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

27989 644 iqsu rUpu n ryK  
AidRstu khu jn  
ikau iDAweIAY]

AidRstu This Roop N Raekh 

Adhrisatt Kahu Jan 

Kio Dhhiaaeeai ||

He has no form or 

feature, and He 

cannot be seen; tell 

me, how can we 

meditate on Him?

ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 

ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਜਦੱਸਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਸਮਰੀਏ?

27990 644 inrMkwru inrMjnu 
hir Agmu ikAw 
kih gux gweIAY]

Nirankaar 

Niranjan Har 

Agam Kiaa Kehi 

Gun Gaaeeai ||

The Lord is formless, 

immaculate and 

inaccessible; which of 

His Virtues should we 

speak of and sing?

ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਸੋ, ਕੀਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੀਏ?
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27991 644 ijsu Awip buJwey 
Awip su hir 
mwrig pweIAY]

bu`Jwey Jis Aap Bujhaaeae 

Aap S Har Maarag 

Paaeeai ||

They alone walk on 

the Lord's Path, whom 

the Lord Himself 

instructs.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਪਿਭੂ 
ਸਮਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ;

27992 644 guir pUrY 
vyKwilAw gur 
syvw pweIAY]4]

Gur Poorai 

Vaekhaaliaa Gur 

Saevaa Paaeeai 

||4||

The Perfect Guru has 

revealed Him to me; 

serving the Guru, He is 

found. ||4||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਉਹ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥

27993 644 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

27994 644 ijau qnu kolU 
pIVIAY rqu n 
BorI fyih]

(rqu) pRIqI[rqu:polw 
bolo

Jio Than Koloo 

Peerreeai Rath N 

Bhoree Ddaehi ||

It is as if my body has 

been crushed in the 

oil-press, without 

yielding even a drop of 

blood;

ਿ ੇਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਲਹੂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਤਲਾਂ ਵਾਂਗ 

ਇਹ ਕੋਹਲੂ ਜਵਚ ਪੀਜੜਆ 

ਿਾਏ, (ਭਾਵ, ਿ ੇਅਨੇਕਾਂ ਕਰੜੇ 

ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਤੇ ਭੀ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਚੇ ਰਜਹਣ 

ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਤਾ ਭੀ ਨਾ ਹੋਵੇ)

27995 644 jIau vM\Y cau 
KMnIAY scy sMdVY 
nyih]

(cau) cwr (KMnIAY) toty 
(vM\Y) ho jwey

Jeeo Vannjai Cho 

Khanneeai Sachae 

Sandharrai Naehi 

||

It is as if my soul has 

been cut apart into 

pieces for the sake of 

the Love of the True 

Lord;

ਿ ੇਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਸਦਕੇ ਪਈ 

ਹੋਵੇ,

27996 644 nwnk mylu n 
cukeI rwqI AqY 
fyh]1]

Naanak Mael N 

Chukee Raathee 

Athai Ddaeh ||1||

O Nanak, still, night 

and day, my Union 

with the Lord is not 

broken. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਨਾ ਜਦਨੇ ਨਾ ਰਾਤ 

(ਕਦੇ ਭੀ) ਨਹੀਂ ਟੱੁਟਦਾ ॥੧॥
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27997 644 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

27998 644 sjxu mYfw rMgulw  
rMgu lwey mnu 
lyie]

Sajan Maiddaa 

Rangulaa Rang 

Laaeae Man Laee 

||

My Friend is so full of 

joy and love; He colors 

my mind with the 

color of His Love,

ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ ਰੂੰਗੀਲਾ ਹੈ, ਮਨ 

ਲੈ ਕੇ (ਪਿੇਮ ਦਾ) ਰੂੰਗ ਲਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

27999 644 ijau mwjITY 
kpVy rMgy BI 
pwhyih]

(pwhyih) pwh dyky Jio Maajeethai 

Kaparrae Rangae 

Bhee Paahaehi ||

Like the fabric which is 

treated to retain the 

color of the dye.

ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਭੀ ਪਾਹ ਦੇ ਕੇ 

ਮਿੀਠ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਜਤਵੇਂ ਆਪਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ);

28000 644 nwnk rMgu n 
auqrY ibAw n 
lgY kyh]2]

(ibAw) dUjw Naanak Rang N 

Outharai Biaa N 

Lagai Kaeh ||2||

O Nanak, this color 

does not depart, and 

no other color can be 

imparted to this fabric. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ) 
ਰੂੰਗ ਿੇਰ ਨਹੀਂ ਲਜਹੂੰਦਾ ਅਤੇ 

ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੜਹ ਸਕਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 

ਜਪਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ) 
॥੨॥

28001 644 pauVI] Pourree || Pauree:

28002 644 hir Awip vrqY 
Awip hir Awip 
bulwiedw]

Har Aap Varathai 

Aap Har Aap 

Bulaaeidhaa ||

The Lord Himself is 

pervading 

everywhere; the Lord 

Himself causes us to 

chant His Name.

ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਨੂੂੰ  ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜਵਚ ਬੋਲਦਾ 
ਹੈ);
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28003 644 hir Awpy isRsit 
svwir isir DMDY 
lwiedw]

Har Aapae Srisatt 

Savaar Sir 

Dhhandhhai 

Laaeidhaa ||

The Lord Himself 

created the creation; 

He commits all to their 

tasks.

ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਕੇ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਕਜ਼ੀਏ ਜਵਚ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

28004 644 ieknw BgqI 
lwie ieik Awip 
KuAwiedw]

Eikanaa 

Bhagathee Laae 

Eik Aap 

Khuaaeidhaa ||

He engages some in 

devotional worship, 

and others, He causes 

to stray.

ਇਕਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ;

28005 644 ieknw mwrig 
pwie ieik 
auJiV pwiedw]

au~JiV Eikanaa Maarag 

Paae Eik Oujharr 

Paaeidhaa ||

He places some on the 

Path, while He leads 

others into the 

wilderness.

ਇਕਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

28006 644 jnu nwnku nwmu 
iDAwey gurmuiK 
gux gwiedw]5]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeae 

Guramukh Gun 

Gaaeidhaa ||5||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord; as Gurmukh, 

he sings the Glorious 

Praises of the Lord. 

||5||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਭੀ (ਉਸ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਉਸ ਦੀ) 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

28007 644 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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28008 644 siqgur kI syvw 
sPlu hY jy ko kry 
icqu lwie]

Sathigur Kee 

Saevaa Safal Hai 

Jae Ko Karae Chith 

Laae ||

Service to the True 

Guru is fruitful and 

rewarding, if one 

performs it with his 

mind focused on it.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਚੱਤ ਲਗਾ ਕੇ 

ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲ ਲਾਂਦੀ 
ਹੈ;

28009 644 min icMidAw Plu 
pwvxw haumY 
ivchu jwie]

Man Chindhiaa Fal 

Paavanaa Houmai 

Vichahu Jaae ||

The fruits of the 

mind's desires are 

obtained, and egotism 

departs from within.

ਮਨ-ਇੱਜਛਆ ਿਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ;

28010 644 bMDn qoVY mukiq 
hoie scy rhY 
smwie]

Bandhhan Thorrai 

Mukath Hoe 

Sachae Rehai 

Samaae ||

His bonds are broken, 

and he is liberated; he 

remains absorbed in 

the True Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਮਾਇਆ 

ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੋੜਦੀ ਹੈ 

(ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਾਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
28011 644 iesu jg mih 

nwmu AlBu hY  
gurmuiK vsY min 
Awie]

Al`Bu Eis Jag Mehi Naam 

Alabh Hai 

Guramukh Vasai 

Man Aae ||

It is so difficult to 

obtain the Naam in 

this world; it comes to 

dwell in the mind of 

the Gurmukh.

ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ;
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28012 644 nwnk jo guru 
syvih Awpxw  
hau iqn bilhwrY 
jwau]1]

Naanak Jo Gur 

Saevehi Aapanaa 

Ho Thin Balihaarai 

Jaao ||1||

O Nanak, I am a 

sacrifice to one who 

serves his True Guru. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿ ੋਆਪਣੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

28013 644 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28014 644 mnmuK mMnu 
Aijqu hY dUjY lgY 
jwie]

Aij`qu Manamukh Mann 

Ajith Hai Dhoojai 

Lagai Jaae ||

The mind of the self-

willed manmukh is so 

very stubborn; it is 

stuck in the love of 

duality.

ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ;

28015 644 iqs no suKu supnY 
nhI duKy duiK 
ivhwie]

This No Sukh 

Supanai Nehee 

Dhukhae Dhukh 

Vihaae ||

He does not find 

peace, even in 

dreams; he passes his 

life in misery and 

suffering.

(ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਜਕ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਪਨੇ 

ਜਵਚ ਭੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, 
(ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ) ਸਦਾ ਦੱੁਖ 

ਜਵਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ।

28016 644 Gir Gir piV 
piV pMifq Qky  
isD smwiD 
lgwie]

Q`ky, is`D Ghar Ghar Parr 

Parr Panddith 

Thhakae Sidhh 

Samaadhh Lagaae 

||

The Pandits have 

grown weary of going 

door to door, reading 

and reciting their 

scriptures; the Siddhas 

have gone into their 

trances of Samaadhi.

ਅਨੇਕਾਂ ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਪੜਹ ਪੜਹ 
ਕੇ ਤੇ ਜਸੱਧ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ 
ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ,
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28017 644 iehu mnu vis n 
AwveI Qky krm 
kmwie]

v`is Eihu Man Vas N 

Aavee Thhakae 

Karam Kamaae ||

This mind cannot be 

controlled; they are 

tired of performing 

religious rituals.

ਕਈ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ 

ਹਨ; (ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਤੇ 

ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਾਲ) ਇਹ ਮਨ 

ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

28018 644 ByKDwrI ByK kir 
Qky AiTsiT 
qIrQ nwie]

A`TsiT, n@wie Bhaekhadhhaaree 

Bhaekh Kar 

Thhakae Athisath 

Theerathh Naae ||

The impersonators 

have grown weary of 

wearing false 

costumes, and bathing 

at the sixty-eight 

sacred shrines.

ਭੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਭਾਵ, 

ਸਾਧੂ ਲੋਕ) ਕਈ ਭੇਖ ਕਰ ਕੇ ਤੇ 

ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹ ਾ ਕੇ 

ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ;

28019 645 mn kI swr n 
jwxnI haumY 
Brim Bulwie]

Man Kee Saar N 

Jaananee Houmai 

Bharam Bhulaae ||

They do not know the 

state of their own 

minds; they are 

deluded by doubt and 

egotism.

ਹਉਮੈ ਤੇ ਭਰਮ ਜਵਚ ਭੁੱ ਲੇ 

ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ 
ਆਈ।

28020 645 gur prswdI Bau 
pieAw vfBwig 
visAw min 
Awie]

Gur Parasaadhee 

Bho Paeiaa 

Vaddabhaag 

Vasiaa Man Aae ||

By Guru's Grace, the 

Fear of God is 

obtained; by great 

good fortune, the Lord 

comes to abide in the 

mind.

ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਭਉ ਉਪਿਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ;

28021 645 BY pieAY mnu 
vis hoAw haumY 
sbid jlwie]

v`is Bhai Paeiai Man 

Vas Hoaa Houmai 

Sabadh Jalaae ||

When the Fear of God 

comes, the mind is 

restrained, and 

through the Word of 

the Shabad, the ego is 

burnt away.

(ਹਰੀ ਦਾ) ਭਉ ਉਪਜਿਆਂ ਹੀ, 
ਤੇ ਹਉਮੈ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਲ ਸਾੜ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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28022 645 sic rqy sy 
inrmly joqI joiq 
imlwie]

Sach Rathae Sae 

Niramalae Jothee 

Joth Milaae ||

Those who are imbued 

with Truth are 

immaculate; their light 

merges in the Light.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਿੋਤੀ-ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਜਬਿਤੀ ਜਮਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ 

ਜਨਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ;

28023 645 siqguir imilAY 
nwau pwieAw  
nwnk suiK 
smwie]2]

Sathigur Miliai 

Naao Paaeiaa 

Naanak Sukh 

Samaae ||2||

Meeting the True 

Guru, one obtains the 

Name; O Nanak, he is 

absorbed in peace. 

||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਮਜਲਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਸੁਖ ਜਵਚ ਸਮਾਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੨॥

28024 645 pauVI] Pourree || Pauree:

28025 645 eyh BUpiq rwxy 
rMg idn cwir 
suhwvxw]

Eaeh Bhoopath 

Raanae Rang Dhin 

Chaar Suhaavanaa 

||

The pleasures of kings 

and emperors are 

pleasing, but they last 

for only a few days.

ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਣਆਂ ਦੇ ਇਹ 

ਰੂੰਗ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ (ਭਾਵ, ਥੋੜੇ 

ਜਚਰ) ਲਈ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ;

28026 645 eyhu mwieAw rMgu 
ksuMB iKn mih 
lih jwvxw]

Eaehu Maaeiaa 

Rang Kasunbh 

Khin Mehi Lehi 

Jaavanaa ||

These pleasures of 

Maya are like the color 

of the safflower, which 

wears off in a moment.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਰੂੰਗ ਕਸੁੂੰ ਭੇ 
ਦਾ ਰੂੰਗ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਵਾਂਗ 

ਜਛਨ-ਭੂੰ ਗੁਰ ਹੈ), ਜਛਨ ਮਾਤਿ 
ਜਵਚ ਲਜਹ ਿਾਏਗਾ,

28027 645 clidAw nwil n 
clY isir pwp lY 
jwvxw]

Chaladhiaa Naal N 

Chalai Sir Paap Lai 

Jaavanaa ||

They do not go with 

him when he departs; 

instead, he carries the 

load of sins upon his 

head.

(ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ 

ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ, 
(ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ) 

ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਤੇ ਲੈ 

ਿਾਈਦੇ ਹਨ।
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28028 645 jW pkiV 
clwieAw kwil  
qW Krw frwvxw]

Jaan Pakarr 

Chalaaeiaa Kaal 

Thaan Kharaa 

Ddaraavanaa ||

When death seizes 

him, and marches him 

away, then he looks 

absolutely hideous.

ਿਦੋਂ ਿਮ-ਕਾਲ ਨੇ ਿੜ ਕੇ ਅੱਗੇ 

ਲਾ ਜਲਆ, ਤਾਂ (ਿੀਵ) ਡਾਢਾ ਭੈ-
ਭੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

28029 645 Eh vylw hiQ n 
AwvY iPir 
pCuqwvxw]6]

Ouh Vaelaa Hathh 

N Aavai Fir 

Pashhuthaavanaa 

||6||

That lost opportunity 

will not come into his 

hands again, and in 

the end, he regrets 

and repents. ||6||

(ਮਨੱੁਖ-ਿਨਮ ਵਾਲਾ) ਉਹ 

ਸਮਾ ਿੇਰ ਜਮਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਪਛੁਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

28030 645 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28031 645 siqgur qy jo muh 
iPry sy bDy duK 
shwih]

Sathigur Thae Jo 

Muh Firae Sae 

Badhhae Dhukh 

Sehaahi ||

Those who turn their 

faces away from the 

True Guru, suffer in 

sorrow and bondage.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਵਲੋਂ 
ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਉਹ (ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) 
ਬੱਧੇ ਦੁਖ ਸਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

28032 645 iPir iPir imlxu  
n pwienI jMmih 
qY mir jwih]

Fir Fir Milan N 

Paaeinee Janmehi 

Thai Mar Jaahi ||

Again and again, they 

are born only to die; 

they cannot meet 

their Lord.

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ;

28033 645 shsw rogu n 
CofeI duK hI 
mih duK pwih]

Sehasaa Rog N 

Shhoddee Dhukh 

Hee Mehi Dhukh 

Paahi ||

The disease of doubt 

does not depart, and 

they find only pain 

and more pain.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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28034 645 nwnk ndrI 
bKis lyih sbdy 
myil imlwih]1]

Naanak Nadharee 

Bakhas Laehi 

Sabadhae Mael 

Milaahi ||1||

O Nanak, if the 

Gracious Lord forgives, 

then one is united in 

Union with the Word 

of the Shabad. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਕਿਪਾ-ਜਦਿਸ਼ਟੀ 
ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਿ ੇਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ 

ਲਏ ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

28035 645 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28036 645 jo siqgur qy muh 
iPry iqnw Taur 
n Twau]

Jo Sathigur Thae 

Muh Firae Thinaa 

Thour N Thaao ||

Those who turn their 

faces away from the 

True Guru, shall find 

no place of rest or 

shelter.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨਮੁਖ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਹ ਥਾਂ ਨਾਹ 

ਜਥੱਤਾ;

28037 645 ijau CutiV Gir 
Gir iPrY  
duhcwrix 
bdnwau]

(bdnwau) bdnwm[ 
Cu`tiV

Jio Shhuttarr Ghar 

Ghar Firai 

Dhuhachaaran 

Badhanaao ||

They wander around 

from door to door, like 

a woman forsaken, 

with a bad character 

and a bad reputation.

ਉਹ ਜਵਭਚਾਰਨ ਛੱੁਟੜ 

ਇਸਤਿੀ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਿ ੋਘਰ ਘਰ 

ਜਵਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੂੰ ਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ।

28038 645 nwnk gurmuiK 
bKsIAih sy 
siqgur myil 
imlwau]2]

Naanak Guramukh 

Bakhaseeahi Sae 

Sathigur Mael 

Milaao ||2||

O Nanak, the 

Gurmukhs are 

forgiven, and united in 

Union with the True 

Guru. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

28039 645 pauVI] Pourree || Pauree:
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28040 645 jo syvih siq 
murwir sy Bvjl 
qir gieAw]

gieAw Jo Saevehi Sath 

Muraar Sae 

Bhavajal Thar 

Gaeiaa ||

Those who serve the 

True Lord, the 

Destroyer of ego, 

cross over the 

terrifying world-ocean.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਸੇਂਵਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  
ਤਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

28041 645 jo bolih hir 
hir nwau iqn 
jmu Cif gieAw]

Jo Bolehi Har Har 

Naao Thin Jam 

Shhadd Gaeiaa ||

Those who chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har, are passed over 

by the Messenger of 

Death.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਮ 

ਛੱਡ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

28042 645 sy drgh pYDy 
jwih ijnw hir 
jip lieAw]

Sae Dharageh 

Paidhhae Jaahi 

Jinaa Har Jap 

Laeiaa ||

Those who meditate 

on the Lord, go to His 

Court in robes of 

honor.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਸਨਮਾਨੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;

28043 645 hir syvih syeI 
purK ijnw hir 
quDu mieAw]

Har Saevehi Saeee 

Purakh Jinaa Har 

Thudhh Maeiaa ||

They alone serve You, 

O Lord, whom You 

bless with Grace.

(ਪਰ) ਹੇ ਹਰੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ 

ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

28044 645 gux gwvw ipAwry 
inq gurmuiK BRm 
Bau gieAw]7]

Gun Gaavaa 

Piaarae Nith 

Guramukh Bhram 

Bho Gaeiaa ||7||

I sing continually Your 

Glorious Praises, O 

Beloved; as Gurmukh, 

my doubts and fears 

have been dispelled. 

||7||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਭਰਮ ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਹੇ ਜਪਆਰੇ! 

ਮੈਂ ਭੀ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ 
॥੭॥

28045 645 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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28046 645 QwlY ivic qY 
vsqU peIE hir 
Bojnu AMimRqu 
swru]

Thhaalai Vich Thai 

Vasathoo Peeou 

Har Bhojan 

Anmrith Saar ||

Upon the plate, three 

things have been 

placed; this is the 

sublime, ambrosial 

food of the Lord.

ਜਿਸ ਜਹਰਦੈ-ਰੂਪ ਥਾਲ ਜਵਚ 

(ਸਤ, ਸੂੰ ਤੋਖ ਤੇ ਵੀਚਾਰ) ਜਤੂੰ ਨ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ 

ਜਹਰਦੇ-ਥਾਲ ਜਵਚ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਭੋਿਨ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਪਰੋਜਸਆ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ,

28047 645 ijqu KwDY mnu 
iqRpqIAY pweIAY 
moK duAwru]

Jith Khaadhhai 

Man Thripatheeai 

Paaeeai Mokh 

Dhuaar ||

Eating this, the mind is 

satisfied, and the Door 

of Salvation is found.

ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਜਧਆਂ ਮਨ ਰੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਦਰ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

28048 645 iehu Bojnu AlBu 
hY sMqhu lBY gur 
vIcwir]

A-lBu, l`BY Eihu Bhojan Alabh 

Hai Santhahu 

Labhai Gur 

Veechaar ||

It is so difficult to 

obtain this food, O 

Saints; it is obtained 

only by contemplating 

the Guru.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋਂ ! ਇਹ ਭੋਿਨ 

ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਦੱਸੀ ਹੋਈ) ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

28049 645 eyh mudwvxI  
ikau ivchu 
kFIAY sdw 
rKIAY auir Dwir]

(mudwvxI) buJwrq Eaeh 

Mudhaavanee Kio 

Vichahu Kadteeai 

Sadhaa Rakheeai 

Our Dhhaar ||

Why should we cast 

this riddle out of our 

minds? We should 

keep it ever enshrined 

in our hearts.

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 

ਇਹ ਭੁਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
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28050 645 eyh mudwvxI  
siqgurU pweI  
gurisKw lDI 
Bwil]

l`DI Eaeh 

Mudhaavanee 

Sathiguroo Paaee 

Gurasikhaa 

Ladhhee Bhaal ||

The True Guru has 

posed this riddle. The 

Guru's Sikhs have 

found its solution.

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਇਸ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਦੱਸ) ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰ-ਜਸੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਿ 

ਕੇ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ।

28051 645 nwnk ijsu buJwey 
su buJsI hir 
pwieAw gurmuiK 
Gwil]1]

bu`Jwey, bu`JsI Naanak Jis 

Bujhaaeae S 

Bujhasee Har 

Paaeiaa Guramukh 

Ghaal ||1||

O Nanak, he alone 

understands this, 

whom the Lord 

inspires to 

understand. The 

Gurmukhs work hard, 

and find the Lord. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਇਸ ਦੀ) ਸਮਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥

28052 645 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28053 645 jo Duir myly sy 
imil rhy siqgur 
isau icqu lwie]

Jo Dhhur Maelae 

Sae Mil Rehae 

Sathigur Sio Chith 

Laae ||

Those whom the 

Primal Lord unites, 

remain in Union with 

Him; they focus their 

consciousness on the 

True Guru.

ਹਰੀ ਨੇ ਿ ੋਧੁਰ ਤੋਂ ਜਮਲਾਏ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨਾਲ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਹਰੀ 
ਜਵਚ) ਲੀਨ ਹੋਏ ਹਨ;

28054 645 Awip ivCoVynu sy 
ivCuVy dUjY Bwie 
KuAwie]

Aap Vishhorraen 

Sae Vishhurrae 

Dhoojai Bhaae 

Khuaae ||

Those whom the Lord 

Himself separates, 

remain separated; in 

the love of duality, 

they are ruined.

(ਪਰ) ਿੋ ਉਸ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ 

ਜਵਛੋੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ 

ਹਰੀ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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28055 645 nwnk ivxu krmw 
ikAw pweIAY  
pUrib iliKAw 
kmwie]2]

Naanak Vin 

Karamaa Kiaa 

Paaeeai Poorab 

Likhiaa Kamaae 

||2||

O Nanak, without 

good karma, what can 

anyone obtain? He 

earns what he is pre-

destined to receive. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, 
ਮੱੁਢ ਤੋਂ (ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ 

(ਸੂੰਸਕਾਰ-ਰੂਪ ਲੇਖ ਦੀ 
ਕਮਾਈ) ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥

28056 645 pauVI] Pourree || Pauree:

28057 645 bih sKIAw jsu 
gwvih  
gwvxhwrIAw]

Behi Sakheeaa Jas 

Gaavehi 

Gaavanehaareeaa 

||

Sitting together, the 

companions sing the 

Songs of the Lord's 

Praises.

ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ (ਸੂੰਤ ਿਨ-

ਰੂਪ) ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 

ਬਜਹ ਕੇ ਆਪ ਹਰੀ ਦਾ ਿਸ 

ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,

28058 645 hir nwmu 
slwihhu inq  
hir kau 
bilhwrIAw]

Har Naam 

Salaahihu Nith Har 

Ko Balihaareeaa ||

They praise the Lord's 

Name continually; 

they are a sacrifice to 

the Lord.

ਹਰੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ਜਕ) "ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰੋ।"

28059 645 ijnI suix 
mMinAw hir nwau  
iqnw hau 
vwrIAw]

Jinee Sun Manniaa 

Har Naao Thinaa 

Ho Vaareeaa ||

Those who hear, and 

believe in the Lord's 

Name, to them I am a 

sacrifice.

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੰ ਜਨਆ ਹੈ,
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28060 645 gurmuKIAw hir 
mylu  
imlwvxhwrIAw]

Guramukheeaa 

Har Mael 

Milaavanehaareea

a ||

O Lord, let me unite 

with the Gurmukhs, 

who are united with 

You.

ਉਹਨਾਂ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ 
ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ;

28061 645 hau bil jwvw 
idnu rwiq gur 
dyKxhwrIAw]8]

Ho Bal Jaavaa Dhin 

Raath Gur 

Dhaekhanehaareea

a ||8||

I am a sacrifice to 

those who, day and 

night, behold their 

Guru. ||8||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਬਜਲਹਾਰ ਹਾਂ ॥੮॥

28062 645 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28063 646 ivxu nwvY siB 
Brmdy inq jig 
qotw sYswir]

Vin Naavai Sabh 

Bharamadhae Nith 

Jag Thottaa 

Saisaar ||

Without the Name of 

the Lord, everyone 

wanders around the 

world, losing.

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ 
ਘਾਟਾ ਹੈ;

28064 646 mnmuiK krm 
kmwvxy haumY 
AMDu gubwru]

Manamukh Karam 

Kamaavanae 

Houmai Andhh 

Gubaar ||

The self-willed 

manmukhs do their 

deeds in the pitch 

black darkness of 

egotism.

ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਉਹ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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28065 646 gurmuiK AMimRqu 
pIvxw nwnk 
sbdu vIcwir]1]

Guramukh 

Anmrith Peevanaa 

Naanak Sabadh 

Veechaar ||1||

The Gurmukhs drink in 

the Ambrosial Nectar, 

O Nanak, 

contemplating the 

Word of the Shabad. 

||1||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਿੀਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

28066 646 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28067 646 shjy jwgY shjY 
sovY]

Sehajae Jaagai 

Sehajae Sovai ||

He wakes in peace, 

and he sleeps in peace.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਹੀ ਿਾਗਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸੌਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਾਗਜਦਆਂ 

ਹਰੀ ਜਵਚ ਲੀਨ ਤੇ ਸੱੁਜਤਆਂ 

ਹਰੀ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।)

28068 646 gurmuiK An idnu 
ausqiq hovY]

Guramukh 

Anadhin 

Ousathath Hovai 

||

The Gurmukh praises 

the Lord night and day.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਭਾਵ, ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਹਰੀ ਦੀ ਉਸਤਜਤ (ਦਾ 
ਹੀ ਆਹਰ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ।

28069 646 mnmuK BrmY  
shsw hovY]

Manamukh 

Bharamai Sehasaa 

Hovai ||

The self-willed 

manmukh remains 

deluded by his doubts.

ਮਨਮੁਖ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਤੌਖ਼ਲਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ;

28070 646 AMqir icMqw nId  
n sovY]

Anthar Chinthaa 

Needh N Sovai ||

He is filled with 

anxiety, and he cannot 

even sleep.

ਮਨ ਜਵਚ ਜਚੂੰ ਤਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹ (ਸੁਖ ਦੀ) ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ 
ਸੌਂਦਾ।
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28071 646 igAwnI jwgih  
svih suBwie]

Giaanee Jaagehi 

Savehi Subhaae ||

The spiritually wise 

wake and sleep in 

peace.

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਿਾਗਦੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਿਾਗਦੇ ਤੇ ਸੱੁਤੇ ਹੋਏ 

ਇਕ-ਰਸ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

28072 646 nwnk nwim 
riqAw bil 
jwau]2]

Naanak Naam 

Rathiaa Bal Jaao 

||2||

Nanak is a sacrifice to 

those who are imbued 

with the Naam, the 

Name of the Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੨॥

28073 646 pauVI] Pourree || Pauree:

28074 646 sy hir nwmu 
iDAwvih jo hir 
riqAw]

r`iqAw Sae Har Naam 

Dhhiaavehi Jo Har 

Rathiaa ||

They alone meditate 

on the Lord's Name, 

who are imbued with 

the Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

28075 646 hir ieku 
iDAwvih ieku  
ieko hir siqAw]

s`iqAw Har Eik Dhhiaavehi 

Eik Eiko Har 

Sathiaa ||

They meditate on the 

One Lord; the One and 

Only Lord is True.

ਉਸ ਇੱਕ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਧਆਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਿ ੋਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ;

28076 646 hir ieko vrqY 
ieku ieko 
auqpiqAw]

auq-piqAw:polw bolo Har Eiko Varathai 

Eik Eiko 

Outhapathiaa ||

The One Lord is 

pervading 

everywhere; the One 

Lord created the 

Universe.

ਿ ੋਇੱਕ ਆਪ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਇਕ ਨੇ 

ਹੀ (ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ।
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28077 646 jo hir nwmu 
iDAwvih iqn 
fru sit GiqAw]

G`iqAw Jo Har Naam 

Dhhiaavehi Thin 

Ddar Satt 

Ghathiaa ||

Those who meditate 

on the Lord's Name, 

cast out their fears.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

28078 646 gurmqI dyvY 
Awip gurmuiK 
hir jipAw]9]

Guramathee 

Dhaevai Aap 

Guramukh Har 

Japiaa ||9||

The Lord Himself 

blesses them with 

Guru's Instruction; the 

Gurmukh meditates 

on the Lord. ||9||

ਪਰ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 

ਦਾਜਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

28079 646 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28080 646 AMqir igAwnu n 
AwieE ijqu ikCu 
soJI pwie]

Anthar Giaan N 

Aaeiou Jith Kishh 

Sojhee Paae ||

Spiritual wisdom, 

which would bring 

understanding, does 

not enter into his 

mind.

ਜਿਸ ਜਗਆਨ ਨਾਲ ਕੁਝ 

ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਗਆਨ 

ਤਾਂ ਅੂੰਦਰ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ,

28081 646 ivxu ifTw ikAw 
swlwhIAY AMDw 
AMDu kmwie]

Vin Ddithaa Kiaa 

Saalaaheeai 

Andhhaa Andhh 

Kamaae ||

Without seeing, how 

can he praise the 

Lord? The blind act in 

blindness.

ਜਿਰ ਜਿਸ (ਹਰੀ) ਨੂੂੰ  ਵੇਜਖਆ 

ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਜਤ ਜਕਵੇਂ 
ਹੋ ਸਕੇ? ਜਗਆਨ-ਹੀਨ ਮਨੱੁਖ 

ਅਜਗਆਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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28082 646 nwnk sbdu 
pCwxIAY nwmu 
vsY min 
Awie]1]

Naanak Sabadh 

Pashhaaneeai 

Naam Vasai Man 

Aae ||1||

O Nanak, when one 

realizes the Word of 

the Shabad, then the 

Naam comes to abide 

in the mind. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣੀਏ ਤਾਂ ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

28083 646 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28084 646 iekw bwxI ieku 
guru ieko sbdu 
vIcwir]

Eikaa Baanee Eik 

Gur Eiko Sabadh 

Veechaar ||

There is One Bani; 

there is One Guru; 

there is one Shabad to 

contemplate.

ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪਿਮਾਣੀਕ ਗੁਰੂ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਵਚਾਰੋ-

28085 646 scw saudw htu 
scu rqnI Bry 
BMfwr]

sau~dw Sachaa Soudhaa 

Hatt Sach 

Rathanee Bharae 

Bhanddaar ||

True is the 

merchandise, and true 

is the shop; the 

warehouses are 

overflowing with 

jewels.

ਇਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਹੱਟ ਹੈ 

ਜਿਸ ਜਵਚ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਭੂੰ ਡਾਰੇ 

ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।

28086 646 gur ikrpw qy 
pweIAin jy dyvY 
dyvxhwru]

Gur Kirapaa Thae 

Paaeean Jae 

Dhaevai 

Dhaevanehaar ||

By Guru's Grace, they 

are obtained, if the 

Great Giver gives them.

ਿ ੇਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਹਰੀ) ਦੇਵੇ ਤਾਂ 
(ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।

28087 646 scw saudw lwBu 
sdw KitAw nwmu 
Apwru]

Sachaa Soudhaa 

Laabh Sadhaa 

Khattiaa Naam 

Apaar ||

Dealing in this true 

merchandise, one 

earns the profit of the 

incomparable Naam.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 
(ਕਰ ਕੇ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਲਾਭ ਖੱਜਟਆ ਹੈ,
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28088 646 ivKu ivic AMimRqu 
pRgitAw krim 
pIAwvxhwru]

Vikh Vich Anmrith 

Pragattiaa Karam 

Peeaavanehaar ||

In the midst of poison, 

the Ambrosial Nectar 

is revealed; by His 

Mercy, one drinks it in.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ) ਜ਼ਜਹਰ ਜਵਚ 

ਵਰਤਜਦਆਂ ਹੀ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਪਲਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਪਲਾਂਦਾ ਹੈ।

28089 646 nwnk scu 
slwhIAY DMnu 
svwrxhwru]2]

Naanak Sach 

Salaaheeai 

Dhhann 

Savaaranehaar 

||2||

O Nanak, praise the 

True Lord; blessed is 

the Creator, the 

Embellisher. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੀਏ ਿੋ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇ 

ਕੇ) ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

28090 646 pauVI] Pourree || Pauree:

28091 646 ijnw AMdir kUVu 
vrqY scu n 
BwveI]

Jinaa Andhar 

Koorr Varathai 

Sach N Bhaavee ||

Those who are 

permeated by 

falsehood, do not love 

the Truth.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਕੂੜ 

ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਚ 

ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ;

28092 646 jy ko bolY scu  
kUVw jil jwveI]

Jae Ko Bolai Sach 

Koorraa Jal Jaavee 

||

If someone speaks the 

Truth, falsehood is 

burnt away.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ 
ਝੂਠਾ (ਸੁਣ ਕੇ) ਸੜ ਬਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ;

28093 646 kUiVAwrI rjY 
kUiV ijau ivstw 
kwgu KwveI]

r`jY Koorriaaree Rajai 

Koorr Jio Visattaa 

Kaag Khaavee ||

The false are satisfied 

by falsehood, like the 

crows who eat 

manure.

ਝੂਠ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਝੂਠ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ 
ਜਵਸ਼ਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।
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28094 646 ijsu hir hoie 
ikRpwlu so nwmu 
iDAwveI]

Jis Har Hoe 

Kirapaal So Naam 

Dhhiaavee ||

When the Lord grants 

His Grace, then one 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਹਰੀ ਦਇਆਲ 

ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ;

28095 646 hir gurmuiK nwmu 
ArwiD kUVu pwpu 
lih jwveI]10]

Har Guramukh 

Naam Araadhh 

Koorr Paap Lehi 

Jaavee ||10||

As Gurmukh, worship 

the Lord's Name in 

adoration; fraud and 

sin shall disappear. 

||10||

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਾਧੀਏ, ਤਾਂ 
ਕੂੜ ਤੇ ਪਾਪ ਲਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥

28096 646 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28097 646 syKw caucikAw 
cauvwieAw eyhu 
mnu iekqu Gir 
Awix]

(syKw) hy syK jI! ieh 
mn (caucikAw) cOhW 
c`kW c Brmx vwlw 
(cauvwieAw) bVbolw hY

Saekhaa 

Chouchakiaa 

Chouvaaeiaa 

Eaehu Man Eikath 

Ghar Aan ||

O Shaykh, you wander 

in the four directions, 

blown by the four 

winds; bring your 

mind back to the 

home of the One Lord.

ਹੇ ਚੱੁਕੇ ਚੁਕਾਏ ਸ਼ੇਖ਼! ਇਸ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ ਜਲਆ;

28098 646 eyhV qyhV Cif 
qU gur kw sbdu 
pCwxu]

Eaeharr Thaeharr 

Shhadd Thoo Gur 

Kaa Sabadh 

Pashhaan ||

Renounce your petty 

arguments, and realize 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਜਵੂੰ ਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ।

28099 646 siqgur AgY Fih 
pau sBu ikCu 
jwxY jwxu]

Sathigur Agai 

Dtehi Po Sabh 

Kishh Jaanai Jaan 

||

Bow in humble respect 

before the True Guru; 

He is the Knower who 

knows everything.

ਹੇ ਸ਼ੇਖਾ! ਿ ੋ(ਸਭ ਦਾ) ਿਾਣੂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ;
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28100 646 Awsw mnsw 
jlwie qU hoie 
rhu imhmwxu]

Aasaa Manasaa 

Jalaae Thoo Hoe 

Rahu Mihamaan ||

Burn away your hopes 

and desires, and live 

like a guest in this 

world.

ਆਸਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ 
ਜਮਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਿਗਤ ਜਵਚ ਪਰਾਹੁਣਾ ਸਮਝ;

28101 646 siqgur kY BwxY 
BI clih qw 
drgh pwvih 
mwxu]

Sathigur Kai 

Bhaanai Bhee 

Chalehi Thaa 

Dharageh Paavehi 

Maan ||

If you walk in harmony 

with the True Guru's 

Will, then you shall be 

honored in the Court 

of the Lord.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਵਚ 

ਚਲੇਂਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਾਵੇਂਗਾ।

28102 646 nwnk ij nwmu n 
cyqnI iqn iDgu 
pYnxu iDgu 
Kwxu]1]

Naanak J Naam N 

Chaethanee Thin 

Dhhig Painan 

Dhhig Khaan ||1||

O Nanak, those who 

do not contemplate 

the Naam, the Name 

of the Lord - cursed 

are their clothes, and 

cursed is their food. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
(ਚੂੰਗਾ) ਖਾਣਾ ਤੇ (ਚੂੰਗਾ) 
ਪਜਹਨਣਾ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ 

॥੧॥

28103 646 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28104 646 hir gux qoit n 
AwveI kImiq  
khxu n jwie]

Har Gun Thott N 

Aavee Keemath 

Kehan N Jaae ||

There is no end to the 

Lord's Glorious 

Praises; His worth 

cannot be described.

ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ 

ਕਰਜਦਆਂ ਉਹ ਗੁਣ ਮੱੁਕਦੇ 

ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਇਹ ਦੱਜਸਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਵਹਾਝਣ ਲਈ ਮੱੁਲ ਕੀਹ ਹੈ;
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28105 646 nwnk gurmuiK 
hir gux rvih  
gux mih rhY 
smwie]2]

Naanak Guramukh 

Har Gun Ravehi 

Gun Mehi Rehai 

Samaae ||2||

O Nanak, the 

Gurmukhs chant the 

Glorious Praises of the 

Lord; they are 

absorbed in His 

Glorious Virtues. ||2||

(ਪਰ,) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ 

ਿੀਊੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ 

ਹਨ। (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

28106 646 pauVI] colI:polw bolo[ pY~DI Pourree || Pauree:

28107 646 hir colI dyh 
svwrI kiF pYDI 
Bgiq kir]

Har Cholee Dhaeh 

Savaaree Kadt 

Paidhhee Bhagath 

Kar ||

The Lord has adorned 

the coat of the body; 

He has embroidered it 

with devotional 

worship.

(ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ, ਮਾਨੋ, 

ਚੋਲੀ ਹੈ ਿੋ ਪਿਭੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ 

ਤੇ ਭਗਤੀ (-ਰੂਪ ਕਸੀਦਾ) ਕੱਢ 

ਕੇ ਇਹ ਚੋਲੀ ਪਜਹਨਣ-ਿੋਗ 

ਬਣਦੀ ਹੈ।

28108 646 hir pwtu lgw 
AiDkweI bhu bhu 
ibiD Bwiq kir]

(pwtu) rySm Har Paatt Lagaa 

Adhhikaaee Bahu 

Bahu Bidhh 

Bhaath Kar ||

The Lord has woven 

His silk into it, in so 

many ways and 

fashions.

(ਇਸ ਚੋਲੀ ਨੂੂੰ ) ਬਹੁਤ ਤਰਹਾਂ 
ਕਈ ਵੂੰ ਨਗੀਆਂ ਦਾ ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਪੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ;

28109 646 koeI bUJY 
bUJxhwrw AMqir 
ibbyku kir]

bU`JY b`UJxhwrw Koee Boojhai 

Boojhanehaaraa 

Anthar Bibaek Kar 

||

How rare is that man 

of understanding, who 

understands, and 

deliberates within.

(ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
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28110 646 so bUJY eyhu ibbyku  
ijsu buJwey Awip 
hir]

So Boojhai Eaehu 

Bibaek Jis 

Bujhaaeae Aap 

Har ||

He alone understands 

these deliberations, 

whom the Lord 

Himself inspires to 

understand.

ਇਸ ਜਵਚਾਰ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਆਪ 

ਸਮਝਾਵੇ।

28111 646 jnu nwnku khY 
ivcwrw gurmuiK 
hir siq 
hir]11]

Jan Naanak Kehai 

Vichaaraa 

Guramukh Har 

Sath Har ||11||

Poor servant Nanak 

speaks: the Gurmukhs 

know the Lord, the 

Lord is True. ||11||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਵਚਾਰ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ) ॥੧੧॥

28112 647 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28113 647 prQwie swKI 
mhwpurK boldy  
swJI sgl 
jhwnY]

sWJI Parathhaae 

Saakhee Mehaa 

Purakh Boladhae 

Saajhee Sagal 

Jehaanai ||

Great men speak the 

teachings by relating 

them to individual 

situations, but the 

whole world shares in 

them.

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਜਕਸੇ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 

ਜਵਚ ਜਸੱਜਖਆ ਦਾ ਬਚਨ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਉਹ 

ਜਸੱਜਖਆ) ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਲਈ 

ਸਾਂਝੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

28114 647 gurmuiK hoie su 
Bau kry Awpxw 
Awpu pCwxY]

Guramukh Hoe S 

Bho Karae 

Aapanaa Aap 

Pashhaanai ||

One who becomes 

Gurmukh knows the 

Fear of God, and 

realizes his own self.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਸੁਣ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਡਰ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਧਾਰਨ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਖੋਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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28115 647 gur prswdI 
jIvqu mrY qw mn 
hI qy mnu mwnY]

Gur Parasaadhee 

Jeevath Marai 

Thaa Man Hee 

Thae Man Maanai 

||

If, by Guru's Grace, 

one remains dead 

while yet alive, the 

mind becomes 

content in itself.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਵਰਤਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ 
ਉਦਾਸ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਚ ਪਤੀਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਬਾਹਰ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

28116 647 ijn kau mn kI 
prqIiq nwhI  
nwnk sy ikAw 
kQih igAwnY]1]

Jin Ko Man Kee 

Paratheeth 

Naahee Naanak 

Sae Kiaa Kathhehi 

Giaanai ||1||

Those who have no 

faith in their own 

minds, O Nanak - how 

can they speak of 

spiritual wisdom? 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਪਤੀਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥

28117 647 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28118 647 gurmuiK icqu n 
lwieE AMiq duKu 
phuqw Awie]

Guramukh Chith N 

Laaeiou Anth 

Dhukh Pahuthaa 

Aae ||

Those who do not 

focus their 

consciousness on the 

Lord, as Gurmukh, 

suffer pain and grief in 

the end.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

(ਹਰੀ ਜਵਚ) ਮਨ ਨਹੀਂ 
ਿੋਜੜਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਖ਼ਰ 

ਦੱੁਖ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ;

28119 647 AMdrhu bwhrhu 
AMiDAW suiD n 
kweI pwie]

Andharahu 

Baaharahu 

Andhhiaaan Sudhh 

N Kaaee Paae ||

They are blind, 

inwardly and 

outwardly, and they 

do not understand 

anything.

ਉਹਨਾਂ ਅੂੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ 
ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ।
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28120 647 pMifq iqn kI 
brkqI sBu jgqu 
Kwie jo rqy hir 
nwie]

(br-kqI) sdky[br-
kqI:polw bolo j`gqu[ 
r`qy

Panddith Thin Kee 

Barakathee Sabh 

Jagath Khaae Jo 

Rathae Har Naae 

||

O Pandit, O religious 

scholar, the whole 

world is fed for the 

sake of those who are 

attuned to the Lord's 

Name.

(ਪਰ) ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ,

28121 647 ijn gur kY 
sbid slwihAw  
hir isau rhy 
smwie]

Jin Gur Kai Sabadh 

Salaahiaa Har Sio 

Rehae Samaae ||

Those who praise the 

Word of the Guru's 

Shabad, remain 

blended with the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਜਵੱਚ ਲੀਨ 

ਹਨ।

28122 647 pMifq dUjY Bwie 
brkiq n hoveI  
nw Dnu plY pwie]

br-kiq:polw bolo Panddith Dhoojai 

Bhaae Barakath N 

Hovee Naa Dhhan 

Palai Paae ||

O Pandit, O religious 

scholar, no one is 

satisfied, and no one 

finds true wealth 

through the love of 

duality.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ (ਿਸੇ ਜਰਹਾਂ) ਬਰਕਜਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ (ਆਤਜਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਧਦਾ-ਿੁਲਦਾ ਨਹੀਂ) 
ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਨਾਮ-ਧਨ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ;

28123 647 piV Qky sMqoKu n 
AwieE An idnu 
jlq ivhwie]

Parr Thhakae 

Santhokh N 

Aaeiou Anadhin 

Jalath Vihaae ||

They have grown 

weary of reading 

scriptures, but still, 

they do not find 

contentment, and 

they pass their lives 

burning, night and day.

ਪੜਹ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਉਮਰ) ਸੜਜਦਆਂ ਹੀ 
ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ;
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28124 647 kUk pUkwr n 
cukeI nw sMsw 
ivchu jwie]

Kook Pookaar N 

Chukee Naa 

Sansaa Vichahu 

Jaae ||

Their cries and 

complaints never end, 

and doubt does not 

depart from within 

them.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਲਾ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ 
ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

28125 647 nwnk nwm 
ivhUixAw muih 
kwlY auiT 
jwie]2]

Naanak Naam 

Vihooniaa Muhi 

Kaalai Outh Jaae 

||2||

O Nanak, without the 

Naam, the Name of 

the Lord, they rise up 

and depart with 

blackened faces. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ 
ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਮਨੱੁਖ ਕਾਲੇ-ਮੂੂੰ ਹ 

ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਉੱਠ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

28126 647 pauVI] Pourree || Pauree:

28127 647 hir sjx myil 
ipAwry imil pMQu 
dsweI]

Har Sajan Mael 

Piaarae Mil 

Panthh Dhasaaee 

||

O Beloved, lead me to 

meet my True Friend; 

meeting with Him, I 

shall ask Him to show 

me the Path.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰਮੁਖ 

ਜਮਲਾ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਪੱੁਛਾਂ।

28128 647 jo hir dsy imqu  
iqsu hau bil 
jweI]

d`sy Jo Har Dhasae 

Mith This Ho Bal 

Jaaee ||

I am a sacrifice to that 

Friend, who shows it 

to me.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਜਮਤਿ (ਦੀ 
ਖ਼ਬਰ) ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ।

28129 647 gux swJI iqn 
isau krI hir 
nwmu iDAweI]

sWJI Gun Saajhee Thin 

Sio Karee Har 

Naam Dhhiaaee ||

I share His Virtues with 

Him, and meditate on 

the Lord's Name.

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਭਆਲੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਾਂ।
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28130 647 hir syvI ipAwrw 
inq syiv hir 
suKu pweI]

Har Saevee 

Piaaraa Nith Saev 

Har Sukh Paaee ||

I serve my Beloved 

Lord forever; serving 

the Lord, I have found 

peace.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਜਪਆਰਾ ਹਰੀ ਜਸਮਰਾਂ 
ਤੇ ਜਸਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਲਵਾਂ।

28131 647 bilhwrI siqgur 
iqsu ijin soJI 
pweI]12]

Balihaaree 

Sathigur This Jin 

Sojhee Paaee 

||12||

I am a sacrifice to the 

True Guru, who has 

imparted this 

understanding to me. 

||12||

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ, 
ਜਿਸ ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ॥੧੨॥

28132 647 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28133 647 pMifq mYlu n 
cukeI jy vyd pVY 
jug cwir]

pVY@ Panddith Mail N 

Chukee Jae Vaedh 

Parrai Jug Chaar ||

O Pandit, O religious 

scholar, your filth shall 

not be erased, even if 

you read the Vedas for 

four ages.

ਪੂੰ ਜਡਤ ਦੀ (ਭੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਿੁਗ ਵੇਦ 

ਪੜਹਦਾ ਰਹੇ।

28134 647 qRY gux mwieAw 
mUlu hY ivic 
haumY nwmu 
ivswir]

Thrai Gun 

Maaeiaa Mool Hai 

Vich Houmai 

Naam Visaar ||

The three qualities are 

the roots of Maya; in 

egotism, one forgets 

the Naam, the Name 

of the Lord.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ (ਇਸ ਮੈਲ ਦਾ) 
ਕਾਰਨ ਹੈ, (ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਪੂੰ ਜਡਤ) ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਨਾਮ 

ਜਵਸਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

28135 647 pMifq BUly dUjY 
lwgy mwieAw kY 
vwpwir]

Panddith Bhoolae 

Dhoojai Laagae 

Maaeiaa Kai 

Vaapaar ||

The Pandits are 

deluded, attached to 

duality, and they deal 

only in Maya.

ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਪੂੰ ਜਡਤ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਵਪਾਰ ਜਵਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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28136 647 AMqir iqRsnw 
BuK hY mUrK 
BuiKAw muey 
gvwr]

Bu`K, Bu`iKAw Anthar Thrisanaa 

Bhukh Hai 

Moorakh 

Bhukhiaa Mueae 

Gavaar ||

They are filled with 

thirst and hunger; the 

ignorant fools starve 

to death.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਹੈ 

ਭੁੱ ਖ ਹੈ, ਗਵਾਰ ਮੂਰਖ ਭੁੱ ਲੇ ਹੀ 
ਮਰ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹਦੇ ਹਨ) (ਭਾਵ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਗਏ)।

28137 647 siqguir syivAY 
suKu pwieAw scY 
sbid vIcwir]

Sathigur Saeviai 

Sukh Paaeiaa 

Sachai Sabadh 

Veechaar ||

Serving the True Guru, 

peace is obtained, 

contemplating the 

True Word of the 

Shabad.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਜਵਚਾਰ ਕੀਜਤਆਂ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

28138 647 AMdrhu iqRsnw 
BuK geI scY 
nwie ipAwir]

Andharahu 

Thrisanaa Bhukh 

Gee Sachai Naae 

Piaar ||

Hunger and thirst have 

departed from within 

me; I am in love with 

the True Name.

ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਭੁੱ ਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

28139 647 nwnk nwim rqy 
shjy rjy ijnw 
hir riKAw auir 
Dwir]1]

r`jy Naanak Naam 

Rathae Sehajae 

Rajae Jinaa Har 

Rakhiaa Our 

Dhhaar ||1||

O Nanak, those who 

are imbued with the 

Naam, who keep the 

Lord clasped tightly to 

their hearts, are 

automatically 

satisfied. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ॥੧॥

28140 647 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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28141 647 mnmuK hir nwmu  
n syivAw duKu 
lgw bhuqw Awie]

Manamukh Har 

Naam N Saeviaa 

Dhukh Lagaa 

Bahuthaa Aae ||

The self-willed 

manmukh does not 

serve the Lord's Name, 

and so he suffers in 

horrible pain.

ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਜਰਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ 
ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

28142 647 AMqir AigAwnu 
AMDyru hY suiD n 
kweI pwie]

Anthar Agiaan 

Andhhaer Hai 

Sudhh N Kaaee 

Paae ||

He is filled with the 

darkness of ignorance, 

and he does not 

understand anything.

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਅਜਗਆਨ 

(-ਰੂਪ) ਹਨੇਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਲਈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ।

28143 647 mn hiT shij n 
bIijE BuKw ik 
AgY Kwie]

Manehath Sehaj N 

Beejiou Bhukhaa K 

Agai Khaae ||

Because of his 

stubborn mind, he 

does not plant the 

seeds of intuitive 

peace; what will he 

eat in the world 

hereafter, to satisfy 

his hunger?

ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਬੀਿਦਾ (ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਪਦਾ), 
(ਇਸ ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ) ਭੁੱ ਖਾ ਅੱਗੇ ਕੀਹ 

ਖਾਏਗਾ?

28144 647 nwmu inDwnu 
ivswirAw dUjY 
lgw jwie ]

Naam Nidhhaan 

Visaariaa Dhoojai 

Lagaa Jaae ||

He has forgotten the 

treasure of the Naam; 

he is caught in the 

love of duality.

(ਮਨਮੁਖ) ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਿਾ 
ਲੱਗਾ ਹੈ।
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28145 647 nwnk gurmuiK 
imlih 
vifAweIAw jy 
Awpy myil 
imlwie]2]

Naanak Guramukh 

Milehi 

Vaddiaaeeaa Jae 

Aapae Mael 

Milaae ||2||

O Nanak, the 

Gurmukhs are 

honored with glory, 

when the Lord Himself 

unites them in His 

Union. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਿੇ ਹਰੀ 
ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾ 
ਲਏ ॥੨॥

28146 647 pauVI] Pourree || Pauree:

28147 647 hir rsnw hir 
jsu gwvY KrI 
suhwvxI]

Har Rasanaa Har 

Jas Gaavai Kharee 

Suhaavanee ||

The tongue which 

sings the Lord's 

Praises, is so very 

beautiful.

ਿ ੋਿੀਭ ਹਰੀ ਦਾ ਿਸ ਗਾਉਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਲਗਦੀ ਹੈ;

28148 647 jo min qin muiK 
hir bolY sw hir 
BwvxI]

Jo Man Than 

Mukh Har Bolai 

Saa Har 

Bhaavanee ||

One who speaks the 

Lord's Name, with 

mind, body and 

mouth, is pleasing to 

the Lord.

ਿ ੋਮਨੋਂ  ਤਨੋਂ  ਹੋ ਕੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਹਰੀ-
ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ;

28149 647 jo gurmuiK cKY 
swdu sw 
iqRpqwvxI]

Jo Guramukh 

Chakhai Saadh Saa 

Thripathaavanee 

||

That Gurmukh tastes 

the the sublime taste 

of the Lord, and is 

satisfied.

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਸੁਆਦ ਚੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਿ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਿੀਭ ਹੋਰ 

ਰਸਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀ)।

28150 647 gux gwvY ipAwry 
inq gux gwie  
guxI smJwvxI]

Gun Gaavai 

Piaarae Nith Gun 

Gaae Gunee 

Samajhaavanee ||

She sings continually 

the Glorious Praises of 

her Beloved; singing 

His Glorious Praises, 

she is uplifted.

ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ 
ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਗੁਣੀ 
(ਹਰੀ) ਦੀ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
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28151 647 ijsu hovY Awip 
dieAwlu sw 
siqgurU gurU 
bulwvxI]13]

Jis Hovai Aap 

Dhaeiaal Saa 

Sathiguroo Guroo 

Bulaavanee ||13||

She is blessed with the 

Lord's Mercy, and she 

chants the Words of 

the Guru, the True 

Guru. ||13||

ਜਿਸ (ਿੀਭ) ਤੇ ਹਰੀ ਆਪ 

ਜਦਆਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਗੁਰੂ 

ਗੁਰੂ' ਿਪਦੀ ਹੈ ॥੧੩॥

28152 647 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28153 647 hsqI isir ijau 
AMksu hY Ahrix 
ijau isru dyie]

Ahrix Hasathee Sir Jio 

Ankas Hai Aharan 

Jio Sir Dhaee ||

The elephant offers its 

head to the reins, and 

the anvil offers itself 

to the hammer;

ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਕੁੂੰ ਡਾ ਹੈ 

ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਹਰਣ (ਵਦਾਨ 

ਹੇਠਾਂ) ਜਸਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

28154 647 mnu qnu AwgY 
rwiK kY aUBI syv 
kryie]

Man Than Aagai 

Raakh Kai Oobhee 

Saev Karaee ||

Just so, we offer our 

minds and bodies to 

our Guru; we stand 

before Him, and serve 

Him.

ਜਤਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ (ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ ) ਅਰਪਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ 

ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ;

28155 648 ieau gurmuiK  
Awpu invwrIAY  
sBu rwju isRsit 
kw lyie]

(Awpu) haumY[ 
(invwrIAY) dUr krIey

Eio Guramukh Aap 

Nivaareeai Sabh 

Raaj Srisatt Kaa 

Laee ||

This is how the 

Gurmukhs eliminate 

their self-conceit, and 

come to rule the 

whole world.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ, ਮਾਨੋ, ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਿ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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28156 648 nwnk gurmuiK 
buJIAY jw Awpy 
ndir kryie]1]

bu`JIAY Naanak Guramukh 

Bujheeai Jaa 

Aapae Nadhar 

Karaee ||1||

O Nanak, the Gurmukh 

understands, when 

the Lord casts His 

Glance of Grace. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਹਰੀ ਆਪ 

ਜਕਿਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

28157 648 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28158 648 ijn gurmuiK nwmu 
iDAwieAw Awey 
qy prvwxu ]

Jin Guramukh 

Naam Dhhiaaeiaa 

Aaeae Thae 

Paravaan ||

Blessed and approved 

is the coming into the 

world, of those 

Gurmukhs who 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਆਏ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਕਬੂਲ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ;

28159 648 nwnk kul 
auDwrih Awpxw  
drgh pwvih 
mwxu]2]

Naanak Kul 

Oudhhaarehi 

Aapanaa 

Dharageh Paavehi 

Maan ||2||

O Nanak, they save 

their families, and 

they are honored in 

the Court of the Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ 
ਕੁਲ ਨੂੂੰ  ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ 

ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

28160 648 pauVI] Pourree || Pauree:

28161 648 gurmuiK sKIAw 
isK gurU 
mylweIAw]

Guramukh 

Sakheeaa Sikh 

Guroo 

Maelaaeeaa ||

The Guru unites His 

Sikhs, the Gurmukhs, 

with the Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਸੱਖ (-

ਰੂਪ) ਸਹੇਲੀਆਂ (ਆਪੋ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾਈਆਂ ਹਨ;
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28162 648 ieik syvk gur 
pwis ieik guir 
kwrY lweIAw]

Eik Saevak Gur 

Paas Eik Gur 

Kaarai Laaeeaa ||

The Guru keeps some 

of them with Himself, 

and engages others in 

His Service.

ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕਈ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਕਈਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੋਰ) 

ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;

28163 648 ijnw guru 
ipAwrw min 
iciq iqnw Bwau 
gurU dyvweIAw]

Jinaa Gur Piaaraa 

Man Chith Thinaa 

Bhaao Guroo 

Dhaevaaeeaa ||

Those who cherish 

their Beloved in their 

conscious minds, the 

Guru blesses them 

with His Love.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਜਪਆਰ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,

28164 648 gur isKw ieko 
ipAwru gur imqw 
puqw BweIAw]

Gur Sikhaa Eiko 

Piaar Gur Mithaa 

Puthaa Bhaaeeaa 

||

The Guru loves all of 

His Gursikhs equally 

well, like friends, 

children and siblings.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣ ੇਜਸੱਖਾਂ 
ਜਮੱਤਿਾਂ ਪੁਤਿਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ 

ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜਪਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

28165 648 guru siqguru 
bolhu siB guru 
AwiK gurU 
jIvweIAw]14]

Gur Sathigur 

Bolahu Sabh Gur 

Aakh Guroo 

Jeevaaeeaa ||14||

So chant the Name of 

the Guru, the True 

Guru, everyone! 

Chanting the Name of 

the Guru, Guru, you 

shall be rejuvenated. 

||14||

(ਹੇ ਜਸੱਖ ਸਹੇਲੀਓ!) ਸਾਰੀਆਂ 

'ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ' ਆਖੋ, 'ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ' 

ਆਜਖਆਂ ਗੁਰੂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

28166 648 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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28167 648 nwnk nwmu n 
cyqnI AigAwnI 
AMDuly Avry krm 
kmwih]

Naanak Naam N 

Chaethanee 

Agiaanee 

Andhhulae Avarae 

Karam Kamaahi ||

O Nanak, the blind, 

ignorant fools do not 

remember the Naam, 

the Name of the Lord; 

they involve 

themselves in other 

activities.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅੂੰਨਹੇ  ਅਜਗਆਨੀ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

28168 648 jm dir bDy 
mwrIAih iPir 
ivstw mwih 
pcwih]1]

Jam Dhar Badhhae 

Maareeahi Fir 

Visattaa Maahi 

Pachaahi ||1||

They are bound and 

gagged at the door of 

the Messenger of 

Death; they are 

punished, and in the 

end, they rot away in 

manure. ||1||

(ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਕ) 

ਿਮ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੱਧੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਜਿਰ (ਜਵਕਾਰ-ਰੂਪ) 

ਜਵਸ਼ਟੇ ਜਵਚ ਸੜਦੇ ਹਨ ॥੧॥

28169 648 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28170 648 nwnk siqguru 
syvih Awpxw sy 
jn scy prvwxu]

Naanak Sathigur 

Saevehi Aapanaa 

Sae Jan Sachae 

Paravaan ||

O Nanak, those 

humble beings are 

true and approved, 

who serve their True 

Guru.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਤੇ ਕਬੂਲ 

ਹਨ;

28171 648 hir kY nwie 
smwie rhy cUkw 
Awvxu jwxu]2]

Har Kai Naae 

Samaae Rehae 

Chookaa Aavan 

Jaan ||2||

They remain absorbed 

in the Name of the 

Lord, and their 

comings and goings 

cease. ||2||

ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

28172 648 pauVI] Pourree || Pauree:
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28173 648 Dnu sMpY mwieAw 
sMcIAY AMqy 
duKdweI]

Dhhan Sanpai 

Maaeiaa 

Sancheeai Anthae 

Dhukhadhaaee ||

Gathering the wealth 

and property of Maya, 

brings only pain in the 

end.

ਧਨ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੂੰ  ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ;

28174 648 Gr mMdr mhl 
svwrIAih ikCu 
swiQ n jweI]

Ghar Mandhar 

Mehal 

Savaareeahi Kishh 

Saathh N Jaaee ||

Homes, mansions and 

adorned palaces will 

not go with anyone.

ਘਰ, ਮੂੰਦਰ ਤੇ ਮਜਹਲ 

ਬਣਾਈਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ;

28175 648 hir rMgI qury 
inq pwlIAih  
ikqY kwim n 
AweI]

(hir) hryk iksm dy[ 
(qury) GoVy

Har Rangee 

Thurae Nith 

Paaleeahi Kithai 

Kaam N Aaee ||

He may breed horses 

of various colors, but 

these will not be of 

any use to him.

ਕਈ ਰੂੰਗਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਦਾ 
ਪਾਲੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

28176 648 jn lwvhu icqu 
hir nwm isau  
AMiq hoie sKweI]

Jan Laavahu Chith 

Har Naam Sio 

Anth Hoe 

Sakhaaee ||

O human, link your 

consciousness to the 

Lord's Name, and in 

the end, it shall be 

your companion and 

helper.

ਹੇ ਭਾਈ ਸੱਿਣੋ! ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਜਚੱਤ ਿੋੜੋ, ਿ ੋਅਖ਼ੀਰ ਨੂੂੰ  
ਸਾਥੀ ਬਣੇ।

28177 648 jn nwnk nwmu 
iDAwieAw  
gurmuiK suKu 
pweI]15]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa 

Guramukh Sukh 

Paaee ||15||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord; the Gurmukh 

is blessed with peace. 

||15||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ 

ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥
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28178 648 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28179 648 ibnu krmY nwau 
n pweIAY pUrY 
krim pwieAw 
jwie]

Bin Karamai Naao 

N Paaeeai Poorai 

Karam Paaeiaa 

Jaae ||

Without the karma of 

good actions, the 

Name is not obtained; 

it can be obtained only 

by perfect good karma.

ਪੂਰੀ ਮੇਹਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ;

28180 648 nwnk ndir kry 
jy AwpxI qw 
gurmiq myil 
imlwie]1]

Naanak Nadhar 

Karae Jae Aapanee 

Thaa Guramath 

Mael Milaae ||1||

O Nanak, if the Lord 

casts His Glance of 

Grace, then under 

Guru's Instruction, one 

is united in His Union. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਹਰੀ ਆਪਣੀ 
ਜਕਿਪਾ-ਜਦਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਕਰ ਕੇ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

28181 648 mÚ 3] Ma 1 || First Mehl:

28182 648 iek dJih iek 
dbIAih ieknw 
kuqy Kwih]

(d`Jih) swVy[ d`bIAih Eik Dhajhehi Eik 

Dhabeeahi 

Eikanaa Kuthae 

Khaahi ||

Some are cremated, 

and some are buried; 

some are eaten by 

dogs.

(ਮਰਨ ਤੇ) ਕੋਈ ਸਾੜੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਕੋਈ ਦੱਬੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਇਕਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੱੁਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,
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28183 648 ieik pwxI ivic 
austIAih ieik  
BI iPir hsix 
pwih]

(h`six) h`sdy hn[ au-
s`tIAih

Eik Paanee Vich 

Ousatteeahi Eik 

Bhee Fir Hasan 

Paahi ||

Some are thrown into 

water, while others 

are thrown into wells.

ਕੋਈ ਿਲ-ਪਿਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱੁਕੇ ਖੂਹ ਜਵਚ 

ਰੱਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

28184 648 nwnk eyv n 
jwpeI ikQY jwie 
smwih]2]

Naanak Eaev N 

Jaapee Kithhai 

Jaae Samaahi 

||2||

O Nanak, it is not 

known, where they go 

and into what they 

merge. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਰੀਰ ਦੇ) 

ਇਸ ਸਾੜਨ ਦੱਬਣ ਆਜਦਕ 

ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ ਜਕ ਰੂਹਾਂ ਜਕੱਥੇ ਿਾ 
ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥

28185 648 pauVI] Pourree || Pauree:

28186 648 iqn kw KwDw 
pYDw mwieAw sBu 
pivqu hY jo nwim 
hir rwqy]

Thin Kaa 

Khaadhhaa 

Paidhhaa Maaeiaa 

Sabh Pavith Hai Jo 

Naam Har Raathae 

||

The food and clothes, 

and all the worldly 

possessions of those 

who are attuned to 

the Lord's Name are 

sacred.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਵਰਤਣਾ, ਖਾਣਾ 
ਪਜਹਨਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਜਵੱਤਿ ਹੈ;
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28187 648 iqn ky Gr mMdr  
mhl srweI siB 
pivqu hih ijnI 
gurmuiK syvk 
isK AiBAwgq 
jwie vrswqy]

(A`iBAw-gq) swDU[ 
(vrswqy) suK pwauNdy[ 
srweIN

Thin Kae Ghar 

Mandhar Mehal 

Saraaee Sabh 

Pavith Hehi Jinee 

Guramukh Saevak 

Sikh Abhiaagath 

Jaae Varasaathae 

||

All the homes, 

temples, palaces and 

way-stations are 

sacred, where the 

Gurmukhs, the selfless 

servants, the Sikhs and 

the renouncers of the 

world, go and take 

their rest.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੂੰਦਰ, ਮਜਹਲ 

ਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਸਭ ਪਜਵੱਤਿ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੇਵਕ 

ਜਸੱਖ ਤੇ ਅਜਭਆਗਤ ਿਾ ਕੇ 

ਸੁਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

28188 648 iqn ky qury jIn 
KurgIr siB 
pivqu hih ijnI 
gurmuiK isK swD 
sMq ciV jwqy]

kwTI hyT (KurgIr) 
g`dI[ ciV@

Thin Kae Thurae 

Jeen Khurageer 

Sabh Pavith Hehi 

Jinee Guramukh 

Sikh Saadhh Santh 

Charr Jaathae ||

All the horses, saddles 

and horse blankets are 

sacred, upon which 

the Gurmukhs, the 

Sikhs, the Holy and the 

Saints, mount and ride.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਜ਼ੀਨਾਂ, ਤਾਹਰੂ 

ਸਭ ਪਜਵੱਤਿ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ 

ਗੁਰਮੁਜਖ ਜਸੱਖ ਸਾਧ ਸੂੰਤ 

ਚੜਹਦੇ ਹਨ;
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28189 648 iqn ky krm 
Drm kwrj siB 
pivqu hih jo 
bolih hir hir 
rwm nwmu hir 
swqy]

(s`wqy) s`c srUp Thin Kae Karam 

Dhharam Kaaraj 

Sabh Pavith Hehi 

Jo Bolehi Har Har 

Raam Naam Har 

Saathae ||

All the rituals and 

Dharmic practices and 

deeds are sacred, for 

those who utter the 

Name of the Lord, Har, 

Har, the True Name of 

the Lord.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮ-ਕਾਿ ਸਭ 

ਪਜਵਿੱ ਤ ਹਨ, ਿ ੋਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ।

28190 648 ijn kY poqY puMnu 
hY sy gurmuiK 
isK gurU pih 
jwqy]16]

Jin Kai Pothai 

Punn Hai Sae 

Guramukh Sikh 

Guroo Pehi 

Jaathae ||16||

Those Gurmukhs, 

those Sikhs, who have 

purity as their 

treasure, go to their 

Guru. ||16||

(ਪਜਹਲੇ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ (ਭਲੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ-ਰੂਪ) ਪੁੂੰ ਨ ਹੈ, ਉਹ 

ਗੁਰਮੁਖ ਜਸੱਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ॥੧੬॥

28191 648 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28192 648 nwnk nwvhu 
GuiQAw hlqu 
plqu sBu jwie]

(G`uiQAW) Bu`ilAW Naanak Naavahu 

Ghuthhiaa Halath 

Palath Sabh Jaae 

||

O Nanak, forsaking the 

Name, he loses 

everything, in this 

world and the next.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆਂ 

ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਭ ਜਵਅਰਥ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

28193 648 jpu qpu sMjmu 
sBu ihir lieAw  
muTI dUjY Bwie]

(ihir) lu`txw Jap Thap Sanjam 

Sabh Hir Laeiaa 

Muthee Dhoojai 

Bhaae ||

Chanting, deep 

meditation and 

austere self-

disciplined practices 

are all wasted; he is 

deceived by the love 

of duality.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪ ਤਪ ਤੇ ਸੂੰਿਮ 

ਸਭ ਖੱੁਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਤ) 

ਠੱਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ;
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28194 648 jm dir bDy 
mwrIAih bhuqI 
imlY sjwie]1]

Jam Dhar Badhhae 

Maareeahi 

Bahuthee Milai 

Sajaae ||1||

He is bound and 

gagged at the door of 

the Messenger of 

Death. He is beaten, 

and receives terrible 

punishment. ||1||

ਿਮ ਦੁਆਰ ਤੇ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥

28195 649 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28196 649 sMqw nwil vYru 
kmwvdy dustw 
nwil mohu ipAwru]

Santhaa Naal Vair 

Kamaavadhae 

Dhusattaa Naal 

Mohu Piaar ||

They inflict their 

hatred upon the 

Saints, and they love 

the wicked sinners.

ਜਨੂੰ ਦਕ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ 

ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਰਿਨਾਂ 
ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਪਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

28197 649 AgY ipCY suKu 
nhI mir jMmih 
vwro vwr]

Agai Pishhai Sukh 

Nehee Mar 

Janmehi Vaaro 

Vaar ||

They find no peace in 

either this world or 

the next; they are 

born only to die, again 

and again.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵੱਚ 

ਜਕਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

28198 649 iqRsnw kdy n 
buJeI duibDw 
hoie KuAwru]

buJeI:polw bolo Thrisanaa Kadhae 

N Bujhee 

Dhubidhhaa Hoe 

Khuaar ||

Their hunger is never 

satisfied, and they are 

ruined by duality.

ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਦੁਜਬਧਾ ਜਵਚ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਹੋ ਕੇ, ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ 

ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਲਜਹੂੰਦੀ।

28199 649 muh kwly iqnw 
inMdkw iqqu scY 
drbwir]

Muh Kaalae 

Thinaa Nindhakaa 

Thith Sachai 

Dharabaar ||

The faces of these 

slanderers are 

blackened in the Court 

of the True Lord.

ਹਰੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਕਾਲੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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28200 649 nwnk nwm 
ivhUixAw nw 
aurvwir n 
pwir]2]

Naanak Naam 

Vihooniaa Naa 

Ouravaar N Paar 

||2||

O Nanak, without the 

Naam, they find no 

shelter on either this 

shore, or the one 

beyond. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਜਣਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ 

ਨਾਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਢੋਈ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ॥੨॥

28201 649 pauVI] Pourree || Pauree:

28202 649 jo hir nwmu 
iDAwiedy sy hir 
hir nwim rqy 
mn mwhI]

Jo Har Naam 

Dhhiaaeidhae Sae 

Har Har Naam 

Rathae Man 

Maahee ||

Those who meditate 

on the Lord's Name 

are imbued with the 

Name of the Lord Har, 

Har, in their minds.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਰੀ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

28203 649 ijnw min iciq 
ieku ArwiDAw  
iqnw ieks ibnu  
dUjw ko nwhI]

Jinaa Man Chith 

Eik Araadhhiaa 

Thinaa Eikas Bin 

Dhoojaa Ko 

Naahee ||

For those who worship 

the One Lord in their 

conscious minds, there 

is no other than the 

One Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਿ ਜਚੱਤ ਹੋ ਕੇ 

ਇਕ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਅਰਾਜਧਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ।

28204 649 syeI purK hir 
syvdy ijn Duir 
msqik lyKu 
ilKwhI]

Saeee Purakh Har 

Saevadhae Jin 

Dhhur Masathak 

Laekh Likhaahee ||

They alone serve the 

Lord, upon whose 

foreheads such pre-

ordained destiny is 

written.

(ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

(ਸੂੰਸਕਾਰ-ਰੂਪ) ਲੇਖ ਉੱਕਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਿਪਦੇ ਹਨ।
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28205 649 hir ky gux inq 
gwvdy hir gux 
gwie guxI 
smJwhI]

Har Kae Gun Nith 

Gaavadhae Har 

Gun Gaae Gunee 

Samajhaahee ||

They continually sing 

the Glorious Praises of 

the Lord, and singing 

the Glories of the 

Glorious Lord, they are 

uplifted.

ਉਹ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਦੀ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

28206 649 vifAweI vfI 
gurmuKw gur pUrY 
hir nwim 
smwhI]17]

Vaddiaaee Vaddee 

Guramukhaa Gur 

Poorai Har Naam 

Samaahee ||17||

Great is the greatness 

of the Gurmukhs, who, 

through the Perfect 

Guru, remain 

absorbed in the Lord's 

Name. ||17||

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜਵਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੁਣ 

ਹੈ ਜਕ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧੭॥

28207 649 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28208 649 siqgur kI syvw 
gwKVI isru dIjY 
Awpu gvwie]

Sathigur Kee 

Saevaa 

Gaakharree Sir 

Dheejai Aap 

Gavaae ||

It is very difficult to 

serve the True Guru; 

offer your head, and 

eradicate self-conceit.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਾਰ ਹੈ, 

ਜਸਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾ 
ਗਵਾ ਕੇ (ਸੇਵਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ)।

28209 649 sbid mrih  
iPir nw mrih  
qw syvw pvY sB 
Qwie]

Sabadh Marehi Fir 

Naa Marehi Thaa 

Saevaa Pavai Sabh 

Thhaae ||

One who dies in the 

Word of the Shabad 

shall never have to die 

again; his service is 

totally approved.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਦੁਆਰਾ (ਸੂੰਸਾਰ ਵਲੋਂ) 
ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਰ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰ ਦੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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28210 649 pwrs prisAY 
pwrsu hovY sic 
rhY ilv lwie]

Paaras Parasiai 

Paaras Hovai Sach 

Rehai Liv Laae ||

Touching the 

philosopher's stone, 

one becomes the 

philosopher's stone, 

which transforms lead 

into gold; remain 

lovingly attached to 

the True Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਬਿਤੀ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਮਾਨੋ) ਪਾਰਸ ਨੂੂੰ  ਛੋਹ ਕੇ 

ਪਾਰਸ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

28211 649 ijsu pUrib hovY 
iliKAw iqsu 
siqguru imlY pRBu 
Awie]

Jis Poorab Hovai 

Likhiaa This 

Sathigur Milai 

Prabh Aae ||

One who has such pre-

ordained destiny, 

comes to meet the 

True Guru and God.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮੱੁਢ ਤੋਂ 
(ਸੂੰਸਕਾਰ-ਰੂਪ) ਲੇਖ ਉੱਕਜਰਆ 

ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

28212 649 nwnk gxqY 
syvku nw imlY  
ijsu bKsy so pvY 
Qwie]1]

Naanak Ganathai 

Saevak Naa Milai 

Jis Bakhasae So 

Pavai Thhaae 

||1||

O Nanak, the Lord's 

servant does not meet 

Him because of his 

own account; he alone 

is acceptable, whom 

the Lord forgives. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਲੇਖੈ ਕੀਜਤਆਂ 

ਸੇਵਕ (ਹਰੀ ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ, ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

28213 649 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28214 649 mhlu kumhlu n 
jwxnI mUrK 
ApxY suAwie]

ku-mhlu Mehal Kumehal N 

Jaananee 

Moorakh Apanai 

Suaae ||

The fools do not know 

the difference 

between good and 

bad; they are deceived 

by their self-interests.

ਮੂਰਖ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਥਾਂ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ, 

(ਜਕ ਜਕੱਥੇ ਗ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ)।
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28215 649 sbdu cInih qw 
mhlu lhih joqI 
joiq smwie]

Sabadh Cheenehi 

Thaa Mehal 

Lehehi Jothee Joth 

Samaae ||

But if they 

contemplate the Word 

of the Shabad, they 

obtain the Mansion of 

the Lord's Presence, 

and their light merges 

in the Light.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਖੋਿਣ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਜਬਿਤੀ ਿੋੜ ਕੇ (ਹਰੀ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ-ਰੂਪ ਅਸਲ) ਜਟਕਾਣਾ 
ਲੱਭ ਲੈਣ।

28216 649 sdw scy kw Bau 
min vsY qw sBw 
soJI pwie]

s`Bw swrI Sadhaa Sachae 

Kaa Bho Man 

Vasai Thaa Sabhaa 

Sojhee Paae ||

The Fear of God is 

always on their minds, 

and so they come to 

understand everything.

ਿ ੇਸੱਚੇ ਹਰੀ ਦਾ ਡਰ (ਭਾਵ, 

ਅਦਬ) ਸਦਾ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਸਮਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

28217 649 siqguru ApxY 
Gir vrqdw  
Awpy ley 
imlwie]

Sathigur Apanai 

Ghar Varathadhaa 

Aapae Leae Milaae 

||

The True Guru is 

pervading the homes 

within; He Himself 

blends them with the 

Lord.

ਜਕ ਸਜਤਗੁਰੂ, ਿੋ ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਸਰੂਪ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

28218 649 nwnk siqguir 
imilAY sB pUrI 
peI ijs no 
ikrpw kry 
rjwie]2]

Naanak Sathigur 

Miliai Sabh Pooree 

Pee Jis No Kirapaa 

Karae Rajaae ||2||

O Nanak, they meet 

the True Guru, and all 

their desires are 

fulfilled, if the Lord 

grants His Grace and 

so wills. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ 

ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਜਲਆਂ ਪੂਰਨ ਸਿਲਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥

28219 649 pauVI] Pourree || Pauree:
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28220 649 DMnu Dnu Bwg  
iqnw Bgq jnw  
jo hir nwmw hir 
muiK khiqAw]

Dhhann Dhhan 

Bhaag Thinaa 

Bhagath Janaa Jo 

Har Naamaa Har 

Mukh Kehathiaa ||

Blessed, blessed is the 

good fortune of those 

devotees, who, with 

their mouths, utter 

the Name of the Lord.

ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ 

ਹਨ, ਿ ੋਮੂੂੰ ਹੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ।

28221 649 Dnu Dnu Bwg  
iqnw sMq jnw jo 
hir jsu sRvxI 
suxiqAw]

Dhhan Dhhan 

Bhaag Thinaa 

Santh Janaa Jo Har 

Jas Sravanee 

Sunathiaa ||

Blessed, blessed is the 

good fortune of those 

Saints, who, with their 

ears, listen to the 

Lord's Praises.

ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ 

ਹਨ, ਿ ੋਹਰੀ ਦਾ ਿਸ ਕੂੰਨੀਂ 
ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

28222 649 Dnu Dnu Bwg  
iqnw swD jnw  
hir kIrqnu 
gwie guxI jn 
bxiqAw]

Dhhan Dhhan 

Bhaag Thinaa 

Saadhh Janaa Har 

Keerathan Gaae 

Gunee Jan 

Banathiaa ||

Blessed, blessed is the 

good fortune of those 

holy people, who sing 

the Kirtan of the 

Lord's Praises, and so 

become virtuous.

ਉਹਨਾਂ ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਨ 

ਭਾਗ ਹਨ, ਿ ੋਹਰੀ ਦਾ 
ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।

28223 649 Dnu Dnu Bwg  
iqnw gurmuKw jo 
gurisK lY mnu 
ijxiqAw]

Dhhan Dhhan 

Bhaag Thinaa 

Guramukhaa Jo 

Gurasikh Lai Man 

Jinathiaa ||

Blessed, blessed is the 

good fortune of those 

Gurmukhs, who live as 

Gursikhs, and conquer 

their minds.

ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ 

ਹਨ ਿੋ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤਦੇ 

ਹਨ।
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28224 649 sB dU vfyBwg  
gurisKw ky jo 
gur crxI isK 
pViqAw]18]

(pViqAw) pYNdy hn, 
bRhmividAw pV@dy hn

Sabh Dhoo 

Vaddae Bhaag 

Gurasikhaa Kae Jo 

Gur Charanee Sikh 

Parrathiaa ||18||

But the greatest good 

fortune of all, is that 

of the Guru's Sikhs, 

who fall at the Guru's 

feet. ||18||

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ 
ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਿੋ 
ਆਪਾ ਜਮਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ॥੧੮॥

28225 649 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28226 649 bRhmu ibMdY iqs 
dw bRhmqu rhY  
eyk sbid ilv 
lwie]

(ibMdY) jwxy[ bRhm`qu Breham Bindhai 

This Dhaa 

Brehamath Rehai 

Eaek Sabadh Liv 

Laae ||

One who knows God, 

and who lovingly 

focuses his attention 

on the One Word of 

the Shabad, keeps his 

spirituality intact.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਕੇਵਲ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਜਬਿਤੀ ਿੋੜ ਕੇ ਬਿਹਮ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਹਮਣ-ਪੁਣਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

28227 649 nv inDI ATwrh 
isDI ipCY 
lgIAw iPrih jo 
hir ihrdY sdw 
vswie]

Nav Nidhhee 

Athaareh Sidhhee 

Pishhai Lageeaa 

Firehi Jo Har 

Hiradhai Sadhaa 

Vasaae ||

The nine treasures and 

the eighteen spiritual 

powers of the Siddhas 

follow him, who keeps 

the Lord enshrined in 

his heart.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਏ, ਨੌ ਜਨਧੀਆਂ ਤੇ 

ਅਠਾਰਹ ਜਸੱਧੀਆਂ ਉਸ ਦੇ 

ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।

28228 649 ibnu siqgur nwau 
n pweIAY buJhu 
kir vIcwru]

bu`Jhu Bin Sathigur Naao 

N Paaeeai Bujhahu 

Kar Veechaar ||

Without the True 

Guru, the Name is not 

found; understand 

this, and reflect upon 

it.

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝੋ, 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5703 Published: March 06/ 2014



28229 649 nwnk pUrY Bwig 
siqguru imlY suKu 
pwey jug 
cwir]1]

Naanak Poorai 

Bhaag Sathigur 

Milai Sukh Paaeae 

Jug Chaar ||1||

O Nanak, through 

perfect good destiny, 

one meets the True 

Guru, and finds peace, 

throughout the four 

ages. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲੇ ਉਹ 

ਚਹੁੂੰ ਆਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ (ਭਾਵ, 

ਸਦਾ) ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

28230 649 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28231 649 ikAw gBrU 
ikAw ibriD hY  
mnmuK iqRsnw 
BuK n jwie]

Kiaa Gabharoo 

Kiaa Biradhh Hai 

Manamukh 

Thrisanaa Bhukh N 

Jaae ||

Whether he is young 

or old, the self-willed 

manmukh cannot 

escape hunger and 

thirst.

ਿਵਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱੁਢਾ-
ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ,

28232 649 gurmuiK sbdy 
riqAw sIqlu 
hoey Awpu gvwie]

Guramukh 

Sabadhae Rathiaa 

Seethal Hoeae 

Aap Gavaae ||

The Gurmukhs are 

imbued with the Word 

of the Shabad; they 

are at peace, having 

lost their self-conceit.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਹੋਣ 

ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਗਵਾ ਕੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

28233 649 AMdru iqRpiq 
sMqoiKAw iPir 
BuK n lgY Awie]

Andhar Thripath 

Santhokhiaa Fir 

Bhukh N Lagai Aae 

||

They are satisfied and 

satiated within; they 

never feel hungry 

again.

(ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਜਹਰਦਾ ਜਤਿਪਤੀ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਜਿਰ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
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28234 650 nwnk ij gurmuiK 
krih so prvwxu 
hY jo nwim rhy 
ilv lwie]2]

Naanak J 

Guramukh Karehi 

So Paravaan Hai Jo 

Naam Rehae Liv 

Laae ||2||

O Nanak, whatever 

the Gurmukhs do is 

acceptable; they 

remain lovingly 

absorbed in the Naam, 

the Name of the Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਿੋ 
ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਬੂਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਬਿਤੀ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

28235 650 pauVI] Pourree || Pauree:

28236 650 hau bilhwrI 
iqMn kMau jo 
gurmuiK isKw]

is`Kw Ho Balihaaree 

Thinn Kano Jo 

Guramukh Sikhaa 

||

I am a sacrifice to 

those Sikhs who are 

Gurmukhs.

ਿ ੋਜਸੱਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ।

28237 650 jo hir nwmu 
iDAwiedy iqn 
drsnu ipKw]

ipKW:polw bolo Jo Har Naam 

Dhhiaaeidhae Thin 

Dharasan Pikhaa ||

I behold the Blessed 

Vision, the Darshan of 

those who meditate 

on the Lord's Name.

ਿ ੋਹਰੀ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ 

(ਿੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ,

28238 650 suix kIrqnu hir 
gux rvw hir jsu 
min ilKw]

rvW[ ilKW:polw bolo Sun Keerathan Har 

Gun Ravaa Har Jas 

Man Likhaa ||

Listening to the Kirtan 

of the Lord's Praises, I 

contemplate His 

virtues; I write His 

Praises on the fabric of 

my mind.

(ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ 

ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰੀ-
ਿਸ ਮਨ ਜਵਚ ਉੱਕਰ ਲਵਾਂ,
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28239 650 hir nwmu slwhI 
rMg isau siB 
iklivK ikRKw]

(ik`RKw) nws Har Naam 

Salaahee Rang Sio 

Sabh Kilavikh 

Kirakhaa ||

I praise the Lord's 

Name with love, and 

eradicate all my sins.

ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ ਕਰਾਂ ਤੇ (ਆਪਣੇ) ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਕੱਟ ਜਦਆਂ।

28240 650 Dnu DMnu suhwvw so 
srIru Qwnu hY  
ijQY myrw guru Dry 
ivKw]19]

(iv`Kw)crn Dhhan Dhhann 

Suhaavaa So 

Sareer Thhaan Hai 

Jithhai Maeraa 

Gur Dhharae 

Vikhaa ||19||

Blessed, blessed and 

beauteous is that body 

and place, where my 

Guru places His feet. 

||19||

ਉਹ ਸਰੀਰ-ਥਾਂ ਧੂੰਨ ਹੈ, ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਪਆਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ) ॥੧੯॥

28241 650 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28242 650 gur ibnu igAwnu  
n hoveI nw suKu 
vsY min Awie]

Gur Bin Giaan N 

Hovee Naa Sukh 

Vasai Man Aae ||

Without the Guru, 

spiritual wisdom is not 

obtained, and peace 

does not come to 

abide in the mind.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਾਹ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਸੁਖ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ;

28243 650 nwnk nwm ivhUxy 
mnmuKI jwsin 
jnmu gvwie]1]

Naanak Naam 

Vihoonae 

Manamukhee 

Jaasan Janam 

Gavaae ||1||

O Nanak, without the 

Naam, the Name of 

the Lord, the self-

willed manmukhs 

depart, after having 

wasted their lives. 

||1||

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ (ਰਜਹ ਕੇ) 

ਮਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਿਾਣਗੇ ॥੧॥

28244 650 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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28245 650 isD swiDk nwvY 
no siB Kojdy  
Qik rhy ilv 
lwie]

Sidhh Saadhhik 

Naavai No Sabh 

Khojadhae Thhak 

Rehae Liv Laae ||

All the Siddhas, 

spiritual masters and 

seekers search for the 

Name; they have 

grown weary of 

concentrating and 

focusing their 

attention.

ਸਾਰੇ ਜਸੱਧ ਤੇ ਸਾਜਧਕ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਖੋਿਦੇ ਜਬਿਤੀ ਿੋੜ ਿੋੜ ਕੇ 

ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ;

28246 650 ibnu siqgur iknY 
n pwieE gurmuiK 
imlY imlwie]

Bin Sathigur Kinai 

N Paaeiou 

Guramukh Milai 

Milaae ||

Without the True 

Guru, no one finds the 

Name; the Gurmukhs 

unite in Union with 

the Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਹੀ 
ਜਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

28247 650 ibnu nwvY pYnxu 
Kwxu sBu bwid hY  
iDgu isDI iDgu 
krmwiq]

Bin Naavai Painan 

Khaan Sabh Baadh 

Hai Dhhig Sidhhee 

Dhhig Karamaath 

||

Without the Name, all 

food and clothes are 

worthless; cursed is 

such spirituality, and 

cursed are such 

miraculous powers.

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਖਾਣਾ ਤੇ 

ਪਜਹਨਣਾ ਸਭ ਜਵਅਰਥ ਹੈ, (ਿੇ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਉਹ ਜਸੱਧੀ ਤੇ 

ਕਰਾਮਾਜਤ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ।

28248 650 sw isiD sw 
krmwiq hY  
AicMqu kry ijsu 
dwiq]

Saa Sidhh Saa 

Karamaath Hai 

Achinth Karae Jis 

Dhaath ||

That alone is 

spirituality, and that 

alone is miraculous 

power, which the 

Carefree Lord 

spontaneously 

bestows.

ਇਹੀ (ਉਸ ਦੀ) ਜਸੱਧੀ ਹੈ ਤੇ 

ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਕ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹਰੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ 

ਦੀ) ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5707 Published: March 06/ 2014



28249 650 nwnk gurmuiK 
hir nwmu min 
vsY eyhw isiD  
eyhw krmwiq]2]

Naanak Guramukh 

Har Naam Man 

Vasai Eaehaa 

Sidhh Eaehaa 

Karamaath ||2||

O Nanak, the Lord's 

Name abides in the 

mind of the Gurmukh; 

this is spirituality, and 

this is miraculous 

power. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! "ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ 

ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ"-ਇਹੀ ਜਸੱਧੀ ਤੇ 

ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥

28250 650 pauVI] Pourree || Pauree:

28251 650 hm FwFI hir 
pRB Ksm ky inq 
gwvh hir gux 
CMqw]

Ham Dtaadtee Har 

Prabh Khasam Kae 

Nith Gaaveh Har 

Gun Shhanthaa ||

I am a minstrel of God, 

my Lord and Master; 

every day, I sing the 

songs of the Lord's 

Glorious Praises.

ਅਸੀਂ ਪਿਭੂ-ਖਸਮ ਦੇ ਢਾਢੀ 
ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦੇ ਹਾਂ।

28252 650 hir kIrqnu 
krh hir jsu 
suxh iqsu kvlw 
kMqw]

(kvlw) mwieAw dy 
(kMqw) pqI vwihgurU jI

Har Keerathan 

Kareh Har Jas 

Suneh This 

Kavalaa Kanthaa ||

I sing the Kirtan of the 

Lord's Praises, and I 

listen to the Praises of 

the Lord, the Master 

of wealth and Maya.

ਉਸ ਕਮਲਾਪਤੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ 
ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਿਸ 

ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

28253 650 hir dwqw sBu 
jgqu iBKwrIAw  
mMgq jn jMqw]

j`gqu Har Dhaathaa 

Sabh Jagath 

Bhikhaareeaa 

Mangath Jan 

Janthaa ||

The Lord is the Great 

Giver; all the world is 

begging; all beings and 

creatures are beggars.

ਪਿਭੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਭਖਾਰੀ ਹੈ, ਿੀਵ ਿੂੰਤ ਮੂੰਗਤੇ 

ਹਨ।
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28254 650 hir dyvhu dwnu 
dieAwl hoie  
ivic pwQr ikRm 
jMqw]

Har Dhaevahu 

Dhaan Dhaeiaal 

Hoe Vich Paathhar 

Kiram Janthaa ||

O Lord, You are kind 

and compassionate; 

You give Your gifts to 

even worms and 

insects among the 

rocks.

ਪੱਥਰਾਂ ਜਵਚਲੇ ਕੀਜੜਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਜਦਆਲ ਹੋ ਕੇ, ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  
ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

28255 650 jn nwnk nwmu 
iDAwieAw  
gurmuiK 
DnvMqw]20]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa 

Guramukh 

Dhhanavanthaa 

||20||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord; as Gurmukh, 

he has become truly 

wealthy. ||20||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ 

(ਅਸਲ) ਧਨੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨੦॥

28256 650 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28257 650 pVxw guVxw 
sMswr kI kwr hY  
AMdir iqRsnw 
ivkwru]

pV@xw Parranaa 

Gurranaa Sansaar 

Kee Kaar Hai 

Andhar Thrisanaa 

Vikaar ||

Reading and studying 

are just worldly 

pursuits, if there is 

thirst and corruption 

within.

ਪੜਹਨਾ ਤੇ ਜਵਚਾਰਨਾ ਸੂੰਸਾਰ 

ਦਾ ਕੂੰਮ (ਹੀ ਹੋ ਜਗਆ) ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਹੋਰ ਜਵਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ 

ਭੀ ਇਕ ਜਵਹਾਰ ਹੀ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਪਰ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਤੇ ਜਵਕਾਰ (ਜਟਕੇ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ) 

ਹਨ।
28258 650 haumY ivic siB 

piV Qky dUjY 
Bwie KuAwru]

piV@ Houmai Vich Sabh 

Parr Thhakae 

Dhoojai Bhaae 

Khuaar ||

Reading in egotism, all 

have grown weary; 

through the love of 

duality, they are 

ruined.

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਸਾਰੇ (ਪੂੰ ਜਡਤ) 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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28259 650 so piVAw so 
pMifqu bInw gur 
sbid kry 
vIcwru]

So Parriaa So 

Panddith Beenaa 

Gur Sabadh Karae 

Veechaar ||

He alone is educated, 

and he alone is a wise 

Pandit, who 

contemplates the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਜੜਹਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 

ਜਸਆਣਾ ਪੂੰ ਜਡਤ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂੰ ਜਡਤ ਸਮਝੋ), ਿ ੋ

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

28260 650 AMdru KojY qqu 
lhY pwey moK 
duAwru]

Andhar Khojai 

Thath Lehai 

Paaeae Mokh 

Dhuaar ||

He searches within 

himself, and finds the 

true essence; he finds 

the Door of Salvation.

ਿ ੋਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਖੋਿਦਾ ਹੈ 

(ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ) ਬਚਣ ਲਈ 

ਰਸਤਾ ਲਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

28261 650 gux inDwnu hir 
pwieAw shij 
kry vIcwru]

Gun Nidhhaan Har 

Paaeiaa Sehaj 

Karae Veechaar ||

He finds the Lord, the 

treasure of excellence, 

and peacefully 

contemplates Him.

ਿ ੋਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
28262 650 DMnu vwpwrI 

nwnkw ijsu 
gurmuiK nwmu 
ADwru]1]

Dhhann 

Vaapaaree 

Naanakaa Jis 

Guramukh Naam 

Adhhaar ||1||

Blessed is the trader, 

O Nanak, who, as 

Gurmukh, takes the 

Name as his only 

Support. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
'ਨਾਮ' ਆਸਰਾ (ਰੂਪ) ਹੈ, ਉਸ 

ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਪਾਰੀ ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ 

॥੧॥

28263 650 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28264 650 ivxu mnu mwry  
koie n isJeI  
vyKhu ko ilv 
lwie]

Vin Man Maarae 

Koe N Sijhee 

Vaekhahu Ko Liv 

Laae ||

Without conquering 

his mind, no one can 

be successful. See this, 

and concentrate on it.

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਜਬਿਤੀ 
ਿੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਜਸੱਜਝਆ (ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਘਾਜਲ ਥਾਇ ਨਹੀਂ ਪਈ)।
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28265 650 ByKDwrI qIrQI 
Biv Qky nw eyhu 
mnu mwirAw 
jwie]

Bhaekhadhhaaree 

Theerathhee Bhav 

Thhakae Naa 

Eaehu Man 

Maariaa Jaae ||

The wandering holy 

men are tired of of 

making pilgrimages to 

sacred shrines; they 

have not been able to 

conquer their minds.

ਭੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਸਾਧੂ ਭੀ) 
ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਿਾ ਕਰ ਕੇ ਰਜਹ 

ਗਏ ਹਨ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਇਹ 

ਮਨ ਮਾਜਰਆ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

28266 650 gurmuiK eyhu mnu 
jIvqu mrY sic 
rhY ilv lwie]

Guramukh Eaehu 

Man Jeevath 

Marai Sach Rehai 

Liv Laae ||

The Gurmukh has 

conquered his mind, 

and he remains 

lovingly absorbed in 

the True Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਜਵਚ ਜਬਿਤੀ 
ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ) 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿੀਊਂਦਾ ਹੀ 
ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਵਰਤਜਦਆਂ ਭੀ 
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੈ)।

28267 650 nwnk iesu mn 
kI mlu ieau 
auqrY haumY 
sbid jlwie]2]

Naanak Eis Man 

Kee Mal Eio 

Outharai Houmai 

Sabadh Jalaae 

||2||

O Nanak, this is how 

the filth of the mind is 

removed; the Word of 

the Shabad burns 

away the ego. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਕ 

(ਮਨ ਦੀ) ਹਉਮੈ (ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਿਾਏ ॥੨॥

28268 650 pauVI] Pourree || Pauree:
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28269 650 hir hir sMq 
imlhu myry BweI  
hir nwmu 
idRVwvhu iek 
iknkw]

Har Har Santh 

Milahu Maerae 

Bhaaee Har Naam 

Dhrirraavahu Eik 

Kinakaa ||

O Saints of the Lord, O 

my Siblings of Destiny, 

please meet with me, 

and implant the Name 

of the One Lord within 

me.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੂੰਤ ਿਨੋਂ ! ਇਕ 

ਜਕਣਕਾ ਮਾਤਿ (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ) ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਾਵੋ।

28270 650 hir hir sIgwru  
bnwvhu hir jn  
hir kwpVu 
pihrhu iKm kw]

Har Har Seegaar 

Banaavahu Har 

Jan Har Kaaparr 

Pehirahu Khim Kaa 

||

O humble servants of 

the Lord, adorn me 

with the decorations 

of the Lord, Har, Har; 

let me wear the robes 

of the Lord's 

forgiveness.

ਹੇ ਹਰੀ ਿਨੋਂ ! ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸੂੰਗਾਰ ਬਣਾਵੋ, ਤੇ ਜਖਮਾ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਜਹਨੋ।

28271 650 AYsw sIgwru myry 
pRB BwvY hir 
lwgY ipAwrw 
ipRm kw]

Aisaa Seegaar 

Maerae Prabh 

Bhaavai Har Laagai 

Piaaraa Prim Kaa 

||

Such decorations are 

pleasing to my God; 

such love is dear to 

the Lord.

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਜਪਆਰੇ 

ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ 
ਨੂੂੰ  ਪਿੇਮ ਦਾ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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28272 650 hir hir nwmu 
bolhu idnu rwqI  
siB iklibK 
kwtY iek plkw]

Har Har Naam 

Bolahu Dhin 

Raathee Sabh 

Kilabikh Kaattai Eik 

Palakaa ||

I chant the Name of 

the Lord, Har, Har, day 

and night; in an 

instant, all sins are 

eradicated.

ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੋ, ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।

28273 650 hir hir 
dieAwlu hovY 
ijsu aupir so 
gurmuiK hir jip 
ijxkw]21]

(ijxkw) ij`q jWdw Har Har Dhaeiaal 

Hovai Jis Oupar So 

Guramukh Har Jap 

Jinakaa ||21||

That Gurmukh, unto 

whom the Lord 

becomes merciful, 

chants the Lord's 

Name, and wins the 

game of life. ||21||

ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤੇ ਹਰੀ 
ਦਇਆਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ 

ਤੋਂ) ਜਿੱਤ (ਕੇ) ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨੧॥

28274 651 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28275 651 jnm jnm kI 
iesu mn kau mlu 
lwgI kwlw hoAw 
isAwhu]

Janam Janam Kee 

Eis Man Ko Mal 

Laagee Kaalaa 

Hoaa Siaahu ||

The filth of countless 

incarnations sticks to 

this mind; it has 

become pitch black.

ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ 

ਜਪਆ ਹੈ (ਜਚੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ),
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28276 651 KMnlI DoqI 
aujlI n hoveI  
jy sau Dovix 
pwhu]

(KMnlI) kohlU sw& 
krn vwlI lIr

Khannalee 

Dhhothee Oujalee 

N Hovee Jae So 

Dhhovan Paahu ||

The oily rag cannot be 

cleaned by merely 

washing it, even if it is 

washed a hundred 

times.

ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੀ ਦੀ ਲੀਰ ਧੋਜਤਆਂ 

ਜਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੌ 

ਵਾਰੀ ਧੋਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰੋ।

28277 651 gur prswdI 
jIvqu mrY aultI 
hovY miq bdlwhu]

Gur Parasaadhee 

Jeevath Marai 

Oulattee Hovai 

Math Badhalaahu 

||

By Guru's Grace, one 

remains dead while 

yet alive; his intellect 

is transformed, and he 

becomes detached 

from the world.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ 

ਿੀਊਂਦਾ ਹੀ ਮਰੇ ਤੇ ਮਜਤ 

ਬਦਲ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਉਲਟ ਹੋ ਿਾਏ,

28278 651 nwnk mYlu n 
lgeI nw iPir 
jonI pwhu]1]

Naanak Mail N 

Lagee Naa Fir 

Jonee Paahu ||1||

O Nanak, no filth sticks 

to him, and he does 

not fall into the womb 

again. ||1||

ਤਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਲ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਜਿਰ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੧॥

28279 651 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28280 651 chu jugI kil 
kwlI kWFI iek 
auqm pdvI iesu 
jug mwih]

(kWFI) ikhw jWdw- ju`gIN Chahu Jugee Kal 

Kaalee Kaandtee 

Eik Outham 

Padhavee Eis Jug 

Maahi ||

Kali Yuga is called the 

Dark Age, but the 

most sublime state is 

attained in this age.

ਚਹੁੂੰ  ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਕਲਿੁਗ ਹੀ 
ਕਾਲਾ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 

ਿੁਗ ਜਵਚ ਭੀ ਇਕ ਉੱਤਮ 

ਪਦਵੀ (ਜਮਲ ਸਕਦੀ) ਹੈ।
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28281 651 gurmuiK hir 
kIriq Plu 
pweIAY ijn kau 
hir iliK pwih]

Guramukh Har 

Keerath Fal 

Paaeeai Jin Ko Har 

Likh Paahi ||

The Gurmukh obtains 

the fruit, the Kirtan of 

the Lord's Praises; this 

is his destiny, ordained 

by the Lord.

(ਉਹ ਪਦਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਰੀ 
(ਭਗਤੀ-ਰੂਪ ਲੇਖ ਜਪਛਲੀ 
ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਲਖ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰੀ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ (-ਰੂਪ) ਿਲ (ਇਸੇ ਿੁਗ 

ਜਵਚ) ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,

28282 651 nwnk gur 
prswdI An 
idnu Bgiq hir 
aucrih hir 
BgqI mwih 
smwih]2]

au~crih Naanak Gur 

Parasaadhee 

Anadhin Bhagath 

Har Oucharehi Har 

Bhagathee Maahi 

Samaahi ||2||

O Nanak, by Guru's 

Grace, he worships the 

Lord night and day; he 

chants the Lord's 

Name, and remains 

absorbed in the Lord's 

devotional worship. 

||2||

ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

28283 651 pauVI] Pourree || Pauree:

28284 651 hir hir myil 
swD jn sMgiq  
muiK bolI hir 
hir BlI bwix]

Har Har Mael 

Saadhh Jan 

Sangath Mukh 

Bolee Har Har 

Bhalee Baan ||

O Lord, unite me with 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

so that with my 

mouth, I may speak 

the sublime Word of 

the Guru's Bani.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਮਲਾ, ਮੈਂ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਂ;
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28285 651 hir gux gwvw  
hir inq cvw  
gurmqI hir rMgu 
sdw mwix]

(cvw) aucwrW Har Gun Gaavaa 

Har Nith Chavaa 

Guramathee Har 

Rang Sadhaa 

Maan ||

I sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

and constantly chant 

the Lord's Name; 

through the Guru's 

Teachings, I enjoy the 

Lord's Love constantly.

ਹਰੀ-ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਿੱਤ ਹਰੀ-
ਨਾਮ ਉਚਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਹਰੀ-ਰੂੰਗ ਮਾਣਾਂ।

28286 651 hir jip jip 
AauKD KwiDAw  
siB rog gvwqy 
duKw Gwix]

Har Jap Jap 

Aoukhadhh 

Khaadhhiaa Sabh 

Rog Gavaathae 

Dhukhaa Ghaan ||

I take the medicine of 

meditation on the 

Lord's Name, which 

has cured all diseases 

and multitudes of 

sufferings.

ਹਰੀ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ ਕੇ ਤੇ 

(ਭਿਨ-ਰੂਪ) ਦਵਾਈ ਖਾਜਧਆਂ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

28287 651 ijnw swis 
igrwis n ivsrY  
sy hir jn pUry 
shI jwix]

Jinaa Saas Giraas 

N Visarai Sae Har 

Jan Poorae Sehee 

Jaan ||

Those who do not 

forget the Lord, while 

breathing or eating - 

know them to be the 

perfect servants of the 

Lord.

ਉਹਨਾਂ ਹਰੀ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਚ-ਮੱੁਚ 

ਪੂਰੇ ਸਮਝੋ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਹ 

ਲੈਂਜਦਆਂ ਤੇ ਖਾਂਜਦਆਂ (ਕਦੇ ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਵਸਰਦਾ;

28288 651 jo gurmuiK hir 
AwrwDdy iqn 
cUkI jm kI 
jgq kwix]22]

Jo Guramukh Har 

Aaraadhhadhae 

Thin Chookee Jam 

Kee Jagath Kaan 

||22||

Those Gurmukhs who 

worship the Lord in 

adoration end their 

subservience to the 

Messenger of Death, 

and to the world. 

||22||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਮ ਦੀ ਤੇ ਿਗਤ 

ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨੨॥
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28289 651 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28290 651 ry jn auQwrY 
dibEhu suiqAw 
geI ivhwie]

hMkwr rUp (auQwrY) d`wby 
rog dy d`by, 
pwpbuirAweI dI nINd c

Rae Jan 

Outhhaarai 

Dhabiouhu 

Suthiaa Gee 

Vihaae ||

O man, you have been 

tormented by a 

nightmare, and you 

have passed your life 

in sleep.

(ਮੋਹ-ਰੂਪ) ਉਥਾਰੇ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ 

ਹੇ ਭਾਈ! (ਤੇਰੀ ਉਮਰ) 

ਸੱੁਜਤਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ;

28291 651 siqgur kw sbdu 
suix n jwigE  
AMqir n aupijE 
cwau]

Sathigur Kaa 

Sabadh Sun N 

Jaagiou Anthar N 

Oupajiou Chaao ||

You did not wake to 

hear the Word of the 

True Guru's Shabad; 

you have no 

inspiration within 

yourself.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਿਾਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਨਾ 
ਹੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਦਾ) ਚਾਉ ਉਪਜਿਆ ਹੈ।

28292 651 srIru jlau gux 
bwhrw jo gur 
kwr n kmwie]

Sareer Jalo Gun 

Baaharaa Jo Gur 

Kaar N Kamaae ||

That body burns, 

which has no virtue, 

and which does not 

serve the Guru.

ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਸਰੀਰ ਸੜ 

ਿਾਏ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ 
ਹੋਈ) ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ;

28293 651 jgqu jlMdw ifTu 
mY haumY dUjY 
Bwie]

j`gqu Jagath Jalandhaa 

Ddith Mai Houmai 

Dhoojai Bhaae ||

I have seen that the 

world is burning, in 

egotism and the love 

of duality.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ) ਸੂੰਸਾਰ ਮੈਂ 
ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਸੜਦਾ ਵੇਜਖਆ ਹੈ।
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28294 651 nwnk gur 
srxweI aubry  
scu min sbid 
iDAwie]1]

Naanak Gur 

Saranaaee 

Oubarae Sach 

Man Sabadh 

Dhhiaae ||1||

O Nanak, those who 

seek the Guru's 

Sanctuary are saved; 

within their minds, 

they meditate on the 

True Word of the 

Shabad. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਸਮਰ ਕੇ (ਿੀਵ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਇਸ ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

ਸੜਨ ਤੋਂ) ਬਚਦੇ ਹਨ ॥੧॥

28295 651 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28296 651 sbid rqy haumY 
geI soBwvMqI 
nwir]

Sabadh Rathae 

Houmai Gee 

Sobhaavanthee 

Naar ||

Attuned to the Word 

of the Shabad, the 

soul-bride is rid of 

egotism, and she is 

glorified.

ਜਿਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਣ ਨਾਲ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ (ਿੀਵ-

ਰੂਪੀ) ਨਾਰੀ ਸੋਭਾਵੂੰ ਤੀ ਹੈ;

28297 651 ipr kY BwxY sdw 
clY qw binAw 
sIgwru]

Pir Kai Bhaanai 

Sadhaa Chalai 

Thaa Baniaa 

Seegaar ||

If she walks steadily in 

the way of His Will, 

then she is adorned 

with decorations.

ਉਹ ਨਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਸਦਾ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, 

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ 

ਸਿਲ ਸਮਝੋ।

28298 651 syj suhwvI sdw 
ipru rwvY hir 
vru pwieAw 
nwir]

Saej Suhaavee 

Sadhaa Pir Raavai 

Har Var Paaeiaa 

Naar ||

Her couch becomes 

beautiful, and she 

constantly enjoys her 

Husband Lord; she 

obtains the Lord as 

her Husband.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
(ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ) ਸੇਿ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਤੀ ਸਦਾ 
ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
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28299 651 nw hir mrY n 
kdy duKu lwgY  
sdw suhwgix 
nwir]

Naa Har Marai N 

Kadhae Dhukh 

Laagai Sadhaa 

Suhaagan Naar ||

The Lord does not die, 

and she never suffers 

pain; she is a happy 

soul-bride forever.

ਉਹ ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ 

ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ 
ਪਿਭੂ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, (ਇਸ 

ਲਈ) ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।

28300 651 nwnk hir pRB 
myil leI gur kY 
hyiq ipAwir]2]

Naanak Har Prabh 

Mael Lee Gur Kai 

Haeth Piaar ||2||

O Nanak, the Lord God 

unites her with 

Himself; she enshrines 

love and affection for 

the Guru. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਜਬਿਤੀ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ ॥੨॥

28301 651 pauVI] Pourree || Pauree:

28302 651 ijnw guru goipAw 
Awpxw qy nr 
buirAwrI]

(goipAw) hwzr nhIN 
jwixAw

Jinaa Gur Gopiaa 

Aapanaa Thae Nar 

Buriaaree ||

Those who conceal 

and deny their Guru, 

are the most evil 

people.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਪਆਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ 

ਭੈੜੇ ਹਨ,

28303 651 hir jIau iqn 
kw drsnu nw 
krhu pwipst 
hiqAwrI]

(pw-ipst) mhW pwpI 
ijs nUM pwp ipAwrw hY

Har Jeeo Thin Kaa 

Dharasan Naa 

Karahu Paapisatt 

Hathiaaree ||

O Dear Lord, let me 

not even see them; 

they are the worst 

sinners and murderers.

ਰੱਬ ਜਮਹਰ ਹੀ ਕਰੇ! ਹੇ ਭਾਈ! 

ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹ ਕਰੋ, 

ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਤੇ ਹੱਜਤਆਰੇ 

ਹਨ;
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28304 651 Eih Gir Gir 
iPrih kusuD min  
ijau Drkt 
nwrI]

(Dr-kt) iv`Bcwrn[ 
kusu`D

Ouhi Ghar Ghar 

Firehi Kusudhh 

Man Jio 

Dhharakatt 

Naaree ||

They wander from 

house to house, with 

impure minds, like 

wicked, forsaken 

women.

ਮਨੋਂ  ਖੋਟੇ ਉਹ ਆਦਮੀ 
ਜਵਭਚਾਰਨ ਇਸਤਿੀ ਵਾਂਗ ਘਰ 

ਘਰ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

28305 651 vfBwgI sMgiq 
imly gurmuiK 
svwrI]

Vaddabhaagee 

Sangath Milae 

Guramukh 

Savaaree ||

But by great good 

fortune, they may 

meet the Company of 

the Holy; as 

Gurmukhs, they are 

reformed.

ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਨਵਾਿੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।

28306 651 hir mylhu 
siqgur dieAw 
kir gur kau 
bilhwrI]23]

Har Maelahu 

Sathigur Dhaeiaa 

Kar Gur Ko 

Balihaaree ||23||

O Lord, please be kind 

and let me meet the 

True Guru; I am a 

sacrifice to the Guru. 

||23||

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੇਹਰ ਕਰ ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ ॥੨੩॥

28307 651 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28308 651 gur syvw qy suKu 
aUpjY iPir duKu  
n lgY Awie]

Gur Saevaa Thae 

Sukh Oopajai Fir 

Dhukh N Lagai Aae 

||

Serving the Guru, 

peace is produced, 

and then, one does 

not suffer in pain.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ (ਮਨੱੁਖ) 

ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ 

ਕਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,
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28309 651 jMmxu mrxw imit 
gieAw kwlY kw 
ikCu n bswie]

Janman Maranaa 

Mitt Gaeiaa Kaalai 

Kaa Kishh N 

Basaae ||

The cycle of birth and 

death is brought to an 

end, and death has no 

power over at all.

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਮਕਾਲ ਦਾ ਕੁਝ 

ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ;

28310 651 hir syqI mnu 
riv rihAw scy 
rihAw smwie]

Har Saethee Man 

Rav Rehiaa Sachae 

Rehiaa Samaae ||

His mind is imbued 

with the Lord, and he 

remains merged in the 

True Lord.

ਹਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 

ਸੱਚੇ ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

28311 651 nwnk hau 
bilhwrI iqMn 
kau jo clin 
siqgur Bwie]1]

Naanak Ho 

Balihaaree Thinn 

Ko Jo Chalan 

Sathigur Bhaae 

||1||

O Nanak, I am a 

sacrifice to those who 

walk in the Way of the 

True Guru's Will. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ, ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

28312 651 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28313 651 ibnu sbdY suDu n 
hoveI jy Anyk 
krY sIgwr]

Bin Sabadhai 

Sudhh N Hovee 

Jae Anaek Karai 

Seegaar ||

Without the Word of 

the Shabad, purity is 

not obtained, even 

though the soul-bride 

may adorn herself 

with all sorts of 

decorations.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਭਾਵੇਂ ਜਬਅੂੰ ਤ 

ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਕਰੇ ਸੱੁਧ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ,
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28314 652 ipr kI swr n 
jwxeI dUjY Bwie 
ipAwru]

Pir Kee Saar N 

Jaanee Dhoojai 

Bhaae Piaar ||

She does not know the 

value of her Husband 

Lord; she is attached 

to the love of duality.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਕਦਰ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।

28315 652 sw kusuD sw 
kulKxI nwnk  
nwrI ivic 
kunwir]2]

ku-l`KxI[ ku-su`D Saa Kusudhh Saa 

Kulakhanee 

Naanak Naaree 

Vich Kunaar ||2||

She is impure, and ill-

mannered, O Nanak; 

among women, she is 

the most evil woman. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹੋ ਿਹੀ ਇਸਤਿੀ 
ਮਨੋਂ  ਖੋਟੀ ਤੇ ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰੀਆਂ 

ਜਵਚ ਉਹ ਭੈੜੀ ਨਾਜਰ 

(ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ) ॥੨॥

28316 652 pauVI] Pourree || Pauree:

28317 652 hir hir ApxI 
dieAw kir hir 
bolI bYxI]

Har Har Apanee 

Dhaeiaa Kar Har 

Bolee Bainee ||

Be kind to me, Lord, 

that I might chant the 

Word of Your Bani.

ਹੇ ਹਰੀ! ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ (ਭਾਵ, ਤੇਰਾ 
ਿੱਸ) ਉਚਾਰਾਂ,

28318 652 hir nwmu iDAweI  
hir aucrw hir 
lwhw lYxI]

Har Naam 

Dhhiaaee Har 

Oucharaa Har 

Laahaa Lainee ||

May I meditate on the 

Lord's Name, chant 

the Lord's Name, and 

obtain the profit of 

the Lord's Name.

ਹਰੀ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਾਂ, ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹੀ 
ਲਾਭ ਖੱਟਾਂ।
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28319 652 jo jpdy hir hir 
idnsu rwiq iqn 
hau kurbYxI]

Jo Japadhae Har 

Har Dhinas Raath 

Thin Ho 

Kurabainee ||

I am a sacrifice to 

those who chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har, day and night.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਿ ੋ

ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਹਨ,

28320 652 ijnw siqguru 
myrw ipAwrw 
ArwiDAw iqn 
jn dyKw nYxI]

Jinaa Sathigur 

Maeraa Piaaraa 

Araadhhiaa Thin 

Jan Dhaekhaa 

Nainee ||

May I behold with my 

eyes those who 

worship and adore my 

Beloved True Guru.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਾਂ ਿ ੋ

ਜਪਆਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

28321 652 hau vwirAw 
Apxy gurU kau  
ijin myrw hir 
sjxu myilAw 
sYxI]24]

Ho Vaariaa 

Apanae Guroo Ko 

Jin Maeraa Har 

Sajan Maeliaa 

Sainee ||24||

I am a sacrifice to my 

Guru, who has united 

me with my Lord, my 

friend, my very best 

friend. ||24||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਸਾਥੀ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ॥੨੪॥

28322 652 sloku mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

28323 652 hir dwsn isau 
pRIiq hY hir  
dwsn ko imqu]

Har Dhaasan Sio 

Preeth Hai Har 

Dhaasan Ko Mith 

||

The Lord loves His 

slaves; the Lord is the 

friend of His slaves.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ 

ਪਿੀਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜਮੱਤਿ ਹੈ,
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28324 652 hir dwsn kY 
vis hY ijau jMqI 
kY vis jMqu]

v`is Har Dhaasan Kai 

Vas Hai Jio 

Janthee Kai Vas 

Janth ||

The Lord is under the 

control of His slaves, 

like the musical 

instrument under the 

control of the 

musician.

ਜਿਵੇਂ ਵਾਿਾ ਵਿੂੰ ਤਿੀ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ 

ਵਿਾਏ) ਜਤਵੇਂ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

28325 652 hir ky dws hir 
iDAwiedy kir 
pRIqm isau nyhu]

Har Kae Dhaas Har 

Dhhiaaeidhae Kar 

Preetham Sio 

Naehu ||

The Lord's slaves 

meditate on the Lord; 

they love their 

Beloved.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਪਿੀਤਮ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਿੋੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ,

28326 652 ikrpw kir kY 
sunhu pRB sB 
jg mih vrsY 
myhu]

Kirapaa Kar Kai 

Sunahu Prabh 

Sabh Jag Mehi 

Varasai Maehu ||

Please, hear me, O 

God - let Your Grace 

rain over the whole 

world.

(ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਕ) ਹੇ 

ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣ, ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ (ਨਾਮ ਦੀ) ਵਰਖਾ 
ਹੋਵੇ (ਇਸ ਜਪਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ 
ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਦਾ ਹੈ)।

28327 652 jo hir dwsn kI 
ausqiq hY sw 
hir kI 
vifAweI]

Jo Har Dhaasan 

Kee Ousathath Hai 

Saa Har Kee 

Vaddiaaee ||

The praise of the 

Lord's slaves is the 

Glory of the Lord.

ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਹਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵਜਡਆਈ ਹੈ;
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28328 652 hir AwpxI 
vifAweI BwvdI  
jn kw jYkwru 
krweI]

Har Aapanee 

Vaddiaaee 

Bhaavadhee Jan 

Kaa Jaikaar 

Karaaee ||

The Lord loves His 

Own Glory, and so His 

humble servant is 

celebrated and hailed.

ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਇਹ 

ਵਜਡਆਈ (ਿ ੋਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 
(ਸੋ) ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਿ ੈ

ਿੈਕਾਰ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

28329 652 so hir jnu nwmu 
iDAwiedw hir 
hir jnu iek 
smwin]

So Har Jan Naam 

Dhhiaaeidhaa Har 

Har Jan Eik 

Samaan ||

That humble servant 

of the Lord meditates 

on the Naam, the 

Name of the Lord; the 

Lord, and the Lord's 

humble servant, are 

one and the same.

ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਤੇ 

ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਕ-ਰੂਪ ਹਨ।

28330 652 jnu nwnku hir 
kw dwsu hY hir 
pYj rKhu 
Bgvwn]1]

Jan Naanak Har 

Kaa Dhaas Hai Har 

Paij Rakhahu 

Bhagavaan ||1||

Servant Nanak is the 

slave of the Lord; O 

Lord, O God, please, 

preserve his honor. 

||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, (ਇਸ 

ਸੇਵਕ ਦੀ ਭੀ) ਲਾਿ ਰੱਖ 

(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇਹ) 

॥੧॥

28331 652 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

28332 652 nwnk pRIiq lweI 
iqin swcY iqsu 
ibnu rhxu n 
jweI]

Naanak Preeth 

Laaee Thin Saachai 

This Bin Rehan N 

Jaaee ||

Nanak loves the True 

Lord; without Him, he 

cannot even survive.

ਉਸ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਿੇਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, (ਹੁਣ) ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਜਵਆ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ;
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28333 652 siqguru imlY q 
pUrw pweIAY hir 
ris rsn 
rsweI]2]

Sathigur Milai Th 

Pooraa Paaeeai 

Har Ras Rasan 

Rasaaee ||2||

Meeting the True 

Guru, one finds the 

Perfect Lord, and the 

tongue enjoys the 

sublime essence of the 

Lord. ||2||

(ਜਕਵੇਂ ਜਮਲੇ?) ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਰੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਿੀਭ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਰਸ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥

28334 652 pauVI] Pourree || Pauree:

28335 652 rYix idnsu 
prBwiq qUhY hI 
gwvxw]

Rain Dhinas 

Parabhaath 

Thoohai Hee 

Gaavanaa ||

Night and day, 

morning and night, I 

sing to You, Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! ਰਾਤ ਜਦਨੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਵੇਲੇ (ਭਾਵ, ਹਰ ਵੇਲੇ) ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਗਾਵਣ-ਿੋਗ ਹੈਂ;

28336 652 jIA jMq srbq  
nwau qyrw 
iDAwvxw]

Jeea Janth 

Sarabath Naao 

Thaeraa 

Dhhiaavanaa ||

All beings and 

creatures meditate on 

Your Name.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ;

28337 652 qU dwqw dwqwru  
qyrw idqw 
Kwvxw]

Thoo Dhaathaa 

Dhaathaar 

Thaeraa Dhithaa 

Khaavanaa ||

You are the Giver, the 

Great Giver; we eat 

whatever You give us.

ਤੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈਂ 
ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ,

28338 652 Bgq jnw kY 
sMig pwp 
gvwvxw]

Bhagath Janaa Kai 

Sang Paap 

Gavaavanaa ||

In the congregation of 

the devotees, sins are 

eradicated.

ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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28339 652 jn nwnk sd 
bilhwrY bil 
bil jwvxw]25]

Jan Naanak Sadh 

Balihaarai Bal Bal 

Jaavanaa ||25||

Servant Nanak is 

forever a sacrifice, a 

sacrifice, a sacrifice, O 

Lord. ||25||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਉਹਨਾਂ 
ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਹੋ, ਸਦਕੇ ਹੋ ॥੨੫॥

28340 652 sloku mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

28341 652 AMqir AigAwnu 
BeI miq miDm  
siqgur kI 
prqIiq nwhI]

(miDm) nIvIN Anthar Agiaan 

Bhee Math 

Madhhim Sathigur 

Kee Paratheeth 

Naahee ||

He has spiritual 

ignorance within, and 

his intellect is dull and 

dim; he does not place 

his faith in the True 

Guru.

(ਮਨਮੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਅਜਗਆਨ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ) 
ਅਕਜਲ ਹੋਛੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਦਕ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ;

28342 652 AMdir kptu sBu 
kpto kir jwxY  
kpty Kpih 
KpwhI]

Andhar Kapatt 

Sabh Kapatto Kar 

Jaanai Kapattae 

Khapehi 

Khapaahee ||

He has deceit within 

himself, and so he 

sees deception in all 

others; through his 

deceptions, he is 

totally ruined.

ਮਨ ਜਵਚ ਧੋਖਾ (ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਭੀ) ਉਹ ਸਾਰਾ 
ਧੋਖਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਵਰਤਦਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ। (ਮਨਮੁਖ ਬੂੰ ਦੇ 

ਆਪ) ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਤੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ;

28343 652 siqgur kw Bwxw  
iciq n AwvY  
AwpxY suAwie 
iPrwhI]

Sathigur Kaa 

Bhaanaa Chith N 

Aavai Aapanai 

Suaae Firaahee ||

The True Guru's Will 

does not enter into his 

consciousness, and so 

he wanders around, 

pursuing his own 

interests.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
(ਭਾਵ, ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ) ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਜਪਛੇ 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ;
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28344 652 ikrpw kry jy 
AwpxI qw nwnk 
sbid smwhI]1]

Kirapaa Karae Jae 

Aapanee Thaa 

Naanak Sabadh 

Samaahee ||1||

If He grants His Grace, 

then Nanak is 

absorbed into the 

Word of the Shabad. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਹਰੀ ਆਪਣੀ 
ਮੇਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

28345 652 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

28346 652 mnmuK mwieAw 
moh ivAwpy dUjY 
Bwie mnUAw iQru 
nwih]

Manamukh 

Maaeiaa Mohi 

Viaapae Dhoojai 

Bhaae Manooaa 

Thhir Naahi ||

The self-willed 

manmukhs are 

engrossed in 

emotional attachment 

to Maya; in the love of 

duality, their minds 

are unsteady.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਗਿਸੇ ਹੋਏ 

ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਇਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜਟਕਦਾ।

28347 652 Anidnu jlq 
rhih idnu rwqI  
haumY Kpih 
Kpwih]

Anadhin Jalath 

Rehehi Dhin 

Raathee Houmai 

Khapehi Khapaahi 

||

Night and day, they 

are burning; day and 

night, they are totally 

ruined by their 

egotism.

ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦਨ ਰਾਤ (ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ) ਸੜਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

28348 652 AMqir loBu mhw 
gubwrw iqn kY 
inkit n koeI 
jwih]

Anthar Lobh 

Mehaa Gubaaraa 

Thin Kai Nikatt N 

Koee Jaahi ||

Within them, is the 

total pitch darkness of 

greed, and no one 

even approaches them.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੋਭ-ਰੂਪ 

ਵੱਡਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦਾ।
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28349 652 Eie Awip duKI  
suKu kbhU n 
pwvih jnim 
mrih mir jwih]

Oue Aap Dhukhee 

Sukh Kabehoo N 

Paavehi Janam 

Marehi Mar Jaahi 

||

They themselves are 

miserable, and they 

never find peace; they 

are born, only to die, 

and die again.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੇ, ਸਦਾ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

28350 652 nwnk bKis ley 
pRBu swcw ij gur 
crnI icqu 
lwih]2]

Naanak Bakhas 

Leae Prabh 

Saachaa J Gur 

Charanee Chith 

Laahi ||2||

O Nanak, the True 

Lord God forgives 

those, who focus their 

consciousness on the 

Guru's feet. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜਨ, ਤਾਂ 
ਸੱਚਾ ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ 

ਲਏ ॥੨॥

28351 652 pauVI] Pourree || Pauree:

28352 652 sMq Bgq prvwxu  
jo pRiB BwieAw]

Santh Bhagath 

Paravaan Jo Prabh 

Bhaaeiaa ||

That Saint, that 

devotee, is acceptable, 

who is loved by God.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸੂੰਤ ਹਨ, ਭਗਤ ਹਨ 

ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਹਨ।

28353 652 syeI ibcKx jMq  
ijnI hir 
iDAwieAw]

ib-c`Kx Saeee Bichakhan 

Janth Jinee Har 

Dhhiaaeiaa ||

Those beings are wise, 

who meditate on the 

Lord.

ਉਹੋ ਮਨੱੁਖ ਜਸਆਣੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਹਰੀ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

28354 652 AMimRqu nwmu 
inDwnu Bojnu 
KwieAw]

Anmrith Naam 

Nidhhaan Bhojan 

Khaaeiaa ||

They eat the food, the 

treasure of the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਰੂਪ ਭੋਿਨ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ,
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28355 652 sMq jnw kI DUir  
msqik lwieAw]

Santh Janaa Kee 

Dhhoor Masathak 

Laaeiaa ||

They apply the dust of 

the feet of the Saints 

to their foreheads.

ਤੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਆਪਣੇ 
ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਹਨ।

28356 653 nwnk Bey punIq  
hir qIriQ 
nwieAw]26]

n@wieAw Naanak Bheae 

Puneeth Har 

Theerathh 

Naaeiaa ||26||

O Nanak, they are 

purified, bathing in 

the sacred shrine of 

the Lord. ||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਹਰੀ (ਦੇ ਭਿਨ-ਰੂਪ) ਤੀਰਥ 

ਤੇ ਨਹ ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨੬॥

28357 653 sloku mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

28358 653 gurmuiK AMqir 
sWiq hY min qin 
nwim smwie]

Guramukh Anthar 

Saanth Hai Man 

Than Naam 

Samaae ||

Within the Gurmukh is 

peace and tranquility; 

his mind and body are 

absorbed in the Naam, 

the Name of the Lord.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਢ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ ਮਨੋਂ  ਤਨੋਂ  ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

28359 653 nwmo icqvY nwmu 
pVY nwim rhY 
ilv lwie]

Naamo Chithavai 

Naam Parrai Naam 

Rehai Liv Laae ||

He contemplates the 

Naam, he studies the 

Naam, and he remains 

lovingly absorbed in 

the Naam.

ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਜਚਤਾਰਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਮ ਹੀ ਪੜਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਜਬਿਤੀ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

28360 653 nwmu pdwrQu 
pwieAw icMqw 
geI iblwie]

Naam 

Padhaarathh 

Paaeiaa Chinthaa 

Gee Bilaae ||

He obtains the 

treasure of the Naam, 

and his anxiety is 

dispelled.

ਨਾਮ (ਰੂਪ) ਸੁੂੰ ਦਰ ਵਸਤ ਲੱਭ 

ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5730 Published: March 06/ 2014



28361 653 siqguir imilAY 
nwmu aUpjY iqsnw 
BuK sB jwie]

Sathigur Miliai 

Naam Oopajai 

Thisanaa Bhukh 

Sabh Jaae ||

Meeting with the 

Guru, the Naam wells 

up, and his thirst and 

hunger are completely 

relieved.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਨਾਮ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੁੂੰ ਗਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਸਾਰੀ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

28362 653 nwnk nwmy 
riqAw nwmo plY 
pwie]1]

r`iqAw Naanak Naamae 

Rathiaa Naamo 

Palai Paae ||1||

O Nanak, imbued with 

the Naam, he gathers 

in the Naam. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੀ (ਜਹਰਦੇ-

ਰੂਪ) ਪੱਲੇ ਜਵਚ ਉੱਕਜਰਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

28363 653 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

28364 653 siqgur puriK ij 
mwirAw BRim 
BRimAw Gru Coif 
gieAw]

Sathigur Purakh J 

Maariaa Bhram 

Bhramiaa Ghar 

Shhodd Gaeiaa ||

One who is cursed by 

the True Guru, 

abandons his home, 

and wanders around 

aimlessly.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਵਲੋਂ 
ਮਾਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਿਸਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 
ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ) ਉਹ 

ਭਰਮ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ 

ਆਪਣ ੇਜਟਕਾਣੇ ਤੋਂ ਜਹੱਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

28365 653 Esu ipCY vjY 
PkVI muhu kwlw 
AwgY BieAw]

(P`kVI) BMfI Ous Pishhai Vajai 

Fakarree Muhu 

Kaalaa Aagai 

Bhaeiaa ||

He is jeered at, and his 

face is blackened in 

the world hereafter.

ਉਸ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਲੋਕ ਿੱਕੜੀ 
ਵਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ (ਜਿਥੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਮੁਕਾਲਖ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।
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28366 653 Esu Arlu brlu  
muhhu inklY inq 
JgU sutdw muAw]

Ous Aral Baral 

Muhahu Nikalai 

Nith Jhagoo 

Suttadhaa Muaa ||

He babbles 

incoherently, and 

foaming at the mouth, 

he dies.

ਉਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਜਨਰਾ ਬਕਵਾਸ ਹੀ 
ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

28367 653 ikAw hovY iksY 
hI dY kIqY jW 
Duir ikrqu Es 
dw eyho jyhw 
pieAw]

Kiaa Hovai Kisai 

Hee Dhai Keethai 

Jaan Dhhur Kirath 

Ous Dhaa Eaeho 

Jaehaa Paeiaa ||

What can anyone do? 

Such is his destiny, 

according to his past 

deeds.

ਜਕਸੇ ਦੇ ਭੀ ਕੀਜਤਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ), 
ਜਕਉਂਜਕ ਮੱੁਢ ਤੋਂ (ਕੀਤੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੁਣ ਭੀ) ਇਹੋ ਜਿਹੀ (ਭਾਵ, 

ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੀ ਮੂੰਦੀ) ਕਮਾਈ 

ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
28368 653 ijQY Ehu jwie  

iqQY Ehu JUTw  
kUVu boly iksY n 
BwvY]

Jithhai Ouhu Jaae 

Thithhai Ouhu 

Jhoothaa Koorr 

Bolae Kisai N 

Bhaavai ||

Wherever he goes, he 

is a liar, and by telling 

lies, he not liked by 

anyone.

ਉਹ (ਮਨਮੁਖ) ਜਿਥੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਥੇ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ 

ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

28369 653 vyKhu BweI 
vifAweI hir 
sMqhu suAwmI 
Apuny kI jYsw 
koeI krY qYsw 
koeI pwvY]

Vaekhahu Bhaaee 

Vaddiaaee Har 

Santhahu 

Suaamee Apunae 

Kee Jaisaa Koee 

Karai Thaisaa Koee 

Paavai ||

O Siblings of Destiny, 

behold this, the 

glorious greatness of 

our Lord and Master, 

O Saints; as one 

behaves, so does he 

receive.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋਂ ! ਜਪਆਰੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਵੇਖੋ, ਜਕ 

ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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28370 653 eyhu bRhm bIcwr 
hovY dir swcY  
Ago dy jnu nwnku 
AwiK suxwvY]2]

Eaehu Breham 

Beechaar Hovai 

Dhar Saachai Ago 

Dhae Jan Naanak 

Aakh Sunaavai 

||2||

This shall be God's 

determination in His 

True Court; servant 

Nanak predicts and 

proclaims this. ||2||

ਇਹ ਸੱਚੀ ਜਵਚਾਰ ਸੱਚੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਿ ੁ

ਭਲਾ ਬੀਿ ਬੀਿ ਕੇ ਭਲੇ ਿਲ 

ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕੇ) ॥੨॥

28371 653 pauVI] Pourree || Pauree:

28372 653 guir scY bDw Qyhu  
rKvwly guir 
idqy]

b`Dw Gur Sachai 

Badhhaa Thhaehu 

Rakhavaalae Gur 

Dhithae ||

The True Guru has 

established the village; 

the Guru has 

appointed its guards 

and protectors.

ਸੱਚੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਸਤਸੂੰਗ-

ਰੂਪ) ਜਪੂੰ ਡ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, (ਉਸ 

ਜਪੂੰ ਡ ਲਈ ਸਤਸੂੰਗੀ) ਰਾਖੇ ਭੀ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

28373 653 pUrn hoeI Aws  
gur crxI mn 
rqy]

r`qy Pooran Hoee Aas 

Gur Charanee 

Man Rathae ||

My hopes are fulfilled, 

and my mind is 

imbued with the love 

of the Guru's Feet.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਗਈ ਹੈ)।

28374 653 guir ikRpwil 
byAMiq Avgux 
siB hqy]

(hqy) nws kr 
idq[hqy:polw bolo

Gur Kirapaal 

Baeanth Avagun 

Sabh Hathae ||

The Guru is infinitely 

merciful; He has 

erased all my sins.

ਜਦਆਲ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

28375 653 guir ApxI 
ikrpw Dwir  
Apxy kir ilqy]

il`qy Gur Apanee 

Kirapaa Dhhaar 

Apanae Kar Lithae 

||

The Guru has 

showered me with His 

Mercy, and He has 

made me His own.

ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ।
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28376 653 nwnk sd 
bilhwr ijsu gur 
ky gux ieqy]27]

(ieqy) ieqny[ieqy:polw 
bolo

Naanak Sadh 

Balihaar Jis Gur 

Kae Gun Eithae 

||27||

Nanak is forever a 

sacrifice to the Guru, 

who has countless 

virtues. ||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਹਨ ॥੨੭॥

28377 653 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

28378 653 qw kI rjwie 
lyiKAw pwie Ab 
ikAw kIjY pWfy]

Thaa Kee Rajaae 

Laekhiaa Paae Ab 

Kiaa Keejai 

Paanddae ||

By His Command, we 

receive our pre-

ordained rewards; so 

what can we do now, 

O Pandit?

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਐਸ ਵੇਲੇ (ਝੁਜਰਆਂ) 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ; ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ (ਆਪਣ ੇਹੀ ਜਪਛਲੇ 

ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਲਜਖਆ 

(ਲੇਖ) ਪਾਈਦਾ ਹੈ;

28379 653 hukmu hoAw hwslu  
qdy hoie 
inbiVAw hMFih 
jIA kmWdy]1]

(hwslu) pRwpq[ 
(hMFih) kSt Bogrhyy 
hn[ in`biVAw

Hukam Hoaa 

Haasal Thadhae 

Hoe Nibarriaa 

Handtehi Jeea 

Kamaandhae ||1||

When His Command is 

received, then it is 

decided; all beings 

move and act 

accordingly. ||1||

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ 

ਤਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 

(ਉਸ ਲੇਖ-ਅਨੁਸਾਰ) ਿੀਵ 

(ਕਰਮ) ਕਮਾਂਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

28380 653 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

28381 653 nik nQ Ksm 
hQ ikrqu Dky dy]

n`ik n`Q Nak Nathh 

Khasam Hathh 

Kirath Dhhakae 

Dhae ||

The string through the 

nose is in the hands of 

the Lord Master; one's 

own actions drive him 

on.

ਿੀਵ ਦੇ ਨੱਕ ਜਵਚ (ਰਜ਼ਾ ਦੀ) 
ਨੱਥ (ਨਕੇਲ) ਹੈ ਿ ੋਖਸਮ ਪਿਭੂ 
ਦੇ (ਆਪਣ)ੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ, 

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੂੰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਣਆ ਸੁਭਾਉ ਹੁਣ 

ਧੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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28382 653 jhw dwxy qhW 
Kwxy nwnkw scu 
hy]2]

Jehaa Dhaanae 

Thehaan Khaanae 

Naanakaa Sach 

Hae ||2||

Wherever his food is, 

there he eats it; O 

Nanak, this is the 

Truth. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 

ਜਿਥੇ ਿੀਵ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਪਾਣੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

28383 653 pauVI] Pourree || Pauree:

28384 653 sBy glw Awip  
Qwit bhwlIEnu]

Sabhae Galaa Aap 

Thhaatt 

Behaaleeoun ||

The Lord Himself puts 

everything in its 

proper place.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ 

(ਿਗਤ-) ਜਵਓਂਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 

ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ;

28385 653 Awpy rcnu 
rcwie Awpy hI 
GwilEnu]

Aapae Rachan 

Rachaae Aapae 

Hee Ghaalioun ||

He Himself created the 

creation, and He 

Himself destroys it.

ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ;

28386 653 Awpy jMq aupwie  
Awip 
pRiqpwilEnu]

Aapae Janth 

Oupaae Aap 

Prathipaalioun ||

He Himself fashions 

His creatures, and He 

Himself nourishes 

them.

ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ;

28387 653 dws rKy kMiT 
lwie ndir 
inhwilEnu]

Dhaas Rakhae 

Kanth Laae 

Nadhar Nihaalioun 

||

He hugs His slaves 

close in His embrace, 

and blesses them with 

His Glance of Grace.

ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ।
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28388 653 nwnk Bgqw sdw 
AnMdu Bwau dUjw 
jwilEnu]28]

Naanak Bhagathaa 

Sadhaa Anandh 

Bhaao Dhoojaa 

Jaalioun ||28||

O Nanak, His devotees 

are forever in bliss; 

they have burnt away 

the love of duality. 

||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨੮॥

28389 653 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

28390 653 ey mn hir jI 
iDAwie qU iek 
min iek iciq 
Bwie]

Eae Man Har Jee 

Dhhiaae Thoo Eik 

Man Eik Chith 

Bhaae ||

O mind, meditate on 

the Dear Lord, with 

single-minded 

conscious 

concentration.

ਹੇ ਮਨ! ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਇਕਾਗਿ 
ਜਚੱਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰ;

28391 653 hir kIAw sdw 
sdw vifAweIAw  
dyie n pCoqwie]

Har Keeaa Sadhaa 

Sadhaa 

Vaddiaaeeaa 

Dhaee N 

Pashhothaae ||

The glorious greatness 

of the Lord shall last 

forever and ever; He 

never regrets what He 

gives.

ਹਰੀ ਜਵਚ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ 

ਗੁਣ ਹਨ ਜਕ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ 

ਪਛੁਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।

28392 653 hau hir kY sd 
bilhwrxY ijqu 
syivAY suKu pwie]

Ho Har Kai Sadh 

Balihaaranai Jith 

Saeviai Sukh Paae 

||

I am forever a sacrifice 

to the Lord; serving 

Him, peace is obtained.

ਮੈਂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, 
ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਜਤਆਂ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ;
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28393 653 nwnk gurmuiK 
imil rhY haumY 
sbid jlwie]1]

Naanak Guramukh 

Mil Rehai Houmai 

Sabadh Jalaae 

||1||

O Nanak, the Gurmukh 

remains merged with 

the Lord; he burns 

away his ego through 

the Word of the 

Shabad. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ ਿਨ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾੜ ਕੇ ਹਰੀ 
ਜਵਚ ਜਮਲੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

28394 653 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

28395 653 Awpy syvw 
lwieAnu Awpy 
bKs kryie]

Aapae Saevaa 

Laaeian Aapae 

Bakhas Karaee ||

He Himself enjoins us 

to serve Him, and He 

Himself blesses us 

with forgiveness.

ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,

28396 653 sBnw kw mw 
ipau Awip hY  
Awpy swr kryie]

Sabhanaa Kaa 

Maa Pio Aap Hai 

Aapae Saar Karaee 

||

He Himself is the 

father and mother of 

all; He Himself cares 

for us.

ਆਪ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਜਪਉ 

ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

28397 653 nwnk nwmu 
iDAwiein iqn 
inj Gir vwsu hY  
jugu jugu soBw 
hoie]2]

Naanak Naam 

Dhhiaaein Thin Nij 

Ghar Vaas Hai Jug 

Jug Sobhaa Hoe 

||2||

O Nanak, those who 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, abide in the 

home of their inner 

being; they are 

honored throughout 

the ages. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ ਜਟਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥

28398 653 pauVI] Pourree || Pauree:
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28399 653 qU krx kwrx 
smrQu hih krqy  
mY quJ ibnu Avru  
n koeI]

sm-r`Qu Thoo Karan 

Kaaran Samarathh 

Hehi Karathae Mai 

Thujh Bin Avar N 

Koee ||

You are the Creator, 

all-powerful, able to 

do anything. Without 

You, there is no other 

at all.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਜਤ 

ਨੂੂੰ  ਰਚਣ-ਿੋਗਾ ਹੈਂ; ਤੇਰੇ ਜਬਨਾ 
ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਦੱਸਦਾ;

28400 654 quDu Awpy issit 
isrjIAw Awpy 
Puin goeI]

Thudhh Aapae 

Sisatt Sirajeeaa 

Aapae Fun Goee ||

You Yourself created 

the world, and You 

Yourself shall destroy 

it in the end.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਰ 

ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

28401 654 sBu ieko sbdu 
vrqdw jo kry su 
hoeI]

Sabh Eiko Sabadh 

Varathadhaa Jo 

Karae S Hoee ||

The Word of Your 

Shabad alone is 

pervading 

everywhere; whatever 

You do, comes to pass.

ਸਭ ਥਾਈ ਂ(ਹਰੀ ਦਾ) ਹੀ ਹੁਕਮ 

ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ; ਿ ੋਉਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਸੋਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

28402 654 vifAweI gurmuiK 
dyie pRBu hir 
pwvY soeI]

Vaddiaaee 

Guramukh Dhaee 

Prabh Har Paavai 

Soee ||

God blesses the 

Gurmukh with glorious 

greatness, and then, 

he finds the Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਵਜਡਆਈ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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28403 654 gurmuiK nwnk 
AwrwiDAw siB 
AwKhu DMnu DMnu  
DMnu guru 
soeI]29]1] suDu

s`uDu Guramukh Naanak 

Aaraadhhiaa Sabh 

Aakhahu Dhhann 

Dhhann Dhhann 

Gur Soee 

||29||1|| Sudhhu

As Gurmukh, Nanak 

worships and adores 

the Lord; let everyone 

proclaim, ""Blessed, 

blessed, blessed is He, 

the 

Guru!""||29||1||Sudh

||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, 

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਰੇ ਆਖੋ, ਜਕ ਉਹ 

ਸਜਤਗੁਰੂ, ਧੂੰਨ ਹੈ, ਧੂੰਨ ਹੈ, ਧੂੰਨ 

ਹੈ ॥੨੯॥੧॥ਸੁਧੁ{

28404 654 rwgu soriT bwxI 
Bgq kbIr jI 
kI Gru 1

Raag Sorath 

Baanee Bhagath 

Kabeer Jee Kee 

Ghar 1

Raag Sorat'h, The 

Word Of Devotee 

Kabeer Jee, First 

House:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

28405 654 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

28406 654 buq pUij pUij 
ihMdU mUey qurk 
mUey isru nweI]

p`Qr dy bu`q[ (nweI) 
Jukw ky

Buth Pooj Pooj 

Hindhoo Mooeae 

Thurak Mooeae 

Sir Naaee ||

Worshipping their 

idols, the Hindus die; 

the Muslims die 

bowing their heads.

ਜਹੂੰ ਦੂ ਲੋਕ ਬੁਤਾਂ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਮੁਸਲਮਾਨ (ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਮੱਕੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਧਰ) ਜਸਿਦੇ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
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28407 654 Eie ly jwry Eie 
ly gwfy qyrI giq  
duhU n pweI]1]

Oue Lae Jaarae 

Oue Lae Gaaddae 

Thaeree Gath 

Dhuhoo N Paaee 

||1||

The Hindus cremate 

their dead, while the 

Muslims bury theirs; 

neither finds Your true 

state, Lord. ||1||

ਜਹੂੰ ਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜ 

ਜਦੱਤੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਬ 

ਜਦੱਤੇ (ਇਸੇ ਜਵਚ ਹੀ ਝਗੜਦੇ 

ਰਹੇ ਜਕ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ)। (ਹੇ 

ਪਿਭੂ) ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ? ਇਹ 

ਸਮਝ ਦੋਹਾਂ ਜਧਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ 

ਪਈ ॥੧॥
28408 654 mn ry sMswru AMD 

ghyrw]

Man Rae Sansaar 

Andhh Gehaeraa 

||

O mind, the world is a 

deep, dark pit.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਅਜਗਆਨਤਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਿਗਤ ਇਕ ਹਨੇਰਾ ਖਾਤਾ 
ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ,

28409 654 chu ids psirE 
hY jm 
jyvrw]1]rhwau]

Chahu Dhis 

Pasariou Hai Jam 

Jaevaraa ||1|| 

Rehaao ||

On all four sides, 

Death has spread his 

net. ||1||Pause||

ਅਤੇ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਿਮਾਂ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਜਖਲਰੀ ਪਈ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਲੋਕ ਉਹ ਉਹ ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ 

ਵਧੀਕ ਅਜਗਆਨਤਾ ਜਵਚ 

ਿਸਦੇ ਿਾਣ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28410 654 kibq pVy piV  
kibqw mUey kpV 
kydwrY jweI]

(k`pV) lIrW dI godVI 
pihnx vwlw kwpVI 
iPrkw[ (kydwrY) ihmwly 
prbq qy ihMdU qIrQ[ 
kib-q,kib-qw:poly 
bolo[ pVy@ piV@

Kabith Parrae Parr 

Kabithaa Mooeae 

Kaparr Kaedhaarai 

Jaaee ||

Reciting their poems, 

the poets die; the 

mystical ascetics die 

while journeying to 

Kaydaar Naat'h.

(ਜਵਦਵਾਨ) ਕਵੀ ਲੋਕ ਆਪੋ 

ਆਪਣੀ ਕਾਜਵ-ਰਚਨਾ ਪੜਹਨ 

(ਭਾਵ, ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਮਾਣ) ਜਵਚ 

ਹੀ ਮਸਤ ਹਨ, ਕਾਪੜੀ 
(ਆਜਦਕ) ਸਾਧੂ ਕੇਦਾਰਾ 
(ਆਜਦਕ) ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਿਾ ਿਾ ਕੇ 

ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ;

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5740 Published: March 06/ 2014



28411 654 jtw Dwir Dwir 
jogI mUey qyrI 
giq ienih n 
pweI]2]

Jattaa Dhhaar 

Dhhaar Jogee 

Mooeae Thaeree 

Gath Einehi N 

Paaee ||2||

The Yogis die, with 

their matted hair, but 

even they do not find 

Your state, Lord. ||2||

ਿੋਗੀ ਲੋਕ ਿਟਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 

ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਜਕ ਇਹੀ 
ਰਾਹ ਠੀਕ ਹੈ। (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ 
ਬਾਬਤ ਸੂਝ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਨਾਹ ਪਈ ॥੨॥

28412 654 drbu sMic sMic  
rwjy mUey gif ly  
kMcn BwrI]

ijnW@ ny bhuq BwrI 
(kMcn) sonw (g`if) d`b 
ilAw sI

Dharab Sanch 

Sanch Raajae 

Mooeae Gadd Lae 

Kanchan Bhaaree 

||

The kings die, 

gathering and 

hoarding their money, 

burying great 

quantities of gold.

ਰਾਿ ੇਧਨ ਿੋੜ ਿੋੜ ਕੇ ਉਮਰ 

ਗੂੰ ਵਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ 

(ਆਜਦਕ) ਦੇ ਢੇਰ (ਭਾਵ, 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ) ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਦੱਬ ਰੱਖੇ,

28413 654 byd pVy piV 
pMifq mUey rUpu 
dyiK dyiK 
nwrI]3]

pVy@ piV@ Baedh Parrae Parr 

Panddith Mooeae 

Roop Dhaekh 

Dhaekh Naaree 

||3||

The Pandits die, 

reading and reciting 

the Vedas; women die, 

gazing at their own 

beauty. ||3||

ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਵੇਦ-ਪਾਠੀ ਹੋਣ ਦੇ 

ਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਖਪਦੇ ਹਨ, ਤੇ, 

ਇਸਤਿੀਆਂ (ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਵਚ) ਆਪਣੇ 
ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਜਵਚ ਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਅਿਾਈ ਂਜਬਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

॥੩॥
28414 654 rwm nwm ibnu  

sBY ibgUqy dyKhu 
inriK srIrw]

(ibgUqy) ^rwb huMdy hn[ 
s`BY inr-iK

Raam Naam Bin 

Sabhai Bigoothae 

Dhaekhahu Nirakh 

Sareeraa ||

Without the Lord's 

Name, all come to 

ruin; behold, and 

know this, O body.

ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ 

ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸਭ ਿੀਵ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ 

ਹਨ।
28415 654 hir ky nwm ibnu  

ikin giq pweI  
kih aupdysu 
kbIrw]4]1]

Har Kae Naam Bin 

Kin Gath Paaee 

Kehi Oupadhaes 

Kabeeraa ||4||1||

Without the Name of 

the Lord, who can find 

salvation? Kabeer 

speaks the Teachings. 

||4||1||

ਕਬੀਰ ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ ਗੱਲ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਸਹੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 
॥੪॥੧॥
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28416 654 jb jrIAY qb 
hoie Bsm qnu  
rhY ikrm dl 
KweI]

Jab Jareeai Thab 

Hoe Bhasam Than 

Rehai Kiram Dhal 

Khaaee ||

When the body is 

burnt, it turns to 

ashes; if it is not 

cremated, then it is 

eaten by armies of 

worms.

(ਮਰਨ ਜਪਛੋਂ) ਿ ੇਸਰੀਰ (ਜਚਖਾ 
ਜਵਚ) ਸਾਜੜਆ ਿਾਏ ਤਾਂ ਇਹ 

ਸੁਆਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੇ (ਕਬਰ 

ਜਵਚ) ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ ਤਾਂ 
ਕੀਜੜਆਂ ਦਾ ਦਲ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਖਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

28417 654 kwcI gwgir nIru 
prqu hY ieAw 
qn kI iehY 
bfweI]1]

Kaachee Gaagar 

Neer Parath Hai 

Eiaa Than Kee 

Eihai Baddaaee 

||1||

The unbaked clay 

pitcher dissolves, 

when water is poured 

into it; this is also the 

nature of the body. 

||1||

(ਜਿਵੇਂ) ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਜਵਚ ਪਾਣੀ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਘੜਾ ਗਲ ਕੇ 

ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ ਸੁਆਸ ਮੱੁਕ ਿਾਣ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਭੀ ਜਿੂੰ ਦ ਜਨਕਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ,) ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ 

(ਜਿਤਨਾ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦਾ) ॥੧॥

28418 654 kwhy BeIAw  
iPrqO PUilAw 
PUilAw]

Kaahae Bheeaa 

Firatha Fooliaa 

Fooliaa ||

Why, O Siblings of 

Destiny, do you strut 

around, all puffed up 

with pride?

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਜਕਸ ਗੱਲੇ ਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਆਿਜਰਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ?

28419 654 jb ds mws 
aurD muK rhqw  
so idnu kYsy 
BUilAw]1]rhwau
]

Jab Dhas Maas 

Ouradhh Mukh 

Rehathaa So Dhin 

Kaisae Bhooliaa 

||1|| Rehaao ||

Have you forgotten 

those days, when you 

were hanging, face 

down, for ten months? 

||1||Pause||

ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਮਾ ਜਕਉਂ ਭੁਲ 

ਜਗਆ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  (ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 

ਜਵਚ) ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਉਲਟਾ 
ਜਟਜਕਆ ਜਰਹਾ ਸੈਂ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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28420 654 ijau mDu mwKI  
iqau sToir rsu  
joir joir Dnu 
kIAw]

(sToir) kMjUs Jio Madhh 

Maakhee Thio 

Sathor Ras Jor Jor 

Dhhan Keeaa ||

Like the bee which 

collects honey, the 

fool eagerly gathers 

and collects wealth.

ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ (ਿੁੱ ਲਾਂ ਦਾ) ਰਸ ਿੋੜ 

ਿੋੜ ਕੇ ਸ਼ਜਹਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮੂਰਖ ਬੂੰ ਦੇ ਨੇ ਸਰਫ਼ੇ 
ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਧਨ ਿੋਜੜਆ (ਪਰ 

ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਜਬਗਾਨਾ ਹੀ ਹੋ 

ਜਗਆ)।

28421 654 mrqI bwr lyhu 
lyhu krIAY BUqu 
rhn ikau 
dIAw]2]

(lyhu) lY c`lo Marathee Baar 

Laehu Laehu 

Kareeai Bhooth 

Rehan Kio Dheeaa 

||2||

At the time of death, 

they shout, ""Take him 

away, take him away! 

Why leave a ghost 

lying around?""||2||

ਮੌਤ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਇਹੀ 
ਆਖਦੇ ਹਨ-ਲੈ ਚੱਲੋ, ਲੈ ਚੱਲੋ, 

ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਤ ਚੁਜਕਆ ਹੈ, 

ਬਹੁਤਾ ਜਚਰ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ॥੨॥

28422 654 dyhurI lau brI 
nwir sMig BeI  
AwgY sjn 
suhylw]

(lau) q`k[ (brI) 
ivAwhI[ s`jn

Dhaehuree Lo 

Baree Naar Sang 

Bhee Aagai Sajan 

Suhaelaa ||

His wife accompanies 

him to the threshold, 

and his friends and 

companions beyond.

ਘਰ ਦੀ (ਬਾਹਰਲੀ) ਦਲੀਜ਼ 

ਤਕ ਵਹੁਟੀ (ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ) 

ਨਾਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਸੱਿਣ 

ਜਮੱਤਰ ਚੱੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

28423 654 mrGt lau sBu 
logu kutMbu BieE  
AwgY hMsu 
Akylw]3]

(mrGt) mswx BUmI Maraghatt Lo 

Sabh Log Kuttanb 

Bhaeiou Aagai 

Hans Akaelaa 

||3||

All the people and 

relatives go as far as 

the cremation 

grounds, and then, the 

soul-swan goes on 

alone. ||3||

ਮਸਾਣਾਂ ਤਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਤਾਂ ਿੀਵ-

ਆਤਮਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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28424 654 khqu kbIr sunhu 
ry pRwnI pry kwl 
gRs kUAw]

Kehath Kabeer 

Sunahu Rae 

Praanee Parae 

Kaal Gras Kooaa ||

Says Kabeer, listen, O 

mortal being: you 

have been seized by 

Death, and you have 

fallen into the deep, 

dark pit.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਬੂੰ ਦੇ! 

ਸੁਣ, ਤੂੂੰ  ਉਸ ਖੂਹ ਜਵਚ ਜਡੱਗਾ 
ਜਪਆ ਹੈਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਨੇ 

ਘੇਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੌਤ 

ਅਵੱਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ)।

28425 654 JUTI mwieAw 
Awpu bMDwieAw  
ijau nlnI BRim 
sUAw]4]2]

Jhoothee Maaeiaa 

Aap Bandhhaaeiaa 

Jio Nalanee Bhram 

Sooaa ||4||2||

You have entangled 

yourself in the false 

wealth of Maya, like 

the parrot caught in 

the trap. ||4||2||

ਪਰ, ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੂੰਨਹ  ਰੱਜਖਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਨਭਣਾ, 
ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਨਲਨੀ ਨਾਲ 

ਚੂੰ ਬੋੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਨੋਟ: ਨਲਨੀ 
ਨਾਲ ਚੂੰਬੜਨਾ ਤੋਤੇ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ 

ਨਾਲ ਚੂੰਬੜੇ ਰਜਹਣਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੨॥

28426 654 byd purwn sBY 
mq suin kY krI 
krm kI Awsw]

Baedh Puraan 

Sabhai Math Sun 

Kai Karee Karam 

Kee Aasaa ||

Listening to all the 

teachings of the Vedas 

and the Puraanas, I 

wanted to perform 

the religious rituals.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਸਆਣ ੇਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਵੇਦ 

ਪੁਰਾਨ ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤ 

ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੀ ਆਸ 

ਰੱਖੀ, (ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਕ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਿੀਵਨ 

ਸੌਰੇਗਾ)
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28427 654 kwl gRsq sB 
log isAwny auiT 
pMifq pY cly 
inrwsw]1]

g- Rsq[ c`ly Kaal Grasath Sabh 

Log Siaanae Outh 

Panddith Pai 

Chalae Niraasaa 

||1||

But seeing all the wise 

men caught by Death, 

I arose and left the 

Pandits; now I am free 

of this desire. ||1||

ਉਹ ਸਾਰੇ (ਆਤਮਕ) ਮੌਤ 

ਜਵਚ ਹੀ ਗਿਸੇ ਰਹੇ। ਪੂੰ ਜਡਤ 

ਲੋਕ ਭੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 

(ਿਗਤ ਜਤਆਗ ਗਏ) ॥੧॥

28428 654 mn ry sirE n  
eykY kwjw]

Man Rae Sariou N 

Eaekai Kaajaa ||

O mind, you have not 

completed the only 

task you were given;

ਹੇ ਮਨ! ਤੈਥੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੂੰਮ 

ਭੀ (ਿੋ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਸੀ) ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਜਕਆ,

28429 654 BijE n rGupiq 
rwjw]1]rhwau]

Bhajiou N 

Raghupath Raajaa 

||1|| Rehaao ||

You have not 

meditated on the 

Lord, your King. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

28430 654 bn KMf jwie jogu 
qpu kIno kMd mUlu 
cuin KwieAw]

Ban Khandd Jaae 

Jog Thap Keeno 

Kandh Mool Chun 

Khaaeiaa ||

Going to the forests, 

they practice Yoga and 

deep, austere 

meditation; they live 

on roots and the fruits 

they gather.

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ ਿਾ 
ਕੇ ਿੋਗ ਸਾਧੇ, ਤਪ ਕੀਤੇ, 

ਗਾਿਰ-ਮੂਲੀ ਆਜਦਕ ਚੁਣ ਖਾ 
ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ;

28431 654 nwdI bydI sbdI 
monI jm ky ptY 
ilKwieAw]2]

Naadhee Baedhee 

Sabadhee Monee 

Jam Kae Pattai 

Likhaaeiaa ||2||

The musicians, the 

Vedic scholars, the 

chanters of one word 

and the men of 

silence, all are listed 

on the Register of 

Death. ||2||

ਿੋਗੀ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ, 'ਅਲੱਖ' 

ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਿੋਗੀ, ਮੋਨਧਾਰੀ-
ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਲਖੇ ਗਏ (ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਾਧਨ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ) ॥੨॥
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28432 654 Bgiq nwrdI 
irdY n AweI  
kwiC kUiC qnu 
dInw]

(Bgiq nwrdI) pRymw-
BgqI[ (kwiC) iSMgwr[ 
(kUiC) svwr[ (dInw) 
id`qw

Bhagath 

Naaradhee Ridhai 

N Aaee Kaashh 

Kooshh Than 

Dheenaa ||

Loving devotional 

worship does not 

enter into your heart; 

pampering and 

adorning your body, 

you must still give it 

up.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 
(ਧਾਰਜਮਕ ਜਚੂੰ ਨਹ ) ਚੱਕਰ 

ਆਜਦਕ ਲਾ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ 

ਪਿੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,

28433 654 rwg rwgnI ifMB 
hoie bYTw auin 
hir pih ikAw 
lInw]3]

(ifMB) pKMf Raag Raaganee 

Ddinbh Hoe 

Baithaa Oun Har 

Pehi Kiaa Leenaa 

||3||

You sit and play music, 

but you are still a 

hypocrite; what do 

you expect to receive 

from the Lord? ||3||

ਿ ੋਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਤਾਂ 
ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਰਾ ਪਖੂੰਡ-

ਮੂਰਤੀ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, 

ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ॥੩॥

28434 654 pirE kwlu sBY 
jg aUpr mwih 
ilKy BRm 
igAwnI]

Pariou Kaal Sabhai 

Jag Oopar Maahi 

Likhae Bhram 

Giaanee ||

Death has fallen on 

the whole world; the 

doubting religious 

scholars are also listed 

on the Register of 

Death.

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦਾ 
ਸਜਹਮ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਭਰਮੀ ਜਗਆਨੀ ਭੀ ਉਸੇ ਹੀ 
ਲੇਖੇ ਜਵਚ ਜਲਖੇ ਗਏ ਹਨ (ਉਹ 

ਭੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਜਹਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਹਨ)।

28435 655 khu kbIr jn 
Bey Kwlsy pRym 
Bgiq ijh 
jwnI]4]3]

(Kwlsy) S`uD bRhm srUp Kahu Kabeer Jan 

Bheae Khaalasae 

Praem Bhagath Jih 

Jaanee ||4||3||

Says Kabeer, those 

humble people 

become pure - they 

become Khalsa - who 

know the Lord's loving 

devotional worship. 

||4||3||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਿੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ 
ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਉਹ (ਮੌਤ ਦੇ 

ਸਜਹਮ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ ॥੪॥੩॥

28436 655 Gru 2] Ghar 2 || Second House||

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5746 Published: March 06/ 2014



28437 655 duie duie locn 
pyKw]

Dhue Dhue 

Lochan Paekhaa ||

With both of my eyes, 

I look around;

(ਹੁਣ ਤਾਂ) ਮੈਂ (ਜਿੱਧਰ) ਅੱਖਾਂ 
ਖੋਲਹ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ,

28438 655 hau hir ibnu  
Aauru n dyKw]

Ho Har Bin Aour N 

Dhaekhaa ||

I don't see anything 

except the Lord.

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

(ਓਪਰਾ) ਕੋਈ ਜਦੱਸਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ।

28439 655 nYn rhy rMgu 
lweI]

Nain Rehae Rang 

Laaee ||

My eyes gaze lovingly 

upon Him,

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) 

ਜਪਆਰ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ),

28440 655 Ab by gl khnu  
n jweI]1]

(by)dUjI dvYq[ g`l[ 
(2. bygl)

Ab Bae Gal Kehan 

N Jaaee ||1||

And now, I cannot 

speak of anything else. 

||1||

ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖੀ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ (ਭਾਵ, ਮੈਂ 
ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਣ-ਿੋਗਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ ਜਕ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀ ਜਕਤੇ ਹੈ) ॥੧॥

28441 655 hmrw Brmu 
gieAw Bau 
Bwgw]

Hamaraa Bharam 

Gaeiaa Bho 

Bhaagaa ||

My doubts were 

removed, and my fear 

ran away,

(ਉਦੋਂ ਤੋਂ) ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ (ਜਕ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਭੀ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਹੈ; ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਦੂਰ 

ਹੋਣ ਨਾਲ) ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਜਗਆ (ਜਕਉਂਜਕ ਡਰ ਤਾਂ 
ਜਕਸੇ ਓਪਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ)
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28442 655 jb rwm nwm 
icqu 
lwgw]1]rhwau]

Jab Raam Naam 

Chith Laagaa 

||1|| Rehaao ||

When my 

consciousness became 

attached to the Lord's 

Name. ||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਚੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28443 655 bwjIgr fMk 
bjweI]

Baajeegar Ddank 

Bajaaee ||

When the magician 

beats his tambourine,

(ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਇਉਂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ-ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਡੁਗਡੁਗੀ 
ਵਿਾਉਂਦਾ ਹੈ,

28444 655 sB Klk qmwsy 
AweI]

Sabh Khalak 

Thamaasae Aaee 

||

Everyone comes to 

see the show.

ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖ਼ਲਕਤ (ਿਗਤ-) 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

28445 655 bwjIgr sÍWgu 
skylw]

(skylw) smyitAw[ 
suAWgu

Baajeegar Svaang 

Sakaelaa ||

When the magician 

winds up his show,

ਤੇ ਿਦੋਂ ਉਹ ਬਾਿੀਗਰ ਖੇਲ 

ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ,

28446 655 Apny rMg rvY 
Akylw]2]

Apanae Rang 

Ravai Akaelaa 

||2||

Then he enjoys its play 

all alone. ||2||

ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

ਆਪਣੀ ਮੌਿ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
28447 655 kQnI kih Brmu 

n jweI]

Kathhanee Kehi 

Bharam N Jaaee ||

By preaching sermons, 

one's doubt is not 

dispelled.

(ਪਰ ਇਹ ਦਵੈਤ ਦਾ) ਭੁਲੇਖਾ 
ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,

28448 655 sB kiQ kiQ 
rhI lukweI]

Sabh Kathh Kathh 

Rehee Lukaaee ||

Everyone is tired of 

preaching and 

teaching.

ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ 
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਥੱਕ ਚੱੁਕੀ ਹੈ 

(ਜਕਸੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਦਵੈਤ-ਭਾਵ 

ਿਾਂਦੀ ਨਹੀਂ)।
28449 655 jw kau gurmuiK 

Awip buJweI]
bu`JweI Jaa Ko Guramukh 

Aap Bujhaaee ||

The Lord causes the 

Gurmukh to 

understand;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਮੱਤ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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28450 655 qw ky ihrdY 
rihAw 
smweI]3]

Thaa Kae Hiradhai 

Rehiaa Samaaee 

||3||

His heart remains 

permeated with the 

Lord. ||3||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

28451 655 gur ikMcq 
ikrpw kInI]

Gur Kinchath 

Kirapaa Keenee ||

When the Guru grants 

even a bit of His Grace,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥੋੜੀ 
ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ,

28452 655 sBu qnu mnu dyh  
hir lInI]

Sabh Than Man 

Dhaeh Har Leenee 

||

One's body, mind and 

entire being are 

absorbed into the Lord.

ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸਭ ਹਰੀ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

28453 655 kih kbIr rMig 
rwqw]

Kehi Kabeer Rang 

Raathaa ||

Says Kabeer, I am 

imbued with the 

Lord's Love;

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

28454 655 imilE jgjIvn 
dwqw]4]4]

Miliou Jagajeevan 

Dhaathaa 

||4||4||

I have met with the 

Life of the world, the 

Great Giver. ||4||4||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

28455 655 jw ky ingm dUD 
ky Twtw]

Jaa Kae Nigam 

Dhoodhh Kae 

Thaattaa ||

Let the sacred 

scriptures be your milk 

and cream,

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ) ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਜਿਸ ਦੇ (ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਦੱੁਧ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ,

28456 655 smuMdu iblovn 
kau mwtw]

Samundh Bilovan 

Ko Maattaa ||

And the ocean of the 

mind the churning vat.

ਤੇ ਸਤਸੂੰਗ ਉਸ ਦੱੁਧ ਦੇ 

ਜਰੜਕਣ ਲਈ ਚਾਟੀ ਹੈ।
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28457 655 qw kI hohu 
iblovnhwrI]

Thaa Kee Hohu 

Bilovanehaaree ||

Be the butter-churner 

of the Lord,

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਜਰੜਕਣ ਵਾਲੀ ਬਣ।

28458 655 ikau mytY go CwiC 
quhwrI]1]

Kio Maettai Go 

Shhaashh 

Thuhaaree ||1||

And your buttermilk 

shall not be wasted. 

||1||

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿ ੇਤੈਨੂੂੰ  ਹਜਰ-

ਜਮਲਾਪ ਨਸੀਬ ਨਾਹ ਹੋਇਆ, 

ਤਾਂ ਭੀ) ਉਹ ਪਿਭੂ (ਸਤਸੂੰਗ 

ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਦੇ ਜਵਚਾਰਨ ਦਾ) ਤੇਰਾ 
ਸਾਧਾਰਨ ਅਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਜਮਟਾਇਗਾ ॥੧॥

28459 655 cyrI qU rwmu n 
kris Bqwrw]

Chaeree Thoo 

Raam N Karas 

Bhathaaraa ||

O soul-bride slave, 

why don't you take 

the Lord as your 

Husband?

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਉਂਦੀ,

28460 655 jgjIvn pRwn 
ADwrw]1]rhwau
]

Jagajeevan Praan 

Adhhaaraa ||1|| 

Rehaao ||

He is the Life of the 

world, the Support of 

the breath of life. 

||1||Pause||

ਿ ੋਿਗਤ ਦਾ ਿੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ 

ਦੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

28461 655 qyry glih qauku  
pg byrI]

AOgux rUp, zMjIr vwlw 
(qauku) ptw[ mMdI 
kmweI rUpI(byrI) byVI[ 
pg:polw bolo

Thaerae Galehi 

Thouk Pag Baeree 

||

The chain is around 

your neck, and the 

cuffs are on your feet.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੇਰੇ ਗਲ ਜਵਚ ਮੋਹ 

ਦਾ ਪਟਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਜਵਚ 

ਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ,

28462 655 qU Gr Gr 
rmeIAY PyrI]

Thoo Ghar Ghar 

Rameeai Faeree ||

The Lord has sent you 

wandering around 

from house to house.

ਤੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰ ਘਰ 

(ਕਈ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਿਰਾਇਆ 

ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5750 Published: March 06/ 2014



28463 655 qU Ajhu n cyqis 
cyrI]

Thoo Ajahu N 

Chaethas Chaeree 

||

And still, you do not 

meditate on the Lord, 

O soul-bride, slave.

(ਹੁਣ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਕਤੇ ਮਨੱੁਖਾ-
ਿਨਮ ਜਮਜਲਆ ਸੀ) ਹੁਣ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

28464 655 qU jim bpurI hY 
hyrI]2]

Thoo Jam Bapuree 

Hai Haeree ||2||

Death is watching you, 

O wretched woman. 

||2||

ਹੇ ਭਾਗ-ਹੀਣ! ਤੈਨੂੂੰ  ਿਮ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੌਤ ਆਇਆਂ 

ਜਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਕਸ ਲੂੰ ਮੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਇਂਗੀ) ॥੨॥

28465 655 pRB krn 
krwvnhwrI]

Prabh Karan 

Karaavanehaaree 

||

The Lord God is the 

Cause of causes.

ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

28466 655 ikAw cyrI hwQ 
ibcwrI]

Kiaa Chaeree 

Haathh Bichaaree 

||

What is in the hands 

of the poor soul-bride, 

the slave?

ਪਰ ਇਸ ਜਵਚਾਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਭੀ 
ਕੀਹ ਵੱਸ?

28467 655 soeI soeI jwgI] Soee Soee Jaagee 

||

She awakens from her 

slumber,

ਇਹ ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਦੀ ਸੱੁਤੀ 
ਹੋਈ ਜਿੂੰ ਦ (ਤਦੋਂ ਹੀ) ਿਾਗਦੀ 
ਹੈ (ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਿਗਾਉਂਦਾ 
ਹੈ)

28468 655 ijqu lweI iqqu 
lwgI]3]

Jith Laaee Thith 

Laagee ||3||

And she becomes 

attached to whatever 

the Lord attaches her. 

||3||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਇਹ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੩॥

28469 655 cyrI qY sumiq  
khW qy pweI]

qYNsu-m`iq Chaeree Thai 

Sumath Kehaan 

Thae Paaee ||

O soul-bride, slave, 

where did you obtain 

that wisdom,

(ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਿਾਗੀ 
ਹੋਈ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਿੱਜਗਆਸੂ ਜਿੂੰ ਦ 

ਪੱੁਛਦੀ ਹੈ) ਹੇ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ) 

ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕੱਥੋਂ ਇਹ ਸੁਮੱਤ 

ਜਮਲੀ ਹੈ,
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28470 655 jw qy BRm kI 
lIk imtweI]

Jaa Thae Bhram 

Kee Leek Mittaaee 

||

By which you erased 

your inscription of 

doubt?

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 

ਉਹ ਸੂੰਸਕਾਰ ਜਮਟ ਗਏ ਹਨ, 

ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
28471 655 su rsu kbIrY 

jwinAw]

S Ras Kabeerai 

Jaaniaa ||

Kabeer has tasted that 

subtle essence;

(ਅੱਗੋਂ ਿਾਗੀ ਹੋਈ ਜਿੂੰ ਦ ਉੱਤਰ 

ਦੇਂਦੀ ਹੈ) ਹੇ ਕਬੀਰ! ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,

28472 655 myro gur pRswid  
mnu 
mwinAw]4]5]

Maero Gur 

Prasaadh Man 

Maaniaa ||4||5||

By Guru's Grace, his 

mind is reconciled 

with the Lord. 

||4||5||

ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਜਵਚ ਪਰਚ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੪॥੫॥

28473 655 ijh bwJu n 
jIAw jweI]

Jih Baajh N Jeeaa 

Jaaee ||

Without Him, we 

cannot even live;

ਜਿਸ (ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਜਵਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ,

28474 655 jau imlY q Gwl 
AGweI]

(AGweI) s&l Jo Milai Th Ghaal 

Aghaaee ||

When we meet Him, 

then our task is 

completed.

ਤੇ ਿੇ ਉਹ ਿੀਵਨ ਜਮਲ ਿਾਏ 

ਤਾਂ ਘਾਲ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

28475 655 sd jIvnu Blo 
khWhI]

(khWhI) khwauNdy[ (2. 
khW hI)

Sadh Jeevan Bhalo 

Kehaanhee ||

People say it is good 

to live forever,

ਿ ੋਿੀਵਨ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਲੋਕ 

ਸੁਹਣਾ ਿੀਵਨ ਆਖਦੇ ਹਨ,

28476 655 mUey ibnu jIvnu 
nwhI]1]

Mooeae Bin 

Jeevan Naahee 

||1||

But without dying, 

there is no life. ||1||

ਉਹ ਿੀਵਨ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਜਤਆਗਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥
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28477 655 Ab ikAw kQIAY 
igAwnu bIcwrw]

Ab Kiaa Kathheeai 

Giaan Beechaaraa 

||

So now, what sort 

wisdom should I 

contemplate and 

preach?

ਿਦੋਂ ਉਸ 'ਸਦ-ਿੀਵਨ' ਦੀ 
ਸਮਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੇ 

ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ।

28478 655 inj inrKq gq 
ibauhwrw]1]rhw
au]

(inrKq) ivcwridAW Nij Nirakhath Gath 

Biouhaaraa ||1|| 

Rehaao ||

As I watch, worldly 

things dissipate. 

||1||Pause||

(ਉਂਞ ਉਸ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਇਹ 

ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਆਪਣੇ 
ਵੇਂਹਜਦਆਂ ਹੀ (ਿਗਤ ਦੀ 
ਸਦਾ) ਬਦਲਦੇ ਰਜਹਣ ਦੀ 
ਚਾਲ ਵੇਖ ਲਈਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇਹ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿਗਤ 

ਸਦਾ ਬਦਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਆਪਾ ਜਮਟਾਇਆਂ ਜਮਜਲਆ 

ਿੀਵਨ ਅਟੱਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28479 655 Gis kuMkm cMdnu 
gwirAw]

(kuMkm) kysr Ghas Kunkam 

Chandhan Gaariaa 

||

Saffron is ground up, 

and mixed with 

sandalwood;

ਜਿਸ ਪੱੁਤਰ (ਿੀਵਾਤਮਾ) ਨੇ 

ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ,

28480 655 ibnu nYnhu jgqu 
inhwirAw]

j`gqu Bin Nainahu 

Jagath Nihaariaa ||

Without eyes, the 

world is seen.

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 

ਿਗਤ (ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ) ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ।

28481 655 pUiq ipqw ieku 
jwieAw]

Pooth Pithaa Eik 

Jaaeiaa ||

The son has given 

birth to his father;

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੇ 
ਜਪਤਾ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਰਗਟ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ,
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28482 655 ibnu Twhr ngru 
bswieAw]2]

Bin Thaahar Nagar 

Basaaeiaa ||2||

Without a place, the 

city has been 

established. ||2||

ਪਜਹਲਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਬਾਹਰ 

ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ (ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ,) ਸ਼ਜਹਰ 

ਵਸਾ ਜਲਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਉਹ ਸੁੂੰ ਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ ਜਕ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ 

ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ) ॥੨॥
28483 655 jwck jn dwqw 

pwieAw]

Jaachak Jan 

Dhaathaa Paaeiaa 

||

The humble beggar 

has found the Great 

Giver,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮੂੰਗਤਾ (ਬਣ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੂੰਗਦਾ) ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾ-ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

28484 655 so dIAw n jweI 
KwieAw]

So Dheeaa N 

Jaaee Khaaeiaa ||

But he is unable to eat 

what he has been 

given.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਇਤਨੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਖ਼ਰਜਚਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

28485 655 CoifAw jwie n 
mUkw]

Shhoddiaa Jaae N 

Mookaa ||

He cannot leave it 

alone, but it is never 

exhausted.

ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਛੱਡਣ ਨੂੂੰ  
ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਉਹ 

ਮੱੁਕਦੀ ਹੈ,

28486 655 Aaurn pih 
jwnw cUkw]3]

Aouran Pehi 

Jaanaa Chookaa 

||3||

He shall not go to beg 

from others any 

longer. ||3||

(ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

28487 655 jo jIvn mrnw 
jwnY]

Jo Jeevan 

Maranaa Jaanai ||

Those select few, who 

know how to die while 

yet alive,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਸ ਆਤਮਕ 

ਅਟੱਲ ਿੀਵਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਮਟਾਉਣ ਦੀ ਿਾਚ 

ਜਸੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

28488 655 so pMc sYl suK 
mwnY]

(sYl) Ac`l So Panch Sail Sukh 

Maanai ||

Enjoy great peace. ਉਹ ਸੂੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
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28489 655 kbIrY so Dnu 
pwieAw]

Kabeerai So 

Dhhan Paaeiaa ||

Kabeer has found that 

wealth;

ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਨੇ (ਭੀ) ਉਹ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ-ਰੂਪ) ਧਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ,

28490 655 hir Bytq Awpu 
imtwieAw]4]6]

Har Bhaettath Aap 

Mittaaeiaa 

||4||6||

Meeting with the Lord, 

he has erased his self-

conceit. ||4||6||

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਮਟਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੪॥੬॥

28491 655 ikAw pVIAY  
ikAw gunIAY]

(gunIAY) vIcwrIey[ 
pV@IAY

Kiaa Parreeai Kiaa 

Guneeai ||

What use is it to read, 

and what use is it to 

study?

(ਹੇ ਗਵਾਰ!) (ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ 

ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਨਰੇ ਪੜਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ 
ਲਾਭ?

28492 655 ikAw byd purwnW 
sunIAY]

Kiaa Baedh 

Puraanaan 

Suneeai ||

What use is it to listen 

to the Vedas and the 

Puraanas?

ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ 
ਫ਼ਾਇਦਾ?

28493 655 pVy suny ikAw 
hoeI]

pV@y Parrae Sunae Kiaa 

Hoee ||

What use is reading 

and listening,

ਿ ੇਇਸ ਪੜਹਨ ਸੁਣਨ ਦੇ 

ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਿੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ-

28494 655 jau shj n 
imilE soeI]1]

Jo Sehaj N Miliou 

Soee ||1||

If celestial peace is not 

attained? ||1||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੀ ਨਾਹ 

ਹੋਵੇ ॥੧॥

28495 655 hir kw nwmu n 
jpis gvwrw]

Har Kaa Naam N 

Japas Gavaaraa ||

The fool does not 

chant the Name of the 

Lord.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਤਾਂ) ਜਸਮਰਦਾ ਨਹੀਂ।

28496 655 ikAw socih bwrM 
bwrw]1]rhwau]

Kiaa Sochehi 

Baaran Baaraa 

||1|| Rehaao ||

So what does he think 

of, over and over 

again? ||1||Pause||

(ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਕੀਹ 

ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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28497 655 AMiDAwry dIpku 
chIAY]

Andhhiaarae 

Dheepak Cheheeai 

||

In the darkness, we 

need a lamp

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ (ਤਾਂ) ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

28498 656 iek bsqu 
Agocr lhIAY]

Eik Basath 

Agochar Leheeai ||

To find the 

incomprehensible 

thing.

(ਤਾਂਜਕ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਪਦਾਰਥ ਜਮਲ ਪਏ, ਜਿਸ ਤਕ 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਉਹ 

ਜਗਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮਨ ਜਵਚ 

ਿਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਅੂੰਦਰ-ਵੱਸਦਾ ਰੱਬ ਲੱਭ ਪਏ)।

28499 656 bsqu Agocr 
pweI]

Basath Agochar 

Paaee ||

I have found this 

incomprehensible 

thing;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

28500 656 Git dIpku 
rihAw 
smweI]2]

Ghatt Dheepak 

Rehiaa Samaaee 

||2||

My mind is illuminated 

and enlightened. ||2||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਰ 

ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

28501 656 kih kbIr Ab 
jwinAw]

Kehi Kabeer Ab 

Jaaniaa ||

Says Kabeer, now I 

know Him;

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਉਸ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ 

ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ।
28502 656 jb jwinAw qau 

mnu mwinAw]

Jab Jaaniaa Tho 

Man Maaniaa ||

Since I know Him, my 

mind is pleased and 

appeased.

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸੇ ਜਵਚ ਹੀ ਪਰਚ 

ਜਗਆ ਹੈ।
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28503 656 mn mwny logu n 
pqIjY]

Man Maanae Log 

N Patheejai ||

My mind is pleased 

and appeased, and 

yet, people do not 

believe it.

(ਪਰ ਿਗਤ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਜਰਵਾਿੀ ਪਾਠ 

ਕਰਨੇ ਕਰਾਉਣ ੇਤੇ ਤੀਰਥ 

ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ; ਸੋ,) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਮਨ ਿੁੜਨ 

ਨਾਲ (ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ) ਿਗਤ ਦੀ 
ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ;

28504 656 n pqIjY qau 
ikAw 
kIjY]3]7]

N Patheejai Tho 

Kiaa Keejai 

||3||7||

They do not believe it, 

so what can I do? 

||3||7||

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ) ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਜਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਤਸੱਲੀ ਭੀ ਕਰਾਏ, (ਤਾਹੀਏ,ਂ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਅਿੋੜ ਹੀ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥੭॥
28505 656 ihRdY kptu muK 

igAwnI]

Hridhai Kapatt 

Mukh Giaanee ||

In his heart there is 

deception, and yet in 

his mouth are words 

of wisdom.

ਹੇ ਪਖੂੰਡੀ ਮਨੱੁਖ! ਤੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੂੰ  ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
(ਬਿਹਮ) ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

28506 656 JUTy khw iblovis 
pwnI]1]

Jhoothae Kehaa 

Bilovas Paanee 

||1||

You are false - why are 

you churning water? 

||1||

ਹੇ ਝੂਠੇ ਮਨੱੁਖ! ਤੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਪਾਣੀ 
ਜਰੜਕਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥

28507 656 kWieAw mWjis 
kaun gunW]

Kaaneiaa Maanjas 

Koun Gunaan ||

Why do you bother to 

wash your body?

(ਹੇ ਝੂਠੇ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 
ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮਾਂਿਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੱੁਚਾ 
ਤੇ ਪਜਵੱਤਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ)
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28508 656 jau Gt BIqir  
hY 
mlnW]1]rhwau]

(mlnW) mYL Jo Ghatt Bheethar 

Hai Malanaan 

||1|| Rehaao ||

Your heart is still full 

of filth. ||1||Pause||

ਿ ੇਤੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਕਪਟ 

ਦੀ) ਮੈਲ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28509 656 laukI ATsiT 
qIrQ n@weI]

(laukI) quMmI Loukee Athasath 

Theerathh Nhaaee 

||

The gourd may be 

washed at the sixty-

eight sacred shrines,

(ਵੇਖ!) ਿ ੇਤੂੂੰ ਬੀ ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ 

ਲਏ,

28510 656 kaurwpnu qaU n 
jweI]2]

Kouraapan Thoo N 

Jaaee ||2||

But even then, its 

bitterness is not 

removed. ||2||

ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦੀ (ਅੂੰਦਰਲੀ) 
ਕੁਜੜੱਤਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੨॥

28511 656 kih kbIr  
bIcwrI]

Kehi Kabeer 

Beechaaree ||

Says Kabeer after 

deep contemplation,

(ਇਸ ਅੂੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਸੋਚ 

ਜਵਚਾਰ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਉਂ) 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ-

28512 656 Bv swgru qwir 
murwrI]3]8]

Bhav Saagar Thaar 

Muraaree 

||3||8||

Please help me cross 

over the terrifying 

world-ocean, O Lord, 

O Destroyer of ego. 

||3||8||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ 

॥੩॥੮॥

28513 656 soriT Sorathi Sorat'h: ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ।

28514 656 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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28515 656 bhu prpMc kir  
pr Dnu ilAwvY]

(prpMc) T`gIAW Bahu Parapanch 

Kar Par Dhhan 

Liaavai ||

Practicing great 

hypocrisy, he acquires 

the wealth of others.

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ 

ਕੇ ਤੂੂੰ  ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ 

ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈਂ,

28516 656 suq dwrw pih  
Awin lutwvY]1]

Suth Dhaaraa Pehi 

Aan Luttaavai 

||1||

Returning home, he 

squanders it on his 

wife and children. 

||1||

ਤੇ ਜਲਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਤੇ 

ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੧॥

28517 656 mn myry BUly  
kptu n kIjY]

Man Maerae 

Bhoolae Kapatt N 

Keejai ||

O my mind, do not 

practice deception, 

even inadvertently.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਮਨ! (ਰੋਜ਼ੀ 
ਆਜਦਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਕਸੇ ਨਾਲ) 

ਧੋਖਾ ਫ਼ਰੇਬ ਨਾਹ ਕਜਰਆ ਕਰ।

28518 656 AMiq inbyrw qyry 
jIA pih 
lIjY]1]rhwau]

Anth Nibaeraa 

Thaerae Jeea Pehi 

Leejai ||1|| 

Rehaao ||

In the end, your own 

soul shall have to 

answer for its account. 

||1||Pause||

ਆਖ਼ਰ ਨੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਦ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ) ਲੇਖਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਤੋਂ ਹੀ ਜਲਆ ਿਾਣਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

28519 656 iCnu iCnu qnu 
CIjY jrw jnwvY]

Shhin Shhin Than 

Shheejai Jaraa 

Janaavai ||

Moment by moment, 

the body is wearing 

away, and old age is 

asserting itself.

(ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਜਵਚ 

ਹੀ) ਸਜਹਿੇ ਸਜਹਿੇ ਤੇਰਾ 
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀਆਂ 

ਜਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
28520 656 qb qyrI Ek  

koeI pwnIE n 
pwvY]2]

Thab Thaeree Ouk 

Koee Paaneeou N 

Paavai ||2||

And then, when you 

are old, no one shall 

pour water into your 

cup. ||2||

(ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਬੱੁਢਾ ਹੋ ਜਗਆ, ਤੇ 

ਜਹੱਲਣ-ਿੋਗਾ ਨਾਹ ਜਰਹਾ) ਤਦੋਂ 
(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ) ਜਕਸੇ 

ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱੁਕ ਜਵਚ ਪਾਣੀ ਵੀ 
ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ॥੨॥
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28521 656 khqu kbIru koeI 
nhI qyrw]

Kehath Kabeer 

Koee Nehee 

Thaeraa ||

Says Kabeer, no one 

belongs to you.

(ਤੈਨੂੂੰ ) ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਹੇ 

ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਤੇਰਾ 
(ਸਾਥੀ) ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।

28522 656 ihrdY rwmu kI n 
jpih 
svyrw]3]9]

(kI) ikauN[ (svyrw) 
CyqI

Hiradhai Raam 

Kee N Japehi 

Savaeraa ||3||9||

Why not chant the 

Lord's Name in your 

heart, when you are 

still young? ||3||9||

(ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਹੀ ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਹੈ) 

ਤੂੂੰ  ਵੇਲੇ ਜਸਰ (ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ) ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੀ? ॥੩॥੯॥

28523 656 sMqhu mn pvnY 
suKu binAw]

Santhahu Man 

Pavanai Sukh 

Baniaa ||

O Saints, my windy 

mind has now become 

peaceful and still.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਮੇਰੇ) ਪਉਣ 

(ਵਰਗੇ ਚੂੰਚਲ) ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਹੁਣ) 

ਸੁਖ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ,

28524 656 ikCu jogu 
prwpiq 
ginAw]rhwau]

Kishh Jog 

Paraapath Ganiaa 

|| Rehaao ||

It seems that I have 

learned something of 

the science of Yoga. 

||Pause||

(ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿੋਗਾ 
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਜਝਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

28525 656 guir idKlweI 
morI]

Gur Dhikhalaaee 

Moree ||

The Guru has shown 

me the hole,

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਮੇਰੀ ਉਹ) ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

28526 656 ijqu imrg pVq 
hY corI]

Jith Mirag Parrath 

Hai Choree ||

Through which the 

deer carefully enters.

ਜਿਸ ਕਰਕੇ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪਸ਼ੂ 

ਅਡੋਲ ਹੀ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਆ ਦਬਾਉਂਦੇ 

ਸਨ।
28527 656 mUMid lIey 

drvwjy]

Moondh Leeeae 

Dharavaajae ||

I have now closed off 

the doors,

(ਸੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਸਰੀਰ ਦੇ) ਦਰਵਾਜ਼ੇ (ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ: ਪਰ ਜਨੂੰ ਦਾ, ਪਰ ਤਨ, 

ਪਰ ਧਨ ਆਜਦਕ ਵਲੋਂ) ਬੂੰਦ 

ਕਰ ਲਏ ਹਨ,
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28528 656 bwjIAly Anhd 
bwjy]1]

Baajeealae 

Anehadh Baajae 

||1||

And the unstruck 

celestial sound current 

resounds. ||1||

ਤੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਵਾਿੇ ਇੱਕ-ਰਸ 

ਵੱਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ॥੧॥

28529 656 kuMB kmlu jil 
BirAw]

(kuMB) GVw rUp (kmlu) 
ihrdw

Kunbh Kamal Jal 

Bhariaa ||

The pitcher of my 

heart-lotus is filled 

with water;

(ਮੇਰਾ) ਜਹਰਦਾ-ਕਮਲ ਰੂਪ 

ਘੜਾ (ਪਜਹਲਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,

28530 656 jlu myitAw aUBw 
kirAw]

Jal Maettiaa 

Oobhaa Kariaa ||

I have spilled out the 

water, and set it 

upright.

(ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮੈਂ ਉਹ) ਪਾਣੀ ਡੋਲਹ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ ) ਉੱਚਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।

28531 656 khu kbIr jn 
jwinAw]

Kahu Kabeer Jan 

Jaaniaa ||

Says Kabeer, the 

Lord's humble servant, 

this I know.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੁਣ) ਮੈਂ 
ਦਾਸ ਨੇ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ,

28532 656 jau jwinAw qau 
mnu 
mwinAw]2]10]

Jo Jaaniaa Tho 

Man Maaniaa 

||2||10||

Now that I know this, 

my mind is pleased 

and appeased. 

||2||10||

ਤੇ ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਮਨ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਜਗੱਝ ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥੧੦॥

28533 656 rwgu soriT] Raag Sorath || Raag Sorat'h:

28534 656 BUKy Bgiq n 
kIjY]

sMqW dI crnDUV syvw dy 
(BU`Ky) Bu`Ky[

Bhookhae Bhagath 

N Keejai ||

I am so hungry, I 

cannot perform 

devotional worship 

service.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਜਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ 
ਜਵਖਾਵੇ ਦੀ ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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28535 656 Xh mwlw ApnI 
lIjY]

 Xh:X qwlU qoN bolo Yeh Maalaa 

Apanee Leejai ||

Here, Lord, take back 

Your mala.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ 
ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਉ। (ਪਿਭੂ! ਇੱਕ ਤਾਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਰੋਟੀ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਕਰ, 

ਦੂਿ)ੇ

28536 656 hau mWgau sMqn 
rynw]

Ho Maango 

Santhan Raenaa ||

I beg for the dust of 

the feet of the Saints.

ਮੈਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹਾਂ,

28537 656 mY nwhI iksI kw 
dynw]1]

Mai Naahee Kisee 

Kaa Dhaenaa ||1||

I do not owe anyone 

anything. ||1||

ਤਾਜਕ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਦਾ ਮੁਥਾਿ ਨਾਹ 

ਹੋਵਾਂ ॥੧॥

28538 656 mwDo kYsI bnY 
qum sMgy]

Maadhho Kaisee 

Banai Thum 

Sangae ||

O Lord, how can I be 

with You?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕੀਜਤਆਂ 

ਨਹੀਂ ਜਨਭ ਸਕਣੀ;

28539 656 Awip n dyhu q 
lyvau mMgy]rhwau]

Aap N Dhaehu Th 

Laevo Mangae || 

Rehaao ||

If You do not give me 

Yourself, then I shall 

beg until I get You. 

||Pause||

ਸੋ, ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪ ਨਾਹ ਦੇਵੇਂਗਾ, 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮੂੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ 
ਰਹਾਉ॥

28540 656 duie syr mWgau 
cUnw]

Dhue Saer 

Maango Choonaa 

||

I ask for two kilos of 

flour,

ਮੈਨੂੂੰ  ਦੋ ਸੇਰ ਆਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,

28541 656 pwau GIau sMig 
lUnw]

Paao Gheeo Sang 

Loonaa ||

And half a pound of 

ghee, and salt.

ਇਕ ਪਾਉ ਜਘਉ ਤੇ ਕੁਝ ਲੂਣ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

28542 656 AD syru mWgau 
dwly]

Adhh Saer 

Maango Dhaalae 

||

I ask for a pound of 

beans,

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਅੱਧ ਸੇਰ ਦਾਲ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹਾਂ-
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28543 656 mokau donau vKq 
ijvwly]2]

Mo Ko Dhono 

Vakhath Jivaalae 

||2||

Which I shall eat twice 

a day. ||2||

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਵੇਜਲਆਂ 

ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ 

॥੨॥

28544 656 Kwt mWgau 
caupweI]

Khaatt Maango 

Choupaaee ||

I ask for a cot, with 

four legs,

ਸਾਬਤ ਮੂੰਿੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,

28545 656 isrhwnw Avr 
qulweI]

Sirehaanaa Avar 

Thulaaee ||

And a pillow and 

mattress.

ਜਸਰਾਣਾ ਤੇ ਤੁਲਾਈ ਭੀ।

28546 656 aUpr kau mWgau 
KINDw]

Oopar Ko Maango 

Kheenadhhaa ||

I ask for a quit to cover 

myself.

ਉਪਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਈ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ-

28547 656 qyrI Bgiq krY  
jnu QˆØIDw]3]

(QˆØIDw) singD[ (pTMqR 
bIDw)

Thaeree Bhagath 

Karai Jan 

Thhanaeedhhaa 

||3||

Your humble servant 

shall perform Your 

devotional worship 

service with love. 

||3||

ਬੱਸ! ਜਿਰ ਤੇਰਾ ਭਗਤ 

(ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਹੋ ਕੇ) ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਕੇ 

ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ॥੩॥

28548 656 mY nwhI kIqw 
lbo]

l`bo Mai Naahee 

Keethaa Labo ||

I have no greed; ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ (ਮੂੰਗਣ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,

28549 656 ieku nwau qyrw mY 
Pbo]

P`bo Eik Naao Thaeraa 

Mai Fabo ||

Your Name is the only 

ornament I wish for.

ਜਕਉਂਜਕ (ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ 
ਸਰੀਰਕ ਜਨਰਬਾਹ-ਮਾਤਿ ਹਨ) 

ਅਸਲ ਜਵਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਆਰਾ ਹੈ।

28550 656 kih kbIr mnu 
mwinAw]

Kehi Kabeer Man 

Maaniaa ||

Says Kabeer, my mind 

is pleased and 

appeased;

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੇਰਾ ਮਨ 

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ) ਪਰਜਚਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,
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28551 656 mnu mwinAw qau 
hir 
jwinAw]4]11]

Man Maaniaa Tho 

Har Jaaniaa 

||4||11||

Now that my mind is 

pleased and appeased, 

I have come to know 

the Lord. ||4||11||

ਤੇ ਿਦੋਂ ਦਾ ਪਰਜਚਆ ਹੈ ਤਦੋਂ 
ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ (ਡੂੂੰ ਘੀ) 
ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

॥੪॥੧੧॥

28552 656 rwgu soriT bwxI 
Bgq nwmdy jI 
kI Gru 2

Raag Sorath 

Baanee Bhagath 

Naamadhae Jee 

Kee Ghar 2

Raag Sorat'h, The 

Word Of Devotee 

Naam Dayv Jee, 

Second House:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

28553 656 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

28554 656 jb dyKw qb 
gwvw]

Jab Dhaekhaa 

Thab Gaavaa ||

When I see Him, I sing 

His Praises.

(ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਦਾ 
ਸਦਕਾ) ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ (ਆਪ-

ਮੁਹਾਰਾ) ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
28555 656 qau jn DIrju 

pwvw]1]

Tho Jan Dhheeraj 

Paavaa ||1||

Then I, his humble 

servant, become 

patient. ||1||

ਤੇ ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਢ 

ਪੈਂਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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28556 657 nwid smwielo ry  
siqguru Byitly 
dyvw]1]rhwau]

(Byitly) imly[ smwie-lo Naadh Samaaeilo 

Rae Sathigur 

Bhaettilae 

Dhaevaa ||1|| 

Rehaao ||

Meeting the Divine 

True Guru, I merge 

into the sound current 

of the Naad. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਦੇਵ ਨੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਨ) 

ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28557 657 jh  
iJilimilkwru 
idsMqw]

(iJil-imil-
kwru)ie`krs b`JvW 
pRkwS hI pRkwS 
(idsMqw) idsdw

Jeh Jhil Mil Kaar 

Dhisanthaa ||

Where the dazzling 

white light is seen,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਜਹਲਾਂ ਚੂੰਚਲਤਾ ਜਦੱਸ ਰਹੀ 
ਸੀ,

28558 657 qh Anhd sbd 
bjMqw]

Theh Anehadh 

Sabadh Bajanthaa 

||

There the unstruck 

sound current of the 

Shabad resounds.

ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਰਸ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ।

28559 657 joqI joiq smwnI] Jothee Joth 

Samaanee ||

One's light merges in 

the Light;

ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਜਮਲ ਗਈ ਹੈ,

28560 657 mY gur prswdI 
jwnI]2]

Mai Gur 

Parasaadhee 

Jaanee ||2||

By Guru's Grace, I 

know this. ||2||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਉਸ ਿੋਜਤ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੨॥
28561 657 rqn kml 

koTrI]

Rathan Kamal 

Kotharee ||

The jewels are in the 

treasure chamber of 

the heart-lotus.

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਕਮਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 
ਜਵਚ ਰਤਨ ਸਨ (ਪਰ ਲੁਕੇ 

ਹੋਏ ਸਨ);

28562 657 cmkwr bIjul 
qhI]

Chamakaar Beejul 

Thehee ||

They sparkle and 

glitter like lightning.

ਹੁਣ ਉੱਥੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਸਦਕਾ, ਮਾਨੋ) ਜਬਿਲੀ ਦੀ 
ਜਲਸ਼ਕ (ਵਰਗਾ ਚਾਨਣ) ਹੈ (ਤੇ 

ਉਹ ਰਤਨ ਜਦੱਸ ਪਏ ਹਨ)।
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28563 657 nyrY nwhI dUir] Naerai Naahee 

Dhoor ||

The Lord is near at 

hand, not far away.

ਹੁਣ ਪਿਭੂ ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾਪਦਾ, ਨੇੜੇ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

28564 657 inj AwqmY  
rihAw 
BrpUir]3]

Nij Aathamai 

Rehiaa Bharapoor 

||3||

He is totally 

permeating and 

pervading in my soul. 

||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਭਰਪੂਰ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

28565 657 jh Anhq sUr 
auj´wrw]

auijAwrw Jeh Anehath Soor 

Oujyaaraa ||

Where the light of the 

undying sun shines,

ਜਿਸ ਮਨ ਜਵਚ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਰਸ 

ਸੂਰਿ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ 
ਚਾਨਣ ਹੈ,

28566 657 qh dIpk jlY 
CMCwrw]

(CMCwrw) DuMdlwpn rihq Theh Dheepak 

Jalai 

Shhanshhaaraa ||

The light of burning 

lamps seems 

insignificant.

ਇੱਥੇ ਪਜਹਲਾਂ (ਮਾਨੋ) ਮੱਧਮ 

ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਰਹਾ ਸੀ।

28567 657 gur prswdI 
jwinAw]

Gur Parasaadhee 

Jaaniaa ||

By Guru's Grace, I 

know this.

ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,

28568 657 jnu nwmw shj 
smwinAw]4]1]

Jan Naamaa Sehaj 

Samaaniaa 

||4||1||

Servant Naam Dayv is 

absorbed in the 

Celestial Lord. 

||4||1||

ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨਾਮਦੇਵ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਜਗਆ ਹਾਂ 
॥੪॥੧॥

28569 657 Gru 4 soriT] Ghar 4 Sorath || Fourth House, Sorat'h:

28570 657 pwV pVosix pUiC 
ly nwmw kw pih  
Cwin CvweI ho]

Paarr Parrosan 

Pooshh Lae 

Naamaa Kaa Pehi 

Shhaan Shhavaaee 

Ho ||

The woman next door 

asked Naam Dayv, 

""Who built your 

house?

ਨਾਲ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਪੱੁਜਛਆ-

ਹੇ ਨਾਮੇ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਛੂੰਨ ਜਕਸ 

ਪਾਸੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ?
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28571 657 qo pih dugxI 
mjUrI dYhau  
mokau byFI dyhu 
bqweI ho]1]

CMn bMn@x vwlw (byFI) 
bwn@W[ d`ugxI

Tho Pehi 

Dhuganee 

Majooree Dhaiho 

Mo Ko Baedtee 

Dhaehu Bathaaee 

Ho ||1||

I shall pay him double 

wages. Tell me, who is 

your 

carpenter?""||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ, 
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣੀ ਮਿੂਰੀ ਦੇ 

ਜਦਆਂਗੀ ॥੧॥

28572 657 rI bweI byFI dynu  
n jweI]

Ree Baaee 

Baedtee Dhaen N 

Jaaee ||

O sister, I cannot give 

this carpenter to you.

ਹੇ ਭੈਣ! ਉਸ ਤਰਖਾਣ ਦੀ 
(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ 

ਿਾ ਸਕਦੀ;
28573 657 dyKu byFI rihE 

smweI]

Dhaekh Baedtee 

Rehiou Samaaee ||

Behold, my carpenter 

is pervading 

everywhere.

ਵੇਖ, ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

28574 657 hmwrY byFI pRwx 
ADwrw]1]rhwau
]

Hamaarai Baedtee 

Praan Adhhaaraa 

||1|| Rehaao ||

My carpenter is the 

Support of the breath 

of life. ||1||Pause||

ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28575 657 byFI pRIiq mjUrI 
mWgY jau koaU 
Cwin CvwvY ho]

Baedtee Preeth 

Majooree 

Maangai Jo Kooo 

Shhaan 

Shhavaavai Ho ||

This carpenter 

demands the wages of 

love, if someone 

wants Him to build 

their house.

(ਹੇ ਭੈਣ!) ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਉਸ 

ਤਰਖਾਣ ਪਾਸੋਂ) ਛੂੰਨ ਬਣਵਾਏ 

ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਪਿੀਤ (ਦੀ) 
ਮਿੂਰੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ।

28576 657 log kutMb sBhu 
qy qorY qau Awpn 
byFI AwvY ho]2]

Log Kuttanb 

Sabhahu Thae 

Thorai Tho Aapan 

Baedtee Aavai Ho 

||2||

When one breaks his 

ties with all the people 

and relatives, then the 

carpenter comes of 

His own accord. ||2||

(ਪਿੀਤ ਭੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਕ 

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ , ਪਰਵਾਰ ਨਾਲੋਂ , 
ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ , ਮੋਹ ਤੋੜ ਲਏ; 

ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5767 Published: March 06/ 2014



28577 657 AYso byFI brin 
n swkau sB 
AMqr sB TWeI 
ho]

Aiso Baedtee 

Baran N Saako 

Sabh Anthar Sabh 

Thaanee Ho ||

I cannot describe such 

a carpenter, who is 

contained in 

everything, 

everywhere.

(ਹੇ ਭੈਣ!) ਮੈਂ (ਉਸ) ਐਸੇ 

ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। (ਉਂਞ) ਉਹ 

ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਹੈ।

28578 657 gUMgY mhw AMimRq 
rsu cwiKAw pUCy  
khnu n jweI 
ho]3]

Goongai Mehaa 

Anmrith Ras 

Chaakhiaa 

Pooshhae Kehan N 

Jaaee Ho ||3||

The mute tastes the 

most sublime 

ambrosial nectar, but 

if you ask him to 

describe it, he cannot. 

||3||

(ਜਿਵੇਂ) ਿ ੇਕੋਈ ਗੁੂੰ ਗਾ ਬੜਾ 
ਸੁਆਦਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਏ ਤਾਂ 
ਪੱੁਜਛਆਂ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦਾ 
ਸੁਆਦ) ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੩॥

28579 657 byFI ky gux suin 
rI bweI jliD 
bWiD DR¨ QwipE 
ho]

(jliD) smuMdr Baedtee Kae Gun 

Sun Ree Baaee 

Jaladhh Baandhh 

Dhhroo Thhaapiou 

Ho ||

Listen to the virtues of 

this carpenter, O 

sister; He stopped the 

oceans, and 

established Dhroo as 

the pole star.

ਹੇ ਭੈਣ! ਉਸ ਤਰਖਾਣ ਦੇ (ਕੁਝ 

ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ) ਗੁਣ ਸੁਣ ਲੈ-ਉਸ ਨੇ 

ਧੂ ਨੂੂੰ  ਅਟੱਲ ਪਦਵੀ ਜਦੱਤੀ, 
ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਤੇ ਪੁਲ) ਬੱਧਾ,

28580 657 nwmy ky suAwmI  
sIA bhorI lMk 
BBIKx AwipE 
ho]4]2]

(sIA) mwqw sIqw jI[ 
(bhorI) vwips ilAWdy[ 
(AwipE) ArpI

Naamae Kae 

Suaamee Seea 

Behoree Lank 

Bhabheekhan 

Aapiou Ho 

||4||2||

Naam Dayv's Lord 

Master brought Sita 

back, and gave Sri 

Lanka to 

Bhabheekhan. 

||4||2||

ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ (ਉਸ ਤਰਖਾਣ) ਨੇ 

(ਲੂੰ ਕਾਂ ਤੋਂ) ਸੀਤਾ ਮੋੜ ਕੇ 

ਜਲਆਂਦੀ ਤੇ ਭਭੀਖਣ ਨੂੂੰ  ਲੂੰ ਕਾ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ॥੪॥੨॥

28581 657 soriT Gru 3] Sorath Ghar 3 || Sorat'h, Third House:

28582 657 AxmiVAw mMdlu 
bwjY]

(mMdlu) Fol[ Ax-
miVAw

Anamarriaa 

Mandhal Baajai ||

The skinless drum 

plays.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਢੋਲ 

ਵੱਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਹ 

ਢੋਲ ਖੱਲ ਨਾਲ) ਮਜੜਹਆ 

ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,
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28583 657 ibnu swvx  
Gnhru gwjY]

(Gnhru) b`dl Bin Saavan 

Ghanehar Gaajai 

||

Without the rainy 

season, the clouds 

shake with thunder.

(ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਬੱਦਲ 

ਗੱਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

ਬੱਦਲ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਭਾਵ, 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਿਦਾ ਹੈ),

28584 657 bwdl ibnu brKw 
hoeI]

Baadhal Bin 

Barakhaa Hoee ||

Without clouds, the 

rain falls,

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਏ ਤੇ 

ਕਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ)

28585 657 jau qqu ibcwrY 
koeI]1]

Jo Thath Bichaarai 

Koee ||1||

If one contemplates 

the essence of reality. 

||1||

ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੀ ਅੂੰਦਰ ਇਹ 

ਮੇਲ-ਅਵਸਥਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
28586 657 mokau imilE 

rwmu snyhI]

Mo Ko Miliou 

Raam Sanaehee ||

I have met my Beloved 

Lord.

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਰਾਮ ਜਮਲ ਜਪਆ 

ਹੈ,

28587 657 ijh imilAY dyh 
sudyhI]1]rhwau]

(sudyhI) prmpiv`qR Jih Miliai Dhaeh 

Sudhaehee ||1|| 

Rehaao ||

Meeting with Him, my 

body is made 

beauteous and 

sublime. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਮਲਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭੀ ਚਮਕ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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28588 657 imil pwrs  
kMcnu hoieAw]

Mil Paaras 

Kanchan Hoeiaa ||

Touching the 

philosopher's stone, I 

have been 

transformed into gold.

ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ 

(ਲੋਹਾ) ਸੋਨਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

28589 657 muK mnsw rqnu 
proieAw]

Mukh Manasaa 

Rathan Paroeiaa ||

I have threaded the 

jewels into my mouth 

and mind.

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਜਵਚ ਤੇ 

ਜਖ਼ਆਲਾਂ ਜਵਚ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਹੀ 
ਪਰੋਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।

28590 657 inj Bwau BieAw  
BRmu Bwgw]

Nij Bhaao Bhaeiaa 

Bhram Bhaagaa ||

I love Him as my own, 

and my doubt has 

been dispelled.

(ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਹੁਣ) ਮੇਰਾ 
ਆਪਜਣਆਂ ਵਾਲਾ ਜਪਆਰ ਪੈ 

ਜਗਆ ਹੈ, (ਇਹ) ਭੁਲੇਖਾ ਰਜਹ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗਆ (ਜਕ ਜਕਤੇ ਕੋਈ 

ਓਪਰਾ ਭੀ ਹੈ)

28591 657 gur pUCy mnu 
pqIAwgw]2]

Gur Pooshhae 

Man Patheeaagaa 

||2||

Seeking the Guru's 

guidance, my mind is 

content. ||2||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਤੀਿ ਜਗਆ ਹੈ (ਤੇ 

ਸੁਅੱਛ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ) ॥੨॥

28592 657 jl BIqir kuMB 
smwinAw]

pwxI dw (kuMB) GVw Jal Bheethar 

Kunbh Samaaniaa 

||

The water is contained 

within the pitcher;

(ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ) ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ 
ਜਮਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ),

28593 657 sB rwmu eyku 
kir jwinAw]

Sabh Raam Eaek 

Kar Jaaniaa ||

I know that the One 

Lord is contained in all.

ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਮ ਹੀ 
ਰਾਮ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ 
ਅਪਣੱਤ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ)।

28594 657 gur cyly hY mnu 
mwinAw]

Gur Chaelae Hai 

Man Maaniaa ||

The mind of the 

disciple has faith in 

the Guru.

ਆਪਣ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ,
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28595 657 jn nwmY qqu 
pCwinAw]3]3]

Jan Naamai Thath 

Pashhaaniaa 

||3||3||

Servant Naam Dayv 

understands the 

essence of reality. 

||3||3||

ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨਾਮੇ ਨੇ (ਿਗਤ ਦੇ) 

ਅਸਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

(ਪੱਕੀ) ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ 

॥੩॥੩॥

28596 657 rwgu soriT bwxI 
Bgq rivdws jI 
kI

Raag Sorath 

Baanee Bhagath 

Ravidhaas Jee Kee

Raag Sorat'h, The 

Word Of Devotee Ravi 

Daas Jee:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

28597 657 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

28598 657 jb hm hoqy qb 
qU nwhI Ab qUhI  
mY nwhI]

Jab Ham Hothae 

Thab Thoo Naahee 

Ab Thoohee Mai 

Naahee ||

When I am in my ego, 

then You are not with 

me. Now that You are 

with me, there is no 

egotism within me.

(ਹੇ ਮਾਧੋ!) ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਤੂੂੰ  (ਅਸਾਡੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, 
ਪਰ ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਪਿਤੱਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ 
ਤਦੋਂ ਅਸਾਡੀ 'ਮੈਂ' ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।
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28599 657 Anl Agm jYsy  
lhir mie EdiD  
jl kyvl jl 
mWhI]1]

(Anl) hvw[ (mie) 
rUp[ (EdiD) smuMdR

Anal Agam Jaisae 

Lehar Mae 

Oudhadhh Jal 

Kaeval Jal 

Maanhee ||1||

The wind may raise up 

huge waves in the vast 

ocean, but they are 

just water in water. 

||1||

(ਇਸ 'ਮੈਂ' ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਇਹ 

ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਵੇਂ 
ਬੜਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆਂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਲਜਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਵਚ 

ਉਹ (ਲਜਹਰਾਂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ) 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਆ ਿੂੰਤ ਤੇਰਾ 
ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਵਕਾਸ ਹੈ) ॥੧॥

28600 657 mwDvy ikAw 
khIAY BRmu AYsw]

Maadhhavae Kiaa 

Keheeai Bhram 

Aisaa ||

O Lord, what can I say 

about such an illusion?

ਹੇ ਮਾਧੋ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ 

ਅਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਪਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

28601 657 jYsw mwnIAY hoie 
n qYsw]1]rhwau]

Jaisaa Maaneeai 

Hoe N Thaisaa 

||1|| Rehaao ||

Things are not as they 

seem. ||1||Pause||

ਅਸੀਂ ਿ ੋਮੂੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ (ਜਕ 

ਿਗਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ 
ਹਸਤੀ ਹੈ), ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28602 657 nrpiq eyku  
isMGwsin soieAw  
supny BieAw 
iBKwrI]

Narapath Eaek 

Singhaasan Soeiaa 

Supanae Bhaeiaa 

Bhikhaaree ||

It is like the king, who 

falls asleep upon his 

throne, and dreams 

that he is a beggar.

(ਜਿਵੇਂ) ਕੋਈ ਰਾਿਾ ਆਪਣੇ 
ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਸੌਂ ਿਾਏ, ਤੇ, ਸੁਫ਼ਨੇ 

ਜਵਚ ਮੂੰਗਤਾ ਬਣ ਿਾਏ,
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28603 657 ACq rwj  
ibCurq duKu 
pwieAw so giq 
BeI hmwrI]2]

(A`Cq) huMidAW Ashhath Raaj 

Bishhurath Dhukh 

Paaeiaa So Gath 

Bhee Hamaaree 

||2||

His kingdom is intact, 

but separated from it, 

he suffers in sorrow. 

Such is my own 

condition. ||2||

ਰਾਿ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਸੁੂੰ ਜਦਆਂ ਉਹ 

(ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਰਾਿ ਤੋਂ) ਜਵਛੜ 

ਕੇ ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਹੀ (ਹੇ 

ਮਾਧੋ! ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ) ਅਸਾਡਾ 
ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨॥
28604 658 rwj BuieAMg 

pRsMg jYsy hih  
Ab kCu mrmu 
jnwieAw]

(rwj) r`sI[ Buie-AMg Raaj Bhueiang 

Prasang Jaisae 

Hehi Ab Kashh 

Maram Janaaeiaa 

||

Like the story of the 

rope mistaken for a 

snake, the mystery has 

now been explained to 

me.

ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ 
ਜਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ 

ਕੁਝ ਕੁਝ ਭੇਤ ਿਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

28605 658 Aink ktk jYsy  
BUil pry Ab 
khqy khnu n 
AwieAw]3]

(ktk) kVy Anik Kattak Jaisae 

Bhool Parae Ab 

Kehathae Kehan N 

Aaeiaa ||3||

Like the many 

bracelets, which I 

mistakenly thought 

were gold; now, I do 

not say what I said 

then. ||3||

ਜਿਵੇਂ (ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਕੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ 

ਿਾਏ (ਜਕ ਸੋਨਾ ਹੀ ਕਈ ਜਕਸਮ 

ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਅਸਾਨੂੂੰ  
ਭੁਲੇਖਾ ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਿਗਤ ਤੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ)। 

ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਵਤਕਰੇ 

ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਆਖੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ (ਭਾਵ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਆਖਦਾ ਜਕ ਿਗਤ ਤੈਥੋਂ ਵੱਖਰੀ 
ਹਸਤੀ ਹੈ) ॥੩॥

28606 658 srby eyku AnykY 
suAwmI sB Gt 
BuogvY soeI]

Sarabae Eaek 

Anaekai Suaamee 

Sabh Ghatt 

Bhuogavai Soee ||

The One Lord is 

pervading the many 

forms; He enjoys 

Himself in all hearts.

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਖਸਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ 

ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਜਰਆਂ ਜਵਚ ਇੱਕ 

ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਘਟਾਂ ਜਵਚ 

ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਿਗਤ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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28607 658 kih rivdws  
hwQ pY nyrY shjy 
hoie su 
hoeI]4]1]

Kehi Ravidhaas 

Haathh Pai Naerai 

Sehajae Hoe S 

Hoee ||4||1||

Says Ravi Daas, the 

Lord is nearer than our 

own hands and feet. 

Whatever will be, will 

be. ||4||1||

(ਹੁਣ ਤਾਂ) ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਜਕ (ਦੂਰ ਨਹੀਂ) ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਭੀ 
ਨੇੜੇ ਹੈ, ਿੋ ਕੁਝ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

28608 658 jau hm bWDy moh 
Pws hm pRym 
bDin qum bwDy]

bMDin Jo Ham 

Baandhhae Moh 

Faas Ham Praem 

Badhhan Thum 

Baadhhae ||

If I am bound by the 

noose of emotional 

attachment, then I 

shall bind You, Lord, 

with the bonds of love.

(ਸੋ, ਹੇ ਮਾਧੋ!) ਿ ੇਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਤਾਂ 
ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਜਪਆਰ ਦੀ 
ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੂੰਨਹ  ਜਲਆ ਹੈ।

28609 658 Apny CUtn ko 
jqnu krhu hm 
CUty qum 
AwrwDy]1]

Apanae Shhoottan 

Ko Jathan Karahu 

Ham Shhoottae 

Thum Aaraadhhae 

||1||

Go ahead and try to 

escape, Lord; I have 

escaped by 

worshipping and 

adoring You. ||1||

ਅਸੀਂ ਤਾਂ (ਉਸ ਮੋਹ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਜਵਚੋਂ) ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਜਨਕਲ 

ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਅਸਾਡੇ ਜਪਆਰ ਦੇ 

ਿਕੜ ਜਵਚੋਂ ਜਕਵੇਂ ਜਨਕਲੇਂਗਾ? 

॥੧॥

28610 658 mwDvy jwnq hhu 
jYsI qYsI]

Maadhhavae 

Jaanath Hahu 

Jaisee Thaisee ||

O Lord, You know my 

love for You.

ਹੇ ਮਾਧੋ! ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਜਪਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਲੁਜਕਆ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ (ਤੂੂੰ  ਉਹ 

ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ)।
28611 658 Ab khw krhugy 

AYsI]1]rhwau]

Ab Kehaa 

Karahugae Aisee 

||1|| Rehaao ||

Now, what will You 

do? ||1||Pause||

ਅਜਿਹੀ ਪਿੀਜਤ ਦੇ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਤੂੂੰ  
ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5774 Published: March 06/ 2014



28612 658 mInu pkir  
PWikE Aru 
kwitE rWiD 
kIE bhu bwnI]

Meen Pakar 

Faankiou Ar 

Kaattiou Raandhh 

Keeou Bahu 

Baanee ||

A fish is caught, cut 

up, and cooked it in 

many different ways.

(ਅਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਭੀ ਉਹ ਹੈ ਿ ੋਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਮਰ ਕੇ ਭੀ 
ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ) ਮੱਛੀ 
(ਪਾਣੀ ਜਵਚੋਂ) ਿੜ ਕੇ ਿਾਂਕਾਂ 
ਕਰ ਦੇਈਏ, ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਈਏ 

ਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਜਰੂੰ ਨਹ  ਲਈਏ,

28613 658 KMf KMf kir 
Bojnu kIno qaU n 
ibsirE 
pwnI]2]

Khandd Khandd 

Kar Bhojan Keeno 

Thoo N Bisariou 

Paanee ||2||

Bit by bit, it is eaten, 

but still, it does not 

forget the water. ||2||

ਜਿਰ ਰਤਾ ਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਖਾ 
ਲਈਏ, ਜਿਰ ਭੀ ਉਸ ਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  
ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ (ਜਿਸ ਖਾਣ 

ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਪਆਸ 

ਲਗਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ) ॥੨॥

28614 658 Awpn bwpY nwhI  
iksI ko Bwvn ko 
hir rwjw]

b`wpY[ rwjw:polw bolo Aapan Baapai 

Naahee Kisee Ko 

Bhaavan Ko Har 

Raajaa ||

The Lord, our King, is 

father to no one, 

except those who love 

Him.

ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਜਕਸੇ 

ਦੇ ਜਪਉ ਦੀ (ਿੱਦੀ ਮਲਕੀਅਤ) 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੇਮ ਦਾ ਬੱਝਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

28615 658 moh ptl sBu 
jgqu ibAwipE  
Bgq nhI 
sMqwpw]3]

(ptl) pVdw[ j`gqu Moh Pattal Sabh 

Jagath Biaapiou 

Bhagath Nehee 

Santhaapaa ||3||

The veil of emotional 

attachment has been 

cast over the entire 

world, but it does not 

bother the Lord's 

devotee. ||3||

(ਇਸ ਪਿੇਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਹੋਇਆ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ) ਮੋਹ ਦੇ ਪਰਦੇ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਪਰ 

(ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) 

ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਇਸ ਮੋਹ ਦਾ) ਕੋਈ 

ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੩॥
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28616 658 kih rivdws  
Bgiq iek bwFI  
Ab ieh kw isau 
khIAY]

(bwFI) vD geI Kehi Ravidhaas 

Bhagath Eik 

Baadtee Ab Eih 

Kaa Sio Keheeai ||

Says Ravi Daas, my 

devotion to the One 

Lord is increasing; 

now, who can I tell 

this to?

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਹੇ 

ਮਾਧੋ!) ਮੈਂ ਇਕ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 
(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਇਤਨੀ 
ਜਦਿੜਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ 

ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗਲਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਗਈ,

28617 658 jw kwrin hm  
qum AwrwDy so 
duKu AjhU 
shIAY]4]2]

Jaa Kaaran Ham 

Thum Aaraadhhae 

So Dhukh Ajehoo 

Seheeai ||4||2||

That which brought 

me to worship and 

adore You - I am still 

suffering that pain. 

||4||2||

ਿ ੁਜਿਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸਾਂ, 
ਉਸ ਮੋਹ ਦਾ ਦੱੁਖ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ 

ਤਕ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਮੋਹ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾਮ ਜਨਸ਼ਾਨ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਜਗਆ) ॥੪॥੨॥

28618 658 dulB jnmu puMn 
Pl pwieE  
ibrQw jwq 
Aibbyky]

(Aibbyky)AigAwn 
krky[ du-l`B

Dhulabh Janam 

Punn Fal Paaeiou 

Birathhaa Jaath 

Abibaekai ||

I obtained this 

precious human life as 

a reward for my past 

actions, but without 

discriminating 

wisdom, it is wasted in 

vain.

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਬੜੀ 
ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

(ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ) ਭਲੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ 

ਿਲ ਵਿੋਂ ਅਸਾਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਜਗਆ, 

ਪਰ ਅਸਾਡੇ ਅੂੰਞਾਣਪੁਣ ੇਜਵਚ 

ਇਹ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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28619 658 rwjy ieMdR smsir 
igRh Awsn ibnu 
hir Bgiq khhu 
ikh lyKY]1]

Raajae Eindhr 

Samasar Grih 

Aasan Bin Har 

Bhagath Kehahu 

Kih Laekhai ||1||

Tell me, without 

devotional worship of 

the Lord, of what use 

are mansions and 

thrones like those of 

King Indra? ||1||

(ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਸੋਜਚਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਜਕ) ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ 
ਰਹੇ ਤਾਂ (ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ) ਰਾਿੇ 
ਇੂੰਦਰ ਦੇ ਸੁਰਗ ਵਰਗੇ ਭੀ 
ਮਜਹਲ ਮਾੜੀਆਂ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਹਨ ॥੧॥

28620 658 n bIcwirE  
rwjwrwm ko rsu]

N Beechaariou 

Raajaa Raam Ko 

Ras ||

You have not 

considered the 

sublime essence of the 

Name of the Lord, our 

King;

(ਅਸਾਂ ਮਾਇਆ-ਧਾਰੀ ਿੀਵਾਂ 
ਨੇ) ਿਗਤ-ਪਿਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਆਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਕਦੇ ਜਵਚਾਜਰਆ,

28621 658 ijh rs An rs 
bIsir 
jwhI]1]rhwau]

Jih Ras An Ras 

Beesar Jaahee 

||1|| Rehaao ||

This sublime essence 

shall cause you to 

forget all other 

essences. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਚਸਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

28622 658 jwin Ajwn Bey 
hm bwvr soc 
Asoc idvs 
jwhI]

Jaan Ajaan Bheae 

Ham Baavar Soch 

Asoch Dhivas 

Jaahee ||

We do not know what 

we need to know, and 

we have become 

insane. We do not 

consider what we 

should consider; our 

days are passing away.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿਾਣਦੇ ਬੱੁਝਦੇ ਹੋਏ 

ਭੀ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣੇ 
ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਜਦਹਾੜੇ (ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੀ) 
ਚੂੰਗੀਆਂ ਮੂੰਦੀਆਂ ਜਵਚਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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28623 658 ieMdRI sbl inbl  
ibbyk buiD  
prmwrQ prvys 
nhI]2]

ieMdRIN[ sbl,inbl:poly 
imlvyN

Eindhree Sabal 

Nibal Bibaek 

Budhh 

Paramaarathh 

Paravaes Nehee 

||2||

Our passions are 

strong, and our 

discriminating intellect 

is weak; we have no 

access to the supreme 

objective. ||2||

ਅਸਾਡੀ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਧ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਜਵਚਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸਾਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੁਰੀ ਜਕ 

ਅਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ 

ਕੀਹ ਹੈ ॥੨॥

28624 658 khIAq Awn  
AcrIAq An 
kCu smJ n prY  
Apr mwieAw]

(A-crIAq)krq`b[ 
(Apr) Apwr

Keheeath Aan 

Achareeath An 

Kashh Samajh N 

Parai Apar 

Maaeiaa ||

We say one thing, and 

do something else; 

entangled in endless 

Maya, we do not 

understand anything.

ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ 

ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਇਤਨੀ 
ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ 

ਅਸਾਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

28625 658 kih rivdws  
audws dws miq  
prhir kopu krhu 
jIA 
dieAw]3]3]

(kopu) gu`sw Kehi Ravidhaas 

Oudhaas Dhaas 

Math Parehar Kop 

Karahu Jeea 

Dhaeiaa ||3||3||

Says Ravi Daas, Your 

slave, O Lord, I am 

disillusioned and 

detached; please, 

spare me Your anger, 

and have mercy on my 

soul. ||3||3||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਰਜਵਦਾਸ 

ਆਖਦਾ ਹੈ-ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ (ਮੂਰਖ-

ਪੁਣੇ) ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ, 
(ਮੇਰੇ ਅੂੰਞਾਣਪੁਣੇ ਤੇ) ਗੱੁਸਾ 
ਨਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ 
ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰਨੀ ॥੩॥੩॥
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28626 658 suKswgru surqr 
icMqwmin kwmDynu 
bis jw ky]

(sur-qr) klpibR`C[ 
icMqw-min b`is

Sukh Saagar 

Surathar 

Chinthaaman 

Kaamadhhaen Bas 

Jaa Kae ||

He is the ocean of 

peace; the miraculous 

tree of life, the wish-

fulfilling jewel, and the 

Kaamadhayna, the 

cow which fulfills all 

desires, all are in His 

power.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਿੋ ਪਿਭੂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਸੁਰਗ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਰੱੁਖ, 

ਜਚੂੰ ਤਾਮਜਣ ਤੇ ਕਾਮਧੇਨ ਹਨ,

28627 658 cwir pdwrQ 
Ast dsw isiD  
nv iniD kr ql 
qw ky]1]

Chaar 

Padhaarathh Asatt 

Dhasaa Sidhh Nav 

Nidhh Kar Thal 

Thaa Kae ||1||

The four great 

blessings, the eighteen 

supernatural spiritual 

powers of the Siddhas, 

and the nine 

treasures, are all in 

the palm of His hand. 

||1||

ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਚਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ, ਅਠਾਰਾਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਤੇ 

ਨੌ ਜਨਧੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦੇ 

ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ 

॥੧॥

28628 658 hir hir hir n 
jpih rsnw]

Har Har Har N 

Japehi Rasanaa ||

You do not chant with 

your tongue the Name 

of the Lord, Har, Har, 

Har.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਤੂੂੰ  ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਨਹੀਂ।

28629 658 Avr sB 
iqAwig bcn 
rcnw]1]rhwau]

Avar Sabh Thiaag 

Bachan Rachanaa 

||1|| Rehaao ||

Abandon your 

involvement in all 

other words. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਿੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਛੱਡ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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28630 658 nwnw iKAwn 
purwn byd ibiD  
cauqIs AKr 
mWhI]

Naanaa Khiaan 

Puraan Baedh 

Bidhh Chouthees 

Akhar Maanhee ||

The various Shaastras, 

Puranaas, and the 

Vedas of Brahma, are 

made up of thirty-four 

letters.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਪਿਸੂੰਗ, ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ 

ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਵਧੀਆਂ, ਇਹ 

ਸਭ ਵਾਕ-ਰਚਨਾ ਹੀ ਹਨ 

(ਅਨੁਭਵੀ ਜਗਆਨ ਨਹੀਂ ਿ ੋ

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

28631 658 ibAws ibcwir 
kihE prmwrQu  
rwm nwm sir 
nwhI]2]

Biaas Bichaar 

Kehiou 

Paramaarathh 

Raam Naam Sar 

Naahee ||2||

After deep 

contemplation, Vyaas 

spoke of the supreme 

objective; there is 

nothing equal to the 

Lord's Name. ||2||

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਖੋਿੀ) 
ਜਵਆਸ (ਜਰਸ਼ੀ) ਨੇ ਸੋਚ 

ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਇਹੀ ਧਰਮ-ਤੱਤ 

ਦੱਜਸਆ ਹੈ ਜਕ (ਇਹਨਾਂ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਆਜਦਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। (ਜਿਰ, ਤੂੂੰ  
ਜਕਉਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ?) 

॥੨॥
28632 658 shj smwiD 

aupwiD rhq Puin 
bfYBwig ilv 
lwgI]

Sehaj Samaadhh 

Oupaadhh Rehath 

Fun Baddai Bhaag 

Liv Laagee ||

Very fortunate are 

those who are 

absorbed in celestial 

bliss, and released 

from their 

entanglements; they 

are lovingly attached 

to the Lord.

ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਜਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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28633 658 kih rivdws  
pRgwsu irdY Dir  
jnm mrn BY 
BwgI]3]4]

Kehi Ravidhaas 

Pragaas Ridhai 

Dhhar Janam 

Maran Bhai 

Bhaagee ||3||4||

Says Ravi Daas, 

enshrine the Lord's 

Light within your 

heart, and your fear of 

birth and death shall 

run away from you. 

||3||4||

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਕੋਈ 

ਜਵਕਾਰ ਉਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਚਾਨਣ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਿਨਮ ਮਰਨ 

(ਭਾਵ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਦੇ ਉਸ ਦੇ 

ਡਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥੪॥
28634 658 jau qum igirvr  

qau hm morw]
(igirvr) b`dl, phwV Jo Thum Girivar 

Tho Ham Moraa ||

If You are the 

mountain, Lord, then I 

am the peacock.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ 
ਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਬਣੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ 
(ਤੇਰਾ) ਮੋਰ ਬਣਾਂਗਾ (ਤੈਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ)।

28635 658 jau qum cMd qau 
hm Bey hY 
ckorw]1]

Jo Thum Chandh 

Tho Ham Bheae 

Hai Chakoraa 

||1||

If You are the moon, 

then I am the 

partridge in love with 

it. ||1||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਚੂੰਦ ਬਣੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਚਕੋਰ ਬਣਾਂਗਾ (ਤੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 

ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੀ) ॥੧॥
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28636 658 mwDvy qumn qorhu  
qau hm nhI 
qorih]

hy vwihgurU jI! jykr 
(qumn) Awp jI swfy 
nwloN pRIqI qoVoN, qW 
siqsMgIAW smyq hm 
dwsndws Pyr BI Awp 
jI nwloN pRIqI nhIN 
qoVdy, inmRqw gRIbI dI 
h`d hY, qumn shI pwT 
hY[ jY qum n qorhu pwT 
krdy hW qW vwihgurU jI 
nwl brwbrI dI cunOqI 
hY[

Maadhhavae 

Thum N Thorahu 

Tho Ham Nehee 

Thorehi ||

O Lord, if You will not 

break with me, then I 

will not break with 

You.

ਹੇ ਮਾਧੋ! ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ) 
ਜਪਆਰ ਨਾਹ ਤੋੜੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ;

28637 658 qum isau qoir  
kvn isau 
jorih]1]rhwau]

Thum Sio Thor 

Kavan Sio Jorehi 

||1|| Rehaao ||

For, if I were to break 

with You, with whom 

would I then join? 

||1||Pause||

ਜਕਉਂਜਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ 
ਹੋਰ ਜਕਸ ਨਾਲ ਿੋੜ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ? (ਹੋਰ ਕੋਈ, ਹੇ ਮਾਧੋ! ਤੇਰੇ 

ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

28638 658 jau qum dIvrw  
qau hm bwqI]

Jo Thum 

Dheevaraa Tho 

Ham Baathee ||

If You are the lamp, 

then I am the wick.

ਹੇ ਮਾਧੋ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਦੀਵਾ 
ਬਣੇਂ, ਮੈਂ (ਤੇਰੀ) ਵੱਟੀ ਬਣ 

ਿਾਵਾਂ।
28639 658 jau qum qIrQ  

qau hm jwqI]2]

Jo Thum 

Theerathh Tho 

Ham Jaathee ||2||

If You are the sacred 

place of pilgrimage, 

then I am the pilgrim. 

||2||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਤੀਰਥ ਬਣ ਿਾਏ ਂਤਾਂ ਮੈਂ 
(ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ) 

ਿਾਤੂ ਬਣ ਿਾਵਾਂਗਾ ॥੨॥
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28640 659 swcI pRIiq hm 
qum isau jorI]

Saachee Preeth 

Ham Thum Sio 

Joree ||

I am joined in true 

love with You, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ 
ਜਪਆਰ ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ।

28641 659 qum isau joir  
Avr sMig 
qorI]3]

Thum Sio Jor Avar 

Sang Thoree ||3||

I am joined with You, 

and I have broken with 

all others. ||3||

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਗੂੰਢ ਕੇ ਮੈਂ 
ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੩॥

28642 659 jh jh jwau qhw 
qyrI syvw]

Jeh Jeh Jaao 

Thehaa Thaeree 

Saevaa ||

Wherever I go, there I 

serve You.

ਹੇ ਮਾਧੋ! ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ) ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

28643 659 qum so Twkuru  
Aauru n dyvw]4]

Thum So Thaakur 

Aour N Dhaevaa 

||4||

There is no other Lord 

Master than You, O 

Divine Lord. ||4||

ਹੇ ਦੇਵ! ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਦੱਜਸਆ 

॥੪॥

28644 659 qumry Bjn ktih 
jm PWsw]

Thumarae Bhajan 

Kattehi Jam 

Faansaa ||

Meditating, vibrating 

upon You, the noose 

of death is cut away.

ਤੇਰੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕੀਜਤਆਂ ਿਮਾਂ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

28645 659 Bgiq hyq gwvY 
rivdwsw]5]5]

Bhagath Haeth 

Gaavai 

Ravidhaasaa 

||5||5||

To attain devotional 

worship, Ravi Daas 

sings to You, Lord. 

||5||5||

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਰਜਵਦਾਸ ਤੇਰੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਚਾਉ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੫॥
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28646 659 jl kI BIiq  
pvn kw QMBw  
rkq buMd kw 
gwrw]

(BIiq) kMD[ (QMBw) QMm Jal Kee Bheeth 

Pavan Kaa 

Thhanbhaa Rakath 

Bundh Kaa Gaaraa 

||

The body is a wall of 

water, supported by 

the pillars of air; the 

egg and sperm are the 

mortar.

(ਿੀਵ-ਪੂੰਛੀ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੀ ਕੂੰਧ 

(ਮਾਨੋ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਥੂੰ ਮਹੀ ਹਵਾ 
(ਸੁਆਸਾਂ) ਦੀ ਹੈ; ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਤ 

ਤੇ ਜਪਉ ਦੇ ਵੀਰਿ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਗਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,

28647 659 hwf mws nwVˆØI 
ko ipMjru pMKI 
bsY ibcwrw]1]

Haadd Maas 

Naarranaee Ko 

Pinjar Pankhee 

Basai Bichaaraa 

||1||

The framework is 

made up of bones, 

flesh and veins; the 

poor soul-bird dwells 

within it. ||1||

ਤੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ 
ਜਪੂੰ ਿਰ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਿੀਵ-ਪੂੰਛੀ ਜਵਚਾਰਾ ਉਸ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

28648 659 pRwnI ikAw myrw 
ikAw qyrw]

Praanee Kiaa 

Maeraa Kiaa 

Thaeraa ||

O mortal, what is 

mine, and what is 

yours?

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਰ, ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਤਕਜਰਆਂ ਤੇ ਵੂੰ ਡਾਂ ਦਾ ਕੀਹ 

ਲਾਭ?

28649 659 jYsy qrvr pMiK 
bsyrw]1]rhwau]

(qrvir) ru`K Jaisae Tharavar 

Pankh Basaeraa 

||1|| Rehaao ||

The soul is like a bird 

perched upon a tree. 

||1||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਰੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂੰਛੀਆਂ ਦਾ 
(ਜਸਰਫ਼ ਰਾਤ ਲਈ) ਡੇਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਜਤਵੇਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28650 659 rwKhu kMD  
auswrhu nIvW]

Raakhahu Kandhh 

Ousaarahu 

Neevaan ||

You lay the foundation 

and build the walls.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਡੂੂੰ ਘੀਆਂ) ਨੀਹਾਂ ਪੁਟਾ 
ਪੁਟਾ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂੰਧਾਂ 
ਉਸਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ,
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28651 659 swFy qIin hwQ  
qyrI sIvW]2]

Saadtae Theen 

Haathh Thaeree 

Seevaan ||2||

But in the end, three 

and a half cubits will 

be your measured 

space. ||2||

ਪਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਢੇ ਜਤੂੰ ਨ ਹੱਥ 

ਥਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਸੌਣ ਵੇਲੇ 

ਇਤਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਹੀ ਮੱਲਦਾ ਹੈਂ) 
॥੨॥

28652 659 bMky bwl pwg 
isir fyrI]

(bMky) suMdr[ (fyrI) tyFI Bankae Baal Paag 

Sir Ddaeree ||

You make your hair 

beautiful, and wear a 

stylish turban on your 

head.

ਤੂੂੰ  ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਬਾਂਕੇ ਬਾਲ 

(ਸੂੰਵਾਰ ਸੂੰਵਾਰ ਕੇ) ਜਵੂੰ ਗੀ ਪੱਗ 

ਬੂੰਨਹ ਦਾ ਹੈਂ,

28653 659 iehu qnu hoiego  
Bsm kI FyrI]3]

Eihu Than Hoeigo 

Bhasam Kee 

Dtaeree ||3||

But in the end, this 

body shall be reduced 

to a pile of ashes. 

||3||

(ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਇਹ 

ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਕ) ਇਹ 

ਸਰੀਰ (ਹੀ ਜਕਸੇ ਜਦਨ) ਸੁਆਹ 

ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਾਇਗਾ ॥੩॥

28654 659 aUcy mMdr suMdr 
nwrI]

Oochae Mandhar 

Sundhar Naaree ||

Your palaces are lofty, 

and your brides are 

beautiful.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹਲ 

ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਇਸਤਿੀ (ਦਾ 
ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ),

28655 659 rwm nwm ibnu  
bwjI hwrI]4]

Raam Naam Bin 

Baajee Haaree 

||4||

But without the Lord's 

Name, you shall lose 

the game entirely. 

||4||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੪॥

28656 659 myrI jwiq kmInI  
pWiq kmInI ECw 
jnmu hmwrw]

(pWiq) kul[ (ECw) nIc Maeree Jaath 

Kameenee Paanth 

Kameenee 

Oushhaa Janam 

Hamaaraa ||

My social status is low, 

my ancestry is low, 

and my life is 

wretched.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਿਨ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ 
ਰਾਮ! ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਿਾਜਤ, ਕੁਲ ਤੇ 

ਿਨਮ ਸਭ ਕੁਝ ਨੀਵਾਂ ਹੀ 
ਨੀਵਾਂ ਸੀ,
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28657 659 qum srnwgiq  
rwjw rwmcMd  
kih rivdws 
cmwrw]5]6]

Thum Saranaagath 

Raajaa Raam 

Chandh Kehi 

Ravidhaas 

Chamaaraa 

||5||6||

I have come to Your 

Sanctuary, O Luminous 

Lord, my King; so says 

Ravi Daas, the 

shoemaker. ||5||6||

ਰਜਵਦਾਸ ਚਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-

(ਇੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੇ 

ਡੁਬਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਕੀਹ 

ਬਣਨਾ ਸੀ? ਪਰ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ॥੫॥੬॥

28658 659 cmrtw gWiT n 
jneI]

cm-rtw:polw bolo Chamarattaa 

Gaanth N Janee ||

I am a shoemaker, but 

I do not know how to 

mend shoes.

ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਚਜਮਆਰ (ਸਰੀਰ-

ਿੁੱ ਤੀ ਨੂੂੰ ) ਗੂੰਢਣਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ,

28659 659 logu gTwvY 
pnhI]1]rhwau]

(pnhI) ju`qI Log Gathaavai 

Panehee ||1|| 

Rehaao ||

People come to me to 

mend their shoes. 

||1||Pause||

ਪਰ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵ ਆਪੋ 

ਆਪਣੀ (ਸਰੀਰ-ਰੂਪ) ਿੁੱ ਤੀ 
ਗੂੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਲੋਕ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਜਨਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਹਰ ਜਵਚ ਲੱਗ 

ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28660 659 Awr nhI ijh 
qopau]

(qopau) qopy lwaux vwlI 
Awr nhIN

Aar Nehee Jih 

Thopo ||

I have no awl to stitch 

them;

ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਰ ਨਹੀਂ ਜਕ ਮੈਂ 
(ਿੁੱ ਤੀ ਨੂੂੰ ) ਤਿੋਪੇ ਲਾਵਾਂ (ਭਾਵ, 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਮੋਹ ਦੀ ਜਖੱਚ ਨਹੀਂ 
ਜਕ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਕੀ ਰਹੇ)।

28661 659 nhI rWbI Twau 
ropau]1]

(ropau) twkI lwvW Nehee Raanbee 

Thaao Ropo ||1||

I have no knife to 

patch them. ||1||

ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੂੰਬੀ ਨਹੀਂ ਜਕ (ਿੁੱ ਤੀ 
ਨੂੂੰ ) ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਵਾਂ (ਭਾਵ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਜਕ ਚੂੰ ਗੇ ਚੂੰ ਗੇ 

ਖਾਣੇ ਜਲਆ ਕੇ ਜਨਿੱਤ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਪਾਲਦਾ ਰਹਾਂ) ॥੧॥
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28662 659 logu gMiT gMiT 
Krw ibgUcw]

(Krw) bhuq[ (ibgUcw) 
KuAwr

Log Ganth Ganth 

Kharaa Bigoochaa 

||

Mending, mending, 

people waste their 

lives and ruin 

themselves.

ਿਗਤ ਗੂੰਢ ਗੂੰਢ ਕੇ ਬਹੁਤ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਾਲਣ 

ਪੋਸਣ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਖੀ 
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ);

28663 659 hau ibnu gWTy  
jwie phUcw]2]

Ho Bin Gaanthae 

Jaae Pehoochaa 

||2||

Without wasting my 

time mending, I have 

found the Lord. ||2||

ਮੈਂ ਗੂੰਢਣ ਦਾ ਕੂੰਮ ਛੱਡ ਕੇ 

(ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਨਿੱਤ 

ਆਹਰੇ ਲੱਗੇ ਰਜਹਣ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿਾ 
ਅੱਪਜੜਆ ਹਾਂ ॥੨॥

28664 659 rivdwsu jpY rwm 
nwmw]

Ravidhaas Japai 

Raam Naamaa ||

Ravi Daas chants the 

Lord's Name;

ਰਜਵਦਾਸ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, (ਤੇ, ਸਰੀਰ 

ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ)

28665 659 moih jm isau  
nwhI 
kwmw]3]7]

Mohi Jam Sio 

Naahee Kaamaa 

||3||7||

He is not concerned 

with the Messenger of 

Death. ||3||7||

(ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਰਜਵਦਾਸ 

ਨੂੂੰ  ਿਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਜਗਆ ॥੩॥੭॥

28666 659 rwgu soriT bwxI 
Bgq BIKn kI

Raag Sorath 

Baanee Bhagath 

Bheekhan Kee

Raag Sorat'h, The 

Word Of Devotee 

Bheekhan Jee:

ਰਾਗ ਸੋਰਜਠ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਭੀਖਨ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

28667 659 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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28668 659 nYnhu nIru bhY  
qnu KInw Bey kys 
duDvwnI]

(KInw) kmzor[ 
(du`DvwnI) ic`ty

Nainahu Neer 

Behai Than 

Kheenaa Bheae 

Kaes Dhudhh 

Vaanee ||

Tears well up in my 

eyes, my body has 

become weak, and my 

hair has become milky-

white.

ਹੇ ਿੀਵ! (ਜਬਰਧ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) 

ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਲੱਸਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦੱੁਧ ਵਰਗੇ 

ਜਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
28669 659 rUDw kMTu sbdu 

nhI aucrY Ab 
ikAw krih 
prwnI]1]

(rUDw) ruikAw Roodhhaa Kanth 

Sabadh Nehee 

Oucharai Ab Kiaa 

Karehi Paraanee 

||1||

My throat is tight, and 

I cannot utter even 

one word; what can I 

do now? I am a mere 

mortal. ||1||

ਤੇਰਾ ਗਲਾ (ਕਿ ਨਾਲ) ਰੁਕਣ 

ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ; ਅਿ ੇ

(ਭੀ) ਤੂੂੰ  ਕੀਹ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? 

(ਭਾਵ, ਹੁਣ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੂੰ  
ਜਕਉਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੈਂ? ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਦੇਹ-ਅੱਜਧਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ?) 

॥੧॥

28670 659 rwmrwie hoih 
bYd bnvwrI]

Raam Raae Hohi 

Baidh Banavaaree 

||

O Lord, my King, 

Gardener of the world-

garden, be my 

Physician,

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿ ੇਤੂੂੰ  
ਹਕੀਮ ਬਣੇਂ,

28671 659 Apny sMqh lyhu 
aubwrI]1]rhwau]

Apanae Santheh 

Laehu Oubaaree 

||1|| Rehaao ||

And save me, Your 

Saint. ||1||Pause||

ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਦੇਹ-

ਅੱਜਧਆਸ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ 
(ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹਕੀਮ ਬਣ 

ਕੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੇਹ-ਅੱਜਧਆਸ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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28672 659 mwQy pIr srIir 
jlin hY krk 
kryjy mwhI]

Maathhae Peer 

Sareer Jalan Hai 

Karak Karaejae 

Maahee ||

My head aches, my 

body is burning, and 

my heart is filled with 

anguish.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! (ਜਬਰਧ ਹੋਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਤੇਰੇ ਜਸਰ ਜਵਚ ਪੀੜ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਸੜਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਿੇ ਜਵਚ 

ਦਰਦ ਉਠਦੀ ਹੈ।

28673 659 AYsI bydn aupij 
KrI BeI vw kw 
AauKDu nwhI]2]

(bydn) pIV Aisee Baedhan 

Oupaj Kharee 

Bhee Vaa Kaa 

Aoukhadhh 

Naahee ||2||

Such is the disease 

that has struck me; 

there is no medicine 

to cure it. ||2||

(ਜਕਸ ਜਕਸ ਅੂੰਗ ਦਾ ਜਫ਼ਕਰ 

ਕਰੀਏ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਸਮ ਜਵਚ 

ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ) ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੱਡਾ 
ਰੋਗ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ 

ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਰ 

ਭੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰਾ 
ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜਮਟਦਾ) ॥੨॥

28674 659 hir kw nwmu 
AMimRq jlu 
inrmlu iehu 
AauKDu jig 
swrw]

Har Kaa Naam 

Anmrith Jal 

Niramal Eihu 

Aoukhadhh Jag 

Saaraa ||

The Name of the Lord, 

the ambrosial, 

immaculate water, is 

the best medicine in 

the world.

(ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾਣ 

ਦਾ) ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਇਲਾਿ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਅੂੰ ਜਮਿਤ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ 

ਜਨਰਮਲ ਿਲ।

28675 659 gur prswid khY 
jnu BIKnu pwvau 
moK 
duAwrw]3]1]

Gur Parasaadh 

Kehai Jan 

Bheekhan Paavo 

Mokh Dhuaaraa 

||3||1||

By Guru's Grace, says 

servant Bheekhan, I 

have found the Door 

of Salvation. ||3||1||

ਦਾਸ ਭੀਖਣ ਆਖਦਾ ਹੈ-

(ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 
ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ 
ਲਈ ਹੈ ॥੩॥੧॥
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28676 659 AYsw nwmu rqnu 
inrmolku puMin 
pdwrQu pwieAw]

Aisaa Naam 

Rathan Niramolak 

Punn Padhaarathh 

Paaeiaa ||

Such is the Naam, the 

Name of the Lord, the 

invaluable jewel, the 

most sublime wealth, 

which I have found 

through good deeds.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ 

ਐਸਾ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਿੋ 
ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

28677 659 Aink jqn kir 
ihrdY rwiKAw  
rqnu n CpY  
CpwieAw]1]

Anik Jathan Kar 

Hiradhai Raakhiaa 

Rathan N Shhapai 

Shhapaaeiaa ||1||

By various efforts, I 

have enshrined it 

within my heart; this 

jewel cannot be 

hidden by hiding it. 

||1||

ਇਸ ਰਤਨ ਨੂੂੰ  ਿ ੇਅਨੇਕਾਂ 
ਿਤਨ ਕਰ ਕੇ ਭੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਗੁਪਤ) ਰੱਖਏ, ਤਾਂ ਭੀ 
ਲੁਕਾਇਆਂ ਇਹ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ 
॥੧॥

28678 659 hir gun khqy  
khnu n jweI]

Har Gun Kehathae 

Kehan N Jaaee ||

The Glorious Praises of 

the Lord cannot be 

spoken by speaking.

(ਉਂਞ ਉਹ ਸੁਆਦ) ਦੱਜਸਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਿੋ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਜਦਆਂ 

(ਆਉਂਦਾ ਹੈ),

28679 659 jYsy gUMgy kI 
imiTAweI]1]rh
wau]

Jaisae Goongae 

Kee Mithiaaee 

||1|| Rehaao ||

They are like the 

sweet candies given to 

a mute. ||1||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਗੁੂੰ ਗੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਖਾਧੀ 
ਮਜਠਆਈ (ਦਾ ਸੁਆਦ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ, ਗੁੂੰ ਗਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28680 659 rsnw rmq sunq 
suKu sRvnw icq 
cyqy suKu hoeI]

Rasanaa Ramath 

Sunath Sukh 

Sravanaa Chith 

Chaethae Sukh 

Hoee ||

The tongue speaks, 

the ears listen, and 

the mind 

contemplates the 

Lord; they find peace 

and comfort.

(ਇਹ ਰਤਨ-ਨਾਮ) ਿਪਜਦਆਂ 

ਿੀਭ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਸੁਣਜਦਆਂ ਕੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਜਦਆਂ ਜਚੱਤ 

ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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28681 659 khu BIKn duie 
nYn sMqoKy jh 
dyKW qh 
soeI]2]2]

Kahu Bheekhan 

Dhue Nain 

Santhokhae Jeh 

Dhaekhaan Theh 

Soee ||2||2||

Says Bheekhan, my 

eyes are content; 

wherever I look, there 

I see the Lord. 

||2||2||

ਹੇ ਭੀਖਨ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਆਖ-(ਇਹ 

ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ) ਮੇਰੀਆਂ 

ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ (ਐਸੀ) ਠੂੰ ਢ 

ਪਈ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕਦਾ 
ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥੨॥

28682 660 DnwsrI mhlw 1 
Gru 1 caupdy

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 Ghar 1 

Choupadhae

Dhanaasaree, First 

Mehl, First House, 

Chau-Padas:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
28683 660 <> siqnwmu 

krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

28684 660 jIau frqu hY 
Awpxw kY isau 
krI pukwr]

Jeeo Ddarath Hai 

Aapanaa Kai Sio 

Karee Pukaar ||

My soul is afraid; to 

whom should I 

complain?

(ਿਗਤ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, 

ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ) ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਕੂੰਬਦੀ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਾਣ 

ਵਾਲਾ ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ) ਜਿਸ ਦੇ 

ਪਾਸ ਮੈਂ ਜਮੂੰ ਨਤਾਂ ਕਰਾਂ।
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28685 660 dUK ivswrxu 
syivAw sdw sdw 
dwqwru]1]

Dhookh Visaaran 

Saeviaa Sadhaa 

Sadhaa Dhaathaar 

||1||

I serve Him, who 

makes me forget my 

pains; He is the Giver, 

forever and ever. 

||1||

(ਸੋ, ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ) ਮੈਂ 
ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥
28686 660 swihbu myrw nIq 

nvw sdw sdw 
dwqwru]1]rhwau]

Saahib Maeraa 

Neeth Navaa 

Sadhaa Sadhaa 

Dhaathaar ||1|| 

Rehaao ||

My Lord and Master is 

forever new; He is the 

Giver, forever and 

ever. ||1||Pause||

(ਜਿਰ ਉਹ) ਮੇਰਾ ਮਾਜਲਕ ਸਦਾ 
ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ 

ਜਨਿੱਤ ਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ 

ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਨਿੱਤ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਜਹਲੀ 
ਵਾਰੀ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28687 660 An idnu swihbu 
syvIAY AMiq 
Cfwey soie]

Anadhin Saahib 

Saeveeai Anth 

Shhaddaaeae Soe 

||

Night and day, I serve 

my Lord and Master; 

He shall save me in the 

end.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ 

ਮਾਜਲਕ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਆਖ਼ਰ ਉਹੀ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।

28688 660 suix suix myrI 
kwmxI pwir 
auqwrw hoie]2]

(kwmxI) sKI Sun Sun Maeree 

Kaamanee Paar 

Outhaaraa Hoe 

||2||

Hearing and listening, 

O my dear sister, I 

have crossed over. 

||2||

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ 

(ਉਸ ਮਾਜਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆਂ ਹੀ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
28689 660 dieAwl qyrY 

nwim qrw]

Dhaeiaal Thaerai 

Naam Tharaa ||

O Merciful Lord, Your 

Name carries me 

across.

ਹੇ ਜਦਆਲ ਪਿਭੂ! (ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ, ਤਾ ਜਕ) 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ (ਦੱੁਖਾਂ 
ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਸਕਾਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5792 Published: March 06/ 2014



28690 660 sd kurbwxY 
jwau]1]rhwau]

Sadh Kurabaanai 

Jaao ||1|| Rehaao 

||

I am forever a sacrifice 

to You. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28691 660 srbM swcw eyku hY  
dUjw nwhI koie]

Saraban Saachaa 

Eaek Hai Dhoojaa 

Naahee Koe ||

In all the world, there 

is only the One True 

Lord; there is no other 

at all.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

28692 660 qw kI syvw so 
kry jw kau 
ndir kry]3]

Thaa Kee Saevaa 

So Karae Jaa Ko 

Nadhar Karae 

||3||

He alone serves the 

Lord, upon whom the 

Lord casts His Glance 

of Grace. ||3||

ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ ਉਹ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

28693 660 quDu bwJu ipAwry  
kyv rhw]

Thudhh Baajh 

Piaarae Kaev 

Rehaa ||

Without You, O 

Beloved, how could I 

even live?

ਹੇ ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਯਾਦ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਜਵਆਕੁਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।

28694 660 sw vifAweI 
dyih ijqu nwim 
qyry lwig rhW]

Saa Vaddiaaee 

Dhaehi Jith Naam 

Thaerae Laag 

Rehaan ||

Bless me with such 

greatness, that I may 

remain attached to 

Your Name.

ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਦਾਜਤ 

ਦੇਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਹਾਂ।

28695 660 dUjw nwhI koie  
ijsu AwgY ipAwry 
jwie 
khw]1]rhwau]

Dhoojaa Naahee 

Koe Jis Aagai 

Piaarae Jaae 

Kehaa ||1|| 

Rehaao ||

There is no other, O 

Beloved, to whom I 

can go and speak. 

||1||Pause||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸ 

ਿਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ 

ਸਕਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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28696 660 syvI swihbu 
Awpxw Avru n 
jwcMau koie]

Saevee Saahib 

Aapanaa Avar N 

Jaachano Koe ||

I serve my Lord and 

Master; I ask for no 

other.

(ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਜਵਚੋਂ 
ਤਰਨ ਲਈ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਜਲਕ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੂੰਗ 

ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਦਾ।
28697 660 nwnku qw kw dwsu 

hY ibMd ibMd cuK 
cuK hoie]4]

(ibMd) iKn[ (cuK) toty, 
kurbwn

Naanak Thaa Kaa 

Dhaas Hai Bindh 

Bindh Chukh 

Chukh Hoe ||4||

Nanak is His slave; 

moment by moment, 

bit by bit, he is a 

sacrifice to Him. ||4||

ਨਾਨਕ (ਆਪਣੇ) ਉਸ 

(ਮਾਜਲਕ) ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, 

ਉਸ ਮਾਜਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਜਖਨ ਜਖਨ 

ਸਦਕੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥

28698 660 swihb qyry nwm 
ivthu ibMd ibMd 
cuK cuK 
hoie]1]rhwau]4
]1]

Saahib Thaerae 

Naam Vittahu 

Bindh Bindh 

Chukh Chukh Hoe 

||1|| Rehaao 

||4||1||

O Lord Master, I am a 

sacrifice to Your 

Name, moment by 

moment, bit by bit. 

||1||Pause||4||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਜਲਕ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਖਨ ਜਖਨ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੧॥

28699 660 DnwsrI mhlw 
1]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 ||

Dhanaasaree, First 

Mehl:

28700 660 hm AwdmI hW 
iek dmI  
muhliq muhqu n 
jwxw]

izMdgI dI (muh-liq) 
muinAwd[ (muh-qu)mOq 
dy smyN

Ham Aadhamee 

Haan Eik Dhamee 

Muhalath Muhath 

N Jaanaa ||

We are human beings 

of the briefest 

moment; we do not 

know the appointed 

time of our departure.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਇਕ 

ਦਮ ਦੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ (ਕੀਹ 

ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ ਦਮ ਕਦੋਂ ਮੱੁਕ 

ਿਾਏ? ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਜਮਆਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਸਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਕ ਮੌਤ 

ਦਾ ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਆ ਿਾਣਾ ਹੈ।
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28701 660 nwnku ibnvY iqsY 
sryvhu jw ky 
jIA prwxw]1]

Naanak Binavai 

Thisai Saraevahu 

Jaa Kae Jeea 

Paraanaa ||1||

Prays Nanak, serve the 

One, to whom our 

soul and breath of life 

belong. ||1||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ 

ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸੁਆਸ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ 

॥੧॥

28702 660 AMDy jIvnw 
vIcwir dyiK kyqy 
ky 
idnw]1]rhwau]

kyqy-ky Andhhae Jeevanaa 

Veechaar Dhaekh 

Kaethae Kae 

Dhinaa ||1|| 

Rehaao ||

You are blind - see and 

consider, how many 

days your life shall 

last. ||1||Pause||

ਹੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  
ਹੋਏ ਿੀਵ! (ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਹ ਕੇ) ਵੇਖ, 

ਸੋਚ ਸਮਝ, ਇਥੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਥੋੜੇ ਹੀ ਜਦਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28703 660 swsu mwsu sBu 
jIau qumwrw qU mY 
Krw ipAwrw]

(mwsu) srIr Saas Maas Sabh 

Jeeo Thumaaraa 

Thoo Mai Kharaa 

Piaaraa ||

My breath, my flesh 

and my soul are all 

Yours, Lord; You are so 

very dear to me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਿਵੇਂ) ਇਹ ਸੁਆਸ 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਸਭ 

ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਜਤਵੇਂ) ਆਪਣਾ ਜਪਆਰ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਦੇਹ।

28704 660 nwnku swieru eyv 
khqu hY scy 
prvdgwrw]2]

Naanak Saaeir 

Eaev Kehath Hai 

Sachae 

Paravadhagaaraa 

||2||

Nanak, the poet, says 

this, O True Lord 

Cherisher. ||2||

ਹੇ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੇਰਾ ਢਾਢੀ ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੇ) ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

28705 660 jy qU iksY n dyhI  
myry swihbw  
ikAw ko kFY 
ghxw]

Jae Thoo Kisai N 

Dhaehee Maerae 

Saahibaa Kiaa Ko 

Kadtai Gehanaa ||

If you gave nothing, O 

my Lord and Master, 

what could anyone 

pledge to You?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਜਲਕ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਪਆਰ ਦੀ ਦਾਜਤ ਆਪ ਹੀ 
ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ 
ਿੀਵ ਪਾਸ ਕੋਈ ਐਸ਼ੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ 
ਿ ੋਵੱਟੇ ਜਵਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰਾ 
ਜਪਆਰ ਜਵਹਾਝ ਲਏ।
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28706 660 nwnku ibnvY so 
ikCu pweIAY  
purib ilKy kw 
lhxw]3]

Naanak Binavai So 

Kishh Paaeeai 

Purab Likhae Kaa 

Lehanaa ||3||

Nanak prays, we 

receive that which we 

are pre-destined to 

receive. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸੂੰਸਕਾਰ-ਰੂਪ ਲੇਖ (ਉਸ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ 

(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਦਾਜਤ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ) 

॥੩॥
28707 660 nwmu Ksm kw 

iciq n kIAw  
kptI kptu 
kmwxw]

Naam Khasam Kaa 

Chith N Keeaa 

Kapattee Kapatt 

Kamaanaa ||

The deceitful person 

does not remember 

the Lord's Name; he 

practices only deceit.

(ਜਪਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ) ਛਲੀ ਮਨੱੁਖ ਤਾਂ 
ਛਲ ਹੀ ਕਮਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਦਾ।

28708 660 jm duAwir jw 
pkiV clwieAw  
qw cldw 
pCuqwxw]4]

Jam Dhuaar Jaa 

Pakarr Chalaaeiaa 

Thaa Chaladhaa 

Pashhuthaanaa 

||4||

When he is marched 

in chains to Death's 

door, then, he regrets 

his actions. ||4||

(ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਉਂ ਹੀ ਲੂੰ ਘਾ ਕੇ 

ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ) ਿਦੋਂ ਿੜ ਕੇ 

ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਲ ਧੱਜਕਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰਨ 

ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥

28709 661 jb lgu dunIAw 
rhIAY nwnk  
ikCu suxIAY ikCu 
khIAY]

Jab Lag Dhuneeaa 

Reheeai Naanak 

Kishh Suneeai 

Kishh Keheeai ||

As long as we are in 

this world, O Nanak, 

we should listen, and 

speak of the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦ ਤਕ ਦੁਨੀਆ 

ਜਵਚ ਿੀਊਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਨੀ-
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਇਹੀ ਹੈ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਲਾਭ, ਤੇ 

ਇਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਜਹਣਾ)।
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28710 661 Bwil rhy hm  
rhxu n pwieAw  
jIviqAw mir 
rhIAY]5]2]

Bhaal Rehae Ham 

Rehan N Paaeiaa 

Jeevathiaa Mar 

Reheeai ||5||2||

I have searched, but I 

have found no way to 

remain here; so, 

remain dead while yet 

alive. ||5||2||

ਅਸੀਂ ਢੂੂੰ ਡ ਚੁਕੇ ਹਾਂ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਇਥੇ ਨਹੀਂ 
ਜਮਜਲਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ 
ਜਚਰ ਿੀਵਨ-ਅਵਸਰ ਜਮਜਲਆ 

ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਂ ਵਲੋਂ 
ਮਰ ਕੇ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਜਦਨ 

ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ॥੫॥੨॥

28711 661 DnwsrI mhlw 1 
Gru dUjw

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 Ghar 

Dhoojaa

Dhanaasaree, First 

Mehl, Second House:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

28712 661 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

28713 661 ikau ismrI  
isvirAw nhI 
jwie]

Kio Simaree 

Sivariaa Nehee 

Jaae ||

How can I remember 

the Lord in 

meditation? I cannot 

meditate on Him in 

remembrance.

(ਚਲਾਕੀ ਿਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਰ ਮੈਂ 
ਜਕਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਾਂ?

28714 661 qpY ihAwau  
jIAVw ibllwie]

(ihAwau)irdw Thapai Hiaao 

Jeearraa Bilalaae 

||

My heart is burning, 

and my soul is crying 

out in pain.

(ਕੀਹ ਕੀਤਾ ਿਾਏ? ਉਸ ਦੀ 
ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ) ਜਦਲ ਸੜਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੂੰ ਦ ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।
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28715 661 isrij svwry  
swcw soie]

Siraj Savaarae 

Saachaa Soe ||

The True Lord creates 

and adorns.

(ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇ ਕੇ) 

ਚੂੰ ਗੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।

28716 661 iqsu ivsirAY  
cMgw ikau 
hoie]1]

This Visariai 

Changaa Kio Hoe 

||1||

Forgetting Him, how 

can one be good? 

||1||

ਿ ੇਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਦੇਈਏ, 

ਤਾਂ ਭੀ ਿੀਵਨ ਚੂੰਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਬਣ ਸਕਦਾ ॥੧॥

28717 661 ihkmiq hukim n 
pwieAw jwie]

(ihkmiq) clwkI Hikamath Hukam 

N Paaeiaa Jaae ||

By clever tricks and 

commands, He cannot 

be found.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਜਕਸੇ ਚਲਾਕੀ 
ਨਾਲ ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਿਤਾਣ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

28718 661 ikau kir swic 
imlau myrI 
mwie]1]rhwau]

Kio Kar Saach Milo 

Maeree Maae 

||1|| Rehaao ||

How am I to meet my 

True Lord, O my 

mother? ||1||Pause||

ਹੋਰ ਜਕਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28719 661 vKru nwmu dyKx 
koeI jwie]

(vKru) sOdw Vakhar Naam 

Dhaekhan Koee 

Jaae ||

How rare is the one 

who goes out, and 

searches for the 

merchandise of the 

Naam.

(ਿੇ ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) 
ਇਸ ਨਾਮ-ਵੱਖਰ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਪਰਖਣ ਲਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

28720 661 nw ko cwKY nw ko 
Kwie]

Naa Ko Chaakhai 

Naa Ko Khaae ||

No one tastes it, and 

no one eats it.

ਨਾਹ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਖਾ ਕੇ 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
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28721 661 loik pqIxY nw 
piq hoie]

Lok Patheenai Naa 

Path Hoe ||

Honor is not obtained 

by trying to please 

other people.

(ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਿਗਤ 

ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ-ਵੱਖਰ 

ਜਵਹਾਝ ਰਹੇ ਹਾਂ) ਪਰ ਜਨਰਾ 
ਿਗਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਇਆਂ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ (ਲੋਕ-ਜਵਖਾਵੇ 
ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ)।

28722 661 qw piq rhY rwKY 
jw soie]2]

Thaa Path Rehai 

Raakhai Jaa Soe 

||2||

One's honor is 

preserved, only if the 

Lord preserves it. 

||2||

ਇੱਜ਼ਤ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਿ ੇ

ਪਿਭੂ (ਆਪ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇਵੇ ਤੇ) ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇ 

॥੨॥

28723 661 jh dyKw qh 
rihAw smwie]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Rehiaa 

Samaae ||

Wherever I look, there 

I see Him, pervading 

and permeating.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ 
ਉਧਰ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ,

28724 661 quDu ibnu dUjI 
nwhI jwie]

Thudhh Bin 

Dhoojee Naahee 

Jaae ||

Without You, I have no 

other place of rest.

(ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ) ਤੈਥੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

28725 661 jy ko kry kIqY 
ikAw hoie]

Jae Ko Karae 

Keethai Kiaa Hoe 

||

He may try, but what 

can anyone do by his 

own doing?

ਿ ੋਕੋਈ ਿੀਵ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਵਾਸਤੇ ਜਹਕਮਜਤ ਆਜਦਕ 

ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਤਨ) ਕਰੇ, ਤਾਂ 
ਅਿੇਹੇ ਿਤਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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28726 661 ijs no bKsy  
swcw soie]3]

Jis No Bakhasae 

Saachaa Soe ||3||

He alone is blessed, 

whom the True Lord 

forgives. ||3||

(ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪ 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ 

॥੩॥
28727 661 huix auiT clxw  

muhiq ik qwil]
(ik) AQvw[ c`lxw Hun Outh 

Chalanaa Muhath 

K Thaal ||

Now, I shall have to 

get up and depart, in 

an instant, in the 

clapping of hands.

(ਇਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਜਹਣਾ, 
ਇਥੋਂ) ਝਬਦੇ ਹੀ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ) ਚਲੇ 

ਿਾਣਾ ਹੈ, ਇਕ ਪਲ ਜਵਚ ਿਾਂ 
ਇਕ ਤਾਲ ਜਵਚ (ਕਜਹ ਲਵੋ। 
ਇਥੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ)।

28728 661 ikAw muhu dysw  
gux nhI nwil]

Kiaa Muhu 

Dhaesaa Gun 

Nehee Naal ||

What face will I show 

the Lord? I have no 

virtue at all.

(ਜਿਰ, ਇਸ ਸਮੇ ਜਵਚ ਿੇ ਮੈਂ 
ਲੋਕ-ਜਵਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ, 
ਤਾਂ) ਮੈਂ ਕੀਹ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਖਾਵਾਂਗਾ? 

ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

28729 661 jYsI ndir kry  
qYsw hoie]

Jaisee Nadhar 

Karae Thaisaa Hoe 

||

As is the Lord's Glance 

of Grace, so it is.

(ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੇਹੋ ਿੇਹੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੀਵ ਉਹੋ ਿੇਹੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

28730 661 ivxu ndrI nwnk  
nhI 
koie]4]1]3]

Vin Nadharee 

Naanak Nehee 

Koe ||4||1||3||

Without His Glance of 

Grace, O Nanak, no 

one is blessed. 

||4||1||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਿੀਵ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੪॥੧॥੩॥

28731 661 DnwsrI mhlw 
3]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 ||

Dhanaasaree, First 

Mehl:
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28732 661 ndir kry qw 
ismirAw jwie]

Nadhar Karae 

Thaa Simariaa 

Jaae ||

If the Lord bestows His 

Glance of Grace, then 

one remembers Him in 

meditation.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰੇ ਤਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਉਸ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

28733 661 Awqmw dRvY rhY 
ilv lwie]

(dRvY) koml Aathamaa Dhravai 

Rehai Liv Laae ||

The soul is softened, 

and he remains 

absorbed in the Lord's 

Love.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦਾ) ਆਤਮਾ (ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਵੇਖ ਕੇ) ਨਰਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਕਠੋਰਤਾ ਮੱੁਕ ਿਾਣ ਕਰਕੇ) 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

28734 661 Awqmw prwqmw  
eyko krY]

Aathamaa 

Paraathamaa 

Eaeko Karai ||

His soul and the 

Supreme Soul become 

one.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ 

ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਪੇ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

28735 661 AMqr kI duibDw  
AMqir mrY]1]

Anthar Kee 

Dhubidhhaa 

Anthar Marai 

||1||

The duality of the 

inner mind is 

overcome. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੀ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

28736 661 gur prswdI  
pwieAw jwie]

Gur Parasaadhee 

Paaeiaa Jaae ||

By Guru's Grace, God 

is found.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

28737 661 hir isau icqu 
lwgY iPir kwlu 
n 
Kwie]1]rhwau]

Har Sio Chith 

Laagai Fir Kaal N 

Khaae ||1|| 

Rehaao ||

One's consciousness is 

attached to the Lord, 

and so Death does not 

devour him. 

||1||Pause||

ਤੇ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਚੱਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਚ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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28738 661 sic ismirAY  
hovY prgwsu]

Sach Simariai 

Hovai Paragaas ||

Remembering the 

True Lord in 

meditation, one is 

enlightened.

ਿ ੇਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਿਾਏ ਤਾਂ ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

28739 661 qw qy ibiKAw 
mih rhY audwsu]

Thaa Thae Bikhiaa 

Mehi Rehai 

Oudhaas ||

Then, in the midst of 

Maya, he remains 

detached.

ਉਸ 'ਪਰਗਾਸ' ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਵਰਤਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

28740 661 siqgur kI AYsI 
vifAweI]

Sathigur Kee Aisee 

Vaddiaaee ||

Such is the Glory of 

the True Guru;

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਜਵਚ 

ਅਿੇਹੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ,

28741 661 puqR klqR ivcy 
giq pweI]2]

k-l`qR Puthr Kalathr 

Vichae Gath Paaee 

||2||

In the midst of 

children and spouses, 

they attain 

emancipation. ||2||

ਜਕ ਪੁਤਿ ਇਸਤਿੀ (ਆਜਦਕ 

ਪਰਵਾਰ) ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ 

ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

28742 661 AYsI syvku syvw 
krY]

Aisee Saevak 

Saevaa Karai ||

Such is the service 

which the Lord's 

servant performs,

ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਿੋ (ਮਾਲਕ ਦੀ) 
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ,

28743 661 ijs kw jIau  
iqsu AwgY DrY]

Jis Kaa Jeeo This 

Aagai Dhharai ||

That he dedicates his 

soul to the Lord, to 

whom it belongs.

ਜਕ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਦੱਤੀ 
ਹੋਈ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਭੇਟਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।
28744 661 swihb BwvY so 

prvwxu]

Saahib Bhaavai So 

Paravaan ||

One who is pleasing to 

the Lord and Master is 

acceptable.

ਅਿੇਹਾ ਸੇਵਕ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ 

ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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28745 661 so syvku drgh 
pwvY mwxu]3]

So Saevak 

Dharageh Paavai 

Maan ||3||

Such a servant obtains 

honor in the Court of 

the Lord. ||3||

ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

28746 661 siqgur kI mUriq  
ihrdY vswey]

Sathigur Kee 

Moorath Hiradhai 

Vasaaeae ||

He enshrines the 

image of the True 

Guru in his heart.

ਿੇਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਆਤਮਕ-ਸਰੂਪ (ਸ਼ਬਦ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,

28747 661 jo ieCY soeI Plu 
pwey]

Jo Eishhai Soee Fal 

Paaeae ||

He obtains the 

rewards which he 

desires.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਨ-

ਇੱਛਤ ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

28748 661 swcw swihbu  
ikrpw krY]

Saachaa Saahib 

Kirapaa Karai ||

The True Lord and 

Master grants His 

Grace;

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਉਸ ਉਤੇ 

(ਇਤਨੀ) ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

28749 661 so syvku jm qy 
kYsw frY]4]

So Saevak Jam 

Thae Kaisaa 

Ddarai ||4||

How can such a 

servant be afraid of 

death? ||4||

ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ 

ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ॥੪॥

28750 661 Bniq nwnku kry 
vIcwru]

(Bniq) &urmwauNdy Bhanath Naanak 

Karae Veechaar ||

Prays Nanak, practice 

contemplation,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

28751 661 swcI bwxI isau  
Dry ipAwru]

Saachee Baanee 

Sio Dhharae Piaar 

||

And enshrine love for 

the True Word of His 

Bani.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ ਇਸ 

ਗੁਰ-ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ,

28752 661 qw ko pwvY moK 
duAwru]

Thaa Ko Paavai 

Mokh Dhuaar ||

Then, you shall find 

the Gate of Salvation.

ਤਦੋਂ ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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28753 661 jpu qpu sBu iehu 
sbdu hY 
swru]5]2]4]

Jap Thap Sabh 

Eihu Sabadh Hai 

Saar ||5||2||4||

This Shabad is the 

most excellent of all 

chanting and austere 

meditations. 

||5||2||4||

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲਾ ਇਹ) 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਸਲ 

ਿਪ ਹੈ ਅਸਲ ਤਪ ਹੈ 

॥੫॥੨॥੪॥

28754 661 DnwsrI mhlw 
1]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 ||

Dhanaasaree, First 

Mehl:

28755 661 jIau qpqu hY  
bwro bwr]

Jeeo Thapath Hai 

Baaro Baar ||

My soul burns, over 

and over again.

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਸਾਜਰਆਂ) ਜਿੂੰ ਦ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

28756 661 qip qip KpY  
bhuqu bykwr]

Thap Thap Khapai 

Bahuth Baekaar ||

Burning and burning, 

it is ruined, and it falls 

into evil.

ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ (ਜਿਰ ਭੀ) ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
28757 661 jY qin bwxI 

ivsir jwie]

Jai Than Baanee 

Visar Jaae ||

That body, which 

forgets the Word of 

the Guru's Bani

ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

28758 661 ijau pkw rogI 
ivllwie]1]

p`kw Jio Pakaa Rogee 

Vilalaae ||1||

Cries out in pain, like a 

chronic patient. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ ਇਉਂ ਜਵਲਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਕੋੜਹ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ 
॥੧॥

28759 661 bhuqw bolxu JKxu 
hoie]

(JKxu) ibArQ Bahuthaa Bolan 

Jhakhan Hoe ||

To speak too much 

and babble is useless.

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਜਹਣ ਕਰ 

ਕੇ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਦੱੁਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ) 
ਬਹੁਤੇ ਜਗਲੇ ਕਰੀ ਿਾਣ ੇ

ਜਵਅਰਥ ਬੋਲ-ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ,
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28760 661 ivxu boly jwxY 
sBu 
soie]1]rhwau]

Vin Bolae Jaanai 

Sabh Soe ||1|| 

Rehaao ||

Even without our 

speaking, He knows 

everything. 

||1||Pause||

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 

ਜਗਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ 
(ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਕਾਰਣ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28761 661 ijin kn kIqy  
AKI nwku]

kMn[ A`KIN Jin Kan Keethae 

Akhee Naak ||

He created our ears, 

eyes and nose.

(ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੇ ਕੂੰਨ 

ਜਦੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਜਦੱਤੀਆਂ, ਨੱਕ 

ਜਦੱਤਾ;
28762 661 ijin ijhvw 

idqI boly qwqu]
(qwqu) qqkwl Jin Jihavaa 

Dhithee Bolae 

Thaath ||

He gave us our tongue 

to speak so fluently.

ਜਿਸ ਨੇ ਿੀਭ ਜਦੱਤੀ ਿ ੋਛੇਤੀ 
ਛੇਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ;

28763 662 ijin mnu rwiKAw  
AgnI pwie]

(mnu) jIv Jin Man Raakhiaa 

Aganee Paae ||

He preserved the mind 

in the fire of the 

womb;

ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਜਨਿੱਘ ਪਾ ਕੇ ਜਿੂੰ ਦ (ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ) ਜਟਕਾ ਜਦੱਤੀ;

28764 662 vwjY pvxu AwKY 
sB jwie]2]

Vaajai Pavan 

Aakhai Sabh Jaae 

||2||

At His Command, the 

wind blows 

everywhere. ||2||

(ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ) ਸੁਆਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਥਾਂ (ਤੁਰ ਜਿਰ ਕੇ) 

ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

28765 662 jyqw mohu prIiq 
suAwd]

Jaethaa Mohu 

Pareeth Suaadh ||

These worldly 

attachments, loves 

and pleasurable tastes,

ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਿੀਤ ਹੈ ਰਸਾਂ ਦੇ 

ਸੁਆਦ ਹਨ,
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28766 662 sBw kwlK dwgw 
dwg]

s`Bw Sabhaa Kaalakh 

Dhaagaa Dhaag ||

All are just black stains. ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਕਾਲਖ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਹੀ 
ਲਾਂਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

28767 662 dwg dos muih  
cilAw lwie]

Dhaag Dhos Muhi 

Chaliaa Laae ||

One who departs, with 

these black stains of 

sin on his face

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਞਾ ਰਜਹ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 

ਤੇ ਲਾ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

28768 662 drgh bYsx  
nwhI jwie]3]

Dharageh Baisan 

Naahee Jaae ||3||

Shall find no place to 

sit in the Court of the 

Lord. ||3||

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ ॥੩॥

28769 662 krim imlY  
AwKxu qyrw nwau]

Karam Milai 

Aakhan Thaeraa 

Naao ||

By Your Grace, we 

chant Your Name.

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ 
ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ (ਦਾ ਗੁਣ) ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲ ਸਕਦਾ 
ਹੈ,

28770 662 ijqu lig qrxw  
horu nhI Qwau]

Jith Lag Tharanaa 

Hor Nehee Thhaao 

||

Becoming attached to 

it, one is saved; there 

is no other way.

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ 

(ਮੋਹ ਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, 

(ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
28771 662 jy ko fUbY iPir 

hovY swr]
(swr) sMBwl Jae Ko Ddoobai Fir 

Hovai Saar ||

Even if one is 

drowning, still, he may 

be saved.

(ਜਨਰਾਸਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ) ਿੇ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਡੱੁਬਦਾ ਭੀ ਹੈ 

(ਉਹ ਪਿਭੂ ਇਤਨਾ ਜਦਆਲ ਹੈ 

ਜਕ) ਜਿਰ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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28772 662 nwnk swcw srb 
dwqwr]4]3]5]

Naanak Saachaa 

Sarab Dhaathaar 

||4||3||5||

O Nanak, the True 

Lord is the Giver of all. 

||4||3||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ) 
॥੪॥੩॥੫॥

28773 662 DnwsrI mhlw 
1]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 ||

Dhanaasaree, First 

Mehl:

28774 662 coru slwhy cIqu 
n BIjY]

Chor Salaahae 

Cheeth N Bheejai 

||

If a thief praises 

someone, his mind is 

not pleased.

ਿ ੇਕੋਈ ਚੋਰ (ਉਸ ਹਾਕਮ ਦੀ 
ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ 
ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ) ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ 

ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਯਕੀਨ 

ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ (ਜਕ ਇਹ 

ਸੱਚਾ ਹੈ),

28775 662 jy bdI kry qw 
qsU n CIjY]

Jae Badhee Karae 

Thaa Thasoo N 

Shheejai ||

If a thief curses him, 

no damage is done.

ਿ ੇਉਹ ਚੋਰ (ਹਾਕਮ ਦੀ) ਬਦ-

ਖ਼ੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ ਰਤਾ 
ਭਰ ਨਹੀਂ ਘਾਬਰਦਾ।

28776 662 cor kI hwmw Bry 
n koie]

Chor Kee Haamaa 

Bharae N Koe ||

No one will take 

responsibility for a 

thief.

ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਚੋਰ ਦੇ 

ਚੂੰ ਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਸਕਦਾ।
28777 662 coru kIAw cMgw 

ikau hoie]1]

Chor Keeaa 

Changaa Kio Hoe 

||1||

How can a thief's 

actions be good? ||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) ਚੋਰ ਮੂੰ ਜਨਆ 

ਜਗਆ, ਉਹ (ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਿਾਂ 
ਬਦ-ਖ਼ੋਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ) ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥
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28778 662 suix mn AMDy kuqy 
kUiVAwr]

Sun Man Andhhae 

Kuthae Koorriaar 

||

Listen, O mind, you 

blind, false dog!

ਹੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਨ! 

(ਜਧਆਨ ਨਾਲ) ਸੁਣ।

28779 662 ibnu boly bUJIAY 
sicAwr]1]rhw
au]

bU`JIAY Bin Bolae 

Boojheeai 

Sachiaar ||1|| 

Rehaao ||

Even without your 

speaking, the Lord 

knows and 

understands. 

||1||Pause||

ਸੱਚਾ ਮਨੱੁਖ ਜਬਨਾ ਬੋਜਲਆਂ ਹੀ 
ਪਛਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

28780 662 coru suAwilau coru 
isAwxw]

(suAwilau) suMdr Chor Suaalio Chor 

Siaanaa ||

A thief may be 

handsome, and a thief 

may be wise,

ਚੋਰ ਜਪਆ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ ਚਤੁਰ 

ਬਣੇ,

28781 662 Koty kw mulu eyku 
dugwxw]

(dugwxw) ie`k dmVI Khottae Kaa Mul 

Eaek Dhugaanaa ||

But he is still just a 

counterfeit coin, 

worth only a shell.

(ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ) ਖੋਟੇ ਰੁਪਏ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਦੋ ਗੂੰ ਢੇ ਕੌਡਾਂ ਹੀ ਹੈ।

28782 662 jy swiQ rKIAY  
dIjY rlwie]

Jae Saathh 

Rakheeai Dheejai 

Ralaae ||

If it is kept and mixed 

with other coins,

ਿ ੇਖੋਟੇ ਰੁਪਏ ਨੂੂੰ  (ਖਜਰਆਂ 

ਜਵਚ) ਰੱਖ ਦੇਈਏ, (ਖਜਰਆਂ 

ਜਵਚ) ਰਲਾ ਦੇਈਏ,

28783 662 jw prKIAY Kotw 
hoie jwie]2]

Jaa Parakheeai 

Khottaa Hoe Jaae 

||2||

It will be found to be 

false, when the coins 

are inspected. ||2||

ਤਾਂ ਭੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਖੋਟਾ ਹੀ 
ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

28784 662 jYsw kry su qYsw 
pwvY]

Jaisaa Karae S 

Thaisaa Paavai ||

As one acts, so does 

he receive.

ਮਨੱੁਖ ਿੈਸਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਿਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

28785 662 Awip bIij Awpy 
hI KwvY]

Aap Beej Aapae 

Hee Khaavai ||

As he plants, so does 

he eat.

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪ (ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਬੀਿ) ਬੀਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਿਲ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
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28786 662 jy vifAweIAw  
Awpy Kwie]

Jae Vaddiaaeeaa 

Aapae Khaae ||

He may praise himself 

gloriously,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੋਟਾ, 
ਪਰ) ਆਪਣੀਆਂ ਵਜਡਆਈਆਂ 

ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੱੁਕੀ ਿਾਏ,

28787 662 jyhI suriq qyhY 
rwih jwie]3]

Jaehee Surath 

Thaehai Raahi 

Jaae ||3||

But still, according to 

his understanding, so 

is the path he must 

follow. ||3||

(ਉਸ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ) ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੋ-ਵਾਸਨਾ ਹੈ 

ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਹੀ ਉਹ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
28788 662 jy sau kUVIAw  

kUVu kbwVu]

Jae So Koorreeaa 

Koorr Kabaarr ||

He may tell hundreds 

of lies to conceal his 

falsehood,

(ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਿਮਾਣ 

ਲਈ ਚਲਾਕ ਬਣ ਕੇ) ਝੂਠੀਆਂ 

ਗੱਪਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕਬਾੜ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ-
28789 662 BwvY sBu AwKau 

sMswru]

Bhaavai Sabh 

Aakho Sansaar ||

And all the world may 

call him good.

ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਆਖੀਆਂ 

ਿਾਣ (ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਸਕਦਾ)।
28790 662 quDu BwvY ADI 

prvwxu]
(ADI) nIc cor Xwr 
jIAW nMU mwrn vwlw 
nIc krm C`fky hukm 
mMny qW dr prvwn huMdw 
hY

Thudhh Bhaavai 

Adhhee Paravaan 

||

If it pleases You, Lord, 

even the foolish are 

approved.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿ ੇਜਦਲ ਦਾ ਖਰਾ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ) ਇਕ ਜਸੱਧੜ ਮਨੱੁਖ ਭੀ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

28791 662 nwnk jwxY jwxu 
sujwxu]4]4]6]

Naanak Jaanai 

Jaan Sujaan 

||4||4||6||

O Nanak, the Lord is 

wise, knowing, all-

knowing. ||4||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਘਟ ਘਟ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਿਾਨ ਪਿਭੂ 
(ਸਭ ਕੁਝ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੬॥
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28792 662 DnwsrI mhlw 
1]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 ||

Dhanaasaree, First 

Mehl:

28793 662 kwieAw kwgdu  
mnu prvwxw]

Kaaeiaa Kaagadh 

Man Paravaanaa 

||

The body is the paper, 

and the mind is the 

inscription written 

upon it.

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋ) 

ਇਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ (ਸਰੀਰ-ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਤੇ 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ) ਦਰਗਾਹੀ 
ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ।

28794 662 isr ky lyK n 
pVY ieAwxw]

pV@Y Sir Kae Laekh N 

Parrai Eiaanaa ||

The ignorant fool does 

not read what is 

written on his 

forehead.

ਪਰ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 

ਦੇ ਇਹ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜਹਦਾ 
(ਭਾਵ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਿਤਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਕ ਉਸ ਦੇ 

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਕਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂੰਸਕਾਰ-ਲੇਖ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹਨ ਿੋ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਿੇਰਨਾ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ)।

28795 662 drgh GVIAih  
qIny lyK]

Dharageh 

Gharreeahi 

Theenae Laekh ||

In the Court of the 

Lord, three 

inscriptions are 

recorded.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਅਸਰ ਹੇਠ ਰਜਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਰੱਬੀ ਜਨਯਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉੱਕਰੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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28796 662 Kotw kWim n 
AwvY vyKu]1]

Khottaa Kaam N 

Aavai Vaekh ||1||

Behold, the 

counterfeit coin is 

worthless there. ||1||

ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਖ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 

ਖੋਟਾ ਜਸੱਕਾ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 
ਜਤਵੇਂ ਖੋਟੇ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ) ਖੋਟਾ 
ਸੂੰਸਕਾਰ-ਲੇਖ ਭੀ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ॥੧॥

28797 662 nwnk jy ivic 
rupw hoie]

Naanak Jae Vich 

Rupaa Hoe ||

O Nanak, if there is 

silver in it,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਰੁਪਏ ਆਜਦਕ 

ਜਸੱਕੇ ਜਵਚ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ,

28798 662 Krw Krw AwKY 
sBu 
koie]1]rhwau]

Kharaa Kharaa 

Aakhai Sabh Koe 

||1|| Rehaao ||

Then everyone 

proclaims, ""It is 

genuine, it is 

genuine.""||1||Pause|

|

ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖਰਾ 
ਜਸੱਕਾ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਜਿਸ ਮਨ ਜਵਚ ਪਜਵਤਿਤਾ ਹੋਵੇ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖਰਾ ਆਜਖਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28799 662 kwdI kUVu boil  
mlu Kwie]

kwdI[ml:upoly bolo Kaadhee Koorr Bol 

Mal Khaae ||

The Qazi tells lies and 

eats filth;

ਕਾਜ਼ੀ (ਿ ੇਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 
ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ 

ਤੇ ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਭੀ ਹੈ, 

ਜਰਸ਼ਵਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸ਼ਰਈ 

ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਬਾਰੇ) ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ 

ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ (ਜਰਸ਼ਵਤ) 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
28800 662 bRwhmxu nwvY  

jIAw Gwie]
n@wvY Braahaman Naavai 

Jeeaa Ghaae ||

The Brahmin kills and 

then takes cleansing 

baths.

ਬਿਾਹਮਣਾਂ (ਕਿੋੜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ-

ਅਖਵਾਂਦੇ) ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਖੀ 
ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ 

(ਭੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ।
28801 662 jogI jugiq n 

jwxY AMDu]

Jogee Jugath N 

Jaanai Andhh ||

The Yogi is blind, and 

does not know the 

Way.

ਿੋਗੀ ਭੀ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੈ ਤੇ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਿਾਚ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ।
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28802 662 qIny EjwVy kw 
bMDu]2]

Theenae 

Oujaarrae Kaa 

Bandhh ||2||

The three of them 

devise their own 

destruction. ||2||

(ਇਹ ਜਤੂੰ ਨੇ ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ ਧਰਮ-

ਨੇਤਾ ਹਨ, ਪਰ) ਇਹਨਾਂ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਦੇ ਹੀ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਸੁੂੰ ਞ ਹੀ ਸੁੂੰ ਞ ਹੈ ॥੨॥

28803 662 so jogI jo jugiq 
pCwxY]

So Jogee Jo Jugath 

Pashhaanai ||

He alone is a Yogi, who 

understands the Way.

ਅਸਲ ਿੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸਹੀ ਿਾਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

28804 662 gur prswdI eyko 
jwxY]

Gur Parasaadhee 

Eaeko Jaanai ||

By Guru's Grace, he 

knows the One Lord.

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
28805 662 kwjI so jo aultI 

krY]

Kaajee So Jo 

Oulattee Karai ||

He alone is a Qazi, 

who turns away from 

the world,

ਕਾਜ਼ੀ ਉਹ ਹੈ ਿ ੋਸੁਰਜਤ ਨੂੂੰ  
ਹਰਾਮ ਦੇ ਮਾਲ ਵਲੋਂ ਮੋੜਦਾ ਹੈ,

28806 662 gur prswdI  
jIvqu mrY]

Gur Parasaadhee 

Jeevath Marai ||

And who, by Guru's 

Grace, remains dead 

while yet alive.

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਦੁਜਨਆਵੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 
ਪਰਤਦਾ ਹੈ।

28807 662 so bRwhmxu jo 
bRhmu bIcwrY]

So Braahaman Jo 

Breham 

Beechaarai ||

He alone is a Brahmin, 

who contemplates 

God.

ਬਿਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ ਿ ੋਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

28808 662 Awip qrY sgly 
kul qwrY]3]

Aap Tharai Sagalae 

Kul Thaarai ||3||

He saves himself, and 

saves all his 

generations as well. 

||3||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪ ਭੀ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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28809 662 dwnsbMdu soeI  
idil DovY]

(dwns-bMdu)AklmMd Dhaanasabandh 

Soee Dhil Dhhovai 

||

One who cleanses his 

own mind is wise.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਅਕਲਮੂੰਦ ਹੈ ਿ ੋ

ਆਪਣ ੇਜਦਲ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਹੋਈ 

ਬੁਰਾਈ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

28810 662 muslmwxu soeI  
mlu KovY]

Musalamaan Soee 

Mal Khovai ||

One who cleanses 

himself of impurity is a 

Muslim.

ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਿੋ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੀ 
ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

28811 662 piVAw bUJY so 
prvwxu]

Parriaa Boojhai So 

Paravaan ||

One who reads and 

understands is 

acceptable.

ਉਹੀ ਜਵਦਵਾਨ ਹੈ ਿੋ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

28812 662 ijsu isir drgh 
kw 
nIswxu]4]5]7]

Jis Sir Dharageh 

Kaa Neesaan 

||4||5||7||

Upon his forehead is 

the Insignia of the 

Court of the Lord. 

||4||5||7||

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦਾ 
ਜਟੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥੭॥

28813 662 DnwsrI mhlw 1 
Gru 3

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 Ghar 3

Dhanaasaree, First 

Mehl, Third House:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

28814 662 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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28815 662 kwlu nwhI jogu 
nwhI nwhI sq 
kw Fbu]

(F`bu) FMg[ s`q Kaal Naahee Jog 

Naahee Naahee 

Sath Kaa Dtab ||

No, no, this is not the 

time, when people 

know the way to Yoga 

and Truth.

ਇਹ (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ) ਸਮਾ 
(ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਤੇ ਨੱਕ ਿੜਨ 

ਵਾਸਤੇ) ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਇਹਨਾਂ ਢਬਾਂ 
ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਨਾਹ ਹੀ ਉੱਚੇ 

ਆਚਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

28816 662 Qwnst jg 
Birst hoey  
fUbqw iev 
jgu]1]

(Qwn`st) pUjw sQwn[ 
B-irst

Thhaanasatt Jag 

Bharisatt Hoeae 

Ddoobathaa Eiv 

Jag ||1||

The holy places of 

worship in the world 

are polluted, and so 

the world is drowning. 

||1||

(ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਿਗਤ ਦੇ (ਅਨੇਕਾਂ) ਪਜਵਤਿ 
ਜਹਰਦੇ (ਭੀ) ਗੂੰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਗਤ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਡੱੁਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

28817 662 kl mih rwm 
nwmu swru]

Kal Mehi Raam 

Naam Saar ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the Lord's Name 

is the most sublime.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਜਸਮਰਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ।

28818 662 AKI q mItih  
nwk pkVih  
Tgx kau 
sMswru]1]rhwau]

A`KIN Akhee Th 

Meettehi Naak 

Pakarrehi Thagan 

Ko Sansaar ||1|| 

Rehaao ||

Some people try to 

deceive the world by 

closing their eyes and 

holding their nostrils 

closed. ||1||Pause||

(ਿੇਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ) ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ 
ਮੀਟਦੇ ਹਨ, ਨੱਕ ਭੀ ਿੜਦੇ 

ਹਨ (ਇਹ) ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਠੱਗਣ 

ਵਾਸਤੇ (ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ 

ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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28819 662 AWt syqI nwku 
pkVih sUJqy 
iqin loA]

(AWt) cutkI Aaantt Saethee 

Naak Pakarrehi 

Soojhathae Thin 

Loa ||

They close off their 

nostrils with their 

fingers, and claim to 

see the three worlds.

ਹੱਥ ਦੇ ਅੂੰ ਗੂਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 

ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ (ਆਪਣਾ) 
ਨੱਕ ਿੜਦੇ ਹਨ (ਸਮਾਧੀ ਦੀ 
ਸ਼ਕਲ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਜਤੂੰ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕ 

ਜਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ,

28820 663 mgr pwCY kCu n 
sUJY eyhu pdmu 
AloA]2]

mgr:polw bolo Magar Paashhai 

Kashh N Soojhai 

Eaehu Padham 

Aloa ||2||

But they cannot even 

see what is behind 

them. What a strange 

lotus pose this is! 

||2||

ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਪੱਠ ਜਪਛੇ 

ਪਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੀ। 
ਇਹ ਅਸਚਰਿ ਪਦਮ ਆਸਨ 

ਹੈ ॥੨॥

28821 663 KqRIAw q Drmu 
CoifAw mlyC 
BwiKAw ghI]

(mlyC) muslmwn[ 
(BwiKAw) bolI

Khathreeaa Th 

Dhharam 

Shhoddiaa 

Malaeshh 

Bhaakhiaa Gehee 

||

The K'shatriyas have 

abandoned their 

religion, and have 

adopted a foreign 

language.

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਜਹੂੰ ਦੂ ਧਰਮ 

ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ) 

ਖਤਿੀਆਂ ਨੇ (ਆਪਣਾ ਇਹ) 

ਧਰਮ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਮਲੇਛ ਕਜਹ ਰਹੇ 

ਹਨ (ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਬੋਲੀ ਗਿਹਣ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।

28822 663 isRsit sB iek 
vrn hoeI Drm 
kI giq rhI]3]

(vrn) rMg Srisatt Sabh Eik 

Varan Hoee 

Dhharam Kee 

Gath Rehee ||3||

The whole world has 

been reduced to the 

same social status; the 

state of righteousness 

and Dharma has been 

lost. ||3||

(ਇਹਨਾਂ ਦੇ) ਧਰਮ ਦੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਮੱੁਕ ਚੱੁਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਇਕੋ ਵਰਨ ਦੀ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ (ਇਕੋ ਅਧਰਮ ਹੀ 
ਅਧਰਮ ਪਿਧਾਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ) 

॥੩॥
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28823 663 Ast swj swij 
purwx soDih  
krih byd 
AiBAwsu]

(Ast) A`T Asatt Saaj Saaj 

Puraan Sodhhehi 

Karehi Baedh 

Abhiaas ||

They analyze eight 

chapters of (Panini's 

grammar and the 

Puraanas. They study 

the Vedas,

(ਬਿਾਹਮਣ ਲੋਕ) 

ਅਸ਼ਟਾਜਧਆਈ ਆਜਦਕ ਗਿੂੰ ਥ 

ਰਚ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ 

(ਬੱਸ! ਇਤਨੇ ਨੂੂੰ  ਸਿੇਸ਼ਟ ਧਰਮ 

ਕਰਮ ਮੂੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ)।

28824 663 ibnu nwm hir ky 
mukiq nwhI khY 
nwnku 
dwsu]4]1]6]8]

Bin Naam Har Kae 

Mukath Naahee 

Kehai Naanak 

Dhaas 

||4||1||6||8||

But without the Lord's 

Name, no one is 

liberated; so says 

Nanak, the Lord's 

slave. ||4||1||6||8||

ਪਰ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਧਰਮ-ਕਰਮ ਹੈ) ॥੪॥੧॥੬॥੮॥

28825 663 DnwsrI mhlw 1 
AwrqI

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 

Aarathee

Dhanaasaree, First 

Mehl, Aartee:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਆਰਤੀ'।

28826 663 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

28827 663 ggn mY Qwlu  
riv cMdu dIpk 
bny qwirkw mMfl 
jnk moqI]

(mY) srUp, ibMdI n lwau Gagan Mai Thhaal 

Rav Chandh 

Dheepak Banae 

Thaarikaa 

Manddal Janak 

Mothee ||

In the bowl of the sky, 

the sun and moon are 

the lamps; the stars in 

the constellations are 

the pearls.

ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ (ਮਾਨੋ) ਥਾਲ ਹੈ, 

ਸੂਰਿ ਤੇ ਚੂੰਦ (ਇਸ ਥਾਲ 

ਜਵਚ) ਦੀਵੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਤਾਜਰਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, (ਥਾਲ 

ਜਵਚ) ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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28828 663 DUpu mlAwn lo  
pvxu cvro kry  
sgl bnrwie 
PUlMq joqI]1]

Dhhoop 

Malaaanalo Pavan 

Chavaro Karae 

Sagal Banaraae 

Foolanth Jothee 

||1||

The fragrance of 

sandalwood is the 

incense, the wind is 

the fan, and all the 

vegetation are flowers 

in offering to You, O 

Luminous Lord. ||1||

ਮਲਯ ਪਰਬਤ ਵਲੋਂ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀ ਹਵਾ, ਮਾਨੋ, ਧੂਪ (ਧੁਖ 

ਜਰਹਾ) ਹੈ, ਹਵਾ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਿੋਜਤ-ਰੂਪ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ) ਲਈ ਿੁੱ ਲ ਦੇ 

ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥

28829 663 kYsI AwrqI hoie  
Bv KMfnw qyrI 
AwrqI]

Kaisee Aarathee 

Hoe Bhav 

Khanddanaa 

Thaeree Aarathee 

||

What a beautiful lamp-

lit worship service this 

is! O Destroyer of fear, 

this is Your Aartee, 

Your worship service.

ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ! (ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ) 

ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਆਰਤੀ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ!

28830 663 Anhqw sbd 
vwjMq 
ByrI]1]rhwau]

(Anhqw) ie`k rs[ 
(ByrI) ngwrw

Anehathaa Sabadh 

Vaajanth Bhaeree 

||1|| Rehaao ||

The sound current of 

the Shabad is the 

sounding of the 

temple drums. 

||1||Pause||

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਰੁਮਕ ਰਹੀ) 
ਇੱਕ-ਰਸ ਿੀਵਨ-ਰੌ, ਮਾਨੋ, 

ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਗਾਰੇ 

ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28831 663 shs qv nYn nn 
nYn hY qoih kau  
shs mUriq nnw 
eyk qohI]

(nn) nhIN Sehas Thav Nain 

Nan Nain Hai 

Thohi Ko Sehas 

Moorath Nanaa 

Eaek Thohee ||

Thousands are Your 

eyes, and yet You have 

no eyes. Thousands 

are Your forms, and 

yet You have not even 

one form.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਹਨ (ਪਰ, ਜਨਰਾਕਾਰ 

ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀਆਂ 

ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਭੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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28832 663 shs pd ibml  
nn eyk pd gMD 
ibnu shs qv 
gMD iev clq 
mohI]2]

(pd) pYr[ (ibml) 
inrml[ (gMD) n`k

Sehas Padh Bimal 

Nan Eaek Padh 

Gandhh Bin Sehas 

Thav Gandhh Eiv 

Chalath Mohee 

||2||

Thousands are Your 

lotus feet, and yet You 

have no feet. Without 

a nose, thousands are 

Your noses. I am 

enchanted with Your 

play! ||2||

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ ਹਨ, 

ਪਰ (ਜਨਰਾਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ) 

ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੂੰ  
ਨੱਕ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ 

ਅਿੇਹੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੈਰਾਨ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੨॥

28833 663 sB mih joiq  
joiq hY soie]

Sabh Mehi Joth 

Joth Hai Soe ||

The Divine Light is 

within everyone; You 

are that Light.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਇਕੋ ਉਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਵਰਤ 

ਰਹੀ ਹੈ।
28834 663 iqs kY cwnix  

sB mih cwnxu 
hoie]

This Kai Chaanan 

Sabh Mehi 

Chaanan Hoe ||

Yours is that Light 

which shines within 

everyone.

ਉਸ ਿੋਜਤ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਚਾਨਣ (ਸੂਝ-

ਬੂਝ) ਹੈ।

28835 663 gur swKI joiq 
prgtu hoie]

Gur Saakhee Joth 

Paragatt Hoe ||

By the Guru's 

Teachings, this Divine 

Light is revealed.

ਪਰ ਇਸ ਿੋਜਤ ਦਾ ਜਗਆਨ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 

ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਹੈ)।

28836 663 jo iqsu BwvY su 
AwrqI hoie]3]

Jo This Bhaavai S 

Aarathee Hoe 

||3||

That which pleases the 

Lord is the true 

worship service. ||3||

(ਇਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਿੋਜਤ 

ਦੀ) ਆਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ 
ਕਰਨੀ ਹੈ) ॥੩॥
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28837 663 hir crxkml 
mkrMd loiBq 
mno An idno 
moih AwhI 
ipAwsw]

(mkrMd) Pu`lW dw rs Har Charan Kamal 

Makarandh 

Lobhith Mano 

Anadhino Mohi 

Aahee Piaasaa ||

My soul is enticed by 

the honey-sweet lotus 

feet of the Lord; night 

and day, I thirst for 

them.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਚਰਨ-ਰੂਪ ਕੌਲ 

ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਲਲਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਸੇ ਰਸ ਦੀ ਜਪਆਸ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।

28838 663 ikRpw jlu dyih  
nwnk swirMg 
kau hoie jw qy  
qyrY nwim 
vwsw]4]1]7]9
]

Kirapaa Jal Dhaehi 

Naanak Saaring Ko 

Hoe Jaa Thae 

Thaerai Naam 

Vaasaa 

||4||1||7||9||

Bless Nanak, the 

thirsty song-bird, with 

the water of Your 

Mercy, that he may 

come to dwell in Your 

Name. ||4||1||7||9||

ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਪਪੀਹੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਮੇਹਰ ਦਾ ਿਲ ਦੇਹ, ਜਿਸ (ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ) ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹਾਂ 
॥੪॥੧॥੭॥੯॥

28839 663 DnwsrI mhlw 3 
Gru 2 caupdy

Dhhanaasaree 

Mehalaa 3 Ghar 2 

Choupadhae

Dhanaasaree, Third 

Mehl, Second House, 

Chau-Padas:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
28840 663 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

28841 663 iehu Dnu AKutu n 
inKutY n jwie]

(A-Ku`tu) n mu`kx 
vwlw[ inK`utY

Eihu Dhhan Akhutt 

N Nikhuttai N Jaae 

||

This wealth is 

inexhaustible. It shall 

never be exhausted, 

and it shall never be 

lost.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਕਦੇ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਹ 

ਇਹ (ਖ਼ਰਜਚਆਂ) ਮੱੁਕਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਇਹ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ।
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28842 663 pUrY siqguir  
dIAw idKwie]

Poorai Sathigur 

Dheeaa Dhikhaae 

||

The Perfect True Guru 

has revealed it to me.

(ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਇਹ ਜਸਫ਼ਜਤ 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ।

28843 663 Apuny siqgur 
kau sd bil 
jweI]

Apunae Sathigur 

Ko Sadh Bal Jaaee 

||

I am forever a sacrifice 

to my True Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

28844 663 gur ikrpw qy  
hir mMin 
vsweI]1]

Gur Kirapaa Thae 

Har Mann Vasaaee 

||1||

By Guru's Grace, I 

have enshrined the 

Lord within my mind. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥

28845 663 sy DnvMq hir 
nwim ilv lwie]

Sae Dhhanavanth 

Har Naam Liv Laae 

||

They alone are 

wealthy, who lovingly 

attune themselves to 

the Lord's Name.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ) ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ,

28846 663 guir pUrY hir Dnu 
prgwisAw hir 
ikrpw qy vsY 
min 
Awie]rhwau]

Gur Poorai Har 

Dhhan 

Paragaasiaa Har 

Kirapaa Thae Vasai 

Man Aae || 

Rehaao ||

The Perfect Guru has 

revealed to me the 

Lord's treasure; by the 

Lord's Grace, it has 

come to abide in my 

mind. ||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਪਰਗਟ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ। ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਨਾਮ-

ਧਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ਰਹਾਉ॥

28847 663 Avgux kwit gux 
irdY smwie]

Avagun Kaatt Gun 

Ridhai Samaae ||

He is rid of his 

demerits, and his 

heart is permeated 

with merit and virtue.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਆਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਉਸ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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28848 663 pUrY gur kY shij 
suBwie]

Poorae Gur Kai 

Sehaj Subhaae ||

By Guru's Grace, he 

naturally dwells in 

celestial peace.

(ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

28849 663 pUry gur kI swcI 
bwxI]

Poorae Gur Kee 

Saachee Baanee ||

True is the Word of 

the Perfect Guru's 

Bani.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ-

28850 663 suK mn AMqir  
shij smwxI]2]

Sukh Man Anthar 

Sehaj Samaanee 

||2||

They bring peace to 

the mind, and celestial 

peace is absorbed 

within. ||2||

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਹੁਲਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

28851 663 eyku Acrju jn 
dyKhu BweI]

A-crju Eaek Acharaj Jan 

Dhaekhahu 

Bhaaee ||

O my humble Siblings 

of Destiny, behold this 

strange and wonderful 

thing:

ਹੇ ਭਾਈ ਿਨੋ! ਇਕ ਹੈਰਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ।

28852 663 duibDw mwir hir 
mMin vsweI]

Dhubidhhaa Maar 

Har Mann Vasaaee 

||

Duality is overcome, 

and the Lord dwells 

within his mind.

(ਗੁਰੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਤੇਰ-

ਮੇਰ ਜਮਟਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

28853 663 nwmu Amolku n 
pwieAw jwie]

Naam Amolak N 

Paaeiaa Jaae ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is 

priceless; it cannot be 

taken.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਅਮੋਲਕ ਹੈ, (ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਦੁਜਨਆਵੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

28854 663 gur prswid vsY 
min Awie]3]

Gur Parasaadh 

Vasai Man Aae 

||3||

By Guru's Grace, it 

comes to abide in the 

mind. ||3||

(ਹਾਂ,) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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28855 663 sB mih vsY pRBu 
eyko soie]

Sabh Mehi Vasai 

Prabh Eaeko Soe 

||

He is the One God, 

abiding within all.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਭਾਵੇਂ) ਉਹ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

28856 663 gurmqI Git 
prgtu hoie]

Guramathee Ghatt 

Paragatt Hoe ||

Through the Guru's 

Teachings, He is 

revealed in the heart.

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

28857 663 shjy ijin pRBu 
jwix pCwixAw]

Sehajae Jin Prabh 

Jaan Pashhaaniaa 

||

One who intuitively 

knows and realizes 

God,

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ) ਪਛਾਣ 

ਜਲਆ ਹੈ,

28858 664 nwnk nwmu imlY  
mnu 
mwinAw]4]1]

Naanak Naam 

Milai Man 

Maaniaa ||4||1||

O Nanak, obtains the 

Naam; his mind is 

pleased and appeased. 

||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਸਦਾ ਲਈ) ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) 

ਪਤੀਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

28859 664 DnwsrI mhlw 
3]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 3 ||

Dhanaasaree, Third 

Mehl:

28860 664 hir nwmu Dnu 
inrmlu Aiq 
Apwrw]

Har Naam Dhhan 

Niramal Ath 

Apaaraa ||

The wealth of the 

Lord's Name is 

immaculate, and 

absolutely infinite.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਜਵੱਤਰ ਧਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ।

28861 664 gur kY sbid Bry 
BMfwrw]

Gur Kai Sabadh 

Bharae 

Bhanddaaraa ||

The Word of the 

Guru's Shabad is over-

flowing with treasure.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੁਜੜਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਸ ਧਨ ਦੇ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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28862 664 nwm Dn ibnu hor 
sB ibKu jwxu]

Naam Dhhan Bin 

Hor Sabh Bikh 

Jaan ||

Know that, except for 

the wealth of the 

Name, all other wealth 

is poison.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ 
ਧਨ) ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਰ ਸਮਝ (ਿ ੋ

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ)।

28863 664 mwieAw moih jlY 
AiBmwnu]1]

Maaeiaa Mohi 

Jalai Abhimaan 

||1||

The egotistical people 

are burning in their 

attachment to Maya. 

||1||

(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਧਨ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ 

ਧਨ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

28864 664 gurmuiK hir rsu 
cwKY koie]

Guramukh Har Ras 

Chaakhai Koe ||

How rare is that 

Gurmukh who tastes 

the sublime essence of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਚੱਖਦਾ ਹੈ,

28865 664 iqsu sdw AnMdu 
hovY idnu rwqI  
pUrY Bwig 
prwpiq 
hoie]rhwau]

This Sadhaa 

Anandh Hovai 

Dhin Raathee 

Poorai Bhaag 

Paraapath Hoe || 

Rehaao ||

He is always in bliss, 

day and night; through 

perfect good destiny, 

he obtains the Name. 

||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। (ਪਰ ਇਹ ਹਜਰ-

ਨਾਮ-ਰਸ) ਪੂਰੀ ਜਕਸਮਜਤ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

28866 664 sbdu dIpku vrqY  
iqhu loie]

Sabadh Dheepak 

Varathai Thihu Loe 

||

The Word of the 

Shabad is a lamp, 

illuminating the three 

worlds.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

(ਮਾਨੋ) ਦੀਵਾ (ਹੈ, ਿ)ੋ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

28867 664 jo cwKY so 
inrmlu hoie]

Jo Chaakhai So 

Niramal Hoe ||

One who tastes it, 

becomes immaculate.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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28868 664 inrml nwim  
haumY mlu Doie]

Niramal Naam 

Houmai Mal 

Dhhoe ||

The immaculate 

Naam, the Name of 

the Lord, washes off 

the filth of ego.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਪਜਵਤਿ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੁੜ 

ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

28869 664 swcI Bgiq sdw 
suKu hoie]2]

Saachee Bhagath 

Sadhaa Sukh Hoe 

||2||

True devotional 

worship brings lasting 

peace. ||2||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

28870 664 ijin hir rsu 
cwiKAw so hir 
jnu logu]

Jin Har Ras 

Chaakhiaa So Har 

Jan Log ||

One who tastes the 

sublime essence of the 

Lord is the Lord's 

humble servant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਚੱਖ 

ਜਲਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਾਸ ਬਣ ਜਗਆ।

28871 664 iqsu sdw hrKu  
nwhI kdy sogu]

This Sadhaa 

Harakh Naahee 

Kadhae Sog ||

He is forever happy; 

he is never sad.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਗ਼ਮ 

ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ।
28872 664 Awip mukqu  

Avrw mukqu 
krwvY]

Aap Mukath 

Avaraa Mukath 

Karaavai ||

He himself is liberated, 

and he liberates 

others as well.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪ (ਦੱੁਖਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

28873 664 hir nwmu jpY  
hir qy suKu 
pwvY]3]

Har Naam Japai 

Har Thae Sukh 

Paavai ||3||

He chants the Lord's 

Name, and through 

the Lord, he finds 

peace. ||3||

ਉਹ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਾਸੋਂ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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28874 664 ibnu siqgur sB 
mueI ibllwie]

Bin Sathigur Sabh 

Muee Bilalaae ||

Without the True 

Guru, everyone dies, 

crying out in pain.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੱੁਖੀ 
ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

28875 664 An idnu dwJih  
swiq n pwie]

(dwJih) sVdy[ sWiq Anadhin 

Dhaajhehi Saath N 

Paae ||

Night and day, they 

burn, and find no 

peace.

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਮਨੱੁਖ) ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਸੜਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ) ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

28876 664 siqguru imlY sBu 
iqRsn buJwey]

b`uJwey Sathigur Milai 

Sabh Thrisan 

Bujhaaeae ||

But meeting the True 

Guru, all thirst is 

quenched.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਤਿੇਹ ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

28877 664 nwnk nwim sWiq 
suKu pwey]4]2]

Naanak Naam 

Saanth Sukh 

Paaeae ||4||2||

O Nanak, through the 

Naam, one finds peace 

and tranquility. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥

28878 664 DnwsrI mhlw 
3]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 3 ||

Dhanaasaree, Third 

Mehl:

28879 664 sdw Dnu AMqir 
nwmu smwly]

Sadhaa Dhhan 

Anthar Naam 

Samaalae ||

Gather in and cherish 

forever the wealth of 

the Lord's Name, deep 

within;

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਐਸਾ) 
ਧਨ (ਹੈ ਿ)ੋ ਸਦਾ ਸਾਥ 

ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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28880 664 jIA jMq ijnih 
pRiqpwly]

Jeea Janth Jinehi 

Prathipaalae ||

He cherishes and 

nurtures all beings and 

creatures.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ (ਕਰਨ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ) ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।

28881 664 mukiq pdwrQu  
iqn kau pwey]

Mukath 

Padhaarathh Thin 

Ko Paaeae ||

They alone obtain the 

treasure of Liberation,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

28882 664 hir ky nwim rqy 
ilv lwey]1]

r`qy Har Kai Naam 

Rathae Liv Laaeae 

||1||

Who are lovingly 

imbued with, and 

focused on the Lord's 

Name. ||1||

ਿੇਹੜੇ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ (-ਰੂੰਗ) 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

28883 664 gur syvw qy hir 
nwmu Dnu pwvY]

Gur Saevaa Thae 

Har Naam Dhhan 

Paavai ||

Serving the Guru, one 

obtains the wealth of 

the Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

28884 664 AMqir prgwsu  
hir nwmu 
iDAwvY]rhwau]

Anthar Paragaas 

Har Naam 

Dhhiaavai || 

Rehaao ||

He is illumined and 

enlightened within, 

and he meditates on 

the Lord's Name. 

||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

28885 664 iehu hir rMgu 
gUVw Dn ipr 
hoie]

gUV@w Eihu Har Rang 

Goorraa Dhhan Pir 

Hoe ||

This love for the Lord 

is like the love of the 

bride for her husband.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ (ਦੇ ਪਿੇਮ) 

ਦਾ ਇਹ ਗੂੜਹਾ ਰੂੰਗ ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਚੜਹਦਾ ਹੈ,
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28886 664 sWiq sIgwru rwvy 
pRBu soie]

Saanth Seegaar 

Raavae Prabh Soe 

||

God ravishes and 

enjoys the soul-bride 

who is adorned with 

peace and tranquility.

ਿੇਹੜੀ (ਆਤਮਕ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਗਹਣਾ 
ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

28887 664 haumY ivic pRBu  
koie n pwey]

Houmai Vich 

Prabh Koe N 

Paaeae ||

No one finds God 

through egotism.

ਪਰ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) 

ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

28888 664 mUlhu Bulw jnmu 
gvwey]2]

Bu`lw Moolahu Bhulaa 

Janam Gavaaeae 

||2||

Wandering away from 

the Primal Lord, the 

root of all, one wastes 

his life in vain. ||2||

ਆਪਣ ੇਜਿੂੰ ਦ-ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਭੁੱ ਲਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

28889 664 gur qy swiq shj 
suKu bwxI]

sWiq Gur Thae Saath 

Sehaj Sukh Baanee 

||

Tranquility, celestial 

peace, pleasure and 

the Word of His Bani 

come from the Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ (ਜਮਲੀ) 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

28890 664 syvw swcI nwim 
smwxI]

Saevaa Saachee 

Naam Samaanee 

||

True is that service, 

which leads one to 

merge in the Naam.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਸਦਾ 
ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 

(ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
28891 664 sbid imlY  

pRIqmu sdw 
iDAwey]

Sabadh Milai 

Preetham Sadhaa 

Dhhiaaeae ||

Blessed with the Word 

of the Shabad, he 

meditates forever on 

the Lord, the Beloved.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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28892 664 swc nwim  
vifAweI 
pwey]3]

Saach Naam 

Vaddiaaee Paaeae 

||3||

Through the True 

Name, glorious 

greatness is obtained. 

||3||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ (ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ॥੩॥

28893 664 Awpy krqw juig 
juig soie]

j`uig j`uig Aapae Karathaa 

Jug Jug Soe ||

The Creator Himself 

abides throughout the 

ages.

ਿੇਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਹਰੇਕ ਿੁਗ 

ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ (ਮੌਿੂਦ ਚਜਲਆ 

ਆ ਜਰਹਾ) ਹੈ।
28894 664 ndir kry mylwvw 

hoie]

Nadhar Karae 

Maelaavaa Hoe ||

If He casts His Glance 

of Grace, then we 

meet Him.

ਉਹ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ 

ਦੀ) ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
28895 664 gurbwxI qy hir 

mMin vswey]

Gurabaanee Thae 

Har Mann 

Vasaaeae ||

Through the Word of 

Gurbani, the Lord 

comes to dwell in the 

mind.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

28896 664 nwnk swic rwqy  
pRiB Awip 
imlwey]4]3]

r`wqy Naanak Saach 

Rathae Prabh Aap 

Milaaeae ||4||3||

O Nanak, God unites 

with Himself those 

who are imbued with 

Truth. ||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ (ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੩॥

28897 664 DnwsrI mhlw 3 
qIjw]

iqMn jW qRY nhIN 
aucwrnw, qIjw qIjw 
aucwro

Dhhanaasaree 

Mehalaa 3 

Theejaa ||

Dhanaasaree, Third 

Mehl:
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28898 664 jgu mYlw mYlo 
hoie jwie]

Jag Mailaa Mailo 

Hoe Jaae ||

The world is polluted, 

and those in the world 

become polluted as 

well.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਿਗਤ ਮੈਲੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਵਧੀਕ ਮੈਲੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਬਣਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

28899 664 AwvY jwie dUjY 
loBwie]

Aavai Jaae Dhoojai 

Lobhaae ||

In attachment to 

duality, it comes and 

goes.

ਤੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

28900 664 dUjY Bwie sB 
prj ivgoeI]

Dhoojai Bhaae 

Sabh Paraj Vigoee 

||

This love of duality has 

ruined the entire 

world.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
28901 664 mnmuiK cotw 

Kwie ApunI piq 
KoeI]1]

Manamukh 

Chottaa Khaae 

Apunee Path 

Khoee ||1||

The self-willed 

manmukh suffers 

punishment, and 

forfeits his honor. 

||1||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ) ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
28902 664 gur syvw qy jnu 

inrmlu hoie]

Gur Saevaa Thae 

Jan Niramal Hoe ||

Serving the Guru, one 

becomes immaculate.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ ਹੋਈ) 

ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵੱਤਰ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

28903 664 AMqir nwmu vsY  
piq aUqm 
hoie]rhwau]

Anthar Naam 

Vasai Path 

Ootham Hoe || 

Rehaao ||

He enshrines the 

Naam, the Name of 

the Lord, within, and 

his state becomes 

exalted. ||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥
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28904 664 gurmuiK aubry  
hir srxweI]

Guramukh 

Oubarae Har 

Saranaaee ||

The Gurmukhs are 

saved, taking to the 

Lord's Sanctuary.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ।
28905 664 rwm nwim rwqy  

Bgiq idRVweI]

Raam Naam 

Raathae Bhagath 

Dhrirraaee ||

Attuned to the Lord's 

Name, they commit 

themselves to 

devotional worship.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕੀ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
28906 664 Bgiq kry jnu  

vifAweI pwey]

Bhagath Karae Jan 

Vaddiaaee Paaeae 

||

The Lord's humble 

servant performs 

devotional worship, 

and is blessed with 

greatness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।

28907 664 swic rqy suK 
shij smwey]2]

Saach Rathae Sukh 

Sehaj Samaaeae 

||2||

Attuned to Truth, he is 

absorbed in celestial 

peace. ||2||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਹੁਲਾਜਰਆਂ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
28908 664 swcy kw gwhku  

ivrlw ko jwxu]

Saachae Kaa 

Gaahak Viralaa Ko 

Jaan ||

Know that one who 

purchases the True 

Name is very rare.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਰ ਭੀ,) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਚਾਹਵਾਨ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਮਝੋ।
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28909 664 gur kY sbid  
Awpu pCwxu]

Gur Kai Sabadh 

Aap Pashhaan ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

comes to understand 

himself.

(ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਖਣ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
28910 664 swcI rwis swcw 

vwpwru]

Saachee Raas 

Saachaa Vaapaar 

||

True is his capital, and 

true is his trade.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ), ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲਾ 
(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ) 
ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

28911 664 so DMnu purKu ijsu 
nwim ipAwru]3]

So Dhhann Purakh 

Jis Naam Piaar 

||3||

Blessed is that person, 

who loves the Naam. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

28912 664 iqin pRiB swcY  
ieik sic lwey]

Thin Prabh 

Saachai Eik Sach 

Laaeae ||

God, the True Lord, 

has attached some to 

His True Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਕਈ (ਮਨੱੁਖਾਂ) ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

28913 664 aUqm bwxI sbdu 
suxwey]

Ootham Baanee 

Sabadh Sunaaeae 

||

They listen to the 

most sublime Word of 

His Bani, and the 

Word of His Shabad.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

28914 665 pRB swcy kI  
swcI kwr]

Prabh Saachae 

Kee Saachee Kaar 

||

True is service to the 

True Lord God.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਇਹ ਅਟੱਲ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ,
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28915 665 nwnk nwim 
svwrxhwr]4]4
]

Naanak Naam 

Savaaranehaar 

||4||4||

O Nanak, the Naam is 

the Embellisher. 

||4||4||

ਜਕ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਿੀਵਨ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ॥੪॥੪॥

28916 665 DnwsrI mhlw 
3]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 3 ||

Dhanaasaree, Third 

Mehl:

28917 665 jo hir syvih  
iqn bil jwau]

Jo Har Saevehi 

Thin Bal Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who serve the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

28918 665 iqn ihrdY swcu  
scw muiK nwau]

Thin Hiradhai 

Saach Sachaa 

Mukh Naao ||

The Truth is in their 

hearts, and the True 

Name is on their lips.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
28919 665 swco swcu 

smwilhu duKu 
jwie]

Saacho Saach 

Samaalihu Dhukh 

Jaae ||

Dwelling upon the 

Truest of the True, 

their pains are 

dispelled.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰੋ (ਇਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹਰੇਕ) ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
28920 665 swcY sbid vsY 

min Awie]1]

Saachai Sabadh 

Vasai Man Aae 

||1||

Through the True 

Word of the Shabad, 

the Lord comes to 

dwell in their minds. 

||1||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ (ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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28921 665 gurbwxI suix  
mYlu gvwey]

Gurabaanee Sun 

Mail Gavaaeae ||

Listening to the Word 

of Gurbani, filth is 

washed off,

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਸੁਜਣਆ ਕਰ, (ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
28922 665 shjy hir nwmu  

mMin 
vswey]1]rhwau]

Sehajae Har Naam 

Mann Vasaaeae 

||1|| Rehaao ||

And they naturally 

enshrine the Lord's 

Name in their minds. 

||1||Pause||

(ਇਹ ਬਾਣੀ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ (ਜਟਕਾ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

28923 665 kUVu kusqu iqRsnw 
Agin buJwey]

ku-s`qu b`uJwey Koorr Kusath 

Thrisanaa Agan 

Bujhaaeae ||

One who conquers 

fraud, deceit and the 

fire of desire

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ) ਝੂਠ ਫ਼ਰੇਬ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈ, ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

28924 665 AMqir sWiq  
shij suKu pwey]

Anthar Saanth 

Sehaj Sukh Paaeae 

||

Finds tranquility, 

peace and pleasure 

within.

(ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

28925 665 gur kY BwxY clY  
qw Awpu jwie]

Gur Kai Bhaanai 

Chalai Thaa Aap 

Jaae ||

If one walks in 

harmony with the 

Guru's Will, he 

eliminates his self-

conceit.

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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28926 665 swcu mhlu pwey  
hir gux 
gwie]2]

Saach Mehal 

Paaeae Har Gun 

Gaae ||2||

He finds the True 

Mansion of the Lord's 

Presence, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||2||

ਤਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੨॥
28927 665 n sbdu bUJY n 

jwxY bwxI]

N Sabadh Boojhai 

N Jaanai Baanee ||

The blind, self-willed 

manmukh does not 

understand the 

Shabad; he does not 

know the Word of the 

Guru's Bani,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਹ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ,

28928 665 mnmuiK AMDy duiK 
ivhwxI]

Manamukh 

Andhhae Dhukh 

Vihaanee ||

And so he passes his 

life in misery.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ 

ਚੁਕੇ, ਤੇ, ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਉਮਰ) ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ 
ਹੈ।

28929 665 siqguru Byty qw 
suKu pwey]

Sathigur Bhaettae 

Thaa Sukh Paaeae 

||

But if he meets the 

True Guru, then he 

finds peace,

ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

28930 665 haumY ivchu Twik 
rhwey]3]

Houmai Vichahu 

Thaak Rehaaeae 

||3||

And the ego within is 

silenced. ||3||

ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਹਉਮੈ 

ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

28931 665 iks no khIAY  
dwqw ieku soie]

Kis No Keheeai 

Dhaathaa Eik Soe 

||

Who else should I 

speak to? The One 

Lord is the Giver of all.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਅੱਗੇ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ। ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
(ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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28932 665 ikrpw kry sbid 
imlwvw hoie]

Kirapaa Karae 

Sabadh Milaavaa 

Hoe ||

When He grants His 

Grace, then we obtain 

the Word of the 

Shabad.

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਇਹ) 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ (ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

28933 665 imil pRIqm swcy 
gux gwvw]

Mil Preetham 

Saachae Gun 

Gaavaa ||

Meeting with my 

Beloved, I sing the 

Glorious Praises of the 

True Lord.

(ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ) ਮੈਂ 
ਪਿੀਤਮ-ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ।

28934 665 nwnk swcy swcw 
Bwvw]4]5]

Naanak Saachae 

Saachaa Bhaavaa 

||4||5||

O Nanak, becoming 

truthful, I have 

become pleasing to 

the True Lord. 

||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੫॥

28935 665 DnwsrI mhlw 
3]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 3 ||

Dhanaasaree, Third 

Mehl:

28936 665 mnu mrY Dwqu mir 
jwie]

Man Marai 

Dhhaath Mar Jaae 

||

When the mind is 

conquered, its 

turbulent wanderings 

are stopped.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 
ਕਬੂਲਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

28937 665 ibnu mn mUey kYsy 
hir pwie]

Bin Man Mooeae 

Kaisae Har Paae ||

Without conquering 

the mind, how can the 

Lord be found?

ਿਦ ਤਕ ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਅਛੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
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28938 665 iehu mnu mrY dwrU 
jwxY koie]

Eihu Man Marai 

Dhaaroo Jaanai 

Koe ||

Rare is the one who 

knows the medicine to 

conquer the mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਉਹ ਦਵਾਈ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣੋਂ 
ਹਟ ਿਾਏ।

28939 665 mnu sbid mrY  
bUJY jnu soie]1]

b`UJY Man Sabadh 

Marai Boojhai Jan 

Soe ||1||

The mind is conquered 

through the Word of 

the Shabad; this is 

known to the Lord's 

humble servant. ||1||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਮਨ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਛੋਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

28940 665 ijs no bKsy hir 
dy vifAweI]

Jis No Bakhasae 

Har Dhae 

Vaddiaaee ||

The Lord forgives him, 

and blesses him with 

glory.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

28941 665 gur prswid vsY 
min 
AweI]rhwau]

Gur Parasaadh 

Vasai Man Aaee || 

Rehaao ||

By Guru's Grace, the 

Lord comes to dwell in 

the mind. ||Pause||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ) ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

28942 665 gurmuiK krxI 
kwr kmwvY]

Guramukh 

Karanee Kaar 

Kamaavai ||

The Gurmukh does 

good deeds,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਜਮਲੀ) 
ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

28943 665 qw iesu mn kI 
soJI pwvY]

Thaa Eis Man Kee 

Sojhee Paavai ||

And so, he comes to 

understand this mind.

ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਮਨ (ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਰੱਖਣ) ਦੀ ਸਮਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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28944 665 mnu mY mqu mYgl 
imkdwrw]

(mY) Srwb[ (mqu) 
nSw[ (mYgl) hwQI 
(imkdwrw) smwn[ mY 
ibMdI nhIN lwauxI

Man Mai Math 

Maigal 

Mikadhaaraa ||

The mind is 

intoxicated, like the 

elephant with wine.

(ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਮਨ (ਹਉਮੈ ਦੇ) ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ (ਮਸਤ) ਹਾਥੀ 
ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

28945 665 guru AMksu mwir 
jIvwlxhwrw]2]

(AMksu) kuMfw Gur Ankas Maar 

Jeevaalanehaaraa 

||2||

The Guru places the 

harness upon it, and 

rejuvenates it. ||2||

ਗੁਰੂ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ) 
ਕੁੂੰ ਡਾ ਵਰਤ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨ 

ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

28946 665 mnu AswDu swDY 
jnu koeI]

Man Asaadhh 

Saadhhai Jan Koee 

||

The mind is 

undisciplined; only a 

rare few can discipline 

it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਮਨ ਬੜੀ 
ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਾਲ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
28947 665 Acru crY qw 

inrmlu hoeI]
A-cru Achar Charai Thaa 

Niramal Hoee ||

If someone eats the 

uneatable, then he 

becomes immaculate.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਮਨ ਦੇ) ਅਸਾਧ ਰੋਗ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ (ਇਸ ਦਾ ਮਨ) ਪਜਵੱਤਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
28948 665 gurmuiK iehu mnu 

lieAw svwir]

Guramukh Eihu 

Man Laeiaa Savaar 

||

As Gurmukh, his mind 

is embellished.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

28949 665 haumY ivchu qjY 
ivkwr]3]

Houmai Vichahu 

Thajai Vikaar ||3||

Egotism and 

corruption are 

eradicated from 

within. ||3||

ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 

ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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28950 665 jo Duir riKAnu  
myil imlwie]

Jo Dhhur Rakhian 

Mael Milaae ||

Those whom the 

Primal Lord keeps 

united in His Union,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਰੱਜਖਆ ਹੈ,

28951 665 kdy n ivCuVih  
sbid smwie]

Kadhae N 

Vishhurrehi 

Sabadh Samaae ||

Shall never be 

separated from Him; 

they are merged in the 

Word of the Shabad.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹ ਕੇ ਕਦੇ ਭੀ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ) ਨਹੀਂ 
ਜਵਛੁੜਦੇ।

28952 665 AwpxI klw  
Awpy pRBu jwxY]

Aapanee Kalaa 

Aapae Prabh 

Jaanai ||

Only God Himself 

knows His own power.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਗੱੁਝੀ ਤਾਕਤ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।

28953 665 nwnk gurmuiK 
nwmu pCwxY]4]6]

Naanak Guramukh 

Naam Pashhaanai 

||4||6||

O Nanak, the Gurmukh 

realizes the Naam, the 

Name of the Lord. 

||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬॥
28954 665 DnwsrI mhlw 

3]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 3 ||

Dhanaasaree, Third 

Mehl:

28955 665 kwcw Dnu sMcih  
mUrK gwvwr]

Kaachaa Dhhan 

Sanchehi Moorakh 

Gaavaar ||

The ignorant fools 

amass false wealth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੂਰਖ ਅੂੰਞਾਣ ਲੋਕ 

(ਜਸਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ) 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਧਨ (ਹੀ) ਿੋੜਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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28956 665 mnmuK BUly AMD 
gwvwr]

Manamukh 

Bhoolae Andhh 

Gaavaar ||

The blind, foolish, self-

willed manmukhs have 

gone astray.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
28957 665 ibiKAw kY Din  

sdw duKu hoie]

Bikhiaa Kai Dhhan 

Sadhaa Dhukh 

Hoe ||

Poisonous wealth 

brings constant pain.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ 

ਸਦਾ ਦੱੁਖ (ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

28958 665 nw swiQ jwie n 
prwpiq hoie]1]

Naa Saathh Jaae N 

Paraapath Hoe 

||1||

It will not go with you, 

and it will not yield 

any profit. ||1||

ਇਹ ਧਨ ਨਾਹ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਨਾਹ ਹੀ 
(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿੋੜ ਿੋੜ ਕੇ) ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

28959 665 swcw Dnu gurmqI 
pwey]

Saachaa Dhhan 

Guramathee 

Paaeae ||

True wealth is 

obtained through the 

Guru's Teachings.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ-ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

28960 665 kwcw Dnu Puin 
AwvY jwey]rhwau]

Kaachaa Dhhan 

Fun Aavai Jaaeae 

|| Rehaao ||

False wealth continues 

coming and going. 

||Pause||

(ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਧਨ ਕਦੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਕਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਨਕਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

28961 665 mnmuiK BUly siB 
mrih gvwr]

Manamukh 

Bhoolae Sabh 

Marehi Gavaar ||

The foolish self-willed 

manmukhs all go 

astray and die.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਸਭ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
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28962 665 Bvjil fUby n 
aurvwir n pwir]

Bhavajal Ddoobae 

N Ouravaar N Paar 

||

They drown in the 

terrifying world-ocean, 

and they cannot reach 

either this shore, or 

the one beyond.

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਹ ਉਰਲੇ ਬੂੰ ਨੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਨਾਹ ਪਾਰਲੇ ਬੂੰ ਨੇ 

(ਨਾਹ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਤੋੜ 

ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਹ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਿੋਜੜਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

28963 665 siqguru Byty pUrY 
Bwig]

Sathigur Bhaettae 

Poorai Bhaag ||

But by perfect destiny, 

they meet the True 

Guru;

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ,

28964 665 swic rqy Aih 
inis bYrwig]2]

Saach Rathae 

Ahinis Bairaag 

||2||

Imbued with the True 

Name, day and night, 

they remain detached 

from the world. ||2||

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਉਪਰਾਮਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
28965 665 chu jug mih  

AMimRqu swcI 
bwxI]

Chahu Jug Mehi 

Anmrith Saachee 

Baanee ||

Throughout the four 

ages, the True Bani of 

His Word is Ambrosial 

Nectar.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

(ਵੂੰ ਡਦੀ ਹੈ),

28966 665 pUrY Bwig hir 
nwim smwxI]

Poorai Bhaag Har 

Naam Samaanee 

||

By perfect destiny, 

one is absorbed in the 

True Name.

ਪੂਰੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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28967 665 isD swiDk  
qrsih siB 
loie]

(loie) jgq Sidhh Saadhhik 

Tharasehi Sabh 

Loe ||

The Siddhas, the 

seekers and all men 

long for the Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਰਾਮਾਤੀ ਿੋਗੀ ਤੇ 

ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੋਗੀ 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਇਸ 

ਬਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ,

28968 665 pUrY Bwig  
prwpiq hoie]3]

Poorai Bhaag 

Paraapath Hoe 

||3||

It is obtained only by 

perfect destiny. ||3||

ਪਰ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ) ਪੂਰੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੩॥

28969 665 sBu ikCu swcw  
swcw hY soie]

Sabh Kishh 

Saachaa Saachaa 

Hai Soe ||

The True Lord is 

everything; He is True.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਜਵੱਤਿ-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ,

28970 665 aUqm bRhmu pCwxY 
koie]

Ootham Breham 

Pashhaanai Koe ||

Only a few realize the 

exalted Lord God.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ।

28971 665 scu swcw scu 
Awip idRVwey]

Sach Saachaa Sach 

Aap Dhrirraaeae ||

He is the Truest of the 

True; He Himself 

implants the True 

Name within.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

28972 666 nwnk Awpy vyKY  
Awpy sic 
lwey]4]7]

Naanak Aapae 

Vaekhai Aapae 

Sach Laaeae 

||4||7||

O Nanak, the Lord 

Himself sees all; He 

Himself links us to the 

Truth. ||4||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੭॥
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28973 666 DnwsrI mhlw 
3]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 3 ||

Dhanaasaree, Third 

Mehl:

28974 666 nwvY kI kImiq 
imiq khI n 
jwie]

Naavai Kee 

Keemath Mith 

Kehee N Jaae ||

The value and worth 

of the Lord's Name 

cannot be described.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਕਸ ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮ 

ਜਕਤਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ।
28975 666 sy jn DMnu ijn 

iek nwim ilv 
lwie]

Sae Jan Dhhann 

Jin Eik Naam Liv 

Laae ||

Blessed are those 

humble beings, who 

lovingly focus their 

minds on the Naam, 

the Name of the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ 
ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।

28976 666 gurmiq swcI  
swcw vIcwru]

Guramath 

Saachee Saachaa 

Veechaar ||

True are the Guru's 

Teachings, and True is 

contemplative 

meditation.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਉਕਾਈ 

ਨਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਗਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।
28977 666 Awpy bKsy dy 

vIcwru]1]

Aapae Bakhasae 

Dhae Veechaar 

||1||

God Himself forgives, 

and bestows 

contemplative 

meditation. ||1||

ਪਰ ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

28978 666 hir nwmu Acrju  
pRBu Awip suxwey]

A-crju Har Naam Acharaj 

Prabh Aap 

Sunaaeae ||

The Lord's Name is 

wonderful! God 

Himself imparts it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ) ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ (ਜਕਸੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ।
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28979 666 klI kwl ivic  
gurmuiK 
pwey]1]rhwau]

Kalee Kaal Vich 

Guramukh Paaeae 

||1|| Rehaao ||

In the Dark Age of Kali 

Yuga, the Gurmukhs 

obtain it. ||1||Pause||

ਇਸ ਝਗਜੜਆਂ-ਭਰੇ ਿੀਵਨ-

ਸਮੇ ਜਵਚ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

28980 666 hm mUrK mUrK 
mn mwih]

Ham Moorakh 

Moorakh Man 

Maahi ||

We are ignorant; 

ignorance fills our 

minds.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ (ਗਹੁ ਨਾਲ 

ਜਵਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਅਸੀਂ ਜਨਰੋਲ ਮੂਰਖ 

ਹਾਂ।
28981 666 haumY ivic sB 

kwr kmwih]

Houmai Vich Sabh 

Kaar Kamaahi ||

We do all our deeds in 

ego.

ਜਕਉਂਜਕ ਅਸੀਂ ਿੀਵ (ਆਪਣਾ) 
ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
28982 666 gur prswdI  

hMaumY jwie]

Gur Parasaadhee 

Hanoumai Jaae ||

By Guru's Grace, 

egotism is eradicated.

ਇਹ ਹਉਮੈ (ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।
28983 666 Awpy bKsy ley 

imlwie]2]

Aapae Bakhasae 

Leae Milaae ||2||

Forgiving us, the Lord 

blends us with 

Himself. ||2||

(ਗੁਰੂ ਭੀ ਉਸੇ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
28984 666 ibiKAw kw Dnu  

bhuqu AiBmwnu]

Bikhiaa Kaa Dhhan 

Bahuth Abhimaan 

||

Poisonous wealth 

gives rise to great 

arrogance.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਨ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ) ਬੜਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

(ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

28985 666 AhMkwir fUbY n 
pwvY mwnu]

AhM-kwir Ahankaar Ddoobai 

N Paavai Maan ||

Drowning in egotism, 

no one is honored.

ਤੇ, ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਆਦਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ।
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28986 666 Awpu Coif sdw 
suKu hoeI]

Aap Shhodd 

Sadhaa Sukh Hoee 

||

Forsaking self-conceit, 

one finds lasting peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
28987 666 gurmiq swlwhI  

scu soeI]3]

Guramath 

Saalaahee Sach 

Soee ||3||

Under Guru's 

Instruction, he praises 

the True Lord. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ ॥੩॥

28988 666 Awpy swjy krqw 
soie]

Aapae Saajae 

Karathaa Soe ||

The Creator Lord 

Himself fashions all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪ 

ਹੀ (ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

28989 666 iqsu ibnu dUjw  
Avru n koie]

This Bin Dhoojaa 

Avar N Koe ||

Without Him, there is 

no other at all.

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

28990 666 ijsu sic lwey  
soeI lwgY]

Jis Sach Laaeae 

Soee Laagai ||

He alone is attached 

to Truth, whom the 

Lord Himself so 

attaches.

ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ) ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

28991 666 nwnk nwim sdw 
suKu AwgY]4]8]

Naanak Naam 

Sadhaa Sukh Aagai 

||4||8||

O Nanak, through the 

Naam, lasting peace is 

attained in the 

hereafter. ||4||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ, 
ਤੇ) ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ ॥੪॥੮॥

28992 666 rwgu DnwisrI 
mhlw 3 Gru 4

Raag 

Dhhanaasiree 

Mehalaa 3 Ghar 4

Raag Dhanaasaree, 

Third Mehl, Fourth 

House:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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28993 666 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

28994 666 hm BIKk ByKwrI 
qyry qU inj piq 
hY dwqw]

Ham Bheekhak 

Bhaekhaaree 

Thaerae Thoo Nij 

Path Hai Dhaathaa 

||

I am just a poor 

beggar of Yours; You 

are Your Own Lord 

Master, You are the 

Great Giver.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ (ਦਰ 

ਦੇ) ਮੂੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਸੁਤੂੰ ਤਰ 

ਰਜਹ ਕੇ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

28995 666 hohu dYAwl nwmu 
dyhu mMgq jn 
kMau sdw rhau 
rMig rwqw]1]

Hohu Dhaiaal 

Naam Dhaehu 

Mangath Jan Kano 

Sadhaa Reho Rang 

Raathaa ||1||

Be Merciful, and bless 

me, a humble beggar, 

with Your Name, so 

that I may forever 

remain imbued with 

Your Love. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੋ। ਮੈਨੂੂੰ  ਮੂੰਗਤੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਦੇਹ (ਤਾ ਜਕ) ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਹਾਂ ॥੧॥

28996 666 hMau bilhwrY jwau  
swcy qyry nwm 
ivthu]

(ivthu) qoN Hano Balihaarai 

Jaao Saachae 

Thaerae Naam 

Vittahu ||

I am a sacrifice to Your 

Name, O True Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

28997 666 krx kwrx 
sBnw kw eyko  
Avru n dUjw 
koeI]1]rhwau]

Karan Kaaran 

Sabhanaa Kaa 

Eaeko Avar N 

Dhoojaa Koee 

||1|| Rehaao ||

The One Lord is the 

Cause of causes; there 

is no other at all. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈਂ; ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਤੇਰੇ 

ਵਰਗਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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28998 666 bhuqy Pyr pey 
ikrpn kau Ab 
ikCu ikrpw kIjY]

(ikrpn) kMjUs Bahuthae Faer 

Peae Kirapan Ko 

Ab Kishh Kirapaa 

Keejai ||

I was wretched; I 

wandered through so 

many cycles of 

reincarnation. Now, 

Lord, please bless me 

with Your Grace.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਨੂੂੰ  
(ਹੁਣ ਤਕ ਮਰਨ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਗੇੜ ਪੈ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ ਕੁਝ ਮੇਹਰ ਕਰ।

28999 666 hohu dieAwl 
drsnu dyhu 
Apunw AYsI bKs 
krIjY]2]

Hohu Dhaeiaal 

Dharasan Dhaehu 

Apunaa Aisee 

Bakhas Kareejai 

||2||

Be merciful, and grant 

me the Blessed Vision 

of Your Darshan; 

please grant me such a 

gift. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੋ। ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਦੀਦਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੨॥

29000 666 Bniq nwnk  
Brm pt KUl@y  
gur prswdI 
jwinAw]

(pt) pVdy[pt:polw 
bolo

Bhanath Naanak 

Bharam Patt 

Khoolhae Gur 

Parasaadhee 

Jaaniaa ||

Prays Nanak, the 

shutters of doubt have 

been opened wide; by 

Guru's Grace, I have 

come to know the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੁਲਹ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
29001 666 swcI ilv lwgI 

hY BIqir siqgur 
isau mnu 
mwinAw]3]1]9
]

Saachee Liv 

Laagee Hai 

Bheethar Sathigur 

Sio Man Maaniaa 

||3||1||9||

I am filled to 

overflowing with true 

love; my mind is 

pleased and appeased 

by the True Guru. 

||3||1||9||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਲਗਨ 

ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਪਤੀਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੧॥੯॥
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29002 666 DnwsrI mhlw 4 
Gru 1 caupdy

Dhhanaasaree 

Mehalaa 4 Ghar 1 

Choupadhae

Dhanaasaree, Fourth 

Mehl, First House, 

Chau-Padas:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
29003 666 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29004 666 jo hir syvih sMq 
Bgq iqn ky 
siB pwp 
invwrI]

Jo Har Saevehi 

Santh Bhagath 

Thin Kae Sabh 

Paap Nivaaree ||

Those Saints and 

devotees who serve 

the Lord have all their 

sins washed away.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਿੇਹੜੇ ਸੂੰਤ ਿੇਹੜੇ 

ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਜਪਛਲੇ 

ਕੀਤੇ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

29005 666 hm aUpir ikrpw 
kir suAwmI rKu 
sMgiq qum ju 
ipAwrI]1]

Ham Oopar 

Kirapaa Kar 

Suaamee Rakh 

Sangath Thum J 

Piaaree ||1||

Have Mercy on me, O 

Lord and Master, and 

keep me in the Sangat, 

the Congregation that 

You love. ||1||

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੀ 
ਮੇਹਰ ਕਰ, (ਸਾਨੂੂੰ  ਉਸ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰੱਖ ਿੇਹੜੀ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੧॥

29006 666 hir gux kih n 
skau bnvwrI]

Har Gun Kehi N 

Sako Banavaaree 

||

I cannot even speak 

the Praises of the 

Lord, the Gardener of 

the world.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
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29007 666 hm pwpI pwQr 
nIir fubq kir 
ikrpw pwKx hm 
qwrI]rhwau]

Ham Paapee 

Paathhar Neer 

Ddubath Kar 

Kirapaa Paakhan 

Ham Thaaree || 

Rehaao ||

We are sinners, 

sinking like stones in 

water; grant Your 

Grace, and carry us 

stones across. 

||Pause||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ 
ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 
ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ। ਮੇਹਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੂੰ  ਪੱਥਰਾਂ 
(ਪੱਥਰ-ਜਦਲਾਂ) ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ 

ਰਹਾਉ॥

29008 666 jnm jnm ky 
lwgy ibKu morcw  
lig sMgiq swD 
svwrI]

(morcw) jMgwl Janam Janam Kae 

Laagae Bikh 

Morachaa Lag 

Sangath Saadhh 

Savaaree ||

The rust of poison and 

corruption from 

countless incarnations 

sticks to us; joining the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

it is cleaned away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਚੂੰਬੜੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ 
ਦਾ ਜ਼ਹਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਿੂੰਗਾਲ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਇਵੇਂ ਸੋਜਧਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

29009 666 ijau kMcnu  
bYsMqir qwieE  
mlukwtI kitq 
auqwrI]2]

(mlukwtI) suinAwrw[ 
kit`q:imlvW

Jio Kanchan 

Baisanthar 

Thaaeiou Mal 

Kaattee Kattith 

Outhaaree ||2||

It is just like gold, 

which is heated in the 

fire, to remove the 

impurities from it. 

||2||

ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਤਪਾਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ 

ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਹ ਜਦੱਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

29010 666 hir hir jpnu  
jpau idnu rwqI  
jip hir hir  
hir auir DwrI]

Har Har Japan 

Japo Dhin Raathee 

Jap Har Har Har 

Our Dhhaaree ||

I chant the chant of 

the Name of the Lord, 

day and night; I chant 

the Name of the Lord, 

Har, Har, Har, and 

enshrine it within my 

heart.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤਾਂਹੀਏ)ਂ ਮੈਂ (ਭੀ) 
ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਿਾਪ ਿਪਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਿਪ 

ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
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29011 666 hir hir hir 
AauKDu jig pUrw  
jip hir hir  
haumY mwrI]3]

j`ig Har Har Har 

Aoukhadhh Jag 

Pooraa Jap Har 

Har Houmai 

Maaree ||3||

The Name of the Lord, 

Har, Har, Har, is the 

most perfect medicine 

in this world; chanting 

the Name of the Lord, 

Har, Har, I have 

conquered my ego. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ 

ਿ ੋਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ  ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਖੁੂੰ ਝਦੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਿਪ 

ਕੇ (ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਮੁਕਾ 
ਸਕੀਦੀ ਹੈ ॥੩॥

29012 667 hir hir Agm 
AgwiD boiD  
AprMpr purK 
ApwrI]

A-prMpr Har Har Agam 

Agaadhh Bodhh 

Aparanpar Purakh 

Apaaree ||

The Lord, Har, Har, is 

unapproachable, of 

unfathomable 

wisdom, unlimited, all-

powerful and infinite.

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ! ਹੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ! ਹੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ! 

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ!

29013 667 jn kau ikRpw 
krhu jgjIvn  
jn nwnk pYj 
svwrI]4]1]

j`gjIvn Jan Ko Kirapaa 

Karahu Jagajeevan 

Jan Naanak Paij 

Savaaree ||4||1||

Show Mercy to Your 

humble servant, O Life 

of the world, and save 

the honor of servant 

Nanak. ||4||1||

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ! ਆਪਣੇ 
ਦਾਸਾਂ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ, ਤੇ, 

(ਇਸ ਜਵਕਾਰ-ਭਰੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਆਖ-) ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖ ਲੈ 

॥੪॥੧॥
29014 667 DnwsrI mhlw 

4]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 4 ||

Dhanaasaree, Fourth 

Mehl:
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29015 667 hir ky sMq jnw  
hir jipE iqn 
kw dUKu Brmu Bau 
BwgI ]

Har Kae Santh 

Janaa Har Japiou 

Thin Kaa Dhookh 

Bharam Bho 

Bhaagee ||

The humble Saints of 

the Lord meditate on 

the Lord; their pain, 

doubt and fear have 

run away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ, ਹਰੇਕ ਭਰਮ 

ਹਰੇਕ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

29016 667 ApnI syvw Awip 
krweI gurmiq 
AMqir jwgI]1]

Apanee Saevaa 

Aap Karaaee 

Guramath Anthar 

Jaagee ||1||

The Lord Himself 

inspires them to serve 

Him; they are 

awakened within to 

the Guru's Teachings. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਦਾ 
ਹੈ। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ 
ਪਿਭਾਵ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

29017 667 hir kY nwim rqw 
bYrwgI]

r`qw Har Kai Naam 

Rathaa Bairaagee 

||

Imbued with the 

Lord's Name, they are 

unattached to the 

world.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

29018 667 hir hir kQw 
suxI min BweI  
gurmiq hir ilv 
lwgI]1]rhwau]

Har Har Kathhaa 

Sunee Man 

Bhaaee Guramath 

Har Liv Laagee 

||1|| Rehaao ||

Listening to the 

sermon of the Lord, 

Har, Har, their minds 

are pleased; through 

Guru's Instruction, 

they enshrine love for 

the Lord. ||1||Pause||

ਉਹ (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀਆਂ 

ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੀ ਲਗਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5850 Published: March 06/ 2014



29019 667 sMq jnw kI 
jwiq hir 
suAwmI qum@ 
Twkur hm sWgI]

(sWgI) ByKI Santh Janaa Kee 

Jaath Har 

Suaamee Thumh 

Thaakur Ham 

Saangee ||

God, the Lord and 

Master, is the caste 

and social status of His 

humble Saints. You are 

the Lord and Master; I 

am just Your puppet.

ਹੇ ਹਰੀ ਪਿਭੂ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ 

ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਦਾ ਮਾਣ 

ਕਰਦੇ ਹਨ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਿਾਜਤ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ (ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ)। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 

ਪੂਰਜਨਆਂ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।

29020 667 jYsI miq dyvhu 
hir suAwmI hm 
qYsy bulg 
bulwgI]2]

(bulg) bol[ (bulwgI) 
boldy

Jaisee Math 

Dhaevahu Har 

Suaamee Ham 

Thaisae Bulag 

Bulaagee ||2||

As is the 

understanding You 

bless us with, so are 

the words we speak. 

||2||

ਹੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ 
ਅਕਲ ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ 
ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ 
॥੨॥

29021 667 ikAw hm ikrm  
nwn@ ink kIry  
qum@ vf purK 
vfwgI]

Kiaa Ham Kiram 

Naanh Nik Keerae 

Thumh Vadd 

Purakh Vaddaagee 

||

What are we? Tiny 

worms, and 

microscopic germs. 

You are our great and 

glorious Lord and 

Master.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਡੀ ਕੀਹ ਪਾਂਇਆਂ 

ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਕਰਮ 

ਹਾਂ, ਜਨਿੱਕੇ ਜਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈਂ।
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29022 667 qum@rI giq imiq 
kih n skh pRB  
hm ikau kir 
imlh 
ABwgI]3]

Thumharee Gath 

Mith Kehi N Sakeh 

Prabh Ham Kio Kar 

Mileh Abhaagee 

||3||

I cannot describe Your 

state and extent. O 

God, how can we 

unfortunate ones 

meet with You? ||3||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ 

ਸਕਦੇ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ, 
ਤੇ, ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਗ-

ਹੀਣ ਿੀਵ (ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ 

ਨਾਲ) ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ ਸਕਦੇ 

ਹਾਂ? ॥੩॥

29023 667 hir pRB suAwmI 
ikrpw Dwrhu hm 
hir hir syvw 
lwgI]

Har Prabh 

Suaamee Kirapaa 

Dhhaarahu Ham 

Har Har Saevaa 

Laagee ||

O God, my Lord and 

Master, shower me 

with Your Mercy, and 

commit me to Your 

service.

ਹੇ ਹਰੀ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮਾਲਕ! ਸਾਡੇ 

ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਗੀਏ।

29024 667 nwnk dwsin 
dwsu krhu pRB  
hm hir kQw 
kQwgI]4]2]

(kQwgI) kQIey Naanak Dhaasan 

Dhaas Karahu 

Prabh Ham Har 

Kathhaa 

Kathhaagee 

||4||2||

Make Nanak the slave 

of Your slaves, God; I 

speak the speech of 

the Lord's sermon. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਬਣਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 

ਰਹੀਏ ॥੪॥੨॥

29025 667 DnwsrI mhlw 
4]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 4 ||

Dhanaasaree, Fourth 

Mehl:
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29026 667 hir kw sMqu  
sqguru sq purKw  
jo bolY hir hir 
bwnI]

Har Kaa Santh 

Sathagur Sath 

Purakhaa Jo Bolai 

Har Har Baanee ||

The True Guru is the 

Lord's Saint, the True 

Being, who chants the 

Bani of the Lord, Har, 

Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੂੰਤ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।

29027 667 jo jo khY suxY so 
mukqw hm iqs 
kY sd 
kurbwnI]1]

Jo Jo Kehai Sunai 

So Mukathaa Ham 

This Kai Sadh 

Kurabaanee ||1||

Whoever chants it, 

and listens to it, is 

liberated; I am forever 

a sacrifice to him. 

||1||

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਪੜਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੧॥

29028 667 hir ky sMq sunhu 
jsu kwnI]

Har Kae Santh 

Sunahu Jas 

Kaanee ||

O Saints of the Lord, 

listen to the Lord's 

Praises with your ears.

ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਜਣਆ ਕਰੋ।

29029 667 hir hir kQw 
sunhu iek inmK 
pl siB 
iklivK pwp 
lih 
jwnI]1]rhwau]

Har Har Kathhaa 

Sunahu Eik 

Nimakh Pal Sabh 

Kilavikh Paap Lehi 

Jaanee ||1|| 

Rehaao ||

Listen to the sermon 

of the Lord, Har, Har, 

for a moment, for 

even an instant, and 

all your sins and 

mistakes shall be 

erased. ||1||Pause||

ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਵਾਸਤੇ, ਇਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਭੀ 
ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ 
ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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29030 667 AYsw sMqu swDu 
ijn pwieAw qy 
vf purK vfwnI]

Aisaa Santh 

Saadhh Jin 

Paaeiaa Thae 

Vadd Purakh 

Vaddaanee ||

Those who find such 

humble, Holy Saints, 

are the greatest of the 

great persons.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਅਿੇਹਾ ਸੂੰਤ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਨੱੁਖ (ਉੱਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਬਣ ਗਏ 

ਹਨ।

29031 667 iqn kI DUir 
mMgh pRB suAwmI  
hm hir loc 
lucwnI]2]

Thin Kee Dhhoor 

Mangeh Prabh 

Suaamee Ham Har 

Loch Luchaanee 

||2||

I beg for the dust of 

their feet; I long for 

the longing for God, 

my Lord and Master. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਹਰੀ! 
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ॥੨॥

29032 667 hir hir sPilE 
ibrKu pRB 
suAwmI ijn 
jipE sy 
iqRpqwnI]

Har Har Safaliou 

Birakh Prabh 

Suaamee Jin 

Japiou Sae 

Thripathaanee ||

The Name of God, the 

Lord and Master, Har, 

Har, is the fruit-

bearing tree; those 

who meditate on it are 

satisfied.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਹਰੀ! 
ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਮਾਨੋ) 

ਰੱੁਖ ਹੈਂ। ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ, ਉਹ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਗਏ।

29033 667 hir hir AMimRqu 
pI iqRpqwsy sB 
lwQI BUK 
BuKwnI]3]

Har Har Anmrith 

Pee Thripathaasae 

Sabh Laathhee 

Bhookh 

Bhukhaanee ||3||

Drinking in the 

ambrosia of the Name 

of the Lord, Har, Har, I 

am satisfied; all my 

hunger and thirst is 

quenched. ||3||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਲ ਹੈ, 

(ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਿਲ) 

ਪੀ ਕੇ ਜਤਿਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਭੁੱ ਖ 

ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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29034 667 ijn ky vfyBwg 
vf aUcy iqn 
hir jipE 
jpwnI]

Jin Kae Vaddae 

Bhaag Vadd 

Oochae Thin Har 

Japiou Japaanee ||

Those who are blessed 

with the highest, 

loftiest destiny, chant 

and meditate on the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ 

ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ 

ਿਪਦੇ ਹਨ।

29035 667 iqn hir sMgiq 
myil pRB suAwmI  
jn nwnk dws 
dswnI]4]3]

Thin Har Sangath 

Mael Prabh 

Suaamee Jan 

Naanak Dhaas 

Dhasaanee 

||4||3||

Let me join their 

congregation, O God, 

my Lord and Master; 

Nanak is the slave of 

their slaves. ||4||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਮੇਲੀ 
ਰੱਖ, ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ 
ਦਾਸ ਬਣਾ ਦੇ ॥੪॥੩॥

29036 667 DnwsrI mhlw 
4]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 4 ||

Dhanaasaree, Fourth 

Mehl:

29037 667 hm AMDuly AMD  
ibKY ibKu rwqy  
ikau cwlh gur 
cwlI]

Ham Andhhulae 

Andhh Bikhai Bikh 

Raathae Kio 

Chaaleh Gur 

Chaalee ||

I am blind, totally 

blind, entangled in 

corruption and poison. 

How can I walk on the 

Guru's Path?

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ ਕੇ 

ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਰ 

ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜਕਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

29038 667 sqguru dieAw 
kry suKdwqw hm 
lwvY Awpn 
pwlI]1]

(pwlI) p`ly Sathagur Dhaeiaa 

Karae 

Sukhadhaathaa 

Ham Laavai Aapan 

Paalee ||1||

If the True Guru, the 

Giver of peace, shows 

His kindness, He 

attaches us to the 

hem of His robe. ||1||

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ (ਆਪ 

ਹੀ) ਮੇਹਰ ਕਰੇ, ਤੇ, ਸਾਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਲੜ ਲਾ ਲਏ ॥੧॥
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29039 667 gurisK mIq  
clhu gur cwlI]

Gurasikh Meeth 

Chalahu Gur 

Chaalee ||

O Sikhs of the Guru, O 

friends, walk on the 

Guru's Path.

ਹੇ ਗੁਰਜਸੱਖ ਜਮੱਤਰੋ! ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋ।

29040 667 jo guru khY soeI 
Bl mwnhu hir 
hir kQw 
inrwlI]1]rhwau
]

Jo Gur Kehai Soee 

Bhal Maanahu Har 

Har Kathhaa 

Niraalee ||1|| 

Rehaao ||

Whatever the Guru 

says, accept that as 

good; the sermon of 

the Lord, Har, Har, is 

unique and wonderful. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਜਰਆ ਕਰੋ, ਇਹ) ਿ ੋਕੁਝ 

ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ) ਭਲਾ ਸਮਝੋ, 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਅਨੋਖੀ (ਤਬਦੀਲੀ 
ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29041 667 hir ky sMq suxhu 
jn BweI guru 
syivhu byig 
bygwlI]

(byig bygwlI) bhuq CyqI Har Kae Santh 

Sunahu Jan 

Bhaaee Gur 

Saevihu Baeg 

Baegaalee ||

O Saints of the Lord, O 

Siblings of Destiny, 

listen: serve the Guru, 

quickly now!

ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹੇ 

ਭਰਾਵੋ! ਸੁਣੋ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਿਾਓ।

29042 667 sqguru syiv Krcu 
hir bwDhu mq 
jwxhu Awju ik 
kwl@I]2]

Sathagur Saev 

Kharach Har 

Baadhhahu Math 

Jaanahu Aaj K 

Kaalhee ||2||

Let your service to the 

True Guru be your 

supplies on the Lord's 

Path; pack them up, 

and don't think of 

today or tomorrow. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਖਰਚੀ (ਪੱਲੇ) ਬੂੰਨਹੋ । 
ਮਤਾਂ ਇਹ ਸਮਜਝਓ ਜਕ ਅੱਿ 

(ਇਹ ਕੂੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ) ਭਲਕੇ 

(ਇਹ ਕੂੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਟਾਲ 

ਮਟੋਲੇ ਨਾਹ ਕਰਨੇ) ॥੨॥
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29043 667 hir ky sMq jphu 
hir jpxw hir 
sMqu clY hir 
nwlI]

Har Kae Santh 

Japahu Har 

Japanaa Har Santh 

Chalai Har Naalee 

||

O Saints of the Lord, 

chant the chant of the 

Lord's Name; the 

Lord's Saints walk with 

the Lord.

ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ 

ਿਜਪਆ ਕਰੋ। (ਇਸ ਿਾਪ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਹਰੀ ਦਾ ਸੂੰਤ 

ਹਰੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਨ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
29044 667 ijn hir jipAw  

sy hir hoey hir 
imilAw kyl 
kylwlI]3]

(kyl) coz (kylwlI) 
krn vwly

Jin Har Japiaa Sae 

Har Hoeae Har 

Miliaa Kael 

Kaelaalee ||3||

Those who meditate 

on the Lord, become 

the Lord; the playful, 

wondrous Lord meets 

them. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਿੀ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

29045 667 hir hir jpnu 
jip loc luocwnI  
hir ikrpw kir 
bnvwlI]

Har Har Japan Jap 

Loch Luochaanee 

Har Kirapaa Kar 

Banavaalee ||

To chant the chant of 

the Lord's Name, Har, 

Har, is the longing I 

long for; have Mercy 

upon me, O Lord of 

the world-forest.

ਹੇ ਬਨਵਾਰੀ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਹਰ ਕਰ!

29046 667 jn nwnk sMgiq 
swD hir mylhu  
hm swD jnw pg 
rwlI]4]4]

(rwlI) DUV[ pg:polw 
bolo

Jan Naanak 

Sangath Saadhh 

Har Maelahu Ham 

Saadhh Janaa Pag 

Raalee ||4||4||

O Lord, unite servant 

Nanak with the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy; make me 

the dust of the feet of 

the Holy. ||4||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਈ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਮਲੀ 
ਰਹੇ ॥੪॥੪॥
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29047 668 DnwsrI mhlw 
4]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 4 ||

Dhanaasaree, Fourth 

Mehl:

29048 668 hir hir bUMd Bey 
hir suAwmI hm 
cwiqRk ibll 
ibllwqI]

ibl-l ibl-lwqI Har Har Boondh 

Bheae Har 

Suaamee Ham 

Chaathrik Bilal 

Bilalaathee ||

The Lord, Har, Har, is 

the rain-drop; I am the 

song-bird, crying, 

crying out for it.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਮੈਂ 
ਪਪੀਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਬੂੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ 

ਤੜਫ਼ ਜਰਹਾ ਹਾਂ। (ਮੇਹਰ ਕਰ), 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ (ਸਵਾਂਤੀ-
) ਬੂੂੰ ਦ ਬਣ ਿਾਏ।

29049 668 hir hir ikRpw 
krhu pRB ApnI  
muiK dyvhu hir 
inmKwqI]1]

Har Har Kirapaa 

Karahu Prabh 

Apanee Mukh 

Dhaevahu Har 

Nimakhaathee 

||1||

O Lord God, please 

bless me with Your 

Mercy, and pour Your 

Name into my mouth, 

even if for only an 

instant. ||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੀ 
ਮੇਹਰ ਕਰ, ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ 

ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ (ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ 
ਸਵਾਂਤੀ) ਬੂੂੰ ਦ ਪਾ ਦੇ ॥੧॥

29050 668 hir ibnu rih n 
skau iek rwqI]

Har Bin Rehi N 

Sako Eik Raathee 

||

Without the Lord, I 

cannot live for even a 

second.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇ 

ਲਈ ਭੀ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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29051 668 ijau ibnu AmlY  
AmlI mir jweI 
hY iqau hir ibnu  
hm mir 
jwqI]rhwau]

Jio Bin Amalai 

Amalee Mar Jaaee 

Hai Thio Har Bin 

Ham Mar Jaathee 

|| Rehaao ||

Like the addict who 

dies without his drug, I 

die without the Lord. 

||Pause||

ਜਿਵੇਂ (ਅਫ਼ੀਮ ਆਜਦਕ) ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਅਮਲੀ (ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ) 
ਮਨੱੁਖ ਤੜਫ਼ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਰਹਾਉ॥

29052 668 qum hir srvr 
Aiq Agwh hm  
lih n skih  
AMqu mwqI]

Thum Har Saravar 

Ath Agaah Ham 

Lehi N Sakehi Anth 

Maathee ||

You, Lord, are the 

deepest, most 

unfathomable ocean; I 

cannot find even a 

trace of Your limits.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਬੜਾ ਹੀ 
ਡੂੂੰ ਘਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ 
ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਦਾ ਅੂੰਤ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ।

29053 668 qU prY prY  
AprMpru suAwmI  
imiq jwnhu 
Awpn gwqI]2]

ApxI rIqI dI (gwqI) 
mRXwdw nUM Awp hI jwxdy 
hoN[ Ap-rMpru

Thoo Parai Parai 

Aparanpar 

Suaamee Mith 

Jaanahu Aapan 

Gaathee ||2||

You are the most 

remote of the remote, 

limitless and 

transcendent; O Lord 

Master, You alone 

know Your state and 

extent. ||2||

ਤੂੂੰ  ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈਂ। ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ 
ਹੈਂ ਤੇ ਜਕਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ-ਇਹ 

ਭੇਤ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ 
॥੨॥

29054 668 hir ky sMq jnw 
hir jipE gur 
rMig clUlY rwqI]

(clUlY) gUV@y Har Kae Santh 

Janaa Har Japiou 

Gur Rang 

Chaloolai Raathee 

||

The Lord's humble 

Saints meditate on the 

Lord; they are imbued 

with the deep crimson 

color of the Guru's 

Love.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

(ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹੋਏ) ਗੂੜਹੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਗਏ,
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29055 668 hir hir Bgiq 
bnI Aiq soBw  
hir jipE aUqm 
pwqI]3]

(pwqI) ie`zq Har Har Bhagath 

Banee Ath Sobhaa 

Har Japiou 

Ootham Paathee 

||3||

Meditating on the 

Lord, they attain great 

glory, and the most 

sublime honor. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂੰਗ ਬਣ 

ਜਗਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਬੜੀ ਸੋਭਾ 
ਜਮਲੀ। ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉੱਤਮ 

ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ॥੩॥

29056 668 Awpy Twkuru Awpy 
syvku Awip 
bnwvY BwqI]

Aapae Thaakur 

Aapae Saevak Aap 

Banaavai 

Bhaathee ||

He Himself is the Lord 

and Master, and He 

Himself is the servant; 

He Himself creates His 

environments.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਦੀ ਜਵਓਂਤ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ (ਢੋ ਆਪ ਹੀ 
ਢੁਕਾਂਦਾ ਹੈ), ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ।

29057 668 nwnku jnu qumrI 
srxweI hir 
rwKhu lwj 
BgwqI]4]5]

Naanak Jan 

Thumaree 

Saranaaee Har 

Raakhahu Laaj 

Bhagaathee 

||4||5||

Servant Nanak has 

come to Your 

Sanctuary, O Lord; 

protect and preserve 

the honor of Your 

devotee. ||4||5||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ॥੪॥੫॥

29058 668 DnwsrI mhlw 
4]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 4 ||

Dhanaasaree, Fourth 

Mehl:
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29059 668 kiljug kw Drmu  
khhu qum BweI  
ikv CUth hm 
CutkwkI]

(C`ut-kwkI) Cu`tx dI 
ie`Cw vwly[ kh-hu

Kalijug Kaa 

Dhharam Kehahu 

Thum Bhaaee Kiv 

Shhootteh Ham 

Shhuttakaakee ||

Tell me, O Siblings of 

Destiny, the religion 

for this Dark Age of 

Kali Yuga. I seek 

emancipation - how 

can I be emancipated?

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਧਰਮ ਦੱਸ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਿਗਤ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ ਜਵਚੋਂ ਬਜਚਆ ਿਾ 
ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਦੱਸ; ਮੈਂ 
ਜਕਵੇਂ ਬਚਾਂ?

29060 668 hir hir jpu 
byVI hir qulhw  
hir jipE qrY 
qrwkI]1]

(qr`wkI) qwrU Har Har Jap 

Baerree Har 

Thulehaa Har 

Japiou Tharai 

Tharaakee ||1||

Meditation on the 

Lord, Har, Har, is the 

boat, the raft; 

meditating on the 

Lord, the swimmer 

swims across. ||1||

(ਉੱਤਰ-) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਿਾਪ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ 
ਤੁਲਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਉਹ ਤਾਰੂ 

ਬਣ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

29061 668 hir jI lwj 
rKhu hir jn 
kI]

Har Jee Laaj 

Rakhahu Har Jan 

Kee ||

O Dear Lord, protect 

and preserve the 

honor of Your humble 

servant.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ 
ਲੈ।

29062 668 hir hir jpnu  
jpwvhu Apnw  
hm mwgI Bgiq 
iekwkI]rhwau]

iek`wkI Har Har Japan 

Japaavahu Apanaa 

Ham Maagee 

Bhagath Eikaakee 

|| Rehaao ||

O Lord, Har, Har, 

please make me chant 

the chant of Your 

Name; I beg only for 

Your devotional 

worship. ||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇਹ। ਮੈਂ 
(ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ) ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੂੰਗ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
ਰਹਾਉ॥
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29063 668 hir ky syvk sy 
hir ipAwry ijn 
jipE hir 
bcnwkI]

bcn`wkI Har Kae Saevak 

Sae Har Piaarae Jin 

Japiou Har 

Bachanaakee ||

The Lord's servants 

are very dear to the 

Lord; they chant the 

Word of the Lord's 

Bani.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ, 

ਉਹ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

29064 668 lyKw icqR gupiq 
jo iliKAw sB 
CUtI jm kI 
bwkI]2]

Laekhaa Chithr 

Gupath Jo Likhiaa 

Sabh Shhoottee 

Jam Kee Baakee 

||2||

The account of the 

recording angels, Chitr 

and Gupt, and the 

account with the 

Messenger of Death is 

totally erased. ||2||

ਜਚੱਤਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਿੇਹੜਾ ਭੀ 
ਉਹਨਾਂ (ਦੇ ਕਰਮਾਂ) ਦਾ ਲੇਖ 

ਜਲਖ ਰੱਜਖਆ ਸੀ, ਧਰਮਰਾਿ 

ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਹਸਾਬ ਹੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

29065 668 hir ky sMq  
jipE min hir 
hir lig sMgiq 
swD jnw kI]

Har Kae Santh 

Japiou Man Har 

Har Lag Sangath 

Saadhh Janaa Kee 

||

The Saints of the Lord 

meditate on the Lord 

in their minds; they 

join the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ 

ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ 

ਕੀਤਾ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5862 Published: March 06/ 2014



29066 668 idnIAru sUru 
iqRsnw Agin 
buJwnI isv 
cirE cMdu 
cMdwkI]3]

(idnIAru) sUrj[ 
(isv) kilAwx srUp 
pRmwqmw[ buJwnI polw[ 
cMd`wkI

Dhineear Soor 

Thrisanaa Agan 

Bujhaanee Siv 

Chariou Chandh 

Chandhaakee 

||3||

The piercing sun of 

desires has set, and 

the cool moon has 

risen. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕੱਜਲਆਣ 

ਰੂਪ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਜਪਆ, ਮਾਨੋ) ਠੂੰ ਢਕ ਪੁਚਾਣ 

ਵਾਲਾ ਚੂੰਦ ਚੜਹ ਜਪਆ, ਜਿਸ 

ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਜਦੱਤੀ; 
(ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਤਪਦਾ 
ਸੂਰਿ (ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਜਦੱਤਾ) ॥੩॥

29067 668 qum vf purK vf 
Agm Agocr  
qum Awpy Awip 
ApwkI]

(Ap`wkI) Awpy hI Thum Vadd 

Purakh Vadd 

Agam Agochar 

Thum Aapae Aap 

Apaakee ||

You are the Greatest 

Being, absolutely 

unapproachable and 

unfathomable; You 

created the Universe 

from Your Own Being.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ; ਤੂੂੰ  
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ; ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

ਹੈਂ।

29068 668 jn nwnk kau  
pRB ikrpw kIjY  
kir dwsin dws 
dswkI]4]6]

(ds`wkI) dwsW dw Jan Naanak Ko 

Prabh Kirapaa 

Keejai Kar 

Dhaasan Dhaas 

Dhasaakee 

||4||6||

O God, take pity on 

servant Nanak, and 

make him the slave of 

the slave of Your 

slaves. ||4||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ, ਤੇ, ਆਪਣੇ 
ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ 
ਲੈ ॥੪॥੬॥

29069 668 DnwsrI mhlw 4 
Gru 5 dupdy

Dhhanaasaree 

Mehalaa 4 Ghar 5 

Dhupadhae

Dhanaasaree, Fourth 

Mehl, Fifth House, Du-

Padas:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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29070 668 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29071 668 aur Dwir bIcwir  
murwir rmo rmu  
mnmohn nwmu 
jpIny]

Our Dhhaar 

Beechaar Muraar 

Ramo Ram 

Manamohan 

Naam Japeenae ||

Enshrine the Lord 

within your heart, and 

contemplate Him. 

Dwell upon Him, 

reflect upon Him, and 

chant the Name of the 

Lord, the Enticer of 

hearts.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਪਰਗਟ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ;

29072 668 AidRstu Agocru 
AprMpr suAwmI  
guir pUrY pRgt 
kir dIny]1]

A-idRstu A-gocru Ap-
rMpr

Adhrisatt Agochar 

Aparanpar 

Suaamee Gur 

Poorai Pragatt Kar 

Dheenae ||1||

The Lord Master is 

unseen, unfathomable 

and unreachable; 

through the Perfect 

Guru, He is revealed. 

||1||

ਿ ੋਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ, ਿੋ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ, ਿ ੋਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ) ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੂੰ  (ਉਸ) 

ਮਨ-ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸੋਚ-

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਸਦਾ 
ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

29073 668 rwm pwrs cMdn  
hm kwst lost]

(kwst) l`kV[ (lost) 
lohw

Raam Paaras 

Chandhan Ham 

Kaasatt Losatt ||

The Lord is the 

philosopher's stone, 

which transforms lead 

into gold, and 

sandalwood, while I 

am just dry wood and 

iron.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰਸ 

ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਲੋਹਾ ਹਾਂ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੂੰਦਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਕਾਠ ਹਾਂ।
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29074 668 hir sMig hrI 
sqsMgu Bey hir 
kMcnu cMdnu 
kIny]1]rhwau]

Har Sang Haree 

Sathasang Bheae 

Har Kanchan 

Chandhan Keenae 

||1|| Rehaao ||

Associating with the 

Lord, and the Sat 

Sangat, the Lord's True 

Congregation, the 

Lord has transformed 

me into gold and 

sandalwood. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸਤਸੂੰਗ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਹੇ ਤੋਂ) 
ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਕਾਠ ਤੋਂ) 
ਚੂੰਦਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

29075 668 nv iCA Ktu  
bolih muK Awgr  
myrw hir pRBu  
iev n pqIny]

(nv) nON ivAwkrn[ 
(iCA) Cy SwsqR[ (Ktu) 
A`T AMg vyd[ (Awgr) 
zubwnI

Nav Shhia Khatt 

Bolehi Mukh 

Aagar Maeraa Har 

Prabh Eiv N 

Patheenae ||

One may repeat, 

verbatim, the nine 

grammars and the six 

Shaastras, but my Lord 

God is not pleased by 

this.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਕਈ ਪੂੰ ਜਡਤ) ਨੌ 

ਜਵਆਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਮੂੂੰ ਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

(ਪਰ) ਜਪਆਰਾ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

29076 668 jn nwnk hir 
ihrdY sd 
iDAwvhu ieau 
hir pRBu myrw 
BIny]2]1]7]

Jan Naanak Har 

Hiradhai Sadh 

Dhhiaavahu Eio 

Har Prabh Maeraa 

Bheenae 

||2||1||7||

O servant Nanak, 

meditate forever on 

the Lord in your heart; 

this is what pleases my 

Lord God. ||2||1||7||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖੋ, (ਜਸਰਫ਼) ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੭॥

29077 668 DnwsrI mhlw 
4]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 4 ||

Dhanaasaree, Fourth 

Mehl:
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29078 669 gun khu hir lhu  
kir syvw siqgur  
iev hir hir 
nwmu iDAweI]

Gun Kahu Har 

Lahu Kar Saevaa 

Sathigur Eiv Har 

Har Naam 

Dhhiaaee ||

Chant His Praises, 

learn of the Lord, and 

serve the True Guru; 

in this way, meditate 

on the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਯਾਦ ਕਜਰਆ ਕਰ। (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੁ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਕਜਰਆ ਕਰ। 
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ।

29079 669 hir drgh 
Bwvih iPir 
jnim n Awvih  
hir hir hir 
joiq smweI]1]

Har Dharageh 

Bhaavehi Fir 

Janam N Aavehi 

Har Har Har Joth 

Samaaee ||1||

In the Court of the 

Lord, He shall be 

pleased with you, and 

you shall not have to 

enter the cycle of 

reincarnation again; 

you shall merge in the 

Divine Light of the 

Lord, Har, Har, Har. 

||1||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਪਸੂੰਦ ਆ ਿਾਏਗਂਾ, ਮੁੜ 

ਿਨਮ (ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ) ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ, ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਸਦਾ ਲੀਨ 

ਰਹੇਂਗਾ ॥੧॥

29080 669 jip mn nwmu 
hrI hoih srb 
suKI]

Jap Man Naam 

Haree Hohi Sarab 

Sukhee ||

Chant the Name of the 

Lord, O my mind, and 

you shall be totally at 

peace.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਸੁਖੀ ਰਹੇਂਗਾ।
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29081 669 hir jsu aUc  
sBnw qy aUpir  
hir hir hir 
syiv 
CfweI]rhwau]

Har Jas Ooch 

Sabhanaa Thae 

Oopar Har Har Har 

Saev Shhaddaaee 

|| Rehaao ||

The Lord's Praises are 

the most sublime, the 

most exalted; serving 

the Lord, Har, Har, 

Har, you shall be 

emancipated. 

||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਬੜਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕੂੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ 

ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੂੰਮ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਰਹੁ, (ਇਹ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਸਭ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

29082 669 hir ikRpw iniD 
kInI guir Bgiq 
hir dInI qb 
hir isau pRIiq 
bin AweI]

Har Kirapaa Nidhh 

Keenee Gur 

Bhagath Har 

Dheenee Thab Har 

Sio Preeth Ban 

Aaee ||

The Lord, the treasure 

of mercy, blessed me, 

and so the Guru 

blessed me with the 

Lord's devotional 

worship; I have come 

to be in love with the 

Lord.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਜਕਰਪਾ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ, 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ, ਤਦੋਂ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪਿੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਬਣ ਜਗਆ।

29083 669 bhu icMq ivswrI  
hir nwmu auir 
DwrI nwnk hir 
Bey hY 
sKweI]2]2]8]

(sKweI) im`qR Bahu Chinth 

Visaaree Har 

Naam Our 

Dhhaaree Naanak 

Har Bheae Hai 

Sakhaaee 

||2||2||8||

I have forgotten my 

cares and anxieties, 

and enshrined the 

Lord's Name in my 

heart; O Nanak, the 

Lord has become my 

friend and companion. 

||2||2||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਲਆ, ਉਸ 

ਨੇ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਹੋਰ) ਬਹੁਤੀ 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਭੁਲਾ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ-ਜਮੱਤਰ ਬਣ 

ਜਗਆ ॥੨॥੨॥੮॥
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29084 669 DnwsrI mhlw 
4]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 4 ||

Dhanaasaree, Fourth 

Mehl:

29085 669 hir pVu hir 
ilKu hir jip 
hir gwau hir  
Baujlu pwir 
auqwrI]

Har Parr Har Likh 

Har Jap Har Gaao 

Har Bhoujal Paar 

Outhaaree ||

Read about the Lord, 

write about the Lord, 

chant the Lord's 

Name, and sing the 

Lord's Praises; the 

Lord will carry you 

across the terrifying 

world-ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਜੜਹਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਲਖਦਾ ਰਹੁ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

29086 669 min bcin irdY 
iDAwie hir hoie 
sMqustu iev Bxu  
hir nwmu 
murwrI]1]

(sM-qustu) iqRpq ho ky Man Bachan 

Ridhai Dhhiaae 

Har Hoe 

Santhusatt Eiv 

Bhan Har Naam 

Muraaree ||1||

In your mind, by your 

words, and within 

your heart, meditate 

on the Lord, and He 

will be pleased. In this 

way, repeat the Name 

of the Lord. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨ ਜਵਚ, ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ, ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਜਰਆ ਕਰ। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਜਰਆ ਕਰ ॥੧॥

29087 669 min jpIAY hir 
jgdIs]

j`gdIs Man Japeeai Har 

Jagadhees ||

O mind, meditate on 

the Lord, the Lord of 

the World.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
29088 669 imil sMgiq swDU 

mIq]

Mil Sangath 

Saadhhoo Meeth 

||

Join the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, O friend.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ-
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29089 669 sdw AnMdu hovY 
idnu rwqI hir 
kIriq kir 
bnvwrI]rhwau]

Sadhaa Anandh 

Hovai Dhin 

Raathee Har 

Keerath Kar 

Banavaaree || 

Rehaao ||

You shall be happy 

forever, day and night; 

sing the Praises of the 

Lord, the Lord of the 

world-forest. 

||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਜਰਆ ਕਰ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

29090 669 hir hir krI 
idRsit qb BieE 
min audmu hir 
hir nwmu jipE  
giq BeI hmwrI]

Har Har Karee 

Dhrisatt Thab 

Bhaeiou Man 

Oudham Har Har 

Naam Japiou Gath 

Bhee Hamaaree ||

When the Lord, Har, 

Har, casts His Glance 

of Grace, then I made 

the effort in my mind; 

meditating on the 

Name of the Lord, Har, 

Har, I have been 

emancipated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ 
ਮਨ ਜਵਚ ਉੱਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਨਾਮ ਿਜਪਆ, 

ਤੇ, ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ।

29091 669 jn nwnk kI 
piq rwKu myry 
suAwmI hir 
Awie pirE hY 
srix 
qumwrI]2]3]9]

Jan Naanak Kee 

Path Raakh 

Maerae Suaamee 

Har Aae Pariou Hai 

Saran Thumaaree 

||2||3||9||

Preserve the honor of 

servant Nanak, O my 

Lord and Master; I 

have come seeking 

Your Sanctuary. 

||2||3||9||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ 
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ, 

ਤੇਰਾ ਇਹ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆ ਜਪਆ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੂੰ  
ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼) 

॥੨॥੩॥੯॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5869 Published: March 06/ 2014



29092 669 DnwsrI mhlw 
4]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 4 ||

Dhanaasaree, Fourth 

Mehl:

29093 669 caurwsIh isD 
buD qyqIs koit 
muin jn siB 
cwhih hir jIau 
qyro nwau]

caur`wsIh is`D b`uD 
qy~qIs cwh-ih

Chouraaseeh 

Sidhh Budhh 

Thaethees Kott 

Mun Jan Sabh 

Chaahehi Har Jeeo 

Thaero Naao ||

The eighty-four 

Siddhas, the spiritual 

masters, the Buddhas, 

the three hundred 

thirty million gods and 

the silent sages, all 

long for Your Name, O 

Dear Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋਗ-ਮਤ ਦੇ ਚੌਰਾਸੀ 
ਆਗੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁਧ ਵਰਗੇ 

ਜਗਆਨਵਾਨ, ਤੇਤੀ ਕਿੋੜ 

ਦੇਵਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ-
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਨਾ) ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

29094 669 gur pRswid ko 
ivrlw pwvY ijn 
kau illwit 
iliKAw Duir 
Bwau]1]

(illwit) m`Qy Gur Prasaadh Ko 

Viralaa Paavai Jin 

Ko Lilaatt Likhiaa 

Dhhur Bhaao ||1||

By Guru's Grace, a rare 

few obtain it; upon 

their foreheads, the 

pre-ordained destiny 

of loving devotion is 

written. ||1||

ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਇਹ ਦਾਜਤ) 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ ਹੈ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਪਿੇਮ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥

29095 669 jip mn rwmY 
nwmu hir jsu 
aUqm kwm]

Jap Man Raamai 

Naam Har Jas 

Ootham Kaam ||

O mind, chant the 

Name of the Lord; 

singing the Lord's 

Praises is the most 

exalted activity.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਿਜਪਆ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸਭ 

ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕੂੰਮ ਹੈ।
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29096 669 jo gwvih suxih  
qyrw jsu suAwmI  
hau iqn kY sd 
bilhwrY 
jwau]rhwau]

Jo Gaavehi Sunehi 

Thaeraa Jas 

Suaamee Ho Thin 

Kai Sadh 

Balihaarai Jaao || 

Rehaao ||

I am forever a sacrifice 

to those who sing, and 

hear Your Praises, O 

Lord and Master. 

||Pause||

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
ਰਹਾਉ॥

29097 669 srxwgiq 
pRiqpwlk hir 
suAwmI jo qum 
dyhu soeI hau 
pwau]

sr-xwgiq Saranaagath 

Prathipaalak Har 

Suaamee Jo Thum 

Dhaehu Soee Ho 

Paao ||

I seek Your Sanctuary, 

O Cherisher God, my 

Lord and Master; 

whatever You give me, 

I accept.

ਹੇ ਸਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਉਹੀ ਕੁਝ ਲੈ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿ ੋਤੂੂੰ  ਆਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

29098 669 dIn dieAwl 
ikRpw kir dIjY  
nwnk hir 
ismrx kw hY 
cwau]2]4]10]

Dheen Dhaeiaal 

Kirapaa Kar 

Dheejai Naanak 

Har Simaran Kaa 

Hai Chaao 

||2||4||10||

O Lord, Merciful to the 

meek, give me this 

blessing; Nanak longs 

for the Lord's 

meditative 

remembrance. 

||2||4||10||

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਨਕ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇਹ, 

(ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਚਾਉ ਹੈ 

॥੨॥੪॥੧੦॥

29099 669 DnwsrI mhlw 
4]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 4 ||

Dhanaasaree, Fourth 

Mehl:
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29100 669 syvk isK pUjx 
siB Awvih siB 
gwvih hir hir 
aUqm bwnI]

Saevak Sikh 

Poojan Sabh 

Aavehi Sabh 

Gaavehi Har Har 

Ootham Baanee ||

All the Sikhs and 

servants come to 

worship and adore 

You; they sing the 

sublime Bani of the 

Lord, Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੇਵਕ (ਅਖਵਾਣ 

ਵਾਲੇ) ਜਸੱਖ (ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ) 

ਸਾਰੇ (ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਪੂਿਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

29101 669 gwivAw suixAw 
iqn kw hir 
Qwie pwvY ijn 
siqgur kI 
AwigAw siq 
siq kir 
mwnI]1]

Gaaviaa Suniaa 

Thin Kaa Har 

Thhaae Paavai Jin 

Sathigur Kee 

Aagiaa Sath Sath 

Kar Maanee ||1||

Their singing and 

listening is approved 

by the Lord; they 

accept the Order of 

the True Guru as True, 

totally True. ||1||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ 

ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
ਜਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਿਾਣ ਕੇ ਉਸ 

ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੧॥

29102 669 bolhu BweI hir 
kIriq hir 
Bvjl qIriQ]

Bolahu Bhaaee 

Har Keerath Har 

Bhavajal 

Theerathh ||

Chant the Lord's 

Praises, O Siblings of 

Destiny; the Lord is 

the sacred shrine of 

pilgrimage in the 

terrifying world-ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲੇ (ਗੁਰੂ-) 

ਤੀਰਥ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਜਰਆ ਕਰੋ।
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29103 669 hir dir iqn kI 
aUqm bwq hY 
sMqhu hir kQw  
ijn jnhu 
jwnI]rhwau]

Har Dhar Thin Kee 

Ootham Baath Hai 

Santhahu Har 

Kathhaa Jin 

Janahu Jaanee || 

Rehaao ||

They alone are praised 

in the Court of the 

Lord, O Saints, who 

know and understand 

the Lord's sermon. 

||Pause||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਚੂੰਗੀ ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

29104 669 Awpy guru cylw hY 
Awpy Awpy hir 
pRBu coj ivfwnI]

Aapae Gur 

Chaelaa Hai Aapae 

Aapae Har Prabh 

Choj Viddaanee ||

He Himself is the 

Guru, and He Himself 

is the disciple; the 

Lord God Himself plays 

His wondrous games.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਜਸੱਖ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਅਚਰਿ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

29105 669 jn nwnk Awip 
imlwey soeI hir 
imlsI Avr sB 
iqAwig Ehw 
hir 
BwnI]2]5]11]

Jan Naanak Aap 

Milaaeae Soee Har 

Milasee Avar Sabh 

Thiaag Ouhaa Har 

Bhaanee 

||2||5||11||

O servant Nanak, he 

alone merges with the 

Lord, whom the Lord 

Himself merges; all the 

others are forsaken, 

but the Lord loves 

him. ||2||5||11||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ! ਹੋਰ 

ਸਾਰਾ (ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ) ਛੱਡ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਵਚ ਤੁਰ 

ਕੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਜਰਆ 

ਕਰ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੫॥੧੧॥

29106 669 DnwsrI mhlw 
4]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 4 ||

Dhanaasaree, Fourth 

Mehl:
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29107 669 ieCw pUrku srb 
suKdwqw hir jw 
kY vis hY 
kwmDynw]

Eishhaa Poorak 

Sarab 

Sukhadhaathaa 

Har Jaa Kai Vas Hai 

Kaamadhhaenaa 

||

The Lord is the Fulfiller 

of desires, the Giver of 

total peace; the 

Kaamadhaynaa, the 

wish-fulfilling cow, is 

in His power.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿੇਹੜਾ ਹਰੀ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ (ਸਵਰਗ ਜਵਚ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਸਮਝੀ ਗਈ) ਕਾਮਧੇਨ 

ਹੈ।
29108 669 so AYsw hir 

iDAweIAY myry 
jIAVy qw srb 
suK pwvih myry 
mnw]1]

So Aisaa Har 

Dhhiaaeeai 

Maerae Jeearrae 

Thaa Sarab Sukh 

Paavehi Maerae 

Manaa ||1||

So meditate on such a 

Lord, O my soul. Then, 

you shall obtain total 

peace, O my mind. 

||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਅਿੇਹੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
(ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰੇਂਗਾ) ਤਦੋਂ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਂਾ ॥੧॥

29109 670 jip mn siqnwmu  
sdw siqnwmu]

Jap Man Sath 

Naam Sadhaa Sath 

Naam ||

Chant, O my mind, the 

True Name, Sat Naam, 

the True Name.

ਹੇ ਮਨ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਜਪਆ ਕਰ।

29110 670 hliq pliq muK 
aUjl hoeI hY  
inq iDAweIAY  
hir purKu 
inrMjnw]rhwau]

Halath Palath 

Mukh Oojal Hoee 

Hai Nith 

Dhhiaaeeai Har 

Purakh Niranjanaa 

|| Rehaao ||

In this world, and in 

the world beyond, 

your face shall be 

radiant, by meditating 

continually on the 

immaculate Lord God. 

||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਜਨਰਲੇਪ ਹਰੀ ਦਾ ਸਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟ ਲਈਦੀ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥
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29111 670 jh hir ismrnu 
BieAw qh 
aupwiD gqu kInI  
vfBwgI hir 
jpnw]

(aupwiD) JgVy[ (giq) 
Kqm

Jeh Har Simaran 

Bhaeiaa Theh 

Oupaadhh Gath 

Keenee 

Vaddabhaagee 

Har Japanaa ||

Wherever anyone 

remembers the Lord in 

meditation, disaster 

runs away from that 

place. By great good 

fortune, we meditate 

on the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਜਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਝਗੜਾ-ਬਖੇੜਾ ਚਾਲੇ ਪਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। (ਜਿਰ ਭੀ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।

29112 670 jn nwnk kau  
guir ieh miq 
dInI jip hir  
Bvjlu 
qrnw]2]6]12]

Jan Naanak Ko Gur 

Eih Math Dheenee 

Jap Har Bhavajal 

Tharanaa 

||2||6||12||

The Guru has blessed 

servant Nanak with 

this understanding, 

that by meditating on 

the Lord, we cross 

over the terrifying 

world-ocean. 

||2||6||12||

ਹੇ ਭਾਈ! ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  (ਤਾਂ) 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥੬॥੧੨॥

29113 670 DnwsrI mhlw 
4]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 4 ||

Dhanaasaree, Fourth 

Mehl:

29114 670 myry swhw mY hir 
drsn suKu hoie]

Maerae Saahaa 

Mai Har Dharasan 

Sukh Hoe ||

O my King, beholding 

the Blessed Vision of 

the Lord's Darshan, I 

am at peace.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! (ਮੇਹਰ 

ਕਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਏ।
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29115 670 hmrI bydin qU 
jwnqw swhw  
Avru ikAw jwnY 
koie]rhwau]

(bydin) pIV Hamaree Baedhan 

Thoo Jaanathaa 

Saahaa Avar Kiaa 

Jaanai Koe || 

Rehaao ||

You alone know my 

inner pain, O King; 

what can anyone else 

know? ||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਮੇਰੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਪੀੜ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ। 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਰਹਾਉ॥

29116 670 swcw swihbu scu 
qU myry swhw qyrw 
kIAw scu sBu 
hoie]

Saachaa Saahib 

Sach Thoo Maerae 

Saahaa Thaeraa 

Keeaa Sach Sabh 

Hoe ||

O True Lord and 

Master, You are truly 

my King; whatever You 

do, all that is True.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਅਟੱਲ ਹੈਂ। ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਭੀ ਉਕਾਈ-

ਹੀਣ ਹੈ (ਉਸ ਜਵਚ ਭੀ ਕੋਈ 

ਊਣਤਾ ਨਹੀਂ)।

29117 670 JUTw iks kau 
AwKIAY swhw  
dUjw nwhI 
koie]1]

Jhoothaa Kis Ko 

Aakheeai Saahaa 

Dhoojaa Naahee 

Koe ||1||

Who should I call a 

liar? There is no other 

than You, O King. ||1||

ਹੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! (ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਝੂਠਾ ਆਜਖਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥

29118 670 sBnw ivic qU 
vrqdw swhw  
siB quJih 
iDAwvih idnu 
rwiq]

Sabhanaa Vich 

Thoo Varathadhaa 

Saahaa Sabh 

Thujhehi 

Dhhiaavehi Dhin 

Raath ||

You are pervading and 

permeating in all; O 

King, everyone 

meditates on You, day 

and night.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ।
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29119 670 siB quJ hI 
Qwvhu mMgdy myry 
swhw qU sBnw 
krih iek 
dwiq]2]

Sabh Thujh Hee 

Thhaavahu 

Mangadhae 

Maerae Saahaa 

Thoo Sabhanaa 

Karehi Eik Dhaath 

||2||

Everyone begs of You, 

O my King; You alone 

give gifts to all. ||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ (ਮੂੰਗਾਂ) ਮੂੰਗਦੇ 

ਹਨ। ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੨॥

29120 670 sBu ko quJ hI 
ivic hY myry swhw  
quJ qy bwhir 
koeI nwih]

Sabh Ko Thujh Hee 

Vich Hai Maerae 

Saahaa Thujh Thae 

Baahar Koee 

Naahi ||

All are under Your 

Power, O my King; 

none at all are beyond 

You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੈ, ਤੈਥੋਂ 
ਆਕੀ ਕੋਈ ਿੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।

29121 670 siB jIA qyry qU 
sBs dw myry 
swhw siB quJ hI 
mwih smwih]3]

Sabh Jeea Thaerae 

Thoo Sabhas Dhaa 

Maerae Saahaa 

Sabh Thujh Hee 

Maahi Samaahi 

||3||

All beings are Yours-

You belong to all, O 

my King. All shall 

merge and be 

absorbed in You. ||3||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ, 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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29122 670 sBnw kI qU Aws 
hY myry ipAwry  
siB quJih 
iDAwvih myry 
swh]

hYN Sabhanaa Kee 

Thoo Aas Hai 

Maerae Piaarae 

Sabh Thujhehi 

Dhhiaavehi 

Maerae Saah ||

You are the hope of 

all, O my Beloved; all 

meditate on You, O 

my King.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ।

29123 670 ijau BwvY iqau 
rKu qU myry 
ipAwry scu 
nwnk ky 
pwiqswh]4]7]1
3]

Jio Bhaavai Thio 

Rakh Thoo Maerae 

Piaarae Sach 

Naanak Kae 

Paathisaah 

||4||7||13||

As it pleases You, 

protect and preserve 

me, O my Beloved; 

You are the True King 

of Nanak. 

||4||7||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਰੱਖ। ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
॥੪॥੭॥੧੩॥

29124 670 DnwsrI mhlw 5 
Gru 1 caupdy

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 Ghar 1 

Choupadhae

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl, First House, 

Chau-Padas:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
29125 670 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29126 670 Bv KMfn 
duKBMjn sÍwmI  
Bgiq vCl 
inrMkwry]

(Bv) sMswr, caurwsI 
dw gyV[ (vCl) ipAwry

Bhav Khanddan 

Dhukh Bhanjan 

Svaamee Bhagath 

Vashhal 

Nirankaarae ||

O Destroyer of fear, 

Remover of suffering, 

Lord and Master, 

Lover of Your 

devotees, Formless 

Lord.

ਹੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ!
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29127 670 koit prwD imty 
iKn BIqir jW 
gurmuiK nwmu 
smwry]1]

Kott Paraadhh 

Mittae Khin 

Bheethar Jaan 

Guramukh Naam 

Samaarae ||1||

Millions of sins are 

eradicated in an 

instant when, as 

Gurmukh, one 

contemplates the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||1||

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਤੇਰਾ) ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

29128 670 myrw mnu lwgw hY 
rwm ipAwry]

Maeraa Man 

Laagaa Hai Raam 

Piaarae ||

My mind is attached 

to my Beloved Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਪਆਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨਾਲ 

ਜਗੱਝ ਜਗਆ ਹੈ।
29129 670 dIn dieAwil 

krI pRiB ikrpw  
vis kIny pMc 
dUqwry]1]rhwau]

v`is Dheen Dhaeiaal 

Karee Prabh 

Kirapaa Vas 

Keenae Panch 

Dhoothaarae 

||1|| Rehaao ||

God, Merciful to the 

meek, granted His 

Grace, and placed the 

five enemies under my 

control. ||1||Pause||

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਆਪ ਹੀ) 
ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ, ਪੂੰਿੇ 
(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਵੈਰੀ (ਮੇਰੇ) ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

29130 670 qyrw Qwnu suhwvw  
rUpu suhwvw qyry 
Bgq sohih 
drbwry]

soh-ih Thaeraa Thhaan 

Suhaavaa Roop 

Suhaavaa Thaerae 

Bhagath Sohehi 

Dharabaarae ||

Your place is so 

beautiful; Your form is 

so beautiful; Your 

devotees look so 

beautiful in Your Court.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ 

ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ 

ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
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29131 670 srb jIAw ky 
dwqy suAwmI kir 
ikrpw lyhu 
aubwry]2]

Sarab Jeeaa Kae 

Dhaathae 

Suaamee Kar 

Kirapaa Laehu 

Oubaarae ||2||

O Lord and Master, 

Giver of all beings, 

please, grant Your 

Grace, and save me. 

||2||

ਹੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ; 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਈ ਰੱਖ ॥੨॥

29132 670 qyrw vrnu n jwpY  
rUpu n lKIAY  
qyrI kudriq  
kaunu bIcwry]

(vrnu) rUp Thaeraa Varan N 

Jaapai Roop N 

Lakheeai Thaeree 

Kudharath Koun 

Beechaarae ||

Your color is not 

known, and Your form 

is not seen; who can 

contemplate Your 

Almighty Creative 

Power?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ; ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੀ। ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਜਕ ਤੇਰੀ 
ਜਕਤਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ।

29133 670 jil Qil 
mhIAil rivAw 
sRb TweI Agm 
rUp igrDwry]3]

(igrDwry) Akwl purK Jal Thhal Meheeal 

Raviaa Srab 

Thaaee Agam 

Roop 

Giradhhaarae 

||3||

You are contained in 

the water, the land 

and the sky, 

everywhere, O Lord of 

unfathomable form, 

Holder of the 

mountain. ||3||

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਰਮਾਤਮਾ! ਤੂੂੰ  
ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ 

ਹੈਂ ॥੩॥

29134 670 kIriq krih 
sgl jn qyrI qU 
AibnwsI purKu 
murwry]

Keerath Karehi 

Sagal Jan Thaeree 

Thoo Abinaasee 

Purakh Muraarae 

||

All beings sing Your 

Praises; You are the 

imperishable Primal 

Being, the Destroyer 

of ego.

ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ! ਤੂੂੰ  ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈਂ; 
ਤੂੂੰ  ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ 

ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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29135 670 ijau BwvY iqau 
rwKhu suAwmI jn 
nwnk srin 
duAwry]4]1]

Jio Bhaavai Thio 

Raakhahu 

Suaamee Jan 

Naanak Saran 

Dhuaarae 

||4||1||

As it pleases You, 

please protect and 

preserve me; servant 

Nanak seeks Sanctuary 

at Your Door. ||4||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਸੁਆਮੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ 

ਜਡੱਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰ ॥੪॥੧॥

29136 670 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29137 670 ibnu jl pRwn 
qjy hY mInw ijin 
jl isau hyqu 
bFwieE]

Bin Jal Praan 

Thajae Hai 

Meenaa Jin Jal Sio 

Haeth Badtaaeiou 

||

The fish out of water 

loses its life; it is 

deeply in love with the 

water.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ 

ਕੇ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਸ (ਮੱਛੀ) ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

29138 670 kml hyiq 
ibnisE hY Bvrw  
auin mwrgu 
inkis n 
pwieE]1]

Kamal Haeth 

Binasiou Hai 

Bhavaraa Oun 

Maarag Nikas N 

Paaeiou ||1||

The bumble bee, 

totally in love with the 

lotus flower, is lost in 

it; it cannot find the 

way to escape from it. 

||1||

ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਭੌਰੇ 

ਨੇ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲਈ, (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਉਸ ਨੇ (ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਵਚੋਂ) 
ਜਨਕਲ ਕੇ (ਬਾਹਰ ਦਾ) ਰਸਤਾ 
ਨਾਹ ਲੱਭਾ ॥੧॥

29139 670 Ab mn eyks 
isau mohu kInw]

Ab Man Eaekas Sio 

Mohu Keenaa ||

Now, my mind has 

nurtured love for the 

One Lord.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹੁਣ 

(ਇਸ ਿਨਮ ਜਵਚ) ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ 
ਜਲਆ ਹੈ,
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29140 670 mrY n jwvY sd 
hI sMgy siqgur 
sbdI 
cInw]1]rhwau]

(cInw) jwixAw Marai N Jaavai 

Sadh Hee Sangae 

Sathigur Sabadhee 

Cheenaa ||1|| 

Rehaao ||

He does not die, and is 

not born; He is always 

with me. Through the 

Word of the True 

Guru's Shabad, I know 

Him. ||1||Pause||

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29141 671 kwm hyiq kuMcru 
lY PWikE Ehu 
pr vis BieE 
ibcwrw]

(PWikE) Psw ilAw[ 
v`is

Kaam Haeth 

Kunchar Lai 

Faankiou Ouhu 

Par Vas Bhaeiou 

Bichaaraa ||

Lured by sexual desire, 

the elephant is 

trapped; the poor 

beast falls into the 

power of another.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਹਾਥੀ ਿਸ ਜਗਆ, ਉਹ 

ਜਵਚਾਰਾ ਪਰ-ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਗਆ।

29142 671 nwd hyiq isru 
fwirE kurMkw  
aus hI hyq 
ibdwrw]2]

(fwirE) su`t id`qw[ 
(ibdwrw) nws kIqw

Naadh Haeth Sir 

Ddaariou 

Kurankaa Ous Hee 

Haeth Bidhaaraa 

||2||

Lured by the sound of 

the hunter's bell, the 

deer offers its head; 

because of this 

enticement, it is killed. 

||2||

(ਘੂੰ ਡੇਹੇੜੇ ਦੀ) ਆਵਾਜ਼ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਹਰਨ ਆਪਣਾ 
ਜਸਰ ਦੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਮਾਜਰਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

29143 671 dyiK kutMbu loiB 
moihE pRwnI  
mwieAw kau 
lptwnw]

Dhaekh Kuttanb 

Lobh Mohiou 

Praanee Maaeiaa 

Ko Lapattaanaa ||

Gazing upon his 

family, the mortal is 

enticed by greed; he 

clings in attachment to 

Maya.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣਾ) ਪਰਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਸ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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29144 671 Aiq ricE kir 
lIno Apunw auin 
Coif srwpr 
jwnw]3]

(ricE) mgn[ (srw-
pr) zrUr[ Aiqpolw

Ath Rachiou Kar 

Leeno Apunaa 

Oun Shhodd 

Saraapar Jaanaa 

||3||

Totally engrossed in 

worldly things, he 

considers them to be 

his own; but in the 

end, he shall surely 

have to leave them 

behind. ||3||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਬਹੁਤ 

ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਮਾਇਆ 

ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਕ 

ਆਖ਼ਰ) ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ (ਸਭ 

ਕੁਝ) ਛੱਡ ਕੇ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਿਾਣਾ 
ਹੈ ॥੩॥

29145 671 ibnu goibMd Avr 
sMig nyhw Ehu 
jwxhu sdw 
duhylw]

(duhylw) duKI Bin Gobindh Avar 

Sang Naehaa 

Ouhu Jaanahu 

Sadhaa Dhuhaelaa 

||

Know it well, that 

anyone who loves any 

other than God, shall 

be miserable forever.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ 

ਿਾਣ,ੋ ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

29146 671 khu nwnk gur 
iehY buJwieE  
pRIiq pRBU sd 
kylw]4]2]

(kylw) AnMd[ b`uJwieE Kahu Naanak Gur 

Eihai Bujhaaeiou 

Preeth Prabhoo 

Sadh Kaelaa 

||4||2||

Says Nanak, the Guru 

has explained this to 

me, that love for God 

brings lasting bliss. 

||4||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਇਹ ਹੀ ਸਮਝ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕੀਜਤਆਂ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥
29147 671 DnwsrI mÚ 5] Dhhanaasaree Ma 

5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29148 671 kir ikrpw dIE 
moih nwmw bMDn 
qy Cutkwey]

Kar Kirapaa 

Dheeou Mohi 

Naamaa 

Bandhhan Thae 

Shhuttakaaeae ||

Granting His Grace, 

God has blessed me 

with His Name, and 

released me of my 

bonds.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਨੇ) 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੱਤਾ, 
(ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਜਲਆ,
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29149 671 mn qy ibsirE 
sglo DMDw gur 
kI crxI 
lwey]1]

Man Thae Bisariou 

Sagalo 

Dhhandhhaa Gur 

Kee Charanee 

Laaeae ||1||

I have forgotten all 

worldly 

entanglements, and I 

am attached to the 

Guru's feet. ||1||

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲਾ ਕੇ ਮਨ 

ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ-ਝੂੰ ਬੇਲਾ ਲਜਹ 

ਜਗਆ ॥੧॥

29150 671 swDsMig icMq 
ibrwnI CwfI]

(ibrwnI) ibgwnI Saadhhasang 

Chinth Biraanee 

Shhaaddee ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I have 

renounced my other 

cares and anxieties.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਆਸ ਛੱਡ 

ਜਦੱਤੀ।

29151 671 AhMbuiD moh mn 
bwsn dy kir 
gfhw 
gwfI]1]rhwau]

(bwsn) vwsnw[ 
(gfhw) toey c (gwfI) 
d`b id`qI[ AhM-buiD

Ahanbudhh Moh 

Man Baasan Dhae 

Kar Gaddehaa 

Gaaddee ||1|| 

Rehaao ||

I dug a deep pit, and 

buried my egotistical 

pride, emotional 

attachment and the 

desires of my mind. 

||1||Pause||

ਹਉਮੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ, ਮਨ 

ਦੀ ਵਾਸਨਾ-ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਟੋਆ ਪੱੁਟ ਕੇ ਨੱਪ ਜਦੱਤਾ (ਸਦਾ 
ਲਈ ਦੱਬ ਜਦੱਤਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

29152 671 nw ko myrw dusmnu 
rihAw nw hm 
iks ky bYrweI]

(bYrweI) vYrI Naa Ko Maeraa 

Dhusaman Rehiaa 

Naa Ham Kis Kae 

Bairaaee ||

No one is my enemy, 

and I am no one's 

enemy.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੇਰਾ ਕੋਈ 

ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਜਗਆ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ), ਮੈਂ ਭੀ ਜਕਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ 
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
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29153 671 bRhmu pswru 
pswirE BIqir  
siqgur qy soJI 
pweI]2]

Breham Pasaar 

Pasaariou 

Bheethar Sathigur 

Thae Sojhee Paaee 

||2||

God, who expanded 

His expanse, is within 

all; I learned this from 

the True Guru. ||2||

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਮਝ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, 

(ਸਭਨਾਂ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) ਜਖਲਾਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੨॥
29154 671 sBu ko mIqu hm 

Awpn kInw hm 
sBnw ky swjn]

Sabh Ko Meeth 

Ham Aapan 

Keenaa Ham 

Sabhanaa Kae 

Saajan ||

I am a friend to all; I 

am everyone's friend.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਹਰੇਕ ਪਿਾਣੀ 
ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਮੱਤਰ ਕਰ ਕੇ 

ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ 
ਜਮੱਤਰ-ਸੱਿਣ ਹੀ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।
29155 671 dUir prwieE mn 

kw ibrhw qw mylu 
kIE myrY 
rwjn]3]

(ibrhw) ivCoVw Dhoor Paraaeiou 

Man Kaa Birehaa 

Thaa Mael Keeou 

Maerai Raajan 

||3||

When the sense of 

separation was 

removed from my 

mind, then I was 

united with the Lord, 

my King. ||3||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲੋਂ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ) ਜਵਛੋੜਾ 
(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਸਰਨ ਲਈ, ਤਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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29156 671 ibnisE FITw  
AMimRqu vUTw sbdu 
lgo gur mITw]

(FITw) kTor suBwA[ 
(vUTw) visAw[ l`go

Binasiou Dteethaa 

Anmrith Voothaa 

Sabadh Lago Gur 

Meethaa ||

My stubbornness is 

gone, Ambrosial 

Nectar rains down, 

and the Word of the 

Guru's Shabad seems 

so sweet to me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ) 
ਢੀਠ-ਪੁਣਾ ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਿਲ ਆ ਵੱਜਸਆ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।

29157 671 jil Qil 
mhIAil srb 
invwsI nwnk 
rmeIAw 
fITw]4]3]

(mhIAil) zmIn au~qy, 
AkwS, qy pulwV c[ r-
meIAw

Jal Thhal Meheeal 

Sarab Nivaasee 

Naanak Rameeaa 

Ddeethaa 

||4||3||

He is pervading 

everywhere, in the 

water, on the land and 

in the sky; Nanak 

beholds the all-

pervading Lord. 

||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਲ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ, ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ, ਸਭ ਥਾਂ 
ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥੩॥

29158 671 DnwsrI mÚ 5] Dhhanaasaree Ma 

5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29159 671 jb qy drsn Byty 
swDU Bly idns 
Eie Awey]

Jab Thae Dharasan 

Bhaettae 

Saadhhoo Bhalae 

Dhinas Oue Aaeae 

||

Ever since I obtained 

the Blessed Vision of 

the Darshan of the 

Holy, my days have 

been blessed and 

prosperous.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਪਿਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ 

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੂੰ ਗੇ ਜਦਨ ਆ ਗਏ,

29160 671 mhw AnMdu sdw 
kir kIrqnu  
purK ibDwqw 
pwey]1]

(ibDwqw) Bwg bxwaux 
vwly

Mehaa Anandh 

Sadhaa Kar 

Keerathan Purakh 

Bidhhaathaa 

Paaeae ||1||

I have found lasting 

bliss, singing the Kirtan 

of the Praises of the 

Primal Lord, the 

Architect of destiny. 

||1||

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸੁਖ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਕਰਤਾਰ 

ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ ॥੧॥
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29161 671 Ab moih rwm 
jso min gwieE]

Ab Mohi Raam 

Jaso Man Gaaeiou 

||

Now, I sing the Praises 

of the Lord within my 

mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਗਾ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ,

29162 671 BieE pRgwsu  
sdw suKu mn mih  
siqguru pUrw 
pwieE]1]rhwau]

Bhaeiou Pragaas 

Sadhaa Sukh Man 

Mehi Sathigur 

Pooraa Paaeiou 

||1|| Rehaao ||

My mind has been 

illumined and 

enlightened, and it is 

always at peace; I 

have found the 

Perfect True Guru. 

||1||Pause||

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

29163 671 gux inDwnu ird 
BIqir visAw qw 
dUKu Brm Bau 
Bwgw]

Gun Nidhhaan 

Ridh Bheethar 

Vasiaa Thaa 

Dhookh Bharam 

Bho Bhaagaa ||

The Lord, the treasure 

of virtue, abides deep 

within the heart, and 

so pain, doubt and 

fear have been 

dispelled.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੱੁਖ ਭਰਮ ਡਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
29164 671 BeI prwpiq 

vsqu Agocr  
rwm nwim rMgu 
lwgw]2]

Bhee Paraapath 

Vasath Agochar 

Raam Naam Rang 

Laagaa ||2||

I have obtained the 

most 

incomprehensible 

thing, enshrining love 

for the Name of the 

Lord. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
(ਉਹ ਉੱਤਮ) ਚੀਜ਼ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਕ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ॥੨॥
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29165 671 icMq AicMqw soc 
Asocw sogu loBu 
mohu Qwkw]

Chinth Achinthaa 

Soch Asochaa Sog 

Lobh Mohu 

Thhaakaa ||

I was anxious, and 

now I am free of 

anxiety; I was worried, 

and now I am free of 

worry; my grief, greed 

and emotional 

attachments are gone.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਚੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਗਆ 

ਹਾਂ, (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਗ਼ਮ ਮੱੁਕ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਲੋਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

29166 671 haumY rog imty  
ikrpw qy jm qy 
Bey ibbwkw]3]

(ib-bwkw) in`fr Houmai Rog 

Mittae Kirapaa 

Thae Jam Thae 

Bheae Bibaakaa 

||3||

By His Grace, I am 

cured of the disease of 

egotism, and the 

Messenger of Death 

no longer terrifies me. 

||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ) ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਆਜਦਕ ਰੋਗ 

ਜਮਟ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਿਮ-ਰਾਿ 

ਤੋਂ ਭੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
॥੩॥

29167 671 gur kI thl gurU 
kI syvw gur kI 
AwigAw BwxI]

Gur Kee Ttehal 

Guroo Kee Saevaa 

Gur Kee Aagiaa 

Bhaanee ||

Working for the Guru, 

serving the Guru and 

the Guru's Command, 

all are pleasing to me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਟਹਲ-ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ 
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

29168 671 khu nwnk ijin 
jm qy kwFy iqsu 
gur kY 
kurbwxI]4]4]

Kahu Naanak Jin 

Jam Thae Kaadtae 

This Gur Kai 

Kurabaanee 

||4||4||

Says Nanak, He has 

released me from the 

clutches of Death; I 

am a sacrifice to that 

Guru. ||4||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ! 

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥੪॥
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29169 671 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29170 671 ijs kw qnu mnu 
Dnu sBu iqs kw  
soeI suGVu 
sujwnI]

(suGVu) suMdr[ (sujwnI) 
sRySt jwxIjwx

Jis Kaa Than Man 

Dhhan Sabh This 

Kaa Soee Sugharr 

Sujaanee ||

Body, mind, wealth 

and everything belong 

to Him; He alone is all-

wise and all-knowing.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ, 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਭੀ 
ਉਸੇ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਸੁਚੱਿਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸਆਣਾ ਹੈ।

29171 671 iqn hI suixAw  
duKu suKu myrw qau 
ibiD nIkI 
KtwnI]1]

(nIkI) suMdr[ (KtwnI) 
l`gI

Thin Hee Suniaa 

Dhukh Sukh 

Maeraa Tho Bidhh 

Neekee 

Khattaanee ||1||

He listens to my pains 

and pleasures, and 

then my condition 

improves. ||1||

ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਦੱੁਖ ਸੁਖ 

(ਸਦਾ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ 
ਸੁਜਣਆ ਹੈ, (ਿਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ 
ਅਰਦਾਸ-ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ) 

ਤਦੋਂ (ਸਾਡੀ) ਹਾਲਤ ਚੂੰਗੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

29172 671 jIA kI eykY hI 
pih mwnI]

Jeea Kee Eaekai 

Hee Pehi Maanee 

||

My soul is satisfied 

with the One Lord 

alone.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿੂੰ ਦ ਦੀ (ਅਰਦਾਸ) 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ 
ਮੂੰਨੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

29173 671 Avir jqn kir 
rhy bhuqyry iqn  
iqlu nhI kImiq 
jwnI]rhwau]

Avar Jathan Kar 

Rehae 

Bahuthaerae Thin 

Thil Nehee 

Keemath Jaanee 

|| Rehaao ||

People make all sorts 

of other efforts, but 

they have no value at 

all. ||Pause||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਲੋਕ) ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਿਤਨ 

ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਿਤਨਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਇਕ ਜਤਲ 

ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ 

ਿਾਂਦਾ ਰਹਾਉ॥
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29174 671 AMimRq nwmu 
inrmolku hIrw  
guir dIno mMqwnI]

Anmrith Naam 

Niramolak Heeraa 

Gur Dheeno 

Manthaanee ||

The Ambrosial Naam, 

the Name of the Lord, 

is a priceless jewel. 

The Guru has given me 

this advice.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਨਾਮ ਇਕ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਜਕਸੇ ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ 

ਨਾਮ-ਮੂੰਤਰ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਦੇ ਜਦੱਤਾ,

29175 671 ifgY n folY idRVu 
kir rihE pUrn 
hoie 
iqRpqwnI]2]

(mn ivSy ivkwrW c 
(if`gY) if`gdw nhIN[ 
(iqRpqwnI) iqRpq

Ddigai N Ddolai 

Dhrirr Kar Rehiou 

Pooran Hoe 

Thripathaanee 

||2||

It cannot be lost, and 

it cannot be shaken 

off; it remains steady, 

and I am perfectly 

satisfied with it. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਡੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੂੰ ਮਲ 

ਤੌਰ ਤੇ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਸੂੰ ਤੋਖੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

29176 671 Eie ju bIc hm 
qum kCu hoqy iqn 
kI bwq iblwnI]

(iblwnI) bIq geI Oue J Beech Ham 

Thum Kashh 

Hothae Thin Kee 

Baath Bilaanee ||

Those things which 

tore me away from 

You, Lord, are now 

gone.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ-ਹੀਰਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਉਹਨਾਂ ਮੇਰ-

ਤੇਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਵਤਕਜਰਆਂ 

ਦੀ ਗੱਲ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿੋ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਬੜੇ ਪਿਬਲ ਹਨ।

29177 672 AlMkwr imil  
QYlI hoeI hY qw 
qy kink 
vKwnI]3]

(AlMkwr) gihxy FL ky 
sony dI (QYlI) flI

Alankaar Mil 

Thhailee Hoee Hai 

Thaa Thae Kanik 

Vakhaanee ||3||

When golden 

ornaments are melted 

down into a lump, 

they are still said to be 

gold. ||3||

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਪਾਸੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਉਂ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) ਅਨੇਕਾਂ ਗਹਣੇ ਜਮਲ 

ਕੇ (ਗਾਲੇ ਿਾ ਕੇ) ਰੈਣੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ, ਉਸ ਢੇਲੀ ਤੋਂ ਉਹ 

ਸੋਨਾ ਹੀ ਅਖਵਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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29178 672 pRgitE joiq  
shj suK soBw  
bwjy Anhq 
bwnI]

Pragattiou Joth 

Sehaj Sukh Sobhaa 

Baajae Anehath 

Baanee ||

The Divine Light has 

illuminated me, and I 

am filled with celestial 

peace and glory; the 

unstruck melody of 

the Lord's Bani 

resounds within me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਦਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ (ਮਾਨੋ) 

ਇਕ-ਰਸ ਵਾਿੇ ਵੱਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
29179 672 khu nwnk  

inhcl Gru 
bwiDE guir kIE 
bMDwnI]4]5]

Kahu Naanak 

Nihachal Ghar 

Baadhhiou Gur 

Keeou 

Bandhhaanee 

||4||5||

Says Nanak, I have 

built my eternal home; 

the Guru has 

constructed it for me. 

||4||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿਬੂੰ ਧ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਲਈ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੫॥

29180 672 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29181 672 vfy vfy rwjn 
Aru BUmn qw kI 
iqRsn n bUJI]

Vaddae Vaddae 

Raajan Ar 

Bhooman Thaa 

Kee Thrisan N 

Boojhee ||

The desires of the 

greatest of the great 

kings and landlords 

cannot be satisfied.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਵੱਡੇ 

ਵੱਡੇ ਰਾਿੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਜਜ਼ਮੀਦਾਰ ਹਨ, (ਮਾਇਆ 

ਵਲੋਂ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5891 Published: March 06/ 2014



29182 672 lpit rhy 
mwieAw rMg mwqy  
locn kCU n 
sUJI]1]

(locn) A`KW Lapatt Rehae 

Maaeiaa Rang 

Maathae Lochan 

Kashhoo N 

Soojhee ||1||

They remain 

engrossed in Maya, 

intoxicated with the 

pleasures of their 

wealth; their eyes see 

nothing else at all. 

||1||

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ 

ਨਾਲ ਚੂੰਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
(ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੁਝ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੱਖੀਂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ॥੧॥

29183 672 ibiKAw mih  
ikn hI iqRpiq 
n pweI]

Bikhiaa Mehi Kin 

Hee Thripath N 

Paaee ||

No one has ever found 

satisfaction in sin and 

corruption.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਜਵਚ (ਿਸੇ ਰਜਹ ਕੇ) ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ 

ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

29184 672 ijau pwvku  
eIDin nhI DRwpY  
ibnu hir khw 
AGweI]rhwau]

(eIDin) bwlx Jio Paavak 

Eedhhan Nehee 

Dhhraapai Bin Har 

Kehaa Aghaaee || 

Rehaao ||

The flame is not 

satisfied by more fuel; 

how can one be 

satisfied without the 

Lord? ||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਰੱਿਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਰੱਿ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ਰਹਾਉ॥

29185 672 idnu idnu krq 
Bojn bhu ibMjn  
qw kI imtY n 
BUKw]

(ibMjn) suAwdly Kwxy Dhin Dhin Karath 

Bhojan Bahu 

Binjan Thaa Kee 

Mittai N Bhookhaa 

||

Day after day, he eats 

his meals with many 

different foods, but his 

hunger is not 

eradicated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰ 

ਰੋਜ਼ ਸੁਆਦਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ (ਸੁਆਦਲੇ 

ਖਾਜਣਆਂ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਮੱੁਕਦੀ।
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29186 672 audmu krY suAwn 
kI inAweI cwry 
kuMtw GoKw]2]

(GoKw) Kojdw Oudham Karai 

Suaan Kee Niaaee 

Chaarae Kunttaa 

Ghokhaa ||2||

He runs around like a 

dog, searching in the 

four directions. ||2||

(ਸੁਆਦਲੇ ਖਾਜਣਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕੱੁਤੇ ਵਾਂਗ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ 

ਪਾਸੇ ਭਾਲਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

29187 672 kwmvMq kwmI bhu 
nwrI pr igRh 
joh n cUkY]

(joh) dyKxw Kaamavanth 

Kaamee Bahu 

Naaree Par Grih 

Joh N Chookai ||

The lustful, lecherous 

man desires many 

women, and he never 

stops peeking into the 

homes of others.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਾਮ-ਵੱਸ ਹੋਏ 

ਜਵਸ਼ਈ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 
ਜਕਤਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸਤਿੀਆਂ ਹੋਣ, 

ਪਰਾਏ ਘਰ ਵਲ ਉਸ ਦੀ ਮੂੰਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਜਿਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ।

29188 672 idn pRiq krY  
krY pCuqwpY sog 
loB mih sUkY]3]

(idn pRiq) hr roz Dhin Prath Karai 

Karai 

Pashhuthaapai 

Sog Lobh Mehi 

Sookai ||3||

Day after day, he 

commits adultery 

again and again, and 

then he regrets his 

actions; he wastes 

away in misery and 

greed. ||3||

ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਜਵਸ਼ੇ-ਪਾਪ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਪਛੁਤਾਂਦਾ (ਭੀ) 
ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ 

ਅਤੇ ਪਛੁਤਾਵੇ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਸੱੁਕਦਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

29189 672 hir hir nwmu 
Apwr Amolw  
AMimRqu eyku 
inDwnw]

Har Har Naam 

Apaar Amolaa 

Anmrith Eaek 

Nidhhaanaa ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is 

incomparable and 

priceless; it is the 

treasure of Ambrosial 

Nectar.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੇ 

ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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29190 672 sUKu shju AwnMdu 
sMqn kY nwnk 
gur qy 
jwnw]4]6]

Sookh Sehaj 

Aanandh Santhan 

Kai Naanak Gur 

Thae Jaanaa 

||4||6||

The Saints abide in 

peace, poise and bliss; 

O Nanak, through the 

Guru, this is known. 

||4||6||

(ਇਸ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਹੀ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੪॥੬॥

29191 672 DnwsrI mÚ 5] Dhhanaasaree Ma 

5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29192 672 lvY n lwgn kau 
hY kCUAY jw kau 
iPir iehu DwvY]

Lavai N Laagan Ko 

Hai Kashhooai Jaa 

Ko Fir Eihu 

Dhhaavai ||

Nothing which this 

mortal being runs 

after, can compare to 

it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਜਿਸ 

ਜਿਸ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦੀ) ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੀ।
29193 672 jw kau guir dIno  

iehu AMimRqu iqs 
hI kau bin 
AwvY]1]

Jaa Ko Gur 

Dheeno Eihu 

Anmrith This Hee 

Ko Ban Aavai ||1||

He alone comes to 

have it, whom the 

Guru blesses with this 

Ambrosial Nectar. 

||1||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਦੇ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਦੀ ਸਮਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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29194 672 jw kau AwieE 
eyku rsw]

Jaa Ko Aaeiou 

Eaek Rasaa || 

Khaan Paan Aan 

Nehee Khudhhiaa 

Thaa Kai Chith N 

Basaa || Rehaao 

||

The desire to eat, to 

wear new clothes, and 

all other desires,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਆ ਜਗਆ,

29195 672 Kwn pwn Awn 
nhI KuiDAw qw 
kY iciq n 
bsw]rhwau]

(K`uiDAw) Bu`K Khaan Paan Aan 

Nehee Khudhhiaa 

Thaa Kai Chith N 

Basaa || Rehaao 

||

Do not abide in the 

mind of one who 

comes to know the 

subtle essence of the 

One Lord. ||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਆਜਦਕ ਦੀ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁੱ ਖ ਉਸ ਦੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਜਟਕ ਸਕਦੀ 
ਰਹਾਉ॥

29196 672 mauilE mnu qnu 
hoieE hirAw  
eyk bUMd ijin 
pweI]

mau~ilE ksky Mouliou Man 

Than Hoeiou 

Hariaa Eaek 

Boondh Jin Paaee 

||

The mind and body 

blossom forth in 

abundance, when one 

receives even a drop 

of this Nectar.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਨਾਮ-

ਿਲ ਦੀ) ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਬੂੂੰ ਦ ਹੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

(ਆਤਮਕ ਿਲ ਨਾਲ) ਹਰਾ ਹੋ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

29197 672 brin n swkau  
ausqiq qw kI  
kImiq khxu n 
jweI]2]

Baran N Saako 

Ousathath Thaa 

Kee Keemath 

Kehan N Jaaee 

||2||

I cannot express His 

glory; I cannot 

describe His worth. 

||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ (ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ॥੨॥
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29198 672 Gwl n imilE  
syv n imilE  
imilE Awie 
AicMqw]

Ghaal N Miliou 

Saev N Miliou 

Miliou Aae 

Achinthaa ||

We cannot meet the 

Lord by our own 

efforts, nor can we 

meet Him through 

service; He comes and 

meets us 

spontaneously.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ 

(ਆਪਣੀ ਜਕਸੇ) ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਕਸੇ 

ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਜਚਤ-

ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਜਗਆ।
29199 672 jw kau dieAw 

krI myrY Twkuir  
iqin gurih 
kmwno mMqw]3]

Jaa Ko Dhaeiaa 

Karee Maerai 

Thaakur Thin 

Gurehi Kamaano 

Manthaa ||3||

One who is blessed by 

my Lord Master's 

Grace, practices the 

Teachings of the 

Guru's Mantra. ||3||

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਅਮਲ 

ਕੀਤਾ ॥੩॥

29200 672 dIn dYAwl sdw 
ikrpwlw srb 
jIAw pRiqpwlw]

Dheen Dhaiaal 

Sadhaa Kirapaalaa 

Sarab Jeeaa 

Prathipaalaa ||

He is merciful to the 

meek, always kind and 

compassionate; He 

cherishes and nurtures 

all beings.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ 
ਮੇਹਰਬਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

29201 672 Eiq poiq nwnk 
sMig rivAw ijau 
mwqw bwl 
guopwlw]4]7]

guopwlw:hoVy AONkV 
ivckwr bolo

Outh Poth Naanak 

Sang Raviaa Jio 

Maathaa Baal 

Guopaalaa 

||4||7||

The Lord is mingled 

with Nanak, through 

and through; He 

cherishes him, like the 

mother her child. 

||4||7||

ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਚੱਤ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਤਾਣੇ 
ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੭॥
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29202 672 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29203 672 bwir jwau gur 
Apuny aUpir  
ijin hir hir 
nwmu idRV@wXw]

idRV@wXw:Xw qwlU qoN bolo Baar Jaao Gur 

Apunae Oopar Jin 

Har Har Naam 

Dhrirrhaayaa ||

I am a sacrifice to my 

Guru, who has 

implanted the Name 

of the Lord, Har, Har, 

within me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ;

29204 672 mhw auidAwn 
AMDkwr mih  
ijin sIDw mwrgu 
idKwXw]1]

(auidAwn) aujwV Mehaa Oudhiaan 

Andhhakaar Mehi 

Jin Seedhhaa 

Maarag 

Dhikhaayaa ||1||

In the utter darkness 

of the wilderness, He 

showed me the 

straight path. ||1||

ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰੇ (ਸੂੰਸਾਰ-) ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਮੈਨੂੂੰ  ਜਸੱਧਾ ਰਾਹ 

ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

29205 672 hmry pRwn gupwl 
goibMd]

Hamarae Praan 

Gupaal Gobindh ||

The Lord of the 

universe, the 

Cherisher of the 

world, He is my breath 

of life.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਡੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,

29206 672 eIhw aUhw srb 
Qok kI ijsih 
hmwrI 
icMd]1]rhwau]

(icMd) icMqw Eehaa Oohaa 

Sarab Thhok Kee 

Jisehi Hamaaree 

Chindh ||1|| 

Rehaao ||

Here and hereafter, he 

takes care of 

everything for me. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਪਰੋਲਕ ਜਵਚ) ਸਾਡੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 

ਦਾ ਜਫ਼ਕਰ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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29207 672 jw kY ismrin  
srb inDwnw  
mwnu mhqu piq 
pUrI]

m-h`qu Jaa Kai Simaran 

Sarab Nidhhaanaa 

Maan Mehath 

Path Pooree ||

Meditating on Him in 

remembrance, I have 

found all treasures, 

respect, greatness and 

perfect honor.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਡੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ) 

ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

29208 672 nwmu lYq koit 
AG nwsy Bgq 
bwCih siB 
DUrI]2]

(AG) pwp Naam Laith Kott 

Agh Naasae 

Bhagath 

Baashhehi Sabh 

Dhhooree ||2||

Remembering His 

Name, millions of sins 

are erased; all His 

devotees long for the 

dust of His feet. ||2||

ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਕਿੋੜਾਂ 
ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। (ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਲੋਚਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

29209 672 srb mnorQ jy ko 
cwhY syvY eyku 
inDwnw]

Sarab Manorathh 

Jae Ko Chaahai 

Saevai Eaek 

Nidhhaanaa ||

If someone wishes for 

the fulfillment of all 

his hopes and desires, 

he should serve the 

one supreme treasure.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੋਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ (ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਨੀਆਂ) ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਹ 

ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਿੋ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

29210 672 pwrbRhm 
AprMpr suAwmI  
ismrq pwir 
prwnw]3]

Ap-rMpr Paarabreham 

Aparanpar 

Suaamee Simarath 

Paar Paraanaa 

||3||

He is the Supreme 

Lord God, infinite Lord 

and Master; 

meditating on Him in 

remembrance, one is 

carried across. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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29211 672 sIql sWiq mhw 
suKu pwieAw  
sMqsMig rihE 
El@w]

Seethal Saanth 

Mehaa Sukh 

Paaeiaa 

Santhasang 

Rehiou Oulhaa ||

I have found total 

peace and tranquility 

in the Society of the 

Saints; my honor has 

been preserved.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ) ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਾਪਤ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬੜਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਉਸ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ)

29212 672 hir Dnu sMcnu  
hir nwmu Bojnu  
iehu nwnk kIno 
col@w]4]8]

(col@w) cMgw Bojn Har Dhhan 

Sanchan Har 

Naam Bhojan Eihu 

Naanak Keeno 

Cholhaa ||4||8||

To gather in the Lord's 

wealth, and to taste 

the food of the Lord's 

Name - Nanak has 

made this his feast. 

||4||8||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ) 

ਭੋਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੁਆਦਲਾ 
ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ॥੪॥੮॥

29213 673 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29214 673 ijh krxI hovih 
srimMdw iehw 
kmwnI rIiq]

Jih Karanee 

Hovehi 

Saramindhaa 

Eihaa Kamaanee 

Reeth ||

You have made it your 

habit to practice those 

deeds which will bring 

you shame.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ੀਂ ਕੂੰਮੀਂ ਤੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ) ਸ਼ਰਜਮੂੰਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ 
ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੂੰਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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29215 673 sMq kI inMdw  
swkq kI pUjw  
AYsI idRV@I 
ibprIiq]1]

Santh Kee 

Nindhaa Saakath 

Kee Poojaa Aisee 

Dhrirrhee 

Bipareeth ||1||

You slander the Saints, 

and you worship the 

faithless cynics; such 

are the corrupt ways 

you have adopted. 

||1||

ਤੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  
ਅਸਚਰਿ ਉਲਟੀ ਮਜਤ ਗਿਹਣ 

ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥

29216 673 mwieAw moh BUlo  
AvrY hIq]

Maaeiaa Moh 

Bhoolo Avarai 

Heeth ||

Deluded by your 

emotional attachment 

to Maya, you love 

other things,

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

(ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ 

ਜਗਆ ਹੈਂ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ) ਹੋਰ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

29217 673 hircMdaurI bn 
hr pwq ry iehY 
quhwro 
bIq]1]rhwau]

(hircMdaurI) JUTI 
AkwSI n`grI[ (bIq) 
bl, iv`q

Harichandhouree 

Ban Har Paath Rae 

Eihai Thuhaaro 

Beeth ||1|| 

Rehaao ||

Like the enchanted 

city of Hari-

chandauree, or the 

green leaves of the 

forest - such is your 

way of life. 

||1||Pause||

ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਂਇਆਂ ਤਾਂ 
ਇਤਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਿੂੰਗਲ 

ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਜਤਆਂ ਦੀ, ਜਿਤਨੀ 
ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਜਦੱਸ ਰਹੀ 
ਨਗਰੀ ਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29218 673 cMdn lyp hoq 
dyh kau suKu 
grDB Bsm 
sMgIiq]

(sMgIiq) sMg Chandhan Laep 

Hoth Dhaeh Ko 

Sukh Garadhhabh 

Bhasam Sangeeth 

||

Its body may be 

anointed with 

sandalwood oil, but 

the donkey still loves 

to roll in the mud.

ਹੇ ਭਾਈ! ਖੋਤਾ ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਲੇਟਣ ਨਾਲ) ਸੁਖ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਪਏ ਕਰੀਏ 

(ਇਹੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਹੈ)।
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29219 673 AMimRq sMig nwih 
ruc Awvq ibKY 
TgaurI pRIiq]2]

Anmrith Sang 

Naahi Ruch Aavath 

Bikhai Thagouree 

Preeth ||2||

He is not fond of the 

Ambrosial Nectar; 

instead, he loves the 

poisonous drug of 

corruption. ||2||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਪਆਰ 

ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੂੂੰ  ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੀ 
ਠਗਬੂਟੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ ॥੨॥

29220 673 auqm sMq Bly 
sMjogI iesu jug 
mih pivq punIq 
]

Outham Santh 

Bhalae Sanjogee 

Eis Jug Mehi 

Pavith Puneeth ||

The Saints are noble 

and sublime; they are 

blessed with good 

fortune. They alone 

are pure and holy in 

this world.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਸੂੰਤ ਿੇਹੜੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ (ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਜਵਚ ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਭਲੇ ਸੂੰਿੋਗਾਂ ਨਾਲ 

ਹੀ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।

29221 673 jwq AkwrQ 
jnmu pdwrQ  
kwc bwdrY 
jIq]3]

(bwdrY) bdly Jaath Akaarathh 

Janam 

Padhaarathh 

Kaach Baadharai 

Jeeth ||3||

The jewel of this 

human life is passing 

away uselessly, lost in 

exchange for mere 

glass. ||3||

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ 
ਵਾਂਜਿਆਂ ਰਜਹ ਕੇ) ਤੇਰਾ 
ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਕੱਚ ਦੇ 

ਵੱਟੇ ਜਵਚ ਜਿੱਜਤਆ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੩॥

29222 673 jnm jnm ky 
iklivK duK 
Bwgy guir igAwn 
AMjnu nyqR dIq]

Janam Janam Kae 

Kilavikh Dhukh 

Bhaagae Gur 

Giaan Anjan 

Naethr Dheeth ||

The sins and sorrows 

of uncounted 

incarnations run away, 

when the Guru applies 

the healing ointment 

of spiritual wisdom to 

the eyes.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾ 
ਪਾ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਏ।
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29223 673 swDsMig ien duK 
qy inkisE  
nwnk eyk 
prIq]4]9]

Saadhhasang Ein 

Dhukh Thae 

Nikasiou Naanak 

Eaek Pareeth 

||4||9||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I have escaped 

from these troubles; 

Nanak loves the One 

Lord. ||4||9||

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ-ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚ ਜਨਕਜਲਆ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਆਖ-) ਉਸ ਨੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ 
ਜਲਆ ॥੪॥੯॥

29224 673 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29225 673 pwnI pKw pIsau  
sMq AwgY gux 
goivMd jsu gweI]

Paanee Pakhaa 

Peeso Santh Aagai 

Gun Govindh Jas 

Gaaee ||

I carry the water, wave 

the fan, and grind the 

corn for the Saints; I 

sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ (ਤੇਰੇ) 

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਪਾਣੀ (ਢੋਂਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੱਖਾ (ਝੱਲਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ) 
ਪੀਂਹਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇ, ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! 

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ।

29226 673 swis swis mnu 
nwmu sm@wrY iehu 
ibsRwm iniD 
pweI]1]

Saas Saas Man 

Naam Samhaarai 

Eihu Bisraam 

Nidhh Paaee ||1||

With each and every 

breath, my mind 

remembers the Naam, 

the Name of the Lord; 

in this way, it finds the 

treasure of peace. 

||1||

ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

(ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, 

ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਵਾਂ ਿੋ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੈ ॥੧॥

29227 673 qum@ krhu dieAw  
myry sweI]

sWeI Thumh Karahu 

Dhaeiaa Maerae 

Saaee ||

Have pity on me, O my 

Lord and Master.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) 

ਦਇਆ ਕਰ।
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29228 673 AYsI miq dIjY 
myry Twkur sdw 
sdw quDu 
iDAweI]1] 
rhwau]

Aisee Math 

Dheejai Maerae 

Thaakur Sadhaa 

Sadhaa Thudhh 

Dhhiaaee ||1|| 

Rehaao ||

Bless me with such 

understanding, O my 

Lord and Master, that 

I may forever and ever 

meditate on You. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਕ ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29229 673 qum@rI ikRpw qy  
mohu mwnu CUtY  
ibnis jwie 
BrmweI]

Thumharee 

Kirapaa Thae 

Mohu Maan 

Shhoottai Binas 

Jaae Bharamaaee 

||

By Your Grace, 

emotional attachment 

and egotism are 

eradicated, and doubt 

is dispelled.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਮੇਰਾ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਮੱੁਕ ਿਾਏ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਏ, ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਏ,

29230 673 And rUpu rivE 
sB mDy jq kq 
pyKau jweI]2]

Anadh Roop 

Raviou Sabh 

Madhhae Jath 

Kath Paekho Jaaee 

||2||

The Lord, the 

embodiment of bliss, 

is pervading and 

permeating in all; 

wherever I go, there I 

see Him. ||2||

ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਕੱਥੇ ਿਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, 
ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ-

ਸਰੂਪ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸੇਂ ॥੨॥

29231 673 qum@ dieAwl 
ikrpwl 
ikRpwiniD piqq  
pwvn gosweI]

gosWeI Thumh Dhaeiaal 

Kirapaal Kirapaa 

Nidhh Pathith 

Paavan Gosaaee ||

You are kind and 

compassionate, the 

treasure of mercy, the 

Purifier of sinners, 

Lord of the world.

ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਸਮ! ਤੂੂੰ  
ਦਇਆਲ ਹੈਂ, ਜਕਰਪਾਲ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਦਇਆ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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29232 673 koit sUK AwnMd 
rwj pwey muK qy  
inmK bulweI]3]

Kott Sookh 

Aanandh Raaj 

Paaeae Mukh 

Thae Nimakh 

Bulaaee ||3||

I obtain millions of 

joys, comforts and 

kingdoms, if You 

inspire me to chant 

Your Name with my 

mouth, even for an 

instant. ||3||

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ 

ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਰਾਿ-ਭਾਗ ਦੇ 

ਕਿੋੜਾਂ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਲਏ 

ਹਨ ॥੩॥

29233 673 jwp qwp Bgiq 
sw pUrI jo pRB kY 
min BweI]

Jaap Thaap 

Bhagath Saa 

Pooree Jo Prabh 

Kai Man Bhaaee ||

That alone is perfect 

chanting, meditation, 

penance and 

devotional worship 

service, which is 

pleasing to God's 

Mind.

ਉਹੀ ਿਾਪ ਤਾਪ ਉਹੀ ਭਗਤੀ 
ਜਸਰੇ ਚੜਹੀ ਿਾਣੋ, ਿੇਹੜੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

29234 673 nwmu jpq iqRsnw 
sB buJI hY nwnk  
iqRpiq 
AGweI]4]10]

buJI:polw bolo Naam Japath 

Thrisanaa Sabh 

Bujhee Hai Naanak 

Thripath Aghaaee 

||4||10||

Chanting the Naam, all 

thirst and desire is 

satisfied; Nanak is 

satisfied and fulfilled. 

||4||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਸਾਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ) ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਰੱਿ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੦॥

29235 673 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29236 673 ijin kIny vis 
ApunY qRY gux  
Bvx cqur 
sMswrw]

Jin Keenae Vas 

Apunai Thrai Gun 

Bhavan Chathur 

Sansaaraa ||

She controls the three 

qualities and the four 

directions of the world.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਮਾਇਆ) ਨੇ 

ਸਾਰੇ ਤਿੈ-ਗੁਣੀ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਚਾਰ-ਕੂਟ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਿੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,
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29237 673 jg iesnwn qwp 
Qwn KMfy ikAw 
iehu jMqu 
ivcwrw]1]

Jag Eisanaan 

Thaap Thhaan 

Khanddae Kiaa 

Eihu Janth 

Vichaaraa ||1||

She destroys sacrificial 

feasts, cleansing 

baths, penances and 

sacred places of 

pilgrimage; what is 

this poor person to 

do? ||1||

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਪ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਭੂੰ ਨ ਕੇ 

ਰੱਖ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਿੀਵ 

ਜਵਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਹ ਪਾਂਇਆਂ ਹੈ 

(ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ 

ਸਕੇ)? ॥੧॥

29238 673 pRB kI Et ghI  
qau CUto]

Prabh Kee Outt 

Gehee Tho 

Shhootto ||

I grasped God's 

Support and 

Protection, and then I 

was emancipated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿਜੜਆ, 

ਤਦੋਂ ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂੰਿੇ 
ਜਵਚੋਂ) ਬਚ ਜਗਆ।

29239 673 swD pRswid hir 
hir hir gwey  
ibKY ibAwiD qb 
hUto]1]rhwau]

Saadhh Prasaadh 

Har Har Har 

Gaaeae Bikhai 

Biaadhh Thab 

Hootto ||1|| 

Rehaao ||

By the Grace of the 

Holy Saints, I sang the 

Praises of the Lord, 

Har, Har, Har, and my 

sins and afflictions 

were taken away. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤਦੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਰੋਗ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੱੁਕ 

ਜਗਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29240 673 nh suxIAY nh 
muK qy bkIAY nh 
mohY auh fITI]

Neh Suneeai Neh 

Mukh Thae 

Bakeeai Neh 

Mohai Ouh 

Ddeethee ||

She is not heard - she 

does not speak with a 

mouth; she is not seen 

enticing mortals.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਾਇਆ ਿਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆ ਕੇ ਭਰਮਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਹ ਉਹ ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਹ ਉਹ ਅੱਖੀਂ 
ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ।
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29241 673 AYsI TgaurI 
pwie BulwvY min 
sB kY lwgY 
mITI]2]

Aisee Thagouree 

Paae Bhulaavai 

Man Sabh Kai 

Laagai Meethee 

||2||

She administers her 

intoxicating drug, and 

so confuses them; 

thus she seems sweet 

to everyone's mind. 

||2||

ਕੋਈ ਅਿੇਹੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ 

ਖਵਾ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਹ ਜਪਆਰੀ ਪਈ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੨॥

29242 673 mwie bwp pUq 
ihq BRwqw auin 
Gir Gir myilE 
dUAw]

(ihq) im`qR[ (dUAw) dYq Maae Baap Pooth 

Hith Bhraathaa 

Oun Ghar Ghar 

Maeliou Dhooaa ||

In each and every 

home, she has 

implanted the sense of 

duality in mother, 

father, children, 

friends and siblings.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਪੱੁਤਰ, 

ਜਮੱਤਰ, ਭਰਾ-ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੇ 

ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਵਤਕਰਾ ਪਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

29243 673 iks hI vwiD  
Gwit iks hI 
pih sgly lir 
lir mUAw]3]

Kis Hee Vaadhh 

Ghaatt Kis Hee 

Pehi Sagalae Lar 

Lar Mooaa ||3||

Some have more, and 

some have less; they 

fight and fight, to the 

death. ||3||

ਜਕਸੇ ਪਾਸ (ਮਾਇਆ) ਬਹੁਤੀ 
ਹੈ, ਜਕਸੇ ਪਾਸ ਥੋੜੀ ਹੈ (ਬੱਸ, 

ਇਸੇ ਗੱਲੇ) ਸਾਰੇ (ਆਪੋ ਜਵਚ) 

ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਪਏ ਖਪਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

29244 673 hau bilhwrI 
siqgur Apuny  
ijin iehu clqu 
idKwieAw]

Ho Balihaaree 

Sathigur Apunae 

Jin Eihu Chalath 

Dhikhaaeiaa ||

I am a sacrifice to my 

True Guru, who has 

shown me this 

wondrous play.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦਾ) ਇਹ 

ਤਮਾਸ਼ਾ (ਅੱਖੀਂ) ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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29245 673 gUJI Bwih jlY 
sMswrw Bgq n 
ibAwpY 
mwieAw]4]

(Bwih) A`g Goojhee Bhaahi 

Jalai Sansaaraa 

Bhagath N Biaapai 

Maaeiaa ||4||

The world is being 

consumed by this 

hidden fire, but Maya 

does not cling to the 

Lord's devotees. ||4||

(ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਇਸ) ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨਾਲ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਸੜ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ 

(ਆਪਣਾ) ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ 
॥੪॥

29246 673 sMq pRswid mhw 
suKu pwieAw  
sgly bMDn kwty]

Santh Prasaadh 

Mehaa Sukh 

Paaeiaa Sagalae 

Bandhhan Kaattae 

||

By the Grace of the 

Saints, I have obtained 

supreme bliss, and all 

my bonds have been 

broken.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਬੜਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ 

(ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ ਬੂੰ ਧਨ 

ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

29247 673 hir hir nwmu 
nwnk Dnu 
pwieAw ApunY 
Gir lY AwieAw 
Kwty]5]11]

Har Har Naam 

Naanak Dhhan 

Paaeiaa Apunai 

Ghar Lai Aaeiaa 

Khaattae 

||5||11||

Nanak has obtained 

the wealth of the 

Name of the Lord, Har, 

Har; having earned his 

profits, he has now 

returned home. 

||5||11||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਜਿਸ 

ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਇਹ ਧਨ ਖੱਟ-ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, 

॥੫॥੧੧॥

29248 673 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:
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29249 673 qum dwqy Twkur 
pRiqpwlk nwiek 
Ksm hmwry]

Thum Dhaathae 

Thaakur 

Prathipaalak 

Naaeik Khasam 

Hamaarae ||

You are the Giver, O 

Lord, O Cherisher, my 

Master, my Husband 

Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈਂ (ਿੀਵਨ-

ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ), ਤੂੂੰ  
ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈਂ।

29250 674 inmK inmK qum 
hI pRiqpwlhu hm 
bwirk qumry 
Dwry]1]

Nimakh Nimakh 

Thum Hee 

Prathipaalahu 

Ham Baarik 

Thumarae 

Dhhaarae ||1||

Each and every 

moment, You cherish 

and nurture me; I am 

Your child, and I rely 

upon You alone. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਇਕ ਇਕ ਜਛਨ 

ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ 
(ਤੇਰੇ) ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ 

(ਿੀਊਂਦੇ) ਹਾਂ ॥੧॥

29251 674 ijhvw eyk kvn 
gun khIAY]

Jihavaa Eaek 

Kavan Gun 

Keheeai ||

I have only one tongue 

- which of Your 

Glorious Virtues can I 

describe?

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਇਕ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਤੇਰਾ ਕੇਹੜਾ ਕੇਹੜਾ ਗੁਣ 

ਦੱਜਸਆ ਿਾਏ?

29252 674 bysumwr byAMq 
suAwmI qyro AMqu  
n iknhI 
lhIAY]1]rhwau]

Baesumaar 

Baeanth Suaamee 

Thaero Anth N Kin 

Hee Leheeai ||1|| 

Rehaao ||

Unlimited, infinite 

Lord and Master - no 

one knows Your limits. 

||1||Pause||

ਹੇ ਅਣਜਗਣਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! 

ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਜਕਸੇ 

ਭੀ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਲੱਜਭਆ ਿਾ ਸਜਕਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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29253 674 koit prwD hmwry 
KMfhu Aink 
ibDI smJwvhu]

Kott Paraadhh 

Hamaarae 

Khanddahu Anik 

Bidhhee 

Samajhaavahu ||

You destroy millions of 

my sins, and teach me 

in so many ways.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਡੇ ਕਿੋੜਾਂ 
ਅਪਰਾਧ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

(ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ) ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈਂ।

29254 674 hm AigAwn 
Alp miq QorI  
qum Awpn ibrdu 
rKwvhu]2]

(Alp) QoVI Ham Agiaan Alap 

Math Thhoree 

Thum Aapan 

Biradh 

Rakhaavahu ||2||

I am so ignorant - I 

understand nothing at 

all. Please honor Your 

innate nature, and 

save me! ||2||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ 
ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹੋਛੀ ਹੈ। (ਜਿਰ 

ਭੀ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ 
ਦਾ ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ 

ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

29255 674 qumrI srix 
qumwrI Awsw qum 
hI sjn suhyly]

(suhyly) su`Kdwiek[ s`jn Thumaree Saran 

Thumaaree Aasaa 

Thum Hee Sajan 

Suhaelae ||

I seek Your Sanctuary - 

You are my only hope. 

You are my 

companion, and my 

best friend.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ-

ਪਰਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਹੀ 
(ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) ਆਸ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਾਡਾ ਸੱਿਣ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਨੂੂੰ  
ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

29256 674 rwKhu rwKnhwr 
dieAwlw nwnk 
Gr ky 
goly]3]12]

Raakhahu 

Raakhanehaar 

Dhaeiaalaa 

Naanak Ghar Kae 

Golae ||3||12||

Save me, O Merciful 

Saviour Lord; Nanak is 

the slave of Your 

home. ||3||12||

ਹੇ ਦਇਆਵਾਨ! ਹੇ ਸਭ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ-ਿੋਗੇ! ਸਾਡੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਆਖ-) ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 

ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ ॥੩॥੧੨॥

29257 674 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:
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29258 674 pUjw vrq iqlk 
iesnwnw puMn 
dwn bhu dYn]

(dYn) dyxy Poojaa Varath 

Thilak Eisanaanaa 

Punn Dhaan Bahu 

Dhain ||

Worship, fasting, 

ceremonial marks on 

one's forehead, 

cleansing baths, 

generous donations to 

charities and self-

mortification

ਹੇ ਭਾਈ! ਲੋਕ ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਜਤਲਕ ਲਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, (ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੂੰ ) ਬੜੇ ਦਾਨ-

ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,

29259 674 khUM n BIjY sMjm  
suAwmI bolih 
mITy bYn]1]

Kehoon N Bheejai 

Sanjam Suaamee 

Bolehi Meethae 

Bain ||1||

- the Lord Master is 

not pleased with any 

of these rituals, no 

matter how sweetly 

one may speak. ||1||

ਜਮੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਅਿੇਹੀ ਜਕਸੇ ਭੀ ਿੁਗਜਤ ਨਾਲ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੧॥

29260 674 pRB jI ko nwmu 
jpq mn cYn]

Prabh Jee Ko 

Naam Japath Man 

Chain ||

Chanting the Name of 

God, the mind is 

soothed and pacified.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆਂ (ਹੀ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ 
(ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ)!

29261 674 bhu pRkwr Kojih 
siB qw kau  
ibKmu n jweI 
lYn]1]rhwau]

Bahu Prakaar 

Khojehi Sabh Thaa 

Ko Bikham N Jaaee 

Lain ||1|| Rehaao 

||

Everyone searches for 

Him in different ways, 

but the search is so 

difficult, and He 

cannot be found. 

||1||Pause||

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਣਾ) ਔਖਾ ਹੈ, 

ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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29262 674 jwp qwp BRmn 
bsuDw kir aurD 
qwp lYgYn]

(aurD) pu`Ty lmkx[ 
(qwp) qp c[ (lYgYn) 
l`gxw krdy hn[ bsu-
Dw:polw bolo

Jaap Thaap 

Bhraman 

Basudhhaa Kar 

Ouradhh Thaap Lai 

Gain ||

Chanting, deep 

meditation and 

penance, wandering 

over the face of the 

earth, the 

performance of 

austerities with the 

arms stretched up to 

the sky

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਪ ਤਪ ਕਰ ਕੇ, 

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ 
ਕੇ, ਜਸਰ-ਭਾਰ ਤਪ ਕਰ ਕੇ, 

ਪਿਾਣ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਜਵਚ ਚਾੜਹ 
ਕੇ,

29263 674 ieh ibiD nh 
pqIAwno Twkur  
jog jugiq kir 
jYn]2]

(jYn) jYn m`q vwlI Eih Bidhh Neh 

Patheeaano 

Thaakur Jog 

Jugath Kar Jain 

||2||

- the Lord is not 

pleased by any of 

these means, though 

one may follow the 

path of Yogis and 

Jains. ||2||

ਿੋਗ-ਮਤ ਦੀਆਂ ਿੁਗਤੀਆਂ 

ਕਰ ਕੇ, ਿੈਨ-ਮਤ ਦੀਆਂ 

ਿੁਗਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ-ਇਹਨਾਂ 
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਭੀ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਪਤੀਿਦਾ ॥੨॥

29264 674 AMimRq nwmu 
inrmolku hir 
jsu iqin pwieE 
ijsu ikrpYn]

Anmrith Naam 

Niramolak Har Jas 

Thin Paaeiou Jis 

Kirapain ||

The Ambrosial Naam, 

the Name of the Lord, 

and the Praises of the 

Lord are priceless; he 

alone obtains them, 

whom the Lord 

blesses with His Mercy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਇਕ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦਾ ਕੋਈ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ-
ਇਹ ਦਾਜਤ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਹੋਈ 

ਹੈ।
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29265 674 swDsMig rMig pRB 
Byty nwnk suiK 
jn rYn]3]13]

Saadhhasang Rang 

Prabh Bhaettae 

Naanak Sukh Jan 

Rain ||3||13||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, Nanak 

lives in the Love of 

God; his life-night 

passes in peace. 

||3||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਮਲੇ ਹਨ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਤ ਸੁਖ-

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 

॥੩॥੧੩॥
29266 674 DnwsrI mhlw 

5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29267 674 bMDn qy CutkwvY  
pRBU imlwvY hir 
hir nwmu sunwvY]

Bandhhan Thae 

Shhuttakaavai 

Prabhoo Milaavai 

Har Har Naam 

Sunaavai ||

Is there anyone who 

can release me from 

my bondage, unite me 

with God, recite the 

Name of the Lord, Har, 

Har,

ਿੇਹੜਾ ਜਮੱਤਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਏ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇ,

29268 674 AsiQru kry 
inhclu iehu 
mnUAw bhuir n 
kqhU DwvY]1]

Asathhir Karae 

Nihachal Eihu 

Manooaa Bahur N 

Kathehoo 

Dhhaavai ||1||

And make this mind 

steady and stable, so 

that it no longer 

wanders around? 

||1||

ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਡੋਲਣ ਤੋਂ 
ਚੂੰਚਲਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਏ, ਤਾ ਜਕ 

ਇਹ ਜਿਰ ਜਕਸੇ ਭੀ ਪਾਸੇ 

ਭਟਜਕਆ ਨਾਹ ਕਰੇ (ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦਆਂ) ॥੧॥
29269 674 hY koaU AYso hmrw 

mIqu]

Hai Kooo Aiso 

Hamaraa Meeth ||

Do I have any such 

friend?

ਿ ੇਕੋਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ 
ਜਮੱਤਰ ਜਮਲ ਿਾਏ (ਿੇਹੜਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਛੁਡਾ ਲਏ)
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29270 674 sgl smgRI jIau 
hIau dyau Arpau 
Apno cIqu]1] 
rhwau]

sm`gRI Sagal Samagree 

Jeeo Heeo Dhaeo 

Arapo Apano 

Cheeth ||1|| 

Rehaao ||

I would give him all my 

property, my soul and 

my heart; I would 

devote my 

consciousness to him. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ, ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ, 

ਆਪਣਾ ਜਹਰਦਾ ਦੇ ਜਦਆਂ। ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਜਦਆਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29271 674 pr Dn pr qn  
pr kI inMdw ien 
isau pRIiq n 
lwgY]

Par Dhhan Par 

Than Par Kee 

Nindhaa Ein Sio 

Preeth N Laagai ||

Others' wealth, others' 

bodies, and the 

slander of others - do 

not attach your love to 

them.

(ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਮੱਤਰ ਜਮਲ ਪਏ 

ਜਿਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਈ 

ਇਸਤਿੀ, ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਦਾ-ਇਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰ ਨਾਹ ਬਣੇ।

29272 674 sMqh sMgu sMq 
sMBwKnu hir 
kIrqin mnu 
jwgY]2]

(sMBwKnu) sRySt crcw Santheh Sang 

Santh 

Sanbhaakhan Har 

Keerathan Man 

Jaagai ||2||

Associate with the 

Saints, speak with the 

Saints, and keep your 

mind awake to the 

Kirtan of the Lord's 

Praises. ||2||

ਮੈਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਸੂੰਗ ਕਜਰਆ ਕਰਾਂ, 
ਮੇਰਾ ਸੂੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ-

ਜਬਲਾਸ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਜਰਹਾ 
ਕਰੇ ॥੨॥

29273 674 gux inDwn 
dieAwl purK 
pRB srb sUK 
dieAwlw]

Gun Nidhhaan 

Dhaeiaal Purakh 

Prabh Sarab Sookh 

Dhaeiaalaa ||

God is the treasure of 

virtue, kind and 

compassionate, the 

source of all comfort.

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਹੇ ਦਇਆ 

ਦੇ ਘਰ! ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! 

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ 
ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ!

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5913 Published: March 06/ 2014



29274 674 mwgY dwnu nwmu 
qyro nwnku ijau 
mwqw bwl 
gupwlw]3]14]

Maagai Dhaan 

Naam Thaero 

Naanak Jio 

Maathaa Baal 

Gupaalaa 

||3||14||

Nanak begs for the gift 

of Your Name; O Lord 

of the world, love him, 

like the mother loves 

her child. ||3||14||

ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ 
ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ (ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ 

ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ) ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥੧੪॥

29275 674 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29276 674 hir hir lIny 
sMq aubwir]

Har Har Leenae 

Santh Oubaar ||

The Lord saves His 

Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਬਚਾਂਦਾ ਆ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
29277 674 hir ky dws kI 

icqvY buirAweI  
iqs hI kau 
iPir 
mwir]1]rhwau]

Har Kae Dhaas Kee 

Chithavai Buriaaee 

This Hee Ko Fir 

Maar ||1|| 

Rehaao ||

One who wishes 

misfortune upon the 

Lord's slaves, shall be 

destroyed by the Lord 

eventually. 

||1||Pause||

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਕਰਨ 

ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29278 674 jn kw Awip 
shweI hoAw  
inMdk Bwgy hwir]

Jan Kaa Aap 

Sehaaee Hoaa 

Nindhak Bhaagae 

Haar ||

He Himself is the help 

and support of His 

humble servants; He 

defeats the slanderers, 

and chases them away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦਾ ਆਪ ਮਦਦਗਾਰ 

ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਨੂੰ ਦਕ 

(ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ) ਹਾਰ ਖਾ 
ਕੇ ਭੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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29279 674 BRmq BRmq aUhW 
hI mUey bwhuiV 
igRih n 
mMJwir]1]

(mMJwir) iv`c Bhramath 

Bhramath Oohaan 

Hee Mooeae 

Baahurr Grihi N 

Manjhaar ||1||

Wandering around 

aimlessly, they die out 

there; they never 

return to their homes 

again. ||1||

ਜਨੂੰ ਦਕ ਮਨੱੁਖ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਜਵਚ ਭਟਕ ਕੇ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਰ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਿਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

29280 674 nwnk srix 
pirE duKBMjn  
gun gwvY sdw 
Apwir]

Naanak Saran 

Pariou Dhukh 

Bhanjan Gun 

Gaavai Sadhaa 

Apaar ||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the 

Destroyer of pain; he 

sings the Glorious 

Praises of the infinite 

Lord forever.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ! 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ 

ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

29281 674 inMdk kw muKu 
kwlw hoAw dIn 
dunIAw kY 
drbwir]2]15]

Nindhak Kaa Mukh 

Kaalaa Hoaa 

Dheen Dhuneeaa 

Kai Dharabaar 

||2||15||

The faces of the 

slanderers are 

blackened in the 

courts of this world, 

and the world beyond. 

||2||15||

ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਕਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਨੂੰ ਦਕ 

ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਬਦਨਾਮੀ 
ਖੱਟਦਾ ਹੈ) ॥੨॥੧੫॥

29282 674 DnwisrI mhlw 
5]

Dhhanaasiree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29283 674 Ab hir 
rwKnhwru 
icqwirAw]

Ab Har 

Raakhanehaar 

Chithaariaa ||

Now, I contemplate 

and meditate on the 

Lord, the Saviour Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,
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29284 674 piqq punIq kIey 
iKn BIqir  
sglw rogu 
ibdwirAw]1]rhw
au]

Pathith Puneeth 

Keeeae Khin 

Bheethar Sagalaa 

Rog Bidhaariaa 

||1|| Rehaao ||

He purifies sinners in 

an instant, and cures 

all diseases. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਕ ਜਛਨ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 
ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਗ 

ਕੱਟ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29285 674 gosit BeI swD 
kY sMgim kwm 
kRoDu loBu mwirAw]

Gosatt Bhee 

Saadhh Kai 

Sangam Kaam 

Krodhh Lobh 

Maariaa ||

Talking with the Holy 

Saints, my sexual 

desire, anger and 

greed have been 

eradicated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ 

ਜਗਆ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਇਆ।

29286 674 ismir ismir 
pUrn nwrwien  
sMgI sgly 
qwirAw]1]

Simar Simar 

Pooran Naaraaein 

Sangee Sagalae 

Thaariaa ||1||

Remembering, 

remembering the 

Perfect Lord in 

meditation, I have 

saved all my 

companions. ||1||

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ 
ਭੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲਏ ॥੧॥

29287 675 AauKD mMqR mUl 
mn eykY min 
ibsÍwsu pRB 
DwirAw]

ibsÍwsu:A`Dw vwvw polw 
bolo, pUrw vwvw BrvW 
bolIdw hY

Aoukhadhh 

Manthr Mool Man 

Eaekai Man 

Bisvaas Prabh 

Dhhaariaa ||

The Mul Mantra, the 

Root Mantra, is the 

only cure for the mind; 

I have installed faith in 

God in my mind.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ 

ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 

ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੂੰਤਿਾਂ ਦਾ ਮੂਲ 

ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ 

ਸਰਧਾ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ,
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29288 675 crn ryn bWCY 
inq nwnku punh 
punh 
bilhwirAw]2]1
6]

Charan Raen 

Baanshhai Nith 

Naanak Puneh 

Puneh Balihaariaa 

||2||16||

Nanak ever longs for 

the dust of the Lord's 

feet; again and again, 

he is a sacrifice to the 

Lord. ||2||16||

ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਸਦਾ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੧੬॥

29289 675 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29290 675 myrw lwgo rwm 
isau hyqu]

Maeraa Laago 

Raam Sio Haeth ||

I have fallen in love 

with the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੇਰਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ,

29291 675 siqguru myrw sdw 
shweI ijin duK 
kw kwitAw 
kyqu]1]rhwau]

(kyqu) inSwn Sathigur Maeraa 

Sadhaa Sehaaee 

Jin Dhukh Kaa 

Kaattiaa Kaeth 

||1|| Rehaao ||

My True Guru is 

always my help and 

support; He has torn 

down the banner of 

pain. ||1||Pause||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਭੀ ਸਦਾ ਲਈ 

ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸਰਨ ਆਏ 

ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ 
ਤਾਰਾ ਹੀ ਸਦਾ ਕੱਟ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

(ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਸਰਨ 

ਆਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ ਿੜਹ 
ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
29292 675 hwQ dyie rwiKE 

Apunw kir  
ibrQw sgl 
imtweI]

(ibrQw) pIV[ dy-ie Haathh Dhaee 

Raakhiou Apunaa 

Kar Birathhaa 

Sagal Mittaaee ||

Giving me His hand, 

He has protected me 

as His own, and 

removed all my 

troubles.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਹੱਥ 

ਦੇ ਕੇ (ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ-ਦਰਦ 

ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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29293 675 inMdk ky muK 
kwly kIny jn kw 
Awip shweI]1]

Nindhak Kae 

Mukh Kaalae 

Keenae Jan Kaa 

Aap Sehaaee ||1||

He has blackened the 

faces of the 

slanderers, and He 

Himself has become 

the help and support 

of His humble servant. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ 
ਆਪ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਕਾਲੇ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

29294 675 swcw swihbu hoAw 
rKvwlw rwiK 
lIey kMiT lwie]

Saachaa Saahib 

Hoaa Rakhavaalaa 

Raakh Leeeae 

Kanth Laae ||

The True Lord and 

Master has become 

my Saviour; hugging 

me close in His 

embrace, He has 

saved me.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਲਕ (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ 
ਆਪ) ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

29295 675 inrBau Bey sdw 
suK mwxy nwnk 
hir gux 
gwie]2]17]

Nirabho Bheae 

Sadhaa Sukh 

Maanae Naanak 

Har Gun Gaae 

||2||17||

Nanak has become 

fearless, and he enjoys 

eternal peace, singing 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||2||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ 
ਗਾ ਕੇ, ਤੇ, ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਕੇ (ਦੱੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਜਨਡਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੧੭॥
29296 675 DnwisrI mhlw 

5]

Dhhanaasiree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29297 675 AauKDu qyro nwmu 
dieAwl]

Aoukhadhh 

Thaero Naam 

Dhaeiaal ||

Your Name is the 

medicine, O Merciful 

Lord.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ (ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਰੋਗ ਦੀ) 
ਦਵਾਈ ਹੈ,
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29298 675 moih Awqur qyrI 
giq nhI jwnI qUM 
Awip krih 
pRiqpwl]1]rhwau
]

(Awqur) ADIn, duKI Mohi Aathur 

Thaeree Gath 

Nehee Jaanee 

Thoon Aap Karehi 

Prathipaal ||1|| 

Rehaao ||

I am so miserable, I do 

not know Your state; 

You Yourself cherish 

me, Lord. 

||1||Pause||

ਪਰ ਮੈਂ ਦੱੁਖੀਏ ਨੇ ਸਮਜਝਆ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਕਤਨੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
(ਜਿਰ ਭੀ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਮੇਰੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

29299 675 Dwir AnugRhu 
suAwmI myry  
duqIAw Bwau 
invwir]

(A-nu`gRhu) ikRpw Dhhaar Anugrahu 

Suaamee Maerae 

Dhutheeaa Bhaao 

Nivaar ||

Take pity on me, O my 

Lord and Master, and 

remove the love of 

duality from within me.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 

ਮੇਹਰ ਕਰ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ।

29300 675 bMDn kwit lyhu 
Apuny kir kbhU  
n Awvh 
hwir]1]

Bandhhan Kaatt 

Laehu Apunae Kar 

Kabehoo N Aaveh 

Haar ||1||

Break my bonds, and 

take me as Your own, 

so that I may never 

come to lose. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਡੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਬਣਾ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਹਾਰ ਕੇ ਨਾਹ 

ਆਵੀਏ ॥੧॥

29301 675 qyrI srin 
pieAw hau jIvW  
qUM sMmRQu purKu 
imhrvwnu]

Thaeree Saran 

Paeiaa Ho Jeevaan 

Thoon Sanmrathh 

Purakh 

Miharavaan ||

Seeking Your 

Sanctuary, I live, 

almighty and merciful 

Lord and Master.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ) ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
(ਸਭ ਉਤੇ) ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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29302 675 AwT phr pRB 
kau AwrwDI  
nwnk sd 
kurbwnu]2]18]

Aath Pehar Prabh 

Ko Aaraadhhee 

Naanak Sadh 

Kurabaan 

||2||18||

Twenty-four hours a 

day, I worship God; 

Nanak is forever a 

sacrifice to Him. 

||2||18||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ 

ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਆਖ-) ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥੧੮॥

29303 675 rwgu DnwsrI 
mhlw 5

Raag 

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5

Raag Dhanaasaree, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

29304 675 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29305 675 hw hw pRB rwiK 
lyhu]

Haa Haa Prabh 

Raakh Laehu ||

O God, please save me! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲੈ, ਸਾਨੂੂੰ  
ਬਚਾ ਲੈ।

29306 675 hm qy ikCU n 
hoie myry sÍwmI  
kir ikrpw 
Apunw nwmu 
dyhu]1]rhwau]

Ham Thae Kishhoo 

N Hoe Maerae 

Svaamee Kar 

Kirapaa Apunaa 

Naam Dhaehu 

||1|| Rehaao ||

By myself, I cannot do 

anything, O my Lord 

and Master; by Your 

Grace, please bless me 

with Your Name. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! (ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29307 675 Agin kutMb 
swgr sMswr]

Agan Kuttanb 

Saagar Sansaar ||

Family and worldly 

affairs are an ocean of 

fire.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਪਰਵਾਰ (ਦੇ ਮੋਹ) ਦੀ ਅੱਗ 

(ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ।
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29308 675 Brm moih 
AigAwn 
AMDwr]1]

Bharam Moh 

Agiaan Andhhaar 

||1||

Through doubt, 

emotional attachment 

and ignorance, we are 

enveloped in 

darkness. ||1||

ਭਟਕਣਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ 

ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ॥੧॥

29309 675 aUc nIc sUK 
dUK]

Ooch Neech Sookh 

Dhookh ||

High and low, pleasure 

and pain.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖ 

ਜਮਲਣ ਤੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱੁਖ ਜਮਲਣ 

ਤੇ ਜਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
29310 675 DRwpis nwhI  

iqRsnw BUK]2]

Dhhraapas 

Naahee Thrisanaa 

Bhookh ||2||

Hunger and thirst are 

not satisfied. ||2||

ਿੀਵ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ) 

ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਤਿੇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ 

ਚੂੰਬੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥
29311 675 min bwsnw ric 

ibKY ibAwiD]

Man Baasanaa 

Rach Bikhai 

Biaadhh ||

The mind is engrossed 

in passion, and the 

disease of corruption.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਾਸਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜਵਸ਼ੇ-

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

29312 675 pMc dUq sMig  
mhw AswD]3]

Panch Dhooth 

Sang Mehaa 

Asaadhh ||3||

The five thieves, the 

companions, are 

totally incorrigible. 

||3||

ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਕੀ (ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਪੂੰਿ ਵੈਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂੰਬੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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29313 675 jIA jhwnu pRwn 
Dnu qyrw]

Jeea Jehaan Praan 

Dhhan Thaeraa ||

The beings and souls 

and wealth of the 

world are all Yours.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਜਰਆ ਕਰ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵ, ਇਹ 

ਿਗਤ, ਇਹ ਧਨ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਪਿਾਣ-ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ 

ਹੈਂ)
29314 675 nwnk jwnu sdw 

hir 
nyrw]4]1]19]

Naanak Jaan 

Sadhaa Har 

Naeraa 

||4||1||19||

O Nanak, know that 

the Lord is always near 

at hand. ||4||1||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿ ੇਇਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ 

ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਸਮਝ ॥੪॥੧॥੧੯॥

29315 675 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29316 675 dIn drd 
invwir Twkur  
rwKY jn kI 
Awip]

Dheen Dharadh 

Nivaar Thaakur 

Raakhai Jan Kee 

Aap ||

The Lord and Master 

destroys the pain of 

the poor; He preserves 

and protects the 

honor of His servants.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨਾਥਾਂ 
ਦੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲਾਿ ਆਪ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।

29317 675 qrx qwrx hir 
iniD dUKu n skY 
ibAwip]1]

Tharan Thaaran 

Har Nidhh Dhookh 

N Sakai Biaap 

||1||

The Lord is the ship to 

carry us across; He is 

the treasure of virtue - 

pain cannot touch 

Him. ||1||

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ) ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਸਤੇ (ਮਾਨੋ) 

ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਕੋਈ) ਦੱੁਖ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥
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29318 675 swDUsMig Bjhu 
gupwl ]

Saadhhoo Sang 

Bhajahu Gupaal ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, meditate, 

vibrate upon the Lord 

of the world.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ।

29319 675 Awn sMjm ikCu 
n sUJY ieh jqn 
kwit kil 
kwl]rhwau]

Aan Sanjam Kishh 

N Soojhai Eih 

Jathan Kaatt Kal 

Kaal || Rehaao ||

I cannot think of any 

other way; make this 

effort, and make it in 

this Dark Age of Kali 

Yuga. ||Pause||

ਇਹਨਾਂ ਿਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਕੱਟ। (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਿੁਗਜਤ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦੀ 
ਰਹਾਉ॥

29320 675 Awid AMiq 
dieAwl pUrn  
iqsu ibnw nhI 
koie]

Aadh Anth 

Dhaeiaal Pooran 

This Binaa Nehee 

Koe ||

In the beginning, and 

in the end, there is 

none other than the 

perfect, merciful Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਦਇਆ-ਦਾ-
ਘਰ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ 
ਸਦਾ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਰਾਖਾ) ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਉਸ ਵਰਗਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

29321 675 jnm mrx 
invwir hir jip  
ismir suAwmI 
soie]2]

Janam Maran 

Nivaar Har Jap 

Simar Suaamee 

Soe ||2||

The cycle of birth and 

death is ended, 

chanting the Lord's 

Name, and 

remembering the Lord 

Master in meditation. 

||2||

ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, ਉਸੇ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਿਨਮ-

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਦੂਰ ਕਰ ॥੨॥
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29322 675 byd isMimRiq kQY 
swsq Bgq 
krih bIcwru]

isMm-i Riq Baedh Sinmrith 

Kathhai Saasath 

Bhagath Karehi 

Beechaar ||

The Vedas, the 

Simritees, the 

Shaastras and the 

Lord's devotees 

contemplate Him;

ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਦ ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀ 
ਸ਼ਾਸਤਰ (ਹਰੇਕ ਧਰਮ 

ਪੁਸਤਕ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਜਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਿਨ 

(ਭੀ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ) ਜਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,

29323 675 mukiq pweIAY 
swDsMgiq ibnis 
jwie AMDwru]3]

Mukath Paaeeai 

Saadhhasangath 

Binas Jaae 

Andhhaar ||3||

Liberation is attained 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, and the darkness 

of ignorance is 

dispelled. ||3||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) 
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

29324 675 crnkml ADwru 
jn kw rwis pUMjI 
eyk]

Charan Kamal 

Adhhaar Jan Kaa 

Raas Poonjee Eaek 

||

The lotus feet of the 

Lord are the support 

of His humble 

servants. They are his 

only capital and 

investment.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਹੀ ਭਗਤਾਂ (ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ।

29325 676 qwxu mwxu dIbwxu 
swcw nwnk kI 
pRB 
tyk]4]2]20]

Thaan Maan 

Dheebaan 

Saachaa Naanak 

Kee Prabh Ttaek 

||4||2||20||

The True Lord is 

Nanak's strength, 

honor and support; He 

alone is his protection. 

||4||2||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਓਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, 

ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਆਸਰਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੨੦॥

29326 676 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:
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29327 676 iPrq iPrq Byty 
jn swDU pUrY guir 
smJwieAw]

Firath Firath 

Bhaettae Jan 

Saadhhoo Poorai 

Gur Samajhaaeiaa 

||

Wandering and 

roaming around, I met 

the Holy Perfect Guru, 

who has taught me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਭਾਲ ਕਰਜਦਆਂ 

ਕਰਜਦਆਂ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾ 
ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਇਹ ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ,

29328 676 Awn sgl ibiD  
kWim n AwvY  
hir hir nwmu 
iDAwieAw]1]

Aan Sagal Bidhh 

Kaanm N Aavai 

Har Har Naam 

Dhhiaaeiaa ||1||

All other devices did 

not work, so I 

meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har. 

||1||

ਜਕ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ) ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਿੁਗਤੀਆਂ 

ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿੁਗਜਤ ਭੀ 
ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੂੰਮ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

29329 676 qw qy moih DwrI 
Et gopwl]

Thaa Thae Mohi 

Dhhaaree Outt 

Gopaal ||

For this reason, I 

sought the Protection 

and Support of my 

Lord, the Cherisher of 

the Universe.

ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ 

ਜਲਆ।

29330 676 srin pirE 
pUrn prmysur  
ibnsy sgl 
jMjwl]rhwau]

Saran Pariou 

Pooran 

Paramaesur 

Binasae Sagal 

Janjaal || Rehaao 

||

I sought the Sanctuary 

of the Perfect 

Transcendent Lord, 

and all my 

entanglements were 

dissolved. ||Pause||

(ਿਦੋਂ ਮੈਂ) ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ, 

ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਿੂੰਿਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਰਹਾਉ॥
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29331 676 surg imrq 
pieAwl BU mMfl  
sgl ibAwpy 
mwie]

p-ieAwl Surag Mirath 

Paeiaal Bhoo 

Manddal Sagal 

Biaapae Maae ||

Paradise, the earth, 

the nether regions of 

the underworld, and 

the globe of the world 

- all are engrossed in 

Maya.

ਹੇ ਭਾਈ! ਦੇਵ ਲੋਕ, ਮਾਤ-ਲੋਕ, 

ਪਾਤਾਲ-ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਿਸੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।

29332 676 jIA auDwrn sB 
kul qwrn hir 
hir nwmu 
iDAwie]2]

Jeea Oudhhaaran 

Sabh Kul Thaaran 

Har Har Naam 

Dhhiaae ||2||

To save your soul, and 

liberate all your 

ancestors, meditate 

on the Name of the 

Lord, Har, Har. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, ਇਹੀ ਹੈ 

ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚੋਂ) ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹੀ ਹੈ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ 
॥੨॥

29333 676 nwnk nwmu 
inrMjnu gweIAY  
pweIAY srb 
inDwnw]

Naanak Naam 

Niranjan Gaaeeai 

Paaeeai Sarab 

Nidhhaanaa ||

O Nanak, singing the 

Naam, the Name of 

the Immaculate Lord, 

all treasures are 

obtained.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

29334 676 kir ikrpw ijsu 
dyie suAwmI  
ibrly kwhU 
jwnw]3]3]21]

Kar Kirapaa Jis 

Dhaee Suaamee 

Biralae Kaahoo 

Jaanaa 

||3||3||21||

Only that rare person, 

whom the Lord and 

Master blesses with 

His Grace, comes to 

know this. 

||3||3||21||

ਪਰ (ਇਹ ਭੇਤ) ਜਕਸੇ (ਉਸ) 

ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਮਜਝਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥੩॥੨੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5926 Published: March 06/ 2014



29335 676 DnwsrI mhlw 5 
Gru 2 caupdy

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 Ghar 2 

Choupadhae

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl, Second House, 

Chau-Padas:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
29336 676 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29337 676 Coif jwih sy 
krih prwl]

(prwl) prwLI vWg 
ibArQ[ cau-pdy

Shhodd Jaahi Sae 

Karehi Paraal ||

You shall have to 

abandon the straw 

which you have 

collected.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵ 

ਉਹੀ ਜਨਕੂੰ ਮੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਖ਼ਰ 

ਛੱਡ ਕੇ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
29338 676 kwim n Awvih  

sy jMjwl]

Kaam N Aavehi 

Sae Janjaal ||

These entanglements 

shall be of no use to 

you.

ਉਹੀ ਿੂੰਿਾਲ ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਿੇਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
29339 676 sMig n cwlih  

iqn isau hIq]

Sang N Chaalehi 

Thin Sio Heeth ||

You are in love with 

those things that will 

not go with you.

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ-ਜਪਆਰ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਿੇਹੜੇ 

(ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ।
29340 676 jo bYrweI syeI 

mIq]1]

Jo Bairaaee Saeee 

Meeth ||1||

You think that your 

enemies are friends. 

||1||

ਉਹਨਾਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ) ਨੂੂੰ  ਜਮੱਤਰ 

ਸਮਝਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ 
(ਅਸਲ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇ) ਵੈਰੀ ਹਨ ॥੧॥
29341 676 AYsy Brim Buly 

sMswrw]

Aisae Bharam 

Bhulae Sansaaraa 

||

In such confusion, the 

world has gone astray.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੂਰਖ ਿਗਤ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਅਿੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

29342 676 jnmu pdwrQu  
Koie 
gvwrw]rhwau]

Janam 

Padhaarathh Khoe 

Gavaaraa || 

Rehaao ||

The foolish mortal 

wastes this precious 

human life. ||Pause||

(ਜਕ ਆਪਣਾ) ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਗਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥
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29343 676 swcu Drmu nhI 
BwvY fITw]

Saach Dhharam 

Nehee Bhaavai 

Ddeethaa ||

He does not like to see 

Truth and 

righteousness.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮੂਰਖ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ (ਵਾਲਾ) ਧਰਮ 

ਅੱਖੀਂ ਵੇਜਖਆ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ।

29344 676 JUT Doh isau  
ricE mITw]

Jhooth Dhhoh Sio 

Rachiou Meethaa 

||

He is attached to 

falsehood and 

deception; they seem 

sweet to him.

ਝੂਠ ਨੂੂੰ  ਠੱਗੀ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਠਾ ਿਾਣ ਕੇ 

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

29345 676 dwiq ipAwrI  
ivsirAw 
dwqwrw]

Dhaath Piaaree 

Visariaa 

Dhaathaaraa ||

He loves gifts, but he 

forgets the Giver.

ਦਾਤਾਰ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਜਤ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

29346 676 jwxY nwhI mrxu  
ivcwrw]2]

Jaanai Naahee 

Maran Vichaaraa 

||2||

The wretched creature 

does not even think of 

death. ||2||

(ਮੋਹ ਜਵਚ) ਬੇਬਸ ਹੋਇਆ 

ਿੀਵ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੨॥

29347 676 vsqu prweI kau 
auiT rovY]

Vasath Paraaee Ko 

Outh Rovai ||

He cries for the 

possessions of others.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਿੀਵ) ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ 

ਦੌੜ ਦੌੜ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਆਖ਼ਰ ਜਬਗਾਨੀ ਹੋ ਿਾਣੀ ਹੈ।

29348 676 krm Drm sglw 
eI KovY]

(eI) hI Karam Dhharam 

Sagalaa Ee Khovai 

||

He forfeits all the 

merits of his good 

deeds and religion.

ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ 

ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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29349 676 hukmu n bUJY  
Awvx jwxy ]

Hukam N Boojhai 

Aavan Jaanae ||

He does not 

understand the 

Hukam of the Lord's 

Command, and so he 

continues coming and 

going in reincarnation.

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ (ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

29350 676 pwp krY qw 
pCoqwxy]3]

Paap Karai Thaa 

Pashhothaanae 

||3||

He sins, and then 

regrets and repents. 

||3||

ਜਨਿੱਤ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਆਖ਼ਰ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

29351 676 jo quDu BwvY so 
prvwxu]

Jo Thudhh Bhaavai 

So Paravaan ||

Whatever pleases You, 

Lord, that alone is 

acceptable.

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਬੂਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
29352 676 qyry Bwxy no 

kurbwxu]

Thaerae Bhaanae 

No Kurabaan ||

I am a sacrifice to Your 

Will.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ।

29353 676 nwnku grIbu bMdw 
jnu qyrw]

Naanak Gareeb 

Bandhaa Jan 

Thaeraa ||

Poor Nanak is Your 

slave, Your humble 

servant.

ਗਰੀਬ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ 

ਤੇਰਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ।

29354 676 rwiK lyie swihbu 
pRBu 
myrw]4]1]22]

Raakh Laee Saahib 

Prabh Maeraa 

||4||1||22||

Save me, O my Lord 

God Master! 

||4||1||22||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
(ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਲਾਿ ਆਪ) 

ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੨੨॥

29355 676 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:
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29356 676 moih mskIn pRBu 
nwmu ADwru]

AiqAMq hI (mskIn) 
gRIb

Mohi Masakeen 

Prabh Naam 

Adhhaar ||

I am meek and poor; 

the Name of God is my 

only Support.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਜਿਜ਼ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) 
ਆਸਰਾ ਹੈ,

29357 676 Kwtx kau hir 
hir rojgwru]

Khaattan Ko Har 

Har Rojagaar ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is my 

occupation and 

earnings.

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੱਟਣ ਕਮਾਣ ਲਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ 
ਹੈ।

29358 676 sMcx kau hir 
eyko nwmu]

Sanchan Ko Har 

Eaeko Naam ||

I gather only the 

Lord's Name.

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 

ਲਈ (ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ।

29359 676 hliq pliq qw 
kY AwvY kwm]1]

Halath Palath Thaa 

Kai Aavai Kaam 

||1||

It is useful in both this 

world and the next. 

||1||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਲੋਕ 

ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

29360 676 nwim rqy pRB  
rMig Apwr]

Naam Rathae 

Prabh Rang Apaar 

||

Imbued with the Love 

of the Lord God's 

Infinite Name,

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ-

29361 676 swD gwvih gux 
eyk 
inrMkwr]rhwau]

Saadhh Gaavehi 

Gun Eaek 

Nirankaar || 

Rehaao ||

The Holy Saints sing 

the Glorious Praises of 

the One Lord, the 

Formless Lord. 

||Pause||

ਇੱਕ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਰਹਾਉ॥

29362 676 swD kI soBw  
Aiq mskInI]

Saadhh Kee 

Sobhaa Ath 

Masakeenee ||

The Glory of the Holy 

Saints comes from 

their total humility.

ਹੇ ਭਾਈ! ਬਹੁਤ ਜਨਮਿਤਾ-
ਸੁਭਾਉ ਸੂੰਤ ਦੀ ਸੋਭਾ (ਦਾ ਮੂਲ) 

ਹੈ,
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29363 676 sMq vfweI hir 
jsu cInI]

(cInI) jwxI Santh Vaddaaee 

Har Jas Cheenee ||

The Saints realize that 

their greatness rests in 

the Praises of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੂੰਤ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

(ਦਾ ਕਾਰਨ) ਹੈ।

29364 676 Andu sMqn kY  
Bgiq goivMd]

Anadh Santhan Kai 

Bhagath Govindh 

||

Meditating on the 

Lord of the Universe, 

the Saints are in bliss.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
29365 676 sUKu sMqn kY  

ibnsI icMd]2]
(icMd) icMqw Sookh Santhan Kai 

Binasee Chindh 

||2||

The Saints find peace, 

and their anxieties are 

dispelled. ||2||

(ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੁਖ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥

29366 676 jh swD sMqn  
hovih iekqR]

ie-k`qR Jeh Saadhh 

Santhan Hovehi 

Eikathr ||

Wherever the Holy 

Saints gather,

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਤ ਜਿੱਥੇ (ਭੀ) 
ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

29367 676 qh hir jsu 
gwvih nwd 
kivq]

kiv-q:polw bolo Theh Har Jas 

Gaavehi Naadh 

Kavith ||

There they sing the 

Praises of the Lord, in 

music and poetry.

ਉਥੇ ਉਹ ਸਾਿ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਣੀ 
ਪੜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ (ਹੀ) ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ।

29368 676 swD sBw mih  
And ibsRwm]

Saadhh Sabhaa 

Mehi Anadh 

Bisraam ||

In the Society of the 

Saints, there is bliss 

and peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਬੈਜਠਆਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
29369 676 aun sMgu so pwey  

ijsu msqik 
krwm]3]

Oun Sang So 

Paaeae Jis 

Masathak Karaam 

||3||

They alone obtain this 

Society, upon whose 

foreheads such 

destiny is written. 

||3||

ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ (ਦਾ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਵੇ) ॥੩॥
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29370 676 duie kr joiV  
krI Ardwis]

Dhue Kar Jorr 

Karee Aradhaas ||

With my palms 

pressed together, I 

offer my prayer.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ 

ਿੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

29371 676 crn pKwir khW 
guxqws]

Charan Pakhaar 

Kehaan Gunathaas 

||

I wash their feet, and 

chant the Praises of 

the Lord, the treasure 

of virtue.

ਜਕ ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ 

ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਰਹਾਂ।

29372 676 pRB dieAwl 
ikrpwl hjUir]

Prabh Dhaeiaal 

Kirapaal Hajoor ||

O God, merciful and 

compassionate, let me 

remain in Your 

Presence.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਦਇਆਲ 

ਜਕਰਪਾਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)

29373 676 nwnku jIvY sMqw 
DUir]4]2]23]

Naanak Jeevai 

Santhaa Dhhoor 

||4||2||23||

Nanak lives, in the 

dust of the Saints. 

||4||2||23||

ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੨੩॥

29374 677 DnwsrI mÚ 5] Dhhanaasaree Ma 

5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29375 677 so kq frY ij 
Ksmu sm@wrY]

So Kath Ddarai J 

Khasam 

Samhaarai ||

One who 

contemplates his Lord 

and Master - why 

should he be afraid?

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਕਤੇ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ।

29376 677 fir fir pcy  
mnmuK 
vycwry]1]rhwau]

Ddar Ddar Pachae 

Manamukh 

Vaechaarae ||1|| 

Rehaao ||

The wretched self-

willed manmukhs are 

ruined through fear 

and dread. 

||1||Pause||

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਮਾਣੇ (ਮੌਤ 

ਆਜਦਕ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ) ਡਰ ਡਰ 

ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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29377 677 isr aUpir mwq 
ipqw gurdyv]

Sir Oopar Maath 

Pithaa Guradhaev 

||

The Divine Guru, my 

mother and father, is 

over my head.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਜਸਰ ਉਤੇ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਮਾਤਾ ਜਪਤਾ ਵਾਂਗ 

(ਰਾਖਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ),

29378 677 sPl mUriq jw 
kI inrml syv]

Safal Moorath Jaa 

Kee Niramal Saev 

||

His image brings 

prosperity; serving 

Him, we become pure.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਸਾਰੇ ਿਲ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

29379 677 eyku inrMjnu jw 
kI rwis]

Eaek Niranjan Jaa 

Kee Raas ||

The One Lord, the 

Immaculate Lord, is 

our capital.

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਮਨੱੁਖ (ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

29380 677 imil swDsMgiq  
hovq prgws]1]

Mil 

Saadhhasangath 

Hovath Paragaas 

||1||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, we are 

illumined and 

enlightened. ||1||

ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿੀਵਨ-

ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
29381 677 jIAn kw dwqw  

pUrn sB Twie]

Jeean Kaa 

Dhaathaa Pooran 

Sabh Thaae ||

The Giver of all beings 

is totally pervading 

everywhere.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਿ ੋਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

29382 677 koit klys 
imtih hir 
nwie]

Kott Kalaes 

Mittehi Har Naae 

||

Millions of pains are 

removed by the Lord's 

Name.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਕਿੋੜਾਂ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

29383 677 jnm mrn sglw 
duKu nwsY]

Janam Maran 

Sagalaa Dhukh 

Naasai ||

All the pains of birth 

and death are taken 

away

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,
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29384 677 gurmuiK jw kY 
min qin 
bwsY]2]

Guramukh Jaa Kai 

Man Than Baasai 

||2||

From the Gurmukh, 

within whose mind 

and body the Lord 

dwells. ||2||

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

29385 677 ijs no Awip ley 
liV lwie]

Jis No Aap Leae 

Larr Laae ||

He alone, whom the 

Lord has attached to 

the hem of His robe,

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

29386 677 drgh imlY iqsY 
hI jwie]

Dharageh Milai 

Thisai Hee Jaae ||

Obtains a place in the 

Court of the Lord.

ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

29387 677 syeI Bgq ij 
swcy Bwxy]

Saeee Bhagath J 

Saachae Bhaanae 

||

They alone are 

devotees, who are 

pleasing to the True 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਅਖਵਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿੇਹੜੇ ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ।
29388 677 jmkwl qy Bey 

inkwxy]3]

Jamakaal Thae 

Bheae Nikaanae 

||3||

They are freed from 

the Messenger of 

Death. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਨਡਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

29389 677 swcw swihbu scu 
drbwru]

Saachaa Saahib 

Sach Dharabaar ||

True is the Lord, and 

True is His Court.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਦਰਬਾਰ (ਭੀ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

29390 677 kImiq kauxu khY 
bIcwru]

Keemath Koun 

Kehai Beechaar ||

Who can contemplate 

and describe His value?

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
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29391 677 Git Git AMqir  
sgl ADwru]

Ghatt Ghatt 

Anthar Sagal 

Adhhaar ||

He is within each and 

every heart, the 

Support of all.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।

29392 677 nwnku jwcY sMq 
ryxwru]4]3]24]

Naanak Jaachai 

Santh Raenaar 

||4||3||24||

Nanak begs for the 

dust of the Saints. 

||4||3||24||

ਨਾਨਕ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩॥੨੪॥

29393 677 DnwsrI mhlw 5 Dhhanaasaree 

Mehalaa 5

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

29394 677 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29395 677 Gir bwhir qyrw 
Brvwsw qU jn kY 
hY sMig]

Ghar Baahar 

Thaeraa 

Bharavaasaa Thoo 

Jan Kai Hai Sang ||

At home, and outside, 

I place my trust in You; 

You are always with 

Your humble servant.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਘਰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਭੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੀ 
ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦੇ (ਸਦਾ) ਨਾਲ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ।
29396 677 kir ikrpw 

pRIqm pRB Apuny  
nwmu jpau hir 
rMig]1]

Kar Kirapaa 

Preetham Prabh 

Apunae Naam 

Japo Har Rang 

||1||

Bestow Your Mercy, O 

my Beloved God, that I 

may chant the Lord's 

Name with love. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਭੀ) ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥
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29397 677 jn kau pRB 
Apny kw qwxu]

Jan Ko Prabh 

Apanae Kaa Thaan 

||

God is the strength of 

His humble servants.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

29398 677 jo qU krih 
krwvih suAwmI  
sw msliq 
prvwxu]rhwau]

(ms-liq) pRyrnw Jo Thoo Karehi 

Karaavehi 

Suaamee Saa 

Masalath 

Paravaan || 

Rehaao ||

Whatever You do, or 

cause to be done, O 

Lord and Master, that 

outcome is acceptable 

to me. ||Pause||

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  (ਸੇਵਕ 

ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈਂ, (ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) 
ਉਹੀ ਪਿੇਰਨਾ ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

29399 677 piq prmysru  
giq nwrwiexu  
Dnu gupwl gux 
swKI]

Path Paramaesar 

Gath Naaraaein 

Dhhan Gupaal 

Gun Saakhee ||

The Transcendent 

Lord is my honor; the 

Lord is my 

emancipation; the 

glorious sermon of the 

Lord is my wealth.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ) 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸਾਖੀਆਂ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਹੈ।
29400 677 crn srn nwnk 

dws hir hir 
sMqI ieh ibiD 
jwqI]2]1]25]

(jwqI) jwxI[ sMqIN Charan Saran 

Naanak Dhaas Har 

Har Santhee Eih 

Bidhh Jaathee 

||2||1||25||

Slave Nanak seeks the 

Sanctuary of the Lord's 

feet; from the Saints, 

he has learned this 

way of life. 

||2||1||25||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ 

ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ) ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ 

ਸਮਜਝਆ ਹੈ ॥੨॥੧॥੨੫॥
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29401 677 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29402 677 sgl mnorQ pRB 
qy pwey kMiT 
lwie guir rwKy]

Sagal Manorathh 

Prabh Thae 

Paaeae Kanth Laae 

Gur Raakhae ||

God has fulfilled all my 

desires. Holding me 

close in His embrace, 

the Guru has saved 

me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨੇ (ਆਪਣ)ੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ 
ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ।

29403 677 sMswr swgr mih  
jlin n dIny  
iknY n duqru 
BwKy]1]

(BwKy) khy[ du`q-ru Sansaar Saagar 

Mehi Jalan N 

Dheenae Kinai N 

Dhuthar Bhaakhae 

||1||

He has saved me from 

burning in the ocean 

of fire, and now, no 

one calls it impassible. 

||1||

ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਅੱਗ) ਜਵਚ ਸੜਨ ਨਾਹ 

ਜਦੱਤਾ।(ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਭੀ ਇਹ ਨਾਹ ਆਜਖਆ ਜਕ 

ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ॥੧॥
29404 677 ijn kY min  

swcw ibsÍwsu]
ibsÍwsu:A`Dw vwvw polw 
bolo, pUrw vwvw BrvW 
bolIdw hY

Jin Kai Man 

Saachaa Bisvaas ||

Those who have true 

faith in their minds,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਵਾਸਤੇ) 

ਅਟੱਲ ਸਰਧਾ (ਬਣ ਿਾਂਦੀ) ਹੈ,

29405 677 pyiK pyiK suAwmI 
kI soBw AwnMdu 
sdw 
aulwsu]rhwau]

Paekh Paekh 

Suaamee Kee 

Sobhaa Aanadh 

Sadhaa Oulaas || 

Rehaao ||

Continually behold the 

Glory of the Lord; they 

are forever happy and 

blissful. ||Pause||

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੋਭਾ-
ਵਜਡਆਈ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ਰਹਾਉ॥
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29406 677 crn srin pUrn 
prmysur  
AMqrjwmI 
swiKE]

Charan Saran 

Pooran 

Paramaesur 

Antharajaamee 

Saakhiou ||

I seek the Sanctuary of 

the feet of the Perfect 

Transcendent Lord, 

the Searcher of hearts; 

I behold Him ever-

present.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਪਰਤੱਖ (ਹਰ ਥਾਂ) ਵੇਖ ਜਲਆ 

ਹੈ।
29407 677 jwin bUiJ Apnw 

kIE nwnk  
Bgqn kw AMkuru 
rwiKE]2]2]26
]

(AMkuru) p`K Jaan Boojh 

Apanaa Keeou 

Naanak Bhagathan 

Kaa Ankur 

Raakhiou 

||2||2||26||

In His wisdom, the 

Lord has made Nanak 

His own; He has 

preserved the roots of 

His devotees. 

||2||2||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ) ਿਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ, (ਤੇ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ) ਭਗਤਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਿੁਟਦਾ 
ਕੋਮਲ ਅੂੰ ਗੂਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜਨ ਤੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾ ਜਲਆ 

॥੨॥੨॥੨੬॥
29408 677 DnwsrI mhlw 

5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29409 677 jh jh pyKau qh 
hjUir dUir kqhu  
n jweI]

Jeh Jeh Paekho 

Theh Hajoor 

Dhoor Kathahu N 

Jaaee ||

Wherever I look, there 

I see Him present; He 

is never far away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਕਸੇ 

ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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29410 677 riv rihAw 
srbqR mY mn 
sdw iDAweI]1]

srb`qR[ mY ibMdI n lwau Rav Rehiaa 

Sarabathr Mai 

Man Sadhaa 

Dhhiaaee ||1||

He is all-pervading, 

everywhere; O my 

mind, meditate on 

Him forever. ||1||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, ਿੇਹੜਾ 
ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

29411 677 eIq aUq nhI 
bICuVY so sMgI 
gnIAY]

Eeth Ooth Nehee 

Beeshhurrai So 

Sangee Ganeeai ||

He alone is called your 

companion, who will 

not be separated from 

you, here or hereafter.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੂੰ  
ਹੀ (ਅਸਲ) ਸਾਥੀ ਸਮਝਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਿੇਹੜਾ ਸਾਥੋਂ) 
ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

(ਜਕਤੇ ਭੀ) ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

29412 677 ibnis jwie jo 
inmK mih so 
Alp suKu 
BnIAY]rhwau]

(Alp) Cotw[ (BnIAY) 
khIey

Binas Jaae Jo 

Nimakh Mehi So 

Alap Sukh 

Bhaneeai || 

Rehaao ||

That pleasure, which 

passes away in an 

instant, is trivial. 

||Pause||

ਉਸ ਸੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੋਛਾ ਸੁਖ ਆਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਅੱਖ 

ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇ ਜਵਚ ਹੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

29413 677 pRiqpwlY 
AipAwau dyie  
kCu aUn n hoeI]

(AipAwau) Bojn Prathipaalai 

Apiaao Dhaee 

Kashh Oon N Hoee 

||

He cherishes us, and 

gives us sustenance; 

He does not lack 

anything.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਭੂ ਭੋਿਨ 

ਦੇ ਕੇ (ਸਭ ਨੂੂੰ ) ਪਾਲਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਜਕਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ।

29414 677 swis swis 
sMmwlqw myrw pRBu 
soeI]2]

Saas Saas 

Sanmaalathaa 

Maeraa Prabh 

Soee ||2||

With each and every 

breath, my God takes 

care of His creatures. 

||2||

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਸਾਡੇ) ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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29415 677 ACl ACyd 
Apwr pRB aUcw 
jw kw rUpu]

Ashhal Ashhaedh 

Apaar Prabh 

Oochaa Jaa Kaa 

Roop ||

God is undeceiveable, 

impenetrable and 

infinite; His form is 

lofty and exalted.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਛਜਲਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਸ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ,

29416 677 jip jip krih 
AnMdu jn Acrj 
AwnUpu]3]

A-crj Jap Jap Karehi 

Anandh Jan 

Acharaj Aanoop 

||3||

Chanting and 

meditating on the 

embodiment of 

wonder and beauty, 

His humble servants 

are in bliss. ||3||

ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
29417 677 sw miq dyhu 

dieAwl pRB  
ijqu qumih 
ArwDw]

Ar`wDw Saa Math Dhaehu 

Dhaeiaal Prabh 

Jith Thumehi 

Araadhhaa ||

Bless me with such 

understanding, O 

Merciful Lord God, 

that I might remember 

You.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਉਹ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ।

29418 678 nwnku mMgY dwnu 
pRB ryn pg 
swDw]4]3]27]

swDw:polw bolo Naanak Mangai 

Dhaan Prabh Raen 

Pag Saadhhaa 

||4||3||27||

Nanak begs God for 

the gift of the dust of 

the feet of the Saints. 

||4||3||27||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ) 
ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥੨੭॥

29419 678 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:
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29420 678 ijin qum Byjy  
iqnih bulwey suK 
shj syqI Gir 
Awau]

Jin Thum Bhaejae 

Thinehi Bulaaeae 

Sukh Sehaj 

Saethee Ghar Aao 

||

The One who sent 

you, has now recalled 

you; return to your 

home now in peace 

and pleasure.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  
(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ 

ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਲ ਪਿੇਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਹੁ।

29421 678 And mMgl gun 
gwau shj Duin  
inhcl rwju 
kmwau]1]

Anadh Mangal 

Gun Gaao Sehaj 

Dhhun Nihachal 

Raaj Kamaao ||1||

In bliss and ecstasy, 

sing His Glorious 

Praises; by this 

celestial tune, you 

shall acquire your 

everlasting kingdom. 

||1||

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੀ ਰੌ ਜਵਚ, ਆਨੂੰ ਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਉਤੇ) 

ਅਟੱਲ ਰਾਿ ਕਰ ॥੧॥

29422 678 qum Gir Awvhu  
myry mIq]

Thum Ghar 

Aavahu Maerae 

Meeth ||

Come back to your 

home, O my friend.

ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ (ਮਨ)! (ਹੁਣ) ਤੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੁ (ਆ ਿਾ)।
29423 678 qumry doKI hir 

Awip invwry  
Apdw BeI 
ibqIq]rhwau]

Thumarae 

Dhokhee Har Aap 

Nivaarae Apadhaa 

Bhee Bitheeth || 

Rehaao ||

The Lord Himself has 

eliminated your 

enemies, and your 

misfortunes are past. 

||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, (ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਤੋਂ 
ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਦੀ) ਜਬਪਤਾ 
(ਹੁਣ) ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

29424 678 pRgt kIny pRB 
krnyhwry nwsn 
Bwjn Qwky]

n`wsn B`wjn Q`wky Pragatt Keenae 

Prabh 

Karanaehaarae 

Naasan Bhaajan 

Thhaakae ||

God, the Creator Lord, 

has glorified you, and 

your running and 

rushing around has 

ended.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ 

ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਪਰਗਟ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਮੱੁਕ ਗਈਆਂ।
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29425 678 Gir mMgl  
vwjih inq vwjy  
ApunY Ksim 
invwjy]2]

v`wjih v`wjy inv`wjy Ghar Mangal 

Vaajehi Nith 

Vaajae Apunai 

Khasam Nivaajae 

||2||

In your home, there is 

rejoicing; the musical 

instruments 

continually play, and 

your Husband Lord 

has exalted you. ||2||

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ 

(ਮਾਨੋ) ਵਾਿ ੇਸਦਾ ਵੱਿਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

29426 678 AsiQr rhhu  
folhu mq kbhU  
gur kY bcin 
ADwir]

Asathhir Rehahu 

Ddolahu Math 

Kabehoo Gur Kai 

Bachan Adhhaar ||

Remain firm and 

steady, and do not 

ever waver; take the 

Guru's Word as your 

Support.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਰਜਹ ਕੇ, ਤੂੂੰ  ਭੀ (ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਪੱਕੇ 

ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਿਾ, ਵੇਖੀਂ, ਹੁਣ 

ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਡੋਲੀਂ।
29427 678 jY jYkwru sgl BU 

mMfl muK aUjl 
drbwr]3]

(BU) ipRQvI[ (mMfl) 
smUh[ aU~jl

Jai Jai Kaar Sagal 

Bhoo Manddal 

Mukh Oojal 

Dharabaar ||3||

You shall be 

applauded and 

congratulated all over 

the world, and your 

face shall be radiant in 

the Court of the Lord. 

||3||

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਸੋਭਾ 
ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਤੇਰਾ ਮੂੂੰ ਹ ਉਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ॥੩॥

29428 678 ijn ky jIA iqnY 
hI Pyry Awpy 
BieAw shweI]

Jin Kae Jeea Thinai 

Hee Faerae Aapae 

Bhaeiaa Sehaaee 

||

All beings belong to 

Him; He Himself 

transforms them, and 

He Himself becomes 

their help and support.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਿੀ ਨੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
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29429 678 Acrju kIAw 
krnYhwrY nwnk 
scu 
vifAweI]4]4]
28]

A-crju Acharaj Keeaa 

Karanaihaarai 

Naanak Sach 

Vaddiaaee 

||4||4||28||

The Creator Lord has 

worked a wondrous 

miracle; O Nanak, His 

glorious greatness is 

true. ||4||4||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ 

ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੨੮॥

29430 678 DnwsrI mhlw 5 
Gru 6

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 Ghar 6

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl, Sixth House:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

29431 678 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29432 678 sunhu sMq ipAwry  
ibnau hmwry 
jIau]

Sunahu Santh 

Piaarae Bino 

Hamaarae Jeeo ||

Listen, O Dear Beloved 

Saints, to my prayer.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ,

29433 678 hir ibnu mukiq  
n kwhU 
jIau]rhwau]

Har Bin Mukath N 

Kaahoo Jeeo || 

Rehaao ||

Without the Lord, no 

one is liberated. 

||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਜਸਮਰਨ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਜਕਸੇ ਦੀ ਭੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਹਾਉ॥
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29434 678 mn inrml krm 
kir qwrn qrn 
hir Avir 
jMjwl qyrY kwhU  
n kwm jIau]

Man Niramal 

Karam Kar 

Thaaran Tharan 

Har Avar Janjaal 

Thaerai Kaahoo N 

Kaam Jeeo ||

O mind, do only deeds 

of purity; the Lord is 

the only boat to carry 

you across. Other 

entanglements shall 

be of no use to you.

ਹੇ ਮਨ! (ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਪਜਵਤਿ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਹਜਰ-ਜਸਮਰਨ 

ਦੇ) ਕੂੰਮ ਕਜਰਆ ਕਰ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ। 
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿੂੰਿਾਲ 

ਤੇਰੇ ਜਕਸੇ ਭੀ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਣਗੇ।

29435 678 jIvn dyvw  
pwrbRhm syvw  
iehu aupdysu 
mokau guir dInw 
jIau]1]

Jeevan Dhaevaa 

Paarabreham 

Saevaa Eihu 

Oupadhaes Mo Ko 

Gur Dheenaa Jeeo 

||1||

True living is serving 

the Divine, Supreme 

Lord God; the Guru 

has imparted this 

teaching to me. ||1||

ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਹੀ (ਅਸਲ) 

ਿੀਵਨ ਹੈ-ਇਹ ਜਸੱਜਖਆ ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੧॥

29436 678 iqsu isau n 
lweIAY hIqu jw 
ko ikCu nwhI 
bIqu AMq kI bwr 
Ehu sMig n cwlY]

(hIqu) pRym[ (bIqu) 
qwkq

This Sio N Laaeeai 

Heeth Jaa Ko Kishh 

Naahee Beeth 

Anth Kee Baar 

Ouhu Sang N 

Chaalai ||

Do not fall in love with 

trivial things; in the 

end, they shall not go 

along with you.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ (ਧਨ-ਪਦਾਰਥ) 

ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ 

ਪਾਂਇਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ (ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ) ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।
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29437 678 min qin qU 
AwrwD hir ky 
pRIqm swD jw kY 
sMig qyry bMDn 
CUtY]2]

Man Than Thoo 

Aaraadhh Har Kae 

Preetham Saadhh 

Jaa Kai Sang 

Thaerae Bandhhan 

Shhoottai ||2||

Worship and adore 

the Lord with your 

mind and body, O 

Beloved Saint of the 

Lord; in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, you shall 

be released from 

bondage. ||2||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ (ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਕਜਰਆ 

ਕਰ), ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ (ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ) ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਤੇਰੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਮੱੁਕ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ॥੨॥

29438 678 ghu pwrbRhm 
srn ihrdY kml 
crn Avr Aws 
kCu ptlu n 
kIjY]

(ptlu) pVdw Gahu 

Paarabreham 

Saran Hiradhai 

Kamal Charan 

Avar Aas Kashh 

Pattal N Keejai ||

In your heart, hold fast 

to the Sanctuary of 

the lotus feet of the 

Supreme Lord God; do 

not place your hopes 

in any other support.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਿੜ, (ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਕੋਮਲ 

ਚਰਨ (ਵਸਾ) (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਢੂੂੰ ਢਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ।

29439 678 soeI Bgqu 
igAwnI iDAwnI  
qpw soeI nwnk  
jw kau ikrpw 
kIjY]3]1]29]

Soee Bhagath 

Giaanee 

Dhhiaanee Thapaa 

Soee Naanak Jaa 

Ko Kirapaa Keejai 

||3||1||29||

He alone is a devotee, 

spiritually wise, a 

meditator, and a 

penitent, O Nanak, 

who is blessed by the 

Lord's Mercy. 

||3||1||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਭਗਤ 

ਹੈ, ਉਹੀ ਜਗਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਸੁਰਜਤ-ਅਜਭਆਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਤਪਸਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੧॥੨੯॥
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29440 678 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29441 678 myry lwl Blo ry  
Blo ry Blo hir 
mMgnw]

Maerae Laal Bhalo 

Rae Bhalo Rae 

Bhalo Har 

Manganaa ||

O my dear beloved, it 

is good, it is better, it 

is best, to ask for the 

Lord's Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਹੇ ਭਾਈ! 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਮੂੰਗਣਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ ਕੂੰਮ ਹੈ।

29442 678 dyKhu pswir nYn  
sunhu swDU ky bYn  
pRwnpiq iciq 
rwKu sgl hY 
mrnw]rhwau]

Dhaekhahu Pasaar 

Nain Sunahu 

Saadhhoo Kae 

Bain Praanapath 

Chith Raakh Sagal 

Hai Maranaa || 

Rehaao ||

Behold, with your eyes 

wide-open, and listen 

to the Words of the 

Holy Saints; enshrine 

in your consciousness 

the Lord of Life - 

remember that all 

must die. ||Pause||

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
(ਸਦਾ) ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਹ 
ਕੇ ਵੇਖੋ, (ਆਖ਼ਰ) ਸਭ ਨੇ 

ਮਰਨਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

29443 678 cMdn coAw rs  
Bog krq AnykY  
ibiKAw ibkwr 
dyKu sgl hY PIky  
eykY goibd ko 
nwmu nIko khq 
hY swD jn]

(nIko) suMdr Chandhan Choaa 

Ras Bhog Karath 

Anaekai Bikhiaa 

Bikaar Dhaekh 

Sagal Hai Feekae 

Eaekai Gobidh Ko 

Naam Neeko 

Kehath Hai Saadhh 

Jan ||

The application of 

sandalwood oil, the 

enjoyment of 

pleasures and the 

practice of many 

corrupt sins - look 

upon all of these as 

insipid and worthless. 

The Name of the Lord 

of the Universe alone 

is sublime; so say the 

Holy Saints.

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਤੂੂੰ  ਚੂੰਦਨ ਅਤਰ 

(ਵਰਤਦਾ ਹੈਂ) ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਸੁਆਦਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈਂ। ਪਰ, 

ਵੇਖ! ਇਹ ਜਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗ 

ਜਿੱਕੇ ਹਨ। ਸੂੰਤ ਿਨ ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਜਕ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਚੂੰਗਾ ਹੈ।
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29444 678 qnu Dnu Awpn 
QwipE hir jpu  
n inmK jwipE  
ArQu dRbu dyKu  
kCu sMig nwhI 
clnw]1]

(ArQu) sMpqI[ (dRbu) 
Dn

Than Dhhan 

Aapan Thhaapiou 

Har Jap N Nimakh 

Jaapiou Arathh 

Dhrab Dhaekh 

Kashh Sang 

Naahee Chalanaa 

||1||

You claim that your 

body and wealth are 

your own; you do not 

chant the Lord's Name 

even for an instant. 

Look and see, that 

none of your 

possessions or riches 

shall go along with 

you. ||1||

ਤੂੂੰ  ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਧਨ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, 
(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੂੰ  ਇਕ 

ਜਛਨ ਭਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਪਦਾ। 
ਵੇਖ, ਇਹ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਕੁਝ 

ਭੀ (ਤੇਰੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਵੇਗਾ 
॥੧॥

29445 678 jw ko ry krmu 
Blw iqin Et 
ghI sMq plw  
iqn nwhI ry jmu 
sMqwvY swDU kI 
sMgnw]

(sMgnw) sMgq[ 
Blw:polw bolo[ p`lw

Jaa Ko Rae Karam 

Bhalaa Thin Outt 

Gehee Santh Palaa 

Thin Naahee Rae 

Jam Santhaavai 

Saadhhoo Kee 

Sanganaa ||

One who has good 

karma, grasps the 

Protection of the hem 

of the Saint's robe; in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

the Messenger of 

Death cannot threaten 

him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਚੂੰਗੀ 
ਜਕਸਮਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਸੂੰਤਾਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ 

ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿਜੜਆ। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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29446 678 pwieE ry prm 
inDwnu imitE hY 
AiBmwnu eykY 
inrMkwr nwnk 
mnu 
lgnw]2]2]30
]

Paaeiou Rae 

Param Nidhhaan 

Mittiou Hai 

Abhimaan Eaekai 

Nirankaar Naanak 

Man Laganaa 

||2||2||30||

I have obtained the 

supreme treasure, and 

my egotism has been 

eradicated; Nanak's 

mind is attached to 

the One Formless 

Lord. ||2||2||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਮਟ ਜਗਆ ॥੨॥੨॥੩੦॥

29447 679 DnwsrI mhlw 5 
Gru 7

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 Ghar 7

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl, Seventh House:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੭ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

29448 679 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29449 679 hir eyku ismir 
eyku ismir eyku 
ismir ipAwry]

Har Eaek Simar 

Eaek Simar Eaek 

Simar Piaarae ||

Meditate in 

remembrance on the 

One Lord; meditate in 

remembrance on the 

One Lord; meditate in 

remembrance on the 

One Lord, O my 

Beloved.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।
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29450 679 kil klys loB 
moh mhw Baujlu 
qwry]rhwau]

Kal Kalaes Lobh 

Moh Mehaa 

Bhoujal Thaarae 

|| Rehaao ||

He shall save you from 

strife, suffering, greed, 

attachment, and the 

most terrifying world-

ocean. ||Pause||

(ਇਹ ਜਸਮਰਨ) ਇਸ ਵੱਡੇ 

ਜਭਆਨਕ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੂੰਸਾਰਕ ਝਗੜੇ ਹਨ, 

ਜਿਸ ਜਵਚ ਲੋਭ ਮੋਹ (ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ) ਹਨ 

ਰਹਾਉ॥
29451 679 swis swis inmK 

inmK idnsu rYin 
icqwry]

Saas Saas Nimakh 

Nimakh Dhinas 

Rain Chithaarae ||

With each and every 

breath, each and 

every instant, day and 

night, dwell upon Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਦਨ ਰਾਤ ਜਛਨ 

ਜਛਨ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ।

29452 679 swDsMg jip 
insMg min 
inDwnu Dwry]1]

Saadhhasang Jap 

Nisang Man 

Nidhhaan 

Dhhaarae ||1||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, meditate on Him 

fearlessly, and 

enshrine the treasure 

of His Name in your 

mind. ||1||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਬੈਠ ਕੇ) 

ਝਾਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖ ॥੧॥

29453 679 crnkml 
nmskwr gun 
goibd bIcwry]

Charan Kamal 

Namasakaar Gun 

Gobidh 

Beechaarae ||

Worship His lotus feet, 

and contemplate the 

glorious virtues of the 

Lord of the Universe.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ 
ਜਸਰ ਜਨਵਾਈ ਰੱਖ। ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ 

ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਵਸਾ।
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29454 679 swD jnw kI ryn 
nwnk mMgl sUK 
sDwry]2]1]31]

(sDwry) idMdI hY Saadhh Janaa Kee 

Raen Naanak 

Mangal Sookh 

Sadhhaarae 

||2||1||31||

O Nanak, the dust of 

the feet of the Holy 

shall bless you with 

pleasure and peace. 

||2||1||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਚਰਨ-

ਧੂੜ) ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੩੧॥

29455 679 DnwsrI mhlw 5 
Gru 8 dupdy

du-pdy Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 Ghar 8 

Dhupadhae

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl, Eighth House, 

Du-Padas:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੮ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
29456 679 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29457 679 ismrau ismir 
ismir suK pwvau  
swis swis 
sm@wly]

Simaro Simar 

Simar Sukh Paavo 

Saas Saas 

Samaalae ||

Remembering, 

remembering, 

remembering Him in 

meditation, I find 

peace; with each and 

every breath, I dwell 

upon Him.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਆਪਣੇ) ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ, ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

29458 679 ieh loik 
prloik sMig 
shweI jq kq 
moih rKvwly]1]

Eih Lok Paralok 

Sang Sehaaee Jath 

Kath Mohi 

Rakhavaalae ||1||

In this world, and in 

the world beyond, He 

is with me, as my help 

and support; wherever 

I go, He protects me. 

||1||

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ॥੧॥
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29459 679 gur kw bcnu bsY 
jIA nwly]

Gur Kaa Bachan 

Basai Jeea Naalae 

||

The Guru's Word 

abides with my soul.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ) 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ 

ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

29460 679 jil nhI fUbY  
qskru nhI lyvY  
Bwih n swkY 
jwly]1]rhwau]

(qskru) cor Jal Nehee Ddoobai 

Thasakar Nehee 

Laevai Bhaahi N 

Saakai Jaalae 

||1|| Rehaao ||

It does not sink in 

water; thieves cannot 

steal it, and fire 

cannot burn it. 

||1||Pause||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ 

ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਡੱੁਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29461 679 inrDn kau Dnu  
AMDuly kau itk  
mwq dUDu jYsy 
bwly]

itk:polw bolo[b`wly Niradhhan Ko 

Dhhan Andhhulae 

Ko Ttik Maath 

Dhoodhh Jaisae 

Baalae ||

It is like wealth to the 

poor, a cane for the 

blind, and mother's 

milk for the infant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਕੂੰਗਾਲ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਹੈ, ਅੂੰਨਹੇ  
ਵਾਸਤੇ ਡੂੰ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ 

ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੱੁਧ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਤਮਾ 
ਵਾਸਤੇ ਹੈ)।

29462 679 swgr mih boihQu 
pwieE hir 
nwnk krI ikRpw 
ikrpwly]2]1]3
2]

Saagar Mehi 

Bohithh Paaeiou 

Har Naanak Karee 

Kirapaa Kirapaalae 

||2||1||32||

In the ocean of the 

world, I have found 

the boat of the Lord; 

the Merciful Lord has 

bestowed His Mercy 

upon Nanak. 

||2||1||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਜਕਰਪਾਲ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ 
ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਇਹ ਨਾਮ) 

ਜਮਲ ਜਗਆ (ਿ)ੋ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਿਹਾਜ਼ ਹੈ ॥੨॥੧॥੩੨॥

29463 679 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:
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29464 679 Bey ikRpwl 
dieAwl goibMdw  
AMimRqu irdY 
isMcweI]

Bheae Kirapaal 

Dhaeiaal 

Gobindhaa 

Anmrith Ridhai 

Sinchaaee ||

The Lord of the 

Universe has become 

kind and merciful; His 

Ambrosial Nectar 

permeates my heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਉਤੇ (ਸਦਾ) ਜਕਰਪਾਲ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਦਇਆਵਾਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। (ਿ ੇਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਮੈਂ ਭੀ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰ ਸਕਾਂ।

29465 679 nv iniD iriD 
isiD hir lwig 
rhI jn pweI]1]

Nav Nidhh Ridhh 

Sidhh Har Laag 

Rehee Jan Paaee 

||1||

The nine treasures, 

riches and the 

miraculous spiritual 

powers of the Siddhas 

cling to the feet of the 

Lord's humble servant. 

||1||

ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, 

ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ, 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥

29466 679 sMqn kau Andu 
sgl hI jweI]

Santhan Ko Anadh 

Sagal Hee Jaaee ||

The Saints are in 

ecstasy everywhere.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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29467 679 igRih bwhir 
Twkuru Bgqn kw  
riv rihAw sRb 
TweI]1]rhwau]

gi Rih Grihi Baahar 

Thaakur 

Bhagathan Kaa 

Rav Rehiaa Srab 

Thaaee ||1|| 

Rehaao ||

Within the home, and 

outside as well, the 

Lord and Master of His 

devotees is totally 

pervading and 

permeating 

everywhere. 

||1||Pause||

ਘਰ ਜਵਚ, (ਘਰੋਂ) ਬਾਹਰ (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ 
(ਰਾਖਾ) ਹੈ। (ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ) 
ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂਵੱਸਦਾ (ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29468 679 qw kau koie n 
phucnhwrw jw kY 
AMig gusweI]

Thaa Ko Koe N 

Pahuchanehaaraa 

Jaa Kai Ang 

Gusaaee ||

No one can equal one 

who has the Lord of 

the Universe on his 

side.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱਖ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਮਨੱੁਖ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।
29469 679 jm kI qRws imtY 

ijsu ismrq  
nwnk nwmu 
iDAweI]2]2]3
3]

Jam Kee Thraas 

Mittai Jis Simarath 

Naanak Naam 

Dhhiaaee 

||2||2||33||

The fear of the 

Messenger of Death is 

eradicated, 

remembering Him in 

meditation; Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord. 

||2||2||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਮ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ), ਤੂੂੰ  ਭੀ ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ 

॥੨॥੨॥੩੩॥
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29471 679 drbvMqu drbu 
dyiK grbY BUmvMqu 
AiBmwnI]

(drbu) Dn Dharabavanth 

Dharab Dhaekh 

Garabai 

Bhoomavanth 

Abhimaanee ||

The rich man gazes 

upon his riches, and is 

proud of himself; the 

landlord takes pride in 

his lands.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਧਨੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਧਨ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ) 

ਧਨੀ ਮਨੱੁਖ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
(ਜਜ਼ਮੀਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ਮੀਂ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਜਜ਼ਮੀਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ (ਆਪਣੀ ਜਜ਼ਮੀਂ ਵੇਖ 

ਕੇ) ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

29472 679 rwjw jwnY sgl 
rwju hmrw iqau  
hir jn tyk 
suAwmI]1]

Raajaa Jaanai 

Sagal Raaj 

Hamaraa Thio Har 

Jan Ttaek 

Suaamee ||1||

The king believes that 

the whole kingdom 

belongs to him; in the 

same way, the humble 

servant of the Lord 

looks upon the 

support of his Lord 

and Master. ||1||

ਰਾਿਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ 

ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਿ ਹੈ (ਰਾਿ ੇਨੂੂੰ  
ਰਾਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਿ 

ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਭੀ ਹੈ)। ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਨਹੀਂ) ॥੧॥

29473 679 jy koaU ApunI 
Et smwrY]

Jae Kooo Apunee 

Outt Samaarai ||

When one considers 

the Lord to be his only 

support,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ 
ਓਟ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ 
ਉਹ (ਅਹੂੰਕਾਰ ਆਜਦਕ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ) ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ,
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29474 679 jYsw ibqu qYsw 
hoie vrqY Apunw 
blu nhI 
hwrY]1]rhwau]

(ibqu) bl Jaisaa Bith Thaisaa 

Hoe Varathai 

Apunaa Bal Nehee 

Haarai ||1|| 

Rehaao ||

Then the Lord uses His 

power to help him; 

this power cannot be 

defeated. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਜਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ 

(ਜਵਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 
ਮਨੱੁਖਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਡੱਗਦਾ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29475 679 Awn iqAwig Bey 
iek Awsr  
srix srix kir 
Awey]

(Awsr) Awsry Aan Thiaag Bheae 

Eik Aasar Saran 

Saran Kar Aaeae ||

Renouncing all others, 

I have sought the 

Support of the One 

Lord; I have come to 

Him, pleading, ""Save 

me, save me!""

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ ਸਾਰੇ (ਧਨ 

ਭੁਇਂ ਰਾਿ ਆਜਦਕ ਦੇ) ਆਸਰੇ 

ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਿੇਹੜੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਕ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਏ 

ਹਾਂ,
29476 679 sMq AnugRh Bey 

mn inrml  
nwnk hir gun 
gwey]2]3]34]

(A-nu`gRh) ikRpw Santh Anugreh 

Bheae Man 

Niramal Naanak 

Har Gun Gaaeae 

||2||3||34||

By the kindness and 

the Grace of the 

Saints, my mind has 

been purified; Nanak 

sings the Glorious 

Praises of the Lord. 

||2||3||34||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ 
ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਜਵਤਿ 
ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥੩॥੩੪॥
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29478 679 jw kau hir rMgu 
lwgo iesu jug 
mih so khIAq 
hY sUrw]

Jaa Ko Har Rang 

Laago Eis Jug Mehi 

So Keheeath Hai 

Sooraa ||

He alone is called a 

warrior, who is 

attached to the Lord's 

Love in this age.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੂਰਮਾ ਆਜਖਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

29479 679 Awqm ijxY sgl 
vis qw kY jw kw 
siqguru pUrw]1]

Aatham Jinai Sagal 

Vas Thaa Kai Jaa 

Kaa Sathigur 

Pooraa ||1||

Through the Perfect 

True Guru, he 

conquers his own soul, 

and then everything 

comes under his 

control. ||1||

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
(ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ) 
ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ॥੧॥

29480 680 Twkuru gweIAY 
Awqm rMig]

Thaakur Gaaeeai 

Aatham Rang ||

Sing the Praises of the 

Lord and Master, with 

the love of your soul.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਦਲ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

29481 680 srxI pwvn nwm 
iDAwvn shij 
smwvn 
sMig]1]rhwau]

Saranee Paavan 

Naam Dhhiaavan 

Sehaj Samaavan 

Sang ||1|| 

Rehaao ||

Those who seek His 

Sanctuary, and 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, are blended 

with the Lord in 

celestial peace. 

||1||Pause||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ, ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ-ਇਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਉਸ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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29482 680 jn ky crn  
vsih myrY hIArY  
sMig punIqw dyhI]

Jan Kae Charan 

Vasehi Maerai 

Heearai Sang 

Puneethaa 

Dhaehee ||

The feet of the Lord's 

humble servant abide 

in my heart; with 

them, my body is 

made pure.

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ 
ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪੈਣ, ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਮੇਰਾ 
ਸਰੀਰ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਏ।

29483 680 jn kI DUir dyhu 
ikrpw iniD  
nwnk kY suKu 
eyhI]2]4]35]

Jan Kee Dhhoor 

Dhaehu Kirapaa 

Nidhh Naanak Kai 

Sukh Eaehee 

||2||4||35||

O treasure of mercy, 

please bless Nanak 

with the dust of the 

feet of Your humble 

servants; this alone 

brings peace. 

||2||4||35||

(ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਬਖ਼ਸ਼, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ (ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡਾ) ਇਹੀ ਸੁਖ ਹੈ 

॥੨॥੪॥੩੫॥

29484 680 DnwsrI mhlw 
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29485 680 jqn krY mwnuK 
fhkwvY Ehu 
AMqrjwmI jwnY]

(fhkwvY) DoKw dyxw Jathan Karai 

Maanukh 

Ddehakaavai Ouhu 

Antharajaamee 

Jaanai ||

People try to deceive 

others, but the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts, knows 

everything.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਲਾਲਚੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਧੋਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਭ ਕੁਝ) ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ।

29486 680 pwp kry kir 
mUkir pwvY ByK 
krY inrbwnY]1]

(inrbwnY) iqAwgI Paap Karae Kar 

Mookar Paavai 

Bhaekh Karai 

Nirabaanai ||1||

They commit sins, and 

then deny them, while 

they pretend to be in 

Nirvaanaa. ||1||

(ਹਾਲਾਂਜਕ ਉਹ) ਜਵਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਪਜਹਰਾਵੇ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ (ਜਿਰ 

ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ) ਮੱੁਕਰ ਭੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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29487 680 jwnq dUir qumih 
pRB nyir]

Jaanath Dhoor 

Thumehi Prabh 

Naer ||

They believe that You 

are far away, but You, 

O God, are near at 

hand.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ (ਲਾਲਚੀ 
ਪਖੂੰਡੀ ਮਨੱੁਖ) ਤੈਨੂੂੰ  ਦੂਰ 

(ਵੱਸਦਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
29488 680 auq qwkY auq qy 

auq pyKY AwvY 
loBI Pyir]rhwau]

(auq) au~Dr[auq:polw 
bolo[q`wkY

Outh Thaakai 

Outh Thae Outh 

Paekhai Aavai 

Lobhee Faer || 

Rehaao ||

Looking around, this 

way and that, the 

greedy people come 

and go. ||Pause||

ਲਾਲਚੀ ਮਨੱੁਖ (ਲਾਲਚ ਦੇ) 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਉੱਧਰ 

ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ 

ਤੱਕਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਜਟਕਦਾ ਨਹੀਂ) ਰਹਾਉ॥
29489 680 jb lgu qutY 

nwhI mn Brmw  
qb lgu mukqu n 
koeI]

Jab Lag Thuttai 

Naahee Man 

Bharamaa Thab 

Lag Mukath N 

Koee ||

As long as the doubts 

of the mind are not 

removed, liberation is 

not found.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਦੀ (ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਇਹ 

(ਲਾਲਚ ਦੇ ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

29490 680 khu nwnk 
dieAwl suAwmI  
sMqu Bgqu jnu 
soeI]2]5]36]

Kahu Naanak 

Dhaeiaal Suaamee 

Santh Bhagath Jan 

Soee ||2||5||36||

Says Nanak, he alone 

is a Saint, a devotee, 

and a humble servant 

of the Lord, to whom 

the Lord and Master is 

merciful. ||2||5||36||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

(ਪਜਹਰਾਜਵਆਂ ਨਾਲ ਭਗਤ 

ਨਹੀਂ ਬਣ ਿਾਈਦਾ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਹੈ ਭਗਤ ਹੈ 

॥੨॥੫॥੩੬॥

29491 680 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:
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29492 680 nwmu guir dIE hY 
ApunY jw kY 
msqik krmw]

Naam Gur Dheeou 

Hai Apunai Jaa Kai 

Masathak 

Karamaa ||

My Guru gives the 

Naam, the Name of 

the Lord, to those who 

have such karma 

written on their 

foreheads.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਭਾਗ (ਿਾਗ ਪਏ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਦੱਤਾ।

29493 680 nwmu idRVwvY nwmu 
jpwvY qw kw jug 
mih Drmw]1]

Naam Dhrirraavai 

Naam Japaavai 

Thaa Kaa Jug Mehi 

Dhharamaa ||1||

He implants the Naam, 

and inspires us to 

chant the Naam; this is 

Dharma, true religion, 

in this world. ||1||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਜਿਰ) ਸਦਾ ਦਾ 
ਕੂੰਮ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਹ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਦਿੜਹ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ 

ਿਪਾਂਦਾ ਹੈ (ਿਪਣ ਲਈ ਪਿੇਰਨਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

29494 680 jn kau nwmu 
vfweI soB]

Jan Ko Naam 

Vaddaaee Sobh ||

The Naam is the glory 

and greatness of the 

Lord's humble servant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ) ਵਜਡਆਈ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ 
ਸੋਭਾ ਹੈ।

29495 680 nwmo giq nwmo 
piq jn kI mwnY  
jo jo 
hog]1]rhwau]

Naamo Gath 

Naamo Path Jan 

Kee Maanai Jo Jo 

Hog ||1|| Rehaao 

||

The Naam is his 

salvation, and the 

Naam is his honor; he 

accepts whatever 

comes to pass. 

||1||Pause||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਮ 

ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਿੋ ਕੁਝ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਸਰ-

ਮੱਥੇ ਤੇ) ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

29496 680 nwm Dnu ijsu jn 
kY pwlY soeI pUrw 
swhw]

Naam Dhhan Jis 

Jan Kai Paalai Soee 

Pooraa Saahaa ||

That humble servant, 

who has the Naam as 

his wealth, is the 

perfect banker.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਪੂਰਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੈ।
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29497 680 nwmu ibauhwrw 
nwnk AwDwrw  
nwmu prwpiq 
lwhw]2]6]37]

Naam Biouhaaraa 

Naanak 

Aadhhaaraa Naam 

Paraapath Laahaa 

||2||6||37||

The Naam is his 

occupation, O Nanak, 

and his only support; 

the Naam is the profit 

he earns. 

||2||6||37||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਅਸਲੀ ਜਵਹਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਉਹ 

ਖੱਟੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ॥੨॥੬॥੩੭॥

29498 680 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29499 680 nyqR punIq Bey  
drs pyKy mwQY 
prau rvwl]

Naethr Puneeth 

Bheae Dharas 

Paekhae Maathhai 

Paro Ravaal ||

My eyes have been 

purified, gazing upon 

the Blessed Vision of 

the Lord's Darshan, 

and touching my 

forehead to the dust 

of His feet.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਅੱਖਾਂ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਕਿਪਾ 
ਕਰੋ ਜਕ) ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਟਕੀ ਰਹੇ।

29500 680 ris ris gux 
gwvau Twkur ky  
morY ihrdY bshu 
gopwl]1]

Ras Ras Gun 

Gaavo Thaakur 

Kae Morai 

Hiradhai Basahu 

Gopaal ||1||

With joy and 

happiness, I sing the 

Glorious Praises of my 

Lord and Master; the 

Lord of the World 

abides within my 

heart. ||1||

ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ! ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸ। ਮੈਂ ਬੜੇ 

ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹਾਂ ॥੧॥

29501 680 qum qau 
rwKnhwr 
dieAwl]

Thum Tho 

Raakhanehaar 

Dhaeiaal ||

You are my Merciful 

Protector, Lord.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਤਾਂ 
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5960 Published: March 06/ 2014



29502 680 suMdr suGr byAMq 
ipqw pRB hohu pRBU 
ikrpwl]1]rhwau
]

Sundhar Sughar 

Baeanth Pithaa 

Prabh Hohu 

Prabhoo Kirapaal 

||1|| Rehaao ||

O beautiful, wise, 

infinite Father God, be 

Merciful to me, God. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਹੈਂ, ਜਸਆਣਾ ਹੈਂ, 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ। ਹੇ ਜਪਤਾ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ 

ਉੱਤੇ ਭੀ) ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

29503 680 mhw AnMd mMgl 
rUp qumry bcn 
AnUp rswl]

Mehaa Anandh 

Mangal Roop 

Thumarae Bachan 

Anoop Rasaal ||

O Lord of supreme 

ecstasy and blissful 

form, Your Word is so 

beautiful, so drenched 

with Nectar.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਮੂੰਗਲ-ਰੂਪ ਹੈਂ (ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ 
ਆਨੂੰ ਦ; ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇਰਾ 
ਵਿੂਦ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਰਸੀਲੀ ਹੈ।

29504 680 ihrdY crx sbdu 
siqgur ko nwnk  
bWiDE 
pwl]2]7]38]

(pwl) p`ly Hiradhai Charan 

Sabadh Sathigur 

Ko Naanak 

Baandhhiou Paal 

||2||7||38||

With the Lord's lotus 

feet enshrined in his 

heart, Nanak has tied 

the Shabad, the Word 

of the True Guru, to 

the hem of his robe. 

||2||7||38||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੱਲੇ ਬੂੰਨਹ  
ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਵੱਸੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥੭॥੩੮॥

29505 680 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||
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29506 680 ApnI aukiq 
KlwvY Bojn  
ApnI aukiq 
KylwvY]

(aukiq) FMg Apanee Oukath 

Khalaavai Bhojan 

Apanee Oukath 

Khaelaavai ||

In His own way, He 

provides us with our 

food; in His own way, 

He plays with us.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਾਣ-

ਪੀਣ ਲਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਖੇਡਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

29507 680 srb sUK Bog rs 
dyvY mn hI nwil 
smwvY]1]

Sarab Sookh Bhog 

Ras Dhaevai Man 

Hee Naal 

Samaavai ||1||

He blesses us with all 

comforts, enjoyments 

and delicacies, and he 

permeates our minds. 

||1||

(ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਸਦਾ ਸਭ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

29508 680 hmry ipqw gopwl 
dieAwl]

Hamarae Pithaa 

Gopaal Dhaeiaal ||

Our Father is the Lord 

of the World, the 

Merciful Lord.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ! ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ! ਹੇ ਸਾਡੇ ਜਪਤਾ 
ਪਿਭੂ!

29509 680 ijau rwKY 
mhqwrI bwirk 
kau qYsy hI pRB 
pwl]1]rhwau]

Jio Raakhai 

Mehathaaree 

Baarik Ko Thaisae 

Hee Prabh Paal 

||1|| Rehaao ||

Just as the mother 

protects her children, 

God nurtures and 

cares for us. 

||1||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  
ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29510 680 mIq swjn srb 
gux nwiek sdw 
slwmiq dyvw]

Meeth Saajan 

Sarab Gun Naaeik 

Sadhaa Salaamath 

Dhaevaa ||

You are my friend and 

companion, the 

Master of all 

excellences, O eternal 

and permanent Divine 

Lord.

ਹੇ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ, ਸਿਣ ਹੈਂ, ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਸਭ ਦੀ 
ਿੀਵਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ; ਸਦਾ ਿੀਊਂਦਾ ਹੈਂ;
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29511 680 eIq aUq jq kq 
qq qum hI imlY 
nwnk sMq 
syvw]2]8]39]

jq,kq,qq:pol bolo Eeth Ooth Jath 

Kath Thath Thum 

Hee Milai Naanak 

Santh Saevaa 

||2||8||39||

Here, there and 

everywhere, You are 

pervading; please, 

bless Nanak to serve 

the Saints. 

||2||8||39||

ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥੮॥੩੯॥

29512 680 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29513 680 sMq ikRpwl 
dieAwl dmodr  
kwm kRoD ibKu 
jwry]

Santh Kirapaal 

Dhaeiaal 

Dhamodhar Kaam 

Krodhh Bikh 

Jaarae ||

The Saints are kind 

and compassionate; 

they burn away their 

sexual desire, anger 

and corruption.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਸਦਾ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੇ) ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਕਰਪਾ ਦੇ 

ਸੋਮੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ); 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

(ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਜ਼ਹਰ 

ਸਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
29514 680 rwju mwlu jobnu 

qnu jIArw ien 
aUpir lY bwry]1]

Raaj Maal Joban 

Than Jeearaa Ein 

Oopar Lai Baarae 

||1||

My power, wealth, 

youth, body and soul 

are a sacrifice to them. 

||1||

ਅਿੇਹੇ ਸੂੰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਿ ਮਾਲ 

ਿੁਆਨੀ ਸਰੀਰ ਜਿੂੰ ਦ-ਸਭ ਕੁਝ 

ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

29515 680 min qin rwm 
nwm ihqkwry]

(ihqkwry) pRym Man Than Raam 

Naam Hithakaarae 

||

With my mind and 

body, I love the Lord's 

Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਾ ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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29516 680 sUK shj AwnMd 
mMgl sihq Bv 
iniD pwir 
auqwry]rhwau]

Sookh Sehaj 

Aanandh Mangal 

Sehith Bhav Nidhh 

Paar Outhaarae || 

Rehaao ||

With peace, poise, 

pleasure and joy, He 

has carried me across 

the terrifying world-

ocean. ||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ, (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ ਰਹਾਉ॥

29517 681 DMin su Qwnu DMin 
Eie Bvnw jw 
mih sMq bswry]

Dhhann S Thhaan 

Dhhann Oue 

Bhavanaa Jaa 

Mehi Santh 

Basaarae ||

Blessed is that place, 

and blessed is that 

house, in which the 

Saints dwell.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚ ਸੂੰਤ ਿਨ ਵੱਸਦੇ 

ਹਨ।

29518 681 jn nwnk kI 
srDw pUrhu 
Twkur Bgq qyry  
nmskwry]2]9]
40]

Jan Naanak Kee 

Saradhhaa 

Poorahu Thaakur 

Bhagath Thaerae 

Namasakaarae 

||2||9||40||

Fulfill this desire of 

servant Nanak, O Lord 

Master, that he may 

bow in reverence to 

Your devotees. 

||2||9||40||

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਜਕ ਤੇਰੇ 

ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦਾ 
ਰਹੇ ॥੨॥੯॥੪੦॥

29519 681 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||
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Mehl:
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29520 681 Cfwie lIE mhw 
blI qy Apny 
crn prwiq]

Shhaddaae Leeou 

Mehaa Balee Thae 

Apanae Charan 

Paraath ||

He has saved me from 

the awful power of 

Maya, by attaching me 

to His feet.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਚਰਨੀਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ 
(ਮਾਇਆ) ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

29521 681 eyku nwmu dIE 
mn mMqw ibnis 
n kqhU jwiq]1]

Eaek Naam 

Dheeou Man 

Manthaa Binas N 

Kathehoo Jaath 

||1||

He gave my mind the 

Mantra of the Naam, 

the Name of the One 

Lord, which shall never 

perish or leave me. 

||1||

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ; ਿ ੋਨਾਹ ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਗੁਆਚਦਾ ਹੈ ॥੧॥

29522 681 siqguir pUrY  
kInI dwiq]

Sathigur Poorai 

Keenee Dhaath ||

The Perfect True Guru 

has given this gift.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

29523 681 hir hir nwmu 
dIE kIrqn kau  
BeI hmwrI 
gwiq]rhwau]

Har Har Naam 

Dheeou Keerathan 

Ko Bhee 

Hamaaree Gaath 

|| Rehaao ||

He has blessed me 

with the Kirtan of the 

Praises of the Name of 

the Lord, Har, Har, and 

I am emancipated. 

||Pause||

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

29524 681 AMgIkwru kIE 
pRiB ApunY  
Bgqn kI rwKI 
pwiq]

Angeekaar Keeou 

Prabh Apunai 

Bhagathan Kee 

Raakhee Paath ||

My God has made me 

His own, and saved 

the honor of His 

devotee.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੇ (ਸਦਾ ਹੀ) 
ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, (ਭਗਤਾਂ ਦੀ) ਲਾਿ ਰੱਖੀ ਹੈ।
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29525 681 nwnk crn ghy 
pRB Apny suKu 
pwieE idn 
rwiq]2]10]41
]

Naanak Charan 

Gehae Prabh 

Apanae Sukh 

Paaeiou Dhin 

Raath 

||2||10||41||

Nanak has grasped the 

feet of his God, and 

has found peace, day 

and night. 

||2||10||41||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਿੜ ਲਏ 

ਉਸ ਨੇ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਹੈ 

॥੨॥੧੦॥੪੧॥

29526 681 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29527 681 pr hrnw loBu 
JUT inMd iev hI 
krq gudwrI]

(pr) prwieAw[(hrnw) 
curwauxw

Par Haranaa Lobh 

Jhooth Nindh Eiv 

Hee Karath 

Gudhaaree ||

Stealing the property 

of others, acting in 

greed, lying and 

slandering - in these 

ways, he passes his life.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਾਇਆ ਧਨ 

ਚੁਰਾਣਾ, ਲੋਭ ਕਰਨਾ; ਝੂਠ 

ਬੋਲਣਾ, ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨੀ-ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਕਰਜਦਆਂ (ਸਾਕਤ 

ਆਪਣੀ ਉਮਰ) ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ।

29528 681 imRg iqRsnw Aws 
imiQAw mITI  
ieh tyk mnih 
swDwrI]1]

Mrig Thrisanaa 

Aas Mithhiaa 

Meethee Eih Ttaek 

Manehi 

Saadhhaaree ||1||

He places his hopes in 

false mirages, 

believing them to be 

sweet; this is the 

support he installs in 

his mind. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਜਤਹਾਏ ਜਹਰਨ ਨੂੂੰ  ਠਗ-

ਨੀਰਾ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਸਾਕਤ ਝੂਠੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮੱਠੀਆਂ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ। (ਝੂਠੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਦੀ) ਟੇਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਥੂੰ ਮਹੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

29529 681 swkq kI 
Awvrdw jwie 
ibRQwrI]

(Aw-vrdw) aumr Saakath Kee 

Aavaradhaa Jaae 

Brithhaaree ||

The faithless cynic 

passes his life 

uselessly.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਮਰ 

ਜਵਅਰਥ ਗੁਜ਼ਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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29530 681 jYsy kwgd ky 
Bwr mUsw tUik 
gvwvq kwim 
nhI  
gwvwrI]rhwau]

Jaisae Kaagadh 

Kae Bhaar Moosaa 

Ttook Gavaavath 

Kaam Nehee 

Gaavaaree || 

Rehaao ||

He is like the mouse, 

gnawing away at the 

pile of paper, making 

it useless to the poor 

wretch. ||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ 

ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਟੱੁਕ ਟੱੁਕ ਕੇ ਗਵਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਸ 

ਮੂਰਖ ਦੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 

ਰਹਾਉ॥

29531 681 kir ikrpw 
pwrbRhm suAwmI  
ieh bMDn 
CutkwrI]

Kar Kirapaa 

Paarabreham 

Suaamee Eih 

Bandhhan 

Shhuttakaaree ||

Have mercy on me, O 

Supreme Lord God, 

and release me from 

these bonds.

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਇਹਨਾਂ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਂਦਾ ਹੈਂ।

29532 681 bUfq AMD nwnk 
pRB kwFq swD 
jnw 
sMgwrI]2]11]4
2]

Booddath Andhh 

Naanak Prabh 

Kaadtath Saadhh 

Janaa Sangaaree 

||2||11||42||

The blind are sinking, 

O Nanak; God saves 

them, uniting them 

with the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy. ||2||11||42||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ 

ਚੁਕੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ , ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਡੱੁਬਜਦਆਂ ਨੂੂੰ , ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਲਆ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਡੱੁਬਣੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੨॥੧੧॥੪੨॥
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29534 681 ismir ismir 
suAwmI pRBu 
Apnw sIql qnu 
mnu CwqI]

Simar Simar 

Suaamee Prabh 

Apanaa Seethal 

Than Man 

Shhaathee ||

Remembering, 

remembering God, the 

Lord Master in 

meditation, my body, 

mind and heart are 

cooled and soothed.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਸਰੀਰ ਮਨ ਜਹਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

29535 681 rUp rMg sUK Dnu 
jIA kw  
pwrbRhm morY 
jwqI]1]

Roop Rang Sookh 

Dhhan Jeea Kaa 

Paarabreham 

Morai Jaathee 

||1||

The Supreme Lord 

God is my beauty, 

pleasure, peace, 

wealth, soul and social 

status. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੂਪ 

ਹੈ, ਰੂੰਗ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਤੇ, 

ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਹੈ ॥੧॥

29536 681 rsnw rwm 
rswiein mwqI]

m`wqI ksky Rasanaa Raam 

Rasaaein Maathee 

||

My tongue is 

intoxicated with the 

Lord, the source of 

nectar.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਸਾਇਣ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ,

29537 681 rMg rMgI rwm 
Apny kY  
crnkml iniD 
QwqI]rhwau]

(Q`wqI) pMUjI Rang Rangee 

Raam Apanae Kai 

Charan Kamal 

Nidhh Thhaathee 

|| Rehaao ||

I am in love, in love 

with the Lord's lotus 

feet, the treasure of 

riches. ||Pause||

ਅਤੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਨਾਲ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਮਲ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਇਕੱਠਾ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

29538 681 ijs kw sw iqn 
hI riK lIAw  
pUrn pRB kI 
BwqI]

(BwqI) rIqI Jis Kaa Saa Thin 

Hee Rakh Leeaa 

Pooran Prabh Kee 

Bhaathee ||

I am His - He has saved 

me; this is God's 

perfect way.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦਾ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦੱੁਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਣ ਦਾ 
ਤਰੀਕਾ ਉੱਤਮ ਹੈ।
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29539 681 myil lIE Awpy 
suKdwqY nwnk 
hir rwKI 
pwqI]2]12]43
]

Mael Leeou Aapae 

Sukhadhaathai 

Naanak Har 

Raakhee Paathee 

||2||12||43||

The Giver of peace has 

blended Nanak with 

Himself; the Lord has 

preserved his honor. 

||2||12||43||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
(ਸੇਵਕ) ਬਣ ਜਗਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਨੇ ਬਚਾ ਜਲਆ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਸਰਨ ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਖਦਾਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ 
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖ ਲਈ ॥੨॥੧੨॥੪੩॥

29540 681 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29541 681 dUq dusmn siB 
quJ qy invrih  
pRgt pRqwpu 
qumwrw]

Dhooth Dhusaman 

Sabh Thujh Thae 

Nivarehi Pragatt 

Prathaap 

Thumaaraa ||

All demons and 

enemies are 

eradicated by You, 

Lord; Your glory is 

manifest and radiant.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਤੇਿ-

ਪਿਤਾਪ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਪਰਤੱਖ ਹੈ।

29542 681 jo jo qyry Bgq 
duKwey Ehu 
qqkwl qum 
mwrw]1]

q`qkwl Jo Jo Thaerae 

Bhagath 

Dhukhaaeae Ouhu 

Thathakaal Thum 

Maaraa ||1||

Whoever harms Your 

devotees, You destroy 

in an instant. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ (ਦੂਤੀ) ਤੇਰੇ 

ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ (ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ) 

ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

29543 681 inrKau qumrI 
Eir hir nIq]

(inrKau) dyKdw Nirakho Thumaree 

Our Har Neeth ||

I look to You 

continually, Lord.

ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ! ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਤੇਰੇ ਵਲ (ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ) 

ਤੱਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5969 Published: March 06/ 2014



29544 681 murwir shwie 
hohu dws kau kru 
gih auDrhu 
mIq]rhwau]

(au-Drhu) auDwrnw kro Muraar Sehaae 

Hohu Dhaas Ko 

Kar Gehi 

Oudhharahu 

Meeth || Rehaao 

||

O Lord, Destroyer of 

ego, please, be the 

helper and companion 

of Your slaves; take 

my hand, and save 

me, O my Friend! 

||Pause||

(ਆਪਣੇ) ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ। ਹੇ ਜਮੱਤਰ 

ਪਿਭੂ! (ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦਾ) ਹੱਥ 

ਿੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲੈ 

ਰਹਾਉ॥

29545 681 suxI bynqI 
Twkuir myrY  
Ksmwnw kir 
Awip]

(Ksmwnw) p`K Sunee Baenathee 

Thaakur Maerai 

Khasamaanaa Kar 

Aap ||

My Lord and Master 

has heard my prayer, 

and given me His 

protection.

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਖਸਮ 

ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਬੇਨਤੀ ਆਪ 

ਸੁਣ ਲਈ,

29546 681 nwnk And Bey  
duK Bwgy sdw 
sdw hir 
jwip]2]13]44
]

Naanak Anadh 

Bheae Dhukh 

Bhaagae Sadhaa 

Sadhaa Har Jaap 

||2||13||44||

Nanak is in ecstasy, 

and his pains are 

gone; he meditates on 

the Lord, forever and 

ever. ||2||13||44||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ 

॥੨॥੧੩॥੪੪॥

29547 681 DnwsrI mhlw 
5]
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Mehalaa 5 ||
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29548 681 cqur idsw kIno 
blu Apnw isr 
aUpir kru 
DwirE]

Chathur Dhisaa 

Keeno Bal Apanaa 

Sir Oopar Kar 

Dhhaariou ||

He has extended His 

power in all four 

directions, and placed 

His hand upon my 

head.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਚੌਹੀਂ 
ਪਾਸੀਂ (ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) 

ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ) 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਹੱਥ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

29549 681 ikRpw ktwK´  
Avloknu kIno  
dws kw dUKu 
ibdwirE]1]

(ktwK´) idRStI[ktwK´: 
ktwiKA

Kirapaa Kattaakhy 

Avalokan Keeno 

Dhaas Kaa Dhookh 

Bidhaariou ||1||

Gazing upon me with 

his Eye of Mercy, He 

has dispelled the pains 

of His slave. ||1||

ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਦਾਸ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

29550 681 hir jn rwKy gur 
goivMd]

Har Jan Raakhae 

Gur Govindh ||

The Guru, the Lord of 

the Universe, has 

saved the Lord's 

humble servant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ (ਸਦਾ) ਰਾਖੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

29551 681 kMiT lwie  
Avgux siB myty  
dieAwl purK 
bKsMd]rhwau]

Kanth Laae 

Avagun Sabh 

Maettae Dhaeiaal 

Purakh 

Bakhasandh || 

Rehaao ||

Hugging me close in 

His embrace, the 

merciful, forgiving 

Lord has erased all my 

sins. ||Pause||

(ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਗਲ ਨਾਲ 

ਲਾ ਕੇ ਦਇਆ-ਦਾ-ਘਰ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਜਮਟਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

29552 681 jo mwgih Twkur 
Apny qy soeI 
soeI dyvY]

Jo Maagehi 

Thaakur Apunae 

Thae Soee Soee 

Dhaevai ||

Whatever I ask for 

from my Lord and 

Master, he gives that 

to me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ 
ਪਿਭੂ ਪਾਸੋਂ ਿੋ ਕੁਝ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।
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29553 681 nwnk dwsu muK qy 
jo bolY eIhw aUhw 
scu 
hovY]2]14]45]

Naanak Dhaas 

Mukh Thae Jo 

Bolai Eehaa Oohaa 

Sach Hovai 

||2||14||45||

Whatever the Lord's 

slave Nanak utters 

with his mouth, proves 

to be true, here and 

hereafter. 

||2||14||45||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸੇਵਕ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 

ਲੋਕ ਜਵਚ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਅਟੱਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੪॥੪੫॥

29554 682 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29555 682 AauKI GVI n 
dyKx dyeI Apnw 
ibrdu smwly]

hy vwihgurU jI! AOKI 
GVI n dyKx dyeIN, Bwxy 
dy ault hY, AOKI GVI 
nhIN dyKx (dyeI) idMdy, 
dyeI ibMdI nhIN lwauxI

Aoukhee Gharree 

N Dhaekhan 

Dhaeee Apanaa 

Biradh Samaalae 

||

He does not let His 

devotees see the 

difficult times; this is 

His innate nature.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇਂਦਾ, ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ 
(ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ) ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ 
ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

29556 682 hwQ dyie rwKY  
Apny kau swis 
swis 
pRiqpwly]1]

Haathh Dhaee 

Raakhai Apanae 

Ko Saas Saas 

Prathipaalae ||1||

Giving His hand, He 

protects His devotee; 

with each and every 

breath, He cherishes 

him. ||1||

ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

(ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ) ਹਰੇਕ ਸਾਹ 

ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

29557 682 pRB isau lwig 
rihE myrw cIqu]

Prabh Sio Laag 

Rehiou Maeraa 

Cheeth ||

My consciousness 

remains attached to 

God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਮਨ (ਭੀ) ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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29558 682 Awid AMiq pRBu 
sdw shweI DMnu 
hmwrw 
mIqu]rhwau]

Aadh Anth Prabh 

Sadhaa Sehaaee 

Dhhann Hamaaraa 

Meeth || Rehaao 

||

In the beginning, and 

in the end, God is 

always my helper and 

companion; blessed is 

my friend. ||Pause||

ਿ ੋਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਸਦਾ 
ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਮੱਤਰ 

ਪਿਭੂ ਧੂੰਨ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ 
ਜਸਫ਼ਜਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) 

ਰਹਾਉ॥
29559 682 min iblws Bey 

swihb ky Acrj 
dyiK bfweI]

A-crj Man Bilaas Bheae 

Saahib Kae 

Acharaj Dhaekh 

Baddaaee ||

My mind is delighted, 

gazing upon the 

marvellous, glorious 

greatness of the Lord 

and Master.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ 

ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਵੇਖ ਕੇ, 

(ਸੇਵਕ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਭੀ) 
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ।
29560 682 hir ismir 

ismir Awnd 
kir nwnk pRiB 
pUrn pYj 
rKweI]2]15]4
6]

Har Simar Simar 

Aanadh Kar 

Naanak Prabh 

Pooran Paij 

Rakhaaee 

||2||15||46||

Remembering, 

remembering the Lord 

in meditation, Nanak 

is in ecstasy; God, in 

His perfection, has 

protected and 

preserved his honor. 

||2||15||46||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ। (ਜਿਸ 

ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ) 
ਪਿਭੂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ 

॥੨॥੧੫॥੪੬॥

29561 682 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:
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29562 682 ijs kau ibsrY 
pRwnpiq dwqw  
soeI gnhu 
ABwgw]

Jis Ko Bisarai 

Praanapath 

Dhaathaa Soee 

Ganahu Abhaagaa 

||

One who forgets the 

Lord of life, the Great 

Giver - know that he is 

most unfortunate.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਬਦ-

ਜਕਸਮਤ ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ 

ਦਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਵਸਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

29563 682 crnkml jw kw 
mnu rwigE  
AimA srovr 
pwgw]1]

(p`wgw) pwieAw Charan Kamal Jaa 

Kaa Man Raagiou 

Amia Sarovar 

Paagaa ||1||

One whose mind is in 

love with the Lord's 

lotus feet, obtains the 

pool of ambrosial 

nectar. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਪਿੇਮੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਦਾ ਸਰੋਵਰ 

ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
29564 682 qyrw jnu rwm 

nwm rMig jwgw]

Thaeraa Jan Raam 

Naam Rang Jaagaa 

||

Your humble servant 

awakes in the Love of 

the Lord's Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਸਦਾ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

29565 682 Awlsu CIij 
gieAw sBu qn 
qy pRIqm isau 
mnu lwgw]rhwau]

Aalas Shheej 

Gaeiaa Sabh Than 

Thae Preetham Sio 

Man Laagaa || 

Rehaao ||

All laziness has 

departed from his 

body, and his mind is 

attached to the 

Beloved Lord. 

||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਸਾਰਾ 
ਆਲਸ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ, (ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥
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29566 682 jh jh pyKau qh 
nwrwiex sgl 
Gtw mih qwgw]

(qwgw) iesiQ`q Jeh Jeh Paekho 

Theh Naaraaein 

Sagal Ghattaa 

Mehi Thaagaa ||

Wherever I look, the 

Lord is there; He is the 

string, upon which all 

hearts are strung.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ (ਭੀ) ਜਿਧਰ 

ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਉਥੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਧਾਗਾ (ਸਾਰੇ ਮਣਜਕਆਂ ਜਵਚ 

ਪਿੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

29567 682 nwm audku pIvq 
jn nwnk  
iqAwgy siB 
Anurwgw]2]16]
47]

(Anurwgw) pRym Naam Oudhak 

Peevath Jan 

Naanak Thiaagae 

Sabh Anuraagaa 

||2||16||47||

Drinking in the water 

of the Naam, servant 

Nanak has renounced 

all other loves. 

||2||16||47||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਜਦਆਂ ਹੀ ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਮੋਹ-ਜਪਆਰ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥੧੬॥੪੭॥

29568 682 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29569 682 jn ky pUrn hoey 
kwm]

Jan Kae Pooran 

Hoeae Kaam ||

All the affairs of the 

Lord's humble servant 

are perfectly resolved.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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29570 682 klI kwl mhw 
ibiKAw mih  
ljw rwKI 
rwm]1]rhwau]

l`jw Kalee Kaal Mehaa 

Bikhiaa Mehi Lajaa 

Raakhee Raam 

||1|| Rehaao ||

In the utterly 

poisonous Dark Age of 

Kali Yuga, the Lord 

preserves and protects 

his honor. 

||1||Pause||

ਇਸ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ-ਭਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ, ਇਸ ਵੱਡੀ (ਮੋਹਣੀ) 
ਮਾਇਆ ਜਵਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29571 682 ismir ismir 
suAwmI pRBu 
Apunw inkit n 
AwvY jwm]

Simar Simar 

Suaamee Prabh 

Apunaa Nikatt N 

Aavai Jaam ||

Remembering, 

remembering God, his 

Lord and Master in 

meditation, the 

Messenger of Death 

does not approach 

him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਸਮਰ ਕੇ 

(ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ) ਨੇੜੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ।

29572 682 mukiq bYkuMT swD 
kI sMgiq jn 
pwieE hir kw 
Dwm]1]

Mukath Baikunth 

Saadhh Kee 

Sangath Jan 

Paaeiou Har Kaa 

Dhhaam ||1||

Liberation and heaven 

are found in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy; his 

humble servant finds 

the home of the Lord. 

||1||

ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿੇਹੜੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। (ਇਹ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਜਵਸ਼ਨੂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ (ਪਾਣ ਦੀ 
ਥਾਂ) ਹੈ ॥੧॥

29573 682 crnkml hir 
jn kI QwqI  
koit sUK ibsRwm]

(Q`wqI) Awsrw Charan Kamal Har 

Jan Kee Thhaathee 

Kott Sookh 

Bisraam ||

The Lord's lotus feet 

are the treasure of His 

humble servant; in 

them, he finds millions 

of pleasures and 

comforts.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹਨ, ਕਿੋੜਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਹਨ।
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29574 682 goibMdu dmodr  
ismrau idn rYin  
nwnk sd 
kurbwn]2]17]4
8]

Gobindh 

Dhamodhar 

Simaro Dhin Rain 

Naanak Sadh 

Kurabaan 

||2||17||48||

He remembers the 

Lord God in 

meditation, day and 

night; Nanak is forever 

a sacrifice to him. 

||2||17||48||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ 
(ਭੀ) ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਦਮੋਦਰ 

ਨੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥੧੭॥੪੮॥

29575 682 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29576 682 mWgau rwm qy 
ieku dwnu]

Maango Raam 

Thae Eik Dhaan ||

I beg for one gift only 

from the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ 
ਇਕ ਖ਼ੈਰ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ।

29577 682 sgl mnorQ 
pUrn hovih  
ismrau qumrw 
nwmu ]1]rhwau]

Sagal Manorathh 

Pooran Hovehi 

Simaro Thumaraa 

Naam ||1|| 

Rehaao ||

May all my desires be 

fulfilled, meditating 

on, and remembering 

Your Name, O Lord. 

||1||Pause||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ (ਸਦਾ) ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ, 
(ਤੇਰੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

29578 682 crn qum@wry 
ihrdY vwsih  
sMqn kw sMgu 
pwvau]

Charan 

Thumhaarae 

Hiradhai Vaasehi 

Santhan Kaa Sang 

Paavo ||

May Your feet abide 

within my heart, and 

may I find the Society 

of the Saints.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਰਜਹਣ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ,
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29579 682 sog Agin mih 
mnu n ivAwpY  
AwT phr gux 
gwvau]1]

Sog Agan Mehi 

Man N Viaapai 

Aath Pehar Gun 

Gaavo ||1||

May my mind not be 

afflicted by the fire of 

sorrow; may I sing 

Your Glorious Praises, 

twenty-four hours a 

day. ||1||

ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹਾਂ। (ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮਨ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸਦਾ 
॥੧॥

29580 682 sÍsiq ibvsQw 
hir kI syvw  
mDM´q pRB jwpx]

(su-Asiq)au~dm bl 
sihq iqAwr-br-
iqAwr ivsmwd iekwgR 
(ib-vsQw)AvsQw 
(mDM´q) iv`c[ 
miDAMq:polw bolo

Svasath 

Bivasathhaa Har 

Kee Saevaa 

Madhhanyath 

Prabh Jaapan ||

May I serve the Lord in 

my childhood and 

youth, and meditate 

on God in my middle 

and old age.

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਨਾਲ, ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਨਾਲ (ਮਨ ਜਵਚ) ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

29581 682 nwnk rMgu lgw 
prmysr bwhuiV 
jnm n 
Cwpx]2]18]4
9]

(Cwpx) mOq Naanak Rang 

Lagaa Paramaesar 

Baahurr Janam N 

Shhaapan 

||2||18||49||

O Nanak, one who is 

imbued with the Love 

of the Transcendent 

Lord, is not 

reincarnated again to 

die. ||2||18||49||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ (ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਏ ਉਹ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
॥੨॥੧੮॥੪੯॥

29582 682 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29583 682 mWgau rwm qy  
siB Qok]

Maango Raam 

Thae Sabh Thhok 

||

I beg only from the 

Lord for all things.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ (ਹੀ) 
ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ।
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29584 682 mwnuK kau jwcq  
sRmu pweIAY pRB 
kY ismrin 
moK]1]rhwau]

Maanukh Ko 

Jaachath Sram 

Paaeeai Prabh Kai 

Simaran Mokh 

||1|| Rehaao ||

I would hesitate to beg 

from other people. 

Remembering God in 

meditation, liberation 

is obtained. 

||1||Pause||

ਮਨੱੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੂੰਗਜਦਆਂ ਜਨਰੀ 
ਖੇਚਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ,) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਦਾਰਥ 

ਭੀ ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ) ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ (ਭੀ) ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29585 682 GoKy muin jn 
isMimRiq purwnW  
byd pukwrih GoK]

isMm-i Riq Ghokhae Mun Jan 

Sinmrith 

Puraanaan Baedh 

Pukaarehi Ghokh 

||

I have studied with the 

silent sages, and 

carefully read the 

Simritees, the 

Puraanas and the 

Vedas; they all 

proclaim that,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 

ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣ ਗਹੁ ਨਾਲ 

ਜਵਚਾਰ ਵੇਖੇ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜਹਦੇ 

ਹਨ,

29586 682 ikRpwisMDu syiv 
scu pweIAY dovY 
suhyly lok]1]

Kirapaa Sindhh 

Saev Sach Paaeeai 

Dhovai Suhaelae 

Lok ||1||

By serving the Lord, 

the ocean of mercy, 

Truth is obtained, and 

both this world and 

the next are 

embellished. ||1||

(ਪਰ) ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
29587 682 Awn Acwr 

ibauhwr hY jyqy  
ibnu hir ismrn  
Pok]

Aan Achaar 

Biouhaar Hai 

Jaethae Bin Har 

Simaran Fok ||

All other rituals and 

customs are useless, 

without remembering 

the Lord in meditation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਿਤਨੇ ਭੀ 
ਹੋਰ ਧਾਰਜਮਕ ਜਰਵਾਿ ਤੇ 

ਜਵਹਾਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਵਅਰਥ 

ਹਨ।
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29588 682 nwnk jnm mrx 
BY kwty imil 
swDU ibnsy 
sok]2]19]50]

Naanak Janam 

Maran Bhai 

Kaattae Mil 

Saadhhoo Binasae 

Sok ||2||19||50||

O Nanak, the fear of 

birth and death has 

been removed; 

meeting the Holy 

Saint, sorrow is 

dispelled. 

||2||19||50||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੱਟੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੧੯॥੫੦॥

29589 682 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29590 682 iqRsnw buJY hir 
kY nwim]

Thrisanaa Bujhai 

Har Kai Naam ||

Desire is quenched, 

through the Lord's 

Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਤਿੇਹ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

29591 682 mhw sMqoKu hovY 
gur bcnI pRB 
isau lwgY pUrn 
iDAwnu]1]rhwau
]

Mehaa Santhokh 

Hovai Gur 

Bachanee Prabh 

Sio Laagai Pooran 

Dhhiaan ||1|| 

Rehaao ||

Great peace and 

contentment come 

through the Guru's 

Word, and one's 

meditation is perfectly 

focused upon God. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆਂ (ਮਨ ਜਵਚ) ਬੜਾ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਜਤ ਿੁੜ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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29592 683 mhw klol buJih  
mwieAw ky kir 
ikrpw myry dIn 
dieAwl]

buJih:polw bolo Mehaa Kalol 

Bujhehi Maaeiaa 

Kae Kar Kirapaa 

Maerae Dheen 

Dhaeiaal ||

Please shower Your 

Mercy upon me, and 

permit me to ignore 

the great enticements 

of Maya, O Lord, 

Merciful to the meek.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਉਸ 

ਉੱਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।

29593 683 Apxw nwmu dyih  
jip jIvw pUrn 
hoie dws kI 
Gwl]1]

Apanaa Naam 

Dhaehi Jap Jeevaa 

Pooran Hoe Dhaas 

Kee Ghaal ||1||

Give me Your Name - 

chanting it, I live; 

please bring the 

efforts of Your slave to 

fruition. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ) ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੇ (ਇਸ) ਦਾਸ 

ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਏ 

॥੧॥
29594 683 srb mnorQ rwj 

sUK rs sd 
KusIAw kIrqnu 
jip nwm]

KusIAw:polw bolo, s`sy 
ibMdI n lwau

Sarab Manorathh 

Raaj Sookh Ras 

Sadh Khuseeaa 

Keerathan Jap 

Naam ||

All desires, power, 

pleasure, joy and 

lasting bliss, are found 

by chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

and singing the Kirtan 

of His Praises.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 

ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ (ਮਾਨੋ) ਰਾਿ ਦੇ ਸੁਖ ਤੇ 

ਰਸ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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29595 683 ijs kY krim 
iliKAw Duir 
krqY nwnk jn 
ky pUrn 
kwm]2]20]51
]

Jis Kai Karam 

Likhiaa Dhhur 

Karathai Naanak 

Jan Kae Pooran 

Kaam 

||2||20||51||

That humble servant 

of the Lord, who has 

such karma pre-

ordained by the 

Creator Lord, O Nanak 

- his efforts are 

brought to perfect 

fruition. 

||2||20||51||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਕਸਮਤ ਜਵਚ 

ਦੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਇਹ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਜਤ) ਜਲਖ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ (ਹੀ) ਸਾਰੇ ਕਾਰਿ 

ਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥੨੦॥੫੧॥

29596 683 DnwsrI mÚ 5] Dhhanaasaree Ma 

5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29597 683 jn kI kInI 
pwrbRhim swr]

Jan Kee Keenee 

Paarabreham Saar 

||

The Supreme Lord 

God takes care of His 

humble servant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਸਦਾ 
ਹੀ) ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕੀਤੀ ਹੈ।
29598 683 inMdk itknu n 

pwvin mUly aUif 
gey 
bykwr]1]rhwau]

Nindhak Ttikan N 

Paavan Moolae 

Oodd Geae 

Baekaar ||1|| 

Rehaao ||

The slanderers are not 

allowed to stay; they 

are pulled out by their 

roots, like useless 

weeds. ||1||Pause||

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ 
ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। (ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ 
ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਦਲ ਉੱਡ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਜਤਵੇਂ ਉਹ ਜਨੂੰ ਦਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਸਦਾ) ਨਕਾਰੇ ਹੋ ਕੇ 

ਉੱਡ ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29599 683 jh jh dyKau qh 
qh suAwmI koie  
n phucnhwr]

Jeh Jeh Dhaekho 

Theh Theh 

Suaamee Koe N 

Pahuchanehaar ||

Wherever I look, there 

I see my Lord and 

Master; no one can 

harm me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਕੋਈ ਭੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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29600 683 jo jo krY 
AvigAw jn kI  
hoie gieAw qq 
Cwr]1]

(A-v`igAw) inrwdrI[ 
g-ieAw q`q

Jo Jo Karai Avagiaa 

Jan Kee Hoe 

Gaeiaa Thath 

Shhaar ||1||

Whoever shows 

disrespect to the 

Lord's humble servant, 

is instantly reduced to 

ashes. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਿੇਹੜਾ ਭੀ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, (ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ) ਤੁਰਤ ਸੁਆਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

29601 683 krnhwru rKvwlw 
hoAw jw kw AMqu 
n pwrwvwr]

Karanehaar 

Rakhavaalaa Hoaa 

Jaa Kaa Anth N 

Paaraavaar ||

The Creator Lord has 

become my protector; 

He has no end or 

limitation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, 
ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪਾਰਲਾ 
ਉਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਦਾ) ਰਾਖਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

29602 683 nwnk dws rKy 
pRiB ApunY inMdk 
kwFy 
mwir]2]21]52
]

Naanak Dhaas 

Rakhae Prabh 

Apunai Nindhak 

Kaadtae Maar 

||2||21||52||

O Nanak, God has 

protected and saved 

His slaves; He has 

driven out and 

destroyed the 

slanderers. 

||2||21||52||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਤੇ; ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਾਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਕੱਢ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥੨੧॥੫੨॥

29603 683 DnwsrI mhlw 5 
Gru 9 pVqwl

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 Ghar 9 

Parrathaala

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl, Ninth House, 

Partaal:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੯ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।
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29604 683 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29605 683 hir crn srn 
goibMd duKBMjnw  
dws Apuny kau  
nwmu dyvhu]

Har Charan Saran 

Gobindh Dhukh 

Bhanjanaa Dhaas 

Apunae Ko Naam 

Dhaevahu ||

O Lord, I seek the 

Sanctuary of Your 

feet; Lord of the 

Universe, Destroyer of 

pain, please bless Your 

slave with Your Name.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਆਪਣੇ 
ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼।

29606 683 idRsit pRB Dwrhu  
ikRpw kir qwrhu  
Bujw gih kUp qy 
kwiF 
lyvhu]rhwau]

Dhrisatt Prabh 

Dhhaarahu 

Kirapaa Kar 

Thaarahu Bhujaa 

Gehi Koop Thae 

Kaadt Laevahu || 

Rehaao ||

Be Merciful, God, and 

bless me with Your 

Glance of Grace; take 

my arm and save me - 

pull me up out of this 

pit! ||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ) 

ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰ, 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਦਾਸ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈ, (ਦਾਸ ਦੀ) ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ 

(ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਦੇ) ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ 
ਕੱਢ ਲੈ ਰਹਾਉ॥

29607 683 kwm kRoD kir 
AMD mwieAw ky 
bMD Aink doKw 
qin Cwid pUry]

(Cwid) Cwey Kaam Krodhh Kar 

Andhh Maaeiaa 

Kae Bandhh Anik 

Dhokhaa Than 

Shhaadh Poorae ||

He is blinded by sexual 

desire and anger, 

bound by Maya; his 

body and clothes are 

filled with countless 

sins.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕਾਮ ਕਿੋਧ (ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਦੇ ਕਾਰਨ (ਿੀਵ) 

ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਿਸੇ ਪਏ ਹਨ, 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਕਾਰ (ਇਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪਿਭਾਵ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
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29608 683 pRB ibnw Awn n 
rwKnhwrw nwmu 
ismrwvhu srin 
sUry]1]

Prabh Binaa Aan N 

Raakhanehaaraa 

Naam 

Simaraavahu 

Saran Soorae 

||1||

Without God, there is 

no other protector; 

help me to chant Your 

Name, Almighty 

Warrior, Sheltering 

Lord. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

(ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਰਾਖੀ 
ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਸ਼ਰਨ 

ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖ ਸਕਣ 

ਵਾਲੇ! ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਪਾ ॥੧॥

29609 683 piqq auDwrxw  
jIA jMq qwrxw  
byd aucwr nhI 
AMqu pwieE]

Pathith 

Oudhhaaranaa 

Jeea Janth 

Thaaranaa Baedh 

Ouchaar Nehee 

Anth Paaeiou ||

Redeemer of sinners, 

Saving Grace of all 

beings and creatures, 

even those who recite 

the Vedas have not 

found Your limit.

ਹੇ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਣ ਵਾਲੇ! 

ਹੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ 

ਵਾਲੇ! ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੜਹਨ ਵਾਲੇ ਭੀ 
ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕੇ।

29610 683 guxh suKswgrw  
bRhm rqnwgrw  
Bgiq vClu  
nwnk 
gwieE]2]1]53
]

Guneh Sukh 

Saagaraa Breham 

Rathanaagaraa 

Bhagath Vashhal 

Naanak Gaaeiou 

||2||1||53||

God is the ocean of 

virtue and peace, the 

source of jewels; 

Nanak sings the 

Praises of the Lover of 

His devotees. 

||2||1||53||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ! ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ! 

ਹੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪਾਰਬਿਹਮ! 

ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਿਾਣ ਕੇ) ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੧॥੫੩॥

29611 683 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:
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29612 683 hliq suKu pliq 
suKu inq suKu 
ismrno nwmu 
goibMd kw sdw 
lIjY]

Halath Sukh Palath 

Sukh Nith Sukh 

Simarano Naam 

Gobindh Kaa 

Sadhaa Leejai ||

Peace in this world, 

peace in the next 

world and peace 

forever, remembering 

Him in meditation. 

Chant forever the 

Name of the Lord of 

the Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਜਸਮਰਨ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

29613 683 imtih kmwxy  
pwp icrwxy  
swDsMgiq imil  
muAw 
jIjY]1]rhwau]

Mittehi Kamaanae 

Paap Chiraanae 

Saadhhasangath 

Mil Muaa Jeejai 

||1|| Rehaao ||

The sins of past lives 

are erased, by joining 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

new life is infused into 

the dead. 

||1||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਜਚਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

(ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

29614 683 rwj jobn  
ibsrMq hir  
mwieAw mhw duKu  
eyhu mhWq khY]

(mhWq) bRhmigAwnI 
sgl kI rInw

Raaj Joban 

Bisaranth Har 

Maaeiaa Mehaa 

Dhukh Eaehu 

Mehaanth Kehai ||

In power, youth and 

Maya, the Lord is 

forgotten; this is the 

greatest tragedy - so 

say the spiritual sages.

ਹੇ ਭਾਈ! ਰਾਿ ਅਤੇ ਿਵਾਨੀ 
(ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ! ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਵੱਡਾ ਦੱੁਖ (ਦਾ ਮੂਲ) ਹੈ-

ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ 

ਹਨ।
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29615 683 Aws ipAws  
rmx hir 
kIrqn eyhu 
pdwrQu BwgvMqu 
lhY]1]

Aas Piaas Raman 

Har Keerathan 

Eaehu 

Padhaarathh 

Bhaagavanth Lehai 

||1||

Hope and desire to 

sing the Kirtan of the 

Lord's Praises - this is 

the treasure of the 

most fortunate 

devotees. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ 

ਤਾਂਘ-ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

29616 683 srix smrQ 
AkQ Agocrw  
piqq auDwrx 
nwmu qyrw]

smr`Q [A-kQ:polw bolo Saran Samarathh 

Akathh Agocharaa 

Pathith 

Oudhhaaran 

Naam Thaeraa ||

O Lord of Sanctuary, 

all-powerful, 

imperceptible and 

unfathomable - Your 

Name is the Purifier of 

sinners.

ਹੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਿੋਗੇ! ਹੇ ਅਕੱਥ! ਹੇ 

ਅਗੋਚਰ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

29617 683 AMqrjwmI nwnk 
ky suAwmI srbq 
pUrn Twkuru 
myrw]2]2]54]

Antharajaamee 

Naanak Kae 

Suaamee Sarabath 

Pooran Thaakur 

Maeraa 

||2||2||54||

The Inner-knower, the 

Lord and Master of 

Nanak is totally 

pervading and 

permeating 

everywhere; He is my 

Lord and Master. 

||2||2||54||

ਹੇ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ! ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 

ਮਾਲਕ! (ਤੂੂੰ ) ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਸਭ ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੫੪॥

29618 683 DnwsrI mhlw 5 
Gru 12

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 Ghar 12

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl, Twelfth House:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੧੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

29619 683 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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29620 683 bMdnw hir bMdnw  
gux gwvhu gopwl 
rwie]rhwau]

Bandhanaa Har 

Bandhanaa Gun 

Gaavahu Gopaal 

Raae || Rehaao ||

I bow in reverence to 

the Lord, I bow in 

reverence. I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, my King. 

||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਜਰਆ ਕਰੋ, ਪਿਭੂ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਹੋ 

ਰਹਾਉ॥

29621 683 vfYBwig Byty 
gurdyvw]

Vaddai Bhaag 

Bhaettae 

Guradhaevaa ||

By great good fortune, 

one meets the Divine 

Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ,

29622 683 koit prwD imty  
hir syvw]1]

Kott Paraadhh 

Mittae Har Saevaa 

||1||

Millions of sins are 

erased by serving the 

Lord. ||1||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੇ ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
29623 684 crnkml jw kw 

mnu rwpY]

Charan Kamal Jaa 

Kaa Man Raapai ||

One whose mind is 

imbued with the 

Lord's lotus feet

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
(ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

29624 684 sog Agin iqsu 
jn n ibAwpY]2]

Sog Agan This Jan 

N Biaapai ||2||

Is not afflicted by the 

fire of sorrow. ||2||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ॥੨॥

29625 684 swgru qirAw  
swDUsMgy]

Saagar Thariaa 

Saadhhoo Sangae 

||

He crosses over the 

world-ocean in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।
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29626 684 inrBau nwmu 
jphu hir 
rMgy]3]

Nirabho Naam 

Japahu Har 

Rangae ||3||

He chants the Name of 

the Fearless Lord, and 

is imbued with the 

Lord's Love. ||3||

ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰੋ ॥੩॥

29627 684 pr Dn doK ikCu 
pwp n PyVy]

(PyVy) mMdy krm Par Dhhan Dhokh 

Kishh Paap N 

Faerrae ||

One who does not 

steal the wealth of 

others, who does not 

commit evil deeds or 

sinful acts

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਸਦਕਾ) ਪਰਾਏ ਧਨ (ਆਜਦਕ) 

ਦੇ ਕੋਈ ਐਬ ਪਾਪ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ,

29628 684 jm jMdwru n 
AwvY nyVy]4]

Jam Jandhaar N 

Aavai Naerrae 

||4||

- the Messenger of 

Death does not even 

approach him. ||4||

ਜਭਆਨਕ ਿਮ ਭੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦਾ (ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ) ॥੪॥
29629 684 iqRsnw Agin  

pRiB Awip 
buJweI]

buJweI:polw bolo Thrisanaa Agan 

Prabh Aap 

Bujhaaee ||

God Himself quenches 

the fires of desire.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਬੁਝਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

29630 684 nwnk auDry pRB 
srxweI]5]1]5
5]

Naanak 

Oudhharae Prabh 

Saranaaee 

||5||1||55||

O Nanak, in God's 

Sanctuary, one is 

saved. ||5||1||55||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ (ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜਵਚੋਂ) ਬਚ ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ 

॥੫॥੧॥੫੫॥

29631 684 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5989 Published: March 06/ 2014



29632 684 iqRpiq BeI scu 
Bojnu KwieAw]

Thripath Bhee 

Sach Bhojan 

Khaaeiaa ||

I am satisfied and 

satiated, eating the 

food of Truth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਦੀ) ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

29633 684 min qin rsnw  
nwmu 
iDAwieAw]1]

Man Than 

Rasanaa Naam 

Dhhiaaeiaa ||1||

With my mind, body 

and tongue, I meditate 

on the Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ, ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

29634 684 jIvnw hir 
jIvnw]

Jeevanaa Har 

Jeevanaa ||

Life, spiritual life, is in 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ 

ਿੀਵਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗ਼ੀ!
29635 684 jIvnu hir jip 

swDsMig]1]rhwau
]

Jeevan Har Jap 

Saadhhasang 

||1|| Rehaao ||

Spiritual life consists 

of chanting the Lord's 

Name in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. 

||1||Pause||

(ਜਕ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਬੈਠ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29636 684 Aink pRkwrI  
bsqR EFwey]

Anik Prakaaree 

Basathr 

Oudtaaeae ||

He is dressed in robes 

of all sorts,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਮਾਨੋ) ਕਈ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ (ਵੂੰ ਨ ਸੁਵੂੰ ਨੇ) ਕੱਪੜੇ 

ਪਜਹਨ ਲਏ ਹਨ (ਤੇ ਉਹ 

ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈ),

29637 684 Anidnu kIrqnu  
hir gun gwey]2]

Anadhin 

Keerathan Har 

Gun Gaaeae ||2||

If he sings the Kirtan 

of the Lord's Glorious 

Praises, day and night. 

||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥
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29638 684 hsqI rQ Asu 
AsvwrI]

(Asu) GoVw Hasathee Rathh As 

Asavaaree ||

He rides upon 

elephants, chariots 

and horses,

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਨੋ) 

ਹਾਥੀ ਰਥਾਂ ਘੋਜੜਆਂ ਦੀ 
ਸਵਾਰੀ (ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਜਰਹਾ 
ਹੈ)

29639 684 hir kw mwrgu  
irdY inhwrI]3]

(inhwrI) dyKdw Har Kaa Maarag 

Ridhai Nihaaree 

||3||

If he sees the Lord's 

Path within his own 

heart. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

29640 684 mn qn AMqir  
crn iDAwieAw]

Man Than Anthar 

Charan Dhhiaaeiaa 

||

Meditating on the 

Lord's Feet, deep 

within his mind and 

body,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

29641 684 hir suK inDwn  
nwnk dwis 
pwieAw]4]2]5
6]

Har Sukh 

Nidhhaan Naanak 

Dhaas Paaeiaa 

||4||2||56||

Slave Nanak has found 

the Lord, the treasure 

of peace. 

||4||2||56||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੪॥੨॥੫੬॥

29642 684 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

29643 684 gur ky crn jIA 
kw insqwrw]

Gur Kae Charan 

Jeea Kaa 

Nisathaaraa ||

The Guru's feet 

emancipate the soul.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ 

ਲਈ ਵਸੀਲਾ ਹਨ,
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29644 684 smuMdu swgru ijin  
iKn mih 
qwrw]1]rhwau]

Samundh Saagar 

Jin Khin Mehi 

Thaaraa ||1|| 

Rehaao ||

They carry it across 

the world-ocean in an 

instant. ||1||Pause||

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਨੇ (ਸਰਨ ਆਏ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ) ਇਕ ਜਛਨ 

ਜਵਚ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29645 684 koeI hoAw kRm 
rqu koeI qIrQ 
nwieAw]

(kRm) krm kWf[ (rqu) 
msq- n@wieAw

Koee Hoaa Kram 

Rath Koee 

Theerathh 

Naaeiaa ||

Some love rituals, and 

some bathe at sacred 

shrines of pilgrimage.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਧਾਰਜਮਕ 

ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਪਿੇਮੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; 

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

29646 684 dwsMØI hir kw 
nwmu 
iDAwieAw]1]

Dhaasanee Har 

Kaa Naam 

Dhhiaaeiaa ||1||

The Lord's slaves 

meditate on His 

Name. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ॥੧॥

29647 684 bMDn kwtnhwru 
suAwmI]

Bandhhan 

Kaattanehaar 

Suaamee ||

The Lord Master is the 

Breaker of bonds.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਿੋ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟਣ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

29648 684 jn nwnku ismrY 
AMqrjwmI]2]3]
57]

Jan Naanak 

Simarai 

Antharajaamee 

||2||3||57||

Servant Nanak 

meditates in 

remembrance on the 

Lord, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts. 

||2||3||57||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਭੀ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਭ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੨॥੩॥੫੭॥

29649 684 DnwsrI mhlw 
5]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 ||

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 5992 Published: March 06/ 2014



29650 684 ikqY pRkwir n 
qUtau pRIiq]

Kithai Prakaar N 

Thootto Preeth ||

The lifestyle of Your 

slave is so pure,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ (ਤੇਰੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦੀ) ਪਿੀਜਤ (ਜਕਧਰੇ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲੋਂ) ਟੱੁਟ ਨਾਹ ਿਾਏ,

29651 684 dws qyry kI  
inrml 
rIiq]1]rhwau]

Dhaas Thaerae 

Kee Niramal Reeth 

||1|| Rehaao ||

That nothing can 

break his love for You. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਲਈ) ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ 
ਰਜਹਣੀ-ਬਜਹਣੀ ਪਜਵਤਿ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29652 684 jIA pRwn mn 
Dn qy ipAwrw]

Jeea Praan Man 

Dhhan Thae 

Piaaraa ||

He is more dear to me 

than my soul, my 

breath of life, my mind 

and my wealth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨਾਲੋਂ , ਪਿਾਣਾਂ 
ਨਾਲੋਂ , ਮਨ ਨਾਲੋਂ , ਧਨ ਨਾਲੋਂ , 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

29653 684 haumY bMDu hir 
dyvxhwrw]1]

Houmai Bandhh 

Har 

Dhaevanehaaraa 

||1||

The Lord is the Giver, 

the Restrainer of the 

ego. ||1||

ਿ ੋਹਉਮੈ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ ਬੂੰਨਹ  
ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

29654 684 crnkml isau  
lwgau nyhu]

Charan Kamal Sio 

Laago Naehu ||

I am in love with the 

Lord's lotus feet.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ (ਨਾਨਕ ਦਾ) ਜਪਆਰ 

ਬਜਣਆ ਰਹੇ,

29655 684 nwnk kI bynMqI 
eyh]2]4]58]

Naanak Kee 

Baenanthee Eaeh 

||2||4||58||

This alone is Nanak's 

prayer. ||2||4||58||

ਨਾਨਕ ਦੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ) ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ 

ਹੈ ॥੨॥੪॥੫੮॥
29656 684 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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29657 684 DnwsrI mhlw 
9]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 9 ||

Dhanaasaree, Ninth 

Mehl:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

29658 684 kwhy ry bn Kojn 
jweI]

Kaahae Rae Ban 

Khojan Jaaee ||

Why do you go looking 

for Him in the forest?

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) 

ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ 

ਜਕਉਂ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ?
29659 684 srb invwsI 

sdw Alypw qohI 
sMig smweI]1] 
rhwau]

Sarab Nivaasee 

Sadhaa Alaepaa 

Thohee Sang 

Samaaee ||1|| 

Rehaao ||

Although he is 

unattached, he dwells 

everywhere. He is 

always with you as 

your companion. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਵਚ ਵੱਸਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਜਿਰ ਭੀ) ਸਦਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29660 684 puhp miD ijau 
bwsu bsqu hY  
mukr mwih jYsy 
CweI]

 miD:polw bolo[(mukr) 
SISw[mukr:polw bolo

Puhap Madhh Jio 

Baas Basath Hai 

Mukar Maahi 

Jaisae Shhaaee ||

Like the fragrance 

which remains in the 

flower, and like the 

reflection in the 

mirror,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਿੁੱ ਲ ਜਵਚ 

ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 

ਜਵਚ (ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ) 
ਅਕਸ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

29661 684 qYsy hI hir bsy 
inrMqir Gt hI 
Kojhu BweI]1]

Gt:polw bolo Thaisae Hee Har 

Basae Niranthar 

Ghatt Hee 

Khojahu Bhaaee 

||1||

The Lord dwells deep 

within; search for Him 

within your own heart, 

O Siblings of Destiny. 

||1||

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ-ਰਸ 

ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਭ ॥੧॥
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29662 684 bwhir BIqir  
eyko jwnhu iehu 
gur igAwnu 
bqweI]

Baahar Bheethar 

Eaeko Jaanahu 

Eihu Gur Giaan 

Bathaaee ||

Outside and inside, 

know that there is 

only the One Lord; the 

Guru has imparted this 

wisdom to me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 

ਦੇ) ਅੂੰਦਰ (ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 

ਤੋਂ) ਬਾਹਰ (ਹਰ ਥਾਂ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਵੱਸਦਾ) ਸਮਝੋ।

29663 684 jn nwnk ibnu 
Awpw cInY imtY 
n BRm kI 
kweI]2]1]

(kweI) mYL Jan Naanak Bin 

Aapaa Cheenai 

Mittai N Bhram 

Kee Kaaee 

||2||1||

O servant Nanak, 

without knowing one's 

own self, the moss of 

doubt is not removed. 

||2||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਰਖਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮਨ ਉੱਤੋਂ) ਭਟਕਣਾ ਦਾ 
ਿਾਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਤੇ, 

ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦੀ) ॥੨॥੧॥

29664 684 DnwsrI mhlw 
9]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 9 ||

Dhanaasaree, Ninth 

Mehl:

29665 684 swDo iehu jgu 
Brm Bulwnw]

j`gu Saadhho Eihu Jag 

Bharam Bhulaanaa 

||

O Holy people, this 

world is deluded by 

doubt.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਇਹ ਿਗਤ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

(ਪੈ ਕੇ) ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

29666 684 rwm nwm kw 
ismrnu CoifAw  
mwieAw hwiQ 
ibkwnw]1]rhwau
]

Raam Naam Kaa 

Simaran 

Shhoddiaa 

Maaeiaa Haathh 

Bikaanaa ||1|| 

Rehaao ||

It has forsaken the 

meditative 

remembrance of the 

Lord's Name, and sold 

itself out to Maya. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਛੱਡੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਜਵਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਟੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਗਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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29667 684 mwq ipqw BweI 
suq binqw qw kY 
rs lptwnw]

Maath Pithaa 

Bhaaee Suth 

Banithaa Thaa Kai 

Ras Lapattaanaa ||

Mother, father, 

siblings, children and 

spouse - he is 

entangled in their love.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਭਰਾ, 
ਪੱੁਤਰ, ਇਸਤਿੀ-(ਭੁੱ ਲਾ ਹੋਇਆ 

ਿਗਤ) ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

29668 685 jobnu Dnu pRBqw 
kY md mY Aih 
inis rhY 
idvwnw]1]

(pRBqw) vifAweI[ 
md:polw bolo

Joban Dhhan 

Prabhathaa Kai 

Madh Mai Ahinis 

Rehai Dhivaanaa 

||1||

In the pride of youth, 

wealth and glory, day 

and night, he remains 

intoxicated. ||1||

ਿਵਾਨੀ, ਧਨ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 

ਜਵਚ ਿਗਤ ਜਦਨ ਰਾਤ ਝੱਲਾ 
ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

29669 685 dIn dieAwl 
sdw duKBMjn qw 
isau mnu n 
lgwnw]

Dheen Dhaeiaal 

Sadhaa Dhukh 

Bhanjan Thaa Sio 

Man N Lagaanaa 

||

God is merciful to the 

meek, and forever the 

Destroyer of pain, but 

the mortal does not 

center his mind on 

Him.

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਗਤ ਉਸ 

ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ 
ਿੋੜਦਾ।

29670 685 jn nwnk kotn 
mY iknhU gurmuiK 
hoie 
pCwnw]2]2]

Jan Naanak Kottan 

Mai Kinehoo 

Guramukh Hoe 

Pashhaanaa 

||2||2||

O servant Nanak, 

among millions, only a 

rare few, as Gurmukh, 

realize God. ||2||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਕਿੋੜਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ 

ਹੈ ॥੨॥੨॥

29671 685 DnwsrI mhlw 
9]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 9 ||

Dhanaasaree, Ninth 

Mehl:

29672 685 iqh jogI kau  
jugiq n jwnau]

(jugiq) juiVAw Thih Jogee Ko 

Jugath N Jaano ||

That Yogi does not 

know the way.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਕ 

ਉਸ ਿੋਗੀ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ) ਿੀਵਨ-

ਿਾਚ (ਅਿੇ) ਨਹੀਂ ਆਈ,
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29673 685 loB moh mwieAw 
mmqw Puin ijh 
Git mwih 
pCwnau]1]rhwau
]

Lobh Moh 

Maaeiaa 

Mamathaa Fun Jih 

Ghatt Maahi 

Pashhaano ||1|| 

Rehaao ||

Understand that his 

heart is filled with 

greed, emotional 

attachment, Maya and 

egotism. ||1||Pause||

ਜਿਸ (ਿੋਗੀ) ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਮੈਂ ਲੋਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਅਤੇ 

ਮਮਤਾ (ਦੀਆਂ ਲਹਰਾਂ ਉੱਠ 

ਰਹੀਆਂ) ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

29674 685 pr inMdw ausqiq 
nh jw kY kMcn 
loh smwno]

Par Nindhaa 

Ousathath Neh Jaa 

Kai Kanchan Loh 

Samaano ||

One who does not 

slander or praise 

others, who looks 

upon gold and iron 

alike,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਨਾ ਲੋਹਾ 
ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ,

29675 685 hrK sog qy rhY 
AqIqw jogI 
qwih bKwno]1]

Harakh Sog Thae 

Rehai Atheethaa 

Jogee Thaahi 

Bakhaano ||1||

Who is free from 

pleasure and pain - he 

alone is called a true 

Yogi. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਿੋਗੀ ਆਖ ॥੧॥

29676 685 cMcl mnu dh 
idis kau Dwvq  
Acl jwih 
Thrwno]

A-c`l Chanchal Man 

Dheh Dhis Ko 

Dhhaavath Achal 

Jaahi Theharaano 

||

The restless mind 

wanders in the ten 

directions - it needs to 

be pacified and 

restrained.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਸਦਾ ਭਟਕਦਾ 
ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦਸੀਂ ਦੌੜਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਅਡੋਲ ਕਰ ਕੇ ਜਟਕਾ 
ਜਲਆ ਹੈ,
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29677 685 khu nwnk ieh 
ibiD ko jo nru  
mukiq qwih qum 
mwno]2]3]

ibiD:polw bolo Kahu Naanak Eih 

Bidhh Ko Jo Nar 

Mukath Thaahi 

Thum Maano 

||2||3||

Says Nanak, whoever 

knows this technique 

is judged to be 

liberated. ||2||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਜਕਸਮ ਦਾ ਹੈ, 

ਸਮਝ ਲੈ ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲ ਗਈ ਹੈ 

॥੨॥੩॥

29678 685 DnwsrI mhlw 
9]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 9 ||

Dhanaasaree, Ninth 

Mehl:

29679 685 Ab mY kaunu 
aupwau krau]

Ab Mai Koun 

Oupaao Karo ||

Now, what efforts 

should I make?

ਹੇ ਭਾਈ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਹੜਾ ਿਤਨ 

ਕਰਾਂ?

29680 685 ijh ibiD mn ko 
sMsw cUkY Bau 
iniD pwr 
prau]1]rhwau]

Jih Bidhh Man Ko 

Sansaa Chookai 

Bho Nidhh Paar 

Paro ||1|| 

Rehaao ||

How can I dispel the 

anxieties of my mind? 

How can I cross over 

the terrifying world-

ocean? ||1||Pause||

ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਦਾ 
ਸਹਮ ਮੱੁਕ ਿਾਏ, ਅਤੇ, ਮੈਂ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਵਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29681 685 jnmu pwie kCu 
Blo n kIno qw qy 
AiDk frau]

Janam Paae Kashh 

Bhalo N Keeno 

Thaa Thae Adhhik 

Ddaro ||

Obtaining this human 

incarnation, I have 

done no good deeds; 

this makes me very 

afraid!

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 

ਡਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।
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29682 685 mn bc kRm hir 
gun nhI gwey  
Xh jIA soc 
Drau]1]

Xh:X qwlU qoN bolo Man Bach Kram 

Har Gun Nehee 

Gaaeae Yeh Jeea 

Soch Dhharo ||1||

In thought, word and 

deed, I have not sung 

the Lord's Praises; this 

thought worries my 

mind. ||1||

ਮੈਂ (ਆਪਣੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਜਵਚ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਇਹੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨਾਲ, ਬਚਨ ਨਾਲ, ਕਰਮ 

ਨਾਲ (ਕਦੇ ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਂਦਾ ਜਰਹਾ ॥੧॥

29683 685 gurmiq suin kCu 
igAwnu n 
aupijE psu ijau 
audru Brau]

aud-ru Guramath Sun 

Kashh Giaan N 

Oupajiou Pas Jio 

Oudhar Bharo ||

I listened to the Guru's 

Teachings, but 

spiritual wisdom did 

not well up within me; 

like a beast, I fill my 

belly.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਸੁਣ ਕੇ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਕੁਝ ਭੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗ (ਜਨਿੱਤ) 

ਆਪਣਾ ਜਢੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

29684 685 khu nwnk pRB 
ibrdu pCwnau  
qb hau piqq  
qrau]2]4]9]9
]13]58]4]93
]

Kahu Naanak 

Prabh Biradh 

Pashhaano Thab 

Ho Pathith Tharo 

||2||4||9||9||13

||58||4||93||

Says Nanak, O God, 

please confirm Your 

Law of Grace; for only 

then can I, the sinner, 

be saved. 

||2||4||9||9||13||58

||4||93||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਜਵਕਾਰੀ ਤਦੋਂ ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ 
ਦਾ (ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ) ਸੁਭਾਉ 

ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ 

॥੨॥੪॥੯॥੯॥੧੩॥੫੮॥੪॥੯੩
॥

29685 685 DnwsrI mhlw 1 
Gru 2 
AstpdIAw

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 Ghar 2 

Asattapadheeaa

Dhanaasaree, First 

Mehl, Second House, 

Ashtapadees:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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29686 685 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29687 685 guru swgru rqnI 
BrpUry]

Gur Saagar 

Rathanee 

Bharapoorae ||

The Guru is the ocean, 

filled with pearls.

ਗੁਰੂ (ਮਾਨੋ) ਇਕ ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਹੈ 

ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) 

ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਨਕ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
29688 685 AMimRqu sMq cugih  

nhI dUry]

Anmrith Santh 

Chugehi Nehee 

Dhoorae ||

The Saints gather in 

the Ambrosial Nectar; 

they do not go far 

away from there.

ਗੁਰਮੁਖ ਜਸੱਖ (ਉਸ ਸਾਗਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ (ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੂੰਸ ਮੋਤੀ) ਚੁਗਦੇ 

ਹਨ, (ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ।

29689 685 hir rsu cog 
cugih pRB BwvY]

Har Ras Chog 

Chugehi Prabh 

Bhaavai ||

They taste the subtle 

essence of the Lord; 

they are loved by God.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂੰਤ-

ਹੂੰਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਰਸ (ਦੀ) ਚੋਗ 

ਚੁਗਦੇ ਹਨ।

29690 685 srvr mih hMsu  
pRwnpiq pwvY]1]

Saravar Mehi Hans 

Praanapath Paavai 

||1||

Within this pool, the 

swans find their Lord, 

the Lord of their souls. 

||1||

(ਗੁਰਜਸੱਖ) ਹੂੰਸ (ਗੁਰੂ-) 

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ (ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

29691 685 ikAw bgu bpuVw  
CpVI nwie]

b`gu Kiaa Bag Bapurraa 

Shhaparree Naae 

||

What can the poor 

crane accomplish by 

bathing in the mud 

puddle?

ਜਵਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਛਪੜੀ ਜਵਚ 

ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਹ ਾਉਂਦਾ ਹੈ?
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29692 685 kIciV fUbY mYlu  
n 
jwie]1]rhwau]

Keecharr Ddoobai 

Mail N Jaae ||1|| 

Rehaao ||

It sinks into the mire, 

and its filth is not 

washed away. 

||1||Pause||

(ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦਾ, ਸਗੋਂ 
ਛਪੜੀ ਜਵਚ ਨਹ ਾ ਕੇ) ਜਚੱਕੜ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ 
ਇਹ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਆਜਦਕ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਛਪੜੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਨਹ ਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ 
ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੀ 
ਮੈਲ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

29693 685 riK riK crn  
Dry vIcwrI]

Rakh Rakh Charan 

Dhharae 

Veechaaree ||

After careful 

deliberation, the 

thoughtful person 

takes a step.

ਗੁਰਜਸੱਖ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ 

ਪੂਰੀ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ (ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

29694 685 duibDw Coif Bey 
inrMkwrI]

Dhubidhhaa 

Shhodd Bheae 

Nirankaaree ||

Forsaking duality, he 

becomes a devotee of 

the Formless Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਛੱਡ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

29695 685 mukiq pdwrQu  
hir rs cwKy]

Mukath 

Padhaarathh Har 

Ras Chaakhae ||

He obtains the 

treasure of liberation, 

and enjoys the 

sublime essence of the 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਚੱਖ ਕੇ ਗੁਰਜਸੱਖ ਉਹ ਪਦਾਰਥ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਜਦਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

29696 685 Awvx jwx rhy  
guir rwKy]2]

Aavan Jaan Rehae 

Gur Raakhae ||2||

His comings and 

goings end, and the 

Guru protects him. 

||2||

ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਗਏ ॥੨॥
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29697 685 srvr hMsw Coif 
n jwie]

Saravar Hansaa 

Shhodd N Jaae ||

The swan do not leave 

this pool.

(ਜਿਵੇਂ) ਹੂੰਸ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ,

29698 685 pRym Bgiq kir  
shij smwie]

Praem Bhagath 

Kar Sehaj Samaae 

||

In loving devotional 

worship, they merge 

in the Celestial Lord.

(ਜਤਵੇਂ ਿੇਹੜਾ ਜਸੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ਉਹ) 

ਪਿੇਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

29699 685 srvr mih hMsu  
hMs mih swgru]

Saravar Mehi Hans 

Hans Mehi Saagar 

||

The swans are in the 

pool, and the pool is in 

the swans.

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰਜਸੱਖ-ਹੂੰਸ ਗੁਰੂ-

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਜਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ-ਸਰੋਵਰ ਆਪਣਾ 
ਆਪ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਜਸੱਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ)-

29700 685 AkQ kQw gur 
bcnI Awdru]3]

A-kQ:polw bolo Akathh Kathhaa 

Gur Bachanee 

Aadhar ||3||

They speak the 

Unspoken Speech, and 

they honor and revere 

the Guru's Word. ||3||

ਇਹ ਕਥਾ ਅਕੱਥ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 
ਜਸਰਫ਼ ਇਹ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
ਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਉਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
29701 685 suMn mMfl ieku 

jogI bYsy]

Sunn Manddal Eik 

Jogee Baisae ||

The Yogi, the Primal 

Lord, sits within the 

celestial sphere of 

deepest Samaadhi.

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਬੂੰਦਾ 
ਅਿੁਰ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕਦਾ 
ਹੈ,
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29702 685 nwir n purKu  
khhu koaU kYsy]

kh-hu Naar N Purakh 

Kehahu Kooo 

Kaisae ||

He is not male, and He 

is not female; how can 

anyone describe Him?

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਸਤਿੀ ਮਰਦ 

ਵਾਲੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ 
(ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕਾਮ 

ਚੇਸ਼ਟਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੀ)। 
ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਸੂੰਕਲਪ ਕਰ 

ਭੀ ਜਕਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ?

29703 685 iqRBvx joiq rhy 
ilv lweI]

Thribhavan Joth 

Rehae Liv Laaee ||

The three worlds 

continue to center 

their attention on His 

Light.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

29704 685 suir nr nwQ scy 
srxweI]4]

Sur Nar Naathh 

Sachae Saranaaee 

||4||

The silent sages and 

the Yogic masters seek 

the Sanctuary of the 

True Lord. ||4||

ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਮਨੱੁਖ ਨਾਥ 

ਆਜਦਕ ਸਭ ਜਿਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਦੀ ਸਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 

॥੪॥

29705 685 AwnMd mUlu AnwQ 
ADwrI]

Aanandh Mool 

Anaathh 

Adhhaaree ||

The Lord is the source 

of bliss, the support of 

the helpless.

(ਗੁਰਮੁਖ-ਹੂੰਸ ਗੁਰੂ-ਸਾਗਰ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਸ ਪਿਾਨਪਜਤ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਿੋ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ 

ਿ ੋਜਨਆਸਜਰਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ।

29706 685 gurmuiK Bgiq 
shij bIcwrI]

Guramukh 

Bhagath Sehaj 

Beechaaree ||

The Gurmukhs 

worship and 

contemplate the 

Celestial Lord.

ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਡੋਲ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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29707 685 Bgiq vCl BY 
kwtxhwry]

Bhagath Vashhal 

Bhai 

Kaattanehaarae ||

God is the Lover of His 

devotees, the 

Destroyer of fear.

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ) 
ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
29708 685 haumY mwir imly  

pgu Dwry]5]
pg:polw bolo Houmai Maar 

Milae Pag 

Dhhaarae ||5||

Subduing ego, one 

meets the Lord, and 

places his feet on the 

Path. ||5||

ਗੁਰਮੁਜਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਜਟਕ ਕੇ 

ਉਸ ਆਨੂੰ ਦ-ਮੂਲ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ ॥੫॥

29709 685 Aink jqn kir  
kwlu sMqwey]

Anik Jathan Kar 

Kaal Santhaaeae ||

He makes many 

efforts, but still, the 

Messenger of Death 

tortures him.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਿਤਨ ਕਰਨ 

ਕਰਕੇ (ਸਹੇੜੀ ਹੋਈ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਦੁਖੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

29710 685 mrxu ilKwie  
mMfl mih Awey]

Maran Likhaae 

Manddal Mehi 

Aaeae ||

Destined only to die, 

he comes into the 

world.

ਉਹ (ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਧੁਰੋਂ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

(ਦਾ ਲੇਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ) 

ਜਲਖਾ ਕੇ ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਇਆ (ਤੇ ਇਥੇ ਭੀ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਹੀ ਜਵਹਾਝਦਾ ਜਰਹਾ)।

29711 686 jnmu pdwrQu  
duibDw KovY]

Janam 

Padhaarathh 

Dhubidhhaa 

Khovai ||

He wastes this 

precious human life 

through duality.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਹਉਮੈ ਜਵਚ) 

ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵਚ ਉਹ 

ਅਮੋਲਕ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਨੂੂੰ  
ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ;
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29712 686 Awpu n cInis  
BRim BRim rovY]6]

Aap N Cheenas 

Bhram Bhram 

Rovai ||6||

He does not know his 

own self, and trapped 

by doubts, he cries out 

in pain. ||6||

ਿੇਹੜਾ-ਮਨੱੁਖ (ਜਵਚਾਰੇ ਬਗੁਲੇ 

ਵਾਂਗ ਹਉਮੈ ਦੀ ਛਪੜੀ ਜਵਚ 

ਹੀ ਨਹ ਾਉਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ) 

ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ॥੬॥

29713 686 khqau pVqau 
suxqau eyk]

pV@-qau Kehatho Parratho 

Sunatho Eaek ||

Speak, read and hear 

of the One Lord.

(ਪਰ) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੀ (ਜਨਿੱਤ) ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ 

ਪੜਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,

29714 686 DIrj Drmu 
DrxIDr tyk]

Dhheeraj 

Dhharam 

Dhharaneedhhar 

Ttaek ||

The Support of the 

earth shall bless you 

with courage, 

righteousness and 

protection.

ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਟੇਕ ਿੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੂੰ ਭੀਰ 

ਸੁਭਾਉ ਗਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਮਨੱੁਖ ਿੀਵਨ ਦੇ) ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੂੰ  
(ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ)।

29715 686 jqu squ sMjmu  
irdY smwey]

Jath Sath Sanjam 

Ridhai Samaaeae 

||

Chastity, purity and 

self-restraint are 

infused into the heart,

ਿਤ ਸਤ ਤੇ ਸੂੰਿਮ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸੁਤੇ ਹੀ) ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

29716 686 cauQy pd kau jy 
mnu pqIAwey]7]

pqI-Awey Chouthhae Padh 

Ko Jae Man 

Patheeaaeae ||7||

When one centers his 

mind in the fourth 

state. ||7||

ਿ ੇਉਹ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਗਝਾ 
ਲਏ ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨੇ ਹੀ 
ਗੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ॥੭॥
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29717 686 swcy inrml mYlu  
n lwgY]

Saachae Niramal 

Mail N Laagai ||

They are immaculate 

and true, and filth 

does not stick to them.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਚੂੰਬੜਦੀ।

29718 686 gur kY sbid  
Brm Bau BwgY]

Gur Kai Sabadh 

Bharam Bho 

Bhaagai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

their doubt and fear 

depart.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ (ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲਾ) ਡਰ-ਸਹਮ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

29719 686 sUriq mUriq 
Awid AnUpu]

Soorath Moorath 

Aadh Anoop ||

The form and 

personality of the 

Primal Lord are 

incomparably 

beautiful.

ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ (ਸੋਹਣੀ) ਸੂਰਤ ਤੇ 

ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੂਦ ਆਜਦ ਤੋਂ ਹੀ 
ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ,

29720 686 nwnku jwcY swcu 
srUpu]8]1]

Naanak Jaachai 

Saach Saroop 

||8||1||

Nanak begs for the 

Lord, the Embodiment 

of Truth. ||8||1||

ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧॥
29721 686 DnwsrI mhlw 

1]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 ||

Dhanaasaree, First 

Mehl:

29722 686 shij imlY  
imilAw prvwxu]

Sehaj Milai Miliaa 

Paravaan ||

That union with the 

Lord is acceptable, 

which is united in 

intuitive poise.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨਾ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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29723 686 nw iqsu mrxu n 
Awvxu jwxu]

Naa This Maran N 

Aavan Jaan ||

Thereafter, one does 

not die, and does not 

come and go in 

reincarnation.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ।

29724 686 Twkur mih dwsu  
dws mih soie]

Thaakur Mehi 

Dhaas Dhaas Mehi 

Soe ||

The Lord's slave is in 

the Lord, and the Lord 

is in His slave.

ਅਿੇਹਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਅਿੇਹੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
29725 686 jh dyKw qh 

Avru n koie]1]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Avar N Koe 

||1||

Wherever I look, I see 

none other than the 

Lord. ||1||

ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ ॥੧॥

29726 686 gurmuiK Bgiq  
shj Gru 
pweIAY]

Guramukh 

Bhagath Sehaj 

Ghar Paaeeai ||

The Gurmukhs 

worship the Lord, and 

find His celestial home.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕੀਜਤਆਂ ਉਹ (ਆਤਮਕ) 

ਜਟਕਾਣਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਮਨ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

29727 686 ibnu gur Byty mir 
AweIAY 
jweIAY]1]rhwau
]

Bin Gur Bhaettae 

Mar Aaeeai 

Jaaeeai ||1|| 

Rehaao ||

Without meeting the 

Guru, they die, and 

come and go in 

reincarnation. 

||1||Pause||

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਕੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29728 686 so guru krau ij 
swcu idRVwvY]

So Gur Karo J 

Saach Dhrirraavai 

||

So make Him your 

Guru, who implants 

the Truth within you,

ਮੈਂ (ਭੀ) ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਿੇਹੜਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪੱਕੀ ਤਰਹਾਂ ਜਟਕਾ ਦੇਵੇ,
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29729 686 AkQu kQwvY  
sbid imlwvY]

A-kQu:polw bolo Akathh Kathhaavai 

Sabadh Milaavai ||

Who leads you to 

speak the Unspoken 

Speech, and who 

merges you in the 

Word of the Shabad.

ਿੇਹੜਾ ਮੈਥੋਂ ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਵੇ, ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਦੇਵੇ।

29730 686 hir ky log Avr 
nhI kwrw]

Har Kae Log Avar 

Nehee Kaaraa ||

God's people have no 

other work to do;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੂੰ  
(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ (ਸੱੁਝਦੀ)।

29731 686 swcau Twkuru  
swcu ipAwrw]2]

Saacho Thaakur 

Saach Piaaraa 

||2||

They love the True 

Lord and Master, and 

they love the Truth. 

||2||

ਭਗਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

29732 686 qn mih mnUAw  
mn mih swcw]

Than Mehi 

Manooaa Man 

Mehi Saachaa ||

The mind is in the 

body, and the True 

Lord is in the mind.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ-

ਮੋਜਹਆ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਦਾ 
ਨਹੀਂ (ਜਿਰਦਾ), ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਪਰਗਟ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

29733 686 so swcw imil 
swcy rwcw]

So Saachaa Mil 

Saachae Raachaa 

||

Merging into the True 

Lord, one is absorbed 

into Truth.

ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ ਉਸ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
29734 686 syvku pRB kY lwgY 

pwie]

Saevak Prabh Kai 

Laagai Paae ||

God's servant bows at 

His feet.

ਉਹ ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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29735 686 siqguru pUrw 
imlY imlwie]3]

Sathigur Pooraa 

Milai Milaae ||3||

Meeting the True 

Guru, one meets with 

the Lord. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

29736 686 Awip idKwvY  
Awpy dyKY]

Aap Dhikhaavai 

Aapae Dhaekhai ||

He Himself watches 

over us, and He 

Himself makes us see.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ 

ਆਪ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

29737 686 hiT n pqIjY nw 
bhu ByKY]

Hath N Patheejai 

Naa Bahu 

Bhaekhai ||

He is not pleased by 

stubborn-mindedness, 

nor by various 

religious robes.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ) ਹਠ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ 
ਪਤੀਿਦਾ, ਨਾਹ ਹੀ ਬਹੁਤੇ 

(ਧਾਰਜਮਕ) ਭੇਖਾਂ ਤੇ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
29738 686 GiV Bwfy ijin 

AMimRqu pwieAw]
BWfy Gharr Bhaaddae 

Jin Anmrith 

Paaeiaa ||

He fashioned the body-

vessels, and infused 

the Ambrosial Nectar 

into them;

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਸਾਰੇ) ਸਰੀਰ 

ਸਾਿ ੇਹਨ ਤੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਏ ਜਕਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪਾਇਆ ਹੈ,

29739 686 pRym Bgiq pRiB  
mnu 
pqIAwieAw]4]

pqI-AwieAw Praem Bhagath 

Prabh Man 

Patheeaaeiaa 

||4||

God's Mind is pleased 

only by loving 

devotional worship. 

||4||

ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਿੇਮਾ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ ਹੈ ॥੪॥
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29740 686 piV piV BUlih  
cotw Kwih]

piV@ piV@ BUl-ih Parr Parr Bhoolehi 

Chottaa Khaahi ||

Reading and studying, 

one becomes 

confused, and suffers 

punishment.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਜਵੱਜਦਆ) ਪੜਹ 
ਪੜਹ ਕੇ (ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਮਾਣ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਦੀਆਂ) ਚੋਟਾਂ ਸਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

29741 686 bhuqu isAwxp  
Awvih jwih]

Bahuth Siaanap 

Aavehi Jaahi ||

By great cleverness, 

one is consigned to 

coming and going in 

reincarnation.

(ਜਵੱਜਦਆ ਦੀ) ਬਹੁਤੀ 
ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

29742 686 nwmu jpY Bau 
Bojnu Kwie]

Naam Japai Bho 

Bhojan Khaae ||

One who chants the 

Naam, the Name of 

the Lord, and eats the 

food of the Fear of God

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ-

ਅਦਬ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,

29743 686 gurmuiK syvk rhy 
smwie]5]

Guramukh Saevak 

Rehae Samaae 

||5||

Becomes Gurmukh, 

the Lord's servant, and 

remains absorbed in 

the Lord. ||5||

ਉਹ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੫॥

29744 686 pUij islw qIrQ 
bn vwsw]

Pooj Silaa 

Theerathh Ban 

Vaasaa ||

He worships stones, 

dwells at sacred 

shrines of pilgrimage 

and in the jungles,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪੱਥਰ (ਦੀਆਂ 

ਮੂਰਤੀਆਂ) ਪੂਿਦਾ ਜਰਹਾ, 
ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ 
ਜਰਹਾ, ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ 

ਰੱਖਦਾ ਜਰਹਾ,
29745 686 Brmq folq Bey 

audwsw]

Bharamath 

Ddolath Bheae 

Oudhaasaa ||

Wanders, roams 

around and becomes a 

renunciate.

ਜਤਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 
ਭਟਕਦਾ ਡੋਲਦਾ ਜਿਜਰਆ (ਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਧਰਮ 

ਸਮਝਦਾ ਜਰਹਾ),
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29746 686 min mYlY sUcw 
ikau hoie]

Man Mailai 

Soochaa Kio Hoe 

||

But his mind is still 

filthy - how can he 

become pure?

ਿ ੇਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੀ 
ਜਰਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਜਵਤਿ ਜਕਵੇਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?

29747 686 swic imlY pwvY 
piq soie]6]

Saach Milai Paavai 

Path Soe ||6||

One who meets the 

True Lord obtains 

honor. ||6||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਹੀ ਪਜਵਤਿ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਉਹ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
29748 686 Awcwrw vIcwru 

srIir]

Aachaaraa 

Veechaar Sareer ||

One who embodies 

good conduct and 

contemplative 

meditation,

ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ 

ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ (ਆਤਮਕ) ਸੂਝ 

ਭੀ ਹੈ,

29749 686 Awid jugwid 
shij mnu DIir]

Aadh Jugaadh 

Sehaj Man Dhheer 

||

His mind abides in 

intuitive poise and 

contentment, since 

the beginning of time, 

and throughout the 

ages.

ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

29750 686 pl pMkj mih 
koit auDwry]

Pal Pankaj Mehi 

Kott Oudhhaarae 

||

In the twinkling of an 

eye, he saves millions.

ਿ ੋਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇ ਜਵਚ 

ਕਿੋੜਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

29751 686 kir ikrpw guru 
myil ipAwry]7]

Kar Kirapaa Gur 

Mael Piaarae ||7||

Have mercy on me, O 

my Beloved, and let 

me meet the Guru. 

||7||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ॥੭॥

29752 686 iksu AwgY pRB 
quDu swlwhI]

Kis Aagai Prabh 

Thudhh Saalaahee 

||

Unto whom, O God, 

should I praise You?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਕਸ ਬੂੰ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ?
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29753 686 quDu ibnu dUjw mY  
ko nwhI]

Thudhh Bin 

Dhoojaa Mai Ko 

Naahee ||

Without You, there is 

no other at all.

ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਜਕਤੇ ਜਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

29754 686 ijau quDu BwvY  
iqau rwKu rjwie]

Jio Thudhh 

Bhaavai Thio 

Raakh Rajaae ||

As it pleases You, keep 

me under Your Will.

ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰੱਖ,

29755 686 nwnk shij 
Bwie gux 
gwie]8]2]

Naanak Sehaj 

Bhaae Gun Gaae 

||8||2||

Nanak, with intuitive 

poise and natural love, 

sings Your Glorious 

Praises. ||8||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਤੇਰੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਗਾਵ ੇ॥੮॥੨॥
29756 686 DnwsrI mhlw 5 

Gru 6 AstpdI
Gru CyvW[ AstpdI s 
pYr ibMdI n lwau

Dhhanaasaree Ma 

5 Ghar 6 

Asattapadhee

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl, Sixth House, 

Ashtapadee:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

29757 686 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29758 686 jo jo jUnI AwieE  
iqh iqh 
aurJwieE mwxs 
jnmu sMjoig 
pwieAw]

Jo Jo Joonee 

Aaeiou Thih Thih 

Ourajhaaeiou 

Maanas Janam 

Sanjog Paaeiaa ||

Whoever is born into 

the world, is 

entangled in it; human 

birth is obtained only 

by good destiny.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ 

(ਜਿਸ ਜਕਸੇ) ਿੂਨ ਜਵਚ 

ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ (ਿੂਨ) 

ਜਵਚ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਿਸ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ (ਜਕਸੇ ਨੇ) ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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29759 686 qwkI hY Et swD  
rwKhu dy kir 
hwQ kir ikrpw  
mylhu hir 
rwieAw]1]

q`wkI Thaakee Hai Outt 

Saadhh Raakhahu 

Dhae Kar Haathh 

Kar Kirapaa 

Maelahu Har 

Raaeiaa ||1||

I look to Your support, 

O Holy Saint; give me 

Your hand, and 

protect me. By Your 

Grace, let me meet 

the Lord, my King. 

||1||

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ 
ਤੱਜਕਆ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਦੇ ਕੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਲੈ। ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਦੇ ॥੧॥

29760 686 Aink jnm BRim  
iQiq nhI pweI]

Anik Janam Bhram 

Thhith Nehee 

Paaee ||

I wandered through 

countless incarnations, 

but I did not find 

stability anywhere.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ (ਿੂਨਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ) ਜਟਕਾਉ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।

29761 686 krau syvw gur 
lwgau crn  
goivMd jI kw 
mwrgu dyhu jI 
bqweI]1]rhwau]

Karo Saevaa Gur 

Laago Charan 

Govindh Jee Kaa 

Maarag Dhaehu 

Jee Bathaaee 

||1|| Rehaao ||

I serve the Guru, and I 

fall at His feet, 

praying, ""O Dear Lord 

of the Universe, 

please, show me the 

way.""||1||Pause||

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਰਨੀਂ ਆ ਜਪਆ 

ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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29762 686 Aink aupwv 
krau mwieAw 
kau biciq Drau  
myrI myrI krq  
sd hI ivhwvY]

(b-ic`iq) b`cq jm@W 
Drdw hY

Anik Oupaav Karo 

Maaeiaa Ko 

Bachith Dhharo 

Maeree Maeree 

Karath Sadh Hee 

Vihaavai ||

I have tried so many 

things to acquire the 

wealth of Maya, and 

to cherish it in my 

mind; I have passed 

my life constantly 

crying out, ""Mine, 

mine!""

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ (ਜਨਿੱਤ) ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਹੀ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਲੇ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
(ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਹੀ) ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ 'ਮੇਰੀ 
ਮਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ' 

ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ (ਮੇਰੀ ਉਮਰ 

ਬੀਤਦੀ) ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
29763 687 koeI AYso ry BytY 

sMqu myrI lwhY 
sgl icMq Twkur 
isau myrw rMgu 
lwvY]2]

Koee Aiso Rae 

Bhaettai Santh 

Maeree Laahai 

Sagal Chinth 

Thaakur Sio 

Maeraa Rang 

Laavai ||2||

Is there any such 

Saint, who would 

meet with me, take 

away my anxiety, and 

lead me to enshrine 

love for my Lord and 

Master. ||2||

(ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਅਿੇਹਾ ਸੂੰਤ ਜਮਲ 

ਪਏ, ਿੇਹੜਾ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਸਾਰੀ ਸੋਚ 

ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ 
॥੨॥

29764 687 pVy ry sgl byd  
nh cUkY mn Byd  
ieku iKnu n 
DIrih myry Gr 
ky pMcw]

pV@y Parrae Rae Sagal 

Baedh Neh 

Chookai Man 

Bhaedh Eik Khin N 

Dhheerehi Maerae 

Ghar Kae Panchaa 

||

I have read all the 

Vedas, and yet the 

sense of separation in 

my mind still has not 

been removed; the 

five thieves of my 

house are not quieted, 

even for an instant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜਹ ਵੇਖੇ 

ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਹਨ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ) ਮਨ ਦੀ 
ਜਵੱਥ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦੀ, (ਵੇਦ 

ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ ਪੜਹਨ ਨਾਲ) 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਇਕ ਜਛਨ 

ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।
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29765 687 koeI AYso ry Bgqu  
ju mwieAw qy 
rhqu ieku AMimRq 
nwmu myrY irdY 
isMcw]3]

Koee Aiso Rae 

Bhagath J Maaeiaa 

Thae Rehath Eik 

Anmrith Naam 

Maerai Ridhai 

Sinchaa ||3||

Is there any devotee, 

who is unattached to 

Maya, who may 

irrigate my mind with 

the Ambrosial Naam, 

the Name of the One 

Lord? ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਅਿੇਹਾ ਭਗਤ 

(ਜਮਲ ਪਏ) ਿੇਹੜਾ (ਆਪ) 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਹੋਵੇ, 
(ਉਹੀ ਭਗਤ) ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਜਸੂੰ ਿ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

29766 687 jyqy ry qIrQ nwey  
AhMbuiD mYlu lwey  
Gr ko Twkuru  
ieku iqlu n 
mwnY]

koit bRhmMf rUpI Gr dy 
Twkuru[ n@wey

Jaethae Rae 

Theerathh Naaeae 

Ahanbudhh Mail 

Laaeae Ghar Ko 

Thaakur Eik Thil N 

Maanai ||

In spite of the many 

places of pilgrimage 

for people to bathe in, 

their minds are still 

stained by their 

stubborn ego; the 

Lord Master is not 

pleased by this at all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਤੀਰਥ 

ਹਨ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕੀਤਾ ਿਾਏ; ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਸਗੋਂ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਪਿਸੂੰ ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

29767 687 kid pwvau 
swDsMgu hir hir 
sdw AwnMdu  
igAwn AMjin  
myrw mnu 
iesnwnY]4]

Kadh Paavo 

Saadhhasang Har 

Har Sadhaa 

Aanandh Giaan 

Anjan Maeraa 

Man Eisanaanai 

||4||

When will I find the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy? 

There, I shall be 

always in the ecstasy 

of the Lord, Har, Har, 

and my mind shall 

take its cleansing bath 

in the healing 

ointment of spiritual 

wisdom. ||4||

(ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਾਂ, (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨ ਜਵਚ) 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਹੇ, ਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਗਆਨ ਦੇ 

ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਪਜਵਤਿ ਕਰ ਲਏ ॥੪॥
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29768 687 sgl AsRm kIny  
mnUAw nh pqIny  
ibbyk hIn dyhI 
Doey]

(A-sRm) jIvn 
AvsQwvW: igRhsq, 
bRhmcrj, vwnpRsq, 
sMinAws[ ibbyk) igAwn

Sagal Asram 

Keenae Manooaa 

Neh Patheenae 

Bibaekeheen 

Dhaehee Dhhoeae 

||

I have followed the 

four stages of life, but 

my mind is not 

satisfied; I wash my 

body, but it is totally 

lacking in 

understanding.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਸਿਮਾਂ ਦੇ 

ਧਰਮ ਕਮਾਇਆਂ ਭੀ ਮਨ ਨਹੀਂ 
ਪਤੀਿਦਾ। ਜਵਚਾਰ-ਹੀਨ 

ਮਨੱੁਖ ਜਸਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

29769 687 koeI pweIAY ry 
purKu ibDwqw  
pwrbRhm kY rMig 
rwqw myry mn kI 
durmiq mlu 
Koey]5]

Koee Paaeeai Rae 

Purakh 

Bidhhaathaa 

Paarabreham Kai 

Rang Raathaa 

Maerae Man Kee 

Dhuramath Mal 

Khoeae ||5||

If only I could meet 

some devotee of the 

Supreme Lord God, 

imbued with the 

Lord's Love, who could 

eradicate the filthy 

evil-mindedness from 

my mind. ||5||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਾਲਸਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਮਹਾ 
ਪੁਰਖ ਲੱਭ ਪਏ, ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਜਤ ਦੀ ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ॥੫॥

29770 687 krm Drm jugqw  
inmK n hyqu 
krqw grib 
grib pVY khI 
n lyKY]

pVY:VwVy pYr hlMq nhIN 
lwauxw

Karam Dhharam 

Jugathaa Nimakh 

N Haeth Karathaa 

Garab Garab 

Parrai Kehee N 

Laekhai ||

One who is attached 

to religious rituals, 

does not love the 

Lord, even for an 

instant; he is filled 

with pride, and he is of 

no account.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ 

ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਰੱੁਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਰਤਾ-ਭਰ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, (ਉਹ ਇਹਨਾਂ 
ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ) ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ 

ਭੀ ਕਰਮ) ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ।
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29771 687 ijsu BytIAY sPl 
mUriq krY sdw 
kIriq gur 
prswid koaU 
nyqRhu pyKY]6]

Jis Bhaetteeai 

Safal Moorath 

Karai Sadhaa 

Keerath Gur 

Parasaadh Kooo 

Naethrahu 

Paekhai ||6||

One who meets with 

the rewarding 

personality of the 

Guru, continually sings 

the Kirtan of the 

Lord's Praises. By 

Guru's Grace, such a 

rare one beholds the 

Lord with his eyes. 

||6||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਾਰੀਆਂ 

ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਹਰ 

ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

29772 687 mn hiT jo kmwvY  
iqlu n lyKY pwvY  
bgul ijau 
iDAwnu lwvY  
mwieAw ry DwrI]

Manehath Jo 

Kamaavai Thil N 

Laekhai Paavai 

Bagul Jio Dhhiaan 

Laavai Maaeiaa 

Rae Dhhaaree ||

One who acts through 

stubbornness is of no 

account at all; like a 

crane, he pretends to 

meditate, but he is still 

stuck in Maya.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਦੇ 

ਹਠ ਨਾਲ (ਤਪ ਆਜਦਕ ਘਾਲ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੀ 
ਇਸ ਮੇਹਨਤ ਨੂੂੰ ) ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਤਾਂ ਬਗੁਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਾਧੀ 
ਲਾ ਜਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ 
ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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29773 687 koeI AYso ry 
suKhdweI pRB kI 
kQw sunweI iqsu 
Byty giq hoie 
hmwrI]7]

Koee Aiso Rae 

Sukheh Dhaaee 

Prabh Kee 

Kathhaa Sunaaee 

This Bhaettae 

Gath Hoe 

Hamaaree ||7||

Is there any such Giver 

of peace, who can 

recite to me the 

sermon of God? 

Meeting him, I would 

be emancipated. ||7||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਕੋਈ ਅਿੇਹਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ-ਦਾਤਾ ਜਮਲ 

ਪਏ, ਿੇਹੜਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ 

ਸੁਣਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੭॥

29774 687 supRsMn gopwl 
rwie kwtY ry 
bMDn mwie gur 
kY sbid myrw mnu 
rwqw]

supRsMn Suprasann Gopaal 

Raae Kaattai Rae 

Bandhhan Maae 

Gur Kai Sabadh 

Maeraa Man 

Raathaa ||

When the Lord, my 

King, is totally pleased 

with me, He will break 

the bonds of Maya for 

me; my mind is 

imbued with the Word 

of the Guru's Shabad.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

(ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ! 

ਮੇਰਾ ਮਨ (ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ (ਹੀ) ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

29775 687 sdw sdw AwnMdu  
ByitE inrBY 
goibMdu suK nwnk 
lwDy hir crn 
prwqw]8]

(prwqw) pY ky Sadhaa Sadhaa 

Aanandh 

Bhaettiou 

Nirabhai Gobindh 

Sukh Naanak 

Laadhhae Har 

Charan Paraathaa 

||8||

I am in ecstasy, 

forever and ever, 

meeting the Fearless 

Lord, the Lord of the 

Universe. Falling at the 

Lord's Feet, Nanak has 

found peace. ||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਸਾਰੇ 

ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

29776 687 sPl sPl BeI 
sPl jwqRw]

j`wqRw Safal Safal Bhee 

Safal Jaathraa ||

My Yatra, my life 

pilgrimage, has 

become fruitful, 

fruitful, fruitful.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਜਪਆਂ) ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਸਫ਼ਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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29777 687 Awvx jwx rhy  
imly swDw]1] 
rhwau 
dUjw]1]3]

swDw:polw bolo Aavan Jaan Rehae 

Milae Saadhhaa 

||1|| Rehaao 

Dhoojaa 

||1||3||||

My comings and 

goings have ended, 

since I met the Holy 

Saint. ||1||Second 

Pause||1||3||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।੧।ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ 
॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ॥੧॥੩॥

29778 687 DnwsrI mhlw 1 
CMq

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 

Shhantha

Dhanaasaree, First 

Mehl, Chhant:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ' 

(ਛੂੰਦ)।

29779 687 <>siqgur 
pRswid]

n@wvx Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29780 687 qIriQ nwvx 
jwau qIrQu nwmu 
hY]

Theerathh Naavan 

Jaao Theerathh 

Naam Hai ||

Why should I bathe at 

sacred shrines of 

pilgrimage? The 

Naam, the Name of 

the Lord, is the sacred 

shrine of pilgrimage.

ਮੈਂ (ਭੀ) ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਪਰ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

(ਹੀ) ਤੀਰਥ ਹੈ।

29781 687 qIrQu sbd 
bIcwru AMqir 
igAwnu hY]

Theerathh Sabadh 

Beechaar Anthar 

Giaan Hai ||

My sacred shrine of 

pilgrimage is spiritual 

wisdom within, and 

contemplation on the 

Word of the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ-

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ (ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਤੀਰਥ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ।
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29782 687 gur igAwnu swcw 
Qwnu qIrQu ds 
purb sdw 
dswhrw]

(dswhrw) pRgt hI Gur Giaan Saachaa 

Thhaan Theerathh 

Dhas Purab 

Sadhaa 

Dhasaaharaa ||

The spiritual wisdom 

given by the Guru is 

the True sacred shrine 

of pilgrimage, where 

the ten festivals are 

always observed.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਇਹ 

ਜਗਆਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ-

ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸ 

ਪਜਵਤਿ ਜਦਹਾੜੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਗੂੰਗਾ ਦਾ ਿਨਮ-ਜਦਨ ਹੈ।

29783 687 hau nwmu hir kw 
sdw jwcau dyhu 
pRB DrxIDrw]

Ho Naam Har Kaa 

Sadhaa Jaacho 

Dhaehu Prabh 

Dhharaneedhharaa 

 ||

I constantly beg for 

the Name of the Lord; 

grant it to me, O God, 

Sustainer of the world.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ (ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ-) ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ) ਦੇਹ।

29784 687 sMswru rogI nwmu 
dwrU mYlu lwgY  
sc ibnw]

Sansaar Rogee 

Naam Dhaaroo 

Mail Laagai Sach 

Binaa ||

The world is sick, and 

the Naam is the 

medicine to cure it; 

without the True Lord, 

filth sticks to it.

ਿਗਤ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਰੋਗੀ 
ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ) 
ਇਲਾਿ ਹੈ। ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

29785 687 gur vwku inrmlu 
sdw cwnxu inq 
swcu qIrQu 
mjnw]1]

m`jnw Gur Vaak Niramal 

Sadhaa Chaanan 

Nith Saach 

Theerathh 

Majanaa ||1||

The Guru's Word is 

immaculate and pure; 

it radiates a steady 

Light. Constantly 

bathe in such a true 

shrine of pilgrimage. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਜਵਤਿ ਸ਼ਬਦ (ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ (ਆਤਮਕ) ਚਾਨਣ 

(ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ) ਜਨਿੱਤ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ 

ਹੈ, ਇਹੀ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ 

॥੧॥
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29786 687 swic n lwgY mYlu  
ikAw mlu DoeIAY]

Saach N Laagai 

Mail Kiaa Mal 

Dhhoeeai ||

Filth does not stick to 

the true ones; what 

filth do they have to 

wash off?

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, (ਜਿਰ 

ਤੀਰਥ ਆਜਦਕਾਂ ਤੇ ਿਾ ਕੇ) 

ਕੋਈ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

29787 687 guxih hwru proie  
iks kau roeIAY]

Gunehi Haar 

Paroe Kis Ko 

Roeeai ||

If one strings a garland 

of virtues for oneself, 

what is there to cry 

for?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਿੋ ਕੇ ਜਕਸੇ ਅੱਗੇ 

ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

29788 687 vIcwir mwrY qrY 
qwrY aulit join  
n Awvey]

Veechaar Maarai 

Tharai Thaarai 

Oulatt Jon N 

Aaveae ||

One who conquers his 

own self through 

contemplation is 

saved, and saves 

others as well; he does 

not come to be born 

again.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ (ਦੇ ਚੱਕਰ) ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
29789 687 Awip pwrsu prm 

iDAwnI swcu 
swcy Bwvey]

Aap Paaras Param 

Dhhiaanee Saach 

Saachae Bhaaveae 

||

The supreme 

meditator is Himself 

the philosopher's 

stone, which 

transforms lead into 

gold. The true man is 

pleasing to the True 

Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪ ਪਾਰਸ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਉੱਚੀ 
ਸੁਰਜਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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29790 687 AwnMdu An idnu 
hrKu swcw dUK 
iklivK prhry]

Aanandh Anadhin 

Harakh Saachaa 

Dhookh Kilavikh 

Pareharae ||

He is in ecstasy, truly 

happy, night and day; 

his sorrows and sins 

are taken away.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇ(ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ ਪਾਪ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
29791 687 scu nwmu pwieAw  

guir idKwieAw  
mYlu nwhI sc 
mny]2]

Sach Naam 

Paaeiaa Gur 

Dhikhaaeiaa Mail 

Naahee Sach 

Manae ||2||

He finds the True 

Name, and beholds 

the Guru; with the 

True Name in his 

mind, no filth sticks to 

him. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਿਭੂ) ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਸ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ॥੨॥

29792 687 sMgiq mIq 
imlwpu pUrw 
nwvxo]

n@wvxo Sangath Meeth 

Milaap Pooraa 

Naavano ||

O friend, association 

with the Holy is the 

perfect cleansing bath.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮੱਤਰ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਣਾ-ਇਹੀ 
ਉਹ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀ।
29793 688 gwvY gwvxhwru  

sbid suhwvxo]

Gaavai 

Gaavanehaar 

Sabadh Suhaavano 

||

The singer who sings 

the Lord's Praises is 

adorned with the 

Word of the Shabad.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਗਾਵਣ-ਿੋਗ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਗੁਣ) ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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29794 688 swlwih swcy mMin 
siqguru puMn dwn 
dieAw mqy]

Saalaahi Saachae 

Mann Sathigur 

Punn Dhaan 

Dhaeiaa Mathae ||

Worship the True 

Lord, and believe in 

the True Guru; this 

brings the merit of 

making donations to 

charity, kindness and 

compassion.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ-ਦਾਤਾ) 
ਮੂੰਨ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਮਜਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

29795 688 ipr sMig BwvY  
shij nwvY byxI 
q sMgmu sq sqy]

n@wvY s`q s`qy Pir Sang Bhaavai 

Sehaj Naavai 

Baenee Th 

Sangam Sath 

Sathae ||

The soul-bride who 

loves to be with her 

Husband Lord bathes 

at the Triveni, the 

sacred place where 

the Ganges, Jamuna 

and Saraswaati Rivers 

converge, the Truest 

of the True.

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ) ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਮਾਨੋ, ਆਤਮਕ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ 

ਵਾਸਤੇ ਸੱੁਚੇ ਤੋਂ ਸੱੁਚਾ ਜਤਿਬੇਣੀ 
ਸੂੰਗਮ (ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ) ਹੈ।

29796 688 AwrwiD eykMkwru 
swcw inq dyie 
cVY svwieAw]

cV@Y Aaraadhh 

Eaekankaar 

Saachaa Nith 

Dhaee Charrai 

Savaaeiaa ||

Worship and adore 

the One Creator, the 

True Lord, who 

constantly gives, 

whose gifts continually 

increase.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ, ਿੋ ਸਦਾ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 
ਜਦਨੋ ਜਦਨ) ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।
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29797 688 giq sMig mIqw 
sMqsMgiq kir 
ndir myil 
imlwieAw]3]

Gath Sang 

Meethaa 

Santhasangath Kar 

Nadhar Mael 

Milaaeiaa ||3||

Salvation is attained 

by associating with the 

Society of the Saints, 

O friend; granting His 

Grace, God unites us 

in His Union. ||3||

ਜਮੱਤਰ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ, 

ਗੁਰੂ ਸੂੰਤ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

29798 688 khxu khY sBu 
koie kyvfu 
AwKIAY]

Kehan Kehai Sabh 

Koe Kaevadd 

Aakheeai ||

Everyone speaks and 

talks; how great 

should I say He is?

ਹਰੇਕ ਿੀਵ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ) 

ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 
ਹੈ, ਪਰ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ 

ਸਕਦਾ ਜਕ ਉਹ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।

29799 688 hau mUrKu nIcu 
Ajwxu smJw 
swKIAY]

(swKIAY) is`iKAw nwl Ho Moorakh 

Neech Ajaan 

Samajhaa 

Saakheeai ||

I am foolish, lowly and 

ignorant; it is only 

through the Guru's 

Teachings that I 

understand.

(ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ 

ਕਰ ਸਕਾਂ) ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਮੂਰਖ ਹਾਂ, 
ਨੀਵੇਂ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਹਾਂ, ਅੂੰਞਾਣ 

ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਨਾਲ ਹੀ (ਕੁਝ) ਸਮਝ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਕੁਝ 

ਹੀ ਮਸਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 
ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਏ)।
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29800 688 scu gur kI swKI 
AMimRq BwKI iqqu 
mnu mwinAw myrw]

Sach Gur Kee 

Saakhee Anmrith 

Bhaakhee Thith 

Man Maaniaa 

Maeraa ||

True are the Teachings 

of the Guru. His Words 

are Ambrosial Nectar; 

my mind is pleased 

and appeased by them.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਹੀ ਪਤੀਿ ਜਗਆ ਹੈ ਿੋ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੋ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

29801 688 kUcu krih 
Awvih ibKu lwdy  
sbid scY guru 
myrw]

Kooch Karehi 

Aavehi Bikh 

Laadhae Sabadh 

Sachai Gur 

Maeraa ||

Loaded down with 

corruption and sin, 

people depart, and 

then come back again; 

the True Shabad is 

found through my 

Guru.

ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ (ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੇ) 

ਜ਼ਹਰ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ 

ਕੇ, ਉਸੇ ਜ਼ਹਰ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ 

ਹੀ ਿਗਤ ਤੋਂ) ਕੂਚ ਕਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ 

ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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29802 688 AwKix qoit n  
Bgiq BMfwrI  
Birpuir rihAw 
soeI]

Aakhan Thott N 

Bhagath 

Bhanddaaree 

Bharipur Rehiaa 

Soee ||

There is no end to the 

treasure of devotion; 

the Lord is pervading 

everywhere.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹਨ, ਗੁਣ) ਜਬਆਨ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਮੱੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਜਤ ਵੂੰ ਜਡਆਂ) 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, (ਪਰ 

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

29803 688 nwnk swcu khY 
bynMqI mnu mWjY 
scu soeI]4]1]

Naanak Saach 

Kehai Baenanthee 

Man Maanjai Sach 

Soee ||4||1||

Nanak utters this true 

prayer; one who 

purifies his mind is 

True. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਿ ੋਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ) 
॥੪॥੧॥

29804 688 DnwsrI mhlw 
1]

Dhhanaasaree 

Mehalaa 1 ||

Dhanaasaree, First 

Mehl:
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29805 688 jIvw qyrY nwie  
min AwnMdu hY 
jIau]

Jeevaa Thaerai 

Naae Man 

Aanandh Hai Jeeo 

||

I live by Your Name; 

my mind is in ecstasy, 

Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

(ਿੁੜ ਕੇ) ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

29806 688 swco swcw nwau  
gux goivMdu hY 
jIau]

Saacho Saachaa 

Naao Gun 

Govindh Hai Jeeo 

||

True is the Name of 

the True Lord. 

Glorious are the 

Praises of the Lord of 

the Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਗੁਣਾਂ (ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਹੈ ਤੇ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

29807 688 gur igAwnu 
Apwrw 
isrjxhwrw  
ijin isrjI 
iqin goeI]

(goeI) nws kIqI Gur Giaan Apaaraa 

Sirajanehaaraa Jin 

Sirajee Thin Goee 

||

Infinite is the spiritual 

wisdom imparted by 

the Guru. The Creator 

Lord who created, 

shall also destroy.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਜਗਆਨ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਪਿਭੂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

29808 688 prvwxw AwieAw 
hukim pTwieAw  
Pyir n skY koeI]

(pTwieAw) ByijAw Paravaanaa Aaeiaa 

Hukam Pathaaeiaa 

Faer N Sakai Koee 

||

The call of death is 

sent out by the Lord's 

Command; no one can 

challenge it.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ (ਮੌਤ ਦਾ) 
ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਿੀਵ 

(ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੂੰ ) ਮੋੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।
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29809 688 Awpy kir vyKY 
isir isir lyKY  
Awpy suriq 
buJweI]

Aapae Kar Vaekhai 

Sir Sir Laekhai 

Aapae Surath 

Bujhaaee ||

He Himself creates, 

and watches; His 

written command is 

above each and every 

head. He Himself 

imparts understanding 

and awareness.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ (ਉਸ 

ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਲੇਖ 

ਜਲਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਦੀ) ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

29810 688 nwnk swihbu 
Agm Agocru  
jIvw scI 
nweI]1]

(A-gm) sog rihq Naanak Saahib 

Agam Agochar 

Jeevaa Sachee 

Naaee ||1||

O Nanak, the Lord 

Master is inaccessible 

and unfathomable; I 

live by His True Name. 

||1||

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ 

ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇ ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਬਖ਼ਸ਼) ॥੧॥
29811 688 qum sir Avru n 

koie AwieAw 
jwiesI jIau]

Thum Sar Avar N 

Koe Aaeiaa 

Jaaeisee Jeeo ||

No one can compare 

to You, Lord; all come 

and go.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਹੋਰ 

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਆਇਆ ਹੈ, (ਉਹ ਇਥੋਂ 
ਆਖ਼ਰ) ਚਲਾ ਿਾਇਗਾ (ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ)।
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29812 688 hukmI hoie inbyVu  
Brmu cukwiesI 
jIau]

Hukamee Hoe 

Nibaerr Bharam 

Chukaaeisee Jeeo 

||

By Your Command, 

the account is settled, 

and doubt is dispelled.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
(ਗੁਰੂ) ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
29813 688 guru Brmu cukwey  

AkQu khwey sc 
mih swcu smwxw]

A-kQu:polw bolo Gur Bharam 

Chukaaeae Akathh 

Kehaaeae Sach 

Mehi Saach 

Samaanaa ||

The Guru dispels 

doubt, and makes us 

speak the Unspoken 

Speech; the true ones 

are absorbed into 

Truth.

ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

29814 688 Awip aupwey  
Awip smwey  
hukmI hukmu 
pCwxw]

Aap Oupaaeae 

Aap Samaaeae 

Hukamee Hukam 

Pashhaanaa ||

He Himself creates, 

and He Himself 

destroys; I accept the 

Command of the 

Commander Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਜਵਚ) ਲੀਨ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
29815 688 scI vifAweI 

gur qy pweI qU 
min AMiq sKweI]

Sachee Vaddiaaee 

Gur Thae Paaee 

Thoo Man Anth 

Sakhaaee ||

True greatness comes 

from the Guru; You 

alone are the mind's 

companion in the end.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈਂ ਤੇ ਅੂੰਤ ਸਮੇ ਭੀ ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈਂ।
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29816 688 nwnk swihbu  
Avru n dUjw  
nwim qyrY 
vifAweI]2]

Naanak Saahib 

Avar N Dhoojaa 

Naam Thaerai 

Vaddiaaee ||2||

O Nanak, there is no 

other than the Lord 

and Master; greatness 

comes from Your 

Name. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। (ਉਸ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

29817 688 qU scw 
isrjxhwru AlK 
isrMidAw jIau]

(isrMidAw) 
isrjxhwr[ A-lK

Thoo Sachaa 

Sirajanehaar Alakh 

Sirandhiaa Jeeo ||

You are the True 

Creator Lord, the 

unknowable Maker.

ਹੇ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਰਚਨਹਾਰ! ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੇ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

29818 688 eyku swihbu duie 
rwh vwd 
vDMidAw jIau]

Eaek Saahib Dhue 

Raah Vaadh 

Vadhhandhiaa 

Jeeo ||

There is only the One 

Lord and Master, but 

there are two paths, 

by which conflict 

increases.

ਇਕੋ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਹੀ (ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

(ਿੂੰ ਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ) ਦੋ ਰਸਤੇ 

ਚਲਾਏ ਹਨ। (ਉਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਝਗੜੇ 

ਵਧਦੇ ਹਨ।
29819 688 duie rwh clwey  

hukim sbwey  
jnim muAw 
sMswrw]

Dhue Raah 

Chalaaeae Hukam 

Sabaaeae Janam 

Muaa Sansaaraa ||

All follow these two 

paths, by the Hukam 

of the Lord's 

Command; the world 

is born, only to die.

ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਹੀ ਤੋਰੇ 

ਹਨ, ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹਨ, (ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਿਗਤ ਿੂੰ ਮਦਾ ਤੇ 

ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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29820 688 nwm ibnw nwhI 
ko bylI ibKu 
lwdI isir Bwrw]

Naam Binaa 

Naahee Ko Baelee 

Bikh Laadhee Sir 

Bhaaraa ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

the mortal has no 

friend at all; he carries 

loads of sin on his 

head.

(ਿੀਵ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਜ਼ਹਰ-

ਰੂਪ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਸਾਥੀ-ਜਮੱਤਰ 

ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
29821 688 hukmI AwieAw  

hukmu n bUJY  
hukim 
svwrxhwrw]

Hukamee Aaeiaa 

Hukam N Boojhai 

Hukam 

Savaaranehaaraa 

||

By the Hukam of the 

Lord's Command, he 

comes, but he does 

not understand this 

Hukam; the Lord's 

Hukam is the 

Embellisher.

ਿੀਵ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਉਸ) ਹੁਕਮ 

ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ।

29822 688 nwnk swihbu  
sbid is\wpY  
swcw 
isrjxhwrw]3]

(is\wpY) isAwxIdw Naanak Saahib 

Sabadh Sinjaapai 

Saachaa 

Sirajanehaaraa 

||3||

O Nanak, through the 

Shabad, the Word of 

the Lord and Master, 

the True Creator Lord 

is realized. ||3||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ (ਜਸੱਧੇ ਰਾਹ 

ਪਾ ਕੇ) ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ।

29823 688 Bgq sohih 
drvwir sbid 
suhwieAw jIau]

Bhagath Sohehi 

Dharavaar Sabadh 

Suhaaeiaa Jeeo ||

Your devotees look 

beautiful in Your 

Court, embellished 

with the Shabad.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ 

ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥
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29824 688 bolih AMimRq 
bwix rsn 
rswieAw jIau]

Bolehi Anmrith 

Baan Rasan 

Rasaaeiaa Jeeo ||

They chant the 

Ambrosial Word of His 

Bani, savoring it with 

their tongues.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸੋਭਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

29825 688 rsn rswey nwim 
iqswey gur kY 
sbid ivkwxy]

(iqswey) ipAwsy Rasan Rasaaeae 

Naam Thisaaeae 

Gur Kai Sabadh 

Vikaanae ||

Savoring it with their 

tongues, they thirst 

for the Naam; they are 

a sacrifice to the Word 

of the Guru's Shabad.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਉਚਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਕ-

ਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

29826 688 pwris prisAY 
pwrsu hoey jw qyrY 
min Bwxy]

Paaras Parasiai 

Paaras Hoeae Jaa 

Thaerai Man 

Bhaanae ||

Touching the 

philosopher's stone, 

they become the 

philosopher's stone, 

which transforms lead 

into gold; O Lord, they 

become pleasing to 

your mind.

ਭਗਤ-ਿਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਿੀਭ ਨੂੂੰ  ਰਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਜਪਆਸ ਵਧਦੀ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੋਰ ਸਭ 

ਸਰੀਰਕ ਸੁਖ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6032 Published: March 06/ 2014



29827 688 Amrwpdu 
pwieAw Awpu 
gvwieAw ivrlw 
igAwn vIcwrI]

Amaraa Padh 

Paaeiaa Aap 

Gavaaeiaa Viralaa 

Giaan Veechaaree 

||

They attain the 

immortal status and 

eradicate their self-

conceit; how rare is 

that person, who 

contemplates spiritual 

wisdom.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ (ਭਗਤ ਿਨ) ਤੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ-ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੁਹ 

ਕੇ ਆਪ ਭੀ ਪਾਰਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਿੋਗੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

29828 688 nwnk Bgq 
sohin dir swcY  
swcy ky 
vwpwrI]4]

Naanak Bhagath 

Sohan Dhar 

Saachai Saachae 

Kae Vaapaaree 

||4||

O Nanak, the devotees 

look beautiful in the 

Court of the True Lord; 

they are dealers in the 

Truth. ||4||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਅਸਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਿੇਹਾ 
ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੱਤੇ 

ਜਗਆਨ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
29829 688 BUK ipAwso AwiQ  

ikau dir jwiesw 
jIau]

(AwiQ) mwieAw Bhookh Piaaso 

Aathh Kio Dhar 

Jaaeisaa Jeeo ||

I am hungry and 

thirsty for wealth; how 

will I be able to go to 

the Lord's Court?

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ (ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਹੀ ਵਣਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੪॥

29830 689 siqgur pUCau 
jwie nwmu 
iDAwiesw jIau]

Sathigur Pooshho 

Jaae Naam 

Dhhiaaeisaa Jeeo 

||

I shall go and ask the 

True Guru, and 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਿਦੋਂ ਤਕ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ 

ਭੁੱ ਖਾ ਜਪਆਸਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, 
ਤਦ ਤਕ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਭੀ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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29831 689 scu nwmu iDAweI  
swcu cvweI  
gurmuiK swcu 
pCwxw]

(cvweI) aucwrnw Sach Naam 

Dhhiaaee Saach 

Chavaaee 

Guramukh Saach 

Pashhaanaa ||

I meditate on the True 

Name, chant the True 

Name, and as 

Gurmukh, I realize the 

True Name.

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਿ) ਮੈਂ ਿਾ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ (ਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਅਨੁਸਾਰ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹਾਂ (ਨਾਮ ਹੀ ਜਤਿਸਨਾ ਦੂਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ)।

29832 689 dInw nwQu 
dieAwlu inrMjnu  
An idnu nwmu 
vKwxw]

Dheenaa Naathh 

Dhaeiaal Niranjan 

Anadhin Naam 

Vakhaanaa ||

Night and day, I chant 

the Name of the 

merciful, immaculate 

Lord, the Master of 

the poor.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) 

ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹਾਂ।

29833 689 krxI kwr Durhu 
PurmweI Awip 
muAw mnu mwrI]

Karanee Kaar 

Dhhurahu 

Furamaaee Aap 

Muaa Man 

Maaree ||

The Primal Lord has 

ordained the tasks to 

be done; self-conceit 

is overcome, and the 

mind is subdued.

ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਦੀਨਾਂ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਿੋ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

29834 689 nwnk nwmu mhw 
rsu mITw iqRsnw 
nwim 
invwrI]5]2]

Naanak Naam 

Mehaa Ras 

Meethaa 

Thrisanaa Naam 

Nivaaree ||5||2||

O Nanak, the Naam is 

the sweetest essence; 

through the Naam, 

thirst and desire are 

stilled. ||5||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕਾਰ 

ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਮਾਰ ਕੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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29835 689 DnwsrI CMq 
mhlw 1]

Dhhanaasaree 

Shhanth Mehalaa 

1 ||

Dhanaasaree, Chhant, 

First Mehl:

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਮੱਠਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ 

ਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ 

ਕਰ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੫॥੨॥

29836 689 ipr sMig 
mUTVIey Kbir n 
pweIAw jIau]

(mUTVIey) T`gI hoeIey Pir Sang 

Mootharreeeae 

Khabar N Paaeeaa 

Jeeo ||

Your Husband Lord is 

with you, O deluded 

soul-bride, but you do 

are not aware of Him.

ਹੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਠੱਗੀ ਗਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! 

(ਤੇਰਾ) ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, 

ਪਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਆਈ।

29837 689 msqik 
iliKAVw lyKu  
purib kmwieAw 
jIau]

Masathak 

Likhiarraa Laekh 

Purab Kamaaeiaa 

Jeeo ||

Your destiny is written 

on your forehead, 

according to your past 

actions.

(ਤੇਰੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਿੋ ਕੁਝ 

ਤੂੂੰ  ਪਜਹਲੇ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਕਰਮ 

ਕਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ) ਲੇਖ ਹੀ ਅਿੇਹਾ 
ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ (ਜਕ ਤੂੂੰ  ਸੂੰਗ-

ਵੱਸਦੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)।
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29838 689 lyKu n imteI  
purib kmwieAw  
ikAw jwxw ikAw 
hosI]

Laekh N Mittee 

Purab Kamaaeiaa 

Kiaa Jaanaa Kiaa 

Hosee ||

This inscription of past 

deeds cannot be 

erased; what do I 

know about what will 

happen?

ਪਜਹਲੇ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਜਲਜਖਆ) ਲੇਖ (ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ) 
ਜਮਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ 
ਜਕ (ਉਸ ਜਲਖੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ) ਕੀਹ ਵਾਪਰੇਗੀ।
29839 689 guxI Acwir nhI 

rMig rwqI  
Avgux bih bih 
rosI]

Gunee Achaar 

Nehee Rang 

Raathee Avagun 

Behi Behi Rosee ||

You have not adopted 

a virtuous lifestyle, 

and you are not 

attuned to the Lord's 

Love; you sit there, 

crying over your past 

misdeeds.

(ਪੂਰਬਲੀ ਕਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ 

ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ (ਕੀਤੇ) 

ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਦੁਖੀ (ਹੀ) ਹੋਵੇਗੀ।
29840 689 Dnu jobnu Awk 

kI CwieAw  
ibriD Bey idn 
puMinAw]

(puMinAw) mu`k gey Dhhan Joban Aak 

Kee Shhaaeiaa 

Biradhh Bheae 

Dhin Punniaa ||

Wealth and youth are 

like the shade of the 

bitter swallow-wort 

plant; you are growing 

old, and your days are 

coming to their end.

(ਿੀਵ ਧਨ ਿੋਬਨ ਆਜਦਕ ਦੇ 

ਮਾਣ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ 
ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ) ਧਨ ਤੇ 

ਿਵਾਨੀ ਅੱਕ (ਦੇ ਬੂਟੇ) ਦੀ ਛਾਂ 
(ਵਰਗੇ ਹੀ) ਹਨ, ਿਦੋਂ ਬੱੁਢਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਜਦਨ 

ਆਖ਼ਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਤਾਂ 
ਇਹ ਧਨ ਿਵਾਨੀ ਸਾਥ ਤੋੜ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।
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29841 689 nwnk nwm ibnw 
dohwgix CUtI 
JUiT 
ivCuMinAw]1]

(ivCuMinAw) ivCiVAw Naanak Naam 

Binaa Dhohaagan 

Shhoottee Jhooth 

Vishhunniaa ||1||

O Nanak, without the 

Naam, the Name of 

the Lord, you shall end 

up as a discarded, 

divorced bride; your 

own falsehood shall 

separate you from the 

Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਅਭਾਗਣ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਛੱੁਟੜ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਕੂੜੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

29842 689 bUfI Gru GwilE  
gur kY Bwie clo]

(bUfI) fu`bI[ (GwilE) 
qbwh

Booddee Ghar 

Ghaaliou Gur Kai 

Bhaae Chalo ||

You have drowned, 

and your house is 

ruined; walk in the 

Way of the Guru's Will.

ਹੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਡੱੁਬੀ ਹੋਈਏ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਘਰ 

ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, (ਹੁਣ 

ਤਾਂ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਤੁਰ।
29843 689 swcw nwmu 

iDAwie pwvih 
suiK mhlo]

mh`lo Saachaa Naam 

Dhhiaae Paavehi 

Sukh Mehalo ||

Meditate on the True 

Name, and you shall 

find peace in the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰ ਲੱਭ ਲਏਗਂੀ।

29844 689 hir nwmu iDAwey  
qw suKu pwey  
pyeIAVY idn 
cwry]

Har Naam 

Dhhiaaeae Thaa 

Sukh Paaeae 

Paeeearrai Dhin 

Chaarae ||

Meditate on the Lord's 

Name, and you shall 

find peace; your stay 

in this world shall last 

only four days.

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੀ 
ਹੈ (ਇਸ ਿਗਤ ਦਾ ਕੀਹ 

ਮਾਣ?) ਿਗਤ ਜਵਚ ਤਾਂ ਚਾਰ 

ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ।
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29845 689 inj Gir jwie 
bhY scu pwey An 
idnu nwil 
ipAwry]

Nij Ghar Jaae 

Behai Sach Paaeae 

Anadhin Naal 

Piaarae ||

Sit in the home of your 

own being, and you 

shall find Truth; night 

and day, be with your 

Beloved.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ 
ਘਰ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਭਾਵ, 

ਸਦਾ ਹੀ) ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
29846 689 ivxu BgqI Gir 

vwsu n hovI  
suixAhu lok 
sbwey]

suix-Ahu Vin Bhagathee 

Ghar Vaas N 

Hovee Suniahu 

Lok Sabaaeae ||

Without loving 

devotion, you cannot 

dwell in your own 

home - listen, 

everyone!

ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ! ਸੁਣ ਲਵੋ, 
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨ 

ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਟਕਾਉ ਨਹੀਂ ਲੈ 

ਸਕਦਾ।

29847 689 nwnk srsI qw 
ipru pwey rwqI 
swcY nwey]2]

(srsI) AnMidq Naanak Sarasee 

Thaa Pir Paaeae 

Raathee Saachai 

Naaeae ||2||

O Nanak, she is happy, 

and she obtains her 

Husband Lord, if she is 

attuned to the True 

Name. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਰਸ ਮਾਣਨ ਵਾਲੀ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥
29848 689 ipru Dn BwvY qw 

ipr BwvY nwrI 
jIau]

Pir Dhhan Bhaavai 

Thaa Pir Bhaavai 

Naaree Jeeo ||

If the soul-bride is 

pleasing to her 

Husband Lord, then 

the Husband Lord will 

love His bride.

ਿਦੋਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਭੂ-ਪਤੀ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਤਦੋਂ ਉਹ ਿੀਵ ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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29849 689 rMig pRIqm rwqI  
gur kY sbid 
vIcwrI jIau]

Rang Preetham 

Raathee Gur Kai 

Sabadh 

Veechaaree Jeeo 

||

Imbued with the love 

of her Beloved, she 

contemplates the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤਮ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

29850 689 gur sbid 
vIcwrI nwh 
ipAwrI iniv 
iniv Bgiq 
kryeI]

Gur Sabadh 

Veechaaree Naah 

Piaaree Niv Niv 

Bhagath Karaeee 

||

She contemplates the 

Guru's Shabads, and 

her Husband Lord 

loves her; in deep 

humility, she worships 

Him in loving devotion.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਪਆਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਊਂ ਜਨਊਂ ਕੇ 

(ਭਾਵ, ਪੂਰਨ ਜਨਮਿਤਾ-ਸਰਧਾ 
ਨਾਲ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ 
ਹੈ।

29851 689 mwieAw mohu 
jlwey pRIqmu rs 
mih rMgu kryeI]

Maaeiaa Mohu 

Jalaaeae 

Preetham Ras 

Mehi Rang 

Karaeee ||

She burns away her 

emotional attachment 

to Maya, and in love, 

she loves her Beloved.

ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤਮ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ (ਜਭੱਿ ਕੇ) ਉਸ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

29852 689 pRB swcy syqI  
rMig rMgyqI lwl 
BeI mnu mwrI]

Prabh Saachae 

Saethee Rang 

Rangaethee Laal 

Bhee Man Maaree 

||

She is imbued and 

drenched with the 

Love of the True Lord; 

she has become 

beautiful, by 

conquering her mind.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਲ (ਿੁੜ 

ਕੇ) ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਹਣੇ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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29853 689 nwnk swic vsI 
sohwgix ipr 
isau pRIiq 
ipAwrI]3]

Naanak Saach 

Vasee Sohaagan 

Pir Sio Preeth 

Piaaree ||3||

O Nanak, the happy 

soul-bride abides in 

Truth; she loves to 

love her Husband 

Lord. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਸੁਭਾਗ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਪਿੀਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ 
ਜਪਆਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

29854 689 ipr Gir sohY 
nwir jy ipr 
Bwvey jIau]

Bw-vey Pir Ghar Sohai 

Naar Jae Pir 

Bhaaveae Jeeo ||

The soul-bride looks 

so beautiful in the 

home of her Husband 

Lord, if she is pleasing 

to Him.

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

29855 689 JUTy vYx cvy  
kwim n Awvey 
jIau]

(vYx) bol[ (cvY) boly[ 
Aw-vey

Jhoothae Vain 

Chavae Kaam N 

Aaveae Jeeo ||

It is of no use at all to 

speak false words.

(ਪਰ ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਪਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋਵੇ 
ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੇਮ ਦੱਸਣ ਲਈ) 

ਝੂਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, (ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਜਿੱਤਣ ਲਈ) ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦਾ।
29856 689 JUTu AlwvY kwim 

n AwvY nw ipru 
dyKY nYxI]

Jhooth Alaavai 

Kaam N Aavai Naa 

Pir Dhaekhai 

Nainee ||

If she speaks false, it is 

of no use to her, and 

she does not see her 

Husband Lord with her 

eyes.

(ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਝੂਠਾ 
ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਬੋਲ) 

ਉਸ ਦੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਉਸ ਵਲ ਤੱਕਦਾ ਭੀ 
ਨਹੀਂ।
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29857 689 AvguixAwrI  
kMiq ivswrI CUtI 
ivDx rYxI]

(ivDx) inKsmI Avaguniaaree 

Kanth Visaaree 

Shhoottee 

Vidhhan Rainee ||

Worthless, forgotten 

and abandoned by her 

Husband Lord, she 

passes her life-night 

without her Lord and 

Master.

ਉਸ ਔਗੁਣ-ਭਰੀ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਛੱੁਟੜ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ 

ਲੂੰ ਘਦੀ ਹੈ।

29858 689 gur sbdu n mwnY  
PwhI PwQI sw 
Dn mhlu n pwey]

Gur Sabadh N 

Maanai Faahee 

Faathhee Saa 

Dhhan Mehal N 

Paaeae ||

Such a wife does not 

believe in the Word of 

the Guru's Shabad; 

she is caught in the 

net of the world, and 

does not obtain the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਵਸਾਂਦੀ, ਉਹੀ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਿਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਦਰ-ਘਰ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ।

29859 689 nwnk Awpy Awpu 
pCwxY gurmuiK 
shij smwey]4]

Naanak Aapae Aap 

Pashhaanai 

Guramukh Sehaj 

Samaaeae ||4||

O Nanak, if she 

understands her own 

self, then, as 

Gurmukh, she merges 

in celestial peace. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਅਸਲੇ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੪॥

29860 689 Dn sohwgix 
nwir ijin ipru 
jwixAw jIau]

Dhhan Sohaagan 

Naar Jin Pir 

Jaaniaa Jeeo ||

Blessed is that soul-

bride, who knows her 

Husband Lord.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ 

ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲਈ ਹੈ।
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29861 689 nwm ibnw 
kUiVAwir kUVu 
kmwixAw jIau]

Naam Binaa 

Koorriaar Koorr 

Kamaaniaa Jeeo ||

Without the Naam, 

she is false, and her 

actions are false as 

well.

ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ 

ਭੁਲਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ 
ਵਣਿਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜ ਹੀ 
ਕਮਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

29862 689 hir Bgiq 
suhwvI swcy BwvI  
Bwie Bgiq pRB 
rwqI]

Har Bhagath 

Suhaavee Saachae 

Bhaavee Bhaae 

Bhagath Prabh 

Raathee ||

Devotional worship of 

the Lord is beautiful; 

the True Lord loves it. 

So immerse yourself in 

loving devotional 

worship of God.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

29863 689 ipru rlIAwlw  
jobin bwlw iqsu 
rwvy rMig rwqI]

(rlIAwlw) AnMd dw Gr Pir Raleeaalaa 

Joban Baalaa This 

Raavae Rang 

Raathee ||

My Husband Lord is 

playful and innocent; 

imbued with His Love, 

I enjoy Him.

ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਿਵਾਨ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਉਸ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਹੋਈ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

29864 689 gur sbid 
ivgwsI shu 
rwvwsI Plu 
pwieAw guxkwrI]

Gur Sabadh 

Vigaasee Sahu 

Raavaasee Fal 

Paaeiaa 

Gunakaaree ||

She blossoms forth 

through the Word of 

the Guru's Shabad; 

she ravishes her 

Husband Lord, and 

obtains the most 

noble reward.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਜਖੜੇ ਜਹਰਦੇ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਦਾ (ਇਹ) 

ਿਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਗੁਣ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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29865 689 nwnk swcu imlY 
vifAweI ipr 
Gir sohY 
nwrI]5]3]

Naanak Saach 

Milai Vaddiaaee 

Pir Ghar Sohai 

Naaree ||5||3||

O Nanak, in Truth, she 

obtains glory; in her 

Husband's home, the 

soul-bride looks 

beautiful. ||5||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ) ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ॥੫॥੩॥

29866 690 DnwsrI CMq 
mhlw 4 Gru 1

Dhhanaasaree 

Shhanth Mehalaa 

4 Ghar 1

Dhanaasaree, Chhant, 

Fourth Mehl, First 

House:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ' (ਛੂੰਦ)।

29867 690 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29868 690 hir jIau ikRpw 
kry qw nwmu 
iDAweIAY jIau]

Har Jeeo Kirapaa 

Karae Thaa Naam 

Dhhiaaeeai Jeeo ||

When the Dear Lord 

grants His Grace, one 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

29869 690 siqguru imlY 
suBwie shij gux 
gweIAY jIau]

Sathigur Milai 

Subhaae Sehaj 

Gun Gaaeeai Jeeo 

||

Meeting the True 

Guru, through loving 

faith and devotion, 

one intuitively sings 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ (ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਗਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
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29870 690 gux gwie ivgsY 
sdw An idnu jw 
Awip swcy Bwvey]

ivgsY[ Bwv-ey Gun Gaae Vigasai 

Sadhaa Anadhin 

Jaa Aap Saachae 

Bhaaveae ||

Singing His Glorious 

Praises continually, 

night and day, one 

blossoms forth, when 

it is pleasing to the 

True Lord.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਿਦੋਂ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪ (ਇਹ 

ਮੇਹਰ ਕਰਨੀ) ਪਸੂੰਦ ਆਵੇ।

29871 690 AhMkwru haumY 
qjY mwieAw  
shij nwim 
smwvey]

smwv-ey Ahankaar Houmai 

Thajai Maaeiaa 

Sehaj Naam 

Samaaveae ||

Egotism, self-conceit 

and Maya are 

forsaken, and he is 

intuitively absorbed 

into the Naam.

(ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ) ਅਹੂੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ, 

ਮਾਇਆ (ਦਾ ਮੋਹ) ਜਤਆਗ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

29872 690 Awip krqw kry 
soeI Awip dyie  
q pweIAY]

dy-ie Aap Karathaa 

Karae Soee Aap 

Dhaee Th Paaeeai 

||

The Creator Himself 

acts; when He gives, 

then we receive.

(ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ (ਇਹ ਦਾਜਤ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

29873 690 hir jIau ikRpw 
kry qw nwmu 
iDAweIAY 
jIau]1]

Har Jeeo Kirapaa 

Karae Thaa Naam 

Dhhiaaeeai Jeeo 

||1||

When the Dear Lord 

grants His Grace, we 

meditate on the 

Naam. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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29874 690 AMdir swcw nyhu  
pUry siqgurY jIau]

Andhar Saachaa 

Naehu Poorae 

Sathigurai Jeeo ||

Deep within, I feel 

true love for the 

Perfect True Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।

29875 690 hau iqsu syvI 
idnu rwiq mY kdy  
n vIsrY jIau]

Ho This Saevee 

Dhin Raath Mai 

Kadhae N Veesarai 

Jeeo ||

I serve Him day and 

night; I never forget 

Him.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ।

29876 690 kdy n ivswrI  
An idnu sm@wrI  
jw nwmu leI qw 
jIvw]

Kadhae N Visaaree 

Anadhin 

Samhaaree Jaa 

Naam Lee Thaa 

Jeevaa ||

I never forget Him; I 

remember Him night 

and day. When I chant 

the Naam, then I live.

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹਾਂ। ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

29877 690 sRvxI suxI q 
ieh mnu iqRpqY  
gurmuiK AMimRqu 
pIvw]

Sravanee Sunee 

Th Eihu Man 

Thripathai 

Guramukh 

Anmrith Peevaa ||

With my ears, I hear 

about Him, and my 

mind is satisfied. As 

Gurmukh, I drink in 

the Ambrosial Nectar.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ 
(ਮੇਰਾ) ਇਹ ਮਨ (ਮਾਇਆ 

ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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29878 690 ndir kry qw 
siqguru myly An 
idnu ibbyk buiD 
ibcrY]

Nadhar Karae 

Thaa Sathigur 

Maelae Anadhin 

Bibaek Budhh 

Bicharai ||

If He bestows His 

Glance of Grace, then I 

shall meet the True 

Guru; my 

discriminating intellect 

would contemplate 

Him, night and day.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
(ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਦੀ) ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਦੀ ਪਰਖ 

ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।

29879 690 AMdir swcw nyhu  
pUry siqgurY]2]

Andhar Saachaa 

Naehu Poorae 

Sathigurai ||2||

Deep within, I feel 

true love for the 

Perfect True Guru. 

||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥

29880 690 sqsMgiq imlY 
vfBwig qw hir 
rsu Awvey jIau]

Sathasangath 

Milai Vaddabhaag 

Thaa Har Ras 

Aaveae Jeeo ||

By great good fortune, 

one joins the Sat 

Sangat, the True 

Congregation; then, 

one comes to savor 

the subtle essence of 

the Lord.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

29881 690 An idnu rhY 
ilv lwie q 
shij smwvey 
jIau]

Anadhin Rehai Liv 

Laae Th Sehaj 

Samaaveae Jeeo ||

Night and day, he 

remains lovingly 

focused on the Lord; 

he merges in celestial 

peace.

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ) ਸੁਰਜਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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29882 690 shij smwvY qw 
hir min BwvY  
sdw AqIqu 
bYrwgI]

Sehaj Samaavai 

Thaa Har Man 

Bhaavai Sadhaa 

Atheeth Bairaagee 

||

Merging in celestial 

peace, he becomes 

pleasing to the Lord's 

Mind; he remains 

forever unattached 

and untouched.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
29883 690 hliq pliq soBw 

jg AMqir rwm 
nwim ilv lwgI]

j`g Halath Palath 

Sobhaa Jag Anthar 

Raam Naam Liv 

Laagee ||

He receives honor in 

this world and the 

next, lovingly focused 

on the Lord's Name.

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ, ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ, 

ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

29884 690 hrK sog duhw qy 
mukqw jo pRBu kry 
su Bwvey]

Harakh Sog 

Dhuhaa Thae 

Mukathaa Jo 

Prabh Karae S 

Bhaaveae ||

He is liberated from 

both pleasure and 

pain; he is pleased by 

whatever God does.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ 
ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕੁਝ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

29885 690 sqsMgiq imlY 
vfBwig qw hir 
rsu Awvey 
jIau]3]

Sathasangath 

Milai Vaddabhaag 

Thaa Har Ras 

Aaveae Jeeo ||3||

By great good fortune, 

one joins the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, and 

then, one comes to 

savor the subtle 

essence of the Lord. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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29886 690 dUjY Bwie duKu 
hoie mnmuK jim 
joihAw jIau]

Dhoojai Bhaae 

Dhukh Hoe 

Manamukh Jam 

Johiaa Jeeo ||

In the love of duality, 

there is pain and 

suffering; the 

Messenger of Death 

eyes the self-willed 

manmukhs.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਤੱਕ 

ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ।

29887 690 hwie hwie kry 
idnu rwiq  
mwieAw duiK 
moihAw jIau]

Haae Haae Karae 

Dhin Raath 

Maaeiaa Dhukh 

Mohiaa Jeeo ||

They cry and howl, day 

and night, caught by 

the pain of Maya.

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ 'ਹਾਇ ਹਾਇ' 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

29888 690 mwieAw duiK 
moihAw haumY 
roihAw myrI myrI 
krq ivhwvey]

(roihAw) kRoDvwn[ 
ivhwv-ey

Maaeiaa Dhukh 

Mohiaa Houmai 

Rohiaa Maeree 

Maeree Karath 

Vihaaveae ||

Caught by the pain of 

Maya, provoked by his 

ego, he passes his life 

crying out, ""Mine, 

mine!"".

ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਜਵਚ ਗਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹਉਮੈ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੋਧਾਤੁਰ ਭੀ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਮੇਰੀ 
ਮਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ' 

ਕਰਜਦਆਂ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

29889 690 jo pRBu dyie iqsu 
cyqY nwhI AMiq 
gieAw pCuqwvey]

pCuqwv-ey Jo Prabh Dhaee 

This Chaethai 

Naahee Anth 

Gaeiaa 

Pashhuthaaveae ||

He does not 

remember God, the 

Giver, and in the end, 

he departs regretting 

and repenting.

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਭ ਕੁਝ) ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਕਦੇ ਚੇਤੇ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਖ਼ਰ ਿਦੋਂ ਇਥੋਂ 
ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ।
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29890 690 ibnu nwvY ko swiQ  
n cwlY puqR klqR 
mwieAw DoihAw]

(DoihAw) T`igAw[ k-
l`qR

Bin Naavai Ko 

Saathh N Chaalai 

Puthr Kalathr 

Maaeiaa Dhhohiaa 

||

Without the Name, 

nothing shall go along 

with him; not his 

children, spouse or the 

enticements of Maya.

ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ (ਆਜਦਕ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਭੀ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ 

ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਛਲ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ।

29891 690 dUjY Bwie duKu 
hoie mnmuiK jim 
joihAw jIau]4]

Dhoojai Bhaae 

Dhukh Hoe 

Manamukh Jam 

Johiaa Jeeo ||4||

In the love of duality, 

there is pain and 

suffering; the 

Messenger of Death 

eyes the self-willed 

manmukhs. ||4||

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਗਿਸੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਦੱੁਖ ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ ॥੪॥

29892 690 kir ikrpw lyhu 
imlwie mhlu 
hir pwieAw 
jIau]

Kar Kirapaa Laehu 

Milaae Mehal Har 

Paaeiaa Jeeo ||

Granting His Grace, 

the Lord has merged 

me with Himself; I 

have found the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੀ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

29893 690 sdw rhY kr joiV  
pRBu min BwieAw 
jIau]

Sadhaa Rehai Kar 

Jorr Prabh Man 

Bhaaeiaa Jeeo ||

I remain standing with 

my palms pressed 

together; I have 

become pleasing to 

God's Mind.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਸਦਾ ਹੱਥ ਿੋੜ 

ਕੇ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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29894 690 pRBu min BwvY qw 
hukim smwvY  
hukmu mMin suKu 
pwieAw]

Prabh Man 

Bhaavai Thaa 

Hukam Samaavai 

Hukam Mann Sukh 

Paaeiaa ||

When one is pleasing 

to God's Mind, then 

he merges in the 

Hukam of the Lord's 

Command; 

surrendering to His 

Hukam, he finds peace.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਹੁਕਮ ਮੂੰਨ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

29895 690 Anidnu jpq 
rhY idnu rwqI  
shjy nwmu 
iDAwieAw]

Anadhin Japath 

Rehai Dhin 

Raathee Sehajae 

Naam Dhhiaaeiaa 

||

Night and day, he 

chants the Lord's 

Name, day and night; 

intuitively, naturally, 

he meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

29896 690 nwmo nwmu imlI 
vifAweI nwnk 
nwmu min Bwvey]

Bwv-ey Naamo Naam 

Milee Vaddiaaee 

Naanak Naam 

Man Bhaaveae ||

Through the Naam, 

the glorious greatness 

of the Naam is 

obtained; the Naam is 

pleasing to Nanak's 

mind.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ (ਹੀ) 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਈ ਜਮਲੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

29897 690 kir ikrpw lyhu 
imlwie mhlu 
hir pwvey 
jIau]5]1]

pwv-ey Kar Kirapaa Laehu 

Milaae Mehal Har 

Paaveae Jeeo 

||5||1||

Granting His Grace, 

the Lord has merged 

me with Himself; I 

have found the 

Mansion of the Lord's 

Presence. ||5||1||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਆਪਣੀ) ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੫॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6050 Published: March 06/ 2014



29898 691 DnwsrI mhlw 5 
CMq

Dhhanaasaree 

Mehalaa 5 

Shhantha

Dhanaasaree, Fifth 

Mehl, Chhant:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ' (ਛੂੰਦ)।

29899 691 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29900 691 siqgur dIn 
dieAwl ijsu 
sMig hir gwvIAY 
jIau]

Sathigur Dheen 

Dhaeiaal Jis Sang 

Har Gaaveeai Jeeo 

||

The True Guru is 

merciful to the meek; 

in His Presence, the 

Lord's Praises are sung.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

29901 691 AMimRqu hir kw 
nwmu swDsMig 
rwvIAY jIau]

Anmrith Har Kaa 

Naam 

Saadhhasang 

Raaveeai Jeeo ||

The Ambrosial Name 

of the Lord is chanted 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

29902 691 Bju sMig swDU  
ieku ArwDU jnm 
mrn duK nwsey]

Bju polw, n`wsey ksky Bhaj Sang 

Saadhhoo Eik 

Araadhhoo Janam 

Maran Dhukh 

Naaseae ||

Vibrating, and 

worshipping the One 

Lord in the Company 

of the Holy, the pains 

of birth and death are 

removed.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਿਾਹ, (ਉਥੇ) ਇਕ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ, (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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29903 691 Duir krmu 
iliKAw swcu 
isiKAw ktI jm 
kI Pwsey]

is`iKAw[ Pws-ey Dhhur Karam 

Likhiaa Saach 

Sikhiaa Kattee Jam 

Kee Faaseae ||

Those who have such 

karma pre-ordained, 

study and learn the 

Truth; the noose of 

Death is removed 

from their necks.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ) ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ (ਦਾ ਲੇਖ) 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਗਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

29904 691 BY Brm nwTy CutI 
gwTy jm pMiQ 
mUil n AwvIAY]

Bhai Bharam 

Naathae Shhuttee 

Gaathae Jam 

Panthh Mool N 

Aaveeai ||

Their fears and doubts 

are dispelled, the knot 

of death is untied, and 

they never have to 

walk on Death's path.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਰ ਸਾਰੇ 

ਭਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਮਨ 

ਜਵਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ) ਗੂੰਢ ਖੁਲਹ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀਦਾ।
29905 691 ibnvMiq nwnk  

Dwir ikrpw sdw 
hir gux 
gwvIAY]1]

Binavanth Naanak 

Dhhaar Kirapaa 

Sadhaa Har Gun 

Gaaveeai ||1||

Prays Nanak, shower 

me with Your Mercy, 

Lord; let me sing Your 

Glorious Praises 

forever. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ॥੧॥

29906 691 inDirAw Dr 
eyku nwmu inrMjno 
jIau]

Nidhhariaa Dhhar 

Eaek Naam 

Niranjano Jeeo ||

The Name of the One, 

Immaculate Lord is the 

Support of the 

unsupported.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ 

ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਨਆਸਜਰਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।
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29907 691 qU dwqw dwqwru  
srb duK BMjno 
jIau]

Thoo Dhaathaa 

Dhaathaar Sarab 

Dhukh Bhanjano 

Jeeo ||

You are the Giver, the 

Great Giver, the 

Dispeller of all sorrow.

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

29908 691 duK hrq krqw 
suKh suAwmI  
srix swDU 
AwieAw]

Dhukh Harath 

Karathaa Sukheh 

Suaamee Saran 

Saadhhoo Aaeiaa 

||

O Destroyer of pain, 

Creator Lord, Master 

of peace and bliss, I 

have come seeking the 

Sanctuary of the Holy;

ਹੇ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਦੇ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

29909 691 sMswru swgru mhw 
ibKVw pl eyk 
mwih qrwieAw]

Sansaar Saagar 

Mehaa Bikharraa 

Pal Eaek Maahi 

Tharaaeiaa ||

Please, help me to 

cross over the 

terrifying and difficult 

world-ocean in an 

instant.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਇਸ ਬੜੇ ਔਖੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਜਛਨ 

ਜਵਚ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

29910 691 pUir rihAw srb 
QweI gur igAwnu 
nyqRI AMjno]

QWeIN Poor Rehiaa Sarab 

Thhaaee Gur 

Giaan Naethree 

Anjano ||

I saw the Lord 

pervading and 

permeating 

everywhere, when the 

healing ointment of 

the Guru's wisdom 

was applied to my 

eyes.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੱਤਾ 
ਜਗਆਨ-ਸੁਰਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈਂ।
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29911 691 ibnvMiq nwnk  
sdw ismrI srb 
duK BY BMjno]2]

Binavanth Naanak 

Sadhaa Simaree 

Sarab Dhukh Bhai 

Bhanjano ||2||

Prays Nanak, 

remember Him 

forever in meditation, 

the Destroyer of all 

sorrow and fear. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੨॥

29912 691 Awip lIey liV 
lwie ikrpw 
DwrIAw jIau]

Aap Leeeae Larr 

Laae Kirapaa 

Dhhaareeaa Jeeo 

||

He Himself has 

attached me to the 

hem of His robe; He 

has showered me with 

His Mercy.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ (ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ) ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

29913 691 moih inrguxu nIcu 
AnwQu pRB Agm 
ApwrIAw jIau]

Mohi Niragun 

Neech Anaathh 

Prabh Agam 

Apaareeaa Jeeo ||

I am worthless, lowly 

and helpless; God is 

unfathomable and 

infinite.

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਗੁਣ-ਹੀਨ ਨੀਚ ਅਤੇ ਅਨਾਥ 

(ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, 
ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਭੀ ਮੇਹਰ ਕਰ)।

29914 691 dieAwl sdw 
ikRpwl suAwmI  
nIc 
QwpxhwirAw]

Dhaeiaal Sadhaa 

Kirapaal Suaamee 

Neech 

Thhaapanehaariaa 

||

My Lord and Master is 

always merciful, kind 

and compassionate; 

He uplifts and 

establishes the lowly.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ! ਹੇ ਜਕਰਪਾ 
ਦੇ ਘਰ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਨੀਜਵਆਂ ਨੂੂੰ  
ਉੱਚੇ ਬਣਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!

29915 691 jIA jMq siB 
vis qyrY sgl 
qyrI swirAw]

(swirAw) sMBwl c[ 
v`is

Jeea Janth Sabh 

Vas Thaerai Sagal 

Thaeree Saariaa ||

All beings and 

creatures are under 

Your power; You take 

care of all.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹਨ, 

ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸੂੰਭਾਲ ਜਵਚ ਹਨ।
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29916 691 Awip krqw  
Awip Bugqw  
Awip sgl 
bIcwrIAw]

Aap Karathaa Aap 

Bhugathaa Aap 

Sagal 

Beechaareeaa ||

He Himself is the 

Creator, and He 

Himself is the Enjoyer; 

He Himself is the 

Contemplator of all.

ਤੂੂੰ  ਆਪ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, (ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਆਪ (ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ) ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਜਵਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

29917 691 ibnvMq nwnk  
gux gwie jIvw  
hir jpu jpau 
bnvwrIAw]3]

ibn-vMq Binavanth Naanak 

Gun Gaae Jeevaa 

Har Jap Japo 

Banavaareeaa 

||3||

Prays Nanak, singing 

Your Glorious Praises, I 

live, chanting the 

Chant of the Lord, the 

Lord of the world-

forest. ||3||

ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਹਰ 

ਕਰ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੩॥

29918 691 qyrw drsu Apwru  
nwmu AmoleI 
jIau]

A-moleI Thaeraa Dharas 

Apaar Naam 

Amolee Jeeo ||

The Blessed Vision of 

Your Darshan is 

incomparable; Your 

Name is utterly 

priceless.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ। ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਕਸੇ (ਦੁਨੀਆਵੀ) ਕੀਮਤ 

ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

29919 691 iniq jpih qyry 
dws purK 
AqoleI jIau]

A-qoleI Nith Japehi 

Thaerae Dhaas 

Purakh Atholee 

Jeeo ||

O my Incomputable 

Lord, Your humble 

servants ever 

meditate on You.

ਹੇ ਨਾਹ ਤੋਲੇ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ 

ਦਾਸ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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29920 691 sMq rsn vUTw 
Awip qUTw hir 
rsih syeI 
mwiqAw]

Santh Rasan 

Voothaa Aap 

Thoothaa Har 

Rasehi Saeee 

Maathiaa ||

You dwell on the 

tongues of the Saints, 

by Your own pleasure; 

they are intoxicated 

with Your sublime 

essence, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸੂੰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਿੀਭ ਉਤੇ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

29921 691 gur crn lwgy 
mhw Bwgy sdw 
An idnu 
jwigAw]

Gur Charan Laagae 

Mehaa Bhaagae 

Sadhaa Anadhin 

Jaagiaa ||

Those who are 

attached to Your feet 

are very blessed; night 

and day, they remain 

always awake and 

aware.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਆ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
29922 691 sd sdw isMmRqb´ 

suAwmI swis 
swis gux boleI]

(isMmRqb´)ismrny Xog 
AivnwsI[ isMmRqb´: 
isMmRq`ibA

Sadh Sadhaa 

Sinmrathaby 

Suaamee Saas 

Saas Gun Bolee ||

Forever and ever, 

meditate in 

remembrance on the 

Lord and Master; with 

each and every 

breath, speak His 

Glorious Praises.

ਹੇ ਜਸਮਰਨ-ਿੋਗ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜਾ (ਗੁਰੂ) ਸਦਾ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

29923 691 ibnvMiq nwnk  
DUir swDU nwmu 
pRBU 
AmoleI]4]1]

Binavanth Naanak 

Dhhoor Saadhhoo 

Naam Prabhoo 

Amolee ||4||1||

Prays Nanak, let me 

become the dust of 

the feet of the Saints. 

God's Name is 

invaluable. ||4||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਮੈਨੂੂੰ  
ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਦੇਹ, 

ਿੇਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ 

(ਸਦਾ ਿਪਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੧॥
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29924 691 rwgu DnwsrI 
bwxI Bgq kbIr 
jI kI

Raag 

Dhhanaasaree 

Baanee Bhagath 

Kabeer Jee Kee

Raag Dhanaasaree, 

The Word Of Devotee 

Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

29925 691 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

29926 691 snk snMd mhys 
smwnW]

(smwnW) vrigAW Sanak Sanandh 

Mehaes 

Samaanaan ||

Beings like Sanak, 

Sanand, Shiva and 

Shaysh-naaga -

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਬਿਹਮਾ ਦੇ ਪੱੁਤਰਾਂ) 
ਸਨਕ, ਸਨੂੰ ਦ ਅਤੇ ਜਸ਼ਵ ਿੀ 
ਵਰਜਗਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ;

29927 691 syKnwig qyro 
mrmu n jwnW]1]

(mrmu) Byd Saekhanaag 

Thaero Maram N 

Jaanaan ||1||

None of them know 

Your mystery, Lord. 

||1||

(ਜਵਸ਼ਨੂ ਦੇ ਭਗਤ) ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ 

ਤੇਰੇ (ਜਦਲ ਦਾ) ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ 
ਸਮਜਝਆ ॥੧॥

29928 691 sMqsMgiq rwmu 
irdY 
bsweI]1]rhwau]

Santhasangath 

Raam Ridhai 

Basaaee ||1|| 

Rehaao ||

In the Society of the 

Saints, the Lord dwells 

within the heart. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29929 691 hnUmwn sir  
gruV smwnW]

(sir) vrgy[ (gruV) 
ivSnMU dI svwrI pMCI

Hanoomaan Sar 

Garurr Samaanaan 

||

Beings like Hanumaan, 

Garura, Indra the King 

of the gods and the 

rulers of humans -

(ਸਿੀ ਰਾਮ ਚੂੰਦਰ ਿੀ ਦੇ ਸੇਵਕ) 

ਹਨੂਮਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇ, (ਜਵਸ਼ਨੂ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਤੇ ਪੂੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਾਿੇ) 
ਗਰੁੜ ਵਰਜਗਆਂ ਨੇ,
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29930 691 surpiq nrpiq  
nhI gun 
jwnW]2]

(surpiq) ieMdR[ 
(nrpiq) rwjw

Surapath 

Narapath Nehee 

Gun Jaanaan ||2||

None of them know 

Your Glories, Lord. 

||2||

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਰਾਿ ੇਇੂੰਦਰ ਨੇ, 

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭੀ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

॥੨॥

29931 691 cwir byd Aru 
isMimRiq purwnW]

isMm-i Riq Chaar Baedh Ar 

Sinmrith 

Puraanaan ||

The four Vedas, the 

Simritees and the 

Puraanas, Vishnu the 

Lord of Lakshmi

ਚਾਰ ਵੇਦ, (ਅਠਾਰਾਂ) 
ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ, (ਅਠਾਰਾਂ) ਪੁਰਾਣ-

(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬਿਹਮਾ, 
ਮਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰਸ਼ੀਆਂ) ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ;

29932 691 kmlwpiq kvlw  
nhI jwnW]3]

(kmlwpiq) ivSnMU Kamalaapath 

Kavalaa Nehee 

Jaanaan ||3||

And Lakshmi herself - 

none of them know 

the Lord. ||3||

ਜਵਸ਼ਨੂ ਤੇ ਲੱਛਮੀ ਨੇ ਭੀ ਤੇਰਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ॥੩॥

29933 691 kih kbIr so 
BrmY nwhI]

Kehi Kabeer So 

Bharamai Naahee 

||

Says Kabeer, one who 

falls at the Lord's feet,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਬਾਕੀ 
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦੇ 

ਰਹੇ) ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ,
29934 691 pg lig rwm  

rhYsrnWhI]4]1
]

pg:polw bolo Pag Lag Raam 

Rehai 

Saranaanhee 

||4||1||

And remains in His 

Sanctuary, does not 

wander around lost. 

||4||1||

ਿ ੋ(ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ) ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥
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29935 692 idn qy phr  
phr qy GrIAW  
Awv GtY qnu 
CIjY]

(Awv) aumr[ (CIjY) 
kmzor

Dhin Thae Pehar 

Pehar Thae 

Ghareeaaan Aav 

Ghattai Than 

Shheejai ||

Day by day, hour by 

hour, life runs its 

course, and the body 

withers away.

ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਜਹਰ ਤੇ ਪਜਹਰਾਂ ਤੋਂ 
ਘੜੀਆਂ (ਜਗਣ ਲਉ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾ ਕਰ ਕੇ) 

ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

29936 692 kwlu AhyrI iPrY 
biDk ijau khhu 
kvn ibiD 
kIjY]1]

(AhyrI) iSkwrI[ 
(b`iDk) PMDk[ kh-hu

Kaal Ahaeree Firai 

Badhhik Jio 

Kehahu Kavan 

Bidhh Keejai ||1||

Death, like a hunter, a 

butcher, is on the 

prowl; tell me, what 

can we do? ||1||

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ) 

ਕਾਲ-ਰੂਪ ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਇਉਂ 

ਜਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ (ਜਹਰਨ 

ਆਜਦਕਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ) ਜਸ਼ਕਾਰੀ। ਦੱਸੋ, (ਇਸ 

ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਜਕਹੜਾ ਿਤਨ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੧॥

29937 692 so idnu Awvn 
lwgw]

So Dhin Aavan 

Laagaa ||

That day is rapidly 

approaching.

(ਹਰ ਇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ) 

ਉਹ ਜਦਨ ਆਉਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਿਦੋਂ ਕਾਲ-ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਆ 

ਪਕੜਦਾ ਹੈ);

29938 692 mwq ipqw BweI 
suq binqw khhu  
koaU hY kw 
kw]1]rhwau]

Maath Pithaa 

Bhaaee Suth 

Banithaa Kehahu 

Kooo Hai Kaa Kaa 

||1|| Rehaao ||

Mother, father, 

siblings, children and 

spouse - tell me, who 

belongs to whom? 

||1||Pause||

ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਭਰਾ, ਪੱੁਤਰ, ਵਹੁਟੀ-
ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ (ਉਸ ਕਾਲ 

ਦੇ ਅੱਗੇ) ਜਕਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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29939 692 jb lgu joiq 
kwieAw mih 
brqY Awpw psU  
n bUJY]

Jab Lag Joth 

Kaaeiaa Mehi 

Barathai Aapaa 

Pasoo N Boojhai ||

As long as the light 

remains in the body, 

the beast does not 

understand himself.

ਿਦ ਤਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਆਤਮਾ 
ਮੌਿੂਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ-

(ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ,

29940 692 lwlc krY 
jIvnpd kwrn  
locn kCU n 
sUJY]2]

Laalach Karai 

Jeevan Padh 

Kaaran Lochan 

Kashhoo N Soojhai 

||2||

He acts in greed to 

maintain his life and 

status, and sees 

nothing with his eyes. 

||2||

ਹੋਰ ਹੋਰ ਿੀਊਣ ਲਈ ਲਾਲਚ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਅੱਖੀਂ (ਇਹ) 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ (ਜਕ ਕਾਲ-

ਅਹੇਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕੇਗਾ) ॥੨॥

29941 692 khq kbIr sunhu 
ry pRwnI Cofhu mn 
ky Brmw]

Kehath Kabeer 

Sunahu Rae 

Praanee 

Shhoddahu Man 

Kae Bharamaa ||

Says Kabeer, listen, O 

mortal: Renounce the 

doubts of your mind.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਭਾਈ! 

ਸੁਣੋ, ਮਨ ਦੇ (ਇਹ) ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਦਉ (ਜਕ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਬਜਹ 

ਰਜਹਣਾ ਹੈ)।

29942 692 kyvl nwmu jphu 
ry pRwnI prhu eyk 
kI srnW]3]2]

pr-hu Kaeval Naam 

Japahu Rae 

Praanee Parahu 

Eaek Kee Saranaan 

||3||2||

Chant only the One 

Naam, the Name of 

the Lord, O mortal, 

and seek the 

Sanctuary of the One 

Lord. ||3||2||

ਹੇ ਿੀਵ? (ਹੋਰ ਲਾਲਸਾ ਛੱਡ 

ਕੇ) ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ ਨਾਮ ਜਸਮਰੋ, 

ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਓ 

॥੩॥੨॥
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29943 692 jo jnu Bwau 
Bgiq kCu jwnY  
qw kau Acrju 
kwho]

(kwho) kho[ A-crju Jo Jan Bhaao 

Bhagath Kashh 

Jaanai Thaa Ko 

Acharaj Kaaho ||

That humble being, 

who knows even a 

little about loving 

devotional worship - 

what surprises are 

there for him?

ਇਸ ਜਵਚ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿੋ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ 

ਤੇ ਪਿਭੂ-ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਇੱਕ-ਜਮੱਕ ਹੋ ਿਾਣਾ ਕੋਈ 

ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

29944 692 ijau jlu jl 
mih pYis n 
inksY iqau Fuir 
imilE julwho]1]

Jio Jal Jal Mehi 

Pais N Nikasai Thio 

Dtur Miliou 

Julaaho ||1||

Like water, dripping 

into water, which 

cannot be separated 

out again, so is the 

weaver Kabeer, with 

softened heart, 

merged into the Lord. 

||1||

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ (ਮੁੜ) ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ, ਜਤਵੇਂ (ਕਬੀਰ) ਿੁਲਾਹ 

(ਭੀ) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਮਟਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਜਮਲ ਜਗਆ 

ਹੈ ॥੧॥

29945 692 hir ky logw mY 
qau miq kw Borw]

(Borw) Bolw[BulyKw Har Kae Logaa Mai 

Tho Math Kaa 

Bhoraa ||

O people of the Lord, I 

am just a simple-

minded fool.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ) ਮੈਂ 
ਮੱਤ ਦਾ ਕਮਲਾ ਹੀ ਸਹੀ 
(ਭਾਵ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਏ ਮੂਰਖ 

ਆਖਣ ਜਕ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ 

ਮਗਹਰ ਆ ਜਗਆ ਹਾਂ)।
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29946 692 jau qnu kwsI 
qjih kbIrw  
rmeIAY khw 
inhorw]1]rhwau]

(inhorw) Aihswn Jo Than Kaasee 

Thajehi Kabeeraa 

Rameeai Kehaa 

Nihoraa ||1|| 

Rehaao ||

If Kabeer were to 

leave his body at 

Benares, and so 

liberate himself, what 

obligation would he 

have to the Lord? 

||1||Pause||

(ਪਰ,) ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਕਾਂਸ਼ੀ 
ਜਵਚ (ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ) ਸਰੀਰ 

ਛੱਡੇਂ (ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਜਮਲ ਿਾਏ) ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ ਜਵਚ 

ਕੀਹ ਉਪਕਾਰ ਸਮਜਝਆ 

ਿਾਇਗਾ? ਜਕਉਂਜਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਵਚ 

ਤਾਂ ਉਂਞ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਜਖ਼ਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ 

ਲੱਜਗਆਂ ਮੁਕਤੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਰ ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਕੀਹ 

ਲਾਭ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29947 692 khqu kbIru sunhu 
ry loeI Brim n 
BUlhu koeI]

Kehath Kabeer 

Sunahu Rae Loee 

Bharam N 

Bhoolahu Koee ||

Says Kabeer, listen, O 

people - do not be 

deluded by doubt.

(ਪਰ) ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਲੋਕੋ! ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ 

ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਨਾਹ ਪੈ ਿਾਏ (ਜਕ 

ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਵਚ ਮੁਕਤੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, 

ਤੇ ਮਗਹਰ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ),

29948 692 ikAw kwsI  
ikAw aUKru 
mghru rwmu irdY 
jau hoeI]2]3]

(aUKru) k`lr DrqI 
vwlw (mghru) XU.pI c 
ie`k n`gr

Kiaa Kaasee Kiaa 

Ookhar Magehar 

Raam Ridhai Jo 

Hoee ||2||3||

What is the difference 

between Benares and 

the barren land of 

Maghar, if the Lord is 

within one's heart? 

||2||3||

ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ 
ਕੀਹ ਤੇ ਕਲਰਾਠਾ ਮਗਹਰ 

ਕੀਹ (ਦੋਹੀਂ ਥਾਈ ਂਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ) ॥੨॥੩॥
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29949 692 ieMdR lok isv 
lokih jYbo]

Eindhr Lok Siv 

Lokehi Jaibo ||

Mortals may go to the 

Realm of Indra, or the 

Realm of Shiva,

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਤਪ ਆਜਦਕ ਹੌਲੇ 

ਮੇਲ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਕੇ ਇੂੰਦਰ-

ਪੁਰੀ ਿਾਂ ਜਸ਼ਵ-ਪੁਰੀ ਜਵਚ ਭੀ 
ਅੱਪੜ ਿਾਇਗਾ,

29950 692 ECy qp kir  
bwhuir AYbo]1]

(ECy) Coty Oushhae Thap Kar 

Baahur Aibo ||1||

But because of their 

hypocrisy and false 

prayers, they must 

leave again. ||1||

ਤਾਂ ਭੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ 

ਆਵੇਗਾ (ਭਾਵ, ਸ਼ਾਸਤਿ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਹੀ ਜਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਹਨੀਂ ਥਾਈ ਂਭੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ 
ਜਟਕੇ ਰਜਹ ਸਕੀਦਾ) ॥੧॥

29951 692 ikAw mWgau ikCu 
iQru nwhI]

Kiaa Maango 

Kishh Thhir 

Naahee ||

What should I ask for? 

Nothing lasts forever.

(ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਪਾਸੋਂ 'ਨਾਮ' ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਕੀਹ ਮੂੰਗਾਂ? ਕੋਈ 

ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ (ਜਦੱਸਦੀ)।

29952 692 rwm nwm rKu mn 
mwhI]1]rhwau]

Raam Naam Rakh 

Man Maahee 

||1|| Rehaao ||

Enshrine the Lord's 

Name within your 

mind. ||1||Pause||

(ਤਾਂਤੇ ਹੇ ਭਾਈ!)ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵੱਚ 

ਧਾਰਨ ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29953 692 soBw rwj ibBY 
bifAweI]

(polwibBY) mwieAw 
ibBUqI

Sobhaa Raaj 

Bibhai Baddiaaee 

||

Fame and glory, 

power, wealth and 

glorious greatness

ਿਗਤ ਜਵਚ ਨਾਮਣਾ, ਰਾਿ, 

ਐਸ਼ਵਰਿ, ਵਜਡਆਈ-

29954 692 AMiq n kwhU sMg 
shweI]2]

Anth N Kaahoo 

Sang Sehaaee 

||2||

- none of these will go 

with you or help you 

in the end. ||2||

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਭੀ ਕੋਈ ਅੂੰਤ 

ਵੇਲੇ ਸੂੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ॥੨॥
29955 692 puqR klqR lCmI 

mwieAw]
k-l`qR Puthr Kalathr 

Lashhamee 

Maaeiaa ||

Children, spouse, 

wealth and Maya

ਪੱੁਤਰ ਵਹੁਟੀ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ-
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29956 692 ien qy khu kvnY 
suKu pwieAw]3]

Ein Thae Kahu 

Kavanai Sukh 

Paaeiaa ||3||

- who has ever 

obtained peace from 

these? ||3||

ਦੱਸ, (ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀ 
ਜਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਖ ਲੱਭਾ ਹੈ? 

॥੩॥

29957 692 khq kbIr  
Avr nhI kwmw]

Kehath Kabeer 

Avar Nehee 

Kaamaa ||

Says Kabeer, nothing 

else is of any use.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੂੰਮ 

ਜਕਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ।

29958 692 hmrY mn Dn 
rwm ko 
nwmw]4]4]

Hamarai Man 

Dhhan Raam Ko 

Naamaa ||4||4||

Within my mind is the 

wealth of the Lord's 

Name. ||4||4||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ (ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ) ਧਨ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥

29959 692 rwm ismir rwm 
ismir rwm 
ismir BweI]

Raam Simar Raam 

Simar Raam Simar 

Bhaaee ||

Remember the Lord, 

remember the Lord, 

remember the Lord in 

meditation, O Siblings 

of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ। 
ਸਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ।

29960 692 rwm nwm ismrn 
ibnu bUfqy 
AiDkweI]1]rhw
au]

(AiDkweI) bhuq Raam Naam 

Simaran Bin 

Booddathae 

Adhhikaaee ||1|| 

Rehaao ||

Without remembering 

the Lord's Name in 

meditation, a great 

many are drowned. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਬਹੁਤ ਿੀਵ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਡੱੁਬਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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29961 692 binqw suq dyh 
gRyh sMpiq 
suKdweI]

bin-qw Banithaa Suth 

Dhaeh Graeh 

Sanpath 

Sukhadhaaee ||

Your spouse, children, 

body, house and 

possessions - you 

think these will give 

you peace.

ਵਹੁਟੀ, ਪੱੁਤਰ, ਸਰੀਰ, ਘਰ, 

ਦੌਲਤ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਿਾਪਦੇ ਹਨ,

29962 692 ien@ mY kCu nwih  
qyro kwl AvD 
AweI]1]

(kwl) mrn dw (AvD) 
smW[ AvD:polw bolo

Einh Mai Kashh 

Naahi Thaero Kaal 

Avadhh Aaee 

||1||

But none of these shall 

be yours, when the 

time of death comes. 

||1||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਮੌਤ-ਰੂਪ ਤੇਰਾ 
ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਸਮਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਤੇਰਾ 
ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਇਗਾ 
॥੧॥

29963 692 Ajwml gj 
ginkw piqq 
krm kIny]

Ajw-m`l (Ajw) vysvw 
nMU m`l lYx vwlw

Ajaamal Gaj 

Ganikaa Pathith 

Karam Keenae ||

Ajaamal, the elephant, 

and the prostitute 

committed many sins,

ਅਿਾਮਲ, ਗਿ, ਗਜਨਕਾ-ਇਹ 

ਜਵਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ,

29964 692 qyaU auqir pwir 
pry rwm nwm 
lIny]2]

Thaeoo Outhar 

Paar Parae Raam 

Naam Leenae 

||2||

But still, they crossed 

over the world-ocean, 

by chanting the Lord's 

Name. ||2||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਮਜਰਆ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਭੀ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਏ ॥੨॥

29965 692 sUkr kUkr join 
BRmy qaU lwj n 
AweI]

Sookar Kookar Jon 

Bhramae Thoo 

Laaj N Aaee ||

You have wandered in 

reincarnation, as pigs 

and dogs - did you feel 

no shame?

(ਹੇ ਸੱਿਣ!) ਤੂੂੰ  ਸੂਰ, ਕੱੁਤੇ 

ਆਜਦਕ ਦੀਆਂ ਿੂਨੀਆਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਜਰਹਾ, ਜਿਰ ਭੀ ਤੈਨੂੂੰ  
(ਹੁਣ) ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ (ਤੂੂੰ  
ਅਿ ੇਭੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ)।
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29966 692 rwm nwm Cwif 
AMimRq kwhy ibKu 
KweI]3]

Raam Naam 

Shhaadd Anmrith 

Kaahae Bikh 

Khaaee ||3||

Forsaking the 

Ambrosial Name of 

the Lord, why do you 

eat poison? ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਨਾਮ 

ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਜਕਉਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) 
ਜ਼ਜਹਰ ਖਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? ॥੩॥

29967 692 qij Brm krm 
ibiD inKyD rwm 
nwmu lyhI]

swSqRW dy (ibiD) ivDI 
Anuswr, (inKyD) mnwhI 
vwly

Thaj Bharam 

Karam Bidhh 

Nikhaedhh Raam 

Naam Laehee ||

Abandon your doubts 

about do's and dont's, 

and take to the Lord's 

Name.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਜਕਹੜੇ ਕੂੰਮ 

ਹਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਜਵਚ ਜਕਨਹ ਾਂ 
ਕੂੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ-ਇਹ 

ਵਜਹਮ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ।
29968 692 gur pRswid jn 

kbIr rwmu kir 
snyhI]4]5]

Gur Prasaadh Jan 

Kabeer Raam Kar 

Sanaehee 

||4||5||

By Guru's Grace, O 

servant Kabeer, love 

the Lord. ||4||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਕਬੀਰ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਜਪਆਰਾ (ਸਾਥੀ) ਬਣਾ ॥੪॥੫॥

29969 692 DnwsrI bwxI 
Bgq nwmdyv jI 
kI

Dhhanaasaree 

Baanee Bhagath 

Naamadhaev Jee 

Kee

Dhanaasaree, The 

Word Of Devotee 

Naam Dayv Jee:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

29970 692 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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29971 692 ghrI kir kY 
nIv KudweI  
aUpir mMfp Cwey]

(mMfp) mhl[ gh-rI Geharee Kar Kai 

Neev Khudhaaee 

Oopar Manddap 

Shhaaeae ||

They dig deep 

foundations, and build 

lofty palaces.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਡੂੂੰ ਘੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁਟਵਾ 
ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਜਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ 

ਉਸਰਾਏ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀ ਇੱਥੇ 

ਹੀ ਰਜਹ ਗਏ;

29972 692 mwrkMfy qy ko 
AiDkweI ijin 
iqRx Dir mUMf 
blwey]1]

(AiDkweI) v`fI aumr 
vwlw[ smW (blwey) 
guzwirAw

Maarakanddae 

Thae Ko 

Adhhikaaee Jin 

Thrin Dhhar 

Moondd Balaaeae 

||1||

Can anyone live longer 

than Markanda, who 

passed his days with 

only a handful of 

straw upon his head? 

||1||

ਤਾਹੀਏ ਂਜਸਆਣੇ ਬੂੰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 
ਮਜਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਭੀ ਮਾਣ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਵੇਖੋ) ਮਾਰਕੂੰ ਡੇ 

ਜਰਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਜਕਸ ਦੀ ਵੱਡੀ 
ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਏ? ਉਸ ਨੇ ਕੱਖਾਂ 
ਦੀ ਕੱੁਲੀ ਜਵਚ ਹੀ ਝੱਟ 

ਲੂੰ ਘਾਇਆ ॥੧॥
29973 692 hmro krqw rwmu 

snyhI]

Hamaro Karathaa 

Raam Sanaehee ||

The Creator Lord is our 

only friend.

ਅਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜਪਆਰਾ (ਜਿਸ 

ਨੇ ਸਾਥ ਜਨਭਾਉਣਾ ਹੈ) ਤਾਂ 
ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ।

29974 692 kwhy ry nr grbu 
krq hhu ibnis 
jwie JUTI 
dyhI]1]rhwau]

Kaahae Rae Nar 

Garab Karath 

Hahu Binas Jaae 

Jhoothee Dhaehee 

||1|| Rehaao ||

O man, why are you so 

proud? This body is 

only temporary - it 

shall pass away. 

||1||Pause||

ਹੇ ਬੂੰ ਜਦਓ! (ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ) 
ਜਕਉਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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29975 693 myrI myrI kYrau 
krqy durjoDn sy 
BweI]

Maeree Maeree 

Kairo Karathae 

Dhurajodhhan Sae 

Bhaaee ||

The Kaurvas, who had 

brothers like 

Duryodhan, used to 

proclaim, ""This is 

ours! This is ours!""

ਜਿਨਹ ਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਦੁਰਿੋਧਨ 

ਵਰਗੇ (ਬਲੀ) ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹ 

ਭੀ (ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਕ) 

ਅਸਾਡੀ (ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ) ਅਸਾਡੀ 
(ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ), (ਪਾਂਡੋ ਕੀਹ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ?);

29976 693 bwrh jojn CqRü 
clY Qw dyhI 
igrJ n 
KweI]2]

(jojn) cwr koh[ c`lY Baareh Jojan 

Shhathra Chalai 

Thhaa Dhaehee 

Girajhan Khaaee 

||2||

Their royal procession 

extended over sixty 

miles, and yet their 

bodies were eaten by 

vultures. ||2||

(ਕੁਰਖੇਤਰ ਦੇ ਿੂੰਗ ਵੇਲੇ) 

ਅਠਤਾਲੀਆਂ ਕੋਹਾਂ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਖਲਾਰ 

ਸੀ (ਪਰ ਜਕੱਧਰ ਗਈ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਕੱਧਰ ਜਗਆ 

ਉਹ ਛਤਰ? ਕੁਰਖੇਤਰ ਦੇ ਿੂੰਗ 

ਜਵਚ) ਜਗਰਝਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ॥੨॥

29977 693 srb suoien kI 
lMkw hoqI rwvn 
sy AiDkweI]

(AiDkweI) v`fy blI[ 
sou AONkV qy hoVy ivcwly 
bolo

Sarab Suoein Kee 

Lankaa Hothee 

Raavan Sae 

Adhhikaaee ||

Sri Lanka was totally 

rich with gold; was 

anyone greater than 

its ruler Raavan?

ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਰਾਿੇ 
ਦੀ ਲੂੰ ਕਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ 

ਦੀ ਸੀ,

29978 693 khw BieE dir 
bWDy hwQI iKn 
mih BeI 
prweI]3]

Kehaa Bhaeiou 

Dhar Baandhhae 

Haathhee Khin 

Mehi Bhee 

Paraaee ||3||

What happened to the 

elephants, tethered at 

his gate? In an instant, 

it all belonged to 

someone else. ||3||

(ਉਸ ਦੇ ਮਜਹਲਾਂ ਦੇ) ਦਰਵਾਜ਼ੇ 
ਤੇ ਹਾਥੀ ਬੱਝੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਪਰ 

ਆਖ਼ਰ ਕੀਹ ਬਜਣਆ? ਇਕ 

ਪਲ ਜਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ 

ਹੋ ਜਗਆ ॥੩॥
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29979 693 durbwsw isau 
krq TgaurI  
jwdv ey Pl 
pwey]

Dhurabaasaa Sio 

Karath Thagouree 

Jaadhav Eae Fal 

Paaeae ||

The Yaadvas deceived 

Durbaasaa, and 

received their rewards.

(ਸੋ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ 
ਭੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ; 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਹੀ ਆ ਕੇ) 

ਿਾਦਵਾਂ ਨੇ ਦੁਰਬਾਸਾ ਨਾਲ 

ਮਸਖ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਿਲ 

ਪਾਇਓ ਨੇ (ਜਕ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਹੀ 
ਮੱੁਕ ਗਈ)।

29980 693 ikRpw krI jn 
Apuny aUpr  
nwmdyau hir gun 
gwey]4]1]

Kirapaa Karee Jan 

Apunae Oopar 

Naamadhaeo Har 

Gun Gaaeae 

||4||1||

The Lord has shown 

mercy to His humble 

servant, and now 

Naam Dayv sings the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||4||1||

(ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ) ਆਪਣ ੇਦਾਸ 

ਨਾਮਦੇਵ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ 

(ਮਾਣ ਜਤਆਗ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।੪।੧।ਭਾਵ: 

ਅਹੂੰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ 
ਭੀ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

29981 693 ds bYrwgin moih 
bis kIn@I pMchu 
kw imt nwvau]

cMcl ds (bYrwgin) 
ieMdRIAW[ (pMchu) pMj 
ivkwrW dw (nwvau)nwm 
hI imtw id`qw[ 
imt:polw bolo

Dhas Bairaagan 

Mohi Bas Keenhee 

Panchahu Kaa 

Mitt Naavo ||

I have brought the ten 

sensory organs under 

my control, and 

erased every trace of 

the five thieves.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ 

ਕੇ) ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸੇ 

ਵੈਰਾਗਣ ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੁਣ) ਪੂੰਿ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ 
ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਿ ਹੀ ਜਮਟ ਜਗਆ 

ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ);
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29982 693 sqir doie Bry 
AMimRq sir ibKu 
kau mwir 
kFwvau]1]

(sqir) pVdy[ (doie) 
mn bu`D[ (sqir doie) 
bh`qr nwVIAW dw 
srIr[ sqir:polw bolo

Sathar Dhoe 

Bharae Anmrith 

Sar Bikh Ko Maar 

Kadtaavo ||1||

I have filled the 

seventy-two thousand 

nerve channels with 

Ambrosial Nectar, and 

drained out the 

poison. ||1||

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਗ-ਰਗ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਭਰ 

ਜਲਆ ਹੈ ਤੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਜ਼ਜਹਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਸ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

29983 693 pwCY bhuir n 
Awvnu pwvau]

Paashhai Bahur N 

Aavan Paavo ||

I shall not come into 

the world again.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ,

29984 693 AMimRq bwxI Gt 
qy aucrau Awqm 
kau 
smJwvau]1]rhw
au]

Gt:polw bolo[ au~c-rau Anmrith Baanee 

Ghatt Thae 

Oucharo Aatham 

Ko Samajhaavo 

||1|| Rehaao ||

I chant the Ambrosial 

Bani of the Word from 

the depths of my 

heart, and I have 

instructed my soul. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮੈਂ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

29985 693 bjr kuTwru moih 
hY CInW kir 
imMniq lig 
pwvau]

(b`jr) krVw[ (kuTwru) 
kuhwVw[ l`ig

Bajar Kuthaar 

Mohi Hai 

Shheenaan Kar 

Minnath Lag 

Paavo ||

I fell at the Guru's feet 

and begged of Him; 

with the mighty axe, I 

have chopped off 

emotional attachment.

ਆਪਣ ੇਸਤਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰ ਕੇ (ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ) ਮੈਂ (ਉਸ 

ਦਾ) ਜਭਆਨਕ ਕੁਹਾੜਾ ਖੋਹ 

ਜਲਆ ਹੈ।
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29986 693 sMqn ky hm 
aulty syvk  
Bgqn qy fr 
pwvau]2]

Santhan Kae Ham 

Oulattae Saevak 

Bhagathan Thae 

Ddarapaavo ||2||

Turning away from the 

world, I have become 

the servant of the 

Saints; I fear no one 

except the Lord's 

devotees. ||2||

(ਕਾਲ ਪਾਸੋਂ ਡਰਨ ਦੇ ਥਾਂ) ਮੈਂ 
ਉਲਟਾ ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ 
ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) 
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੨॥

29987 693 ieh sMswr qy qb 
hI CUtau jau 
mwieAw nh 
lptwvau]

Eih Sansaar Thae 

Thab Hee 

Shhootto Jo 

Maaeiaa Neh 

Lapattaavo ||

I shall be released 

from this world, when 

I stop clinging to Maya.

ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ 
ਤਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਿ ੇਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਨਾ 
ਿਸਾਂ;

29988 693 mwieAw nwmu 
grB join kw  
iqh qij drsnu 
pwvau]3]

Maaeiaa Naam 

Garabh Jon Kaa 

Thih Thaj 

Dharasan Paavo 

||3||

Maya is the name of 

the power which 

causes us to be born; 

renouncing it, we 

obtain the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan. ||3||

ਮਾਇਆ (ਦਾ ਮੋਹ) ਹੀ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈਣ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗ ਕੇ ਹੀ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

29989 693 iequ kir Bgiq 
krih jo jn iqn 
Bau sgl 
cukweIAY]

Eith Kar Bhagath 

Karehi Jo Jan Thin 

Bho Sagal 

Chukaaeeai ||

That humble being, 

who performs 

devotional worship in 

this way, is rid of all 

fear.

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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29990 693 khq nwmdyau  
bwhir ikAw 
Brmhu ieh sMjm 
hir 
pweIAY]4]2]

Kehath 

Naamadhaeo 

Baahar Kiaa 

Bharamahu Eih 

Sanjam Har 

Paaeeai ||4||2||

Says Naam Dayv, why 

are you wandering 

around out there? This 

is the way to find the 

Lord. ||4||2||

ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਹੇ ਭਾਈ! 

ਭੇਖੀ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ) ਬਾਹਰ 

ਭਟਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ; 
(ਜਿਹੜੇ ਸੂੰਿਮ ਅਸਾਂ ਦੱਸੇ ਹਨ) 

ਇਹਨਾਂ ਸੂੰਿਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੪॥੨॥

29991 693 mwrvwiV jYsy 
nIru bwlhw byil 
bwlhw krhlw]

mwrvwiV ie`k ryqlw 
dys[ (bwlhw) ipAwrw[ 
(byil) vyl[ (krhlw) 
aUT

Maaravaarr Jaisae 

Neer Baalehaa 

Bael Baalehaa 

Karehalaa ||

As water is very 

precious in the desert, 

and the creeper weeds 

are dear to the camel,

ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਵਾੜ (ਦੇਸ) ਜਵਚ 

ਪਾਣੀ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਊਠ ਨੂੂੰ  ਵੇਲ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

29992 693 ijau kurMk inis 
nwdu bwlhw iqau 
myrY min 
rwmeIAw]1]

(inis) rwq[ rw-meIAw Jio Kurank Nis 

Naadh Baalehaa 

Thio Maerai Man 

Raameeaa ||1||

And the tune of the 

hunter's bell at night is 

enticing to the deer, 

so is the Lord to my 

mind. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ ਵੇਲੇ 

(ਘੂੰ ਡੇਹੇੜੇ ਦੀ) ਅਵਾਜ਼ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

29993 693 qyrw nwmu rUVo rUpu 
rUVo Aiq rMg rUVo  
myro 
rwmeIAw]1]rhw
au]

(rUVo) suMdr Thaeraa Naam 

Roorro Roop 

Roorro Ath Rang 

Roorro Maero 

Raameeaa ||1|| 

Rehaao ||

Your Name is so 

beautiful! Your form is 

so beautiful! Your 

Love is so very 

beautiful, O my Lord. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰੂੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6072 Published: March 06/ 2014



29994 693 ijau DrxI kau 
ieMdRü bwlhw kusm 
bwsu jYsy Bvrlw]

(ieMdRü) mINh[ (Bvrlw) 
BOrw

Jio Dhharanee Ko 

Eindhra Baalehaa 

Kusam Baas Jaisae 

Bhavaralaa ||

As rain is dear to the 

earth, and the flower's 

fragrance is dear to 

the bumble bee,

ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਮੀਂਹ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਨੂੂੰ  ਿੁੱ ਲ 

ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

29995 693 ijau koikl kau 
AMbu bwlhw iqau 
myrY min 
rwmeIAw]2]

rw-meIAw Jio Kokil Ko Anb 

Baalehaa Thio 

Maerai Man 

Raameeaa ||2||

And the mango is dear 

to the cuckoo, so is 

the Lord to my mind. 

||2||

ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਬ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੨॥

29996 693 ckvI kau jYsy 
sUru bwlhw mwn 
srovr hMsulw]

Chakavee Ko 

Jaisae Soor 

Baalehaa Maan 

Sarovar Hansulaa 

||

As the sun is dear to 

the chakvi duck, and 

the lake of Man 

Sarovar is dear to the 

swan,

ਜਿਵੇਂ ਚਕਵੀ ਨੂੂੰ  ਸੂਰਿ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਹੂੰਸ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ;

29997 693 ijau qruxI kau 
kMqu bwlhw iqau 
myrY min 
rwmeIAw]3]

(qruxI) jvwn iesqRI Jio Tharunee Ko 

Kanth Baalehaa 

Thio Maerai Man 

Raameeaa ||3||

And the husband is 

dear to his wife, so is 

the Lord to my mind. 

||3||

ਜਿਵੇਂ ਿੁਆਨ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣਾ) ਖਸਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੩॥

29998 693 bwirk kau jYsy 
KIru bwlhw  
cwiqRk muK jYsy 
jlDrw]

(jlDrw) b`dl Baarik Ko Jaisae 

Kheer Baalehaa 

Chaathrik Mukh 

Jaisae Jaladhharaa 

||

As milk is dear to the 

baby, and the raindrop 

is dear to the mouth 

of the rainbird,

ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਧ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹੇ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਨੂੂੰ  ਬੱਦਲ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ,
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29999 693 mCulI kau jYsy 
nIru bwlhw iqau 
myrY min 
rwmeIAw]4]

Mashhulee Ko 

Jaisae Neer 

Baalehaa Thio 

Maerai Man 

Raameeaa ||4||

And as water is dear 

to the fish, so is the 

Lord to my mind. ||4||

ਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੪॥

30000 693 swiDk isD 
sgl muin cwhih  
ibrly kwhU 
fITulw]

Saadhhik Sidhh 

Sagal Mun 

Chaahehi Biralae 

Kaahoo 

Ddeethulaa ||

All the seekers, 

Siddhas and silent 

sages seek Him, but 

only a rare few behold 

Him.

(ਿੋਗ) ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 

(ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ) ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ 

ਿੋਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਨੀ (ਸੋਹਣੇ 
ਰਾਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ) 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ 

ਨੂੂੰ  ਦੀਦਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

30001 693 sgl Bvx qyro 
nwmu bwlhw iqau 
nwmy min 
bITulw]5]3]

Sagal Bhavan 

Thaero Naam 

Baalehaa Thio 

Naamae Man 

Beethulaa 

||5||3||

Just as Your Name is 

dear to all the 

Universe, so is the 

Lord dear to Naam 

Dayv's mind. ||5||3||

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ! ਜਿਵੇਂ) 
ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ (ਦੇ ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਮੇ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਬੀਠੁਲ ਜਪਆਰਾ ਹੈਂ ॥੫॥੩॥

30002 693 pihl purIey  
puMfrk vnw]

(pihl purIey) pihlW 
pihl[ (puMfrk) ic`tw 
kml

Pehil Pureeeae 

Punddarak Vanaa 

||

First of all, the lotuses 

bloomed in the woods;

ਪਜਹਲਾਂ ਪਜਹਲ (ਿੋ ਿਗਤ 

ਬਜਣਆ ਹੈ ਉਹ, ਮਾਨੋ) ਕੌਲ 

ਿੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ,

30003 693 qw cy hMsw sgly 
jnW]

(qw) iqnW@[ (cy) qoN Thaa Chae Hansaa 

Sagalae Janaan ||

From them, all the 

swan-souls came into 

being.

ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਉਸ (ਕੌਲ 

ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ) ਦੇ ਹੂੰਸ ਹਨ।
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30004 693 ikRs˜w qy jwnaU  
hir hir nwcMqI 
nwcnw]1]

(ikRs˜w) pRBU[ (nwcnw) 
isRStI, mwieAw[ ˜ 
:A`Dw nMnw polw bolo

Kirasaa Thae 

Jaanoo Har Har 

Naachanthee 

Naachanaa ||1||

Know that, through 

Krishna, the Lord, Har, 

Har, the dance of 

creation dances. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ 
ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਮਾਇਆ (ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ) ਤੋਂ 
ਸਮਝੋ ॥੧॥

30005 693 pihl pursw  
ibrw]

Pehil Purasaabiraa 

||

First of all, there was 

only the Primal Being.

ਪਜਹਲਾਂ ਪੁਰਸ਼ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) 

ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ {"ਆਪੀਨ੍ਹੈ 

ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀਨ੍ਹੈ 

ਰਜਚਓ ਨਾਉ"}।

30006 693 AQon pursw  
dmrw]

Athhon 

Purasaadhamaraa 

||

From that Primal 

Being, Maya was 

produced.

ਜਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮਾਇਆ 

(ਬਣੀ) ("ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਜਤ 

ਸਾਿੀਐ")।

30007 693 Asgw As 
ausgw]

(Asgw) ies jIv dw[ 
(ausgw) aus pRmwqmw dw

Asagaa As 

Ousagaa ||

All that is, is His. ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ (ਮੇਲ 

ਹੋਇਆ) ("ਕਜਰ ਆਸਣੁ ਜਡਠੋ 

ਚਾਉ")।

30008 693 hir kw bwgrw  
nwcY ipMDI mih 
swgrw]1]rhwau]

(b`wgrw) bwg[ (ipMDI) 
itMfW[ (swgrw) pwxI

Har Kaa Baagaraa 

Naachai Pindhhee 

Mehi Saagaraa 

||1|| Rehaao ||

In this Garden of the 

Lord, we all dance, like 

water in the pots of 

the Persian wheel. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਸੋਹਣਾ 
ਜਿਹਾ ਬਾਗ਼ (ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, ਿ)ੋ 

ਇਉਂ ਨੱਚ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ (ਖੂਹ 

ਦੀਆਂ) ਜਟੂੰ ਡਾਂ ਜਵਚ ਪਾਣੀ 
ਨੱਚਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ 

ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮੋਜਹਤ ਹੋ 

ਕੇ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚ 

ਰਹੇ ਹਨ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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30009 693 nwcMqI gopI jMnw] (gopI) ieMdRIAW[ (jMnw) 
jnW dIAW

Naachanthee 

Gopee Jannaa ||

Women and men both 

dance.

ਇਸਤਿੀਆਂ ਮਰਦ ਸਭ ਨੱਚ 

ਰਹੇ ਹਨ,

30010 693 neIAw qy bYry 
kMnw]

(neIAw) nwiek pRBU[ 
(bYry) ibnw hor[ (kMnw) 
koeI nhIN

Neeaa Thae Bairae 

Kannaa ||

There is no other than 

the Lord.

(ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।

30011 693 qrku n cw] (cw) kr Tharak N Chaa || Don't dispute this, (ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਜਵਚ) ਸ਼ੱਕ ਨਾ 
ਕਰ,

30012 693 BRmIAw cw] Bhrameeaa Chaa 

||

And don't doubt this. (ਇਸ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ) ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਹ।
30013 693 kysvw bcaunI  

AeIey meIey eyk 
Awn jIau]2]

(kysvw) pRBU jI dy (b-
caunI) bcn[ (AeIey) 
ieh sMswr qy (meIey) 
myrw srUp ie`k hI hW

Kaesavaa 

Bachounee 

Aeeeae Meeeae 

Eaek Aan Jeeo 

||2||

The Lord says, ""This 

creation and I are one 

and the same.""||2||

ਹਰੇਕ ਇਸਤਿੀ-ਮਰਦ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਇੱਕ-

ਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਬੋਲ ਜਰਹਾ ਹੈ) ॥੨॥

30014 694 ipMDI auBkly  
sMswrw]

(auB-kly) fubkIAW Pindhhee 

Oubhakalae 

Sansaaraa ||

Like the pots on the 

Persian wheel, 

sometimes the world 

is high, and sometimes 

it is low.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵ-) ਜਟੂੰ ਡਾਂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲੈ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

30015 694 BRim BRim Awey  
qum cy duAwrw]

Bhram Bhram 

Aaeae Thum Chae 

Dhuaaraa ||

Wandering and 

roaming around, I 

have come at last to 

Your Door.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਡੱਗਾ ਹਾਂ।

30016 694 qU kunu ry] Thoo Kun Rae || "Who are you?" ਹੇ (ਪਿਭੂ) ਿੀ! (ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਪੱੁਛੇਂ-) 
ਤੂੂੰ  ਕੌਣ ਹੈਂ?
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30017 694 mY jI] Mai Jee || "I am Naam Dayv, Sir." (ਤਾਂ) ਮੈਂ ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ!

30018 694 nwmw] Naamaa || ਨਾਮਾ ਹਾਂ।
30019 694 ho jI] Ho Jee || "I am Naam Dayv, Sir." ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ!

30020 694 Awlw qy 
invwrxw jm 
kwrxw]3]4]

(Awlw) 
sMswr[Awlw:polw bolo 
(invwrxw) bcwE

Aalaa Thae 

Nivaaranaa Jam 

Kaaranaa ||3||4||

O Lord, please save 

me from Maya, the 

cause of death. 

||3||4||

ਮੈਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲ ਤੋਂ, ਿੋ 
ਜਕ ਿਮਾਂ (ਦੇ ਡਰ) ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਹੈ, ਬਚਾ ਲੈ ॥੩॥੪॥

30021 694 piqq pwvn 
mwDau ibrdu 
qyrw]

Pathith Paavan 

Maadhho Biradh 

Thaeraa ||

O Lord, You are the 

Purifier of sinners - 

this is Your innate 

nature.

ਹੇ ਮਾਧੋ! (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਜਡੱਗੇ 

ਹੋਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਮੁੜ) 

ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੱੁਢ 

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ।

30022 694 DMin qy vY muin 
jn ijn 
iDAwieE hir 
pRBu myrw]1]

Dhhann Thae Vai 

Mun Jan Jin 

Dhhiaaeiou Har 

Prabh Maeraa 

||1||

Blessed are those 

silent sages and 

humble beings, who 

meditate on my Lord 

God. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਮੁਨੀ ਲੋਕ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ॥੧॥

30023 694 myrY mwQY lwgI ly 
DUir goibMd 
crnn kI]

Maerai Maathhai 

Laagee Lae 

Dhhoor Gobindh 

Charanan Kee ||

I have applied to my 

forehead the dust of 

the feet of the Lord of 

the Universe.

(ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਭੀ) ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਗੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਨਸੀਬ 

ਹੋਈ ਹੈ);
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30024 694 suir nr muin jn  
iqnhU qy 
dUir]1]rhwau]

Sur Nar Mun Jan 

Thinehoo Thae 

Dhoor ||1|| 

Rehaao ||

This is something 

which is far away from 

the gods, mortal men 

and silent sages. 

||1||Pause||

ਉਹ ਧੂੜ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮੁਨੀ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਭੀ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30025 694 dIn kw dieAwlu 
mwDO grb 
prhwrI]

(prhwrI) dUr krn vwly Dheen Kaa 

Dhaeiaal Maadhha 

Garab Parehaaree 

||

O Lord, Merciful to the 

meek, Destroyer of 

pride

ਹੇ ਮਾਧੋ! ਤੂੂੰ  ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  
(ਅਹੂੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

30026 694 crn srn nwmw  
bil 
iqhwrI]2]5]

Charan Saran 

Naamaa Bal 

Thihaaree 

||2||5||

- Naam Dayv seeks the 

Sanctuary of Your 

feet; he is a sacrifice 

to You. ||2||5||

ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੈਥੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੨॥੫॥

30027 694 DnwsrI Bgq 
rivdws jI kI

Dhhanaasaree 

Bhagath Ravidhaas 

Jee Kee

Dhanaasaree, Devotee 

Ravi Daas Jee:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

30028 694 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30029 694 hm sir dInu  
dieAwlu n qum 
sir Ab 
pqIAwru ikAw 
kIjY]

Ham Sar Dheen 

Dhaeiaal N Thum 

Sar Ab Patheeaar 

Kiaa Keejai ||

There is none as 

forlorn as I am, and 

none as 

Compassionate as 

You; what need is 

there to test us now?

(ਹੇ ਮਾਧੋ!) ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ 

ਜਨਮਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ, ਤੇਰੇ, ਵਰਗਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ, (ਮੇਰੀ ਕੂੰਗਾਲਤਾ ਦਾ) 
ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
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30030 694 bcnI qor mor 
mnu mwnY jn kau 
pUrnu dIjY]1]

Bachanee Thor 

Mor Man Maanai 

Jan Ko Pooran 

Dheejai ||1||

May my mind 

surrender to Your 

Word; please, bless 

Your humble servant 

with this perfection. 

||1||

(ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਦਾਸ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਪੂਰਨ ਜਸਦਕ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਕ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਚ ਿਾਇਆ ਕਰੇ ॥੧॥

30031 694 hau bil bil 
jwau rmeIAw 
kwrny]

r-meIAw Ho Bal Bal Jaao 

Rameeaa 

Kaaranae ||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to the Lord.

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ;

30032 694 kwrn kvn  
Abol]rhwau]

Kaaran Kavan Abol 

|| Rehaao ||

O Lord, why are You 

silent? ||Pause||

ਤੂੂੰ  ਜਕਸ ਗੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਬੋਲਦਾ? ਰਹਾਉ॥

30033 694 bhuq jnm ibCury 
Qy mwDau iehu 
jnmu qum@wry lyKy]

Bahuth Janam 

Bishhurae Thhae 

Maadhho Eihu 

Janam 

Thumhaarae 

Laekhae ||

For so many 

incarnations, I have 

been separated from 

You, Lord; I dedicate 

this life to You.

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਮਾਧੋ! 

ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
ਜਵਛੁਜੜਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
(ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੇਰਾ) ਇਹ 

ਿਨਮ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਬੀਤੇ;

30034 694 kih rivdws  
Aws lig jIvau  
icr BieE 
drsnu 
dyKy]2]1]

Kehi Ravidhaas 

Aas Lag Jeevo Chir 

Bhaeiou Dharasan 

Dhaekhae 

||2||1||

Says Ravi Daas: placing 

my hopes in You, I live; 

it is so long since I 

have gazed upon the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. ||2||1||

ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਜਤਆਂ ਬੜਾ 
ਜਚਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, (ਦਰਸ਼ਨ 

ਦੀ) ਆਸ ਜਵਚ ਹੀ ਮੈਂ ਿੀਊਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੨॥੧॥
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30035 694 icq ismrnu 
krau nYn 
Aivlokno sRvn 
bwnI sujsu pUir 
rwKau]

dwsn dws (Aivlokno) 
dyKdw hY[ su-jsu:polw 
bolo

Chith Simaran 

Karo Nain 

Avilokano Sravan 

Baanee Sujas Poor 

Raakho ||

In my consciousness, I 

remember You in 

meditation; with my 

eyes, I behold You; I 

fill my ears with the 

Word of Your Bani, 

and Your Sublime 

Praise.

(ਤਾਹੀਏ ਂਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਜਕ) 

ਮੈਂ ਜਚੱਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਿਸ 

ਭਰੀ ਰੱਖਾਂ,

30036 694 mnu sumDukru 
krau crn ihrdy 
Drau rsn 
AMimRq rwm nwm 
BwKau]1]

(su-mDukru)sRySt BOrw Man S Madhhukar 

Karo Charan 

Hiradhae Dhharo 

Rasan Anmrith 

Raam Naam 

Bhaakho ||1||

My mind is the 

bumble bee; I 

enshrine Your feet 

within my heart, and 

with my tongue, I 

chant the Ambrosial 

Name of the Lord. 

||1||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਭੌਰਾ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਾਂ, ਉਸ ਦੇ (ਚਰਨ-ਕਮਲ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਰੱਖਾਂ, ਤੇ, 

ਿੀਭ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥

30037 694 myrI pRIiq goibMd 
isau ijin GtY]

(ijin) mqW (polw GtY) 
Gt jwey

Maeree Preeth 

Gobindh Sio Jin 

Ghattai ||

My love for the Lord 

of the Universe does 

not decrease.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਡਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਿੀਤ ਜਕਤੇ 

ਘਟ ਨਾਹ ਿਾਏ,

30038 694 mY qau moil 
mhgI leI jIA 
stY]1]rhwau]

(s`tY) v`ty Mai Tho Mol 

Mehagee Lee Jeea 

Sattai ||1|| 

Rehaao ||

I paid for it dearly, in 

exchange for my soul. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਜਹੂੰ ਗੇ ਮੱੁਲ (ਇਹ 

ਪਿੀਤ) ਲਈ ਹੈ, ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਕੇ 

(ਇਹ ਪਿੀਤ) ਜਵਹਾਝੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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30039 694 swDsMgiq ibnw  
Bwau nhI aUpjY  
Bwv ibnu Bgiq 
nhI hoie qyrI]

Saadhhasangath 

Binaa Bhaao 

Nehee Oopajai 

Bhaav Bin Bhagath 

Nehee Hoe 

Thaeree ||

Without the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, love for 

the Lord does not well 

up; without this love, 

Your devotional 

worship cannot be 

performed.

(ਪਰ ਇਹ) ਪਿੀਤ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 
ਤੇ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਪਿੀਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਉਂਦੀ।

30040 694 khY rivdwsu iek 
bynqI hir isau  
pYj rwKhu 
rwjwrwm 
myrI]2]2]

Kehai Ravidhaas 

Eik Baenathee Har 

Sio Paij Raakhahu 

Raajaa Raam 

Maeree ||2||2||

Ravi Daas offers this 

one prayer unto the 

Lord: please preserve 

and protect my honor, 

O Lord, my King. 

||2||2||

ਰਜਵਦਾਸ ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਰਾਿਨ! ਿੇ ਮੇਰੇ 

ਰਾਮ! (ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ) ਮੇਰੀ ਲਾਿ ਰੱਖੀਂ ॥੨॥੨॥

30041 694 nwmu qyro AwrqI 
mjnu murwry]

m`jnu Naam Thaero 

Aarathee Majan 

Muraarae ||

Your Name, Lord, is 

my adoration and 

cleansing bath.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਅੂੰਞਾਣ ਲੋਕ 

ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ) ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ (ਤੇਰੀ) ਆਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ।
30042 694 hir ky nwm ibnu  

JUTy sgl 
pwswry]1]rhwau]

Har Kae Naam Bin 

Jhoothae Sagal 

Paasaarae ||1|| 

Rehaao ||

Without the Name of 

the Lord, all 

ostentatious displays 

are useless. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਅਡੂੰਬਰ ਕੂੜੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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30043 694 nwmu qyro Awsno  
nwmu qyro aursw  
nwmu qyrw kysro  
ly iCtkwry]

(Awsno) aupwsnw 
sQwn[ (aursw) cMdn 
rgVn vwlw p`Qr

Naam Thaero 

Aasano Naam 

Thaero Ourasaa 

Naam Thaeraa 

Kaesaro Lae 

Shhittakaarae ||

Your Name is my 

prayer mat, and Your 

Name is the stone to 

grind the sandalwood. 

Your Name is the 

saffron which I take 

and sprinkle in 

offering to You.

ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂੰ ਜਡਤ 

ਵਾਲਾ) ਆਸਨ ਹੈ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ 

ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਿਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ), ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਚੂੰਦਨ ਘਸਾਉਣ ਲਈ) ਜਸਲ 

ਹੈ, (ਮੂਰਤੀ ਪੂਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਘੋਲ ਕੇ 

ਮੂਰਤੀ ਉੱਤੇ) ਕੇਸਰ ਜਛੜਕਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਕੇਸਰ ਹੈ।
30044 694 nwmu qyrw AMBulw  

nwmu qyro cMdno  
Gis jpy nwmu ly  
quJih kau 
cwry]1]

(AMBulw) jl[ (cwr@y) 
cwV@dy

Naam Thaeraa 

Anbhulaa Naam 

Thaero 

Chandhano Ghas 

Japae Naam Lae 

Thujhehi Ko 

Chaarae ||1||

Your Name is the 

water, and Your Name 

is the sandalwood. 

The chanting of Your 

Name is the grinding 

of the sandalwood. I 

take it and offer all 

this to You. ||1||

ਹੇ ਮੁਰਾਜਰ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਚੂੰਦਨ ਹੈ, 

(ਇਸ ਨਾਮ-ਚੂੰਦਨ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-

ਪਾਣੀ ਨਾਲ) ਘਸਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ-ਰੂਪ ਚੂੰਦਨ 

ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥

30045 694 nwmu qyrw dIvw  
nwmu qyro bwqI  
nwmu qyro qylu ly 
mwih pswry]

(pswry) pwieAw Naam Thaeraa 

Dheevaa Naam 

Thaero Baathee 

Naam Thaero 

Thael Lae Maahi 

Pasaarae ||

Your Name is the 

lamp, and Your Name 

is the wick. Your Name 

is the oil I pour into it.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਵਾ ਹੈ, 

ਨਾਮ ਹੀ (ਦੀਵੇ ਦੀ) ਵੱਟੀ ਹੈ, 

ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਿ ੋਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 
(ਨਾਮ-ਦੀਵੇ ਜਵਚ) ਪਾਇਆ ਹੈ;
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30046 694 nwm qyry kI joiq 
lgweI BieE 
auijAwro Bvn 
sglwry]2]

Naam Thaerae 

Kee Joth Lagaaee 

Bhaeiou Oujiaaro 

Bhavan Sagalaarae 

||2||

Your Name is the light 

applied to this lamp, 

which enlightens and 

illuminates the entire 

world. ||2||

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਿੋਜਤ 

ਿਗਾਈ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ 

ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥

30047 694 nwmu qyro qwgw  
nwmu PUl mwlw  
Bwr ATwrh 
sgl jUTwry]

(Bwr ATwrh) swrI 
bnwspqI[ (jUTwry) jUTy

Naam Thaero 

Thaagaa Naam 

Fool Maalaa Bhaar 

Athaareh Sagal 

Joothaarae ||

Your Name is the 

thread, and Your 

Name is the garland of 

flowers. The eighteen 

loads of vegetation 

are all too impure to 

offer to You.

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮੈਂ ਿੁੱ ਲ ਤੇ ਿੁੱ ਲਾਂ 
ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ 

ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ (ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਲੋਕ ਿੁੱ ਲ ਲੈ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ 

ਭੇਟ ਧਰਦੇ ਹਨ; ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਿੂਠੀ ਹੈ।

30048 694 qyro kIAw quJih 
ikAw Arpau  
nwmu qyrw quhI 
cvr Folwry]3]

dwsndws Awp jI dw 
(kIAw) pYdw kIqw jMq 
Aqy Awp jI dw pYdw 
kIqw cMdn Awp jI kI 
Arpy[ (Folwry) Julwauxw

Thaero Keeaa 

Thujhehi Kiaa 

Arapo Naam 

Thaeraa Thuhee 

Chavar Dtolaarae 

||3||

Why should I offer to 

You, that which You 

Yourself created? Your 

Name is the fan, which 

I wave over You. ||3||

(ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਤੇਰੀ 
ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ) ਤੇਰੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਵਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 

ਕੀਹ ਰੱਖਾਂ? (ਸੋ,) ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ-

ਰੂਪ ਚੌਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉਤੇ 

ਝਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਆਰਤੀ 
ਆਜਦਕ ਦੇ ਅਡੂੰਬਰ ਕੂੜੇ ਹਨ। 
ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ ਹੈ ॥੩॥
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30049 694 ds ATw ATsTy 
cwry KwxI iehY 
vrqix hY sgl 
sMswry]

(ds A`Tw) ATwrW 
purwx[ (A`Ts`Ty) 
ATwht qIrQ

Dhas Athaa 

Athasathae 

Chaarae Khaanee 

Eihai Varathan Hai 

Sagal Sansaarae ||

The whole world is 

engrossed in the 

eighteen Puraanas, 

the sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage, 

and the four sources 

of creation.

ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਜਨਿੱਤ ਦੀ ਕਾਰ 

ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਕ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਭੁਲਾ ਕੇ) ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਵਚ ਪਰਚੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪੁੂੰ ਨ-ਕਰਮ 

ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।

30050 694 khY rivdwsu nwmu 
qyro AwrqI  
siqnwmu hY hir 
Bog quhwry]4]3]

Kehai Ravidhaas 

Naam Thaero 

Aarathee Sath 

Naam Hai Har 

Bhog Thuhaarae 

||4||3||

Says Ravi Daas, Your 

Name is my Aartee, 

my lamp-lit worship-

service. The True 

Name, Sat Naam, is 

the food which I offer 

to You. ||4||3||

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਲਈ) 

ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਹੀ ਭੋਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੩॥

30051 695 DnwsrI bwxI 
BgqW kI iqRlocn

Dhhanaasaree 

Baanee 

Bhagathaan Kee 

Thrilochana

Dhanaasaree, The 

Word Of Devotee 

Trilochan Jee:

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਜਤਿਲੋਚਨ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

30052 695 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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30053 695 nwrwiex inMdis 
kwie BUlI 
gvwrI]

(gvwrI) bysmJ Naaraaein 

Nindhas Kaae 

Bhoolee Gavaaree 

||

Why do you slander 

the Lord? You are 

ignorant and deluded.

ਹੇ ਭੁੱ ਲੜ ਮੂਰਖ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਦੋਸ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈਂ?

30054 695 duikRqu suikRqu  
Qwro krmu 
rI]1]rhwau]

(du-ikRqu) pwp[ (su-
ikRqu) puMn[ (Qwro) qyrw

Dhukirath Sukirath 

Thhaaro Karam 

Ree ||1|| Rehaao 

||

Pain and pleasure are 

the result of your own 

actions. ||1||Pause||

ਪਾਪ ਪੁੂੰ ਨ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਕੂੰਮ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਦੱੁਖ ਸੁਖ ਸਹਾਰਨਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30055 695 sMkrw msqik 
bsqw sursrI 
iesnwn ry]

(sMkrw) iSvjI[ 
(sursurI) gMgw

Sankaraa 

Masathak 

Basathaa 

Surasaree 

Eisanaan Rae ||

The moon dwells in 

Shiva's forehead; it 

takes its cleansing 

bath in the Ganges.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਦੇਖ ਚੂੰਦਿਮਾ) 
ਭਾਵੇਂ ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਨਿੱਤ ਗੂੰਗਾ ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,

30056 695 kul jn mDy  
imil´o swrgpwn 
ry]

imilE, swrg-pwn Kul Jan Madhhae 

Miliyo Saarag 

Paan Rae ||

Among the men of the 

moon's family, Krishna 

was born;

ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਕੁਲ ਜਵਚ ਜਵਸ਼ਨੂ 

ਿੀ ਨੇ (ਜਕਿਸ਼ਨ-ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ) 

ਿਨਮ ਜਲਆ।

30057 695 krm kir klMku 
mPItis rI]1]

(mPItis) Amyt irhw Karam Kar Kalank 

Mafeettas Ree 

||1||

Even so, the stains 

from its past actions 

remain on the moon's 

face. ||1||

ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਚੂੰਦਿਮਾ ਦਾ) ਦਾਗ਼ ਨਾਹ ਹਟ 

ਸਜਕਆ ॥੧॥
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30058 695 ibsÍ kw dIpku 
sÍwmI qw cy ry 
suAwrQI pMKI 
rwie gruV qw cy 
bwDvw]

(ibsÍ) sMswr[ (qw) 
iqs[ (cy) dy[ Awpxw 
(suAwrQI) rQvwhI[ 
(bwDvw) sbMDI BweI[ 
ibsÍ: A`Dw vwvw polw 
bolo, pUrw vwvw BrvW 
bolIdw hY[sÍwmI: suAwmI

Bisv Kaa Dheepak 

Svaamee Thaa 

Chae Rae 

Suaarathhee 

Pankhee Raae 

Garurr Thaa Chae 

Baadhhavaa ||

Aruna was a 

charioteer; his master 

was the sun, the lamp 

of the world. His 

brother was Garuda, 

the king of birds;

(ਜਿਰ ਅਰੁਣ ਦੀ ਜਮਸਾਲ ਦੇਖ!) 

ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਚਾਨਣ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਿ ਉਸ ਦਾ 
ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਰਿ ਦਾ 
ਉਹ ਰਥਵਾਹੀ ਹੈ, ਤੇ, ਪੂੰਛੀਆਂ 

ਦਾ ਰਾਿਾ ਗਰੁੜ ਉਸ ਦਾ 
ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ,

30059 695 krm kir Arux  
ipMgulw rI]2]

Karam Kar Arun 

Pingulaa Ree ||2||

And yet, Aruna was 

made a cripple, 

because of the karma 

of his past actions. 

||2||

(ਹੇ ਘਰ-ਗੇਹਜਣ!) ਆਪਣੇ 
ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰੁਣ ਜਪੂੰਗਲਾ 
ਹੀ ਜਰਹਾ ॥੨॥

30060 695 Aink pwiqk 
hrqw iqRBvx 
nwQu rI 

(pwiqk) pwp hrqw 
iSvjI

Anik Paathik 

Harathaa 

Thribhavan 

Naathh Ree ||

Shiva, the destroyer of 

countless sins, the 

Lord and Master of 

the three worlds,

(ਦੇਖ!) ਭਾਵੇਂ (ਜਸ਼ਵ ਿੀ) ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦਾ ਨਾਥ (ਸਮਜਝਆ 

ਿਾਂਦਾ) ਹੈ, (ਹੋਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
30061 695 qIriQ qIriQ 

BRmqw lhY n pwru 
rI]

Theerathh 

Theerathh 

Bhramathaa Lehai 

N Paar Ree ||

wandered from sacred 

shrine to sacred 

shrine; he never found 

an end to them.

ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਜਰਆ, ਤਾਂ ਭੀ 
(ਉਸ ਖੋਪਰੀ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਹੁੂੰ ਦੀ।
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30062 695 krm kir kpwlu 
mPItis rI]3]

(kpwlu) KoprI[ 
(mPItis) Aimt

Karam Kar Kapaal 

Mafeettas Ree 

||3||

And yet, he could not 

erase the karma of 

cutting off Brahma's 

head. ||3||

(ਬਿਹਮ-ਹੱਜਤਆ ਦੇ) ਕੀਤੇ 

ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ (ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਦੇ 

ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ) ਖੋਪਰੀ ਨਾਹ ਲਜਹ 

ਸਕੀ ॥੩॥

30063 695 AMimRq ssIA Dyn 
liCmI klpqr 
isKir sunwgr 
ndI cy nwQM]

(ssIA) cMdRmw[ (Dyn) 
kwmDyn[ (isKir) 
au~csRvw GoVw[ 
(sunwgr) cqr DnMqr 
vYd[ (nwQM) smuMdR

Anmrith Saseea 

Dhhaen 

Lashhimee 

Kalapathar Sikhar 

Sunaagar Nadhee 

Chae Naathhan ||

Through the nectar, 

the moon, the wish-

fulfilling cow, Lakshmi, 

the miraculous tree of 

life, Sikhar the sun's 

horse, and 

Dhanavantar the wise 

physician - all arose 

from the ocean, the 

lord of rivers;

(ਜਿਰ ਦੇਖ! ਸਮੁੂੰ ਦਿ) ਭਾਵੇਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਜਵਚੋਂ ਅੂੰ ਜਮਿਤ, ਚੂੰਦਿਮਾ, 
ਕਾਮਧੇਨ, ਲੱਛਮੀ, ਕਲਪ-ਰੱੁਖ, 

ਸੱਤ-ਮੂੂੰ ਹਾ ਘੋੜਾ, ਧਨੂੰ ਤਰੀ ਵੈਦ 

(ਆਜਦਕ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ) ਜਨਕਲੇ 

ਸਨ,

30064 695 krm kir Kwru 
mPItis rI]4]

smuMdR dw (Kwru) Kwrwpn Karam Kar Khaar 

Mafeettas Ree 

||4||

And yet, because of its 

karma, its saltiness has 

not left it. ||4||

(ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ (ਮੂੰਦ-ਕਰਮ) ਅਨੁਸਾਰ 

(ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) ਖਾਰਾ-ਪਨ ਨਹੀਂ 
ਹਟ ਸਜਕਆ ॥੪॥
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30065 695 dwDIly lMkw gVu  
aupwVIly rwvx 
bxu sil ibsil 
Awix qoKIly 
hrI]

(dwDI-ly) swiVAw[ 
(aupwVIly) p`itAw[ 
rwvx dy ASok (bxu) 
bwg nMU[ (s`il) du`K qoN 
rihq krx vwlI 
(ibs`il) sMjIvnI bUtI[ 
(qoKIly) pRsMn kIqw[ 
(hrI) sRI rwmcMdR jI 
nMU[ gV@ü[aupwVI-ly [ 
s`il[ib-s`il[qoKI-ly

Dhaadhheelae 

Lankaa Garr 

Oupaarreelae 

Raavan Ban Sal 

Bisal Aan 

Thokheelae Haree 

||

Hanuman burnt the 

fortress of Sri Lanka, 

uprooted the garden 

of Raawan, and 

brought healing herbs 

for the wounds of 

Lachhman, pleasing 

Lord Raamaa;

(ਹਨੂੂੰ ਮਾਨ) ਨੇ (ਸਿੀ ਰਾਮ ਚੂੰਦਿ 
ਿੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਲੂੰ ਕਾ ਦਾ ਜਕਲਹਾ 
ਸਾਜੜਆ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਬਾਗ਼ 

ਉਿਾੜ ਜਦੱਤਾ, ਸੱਲ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਜਲਆ ਕੇ ਰਾਮ 

ਚੂੰਦਿ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ,

30066 695 krm kir  
kCautI mPItis 
rI]5]

swDUAW dy bsqRauqwrn 
dw krm krny krky, 
hnUMmwn nUM kCautI k`C 
imlI[ ieh (mPItis) 
Amyt rhI

Karam Kar 

Kashhouttee 

Mafeettas Ree 

||5||

And yet, because of 

his karma, he could 

not be rid of his loin 

cloth. ||5||

(ਪਰ ਹੇ ਘਰ-ਗੇਹਜਣ!) ਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 

(ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਉਸ 

ਦੀ ਜਨਿੱਕੀ ਿਹੀ ਕੱਛ ਨਾਹ ਹਟ 

ਸਕੀ ॥੫॥

30067 695 pUrblo ikRq 
krmu n imtY rI 
Gr gyhix qw cy 
moih jwpIAly  
rwm cy nwmM]

(rI) hy[ (gyhix) 
iesqRI[ (qw) iqs[ 
(cy) leI, (cy) dy 
(nwmM) nwm nMU

Poorabalo Kirath 

Karam N Mittai 

Ree Ghar Gaehan 

Thaa Chae Mohi 

Jaapeealae Raam 

Chae Naaman ||

The karma of past 

actions cannot be 

erased, O wife of my 

house; this is why I 

chant the Name of the 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਪਛਲਾ ਕੀਤਾ 
ਕੋਈ ਕਰਮ (ਅਵਤਾਰ-ਪੂਿਾ, 
ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਜਮਟਦਾ ਨਹੀਂ; ਤਾਹੀਏ ਂ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ।
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30068 695 bdiq iqRlocn  
rwm jI]6]1]

Badhath 

Thrilochan Raam 

Jee ||6||1||

So prays Trilochan, 

Dear Lord. ||6||1||

ਜਤਿਲੋਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਤਾਂ 
'ਰਾਮ ਰਾਮ' ਹੀ ਿਪਦਾ ਹਾਂ 
(ਭਾਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਹੀ 
ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣ ੇਜਕਸੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਦੱੁਖ ਤੋਂ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ) 
॥੬॥੧॥

30069 695 sRI sYxu] Sree Sain || Sri Sain:

30070 695 DUp dIp iGRq 
swij AwrqI]

(iGRq) iGau Dhhoop Dheep 

Ghrith Saaj 

Aarathee ||

With incense, lamps 

and ghee, I offer this 

lamp-lit worship 

service.

(ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਣਾ ਹੀ) ਧੂਪ 

ਦੀਵੇ ਤੇ ਜਘਉ (ਆਜਦਕ) 

ਸਮੱਗਿੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੀ 
ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

30071 695 vwrny jwau kmlw 
pqI]1]

(kmlw pqI) pRmwqmw Vaaranae Jaao 

Kamalaa Pathee 

||1||

I am a sacrifice to the 

Lord of Lakshmi. ||1||

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

30072 695 mMglw hir 
mMglw]

Mangalaa Har 

Mangalaa ||

Hail to You, Lord, hail 

to You!

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਰਾਿਨ!

30073 695 inq mMglu  
rwjwrwm rwie 
ko]1]rhwau]

Nith Mangal 

Raajaa Raam Raae 

Ko ||1|| Rehaao 

||

Again and again, hail 

to You, Lord King, 

Ruler of all! 

||1||Pause||

ਹੇ ਰਾਮ! ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਅਨੂੰ ਦ ਮੂੰਗਲ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30074 695 aUqmu dIArw  
inrml bwqI]

Ootham Dheearaa 

Niramal Baathee 

||

Sublime is the lamp, 

and pure is the wick.

(ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ) ਸੋਹਣਾ 
ਚੂੰਗਾ ਦੀਵਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ 
ਵੱਟੀ ਵੀ-
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30075 695 quhˆØI inrMjnu 
kmlw pwqI]2]

Thuhanaee 

Niranjan Kamalaa 

Paathee ||2||

You are immaculate 

and pure, O Brilliant 

Lord of Wealth! ||2||

ਹੇ ਕਮਲਾਪਤੀ! ਹੇ ਜਨਰੂੰਿਨ! 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ॥੨॥

30076 695 rwmw Bgiq 
rwmwnMdu jwnY]

Raamaa Bhagath 

Raamaanandh 

Jaanai ||

Raamaanand knows 

the devotional 

worship of the Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

30077 695 pUrn prmwnMdu 
bKwnY]3]

Pooran 

Paramaanandh 

Bakhaanai ||3||

He says that the Lord 

is all-pervading, the 

embodiment of 

supreme joy. ||3||

ਿ ੋਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮ 

ਆਨੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

30078 695 mdn mUriq BY 
qwir goibMdy]

Madhan Moorath 

Bhai Thaar 

Gobindhae ||

The Lord of the world, 

of wondrous form, has 

carried me across the 

terrifying world-ocean.

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ (ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ) ਡਰਾਂ 
ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

30079 695 sYxu BxY Bju 
prmwnMdy]4]2]

Sain Bhanai Bhaj 

Paramaanandhae 

||4||2||

Says Sain, remember 

the Lord, the 

embodiment of 

supreme joy! ||4||2||

ਸੈਣ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) 

ਉਸ ਪਰਮ-ਆਨੂੰ ਦ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ॥੪॥੨॥

30080 695 pIpw] (kwXau) sRIr[ (dyvl) 
mMdr

Peepaa || Peepaa:
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30081 695 kwXau dyvw  
kwieAau dyvl  
kwieAau jMgm 
jwqI]

Kaayo Dhaevaa 

Kaaeiao Dhaeval 

Kaaeiao Jangam 

Jaathee ||

Within the body, the 

Divine Lord is 

embodied. The body is 

the temple, the place 

of pilgrimage, and the 

pilgrim.

(ਸੋ) ਕਾਇਆਂ (ਦੀ ਖੋਿ) ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ 
ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ), ਸਰੀਰ 

(ਦੀ ਖੋਿ) ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਦਰ ਹੈ 

(ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ), 
ਕਾਇਆਂ (ਦੀ ਖੋਿ) ਹੀ ਮੈਂ 
ਿੂੰਗਮ ਅਤੇ ਿਾਤੂ ਲਈ (ਤੀਰਥ 

ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਹੈ)।

30082 695 kwieAau DUp 
dIp neIbydw  
kwieAau pUjau 
pwqI]1]

(kwieAau) iks leI[ 
(neIbydw) imTy Bojn[ 
(pwqI) p`qlW

Kaaeiao Dhhoop 

Dheep 

Neebaedhaa 

Kaaeiao Poojo 

Paathee ||1||

Within the body are 

incense, lamps and 

offerings. Within the 

body are the flower 

offerings. ||1||

ਸਰੀਰ (ਦੀ ਖੋਿ) ਹੀ (ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦੇ 

ਦੇਵਤੇ ਲਈ) ਧੂਪ ਦੀਪ ਤੇ 

ਨੈਵੇਦ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਿ 

(ਕਰ ਕੇ) ਹੀ, ਮੈਂ ਮਾਨੋ, ਪੱਤਰ 

ਭੇਟ ਰੱਖ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਵੱਸਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੀ) ਪੂਿਾ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥

30083 695 kwieAw bhu KMf 
Kojqy nv iniD 
pweI]

Kaaeiaa Bahu 

Khandd Khojathae 

Nav Nidhh Paaee 

||

I searched throughout 

many realms, but I 

found the nine 

treasures within the 

body.

ਦੇਸ ਦੇਸਾਂਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਖੋਿ ਕੇ 

(ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੇ) ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰੂਪ ਨੌ ਜਨਧੀ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ,
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30084 695 nw kCu Awiebo  
nw kCu jwiebo  
rwm kI 
duhweI]1]rhwau]

Naa Kashh Aaeibo 

Naa Kashh Jaaeibo 

Raam Kee 

Dhuhaaee ||1|| 

Rehaao ||

Nothing comes, and 

nothing goes; I pray to 

the Lord for Mercy. 

||1||Pause||

(ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆਂ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਦਾ ਹੀ 
ਤੇਿ-ਪਿਤਾਪ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ) ਨਾ 
ਕੁਝ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮੇਰਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਜਮਟ 

ਜਗਆ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30085 695 jo bRhmMfy soeI 
ipMfy jo KojY so 
pwvY]

Jo Brehamanddae 

Soee Pinddae Jo 

Khojai So Paavai ||

The One who 

pervades the Universe 

also dwells in the 

body; whoever seeks 

Him, finds Him there.

ਿ ੋਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਣਹਾਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਬਿਹਮੂੰਡ 

ਜਵਚ (ਜਵਆਪਕ) ਹੈ ਉਹੀ 
(ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਹੈ, ਿ ੋ

ਮਨੱੁਖ ਖੋਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

30086 695 pIpw pRxvY prm 
qqu hY siqguru 
hoie 
lKwvY]2]3]

Peepaa Pranavai 

Param Thath Hai 

Sathigur Hoe 

Lakhaavai 

||2||3||

Peepaa prays, the Lord 

is the supreme 

essence; He reveals 

Himself through the 

True Guru. ||2||3||

ਪੀਪਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਿੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ 

(ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 
ਅਸਲੀਅਤ, ਪਰਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲਾ 
ਤੱਤ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸੋਮੇ 

ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੩॥
30087 695 DMnw] Bgq DMnw jI Akwl 

purK jI qoN swDsMgq jI 
dI syvw leI loVINdIAW 
vsqUAW mMgdy hn

Dhhannaa || Dhannaa:
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30088 695 gopwl qyrw 
Awrqw]

Gopaal Thaeraa 

Aarathaa ||

O Lord of the world, 

this is Your lamp-lit 

worship service.

ਹੇ ਜਪਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੂੰਗਤਾ 
ਹਾਂ (ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰ);

30089 695 jo jn qumrI 
Bgiq krMqy iqn 
ky kwj 
svwrqw]1]rhwau
]

Jo Jan Thumaree 

Bhagath 

Karanthae Thin 

Kae Kaaj 

Savaarathaa ||1|| 

Rehaao ||

You are the Arranger 

of the affairs of those 

humble beings who 

perform Your 

devotional worship 

service. ||1||Pause||

ਿ ੋਿੋ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਜਸਰੇ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

30090 695 dwil sIDw  
mwgau GIau]

Dhaal Seedhhaa 

Maago Gheeo ||

Lentils, flour and ghee - 

 these things, I beg of 

You.

ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਦਾਲ, ਆਟਾ 
ਤੇ ਜਘਉ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,

30091 695 hmrw KusI krY 
inq jIau]

Hamaraa Khusee 

Karai Nith Jeeo ||

My mind shall ever be 

pleased.

ਿ ੋਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਜਨਿੱਤ ਸੁਖੀ 
ਰੱਖੇ,

30092 695 pn@IAw Cwdnu 
nIkw]

Panheeaa 

Shhaadhan 

Neekaa ||

Shoes, fine clothes, ਿੁੱ ਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਭੀ 
ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,

30093 695 Anwju mgau sq 
sIkw]1]

s`q vwrI (sI~kw) 
isAwV k`Fy hox

Anaaj Mago Sath 

See Kaa ||1||

And grain of seven 

kinds - I beg of You. 

||1||

ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਸੀਆਂ ਦਾ ਅੂੰਨ ਭੀ 
(ਤੈਥੋਂ ਹੀ) ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

30094 695 gaU BYs mgau 
lwvyrI]

Goo Bhais Mago 

Laavaeree ||

A milk cow, and a 

water buffalo, I beg of 

You,

ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਮੈਂ ਗਾਂ ਮਜਹੂੰ  ਲਵੇਰੀ 
(ਭੀ) ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,

30095 695 iek qwjin qurI 
cMgyrI]

(qwjin qurI) ArbI 
GoVI

Eik Thaajan 

Thuree 

Changaeree ||

And a fine Turkestani 

horse.

ਤੇ ਇਕ ਚੂੰਗੀ ਅਰਬੀ ਘੋੜੀ ਭੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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30096 695 Gr kI gIhin 
cMgI]

dwsndws Awp jI dy 
Gr dI cMgI (gIhin) 
iesqRI bxky syvw kry

Ghar Kee Geehan 

Changee ||

A good wife to care for 

my home

ਘਰ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਇਸਤਿੀ ਵੀ-

30097 695 jnu DMnw lyvY 
mMgI]2]4]

Jan Dhhannaa 

Laevai Mangee 

||2||4||

- Your humble servant 

Dhanna begs for these 

things, Lord. ||2||4||

ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਧੂੰਨਾ ਤੈਥੋਂ ਮੂੰਗ 

ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥੪॥

30098 696 jYqsrI mhlw 4 
Gru 1 caupdy

Jaithasaree 

Mehalaa 4 Ghar 1 

Choupadhae

Jaitsree, Fourth Mehl, 

First House, Chau-

Padas:

ਰਾਗ ਿੈਤਸਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
30099 696 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30100 696 myrY hIArY rqnu 
nwmu hir bisAw  
guir hwQu DirE 
myrY mwQw]

Maerai Heearai 

Rathan Naam Har 

Basiaa Gur Haathh 

Dhhariou Maerai 

Maathhaa ||

The Jewel of the Lord's 

Name abides within 

my heart; the Guru 

has placed His hand on 

my forehead.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ 

ਰੱਜਖਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਤਨ (ਵਰਗਾ 
ਕੀਮਤੀ) ਨਾਮ ਆ ਵੱਜਸਆ।
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30101 696 jnm jnm ky 
iklibK duK 
auqry guir nwmu 
dIE irnu 
lwQw]1]

(irnu) krzw[ l`wQw Janam Janam Kae 

Kilabikh Dhukh 

Outharae Gur 

Naam Dheeou Rin 

Laathhaa ||1||

The sins and pains of 

countless incarnations 

have been cast out. 

The Guru has blessed 

me with the Naam, 

the Name of the Lord, 

and my debt has been 

paid off. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਦੇ ਪਾਪ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, 

(ਉਸ ਦੇ ਜਸਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ) 
ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜਗਆ ॥੧॥

30102 696 myry mn Bju rwm 
nwmu siB ArQw]

(ArQw) mnorQ[ 
Bju:polw bolo

Maerae Man Bhaj 

Raam Naam Sabh 

Arathhaa ||

O my mind, vibrate 

the Lord's Name, and 

all your affairs shall be 

resolved.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ (ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ)।

30103 696 guir pUrY hir 
nwmu idRVwieAw  
ibnu nwvY jIvnu 
ibrQw]rhwau]

Gur Poorai Har 

Naam 

Dhrirraaeiaa Bin 

Naavai Jeevan 

Birathhaa || 

Rehaao ||

The Perfect Guru has 

implanted the Lord's 

Name within me; 

without the Name, life 

is useless. ||Pause||

(ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਹੁ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ, ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਅਰਥ ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥
30104 696 ibnu gur mUV Bey 

hY mnmuK qy moh 
mwieAw inq 
PwQw]

Pw`Qw Bin Gur Moorr 

Bheae Hai 

Manamukh Thae 

Moh Maaeiaa Nith 

Faathhaa ||

Without the Guru, the 

self-willed manmukhs 

are foolish and 

ignorant; they are 

forever entangled in 

emotional attachment 

to Maya.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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30105 696 iqn swDU crx n 
syvy kbhU iqn 
sBu jnmu 
AkwQw]2]

(AkwQw) ivArQ Thin Saadhhoo 

Charan N Saevae 

Kabehoo Thin 

Sabh Janam 

Akaathhaa ||2||

They never serve the 

feet of the Holy; their 

lives are totally 

useless. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ 

ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

30106 696 ijn swDU crx  
swD pg syvy  
iqn sPilE 
jnmu snwQw]

(snwQw) Ksm vwly Jin Saadhhoo 

Charan Saadhh 

Pag Saevae Thin 

Safaliou Janam 

Sanaathhaa ||

Those who serve at 

the feet of the Holy, 

the feet of the Holy, 

their lives are made 

fruitful, and they 

belong to the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

30107 696 mokau kIjY dwsu 
dws dwsn ko  
hir dieAw Dwir 
jgMnwQw]3]

Mo Ko Keejai 

Dhaas Dhaas 

Dhaasan Ko Har 

Dhaeiaa Dhhaar 

Jagannaathhaa 

||3||

Make me the slave of 

the slave of the slaves 

of the Lord; bless me 

with Your Mercy, O 

Lord of the Universe. 

||3||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਥ! 

ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ 
ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ ॥੩॥

30108 696 hm AMDuly igAwn 
hIn AigAwnI  
ikau cwlh 
mwrig pMQw]

Ham Andhhulae 

Giaaneheen 

Agiaanee Kio 

Chaaleh Maarag 

Panthhaa ||

I am blind, ignorant 

and totally without 

wisdom; how can I 

walk on the Path?

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਜਤ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
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30109 696 hm AMDuly kau  
gur AMclu dIjY  
jn nwnk clh 
imlMQw]4]1]

Ham Andhhulae 

Ko Gur Anchal 

Dheejai Jan 

Naanak Chaleh 

Milanthhaa 

||4||1||

I am blind - O Guru, 

please let me grasp 

the hem of Your robe, 

so that servant Nanak 

may walk in harmony 

with You. ||4||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਗੁਰੂ! ਸਾਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਪੱਲਾ ਿੜਾ, ਤਾਂ ਜਕ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ 

ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ 

॥੪॥੧॥

30110 696 jYqsrI mhlw 4] Jaithasaree 

Mehalaa 4 ||

Jaitsree, Fourth Mehl:

30111 696 hIrw lwlu 
Amolku hY BwrI  
ibnu gwhk mIkw 
kwKw]

(mIkw) brwbr[ (kwKw) 
k`K

Heeraa Laal 

Amolak Hai 

Bhaaree Bin 

Gaahak Meekaa 

Kaakhaa ||

A jewel or a diamond 

may be very valuable 

and heavy, but 

without a purchaser, it 

is worth only straw.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ 

ਲਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਹ ਹੀਰਾ ਕੱਖ ਵਰਗਾ 
ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ।

30112 696 rqn gwhku guru 
swDU dyiKE qb 
rqnu ibkwno 
lwKw]1]

Rathan Gaahak 

Gur Saadhhoo 

Dhaekhiou Thab 

Rathan Bikaano 

Laakhaa ||1||

When the Holy Guru, 

the Purchaser, saw 

this jewel, He 

purchased it for 

hundreds of 

thousands of dollars. 

||1||

ਿਦੋਂ ਇਸ ਰਤਨ ਦਾ ਗਾਹਕ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, ਤਦੋਂ ਇਹ 

ਰਤਨ ਲੱਖੀਂ ਰੁਪਈ ਂਜਵਕਣ 

ਲੱਗ ਜਪਆ ॥੧॥

30113 696 myrY min gupq 
hIru hir rwKw]

Maerai Man 

Gupath Heer Har 

Raakhaa ||

The Lord has kept this 

jewel hidden within 

my mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ-

ਹੀਰਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ।
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30114 696 dIn dieAwil 
imlwieE guru 
swDU guir imilAY  
hIru 
prwKw]rhwau]

Dheen Dhaeiaal 

Milaaeiou Gur 

Saadhhoo Gur 

Miliai Heer 

Paraakhaa || 

Rehaao ||

The Lord, merciful to 

the meek, led me to 

meet the Holy Guru; 

meeting the Guru, I 

came to appreciate 

this jewel. ||Pause||

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਉਸ ਹਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜਮਲਣ 

ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀਰਾ ਪਰਖ 

ਜਲਆ (ਮੈਂ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ 

ਸਮਝ ਲਈ) ਰਹਾਉ॥

30115 696 mnmuK koTI 
AigAwnu AMDyrw  
iqn Gir rqnu n 
lwKw]

Manamukh 

Kothee Agiaan 

Andhhaeraa Thin 

Ghar Rathan N 

Laakhaa ||

The rooms of the self-

willed manmukhs are 

dark with ignorance; in 

their homes, the jewel 

is not visible.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ (ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਤਾਹੀਏ)ਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

(ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਵੇਜਖਆ।

30116 696 qy aUJiV Brim 
muey gwvwrI  
mwieAw BuAMg 
ibKu cwKw]2]

Thae Oojharr 

Bharam Mueae 

Gaavaaree 

Maaeiaa Bhuang 

Bikh Chaakhaa 

||2||

Those fools die, 

wandering in the 

wilderness, eating the 

poison of the snake, 

Maya. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ-ਸਪਣੀ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਦਾ ਜ਼ਜਹਰ ਖਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਹ ਮੂਰਖ 

ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

30117 696 hir hir swD 
mylhu jn nIky  
hir swDU srix 
hm rwKw]

(nIky) au~qm Har Har Saadhh 

Maelahu Jan 

Neekae Har 

Saadhhoo Saran 

Ham Raakhaa ||

O Lord, Har, Har, let 

me meet the humble, 

holy beings; O Lord, 

keep me in the 

Sanctuary of the Holy.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਜਮਲਾ, ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਰੱਖ।
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30118 696 hir AMgIkwru 
krhu pRB suAwmI  
hm pry Bwig qum 
pwKw]3]

(pwKw) srn Har Angeekaar 

Karahu Prabh 

Suaamee Ham 

Parae Bhaag Thum 

Paakhaa ||3||

O Lord, make me Your 

own; O God, Lord and 

Master, I have hurried 

to Your side. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮਾਲਕ! ਮੇਰੀ 
ਮਦਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ 

ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ 
॥੩॥

30119 696 ijhvw ikAw gux 
AwiK vKwxh qum 
vf Agm vf 
purKw]

Jihavaa Kiaa Gun 

Aakh Vakhaaneh 

Thum Vadd Agam 

Vadd Purakhaa ||

What Glorious Virtues 

of Yours can I speak 

and describe? You are 

great and 

unfathomable, the 

Greatest Being.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ 

ਗੁਣ ਆਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

30120 696 jn nwnk hir 
ikrpw DwrI  
pwKwxu fubq hir 
rwKw]4]2]

(pwKwxu) p`Qr[ fu`bq Jan Naanak Har 

Kirapaa Dhhaaree 

Paakhaan 

Ddubath Har 

Raakhaa ||4||2||

The Lord has 

bestowed His Mercy 

on servant Nanak; He 

has saved the sinking 

stone. ||4||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ, 
ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ) ਡੱੁਬਦੇ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਬਚਾ 
ਜਲਆ ॥੪॥੨॥

30121 697 jYqsrI mÚ 4] Jaithasaree Ma 4 

||

Jaitsree, Fourth Mehl:
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30122 697 hm bwirk kCUA 
n jwnh giq 
imiq qyry mUrK 
mugD ieAwnw]

Ham Baarik 

Kashhooa N 

Jaaneh Gath Mith 

Thaerae Moorakh 

Mugadhh Eiaanaa 

||

I am Your child; I know 

nothing about Your 

state and extent; I am 

foolish, idiotic and 

ignorant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੂੰਞਾਣ 

ਮੂਰਖ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ 
ਹੈਂ, ਅਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ।

30123 697 hir ikrpw Dwir 
dIjY miq aUqm  
kir lIjY mugDu 
isAwnw]1]

Har Kirapaa 

Dhhaar Dheejai 

Math Ootham Kar 

Leejai Mugadhh 

Siaanaa ||1||

O Lord, shower me 

with Your Mercy; bless 

me with an 

enlightened intellect; I 

am foolish - make me 

clever. ||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਅਕਲ ਦੇਹ, ਮੈਨੂੂੰ  ਮੂਰਖ 

ਨੂੂੰ  ਜਸਆਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ॥੧॥

30124 697 myrw mnu 
AwlsIAw 
auGlwnw]

buirAweI dI nINdc 
(auGlwnw) aUNGdw hY

Maeraa Man 

Aalaseeaa 

Oughalaanaa ||

My mind is lazy and 

sleepy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਸੁਸਤ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ) ਸੌਂ 
ਜਗਆ ਸੀ।

30125 697 hir hir Awin 
imlwieE guru 
swDU imil swDU  
kpt 
Kulwnw]rhwau]

Har Har Aan 

Milaaeiou Gur 

Saadhhoo Mil 

Saadhhoo Kapatt 

Khulaanaa || 

Rehaao ||

The Lord, Har, Har, has 

led me to meet the 

Holy Guru; meeting 

the Holy, the shutters 

have been opened 

wide. ||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਲਆ 

ਕੇ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ (ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ) ਜਕਵਾੜ ਖੱੁਲਹ 
ਗਏ ਹਨ ਰਹਾਉ॥
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30126 697 gur iKnu iKnu 
pRIiq lgwvhu myrY 
hIArY myry pRIqm 
nwmu prwnw]

(prwnw) prwx Gur Khin Khin 

Preeth Lagaavahu 

Maerai Heearai 

Maerae Preetham 

Naam Paraanaa ||

O Guru, each and 

every instant, fill my 

heart with love; the 

Name of my Beloved is 

my breath of life.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਿੀਜਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਹ, ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪਿਾਣ ਬਣ 

ਿਾਏ।

30127 697 ibnu nwvY mir 
jweIAY myry 
Twkur ijau 
AmlI Amil 
luBwnw]2]

Bin Naavai Mar 

Jaaeeai Maerae 

Thaakur Jio 

Amalee Amal 

Lubhaanaa ||2||

Without the Name, I 

would die; the Name 

of my Lord and Master 

is to me like the drug 

to the addict. ||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ 
ਨਸ਼ਈ ਮਨੱੁਖ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਘਬਰਾ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਿੂੰ ਦ ਜਵਆਕੁਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

30128 697 ijn min pRIiq 
lgI hir kyrI  
iqn Duir Bwg 
purwnw]

Jin Man Preeth 

Lagee Har Kaeree 

Thin Dhhur Bhaag 

Puraanaa ||

Those who enshrine 

love for the Lord 

within their minds 

fulfill their pre-

ordained destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿੀਜਤ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਮਲੇ ਜਚਰ ਦੇ 

ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

30129 697 iqn hm crx 
sryvh iKnu iKnu  
ijn hir mIT 
lgwnw]3]

Thin Ham Charan 

Saraeveh Khin 

Khin Jin Har 

Meeth Lagaanaa 

||3||

I worship their feet, 

each and every 

instant; the Lord 

seems very sweet to 

them. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ॥੩॥
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30130 697 hir hir ikRpw 
DwrI myrY Twkuir  
jnu ibCuirAw 
icrI imlwnw]

Har Har Kirapaa 

Dhhaaree Maerai 

Thaakur Jan 

Bishhuriaa Chiree 

Milaanaa ||

My Lord and Master, 

Har, Har, has 

showered His Mercy 

upon His humble 

servant; separated for 

so long, he is now re-

united with the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਚਰ ਦੇ 

ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਲਆ।

30131 697 Dnu Dnu siqguru  
ijin nwmu 
idRVwieAw jnu 
nwnku iqsu 
kurbwnw]4]3]

Dhhan Dhhan 

Sathigur Jin Naam 

Dhrirraaeiaa Jan 

Naanak This 

Kurabaanaa 

||4||3||

Blessed, blessed is the 

True Guru, who has 

implanted the Naam, 

the Name of the Lord 

within me; servant 

Nanak is a sacrifice to 

Him. ||4||3||

ਧੂੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਧੂੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ (ਸਦਾ) ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩॥

30132 697 jYqsrI mhlw 4] Jaithasaree 

Mehalaa 4 ||

Jaitsree, Fourth Mehl:

30133 697 siqguru swjnu 
purKu vf pwieAw  
hir rsik rsik 
Pl lwigbw]

(rsik) rs nwl Sathigur Saajan 

Purakh Vadd 

Paaeiaa Har Rasak 

Rasak Fal Laagibaa 

||

I have found the True 

Guru, my Friend, the 

Greatest Being. Love 

and affection for the 

Lord has blossomed 

forth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ (ਸਭ ਦਾ) ਸੱਿਣ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਬੜੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਿਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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30134 697 mwieAw BuieAMg 
gRisE hY pRwxI  
gur bcnI ibsu  
hir kwiFbw]1]

(ibsu) zhr[ Buie-AMg Maaeiaa Bhueiang 

Grasiou Hai 

Praanee Gur 

Bachanee Bis Har 

Kaadtibaa ||1||

Maya, the snake, has 

seized the mortal; 

through the Word of 

the Guru, the Lord 

neutralizes the venom. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ-

ਸਪਣੀ ਗਿਸੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਉਹ ਜ਼ਜਹਰ 

ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

30135 697 myrw mnu rwm 
nwm ris 
lwigbw]

Maeraa Man 

Raam Naam Ras 

Laagibaa ||

My mind is attached 

to the sublime essence 

of the Lord's Name.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਮਗਨ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

30136 697 hir kIey piqq 
pivqR imil swD 
gur hir nwmY  
hir rsu 
cwiKbw]rhwau]

b`by kMnw ie`kTy hn Har Keeeae 

Pathith Pavithr Mil 

Saadhh Gur Har 

Naamai Har Ras 

Chaakhibaa || 

Rehaao ||

The Lord has purified 

the sinners, uniting 

them with the Holy 

Guru; now, they taste 

the Lord's Name, and 

the sublime essence of 

the Lord. ||Pause||

ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ (ਿੁੜਦੇ ਹਨ), 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ 

ਚੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱੁਚੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥
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30137 697 Dnu Dnu vfBwg  
imilE guru swDU  
imil swDU ilv 
aunmin lwigbw]

(aunmin) au~cI AvsQw 
ivAwpk bRhmjI

Dhhan Dhhan 

Vaddabhaag 

Miliou Gur 

Saadhhoo Mil 

Saadhhoo Liv 

Ounaman 

Laagibaa ||

Blessed, blessed is the 

good fortune of those 

who meet the Holy 

Guru; meeting with 

the Holy, they lovingly 

center themselves in 

the state of absolute 

absorption.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਲਾਹੁਣ-

ਿੋਗ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਰਜਤ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

30138 697 iqRsnw Agin 
buJI sWiq pweI  
hir inrml  
inrml gun 
gwiebw]2]

Thrisanaa Agan 

Bujhee Saanth 

Paaee Har Niramal 

Niramal Gun 

Gaaeibaa ||2||

The fire of desire 

within them is 

quenched, and they 

find peace; they sing 

the Glorious Praises of 

the Immaculate Lord. 

||2||

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੱੁਝ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥

30139 697 iqn ky Bwg KIn  
Duir pwey ijn 
siqgur drsu n 
pwiebw]

(KIn) mMdy Thin Kae Bhaag 

Kheen Dhhur 

Paaeae Jin 

Sathigur Dharas N 

Paaeibaa ||

Those who do not 

obtain the Blessed 

Vision of the True 

Guru's Darshan, have 

misfortune pre-

ordained for them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

(ਕਦੇ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਨਾਹ 

ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਹਰ 

ਗਏ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਭਾਗ-ਹੀਨਤਾ 
ਜਮਲ ਗਈ।
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30140 697 qy dUjY Bwie 
pvih gRB jonI  
sBu ibrQw jnmu 
iqn jwiebw]3]

Thae Dhoojai 

Bhaae Pavehi 

Grabh Jonee Sabh 

Birathhaa Janam 

Thin Jaaeibaa 

||3||

In the love of duality, 

they are consigned to 

reincarnation through 

the womb, and they 

pass their lives totally 

uselessly. ||3||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਅਰਥ 

ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

30141 697 hir dyhu ibml 
miq gur swD 
pg syvh hm 
hir mIT 
lgwiebw]

(ibml) inrml[ 
pg:polw bolo

Har Dhaehu Bimal 

Math Gur Saadhh 

Pag Saeveh Ham 

Har Meeth 

Lagaaeibaa ||

O Lord, please, bless 

me with pure 

understanding, that I 

may serve the Feet of 

the Holy Guru; the 

Lord seems sweet to 

me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਨੂੂੰ  ਸੁਅੱਛ ਅਕਲ 

ਬਖ਼ਸ਼, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  
ਸਾਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਂ।

30142 697 jnu nwnku ryx 
swD pg mwgY  
hir hoie 
dieAwlu 
idvwiebw]4]4]

Jan Naanak Raen 

Saadhh Pag 

Maagai Har Hoe 

Dhaeiaal 

Dhivaaeibaa 

||4||4||

Servant Nanak begs 

for the dust of the feet 

of the Holy; O Lord, be 

Merciful, and bless me 

with it. ||4||4||

ਹੇ ਭਾਈ! ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਤਾਂ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

30143 697 jYqsrI mhlw 4] Jaithasaree 

Mehalaa 4 ||

Jaitsree, Fourth Mehl:
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30144 697 ijn hir ihrdY 
nwmu n bisE  
iqn mwq kIjY 
hir bWJw]

Jin Har Hiradhai 

Naam N Basiou 

Thin Maath Keejai 

Har Baanjhaa ||

The Lord's Name does 

not abide within their 

hearts - their mothers 

should have been 

sterile.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਬਾਂਝ ਹੀ ਕਰ 

ਜਦਆ ਕਰੇ (ਤਾਂ ਚੂੰਗਾ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ)

30145 697 iqn suM\I dyh 
iPrih ibnu nwvY  
Eie Kip Kip 
muey krWJw]1]

(krWJw) kurlwauNdy Thin Sunnjee 

Dhaeh Firehi Bin 

Naavai Oue Khap 

Khap Mueae 

Karaanjhaa ||1||

These bodies wander 

around, forlorn and 

abandoned, without 

the Name; their lives 

waste away, and they 

die, crying out in pain. 

||1||

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਞਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

30146 697 myry mn jip rwm 
nwmu hir mwJw]

(m`wJw) AMdr Maerae Man Jap 

Raam Naam Har 

Maajhaa ||

O my mind, chant the 

Name of the Lord, the 

Lord within you.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਿੋ ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

30147 697 hir hir ikRpwil 
ikRpw pRiB DwrI  
guir igAwnu dIE  
mnu 
smJw]rhwau]

Har Har Kirapaal 

Kirapaa Prabh 

Dhhaaree Gur 

Giaan Dheeou 

Man Samajhaa || 

Rehaao ||

The Merciful Lord 

God, Har, Har, has 

showered me with His 

Mercy; the Guru has 

imparted spiritual 

wisdom to me, and my 

mind has been 

instructed. ||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਕਿਪਾਲ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਜਕਰਪਾ 
ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ (ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ 
ਕਦਰ) ਸਮਝ ਜਗਆ ਰਹਾਉ॥
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30148 697 hir kIriq 
kljuig pdu 
aUqmu hir 
pweIAY siqgur 
mwJw]

Har Keerath 

Kalajug Padh 

Ootham Har 

Paaeeai Sathigur 

Maajhaa ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the Kirtan of the 

Lord's Praise brings 

the most noble and 

exalted status; the 

Lord is found through 

the True Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਿਾ ਹੈ, 

(ਪਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30149 697 hau bilhwrI 
siqgur Apuny  
ijin gupqu nwmu 
prgwJw]2]

Ho Balihaaree 

Sathigur Apunae 

Jin Gupath Naam 

Paragaajhaa ||2||

I am a sacrifice to my 

True Guru, who has 

revealed the Lord's 

hidden Name to me. 

||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਗੱੁਝ ੇਵੱਸਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਗਟ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ॥੨॥

30150 697 drsnu swD 
imilE vfBwgI  
siB iklibK 
gey gvwJw]

Dharasan Saadhh 

Miliou 

Vaddabhaagee 

Sabh Kilabikh 

Geae Gavaajhaa ||

By great good fortune, 

I obtained the Blessed 

Vision of the Darshan 

of the Holy; it removes 

all stains of sin.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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30151 697 siqguru swhu 
pwieAw vf dwxw  
hir kIey bhu 
gux swJw]3]

sWJw Sathigur Saahu 

Paaeiaa Vadd 

Dhaanaa Har 

Keeeae Bahu Gun 

Saajhaa ||3||

I have found the True 

Guru, the great, all-

knowing King; He has 

shared with me the 

many Glorious Virtues 

of the Lord. ||3||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਜਸਆਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ॥੩॥

30152 698 ijn kau ikRpw 
krI jgjIvin  
hir auir DwirE 
mn mwJw]

Jin Ko Kirapaa 

Karee Jagajeevan 

Har Our 

Dhhaariou Man 

Maajhaa ||

Those, unto whom the 

Lord, the Life of the 

world, has shown 

Mercy, enshrine Him 

within their hearts, 

and cherish Him in 

their minds.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਜਕਰਪਾ 
ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਟਕਾ ਜਲਆ।

30153 698 Drmrwie dir 
kwgd Pwry jn 
nwnk lyKw 
smJw]4]5]

Dhharam Raae 

Dhar Kaagadh 

Faarae Jan Naanak 

Laekhaa Samajhaa 

||4||5||

The Righteous Judge 

of Dharma, in the 

Court of the Lord, has 

torn up my papers; 

servant Nanak's 

account has been 

settled. ||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ) 

ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ (ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਲੇਖੇ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪਾੜ 

ਜਦੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦਾ 
ਲੇਖਾ ਜਨਿੱਬੜ ਜਗਆ ॥੪॥੫॥

30154 698 jYqsrI mhlw 4] Jaithasaree 

Mehalaa 4 ||

Jaitsree, Fourth Mehl:
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30155 698 sqsMgiq swD 
pweI vfBwgI  
mnu clqO BieE 
ArUVw]

(ArUVw) AsiQq Sathasangath 

Saadhh Paaee 

Vaddabhaagee 

Man Chalatha 

Bhaeiou Aroorraa 

||

In the Sat Sangat, the 

True Congregation, I 

found the Holy, by 

great good fortune; 

my restless mind has 

been quieted.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ 

ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਮਨ ਜਟਕ ਜਗਆ।

30156 698 Anhq Duin 
vwjih inq vwjy  
hir AMimRqDwr 
ris lIVw]1]

(l@IVw) pIqw Anehath Dhhun 

Vaajehi Nith 

Vaajae Har 

Anmrith Dhhaar 

Ras Leerraa ||1||

The unstruck melody 

ever vibrates and 

resounds; I have taken 

in the sublime essence 

of the Lord's 

Ambrosial Nectar, 

showering down. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ-ਰਸ ਰੌ 

ਨਾਲ (ਮਾਨੋ) ਸਦਾ ਵਾਿ ੇਵੱਿਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ ਧਾਰ 

ਪਿੇਮ ਨਾਲ (ਪੀ ਪੀ ਕੇ) ਉਹ ਰੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

30157 698 myry mn jip rwm 
nwmu hir rUVw]

(rUVw) suMdr Maerae Man Jap 

Raam Naam Har 

Roorraa ||

O my mind, chant the 

Name of the Lord, the 

beauteous Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸੋਹਣੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਦਾ) 
ਿਜਪਆ ਕਰ।

30158 698 myrY min qin 
pRIiq lgweI 
siqguir hir 
imilE lwie 
JpIVw]rhwau]

(JpIVw) j`PI pw ky Maerai Man Than 

Preeth Lagaaee 

Sathigur Har 

Miliou Laae 

Jhapeerraa || 

Rehaao ||

The True Guru has 

drenched my mind 

and body with the 

Love of the Lord, who 

has met me and 

lovingly embraced me. 

||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ, ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਿੱਿੀ ਪਾ ਕੇ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥
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30159 698 swkq bMD Bey hY 
mwieAw ibKu 
sMcih lwie 
jkIVw]

(jkIVw) zor Saakath Bandhh 

Bheae Hai 

Maaeiaa Bikh 

Sanchehi Laae 

Jakeerraa ||

The faithless cynics are 

bound and gagged in 

the chains of Maya; 

they are actively 

engaged, gathering in 

the poisonous wealth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ) 

ਜ਼ਜਹਰ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
30160 698 hir kY AriQ 

Kric nh swkih  
jmkwlu shih 
isir pIVw]2]

Har Kai Arathh 

Kharach Neh 

Saakehi Jamakaal 

Sehehi Sir Peerraa 

||2||

They cannot spend 

this in harmony with 

the Lord, and so they 

must endure the pain 

which the Messenger 

of Death inflicts upon 

their heads. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖ਼ਰਚ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਉਹ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਜਸਰ ਉਤੇ ਸਹਾਰਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

30161 698 ijn hir AriQ  
srIru lgwieAw 
gur swDU bhu 
srDw lwie muiK 
DUVw]

(AriQ) leI Jin Har Arathh 

Sareer Lagaaeiaa 

Gur Saadhhoo 

Bahu Saradhhaa 

Laae Mukh 

Dhhoorraa ||

The Holy Guru has 

dedicated His Being to 

the Lord's service; 

with great devotion 

apply the dust of His 

feet to your face.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਬੜੀ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ,
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30162 698 hliq pliq hir 
soBw pwvih hir 
rMgu lgw min 
gUVw]3]

Halath Palath Har 

Sobhaa Paavehi 

Har Rang Lagaa 

Man Goorraa 

||3||

In this world and the 

next, you shall receive 

the Lord's honor, and 

your mind shall be 

imbued with the 

permanent color of 

the Lord's Love. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਖੱਟਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੂੜਹਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

30163 698 hir hir myil 
myil jn swDU hm  
swD jnw kw 
kIVw]

Har Har Mael 

Mael Jan 

Saadhhoo Ham 

Saadhh Janaa Kaa 

Keerraa ||

O Lord, Har, Har, 

please unite me with 

the Holy; compared to 

these Holy people, I 

am just a worm.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ, ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮਾਣਾ ਦਾਸ 

ਹਾਂ।

30164 698 jn nwnk pRIiq 
lgI pg swD  
gur imil swDU  
pwKwxu hirE mnu 
mUVw]4]6]

(pwKwxu) p`Qr[ 
pl:polw bolo[ mUV@w

Jan Naanak Preeth 

Lagee Pag Saadhh 

Gur Mil Saadhhoo 

Paakhaan Hariou 

Man Moorraa 

||4||6||

Servant Nanak has 

enshrined love for the 

feet of the Holy Guru; 

meeting with this Holy 

One, my foolish, stone-

like mind has 

blossomed forth in 

lush profusion. 

||4||6||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਮੂਰਖ ਅਜਭੱਿ ਮਨ ਹਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥

30165 698 jYqsrI mhlw 4 
Gru 2

Jaithasaree 

Mehalaa 4 Ghar 2

Jaitsree, Fourth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਿੈਤਸਰੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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30166 698 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30167 698 hir hir ismrhu  
Agm Apwrw]

Har Har Simarahu 

Agam Apaaraa ||

Remember in 

meditation the Lord, 

Har, Har, the 

unfathomable, infinite 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਅਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ,

30168 698 ijsu ismrq duKu 
imtY hmwrw]

Jis Simarath 

Dhukh Mittai 

Hamaaraa ||

Remembering Him in 

meditation, pains are 

dispelled.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

30169 698 hir hir siqguru 
purKu imlwvhu  
guir imilAY suKu 
hoeI rwm]1]

Har Har Sathigur 

Purakh Milaavahu 

Gur Miliai Sukh 

Hoee Raam ||1||

O Lord, Har, Har, lead 

me to meet the True 

Guru; meeting the 

Guru, I am at peace. 

||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਜਮਲਾ ਦੇ। ਿੇ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

30170 698 hir gux gwvhu  
mIq hmwry]

Har Gun Gaavahu 

Meeth Hamaarae 

||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord, O 

my friend.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ ਕਰੋ,

30171 698 hir hir nwmu 
rKhu aur Dwry]

Har Har Naam 

Rakhahu Our 

Dhhaarae ||

Cherish the Name of 

the Lord, Har, Har, in 

your heart.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖੋ।
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30172 698 hir hir AMimRq 
bcn suxwvhu gur 
imilAY prgtu 
hoeI rwm]2]

Har Har Anmrith 

Bachan Sunaavahu 

Gur Miliai Paragatt 

Hoee Raam ||2||

Read the Ambrosial 

Words of the Lord, 

Har, Har; meeting with 

the Guru, the Lord is 

revealed. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਬੋਲ (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ) ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। 
(ਹੇ ਜਮੱਤਰੋ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਹੋ), ਿੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

30173 698 mDusUdn hir 
mwDo pRwnw]

mDu-sUdn Madhhusoodhan 

Har Maadhho 

Praanaa ||

The Lord, the Slayer of 

demons, is my breath 

of life.

ਹੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! 

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ (ਦੇ ਸਹਾਰੇ)!

30174 698 myrY min qin  
AMimRq mIT 
lgwnw]

Maerai Man Than 

Anmrith Meeth 

Lagaanaa ||

His Ambrosial Amrit is 

so sweet to my mind 

and body.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ, ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

30175 698 hir hir dieAw 
krhu guru mylhu  
purKu inrMjnu 
soeI rwm]3]

Har Har Dhaeiaa 

Karahu Gur 

Maelahu Purakh 

Niranjan Soee 

Raam ||3||

O Lord, Har, Har, have 

mercy upon me, and 

lead me to meet the 

Guru, the immaculate 

Primal Being. ||3||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਮਹਾ 
ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਿੋ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ ॥੩॥

30176 698 hir hir nwmu 
sdw suKdwqw]

Har Har Naam 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is forever the 

Giver of peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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30177 698 hir kY rMig myrw 
mnu rwqw]

Har Kai Rang 

Maeraa Man 

Raathaa ||

My mind is imbued 

with the Lord's Love.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

30178 698 hir hir 
mhwpurKu guru 
mylhu gur nwnk  
nwim suKu hoeI 
rwm]4]1]7]

Har Har Mehaa 

Purakh Gur 

Maelahu Gur 

Naanak Naam 

Sukh Hoee Raam 

||4||1||7||

O Lord Har, Har, lead 

me to meet the Guru, 

the Greatest Being; 

through the Name of 

Guru Nanak, I have 

found peace. 

||4||1||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਹਰੀ! 
ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਜਮਲਾ। 
ਹੇ ਗੁਰੂ! (ਤੇਰੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੭॥

30179 698 jYqsrI mÚ 4] Jaithasaree Ma 4 

||

Jaitsree, Fourth Mehl:

30180 698 hir hir hir  
hir nwmu jpwhw]

Har Har Har Har 

Naam Japaahaa ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, Har, 

Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰੋ।

30181 698 gurmuiK nwmu sdw 
lY lwhw]

goivMd (gurmuiK) muKI 
gurW duAwry

Guramukh Naam 

Sadhaa Lai Laahaa 

||

As Gurmukh, ever 

earn the profit of the 

Naam.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਖੱਟੀ 
ਖੱਟਦੇ ਰਹੋ।

30182 698 hir hir hir  
hir Bgiq 
idRVwvhu hir 
hir nwmu Eumwhw 
rwm]1]

Eu:AONkV hoVy ivcwly bolo Har Har Har Har 

Bhagath 

Dhrirraavahu Har 

Har Naam 

Oumaahaa Raam 

||1||

Implant within 

yourself devotion to 

the Lord, Har, Har, 

Har, Har; sincerely 

dedicate yourself to 

the Name of the Lord, 

Har, Har. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਜਟਕਾ ਲਵੋ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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30183 698 hir hir nwmu 
dieAwlu 
iDAwhw]

Har Har Naam 

Dhaeiaal 

Dhhiaahaa ||

Meditate on the Name 

of the Merciful Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ 

ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ।

30184 698 hir kY rMig sdw 
gux gwhw]

Har Kai Rang 

Sadhaa Gun 

Gaahaa ||

WIth love, forever sing 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਹੋ।

30185 698 hir hir hir 
jsu GUmir pwvhu  
imil sqsMig 
Eumwhw rwm]2]

(GUmir) GuMm GuMm ky nwc Har Har Har Jas 

Ghoomar Paavahu 

Mil Sathasang 

Oumaahaa Raam 

||2||

Dance to the Praises 

of the Lord, Har, Har, 

Har; meet with the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, with 

sincerity. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਸਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਇਹ) 

ਨਾਚ ਨੱਚੋ। ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਕਰੋ ॥੨॥

30186 698 Awau sKI hir 
myil imlwhw]

Aao Sakhee Har 

Mael Milaahaa ||

Come, O companions - 

let us unite in the 

Lord's Union.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਸੂੰਗੀਓ! ਆਓ, ਰਲ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀਏ।

30187 698 suix hir kQw  
nwmu lY lwhw]

Sun Har Kathhaa 

Naam Lai Laahaa 

||

Listening to the 

sermon of the Lord, 

earn the profit of the 

Naam.

ਹੇ ਸਤ ਸੂੰਗੀਓ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਦੇ 

ਰਹੋ।
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30188 699 hir hir ikRpw 
Dwir gur mylhu  
guir imilAY hir 
Eumwhw rwm]3]

Har Har Kirapaa 

Dhhaar Gur 

Maelahu Gur 

Miliai Har 

Oumaahaa Raam 

||3||

O Lord, Har, Har, be 

merciful to me, and 

lead me to meet the 

Guru; meeting the 

Guru, a sincere 

yearning for the Lord 

wells up in me. ||3||

(ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ-) 

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ, (ਸਾਨੂੂੰ ) 

ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ। ਹੇ ਸਤ ਸੂੰਗੀਓ! ਿ ੇ

ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

30189 699 kir kIriq jsu 
Agm AQwhw]

Kar Keerath Jas 

Agam Athhaahaa 

||

Praise Him, the 

unfathomable and 

inaccessible Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਅਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ 

ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ, 

ਿਸ ਕਰ ਕੇ,

30190 699 iKnu iKnu rwm 
nwmu gwvwhw]

Khin Khin Raam 

Naam Gaavaahaa 

||

Each and every 

moment, sing the 

Lord's Name.

ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰੋ।

30191 699 mokau Dwir ikRpw 
imlIAY gur dwqy  
hir nwnk Bgiq 
Eumwhw 
rwm]4]2]8]

Mo Ko Dhhaar 

Kirapaa Mileeai 

Gur Dhaathae Har 

Naanak Bhagath 

Oumaahaa Raam 

||4||2||8||

Be merciful, and meet 

me, O Guru, Great 

Giver; Nanak yearns 

for the Lord's 

devotional worship. 

||4||2||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ! ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ, 

(ਤੇਰੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ 
॥੪॥੨॥੮॥

30192 699 jYqsrI mÚ 4] Jaithasaree Ma 4 

||

Jaitsree, Fourth Mehl:
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30193 699 ris ris rwmu 
rswlu slwhw]

Ras Ras Raam 

Rasaal Salaahaa ||

With love and 

energetic affection, 

praise the Lord, the 

storehouse of Nectar.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਾਲ ਰਸੀਲੇ ਰਾਮ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

30194 699 mnu rwm nwim 
BInw lY lwhw]

Man Raam Naam 

Bheenaa Lai 

Laahaa ||

My mind is drenched 

with the Lord's Name, 

and so it earns this 

profit.

ਸਾਡਾ ਮਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ) ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਰਹੇ 

ਹਾਂ।
30195 699 iKnu iKnu Bgiq 

krh idnu rwqI  
gurmiq Bgiq 
Eumwhw rwm]1]

Khin Khin Bhagath 

Kareh Dhin 

Raathee 

Guramath 

Bhagath 

Oumaahaa Raam 

||1||

Each and every 

moment, worship Him 

in devotion, day and 

night; through the 

Guru's Teachings, 

sincere love and 

devotion well up. 

||1||

ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਚਾਉ ਬਣ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧॥

30196 699 hir hir gux 
goivMd jpwhw]

Har Har Gun 

Govindh Japaahaa 

||

Chant the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਹਰੀ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

30197 699 mnu qnu jIiq  
sbdu lY lwhw]

Man Than Jeeth 

Sabadh Lai Laahaa 

||

Conquering mind and 

body, I have earned 

the profit of the 

Shabad.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਕੇ 

ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ (ਦਾ) ਲਾਭ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6117 Published: March 06/ 2014



30198 699 gurmiq pMc dUq 
vis Awvih min 
qin hir Emwhw 
rwm]2]

Guramath Panch 

Dhooth Vas 

Aavehi Man Than 

Har Oumaahaa 

Raam ||2||

Through the Guru's 

Teachings, the five 

demons are over-

powered, and the 

mind and body are 

filled with a sincere 

yearning for the Lord. 

||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਜਲਆਂ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿੇ ਵੈਰੀ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

30199 699 nwmu rqnu hir 
nwmu jpwhw]

Naam Rathan Har 

Naam Japaahaa ||

The Name is a jewel - 

chant the Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਰਤਨ 

(ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, 

ਅਸੀਂ ਇਹ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ 

ਰਹੇ ਹਾਂ।
30200 699 hir gux gwie  

sdw lY lwhw]

Har Gun Gaae 

Sadhaa Lai Laahaa 

||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

and forever earn this 

profit.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਖੱਟੀ 
ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ।

30201 699 dIn dieAwl 
ikRpw kir mwDo  
hir hir nwmu 
Eumwhw rwm]3]

Dheen Dhaeiaal 

Kirapaa Kar 

Maadhho Har Har 

Naam Oumaahaa 

Raam ||3||

O Lord, merciful to the 

meek, be kind to me, 

and bless me with 

sincere longing for the 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||3||

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਦਾ ਚਾਉ ਬਜਣਆ ਰਹੇ ॥੩॥

30202 699 jip jgdIsu  
jpau mn mwhw]

j`gdIsu Jap Jagadhees 

Japo Man Maahaa 

||

Meditate on the Lord 

of the world - 

meditate within your 

mind.

ਹੇ ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ,
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30203 699 hir hir jgMnwQu 
jig lwhw]

Har Har 

Jagannaathh Jag 

Laahaa ||

The Lord of the 

Universe, Har, Har, is 

the only real profit in 

this world.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਹਰੀ! ਤੈਨੂੂੰ  ਿਗਤ 

ਦੇ ਨਾਥ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਿਪਣਾ ਹੀ 
ਿਗਤ ਜਵਚ (ਅਸਲ) ਲਾਭ ਹੈ,

30204 699 Dnu Dnu vfy 
Twkur pRB myry  
jip nwnk Bgiq 
Emwhw 
rwm]4]3]9]

Dhhan Dhhan 

Vaddae Thaakur 

Prabh Maerae Jap 

Naanak Bhagath 

Oumaahaa Raam 

||4||3||9||

Blessed, blessed, is my 

Great Lord and Master 

God; O Nanak, 

meditate on Him, 

worship Him with 

sincere love and 

devotion. ||4||3||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਸਲਾਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਲਕ! 

ਮੇਹਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇਰੀ) ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਜਣਆ ਰਹੇ 

॥੪॥੩॥੯॥

30205 699 jYqsrI mhlw 4] Jaithasaree 

Mehalaa 4 ||

Jaitsree, Fourth Mehl:

30206 699 Awpy jogI jugiq 
jugwhw]

(jugwhw) juVy hoey Aapae Jogee 

Jugath Jugaahaa ||

He Himself is the Yogi, 

and the way 

throughout the ages.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਿੋਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੁਗਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋਗ ਦੀ ਿੁਗਜਤ ਹੈ,

30207 699 Awpy inrBau 
qwVI lwhw]

(qwVI) smwDI Aapae Nirabho 

Thaarree Laahaa ||

The Fearless Lord 

Himself is absorbed in 

Samaadhi.

ਆਪ ਹੀ ਜਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਧੀ 
ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

30208 699 Awpy hI Awip 
Awip vrqY Awpy 
nwim Eumwhw 
rwm]1]

Aapae Hee Aap 

Aap Varathai 

Aapae Naam 

Oumaahaa Raam 

||1||

He Himself, all by 

Himself, is all-

pervading; He Himself 

blesses us with sincere 

love for the Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||

ਸਭ ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਕੂੰਮ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥
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30209 699 Awpy dIp loA 
dIpwhw]

(dIpwhw) pRkwSdy Aapae Dheep Loa 

Dheepaahaa ||

He Himself is the 

lamp, and the Light 

pervading all the 

worlds.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿਜ਼ੀਰੇ 

ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਚਾਨਣ ਹੈ।
30210 699 Awpy siqguru  

smuMdu mQwhw]
(mQwhw) irVkdy Aapae Sathigur 

Samundh 

Mathhaahaa ||

He Himself is the True 

Guru; He Himself 

churns the ocean.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਬਾਣੀ ਦਾ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ (ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ ) ਜਰੜਕਣ 

ਵਾਲਾ (ਜਵਚਾਰਨ ਵਾਲਾ) ਹੈ।

30211 699 Awpy miQ miQ 
qqu kFwey jip 
nwmu rqnu Eumwhw 
rwm]2]

Aapae Mathh 

Mathh Thath 

Kadtaaeae Jap 

Naam Rathan 

Oumaahaa Raam 

||2||

He Himself churns it, 

churning up the 

essence; meditating 

on the jewel of the 

Naam, sincere love 

comes to the surface. 

||2||

ਆਪ ਹੀ (ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ ) 
ਜਰੜਕ ਜਰੜਕ (ਜਵਚਾਰ-

ਜਵਚਾਰ) ਕੇ (ਇਸ ਜਵਚੋਂ) ਮੱਖਣ 

(ਅਸਲੀਅਤ) ਲਭਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ (ਆਪਣਾ) ਰਤਨ ਵਰਗਾ 
ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਿਪਣ ਦਾ) ਚਾਉ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

30212 699 sKI imlhu imil 
gux gwvwhw]

Sakhee Milahu Mil 

Gun Gaavaahaa ||

O my companions, let 

us meet and join 

together, and sing His 

Glorious Praises.

ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀਓ! ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ, 
ਆਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਵੀਏ।

30213 699 gurmuiK nwmu 
jphu hir lwhw]

Guramukh Naam 

Japahu Har Laahaa 

||

As Gurmukh, chant 

the Naam, and earn 

the profit of the Lord's 

Name.

ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀਓ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪੋ, (ਇਹੀ 
ਹੈ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਲਾਭ।
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30214 699 hir hir Bgiq 
idRVI min BweI  
hir hir nwmu 
Eumwhw rwm]3]

Har Har Bhagath 

Dhrirree Man 

Bhaaee Har Har 

Naam Oumaahaa 

Raam ||3||

Devotional worship of 

the Lord, Har, Har, has 

been implanted within 

me; it is pleasing to 

my mind. The Name of 

the Lord, Har, Har, 

brings a sincere love. 

||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕੀ 
ਜਬਠਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗੀ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

30215 699 Awpy vf dwxw 
vf swhw]

(dwxw) isAwxw Aapae Vadd 

Dhaanaa Vadd 

Saahaa ||

He Himself is 

supremely wise, the 

greatest King.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ 
ਜਸਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ।

30216 699 gurmuiK pUMjI nwmu 
ivswhw]

(ivswhw) KRIidAw Guramukh 

Poonjee Naam 

Visaahaa ||

As Gurmukh, purchase 

the merchandise of 

the Naam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-ਸਰਮਾਇਆ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ।

30217 699 hir hir dwiq 
krhu pRB BwvY  
gux nwnk nwmu 
Eumwhw 
rwm]4]4]10]

Har Har Dhaath 

Karahu Prabh 

Bhaavai Gun 

Naanak Naam 

Oumaahaa Raam 

||4||4||10||

O Lord God, Har, Har, 

bless me with such a 

gift, that Your Glorious 

Virtues seem pleasing 

to me; Nanak is filled 

with sincere love and 

yearning for the Lord. 

||4||4||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ 

ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ) 
ਦਾਜਤ ਬਖ਼ਸ਼, ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਵੱਸੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ 
॥੪॥੪॥੧੦॥

30218 699 jYqsrI mhlw 4] Jaithasaree 

Mehalaa 4 ||

Jaitsree, Fourth Mehl:
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30219 699 imil sqsMgiq  
sMig gurwhw]

Mil Sathasangath 

Sang Guraahaa ||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, and 

associating with the 

Guru,

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰ 

ਜਕ ਅਸੀਂ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ,

30220 699 pUMjI nwmu gurmuiK 
vyswhw]

Poonjee Naam 

Guramukh 

Vaesaahaa ||

The Gurmukh gathers 

in the merchandise of 

the Naam.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ, ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰੀਏ

30221 699 hir hir ikRpw 
Dwir mDusUdn  
imil sqsMig 
Eumwhw rwm]1]

Har Har Kirapaa 

Dhhaar 

Madhhusoodhan 

Mil Sathasang 

Oumaahaa Raam 

||1||

O Lord, Har, Har, 

Destroyer of demons, 

have mercy upon me; 

bless me with a 

sincere yearning to 

join the Sat Sangat. 

||1||

ਹੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਰੀ! (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ) 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ (ਜਕ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ (ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ 
॥੧॥

30222 699 hir gux bwxI  
sRvix suxwhw]

Har Gun Baanee 

Sravan Sunaahaa 

||

Let me hear with my 

ears the Banis, the 

Hymns, in praise of 

the Lord;

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੂੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ,

30223 699 kir ikrpw  
siqgurU imlwhw]

Kar Kirapaa 

Sathiguroo 

Milaahaa ||

Be merciful, and let 

me meet the True 

Guru.

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ,
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30224 699 gux gwvh gux 
bolh bwxI hir 
gux jip Eumwhw 
rwm]2]

Gun Gaaveh Gun 

Boleh Baanee Har 

Gun Jap 

Oumaahaa Raam 

||2||

I sing His Glorious 

Praises, I speak the 

Bani of His Word; 

chanting His Glorious 

Praises, a sincere 

yearning for the Lord 

wells up. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੀਏ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇਰੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ) ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ 
॥੨॥

30225 699 siB qIrQ vrq 
jg puMn quolwhw]

(quolwhw) qoly Sabh Theerathh 

Varath Jag Punn 

Thuolaahaa ||

I have tried visiting all 

the sacred shrines of 

pilgrimage, fasting, 

ceremonial feasts and 

giving to charities.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਸਾਰੇ ਤੀਰਥ (-

ਇਸ਼ਨਾਨ), ਵਰਤ, ਿੱਗ ਅਤੇ 

ਪੁੂੰ ਨ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਨੇਕ ਕੂੰਮ) 

(ਇਕੱਠੇ ਰਲਾ ਕੇ) ਤੋਲੀਏ,

30226 699 hir hir nwm n 
pujih pujwhw]

pu`jih pu`jwhw Har Har Naam N 

Pujehi Pujaahaa ||

They do not measure 

up to the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਕ 

ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕਦੇ।

30227 699 hir hir Aqulu  
qolu Aiq BwrI  
gurmiq jip 
Eumwhw rwm]3]

A-qu`lu Har Har Athul Thol 

Ath Bhaaree 

Guramath Jap 

Oumaahaa Raam 

||3||

The Lord's Name is 

unweighable, utterly 

heavy in weight; 

through the Guru's 

Teachings, a sincere 

yearning to chant the 

Name has welled up in 

me. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਤੋਜਲਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਤੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਪ ਕੇ (ਮਨ 

ਜਵਚ ਹੋਰ ਿਪਣ ਦਾ) ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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30228 699 siB krm Drm  
hir nwmu jpwhw]

Sabh Karam 

Dhharam Har 

Naam Japaahaa ||

All good karma and 

righteous living are 

found in meditation 

on the Lord's Name.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ 

(ਜਮੱਥੇ ਹੋਏ) ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਹੈ,

30229 699 iklivK mYlu 
pwp Dovwhw]

Kilavikh Mail Paap 

Dhhovaahaa ||

It washes away the 

stains of sins and 

mistakes.

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਧੁਪ ਿਾਂਦੀ ਹੈ
30230 699 dIn dieAwl 

hohu jn aUpir  
dyhu nwnk nwmu 
Emwhw 
rwm]4]5]11]

Dheen Dhaeiaal 

Hohu Jan Oopar 

Dhaehu Naanak 

Naam Oumaahaa 

Raam 

||4||5||11||

Be merciful to meek, 

humble Nanak; bless 

him with sincere love 

and yearning for the 

Lord. ||4||5||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਹਰੀ! 
ਆਪਣ ੇਜਨਮਾਣੇ ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼, (ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦਾ) ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਹ, 

ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪੀਏ 

॥੪॥੫॥੧੧॥

30231 700 jYqsrI mhlw 5 
Gru 3 

Jaithasaree 

Mehalaa 5 Ghar 3

Jaitsree, Fifth Mehl, 

Third House:

ਰਾਗ ਿੈਤਸਰੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

30232 700 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30233 700 koeI jwnY kvnu 
eIhw jig mIqu]

Koee Jaanai Kavan 

Eehaa Jag Meeth 

||

Does anyone know, 

who is our friend in 

this world?

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਕ) ਇਥੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ (ਅਸਲੀ) ਜਮੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ।
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30234 700 ijsu hoie ikRpwlu  
soeI ibiD bUJY qw 
kI inrml 
rIiq]1]rhwau]

ibiD:polw bolo Jis Hoe Kirapaal 

Soee Bidhh 

Boojhai Thaa Kee 

Niramal Reeth 

||1|| Rehaao ||

He alone understands 

this, whom the Lord 

blesses with His 

Mercy. Immaculate 

and unstained is his 

way of life. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ, (ਜਿਰ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਿੀਵਜਨ-ਿੁਗਜਤ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30235 700 mwq ipqw binqw 
suq bMDp iest 
mIq Aru BweI]

(bin-qw) iesqRI[ 
(suq) pu`q[ (bMDp) 
irSqydwr[ (iest) 
ipAwry

Maath Pithaa 

Banithaa Suth 

Bandhhap Eisatt 

Meeth Ar Bhaaee 

||

Mother, father, 

spouse, children, 

relatives, lovers, 

friends and siblings 

meet,

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਂ ਜਪਉ, ਇਸਤਿੀ, 
ਪੱੁਤਰ, ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਪਆਰੇ 

ਜਮੱਤਰ ਅਤੇ ਭਰਾ-

30236 700 pUrb jnm ky 
imly sMjogI  
AMqih ko n 
shweI]1]

(pUrb) ipCly Poorab Janam Kae 

Milae Sanjogee 

Anthehi Ko N 

Sehaaee ||1||

Having been 

associated in previous 

lives; but none of 

them will be your 

companion and 

support in the end. 

||1||

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਜਹਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਿੋਗਾਂ ਕਰਕੇ (ਇਥੇ) ਜਮਲ ਪਏ 

ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਕੋਈ ਭੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ 
॥੧॥

30237 700 mukiq mwl  
kink lwl hIrw  
mn rMjn kI 
mwieAw]

(mukiq mwl) moqIAW dI 
mwlw[ mn (rMjn)pRsMn 
krn vwlI

Mukath Maal 

Kanik Laal Heeraa 

Man Ranjan Kee 

Maaeiaa ||

Pearl necklaces, gold, 

rubies and diamonds 

please the mind, but 

they are only Maya.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, 
ਸੋਨਾ, ਲਾਲ, ਹੀਰੇ, ਮਨ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ-
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30238 700 hw hw krq 
ibhwnI AvDih  
qw mih sMqoKu n 
pwieAw]2]

(AvDih) aumr Haa Haa Karath 

Bihaanee 

Avadhhehi Thaa 

Mehi Santhokh N 

Paaeiaa ||2||

Possessing them, one 

passes his life in 

agony; he obtains no 

contentment from 

them. ||2||

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ (ਲੱਜਗਆਂ) ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ 'ਹਾਇ, ਹਾਇ' ਕਰਜਦਆਂ 

ਗੁਜ਼ਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ 
ਰੱਿਦਾ ॥੨॥

30239 700 hsiq rQ AsÍ 
pvn qyj DxI 
BUmn cqurWgw]

(hsiq) hwQI[ (pvn) 
hvw vWg qyz (AsÍ) 
GoVy[ (DxI)mwlk, 
SwhUkwr[ 
(BUmn)jgIrdwr[ 
(cqurWgw)cwr pRkwr dI 
&Oj- hwQI, GoVy, rQ, 
pYdl[ AsÍ:vwvw A`Dw 
jwxky, vwvw polw bolo

Hasath Rathh Asv 

Pavan Thaej 

Dhhanee 

Bhooman 

Chathuraangaa ||

Elephants, chariots, 

horses as fast as the 

wind, wealth, land, 

and armies of four 

kinds

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਾਥੀ, ਰਥ, ਹਵਾ ਦੇ 

ਵੇਗ ਵਰਗੇ ਘੋੜੇ (ਹੋਣ), ਧਨਾਢ 

ਹੋਵੇ, ਜਜ਼ਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, 
ਚਾਰ ਜਕਸਮ ਦੀ ਫ਼ੌਿ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ-

30240 700 sMig n cwilE 
ien mih kCUAY  
aUiT isDwieE 
nWgw]3]

Sang N Chaaliou 

Ein Mehi 

Kashhooai Ooth 

Sidhhaaeiou 

Naangaa ||3||

- none of these will go 

with him; he must get 

up and depart, naked. 

||3||

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ (ਭੀ) ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 

ਭੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ, (ਇਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨੱੁਖ ਇਥੋਂ) ਨੂੰ ਗਾ 
ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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30241 700 hir ky sMq ipRA 
pRIqm pRB ky qw 
kY hir hir 
gweIAY]

Har Kae Santh Pria 

Preetham Prabh 

Kae Thaa Kai Har 

Har Gaaeeai ||

The Lord's Saints are 

the beloved lovers of 

God; sing of the Lord, 

Har, Har, with them.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

30242 700 nwnk eIhw suKu  
AwgY muK aUjl  
sMig sMqn kY 
pweIAY]4]1]

Naanak Eehaa 

Sukh Aagai Mukh 

Oojal Sang 

Santhan Kai 

Paaeeai ||4||1||

O Nanak, in the 

Society of the Saints, 

you shall obtain peace 

in this world, and in 

the next world, your 

face shall be radiant 

and bright. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 

ਨਾਲ) ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਸੁਰਖ਼-ਰੂ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ। (ਪਰ 

ਇਹ ਦਾਜਤ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੧॥

30243 700 jYqsrI mhlw 5 
Gru 3 dupdy

Jaithasaree 

Mehalaa 5 Ghar 3 

Dhupadhae

Jaitsree, Fifth Mehl, 

Third House, Du-Padas:

ਰਾਗ ਿੈਤਸਰੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
30244 700 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30245 700 dyhu sMdysro  
khIAau ipRA 
khIAau]

Dhaehu 

Sandhaesaro 

Keheeao Pria 

Keheeao ||

Give me a message 

from my Beloved - tell 

me, tell me!

(ਹੇ ਗੁਰ-ਜਸੱਖੋ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸਨੇਹਾ 
ਜਦਹੋ,
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30246 700 ibsmu BeI mY bhu 
ibiD sunqy khhu 
suhwgin 
shIAau]1]rhwau
]

Bisam Bhee Mai 

Bahu Bidhh 

Sunathae Kehahu 

Suhaagan Seheeao 

||1|| Rehaao ||

I am wonder-struck, 

hearing the many 

reports of Him; tell 

them to me, O my 

happy sister soul-

brides. ||1||Pause||

ਮੈਂ (ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਦੀ ਬਾਬਤ) 

ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ (ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ) 
ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹਾਂ। ਹੇ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਸਹੇਲੀਹੋ! 

(ਤੁਸੀਂ) ਦੱਸੋ (ਉਹ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ 
ਹੈ?) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30247 700 ko khqo sB 
bwhir bwhir ko 
khqo sB 
mhIAau]

(mhIAau) iv`c Ko Kehatho Sabh 

Baahar Baahar Ko 

Kehatho Sabh 

Meheeao ||

Some say that He is 

beyond the world - 

totally beyond it, while 

others say that He is 

totally within it.

ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ 

ਜਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

30248 700 brnu n dIsY  
ichnu n lKIAY  
suhwgin swiq 
buJhIAau]1]

(brnu) rMg[ (ichnu) 
inSwnI, l`Cx[ 
(sw`iq)s`cy[ sw`iq ibMdI 
nhIN lOxI[ b`u-JhIAau

Baran N Dheesai 

Chihan N Lakheeai 

Suhaagan Saath 

Bujheheeao ||1||

His color cannot be 

seen, and His pattern 

cannot be discerned. 

O happy soul-brides, 

tell me the truth! 

||1||

ਉਸ ਦਾ ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, 
ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੇ ਸੁਗਾਗਣੋ! 
ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ 

॥੧॥

30249 700 srb invwsI 
Git Git vwsI  
lypu nhI  
AlphIAau]

(AlphI-Aau) inrlyp Sarab Nivaasee 

Ghatt Ghatt 

Vaasee Laep 

Nehee 

Alapeheeao ||

He is pervading 

everywhere, and He 

dwells in each and 

every heart; He is not 

stained - He is 

unstained.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਜਰਆਂ ਜਵਚ 

ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

(ਜਿਰ ਭੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਰਤਾ ਭੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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30250 700 nwnku khq sunhu 
ry logw sMq rsn 
ko 
bshIAau]2]1]
2]

(b-shIAau) vsdy hn Naanak Kehath 

Sunahu Rae Logaa 

Santh Rasan Ko 

Baseheeao 

||2||1||2||

Says Nanak, listen, O 

people: He dwells 

upon the tongues of 

the Saints. 

||2||1||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਲੋਕੋ! 

ਸੁਣੋ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਿੀਭ ਉਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਹਨ) ॥੨॥੧॥੨॥

30251 700 jYqsrI mÚ 5] Jaithasaree Ma 5 

||

Jaitsree, Fifth Mehl:

30252 700 DIrau suin  
DIrau pRB 
kau]1]rhwau]

Dhheero Sun 

Dhheero Prabh Ko 

||1|| Rehaao ||

I am calmed, calmed 

and soothed, hearing 

of God. ||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਪਿਭੂ (ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ) 
ਨੂੂੰ  ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ (ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਜਵਚ) ਸਦਾ ਧੀਰਿ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

30253 700 jIA pRwn mnu 
qnu sBu Arpau  
nIrau pyiK pRB 
kau nIrau]1]

(nIrau) nyVy Jeea Praan Man 

Than Sabh Arapo 

Neero Paekh 

Prabh Ko Neero 

||1||

I dedicate my soul, my 

breath of life, my 

mind, body and 

everything to Him: I 

behold God near, very 

near. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਆਪਣੇ) ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ-ਪਿਾਣ, ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ 
ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

30254 700 bysumwr byAMqu 
bf dwqw mnih 
ghIrau pyiK pRB 
kau]2]

(ghIrau) gRhx Baesumaar 

Baeanth Badd 

Dhaathaa Manehi 

Geheero Paekh 

Prabh Ko ||2||

Beholding God, the 

inestimable, infinite 

and Great Giver, I 

cherish Him in my 

mind. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ 
ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥
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30255 700 jo cwhau soeI 
soeI pwvau Awsw 
mnsw pUrau jip 
pRB kau]3]

Jo Chaaho Soee 

Soee Paavo Aasaa 

Manasaa Pooro 

Jap Prabh Ko ||3||

Whatever I wish for, I 

receive; my hopes and 

desires are fulfilled, 

meditating on God. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ (ਿੇਹੜੀ ਿੇਹੜੀ 
ਚੀਜ਼) ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਉਹੀ 
(ਉਸ ਪਿਭੂ ਪਾਸੋਂ) ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  
ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ 

ਆਸ ਹਰੇਕ ਮੁਰਾਦ (ਉਸ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ) ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੩॥

30256 700 gur pRswid nwnk 
min visAw dUiK  
n kbhU JUrau  
buiJ pRB 
kau]4]2]3]

bu`iJ Gur Prasaadh 

Naanak Man 

Vasiaa Dhookh N 

Kabehoo Jhooro 

Bujh Prabh Ko 

||4||2||3||

By Guru's Grace, God 

dwells in Nanak's 

mind; he never suffers 

or grieves, having 

realized God. 

||4||2||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਭੂ (ਦੀ 
ਉਦਾਰਤਾ) ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਕੇ ਜਕਸੇ 

ਭੀ ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਜਚੂੰ ਤਾਤੁਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੪॥੨॥੩॥

30257 700 jYqsrI mhlw 5] Jaithasaree 

Mehalaa 5 ||

Jaitsree, Fifth Mehl:

30258 700 loVIdVw swjnu 
myrw]

Lorreedharraa 

Saajan Maeraa ||

I seek my Friend the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ 
ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਜਮਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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30259 700 Gir Gir mMgl 
gwvhu nIky Git 
Git iqsih 
bsyrw]1]rhwau]

(mMgl) isPq-slwh dy 
gIq[ (nIky) sohxy

Ghar Ghar Mangal 

Gaavahu Neekae 

Ghatt Ghatt 

Thisehi Basaeraa 

||1|| Rehaao ||

In each and every 

home, sing the 

sublime songs of 

rejoicing; He abides in 

each and every heart. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੇਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜਨਵਾਸ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30260 700 sUiK ArwDnu  
dUiK ArwDnu  
ibsrY n kwhU 
byrw]

(ArwDnu) ismrn Sookh Araadhhan 

Dhookh 

Araadhhan Bisarai 

N Kaahoo Baeraa 

||

In good times, worship 

and adore Him; in bad 

times, worship and 

adore Him; do not 

ever forget Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੁਖ ਜਵਚ (ਭੀ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਖ ਜਵਚ 

(ਉਸ ਦਾ ਹੀ) ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਕਸੇ ਭੀ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ।

30261 700 nwmu jpq koit 
sUr aujwrw ibnsY 
Brmu AMDyrw]1]

Naam Japath Kott 

Soor Oujaaraa 

Binasai Bharam 

Andhhaeraa ||1||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

the light of millions of 

suns shines forth, and 

the darkness of doubt 

is dispelled. ||1||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ, ਮਾਨੋ) ਕਿੋੜਾਂ ਸੂਰਿਾਂ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਮਨ ਜਵਚੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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30262 700 Qwin QnMqir 
sBnI jweI jo 
dIsY so qyrw]

(QnMqir) QW AMdr[ 
(jweI) jg@w

Thhaan 

Thhananthar 

Sabhanee Jaaee Jo 

Dheesai So 

Thaeraa ||

In all the spaces and 

interspaces, 

everywhere, whatever 

we see is Yours.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ, ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 
ਜਵਚ (ਤੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ।

30263 700 sMqsMig pwvY jo 
nwnk iqsu bhuir  
n hoeI hY 
Pyrw]2]3]4]

Santhasang Paavai 

Jo Naanak This 

Bahur N Hoee Hai 

Faeraa 

||2||3||4||

One who finds the 

Society of the Saints, 

O Nanak, is not 

consigned to 

reincarnation again. 

||2||3||4||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ 
॥੨॥੩॥੪॥

30264 701 jYqsrI mhlw 5 
Gru 4 dupdy

Jaithasaree 

Mehalaa 5 Ghar 4 

Dhupadhae

Jaitsree, Fifth Mehl, 

Fourth House, Du-

Padas:

ਰਾਗ ਿੈਤਸਰੀ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
30265 701 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30266 701 Ab mY suKu 
pwieE gur 
Awig´]

(Awig´)AwigAw[ 
Awig´: AwigA

Ab Mai Sukh 

Paaeiou Gur Aagiy 

||

Now, I have found 

peace, bowing before 

the Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਆਜਗਆ ਜਵਚ (ਤੁਰ ਕੇ) 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।
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30267 701 qjI isAwnp 
icMq ivswrI AhM 
CoifE hY 
iqAwig´]1]rhwau
]

iqAwig´:iqAwigA Thajee Siaanap 

Chinth Visaaree 

Ahan Shhoddiou 

Hai Thiaagiy ||1|| 

Rehaao ||

I have abandoned 

cleverness, quieted my 

anxiety, and 

renounced my 

egotism. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਚੂੰ ਤਾ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਪਰੇ ਸੱੁਟ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

30268 701 jau dyKau qau 
sgl moih 
mohIAau qau 
srin pirE gur  
Bwig]

Jo Dhaekho Tho 

Sagal Mohi 

Moheeao Tho 

Saran Pariou Gur 

Bhaag ||

When I looked, I saw 

that everyone was 

enticed by emotional 

attachment; then, I 

hurried to the Guru's 

Sanctuary.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ 
(ਵੇਜਖਆ ਜਕ) ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਮੈਂ ਭੱਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਿਾ 
ਜਪਆ।

30269 701 kir ikrpw thl 
hir lwieE qau 
jim CofI morI 
lwig]1]

(lwig) ip`Cw Kar Kirapaa Ttehal 

Har Laaeiou Tho 

Jam Shhoddee 

Moree Laag ||1||

In His Grace, the Guru 

engaged me in the 

Lord's service, and 

then, the Messenger 

of Death gave up 

pursuing me. ||1||

(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ। ਤਦੋਂ 
ਿਮਰਾਿ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਹੜਾ ਛੱਡ 

ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

30270 701 qirE swgru 
pwvk ko jau sMq 
Byty vfBwig]

(pwvk) A`g Thariou Saagar 

Paavak Ko Jo 

Santh Bhaettae 

Vadd Bhaag ||

I swam across the 

ocean of fire, when I 

met the Saints, 

through great good 

fortune.

ਿਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਮੈਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਰ 

ਜਲਆ ਹੈ।
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30271 701 jn nwnk srb 
suK pwey moro hir 
crnI icqu 
lwig]2]1]5]

Jan Naanak Sarab 

Sukh Paaeae Moro 

Har Charanee 

Chith Laag 

||2||1||5||

O servant Nanak, I 

have found total 

peace; my 

consciousness is 

attached to the Lord's 

feet. ||2||1||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੁਣ 

ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ 

ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੫॥

30272 701 jYqsrI mhlw 5] Jaithasaree 

Mehalaa 5 ||

Jaitsree, Fifth Mehl:

30273 701 mn mih siqgur 
iDAwnu Drw]

Man Mehi 

Sathigur Dhhiaan 

Dhharaa ||

Within my mind, I 

cherish and meditate 

on the True Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿਦੋਂ ਮੈਂ) ਗੁਰੂ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਦਾ ਜਧਆਨ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਧਜਰਆ,

30274 701 idRiV@E igAwnu  
mMqRü hir nwmw  
pRB jIau mieAw 
krw]1]rhwau]

(mieAw) imhr, ikRpw Dhrirrihou Giaan 

Manthra Har 

Naamaa Prabh 

Jeeo Maeiaa Karaa 

||1|| Rehaao ||

He has implanted 

within me spiritual 

wisdom and the 

Mantra of the Lord's 

Name; Dear God has 

shown mercy to me. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਜਹਰਦੇ ਜਟਕਾ 
ਜਲਆ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕੀ ਕਰ 

ਲਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30275 701 kwl jwl Aru 
mhw jMjwlw Cutky 
jmih frw]

Kaal Jaal Ar Mehaa 

Janjaalaa 

Shhuttakae 

Jamehi Ddaraa ||

Death's noose and its 

mighty entanglements 

have vanished, along 

with the fear of death.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਅਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਟੱੁਟ 

ਗਈਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਡੇ 

ਿੂੰਿਾਲ ਮੱੁਕ ਗਏ, ਿਮਾਂ ਦਾ 
ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ,
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30276 701 AwieE duKhrx  
srx kruxwpiq  
gihE crx 
Awsrw]1]

(kruxw-piq) qrs dy 
mwlk

Aaeiou Dhukh 

Haran Saran 

Karunaapath 

Gehiou Charan 

Aasaraa ||1||

I have come to the 

Sanctuary of the 

Merciful Lord, the 

Destroyer of pain; I am 

holding tight to the 

Support of His feet. 

||1||

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ) ਮੈਂ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ 

ਜਪਆ, ਤਰਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰੀ 
ਦਾ ਮੈਂ ਆਸਰਾ ਲੈ ਜਲਆ ॥੧॥

30277 701 nwv rUp BieE 
swDsMgu Bv iniD 
pwir prw]

Naav Roop 

Bhaeiou 

Saadhhasang Bhav 

Nidhh Paar Paraa 

||

The Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

has assumed the form 

of a boat, to cross over 

the terrifying world-

ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਨੇ 

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਜਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ ਹਾਂ।

30278 701 Aipau pIE gqu 
QIE Brmw khu 
nwnk Ajru 
jrw]2]2]6]

(Aipau) nwm AMimRq[ 
(gqu) nws[ A-jru

Apio Peeou Gath 

Thheeou 

Bharamaa Kahu 

Naanak Ajar Jaraa 

||2||2||6||

I drink in the 

Ambrosial Nectar, and 

my doubts are 

shattered; says Nanak, 

I can bear the 

unbearable. 

||2||2||6||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ 
॥੨॥੨॥੬॥

30279 701 jYqsrI mhlw 5] Jaithasaree 

Mehalaa 5 ||

Jaitsree, Fifth Mehl:

30280 701 jw kau Bey 
goivMd shweI]

Jaa Ko Bheae 

Govindh Sehaaee 

||

One who has the Lord 

of the Universe as his 

help and support

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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30281 701 sUK shj AwnMd 
sgl isau vw 
kau ibAwiD n 
kweI]1]rhwau]

(ibAwiD) rog Sookh Sehaj 

Aanandh Sagal Sio 

Vaa Ko Biaadhh N 

Kaaee ||1|| 

Rehaao ||

Is blessed with all 

peace, poise and bliss; 

no afflictions cling to 

him. ||1||Pause||

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ 
ਆਨੂੰ ਦਾਂ ਨਾਲ (ਬੀਤਦੀ ਹੈ) 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ 
ਪੋਂਹਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30282 701 dIsih sB sMig  
rhih Alypw nh 
ivAwpY aun 
mweI]

(mweI) mwieAw Dheesehi Sabh 

Sang Rehehi 

Alaepaa Neh 

Viaapai Oun 

Maaee ||

He appears to keep 

company with 

everyone, but he 

remains detached, and 

Maya does not cling to 

him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਭਨਾਂ 
ਨਾਲ (ਵਰਤਦੇ) ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਉਹ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ) 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ 

ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦੀ।

30283 701 eykY rMig qq ky 
byqy siqgur qy 
buiD pweI]1]

(byqy) jwxn vwly Eaekai Rang Thath 

Kae Baethae 

Sathigur Thae 

Budhh Paaee 

||1||

He is absorbed in love 

of the One Lord; he 

understands the 

essence of reality, and 

he is blessed with 

wisdom by the True 

Guru. ||1||

ਉਹ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ 

ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ-

ਇਹ ਅਕਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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30284 701 dieAw mieAw 
ikrpw Twkur kI  
syeI sMq suBweI]

(mieAw) ikRpw[ 
(suBweI)sRyst-BweI

Dhaeiaa Maeiaa 

Kirapaa Thaakur 

Kee Saeee Santh 

Subhaaee ||

Those whom the Lord 

and Master blesses 

with His kindness, 

compassion and mercy 

are the sublime and 

sanctified Saints.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿੇਮ-ਭਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਵਾਲੇ ਸੂੰਤ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਮੇਹਰ ਦਇਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

30285 701 iqn kY sMig 
nwnk insqrIAY  
ijn ris ris 
hir gun 
gweI]2]3]7]

Thin Kai Sang 

Naanak 

Nisathareeai Jin 

Ras Ras Har Gun 

Gaaee 

||2||3||7||

Associating with them, 

Nanak is saved; with 

love and exuberant 

joy, they sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||2||3||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੩॥੭॥

30286 701 jYqsrI mhlw 5] Jaithasaree 

Mehalaa 5 ||

Jaitsree, Fifth Mehl:

30287 701 goibMd jIvn pRwn 
Dn rUp]

Gobindh Jeevan 

Praan Dhhan Roop 

||

The Lord of the 

Universe is my 

existence, my breath 

of life, wealth and 

beauty.

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਤੂੂੰ  ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹੈਂ, ਪਿਾਨ ਹੈਂ, ਧਨ ਹੈਂ, 
ਸੁਹਿ ਹੈਂ।
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30288 701 AigAwn moh 
mgn mhw pRwnI  
AMiDAwry mih 
dIp]1]rhwau]

Agiaan Moh 

Magan Mehaa 

Praanee 

Andhhiaarae Mehi 

Dheep ||1|| 

Rehaao ||

The ignorant are 

totally intoxicated 

with emotional 

attachment; in this 

darkness, the Lord is 

the only lamp. 

||1||Pause||

ਿੀਵ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ ਜਵਚ, ਮੋਹ ਜਵਚ ਬਹੁਤ 

ਡੱੁਬੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਲਈ) ਦੀਵਾ ਹੈਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30289 701 sPl drsnu 
qumrw pRB pRIqm  
crnkml AwnUp]

Safal Dharasan 

Thumaraa Prabh 

Preetham Charan 

Kamal Aanoop ||

Fruitful is the Blessed 

Vision of Your 

Darshan, O Beloved 

God; Your lotus feet 

are incomparably 

beautiful!

ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਿੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਬੇ-

ਜਮਸਾਲ ਹਨ।

30290 701 Aink bwr krau 
iqh bMdn mnih 
crHwvau DUp]1]

(bMdn) nmskwr Anik Baar Karo 

Thih Bandhan 

Manehi 

Charhaavo 

Dhhoop ||1||

So many times, I bow 

in reverence to Him, 

offering my mind as 

incense to Him. ||1||

ਮੈਂ (ਤੇਰੇ) ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ 
(ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ) ਭੇਟਾ 
ਧਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹੀ ਧੂਪ ਅਰਪਣ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
30291 701 hwir pirE qum@rY 

pRB duAwrY idRV@ 
kir ghI qum@wrI 
lUk]

(lUk) Srn Haar Pariou 

Thumharai Prabh 

Dhuaarai Dhrirrha 

Kar Gehee 

Thumhaaree Look 

||

Exhausted, I have 

fallen at Your Door, O 

God; I am holding tight 

to Your Support.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਹੋਰ ਆਸਜਰਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਥੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ 

ਜਡੱਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੱਕੀ 
ਕਰ ਕੇ ਿੜ ਲਈ ਹੈ।
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30292 701 kwiF lyhu nwnk 
Apuny kau sMswr 
pwvk ky 
kUp]2]4]8]

Kaadt Laehu 

Naanak Apunae 

Ko Sansaar Paavak 

Kae Koop 

||2||4||8||

Please, lift Your 

humble servant Nanak 

up, out of the pit of 

fire of the world. 

||2||4||8||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸੂੰਸਾਰ-ਅੱਗ ਦੇ ਖੂਹ 

ਜਵਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਕੱਢ ਲੈ ॥੨॥੪॥੮॥

30293 701 jYqsrI mhlw 5] Jaithasaree 

Mehalaa 5 ||

Jaitsree, Fifth Mehl:

30294 701 koeI jnu hir 
isau dyvY joir]

Koee Jan Har Sio 

Dhaevai Jor ||

If only someone would 

unite me with the 

Lord!

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ 

ਿੋੜ ਦੇਵੇ,
30295 701 crn ghau bkau 

suB rsnw dIjY 
pRwn 
Akoir]1]rhwau]

(Akoir) Bytw Charan Geho Bako 

Subh Rasanaa 

Dheejehi Praan 

Akor ||1|| 

Rehaao ||

I hold tight to His feet, 

and utter sweet words 

with my tongue; I 

make my breath of life 

an offering to Him. 

||1||Pause||

ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਿੜ 

ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਿੀਭ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ 

ਧੂੰਨਵਾਦ ਦੇ) ਜਮੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ। 
ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਿਾਣ ਉਸ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

30296 701 mnu qnu inrml 
krq ikAwro  
hir isMcY suDw 
sMjoir]

(suDw) AMimRq[ (sMjoir) 
cMgI qrW joV ky

Man Than Niramal 

Karath Kiaaro Har 

Sinchai Sudhhaa 

Sanjor ||

I make my mind and 

body into pure little 

gardens, and irrigate 

them with the sublime 

essence of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ , 

ਪਜਵਤਿ ਜਕਆਰਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਸੂੰ ਿਦਾ ਹੈ,
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30297 701 ieAw rs mih 
mgnu hoq ikrpw 
qy mhw ibiKAw 
qy qoir]1]

Eiaa Ras Mehi 

Magan Hoth 

Kirapaa Thae 

Mehaa Bikhiaa 

Thae Thor ||1||

I am drenched with 

this sublime essence 

by His Grace, and the 

powerful hold of 

Maya's corruption has 

been broken. ||1||

ਤੇ, ਵੱਡੀ (ਮੋਹਣੀ) ਮਾਇਆ 

ਨਾਲੋਂ (ਸੂੰਬੂੰ ਧ) ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ 

(ਨਾਮ-) ਰਸ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

30298 701 AwieE srix 
dIn duKBMjn  
icqvau qum@rI 
Eir]

(Eir) Et Aaeiou Saran 

Dheen Dhukh 

Bhanjan Chithavo 

Thumharee Our ||

I have come to Your 

Sanctuary, O 

Destroyer of the 

suffering of the 

innocent; I keep my 

consciousness focused 

on You.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ 
(ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਜਚਤਾਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

30299 702 ABY pdu dwnu  
ismrnu suAwmI 
ko pRB nwnk  
bMDn 
Coir]2]5]9]

A-BY:polw bolo Abhai Padh Dhaan 

Simaran Suaamee 

Ko Prabh Naanak 

Bandhhan Shhor 

||2||5||9||

Bless me with the gifts 

of the state of 

fearlessness, and 

meditative 

remembrance, Lord 

and Master; O Nanak, 

God is the Breaker of 

bonds. ||2||5||9||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ) ਨਾਨਕ ਦੇ 

(ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਛੁਡਾ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਦੇਹ, ਮੈਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 

ਤੇ) ਜਨਰਭੈਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ ॥੨॥੫॥੯॥

30300 702 jYqsrI mhlw 5] Jaithasaree 

Mehalaa 5 ||

Jaitsree, Fifth Mehl:
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30301 702 cwiqRk icqvq  
brsq myNh]

Chaathrik 

Chithavath 

Barasath Maeneh 

||

The rainbird longs for 

the rain to fall.

ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਮੀਂਹ 

ਦਾ ਵੱਸਣਾ ਜਚਤਵਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਵਰਖਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ),

30302 702 ikRpwisMDu kruxw 
pRB Dwrhu hir 
pRym Bgiq ko 
nyNh]1]rhwau]

(nyNh) pRym Kirapaa Sindhh 

Karunaa Prabh 

Dhhaarahu Har 

Praem Bhagath Ko 

Naeneh ||1|| 

Rehaao ||

O God, ocean of 

mercy, shower Your 

mercy on me, that I 

may yearn for loving 

devotional worship of 

the Lord. ||1||Pause||

ਜਤਵੇਂ, ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ! 

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ ਜਚਤਵਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ ਜਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਤਰਸ ਕਰੋ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਪਆਰ-ਭਰੀ 
ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਗਨ ਬਖ਼ਸ਼ੋ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

30303 702 Aink sUK ckvI  
nhI cwhq And 
pUrn pyiK dyNh]

(dyNh) sUrj Anik Sookh 

Chakavee Nehee 

Chaahath Anadh 

Pooran Paekh 

Dhaeneh ||

The chakvi duck does 

not desire many 

comforts, but it is 

filled with bliss upon 

seeing the dawn.

ਹੇ ਭਾਈ! ਚਕਵੀ (ਹੋਰ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਸੁਖ (ਭੀ) ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਦੀ, ਸੂਰਿ 

ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪੂਰਨ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

30304 702 Awn aupwv n 
jIvq mInw ibnu 
jl mrnw 
qyNh]1]

Aan Oupaav N 

Jeevath Meenaa 

Bin Jal Maranaa 

Thaeneh ||1||

The fish cannot 

survive any other way - 

 without water, it dies. 

||1||

(ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੀ ਮੱਛੀ 
ਿੀਊਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੀ, 
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

30305 702 hm AnwQ nwQ 
hir srxI  
ApunI ikRpw 
kryNh]

Ham Anaathh 

Naathh Har 

Saranee Apunee 

Kirapaa Karaeneh 

||

I am a helpless orphan 

- I seek Your 

Sanctuary, O My Lord 

and Master; please 

bless me with Your 

mercy.

ਹੇ ਨਾਥ! (ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਅਸੀਂ 
ਜਨਆਸਰੇ ਸਾਂ। ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ 

ਕਰ, ਤੇ, ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਰੱਖ।
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30306 702 crxkml nwnku 
AwrwDY iqsu ibnu 
Awn n 
kyNh]2]6]10]

(kyNh) koeI Charan Kamal 

Naanak 

Aaraadhhai This 

Bin Aan N Kaeneh 

||2||6||10||

Nanak worships and 

adores the Lord's lotus 

feet; without Him, 

there is no other at all. 

||2||6||10||

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ 
ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ) ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ ਚੂੰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੨॥੬॥੧੦॥

30307 702 jYqsrI mhlw 5] Jaithasaree 

Mehalaa 5 ||

Jaitsree, Fifth Mehl:

30308 702 min qin bis 
rhy myry pRwn]

Man Than Bas 

Rehae Maerae 

Praan ||

The Lord, my very 

breath of life, abides 

in my mind and body.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਪਿਭੂ ਿੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ ਰਹੇ 

ਹਨ।
30309 702 kir ikrpw 

swDUsMig Byty  
pUrn purK 
sujwn]1]rhwau]

(sujwn) sRySt jwxIjwx Kar Kirapaa 

Saadhhoo Sang 

Bhaettae Pooran 

Purakh Sujaan 

||1|| Rehaao ||

Bless me with Your 

mercy, and unite me 

with the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, O perfect, all-

knowing Lord God. 

||1||Pause||

ਉਹ ਸਰਬ-ਗੁਣ-ਭਰਪੂਰ, 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ, ਸਭ ਦੇ 

ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਿੀ 
(ਆਪਣੀ) ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਪਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30310 702 pRym TgaurI ijn 
kau pweI iqn 
rsu pIAau BwrI]

Praem Thagouree 

Jin Ko Paaee Thin 

Ras Peeao 

Bhaaree ||

Those, unto whom 

You give the 

intoxicating herb of 

Your Love, drink in the 

supreme sublime 

essence.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਜਪਆਰ ਦੀ ਠੱਗ-ਬੂਟੀ ਲੱਭ 

ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ-ਿਲ ਰੱਿ 

ਰੱਿ ਕੇ ਪੀ ਜਲਆ।
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30311 702 qw kI kImiq  
khxu n jweI  
kudriq kvn 
hm@wrI]1]

Thaa Kee Keemath 

Kehan N Jaaee 

Kudharath Kavan 

Hamhaaree ||1||

I cannot describe their 

value; what power do I 

have? ||1||

ਉਸ (ਨਾਮ-ਿਲ) ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ 
ਕੀਹ ਤਾਕਤ ਹੈ (ਜਕ ਮੈਂ ਉਸ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਦਾ ਮੱੁਲ ਦੱਸ 

ਸਕਾਂ)? ॥੧॥

30312 702 lwie ley liV  
dws jn Apuny  
auDry auDrnhwry]

(auD-ry) Awp AOgxW 
pwpW ivkwrW qoN auDry, 
hornw nMU (au-Drnhwry) 
auDwrn vwly

Laae Leae Larr 

Dhaas Jan Apunae 

Oudhharae 

Oudhharanehaarae 

 ||

The Lord attaches His 

humble servants to 

the hem of His robe, 

and they swim across 

the world-ocean.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੇ (ਸਦਾ) 
ਆਪਣ ੇਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 

ਆਪਣ ੇਲੜ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, 

(ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਸ ਬਚਾਣ 

ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਸਦਾ) ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

30313 702 pRBu ismir 
ismir ismir 
suKu pwieE nwnk 
srix 
duAwry]2]7]11
]

Prabh Simar Simar 

Simar Sukh 

Paaeiou Naanak 

Saran Dhuaarae 

||2||7||11||

Meditating, 

meditating, meditating 

in remembrance on 

God, peace is 

obtained; Nanak seeks 

the Sanctuary of Your 

Door. ||2||7||11||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਸਮਰ ਕੇ (ਸਦਾ) 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਹੈ 

॥੨॥੭॥੧੧॥

30314 702 jYqsrI mhlw 5] Jaithasaree 

Mehalaa 5 ||

Jaitsree, Fifth Mehl:
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30315 702 Awey Aink jnm 
BRim srxI]

Aaeae Anik Janam 

Bhram Saranee ||

After wandering 

through so many 

incarnations, I have 

come to Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਕਈ 

ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਭੌਂ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਏ ਹਾਂ।

30316 702 auDru dyh AMD 
kUp qy lwvhu 
ApunI 
crxI]1]rhwau]

(au-Dru) auDwrnw kro Oudhhar Dhaeh 

Andhh Koop Thae 

Laavahu Apunee 

Charanee ||1|| 

Rehaao ||

Save me - lift my body 

up out of the deep, 

dark pit of the world, 

and attach me to Your 

feet. ||1||Pause||

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30317 702 igAwnu iDAwnu 
ikCu krmu n 
jwnw nwihn 
inrml krxI]

Giaan Dhhiaan 

Kishh Karam N 

Jaanaa Naahin 

Niramal Karanee 

||

I do not know 

anything about 

spiritual wisdom, 

meditation or karma, 

and my way of life is 

not clean and pure.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ, ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਚੂੰਗਾ ਕੂੰਮ 

ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ 
ਕਰਤੱਬ ਭੀ ਸੱੁਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

30318 702 swDsMgiq kY 
AMcil lwvhu  
ibKm ndI jwie 
qrxI]1]

(AMcil) p`ly Saadhhasangath 

Kai Anchal 

Laavahu Bikham 

Nadhee Jaae 

Tharanee ||1||

Please attach me to 

the hem of the robe of 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

help me to cross over 

the terrible river. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੇ 

ਲੜ ਲਾ ਦੇ, ਤਾ ਜਕ ਇਹ ਔਖੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-) ਨਦੀ ਤਰੀ ਿਾ ਸਕੇ 

॥੧॥
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30319 702 suK sMpiq 
mwieAw rs mITy  
ieh nhI mn 
mih DrxI]

(sMpiq) Dn Sukh Sanpath 

Maaeiaa Ras 

Meethae Eih 

Nehee Man Mehi 

Dhharanee ||

Comforts, riches and 

the sweet pleasures of 

Maya - do not implant 

these within your 

mind.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖ, ਧਨ, ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਮੱਠੇ ਸੁਆਦ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਵਸਾਂਦੇ।

30320 702 hir drsn 
iqRpiq nwnk 
dws pwvq hir 
nwm rMg 
AwBrxI]2]8]1
2]

(Aw-BrxI) ghxw Har Dharasan 

Thripath Naanak 

Dhaas Paavath Har 

Naam Rang 

Aabharanee 

||2||8||12||

Slave Nanak is 

satisfied and satiated 

by the Blessed Vision 

of the Lord's Darshan; 

his only 

ornamentation is the 

love of the Lord's 

Name. ||2||8||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ (ਦੇ ਿੀਵਨ) 

ਦਾ ਗਹਣਾ ਹੈ ॥੨॥੮॥੧੨॥

30321 702 jYqsrI mhlw 5] Jaithasaree 

Mehalaa 5 ||

Jaitsree, Fifth Mehl:

30322 702 hir jn ismrhu 
ihrdY rwm]

Har Jan Simarahu 

Hiradhai Raam ||

O humble servants of 

the Lord, remember 

the Lord in meditation 

within your heart.

ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਜਰਓ! 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ।
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30323 702 hir jn kau 
Apdw inkit n 
AwvY pUrn dws 
ky 
kwm]1]rhwau]

(Apdw) ibpqw Har Jan Ko 

Apadhaa Nikatt N 

Aavai Pooran 

Dhaas Kae Kaam 

||1|| Rehaao ||

Misfortune does not 

even approach the 

Lord's humble servant; 

the works of His slave 

are perfectly fulfilled. 

||1||Pause||

ਕੋਈ ਭੀ ਜਬਪਤਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚੜਹਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

30324 702 koit ibGn 
ibnsih hir 
syvw inhclu 
goivd Dwm]

(Dwm) Gr Kott Bighan 

Binasehi Har 

Saevaa Nihachal 

Govidh Dhhaam ||

Millions of obstacles 

are removed, by 

serving the Lord, and 

one enters into the 

eternal dwelling of the 

Lord of the Universe.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ (ਦੀ ਬਰਕਜਤ) ਨਾਲ 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚੋਂ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਔਕੜਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਅਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਘਰ (ਭੀ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

30325 702 BgvMq Bgq kau  
Bau ikCu nwhI  
Awdru dyvq 
jwm]1]

Bhagavanth 

Bhagath Ko Bho 

Kishh Naahee 

Aadhar Dhaevath 

Jaam ||1||

The Lord's devotee is 

very fortunate; he has 

absolutely no fear. 

Even the Messenger of 

Death pays homage to 

him. ||1||

ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਭੀ 
ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
ਿਮਰਾਿ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

30326 702 qij gopwl Awn 
jo krxI soeI 
soeI ibnsq 
Kwm]

(Kwm) k`cI Thaj Gopaal Aan 

Jo Karanee Soee 

Soee Binasath 

Khaam ||

Forsaking the Lord of 

the world, he does 

other deeds, but these 

are temporary and 

transitory.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ) ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਿੇਹੜਾ 
ਭੀ ਕੂੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਹੈ।
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30327 702 crnkml ihrdY 
ghu nwnk suK 
smUh 
ibsrwm]2]9]1
3]

Charan Kamal 

Hiradhai Gahu 

Naanak Sukh 

Samooh Bisaraam 

||2||9||13||

Grasp the Lord's lotus 

feet, and hold them in 

your heart, O Nanak; 

you shall obtain 

absolute peace and 

bliss. ||2||9||13||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖ, (ਇਹ ਹਜਰ-ਚਰਨ ਹੀ) 
ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ 

॥੨॥੯॥੧੩॥

30328 702 jYqsrI mhlw 9 Jaithasaree 

Mehalaa 9

Jaitsree, Ninth Mehl: 

One Universal Creator 

God.

ਰਾਗ ਿੈਤਸਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

30329 702 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30330 702 BUilE mnu  
mwieAw 
aurJwieE]

Bhooliou Man 

Maaeiaa 

Ourajhaaeiou ||

My mind is deluded, 

entangled in Maya.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ) 

ਭੁੱ ਜਲਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਮਾਇਆ 

(ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

30331 702 jo jo krm kIE 
lwlc lig iqh 
iqh Awpu 
bMDwieE]1]rhwau
]

Jo Jo Karam Keeou 

Laalach Lag Thih 

Thih Aap 

Bandhhaaeiou 

||1|| Rehaao ||

Whatever I do, while 

engaged in greed, only 

serves to bind me 

down. ||1||Pause||

(ਜਿਰ, ਇਹ) ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਿਸ 

ਕੇ ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਹੋਰ) ਿਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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30332 702 smJ n prI ibKY 
rs ricE jsu 
hir ko 
ibsrwieE]

Samajh N Paree 

Bikhai Ras Rachiou 

Jas Har Ko 

Bisaraaeiou ||

I have no 

understanding at all; I 

am engrossed in the 

pleasures of 

corruption, and I have 

forgotten the Praises 

of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
30333 702 sMig suAwmI so 

jwinE nwihn  
bnu Kojn kau 
DwieE]1]

Sang Suaamee So 

Jaaniou Naahin 

Ban Khojan Ko 

Dhhaaeiou ||1||

The Lord and Master is 

with me, but I do not 

know Him. Instead, I 

run into the forest, 

looking for Him. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ) ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ (ਵੱਸਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, ਿੂੰਗਲ 

ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

30334 703 rqnu rwmu Gt hI 
ky BIqir qw ko 
igAwnu n 
pwieE]

Rathan Raam 

Ghatt Hee Kae 

Bheethar Thaa Ko 

Giaan N Paaeiou ||

The Jewel of the Lord 

is deep within my 

heart, but I do not 

have any knowledge 

of Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਰਤਨ (ਵਰਗਾ 
ਕੀਮਤੀ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਪਰ 

ਭੁੱ ਲਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ) ਉਸ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਦਾ।

30335 703 jn nwnk BgvMq 
Bjn ibnu ibrQw 
jnmu 
gvwieE]2]1]

Jan Naanak 

Bhagavanth 

Bhajan Bin 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiou 

||2||1||

O servant Nanak, 

without vibrating, 

meditating on the 

Lord God, human life 

is uselessly wasted 

and lost. ||2||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧॥

30336 703 jYqsrI mhlw 9] Jaithasaree 

Mehalaa 9 ||

Jaitsree, Ninth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6148 Published: March 06/ 2014



30337 703 hir jU rwiK lyhu 
piq myrI]

Har Joo Raakh 

Laehu Path 

Maeree ||

O Dear Lord, please, 

save my honor!

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ 

ਲਵੋ।

30338 703 jm ko qRws  
BieE aur AMqir  
srin ghI 
ikrpwiniD 
qyrI]1]rhwau]

Jam Ko Thraas 

Bhaeiou Our 

Anthar Saran 

Gehee Kirapaa 

Nidhh Thaeree 

||1|| Rehaao ||

The fear of death has 

entered my heart; I 

cling to the Protection 

of Your Sanctuary, O 

Lord, ocean of mercy. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ) ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30339 703 mhw piqq mugD 
loBI Puin krq 
pwp Ab hwrw]

Mehaa Pathith 

Mugadhh Lobhee 

Fun Karath Paap 

Ab Haaraa ||

I am a great sinner, 

foolish and greedy; 

but now, at last, I have 

grown weary of 

committing sins.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜਵਕਾਰੀ ਹਾਂ, 
ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਲਾਲਚੀ ਭੀ ਹਾਂ, 
ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਥੱਕ ਜਗਆ ਹਾਂ।

30340 703 BY mrby ko 
ibsrq nwihn  
iqh icMqw qnu 
jwrw]1]

Bhai Marabae Ko 

Bisarath Naahin 

Thih Chinthaa 

Than Jaaraa ||1||

I cannot forget the 

fear of dying; this 

anxiety is consuming 

my body. ||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ (ਜਕਸੇ 

ਵੇਲੇ) ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ 

(ਮਰਨ) ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ 
ਸਰੀਰ ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥
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30341 703 kIey aupwv  
mukiq ky kwrin  
dh idis kau 
auiT DwieAw]

Keeeae Oupaav 

Mukath Kae 

Kaaran Dheh Dhis 

Ko Outh 

Dhhaaeiaa ||

I have been trying to 

liberate myself, 

running around in the 

ten directions.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ ਸਜਹਮ 

ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ 

ਹਨ, ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਉਠ ਉਠ ਕੇ 

ਦੌਜੜਆ ਹਾਂ।

30342 703 Gt hI BIqir 
bsY inrMjnu qw ko 
mrmu n 
pwieAw]2]

Ghatt Hee 

Bheethar Basai 

Niranjan Thaa Ko 

Maram N Paaeiaa 

||2||

The pure, immaculate 

Lord abides deep 

within my heart, but I 

do not understand the 

secret of His mystery. 

||2||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਮੈਂ 
ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ ॥੨॥

30343 703 nwihn gunu  
nwihn kCu jpu 
qpu kaunu krmu 
Ab kIjY]

Naahin Gun 

Naahin Kashh Jap 

Thap Koun Karam 

Ab Keejai ||

I have no merit, and I 

know nothing about 

meditation or 

austerities; what 

should I do now?

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਕੋਈ ਿਪ ਤਪ ਨਹੀਂ (ਿੋ ਮੌਤ 

ਦੇ ਸਜਹਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਏ, ਜਿਰ) 

ਹੁਣ ਕੇਹੜਾ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ ਿਾਏ?

30344 703 nwnk hwir 
pirE srnwgiq  
ABY dwnu pRB 
dIjY]3]2]

sr-nwgiq Naanak Haar 

Pariou 

Saranaagath Abhai 

Dhaan Prabh 

Dheejai ||3||2||

O Nanak, I am 

exhausted; I seek the 

shelter of Your 

Sanctuary; O God, 

please bless me with 

the gift of 

fearlessness. ||3||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! 
(ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਲੋਂ) ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
ਮੈਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਹ ॥੩॥੨॥
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30345 703 jYqsrI mhlw 9] Jaithasaree 

Mehalaa 9 ||

Jaitsree, Ninth Mehl:

30346 703 mn ry swcw gho 
ibcwrw]

Man Rae Saachaa 

Geho Bichaaraa ||

O mind, embrace true 

contemplation.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਇਹ ਅਟੱਲ 

ਜਵਚਾਰ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਾਂਭ 

ਕੇ ਰੱਖ-

30347 703 rwm nwm ibnu  
imiQAw mwno  
sgro iehu 
sMswrw]1]rhwau]

Raam Naam Bin 

Mithhiaa Maano 

Sagaro Eihu 

Sansaaraa ||1|| 

Rehaao ||

Without the Lord's 

Name, know that this 

whole world is false. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟ 

ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਿਾਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30348 703 jw kau jogI 
Kojq hwry pwieE 
nwih iqh pwrw]

Jaa Ko Jogee 

Khojath Haarae 

Paaeiou Naahi 

Thih Paaraa ||

The Yogis are tired of 

searching for Him, but 

they have not found 

His limit.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ 

ਥੱਕ ਗਏ, ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਾਹ ਲੱਭ ਸਕੇ,

30349 703 so suAwmI qum 
inkit pCwno rUp 
ryK qy 
inAwrw]1]

So Suaamee Thum 

Nikatt Pashhaano 

Roop Raekh Thae 

Niaaraa ||1||

You must understand 

that the Lord and 

Master is near at 

hand, but He has no 

form or feature. ||1||

ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਿਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਰੂਪ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਚਹਨ 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6151 Published: March 06/ 2014



30350 703 pwvn nwmu jgq 
mY hir ko kbhU  
nwih sMBwrw]

Paavan Naam 

Jagath Mai Har Ko 

Kabehoo Naahi 

Sanbhaaraa ||

The Naam, the Name 

of the Lord is purifying 

in the world, and yet 

you never remember 

it.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) 
ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਕਦੇ 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਖਆ।

30351 703 nwnk srin 
pirE jg bMdn  
rwKhu ibrdu 
quhwrw]2]3]

jg dy (bMdn) nmskwr 
Xog

Naanak Saran 

Pariou Jag 

Bandhan 

Raakhahu Biradh 

Thuhaaraa 

||2||3||

Nanak has entered the 

Sanctuary of the One, 

before whom the 

whole world bows 

down; please, 

preserve and protect 

me, by Your innate 

nature. ||2||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ-ਿੋਗ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ। ਇਹ 

ਤੇਰਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ 

ਹੈ (ਜਕ ਤੂੂੰ  ਸਰਨ ਆਏ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ) ॥੨॥੩॥

30352 703 jYqsrI mhlw 5 
CMq Gru 1

Jaithasaree 

Mehalaa 5 

Shhanth Ghar 1

Jaitsree, Fifth Mehl, 

Chhant, First House:

ਰਾਗ ਿੈਤਸਰੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ' (ਛੂੰਦ)।

30353 703 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30354 703 slok] Salok || Shalok:

30355 703 drsn ipAwsI  
idnsu rwiq  
icqvau Anidnu 
nIq]

Dharasan Piaasee 

Dhinas Raath 

Chithavo Anadhin 

Neeth ||

I am thirsty for the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan, day 

and night; I yearn for 

Him constantly, night 

and day.

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸਨ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ, 
(ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੀ) 
ਜਚਤਾਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ।
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30356 703 Koil@ kpt guir 
mylIAw nwnk 
hir sMig 
mIq]1]

Kholih Kapatt Gur 

Maeleeaa Naanak 

Har Sang Meeth 

||1||

Opening the door, O 

Nanak, the Guru has 

led me to meet with 

the Lord, my Friend. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਮੇਰੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਛੌੜ 

ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮੱਤਰ ਹਰੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

30357 703 CMq] Shhanth || Chhant:

30358 703 suix Xwr hmwry 
sjx iek krau 
bynMqIAw]

Sun Yaar 

Hamaarae Sajan 

Eik Karo 

Baenantheeaa ||

Listen, O my intimate 

friend - I have just one 

prayer to make.

ਛੂੰਤ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਜਮੱਤਰ! 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਿਣ! ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ) 

ਇਕ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ!

30359 703 iqsu mohn lwl 
ipAwry hau 
iPrau KojMqIAw]

This Mohan Laal 

Piaarae Ho Firo 

Khojantheeaa ||

I have been wandering 

around, searching for 

that enticing, sweet 

Beloved.

ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਜਪਆਰੇ ਲਾਲ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਦੀ 
ਜਿਰਦੀ ਹਾਂ।

30360 703 iqsu dis ipAwry  
isru DrI auqwry  
iek BorI drsnu 
dIjY]

d`is This Dhas Piaarae 

Sir Dhharee 

Outhaarae Eik 

Bhoree Dharasan 

Dheejai ||

Whoever leads me to 

my Beloved - I would 

cut off my head and 

offer it to him, even if 

I were granted the 

Blessed Vision of His 

Darshan for just an 

instant.

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਜਪਆਰੇ 

ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ, ਮੈਂ (ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਆਪਣਾ) ਜਸਰ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ 

ਜਦਆਂਗੀ (ਤੇ ਆਖਾਂਗੀ-ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ!) ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇ ਲਈ 

ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਦਰਸਨ ਦੇਹ।
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30361 703 nYn hmwry ipRA 
rMg rMgwry ieku 
iqlu BI nw 
DIrIjY]

DI-rIjY Nain Hamaarae 

Pria Rang 

Rangaarae Eik Thil 

Bhee Naa 

Dhheereejai ||

My eyes are drenched 

with the Love of my 

Beloved; without Him, 

I do not have even a 

moment's peace.

(ਹੇ ਗੁਰੂ!) ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਜਪਆਰੇ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ 

ਰੂੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, (ਉਸ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ ) ਰਤਾ 
ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਚੈਨ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
30362 703 pRB isau mnu 

lInw ijau jl 
mInw cwiqRk ijvY 
iqsMqIAw]

(iqsMqIAw) iqhwieAw Prabh Sio Man 

Leenaa Jio Jal 

Meenaa Chaathrik 

Jivai Thisantheeaa 

||

My mind is attached 

to the Lord, like the 

fish to the water, and 

the rainbird, thirsty for 

the raindrops.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ (ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ), ਜਿਵੇਂ 
ਪਪੀਹੇ ਨੂੂੰ  (ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਦੀ) 
ਜਪਆਸ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

30363 703 jn nwnk guru 
pUrw pwieAw  
sglI iqKw 
buJMqIAw]1]

iqKw buJMqIAw poly Jan Naanak Gur 

Pooraa Paaeiaa 

Sagalee Thikhaa 

Bujhantheeaa 

||1||

Servant Nanak has 

found the Perfect 

Guru; his thirst is 

totally quenched. 

||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਜਿਸ 

ਵਡ-ਭਾਗੀ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਦਰਸਨ ਦੀ) 
ਸਾਰੀ ਤਿੇਹ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

30364 703 Xwr vy ipRA hBy 
sKIAw mU khI n 
jyhIAw]

(hBy) swrIAW[ (ipRA) 
ipAwrIAW[ (mU) dwsn 
dwsI[ (khI) iksy[ 
(jyhIAw) jYsI BI nhIN[ 
h`By[ sKIAW

Yaar Vae Pria 

Habhae Sakheeaa 

Moo Kehee N 

Jaeheeaa ||

O intimate friend, my 

Beloved has all these 

loving companions; I 

cannot compare to 

any of them.
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30365 703 Xwr vy ihk fUM 
ihik cwVY hau 
iksu icqyhIAw]

(ih`k)ie`k (fUM)qoN ie`k 
(cwV@Y) cVHdIAvsQw 
vwly[ dwsndwsI iksu 
dy (icqyhIAw)cyqy hY

Yaar Vae Hik 

Ddoon Hik 

Chaarrai Ho Kis 

Chithaeheeaa ||

O intimate friend, 

each of them is more 

beautiful than the 

others; who could 

consider me?

ਇਹ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸੋਹਣੀਆਂ 

(ਸੋਹਣੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੀਆਂ) ਹਨ, ਮੈਂ ਜਕਸ 

ਜਗਣਤੀ ਜਵਚ ਹਾਂ?

30366 703 ihk dUM ihik 
cwVy Aink 
ipAwry inq 
krdy Bog 
iblwsw]

cwV@y Hik Dhoon Hik 

Chaarrae Anik 

Piaarae Nith 

Karadhae Bhog 

Bilaasaa ||

Each of them is more 

beautiful than the 

others; countless are 

His lovers, constantly 

enjoying bliss with 

Him.

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਿੇ ਤੋਂ 
ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

30367 703 iqnw dyiK min 
cwau auTMdw hau  
kid pweI 
guxqwsw]

Thinaa Dhaekh 

Man Chaao 

Outhandhaa Ho 

Kadh Paaee 

Gunathaasaa ||

Beholding them, 

desire wells up in my 

mind; when will I 

obtain the Lord, the 

treasure of virtue?

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਭੀ) ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਮੈਂ ਭੀ ਕਦੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕਾਂ।

30368 703 ijnI mYfw lwlu 
rIJwieAw hau 
iqsu AwgY mnu 
fyNhIAw]

Jinee Maiddaa 

Laal Reejhaaeiaa 

Ho This Aagai Man 

Ddaeneheeaa ||

I dedicate my mind to 

those who please and 

attract my Beloved.

(ਹੇ ਗੁਰੂ!) ਜਿਸ ਨੇ (ਹੀ) ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ 

ਹਾਂ।
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30369 703 nwnku khY suix 
ibnau suhwgix  
mU dis ifKw ipru 
kyhIAw]2]

(ifKw)idKwau jI[ d`is, 
ifKw:polw bolo

Naanak Kehai Sun 

Bino Suhaagan 

Moo Dhas 

Ddikhaa Pir 

Kaeheeaa ||2||

Says Nanak, hear my 

prayer, O happy soul-

brides; tell me, what 

does my Husband Lord 

look like? ||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਸੋਹਾਗ 

ਵਾਲੀਏ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। 
ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਸ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ॥੨॥

30370 703 Xwr vy ipru 
Awpx Bwxw ikCu 
nI sI CMdw]

(nI) nhIN[ (sI)hY[ 
(CMdw) muhqwjgI ^uSwmd

Yaar Vae Pir 

Aapan Bhaanaa 

Kishh Neesee 

Shhandhaa ||

O intimate friend, my 

Husband Lord does 

whatever He pleases; 

He is not dependent 

on anyone.

ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਸੱਿਣ! (ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ) 
ਕੋਈ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।

30371 704 Xwr vy qY 
rwivAw lwlnu mU  
dis dsMdw]

(lwlnu) ipAwry[ d`is Yaar Vae Thai 

Raaviaa Laalan 

Moo Dhas 

Dhasandhaa ||

O intimate friend, you 

have enjoyed your 

Beloved; please, tell 

me about Him.

ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਸੱਿਣ! ਤੂੂੰ  ਸੋਹਣੇ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ।

30372 704 lwlnu qY pwieAw  
Awpu gvwieAw jY 
Dn Bwg mQwxy]

Laalan Thai 

Paaeiaa Aap 

Gavaaeiaa Jai 

Dhhan Bhaag 

Mathhaanae ||

They alone find their 

Beloved, who 

eradicate self-conceit; 

such is the good 

destiny written on 

their foreheads.

ਤੂੂੰ  ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਤੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ। ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗਦੇ ਹਨ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾਪ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।
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30373 704 bWh pkiV  
Twkuir hau iGDI  
gux Avgx n 
pCwxy]

Apny c (iG`DI)imlw 
leI

Baanh Pakarr 

Thaakur Ho 

Ghidhhee Gun 

Avagan N 

Pashhaanae ||

Taking me by the arm, 

the Lord and Master 

has made me His own; 

He has not considered 

my merits or demerits.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਮੇਰੀ ਭੀ) ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ 
ਕੋਈ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ 
ਪਰਜਖਆ।

30374 704 gux hwru qY 
pwieAw rMgu lwlu 
bxwieAw iqsu 
hBo ikCu suhMdw]

Gun Haar Thai 

Paaeiaa Rang Laal 

Banaaeiaa This 

Habho Kishh 

Suhandhaa ||

She, whom You have 

adorned with the 

necklace of virtue, and 

dyed in the deep 

crimson color of His 

Love - everything looks 

beautiful on her.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਂ ਜਿਸ ਿੀਵ ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਨੂੂੰ  
ਪਜਹਨਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਜਵੱਚ ਰੂੰ ਜਗਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਿੀਵਨ ਹੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

30375 704 jn nwnk DMin 
suhwgix sweI  
ijsu sMig Bqwru 
vsMdw]3]

Jan Naanak 

Dhhann Suhaagan 

Saaee Jis Sang 

Bhathaar 

Vasandhaa ||3||

O servant Nanak, 

blessed is that happy 

soul-bride, who dwells 

with her Husband 

Lord. ||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ (ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

30376 704 Xwr vy inq suK 
suKydI sw mY 
pweI]

ijn@W nMU imlx dI su`K 
(s`uKyNdI)su`KdI sW

Yaar Vae Nith 

Sukh Sukhaedhee 

Saa Mai Paaee ||

O intimate friend, I 

have found that peace 

which I sought.

ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਸੱਿਣ! ਿੇਹੜੀ 
ਸੱੁਖਣਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੱੁਖਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਸਾਂ, ਉਹ (ਸੱੁਖਣਾ) ਮੈਂ ਪਾ ਲਈ 

ਹੈ (ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ)।
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30377 704 vru loVIdw 
AwieAw vjI 
vwDweI]

Var Lorreedhaa 

Aaeiaa Vajee 

Vaadhhaaee ||

My sought-after 

Husband Lord has 

come home, and now, 

congratulations are 

pouring in.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ (ਜਚਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਲੱਭਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂ ਉਹ 

(ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਆ ਵੱਜਸਆ 

ਹੈ।

30378 704 mhw mMglu rhsu 
QIAw ipru 
dieAwlu sd nv 
rMgIAw]

(rhsu) AnMd Mehaa Mangal 

Rehas Thheeaa Pir 

Dhaeiaal Sadh Nav 

Rangeeaa ||

Great joy and 

happiness welled up, 

when my Husband 

Lord, of ever-fresh 

beauty, showed mercy 

to me.

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਿੇ ਵੱਿ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆ ਵੱਜਸਆ 

ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਬੜਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

30379 704 vf Bwig 
pwieAw guir 
imlwieAw swD 
kY sqsMgIAw]

Vadd Bhaag 

Paaeiaa Gur 

Milaaeiaa Saadhh 

Kai Sathasangeeaa 

||

By great good fortune, 

I have found Him; the 

Guru has united me 

with Him, through the 

Saadh Sangat, the 

True Congregation of 

the Holy.

ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਸੱਿਣ! ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਲੱਭਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਉਸ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

30380 704 Awsw mnsw 
sgl pUrI ipRA 
AMik AMku 
imlweI]

Aasaa Manasaa 

Sagal Pooree Pria 

Ank Ank Milaaee 

||

My hopes and desires 

have all been fulfilled; 

my Beloved Husband 

Lord has hugged me 

close in His embrace.

(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਜਪਆਰੇ 

ਦੇ ਅੂੰਕ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
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30381 704 ibnvMiq nwnku 
suK suKydI sw mY 
gur imil 
pweI]4]1]

ibn-vMiqsu`K Binavanth Naanak 

Sukh Sukhaedhee 

Saa Mai Gur Mil 

Paaee ||4||1||

Prays Nanak, I have 

found that peace 

which I sought, 

meeting with the 

Guru. ||4||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਿੇਹੜੀ ਸੱੁਖਣਾ ਮੈਂ (ਸਦਾ) 
ਸੱੁਖਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ (ਸੱੁਖਣਾ) ਮੈਂ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ॥੪॥੧॥

30382 704 jYqsrI mhlw 5 
Gru 2 CMq

Jaithasaree 

Mehalaa 5 Ghar 2 

Shhantha

Jaitsree, Fifth Mehl, 

Second House, Chhant:

ਰਾਗ ਿੈਤਸਰੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ' (ਛੂੰਦ)।

30383 704 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30384 704 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ।
30385 704 aUcw Agm Apwr 

pRBu kQnu n jwie  
AkQu]

A-kQu:polw bolo Oochaa Agam 

Apaar Prabh 

Kathhan N Jaae 

Akathh ||

God is lofty, 

unapproachable and 

infinite. He is 

indescribable - He 

cannot be described.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
(ਸਰਨ ਆਏ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।

30386 704 nwnk pRB 
srxwgqI rwKn 
kau smrQu]1]

Naanak Prabh 

Saranaagathee 

Raakhan Ko 

Samarathh ||1||

Nanak seeks the 

Sanctuary of God, who 

is all-powerful to save 

us. ||1||

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ! ਹੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਜਬਆਨ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ ॥੧॥

30387 704 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6159 Published: March 06/ 2014



30388 704 ijau jwnhu iqau 
rwKu hir pRB 
qyirAw]

Jio Jaanahu Thio 

Raakh Har Prabh 

Thaeriaa ||

Save me, any way You 

can; O Lord God, I am 

Yours.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, 
ਜਿਵੇਂ ਿਾਣੋ ਜਤਵੇਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ) ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

30389 704 kyqy gnau AsMK  
Avgx myirAw]

Kaethae Gano 

Asankh Avagan 

Maeriaa ||

My demerits are 

uncountable; how 

many of them should I 

count?

ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) ਜਕਤਨੇ ਕੁ ਔਗੁਣ 

ਜਗਣਾਂ? ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਅਣਜਗਣਤ 

ਔਗੁਣ ਹਨ।

30390 704 AsMK Avgx Kqy 
Pyry inqpRiq sd 
BUlIAY]

Asankh Avagan 

Khathae Faerae 

Nithaprath Sadh 

Bhooleeai ||

The sins and crimes I 

committed are 

countless; day by day, 

I continually make 

mistakes.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਅਜਣਗਣਤ ਹੀ 
ਔਗੁਣ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੇੜਾਂ 
ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, 
ਜਨਿੱਤ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਕਾਈ ਖਾ 
ਿਾਈਦੀ ਹੈ।

30391 704 moh mgn 
ibkrwl mwieAw  
qau pRswdI 
GUlIAY]

(GUlIAY) Cu`tIey Moh Magan 

Bikaraal Maaeiaa 

Tho Prasaadhee 

Ghooleeai ||

I am intoxicated by 

emotional attachment 

to Maya, the 

treacherous one; by 

Your Grace alone can I 

be saved.

ਜਭਆਨਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ।

30392 704 lUk krq ibkwr 
ibKVy pRB nyr hU 
qy nyirAw]

Look Karath Bikaar 

Bikharrae Prabh 

Naer Hoo Thae 

Naeriaa ||

Secretly, I commit 

hideous sins of 

corruption, even 

though God is the 

nearest of the near.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਦੁਖਦਾਈ ਜਵਕਾਰ 

(ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ) ਪਰਦੇ ਜਵਚ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ (ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਹੀ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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30393 704 ibnvMiq nwnk  
dieAw Dwrhu  
kwiF Bvjl 
PyirAw]1]

Binavanth Naanak 

Dhaeiaa 

Dhhaarahu Kaadt 

Bhavajal Faeriaa 

||1||

Prays Nanak, shower 

me with Your Mercy, 

Lord, and lift me up, 

out of the whirlpool of 

the terrifying world-

ocean. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ 

ਲੈ ॥੧॥

30394 704 sloku] Salok || Shalok:

30395 704 inriq n pvY  
AsMK gux aUcw 
pRB kw nwau]

(inriq)inrxw 
BwvigxqI

Nirath N Pavai 

Asankh Gun 

Oochaa Prabh Kaa 

Naao ||

Countless are His 

virtues; they cannot 

be enumerated. God's 

Name is lofty and 

exalted.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਅਣਜਗਣਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮਣਾ (ਵਡੱਪਣ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਹੈ।

30396 704 nwnk kI 
bynMqIAw imlY 
inQwvY Qwau]2]

Naanak Kee 

Baenantheeaa 

Milai Nithhaavae 

Thhaao ||2||

This is Nanak's humble 

prayer, to bless the 

homeless with a 

home. ||2||

ਨਾਨਕ ਦੀ (ਉਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਹੀ) ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਕ (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਜਨਆਸਰੇ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਥਾਂ ਜਮਲ ਿਾਏ ॥੨॥

30397 704 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
30398 704 dUsr nwhI Twau  

kw pih jweIAY]

Dhoosar Naahee 

Thaao Kaa Pehi 

Jaaeeai ||

There is no other place 

at all - where else 

should I go?

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਕਸ 

ਦੇ ਪਾਸ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

30399 704 AwT phr kr 
joiV so pRBu 
iDAweIAY]

Aath Pehar Kar 

Jorr So Prabh 

Dhhiaaeeai ||

Twenty-four hours a 

day, with my palms 

pressed together, I 

meditate on God.

ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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30400 704 iDAwie so pRBu 
sdw Apunw mnih 
icMidAw pweIAY]

Dhhiaae So Prabh 

Sadhaa Apunaa 

Manehi Chindhiaa 

Paaeeai ||

Meditating forever on 

my God, I receive the 

fruits of my mind's 

desires.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਮਨ-ਮੂੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ।

30401 704 qij mwn mohu 
ivkwru dUjw eyk 
isau ilv 
lweIAY]

Thaj Maan Mohu 

Vikaar Dhoojaa 

Eaek Sio Liv 

Laaeeai ||

Renouncing pride, 

attachment, 

corruption and duality, 

I lovingly center my 

attention on the One 

Lord.

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ, 

ਮੋਹ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ 
ਭਾਲਣ ਦਾ ਭੈੜ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

30402 704 Arip mnu qnu 
pRBU AwgY Awpu 
sgl imtweIAY]

Arap Man Than 

Prabhoo Aagai 

Aap Sagal 

Mittaaeeai ||

Dedicate your mind 

and body to God; 

eradicate all your self-

conceit.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ 

ਭੇਟਾ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਸਾਰਾ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਮਟਾ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

30403 704 ibnvMiq nwnku  
Dwir ikrpw  
swic nwim 
smweIAY]2]

Binavanth Naanak 

Dhhaar Kirapaa 

Saach Naam 

Samaaeeai ||2||

Prays Nanak, shower 

me with Your mercy, 

Lord, that I may be 

absorbed in Your True 

Name. ||2||

ਨਾਨਕ (ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ) 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਆਖਦਾ 
ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੇਹਰ ਕਰ (ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥

30404 704 sloku] Salok || Shalok:
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30405 704 ry mn qw kau 
iDAweIAY sB 
ibiD jw kY hwiQ]

Rae Man Thaa Ko 

Dhhiaaeeai Sabh 

Bidhh Jaa Kai 

Haathh ||

O mind, meditate on 

the One, who holds 

everything in His 

hands.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

(ਸਾਡੀ) ਹਰੇਕ (ਿੀਵਨ-) 

ਿੁਗਜਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

30406 704 rwm nwm Dnu 
sMcIAY nwnk 
inbhY swiQ]3]

Raam Naam 

Dhhan Sancheeai 

Naanak Nibehai 

Saathh ||3||

Gather the wealth of 

the Lord's Name; O 

Nanak, it shall always 

be with You. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਇਹੀ ਧਨ) ਸਾਡੇ 

ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

30407 704 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
30408 704 swQIAVw pRBu 

eyku dUsr nwih 
koie]

Saathheearraa 

Prabh Eaek 

Dhoosar Naahi 

Koe ||

God is our only True 

Friend; there is not 

any other.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ (ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ) 
ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਸਾਥੀ) ਨਹੀਂ।

30409 704 Qwn QnMqir 
Awip jil Qil 
pUr soie]

Thhaan 

Thhananthar Aap 

Jal Thhal Poor Soe 

||

In the places and 

interspaces, in the 

water and on the land, 

He Himself is 

pervading everywhere.

ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

30410 704 jil Qil 
mhIAil pUir 
rihAw srb 
dwqw pRBu DnI]

Jal Thhal Meheeal 

Poor Rehiaa Sarab 

Dhaathaa Prabh 

Dhhanee ||

He is totally 

permeating the water, 

the land and the sky; 

God is the Great Giver, 

the Lord and Master 

of all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
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30411 704 gopwl goibMd AMqu 
nwhI byAMq gux  
qw ky ikAw gnI]

Gopaal Gobindh 

Anth Naahee 

Baeanth Gun Thaa 

Kae Kiaa Ganee ||

The Lord of the world, 

the Lord of the 

universe has no limit; 

His Glorious Virtues 

are unlimited - how 

can I count them?

ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਗੋਜਬੂੰ ਦ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣ ਕੀਹ ਜਗਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

30412 704 Bju srix 
suAwmI suKhgwmI  
iqsu ibnw An  
nwih koie]

(suKhgwmI) suK 
phuMcwaux vwly[ (An) 
hor

Bhaj Saran 

Suaamee Sukheh 

Gaamee This 

Binaa An Naahi 

Koe ||

I have hurried to the 

Sanctuary of the Lord 

Master, the Bringer of 

peace; without Him, 

there is no other at all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ, ਉਹ ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਅਪੜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) 
ਹੋਰ ਕੋਈ (ਸਹਾਰਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

30413 704 ibnvMiq nwnk  
dieAw Dwrhu  
iqsu prwpiq 
nwmu hoie]3]

Binavanth Naanak 

Dhaeiaa 

Dhhaarahu This 

Paraapath Naam 

Hoe ||3||

Prays Nanak, that 

being, unto whom the 

Lord shows mercy - he 

alone obtains the 

Naam. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

30414 705 sloku] Salok || Shalok:

30415 705 iciq ij 
icqivAw so mY 
pwieAw]

Chith J Chithaviaa 

So Mai Paaeiaa ||

Whatever I wish for, 

that I receive.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, (ਉਸ ਦੇ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ (ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ),
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30416 705 nwnk nwmu 
iDAwie suK 
sbwieAw]4]

(sbwieAw) swry Naanak Naam 

Dhhiaae Sukh 

Sabaaeiaa ||4||

Meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, Nanak has 

found total peace. 

||4||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਿੇਹੜੀ ਭੀ ਮੂੰਗ ਆਪਣੇ 
ਜਚੱਤ ਜਵਚ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) ਮੂੰਗੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਜਮਲ ਗਈ 

ਹੈ ॥੪॥

30417 705 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।

30418 705 Ab mnu CUit 
gieAw swDUsMig 
imly]

Ab Man Shhoott 

Gaeiaa Saadhhoo 

Sang Milae ||

My mind is now 

emancipated; I have 

joined the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਹੁਣ (ਮੇਰਾ) ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਸੁਤੂੰ ਤਰ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

30419 705 gurmuiK nwmu 
lieAw joqI joiq 
rly]

Guramukh Naam 

Laeiaa Jothee Joth 

Ralae ||

As Gurmukh, I chant 

the Naam, and my 

light has merged into 

the Light.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਤੀ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
30420 705 hir nwmu ismrq  

imty iklibK  
buJI qpiq 
AGwinAw]

(iklibK) pwp[ 
(AGwinAw) iqRpq

Har Naam 

Simarath Mittae 

Kilabikh Bujhee 

Thapath 

Aghaaniaa ||

Remembering the 

Lord's Name in 

meditation, my sins 

have been erased; the 

fire has been 

extinguished, and I am 

satisfied.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਸੜਨ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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30421 705 gih Bujw lIny  
dieAw kIny  
Awpny kir 
mwinAw]

(Bujw) bWh Gehi Bhujaa 

Leenae Dhaeiaa 

Keenae Aapanae 

Kar Maaniaa ||

He has taken me by 

the arm, and blessed 

me with His kind 

mercy; He has 

accepted me His own.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

30422 705 lY AMik lwey hir 
imlwey jnm 
mrxw duK jly]

(AMik lwey) srUp c 
imlwey

Lai Ank Laaeae Har 

Milaaeae Janam 

Maranaa Dhukh 

Jalae ||

The Lord has hugged 

me in His embrace, 

and merged me with 

Himself; the pains of 

birth and death have 

been burnt away.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਸੜ 

(ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ) ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

30423 705 ibnvMiq nwnk 
dieAw DwrI  
myil lIny iek 
ply]4]2]

(ply) pl c[ ibn-vMiq Binavanth Naanak 

Dhaeiaa Dhhaaree 

Mael Leenae Eik 

Palae ||4||2||

Prays Nanak, He has 

blessed me with His 

kind mercy; in an 

instant, He unites me 

with Himself. ||4||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-(ਹੇ 

ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ) ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਪਲ 

ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੨॥

30424 705 jYqsrI CMq mÚ 
5]

Jaithasaree 

Shhanth Ma 5 ||

Jaitsree, Chhant, Fifth 

Mehl:

30425 705 pwDwxU sMswru  
gwrib AitAw]

(pwDwxU) pWDI[ 
(gwrib) hMkwr[ 
(AitAw) BirAw

Paadhhaanoo 

Sansaar Gaarab 

Attiaa ||

The world is like a 

temporary way-

station, but it is filled 

with pride.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਮੁਸਾਜਫ਼ਰ ਹੈ 

(ਜਿਰ ਭੀ,) ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਜਲਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

30426 705 krqy pwp Anyk  
mwieAw rMg 
ritAw]

(r`itAw) r`qw Karathae Paap 

Anaek Maaeiaa 

Rang Rattiaa ||

People commit 

countless sins; they 

are dyed in the color 

of the love of Maya.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਿੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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30427 705 loiB moih 
AiBmwin bUfy  
mrxu cIiq n 
Awvey]

(bUfy) fu`by Lobh Mohi 

Abhimaan 

Booddae Maran 

Cheeth N Aaveae 

||

In greed, emotional 

attachment and 

egotism, they are 

drowning; they do not 

even think of dying.

(ਿੀਵ) ਲੋਭ ਜਵਚ, (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਮੋਹ ਜਵਚ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮੌਤ 

ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

30428 705 puqR imqR ibauhwr 
binqw eyh krq 
ibhwvey]

(binqw) iesqRI Puthr Mithr 

Biouhaar Banithaa 

Eaeh Karath 

Bihaaveae ||

Children, friends, 

worldly occupations 

and spouses - they talk 

of these things, while 

their lives are passing 

away.

ਪੱੁਤਰ, ਜਮੱਤਰ, ਇਸਤਿੀ 
(ਆਜਦਕ) ਦੇ ਮੇਲ-ਜਮਲਾਪ-

ਇਹੀ ਕਰਜਦਆਂ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਉਮਰ) ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

30429 705 puij idvs Awey  
ilKy mwey duKu 
Drm dUqh 
ifiTAw]

(pu`ij) pUry Puj Dhivas Aaeae 

Likhae Maaeae 

Dhukh Dhharam 

Dhootheh 

Ddithiaa ||

When their pre-

ordained days have 

run their course, O 

mother, they behold 

the Messengers of the 

Righteous Judge of 

Dharma, and they 

suffer.

ਹੇ ਮਾਂ (ਧੁਰੋਂ) ਜਲਖੇ ਹੋਏ (ਉਮਰ 

ਦੇ) ਜਦਨ ਿਦੋਂ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਵੇਜਖਆਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।

30430 705 ikrq krm n 
imtY nwnk hir 
nwm Dnu nhI 
KitAw]1]

Kirath Karam N 

Mittai Naanak Har 

Naam Dhhan 

Nehee Khattiaa 

||1||

The karma of their 

past deeds cannot be 

erased, O Nanak, if 

they have not earned 

the wealth of the 

Lord's Name. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਨੱੁਖ ਇਥੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਨਹੀਂ ਕਮਾਂਦਾ, (ਹੋਰ ਹੋਰ) ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ (ਦਾ ਲੇਖਾ) ਨਹੀਂ 
ਜਮਟਦਾ ॥੧॥
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30431 705 audm krih 
Anyk hir nwmu  
n gwvhI]

Oudham Karehi 

Anaek Har Naam 

N Gaavehee ||

He makes all sorts of 

efforts, but he does 

not sing the Lord's 

Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਉੱਦਮ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਪਦੇ,

30432 705 Brmih join 
AsMK mir 
jnmih AwvNhI]

Bharamehi Jon 

Asankh Mar 

Janamehi Aavehee 

||

He wanders around in 

countless 

incarnations; he dies, 

only to be born again.

ਉਹ ਅਣਜਗਣਤ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਕੇ (ਮੁੜ ਮੁੜ) 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ (ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

30433 705 psU pMKI sYl 
qrvr gxq kCU 
n Awvey]

(sYl) p`Qr[ (qrvr) 
ru`K

Pasoo Pankhee 

Sail Tharavar 

Ganath Kashhoo N 

Aaveae ||

As beasts, birds, 

stones and trees - 

their number cannot 

be known.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਪਸ਼ੂ ਪੂੰਛੀ, ਪੱਥਰ, 

ਰੱੁਖ (ਆਜਦਕ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ) 
ਕੋਈ ਜਗਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।
30434 705 bIju bovis Bog 

Bogih kIAw 
Apxw pwvey]

Beej Bovas Bhog 

Bhogehi Keeaa 

Apanaa Paaveae ||

As are the seeds he 

plants, so are the 

pleasures he enjoys; 

he receives the 

consequences of his 

own actions.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ) ਤੂੂੰ  ਬੀ ਬੀਿੇਂਗਾ (ਉਹੋ 

ਜਿਹੇ) ਿਲ ਖਾਏਗਂਾ। (ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

30435 705 rqn jnmu hwrMq 
jUAY pRBU Awip n 
BwvhI]

Rathan Janam 

Haaranth Jooai 

Prabhoo Aap N 

Bhaavehee ||

He loses the jewel of 

this human life in the 

gamble, and God is 

not pleased with him 

at all.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਕੀਮਤੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਨੂੂੰ  ਿੂਏ ਜਵਚ 

ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਚੂੰ ਗੇ ਨਹੀਂ 
ਲਗਦੇ।
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30436 705 ibnvMiq nwnk  
Brmih BRmwey  
iKnu eyku itkxu  
n pwvhI]2]

Binavanth Naanak 

Bharamehi 

Bhramaaeae Khin 

Eaek Ttikan N 

Paavehee ||2||

Prays Nanak, 

wandering in doubt, 

he does not find any 

rest, even for an 

instant. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਹੱਥੀਂ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ (ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, 

(ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ) ਇਕ ਜਛਨ 

ਭਰ ਭੀ ਜਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ॥੨॥

30437 705 jobnu gieAw 
ibqIiq jru mil 
bYTIAw]

m`il Joban Gaeiaa 

Bitheeth Jar Mal 

Baitheeaa ||

Youth has passed, and 

old age has taken its 

place.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਖ਼ਰ ਿਵਾਨੀ ਬੀਤ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ) ਬੁਢੇਪਾ 
ਮੱਲ ਕੇ ਬਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

30438 705 kr kMpih isru 
fol nYx n 
fIiTAw]

(kr)h`Q Kar Kanpehi Sir 

Ddol Nain N 

Ddeethiaa ||

The hands tremble, 

the head shakes, and 

the eyes do not see.

ਹੱਥ ਕੂੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਜਸਰ ਝੋਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ।

30439 705 nh nYx dIsY ibnu 
Bjn eIsY Coif 
mwieAw cwilAw]

Neh Nain Dheesai 

Bin Bhajan Eesai 

Shhodd Maaeiaa 

Chaaliaa ||

The eyes do not see, 

without vibrating and 

meditating on the 

Lord; he must leave 

behind the attractions 

of Maya, and depart.

ਅੱਖੀਂ ਕੁਝ ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, (ਜਿਸ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ 
ਵਾਂਜਿਆ ਜਰਹਾ, (ਆਖ਼ਰ ਉਸ) 

ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  (ਭੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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30440 705 kihAw n mwnih  
isir Kwku Cwnih  
ijn sMig mnu 
qnu jwilAw]

Kehiaa N Maanehi 

Sir Khaak 

Shhaanehi Jin 

Sang Man Than 

Jaaliaa ||

He burnt his mind and 

body for his relatives, 

but now, they do not 

listen to him, and they 

throw dust on his 

head.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਪੱੁਤਰ ਆਜਦਕ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ) ਨਾਲ (ਆਪਣਾ) 
ਮਨ (ਆਪਣਾ) ਸਰੀਰ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ) ਸੜਦਾ ਜਰਹਾ; 
(ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੀ) ਆਖਾ 
ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ, ਜਸਰ ਉਤੇ ਸੁਆਹ 

ਹੀ ਪਾਂਦੇ ਹਨ (ਗੱਲੇ ਗੱਲੇ ਟਕੇ 

ਵਰਗਾ ਕੋਰਾ ਿਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹਨ)।

30441 705 sRI rwm rMg 
Apwr pUrn nh 
inmK mn mih 
vUiTAw]

(vUiTAw) visAw Sreeraam Rang 

Apaar Pooran Neh 

Nimakh Man Mehi 

Voothiaa ||

Love for the infinite, 

Perfect Lord does not 

abide in his mind, 

even for an instant.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਜਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਬੇਅੂੰ ਤ, 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਪਿੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕ ਜਛਨ 

ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਮਨ ਜਵਚ ਨਾਹ 

ਵੱਸੀਆਂ।
30442 705 ibnvMiq nwnk 

koit kwgr ibns 
bwr n  
JUiTAw]3]

(kwrg) kwgz Binavanth Naanak 

Kott Kaagar Binas 

Baar N Jhoothiaa 

||3||

Prays Nanak, the fort 

of paper is false - it is 

destroyed in an 

instant. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਇਹ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ (ਸਰੀਰ) ਨਾਸ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
ਜਿਵੇਂ ਕਿੋੜਾਂ (ਮਣ) ਕਾਗ਼ਜ਼ (ਪਲ 

ਜਵਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੩॥
30443 705 crnkml 

srxwie nwnku 
AwieAw]

Charan Kamal 

Saranaae Naanak 

Aaeiaa ||

Nanak has come to 

the Sanctuary of the 

Lord's lotus feet.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ (ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ 

ਜਪਆ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6170 Published: March 06/ 2014



30444 705 duqru BY sMswru  
pRiB Awip 
qrwieAw]

(du`q-ru) kiTn Dhuthar Bhai 

Sansaar Prabh Aap 

Tharaaeiaa ||

God Himself has 

carried Him across the 

impassable, terrifying 

world-ocean.

ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ (-ਸਮੁੂੰ ਦਰ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, 

(ਿੇਹੜੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਹੀ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ।

30445 705 imil swDsMgy 
Bjy sRIDr kir 
AMgu pRB jI 
qwirAw]

(sRIDr) vwihgurU jI[ 
(AMgu) p`K[ Bj:polw 
bolo

Mil 

Saadhhasangae 

Bhajae Sreedhhar 

Kar Ang Prabh Jee 

Thaariaa ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, I vibrate 

and meditate on the 

Lord; God has made 

me His own, and saved 

me.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵੱਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ।

30446 705 hir mwin lIey 
nwm dIey Avru 
kCu n bIcwirAw]

Har Maan Leeeae 

Naam Dheeeae 

Avar Kashh N 

Beechaariaa ||

The Lord has approved 

of me, and blessed me 

with His Name; He did 

not take anything else 

into consideration.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ-

ਮਾਣ ਜਦੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਜਦੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ (ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ 

ਨਾਹ ਕੀਤੀ।

30447 705 gux inDwn 
Apwr Twkur  
min loVIdw 
pwieAw]

Gun Nidhhaan 

Apaar Thaakur 

Man Lorreedhaa 

Paaeiaa ||

I have found the 

infinite Lord and 

Master, the treasure 

of virtue, which my 

mind had yearned for.

ਉਹ (ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਿ 

ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਲੱਭ ਜਲਆ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 
ਤਾਂਘ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ,
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30448 705 ibnvMiq nwnku  
sdw iqRpqy hir 
nwmu Bojnu 
KwieAw]4]2]3
]

Binavanth Naanak 

Sadhaa Thripathae 

Har Naam Bhojan 

Khaaeiaa 

||4||2||3||

Prays Nanak, I am 

satisfied forever; I 

have eaten the food of 

the Lord's Name. 

||4||2||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਜ਼ੂੰ ਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਭੋਿਨ 

ਖਾਧਾ ॥੪॥੨॥੩॥

30449 705 jYqsrI mhlw 5 
vwr slokw nwil

Jaithasaree 

Mehalaa 5 Vaar 

Salokaa Naali

Jaitsree, Fifth Mehl, 

Vaar With Shaloks:

ਰਾਗ ਿੈਤਸਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਵਾਰ', ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ।

30450 705 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30451 705 slok] Salok || Shalok:

30452 705 Awid pUrn miD 
pUrn AMiq pUrn 
prmysurh]

miD:polw bolo Aadh Pooran 

Madhh Pooran 

Anth Pooran 

Paramaesureh ||

In the beginning, He 

was pervading; in the 

middle, He is 

pervading; in the end, 

He will be pervading. 

He is the 

Transcendent Lord.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਉਸ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਿਗਤ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਹੁਣ 

ਭੀ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਤੇ 

ਅਖ਼ੀਰ ਜਵਚ ਭੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6172 Published: March 06/ 2014



30453 705 ismrMiq sMq 
srbqR rmxM  
nwnk AGnwsn 
jgdIsurh]1]

(AGnwsn) pwp nws 
krn vwly[ j`gdIsu-rh

Simaranth Santh 

Sarabathr 

Ramanan Naanak 

Aghanaasan 

Jagadheesureh 

||1||

The Saints remember 

in meditation the all-

pervading Lord God. O 

Nanak, He is the 

Destroyer of sins, the 

Lord of the universe. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿਗਤ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥

30454 706 pyKn sunn 
sunwvno mn mih 
idRVIAY swcu]

Paekhan Sunan 

Sunaavano Man 

Mehi Dhrirreeai 

Saach ||

See, hear, speak and 

implant the True Lord 

within your mind.

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ 
(ਹਰ ਥਾਂ) ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
30455 706 pUir rihE 

srbqR mY nwnk 
hir rMig 
rwcu]2]

Poor Rehiou 

Sarabathr Mai 

Naanak Har Rang 

Raach ||2||

He is all-pervading, 

permeating 

everywhere; O Nanak, 

be absorbed in the 

Lord's Love. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ 
ਜਪਆਰੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾ ਿੋ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ ਹੈ 

॥੨॥

30456 706 pauVI] Pourree || Pauree:

30457 706 hir eyku inrMjnu 
gweIAY sB 
AMqir soeI]

Har Eaek Niranjan 

Gaaeeai Sabh 

Anthar Soee ||

Sing the Praise of the 

One, the Immaculate 

Lord; He is contained 

within all.

ਿ ੋਪਿਭੂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ 

ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਸਭ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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30458 706 krx kwrx 
smrQ pRBu jo 
kry su hoeI]

smr`Q Karan Kaaran 

Samarathh Prabh 

Jo Karae S Hoee ||

The Cause of causes, 

the Almighty Lord 

God; whatever He 

wills, comes to pass.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ 

ਹੈ, ਸਭ ਜਕਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਹੀ 
ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

30459 706 iKn mih Qwip 
auQwpdw iqsu 
ibnu nhI koeI]

Khin Mehi Thhaap 

Outhhaapadhaa 

This Bin Nehee 

Koee ||

In an instant, He 

establishes and 

disestablishes; without 

Him, there is no other.

ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ ਵਰਗਾ) 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

30460 706 KMf bRhmMf 
pwqwl dIp  
rivAw sB loeI]

(loeI) joq srUp Khandd 

Brehamandd 

Paathaal Dheep 

Raviaa Sabh Loee 

||

He pervades the 

continents, solar 

systems, nether 

worlds, islands and all 

worlds.

ਸਭ ਦੇਸਾਂ ਜਵਚ, ਸਾਰੇ ਬਿਹਮੂੰਡ 

ਜਵਚ, ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ, 
ਿਜ਼ੀਜਰਆਂ ਜਵਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

30461 706 ijsu Awip buJwey 
so buJsI inrml 
jnu soeI]1]

bu`Jwey bu`JsI Jis Aap Bujhaaeae 

So Bujhasee 

Niramal Jan Soee 

||1||

He alone understands, 

whom the Lord 

Himself instructs; he 

alone is a pure and 

unstained being. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਸਮਝ 

ਆਪ ਪਿਭੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

30462 706 slok] Salok || Shalok:

30463 706 rcMiq jIA 
rcnw mwq grB 
AsQwpnM]

Rachanth Jeea 

Rachanaa Maath 

Garabh 

Asathhaapanan ||

Creating the soul, the 

Lord places this 

creation in the womb 

of the mother.

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਥਾਂ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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30464 706 swis swis 
ismrMiq nwnk  
mhw Agin n 
ibnwsnM]1]

Saas Saas 

Simaranth Naanak 

Mehaa Agan N 

Binaasanan ||1||

With each and every 

breath, it meditates in 

remembrance on the 

Lord, O Nanak; it is not 

consumed by the 

great fire. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਮਾਂ ਦੇ 

ਪੇਟ ਦੀ) ਵੱਡੀ (ਜਭਆਨਕ) 

ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ॥੧॥

30465 706 muKu qlY pYr 
aupry vsMdo 
kuhQVY Qwie]

(kuh-QVY) BYVI qMg 
(kuh-QVY) ksUqI 
(Qwie) jg@w[ qlY:polw 
bolo[ au~pry

Mukh Thalai Pair 

Ouparae 

Vasandho 

Kuhathharrai 

Thhaae ||

With its head down, 

and feet up, it dwells 

in that slimy place.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੂੂੰ ਹ 

ਹੇਠਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੀ, ਪੈਰ ਉਤਾਂਹ ਨੂੂੰ  
ਸਨ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ 
ਸੈਂ,

30466 706 nwnk so DxI  
ikau ivswirE  
auDrih ijs dY 
nwie]2]

Naanak So 

Dhhanee Kio 

Visaariou 

Oudhharehi Jis 

Dhai Naae ||2||

O Nanak, how could 

we forget the Master? 

Through His Name, we 

are saved. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਤਦੋਂ ਜਿਸ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਬਜਚਆ ਜਰਹਾ, ਹੁਣ 

ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤਾ? ॥੨॥

30467 706 pauVI] (inMimAw) jMimAw[ 
(mJwir) iv`c[ aud-r

Pourree || Pauree:

30468 706 rkqu ibMdu kir 
inMimAw Agin 
audr mJwir]

Rakath Bindh Kar 

Ninmiaa Agan 

Oudhar Majhaar ||

From egg and sperm, 

you were conceived, 

and placed in the fire 

of the womb.

(ਹੇ ਿੀਵ!) (ਮਾਂ ਦੀ) ਰੱਤ ਤੇ 

(ਜਪਉ ਦੇ) ਵੀਰਿ ਤੋਂ (ਮਾਂ ਦੇ) 

ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਉੱਜਗਆ।
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30469 706 aurD muKu kucIl 
ibklu nrik 
Goir gubwir]

(aurD) aultw[ 
(kucIl) gMdw[ (ibklu) 
frwauxw

Ouradhh Mukh 

Kucheel Bikal 

Narak Ghor 

Gubaar ||

Head downwards, you 

abided restlessly in 

that dark, dismal, 

terrible hell.

ਤੇਰਾ ਮੂੂੰ ਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੀ, ਗੂੰਦਾ ਤੇ 

ਡਰਾਉਣਾ ਸੈਂ, (ਮਾਨੋ) ਇਕ 

ਹਨੇਰੇ ਘੋਰ ਨਰਕ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਸੈਂ।

30470 706 hir ismrq qU 
nw jlih min 
qin aur Dwir]

Har Simarath Thoo 

Naa Jalehi Man 

Than Our Dhhaar 

||

Remembering the 

Lord in meditation, 

you were not burnt; 

enshrine Him in your 

heart, mind and body.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸੈਂ ਸੜਦਾ-ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਹੁਣ ਭੀ) 
ਮਨੋਂ  ਤਨੋਂ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਯਾਦ 

ਕਰ।

30471 706 ibKm Qwnhu 
ijin riKAw  
iqsu iqlu n 
ivswir]

Bikham 

Thhaanahu Jin 

Rakhiaa This Thil N 

Visaar ||

In that treacherous 

place, He protected 

and preserved you; do 

not forget Him, even 

for an instant.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਔਖੇ ਥਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਭੀ 
ਨਾਹ ਭੁਲਾ।

30472 706 pRB ibsrq suKu 
kdy nwih jwsih 
jnmu hwir]2]

Prabh Bisarath 

Sukh Kadhae 

Naahi Jaasehi 

Janam Haar ||2||

Forgetting God, you 

shall never find peace; 

you shall forfeit your 

life, and depart. ||2||

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਇਆਂ ਕਦੇ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, (ਿ ੇਭੁਲਾਇਂਗਾ ਤਾਂ) 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ (ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਹਾਰ 

ਕੇ ਿਾਵੇਂਗਾ ॥੨॥

30473 706 slok] Salok || Shalok:
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30474 706 mn ieCw dwn 
krxM srbqR 
Awsw pUrnh]

Man Eishhaa 

Dhaan Karanan 

Sarabathr Aasaa 

Pooraneh ||

He grants our hearts' 

desires, and fulfills all 

our hopes.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਪਿਭੂ ਅਸਾਨੂੂੰ  ਮਨ-

ਮੂੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਭ 

ਥਾਂ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,

30475 706 KMfxM kil 
klysh pRB 
ismir nwnk nh 
dUrxh]1]

(KMfxM) nws krn vwly Khanddanan Kal 

Kalaeseh Prabh 

Simar Naanak Neh 

Dhooraneh ||1||

He destroys pain and 

suffering; remember 

God in meditation, O 

Nanak - He is not far 

away. ||1||

ਿ ੋਅਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੧॥

30476 706 hiB rMg mwxih 
ijsu sMig qY isau 
lweIAY nyhu]

(hiB) sB Habh Rang 

Maanehi Jis Sang 

Thai Sio Laaeeai 

Naehu ||

Love Him, with whom 

you enjoy all pleasures.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਿਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਿੋੜ।

30477 706 so shu ibMd n 
ivsrau nwnk  
ijin suMdru 
ricAw dyhu]2]

So Sahu Bindh N 

Visaro Naanak Jin 

Sundhar Rachiaa 

Dhaehu ||2||

Do not forget that 

Lord, even for an 

instant; O Nanak, He 

fashioned this 

beautiful body. ||2||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ 
ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਰੱਬ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ ॥੨॥

30478 706 pauVI] Pourree || Pauree:

30479 706 jIau pRwn qnu 
Dnu dIAw dIny 
rs Bog]

Jeeo Praan Than 

Dhhan Dheeaa 

Dheenae Ras Bhog 

||

He gave you your soul, 

breath of life, body 

and wealth; He gave 

you pleasures to enjoy.

(ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ ) ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਾਣ 

ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਨ ਜਦੱਤਾ ਤੇ 

ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਣ ਨੂੂੰ  
ਜਦੱਤੇ।
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30480 706 igRh mMdr rQ 
Asu dIey ric 
Bly sMjog]

Grih Mandhar 

Rathh As Dheeeae 

Rach Bhalae 

Sanjog ||

He gave you 

households, mansions, 

chariots and horses; 

He ordained your 

good destiny.

ਤੇਰੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੂੰ  
ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ, 

ਰਥ ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਦੱਤੇ।

30481 706 suq binqw swjn 
syvk dIey pRB 
dyvn jog]

Suth Banithaa 

Saajan Saevak 

Dheeeae Prabh 

Dhaevan Jog ||

He gave you your 

children, spouse, 

friends and servants; 

God is the all-powerful 

Great Giver.

ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ-ਿੋਗੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਪੱੁਤਰ, ਵਹੁਟੀ ਜਮੱਤਿ ਤੇ 

ਨੌਕਰ ਜਦੱਤੇ।

30482 706 hir ismrq qnu 
mnu hirAw lih 
jwih ivjog]

Har Simarath Than 

Man Hariaa Lehi 

Jaahi Vijog ||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, the body and 

mind are rejuvenated, 

and sorrow departs.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ ਮਨ 

ਤਨ ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

30483 706 swDsMig hir gux 
rmhu ibnsy siB 
rog]3]

Saadhhasang Har 

Gun Ramahu 

Binasae Sabh Rog 

||3||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, chant the Praises 

of the Lord, and all 

your sickness shall 

vanish. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਉਸ 

ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਜਰਆ 

ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆਂ) ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

30484 706 slok] Salok || Shalok:
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30485 706 kutMb jqn krxM  
mwieAw Anyk 
audmh]

ku-tMb[ au~dmh Kuttanb Jathan 

Karanan Maaeiaa 

Anaek Oudhameh 

||

For his family, he 

works very hard; for 

the sake of Maya, he 

makes countless 

efforts.

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵਾਸਤੇ 

ਕਈ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਨੇਕਾਂ 
ਆਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,

30486 706 hir Bgiq Bwv 
hIxM nwnk pRB 
ibsrq qy 
pRyqqh]1]

pRyq-qh Har Bhagath 

Bhaav Heenan 

Naanak Prabh 

Bisarath Thae 

Praethatheh ||1||

But without loving 

devotional worship of 

the Lord, O Nanak, he 

forgets God, and then, 

he is a mere ghost. 

||1||

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਮਾਨੋ) 

ਜਿੂੰ ਨ ਭੂਤ ਹਨ ॥੧॥

30487 706 qutVIAw sw 
pRIiq jo lweI 
ibAMn isau]

(ibAMn)dUijAW Thuttarreeaa Saa 

Preeth Jo Laaee 

Biann Sio ||

That love shall break, 

which is established 

with any other than 

the Lord.

ਿੇਹੜੀ ਪਿੀਤ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਾਈਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

30488 706 nwnk scI rIiq  
sWeI syqI 
riqAw]2]

Naanak Sachee 

Reeth Saanee 

Saethee Rathiaa 

||2||

O Nanak, that way of 

life is true, which 

inspires love of the 

Lord. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਸਾਈ ਂਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

30489 706 pauVI] Pourree || Pauree:

30490 706 ijsu ibsrq qnu 
Bsm hoie khqy 
siB pRyqu]

Jis Bisarath Than 

Bhasam Hoe 

Kehathae Sabh 

Praeth ||

Forgetting Him, one's 

body turns to dust, 

and everyone calls him 

a ghost.

ਜਿਸ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਜਵਛੁੜਨ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਸਰੀਰ ਸੁਆਹ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ (ਉਸ 

ਸਰੀਰ) ਨੂੂੰ  ਅਪਜਵੱਤਿ ਆਖਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ;
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30491 706 iKnu igRh mih  
bsn n dyvhI  
ijn isau soeI 
hyqu]

Khin Grih Mehi 

Basan N 

Dhaevehee Jin Sio 

Soee Haeth ||

And those, with whom 

he was so much in 

love - they do not let 

him stay in their 

home, even for an 

instant.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸਨਬੂੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ 

ਇਤਨਾ ਜਪਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਇਕ ਪਲਕ ਲਈ ਭੀ ਘਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ।

30492 706 kir AnrQ drbu 
sMicAw so kwrij 
kyqu]

(drbu) Dn[ A-nrQ Kar Anarathh 

Dharab Sanchiaa 

So Kaaraj Kaeth ||

Practicing exploitation, 

he gathers wealth, but 

what use will it be in 

the end?

ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦੇ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਾਹ ਆਇਆ।

30493 706 jYsw bIjY so luxY  
krm iehu Kyqu]

(luxY) v`Fdw Jaisaa Beejai So 

Lunai Karam Eihu 

Khaeth ||

As one plants, so does 

he harvest; the body is 

the field of actions.

ਇਹ ਸਰੀਰ (ਕੀਤੇ) ਕਰਮਾਂ ਦੀ 
(ਮਾਨੋ) ਪੈਲੀ ਹੈ (ਇਸ ਜਵਚ) 

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ (ਕਰਮ-ਰੂਪ ਬੀਿ 

ਕੋਈ) ਬੀਿਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਢਦਾ 
ਹੈ।

30494 706 AikrqGxw hir 
ivsirAw jonI 
Brmyqu]4]

A-ikrqGxw Akirathaghanaa 

Har Visariaa Jonee 

Bharamaeth ||4||

The ungrateful 

wretches forget the 

Lord, and wander in 

reincarnation. ||4||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਕੀਤੇ 

(ਉਪਕਾਰਾਂ) ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 

(ਆਖ਼ਰ) ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥
30495 706 slok] (soDn)s`ucm[ piv`qR-

qh[ (2. soD n)
Salok || Shalok:
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30496 706 koit dwn 
iesnwnM Aink 
soDn pivqRqh]

Kott Dhaan 

Eisanaanan Anik 

Sodhhan 

Pavithratheh ||

The benefits of 

millions of charitable 

donations and 

cleansing baths, and 

countless ceremonies 

of purification and 

piety,

ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਮਾਨੋ) ਕਿੋੜਾਂ (ਰੁਪਏ) 

ਦਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਕਿੋੜਾਂ ਵਾਰੀ 
ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ 

ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੱੁਚ ਤੇ 

ਪਜਵਤਿਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਏ 

ਹਨ,

30497 706 aucrMiq nwnk  
hir hir rsnw  
srb pwp 
ibmucqy]1]

(ib-m`ucqy) nws huMdy[ 
au~c-rMiq

Oucharanth 

Naanak Har Har 

Rasanaa Sarab 

Paap Bimuchathae 

||1||

O Nanak, are obtained 

by chanting the Name 

of the Lord, Har, Har 

with one's tongue; all 

sins are washed away. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ 

ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

30498 706 eIDxu kIqomU 
Gxw BorI idqImu 
Bwih]

(eIDxu) l`kVW[ (kIqo-
mU)iek`TIAW kIqIAW[ 
(Gxw)bhuqIAW[ (BorI) 
QoVHI[ (idqI-mu) idqI[ 
(Bwih)AgnI

Eedhhan 

Keethomoo 

Ghanaa Bhoree 

Dhitheem Bhaahi 

||

I gathered together a 

great stack of 

firewood, and applied 

a tiny flame to light it.

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ 
ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਕੁ ਅੱਗ 

ਲਾ ਜਦੱਤੀ। (ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ 
ਬਾਲਣ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ 

ਜਗਆ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ)

30499 707 min vsMdVo scu 
shu nwnk hBy 
fuKVy aulwih]2]

(h`By) sB[ fu`KVy Man Vasandharro 

Sach Sahu Naanak 

Habhae 

Ddukharrae 

Oulaahi ||2||

When the True Lord 

and Master abides in 

one's mind, O Nanak, 

all sins are dispelled. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸੱਚਾ 
ਸਾਂਈ ਵੱਸ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਝੇ 
ਦੱੁਖ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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30500 707 pauVI] Pourree || Pauree:

30501 707 koit AGw siB 
nws hoih ismrq 
hir nwau]

(AGw) pwp Kott Aghaa Sabh 

Naas Hohi 

Simarath Har 

Naao ||

Millions of sins are 

totally erased, by 

meditating on the 

Lord's Name.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਕਿੋੜਾਂ 
ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

30502 707 mn icMdy Pl 
pweIAih hir ky 
gux gwau]

pweI-Aih Man Chindhae Fal 

Paaeeahi Har Kae 

Gun Gaao ||

The fruits of one's 

heart's desires are 

obtained, by singing 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਜਤਆਂ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਿਲ 

ਪਾਈਦੇ ਹਨ।

30503 707 jnm mrx BY 
ktIAih inhcl 
scu Qwau]

k`tI-Aih Janam Maran Bhai 

Katteeahi Nihachal 

Sach Thhaao ||

The fear of birth and 

death is eradicated, 

and one's eternal, 

unchanging true home 

is obtained.

ਿੂੰ ਮਣ ਤੋਂ ਮਰਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਸਜਹਮ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਅਟੱਲ ਸੱਚੀ ਪਦਵੀ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

30504 707 pUrib hovY 
iliKAw hir 
crx smwau]

Poorab Hovai 

Likhiaa Har Charan 

Samaao ||

If it is so pre-ordained, 

one is absorbed in the 

Lord's lotus feet.

(ਪਰ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸਮਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿੇ ਧੁਰੋਂ 
ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਜਲਜਖਆ ਹੋਵੇ।

30505 707 kir ikrpw pRB 
rwiK lyhu nwnk 
bil jwau]5]

Kar Kirapaa Prabh 

Raakh Laehu 

Naanak Bal Jaao 

||5||

Bless me with Your 

mercy, God - please 

preserve and save me! 

Nanak is a sacrifice to 

You. ||5||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ 
ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਕ) ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  (ਪਾਪਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਹਾਂ ॥੫॥
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30506 707 slok] Salok || Shalok:

30507 707 igRh rcnw 
ApwrM min 
iblws suAwdM 
rsh]

(iblws) KuSIAW Grih Rachanaa 

Apaaran Man 

Bilaas Suaadhan 

Raseh ||

They are involved in 

their beautiful houses, 

and the pleasures of 

the mind's desires.

ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਸਿਾਵਟਾਂ, 
ਮਨ ਜਵਚ ਚਾਉ ਮਲਹਾਰ, 

ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ-

(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ)

30508 707 kdWc nh 
ismrMiq nwnk qy 
jMq ibstw 
ikRmh]1]

(kdWc) kdy BI Kadhaanch Neh 

Simaranth Naanak 

Thae Janth 

Bisattaa Kirameh 

||1||

They never remember 

the Lord in 

meditation; O Nanak, 

they are like maggots 

in manure. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ, ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਜਵਸ਼ਟੇ ਦੇ 

ਕੀੜੇ ਹਨ ॥੧॥

30509 707 mucu AfMbru hBu 
ikhu mMiJ muhbiq 
nyh]

(mucu)bhuqI[ lIlw Bvn 
mwiekI (AfMbru) 
bnwvt[ mu-h`biq

Much Addanbar 

Habh Kihu Manjh 

Muhabath Naeh ||

They are engrossed in 

ostentatious displays, 

lovingly attached to all 

their possessions.

ਬੜੀ ਸਿ-ਧਿ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ 

(ਜਮਲੀ) ਹੋਵੇ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ) ਮੁਹੱਬਜਤ ਤੇ ਜਖੱਚ ਹੋਵੇ-
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ,

30510 707 so sWeI jYN ivsrY  
nwnk so qnu 
Kyh]2]

So Saanee Jain 

Visarai Naanak So 

Than Khaeh ||2||

That body which 

forgets the Lord, O 

Nanak, shall be 

reduced to ashes. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਈ ਂ(ਦੀ 
ਯਾਦ) ਭੁੱ ਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 

ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋ) ਸੁਆਹ (ਹੀ) ਹੈ 

॥੨॥

30511 707 pauVI] Pourree || Pauree:
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30512 707 suMdr syj Anyk 
suK rs Bogx 
pUry]

Sundhar Saej 

Anaek Sukh Ras 

Bhogan Poorae ||

He may enjoy a 

beautiful bed, 

countless pleasures 

and all sorts of 

enjoyments.

ਿ ੇਸੋਹਣੀ ਸੇਿ ਜਮਲੀ ਹੋਵੇ, 
ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਖ ਹੋਣ, ਸਭ ਜਕਸਮ 

ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਨੂੂੰ  
ਹੋਣ।

30513 707 igRh soien cMdn 
sugMD lwie moqI 
hIry]

Grih Soein 

Chandhan 

Sugandhh Laae 

Mothee Heerae ||

He may possess 

mansions of gold, 

studded with pearls 

and rubies, plastered 

with fragrant 

sandalwood oil.

ਿ ੇਮੋਤੀ ਹੀਜਰਆਂ ਨਾਲ ਿੁੜੇ 

ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਜਵਚ ਚੂੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਹੋਵੇ।

30514 707 mn ieCy suK 
mwxdw ikCu nwih 
ivsUry]

(ivsUry) i&kr Man Eishhae Sukh 

Maanadhaa Kishh 

Naahi Visoorae ||

He may relish in the 

pleasures of his mind's 

desires, and have no 

anxiety at all.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਮਨ-ਮੂੰਨੀਆਂ ਮੌਿਾਂ 
ਮਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਝੌਰਾ ਨਾਹ ਹੋਵੇ,

30515 707 so pRBu iciq n 
AwveI ivstw ky 
kIry]

So Prabh Chith N 

Aavee Visattaa 

Kae Keerae ||

But if he does not 

remember God, he is 

like a maggot in 

manure.

(ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ) 

ਿ ੇ(ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) 
ਉਹ ਪਿਭੂ ਮਨ ਜਵਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਤਾਂ (ਇਹ ਭੋਗ ਭੋਗਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ ) ਗੂੰਦ ਦੇ ਕੀੜੇ 

ਿਾਣ,ੋ

30516 707 ibnu hir nwm n 
sWiq hoie ikqu 
ibiD mnu 
DIry]6]

Bin Har Naam N 

Saanth Hoe Kith 

Bidhh Man 

Dhheerae ||6||

Without the Lord's 

Name, there is no 

peace at all. How can 

the mind be 

comforted? ||6||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ, 
ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ ਮਨ ਧੀਰਿ 

ਨਹੀਂ ਿੜਦਾ ॥੬॥

30517 707 slok] Salok || Shalok:
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30518 707 crnkml ibrhM  
KojMq bYrwgI dh 
idsh]

(ibrhM) pRymI Charan Kamal 

Birehan Khojanth 

Bairaagee Dheh 

Dhiseh ||

One who loves the 

Lord's lotus feet 

searches for Him in 

the ten directions.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਿੇਮੀ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜਨ 

ਦੀ ਜਖੱਚ ਜਵਚ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਭੌਂਦਾ ਹੈ,

30519 707 iqAwgMq kpt 
rUp mwieAw  
nwnk AwnMd rUp 
swDsMgmh]1]

Thiaaganth Kapatt 

Roop Maaeiaa 

Naanak Aanandh 

Roop Saadhh 

Sangameh ||1||

He renounces the 

deceptive illusion of 

Maya, and joins the 

blissful form of the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||1||

ਛਲ-ਰੂਪ ਮਾਇਆ (ਦਾ 
ਖਜਹੜਾ) ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਭਾਲਜਦਆਂ ਭਾਲਜਦਆਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਆਨੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਨ 

ਦਾ ਅਵਸਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

30520 707 min sWeI muiK 
aucrw vqw hBy 
loA]

(v`qw) iPrW[ (h`By) 
swry[ (loA)lokW c[ 
au~crW

Man Saanee Mukh 

Oucharaa Vathaa 

Habhae Loa ||

The Lord is in my 

mind, and with my 

mouth I chant His 

Name; I seek Him in all 

the lands of the world.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਾਂਈ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ (ਜਕ 

ਜਕਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣ ਸਕਾਂ)
30521 707 nwnk hiB 

AfMbr kUiVAw  
suix jIvw scI 
soie]2]

Naanak Habh 

Addanbar Koorriaa 

Sun Jeevaa Sachee 

Soe ||2||

O Nanak, all 

ostentatious displays 

are false; hearing the 

Praises of the True 

Lord, I live. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਗਤ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ 

ਜਵਖਾਵੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਜਦੱਸ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ 
ਿੀਉ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

30522 707 pauVI] Pourree || Pauree:
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30523 707 bsqw qUtI JuMpVI  
cIr siB iCMnw]

(cIr) k`pVy[ (iCMnw) 
pwty

Basathaa Thoottee 

Jhunparree Cheer 

Sabh Shhinnaa ||

He dwells in a broken-

down shack, in 

tattered clothes,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਟੱੁਟੀ ਹੋਈ ਕੱੁਲੀ 
ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ 

ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ,

30524 707 jwiq n piq n 
Awdro auidAwn 
BRimMnw]

(auidAwn) aujwV Jaath N Path N 

Aadharo Oudhiaan 

Bhraminnaa ||

With no social status, 

no honor and no 

respect; he wanders in 

the wilderness,

ਨਾਹ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਹੋਵੇ, 
ਨਾਹ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ 

ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਿਾੜ 

ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, 

ਜਕਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਨਾਹ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ 

ਉਿਾੜ ਹੀ ਹੋਵੇ)।

30525 707 imqR n ieT Dn  
rUp hIx ikCu 
swku n isMnw]

(ieT)ipAwry[ 
(isMnw)sYnw[(isMnw) 
singD swku aus q 
yiB`jx vwly

Mithr N Eith 

Dhhan Roopeheen 

Kishh Saak N 

Sinnaa ||

With no friend or 

lover, without wealth, 

beauty, relatives or 

relations.

ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਜਮਤਿ ਜਪਆਰਾ 
ਨਾਹ ਹੋਵੇ, ਨਾਹ ਧਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, 
ਨਾਹ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ 

ਸਾਕ ਸੈਣ ਭੀ ਨਾਹ ਹੋਵੇ,

30526 707 rwjw sglI 
isRsit kw hir 
nwim mnu iBMnw]

Raajaa Sagalee 

Srisatt Kaa Har 

Naam Man 

Bhinnaa ||

Even so, he is the king 

of the whole world, if 

his mind is imbued 

with the Lord's Name.

(ਅਿੇਹਾ ਜਨਥਾਵਾਂ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) 
ਿ ੇਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਭੱਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਿਾ 
ਸਮਝੋ।
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30527 707 iqs kI DUiV mnu 
auDrY pRBu hoie 
supRsMnw]7]

supRsMn This Kee Dhhoorr 

Man Oudhharai 

Prabh Hoe 

Suprasannaa ||7||

With the dust of his 

feet, men are 

redeemed, because 

God is very pleased 

with him. ||7||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ 
ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਸੂੰਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੭॥

30528 707 slok] Salok || Shalok:

30529 707 Aink lIlw rwj 
rs rUpM CqR cmr 
qKq AwsnM]

(cmr) caur Anik Leelaa Raaj 

Ras Roopan 

Shhathr Chamar 

Thakhath Aasanan 

||

The various sorts of 

pleasures, powers, 

joys, beauty, canopies, 

cooling fans and 

thrones to sit on

ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਿ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਰਾਿ 

ਦੀਆਂ ਮੌਿਾਂ, ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ, (ਜਸਰ 

ਤੇ) ਛਤਰ ਚਉਰ, ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ-

30530 707 rcMiq mUV 
AigAwn AMDh  
nwnk supn 
mnorQ 
mwieAw]1]

Rachanth Moorr 

Agiaan Andhheh 

Naanak Supan 

Manorathh 

Maaeiaa ||1||

- the foolish, ignorant 

and blind are 

engrossed in these 

things. O Nanak, 

desire for Maya is just 

a dream. ||1||

ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਅੂੰਨਹੇ  ਮੂਰਖ 

ਅਜਗਆਨੀ ਬੂੰ ਦੇ ਹੀ ਮਸਤ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਕੌਤਕ 

ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
(ਸਮਾਨ) ਹਨ ॥੧॥

30531 707 supnY hiB rMg 
mwixAw imTw 
lgVw mohu]

Supanai Habh 

Rang Maaniaa 

Mithaa Lagarraa 

Mohu ||

In a dream, he enjoys 

all sorts of pleasures, 

and emotional 

attachment seems so 

sweet.

(ਇਹ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਸੁਪਨੇ 

ਜਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਿਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਜਖੱਚ ਪਾ 
ਲਈ (ਪਰ ਿਦੋਂ ਿਾਗ ਆਈ ਤਾਂ 
ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਭੀ ਨਾਹ ਜਰਹਾ)
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30532 707 nwnk nwm 
ivhUxIAw suMdir 
mwieAw DRohu]2]

(DRohu) DoKw Naanak Naam 

Vihooneeaa 

Sundhar Maaeiaa 

Dhhrohu ||2||

O Nanak, without the 

Naam, the Name of 

the Lord, the beauty 

of Maya's illusion is 

fake. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰਹੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਮਾਇਆ 

ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ ॥੨॥

30533 707 pauVI] Pourree || Pauree:

30534 707 supny syqI icqu  
mUriK lwieAw]

Supanae Saethee 

Chith Moorakh 

Laaeiaa ||

The fool attaches his 

consciousness to the 

dream.

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

30535 707 ibsry rwj rs 
Bog jwgq 
BKlwieAw]

(BKlwieAw)BtikAw Bisarae Raaj Ras 

Bhog Jaagath 

Bhakhalaaeiaa ||

When he awakes, he 

forgets the power, 

pleasures and 

enjoyments, and he is 

sad.

ਇਸ ਰਾਿ ਤੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ 

ਿਾਗਦਾ ਹੀ ਬਰੜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

30536 707 Awrjw geI 
ivhwie DMDY 
DwieAw]

Aarajaa Gee 

Vihaae 

Dhhandhhai 

Dhhaaeiaa ||

He passes his life 

chasing after worldly 

affairs.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ 

ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਮਰ ਬੀਤ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

30537 707 pUrn Bey n kwm  
moihAw mwieAw]

Pooran Bheae N 

Kaam Mohiaa 

Maaeiaa ||

His works are not 

completed, because 

he is enticed by Maya.

ਪਰ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਮੱੁਕਣ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

30538 707 ikAw vycwrw jMqu  
jw Awip 
BulwieAw]8]

Kiaa Vaechaaraa 

Janth Jaa Aap 

Bhulaaeiaa ||8||

What can the poor 

helpless creature do? 

The Lord Himself has 

deluded him. ||8||

ਜਵਚਾਰੇ ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀ ਵੱਸ? 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ॥੮॥
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30539 707 slok] Salok || Shalok:

30540 707 bsMiq sÍrg 
lokh ijqqy 
ipRQvI nv 
KMfxh]

(bsMiq) vsdy hox[ 
(ijqqy) ij`iqAw

Basanth Svarag 

Lokeh Jithathae 

Prithhavee Nav 

Khanddaneh ||

They may live in 

heavenly realms, and 

conquer the nine 

regions of the world,

ਿ ੇਸੁਰਗ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਿੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਿੱਤ ਲੈਣ,

30541 707 ibsrMq hir 
gopwlh nwnk qy 
pRwxI auidAwn 
Brmxh]1]

(auidAwn)aujwV Bisaranth Har 

Gopaaleh Naanak 

Thae Praanee 

Oudhiaan 

Bharamaneh ||1||

But if they forget the 

Lord of the world, O 

Nanak, they are just 

wanderers in the 

wilderness. ||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਰੱਖਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਨੋ) ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ 

ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥

30542 707 kauqk kof 
qmwisAw iciq  
n Awvsu nwau]

(kof) kRoVW Kouthak Kodd 

Thamaasiaa Chith 

N Aavas Naao ||

In the midst of millions 

of games and 

entertainments, the 

Lord's Name does not 

come to their minds.

ਿਗਤ ਦੇ ਕਿੋੜਾਂ ਚੋਿ 

ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਚੱਤ ਜਵਚ (ਯਾਦ) 

ਨਾਹ ਰਹੇ,

30543 707 nwnk koVI nrk 
brwbry aujVu 
soeI Qwau]2]

(koVI) vIhnrkW, kRoVW, 
kuStI[ (brwbry) qu`l 
d`uK pwaNudw hY[ au~jVu

Naanak Korree 

Narak Baraabarae 

Oujarr Soee 

Thhaao ||2||

O Nanak, their home is 

like a wilderness, in 

the depths of hell. 

||2||

ਤਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਥਾਂ ਉਿਾੜ 

ਸਮਝੋ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਭਆਨਕ 

ਨਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ॥੨॥

30544 707 pauVI] Pourree || Pauree:
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30545 707 mhw BieAwn 
auidAwn ngr 
kir mwinAw]

Mehaa Bhaeiaan 

Oudhiaan Nagar 

Kar Maaniaa ||

He sees the terrible, 

awful wilderness as a 

city.

ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਿੂੰਗਲ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ 
ਨੇ ਸ਼ਜਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਨ ਜਲਆ 

ਹੈ,

30546 707 JUT smgRI pyiK  
scu kir jwinAw]

sm`gRI Jhooth Samagree 

Paekh Sach Kar 

Jaaniaa ||

Gazing upon the false 

objects, he believes 

them to be real.

ਇਹਨਾਂ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ।

30547 708 kwm kRoiD 
AhMkwir iPrih 
dyvwinAw]

Kaam Krodhh 

Ahankaar Firehi 

Dhaevaaniaa ||

Engrossed in sexual 

desire, anger and 

egotism, he wanders 

around insane.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਕਾਮ ਜਵਚ ਕਿੋਧ ਜਵਚ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਝੱਲੇ ਹੋਏ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ,

30548 708 isir lgw jm 
fMfu qw 
pCuqwinAw]

Sir Lagaa Jam 

Ddandd Thaa 

Pashhuthaaniaa ||

When the Messenger 

of Death hits him on 

the head with his club, 

then he regrets and 

repents.

ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡੂੰਡਾ ਜਸਰ ਤੇ ਆ 

ਵੱਿਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਪਛੁਤਾਉਂਦੇ 

ਹਨ।

30549 708 ibnu pUry gurdyv  
iPrY 
sYqwinAw]9]

Bin Poorae 

Guradhaev Firai 

Saithaaniaa ||9||

Without the Perfect, 

Divine Guru, he roams 

around like Satan. 

||9||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਂਗ 

ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੯॥

30550 708 slok] Salok || Shalok:
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30551 708 rwj kptM rUp 
kptM Dn kptM  
kul grbqh]

(kptM) CL[ (grb-
qh) mwx

Raaj Kapattan 

Roop Kapattan 

Dhhan Kapattan 

Kul Garabatheh ||

Power is fraudulent, 

beauty is fraudulent, 

and wealth is 

fraudulent, as is pride 

of ancestry.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਰਾਿ ਰੂਪ ਧਨ 

ਤੇ (ਉੱਚੀ) ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਭ 

ਛਲ-ਰੂਪ ਹੈ।

30552 708 sMcMiq ibiKAw 
ClM iCdRM nwnk  
ibnu hir sMig n 
cwlqy]1]

(sMcMiq) iek`qR[ 
(ibiKAw) qmwkU nSy 
zihr[(iCdRM) doS

Sanchanth Bikhiaa 

Shhalan Shhidhran 

Naanak Bin Har 

Sang N Chaalathae 

||1||

One may gather 

poison through 

deception and fraud, 

O Nanak, but without 

the Lord, nothing shall 

go along with him in 

the end. ||1||

ਿੀਵ ਛਲ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ 

ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ (ਕਈ ਢੂੰਗਾਂ 
ਨਾਲ) ਮਾਇਆ ਿੋੜਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ ਏਥੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ ॥੧॥

30553 708 pyKMdVo kI Bulu  
quMmw idsmu 
sohxw]

(pyKMdVo) dyKx nMU Paekhandharro 

Kee Bhul Thunmaa 

Dhisam Sohanaa ||

Beholding the bitter 

melon, he is deceived, 

since it appears so 

pretty

ਤੁੂੰ ਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ 
ਜਦੱਜਸਆ। ਕੀ ਇਹ ਉਕਾਈ 

ਲੱਗ ਗਈ?

30554 708 AFu n lhdVo 
mulu nwnk swiQ 
n juleI 
mwieAw]2]

(juleI) jWdI[ lhd-Vo Adt N 

Lehandharro Mul 

Naanak Saathh N 

Julee Maaeiaa 

||2||

But it is not worth 

even a shell, O Nanak; 

the riches of Maya will 

not go along with 

anyone. ||2||

ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਭੀ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਇਹੀ ਹਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, 

ਿੀਵ ਦੇ ਭਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀ 
ਕੌਡੀ ਮੱੁਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਜਕਉਂਜਕ ਏਥੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ) ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ ॥੨॥

30555 708 pauVI] Pourree || Pauree:
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30556 708 clidAw nwil n 
clY so ikau 
sMjIAY]

(sMjIAY) iek`TI krIey Chaladhiaa Naal N 

Chalai So Kio 

Sanjeeai ||

It shall not go along 

with you when you 

depart - why do you 

bother to collect it?

ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 

ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਿੋ (ਿਗਤ ਤੋਂ 
ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ,

30557 708 iqs kw khu 
ikAw jqnu ijs 
qy vMjIAY]

(vMjIAY) iv`CuV jwxw This Kaa Kahu Kiaa 

Jathan Jis Thae 

Vanjeeai ||

Tell me, why do you 

try so hard to acquire 

that which you must 

leave behind in the 

end?

ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰ ਜਵਛੁੜ ਹੀ 
ਿਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੱਸੋ 

ਕੀਹ ਿਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ?

30558 708 hir ibsirAY  
ikau iqRpqwvY nw 
mnu rMjIAY]

(rMjIAY) pRsMn Har Bisariai Kio 

Thripathaavai Naa 

Man Ranjeeai ||

Forgetting the Lord, 

how can you be 

satisfied? Your mind 

cannot be pleased.

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਜਰਆਂ (ਜਨਰੀ 
ਮਾਇਆ ਨਾਲ) ਰੱਿੀਦਾ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਮਨ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

30559 708 pRBU Coif An 
lwgY nrik 
smMjIAY]

(s-mMjIAY)smONdy hn Prabhoo Shhodd 

An Laagai Narak 

Samanjeeai ||

One who forsakes 

God, and attaches 

himself to another, 

shall be immersed in 

hell.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਿੇ ਮਨ 

ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆਂ ਨਰਕ 

ਜਵੱਚ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ।

30560 708 hohu ikRpwl 
dieAwl nwnk  
Bau BMjIAY]10]

Hohu Kirapaal 

Dhaeiaal Naanak 

Bho Bhanjeeai 

||10||

Be kind and 

compassionate to 

Nanak, O Lord, and 

dispel his fear. ||10||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਕਰਪਾ ਕਰ, ਦਇਆ 

ਕਰ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਜਹਮ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਹ ॥੧੦॥

30561 708 slok] Salok || Shalok:
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30562 708 nc rwj suK 
imstM nc Bog 
rs imstM nc 
imstM suK 
mwieAw]

(nc) nhIN[ (imstM) 
im`Tw[nc:polw bolo

Nach Raaj Sukh 

Misattan Nach 

Bhog Ras Misattan 

Nach Misattan 

Sukh Maaeiaa ||

Princely pleasures are 

not sweet; sensual 

enjoyments are not 

sweet; the pleasures 

of Maya are not sweet.

ਨਾਹ ਹੀ ਰਾਿ ਦੇ ਸੁਖ, ਨਾਹ 

ਹੀ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਹ 

ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਮੌਿਾਂ-ਇਹ 

ਕੋਈ ਭੀ ਸੁਆਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,

30563 708 imstM swDsMig 
hir nwnk dws  
imstM pRB 
drsnM]1]

Misattan 

Saadhhasang Har 

Naanak Dhaas 

Misattan Prabh 

Dharasanan ||1||

The Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

is sweet, O slave 

Nanak; the Blessed 

Vision of God's 

Darshan is sweet. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚੋਂ 
(ਜਮਜਲਆ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮੱਠਾ 
ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥

30564 708 lgVw so nyhu mMn 
mJwhU riqAw]

(mJwhU) AMdroN Lagarraa So Naehu 

Mann Majhaahoo 

Rathiaa ||

I have enshrined that 

love which drenches 

my soul.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਪਆਰ 

ਲੱਗ ਿਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਨ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਲ) ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਏ,

30565 708 ivDVo sc Qoik  
nwnk imTVw so 
DxI]2]

(iv`DVo)ivMin@AW, AByd[ 
(Qoik) vsqU

Vidhharro Sach 

Thhok Naanak 

Mitharraa So 

Dhhanee ||2||

I have been pierced by 

the Truth, O Nanak; 

the Master seems so 

sweet to me. ||2||

ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚੇ ਨਾਮ-

ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ (ਭਾਵ, ਮੋਤੀ) 
ਨਾਲ ਪਿੋਤਾ ਿਾਏ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੨॥

30566 708 pauVI] Pourree || Pauree:
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30567 708 hir ibnu kCU n 
lwgeI Bgqn 
kau mITw]

Har Bin Kashhoo N 

Laagee Bhagathan 

Ko Meethaa ||

Nothing seems sweet 

to His devotees, 

except the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 

ਜਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

30568 708 Awn suAwd siB 
PIikAw kir 
inrnau fITw]

Aan Suaadh Sabh 

Feekiaa Kar Nirano 

Ddeethaa ||

All other tastes are 

bland and insipid; I 

have tested them and 

seen them.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਿ ਕੇ ਵੇਖ ਜਲਆ 

ਹੈ ਜਕ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਸੁਆਦ ਜਿੱਕੇ ਹਨ।

30569 708 AigAwnu Brmu 
duKu kitAw gur 
Bey bsITw]

(bsITw) ivcolw, vkIl Agiaan Bharam 

Dhukh Kattiaa Gur 

Bheae Baseethaa 

||

Ignorance, doubt and 

suffering are dispelled, 

when the Guru 

becomes one's 

advocate.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਵਕੀਲ ਬਜਣਆ ਤੇ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ) 
ਅਜਗਆਨ ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਦੱੁਖ 

ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
30570 708 crnkml mnu 

byiDAw ijau rMgu 
mjITw]

Charan Kamal 

Man Baedhhiaa Jio 

Rang Majeethaa ||

The Lord's lotus feet 

have pierced my mind, 

and I am dyed in the 

deep crimson color of 

His Love.

ਜਿਵੇਂ ਮਿੀਠ ਨਾਲ (ਕੱਪੜੇ ਤੇ 

ਪੱਕਾ) ਰੂੰਗ ਚੜਹਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ (ਪੱਕੀ ਤਰਹਾਂ) ਜਵੱਝ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
30571 708 jIau pRwx qnu 

mnu pRBU ibnsy 
siB JUTw]11]

Jeeo Praan Than 

Man Prabhoo 

Binasae Sabh 

Jhoothaa ||11||

My soul, breath of life, 

body and mind belong 

to God; all falsehood 

has left me. ||11||

ਪਿਭੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਾਣ 

ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਹੈ, ਹੋਰ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਜਪਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ॥੧੧॥
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30573 708 iqAkq jlM nh 
jIv mInM nh 
iqAwig cwiqRk  
myG mMflh]

(iqAkq)iqAwgidAW[i
qAkq:polw bolo

Thiakath Jalan Neh 

Jeev Meenan Neh 

Thiaag Chaathrik 

Maegh 

Manddaleh ||

Leaving the water, the 

fish cannot live; the 

rainbird cannot live 

without the raindrops 

from the clouds.

ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਛੀ ਿੀਊ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ 

ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਪਪੀਹਾ ਨਹੀਂ ਿੀਊ 

ਸਕਦਾ,

30574 708 bwx byDMc kurMk 
nwdM Ail bMDn 
kusm bwsnh]

(byDMc) ivMin@Aw[ 
(kurMk) hrn[ (Ail) 
BOrw[ (kusm) Pu`l

Baan Baedhhanch 

Kurank Naadhan 

Al Bandhhan 

Kusam Baasaneh 

||

The deer is enticed by 

the sound of the 

hunter's bell, and shot 

through with the 

arrow; the bumble 

bee is entangled in the 

fragrance of the 

flowers.

ਹਰਨ ਰਾਗ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ 

ਜਵੂੰ ਜਨਹ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀ 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਭੌਰੇ ਦੇ ਬੱਝਣ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

30575 708 crnkml rcMiq 
sMqh nwnk Awn 
n rucqy]1]

(rucqy) ie`Cw Charan Kamal 

Rachanth Santheh 

Naanak Aan N 

Ruchathae ||1||

The Saints are 

entranced by the 

Lord's lotus feet; O 

Nanak, they desire 

nothing else. ||1||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ॥੧॥

30576 708 muKu fyKwaU plk  
Cif Awn n fyaU 
icqu]

(fyKwaU) idKwau jI[ 
(plk) inmK mwqR[ 
(fyaU)dyvWgw

Mukh 

Ddaekhaaoo Palak 

Shhadd Aan N 

Ddaeoo Chith ||

Show me Your face, 

for even an instant, 

Lord, and I will not 

give my consciousness 

to any other.

ਿ ੇਇਕ ਪਲਕ ਮਾਤਿ ਹੀ ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ 

ਜਚੱਤ (ਦੀ ਪਿੀਤ) ਨਾਹ ਿੋੜਾਂ।
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30577 708 jIvx sMgmu iqsu 
DxI hir nwnk  
sMqW imqu]2]

Jeevan Sangam 

This Dhhanee Har 

Naanak Santhaan 

Mith ||2||

My life is with the Lord 

Master, O Nanak, the 

Friend of the Saints. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਊਣ ਦਾ ਿੋੜ 

ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈ ॥੨॥

30578 708 pauVI] Pourree || Pauree:

30579 708 ijau mCulI ibnu 
pwxIAY ikau 
jIvxu pwvY]

Jio Mashhulee Bin 

Paaneeai Kio 

Jeevan Paavai ||

How can the fish live 

without water?

ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਊ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ,

30580 708 bUMd ivhUxw 
cwiqRko ikau kir 
iqRpqwvY]

Boondh Vihoonaa 

Chaathriko Kio Kar 

Thripathaavai ||

Without the 

raindrops, how can 

the rainbird be 

satisfied?

ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਪੀਹਾ ਰੱਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,

30581 708 nwd kurMkih 
byiDAw snmuK 
auiT DwvY]

(snmuK) swhmxy Naadh Kurankehi 

Baedhhiaa 

Sanamukh Outh 

Dhhaavai ||

The deer, entranced 

by the sound of the 

hunter's bell, runs 

straight to him;

ਜਿਵੇਂ, (ਘੂੰ ਡੇਹੇੜੇ ਦੀ) ਆਵਾਜ਼ 

ਹਰਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਓਧਰ ਹੀ ਉੱਠ ਦੌੜਦਾ ਹੈ,

30582 708 Bvru loBI kusm 
bwsu kw imil 
Awpu bMDwvY]

Bhavar Lobhee 

Kusam Baas Kaa 

Mil Aap 

Bandhhaavai ||

The bumble bee is 

greedy for the flower's 

fragrance; finding it, 

he traps himself in it.

ਜਿਵੇਂ, ਭੌਰਾ ਿੁੱ ਲ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਦਾ 
ਆਸ਼ਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਿੁੱ ਲ ਨਾਲ) 

ਜਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਿਸਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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30583 708 iqau sMq jnw 
hir pRIiq hY dyiK 
drsu AGwvY]12]

(AGwvY) r`jdy Thio Santh Janaa 

Har Preeth Hai 

Dhaekh Dharas 

Aghaavai ||12||

Just so, the humble 

Saints love the Lord; 

beholding the Blessed 

Vision of His Darshan, 

they are satisfied and 

satiated. ||12||

ਜਤਵੇਂ, ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਪਿੇਮ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ 

ਕੇ ਉਹ ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੨॥

30584 708 slok] Salok || Shalok:

30585 708 icqvMiq 
crnkmlM swis 
swis ArwDnh]

Chithavanth 

Charan Kamalan 

Saas Saas 

Araadhhaneh ||

They contemplate the 

Lord's lotus feet; they 

worship and adore 

Him with each and 

every breath.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਉਸ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,

30586 708 nh ibsrMiq nwm 
Acuq nwnk Aws 
pUrn 
prmysurh]1]

(A-c`uq) nws rihq Neh Bisaranth 

Naam Achuth 

Naanak Aas 

Pooran 

Paramaesureh 

||1||

They do not forget the 

Name of the 

imperishable Lord; O 

Nanak, the 

Transcendent Lord 

fulfills their hopes. 

||1||

ਿ ੋਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਪਰਮੇਸਰ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

30587 708 sIqVw mMn 
mMJwih plk n 
QIvY bwhrw]

(mMJwih) iv`c[ 
(sI~qVw) joiVAw[ 
(QIvY) huMdw

Seetharraa Mann 

Manjhaahi Palak N 

Thheevai 

Baaharaa ||

He is woven into the 

fabric of my mind; He 

is not outside of it, 

even for an instant.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ (ਸਦਾ) ਪਿੋਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਜਖਨ ਲਈ ਭੀ 
ਿੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,
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30588 708 nwnk AwsVI 
inbwih sdw 
pyKMdo scu 
DxI]2]

Naanak Aasarree 

Nibaahi Sadhaa 

Paekhandho Sach 

Dhhanee ||2||

O Nanak, the True 

Lord and Master 

fulfills my hopes, and 

always watches over 

me. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ 

ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

30589 708 pauVI] Pourree || Pauree:

30590 708 AwswvMqI Aws  
gusweI pUrIAY]

(AwswvMqI) Aws vwlI 
jIv iesqRI[ gusWeIN

Aasaavanthee Aas 

Gusaaee Pooreeai 

||

My hopes rest in You, 

O Lord of the universe; 

please, fulfill them.

ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਸਮ! ਮੈਂ 
ਆਸਵੂੰਤ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ,

30591 708 imil gopwl 
goibMd n kbhU 
JUrIAY]

(JUrIAY) pCuqweIey Mil Gopaal 

Gobindh N 

Kabehoo 

Jhooreeai ||

Meeting with the Lord 

of the world, the Lord 

of the universe, I shall 

never grieve.

ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੱਖਕ! ਹੇ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ, ਤਾਜਕ ਮੈਂ 
ਕਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਨਾਹ ਕਰਾਂ।

30592 708 dyhu drsu min 
cwau lih jwih 
ivsUrIAY]

(ivsUrIAY) pCuqwvy Dhaehu Dharas 

Man Chaao Lehi 

Jaahi Visooreeai ||

Grant me the Blessed 

Vision of Your 

Darshan, the desire of 

my mind, and my 

worries shall be over.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਖੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਦੀਦਾਰ ਦੇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਝੋਰੇ ਜਮਟ 

ਿਾਣ।

30593 709 hoie pivqR srIru  
crnw DUrIAY]

Hoe Pavithr Sareer 

Charanaa 

Dhhooreeai ||

By body is sanctified, 

by the dust of Your 

feet.

ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਸਰੀਰ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ ਿਾਏ।
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30594 709 pwrbRhm gurdyv  
sdw 
hjUrIAY]13]

Paarabreham 

Guradhaev Sadhaa 

Hajooreeai ||13||

O Supreme Lord God, 

Divine Guru, You are 

always with me, ever-

present. ||13||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ! (ਮੇਹਰ 

ਕਰ) ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਰਹਾਂ ॥੧੩॥

30595 709 slok] Salok || Shalok:

30596 709 rsnw aucrMiq 
nwmM sRvxM sunMiq  
sbd AMimRqh]

Rasanaa 

Oucharanth 

Naaman Sravanan 

Sunanth Sabadh 

Anmritheh ||

With my tongue, I 

chant the Lord's 

Name; with my ears, I 

listen to the Ambrosial 

Word of His Shabad.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ 

ਹਨ, ਿ ੋਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਪਜਵਤਿ ਬਾਣੀ 
ਸੁਣਦੇ ਹਨ,

30597 709 nwnk iqn sd 
bilhwrM ijnw 
iDAwnu 
pwrbRhmxh]1]

Naanak Thin Sadh 

Balihaaran Jinaa 

Dhhiaan 

Paarabrehamaneh 

||1||

Nanak is forever a 

sacrifice to those who 

meditate on the 

Supreme Lord God. 

||1||

ਤੇ ਿੋ ਪਾਰਬਿਹਮ ਦਾ ਜਧਆਨ 

(ਧਰਦੇ ਹਨ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ ॥੧॥

30598 709 hiB kUVwvy kMm  
ieksu sweI 
bwhry]

(su) sRyst[ (h`iB) sB[ 
sWeIN

Habh Koorraavae 

Kanm Eikas Saaee 

Baaharae ||

All concerns are false, 

except those of the 

One Lord.

ਇਕ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂੰਮ 

ਜਵਅਰਥ ਹਨ।

30599 709 nwnk syeI DMnu  
ijnw iprhVI 
sc isau]2]

(iprhVI) pRIqI Naanak Saeee 

Dhhann Jinaa 

Pireharree Sach 

Sio ||2||

O Nanak, blessed are 

those, who are in love 

with their True Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਹੈ ॥੨॥

30600 709 pauVI] Pourree || Pauree:
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30601 709 sd bilhwrI 
iqnw ij sunqy 
hir kQw]

Sadh Balihaaree 

Thinaa J Sunathae 

Har Kathhaa ||

I am forever a sacrifice 

to those who listen to 

the sermon of the 

Lord.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਪਿਭੂ 
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

30602 709 pUry qy prDwn  
invwvih pRB 
mQw]

invwvih:polw bolo[ m`Qw Poorae Thae 

Paradhhaan 

Nivaavehi Prabh 

Mathhaa ||

Those who bow their 

heads before God are 

perfect and 

distinguished.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰ ਗੇ ਹਨ ਿ ੋਪਿਭੂ ਅੱਗੇ 

ਜਸਰ ਜਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

30603 709 hir jsu ilKih 
byAMq sohih sy 
hQw]

h`Qw Har Jas Likhehi 

Baeanth Sohehi 

Sae Hathhaa ||

Those hands, which 

write the Praises of 

the infinite Lord are 

beautiful.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਉਹ ਹੱਥ ਸੋਹਣੇ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਿੋ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਲਖਦੇ ਹਨ।

30604 709 crn punIq 
pivqR cwlih pRB 
pQw]

(pQw) rsqy[ pQw:polw 
bolo

Charan Puneeth 

Pavithr Chaalehi 

Prabh Pathhaa ||

Those feet which walk 

on God's Path are 

pure and holy.

ਉਹ ਪੈਰ ਪਜਵੱਤਿ ਹਨ ਿੋ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

30605 709 sMqW sMig auDwru  
sglw duKu 
lQw]14]

l`Qw Santhaan Sang 

Oudhhaar Sagalaa 

Dhukh Lathhaa 

||14||

In the Society of the 

Saints, they are 

emancipated; all their 

sorrows depart. ||14||

(ਅਿੇਹੇ) ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਦੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਉ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

30606 709 sloku] Salok || Shalok:

30607 709 BwvI audoq krxM  
hir rmxM sMjog 
pUrnh]

(BwvI) hoxI[ (audoq) 
pRgt

Bhaavee Oudhoth 

Karanan Har 

Ramanan Sanjog 

Pooraneh ||

One's destiny is 

activated, when one 

chants the Lord's 

Name, through perfect 

good fortune.

ਿਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸੂੰਿੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ 

ਦੇ ਜਲਖੇ ਲੇਖ ਉੱਘੜਦੇ ਹਨ, 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ,
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30608 709 gopwl drs BytM  
sPl nwnk so 
mhUrqh]1]

(mhUrqh) smW Gopaal Dharas 

Bhaettan Safal 

Naanak So 

Mehooratheh 

||1||

Fruitful is that 

moment, O Nanak, 

when one obtains the 

Blessed Vision of the 

Darshan of the Lord of 

the Universe. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਘੜੀ ਬਰਕਜਤ 

ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਗੋਪਾਲ 

ਹਰੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

30609 709 kIm n skw 
pwie suK imqI hU 
bwhry]

skW[ (imqI) 
imxqI[imqI:polw bolo

Keem N Sakaa 

Paae Sukh Mithee 

Hoo Baaharae ||

Its value cannot be 

estimated; it brings 

peace beyond 

measure.

ਇਤਨੇ ਅਜਮਣਵੇਂ ਸੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ,

30610 709 nwnk sw vylVI 
prvwxu ijqu 
imlMdVo mw 
iprI]2]

(vylVI) vyLw Naanak Saa 

Vaelarree 

Paravaan Jith 

Milandharro Maa 

Piree ||2||

O Nanak, that time 

alone is approved, 

when my Beloved 

meets with me. ||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ 
ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

ਿਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪਏ ॥੨॥

30611 709 pauVI] Pourree || Pauree:

30612 709 sw vylw khu 
kauxu hY ijqu pRB 
kau pweI]

Saa Vaelaa Kahu 

Koun Hai Jith 

Prabh Ko Paaee ||

Tell me, what is that 

time, when I shall find 

God?

(ਰੱਬ ਕਰਕੇ) ਉਹ ਵੇਲਾ ਛੇਤੀ 
ਆਵ ੇਿਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾਂ।

30613 709 so mUrqu Blw 
sMjogu hY ijqu 
imlY gusweI]

gusWeIN So Moorath 

Bhalaa Sanjog Hai 

Jith Milai Gusaaee 

||

Blessed and auspicious 

is that moment, and 

that destiny, when I 

shall find the Lord of 

the Universe.

ਉਹ ਮੁਹੂਰਤ, ਉਹ ਜਮਲਣ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਿਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਂਈ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।
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30614 709 AwT phr hir 
iDAwie kY mn 
ieC pujweI]

Aath Pehar Har 

Dhhiaae Kai Man 

Eishh Pujaaee ||

Meditating on the 

Lord, twenty-four 

hours a day, my 

mind's desires are 

fulfilled.

(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਦੀ ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ।

30615 709 vfYBwig sqsMgu 
hoie iniv lwgw 
pweI]

Vaddai Bhaag 

Sathasang Hoe Niv 

Laagaa Paaee ||

By great good fortune, 

I have found the 

Society of the Saints; I 

bow and touch their 

feet.

ਚੂੰਗੀ ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ ਸਤਸੂੰਗ 

ਜਮਲ ਿਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਊਂ ਜਨਊਂ ਕੇ 

(ਸਤ ਸੂੰਗੀਆਂ ਦੇ) ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਾਂ।

30616 709 min drsn kI 
ipAws hY nwnk 
bil jweI]15]

Man Dharasan Kee 

Piaas Hai Naanak 

Bal Jaaee ||15||

My mind thirsts for 

the Blessed Vision of 

the Lord's Darshan; 

Nanak is a sacrifice to 

Him. ||15||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਿੇਹ ਹੈ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਮੈਂ 
(ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧੫॥

30617 709 slok] Salok || Shalok:

30618 709 piqq punIq 
goibMdh srb doK 
invwrxh]

Pathith Puneeth 

Gobindheh Sarab 

Dhokh Nivaaraneh 

||

The Lord of the 

Universe is the Purifier 

of sinners; He is the 

Dispeller of all distress.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਐਬ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

30619 709 srix sUr 
Bgvwnh jpMiq 
nwnk hir hir 
hry]1]

Saran Soor 

Bhagavaaneh 

Japanth Naanak 

Har Har Harae 

||1||

The Lord God is 

Mighty, giving His 

Protective Sanctuary; 

Nanak chants the 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਿਪਦੇ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ 

ਉਹਨਾਂ ਸਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ॥੧॥
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30620 709 CifE hBu Awpu  
lgVo crxw 
pwis]

Shhaddiou Habh 

Aap Lagarro 

Charanaa Paas ||

Renouncing all self-

conceit, I hold tight to 

the Lord's Feet.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਜਮਟਾ ਜਦੱਤਾ, ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਿੁਜੜਆ 

ਜਰਹਾ,

30621 709 nTVo duK qwpu  
nwnk pRBu 
pyKMidAw]2]

n`TVo Natharro Dhukh 

Thaap Naanak 

Prabh 

Paekhandhiaa 

||2||

My sorrows and 

troubles have 

departed, O Nanak, 

beholding God. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

30622 709 pauVI] Pourree || Pauree:

30623 709 myil lYhu 
dieAwl Fih 
pey duAwirAw]

Mael Laihu 

Dhaeiaal Dtehi 

Peae Dhuaariaa ||

Unite with me, O 

Merciful Lord; I have 

fallen at Your Door.

ਹੇ ਜਦਆਲ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ 

ਜਡੱਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜ ਲੈ।

30624 709 riK lyvhu dIn 
dieAwl BRmq 
bhu hwirAw]

Rakh Laevahu 

Dheen Dhaeiaal 

Bhramath Bahu 

Haariaa ||

O Merciful to the 

meek, save me. I have 

wandered enough; 

now I am tired.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਮੈਨੂੂੰ  ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ 
ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੁਣ ਬੜਾ 
ਥੱਕ ਜਗਆ ਹਾਂ।

30625 709 Bgiq vClu qyrw 
ibrdu hir piqq 
auDwirAw]

(vClu) ipAwr krnw Bhagath Vashhal 

Thaeraa Biradh 

Har Pathith 

Oudhhaariaa ||

It is Your very nature 

to love Your devotees, 

and save sinners.

ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ 

ਜਡੱਜਗਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਉਣਾ-ਇਹ 

ਤੇਰਾ ਮੱੁਢ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ 

ਹੈ।
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30626 709 quJ ibnu nwhI 
koie ibnau moih 
swirAw]

Thujh Bin Naahee 

Koe Bino Mohi 

Saariaa ||

Without You, there is 

no other at all; I offer 

this prayer to You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਿੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ ਸਕੇ।

30627 709 kru gih lyhu 
dieAwl swgr 
sMswirAw]16]

(kru) h`Q Kar Gehi Laehu 

Dhaeiaal Saagar 

Sansaariaa ||16||

Take me by the hand, 

O Merciful Lord, and 

carry me across the 

world-ocean. ||16||

ਹੇ ਜਦਆਲ! ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਿੜ ਲੈ 

(ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ 
(ਬਚਾ ਲੈ) ॥੧੬॥

30628 709 slok] Salok || Shalok:

30629 709 sMq auDrx 
dieAwlM AwsrM 
gopwl kIrqnh]

sMq Awp auDrdy, 
dUijAW nMU (au-
Drx)auDwrdy hn

Santh Oudhharan 

Dhaeiaalan 

Aasaran Gopaal 

Keerathaneh ||

The Merciful Lord is 

the Savior of the 

Saints; their only 

support is to sing the 

Kirtan of the Lord's 

Praises.

ਿ ੋਸੂੰਤ ਿਨ ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਕੀਰਤਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਜਦਆਲ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

30630 709 inrmlM sMqsMgyx  
Et nwnk 
prmysurh]1]

Niramalan Santh 

Sangaen Outt 

Naanak 

Paramaesureh 

||1||

One becomes 

immaculate and pure, 

by associating with the 

Saints, O Nanak, and 

taking the Protection 

of the Transcendent 

Lord. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਕੀਜਤਆਂ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ ਅਿੇਹੇ 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਪੱਲਾ 
ਿੜ ॥੧॥
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30631 709 cMdn cMdu n srd 
ruiq mUil n 
imteI GWm]

mn dI (GWm) qpS Chandhan Chandh 

N Saradh Ruth 

Mool N Mittee 

Ghaanm ||

The burning of the 

heart is not dispelled 

at all, by sandalwood 

paste, the moon, or 

the cold season.

ਭਾਵੇਂ ਚੂੰਦਨ (ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ) 
ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੂੰਦਿਮਾ (ਦੀ ਚਾਨਣੀ) 
ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਠੂੰ ਢੀ ਰੱੁਤ ਹੋਵੇ-
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੀ 
ਤਪਸ਼ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਮਟ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ।

30632 709 sIqlu QIvY 
nwnkw jpMdVo 
hir nwmu]2]

Seethal Thheevai 

Naanakaa 

Japandharro Har 

Naam ||2||

It only becomes cool, 

O Nanak, by chanting 

the Name of the Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਦਾ ਮਨ) 

ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

30633 709 pauVI] Pourree || Pauree:

30634 709 crnkml kI 
Et auDry sgl 
jn]

Charan Kamal Kee 

Outt Oudhharae 

Sagal Jan ||

Through the 

Protection and 

Support of the Lord's 

lotus feet, all beings 

are saved.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

30635 709 suix prqwpu 
goivMd inrBau 
Bey mn]

Sun Parathaap 

Govindh Nirabho 

Bheae Man ||

Hearing of the Glory of 

the Lord of the 

Universe, the mind 

becomes fearless.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਸੁਣ ਕੇ 

(ਬੂੰਦਗੀ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਨਡਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

30636 709 qoit n AwvY mUil  
sMicAw nwmu Dn]

Thott N Aavai 

Mool Sanchiaa 

Naam Dhhan ||

Nothing at all is 

lacking, when one 

gathers the wealth of 

the Naam.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਧਨ ਜਵਚ 

ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
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30637 709 sMq jnw isau 
sMgu pweIAY vfY 
pun]

Santh Janaa Sio 

Sang Paaeeai 

Vaddai Pun ||

The Society of the 

Saints is obtained, by 

very good deeds.

ਅਿੇਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

30638 709 AwT phr hir 
iDAwie hir jsu 
inq sun]17]

Aath Pehar Har 

Dhhiaae Har Jas 

Nith Sun ||17||

Twenty-four hours a 

day, meditate on the 

Lord, and listen 

continually to the 

Lord's Praises. ||17||

ਇਹ ਸੂੰਤ ਿਨ ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਿਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ॥੧੭॥

30639 709 slok] Salok || Shalok:

30640 709 dieAw krxM duK 
hrxM aucrxM nwm 
kIrqnh]

au~cr-xM Dhaeiaa Karanan 

Dhukh Haranan 

Oucharanan Naam 

Keerathaneh ||

The Lord grants His 

Grace, and dispels the 

pains of those who 

sing the Kirtan of the 

Praises of His Name.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਜਦਆਲ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰੇ,

30641 709 dieAwl purK 
Bgvwnh nwnk  
ilpq n 
mwieAw]1]

Dhaeiaal Purakh 

Bhagavaaneh 

Naanak Lipath N 

Maaeiaa ||1||

When the Lord God 

shows His Kindness, O 

Nanak, one is no 

longer engrossed in 

Maya. ||1||

ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸਦਾ ॥੧॥
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30642 710 Bwih blMdVI  
buiJ geI rKMdVo 
pRBu Awip]

(Bwih) A`g[ buiJ:polw 
bolo

Bhaahi 

Balandharree Bujh 

Gee Rakhandharro 

Prabh Aap ||

The burning fire has 

been put out; God 

Himself has saved me.

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ) 

ਆਪ ਿੀਵ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੀ ਬਲਦੀ 
(ਜਤਿਸਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

30643 710 ijin aupweI 
mydnI nwnk so 
pRBu jwip]2]

(mydnI) isRStI Jin Oupaaee 

Maedhanee 

Naanak So Prabh 

Jaap ||2||

Meditate on that God, 

O Nanak, who created 

the universe. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ॥੨॥

30644 710 pauVI] Pourree || Pauree:

30645 710 jw pRB Bey 
dieAwl n 
ibAwpY mwieAw]

Jaa Prabh Bheae 

Dhaeiaal N Biaapai 

Maaeiaa ||

When God becomes 

merciful, Maya does 

not cling.

ਿਦੋਂ (ਿੀਵ ਉੱਤੇ) ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਇਆ 

ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।

30646 710 koit AGw gey 
nws hir ieku 
iDAwieAw]

(AGw) pwp Kott Aghaa Geae 

Naas Har Eik 

Dhhiaaeiaa ||

Millions of sins are 

eliminated, by 

meditating on the 

Naam, the Name of 

the One Lord.

ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ ਕਰੋੜਾਂ 
ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

30647 710 inrml Bey 
srIr jn DUrI 
nwieAw]

Niramal Bheae 

Sareer Jan 

Dhhooree Naaeiaa 

||

The body is made 

immaculate and pure, 

bathing in the dust of 

the feet of the Lord's 

humble servants.

ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਵਚ ਨਹ ਾਜਤਆਂ 

ਸਰੀਰ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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30648 710 mn qn Bey sMqoK  
pUrn pRBu 
pwieAw]

Man Than Bheae 

Santhokh Pooran 

Prabh Paaeiaa ||

The mind and body 

become contented, 

finding the Perfect 

Lord God.

(ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਪੂਰਨ 

ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤੇ 

ਤਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਤੋਖ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

30649 710 qry kutMb sMig 
log kul 
sbwieAw]18]

Tharae Kuttanb 

Sang Log Kul 

Sabaaeiaa ||18||

One is saved, along 

with his family, and all 

his ancestors. ||18||

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ॥੧੮॥

30650 710 slok] Salok || Shalok:

30651 710 gur goibMd gopwl 
gur gur pUrn 
nwrwiexh]

Gur Gobindh 

Gopaal Gur Gur 

Pooran 

Naaraaeineh ||

The Guru is the Lord of 

the Universe; the Guru 

is the Lord of the 

world; the Guru is the 

Perfect Pervading Lord 

God.

ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ-

ਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।

30652 710 gur dieAwl  
smrQ gur gur 
nwnk piqq  
auDwrxh]1]

smr`Q Gur Dhaeiaal 

Samarathh Gur 

Gur Naanak 

Pathith 

Oudhhaaraneh 

||1||

The Guru is 

compassionate; the 

Guru is all-powerful; 

the Guru, O Nanak, is 

the Saving Grace of 

sinners. ||1||

ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 

ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ ॥੧॥

30653 710 Baujlu ibKmu 
Asgwhu guir 
boihQY qwirAmu]

Bhoujal Bikham 

Asagaahu Gur 

Bohithhai 

Thaariam ||

The Guru is the boat, 

to cross over the 

dangerous, 

treacherous, 

unfathomable world-

ocean.

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਬੜਾ 
ਜਭਆਨਕ ਤੇ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ-ਿਹਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ।
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30654 710 nwnk pUr krMm  
siqgur crxI 
ligAw]2]

l`igAW Naanak Poor 

Karanm Sathigur 

Charanee Lagiaa 

||2||

O Nanak, by perfect 

good karma, one is 

attached to the feet of 

the True Guru. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

30655 710 pauVI] Pourree || Pauree:

30656 710 DMnu DMnu gurdyv  
ijsu sMig hir 
jpy]

Dhhann Dhhann 

Guradhaev Jis 

Sang Har Japae ||

Blessed, blessed is the 

Divine Guru; 

associating with Him, 

one meditates on the 

Lord.

ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

30657 710 gur ikRpwl jb 
Bey q Avgux 
siB Cpy]

Gur Kirapaal Jab 

Bheae Th Avagun 

Sabh Shhapae ||

When the Guru 

becomes merciful, 

then all one's demerits 

are dispelled.

ਿਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

30658 710 pwrbRhm gurdyv  
nIchu auc Qpy]

Qpy:polw bolo Paarabreham 

Guradhaev 

Neechahu Ouch 

Thhapae ||

The Supreme Lord 

God, the Divine Guru, 

uplifts and exalts the 

lowly.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੀਜਵਆਂ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

30659 710 kwit islk duK 
mwieAw kir 
lIny Ap dsy]

(islk) PwhI[ Awpxy 
(dsy)dws jW 
AwpxI(dsy)qr&[ 
Ap,dsy:poly bolo

Kaatt Silak Dhukh 

Maaeiaa Kar 

Leenae Ap Dhasae 

||

Cutting away the 

painful noose of Maya, 

He makes us His own 

slaves.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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30660 710 gux gwey byAMq  
rsnw hir 
jsy]19]

Gun Gaaeae 

Baeanth Rasanaa 

Har Jasae ||19||

With my tongue, I sing 

the Glorious Praises of 

the infinite Lord God. 

||19||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ) 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਸਕੀਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਸਕੀਦੀ 
ਹੈ ॥੧੯॥

30661 710 slok] Salok || Shalok:

30662 710 idRstMq eyko  
sunIAMq eyko  
vrqMq eyko 
nrhrh]

Dhrisattanth 

Eaeko Suneeanth 

Eaeko Varathanth 

Eaeko Narehareh 

||

I see only the One 

Lord; I hear only the 

One Lord; the One 

Lord is all-pervading.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ 

ਖ਼ਲਕਜਤ ਦਾ ਸਾਈ ਂਹੀ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਜਵਆਪਕ 

ਿਾਪਦਾ ਹੈ,

30663 710 nwm dwnu jwcMiq 
nwnk dieAwl 
purK ikRpw 
krh]1]

d-ieAwl Naam Dhaan 

Jaachanth Naanak 

Dhaeiaal Purakh 

Kirapaa Kareh 

||1||

Nanak begs for the gift 

of the Naam; O 

Merciful Lord God, 

please grant Your 

Grace. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਜਦਆਲ 

ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਬੂੰਦਗੀ ਦਾ ਖ਼ੈਰ 

ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ ॥੧॥

30664 710 ihku syvI ihku 
sMmlw hir ieksu 
pih Ardwis]

(ihku) ie`k Hik Saevee Hik 

Sanmalaa Har 

Eikas Pehi 

Aradhaas ||

I serve the One Lord, I 

contemplate the One 

Lord, and to the One 

Lord, I offer my prayer.

ਮੇਰੀ ਇਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰਾਂ ਤੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ ਰੱਖਾਂ।

30665 710 nwm vKru Dnu 
sMicAw nwnk 
scI rwis]2]

Naam Vakhar 

Dhhan Sanchiaa 

Naanak Sachee 

Raas ||2||

Nanak has gathered in 

the wealth, the 

merchandise of the 

Naam; this is the true 

capital. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਨਾਮ-ਰੂਪ ਸੌਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਧਨ 

ਿੋਜੜਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 

ਪੂੂੰ ਿੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥
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30666 710 pauVI] Pourree || Pauree:

30667 710 pRB dieAwl 
byAMq pUrn ieku 
eyhu]

Prabh Dhaeiaal 

Baeanth Pooran 

Eik Eaehu ||

God is merciful and 

infinite. The One and 

Only is all-pervading.

ਜਸਰਫ਼ ਇਹ ਜਦਆਲ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ,

30668 710 sBu ikCu Awpy 
Awip dUjw khw 
kyhu]

Sabh Kishh Aapae 

Aap Dhoojaa 

Kehaa Kaehu ||

He Himself is all-in-all. 

Who else can we 

speak of?

ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਕੇਹੜਾ ਦੱਸਾਂ (ਿ ੇ

ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ)?

30669 710 Awip krhu pRB 
dwnu Awpy Awip 
lyhu]

Aap Karahu Prabh 

Dhaan Aapae Aap 

Laehu ||

God Himself grants His 

gifts, and He Himself 

receives them.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਉਹ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

30670 710 Awvx jwxw 
hukmu sBu inhclu 
quDu Qyhu]

(Qyhu) itkwxw Aavan Jaanaa 

Hukam Sabh 

Nihachal Thudhh 

Thhaehu ||

Coming and going are 

all by the Hukam of 

Your Will; Your place is 

steady and 

unchanging.

(ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਿੂੰ ਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ-
ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ), ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।

30671 710 nwnku mMgY dwnu  
kir ikrpw nwmu 
dyhu]20]1]

Naanak Mangai 

Dhaan Kar Kirapaa 

Naam Dhaehu 

||20||1||

Nanak begs for this 

gift; by Your Grace, 

Lord, please grant me 

Your Name. ||20||1||

ਨਾਨਕ (ਤੈਥੋਂ) ਖ਼ੈਰ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, 

ਮੇਹਰ ਕਰ ਤੇ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ 

॥੨੦॥੧॥
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30672 710 jYqsrI bwxI 
Bgqw kI

Jaithasaree 

Baanee Bhagathaa 

Kee

Jaitsree, The Word Of 

The Devotees:

30673 710 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30674 710 nwQ kCUA n 
jwnau]

Naathh Kashhooa 

N Jaano ||

O my Lord and Master, 

I know nothing.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਇਸ ਅੱਗੇ (ਹੁਣ) 

ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

30675 710 mnu mwieAw kY 
hwiQ 
ibkwnau]1]rhwa
u]

Man Maaeiaa Kai 

Haathh Bikaano 

||1|| Rehaao ||

My mind has sold out, 

and is in Maya's 

hands. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਥ ਵੇਚ ਚੁਜਕਆ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

30676 710 qum khIAqhO  
jgq gur 
suAwmI]

khIAq-hO Thum Keheeath 

Ha Jagath Gur 

Suaamee ||

You are called the 

Lord and Master, the 

Guru of the World.

ਹੇ ਨਾਥ! ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਦਾ ਖਸਮ 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ,

30677 710 hm khIAq  
kiljug ky 
kwmI]1]

Ham Keheeath 

Kalijug Kae 

Kaamee ||1||

I am called a lustful 

being of the Dark Age 

of Kali Yuga. ||1||

ਅਸੀਂ ਕਲਿੁਗੀ ਜਵਸ਼ਈ ਿੀਵ 

ਹਾਂ (ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ) ॥੧॥

30678 710 ien pMcn myro 
mnu ju ibgwirE]

Ein Panchan 

Maero Man J 

Bigaariou ||

The five vices have 

corrupted my mind.

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਨੇ 

ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਜਵਗਾੜ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ,
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30679 710 plu plu hir jI 
qy AMqru 
pwirE]2]

Pal Pal Har Jee 

Thae Anthar 

Paariou ||2||

Moment by moment, 

they lead me further 

away from the Lord. 

||2||

ਜਕ ਹਰ ਦਮ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲੋਂ ਜਵੱਥ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ॥੨॥

30680 710 jq dyKau qq 
duK kI rwsI]

(rwsI) pMUjI Jath Dhaekho 

Thath Dhukh Kee 

Raasee ||

Wherever I look, I see 

loads of pain and 

suffering.

(ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਬੜਾ 
ਖ਼ੁਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ।

30681 710 AjON n pq´wie  
ingm Bey 
swKI]3]

(ingm) byd[ 
(sw`KI)gvwh[ piqAwie

Ajaan N Pathyaae 

Nigam Bheae 

Saakhee ||3||

I do not have faith, 

even though the 

Vedas bear witness to 

the Lord. ||3||

ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀ (ਜਕ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਹੈ ਦੱੁਖ) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਮੂੰ ਜਨਆ ਨਹੀਂ, ਵੇਦਾਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ ਭੀ (ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੩॥
30682 710 goqm nwir  

aumwpiq sÍwmI]
goqm irKI jI dI nwir 
iesqRI Ah`ilAw islw 
bxI[ (aumw-piq) 
iSvjI[ (sÍwmI) ivSnMU

Gotham Naar 

Oumaapath 

Svaamee ||

Shiva cut off Brahma's 

head, and Gautam's 

wife and the Lord 

Indra mated;

ਗੌਤਮ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਅਹੱਜਲਆ, 

ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜਸ਼ਵ,
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30683 710 sIsuDrin shs 
Bg gWmI]4]

(sIsuDrin) bRhmw[ 
goqm dI iesqRI dy 
(Bg) b`cw pYdw krn 
vwly icn@ nMU (gWmI) 
Bogx vwly ieMdR dy, 
iesqRI dy b`cw pYdw 
krn vwly (shs) hzwr 
icn@ ho gey Bwv koV@ ho 
igAw

Sees Dhharan 

Sehas Bhag 

Gaanmee ||4||

Brahma's head got 

stuck to Shiva's hand, 

and Indra came to 

bear the marks of a 

thousand female 

organs. ||4||

ਬਿਹਮਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਭਗਾਂ ਦੇ ਜਚੂੰ ਨਹ  
ਵਾਲਾ ਇੂੰਦਰ-(ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ 

ਕੀਤਾ) ॥੪॥

30684 710 ien dUqn Klu  
bDu kir mwirE]

(Klu) mUrK Ein Dhoothan Khal 

Badhh Kar 

Maariou ||

These demons have 

fooled, bound and 

destroyed me.

ਇਹਨਾਂ ਚੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੇ (ਮੇਰੇ) 

ਮੂਰਖ (ਮਨ) ਨੂੂੰ  ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,

30685 710 bfo inlwju AjhU  
nhI hwirE]5]

(inlwju) bySrm Baddo Nilaaj 

Ajehoo Nehee 

Haariou ||5||

I am very shameless - 

even now, I am not 

tired of them. ||5||

ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਬੇ-ਸ਼ਰਮ 

ਹੈ, ਅਿ ੇਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਮੁਜੜਆ ਨਹੀਂ ॥੫॥

30686 710 kih rivdws  
khw kYsy kIjY]

Kehi Ravidhaas 

Kehaa Kaisae 

Keejai ||

Says Ravi Daas, what 

am I to do now?

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੋਰ ਜਕੱਥੇ 

ਿਾਵਾਂ? ਹੋਰ ਕੀਹ ਕਰਾਂ?

30687 710 ibnu rGunwQ  
srin kw kI 
lIjY]6]1]

Bin Raghunaathh 

Saran Kaa Kee 

Leejai ||6||1||

Without the Sanctuary 

of the Lord's 

Protection, who else's 

should I seek? 

||6||1||

(ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੬॥੧॥
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30688 711 <> siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30689 711 rwgu tofI mhlw 
4 Gru 1]

Raag Ttoddee 

Mehalaa 4 Ghar 1 

||

Raag Todee, Chau-

Padas, Fourth Mehl, 

First House:

ਰਾਗ ਟੋਡੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

30690 711 hir ibnu rih n 
skY mnu myrw]

Har Bin Rehi N 

Sakai Man Maeraa 

||

Without the Lord, my 

mind cannot survive.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

30691 711 myry pRIqm pRwn 
hir pRBu guru myly  
bhuir n Bvjil 
Pyrw]1]rhwau]

Maerae Preetham 

Praan Har Prabh 

Gur Maelae Bahur 

N Bhavajal Faeraa 

||1|| Rehaao ||

If the Guru unites me 

with my Beloved Lord 

God, my breath of life, 

then I shall not have 

to face the wheel of 

reincarnation again in 

the terrifying world-

ocean. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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30692 711 myrY hIArY loc 
lgI pRB kyrI  
hir nYnhu hir 
pRBu hyrw]

(hyrw) dyKW Maerai Heearai 

Loch Lagee Prabh 

Kaeree Har 

Nainahu Har 

Prabh Haeraa ||

My heart is gripped by 

a yearning for my Lord 

God, and with my 

eyes, I behold my Lord 

God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ (ਮੇਰਾ ਿੀ 
ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਕ) ਮੈਂ (ਆਪਣੀਆਂ) 

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਲਵਾਂ।
30693 711 siqguir 

dieAwil hir 
nwmu idRVwieAw  
hir pwDru hir 
pRB kyrw]1]

(pwDru) rsqw Sathigur Dhaeiaal 

Har Naam 

Dhrirraaeiaa Har 

Paadhhar Har 

Prabh Kaeraa 

||1||

The merciful True 

Guru has implanted 

the Name of the Lord 

within me; this is the 

Path leading to my 

Lord God. ||1||

ਦਇਆਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ-ਇਹੀ ਹੈ ਹਰੀ-
ਪਿਭੂ (ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ) ਦਾ ਪੱਧਰਾ 
ਰਸਤਾ ॥੧॥

30694 711 hir rMgI hir 
nwmu pRB pwieAw  
hir goivMd hir 
pRB kyrw]

Har Rangee Har 

Naam Prabh 

Paaeiaa Har 

Govindh Har 

Prabh Kaeraa ||

Through the Lord's 

Love, I have found the 

Naam, the Name of 

my Lord God, the Lord 

of the Universe, the 

Lord my God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ,

30695 711 hir ihrdY min 
qin mITw lwgw  
muiK msqik 
Bwgu cMgyrw]2]

Har Hiradhai Man 

Than Meethaa 

Laagaa Mukh 

Masathak Bhaag 

Changaeraa ||2||

The Lord seems so 

very sweet to my 

heart, mind and body; 

upon my face, upon 

my forehead, my good 

destiny is inscribed. 

||2||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਸਰੀਰ ਜਵਚ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਉੱਤੇ ਚੂੰਗਾ ਭਾਗ ਿਾਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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30696 711 loB ivkwr ijnw 
mnu lwgw hir 
ivsirAw purKu 
cMgyrw]

Lobh Vikaar Jinaa 

Man Laagaa Har 

Visariaa Purakh 

Changaeraa ||

Those whose minds 

are attached to greed 

and corruption forget 

the Lord, the good 

Lord God.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਲੋਭ ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਭੁੱ ਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

30697 711 Eie mnmuK mUV 
AigAwnI 
khIAih iqn 
msqik Bwgu 
mMdyrw]3]

Oue Manamukh 

Moorr Agiaanee 

Keheeahi Thin 

Masathak Bhaag 

Mandhaeraa ||3||

Those self-willed 

manmukhs are called 

foolish and ignorant; 

misfortune and bad 

destiny are written on 

their foreheads. ||3||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੂਰਖ ਕਹੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝ ਆਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਮੂੰਦੀ 
ਜਕਸਮਤ (ਉੱਘੜੀ ਹੋਈ ਸਮਝ 

ਲਵ)ੋ ॥੩॥

30698 711 ibbyk buiD 
siqgur qy pweI  
gur igAwnu gurU 
pRB kyrw]

(ibbyk) prK krn vwlI Bibaek Budhh 

Sathigur Thae 

Paaee Gur Giaan 

Guroo Prabh 

Kaeraa ||

From the True Guru, I 

have obtained a 

discriminating 

intellect; the Guru has 

revealed the spiritual 

wisdom of God.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ,

30699 711 jn nwnk nwmu 
gurU qy pwieAw  
Duir msqik Bwgu 
ilKyrw]4]1]

Jan Naanak Naam 

Guroo Thae 

Paaeiaa Dhhur 

Masathak Bhaag 

Likhaeraa ||4||1||

Servant Nanak has 

obtained the Naam 

from the Guru; such is 

the destiny inscribed 

upon his forehead. 

||4||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਧੁਰੋਂ ਜਲਜਖਆ ਚੂੰਗਾ ਭਾਗ 

ਉੱਘੜ ਜਪਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ॥੪॥੧॥
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30700 711 tofI mhlw 5 
Gru 1 dupdy 

Ttoddee Mehalaa 

5 Ghar 1 

Dhupadhae

Todee, Fifth Mehl, 

First House, Du-Padas:

ਰਾਗ ਟੋਡੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

30701 711 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30702 711 sMqn Avr n 
kwhU jwnI]

(pwKu) p`K Santhan Avar N 

Kaahoo Jaanee ||

The Saints do not 

know any other.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਦੀ (ਮੁਥਾਿੀ ਕਰਨੀ) ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦੇ।

30703 711 byprvwh sdw 
rMig hir kY jw 
ko pwKu 
suAwmI]rhwau]

Baeparavaah 

Sadhaa Rang Har 

Kai Jaa Ko Paakh 

Suaamee || 

Rehaao ||

They are carefree, 

ever in the Lord's 

Love; the Lord and 

Master is on their side. 

||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਸਦਾ 
ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਰਹਾਉ॥

30704 711 aUc smwnw Twkur 
qyro Avr n kwhU 
qwnI]

pRqwp dw (smwnw) 
cMdoAw[ (qwnI) qwixAw

Ooch Samaanaa 

Thaakur Thaero 

Avar N Kaahoo 

Thaanee ||

Your canopy is so high, 

O Lord and Master; no 

one else has any 

power.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ ਇਉਂ 

ਆਖਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ-) ਹੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਜਮਆਨਾ 
(ਸਭ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ 

ਸ਼ਾਜਮਆਜਨਆਂ ਨਾਲੋਂ) ਉੱਚਾ ਹੈ, 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ (ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ 
ਸ਼ਾਜਮਆਨਾ ਕਦੇ) ਨਹੀਂ 
ਤਾਜਣਆ।
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30705 711 AYso Amru 
imilE Bgqn 
kau rwic rhy 
rMig igAwnI]1]

(Amru) hukm, Ac`l Aiso Amar Miliou 

Bhagathan Ko 

Raach Rehae Rang 

Giaanee ||1||

Such is the immortal 

Lord and Master the 

devotees have found; 

the spiritually wise 

remain absorbed in 

His Love. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

30706 711 rog sog duK jrw 
mrw hir jnih  
nhI inktwnI]

(jrw) buFypw Rog Sog Dhukh 

Jaraa Maraa Har 

Janehi Nehee 

Nikattaanee ||

Disease, sorrow, pain, 

old age and death do 

not even approach the 

humble servant of the 

Lord.

ਰੋਗ, ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ, ਬੁਢੇਪਾ, 
ਮੌਤ (-ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਹਮ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ।

30707 711 inrBau hoie rhy 
ilv eykY nwnk 
hir mnu 
mwnI]2]1]

Nirabho Hoe 

Rehae Liv Eaekai 

Naanak Har Man 

Maanee ||2||1||

They remain fearless, 

in the Love of the One 

Lord; O Nanak, they 

have surrendered 

their minds to the 

Lord. ||2||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹੀ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜ ਕੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਜਨਡਰ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਤੀਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥੧॥

30708 711 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30709 711 hir ibsrq sdw 
KuAwrI]

Har Bisarath 

Sadhaa Khuaaree 

||

Forgetting the Lord, 

one is ruined forever.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਇਆਂ ਸਦਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਬੇ-

ਪਤੀ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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30710 711 qw kau DoKw khw 
ibAwpY jw kau 
Et 
quhwrI]rhwau]

Thaa Ko Dhhokhaa 

Kehaa Biaapai Jaa 

Ko Outt 

Thuhaaree || 

Rehaao ||

How can anyone be 

deceived, who has 

Your Support, O Lord? 

||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਕਸੇ ਭੀ ਜਵਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ਧੋਖਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਰਹਾਉ॥

30711 712 ibnu ismrn jo 
jIvnu blnw  
srp jYsy 
ArjwrI]

(blnw)bqIq krnw[ 
(ArjwrI)aumr

Bin Simaran Jo 

Jeevan Balanaa 

Sarap Jaisae 

Arajaaree ||

Without meditating in 

remembrance on the 

Lord, life is like a 

burning fire, even if 

one lives long, like a 

snake.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਿਤਨੀ ਭੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ (ਉਹ 

ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ 

(ਆਪਣੀ) ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ 

(ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਲੂੰ ਮੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ 

ਜ਼ਜਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ)।

30712 712 nv KMfn ko rwju 
kmwvY AMiq clYgo 
hwrI]1]

Nav Khanddan Ko 

Raaj Kamaavai 

Anth Chalaigo 

Haaree ||1||

One may rule over the 

nine regions of the 

earth, but in the end, 

he shall have to 

depart, losing the 

game of life. ||1||

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ ਿੇ) ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 
ਰਾਿ ਭੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਭੀ 
ਆਖ਼ਰ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
30713 712 gux inDwn gux 

iqn hI gwey jw 
kau ikrpw DwrI]

Gun Nidhhaan 

Gun Thin Hee 

Gaaeae Jaa Ko 

Kirapaa Dhhaaree 

||

He alone sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, the treasure of 

virtue, upon whom 

the Lord showers His 

Grace.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹੀ 
ਗਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਰੀ ਨੇ 

ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6220 Published: March 06/ 2014



30714 712 so suKIAw DMnu 
ausu jnmw nwnk  
iqsu 
bilhwrI]2]2]

So Sukheeaa 

Dhhann Ous 

Janamaa Naanak 

This Balihaaree 

||2||2||

He is at peace, and his 

birth is blessed; Nanak 

is a sacrifice to him. 

||2||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨॥

30715 712 tofI mhlw 5 
Gru 2 caupdy

Ttoddee Mehalaa 

5 Ghar 2 

Choupadhae

Todee, Fifth Mehl, 

Second House, Chau-

Padas:

ਰਾਗ ਟੋਡੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

30716 712 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30717 712 DwieE ry mn dh 
ids DwieE]

Dhhaaeiou Rae 

Man Dheh Dhis 

Dhhaaeiou ||

The mind wanders, 

wandering in the ten 

directions.

ਹੇ ਮਨ! ਿੀਵ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਦੌੜਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

30718 712 mwieAw mgn 
suAwid loiB 
moihE iqin pRiB 
Awip 
BulwieE]rhwau]

Maaeiaa Magan 

Suaadh Lobh 

Mohiou Thin 

Prabh Aap 

Bhulaaeiou || 

Rehaao ||

It is intoxicated by 

Maya, enticed by the 

taste of greed. God 

Himself has deluded it. 

||Pause||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਜਵਚ 

ਮੋਜਹਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਿੀਵ 

ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ ਰਹਾਉ॥
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30719 712 hir kQw hir 
js swDsMgiq 
isau ieku muhqu  
n iehu mnu 
lwieE]

Har Kathhaa Har 

Jas 

Saadhhasangath 

Sio Eik Muhath N 

Eihu Man Laaeiou 

||

He does not focus his 

mind, even for a 

moment, on the Lord's 

sermon, or the Lord's 

Praises, or the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਨਾਲ, ਇਕ ਪਲ 

ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ 

ਨਹੀਂ ਿੋੜਦਾ।

30720 712 ibgisE pyiK 
rMgu ksuMB ko pr 
igRh johin 
jwieE]1]

Bigasiou Paekh 

Rang Kasunbh Ko 

Par Grih Johan 

Jaaeiou ||1||

He is excited, gazing 

on the transitory color 

of the safflower, and 

looking at other men's 

wives. ||1||

ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦੇ ਿੁੱ ਲ ਦੇ ਰੂੰਗ ਵੇਖ ਕੇ 

ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਘਰ 

ਤੱਕਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

30721 712 crnkml isau 
Bwau n kIno nh 
sq purKu 
mnwieE]

Charan Kamal Sio 

Bhaao N Keeno 

Neh Sath Purakh 

Manaaeiou ||

He does not love the 

Lord's lotus feet, and 

he does not please the 

True Lord.

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ, ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

30722 712 Dwvq kau Dwvih 
bhu BwqI ijau 
qylI bldu 
BRmwieE]2]

(Dwvq) nwsvMq Dhhaavath Ko 

Dhhaavehi Bahu 

Bhaathee Jio 

Thaelee Baladh 

Bhramaaeiou 

||2||

He runs around 

chasing the fleeting 

objects of the world, 

in all directions, like 

the ox around the oil 

press. ||2||

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਤੂੂੰ  ਦੌੜਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ (ਇਹ 

ਤੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੀ 
ਨਹੀਂ) ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ 

(ਕੋਹਲੂ ਅੱਗੇ ਿੁੱ ਪ ਕੇ) ਤੁਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਕੋਹਲੂ ਦੇ 

ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪੈਂਡਾ 
ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸੇ ਦੇ 

ਦੁਆਲੇ ਤੁਜਰਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ) 

॥੨॥
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30723 712 nwm dwnu 
iesnwnu n kIE  
iek inmK n 
kIriq gwieE]

Naam Dhaan 

Eisanaan N Keeou 

Eik Nimakh N 

Keerath Gaaeiou 

||

He does not practice 

the Naam, the Name 

of the Lord; nor does 

he practice charity or 

inner cleansing.

ਹੇ ਮਨ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਮਨੱੁਖ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਪਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਿੀਵਨ ਪਜਵਤਿ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਂਦਾ, ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

30724 712 nwnw JUiT lwie  
mnu qoiKE nh 
bUiJE 
ApnwieE]3]

(qoiKE) pRsMn kIqw[ 
b`UiJE

Naanaa Jhooth 

Laae Man 

Thokhiou Neh 

Boojhiou 

Apanaaeiou ||3||

He does not sing the 

Kirtan of the Lord's 

Praises, even for an 

instant. Clinging to his 

many falsehoods, he 

does not please his 

own mind, and he 

does not understand 

his own self. ||3||

ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

(ਿਗਤ) ਜਵਚ ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  
ਿੋੜ ਕੇ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਅਸਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ॥੩॥

30725 712 praupkwr n 
kbhU kIey nhI 
siqguru syiv 
iDAwieE]

Paroupakaar N 

Kabehoo Keeeae 

Nehee Sathigur 

Saev Dhhiaaeiou ||

He never does good 

deeds for others; he 

does not serve or 

meditate on the True 

Guru.

ਹੇ ਮਨ! (ਮਾਇਆ-ਮਗਨ 

ਮਨੱੁਖ) ਕਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ,

30726 712 pMc dUq ric 
sMgiq gosit  
mqvwro md 
mwieE]4]

Panch Dhooth 

Rach Sangath 

Gosatt 

Mathavaaro Madh 

Maaeiou ||4||

He is entangled in the 

company and the 

advice of the five 

demons, intoxicated 

by the wine of Maya. 

||4||

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿਾਂ ਵੈਰੀਆਂ 

ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਮੇਲ-ਜਮਲਾਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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30727 712 krau bynqI 
swDsMgiq hir  
Bgiq vCl suix 
AwieE]

(vCl) ipAwr krn vwly Karo Baenathee 

Saadhhasangath 

Har Bhagath 

Vashhal Sun 

Aaeiou ||

I offer my prayer in 

the Saadh Sangat; 

hearing that the Lord 

is the Lover of His 

devotees, I have come.

ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਿਾ 
ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ-ਹੇ ਹਰੀ! 
ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਭਗਤੀ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

30728 712 nwnk Bwig 
pirE hir pwCY  
rwKu lwj 
ApunwieE]5]1]
3]

Naanak Bhaag 

Pariou Har 

Paashhai Raakh 

Laaj Apunaaeiou 

||5||1||3||

Nanak runs after the 

Lord, and pleads, 

""Protect my honor, 

Lord, and make me 

Your 

own.""||5||1||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ 
(ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ 

ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ॥੫॥੧॥੩॥

30729 712 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30730 712 mwnuKu ibnu bUJy 
ibrQw AwieAw]

bU`Jy Maanukh Bin 

Boojhae Birathhaa 

Aaeiaa ||

Without 

understanding, his 

coming into the world 

is useless.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਇਆ 

ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਿਾਣੋ।

30731 712 Aink swj 
sIgwr bhu krqw  
ijau imrqku 
EFwieAw]rhwau]

k`pVy (EFwieAw) 
pihnxy

Anik Saaj Seegaar 

Bahu Karathaa Jio 

Mirathak 

Oudtaaeiaa || 

Rehaao ||

He puts on various 

ornaments and many 

decorations, but it is 

like dressing a corpse. 

||Pause||

(ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 

ਵਾਸਤੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਸੂੰਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬਨਾਵਟਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਇਉਂ 

ਹੀ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਕਪੜੇ 

ਪਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਹਾਉ॥
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30732 712 Dwie Dwie ikRpn 
sRmu kIno iekqR 
krI hY mwieAw]

(Dwie) dOV ky[ (ikRpn) 
sUm[ (sRmu) imhnq

Dhhaae Dhhaae 

Kirapan Sram 

Keeno Eikathr 

Karee Hai Maaeiaa 

||

With great effort and 

exertion, the miser 

works to gather in the 

riches of Maya.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਦੀ 
ਸੂਝ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਇਉਂ ਹੀ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) ਕੋਈ ਸ਼ੂਮ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਮਾਇਆ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

30733 712 dwnu puMnu nhI 
sMqn syvw ikq 
hI kwij n 
AwieAw]1]

Dhaan Punn 

Nehee Santhan 

Saevaa Kith Hee 

Kaaj N Aaeiaa 

||1||

He does not give 

anything in charity or 

generosity, and he 

does not serve the 

Saints; his wealth does 

not do him any good 

at all. ||1||

(ਪਰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਦਾਨ-ਪੁੂੰ ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ। ਉਹ ਧਨ ਉਸ ਦੇ ਜਕਸੇ 

ਭੀ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥੧॥

30734 712 kir AwBrx 
svwrI syjw  
kwmin Qwtu 
bnwieAw]

(Aw-Brx) ghxy[ 
(Qwtu) bxwvt

Kar Aabharan 

Savaaree Saejaa 

Kaaman Thhaatt 

Banaaeiaa ||

The soul-bride puts on 

her ornaments, 

embellishes her bed, 

and fashions 

decorations.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਇਉਂ ਹੀ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) ਕੋਈ ਇਸਤਿੀ ਗਹਣੇ 
ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਿ ਸਵਾਰਦੀ 
ਹੈ, (ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਦਾ) ਅਡੂੰਬਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ,

30735 712 sMgu n pwieE 
Apuny Brqy pyiK 
pyiK duKu 
pwieAw]2]

Sang N Paaeiou 

Apunae Bharathae 

Paekh Paekh 

Dhukh Paaeiaa 

||2||

But if she does not 

obtain the company of 

her Husband Lord, the 

sight of these 

decorations only 

brings her pain. ||2||

ਪਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। 
(ਉਹਨਾਂ ਗਹਜਣਆਂ ਆਜਦ ਨੂੂੰ ) 
ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਗੋਂ ਦੱੁਖ 

ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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30736 712 swro idnsu mjUrI 
krqw quhu 
mUslih 
CrwieAw]

(quh)PUs[ (mUsl-ih) 
mohly nwl[ (CrwieAw) 
CVnw, kuclxw

Saaro Dhinas 

Majooree 

Karathaa Thuhu 

Moosalehi 

Shharaaeiaa ||

The man works all day 

long, threshing the 

husks with the pestle.

(ਨਾਮ-ਹੀਣ ਮਨੱੁਖ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰਾ ਜਦਨ 

(ਇਹ) ਮਿੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਕ) 

ਮੂਹਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹ ਹੀ ਛੜਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

30737 712 Kydu BieE bygwrI 
inAweI Gr kY 
kwim n 
AwieAw]3]

(Kydu) duK[ (bygwrI) 
ibnw mzUrI imly kMm 
krn vwlw

Khaedh Bhaeiou 

Baegaaree Niaaee 

Ghar Kai Kaam N 

Aaeiaa ||3||

He is depressed, like a 

forced laborer, and so 

he is of no use to his 

own home. ||3||

(ਿਾਂ) ਜਕਸੇ ਜਵਗਾਰੀ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਗਾਰ ਜਵਚ ਜਨਰਾ) ਕਸ਼ਟ 

ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। (ਮਿੂਰ ਦੀ 
ਮਿੂਰੀ ਿਾਂ ਜਵਗਾਰੀ ਦੀ 
ਜਵਗਾਰ ਜਵਚੋਂ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਕੂੰਮ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ॥੩॥

30738 712 BieE AnugRhu jw 
kau pRB ko iqsu 
ihrdY nwmu 
vswieAw]

(A-nu`gRhu) ikRpw Bhaeiou Anugrahu 

Jaa Ko Prabh Ko 

This Hiradhai 

Naam Vasaaeiaa ||

But when God shows 

His Mercy and Grace, 

He implants the Naam, 

the Name of the Lord, 

within the heart.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ) ਨਾਮ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,

30739 712 swDsMgiq kY 
pwCY pirAau jn 
nwnk hir rsu 
pwieAw 
]4]2]4]

Saadhhasangath 

Kai Paashhai 

Pariao Jan Naanak 

Har Ras Paaeiaa 

||4||2||4||

Search the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, O Nanak, 

and find the sublime 

essence of the Lord. 

||4||2||4||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਸਰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥੪॥

30740 712 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:
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30741 712 ikRpwiniD bshu 
irdY hir nIq]

Kirapaa Nidhh 

Basahu Ridhai Har 

Neeth ||

O Lord, ocean of 

mercy, please abide 

forever in my heart.

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਰਹੁ।

30742 712 qYsI buiD krhu 
prgwsw lwgY pRB 
sMig 
pRIiq]rhwau]

Thaisee Budhh 

Karahu 

Paragaasaa Laagai 

Prabh Sang Preeth 

|| Rehaao ||

Please awaken such 

understanding within 

me, that I may be in 

love with You, God. 

||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 
ਅਕਲ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰ, ਜਕ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਿੀਤ ਬਣੀ ਰਹੇ 

ਰਹਾਉ॥

30743 712 dws qumwry kI 
pwvau DUrw  
msqik ly ly 
lwvau]

Dhaas Thumaarae 

Kee Paavo 

Dhhooraa 

Masathak Lae Lae 

Laavo ||

Please, bless me with 

the dust of the feet of 

Your slaves; I touch it 

to my forehead.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਪਿਾਪਤ ਕਰਾਂ, (ਉਹ 

ਚਰਨ-ਧੂੜ) ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ) ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਦਾ ਰਹਾਂ।

30744 712 mhw piqq qy hoq 
punIqw hir 
kIrqn gun 
gwvau]1]

Mehaa Pathith 

Thae Hoth 

Puneethaa Har 

Keerathan Gun 

Gaavo ||1||

I was a great sinner, 

but I have been made 

pure, singing the 

Kirtan of the Lord's 

Glorious Praises. ||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, 
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ (ਜਿਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

30745 713 AwigAw qumrI 
mITI lwgau kIE 
quhwro Bwvau]

Aagiaa Thumaree 

Meethee Laago 

Keeou Thuhaaro 

Bhaavo ||

Your Will seems so 

sweet to me; 

whatever You do, is 

pleasing to me.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ।
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30746 713 jo qU dyih qhI 
iehu iqRpqY Awn  
n kqhU 
Dwvau]2]

Jo Thoo Dhaehi 

Thehee Eihu 

Thripathai Aan N 

Kathehoo 

Dhhaavo ||2||

Whatever You give 

me, with that I am 

satisfied; I shall chase 

after no one else. 

||2||

ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸੇ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਮੇਰਾ) ਇਹ ਮਨ 

ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਨਾਹ ਜਿਰਾਂ ॥੨॥

30747 713 sd hI inkit 
jwnau pRB 
suAwmI sgl ryx 
hoie rhIAY]

Sadh Hee Nikatt 

Jaano Prabh 

Suaamee Sagal 

Raen Hoe Reheeai 

||

I know that my Lord 

and Master God is 

always with me; I am 

the dust of all men's 

feet.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ (ਵੱਸਦਾ) 
ਿਾਣਦਾ ਰਹਾਂ। ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭਨਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

30748 713 swDUsMgiq hoie 
prwpiq qw pRBu 
Apunw lhIAY]3]

Saadhhoo Sangath 

Hoe Paraapath 

Thaa Prabh 

Apunaa Leheeai 

||3||

If I find the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, I shall 

obtain God. ||3||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਹਾਸਲ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਲਈਦਾ ਹੈ ॥੩॥

30749 713 sdw sdw hm 
Cohry qumry qU pRB 
hmro mIrw]

(Cohry) b`cy Sadhaa Sadhaa 

Ham Shhoharae 

Thumarae Thoo 

Prabh Hamaro 

Meeraa ||

Forever and ever, I am 

Your child; You are my 

God, my King.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਸਦਾ ਹੀ 
ਤੇਰੇ ਅੂੰਞਾਣ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਡੀ 
ਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਪਉ ਹੈਂ।

30750 713 nwnk bwirk qum 
mwq ipqw muiK 
nwmu qumwro 
KIrw]4]3]5]

Naanak Baarik 

Thum Maath 

Pithaa Mukh 

Naam Thumaaro 

Kheeraa 

||4||3||5||

Nanak is Your child; 

You are my mother 

and father; please, 

give me Your Name, 

like milk in my mouth. 

||4||3||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਮੇਹਰ ਕਰ!) 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਰਹੇ 

(ਜਿਵੇਂ) ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਦੱੁਧ (ਪਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ) ॥੪॥੩॥੫॥
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30751 713 tofI mhlw 5 
Gru 2 dupdy

du-pdy:polw bolo Ttoddee Mehalaa 

5 Ghar 2 

Dhupadhae

Todee, Fifth Mehl, 

Second House, Du-

Padas:

ਰਾਗ ਟੋਡੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

30752 713 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30753 713 mwgau dwnu  
Twkur nwm]

Maago Dhaan 

Thaakur Naam ||

I beg for the Gift of 

Your Name, O my Lord 

and Master.

ਹੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ 
ਤੇਰੇ) ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ।

30754 713 Avru kCU myrY 
sMig n cwlY imlY 
ikRpw gux 
gwm]1]rhwau]

Avar Kashhoo 

Maerai Sang N 

Chaalai Milai 

Kirapaa Gun Gaam 

||1|| Rehaao ||

Nothing else shall go 

along with me in the 

end; by Your Grace, 

please allow me to 

sing Your Glorious 

Praises. ||1||Pause||

ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਿੇ ਤੇਰੀ 
ਜਕਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਮਲ ਿਾਏ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30755 713 rwju mwlu Anyk 
Bog rs sgl 
qrvr kI Cwm]

(qrvr) ru`K[ (Cwm) CW Raaj Maal Anaek 

Bhog Ras Sagal 

Tharavar Kee 

Shhaam ||

Power, wealth, various 

pleasures and 

enjoyments, all are 

just like the shadow of 

a tree.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹੁਕੂਮਤ, ਧਨ, ਤੇ, 

ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ-

ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੇ 

ਹਨ (ਸਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਟਕੇ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦੇ)।

30756 713 Dwie Dwie bhu 
ibiD kau DwvY  
sgl inrwrQ 
kwm]1]

Dhhaae Dhhaae 

Bahu Bidhh Ko 

Dhhaavai Sagal 

Niraarathh Kaam 

||1||

He runs, runs, runs 

around in many 

directions, but all of 

his pursuits are 

useless. ||1||

ਮਨੱੁਖ (ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਸਦਾ ਹੀ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਜਵਅਰਥ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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30757 713 ibnu goivMd Avru 
jy cwhau dIsY 
sgl bwq hY 
Kwm]

(Kwm) k`cI nwsvMq Bin Govindh Avar 

Jae Chaaho 

Dheesai Sagal 

Baath Hai Khaam 

||

Except for the Lord of 

the Universe, 

everything he desires 

appears transitory.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ ਰਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੱਚੀ ਹੈ।

30758 713 khu nwnk sMq 
ryn mwgau myro 
mnu pwvY 
ibsRwm]2]1]6]

Kahu Naanak 

Santh Raen Maago 

Maero Man Paavai 

Bisraam 

||2||1||6||

Says Nanak, I beg for 

the dust of the feet of 

the Saints, so that my 

mind may find peace 

and tranquility. 

||2||1||6||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, (ਤਾ ਜਕ) ਮੇਰਾ 
ਮਨ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਤੋਂ) ਜਟਕਾਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ 

॥੨॥੧॥੬॥

30759 713 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30760 713 pRB jI ko nwmu  
mnih swDwrY]

(swDwrY) Awsrw idMdw Prabh Jee Ko 

Naam Manehi 

Saadhhaarai ||

The Naam, the Name 

of the Dear Lord, is the 

Support of my mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਿੀ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

30761 713 jIA pRwn sUK 
iesu mn kau  
brqin eyh 
hmwrY]1]rhwau]

Jeea Praan Sookh 

Eis Man Ko 

Barathan Eaeh 

Hamaarai ||1|| 

Rehaao ||

It is my life, my breath 

of life, my peace of 

mind; for me, it is an 

article of daily use. 

||1||Pause||

ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

ਜਿੂੰ ਦ-ਿਾਨ ਹੈ, ਤੇ, ਸੁਖ ਹੈ। ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਕੂੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 

ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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30762 713 nwmu jwiq nwmu 
myrI piq hY nwmu 
myrY prvwrY]

Naam Jaath Naam 

Maeree Path Hai 

Naam Maerai 

Paravaarai ||

The Naam is my social 

status, the Naam is my 

honor; the Naam is my 

family.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ) ਿਾਜਤ ਹੈ, 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ 

ਹੈ।

30763 713 nwmu sKweI sdw 
myrY sMig hir 
nwmu mokau 
insqwrY]1]

Naam Sakhaaee 

Sadhaa Maerai 

Sang Har Naam 

Mo Ko Nisathaarai 

||1||

The Naam is my 

companion; it is 

always with me. The 

Lord's Name is my 

emancipation. ||1||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ ਮੇਰਾ) 
ਜਮੱਤਰ ਹੈ (ਿੋ) ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਹੀ) ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ॥੧॥

30764 713 ibKY iblws 
khIAq bhuqyry  
clq n kCU 
sMgwrY]

(ibKY) iviSAW dy 
(iblws) Bog[ (bhuqyry) 
bhuqy

Bikhai Bilaas 

Keheeath 

Bahuthaerae 

Chalath N 

Kashhoo Sangaarai 

||

Sensual pleasures are 

talked about a lot, but 

none of them goes 

along with anyone in 

the end.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ ਭੋਗ 

ਬਥੇਰੇ ਦੱਸੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

30765 713 iestu mIqu nwmu 
nwnk ko hir 
nwmu myrY 
BMfwrY]2]2]7]

(iestu) ipAwrw Eisatt Meeth 

Naam Naanak Ko 

Har Naam Maerai 

Bhanddaarai 

||2||2||7||

The Naam is Nanak's 

dearest friend; the 

Lord's Name is my 

treasure. ||2||2||7||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਭ 

ਤੋਂ ਜਪਆਰਾ ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਹੀ) ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ (ਧਨ) ਹੈ 

॥੨॥੨॥੭॥

30766 713 tofI mÚ 5] Ttoddee Ma 5 || Todee, Fifth Mehl:
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30767 713 nIky gux gwau  
imthI rog]

(nIky) au~qm Neekae Gun Gaao 

Mittehee Rog ||

Sing the sublime 

Praises of the Lord, 

and your disease shall 

be eradicated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ। 
(ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
30768 713 muK aUjl mnu 

inrml hoeI hY  
qyro rhY eIhw 
aUhw 
logu]1]rhwau]

Mukh Oojal Man 

Niramal Hoee Hai 

Thaero Rehai 

Eehaa Oohaa Log 

||1|| Rehaao ||

Your face shall 

become radiant and 

bright, and your mind 

shall be immaculately 

pure. You shall be 

saved here and 

hereafter. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੋਕ 

ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੂੰਵਰ ਿਾਣਗੇ, 

ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਇਗਾ, (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਮੂੂੰ ਹ ਭੀ ਰੌਸ਼ਨ 

ਰਹੇਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30769 713 crn pKwir 
krau gur syvw  
mnih crwvau 
Bog]

Charan Pakhaar 

Karo Gur Saevaa 

Manehi Charaavo 

Bhog ||

I wash the Guru's feet 

and serve Him; I 

dedicate my mind as 

an offering to Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ 

ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ)।

30770 713 Coif Awpqu bwdu 
AhMkwrw mwnu 
soeI jo hogu]1]

(Aw-pqu)Apx`q[ 
(bwdu) JgVw

Shhodd Aapath 

Baadh Ahankaaraa 

Maan Soee Jo Hog 

||1||

Renounce self-conceit, 

negativity and 

egotism, and accept 

what comes to pass. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਭੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਆਪਾ-ਭਾਵ, 

(ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ) ਝਗੜਾ ਅਤੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਤਆਗ, ਿ ੋਕੁਝ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਜਮੱਠਾ ਕਰ ਕੇ) ਮੂੰਨ ॥੧॥
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30771 713 sMq thl soeI hY 
lwgw ijsu 
msqik iliKAw 
ilKogu]

Santh Ttehal Soee 

Hai Laagaa Jis 

Masathak Likhiaa 

Likhog ||

He alone commits 

himself to the service 

of the Saints, upon 

whose forehead such 

destiny is inscribed.

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ (ਧੁਰੋਂ ਇਹ) ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

30772 713 khu nwnk eyk 
ibnu dUjw Avru  
n krxY 
jogu]2]3]8]

Kahu Naanak Eaek 

Bin Dhoojaa Avar 

N Karanai Jog 

||2||3||8||

Says Nanak, other 

than the One Lord, 

there is not any other 

able to act. 

||2||3||8||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

(ਇਹ ਮੇਹਰ) ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੨॥੩॥੮॥

30773 713 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30774 713 siqgur AwieE 
srix quhwrI]

Sathigur Aaeiou 

Saran Thuhaaree 

||

O True Guru, I have 

come to Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।

30775 713 imlY sUKu nwmu 
hir soBw icMqw 
lwih 
hmwrI]1]rhwau]

Milai Sookh Naam 

Har Sobhaa 

Chinthaa Laahi 

Hamaaree ||1|| 

Rehaao ||

Grant me the peace 

and glory of the Lord's 

Name, and remove my 

anxiety. ||1||Pause||

ਮੇਰੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰ (ਮੇਹਰ 

ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲ 

ਿਾਏ, (ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਸੁਖ 

(ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਸੋਭਾ 
(ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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30776 713 Avr n sUJY dUjI 
Twhr hwir 
pirE qau 
duAwrI]

(Twhr) QW Avar N Soojhai 

Dhoojee Thaahar 

Haar Pariou Tho 

Dhuaaree ||

I cannot see any other 

place of shelter; I have 

grown weary, and 

collapsed at Your door.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਸਜਰਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਹਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ 

ਜਪਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਆਸਰਾ ਸੱੁਝਦਾ ਨਹੀਂ।

30777 713 lyKw Coif AlyKY 
CUth hm inrgun 
lyhu aubwrI]1]

Laekhaa Shhodd 

Alaekhai 

Shhootteh Ham 

Niragun Laehu 

Oubaaree ||1||

Please ignore my 

account; only then 

may I be saved. I am 

worthless - please, 

save me! ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਾਹ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਿ ੇ

ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਾਹ ਹੀ 
ਕੀਤਾ ਿਾਏ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਨੂੂੰ  
ਗੁਣਹੀਨ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ) ਬਚਾ ਲੈ ॥੧॥

30778 713 sd bKisMdu sdw 
imhrvwnw sBnw 
dyie ADwrI]

bK-isMdu Sadh Bakhasindh 

Sadhaa 

Miharavaanaa 

Sabhanaa Dhaee 

Adhhaaree ||

You are always 

forgiving, and always 

merciful; You give 

support to all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਮੇਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

30779 713 nwnk dws sMq 
pwCY pirE rwiK 
lyhu ieh 
bwrI]2]4]9]

Naanak Dhaas 

Santh Paashhai 

Pariou Raakh 

Laehu Eih Baaree 

||2||4||9||

Slave Nanak follows 

the Path of the Saints; 

save him, O Lord, this 

time. ||2||4||9||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਮੈਂ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ, 
ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਿਨਮ ਜਵਚ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਈ ਰੱਖ 

॥੨॥੪॥੯॥
30780 713 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:
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30781 713 rsnw gux gopwl 
iniD gwiex]

Rasanaa Gun 

Gopaal Nidhh 

Gaaein ||

My tongue sings the 

Praises of the Lord of 

the world, the ocean 

of virtue.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਿੀਭ ਨਾਲ ਗਾਂਜਵਆਂ-

30782 713 sWiq shju rhsu 
min aupijE  
sgly dUK 
plwiex]1]rhwau
]

(rhsu) AnMd Saanth Sehaj 

Rehas Man 

Oupajiou Sagalae 

Dhookh Palaaein 

||1|| Rehaao ||

Peace, tranquility, 

poise and delight well 

up in my mind, and all 

sorrows run away. 

||1||Pause||

ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30783 714 jo mwgih soeI 
soeI pwvih syiv 
hir ky crx 
rswiex]

(rswiex) rsW dy Gr Jo Maagehi Soee 

Soee Paavehi Saev 

Har Kae Charan 

Rasaaein ||

Whatever I ask for, I 

receive; I serve at the 

Lord's feet, the source 

of nectar.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ 
ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ) ਿ ੋਕੁਝ (ਉਸ ਦੇ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

30784 714 jnm mrx duhhU 
qy CUtih Bvjlu 
jgqu 
qrwiex]1]

duh-hU[ j`gqu Janam Maran 

Dhuhehoo Thae 

Shhoottehi 

Bhavajal Jagath 

Tharaaein ||1||

I am released from the 

bondage of birth and 

death, and so I cross 

over the terrifying 

world-ocean. ||1||

(ਜਨਰਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਿਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੋਹਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6235 Published: March 06/ 2014



30785 714 Kojq Kojq qqu 
bIcwirE dws 
goivMd prwiex]

(prwiex) Awsry Khojath Khojath 

Thath Beechaariou 

Dhaas Govindh 

Paraaein ||

Searching and seeking, 

I have come to 

understand the 

essence of reality; the 

slave of the Lord of 

the Universe is 

dedicated to Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਖੋਿ ਕਰਜਦਆਂ 

ਕਰਜਦਆਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸ 

ਅਸਲੀਅਤ ਜਵਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

30786 714 AibnwsI Kym 
cwhih jy nwnk  
sdw ismir 
nwrwiex]2]5]1
0]

Abinaasee Khaem 

Chaahehi Jae 

Naanak Sadhaa 

Simar Naaraaein 

||2||5||10||

If you desire eternal 

bliss, O Nanak, ever 

remember the Lord in 

meditation. 

||2||5||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇ 
ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ 

ਲੋੜਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ ॥੨॥੫॥੧੦॥

30787 714 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30788 714 inMdku gur 
ikrpw qy hwitE]

Nindhak Gur 

Kirapaa Thae 

Haattiou ||

The slanderer, by 

Guru's Grace, has 

been turned away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਸੁਭਾਵ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ) 
ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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30789 714 pwrbRhm pRB Bey 
dieAwlw isv kY 
bwix isru 
kwitE]1]rhwau
]

(isv) kilAwx srUp 
vwihgurU jI dy nwm rUpI 
bwix

Paarabreham 

Prabh Bheae 

Dhaeiaalaa Siv Kai 

Baan Sir Kaattiou 

||1|| Rehaao ||

The Supreme Lord 

God has become 

merciful; with Shiva's 

arrow, He shot his 

head off. ||1||Pause||

(ਜਿਸ ਜਨੂੰ ਦਕ ਉਤੇ) ਪਿਭੂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਜਲਆਣ-ਸਰੂਪ 

ਹਜਰ ਦੇ ਨਾਮ-ਤੀਰ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ 

ਉਸ ਦਾ) ਜਸਰ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਾਸ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30790 714 kwlu jwlu jmu  
joih n swkY sc 
kw pMQw QwitE]

(QwitE) ricAw Kaal Jaal Jam Johi 

N Saakai Sach Kaa 

Panthhaa 

Thhaattiou ||

Death, and the noose 

of death, cannot see 

me; I have adopted 

the Path of Truth.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਗੁਰੂ ਪਿਭੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਿਾਲ, ਮੌਤ 

ਦਾ ਡਰ (ਕੋਈ ਭੀ) ਤੱਕ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮੱਲ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
30791 714 Kwq Krcq ikCu 

inKutq nwhI  
rwm rqnu Dnu 
KwitE]1]

(in-Ku`tq) mu`kdw Khaath 

Kharachath Kishh 

Nikhuttath 

Naahee Raam 

Rathan Dhhan 

Khaattiou ||1||

I have earned the 

wealth, the jewel of 

the Lord's Name; 

eating and spending, it 

is never used up. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਰਤਨ (ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ) ਨਾਮ-

ਧਨ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ 

ਵਰਜਤਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੂੰ ਡਜਦਆਂ 

ਇਹ ਧਨ ਰਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਮੱੁਕਦਾ ॥੧॥
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30792 714 Bsmw BUq hoAw 
iKn BIqir  
Apnw kIAw 
pwieAw]

Bhasamaa Bhooth 

Hoaa Khin 

Bheethar Apanaa 

Keeaa Paaeiaa ||

In an instant, the 

slanderer was reduced 

to ashes; he received 

the rewards of his own 

actions.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਸ ਜਨੂੰ ਦਾ-ਸੁਭਾਵ 

ਕਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਕਰ 

ਕੇ, ਜਨੂੰ ਦਕ ਸਦਾ) ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਸੀ, (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਇਆਲ 

ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਇਕ ਜਛਨ ਜਵਚ ਹੀ ਉਸ 

ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਨਾਮ-ਜਨਸ਼ਾਨ ਹੀ 
ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

30793 714 Awgm ingmu khY 
jnu nwnku sBu 
dyKY loku 
sbwieAw]2]6]
11]

Aagam Nigam 

Kehai Jan Naanak 

Sabh Dhaekhai Lok 

Sabaaeiaa 

||2||6||11||

Servant Nanak speaks 

the truth of the 

scriptures; the whole 

world is witness to it. 

||2||6||11||

(ਇਸ ਅਸਚਰਿ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੂੰ ) 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਹੋ ਕੇ 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਇਹ 

ਅਗੂੰਮੀ ਰੱਬੀ ਖੇਡ ਜਬਆਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥੬॥੧੧॥

30794 714 tofI mÚ 5] Ttoddee Ma 5 || Todee, Fifth Mehl:

30795 714 ikrpn qn mn  
iklivK Bry]

(ikrpn) sUm[ 
(iklivK) pwp

Kirapan Than Man 

Kilavikh Bharae ||

O miser, your body 

and mind are full of 

sin.

ਹੇ ਸ਼ੂਮ! (ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਹ 

ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ) ਮਨ 

ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ 

ਹਨ।
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30796 714 swDsMig Bjnu 
kir suAwmI  
Fwkn kau ieku 
hry]1]rhwau]

Saadhhasang 

Bhajan Kar 

Suaamee Dtaakan 

Ko Eik Harae ||1|| 

Rehaao ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, vibrate, 

meditate on the Lord 

and Master; He alone 

can cover your sins. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸ਼ੂਮ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ। ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ 
ਪਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

30797 714 Aink iCdR  
boihQ ky Cutkq  
Qwm n jwhI kry]

(iCdR) Cyk[ (Qwm)bMd[ 
C`utkq

Anik Shhidhr 

Bohithh Kae 

Shhuttakath 

Thhaam N Jaahee 

Karae ||

When many holes 

appear in your boat, 

you cannot plug them 

with your hands.

ਹੇ ਸ਼ੂਮ! (ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਞਾ 
ਰਜਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ-) 

ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਛੇਕ ਪੈ 

ਗਏ ਹਨ, (ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ) 

ਇਹ ਛੇਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ 
ਸਕਦੇ।

30798 714 ijs kw boihQu  
iqsu AwrwDy Koty 
sMig Kry]1]

Jis Kaa Bohithh 

This Aaraadhhae 

Khottae Sang 

Kharae ||1||

Worship and adore 

the One, to whom 

your boat belongs; He 

saves the counterfeit 

along with the 

genuine. ||1||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਇਹ (ਸਰੀਰ) ਿਹਾਜ਼ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਜਰਆ 

ਕਰ। ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਖੋਟੇ (ਹੋ ਚੁਕੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) 
ਖਰੇ ਹੋ ਿਾਣਗੇ ॥੧॥

30799 714 glI sYl auTwvq 
cwhY Eie aUhw 
hI hY Dry]

(sYl) phwV[ g`lIN Galee Sail 

Outhaavath 

Chaahai Oue 

Oohaa Hee Hai 

Dhharae ||

People want to lift up 

the mountain with 

mere words, but it just 

stays there.

ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜ ਚੱੁਕਣੇ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨਾਲ) ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ 

ਹੀ ਧਰੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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30800 714 joru skiq nwnk  
ikCu nwhI pRB 
rwKhu srix 
pry]2]7]12]

Jor Sakath Naanak 

Kishh Naahee 

Prabh Raakhahu 

Saran Parae 

||2||7||12||

Nanak has no strength 

or power at all; O God, 

please protect me - I 

seek Your Sanctuary. 

||2||7||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! 
(ਇਹਨਾਂ ਜਛਦਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। 
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ ਪਏ ਹਾਂ, 
ਸਾਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਬਚਾ ਲੈ 

॥੨॥੭॥੧੨॥

30801 714 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30802 714 hir ky crnkml  
min iDAwau]

Har Kae Charan 

Kamal Man 

Dhhiaao ||

Meditate on the lotus 

feet of the Lord within 

your mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਮਲ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

30803 714 kwiF kuTwru ipq 
bwq hMqw AauKDu  
hir ko 
nwau]1]rhwau]

(kuTwru) kuhwVw[ (ipq) 
kRoD[ (bwq) hMkwr[ 
(hMqw) nwS krn vwlw

Kaadt Kuthaar Pith 

Baath Hanthaa 

Aoukhadhh Har Ko 

Naao ||1|| 

Rehaao ||

The Name of the Lord 

is the medicine; it is 

like an axe, which 

destroys the diseases 

caused by anger and 

egotism. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਇਕ 

ਐਸੀ) ਦਵਾਈ ਹੈ ਿੇਹੜੀ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਿੋਧ ਅਤੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ (ਆਜਦਕ ਰੋਗ) ਪੂਰੀ 
ਤਰਹਾਂ ਕੱਢ ਦੇਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 
ਦਵਾਈ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਗਰਮੀ ਤੇ 

ਵਾਈ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30804 714 qIny qwp 
invwrxhwrw duK 
hMqw suK rwis]

Theenae Thaap 

Nivaaranehaaraa 

Dhukh Hanthaa 

Sukh Raas ||

The Lord is the One 

who removes the 

three fevers; He is the 

Destroyer of pain, the 

warehouse of peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਜਧ 

ਜਵਆਜਧ ਉਪਾਜਧ) ਜਤੂੰ ਨੇ ਹੀ 
ਤਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ।
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30805 714 qw kau ibGnu n 
koaU lwgY jw kI 
pRB AwgY 
Ardwis]1]

Thaa Ko Bighan N 

Kooo Laagai Jaa 

Kee Prabh Aagai 

Aradhaas ||1||

No obstacles block the 

path of one who prays 

before God. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਿਾਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀ 
ਆਉਂਦੀ ॥੧॥

30806 714 sMq pRswid bYd 
nwrwiex krx 
kwrx pRB eyk]

Santh Prasaadh 

Baidh Naaraaein 

Karan Kaaran 

Prabh Eaek ||

By the Grace of the 

Saints, the Lord has 

become my physician; 

God alone is the Doer, 

the Cause of causes.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹਕੀਮ 

ਹੈ। ਇਹ ਪਿਭੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30807 714 bwl buiD pUrn 
suKdwqw nwnk 
hir hir 
tyk]2]8]13]

Baal Budhh 

Pooran 

Sukhadhaathaa 

Naanak Har Har 

Ttaek 

||2||8||13||

He is the Giver of 

perfect peace to the 

innocent-minded 

people; O Nanak, the 

Lord, Har, Har, is my 

support. ||2||8||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਚਤੁਰਾਈ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ (ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੮॥੧੩॥
30808 714 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30809 714 hir hir nwmu  
sdw sd jwip]

Har Har Naam 

Sadhaa Sadh Jaap 

||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, forever 

and ever.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ।
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30810 714 Dwir AnugRhu 
pwrbRhm suAwmI  
vsdI kInI 
Awip]1]rhwau]

(Anug- Rhu) ikRpw Dhhaar Anugrahu 

Paarabreham 

Suaamee 

Vasadhee Keenee 

Aap ||1|| Rehaao 

||

Showering His Kind 

Mercy, the Supreme 

Lord God Himself has 

blessed the town. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਹੈ) ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਉਸ ਦੀ ਸੁੂੰ ਞੀ ਪਈ ਜਹਰਦਾ-
ਨਗਰੀ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣੇ ਆਤਮਕ 

ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ) ਆਪ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30811 714 ijs ky sy iPir 
iqn hI sm@wly  
ibnsy sog sMqwp]

Jis Kae Sae Fir Thin 

Hee Samhaalae 

Binasae Sog 

Santhaap ||

The One who owns 

me, has again taken 

care of me; my sorrow 

and suffering is past.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਅਸੀਂ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
(ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ) ਆਪ 

ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿੇਹੜੇ ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ) ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

30812 714 hwQ dyie rwKy 
jn Apny hir 
hoey mweI 
bwp]1]

Haathh Dhaee 

Raakhae Jan 

Apanae Har Hoeae 

Maaee Baap ||1||

He gave me His hand, 

and saved me, His 

humble servant; the 

Lord is my mother and 

father. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਦੱੁਖਾਂ-ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ) 
ਆਪ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਾਂ ਜਪਉ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
30813 714 jIA jMq hoey 

imhrvwnw dXw 
DwrI hir nwQ]

d-Xw:d mukqw, Xw 
qwlU qoN bolo jI

Jeea Janth Hoeae 

Miharavaanaa 

Dhayaa Dhhaaree 

Har Naathh ||

All beings and 

creatures have 

become kind to me; 

my Lord and Master 

blessed me with His 

Kind Mercy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਸਮ ਪਿਭੂ 
ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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30814 714 nwnk srin pry 
duKBMjn jw kw 
bf 
prqwp]2]9]14
]

Naanak Saran 

Parae Dhukh 

Bhanjan Jaa Kaa 

Badd Parathaap 

||2||9||14||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the Lord, 

the Destroyer of pain; 

His glory is so great! 

||2||9||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਹਾਂ, ਿ ੋ

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੇਿ-

ਪਿਤਾਪ ਬਹੁਤ ਹੈ ॥੨॥੯॥੧੪॥

30815 714 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30816 714 sÍwmI srin 
pirE drbwry]

suAwmI Svaamee Saran 

Pariou 

Dharabaarae ||

O Lord and Master, I 

seek the Sanctuary of 

Your Court.

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

(ਆ ਜਡੱਗਾ ਹਾਂ)।
30817 714 koit AprwD 

KMfn ky dwqy quJ 
ibnu kaunu 
auDwry]1]rhwau]

Kott Aparaadhh 

Khanddan Kae 

Dhaathae Thujh 

Bin Koun 

Oudhhaarae ||1|| 

Rehaao ||

Destroyer of millions 

of sins, O Great Giver, 

other than You, who 

else can save me? 

||1||Pause||

ਹੇ ਕਿੋੜਾਂ ਭੁੱ ਲਾਂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰਥ ਦਾਤਾਰ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30818 714 Kojq Kojq bhu 
prkwry srb 
ArQ bIcwry]

Khojath Khojath 

Bahu Parakaarae 

Sarab Arathh 

Beechaarae ||

Searching, searching in 

so many ways, I have 

contemplated all the 

objects of life.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਖੋਿ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਜਵਚਾਰੀਆਂ ਹਨ (ਤੇ, 

ਇਸ ਨਤੀਿੇ ਉਤੇ ਅੱਪਜੜਆ 

ਹਾਂ, ਜਕ)
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30819 714 swDsMig 
prmgiq pweIAY  
mwieAw ric 
bMiD hwry]1]

Saadhhasang 

Param Gath 

Paaeeai Maaeiaa 

Rach Bandhh 

Haarae ||1||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the supreme 

state is attained. But 

those who are 

engrossed in the 

bondage of Maya, lose 

the game of life. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦੀ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ (ਮੋਹ ਦੇ) 

ਬੂੰ ਧਨ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਹਾਰ 

ਿਾਈਦੀ ਹੈ ॥੧॥

30820 715 crnkml sMig  
pRIiq min lwgI  
suirjn imly 
ipAwry]

(suirjn) siqgurU jI Charan Kamal 

Sang Preeth Man 

Laagee Sur Jan 

Milae Piaarae ||

My mind is in love 

with the Lord's lotus 

feet; I have met the 

Beloved Guru, the 

noble, heroic being.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਗੁਰਮੁਜਖ ਸੱਿਣ ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

30821 715 nwnk And kry 
hir jip jip  
sgly rog 
invwry]2]10]1
5]

An-d Naanak Anadh 

Karae Har Jap Jap 

Sagalae Rog 

Nivaarae 

||2||10||15||

Nanak celebrates in 

bliss; chanting and 

meditating on the 

Lord, all sickness has 

been cured. 

||2||10||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ 

ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੦॥੧੫॥

30822 715 tofI mhlw 5 
Gru 3 caupdy

cau-pdy Ttoddee Mehalaa 

5 Ghar 3 

Choupadhae

Todee, Fifth Mehl, 

Third House, Chau-

Padas:

ਰਾਗ ਟੋਡੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

30823 715 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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30824 715 hW hW lpitE ry 
mUV@y kCU n QorI]

Haan Haan 

Lapattiou Rae 

Moorrhae 

Kashhoo N 

Thhoree ||

Oh! Oh! You cling to 

Maya, you fool; this is 

not a trivial matter.

ਹੇ ਮੂਰਖ (ਮਨ)! ਮੈਂ ਸਮਝ 

ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  (ਮਾਇਆ 

ਨਾਲ) ਚੂੰਬਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, 
(ਤੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਭੀ) ਕੁਝ 

ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
30825 715 qyro nhI su jwnI 

morI]rhwau]

Thaero Nehee S 

Jaanee Moree || 

Rehaao ||

That which you 

consider to be yours, 

is not yours. ||Pause||

(ਿੇਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸਦਾ) ਤੇਰੀ 
ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਜਹਣੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜਰਹਾ ਹੈਂ 
ਰਹਾਉ॥

30826 715 Awpn rwmu n 
cIno iKnUAw]

(cIno) jwixAw Aapan Raam N 

Cheeno Khinooaa 

||

You do not remember 

your Lord, even for an 

instant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹੀ) 
ਆਪਣਾ (ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਸ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ ) ਇਕ ਜਛਨ ਵਾਸਤੇ ਭੀ 
ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।

30827 715 jo prweI su 
ApnI mnUAw]1]

Jo Paraaee S 

Apanee Manooaa 

||1||

That which belongs to 

others, you believe to 

be your own. ||1||

ਿੇਹੜੀ (ਮਾਇਆ) ਜਬਗਾਨੀ 
(ਬਣ ਿਾਣੀ) ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਮੂੰਨ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

30828 715 nwmu sMgI so min  
n bswieE]

Naam Sangee So 

Man N Basaaeiou 

||

The Naam, the Name 

of the Lord, is always 

with you, but you do 

not enshrine it within 

your mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਅਸਲ) ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ (ਕਦੇ) ਨਹੀਂ 
ਵਸਾਇਆ।

30829 715 Coif jwih vwhU 
icqu lwieE]2]

(vwhU) aus nwl Shhodd Jaahi 

Vaahoo Chith 

Laaeiou ||2||

You have attached 

your consciousness to 

that which you must 

eventually abandon. 

||2||

(ਿੇਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਆਖ਼ਰ) ਛੱਡ 

ਿਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਜਚੱਤ 

ਿੋਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੨॥
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30830 715 so sMicE ijqu 
BUK iqswieE]

So Sanchiou Jith 

Bhookh 

Thisaaeiou ||

You collect that which 

will bring you only 

hunger and thirst.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ 

ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ 

ਤਿੇਹ (ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ)।

30831 715 AMimRq nwmu qosw  
nhI pwieE]3]

(qo~sw) im`Tw singD 
pdwrQ

Anmrith Naam 

Thosaa Nehee 

Paaeiou ||3||

You have not obtained 

the supplies of the 

Ambrosial Naam. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੈ, 

ਉਹ ਤੂੂੰ  ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
॥੩॥

30832 715 kwm kRoiD moh 
kUip pirAw]

Kaam Krodhh Moh 

Koop Pariaa ||

You have fallen into 

the pit of sexual 

desire, anger and 

emotional attachment.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈਂ।

30833 715 gur pRswid nwnk 
ko 
qirAw]4]1]16
]

Gur Prasaadh 

Naanak Ko Thariaa 

||4||1||16||

By Guru's Grace, O 

Nanak, a rare few are 

saved. ||4||1||16||

(ਪਰ ਤੇਰੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਆਖ-) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਇਸ ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੬॥

30834 715 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30835 715 hmwrY eykY hrI 
hrI]

Hamaarai Eaekai 

Haree Haree ||

I have only the One 

Lord, my God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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30836 715 Awn Avr 
is\wix n 
krI]rhwau]

Aan Avar Sinjaan 

N Karee || Rehaao 

||

I do not recognize any 

other. ||Pause||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਂ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ 
ਰਹਾਉ॥

30837 715 vfYBwig guru 
Apunw pwieE]

Vaddai Bhaag Gur 

Apunaa Paaeiou ||

By great good fortune, 

I have found my Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਬੜੀ ਜਕਸਮਜਤ ਨਾਲ 

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ।

30838 715 guir mokau hir 
nwmu idRVwieE 
]1]

Gur Mo Ko Har 

Naam 

Dhrirraaeiou ||1||

The Guru has 

implanted the Name 

of the Lord within me. 

||1||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਦੇ ਕੇ) ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

30839 715 hir hir jwp 
qwp bRq nymw]

Har Har Jaap 

Thaap Brath 

Naemaa ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is my 

meditation, austerity, 

fasting and daily 

religious practice.

ਹੁਣ, ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਿਪ 

ਤਪ ਹੈ, ਵਰਤ ਹੈ, ਧਾਰਜਮਕ 

ਜਨਯਮ ਹੈ।

30840 715 hir hir iDAwie  
kusl siB 
Kymw]2]

(kusl) suK[ (Kymw) 
AnMd

Har Har Dhhiaae 

Kusal Sabh 

Khaemaa ||2||

Meditating on the 

Lord, Har, Har, I have 

found total joy and 

bliss. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 

॥੨॥

30841 715 Awcwr ibauhwr 
jwiq hir 
gunIAw]

(Awcwr ibauhwr) Drm 
krm

Aachaar Biouhaar 

Jaath Har Guneeaa 

||

The Praises of the Lord 

are my good conduct, 

occupation and social 

class.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਣ ੇ(ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ (ਉੱਚੀ) 
ਿਾਜਤ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6247 Published: March 06/ 2014



30842 715 mhw AnMd  
kIrqn hir 
sunIAw]3]

Mehaa Anandh 

Keerathan Har 

Suneeaa ||3||

Listening to the Kirtan 

of the Lord's Praises, I 

am in absolute 

ecstasy. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਵੱਡਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

30843 715 khu nwnk ijin 
Twkuru pwieAw]

Kahu Naanak Jin 

Thaakur Paaeiaa ||

Says Nanak, 

everything comes to 

the homes

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ 

ਜਲਆ,

30844 715 sBu ikCu iqs ky 
igRh mih 
AwieAw]4]2]1
7]

Sabh Kishh This 

Kae Grih Mehi 

Aaeiaa 

||4||2||17||

Of those who have 

found their Lord and 

Master. ||4||2||17||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ 

॥੪॥੨॥੧੭॥

30845 715 tofI mhlw 5 
Gru 4 dupdy

Ttoddee Mehalaa 

5 Ghar 4 

Dhupadhae

Todee, Fifth Mehl, 

Fourth House, Du-

Padas:

ਰਾਗ ਟੋਡੀ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

30846 715 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30847 715 rUVo mnu hir rMgo 
loVY]

(rUVo) suMdr Roorro Man Har 

Rango Lorrai ||

My beautiful mind 

longs for the Love of 

the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਂਞ ਤਾਂ ਇਹ) ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ (ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ) ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

30848 715 gwlI hir nIhu n 
hoie]rhwau]

(nIhu) nyhu, pRym[ g`wlIN Gaalee Har Neehu 

N Hoe || Rehaao 

||

By mere words, the 

Lord's Love does not 

come. ||Pause||

ਪਰ ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿੇਮ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ਰਹਾਉ॥
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30849 715 hau FUFydI drsn 
kwrix bIQI 
bIQI pyKw]

(bI~QI bI~QI)qMg glI 
glI BwvKojidAW 2 
koeI BI jg@w n C`fW

Ho Dtoodtaedhee 

Dharasan Kaaran 

Beethhee 

Beethhee Paekhaa 

||

I have searched for 

the Blessed Vision of 

His Darshan, looking in 

each and every street.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 
(ਿਾਪ ਤਾਪ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 

ਆਜਦਕ ਦੀ) ਗਲੀ ਗਲੀ 
ਢੂੂੰ ਢਦੀ ਰਹੀ, ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ।

30850 715 gur imil Brmu 
gvwieAw hy]1]

Gur Mil Bharam 

Gavaaeiaa Hae 

||1||

Meeting with the 

Guru, my doubts have 

been dispelled. ||1||

(ਆਖ਼ਰ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੧॥

30851 715 ieh buiD pweI mY  
swDU kMnhu lyKu 
iliKE Duir mwQY]

( kMnhu) pwsoN Eih Budhh Paaee 

Mai Saadhhoo 

Kannahu Laekh 

Likhiou Dhhur 

Maathhai ||

I have obtained this 

wisdom from the Holy 

Saints, according to 

the pre-ordained 

destiny inscribed upon 

my forehead.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ) ਇਹ ਅਕਲ ਮੈਂ 
ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ) 
ਲੇਖ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ।

30852 715 ieh ibiD nwnk  
hir nYx 
Aloie]2]1]18
]

(Aloie) dyiKAw Eih Bidhh Naanak 

Har Nain Aloe 

||2||1||18||

In this way, Nanak has 

seen the Lord with his 

eyes. ||2||1||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ) ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਵੇਖ ਜਲਆ ॥੨॥੧॥੧੮॥

30853 715 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30854 715 grib gihlVo  
mUVVo hIE ry]

(gihl-Vo)pkiVAw[ 
(mUVVo) mUrK

Garab Gehilarro 

Moorrarro Heeou 

Rae ||

My foolish heart is in 

the grip of pride.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੂਰਖ ਜਹਰਦਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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30855 715 hIE mhrwj rI 
mwieE]

(mwieE)mwieAw Heeou Meharaaj 

Ree Maaeiou ||

By the Will of my Lord 

God, Maya,

ਇਸ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਮਹਾਰਾਿ 

(ਪਿਭੂ) ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ-

30856 715 fIhr inAweI  
moih PwikE 
ry]rhwau]

(fIhr) fYx, kuMfI Ddeehar Niaaee 

Mohi Faakiou Rae 

|| Rehaao ||

Like a witch, has 

swallowed my soul. 

||Pause||

ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  ਕੁੂੰ ਡੀ 
ਜਵਚ) ਰਹਾਉ॥

30857 715 Gxo Gxo Gxo sd 
loVY ibnu lhxy  
kYTY pwieE ry]

(Gxo) bhuqw js[ 
(Gxo)bhuqw ijaUxw[ 
(Gxo) bhuqw pdwrQ[ 
(lhxy) n&y, BwgW[ 
(kYTY) ik`QoN

Ghano Ghano 

Ghano Sadh Lorrai 

Bin Lehanae 

Kaithai Paaeiou 

Rae ||

More and more, he 

continually yearns for 

more; but unless he is 

destined to receive, 

how can he obtain it?

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਜਹਰਦਾ) ਸਦਾ ਬਹੁਤ 

ਬਹੁਤ (ਮਾਇਆ) ਮੂੰਗਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਥੋਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇ?

30858 715 mhrwjro gwQu  
vwhU isau 
luBiVE  
inhBwgVo Bwih 
sMjoieE ry]1]

(mhrwj-ro) mhwrwj 
swihb jI dy id`qy 
(gwQu)pdwrQ[ (vwhU) 
ausy nwl (luBiVE) loB 
kr irhw[ (inhBwgVo) 
BwghIn[ iqRSnw rUpI 
(Bwih) A`g c 
(sMjoieE)iml irhw

Meharaaj Ro 

Gaathh Vaahoo 

Sio Lubharriou 

Nihabhaagarro 

Bhaahi Sanjoeiou 

Rae ||1||

He is entangled in 

wealth, bestowed by 

the Lord God; the 

unfortunate one 

attaches himself to 

the fire of desires. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਹਾਰਾਿ ਦਾ (ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ) ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸੇ 

ਨਾਲ (ਮੂਰਖ ਿੀਵ) ਮੋਹ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਭਾਗਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ) ਅੱਗ ਨਾਲ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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30859 715 suix mn sIK  
swDU jn sglo  
Qwry sgly pRwCq  
imitE ry]

(sIK) is`iKAw[ 
(pRwCq) pwp

Sun Man Seekh 

Saadhhoo Jan 

Sagalo Thhaarae 

Sagalae 

Praashhath 

Mittiou Rae ||

Listen, O mind, to the 

Teachings of the Holy 

Saints, and all your 

sins shall be totally 

washed away.

ਹੇ ਮਨ! ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਸੁਜਣਆ ਕਰ, (ਇਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਜਮਟ ਿਾਣਗੇ।

30860 715 jw ko lhxo  
mhrwj rI 
gwTVIE jn 
nwnk grBwis n 
pauiVE 
ry]2]2]19]

ijs gursyvk jI ny 
mhwrwj swihb jI dI, 
sRb ibAwpI Anq 
klwvwn mhW ivsmwd 
(gwTVIE) g`T coN[ 
(lhxo)lYxw

Jaa Ko Lehano 

Meharaaj Ree 

Gaatharreeou Jan 

Naanak Garabhaas 

N Pourriou Rae 

||2||2||19||

One who is destined 

to receive from the 

Lord, O servant Nanak, 

shall not be cast into 

the womb of 

reincarnation again. 

||2||2||19||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਮਹਾਰਾਿ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚੋਂ 
ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਕੁਝ 

ਪਿਾਪਤੀ ਜਲਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੨॥੨॥੧੯॥

30861 716 tofI mhlw 5 
Gru 5 dupdy

du-pdy:polw bolo Ttoddee Mehalaa 

5 Ghar 5 

Dhupadhae

Todee, Fifth Mehl, 

Fifth House, Du-Padas:

ਰਾਗ ਟੋਡੀ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

30862 716 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30863 716 AYso gunu myro pRB 
jI kIn]

Aiso Gun Maero 

Prabh Jee Keen ||

Such is the blessing my 

God has bestowed 

upon me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਨੇ (ਮੇਰੇ 

ਉੱਤੇ) ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ,
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30864 716 pMc doK Aru AhM 
rog ieh qn qy 
sgl dUir 
kIn]rhwau]

(pMc) 1sbd 2sp`rs 
3rUp 4rs 5gMD[ pMc 
doK doS:-ivSy ivkwr dy 
1sbd sunxy, ijvyN hrn 
GMfy hyVy dw sbd sux ky 
mr jWdw hY[ivSy rs dy 
2sp`rs leI hwQI kuMfy 
shwrdw hY, lweIt dw 
3rUp dyKxy krky pqMgw 
sV jWdw hY, rsnw dy 
4rs c m`CI kuMfI ingL 
ky qV& 2 ky mr jWdI 
hY, BOrw kml dI 
(5gMD) vwSnw qy moihq 
ho ky mr jWdw hY[

Panch Dhokh Ar 

Ahan Rog Eih Than 

Thae Sagal Dhoor 

Keen || Rehaao ||

He has totally 

banished the five evils 

and the illness of 

egotism from my 

body. ||Pause||

(ਜਕ) ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿ ੇਜਵਕਾਰ 

ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ-ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ ਰਹਾਉ॥

30865 716 bMDn qoir Coir 
ibiKAw qy gur ko 
sbdu myrY hIArY 
dIn]

Bandhhan Thor 

Shhor Bikhiaa 

Thae Gur Ko 

Sabadh Maerai 

Heearai Dheen ||

Breaking my bonds, 

and releasing me from 

vice and corruption, 

He has enshrined the 

Word of the Guru's 

Shabad within my 

heart.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਨੇ 

ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ) 

ਿਾਹੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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30866 716 rUpu AnrUpu moro  
kCu n bIcwirE  
pRym gihE moih  
hir rMig 
BIn]1]

(AnrUpu)kurUp Roop Anaroop 

Moro Kashh N 

Beechaariou 

Praem Gehiou 

Mohi Har Rang 

Bheen ||1||

The Lord has not 

considered my beauty 

or ugliness; instead, 

He has held me with 

love. I am drenched 

with His Love. ||1||

ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਹਿ ਕੋਈ ਕੁਹਿ 

ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਭੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਜਲਆਂਦਾ। ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਬੂੰਨਹ  
ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਪਆਰ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਜਭਉਂ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

30867 716 pyiKE lwlnu  
pwt bIc Koey  
And icqw hrKy 
pqIn]

(pwt) pVdw[ (Koey) 
gvw id`qw[ (pqIn)^uS, 
pRsMn[ ic`qw

Paekhiou Laalan 

Paatt Beech 

Khoeae Anadh 

Chithaa Harakhae 

Patheen ||

I behold my Beloved, 

now that the curtain 

has been torn away. 

My mind is happy, 

pleased and satisfied.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਜਵਚਕਾਰਲੇ ਪਰਦੇ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਹਣੇ 
ਲਾਲ ਨੂੂੰ  ਵੇਜਖਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 

ਜਚਤ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਵਚ 

ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਉੱਜਠਆ ਹੈ।
30868 716 iqs hI ko igRhu  

soeI pRBu nwnk  
so Twkuru iqs hI 
ko 
DIn]2]1]20]

(DIn) ADIn syvk This Hee Ko Grihu 

Soee Prabh 

Naanak So 

Thaakur This Hee 

Ko Dhheen 

||2||1||20||

My house is His; He is 

my God. Nanak is 

obedient to His Lord 

and Master. 

||2||1||20||

(ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ) ਉਸੇ 

ਦਾ ਹੀ ਘਰ (ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ) 

ਉਹੀ (ਇਸ ਘਰ ਦਾ) ਮਾਲਕ 

(ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ), ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ 
ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਗਆ ਹਾਂ 
॥੨॥੧॥੨੦॥

30869 716 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:
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30870 716 mweI myry mn kI 
pRIiq]

Maaee Maerae 

Man Kee Preeth ||

O my mother, my 

mind is in love.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

30871 716 eyhI krm Drm 
jp eyhI rwm 
nwm inrml hY 
rIiq]rhwau]

Eaehee Karam 

Dhharam Jap 

Eaehee Raam 

Naam Niramal Hai 

Reeth || Rehaao 

||

This is my karma and 

my Dharma; this is my 

meditation. The Lord's 

Name is my 

immaculate, unstained 

way of life. ||Pause||

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ (ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ) 

ਹੀ (ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ 

ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ ਹੈ 

ਇਹੀ ਿਪ ਤਪ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਿ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

30872 716 pRwn ADwr jIvn 
Dn morY dyKn 
kau drsn pRB 
nIiq]

Praan Adhhaar 

Jeevan Dhhan 

Morai Dhaekhan 

Ko Dharasan 

Prabh Neeth ||

The Support of my 

breath of life, the 

wealth of my life, is to 

gaze upon the Blessed 

Vision of God's 

Darshan.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤਾਂਘ ਹੈ 

ਜਕ) ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਵੇਖਣਾ ਪਿਾਪਤ ਰਹੇ-ਇਹੀ ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਇਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ 

(ਖੱਜਟਆ ਕਮਾਇਆ) ਧਨ ਹੈ।

30873 716 bwt Gwt qosw 
sMig morY mn 
Apuny kau mY hir 
sKw kIq]1]

(bwt) rsqw[ qosw ksky Baatt Ghaatt 

Thosaa Sang 

Morai Man 

Apunae Ko Mai 

Har Sakhaa Keeth 

||1||

On the road, and on 

the river, these 

supplies are always 

with me. I have made 

my mind the Lord's 

companion. ||1||

ਰਸਤੇ ਜਵਚ, ਪੱਤਣ ਉਤੇ 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਹਰ 

ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਹੀ) ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 

ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਤਰ ਬਣਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥
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30874 716 sMq pRswid Bey 
mn inrml kir 
ikrpw Apuny 
kir lIq]

Santh Prasaadh 

Bheae Man 

Niramal Kar 

Kirapaa Apunae 

Kar Leeth ||

By the Grace of the 

Saints, my mind has 

become immaculate 

and pure. In His 

mercy, He has made 

me His own.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ (ਸੇਵਕ) 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

30875 716 ismir ismir 
nwnk suKu 
pwieAw Awid 
jugwid Bgqn ky 
mIq]2]2]21]

ju`gwid Simar Simar 

Naanak Sukh 

Paaeiaa Aadh 

Jugaadh 

Bhagathan Kae 

Meeth 

||2||2||21||

Remembering, 

remembering Him in 

meditation, Nanak has 

found peace. From the 

very beginning, and 

throughout the ages, 

He is the friend of His 

devotees. 

||2||2||21||

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 
ਹੀ, ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈ ॥੨॥੨॥੨੧॥

30876 716 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30877 716 pRB jI imlu myry 
pRwn]

Prabh Jee Mil 

Maerae Praan ||

Dear God, please meet 

me; You are my breath 

of life.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ (ਦੇ 

ਮਾਲਕ)! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲ।
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30878 716 ibsru nhI inmK 
hIAry qy Apny 
Bgq kau pUrn 
dwn]rhwau]

Bisar Nehee 

Nimakh Heearae 

Thae Apanae 

Bhagath Ko 

Pooran Dhaan || 

Rehaao ||

Do not let me forget 

You from my heart, 

even for an instant; 

please, bless Your 

devotee with Your gift 

of perfection. 

||Pause||

ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  
ਨਾਹ ਭੁੱ ਲ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਪੂਰੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਹਾਉ॥

30879 716 Kovhu Brmu rwKu 
myry pRIqm  
AMqrjwmI suGV 
sujwn]

Khovahu Bharam 

Raakh Maerae 

Preetham 

Antharajaamee 

Sugharr Sujaan ||

Dispel my doubt, and 

save me, O my 

Beloved, all-knowing 

Lord, O Inner-knower, 

O Searcher of hearts.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ! ਹੇ 

ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ! ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਿਾਨ! 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਕਰ, ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

30880 716 koit rwj nwm 
Dnu myrY AMimRq 
idRsit Dwrhu pRB 
mwn]1]

Kott Raaj Naam 

Dhhan Maerai 

Anmrith Dhrisatt 

Dhhaarahu Prabh 

Maan ||1||

The wealth of the 

Naam is worth millions 

of kingdoms to me; O 

God, please bless me 

with Your Ambrosial 

Glance of Grace. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਧਨ ਕਿੋੜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ (ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਬਜਣਆ ਰਹੇ) ॥੧॥

30881 716 AwT phr rsnw 
gun gwvY jsu 
pUir AGwvih 
smrQ kwn]

(AGwvih) iqRpq[ 
smr`Q

Aath Pehar 

Rasanaa Gun 

Gaavai Jas Poor 

Aghaavehi 

Samarathh Kaan ||

Twenty-four hours a 

day, I sing Your 

Glorious Praises. They 

totally satisfy my ears, 

O my all-powerful 

Lord.

ਹੇ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! 

(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੇਰੀ ਿੀਭ ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੀ ਰਹੇ, 

ਮੇਰੇ ਕੂੰਨ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਭਰ ਕੇ (ਇਸੇ 

ਨਾਲ) ਰੱਿੇ ਰਜਹਣ।
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30882 716 qyrI srix  
jIAn ky dwqy  
sdw sdw nwnk 
kurbwn]2]3]2
2]

Thaeree Saran 

Jeean Kae 

Dhaathae Sadhaa 

Sadhaa Naanak 

Kurabaan 

||2||3||22||

I seek Your Sanctuary, 

O Lord, O Giver of life 

to the soul; forever 

and ever, Nanak is a 

sacrifice to You. 

||2||3||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾਰ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੩॥੨੨॥

30883 716 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30884 716 pRB qyry pg kI 
DUir]

Prabh Thaerae Pag 

Kee Dhhoor ||

O God, I am the dust 

of Your feet.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਜਮਲਦੀ ਰਹੇ।

30885 716 dIn dieAwl 
pRIqm mnmohn  
kir ikrpw myrI 
locw pUir]rhwau]

Dheen Dhaeiaal 

Preetham 

Manamohan Kar 

Kirapaa Maeree 

Lochaa Poor || 

Rehaao ||

O merciful to the 

meek, Beloved mind-

enticing Lord, by Your 

Kind Mercy, please 

fulfill my yearning. 

||Pause||

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਪਿੀਤਮ! ਹੇ 

ਮਨਮੋਹਨ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੀ 
ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹਾਉ॥

30886 716 dh ids riv 
rihAw jsu qumrw  
AMqrjwmI sdw 
hjUir]

Dheh Dhis Rav 

Rehiaa Jas 

Thumaraa 

Antharajaamee 

Sadhaa Hajoor ||

In the ten directions, 

Your Praises are 

permeating and 

pervading, O Inner-

knower, Searcher of 

hearts, O Lord ever-

present.

ਹੇ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਜਖਲਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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30887 716 jo qumrw jsu 
gwvih krqy sy 
jn kbhu n mrqy 
JUir]1]

Jo Thumaraa Jas 

Gaavehi Karathae 

Sae Jan Kabahu N 

Marathae Jhoor 

||1||

Those who sing Your 

Praises, O Creator 

Lord, those humble 

beings never die or 

grieve. ||1||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕਦੇ ਭੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਦੇ 

॥੧॥
30888 716 DMD bMD ibnsy 

mwieAw ky  
swDUsMgiq imty 
ibsUr]

(ibsUr) icMqw Dhhandhh Bandhh 

Binasae Maaeiaa 

Kae Saadhhoo 

Sangath Mittae 

Bisoor ||

The worldly affairs and 

entanglements of 

Maya disappear, in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

all sorrows are taken 

away.

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਿਸ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ 

ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।)
30889 716 suK sMpiq Bog 

iesu jIA ky ibnu 
hir nwnk jwny 
kUr]2]4]23]

Sukh Sanpath 

Bhog Eis Jeea Kae 

Bin Har Naanak 

Jaanae Koor 

||2||4||23||

The comforts of 

wealth and the 

enjoyments of the 

soul - O Nanak, 

without the Lord, 

know them to be false. 

||2||4||23||

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖ, ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ, ਇਸ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ- ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਝੂਠੇ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ॥੨॥੪॥੨੩॥

30890 716 tofI mÚ 5] Ttoddee Ma 5 || Todee, Fifth Mehl:

30891 716 mweI myry mn kI 
ipAws]

Maaee Maerae 

Man Kee Piaas ||

O my mother, my 

mind is so thirsty.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ (ਪਿਭੂ 
ਦਰਸਨ ਦੀ) ਜਪਆਸ (ਸਦਾ 
ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)
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30892 716 ieku iKnu rih n 
skau ibnu pRIqm  
drsn dyKn kau 
DwrI min 
Aws]rhwau]

Eik Khin Rehi N 

Sako Bin Preetham 

Dharasan 

Dhaekhan Ko 

Dhhaaree Man 

Aas || Rehaao ||

I cannot survive, even 

for an instant, without 

my Beloved. My mind 

is filled with the desire 

to behold the Blessed 

Vision of His Darshan. 

||Pause||

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ (ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਇਕ ਜਛਨ 

ਭਰ ਭੀ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 
ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਆਸ ਬਣਾਈ 

ਹੋਈ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

30893 716 ismrau nwmu 
inrMjn krqy mn 
qn qy siB 
iklivK nws]

Simaro Naam 

Niranjan Karathae 

Man Than Thae 

Sabh Kilavikh Naas 

||

I meditate in 

remembrance on the 

Naam, the Name of 

the immaculate 

Creator Lord; all the 

sins and errors of my 

mind and body are 

washed away.

ਹੇ ਮਾਂ! ਉਸ ਜਨਰੂੰਿਨ ਕਰਤਾਰ 

ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ (ਸਦਾ) ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ। (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ, ਹੇ ਮਾਂ) ਮਨ ਤੋਂ, 
ਤਨ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ;

30894 716 pUrn pwrbRhm 
suKdwqy AibnwsI 
ibml jw ko 
jws]1]

(ibml) inrml Pooran 

Paarabreham 

Sukhadhaathae 

Abinaasee Bimal 

Jaa Ko Jaas ||1||

The Perfect Supreme 

Lord God, the eternal, 

imperishable Giver of 

peace - spotless and 

pure are His Praises. 

||1||

ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਾਰਬਿਹਮ ਦਾ, 
ਉਸ ਸੁਖਦਾਤੇ ਦਾ, ਜਿਸ 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਜਵਤਿ 
(ਕਰ ਦੇਂਦੀ) ਹੈ ॥੧॥
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30895 716 sMq pRswid myry 
pUr mnorQ kir 
ikrpw Byty 
guxqws]

Santh Prasaadh 

Maerae Poor 

Manorathh Kar 

Kirapaa Bhaettae 

Gunathaas ||

By the Grace of the 

Saints, my desires 

have been fulfilled; in 

His Mercy, the Lord, 

the treasure of virtue, 

has met me.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 

ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਿਭੂ ਿੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਜਮਲ ਪਏ ਹਨ।

30896 717 sWiq shj sUK 
min aupijE  
koit sUr nwnk 
prgws]2]5]2
4]

Saanth Sehaj 

Sookh Man 

Oupajiou Kott 

Soor Naanak 

Paragaas 

||2||5||24||

Peace and tranquility, 

poise and pleasure, 

have welled up within 

my mind; millions of 

suns, O Nanak, 

illuminate me. 

||2||5||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਮੇਰੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, (ਮਾਨੋ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਸੂਰਿਾਂ ਦਾ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੨॥੫॥੨੪॥

30897 717 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30898 717 hir hir piqq  
pwvn]

Har Har Pathith 

Paavan ||

The Lord, Har, Har, is 

the Purifier of sinners;

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
30899 717 jIA pRwn mwn 

suKdwqw  
AMqrjwmI mn ko 
Bwvn]rhwau]

Jeea Praan Maan 

Sukhadhaathaa 

Antharajaamee 

Man Ko Bhaavan 

|| Rehaao ||

He is the soul, the 

breath of life, the 

Giver of peace and 

honor, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts; He is 

pleasing to my mind. 

||Pause||

ਉਹ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, (ਸਭ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਸਭ ਦੇ) 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

(ਸਭਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਦਾ ਜਪਆਰਾ 
ਹੈ ਰਹਾਉ॥
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30900 717 suMdru suGVu cquru 
sB byqw ird 
dws invws Bgq 
gun gwvn]

sB (byqw) jwnx vwly Sundhar Sugharr 

Chathur Sabh 

Baethaa Ridh 

Dhaas Nivaas 

Bhagath Gun 

Gaavan ||

He is beautiful and 

wise, clever and all-

knowing. He dwells 

within the hearts of 

His slaves; His 

devotees sing His 

Glorious Praises.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਹਣਾ 
ਹੈ, ਸੁਚੱਿੀ ਘਾੜਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਸਆਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

30901 717 inrml rUp 
AnUp suAwmI  
krm BUim bIjn 
so Kwvn]1]

Niramal Roop 

Anoop Suaamee 

Karam Bhoom 

Beejan So Khaavan 

||1||

His form is immaculate 

and pure; He is the 

incomparable Lord 

and Master. Upon the 

field of actions and 

karma, whatever one 

plants, one eats. ||1||

ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈ, 

ਬੇ-ਜਮਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਬੀਿਣ ਲਈ 

ਧਰਤੀ ਹੈ; ਿੋ ਕੁਝ ਿੀਵ ਇਸ 

ਜਵਚ ਬੀਿਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

30902 717 ibsmn ibsm 
Bey ibsmwdw  
Awn n bIE 
dUsr lwvn]

(bIE) dUjw Bisaman Bisam 

Bheae 

Bisamaadhaa Aan 

N Beeou Dhoosar 

Laavan ||

I am amazed, and 

wonder-struck by His 

wonder. There is none 

other than Him.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ) ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੀ 
ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।
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30903 717 rsnw ismir 
ismir jsu jIvw  
nwnk dws sdw 
bil 
jwvn]2]6]25]

Rasanaa Simar 

Simar Jas Jeevaa 

Naanak Dhaas 

Sadhaa Bal Jaavan 

||2||6||25||

Meditating in 

remembrance on His 

Praises with my 

tongue, I live; slave 

Nanak is forever a 

sacrifice to Him. 

||2||6||25||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਉਸ ਤੋ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ (ਆਪਣੀ) 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ (ਭੀ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੨॥੬॥੨੫॥

30904 717 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30905 717 mweI mwieAw 
Clu]

Maaee Maaeiaa 

Shhal ||

O my mother, Maya is 

so misleading and 

deceptive.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮਾਇਆ ਇਕ ਛਲਾਵਾ 
ਹੈ (ਿੋ ਕਈ ਰੂਪ ਜਵਖਾ ਕੇ ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਗੁੂੰ ਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

30906 717 iqRx kI Agin  
myG kI CwieAw  
goibd Bjn ibnu  
hV kw 
jlu]rhwau]

hV@ Thrin Kee Agan 

Maegh Kee 

Shhaaeiaa Gobidh 

Bhajan Bin Harr 

Kaa Jal || Rehaao 

||

Without meditating on 

the Lord of the 

Universe, it is like 

straw on fire, or the 

shadow of a cloud, or 

the running of the 

flood-waters. 

||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਂਇਆਂ 

ਇਤਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ) ਕੱਖਾਂ ਦੀ 
ਅੱਗ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, 

(ਦਜਰਆ ਦੇ) ਹੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

30907 717 Coif isAwnp 
bhu cqurweI duie 
kr joiV swD 
mig clu]

c`lu Shhodd Siaanap 

Bahu Chathuraaee 

Dhue Kar Jorr 

Saadhh Mag Chal 

||

Renounce your 

cleverness and all your 

mental tricks; with 

your palms pressed 

together, walk on the 

Path of the Holy Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮਾਇਆ ਛਲਾਵੇ ਦੇ 

ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਬਹੁਤੀਆਂ 

ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਜਸਆਣਪਾਂ ਛੱਡ 

ਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

(ਦੱਸੇ ਹੋਏ) ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆ 

ਕਰ,
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30908 717 ismir suAwmI 
AMqrjwmI mwnuK 
dyh kw iehu 
aUqm Plu]1]

Simar Suaamee 

Antharajaamee 

Maanukh Dhaeh 

Kaa Eihu Ootham 

Fal ||1||

Remember the Lord, 

the Inner-knower, the 

Searcher of hearts; 

this is the most 

sublime reward of this 

human incarnation. 

||1||

ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ-ਮਨੱੁਖ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ ਿਲ 

ਇਹੀ ਹੈ ॥੧॥

30909 717 byd biKAwn 
krq swDU jn  
BwghIn smJq 
nhI Klu]

Baedh Bakhiaan 

Karath Saadhhoo 

Jan Bhaageheen 

Samajhath Nehee 

Khal ||

The Holy Saints preach 

the teachings of the 

Vedas, but the 

unfortunate fools do 

not understand them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਭਲੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ ਇਹ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਜਨਭਾਗਾ ਮੂਰਖ 

ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ।

30910 717 pRym Bgiq rwcy 
jn nwnk hir 
ismrin dhn 
Bey 
ml]2]7]26]

(dhn Bey) sV gey[ 
(ml)pwp[ml:polw bolo

Praem Bhagath 

Raachae Jan 

Naanak Har 

Simaran Dhehan 

Bheae Mal 

||2||7||26||

Servant Nanak is 

absorbed in loving 

devotional worship; 

meditating in 

remembrance on the 

Lord, one's dirt is 

burnt away. 

||2||7||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਪਆਰ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਮਾਜਦਕ) ਭਲਵਾਨ 

ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੭॥੨੬॥
30911 717 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30912 717 mweI crn gur 
mITy]

Maaee Charan Gur 

Meethae ||

O mother, the Guru's 

feet are so sweet.

ਹੇ ਮਾਂ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
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30913 717 vfYBwig dyvY 
prmysru koit 
Plw drsn gur 
fITy]rhwau]

Vaddai Bhaag 

Dhaevai 

Paramaesar Kott 

Falaa Dharasan 

Gur Ddeethae || 

Rehaao ||

By great good fortune, 

the Transcendent Lord 

has blessed me with 

them. Millions of 

rewards come from 

the Blessed Vision of 

the Guru's Darshan. 

||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕੀਜਤਆਂ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਕਿੋੜਾਂ 
(ਪੁੂੰ ਨਾਂ ਦੇ) ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਰਹਾਉ॥

30914 717 gun gwvq Acuq 
AibnwsI kwm 
kRoD ibnsy md 
FITy]

(A-c`uq) At`l Gun Gaavath 

Achuth Abinaasee 

Kaam Krodhh 

Binasae Madh 

Dteethae ||

Singing the Glorious 

Praises of the 

imperishable, 

indestructible Lord, 

sexual desire, anger 

and stubborn pride 

vanish.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਪੈ ਕੇ) 

ਅਟੱਲ ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ ਗਾਂਜਦਆਂ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਅਹੂੰਕਾਰ (ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰ) ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

30915 717 AsiQr Bey swc 
rMig rwqy jnm 
mrn bwhuir nhI 
pITy]1]

Asathhir Bheae 

Saach Rang 

Raathae Janam 

Maran Baahur 

Nehee Peethae 

||1||

Those who are imbued 

with the Love of the 

True Lord become 

permanent and 

eternal; birth and 

death do not grind 

them down any more. 

||1||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਅਡੋਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਨਮ 

ਮਰਣ (ਦੀ ਚੱਕੀ) ਜਵਚ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪੀਸੇ ਿਾਂਦੇ ॥੧॥
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30916 717 ibnu hir Bjn  
rMg rs jyqy sMq 
dieAwl jwny 
siB JUTy]

Bin Har Bhajan 

Rang Ras Jaethae 

Santh Dhaeiaal 

Jaanae Sabh 

Jhoothae ||

Without the Lord's 

meditation, all joys 

and pleasures are 

totally false and 

worthless; by the Kind 

Mercy of the Saints, I 

know this.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ) 

ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਿਨ (ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ (ਦੁਨੀਆਵੀ) 
ਸੁਆਦਾਂ ਤੇ ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਨੂੂੰ  ਝੂਠੇ 

ਿਾਣਦੇ ਹਨ।
30917 717 nwm rqnu pwieE 

jn nwnk nwm 
ibhUn cly siB 
mUTy]2]8]27]

Naam Rathan 

Paaeiou Jan 

Naanak Naam 

Bihoon Chalae 

Sabh Moothae 

||2||8||27||

Servant Nanak has 

found the jewel of the 

Naam; without the 

Naam, all must depart, 

cheated and 

plundered. 

||2||8||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਮਾਂ!) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਰਤਨ (ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ) ਨਾਮ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ 

(ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) 

ਲੁਟਾ ਕੇ (ਿਗਤ ਤੋਂ) ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੮॥੨੭॥
30918 717 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30919 717 swDsMig hir 
hir nwmu 
icqwrw]

Saadhhasang Har 

Har Naam 

Chithaaraa ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I contemplate 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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30920 717 shij AnMdu hovY 
idnu rwqI AMkuru 
Blo 
hmwrw]rhwau]

(AMkuru) Bwg Sehaj Anandh 

Hovai Dhin 

Raathee Ankur 

Bhalo Hamaaraa 

|| Rehaao ||

I am in peaceful poise 

and bliss, day and 

night; the seed of my 

destiny has sprouted. 

||Pause||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਦਨ 

ਰਾਤ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। (ਹੇ ਭਾਈ! 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਪਛਲੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਅੂੰ ਗੂਰ 

ਿੁੱ ਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

30921 717 guru pUrw ByitE 
bfBwgI jw ko  
AMqu n pwrwvwrw]

Gur Pooraa 

Bhaettiou 

Baddabhaagee Jaa 

Ko Anth N 

Paaraavaaraa ||

I have met the True 

Guru, by great good 

fortune; He has no 

end or limitation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ 
ਦਾ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

30922 717 kru gih kwiF 
lIE jnu Apnw  
ibKu swgr 
sMswrw]1]

Kar Gehi Kaadt 

Leeou Jan Apunaa 

Bikh Saagar 

Sansaaraa ||1||

Taking His humble 

servant by the hand, 

He pulls him out of the 

poisonous world-

ocean. ||1||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਉਸ 

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  (ਉਸਦਾ) ਹੱਥ ਿੜ ਕੇ 

ਜਵਹੁਲੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ 
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ 

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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30923 717 jnm mrn kwty 
gur bcnI bhuiV  
n sMkt duAwrw]

Janam Maran 

Kaattae Gur 

Bachanee Bahurr 

N Sankatt 

Dhuaaraa ||

Birth and death are 

ended for me, by the 

Word of the Guru's 

Teachings; I shall no 

longer pass through 

the door of pain and 

suffering.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਿਨਮ ਮਰਨ ਜਵਚ 

ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ 

ਕੱਟੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਸ਼ਟਾਂ-
ਭਰੇ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ 
ਪੈਂਦਾ।

30924 717 nwnk srin ghI 
suAwmI kI punh 
punh 
nmskwrw]2]9]
28]

Naanak Saran 

Gehee Suaamee 

Kee Puneh Puneh 

Namasakaaraa 

||2||9||28||

Nanak holds tight to 

the Sanctuary of his 

Lord and Master; 

again and again, he 

bows in humility and 

reverence to Him. 

||2||9||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ! 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੈਂ ਭੀ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ (ਉਸ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥੯॥੨੮॥

30925 717 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30926 717 mweI myry mn ko 
suKu]

Maaee Maerae 

Man Ko Sukh ||

O my mother, my 

mind is at peace.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ 
ਸੁਖ (ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

30927 717 koit AnMd rwj 
suKu BugvY hir 
ismrq ibnsY 
sB 
duKu]1]rhwau]

Kott Anandh Raaj 

Sukh Bhugavai Har 

Simarath Binasai 

Sabh Dhukh ||1|| 

Rehaao ||

I enjoy the ecstasy of 

millions of princely 

pleasures; 

remembering the Lord 

in meditation, all pains 

have been dispelled. 

||1||Pause||

ਜਕ ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ 
ਮਨ) ਕਿੋੜਾਂ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਜਰਹਾ 
ਹੈ; ਕਿੋੜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸੁਖ 

ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਂ! 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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30928 717 koit jnm ky 
iklibK nwsih  
ismrq pwvn 
qn mn suK]

Kott Janam Kae 

Kilabikh Naasehi 

Simarath Paavan 

Than Man Sukh ||

The sins of millions of 

lifetimes are erased, 

by meditating on the 

Lord; becoming pure, 

my mind and body 

have found peace.

ਹੇ ਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਤਨ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਦੇ (ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

30929 717 dyiK srUpu pUrnu 
BeI Awsw drsnu 
Bytq auqrI 
BuK]1]

Dhaekh Saroop 

Pooran Bhee 

Aasaa Dharasan 

Bhaettath 

Outharee Bhukh 

||1||

Gazing upon the Lord's 

form of perfect 

beauty, my hopes 

have been fulfilled; 

attaining the Blessed 

Vision of His Darshan, 

my hunger has been 

appeased. ||1||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕੇ (ਮਨ 

ਦੀ ਹਰੇਕ) ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਸਨ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

30930 717 cwir pdwrQ 
Ast mhw isiD  
kwmDynu pwrjwq 
hir hir ruKu]

Chaar 

Padhaarathh Asatt 

Mehaa Sidhh 

Kaamadhhaen 

Paarajaath Har 

Har Rukh ||

The four great 

blessings, the eight 

supernatural spiritual 

powers of the Siddhas, 

the wish-fulfilling 

Elysian cow, and the 

wish-fulfilling tree of 

life - all these come 

from the Lord, Har, 

Har.

ਹੇ ਮਾਂ! ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ (ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ), ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ 

ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ (ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ 

ਕਾਮਧੇਨ; ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ ਪਾਰਿਾਤ ਰੱੁਖ।
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30931 717 nwnk srin ghI 
suKswgr jnm 
mrn iPir grB  
n 
DuKu]2]10]29]

DuKu:polw bolo Naanak Saran 

Gehee Sukh 

Saagar Janam 

Maran Fir Garabh 

N Dhhukh 

||2||10||29||

O Nanak, holding tight 

to the Sanctuary of 

the Lord, the ocean of 

peace, you shall not 

suffer the pains of 

birth and death, or fall 

into the womb of 

reincarnation again. 

||2||10||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ 

ਜਲਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਦਾ ਜਫ਼ਕਰ, ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪੈਣ ਦਾ ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ 
॥੨॥੧੦॥੨੯॥

30932 718 tofI mhlw 5] Ttoddee Mehalaa 

5 ||

Todee, Fifth Mehl:

30933 718 hir hir crn  
irdY aur Dwry]

Har Har Charan 

Ridhai Our 

Dhhaarae ||

I have enshrined the 

Lord's Feet within my 

heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ 

ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖ।
30934 718 ismir suAwmI 

siqguru Apunw  
kwrj sPl 
hmwry]1]rhwau]

Simar Suaamee 

Sathigur Apunaa 

Kaaraj Safal 

Hamaarae ||1|| 

Rehaao ||

Contemplating my 

Lord and Master, my 

True Guru, all my 

affairs have been 

resolved. 

||1||Pause||

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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30935 718 puMn dwn pUjw 
prmysur hir 
kIriq qqu 
bIcwry]

Punn Dhaan 

Poojaa 

Paramaesur Har 

Keerath Thath 

Beechaarae ||

The merits of giving 

donations to charity 

and devotional 

worship come from 

the Kirtan of the 

Praises of the 

Transcendent Lord; 

this is the true essence 

of wisdom.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਚਾਰਾਂ ਦਾ 
ਜਨਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਿਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਪੁੂੰ ਨ-ਦਾਨ ਹੈ।

30936 718 gun gwvq Aqul 
suKu pwieAw  
Twkur Agm 
Apwry]1]

A-q`ul Gun Gaavath 

Athul Sukh 

Paaeiaa Thaakur 

Agam Apaarae 

||1||

Singing the Praises of 

the unapproachable, 

infinite Lord and 

Master, I have found 

immeasurable peace. 

||1||

ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥

30937 718 jo jn pwrbRhim 
Apny kIny iqn 
kw bwhuir kCu n 
bIcwry]

Jo Jan 

Paarabreham 

Apanae Keenae 

Thin Kaa Baahur 

Kashh N 

Beechaarae ||

The Supreme Lord 

God does not consider 

the merits and 

demerits of those 

humble beings whom 

He makes His own.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ (ਸੇਵਕ) 

ਬਣਾ ਜਲਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪੱੁਛਦਾ।
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30938 718 nwm rqnu suin 
jip jip jIvw  
hir nwnk kMT 
mJwry]2]11]3
0]

(mJwry) iv`c Naam Rathan Sun 

Jap Jap Jeevaa Har 

Naanak Kanth 

Majhaarae 

||2||11||30||

Hearing, chanting and 

meditating on the 

jewel of the Naam, I 

live; Nanak wears the 

Lord as his necklace. 

||2||11||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਤਨ (ਵਰਗੇ 

ਕੀਮਤੀ) ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਲੇ 

ਜਵਚ ਪਿੋ ਜਲਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੁਣ 

ਸੁਣ ਕੇ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੨॥੧੧॥੩੦॥

30939 718 tofI mhlw 9 nwvW Ttoddee Mehalaa 

9

Todee, Ninth Mehl: ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
30940 718 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30941 718 khau khw ApnI 
ADmweI]

(polw ADmweI)nIcqweI Keho Kehaa 

Apanee 

Adhhamaaee ||

What can I say about 

my base nature?

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਚਤਾ 
ਜਕਤਨੀ ਕੁ ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ?

30942 718 auriJE knk 
kwmnI ky rs nh 
kIriq pRB 
gweI]1]rhwau]

(knk) sonw Ourajhiou Kanak 

Kaamanee Kae Ras 

Neh Keerath 

Prabh Gaaee 

||1|| Rehaao ||

I am entangled in the 

love of gold and 

women, and I have 

not sung the Kirtan of 

God's Praises. 

||1||Pause||

ਮੈਂ (ਕਦੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 
(ਮੇਰਾ ਮਨ) ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਰਸਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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30943 718 jg JUTy kau swcu 
jwin kY qw isau 
ruc aupjweI]

Jag Jhoothae Ko 

Saach Jaan Kai 

Thaa Sio Ruch 

Oupajaaee ||

I judge the false world 

to be true, and I have 

fallen in love with it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਸੂੰਸਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਨਾਲ 

ਹੀ ਪਿੀਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

30944 718 dIn bMD ismirE 
nhI kbhU hoq ju 
sMig shweI]1]

Dheen Bandhh 

Simariou Nehee 

Kabehoo Hoth J 

Sang Sehaaee 

||1||

I have never 

contemplated the 

friend of the poor, 

who shall be my 

companion and helper 

in the end. ||1||

ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਸਮਜਰਆ ਿੋ 
ਜਨਮਾਜਣਆਂ ਦਾ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਿੇਹੜਾ (ਸਦਾ ਸਾਡੇ) ਨਾਲ 

ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ॥੧॥

30945 718 mgn rihE 
mwieAw mY ins 
idin CutI n mn 
kI kweI]

(kweI) pwxI qy mYL dI 
prq

Magan Rehiou 

Maaeiaa Mai Nis 

Dhin Shhuttee N 

Man Kee Kaaee ||

I remain intoxicated by 

Maya, night and day, 

and the filth of my 

mind will not depart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਦਨ 

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੇਰੇ) 

ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕੀ।

30946 718 kih nwnk Aib 
nwih Anq giq  
ibnu hir kI 
srnweI]2]1]3
1]

Kehi Naanak Ab 

Naahi Anath Gath 

Bin Har Kee 

Saranaaee 

||2||1||31||

Says Nanak, now, 

without the Lord's 

Sanctuary, I cannot 

find salvation in any 

other way. 

||2||1||31||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੁਣ (ਿਦੋਂ 
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਹਾਂ, 
ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਣ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ॥੨॥੧॥੩੧॥
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30947 718 tofI bwxI BgqW 
kI

Ttoddee Baanee 

Bhagathaan Kee

Todee, The Word Of 

The Devotees:

ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।

30948 718 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

30949 718 koeI bolY inrvw  
koeI bolY dUir]

(inrvw) nyVy Koee Bolai Niravaa 

Koee Bolai Dhoor 

||

Some say that He is 

near, and others say 

that He is far away.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਖਦਾ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਾਡੇ) ਨੇੜੇ 

(ਵੱਸਦਾ ਹੈ), ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ 

(ਪਿਭੂ ਅਸਾਥੋਂ ਜਕਤੇ) ਦੂਰ (ਥਾਂ 
ਤੇ ਹੈ);

30950 718 jl kI mwCulI  
crY KjUir]1]

crY@ Jal Kee 

Maashhulee 

Charai Khajoor 

||1||

We might just as well 

say that the fish climbs 

out of the water, up 

the tree. ||1||

(ਪਰ ਜਨਰਾ ਬਜਹਸ ਨਾਲ 

ਜਨਰਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਉਂ ਹੀ 
ਅਸੂੰਭਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਖਿੂਰ ਉੱਤੇ 

ਚੜਹਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰੇ (ਜਿਸ 

ਉੱਤੇ ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ 

ਚੜਹਦੇ ਹਨ) ॥੧॥
30951 718 kWie ry bkbwdu 

lwieE]

Kaane Rae 

Bakabaadh 

Laaeiou ||

Why do you speak 

such nonsense?

ਹੇ ਭਾਈ! (ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਕ ਦੂਰ 

ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਵਜਦਆ 

ਦਾ ਜਵਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਜਕਉਂ 

ਜਵਅਰਥ ਬਜਹਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
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30952 718 ijin hir pwieE  
iqnih 
CpwieE]1]rhwau
]

Jin Har Paaeiou 

Thinehi 

Shhapaaeiou 

||1|| Rehaao ||

One who has found 

the Lord, keeps quiet 

about it. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ ) ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਇਹਨਾਂ ਬਜਹਸਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣੀ ਜਵੱਜਦਆ ਦਾ ਢੂੰ ਢੋਰਾ 
ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਜਿਰਦਾ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

30953 718 pMifqu hoie kY  
bydu bKwnY]

Panddith Hoe Kai 

Baedh Bakhaanai 

||

Those who become 

Pandits, religious 

scholars, recite the 

Vedas,

ਜਵੱਜਦਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ 

(ਬਿਾਹਮਣ ਆਜਦਕ ਤਾਂ) ਵੇਦ 

(ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਦੀ 
ਜਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

30954 718 mUrKu nwmdyau  
rwmih 
jwnY]2]1]

Moorakh 

Naamadhaeo 

Raamehi Jaanai 

||2||1||

But foolish Naam Dayv 

knows only the Lord. 

||2||1||

ਪਰ ਮੂਰਖ ਨਾਮਦੇਵ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ 

(ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੨॥੧॥

30955 718 kaun ko klMku 
rihE rwm nwmu 
lyq hI]

Koun Ko Kalank 

Rehiou Raam 

Naam Laeth Hee ||

Whose blemishes 

remain, when one 

chants the Lord's 

Name?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦਾ (ਭੀ) 
ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ;

30956 718 piqq pivq Bey  
rwmu khq 
hI]1]rhwau]

Pathith Pavith 

Bheae Raam 

Kehath Hee ||1|| 

Rehaao ||

Sinners become pure, 

chanting the Lord's 

Name. ||1||Pause||

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵੱਚ ਜਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ 

ਬੂੰ ਦੇ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ ਕੇ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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30957 718 rwm sMig nwmdyv  
jn kau pRqigAw 
AweI]

pRq`igAw Raam Sang 

Naamadhaev Jan 

Ko Prathagiaa 

Aaee ||

With the Lord, servant 

Naam Dayv has come 

to have faith.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਦਾਸ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਆ ਜਗਆ ਹੈ,

30958 718 eykwdsI bRqu rhY  
kwhy kau qIrQ 
jweˆØI]1]

eykw-dsIb`Rqu Eaekaadhasee 

Brath Rehai 

Kaahae Ko 

Theerathh 

Jaaeanaee ||1||

I have stopped fasting 

on the eleventh day of 

each month; why 

should I bother to go 

on pilgrimages to 

sacred shrines? ||1||

ਜਕ ਜਕਸੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ (ਆਜਦਕ) 

ਵਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ; ਤੇ ਮੈਂ 
ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ (ਭੀ ਜਕਉਂ) ਿਾਵਾਂ? 

॥੧॥

30959 718 Bniq nwmdyau  
suikRq sumiq Bey]

 su-ki Rqu su-m`iq Bhanath 

Naamadhaeo 

Sukirath Sumath 

Bheae ||

Prays Naam Dayv, I 

have become a man of 

good deeds and good 

thoughts.

ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਿੀਵ) ਚੂੰਗੀ 
ਕਰਣੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਅਕਲ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

30960 718 gurmiq rwmu kih  
ko ko n bYkuMiT 
gey]2]2]

Guramath Raam 

Kehi Ko Ko N 

Baikunth Geae 

||2||2||

Chanting the Lord's 

Name, under Guru's 

Instructions, who has 

not gone to heaven? 

||2||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਸਭ 

ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੇਸ ਜਵਚ ਅੱਪੜ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥੨॥

30961 718 qIin CMdy Kylu 
AwCY]1]rhwau]

(CMdy) Bwg[ (AwCY) hY Theen Shhandhae 

Khael Aashhai 

||1|| Rehaao ||

Here is a verse with a 

three-fold play on 

words. ||1||Pause||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਜਚਆ 

ਹੋਇਆ ਇਹ ਿਗਤ) ਜਤਿ-ਗੁਣੀ 
ਸੁਭਾਉ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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30962 718 kuMBwr ky Gr 
hWfI AwCY rwjw 
ky Gr sWfI go]

(hWfI) qOVI[ (sWfI) 
hwQI GoVy &OjW Awid[ 
(go A`f) hY

Kunbhaar Kae 

Ghar Haanddee 

Aashhai Raajaa 

Kae Ghar 

Saanddee Go ||

In the potter's home 

there are pots, and in 

the king's home there 

are camels.

(ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ) ਘੁਜਮਆਰ 

ਦੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ (ਹੀ ਜਮਲਦੀ) ਹੈ, 

ਰਾਿ ੇਦੇ ਘਰ ਸਾਂਢੀ (ਆਜਦਕ 

ਹੀ) ਹੈ;

30963 718 bwmn ky Gr 
rWfI AwCY rWfI 
sWfI hWfI go]1]

Baaman Kae Ghar 

Raanddee Aashhai 

Raanddee 

Saanddee 

Haanddee Go 

||1||

In the Brahmin's home 

there are widows. So 

here they are: 

haandee, saandee, 

raandee. ||1||

ਤੇ ਬਿਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ (ਸਗਨ 

ਮਹੂਰਤ ਆਜਦਕ ਜਵਚਾਰਨ 

ਲਈ) ਪੱਤਿੀ (ਆਜਦਕ ਪੁਸਤਕ 

ਹੀ ਜਮਲਦੀ) ਹੈ। (ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਪੱਤਿੀ, ਸਾਂਢਨੀ, ਭਾਂਡੇ 

(ਹਾਂਡੀ) ਹੀ (ਪਿਧਾਨ ਹਨ) ॥੧॥

30964 718 bwxIey ky Gr 
hINgu AwCY BYsr 
mwQY sINgu go]

(hINgu) ihMg Baaneeeae Kae 

Ghar Heenag 

Aashhai Bhaisar 

Maathhai Seenag 

Go ||

In the home of the 

grocer there is 

asafoetida; on the 

forehead of the 

buffalo there are 

horns.

ਹਟਵਾਣੀਏ ਦੇ ਘਰ (ਭਾਵ, 

ਹੱਟੀ ਜਵੱਚ) ਜਹੂੰ ਙ (ਆਜਦਕ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ) ਹੈ, ਭੈਂਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

(ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਜਸੂੰਗ (ਹੀ) ਹਨ,

30965 718 dyvl mDy lIgu 
AwCY lIgu sIgu 
hIgu go]2]

(dyvl) iSv 
duAwlw[mDy:polw 
bolo[(lIgu) ilMg[

Dhaeval Madhhae 

Leeg Aashhai Leeg 

Seeg Heeg Go 

||2||

In the temple of Shiva 

there are lingams. So 

here they are: heeng, 

seeng, leeng. ||2||

ਅਤੇ ਦੇਵਾਲੇ (ਦੇਵ-ਅਸਥਾਨ) 

ਜਵੱਚ ਜਲੂੰ ਗ (ਹੀ ਗੱਜਡਆ 

ਹੋਇਆ ਜਦੱਸਦਾ) ਹੈ। (ਇਹਨੀਂ 
ਥਾਈ)ਂ ਜਹੂੰ ਙ, ਜਸੂੰਗ ਅਤੇ ਜਲੂੰ ਗ 

ਹੀ (ਪਿਧਾਨ ਹਨ) ॥੨॥
30966 718 qylI kY Gr qylu 

AwCY jMgl mDy 
byl go]

Thaelee Kai Ghar 

Thael Aashhai 

Jangal Madhhae 

Bael Go ||

In the house of the oil-

presser there is oil; in 

the forest there are 

vines.

(ਿੇ) ਤੇਲੀ ਦੇ ਘਰ (ਿਾਉ, ਤਾਂ 
ਉਥੇ ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ) ਤੇਲ (ਹੀ 
ਤੇਲ ਜਪਆ) ਹੈ, ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵੱਚ 

ਵੇਲਾਂ (ਹੀ ਵੇਲਾਂ) ਹਨ,
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30967 718 mwlI ky Gr kyl 
AwCY kyl byl 
qyl go]3]

Maalee Kae Ghar 

Kael Aashhai Kael 

Bael Thael Go 

||3||

In the gardener's 

home there are 

bananas. So here they 

are: tayl, bayl, kayl. 

||3||

ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਕੇਲਾ (ਹੀ 
ਲੱਗਾ ਜਮਲਦਾ) ਹੈ। ਇਹਨੀਂ 
ਥਾਈ ਂਤੇਲ, ਵੇਲਾਂ ਤੇ ਕੇਲਾ ਹੀ 
(ਪਿਧਾਨ ਹਨ) ॥੩॥

30968 718 sMqW mDy goibMdu 
AwCY gokl mDy 
isAwm go]

Santhaan 

Madhhae Gobindh 

Aashhai Gokal 

Madhhae Siaam 

Go ||

The Lord of the 

Universe, Govind, is 

within His Saints; 

Krishna, Shyaam, is in 

Gokal.

(ਇਸ ਿਗਤ-ਖੇਲ ਦਾ 
ਰਚਨਹਾਰ ਜਕੱਥੇ ਹੋਇਆ?) 

(ਜਿਵੇਂ) ਗੋਕਲ ਜਵੱਚ ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ 
(ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ) ਹੈ, 

(ਜਤਵੇਂ ਇਸ ਖੇਲ ਦਾ ਮਾਲਕ) 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵੱਚ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।
30969 718 nwmy mDy rwmu 

AwCY rwm isAwm 
goibMd go]4]3]

Naamae Madhhae 

Raam Aashhai 

Raam Siaam 

Gobindh Go 

||4||3||

The Lord, Raam, is in 

Naam Dayv. So here 

they are: Raam, 

Shyaam, Govind. 

||4||3||

(ਉਹੀ) ਰਾਮ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ (ਭੀ) 
ਅੂੰਦਰ (ਪਿਤੱਖ ਵੱਸ ਜਰਹਾ) ਹੈ। 
(ਜਿਹਨੀਂ ਥਾਈ,ਂ ਭਾਵ, ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵੱਚ, ਗੋਕਲ ਜਵੱਚ ਅਤੇ 

ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਜਸ਼ਆਮ ਅਤੇ ਰਾਮ ਹੀ (ਗੱਿ 

ਜਰਹਾ) ਹੈ ॥੪॥੩॥

30970 719 rwgu bYrwVI 
mhlw 4 Gru 1 
dupdy

Raag Bairaarree 

Mehalaa 4 Ghar 1 

Dhupadhae

Raag Bairaaree, Fourth 

Mehl, First House, Du-

Padas:

ਰਾਗ ਬੈਰਾੜੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

30971 719 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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30972 719 suin mn AkQ 
kQw hir nwm]

A-kQ,kQw:polw bolo Sun Man Akathh 

Kathhaa Har Naam 

||

Listen, O mind, to the 

Unspoken Speech of 

the Lord's Name.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਜਣਆ ਕਰ 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।
30973 719 iriD buiD isiD 

suK pwvih Bju 
gurmiq hir rwm 
rwm]1]rhwau]

Ridhh Budhh 

Sidhh Sukh 

Paavehi Bhaj 

Guramath Har 

Raam Raam ||1|| 

Rehaao ||

Riches, wisdom, 

supernatural spiritual 

powers and peace are 

obtained, by vibrating, 

meditating on the 

Lord God, under 

Guru's Instruction. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ। ਤੂੂੰ  ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ, ਉੱਚੀ ਅਕਲ, 

ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ) ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਏਗਂਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30974 719 nwnw iKAwn 
purwn jsu aUqm  
Kt drsn 
gwvih rwm]

(iKAwn) pRsMg[ (Kt) 
Cy (drsn) SwsqR

Naanaa Khiaan 

Puraan Jas 

Ootham Khatt 

Dharasan Gaavehi 

Raam ||

Numerous legends, 

the Puraanas, and the 

six Shaastras, sing the 

sublime Praises of the 

Lord.

ਹੇ ਮਨ! (ਉਸ ਅਕਥ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ ਜਿਸ ਦਾ) ਉੱਤਮ 

ਿਸ (ਮਹਾ ਭਾਰਤ ਆਜਦਕ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਸੂੰਗ, ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਛੇ 

ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਾਂਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਉਸ 

ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ)।

30975 719 sMkr kRoiV qyqIs 
iDAwieE nhI 
jwinE hir 
mrmwm]1]

(sMkr) iSvjI[ 
(mrmwm)Byq

Sankar Krorr 

Thaethees 

Dhhiaaeiou Nehee 

Jaaniou Har 

Maramaam ||1||

Shiva and the three 

hundred thirty million 

gods meditate on the 

Lord, but they do not 

know the secret of His 

mystery. ||1||

ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਅਤੇ ਤੇਤੀ ਕਿੋੜ 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੇ ਭੀ ਉਸ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ, ਪਰ ਉਸ 

ਹਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

॥੧॥
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30976 719 suir nr gx 
gMDRb jsu gwvih  
sB gwvq jyq 
aupwm]

(aupwm)pYdw kIqy hn[ 
gM-DRb

Sur Nar Gan 

Gandhhrab Jas 

Gaavehi Sabh 

Gaavath Jaeth 

Oupaam ||

The angelic and divine 

beings, and the 

celestial singers sing 

His Praises; all 

Creation sings of Him.

(ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਕਥਾ ਸੁਜਣਆ ਕਰ ਜਿਸ ਦਾ) 
ਿਸ ਦੇਵਤੇ ਮਨੱੁਖ ਗਣ 

ਗੂੰਧਰਬ ਗਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੀ ਹੈ।

30977 719 nwnk ikRpw krI 
hir ijn kau qy 
sMq Bly hir 
rwm]2]1]

Naanak Kirapaa 

Karee Har Jin Ko 

Thae Santh Bhalae 

Har Raam 

||2||1||

O Nanak, those whom 

the Lord blesses with 

His Kind Mercy, 

become the good 

Saints of the Lord God. 

||2||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਮਨ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸੂੰਤ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਂਞ ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ) ॥੨॥੧॥

30978 719 bYrwVI mhlw 4] Bairaarree 

Mehalaa 4 ||

Bairaaree, Fourth 

Mehl:

30979 719 mn imil sMq 
jnw jsu gwieE]

Man Mil Santh 

Janaa Jas Gaaeiou 

||

O mind, those who 

meet the Lord's 

humble servants, sing 

His Praises.

ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੀ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6279 Published: March 06/ 2014



30980 719 hir hir rqnu  
rqnu hir nIko  
guir siqguir 
dwnu 
idvwieE]1]rhw
au]

(nIko) au~qm Har Har Rathan 

Rathan Har Neeko 

Gur Sathigur 

Dhaan Dhivaaeiou 

||1|| Rehaao ||

They are blessed with 

the gift of the jewel of 

the Lord, Har, Har, the 

sublime jewel of the 

Lord, by the Guru, the 

True Guru. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਤਨ ਨਾਮ 

ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਵਿੋਂ 
ਜਦਵਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30981 719 iqsu jn kau mnu 
qnu sBu dyvau  
ijin hir hir 
nwmu sunwieE]

This Jan Ko Man 

Than Sabh Dhaevo 

Jin Har Har Naam 

Sunaaeiou ||

I offer my mind, body 

and everything to that 

humble being who 

recites the Name of 

the Lord, Har, Har.

ਹੇ ਮਨ! ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਕੁਝ 

ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ,

30982 719 Dnu mwieAw sMpY 
iqsu dyvau ijin 
hir mIqu 
imlwieE]1]

Dhhan Maaeiaa 

Sanpai This 

Dhaevo Jin Har 

Meeth Milaaeiou 

||1||

I offer my wealth, the 

riches of Maya and my 

property to that one 

who leads me to meet 

the Lord, my friend. 

||1||

ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਉਸ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲਾਇਆ 

ਹੈ ॥੧॥
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30983 719 iKnu ikMicq 
ikRpw krI 
jgdIsir qb 
hir hir hir 
jsu iDAwieE]

(ikMicq) QoVy mwqR Khin Kinchith 

Kirapaa Karee 

Jagadheesar Thab 

Har Har Har Jas 

Dhhiaaeiou ||

When the Lord of the 

world bestowed just a 

tiny bit of His Mercy, 

for just an instant, 

then I meditated on 

the Praise of the Lord, 

Har, Har, Har.

ਹੇ ਮਨ! ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਸੇਵਕ ਉਤੇ) 

ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਥੋੜੀ 
ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, 
ਉਸ ਨੇ ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਜਦੱਤੀ।

30984 719 jn nwnk kau  
hir Byty suAwmI  
duKu haumY rogu 
gvwieE]2]2]

Jan Naanak Ko Har 

Bhaettae Suaamee 

Dhukh Houmai 

Rog Gavaaeiou 

||2||2||

The Lord and Master 

has met servant 

Nanak, and the pain of 

the sickness of 

egotism has been 

eliminated. ||2||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ (ਤੇ) ਹਉਮੈ 

ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ॥੨॥੨॥

30985 719 bYrwVI mhlw 4] Bairaarree 

Mehalaa 4 ||

Bairaaree, Fourth 

Mehl:

30986 719 hir jnu rwm 
nwm gun gwvY]

Har Jan Raam 

Naam Gun Gaavai 

||

The Lord's humble 

servant sings the 

Glorious Praises of the 

Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਗਤ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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30987 719 jy koeI inMd kry  
hir jn kI  
Apunw gunu n 
gvwvY]1]rhwau]

(gunu)gurmuiK 
praupkwrI suBwA

Jae Koee Nindh 

Karae Har Jan Kee 

Apunaa Gun N 

Gavaavai ||1|| 

Rehaao ||

Even if someone 

slanders the Lord's 

humble servant, he 

does not give up his 

own goodness. 

||1||Pause||

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਭਗਤ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ (ਭੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਭਗਤ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਉ ਨਹੀਂ 
ਜਤਆਗਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30988 719 jo ikCu kry su 
Awpy suAwmI hir 
Awpy kwr kmwvY]

Jo Kishh Karae S 

Aapae Suaamee 

Har Aapae Kaar 

Kamaavai ||

Whatever the Lord 

and Master does, He 

does by Himself; the 

Lord Himself does the 

deeds.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਭਗਤ ਆਪਣੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀ ਆਪਣਾ 
ਸੁਭਾਉ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ) 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

30989 719 hir Awpy hI 
miq dyvY suAwmI  
hir Awpy boil 
bulwvY]1]

Har Aapae Hee 

Math Dhaevai 

Suaamee Har 

Aapae Bol 

Bulaavai ||1||

The Lord and Master 

Himself imparts 

understanding; the 

Lord Himself inspires 

us to speak. ||1||

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਮਜਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ (ਹਰੇਕ ਜਵਚ ਬੈਠਾ) ਬੋਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥
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30990 720 hir Awpy pMc 
qqu ibsQwrw  
ivic DwqU pMc 
Awip pwvY]

Har Aapae Panch 

Thath 

Bisathhaaraa Vich 

Dhhaathoo Panch 

Aap Paavai ||

The Lord Himself 

directs the evolution 

of the world of the 

five elements; He 

Himself infuses the 

five senses into it.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਭਗਤ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ) ਪੂੰਿ ਤੱਤਾਂ 
ਦਾ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ 
ਜਖਲਾਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਜਵਚ ਪੂੰਿ 

ਜਵਸ਼ੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
30991 720 jn nwnk  

siqguru myly Awpy  
hir Awpy Jgru 
cukwvY]2]3]

Jan Naanak 

Sathigur Maelae 

Aapae Har Aapae 

Jhagar Chukaavai 

||2||3||

O servant Nanak, the 

Lord Himself unites us 

with the True Guru; 

He Himself resolves 

the conflicts. ||2||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਆਪ 

ਹੀ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦੀ) ਜਖੱਚੋਤਾਣ ਮੁਕਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੩॥

30992 720 bYrwVI mhlw 4] Bairaarree 

Mehalaa 4 ||

Bairaaree, Fourth 

Mehl:

30993 720 jip mn rwm 
nwmu insqwrw]

Jap Man Raam 

Naam Nisathaaraa 

||

Chant the Name of the 

Lord, O mind, and you 

shall be emancipated.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, (ਇਹ ਨਾਮ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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30994 720 kot kotMqr ky 
pwp siB KovY  
hir Bvjlu pwir 
auqwrw]1]rhwau]

Kott Kottanthar 

Kae Paap Sabh 

Khovai Har 

Bhavajal Paar 

Outhaaraa ||1|| 

Rehaao ||

The Lord shall destroy 

all the sins of millions 

upon millions of 

incarnations, and carry 

you across the 

terrifying world-ocean. 

||1||Pause||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਦੇ (ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

30995 720 kwieAw ngir 
bsq hir suAwmI  
hir inrBau 
inrvYru inrMkwrw]

Kaaeiaa Nagar 

Basath Har 

Suaamee Har 

Nirabho Niravair 

Nirankaaraa ||

In the body-village, 

the Lord Master 

abides; the Lord is 

without fear, without 

vengeance, and 

without form.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਸਾਡੇ) 

ਸਰੀਰ-ਸ਼ਹਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

(ਜਿਰ ਭੀ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ।

30996 720 hir inkit bsq  
kCu ndir n 
AwvY hir lwDw 
gur vIcwrw]1]

Har Nikatt Basath 

Kashh Nadhar N 

Aavai Har 

Laadhhaa Gur 

Veechaaraa ||1||

The Lord is dwelling 

near at hand, but He 

cannot be seen. By the 

Guru's Teachings, the 

Lord is obtained. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਦਾ ਸਾਡੇ) ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਸਾਨੂੂੰ ) ਜਦੱਸਦਾ 
ਨਹੀਂ (ਹਾਂ,) ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਸੂਝ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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30997 720 hir Awpy swhu 
srwPu rqnu hIrw  
hir Awip kIAw 
pwswrw]

Har Aapae Saahu 

Saraaf Rathan 

Heeraa Har Aap 

Keeaa Paasaaraa 

||

The Lord Himself is the 

banker, the jeweller, 

the jewel, the gem; 

the Lord Himself 

created the entire 

expanse of the 

creation.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਮਜਤ ਨਾਲ 

ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੀਰਾ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਹਾਝਣ ਵਾਲਾ) ਸ਼ਾਹ 

ਹੈ ਸਰਾਫ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਇਹ ਿਗਤ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ 
ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

30998 720 nwnk ijsu ikRpw 
kry su hir nwmu 
ivhwJy so swhu 
scw 
vxjwrw]2]4]

(ivhwJy) KRIdy Naanak Jis Kirapaa 

Karae S Har Naam 

Vihaajhae So 

Saahu Sachaa 

Vanajaaraa 

||2||4||

O Nanak, one who is 

blessed by the Lord's 

Kind Mercy, trades in 

the Lord's Name; He 

alone is the true 

banker, the true 

trader. ||2||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਹਾਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਨਾਮ-ਰਤਨ ਦਾ) ਸਾਹੂਕਾਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ 

(ਇਸ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਦਾ) ਵਣਿ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥੪॥

30999 720 bYrwVI mhlw 4] Bairaarree 

Mehalaa 4 ||

Bairaaree, Fourth 

Mehl:

31000 720 jip mn hir 
inrMjnu inrMkwrw]

Jap Man Har 

Niranjan 

Nirankaaraa ||

Meditate, O mind, on 

the immaculate, 

formless Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ, ਿ ੋਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।
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31001 720 sdw sdw hir 
iDAweIAY 
suKdwqw jw kw  
AMqu n 
pwrwvwrw]1]rhw
au]

Sadhaa Sadhaa 

Har Dhhiaaeeai 

Sukhadhaathaa 

Jaa Kaa Anth N 

Paaraavaaraa 

||1|| Rehaao ||

Forever and ever, 

meditate on the Lord, 

the Giver of peace; He 

has no end or 

limitation. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ) 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ 

(ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ) ਹੱਦ-ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ, ਉਸ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31002 720 Agin kuMt mih  
aurD ilv lwgw  
hir rwKY audr 
mMJwrw]

(aurD) aultw[ 
(mMJwrw) iv`c

Agan Kuntt Mehi 

Ouradhh Liv 

Laagaa Har 

Raakhai Oudhar 

Manjhaaraa ||

In the fiery pit of the 

womb, when you were 

hanging upside-down, 

the Lord absorbed You 

in His Love, and 

preserved You.

ਹੇ ਮਨ! ਿਦੋਂ ਿੀਵ (ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 

ਦੀ) ਅੱਗ ਦੇ ਕੁੂੰ ਡ ਜਵਚ ਪੱੁਠਾ 
ਲਟਜਕਆ ਹੋਇਆ (ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਮਾਂ ਦੇ) ਪੇਟ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

31003 720 so AYsw hir 
syvhu myry mn  
hir AMiq 
Cfwvxhwrw]1]

So Aisaa Har 

Saevahu Maerae 

Man Har Anth 

Shhaddaavanehaar

aa ||1||

So serve such a Lord, 

O my mind; the Lord 

shall deliver you in the 

end. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਇਹੋ ਜਿਹੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਦਾ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਜਰਆ ਕਰ, 

ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਭੀ ਉਹੀ ਪਿਭੂ 
ਛਡਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥
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31004 720 jw kY ihrdY 
bisAw myrw hir 
hir iqsu jn 
kau krhu 
nmskwrw]

Jaa Kai Hiradhai 

Basiaa Maeraa Har 

Har This Jan Ko 

Karahu 

Namasakaaraa ||

Bow down in 

reverence to that 

humble being, within 

whose heart the Lord, 

Har, Har, abides.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਇਆ ਕਰ।

31005 720 hir ikrpw qy  
pweIAY hir jpu  
nwnk nwmu 
ADwrw]2]5]

Har Kirapaa Thae 

Paaeeai Har Jap 

Naanak Naam 

Adhhaaraa 

||2||5||

By the Lord's Kind 

Mercy, O Nanak, one 

obtains the Lord's 

meditation, and the 

support of the Naam. 

||2||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਮਨ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਿਾਪ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਾਮ (ਉਸ 

ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੫॥

31006 720 bYrwVI mhlw 4] Bairaarree 

Mehalaa 4 ||

Bairaaree, Fourth 

Mehl:

31007 720 jip mn hir 
hir nwmu inq 
iDAwie]

Jap Man Har Har 

Naam Nith 

Dhhiaae ||

O my mind, chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har; meditate on it 

continually.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰ,
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31008 720 jo ieCih soeI 
Plu pwvih iPir  
dUKu n lwgY 
Awie]1]rhwau]

Jo Eishhehi Soee 

Fal Paavehi Fir 

Dhookh N Laagai 

Aae ||1|| Rehaao 

||

You shall obtain the 

fruits of your heart's 

desires, and pain shall 

never touch you again. 

||1||Pause||

(ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਮੂੰਗੇਂਗਾ, ਉਹੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਏਗਂਾ। ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਭੀ ਆ ਕੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31009 720 so jpu so qpu sw 
bRq pUjw ijqu 
hir isau pRIiq 
lgwie]

So Jap So Thap Saa 

Brath Poojaa Jith 

Har Sio Preeth 

Lagaae ||

That is chanting, that 

is deep meditation 

and austerity, that is 

fasting and worship, 

which inspires love for 

the Lord.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਿਪ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਤਪ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਵਰਤ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਪੂਿਾ ਹੈ।
31010 720 ibnu hir pRIiq  

hor pRIiq sB 
JUTI iek iKn 
mih ibsir sB 
jwie]1]

Bin Har Preeth Hor 

Preeth Sabh 

Jhoothee Eik Khin 

Mehi Bisar Sabh 

Jaae ||1||

Without the Lord's 

Love, every other love 

is false; in an instant, it 

is all forgotten. ||1||

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ (ਿਪ ਤਪ ਆਜਦਕ 

ਦਾ) ਜਪਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਕ 

ਜਛਨ ਜਵਚ ਹੀ ਉਹ ਜਪਆਰ 

ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

31011 720 qU byAMqu srb 
kl pUrw ikCu 
kImiq khI n 
jwie]

(kl) klW, qwkqW Thoo Baeanth 

Sarab Kal Pooraa 

Kishh Keemath 

Kehee N Jaae ||

You are infinite, the 

Master of all power; 

Your value cannot be 

described at all.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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31012 720 nwnk srix 
qum@wrI hir jIau  
BwvY iqvY 
Cfwie]2]6]

Naanak Saran 

Thumhaaree Har 

Jeeo Bhaavai 

Thivai Shhaddaae 

||2||6||

Nanak has come to 

Your Sanctuary, O 

Dear Lord; as it 

pleases You, save him. 

||2||6||

ਮੈਂ (ਨਾਨਕ) ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਿੀਤ ਤੋਂ 
ਬਚਾਈ ਰੱਖ ॥੨॥੬॥

31013 720 rwgu bYrwVI 
mhlw 5 Gru 1

Raag Bairaarree 

Mehalaa 5 Ghar 1

Raag Bairaaree, Fifth 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਬੈਰਾੜੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31014 720 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31015 720 sMq jnw imil  
hir jsu gwieE]

Santh Janaa Mil 

Har Jas Gaaeiou ||

Meeting with the 

humble Saints, sing 

the Praises of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ ਹੈ,

31016 720 koit jnm ky dUK 
gvwieE]1]rhwa
u]

Kott Janam Kae 

Dhookh 

Gavaaeiou ||1|| 

Rehaao ||

The pains of millions 

of incarnations shall 

be eradicated. 

||1||Pause||

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31017 720 jo cwhq soeI 
min pwieE]

Jo Chaahath Soee 

Man Paaeiou ||

Whatever your mind 

desires, that you shall 

obtain.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਿੋ ਕੁਝ 

ਭੀ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਚਾਹ 

ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਗਈ।
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31018 720 kir ikrpw hir 
nwmu 
idvwieE]1]

Kar Kirapaa Har 

Naam Dhivaaeiou 

||1||

By His Kind Mercy, the 

Lord blesses us with 

His Name. ||1||

(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭੀ ਜਦਵਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

31019 720 srb sUK hir 
nwim vfweI]

Sarab Sookh Har 

Naam Vaddaaee ||

All happiness and 

greatness are in the 

Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ (ਿੁਜੜਆਂ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ (ਭੀ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

31020 720 gur pRswid nwnk 
miq 
pweI]2]1]7]

Gur Prasaadh 

Naanak Math 

Paaee ||2||1||7||

By Guru's Grace, 

Nanak has gained this 

understanding. 

||2||1||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਦੀ ਇਹ) ਅਕਲ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥੧॥੭॥

31021 721 rwgu iqlMg 
mhlw 1 Gru 1

Raag Thilang 

Mehalaa 1 Ghar 1

Raag Tilang, First 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਜਤਲੂੰ ਗ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31022 721 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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31023 721 Xk Arj guPqm  
pyis qo dr gos 
kun krqwr]

(Xk) ie`k[ Arj pRym 
bynqI[ (guPq-m) 
(m)dwsn dws 
(guPq)kihMdw hY[ qo 
Awp jI[ pyis A`gy[ 
driv`c[ gos kMn[ 
kundy krky[ X`k,guPq-
m

Yak Araj Gufatham 

Paes Tho Dhar Gos 

Kun Karathaar ||

I offer this one prayer 

to You; please listen to 

it, O Creator Lord.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਕ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, (ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ) ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ।

31024 721 hkw kbIr krIm 
qU byAYb 
prvdgwr]1]

(hkw)s`c srUp, kbIr 
v`fy[ (krIm) krm-
b^SI krn vwly, sB nMU 
(prvd)gwrpRiqpwlx 
vwly[ h`kw, by-Ayb

Hakaa Kabeer 

Kareem Thoo 

Baeaib 

Paravadhagaar 

||1||

You are true, great, 

merciful and spotless, 

O Cherisher Lord. 

||1||

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧॥

31025 721 dunIAw mukwmy 
PwnI qhkIk  
idl dwnI]

(mukwmy)iesiQqI[(PwnI)
nwSvMq[ 
(qhkIk)inscy krky[ 
(dwnI)jwxI

Dhuneeaa 

Mukaamae 

Faanee Thehakeek 

Dhil Dhaanee ||

The world is a 

transitory place of 

mortality - know this 

for certain in your 

mind.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਜਦਲ! ਤੂੂੰ  ਸੱਚ ਿਾਣ 

ਜਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ।
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31026 721 mm sr mUie  
AjrweIl 
igrPqh idl 
hyic n 
dwnI]1]rhwau]

mm myry[ sr isr[ 
mUie kys[ Ajrw-
eIljmdUq[ig-r`P-qh 
pkVy[ hyic QoVy mwqR[ 
dwnIjwxI

Mam Sar Mooe 

Ajaraaeel 

Girafatheh Dhil 

Haech N Dhaanee 

||1|| Rehaao ||

Azraa-eel, the 

Messenger of Death, 

has caught me by the 

hair on my head, and 

yet, I do not know it at 

all in my mind. 

||1||Pause||

ਹੇ ਜਦਲ! ਤੂੂੰ  ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ ਜਕ (ਮੌਤ ਦੇ 

ਫ਼ਜਰਸ਼ਤੇ) ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਜਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31027 721 jn ipsr pdr 
ibrwdrW ks nys 
dsqMgIr]

(jn)iesqRI[(ipsr)pu`q
[(pdr) ipqw[ 
(ibrwdrW)sbMDI[(ks)m
nu`K[(nys)nhIN[(dsqM) 
gIrh`Q 
pkVnw[pdr:polw bolo

Jan Pisar Padhar 

Biraadharaan Kas 

Naes 

Dhasathangeer ||

Spouse, children, 

parents and siblings - 

none of them will be 

there to hold your 

hand.

ਇਸਤਿੀ, ਪੱੁਤਰ, ਜਪਉ, (ਸਾਰੇ) 

ਭਰਾ, (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,

31028 721 AwiKr ibAPqm  
ks n dwrd cUM 
svd qkbIr]2]

(AwiKr) A^Ir 
nUM[(ibAPqm)jdoN if`g 
ipAw[(ks) 
mn`uK[(dwrd)r`iKAw 
krn vwlw[ (cUM)jdoN[s-
v`d: hovygI[ 
(qkbIr)b`kry dy kohx 
vwlI hwlq[ib-APqm

Aakhir Biafatham 

Kas N Dhaaradh 

Choon Savadh 

Thakabeer ||2||

And when at last I fall, 

and the time of my 

last prayer has come, 

there shall be no one 

to rescue me. ||2||

(ਿਦੋਂ) ਆਜਖ਼ਰ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਜਡੱਗਾ 
(ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ), 

ਿਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਦੱਬਣ ਵੇਲੇ ਦੀ 
ਨਮਾਜ਼ ਪੜਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਇਥੇ) ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੨॥
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31029 721 sb roj gsqm  
dr hvw krdym 
bdI iKAwl]

(sb)rwq[(roj)idn[(g
s-qm)iPrdw hY[(hvw) 
KwhS[ (krdym)krdw 
hY 
dws[(bdI)buirAweI[ 
bdI:polw bolo

Sab Roj Gasatham 

Dhar Havaa 

Karadhaem 

Badhee Khiaal ||

Night and day, I 

wandered around in 

greed, contemplating 

evil schemes.

(ਸਾਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਦਨ 

ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਹੀ ਜਿਰਦਾ 
ਜਰਹਾ, ਮੈਂ ਬਦੀ ਦੇ ਹੀ ਜਖ਼ਆਲ 

ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ।

31030 721 gwhy n nykI kwr 
krdm mm eˆØI 
icnI Ahvwl]3]

gwhy kdy BI[ nykI 
BilAweI[ kwr ikrq[ 
kr-dm krdw[ mm 
dwsn dws dI[ (eˆØI) 
AYsI[ icnI jYsI[ Ah-
vwlhwlq[ icnI polw

Gaahae N Naekee 

Kaar Karadham 

Mam Eanaee 

Chinee Ahavaal 

||3||

I never did good 

deeds; this is my 

condition. ||3||

ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। (ਹੇ ਕਰਤਾਰ!) 

ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ॥੩॥
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31031 721 bd bKq hm cu 
bKIl gwiPl 
bynjr bybwk]

(bd)mwVy[ (bKq)BwgW 
vwlw[(cu)AYsy[ 
(bKIl)sUm,inMdk[(gwiP
l)vwihgurUu jI nMU B`ul ky 
mMd krmw c 
l`gw[(bynjr) 
by:ibnw,njr:ikRpw 
idRstI qoN[(bybwk) 
by:ibnw,bwk:KO& qoN [ 
gw-iPl,by-njr, by-
bwk

Badhabakhath 

Ham Ch Bakheel 

Gaafil Baenajar 

Baebaak ||

I am unfortunate, 

miserly, negligent, 

shameless and 

without the Fear of 

God.

(ਹੇ ਕਰਤਾਰ!) ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 
(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਜਨਭਾਗਾ, 
ਜਨੂੰ ਦਕ, ਲਾ-ਪਰਵਾਹ, ਢੀਠ ਤੇ 

ਜਨਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,

31032 721 nwnk bugoXd jnu 
qurw qyry cwkrW 
pw Kwk]4]1]

dwsn dws(bugo-
Xd)kQn krdw hY, 
X:qwlU qoN bolo[ jn 
syvk[(qurw)AwpjI 
dy[(cwkrW)gursyvkW 
dy[ (pw) pYrW 
dI[(Kwk)DUiV

Naanak Bugoyadh 

Jan Thuraa 

Thaerae 

Chaakaraan Paa 

Khaak ||4||1||

Says Nanak, I am Your 

humble servant, the 

dust of the feet of 

Your slaves. ||4||1||

(ਪਰ ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੂੰ  
ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਜਮਲੇ ॥੪॥੧॥

31033 721 iqlMg mhlw 1 
Gru 2

Thilang Mehalaa 1 

Ghar 2

Tilang, First Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਜਤਲੂੰ ਗ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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31034 721 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31035 721 Bau qyrw BWg  
KlVI myrw cIqu]

K`lVI Bho Thaeraa 

Bhaang Khalarree 

Maeraa Cheeth ||

The Fear of You, O 

Lord God, is my 

marijuana; my 

consciousness is the 

pouch which holds it.

ਤੇਰਾ ਡਰ ਅਦਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਭੂੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ (ਇਸ ਭੂੰਗ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ) ਗੱੁਥੀ 
ਹੈ।

31036 721 mY dyvwnw BieAw 
AqIqu]

Mai Dhaevaanaa 

Bhaeiaa Atheeth ||

I have become an 

intoxicated hermit.

(ਤੇਰੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਦੀ ਭੂੰਗ 

ਨਾਲ) ਮੈਂ ਨਸ਼ਈ ਤੇ ਜਵਰਕਤ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹਾਂ।
31037 721 kr kwsw drsn 

kI BUK]

Kar Kaasaa 

Dharasan Kee 

Bhookh ||

My hands are my 

begging bowl; I am so 

hungry for the Blessed 

Vision of Your Darshan.

ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਖ਼ੈਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ) ਜਪਆਲਾ 
ਹਨ, (ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ) 

ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭੁੱ ਖ (ਲੱਗੀ ਹੋਈ) 

ਹੈ।
31038 721 mY dir mwgau  

nIqw nIq]1]

Mai Dhar Maago 

Neethaa Neeth 

||1||

I beg at Your Door, day 

after day. ||1||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ (ਤੇਰੇ) ਦਰ ਤੇ 

ਸਦਾ (ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਮੂੰਗ ਹੀ) 
ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

31039 721 qau drsn kI  
krau smwie]

Tho Dharasan Kee 

Karo Samaae ||

I long for the Blessed 

Vision of Your Darshan.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ 
ਸਦਾਅ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

31040 721 mY dir mwgqu  
BIiKAw 
pwie]1]rhwau]

Mai Dhar Maagath 

Bheekhiaa Paae 

||1|| Rehaao ||

I am a beggar at Your 

Door - please bless me 

with Your charity. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੂੰਗਤਾ ਹਾਂ, 
ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਦੀਦਾਰ ਦਾ) ਖ਼ੈਰ 

ਪਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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31041 721 kysir kusm 
imrgmY hrxw  
srb srIrI 
cV@xw]

imrg-mY:mY ibMdI n lwau Kaesar Kusam 

Miragamai 

Haranaa Sarab 

Sareeree 

Charrhanaa ||

Saffron, flowers, musk 

oil and gold embellish 

the bodies of all.

ਕੇਸਰ, ਿੁੱ ਲ, ਕਸਤੂਰੀ ਤੇ ਸੋਨਾ 
(ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਭੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਨਦਾ, ਇਹ) ਸਭਨਾਂ ਦੇ 

ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

31042 721 cMdn Bgqw joiq 
ienyhI srby 
prmlu krxw]2]

Chandhan 

Bhagathaa Joth 

Einaehee Sarabae 

Paramal Karanaa 

||2||

The Lord's devotees 

are like sandalwood, 

which imparts its 

fragrance to everyone. 

||2||

ਚੂੰਦਨ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਅਿੇਹਾ ਹੀ ਸੁਭਾਉ (ਤੇਰੇ) 

ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

31043 721 iGA pt BWfw  
khY n koie]

Ghia Patt 

Bhaanddaa Kehai 

N Koe ||

No one says that ghee 

or silk are polluted.

ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਜਘਉ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਾਰੇ 

ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪੱੁਛ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ (ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸ 

ਜਕਸ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁਕਾ ਹੈ)।

31044 721 AYsw Bgqu vrn 
mih hoie]

Aisaa Bhagath 

Varan Mehi Hoe ||

Such is the Lord's 

devotee, no matter 

what his social status 

is.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ) ਭਗਤ ਭੀ 
ਅਿੇਹਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 

ਜਕਸੇ ਹੀ ਿਾਜਤ ਜਵਚ (ਿੂੰ ਜਮਆ) 

ਹੋਵੇ।
31045 721 qyrY nwim invy  

rhy ilv lwie]

Thaerai Naam 

Nivae Rehae Liv 

Laae ||

Those who bow in 

reverence to the 

Naam, the Name of 

the Lord, remain 

absorbed in Your Love.

ਿ ੋਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਲਵ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ,
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31046 721 nwnk iqn dir 
BIiKAw 
pwie]3]1]2]

Naanak Thin Dhar 

Bheekhiaa Paae 

||3||1||2||

Nanak begs for charity 

at their door. 

||3||1||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ (ਰੱਖ 

ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਰਸਨ ਦਾ) 
ਖ਼ੈਰ ਪਾ ॥੩॥੧॥੨॥

31047 721 iqlMg mhlw 1 
Gru 3 

Thilang Mehalaa 1 

Ghar 3

Tilang, First Mehl, 

Third House:

ਰਾਗ ਜਤਲੂੰ ਗ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31048 721 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31049 721 iehu qnu mwieAw 
pwihAw ipAwry  
lIqVw lib 
rMgwey]

l`ib Eihu Than 

Maaeiaa Paahiaa 

Piaarae Leetharraa 

Lab Rangaaeae ||

This body fabric is 

conditioned by Maya, 

O beloved; this cloth is 

dyed in greed.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਰ 

ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਬ ਨਾਲ 

ਰੂੰਗਾ ਜਲਆ ਹੋਵੇ,

31050 722 myrY kMq n BwvY 
colVw ipAwry  
ikau Dn syjY 
jwey]1]

Maerai Kanth N 

Bhaavai Cholarraa 

Piaarae Kio Dhhan 

Saejai Jaaeae 

||1||

My Husband Lord is 

not pleased by these 

clothes, O Beloved; 

how can the soul-

bride go to His bed? 

||1||

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ 

ਸਕਦੀ, ਜਕਉਂਜਕ (ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ) 
ਇਹ ਚੋਲਾ (ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ 

ਿੀਵਨ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥੧॥
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31051 722 hMau kurbwnY jwau 
imhrvwnw hMau 
kurbwnY jwau]

Hano Kurabaanai 

Jaao 

Miharavaanaa 

Hano Kurabaanai 

Jaao ||

I am a sacrifice, O Dear 

Merciful Lord; I am a 

sacrifice to You.

ਹੇ ਜਮਹਰਬਾਨ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

31052 722 hMau kurbwnY jwau 
iqnw kY lYn jo 
qyrw nwau]

Hano Kurabaanai 

Jaao Thinaa Kai 

Lain Jo Thaeraa 

Naao ||

I am a sacrifice to 

those who take to 

Your Name.

ਮੈਂ ਵਰਨੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਿ ੋਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

31053 722 lYin jo qyrw nwau  
iqnw kY hMau sd 
kurbwnY 
jwau]1]rhwau]

Lain Jo Thaeraa 

Naao Thinaa Kai 

Hano Sadh 

Kurabaanai Jaao 

||1|| Rehaao ||

Unto those who take 

to Your Name, I am 

forever a sacrifice. 

||1||Pause||

ਿ ੋਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31054 722 kwieAw rM|ix jy 
QIAY ipAwry  
pweIAY nwau 
mjIT]

Kaaeiaa Rann(g)an 

Jae Thheeai 

Piaarae Paaeeai 

Naao Majeeth ||

If the body becomes 

the dyer's vat, O 

Beloved, and the 

Name is placed within 

it as the dye,

(ਪਰ, ਹਾਂ!) ਿੇ ਇਹ ਸਰੀਰ 

(ਨੀਲਾਰੀ ਦੀ) ਮੱਟੀ ਬਣ ਿਾਏ, 

ਤੇ ਹੇ ਸੱਿਣ! ਿ ੇਇਸ ਜਵਚ 

ਮਿੀਠ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਪਾਇਆ 

ਿਾਏ,
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31055 722 rM|x vwlw jy rM|Y 
swihbu AYsw rMgu  
n fIT]2]

Rann(g)an Vaalaa 

Jae Rann(g)ai 

Saahib Aisaa Rang 

N Ddeeth ||2||

And if the Dyer who 

dyes this cloth is the 

Lord Master - O, such 

a color has never been 

seen before! ||2||

ਜਿਰ ਮਾਜਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਨੀਲਾਰੀ (ਬਣ ਕੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਰੂੰਗ (ਦਾ ਡੋਬਾ) 
ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਿੇਹਾ ਰੂੰਗ ਚੜਹਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਕਦੇ ਪਜਹਲਾਂ ਵੇਜਖਆ 

ਨਾਹ ਹੋਵੇ ॥੨॥
31056 722 ijn ky coly rqVy 

ipAwry kMqu iqnw 
kY pwis]

r`qVy Jin Kae Cholae 

Ratharrae Piaarae 

Kanth Thinaa Kai 

Paas ||

Those whose shawls 

are so dyed, O 

Beloved, their 

Husband Lord is 

always with them.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ (ਸੱਿਣ!) ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਦੇ (ਸਰੀਰ-) 

ਚੋਲੇ (ਿੀਵਨ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ) 

ਰੂੰ ਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
(ਸਦਾ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 

(ਵੱਸਦਾ) ਹੈ।
31057 722 DUiV iqnw kI jy 

imlY jI khu  
nwnk kI 
Ardwis]3]

Dhhoorr Thinaa 

Kee Jae Milai Jee 

Kahu Naanak Kee 

Aradhaas ||3||

Bless me with the dust 

of those humble 

beings, O Dear Lord. 

Says Nanak, this is my 

prayer. ||3||

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਨਾਨਕ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 
ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਭਲਾ ਜਕਤੇ 

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਜਮਲ ਿਾਏ ॥੩॥

31058 722 Awpy swjy Awpy 
rMgy Awpy ndir 
kryie]

Aapae Saajae 

Aapae Rangae 

Aapae Nadhar 

Karaee ||

He Himself creates, 

and He Himself 

imbues us. He Himself 

bestows His Glance of 

Grace.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਤੇ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਸੂੰਵਾਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ (ਨਾਮ 

ਦਾ) ਰੂੰਗ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ।
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31059 722 nwnk kwmix 
kMqY BwvY Awpy hI 
rwvyie]4]1]3]

Naanak Kaaman 

Kanthai Bhaavai 

Aapae Hee 

Raavaee 

||4||1||3||

O Nanak, if the soul-

bride becomes 

pleasing to her 

Husband Lord, He 

Himself enjoys her. 

||4||1||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੩॥

31060 722 iqlMg mÚ1] Thilang Ma 1 || Tilang, First Mehl:

31061 722 ieAwnVIey  
mwnVw kwie 
kryih]

Eiaanarreeeae 

Maanarraa Kaae 

Karaehi ||

O foolish and ignorant 

soul-bride, why are 

you so proud?

ਹੇ ਬਹੁਤ ਅੂੰਞਾਣ ਜਿੂੰ ਦੇ! 

ਇਤਨਾ ਕੋਝਾ ਮਾਣ ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਕਰਦੀ ਹੈਂ?

31062 722 AwpnVY Gir 
hir rMgo kI n 
mwxyih]

Aapanarrai Ghar 

Har Rango Kee N 

Maanaehi ||

Within the home of 

your own self, why do 

you not enjoy the Love 

of your Lord?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਸ 

(ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਜਕਉਂ 

ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੀ?

31063 722 shu nyVY Dn 
kMmlIey bwhru  
ikAw FUFyih]

Dn:polw bolo Sahu Naerrai 

Dhhan 

Kanmaleeeae 

Baahar Kiaa 

Dtoodtaehi ||

Your Husband Lord is 

so very near, O foolish 

bride; why do you 

search for Him 

outside?

ਹੇ ਭੋਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! ਪਤੀ-
ਪਿਭੂ (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਤੇਰੇ) ਨੇੜੇ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  (ਿੂੰਗਲ 

ਆਜਦਕ) ਬਾਹਰਲਾ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਕਉਂ ਭਾਲਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈਂ?
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31064 722 BY kIAw dyih 
slweIAw nYxI  
Bwv kw kir 
sIgwro]

Bhai Keeaa Dhaehi 

Salaaeeaa Nainee 

Bhaav Kaa Kar 

Seegaaro ||

Apply the Fear of God 

as the maascara to 

adorn your eyes, and 

make the Love of the 

Lord your ornament.

(ਿੇ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗਆਨ 

ਦੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਡਰ-ਅਦਬ (ਦੇ ਸੁਰਮੇ) ਦੀਆਂ 

ਸਲਾਈਆਂ ਪਾ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਦਾ ਹਾਰ-ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰ।

31065 722 qw sohwgix 
jwxIAY lwgI jw 
shu Dry 
ipAwro]1]

Thaa Sohaagan 

Jaaneeai Laagee 

Jaa Sahu Dhharae 

Piaaro ||1||

Then, you shall be 

known as a devoted 

and committed soul-

bride, when you 

enshrine love for your 

Husband Lord. ||1||

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੋਹਾਗ 

ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਉਸ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰੇ ॥੧॥

31066 722 ieAwxI bwlI 
ikAw kry jw Dn  
kMq n BwvY]

bwlI:ks ky Eiaanee Baalee 

Kiaa Karae Jaa 

Dhhan Kanth N 

Bhaavai ||

What can the silly 

young bride do, if she 

is not pleasing to her 

Husband Lord?

(ਪਰ) ਅੂੰਞਾਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਭੀ 
ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੇ ਉਹ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਹੀ ਨਾਹ ਲੱਗੇ?

31067 722 krx plwh kry 
bhuqyry sw Dn  
mhlu n pwvY]

Karan Palaah 

Karae 

Bahuthaerae Saa 

Dhhan Mehal N 

Paavai ||

She may plead and 

implore so many 

times, but still, such a 

bride shall not obtain 

the Mansion of the 

Lord's Presence.

ਅਿੇਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਭਾਵੇਂ 
ਜਕਤਨੇ ਹੀ ਤਰਲੇ ਪਈ ਕਰੇ, 

ਉਹ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਮਹਲ-ਘਰ 

ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
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31068 722 ivxu krmw ikCu 
pweIAY nwhI jy 
bhuqyrw DwvY]

Vin Karamaa Kishh 

Paaeeai Naahee 

Jae Bahuthaeraa 

Dhhaavai ||

Without the karma of 

good deeds, nothing is 

obtained, although 

she may run around 

frantically.

(ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨੀ ਹੀ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਕਰੇ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੁਝ ਭੀ 
ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

31069 722 lb loB AhMkwr 
kI mwqI mwieAw 
mwih smwxI]

mwqI:ks ky Lab Lobh 

Ahankaar Kee 

Maathee Maaeiaa 

Maahi Samaanee 

||

She is intoxicated with 

greed, pride and 

egotism, and 

engrossed in Maya.

ਿ ੇਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਿੀਭ ਦੇ 

ਚਸਕੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

(ਆਜਦਕ) ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹੇ, 

ਅਤੇ ਸਦਾ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਜਵਚ ਡੱੁਬੀ ਰਹੇ,

31070 722 ienI bwqI shu 
pweIAY nwhI BeI 
kwmix 
ieAwxI]2]

bwqIN Einee Baathee 

Sahu Paaeeai 

Naahee Bhee 

Kaaman Eiaanee 

||2||

She cannot obtain her 

Husband Lord in these 

ways; the young bride 

is so foolish! ||2||

ਤਾਂ ਇਹਨੀਂ ਗੱਲੀਂ ਖਸਮ ਪਿਭੂ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਅੂੰਞਾਣ ਹੀ ਰਹੀ (ਿ ੋ

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਮਸਤ ਰਹੇ 

ਤੇ ਜਿਰ ਭੀ ਸਮਝੇ ਜਕ ਉਹ 

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ) ॥੨॥
31071 722 jwie puChu  

sohwgxI vwhY  
iknI bwqI shu 
pweIAY]

(vwhY)pwsoN Jaae Pushhahu 

Sohaaganee 

Vaahai Kinee 

Baathee Sahu 

Paaeeai ||

Go and ask the happy, 

pure soul-brides, how 

did they obtain their 

Husband Lord?

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ) ਉਹਨਾਂ 
ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਾ 
ਕੇ ਪੱੁਛ ਵੇਖੋ ਜਕ ਜਕਹਨੀਂ ਗੱਲੀਂ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,
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31072 722 jo ikCu kry so 
Blw kir mwnIAY  
ihkmiq hukmu 
cukweIAY]

Jo Kishh Karae So 

Bhalaa Kar 

Maaneeai 

Hikamath Hukam 

Chukaaeeai ||

Whatever the Lord 

does, accept that as 

good; do away with 

your own cleverness 

and self-will.

(ਉਹ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ਜਕ) ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਛੱਡ 

ਜਦਉ, ਿੋ ਕੁਝ ਪਿਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ (ਜਸਰ 

ਮੱਥੇ ਤੇ) ਮੂੰ ਨੋ,

31073 722 jw kY pRyim 
pdwrQu pweIAY  
qau crxI icqu 
lweIAY]

Jaa Kai Praem 

Padhaarathh 

Paaeeai Tho 

Charanee Chith 

Laaeeai ||

By His Love, true 

wealth is obtained; 

link your 

consciousness to His 

lotus feet.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਨਾਮ-ਵਸਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਮਨ ਿੋੜੋ,

31074 722 shu khY so kIjY  
qnu mno dIjY  
AYsw prmlu 
lweIAY]

Sahu Kehai So 

Keejai Than Mano 

Dheejai Aisaa 

Paramal Laaeeai ||

As your Husband Lord 

directs, so you must 

act; surrender your 

body and mind to Him, 

and apply this 

perfume to yourself.

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਿ ੋਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ 

ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਬੱਸ! 

ਇਹ ਸੁਗੂੰ ਧੀ (ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ) 

ਵਰਤੋ।

31075 722 eyv khih 
sohwgxI BYxy  
ienI bwqI shu 
pweIAY]3]

Eaev Kehehi 

Sohaaganee 

Bhainae Einee 

Baathee Sahu 

Paaeeai ||3||

So speaks the happy 

soul-bride, O sister; in 

this way, the Husband 

Lord is obtained. ||3||

ਸੋਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੀ 
ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਕ ਹੇ ਭੈਣ! 

ਇਹਨੀਂ ਗੱਲੀਂ ਹੀ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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31076 722 Awpu gvweIAY qw 
shu pweIAY Aauru 
kYsI cqurweI]

Aap Gavaaeeai 

Thaa Sahu Paaeeai 

Aour Kaisee 

Chathuraaee ||

Give up your selfhood, 

and so obtain your 

Husband Lord; what 

other clever tricks are 

of any use?

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਿਦੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਦਮ 

ਜਵਅਰਥ ਚਲਾਕੀ ਹੈ।

31077 722 shu ndir kir 
dyKY so idnu lyKY  
kwmix nau iniD 
pweI]

Sahu Nadhar Kar 

Dhaekhai So Dhin 

Laekhai Kaaman 

No Nidhh Paaee ||

When the Husband 

Lord looks upon the 

soul-bride with His 

Gracious Glance, that 

day is historic - the 

bride obtains the nine 

treasures.

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਉਹ ਜਦਨ ਸਿਲ 

ਿਾਣ ੋਿਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਹਾਗ ਨਾਲ ਤੱਕੇ, (ਜਿਸ) 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਵਲ ਮੇਹਰ ਦੀ) 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ 

ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

31078 722 Awpxy kMq 
ipAwrI sw 
sohwgix nwnk  
sw sBrweI]

swrIAW rwxIAW coN 
sBrweI ptrwxI[SuB 
guxW sBrweI BrwvW 
sihq

Aapanae Kanth 

Piaaree Saa 

Sohaagan Naanak 

Saa Sabharaaee ||

She who is loved by 

her Husband Lord, is 

the true soul-bride; O 

Nanak, she is the 

queen of all.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਆਪਣ ੇਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ 

ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ (ਿਗਤ-) 

ਪਰਵਾਰ ਜਵਚ ਆਦਰ-ਮਾਣ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
31079 722 AYsY rMig rwqI  

shj kI mwqI  
Aih inis Bwie 
smwxI]

mw`qI Aisae Rang 

Raathee Sehaj Kee 

Maathee Ahinis 

Bhaae Samaanee 

||

Thus she is imbued 

with His Love, 

intoxicated with 

delight; day and night, 

she is absorbed in His 

Love.

ਿੇਹੜੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਿੇਹੜੀ 
ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਿੇਹੜੀ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,
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31080 722 suMdir swie srUp 
ibcKix khIAY 
sw 
isAwxI]4]2]4
]

ib-c`Kix Sundhar Saae 

Saroop Bichakhan 

Keheeai Saa 

Siaanee 

||4||2||4||

She is beautiful, 

glorious and brilliant; 

she is known as truly 

wise. ||4||2||4||

ਉਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ 

ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ 

ਜਸਆਣੀ ਕਹੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੪॥

31081 722 iqlMg mhlw 1] Thilang Mehalaa 1 

||

Tilang, First Mehl:

31082 722 jYsI mY AwvY  
Ksm kI bwxI  
qYsVw krI 
igAwnu vy lwlo]

Jaisee Mai Aavai 

Khasam Kee 

Baanee Thaisarraa 

Karee Giaan Vae 

Laalo ||

As the Word of the 

Forgiving Lord comes 

to me, so do I express 

it, O Lalo.

ਹੇ (ਭਾਈ) ਲਾਲੋ! ਮੈਨੂੂੰ  ਜਿਹੋ 

ਜਿਹੀ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ ਪਿੇਰਨਾ 
ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
(ਉਸ ਦੂਰ-ਘਟਨਾ ਦੀ) 
ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ (ਿੋ ਇਸ 

ਸ਼ਜਹਰ ਸ਼ੈਦਪੁਰ ਜਵਚ ਵਾਪਰੀ 
ਹੈ)।

31083 722 pwp kI jM\ lY  
kwblhu DwieAw  
jorI mMgY dwnu vy 
lwlo]

Paap Kee Jannj Lai 

Kaabalahu 

Dhhaaeiaa Joree 

Mangai Dhaan Vae 

Laalo ||

Bringing the marriage 

party of sin, Babar has 

invaded from Kaabul, 

demanding our land as 

his wedding gift, O 

Lalo.

(ਬਾਬਰ) ਕਾਬਲ ਤੋਂ (ਫ਼ੌਿ ਿੋ, 
ਮਾਨੋ) ਪਾਪ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਿੂੰਞ 

(ਹੈ) ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਆ 

ਚਜੜਹਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਧੱਕੇ 

ਨਾਲ ਜਹੂੰ ਦ-ਦੀ-ਹਕੂਮਤ ਰੂਪ 

ਕੂੰ ਜਨਆ-ਦਾਨ ਮੂੰਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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31084 722 srmu Drmu duie  
Cip Kloey kUVu 
iPrY prDwnu vy 
lwlo]

Saram Dhharam 

Dhue Shhap 

Khaloeae Koorr 

Firai Paradhhaan 

Vae Laalo ||

Modesty and 

righteousness both 

have vanished, and 

falsehood struts 

around like a leader, O 

Lalo.

(ਸੈਦਪੁਰ ਜਵਚੋਂ) ਹਯਾ ਤੇ ਧਰਮ 

ਦੋਵੇਂ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਹੀ 
ਝੂਠ ਚੌਧਰੀ ਬਜਣਆ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ।

31085 722 kwjIAw bwmxw 
kI gl QkI  
Agdu pVY sYqwnu  
vy lwlo]

(Q`kI)mu~k geI[(Agdu) 
inkwh[ (sYqwnu)kwm[ 
kwjIAW:polw bolo[ 
g`l,Q`kI, pV@Y

Kaajeeaa 

Baamanaa Kee Gal 

Thhakee Agadh 

Parrai Saithaan 

Vae Laalo ||

The Qazis and the 

Brahmins have lost 

their roles, and Satan 

now conducts the 

marriage rites, O Lalo.

(ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਸਪਾਹੀਆਂ ਵਲੋਂ 
ਸੈਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਿੀਆਂ ਉਤੇ 

ਇਤਨੇ ਅੱਜਤਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ 

ਹਨ ਜਕ, ਮਾਨੋ) ਸ਼ੈਤਾਨ (ਇਸ 

ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ) ਜਵਆਹ ਪੜਹਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 

ਬਿਾਹਮਣਾਂ ਦੀ (ਸਾਊਆਂ ਵਾਲੀ) 
ਮਰਯਾਦਾ ਮੱੁਕ ਚੁਕੀ ਹੈ।

31086 722 muslmwnIAw 
pVih kqybw  
kst mih krih 
Kudwie vy lwlo]

Musalamaaneeaa 

Parrehi Kathaebaa 

Kasatt Mehi 

Karehi Khudhaae 

Vae Laalo ||

The Muslim women 

read the Koran, and in 

their misery, they call 

upon God, O Lalo.

ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ (ਭੀ ਇਸ 

ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ ਿੋ) ਇਸ ਜਬਪਤਾ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੀ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) 

ਕੁਰਾਨ (ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ) ਪੜਹ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦਾ ਅੱਗੇ 

ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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31087 722 jwiq snwqI hoir 
ihdvwxIAw eyih 
BI lyKY lwie vy 
lwlo]

Jaath Sanaathee 

Hor 

Hidhavaaneeaa 

Eaehi Bhee 

Laekhai Laae Vae 

Laalo ||

The Hindu women of 

high social status, and 

others of lowly status 

as well, are put into 

the same category, O 

Lalo.

ਉੱਚੀਆਂ ਿਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੀਵੀਆਂ 

ਿਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀ ਸਭ 

ਜਹੂੰ ਦੂ ਇਸਤਿੀਆਂ-ਇਹਨਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹੀ 
ਅੱਜਤਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

31088 723 KUn ky soihly 
gwvIAih nwnk  
rqu kw kuMgU pwie  
vy lwlo]1]

Khoon Kae Sohilae 

Gaaveeahi Naanak 

Rath Kaa Kungoo 

Paae Vae Laalo 

||1||

The wedding songs of 

murder are sung, O 

Nanak, and blood is 

sprinkled instead of 

saffron, O Lalo. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਜਵਆਹ 

ਜਵਚ ਸੈਦਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹਰ ਪਾਸੇ) ਜਵਰਲਾਪ ਹੋ ਰਹੇ 

ਹਨ ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕੇਸਰ 

ਜਛੜਜਕਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

31089 723 swihb ky gux 
nwnku gwvY mws 
purI ivic AwKu 
msolw]

Saahib Kae Gun 

Naanak Gaavai 

Maas Puree Vich 

Aakh Masolaa ||

Nanak sings the 

Glorious Praises of the 

Lord and Master in the 

city of corpses, and 

voices this account.

(ਸੈਦਪੁਰ ਦੀ ਕਤਲਾਮ ਦੀ ਇਹ 

ਦੁਰ-ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਜਭਆਨਕ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਕ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਲੋਥਾਂ-ਭਰੇ ਇਸ 

ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀ 
ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,
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31090 723 ijin aupweI 
rMig rvweI bYTw 
vyKY viK iekylw]

Jin Oupaaee Rang 

Ravaaee Baithaa 

Vaekhai Vakh 

Eikaelaa ||

The One who created, 

and attached the 

mortals to pleasures, 

sits alone, and 

watches this.

(ਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਇਸ) 

ਅਟੱਲ ਜਨਯਮ ਨੂੂੰ  ਉਚਾਰ (ਚੇਤੇ 

ਰੱਖ ਜਕ) ਜਿਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਉਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਪਰਜਵਰਤ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੁਰ-

ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਿ ੋ

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ)।

31091 723 scw so swihbu  
scu qpwvsu  
scVw inAwau 
krygu msolw]

(msolw)mslw jW 
slwh[ kry-gu

Sachaa So Saahib 

Sach Thapaavas 

Sacharraa Niaao 

Karaeg Masolaa ||

The Lord and Master is 

True, and True is His 

justice. He issues His 

Commands according 

to His judgement.

ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਅਟੱਲ 

ਜਨਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਜਨਆਉਂ (ਹੁਣ ਤਕ) ਅਟੱਲ ਹੈ, 

ਉਹ (ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਅਟੱਲ 

ਜਨਯਮ ਵਰਤਾਇਗਾ ਉਹੀ 
ਜਨਆਉਂ ਕਰੇਗਾ ਿ ੋਅਟੱਲ ਹੈ।

31092 723 kwieAw kpVu  
tuku tuku hosI  
ihdusqwnu 
smwlsI bolw]

k`pVu[t`uku[tu`ku[ho~sI[bo~
lw

Kaaeiaa Kaparr 

Ttuk Ttuk Hosee 

Hidhusathaan 

Samaalasee Bolaa 

||

The body-fabric will be 

torn apart into shreds, 

and then India will 

remember these 

words.

(ਉਸ ਅਟੱਲ ਜਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਦਪੁਰ ਜਵਚ 

ਹਰ ਪਾਸੇ) ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ-ਰੂਪ 

ਕੱਪੜਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਇਕ ਐਸੀ ਜਭਆਨਕ 

ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਹੂੰ ਦੁਸਤਾਨ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
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31093 723 Awvin ATqrY  
jwin sqwnvY horu 
BI auTsI mrd 
kw cylw]

(ATqrY)ibkRmI 1578 
c bwbr Awvygw[1597 
Aqy 1797 ibkRmI c 
muglW dw rwj clw 
jwvygw, mrd guru goibMd 
isMG swihb jI, cylw 
^wlsw pMQ au~Tygw (ieh 
vrqwrw vrq cu`kw hY) 
AT`qrY

Aavan Athatharai 

Jaan Sathaanavai 

Hor Bhee 

Outhasee Maradh 

Kaa Chaelaa ||

Coming in seventy-

eight (1521 A.D.), they 

will depart in ninety-

seven (1540 A.D.), and 

then another disciple 

of man will rise up.

(ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ! ਿਦ ਤਕ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਪਰਜਵਰਤ ਹਨ, ਅਿੇਹੇ ਘੱਲੂ-
ਘਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹੀ ਰਜਹਣੇ ਹਨ, 

ਮੁਗ਼ਲ ਅੱਿ) ਸੂੰਮਤ ਅਠੱਤਰ 

ਜਵਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੂੰਮਤ 

ਸਤਾਨਵੇ ਜਵਚ ਚਲੇ ਿਾਣਗੇ, 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਰਮਾ ਭੀ ਉੱਠ ਖੜਾ 
ਹੋਵੇਗਾ।

31094 723 sc kI bwxI  
nwnku AwKY scu 
suxwiesI sc kI 
bylw]2]3]5]

(bylw)smW[bylw ksky 
bolx nwl jMgL ArQ 
bxygw[ bylw:polw bolo jI

Sach Kee Baanee 

Naanak Aakhai 

Sach Sunaaeisee 

Sach Kee Baelaa 

||2||3||5||

Nanak speaks the 

Word of Truth; he 

proclaims the Truth at 

this, the right time. 

||2||3||5||

(ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਮਰ ਅਿਾਈ ਂ

ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਨਾਨਕ ਤਾਂ 
(ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਹੀ) ਇਹ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, 
ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ 
ਸਮਾ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਸਤੇ 

ਹੀ ਜਮਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥੩॥੫॥

31095 723 iqlMg mhlw 4 
Gru 2

Thilang Mehalaa 4 

Ghar 2

Tilang, Fourth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਜਤਲੂੰ ਗ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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31096 723 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31097 723 siB Awey hukim 
Ksmwhu hukim 
sB vrqnI]

Sabh Aaeae 

Hukam 

Khasamaahu 

Hukam Sabh 

Varathanee ||

Everyone comes by 

Command of the Lord 

and Master. The 

Hukam of His 

Command extends to 

all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

(ਹੀ) ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

31098 723 scu swihbu swcw 
Kylu sBu hir 
DnI]1]

K@ylu Sach Saahib 

Saachaa Khael 

Sabh Har Dhhanee 

||1||

True is the Lord and 

Master, and True is His 

play. The Lord is the 

Master of all. ||1||

ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
(ਰਜਚਆ ਿਗਤ-) ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਅਟੱਲ (ਜਨਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ)। 

ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧॥
31099 723 swlwihhu scu sB 

aUpir hir DnI]
swlw-ihhu Saalaahihu Sach 

Sabh Oopar Har 

Dhhanee ||

So praise the True 

Lord; the Lord is the 

Master over all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਜਰਆ ਕਰੋ। 
ਉਹ ਹਰੀ ਸਭ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ ਤੇ 

ਮਾਲਕ ਹੈ।

31100 723 ijsu nwhI koie 
srIku iksu lyKY 
hau gnI]rhwau]

Jis Naahee Koe 

Sareek Kis Laekhai 

Ho Ganee || 

Rehaao ||

No one is equal to 

Him; am I of any 

account? ||Pause||

ਜਿਸ ਹਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਕਸ 

ਜਗਣਤੀ ਜਵਚ ਹਾਂ ਜਕ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ? 

ਰਹਾਉ॥
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31101 723 pauxu pwxI DrqI 
Awkwsu Gr mMdr 
hir bnI]

Poun Paanee 

Dhharathee 

Aakaas Ghar 

Mandhar Har 

Banee ||

Air, water, earth and 

sky - the Lord has 

made these His home 

and temple.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ 
ਆਕਾਸ਼-ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ (ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ) ਘਰ ਮੂੰਦਰ 

ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

31102 723 ivic vrqY nwnk 
Awip JUTu khu 
ikAw gnI]2]1]

Vich Varathai 

Naanak Aap 

Jhooth Kahu Kiaa 

Ganee ||2||1||

He Himself is 

pervading 

everywhere, O Nanak. 

Tell me: what can be 

counted as false? 

||2||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਅਸੱਤ ਆਖਾਂ? 

॥੨॥੧॥

31103 723 iqlMg mhlw 4] Thilang Mehalaa 4 

||

Tilang, Fourth Mehl:

31104 723 inq inhPl 
krm kmwie  
bPwvY durmqIAw]

(bPwvY)mwx krdw 
hY[durm`qIAw

Nith Nihafal 

Karam Kamaae 

Bafaavai 

Dhuramatheeaa ||

The evil-minded 

person continually 

does fruitless deeds, 

all puffed up with 

pride.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਖੋਟੀ ਬੁਜਧ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਉਹ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, (ਜਿਰ ਭੀ ਅਿੇਹੇ 

ਜਵਅਰਥ ਕੂੰਮ ਕਰ ਕੇ) ਲਾਫ਼ਾਂ 
ਮਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

31105 723 jb AwxY vl vMc 
kir JUTu qb 
jwxY jgu 
ijqIAw]1]

ij`qIAw Jab Aanai 

Valavanch Kar 

Jhooth Thab 

Jaanai Jag Jitheeaa 

||1||

When he brings home 

what he has acquired, 

by practicing 

deception and 

falsehood, he thinks 

that he has conquered 

the world. ||1||

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਕਰ ਕੇ, ਕੋਈ 

ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ (ਕੁਝ ਧਨ-ਮਾਲ) 

ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥
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31106 723 AYsw bwjI sYswru  
n cyqY hir nwmw]

Aisaa Baajee 

Saisaar N Chaethai 

Har Naamaa ||

Such is the drama of 

the world, that he 

does not contemplate 

the Lord's Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿਗਤ ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਖੇਡ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ,

31107 723 iKn mih ibnsY 
sBu JUTu myry mn 
iDAwie 
rwmw]rhwau]

Khin Mehi Binasai 

Sabh Jhooth 

Maerae Man 

Dhhiaae Raamaa 

|| Rehaao ||

In an instant, all this 

false play shall perish; 

O my mind, meditate 

on the Lord. ||Pause||

ਇਕ ਜਛਨ ਜਵਚ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਪਰ ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਜਿਰ ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ। ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਰਹੁ 

ਰਹਾਉ॥
31108 723 sw vylw iciq n 

AwvY ijqu Awie 
kMtku kwlu gRsY]

Saa Vaelaa Chith N 

Aavai Jith Aae 

Kanttak Kaal 

Grasai ||

He does not think of 

that time, when 

Death, the Torturer, 

shall come and seize 

him.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਵੇਲਾ (ਕਦੇ) 

ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਿਦੋਂ 
ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਲ ਆ ਕੇ ਿੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

31109 723 iqsu nwnk ley 
Cfwie ijsu 
ikrpw kir 
ihrdY vsY]2]2]

This Naanak Leae 

Shhaddaae Jis 

Kirapaa Kar 

Hiradhai Vasai 

||2||2||

O Nanak, the Lord 

saves that one, within 

whose heart the Lord, 

in His Kind Mercy, 

dwells. ||2||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ) ਛਡਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੨॥

31110 723 iqlMg mhlw 5 
Gru 1

Thilang Mehalaa 5 

Ghar 1

Tilang, Fifth Mehl, First 

House:

ਰਾਗ ਜਤਲੂੰ ਗ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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31111 723 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31112 723 Kwk nUr krdM  
Awlm dunIAwie]

(Kwk)im`tI[(nUr)pRkwS[
(krdM)pauxw kIqw hY[ 
(Awlm)sMswr[ dunI-
Awie

Khaak Noor 

Karadhan Aalam 

Dhuneeaae ||

The Lord infused His 

Light into the dust, 

and created the world, 

the universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਚੇਤਨ ਿੋਜਤ ਅਤੇ 

ਅਚੇਤਨ ਜਮੱਟੀ ਜਮਲਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ 

ਇਹ ਿਹਾਨ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

31113 723 Asmwn ijmI 
drKq Awb  
pYdwieis 
Kudwie]1]

Awb pwxI[ 
Kudwie^udwjI ny[ d-
r`Kq

Asamaan Jimee 

Dharakhath Aab 

Paidhaaeis 

Khudhaae ||1||

The sky, the earth, the 

trees, and the water - 

all are the Creation of 

the Lord. ||1||

ਆਸਮਾਨ, ਧਰਤੀ, ਰੱੁਖ, ਪਾਣੀ 
(ਆਜਦਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ॥੧॥

31114 723 bMdy csm dIdM  
Pnwie]

(csm)A`KW 
nwl[(dIdM)dyKdw 
hYN[(Pnwie)nwsvMq hY

Bandhae Chasam 

Dheedhan Fanaae 

||

O human being, 

whatever you can see 

with your eyes, shall 

perish.

ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਅੱਖੀਂ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ।

31115 723 dunˆØIAw murdwr 
KurdnI gwPl 
hvwie]rhwau]

(KurdnI)KWdI 
hY[(gwPl)bysmJ 
Bu`lxhwr[ (hvwie)ie`Cw

Dhunanaeeaa 

Muradhaar 

Khuradhanee 

Gaafal Havaae || 

Rehaao ||

The world eats dead 

carcasses, living by 

neglect and greed. 

||Pause||

ਪਰ ਦੁਨੀਆ (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਲਾਲਚ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਲੋਂ) ਭੁੱ ਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ, ਹਰਾਮ 

ਖਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਪਰਾਇਆ 

ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) 

ਰਹਾਉ॥
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31116 723 gYbwn hYvwn  
hrwm kusqnI  
murdwr bKorwie]

(gYbwn)BUqnw[(hYvwn)p
SU[(kusqnI)kohx mwrn 
vwly[(bKorwie)KWdw hY

Gaibaan Haivaan 

Haraam 

Kusathanee 

Muradhaar 

Bakhoraae ||

Like a goblin, or a 

beast, they kill and eat 

the forbidden 

carcasses of meat.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਮਨੱੁਖ ਭੂਤਾਂ 
ਪਿੇਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰਾਮ ਮਾਰ 

ਕੇ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

31117 723 idl kbj kbjw  
kwdro dojk 
sjwie]2]

(kbj)kbjw krn vwlI 
mwieAw ny idl nUM kbzy 
kr ilAw 
hY[(dojk)nrk 
dI[(sjwie)szw imlygI

Dhil Kabaj Kabajaa 

Kaadharo Dhojak 

Sajaae ||2||

So control your urges, 

or else you will be 

seized by the Lord, 

and thrown into the 

tortures of hell. ||2||

ਇਸ ਦੇ ਜਦਲ ਉਤੇ (ਮਾਇਆ 

ਦਾ) ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਦੋਜ਼ਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

31118 723 vlI inAwmiq  
ibrwdrw drbwr 
imlk Kwnwie]

p`uqR nwl imlky Kwx 
(vlI) 
hY[(inAwmiq)pdwrQ[ 
(ibrwdrw)sbMDI[(drbw
r)kcihrIAW[ (imlk) 
jgIrW[(Kwnwie)Gr

Valee Niaamath 

Biraadharaa 

Dharabaar Milak 

Khaanaae ||

Your benefactors, 

presents, companions, 

courts, lands and 

homes

ਹੇ ਭਾਈ! ਤਦੋਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ 
ਜਪਉ, ਭਰਾ, ਦਰਬਾਰ, 

ਿਾਇਦਾਦ, ਘਰ-

31119 723 jb AjrweIlu 
bsqnI qb ic 
kwry ibdwie]3]

(bsqnI)bMnyHgw[(ic)ik
Aw[(kwry)kryNgw[ 
(ibdwie)jwx lY ies 
g`l nUM

Jab Ajaraaeel 

Basathanee Thab 

Ch Kaarae Bidhaae 

||3||

- when Azraa-eel, the 

Messenger of Death 

seizes you, what good 

will these be to you 

then? ||3||

ਇਹ ਸਾਰੇ (ਿਗਤ ਤੋਂ) ਜਵਦਾ 
ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਕਸ ਕੂੰਮ ਆਉਣਗੇ? 

ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਜਰਸ਼ਤਾ (ਆ ਕੇ) 

ਬੂੰਨਹ  ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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31120 723 hvwl mwlUmu 
krdM pwk 
Alwh]

A`lwh Havaal Maaloom 

Karadhan Paak 

Alaah ||

The Pure Lord God 

knows your condition.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਜਵਤਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਤੇਰੇ ਜਦਲ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਹਾਲ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

31121 723 bugo nwnk 
Ardwis pyis  
drvys 
bMdwh]4]1]

bugo:kihMdy hn siqgurU 
jI[ pyisA`gy[ bugo:polw 
bolo

Bugo Naanak 

Aradhaas Paes 

Dharavaes 

Bandhaah 

||4||1||

O Nanak, recite your 

prayer to the holy 

people. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਅਰਦਾਸ ਕਜਰਆ ਕਰ (ਜਕ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਵਸ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਿਸਣ ਦੇਵੇ) ॥੪॥੧॥
31122 723 iqlMg Gru 2 

mhlw 5]

Thilang Ghar 2 

Mehalaa 5 ||

Tilang, Second House, 

Fifth Mehl:

31123 723 quDu ibnu dUjw 
nwhI koie]

Thudhh Bin 

Dhoojaa Naahee 

Koe ||

There is no other than 

You, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਦੂਿਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

31124 723 qU krqwru krih 
so hoie]

Thoo Karathaar 

Karehi So Hoe ||

You are the Creator; 

whatever You do, that 

alone happens.

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

31125 723 qyrw joru qyrI 
min tyk]

Thaeraa Jor 

Thaeree Man 

Ttaek ||

You are the strength, 

and You are the 

support of the mind.

(ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਣ 

ਹੈ, (ਸਾਡੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

31126 723 sdw sdw jip  
nwnk eyk]1]

Sadhaa Sadhaa Jap 

Naanak Eaek ||1||

Forever and ever, 

meditate, O Nanak, on 

the One. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਹੁ ॥੧॥
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31127 723 sB aUpir  
pwrbRhmu dwqwru]

Sabh Oopar 

Paarabreham 

Dhaathaar ||

The Great Giver is the 

Supreme Lord God 

over all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਰਾਖਾ ਹੈ।

31128 723 qyrI tyk qyrw 
AwDwru]rhwau]

Thaeree Ttaek 

Thaeraa Aadhhaar 

|| Rehaao ||

You are our support, 

You are our sustainer. 

||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

31129 724 hY qUhY qU 
hovnhwr]

hY:vrqmwn smyN c[ 
qUhY:BUqkwl guzry smyN 
c[ hovnhwr:A`gy nUM 
sdw Ac`l Afol hoN jI

Hai Thoohai Thoo 

Hovanehaar ||

You are, You are, and 

You shall ever be,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਤੂੂੰ  ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

31130 724 Agm AgwiD 
aUc Awpwr]

Agam Agaadhh 

Ooch Aapaar ||

O inaccessible, 

unfathomable, lofty 

and infinite Lord.

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਅਥਾਹ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ!
31131 724 jo quDu syvih iqn 

Bau duKu nwih]

Jo Thudhh Saevehi 

Thin Bho Dhukh 

Naahi ||

Those who serve You, 

are not touched by 

fear or suffering.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ ਕੋਈ 

ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

31132 724 gur prswid  
nwnk gux 
gwih]2]

Gur Parasaadh 

Naanak Gun Gaahi 

||2||

By Guru's Grace, O 

Nanak, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ॥੨॥

31133 724 jo dIsY so qyrw 
rUpu]

Jo Dheesai So 

Thaeraa Roop ||

Whatever is seen, is 

Your form, O treasure 

of virtue,

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ,
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31134 724 gux inDwn goivMd 
AnUp]

Gun Nidhhaan 

Govindh Anoop ||

O Lord of the 

Universe, O Lord of 

incomparable beauty.

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਹੇ ਸੋਹਣੇ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ! (ਇਹ ਿਗਤ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਰੂਪ ਹੈ)

31135 724 ismir ismir  
ismir jn soie]

Simar Simar Simar 

Jan Soe ||

Remembering, 

remembering, 

remembering the Lord 

in meditation, His 

humble servant 

becomes like Him.

ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਸਦਾ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ।

31136 724 nwnk krim 
prwpiq hoie]3]

Naanak Karam 

Paraapath Hoe 

||3||

O Nanak, by His Grace, 

we obtain Him. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

31137 724 ijin jipAw  
iqs kau 
bilhwr]

Jin Japiaa This Ko 

Balihaar ||

I am a sacrifice to 

those who meditate 

on the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

31138 724 iqs kY sMig qrY 
sMswr]

This Kai Sang 

Tharai Sansaar ||

Associating with them, 

the whole world is 

saved.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ) ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

31139 724 khu nwnk pRB 
locw pUir]

Kahu Naanak 

Prabh Lochaa Poor 

||

Says Nanak, God 

fulfills our hopes and 

aspirations.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ,

31140 724 sMq jnw kI  
bwCau 
DUir]4]2]

Santh Janaa Kee 

Baashho Dhhoor 

||4||2||

I long for the dust of 

the feet of the Saints. 

||4||2||

ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੨॥
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31141 724 iqlMg mhlw 5 
Gru 3]

Thilang Mehalaa 5 

Ghar 3 ||

Tilang, Fifth Mehl, 

Third House:

31142 724 imhrvwnu swihbu 
imhrvwnu]

Miharavaan 

Saahib 

Miharavaan ||

Merciful, the Lord 

Master is Merciful.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਿਭੂ) ਸਦਾ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

31143 724 swihbu myrw 
imhrvwnu]

Saahib Maeraa 

Miharavaan ||

My Lord Master is 

Merciful.

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

31144 724 jIA sgl kau  
dyie dwnu]rhwau]

Jeea Sagal Ko 

Dhaee Dhaan || 

Rehaao ||

He gives His gifts to all 

beings. ||Pause||

ਉਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸਭ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ) ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

31145 724 qU kwhy folih 
pRwxIAw quDu 
rwKYgw 
isrjxhwru]

Thoo Kaahae 

Ddolehi 

Praaneeaa Thudhh 

Raakhaigaa 

Sirajanehaar ||

Why do you waver, O 

mortal being? The 

Creator Lord Himself 

shall protect you.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਘਬਰਾਂਦਾ 
ਹੈਂ? ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਤੇਰੀ (ਜ਼ਰੂਰ) ਰੱਜਖਆ ਕਰੇਗਾ।

31146 724 ijin pYdwieis qU 
kIAw soeI dyie 
AwDwru]1]

Jin Paidhaaeis 

Thoo Keeaa Soee 

Dhaee Aadhhaar 

||1||

He who created you, 

will also give you 

nourishment. ||1||

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਉਹੀ (ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ ) 
ਆਸਰਾ (ਭੀ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6318 Published: March 06/ 2014



31147 724 ijin aupweI 
mydnI soeI krdw 
swr]

Jin Oupaaee 

Maedhanee Soee 

Karadhaa Saar ||

The One who created 

the world, takes care 

of it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ 
(ਇਸ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

31148 724 Git Git mwlku 
idlw kw scw 
prvdgwru]2]

prvd-gwru Ghatt Ghatt 

Maalak Dhilaa Kaa 

Sachaa 

Paravadhagaar 

||2||

In each and every 

heart and mind, the 

Lord is the True 

Cherisher. ||2||

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ (ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਜਦਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ, 

ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ॥੨॥

31149 724 kudriq kIm n 
jwxIAY vfw 
vyprvwhu]

Kudharath Keem 

N Jaaneeai Vaddaa 

Vaeparavaahu ||

His creative potency 

and His value cannot 

be known; He is the 

Great and carefree 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਸਮਜਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ।
31150 724 kir bMdy qU 

bMdgI ijcru Gt 
mih swhu]3]

Kar Bandhae Thoo 

Bandhagee Jichar 

Ghatt Mehi Saahu 

||3||

O human being, 

meditate on the Lord, 

as long as there is 

breath in your body. 

||3||

ਹੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਤੇਰੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਸੁਆਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 

ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹੁ ॥੩॥

31151 724 qU smrQu AkQu 
Agocru jIau ipMfu 
qyrI rwis]

smr`Qu[ A-kQu polw Thoo Samarathh 

Akathh Agochar 

Jeeo Pindd 

Thaeree Raas ||

O God, You are all-

powerful, 

inexpressible and 

imperceptible; my soul 

and body are Your 

capital.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦਾ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ। (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਇਹ) 

ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਦੱਤੀ 
ਹੋਈ ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ।
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31152 724 rhm qyrI suKu 
pwieAw sdw  
nwnk kI 
Ardwis]4]3]

Reham Thaeree 

Sukh Paaeiaa 

Sadhaa Naanak 

Kee Aradhaas 

||4||3||

By Your Mercy, may I 

find peace; this is 

Nanak's lasting prayer. 

||4||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ 

ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਬੂੰਦਗੀ ਦਾ) ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਨਾਨਕ ਦੀ ਭੀ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ (ਜਕ ਤੇਰੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਖ ਜਮਲੇ) ॥੪॥੩॥

31153 724 iqlMg mhlw 5 
Gru 3]

Thilang Mehalaa 5 

Ghar 3 ||

Tilang, Fifth Mehl, 

Third House:

31154 724 krqy kudrqI 
musqwku]

(musqwk)umohq ho irhw hY Karathae 

Kudharathee 

Musathaak ||

O Creator, through 

Your creative potency, 

I am in love with You.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਜਤ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦਾ 
ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ।

31155 724 dIn dunIAw eyk 
qUhI sB Klk 
hI qy 
pwku]rhwau]

(dIn)pRlok[(Klk)^lk
q[(pwku)piv`qR 

Dheen Dhuneeaa 

Eaek Thoohee 

Sabh Khalak Hee 

Thae Paak || 

Rehaao ||

You alone are my 

spiritual and temporal 

Lord; and yet, You are 

detached from all Your 

creation. ||Pause||

ਮੇਰੀ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਦੌਲਤ ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ 
ਖ਼ਲਕਤ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈਂ ਰਹਾਉ॥

31156 724 iKn mwih Qwip 
auQwpdw Awcrj 
qyry rUp]

Aw-crj Khin Maahi 

Thhaap 

Outhhaapadhaa 

Aacharaj Thaerae 

Roop ||

In an instant, You 

establish and 

disestablish. 

Wondrous is Your 

form!

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਇਕ ਜਛਨ 

ਜਵਚ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਸ 

ਭੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਤੇਰੇ ਸੂਰਪ 

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
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31157 724 kauxu jwxY clq 
qyry AMiDAwry 
mih dIp]1]

Koun Jaanai 

Chalath Thaerae 

Andhhiaarae Mehi 

Dheep ||1||

Who can know Your 

play? You are the Light 

in the darkness. ||1||

ਕੋਈ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 
(ਅਜਗਆਨਤਾ ਦੇ) ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ 

(ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਚਾਨਣ ਹੈਂ ॥੧॥

31158 724 Kuid Ksm Klk 
jhwn Alh  
imhrvwn Kudwie]

A`lh Khudh Khasam 

Khalak Jehaan 

Aleh Miharavaan 

Khudhaae ||

You are the Master of 

Your creation, the 

Lord of all the world, 

O Merciful Lord God.

ਹੇ ਅੱਲਾ! ਹੇ ਜਮਹਰਬਾਨ 

ਖ਼ੁਦਾਇ! ਸਾਰੀ ਖ਼ਲਕਤ ਦਾ 
ਸਾਰੇ ਿਹਾਨ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ।

31159 724 idnsu rYix ij 
quDu ArwDy so  
ikau dojik 
jwie]2]

Dhinas Rain J 

Thudhh 

Araadhhae So Kio 

Dhojak Jaae ||2||

One who worships You 

day and night - why 

should he have to go 

to hell? ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੈਨੂੂੰ  
ਆਰਾਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਕ 

ਜਵਚ ਜਕਵੇਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੨॥

31160 724 AjrweIlu Xwru 
bMdy ijsu qyrw 
AwDwru]

Xwru:Xw qwlU qoN bolo Ajaraaeel Yaar 

Bandhae Jis 

Thaeraa Aadhhaar 

||

Azraa-eel, the 

Messenger of Death, is 

the friend of the 

human being who has 

Your support, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਆਸਰਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ 

ਦਾ ਫ਼ਜਰਸ਼ਤਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਮੱਤਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ)।
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31161 724 gunh aus ky 
sgl AwPU qyry 
jn dyKih 
dIdwru]3]

(AwPU)muAw&[AwPU:polw 
bolo

Guneh Ous Kae 

Sagal Aafoo 

Thaerae Jan 

Dhaekhehi 

Dheedhaar ||3||

His sins are all 

forgiven; Your humble 

servant gazes upon 

Your Vision. ||3||

ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

31162 724 dunIAw cIj  
iPlhwl sgly  
scu suKu qyrw 
nwau]

(cIj)pdwrQ[(iPlhwl)
nwsvMq

Dhuneeaa Cheej 

Filehaal Sagalae 

Sach Sukh Thaeraa 

Naao ||

All worldly 

considerations are for 

the present only. True 

peace comes only 

from Your Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ (ਹੋਰ) ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਛੇਤੀ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ 

ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ)।

31163 724 gur imil nwnk 
bUiJAw sdw eyk 
su gwau]4]4]

(su)Su`D srUp[ bU`iJAw Gur Mil Naanak 

Boojhiaa Sadhaa 

Eaekas Gaao 

||4||4||

Meeting the Guru, 

Nanak understands; 

He sings only Your 

Praises forever, O 

Lord. ||4||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਗੱਲ 

(ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਸਮਝੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਸਦਾ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਿਸ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੪॥

31164 724 iqlMg mhlw 5] Thilang Mehalaa 5 

||

Tilang, Fifth Mehl:

31165 724 mIrW dwnW idl 
soc]

(mIrW)pwiqSwhW dy 
pwiqSwh[(dwnW)igAwqy
[ (soc)ivcwr

Meeraan 

Dhaanaan Dhil 

Soch ||

Think of the Lord in 

your mind, O wise one.

ਹੇ ਸਰਦਾਰ! ਹੇ ਜਸਆਣੇ! ਹੇ 

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਜਦਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ!
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31166 724 muhbqy min qin 
bsY scu swh bMdI 
moc]1]rhwau]

(moc) Cfwaux vwly[ mu-
h`bqy

Muhabathae Man 

Than Basai Sach 

Saah Bandhee 

Moch ||1|| 

Rehaao ||

Enshrine love for the 

True Lord in your mind 

and body; He is the 

Liberator from 

bondage. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਸ਼ਾਹ! ਹੇ ਬੂੰਦਨਾਂ 
ਤੋਂ ਛੁਡਾਣ ਵਾਲੇ! ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31167 724 dIdny dIdwr 
swihb kCu nhI 
ies kw molu]

(dIdny) dyKxy Dheedhanae 

Dheedhaar Saahib 

Kashh Nehee Eis 

Kaa Mol ||

The value of seeing 

the Vision of the Lord 

Master cannot be 

estimated.

ਹੇ ਮਾਲਕ! ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਨਾ (ਇਕ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ 

ਹੈ), ਤੇਰੇ ਇਸ (ਦਰਸਨ) ਦਾ 
ਕੋਈ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

31168 724 pwk prvdgwr 
qU Kuid Ksmu vfw 
Aqolu]1]

pr-vd-gwr Paak 

Paravadhagaar 

Thoo Khudh 

Khasam Vaddaa 

Athol ||1||

You are the Pure 

Cherisher; You 

Yourself are the great 

and immeasurable 

Lord and Master. ||1||

ਹੇ ਪਜਵਤਿ! ਹੇ ਪਾਲਣਹਾਰ! ਤੂੂੰ  
ਆਪ (ਸਾਡਾ) ਖਸਮ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਤੋਜਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

31169 724 dsœgIrI dyih 
idlwvr qUhI 
qUhI eyk]

(idlw-vr) bhwdr[ 
dsœgIrI: AD`w œ polw bolo

Dhasogeeree 

Dhaehi Dhilaavar 

Thoohee Thoohee 

Eaek ||

Give me Your help, O 

brave and generous 

Lord; You are the One, 

You are the Only Lord.

ਹੇ ਸੂਰਮੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ, ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਰਾ 
ਆਸਰਾ) ਹੈਂ।

31170 724 krqwr kudriq 
krx Kwlk  
nwnk qyrI 
tyk]2]5]

Karathaar 

Kudharath Karan 

Khaalak Naanak 

Thaeree Ttaek 

||2||5||

O Creator Lord, by 

Your creative potency, 

You created the world; 

Nanak holds tight to 

Your support. ||2||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਕਰਤਾਰ! ਹੇ ਕੁਦਰਜਤ ਦੇ 

ਰਚਨਹਾਰ! ਹੇ ਖ਼ਲਕਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ 

॥੨॥੫॥
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31171 724 iqlMg mhlw 1 
Gru 2

Thilang Mehalaa 1 

Ghar 2

Tilang, First Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਜਤਲੂੰ ਗ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31172 724 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31173 724 ijin kIAw iqin 
dyiKAw ikAw 
khIAY ry BweI]

Jin Keeaa Thin 

Dhaekhiaa Kiaa 

Keheeai Rae 

Bhaaee ||

The One who created 

the world watches 

over it; what more can 

we say, O Siblings of 

Destiny?

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਇਹ ਿਗਤ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ (ਸਦਾ) ਇਸ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਕਹਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਜਕ ਉਹ ਜਕਵੇਂ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

31174 725 Awpy jwxY kry 
Awip ijin vwVI 
hY lweI]1]

Aapae Jaanai 

Karae Aap Jin 

Vaarree Hai Laaee 

||1||

He Himself knows, and 

He Himself acts; He 

laid out the garden of 

the world. ||1||

ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ-ਬਗ਼ੀਚੀ 
ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪ (ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

31175 725 rwiesw ipAwry 
kw rwiesw ijqu 
sdw suKu 
hoeI]rhwau]

(rwiesw)aucwrn krW Raaeisaa Piaarae 

Kaa Raaeisaa Jith 

Sadhaa Sukh Hoee 

|| Rehaao ||

Savor the story, the 

story of the Beloved 

Lord, which brings a 

lasting peace. 

||Pause||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ (ਭਾਈ)! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥
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31176 725 ijin rMig kMqu n 
rwivAw sw pCo 
ry qwxI]

Jin Rang Kanth N 

Raaviaa Saa 

Pashho Rae 

Thaanee ||

She who does not 

enjoy the Love of her 

Husband Lord, shall 

come to regret and 

repent in the end.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ 

ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 

ਆਖ਼ਰ ਪਛੁਤਾਂਦੀ ਹੈ।

31177 725 hwQ pCoVY isru 
DuxY jb rYix 
ivhwxI]2]

Haathh Pashhorrai 

Sir Dhhunai Jab 

Rain Vihaanee 

||2||

She wrings her hands, 

and bangs her head, 

when the night of her 

life has passed away. 

||2||

ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ 

ਬੀਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਮਲਦੀ ਹੈ, ਜਸਰ 

ਮਾਰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

31178 725 pCoqwvw nw imlY  
jb cUkYgI swrI]

Pashhothaavaa 

Naa Milai Jab 

Chookaigee 

Saaree ||

Nothing comes from 

repentance, when the 

game is already 

finished.

(ਪਰ) ਿਦੋਂ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਰਾਤ ਮੱੁਕ ਿਾਏਗੀ, ਤਦੋਂ 
ਪਛੁਤਾਵਾ ਕੀਜਤਆਂ ਕੁਝ 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

31179 725 qw iPir ipAwrw 
rwvIAY jb 
AwvYgI vwrI]3]

Thaa Fir Piaaraa 

Raaveeai Jab 

Aavaigee Vaaree 

||3||

She shall have the 

opportunity to enjoy 

her Beloved, only 

when her turn comes 

again. ||3||

ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਿਰ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਿਦੋਂ (ਮੁੜ ਕਦੇ) ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਮਲੇਗੀ ॥੩॥

31180 725 kMqu lIAw 
sohwgxI mY qy 
vDvI eyh]

(vDvI)vDIk guxW 
vwlI[vDvI:polw bolo

Kanth Leeaa 

Sohaaganee Mai 

Thae Vadhhavee 

Eaeh ||

The happy soul-bride 

attains her Husband 

Lord - she is so much 

better than I am.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ) ਨੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਚੂੰਗੀਆਂ ਹਨ,
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31181 725 sy gux muJY n 
AwvnI kY jI dosu 
Dryh]4]

Sae Gun Mujhai N 

Aavanee Kai Jee 

Dhos Dhharaeh 

||4||

I have none of her 

merits or virtues; 

whom should I blame? 

||4||

(ਿੇਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹਨ) ਉਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 

ਮੈਂ ਜਕਸ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਥੱਪਾਂ (ਜਕ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ)? ॥੪॥

31182 725 ijnI sKI shu 
rwivAw iqn 
pUCaugI jwey]

Jinee Sakhee Sahu 

Raaviaa Thin 

Pooshhougee 

Jaaeae ||

I shall go and ask 

those sisters who have 

enjoyed their Husband 

Lord.

(ਹੁਣ) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਿਾ ਕੇ ਪੱੁਛਾਂਗੀ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ।

31183 725 pwie lgau  
bynqI krau  
lyaugI pMQu 
bqwey]5]

l`gau Paae Lago 

Baenathee Karo 

Laeougee Panthh 

Bathaaeae ||5||

I touch their feet, and 

ask them to show me 

the Path. ||5||

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾਂਗੀ, 
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਾਂਗੀ, (ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਰਸਤਾ 
ਪੱੁਛ ਲਵਾਂਗੀ ॥੫॥

31184 725 hukmu pCwxY 
nwnkw Bau cMdnu 
lwvY]

Hukam 

Pashhaanai 

Naanakaa Bho 

Chandhan Laavai 

||

She who understands 

the Hukam of His 

Command, O Nanak, 

applies the Fear of 

God as her 

sandalwood oil;

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਡਰ-

ਅਦਬ ਨੂੂੰ  (ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਕੋਈ ਇਸਤਿੀ) ਚੂੰਦਨ ਲਾਂਦੀ ਹੈ,
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31185 725 gux kwmx 
kwmix krY qau 
ipAwry kau 
pwvY]6]

Gun Kaaman 

Kaaman Karai Tho 

Piaarae Ko Paavai 

||6||

She charms her 

Beloved with her 

virtue, and so obtains 

Him. ||6||

ਿਦੋਂ ਇਸਤਿੀ (ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਕ) ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਟੂਣੇ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਜਪਆਰੇ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੬॥

31186 725 jo idil imilAw  
su imil rihAw  
imilAw khIAY ry 
soeI]

Jo Dhil Miliaa S Mil 

Rehiaa Miliaa 

Keheeai Rae Soee 

||

She who meets her 

Beloved in her heart, 

remains united with 

Him; this is truly called 

union.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਜਦਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ 

ਆਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

31187 725 jy bhuqyrw locIAY  
bwqI mylu n 
hoeI]7]

b`wqIN Jae Bahuthaeraa 

Locheeai Baathee 

Mael N Hoee ||7||

As much as she may 

long for Him, she shall 

not meet Him through 

mere words. ||7||

ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 
ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨੀ ਹੀ ਤਾਂਘ ਕਰਦੇ 

ਰਹੀਏ ॥੭॥

31188 725 Dwqu imlY Puin 
Dwqu kau ilv 
ilvY kau DwvY]

Dhhaath Milai Fun 

Dhhaath Ko Liv 

Livai Ko Dhhaavai 

||

As metal melts into 

metal again, so does 

love melt into love.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਆਜਦਕ) 

ਧਾਤ (ਕੁਠਾਲੀ ਜਵਚ ਗਲ ਕੇ) 

ਮੁੜ (ਹੋਰ) (ਸੋਨੇ-) ਧਾਤ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) 
ਜਪਆਰ ਜਪਆਰ ਵਲ ਦੌੜਦਾ 
ਹੈ (ਜਖੱਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ)।
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31189 725 gur prswdI 
jwxIAY qau 
AnBau pwvY]8]

An-Bau Gur Parasaadhee 

Jaaneeai Tho 

Anabho Paavai 

||8||

By Guru's Grace, this 

understanding is 

obtained, and then, 

one obtains the 

Fearless Lord. ||8||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਇਹ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਡਰ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥

31190 725 pwnwvwVI hoie 
Gir Kru swr n 
jwxY]

p`wnw Paanaa Vaarree 

Hoe Ghar Khar 

Saar N Jaanai ||

There may be an 

orchard of betel nut 

trees in the garden, 

but the donkey does 

not appreciate its 

value.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਾਨਾਂ ਦੀ ਜਕਆਰੀ 
(ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 

ਹੈ, ਪਰ ਖੋਤਾ (ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਇਸ ਦੀ) ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ।

31191 725 rsIAw hovY musk 
kw qb PUlu 
pCwxY]9]

Raseeaa Hovai 

Musak Kaa Thab 

Fool Pashhaanai 

||9||

If someone savors a 

fragrance, then he can 

truly appreciate its 

flower. ||9||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਦਾ ਪਿੇਮੀ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਿੁਲਾਂ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

31192 725 Aipau pIvY jo 
nwnkw BRmu BRim 
smwvY]

Apio Peevai Jo 

Naanakaa Bhram 

Bhram Samaavai ||

One who drinks in the 

ambrosia, O Nanak, 

abandons his doubts 

and wanderings.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ (ਦੇ 

ਮਨ) ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਅੂੰਦਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
31193 725 shjy shjy imil 

rhY Amrwpdu 
pwvY]10]1]

Sehajae Sehajae 

Mil Rehai Amaraa 

Padh Paavai 

||10||1||

Easily and intuitively, 

he remains blended 

with the Lord, and 

obtains the immortal 

status. ||10||1||

ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦੀ ॥੧੦॥੧॥

31194 725 iqlMg mhlw 4] Thilang Mehalaa 4 

||

Tilang, Fourth Mehl:
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31195 725 hir kIAw kQw 
khwxIAw guir  
mIiq suxweIAw]

Har Keeaa 

Kathhaa 

Kehaaneeaa Gur 

Meeth Sunaaeeaa 

||

The Guru, my friend, 

has told me the stories 

and the sermon of the 

Lord.

ਹੇ ਗੁਰਜਸੱਖ! ਜਮੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ 

ਹਨ।

31196 725 bilhwrI gur 
Awpxy gur kau 
bil jweIAw]1]

Balihaaree Gur 

Aapanae Gur Ko 

Bal Jaaeeaa ||1||

I am a sacrifice to my 

Guru; to the Guru, I 

am a sacrifice. ||1||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

31197 725 Awie imlu 
gurisK Awie 
imlu qU myry gurU 
ky ipAwry]rhwau]

Aae Mil Gurasikh 

Aae Mil Thoo 

Maerae Guroo Kae 

Piaarae || Rehaao 

||

Come, join with me, O 

Sikh of the Guru, come 

and join with me. You 

are my Guru's 

Beloved. ||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਜਸੱਖ! 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆ ਕੇ ਜਮਲ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆ ਕੇ 

ਜਮਲ ਰਹਾਉ॥

31198 725 hir ky gux hir 
Bwvdy sy gurU qy 
pwey]

Har Kae Gun Har 

Bhaavadhae Sae 

Guroo Thae 

Paaeae ||

The Glorious Praises of 

the Lord are pleasing 

to the Lord; I have 

obtained them from 

the Guru.

ਹੇ ਗੁਰਜਸੱਖ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ (ਗਾਉਣ)ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹ 

ਗੁਣ (ਗਾਉਣ)ੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਸੱਖੇ 

ਹਨ।
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31199 725 ijn gur kw Bwxw 
mMinAw iqn Guim 
Guim jwey]2]

Jin Gur Kaa 

Bhaanaa Manniaa 

Thin Ghum Ghum 

Jaaeae ||2||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to those who 

surrender to, and 

obey the Guru's Will. 

||2||

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ ਤੋਂ) 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
(ਜਮੱਠਾ ਕਰ ਕੇ) ਮੂੰ ਜਨਆ ਹੈ 

॥੨॥

31200 725 ijn siqguru 
ipAwrw dyiKAw  
iqn kau hau 
vwrI]

Jin Sathigur 

Piaaraa Dhaekhiaa 

Thin Ko Ho Vaaree 

||

I am dedicated and 

devoted to those who 

gaze upon the Beloved 

True Guru.

ਹੇ ਗੁਰਜਸੱਖ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ,

31201 725 ijn gur kI 
kIqI cwkrI iqn 
sd bilhwrI]3]

Jin Gur Kee 

Keethee 

Chaakaree Thin 

Sadh Balihaaree 

||3||

I am forever a sacrifice 

to those who perform 

service for the Guru. 

||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

31202 725 hir hir qyrw 
nwmu hY duK 
mytxhwrw]

Har Har Thaeraa 

Naam Hai Dhukh 

Maettanehaaraa 

||

Your Name, O Lord, 

Har, Har, is the 

Destroyer of sorrow.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ,

31203 725 gur syvw qy 
pweIAY gurmuiK 
insqwrw]4]

Gur Saevaa Thae 

Paaeeai 

Guramukh 

Nisathaaraa ||4||

Serving the Guru, it is 

obtained, and as 

Gurmukh, one is 

emancipated. ||4||

(ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਰਹਾਂ ਹੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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31204 725 jo hir nwmu 
iDAwiedy qy jn 
prvwnw]

Jo Har Naam 

Dhhiaaeidhae 

Thae Jan 

Paravaanaa ||

Those humble beings 

who meditate on the 

Lord's Name, are 

celebrated and 

acclaimed.

ਹੇ ਗੁਰਜਸੱਖ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
31205 725 iqn ivthu nwnku 

vwirAw sdw sdw 
kurbwnw]5]

Thin Vittahu 

Naanak Vaariaa 

Sadhaa Sadhaa 

Kurabaanaa ||5||

Nanak is a sacrifice to 

them, forever and 

ever a devoted 

sacrifice. ||5||

ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

31206 725 sw hir qyrI 
ausqiq hY jo 
hir pRB BwvY]

Saa Har Thaeree 

Ousathath Hai Jo 

Har Prabh Bhaavai 

||

O Lord, that alone is 

Praise to You, which is 

pleasing to Your Will, 

O Lord God.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਹੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੇਹੜੀ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

31207 725 jo gurmuiK 
ipAwrw syvdy  
iqn hir Plu 
pwvY]6]

Jo Guramukh 

Piaaraa Saevadhae 

Thin Har Fal 

Paavai ||6||

Those Gurmukhs, who 

serve their Beloved 

Lord, obtain Him as 

their reward. ||6||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ (ਸੁਖ-) ਿਲ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

31208 725 ijnw hir syqI 
iprhVI iqnw 
jIA pRB nwly]

Jinaa Har Saethee 

Pireharree Thinaa 

Jeea Prabh Naalae 

||

Those who cherish 

love for the Lord, their 

souls are always with 

God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦਲ 

(ਸਦਾ) ਪਿਭੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ 

ਹੀ (ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ) ਹਨ।
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31209 725 Eie jip jip 
ipAwrw jIvdy  
hir nwmu 
smwly]7]

Oue Jap Jap 

Piaaraa Jeevadhae 

Har Naam 

Samaalae ||7||

Chanting and 

meditating on their 

Beloved, they live in, 

and gather in, the 

Lord's Name. ||7||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ, ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੭॥

31210 725 ijn gurmuiK 
ipAwrw syivAw  
iqn kau Guim 
jwieAw]

Jin Guramukh 

Piaaraa Saeviaa 

Thin Ko Ghum 

Jaaeiaa ||

I am a sacrifice to 

those Gurmukhs who 

serve their Beloved 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

31211 725 Eie Awip Cuty  
prvwr isau sBu 
jgqu CfwieAw 
]8]

j`gqu Oue Aap Shhuttae 

Paravaar Sio Sabh 

Jagath 

Shhaddaaeiaa 

||8||

They themselves are 

saved, along with their 

families, and through 

them, all the world is 

saved. ||8||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪ (ਆਪਣੇ) 
ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਭੀ 
ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੮॥

31212 725 guir ipAwrY hir 
syivAw guru DMnu 
guru DMno]

Gur Piaarai Har 

Saeviaa Gur 

Dhhann Gur 

Dhhanno ||

My Beloved Guru 

serves the Lord. 

Blessed is the Guru, 

Blessed is the Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈ, 

ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹੀ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

31213 725 guir hir mwrgu 
disAw gur puMnu 
vf puMno]9]

d`isAw Gur Har Maarag 

Dhasiaa Gur Punn 

Vadd Punno ||9||

The Guru has shown 

me the Lord's Path; 

the Guru has done the 

greatest good deed. 

||9||

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਦੱਜਸਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਇਹ) ਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ 
ਉਪਕਾਰ ਹੈ ॥੯॥
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31214 726 jo gurisK guru 
syvdy sy puMn 
prwxI]

Jo Gurasikh Gur 

Saevadhae Sae 

Punn Paraanee ||

Those Sikhs of the 

Guru, who serve the 

Guru, are the most 

blessed beings.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਿੇਹੜੇ ਜਸੱਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ।

31215 726 jnu nwnku iqn 
kau vwirAw sdw 
sdw 
kurbwxI]10]

Jan Naanak Thin 

Ko Vaariaa Sadhaa 

Sadhaa 

Kurabaanee 

||10||

Servant Nanak is a 

sacrifice to them; He is 

forever and ever a 

sacrifice. ||10||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

31216 726 gurmuiK sKI 
shylIAw sy Awip 
hir BweIAw]

Guramukh Sakhee 

Sehaeleeaa Sae 

Aap Har Bhaaeeaa 

||

The Lord Himself is 

pleased with the 

Gurmukhs, the 

fellowship of the 

companions.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਪਰਸਪਰ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ-ਸੂੰਗੀ) ਸਹੇਲੀਆਂ 

(ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਕ) 

ਉਹ ਆਪ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀਆਂ 

ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

31217 726 hir drgh 
pYnweIAw hir 
Awip gil 
lweIAw]11]

pYn@weIAw Har Dharageh 

Painaaeeaa Har 

Aap Gal Laaeeaa 

||11||

In the Lord's Court, 

they are given robes 

of honor, and the Lord 

Himself hugs them 

close in His embrace. 

||11||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ (ਸਦਾ) ਲਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੧੧॥
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31218 726 jo gurmuiK nwmu 
iDAwiedy iqn 
drsnu dIjY]

Jo Guramukh 

Naam 

Dhhiaaeidhae Thin 

Dharasan Dheejai 

||

Please bless me with 

the Blessed Vision of 

the Darshan of those 

Gurmukhs, who 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਤੇਰਾ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਦਰਸਨ ਬਖ਼ਸ਼।

31219 726 hm iqn ky crx 
pKwldy DUiV 
Goil Goil 
pIjY]12]

Ham Thin Kae 

Charan 

Pakhaaladhae 

Dhhoorr Ghol 

Ghol Peejai ||12||

I wash their feet, and 

drink in the dust of 

their feet, dissolved in 

the wash water. 

||12||

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-

ਧੂੜ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੧੨॥

31220 726 pwn supwrI 
KwqIAw muiK 
bIVIAw lweIAw]

Paan Supaaree 

Khaatheeaa Mukh 

Beerreeaa 

Laaeeaa ||

Those who eat betel 

nuts and betel leaf 

and apply lipstick,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ 
ਆਜਦਕ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਾਨ 

ਚਬਾਂਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਸਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਹਨ),

31221 726 hir hir kdy n 
cyiqE jim 
pkiV 
clweIAw]13]

Har Har Kadhae N 

Chaethiou Jam 

Pakarr Chalaaeeaa 

||13||

But do not 

contemplate the Lord, 

Har, Har - the 

Messenger of Death 

will seize them and 

take them away. 

||13||

ਤੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਜਸਮਜਰਆ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ (ਦੇ ਗੇੜ) ਨੇ 

ਿੜ ਕੇ (ਸਦਾ ਲਈ) ਅੱਗੇ ਲਾ 
ਜਲਆ (ਉਹ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪੈ ਗਈਆਂ) ॥੧੩॥
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31222 726 ijn hir nwmw 
hir cyiqAw  
ihrdY auir Dwry]

Jin Har Naamaa 

Har Chaethiaa 

Hiradhai Our 

Dhhaarae ||

The Messenger of 

Death does not even 

approach those who 

contemplate the 

Name of the Lord, Har, 

Har,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ,

31223 726 iqn jmu nyiV n 
AwveI gurisK 
gur ipAwry]14]

Thin Jam Naerr N 

Aavee Gurasikh 

Gur Piaarae ||14||

And keep Him 

enshrined in their 

hearts. The Guru's 

Sikhs are the Guru's 

Beloveds. ||14||

ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰੇ 

ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਤ (ਦਾ 
ਡਰ) ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥੧੪॥

31224 726 hir kw nwmu 
inDwnu hY koeI 
gurmuiK jwxY]

Har Kaa Naam 

Nidhhaan Hai 

Koee Guramukh 

Jaanai ||

The Name of the Lord 

is a treasure, known 

only to the few 

Gurmukhs.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਨਾਮ ਨਾਲ) ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

31225 726 nwnk ijn 
siqguru ByitAw  
rMig rlIAw 
mwxY]15]

Naanak Jin 

Sathigur Bhaettiaa 

Rang Raleeaa 

Maanai ||15||

O Nanak, those who 

meet with the True 

Guru, enjoy peace and 

pleasure. ||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ) ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

31226 726 siqguru dwqw 
AwKIAY quis kry 
pswE]

qu`is Sathigur Dhaathaa 

Aakheeai Thus 

Karae Pasaaou ||

The True Guru is called 

the Giver; in His 

Mercy, He grants His 

Grace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  (ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੱੁਠ ਕੇ 

(ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ) ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।
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31227 726 hau gur ivthu 
sd vwirAw ijin 
idqVw nwE]16]

Ho Gur Vittahu 

Sadh Vaariaa Jin 

Dhitharraa Naaou 

||16||

I am forever a sacrifice 

to the Guru, who has 

blessed me with the 

Lord's Name. ||16||

ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਹੀ) 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧੬॥

31228 726 so DMnu gurU 
swbwis hY hir 
dyie snyhw]

So Dhhann Guroo 

Saabaas Hai Har 

Dhaee Sanaehaa 

||

Blessed, very blessed 

is the Guru, who 

brings the Lord's 

message.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੁਣ-

ਿੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

31229 726 hau vyiK vyiK 
gurU ivgisAw  
gur siqgur 
dyhw]17]

ivg-isAw:polw bolo Ho Vaekh Vaekh 

Guroo Vigasiaa 

Gur Sathigur 

Dhaehaa ||17||

I gaze upon the Guru, 

the Guru, the True 

Guru embodied, and I 

blossom forth in bliss. 

||17||

ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦਾ (ਸੋਹਣਾ) ਸਰੀਰ ਵੇਖ 

ਕੇ ਜਖੜ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧੭॥

31230 726 gur rsnw AMimRqu 
boldI hir nwim 
suhwvI]

Gur Rasanaa 

Anmrith Boladhee 

Har Naam 

Suhaavee ||

The Guru's tongue 

recites Words of 

Ambrosial Nectar; He 

is adorned with the 

Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਿੀਭ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਹਜਰ-

ਨਾਮ (ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
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31231 726 ijn suix isKw  
guru mMinAw iqnw 
BuK sB 
jwvI]18]

is`KW Jin Sun Sikhaa Gur 

Manniaa Thinaa 

Bhukh Sabh 

Jaavee ||18||

Those Sikhs who hear 

and obey the Guru - all 

their desires depart. 

||18||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਭੀ ਜਸੱਖਾਂ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼) ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ 

ਯਕੀਨ ਜਲਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਭੁੱ ਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥੧੮॥

31232 726 hir kw mwrgu 
AwKIAY khu ikqu 
ibiD jweIAY]

Har Kaa Maarag 

Aakheeai Kahu 

Kith Bidhh Jaaeeai 

||

Some speak of the 

Lord's Path; tell me, 

how can I walk on it?

ਹੇ ਭਾਈ! (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) 

ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਦੱਸ, ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

(ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ) ਤੁਰ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ?

31233 726 hir hir qyrw 
nwmu hY hir Krcu 
lY jweIAY]19]

Har Har Thaeraa 

Naam Hai Har 

Kharach Lai 

Jaaeeai ||19||

O Lord, Har, Har, Your 

Name is my supplies; I 

will take it with me 

and set out. ||19||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਰਸਤੇ 

ਦਾ) ਖ਼ਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪੱਲੇ 

ਬੂੰਨਹ  ਕੇ (ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ) 

ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧੯॥

31234 726 ijn gurmuiK hir 
AwrwiDAw sy 
swh vf dwxy]

Jin Guramukh Har 

Aaraadhhiaa Sae 

Saah Vadd 

Dhaanae ||

Those Gurmukhs who 

worship and adore the 

Lord, are wealthy and 

very wise.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ 

ਜਸਆਣ ੇਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
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31235 726 hau siqgur kau 
sd vwirAw gur 
bcin 
smwxy]20]

Ho Sathigur Ko 

Sadh Vaariaa Gur 

Bachan Samaanae 

||20||

I am forever a sacrifice 

to the True Guru; I am 

absorbed in the Words 

of the Guru's 

Teachings. ||20||

ਮੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ) ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

॥੨੦॥

31236 726 qU Twkuru qU 
swihbo qUhY myrw 
mIrw]

Thoo Thaakur 

Thoo Saahibo 

Thoohai Maeraa 

Meeraa ||

You are the Master, 

my Lord and Master; 

You are my Ruler and 

King.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  
ਮੇਰਾ ਸਾਜਹਬ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ।

31237 726 quDu BwvY qyrI 
bMdgI qU guxI 
ghIrw]21]

Thudhh Bhaavai 

Thaeree 

Bandhagee Thoo 

Gunee Geheeraa 

||21||

If it is pleasing to Your 

Will, then I worship 

and serve You; You are 

the treasure of virtue. 

||21||

ਿ ੇਤੈਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ 
ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੨੧॥

31238 726 Awpy hir iek 
rMgu hY Awpy bhu 
rMgI]

Aapae Har Eik 

Rang Hai Aapae 

Bahu Rangee ||

The Lord Himself is 

absolute; He is The 

One and Only; but He 

Himself is also 

manifested in many 

forms.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ (ਜਨਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਵਚ) 

ਇਕੋ ਇਕ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਤੇ, ਆਪ 

ਹੀ (ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਵਚ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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31239 726 jo iqsu BwvY 
nwnkw sweI gl 
cMgI]22]2]

Jo This Bhaavai 

Naanakaa Saaee 

Gal Changee 

||22||2||

Whatever pleases 

Him, O Nanak, that 

alone is good. 

||22||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿੇਹੜੀ 
ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਗੱਲ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ 

ਵਾਸਤੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨੨॥੨॥

31240 726 iqlMg mhlw 9 
kwPI

Thilang Mehalaa 9 

Kaafee

Tilang, Ninth Mehl, 

Kaafee:

ਰਾਗ ਜਤਲੂੰ ਗ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31241 726 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31242 726 cyqnw hY qau cyq 
lY inis idin mY  
pRwnI]

Chaethanaa Hai 

Tho Chaeth Lai Nis 

Dhin Mai Praanee 

||

If you are conscious, 

then be conscious of 

Him night and day, O 

mortal.

ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਜਦਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ 

ਜਸਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ,

31243 726 iCnu iCnu AauD 
ibhwqu hY PUtY Gt 
ijau 
pwnI]1]rhwau]

Gt:polw bolo Shhin Shhin 

Aoudhh Bihaath 

Hai Foottai Ghatt 

Jio Paanee ||1|| 

Rehaao ||

Each and every 

moment, your life is 

passing away, like 

water from a cracked 

pitcher. ||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿਵੇਂ ਤਿੇੜੇ ਹੋਏ ਘੜੇ 

ਜਵਚੋਂ ਪਾਣੀ (ਸਹਿੇ ਸਹਿੇ 
ਜਨਕਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਹੀ) ਇਕ ਇਕ ਜਛਨ ਕਰ ਕੇ 

ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31244 726 hir gun kwih n 
gwvhI mUrK 
AigAwnw]

Har Gun Kaahi N 

Gaavehee 

Moorakh Agiaanaa 

||

Why do you not sing 

the Glorious Praises of 

the Lord, you ignorant 

fool?

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਹੇ ਬੇ-ਸਮਝ! ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਗਾਂਦਾ?
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31245 726 JUTY lwlic lwig 
kY nih mrnu 
pCwnw]1]

Jhoothai Laalach 

Laag Kai Nehi 

Maran 

Pashhaanaa ||1||

You are attached to 

false greed, and you 

do not even consider 

death. ||1||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਮੌਤ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਚੇਤੇ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੧॥

31246 726 AjhU kCu 
ibgirE nhI jo 
pRB gun gwvY]

Ajehoo Kashh 

Bigariou Nehee Jo 

Prabh Gun Gaavai 

||

Even now, no harm 

has been done, if you 

will only sing God's 

Praises.

ਪਰ, ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ (ਭਾਵੇਂ 
ਜਸਮਰਨ-ਹੀਨਤਾ ਜਵਚ 

ਜਕਤਨੀ ਭੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕੀ 
ਹੋਵੇ) ਜਿਰ ਭੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, (ਜਕਉਂਜਕ)

31247 726 khu nwnk iqh 
Bjn qy inrBY 
pdu pwvY]2]1]

Kahu Naanak Thih 

Bhajan Thae 

Nirabhai Padh 

Paavai ||2||1||

Says Nanak, by 

meditating and 

vibrating upon Him, 

you shall obtain the 

state of fearlessness. 

||2||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੨॥੧॥
31248 726 iqlMg mhlw 9] Thilang Mehalaa 9 

||

Tilang, Ninth Mehl:

31249 726 jwig lyhu ry mnw  
jwig lyhu] khw 
gwPl soieAw]

Jaag Laehu Rae 

Manaa Jaag Laehu 

Kehaa Gaafal 

Soeiaa ||

Wake up, O mind! 

Wake up! Why are you 

sleeping unaware?

ਹੇ ਮਨ! ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਹੋਸ਼ ਕਰ! ਤੂੂੰ  
ਜਕਉਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?
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31250 726 jo qnu aupijAw 
sMg hI so BI sMg  
n 
hoieAw]1]rhwau
]

Jo Than Oupajiaa 

Sang Hee So Bhee 

Sang N Hoeiaa 

||1|| Rehaao ||

That body, which you 

were born with, shall 

not go along with you 

in the end. 

||1||Pause||

(ਵੇਖ,) ਿੇਹੜਾ (ਇਹ) ਸਰੀਰ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ; ਇਹ ਭੀ (ਆਖ਼ਰ) ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31251 726 mwq ipqw suq 
bMD jn ihqu jw 
isau kInw]

Maath Pithaa Suth 

Bandhh Jan Hith 

Jaa Sio Keenaa ||

Mother, father, 

children and relatives 

whom you love,

ਹੇ ਮਨ! (ਵੇਖ,) ਮਾਂ, ਜਪਉ, 

ਪੱੁਤਰ, ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ-ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) 

ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

31252 726 jIau CUitE jb 
dyh qy fwir 
Agin mY 
dInw]1]

Jeeo Shhoottiou 

Jab Dhaeh Thae 

Ddaar Agan Mai 

Dheenaa ||1||

Will throw your body 

into the fire, when 

your soul departs from 

it. ||1||

ਿਦੋਂ ਜਿੂੰ ਦ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਵੱਖ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) 
ਅੱਗ ਜਵਚ ਪਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

31253 727 jIvq lau  
ibauhwru hY jg 
kau qum jwnau]

j`g Jeevath Lo 

Biouhaar Hai Jag 

Ko Thum Jaano ||

Your worldly affairs 

exist only as long as 

you are alive; know 

this well.

(ਹੇ ਮਨ!) ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਇਉਂ 

ਹੀ ਸਮਝ (ਜਕ ਇਥੇ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਤਕ ਹੀ ਵਰਤਣ-ਜਵਹਾਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

31254 727 nwnk hir gun 
gwie lY sB 
suPn 
smwnau]2]2]

Naanak Har Gun 

Gaae Lai Sabh 

Sufan Samaano 

||2||2||

O Nanak, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord; everything is like 

a dream. ||2||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਂਞ, ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। 
(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿਦ ਤਕ 

ਿੀਊਂਦਾ ਹੈਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ ॥੨॥੨॥
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31255 727 iqlMg mhlw 9] Thilang Mehalaa 9 

||

Tilang, Ninth Mehl:

31256 727 hir jsu ry mnw 
gwie lY jo sMgI 
hY qyro]

Har Jas Rae Manaa 

Gaae Lai Jo Sangee 

Hai Thaero ||

Sing the Lord's Praises, 

O mind; He is your 

only true companion.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ 
ਹੈ।

31257 727 Aausru bIiqE 
jwqu hY kihE 
mwn lY 
myro]1]rhwau]

Aousar Beethiou 

Jaath Hai Kehiou 

Maan Lai Maero 

||1|| Rehaao ||

Your time is passing 

away; listen carefully 

to what I say. 

||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੂੰਨ ਲੈ। ਉਮਰ ਦਾ 
ਸਮਾ ਲੂੰ ਘਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31258 727 sMpiq rQ Dn 
rwj isau Aiq 
nyhu lgwieE]

Sanpath Rathh 

Dhhan Raaj Sio 

Ath Naehu 

Lagaaeiou ||

You are so in love with 

property, chariots, 

wealth and power.

ਹੇ ਮਨ! ਮਨੱੁਖ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ, 

ਰਥ, ਮਾਲ, ਰਾਿ ਨਾਲ ਬੜਾ 
ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

31259 727 kwl Pws jb 
gil prI sB 
BieE 
prwieE]1]

Kaal Faas Jab Gal 

Paree Sabh 

Bhaeiou Paraaeiou 

||1||

When the noose of 

death tightens around 

your neck, they will all 

belong to others. ||1||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਹੀ (ਉਸ 

ਦੇ) ਗਲ ਜਵਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ ਜਬਗਾਨੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

31260 727 jwin bUiJ kY 
bwvry qY kwju 
ibgwirE]

Jaan Boojh Kai 

Baavarae Thai Kaaj 

Bigaariou ||

Know this well, O 

madman - you have 

ruined your affairs.

ਹੇ ਝੱਲੇ ਮਨੱੁਖ! ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਿਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਕੂੰਮ 

ਜਵਗਾੜ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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31261 727 pwp krq  
sukicE nhI nh 
grbu 
invwirE]2]

(suk-icE) sMkoc nhIN 
kIqw[sukicE:polw bolo

Paap Karath 

Sukachiou Nehee 

Neh Garab 

Nivaariou ||2||

You did not restrain 

yourself from 

committing sins, and 

you did not eradicate 

your ego. ||2||

ਤੂੂੰ  ਪਾਪ ਕਰਦਾ (ਕਦੇ) ਸੂੰਗਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਤੂੂੰ  (ਇਸ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ 

ਦਾ) ਮਾਣ ਭੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
॥੨॥

31262 727 ijh ibiD gur 
aupdyisAw so sunu  
ry BweI]

Jih Bidhh Gur 

Oupadhaesiaa So 

Sun Rae Bhaaee ||

So listen to the 

Teachings imparted by 

the Guru, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਿਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਸੁਣ ਲੈ।

31263 727 nwnk khq 
pukwir kY ghu 
pRB 
srnweI]3]3]

Naanak Kehath 

Pukaar Kai Gahu 

Prabh Saranaaee 

||3||3||

Nanak proclaims: hold 

tight to the Protection 

and the Sanctuary of 

God. ||3||3||

ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਪੁਕਾਰ ਕੇ 

ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਹੁ (ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ) ॥੩॥੩॥

31264 727 iqlMg bwxI 
Bgqw kI kbIr 
jI

Thilang Baanee 

Bhagathaa Kee 

Kabeer Jee

Tilang, The Word Of 

Devotee Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਜਤਲੂੰ ਗ ਜਵੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ; ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ।

31265 727 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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31266 727 byd kqyb 
iePqrw BweI  
idl kw iPkru n 
jwie]

(iePqrw)JUTI 
g`l,jMgl, aujwV vWg 
hn[ 

Baedh Kathaeb 

Eifatharaa Bhaaee 

Dhil Kaa Fikar N 

Jaae ||

The Vedas and the 

Scriptures are only 

make-believe, O 

Siblings of Destiny; 

they do not relieve the 

anxiety of the heart.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਵਾਦ-ਜਵਵਾਦ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਧ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਨ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਪਣੇ) 
ਜਦਲ ਦਾ ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

31267 727 tuku dmu krwrI  
jau krhu hwijr 
hjUir Kudwie]1]

(tuku)QoV@y 
ijhy[(dmu)swh[(krwrI)
rokxw kro[ tuku, 
dmu:poly bolo

Ttuk Dham 

Karaaree Jo 

Karahu Haajir 

Hajoor Khudhaae 

||1||

If you will only center 

yourself on the Lord, 

even for just a breath, 

then you shall see the 

Lord face-to-face, 

present before you. 

||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਤੁਸੀ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਲਕ ਭਰ ਹੀ 
ਜਟਕਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਰੱਬ ਜਦੱਸੇਗਾ 
(ਜਕਸੇ ਦੇ ਜਵਰੱੁਧ ਤਰਕ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ) ॥੧॥

31268 727 bMdy Koju idl hr 
roj nw iPru  
pryswnI mwih]

(pryswnI)hYrwngI Bandhae Khoj Dhil 

Har Roj Naa Fir 

Paraesaanee 

Maahi ||

O human being, 

search your own heart 

every day, and do not 

wander around in 

confusion.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਆਪਣੇ ਹੀ) ਜਦਲ ਨੂੂੰ  
ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੋਿ, (ਬਜਹਸ 

ਮੁਬਾਹਸੇ ਦੀ) ਘਬਰਾਹਟ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਭਟਕ।

31269 727 ieh ju dunIAw  
ishru mylw  
dsqgIrI 
nwih]1]rhwau]

(ishru)jwdU dw (mylw) 
iek`T JUTw hY[dsq-
gIrI

Eih J Dhuneeaa 

Sihar Maelaa 

Dhasathageeree 

Naahi ||1|| 

Rehaao ||

This world is just a 

magic-show; no one 

will be holding your 

hand. ||1||Pause||

ਇਹ ਿਗਤ ਇਕ ਿਾਦੂ ਜਿਹਾ 
ਹੈ, ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਇਸ ਜਵਅਰਥ 

ਵਾਦ-ਜਵਵਾਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਹੱਥ-

ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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31270 727 drogu piV piV  
KusI hoie byKbr 
bwdu bkwih]

(drogu)JUT[(bkwih)bkb
ws[ by-Kbr

Dharog Parr Parr 

Khusee Hoe 

Baekhabar Baadh 

Bakaahi ||

Reading and studying 

falsehood, people are 

happy; in their 

ignorance, they speak 

nonsense.

ਬੇ-ਸਮਝ ਲੋਕ (ਅਨ-ਮਤਾਂ ਦੇ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ) 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ (ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿ ੋਜਲਜਖਆ ਹੈ) ਝੂਠ (ਹੈ), ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਬਜਹਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

31271 727 hku scu Kwlku  
Klk imAwny  
isAwm mUriq 
nwih]2]

(Kwlku)pRmySr[(imAwny)
iv`c[ h`ku

Hak Sach Khaalak 

Khalak Miaanae 

Siaam Moorath 

Naahi ||2||

The True Creator Lord 

is diffused into His 

creation; He is not just 

the dark-skinned 

Krishna of legends. 

||2||

(ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ 

ਜਕ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਰੱਬ ਖ਼ਲਕਤ ਜਵਚ (ਭੀ) 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਨਾਹ ਉਹ ਵੱਖਰਾ 
ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ) 

ਨਾਹ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਿਸ਼ਨ 

ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ॥੨॥

31272 727 Asmwn im´wny 
lhMg drIAw  
gusl krdn bUd]

irdy rUp 
Asmwn[(im´wny)iv`c[(d
rIAw)dirAw rUp pRmySr 
nUM[(lhMg)jwnx 
rUp[(gusl)ieSnwn[kr
-dn: krnw kr[ 
imAwny (2. krd n)

Asamaan 

Miyaanae Lehang 

Dhareeaa Gusal 

Karadhan Boodh ||

Through the Tenth 

Gate, the stream of 

nectar flows; take your 

bath in this.

(ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਜਵਚ ਬੈਠਾ 
ਸਮਝਣ ਦੇ ਥਾਂ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ 

ਪਿਭੂ-ਰੂਪ ਦਜਰਆ ਤੇ 

ਅੂੰਤਹਕਰਨ ਜਵਚ ਲਜਹਰਾਂ 
ਮਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਸ ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
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31273 727 kir Pkru dwiem  
lwie csmy jh 
qhw maujUd]3]

(dwiem)hmySw igAwn 
rUp[(maujUdu)pRq`K[ 
P`kru

Kar Fakar Dhaaeim 

Laae Chasamae 

Jeh Thehaa 

Moujoodh ||3||

Serve the Lord 

forever; use your eyes, 

and see Him ever-

present everywhere. 

||3||

ਸੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰ, 

(ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ) ਐਨਕ ਲਾ 
(ਕੇ ਵੇਖ), ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ ॥੩॥

31274 727 Alwh pwkM pwk 
hY sk krau jy 
dUsr hoie]

A`lwh[s`k Alaah Paakan Paak 

Hai Sak Karo Jae 

Dhoosar Hoe ||

The Lord is the purest 

of the pure; only 

through doubt could 

there be another.

ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਵੱਤਰ (ਹਸਤੀ) 
ਹੈ (ਉਸ ਤੋਂ ਪਜਵੱਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ), ਇਸ ਗੱਲ ਜਵਚ ਮੈਂ 
ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂ, ਿੇ ਉਸ ਰੱਬ 

ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਹੋਵੇ।

31275 727 kbIr krmu 
krIm kw auhu 
krY jwnY 
soie]4]1]

Kabeer Karam 

Kareem Kaa Ouhu 

Karai Jaanai Soe 

||4||1||

O Kabeer, mercy flows 

from the Merciful 

Lord; He alone knows 

who acts. ||4||1||

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਮਝਣ-ਿੋਗ 

ਬਣਾਏ। ਤੇ, ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਉਸ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣ ੇ

ਹੱਥ ਹੈ ॥੪॥੧॥
31276 727 nwmdyv jI] Naamadhaev Jee 

||

Naam Dayv Jee:

31277 727 mY AMDuly kI tyk  
qyrw nwmu 
KuMdkwrw]

(KuMdkwrw)hy pwiqswh 
vwihgurU jI!

Mai Andhhulae 

Kee Ttaek Thaeraa 

Naam 

Khundhakaaraa ||

I am blind; Your Name, 

O Creator Lord, is my 

only anchor and 

support.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਮੈਂ ਅੂੰਨਹੇ  ਦੀ ਡੂੰ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ 
ਹੈ;
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31278 727 mY grIb mY 
mskIn qyrw nwmu 
hY 
ADwrw]1]rhwau
]

Mai Gareeb Mai 

Masakeen 

Thaeraa Naam Hai 

Adhhaaraa ||1|| 

Rehaao ||

I am poor, and I am 

meek. Your Name is 

my only support. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਕੂੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਜਿਜ਼ ਹਾਂ, 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਹੀ) ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31279 727 krImW rhImW  
Alwh qU gnˆØI]

A`lwh[(gnˆØI)DnI Kareemaan 

Reheemaan Alaah 

Thoo Gananaee ||

O beautiful Lord, 

benevolent and 

merciful Lord, You are 

so wealthy and 

generous.

ਹੇ ਅੱਲਾਹ! ਹੇ ਕਰੀਮ! ਹੇ 

ਰਹੀਮ! ਤੂੂੰ  (ਹੀ) ਅਮੀਰ ਹੈਂ,

31280 727 hwjrw hjUir  
dir pyis qUM 
mnˆØI]1]

(dir)AMdr[(pyis)A`gy[
(mnˆØI)sB mnW c

Haajaraa Hajoor 

Dhar Paes Thoon 

Mananaee ||1||

You are ever-present 

in every presence, 

within and before me. 

||1||

ਤੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਂ 
(ਜਿਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀਹ 

ਮੁਥਾਿੀ?) ॥੧॥

31281 727 drIAwau qU  
idhMd qU  
ibsIAwr qU DnI]

(id-hMd)dwqW dyx 
vwly[(ibsIAwr)v`fy[(D
nI)nwm Dn 
vwly[(DnI)sB dy 
mwlk[ drI-Awau

Dhareeaao Thoo 

Dhihandh Thoo 

Biseeaar Thoo 

Dhhanee ||

You are the river of 

life, You are the Giver 

of all; You are so very 

wealthy.

ਤੂੂੰ  (ਰਜਹਮਤ ਦਾ) ਦਰੀਆ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ;

31282 727 dyih lyih eyku qUM  
idgr ko nhI]2]

idgr:polw bolo Dhaehi Laehi Eaek 

Thoon Dhigar Ko 

Nehee ||2||

You alone give, and 

You alone take away; 

there is no other at all. 

||2||

ਇੱਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਦਾਰਥ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਮੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ 
(ਿੋ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ) 
॥੨॥
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31283 727 qUM dwnW qUM bInW  
mY bIcwru ikAw 
krI]

Thoon Dhaanaan 

Thoon Beenaan 

Mai Beechaar Kiaa 

Karee ||

You are wise, You are 

the supreme seer; 

how could I make You 

an object of thought?

(ਹੇ ਮਾਲਕ!) ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ) ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੇ (ਸਭ 

ਦੇ ਕੂੰਮ) ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ; ਹੇ 

ਹਰੀ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਕਹੜਾ ਜਕਹੜਾ 
ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ?

31284 727 nwmy cy suAwmI  
bKsMd qUM 
hrI]3]1]2]

Naamae Chae 

Suaamee 

Bakhasandh 

Thoon Haree 

||3||1||2||

O Lord and Master of 

Naam Dayv, You are 

the merciful Lord of 

forgiveness. 

||3||1||2||

ਹੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖਸਮ! ਹੇ ਹਰੀ! 
ਤੂੂੰ  ਸਭ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ ॥੩॥੧॥੨॥

31285 727 hly XwrW hly 
XwrW KuisKbrI]

Halae Yaaraan 

Halae Yaaraan 

Khusikhabaree ||

Hello, my friend, hello 

my friend. Is there any 

good news?

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਤੇਰੀ 
ਸੋਇ ਠੂੰ ਢ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਤੇਰੀਆਂ ਕਥਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ 

ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਠੂੰ ਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ);

31286 727 bil bil jWau  
hau bil bil 
jWau]

Bal Bal Jaano Ho 

Bal Bal Jaano ||

I am a sacrifice, a 

devoted sacrifice, a 

dedicated and 

devoted sacrifice, to 

You.

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ।

31287 727 nIkI qyrI 
ibgwrI Awly 
qyrw 
nwau]1]rhwau]

(ibgwrI)vgwr Bwau 
BgqI[(nIkI) cMgI[ 
(Awl)ysohxw

Neekee Thaeree 

Bigaaree Aalae 

Thaeraa Naao 

||1|| Rehaao ||

Slavery to You is so 

sublime; Your Name is 

noble and exalted. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ!) ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਜਪਆਰਾ 
(ਲੱਗਦਾ) ਹੈ, (ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਕਰਤ ਵਾਲੀ) ਤੇਰੀ ਜਦੱਤੀ 
ਹੋਈ ਜਵਗਾਰ ਭੀ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮੱਠੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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31288 727 kujw Awmd kujw 
rPqI kujw 
myrvI]

(kujw)ik`QoN[kujw:polw 
bolo[(Awmd)Awey hoN 
jI[ (rPqI)gey sI[(my-
rvI)jwENgy

Kujaa Aamadh 

Kujaa Rafathee 

Kujaa Mae Ravee 

||

Where did you come 

from? Where have 

You been? And where 

are You going?

(ਹੇ ਸੱਿਣ!) ਨਾਹ ਤੂੂੰ  ਜਕਤੋਂ 
ਆਇਆ, ਨਾਹ ਤੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਕਦੇ 

ਜਗਆ ਅਤੇ ਨਾਹ ਤੂੂੰ  ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈਂ)

31289 727 dÍwirkw ngrI  
rwis bugoeI]1]

duAwirkw[n`grI Dhvaarikaa 

Nagaree Raas 

Bugoee ||1||

Tell me the truth, in 

the holy city of 

Dwaarikaa. ||1||

ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਜਵਚ ਰਾਸ 

ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, 

ਜਕਸ਼ਨ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ) ॥੧॥

31290 727 KUbu qyrI pgrI  
mITy qyry bol]

p`grI Khoob Thaeree 

Pagaree Meethae 

Thaerae Bol ||

How handsome is your 

turban! And how 

sweet is your speech.

ਹੇ ਯਾਰ! ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ) 

ਤੇ ਜਪਆਰੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਹਨ,

31291 727 dÍwirkw ngrI  
kwhy ky mgol]2]

Dhvaarikaa 

Nagaree Kaahae 

Kae Magol ||2||

Why are there 

Moghals in the holy 

city of Dwaarikaa? 

||2||

ਨਾਹ ਤੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਦੁਆਰਕਾ ਜਵਚ 

ਹੈਂ ਤੇ ਨਾਹ ਤੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ 

ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 

ਮੱਕੇ ਜਵਚ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਹੈਂ) ॥੨॥

31292 727 cMdˆØI hjwr 
Awlm eyk 
lKwnW]

(Awlm)sMswr[(lKwnW)j
wixAW

Chandhanaee 

Hajaar Aalam 

Eaekal Khaanaan 

||

You alone are the Lord 

of so many thousands 

of worlds.

(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ) ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਮੂੰਡਲਾਂ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਇਕੱਲਾ (ਆਪ 

ਹੀ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ।

31293 727 hm icnI 
pwiqswh sWvly 
brnW]3]

(hm)qmwm[(icnI)AYsy[ 
 icnI:polw bolo

Ham Chinee 

Paathisaah 

Saanvalae 

Baranaan ||3||

You are my Lord King, 

like the dark-skinned 

Krishna. ||3||

ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ 
ਸਾਉਲੇ ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ ਜਕਿਸ਼ਨ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਕਿਸ਼ਨ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਹੈਂ) ॥੩॥
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31294 727 Aspiq gjpiq  
nrh nirMd]

nirMd-pwiqSwh, bRhm[ Asapath Gajapath 

Nareh Narindh ||

You are the Lord of 

the sun, Lord Indra 

and Lord Brahma, the 

King of men.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸੂਰਿ-ਦੇਵਤਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਇੂੰਦਿ ਹੈਂ, ਤੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਬਿਹਮਾ ਹੈਂ,

31295 727 nwmy ky sÍwmI  
mIr 
mukMd]4]2]3]

Naamae Kae 

Svaamee Meer 

Mukandh 

||4||2||3||

You are the Lord and 

Master of Naam Dayv, 

the King, the Liberator 

of all. ||4||2||3||

ਹੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖਸਮ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਮੀਰ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਜਕਿਸ਼ਨ ਹੈਂ ॥੪॥੨॥੩॥

31296 728 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31297 728 rwgu sUhI mhlw 
1 caupdy Gru 1]

Raag Soohee 

Mehalaa 1 

Choupadhae Ghar 

1

Raag Soohee, First 

Mehl, Chau-Padas, 

First House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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31298 728 BWfw Doie bYis 
DUpu dyvhu qau 
dUDY kau jwvhu]

Bhaanddaa Dhhoe 

Bais Dhhoop 

Dhaevahu Tho 

Dhoodhhai Ko 

Jaavahu ||

Wash the vessel, sit 

down and anoint it 

with fragrance; then, 

go out and get the 

milk.

(ਮੱਖਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਤੁਸੀ (ਪਜਹਲਾਂ) ਭਾਂਡਾ 
ਧੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ (ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੂੰ ) 
ਧੂਪ ਦੇ ਕੇ ਤਦੋਂ ਦੱੁਧ ਲੈਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹੋ (ਜਿਰ ਿਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਮਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ) 
ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰ ਕੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਰੋਕੋ-ਇਹ ਇਸ ਜਹਰਦਾ-
ਭਾਂਡੇ ਨੂੂੰ  ਧੂਪ ਜਦਉ। ਤਦੋਂ ਦੱੁਧ 

ਲੈਣ ਿਾਵੋ।

31299 728 dUDu krm Puin 
suriq smwiexu  
hoie inrws 
jmwvhu]1]

Dhoodhh Karam 

Fun Surath 

Samaaein Hoe 

Niraas Jamaavahu 

||1||

Add the rennet of 

clear consciousness to 

the milk of good 

deeds, and then, free 

of desire, let it curdle. 

||1||

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਦੱੁਧ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਣੀ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਜਵੱਚ) ਿਾਗ ਲਾਣੀ 
ਹੈ, (ਿੁੜੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ 
ਉਤਾਂਹ ਉੱਠੋ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ 

ਦੱੁਧ ਿਮਾਵੋ (ਭਾਵ, ਿੁੜੀ ਸੁਰਤ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਜਦਆਂ ਭੀ 
ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਿੇਹੀ 
ਹੀ ਰਹੇਗੀ) ॥੧॥

31300 728 jphu q eyko 
nwmw]

Japahu Th Eaeko 

Naamaa ||

Chant the Name of the 

One Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਕਰਨਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਹੀ ਿਪੋ।
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31301 728 Avir inrwPl 
kwmw]1]rhwau]

Avar Niraafal 

Kaamaa ||1|| 

Rehaao ||

All other actions are 

fruitless. ||1||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ ਦੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਉੱਦਮ ਜਵਅਰਥ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31302 728 iehu mnu eItI  
hwiQ krhu Puin  
nyqRau nId n 
AwvY]

(eItI)gu`lIAW Eihu Man Eettee 

Haathh Karahu 

Fun Naethro 

Needh N Aavai ||

Let your mind be the 

handles, and then 

churn it, without 

sleeping.

(ਦੱੁਧ ਜਰੜਕਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀ ਨੇਤਿ ੇ
ਦੀਆਂ ਈਟੀਆਂ ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਿੜਦੇ ਹੋ) ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰੋ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਇਹ ਮਨ-ਰੂਪ) ਈਟੀਆਂ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਿੜੋ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ (ਮਨ ਉੱਤੇ) ਪਿਭਾਵ ਨ 

ਪਾਏ-ਇਹ ਹੈ ਨੇਤਿਾ।

31303 728 rsnw nwmu jphu  
qb mQIAY ien 
ibiD AMimRqu 
pwvhu]2]

mQIAY,ibiD:poly bolo Rasanaa Naam 

Japahu Thab 

Mathheeai Ein 

Bidhh Anmrith 

Paavahu ||2||

If you chant the Naam, 

the Name of the Lord 

,with your tongue, 

then the curd will be 

churned. In this way, 

the Ambrosial Nectar 

is obtained. ||2||

ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪੋ (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮ 

ਿਪੋਗੇ,) ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ (ਇਹ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ-ਰੂਪ 

ਦੱੁਧ) ਜਰੜਕੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, 
ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ ਹੀ) ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਵੋਗੇ ॥੨॥
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31304 728 mnu sMptu ijqu 
sq sir nwvxu  
Bwvn pwqI  
iqRpiq kry]

n@wvxu, p`wqI Man Sanpatt Jith 

Sath Sar Naavan 

Bhaavan Paathee 

Thripath Karae ||

Wash your mind in the 

pool of Truth, and let 

it be the vessel of the 

Lord; let this be your 

offering to please Him.

(ਪੁਿਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਡੱਬੇ ਜਵਚ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਿੀਵ) ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਡੱਬਾ ਬਣਾਏ (ਉਸ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਟਕਾ ਕੇ 

ਰੱਖੇ) ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, (ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਪਿਭੂ-ਠਾਕੁਰ ਨੂੂੰ ) 

ਸਰਧਾ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਕਰੇ।
31305 728 pUjw pRwx syvku 

jy syvy ien@ ibiD 
swihbu rvqu 
rhY]3]

ibiD,pUjw:poly bolo Poojaa Praan 

Saevak Jae Saevae 

Einh Bidhh Saahib 

Ravath Rehai ||3||

That humble servant 

who dedicates and 

offers his life, and who 

serves in this way, 

remains absorbed in 

his Lord and Master. 

||3||

ਿ ੇਿੀਵ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ (ਅੂੰਦਰ-ਵੱਸਦੇ 

ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਦੀ) ਸੇਵਾ 
(ਜਸਮਰਨ) ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਿੀਵ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
31306 728 khdy khih khy 

kih jwvih qum 
sir Avru n 
koeI]

Kehadhae Kehehi 

Kehae Kehi 

Jaavehi Thum Sar 

Avar N Koee ||

The speakers speak 

and speak and speak, 

and then they depart. 

There is no other to 

compare to You.

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਉੱਦਮ) ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਿੋ ਿ ੋ

ਭੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਉੱਦਮ ਦੱਸਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਿੀਵਨ-ਸਮਾ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੇਰੇ ਜਸਮਰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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31307 728 Bgiq hIxu nwnku 
jnu jMpY hau 
swlwhI scw 
soeI]4]1]

Bhagath Heen 

Naanak Jan Janpai 

Ho Saalaahee 

Sachaa Soee 

||4||1||

Servant Nanak, lacking 

devotion, humbly 

prays: may I sing the 

Praises of the True 

Lord. ||4||1||

(ਭਾਵੇਂ) ਨਾਨਕ (ਤੇਰਾ) ਦਾਸ 

ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ (ਹੀ ਹੈ ਜਿਰ 

ਭੀ ਇਹ ਇਹੀ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਦਾ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੪॥੧॥

31308 728 sUhI mhlw 1 Gru 
2 

Soohee Mehalaa 1 

Ghar 2

Soohee, First Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31309 728 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31310 728 AMqir vsY n 
bwhir jwie]

Anthar Vasai N 

Baahar Jaae ||

Deep within the self, 

the Lord abides; do 

not go outside looking 

for Him.

(ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ) 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਵਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹੀ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

31311 728 AMimRqu Coif kwhy 
ibKu Kwie]1]

Anmrith Shhodd 

Kaahae Bikh Khaae 

||1||

You have renounced 

the Ambrosial Nectar - 

why are you eating 

poison? ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦਾ 
ਜ਼ਜਹਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ॥੧॥

31312 728 AYsw igAwnu  
jphu mn myry]

Aisaa Giaan 

Japahu Man 

Maerae ||

Meditate on such 

spiritual wisdom, O my 

mind,

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਅਿੇਹੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਕਰ,
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31313 728 hovhu cwkr swcy 
kyry]1]rhwau]

Hovahu Chaakar 

Saachae Kaerae 

||1|| Rehaao ||

And become the slave 

of the True Lord. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ (ਸੱਚਾ) ਸੇਵਕ ਬਣ 

ਸਕੇਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31314 728 igAwnu iDAwnu  
sBu koeI rvY]

Giaan Dhhiaan 

Sabh Koee Ravai ||

Everyone speaks of 

wisdom and 

meditation;

ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਗਆਨ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ 
ਸੁਰਤ ਿੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ,

31315 728 bWDin bWiDAw  
sBu jgu BvY]2]

Baandhhan 

Baandhhiaa Sabh 

Jag Bhavai ||2||

But bound in bondage, 

the whole world is 

wandering around in 

confusion. ||2||

ਪਰ (ਵੇਖਣ ਜਵਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਬੱਝਾ 
ਹੋਇਆ ਭਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਜਖਆਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ) ॥੨॥

31316 728 syvw kry su 
cwkru hoie]

Saevaa Karae S 

Chaakar Hoe ||

One who serves the 

Lord is His servant.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਮਨ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ 

ਭਟਕਣੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ (ਪਿਭੂ 
ਦਾ) ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ,

31317 728 jil Qil 
mhIAil riv 
rihAw soie]3]

Jal Thhal Meheeal 

Rav Rehiaa Soe 

||3||

The Lord is pervading 

and permeating the 

water, the land, and 

the sky. ||3||

ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਿਲ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

31318 728 hm nhI cMgy burw 
nhI koie]

Ham Nehee 

Changae Buraa 

Nehee Koe ||

I am not good; no one 

is bad.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਤਆਗ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 

ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ,
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31319 728 pRxviq nwnku  
qwry 
soie]4]1]2]

Pranavath Naanak 

Thaarae Soe 

||4||1||2||

Prays Nanak, He alone 

saves us! ||4||1||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- 

ਅਿੇਹੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ 

ਜਵਕਾਰ-ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੨॥

31320 729 sUhI mhlw 1 Gru 
6

Soohee Mehalaa 1 

Ghar 6

Soohee, First Mehl, 

Sixth House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31321 729 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31322 729 aujlu kYhw  
iclkxw Goitm 
kwlVI msu]

(kYhw)kWsI[(Goitm)GsO
xy Bwv vIcwrny 
krky[pwpW dI 
kwlI(m`su)isAwhI[au~jlu
,kYhW,iclkxw:polw 
bolo[m`su

Oujal Kaihaa 

Chilakanaa 

Ghottim Kaalarree 

Mas ||

Bronze is bright and 

shiny, but when it is 

rubbed, its blackness 

appears.

ਮੈਂ ਕੈਂਹ (ਦਾ) ਸਾਫ਼ ਤੇ ਜਲਸ਼ਕਵਾਂ 
(ਭਾਂਡਾ) ਘਸਾਇਆ (ਤਾਂ ਉਸ 

ਜਵਚੋਂ) ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਕਾਲੀ 
ਜਸਆਹੀ (ਲੱਗ ਗਈ)।

31323 729 DoiqAw jUiT n 
auqrY jy sau Dovw 
iqsu]1]

Dhhothiaa Jooth N 

Outharai Jae So 

Dhhovaa This 

||1||

Washing it, its 

impurity is not 

removed, even if it is 

washed a hundred 

times. ||1||

ਿ ੇਮੈਂ ਸੌ ਵਾਰੀ ਭੀ ਉਸ ਕੈਂਹ ਦੇ 

ਭਾਂਡੇ ਨੂੂੰ  ਧੋਵਾਂ (ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ) ਤਾਂ 
ਭੀ (ਬਾਹਰੋਂ) ਧੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 
(ਅੂੰਦਰਲੀ) ਿੂਠ (ਕਾਲਖ) ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੧॥
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31324 729 sjx syeI nwil 
mY clidAw nwil 
clMin@]

c`lidAW Sajan Saeee Naal 

Mai Chaladhiaa 

Naal Chalannih ||

They alone are my 

friends, who travel 

along with me;

ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਜਮੱਤਿ ਉਹੀ ਹਨ ਿ ੋ

(ਸਦਾ) ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਹਣ, ਤੇ 

(ਇਥੋਂ) ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਭੀ ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ,

31325 729 ijQY lyKw mMgIAY  
iqQY KVy 
idsMin]1]rhwau]

KV@y Jithhai Laekhaa 

Mangeeai Thithhai 

Kharrae Dhisann 

||1|| Rehaao ||

And in that place, 

where the accounts 

are called for, they 

appear standing with 

me. ||1||Pause||

(ਅਗਾਂਹ) ਜਿਥੇ (ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ) ਜਹਸਾਬ ਮੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਥੇ ਅਝੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਹਸਾਬ ਦੇ 

ਸਕਣ (ਭਾਵ, ਜਹਸਾਬ ਦੇਣ 

ਜਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31326 729 koTy mMfp 
mwVIAw pwshu 
icqvIAwhw]

Kothae Manddap 

Maarreeaa 

Paasahu 

Chithaveeaahaa ||

There are houses, 

mansions and tall 

buildings, painted on 

all sides;

ਿੇਹੜੇ ਘਰ ਮੂੰਦਰ ਮਹਲ ਚੌਹਾਂ 
ਪਾਜਸਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਚੱਤਰੇ ਹੋਏ 

ਹੋਣ,

31327 729 FTIAw kMim n 
Awvn@I ivchu 
sKxIAwhw]2]

Dtatheeaa Kanm N 

Aavanhee Vichahu 

Sakhaneeaahaa 

||2||

But they are empty 

within, and they 

crumble like useless 

ruins. ||2||

ਪਰ ਅੂੰਦਰੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ, (ਉਹ 

ਢਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ) ਢੱਠੇ ਹੋਏ 

ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ॥੨॥

31328 729 bgw bgy kpVy  
qIrQ mMiJ 
vsMin@]

b`gw b`gy Bagaa Bagae 

Kaparrae 

Theerathh Manjh 

Vasannih ||

The herons in their 

white feathers dwell in 

the sacred shrines of 

pilgrimage.

ਬਗਜਲਆਂ ਦੇ ਜਚੱਟੇ ਖੂੰਭ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਵੱਸਦੇ ਭੀ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ 
ਉਤੇ ਹੀ ਹਨ।
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31329 729 Guit Guit jIAw 
Kwvxy bgy nw 
khIAin@]3]

Ghutt Ghutt Jeeaa 

Khaavanae Bagae 

Naa Keheeanih 

||3||

They tear apart and 

eat the living beings, 

and so they are not 

called white. ||3||

ਪਰ ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  (ਗਲੋਂ) ਘੁੱ ਟ ਘੁੱ ਟ 

ਕੇ ਖਾ ਿਾਣ ਵਾਲੇ (ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਫ਼ 

ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਿਾਂਦੇ ॥੩॥

31330 729 isMml ruKu srIru 
mY mYjn dyiK 
BulMin@]

(mY~jn)qoqy (2. mY jn) Sinmal Rukh 

Sareer Mai Maijan 

Dhaekh Bhulannih 

||

My body is like the 

simmal tree; seeing 

me, other people are 

fooled.

(ਜਿਵੇਂ) ਜਸੂੰ ਬਲ ਦਾ ਰੱੁਖ (ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ) ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, (ਜਸੂੰ ਬਲ 

ਦੇ ਿਲਾਂ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਤੇ 

ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

31331 729 sy Pl kMim n 
Awvn@I qy gux mY 
qin hMin@]4]

Sae Fal Kanm N 

Aavanhee Thae 

Gun Mai Than 

Hannih ||4||

Its fruits are useless - 

just like the qualities 

of my body. ||4||

(ਜਸੂੰ ਬਲ ਦੇ) ਉਹ ਿਲ (ਤੋਜਤਆਂ 

ਦੇ) ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹੋ 

ਿੇਹੇ ਹੀ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਹਨ ॥੪॥

31332 729 AMDulY Bwru 
auTwieAw fUgr 
vwt bhuqu]

Andhhulai Bhaar 

Outhaaeiaa 

Ddoogar Vaatt 

Bahuth ||

The blind man is 

carrying such a heavy 

load, and his journey 

through the 

mountains is so long.

ਮੈਂ ਅੂੰਨਹੇ  ਨੇ (ਜਸਰ ਉਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦਾ) ਭਾਰ ਚੱੁਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

(ਅਗਾਂਹ ਮੇਰਾ ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ) 

ਬੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।

31333 729 AKI loVI nw 
lhw hau ciV 
lMGw ikqu]5]

A`KIN, ciV@ Akhee Lorree Naa 

Lehaa Ho Charr 

Langhaa Kith ||5||

My eyes can see, but I 

cannot find the Way. 

How can I climb up 

and cross over the 

mountain? ||5||

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਲਆਂ ਭੀ ਮੈਂ 
ਰਾਹ-ਖਜਹੜਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਹਾਲਤ ਜਵਚ) ਜਕਸ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਪਹਾੜੀ ਤੇ) ਚੜਹ 
ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂ? ॥੫॥
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31334 729 cwkrIAw 
cMigAweIAw  
Avr isAwxp 
ikqu]

Chaakareeaa 

Changiaaeeaa 

Avar Siaanap Kith 

||

What good does it do 

to serve, and be good, 

and be clever?

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ 

ਵਰਗੇ ਜਬਖੜੇ ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ 

ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦਾਂ, ਲੋਕ-ਜਵਖਾਵੇ ਤੇ 

ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦੀਆਂ।
31335 729 nwnk nwmu 

smwil qUM bDw 
Cutih 
ijqu]6]1]3]

b`Dw Naanak Naam 

Samaal Thoon 

Badhhaa 

Shhuttehi Jith 

||6||1||3||

O Nanak, contemplate 

the Naam, the Name 

of the Lord, and you 

shall be released from 

bondage. ||6||1||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਬੱਝਾ 
ਹੋਇਆ ਤੂੂੰ  ਇਸ ਨਾਮ (-

ਜਸਮਰਨ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਮੋਹ 

ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ 
ਸਕੇਂਗਾ ॥੬॥੧॥੩॥

31336 729 sUhI mhlw 1] Soohee Mehalaa 1 

||

Soohee, First Mehl:

31337 729 jp qp kw bMDu 
byVulw ijqu 
lMGih vhylw]

vhylw sOKw Jap Thap Kaa 

Bandhh Baerrulaa 

Jith Langhehi 

Vehaelaa ||

Build the raft of 

meditation and self-

discipline, to carry you 

across the river.

(ਹੇ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀ!) 
ਪਿਭੂ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਿੇਹਾ 
ਬੇੜਾ ਜਤਆਰ ਕਰ, ਜਿਸ (ਬੇੜੇ) 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਛੇਤੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਵੇਂਗਾ।

31338 729 nw srvru nw 
aUClY AYsw pMQu 
suhylw]1]

Naa Saravar Naa 

Ooshhalai Aisaa 

Panthh Suhaelaa 

||1||

There will be no 

ocean, and no rising 

tides to stop you; this 

is how comfortable 

your path shall be. 

||1||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਤੇਰਾ ਿੀਵਨ-ਰਸਤਾ ਐਸਾ 
ਸੌਖਾ ਹੋ ਿਾਇਗਾ ਜਕ (ਤੇਰੇ 

ਰਸਤੇ ਜਵਚ) ਨਾਹ ਇਹ 

(ਸੂੰਸਾਰ-) ਸਰੋਵਰ ਆਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ (ਇਸ ਦਾ ਮੋਹ) 

ਉਛਾਲੇ ਮਾਰੇਗਾ ॥੧॥
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31339 729 qyrw eyko nwmu 
mMjITVw rqw 
myrw colw sd 
rMg 
Folw]1]rhwau]

mn rUpI 
(colw)[(Folw)ipAwry[r`
qw, coLw:polw bolo[ 
Fo~lw 

Thaeraa Eaeko 

Naam 

Manjeetharraa 

Rathaa Maeraa 

Cholaa Sadh Rang 

Dtolaa ||1|| 

Rehaao ||

Your Name alone is 

the color, in which the 

robe of my body is 

dyed. This color is 

permanent, O my 

Beloved. ||1||Pause||

ਹੇ ਜਮੱਤਰ (-ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿੀਠ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਪੱਕੇ ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰਾ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚੋਲਾ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31340 729 swjn cly 
ipAwirAw ikau  
mylw hoeI]

Saajan Chalae 

Piaariaa Kio 

Maelaa Hoee ||

My beloved friends 

have departed; how 

will they meet the 

Lord?

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ ਪਾਂਧੀ! (ਕੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਤਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਜਕਵੇਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?

31341 729 jy gux hovih 
gMTVIAY mylygw 
soeI]2]

Jae Gun Hovehi 

Gantharreeai 

Maelaegaa Soee 

||2||

If they have virtue in 

their pack, the Lord 

will unite them with 

Himself. ||2||

(ਵੇਖ!) ਿ ੇਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ 
ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

31342 729 imilAw hoie n 
vICuVY jy imilAw 
hoeI]

Miliaa Hoe N 

Veeshhurrai Jae 

Miliaa Hoee ||

Once united with Him, 

they will not be 

separated again, if 

they are truly united.

ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਿਾਏ ਿ ੇਉਹ ਸਚ-ਮੁਚ 

ਜਦਲੋਂ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜਿਰ ਕਦੇ ਉਹ ਉਸ ਜਮਲਾਪ 

ਜਵਚੋਂ ਜਵਛੁੜਦਾ ਨਹੀਂ।

31343 729 Awvw gauxu 
invwirAw hY 
swcw soeI]3]

Aavaa Goun 

Nivaariaa Hai 

Saachaa Soee 

||3||

The True Lord brings 

their comings and 

goings to an end. ||3||

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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31344 729 haumY mwir 
invwirAw sIqw 
hY colw]

Houmai Maar 

Nivaariaa Seethaa 

Hai Cholaa ||

One who subdues and 

eradicates egotism, 

sews the robe of 

devotion.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਪਣਾ ਆਪਾ 
ਸੂੰਵਾਰ ਜਲਆ ਹੈ,

31345 729 gur bcnI Plu 
pwieAw sh ky 
AMimRq bolw]4]

Gur Bachanee Fal 

Paaeiaa Seh Kae 

Anmrith Bolaa 

||4||

Following the Word of 

the Guru's Teachings, 

she receives the fruits 

of her reward, the 

Ambrosial Words of 

the Lord. ||4||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਿਲ ਵਿੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਬੋਲ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿ ੋਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ 

॥੪॥

31346 729 nwnku khY 
shylIho shu Krw 
ipAwrw]

Naanak Kehai 

Sehaeleeho Sahu 

Kharaa Piaaraa ||

Says Nanak, O soul-

brides, our Husband 

Lord is so dear!

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ 
ਸਹੇਲੀਹੋ! (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਬਹੁਤ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

31347 729 hm sh kyrIAw 
dwsIAw swcw 
Ksmu 
hmwrw]5]2]4]

Ham Seh Kaereeaa 

Dhaaseeaa 

Saachaa Khasam 

Hamaaraa 

||5||2||4||

We are the servants, 

the hand-maidens of 

the Lord; He is our 

True Lord and Master. 

||5||2||4||

(ਜਿਰ ਇਉਂ ਯਕੀਨ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਅਸੀਂ ਖਸਮ 

ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ (ਜਸਰ 

ਉਤੇ) ਕਾਇਮ ਹੈ ॥੫॥੨॥੪॥

31348 729 sUhI mhlw 1] Soohee Mehalaa 1 

||

Soohee, First Mehl:
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31349 729 ijn kau BWfY 
Bwau iqnw 
svwrsI]

Jin Ko Bhaanddai 

Bhaao Thinaa 

Savaarasee ||

Those whose minds 

are filled with love of 

the Lord, are blessed 

and exalted.

(ਪਿਭੂ) ਜਿਨਹ ਾਂ (ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  
(ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ) ਭਾਂਡੇ ਜਵਚ ਪਿੇਮ 

(ਦੀ ਜਭੱਜਛਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ), (ਉਸ 

ਪਿੇਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ) 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

31350 729 sUKI krY pswau  
dUK ivswrsI]

sUKI:polw bolo Sookhee Karai 

Pasaao Dhookh 

Visaarasee ||

They are blessed with 

peace, and their pains 

are forgotten.

ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
31351 729 shsw mUly nwih  

srpr qwrsI]1]

Sehasaa Moolae 

Naahi Sarapar 

Thaarasee ||1||

He will undoubtedly, 

certainly save them. 

||1||

ਇਸ ਗੱਲ ਜਵਚ ਰਤਾ ਭੀ ਸ਼ੱਕ 

ਨਹੀਂ ਜਕ ਅਿੇਹੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਜ਼ਰੂਰ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

31352 729 iqn@w imilAw 
guru Awie ijn 
kau lIiKAw]

Thinhaa Miliaa 

Gur Aae Jin Ko 

Leekhiaa ||

The Guru comes to 

meet those whose 

destiny is so pre-

ordained.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਧੁਰੋਂ 
ਜਲਜਖਆ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ) ਲੇਖ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਆ ਕੇ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

31353 729 AMimRqu hir kw 
nwau dyvY 
dIiKAw]

Anmrith Har Kaa 

Naao Dhaevai 

Dheekhiaa ||

He blesses them with 

the Teachings of the 

Ambrosial Name of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਜਸੱਜਖਆ ਵਿੋਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

31354 729 cwlih siqgur 
Bwie Bvih n 
BIiKAw]2]

Chaalehi Sathigur 

Bhaae Bhavehi N 

Bheekhiaa ||2||

Those who walk in the 

Will of the True Guru, 

never wander begging. 

||2||

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ (ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ) 

ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਰਦੇ ॥੨॥
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31355 729 jw kau mhlu 
hjUir dUjy invY 
iksu]

Jaa Ko Mehal 

Hajoor Dhoojae 

Nivai Kis ||

And one who lives in 

the Mansion of the 

Lord's Presence, why 

should he bow down 

to any other?

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ) 

ਜਿਸ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ।

31356 729 dir drvwxI  
nwih mUly puC 
iqsu]

(drvwxI)ifauFIdwr Dhar Dharavaanee 

Naahi Moolae 

Pushh This ||

The gate-keeper at the 

Lord's Gate shall not 

stop him to ask any 

questions.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ 

(ਪਹੁੂੰ ਚੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਿਮ ਆਜਦਕ) 

ਦਰਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਤਾ ਭਰ 

ਭੀ ਪੱੁਛ-ਜਗੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ,

31357 729 CutY qw kY boil  
swihb ndir 
ijsu]3]

Shhuttai Thaa Kai 

Bol Saahib Nadhar 

Jis ||3||

And one who is 

blessed with the Lord's 

Glance of Grace - by 

his words, others are 

emancipated as well. 

||3||

ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਉਤੇ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ 

ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਵਚ (ਚੱਲ 

ਕੇ) ਉਹ ਬੂੰਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

31358 729 Gly Awxy Awip  
ijsu nwhI dUjw 
mqY koie]

(mqY)polw Ghalae Aanae Aap 

Jis Naahee 

Dhoojaa Mathai 

Koe ||

The Lord Himself 

sends out, and recalls 

the mortal beings; no 

one else gives Him 

advice.

ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦੂਿਾ ਕੋਈ ਮੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ ਭੇਿਦਾ ਹੈ ਆਪ 

ਹੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

31359 729 Fwih auswry swij  
jwxY sB soie]

Dtaahi Ousaarae 

Saaj Jaanai Sabh 

Soe ||

He Himself 

demolishes, constructs 

and creates; He knows 

everything.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਢਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
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31360 729 nwau nwnk 
bKsIs ndrI 
krmu 
hoie]4]3]5]

Naao Naanak 

Bakhasees 

Nadharee Karam 

Hoe ||4||3||5||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord 

is the blessing, given 

to those who receive 

His Mercy, and His 

Grace. ||4||3||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਵਿੋਂ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥੫॥

31361 730 sUhI mhlw 1] Soohee Mehalaa 1 

||

Soohee, First Mehl:

31362 730 BWfw hCw soie jo 
iqsu BwvsI]

Bhaanddaa 

Hashhaa Soe Jo 

This Bhaavasee ||

That vessel alone is 

pure, which is pleasing 

to Him.

ਉਹੀ ਜਹਰਦਾ ਪਜਵੱਤਿ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
31363 730 BWfw Aiq mlIxu  

Doqw hCw n 
hoiesI]

Bhaanddaa Ath 

Maleen Dhhothaa 

Hashhaa N 

Hoeisee ||

The filthiest vessel 

does not become 

pure, simply by being 

washed.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਹਰਦਾ (ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ) ਬਹੁਤ ਗੂੰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਤੀਰਥ ਆਜਦਕ ਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆਂ ਜਹਰਦਾ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਸੱੁਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

31364 730 gurU duAwrY hoie  
soJI pwiesI]

Guroo Dhuaarai 

Hoe Sojhee 

Paaeisee ||

Through the Gurdwara 

the Guru's Gate one 

obtains understanding.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ (ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲੀ) ਬਣੀਏ, 

ਤਾਂ ਹੀ (ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ 
ਕਰਨ ਦੀ) ਅਕਲ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

31365 730 eyqu duAwrY Doie  
hCw hoiesI]

Eaeth Dhuaarai 

Dhhoe Hashhaa 

Hoeisee ||

By being washed 

through this Gate, it 

becomes pure.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ) ਧੋਜਤਆਂ 

ਜਹਰਦਾ ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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31366 730 mYly hCy kw 
vIcwru Awip 
vrqwiesI]

Mailae Hashhae 

Kaa Veechaar Aap 

Varathaaeisee ||

The Lord Himself sets 

the standards to 

differentiate between 

the dirty and the pure.

(ਿੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਟਕੀਏ ਤਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ 

(ਜਵਚਾਰਨ ਦੀ) ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਚੂੰ ਗੇ ਹਾਂ 
ਿਾਂ ਮੂੰ ਦੇ।

31367 730 mqu ko jwxY jwie 
AgY pwiesI]

Math Ko Jaanai 

Jaae Agai Paaeisee 

||

Do not think that you 

will automatically find 

a place of rest 

hereafter.

(ਿੇ ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਸਮੇ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਲਆ 

ਤਾਂ) ਕੋਈ ਿੀਵ ਇਹ ਨਾਹ 

ਸਮਝ ਲਏ ਜਕ (ਇਥੋਂ ਖ਼ਾਲੀ-
ਹੱਥ) ਿਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

(ਿੀਵਨ ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸੂਝ) ਜਮਲੇਗੀ।

31368 730 jyhy krm kmwie  
qyhw hoiesI]

Jaehae Karam 

Kamaae Thaehaa 

Hoeisee ||

According to the 

actions one has 

committed, so does 

the mortal become.

(ਇਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਯਮ ਹੈ 

ਜਕ ਇਥੇ) ਮਨੱੁਖ ਿੇਹੋ ਿੇਹੇ 

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਿੇਹਾ 
ਉਹ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

31369 730 AMimRqu hir kw 
nwau Awip 
vrqwiesI]

Anmrith Har Kaa 

Naao Aap 

Varathaaeisee ||

He Himself bestows 

the Ambrosial Name 

of the Lord.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਜਡੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਆਪ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

31370 730 cilAw piq isau 
jnmu svwir  
vwjw vwiesI]

Chaliaa Path Sio 

Janam Savaar 

Vaajaa Vaaeisee ||

Such a mortal departs 

with honor and 

renown; his life is 

embellished and 

redeemed, and the 

trumpets resound 

with his glory.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ਉਹ ਆਪਣਾ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਸੁਚੱਿਾ ਬਣਾ ਕੇ 

ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟ ਕੇ ਇਥੋਂ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਵਾਿਾ 
(ਇਥੇ) ਵਿਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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31371 730 mwxsu ikAw 
vycwrw iqhu lok 
suxwiesI]

Maanas Kiaa 

Vaechaaraa Thihu 

Lok Sunaaeisee ||

Why speak of poor 

mortals? His glory 

shall echo throughout 

the three worlds.

ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਕੀਹ? ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਖਲਾਰਦਾ ਹੈ।

31372 730 nwnk Awip 
inhwl siB kul 
qwrsI]1]4]6]

Naanak Aap 

Nihaal Sabh Kul 

Thaarasee 

||1||4||6||

O Nanak, he himself 

shall be enraptured, 

and he shall save his 

entire ancestry. 

||1||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪ 

ਸਦਾ ਪਿਸੂੰ ਨ-ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਸੋਭਾ 
ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥੪॥੬॥

31373 730 sUhI mhlw 1] Soohee Mehalaa 1 

||

Soohee, First Mehl:

31374 730 jogI hovY jogvY  
BogI hovY Kwie]

Jogee Hovai 

Jogavai Bhogee 

Hovai Khaae ||

The Yogi practices 

yoga, and the pleasure-

seeker practices eating.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿੋਗੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਿੋਗ ਹੀ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਿੋਗ ਕਮਾਣ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ), ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਜਗਿਹਸਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੈ।

31375 730 qpIAw hovY qpu 
kry qIriQ mil 
mil nwie]1]

Thapeeaa Hovai 

Thap Karae 

Theerathh Mal 

Mal Naae ||1||

The austere practice 

austerities, bathing 

and rubbing 

themselves at sacred 

shrines of pilgrimage. 

||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤਪੀ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਸਦਾ) ਤਪ (ਹੀ) ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਤੀਰਥ ਉਤੇ (ਿਾ ਕੇ) 

ਮਲ ਮਲ ਕੇ (ਭਾਵ, ਬੜੇ 

ਜਸਦਕ-ਸਰਧਾ ਨਾਲ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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31376 730 qyrw sdVw suxIjY 
BweI jy ko bhY 
Alwie]1]rhwau
]

s`dVw Thaeraa Sadharraa 

Suneejai Bhaaee 

Jae Ko Behai Alaae 

||1|| Rehaao ||

Let me hear some 

news of You, O 

Beloved; if only 

someone would come 

and sit with me, and 

tell me. ||1||Pause||

(ਪਰ) ਹੇ ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ)! ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ, 
ਿ ੇਕੋਈ (ਮੇਰੇ ਕੋਲ) ਬੈਠ ਿਾਏ 

ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੁਣਾਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31377 730 jYsw bIjY so luxy  
jo Kty suo Kwie]

Jaisaa Beejai So 

Lunae Jo Khattae 

Suo Khaae ||

As one plants, so does 

he harvest; whatever 

he earns, he eats.

(ਮਨੱੁਖ) ਿੇਹੋ ਿੇਹਾ ਬੀਿ 

ਬੀਿਦਾ ਹੈ ਉਹੋ (ਿੇਹਾ ਿਲ) 

ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕੁਝ ਖੱਟੀ-
ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ (ਿੋਗ ਭੋਗ ਤੇ ਤਪ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਪਰਵਾਨ 

ਹੈ)।

31378 730 AgY puC n hoveI  
jy sxu nIswxY 
jwie]2]

Agai Pushh N 

Hovee Jae San 

Neesaanai Jaae 

||2||

In the world hereafter, 

his account is not 

called for, if he goes 

with the insignia of 

the Lord. ||2||

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ 
ਲੈ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਿਾਏ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ-

ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੨॥
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31379 730 qYso jYsw kwFIAY  
jYsI kwr kmwie]

Thaiso Jaisaa 

Kaadteeai Jaisee 

Kaar Kamaae ||

According to the 

actions the mortal 

commits, so is he 

proclaimed.

ਮਨੱੁਖ ਜਿਹੋ ਿੇਹੀ ਕਾਰ 

ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਿੇਹਾ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਪੂੰਧ ਜਵਚ ਭੀ ਇਹੀ 
ਜਨਯਮ ਹੈ। ਭਗਤ ਉਹੀ ਿੋ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੋਗ ਭੋਗ 

ਿਾਂ ਤਪ ਜਵਚੋਂ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ 

ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ)।
31380 730 jo dmu iciq n 

AwveI so dmu 
ibrQw jwie]3]

Jo Dham Chith N 

Aavee So Dham 

Birathhaa Jaae 

||3||

And that breath which 

is drawn without 

thinking of the Lord, 

that breath goes in 

vain. ||3||

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਿੇਹੜਾ ਸੁਆਸ 

(ਜਕਸੇ ਐਸੇ ਉੱਦਮ ਜਵਚ 

ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ 
ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਆਸ ਜਵਅਰਥ ਹੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

31381 730 iehu qnu vycI bY 
krI jy ko ley 
ivkwie]

Eihu Than 

Vaechee Bai Karee 

Jae Ko Leae Vikaae 

||

I would sell this body, 

if someone would only 

purchase it.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਟੇ ਜਵਚ ਦੇ 

ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਹਾਂ ਮੱੁਲ ਦੇਣ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਹਾਂ।

31382 730 nwnk kMim n 
AwveI ijqu qin  
nwhI scw 
nwau]4]5]7]

Naanak Kanm N 

Aavee Jith Than 

Naahee Sachaa 

Naao ||4||5||7||

O Nanak, that body is 

of no use at all, if it 

does not enshrine the 

Name of the True 

Lord. ||4||5||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖਾ) 
ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਉਹ 

ਸਰੀਰ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਜਗਆ 

ਸਮਝੋ ॥੪॥੫॥੭॥
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31383 730 sUhI mhlw 1 Gru 
7

Soohee Mehalaa 1 

Ghar 7

Soohee, First Mehl, 

Seventh House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੭ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31384 730 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31385 730 jogu n iKMQw jogu 
n fMfY jogu n  
Bsm cVweIAY]

cV@weIAY Jog N Khinthhaa 

Jog N Ddanddai 

Jog N Bhasam 

Charraaeeai ||

Yoga is not the 

patched coat, Yoga is 

not the walking stick. 

Yoga is not smearing 

the body with ashes.

ਗੋਦੜੀ ਪਜਹਨ ਲੈਣਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੂੰਡਾ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਿੜ ਜਲਆਂ ਹਰੀ-ਮੇਲ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ, ਿੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਸੁਆਹ ਮਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

31386 730 jogu n muMdI mUMif 
mufwieAY jogu n  
isM|I vweIAY]

Jog N Mundhee 

Moondd 

Muddaaeiai Jog N 

Sinn(g)ee Vaaeeai 

||

Yoga is not the ear-

rings, and not the 

shaven head. Yoga is 

not the blowing of the 

horn.

(ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ) ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ ਪਾਇਆਂ 

ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਿੇ ਜਸਰ 

ਮੁਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭੀ ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਸੂੰ ਙੀ 
ਵਿਾਇਆਂ ਭੀ ਿੋਗ ਜਸੱਧ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ।

31387 730 AMjn mwih 
inrMjin rhIAY  
jog jugiq iev 
pweIAY]1]

Anjan Maahi 

Niranjan Reheeai 

Jog Jugath Eiv 

Paaeeai ||1||

Remaining 

unblemished in the 

midst of the filth of 

the world - this is the 

way to attain Yoga. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਢੂੰਗ ਜਸਰਫ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ 
ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ ਕਾਲਖ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਹੀਏ ॥੧॥
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31388 730 glI jogu n hoeI] g`lIN Galee Jog N Hoee 

||

By mere words, Yoga 

is not attained.

ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

31389 730 eyk idRsit kir 
smsir jwxY jogI 
khIAY 
soeI]1]rhwau]

Eaek Dhrisatt Kar 

Samasar Jaanai 

Jogee Keheeai 

Soee ||1|| 

Rehaao ||

One who looks upon 

all with a single eye, 

and knows them to be 

one and the same - he 

alone is known as a 

Yogi. ||1||Pause||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਿੋਗੀ ਅਖਵਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੋਇਕੋ ਿੇਹੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਸਭ (ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਬਰਾਬਰ (ਦੇ ਇਨਸਾਨ) ਸਮਝੇ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31390 730 jogu n bwhir 
mVI mswxI jogu 
n qwVI lweIAY]

Jog N Baahar 

Marree Masaanee 

Jog N Thaarree 

Laaeeai ||

Yoga is not wandering 

to the tombs of the 

dead; Yoga is not 

sitting in trances.

(ਘਰੋਂ) ਬਾਹਰ ਮੜਹੀਆਂ ਜਵਚ 

ਮਸਾਣਾਂ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਪਿਭੂ-ਮੇਲ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਸਮਾਧੀਆਂ 

ਲਾਇਆਂ ਭੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

31391 730 jogu n dyis 
idsMqir BivAY  
jogu n qIriQ 
nweIAY]

n@weIAY Jog N Dhaes 

Dhisanthar Bhaviai 

Jog N Theerathh 

Naaeeai ||

Yoga is not wandering 

through foreign lands; 

Yoga is not bathing at 

sacred shrines of 

pilgrimage.

ਿ ੇਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਜਵਚ ਭੌਂਦੇ 

ਜਿਰੀਏ ਤਾਂ ਭੀ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਤੀਰਥ ਉਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਜਤਆਂ ਭੀ ਪਿਭੂ-
ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ।

31392 730 AMjn mwih 
inrMjin rhIAY  
jog jugiq iev 
pweIAY]2]

Anjan Maahi 

Niranjan Reheeai 

Jog Jugath Eiv 

Paaeeai ||2||

Remaining 

unblemished in the 

midst of the filth of 

the world - this is the 

way to attain Yoga. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਢੂੰਗ ਜਸਰਫ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਕਾਲਖ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਹੀਏ ॥੨॥
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31393 730 siqguru BytY qw 
shsw qUtY Dwvqu 
vrij rhweIAY]

Sathigur Bhaettai 

Thaa Sehasaa 

Thoottai 

Dhhaavath Varaj 

Rehaaeeai ||

Meeting with the True 

Guru, doubt is 

dispelled, and the 

wandering mind is 

restrained.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮਨ 

ਦਾ ਸਜਹਮ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਦਾ ਹੈ,

31394 730 inJru JrY shj 
Duin lwgY Gr hI 
prcw pweIAY]

in`Jru Nijhar Jharai Sehaj 

Dhhun Laagai 

Ghar Hee 

Parachaa Paaeeai 

||

Nectar rains down, 

celestial music 

resounds, and deep 

within, wisdom is 

obtained.

(ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ) ਚਸ਼ਮਾ ਚੱਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ 
ਰੌ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਹਰਦੇ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
31395 730 AMjn mwih 

inrMjin rhIAY  
jog jugiq iev 
pweIAY]3]

Anjan Maahi 

Niranjan Reheeai 

Jog Jugath Eiv 

Paaeeai ||3||

Remaining 

unblemished in the 

midst of the filth of 

the world - this is the 

way to attain Yoga. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਿਾਚ ਜਸਰਫ਼ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਕਾਲਖ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਹੀਏ ॥੩॥

31396 730 nwnk jIviqAw 
mir rhIAY AYsw 
jogu kmweIAY]

Naanak Jeevathiaa 

Mar Reheeai Aisaa 

Jog Kamaaeeai ||

O Nanak, remain dead 

while yet alive - 

practice such a Yoga.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਅੱਜਭਆਸ ਇਉਂ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰੇ ਹਟੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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31397 730 vwjy bwJhu isM|I 
vwjY qau inrBau 
pdu pweIAY]

pdu:polw Vaajae Baajhahu 

Sinn(g)ee Vaajai 

Tho Nirabho Padh 

Paaeeai ||

When the horn is 

blown without being 

blown, then you shall 

attain the state of 

fearless dignity.

(ਿੋਗੀ ਤਾਂ ਜਸੂੰ ਙ ਦਾ ਵਾਿਾ 
ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਸਮਰਨ-

ਅੱਜਭਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਇਕ ਅਿੇਹਾ ਸੁਰੀਲਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਕ, ਮਾਨੋ) 

ਜਬਨਾ ਵਾਿਾ ਵਿਾਇਆਂ ਜਸੂੰ ਙ 

ਦਾ ਵਾਿਾ ਵੱਿ ਜਰਹਾ ਹੈ। (ਿਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ 
ਉਹ ਐਸੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ।
31398 730 AMjn mwih 

inrMjin rhIAY  
jog jugiq qau 
pweIAY]4]1]8]

Anjan Maahi 

Niranjan Reheeai 

Jog Jugath Tho 

Paaeeai 

||4||1||8||

Remaining 

unblemished in the 

midst of the filth of 

the world - this is the 

way to attain Yoga. 

||4||1||8||

ਿਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਕਾਲਖ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਜਹ ਸਕੀਏ, ਤਦੋਂ ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਿਾਚ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੮॥

31399 730 sUhI mhlw 1] Soohee Mehalaa 1 

||

Soohee, First Mehl:

31400 730 kaux qrwjI  
kvxu qulw qyrw 
kvxu srwPu 
bulwvw]

Koun Tharaajee 

Kavan Thulaa 

Thaeraa Kavan 

Saraaf Bulaavaa ||

What scale, what 

weights, and what 

assayer shall I call for 

You, Lord?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੱਕੜੀ 
ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ (ਿੋ 
ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ 
ਸਕਣ), ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰਾਫ਼ 

ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ) ਸੱਦ 

ਸਕਾਂ।
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31401 730 kauxu gurU kY pih 
dIiKAw lyvw kY 
pih mulu 
krwvw]1]

Koun Guroo Kai 

Pehi Dheekhiaa 

Laevaa Kai Pehi 

Mul Karaavaa 

||1||

From what guru 

should I receive 

instruction? By whom 

should I have Your 

value appraised? ||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਮੱੁਲ ਪਵਾ ਸਕਾਂ ਿਾਂ ਮੱੁਲ ਪਾਣ 

ਦੀ ਿਾਚ ਜਸੱਖ ਸਕਾਂ ॥੧॥

31402 731 myry lwl jIau  
qyrw AMqu n 
jwxw]

Maerae Laal Jeeo 

Thaeraa Anth N 

Jaanaa ||

O my Dear Beloved 

Lord, Your limits are 

not known.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਿਾਣ 

ਸਕਦਾ (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆ ਸਕਦੀ ਜਕ ਤੇਰੇ ਜਵਚ 

ਜਕਤਨੀਆਂ ਕੁ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਹਨ)।

31403 731 qUM jil Qil 
mhIAil Birpuir 
lIxw qUM Awpy 
srb 
smwxw]1]rhwau]

Thoon Jal Thhal 

Meheeal Bharipur 

Leenaa Thoon 

Aapae Sarab 

Samaanaa ||1|| 

Rehaao ||

You pervade the 

water, the land, and 

the sky; You Yourself 

are All-pervading. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ 

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31404 731 mnu qwrwjI icqu 
qulw qyrI syv 
srwPu kmwvw]

Man Thaaraajee 

Chith Thulaa 

Thaeree Saev 

Saraaf Kamaavaa 

||

Mind is the scale, 

consciousness the 

weights, and the 

performance of Your 

service is the appraiser.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੱਕੜੀ 
ਬਣ ਿਾਏ, ਿੇ ਮੇਰਾ ਜਚੱਤ 

ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਟਾ ਬਣ ਿਾਏ, 

ਿ ੇਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, 
ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ (ਿ ੇ

ਇਹ ਸੇਵਾ-ਜਸਮਰਨ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਸਰਾਫ਼ ਬਣ ਿਾਏ,
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31405 731 Gt hI BIqir so 
shu qolI ien 
ibiD icqu 
rhwvw]2]

Ghatt Hee 

Bheethar So Sahu 

Tholee Ein Bidhh 

Chith Rehaavaa 

||2||

Deep within my heart, 

I weigh my Husband 

Lord; in this way I 

focus my 

consciousness. ||2||

(ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੂੰਤ ਤਾਂ 
ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਪਰ) ਇਹਨਾਂ 
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਜਚੱਤ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ। (ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਉਸ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਬੈਠਾ 
ਿਾਚ ਸਕਾਂਗਾ ॥੨॥

31406 731 Awpy kMfw qolu 
qrwjI Awpy 
qolxhwrw]

Aapae Kanddaa 

Thol Tharaajee 

Aapae 

Tholanehaaraa ||

You Yourself are the 

balance, the weights 

and the scale; You 

Yourself are the 

weigher.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ 
ਵਜਡਆਈ ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਾਚ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਉਹ) ਆਪ ਹੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ, 

ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੈ, ਤੱਕੜੀ ਦੀ 
ਬੋਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣ ੇ

ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

31407 731 Awpy dyKY Awpy 
bUJY Awpy hY 
vxjwrw]3]

Aapae Dhaekhai 

Aapae Boojhai 

Aapae Hai 

Vanajaaraa ||3||

You Yourself see, and 

You Yourself 

understand; You 

Yourself are the 

trader. ||3||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਨਾਮ) ਵਣਿ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥
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31408 731 AMDulw nIc jwiq 
prdysI iKnu 
AwvY iqlu jwvY]

Andhhulaa Neech 

Jaath Paradhaesee 

Khin Aavai Thil 

Jaavai ||

The blind, low class 

wandering soul, comes 

for a moment, and 

departs in an instant.

ਿ ੋ(ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ ਿੋ 
(ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ) ਨੀਵੀਂ 
ਿਾਜਤ ਦਾ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਿ ੋਸਦਾ ਭਟਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਰਤਾ ਮਾਤਿ ਭੀ ਜਕਤੇ ਇਕ ਥਾਂ 
ਜਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

31409 731 qw kI sMgiq 
nwnku rhdw ikau 
kir mUVw 
pwvY]4]2]9]

Thaa Kee Sangath 

Naanak Rehadhaa 

Kio Kar Moorraa 

Paavai 

||4||2||9||

In its company, Nanak 

dwells; how can the 

fool attain the Lord? 

||4||2||9||

ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਸਦਾ ਉਸ 

ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 

ਅੂੰਞਾਣ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ॥੪॥੨॥੯॥

31410 731 rwgu sUhI mhlw 
4 Gru 1

Raag Soohee 

Mehalaa 4 Ghar 1

Raag Soohee, Fourth 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31411 731 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31412 731 min rwm nwmu 
AwrwiDAw gur 
sbid gurU gur 
ky]

Man Raam Naam 

Aaraadhhiaa Gur 

Sabadh Guroo Gur 

Kae ||

My mind worships and 

adores the Lord's 

Name,through the 

Guru,and the Word of 

the Guru's Shabad.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,
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31413 731 siB ieCw min 
qin pUrIAw sBu 
cUkw fru jm 
ky]1]

Sabh Eishhaa Man 

Than Pooreeaa 

Sabh Chookaa 

Ddar Jam Kae 

||1||

All the desires of my 

mind and body have 

been fulfilled; all fear 

of death has been 

dispelled. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ 

(ਉਪਿੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ 

ਦੇ ਜਦਲ ਜਵਚੋਂ) ਿਮ ਦਾ ਭੀ 
ਸਾਰਾ ਡਰ ਲਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

31414 731 myry mn gux 
gwvhu rwm nwm 
hir ky]

Maerae Man Gun 

Gaavahu Raam 

Naam Har Kae ||

O my mind, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord's Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ।

31415 731 guir quTY mnu 
prboiDAw hir 
pIAw rsu 
gtky]1]rhwau]

Gur Thuthai Man 

Parabodhhiaa Har 

Peeaa Ras 

Gattakae ||1|| 

Rehaao ||

And when the Guru is 

pleased and satisfied, 

the mind is instructed; 

it then joyfully drinks 

in the subtle essence 

of the Lord. 

||1||Pause||

ਿ ੇ(ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਗੁਰੂ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਏ, ਤਾਂ (ਉਸ 

ਦਾ) ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ) ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31416 731 sqsMgiq aUqm 
siqgur kyrI gun 
gwvY hir pRB ky]

Sathasangath 

Ootham Sathigur 

Kaeree Gun 

Gaavai Har Prabh 

Kae ||

The Sat Sangat, the 

True Congregation of 

the True Guru, is 

sublime and exalted. 

They sing the Glorious 

Praises of the Lord 

God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਬੜਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਥਾਂ ਹੈ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ) ਹਜਰ-ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ।
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31417 731 hir ikrpw Dwir  
mylhu sqsMgiq  
hm Dovh pg jn 
ky]2]

pg:polw bolo Har Kirapaa 

Dhhaar Maelahu 

Sathasangath Ham 

Dhhoveh Pag Jan 

Kae ||2||

Bless me with Your 

Mercy, Lord, and unite 

me with the Sat 

Sangat; I wash the feet 

of Your humble 

servants. ||2||

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਮਲਾ (ਉਥੇ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵਾਂਗਾ ॥੨॥

31418 731 rwm nwmu sBu hY 
rwm nwmw rsu 
gurmiq rsu 
rsky]

Raam Naam Sabh 

Hai Raam Naamaa 

Ras Guramath Ras 

Rasakae ||

The Lord's Name is all. 

The Lord's Name is the 

essence of the Guru's 

Teachings, the juice, 

the sweetness of it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹਰੇਕ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਹੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

31419 731 hir AMimRqu hir 
jlu pwieAw sB 
lwQI iqs iqs 
ky]3]

(iqs)iqRSnw, qyRh[ kydI Har Anmrith Har 

Jal Paaeiaa Sabh 

Laathhee This This 

Kae ||3||

I have found the 

Ambrosial Nectar, the 

Divine Water of the 

Lord's Name, and all 

my thirst for it is 

quenched. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਦੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਤਿੇਹ ਲਜਹ 

ਗਈ ॥੩॥

31420 731 hmrI jwiq pwiq  
guru siqguru hm 
vyicE isru gur 
ky]

Hamaree Jaath 

Paath Gur Sathigur 

Ham Vaechiou Sir 

Gur Kae ||

The Guru, the True 

Guru, is my social 

status and honor; I 

have sold my head to 

the Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਿਾਜਤ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ 

ਵੇਚ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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31421 731 jn nwnk nwmu 
pirE gur cylw  
gur rwKhu lwj 
jn ky]4]1]

Jan Naanak Naam 

Pariou Gur 

Chaelaa Gur 

Raakhahu Laaj Jan 

Kae ||4||1||

Servant Nanak is 

called the chaylaa, the 

disciple of the Guru; O 

Guru, save the honor 

of Your servant. 

||4||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਗੁਰੂ! ਮੇਰਾ ਨਾਮ 'ਗੁਰੂ ਕਾ 
ਜਸੱਖ' ਪੈ ਜਗਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਇਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖ ਲੈ (ਤੇ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਰੱਖ) ॥੪॥੧॥

31422 731 sUhI mhlw 4] Soohee Mehalaa 4 

||

Soohee, Fourth Mehl:

31423 731 hir hir nwmu 
BijE purKoqmu  
siB ibnsy dwld 
dlGw]

dl-Gw:polw bolo Har Har Naam 

Bhajiou 

Purakhotham 

Sabh Binasae 

Dhaaladh 

Dhalaghaa ||

I chant and vibrate the 

Name of the Lord God, 

the Supreme Being, 

Har, Har; my poverty 

and problems have all 

been eradicated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਹੈ, ਹਰੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  
ਿਜਪਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਦਜਰੱਦਿ, ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨਾਸ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ।

31424 731 Bau jnm mrxw 
myitE gur sbdI  
hir AsiQru syiv 
suiK smGw]1]

sm-Gw:polw bolo Bho Janam 

Maranaa Maettiou 

Gur Sabadhee Har 

Asathhir Saev 

Sukh Samaghaa 

||1||

The fear of birth and 

death has been 

erased,through the 

Word of the Guru's 

Shabad; serving the 

Unmoving,Unchanging 

Lord, I am absorbed in 

peace. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਡਰ ਭੀ ਮੁਕਾ ਜਲਆ। ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ 

॥੧॥

31425 731 myry mn Bju rwm 
nwm Aiq 
iprGw]

(ipr-Gw)ipAwrw Maerae Man Bhaj 

Raam Naam Ath 

Piraghaa ||

O my mind, vibrate 

the Name of the most 

Beloved, Darling Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਅੱਤ ਜਪਆਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।
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31426 731 mY mnu qnu Arip 
DirE gur AwgY  
isru vyic lIE 
muil 
mhGw]1]rhwau]

mh-Gw Mai Man Than 

Arap Dhhariou Gur 

Aagai Sir Vaech 

Leeou Mul 

Mehaghaa ||1|| 

Rehaao ||

I have dedicated my 

mind and body, and 

placed them in 

offering before the 

Guru; I have sold my 

head to the Guru, for 

a very dear price. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਮਜਹੂੰ ਗੇ ਮੱੁਲ ਦੇ 

ਵੱਟੇ ਵੇਚ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਜਸਰ ਦੇ 

ਇਵਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਲੈ 

ਜਲਆ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31427 731 nrpiq rwjy rMg 
rs mwxih ibnu 
nwvY pkiV KVy 
siB klGw]

kl-Gw[ KVy V hlMq n 
lwau

Narapath Raajae 

Rang Ras Maanehi 

Bin Naavai Pakarr 

Kharrae Sabh 

Kalaghaa ||

The kings and the 

rulers of men enjoy 

pleasures and delights, 

but without the Name 

of the Lord, death 

seizes and dispatches 

them all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਿੇ 
ਮਹਾਰਾਿੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਰੂੰਗ 

ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਿੜ 

ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

31428 731 Drmrwie isir 
fMfu lgwnw iPir 
pCuqwny hQ 
PlGw]2]

Pl-Gw Dhharam Raae Sir 

Ddandd Lagaanaa 

Fir Pashhuthaanae 

Hathh Falaghaa 

||2||

The Righteous Judge 

of Dharma strikes 

them over the heads 

with his staff, and 

when the fruits of 

their actions come 

into their hands, then 

they regret and 

repent. ||2||

ਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਿਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡੂੰਡਾ ਵੱਿਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਪਛਤਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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31429 731 hir rwKu rwKu  
jn ikrm qum@wry  
srxwgiq purK 
pRiqplGw]

pRiq-plGw pRqpwlk[ 
sr-xwgiq

Har Raakh Raakh 

Jan Kiram 

Thumaarae 

Saranaagath 

Purakh 

Prathipalaghaa ||

Save me, save me, 

Lord; I am Your 

humble servant, a 

mere worm. I seek the 

Protection of Your 

Sanctuary, O Primal 

Lord, Cherisher and 

Nourisher.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ (ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ) ਜਨਮਾਣੇ ਿੀਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ 

(ਆਪਣੇ) ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰ।

31430 731 drsnu sMq dyhu 
suKu pwvY pRB loc 
pUir jnu 
qumGw]3]

qum-Gw Dharasan Santh 

Dhaehu Sukh 

Paavai Prabh Loch 

Poor Jan 

Thumaghaa ||3||

Please bless me with 

the Blessed Vision of 

the Saint's 

Darshan,that I may 

find peace. O 

God,please fulfill the 

desires of Your 

humble servant. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, 
ਦਾਸ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਇਸ 

ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਬਖ਼ਸ਼ (ਤਾ ਜਕ ਇਹ ਦਾਸ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕੇ ॥੩॥

31431 731 qum smrQ purK 
vfy pRB suAwmI  
mokau dIjY dwnu 
hir inmGw]

inm-Gw inmK[ smr`Q Thum Samarathh 

Purakh Vaddae 

Prabh Suaamee 

Mo Ko Keejai 

Dhaan Har 

Nimaghaa ||

You are the All-

powerful, Great, 

Primal God, my Lord 

and Master. O Lord, 

please bless me with 

the gift of humility.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 

ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੁਰਖ ਹੈਂ। ਮੈਨੂੂੰ  ਇਕ 

ਜਛਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਹ।
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31432 731 jn nwnk nwmu 
imlY suKu pwvY  
hm nwm ivthu 
sd GumGw]4]2]

Gum-Gw Jan Naanak Naam 

Milai Sukh Paavai 

Ham Naam 

Vittahu Sadh 

Ghumaghaa 

||4||2||

Servant Nanak has 

found the Naam, the 

Name of the Lord, and 

is at peace; I am 

forever a sacrifice to 

the Naam. ||4||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
॥੪॥੨॥

31433 731 sUhI mhlw 4] Soohee Mehalaa 4 

||

Soohee, Fourth Mehl:

31434 731 hir nwmw hir 
rM|u hY hir rM|u 
mjITY rM|u]

Har Naamaa Har 

Rann(g) Hai Har 

Rann(g) Majeethai 

Rann(g) ||

The Lord's Name is the 

Love of the Lord. The 

Lord's Love is the 

permanent color.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) 

ਹਰੀ ਦਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਇਹ ਹਰੀ-ਨਾਲ-

ਜਪਆਰ ਮਿੀਠ ਦੇ ਰੂੰਗ ਵਰਗਾ 
ਪੱਕਾ ਜਪਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

31435 731 guir quTY hir 
rMgu cwiVAw  
iPir bhuiV n 
hovI BM|u]1]

qu`TY[cwiV@Aw Gur Thuthai Har 

Rang Chaarriaa Fir 

Bahurr N Hovee 

Bhann(g) ||1||

When the Guru is 

totally satisfied and 

pleased, He colors us 

with the Lord's Love; 

this color shall never 

fade away. ||1||

ਿ ੇ(ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਗੁਰੂ ਤੱੁਠ 

ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਰੂੰਗ 

ਚਾੜਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਸ ਰੂੰਗ 

(ਜਪਆਰ) ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥

31436 732 myry mn hir rwm 
nwim kir rM|u]

Maerae Man Har 

Raam Naam Kar 

Rann(g) ||

O my mind, enshrine 

love for the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਿੋੜ।
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31437 732 guir quTY hir 
aupdyisAw hir 
ByitAw rwau 
insM|u]1]rhwau]

Gur Thuthai Har 

Oupadhaesiaa Har 

Bhaettiaa Raao 

Nisann(g) ||1|| 

Rehaao ||

The Guru, satisfied 

and pleased, taught 

me about the Lord, 

and my Sovereign Lord 

King met with me at 

once. ||1||Pause||

ਿ ੇ(ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਗੁਰੂ 

ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31438 732 muMD ieAwxI 
mnmuKI iPir 
Awvx jwxw AM|u]

Mundhh Eiaanee 

Manamukhee Fir 

Aavan Jaanaa 

Ann(g) ||

The self-willed 

manmukh is like the 

ignorant bride, who 

comes and goes again 

and again in 

reincarnation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੀ ਅੂੰਞਾਣ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ 

ਕੇ) ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਸਾਥ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

31439 732 hir pRBu iciq n 
AwieE min dUjw 
Bwau shlM|u]2]

sh swQ lM|u l`gw[ dUjw 
dvYq[ BwauBwv[ sh-
lM|u

Har Prabh Chith N 

Aaeiou Man 

Dhoojaa Bhaao 

Sehalann(g) ||2||

The Lord God does not 

come into her 

consciousness, and 

her mind is stuck in 

the love of duality. 

||2||

ਉਸ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਦੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਹੀ ਸਾਥੀ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

31440 732 hm mYlu Bry 
duhcwrIAw hir 
rwKhu AMgI AM|u]

Ham Mail Bharae 

Dhuhachaareeaa 

Har Raakhahu 

Angee Ann(g) ||

I am full of filth, and I 

practice evil deeds; O 

Lord, save me, be with 

me, merge me into 

Your Being!

ਹੇ ਹਰੀ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, 
ਅਸੀਂ ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਅੂੰਗ 

ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਡੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ।
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31441 732 guir AMimRq sir 
nvlwieAw siB 
lwQy iklivK 
pM|u]3]

Gur Anmrith Sar 

Navalaaeiaa Sabh 

Laathhae Kilavikh 

Pann(g) ||3||

The Guru has bathed 

me in the pool of 

Ambrosial Nectar, and 

all my dirty sins and 

mistakes have been 

washed away. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ, (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਚੱਕੜ ਧੁਪ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

31442 732 hir dInw dIn 
dieAwl pRBu  
sqsMgiq mylhu 
sM|u]

Har Dheenaa 

Dheen Dhaeiaal 

Prabh 

Sathasangath 

Maelahu Sann(g) 

||

O Lord God, Merciful 

to the meek and the 

poor, please unite me 

with the Sat Sangat, 

the True Congregation.

ਹੇ ਅੱਤ ਕੂੰਗਾਲਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦਾ ਸਾਥ ਜਮਲਾ।

31443 732 imil sMgiq hir 
rMgu pwieAw jn 
nwnk min qin 
rM|u]4]3]

Mil Sangath Har 

Rang Paaeiaa Jan 

Naanak Man Than 

Rann(g) ||4||3||

Joining the Sangat, 

servant Nanak has 

obtained the Lord's 

Love; my mind and 

body are drenched in 

it. ||4||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਪਿੇਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ ਪਿੇਮ (ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੩॥

31444 732 sUhI mhlw 4] Soohee Mehalaa 4 

||

Soohee, Fourth Mehl:
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31445 732 hir hir krih  
inq kptu 
kmwvih ihrdw 
suDu n hoeI]

Har Har Karehi 

Nith Kapatt 

Kamaavehi 

Hiradhaa Sudhh N 

Hoee ||

One who chants the 

Name of the Lord, Har, 

Har, while constantly 

practicing deception, 

shall never become 

pure of heart.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਂਞ) 

ਜ਼ਬਾਨੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਚਾਰਦੇ 

ਹਨ, ਸਦਾ ਧੋਖਾ-ਿਰੇਬ (ਭੀ) 
ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਦਲ ਪਜਵਤਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

31446 732 An idnu krm 
krih bhuqyry  
supnY suKu n 
hoeI]1]

Anadhin Karam 

Karehi 

Bahuthaerae 

Supanai Sukh N 

Hoee ||1||

He may perform all 

sorts of rituals, night 

and day, but he shall 

not find peace, even in 

dreams. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਆਜਦਕ ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ 
॥੧॥

31447 732 igAwnI gur ibnu  
Bgiq n hoeI]

Giaanee Gur Bin 

Bhagath N Hoee ||

O wise ones, without 

the Guru, there is no 

devotional worship.

ਹੇ ਜਗਆਨਵਾਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਭਗਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

31448 732 korY rMgu kdy n 
cVY jy locY sBu 
koeI]1]rhwau]

cV@Y Korai Rang Kadhae 

N Charrai Jae 

Lochai Sabh Koee 

||1|| Rehaao ||

The untreated cloth 

does not take up the 

dye, no matter how 

much everyone may 

wish it. ||1||Pause||

(ਮਨ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਹ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ) 
ਭਾਵੇਂ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਜਪਆ 

ਤਰਲੇ ਲਏ, ਕਦੇ ਕੋਰੇ ਕੱਪੜੇ 

ਉੱਤੇ ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਹਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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31449 732 jpu qp sMjm 
vrq kry pUjw  
mnmuK rogu n 
jweI]

Jap Thap Sanjam 

Varath Karae 

Poojaa Manamukh 

Rog N Jaaee ||

The self-willed 

manmukh may 

perform chants, 

meditations, austere 

self-discipline, fasts 

and devotional 

worship, but his 

sickness does not go 

away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮੂੰਤਿਾਂ ਦਾ) 
ਿਾਪ (ਧੂਣੀਆਂ ਦਾ) ਤਪਾਣਾ 
(ਆਜਦਕ) ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ (ਆਤਮਕ) ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

31450 732 AMqir rogu mhw 
AiBmwnw dUjY 
Bwie KuAweI]2]

Anthar Rog Mehaa 

Abhimaanaa 

Dhoojai Bhaae 

Khuaaee ||2||

Deep within him is the 

sickness of excessive 

egotism; in the love of 

duality he is ruined. 

||2||

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦਾ 
ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ 

ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

31451 732 bwhir ByK bhuqu 
cqurweI mnUAw 
dh idis DwvY]

Baahar Bhaekh 

Bahuth 

Chathuraaee 

Manooaa Dheh 

Dhis Dhhaavai ||

Outwardly, he wears 

religious robes and he 

is very clever, but his 

mind wanders in the 

ten directions.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ 

ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਥੇਰੀ ਚੁਸਤੀ-
ਚਾਲਾਕੀ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 

ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਨ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਦੌਜੜਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

31452 732 haumY ibAwipAw  
sbdu n cIn@Y  
iPir iPir jUnI 
AwvY]3]

Houmai Biaapiaa 

Sabadh N 

Cheenhai Fir Fir 

Joonee Aavai ||3||

Engrossed in ego, he 

does not remember 

the Word of the 

Shabad; over and over 

again, he is 

reincarnated. ||3||

ਹਉਮੈ-ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, 
ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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31453 732 nwnk ndir kry 
so bUJY so jnu 
nwmu iDAwey]

Naanak Nadhar 

Karae So Boojhai 

So Jan Naam 

Dhhiaaeae ||

O Nanak, that mortal 

who is blessed with 

the Lord's Glance of 

Grace, understands 

Him; that humble 

servant meditates on 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

31454 732 gur prswdI eyko 
bUJY eyksu mwih 
smwey]4]4]

bU`JY Gur Parasaadhee 

Eaeko Boojhai 

Eaekas Maahi 

Samaaeae 

||4||4||

By Guru's Grace, he 

understands the One 

Lord, and is absorbed 

into the One Lord. 

||4||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

31455 732 sUhI mhlw 4 
Gru 2

Soohee Mehalaa 4 

Ghar 2

Soohee, Fourth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31456 732 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31457 732 gurmiq ngrI  
Koij KojweI]

n`grI Guramath 

Nagaree Khoj 

Khojaaee ||

Following the Guru's 

Teachings, I searched 

and searched the 

body-village;

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਦੀ 
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਖੋਿ ਕੀਤੀ ਹੈ,

31458 732 hir hir nwmu 
pdwrQu pweI]1]

Har Har Naam 

Padhaarathh 

Paaee ||1||

I found the wealth of 

the Name of the Lord, 

Har, Har. ||1||

ਅਤੇ, (ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਵਚੋਂ ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ 

ਮੈਂ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥
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31459 732 myrY min hir 
hir sWiq 
vsweI]

Maerai Man Har 

Har Saanth 

Vasaaee ||

The Lord, Har, Har, has 

enshrined peace 

within my mind.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ) ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਠੂੰ ਢ ਪਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

31460 732 iqsnw Agin 
buJI iKn AMqir  
guir imilAY sB 
BuK 
gvweI]1]rhwau]

buJI:polw bolo Thisanaa Agan 

Bujhee Khin 

Anthar Gur Miliai 

Sabh Bhukh 

Gavaaee ||1|| 

Rehaao ||

The fire of desire was 

extinguished in an 

instant, when I met 

the Guru; all my 

hunger has been 

satisfied. ||1||Pause||

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਇਕ ਜਛਨ ਜਵਚ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਬੱੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਣ 

ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31461 732 hir gux gwvw  
jIvw myrI mweI]

Har Gun Gaavaa 

Jeevaa Maeree 

Maaee ||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, I 

live, O my mother.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! (ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) 

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਜਮਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।

31462 732 siqguir 
dieAwil gux 
nwmu idRVweI]2]

Sathigur Dhaeiaal 

Gun Naam 

Dhrirraaee ||2||

The Merciful True 

Guru implanted the 

Glorious Praises of the 

Naam within me. ||2||

ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਪੱਕੇ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥

31463 732 hau hir pRBu 
ipAwrw FUiF 
FUFweI]

Ho Har Prabh 

Piaaraa Dtoodt 

Dtoodtaaee ||

I search for and seek 

out my Beloved Lord 

God, Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ ਹਜਰ-

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
(ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਪਾਸੋਂ) ਭਾਲ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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31464 732 sqsMgiq imil  
hir rsu 
pweI]3]

Sathasangath Mil 

Har Ras Paaee 

||3||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, I have 

obtained the subtle 

essence of the Lord. 

||3||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

31465 732 Duir msqik lyK 
ilKy hir pweI]

Dhhur Masathak 

Laekh Likhae Har 

Paaee ||

By the pre-ordained 

destiny inscribed upon 

my forehead, I have 

found the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ 

ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ,

31466 732 guru nwnku quTw  
mylY hir 
BweI]4]1]5]

Gur Naanak 

Thuthaa Maelai 

Har Bhaaee 

||4||1||5||

Guru Nanak, pleased 

and satisfied, has 

united me with the 

Lord, O Siblings of 

Destiny. ||4||1||5||

ਉਸ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੫॥

31467 732 sUhI mhlw 4] Soohee Mehalaa 4 

||

Soohee, Fourth Mehl:

31468 732 hir ikRpw kry  
min hir rMgu 
lwey]

Har Kirapaa Karae 

Man Har Rang 

Laaeae ||

Showering His Mercy, 

the Lord imbues the 

mind with His Love.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

31469 732 gurmuiK hir hir 
nwim smwey]1]

Guramukh Har Har 

Naam Samaaeae 

||1||

The Gurmukh merges 

in the Name of the 

Lord, Har, Har. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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31470 732 hir rMig rwqw  
mnu rMg mwxy]

Har Rang Raathaa 

Man Rang Maanae 

||

Imbued with the 

Lord's Love, the mortal 

enjoys the pleasure of 

His Love.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

31471 732 sdw AnMid rhY 
idn rwqI pUry 
gur kY sbid 
smwxy]1]rhwau]

Sadhaa Anandh 

Rehai Dhin 

Raathee Poorae 

Gur Kai Sabadh 

Samaanae ||1|| 

Rehaao ||

He remains always 

blissful, day and night, 

and he merges into 

the Shabad, the Word 

of the Perfect Guru. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਮਗਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31472 732 hir rMg kau locY 
sBu koeI]

Har Rang Ko 

Lochai Sabh Koee 

||

Everyone longs for the 

Lord's Love;

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਂਞ ਤਾਂ) ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ (ਚਰਨਾਂ) ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤਰਲੇ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

31473 732 gurmuiK rMgu 
clUlw hoeI]2]

Guramukh Rang 

Chaloolaa Hoee 

||2||

The Gurmukh is 

imbued with the deep 

red color of His Love. 

||2||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ 
(ਮਨ ਉਤੇ ਪਿੇਮ ਦਾ) ਗੂੜਹਾ ਰੂੰਗ 

ਚੜਹਦਾ ਹੈ ॥੨॥

31474 732 mnmuiK mugDu nru  
korw hoie]

Manamukh 

Mugadhh Nar 

Koraa Hoe ||

The foolish, self-willed 

manmukh is left pale 

and uncolored.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਜਪਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਜਹਰਦੇ ਵਾਲਾ 
ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

31475 733 jy sau locY rMgu n 
hovY koie]3]

Jae So Lochai Rang 

N Hovai Koe ||3||

Even if he wishes it a 

hundred times, he 

does not obtain the 

Lord's Love. ||3||

ਅਿੇਹਾ ਮਨੱੁਖ ਿੇ ਸੌ ਵਾਰੀ ਭੀ 
ਤਾਂਘ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰੇ ਦਾ) ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਹ 
ਸਕਦਾ ॥੩॥
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31476 733 ndir kry qw 
siqguru pwvY]

Nadhar Karae 

Thaa Sathigur 

Paavai ||

But if the Lord blesses 

him with His Glance of 

Grace, then he meets 

the True Guru.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) 

ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ (ਦਾ ਜਮਲਾਪ) 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,

31477 733 nwnk hir ris  
hir rMig 
smwvY]4]2]6]

Naanak Har Ras 

Har Rang 

Samaavai 

||4||2||6||

Nanak is absorbed into 

the subtle essence of 

the Lord's Love. 

||4||2||6||

(ਜਿਰ ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥੬॥

31478 733 sUhI mhlw 4] Soohee Mehalaa 4 

||

Soohee, Fourth Mehl:

31479 733 ijhvw hir ris  
rhI AGwie]

Jihavaa Har Ras 

Rehee Aghaae ||

My tongue remains 

satisfied with the 

subtle essence of the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ 

ਜਵਚ ਰੱਿੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

31480 733 gurmuiK pIvY 
shij smwie]1]

Guramukh Peevai 

Sehaj Samaae 

||1||

The Gurmukh drinks it 

in, and merges in 

celestial peace. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ ਉਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਹੀ 
ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

31481 733 hir rsu jn 
cwKhu jy BweI]

Har Ras Jan 

Chaakhahu Jae 

Bhaaee ||

If you taste the subtle 

essence of the Lord, O 

humble Siblings of 

Destiny,

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਸੱਿਣੋ! ਿੇ ਤੁਸੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਲਵੋ,
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31482 733 qau kq Anq 
swid 
loBweI]1]rhwau]

Tho Kath Anath 

Saadh Lobhaaee 

||1|| Rehaao ||

Then how can you be 

enticed by other 

flavors? ||1||Pause||

ਤਾਂ ਜਿਰ ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸੋਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

31483 733 gurmiq rsu  
rwKhu aur Dwir]

Guramath Ras 

Raakhahu Our 

Dhhaar ||

Under Guru's 

Instructions, keep this 

subtle essence 

enshrined in your 

heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖੋ।

31484 733 hir ris rwqy 
rMig murwir]2]

Har Ras Raathae 

Rang Muraar ||2||

Those who are imbued 

with the subtle 

essence of the Lord, 

are immersed in 

celestial bliss. ||2||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਮਗਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮੁਰਾਰੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

31485 733 mnmuiK hir rsu 
cwiKAw n jwie]

Manamukh Har 

Ras Chaakhiaa N 

Jaae ||

The self-willed 

manmukh cannot 

even taste the subtle 

essence of the Lord.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖ ਸਕਦਾ,

31486 733 haumY krY bhuqI 
imlY sjwie]3]

Houmai Karai 

Bahuthee Milai 

Sajaae ||3||

He acts out in ego, and 

suffers terrible 

punishment. ||3||

(ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਣੀ 
ਜਸਆਣਪ ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਵਧੀਕ ਵਧੀਕ ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਕਲੇਸ਼ ਸਹਾਰਨਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥
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31487 733 ndir kry qw 
hir rsu pwvY]

Nadhar Karae 

Thaa Har Ras 

Paavai ||

But if he is blessed 

with the Lord's Kind 

Mercy, then he 

obtains the subtle 

essence of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

31488 733 nwnk hir ris  
hir gux 
gwvY]4]3]7]

Naanak Har Ras 

Har Gun Gaavai 

||4||3||7||

O Nanak, absorbed in 

this subtle essence of 

the Lord, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||4||3||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਜਿਰ) ਉਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥੭॥
31489 733 sUhI mhlw 4 

Gru 6 

Soohee Mehalaa 4 

Ghar 6

Soohee, Fourth Mehl, 

Sixth House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31490 733 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31491 733 nIc jwiq hir 
jpiqAw auqm 
pdvI pwie]

Neech Jaath Har 

Japathiaa Outham 

Padhavee Paae ||

When someone of low 

social class chants the 

Lord's Name, he 

obtains the state of 

highest dignity.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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31492 733 pUChu ibdr dwsI 
suqY iksnu 
auqirAw Gir 
ijsu jwie]1]

su`qY Pooshhahu Bidhar 

Dhaasee Suthai 

Kisan Outhariaa 

Ghar Jis Jaae ||1||

Go and ask Bidar, the 

son of a maid; Krishna 

himself stayed in his 

house. ||1||

(ਿੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ 
ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ) ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੱੁਤਰ 

ਜਬਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱੁਛ ਵੇਖੋ। ਉਸ 

ਜਬਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਜਕਿਸ਼ਨ 

ਿੀ ਿਾ ਕੇ ਠਜਹਰੇ ਸਨ ॥੧॥

31493 733 hir kI AkQ 
kQw sunhu jn 
BweI ijqu shsw 
dUK BUK sB lih 
jwie]1]rhwau]

A-kQ:polw bolo Har Kee Akathh 

Kathhaa Sunahu 

Jan Bhaaee Jith 

Sehasaa Dhookh 

Bhookh Sabh Lehi 

Jaae ||1|| Rehaao 

||

Listen, O humble 

Siblings of Destiny, to 

the Unspoken Speech 

of the Lord; it removes 

all anxiety, pain and 

hunger. ||1||Pause||

ਹੇ ਸੱਿਣੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਅਸਚਰਿ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਜਣਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ 

ਦਾ ਸਜਹਮ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31494 733 rivdwsu cmwru  
ausqiq kry hir 
kIriq inmK 
iek gwie]

Ravidhaas 

Chamaar 

Ousathath Karae 

Har Keerath 

Nimakh Eik Gaae 

||

Ravi Daas, the leather-

worker, praised the 

Lord, and sang the 

Kirtan of His Praises 

each and every instant.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਭਗਤ) ਰਜਵਦਾਸ 

(ਿਾਜਤ ਦਾ) ਚਮਾਰ (ਸੀ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਸੀ।
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31495 733 piqq jwiq  
auqmu BieAw  
cwir vrn pey 
pig Awie]2]

pig:polw bolo Pathith Jaath 

Outham Bhaeiaa 

Chaar Varan Peae 

Pag Aae ||2||

Although he was of 

low social status, he 

was exalted and 

elevated, and people 

of all four castes came 

and bowed at his feet. 

||2||

ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ ਦਾ ਰਜਵਦਾਸ 

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਗਆ। ਚੌਹਾਂ 
ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ 
ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਪਏ ॥੨॥

31496 733 nwmdyA pRIiq 
lgI hir syqI  
loku CIpw khY 
bulwie]

Naamadhaea 

Preeth Lagee Har 

Saethee Lok 

Shheepaa Kehai 

Bulaae ||

Naam Dayv loved the 

Lord; the people called 

him a fabric dyer.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਭਗਤ) ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਬਣ 

ਗਈ। ਿਗਤ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਛੀਂਬਾ 
ਆਖ ਕੇ ਸੱਜਦਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

31497 733 KqRI bRwhmx  
ipiT dy Cofy hir  
nwmdyau lIAw 
muiK lwie]3]

Khathree 

Braahaman Pith 

Dhae Shhoddae 

Har Naamadhaeo 

Leeaa Mukh Laae 

||3||

The Lord turned His 

back on the high-class 

Kh'shaatriyas and 

Brahmins, and showed 

His face to Naam 

Dayv. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਤਿੀਆਂ 

ਬਿਾਹਮਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪੱਠ ਦੇ ਜਦੱਤੀ, 
ਤੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੂੰ  ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ 

ਸੀ ॥੩॥

31498 733 ijqny Bgq hir 
syvkw muiK 
ATsiT qIrQ  
iqn iqlku 
kFwie]

Jithanae Bhagath 

Har Saevakaa 

Mukh Athasath 

Theerathh Thin 

Thilak Kadtaae ||

All of the devotees 

and servants of the 

Lord have the tilak, 

the ceremonial mark, 

applied to their 

foreheads at the sixty-

eight sacred shrines of 

pilgrimage.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਭਗਤ ਹਨ, ਸੇਵਕ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ ਜਤਲਕ ਲਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਭੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਕਰਦੇ 

ਹਨ)।
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31499 733 jnu nwnku iqn 
kau An idnu 
prsy jy ikRpw 
kry hir 
rwie]4]1]8]

Jan Naanak Thin 

Ko Anadhin 

Parasae Jae 

Kirapaa Karae Har 

Raae ||4||1||8||

Servant Nanak shall 

touch their feet night 

and day, if the Lord, 

the King, grants His 

Grace. ||4||1||8||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਮੇਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ (ਭਗਤਾਂ 
ਸੇਵਕਾਂ) ਦੇ ਚਰਨ ਛੁੂੰ ਹਦਾ ਰਹੇ 

॥੪॥੧॥੮॥

31500 733 sUhI mhlw 4] Soohee Mehalaa 4 

||

Soohee, Fourth Mehl:

31501 733 iqn@I AMqir hir 
AwrwiDAw ijn 
kau Duir iliKAw 
ilKqu illwrw]

Thinhee Anthar 

Har Aaraadhhiaa 

Jin Ko Dhhur 

Likhiaa Likhath 

Lilaaraa ||

They alone worship 

and adore the Lord 

deep within, who are 

blessed with such pre-

ordained destiny from 

the very beginning of 

time.

ਹੇ ਭਾਈ! ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

31502 733 iqn@ kI bKIlI 
koeI ikAw kry  
ijn kw AMgu kry 
myrw hir 
krqwrw]1]

Thin Kee 

Bakheelee Koee 

Kiaa Karae Jin Kaa 

Ang Karae Maeraa 

Har Karathaaraa 

||1||

What can anyone do 

to undermine them? 

My Creator Lord is on 

their side. ||1||

ਜਪਆਰਾ ਕਰਤਾਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥
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31503 733 hir hir iDAwie 
mn myry mn 
iDAwie hir  
jnm jnm ky 
siB dUK 
invwrxhwrw]1]
rhwau]

Har Har Dhhiaae 

Man Maerae Man 

Dhhiaae Har 

Janam Janam Kae 

Sabh Dhookh 

Nivaaranehaaraa 

||1|| Rehaao ||

So meditate on the 

Lord, Har, Har, O my 

mind. Meditate on the 

Lord, O mind; He is the 

Eliminator of all the 

pains of reincarnation. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ। ਹੇ ਮਨ! 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵ ਦੇ) ਿਨਮਾਂ 
ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31504 733 Duir Bgq jnw 
kau bKisAw  
hir AMimRq 
Bgiq BMfwrw]

Dhhur Bhagath 

Janaa Ko 

Bakhasiaa Har 

Anmrith Bhagath 

Bhanddaaraa ||

In the very beginning, 

the Lord blessed His 

devotees with the 

Ambrosial Nectar, the 

treasure of devotion.

ਹੇ ਭਾਈ! ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

31505 733 mUrKu hovY su aun 
kI rIs kry iqsu 
hliq pliq muhu 
kwrw]2]

Moorakh Hovai S 

Oun Kee Rees 

Karae This Halath 

Palath Muhu 

Kaaraa ||2||

Anyone who tries to 

compete with them is 

a fool; his face shall be 

blackened here and 

hereafter. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮੂਰਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਈਰਖਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ) ਉਸ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ 

ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਕਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਬਦਨਾਮੀ 
ਖੱਟਦਾ ਹੈ) ॥੨॥
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31506 733 sy Bgq sy syvkw  
ijn@w hir nwmu 
ipAwrw]

Sae Bhagath Sae 

Saevakaa Jinaa 

Har Naam Piaaraa 

||

They alone are 

devotees, and they 

alone are selfless 

servants, who love the 

Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਭਗਤ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ) ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

31507 733 iqn kI syvw qy 
hir pweIAY isir 
inMdk kY pvY 
Cwrw]3]

Thin Kee Saevaa 

Thae Har Paaeeai 

Sir Nindhak Kai 

Pavai Shhaaraa 

||3||

By their selfless 

service, they find the 

Lord, while ashes fall 

on the heads of the 

slanderers. ||3||

ਉਹਨਾਂ (ਸੇਵਕਾਂ ਭਗਤਾਂ) ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ) ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
(ਸੇਵਕਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ) ਜਨੂੰ ਦਕ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ (ਤਾਂ ਿਗਤ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਆਹ (ਹੀ) ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

31508 733 ijsu Gir ivrqI  
soeI jwxY jgq 
gur nwnk pUiC  
krhu bIcwrw]

(ivr-
qI)vrqwrw[ivrqI:polw 
bolo

Jis Ghar Virathee 

Soee Jaanai Jagath 

Gur Naanak 

Pooshh Karahu 

Beechaaraa ||

He alone knows this, 

who experiences it 

within the home of his 

own self. Ask Guru 

Nanak, the Guru of the 

world, and reflect 

upon it.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਂਞ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਦੀ ਜਿਟਕਾਰ ਨੂੂੰ ) ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਹ ਬਖ਼ੀਲੀ 
ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ) ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। 
(ਪਰ) ਤੁਸੀ ਿਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪੱੁਛ 

ਕੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਵੇਖੋ,
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31509 733 chu pIVI Awid 
jugwid bKIlI  
iknY n pwieE  
hir syvk Bwie 
insqwrw 
]4]2]9]

pIV@I[ju`gwid Chahu Peerree 

Aadh Jugaadh 

Bakheelee Kinai N 

Paaeiou Har 

Saevak Bhaae 

Nisathaaraa 

||4||2||9||

Throughout the four 

generations of the 

Gurus, from the 

beginning of time and 

throughout the ages, 

no one has ever found 

the Lord by back-

biting and 

undermining. Only by 

serving the Lord with 

love, is one 

emancipated. 

||4||2||9||

(ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਾਣੋ ਜਕ) ਿਗਤ 

ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ (ਮਹਾ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ) ਈਰਖਾ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਧਨ) ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। (ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ 
ਨਾਲ) ਸੇਵਕ-ਭਾਵਨਾ ਰੱਜਖਆਂ 

ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥੯॥

31510 733 sUhI mhlw 4] Soohee Mehalaa 4 

||

Soohee, Fourth Mehl:

31511 733 ijQY hir 
AwrwDIAY iqQY 
hir imqu shweI]

Jithhai Har 

Aaraadhheeai 

Thithhai Har Mith 

Sehaaee ||

Wherever the Lord is 

worshipped in 

adoration, there the 

Lord becomes one's 

friend and helper.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਭੀ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕੀਤਾ ਿਾਏ, ਉਹ ਜਮੱਤਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ 

ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

31512 734 gur ikrpw qy  
hir min vsY  
horqu ibiD 
lieAw n 
jweI]1]

Gur Kirapaa Thae 

Har Man Vasai 

Horath Bidhh 

Laeiaa N Jaaee 

||1||

By Guru's Grace, the 

Lord comes to dwell in 

the mind; He cannot 

be obtained in any 

other way. ||1||

(ਪਰ ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਜਭਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥
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31513 734 hir Dnu sMcIAY 
BweI]

Har Dhhan 

Sancheeai Bhaaee 

||

So gather in the 

wealth of the Lord, O 

Siblings of Destiny,

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-

ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ,

31514 734 ij hliq pliq 
hir hoie 
sKweI]1]rhwau]

J Halath Palath 

Har Hoe Sakhaaee 

||1|| Rehaao ||

So that in this world 

and the next, the Lord 

shall be your friend 

and companion. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਹਰੀ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਜਮੱਤਰ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31515 734 sqsMgqI sMig  
hir Dnu KtIAY  
hor QY horqu 
aupwie hir Dnu 
ikqY n pweI]

sqsMgqIN Sathasangathee 

Sang Har Dhhan 

Khatteeai Hor 

Thhai Horath 

Oupaae Har 

Dhhan Kithai N 

Paaee ||

In the company of the 

Sat Sangat, the True 

Congregation, you 

shall earn the wealth 

of the Lord; this 

wealth of the Lord is 

not obtained 

anywhere else, by any 

other means, at all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਨਾਲ 

(ਜਮਲ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਧਨ ਖੱਜਟਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

(ਸਤਸੂੰਗ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਹੋਰ ਥਾਂ, ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਿਤਨ 

ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਧਨ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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31516 734 hir rqnY kw 
vwpwrIAw hir 
rqn Dnu ivhwJy  
kcY ky vwpwrIey  
vw ik hir Dnu 
lieAw n 
jweI]2]

(vw)aun@W[(ik)pwsoN[ 
vwik:bcnw nwl (2. 
vwik)

Har Rathanai Kaa 

Vaapaareeaa Har 

Rathan Dhhan 

Vihaajhae Kachai 

Kae Vaapaareeeae 

Vaak Har Dhhan 

Laeiaa N Jaaee 

||2||

The dealer in the 

Lord's Jewels 

purchases the wealth 

of the Lord's jewels; 

the dealer in cheap 

glass jewels cannot 

acquire the Lord's 

wealth by empty 

words. ||2||

ਹਜਰ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਸਤਸੂੰਗੀ 
ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਵਪਾਰੀ (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੀ 
ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ) 
ਜਸੱਜਖਆ ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ 

ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੨॥

31517 734 hir Dnu rqnu 
jvyhru mwxku  
hir DnY nwil 
AMimRq vylY vqY  
hir BgqI hir 
ilv lweI]

v`qY, BgqIN Har Dhhan Rathan 

Javaehar Maanak 

Har Dhhanai Naal 

Anmrith Vaelai 

Vathai Har 

Bhagathee Har Liv 

Laaee ||

The Lord's wealth is 

like jewels, gems and 

rubies. At the 

appointed time in the 

Amrit Vaylaa, the 

ambrosial hours of the 

morning, the Lord's 

devotees lovingly 

center their attention 

on the Lord, and the 

wealth of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਭੀ) ਧਨ (ਹੈ, ਇਹ ਧਨ) 

ਰਤਨ ਿਵਾਹਰ ਮੋਤੀ (ਵਰਗਾ 
ਕੀਮਤੀ) ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ 

ਵੱਤਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 

ਿਦੋਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਲਹਰਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਧਨ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6400 Published: March 06/ 2014



31518 734 hir Dnu AMimRq 
vylY vqY kw 
bIijAw Bgq 
Kwie Kric rhy  
inKutY nwhI]

in`KutY Har Dhhan 

Anmrith Vaelai 

Vathai Kaa Beejiaa 

Bhagath Khaae 

Kharach Rehae 

Nikhuttai Naahee 

||

The devotees of the 

Lord plant the seed of 

the Lord's wealth in 

the ambrosial hours of 

the Amrit Vaylaa; they 

eat it, and spend it, 

but it is never 

exhausted.

ਵੱਤਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ 

(ਉੱਠ ਕੇ) ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ 

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ ਭਗਤ 

ਿਨ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੂੰ ਡਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ।

31519 734 hliq pliq hir 
DnY kI Bgqw 
kau imlI 
vifAweI]3]

Halath Palath Har 

Dhhanai Kee 

Bhagathaa Ko 

Milee Vaddiaaee 

||3||

In this world and the 

next, the devotees are 

blessed with glorious 

greatness, the wealth 

of the Lord. ||3||

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ ॥੩॥

31520 734 hir Dnu inrBau  
sdw sdw 
AsiQru hY swcw  
iehu hir Dnu 
AgnI qskrY 
pwxIAY jmdUqY  
iksY kw 
gvwieAw n 
jweI]

Har Dhhan 

Nirabho Sadhaa 

Sadhaa Asathhir 

Hai Saachaa Eihu 

Har Dhhan Aganee 

Thasakarai 

Paaneeai 

Jamadhoothai 

Kisai Kaa 

Gavaaeiaa N Jaaee 

||

The wealth of the 

Fearless Lord is 

permanent, forever 

and ever, and true. 

This wealth of the 

Lord cannot be 

destroyed by fire or 

water; neither thieves 

nor the Messenger of 

Death can take it away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ-

ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ, 

ਚੋਰ, ਪਾਣੀ, ਮੌਤ-ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਭੀ 
ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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31521 734 hir Dnu kau 
auckw nyiV n 
AwveI jmu 
jwgwqI fMfu n 
lgweI]4]

auc`kw Har Dhhan Ko 

Ouchakaa Naerr N 

Aavee Jam 

Jaagaathee 

Ddandd N Lagaaee 

||4||

Thieves cannot even 

approach the Lord's 

wealth; Death, the tax 

collector cannot tax it. 

||4||

ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਧਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਸਕਦਾ। 
ਿਮ ਮਸੂਲੀਆ ਇਸ ਧਨ ਨੂੂੰ  
ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ॥੪॥

31522 734 swkqI pwp kir 
kY ibiKAw Dnu 
sMicAw iqnw 
iek ivK nwil  
n jweI]

swkqIN iv`K Saakathee Paap 

Kar Kai Bikhiaa 

Dhhan Sanchiaa 

Thinaa Eik Vikh 

Naal N Jaaee ||

The faithless cynics 

commit sins and 

gather in their 

poisonous wealth, but 

it shall not go along 

with them for even a 

single step.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੇ (ਸਦਾ) ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮਾਇਆ-ਧਨ (ਹੀ) ਿੋਜੜਆ, 

(ਪਰ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਿਗਤ 

ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ) ਇਹ ਧਨ ਇਕ 

ਕਦਮ ਭੀ ਸਾਥ ਨਾਹ ਕਰ 

ਸਜਕਆ।

31523 734 hlqY ivic swkq 
duhyly Bey hQhu 
CuVik gieAw  
AgY pliq swkqu  
hir drgh FoeI  
n pweI]5]

(ivic)mwqlok c Halathai Vich 

Saakath 

Dhuhaelae Bheae 

Hathhahu 

Shhurrak Gaeiaa 

Agai Palath 

Saakath Har 

Dharageh Dtoee N 

Paaee ||5||

In this world, the 

faithless cynics 

become miserable, as 

it slips away through 

their hands. In the 

world hereafter, the 

faithless cynics find no 

shelter in the Court of 

the Lord. ||5||

(ਇਸ ਮਾਇਆ-ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹੇ (ਮਰਨ 

ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਨ) ਹੱਥੋਂ ਖੱੁਸ 

ਜਗਆ, ਅਗਾਂਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਿਾ ਕੇ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ॥੫॥
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31524 734 iesu hir Dn kw 
swhu hir Awip 
hY sMqhu ijs no 
dyie su hir Dnu 
lid clweI]

l`id Eis Har Dhhan Kaa 

Saahu Har Aap Hai 

Santhahu Jis No 

Dhaee S Har 

Dhhan Ladh 

Chalaaee ||

The Lord Himself is the 

Banker of this wealth, 

O Saints; when the 

Lord gives it, the 

mortal loads it and 

takes it away.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ਾਹ ਪਿਭੂ ਇਹ ਧਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਸੌਦਾ ਜਵਹਾਝ 

ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।

31525 734 iesu hir DnY kw 
qotw kdy n 
AwveI jn nwnk 
kau guir soJI 
pweI]6]3]10]

Eis Har Dhhanai 

Kaa Thottaa 

Kadhae N Aavee 

Jan Naanak Ko Gur 

Sojhee Paaee 

||6||3||10||

This wealth of the 

Lord is never 

exhausted; the Guru 

has given this 

understanding to 

servant Nanak. 

||6||3||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇ ਵਪਾਰ 

ਜਵਚ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਗੱਲ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ ॥੬॥੩॥੧੦॥

31526 734 sUhI mhlw 4] Soohee Mehalaa 4 

||

Soohee, Fourth Mehl:

31527 734 ijs no hir 
supRsMnu hoie so 
hir guxw rvY so 
Bgqu so prvwnu]

supRsMn Jis No Har 

Suprasann Hoe So 

Har Gunaa Ravai 

So Bhagath So 

Paravaan ||

That mortal, with 

whom the Lord is 

pleased, repeats the 

Glorious Praises of the 

Lord; he alone is a 

devotee, and he alone 

is approved.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਭਗਤ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ) ਕਬੂਲ ਹੈ।
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31528 734 iqs kI mihmw 
ikAw vrnIAY  
ijs kY ihrdY 
visAw hir purKu 
Bgvwnu]1]

This Kee Mehimaa 

Kiaa Varaneeai Jis 

Kai Hiradhai 

Vasiaa Har Purakh 

Bhagavaan ||1||

How can his glory be 

described? Within his 

heart, the Primal Lord, 

the Lord God, abides. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ ॥੧॥

31529 734 goivMd gux 
gweIAY jIau  
lwie siqgurU 
nwil 
iDAwnu]1]rhwau
]

Govindh Gun 

Gaaeeai Jeeo Laae 

Sathiguroo Naal 

Dhhiaan ||1|| 

Rehaao ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe; focus 

your meditation on 

the True Guru. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਓ, ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ, 

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਬਾਣੀ) ਨਾਲ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ ਕਰੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31530 734 so siqgurU sw 
syvw siqgur kI 
sPl hY ijs qy 
pweIAY prm 
inDwnu]

So Sathiguroo Saa 

Saevaa Sathigur 

Kee Safal Hai Jis 

Thae Paaeeai 

Param Nidhhaan 

||

He is the True Guru - 

service to the True 

Guru is fruitful and 

rewarding. By this 

service, the greatest 

treasure is obtained.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਗੁਰੂ (ਐਸਾ 
ਸਮਰਥ ਹੈ) ਜਕ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ 

ਉਹ ਸੇਵਾ ਭੀ ਿਲ ਜਲਆਉਂਦੀ 
ਹੈ।
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31531 734 jo dUjY Bwie 
swkq kwmnw 
AriQ durgMD 
sryvdy so inhPl 
sBu AigAwnu]2]

Jo Dhoojai Bhaae 

Saakath Kaamanaa 

Arathh 

Dhuragandhh 

Saraevadhae So 

Nihafal Sabh 

Agiaan ||2||

The faithless cynics in 

their love of duality 

and sensual desires, 

harbor foul-smelling 

urges. They are totally 

useless and ignorant. 

||2||

ਿੇਹੜੇ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਿਸ 

ਕੇ) ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਂ 
(ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਜਵਸ਼ੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿੀਵਨ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ ਹੈ ॥੨॥
31532 734 ijs no prqIiq 

hovY iqs kw 
gwivAw Qwie 
pvY so pwvY 
drgh mwnu]

Jis No Paratheeth 

Hovai This Kaa 

Gaaviaa Thhaae 

Pavai So Paavai 

Dharageh Maan ||

One who has faith - his 

singing is approved. 

He is honored in the 

Court of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ 

ਉੱਤੇ) ਸਰਧਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਹਜਰ-ਿਸ ਗਾਣਾ (ਹਰੀ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ।

31533 734 jo ibnu prqIqI  
kptI kUVI kUVI 
AKI mItdy aun 
kw auqir 
jwiegw JUTu 
gumwnu]3]

Jo Bin 

Paratheethee 

Kapattee Koorree 

Koorree Akhee 

Meettadhae Oun 

Kaa Outhar 

Jaaeigaa Jhooth 

Gumaan ||3||

Those who lack faith 

may close their eyes, 

hypocritically 

pretending and faking 

devotion, but their 

false pretenses shall 

soon wear off. ||3||

ਪਰ ਿੇਹੜੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ 

ਉਤੇ) ਜਨਸਚਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਝੂਠ-ਮੂਠ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੇ ਹਨ 

(ਮਾਨੋ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ 

ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ (ਆਪਣੀ 
ਉੱਚਤਾ ਬਾਰੇ) ਝੂਠਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

(ਆਖ਼ਰ) ਲਜਹ ਿਾਇਗਾ ॥੩॥
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31534 734 jyqw jIau ipMfu 
sBu qyrw qUM 
AMqrjwmI purKu 
Bgvwnu]

Jaethaa Jeeo 

Pindd Sabh 

Thaeraa Thoon 

Antharajaamee 

Purakh Bhagavaan 

||

My soul and body are 

totally Yours, Lord; 

You are the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts, my Primal 

Lord God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਤਨਾ ਭੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ) ਜਿੂੰ ਦ-ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ 

ਤੇਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਹੈਂ।

31535 734 dwsin dwsu khY 
jnu nwnku jyhw qUM 
krwieih qyhw 
hau krI 
viKAwnu]4]4]1
1]

Dhaasan Dhaas 

Kehai Jan Naanak 

Jaehaa Thoon 

Karaaeihi Thaehaa 

Ho Karee Vakhiaan 

||4||4||11||

So speaks servant 

Nanak, the slave of 

Your slaves; as You 

make me speak, so do 

I speak. ||4||4||11||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਤੂੂੰ  ਿੋ ਕੁਝ ਮੈਥੋਂ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੪॥੧੧॥

31536 735 sUhI mhlw 4 
Gru 7 

Soohee Mehalaa 4 

Ghar 7

Soohee, Fourth Mehl, 

Seventh House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੭ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31537 735 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31538 735 qyry kvn kvn 
gux kih kih 
gwvw qU swihb 
guxI inDwnw]

Thaerae Kavan 

Kavan Gun Kehi 

Kehi Gaavaa Thoo 

Saahib Gunee 

Nidhhaanaa ||

Which, which of Your 

Glorious Virtues 

should I sing and 

recount, Lord? You are 

my Lord and Master, 

the treasure of 

excellence.

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸ 

ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ।
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31539 735 qumrI mihmw 
brin n swkau  
qUM Twkur aUc 
Bgvwnw]1]

Thumaree 

Mehimaa Baran N 

Saako Thoon 

Thaakur Ooch 

Bhagavaanaa 

||1||

I cannot express Your 

Glorious Praises. You 

are my Lord and 

Master, lofty and 

benevolent. ||1||

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਭਗਵਾਨ! ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੧॥

31540 735 mY hir hir nwmu 
Dr soeI]

Mai Har Har Naam 

Dhhar Soee ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is my only 

support.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ 

ਨਾਮ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।

31541 735 ijau BwvY iqau 
rwKu myry swihb  
mY quJ ibnu Avru  
n 
koeI]1]rhwau]

Jio Bhaavai Thio 

Raakh Maerae 

Saahib Mai Thujh 

Bin Avar N Koee 

||1|| Rehaao ||

If it pleases You, 

please save me, O my 

Lord and Master; 

without You, I have no 

other at all. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਤਵੇਂ ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰ। ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਸਹਾਰਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31542 735 mY qwxu dIbwxu 
qUhY myry suAwmI  
mY quDu AwgY 
Ardwis]

Mai Thaan 

Dheebaan 

Thoohai Maerae 

Suaamee Mai 

Thudhh Aagai 

Aradhaas ||

You alone are my 

strength, and my 

Court, O my Lord and 

Master; unto You 

alone I pray.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਬਲ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ।
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31543 735 mY horu Qwau nwhI  
ijsu pih krau 
bynMqI myrw duKu 
suKu quJ hI 
pwsy]2]

Mai Hor Thhaao 

Naahee Jis Pehi 

Karo Baenanthee 

Maeraa Dhukh 

Sukh Thujh Hee 

Paas ||2||

There is no other place 

where I can offer my 

prayers; I can tell my 

pains and pleasures 

only to You. ||2||

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿੇਹਾ 
ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ 

ਸੁਖ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ 
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

31544 735 ivcy DrqI ivcy 
pwxI ivic kwst 
Agin DrIjY]

Vichae 

Dhharathee 

Vichae Paanee 

Vich Kaasatt Agan 

Dhhareejai ||

Water is locked up in 

the earth, and fire is 

locked up in wood.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਵੇਖ, (ਪਾਣੀ ਦੇ) 

ਜਵਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, (ਧਰਤੀ 
ਦੇ) ਜਵਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ 

ਜਵਚ ਅੱਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ,

31545 735 bkrI isMGu  
iekqY Qwie rwKy  
mn hir jip BRmu 
Bau dUir 
kIjY]3]

(b`krI)DrqI[(isMGu)pwx
I[b`krI:ijMd[ 
isMGu:kwl[ 
b`krI:kwT[ isMGu:A`g 
nUM mrXwdw c iek`Ty 
r`iKAw hY

Bakaree Singh 

Eikathai Thhaae 

Raakhae Man Har 

Jap Bhram Bho 

Dhoor Keejai ||3||

The sheep and the 

lions are kept in one 

place; O mortal, 

meditate on the Lord, 

and your doubts and 

fears shall be 

removed. ||3||

(ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ, ਮਾਨੋ) ਸ਼ੇਰ ਤੇ 

ਬੱਕਰੀ ਇਕੋ ਥਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਹੇ ਮਨ! (ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈਂ? 

ਅਿੇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਡਰ ਭਰਮ 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ ਕਰ ॥੩॥

31546 735 hir kI 
vifAweI dyKhu 
sMqhu hir 
inmwixAw mwxu 
dyvwey]

Har Kee 

Vaddiaaee 

Dhaekhahu 

Santhahu Har 

Nimaaniaa Maan 

Dhaevaaeae ||

So behold the glorious 

greatness of the Lord, 

O Saints; the Lord 

blesses the 

dishonored with 

honor.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਵੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਕਰਦਾ।
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31547 735 ijau DrqI crx 
qly qy aUpir 
AwvY iqau nwnk  
swD jnw jgqu 
Awix sBu pYrI 
pwey]4]1]12]

j`gqu Jio Dhharathee 

Charan Thalae 

Thae Oopar Aavai 

Thio Naanak 

Saadhh Janaa 

Jagath Aan Sabh 

Pairee Paaeae 

||4||1||12||

As dust rises from 

underfoot, O Nanak, 

so does the Lord make 

all people fall at the 

feet of the Holy. 

||4||1||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ  (ਮੌਤ 

ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਉੱਪਰ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਜਲਆ ਕੇ ਸਾਧ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੨॥

31548 735 sUhI mhlw 4] Soohee Mehalaa 4 

||

Soohee, Fourth Mehl:

31549 735 qUM krqw sBu 
ikCu Awpy jwxih  
ikAw quDu pih 
AwiK suxweIAY]

Thoon Karathaa 

Sabh Kishh Aapae 

Jaanehi Kiaa 

Thudhh Pehi Aakh 

Sunaaeeai ||

You Yourself, O 

Creator, know 

everything; what can I 

possibly tell You?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ) 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, (ਆਪਣੀ 
ਰਚੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਬਾਬਤ) ਹਰੇਕ 

ਗੱਲ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ। 
ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੱੁਝੀ 
ਨਹੀਂ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਕੇਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਈ 

ਿਾਏ।
31550 735 burw Blw quDu sBu 

ikCu sUJY jyhw ko 
kry qyhw ko 
pweIAY]1]

Buraa Bhalaa 

Thudhh Sabh 

Kishh Soojhai 

Jaehaa Ko Karae 

Thaehaa Ko 

Paaeeai ||1||

You know all the bad 

and the good; as we 

act, so are we 

rewarded. ||1||

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ 

ਭਲਾਈ ਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ 
ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਤਾਹੀਏ)ਂ ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਿੀਵ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਿਲ 

ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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31551 735 myry swihb qUM 
AMqr kI ibiD 
jwxih]

Maerae Saahib 

Thoon Anthar Kee 

Bidhh Jaanehi ||

O my Lord and Master, 

You alone know the 

state of my inner 

being.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

31552 735 burw Blw quDu sBu 
ikCu sUJY quDu 
BwvY iqvY 
bulwvih]1]rhwau
]

Buraa Bhalaa 

Thudhh Sabh 

Kishh Soojhai 

Thudhh Bhaavai 

Thivai Bulaavehi 

||1|| Rehaao ||

You know all the bad 

and the good; as it 

pleases You, so You 

make us speak. 

||1||Pause||

ਜਕਸੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, 

ਜਕਸੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਭਲਾਈ, ਤੈਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਿਾਂ ਮੂੰ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨਾਲ) ਸੱਦਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
31553 735 sBu mohu mwieAw 

srIru hir kIAw  
ivic dyhI mwnuK  
Bgiq krweI]

Sabh Mohu 

Maaeiaa Sareer 

Har Keeaa Vich 

Dhaehee 

Maanukh Bhagath 

Karaaee ||

The Lord has infused 

the love of Maya into 

all bodies; through this 

human body, there 

comes the opportunity 

to worship the Lord 

with devotion.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਮੋਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ (ਭੀ) ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਭਗਤੀ ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

31554 735 ieknw siqguru 
myil suKu dyvih  
ieik mnmuiK DMDu 
iptweI]2]

ip`tweI Eikanaa Sathigur 

Mael Sukh 

Dhaevehi Eik 

Manamukh 

Dhhandhh 

Pittaaee ||2||

You unite some with 

the True Guru, and 

bless them with 

peace; while others, 

the self-willed 

manmukhs, are 

engrossed in worldly 

affairs. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਭਾਈ! ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੀਵ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਿਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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31555 735 sBu ko qyrw qUM 
sBnw kw myry 
krqy quDu sBnw 
isir iliKAw 
lyKu]

Sabh Ko Thaeraa 

Thoon Sabhanaa 

Kaa Maerae 

Karathae Thudhh 

Sabhanaa Sir 

Likhiaa Laekh ||

All belong to You, and 

You belong to all, O 

my Creator Lord; You 

wrote the words of 

destiny on the 

forehead of everyone.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਤੇਰਾ (ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਹੈ, 

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ (ਖਸਮ) ਹੈਂ। 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
(ਜਕਰਤ ਦਾ) ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

31556 735 jyhI qUM ndir 
krih qyhw ko hovY  
ibnu ndrI nwhI 
ko ByKu]3]

Jaehee Thoon 

Nadhar Karehi 

Thaehaa Ko Hovai 

Bin Nadharee 

Naahee Ko Bhaekh 

||3||

As You bestow Your 

Glance of Grace, so 

are mortals made; 

without Your Gracious 

Glance, no one 

assumes any form. 

||3||

ਉਸ ਲੇਖ (ਅਨੁਸਾਰ) ਜਿਹੋ 

ਜਿਹੀ ਜਨਗਾਹ ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਿੀਵ 

ਉਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਚਾਹੇ ਕੋਈ 

ਚੂੰਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੂੰਦਾ ਹੈ) 

ਤੇਰੀ ਜਨਗਾਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਭੀ ਿੀਵ (ਚੂੰਗਾ ਿਾਂ ਮੂੰਦਾ) ਨਹੀਂ 
(ਬਜਣਆ) ॥੩॥

31557 735 qyrI vifAweI  
qUMhY jwxih sB 
quDno inq 
iDAwey]

Thaeree 

Vaddiaaee 

Thoonhai Jaanehi 

Sabh Thudhhano 

Nith Dhhiaaeae ||

You alone know Your 

Glorious Greatness; 

everyone constantly 

meditates on You.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਆਖ-) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਕਰਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਜਕਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ-
ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈਂ। ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਸਦਾ ਤੇਰਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦੀ ਹੈ।
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31558 735 ijs no quDu BwvY  
iqs no qUM mylih  
jn nwnk so 
Qwie 
pwey]4]2]13]

Jis No Thudhh 

Bhaavai This No 

Thoon Maelehi 

Jan Naanak So 

Thhaae Paaeae 

||4||2||13||

That being, with 

whom You are 

pleased, is united with 

You; O servant Nanak, 

only such a mortal is 

accepted. 

||4||2||13||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਤੇਰੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥੧੩॥

31559 735 sUhI mhlw 4] Soohee Mehalaa 4 

||

Soohee, Fourth Mehl:

31560 735 ijn kY AMqir 
visAw myrw hir 
hir iqn ky siB 
rog gvwey]

Jin Kai Anthar 

Vasiaa Maeraa Har 

Har Thin Kae Sabh 

Rog Gavaaeae ||

Those beings, within 

whose inner selves my 

Lord, Har, Har, dwells - 

all their diseases are 

cured.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮੇਰਾ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ 
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 

ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

31561 735 qy mukq Bey ijn@ 
hir nwmu 
iDAwieAw iqn 
pivqu prmpdu 
pwey]1]

Thae Mukath 

Bheae Jin Har 

Naam Dhhiaaeiaa 

Thin Pavith Param 

Padh Paaeae ||1||

They alone become 

liberated, who 

meditate on the Name 

of the Lord; they 

obtain the supreme 

status. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹ (ਹਉਮੈ 

ਆਜਦਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ) ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋ 

ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਤੇ ਪਜਵਤਿ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6412 Published: March 06/ 2014



31562 735 myry rwm hir jn 
Awrog Bey]

Maerae Raam Har 

Jan Aarog Bheae ||

O my Lord,the Lord's 

humble servants 

become healthy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੇ, ਮੇਰੇ 

ਹਰੀ ਦੇ, ਦਾਸ (ਹਉਮੈ ਆਜਦਕ 

ਤੋਂ) ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

31563 735 gur bcnI ijn@w 
jipAw myrw hir 
hir iqn ky 
haumY rog 
gey]1]rhwau]

Gur Bachanee 

Jinaa Japiaa 

Maeraa Har Har 

Thin Kae Houmai 

Rog Geae ||1|| 

Rehaao ||

Those who meditate 

on my Lord,Har,Har, 

through the Word of 

the Guru's Teachings, 

are rid of the disease 

of ego. ||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਜਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਹਉਮੈ (ਆਜਦਕ) ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਹੋ ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31564 735 bRhmw ibsnu 
mhwdyau qRY gux 
rogI ivic haumY 
kwr kmweI]

Brehamaa Bisan 

Mehaadhaeo 

Thrai Gun Rogee 

Vich Houmai Kaar 

Kamaaee ||

Brahma, Vishnu and 

Shiva suffer from the 

disease of the three 

gunas - the three 

qualities; they do their 

deeds in egotism.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ 

ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ) 

ਬਿਹਮਾ, ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ , ਜਸ਼ਵ (ਭੀ) 
ਰੋਗੀ ਹੀ ਰਹੇ, (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਭੀ) ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਹੀ ਕਾਰ 

ਕੀਤੀ।
31565 735 ijin kIey iqsih  

n cyqih bpuVy  
hir gurmuiK soJI 
pweI]2]

Jin Keeeae Thisehi 

N Chaethehi 

Bapurrae Har 

Guramukh Sojhee 

Paaee ||2||

The poor fools do not 

remember the One 

who created them; 

this understanding of 

the Lord is only 

obtained by those 

who become 

Gurmukh. ||2||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਜਵਚਾਰੇ ਚੇਤਦੇ ਨਾਹ ਰਹੇ। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ 

(ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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31566 735 haumY roig sBu 
jgqu ibAwipAw  
iqn kau jnm 
mrx duKu BwrI]

j`gqu Houmai Rog Sabh 

Jagath Biaapiaa 

Thin Ko Janam 

Maran Dhukh 

Bhaaree ||

The entire world is 

afflicted by the 

disease of egotism. 

They suffer the 

terrible pains of birth 

and death.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹਉਮੈ 

ਦੇ ਰੋਗ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ, ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ) 

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਭਾਰਾ ਦੱੁਖ ਲੱਗਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

31567 736 gur prswdI ko 
ivrlw CUtY iqsu 
jn kau hau 
bilhwrI]3]

Gur Parasaadhee 

Ko Viralaa 

Shhoottai This Jan 

Ko Ho Balihaaree 

||3||

By Guru's Grace, a few 

rare ones are saved; I 

am a sacrifice to those 

humble beings. ||3||

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਇਸ ਹਉਮੈ 

ਰੋਗ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 
(ਅਿੇਹੇ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

31568 736 ijin issit 
swjI soeI hir 
jwxY qw kw rUpu 
Apwro]

Jin Sisatt Saajee 

Soee Har Jaanai 

Thaa Kaa Roop 

Apaaro ||

The One who created 

the Universe, that 

Lord alone knows. His 

beauty is 

incomparable.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਇਸ ਦੇ ਰੋਗ 

ਨੂੂੰ ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਦੂਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ)। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਹੱਦ ਬੂੰ ਨੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

31569 736 nwnk Awpy vyiK 
hir ibgsY  
gurmuiK bRhm 
bIcwro]4]3]14
]

Naanak Aapae 

Vaekh Har Bigasai 

Guramukh 

Breham 

Beechaaro 

||4||3||14||

O Nanak, the Lord 

Himself gazes upon it, 

and is pleased. The 

Gurmukh 

contemplates God. 

||4||3||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੀ ਰਚੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੂਝ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੩॥੧੪॥
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31570 736 sUhI mhlw 4] Soohee Mehalaa 4 

||

Soohee, Fourth Mehl:

31571 736 kIqw krxw srb 
rjweI ikCu kIcY  
jy kir skIAY]

Keethaa Karanaa 

Sarab Rajaaee 

Kishh Keechai Jae 

Kar Sakeeai ||

All that happens, and 

all that will happen, is 

by His Will. If we could 

do something by 

ourselves, we would.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੋਕੁਝ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਬਜਣਆ ਹੈ ਿੋ ਕੁਝ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਿੀਵ (ਤਾਂ ਹੀ) ਕੁਝ 

ਕਰੀਏ, ਿੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੀਏ।

31572 736 Awpxw kIqw  
ikCU n hovY ijau 
hir BwvY iqau 
rKIAY]1]

Aapanaa Keethaa 

Kishhoo N Hovai 

Jio Har Bhaavai 

Thio Rakheeai 

||1||

By ourselves, we 

cannot do anything at 

all. As it pleases the 

Lord, He preserves us. 

||1||

ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

31573 736 myry hir jIau  
sBu ko qyrY vis]

v`is Maerae Har Jeeo 

Sabh Ko Thaerai 

Vas ||

O my Dear Lord, 

everything is in Your 

power.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ।

31574 736 Asw joru nwhI jy 
ikCu kir hm 
swkh ijau BwvY 
iqvY 
bKis]1]rhwau]

Asaa Jor Naahee 

Jae Kishh Kar Ham 

Saakeh Jio Bhaavai 

Thivai Bakhas 

||1|| Rehaao ||

I have no power to do 

anything at all. As it 

pleases You, You 

forgive us. 

||1||Pause||

ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ (ਤੈਥੋਂ 
ਬਾਹਰਾ) ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ, 

ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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31575 736 sBu jIau ipMfu 
dIAw quDu Awpy  
quDu Awpy kwrY 
lwieAw]

Sabh Jeeo Pindd 

Dheeaa Thudhh 

Aapae Thudhh 

Aapae Kaarai 

Laaeiaa ||

You Yourself bless us 

with soul, body and 

everything. You 

Yourself cause us to 

act.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ, ਇਹ 

ਸਰੀਰ, ਸਭ ਕੁਝ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਕੂੰਮ 

ਜਵਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

31576 736 jyhw qUM hukmu 
krih qyhy ko 
krm kmwvY jyhw 
quDu Duir iliK 
pwieAw]2]

Jaehaa Thoon 

Hukam Karehi 

Thaehae Ko Karam 

Kamaavai Jaehaa 

Thudhh Dhhur 

Likh Paaeiaa ||2||

As You issue Your 

Commands, so do we 

act, according to our 

pre-ordained destiny. 

||2||

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ, ਿੀਵ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿੀਵ ਉਹੋ ਜਿਹਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ) ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੂੰ  ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ) 

ਲੇਖ ਜਲਖ ਕੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੨॥

31577 736 pMc qqu kir quDu 
isRsit sB swjI  
koeI Cyvw kirau  
jy ikCu kIqw 
hovY]

Panch Thath Kar 

Thudhh Srisatt 

Sabh Saajee Koee 

Shhaevaa Kario 

Jae Kishh Keethaa 

Hovai ||

You created the entire 

Universe out of the 

five elements; if 

anyone can create a 

sixth, let him.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਪੂੰਿ ਤੱਤ ਬਣਾ ਕੇ 

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਿ ੇ(ਤੈਥੋਂ ਬਾਹਰਾ) ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ 
ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਖਾ 
ਦੇਵੇ।
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31578 736 ieknw siqguru 
myil qUM buJwvih  
ieik mnmuiK 
krih is rovY]3]

bu`Jwvih Eikanaa Sathigur 

Mael Thoon 

Bujhaavehi Eik 

Manamukh Karehi 

S Rovai ||3||

You unite some with 

the True Guru, and 

cause them to 

understand, while 

others, the self-willed 

manmukhs, do their 

deeds and cry out in 

pain. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ। ਕਈ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। 
ਜਿਰ ਉਹ (ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

31579 736 hir kI 
vifAweI hau 
AwiK n swkw  
hau mUrKu mugDu 
nIcwxu]

swkW Har Kee 

Vaddiaaee Ho 

Aakh N Saakaa Ho 

Moorakh 

Mugadhh 

Neechaan ||

I cannot describe the 

glorious greatness of 

the Lord; I am foolish, 

thoughtless, idiotic 

and lowly.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਮੂਰਖ ਹਾਂ, 
ਨੀਵੇਂ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

31580 736 jn nwnk kau  
hir bKis lY myry 
suAwmI  
srxwgiq pieAw 
Ajwxu]4]4]15
]24]

sr-xwgiq Jan Naanak Ko Har 

Bakhas Lai Maerae 

Suaamee 

Saranaagath 

Paeiaa Ajaan 

||4||4||15||24||

Please, forgive servant 

Nanak, O my Lord and 

Master; I am ignorant, 

but I have entered 

Your Sanctuary. 

||4||4||15||24||

ਹੇ ਹਰੀ! ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਤੇ 

ਮੇਹਰ ਕਰ, (ਇਹ) ਅੂੰਞਾਣ 

ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੧੫॥੨੪॥
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31581 736 rwgu sUhI mhlw 
5 Gru 1 

Raag Soohee 

Mehalaa 5 Ghar 1

Raag Soohee, Fifth 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31582 736 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31583 736 bwjIgir jYsy 
bwjI pweI]

Baajeegar Jaisae 

Baajee Paaee ||

The actor stages the 

play,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ 

ਨੇ (ਕਦੇ) ਬਾਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਜਵਖਾਈ 

ਹੋਵੇ,
31584 736 nwnw rUp ByK 

idKlweI]

Naanaa Roop 

Bhaekh 

Dhikhalaaee ||

Playing the many 

characters in different 

costumes;

ਉਹ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ 

ਭੇਖ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ-

ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਜਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਭੇਖ 

ਜਵਖਾ ਜਰਹਾ ਹੈ)।

31585 736 sWgu auqwir  
QMim@E pwswrw]

Saang Outhaar 

Thhanmihou 

Paasaaraa ||

But when the play 

ends, he takes off the 

costumes,

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਇਹ (ਿਗਤ-

ਰੂਪ) ਨਕਲੀ ਸ਼ਕਲ ਲਾਹ ਕੇ 

ਖੇਡ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ ਰੋਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

31586 736 qb eyko 
eykMkwrw]1]

Thab Eaeko 

Eaekankaaraa 

||1||

And then he is one, 

and only one. ||1||

ਤਦੋਂ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

31587 736 kvn rUp  
idsitE 
ibnswieE]

Kavan Roop 

Dhrisattiou 

Binasaaeiou ||

How many forms and 

images appeared and 

disappeared?

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਜਦੱਸਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਨਾਸ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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31588 736 kqih gieE auhu 
kq qy 
AwieE]1]rhwau
]

Kathehi Gaeiou 

Ouhu Kath Thae 

Aaeiou ||1|| 

Rehaao ||

Where have they 

gone? Where did they 

come from? 

||1||Pause||

(ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਕ) 

ਿੀਵ ਜਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ, 

ਜਕੱਥੇ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31589 736 jl qy aUTih  
Aink qrMgw]

Jal Thae Oothehi 

Anik Tharangaa ||

Countless waves rise 

up from the water.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਲਜਹਰਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ (ਮੁੜ 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਰਲ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ)।

31590 736 kink BUKn kIny 
bhu rMgw]

Kanik Bhookhan 

Keenae Bahu 

Rangaa ||

Jewels and ornaments 

of many different 

forms are fashioned 

from gold.

ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਗਜਹਣੇ 
ਘੜੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਅਸਲ 

ਜਵਚ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

31591 736 bIju bIij dyiKE  
bhu prkwrw]

Beej Beej 

Dhaekhiou Bahu 

Parakaaraa ||

I have seen seeds of all 

kinds being planted

(ਜਕਸੇ ਰੱੁਖ ਦਾ) ਬੀ ਬੀਿ ਕੇ 

(ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਪੱਤੇ ਆਜਦਕ ਉਸ ਦਾ) 
ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਣ 

ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

31592 736 Pl pwky qy  
eykMkwrw]2]

Fal Paakae Thae 

Eaekankaaraa 

||2||

- when the fruit 

ripens, the seeds 

appear in the same 

form as the original. 

||2||

(ਰੱੁਖ ਦੇ) ਿਲ ਪੱਕਣ ਤੇ (ਉਹੀ 
ਪਜਹਲੀ ਜਕਸਮ ਦੇ ਬੀਿ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) (ਜਤਵੇਂ ਇਸ ਬਹੁ-

ਰੂੰਗੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸਲਾ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ॥੨॥

31593 736 shs Gtw mih  
eyku Awkwsu]

Sehas Ghattaa 

Mehi Eaek Aakaas 

||

The one sky is 

reflected in thousands 

of water jugs,

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਕੋ ਆਕਾਸ਼ (ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਘਜੜਆਂ ਜਵਚ (ਵਖ ਵਖ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ)।
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31594 736 Gt PUty qy EhI 
pRgwsu]

Gt:polw bolo[ P`Uty Ghatt Foottae 

Thae Ouhee 

Pragaas ||

But when the jugs are 

broken, only the sky 

remains.

ਿਦੋਂ ਘੜੇ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਉਹ (ਆਕਾਸ਼) ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

31595 736 Brm loB moh 
mwieAw ivkwr]

Bharam Lobh Moh 

Maaeiaa Vikaar ||

Doubt comes from 

greed, emotional 

attachment and the 

corruption of Maya.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਿਮ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੂੰਸ਼ 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਜਵਚ) ਭਟਕਣਾ, 
ਲੋਭ ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ 

ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
31596 736 BRm CUty qy  

eykMkwr]3]

Bhram Shhoottae 

Thae Eaekankaar 

||3||

Freed from doubt, one 

realizes the One Lord 

alone. ||3||

ਭਿਮ ਜਮਟ ਿਾਣ ਨਾਲ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
31597 736 Ehu AibnwsI  

ibnsq nwhI]

Ouhu Abinaasee 

Binasath Naahee 

||

He is imperishable; He 

will never pass away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ, ਉਸ ਕਦੇ 

ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
31598 736 nw ko AwvY nw ko 

jwhI]

Naa Ko Aavai Naa 

Ko Jaahee ||

He does not come, 

and He does not go.

(ਉਹ ਪਿਭੂ ਿੀਵਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ 

ਭੀ) ਨਾਹ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਹ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਮਰਦਾ 
ਹੈ।

31599 736 guir pUrY haumY 
mlu DoeI]

Gur Poorai 

Houmai Mal 

Dhhoee ||

The Perfect Guru has 

washed away the filth 

of ego.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

31600 736 khu nwnk myrI 
prmgiq 
hoeI]4]1]

Kahu Naanak 

Maeree Param 

Gath Hoee 

||4||1||

Says Nanak, I have 

obtained the supreme 

status. ||4||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਮੇਰੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ 

ਗਈ ਹੈ (ਤੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਿਗਤ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਹੀ ਰੂਪ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ) ॥੪॥੧॥

31601 736 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:
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31602 736 kIqw loVih so 
pRB hoie]

Keethaa Lorrehi So 

Prabh Hoe ||

Whatever God wills, 

that alone happens.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ। (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

31603 736 quJ ibnu dUjw 
nwhI koie]

Thujh Bin Dhoojaa 

Naahee Koe ||

Without You, there is 

no other at all.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ (ਕੁਝ 

ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
31604 736 jo jnu syvy iqsu 

pUrn kwj]

Jo Jan Saevae This 

Pooran Kaaj ||

The humble being 

serves Him, and so all 

his works are perfectly 

successful.

ਿੇਹੜਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

31605 736 dws Apuny kI  
rwKhu lwj]1]

Dhaas Apunae Kee 

Raakhahu Laaj 

||1||

O Lord, please 

preserve the honor of 

Your slaves. ||1||

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

31606 736 qyrI srix pUrn 
dieAwlw]

Thaeree Saran 

Pooran Dhaeiaalaa 

||

I seek Your Sanctuary, 

O Perfect, Merciful 

Lord.

ਹੇ ਸਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।
31607 736 quJ ibnu kvnu 

kry 
pRiqpwlw]1]rhw
au]

Thujh Bin Kavan 

Karae Prathipaalaa 

||1|| Rehaao ||

Without You, who 

would cherish and 

love me? 

||1||Pause||

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31608 736 jil Qil 
mhIAil rihAw 
BrpUir]

Jal Thhal Meheeal 

Rehiaa Bharapoor 

||

He is permeating and 

pervading the water, 

the land and the sky.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਾਣੀ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ, ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ, ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

31609 736 inkit vsY nwhI 
pRBu dUir]

Nikatt Vasai 

Naahee Prabh 

Dhoor ||

God dwells near at 

hand; He is not far 

away.

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ (ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਭੀ) ਪਿਭੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।
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31610 736 lok pqIAwrY kCU  
n pweIAY]

Lok Patheeaarai 

Kashhoo N 

Paaeeai ||

By trying to please 

other people, nothing 

is accomplished.

ਪਰ ਜਨਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ ਚੂੰਗਾ ਬਣਨ ਨਾਲ (ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ) 
ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

31611 736 swic lgY qw 
haumY jweIAY]2]

Saach Lagai Thaa 

Houmai Jaaeeai 

||2||

When someone is 

attached to the True 

Lord, his ego is taken 

away. ||2||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
(ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

31612 737 ijs no lwie ley  
so lwgY]

Jis No Laae Leae 

So Laagai ||

He alone is attached, 

whom the Lord 

Himself attaches.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

31613 737 igAwn rqnu  
AMqir iqsu jwgY]

Giaan Rathan 

Anthar This Jaagai 

||

The jewel of spiritual 

wisdom is awakened 

deep within.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਤਨ 

(ਵਰਗੀ ਕੀਮਤੀ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਉੱਘੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

31614 737 durmiq jwie  
prmpdu pwey]

Dhuramath Jaae 

Param Padh 

Paaeae ||

Evil-mindedness is 

eradicated, and the 

supreme status is 

attained.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਖੋਟੀ 
ਮਜਤ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

31615 737 gur prswdI nwmu 
iDAwey]3]

Gur Parasaadhee 

Naam Dhhiaaeae 

||3||

By Guru's Grace, 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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31616 737 duie kr joiV  
krau Ardwis]

Dhue Kar Jorr Karo 

Aradhaas ||

Pressing my palms 

together, I offer my 

prayer;

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ 

ਿੋੜ ਕੇ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
31617 737 quDu BwvY qw 

Awxih rwis]

Thudhh Bhaavai 

Thaa Aanehi Raas 

||

If it pleases You, Lord, 

please bless me and 

fulfill me.

ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ (ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ) ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਅਰਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
31618 737 kir ikrpw  

ApnI BgqI 
lwie]

Kar Kirapaa 

Apanee 

Bhagathee Laae ||

Grant Your Mercy, 

Lord, and bless me 

with devotion.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ,

31619 737 jn nwnk pRBu 
sdw 
iDAwie]4]2]

Jan Naanak Prabh 

Sadhaa Dhhiaae 

||4||2||

Servant Nanak 

meditates on God 

forever. ||4||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੨॥

31620 737 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31621 737 Dnu sohwgin jo 
pRBU pCwnY]

Dhhan Sohaagan 

Jo Prabhoo 

Pashhaanai ||

Blessed is that soul-

bride, who realizes 

God.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈ, ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ 

ਵਾਲੀ ਹੈ, ਿੇਹੜੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ,

31622 737 mwnY hukmu qjY 
AiBmwnY]

Maanai Hukam 

Thajai Abhimaanai 

||

She obeys the Hukam 

of His Order, and 

abandons her self-

conceit.

ਿੇਹੜੀ ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।
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31623 737 ipRA isau rwqI  
rlIAw mwnY]1]

Pria Sio Raathee 

Raleeaa Maanai 

||1||

Imbued with her 

Beloved, she 

celebrates in delight. 

||1||

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਭੂ-ਪਤੀ 
(ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

31624 737 suin sKIey pRB 
imlx nIswnI]

Sun Sakheeeae 

Prabh Milan 

Neesaanee ||

Listen, O my 

companions - these 

are the signs on the 

Path to meet God.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਦੀ ਜਨਸ਼ਾਨੀ (ਮੈਥੋਂ) ਸੁਣ 

ਲੈ।

31625 737 mnu qnu Arip  
qij lwj 
lokwnI]1]rhwau
]

Man Than Arap 

Thaj Laaj Lokaanee 

||1|| Rehaao ||

Dedicate your mind 

and body to Him; stop 

living to please others. 

||1||Pause||

(ਉਹ ਜਨਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ 
ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਲੋਕ-ਲਾਿ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਕੂੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ 

ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31626 737 sKI shylI kau 
smJwvY]

Sakhee Sehaelee 

Ko Samajhaavai ||

One soul-bride 

counsels another,

(ਇਕ ਸਤਸੂੰਗੀ) ਸਹੇਲੀ (ਦੂਿੇ 
ਸਤਸੂੰਗੀ) ਸਹੇਲੀ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

ਬਾਰੇ) ਸਮਝਾਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਆਖਦੀ 
ਹੈ ਜਕ)

31627 737 soeI kmwvY jo 
pRB BwvY]

Soee Kamaavai Jo 

Prabh Bhaavai ||

To do only that which 

pleases God.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਹੀ 
ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿ ੋਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

31628 737 sw sohwgix AMik 
smwvY]2]

Saa Sohaagan Ank 

Samaavai ||2||

Such a soul-bride 

merges into the Being 

of God. ||2||

ਉਹ ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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31629 737 grib ghylI  
mhlu n pwvY]

Garab Gehaelee 

Mehal N Paavai ||

One who is in the grip 

of pride does not 

obtain the Mansion of 

the Lord's Presence.

(ਪਰ) ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਿਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਥਾਂ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੀ।
31630 737 iPir pCuqwvY jb 

rYix ibhwvY]

Fir Pashhuthaavai 

Jab Rain Bihaavai 

||

She regrets and 

repents, when her life-

night passes away.

ਿਦੋਂ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) ਰਾਤ ਬੀਤ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਪਛੁਤਾਂਦੀ 
ਹੈ।

31631 737 krmhIix 
mnmuiK duKu 
pwvY]3]

Karameheen 

Manamukh Dhukh 

Paavai ||3||

The unfortunate self-

willed manmukhs 

suffer in pain. ||3||

ਆਪਣ ੇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

31632 737 ibnau krI jy 
jwxw dUir]

Bino Karee Jae 

Jaanaa Dhoor ||

I pray to God, but I 

think that He is far 

away.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਲੋਕ-ਲਾਿ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਿ ੇ

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ 
ਸਮਝਾਂ।

31633 737 pRBu AibnwsI  
rihAw BrpUir]

Prabh Abinaasee 

Rehiaa Bharapoor 

||

God is imperishable 

and eternal; He is 

pervading and 

permeating 

everywhere.

ਉਹ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

31634 737 jnu nwnku gwvY  
dyiK 
hdUir]4]3]

Jan Naanak Gaavai 

Dhaekh Hadhoor 

||4||3||

Servant Nanak sings of 

Him; I see Him Ever-

present everywhere. 

||4||3||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ)ੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ (ਵੱਸਦਾ) 
ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥
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31635 737 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31636 737 igRhu vis guir 
kInw hau Gr kI 
nwir]

v`is Grihu Vas Gur 

Keenaa Ho Ghar 

Kee Naar ||

The Giver has put this 

household of my being 

under my own control. 

I am now the mistress 

of the Lord's Home.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਉਸ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮੇਰਾ) ਸਰੀਰ-

ਘਰ (ਮੇਰੇ) ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਹੁਣ) ਮੈਂ (ਉਸ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ) ਘਰ ਦੀ 
ਮਾਲਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ।

31637 737 ds dwsI kir 
dInI Bqwir]

(Bqwir)pqI pRmysr[ 
ds:polw bolo

Dhas Dhaasee Kar 

Dheenee Bhathaar 

||

My Husband Lord has 

made the ten senses 

and organs of actions 

my slaves.

ਉਸ ਖਸਮ ਨੇ ਦਸਾਂ ਹੀ 
ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

31638 737 sgl smgRI mY 
Gr kI joVI]

sm`gRI Sagal Samagree 

Mai Ghar Kee 

Jorree ||

I have gathered 

together all the 

faculties and facilities 

of this house.

(ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ-ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਸਾਮਾਨ ਿੋੜ ਕੇ (ਸਿਾ ਕੇ) ਰੱਖ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
31639 737 Aws ipAwsI  

ipr kau loVI]1]

Aas Piaasee Pir Ko 

Lorree ||1||

I am thirsty with 

desire and longing for 

my Husband Lord. 

||1||

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸਨ 

ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਤਾਂਘ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ॥੧॥

31640 737 kvn khw gun  
kMq ipAwry]

Kavan Kehaa Gun 

Kanth Piaarae ||

What Glorious Virtues 

of my Beloved 

Husband Lord should I 

describe?

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਜਪਆਰੇ ਕੂੰਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਮੈਂ ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸਾਂ?
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31641 737 suGV srUp 
dieAwl 
murwry]1]rhwau]

Sugharr Saroop 

Dhaeiaal 

Muraarae ||1|| 

Rehaao ||

He is All-knowing, 

totally beautiful and 

merciful; He is the 

Destroyer of ego. 

||1||Pause||

ਸੁਚੱਿੇ, ਦਇਆਵਾਨ, ਪਿਭੂ ਦੇ- 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31642 737 squ sIgwr Bau 
AMjnu pwieAw]

Sath Seegaar Bho 

Anjan Paaeiaa ||

I am adorned with 

Truth, and I have 

applied the mascara of 

the Fear of God to my 

eyes.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) ਸੱੁਚੇ 

ਆਚਰਨ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ (ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ 

ਦਾ) ਜਸੂੰਗਾਰ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ (ਦਾ) ਮੈਂ 
(ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ) ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਜਲਆ 

ਹੈ।
31643 737 AMimRq nwmu qMbolu 

muiK KwieAw]

Anmrith Naam 

Thanbol Mukh 

Khaaeiaa ||

I have chewed the 

betel-leaf of the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord.

(ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਪਾਨ ਮੈਂ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਖਾਧਾ 
ਹੈ।

31644 737 kMgn bsqR ghny  
bny suhwvy]

Kangan Basathr 

Gehanae Banae 

Suhaavae ||

My bracelets, robes 

and ornaments 

beautifully adorn me.

ਹੇ ਸਖੀ! ਉਸ ਦੇ ਕੂੰਗਣ, ਕੱਪੜੇ, 

ਗਜਹਣ ੇਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਸਾਰੇ ਧਾਰਜਮਕ ਉੱਦਮ 

ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)

31645 737 Dn sB suK pwvY  
jW ipru Gir 
AwvY]2]

Dhhan Sabh Sukh 

Paavai Jaan Pir 

Ghar Aavai ||2||

The soul-bride 

becomes totally 

happy, when her 

Husband Lord comes 

to her home. ||2||

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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31646 737 gux kwmx kir  
kMqu rIJwieAw]

Gun Kaaman Kar 

Kanth Reejhaaeiaa 

||

By the charms of 

virtue, I have enticed 

and fascinated my 

Husband Lord.

ਹੇ ਸਖੀ! ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਟੂਣੇ ਬਣਾ ਕੇ 

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਜਲਆ,

31647 737 vis kir lInw  
guir Brmu 
cukwieAw]

Vas Kar Leenaa 

Gur Bharam 

Chukaaeiaa ||

He is under my power - 

 the Guru has 

dispelled my doubts.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ 

ਜਲਆ।

31648 737 sB qy aUcw mMdru 
myrw]

Sabh Thae Oochaa 

Mandhar Maeraa 

||

My mansion is lofty 

and elevated.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਉਸ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) ਮੇਰਾ 
ਜਹਰਦਾ-ਘਰ ਸਭ (ਵਾਸਨਾਵਾਂ) 
ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

31649 737 sB kwmix 
iqAwgI ipRau 
pRIqmu myrw]3]

Sabh Kaaman 

Thiaagee Prio 

Preetham Maeraa 

||3||

Renouncing all other 

brides, my Beloved 

has become my lover. 

||3||

ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਿੀਤਮ ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ ॥੩॥

31650 737 pRgitAw sUru  
joiq aujIAwrw]

Pragattiaa Soor 

Joth Oujeeaaraa ||

The sun has risen, and 

its light shines brightly.

ਹੇ ਸਖੀ! (ਉਸ ਕੂੰਤ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਸੂਰਿ ਚੜਹ ਜਪਆ 

ਹੈ, (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਿੋਜਤ 

ਿਗ ਪਈ ਹੈ।

31651 737 syj ivCweI srD 
Apwrw]

Saej Vishhaaee 

Saradhh Apaaraa 

||

I have prepared my 

bed with infinite care 

and faith.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਧਾ ਦੀ ਸੇਿ 

ਮੈਂ ਜਵਛਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਧਾ 
ਬਣ ਗਈ ਹੈ),
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31652 737 nv rMg lwlu syj 
rwvx AwieAw]

Nav Rang Laal Saej 

Raavan Aaeiaa ||

My Darling Beloved is 

new and fresh; He has 

come to my bed to 

enjoy me.

(ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਉਹ ਜਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ 
ਪਿੀਤਮ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਸੇਿ 

ਉਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।

31653 737 jn nwnk ipr 
Dn imil suKu 
pwieAw]4]4]

Jan Naanak Pir 

Dhhan Mil Sukh 

Paaeiaa ||4||4||

O Servant Nanak, my 

Husband Lord has 

come; the soul-bride 

has found peace. 

||4||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੪॥

31654 737 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31655 737 aumikE hIau  
imln pRB qweI]

qWeIN Oumakiou Heeo 

Milan Prabh 

Thaaee ||

An intense yearning to 

meet God has welled 

up in my heart.

ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚ ਜਪਆ,

31656 737 Kojq cirE  
dyKau ipRA jweI]

Khojath Chariou 

Dhaekho Pria 

Jaaee ||

I have gone out 

searching to find my 

Beloved Husband Lord.

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਲੱਭਣ ਚੜਹ ਜਪਆ 

(ਜਕ) ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ ਦੇ ਰਜਹਣ ਦੀ 
ਥਾਂ (ਜਕਤੇ) ਵੇਖਾਂ।

31657 737 sunq sdysro 
ipRA igRih syj 
ivCweI]

Sunath 

Sadhaesaro Pria 

Grihi Saej 

Vishhaaee ||

Hearing news of my 

Beloved, I have laid 

out my bed in my 

home.

ਹੇ ਸਖੀ! ਜਪਆਰੇ ਦਾ ਸਨੇਹਾ 
ਸੁਣਜਦਆਂ ਮੈਂ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਸੇਿ ਜਵਛਾ ਜਦੱਤੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6429 Published: March 06/ 2014



31658 737 BRim BRim AwieE  
qau ndir n 
pweI]1]

Bhram Bhram 

Aaeiou Tho 

Nadhar N Paaee 

||1||

Wandering, wandering 

all around, I came, but 

I did not even see Him. 

||1||

(ਪਰ) ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਮੁੜ 

ਆਇਆ, ਤਦੋਂ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਦੀ) ਜਨਗਾਹ ਹਾਸਲ ਨਾਹ ਹੋਈ 

॥੧॥

31659 737 ikn ibiD hIAro 
DIrY inmwno]

Kin Bidhh Heearo 

Dhheerai Nimaano 

||

How can this poor 

heart be comforted?

(ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੇਰਾ 
ਇਹ ਜਨਮਾਣਾ ਜਦਲ ਜਕਵੇਂ 
ਧੀਰਿ ਿੜੇ?

31660 737 imlu swjn hau 
quJu 
kurbwno]1]rhwau
]

Mil Saajan Ho 

Thujh Kurabaano 

||1|| Rehaao ||

Come and meet me, O 

Friend; I am a sacrifice 

to You. ||1||Pause||

ਹੇ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲ, ਮੈਂ 
ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31661 737 eykw syj ivCI  
Dn kMqw]

Eaekaa Saej 

Vishhee Dhhan 

Kanthaa ||

One bed is spread out 

for the bride and her 

Husband Lord.

ਹੇ ਸਖੀ! ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਅਤੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਸੇਿ 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਜਵਛੀ ਹੋਈ ਹੈ;

31662 737 Dn sUqI ipru sd 
jwgMqw]

Dhhan Soothee Pir 

Sadh Jaaganthaa 

||

The bride is asleep, 

while her Husband 

Lord is always awake.

ਪਰ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਸਦਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ) ਸੱੁਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਸਦਾ ਿਾਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

31663 737 pIE mdro Dn 
mqvMqw]

Peeou Madharo 

Dhhan 

Mathavanthaa ||

The bride is 

intoxicated, as if she 

has drunk wine.

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਇਉਂ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ 

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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31664 737 Dn jwgY jy ipru 
bolMqw]2]

Dhhan Jaagai Jae 

Pir Bolanthaa 

||2||

The soul-bride only 

awakens when her 

Husband Lord calls to 

her. ||2||

(ਹਾਂ) ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਿਾਗ ਭੀ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿ ੇਪਿਭੂ-ਪਤੀ (ਆਪ) 

ਿਗਾਏ ॥੨॥

31665 737 BeI inrwsI  
bhuqu idn lwgy]

Bhee Niraasee 

Bahuth Dhin 

Laagae ||

She has lost hope - so 

many days have 

passed.

ਹੇ ਸਖੀ! (ਉਮਰ ਦੇ) ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਜਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, 

(ਹੁਣ) ਮੈਂ ਜਨਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ।
31666 737 dys idsMqr mY 

sgly Jwgy]

Dhaes Dhisanthar 

Mai Sagalae 

Jhaagae ||

I have travelled 

through all the lands 

and the countries.

ਮੈਂ (ਬਾਹਰ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ 

ਭਾਲ ਵੇਖੇ ਹਨ (ਪਰ ਬਾਹਰ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਕਤੇ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ।)

31667 738 iKnu rhnu n 
pwvau ibnu pg 
pwgy]

Khin Rehan N 

Paavo Bin Pag 

Paagae ||

I cannot survive, even 

for an instant, without 

the feet of my Beloved.

ਉਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ 

ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਛਨ 

ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।

31668 738 hoie ikRpwlu pRB  
imlh sBwgy]3]

Hoe Kirapaal 

Prabh Mileh 

Sabhaagae ||3||

When God becomes 

Merciful, I become 

fortunate, and then I 

meet Him. ||3||

(ਹਾਂ, ਹੇ ਸਖੀ!) ਿੇ ਉਹ ਆਪ 

ਜਕਰਪਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ ਿਾਗਣ 

ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ ॥੩॥
31669 738 BieE ikRpwlu  

sqsMig 
imlwieAw]

Bhaeiou Kirapaal 

Sathasang 

Milaaeiaa ||

Becoming Merciful, He 

has united me with 

the Sat Sangat, the 

True Congregation.

ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ 

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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31670 738 bUJI qpiq Grih 
ipru pwieAw]

bUJI:polw bolo Boojhee Thapath 

Gharehi Pir 

Paaeiaa ||

The fire has been 

quenched, and I have 

found my Husband 

Lord within my own 

home.

ਮੇਰੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਤਪਸ਼ 

ਜਮਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।

31671 738 sgl sIgwr  
huix muJih 
suhwieAw]

Sagal Seegaar Hun 

Mujhehi 

Suhaaeiaa ||

I am now adorned 

with all sorts of 

decorations.

ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) ਸਾਰੇ 

ਜਸੂੰਗਾਰ (ਉੱਦਮ) ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ 

ਰਹੇ ਹਨ।

31672 738 khu nwnk guir  
Brmu 
cukwieAw]4]

Kahu Naanak Gur 

Bharam 

Chukaaeiaa ||4||

Says Nanak, the Guru 

has dispelled my 

doubt. ||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ ॥੪॥

31673 738 jh dyKw qh ipru 
hY BweI]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Pir Hai 

Bhaaee ||

Wherever I look, I see 

my Husband Lord 

there, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਧਰ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

31674 738 Koil@E kpwtu qw 
mnu ThrweI]1] 
rhwau dUjw]5]

Kholihou Kapaatt 

Thaa Man 

Theharaaee ||1|| 

Rehaao Dhoojaa 

||5||

When the door is 

opened, then the 

mind is restrained. 

||1||Second 

Pause||5||

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭਰਮ ਦਾ 
ਪਰਦਾ ਲਾਹ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਜਟਕ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ॥੫॥

31675 738 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:
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31676 738 ikAw gux qyry  
swir sm@wlI moih 
inrgun ky 
dwqwry]

Kiaa Gun Thaerae 

Saar Samhaalee 

Mohi Niragun Kae 

Dhaathaarae ||

What virtues and 

excellences of Yours 

should I cherish and 

contemplate? I am 

worthless, while You 

are the Great Giver.

ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਦੇ ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ 

ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਵਾਂ?

31677 738 bYKrIdu ikAw 
kry cqurweI iehu 
jIau ipMfu sBu 
Qwry]1]

Bai Khareedh Kiaa 

Karae 

Chathuraaee Eihu 

Jeeo Pindd Sabh 

Thhaarae ||1||

I am Your slave - what 

clever tricks could I 

ever try? This soul and 

body are totally 

Yours||1||

(ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ-ਖ਼ਰੀਜਦਆ 

ਸੇਵਕ ਹਾਂ) ਮੱੁਲ-ਖ਼ਰੀਜਦਆ 

ਨੌਕਰ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। (ਹੇ ਦਾਤਾਰ! 

ਮੇਰਾ) ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ 
ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਦੱਤੇ 

ਹੋਏ ਹਨ ॥੧॥
31678 738 lwl rMgIly 

pRIqm mnmohn  
qyry drsn kau 
hm 
bwry]1]rhwau]

Laal Rangeelae 

Preetham 

Manamohan 

Thaerae Dharasan 

Ko Ham Baarae 

||1|| Rehaao ||

O my Darling, Blissful 

Beloved, who 

fascinates my mind - I 

am a sacrifice to the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. ||1||Pause||

ਹੇ ਚੋਿੀ ਲਾਲ! ਹੇ ਪਿੀਤਮ! ਹੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ! ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31679 738 pRBu dwqw moih 
dInu ByKwrI qum@ 
sdw sdw 
aupkwry]

Prabh Dhaathaa 

Mohi Dheen 

Bhaekhaaree 

Thumh Sadhaa 

Sadhaa 

Oupakaarae ||

O God, You are the 

Great Giver, and I am 

just a poor beggar; 

You are forever and 

ever benevolent.

(ਹੇ ਦਾਤਾਰ!) ਤੂੂੰ  ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਕੂੰਗਾਲ ਮੂੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਮੇਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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31680 738 so ikCu nwhI ij 
mY qy hovY myry 
Twkur Agm 
Apwry]2]

(A-gm)sog 
rihq[Agm:polw bolo

So Kishh Naahee J 

Mai Thae Hovai 

Maerae Thaakur 

Agam Apaarae 

||2||

I cannot accomplish 

anything by myself, O 

my Unapproachable 

and Infinite Lord and 

Master. ||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਮਾਲਕ! ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਿ ੋ(ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਥੋਂ 
ਹੋ ਸਕੇ ॥੨॥

31681 738 ikAw syv 
kmwvau ikAw 
kih rIJwvau  
ibiD ikqu pwvau 
drswry]

Kiaa Saev 

Kamaavo Kiaa Kehi 

Reejhaavo Bidhh 

Kith Paavo 

Dharasaarae ||

What service can I 

perform? What should 

I say to please You? 

How can I gain the 

Blessed Vision of Your 

Darshan?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੇਹੜੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕੀਹ ਆਖ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰਾ 
ਦੀਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ?

31682 738 imiq nhI 
pweIAY AMqu n 
lhIAY mnu qrsY 
crnwry]3]

Mith Nehee 

Paaeeai Anth N 

Leheeai Man 

Tharasai 

Charanaarae ||3||

Your extent cannot be 

found - Your limits 

cannot be found. My 

mind longs for Your 

Feet. ||3||

ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਏ ਰਜਹਣ ਨੂੂੰ  ਤਰਸਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

31683 738 pwvau dwnu FITu 
hoie mwgau muiK 
lwgY sMq rynwry]

Paavo Dhaan 

Dteeth Hoe 

Maago Mukh 

Laagai Santh 

Raenaarae ||

I beg with persistence 

to receive this gift, 

that the dust of the 

Saints might touch my 

face.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ (ਮੁੜ 

ਮੁੜ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, 
ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾਨ ਜਮਲ ਿਾਏ ਜਕ 

ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ।
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31684 738 jn nwnk kau  
guir ikrpw DwrI  
pRiB hwQ dyie 
insqwry]4]6]

Jan Naanak Ko Gur 

Kirapaa Dhhaaree 

Prabh Haathh 

Dhaee 

Nisathaarae 

||4||6||

The Guru has 

showered His Mercy 

upon servant Nanak; 

reaching out with His 

Hand, God has 

delivered him. 

||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ ਦਾਸ 

ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, 
ਪਿਭੂ ਨੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਹੱਥ 

ਦੇ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ ॥੪॥੬॥

31685 738 sUhI mhlw 5 
Gru 3 

Soohee Mehalaa 5 

Ghar 3

Soohee, Fifth Mehl, 

Third House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

31686 738 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

31687 738 syvw QorI mwgnu 
bhuqw]

Saevaa Thhoree 

Maagan Bahuthaa 

||

His service is 

insignificant, but his 

demands are very 

great.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਮੂਰਖ ਕੂੰਮ ਤਾਂ 
ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ 

ਇਵਜ਼ ਜਵਚ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਗ 

ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੈ।
31688 738 mhlu n pwvY  

khqo phuqw]1]

Mehal N Paavai 

Kehatho Pahuthaa 

||1||

He does not obtain 

the Mansion of the 

Lord's Presence, but 

he says that he has 

arrived there||1||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਤਾਂ 
ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ 

ਹੋਇਆ ਹਾਂ ॥੧॥
31689 738 jo ipRA mwnY iqn@ 

kI rIsw]

Jo Pria Maanae 

Thin Kee Reesaa ||

He competes with 

those who have been 

accepted by the 

Beloved Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਤਕਾਰ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।
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31690 738 kUVy mUrK kIhw  
TIsw]1]rhwau]

(TIsW)g`pW[ kIhW Koorrae Moorakh 

Kee Haatheesaa 

||1|| Rehaao ||

This is how stubborn 

the false fool is! 

||1||Pause||

(ਇਹ ਹੈ) ਝੂਠੇ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਹਠ ਦੀ ਗੱਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31691 738 ByK idKwvY scu n 
kmwvY]

Bhaekh 

Dhikhaavai Sach N 

Kamaavai ||

He wears religious 

robes, but he does not 

practice Truth.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਝੂਠਾ ਮੂਰਖ ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜਨਰੇ) 

ਭੇਖ ਜਵਖਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

31692 738 khqo mhlI  
inkit n 
AwvY]2]

Kehatho Mehalee 

Nikatt N Aavai 

||2||

He says that he has 

found the Mansion of 

the Lord's Presence, 

but he cannot even 

get near it. ||2||

ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, 
ਪਰ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਕਤੇ) 

ਨੇੜੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਢੁਜਕਆ ॥੨॥

31693 738 AqIqu sdwey  
mwieAw kw mwqw]

m`wqw Atheeth 

Sadhaaeae 

Maaeiaa Kaa 

Maathaa ||

He says that he is 

unattached, but he is 

intoxicated with Maya.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਖ ਮੂਰਖ ਦੀ ਹਠ 

ਦੀ ਗੱਲ! ਇਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਜਤਆਗੀ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 

ਮਾਇਆ (ਦੀ ਲਾਲਸਾ) ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

31694 738 min nhI pRIiq  
khY muiK 
rwqw]3]

Man Nehee 

Preeth Kehai 

Mukh Raathaa 

||3||

There is no love in his 

mind, and yet he says 

that he is imbued with 

the Lord. ||3||

(ਇਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਪਰ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ 
(ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ) 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ॥੩॥
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31695 738 khu nwnk pRB 
ibnau sunIjY]

Kahu Naanak 

Prabh Bino 

Suneejai ||

Says Nanak, hear my 

prayer, God:

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ!

31696 738 kuclu kToru kwmI  
mukqu kIjY]4]

kuc-lu:polw bolo Kuchal Kathor 

Kaamee Mukath 

Keejai ||4||

I am silly, stubborn 

and filled with sexual 

desire - please, 

liberate me! ||4||

(ਿੀਵ ਜਵਚਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ-

ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ) ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ 
ਹੈ, ਜਨਰਦਈ ਹੈ, ਜਵਸ਼ਈ ਹੈ 

(ਜਿਰ ਭੀ ਤੇਰਾ) ਹੈ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ ॥੪॥

31697 738 drsn dyKy kI  
vifAweI]

Dharasan 

Dhaekhae Kee 

Vaddiaaee ||

I gaze upon the 

glorious greatness of 

the Blessed Vision of 

Your Darshan.

(ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਇਹ 

ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਕ ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਸਕੀਏ।

31698 738 qum@ suKdwqy purK 
suBweI]1] 
rhwau 
dUjw]1]7]

Thumh 

Sukhadhaathae 

Purakh Subhaaee 

||1|| Rehaao 

Dhoojaa ||1||7||

You are the Giver of 

Peace, the Loving 

Primal Being. 

||1||Second 

Pause||1||7||

ਹੇ ਪੁਰਖ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਸੁਖ 

ਦੇਣ-ਿੋਗ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਜਪਆਰ-

ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ ॥੧॥ਰਹਾਉ 

ਦੂਿਾ॥੧॥੭॥

31699 738 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31700 738 bury kwm kau  
aUiT KloieAw]

Burae Kaam Ko 

Ooth Khaloeiaa ||

He gets up early, to do 

his evil deeds,

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ (ਤਾਂ) ਛੇਤੀ 
ਜਤਆਰ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
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31701 738 nwm kI bylw pY 
pY soieAw]1]

Naam Kee Baelaa 

Pai Pai Soeiaa 

||1||

But when it is time to 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, then he 

sleeps. ||1||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ (ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ) 

ਲੂੰ ਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੱੁਤਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

31702 738 Aausru Apnw  
bUJY n ieAwnw]

Aousar Apanaa 

Boojhai N Eiaanaa 

||

The ignorant person 

does not take 

advantage of the 

opportunity.

ਹੇ ਭਾਈ! ਬੇਸਮਝ ਮਨੱੁਖ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਕ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ 

ਮੌਕਾ ਹੈ (ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

31703 738 mwieAw moh rMig 
lptwnw]1]rhwau
]

Maaeiaa Moh 

Rang Lapattaanaa 

||1|| Rehaao ||

He is attached to 

Maya, and engrossed 

in worldly delights. 

||1||Pause||

(ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਲਗਨ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31704 738 loB lhir kau  
ibgis PUil bYTw]

Lobh Lehar Ko 

Bigas Fool Baithaa 

||

He rides the waves of 

greed, puffed up with 

joy.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਅੂੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀ) 
ਲੋਭ ਦੀ ਲਜਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਮਾਇਕ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਤੇ) 

ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਿੁੱ ਲ ਿੁੱ ਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,

31705 738 swD jnw kw 
drsu n fITw]2]

Saadhh Janaa Kaa 

Dharas N 

Ddeethaa ||2||

He does not see the 

Blessed Vision of the 

Darshan of the Holy. 

||2||

ਕਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

(ਭੀ) ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੨॥
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31706 738 kbhU n smJY  
AigAwnu gvwrw]

Kabehoo N 

Samajhai Agiaan 

Gavaaraa ||

The ignorant clown 

will never understand.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ) 

ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ,

31707 738 bhuir bhuir  
lpitE 
jMjwrw]1]rhwau]

Bahur Bahur 

Lapattiou 

Janjaaraa ||1|| 

Rehaao ||

Again and again, he 

becomes engrossed in 

entanglements. 

||1||Pause||

ਮੁੜ ਮੁੜ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਧੂੰ ਜਧਆਂ 

ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31708 738 ibKY nwd krn 
suix BInw]

Bikhai Naadh 

Karan Sun 

Bheenaa ||

He listens to the 

sounds of sin and the 

music of corruption, 

and he is pleased.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ) 

ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਕੂੰਨੀਂ 
ਸੁਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

31709 738 hir jsu sunq  
Awlsu min 
kIn@w]3]

Har Jas Sunath 

Aalas Man Keenaa 

||3||

His mind is too lazy to 

listen to the Praises of 

the Lord. ||3||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਨੋਂ  ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

31710 738 idRsit nwhI ry 
pyKq AMDy]

Dhrisatt Naahee 

Rae Paekhath 

Andhhae ||

You do not see with 

your eyes - you are so 

blind!

ਹੇ ਅੂੰਨਹੇ ! ਤੂੂੰ  ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਜਕਉਂ) 

ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ,

31711 738 Coif jwih JUTy 
siB 
DMDy]1]rhwau]

Shhodd Jaahi 

Jhoothae Sabh 

Dhhandhhae 

||1|| Rehaao ||

You shall have to leave 

all these false affairs. 

||1||Pause||

ਜਕ ਇਹ ਸਾਰੇ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ) 

ਧੂੰ ਧੇ ਛੱਡ ਕੇ (ਆਖ਼ਰ ਇਥੋਂ) 
ਚਲਾ ਿਾਏਗਂਾ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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31712 738 khu nwnk pRB 
bKs krIjY]

Kahu Naanak 

Prabh Bakhas 

Kareejai ||

Says Nanak, please 

forgive me, God.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! 
(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਕਰ।

31713 739 kir ikrpw moih 
swDsMgu dIjY]4]

Kar Kirapaa Mohi 

Saadhhasang 

Dheejai ||4||

Have Mercy upon me, 

and bless me with the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||4||

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੪॥

31714 739 qau ikCu pweIAY  
jau hoeIAY rynw]

Tho Kishh Paaeeai 

Jo Hoeeai Raenaa 

||

He alone obtains 

something, who 

becomes the dust 

under the feet of all.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ 
ਭੀ) ਤਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਿਾਈਏ।

31715 739 ijsih buJwey  
iqsu nwmu 
lYnw]1]rhwau]2
]8]

bu`Jwey Jisehi Bujhaaeae 

This Naam Lainaa 

||1|| Rehaao 

||2||8||

And he alone repeats 

the Naam, whom God 

causes to understand. 

||1||Pause||2||8||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਚਰਨ-ਧੂੜ ਹੋਣ 

ਦੀ) ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਓਹ 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਓਸ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ।੧।ਰਹਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥੨॥੮॥
31716 739 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31717 739 Gr mih Twkuru  
ndir n AwvY]

Ghar Mehi 

Thaakur Nadhar N 

Aavai ||

Within the home of 

his own self, he does 

not even come to see 

his Lord and Master.

(ਸਾਕਤ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
(ਵੱਸਦਾ) ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ,

31718 739 gl mih pwhxu 
lY ltkwvY]1]

Gal Mehi Paahan 

Lai Lattakaavai 

||1||

And yet, around his 

neck, he hangs a stone 

god. ||1||

ਪੱਥਰ (ਦੀ ਮੂਰਤੀ) ਲੈ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਗਲ ਜਵਚ ਲਟਕਾਈ 

ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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31719 739 Brmy BUlw swkqu 
iPrqw]

Bharamae Bhoolaa 

Saakath Firathaa 

||

The faithless cynic 

wanders around, 

deluded by doubt.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਟੱੁਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੁਜਰਆ 

ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
31720 739 nIru ibrolY Kip 

Kip 
mrqw]1]rhwau]

Neer Birolai Khap 

Khap Marathaa 

||1|| Rehaao ||

He churns water, and 

after wasting his life 

away, he dies. 

||1||Pause||

(ਮੂਰਤੀ ਪੂਿਾ ਕਰ ਕੇ) ਪਾਣੀ 
(ਹੀ) ਜਰੜਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਜਵਅਰਥ ਮੇਹਨਤ ਕਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31721 739 ijsu pwhx kau  
Twkuru khqw]

Jis Paahan Ko 

Thaakur Kehathaa 

||

That stone, which he 

calls his god,

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ ਜਿਸ 

ਪੱਥਰ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਦਾ 
(ਸਮਝਦਾ) ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

31722 739 Ehu pwhxu lY aus 
kau fubqw]2]

f`ubqw Ouhu Paahan Lai 

Ous Ko Ddubathaa 

||2||

That stone pulls him 

down and drowns him. 

||2||

ਉਹ ਪੱਥਰ (ਆਪਣ)ੇ ਉਸ 

(ਪੁਿਾਰੀ) ਨੂੂੰ  ਭੀ ਲੈ ਕੇ (ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

31723 739 gunhgwr 
lUxhrwmI]

Gunehagaar Loon 

Haraamee ||

O sinner, you are 

untrue to your own 

self;

ਹੇ ਪਾਪੀ! ਹੇ ਅਜਕਰਤਘਣ!

31724 739 pwhx nwv n 
pwrigrwmI]3]

pwr-igrwmI Paahan Naav N 

Paaragiraamee 

||3||

A boat of stone will 

not carry you across. 

||3||

ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ (ਨਦੀ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦੀ (ਪੱਥਰ ਦੀ 
ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਿਾ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘਾ 
ਸਕਦੀ) ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6441 Published: March 06/ 2014



31725 739 gur imil nwnk  
Twkuru jwqw]

Gur Mil Naanak 

Thaakur Jaathaa ||

Meeting the Guru, O 

Nanak, I know my Lord 

and Master.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ,

31726 739 jil Qil 
mhIAil pUrn 
ibDwqw]4]3]9
]

Jal Thhal Meheeal 

Pooran 

Bidhhaathaa 

||4||3||9||

The Perfect Architect 

of Destiny is pervading 

and permeating the 

water, the land and 

the sky. ||4||3||9||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੩॥੯॥

31727 739 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31728 739 lwlnu rwivAw  
kvn gqI rI]

Laalan Raaviaa 

Kavan Gathee Ree 

||

How have you enjoyed 

your Dear Beloved?

ਹੇ ਸਖੀ! ਤੂੂੰ  ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?

31729 739 sKI bqwvhu  
muJih mqI 
rI]1]

m`qI Sakhee 

Bathaavahu 

Mujhehi Mathee 

Ree ||1||

O sister, please teach 

me, please show me. 

||1||

ਹੇ ਸਖੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਹ ਅਕਲ 

ਦੱਸ ॥੧॥

31730 739 sUhb sUhb 
sUhvI]

Soohab Soohab 

Soohavee ||

Crimson, crimson, 

crimson -

ਹੇ ਸਖੀ! ਤੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ ਲਾਲੀ 
ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ,

31731 739 Apny pRIqm kY 
rMig 
rqI]1]rhwau]

Apanae Preetham 

Kai Rang Rathee 

||1|| Rehaao ||

This is the color of the 

soul-bride who is 

imbued with the Love 

of her Beloved. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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31732 739 pwv mlovau sMig 
nYn BqIrI]

nyqRW 
dIAW(BqIrI)DIrIAW, 
iJMmxIAW[ 
BqIrI:iek`Tw. hor rwry 
v`Kry

Paav Malovo Sang 

Nain Bhatheeree 

||

I wash Your Feet with 

my eye-lashes.

ਹੇ ਸਖੀ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਦੱਸ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਪੈਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 

ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਲਾਂਗੀ,

31733 739 jhw pTwvau jWau 
qqI rI]2]

(qqI)CyqI[qqI:polw 
bolo

Jehaa Pathaavahu 

Jaano Thathee Ree 

||2||

Wherever You send 

me, there I will go. 

||2||

ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਜਿਥੇ ਭੀ (ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ) 

ਭੇਿੇਂਗੀ ਮੈਂ ਉਥੇ ਹੀ (ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਨਾਲ) ਿਾਵਾਂਗੀ ॥੨॥

31734 739 jp qp sMjm  
dyau jqI rI]

jqI:polw bolo Jap Thap Sanjam 

Dhaeo Jathee Ree 

||

I would trade 

meditation, austerity, 

self-discipline and 

celibacy,

ਹੇ ਸਖੀ! ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ 

ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਿਪ ਤਪ ਸੂੰਿਮ ਦੇ 

ਜਦਆਂਗੀ,

31735 739 iek inmK 
imlwvhu moih 
pRwnpqI rI]3]

Eik Nimakh 

Milaavahu Mohi 

Praanapathee Ree 

||3||

If I could only meet 

the Lord of my life, for 

even an instant. ||3||

ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਦੇ ॥੩॥

31736 739 mwxu qwxu 
AhMbuiD hqI rI]

Maan Thaan 

Ahanbudhh 

Hathee Ree ||

She who eradicates 

her self-conceit, 

power and arrogant 

intellect,

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਜਮਥੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਿਾਂ 
ਉੱਦਮ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਮਾਣ ਤੇ 

ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ 

ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਜਤਆਗ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

31737 739 sw nwnk  
sohwgvqI 
rI]4]4]10]

Saa Naanak 

Sohaagavathee 

Ree ||4||4||10||

O Nanak, is the true 

soul-bride. 

||4||4||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ 

ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੪॥੧੦॥
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31738 739 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31739 739 qUM jIvnu qUM pRwn 
ADwrw]

Thoon Jeevan 

Thoon Praan 

Adhhaaraa ||

You are my Life, the 

very Support of my 

breath of life.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਹੈਂ।

31740 739 quJ hI pyiK pyiK  
mnu swDwrw]1]

Thujh Hee Paekh 

Paekh Man 

Saadhhaaraa ||1||

Gazing upon You, 

beholding You, my 

mind is soothed and 

comforted. ||1||

ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਧੀਰਿ ਿੜਦਾ ਹੈ ॥੧॥

31741 739 qUM swjnu qUM 
pRIqmu myrw]

Thoon Saajan 

Thoon Preetham 

Maeraa ||

You are my Friend, 

You are my Beloved.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ ਹੈਂ 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ ਹੈਂ,

31742 739 icqih n 
ibsrih kwhU 
byrw]1] rhwau]

Chithehi N 

Bisarehi Kaahoo 

Baeraa ||1|| 

Rehaao ||

I shall never forget 

You. ||1||Pause||

(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਜਕਸੇ ਭੀ ਵੇਲੇ ਮਨ 

ਤੋਂ ਨਾਹ ਜਵੱਸਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31743 739 bYKrIdu hau 
dwsro qyrw]

Bai Khareedh Ho 

Dhaasaro Thaeraa 

||

I am Your indentured 

servant; I am Your 

slave.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਮੱੁਲ ਖ਼ਰੀਜਦਆ 

ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਜਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ 
ਸੇਵਕ ਹਾਂ,

31744 739 qUM Bwro Twkuru  
guxI ghyrw]2]

Thoon Bhaaro 

Thaakur Gunee 

Gehaeraa ||2||

You are my Great Lord 

and Master, the 

treasure of excellence. 

||2||

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੨॥

31745 739 koit dws jw kY 
drbwry]

Kott Dhaas Jaa Kai 

Dharabaarae ||

There are millions of 

servants in Your Court - 

 Your Royal Darbaar.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ 

ਕਿੋੜਾਂ ਸੇਵਕ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

(ਜਡੱਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)
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31746 739 inmK inmK vsY  
iqn@ nwly]3]

Nimakh Nimakh 

Vasai Thinh 

Naalae ||3||

Each and every 

instant, You dwell with 

them. ||3||

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

31747 739 hau ikCu nwhI  
sBu ikCu qyrw]

Ho Kishh Naahee 

Sabh Kishh 

Thaeraa ||

I am nothing; 

everything is Yours.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ 
ਪਾਂਇਆਂ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ, (ਮੇਰੇ 

ਪਾਸ ਿੋ ਕੁਝ ਭੀ ਹੈ) ਸਭ ਕੁਝ 

ਤੇਰਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
31748 739 Eiq poiq nwnk 

sMig 
bsyrw]4]5]11]

Outh Poth Naanak 

Sang Basaeraa 

||4||5||11||

Through and through, 

You abide with Nanak. 

||4||5||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ 

ਵਾਂਗ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈਂ ॥੪॥੫॥੧੧॥

31749 739 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31750 739 sUK mhl jw ky 
aUc duAwry]

Sookh Mehal Jaa 

Kae Ooch 

Dhuaarae ||

His Mansions are so 

comfortable, and His 

gates are so lofty.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਮਹਲ ਆਨੂੰ ਦ-ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਤੇ 

ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਉਥੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਜਵਕਾਰ 

ਆਜਦਕ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ)

31751 739 qw mih vwsih  
Bgq ipAwry]1]

Thaa Mehi 

Vaasehi Bhagath 

Piaarae ||1||

Within them, His 

beloved devotees 

dwell. ||1||

ਉਸ (ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ) 

ਜਵਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰੇ ਭਗਤ (ਹੀ) ਵੱਸਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
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31752 739 shj kQw pRB 
kI Aiq mITI]

Sehaj Kathhaa 

Prabh Kee Ath 

Meethee ||

The Natural Speech of 

God is so very sweet.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਬੜੀ ਹੀ 
ਸੁਆਦਲੀ ਹੈ,

31753 739 ivrlY kwhU nyqRhu 
fITI]1]rhwau]

Viralai Kaahoo 

Naethrahu 

Ddeethee ||1|| 

Rehaao ||

How rare is that 

person, who sees it 

with his eyes. 

||1||Pause||

ਪਰ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅੱਖੀਂ ਵੇਜਖਆ ਹੈ 

(ਮਾਜਣਆ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31754 739 qh gIq nwd  
AKwry sMgw]

Theh Geeth Naadh 

Akhaarae Sangaa 

||

There, in the arena of 

the congregation, the 

divine music of the 

Naad, the sound 

current, is sung.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ (ਮਾਨੋ) 

ਗੀਤ ਤੇ ਰਾਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਉਸ ਜਵਚ, ਮਾਨੋ) ਜਪੜ ਬੱਝੇ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪਜਹਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਚ ਜਸੱਖੀਦੀ ਹੈ)।

31755 739 aUhw sMq krih 
hir rMgw]2]

Oohaa Santh 

Karehi Har Rangaa 

||2||

There, the Saints 

celebrate with their 

Lord. ||2||

ਉਸ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
31756 739 qh mrxu n 

jIvxu sogu n 
hrKw]

Theh Maran N 

Jeevan Sog N 

Harakhaa ||

Neither birth nor 

death is there, neither 

pain nor pleasure.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ 
ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦੀ।
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31757 739 swc nwm kI  
AMimRq vrKw]3]

Saach Naam Kee 

Anmrith Varakhaa 

||3||

The Ambrosial Nectar 

of the True Name 

rains down there. 

||3||

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ ਵਰਖਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

31758 739 guhj kQw ieh  
gur qy jwxI]

Guhaj Kathhaa Eih 

Gur Thae Jaanee ||

From the Guru, I have 

come to know the 

mystery of this speech.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਬਾਰੇ) ਇਹ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ 

(ਨਾਨਕ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸਮਝੀ 
ਹੈ,

31759 739 nwnku bolY hir 
hir 
bwxI]4]6]12]

Naanak Bolai Har 

Har Baanee 

||4||6||12||

Nanak speaks the Bani 

of the Lord, Har, Har. 

||4||6||12||

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬॥੧੨॥

31760 739 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31761 739 jw kY dris pwp 
koit auqwry]

Jaa Kai Dharas 

Paap Kott 

Outhaarae ||

By the Blessed Vision 

of their Darshan, 

millions of sins are 

erased.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਜਮੱਤਰ ਹਨ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨਾਲ ਕਿੋੜਾਂ 
ਪਾਪ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

31762 739 Bytq sMig iehu 
Bvjlu qwry]1]

Bhaettath Sang 

Eihu Bhavajal 

Thaarae ||1||

Meeting with them, 

this terrifying world-

ocean is crossed 

over||1||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ 

ਛੁਜਹਆਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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31763 739 Eie swjn Eie 
mIq ipAwry]

Oue Saajan Oue 

Meeth Piaarae ||

They are my 

companions, and they 

are my dear friends,

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ (ਸੂੰਤ ਿਨ ਹੀ) 
ਮੇਰੇ ਸੱਿਣ ਹਨ, ਉਹ (ਹੀ) ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ ਜਮੱਤਰ ਹਨ,

31764 739 jo hm kau hir 
nwmu 
icqwry]1]rhwau]

Jo Ham Ko Har 

Naam Chithaarae 

||1|| Rehaao ||

Who inspire me to 

remember the Lord's 

Name. ||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31765 739 jw kw sbdu sunq  
suK swry]

Jaa Kaa Sabadh 

Sunath Sukh 

Saarae ||

Hearing the Word of 

His Shabad, I am 

totally at peace.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਹੀ ਹਨ ਮੇਰੇ 

ਜਮੱਤਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ 

ਸੁਣਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

31766 739 jw kI thl  
jmdUq 
ibdwry]2]

Jaa Kee Ttehal 

Jamadhooth 

Bidhaarae ||2||

When I serve Him, the 

Messenger of Death is 

chased away. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਟਹਲ ਕੀਜਤਆਂ 

ਿਮਦੂਤ (ਭੀ) ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

31767 739 jw kI DIrk  
iesu mnih 
sDwry]

Jaa Kee Dhheerak 

Eis Manehi 

Sadhhaarae ||

His comfort and 

consolation soothes 

and supports my mind.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਹੀ ਹਨ ਮੇਰੇ 

ਜਮੱਤਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ (ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ) 

ਧੀਰਿ (ਮੇਰੇ) ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

31768 739 jw kY ismrix  
muK aujlwry]3]

au~jlwry Jaa Kai Simaran 

Mukh Oujalaarae 

||3||

Remembering Him in 

meditation, my face is 

radiant and bright. 

||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਜਰ-

ਨਾਮ) ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਮੂੂੰ ਹ ਉਿਲਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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31769 739 pRB ky syvk pRiB 
Awip svwry]

Prabh Kae Saevak 

Prabh Aap 

Savaarae ||

God embellishes and 

supports His servants.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

31770 739 srix nwnk iqn 
sd 
bilhwry]4]7]1
3]

Saran Naanak 

Thinh Sadh 

Balihaarae 

||4||7||13||

Nanak seeks the 

Protection of their 

Sanctuary; he is 

forever a sacrifice to 

them. ||4||7||13||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥੧੩॥

31771 740 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31772 740 rhxu n pwvih  
suir nr dyvw]

Rehan N Paavehi 

Sur Nar Dhaevaa 

||

The angelic beings and 

demi-gods are not 

permitted to remain 

here.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) ਦੈਵੀ ਮਨੱੁਖ, 

ਦੇਵਤੇ (ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 

ਭੀ ਇਥੇ) ਸਦਾ ਲਈ ਜਟਕੇ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦੇ।

31773 740 aUiT isDwry kir 
muin jn syvw]1]

Ooth Sidhhaarae 

Kar Mun Jan 

Saevaa ||1||

The silent sages and 

humble servants also 

must arise and depart. 

||1||

(ਅਨੇਕਾਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) 

ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ (ਅਖਵਾ ਗਏ, 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਿਗਤ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰ ਆਪੋ 

ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ) ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਰਹੇ 

॥੧॥
31774 740 jIvq pyKy ijn@I 

hir hir 
iDAwieAw]

Jeevath Paekhae 

Jinhee Har Har 

Dhhiaaeiaa ||

Only those who 

meditate on the Lord, 

Har, Har, are seen to 

live on.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ (ਸਿਲ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ) ਵੇਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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31775 740 swDsMig iqn@I 
drsnu 
pwieAw]1]rhwau
]

Saadhhasang 

Thinhee Dharasan 

Paaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, they obtain the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

31776 740 bwidswh swh  
vwpwrI mrnw]

Baadhisaah Saah 

Vaapaaree 

Maranaa ||

Kings, emperors and 

merchants must die.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸ਼ਾਹ, ਵਾਪਾਰੀ, 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰ) 

ਮਰਨਾ ਹੈ।
31777 740 jo dIsY so kwlih 

Krnw]2]

Jo Dheesai So 

Kaalehi Kharanaa 

||2||

Whoever is seen shall 

be consumed by 

death. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਕੋਈ (ਇਥੇ) ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਨੇ ਲੈ ਿਾਣਾ 
ਹੈ ॥੨॥

31778 740 kUVY moih lpit 
lptwnw]

Koorrai Mohi 

Lapatt 

Lapattaanaa ||

Mortal beings are 

entangled, clinging to 

false worldly 

attachments.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ,

31779 740 Coif cilAw qw 
iPir 
pCuqwnw]3]

Shhodd Chaliaa 

Thaa Fir 

Pashhuthaanaa 

||3||

And when they must 

leave them behind, 

then they regret and 

grieve. ||3||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ) 

ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਦੋਂ 
ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

31780 740 ikRpwinDwn  
nwnk kau krhu 
dwiq]

Kirapaa Nidhhaan 

Naanak Ko Karahu 

Dhaath ||

O Lord, O treasure of 

mercy, please bless 

Nanak with this gift,

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! 
(ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਦਾਤ 

ਦੇਹ (ਜਕ)
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31781 740 nwmu qyrw jpI 
idnu 
rwiq]4]8]14]

Naam Thaeraa 

Japee Dhin Raath 

||4||8||14||

That he may chant 

Your Name, day and 

night. ||4||8||14||

ਮੈਂ (ਨਾਨਕ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ ॥੪॥੮॥੧੪॥

31782 740 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31783 740 Gt Gt AMqir  
qumih bswry]

Ghatt Ghatt 

Anthar Thumehi 

Basaarae ||

You dwell deep within 

the heart of each and 

every being.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ,

31784 740 sgl smgRI sUiq 
qumwry]1]

sm`gRI Sagal Samagree 

Sooth Thumaarae 

||1||

The entire universe is 

strung on Your 

Thread. ||1||

(ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ 

ਧਾਗੇ ਜਵਚ (ਪਿੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ) 

ਹਨ ॥੧॥
31785 740 qUM pRIqm qUM pRwn 

ADwry]

Thoon Preetham 

Thoon Praan 

Adhhaarae ||

You are my Beloved, 

the Support of my 

breath of life.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ ਪਿੀਤਮ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਡੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ।

31786 740 qum hI pyiK pyiK  
mnu 
ibgswry]1]rhwau
]

Thum Hee Paekh 

Paekh Man 

Bigasaarae ||1|| 

Rehaao ||

Beholding You, gazing 

upon You, my mind 

blossoms forth. 

||1||Pause||

ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ (ਸਾਡਾ) 
ਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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31787 740 Aink join BRim 
BRim BRim hwry]

Anik Jon Bhram 

Bhram Bhram 

Haarae ||

Wandering, 

wandering, wandering 

through countless 

incarnations, I have 

grown so weary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਿੀਵ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕ 

ਭਟਕ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

31788 740 Et ghI Ab 
swDsMgwry]2]

Outt Gehee Ab 

Saadhh Sangaarae 

||2||

Now, I hold tight to 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||2||

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

(ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
31789 740 Agm Agocru 

AlK Apwry]

Agam Agochar 

Alakh Apaarae ||

You are inaccessible, 

incomprehensible, 

invisible and infinite.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਿੋ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਕ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੋ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ,

31790 740 nwnku ismrY idnu 
rYnwry]3]9]15]

Naanak Simarai 

Dhin Rainaarae 

||3||9||15||

Nanak remembers You 

in meditation, day and 

night. ||3||9||15||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਨਾਨਕ ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੯॥੧੫॥

31791 740 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31792 740 kvn kwj  
mwieAw 
vifAweI]

Kavan Kaaj 

Maaeiaa 

Vaddiaaee ||

What is the use of the 

glory of Maya?

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਜਮਲੀ ਵਜਡਆਈ ਭੀ 
ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ,
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31793 740 jw kau ibnsq  
bwr n kweI]1]

Jaa Ko Binasath 

Baar N Kaaee 

||1||

It disappears in no 

time at all. ||1||

ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ 

ਰਤਾ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੧॥

31794 740 iehu supnw sovq 
nhI jwnY]

Eihu Supanaa 

Sovath Nehee 

Jaanai ||

This is a dream, but 

the sleeper does not 

know it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ (ਿਗਤ ਇਉਂ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ) ਸੁਪਨਾ (ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ, 

(ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ) ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ (ਇਹ) ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ 
(ਜਕ ਮੈਂ ਸੱੁਤਾ ਜਪਆ ਹਾਂ, ਤੇ 

ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।
31795 740 Acyq ibvsQw 

mih lptwnY]1] 
rhwau]

Achaeth 

Bivasathhaa Mehi 

Lapattaanai ||1|| 

Rehaao ||

In his unconscious 

state, he clings to it. 

||1||Pause||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਾਲੀ) ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਹਾਲਤ 

ਜਵਚ (ਿਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ) 

ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31796 740 mhw moih moihE 
gwvwrw]

Mehaa Mohi 

Mohiou 

Gaavaaraa ||

The poor fool is 

enticed by the great 

attachments of the 

world.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

31797 740 pyKq pyKq aUiT 
isDwrw]2]

Paekhath 

Paekhath Ooth 

Sidhhaaraa ||2||

Gazing upon them, 

watching them, he 

must still arise and 

depart. ||2||

ਪਰ ਵੇਂਹਜਦਆਂ ਵੇਂਹਜਦਆਂ ਹੀ 
(ਇਥੋਂ) ਉਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

31798 740 aUc qy aUc qw kw 
drbwrw]

Ooch Thae Ooch 

Thaa Kaa 

Dharabaaraa ||

The Royal Court of His 

Darbaar is the highest 

of the high.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਿਪ) ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ 

ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।
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31799 740 keI jMq ibnwih 
aupwrw]3]

(ibnwih)nws[(aupwrw)au
qpq

Kee Janth Binaahi 

Oupaaraa ||3||

He creates and 

destroys countless 

beings. ||3||

ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਭੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਪੈਦਾ ਭੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

31800 740 dUsr hoAw nw ko 
hoeI]

Dhoosar Hoaa Naa 

Ko Hoee ||

There has never been 

any other, and there 

shall never be.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਨਾਹ ਅਿ ੇਤਕ ਕੋਈ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ (ਅਗਾਂਹ 

ਨੂੂੰ ) ਹੋਵੇਗਾ,
31801 740 jip nwnk pRB 

eyko 
soeI]4]10]16]

Jap Naanak Prabh 

Eaeko Soee 

||4||10||16||

O Nanak, meditate on 

the One God. 

||4||10||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਿਜਪਆ ਕਰ ॥੪॥੧੦॥੧੬॥

31802 740 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31803 740 ismir ismir qw 
kau hau jIvw]

Simar Simar Thaa 

Ko Ho Jeevaa ||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on Him, 

I live.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ) ਉਸ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਸਦਾ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ।
31804 740 crxkml qyry  

Doie Doie 
pIvw]1]

Charan Kamal 

Thaerae Dhhoe 

Dhhoe Peevaa 

||1||

I wash Your Lotus 

Feet, and drink in the 

wash water. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਧੋ ਧੋ ਕੇ (ਜਨਿੱਤ) ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

31805 740 so hir myrw  
AMqrjwmI]

So Har Maeraa 

Antharajaamee ||

He is my Lord, the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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31806 740 Bgq jnw kY 
sMig  
suAwmI]1]rhwau
]

Bhagath Janaa Kai 

Sang Suaamee 

||1|| Rehaao ||

My Lord and Master 

abides with His 

humble devotees. 

||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਉਹ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31807 740 suix suix AMimRq 
nwmu iDAwvw]

Sun Sun Anmrith 

Naam Dhhiaavaa 

||

Hearing, hearing Your 

Ambrosial Naam, I 

meditate on it.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੁੜ ਮੁੜ (ਇਹ) ਸੁਣ 

ਕੇ (ਜਕ ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਹੈ,) ਮੈਂ 
(ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ,

31808 740 AwT phr qyry 
gux gwvw]2]

Aath Pehar 

Thaerae Gun 

Gaavaa ||2||

Twenty-four hours a 

day, I sing Your 

Glorious Praises. ||2||

ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

31809 740 pyiK pyiK lIlw  
min AwnMdw]

Paekh Paekh 

Leelaa Man 

Aanandhaa ||

Beholding, beholding 

Your divine play, my 

mind is in bliss.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਵੇਖ 

ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ

31810 740 gux Apwr pRB 
prmwnMdw]3]

Gun Apaar Prabh 

Paramaanandhaa 

||3||

Your Glorious Virtues 

are infinite, O God, O 

Lord of supreme bliss. 

||3||

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹਨ ॥੩॥

31811 740 jw kY ismrin  
kCu Bau n 
ibAwpY]

Jaa Kai Simaran 

Kashh Bho N 

Biaapai ||

Meditating in 

remembrance on Him, 

fear cannot touch me.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ,
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31812 740 sdw sdw nwnk 
hir 
jwpY]4]11]17]

Sadhaa Sadhaa 

Naanak Har Jaapai 

||4||11||17||

Forever and ever, 

Nanak meditates on 

the Lord. 

||4||11||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ 

॥੪॥੧੧॥੧੭॥

31813 740 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31814 740 gur kY bcin  
irdY iDAwnu 
DwrI]

Gur Kai Bachan 

Ridhai Dhhiaan 

Dhhaaree ||

Within my heart, I 

meditate on the Word 

of the Guru's 

Teachings.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ 
ਹਾਂ,

31815 740 rsnw jwpu jpau 
bnvwrI]1]

Rasanaa Jaap Japo 

Banavaaree ||1||

With my tongue, I 

chant the Chant of the 

Lord. ||1||

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ ਿਾਪ 

ਿਪਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

31816 740 sPl mUriq  
drsn bilhwrI]

Safal Moorath 

Dharasan 

Balihaaree ||

The image of His vision 

is fruitful; I am a 

sacrifice to it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ ਿਲ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਦਰਸਨ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

31817 740 crxkml mn 
pRwx 
ADwrI]1]rhwau
]

Charan Kamal 

Man Praan 

Adhhaaree ||1|| 

Rehaao ||

His Lotus Feet are the 

Support of the mind, 

the Support of the 

very breath of life. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦਾ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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31818 740 swDsMig jnm 
mrx invwrI]

Saadhhasang 

Janam Maran 

Nivaaree ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the cycle of birth 

and death is ended.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ) ਮੈਂ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਮੁਕਾ ਜਲਆ ਹੈ,

31819 740 AMimRq kQw suix  
krn ADwrI]2]

Anmrith Kathhaa 

Sun Karan 

Adhhaaree ||2||

To hear the Ambrosial 

Sermon is the support 

of my ears. ||2||

ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੂੰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਦਾ) ਆਸਰਾ 
ਬਣਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੨॥

31820 740 kwm kRoD loB moh  
qjwrI]

(qjwrI)iqAwg idqy Kaam Krodhh 

Lobh Moh 

Thajaaree ||

I have renounced 

sexual desire, anger, 

greed and emotional 

attachment.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੈਂ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ 

(ਆਜਦਕ) ਨੂੂੰ  ਜਤਆਜਗਆ ਹੈ।

31821 740 idRVu nwm dwnu 
iesnwnu 
sucwrI]3]

(sucwrI)sRySt 
Acwr[(idRV@) kIqw hY

Dhrirr Naam 

Dhaan Eisanaan 

Suchaaree ||3||

I have enshrined the 

Naam within myself, 

with charity, true 

cleansing and 

righteous conduct. 

||3||

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਪੱਕਾ 
ਕਰ ਕੇ ਜਟਕਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਚਰਨ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਰੱਖਣਾ-ਇਹ ਮੈਂ ਚੂੰਗੀ 
ਿੀਵਨ-ਮਰਯਾਦਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ 

॥੩॥
31822 740 khu nwnk iehu 

qqu bIcwrI]

Kahu Naanak Eihu 

Thath Beechaaree 

||

Says Nanak, I have 

contemplated this 

essence of reality;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ! 

ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈ,
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31823 740 rwm nwm jip  
pwir 
auqwrI]4]12]1
8]

Raam Naam Jap 

Paar Outhaaree 

||4||12||18||

Chanting the Name of 

the Lord, I am carried 

across. ||4||12||18||

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ 

॥੪॥੧੨॥੧੮॥

31824 740 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31825 740 loiB moih mgn  
AprwDI]

Lobh Mohi Magan 

Aparaadhhee ||

The sinner is absorbed 

in greed and 

emotional attachment.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਭੁੱ ਲਣਹਾਰ ਿੀਵ 

ਲੋਭ ਜਵਚ ਮੋਹ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।

31826 741 krxhwr kI syv  
n swDI]1]

Karanehaar Kee 

Saev N Saadhhee 

||1||

He has not performed 

any service to the 

Creator Lord. ||1||

ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ॥੧॥

31827 741 piqq pwvn pRB 
nwm qumwry]

Pathith Paavan 

Prabh Naam 

Thumaarae ||

O God, Your Name is 

the Purifier of sinners.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਵਕਾਰੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

31828 741 rwiK lyhu moih 
inrgunIAwry]1] 
rhwau]

Raakh Laehu Mohi 

Niraguneeaarae 

||1|| Rehaao ||

I am worthless - please 

save me! ||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਣ-ਹੀਨ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਈ ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31829 741 qUM dwqw pRB 
AMqrjwmI ]

Thoon Dhaathaa 

Prabh 

Antharajaamee ||

O God, You are the 

Great Giver, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਸਭ ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸਾਡੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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31830 741 kwcI dyh mwnuK 
AiBmwnI]2]

Kaachee Dhaeh 

Maanukh 

Abhimaanee ||2||

The body of the 

egotistical human is 

perishable. ||2||

ਪਰ ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਇਸ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ (ਤੇ, ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ) ॥੨॥

31831 741 suAwd bwd eIrK 
md mwieAw]

Suaadh Baadh 

Eerakh Madh 

Maaeiaa ||

Tastes and pleasures, 

conflicts and jealousy, 

and intoxication with 

Maya

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ) ਚਸਕੇ, ਝਗੜੇ, ਸਾੜਾ, 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ-

31832 741 ien sMig lwig  
rqn jnmu 
gvwieAw]3]

Ein Sang Laag 

Rathan Janam 

Gavaaeiaa ||3||

- attached to these, 

the jewel of human 

life is wasted. ||3||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਨੂੂੰ  ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥੩॥

31833 741 duKBMjn 
jgjIvn hir 
rwieAw]

j`gjIvn Dhukh Bhanjan 

Jagajeevan Har 

Raaeiaa ||

The Sovereign Lord 

King is the Destroyer 

of pain, the Life of the 

world.

ਹੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! 

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ! ਹੇ ਪਿਭੂ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ!

31834 741 sgl iqAwig  
nwnku 
srxwieAw]4]1
3]19]

Sagal Thiaag 

Naanak 

Saranaaeiaa 

||4||13||19||

Forsaking everything, 

Nanak has entered His 

Sanctuary. 

||4||13||19||

ਹੋਰ ਸਾਰੇ (ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ 

ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹੈ 

॥੪॥੧੩॥੧੯॥

31835 741 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:
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31836 741 pyKq cwKq 
khIAq AMDw  
sunIAq sunIAY 
nwhI]

Paekhath 

Chaakhath 

Keheeath 

Andhhaa 

Suneeath Suneeai 

Naahee ||

He sees with his eyes, 

but he is called blind; 

he hears, but he does 

not hear.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ, 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ) ਵੇਖਦਾ ਚਾਖਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੀ ਜਕਹਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ 

ਰਾਗ ਨਾਦ) ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਜਰਹਾ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੋਲਾ 
ਹੀ ਹੈ)।

31837 741 inkit vsqu kau 
jwxY dUry pwpI 
pwp kmwhI]1]

Nikatt Vasath Ko 

Jaanai Dhoorae 

Paapee Paap 

Kamaahee ||1||

And the One who 

dwells near at hand, 

he thinks that He is far 

away; the sinner is 

committing sins. ||1||

ਨੇੜੇ ਵੱਸ ਰਹੇ (ਨਾਮ-) 

ਪਦਾਰਥ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਦੂਰ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਕਾਈ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
31838 741 so ikCu kir ijqu 

Cutih prwnI]

So Kishh Kar Jith 

Shhuttehi 

Paraanee ||

Do only those deeds 

which will save you, O 

mortal being.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਕੋਈ ਉਹ ਕੂੰਮ ਕਰ 

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਜਚਆ ਰਜਹ 

ਸਕੇਂ।

31839 741 hir hir nwmu 
jip AMimRq 
bwnI]1]rhwau]

Har Har Naam Jap 

Anmrith Baanee 

||1|| Rehaao ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, and the 

Ambrosial Word of His 

Bani. ||1||Pause||

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ। (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਜਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਬਾਣੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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31840 741 Gor mhl sdw 
rMig rwqw]

Ghor Mehal 

Sadhaa Rang 

Raathaa ||

You are forever 

imbued with the love 

of horses and 

mansions.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਘੋੜੇ ਮਹਲ-

ਮਾੜੀਆਂ ਆਜਦਕ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ,

31841 741 sMig qum@wrY kCU  
n jwqw]2]

Sang Thumhaarai 

Kashhoo N 

Jaathaa ||2||

Nothing shall go along 

with you. ||2||

(ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ 
ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ॥੨॥

31842 741 rKih pocwir  
mwtI kw BWfw]

Rakhehi Pochaar 

Maattee Kaa 

Bhaanddaa ||

You may clean and 

decorate the vessel of 

clay,

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਤੂੂੰ  ਇਸ ਜਮੱਟੀ ਦੇ 

ਭਾਂਡੇ (ਸਰੀਰ) ਨੂੂੰ  (ਬਾਹਰੋਂ) 
ਬਣਾ ਸੂੰਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ;

31843 741 Aiq kucIl imlY 
jm fWfw]3]

Ath Kucheel Milai 

Jam Ddaanddaa 

||3||

But it is so very filthy; 

it shall receive its 

punishment from the 

Messenger of Death. 

||3||

(ਪਰ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਇਹ) ਬਹੁਤ ਗੂੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਜਪਆ ਹੈ। (ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ) ਿਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 
ਜਮਜਲਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

31844 741 kwm kRoiD loiB 
moih bwDw]

Kaam Krodhh 

Lobh Mohi 

Baadhhaa ||

You are bound by 

sexual desire, anger, 

greed and emotional 

attachment.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਤੂੂੰ  ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਜਵਚ, 

ਲੋਭ ਜਵਚ ਮੋਹ ਜਵਚ ਬੱਝਾ 
ਜਪਆ ਹੈਂ।

31845 741 mhw grq mih  
inGrq jwqw]4]

Mehaa Garath 

Mehi Nigharath 

Jaathaa ||4||

You are sinking down 

into the great pit. 

||4||

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜਵਚ 

(ਹੋਰ ਹੋਰ) ਖੱੁਭਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ 
॥੪॥

31846 741 nwnk kI 
Ardwis suxIjY]

Naanak Kee 

Aradhaas Suneejai 

||

Hear this prayer of 

Nanak, O Lord;

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ ਦਾਸ) 

ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ।
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31847 741 fUbq pwhn pRB 
myry 
lIjY]5]14]20
]

Ddoobath Paahan 

Prabh Maerae 

Leejai 

||5||14||20||

I am a stone, sinking 

down - please, rescue 

me! ||5||14||20||

ਅਸਾਂ ਡੱੁਬ ਰਹੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਡੱੁਬਣੋਂ ਬਚਾ ਲੈ ॥੫॥੧੪॥੨੦॥

31848 741 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31849 741 jIvq mrY buJY 
pRB soie]

bu`JY Jeevath Marai 

Bujhai Prabh Soe 

||

One who remains 

dead while yet alive 

understands God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੀ (ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਮੋਹ 

ਜਤਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

31850 741 iqsu jn krim 
prwpiq hoie]1]

This Jan Karam 

Paraapath Hoe 

||1||

He meets that humble 

being according to the 

karma of his past 

actions. ||1||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ) ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਮਲਾਪ) ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

31851 741 suix swjn ieau 
duqru qrIAY]

du`q-ru Sun Saajan Eio 

Dhuthar Thareeai 

||

Listen, O friend - this is 

how to cross over the 

terrifying world-ocean.

ਹੇ ਸੱਿਣ! (ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣ। 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ 
ਜਸਰਫ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ (ਜਕ)
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31852 741 imil swDU hir 
nwmu 
aucrIAY]1]rhwau
]

au~crI-AY Mil Saadhhoo Har 

Naam Ouchareeai 

||1|| Rehaao ||

Meet with the Holy, 

and chant the Lord's 

Name||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾਏ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31853 741 eyk ibnw dUjw  
nhI jwnY]

Eaek Binaa 

Dhoojaa Nehee 

Jaanai ||

There is no other to 

know, except for the 

One Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਨਾਲ ਜਦਲੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ,

31854 741 Gt Gt AMqir  
pwrbRhmu 
pCwnY]2]

Ghatt Ghatt 

Anthar 

Paarabreham 

Pashhaanai ||2||

So realize that the 

Supreme Lord God is 

within each and every 

heart. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

31855 741 jo ikCu krY soeI 
Bl mwnY]

Jo Kishh Karai 

Soee Bhal Maanai 

||

Whatever He does, 

accept that as good.

ਿ ੋਕੁਝ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰੇਕ ਉਸ 

ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ) ਭਲਾ 
ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ,

31856 741 Awid AMq kI 
kImiq jwnY]3]

Aadh Anth Kee 

Keemath Jaanai 

||3||

Know the value of the 

beginning and the 

end. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਕਦਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

31857 741 khu nwnk iqsu 
jn bilhwrI]

Kahu Naanak This 

Jan Balihaaree ||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to that 

humble being,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ (ਮੈਂ) ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,
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31858 741 jw kY ihrdY  
vsih 
murwrI]4]15]2
1]

Jaa Kai Hiradhai 

Vasehi Muraaree 

||4||15||21||

Within whose heart 

the Lord dwells. 

||4||15||21||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਤੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਤੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ) 
॥੪॥੧੫॥੨੧॥

31859 741 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31860 741 guru prmysru 
krxYhwru]

Gur Paramaesar 

Karanaihaar ||

The Guru is the 

Transcendent Lord, 

the Creator Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

31861 741 sgl isRsit kau  
dy AwDwru]1]

Sagal Srisatt Ko 

Dhae Aadhhaar 

||1||

He gives His Support 

to the entire Universe. 

||1||

ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) 
ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

31862 741 gur ky crxkml  
mn iDAwie]

Gur Kae Charan 

Kamal Man 

Dhhiaae ||

Meditate within your 

mind on the Lotus 

Feet of the Guru.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! (ਸਦਾ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰ।

31863 741 dUKu drdu iesu 
qn qy 
jwie]1]rhwau]

Dhookh Dharadh 

Eis Than Thae Jaae 

||1|| Rehaao ||

Pain and suffering 

shall leave this body. 

||1||Pause||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਉੱਦਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) ਇਸ ਸਰੀਰ 

ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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31864 741 Bvjil fUbq  
siqguru kwFY]

Bhavajal 

Ddoobath Sathigur 

Kaadtai ||

The True Guru saves 

the drowning being 

from the terrifying 

world-ocean.

(ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਡੁਬਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ,

31865 741 jnm jnm kw 
tUtw gwFY]2]

gWFY ksky Janam Janam Kaa 

Ttoottaa Gaadtai 

||2||

He reunites those who 

were separated for 

countless incarnations. 

||2||

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਤੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲੋਂ) ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

31866 741 gur kI syvw  
krhu idn rwiq]

Gur Kee Saevaa 

Karahu Dhin Raath 

||

Serve the Guru, day 

and night.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਦਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਦੱਸੀ ਹੋਈ) ਸੇਵਾ ਕਜਰਆ ਕਰੋ।

31867 741 sUK shj min 
AwvY sWiq]3]

Sookh Sehaj Man 

Aavai Saanth ||3||

Your mind shall come 

to have peace, 

pleasure and poise. 

||3||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
31868 741 siqgur kI ryxu 

vfBwgI pwvY]

Sathigur Kee Raen 

Vaddabhaagee 

Paavai ||

By great good fortune, 

one obtains the dust 

of the feet of the True 

Guru.

ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

31869 741 nwnk gur kau  
sd bil 
jwvY]4]16]22]

Naanak Gur Ko 

Sadh Bal Jaavai 

||4||16||22||

Nanak is forever a 

sacrifice to the True 

Guru. ||4||16||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਰ ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੬॥੨੨॥

31870 741 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:
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31871 741 gur Apuny aUpir  
bil jweIAY]

Gur Apunae Oopar 

Bal Jaaeeai ||

I am a sacrifice to my 

True Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਉੱਤੋਂ 
(ਸਦਾ) ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ- ਭਾਵ 

ਜਮਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

31872 741 AwT phr hir 
hir jsu 
gweIAY]1]

Aath Pehar Har 

Har Jas Gaaeeai 

||1||

Twenty-four hours a 

day, I sing the Praises 

of the Lord, Har, Har. 

||1||

(ਜਕਉਂਜਕ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ) ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

31873 741 ismrau so pRBu  
Apnw suAwmI]

Simaro So Prabh 

Apanaa Suaamee 

||

Meditate in 

remembrance on God, 

your Lord and Master.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,

31874 741 sgl Gtw kw 
AMqrjwmI]1]rhw
au]

Sagal Ghattaa Kaa 

Antharajaamee 

||1|| Rehaao ||

He is the Inner-

knower, the Searcher 

of all hearts. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

31875 741 crxkml isau  
lwgI pRIiq]

Charan Kamal Sio 

Laagee Preeth ||

So love the Lord's 

Lotus Feet,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣਦਾ 
ਹੈ।

31876 741 swcI pUrn 
inrml rIiq]2]

Saachee Pooran 

Niramal Reeth 

||2||

And live a lifestyle 

which is true, perfect 

and spotless. ||2||

(ਗੁਰ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਹੀ) 
ਅਟੱਲ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਤੇ ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਹੈ ॥੨॥
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31877 741 sMq pRswid vsY 
mn mwhI]

Santh Prasaadh 

Vasai Man 

Maahee ||

By the Grace of the 

Saints, the Lord comes 

to dwell within the 

mind,

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

31878 741 jnm jnm ky 
iklivK 
jwhI]3]

Janam Janam Kae 

Kilavikh Jaahee 

||3||

And the sins of 

countless incarnations 

are eradicated. ||3||

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

31879 741 kir ikrpw pRB 
dIn dieAwlw]

Kar Kirapaa Prabh 

Dheen Dhaeiaalaa 

||

Please be Merciful, O 

God, O Merciful to the 

meek.

ਹੇ ਜਨਮਾਜਣਆਂ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ 
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਤੇ) ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ।

31880 741 nwnku mwgY sMq 
rvwlw]4]17]2
3]

Naanak Maagai 

Santh Ravaalaa 

||4||17||23||

Nanak begs for the 

dust of the Saints. 

||4||17||23||

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੭॥੨੩॥

31881 742 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31882 742 drsnu dyiK jIvw  
gur qyrw]

Dharasan Dhaekh 

Jeevaa Gur 

Thaeraa ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, I live.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
31883 742 pUrn krmu hoie  

pRB myrw]1]

Pooran Karam Hoe 

Prabh Maeraa 

||1||

My karma is perfect, O 

my God. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਪੂਰਨ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੋਏ (ਤੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਿਾਵ)ੇ ॥੧॥
31884 742 ieh bynMqI suix  

pRB myry]

Eih Baenanthee 

Sun Prabh Maerae 

||

Please, listen to this 

prayer, O my God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ (ਮੇਰੀ) ਇਹ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ,
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31885 742 dyih nwmu kir 
Apxy 
cyry]1]rhwau]

(cyry)dwsn dws cyly Dhaehi Naam Kar 

Apanae Chaerae 

||1|| Rehaao ||

Please bless me with 

Your Name, and make 

me Your chaylaa, Your 

disciple. ||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ (ਆਪਣਾ) ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31886 742 ApxI srix 
rwKu pRB dwqy]

Apanee Saran 

Raakh Prabh 

Dhaathae ||

Please keep me under 

Your Protection, O 

God, O Great Giver.

ਹੇ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ।

31887 742 gur pRswid iknY 
ivrlY jwqy]2]

Gur Prasaadh 

Kinai Viralai 

Jaathae ||2||

By Guru's Grace, a few 

people understand 

this. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ॥੨॥

31888 742 sunhu ibnau pRB 
myry mIqw]

Sunahu Bino 

Prabh Maerae 

Meethaa ||

Please hear my prayer, 

O God, my Friend.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ,

31889 742 crxkml vsih  
myrY cIqw]3]

Charan Kamal 

Vasehi Maerai 

Cheethaa ||3||

May Your Lotus Feet 

abide within my 

consciousness. ||3||

(ਮੇਹਰ ਕਰ! ਤੇਰੇ) ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਪੈਣ ॥੩॥

31890 742 nwnku eyk krY 
Ardwis]

Naanak Eaek Karai 

Aradhaas ||

Nanak makes one 

prayer:

(ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ) ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਇਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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31891 742 ivsru nwhI pUrn 
guxqwis]4]18]
24]

Visar Naahee 

Pooran Gunathaas 

||4||18||24||

May I never forget 

You, O perfect 

treasure of virtue. 

||4||18||24||

ਹੇ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ! ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! (ਜਕਰਪਾ ਕਰ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ) ਨਾਹ ਭੁੱ ਲ 

॥੪॥੧੮॥੨੪॥

31892 742 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31893 742 mIqu swjnu suq 
bMDp BweI]

Meeth Saajan 

Suth Bandhhap 

Bhaaee ||

He is my friend, 

companion, child, 

relative and sibling.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈ, ਸੱਿਣ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਪੱੁਤਰ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਰਾ ਹੈ।
31894 742 jq kq pyKau  

hir sMig 
shweI]1]

Jath Kath Paekho 

Har Sang Sehaaee 

||1||

Wherever I look, I see 

the Lord as my 

companion and 

helper. ||1||

ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਕਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ॥੧॥

31895 742 jiq myrI piq 
myrI Dnu hir 
nwmu]

Jath Maeree Path 

Maeree Dhhan 

Har Naam ||

The Lord's Name is my 

social status, my 

honor and wealth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮੇਰੀ (ਉੱਚੀ) ਿਾਜਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ।

31896 742 sUK shj AwnMd 
ibsrwm]1]rhwau
]

Sookh Sehaj 

Aanandh Bisaraam 

||1|| Rehaao ||

He is my pleasure, 

poise, bliss and peace. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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31897 742 pwrbRhmu jip  
pihir snwh]

(snwh)lohy qwrW dw 
kuVqw sMjoA

Paarabreham Jap 

Pehir Sanaah ||

I have strapped on the 

armor of meditation 

on the Supreme Lord 

God.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦਾ ਨਾਮ) ਿਜਪਆ ਕਰ, (ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ) ਸੂੰਿੋਅ ਪਜਹਨੀ ਰੱਖ।

31898 742 koit AwvD iqsu 
byDq nwih]2]

AwvDSsqR Kott Aavadhh This 

Baedhhath Naahi 

||2||

It cannot be pierced, 

even by millions of 

weapons. ||2||

ਇਸ (ਸੂੰਿੋਅ) ਨੂੂੰ  (ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਕਿੋੜਾਂ ਹਜਥਆਰ ਜਵੂੰ ਨਹ  ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ ॥੨॥

31899 742 hir crn srx  
gV kot hmwrY]

gV@ Har Charan Saran 

Garr Kott 

Hamaarai ||

The Sanctuary of the 

Lord's Feet is my 

fortress and 

battlement.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ (ਤਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਲਹੇ  ਹੈ।

31900 742 kwlu kMtku jmu  
iqsu n 
ibdwrY]3]

Kaal Kanttak Jam 

This N Bidhaarai 

||3||

The Messenger of 

Death, the torturer, 

cannot demolish it. 

||3||

ਇਸ (ਜਕਲਹੇ) ਨੂੂੰ  ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ 

(ਦਾ ਡਰ) ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੩॥

31901 742 nwnk dws sdw 
bilhwrI]

Naanak Dhaas 

Sadhaa Balihaaree 

||

Slave Nanak is forever 

a sacrifice

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸੂੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ

31902 742 syvk sMq 
rwjwrwm 
murwrI]4]19]2
5]

Saevak Santh 

Raajaa Raam 

Muraaree 

||4||19||25||

To the selfless 

servants and Saints of 

the Sovereign Lord, 

the Destroyer of ego. 

||4||19||25||

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ! 
(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥੧੯॥੨੫॥

31903 742 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6470 Published: March 06/ 2014



31904 742 gux gopwl pRB ky  
inq gwhw]

Gun Gopaal Prabh 

Kae Nith Gaahaa ||

Where the Glorious 

Praises of God, the 

Lord of the world are 

continually sung,

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਗੋਪਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਂਦੇ ਰਹੀਏ।

31905 742 And ibnoid 
mMgl suK 
qwhw]1]

Anadh Binodh 

Mangal Sukh 

Thaahaa ||1||

There is bliss, joy, 

happiness and peace. 

||1||

(ਿੇਹੜੇ ਗਾਂਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਚਾਉ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਬਣੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥

31906 742 clu sKIey pRBu 
rwvx jwhw]

Chal Sakheeeae 

Prabh Raavan 

Jaahaa ||

Come, O my 

companions - let us go 

and enjoy God.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਉੱਠ, ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ,

31907 742 swD jnw kI 
crxI 
pwhw]1]rhwau]

Saadhh Janaa Kee 

Charanee Paahaa 

||1|| Rehaao ||

Let us fall at the feet 

of the holy, humble 

beings. ||1||Pause||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿਾ 
ਪਈਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31908 742 kir bynqI jn 
DUir bwCwhw]

Kar Baenathee Jan 

Dhhoor 

Baashhaahaa ||

I pray for the dust of 

the feet of the humble.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ) 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਮੂੰਗੀਏ,

31909 742 jnm jnm ky 
iklivK 
lwhW]2]

Janam Janam Kae 

Kilavikh Laahaan 

||2||

It shall wash away the 

sins of countless 

incarnations. ||2||

(ਅਤੇ ਆਪਣੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ॥੨॥

31910 742 mnu qnu pRwx 
jIau Arpwhw]

Man Than Praan 

Jeeo Arapaahaa ||

I dedicate my mind, 

body, breath of life 

and soul to God.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ 

ਜਿੂੰ ਦ ਿਾਨ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਈਏ।
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31911 742 hir ismir 
ismir mwnu mohu 
ktwhW]3]

k`twhW Har Simar Simar 

Maan Mohu 

Kattaahaan ||3||

Remembering the 

Lord in meditation, I 

have eradicated pride 

and emotional 

attachment. ||3||

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲਈਏ ॥੩॥

31912 742 dIn dieAwl  
krhu auqswhw]

Dheen Dhaeiaal 

Karahu 

Outhasaahaa ||

O Lord, O Merciful to 

the meek, please give 

me faith and 

confidence,

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਰੀ! (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਚਾਉ 

ਪੈਦਾ ਕਰ (ਜਕ)

31913 742 nwnk dws hir 
srix 
smwhw]4]20]2
6]

Naanak Dhaas Har 

Saran Samaahaa 

||4||20||26||

So that slave Nanak 

may remain absorbed 

in Your Sanctuary. 

||4||20||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹਾਂ 
॥੪॥੨੦॥੨੬॥

31914 742 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31915 742 bYkuMT ngru jhw 
sMq vwsw]

Baikunth Nagar 

Jehaa Santh 

Vaasaa ||

The city of heaven is 

where the Saints dwell.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਥਾਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਹੈ (ਅਸਲ) 

ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਦਾ ਸ਼ਹਰ।
31916 742 pRB crxkml  

ird mwih 
invwsw]1]

Prabh Charan 

Kamal Ridh Maahi 

Nivaasaa ||1||

They enshrine the 

Lotus Feet of God 

within their hearts. 

||1||

(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
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31917 742 suix mn qn quJu 
suKu idKlwvau]

Sun Man Than 

Thujh Sukh 

Dhikhalaavo ||

Listen, O my mind and 

body, and let me show 

you the way to find 

peace,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੇਰੀ ਗੱਲ) ਸੁਣ, 

(ਆ,) ਮੈਂ (ਤੇਰੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਤੇਰੇ) 

ਤਨ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਖਾ 
ਜਦਆਂ।

31918 742 hir Aink 
ibMjn quJu Bog 
BuMcwvau]1]rhwau
]

Har Anik Binjan 

Thujh Bhog 

Bhunchaavo ||1|| 

Rehaao ||

So that you may eat 

and enjoy the various 

delicacies of the 

Lord||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਾਨੋ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਿਨ ਹੈ, (ਆ, ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਿ ਖਵਾਵਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31919 742 AMimRq nwmu BuMcu  
mn mwhI]

Anmrith Naam 

Bhunch Man 

Maahee ||

Taste the Ambrosial 

Nectar of the Naam, 

the Name of the Lord, 

within your mind.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ (-ਭੋਿਨ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਖਾਇਆ ਕਰ,

31920 742 Acrj swd qw 
ky brny n 
jwhI]2]

A-crj Acharaj Saadh 

Thaa Kae Baranae 

N Jaahee ||2||

Its taste is wondrous - 

it cannot be described. 

||2||

ਇਸ ਭੋਿਨ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸੁਆਦ ਹਨ, ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ॥੨॥

31921 742 loBu mUAw iqRsnw 
buiJ QwkI]

buiJ:polw bolo[Qw`kI Lobh Mooaa 

Thrisanaa Bujh 

Thhaakee ||

Your greed shall die, 

and your thirst shall 

be quenched.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਲੋਭ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਬੱੁਝ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

31922 742 pwrbRhm kI 
srix jn 
qwkI]3]

q`wkI Paarabreham Kee 

Saran Jan Thaakee 

||3||

The humble beings 

seek the Sanctuary of 

the Supreme Lord 

God. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ-ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਜਵਚ ਆ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ 

ਜਲਆ ॥੩॥
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31923 742 jnm jnm ky BY 
moh invwry]

Janam Janam Kae 

Bhai Moh 

Nivaarae ||

The Lord dispels the 

fears and attachments 

of countless 

incarnations.

ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਦੇ ਡਰ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

31924 742 nwnk dws pRB 
ikrpw 
Dwry]4]21]27]

Naanak Dhaas 

Prabh Kirapaa 

Dhhaarae 

||4||21||27||

God has showered His 

Mercy and Grace upon 

slave Nanak. 

||4||21||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੧॥੨੭॥

31925 742 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31926 742 Aink bINg dws 
ky prhirAw]

jIA kohxy b`jrkurYhqW 
AOgux rUp (bINg)

Anik Beenag 

Dhaas Kae 

Parehariaa ||

God covers the many 

shortcomings of His 

slaves.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 

ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਵੂੰ ਗ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ,

31927 742 kir ikrpw pRiB 
Apnw kirAw]1]

Kar Kirapaa Prabh 

Apanaa Kariaa 

||1||

Granting His Mercy, 

God makes them His 

own. ||1||

ਤੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

31928 742 qumih Cfwie 
lIE jnu Apnw]

Thumehi 

Shhaddaae Leeou 

Jan Apanaa ||

You emancipate Your 

humble servant,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
(ਉਸ ਮੋਹ ਿਾਲ ਜਵਚੋਂ) ਆਪ 

ਕੱਢ ਜਲਆ,
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31929 742 auriJ pirE  
jwlu jgu 
supnw]1]rhwau]

Ourajh Pariou Jaal 

Jag Supanaa ||1|| 

Rehaao ||

And rescue him from 

the noose of the 

world, which is just a 

dream. ||1||Pause||

ਿ ੋਸੁਪਨੇ ਵਰਗੇ ਿਗਤ (ਦਾ 
ਮੋਹ-) ਿਾਲ (ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਦੁਆਲੇ) ਚੀੜਹਾ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31930 742 prbq doK mhw 
ibkrwlw]

Parabath Dhokh 

Mehaa Bikaraalaa 

||

Even huge mountains 

of sin and corruption

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਰਨ ਆਏ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਪਹਾੜਾਂ ਿੇਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ 

ਜਭਆਨਕ ਐਬ-

31931 742 iKn mih dUir 
kIey  
dieAwlw]2]

Khin Mehi Dhoor 

Keeeae 

Dhaeiaalaa ||2||

Are removed in an 

instant by the Merciful 

Lord. ||2||

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਕ ਜਛਨ 

ਜਵਚ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ॥੨॥

31932 742 sog rog ibpiq 
Aiq BwrI]

Sog Rog Bipath 

Ath Bhaaree ||

Sorrow, disease and 

the most terrible 

calamities

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸੇਵਕ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਗ਼ਮ ਤੇ ਰੋਗ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ 

ਮੁਸੀਬਤਾਂ-
31933 742 dUir BeI jip 

nwmu murwrI]3]

Dhoor Bhee Jap 

Naam Muraaree 

||3||

Are removed by 

meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ॥੩॥

31934 742 idRsit Dwir lIno 
liV lwie]

Dhrisatt Dhhaar 

Leeno Larr Laae ||

Bestowing His Glance 

of Grace, He attaches 

us to the hem of His 

robe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਜਲਆ,
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31935 743 hir crx ghy  
nwnk 
srxwie]4]22]
28]

Har Charan Gehae 

Naanak Saranaae 

||4||22||28||

Grasping the Lord's 

Feet, O Nanak, we 

enter His Sanctuary. 

||4||22||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ 

ਿੜ ਲਏ, ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ॥੪॥੨੨॥੨੮॥

31936 743 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31937 743 dInu Cfwie dunI 
jo lwey]

Dheen Shhaddaae 

Dhunee Jo Laaeae 

||

One who withdraws 

from God's Path, and 

attaches himself to 

the world

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਜਵਹਾਝਣ ਵਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਵਲ ਲਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,

31938 743 duhI srweI  
KunwmI khwey]1]

Dhuhee Saraaee 

Khunaamee 

Kehaaeae ||1||

Is known as a sinner in 

both worlds. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੋਹਾਂ ਿਹਾਨਾਂ ਜਵਚ 

(ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਗੁਨਹਗਾਰ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

31939 743 jo iqsu BwvY so 
prvwxu]

Jo This Bhaavai So 

Paravaan ||

He alone is approved, 

who pleases the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਸਰ-ਮੱਥੇ ਮੂੰਨਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਹੀ ਕੁਝ ਿੀਵ 

ਕਰਦੇ ਹਨ)

31940 743 AwpxI kudriq  
Awpy 
jwxu]1]rhwau]

Aapanee 

Kudharath Aapae 

Jaan ||1|| Rehaao 

||

Only He Himself knows 

His creative 

omnipotence. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਰਚੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਕੁਝ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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31941 743 scw Drmu puMnu  
Blw krwey]

Sachaa Dhharam 

Punn Bhalaa 

Karaaeae ||

One who practices 

truth, righteous living, 

charity and good 

deeds,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਪਾਸੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ-) ਧਰਮ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ) ਨੇਕ ਭਲਾ ਕੂੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ,

31942 743 dIn kY qosY dunI  
n jwey]2]

Dheen Kai Thosai 

Dhunee N Jaaeae 

||2||

Has the supplies for 

God's Path. Worldly 

success shall not fail 

him. ||2||

ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਜਦਆਂ 

ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਵਗੜਦੀ ॥੨॥

31943 743 srb inrMqir  
eyko jwgY]

Sarab Niranthar 

Eaeko Jaagai ||

Within and among all, 

the One Lord is awake.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਸੇ ਉਸੇ 

ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

31944 743 ijqu ijqu 
lwieAw iqqu 
iqqu ko lwgY]3]

Jith Jith Laaeiaa 

Thith Thith Ko 

Laagai ||3||

As He attaches us, so 

are we attached. ||3||

ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

31945 743 Agm Agocru  
scu swihbu myrw]

Agam Agochar 

Sach Saahib 

Maeraa ||

You are inaccessible 

and unfathomable, O 

my True Lord and 

Master.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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31946 743 nwnku bolY  
bolwieAw 
qyrw]4]23]29
]

Naanak Bolai 

Bolaaeiaa Thaeraa 

||4||23||29||

Nanak speaks as You 

inspire him to speak. 

||4||23||29||

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ 
ਪਿੇਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੩॥੨੯॥

31947 743 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31948 743 pRwqhkwil hir 
nwmu aucwrI]

Praathehakaal Har 

Naam Ouchaaree 

||

In the early hours of 

the morning, I chant 

the Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ (ਉੱਠ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ,

31949 743 eIq aUq kI Et 
svwrI]1]

Eeth Ooth Kee 

Outt Savaaree 

||1||

I have fashioned a 

shelter for myself, 

hear and hereafter. 

||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣਾਂਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ 

॥੧॥
31950 743 sdw sdw jpIAY 

hir nwm]

Sadhaa Sadhaa 

Japeeai Har Naam 

||

Forever and ever, I 

chant the Lord's Name

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

31951 743 pUrn hovih mn 
ky 
kwm]1]rhwau]

Pooran Hovehi 

Man Kae Kaam 

||1|| Rehaao ||

And the desires of my 

mind are fulfilled. 

||1||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਮਨ ਦੇ ਜਚਤਵੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31952 743 pRBu AibnwsI  
rYix idnu gwau]

Prabh Abinaasee 

Rain Dhin Gaao ||

Sing the Praises of the 

Eternal, Imperishable 

Lord God, night and 

day.

ਹੇ ਭਾਈ! ਰਾਤ ਜਦਨ 

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ) ਗਾਇਆ ਕਰ।
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31953 743 jIvq mrq  
inhclu pwvih 
Qwau]2]

Jeevath Marath 

Nihachal Paavehi 

Thhaao ||2||

In life, and in death, 

you shall find your 

eternal, unchanging 

home. ||2||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਰਮੋਹ ਰਜਹ 

ਕੇ ਤੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਂਾ ॥੨॥

31954 743 so swhu syiv ijqu 
qoit n AwvY]

So Saahu Saev Jith 

Thott N Aavai ||

So serve the Sovereign 

Lord, and you shall 

never lack anything.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਜਰਆ ਕਰ, (ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਐਸਾ 
ਧਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਧਨ 

ਜਵਚ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

31955 743 Kwq Krcq suiK 
Anid ivhwvY]3]

Khaath 

Kharachath Sukh 

Anadh Vihaavai 

||3||

While eating and 

consuming, you shall 

pass your life in peace. 

||3||

ਉਸ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਵਰਤਜਦਆਂ 

ਹੋਰਨਾਂ ਜਵਚ ਵਰਤਾਂਜਦਆਂ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ 

ਬੀਤਦੀ ਹੈ ॥੩॥

31956 743 jgjIvn purKu  
swDsMig pwieAw]

j`gjIvn Jagajeevan Purakh 

Saadhhasang 

Paaeiaa ||

O Life of the World, O 

Primal Being, I have 

found the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਿੀਵਨ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ,

31957 743 gur pRswid nwnk 
nwmu 
iDAwieAw]4]24
]30]

Gur Prasaadh 

Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa 

||4||24||30||

By Guru's Grace, O 

Nanak, I meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord. 

||4||24||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
॥੪॥੨੪॥੩੦॥

31958 743 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:
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31959 743 gur pUry jb Bey 
dieAwl]

Gur Poorae Jab 

Bheae Dhaeiaal ||

When the Perfect 

Guru becomes 

merciful,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ) ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

31960 743 duK ibnsy pUrn 
BeI Gwl]1]

Dhukh Binasae 

Pooran Bhee 

Ghaal ||1||

My pains are taken 

away, and my works 

are perfectly 

completed. ||1||

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ) 

ਮੇਹਨਤ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
31961 743 pyiK pyiK jIvw 

drsu qum@wrw]

Paekh Paekh 

Jeevaa Dharas 

Thumhaaraa ||

Gazing upon, 

beholding the Blessed 

Vision of Your 

Darshan, I live;

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਸਦਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲਦਾ ਰਹੇ,

31962 743 crxkml jweI 
bilhwrw]

Charan Kamal 

Jaaee Balihaaraa ||

I am a sacrifice to Your 

Lotus Feet.

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਹਾਂ।

31963 743 quJ ibnu Twkur  
kvnu 
hmwrw]1]rhwau]

Thujh Bin Thaakur 

Kavan Hamaaraa 

||1|| Rehaao ||

Without You, O my 

Lord and Master, who 

belongs to me? 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

31964 743 swDsMgiq isau 
pRIiq bix AweI]

Saadhhasangath 

Sio Preeth Ban 

Aaee ||

I have fallen in love 

with the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy,

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਨਾਲ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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31965 743 pUrb krim 
ilKq Duir 
pweI]2]

Poorab Karam 

Likhath Dhhur 

Paaee ||2||

By the karma of my 

past actions and my 

pre-ordained destiny. 

||2||

ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉਤੇ 

ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
31966 743 jip hir hir 

nwmu Acrju 
prqwp]

A-crju Jap Har Har Naam 

Acharaj Parathaap 

||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har; how 

wondrous is His glory!

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਅਿੇਹਾ 
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ 

ਤੇਿ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

31967 743 jwil n swkih  
qIny qwp]3]

Jaal N Saakehi 

Theenae Thaap 

||3||

The three types of 

illness cannot 

consume it. ||3||

ਜਕ (ਆਜਧ, ਜਬਆਜਧ, ਉਪਾਜਧ-

ਇਹ) ਜਤੂੰ ਨੇ ਹੀ ਤਾਪ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ 

॥੩॥
31968 743 inmK n ibsrih  

hir crx qum@wry]

Nimakh N Bisarehi 

Har Charan 

Thumhaarae ||

May I never forget, 

even for an instant, 

the Lord's Feet.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਚਰਨ (ਨਾਨਕ 

ਨੂੂੰ ) ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਲਈ ਭੀ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲਣ।

31969 743 nwnku mwgY dwnu 
ipAwry 
]4]25]31]

Naanak Maagai 

Dhaan Piaarae 

||4||25||31||

Nanak begs for this 

gift, O my Beloved. 

||4||25||31||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ) ਨਾਨਕ (ਇਹੋ) ਦਾਨ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੫॥੩੧॥

31970 743 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31971 743 sy sMjog krhu  
myry ipAwry]

Sae Sanjog Karahu 

Maerae Piaarae ||

May there be such an 

auspicious time, O my 

Beloved,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਉਹ ਢੋ ਢੁਕਾ,
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31972 743 ijqu rsnw hir 
nwmu aucwry]1]

Jith Rasanaa Har 

Naam Ouchaarae 

||1||

When, with my 

tongue, I may chant 

the Lord's Name||1||

ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮੇਰੀ) ਿੀਭ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੀ ਰਹੇ ॥੧॥

31973 743 suix bynqI pRB 
dIn dieAwlw]

Sun Baenathee 

Prabh Dheen 

Dhaeiaalaa ||

Hear my prayer, O 

God, O Merciful to the 

meek.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੀ) ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ,

31974 743 swD gwvih gux 
sdw 
rswlw]1]rhwau]

Saadhh Gaavehi 

Gun Sadhaa 

Rasaalaa ||1|| 

Rehaao ||

The Holy Saints ever 

sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

the Source of Nectar. 

||1||Pause||

(ਜਿਵੇਂ) ਸੂੰਤ ਿਨ ਸਦਾ ਤੇਰੇ 

ਰਸ-ਭਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ (ਜਤਵੇਂ ਮੈਂ ਭੀ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31975 743 jIvn rUpu  
ismrxu pRB qyrw]

Jeevan Roop 

Simaran Prabh 

Thaeraa ||

Your meditation and 

remembrance is life-

giving, God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
(ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

31976 743 ijsu ikRpw krih  
bsih iqsu 
nyrw]2]

Jis Kirapaa Karehi 

Basehi This Naeraa 

||2||

You dwell near those 

upon whom You show 

mercy. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

31977 743 jn kI BUK qyrw 
nwmu Awhwru]

Jan Kee Bhookh 

Thaeraa Naam 

Ahaar ||

Your Name is the food 

to satisfy the hunger 

of Your humble 

servants.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
(ਆਤਮਕ) ਭੁਖ (ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ।

31978 743 qUM dwqw pRB 
dyvxhwru]3]

Thoon Dhaathaa 

Prabh 

Dhaevanehaar 

||3||

You are the Great 

Giver, O Lord God. 

||3||

ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥
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31979 743 rwm rmq sMqn 
suKu mwnw]

Raam Ramath 

Santhan Sukh 

Maanaa ||

The Saints take 

pleasure in repeating 

the Lord's Name.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

31980 743 nwnk dyvnhwr 
sujwnw]4]26]3
2]

Naanak 

Dhaevanehaar 

Sujaanaa 

||4||26||32||

O Nanak, the Lord, the 

Great Giver, is All-

knowing. 

||4||26||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ 

ਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ (ਹਰ ਗੱਲੇ) 

ਜਸਆਣਾ ਹੈ ॥੪॥੨੬॥੩੨॥

31981 743 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

31982 743 bhqI jwq kdy 
idRsit n Dwrq]

Behathee Jaath 

Kadhae Dhrisatt N 

Dhhaarath ||

Your life is slipping 

away, but you never 

even notice.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ 
ਨਦੀ) ਵਜਹੂੰਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਤੂੂੰ  ਇਧਰ ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

31983 743 imiQAw moh 
bMDih inq 
pwrc]1]

AOguxW pwpW zulm dy 
(imiQAw)JUTy moh krky. 
hMkwr ivkwr c 
(pwrc)prc irhw hY[ 
in`q[(bMDih)bMn@dw hY

Mithhiaa Moh 

Bandhhehi Nith 

Paarach ||1||

You are constantly 

entangled in false 

attachments and 

conflicts. ||1||

ਤੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ ਬਾਨਹ ਣੂ ਹੀ ਸਦਾ ਬੂੰਨਹ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

31984 743 mwDvy Bju idn 
inq rYxI]

Maadhhavae Bhaj 

Dhin Nith Rainee 

||

Meditate, vibrate 

constantly, day and 

night, on the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ।
31985 743 jnmu pdwrQu 

jIiq hir 
srxI]1]rhwau]

Janam 

Padhaarathh Jeeth 

Har Saranee ||1|| 

Rehaao ||

You shall be victorious 

in this priceless human 

life, in the Protection 

of the Lord's 

Sanctuary. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਕੀਮਤੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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31986 743 krq ibkwr doaU 
kr Jwrq]

Karath Bikaar 

Dhooo Kar 

Jhaarath ||

You eagerly commit 

sins and practice 

corruption,

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਹਾਣ ਲਾਭ 

ਜਵਚਾਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਜਵਕਾਰ 

ਕਰੀ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ,
31987 743 rwm rqnu ird  

iqlu nhI 
Dwrq]2]

Raam Rathan Ridh 

Thil Nehee 

Dhhaarath ||2||

But you do not 

enshrine the jewel of 

the Lord's Name 

within your heart, 

even for an instant. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਤਨ (ਵਰਗਾ 
ਕੀਮਤੀ) ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਇਕ ਜਛਨ ਵਾਸਤੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਜਟਕਾਂਦਾ ॥੨॥

31988 743 Brx poKx sMig  
AauD ibhwxI]

Bharan Pokhan 

Sang Aoudhh 

Bihaanee ||

Feeding and 

pampering your body, 

your life is passing 

away,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ) 

ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਜਵਚ ਹੀ ਤੇਰੀ 
ਉਮਰ ਲੂੰ ਘਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।

31989 744 jY jgdIs kI 
giq nhI 
jwxI]3]

j`gdIs Jai Jagadhees Kee 

Gath Nehee 

Jaanee ||3||

But you do not 

experience the state 

of victory of the Lord 

of the Universe. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੂੂੰ  (ਹੁਣ ਤਕ) 

ਸਮਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ॥੩॥

31990 744 srix smrQ 
Agocr suAwmI]

smr`Q Saran Samarathh 

Agochar Suaamee 

||

So enter the Sanctuary 

of the All-powerful, 

Unfathomable Lord 

and Master.

ਹੇ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! 

ਜਗਆਨ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹੇ ਮਾਲਕ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ,

31991 744 auDru nwnk pRBu 
AMqrjwmI 
]4]27]33]

(au-Dru)auDwrnw kro Oudhhar Naanak 

Prabh 

Antharajaamee 

||4||27||33||

O God, O Searcher of 

hearts, please, save 

Nanak! ||4||27||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਮੈਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੪॥੨੭॥੩੩॥

31992 744 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:
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31993 744 swDsMig qrY BY 
swgru]

Saadhhasang 

Tharai Bhai Saagar 

||

Cross over the 

terrifying world-ocean 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਡਰਾਂ-ਭਰੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

31994 744 hir hir nwmu  
ismir 
rqnwgru]1]

Har Har Naam 

Simar Rathanaagar 

||1||

Remember in 

meditation the Name 

of the Lord, Har, Har, 

the source of jewels. 

||1||

ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਜਣ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਉਧਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

31995 744 ismir ismir  
jIvw nwrwiex]

Simar Simar 

Jeevaa Naaraaein 

||

Remembering, 

remembering the Lord 

in meditation, I live.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

31996 744 dUK rog sog siB 
ibnsy gur pUry 
imil pwp 
qjwiex]1]rhwau
]

Dhookh Rog Sog 

Sabh Binasae Gur 

Poorae Mil Paap 

Thajaaein ||1|| 

Rehaao ||

All pain, disease and 

suffering is dispelled, 

meeting the Perfect 

Guru; sin has been 

eradicated. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਰੋਗ ਗ਼ਮ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਪਾਪ ਜਤਆਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

31997 744 jIvnpdvI hir 
kw nwau]

Jeevan Padhavee 

Har Kaa Naao ||

The immortal status is 

obtained through the 

Name of the Lord;

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ) ਆਤਮਕ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਹੈ।
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31998 744 mnu qnu inrmlu  
swcu suAwau]2]

(suAwau)lwB Man Than Niramal 

Saach Suaao ||2||

The mind and body 

become spotless and 

pure, which is the true 

purpose of life. ||2||

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮਨ 

ਪਜਵਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 

ਪਜਵਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੀ) ਿੀਵਨ 

ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

31999 744 AwT phr 
pwrbRhmu 
iDAweIAY]

Aath Pehar 

Paarabreham 

Dhhiaaeeai ||

Twenty-four hours a 

day, meditate on the 

Supreme Lord God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

32000 744 pUrib ilKqu hoie  
qw pweIAY]3]

Poorab Likhath 

Hoe Thaa Paaeeai 

||3||

By pre-ordained 

destiny, the Name is 

obtained. ||3||

ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਿੇ ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ 

ਜਵਚ (ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ) ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੋਵੇ ॥੩॥

32001 744 srix pey jip 
dIn dieAwlw]

Saran Peae Jap 

Dheen Dhaeiaalaa 

||

I have entered His 

Sanctuary, and I 

meditate on the Lord, 

Merciful to the meek.

ਹੇ ਭਾਈ! ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਿਪ ਕੇ ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

32002 744 nwnku jwcY sMq 
rvwlw 
]4]28]34]

Naanak Jaachai 

Santh Ravaalaa 

||4||28||34||

Nanak longs for the 

dust of the Saints. 

||4||28||34||

ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੮॥੩੪॥

32003 744 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:
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32004 744 Gr kw kwju n 
jwxI rUVw]

Ghar Kaa Kaaj N 

Jaanee Roorraa ||

The beautiful one 

does not know the 

work of his own home.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ, ਿੇਹੜਾ ਇਸ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

32005 744 JUTY DMDY ricE  
mUVw]1]

Jhoothai 

Dhhandhhai 

Rachiou Moorraa 

||1||

The fool is engrossed 

in false attachments. 

||1||

(ਸਗੋਂ) ਇਹ ਮੂਰਖ ਝੂਠੇ ਧੂੰ ਧੇ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

32006 744 ijqu qUM lwvih  
iqqu iqqu lgnw]

l`gnw Jith Thoon Laavehi 

Thith Thith 

Laganaa ||

As You attach us, so 

we are attached.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਸ ਉਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਅਸੀਂ 
ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ।

32007 744 jw qUM dyih qyrw 
nwau 
jpnw]1]rhwau]

Jaa Thoon Dhaehi 

Thaeraa Naao 

Japanaa ||1|| 

Rehaao ||

When You bless us 

with Your Name, we 

chant it. ||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  (ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਤਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32008 744 hir ky dws hir 
syqI rwqy]

Har Kae Dhaas Har 

Saethee Raathae 

||

The Lord's slaves are 

imbued with the Love 

of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

32009 744 rwm rswieix  
An idnu 
mwqy]2]

mw`qy Raam Rasaaein 

Anadhin Maathae 

||2||

They are intoxicated 

with the Lord, night 

and day. ||2||

ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਰਸ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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32010 744 bwh pkir pRiB 
Awpy kwFy]

Baah Pakar Prabh 

Aapae Kaadtae ||

Reaching out to grasp 

hold of our arms, God 

lifts us up.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ ) ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ 

(ਝੂਠੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ 

ਜਲਆ,

32011 744 jnm jnm ky 
tUty gwFy]3]

Janam Janam Kae 

Ttoottae Gaadtae 

||3||

Separated for 

countless incarnations, 

we are united with 

Him again. ||3||

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ (ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ) 
ਟੱੁਜਟਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਿੋੜ 

ਜਲਆ ॥੩॥

32012 744 auDru suAwmI pRB 
ikrpw Dwry]

AOguxW qoN (au-
Dru)auDwrnw kro

Oudhhar Suaamee 

Prabh Kirapaa 

Dhhaarae ||

Save me, O God, O my 

Lord and Master - 

shower me with Your 

Mercy.

ਹੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ। 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਝੂਠੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ,

32013 744 nwnk dws hir 
srix 
duAwry]4]29]3
5]

Naanak Dhaas Har 

Saran Dhuaarae 

||4||29||35||

Slave Nanak seeks 

Sanctuary at Your 

Door, O Lord. 

||4||29||35||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ (ਆ ਜਡੱਗਾ ਹਾਂ) 
॥੪॥੨੯॥੩੫॥

32014 744 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32015 744 sMq pRswid  
inhclu Gru 
pwieAw]

Santh Prasaadh 

Nihachal Ghar 

Paaeiaa ||

By the Grace of the 

Saints, I have found 

my eternal home.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਸ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾਹ ਡੋਲਣ 

ਵਾਲਾ ਜਹਰਦਾ-ਘਰ ਲੱਭ ਜਲਆ,
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32016 744 srb sUK iPir  
nhI 
fuolwieAw]1]

Sarab Sookh Fir 

Nehee 

Dduolaaeiaa ||1||

I have found total 

peace, and I shall not 

waver again. ||1||

(ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, (ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਕਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਨਹੀਂ 
ਡੋਲਦਾ ॥੧॥

32017 744 gurU iDAwie hir 
crn min cIn@y]

Guroo Dhhiaae 

Har Charan Man 

Cheenhae ||

I meditate on the 

Guru, and the Lord's 

Feet, within my mind.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ) 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ) 
ਪਛਾਣ ਜਲਆ,

32018 744 qw qy krqY  
AsiQru 
kIn@y]1]rhwau]

Thaa Thae 

Karathai Asathhir 

Keenhae ||1|| 

Rehaao ||

In this way, the 

Creator Lord has made 

me steady and stable. 

||1||Pause||

ਇਸ (ਪਰਖ) ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

32019 744 gux gwvq Acuq 
AibnwsI]

A-c`uq Gun Gaavath 

Achuth Abinaasee 

||

I sing the Glorious 

Praises of the 

unchanging, eternal 

Lord God,

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਟੱਲ ਅਜਬਨਾਸੀ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ-

32020 744 qw qy kwtI jm 
kI PwsI]2]

Thaa Thae Kaattee 

Jam Kee Faasee 

||2||

And the noose of 

death is snapped. 

||2||

ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਿਮਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥
32021 744 kir ikrpw lIny 

liV lwey]

Kar Kirapaa 

Leenae Larr 

Laaeae ||

Showering His Mercy, 

he has attached me to 

the hem of His robe.

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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32022 744 sdw Andu nwnk 
gux 
gwey]3]30]36
]

An-du Sadhaa Anadh 

Naanak Gun 

Gaaeae 

||3||30||36||

In constant bliss, 

Nanak sings His 

Glorious Praises. 

||3||30||36||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

॥੩॥੩੦॥੩੬॥

32023 744 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32024 744 AMimRq bcn swD 
kI bwxI]

Anmrith Bachan 

Saadhh Kee 

Baanee ||

The Words, the 

Teachings of the Holy 

Saints, are Ambrosial 

Nectar.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ 

ਬਾਣੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹਨ।

32025 744 jo jo jpY iqs kI 
giq hovY hir 
hir nwmu inq 
rsn 
bKwnI]1]rhwau]

Jo Jo Japai This 

Kee Gath Hovai 

Har Har Naam 

Nith Rasan 

Bakhaanee ||1|| 

Rehaao ||

Whoever meditates on 

the Lord's Name is 

emancipated; he 

chants the Name of 

the Lord,Har,Har, with 

his tongue. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ 

ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ ) ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32026 744 klI kwl ky imty 
klysw]

Kalee Kaal Kae 

Mittae Kalaesaa ||

The pains and 

sufferings of the Dark 

Age of Kali Yuga are 

eradicated,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਕਲੇਸ਼ਾਂ-ਭਰੇ 

ਿੀਵਨ-ਸਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

32027 744 eyko nwmu mn mih 
prvysw]1]

Eaeko Naam Man 

Mehi Paravaesaa 

||1||

When the One Name 

abides within the 

mind. ||1||

(ਜਕਉਂਜਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਦਕਾ) 
ਇਕ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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32028 744 swDU DUir muiK 
msqik lweI]

Saadhhoo Dhhoor 

Mukh Masathak 

Laaee ||

I apply the dust of the 

feet of the Holy to my 

face and forehead.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾ ਲਈ,

32029 744 nwnk auDry hir 
gur 
srxweI]2]31]
37]

Naanak 

Oudhharae Har 

Gur Saranaaee 

||2||31||37||

Nanak has been saved, 

in the Sanctuary of the 

Guru, the Lord. 

||2||31||37||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ (ਝਗਜੜਆਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਗਏ ॥੨॥੩੧॥੩੭॥

32030 744 sUhI mhlw 5 
Gru 3]

Soohee Mehalaa 5 

Ghar 3 ||

Soohee, Fifth Mehl: 

Third House:

32031 744 goibMdw gux gwau 
dieAwlw]

Gobindhaa Gun 

Gaao Dhaeiaalaa 

||

I sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, the 

Merciful Lord.

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ ਦਇਆਲ! ਮੈਂ 
(ਸਦਾ ਤੇਰੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ।

32032 744 drsnu dyhu pUrn 
ikrpwlw]rhwau]

Dharasan Dhaehu 

Pooran Kirapaalaa 

|| Rehaao ||

Please, bless me with 

the Blessed Vision of 

Your Darshan, O 

Perfect, 

Compassionate Lord. 

||Pause||

ਹੇ ਪੂਰਨ ਜਕਰਪਾਲ! (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ) ਦਰਸਨ ਦੇਹ ਰਹਾਉ॥

32033 744 kir ikrpw qum 
hI pRiqpwlw]

Kar Kirapaa Thum 

Hee Prathipaalaa 

||

Please, grant Your 

Grace, and cherish me.

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰ 

ਕੇ (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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32034 744 jIau ipMfu sBu 
qumrw mwlw]1]

mwlw:polw 
bolo[mwlw:l`ly Bwry 
nhIN krny

Jeeo Pindd Sabh 

Thumaraa Maalaa 

||1||

My soul and body are 

all Your property. 

||1||

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ 

ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ 

ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ ॥੧॥

32035 744 AMimRq nwmu clY 
jip nwlw]

nwlw:polw bolo Anmrith Naam 

Chalai Jap Naalaa 

||

Only meditation on 

the Ambrosial Naam, 

the Name of the Lord, 

will go along with you.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਸਦਾ) 
ਿਜਪਆ ਕਰ (ਇਹੀ ਇਥੋਂ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ) ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32036 744 nwnk jwcY sMq 
rvwlw]2]32]3
8]

Naanak Jaachai 

Santh Ravaalaa 

||2||32||38||

Nanak begs for the 

dust of the Saints. 

||2||32||38||

ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ। (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੨॥੩੨॥੩੮॥

32037 744 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32038 744 iqsu ibnu dUjw 
Avru n koeI]

This Bin Dhoojaa 

Avar N Koee ||

Without Him, there is 

no other at all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਿੋ ਜਵਕਾਰਾਂ ਰੋਗਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇ 

ਸਕੇ)।

32039 744 Awpy QMmY scw 
soeI]1]

Aapae Thhanmai 

Sachaa Soee ||1||

The True Lord Himself 

is our anchor. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

32040 744 hir hir nwmu  
myrw AwDwru]

Har Har Naam 

Maeraa Aadhhaar 

||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is our only 

support.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,
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32041 744 krx kwrx 
smrQu 
Apwru]1]rhwau]

Karan Kaaran 

Samarathh Apaar 

||1|| Rehaao ||

The Creator, the Cause 

of causes, is All-

powerful and Infinite. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਿ ੋਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
32042 744 sB rog imtwvy  

nvw inroAw]

Sabh Rog 

Mittaavae Navaa 

Niroaa ||

He has eradicated all 

illness, and healed me.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ 

ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਵਾਂ 
ਜਨਰੋਆ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

32043 744 nwnk rKw Awpy 
hoAw]2]33]39
]

Naanak Rakhaa 

Aapae Hoaa 

||2||33||39||

O Nanak, He Himself 

has become my Savior. 

||2||33||39||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੩੩॥੩੯॥

32044 745 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32045 745 drsn kau locY 
sBu koeI]

Dharasan Ko 

Lochai Sabh Koee 

||

Everyone longs for the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ (ਭਾਵੇਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨੂੂੰ  
ਤਾਂਘਦਾ ਹੋਵੇ,

32046 745 pUrY Bwig  
prwpiq 
hoeI]rhwau]

Poorai Bhaag 

Paraapath Hoee 

|| Rehaao ||

By perfect destiny, it is 

obtained. ||Pause||

ਪਰ (ਉਸ ਦਾ ਜਮਲਾਪ) ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

32047 745 isAwm suMdr 
qij nId ikau 
AweI]

Siaam Sundhar 

Thaj Needh Kio 

Aaee ||

Forsaking the 

Beautiful Lord, how 

can they go to sleep?

(ਸ਼ੋਕ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਜਕਉਂ ਸੋਹਣੇ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ?
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32048 745 mhw mohnI dUqw 
lweI]1]

Mehaa Mohanee 

Dhoothaa Laaee 

||1||

The great enticer 

Maya has led them 

down the path of sin. 

||1||

(ਸ਼ੋਕ!) ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਚੂੰ ਬੋੜ 

ਜਦੱਤੀ ॥੧॥
32049 745 pRym ibCohw krq 

ksweI]
(ksweI)zor zulm AOgux 
kwmwidk

Praem Bishhohaa 

Karath Kasaaee ||

This butcher has 

separated them from 

the Beloved Lord.

ਪਿੇਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਕਸਾਈ-ਪੁਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,

32050 745 inrdY jMqu iqsu 
dieAw n 
pweI]2]

inr-dY Niradhai Janth 

This Dhaeiaa N 

Paaee ||2||

This merciless one 

shows no mercy at all 

to the poor beings. 

||2||

ਇਹ ਜਵਛੋੜਾ (ਮਾਨੋ) ਇਕ 

ਜਨਰਦਈ ਿੀਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਰਤਾ ਭਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੨॥

32051 745 Aink jnm 
bIqIAn  
BrmweI]

(BrmweI)BRmidAW (2. 
bIqI An)

Anik Janam 

Beetheean 

Bharamaaee ||

Countless lifetimes 

have passed away, 

wandering aimlessly.

ਭਟਕਜਦਆਂ ਭਟਕਜਦਆਂ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿਨਮ ਬੀਤ ਗਏ।

32052 745 Gir vwsu n dyvY  
duqr mweI]3]

du`q-r Ghar Vaas N 

Dhaevai Dhuthar 

Maaee ||3||

The terrible, 

treacherous Maya 

does not even allow 

them to dwell in their 

own home. ||3||

ਇਹ ਦੱੁਤਰ ਮਾਇਆ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ (ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) 
ਜਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ॥੩॥

32053 745 idnu rYin Apnw 
kIAw pweI]

Dhin Rain Apanaa 

Keeaa Paaee ||

Day and night, they 

receive the rewards of 

their own actions.

ਪਰ ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ 
ਕਮਾਏ ਦਾ ਿਲ ਭੋਗ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।
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32054 745 iksu dosu n dIjY  
ikrqu BvweI]4]

Kis Dhos N Dheejai 

Kirath Bhavaaee 

||4||

Don't blame anyone 

else; your own actions 

lead you astray. ||4||

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਪਛਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥

32055 745 suix swjn sMq 
jn BweI]

Sun Saajan Santh 

Jan Bhaaee ||

Listen, O Friend, O 

Saint, O humble 

Sibling of Destiny:

ਹੇ ਸੱਿਣੋ! ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! ਸੁਣੋ।

32056 745 crx srx nwnk 
giq 
pweI]5]34]40
]

Charan Saran 

Naanak Gath 

Paaee 

||5||34||40||

In the Sanctuary of the 

Lord's Feet, Nanak has 

found Salvation. 

||5||34||40||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ ਉੱਚ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

॥੫॥੩੪॥੪੦॥

32057 745 rwgu sUhI mhlw 
5 Gru 4

Raag Soohee 

Mehalaa 5 Ghar 4

Raag Soohee, Fifth 

Mehl, Fourth House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

32058 745 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32059 745 BlI suhwvI 
CwprI jw mih 
gun gwey]

Bhalee Suhaavee 

Shhaaparee Jaa 

Mehi Gun Gaaeae 

||

Even a crude hut is 

sublime and beautiful, 

if the Lord's Praises 

are sung within it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਕੱੁਲੀ ਚੂੰਗੀ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਜਵਚ (ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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32060 745 ikq hI kwim n 
Daulhr ijqu 
hir 
ibsrwey]1]rhwau
]

Kith Hee Kaam N 

Dhhoulehar Jith 

Har Bisaraaeae 

||1|| Rehaao ||

Those mansions where 

the Lord is forgotten 

are useless. 

||1||Pause||

(ਪਰ) ਉਹ ਪੱਕੇ ਮਹੱਲ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚ (ਵੱਸਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32061 745 Andu grIbI 
swDsMig ijqu pRB 
iciq Awey]

Anadh Gareebee 

Saadhhasang Jith 

Prabh Chith Aaeae 

||

Even poverty is bliss, if 

God comes to mind in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਗ਼ਰੀਬੀ (ਸਹਾਰਜਦਆਂ ਭੀ) 
ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ) ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

32062 745 jil jwau eyhu 
bfpnw mwieAw 
lptwey]1]

b`f-pnw Jal Jaao Eaehu 

Baddapanaa 

Maaeiaa 

Lapattaaeae ||1||

This worldly glory 

might just as well 

burn; it only traps the 

mortals in Maya. ||1||

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਣਾ 
ਸੜ ਿਾਏ (ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮਨੱੁਖ) ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ 
ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਹੇ ॥੧॥

32063 745 pIsnu pIis EiF 
kwmrI suKu mnu 
sMqoKwey]

(sMqoKwey)zor dI iek`Tw 
bolo

Peesan Pees Oudt 

Kaamaree Sukh 

Man 

Santhokhaaeae ||

One may have to grind 

corn, and wear a 

coarse blanket, but 

still, one can find 

peace of mind and 

contentment.

(ਗਰੀਬੀ ਜਵਚ) ਚੱਕੀ ਪੀਹ ਕੇ, 

ਕੂੰਬਲੀ ਪਜਹਨ ਕੇ ਆਨੂੰ ਦ 

(ਪਿਾਪਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ) 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਤੋਖ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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32064 745 AYso rwju n ikqY 
kwij ijqu nh 
iqRpqwey]2]

Aiso Raaj N Kithai 

Kaaj Jith Neh 

Thripathaaeae 

||2||

Even empires are of 

no use at all, if they do 

not bring satisfaction. 

||2||

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਰਾਿ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ 

ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ 
ਕਦੇ) ਰੱਿੇ ਹੀ ਨਾਹ ॥੨॥

32065 745 ngn iPrq rMig 
eyk kY Ehu soBw 
pwey]

Nagan Firath Rang 

Eaek Kai Ouhu 

Sobhaa Paaeae ||

Someone may wander 

around naked, but if 

he loves the One Lord, 

he receives honor and 

respect.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਨੂੰ ਗਾ 
ਭੀ ਤੁਜਰਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ,

32066 745 pwt ptMbr 
ibriQAw ijh 
ric loBwey]3]

Paatt Pattanbar 

Birathhiaa Jih Rach 

Lobhaaeae ||3||

Silk and satin clothes 

are worthless, if they 

lead to greed. ||3||

ਪਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਜਹਨਣੇ 
ਜਵਅਰਥ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਰ) ਲੋਭ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

32067 745 sBu ikCu qum@rY 
hwiQ pRB Awip 
kry krwey]

Sabh Kishh 

Thumharai Haathh 

Prabh Aap Karae 

Karaaeae ||

Everything is in Your 

Hands, God. You 

Yourself are the Doer, 

the Cause of causes.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੀਹ ਦੋਸ? 

ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

32068 745 swis swis 
ismrq rhw  
nwnk dwnu 
pwey]4]1]41]

Saas Saas 

Simarath Rehaa 

Naanak Dhaan 

Paaeae 

||4||1||41||

With each and every 

breath, may I continue 

to remember You. 

Please, bless Nanak 

with this gift. 

||4||1||41||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ 

(ਮੇਹਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ) ਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਏ ਜਕ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੪॥੧॥੪੧॥
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32069 745 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32070 745 hir kw sMqu  
prwn Dn iqs 
kw pinhwrw]

Har Kaa Santh 

Paraan Dhhan This 

Kaa Panihaaraa ||

The Lord's Saint is my 

life and wealth. I am 

his water-carrier.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ) ਆਪਣੇ 
ਪਿਾਣ ਆਪਣਾ ਧਨ ਉਸ ਸੂੰਤ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ 
ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਣਆ 

ਰਹਾਂ।
32071 745 BweI mIq suq 

sgl qy jIA hUM 
qy 
ipAwrw]1]rhwau
]

Bhaaee Meeth 

Suth Sagal Thae 

Jeea Hoon Thae 

Piaaraa ||1|| 

Rehaao ||

He is dearer to me 

than all my siblings, 

friends and children. 

||1||Pause||

ਭਰਾ, ਜਮੱਤਰ, ਪੱੁਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਜਿੂੰ ਦ ਨਾਲੋਂ ਭੀ, ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32072 745 kysw kw kir 
bIjnw sMq cMauru 
Fulwvau]

Kaesaa Kaa Kar 

Beejanaa Santh 

Chour Dtulaavo ||

I make my hair into a 

fan, and wave it over 

the Saint.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰੇ 

ਤਾਂ) ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ 
ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ ਨੂੂੰ  ਚੌਰ 

ਝੁਲਾਂਦਾ ਰਹਾਂ,

32073 745 sIsu inhwrau  
crx qil DUir 
muiK lwvau]1]

Sees Nihaaro 

Charan Thal 

Dhhoor Mukh 

Laavo ||1||

I bow my head low, to 

touch his feet, and 

apply his dust to my 

face. ||1||

ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ 
ਜਸਰ ਜਨਵਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾਂਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੧॥
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32074 745 imst bcn 
bynqI krau dIn 
kI inAweI]

Misatt Bachan 

Baenathee Karo 

Dheen Kee Niaaee 

||

I offer my prayer with 

sweet words, in 

sincere humility.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦਇਆ ਕਰੇ, 

ਤਾਂ) ਮੈਂ ਜਨਮਾਜਣਆਂ ਵਾਂਗ (ਸੂੰਤ 

ਅੱਗੇ) ਜਮੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ,

32075 745 qij AiBmwnu  
srxI prau hir 
gux iniD 
pweI]2]

Thaj Abhimaan 

Saranee Paro Har 

Gun Nidhh Paaee 

||2||

Renouncing egotism, I 

enter His Sanctuary. I 

have found the Lord, 

the treasure of virtue. 

||2||

ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹਾਂ, ਤੇ, ਉਸ 

ਸੂੰਤ ਪਾਸੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ ॥੨॥

32076 745 Avlokn punh 
punh krau jn 
kw drswru]

Avalokan Puneh 

Puneh Karo Jan 

Kaa Dharasaar ||

I gaze upon the 

Blessed Vision of the 

Lord's humble servant, 

again and again.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ ਕਰੇ) ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂ।

32077 745 AMimRq bcn mn 
mih isMcau bMdau 
bwr bwr]3]

Anmrith Bachan 

Man Mehi Sincho 

Bandho Baar Baar 

||3||

I cherish and gather in 

His Ambrosial Words 

within my mind; time 

and time again, I bow 

to Him. ||3||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਉਸ ਸੂੰਤ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਿਲ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਸੂੰ ਿਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਤੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੩॥

32078 745 icqvau min 
Awsw krau jn 
kw sMgu mwgau]

Chithavo Man 

Aasaa Karo Jan 

Kaa Sang Maago ||

In my mind, I wish, 

hope and beg for the 

Society of the Lord's 

humble servants.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਾਥ 

ਮੂੰਗਦਾ ਰਹਾਂ।
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32079 745 nwnk kau pRB 
dieAw kir dws 
crxI 
lwgau]4]2]42
]

Naanak Ko Prabh 

Dhaeiaa Kar Dhaas 

Charanee Laago 

||4||2||42||

Be Merciful to Nanak, 

O God, and lead him 

to the feet of Your 

slaves. ||4||2||42||

ਨਾਨਕ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਾ 
ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ 
ਜਚਤਾਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੪॥੨॥੪੨॥

32080 745 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32081 745 ijin mohy bRhmMf 
KMf qwhU mih 
pwau]

Jin Mohae 

Brehamandd 

Khandd Thaahoo 

Mehi Paao ||

She has enticed the 

worlds and solar 

systems; I have fallen 

into her clutches.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ (ਮਾਇਆ) ਨੇ 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ 

ਆਪਣ ੇਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿਸਾਏ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ (ਮਾਇਆ) ਦੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਮੈਂ ਭੀ ਜਪਆ ਹੋਇਆ 

ਹਾਂ।
32082 745 rwiK lyhu iehu 

ibKeI jIau dyhu 
Apunw 
nwau]1]rhwau]

Raakh Laehu Eihu 

Bikhee Jeeo 

Dhaehu Apunaa 

Naao ||1|| 

Rehaao ||

O Lord, please save 

this corrupt soul of 

mine; please bless me 

with Your Name. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼, ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਜਵਕਾਰੀ 
ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32083 745 jw qy nwhI ko 
suKI qw kY pwCY 
jwau]

Jaa Thae Naahee 

Ko Sukhee Thaa 

Kai Paashhai Jaao 

||

She has not brought 

anyone peace, but 

still, I chase after her.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਭੀ ਉਸ (ਮਾਇਆ) 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ (ਮੁੜ ਮੁੜ) ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਕਦੇ ਸੁਖੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
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32084 745 Coif jwih jo 
sgl kau iPir 
iPir lptwau]1]

Shhodd Jaahi Jo 

Sagal Ko Fir Fir 

Lapattaao ||1||

She forsakes 

everyone, but still, I 

cling to her, again and 

again. ||1||

ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ (ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨਾਲ) ਚੂੰਬੜਦਾ ਹਾਂ, ਿ ੋ

(ਆਖ਼ਰ) ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

32085 745 krhu ikRpw 
kruxwpqy qyry 
hir gux gwau]

kruxw-pqy Karahu Kirapaa 

Karunaapathae 

Thaerae Har Gun 

Gaao ||

Have Mercy on me, O 

Lord of Compassion; 

please let me sing 

Your Glorious Praises, 

O Lord.

ਹੇ ਤਰਸ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਹਰੀ! 
(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ।

32086 745 nwnk kI pRB 
bynqI swDsMig 
smwau]2]3]43
]

Naanak Kee Prabh 

Baenathee 

Saadhhasang 

Samaao 

||2||3||43||

This is Nanak's prayer, 

O Lord, that he may 

join and merge with 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||2||3||43||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ) ਨਾਨਕ 

ਦੀ (ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ) ਬੇਨਤੀ ਹੈ 

ਜਕ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹਾਂ ॥੨॥੩॥੪੩॥

32087 746 rwgu sUhI mhlw 
5 Gru 5 pVqwl

Raag Soohee 

Mehalaa 5 Ghar 5 

Parrathaala

Raag Soohee, Fifth 

Mehl, Fifth House, 

Partaal:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।

32088 746 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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32089 746 pRIiq pRIiq 
gurIAw mohn 
lwlnw]

Preeth Preeth 

Gureeaa Mohan 

Laalanaa ||

Love of the enticing 

Beloved Lord is the 

most glorious love.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ) 

ਪਿੀਤਾਂ ਜਵਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪਿੀਤ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੈ।

32090 746 jip mn goibMd 
eykY Avru nhI ko 
lyKY sMq lwgu  
mnih Cwfu  
duibDw kI 
kurIAw]1]rhwau
]

(kurIAw)pgfMfI Jap Man Gobindh 

Eaekai Avar Nehee 

Ko Laekhai Santh 

Laag Manehi 

Shhaadd 

Dhubidhhaa Kee 

Kureeaa ||1|| 

Rehaao ||

Meditate, O mind, on 

the One Lord of the 

Universe - nothing else 

is of any account. 

Attach your mind to 

the Saints, and 

abandon the path of 

duality. ||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ। ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਉੱਦਮ ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ! 

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਾ ਰਹੁ, 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਡਾਂਵਾਂਡੋਲ ਰਜਹਣ-ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ 
ਦੀ ਪਗਡੂੰਡੀ ਦੂਰ ਕਰ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

32091 746 inrgun hrIAw 
srgun DrIAw  
Aink koTrIAw  
iBMn iBMn iBMn 
iBn krIAw]

(srgun)smUMh bRhmMfW 
dI swrI rcnw,rwm jI 
dy srgun srUp jI hn[ 
koTrI-Aw

Niragun Hareeaa 

Saragun 

Dhhareeaa Anik 

Kothareeaa Bhinn 

Bhinn Bhinn Bhin 

Kareeaa ||

The Lord is absolute 

and unmanifest; He 

has assumed the most 

sublime manifestation. 

He has fashioned 

countless body 

chambers of many, 

varied, different, 

myriad forms.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਤਿਗੁਣੀ ਸੂੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, 

ਇਸ ਜਵਚ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ 
(ਸਰੀਰ-) ਕੋਠੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ 

ਵੱਖ ਵੱਖ (ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ) ਬਣਾ 
ਜਦੱਤੀਆਂ।

32092 746 ivic mn 
kotvrIAw]

(kotvrIAw)koqvwl[ 
kot-vrIAw

Vich Man 

Kottavareeaa ||

Within them, the mind 

is the policeman;

(ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ-ਕੋਠੜੀ) ਜਵਚ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕੋਤਵਾਲ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ।
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32093 746 inj mMdir 
iprIAw]

Nij Mandhar 

Pireeaa ||

My Beloved lives in 

the temple of my 

inner self.

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ (ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ-

ਕੋਠੜੀ ਜਵਚ) ਆਪਣ ੇਮੂੰਦਰ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

32094 746 qhw Awnd 
krIAw]

Thehaa Aanadh 

Kareeaa ||

He plays there in 

ecstasy.

ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

32095 746 nh mrIAw nh 
jrIAw]1]

Neh Mareeaa Neh 

Jareeaa ||1||

He does not die, and 

he never grows old. 

||1||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ, ਨਾਹ ਬੁਢਾਪਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਢੱੁਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥
32096 746 ikrqin jurIAw  

bhu ibiD iPrIAw  
pr kau ihrIAw]

zor zulm AOguxW dIAW 
(ikrqin)ikrqW 
c[prwey b`cy b`cIAW 
Dn (ihrIAw)curwauNdy hn

Kirathan Jureeaa 

Bahu Bidhh 

Fireeaa Par Ko 

Hireeaa ||

He is engrossed in 

worldly activities, 

wandering around in 

various ways. He steals 

the property of others,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਚੀ 
ਰਚਨਾ ਜਵਚ ਹੀ ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਾਏ (ਧਨ ਨੂੂੰ , ਰੂਪ ਨੂੂੰ ) 
ਤੱਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

32097 746 ibKnw iGrIAw] zulm AOguxW dI 
(ibKnw)zihr[(iGrIAw)
iGry hn

Bikhanaa Ghireeaa 

||

And is surrounded by 

corruption and sin.

ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਘਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

32098 746 Ab swDUsMig 
prIAw]

Ab Saadhhoo Sang 

Pareeaa ||

But now, he joins the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy,

ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ ਿਦੋਂ 
ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ,

32099 746 hir duAwrY 
KrIAw]

Har Dhuaarai 

Khareeaa ||

And stands before the 

Lord's Gate.

ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ 
ਹੈ,

32100 746 drsnu krIAw] Dharasan Kareeaa 

||

He obtains the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan.

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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32101 746 nwnk gur 
imrIAw]

Naanak Gur 

Mireeaa ||

Nanak has met the 

Guru;

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

32102 746 bhuir n 
iPrIAw]2]1]4
4]

Bahur N Fireeaa 

||2||1||44||

He shall not be 

reincarnated again. 

||2||1||44||

ਉਹ ਮੁੜ ਿਨਮ-ਮਰਣ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ 
॥੨॥੧॥੪੪॥

32103 746 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32104 746 rwis mMflu kIn@o 
AwKwrw]

Raas Manddal 

Keeno Aakhaaraa 

||

The Lord has made 

this world a stage;

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-

ਜਖਲਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ 

ਬਣਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।
32105 746 sglo swij 

riKE 
pwswrw]1]rhwau
]

Sagalo Saaj 

Rakhiou Paasaaraa 

||1|| Rehaao ||

He fashioned the 

expanse of the entire 

creation. ||1||Pause||

ਇਹ (ਮਾਨੋ) ਉਸ ਨੇ (ਰਾਸਾਂ 
ਪਾਣ ਲਈ) ਅਖਾੜਾ ਜਤਆਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰ ਡੂਆ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32106 746 bhu ibiD rUp rMg 
Awpwrw]

Bahu Bidhh Roop 

Rang Aapaaraa ||

He fashioned it in 

various ways, with 

limitless colors and 

forms.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਇਸ ਿਗਤ-ਅਖਾੜੇ 

ਜਵਚ) ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਰੂਪ ਹਨ ਰੂੰਗ ਹਨ।

32107 746 pyKY KusI Bog 
nhI hwrw]

pRmySr jI inrlyp rih 
ky (pyKY)dyKdy KuS huMdy 
hn, (Bog)pdwrQ 
idMidAW hwrw hwrdy 
nhIN (2. Bogn hI)

Paekhai Khusee 

Bhog Nehee 

Haaraa ||

He watches over it 

with joy, and He never 

tires of enjoying it.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਸ ਨੂੂੰ ) 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, 

(ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਭੋਗ (ਭੋਗਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਭੋਗਦਾ) ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ।
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32108 746 siB rs lYq  
bsq inrwrw]1]

Sabh Ras Laith 

Basath Niraaraa 

||1||

He enjoys all the 

delights, and yet He 

remains unattached. 

||1||

ਸਾਰੇ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ 
ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਨਰਲੇਪ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

32109 746 brnu ichnu nwhI  
muKu n mwswrw]

inrgun jI dy, nw hI 
(muKu)mUMh Aqy nw hI 
(mwswrw)dwhVw

Baran Chihan 

Naahee Mukh N 

Maasaaraa ||

He has no color, no 

sign, no mouth and no 

beard.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਰੂੰਗ 

ਹੈ, ਨਾਹ ਕੋਈ ਜਨਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੂੂੰ ਹ ਹੈ, ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਦਾੜਹੀ ਹੈ।

32110 746 khnu n jweI  
Kylu quhwrw]

Kehan N Jaaee 

Khael Thuhaaraa 

||

I cannot describe Your 

play.

ਤੇਰਾ ਰਜਚਆ ਿਗਤ-ਖੇਲ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

32111 746 nwnk ryx sMq 
crnwrw]2]2]4
5]

Naanak Raen 

Santh 

Charanaaraa 

||2||2||45||

Nanak is the dust of 

the feet of the Saints. 

||2||2||45||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੨॥੪੫॥

32112 746 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32113 746 qau mY AwieAw  
srnI AwieAw]

Tho Mai Aaeiaa 

Saranee Aaeiaa ||

I have come to You. I 

have come to Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ,

32114 746 BrosY AwieAw  
ikrpw AwieAw]

Bharosai Aaeiaa 

Kirapaa Aaeiaa ||

I have come to place 

my faith in You. I have 

come seeking Mercy.

ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ 
ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਕਰਪਾ ਕਰੇਂਗਾ।
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32115 746 ijau BwvY iqau 
rwKhu suAwmI  
mwrgu gurih 
pTwieAw]1]rhw
au]

Jio Bhaavai Thio 

Raakhahu 

Suaamee Maarag 

Gurehi Pathaaeiaa 

||1|| Rehaao ||

If it pleases You, save 

me, O my Lord and 

Master. The Guru has 

placed me upon the 

Path. ||1||Pause||

ਸੋ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ। 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਭੇਜਿਆ ਹੈ, (ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ) 
ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32116 746 mhw duqru 
mwieAw]

du`q-ru Mehaa Dhuthar 

Maaeiaa ||

Maya is very 

treacherous and 

difficult to pass 

through.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੀ ਰਚੀ) ਮਾਇਆ 

(ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ 
ਹੈ।

32117 746 jYsy pvnu 
JulwieAw]1]

Jaisae Pavan 

Jhulaaeiaa ||1||

It is like a violent wind-

storm. ||1||

ਜਿਵੇਂ (ਤੇਜ਼) ਹਵਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮਾਇਆ (ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ) 

॥੧॥
32118 746 suin suin hI 

frwieAw]

Sun Sun Hee 

Ddaraaeiaa ||

I am so afraid to hear ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਸੁਣ 

ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ,

32119 746 krro 
DRmrwieAw]2]

(krro)krVw Kararo 

Dhhramaraaeiaa 

||2||

That the Righteous 

Judge of Dharma is so 

strict and stern. ||2||

ਜਕ ਧਰਮਰਾਿ ਬੜਾ ਕਰੜਾ 
(ਹਾਕਮ) ਹੈ ॥੨॥

32120 746 igRh AMD 
kUpwieAw]

(kUpwieAw)KUh Grih Andhh 

Koopaaeiaa ||

The world is a deep, 

dark pit;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਇਕ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਖੂਹ ਹੈ,

32121 746 pwvku 
sgrwieAw]3]

(sgrwieAw)smuMdR Paavak 

Sagaraaeiaa ||3||

It is all on fire. ||3|| ਇਸ ਜਵਚ ਸਾਰੀ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) 
ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈ ॥੩॥
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32122 746 ghI Et  
swDwieAw]

Gehee Outt 

Saadhhaaeiaa ||

I have grasped the 

Support of the Holy 

Saints.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ,

32123 746 nwnk hir 
iDAwieAw]

Naanak Har 

Dhhiaaeiaa ||

Nanak meditates on 

the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ (ਆਖ-) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ,
32124 746 Ab mY pUrw 

pwieAw]4]3]4
6]

Ab Mai Pooraa 

Paaeiaa 

||4||3||46||

Now, I have found the 

Perfect Lord. 

||4||3||46||

ਤੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਲੱਭ ਜਪਆ 

ਹੈ ॥੪॥੩॥੪੬॥

32125 746 rwgu sUhI mhlw 
5 Gru 6

Raag Soohee 

Mehalaa 5 Ghar 6

Raag Soohee, Fifth 

Mehl, Sixth House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

32126 746 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32127 746 siqgur pwis 
bynMqIAw imlY 
nwmu AwDwrw]

Sathigur Paas 

Baenantheeaa 

Milai Naam 

Aadhhaaraa ||

I offer this prayer to 

the True Guru, to bless 

me with the 

sustenance of the 

Naam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ 

ਹੀ (ਸਦਾ) ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਮਲ ਿਾਏ, (ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ 
ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਸਹਾਰਾ (ਹੈ)।
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32128 746 quTw scw 
pwiqswhu qwpu 
gieAw 
sMswrw]1]

Thuthaa Sachaa 

Paathisaahu 

Thaap Gaeiaa 

Sansaaraa ||1||

When the True King is 

pleased, the world is 

rid of its diseases. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਉਸ ਦਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਤਾਪ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

32129 746 Bgqw kI tyk qUM  
sMqw kI Et qUM  
scw 
isrjnhwrw]1]r
hwau]

Bhagathaa Kee 

Ttaek Thoon 

Santhaa Kee Outt 

Thoon Sachaa 

Sirajanehaaraa 

||1|| Rehaao ||

You are the Support of 

Your devotees, and 

the Shelter of the 

Saints, O True Creator 

Lord. ||1||Pause||

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ! ਤੂੂੰ  (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) 

ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32130 746 scu qyrI swmgrI  
scu qyrw drbwrw]

sw-m`grI Sach Thaeree 

Saamagaree Sach 

Thaeraa 

Dharabaaraa ||

True are Your devices, 

and True is Your Court.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਹਨ,

32131 746 scu qyry 
KwjIinAw scu 
qyrw pwswrw]2]

Sach Thaerae 

Khaajeeniaa Sach 

Thaeraa Paasaaraa 

||2||

True are Your 

treasures, and True is 

Your expanse. ||2||

(ਤੇਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਜਵਚ) ਤੇਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਰਜਚਆ 

ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ ਅਟੱਲ 

ਜਨਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥
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32132 746 qyrw rUpu AgMmu hY  
AnUpu qyrw 
drswrw]

Thaeraa Roop 

Aganm Hai Anoop 

Thaeraa 

Dharasaaraa ||

Your Form is 

inaccessible, and Your 

Vision is incomparably 

beautiful.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਐਸੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਤਕ (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਅਦੱੁਤੀ ਹੈ (ਤੇਰੇ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ)।
32133 746 hau kurbwxI 

qyirAw syvkw  
ijn@ hir nwmu 
ipAwrw]3]

Ho Kurabaanee 

Thaeriaa Saevakaa 

Jinh Har Naam 

Piaaraa ||3||

I am a sacrifice to Your 

servants; they love 

Your Name, O Lord. 

||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ 
ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

32134 747 sBy ieCw pUrIAw  
jw pwieAw Agm 
Apwrw]

Sabhae Eishhaa 

Pooreeaa Jaa 

Paaeiaa Agam 

Apaaraa ||

All desires are fulfilled, 

when the Inaccessible 

and Infinite Lord is 

obtained.

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਨੂੂੰ ) 
ਤੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੀ 
ਜਤਿਸਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

32135 747 guru nwnku 
imilAw pwrbRhmu  
qyirAw crxw 
kau 
bilhwrw]4]1]4
7]

Gur Naanak Miliaa 

Paarabreham 

Thaeriaa Charanaa 

Ko Balihaaraa 

||4||1||47||

Guru Nanak has met 

the Supreme Lord 

God; I am a sacrifice to 

Your Feet. 

||4||1||47||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਭਾਈ! 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਜਮਲ ਜਪਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਜਪਆ 

॥੪॥੧॥੪੭॥
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32136 747 rwgu sUhI mhlw 
5 Gru 7 

Raag Soohee 

Mehalaa 5 Ghar 7

Raag Soohee, Fifth 

Mehl, Seventh House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੭ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

32137 747 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32138 747 qyrw Bwxw qUhY 
mnwieih ijs no 
hoih dieAwlw]

Thaeraa Bhaanaa 

Thoohai 

Manaaeihi Jis No 

Hohi Dhaeiaalaa ||

He alone obeys Your 

Will, O Lord, unto 

whom You are 

Merciful.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੋਰਦਾ ਹੈਂ।

32139 747 sweI Bgiq jo 
quDu BwvY qUM srb 
jIAw pRiqpwlw 
]1]

sWeIN Saaee Bhagath Jo 

Thudhh Bhaavai 

Thoon Sarab Jeeaa 

Prathipaalaa ||1||

That alone is 

devotional worship, 

which is pleasing to 

Your Will. You are the 

Cherisher of all beings. 

||1||

ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧॥

32140 747 myry rwmrwie  
sMqw tyk qum@wrI]

Maerae Raam 

Raae Santhaa 

Ttaek Thumhaaree 

||

O my Sovereign Lord, 

You are the Support of 

the Saints.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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32141 747 jo quDu BwvY so 
prvwxu min qin 
qUhY 
ADwrI]1]rhwau
]

Jo Thudhh Bhaavai 

So Paravaan Man 

Than Thoohai 

Adhhaaree ||1|| 

Rehaao ||

Whatever pleases You, 

they accept. You are 

the sustenance of 

their minds and 

bodies. ||1||Pause||

ਿ ੋਕੁਝ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ (ਤੇਰੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਰਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਜਵਚ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32142 747 qUM dieAwlu 
ikRpwlu ikRpwiniD  
mnsw pUrxhwrw]

Thoon Dhaeiaal 

Kirapaal Kirapaa 

Nidhh Manasaa 

Pooranehaaraa ||

You are kind and 

compassionate, the 

treasure of mercy, the 

fulfiller of our hopes.

(ਹੇ ਪਿਭੂ)! ਤੂੂੰ  ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਦੀ) ਮਨੋ-

ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

32143 747 Bgq qyry siB 
pRwxpiq pRIqm qUM  
Bgqn kw 
ipAwrw]2]

Bhagath Thaerae 

Sabh Praanapath 

Preetham Thoon 

Bhagathan Kaa 

Piaaraa ||2||

You are the Beloved 

Lord of life of all Your 

devotees; You are the 

Beloved of Your 

devotees. ||2||

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਪਿੀਤਮ 

ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ (ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ), ਤੂੂੰ  
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ 
॥੨॥

32144 747 qU AQwhu Apwru 
Aiq aUcw koeI 
Avru n qyrI 
Bwqy]

(Bwqy)Awp jI jYsw Thoo Athhaahu 

Apaar Ath Oochaa 

Koee Avar N 

Thaeree Bhaathae 

||

You are unfathomable, 

infinite, lofty and 

exalted. There is no 

one else like You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ) 
ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, 
ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਰੇ 

ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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32145 747 ieh Ardwis 
hmwrI suAwmI  
ivsru nwhI  
suKdwqy]3]

Eih Aradhaas 

Hamaaree 

Suaamee Visar 

Naahee 

Sukhadhaathae 

||3||

This is my prayer, O 

my Lord and Master; 

may I never forget 

You, O Peace-giving 

Lord. ||3||

ਹੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ (ਤੇਰੇ 

ਅੱਗੇ) ਇਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਜਕ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲ 

॥੩॥

32146 747 idnu rYix swis 
swis gux gwvw  
jy suAwmI quDu 
Bwvw]

Dhin Rain Saas 

Saas Gun Gaavaa 

Jae Suaamee 

Thudhh Bhaavaa 

||

Day and night, with 

each and every 

breath, I sing Your 

Glorious Praises, if it is 

pleasing to Your Will.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਿੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਾਂ (ਿ ੇਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਹੋਵੇ) ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰੇਕ ਸਾਹ 

ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ।

32147 747 nwmu qyrw suKu 
nwnku mwgY  
swihb quTY 
pwvw]4]1]48]

Naam Thaeraa 

Sukh Naanak 

Maagai Saahib 

Thuthai Paavaa 

||4||1||48||

Nanak begs for the 

peace of Your Name, 

O Lord and Master; as 

it is pleasing to Your 

Will, I shall attain it. 

||4||1||48||

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ (ਤੈਥੋਂ) 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ (ਇਹੀ 
ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ) ਸੁਖ (ਹੈ)। ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਸਾਜਹਬ! ਿੇ ਤੂੂੰ  
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਦਾਤ ਜਮਲ ਿਾਏ ॥੪॥੧॥੪੮॥

32148 747 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32149 747 ivsrih nwhI  
ijqu qU kbhU so 
Qwnu qyrw kyhw]

Visarehi Naahee 

Jith Thoo Kabehoo 

So Thhaan 

Thaeraa Kaehaa ||

Where is that place, 

where You are never 

forgotten, Lord?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਤੇਰਾ ਉਹ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ) ਥਾਂ ਬੜਾ ਹੀ 
ਅਸਚਰਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਬੈਜਠਆਂ ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇਂ ,
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32150 747 AwT phr ijqu 
quDu iDAweI  
inrml hovY 
dyhw]1]

Aath Pehar Jith 

Thudhh Dhhiaaee 

Niramal Hovai 

Dhaehaa ||1||

Twenty-four hours a 

day, they meditate on 

You, and their bodies 

become spotless and 

pure. ||1||

ਜਿਸ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ, 

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਏ 

॥੧॥

32151 747 myry rwm hau so 
Qwnu Bwlx 
AwieAw]

Maerae Raam Ho 

So Thhaan 

Bhaalan Aaeiaa ||

O my Lord, I have 

come searching for 

that place.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਮੈਂ ਉਹ ਥਾਂ 
ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਜਪਆ (ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਸਕਾਂ)।

32152 747 Kojq Kojq 
BieAw swDsMgu  
iqn@ srxweI 
pwieAw]1]rhwau
]

Khojath Khojath 

Bhaeiaa 

Saadhhasang 

Thinh Saranaaee 

Paaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

After seeking and 

searching, I found 

Sanctuary in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. 

||1||Pause||

ਲੱਭਜਦਆਂ ਲੱਭਜਦਆਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਮਲ ਜਗਆ, 

ਉਹਨਾਂ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ (ਤੈਨੂੂੰ  ਭੀ) ਲੱਭ ਜਲਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32153 747 byd pVy piV 
bRhmy hwry ieku 
iqlu nhI kImiq 
pweI]

pV@y[piV@ Baedh Parrae Parr 

Brehamae Haarae 

Eik Thil Nehee 

Keemath Paaee ||

Reading and reciting 

the Vedas, Brahma 

grew weary, but he 

did not find even a 

tiny bit of God's worth.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਬਿਹਮਾ ਵਰਗੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਥੱਕ 

ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਤਾ ਭੀ 
ਕਦਰ ਨਾਹ ਸਮਝ ਸਕੇ।
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32154 747 swiDk isD 
iPrih ibllwqy  
qy BI mohy 
mweI]2]

Saadhhik Sidhh 

Firehi Bilalaathae 

Thae Bhee Mohae 

Maaee ||2||

The seekers and 

Siddhas wander 

around bewailing; 

they too are enticed 

by Maya. ||2||

ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੋਗੀ, 
ਕਰਾਮਾਤੀ ਿੋਗੀ (ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ 

ਨੂੂੰ ) ਜਵਲਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਉਹ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਹੀ ਿਸੇ ਰਹੇ ॥੨॥

32155 747 ds Aauqwr rwjy 
hoie vrqy  
mhwdyv AauDUqw]

Dhas Aouthaar 

Raajae Hoe 

Varathae 

Mehaadhaev 

Aoudhhoothaa ||

There were ten regal 

incarnations of 

Vishnu; and then 

there was Shiva, the 

renunciate.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! (ਜਵਸ਼ਨੂ ਦੇ) ਦਸ 

ਅਵਤਾਰ (ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿੁਗ 

ਜਵਚ) ਸਤਕਾਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ 

ਰਹੇ। ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਬੜਾ ਜਤਆਗੀ 
ਪਿਜਸੱਧ ਹੋਇਆ।

32156 747 iqn@ BI AMqu n 
pwieE qyrw lwie 
Qky ibBUqw]3]

Thinh Bhee Anth N 

Paaeiou Thaeraa 

Laae Thhakae 

Bibhoothaa ||3||

He did not find Your 

limits either, although 

he grew weary of 

smearing his body 

with ashes. ||3||

ਪਰ ਉਹ ਭੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਾਹ ਪਾ ਸਕੇ। (ਜਸ਼ਵ 

ਆਜਦਕ ਅਨੇਕਾਂ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ 

ਉਤੇ) ਸੁਆਹ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਥੱਕ 

ਗਏ ॥੩॥

32157 747 shj sUK AwnMd 
nwm rs hir 
sMqI mMglu 
gwieAw]

sMqIN Sehaj Sookh 

Aanandh Naam 

Ras Har Santhee 

Mangal Gaaeiaa ||

Peace, poise and bliss 

are found in the subtle 

essence of the Naam. 

The Lord's Saints sing 

the songs of joy.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਸਦਾ 
ਗਾਂਜਵਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੇ, 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਜਖਆ।
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32158 747 sPl drsnu 
ByitE gur nwnk  
qw min qin hir 
hir 
iDAwieAw]4]2]
49]

Safal Dharasan 

Bhaettiou Gur 

Naanak Thaa Man 

Than Har Har 

Dhhiaaeiaa 

||4||2||49||

I have obtained the 

Fruitful Vision of Guru 

Nanak's Darshan, and 

with my mind and 

body I meditate on the 

Lord, Har, Har. 

||4||2||49||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿਦੋਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ॥੪॥੨॥੪੯॥

32159 747 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32160 747 krm Drm pwKMf  
jo dIsih iqn 
jmu jwgwqI lUtY]

Karam Dhharam 

Paakhandd Jo 

Dheesehi Thin Jam 

Jaagaathee Loottai 

||

The religious rites, 

rituals and hypocrisies 

which are seen, are 

plundered by the 

Messenger of Death, 

the ultimate tax 

collector.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਆਜਦਕ ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਧਾਰਜਮਕ 

ਕੂੰਮ ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ ਕੂੰਮ ਹਨ, ਇਹ 

ਕੂੰਮ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ 

ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਸੂਲੀਆ ਿਮ ਲੁੱ ਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

32161 747 inrbwx kIrqnu 
gwvhu krqy kw  
inmK ismrq 
ijqu CUtY]1]

Nirabaan 

Keerathan 

Gaavahu Karathae 

Kaa Nimakh 

Simarath Jith 

Shhoottai ||1||

In the state of 

Nirvaanaa, sing the 

Kirtan of the Creator's 

Praises; contemplating 

Him in meditation, 

even for an instant, 

one is saved. ||1||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ 

ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਜਰਆ ਕਰੋ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਜਛਨ-

ਭਰ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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32162 747 sMqhu swgru pwir 
auqrIAY]

au-qrIAY Santhahu Saagar 

Paar Outhareeai ||

O Saints, cross over 

the world-ocean.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ।

32163 747 jy ko bcnu kmwvY 
sMqn kw so gur 
prswdI 
qrIAY]1]rhwau]

Jae Ko Bachan 

Kamaavai Santhan 

Kaa So Gur 

Parasaadhee 

Thareeai ||1|| 

Rehaao ||

One who practices the 

Teachings of the 

Saints, by Guru's 

Grace, is carried 

across. ||1||Pause||

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ ਜਵਚ) 

ਕਮਾ ਲਏ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32164 747 koit qIrQ mjn 
iesnwnw iesu 
kil mih mYlu 
BrIjY]

Kott Theerathh 

Majan Eisanaanaa 

Eis Kal Mehi Mail 

Bhareejai ||

Millions of cleansing 

baths at sacred shrines 

of pilgrimage only fill 

the mortal with filth in 

this Dark Age of Kali 

Yuga.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਿੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ (ਕਰਜਦਆਂ ਤਾਂ) 
ਿਗਤ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਨਾਲ ਜਲਬੜ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

32165 747 swDsMig jo hir 
gux gwvY so 
inrmlu kir 
lIjY]2]

Saadhhasang Jo 

Har Gun Gaavai So 

Niramal Kar Leejai 

||2||

One who sings the 

Glorious Praises of the 

Lord in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, becomes 

spotlessly pure. ||2||

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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32166 747 byd kqyb isimRiq 
siB swsq ien@ 
piVAw mukiq n 
hoeI]

ism-i RiqpiV@AW Baedh Kathaeb 

Simrith Sabh 

Saasath Einh 

Parriaa Mukath N 

Hoee ||

One may read all the 

books of the Vedas, 

the Bible, the 

Simritees and the 

Shaastras, but they 

will not bring 

liberation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ 

ਜਸੂੰ ਮਿਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ (ਜਹੂੰ ਦੂ 

ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਸਤਕ) (ਕੁਰਾਨ 

ਅੂੰਿੀਲ ਆਜਦਕ) ਇਹ ਸਾਰੇ 

(ਸ਼ਾਮੀ ਮਤਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕ) ਜਨਰੇ 

ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।

32167 747 eyku AKru jo 
gurmuiK jwpY iqs 
kI inrml 
soeI]3]

(A`Kru)pRmySr Eaek Akhar Jo 

Guramukh Jaapai 

This Kee Niramal 

Soee ||3||

One who, as Gurmukh, 

chants the One Word, 

acquires a spotlessly 

pure reputation. ||3||

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਕ ਅਜਬਨਾਸੀ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਪਜਵਤਿ ਸੋਭਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥

32168 747 KqRI bRwhmx sUd 
vYs aupdysu chu 
vrnw kau swJw]

sWJw Khathree 

Braahaman Soodh 

Vais Oupadhaes 

Chahu Varanaa Ko 

Saajhaa ||

The four castes - the 

Kh'shaatriyas, 

Brahmins, Soodras and 

Vaishyas - are equal in 

respect to the 

teachings.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਖੱਤਿੀ 
ਬਿਾਹਮਣ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਚੌਹਾਂ 
ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ।
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32169 748 gurmuiK nwmu jpY  
auDrY so kil 
mih Git Git  
nwnk  
mwJw]4]3]50]

hornW nMU (au-
DrY)auDwrdy 
hn[(mwJw)iv`c

Guramukh Naam 

Japai Oudhharai 

So Kal Mehi Ghatt 

Ghatt Naanak 

Maajhaa 

||4||3||50||

One who, as Gurmukh, 

chants the Naam, the 

Name of the Lord, is 

saved. In this Dark Age 

of Kali Yuga, O Nanak, 

God is permeating the 

hearts of each and 

every being. 

||4||3||50||

(ਜਕਸੇ ਭੀ ਵਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ) 
ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩॥੫੦॥

32170 748 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32171 748 jo ikCu krY soeI 
pRB mwnih Eie 
rwm nwm rMig 
rwqy]

Jo Kishh Karai 

Soee Prabh 

Maanehi Oue 

Raam Naam Rang 

Raathae ||

Whatever God causes 

to happen is accepted, 

by those who are 

attuned to the Love of 

the Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿ ੋਕੁਝ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ 
ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ।

32172 748 iqn@ kI soBw 
sBnI QweI ijn@ 
pRB ky crx 
prwqy]1]

QWeIN Thinh Kee Sobhaa 

Sabhanee 

Thhaaee Jinh 

Prabh Kae Charan 

Paraathae ||1||

Those who fall at the 

Feet of God are 

respected everywhere. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਸਭ 

ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ (ਜਖੱਲਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੧॥

32173 748 myry rwm hir 
sMqw jyvfu n 
koeI]

Maerae Raam Har 

Santhaa Jaevadd N 

Koee ||

O my Lord, no one is 

as great as the Lord's 

Saints.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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32174 748 Bgqw bix AweI 
pRB Apny isau  
jil Qil 
mhIAil 
soeI]1]rhwau]

Bhagathaa Ban 

Aaee Prabh 

Apanae Sio Jal 

Thhal Meheeal 

Soee ||1|| 

Rehaao ||

The devotees are in 

harmony with their 

God; He is in the 

water, the land, and 

the sky. ||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਪਿੀਤ 

ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਜਵਚ, 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ, ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32175 748 koit ApRwDI  
sMqsMig auDrY  
jmu qw kY nyiV n 
AwvY]

Kott Apraadhhee 

Santhasang 

Oudhharai Jam 

Thaa Kai Naerr N 

Aavai ||

Millions of sinners 

have been saved in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

the Messenger of 

Death does not even 

approach them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਿੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਸੂੰਤ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਜਿਰ) ਿਮ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ।

32176 748 jnm jnm kw 
ibCuiVAw hovY  
iqn@ hir isau 
Awix imlwvY]2]

Janam Janam Kaa 

Bishhurriaa Hovai 

Thinh Har Sio Aan 

Milaavai ||2||

Those who have been 

separated from the 

Lord, for countless 

incarnations, are 

reunited with the Lord 

again. ||2||

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਜਵਛੁਜੜਆ ਹੋਵੇ-ਸੂੰਤ ਅਿੇਹੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਲਆ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

32177 748 mwieAw moh Brmu 
Bau kwtY sMq 
srix jo AwvY]

Maaeiaa Moh 

Bharam Bho 

Kaattai Santh 

Saran Jo Aavai ||

Attachment to Maya, 

doubt and fear are 

eradicated, when one 

enters the Sanctuary 

of the Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸੂੰਤ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਸੂੰਤ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ, ਭਟਕਣਾ, ਡਰ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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32178 748 jyhw mnorQu kir 
AwrwDy so sMqn 
qy pwvY]3]

Jaehaa Manorathh 

Kar Aaraadhhae 

So Santhan Thae 

Paavai ||3||

Whatever wishes one 

harbors, are obtained 

from the Saints. ||3||

ਮਨੱੁਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਸਨਾ 
ਧਾਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਫ਼ਲ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

32179 748 jn kI mihmw  
kyqk brnau jo 
pRB Apny Bwxy]

Jan Kee Mehimaa 

Kaethak Barano Jo 

Prabh Apanae 

Bhaanae ||

How can I describe the 

glory of the Lord's 

humble servants? 

They are pleasing to 

their God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗ ਚੁਕੇ ਹਨ, 

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਕਤਨੀ ਕੁ 

ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ?

32180 748 khu nwnk ijn 
siqguru ByitAw  
sy sB qy Bey 
inkwxy 
]4]4]51]

Kahu Naanak Jin 

Sathigur Bhaettiaa 

Sae Sabh Thae 

Bheae Nikaanae 

||4||4||51||

Says Nanak, those who 

meet the True Guru, 

become independent 

of all obligations. 

||4||4||51||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, 

ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤੋਂ ਬੇ-

ਮੁਥਾਿ ਹੋ ਗਏ ॥੪॥੪॥੫੧॥

32181 748 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32182 748 mhw Agin qy  
quDu hwQ dy rwKy  
pey qyrI 
srxweI]

Mehaa Agan Thae 

Thudhh Haathh 

Dhae Raakhae 

Peae Thaeree 

Saranaaee ||

Giving me Your Hand, 

You saved me from 

the terrible fire, when 

I sought Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆ ਪਏ, ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਦੇ ਕੇ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) 
ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜਲਆ।
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32183 748 qyrw mwxu qwxu 
ird AMqir hor 
dUjI Aws 
cukweI]1]

Thaeraa Maan 

Thaan Ridh Anthar 

Hor Dhoojee Aas 

Chukaaee ||1||

Deep within my heart, 

I respect Your 

strength; I have 

abandoned all other 

hopes. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ 

ਦੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਜਦਲੋਂ ਮੁਕਾ 
ਜਦੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

32184 748 myry rwmrwie quDu 
iciq AwieAY 
aubry]

Maerae Raam 

Raae Thudhh 

Chith Aaeiai 

Oubarae ||

O my Sovereign Lord, 

when You enter my 

consciousness, I am 

saved.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਿ ੇਤੂੂੰ  
(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇਂ, 
ਤਾਂ ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ) ਡੱੁਬਣੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

32185 748 qyrI tyk Brvwsw 
qum@rw jip nwmu 
qum@wrw 
auDry]1]rhwau]

Thaeree Ttaek 

Bharavaasaa 

Thumharaa Jap 

Naam 

Thumhaaraa 

Oudhharae ||1|| 

Rehaao ||

You are my support. I 

count on You. 

Meditating on You, I 

am saved. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਗੱਲੇ) 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੇਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32186 748 AMD kUp qy kwiF 
lIey qum@ Awip 
Bey ikrpwlw]

Andhh Koop Thae 

Kaadt Leeeae 

Thumh Aap Bheae 

Kirapaalaa ||

You pulled me up out 

of the deep, dark pit. 

You have become 

merciful to me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਗਆ, ਤੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਜਲਆ।
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32187 748 swir sm@wil 
srb suK dIey  
Awip kry 
pRiqpwlw]2]

Saar Samhaal 

Sarab Sukh 

Dheeeae Aap 

Karae Prathipaalaa 

||2||

You care for me, and 

bless me with total 

peace; You Yourself 

cherish me. ||2||

ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

32188 748 AwpxI ndir 
kry prmysru  
bMDn kwit 
Cfwey]

Aapanee Nadhar 

Karae Paramaesar 

Bandhhan Kaatt 

Shhaddaaeae ||

The Transcendent 

Lord has blessed me 

with His Glance of 

Grace; breaking my 

bonds, He has 

delivered me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

(ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

32189 748 AwpxI Bgiq  
pRiB Awip 
krweI Awpy syvw 
lwey]3]

Aapanee Bhagath 

Prabh Aap 

Karaaee Aapae 

Saevaa Laaeae 

||3||

God Himself inspires 

me to worship Him; 

He Himself inspires me 

to serve Him. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਾ ਲਈ ॥੩॥

32190 748 Brmu gieAw BY 
moh ibnwsy  
imitAw sgl 
ivsUrw]

Bharam Gaeiaa 

Bhai Moh 

Binaasae Mittiaa 

Sagal Visooraa ||

My doubts have gone, 

my fears and 

infatuations have 

been dispelled, and all 

my sorrows are gone.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ 

ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਜਚੂੰ ਤਾ-ਝੋਰਾ ਮੱੁਕ ਜਗਆ,
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32191 748 nwnk dieAw 
krI suKdwqY  
ByitAw siqguru 
pUrw]4]5]52]

Naanak Dhaeiaa 

Karee 

Sukhadhaathai 

Bhaettiaa Sathigur 

Pooraa 

||4||5||52||

O Nanak, the Lord, the 

Giver of peace has 

been merciful to me. I 

have met the Perfect 

True Guru. 

||4||5||52||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ॥੪॥੫॥੫੨॥

32192 748 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32193 748 jb kCu n sIE  
qb ikAw krqw  
kvn krm kir 
AwieAw]

Jab Kashh N Seeou 

Thab Kiaa 

Karathaa Kavan 

Karam Kar Aaeiaa 

||

When nothing existed, 

what deeds were 

being done? And what 

karma caused anyone 

to be born at all?

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਅਿ ੇਸੂੰਸਾਰ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ (ਇਹ ਿੀਵ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸੀ, ਤਦੋਂ) ਇਹ ਿੀਵ ਕੀਹ 

ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੇ, ਕੇਹੜੇ ਕਰਮ 

ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹੋਂਦ ਜਵਚ 

ਆਇਆ ਹੈ?

32194 748 Apnw Kylu Awip 
kir dyKY Twkuir 
rcnu 
rcwieAw]1]

Apanaa Khael Aap 

Kar Dhaekhai 

Thaakur Rachan 

Rachaaeiaa ||1||

The Lord Himself set 

His play in motion, and 

He Himself beholds it. 

He created the 

Creation. ||1||

(ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਇਹ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

32195 748 myry rwmrwie muJ 
qy kCU n hoeI]

Maerae Raam 

Raae Mujh Thae 

Kashhoo N Hoee ||

O my Sovereign Lord, I 

cannot do anything at 

all by myself.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! (ਤੇਰੀ 
ਪਿੇਰਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6523 Published: March 06/ 2014



32196 748 Awpy krqw Awip 
krwey srb 
inrMqir 
soeI]1]rhwau]

Aapae Karathaa 

Aap Karaaeae 

Sarab Niranthar 

Soee ||1|| 

Rehaao ||

He Himself is the 

Creator, He Himself is 

the Cause. He is 

pervading deep within 

all. ||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਇਕ-ਰਸ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ) ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32197 748 gxqI gxI n 
CUtY kqhU kwcI 
dyh ieAwxI]

Ganathee Ganee 

N Shhoottai 

Kathehoo Kaachee 

Dhaeh Eiaanee ||

If my account were to 

be judged, I would 

never be saved. My 

body is transitory and 

ignorant.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਿੀਵ ਅੂੰਞਾਣ 

ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿ ੇਇਸ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਗਜਣਆ 

ਜਗਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਕਸੇ ਭੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

32198 748 ikRpw krhu pRB 
krxYhwry qyrI 
bKs inrwlI]2]

Kirapaa Karahu 

Prabh 

Karanaihaarae 

Thaeree Bakhas 

Niraalee ||2||

Take pity upon me, O 

Creator Lord God; 

Your Forgiving Grace is 

singular and unique. 

||2||

ਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰ 

(ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼)। ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਜਕਸਮ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥

32199 748 jIA jMq sB qyry 
kIqy Git Git 
quhI iDAweIAY]

Jeea Janth Sabh 

Thaerae Keethae 

Ghatt Ghatt 

Thuhee 

Dhhiaaeeai ||

You created all beings 

and creatures. Each 

and every heart 

meditates on You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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32200 748 qyrI giq imiq 
qUhY jwxih  
kudriq kIm n 
pweIAY]3]

Thaeree Gath 

Mith Thoohai 

Jaanehi Kudharath 

Keem N Paaeeai 

||3||

Your condition and 

expanse are known 

only to You; the value 

of Your creative 

omnipotence cannot 

be estimated. ||3||

ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਕੇਡਾ 
ਵੱਡਾ ਹੈਂ-ਇਹ ਭੇਤ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ॥੩॥

32201 748 inrguxu mugDu 
Ajwxu AigAwnI  
krm Drm nhI 
jwxw]

Niragun Mugadhh 

Ajaan Agiaanee 

Karam Dhharam 

Nehee Jaanaa ||

I am worthless, 

foolish, thoughtless 

and ignorant. I know 

nothing about good 

actions and righteous 

living.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇ-ਸਮਝ ਹਾਂ, 
ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ 

ਕਰਨੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ)।

32202 748 dieAw krhu  
nwnku gux gwvY  
imTw lgY qyrw 
Bwxw]4]6]53]

Dhaeiaa Karahu 

Naanak Gun 

Gaavai Mithaa 

Lagai Thaeraa 

Bhaanaa 

||4||6||53||

Take pity on Nanak, 

that he may sing Your 

Glorious Praises; and 

that Your Will may 

seem sweet to him. 

||4||6||53||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ, (ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹੇ, ਅਤੇ (ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ) ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ 

॥੪॥੬॥੫੩॥

32203 748 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:
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32204 749 BwgTVy hir sMq 
qum@wry ijn@ Gir 
Dnu hir nwmw]

Bhaagatharrae Har 

Santh 

Thumhaarae Jinh 

Ghar Dhhan Har 

Naamaa ||

Your Saints are very 

fortunate; their homes 

are filled with the 

wealth of the Lord's 

Name.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਬੜੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

32205 749 prvwxu gxI syeI 
ieh Awey sPl 
iqnw ky kwmw]1]

Paravaan Ganee 

Saeee Eih Aaeae 

Safal Thinaa Kae 

Kaamaa ||1||

Their birth is 

approved, and their 

actions are fruitful. 

||1||

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣਾ 
ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ ਕਬੂਲ 

ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ 

(ਸੂੰਸਾਰਕ) ਕੂੰਮ (ਭੀ) ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

32206 749 myry rwm hir jn 
kY hau bil 
jweI]

Maerae Raam Har 

Jan Kai Ho Bal 

Jaaee ||

O my Lord, I am a 

sacrifice to the humble 

servants of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! (ਿ ੇਤੇਰੀ ਮੇਹਰ 

ਹੋਵੇ, ਤਾਂ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਵਾਂ (ਆਪਣਾ ਸਭ 

ਕੁਝ ਵਾਰ ਜਦਆਂ)।

32207 749 kysw kw kir 
cvru Fulwvw  
crx DUiV muiK 
lweI]1]rhwau]

Kaesaa Kaa Kar 

Chavar Dtulaavaa 

Charan Dhhoorr 

Mukh Laaee ||1|| 

Rehaao ||

I make my hair into a 

fan, and wave it over 

them; I apply the dust 

of their feet to my 

face. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਬਣਾ 
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਝੁਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾਵਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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32208 749 jnm mrx duhhU 
mih nwhI jn 
praupkwrI Awey]

Janam Maran 

Dhuhehoo Mehi 

Naahee Jan 

Paroupakaaree 

Aaeae ||

Those generous, 

humble beings are 

above both birth and 

death.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

32209 749 jIA dwnu dy 
BgqI lwiein  
hir isau lYin 
imlwey]2]

Jeea Dhaan Dhae 

Bhagathee Laaein 

Har Sio Lain 

Milaaeae ||2||

They give the gift of 

the soul, and practice 

devotional worship; 

they inspire others to 

meet the Lord. ||2||

ਸੂੰਤ ਿਨ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
32210 749 scw Amru scI 

pwiqswhI scy 
syqI rwqy]

Sachaa Amar 

Sachee 

Paathisaahee 

Sachae Saethee 

Raathae ||

True are their 

commands, and true 

are their empires; they 

are attuned to the 

Truth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹੀ ਭੀ 
ਅਟੱਲ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

32211 749 scw suKu scI 
vifAweI ijs ky 
sy iqin jwqy]3]

Sachaa Sukh 

Sachee Vaddiaaee 

Jis Kae Sae Thin 

Jaathae ||3||

True is their 

happiness, and true is 

their greatness. They 

know the Lord, to 

whom they belong. 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਲਈ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6527 Published: March 06/ 2014



32212 749 pKw PyrI pwxI 
Fovw hir jn kY 
pIsxu pIis 
kmwvw]

Pakhaa Faeree 

Paanee Dtovaa 

Har Jan Kai Peesan 

Pees Kamaavaa ||

I wave the fan over 

them, carry water for 

them, and grind corn 

for the humble 

servants of the Lord.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ 
ਢੋਂਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਚੱਕੀ ਪੀਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ।

32213 749 nwnk kI pRB 
pwis bynMqI qyry 
jn dyKxu 
pwvw]4]7]54]

Naanak Kee Prabh 

Paas Baenanthee 

Thaerae Jan 

Dhaekhan Paavaa 

||4||7||54||

Nanak offers this 

prayer to God - please, 

grant me the sight of 

Your humble servants. 

||4||7||54||

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਇਹੀ 
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਕ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ ॥੪॥੭॥੫੪॥

32214 749 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32215 749 pwrbRhm prmysr 
siqgur Awpy 
krxYhwrw]

Paarabreham 

Paramaesar 

Sathigur Aapae 

Karanaihaaraa ||

The True Guru is the 

Transcendent Lord, 

the Supreme Lord 

God; He Himself is the 

Creator Lord.

ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ! ਹੇ ਪਰਮੇਸਰ! 

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈਂ।

32216 749 crx DUiV qyrI 
syvku mwgY qyry 
drsn kau 
bilhwrw]1]

Charan Dhhoorr 

Thaeree Saevak 

Maagai Thaerae 

Dharasan Ko 

Balihaaraa ||1||

Your servant begs for 

the dust of Your feet. I 

am a sacrifice to the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. ||1||

(ਤੇਰਾ) ਦਾਸ (ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ) ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, 

ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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32217 749 myry rwmrwie  
ijau rwKih iqau 
rhIAY]

Maerae Raam 

Raae Jio Raakhehi 

Thio Reheeai ||

O my Sovereign Lord, 

as You keep me, so do 

I remain.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  
ਜਿਵੇਂ (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਰੱਖਦਾ 
ਹੈਂ, ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਜਰਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

32218 749 quDu BwvY qw nwmu 
jpwvih suKu qyrw 
idqw 
lhIAY]1]rhwau]

Thudhh Bhaavai 

Thaa Naam 

Japaavehi Sukh 

Thaeraa Dhithaa 

Leheeai ||1|| 

Rehaao ||

When it pleases You, I 

chant Your Name. You 

alone can grant me 

peace. ||1||Pause||

ਿ ੇਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  
(ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ) 
ਨਾਮ ਿਪਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਅਸੀਂ 
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32219 749 mukiq Bugiq 
jugiq qyrI syvw  
ijsu qUM Awip 
krwieih]

Mukath Bhugath 

Jugath Thaeree 

Saevaa Jis Thoon 

Aap Karaaeihi ||

Liberation, comfort 

and proper lifestyle 

come from serving 

You; You alone cause 

us to serve You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਹੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹੈ, ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਹਨ, ਸੁਚੱਿੀ 
ਿੀਵਨ-ਿਾਚ ਹੈ (ਪਰ ਤੇਰੀ 
ਭਗਤੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ 

ਪਾਸੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈਂ।

32220 749 qhw bYkuMTu jh 
kIrqnu qyrw qUM 
Awpy srDw 
lwieih]2]

Thehaa Baikunth 

Jeh Keerathan 

Thaeraa Thoon 

Aapae Saradhhaa 

Laaeihi ||2||

That place is heaven, 

where the Kirtan of 

the Lord's Praises are 

sung. You Yourself 

instill faith into us. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, (ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਉਹੀ ਥਾਂ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਦੀ) ਸਰਧਾ (ਸਾਡੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥
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32221 749 ismir ismir 
ismir nwmu jIvw  
qnu mnu hoie 
inhwlw]

Simar Simar Simar 

Naam Jeevaa Than 

Man Hoe Nihaalaa 

||

Meditating, 

meditating, meditating 

in remembrance on 

the Naam, I live; my 

mind and body are 

enraptured.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, 
ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤਨ (ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਜਖਜੜਆ ਰਹੇ।

32222 749 crxkml qyry 
Doie Doie pIvw  
myry siqgur dIn 
dieAwlw]3]

Charan Kamal 

Thaerae Dhhoe 

Dhhoe Peevaa 

Maerae Sathigur 

Dheen Dhaeiaalaa 

||3||

I wash Your Lotus 

Feet, and drink in this 

water, O my True 

Guru, O Merciful to 

the meek. ||3||

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰ! ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ 

ਪੀਂਦਾ ਰਹਾਂ ॥੩॥

32223 749 kurbwxu jweI 
ausu vylw suhwvI  
ijqu qumrY duAwrY 
AwieAw]

Kurabaan Jaaee 

Ous Vaelaa 

Suhaavee Jith 

Thumarai 

Dhuaarai Aaeiaa ||

I am a sacrifice to that 

most wonderful time 

when I came to Your 

Door.

(ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ!) ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਹਣੀ 
ਘੜੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਿਦੋਂ 
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਡੱਗਾ।

32224 749 nwnk kau pRB 
Bey ikRpwlw  
siqguru pUrw 
pwieAw]4]8]5
5]

Naanak Ko Prabh 

Bheae Kirapaalaa 

Sathigur Pooraa 

Paaeiaa 

||4||8||55||

God has become 

compassionate to 

Nanak; I have found 

the Perfect True Guru. 

||4||8||55||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ (ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਏ, 

ਤਦੋਂ (ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਜਪਆ ॥੪॥੮॥੫੫॥
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32225 749 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32226 749 quDu iciq Awey  
mhw AnMdw ijsu 
ivsrih so mir 
jwey]

Thudhh Chith 

Aaeae Mehaa 

Anandhaa Jis 

Visarehi So Mar 

Jaaeae ||

When You come to 

mind, I am totally in 

bliss. One who forgets 

You might just as well 

be dead.

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸੇਂ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਜਵਸਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

32227 749 dieAwlu hovih 
ijsu aUpir krqy  
so quDu sdw 
iDAwey]1]

Dhaeiaal Hovehi 

Jis Oopar Karathae 

So Thudhh Sadhaa 

Dhhiaaeae ||1||

That being, whom You 

bless with Your Mercy, 

O Creator Lord, 

constantly meditates 

on You. ||1||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਤੂੂੰ  ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

32228 749 myry swihb qUM mY 
mwxu inmwxI]

Maerae Saahib 

Thoon Mai Maan 

Nimaanee ||

O my Lord and Master, 

You are the honor of 

the dishonored such 

as me.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਮੇਰਾ 
ਜਨਮਾਣੀ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮਾਣ ਹੈਂ।

32229 749 Ardwis krI 
pRB Apny AwgY  
suix suix jIvw 
qyrI 
bwxI]1]rhwau]

Aradhaas Karee 

Prabh Apanae 

Aagai Sun Sun 

Jeevaa Thaeree 

Baanee ||1|| 

Rehaao ||

I offer my prayer to 

You, God; listening, 

listening to the Word 

of Your Bani, I live. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ, (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ 

ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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32230 749 crx DUiV qyry 
jn kI hovw qyry 
drsn kau bil 
jweI]

Charan Dhhoorr 

Thaerae Jan Kee 

Hovaa Thaerae 

Dharasan Ko Bal 

Jaaee ||

May I become the 

dust of the feet of 

Your humble servants. 

I am a sacrifice to the 

Blessed Vision of Your 

Darshan.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, (ਮੇਹਰ ਕਰ) 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਬਜਣਆ ਰਹਾਂ।

32231 749 AMimRq bcn irdY 
auir DwrI qau 
ikrpw qy sMgu 
pweI]2]

Anmrith Bachan 

Ridhai Our 

Dhhaaree Tho 

Kirapaa Thae Sang 

Paaee ||2||

I enshrine Your 

Ambrosial Word 

within my heart. By 

Your Grace, I have 

found the Company of 

the Holy. ||2||

(ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਜਦਲ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਤੇਰੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ 

ਦੀ) ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰਾਂ ॥੨॥

32232 749 AMqr kI giq  
quDu pih swrI  
quDu jyvfu Avru 
n koeI]

Anthar Kee Gath 

Thudhh Pehi 

Saaree Thudhh 

Jaevadd Avar N 

Koee ||

I place the state of my 

inner being before 

You; there is no other 

as great as You.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਜਦਲ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲਹ ਕੇ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

32233 749 ijs no lwie 
lYih so lwgY  
Bgqu quhwrw 
soeI]3]

Jis No Laae Laihi 

So Laagai Bhagath 

Thuhaaraa Soee 

||3||

He alone is attached, 

whom You attach; he 

alone is Your devotee. 

||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਹ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੇਰਾ 
(ਅਸਲ) ਭਗਤ ਹੈ ॥੩॥
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32234 749 duie kr joiV  
mwgau ieku dwnw  
swihib quTY 
pwvw]

Dhue Kar Jorr 

Maago Eik 

Dhaanaa Saahib 

Thuthai Paavaa ||

With my palms 

pressed together, I 

beg for this one gift; O 

my Lord and Master, if 

it pleases You, I shall 

obtain it.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ 

ਿੋੜ ਕੇ (ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ) ਇਕ ਦਾਨ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਸਾਜਹਬ! ਤੇਰੇ 

ਤੱੁਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ (ਇਹ ਦਾਨ) 

ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

32235 749 swis swis nwnku 
AwrwDy AwT 
phr gux 
gwvw]4]9]56]

Saas Saas Naanak 

Aaraadhhae Aath 

Pehar Gun Gaavaa 

||4||9||56||

With each and every 

breath, Nanak adores 

You; twenty-four 

hours a day, I sing 

Your Glorious Praises. 

||4||9||56||

(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਨਾਨਕ ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅਰਾਧਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ ॥੪॥੯॥੫੬॥

32236 749 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32237 749 ijs ky isr 
aUpir qUM suAwmI  
so duKu kYsw pwvY]

Jis Kae Sir Oopar 

Thoon Suaamee 

So Dhukh Kaisaa 

Paavai ||

When You stand over 

our heads, O Lord and 

Master, how can we 

suffer in pain?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  (ਹੱਥ 

ਰੱਖੇਂ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ।

32238 749 boil n jwxY  
mwieAw mid 
mwqw mrxw cIiq  
n AwvY]1]

m`wqw Bol N Jaanai 

Maaeiaa Madh 

Maathaa Maranaa 

Cheeth N Aavai 

||1||

The mortal being does 

not know how to 

chant Your Name - he 

is intoxicated with the 

wine of Maya, and the 

thought of death does 

not even enter his 

mind. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ, ਿ ੋਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ 
ਸਜਹਮ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥
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32239 749 myry rwmrwie qUM 
sMqw kw sMq qyry]

Maerae Raam 

Raae Thoon 

Santhaa Kaa Santh 

Thaerae ||

O my Sovereign Lord, 

You belong to the 

Saints, and the Saints 

belong to You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ (ਰਾਖਾ) ਹੈਂ, 
(ਤੇਰੇ) ਸੂੰਤ ਤੇਰੇ (ਆਸਰੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

32240 750 qyry syvk kau  
Bau ikCu nwhI  
jmu nhI AwvY 
nyry]1]rhwau]

Thaerae Saevak Ko 

Bho Kishh Naahee 

Jam Nehee Aavai 

Naerae ||1|| 

Rehaao ||

Your servant is not 

afraid of anything; the 

Messenger of Death 

cannot even approach 

him. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32241 750 jo qyrY rMig rwqy 
suAwmI iqn@ kw 
jnm mrx duKu 
nwsw]

Jo Thaerai Rang 

Raathae Suaamee 

Thinh Kaa Janam 

Maran Dhukh 

Naasaa ||

Those who are 

attuned to Your Love, 

O my Lord and Master, 

are released from the 

pains of birth and 

death.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੂੰ ਮਣ 

ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32242 750 qyrI bKs n mytY 
koeI siqgur kw 
idlwsw]2]

Thaeree Bakhas N 

Maettai Koee 

Sathigur Kaa 

Dhilaasaa ||2||

No one can erase Your 

Blessings; the True 

Guru has given me this 

assurance. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ (ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਇਹ) ਭਰੋਸਾ (ਚੇਤੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਹੋਈ) ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੨॥
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32243 750 nwmu iDAwiein  
suK Pl pwiein  
AwT phr 
AwrwDih]

Naam Dhhiaaein 

Sukh Fal Paaein 

Aath Pehar 

Aaraadhhehi ||

Those who meditate 

on the Naam, the 

Name of the Lord, 

obtain the fruits of 

peace. Twenty-four 

hours a day, they 

worship and adore 

You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਤੇਰਾ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਤੇਰਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

32244 750 qyrI srix qyrY 
BrvwsY pMc dust 
lY swDih]3]

Thaeree Saran 

Thaerai 

Bharavaasai Panch 

Dhusatt Lai 

Saadhhehi ||3||

In Your Sanctuary, 

with Your Support, 

they subdue the five 

villains. ||3||

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਆ ਕੇ, ਤੇਰੇ 

ਆਸਰੇ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਿੜ ਕੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

32245 750 igAwnu iDAwnu 
ikCu krmu n 
jwxw swr n 
jwxw qyrI]

Giaan Dhhiaan 

Kishh Karam N 

Jaanaa Saar N 

Jaanaa Thaeree ||

I know nothing about 

wisdom, meditation 

and good deeds; I 

know nothing about 

Your excellence.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ (ਭੀ) 
ਤੇਰੇ (ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੀ) ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਸਾਂ ਿਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਜਟਕਾਣੀ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਦੀ ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂਝ 

ਨਹੀਂ ਸੀ।
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32246 750 sB qy vfw 
siqguru nwnku  
ijin kl rwKI 
myrI] 
4]10]57]

Sabh Thae Vaddaa 

Sathigur Naanak 

Jin Kal Raakhee 

Maeree 

||4||10||57||

Guru Nanak is the 

greatest of all; He 

saved my honor in this 

Dark Age of Kali Yuga. 

||4||10||57||

ਪਰ (ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਮਲ 

ਜਪਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਿ ਰੱਖ 

ਲਈ (ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ) 
॥੪॥੧੦॥੫੭॥

32247 750 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32248 750 sgl iqAwig  
gur srxI 
AwieAw rwKhu 
rwKnhwry]

Sagal Thiaag Gur 

Saranee Aaeiaa 

Raakhahu 

Raakhanehaarae 

||

Renouncing 

everything I have 

come to the Guru's 

Sanctuary; save me O 

my Savior Lord!

ਹੇ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ 

ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ। ਮੈਂ 
ਸਾਰੇ (ਆਸਰੇ) ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ।

32249 750 ijqu qU lwvih  
iqqu hm lwgh  
ikAw eyih jMq 
ivcwry]1]

Jith Thoo Laavehi 

Thith Ham Laageh 

Kiaa Eaehi Janth 

Vichaarae ||1||

Whatever You link me 

to, to that I am linked; 

what can this poor 

creature do? ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚਾਜਰਆਂ ਦੀ ਕੀਹ ਪਾਂਇਆਂ 

ਹੈ? ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ 
ਉਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ 
॥੧॥

32250 750 myry rwm jI qUM 
pRB AMqrjwmI]

Maerae Raam Jee 

Thoon Prabh 

Antharajaamee ||

O my Dear Lord God, 

You are the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਿੀ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੂੂੰ  (ਮੇਰੇ) ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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32251 750 kir ikrpw 
gurdyv dieAwlw  
gux gwvw inq 
suAwmI]1]rhwau
]

Kar Kirapaa 

Guradhaev 

Dhaeiaalaa Gun 

Gaavaa Nith 

Suaamee ||1|| 

Rehaao ||

Be Merciful to me, O 

Divine, Compassionate 

Guru, that I may 

constantly sing the 

Glorious Praises of my 

Lord and Master. 

||1||Pause||

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਦੇਵ! ਹੇ 

ਸੁਆਮੀ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

32252 750 AwT phr pRBu 
Apnw iDAweIAY  
gur pRswid Bau 
qrIAY]

Aath Pehar Prabh 

Apanaa 

Dhhiaaeeai Gur 

Prasaadh Bho 

Thareeai ||

Twenty-four hours a 

day, I meditate on my 

God; by Guru's Grace, 

I cross over the 

terrifying world-ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

32253 750 Awpu iqAwig  
hoeIAY sB ryxw  
jIviqAw ieau 
mrIAY]2]

Aap Thiaag Hoeeai 

Sabh Raenaa 

Jeevathiaa Eio 

Mareeai ||2||

Renouncing self-

conceit, I have 

become the dust of all 

men's feet; in this 

way, I die, while I am 

still alive. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ 

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ ਜਨਰਮੋਹ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥
32254 750 sPl jnmu iqs 

kw jg BIqir  
swDsMig nwau 
jwpy]

Safal Janam This 

Kaa Jag Bheethar 

Saadhhasang 

Naao Jaapae ||

How fruitful is the life 

of that being in this 

world, who chants the 

Name in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ, ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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32255 750 sgl mnorQ iqs 
ky pUrn ijsu 
dieAw kry pRBu 
Awpy]3]

Sagal Manorathh 

This Kae Pooran Jis 

Dhaeiaa Karae 

Prabh Aapae ||3||

All desires are fulfilled, 

for the one who is 

blessed with God's 

Kindness and Mercy. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ॥੩॥

32256 750 dIn dieAwl 
ikRpwl pRB 
suAwmI qyrI 
srix dieAwlw]

Dheen Dhaeiaal 

Kirapaal Prabh 

Suaamee Thaeree 

Saran Dhaeiaalaa 

||

O Merciful to the 

meek, Kind and 

Compassionate Lord 

God, I seek Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਜਕਿਪਾਲ! ਹੇ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ!

32257 750 kir ikrpw 
Apnw nwmu dIjY  
nwnk swD 
rvwlw]4]11]5
8]

Kar Kirapaa 

Apanaa Naam 

Dheejai Naanak 

Saadhh Ravaalaa 

||4||11||58||

Take pity upon me, 

and bless me with 

Your Name. Nanak is 

the dust of the feet of 

the Holy. 

||4||11||58||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇਹ 

॥੪॥੧੧॥੫੮॥

32258 750 rwgu sUhI 
AstpdIAw 
mhlw 1 Gru 1 

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Raag Soohee 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 1 Ghar 1

Raag Soohee, 

Ashtapadee, First 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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32259 750 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32260 750 siB Avgx mY  
guxu nhI koeI]

Sabh Avagan Mai 

Gun Nehee Koee 

||

I am totally without 

virtue; I have no virtue 

at all.

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਹੀ 
ਹਨ, ਗੁਣ ਇੱਕ ਭੀ ਨਹੀਂ।

32261 750 ikau kir kMq 
imlwvw hoeI]1]

Kio Kar Kanth 

Milaavaa Hoee 

||1||

How can I meet my 

Husband Lord? ||1||

(ਇਸ ਹਾਲਤ ਜਵਚ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਜਕਵੇਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੧॥

32262 750 nw mY rUpu n bMky 
nYxw]

Naa Mai Roop N 

Bankae Nainaa ||

I have no beauty, no 

enticing eyes.

ਨਾਹ ਮੇਰੀ (ਸੋਹਣੀ) ਸ਼ਕਲ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਹਨ,

32263 750 nw kul FMgu n 
mITy 
bYxw]1]rhwau]

Naa Kul Dtang N 

Meethae Bainaa 

||1|| Rehaao ||

I do not have a noble 

family, good manners 

or a sweet voice. 

||1||Pause||

ਨਾਹ ਹੀ ਚੂੰਗੀ ਕੁਲ ਵਾਜਲਆਂ 

ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਚੱਿ-ਆਚਾਰ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਜਮੱਠੀ ਹੈ 

(ਮੈਂ ਜਿਰ ਜਕਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ?) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

32264 750 shij sIgwr  
kwmix kir 
AwvY]

Sehaj Seegaar 

Kaaman Kar Aavai 

||

The soul-bride adorns 

herself with peace and 

poise.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਅਡੋਲ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

(ਜਟਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ) ਹਾਰ 

ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰ ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਪਤੀ-
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ)
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32265 750 qw sohwgix jw 
kMqY BwvY]2]

Thaa Sohaagan Jaa 

Kanthai Bhaavai 

||2||

But she is a happy soul-

bride, only if her 

Husband Lord is 

pleased with her. 

||2||

ਤਦੋਂ ਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

32266 750 nw iqsu rUpu n 
ryiKAw kweI]

Naa This Roop N 

Raekhiaa Kaaee ||

He has no form or 

feature;

ਉਸ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੀ (ਇਹਨੀਂ 
ਅੱਖੀਂ ਜਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ) 

ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਜਚੂੰ ਨਹ  ਭੀ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਸਕੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰ ਸਕੀਏ।
32267 750 AMiq n swihbu 

ismirAw 
jweI]3]

Anth N Saahib 

Simariaa Jaaee 

||3||

At the very last 

instant, he cannot 

suddenly be 

contemplated. ||3||

ਪਰ ਿੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰੀ ਹੀ ਰੱਜਖਆ, ਤਾਂ) ਅੂੰਤ 

ਸਮੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਸਮਜਰਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੩॥

32268 750 suriq miq nwhI 
cqurweI]

Surath Math 

Naahee 

Chathuraaee ||

I have no 

understanding, 

intellect or cleverness.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ) ਸੁਰਤ 

ਨਹੀਂ, (ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਕੋਈ) ਅਕਲ 

ਨਹੀਂ (ਕੋਈ) ਜਸਆਣਪ ਨਹੀਂ।

32269 750 kir ikrpw pRB  
lwvhu pweI]4]

Kar Kirapaa Prabh 

Laavahu Paaee 

||4||

Have Mercy upon me, 

God, and attach me to 

Your Feet. ||4||

(ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ) ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਚਰਨੀਂ ਲਾ ਲੈ 

॥੪॥

32270 750 KrI isAwxI kMq  
n BwxI]

Kharee Siaanee 

Kanth N Bhaanee 

||

She may be very 

clever, but this does 

not please her 

Husband Lord.

ਉਹ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਜਵਚ ਭਾਵੇਂ) 
ਬਹੁਤ ਜਸਆਣੀ (ਭੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ) 

ਉਹ ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ,
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32271 750 mwieAw lwgI  
Brim BulwxI]5]

Maaeiaa Laagee 

Bharam 

Bhulaanee ||5||

Attached to Maya, she 

is deluded by doubt. 

||5||

ਿੇਹੜੀ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ 

ਿਸੀ ਰਹੇ, ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੀ ਰਹੇ ॥੫॥

32272 750 haumY jweI qw 
kMq smweI]

Houmai Jaaee 

Thaa Kanth 

Samaaee ||

But if she gets rid of 

her ego, then she 

merges in her 

Husband Lord.

ਹੇ ਕੂੰਤ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਹੋਵੇ ਤਦੋਂ ਹੀ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

32273 750 qau kwmix 
ipAwry nv iniD 
pweI]6]

k`wmix Tho Kaaman 

Piaarae Nav Nidhh 

Paaee ||6||

Only then can the soul-

bride obtain the nine 

treasures of her 

Beloved. ||6||

ਤਦੋਂ ਹੀ, ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਤੈਨੂੂੰ -ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦੇ 

ਸੋਮੇ ਨੂੂੰ -ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੬॥

32274 750 Aink jnm 
ibCurq duKu 
pwieAw]

Anik Janam 

Bishhurath Dhukh 

Paaeiaa ||

Separated from You 

for countless 

incarnations, I have 

suffered in pain.

ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਜਰਆ ਹੈ,

32275 750 kru gih lyhu  
pRIqm pRB 
rwieAw]7]

Kar Gehi Laehu 

Preetham Prabh 

Raaeiaa ||7||

Please take my hand, 

O my Beloved 

Sovereign Lord God. 

||7||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਰਾਇ! ਹੇ ਪਿੀਤਮ! ਹੁਣ 

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਿੜ ਲੈ ॥੭॥

32276 750 Bxiq nwnku shu 
hY BI hosI]

Bhanath Naanak 

Sahu Hai Bhee 

Hosee ||

Prays Nanak, the Lord 

is, and shall always be.

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ (ਸਚ-ਮੁਚ ਮੌਿੂਦ) 

ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
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32277 750 jY BwvY ipAwrw  
qY rwvysI]8]1]

rwvy-sI Jai Bhaavai Piaaraa 

Thai Raavaesee 

||8||1||

She alone is ravished 

and enjoyed, with 

whom the Beloved 

Lord is pleased. 

||8||1||

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧॥

32278 751 sUhI mhlw 1 Gru 
9

Soohee Mehalaa 1 

Ghar 9

Soohee, First Mehl, 

Ninth House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੯ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

32279 751 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32280 751 kcw rMgu ksuMB 
kw QoViVAw idn 
cwir jIau]

k-suMB Kachaa Rang 

Kasunbh Kaa 

Thhorrarriaa Dhin 

Chaar Jeeo ||

The color of safflower 

is transitory; it lasts 

for only a few days.

(ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਹਣੱਪ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਿੁੱ ਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਥ ਕਸੁੂੰ ਭੇ 
ਦੇ ਰੂੰਗ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ) ਕਸੁੂੰ ਭੇ 
ਦੇ ਿੁੱ ਲ ਦਾ ਰੂੰਗ ਕੱਚਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਥੋੜਾ ਜਚਰ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਚਾਰ ਜਦਨ ਹੀ ਜਟਕਦਾ ਹੈ।
32281 751 ivxu nwvY BRim 

BulIAw Tig muTI 
kUiVAwir jIau]

Vin Naavai Bhram 

Bhuleeaa Thag 

Muthee Koorriaar 

Jeeo ||

Without the Name, 

the false woman is 

deluded by doubt and 

plundered by thieves.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਪਾਰਨ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ-ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦੇ) ਭੁਲੇਖੇ 

ਜਵਚ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ (ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ) 

ਲੁੱ ਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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32282 751 scy syqI riqAw  
jnmu n dUjI vwr 
jIau]1]

Sachae Saethee 

Rathiaa Janam N 

Dhoojee Vaar Jeeo 

||1||

But those who are 

attuned to the True 

Lord, are not 

reincarnated again. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਈਏ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ 

(ਦਾ ਗੇੜ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

32283 751 rMgy kw ikAw 
rMgIAY jo rqy rMgu 
lwie jIau]

Rangae Kaa Kiaa 

Rangeeai Jo 

Rathae Rang Laae 

Jeeo ||

How can one who is 

already dyed in the 

color of the Lord's 

Love, be colored any 

other color?

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਲਾ 
ਕੇ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਰੂੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ 
(ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਨੂੂੰ ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਕਰਮ-ਸੁਹਿ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ।

32284 751 rMgx vwlw 
syvIAY scy isau 
icqu lwie 
jIau]1]rhwau]

Rangan Vaalaa 

Saeveeai Sachae 

Sio Chith Laae 

Jeeo ||1|| 

Rehaao ||

So serve God the Dyer, 

and focus your 

consciousness on the 

True Lord. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਸੋ) ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ) ਰੂੰਗਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਚੱਤ ਲਾ ਕੇ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

32285 751 cwry kuMfw jy 
Bvih ibnu Bwgw  
Dnu nwih jIau]

Chaarae Kunddaa 

Jae Bhavehi Bin 

Bhaagaa Dhhan 

Naahi Jeeo ||

You wander around in 

the four directions, 

but without the good 

fortune of destiny, you 

shall never obtain 

wealth.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਚਾਰੇ ਕੂੂੰ ਟਾਂ 
ਭਾਲਦੀ ਜਿਰੇਂ ਤਾਂ ਭੀ ਚੂੰ ਗੇ 

ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ।
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32286 751 Avgix muTI jy 
iPrih biDk 
Qwie n pwih 
jIau]

b`iDk Avagan Muthee 

Jae Firehi Badhhik 

Thhaae N Paahi 

Jeeo ||

If you are plundered 

by corruption and 

vice, you shall wander 

around, but like a 

fugitive, you shall find 

no place of rest.

ਿ ੇਔਗੁਣ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਠੱਗ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਤੇ ਿ ੇਇਸ ਆਤਮਕ 

ਦਸ਼ਾ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  (ਤੀਰਥ ਆਜਦਕਾਂ 
ਤੇ ਭੀ) ਜਿਰੇਂ, ਤਾਂ ਭੀ ਜਸ਼ਕਾਰੀ 
ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਲਿਣ ਵਾਂਗ ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗੀ।

32287 751 guir rwKy sy 
aubry sbid rqy 
mn mwih jIau 
]2]

Gur Raakhae Sae 

Oubarae Sabadh 

Rathae Man 

Maahi Jeeo ||2||

Only those who are 

protected by the Guru 

are saved; their minds 

are attuned to the 

Word of the Shabad. 

||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, 
ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੂੰ ਗੇ ਗਏ ਹਨ, 

ਉਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਦੇ ਹਨ ॥੨॥

32288 751 icty ijn ky 
kpVy mYly icq 
kTor jIau]

Chittae Jin Kae 

Kaparrae Mailae 

Chith Kathor Jeeo 

||

Those who wear white 

clothes, but have filthy 

and stone-hearted 

minds,

(ਬਗੁਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਜਚੱਟੇ ਹਨ, 

ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਭੀ ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ 

ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਿੜਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ 
ਹੀ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਜਚੱਟੇ 

ਹਨ ਪਰ ਮਨ ਮੈਲੇ ਹਨ ਤੇ 

ਜਨਰਦਈ ਹਨ,

32289 751 iqn muiK nwmu n 
aUpjY dUjY ivAwpy 
cor jIau]

Thin Mukh Naam 

N Oopajai Dhoojai 

Viaapae Chor Jeeo 

||

May chant the Lord's 

Name with their 

mouths, but they are 

engrossed in duality; 

they are thieves.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ (ਆਖਣ ਨਾਲ 

ਮਨ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਉਹ 

(ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਧ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ 

ਅਸਲ ਜਵਚ) ਚੋਰ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ 

ਹਨ।
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32290 751 mUlu n bUJih 
Awpxw sy psUAw 
sy For jIau]3]

Mool N Boojhehi 

Aapanaa Sae 

Pasooaa Sae Dtor 

Jeeo ||3||

They do not 

understand their own 

roots; they are beasts. 

They are just animals! 

||3||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬੁਧੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ 
ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਹਨ ॥੩॥

32291 751 inq inq KusIAw 
mnu kry inq inq 
mMgY suK jIau]

Nith Nith 

Khuseeaa Man 

Karae Nith Nith 

Mangai Sukh Jeeo 

||

Constantly, 

continually, the mortal 

seeks pleasures. 

Constantly, 

continually, he begs 

for peace.

(ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਚਾਉ-

ਮਲਹਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ 
ਸੁਖ ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ,

32292 751 krqw iciq n 
AwveI iPir 
iPir lgih duK 
jIau]

Karathaa Chith N 

Aavee Fir Fir 

Lagehi Dhukh Jeeo 

||

But he does not think 

of the Creator Lord, 

and so he is overtaken 

by pain, again and 

again.

ਪਰ (ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ) ਕਰਤਾਰ 

ਉਸ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਵੱਸਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੱੁਖ 

ਜਵਆਪਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

32293 751 suK duK dwqw 
min vsY iqqu 
qin kYsI BuK 
jIau]4]

Sukh Dhukh 

Dhaathaa Man 

Vasai Thith Than 

Kaisee Bhukh Jeeo 

||4||

But one, within whose 

mind the Giver of 

pleasure and pain 

dwells - how can his 

body feel any need? 

||4||

(ਹਾਂ,) ਜਿਸ ਮਨ ਜਵਚ ਸੁਖ ਦੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ (ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਾਂ 
ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) ॥੪॥
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32294 751 bwkI vwlw 
qlbIAY isir 
mwry jMdwru jIau]

b`wkI Baakee Vaalaa 

Thalabeeai Sir 

Maarae Jandhaar 

Jeeo ||

One who has a karmic 

debt to pay off is 

summoned, and the 

Messenger of Death 

smashes his head.

(ਿੀਵ-ਵਣਿਾਰਾ ਇਥੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਵਣਿ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ 

ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਇਹ ਵਣਿ 

ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 
ਆਪਣ ੇਜਸਰ ਚਾੜਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ) ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੂੂੰ  ਸੱਦਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਿਮਰਾਿ ਉਸ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

32295 751 lyKw mMgY dyvxw  
puCY kir bIcwru 
jIau]

Laekhaa Mangai 

Dhaevanaa 

Pushhai Kar 

Beechaar Jeeo ||

When his account is 

called for, it has to be 

given. After it is 

reviewed, payment is 

demanded.

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੱੁਛਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲੇਖਾ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋ(ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ੂੰ ਮੇ) ਦੇਣਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ।

32296 751 scy kI ilv 
aubrY bKsy 
bKsxhwru 
jIau]5]

Sachae Kee Liv 

Oubarai Bakhasae 

Bakhasanehaar 

Jeeo ||5||

Only love for the True 

One will save you; the 

Forgiver forgives. 

||5||

ਜਿਸ ਿੀਵ ਵਣਿਾਰੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਲਗਨ 

ਹੋਵੇ, ਉਹ ਿਮਰਾਿ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ 
ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ 

ਪਿਭੂ ਉਸ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
32297 751 An ko kIjY 

imqVw Kwku rlY  
mir jwie jIau]

Anhor[ konUM[ im`qVw An Ko Keejai 

Mitharraa Khaak 

Ralai Mar Jaae 

Jeeo ||

If you make any friend 

other than God, you 

shall die and mingle 

with the dust.

ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਤਰ ਬਣਾਇਆ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ (ਅਿੇਹੇ ਜਮੱਤਰ 

ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ) ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਰਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6546 Published: March 06/ 2014



32298 751 bhu rMg dyiK 
BulwieAw Buil 
Buil AwvY jwie 
jIau]

Bahu Rang Dhaekh 

Bhulaaeiaa Bhul 

Bhul Aavai Jaae 

Jeeo ||

Gazing upon the many 

games of love, you are 

beguiled and 

bewildered; you come 

and go in 

reincarnation.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32299 751 ndir pRBU qy 
CutIAY ndrI 
myil imlwie 
jIau]6]

Nadhar Prabhoo 

Thae Shhutteeai 

Nadharee Mael 

Milaae Jeeo ||6||

Only by God's Grace 

can you be saved. By 

His Grace, He unites in 

His Union. ||6||

(ਇਸ ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ-

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

32300 751 gwPl igAwn 
ivhUixAw gur 
ibnu igAwnu n 
Bwil jIau]

Gaafal Giaan 

Vihooniaa Gur Bin 

Giaan N Bhaal 

Jeeo ||

O careless one, you 

are totally lacking any 

wisdom; do not seek 

wisdom without the 

Guru.

ਹੇ ਅਵੇਸਲੇ ਤੇ ਜਗਆਨ-ਹੀਣ 

ਿੀਵ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਦੀ ਆਸ ਜਵਅਰਥ ਹੈ।

32301 751 iKMcoqwix 
ivgucIAY burw 
Blw duie nwil 
jIau]

ivgu`cIAY Khinchothaan 

Vigucheeai Buraa 

Bhalaa Dhue Naal 

Jeeo ||

By indecision and 

inner conflict, you 

shall come to ruin. 

Good and bad both 

pull at you.

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮੌਿੂਦ ਹੀ ਹਨ, (ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਨਾਹ ਪਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਅੂੰਦਰਲੇ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਖੱਚਦੇ ਹਨ) ਤੇ 

ਇਸ ਜਖੱਚਾ-ਜਖੱਚੀ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੋਵੀਦਾ ਹੈ।
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32302 751 ibnu sbdY BY 
riqAw sB johI 
jmkwil 
jIau]7]

Bin Sabadhai Bhai 

Rathiaa Sabh 

Johee Jamakaal 

Jeeo ||7||

Without being attuned 

to the Word of the 

Shabad and the Fear 

of God, all come under 

the gaze of the 

Messenger of Death. 

||7||

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਲੋਕਾਈ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ) 

ਸਜਹਮ ਜਵਚ ਗਿਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਅਿੇਹੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨੇ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਆਪਣੀ 
ਤੱਕ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
32303 751 ijin kir kwrxu 

DwirAw sBsY 
dyie AwDwru 
jIau]

Jin Kar Kaaran 

Dhhaariaa 

Sabhasai Dhaee 

Aadhhaar Jeeo ||

He who created the 

creation and sustains 

it, gives sustenance to 

all.

ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਜਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

32304 751 so ikau mnhu 
ivswrIAY sdw 
sdw dwqwru jIau]

So Kio Manahu 

Visaareeai Sadhaa 

Sadhaa Dhaathaar 

Jeeo ||

How can you forget 

Him from your mind? 

He is the Great Giver, 

forever and ever.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਮਨ ਤੋਂ 
ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸਭ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

32305 751 nwnk nwmu n 
vIsrY inDwrw 
AwDwru 
jIau]8]1]2]

Naanak Naam N 

Veesarai 

Nidhhaaraa 

Aadhhaar Jeeo 

||8||1||2||

Nanak shall never 

forget the Naam, the 

Name of the Lord, the 

Support of the 

unsupported. 

||8||1||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਭੁੱ ਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਨਆਸਜਰਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ 

॥੮॥੧॥੨॥

32306 751 sUhI mhlw 1 
kwPI Gru 10

Soohee Mehalaa 1 

Kaafee Ghar 10

Soohee, First Mehl, 

Kaafee, Tenth House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ/ਕਾਿੀ, ਘਰ ੧੦ 

ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।
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32307 751 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32308 751 mwxs jnmu dulMBu  
gurmuiK pwieAw]

du-lMBu Maanas Janam 

Dhulanbh 

Guramukh Paaeiaa 

||

For if you depart with 

virtue, then pain shall 

never afflict you. ||5||

(ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ 
ਕਦਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ।

32309 751 mnu qnu hoie 
culMBu jy siqgur 
BwieAw]1]

cu-lMBu Man Than Hoe 

Chulanbh Jae 

Sathigur Bhaaeiaa 

||1||

The mind and body 

are dyed in the deep 

red color of devotional 

love, if it pleases the 

True Guru. ||1||

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ 

(ਭਾਵ, ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਹੋ 

ਿਾਏ) ਤਾਂ (ਸਰਨ ਪਏ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ) ਗੂੜਹਾ 
ਲਾਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲਾਲੀ 
ਚੜਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

32310 751 clY jnmu svwir  
vKru scu lY]

Chalai Janam 

Savaar Vakhar 

Sach Lai ||

He departs with his 

life embellished and 

successful, taking the 

merchandise of the 

True Name.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਸੌਦਾ ਜਵਹਾਝਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰਦਾ ਹੈ।
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32311 751 piq pwey 
drbwir siqgur 
sbid 
BY]1]rhwau]

Path Paaeae 

Dharabaar 

Sathigur Sabadh 

Bhai ||1|| Rehaao 

||

He is honored in the 

Darbaar, the Royal 

Court, of the Lord, 

through the Shabad, 

the Word of the True 

Guru, and the Fear of 

God. ||1||Pause||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਡਰ ਅਦਬ 

ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32312 751 min qin scu 
slwih swcy min 
BwieAw]

Man Than Sach 

Salaahi Saachae 

Man Bhaaeiaa ||

One who praises the 

True Lord with his 

mind and body, 

pleases the Mind of 

the True Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

32313 752 lwil rqw mnu 
mwinAw guru pUrw 
pwieAw]2]

Laal Rathaa Man 

Maaniaa Gur 

Pooraa Paaeiaa 

||2||

Attuned to the 

Beloved Lord, the 

mind is appeased, and 

finds the Perfect Guru. 

||2||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਉਸ ਲਾਲੀ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਰਜਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) ॥੨॥

32314 752 hau jIvw gux 
swir AMqir qU 
vsY]

Ho Jeevaa Gun 

Saar Anthar Thoo 

Vasai ||

I live, by cherishing 

Your Glorious Virtues; 

You dwell deep within 

me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਮੌਲ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

"ਤੂ ਹੀ ਤੂ" ਦੀ ਧੁਨ ਲੱਗ ਪਏ।

32315 752 qUM vsih mn 
mwih shjy ris 
rsY]3]

Thoon Vasehi Man 

Maahi Sehajae Ras 

Rasai ||3||

You dwell within my 

mind, and so it 

naturally celebrates in 

joyful delight. ||3||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪਏ,ਂ 

ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਿਾਏ ॥੩॥
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32316 752 mUrK mn 
smJwie AwKau 
kyqVw]

Moorakh Man 

Samajhaae Aakho 

Kaetharraa ||

O my foolish mind, 

how can I teach and 

instruct you?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਕਤਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਕੇ 

ਦੱਸਾਂ,

32317 752 gurmuiK hir gux 
gwie rMig 
rMgyqVw]4]

Guramukh Har 

Gun Gaae Rang 

Rangaetharraa 

||4||

As Gurmukh, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, and so become 

attuned to His Love. 

||4||

ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾ 
(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈ) ॥੪॥
32318 752 inq inq irdY 

smwil pRIqmu 
Awpxw]

Nith Nith Ridhai 

Samaal Preetham 

Aapanaa ||

Continually, 

continuously, 

remember and cherish 

your Beloved Lord in 

your heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ।

32319 752 jy clih gux 
nwil nwhI duKu 
sMqwpxw]5]

Jae Chalehi Gun 

Naal Naahee 

Dhukh 

Santhaapanaa 

||5||

For if you depart with 

virtue, then pain shall 

never afflict you. ||5||

ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ 

ਚੂੰ ਗੇ) ਗੁਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ (ਿੀਵਨ 

ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) ਤੁਰੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਕਲੇਸ਼ ਤੈਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ 
॥੫॥

32320 752 mnmuK Brim 
Bulwxw nw iqsu 
rMgu hY]

Manamukh 

Bharam Bhulaanaa 

Naa This Rang Hai 

||

The self-willed 

manmukh wanders 

around, deluded by 

doubt; he does not 

enshrine love for the 

Lord.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ 
ਚੜਹਦੀ।
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32321 752 mrsI hoie 
ivfwxw min qin 
BMgu hY]6]

Marasee Hoe 

Viddaanaa Man 

Than Bhang Hai 

||6||

He dies as a stranger 

to his own self, and his 

mind and body are 

spoiled. ||6||

ਉਹ ਜਨਖਸਮਾ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ) ਜਵਛੋੜਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

32322 752 gur kI kwr 
kmwie lwhw Gir 
AwixAw]

Gur Kee Kaar 

Kamaae Laahaa 

Ghar Aaniaa ||

Performing service to 

the Guru, you shall go 

home with the profit.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਕਾਰ (ਭਗਤੀ) ਕਰ ਕੇ (ਭਗਤੀ 
ਦਾ) ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਲੈ ਆਂਦਾ,

32323 752 gurbwxI inrbwxu  
sbid 
pCwixAw]7]

Gurabaanee 

Nirabaan Sabadh 

Pashhaaniaa ||7||

Through the Word of 

the Guru's Bani, and 

the Shabad, the Word 

of God, the state of 

Nirvaanaa is attained. 

||7||

ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲਈ ॥੭॥

32324 752 iek nwnk kI 
Ardwis jy quDu 
BwvsI]

Eik Naanak Kee 

Aradhaas Jae 

Thudhh 

Bhaavasee ||

Nanak makes this one 

prayer: if it pleases 

Your Will,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਅਰਦਾਸ ਭੀ ਇਹੀ ਹੈ ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਇਹ ਪਸੂੰਦ ਆ ਿਾਏ,

32325 752 mY dIjY nwm 
invwsu hir gux 
gwvsI]8]1]3]

Mai Dheejai Naam 

Nivaas Har Gun 

Gaavasee 

||8||1||3||

Bless me with a home 

in Your Name, Lord, 

that I may sing Your 

Glorious Praises. 

||8||1||3||

ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਕਰ ਦੇਹ ਤਾ 
ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੮॥੧॥੩॥

32326 752 sUhI mhlw 1] Soohee Mehalaa 1 

||

Soohee, First Mehl:
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32327 752 ijau Awrix lohw 
pwie BMin 
GVweIAY]

Jio Aaran Lohaa 

Paae Bhann 

Gharraaeeai ||

As iron is melted in 

the forge and re-

shaped,

ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਜਵਚ ਲੋਹਾ ਪਾ ਕੇ 

(ਤੇ) ਗਾਲ ਕੇ (ਨਵੇਂ ਜਸਰੇ) 

ਘਜੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਕੂੰਮ 

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਬਣਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ)

32328 752 iqau swkqu jonI 
pwie BvY 
BvweIAY]1]

Thio Saakath 

Jonee Paae Bhavai 

Bhavaaeeai ||1||

So is the godless 

materialist 

reincarnated, and 

forced to wander 

aimlessly. ||1||

ਜਤਵੇਂ ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ ਿੀਵ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਚੱਕਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਆਜਖ਼ਰ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਸੁਮਜਤ 

ਜਸੱਖਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
32329 752 ibnu bUJy sBu duKu  

duKu kmwvxw]

Bin Boojhae Sabh 

Dhukh Dhukh 

Kamaavanaa ||

Without 

understanding, 

everything is suffering, 

earning only more 

suffering.

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਿਾਚ) ਸਮਝਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ (ਿੇਹੜਾ ਭੀ) 
ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੱੁਖ (ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੱੁਖ 

ਹੀ ਦੱੁਖ (ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ)।

32330 752 haumY AwvY jwie  
Brim 
Bulwvxw]1]rhwau
]

Houmai Aavai Jaae 

Bharam 

Bhulaavanaa 

||1|| Rehaao ||

In his ego, he comes 

and goes, wandering 

in confusion, deluded 

by doubt. 

||1||Pause||

ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32331 752 qUM gurmuiK 
rKxhwru hir 
nwmu iDAweIAY]

Thoon Guramukh 

Rakhanehaar Har 

Naam Dhhiaaeeai 

||

You save those who 

are Gurmukh, O Lord, 

through meditation on 

Your Naam.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ 

ਆਜਖ਼ਰ) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ 
ਹੈਂ; ਉਹ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।
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32332 752 mylih quJih 
rjwie sbdu 
kmweIAY]2]

Maelehi Thujhehi 

Rajaae Sabadh 

Kamaaeeai ||2||

You blend with 

Yourself, by Your Will, 

those who practice 

the Word of the 

Shabad. ||2||

ਗੁਰੂ (ਭੀ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ (ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ (ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਚਰਨ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੨॥
32333 752 qUM kir kir 

vyKih Awip dyih 
su pweIAY]

Thoon Kar Kar 

Vaekhehi Aap 

Dhaehi S Paaeeai 

||

You created the 

Creation, and You 

Yourself gaze upon it; 

whatever You give, is 

received.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ ਉਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32334 752 qU dyKih Qwip 
auQwip dir 
bInweIAY]3]

bInweIAYcux ky Thoo Dhaekhehi 

Thhaap Outhhaap 

Dhar Beenaaeeai 

||3||

You watch, establish 

and disestablish; You 

keep all in Your vision 

at Your Door. ||3||

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਆਪ 

ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਸਭ ਦੀ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਜਵਚ 

ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥

32335 752 dyhI hovig Kwku  
pvxu aufweIAY]

Dhaehee Hovag 

Khaak Pavan 

Ouddaaeeai ||

The body shall turn to 

dust, and the soul 

shall fly away.

ਿਦੋਂ (ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ) ਸੁਆਸ 

ਜਨਕਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 

ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
32336 752 iehu ikQY Gru 

Aauqwku mhlu n 
pweIAY]4]

(Aauqwku)bYTkW Eihu Kithhai Ghar 

Aouthaak Mehal N 

Paaeeai ||4||

So where are their 

homes and resting 

places now? They do 

not find the Mansion 

of the Lord's Presence, 

either. ||4||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ 
ਮਨੱੁਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜਿਰ 

ਨਾਹ ਇਹ ਘਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਬੈਠਕ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਇਹ ਮਹਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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32337 752 idhu dIvI AMD 
Goru Gbu 
muhweIAY]

(G`bu)Gr[(muhweIAY)lu`tw
aNudy

Dhihu Dheevee 

Andhh Ghor Ghab 

Muhaaeeai ||

In the pitch darkness 

of broad daylight, 

their wealth is being 

plundered.

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਿਾਚ ਸਮਝਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਿੀਵ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ 
ਮਾਲ (ਆਤਮਕ ਸਰਮਾਇਆ) 

ਲੁਟਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਚੱਟਾ ਜਦਨ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ (ਇਸ ਦੇ ਭਾ ਦਾ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

32338 752 grib musY Gru 
coru iksu 
rUAweIAY]5]

hMkwr cor, Gru 
(mu`sY)lut`dw[ iks A`gy 
(rUAweIAY)&irAwd 
krIey

Garab Musai Ghar 

Chor Kis 

Rooaaeeai ||5||

Pride is looting their 

homes like a thief; 

where can they file 

their complaint? ||5||

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ (ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਰਜਹਣ 

ਕਰਕੇ ਮੋਹ-ਰੂਪ) ਚੋਰ ਇਸ ਦੇ 

ਘਰ (ਆਤਮਕ ਸਰਮਾਏ) ਨੂੂੰ  
ਲੁੱ ਟਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਸਮਝ ਹੀ 
ਨਹੀਂ) ਜਕਸ ਪਾਸ ਜਸ਼ਕਾਇਤ 

ਕਰੇ? ॥੫॥
32339 752 gurmuiK coru n 

lwig hir nwim 
jgweIAY]

Guramukh Chor N 

Laag Har Naam 

Jagaaeeai ||

The thief does not 

break into the home 

of the Gurmukh; he is 

awake in the Name of 

the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ (ਦੇ ਸਰਮਾਏ) ਨੂੂੰ  
ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਤਮਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਚੋਰ 

ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
32340 752 sbid invwrI 

Awig joiq 
dIpweIAY]6]

(dIpweIAY)pRkwSdI hY Sabadh Nivaaree 

Aag Joth 

Dheepaaeeai ||6||

The Word of the 

Shabad puts out the 

fire of desire; God's 

Light illuminates and 

enlightens. ||6||

ਗੁਰੂ ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦ ਨਾਲ (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-) ਅੱਗ ਬੁਝਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਿਗਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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32341 752 lwlu rqnu hir 
nwmu guir suriq 
buJweIAY]

bu`JweIAY Laal Rathan Har 

Naam Gur Surath 

Bujhaaeeai ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is a jewel, 

a ruby; the Guru has 

taught me the Word 

of the Shabad.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) 
ਲਾਲ ਹੈ ਰਤਨ ਹੈ (ਸਰਨ ਪਏ 

ਜਸੱਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਝ ਦੇ 

ਜਦੱਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਨਹੀਂ 
ਪੋਂਹਦੀ)।

32342 752 sdw rhY inhkwmu  
jy gurmiq 
pweIAY]7]

Sadhaa Rehai 

Nihakaam Jae 

Guramath Paaeeai 

||7||

One who follows the 

Guru's Teachings 

remains forever free 

of desire. ||7||

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸਜਖਆ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

32343 752 rwiq idhY hir 
nwau mMin 
vsweIAY]

Raath Dhihai Har 

Naao Mann 

Vasaaeeai ||

Night and day, 

enshrine the Lord's 

Name within your 

mind.

ਹੇ ਹਰੀ! ਰਾਤ ਜਦਨ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ,

32344 752 nwnk myil 
imlwie jy quDu 
BweIAY]8]2]4]

Naanak Mael 

Milaae Jae Thudhh 

Bhaaeeai 

||8||2||4||

Please unite Nanak in 

Union, O Lord, if it is 

pleasing to Your Will. 

||8||2||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਭਾਵੇ (ਤਾਂ ਮੇਹਰ ਕਰ, ਤੇ) 

ਆਪਣੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾ 
॥੮॥੨॥੪॥

32345 752 sUhI mhlw 1] Soohee Mehalaa 1 

||

Soohee, First Mehl:
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32346 752 mnhu n nwmu 
ivswir Aih 
inis iDAweIAY]

Manahu N Naam 

Visaar Ahinis 

Dhhiaaeeai ||

Never forget the 

Naam, the Name of 

the Lord, from your 

mind; night and day, 

meditate on it.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਮਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਭੁਲਾ। ਜਦਨ 

ਰਾਤ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

32347 752 ijau rwKih 
ikrpw Dwir iqvY 
suKu pweIAY]1]

Jio Raakhehi 

Kirapaa Dhhaar 

Thivai Sukh 

Paaeeai ||1||

As You keep me, in 

Your Merciful Grace, 

so do I find peace. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਮੈਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਏ, ਜਤਵੇਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

32348 752 mY AMDuly hir 
nwmu lkutI 
tohxI]

Mai Andhhulae 

Har Naam 

Lakuttee Ttohanee 

||

I am blind, and the 

Lord's Name is my 

cane.

ਮੈਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਅੂੰਨਹੇ  ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਡੂੰ ਗੋਰੀ (ਦਾ ਕੂੰਮ ਦੇਂਦਾ) ਹੈ, 

(ਮੇਰੇ ਲਈ) ਟੋਹਣੀ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਟੋਹ ਟੋਹ ਕੇ ਮੈਂ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ)।
32349 752 rhau swihb kI 

tyk n mohY 
mohxI]1]rhwau]

Reho Saahib Kee 

Ttaek N Mohai 

Mohanee ||1|| 

Rehaao ||

I remain under the 

Sheltering Support of 

my Lord and Master; I 

am not enticed by 

Maya the enticer. 

||1||Pause||

(ਿਦੋਂ) ਮੈਂ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32350 752 jh dyKau qh 
nwil guir 
dyKwilAw]

Jeh Dhaekho Theh 

Naal Gur 

Dhaekhaaliaa ||

Wherever I look, there 

the Guru has shown 

me that God is always 

with me.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਧਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ 
ਉਧਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੈਂ।
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32351 752 AMqir bwhir 
Bwil sbid 
inhwilAw]2]

Anthar Baahar 

Bhaal Sabadh 

Nihaaliaa ||2||

Searching inwardly 

and outwardly as well, 

I came to see Him, 

through the Word of 

the Shabad. ||2||

ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੨॥

32352 752 syvI siqgur 
Bwie nwmu 
inrMjnw]

Saevee Sathigur 

Bhaae Naam 

Niranjanaa ||

So serve the True Guru 

with love, through the 

Immaculate Naam, the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ! ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ।

32353 752 quDu BwvY iqvY 
rjwie Brmu Bau 
BMjnw]3]

Thudhh Bhaavai 

Thivai Rajaae 

Bharam Bho 

Bhanjanaa ||3||

As it pleases You, so 

by Your Will, You 

destroy my doubts 

and fears. ||3||

ਹੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਿ ੋਕੁਝ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

32354 752 jnmq hI duKu 
lwgY mrxw Awie 
kY]

Janamath Hee 

Dhukh Laagai 

Maranaa Aae Kai 

||

At the very moment of 

birth, he is afflicted 

with pain, and in the 

end, he comes only to 

die.

(ਿੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ 

ਦੇਈਏ ਤਾਂ) ਿੂੰ ਮਜਦਆਂ ਹੀ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਂਜਦਆਂ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਦੱੁਖ ਆ 

ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
32355 752 jnmu mrxu 

prvwxu hir gux 
gwie kY]4]

Janam Maran 

Paravaan Har Gun 

Gaae Kai ||4||

Birth and death are 

validated and 

approved, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

ਸਾਰਾ ਹੀ ਿੀਵਨ ਸਿਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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32356 752 hau nwhI qU 
hovih quD hI 
swijAw]

Ho Naahee Thoo 

Hovehi Thudhh 

Hee Saajiaa ||

When there is no ego, 

there You are; You 

fashioned all of this.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

ਜਨਵਾਿਦਾ ਹੈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਤੂੂੰ  (ਪਰਗਟ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ 'ਹਉਮੈ' ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀ।
32357 753 Awpy Qwip 

auQwip sbid 
invwijAw]5]

Aapae Thhaap 

Outhhaap Sabadh 

Nivaajiaa ||5||

You Yourself establish 

and disestablish; 

through the Word of 

Your Shabad, You 

elevate and exalt. 

||5||

ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਸਾਰਾ ਿਗਤ) ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੫॥

32358 753 dyhI Bsm rulwie  
n jwpI kh 
gieAw]

Dhaehee Bhasam 

Rulaae N Jaapee 

Keh Gaeiaa ||

When the body rolls in 

the dust, it is not 

known where the soul 

has gone.

ਿੀਵਾਤਮਾ (ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ 

ਰੁਲਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 
ਜਕੱਥੇ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32359 753 Awpy rihAw 
smwie so 
ivsmwdu 
BieAw]6]

Aapae Rehiaa 

Samaae So 

Visamaadh 

Bhaeiaa ||6||

He Himself is 

permeating and 

pervading; this is 

wonderful and 

amazing! ||6||

ਅਚਰਿ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 
(ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹਰ 

ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ ॥੬॥

32360 753 qUM nwhI pRB dUir  
jwxih sB qUhY]

Thoon Naahee 

Prabh Dhoor 

Jaanehi Sabh Thoo 

Hai ||

You are not far away, 

God; You know 

everything.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਜਕਸੇ ਭੀ ਥਾਂ ਤੋਂ) 
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  
ਹੈਂ।
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32361 753 gurmuiK vyiK 
hdUir AMqir BI 
qUhY]7]

Guramukh Vaekh 

Hadhoor Anthar 

Bhee Thoo Hai 

||7||

The Gurmukh sees You 

ever-present; You are 

deep within the 

nucleus of our inner 

self. ||7||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਅੂੰਦਰ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੈਂ (ਬਾਹਰ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਹੈਂ) ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ-

ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ॥੭॥

32362 753 mY dIjY nwm 
invwsu AMqir 
sWiq hoie]

Mai Dheejai Naam 

Nivaas Anthar 

Saanth Hoe ||

Please, bless me with 

a home in Your Name; 

may my inner self be 

at peace.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਬਖ਼ਸ਼, ਤਾ ਜਕ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

32363 753 gux gwvY nwnk 
dwsu siqguru miq 
dyie]8]3]5]

Gun Gaavai 

Naanak Dhaas 

Sathigur Math 

Dhaee 

||8||3||5||

May slave Nanak sing 

Your Glorious Praises; 

O True Guru, please 

share the Teachings 

with me. ||8||3||5||

(ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਦਾਸ (ਤੇਰੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੩॥੫॥

32364 753 rwgu sUhI mhlw 
3 Gru 1 
AstpdIAw 

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Raag Soohee 

Mehalaa 3 Ghar 1 

Asattapadheeaa

Raag Soohee, Third 

Mehl, First House, 

Ashtapadees:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

32365 753 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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32366 753 nwmY hI qy sBu 
ikCu hoAw ibnu 
siqgur nwmu n 
jwpY]

Naamai Hee Thae 

Sabh Kishh Hoaa 

Bin Sathigur Naam 

N Jaapai ||

Everything comes 

from the Naam, the 

Name of the Lord; 

without the True 

Guru, the Naam is not 

experienced.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ (ਸਾਰਾ ਰੌਸ਼ਨ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

32367 753 gur kw sbdu mhw 
rsu mITw ibnu 
cwKy swdu n jwpY]

Gur Kaa Sabadh 

Mehaa Ras 

Meethaa Bin 

Chaakhae Saadh N 

Jaapai ||

The Word of the 

Guru's Shabad is the 

sweetest and most 

sublime essence, but 

without tasting it, its 

flavor cannot be 

experienced.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਰਸ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਜਮੱਠਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਚੱਜਖਆ ਨਾਹ ਿਾਏ, 

ਸੁਆਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ।

32368 753 kaufI bdlY 
jnmu gvwieAw  
cInis nwhI 
AwpY]

Kouddee Badhalai 

Janam Gavaaeiaa 

Cheenas Naahee 

Aapai ||

He wastes this human 

life in exchange for a 

mere shell; he does 

not understand his 

own self.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਨੂੂੰ  ਕੌਡੀ 
ਦੇ ਵੱਟੇ (ਜਵਅਰਥ ਹੀ) ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

32369 753 gurmuiK hovY qw 
eyko jwxY haumY 
duKu n sMqwpY]1]

Guramukh Hovai 

Thaa Eaeko Jaanai 

Houmai Dhukh N 

Santhaapai ||1||

But, if he becomes 

Gurmukh, then he 

comes to know the 

One Lord, and the 

disease of egotism 

does not afflict him. 

||1||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 

ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥
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32370 753 bilhwrI gur 
Apxy ivthu  
ijin swcy isau 
ilv lweI]

Balihaaree Gur 

Apanae Vittahu Jin 

Saachae Sio Liv 

Laaee ||

I am a sacrifice to my 

Guru, who has lovingly 

attached me to the 

True Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ 

(ਸਰਨ ਆਏ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਿੋੜ ਜਦੱਤੀ (ਭਾਵ, 

ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

32371 753 sbdu cIin@ 
Awqmu 
prgwisAw shjy 
rihAw 
smweI]1]rhwau]

Sabadh Cheenih 

Aatham 

Paragaasiaa 

Sehajae Rehiaa 

Samaaee ||1|| 

Rehaao ||

Concentrating on the 

Word of the Shabad, 

the soul is illumined 

and enlightened. I 

remain absorbed in 

celestial ecstasy. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32372 753 gurmuiK gwvY 
gurmuiK bUJY  
gurmuiK sbdu 
bIcwry]

Guramukh Gaavai 

Guramukh Boojhai 

Guramukh Sabadh 

Beechaarae ||

The Gurmukh sings 

the Praises of the 

Lord; the Gurmukh 

understands. The 

Gurmukh 

contemplates the 

Word of the Shabad.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ।

32373 753 jIau ipMfu sBu 
gur qy aupjY  
gurmuiK kwrj 
svwry]

Jeeo Pindd Sabh 

Gur Thae Oupajai 

Guramukh Kaaraj 

Savaarae ||

Body and soul are 

totally rejuvenated 

through the Guru; the 

Gurmukh's affairs are 

resolved in his favor.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਉਸ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਨਵਾਂ ਆਤਮਕ ਿਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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32374 753 mnmuiK AMDw AMDu 
kmwvY ibKu Kty 
sMswry]

Manamukh 

Andhhaa Andhh 

Kamaavai Bikh 

Khattae Sansaarae 

||

The blind self-willed 

manmukh acts blindly, 

and earns only poison 

in this world.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਵਾਲਾ ਕੂੰਮ 

ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਉਹ ਉਹੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਦਾ 
ਹੈ ਿੇਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਜਹਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
32375 753 mwieAw moih 

sdw duKu pwey  
ibnu gur Aiq 
ipAwry]2]

Maaeiaa Mohi 

Sadhaa Dhukh 

Paaeae Bin Gur 

Ath Piaarae ||2||

Enticed by Maya, he 

suffers in constant 

pain, without the most 

Beloved Guru. ||2||

ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਸਦਾ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

32376 753 soeI syvku jy 
siqgur syvy cwlY 
siqgur Bwey]

Soee Saevak Jae 

Sathigur Saevae 

Chaalai Sathigur 

Bhaaeae ||

He alone is a selfless 

servant, who serves 

the True Guru, and 

walks in harmony with 

the True Guru's Will.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32377 753 swcw sbdu 
isPiq hY swcI  
swcw mMin vswey]

Saachaa Sabadh 

Sifath Hai Saachee 

Saachaa Mann 

Vasaaeae ||

The True Shabad, the 

Word of God, is the 

True Praise of God; 

enshrine the True Lord 

within your mind.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ (ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ), ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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32378 753 scI bwxI 
gurmuiK AwKY  
haumY ivchu jwey]

Sachee Baanee 

Guramukh Aakhai 

Houmai Vichahu 

Jaaeae ||

The Gurmukh speaks 

the True Word of 

Gurbani, and egotism 

departs from within.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

32379 753 Awpy dwqw krmu 
hY swcw swcw 
sbdu suxwey]3]

Aapae Dhaathaa 

Karam Hai 

Saachaa Saachaa 

Sabadh Sunaaeae 

||3||

He Himself is the 

Giver, and True are His 

actions. He proclaims 

the True Word of the 

Shabad. ||3||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਅਟੱਲ 

ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
32380 753 gurmuiK Gwly 

gurmuiK Kty  
gurmuiK nwmu 
jpwey]

Guramukh 

Ghaalae 

Guramukh 

Khattae 

Guramukh Naam 

Japaaeae ||

The Gurmukh works, 

and the Gurmukh 

earns; the Gurmukh 

inspires others to 

chant the Naam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਮੇਹਨਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ-ਧਨ) ਖੱਟਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਨਾਮ 

ਿਪਾਂਦਾ ਹੈ।
32381 753 sdw Ailpqu  

swcY rMig rwqw  
gur kY shij 
suBwey]

A-ilpqu Sadhaa Alipath 

Saachai Rang 

Raathaa Gur Kai 

Sehaj Subhaaeae 

||

He is forever 

unattached, imbued 

with the Love of the 

True Lord, intuitively 

in harmony with the 

Guru.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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32382 753 mnmuKu sd hI 
kUVo bolY ibKu 
bIjY ibKu Kwey]

Manamukh Sadh 

Hee Koorro Bolai 

Bikh Beejai Bikh 

Khaaeae ||

The self-willed 

manmukh always tells 

lies; he plants the 

seeds of poison, and 

eats only poison.

ਪਰ, ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ 
ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਜ਼ਜਹਰ 

ਬੀਿਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਜਹਰ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸੇ ਜ਼ਜਹਰ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।

32383 753 jmkwil bwDw 
iqRsnw dwDw ibnu 
gur kvxu 
Cfwey]4]

Jamakaal 

Baadhhaa 

Thrisanaa 

Dhaadhhaa Bin 

Gur Kavan 

Shhaddaaeae 

||4||

He is bound and 

gagged by the 

Messenger of Death, 

and burnt in the fire of 

desire; who can save 

him, except the Guru? 

||4||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਜਵਚ ਬੱਝਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਨਾਲ ਸਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
(ਇਸ ਜਬਪਤਾ ਜਵਚੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛਡਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੪॥

32384 753 scw qIrQu ijqu 
sq sir nwvxu  
gurmuiK Awip 
buJwey]

s`q Sachaa Theerathh 

Jith Sath Sar 

Naavan Guramukh 

Aap Bujhaaeae ||

True is that place of 

pilgrimage, where one 

bathes in the pool of 

Truth, and achieves 

self-realization as 

Gurmukh. The 

Gurmukh understands 

his own self.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਇਹ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ 

ਸੱਚੇ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ 

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ)।
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32385 753 ATsiT qIrQ 
gur sbid idKwey  
iqqu nwqY mlu 
jwey]

Athasath 

Theerathh Gur 

Sabadh 

Dhikhaaeae Thith 

Naathai Mal 

Jaaeae ||

The Lord has shown 

that the Word of the 

Guru's Shabad is the 

sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage; 

bathing in it, filth is 

washed away.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ 

ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਜਵਖਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਸ (ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ-

ਤੀਰਥ) ਜਵਚ ਨਹ ਾਜਤਆਂ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

32386 753 scw sbdu swcw 
hY inrmlu nw 
mlu lgY n lwey]

Sachaa Sabadh 

Sachaa Hai 

Niramal Naa Mal 

Lagai N Laaeae ||

True and Immaculate 

is the True Word of 

His Shabad; no filth 

touches or clings to 

Him.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਅਤੇ ਪਜਵਤਿ ਤੀਰਥ ਹੈ (ਉਸ 

ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ, (ਉਹ ਤੀਰਥ) ਮੈਲ 

ਨਹੀਂ ਚੂੰ ਬੋੜਦਾ।
32387 753 scI isPiq scI 

swlwh pUry gur 
qy pwey]5]

Sachee Sifath 

Sachee Saalaah 

Poorae Gur Thae 

Paaeae ||5||

True Praise, True 

Devotional Praise, is 

obtained from the 

Perfect Guru. ||5||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
32388 753 qnu mnu sBu ikCu 

hir iqsu kyrw  
durmiq khxu n 
jwey]

Than Man Sabh 

Kishh Har This 

Kaeraa Dhuramath 

Kehan N Jaaeae ||

Body, mind, 

everything belongs to 

the Lord; but the evil-

minded ones cannot 

even say this.

ਪਰ, ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ (ਮਨੱੁਖ) 

ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਜਕ ਸਾਡਾ 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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32389 753 hukmu hovY qw 
inrmlu hovY haumY 
ivchu jwey]

Hukam Hovai Thaa 

Niramal Hovai 

Houmai Vichahu 

Jaaeae ||

If such is the Hukam of 

the Lord's Command, 

then one becomes 

pure and spotless, and 

the ego is taken away 

from within.

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ) ਪਜਵਤਿ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

32390 753 gur kI swKI  
shjy cwKI  
iqRsnw Agin 
buJwey]

buJwey:polw bolo Gur Kee Saakhee 

Sehajae Chaakhee 

Thrisanaa Agan 

Bujhaaeae ||

I have intuitively 

tasted the Guru's 

Teachings, and the fire 

of my desire has been 

quenched.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

32391 753 gur kY sbid 
rwqw shjy mwqw  
shjy rihAw 
smwey]6]

m`wqw Gur Kai Sabadh 

Raathaa Sehajae 

Maathaa Sehajae 

Rehiaa Samaaeae 

||6||

Attuned to the Word 

of the Guru's Shabad, 

one is naturally 

intoxicated, merging 

imperceptibly into the 

Lord. ||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

32392 754 hir kw nwmu siq 
kir jwxY gur kY 
Bwie ipAwry]

Har Kaa Naam 

Sath Kar Jaanai 

Gur Kai Bhaae 

Piaarae ||

The Name of the Lord 

is known as True, 

through the Love of 

the Beloved Guru.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ।
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32393 754 scI vifAweI  
gur qy pweI scY 
nwie ipAwry]

Sachee Vaddiaaee 

Gur Thae Paaee 

Sachai Naae 

Piaarae ||

True Glorious 

Greatness is obtained 

from the Guru, 

through the Beloved 

True Name.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
32394 754 eyko scw sB 

mih vrqY ivrlw 
ko vIcwry]

Eaeko Sachaa 

Sabh Mehi 

Varathai Viralaa 

Ko Veechaarae ||

The One True Lord is 

permeating and 

pervading among all; 

how rare is the one 

who contemplates this.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਇਹ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

32395 754 Awpy myil ley qw 
bKsy scI Bgiq 
svwry]7]

Aapae Mael Leae 

Thaa Bakhasae 

Sachee Bhagath 

Savaarae ||7||

The Lord Himself 

unites us in Union, and 

forgives us; He 

embellishes us with 

true devotional 

worship. ||7||

(ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

32396 754 sBo scu scu scu 
vrqY gurmuiK 
koeI jwxY]

Sabho Sach Sach 

Sach Varathai 

Guramukh Koee 

Jaanai ||

All is Truth; Truth, and 

Truth alone is 

pervading; how rare is 

the Gurmukh who 

knows this.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਹਰ ਥਾਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਕੂੰਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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32397 754 jMmx mrxw hukmo 
vrqY gurmuiK 
Awpu pCwxY]

Janman Maranaa 

Hukamo Varathai 

Guramukh Aap 

Pashhaanai ||

Birth and death occur 

by the Hukam of His 

Command; the 

Gurmukh understands 

his own self.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਨਾ ਭੀ 
ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਚੱਲ ਜਰਹਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

32398 754 nwmu iDAwey qw 
siqgur Bwey jo 
ieCY so Plu pwey]

Naam Dhhiaaeae 

Thaa Sathigur 

Bhaaeae Jo Eishhai 

So Fal Paaeae ||

He meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord, and so 

pleases the True Guru. 

He receives whatever 

rewards he desires.

ਿਦੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਉਹ 

ਿੇਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

32399 754 nwnk iqs dw 
sBu ikCu hovY ij 
ivchu Awpu 
gvwey]8]1]

Naanak This Dhaa 

Sabh Kishh Hovai J 

Vichahu Aap 

Gavaaeae 

||8||1||

O Nanak, one who 

eradicates self-conceit 

from within, has 

everything. ||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥੧॥

32400 754 sUhI mhlw 3] Soohee Mehalaa 3 

||

Soohee, Third Mehl:

32401 754 kwieAw kwmix  
Aiq suAwil@au  
ipru vsY ijsu 
nwly]

Kaaeiaa Kaaman 

Ath Suaaliho Pir 

Vasai Jis Naalae ||

The body-bride is very 

beautiful; she dwells 

with her Husband Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਜਿਸ ਕਾਂਇਆਂ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਕਾਂਇਆਂ-ਇਸਤਿੀ ਬਹੁਤ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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32402 754 ipr scy qy sdw 
suhwgix gur kw 
sbdu sm@wly]

Pir Sachae Thae 

Sadhaa Suhaagan 

Gur Kaa Sabadh 

Samhaalae ||

She becomes the 

happy soul-bride of 

her True Husband 

Lord, contemplating 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ 

ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

32403 754 hir kI Bgiq  
sdw rMig rwqw  
haumY ivchu 
jwly]1]

Har Kee Bhagath 

Sadhaa Rang 

Raathaa Houmai 

Vichahu Jaalae 

||1||

The Lord's devotee is 

forever attuned to the 

Lord's Love; her ego is 

burnt away from 

within. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

32404 754 vwhu vwhu pUry gur 
kI bwxI]

Vaahu Vaahu 

Poorae Gur Kee 

Baanee ||

Waaho! Waaho! 

Blessed, blessed is the 

Word of the Perfect 

Guru's Bani.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਧੂੰਨ ਹੈ ਧੂੰਨ ਹੈ।

32405 754 pUry gur qy aupjI  
swic 
smwxI]1]rhwau]

Poorae Gur Thae 

Oupajee Saach 

Samaanee ||1|| 

Rehaao ||

It wells up and springs 

forth from the Perfect 

Guru, and merges into 

Truth. ||1||Pause||

ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰ 

ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6570 Published: March 06/ 2014



32406 754 kwieAw AMdir 
sBu ikCu vsY KMf 
mMfl pwqwlw]

Kaaeiaa Andhar 

Sabh Kishh Vasai 

Khandd Manddal 

Paathaalaa ||

Everything is within 

the Lord - the 

continents, worlds and 

nether regions.

ਹੇ ਭਾਈ! ਖੂੰਡਾਂ ਮੂੰਡਲਾਂ 
ਪਾਤਾਲਾਂ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ) ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਸੁਖ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

32407 754 kwieAw AMdir 
jgjIvn dwqw 
vsY sBnw kry 
pRiqpwlw]

j`gjIvn Kaaeiaa Andhar 

Jagajeevan 

Dhaathaa Vasai 

Sabhanaa Karae 

Prathipaalaa ||

The Life of the World, 

the Great Giver, dwells 

within the body; He is 

the Cherisher of all.

ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਿਗਤ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਉਹ ਦਾਤਾਰ-ਪਿਭੂ 
ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

32408 754 kwieAw kwmix 
sdw suhylI  
gurmuiK nwmu 
sm@wlw]2]

Kaaeiaa Kaaman 

Sadhaa Suhaelee 

Guramukh Naam 

Samhaalaa ||2||

The body-bride is 

eternally beautiful; 

the Gurmukh 

contemplates the 

Naam. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਕਾਂਇਆਂ-ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ 
ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

32409 754 kwieAw AMdir 
Awpy vsY AlKu  
n liKAw jweI]

A-lK:polw bolo Kaaeiaa Andhar 

Aapae Vasai Alakh 

N Lakhiaa Jaaee ||

The Lord Himself 

dwells within the 

body; He is invisible 

and cannot be seen.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਹ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ (ਸਧਾਰਨ 

ਤੌਰ ਤੇ) ਵੇਜਖਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।
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32410 754 mnmuKu mugDu bUJY 
nwhI bwhir 
Bwlix jweI]

Manamukh 

Mugadhh Boojhai 

Naahee Baahar 

Bhaalan Jaaee ||

The foolish self-willed 

manmukh does not 

understand; he goes 

out searching for the 

Lord externally.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ (ਇਹ ਭੇਤ) 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, (ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) 
ਬਾਹਰ (ਿੂੰਗਲ ਆਜਦਕ ਜਵਚ) 

ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

32411 754 siqguru syvy sdw 
suKu pwey siqguir  
AlKu idqw 
lKweI]3]

Sathigur Saevae 

Sadhaa Sukh 

Paaeae Sathigur 

Alakh Dhithaa 

Lakhaaee ||3||

One who serves the 

True Guru is always at 

peace; the True Guru 

has shown me the 

Invisible Lord. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ) ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਅਜਦਿਸ਼ਟ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਵੱਸਦਾ) ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ॥੩॥
32412 754 kwieAw AMdir 

rqn pdwrQ  
Bgiq Bry 
BMfwrw]

Kaaeiaa Andhar 

Rathan 

Padhaarathh 

Bhagath Bharae 

Bhanddaaraa ||

Within the body there 

are jewels and 

precious treasures, 

the over-flowing 

treasure of devotion.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ (ਮਾਨੋ) ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ 

ਹੈ (ਇਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਇਸ ਮਨੱੁਖ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।

32413 754 iesu kwieAw 
AMdir nau KMf 
ipRQmI hwt ptx 
bwjwrw]

ptx:polw bolo Eis Kaaeiaa 

Andhar 

Noukhandd 

Prithhamee Haatt 

Pattan Baajaaraa 

||

Within this body are 

the nine continents of 

the earth, its markets, 

cities and streets.

ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
(ਮਾਨੋ) ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੱਟ 

ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਰ (ਵੱਸ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਨਾਮ ਧਨ ਜਵਹਾਝਦਾ ਹੈ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6572 Published: March 06/ 2014



32414 754 iesu kwieAw 
AMdir nwmu nau 
iniD pweIAY gur 
kY sbid 
vIcwrw]4]

Eis Kaaeiaa 

Andhar Naam No 

Nidhh Paaeeai Gur 

Kai Sabadh 

Veechaaraa ||4||

Within this body are 

the nine treasures of 

the Naam; 

contemplating the 

Word of the Guru's 

Shabad, it is obtained. 

||4||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਜਵਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
(ਮਾਨੋ ਧਰਤੀ ਦੇ) ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਹੈ ॥੪॥

32415 754 kwieAw AMdir 
qoil qulwvY Awpy 
qolxhwrw]

Kaaeiaa Andhar 

Thol Thulaavai 

Aapae 

Tholanehaaraa ||

Within the body, the 

Lord estimates the 

weight; He Himself is 

the weigher.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਦੀ ਪਰਖ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

32416 754 iehu mnu rqnu 
jvwhr mwxku  
iqs kw molu 
APwrw]

Eihu Man Rathan 

Javaahar Maanak 

This Kaa Mol 

Afaaraa ||

This mind is the jewel, 

the gem, the diamond; 

it is absolutely 

priceless.

ਉਹ ਆਪ ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ-

ਰਤਨ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਿਾਚ 

ਜਸਖਾਂਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਿਾਚ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) ਇਹ 

ਮਨ (ਮਾਨੋ) ਰਤਨ ਿਵਾਹਰ 

ਮੋਤੀ (ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
32417 754 moil ikq hI  

nwmu pweIAY nwhI  
nwmu pweIAY gur 
bIcwrw]5]

Mol Kith Hee 

Naam Paaeeai 

Naahee Naam 

Paaeeai Gur 

Beechaaraa ||5||

The Naam, the Name 

of the Lord, cannot be 

purchased at any 

price; the Naam is 

obtained by 

contemplating the 

Guru. ||5||

ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ। (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਨਾਮ ਜਕਸੇ (ਦੁਨੀਆਵੀ) 
ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ। ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥
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32418 754 gurmuiK hovY su 
kwieAw KojY hor 
sB Brim 
BulweI]

Guramukh Hovai S 

Kaaeiaa Khojai Hor 

Sabh Bharam 

Bhulaaee ||

One who becomes 

Gurmukh searches this 

body; all others just 

wander around in 

confusion.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਖੋਿਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ 
ਲੁਕਾਈ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

32419 754 ijs no dyie soeI 
jnu pwvY hor 
ikAw ko kry 
cqurweI]

Jis No Dhaee Soee 

Jan Paavai Hor 

Kiaa Ko Karae 

Chathuraaee ||

That humble being 

alone obtains it, unto 

whom the Lord 

bestows it. What 

other clever tricks can 

anyone try?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਜਸਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ)।

32420 754 kwieAw AMdir 
Bau Bwau vsY gur 
prswdI pweI]6]

Kaaeiaa Andhar 

Bho Bhaao Vasai 

Gur Parasaadhee 

Paaee ||6||

Within the body, the 

Fear of God and Love 

for Him abides; by 

Guru's Grace, they are 

obtained. ||6||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ-

ਅਦਬ ਅਤੇ ਜਪਆਰ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥

32421 754 kwieAw AMdir 
bRhmw ibsnu 
mhysw sB Epiq 
ijqu sMswrw]

Kaaeiaa Andhar 

Brehamaa Bisan 

Mehaesaa Sabh 

Oupath Jith 

Sansaaraa ||

Within the body, are 

Brahma, Vishnu and 

Shiva, from whom the 

whole world 

emanated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਹਮਾ, ਜਬਸ਼ਨ, ਜਸ਼ਵ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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32422 754 scY Awpxw Kylu 
rcwieAw Awvw 
gauxu pwswrw]

Sachai Aapanaa 

Khael Rachaaeiaa 

Aavaa Goun 

Paasaaraa ||

The True Lord has 

staged and contrived 

His own play; the 

expanse of the 

Universe comes and 

goes.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਇਹ 

ਿਗਤ) ਆਪਣਾ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਿੂੰ ਮਣ 

ਮਰਨ ਇਕ ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

32423 754 pUrY siqguir 
Awip idKwieAw  
sic nwim 
insqwrw]7]

Poorai Sathigur 

Aap Dhikhaaeiaa 

Sach Naam 

Nisathaaraa ||7||

The Perfect True Guru 

Himself has made it 

clear, that 

emancipation comes 

through the True 

Name. ||7||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ) ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤੀ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਗਆ ॥੭॥

32424 754 sw kwieAw jo 
siqguru syvY scY 
Awip svwrI]

Saa Kaaeiaa Jo 

Sathigur Saevai 

Sachai Aap 

Savaaree ||

That body, which 

serves the True Guru, 

is embellished by the 

True Lord Himself.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਸਿਲ 

ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ।

32425 754 ivxu nwvY dir 
FoeI nwhI qw jmu 
kry KuAwrI]

Vin Naavai Dhar 

Dtoee Naahee 

Thaa Jam Karae 

Khuaaree ||

Without the Name, 

the mortal finds no 

place of rest in the 

Court of the Lord; he 

shall be tortured by 

the Messenger of 

Death.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਣਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। ਤਦੋਂ (ਅਿੇਹੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਿਮਰਾਿ ਖ਼ੁਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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32426 754 nwnk scu 
vifAweI pwey  
ijs no hir 
ikrpw 
DwrI]8]2]

Naanak Sach 

Vaddiaaee Paaeae 

Jis No Har Kirapaa 

Dhhaaree 

||8||2||

O Nanak, true glory is 

bestowed, when the 

Lord showers His 

Mercy. ||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

(ਇਹੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ॥੮॥੨॥

32427 755 rwgu sUhI mhlw 
3 Gru 10

Raag Soohee 

Mehalaa 3 Ghar 10

Raag Soohee, Third 

Mehl, Tenth House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੧੦ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

32428 755 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32429 755 dunIAw n 
swlwih jo mir 
vM\sI]

Dhuneeaa N 

Saalaahi Jo Mar 

Vannjasee ||

Do not praise the 

world; it shall simply 

pass away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ 

ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਜਿਰ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਇਗੀ।

32430 755 lokw n swlwih  
jo mir Kwku 
QIeI]1]

QI-eI Lokaa N Saalaahi 

Jo Mar Khaak 

Thheeee ||1||

Do not praise other 

people; they shall die 

and turn to dust. ||1||

ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਨਾਹ ਵਜਡਆਉਂਦਾ 
ਜਿਰ, ਖ਼ਲਕਤ ਭੀ ਮਰ ਕੇ 

ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਿਾਇਗੀ ॥੧॥

32431 755 vwhu myry swihbw 
vwhu]

Vaahu Maerae 

Saahibaa Vaahu ||

Waaho! Waaho! Hail, 

hail to my Lord and 

Master.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਹੈਂ! ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈਂ।
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32432 755 gurmuiK sdw 
slwhIAY scw 
vyprvwhu]1]rhw
au]

Guramukh Sadhaa 

Salaaheeai Sachaa 

Vaeparavaahu 

||1|| Rehaao ||

As Gurmukh, forever 

praise the One who is 

forever True, 

Independent and 

Carefree. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

32433 755 dunIAw kyrI 
dosqI mnmuK 
diJ mrMin]

d`iJ Dhuneeaa Kaeree 

Dhosathee 

Manamukh Dhajh 

Marann ||

Making worldly 

friendships, the self-

willed manmukhs burn 

and die.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਮਤਿਤਾ ਜਵਚ ਹੀ ਸੜ ਮਰਦੇ 

ਹਨ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਸਾੜ ਕੇ 

ਸੁਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੂੰਤ)

32434 755 jmpuir bDy 
mwrIAih vylw n 
lwhMin]2]

Jam Pur Badhhae 

Maareeahi Vaelaa 

N Laahann ||2||

In the City of Death, 

they are bound and 

gagged and beaten; 

this opportunity shall 

never come again. 

||2||

ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹੱਥੋਂ 
ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦਾ) ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ॥੨॥

32435 755 gurmuiK jnmu 
skwrQw scY 
sbid lgMin]

Guramukh Janam 

Sakaarathhaa 

Sachai Sabadh 

Lagann ||

The lives of the 

Gurmukhs are fruitful 

and blessed; they are 

committed to the True 

Word of the Shabad.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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32436 755 Awqm rwmu 
pRgwisAw shjy 
suiK rhMin]3]

Aatham Raam 

Pragaasiaa 

Sehajae Sukh 

Rehann ||3||

Their souls are 

illuminated by the 

Lord, and they dwell in 

peace and pleasure. 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
32437 755 gur kw sbdu 

ivswirAw dUjY 
Bwie rcMin]

Gur Kaa Sabadh 

Visaariaa Dhoojai 

Bhaae Rachann ||

Those who forget the 

Word of the Guru's 

Shabad are engrossed 

in the love of duality.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

32438 755 iqsnw BuK n 
auqrY An idnu 
jlq iPrMin]4]

Thisanaa Bhukh N 

Outharai Anadhin 

Jalath Firann ||4||

Their hunger and 

thirst never leave 

them, and night and 

day, they wander 

around burning. ||4||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਤਿੇਹ ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਉਹ 

ਹਰ ਵੇਲੇ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ) ਸੜਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ ॥੪॥

32439 755 dustw nwil 
dosqI nwil sMqw  
vYru krMin]

Dhusattaa Naal 

Dhosathee Naal 

Santhaa Vair 

Karann ||

Those who make 

friendships with the 

wicked, and harbor 

animosity to the Saints,

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਭੈੜੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਨਾਲ ਜਮਤਿਤਾ ਗੂੰਢੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

32440 755 Awip fuby kutMb 
isau sgly kul 
fobMin]5]

Aap Ddubae 

Kuttanb Sio 

Sagalae Kul 

Ddobann ||5||

Shall drown with their 

families, and their 

entire lineage shall be 

obliterated. ||5||

ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ 

ਸਮੇਤ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) 

ਡੱੁਬ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ 

ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ (ਆਪਣੇ ਹੋਰ 

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਨਾਲ ਹੀ 
ਡੋਬ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੫॥
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32441 755 inMdw BlI iksY 
kI nwhI mnmuK 
mugD krMin]

Nindhaa Bhalee 

Kisai Kee Naahee 

Manamukh 

Mugadhh Karann 

||

It is not good to 

slander anyone, but 

the foolish, self-willed 

manmukhs still do it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਕਸੇ ਦੀ ਭੀ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਨੀ ਚੂੰਗਾ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਜਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

32442 755 muh kwly iqn 
inMdkw nrky 
Goir pvMin]6]

Muh Kaalae Thin 

Nindhakaa 

Narakae Ghor 

Pavann ||6||

The faces of the 

slanderers turn black, 

and they fall into the 

most horrible hell. 

||6||

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਉਹੀ 
ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਜਭਆਨਕ ਨਰਕ ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੬॥

32443 755 ey mn jYsw syvih  
qYsw hovih qyhy 
krm kmwie]

Eae Man Jaisaa 

Saevehi Thaisaa 

Hovehi Thaehae 

Karam Kamaae ||

O mind, as you serve, 

so do you become, 

and so are the deeds 

that you do.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ 

ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਉਹੋ 

ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹੋ ਬਣ 

ਿਾਇਂਗਾ।

32444 755 Awip bIij Awpy 
hI Kwvxw khxw 
ikCU n jwie]7]

Aap Beej Aapae 

Hee Khaavanaa 

Kehanaa Kishhoo 

N Jaae ||7||

Whatever you yourself 

plant, that is what you 

shall have to eat; 

nothing else can be 

said about this. ||7||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਇਹ 

ਜਨਯਮ ਹੈ ਜਕ ਿੀਵ ਨੇ ਇਸ 

ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਸਰੀਰ ਜਵਚ) ਆਪ 

ਬੀਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਦਾ) 
ਿਲ ਖਾਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 
ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ॥੭॥

32445 755 mhwpurKw kw 
bolxw hovY ikqY 
prQwie]

Mehaa Purakhaa 

Kaa Bolanaa Hovai 

Kithai Parathhaae 

||

The speech of the 

great spiritual beings 

has a higher purpose.

(ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ) ਮਹਾ 
ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਕਸੇ 

ਪਰਸੂੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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32446 755 Eie AMimRq Bry 
BrpUr hih Enw  
iqlu n 
qmwie]8]

Oue Anmrith 

Bharae Bharapoor 

Hehi Ounaa Thil N 

Thamaae ||8||

They are filled to over-

flowing with 

Ambrosial Nectar, and 

they have absolutely 

no greed at all. ||8||

ਉਹ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਸੇਵਾ ਆਜਦਕ 

ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਪਰ 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੮॥

32447 755 guxkwrI gux 
sMGrY Avrw 
aupdysyin]

(guxkwrI)praupkwrI[(
sMGrY)iek`qR[ aupdysy-in

Gunakaaree Gun 

Sangharai Avaraa 

Oupadhaesaen ||

The virtuous 

accumulate virtue, and 

teach others.

ਉਹ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਭੀ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਗਿਜਹਣ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਗੁਣ ਗਿਜਹਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

32448 755 sy vfBwgI ij 
Enw imil rhy  
An idnu nwmu 
leyin]9]

ley-in Sae 

Vaddabhaagee J 

Ounaa Mil Rehae 

Anadhin Naam 

Leaen ||9||

Those who meet with 

them are so very 

fortunate; night and 

day, they chant the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||9||

ਸੋ, ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾ 
ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੀ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਿਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੯॥
32449 755 dysI irjku 

sMbwih ijin 
aupweI mydnI]

Dhaesee Rijak 

Sanbaahi Jin 

Oupaaee 

Maedhanee ||

He who created the 

Universe, gives 

sustenance to it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ।
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32450 755 eyko hY dwqwru  
scw Awip 
DxI]10]

Eaeko Hai 

Dhaathaar Sachaa 

Aap Dhhanee 

||10||

The One Lord alone is 

the Great Giver. He 

Himself is the True 

Master. ||10||

ਉਹੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ (ਭੀ) ਹੈ 

॥੧੦॥

32451 755 so scu qyrY nwil 
hY gurmuiK ndir 
inhwil]

So Sach Thaerai 

Naal Hai 

Guramukh Nadhar 

Nihaal ||

That True Lord is 

always with you; the 

Gurmukh is blessed 

with His Glance of 

Grace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲੈ।

32452 755 Awpy bKsy myil 
ley so pRBu sdw 
smwil]11]

Aapae Bakhasae 

Mael Leae So 

Prabh Sadhaa 

Samaal ||11||

He Himself shall 

forgive you, and 

merge you into 

Himself; forever 

cherish and 

contemplate God. 

||11||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਉਹ) ਆਪ 

ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ ॥੧੧॥

32453 755 mnu mYlw scu 
inrmlw ikau 
kir imilAw 
jwie]

Man Mailaa Sach 

Niramalaa Kio Kar 

Miliaa Jaae ||

The mind is impure; 

only the True Lord is 

pure. So how can it 

merge into Him?

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਸਦਾ) ਪਜਵਤਿ ਹੈ, (ਿਦੋਂ ਤਕ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ) ਮੈਲਾ ਰਹੇ, ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
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32454 755 pRBu myly qw imil 
rhY haumY sbid 
jlwie]12]

Prabh Maelae 

Thaa Mil Rehai 

Houmai Sabadh 

Jalaae ||12||

God merges it into 

Himself, and then it 

remains merged; 

through the Word of 

His Shabad, the ego is 

burnt away. ||12||

ਿੀਵ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੀ 
ਹਉਮੈ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

32455 755 so shu scw vIsrY  
iDRgu jIvxu 
sMswir]

So Sahu Sachaa 

Veesarai Dhhrig 

Jeevan Sansaar ||

Cursed is the life in 

this world, of one who 

forgets her True 

Husband Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੀਊਣਾ 
ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ।

32456 755 ndir kry nw 
vIsrY gurmqI 
vIcwir]13]

Nadhar Karae Naa 

Veesarai 

Guramathee 

Veechaar ||13||

The Lord grants His 

Mercy, and she does 

not forget Him, if she 

contemplates the 

Guru's Teachings. 

||13||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ। ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥
32457 755 siqguru myly qw 

imil rhw swcu 
rKw aur Dwir]

Sathigur Maelae 

Thaa Mil Rehaa 

Saach Rakhaa Our 

Dhhaar ||

The True Guru unites 

her, and so she 

remains united with 

Him, with the True 

Lord enshrined within 

her heart.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ 

ਸਕਦਾ) ਿ ੇਗੁਰੂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 
ਜਮਜਲਆ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
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32458 755 imilAw hoie n 
vICuVY gur kY 
hyiq 
ipAwir]14]

Miliaa Hoe N 

Veeshhurrai Gur 

Kai Haeth Piaar 

||14||

And so united, she will 

not be separated 

again; she remains in 

the love and affection 

of the Guru. ||14||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਏ, 

ਉਹ ਜਿਰ ਕਦੇ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ 
ਜਵਛੁੜਦਾ ॥੧੪॥

32459 755 ipru swlwhI 
Awpxw gur kY 
sbid vIcwir]

Pir Saalaahee 

Aapanaa Gur Kai 

Sabadh Veechaar 

||

I praise my Husband 

Lord, contemplating 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਭੀ ਆਪਣੇ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਜਰਆ ਕਰ।

32460 755 imil pRIqm suKu 
pwieAw soBwvMqI 
nwir]15]

Mil Preetham 

Sukh Paaeiaa 

Sobhaavanthee 

Naar ||15||

Meeting with my 

Beloved, I have found 

peace; I am His most 

beautiful and happy 

soul-bride. ||15||

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਨੇ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਲਈ ॥੧੫॥

32461 755 mnmuK mnu n 
iBjeI Aiq mYly 
iciq kTor]

iB`jeI Manamukh Man N 

Bhijee Ath Mailae 

Chith Kathor ||

The mind of the self-

willed manmukh is not 

softened; his 

consciousness is 

totally polluted and 

stone-hearted.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਜਭੱਿਦਾ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ)। ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੈਲੇ 

ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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32462 755 spY duDu 
pIAweIAY AMdir 
ivsu inkor]16]

(inkor)inrI zihr 
inkldI hY[ s`pY[ 
ivs:polw bolo

Sapai Dhudhh 

Peeaaeeai Andhar 

Vis Nikor ||16||

Even if the venomous 

snake is fed on milk, it 

shall still be filled with 

poison. ||16||

ਿ ੇਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਧ ਭੀ ਜਪਲਾਇਆ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਨਰੋਲ ਜ਼ਜਹਰ ਹੀ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥

32463 755 Awip kry iksu 
AwKIAY Awpy 
bKsxhwru]

Aap Karae Kis 

Aakheeai Aapae 

Bakhasanehaar ||

He Himself does - who 

else should I ask? He 

Himself is the 

Forgiving Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ) ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਕਸ 

ਨੂੂੰ  (ਚੂੰਗਾ ਿਾਂ ਮੂੰਦਾ) ਆਜਖਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਭੀ) ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

32464 755 gur sbdI mYlu 
auqrY qw scu 
bixAw 
sIgwru]17]

Gur Sabadhee 

Mail Outharai 

Thaa Sach Baniaa 

Seegaar ||17||

Through the Guru's 

Teachings, filth is 

washed away, and 

then, one is 

embellished with the 

ornament of Truth. 

||17||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਦੀ) ਮੈਲ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੭॥
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32465 756 scw swhu scy 
vxjwry EQY kUVy  
nw itkMin]

Sachaa Saahu 

Sachae Vanajaarae 

Outhhai Koorrae N 

Ttikann ||

True is the Banker, 

and True are His 

traders. The false ones 

cannot remain there.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਸਰਮਾਏ 

ਦਾ ਮਾਲਕ) ਸ਼ਾਹ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਭੀ ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ 

ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਕੂੜੀ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਣਿਾਰੇ ਨਹੀਂ 
ਜਟਕ ਸਕਦੇ।

32466 756 Enw scu n 
BwveI duK hI 
mwih pcMin]18]

p-cMin Ounaa Sach N 

Bhaavee Dhukh 

Hee Maahi 

Pachann ||18||

They do not love the 

Truth - they are 

consumed by their 

pain. ||18||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਹੀ 
ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੮॥

32467 756 haumY mYlw jgu 
iPrY mir jMmY 
vwro vwr]

Houmai Mailaa Jag 

Firai Mar Janmai 

Vaaro Vaar ||

The world wanders 

around in the filth of 

egotism; it dies, and is 

re-born, over and 

again.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਉਮੈ (ਦੀ ਮੈਲ) 

ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ 

ਿਗਤ ਭਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

32468 756 pieAY ikriq 
kmwvxw koie n 
mytxhwr]19]

Paeiai Kirath 

Kamaavanaa Koe 

N Maettanehaar 

||19||

He acts in accordance 

with the karma of his 

past actions, which no 

one can erase. ||19||

ਜਪਛਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਹੋ 

ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਣੀ 
ਇਸ ਿਾਹੀ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਜਮਟਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧੯॥
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32469 756 sMqw sMgiq imil 
rhY qw sic lgY 
ipAwru]

Santhaa Sangath 

Mil Rehai Thaa 

Sach Lagai Piaar ||

But if he joins the 

Society of the Saints, 

then he comes to 

embrace love for the 

Truth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਦਾ ਜਪਆਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32470 756 scu slwhI scu 
min dir scY 
sicAwru]20]

Sach Salaahee 

Sach Man Dhar 

Sachai Sachiaar 

||20||

Praising the True Lord 

with a truthful mind, 

he becomes true in 

the Court of the True 

Lord. ||20||

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਜਰਆ 

ਕਰ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈ, (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਸੁਰਖ਼-ਰੂ ਹੋਵੇਂਗਾ ॥੨੦॥

32471 756 gur pUry pUrI 
miq hY Aih 
inis nwmu 
iDAwie]

Gur Poorae 

Pooree Math Hai 

Ahinis Naam 

Dhhiaae ||

The Teachings of the 

Perfect Guru are 

perfect; meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord, day and 

night.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਉਕਾਈ-ਹੀਣ ਹੈ। (ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਜਤ ਲੈ 

ਕੇ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

32472 756 haumY myrw vf 
rogu hY ivchu 
Twik rhwie]21]

Houmai Maeraa 

Vadd Rog Hai 

Vichahu Thaak 

Rehaae ||21||

Egotism and self-

conceit are terrible 

diseases; tranquility 

and stillness come 

from within. ||21||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ 
ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਰੋਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨੧॥
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32473 756 guru swlwhI 
Awpxw iniv 
iniv lwgw pwie]

Gur Saalaahee 

Aapanaa Niv Niv 

Laagaa Paae ||

I praise my Guru; 

bowing down to Him 

again and again, I fall 

at His Feet.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰੇ, 

ਤਾਂ) ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਾਂ, ਜਨਊਂ ਜਨਊਂ ਕੇ 

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਾਂ,

32474 756 qnu mnu saupI 
AwgY DrI ivchu 
Awpu gvwie]22]

Than Man Soupee 

Aagai Dhharee 

Vichahu Aap 

Gavaae ||22||

I place my body and 

mind in offering unto 

Him, eradicating self-

conceit from within. 

||22||

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ 

ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਤਨ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦਆਂ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਜਦਆਂ ॥੨੨॥

32475 756 iKMcoqwix 
ivgucIAY eyksu 
isau ilv lwie]

Khinchothaan 

Vigucheeai Eaekas 

Sio Liv Laae ||

Indecision leads to 

ruin; focus your 

attention on the One 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਡਾਂਵਾਂ-ਡੋਲ ਹਾਲਤ 

ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖ।

32476 756 haumY myrw Cif 
qU qw sic rhY 
smwie]23]

Houmai Maeraa 

Shhadd Thoo Thaa 

Sach Rehai 

Samaae ||23||

Renounce egotism and 

self-conceit, and 

remain merged in 

Truth. ||23||

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ, 

ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਕਰ। (ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਤਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨੩॥
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32477 756 siqgur no imly  
is Bwierw scY 
sbid lgMin]

BwierwBweI[ l-gMin Sathigur No Milae 

S Bhaaeiraa Sachai 

Sabadh Lagann ||

Those who meet with 

the True Guru are my 

Siblings of Destiny; 

they are committed to 

the True Word of the 

Shabad.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੇਰੇ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਭਰਾ ਹਨ, ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਆ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜਦੇ ਹਨ।
32478 756 sic imly sy n 

ivCuVih dir scY 
idsMin]24]

id-sMin Sach Milae Sae N 

Vishhurrehi Dhar 

Sachai Dhisann 

||24||

Those who merge with 

the True Lord shall not 

be separated again; 

they are judged to be 

True in the Court of 

the Lord. ||24||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਜਿਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ) ਨਹੀਂ 
ਜਵਛੁੜਦੇ। ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ (ਜਟਕੇ ਹੋਏ) ਜਦੱਸਦੇ 

ਹਨ ॥੨੪॥

32479 756 sy BweI sy sjxw  
jo scw syvMin]

sy-vMin Sae Bhaaee Sae 

Sajanaa Jo Sachaa 

Saevann ||

They are my Siblings of 

Destiny, and they are 

my friends, who serve 

the True Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਰਾ 
ਹਨ ਸੱਿਣ ਹਨ, ਿੇਹੜੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

32480 756 Avgx ivkix 
pl@rin gux kI 
swJ krMin@]25]

pUrn gurU jI, nwmu v`ty 
AOgux ^rIddy hn, pUrn 
gurU jI qoN nwmu lY ky, 
gurU jI pws Avgx 
(ivkix) qoN, SuB gux 
Awaux qoN, AOgux 
(pl@rin) dUr ho jWdy 
hn[ sWJ

Avagan Vikan 

Palharan Gun Kee 

Saajh Karannih 

||25||

They sell off their sins 

and demerits like 

straw, and enter into 

the partnership of 

virtue. ||25||

(ਗੁਣਾਂ, ਦੇ ਵੱਟੇ) ਅਉਗਣ ਜਵਕ 

ਿਾਣ ਨਾਲ (ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਣ 

ਨਾਲ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਪਿਿੁਲਤ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨੫॥
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32481 756 gux kI swJ suKu 
aUpjY scI Bgiq 
kryin]

Gun Kee Saajh 

Sukh Oopajai 

Sachee Bhagath 

Karaen ||

In the partnership of 

virtue, peace wells up, 

and they perform true 

devotional worship 

service.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨਾਲ (ਆਤਮਕ) 

ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
32482 756 scu vxMjih gur 

sbd isau lwhw 
nwmu leyin]26]

vxMj-ih[l-eyin Sach Vananjehi 

Gur Sabadh Sio 

Laahaa Naam 

Leaen ||26||

They deal in Truth, 

through the Word of 

the Guru's Shabad, 

and they earn the 

profit of the Naam. 

||26||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਹਾਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

(ਦਾ) ਲਾਭ ਖੱਟਦੇ ਹਨ ॥੨੬॥

32483 756 suienw rupw pwp 
kir kir sMcIAY  
clY n clidAw 
nwil]

Sueinaa Rupaa 

Paap Kar Kar 

Sancheeai Chalai 

N Chaladhiaa Naal 

||

Gold and silver may be 

earned by committing 

sins, but they will not 

go with you when you 

die.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੇ) 

ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ 
(ਆਜਦਕ ਧਨ) ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ (ਿਗਤ ਤੋਂ) ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ 

(ਉਹ ਧਨ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।
32484 756 ivxu nwvY nwil n 

clsI sB muTI 
jmkwil]27]

Vin Naavai Naal N 

Chalasee Sabh 

Muthee Jamakaal 

||27||

Nothing will go with 

you in the end, except 

the Name; all are 

plundered by the 

Messenger of Death. 

||27||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਸੁੂੰ ਞੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦੀ ਹੱਥੀ ਲੁੱ ਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਲੁਟਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ) ॥੨੭॥
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32485 756 mn kw qosw hir 
nwmu hY ihrdY 
rKhu sm@wil]

Man Kaa Thosaa 

Har Naam Hai 

Hiradhai Rakhahu 

Samhaal ||

The Lord's Name is the 

nourishment of the 

mind; cherish it, and 

preserve it carefully 

within your heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਦਾ) ਖ਼ਰਚ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਫ਼ਰ-ਖ਼ਰਚ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ।

32486 756 eyhu Krcu AKutu 
hY gurmuiK inbhY 
nwil]28]

Eaehu Kharach 

Akhutt Hai 

Guramukh Nibehai 

Naal ||28||

This nourishment is 

inexhaustible; it is 

always with the 

Gurmukhs. ||28||

ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕਦੇ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ 

ਸਾਥ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨੮॥

32487 756 ey mn mUlhu 
BuilAw jwsih 
piq gvwie]

Eae Man Moolahu 

Bhuliaa Jaasehi 

Path Gavaae ||

O mind, if you forget 

the Primal Lord, you 

shall depart, having 

lost your honor.

ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ੇਹੋਏ ਹੇ ਮਨ! (ਿੇ ਤੂੂੰ  ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੀ ਜਰਹਾ, ਤਾਂ) 
ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ (ਇਥੋਂ) 
ਿਾਵੇਂਗਾ।

32488 756 iehu jgqu moih 
dUjY ivAwipAw  
gurmqI scu 
iDAwie ]29]

j`gqu Eihu Jagath Mohi 

Dhoojai Viaapiaa 

Guramathee Sach 

Dhhiaae ||29||

This world is 

engrossed in the love 

of duality; follow the 

Guru's Teachings, and 

meditate on the True 

Lord. ||29||

ਇਹ ਿਗਤ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੈ (ਤੂੂੰ  
ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਛੱਡ, 

ਅਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ ॥੨੯॥
32489 756 hir kI kImiq  

n pvY hir jsu 
ilKxu n jwie]

Har Kee Keemath 

N Pavai Har Jas 

Likhan N Jaae ||

The Lord's value 

cannot be estimated; 

the Lord's Praises 

cannot be written 

down.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਸੇ 

ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।
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32490 756 gur kY sbid mnu 
qnu rpY hir isau 
rhY smwie]30]

rpY:polw bolo Gur Kai Sabadh 

Man Than Rapai 

Har Sio Rehai 

Samaae ||30||

When one's mind and 

body are attuned to 

the Word of the 

Guru's Shabad, one 

remains merged in the 

Lord. ||30||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੩੦॥

32491 756 so shu myrw 
rMgulw rMgy shij 
suBwie]

So Sahu Maeraa 

Rangulaa Rangae 

Sehaj Subhaae ||

My Husband Lord is 

playful; He has imbued 

me with His Love, with 

natural ease.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਉਹ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਹੈ (ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਆ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ, ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

32492 756 kwmix rMgu qw 
cVY jw ipr kY 
AMik smwie 
]31]

Kaaman Rang 

Thaa Charrai Jaa 

Pir Kai Ank 

Samaae ||31||

The soul-bride is 

imbued with His Love, 

when her Husband 

Lord merges her into 

His Being. ||31||

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਸ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ 

(ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ) ਨੂੂੰ  ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩੧॥

32493 756 icrI ivCuMny BI 
imlin jo 
siqguru syvMin]

iv-CuMny, sy-vMin Chiree Vishhunnae 

Bhee Milan Jo 

Sathigur Saevann 

||

Even those who have 

been separated for so 

very long, are reunited 

with Him, when they 

serve the True Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਪਿਭੂ 
ਨਾਲੋਂ) ਜਚਰ ਦੇ ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ ਭੀ 
(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਆ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।
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32494 756 AMqir nv iniD 
nwmu hY Kwin 
Krcin n 
inKuteI hir gux 
shij 
rvMin]32]

rvMin Anthar Nav Nidhh 

Naam Hai Khaan 

Kharachan N 

Nikhuttee Har Gun 

Sehaj Ravann 

||32||

The nine treasures of 

the Naam, the Name 

of the Lord, are deep 

within the nucleus of 

the self; consuming 

them, they are still 

never exhausted. 

Chant the Glorious 

Praises of the Lord, 

with natural ease. 

||32||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਿੋ, 
ਮਾਨੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਨੌ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੂੰ ਡਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਜਿਰ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਮੱੁਕਦਾ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩੨॥

32495 756 nw Eie jnmih  
nw mrih nw Eie 
duK shMin]

s-hMin Naa Oue Janamehi 

Naa Marehi Naa 

Oue Dhukh 

Sehann ||

They are not born, and 

they do not die; they 

do not suffer in pain.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ 

ਪਏ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਹਨ ਨਾਹ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਉਹ (ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ) 

ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ।

32496 756 guir rwKy sy 
aubry hir isau 
kyl krMin]33]

k-rMin Gur Raakhae Sae 

Oubarae Har Sio 

Kael Karann ||33||

Those who are 

protected by the Guru 

are saved. They 

celebrate with the 

Lord. ||33||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ (ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ) ਬਚ ਗਏ। ਉਹ 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ ॥੩੩॥
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32497 756 sjx imly n 
ivCuVih ij An 
idnu imly rhMin]

r-hMin Sajan Milae N 

Vishhurrehi J 

Anadhin Milae 

Rehann ||

Those who are united 

with the Lord, the 

True Friend, are not 

separated again; night 

and day, they remain 

blended with Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਭਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਜਵਛੁੜਦੇ।

32498 756 iesu jg mih 
ivrly jwxIAih  
nwnk scu 
lhMin]34]1]3
]

jwxI-Aih, l-hMin Eis Jag Mehi 

Viralae Jaaneeahi 

Naanak Sach 

Lehann 

||34||1||3||

In this world, only a 

rare few are known, O 

Nanak, to have 

obtained the True 

Lord. ||34||1||3||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਅਿੇਹੇ ਜਵਰਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਹੀ 
ਉੱਘੜਦੇ ਹਨ, ਿੇਹੜੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੩੪॥੧॥੩॥

32499 756 sUhI mhlw 3] Soohee Mehalaa 3 

||

Soohee, Third Mehl:

32500 756 hir jI sUKmu 
Agmu hY ikqu 
ibiD imilAw 
jwie]

Har Jee Sookham 

Agam Hai Kith 

Bidhh Miliaa Jaae 

||

The Dear Lord is subtle 

and inaccessible; how 

can we ever meet Him?

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਦਿਸ਼ਟ 

ਹੈ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, (ਜਿਰ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਜਲਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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32501 756 gur kY sbid BRmu 
ktIAY AicMqu 
vsY min 
Awie]1]

A-icMqu Gur Kai Sabadh 

Bhram Katteeai 

Achinth Vasai Man 

Aae ||1||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

doubt is dispelled, and 

the Carefree Lord 

comes to abide in the 

mind. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ 

(ਆਪ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥
32502 756 gurmuiK hir hir 

nwmu jpMin]
j-pMin Guramukh Har Har 

Naam Japann ||

The Gurmukhs chant 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਹਨ।

32503 757 hau iqn kY 
bilhwrxY min  
hir gux sdw 
rvMin]1]rhwau]

r-vMin Ho Thin Kai 

Balihaaranai Man 

Har Gun Sadhaa 

Ravann ||1|| 

Rehaao ||

I am a sacrifice to 

those who chant the 

Glorious Praises of the 

Lord in their minds 

forever. ||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

32504 757 guru srvru mwn 
srovru hY  
vfBwgI purK 
lhMin@]

l-hMin@ Gur Saravar Maan 

Sarovar Hai 

Vaddabhaagee 

Purakh Lehannih 

||

The Guru is like the 

Mansarovar Lake; only 

the very fortunate 

beings find Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਸਰ 

ਹੈ, ਮਾਨ-ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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32505 757 syvk gurmuiK 
KoijAw sy hMsuly 
nwmu lhMin]2]

l-hMin Saevak Guramukh 

Khojiaa Sae 

Hansulae Naam 

Lehann ||2||

The Gurmukhs, the 

selfless servants, seek 

out the Guru; the 

swan-souls feed there 

on the Naam, the 

Name of the Lord. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, 
ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਹੂੰਸ (-ਗੁਰਜਸੱਖ 

ਉਸ ਗੁਰੂ-ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਵਚੋਂ) 
ਨਾਮ (-ਮੋਤੀ) ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

32506 757 nwmu iDAwiein@ 
rMg isau gurmuiK 
nwim lgMin@]

l-gMin@ Naam Dhhiaaeinih 

Rang Sio 

Guramukh Naam 

Lagannih ||

The Gurmukhs 

meditate on the 

Naam, and remain 

linked to the Naam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

32507 757 Duir pUrib hovY 
iliKAw gur 
Bwxw mMin 
leyin@]3]

Dhhur Poorab 

Hovai Likhiaa Gur 

Bhaanaa Mann 

Leaenih ||3||

Whatever is pre-

ordained, accept it as 

the Will of the Guru. 

||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ 

ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਜਹਲੇ ਹੀ 
ਇਹ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

32508 757 vfBwgI Gru 
KoijAw pwieAw 
nwmu inDwnu]

Vaddabhaagee 

Ghar Khojiaa 

Paaeiaa Naam 

Nidhhaan ||

By great good fortune, 

I searched my home, 

and found the 

treasure of the Naam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦਾ-ਘਰ ਦੀ ਖੋਿ ਕੀਤੀ, 
ਉਹਨਾਂ (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ 
ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਜਲਆ।
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32509 757 guir pUrY  
vyKwilAw pRBu 
Awqm rwmu 
pCwnu]4]

Gur Poorai 

Vaekhaaliaa Prabh 

Aatham Raam 

Pashhaan ||4||

The Perfect Guru has 

shown God to me; I 

have realized the Lord, 

the Supreme Soul. 

||4||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਜਵਖਾਲ ਜਦੱਤਾ। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਭੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਉਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ॥੪॥
32510 757 sBnw kw pRBu 

eyku hY dUjw Avru  
n koie]

Sabhanaa Kaa 

Prabh Eaek Hai 

Dhoojaa Avar N 

Koe ||

There is One God of 

all; there is no other at 

all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

32511 757 gur prswdI min 
vsY iqqu Git 
prgtu hoie]5]

Gur Parasaadhee 

Man Vasai Thith 

Ghatt Paragatt 

Hoe ||5||

By Guru's Grace, the 

Lord comes to abide in 

the mind; in the heart 

of such a one, He is 

revealed. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਜਿਸ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ ਪਿਤੱਖ 

ਉੱਘੜ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਸੁਚੱਿੀ 
ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੫॥

32512 757 sBu AMqrjwmI 
bRhmu hY bRhmu vsY 
sB Qwie]

Sabh 

Antharajaamee 

Breham Hai 

Breham Vasai 

Sabh Thhaae ||

God is the Inner-

knower of all hearts; 

God dwells in every 

place.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-

ਆਕਾਰ ਉਸ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। 
ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

32513 757 mMdw iks no 
AwKIAY sbid 
vyKhu ilv 
lwie]6]

Mandhaa Kis No 

Aakheeai Sabadh 

Vaekhahu Liv Laae 

||6||

So who should we call 

evil? Behold the Word 

of the Shabad, and 

lovingly dwell upon it. 

||6||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ (ਹਰੇਕ ਥਾਂ 
ਉਹੀ ਜਦੱਸੇਗਾ। ਿਦੋਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 
ਉਹੀ ਜਦੱਸੇ ਪਏ, ਤਾਂ) ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਭੈੜਾ ਆਜਖਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੬॥
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32514 757 burw Blw iqcru 
AwKdw ijcru hY 
duhu mwih]

Buraa Bhalaa 

Thichar 

Aakhadhaa Jichar 

Hai Dhuhu Maahi 

||

He calls others bad 

and good, as long as 

he is in duality.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਉਤਨਾ ਜਚਰ 

ਹੀ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਿਾਂ ਮੂੰਦਾ 
ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਉਹ 

ਆਪ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

32515 757 gurmuiK eyko 
buiJAw eyksu 
mwih smwie]7]

bu`iJAw Guramukh Eaeko 

Bujhiaa Eaekas 

Maahi Samaae 

||7||

The Gurmukh 

understands the One 

and Only Lord; He is 

absorbed in the One 

Lord. ||7||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਹਰ ਥਾਂ) ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
(ਵੱਸਦਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

32516 757 syvw sw pRB 
BwvsI jo pRBu 
pwey Qwie]

Saevaa Saa Prabh 

Bhaavasee Jo 

Prabh Paaeae 

Thhaae ||

That is selfless service, 

which pleases God, 

and which is approved 

by God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 

ਿੇਹੜੀ ਪਿਭੂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

32517 757 jn nwnk hir 
AwrwiDAw gur 
crxI icqu 
lwie]8]2]4]9
]

Jan Naanak Har 

Aaraadhhiaa Gur 

Charanee Chith 

Laae 

||8||2||4||9||

Servant Nanak 

worships the Lord in 

adoration; he focuses 

his consciousness on 

the Guru's Feet. 

||8||2||4||9||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੮॥੨॥੪॥੯॥

32518 757 rwgu sUhI 
AstpdIAw 
mhlw 4 Gru 2 

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Raag Soohee 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 4 Ghar 2

Raag Soohee, 

Ashtapadees, Fourth 

Mehl, Second House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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32519 757 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32520 757 koeI Awix 
imlwvY myrw 
pRIqmu ipAwrw  
hau iqsu pih  
Awpu vycweI]1]

Koee Aan Milaavai 

Maeraa Preetham 

Piaaraa Ho This 

Pehi Aap 

Vaechaaee ||1||

If only someone would 

come, and lead me to 

meet my Darling 

Beloved; I would sell 

myself to him. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਕੋਈ (ਸੱਿਣ) ਮੇਰਾ 
ਪਿੀਤਮ ਜਲਆ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ 
ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਜਦਆਂ ॥੧॥

32521 757 drsnu hir dyKx 
kY qweI]

qWeIN Dharasan Har 

Dhaekhan Kai 

Thaaee ||

I long for the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ-

32522 757 ikRpw krih qw 
siqguru mylih  
hir hir nwmu 
iDAweI]1]rhwau
]

Kirapaa Karehi 

Thaa Sathigur 

Maelehi Har Har 

Naam Dhhiaaee 

||1|| Rehaao ||

When the Lord shows 

Mercy unto me, then I 

meet the True Guru; I 

meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har. 

||1||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਕਰੇਂ, 
(ਮੈਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਦੇਵੇਂ, ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32523 757 jy suKu dyih q 
quJih ArwDI duK 
BI quJY 
iDAweI]2]

Jae Sukh Dhaehi 

Th Thujhehi 

Araadhhee Dhukh 

Bhee Thujhai 

Dhhiaaee ||2||

If You will bless me 

with happiness, then I 

will worship and adore 

You. Even in pain, I will 

meditate on You. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਿੇ ਤੂੂੰ  
ਮੈਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਦੁਖ ਜਵਚ ਭੀ 
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ ॥੨॥
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32524 757 jy BuK dyih q 
ieq hI rwjw duK 
ivic sUK 
mnweI]3]

Jae Bhukh Dhaehi 

Th Eith Hee Raajaa 

Dhukh Vich Sookh 

Manaaee ||3||

Even if You give me 

hunger, I will still feel 

satisfied; I am joyful, 

even in the midst of 

sorrow. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਖਾ ਰੱਖੇਂ, 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਭੁਖ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰੱਜਿਆ ਰਹਾਂਗਾ, ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਮੈਂ 
ਸੁਖ ਪਿਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ (ਤੇਰੀ 
ਇਹ ਮੇਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਿਾਏ ਜਕ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਹੋ ਿਾਏ) 

॥੩॥
32525 757 qnu mnu kwit 

kwit sBu ArpI  
ivic AgnI Awpu 
jlweI]4]

Than Man Kaatt 

Kaatt Sabh Arapee 

Vich Aganee Aap 

Jalaaee ||4||

I would cut my mind 

and body apart into 

pieces, and offer them 

all to You; I would 

burn myself in fire. 

||4||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਿ ੇਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ) ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭੇਟਾ ਕਰ 

ਜਦਆਂਗਾ, ਅੱਗ ਜਵਚ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ (ਭੀ) ਜਦਆਂਗਾ 
॥੪॥

32526 757 pKw PyrI pwxI 
Fovw jo dyvih so 
KweI ]5]

Pakhaa Faeree 

Paanee Dtovaa Jo 

Dhaevehi So 

Khaaee ||5||

I wave the fan over 

You, and carry water 

for You; whatever You 

give me, I take. ||5||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੂੰਗਤਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮੈਂ 
ਪੱਖਾਂ ਝਲਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂਗਾ, 
ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  (ਖਾਣ ਲਈ) 

ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਹੀ (ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ) ਖਾ 
ਲਵਾਂਗਾ ॥੫॥

32527 757 nwnku grIbu Fih 
pieAw duAwrY  
hir myil lYhu 
vifAweI]6]

Naanak Gareeb 

Dtehi Paeiaa 

Dhuaarai Har Mael 

Laihu Vaddiaaee 

||6||

Poor Nanak has fallen 

at the Lord's Door; 

please, O Lord, unite 

me with Yourself, by 

Your Glorious 

Greatness. ||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਗਰੀਬ 

ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਡੱਗਾ 
ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਉਪਕਾਰ 

ਹੋਵੇਗਾ ॥੬॥
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32528 757 AKI kwiF DrI 
crxw qil sB 
DrqI iPir mq 
pweI]7]

mqis`iKAw[ A`KIN[ 
qil:polw bolo

Akhee Kaadt 

Dhharee Charanaa 

Thal Sabh 

Dhharathee Fir 

Math Paaee ||7||

Taking out my eyes, I 

place them at Your 

Feet; after travelling 

over the entire earth, I 

have come to 

understand this. ||7||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿ ੇਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ) ਮੈਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ (ਗੁਰੂ 

ਦੇ) ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖ ਜਦਆਂ, ਮੈਂ 
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਭਾਲ ਕਰਾਂ 
ਜਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਕਤੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪਏ 

॥੭॥

32529 757 jy pwis bhwlih  
qw quJih ArwDI  
jy mwir kFih BI 
iDAweI]8]

Jae Paas Behaalehi 

Thaa Thujhehi 

Araadhhee Jae 

Maar Kadtehi 

Bhee Dhhiaaee 

||8||

If You seat me near 

You, then I worship 

and adore You. Even if 

You beat me and drive 

me out, I will still 

meditate on You. 

||8||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਕੋਲ 

ਜਬਠਾਲ ਲਏ,ਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਆਰਾਧਦਾ ਰਹਾਂ, ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
(ਧੱਕੇ) ਮਾਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ॥੮॥

32530 757 jy loku slwhy qw 
qyrI aupmw jy 
inMdY q Coif n 
jweI]9]

Jae Lok Salaahae 

Thaa Thaeree 

Oupamaa Jae 

Nindhai Th 

Shhodd N Jaaee 

||9||

If people praise me, 

the praise is Yours. 

Even if they slander 

me, I will not leave 

You. ||9||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਿਗਤ ਮੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਆਖੇਗਾ, ਤਾਂ (ਅਸਲ ਜਵਚ) 

ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਜਡਆਈ 

ਹੋਵੇਗੀ, ਿੇ (ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਤੇ) ਦੁਨੀਆ 

ਮੇਰੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਂ 
(ਤੈਨੂੂੰ ) ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਾਵਾਂਗਾ 
॥੯॥
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32531 757 jy quDu vil rhY  
qw koeI ikhu 
AwKau quDu 
ivsirAY mir 
jweI]10]

Jae Thudhh Val 

Rehai Thaa Koee 

Kihu Aakho 

Thudhh Visariai 

Mar Jaaee ||10||

If You are on my side, 

then anyone can say 

anything. But if I were 

to forget You, then I 

would die. ||10||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਮੇਰੀ ਪਿੀਤ ਤੇਰੇ 

ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 

ਕੋਈ ਕੁਝ ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆ ਆਖੇ। 
ਪਰ, ਤੇਰੇ ਜਵਸਜਰਆਂ, ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਵਾਂਗਾ 
॥੧੦॥

32532 757 vwir vwir jweI 
gur aUpir pY 
pYrI sMq 
mnweI]11]

pYrIN Vaar Vaar Jaaee 

Gur Oopar Pai 

Pairee Santh 

Manaaee ||11||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to my Guru; 

falling at His Feet, I 

surrender to the 

Saintly Guru. ||11||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਉਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਵਾਂਗਾ, 
ਮੈਂ ਸੂੰਤ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਪੈ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਾਂਗਾ ॥੧੧॥

32533 757 nwnku ivcwrw 
BieAw idvwnw  
hir qau drsn 
kY qweI]12]

qWeIN Naanak Vichaaraa 

Bhaeiaa 

Dhivaanaa Har 

Tho Dharasan Kai 

Thaaee ||12||

Poor Nanak has gone 

insane, longing for the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan. ||12||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) 

ਜਵਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਕਮਲਾ 
ਹੋਇਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥
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32534 757 JKVu JwgI mIhu 
vrsY BI guru 
dyKx jweI]13]

J`Kvu[JWgI Jhakharr Jhaagee 

Meehu Varasai 

Bhee Gur 

Dhaekhan Jaaee 

||13||

Even in violent storms 

and torrential rain, I 

go out to catch a 

glimpse of my Guru. 

||13||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਝੱਖੜ-

ਹਨੇਰੀ (ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਉਤੇ) 

ਝੱਲਣ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਜਤਆਰ ਹਾਂ, ਿ ੇ

ਮੀਂਹ ਵਰਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਭੀ 
(ਵਰਹਦੇ ਮੀਂਹ ਜਵਚ ਹੀ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਾਣ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ 

ਹਾਂ ॥੧੩॥
32535 757 smuMdu swgru hovY 

bhu Kwrw gurisKu 
lMiG gur pih 
jweI]14]

Samundh Saagar 

Hovai Bahu 

Khaaraa Gurasikh 

Langh Gur Pehi 

Jaaee ||14||

Even though the 

oceans and the salty 

seas are very vast, the 

GurSikh will cross over 

it to get to his Guru. 

||14||

ਹੇ ਭਾਈ! ਖਾਰਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਭੀ 
ਲੂੰ ਘਣਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਲੂੰ ਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਕੋਲ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

32536 757 ijau pRwxI jl 
ibnu hY mrqw  
iqau isKu gur 
ibnu mir 
jweI]15]

Jio Praanee Jal Bin 

Hai Marathaa Thio 

Sikh Gur Bin Mar 

Jaaee ||15||

Just as the mortal dies 

without water, so 

does the Sikh die 

without the Guru. 

||15||

ਜਿਵੇਂ ਪਿਾਣੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ ਜਸੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਆ ਗਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥
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32537 758 ijau DrqI soB 
kry jlu brsY  
iqau isKu gur 
imil 
ibgsweI]16]

Jio Dhharathee 

Sobh Karae Jal 

Barasai Thio Sikh 

Gur Mil Bigasaaee 

||16||

Just as the earth looks 

beautiful when the 

rain falls, so does the 

Sikh blossom forth 

meeting the Guru. 

||16||

ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਜਸੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥

32538 758 syvk kw hoie 
syvku vrqw kir 
kir ibnau 
bulweI]17]

Saevak Kaa Hoe 

Saevak Varathaa 

Kar Kar Bino 

Bulaaee ||17||

I long to be the 

servant of Your 

servants; I call upon 

You reverently in 

prayer. ||17||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ 

ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ) ਸੱਦਾਂਗਾ ॥੧੭॥

32539 758 nwnk kI bynMqI  
hir pih gur 
imil gur suKu 
pweI]18]

Naanak Kee 

Baenanthee Har 

Pehi Gur Mil Gur 

Sukh Paaee ||18||

Nanak offers this 

prayer to the Lord, 

that he may meet the 

Guru, and find peace. 

||18||

ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ 

ਬੇਨਤੀ ਹੈ (-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਵੱਡਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧੮॥

32540 758 qU Awpy guru cylw 
hY Awpy gur ivcu 
dy quJih 
iDAweI]19]

(ivcu)ivco lgI Thoo Aapae Gur 

Chaelaa Hai Aapae 

Gur Vich Dhae 

Thujhehi Dhhiaaee 

||19||

You Yourself are the 

Guru, and You 

Yourself are the 

chaylaa, the disciple; 

through the Guru, I 

meditate on You. 

||19||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਜਸੱਖ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਧਆਉਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧੯॥
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32541 758 jo quDu syvih so 
qUhY hovih quDu  
syvk pYj 
rKweI]20]

Jo Thudhh Saevehi 

So Thoohai Hovehi 

Thudhh Saevak 

Paij Rakhaaee 

||20||

Those who serve You, 

become You. You 

preserve the honor of 

Your servants. ||20||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

(ਸਦਾ) ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈਂ 
॥੨੦॥

32542 758 BMfwr Bry BgqI 
hir qyry ijsu 
BwvY iqsu 
dyvweI]21]

Bhanddaar Bharae 

Bhagathee Har 

Thaerae Jis 

Bhaavai This 

Dhaevaaee ||21||

O Lord, Your 

devotional worship is 

a treasure over-

flowing. One who 

loves You, is blessed 

with it. ||21||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਤੇਰੀ 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ 

ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੨੧॥

32543 758 ijsu qUM dyih soeI 
jnu pwey hor 
inhPl sB 
cqurweI]22]

Jis Thoon Dhaehi 

Soee Jan Paaeae 

Hor Nihafal Sabh 

Chathuraaee 

||22||

That humble being 

alone receives it, unto 

whom You bestow it. 

All other clever tricks 

are fruitless. ||22||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ) 

ਹਰੇਕ ਜਸਆਣਪ-ਚਤੁਰਾਈ 

ਜਵਅਰਥ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਇਹ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ) ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੨॥
32544 758 ismir ismir 

ismir guru 
Apunw soieAw 
mnu jwgweI]23]

Simar Simar Simar 

Gur Apunaa 

Soeiaa Man 

Jaagaaee ||23||

Remembering, 

remembering, 

remembering my Guru 

in meditation, my 

sleeping mind is 

awakened. ||23||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ 

ਕਰ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਜਵਚ) ਸੱੁਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਿਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੨੩॥
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32545 758 ieku dwnu mMgY 
nwnku vycwrw  
hir dwsin dwsu 
krweI]24]

Eik Dhaan Mangai 

Naanak 

Vaechaaraa Har 

Dhaasan Dhaas 

Karaaee ||24||

Poor Nanak begs for 

this one blessing, that 

he may become the 

slave of the slaves of 

the Lord. ||24||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ) 
ਗਰੀਬ (ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਇਕ 

ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ-(ਮੇਹਰ ਕਰ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖ ॥੨੪॥

32546 758 jy guru iJVky q 
mITw lwgY jy 
bKsy q gur 
vifAweI]25]

Jae Gur Jhirrakae 

Th Meethaa 

Laagai Jae 

Bakhasae Th Gur 

Vaddiaaee ||25||

Even if the Guru 

rebukes me, He still 

seems very sweet to 

me. And if He actually 

forgives me, that is the 

Guru's greatness. 

||25||

ਿ ੇਗੁਰੂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੀ ਜਕਸੇ ਭੁੱ ਲ 

ਦੇ ਕਾਰਨ) ਜਝੜਕ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਜਝੜਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਗੁਰੂ 

ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਕਾਰ ਹੈ (ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਗੁਣ ਨਹੀਂ) ॥੨੫॥
32547 758 gurmuiK bolih so 

Qwie pwey  
mnmuiK ikCu 
Qwie n 
pweI]26]

Guramukh Bolehi 

So Thhaae Paaeae 

Manamukh Kishh 

Thhaae N Paaee 

||26||

That which Gurmukh 

speaks is certified and 

approved. Whatever 

the self-willed 

manmukh says is not 

accepted. ||26||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਿੇਹੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ 

ਹਨ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦਾ 
ਬੋਜਲਆ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੨੬॥
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32548 758 pwlw kkru vrP 
vrsY gurisKu gur 
dyKx jweI]27]

Paalaa Kakar Varaf 

Varasai Gurasikh 

Gur Dhaekhan 

Jaaee ||27||

Even in the cold, the 

frost and the snow, 

the GurSikh still goes 

out to see his Guru. 

||27||

ਪਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਕਰ ਪਏ, ਬਰਫ਼ 

ਪਏ, ਜਿਰ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸੱਖ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨੭॥

32549 758 sBu idnsu rYix  
dyKau guru Apunw  
ivic AKI gur 
pYr DrweI]28]

A`KIN- Sabh Dhinas Rain 

Dhaekho Gur 

Apunaa Vich 

Akhee Gur Pair 

Dhharaaee ||28||

All day and night, I 

gaze upon my Guru; I 

install the Guru's Feet 

in my eyes. ||28||

ਮੈਂ ਭੀ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ॥੨੮॥

32550 758 Anyk aupwv krI 
gur kwrix gur 
BwvY so Qwie 
pweI]29]

Anaek Oupaav 

Karee Gur Kaaran 

Gur Bhaavai So 

Thhaae Paaee 

||29||

I make so many efforts 

for the sake of the 

Guru; only that which 

pleases the Guru is 

accepted and 

approved. ||29||

ਿ ੇਮੈਂ ਗੁਰੂ (ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ) 

ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਉਹੀ ਿਤਨ 

ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੨੯॥

32551 758 rYix idnsu gur 
crx ArwDI  
dieAw krhu myry 
sweI]30]

sWeIN- Rain Dhinas Gur 

Charan Araadhhee 

Dhaeiaa Karahu 

Maerae Saaee 

||30||

Night and day, I 

worship the Guru's 

Feet in adoration; 

have Mercy upon me, 

O my Lord and Master. 

||30||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੩੦॥
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32552 758 nwnk kw jIau 
ipMfu gurU hY gur 
imil iqRpiq 
AGweI]31]

Naanak Kaa Jeeo 

Pindd Guroo Hai 

Gur Mil Thripath 

Aghaaee ||31||

The Guru is Nanak's 

body and soul; 

meeting the Guru, he 

is satisfied and 

satiated. ||31||

ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜਤਿਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ) 
॥੩੧॥

32553 758 nwnk kw pRBu  
pUir rihE hY jq 
kq qq 
gosweI]32]1]

jq,kq,qq:polw bolo Naanak Kaa Prabh 

Poor Rehiou Hai 

Jath Kath Thath 

Gosaaee 

||32||1||

Nanak's God is 

perfectly permeating 

and all-pervading. 

Here and there and 

everywhere, the Lord 

of the Universe. 

||32||1||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ 

ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਨਾਨਕ 

ਦਾ ਪਿਭੂ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖਸਮ ਹਰ 

ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੩੨॥੧॥

32554 758 rwgu sUhI mhlw 
4 AstpdIAw 
Gru 10

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Raag Soohee 

Mehalaa 4 

Asattapadheeaa 

Ghar 10

Raag Soohee, Fourth 

Mehl, Ashtapadees, 

Tenth House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੧੦ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

32555 758 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32556 758 AMdir scw nyhu  
lwieAw pRIqm 
AwpxY]

Andhar Sachaa 

Naehu Laaeiaa 

Preetham Aapanai 

||

Deep within myself, I 

have enshrined true 

love for my Beloved.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਨੇ) ਆਪਣੇ 
ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਜਪਆਰ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ,
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32557 758 qnu mnu hoie 
inhwlu jw guru 
dyKw swm@xy]1]

Than Man Hoe 

Nihaal Jaa Gur 

Dhaekhaa 

Saamhanae ||1||

My body and soul are 

in ecstasy; I see my 

Guru before me. ||1||

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਖੜ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

32558 758 mY hir hir nwmu  
ivswhu]

Mai Har Har Naam 

Visaahu ||

I have purchased the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਸਰਮਾਇਆ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ 

ਹੈ,

32559 758 gur pUry qy 
pwieAw AMimRqu 
Agm 
AQwhu]1]rhwau]

Gur Poorae Thae 

Paaeiaa Anmrith 

Agam Athhaahu 

||1|| Rehaao ||

I have obtained the 

Inaccessible and 

Unfathomable 

Ambrosial Nectar from 

the Perfect Guru. 

||1||Pause||

ਿ ੋਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਿ ੋ(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹੈ, ਿ ੋਬੜੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਦਲ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32560 758 hau siqguru vyiK 
ivgsIAw hir 
nwmy lgw 
ipAwru]

Ho Sathigur Vaekh 

Vigaseeaa Har 

Naamae Lagaa 

Piaar ||

Gazing upon the True 

Guru, I blossom forth 

in ecstasy; I am in love 

with the Name of the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਜਖੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ।

32561 758 ikrpw kir kY 
myilAnu pwieAw 
moK duAwru]2]

Kirapaa Kar Kai 

Maelian Paaeiaa 

Mokh Dhuaar 

||2||

Through His Mercy, 

the Lord has united 

me with Himself, and I 

have found the Door 

of Salvation. ||2||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ) ਮੇਹਰ ਕਰ 

ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ) ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ ਜਲਆ ॥੨॥
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32562 758 siqguru ibrhI  
nwm kw jy imlY 
q qnu mnu dyau]

Sathigur Birehee 

Naam Kaa Jae 

Milai Th Than Man 

Dhaeo ||

The True Guru is the 

Lover of the Naam, 

the Name of the Lord. 

Meeting Him, I 

dedicate my body and 

mind to Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੇਮੀ ਹੈ, ਿੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ 

ਰੱਖ ਜਦਆਂ।

32563 758 jy pUrib hovY 
iliKAw qw 
AMimRqu shij 
pIeyau]3]

Jae Poorab Hovai 

Likhiaa Thaa 

Anmrith Sehaj 

Peeeaeo ||3||

And if it is so pre-

ordained, then I shall 

automatically drink in 

the Ambrosial Nectar. 

||3||

ਿ ੇਪੂਰਬਲੇ ਸਮੇ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਉਤੇ) 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ (ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪੀ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

32564 758 suiqAw guru 
swlwhIAY  
auTidAw BI guru 
Awlwau]

su`iqAW Suthiaa Gur 

Saalaaheeai 

Outhadhiaa Bhee 

Gur Aalaao ||

Praise the Guru while 

you are asleep, and 

call on the Guru while 

you are up.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੱੁਤੇ ਜਪਆਂ ਭੀ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਭੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਾਂ-

32565 758 koeI AYsw 
gurmuiK jy imlY  
hau qw ky Dovw 
pwau]4]

Koee Aisaa 

Guramukh Jae 

Milai Ho Thaa Kae 

Dhhovaa Paao 

||4||

If only I could meet 

such a Gurmukh; I 

would wash His Feet. 

||4||

ਿ ੇਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਸੱਿਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ ॥੪॥
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32566 758 koeI AYsw sjxu 
loiV lhu mY 
pRIqmu dyie 
imlwie]

Koee Aisaa Sajan 

Lorr Lahu Mai 

Preetham Dhaee 

Milaae ||

I long for such a 

Friend, to unite me 

with my Beloved.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਅਿੇਹਾ ਸੱਿਣ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਦੇਵੋ, ਿੇਹੜਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਿੀਤਮ-ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ।

32567 758 siqguir imilAY 
hir pwieAw  
imilAw shij 
suBwie]5]

Sathigur Miliai Har 

Paaeiaa Miliaa 

Sehaj Subhaae 

||5||

Meeting the True 

Guru, I have found the 

Lord. He has met me, 

easily and effortlessly. 

||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਜਲਆਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਜਮਲਾਪ) 

ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

32568 759 siqguru swgru 
gux nwm kw mY 
iqsu dyKx kw 
cwau]

Sathigur Saagar 

Gun Naam Kaa 

Mai This 

Dhaekhan Kaa 

Chaao ||

The True Guru is the 

Ocean of Virtue of the 

Naam, the Name of 

the Lord. I have such a 

yearning to see Him!

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੂੰ  
ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

32569 759 hau iqsu ibnu  
GVI n jIvaU  
ibnu dyKy mir 
jwau]6]

Ho This Bin 

Gharree N Jeevoo 

Bin Dhaekhae Mar 

Jaao ||6||

Without Him, I cannot 

live, even for an 

instant. If I do not see 

Him, I die. ||6||

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਕ 

ਘੜੀ ਭਰ ਭੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੬॥
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32570 759 ijau mCulI ivxu 
pwxIAY rhY n  
ikqY aupwie]

Jio Mashhulee Vin 

Paaneeai Rehai N 

Kithai Oupaae ||

As the fish cannot 

survive at all without 

water,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਭੀ ਿਤਨ 

ਨਾਲ ਿੀਊਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦੀ,

32571 759 iqau hir ibnu 
sMqu n jIveI  
ibnu hir nwmY  
mir jwie]7]

Thio Har Bin Santh 

N Jeevee Bin Har 

Naamai Mar Jaae 

||7||

The Saint cannot live 

without the Lord. 

Without the Lord's 

Name, he dies. ||7||

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੂੰਤ 

ਭੀ ਿੀਊ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੭॥

32572 759 mY siqgur syqI 
iprhVI ikau  
gur ibnu jIvw 
mwau]

ipr-hVI- Mai Sathigur 

Saethee 

Pireharree Kio Gur 

Bin Jeevaa Maao 

||

I am so much in love 

with my True Guru! 

How could I even live 

without the Guru, O 

my mother?

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘਾ ਜਪਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਿੀਊ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ?

32573 759 mY gurbwxI 
AwDwru hY  
gurbwxI lwig 
rhwau]8]

Mai Gurabaanee 

Aadhhaar Hai 

Gurabaanee Laag 

Rehaao ||8||

I have the Support of 

the Word of the 

Guru's Bani. Attached 

to Gurbani, I survive. 

||8||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਹੀ ਮੈਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੮॥
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32574 759 hir hir nwmu 
rqMnu hY guru quTw 
dyvY mwie]

qu`Tw[r-qMnu Har Har Naam 

Rathann Hai Gur 

Thuthaa Dhaevai 

Maae ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is a jewel; by 

the Pleasure of His 

Will, the Guru has 

given it, O my mother.

ਹੇ ਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਰਤਨ (ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ 
ਪਦਾਰਥ) ਹੈ। ਗੁਰੂ (ਜਿਸ ਉਤੇ) 

ਪਿਸੂੰ ਨ (ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਰਤਨ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

32575 759 mY Dr scy nwm 
kI hir nwim 
rhw ilv 
lwie]9]

Mai Dhhar Sachae 

Naam Kee Har 

Naam Rehaa Liv 

Laae ||9||

The True Name is my 

only Support. I remain 

lovingly absorbed in 

the Lord's Name. ||9||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਬਣ 

ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੯॥

32576 759 gur igAwnu 
pdwrQu nwmu hY  
hir nwmo dyie 
idRVwie]

Gur Giaan 

Padhaarathh 

Naam Hai Har 

Naamo Dhaee 

Dhrirraae ||

The wisdom of the 

Guru is the treasure of 

the Naam. The Guru 

implants and 

enshrines the Lord's 

Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਇਕ 

ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।

32577 759 ijsu prwpiq so 
lhY gur crxI 
lwgY Awie]10]

Jis Paraapath So 

Lehai Gur 

Charanee Laagai 

Aae ||10||

He alone receives it, 

he alone gets it, who 

comes and falls at the 

Guru's Feet. ||10||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ 

ਇਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਜਲਖੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਆ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥
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32578 759 AkQ khwxI pRym 
kI ko pRIqmu AwKY 
Awie]

A-kQ:polw bolo Akathh Kehaanee 

Praem Kee Ko 

Preetham Aakhai 

Aae ||

If only someone would 

come and tell me the 

Unspoken Speech of 

the Love of my 

Beloved.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿੇ ਕੋਈ 

ਜਪਆਰਾ ਸੱਿਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਆ ਕੇ 

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏ,

32579 759 iqsu dyvw mnu 
Awpxw iniv 
iniv lwgw 
pwie]11]

This Dhaevaa Man 

Aapanaa Niv Niv 

Laagaa Paae 

||11||

I would dedicate my 

mind to him; I would 

bow down in humble 

respect, and fall at his 

feet. ||11||

ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦਆਂ, ਜਲਫ਼ ਜਲਫ਼ 

ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਢਜਹ ਪਵਾਂ 
॥੧੧॥

32580 759 sjxu myrw eyku qUM  
krqw purKu 
sujwxu]

Sajan Maeraa 

Eaek Thoon 

Karathaa Purakh 

Sujaan ||

You are my only 

Friend, O my All-

knowing, All-powerful 

Creator Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
(ਅਸਲ) ਸੱਿਣ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸਭ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਸਭ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

32581 759 siqguir mIiq 
imlwieAw mY 
sdw sdw qyrw 
qwxu]12]

Sathigur Meeth 

Milaaeiaa Mai 

Sadhaa Sadhaa 

Thaeraa Thaan 

||12||

You have brought me 

to meet with my True 

Guru. Forever and 

ever, You are my only 

strength. ||12||

ਜਮੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ 
ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ॥੧੨॥

32582 759 siqguru myrw sdw 
sdw nw AwvY nw 
jwie]

Sathigur Maeraa 

Sadhaa Sadhaa 

Naa Aavai N Jaae 

||

My True Guru, forever 

and ever, does not 

come and go.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਪਆਰਾ ਗੁਰੂ 

(ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਮਰਦਾ ਹੈ।
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32583 759 Ehu AibnwsI 
purKu hY sB mih 
rihAw 
smwie]13]

Ouhu Abinaasee 

Purakh Hai Sabh 

Mehi Rehiaa 

Samaae ||13||

He is the Imperishable 

Creator Lord; He is 

permeating and 

pervading among all. 

||13||

ਉਹ ਪੁਰਖ-ਪਿਭੂ ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧੩॥

32584 759 rwm nwm Dnu 
sMicAw swbqu 
pUMjI rwis]

Raam Naam 

Dhhan Sanchiaa 

Saabath Poonjee 

Raas ||

I have gathered in the 

wealth of the Lord's 

Name. My facilities 

and faculties are 

intact, safe and sound.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਪਣਾ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਉਸ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਦੀ 
ਇਹ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਸਦਾ ਅਖੱੁਟ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

32585 759 nwnk drgh 
mMinAw gur pUry 
swbwis]14]1]2
]11]

Naanak Dharageh 

Manniaa Gur 

Poorae Saabaas 

||14||1||2||11||

O Nanak, I am 

approved and 

respected in the Court 

of the Lord; the 

Perfect Guru has 

blessed me! 

||14||1||2||11||

ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਸਤਕਾਰ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥੧॥੨॥੧੧॥

32586 759 rwgu sUhI 
AstpdIAw 
mhlw 5 Gru 1 

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Raag Soohee 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 5 Ghar 1

Raag Soohee, 

Ashtapadees, Fifth 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

32587 759 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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32588 759 auriJ rihE  
ibiKAw kY sMgw]

Ourajh Rehiou 

Bikhiaa Kai Sangaa 

||

He is entangled in 

sinful associations;

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

32589 759 mnih ibAwpq  
Aink qrMgw]1]

Manehi Biaapath 

Anik Tharangaa 

||1||

His mind is troubled 

by so very many 

waves. ||1||

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਲੋਭ ਦੀਆਂ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਲਜਹਰਾਂ ਦਬਾਈ 

ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥

32590 759 myry mn Agm 
Agocr]

Maerae Man 

Agam Agochar ||

O my mind, how can 

the Unapproachable 

and Incomprehensible 

Lord be found?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਕਲ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੀ ਉਸ ਤਕ 

ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕੀਦਾ।
32591 759 kq pweIAY pUrn 

prmysr]1]rhwau
]

Kath Paaeeai 

Pooran 

Paramaesar ||1|| 

Rehaao ||

He is the Perfect 

Transcendent Lord. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਾਮਤਮਾ ਜਕਵੇਂ 
ਲੱਭ?ੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

32592 759 moh mgn mih  
rihAw ibAwpy]

Moh Magan Mehi 

Rehiaa Biaapae ||

He remains entangled 

in the intoxication of 

worldly love.

ਮੋਹ ਦੀ ਮਗਨਤਾ ਜਵਚ 

ਦਬਾਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

32593 759 Aiq iqRsnw  
kbhU nhI 
DRwpy]2]

Ath Thrisanaa 

Kabehoo Nehee 

Dhhraapae ||2||

His excessive thirst is 

never quenched. ||2||

(ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਬਹੁਤ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ ਭੀ (ਇਸ ਦਾ 
ਮਨ) ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ ॥੨॥
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32594 759 bsie kroDu  
srIir cMfwrw]

bs-ie Basae Karodhh 

Sareer 

Chanddaaraa ||

Anger is the outcaste 

which hides within his 

body;

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਚੂੰਡਾਲ 

ਕਿੋਧ ਵੱਸਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

32595 759 AigAwin n sUJY  
mhw gubwrw]3]

Agiaan N Soojhai 

Mehaa Gubaaraa 

||3||

He is in the utter 

darkness of ignorance, 

and he does not 

understand. ||3||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਇਸ ਦੇ 

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) ਬੜਾ 
ਹਨੇਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਸਤਾ) 
ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ (ਜਦੱਸਦਾ) ॥੩॥

32596 759 BRmq ibAwpq  
jry ikvwrw]

Bhramath 

Biaapath Jarae 

Kivaaraa ||

Afflicted by doubt, the 

shutters are shut tight;

ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਦਬਾਉ-(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਇਹ ਦੋ 

ਜਕਵਾੜ ਵੱਿੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

32597 759 jwxu n pweIAY  
pRB drbwrw]4]

Jaan N Paaeeai 

Prabh 

Dharabaaraa ||4||

He cannot go to God's 

Court. ||4||

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੪॥

32598 759 Awsw AMdysw bMiD 
prwnw]

Aasaa Andhaesaa 

Bandhh Paraanaa 

||

The mortal is bound 

and gagged by hope 

and fear;

ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਆਸਾ ਅਤੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

32599 759 mhlu n pwvY  
iPrq 
ibgwnw]5]

Mehal N Paavai 

Firath Bigaanaa 

||5||

He cannot find the 

Mansion of the Lord's 

Presence, and so he 

wanders around like a 

stranger. ||5||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਂਗ 

(ਰਾਹੋਂ ਖੁੂੰ ਝਾ ਹੋਇਆ) ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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32600 759 sgl ibAwiD kY  
vis kir dInw]

Sagal Biaadhh Kai 

Vas Kar Dheenaa 

||

He falls under the 

power of all negative 

influences;

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੀਆਂ 

ਮਾਨਸਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ 

ਜਵਚ ਆਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

32601 759 iPrq ipAws  
ijau jl ibnu 
mInw]6]

Firath Piaas Jio Jal 

Bin Meenaa ||6||

He wanders around 

thirsty like a fish out of 

water. ||6||

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੱਛੀ 
ਤੜਿਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਇਹ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਜਰਆ ਭਟਕਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥

32602 759 kCU isAwnp 
aukiq n morI]

Kashhoo Siaanap 

Oukath N Moree 

||

I have no clever tricks 

or techniques;

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਟਾਕਰੇ) ਮੇਰੀ ਕੋਈ 

ਚਤੁਰਾਈ ਕੋਈ ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ 
ਚੱਲ ਸਕਦੀ।

32603 759 eyk Aws Twkur 
pRB qorI]7]

Eaek Aas Thaakur 

Prabh Thoree 

||7||

You are my only hope, 

O my Lord God 

Master. ||7||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰੀ 
(ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੀ) ਆਸ ਹੈ 

(ਜਕ ਉਹ ਬਚਾ ਲਏ) ॥੭॥
32604 759 krau bynqI sMqn 

pwsy]

Karo Baenathee 

Santhan Paasae ||

Nanak offers this 

prayer to the Saints

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਅੱਗੇ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
32605 759 myil lYhu nwnk 

Ardwsy]8]

Mael Laihu 

Naanak 

Aradhaasae ||8||

- please let me merge 

and blend with You. 

||8||

ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾਈ ਰੱਖਣ 

॥੮॥
32606 759 BieE ikRpwlu  

swDsMgu pwieAw]

Bhaeiou Kirapaal 

Saadhhasang 

Paaeiaa ||

God has shown Mercy, 

and I have found the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
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32607 759 nwnk iqRpqy pUrw 
pwieAw]1] 
rhwau dUjw]1]

Naanak 

Thripathae Pooraa 

Paaeiaa ||1|| 

Rehaao Dhoojaa 

||1||

Nanak is satisfied, 

finding the Perfect 

Lord. ||1||Second 

Pause||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।੧।ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ 

ਦੂਿਾ॥੧॥
32608 760 rwgu sUhI mhlw 

5 Gru 3

Raag Soohee 

Mehalaa 5 Ghar 3

Raag Soohee, Fifth 

Mehl, Third House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

32609 760 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32610 760 imQn moh Agin 
sok swgr]

Mithhan Moh 

Agan Sok Saagar ||

Attachment to sex is 

an ocean of fire and 

pain.

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ; 

ਜਤਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ-

32611 760 kir ikrpw auDru 
hir nwgr]1]

pwpW AOguxW ivkwrW 
qoN(au-Dru)auDwrnw kro 
jI[n`wgr

Kar Kirapaa 

Oudhhar Har 

Naagar ||1||

By Your Grace, O 

Sublime Lord, please 

save me from it. ||1||

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਹਰੀ! ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਸਾਨੂੂੰ ) ਬਚਾ ਲੈ ॥੧॥

32612 760 crxkml 
srxwie nrwiex]

Charan Kamal 

Saranaae Naraaein 

||

I seek the Sanctuary of 

the Lotus Feet of the 

Lord.

ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ! (ਅਸੀਂ ਿੀਵ) 

ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਆਏ ਹਾਂ।
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32613 760 dInw nwQ Bgq 
prwiex]1]rhwau
]

Dheenaa Naathh 

Bhagath Paraaein 

||1|| Rehaao ||

He is the Master of 

the meek, the Support 

of His devotees. 

||1||Pause||

ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਸਮ! ਹੇ 

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ! (ਸਾਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

32614 760 AnwQw nwQ Bgq 
BY mytn]

Anaathhaa Naathh 

Bhagath Bhai 

Maettan ||

Master of the 

masterless, Patron of 

the forlorn, Eradicator 

of fear of His devotees.

ਹੇ ਜਨਆਸਜਰਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ! ਹੇ 

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਬਖ਼ਸ਼)

32615 760 swDsMig jmdUq  
n Bytn]2]

Saadhhasang 

Jamadhooth N 

Bhaettan ||2||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the Messenger 

of Death cannot even 

touch them. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਿਮਦੂਤ (ਭੀ) ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ 

(ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) ॥੨॥

32616 760 jIvn rUp AnUp 
dieAwlw]

Jeevan Roop 

Anoop Dhaeiaalaa 

||

The Merciful, 

Incomparably 

Beautiful, 

Embodiment of Life.

ਹੇ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸੋਮੇ! ਹੇ ਅਦੱੁਤੀ 
ਪਿਭੂ! ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ! 

(ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਬਖ਼ਸ਼),

32617 760 rvx guxw ktIAY 
jm jwlw]3]

Ravan Gunaa 

Katteeai Jam 

Jaalaa ||3||

Vibrating the Glorious 

Virtues of the Lord, 

the noose of the 

Messenger of Death is 

cut away. ||3||

ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕੀਜਤਆਂ 

ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥

32618 760 AMimRq nwmu rsn 
inq jwpY]

Anmrith Naam 

Rasan Nith Jaapai 

||

One who constantly 

chants the Ambrosial 

Nectar of the Naam 

with his tongue,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ,
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32619 760 rog rUp mwieAw  
n ibAwpY]4]

Rog Roop Maaeiaa 

N Biaapai ||4||

Is not touched or 

affected by Maya, the 

embodiment of 

disease. ||4||

ਉਸ ਉਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਿੇਹੜੀ ਸਾਰੇ 

ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ॥੪॥

32620 760 jip goibMd sMgI 
siB qwry]

Jap Gobindh 

Sangee Sabh 

Thaarae ||

Chant and meditate 

on God, the Lord of 

the Universe, and all 

of your companions 

shall be carried across;

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਪਰਾਮਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ (ਿੇਹੜਾ 
ਿਪਦਾ ਹੈ) ਉਹ (ਆਪਣੇ) ਸਾਰੇ 

ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

32621 760 pohq nwhI pMc 
btvwry]5]

Pohath Naahee 

Panch Battavaarae 

||5||

The five thieves will 

not even approach. 

||5||

ਪੂੰਿ ੇਲੁਟੇਰੇ ਉਸ ਉਤੇ ਦਬਾਉ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ॥੫॥

32622 760 mn bc kRm pRBu 
eyku iDAwey]

Man Bach Kram 

Prabh Eaek 

Dhhiaaeae ||

One who meditates on 

the One God in 

thought, word and 

deed

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨਾਲ, ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

32623 760 srb Plw soeI 
jnu pwey]6]

Sarab Falaa Soee 

Jan Paaeae ||6||

- that humble being 

receives the fruits of 

all rewards. ||6||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
32624 760 Dwir AnugRhu  

Apnw pRiB kInw]
A-nu`gRhu Dhhaar Anugrahu 

Apanaa Prabh 

Keenaa ||

Showering His Mercy, 

God has made me His 

own;

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ,
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32625 760 kyvl nwmu Bgiq 
rsu dInw]7]

Kaeval Naam 

Bhagath Ras 

Dheenaa ||7||

He has blessed me 

with the unique and 

singular Naam, and 

the sublime essence of 

devotion. ||7||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਜਦੱਤਾ ॥੭॥

32626 760 Awid miD AMiq  
pRBu soeI]

Aadh Madhh Anth 

Prabh Soee ||

In the beginning, in 

the middle, and in the 

end, He is God.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਿਗਤ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੀ ਹੈ, ਿਗਤ 

ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਜਵਚ ਭੀ ਹੋਵੇਗਾ।

32627 760 nwnk iqsu ibnu  
Avru n 
koeI]8]1]2]

Naanak This Bin 

Avar N Koee 

||8||1||2||

O Nanak, without Him, 

there is no other at all. 

||8||1||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ 

ਦੇ ਵਰਗਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੮॥੧॥੨॥

32628 760 rwgu sUhI mhlw 
5 AstpdIAw 
Gru 9

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Raag Soohee 

Mehalaa 5 

Asattapadheeaa 

Ghar 9

Raag Soohee, Fifth 

Mehl, Ashtapadees, 

Ninth House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੯ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

32629 760 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32630 760 ijn ifiTAw mnu 
rhsIAY ikau 
pweIAY iqn@ sMgu 
jIau]

Jin Ddithiaa Man 

Rehaseeai Kio 

Paaeeai Thinh 

Sang Jeeo ||

Gazing upon them, my 

mind is enraptured. 

How can I join them 

and be with them?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਾਥ ਜਕਵੇਂ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ ਮਨ 

ਜਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
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32631 760 sMq sjn mn 
imqR sy lwiein 
pRB isau rMgu 
jIau]

s`jn Santh Sajan Man 

Mithr Sae Laaein 

Prabh Sio Rang 

Jeeo ||

They are Saints and 

friends, good friends 

of my mind, who 

inspire me and help 

me tune in to God's 

Love.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਸੱਿਣ ਹਨ, ਸੂੰਤ ਹਨ, 

ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਮੇਲੀ ਹਨ, ਿੇਹੜੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰ 

ਿੋੜ ਦੇਣ।

32632 760 iqn@ isau pRIiq  
n quteI kbhu n 
hovY BMgu jIau]1]

Thinh Sio Preeth N 

Thuttee Kabahu N 

Hovai Bhang Jeeo 

||1||

My love for them shall 

never die; it shall 

never, ever be broken. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਉਹਨਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰ ਨਾਹ ਟੱੁਟੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਅਿੋੜ 

ਨਾਹ ਹੋਵੇ ॥੧॥

32633 760 pwrbRhm pRB 
kir dieAw gux 
gwvw qyry inq 
jIau]

Paarabreham 

Prabh Kar Dhaeiaa 

Gun Gaavaa 

Thaerae Nith Jeeo 

||

O Supreme Lord God, 

please grant me Your 

Grace, that I might 

constantly sing Your 

Glorious Praises.

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ।

32634 760 Awie imlhu sMq 
sjxw nwmu jph 
mn imq 
jIau]1]rhwau]

Aae Milahu Santh 

Sajanaa Naam 

Japeh Man Mith 

Jeeo ||1|| 

Rehaao ||

Come, and meet with 

me, O Saints, and 

good friends; let us 

chant and meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord, the Best 

Friend of my mind. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹੇ ਸੱਿਣੋ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਦੇ ਮੇਲੀਓ! ਆ ਕੇ ਜਮਲੋ 

(ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ,) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੀਏ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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32635 760 dyKY suxy n 
jwxeI mwieAw 
moihAw AMDu jIau]

Dhaekhai Sunae N 

Jaanee Maaeiaa 

Mohiaa Andhh 

Jeeo ||

He does not see, he 

does not hear, and he 

does not understand; 

he is blind, enticed 

and bewitched by 

Maya.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਅਸਲੀਅਤ 

ਨੂੂੰ ) ਨਾਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਸਮਝ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
32636 760 kwcI dyhw 

ivxsxI kUVu 
kmwvY DMDu jIau]

Kaachee Dhaehaa 

Vinasanee Koorr 

Kamaavai 

Dhhandhh Jeeo ||

His body is false and 

transitory; it shall 

perish. And still, he 

entangles himself in 

false pursuits.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ ਜਕ) 

ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

32637 760 nwmu iDAwvih sy 
ijix cly gur 
pUry snbMDu 
jIau]2]

Naam Dhhiaavehi 

Sae Jin Chalae Gur 

Poorae 

Sanabandhh Jeeo 

||2||

They alone depart 

victorious, who have 

meditated on the 

Naam; they stick with 

the Perfect Guru. 

||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ (ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਜਿੱਤ ਕੇ 

ਇਥੋਂ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
32638 760 hukmy jug mih 

AwieAw clxu 
hukim sMjoig 
jIau]

Hukamae Jug 

Mehi Aaeiaa 

Chalan Hukam 

Sanjog Jeeo ||

By the Hukam of God's 

Will, they come into 

this world, and they 

leave upon receipt of 

His Hukam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ (ਿੀਵ) ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਢੋ ਢੁਕਣ ਨਾਲ (ਿੀਵ 

ਦਾ ਇਥੋਂ) ਕੂਚ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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32639 760 hukmy prpMcu 
psirAw hukim 
kry rs Bog 
jIau]

Hukamae 

Parapanch 

Pasariaa Hukam 

Karae Ras Bhog 

Jeeo ||

By His Hukam, the 

Expanse of the 

Universe is expanded. 

By His Hukam, they 

enjoy pleasures.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਿਗਤ-

ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਜਰਆ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਹੀ ਿੀਵ ਇਥੇ ਰਸਾਂ ਦੇ 

ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।

32640 760 ijs no krqw 
ivsrY iqsih 
ivCoVw sogu 
jIau]3]

Jis No Karathaa 

Visarai Thisehi 

Vishhorraa Sog 

Jeeo ||3||

One who forgets the 

Creator Lord, suffers 

sorrow and 

separation. ||3||

(ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕਰਤਾਰ ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਛੋੜਾ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥

32641 760 AwpnVy pRB 
BwixAw drgh 
pYDw jwie jIau]

Aapanarrae Prabh 

Bhaaniaa 

Dharageh 

Paidhhaa Jaae 

Jeeo ||

One who is pleasing to 

his God, goes to His 

Court dressed in robes 

of honor.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32642 760 AYQY suK muKu 
aujlw ieko nwmu 
iDAwie jIau]

au~jlw Aithhai Sukh 

Mukh Oujalaa Eiko 

Naam Dhhiaae 

Jeeo ||

One who meditates on 

the Naam, the One 

Name, finds peace in 

this world; his face is 

radiant and bright.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਸੁਖ 

ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਉਹ ਸੁਰਖ਼-ਰੂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਹੀ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

32643 760 Awdru idqw 
pwrbRhim guru 
syivAw sq Bwie 
jIau]4]

sq s`cy[(Bwie)pRym 
inscy nwl

Aadhar Dhithaa 

Paarabreham Gur 

Saeviaa Sath 

Bhaae Jeeo ||4||

The Supreme Lord 

confers honor and 

respect on those who 

serve the Guru with 

true love. ||4||

ਉਸ ਨੇ (ਇਥੇ) ਚੂੰਗੀ ਭਾਵਨਾ 
ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈ 

ਰੱਜਖਆ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ॥੪॥
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32644 760 Qwn QnMqir riv 
rihAw srb 
jIAw pRiqpwl 
jIau]

Thhaan 

Thhananthar Rav 

Rehiaa Sarab 

Jeeaa Prathipaal 

Jeeo ||

He is pervading and 

permeating the spaces 

and interspaces; He 

loves and cherishes all 

beings.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

32645 760 scu Kjwnw 
sMicAw eyku nwmu 
Dnu mwl jIau]

Sach Khajaanaa 

Sanchiaa Eaek 

Naam Dhhan Maal 

Jeeo ||

I have accumulated 

the true treasure, the 

wealth and riches of 

the One Name.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।
32646 760 mn qy kbhu n 

vIsrY jw Awpy 
hoie dieAwl 
jIau]5]

Man Thae Kabahu 

N Veesarai Jaa 

Aapae Hoe 

Dhaeiaal Jeeo 

||5||

I shall never forget 

Him from my mind, 

since He has been so 

merciful to me. ||5||

ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਿੀਵ 

ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਭੁੱ ਲਦਾ ॥੫॥

32647 761 Awvxu jwxw rih 
gey min vuTw 
inrMkwru jIau]

Aavan Jaanaa Rehi 

Geae Man Vuthaa 

Nirankaar Jeeo ||

My comings and 

goings have ended; 

the Formless Lord now 

dwells within my mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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32648 761 qw kw AMqu n 
pweIAY aUcw 
Agm Apwru 
jIau]

Thaa Kaa Anth N 

Paaeeai Oochaa 

Agam Apaar Jeeo 

||

His limits cannot be 

found; He is lofty and 

exalted, inaccessible 

and infinite.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, 
ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ 
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, 

ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

32649 761 ijsu pRBu Apxw 
ivsrY so mir jMmY 
lK vwr jIau]6]

Jis Prabh Apanaa 

Visarai So Mar 

Janmai Lakh Vaar 

Jeeo ||6||

One who forgets His 

God, shall die and be 

reincarnated, 

hundreds of 

thousands of times. 

||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ 
ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

32650 761 swcu nyhu iqn 
pRIqmw ijn min 
vuTw Awip jIau]

Saach Naehu Thin 

Preethamaa Jin 

Man Vuthaa Aap 

Jeeo ||

They alone bear true 

love for their God, 

within whose minds 

He Himself dwells.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਸੱਿਣਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32651 761 gux swJI iqn 
sMig bsy AwT 
phr pRB jwip 
jIau]

sWJI Gun Saajhee Thin 

Sang Basae Aath 

Pehar Prabh Jaap 

Jeeo ||

So dwell only with 

those who share their 

virtues; chant and 

meditate on God, 

twenty-four hours a 

day.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਭੀ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੈ ਹਨ।
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32652 761 rMig rqy prmysrY  
ibnsy sgl 
sMqwp jIau]7]

Rang Rathae 

Paramaesarai 

Binasae Sagal 

Santhaap Jeeo 

||7||

They are attuned to 

the Love of the 

Transcendent Lord; all 

their sorrows and 

afflictions are 

dispelled. ||7||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥

32653 761 qUM krqw qUM 
krxhwru qUhY eyku 
Anyk jIau]

Thoon Karathaa 

Thoon Karanehaar 

Thoohai Eaek 

Anaek Jeeo ||

You are the Creator, 

You are the Cause of 

causes; You are the 

One and the many.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਇੱਕ ਹੈਂ, (ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਕਰ ਕੇ) ਅਨੇਕ-ਰੂਪ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ।

32654 761 qU smrQu qU srb 
mY qUhY buiD ibbyk 
jIau]

mY (srb)srUp ho ky[ 
mY:ibMdI n lw[smr`Qu

Thoo Samarathh 

Thoo Sarab Mai 

Thoohai Budhh 

Bibaek Jeeo ||

You are All-powerful, 

You are present 

everywhere; You are 

the subtle intellect, 

the clear wisdom.

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, 
(ਿੀਵਾਂ, ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਦੀ) ਪਰਖ 

ਦੀ ਅਕਲ (ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੀ) ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ।

32655 761 nwnk nwmu sdw 
jpI Bgq jnw 
kI tyk 
jIau]8]1]3]

Naanak Naam 

Sadhaa Japee 

Bhagath Janaa Kee 

Ttaek Jeeo 

||8||1||3||

Nanak chants and 

meditates forever on 

the Naam, the Support 

of the humble 

devotees. ||8||1||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿ ੇ

ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ) ਤੇਰੇ ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੮॥੧॥੩॥

32656 761 rwgu sUhI mhlw 
5 AstpdIAw 
Gru 10 kwPI

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Raag Soohee 

Mehalaa 5 

Asattapadheeaa 

Ghar 10 Kaafee

Raag Soohee, Fifth 

Mehl, Ashtapadees, 

Tenth House, Kaafee:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ/ਕਾਿੀ, ਘਰ ੧੦ 

ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ 
ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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32657 761 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32658 761 jy BulI jy cukI 
sweˆØI BI qihMjI 
kwFIAw]

Jae Bhulee Jae 

Chukee Saaeanaee 

Bhee Thehinjee 

Kaadteeaa ||

Even though I have 

made mistakes, and 

even though I have 

been wrong, I am still 

called Yours, O my 

Lord and Master.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! ਿ ੇਮੈਂ ਭੁੱ ਲਾਂ 
ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਿੇ ਮੈਂ ਉਕਾਇਆਂ 

ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਅਖਵਾਂਦੀ ਹਾਂ (ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ 

ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਕਧਰੇ ਭੀ ਿਾਣ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ)।

32659 761 ijn@w nyhu dUjwxy 
lgw JUir mrhu  
sy vwFIAw]1]

(dUjwxy)dUjy pwpW AOguxW 
(vwFIAw)ivCuVIAW

Jinhaa Naehu 

Dhoojaanae Lagaa 

Jhoor Marahu Sae 

Vaadteeaa ||1||

Those who enshrine 

love for another, die 

regretting and 

repenting. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ (ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਛੱੁਟੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 

ਝੁਰ ਝੁਰ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

॥੧॥
32660 761 hau nw Cofau kMq 

pwsrw]

Ho Naa Shhoddo 

Kanth Paasaraa ||

I shall never leave my 

Husband Lord's side.

ਮੈਂ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਸਾ 
(ਕਦੇ ਭੀ) ਨਾਹ ਛੱਡਾਂਗੀ।

32661 761 sdw rMgIlw lwlu 
ipAwrw eyhu 
mihMjw 
Awsrw]1]rhwau
]

Sadhaa Rangeelaa 

Laal Piaaraa Eaehu 

Mehinjaa Aasaraa 

||1|| Rehaao ||

My Beloved Lover is 

always and forever 

beautiful. He is my 

hope and inspiration. 

||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਲਾਲ ਸਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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32662 761 sjxu qUhY sYxu qU  
mY quJ aupir bhu 
mwxIAw]

Sajan Thoohai Sain 

Thoo Mai Thujh 

Oupar Bahu 

Maaneeaa ||

You are my Best 

Friend; You are my 

relative. I am so proud 

of You.

ਹੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸੱਿਣ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਹੈਂ। 
ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ।

32663 761 jw qU AMdir qw 
suKy qUM inmwxI 
mwxIAw]2]

suKy polw Jaa Thoo Andhar 

Thaa Sukhae 

Thoon Nimaanee 

Maaneeaa ||2||

And when You dwell 

within me, I am at 

peace. I am without 

honor - You are my 

honor. ||2||

ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਮਾਣੀ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮਾਣ ਹੈਂ ॥੨॥

32664 761 jy qU quTw 
ikRpwinDwn nw 
dUjw vyKwil]

Jae Thoo Thuthaa 

Kirapaa Nidhhaan 

Naa Dhoojaa 

Vaekhaal ||

And when You are 

pleased with me, O 

treasure of mercy, 

then I do not see any 

other.

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਤਾਂ 
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ (ਆਸਰਾ) ਨਾਹ ਜਵਖਾਈ।ਂ

32665 761 eyhw pweI mU 
dwqVI inq 
ihrdY rKw 
smwil]3]

d`wqVI Eaehaa Paaee 

Moo Dhaatharree 

Nith Hiradhai 

Rakhaa Samaal 

||3||

Please grant me this 

blessing, that that I 

may forever dwell 

upon You and cherish 

You within my heart. 

||3||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੋਹਣੀ ਦਾਤ ਲੱਭੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ 

ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ॥੩॥

32666 761 pwv julweI pMD 
qau nYxI drsu 
idKwil]

(julweI)c`lW[ 
(pMD)rsqy[(qau)AwpjI

Paav Julaaee 

Pandhh Tho 

Nainee Dharas 

Dhikhaal ||

Let my feet walk on 

Your Path, and let my 

eyes behold the 

Blessed Vision of Your 

Darshan.

ਹੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ (ਦੇਸ ਲੈ ਿਾਣ ਵਾਲੇ) 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੋਰਾਂ। ਹੇ ਜਪਆਰੇ! 

(ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ) ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ ਜਦਖਾਲ।
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32667 761 sRvxI suxI 
khwxIAw jy guru 
QIvY 
ikrpwil]4]

Sravanee Sunee 

Kehaaneeaa Jae 

Gur Thheevai 

Kirapaal ||4||

With my ears, I will 

listen to Your Sermon, 

if the Guru becomes 

merciful to me. ||4||

ਿ ੇਗੁਰੂ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ (ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ) ਆਪਣੇ ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਸੁਣਦੀ ਰਹਾਂ ॥੪॥

32668 761 ikqI lK kroiV 
iprIey rom n 
pujin qyirAw]

ikqI:polw bolo Kithee Lakh Karorr 

Pireeeae Rom N 

Pujan Thaeriaa ||

Hundreds of 

thousands and 

millions do not equal 

even one hair of 

Yours, O my Beloved.

ਿ ੇਮੈਂ ਜਕਤਨੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿੋੜਾਂ 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਇਕ ਰੋਮ (ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ) ਤਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ 

ਸਕਦੇ।

32669 761 qU swhI hU swhu  
hau kih n skw 
gux qyirAw]5]

Thoo Saahee Hoo 

Saahu Ho Kehi N 

Sakaa Gun 

Thaeriaa ||5||

You are the King of 

kings; I cannot even 

describe Your Glorious 

Praises. ||5||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਤੂੂੰ  ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ 
॥੫॥

32670 761 shIAw qaU AsMK  
mM\hu hiB 
vDwxIAw]

Seheeaa Thoo 

Asankh Mannjahu 

Habh 

Vadhhaaneeaa ||

Your brides are 

countless; they are all 

greater than I am.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਅਣਜਗਣਤ ਹੀ 
ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇਰੇ (ਦਰ ਦੀਆਂ 

ਦਾਸੀਆਂ) ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ 

ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੂੰਗੀਆਂ ਹਨ।
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32671 761 ihk BorI ndir 
inhwil dyih 
drsu rMgu 
mwxIAw]6]

Hik Bhoree 

Nadhar Nihaal 

Dhaehi Dharas 

Rang Maaneeaa 

||6||

Please bless me with 

Your Glance of Grace, 

even for an instant; 

please bless me with 

Your Darshan, that I 

may revel in Your 

Love. ||6||

ਇਕ ਰਤਾ ਭੀ ਸਮੇ ਲਈ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਵਲ ਭੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ ਵੇਖ। ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਦਰਸਨ 

ਦੇਹ, ਤਾ ਜਕ ਮੈਂ ਭੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਕਾਂ ॥੬॥

32672 761 jY ifTy mnu 
DIrIAY iklivK 
vM\in@ dUry]

Jai Ddithae Man 

Dhheereeai 

Kilavikh Vannjanih 

Dhoorae ||

Seeing Him, my mind 

is comforted and 

consoled, and my sins 

and mistakes are far 

removed.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਮਨ ਧੀਰਿ ਿੜਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ?

32673 761 so ikau ivsrY 
mwau mY jo rihAw 
BrpUry]7]

So Kio Visarai 

Maao Mai Jo 

Rehiaa 

Bharapoorae ||7||

How could I ever 

forget Him, O my 

mother? He is 

permeating and 

pervading 

everywhere. ||7||

ਮੈਨੂੂੰ  (ਭਲਾ) ਉਹ (ਜਪਆਰਾ) 
ਜਕਵੇਂ ਜਵਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

॥੭॥

32674 761 hoie inmwxI Fih 
peI imilAw 
shij suBwie]

Hoe Nimaanee 

Dtehi Pee Miliaa 

Sehaj Subhaae ||

In humility, I bowed 

down in surrender to 

Him, and He naturally 

met me.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ, 

ਆਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ (ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਢਜਹ ਪਈ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਜਪਆ।
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32675 761 pUrib iliKAw 
pwieAw nwnk 
sMq 
shwie]8]1]4]

Poorab Likhiaa 

Paaeiaa Naanak 

Santh Sehaae 

||8||1||4||

I have received what 

was pre-ordained for 

me, O Nanak, with the 

help and assistance of 

the Saints. 

||8||1||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਕਸੇ 

ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਚੂੰਗੀ 
ਜਕਸਮਤ ਦਾ ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ ॥੮॥੧॥੪॥

32676 761 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

32677 761 isimRiq byd 
purwx pukwrin 
poQIAw]

ism-i Riq Simrith Baedh 

Puraan Pukaaran 

Pothheeaa ||

The Simritees, the 

Vedas, the Puraanas 

and the other holy 

scriptures proclaim

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਵੇਦ 

ਪੁਰਾਣ ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹ ਕੇ (ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 

ਆਜਦਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼) ਉੱਚੀ 
ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਥੋਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

32678 761 nwm ibnw siB 
kUVu gwl@I 
hoCIAw]1]

Naam Binaa Sabh 

Koorr Gaalhee 

Hoshheeaa ||1||

That without the 

Naam, everything is 

false and worthless. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਝੂਠਾ ਪਰਚਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

32679 761 nwmu inDwnu 
Apwru Bgqw 
min vsY]

Naam Nidhhaan 

Apaar Bhagathaa 

Man Vasai ||

The infinite treasure 

of the Naam abides 

within the minds of 

the devotees.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਭਗਤਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6632 Published: March 06/ 2014



32680 761 jnm mrx mohu 
duKu swDUsMig 
nsY]1]rhwau]

n`sY Janam Maran 

Mohu Dhukh 

Saadhhoo Sang 

Nasai ||1|| 

Rehaao ||

Birth and death, 

attachment and 

suffering, are erased 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਨਾਮ 

ਿਜਪਆਂ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਅਤੇ ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਹਰੇਕ 

ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

32681 761 moih bwid 
AhMkwir srpr 
ruMinAw]

AhM-kwir Mohi Baadh 

Ahankaar Sarapar 

Runniaa ||

Those who indulge in 

attachment, conflict 

and egotism shall 

surely weep and cry.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ, ਸ਼ਾਸਤਿਾਰਥ 

ਜਵਚ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

32682 761 suKu n pwiein@ 
mUil nwm 
ivCuMinAw]2]

Sukh N Paaeinih 

Mool Naam 

Vishhunniaa ||2||

Those who are 

separated from the 

Naam shall never find 

any peace. ||2||

(ਿੋ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੇ 

ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਭੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ 

॥੨॥

32683 761 myrI myrI Dwir  
bMDin bMiDAw]

Maeree Maeree 

Dhhaar Bandhhan 

Bandhhiaa ||

Crying out, Mine! 

Mine!, he is bound in 

bondage.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ 
ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਜਵਚ ਬੱਝੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

32684 761 nrik surig 
Avqwr mwieAw 
DMiDAw]3]

Narak Surag 

Avathaar Maaeiaa 

Dhhandhhiaa 

||3||

Entangled in Maya, he 

is reincarnated in 

heaven and hell. ||3||

ਜਨਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱੁਖ ਸੁਖ 

ਭੋਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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32685 761 soDq soDq soiD  
qqu bIcwirAw]

Sodhhath 

Sodhhath Sodhh 

Thath Beechaariaa 

||

Searching, searching, 

searching, I have come 

to understand the 

essence of reality.

ਹੇ ਭਾਈ! ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰ ਕੇ ਜਨਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਉਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚੇ 

ਹਾਂ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

32686 761 nwm ibnw suKu 
nwih srpr 
hwirAw]4]

Naam Binaa Sukh 

Naahi Sarapar 

Haariaa ||4||

Without the Naam, 

there is no peace at 

all, and the mortal will 

surely fail. ||4||

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜ਼ਰੂਰ (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ) ਹਾਰ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥

32687 762 Awvih jwih 
Anyk mir mir 
jnmqy]

Aavehi Jaahi 

Anaek Mar Mar 

Janamathae ||

Many come and go; 

they die, and die 

again, and are 

reincarnated.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ 

ਕੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਾਣੀ (ਮੁੜ ਮੁੜ) 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਸਹੇੜ ਕੇ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
32688 762 ibnu bUJy sBu 

vwid jonI 
Brmqy]5]

bU`Jy- Bin Boojhae Sabh 

Vaadh Jonee 

Bharamathae 

||5||

Without 

understanding, they 

are totally useless, and 

they wander in 

reincarnation. ||5||

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ 
ਉੱਦਮ ਜਵਅਰਥ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੫॥
32689 762 ijn@ kau Bey 

dieAwl iqn@ 
swDUsMgu BieAw]

d-ieAwl Jinh Ko Bheae 

Dhaeiaal Thinh 

Saadhhoo Sang 

Bhaeiaa ||

They alone join the 

Saadh Sangat, unto 

whom the Lord 

becomes Merciful.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
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32690 762 AMimRqu hir kw 
nwmu iqn@I jnI 
jip lieAw]6]

Anmrith Har Kaa 

Naam Thinhee 

Janee Jap Laeiaa 

||6||

They chant and 

meditate on the 

Ambrosial Name of 

the Lord. ||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੬॥

32691 762 Kojih koit AsMK  
bhuqu AnMq ky]

Khojehi Kott 

Asankh Bahuth 

Ananth Kae ||

Uncounted millions, so 

many they are 

endless, search for 

Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਿੋੜਾਂ ਅਣਜਗਣਤ, 

ਬੇਅੂੰ ਤ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਿਾਣੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਭਾਲ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,

32692 762 ijsu buJwey Awip  
nyVw iqsu hy]7]

bu`Jwey Jis Bujhaaeae Aap 

Naerraa This Hae 

||7||

But only that one, who 

understands his own 

self, sees God near at 

hand. ||7||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੭॥

32693 762 ivsru nwhI  
dwqwr Awpxw 
nwmu dyhu]

Visar Naahee 

Dhaathaar 

Aapanaa Naam 

Dhaehu ||

Never forget me, O 

Great Giver - please 

bless me with Your 

Naam.

ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼। ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਭੁਲਾਵਾਂ।

32694 762 gux gwvw idnu 
rwiq nwnk cwau 
eyhu]8]2]5]16
]

Gun Gaavaa Dhin 

Raath Naanak 

Chaao Eaehu 

||8||2||5||16||

To sing Your Glorious 

Praises day and night - 

O Nanak, this is my 

heart-felt desire. 

||8||2||5||16||

(ਮੇਰੇ) ਨਾਨਕ (ਦੇ ਮਨ ਅੂੰਦਰ) 

ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥

32695 762 rwgu sUhI mhlw 
1 kucjI

ku-c`jI Raag Soohee 

Mehalaa 1 

Kuchajee

Raag Soohee, First 

Mehl, Kuchajee ~ The 

Ungraceful Bride:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਕੁਚੱਿੀ'।
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32696 762 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32697 762 mM\u kucjI  
AMmwvix fosVy  
hau ikau shu 
rwvix jwau jIau]

(AMmwvix)imxqI 
rhq[(fosVy)doS[(rwvi
x)Bogx

Mannj Kuchajee 

Anmaavan 

Ddosarrae Ho Kio 

Sahu Raavan Jaao 

Jeeo ||

I am ungraceful and ill-

mannered, full of 

endless faults. How 

can I go to enjoy my 

Husband Lord?

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਮੈਂ ਸਹੀ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਚੱਿ ਨਹੀਂ ਜਸੱਜਖਆ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਇਤਨੇ ਐਬ ਹਨ ਜਕ 

ਅੂੰਦਰ ਸਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

(ਇਸ ਹਾਲਤ ਜਵਚ) ਮੈਂ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਕਵੇਂ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

32698 762 iek dU ieik 
cVMdIAw kauxu 
jwxY myrw nwau 
jIau]

Eik Dhoo Eik 

Charrandheeaa 

Koun Jaanai 

Maeraa Naao Jeeo 

||

Each of His soul-brides 

is better than the rest - 

 who even knows my 

name?

(ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ) ਇਕ ਦੂਿੀ 
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ, 

ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ।

32699 762 ijn@I sKI shu 
rwivAw sy AMbI 
CwvVIeyih jIau]

(AMbI)AMb vWg sMqW dy 
sRIr[(CwvVI-
eyih)SWqI, TMFI CW

Jinhee Sakhee 

Sahu Raaviaa Sae 

Anbee 

Shhaavarreeeaehi 

Jeeo ||

Those brides who 

enjoy their Husband 

Lord are very blessed, 

resting in the shade of 

the mango tree.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ਉਹ, 

ਮਾਨੋ, (ਚੁਮਾਸੇ ਜਵਚ) ਅੂੰਬਾਂ 
ਦੀਆਂ (ਠੂੰ ਢੀਆਂ) ਛਾਵਾਂ ਜਵਚ 

ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
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32700 762 sy gux mM\u n 
AwvnI hau kY jI 
dos Dryau jIau]

Sae Gun Mannj N 

Aavanee Ho Kai 

Jee Dhos 

Dhharaeo Jeeo ||

I do not have their 

virtue - who can I 

blame for this?

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਹਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਰੀਝਦਾ ਹੈ) ਮੈਂ (ਆਪਣੀ 
ਇਸ ਅਭਾਗਤਾ ਦਾ) ਦੋਸ ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

32701 762 ikAw gux qyry 
ivQrw hau ikAw 
ikAw iGnw qyrw 
nwau jIau]

iGnwlYxw krW Kiaa Gun Thaerae 

Vithharaa Ho Kiaa 

Kiaa Ghinaa 

Thaeraa Naao 

Jeeo ||

Which of Your Virtues, 

O Lord, should I speak 

of? Which of Your 

Names should I chant?

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ! (ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੇਹੜੇ 

ਕੇਹੜੇ ਗੁਣ ਜਵਸਥਾਰ ਨਾਲ 

ਦੱਸਾਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੇਹੜਾ 
ਕੇਹੜਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ? (ਤੇਰੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਿੀਵ ਲੈ ਰਹੇ 

ਹਨ)।

32702 762 iekqu toil n 
AMbVw hau sd 
kurbwxY qyrY jwau 
jIau]

(toil)pdwrQ[ 
(AMbVw)phuMc skW

Eikath Ttol N 

Anbarraa Ho Sadh 

Kurabaanai 

Thaerai Jaao Jeeo 

||

I cannot even reach 

one of Your Virtues. I 

am forever a sacrifice 

to You.

ਤੇਰੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜਕਸੇ ਇੱਕ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭੀ 
(ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤਕ) 

ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦੀ (ਬਸ!) ਮੈਂ 
ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ।
32703 762 suienw rupw 

rMgulw moqI qY 
mwixku jIau]

Sueinaa Rupaa 

Rangulaa Mothee 

Thai Maanik Jeeo 

||

Gold, silver, pearls and 

rubies are pleasing.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਵੇਖ ਮੇਰੀ 
ਅਭਾਗਤਾ!) ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਮੋਤੀ 
ਤੇ ਹੀਰਾ ਆਜਦਕ ਸੋਹਣੇ 
ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ-
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32704 762 sy vsqU sih 
idqIAw mY iqn@ 
isau lwieAw 
icqu jIau]

Sae Vasathoo Sehi 

Dhitheeaa Mai 

Thinh Sio Laaeiaa 

Chith Jeeo ||

My Husband Lord has 

blessed me with these 

things, and I have 

focused my thoughts 

on them.

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਦੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਦੱਤੀਆਂ) ਇਹਨਾਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ ਜਲਆ।

32705 762 mMdr imtI sMdVy  
pQr kIqy rwis 
jIau]

im`tI Mandhar Mittee 

Sandharrae 

Pathhar Keethae 

Raas Jeeo ||

Palaces of brick and 

mud are built and 

decorated with stones;

ਜਮੱਟੀ ਪੱਥਰ ਆਜਦਕ ਦੇ ਬਣਾਏ 

ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਘਰ-ਇਹੀ ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਬਣਾ ਲਏ।

32706 762 hau eynI tolI  
BulIAsu iqsu kMq  
n bYTI pwis 
jIau]

(tolIN)pdwrQW[ B`ulI-
Asu

Ho Eaenee Ttolee 

Bhuleeas This 

Kanth N Baithee 

Paas Jeeo ||

I have been fooled by 

these decorations, and 

I do not sit near my 

Husband Lord.

ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ (ਿਸ ਕੇ) ਗ਼ਲਤੀ ਖਾ 
ਗਈ, (ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ) ਉਸ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਾਸ 

ਮੈਂ ਨਾਹ ਬੈਠੀ।

32707 762 AMbir kUMjw 
kurlIAw bg 
bihTy Awie 
jIau]

kUMjW[kurlIAW[b`g[bih
-Ty

Anbar Koonjaa 

Kuraleeaa Bag 

Behithae Aae Jeeo 

||

The cranes shriek 

overhead in the sky, 

and the herons have 

come to rest.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ 

ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰੇ ਚਲੇ ਿਾਣ, ਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਨਰੇ ਪਖੂੰਡ ਹੀ 
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਿਾਣ,
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32708 762 sw Dn clI 
swhurY ikAw muhu 
dysI AgY jwie 
jIau]

Saa Dhhan Chalee 

Saahurai Kiaa 

Muhu Dhaesee 

Agai Jaae Jeeo ||

The bride has gone to 

her father-in-law's 

house; in the world 

hereafter, what face 

will she show?

ਉਹ ਿਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲ ਜਵਚ 

ਪਰਲੋਕ ਿਾਵ ੇਤਾਂ ਿਾ ਕੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ) ਕੀਹ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਖਾਵੇਗੀ?

32709 762 suqI suqI Jwlu 
QIAw BulI 
vwtVIAwsu jIau]

kwl rUp (Jwlu) 
svyrw[(vwtVI-
Awsu)BgqI rUp 
vwt[s`uqI

Suthee Suthee 

Jhaal Thheeaa 

Bhulee 

Vaattarreeaas 

Jeeo ||

She kept sleeping as 

the day dawned; she 

forgot all about her 

journey.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਪਏ ਜਰਹਾਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 
ਖੁੂੰ ਝੀ ਹੋਈ ਹਾਂ।

32710 762 qY sh nwlhu  
muqIAsu duKw kUM 
DrIAwsu jIau]

m`uqI-Asu[ (DrI-
Awsu)Drnw krdI hW

Thai Seh Naalahu 

Mutheeas 

Dhukhaa Koon 

Dhhareeaas Jeeo 

||

She separated herself 

from her Husband 

Lord, and now she 

suffers in pain.

ਹੇ ਪਤੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੁੜੀ 
ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਰੇ ਦੱੁਖ ਹੀ ਦੱੁਖ 

ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

32711 762 quDu gux mY siB 
Avgxw iek 
nwnk kI 
Ardwis jIau]

Thudhh Gun Mai 

Sabh Avaganaa Eik 

Naanak Kee 

Aradhaas Jeeo ||

Virtue is in You, O 

Lord; I am totally 

without virtue. This is 

Nanak's only prayer:

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਹੀ 
ਔਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਰ ਭੀ ਨਾਨਕ 

ਦੀ ਬੇਨਤੀ (ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰ ਤੇ) ਹੈ,
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32712 762 siB rwqI 
sohwgxI mY 
fohwgix kweI 
rwiq jIau]1]

Sabh Raathee 

Sohaaganee Mai 

Ddohaagan Kaaee 

Raath Jeeo ||1||

You give all Your 

nights to the virtuous 

soul-brides. I know I 

am unworthy, but isn't 

there a night for me as 

well? ||1||

ਜਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੂੰ  ਅਭਾਗਣ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਕੋਈ ਇਕ ਰਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ 

(ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਭੀ ਕਦੇ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰ) ॥੧॥

32713 762 sUhI mhlw 1 
sucjI]

su-c`jI Soohee Mehalaa 1 

Suchajee ||

Soohee, First Mehl, 

Suchajee ~ The Noble 

And Graceful Bride:

32714 762 jw qU qw mY sBu 
ko qU swihbu myrI 
rwis jIau]

Jaa Thoo Thaa Mai 

Sabh Ko Thoo 

Saahib Maeree 

Raas Jeeo ||

When I have You, then 

I have everything. O 

my Lord and Master, 

You are my wealth and 

capital.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਵਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ) ਤਦੋਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)। ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਂ।

32715 762 quDu AMqir hau 
suiK vsw qUM 
AMqir swbwis 
jIau]

Thudhh Anthar Ho 

Sukh Vasaa Thoon 

Anthar Saabaas 

Jeeo ||

Within You, I abide in 

peace; within You, I 

am congratulated.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਮੈਂ 
ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈਂ ਤਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) ਸੋਭਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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32716 762 BwxY qKiq 
vfweIAw BwxY 
BIK audwis jIau]

Bhaanai Thakhath 

Vaddaaeeaa 

Bhaanai Bheekh 

Oudhaas Jeeo ||

By the Pleasure of 

Your Will, You bestow 

thrones and greatness. 

And by the Pleasure of 

Your Will, You make us 

beggars and 

wanderers.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਕੋਈ 

ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਜਮਲ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਕੋਈ ਜਵਰਕਤ ਹੋ ਕੇ (ਦਰ ਦਰ 

ਤੇ) ਜਭੱਜਛਆ ਮੂੰਗਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

32717 762 BwxY Ql isir  
sru vhY kmlu 
PulY Awkwis 
jIau]

AwpjI dy Bwxy 
c(Ql)mwrUQlW dy isir 
qy (sru)dirAw vih 
qurdy hn,Bwv SrDw 
hIn KuSk Ql iridAW 
c pRym dy (sru)dirAw 
vg qurdy 
hn[(Awkwis)AkwS 
vWg hMkwrI iridAW

Bhaanai Thhal Sir 

Sar Vehai Kamal 

Fulai Aakaas Jeeo 

||

By the Pleasure of 

Your Will, the ocean 

flows in the desert, 

and the lotus 

blossoms in the sky.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਜਕਤੇ 

ਸੱੁਕੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸਰੋਵਰ ਚਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਆਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ ਜਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਕਸੇ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਪਿੇਮ-ਹੀਣ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਦਾ ਪਿਵਾਹ 

ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)।

32718 762 BwxY Bvjlu 
lMGIAY BwxY mMiJ 
BrIAwis jIau]

Bhaanai Bhavajal 

Langheeai Bhaanai 

Manjh Bhareeaas 

Jeeo ||

By the Pleasure of 

Your Will, one crosses 

over the terrifying 

world-ocean; by the 

Pleasure of Your Will, 

he sinks down into it.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਿ ਕੇ ਜਵੱਚੇ 

ਹੀ ਡੱੁਬ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।
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32719 762 BwxY so shu 
rMgulw isPiq 
rqw guxqwis 
jIau]

Bhaanai So Sahu 

Rangulaa Sifath 

Rathaa Gunathaas 

Jeeo ||

By the Pleasure of His 

Will, that Lord 

becomes my Husband, 

and I am imbued with 

the Praises of the 

Lord, the treasure of 

virtue.

ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਜਕਸੇ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

32720 762 BwxY shu 
BIhwvlw hau 
Awvix jwix 
mueIAwis jIau]

(Bihwvlw)BYdwiek 
sMswr[ mueI-Awis

Bhaanai Sahu 

Bheehaavalaa Ho 

Aavan Jaan 

Mueeaas Jeeo ||

By the Pleasure of 

Your Will, O my 

Husband Lord, I am 

afraid of You, and I 

come and go, and die.

ਇਹ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਹੀ ਹੈ ਜਕ ਕਦੇ ਉਹ ਖਸਮ ਮੈਨੂੂੰ  
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਡਰਾਉਣਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰਦੀ ਹਾਂ।
32721 762 qU shu Agmu 

Aqolvw hau kih 
kih Fih 
peIAwis jIau]

Thoo Sahu Agam 

Atholavaa Ho Kehi 

Kehi Dtehi Peeaas 

Jeeo ||

You, O my Husband 

Lord, are inaccessible 

and immeasurable; 

talking and speaking of 

You, I have fallen at 

Your Feet.

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ! ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ। 
ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਦਰ ਤੇ ਢਜਹ ਪਈ ਹਾਂ (ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ ਜਲਆ 

ਹੈ)।

32722 762 ikAw mwgau  
ikAw kih suxI  
mY drsn BUK 
ipAwis jIau]

Kiaa Maago Kiaa 

Kehi Sunee Mai 

Dharasan Bhookh 

Piaas Jeeo ||

What should I beg for? 

What should I say and 

hear? I am hungry and 

thirsty for the Blessed 

Vision of Your Darshan.

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀਹ 

ਮੂੰਗਾਂ? ਤੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੀਹ ਆਖਾਂ ਿ ੋ

ਤੂੂੰ  ਸੁਣੇਂ? ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ 
ਭੁੱ ਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਜਪਆਸੀ ਹਾਂ।
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32723 762 gur sbdI shu 
pwieAw scu 
nwnk kI 
Ardwis 
jIau]2]

Gur Sabadhee 

Sahu Paaeiaa Sach 

Naanak Kee 

Aradhaas Jeeo 

||2||

Through the Word of 

the Guru's Teachings, I 

have found my 

Husband Lord. This is 

Nanak's true prayer. 

||2||

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਖਸਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈਂ। ਮੇਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ 
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਮਲ 

॥੨॥

32724 763 sUhI mhlw 5 
guxvMqI]

Soohee Mehalaa 5 

Gunavanthee ||

Soohee, Fifth Mehl, 

Gunvantee ~ The 

Worthy And Virtuous 

Bride:

32725 763 jo dIsY gurisKVw  
iqsu iniv iniv 
lwgau pwie 
jIau]

guris`KVw Jo Dheesai 

Gurasikharraa This 

Niv Niv Laago Paae 

Jeeo ||

When I see a Sikh of 

the Guru, I humbly 

bow and fall at his feet.

ਮੈਨੂੂੰ  ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰਾ ਜਸੱਖ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਨੀਊਂ ਨੀਊਂ ਕੇ (ਭਾਵ, 

ਜਨਮਿਤਾ-ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ) ਉਸ 

ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ,

32726 763 AwKw ibrQw 
jIA kI guru 
sjxu dyih 
imlwie jIau]

Aakhaa Birathhaa 

Jeea Kee Gur Sajan 

Dhaehi Milaae 

Jeeo ||

I tell to him the pain of 

my soul, and beg him 

to unite me with the 

Guru, my Best Friend.

ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਜਦਲ ਦੀ 
ਪੀੜਾ (ਤਾਂਘ) ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ (ਤੇ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ-ਹੇ 

ਗੁਰਜਸੱਖ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਸੱਿਣ-ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਦੇ।
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32727 763 soeI dis 
aupdysVw myrw 
mnu Anq n kwhU 
jwie jIau]

d`is Soee Dhas 

Oupadhaesarraa 

Maeraa Man 

Anath N Kaahoo 

Jaae Jeeo ||

I ask that he impart to 

me such an 

understanding, that 

my mind will not go 

out wandering 

anywhere else.

ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਅਿੇਹਾ ਸੋਹਣਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਲ ਨਾਹ ਿਾਏ।

32728 763 iehu mnu qYkUM 
fyvsw mY mwrgu 
dyhu bqwie jIau]

fyv-sW dy dyvW[ qY-kUM[ Eihu Man Thai 

Koon Ddaevasaa 

Mai Maarag 

Dhaehu Bathaae 

Jeeo ||

I dedicate this mind to 

you. Please, show me 

the Path to God.

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਤੇਰੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਰਸਤਾ ਦੱਸ (ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਸਕਾਂ)।

32729 763 hau AwieAw  
dUrhu cil kY mY 
qkI qau 
srxwie jIau]

q`kI Ho Aaeiaa 

Dhoorahu Chal Kai 

Mai Thakee Tho 

Saranaae Jeeo ||

I have come so far, 

seeking the Protection 

of Your Sanctuary.

ਮੈਂ (ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਦੇ) ਦੂਰ ਦੇ 

ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, 
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੱਜਕਆ 

ਹੈ।

32730 763 mY Awsw rKI 
iciq mih myrw 
sBo duKu gvwie 
jIau]

Mai Aasaa Rakhee 

Chith Mehi 

Maeraa Sabho 

Dhukh Gavaae 

Jeeo ||

Within my mind, I 

place my hopes in 

You; please, take my 

pain and suffering 

away!

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਇਹ 

ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।
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32731 763 iequ mwrig cly 
BweIAVy guru khY  
su kwr kmwie 
jIau]

Eith Maarag 

Chalae 

Bhaaeearrae Gur 

Kehai S Kaar 

Kamaae Jeeo ||

So walk on this Path, O 

sister soul-brides; do 

that work which the 

Guru tells you to do.

(ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ-) ਇਸ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਿੇਹੜੇ ਗੁਰ-ਭਾਈ 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਤੂੂੰ  ਭੀ ਉਹੀ 
ਕਾਰ ਕਰ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

32732 763 iqAwgyN mn kI 
mqVI ivswryN 
dUjw Bwau jIau]

Thiaagaen Man 

Kee Matharree 

Visaaraen Dhoojaa 

Bhaao Jeeo ||

Abandon the 

intellectual pursuits of 

the mind, and forget 

the love of duality.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਝੀ 
ਮਜਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ, ਿੇ ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ (ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ) 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਂ,

32733 763 ieau pwvih hir 
drswvVw nh 
lgY qqI vwau 
jIau]

Eio Paavehi Har 

Dharasaavarraa 

Neh Lagai Thathee 

Vaao Jeeo ||

In this way, you shall 

obtain the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan; the hot 

winds shall not even 

touch you.

ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸੋਹਣਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, 
ਤੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪੇਗਾ।

32734 763 hau Awphu boil 
n jwxdw mY 
kihAw sBu 
hukmwau jIau]

Ho Aapahu Bol N 

Jaanadhaa Mai 

Kehiaa Sabh 

Hukamaao Jeeo ||

By myself, I do not 

even know how to 

speak; I speak all that 

the Lord commands.

ਮੈਂ ਿ ੋਕੁਝ ਤੈਨੂੂੰ  ਦੱਜਸਆ ਹੈ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਦੱਜਸਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ 

ਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ 

ਜਰਹਾ।
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32735 763 hir Bgiq 
Kjwnw bKisAw  
guir nwnik  
kIAw pswau 
jIau]

Har Bhagath 

Khajaanaa 

Bakhasiaa Gur 

Naanak Keeaa 

Pasaao Jeeo ||

I am blessed with the 

treasure of the Lord's 

devotional worship; 

Guru Nanak has been 

kind and 

compassionate to me.

ਜਿਸ (ਸੁਭਾਗ ਬੂੰ ਦੇ) ਉਤੇ 

ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

32736 763 mY bhuiV n 
iqRsnw BuKVI hau 
rjw iqRpiq 
AGwie jIau]

B`uKVI r`jW Mai Bahurr N 

Thrisanaa 

Bhukharree Ho 

Rajaa Thripath 

Aghaae Jeeo ||

I shall never again feel 

hunger or thirst; I am 

satisfied, satiated and 

fulfilled.

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦਾ 
ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿ 

ਜਗਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਸਤਾਂਦੀ।

32737 763 jo gur dIsY 
isKVw iqsu iniv 
iniv lwgau 
pwie jIau]3]

is`KVw Jo Gur Dheesai 

Sikharraa This Niv 

Niv Laago Paae 

Jeeo ||3||

When I see a Sikh of 

the Guru, I humbly 

bow and fall at his 

feet. ||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰਾ ਜਸੱਖ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਜਨਮਿਤਾ-ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

32738 763 rwgu sUhI CMq 
mhlw 1 Gru 1

Raag Soohee 

Shhanth Mehalaa 

1 Ghar 1

Raag Soohee, Chhant, 

First Mehl, First House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ' 

(ਛੂੰਦ)।

32739 763 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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32740 763 Bir jobin mY mq  
pyeIAVY Gir 
pwhuxI bil rwm 
jIau]

mY:ibMdI n lw[m`q Bhar Joban Mai 

Math Paeeearrai 

Ghar Paahunee 

Bal Raam Jeeo ||

Intoxicated with the 

wine of youth, I did 

not realize that I was 

only a guest at my 

parents' home (in this 

world.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
(ਤੂੂੰ  ਕੈਸੀ ਅਚਰਿ ਲੀਲਾ 
ਰਚਾਈ ਹੈ!) ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਹੇਠ) ਿਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇ ਇਉਂ 

ਮਸਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ 

ਮਦ ਹੋਸ਼ ਹੈ, (ਇਹ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੀ ਜਕ) ਇਸ ਪੇਕੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ (ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਹ 

ਇਕ ਪਿਾਹੁਣੀ ਹੀ ਹੈ।

32741 763 mYlI Avgix 
iciq ibnu gur  
gux n smwvnI  
bil rwm jIau]

Mailee Avagan 

Chith Bin Gur Gun 

N Samaavanee Bal 

Raam Jeeo ||

My consciousness is 

polluted with faults 

and mistakes; without 

the Guru, virtue does 

not even enter into 

me.

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਉਹ ਮੈਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ, ਤੇ) ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਗੁਣ ਜਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
32742 763 gux swr n jwxI  

Brim BulwxI  
jobnu bwid 
gvwieAw]

Gun Saar N Jaanee 

Bharam 

Bhulaanee Joban 

Baadh Gavaaeiaa 

||

I have not known the 

value of virtue; I have 

been deluded by 

doubt. I have wasted 

away my youth in vain.

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹ ਸਮਝੀ, 
ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਰਹੀ, ਤੇ ਿਵਾਨੀ 
ਦਾ ਸਮਾ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਜਲਆ।
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32743 763 vru Gru dru  
drsnu nhI jwqw  
ipr kw shju n 
BwieAw]

Var Ghar Dhar 

Dharasan Nehee 

Jaathaa Pir Kaa 

Sehaj N Bhaaeiaa 

||

I have not known my 

Husband Lord, His 

celestial home and 

gate, or the Blessed 

Vision of His Darshan. I 

have not had the 

pleasure of my 

Husband Lord's 

celestial peace.

ਨਾਹ ਉਸ ਨੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਨਾਹ ਉਸ ਦੇ ਦਰ 

ਨਾਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਕਦਰ 

ਪਛਾਣੀ। (ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰਜਹ ਕੇ) ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਭੀ ਪਸੂੰਦ 

ਨਾਹ ਆਇਆ।

32744 763 siqgur pUiC n 
mwrig cwlI sUqI 
rYix ivhwxI]

Sathigur Pooshh N 

Maarag Chaalee 

Soothee Rain 

Vihaanee ||

After consulting the 

True Guru, I have not 

walked on the Path; 

the night of my life is 

passing away in sleep.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਸੱੁਤੀ 
ਹੋਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਤੁਰੀ।
32745 763 nwnk bwlqix 

rwfypw ibnu ipr  
Dn kumlwxI]1]

(bwl`qix)bwlpuxy qoN Naanak Baalathan 

Raaddaepaa Bin 

Pir Dhhan 

Kumalaanee ||1||

O Nanak, in the prime 

of my youth, I am a 

widow; without my 

Husband Lord, the 

soul-bride is wasting 

away. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਲ-ਉਮਰੇ ਹੀ 
ਰੂੰ ਡੇਪਾ ਸਹੇੜ ਜਲਆ, ਤੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ 

ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਕਮਲ 

ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੀ ਜਰਹਾ ॥੧॥

32746 763 bwbw mY vru dyih  
mY hir vru BwvY  
iqs kI bil 
rwm jIau]

iqs hrI pqI jI dI hW Baabaa Mai Var 

Dhaehi Mai Har 

Var Bhaavai This 

Kee Bal Raam Jeeo 

||

O father, give me in 

marriage to the Lord; I 

am pleased with Him 

as my Husband. I 

belong to Him.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ। (ਮੇਹਰ 

ਕਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਵਾਂ,
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32747 763 riv rihAw jug 
cwir iqRBvx 
bwxI ijs kI  
bil rwm jIau]

Rav Rehiaa Jug 

Chaar Thribhavan 

Baanee Jis Kee Bal 

Raam Jeeo ||

He is pervading 

throughout the four 

ages, and the Word of 

His Bani permeates 

the three worlds.

ਿ ੋਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ, ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।

32748 763 iqRBvx kMqu rvY 
sohwgix  
AvgxvMqI dUry]

Avgx-vMqI Thribhavan Kanth 

Ravai Sohaagan 

Avaganavanthee 

Dhoorae ||

The Husband Lord of 

the three worlds 

ravishes and enjoys 

His virtuous brides, 

but He keeps the 

ungraceful and 

unvirtuous ones far 

away.

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਜਿਸ ਨੇ ਔਗੁਣ ਹੀ ਔਗੁਣ 

ਸਹੇੜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

32749 763 jYsI Awsw qYsI 
mnsw pUir 
rihAw BrpUry]

Jaisee Aasaa 

Thaisee Manasaa 

Poor Rehiaa 

Bharapoorae ||

As are our hopes, so 

are our minds' desires, 

which the All-

pervading Lord brings 

to fulfillment.

ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ (ਉਹ ਹਰੇਕ 

ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ) ਜਿਹੋ 

ਜਿਹੀ ਆਸ ਧਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੋ 

ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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32750 763 hir kI nwir su 
srb suhwgix  
rWf n mYlY vysy]

(nwir)Bgq[(rWf)nwsq
k nhIN huMdy[(vysy)AMdroN 
bwhroN vys, pwpW AOguxW 
krky mYLw nhI huMdw

Har Kee Naar S 

Sarab Suhaagan 

Raandd N Mailai 

Vaesae ||

The bride of the Lord 

is forever happy and 

virtuous; she shall 

never be a widow, and 

she shall never have to 

wear dirty clothes.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ 
ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਕਦੇ ਰੂੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ 
ਵੇਸ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
(ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਕਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।

32751 763 nwnk mY vru 
swcw BwvY juig 
juig pRIqm 
qYsy]2]

Naanak Mai Var 

Saachaa Bhaavai 

Jug Jug Preetham 

Thaisae ||2||

O Nanak, I love my 

True Husband Lord; 

my Beloved is the 

same, age after age. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ) ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ 

ਿੇਹੜਾ ਪਿੀਤਮ ਹਰੇਕ ਿੁਗ 

ਜਵਚ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥
32752 763 bwbw lgnu 

gxwie hM BI vM\w 
swhurY bil rwm 
jIau]

gurbwxI ArQ vIcwrn 
rUpI joqS dw(lgnu)[ 
gurbwxI ArQ 
(gxwie)ivcrvw 
ky[(vM\w)jwvW[ srUp 
rUpI (swhurY)shurw Gr[ 
lgnu:polw bolo

Baabaa Lagan 

Ganaae Han Bhee 

Vannjaa Saahurai 

Bal Raam Jeeo ||

O Baba, calculate that 

auspicious moment, 

when I too shall be 

going to my in-laws' 

house.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! (ਉਹ) ਮੁਹੂਰਤ 

ਕਢਾ (ਉਹ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ, 

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਭੀ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਸਕਾਂ।
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32753 763 swhw hukmu 
rjwie so n tlY  
jo pRBu krY bil 
rwm jIau]

Saahaa Hukam 

Rajaae So N Ttalai 

Jo Prabh Karai Bal 

Raam Jeeo ||

The moment of that 

marriage will be set by 

the Hukam of God's 

Command; His Will 

cannot be changed.

(ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਿੋ ਹੁਕਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਦਾ 
ਅਵਸਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਜਪਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ (ਉਸ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਜਵਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ)।

32754 763 ikrqu pieAw  
krqY kir 
pwieAw myit n 
skY koeI]

Kirath Paeiaa 

Karathai Kar 

Paaeiaa Maett N 

Sakai Koee ||

The karmic record of 

past deeds, written by 

the Creator Lord, 

cannot be erased by 

anyone.

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਿਾਂ ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ) ਿੋ 
ਭੀ ਹੁਕਮ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਉਲੂੰ ਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

32755 763 jw\I nwau nrh 
inhkyvlu riv 
rihAw iqhu loeI]

Jaanjee Naao 

Nareh Nihakaeval 

Rav Rehiaa Thihu 

Loee ||

The most respected 

member of the 

marriage party, my 

Husband, is the 

independent Lord of 

all beings, pervading 

and permeating the 

three worlds.

(ਗੁਰੂ ਜਵਚੋਲੇ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ ੋ

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

ਤੇ (ਜਿਰ ਭੀ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ) ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੈ 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਨ ਲਈ) 

ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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32756 763 mwie inrwsI 
roie ivCuMnI bwlI 
bwlY hyqy]

Maae Niraasee 

Roe Vishhunnee 

Baalee Baalai 

Haethae ||

Maya, crying out in 

pain, leaves, seeing 

that the bride and the 

groom are in love.

(ਜਿਵੇਂ ਧੀ ਨੂੂੰ  ਤੋਰਨ ਲੱਗੀ ਮਾਂ 
ਮੁੜ ਜਮਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਹ 

ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਜਵਛੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) 
ਮਾਇਆ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਲਾਹ ਕੇ (ਮਾਨੋ) ਰੋ ਕੇ ਜਵਛੁੜਦੀ 
ਹੈ।

32757 763 nwnk swc sbid 
suK mhlI gur 
crxI pRBu 
cyqy]3]

Naanak Saach 

Sabadh Sukh 

Mehalee Gur 

Charanee Prabh 

Chaethae ||3||

O Nanak, the peace of 

the Mansion of God's 

Presence comes 

through the True 

Word of the Shabad; 

the bride keeps the 

Guru's Feet enshrined 

in her mind. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ 
ਹੈ ॥੩॥

32758 764 bwbuil idqVI 
dUir nw AwvY 
Gir pyeIAY bil 
rwm jIau]

id`qVI Baabul Dhitharree 

Dhoor Naa Aavai 

Ghar Paeeeai Bal 

Raam Jeeo ||

My father has given 

me in marriage far 

away, and I shall not 

return to my parents' 

home.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਇਤਨੀ) ਦੂਰ ਅਪੜਾ 
ਜਦੱਤੀ ਜਕ ਉਹ ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ।
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32759 764 rhsI vyiK hdUir  
ipir rwvI Gir 
sohIAY bil rwm 
jIau]

Rehasee Vaekh 

Hadhoor Pir 

Raavee Ghar 

Soheeai Bal Raam 

Jeeo ||

I am delighted to see 

my Husband Lord near 

at hand; in His Home, I 

am so beautiful.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਤੱਖ ਦੀਦਾਰ 

ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪਿਸੂੰ ਨ-ਜਚੱਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ (ਿਦੋਂ) ਉਸ 

ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਸੂੰਵਾਰਦੀ ਹੈ।

32760 764 swcy ipr loVI  
pRIqm joVI miq 
pUrI prDwny]

Saachae Pir Lorree 

Preetham Jorree 

Math Pooree 

Paradhhaanae ||

My True Beloved 

Husband Lord desires 

me; He has joined me 

to Himself, and made 

my intellect pure and 

sublime.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ 

(ਭਾਵ, ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਸ ਦੇ 

ਲੇਖੇ ਜਵਚ ਆ ਗਈ) ਉਸ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ। (ਇਸ ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਸ ਦੀ ਮਜਤ 

ਉਕਾਈ-ਹੀਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 

ਮੂੰਨੀ-ਪਿਮੂੰ ਨੀ ਗਈ।
32761 764 sMjogI mylw Qwin 

suhylw guxvMqI 
gur igAwny]

Sanjogee Maelaa 

Thhaan Suhaelaa 

Gunavanthee Gur 

Giaanae ||

By good destiny I met 

Him, and was given a 

place of rest; through 

the Guru's Wisdom, I 

have become virtuous.

ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਜਗਆ, ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ 

ਜਗਆ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ 

ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਜਗਆਨ 

ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ।
32762 764 squ sMqoKu sdw 

scu plY scu bolY 
ipr Bwey]

Sath Santhokh 

Sadhaa Sach Palai 

Sach Bolai Pir 

Bhaaeae ||

I gather lasting Truth 

and contentment in 

my lap, and my 

Beloved is pleased 

with my truthful 

speech.

ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਯਾਦ 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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32763 764 nwnk ivCuiV nw 
duKu pwey gurmiq 
AMik 
smwey]4]1]

Naanak Vishhurr 

Naa Dhukh Paaeae 

Guramath Ank 

Samaaeae 

||4||1||

O Nanak, I shall not 

suffer the pain of 

separation; through 

the Guru's Teachings, I 

merge into the loving 

embrace of the Lord's 

Being. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਦੱੁਖ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਗੋਦ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥

32764 764 rwgu sUhI mhlw 
1 CMq Gru 2

Raag Soohee 

Mehalaa 1 

Shhanth Ghar 2

Raag Soohee, First 

Mehl, Chhant, Second 

House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ' 

(ਛੂੰਦ)।

32765 764 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32766 764 hm Gir swjn 
Awey]

Ham Ghar Saajan 

Aaeae ||

My friends have come 

into my home.

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਜਮੱਤਰ-

ਪਿਭੂ ਿੀ ਆ ਪਿਗਟੇ ਹਨ।

32767 764 swcY myil imlwey] Saachai Mael 

Milaaeae ||

The True Lord has 

united me with them.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਲਆ ਹੈ।
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32768 764 shij imlwey  
hir min Bwey  
pMc imly suKu 
pwieAw]

Sehaj Milaaeae 

Har Man Bhaaeae 

Panch Milae Sukh 

Paaeiaa ||

The Lord automatically 

united me with them 

when it pleased Him; 

uniting with the 

chosen ones, I have 

found peace.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਹੁਣ ਪਿਭੂ ਿੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ 

ਪੂੰਿ ੇਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ (ਆਪੋ 

ਆਪਣ ੇਜਵਸ਼ੇ ਵਲ ਦੌੜਨ ਦੇ ਥਾਂ 
ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ ਜਵਚ) ਇਕੱਠੇ ਹੋ 

ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।

32769 764 sweI vsqu 
prwpiq hoeI  
ijsu syqI mnu 
lwieAw]

Saaee Vasath 

Paraapath Hoee 

Jis Saethee Man 

Laaeiaa ||

I have obtained that 

thing, which my mind 

desired.

ਜਿਸ ਨਾਮ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 
ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਗਈ ਹੈ।

32770 764 An idnu mylu 
BieAw mnu 
mwinAw Gr 
mMdr sohwey]

Anadhin Mael 

Bhaeiaa Man 

Maaniaa Ghar 

Mandhar 

Sohaaeae ||

Meeting with them, 

night and day, my 

mind is pleased; my 

home and mansion 

are beautified.

ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਮਲਾਪ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ (ਉਸ 

ਨਾਮ ਨਾਲ) ਜਗੱਝ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ ਤੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ 
ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6655 Published: March 06/ 2014



32771 764 pMc sbd Duin 
Anhd vwjy hm 
Gir swjn 
Awey]1]

Panch Sabadh 

Dhhun Anehadh 

Vaajae Ham Ghar 

Saajan Aaeae 

||1||

The unstruck sound 

current of the Panch 

Shabad, the Five 

Primal Sounds, 

vibrates and resounds; 

my friends have come 

into my home. ||1||

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਸੱਿਣ-

ਪਿਭੂ ਿੀ ਆ ਪਿਗਟੇ ਹਨ (ਹੁਣ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਅਿੇਹਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ) ਪੂੰਿ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਿ ਲਗਾਤਾਰ 

ਜਮਲਵੀਂ ਸੁਰ ਜਵਚ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥

32772 764 Awvhu mIq 
ipAwry]

Aavahu Meeth 

Piaarae ||

So come, my beloved 

friends,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਓ! ਆਓ!

32773 764 mMgl gwvhu nwry] Mangal Gaavahu 

Naarae ||

And sing the songs of 

joy, O sisters.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਓ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਵ ੋਿੋ ਮਨ ਜਵਚ ਹੁਲਾਰਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

32774 764 scu mMglu gwvhu  
qw pRB Bwvhu  
soihlVw jug 
cwry]

Sach Mangal 

Gaavahu Thaa 

Prabh Bhaavahu 

Sohilarraa Jug 

Chaarae ||

Sing the true songs of 

joy and God will be 

pleased. You shall be 

celebrated throughout 

the four ages.

ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਵ ੋਿ ੋਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਉਹ 

ਗੀਤ ਗਾਵੋ ਿ ੋਚਹੁ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀਆਂ ਲੱਗੋਗੀਆਂ।
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32775 764 ApnY Gir 
AwieAw Qwin 
suhwieAw kwrj 
sbid svwry]

Apanai Ghar 

Aaeiaa Thhaan 

Suhaaeiaa Kaaraj 

Sabadh Savaarae 

||

My Husband Lord has 

come into my home, 

and my place is 

adorned and 

decorated. Through 

the Shabad, my affairs 

have been resolved.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਿਣ-

ਪਿਭੂ) ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਥਾਂ 
ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਸੋਭਾ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿੀਵਨ-

ਮਨੋਰਥ ਸਵਾਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

32776 764 igAwn mhw rsu 
nyqRI AMjnu  
iqRBvx rUpu 
idKwieAw]

Giaan Mehaa Ras 

Naethree Anjan 

Thribhavan Roop 

Dhikhaaeiaa ||

Applying the 

ointment, the 

supreme essence, of 

divine wisdom to my 

eyes, I see the Lord's 

form throughout the 

three worlds.

ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ 

ਜਗਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਅੱਖਾਂ 
ਜਵਚ ਪਾਣ ਲਈ ਜਮਜਲਆ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਨੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

32777 764 sKI imlhu ris 
mMglu gwvhu hm 
Gir swjnu 
AwieAw]2]

Sakhee Milahu Ras 

Mangal Gaavahu 

Ham Ghar Saajan 

Aaeiaa ||2||

So join with me, my 

sisters, and sing the 

songs of joy and 

delight; my friends 

have come into my 

home. ||2||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੋ ਤੇ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਵੋ ਿ ੋ

ਆਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਆ ਪਿਗਜਟਆ ਹੈ 

॥੨॥

32778 764 mnu qnu AMimRiq 
iBMnw]

Man Than 

Anmrith Bhinnaa 

||

My mind and body are 

drenched with 

Ambrosial Nectar;

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ!) ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ ਜਭੱਿ 

ਜਗਆ ਹੈ,
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32779 764 AMqir pRymu rqMnw] Anthar Praem 

Rathannaa ||

Deep within the 

nucleus of my self, is 

the jewel of the Lord's 

Love.

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੇਮ-ਰਤਨ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਪਆ ਹੈ।

32780 764 AMqir rqnu 
pdwrQu myrY prm 
qqu vIcwro]

Anthar Rathan 

Padhaarathh 

Maerai Param 

Thath Veechaaro 

||

This invaluable jewel is 

deep within me; I 

contemplate the 

supreme essence of 

reality.

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ (ਦਾ ਇਕ 

ਐਸਾ) ਸੋਹਣਾ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜਪਆ ਹੈ,

32781 764 jMq ByK qU 
sPilE dwqw  
isir isir 
dyvxhwro]

Janth Bhaekh 

Thoo Safaliou 

Dhaathaa Sir Sir 

Dhaevanehaaro ||

Living beings are mere 

beggars; You are the 

Giver of rewards; You 

are the Giver to each 

and every being.

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਜਸ 

ਕਰਦੀ ਹਾਂ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਜਭਖਾਰੀ ਹਨ) ਤੂੂੰ  
ਜਭਖਾਰੀ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ 

ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ (ਰਾਖਾ ਤੇ) ਦਾਤਾਰ 

ਹੈਂ।
32782 764 qU jwnu igAwnI 

AMqrjwmI Awpy 
kwrxu kInw]

Thoo Jaan Giaanee 

Antharajaamee 

Aapae Kaaran 

Keenaa ||

You are Wise and All-

knowing, the Inner-

knower; You Yourself 

created the creation.

ਤੂੂੰ  ਜਸਆਣਾ ਹੈਂ, ਜਗਆਨ-ਵਾਨ 

ਹੈਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਇਹ 

(ਸਾਰਾ) ਿਗਤ ਰਜਚਆ ਹੈ (ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ 
ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ)।
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32783 764 sunhu sKI mnu 
mohin moihAw  
qnu mnu AMimRiq 
BInw]3]

Sunahu Sakhee 

Man Mohan 

Mohiaa Than Man 

Anmrith Bheenaa 

||3||

So listen, O my sisters - 

 the Enticer has 

enticed my mind. My 

body and mind are 

drenched with Nectar. 

||3||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! (ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣੋ) 
ਮੋਹਨ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਆਪਣ ੇਪਿੇਮ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤਨ 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ 

ਜਭੱਿਾ ਜਪਆ ਹੈ ॥੩॥
32784 764 Awqm rwmu 

sMswrw]

Aatham Raam 

Sansaaraa ||

O Supreme Soul of the 

World,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ-

ਿਾਨ ਹੈਂ,

32785 764 swcw Kylu qum@wrw] Saachaa Khael 

Thumhaaraa ||

Your play is true. ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਤੇਰੀ ਸਚ-ਮੁਚ ਦੀ 
ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹੈ ਤਾਂ 
ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਇਕ ਖੇਡ ਹੀ, ਹੈ 

ਤਾਂ ਨਾਸਵੂੰ ਤ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ 
ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਚ-ਮੁਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ)।

32786 764 scu Kylu qum@wrw 
Agm Apwrw quDu 
ibnu kauxu buJwey]

bu`Jwey Sach Khael 

Thumhaaraa Agam 

Apaaraa Thudhh 

Bin Koun 

Bujhaaeae ||

Your play is true, O 

Inaccessible and 

Infinite Lord; without 

You, who can make 

me understand?

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! 
ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਤੇਰੀ ਸਚ-ਮੁਚ ਦੀ 
ਰਚੀ ਹੋਈ ਇਕ ਖੇਡ ਹੈ (ਇਹ 

ਅਸਲੀਅਤ) ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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32787 764 isD swiDk 
isAwxy kyqy quJ 
ibnu kvxu khwey]

Sidhh Saadhhik 

Siaanae Kaethae 

Thujh Bin Kavan 

Kehaaeae ||

There are millions of 

Siddhas and 

enlightened seekers, 

but without You, who 

can call himself one?

(ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ ਿੋਗੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਜਸਆਣੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਆਏ ਹਨ 

(ਤੇਰੀ ਹੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਇਸ 

ਮਰਾਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਦੇ ਹਨ) ਤੈਥੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ।

32788 764 kwlu ibkwlu Bey 
dyvwny mnu 
rwiKAw guir 
Twey]

Kaal Bikaal Bheae 

Dhaevaanae Man 

Raakhiaa Gur 

Thaaeae ||

Death and rebirth 

drive the mind insane; 

only the Guru can hold 

it in its place.

(ਤੇਰੀ ਹੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ, ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਜਗਆ।

32789 764 nwnk Avgx 
sbid jlwey gux 
sMgim pRBu 
pwey]4]1]2]

Naanak Avagan 

Sabadh Jalaaeae 

Gun Sangam 

Prabh Paaeae 

||4||1||2||

O Nanak, one who 

burns away his 

demerits and faults 

with the Shabad, 

accumulates virtue, 

and finds God. 

||4||1||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦਾ 
ਸਦਕਾ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਔਗੁਣ ਸਾੜ ਲਏ, ਉਸ 

ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਨਾਲ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ ॥੪॥੧॥੨॥

32790 764 rwgu sUhI mhlw 
1 Gru 3 

Raag Soohee 

Mehalaa 1 Ghar 3

Raag Soohee, First 

Mehl, Third House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

32791 764 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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32792 764 Awvhu sjxw hau 
dyKw drsnu qyrw  
rwm]

Aavahu Sajanaa 

Ho Dhaekhaa 

Dharasan Thaeraa 

Raam ||

Come, my friend, so 

that I may behold the 

blessed Vision of Your 

Darshan.

ਹੇ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ! ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਸਕਾਂ।

32793 764 Gir AwpnVY  
KVI qkw mY min 
cwau Gnyrw rwm]

(Gir)swDsMgiq , irdy 
rUpI Gir c[(Awpn-
VY)KV@I q`kW

Ghar Aapanarrai 

Kharree Thakaa 

Mai Man Chaao 

Ghanaeraa Raam 

||

I stand in my doorway, 

watching for You; my 

mind is filled with such 

a great yearning.

(ਹੇ ਸੱਿਣ!) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ 

ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਉ 

ਹੈ (ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ 

ਹੋਵੇ)।
32794 764 min cwau Gnyrw  

suix pRB myrw mY 
qyrw Brvwsw]

Man Chaao 

Ghanaeraa Sun 

Prabh Maeraa Mai 

Thaeraa 

Bharavaasaa ||

My mind is filled with 

such a great yearning; 

hear me, O God - I 

place my faith in You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) 
ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਤੇਰੇ 

ਦਰਸਨ ਲਈ) ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਉ 

ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਭੀ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਹੈ।

32795 764 drsnu dyiK BeI 
inhkyvl jnm 
mrx duKu nwsw]

(inhkyvl)SuD inrml Dharasan Dhaekh 

Bhee Nihakaeval 

Janam Maran 

Dhukh Naasaa ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, I have 

become free of desire; 

the pains of birth and 

death are taken away.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਹ ਪਜਵੱਤਿ-ਆਤਮਾ ਹੋ ਗਈ, 

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ।

32796 765 sglI joiq jwqw 
qU soeI imilAw 
Bwie suBwey]

Sagalee Joth 

Jaathaa Thoo Soee 

Miliaa Bhaae 

Subhaaeae ||

Your Light is in 

everyone; through it, 

You are known. 

Through love, You are 

easily met.

ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  
ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ ਜਲਆ, ਉਸ 

ਦੇ ਪਿੇਮ (ਦੀ ਜਖੱਚ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਜਪਆ।
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32797 765 nwnk swjn kau 
bil jweIAY  
swic imly Gir 
Awey]1]

Naanak Saajan Ko 

Bal Jaaeeai Saach 

Milae Ghar Aaeae 

||1||

O Nanak, I am a 

sacrifice to my Friend; 

He has come home to 

meet with those who 

are true. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਸ ਦੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ 

ਆ ਪਿਗਟਦਾ ਹੈ ॥੧॥

32798 765 Gir AwieAVy 
swjnw qw Dn 
KrI srsI rwm]

Ghar Aaeiarrae 

Saajanaa Thaa 

Dhhan Kharee 

Sarasee Raam ||

When her Friend 

comes to her home, 

the bride is very 

pleased.

ਿਦੋਂ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਿੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਬਹੁਤ ਪਿਸੂੰ ਨ-ਜਚੱਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

32799 765 hir moihAVI 
swc sbid Twkur 
dyiK rhMsI rwm]

(r-hMsI)pRsMn hoeI Har Mohiarree 

Saach Sabadh 

Thaakur Dhaekh 

Rehansee Raam ||

She is fascinated with 

the True Word of the 

Lord's Shabad; gazing 

upon her Lord and 

Master, she is filled 

with joy.

ਿਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਖੱਚ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ 

ਿੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 

ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਗਈ।

32800 765 gux sMig rhMsI  
KrI srsI jw 
rwvI rMig rwqY]

Gun Sang 

Rehansee Kharee 

Sarasee Jaa 

Raavee Rang 

Raathai ||

She is filled with 

virtuous joy, and is 

totally pleased, when 

she is ravished and 

enjoyed by her Lord, 

and imbued with His 

Love.

ਿਦੋਂ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੱਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ 

ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਜਵਚ ਅਡੋਲ-ਆਤਮਾ ਹੋ 

ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਸੂੰ ਨ-ਜਚੱਤ ਹੋ 

ਗਈ।
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32801 765 Avgx mwir  
guxI Gru CwieAw  
pUrY puriK 
ibDwqY]

Avagan Maar 

Gunee Ghar 

Shhaaeiaa Poorai 

Purakh 

Bidhhaathai ||

Her faults and 

demerits are 

eradicated, and she 

roofs her home with 

virtue, through the 

Perfect Lord, the 

Architect of Destiny.

ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਨੇ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਔਗੁਣ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।

32802 765 qskr mwir vsI 
pMcwieix Adlu 
kry vIcwry]

Thasakar Maar 

Vasee Panchaaein 

Adhal Karae 

Veechaarae ||

Conquering the 

thieves, she dwells as 

the mistress of her 

home, and administers 

justice wisely.

ਕਾਮਾਜਦਕ ਚੋਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ 

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਗਈ ਿ ੋਸਦਾ ਪੂਰੀ 
ਜਵਚਾਰ ਨਾਲ ਜਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

32803 765 nwnk rwm nwim 
insqwrw gurmiq 
imlih 
ipAwry]2]

Naanak Raam 

Naam Nisathaaraa 

Guramath Milehi 

Piaarae ||2||

O Nanak, through the 

Lord's Name, she is 

emancipated; through 

the Guru's Teachings, 

she meets her 

Beloved. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
32804 765 vru pwieAVw 

bwlVIey Awsw 
mnsw pUrI rwm]

Var Paaeiarraa 

Baalarreeeae 

Aasaa Manasaa 

Pooree Raam ||

The young bride has 

found her Husband 

Lord; her hopes and 

desires are fulfilled.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਉਸ ਦੀ 
ਹਰੇਕ ਆਸ ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਆਜਦਕ ਵਲ ਨਹੀਂ 
ਦੌੜਦਾ ਭੱਿਦਾ)।
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32805 765 ipir rwivAVI  
sbid rlI riv 
rihAw nh dUrI 
rwm]

Pir Raaviarree 

Sabadh Ralee Rav 

Rehiaa Neh 

Dhooree Raam ||

She enjoys and 

ravishes her Husband 

Lord, and blends into 

the Word of the 

Shabad, pervading and 

permeating 

everywhere; the Lord 

is not far away.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਜਲਆ, ਿ ੋਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਤੋਂ 
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ।

32806 765 pRBu dUir n hoeI  
Git Git soeI  
iqs kI nwir 
sbweI]

Prabh Dhoor N 

Hoee Ghatt Ghatt 

Soee This Kee 

Naar Sabaaee ||

God is not far away; 

He is in each and every 

heart. All are His 

brides.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਉਹੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।

32807 765 Awpy rsIAw 
Awpy rwvy ijau 
iqs dI 
vifAweI]

Aapae Raseeaa 

Aapae Raavae Jio 

This Dhee 

Vaddiaaee ||

He Himself is the 

Enjoyer, He Himself 

ravishes and enjoys; 

this is His glorious 

greatness.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣ ੇਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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32808 765 Amr Afolu 
Amolu Apwrw  
guir pUrY scu 
pweIAY]

Amar Addol Amol 

Apaaraa Gur 

Poorai Sach 

Paaeeai ||

He is imperishable, 

immovable, invaluable 

and infinite. The True 

Lord is obtained 

through the Perfect 

Guru.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਤ-ਰਜਹਤ 

ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ 
ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ 
(ਭਾਵ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ) ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

32809 765 nwnk Awpy jog 
sjogI ndir kry 
ilv lweIAY]3]

Naanak Aapae Jog 

Sajogee Nadhar 

Karae Liv Laaeeai 

||3||

O Nanak, He Himself 

unites in Union; by His 

Glance of Grace, He 

lovingly attunes them 

to Himself. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇ ਢੋ 

ਢੁਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਿੀਵ ਉਸ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

32810 765 ipru aucVIAY 
mwVVIAY iqhu 
loAw isrqwjw 
rwm]

s`cKMf rUpI 
au~cI(mwVVI-AY)hvylI[ 
au~cVIAY

Pir Oucharreeai 

Maarrarreeai 

Thihu Loaa 

Sirathaajaa Raam 

||

My Husband Lord 

dwells in the loftiest 

balcony; He is the 

Supreme Lord of the 

three worlds.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਇਕ ਸੋਹਣੇ ਉੱਚੇ 

ਮਹਲ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ) ਉਹ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਨਾਥ ਹੈ।

32811 765 hau ibsm BeI 
dyiK guxw Anhd 
sbd Agwjw 
rwm]

Ho Bisam Bhee 

Dhaekh Gunaa 

Anehadh Sabadh 

Agaajaa Raam ||

I am amazed, gazing 

upon His glorious 

excellence; the 

unstruck sound 

current of the Shabad 

vibrates and resonates.

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ 

ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ (ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਉਸ ਦੀ ਿੀਵਨ-

ਰੌ ਇਕ-ਰਸ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।
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32812 765 sbdu vIcwrI 
krxI swrI rwm 
nwmu nIswxo]

Sabadh 

Veechaaree 

Karanee Saaree 

Raam Naam 

Neesaano ||

I contemplate the 

Shabad, and perform 

sublime deeds; I am 

blessed with the 

insignia, the banner of 

the Lord's Name.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੇ 

ਇਹ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਤੱਬ ਬਣਾ 
ਜਲਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਰੂਪ) 

ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ)

32813 765 nwm ibnw Koty  
nhI Twhr nwmu 
rqnu prvwxo]

Naam Binaa 

Khottae Nehee 

Thaahar Naam 

Rathan Paravaano 

||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

the false find no place 

of rest; only the jewel 

of the Naam brings 

acceptance and 

renown.

ਨਾਮ-ਹੀਣੇ ਖੋਟੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਉਸ 

ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ। (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਹੀ ਕਬੂਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

32814 765 piq miq pUrI 
pUrw prvwnw nw 
AwvY nw jwsI]

Path Math Pooree 

Pooraa 

Paravaanaa Naa 

Aavai Naa Jaasee 

||

Perfect is my honor, 

perfect is my intellect 

and password. I shall 

not have to come or 

go.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਾਸ (ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਦਾ) ਅ-ਰੁਕ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ) ਪੂਰੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਅਕਲ ਉਕਾਈ-ਹੀਣ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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32815 765 nwnk gurmuiK 
Awpu pCwxY pRB 
jYsy 
AivnwsI]4]1]
3]

Naanak Guramukh 

Aap Pashhaanai 

Prabh Jaisae 

Avinaasee 

||4||1||3||

O Nanak, the Gurmukh 

understands her own 

self; she becomes like 

her Imperishable Lord 

God. ||4||1||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੩॥

32816 765 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32817 765 rwgu sUhI CMq 
mhlw 1 Gru 4]

Raag Soohee 

Shhanth Mehalaa 

1 Ghar 4 ||

Raag Soohee, Chhant, 

First Mehl, Fourth 

House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ' 

(ਛੂੰਦ)।

32818 765 ijin kIAw iqin 
dyiKAw jgu DMDVY 
lwieAw]

Jin Keeaa Thin 

Dhaekhiaa Jag 

Dhhandhharrai 

Laaeiaa ||

The One who created 

the world, watches 

over it; He enjoins the 

people of the world to 

their tasks.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਜਵਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

32819 765 dwin qyrY Git 
cwnxw qin cMdu 
dIpwieAw]

Dhaan Thaerai 

Ghatt Chaananaa 

Than Chandh 

Dheepaaeiaa ||

Your gifts, O Lord, 

illuminate the heart, 

and the moon casts its 

light on the body.

(ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਨਾਲ (ਜਕਸੇ ਸੁਭਾਗ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਿੋਜਤ ਦਾ ਚਾਨਣ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਜਕਸੇ ਸੁਭਾਗ) ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਚੂੰਦ ਚਮਕਦਾ ਹੈ (ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਹੁਲਾਰੇ 

ਦੇਂਦੀ ਹੈ)।
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32820 765 cMdo dIpwieAw  
dwin hir kY duKu 
AMDyrw auiT 
gieAw]

(cMdo)vYrwg rUpI 
cMdRmw[(dIpwieAw)pRkwi
SAw[ gieAw

Chandho 

Dheepaaeiaa 

Dhaan Har Kai 

Dhukh 

Andhhaeraa Outh 

Gaeiaa ||

The moon glows, by 

the Lord's gift, and the 

darkness of suffering 

is taken away.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ) 
ਸੀਤਲਤਾ ਜਲਸ਼ਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ 
(ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਤੇ 

ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
32821 765 gux jM\ lwVy 

nwil sohY priK 
mohxIAY lieAw]

SuB guxW rUpI 
(jM\)[pRmySr jI 
nMU,(mohxIAY)gursyvk 
iesqRIAW ny

Gun Jannj Laarrae 

Naal Sohai Parakh 

Mohaneeai Laeiaa 

||

The marriage party of 

virtue looks beautiful 

with the Groom; He 

chooses His enticing 

bride with care.

ਜਿਵੇਂ ਿੂੰਞ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਗੁਣ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੋਭਦੇ 

ਹਨ ਿੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਜਲਆ ਹੈ।

32822 765 vIvwhu hoAw soB 
syqI pMc sbdI 
AwieAw]

Veevaahu Hoaa 

Sobh Saethee 

Panch Sabadhee 

Aaeiaa ||

The wedding is 

performed with 

glorious splendor; He 

has arrived, 

accompanied by the 

vibrations of the 

Panch Shabad, the 

Five Primal Sounds.

ਉਸ ਦਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਭਾ 
ਭੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਕ-ਰਸ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਦਾਤਾ 
ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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32823 765 ijin kIAw iqin 
dyiKAw jgu DMDVY 
lwieAw]1]

Jin Keeaa Thin 

Dhaekhiaa Jag 

Dhhandhharrai 

Laaeiaa ||1||

The One who created 

the world, watches 

over it; He enjoins the 

people of the world to 

their tasks. ||1||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਜਵਚ 

ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥

32824 765 hau bilhwrI 
swjnw mIqw 
AvrIqw]

AOgux b^S ky mylx 
vwlIAW(AvrIqW) hor 
rIqW

Ho Balihaaree 

Saajanaa Meethaa 

Avareethaa ||

I am a sacrifice to my 

pure friends, the 

immaculate Saints.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਿਣਾਂ ਜਮੱਤਰਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਪਆ,

32825 765 iehu qnu ijn 
isau gwifAw mnu 
lIAVw dIqw]

Eihu Than Jin Sio 

Gaaddiaa Man 

Leearraa 

Dheethaa ||

This body is attached 

to them, and we have 

shared our minds.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦਲੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ 

ਹੈ।

32826 765 lIAw q dIAw 
mwnu ijn@ isau sy 
sjn ikau 
vIsrih]

s`jn Leeaa Th Dheeaa 

Maan Jinh Sio Sae 

Sajan Kio 

Veesarehi ||

We have shared our 

minds - how could I 

forget those friends?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦਲੀ 
ਸਾਂਝ ਪੈ ਸਕੇ ਉਹ ਸੱਿਣ ਕਦੇ 

ਭੀ ਭੁੱ ਲਣ ੇਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।
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32827 765 ijn@ idis 
AwieAw hoih 
rlIAw jIA syqI 
gih rhih]

ijn@W sMqW dy 
(idis)drSn[(AwieAW)
imilAW

Jinh Dhis Aaeiaa 

Hohi Raleeaa Jeea 

Saethee Gehi 

Rehehi ||

Seeing them brings joy 

to my heart; I keep 

them clasped to my 

soul.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਿਣ 

(ਆਪਣੇ ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ) ਿਾਨ ਨਾਲ ਲਾ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ (ਜਿੂੰ ਦ ਤੋਂ ਜਪਆਰਾ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ)।

32828 765 sgl gux  
Avgxu n koeI  
hoih nIqw nIqw]

Sagal Gun Avagan 

N Koee Hohi 

Neethaa Neethaa 

||

They have all virtues 

and merits, forever 

and ever; they have no 

demerits or faults at 

all.

ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ 
ਗੁਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਔਗੁਣ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ।

32829 765 hau bilhwrI 
swjnw mIqw 
AvrIqw]2]

Ho Balihaaree 

Saajanaa Meethaa 

Avareethaa ||2||

I am a sacrifice to my 

pure friends, the 

immaculate Saints. 

||2||

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਿਣਾਂ 
ਜਮੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਪਆ ॥੨॥

32830 765 guxw kw hovY 
vwsulw kiF vwsu 
leIjY]

Gunaa Kaa Hovai 

Vaasulaa Kadt 

Vaas Leejai ||

One who has a basket 

of fragrant virtues, 

should enjoy its 

fragrance.

(ਿੇ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਪਾਸ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 

ਭਜਰਆ ਡੱਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਡੱਬੇ 

ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਿੇ 
ਉਹ ਡੱਬਾ ਖੋਹਲ ਕੇ ਉਹ 

ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਲਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ) ਿੇ 
ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੱਭ 

ਪਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੱਬਾ ਖੋਹਲ ਕੇ 

(ਡੱਬੇ ਜਵਚਲੀ) ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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32831 765 jy gux hovin@ 
swjnw imil swJ 
krIjY]

sWJ Jae Gun Hovanih 

Saajanaa Mil Saajh 

Kareejai ||

If my friends have 

virtues, I will share in 

them.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਤੂੂੰ  ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ 
ਜਕ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, 

ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
32832 766 swJ krIjY guxh 

kyrI Coif Avgx 
clIAY]

Saajh Kareejai 

Guneh Kaeree 

Shhodd Avagan 

Chaleeai ||

Let us form a 

partnership, and share 

our virtues; let us 

abandon our faults, 

and walk on the Path.

(ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ) ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ (ਅੂੰਦਰੋਂ) ਔਗੁਣ ਜਤਆਗ 

ਕੇ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ,

32833 766 pihry ptMbr 
kir AfMbr  
Awpxw ipVu 
mlIAY]

Pehirae Pattanbar 

Kar Addanbar 

Aapanaa Pirr 

Maleeai ||

Let us wear our virtues 

like silk clothes; let us 

decorate ourselves, 

and enter the arena.

ਸਭ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਵ 

ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਿੀਵਨ-ਘੋਲ 

ਜਿੱਜਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

32834 766 ijQY jwie bhIAY  
Blw khIAY Joil 
AMimRqu pIjY]

Jithhai Jaae 

Beheeai Bhalaa 

Keheeai Jhol 

Anmrith Peejai ||

Let us speak of 

goodness, wherever 

we go and sit; let us 

skim off the Ambrosial 

Nectar, and drink it in.

(ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਜਿਰ) ਜਿੱਥੇ ਭੀ 
ਿਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ 

ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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32835 766 guxw kw hovY 
vwsulw kiF vwsu 
leIjY]3]

Gunaa Kaa Hovai 

Vaasulaa Kadt 

Vaas Leejai ||3||

One who has a basket 

of fragrant virtues, 

should enjoy its 

fragrance. ||3||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੱਭ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ 

ਡੱਬਾ ਖੋਹਲ ਕੇ (ਡੱਬੇ ਜਵਚਲੀ) 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੩॥

32836 766 Awip kry iksu 
AwKIAY horu kry 
n koeI]

Aap Karae Kis 

Aakheeai Hor 

Karae N Koee ||

He Himself acts; unto 

whom should we 

complain? No one else 

does anything.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ 

ਗੁਣ ਜਵਹਾਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਔਗੁਣ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਰਚੀ ਖੇਡ ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ (ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 
(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾਸ 

(ਇਸ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਜਗਲਾ ਆਜਦਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

32837 766 AwKx qw kau 
jweIAY jy BUlVw 
hoeI]

Aakhan Thaa Ko 

Jaaeeai Jae 

Bhoolarraa Hoee 

||

Go ahead and 

complain to Him, if He 

makes a mistake.

(ਜਿਰ ਿੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪਿਭੂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ (ਜਕਸੇ ਖੁੂੰ ਝਾਈ ਬਾਰੇ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਆਖਣ ਿਾਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
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32838 766 jy hoie BUlw  
jwie khIAY  
Awip krqw ikau 
BulY]

Jae Hoe Bhoolaa 

Jaae Keheeai Aap 

Karathaa Kio 

Bhulai ||

If He makes a mistake, 

go ahead and 

complain to Him; but 

how can the Creator 

Himself make a 

mistake?

ਿ ੇਉਹ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਿਾ ਕੇ ਕੁਝ ਆਖੀਏ ਭੀ, 
ਪਰ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਕੋਈ ਭੁੱ ਲ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

32839 766 suxy dyKy bwJu 
kihAY dwnu 
AxmMigAw idvY]

Sunae Dhaekhae 

Baajh Kehiai 

Dhaan 

Anamangiaa 

Dhivai ||

He sees, He hears, and 

without our asking, 

without our begging, 

He gives His gifts.

ਉਹ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ 

ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, 

ਮੂੰਗਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੂੰ  
ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

32840 766 dwnu dyie dwqw  
jig ibDwqw  
nwnkw scu soeI]

Dhaan Dhaee 

Dhaathaa Jag 

Bidhhaathaa 

Naanakaa Sach 

Soee ||

The Great Giver, the 

Architect of the 

Universe, gives His 

gifts. O Nanak, He is 

the True Lord.

ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

32841 766 Awip kry iksu 
AwKIAY horu kry 
n koeI]4]1]4]

Aap Karae Kis 

Aakheeai Hor 

Karae N Koee 

||4||1||4||

He Himself acts; unto 

whom should we 

complain? No one else 

does anything. 

||4||1||4||

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ (ਉਸ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ 

ਕੇ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾਸ ਿਾ ਕੇ ਕੋਈ 

ਜਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੪॥੧॥੪॥

32842 766 sUhI mhlw 1] Soohee Mehalaa 1 

||

Soohee, First Mehl:
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32843 766 myrw mnu rwqw 
gux rvY min BwvY 
soeI]

Maeraa Man 

Raathaa Gun Ravai 

Man Bhaavai Soee 

||

My mind is imbued 

with His Glorious 

Praises; I chant them, 

and He is pleasing to 

my mind.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ) 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ 

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਤਉਂ 

ਜਤਉਂ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

32844 766 gur kI pauVI 
swc kI swcw 
suKu hoeI]

Gur Kee Pourree 

Saach Kee Saachaa 

Sukh Hoee ||

Truth is the ladder to 

the Guru; climbing up 

to the True Lord, 

peace is obtained.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ, 
ਮਾਨੋ, ਇਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਿ ੋਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ 

ਚੜਹਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਜਰਹਾ ਹੈ।

32845 766 suiK shij AwvY  
swc BwvY swc kI 
miq ikau tlY]

Sukh Sehaj Aavai 

Saach Bhaavai 

Saach Kee Math 

Kio Ttalai ||

Celestial peace comes; 

the Truth pleases me. 

How could these True 

Teachings ever be 

erased?

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਵਾਲੀ 
ਉਸ ਦੀ ਮਜਤ ਅਟੱਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।
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32846 766 iesnwnu dwnu 
suigAwnu mjnu  
Awip ACilE  
ikau ClY]

purb dw 
(m`jnu)ieSnwn[ kpt 
krky(A-CilE)Cly 
nhIN jWdy[

Eisanaan Dhaan 

Sugiaan Majan 

Aap Ashhaliou Kio 

Shhalai ||

He Himself is 

Undeceivable; how 

could He ever be 

deceived by cleansing 

baths, charity, spiritual 

wisdom or ritual 

bathings?

(ਿੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਵਾਲੀ ਮਜਤ 

ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ) ਕੋਈ 

ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕੋਈ ਦਾਨ, ਕੋਈ 

ਚੁੂੰ ਚ-ਜਗਆਨਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ 

ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

32847 766 prpMc moh 
ibkwr Qwky kUVu 
kptu n doeI]

Parapanch Moh 

Bikaar Thhaakae 

Koorr Kapatt N 

Dhoee ||

Fraud, attachment and 

corruption are taken 

away, as are 

falsehood, hypocrisy 

and duality.

(ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਧੋਖੇ-ਫ਼ਰੇਬ, ਮੋਹ ਦੇ 

ਚਮਤ-ਕਾਰੇ, ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕ 

ਸਭ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਨਾਹ ਝੂਠ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਹ ਠੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

32848 766 myrw mnu rwqw 
gux rvY min BwvY 
soeI]1]

Maeraa Man 

Raathaa Gun Ravai 

Man Bhaavai Soee 

||1||

My mind is imbued 

with His Glorious 

Praises; I chant them, 

and He is pleasing to 

my mind. ||1||

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ) ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਪਿਭੂ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਵਦਾ ਹੈ (ਜਤਉਂ 

ਜਤਉਂ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੧॥

32849 766 swihbu so 
swlwhIAY ijin 
kwrxu kIAw]

Saahib So 

Saalaaheeai Jin 

Kaaran Keeaa ||

So praise your Lord 

and Master, who 

created the creation.

ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੇ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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32850 766 mYlu lwgI min 
mYilAY iknY 
AMimRqu pIAw]

Mail Laagee Man 

Mailiai Kinai 

Anmrith Peeaa ||

Filth sticks to the 

polluted mind; how 

rare are those who 

drink in the Ambrosial 

Nectar.

(ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ, ਿ ੇਮਨ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ) ਮੈਲਾ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

32851 766 miQ AMimRqu pIAw 
iehu mnu dIAw  
gur pih molu 
krwieAw]

Mathh Anmrith 

Peeaa Eihu Man 

Dheeaa Gur Pehi 

Mol Karaaeiaa ||

Churn this Ambrosial 

Nectar, and drink it in; 

dedicate this mind to 

the Guru, and He will 

value it highly.

(ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਮੱੁਲ ਦੇਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੱੁਲ 

ਪੁਆਇਆ (ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਜਸਆ 

ਜਕ) ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ) ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਸਮਰ ਕੇ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀ ਜਲਆ।

32852 766 AwpnVw pRBu 
shij pCwqw jw 
mnu swcY 
lwieAw]

Aapanarraa Prabh 

Sehaj Pashhaathaa 

Jaa Man Saachai 

Laaeiaa ||

I intuitively realized 

my God, when I linked 

my mind to the True 

Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ) 

ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਮਨ (ਮੈਲੇ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਆਪਣ ੇਪਿੀਤਮ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ।
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32853 766 iqsu nwil gux 
gwvw jy iqsu 
Bwvw ikau imlY 
hoie prwieAw]

This Naal Gun 

Gaavaa Jae This 

Bhaavaa Kio Milai 

Hoe Paraaeiaa ||

I will sing the Lord's 

Glorious Praises with 

Him, if it pleases Him; 

how could I meet Him 

by being a stranger to 

Him?

(ਪਰ) ਮੈਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿ ੇਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ (ਿੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ ਪਵਾਂ)। ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਓਪਰੇ ਓਪਰੇ ਜਰਹਾਂ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

32854 766 swihbu so 
swlwhIAY ijin 
jgqu 
aupwieAw]2]

j`gqu Saahib So 

Saalaaheeai Jin 

Jagath Oupaaeiaa 

||2||

So praise your Lord 

and Master, who 

created the creation. 

||2||

(ਸੋ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦੀ (ਸਦਾ) ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੇ (ਇਹ) ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੨॥

32855 766 Awie gieAw kI  
n AwieE ikau 
AwvY jwqw]

jdoN irdy c Aw gey. Pyr 
ikhVw pdwrQ nhIN 
AwieAw Bwv swry Aw 
gey, iek vwrI Aw ky, 
ikauN jwx? Bwv nhIN 
jwqwjWdy

Aae Gaeiaa Kee N 

Aaeiou Kio Aavai 

Jaathaa ||

When He comes, what 

else remains behind? 

How can there be any 

coming or going then?

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ, ਉਸ 

ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32856 766 pRIqm isau mnu 
mwinAw hir syqI 
rwqw]

Preetham Sio Man 

Maaniaa Har 

Saethee Raathaa 

||

When the mind is 

reconciled with its 

Beloved Lord, it is 

blended with Him.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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32857 766 swihb rMig rwqw  
sc kI bwqw  
ijin ibMb kw 
kotu auswirAw]

Saahib Rang 

Raathaa Sach Kee 

Baathaa Jin Binb 

Kaa Kott 

Ousaariaa ||

True is the speech of 

one who is imbued 

with the Love of his 

Lord and Master, who 

fashioned the body 

fortress from a mere 

bubble.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਮਾਲਕ 

ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਤੋਂ ਸਰੀਰ-

ਜਕਲਹਾ ਉਸਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

32858 766 pMc BU nwieko  
Awip isrMdw  
ijin sc kw 
ipMfu svwirAw]

(pMc)inrgun bRhm[sB 
dy vsx dy (BU)AsQwn, 
itkwxy[(nwieko)SRomxI, 
pRyrk[(isrMdw)rcn 
vwly[bRhmMf rUpI (ipMf)u

Panch Bhoo 

Naaeiko Aap 

Sirandhaa Jin Sach 

Kaa Pindd 

Savaariaa ||

He is the Master of 

the five elements; He 

Himself is the Creator 

Lord. He embellished 

the body with Truth.

ਿ ੋਪੂੰਿਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਿੋ 
ਆਪ ਹੀ (ਸਰੀਰ ਿਗਤ ਦਾ) 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਰਜਹਣ ਲਈ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਸਿਾਇਆ ਹੈ।

32859 766 hm AvgixAwry  
qU suix ipAwry  
quDu BwvY scu 
soeI]

Ham Avaganiaarae 

Thoo Sun Piaarae 

Thudhh Bhaavai 

Sach Soee ||

I am worthless; please 

hear me, O my 

Beloved! Whatever 

pleases You is True.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ (ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ) ਿੇਹੜਾ 
ਿੀਵ (ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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32860 766 Awvx jwxw nw 
QIAY swcI miq 
hoeI]3]

Aavan Jaanaa Naa 

Thheeai Saachee 

Math Hoee ||3||

One who is blessed 

with true 

understanding, does 

not come and go. 

||3||

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਜਤ 

ਅਭੁੱ ਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

32861 766 AMjnu qYsw 
AMjIAY jYsw ipr 
BwvY]

Anjan Thaisaa 

Anjeeai Jaisaa Pir 

Bhaavai ||

Apply such an 

ointment to your eyes, 

which is pleasing to 

your Beloved.

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਰਮਾ 
ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 
ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ 
ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ 

ਆਵ)ੇ।

32862 766 smJY sUJY jwxIAY  
jy Awip jwxwvY]

Samajhai Soojhai 

Jaaneeai Jae Aap 

Jaanaavai ||

I realize, understand 

and know Him, only if 

He Himself causes me 

to know Him.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ ਹੈ?) 

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਿੀਵ (ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ) ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਸੂਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਿਾਜਣਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

32863 766 Awip jwxwvY 
mwrig pwvY Awpy 
mnUAw lyvey]

lyvey Aap Jaanaavai 

Maarag Paavai 

Aapae Manooaa 

Laeveae ||

He Himself shows me 

the Way, and He 

Himself leads me to it, 

attracting my mind.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ ਦੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਲ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ।
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32864 766 krm sukrm 
krwey Awpy  
kImiq kaux  
AByvey]

sB dy AMdr bwhr (ABy-
vey) ie`kim`k 
ivAwpk[ su-krm

Karam Sukaram 

Karaaeae Aapae 

Keemath Koun 

Abhaeveae ||

He Himself causes us 

to do good and bad 

deeds; who can know 

the value of the 

Mysterious Lord?

ਸਾਧਾਰਨ ਕੂੰਮ ਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ 

ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ।
32865 766 qMqu mMqu pwKMfu n 

jwxw rwmu irdY 
mnu mwinAw]

Thanth Manth 

Paakhandd N 

Jaanaa Raam 

Ridhai Man 

Maaniaa ||

I know nothing of 

Tantric spells, magical 

mantras and 

hypocritical rituals; 

enshrining the Lord 

within my heart, my 

mind is satisfied.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਮੈਂ ਕੋਈ 

ਿਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਕੋਈ ਮੂੰਤਿ ਆਜਦਕ 

ਪਖੂੰਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀ। 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ 

ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਜਗਆ ਹੈ।

32866 766 AMjnu nwmu iqsY 
qy sUJY gur sbdI 
scu jwinAw]4]

Anjan Naam Thisai 

Thae Soojhai Gur 

Sabadhee Sach 

Jaaniaa ||4||

The ointment of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is only 

understood by one 

who realizes the Lord, 

through the Word of 

the Guru's Shabad. 

||4||

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਸੁਰਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਸੂਝ 

ਭੀ ਉਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। 
(ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੂਝ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ ॥੪॥
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32867 766 swjn hovin 
Awpxy ikau pr 
Gr jwhI]

Saajan Hovan 

Aapanae Kio Par 

Ghar Jaahee ||

I have my own friends; 

why should I go to the 

home of a stranger?

ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਿੀ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੁਭਾਗ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ) ਆਪਣੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ 
ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਅਖਾਉਤੀ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਜਿਰਦੇ)।

32868 766 swjn rwqy sc ky  
sMgy mn mwhI]

Saajan Raathae 

Sach Kae Sangae 

Man Maahee ||

My friends are imbued 

with the True Lord; He 

is with them, in their 

minds.

ਉਹ ਆਦਮੀ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

32869 766 mn mwih swjn 
krih rlIAw  
krm Drm 
sbwieAw]

Man Maahi Saajan 

Karehi Raleeaa 

Karam Dhharam 

Sabaaeiaa ||

In their minds, these 

friends celebrate in 

happiness; all good 

karma, righteousness 

and Dharma,

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸੱਿਣ-

ਪਿਭੂ ਿੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਹੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ 

ਹਨ।

32870 767 ATsiT qIrQ 
puMn pUjw nwmu 
swcw BwieAw]

Athasath 

Theerathh Punn 

Poojaa Naam 

Saachaa Bhaaeiaa 

||

The sixty-eight holy 

places of pilgrimage, 

charity and worship, 

are found in the love 

of the True Name.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ-ਇਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੂੰ ਨ-ਦਾਨ ਹੈ ਤੇ 

ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਹੈ।

32871 767 Awip swjy Qwip 
vyKY iqsY Bwxw 
BwieAw]

Aap Saajae 

Thhaap Vaekhai 

Thisai Bhaanaa 

Bhaaeiaa ||

He Himself creates, 

establishes and 

beholds all, by the 

Pleasure of His Will.

ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਸੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਿ ੋ

ਆਪ (ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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32872 767 swjn rWig 
rMgIlVy rMgu lwlu 
bxwieAw]5]

Saajan Raang 

Rangeelarrae Rang 

Laal Banaaeiaa 

||5||

My friends are happy 

in the Love of the 

Lord; they nurture 

love for their Beloved. 

||5||

ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇ

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦਾ ਲਾਲ ਰੂੰਗ 

ਬਣਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ ॥੫॥

32873 767 AMDw AwgU jy 
QIAY ikau pwDru 
jwxY]

Andhhaa Aagoo 

Jae Thheeai Kio 

Paadhhar Jaanai ||

If a blind man is made 

the leader, how will he 

know the way?

ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਆਗੂ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਬਣ ਿਾਏ ਿੋ ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਸੱਧਾ ਰਸਤਾ 
ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ,

32874 767 Awip musY miq 
hoCIAY ikau rwhu 
pCwxY]

m`usY Aap Musai Math 

Hoshheeai Kio 

Raahu Pashhaanai 

||

He is impaired, and his 

understanding is 

inadequate; how will 

he know the way?

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਆਗੂ ਅਪ ਹੀ 
ਹੋਛੀ ਅਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ) 
ਲੁਜਟਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਵੀ) ਜਕਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ?

32875 767 ikau rwih jwvY  
mhlu pwvY AMD 
kI miq AMDlI]

Kio Raahi Jaavai 

Mehal Paavai 

Andhh Kee Math 

Andhhalee ||

How can he follow the 

path and reach the 

Mansion of the Lord's 

Presence? Blind is the 

understanding of the 

blind.

ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਕਲ 

ਡੌਰੀ-ਭੌਰੀ ਹੋਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ;
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32876 767 ivxu nwm hir ky  
kCu n sUJY AMDu 
bUfO DMDlI]

Vin Naam Har Kae 

Kashh N Soojhai 

Andhh Boodda 

Dhhandhhalee ||

Without the Lord's 

Name, they cannot 

see anything; the blind 

are drowned in 

worldly 

entanglements.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਸੱੁਝਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਜਵਚ ਡੱੁਬਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

32877 767 idnu rwiq cwnxu 
cwau aupjY sbdu 
gur kw min vsY]

Dhin Raath 

Chaanan Chaao 

Oupajai Sabadh 

Gur Kaa Man Vasai 

||

Day and night, the 

Divine Light shines 

forth and joy wells up, 

when the Word of the 

Guru's Shabad abides 

in the mind.

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਸੇਵਾ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

32878 767 kr joiV gur 
pih kir ibnMqI  
rwhu pwDru guru 
dsY]6]

d`sY[ib-nMqI Kar Jorr Gur Pehi 

Kar Binanthee 

Raahu Paadhhar 

Gur Dhasai ||6||

With your palms 

pressed together, pray 

to the Guru to show 

you the way. ||6||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦਾ ਜਸੱਧਾ ਰਸਤਾ 
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੬॥

32879 767 mnu prdysI jy 
QIAY sBu dysu 
prwieAw]

Man Paradhaesee 

Jae Thheeai Sabh 

Dhaes Paraaeiaa ||

If the man becomes a 

stranger to God, then 

all the world becomes 

a stranger to him.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਤੋਂ ਜਵਛੁਜੜਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਜਬਗਾਨਾ ਿਾਪਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਵਤਕਰਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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32880 767 iksu pih Kol@au 
gMTVI dUKI Bir 
AwieAw]

Kis Pehi Kholho 

Gantharree 

Dhookhee Bhar 

Aaeiaa ||

Unto whom should I 

tie up and give the 

bundle of my pains?

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ) 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੀ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ) ਦੱੁਖਾਂ ਨਾਲ (ਨਕਾ-ਨਕ) 

ਭਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ 
ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ਿ ੋਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ 

ਰਜਹ ਕੇ ਸੁਖੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ) 

ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਦੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਗੂੰਢ ਖੋਹਲ ਸਕਾਂ (ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  
ਆਪੋ-ਧਾਪ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

32881 767 dUKI Bir 
AwieAw jgqu 
sbwieAw kauxu 
jwxY ibiD 
myrIAw]

j`gqu Dhookhee Bhar 

Aaeiaa Jagath 

Sabaaeiaa Koun 

Jaanai Bidhh 

Maereeaa ||

The whole world is 

overflowing with pain 

and suffering; who can 

know the state of my 

inner self?

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਛੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ) ਸਾਰਾ ਹੀ ਿਗਤ 

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ) ਦੱੁਖਾਂ ਨਾਲ 

ਭਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਇਤਨਾ ਸੁਆਰਥ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਦਾ ਦਰਦੀ 
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ), ਮੇਰੀ ਦੱੁਖੀ ਦਸ਼ਾ 
ਨੂੂੰ  ਿਾਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

32882 767 Awvxy jwvxy Kry 
frwvxy qoit n 
AwvY PyrIAw]

Aavanae Jaavanae 

Kharae 

Ddaraavanae 

Thott N Aavai 

Faereeaa ||

Comings and goings 

are terrible and 

dreadful; there is no 

end to the rounds of 

reincarnation.

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ) ਬਹੁਤ ਜਭਆਨਕ 

ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) ਬਣੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਿਗਤ-

ਿੇਰੀਆਂ ਮੱੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
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32883 767 nwm ivhUxy aUxy 
JUxy nw guir 
sbdu suxwieAw]

Naam Vihoonae 

Oonae Jhoonae 

Naa Gur Sabadh 

Sunaaeiaa ||

Without the Naam, he 

is vacant and sad; he 

does not listen to the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਭਾਗ-ਹੀਣ ਬੂੰ ਜਦਆਂ) ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਿੋ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦੱੁਖੀ 
ਿੀਵਨ ਹੀ ਜਬਤਾਂਦੇ ਗਏ।

32884 767 mnu prdysI jy 
QIAY sBu dysu 
prwieAw]7]

Man Paradhaesee 

Jae Thheeai Sabh 

Dhaes Paraaeiaa 

||7||

If the mind becomes a 

stranger to God, then 

all the world becomes 

a stranger to him. 

||7||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਛੁਜੜਆ ਰਹੇ 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਜਬਗਾਨਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ) ॥੭॥

32885 767 gur mhlI Gir 
AwpxY so Brpuir 
lIxw]

Gur Mehalee Ghar 

Aapanai So 

Bharapur Leenaa 

||

One who finds the 

Guru's Mansion within 

the home of his own 

being, merges in the 

All-pervading Lord.

ਉੱਚੇ ਜਟਕਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

32886 767 syvku syvw qW 
kry sc sbid 
pqIxw]

Saevak Saevaa 

Thaan Karae Sach 

Sabadh Patheenaa 

||

The sevadar performs 

selfless service when 

he is pleased, and 

confirmed in the True 

Word of the Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ (ਉਸ ਦਾ ਮਨ) ਮਗਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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32887 767 sbdy pqIjY AMku 
BIjY su mhlu  
mhlw AMqry]

AMkuirdw[ mhlurwmjI[ 
mhlWsRIrW[ mh`lu

Sabadhae 

Patheejai Ank 

Bheejai S Mehal 

Mehalaa Antharae 

||

Confirmed in the 

Shabad, with her 

being softened by 

devotion, the bride 

dwells in the Mansion 

of the Lord's Presence, 

deep within her being.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਨਾਲ 

ਜਭੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

32888 767 Awip krqw kry 
soeI pRBu Awip 
AMiq inrMqry]

Aap Karathaa 

Karae Soee Prabh 

Aap Anth 

Nirantharae ||

The Creator Himself 

creates; God Himself, 

in the end, is endless.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ-ਰਸ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

32889 767 gur sbid mylw 
qW suhylw bwjMq 
Anhd bIxw]

Gur Sabadh 

Maelaa Thaan 

Suhaelaa Baajanth 

Anehadh Beenaa 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

mortal is united, and 

then embellished; the 

unstruck melody of 

the sound current 

resounds.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਸੌਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ,) ਇਕ-ਰਸ 

ਬੂੰ ਸਰੀ ਵੱਿਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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32890 767 gur mhlI Gir 
AwpxY so 
Birpuir 
lIxw]8]

Gur Mehalee Ghar 

Aapanai So 

Bharipur Leenaa 

||8||

One who finds the 

Guru's Mansion within 

the home of his own 

being, merges in the 

All-pervading Lord. 

||8||

ਉੱਚੇ ਜਟਕਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥

32891 767 kIqw ikAw 
swlwhIAY kir 
vyKY soeI]

Keethaa Kiaa 

Saalaaheeai Kar 

Vaekhai Soee ||

Why praise that which 

is created? Praise 

instead the One who 

created it and watches 

over it.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਿੀਵ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕੀਹ ਲਾਭ? (ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ਿੋ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਭਾਲ ਭੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

32892 767 qw kI kImiq nw 
pvY jy locY koeI]

Thaa Kee Keemath 

N Pavai Jae Lochai 

Koee ||

His value cannot be 

estimated, no matter 

how much one may 

wish.

(ਪਰ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ)। ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਇਹ 

ਚਾਹੇ (ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਪਾ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।
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32893 767 kImiq so pwvY  
Awip jwxwvY  
Awip ABulu n 
Buley]

(A-B`ulu)B`uley Keemath So 

Paavai Aap 

Jaanaavai Aap 

Abhul N Bhuleae 

||

He alone can estimate 

the Lord's value, 

whom the Lord 

Himself causes to 

know. He is not 

mistaken; He does not 

make mistakes.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਕਦਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਅਭੁੱ ਲ ਹੈ 

ਕਦੇ ਭੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

32894 767 jY jYkwru krih  
quDu Bwvih gur 
kY sbid Amuley]

A-m`uley Jai Jai Kaar Karehi 

Thudhh Bhaavehi 

Gur Kai Sabadh 

Amuleae ||

He alone celebrates 

victory, who is 

pleasing to You, 

through the Invaluable 

Word of the Guru's 

Shabad.

(ਉਹ ਬੂੰਦਾ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
32895 767 hIxau nIcu krau 

bynMqI swcu n 
Cofau BweI]

Heeno Neech Karo 

Baenanthee Saach 

N Shhoddo 

Bhaaee ||

I am lowly and abject - 

I offer my prayer; may 

I never forsake the 

True Name, O Sibling 

of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤੱੁਛ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ 
ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਹੀ) 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਪੱਲੇ) ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।

32896 767 nwnk ijin kir 
dyiKAw dyvY miq 
sweI]9]2]5]

sWeI Naanak Jin Kar 

Dhaekhiaa 

Dhaevai Math 

Saaee ||9||2||5||

O Nanak, the One who 

created the creation, 

watches over it; He 

alone bestows 

understanding. 

||9||2||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) (ਮੇਰੀ ਕੋਈ 

ਪਾਂਇਆਂ ਨਹੀਂ ਜਕ ਮੈਂ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰ 

ਸਕਾਂ), ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
(ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ) 
ਅਕਲ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੯॥੨॥੫॥
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32897 767 rwgu sUhI CMq 
mhlw 3 Gru 2

Raag Soohee 

Shhanth Mehalaa 

3 Ghar 2

Raag Soohee, Chhant, 

Third Mehl, Second 

House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ' 

(ਛੂੰਦ)।

32898 767 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32899 767 suK soihlVw hir 
iDAwvhu]

Sukh Sohilarraa 

Har Dhhiaavahu ||

Meditate on the Lord, 

and find peace and 

pleasure.

ਹੇ ਭਾਈ ਿਨੋ! ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ ਕਰੋ।
32900 767 gurmuiK hir Plu 

pwvhu]

Guramukh Har Fal 

Paavahu ||

As Gurmukh, obtain 

the Lord's fruitful 

rewards.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆਂ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ (ਇਸ 

ਦਾ) ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

32901 767 gurmuiK Plu 
pwvhu hir nwmu 
iDAwvhu jnm 
jnm ky dUK 
invwry]

Guramukh Fal 

Paavahu Har 

Naam Dhhiaavahu 

Janam Janam Kae 

Dhookh Nivaarae 

||

As Gurmukh,obtain 

the fruit of the 

Lord,and meditate on 

the Lord's Name; the 

pains of countless 

lifetimes shall be 

erased.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ, (ਇਸ ਦਾ) 
ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

32902 767 bilhwrI gur 
Apxy ivthu  
ijin kwrj siB 
svwry]

Balihaaree Gur 

Apanae Vittahu Jin 

Kaaraj Sabh 

Savaarae ||

I am a sacrifice to my 

Guru, who has 

arranged and resolved 

all my affairs.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਵੋ।
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32903 767 hir pRBu ikRpw 
kry hir jwphu  
suK Pl hir jn 
pwvhu]

Har Prabh Kirapaa 

Karae Har Jaapahu 

Sukh Fal Har Jan 

Paavahu ||

The Lord God will 

bestow His Grace, if 

you meditate on the 

Lord; O humble 

servant of the Lord, 

you shall obtain the 

fruit of peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰੋ। ਹਰੀ-ਪਿਭੂ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, (ਉਸ ਦੇ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ।

32904 767 nwnku khY suxhu 
jn BweI suK 
soihlVw hir 
iDAwvhu]1]

Naanak Kehai 

Sunahu Jan 

Bhaaee Sukh 

Sohilarraa Har 

Dhhiaavahu ||1||

Says Nanak, listen O 

humble Sibling of 

Destiny: meditate on 

the Lord, and find 

peace and pleasure. 

||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਭਾਈ 

ਿਨੋ! ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ ॥੧॥

32905 767 suix hir gux 
BIny shij 
suBwey]

Sun Har Gun 

Bheenae Sehaj 

Subhaaeae ||

Hearing the Glorious 

Praises of the Lord, I 

am intuitively 

drenched with His 

Love.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

32906 767 gurmiq shjy 
nwmu iDAwey]

Guramath Sehajae 

Naam Dhhiaaeae 

||

Under Guru's 

Instruction, I meditate 

intuitively on the 

Naam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਦੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ।
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32907 767 ijn kau Duir 
iliKAw iqn@ guru 
imilAw iqn 
jnm mrx Bau 
Bwgw]

Jin Ko Dhhur 

Likhiaa Thin Gur 

Miliaa Thin Janam 

Maran Bho 

Bhaagaa ||

Those who have such 

pre-ordained destiny, 

meet the Guru, and 

their fears of birth and 

death leave them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਲਜਖਆ 

ਲੇਖ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) ਦਾ ਡਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32908 768 AMdrhu durmiq 
dUjI KoeI so jnu 
hir ilv lwgw]

Andharahu 

Dhuramath 

Dhoojee Khoee So 

Jan Har Liv Laagaa 

||

One who eliminates 

evil-mindedness and 

duality from within 

himself, that humble 

being lovingly focuses 

his mind on the Lord.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ 
ਮਾਇਆ ਵਲ ਲੈ ਿਾਣ ਵਾਲੀ 
ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

32909 768 ijn@ kau ikRpw 
kInI myrY suAwmI  
iqn An idnu 
hir gux gwey]

Jin Ko Kirapaa 

Keenee Maerai 

Suaamee Thin 

Anadhin Har Gun 

Gaaeae ||

Those, upon whom my 

Lord and Master 

bestows His Grace, 

sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

night and day.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਜਦੱਤੇ।

32910 768 suix mn BIny  
shij suBwey]2]

Sun Man Bheenae 

Sehaj Subhaaeae 

||2||

Hearing the Glorious 

Praises of the Lord, I 

am intuitively 

drenched with His 

Love. ||2||

ਹੇ ਮਨ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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32911 768 jug mih rwm 
nwmu insqwrw]

Jug Mehi Raam 

Naam Nisathaaraa 

||

In this age, 

emancipation comes 

only from the Lord's 

Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦਾ) ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

32912 768 gur qy aupjY  
sbdu vIcwrw]

Gur Thae Oupajai 

Sabadh 

Veechaaraa ||

Contemplative 

meditation on the 

Word of the Shabad 

emanates from the 

Guru.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਨਵਾਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ।

32913 768 gur sbdu vIcwrw  
rwm nwmu ipAwrw  
ijsu ikrpw kry 
su pwey]

Gur Sabadh 

Veechaaraa Raam 

Naam Piaaraa Jis 

Kirapaa Karae S 

Paaeae ||

Contemplating the 

Guru's Shabad, one 

comes to love the 

Lord's Name; he alone 

obtains it, unto whom 

the Lord shows Mercy.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ 

ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਇਹ 

ਦਾਜਤ) ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

32914 768 shjy gux gwvY 
idnu rwqI  
iklivK siB 
gvwey]

Sehajae Gun 

Gaavai Dhin 

Raathee Kilavikh 

Sabh Gavaaeae ||

In peace and poise, he 

sings the Lord's Praises 

day and night, and all 

sins are eradicated.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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32915 768 sBu ko qyrw qU 
sBnw kw hau 
qyrw qU hmwrw]

Sabh Ko Thaeraa 

Thoo Sabhanaa 

Kaa Ho Thaeraa 

Thoo Hamaaraa ||

All are Yours, and You 

belong to all. I am 

Yours, and You are 

mine.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰਾ 
(ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈਂ। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ (ਸੇਵਕ) ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ (ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼)।

32916 768 jug mih rwm 
nwmu insqwrw]3]

Jug Mehi Raam 

Naam Nisathaaraa 

||3||

In this age, 

emancipation comes 

only from the Lord's 

Name. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

32917 768 swjn Awie vuTy  
Gr mwhI]

Saajan Aae Vuthae 

Ghar Maahee ||

The Lord, my Friend 

has come to dwell 

within the home of my 

heart;

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ 
ਿੀ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ,

32918 768 hir gux gwvih  
iqRpiq AGwhI]

Har Gun Gaavehi 

Thripath 

Aghaahee ||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

one is satisfied and 

fulfilled.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ 

ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਤੋਖ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

32919 768 hir gux gwie  
sdw iqRpqwsI  
iPir BUK n lwgY 
Awey]

Har Gun Gaae 

Sadhaa 

Thripathaasee Fir 

Bhookh N Laagai 

Aaeae ||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

one is satisfied 

forever, never to feel 

hunger again.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੀ ਜਿੂੰ ਦ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਜਤਿਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੂੰਬੜਦੀ।
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32920 768 dh idis pUj hovY 
hir jn kI jo 
hir hir nwmu 
iDAwey]

Dheh Dhis Pooj 

Hovai Har Jan Kee 

Jo Har Har Naam 

Dhhiaaeae ||

That humble servant 

of the Lord, who 

meditates on the 

Name of the Lord, Har, 

Har, is worshipped in 

the ten directions.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹਰ 

ਥਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

32921 768 nwnk hir Awpy 
joiV ivCoVy hir 
ibnu ko dUjw 
nwhI]

Naanak Har Aapae 

Jorr Vishhorrae 

Har Bin Ko 

Dhoojaa Naahee ||

O Nanak, He Himself 

joins and separates; 

there is no other than 

the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਜਵਚ) 

ਿੋੜ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲੋਂ 
ਜਵਛੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ (ਐਸੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

32922 768 swjn Awie vuTy  
Gr mwhI]4]1]

Saajan Aae Vuthae 

Ghar Maahee 

||4||1||

The Lord, my Friend 

has come to dwell 

within the home of my 

heart. ||4||1||

(ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਿੀ ਆ ਜਨਵਾਸ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੪॥੧॥

32923 768 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

32924 768 rwgu sUhI mhlw 
3 Gru 3]

Raag Soohee 

Mehalaa 3 Ghar 3 

||

Raag Soohee, Third 

Mehl, Third House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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32925 768 Bgq jnw kI 
hir jIau rwKY  
juig juig rKdw 
AwieAw rwm]

j`uig ju`ig Bhagath Janaa Kee 

Har Jeeo Raakhai 

Jug Jug Rakhadhaa 

Aaeiaa Raam ||

The Dear Lord 

protects His humble 

devotees; throughout 

the ages, He has 

protected them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਹੀ (ਭਗਤਾਂ 
ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

32926 768 so Bgqu jo 
gurmuiK hovY haumY  
sbid jlwieAw 
rwm]

So Bhagath Jo 

Guramukh Hovai 

Houmai Sabadh 

Jalaaeiaa Raam ||

Those devotees who 

become Gurmukh 

burn away their ego, 

through the Word of 

the Shabad.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ 

ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
32927 768 haumY sbid 

jlwieAw myry 
hir BwieAw ijs 
dI swcI bwxI]

Houmai Sabadh 

Jalaaeiaa Maerae 

Har Bhaaeiaa Jis 

Dhee Saachee 

Baanee ||

Those who burn away 

their ego through the 

Shabad, become 

pleasing to my Lord; 

their speech becomes 

True.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ।
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32928 768 scI Bgiq krih 
idnu rwqI  
gurmuiK AwiK 
vKwxI]

Sachee Bhagath 

Karehi Dhin 

Raathee 

Guramukh Aakh 

Vakhaanee ||

They perform the 

Lord's true devotional 

service, day and night, 

as the Guru has 

instructed them.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਪ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਸ ਦੀ 
ਸੂਝ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

32929 768 Bgqw kI cwl 
scI Aiq 
inrml nwmu scw 
min BwieAw]

Bhagathaa Kee 

Chaal Sachee Ath 

Niramal Naam 

Sachaa Man 

Bhaaeiaa ||

The devotees' lifestyle 

is true, and absolutely 

pure; the True Name 

is pleasing to their 

minds.

ਹੇ ਭਾਈ! ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਤੀ ਸਦਾ ਇਕ-ਰਸ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

32930 768 nwnk Bgq 
sohih dir swcY  
ijn@I sco scu 
kmwieAw]1]

Naanak Bhagath 

Sohehi Dhar 

Saachai Jinee 

Sacho Sach 

Kamaaeiaa ||1||

O Nanak, the those 

devotees, who 

practice Truth, and 

only Truth, look 

beauteous in the 

Court of the True Lord. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ 
ਿਪਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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32931 768 hir Bgqw kI 
jwiq piq hY  
Bgq hir kY 
nwim smwxy rwm]

Har Bhagathaa 

Kee Jaath Path Hai 

Bhagath Har Kai 

Naam Samaanae 

Raam ||

The Lord is the social 

class and honor of His 

devotees; the Lord's 

devotees merge in the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਭਗਤਾਂ ਲਈ (ਉੱਚੀ) ਿਾਜਤ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

32932 768 hir Bgiq krih  
ivchu Awpu 
gvwvih ijn@ gux 
Avgx pCwxy 
rwm]

Har Bhagath 

Karehi Vichahu 

Aap Gavaavehi Jin 

Gun Avagan 

Pashhaanae Raam 

||

They worship the Lord 

in devotion, and 

eradicate self-conceit 

from within 

themselves; they 

understand merits and 

demerits.

ਭਗਤ (ਸਦਾ) ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ (ਭੀ) ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ 
ਤੇ ਅਉਗਣਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ 

ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਤਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹਉਮੈ ਅਉਗਣ 

ਹੈ)।

32933 768 gux Aaugx 
pCwxY hir nwmu 
vKwxY BY Bgiq 
mITI lwgI]

Gun Aougan 

Pashhaanai Har 

Naam Vakhaanai 

Bhai Bhagath 

Meethee Laagee 

||

They understand 

merits and demerits, 

and chant the Lord's 

Name; devotional 

worship is sweet to 

them.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਣ ਤੇ ਅਉਗਣ 

ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
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32934 768 Anidnu Bgiq 
krih idnu rwqI  
Gr hI mih 
bYrwgI]

(Anidnu)ie`k-rs 
lgwqwr

Anadhin Bhagath 

Karehi Dhin 

Raathee Ghar Hee 

Mehi Bairaagee ||

Night and day, they 

perform devotional 

worship, day and 

night, and in the home 

of the self, they 

remain detached.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਗਿਹਸਤ 

ਜਵਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

32935 768 BgqI rwqy sdw 
mnu inrmlu hir 
jIau vyKih sdw 
nwly]

Bhagathee 

Raathae Sadhaa 

Man Niramal Har 

Jeeo Vaekhehi 

Sadhaa Naalae ||

Imbued with devotion, 

their minds remain 

forever immaculate 

and pure; they see 

their Dear Lord always 

with them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

32936 768 nwnk sy Bgq 
hir kY dir swcy  
An idnu nwmu 
sm@wly]2]

Naanak Sae 

Bhagath Har Kai 

Dhar Saachae 

Anadhin Naam 

Samhaalae ||2||

O Nanak, those 

devotees are True in 

the Court of the Lord; 

night and day, they 

dwell upon the Naam. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਰਖ਼-

ਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

32937 768 mnmuK Bgiq 
krih ibnu 
siqgur ivxu 
siqguru Bgiq n 
hoeI rwm]

Manamukh 

Bhagath Karehi 

Bin Sathigur Vin 

Sathigur Bhagath 

N Hoee Raam ||

The self-willed 

manmukhs practice 

devotional rituals 

without the True 

Guru, but without the 

True Guru, there is no 

devotion.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ) 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਭਗਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
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32938 768 haumY mwieAw 
roig ivAwpy mir 
jnmih duKu hoeI 
rwm]

Houmai Maaeiaa 

Rog Viaapae Mar 

Janamehi Dhukh 

Hoee Raam ||

They are afflicted with 

the diseases of 

egotism and Maya, 

and they suffer the 

pains of death and 

rebirth.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਜਵਚ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੋਗ ਜਵਚ, ਿਸੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਕੇ ਉਹ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

32939 768 mir jnmih duKu 
hoeI dUjY Bwie  
prj ivgoeI ivxu 
gur qqu n 
jwinAw]

(prj)prjw[(ivgoeI)^
rwb hoeI

Mar Janamehi 

Dhukh Hoee 

Dhoojai Bhaae 

Paraj Vigoee Vin 

Gur Thath N 

Jaaniaa ||

The world suffers the 

pains of death and 

rebirth, and through 

the love of duality, it is 

ruined; without the 

Guru, the essence of 

reality is not known.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਭੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

32940 768 Bgiq ivhUxw sBu 
jgu BrimAw  
AMiq gieAw 
pCuqwinAw]

Bhagath Vihoonaa 

Sabh Jag 

Bharamiaa Anth 

Gaeiaa 

Pashhuthaaniaa ||

Without devotional 

worship, everyone in 

the world is deluded 

and confused, and in 

the end, they depart 

with regrets.

ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਆਖ਼ਰ ਹੱਥ ਮਲਦਾ (ਦੁਨੀਆ 

ਤੋਂ) ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32941 769 koit mDy iknY 
pCwixAw hir 
nwmw scu soeI]

Kott Madhhae 

Kinai Pashhaaniaa 

Har Naamaa Sach 

Soee ||

Among millions, there 

is scarcely one who 

realizes the Name of 

the True Lord.

ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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32942 769 nwnk nwim imlY 
vifAweI dUjY 
Bwie piq 
KoeI]3]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Dhoojai Bhaae 

Path Khoee ||3||

O Nanak, through the 

Naam, greatness is 

obtained; in the love 

of duality, all honor is 

lost. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਹੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ 

ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

32943 769 Bgqw kY Gir 
kwrju swcw hir 
gux sdw vKwxy 
rwm]

Bhagathaa Kai 

Ghar Kaaraj 

Saachaa Har Gun 

Sadhaa Vakhaanae 

Raam ||

In the home of the 

devotees, is the joy of 

true marriage; they 

chant the Glorious 

Praises of the Lord 

forever.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹਣ ਕਰ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਇਹ ਆਹਰ 

ਸਦਾ ਲਈ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

32944 769 Bgiq Kjwnw 
Awpy dIAw kwlu 
kMtku mwir smwxy 
rwm]

Bhagath 

Khajaanaa Aapae 

Dheeaa Kaal 

Kanttak Maar 

Samaanae Raam ||

He Himself blesses 

them with the 

treasure of devotion; 

conquering the thorny 

pain of death, they 

merge in the Lord.

ਭਗਤੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

(ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ) 

ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ-

ਮੁਕਾ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ) 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

32945 769 kwlu kMtku mwir 
smwxy hir min 
Bwxy nwmu inDwnu 
scu pwieAw]

Kaal Kanttak Maar 

Samaanae Har 

Man Bhaanae 

Naam Nidhhaan 

Sach Paaeiaa ||

Conquering the thorny 

pain of death, they 

merge in the Lord; 

they are pleasing to 

the Lord's Mind,and 

they obtain the true 

treasure of the Naam.

ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ 
ਕੇ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਭਗਤ) 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ।
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32946 769 sdw AKutu kdy n 
inKutY hir dIAw 
shij suBwieAw]

A-Ku`tu Sadhaa Akhutt 

Kadhae N 

Nikhuttai Har 

Dheeaa Sehaj 

Subhaaeiaa ||

This treasure is 

inexhaustible; it will 

never be exhausted. 

The Lord automatically 

blesses them with it.

ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਮੱੁਕ ਹੈ, ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਹੋਇਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜਦੱਤਾ।

32947 769 hir jn aUcy sd 
hI aUcy gur kY 
sbid suhwieAw]

Har Jan Oochae 

Sadh Hee Oochae 

Gur Kai Sabadh 

Suhaaeiaa ||

The humble servants 

of the Lord are exalted 

and elevated, forever 

on high; they are 

adorned with the 

Word of the Guru's 

Shabad.

(ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਦਕਾ) 
ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32948 769 nwnk Awpy 
bKis imlwey  
juig juig soBw 
pwieAw 
]4]1]2]

Naanak Aapae 

Bakhas Milaaeae 

Jug Jug Sobhaa 

Paaeiaa 

||4||1||2||

O Nanak, He Himself 

forgives them, and 

merges them with 

Himself; throughout 

the ages, they are 

glorified. ||4||1||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਉਹ ਸੋਭਾ 
ਖੱਟਦੇ ਹਨ ॥੪॥੧॥੨॥

32949 769 sUhI mhlw 3] Soohee Mehalaa 3 

||

Soohee, Third Mehl:

32950 769 sbid scY scu 
soihlw ijQY scy 
kw hoie vIcwro 
rwm]

Sabadh Sachai 

Sach Sohilaa 

Jithhai Sachae Kaa 

Hoe Veechaaro 

Raam ||

Through the True 

Word of the Shabad, 

true happiness 

prevails, there where 

the True Lord is 

contemplated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ,
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32951 769 haumY siB 
iklivK kwty  
swcu riKAw auir 
Dwry rwm]

Houmai Sabh 

Kilavikh Kaattae 

Saach Rakhiaa Our 

Dhhaarae Raam ||

Egotism and all sins 

are eradicated, when 

one keeps the True 

Lord enshrined in the 

heart.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਆਜਦਕ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

32952 769 scu riKAw aur 
Dwry duqru qwry  
iPir Bvjlu 
qrxu n hoeI]

du`q-ru Sach Rakhiaa Our 

Dhhaarae Dhuthar 

Thaarae Fir 

Bhavajal Tharan N 

Hoee ||

One who keeps the 

True Lord enshrined in 

the heart, crosses over 

the terrible and 

dreadful world-ocean; 

he shall not have to 

cross over it again.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਔਖੇ ਤਰੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ।

32953 769 scw siqguru scI 
bwxI ijin scu 
ivKwilAw soeI]

Sachaa Sathigur 

Sachee Baanee Jin 

Sach Vikhaaliaa 

Soee ||

True is the True Guru, 

and True is the Word 

of His Bani; through it, 

the True Lord is seen.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਭੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

32954 769 swcy gux gwvY 
sic smwvY scu 
vyKY sBu soeI]

Saachae Gun 

Gaavai Sach 

Samaavai Sach 

Vaekhai Sabh Soee 

||

One who sings the 

Glorious Praises of the 

True Lord merges in 

Truth; he beholds the 

True Lord everywhere.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਜਸਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
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32955 769 nwnk swcw 
swihbu swcI 
nweI scu 
insqwrw hoeI]1]

Naanak Saachaa 

Saahib Saachee 

Naaee Sach 

Nisathaaraa Hoee 

||1||

O Nanak, True is the 

Lord and Master, and 

True is His Name; 

through Truth, comes 

emancipation. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈ ਉਹ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

32956 769 swcY siqguir 
swcu buJwieAw  
piq rwKY scu 
soeI rwm]

b`uJwieAw Saachai Sathigur 

Saach Bujhaaeiaa 

Path Raakhai Sach 

Soee Raam ||

The True Guru reveals 

the True Lord; the 

True Lord preserves 

our honor.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਗਆਨ ਦੇ 

ਜਦੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਲਾਿ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

32957 769 scw Bojnu Bwau 
scw hY scY nwim 
suKu hoeI rwm]

Sachaa Bhojan 

Bhaao Sachaa Hai 

Sachai Naam Sukh 

Hoee Raam ||

The true food is love 

for the True Lord; 

through the True 

Name, peace is 

obtained.

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੱਲ 

ਜਪਆਰ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

32958 769 swcY nwim suKu 
hoeI mrY n koeI  
griB n jUnI 
vwsw]

Saachai Naam 

Sukh Hoee Marai 

N Koee Garabh N 

Joonee Vaasaa ||

Through the True 

Name, the mortal 

finds peace; he shall 

never die, and never 

again enter the womb 

of reincarnation.

ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਦਾ, 
ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
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32959 769 joqI joiq 
imlweI sic 
smweI sic nwie 
prgwsw]

Jothee Joth 

Milaaee Sach 

Samaaee Sach 

Naae Paragaasaa 

||

His light blends with 

the Light, and he 

merges into the True 

Lord; he is illuminated 

and enlightened with 

the True Name.

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) 
ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤੀ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32960 769 ijnI scu jwqw sy 
scy hoey An idnu 
scu iDAwiein]

Jinee Sach Jaathaa 

Sae Sachae Hoeae 

Anadhin Sach 

Dhhiaaein ||

Those who know the 

Truth are True; night 

and day, they 

meditate on Truth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ 
ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
32961 769 nwnk scu nwmu 

ijn ihrdY 
visAw nw 
vICuiV duKu 
pwiein]2]

Naanak Sach 

Naam Jin Hiradhai 

Vasiaa Naa 

Veeshhurr Dhukh 

Paaein ||2||

O Nanak, those whose 

hearts are filled with 

the True Name, never 

suffer the pains of 

separation. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ ॥੨॥
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32962 769 scI bwxI scy 
gux gwvih iqqu 
Gir soihlw hoeI 
rwm]

Sachee Baanee 

Sachae Gun 

Gaavehi Thith 

Ghar Sohilaa Hoee 

Raam ||

In that home, and in 

that heart, where the 

True Bani of the Lord's 

True Praises are sung, 

the songs of joy 

resound.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) 
ਉਸ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੀ ਰੌ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

32963 769 inrml gux swcy  
qnu mnu swcw  
ivic swcw purKu 
pRBu soeI rwm]

Niramal Gun 

Saachae Than Man 

Saachaa Vich 

Saachaa Purakh 

Prabh Soee Raam 

||

Through the 

immaculate virtues of 

the True Lord, the 

body and mind are 

rendered True, and 

God, the True Primal 

Being, dwells within.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਜਵਤਿ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ-ਪੁਰਖ ਪਰਤੱਖ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

32964 769 sBu scu vrqY  
sco bolY jo scu 
krY su hoeI]

Sabh Sach 

Varathai Sacho 

Bolai Jo Sach Karai 

S Hoee ||

Such a person 

practices only Truth, 

and speaks only Truth; 

whatever the True 

Lord does, that alone 

comes to pass.

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਹਰ ਥਾਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਕੂੰਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ 
ਬੋਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਿੋ ਕੁਝ ਉਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

32965 769 jh dyKw qh scu 
psirAw Avru n 
dUjw koeI]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Sach 

Pasariaa Avar N 

Dhoojaa Koee ||

Wherever I look, there 

I see the True Lord 

pervading; there is no 

other at all.

ਜਿਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਗਾਹ 

ਕੀਤੀ, ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ 
ਜਦੱਜਸਆ। ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਜਕਤੇ ਭੀ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ।
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32966 769 scy aupjY sic 
smwvY mir jnmY 
dUjw hoeI]

Sachae Oupajai 

Sach Samaavai 

Mar Janamai 

Dhoojaa Hoee ||

From the True Lord, 

we emanate, and into 

the True Lord, we shall 

merge; death and 

birth come from 

duality.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

32967 769 nwnk sBu ikCu 
Awpy krqw Awip 
krwvY soeI]3]

Naanak Sabh 

Kishh Aapae 

Karathaa Aap 

Karaavai Soee 

||3||

O Nanak, He Himself 

does everything; He 

Himself is the Cause. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੩॥

32968 769 scy Bgq sohih 
drvwry sco scu 
vKwxy rwm]

Sachae Bhagath 

Sohehi 

Dharavaarae 

Sacho Sach 

Vakhaanae Raam 

||

The true devotees 

look beautiful in the 

Darbaar of the Lord's 

Court. They speak 

Truth, and only Truth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰ ਉਚਾਰ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸੋਭਾ 
ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

32969 769 Gt AMqry swcI 
bwxI swco Awip 
pCwxy rwm]

Ghatt Antharae 

Saachee Baanee 

Saacho Aap 

Pashhaanae Raam 

||

Deep within the 

nucleus of their heart, 

is the True Word of 

the Lord's Bani. 

Through the Truth, 

they understand 

themselves.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
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32970 769 Awpu pCwxih qw 
scu jwxih swcy 
soJI hoeI]

Aap Pashhaanehi 

Thaa Sach Jaanehi 

Saachae Sojhee 

Hoee ||

They understand 

themselves, and so 

know the True Lord, 

through their true 

intuition.

ਿਦੋਂ ਭਗਤ-ਿਨ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
32971 769 scw sbdu scI hY 

soBw swcy hI suKu 
hoeI]

Sachaa Sabadh 

Sachee Hai Sobhaa 

Saachae Hee Sukh 

Hoee ||

True is the Shabad, 

and True is its Glory; 

peace comes only 

from Truth.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਲਈ 

ਸੋਭਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
32972 769 swic rqy Bgq 

iek rMgI dUjw 
rMgu n koeI]

Saach Rathae 

Bhagath Eik 

Rangee Dhoojaa 

Rang N Koee ||

Imbued with Truth, 

the devotees love the 

One Lord; they do not 

love any other.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ) 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਿਨ 

ਇਕੋ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਦਾ) 
ਰੂੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਚੜਹਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6707 Published: March 06/ 2014



32973 769 nwnk ijs kau 
msqik iliKAw  
iqsu scu prwpiq 
hoeI]4]2]3]

Naanak Jis Ko 

Masathak Likhiaa 

This Sach 

Paraapath Hoee 

||4||2||3||

O Nanak, he alone 

obtains the True Lord, 

who has such pre-

ordained destiny 

written upon his 

forehead. ||4||2||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ (ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖ) 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥੩॥

32974 769 sUhI mhlw 3] Soohee Mehalaa 3 

||

Soohee, Third Mehl:

32975 769 jug cwry Dn jy 
BvY ibnu siqgur 
sohwgu n hoeI 
rwm]

Jug Chaarae 

Dhhan Jae Bhavai 

Bin Sathigur 

Sohaag N Hoee 

Raam ||

The soul-bride may 

wander throughout 

the four ages, but still, 

without the True 

Guru, she will not find 

her True Husband 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੁਗ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭੀ 
ਹੋਵੇ) ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਭਾਵੇਂ 
ਚੌਹਾਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੀ 
ਜਿਰੇ।

32976 770 inhclu rwju sdw 
hir kyrw iqsu 
ibnu Avru n 
koeI rwm]

Nihachal Raaj 

Sadhaa Har Kaeraa 

This Bin Avar N 

Koee Raam ||

The Kingdom of the 

Lord is permanent, 

and forever 

unchanging; there is 

no other than Him.

ਉਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਅਟੱਲ ਹੈ (ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)। ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ 
ਨਹੀਂ (ਿ ੋਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
ਬਦਲਾਅ ਸਕੇ)।
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32977 770 iqsu ibnu Avru  
n koeI sdw scu 
soeI gurmuiK eyko 
jwixAw]

This Bin Avar N 

Koee Sadhaa Sach 

Soee Guramukh 

Eaeko Jaaniaa ||

There is no other than 

Him - He is True 

forever; the Gurmukh 

knows the One Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 
ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ 
ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ।

32978 770 Dn ipr mylwvw 
hoAw gurmqI mnu 
mwinAw]

Dhhan Pir 

Maelaavaa Hoaa 

Guramathee Man 

Maaniaa ||

That soul-bride, whose 

mind accepts the 

Guru's Teachings, 

meets her Husband 

Lord.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਮਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) 

ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
32979 770 siqguru imilAw 

qw hir pwieAw  
ibnu hir nwvY 
mukiq n hoeI]

Sathigur Miliaa 

Thaa Har Paaeiaa 

Bin Har Naavai 

Mukath N Hoee ||

Meeting the True 

Guru, she finds the 

Lord; without the 

Lord's Name, there is 

no liberation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ (ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

32980 770 nwnk kwmix 
kMqY rwvy min 
mwinAY suKu 
hoeI]1]

Naanak Kaaman 

Kanthai Raavae 

Man Maaniai Sukh 

Hoee ||1||

O Nanak, the soul-

bride ravishes and 

enjoys her Husband 

Lord; her mind accepts 

Him, and she finds 

peace. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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32981 770 siqguru syiv Dn 
bwlVIey hir vru 
pwvih soeI rwm]

Sathigur Saev 

Dhhan 

Baalarreeeae Har 

Var Paavehi Soee 

Raam ||

Serve the True Guru, O 

young and innocent 

bride; thus you shall 

obtain the Lord as 

your Husband.

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਕਾਰ ਕਜਰਆ ਕਰ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਏਗਂੀ।

32982 770 sdw hovih 
sohwgxI iPir 
mYlw vysu n hoeI 
rwm]

Sadhaa Hovehi 

Sohaaganee Fir 

Mailaa Vaes N 

Hoee Raam ||

You shall be the 

virtuous and happy 

bride of the True Lord 

forever; and you shall 

never again wear 

soiled clothes.

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਸਮ-ਵਾਲੀ 
ਹੋ ਿਾਏਗਂੀ, ਜਿਰ ਕਦੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋਏਗਾ!

32983 770 iPir mYlw vysu n 
hoeI gurmuiK bUJY 
koeI haumY mwir 
pCwixAw]

Fir Mailaa Vaes N 

Hoee Guramukh 

Boojhai Koee 

Houmai Maar 

Pashhaaniaa ||

Your clothes shall 

never again be soiled; 

how rare are those 

few, who, as 

Gurmukh, recognize 

this, and conquer their 

ego.

ਕੋਈ ਜਵਰਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ (ਜਕ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੋਇਆਂ) ਜਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 
ਕਦੇ ਜਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਉਹ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

32984 770 krxI kwr kmwvY 
sbid smwvY  
AMqir eyko 
jwixAw]

Karanee Kaar 

Kamaavai Sabadh 

Samaavai Anthar 

Eaeko Jaaniaa ||

So make your practice 

the practice of good 

deeds; merge into the 

Word of the Shabad, 

and deep within, come 

to know the One Lord.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਪਿਭੂ-
ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕਾਰ 

ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਛਾਣ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
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32985 770 gurmuiK pRBu rwvy 
idnu rwqI 
Awpxw swcI 
soBw hoeI]

Guramukh Prabh 

Raavae Dhin 

Raathee Aapanaa 

Saachee Sobhaa 

Hoee ||

The Gurmukh enjoys 

God, day and night, 

and so obtains true 

glory.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ।

32986 770 nwnk kwmix 
ipru rwvy Awpxw  
riv rihAw pRBu 
soeI]2]

Naanak Kaaman 

Pir Raavae 

Aapanaa Rav 

Rehiaa Prabh Soee 

||2||

O Nanak, the soul-

bride enjoys and 

ravishes her Beloved; 

God is pervading and 

permeating 

everywhere. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਆਪਣ ੇਉਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿ ੋਹਰ 

ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੨॥

32987 770 gur kI kwr kry  
Dn bwlVIey hir 
vru dyie imlwey 
rwm]

dy-ie Gur Kee Kaar 

Karae Dhhan 

Baalarreeeae Har 

Var Dhaee 

Milaaeae Raam ||

Serve the Guru, O 

young and innocent 

soul-bride, and he will 

lead to you meet your 

Husband Lord.

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਹੋਈ ਕਾਰ ਕਜਰਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

32988 770 hir kY rMig rqI 
hY kwmix imil 
pRIqm suKu pwey 
rwm]

Har Kai Rang 

Rathee Hai 

Kaaman Mil 

Preetham Sukh 

Paaeae Raam ||

The bride is imbued 

with the Love of her 

Lord; meeting with her 

Beloved, she finds 

peace.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6711 Published: March 06/ 2014



32989 770 imil pRIqm suKu 
pwey sic smwey  
scu vrqY sB 
QweI]

QWeIN Mil Preetham 

Sukh Paaeae Sach 

Samaaeae Sach 

Varathai Sabh 

Thhaaee ||

Meeting her Beloved, 

she finds peace, and 

merges in the True 

Lord; the True Lord is 

pervading everywhere.

ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
32990 770 scw sIgwru kry 

idnu rwqI kwmix 
sic smweI]

Sachaa Seegaar 

Karae Dhin 

Raathee Kaaman 

Sach Samaaee ||

The bride makes Truth 

her decorations, day 

and night, and 

remains absorbed in 

the True Lord.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ (ਆਤਮਕ) 

ਜਸੂੰਗਾਰ ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਕਰੀ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

32991 770 hir suKdwqw 
sbid pCwqw  
kwmix lieAw 
kMiT lwey]

Har 

Sukhadhaathaa 

Sabadh 

Pashhaathaa 

Kaaman Laeiaa 

Kanth Laaeae ||

The Lord, the Giver of 

peace, is realized 

through His Shabad; 

He hugs His bride 

close in His embrace.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਲ 

ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ (ਗਲੇ 

ਜਵਚ ਪਿੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਉਸ ਦਾ ਿਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ)।

32992 770 nwnk mhlI 
mhlu pCwxY  
gurmqI hir 
pwey]3]

Naanak Mehalee 

Mehal Pashhaanai 

Guramathee Har 

Paaeae ||3||

O Nanak, the bride 

obtains the Mansion 

of His Presence; 

through the Guru's 

Teachings, she finds 

her Lord. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਮਹਲ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
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32993 770 sw Dn bwlI Duir 
mylI myrY pRiB  
Awip imlweI 
rwm]

Saa Dhhan Baalee 

Dhhur Maelee 

Maerai Prabh Aap 

Milaaee Raam ||

The Primal Lord, my 

God, has united His 

young and innocent 

bride with Himself.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਅੂੰਞਾਣ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਜਲਆ।
32994 770 gurmqI Git 

cwnxu hoAw pRBu 
riv rihAw sB 
QweI rwm]

QWeIN Guramathee Ghatt 

Chaanan Hoaa 

Prabh Rav Rehiaa 

Sabh Thhaaee 

Raam ||

Through the Guru's 

Teachings, her heart is 

illumined and 

enlightened; God is 

permeating and 

pervading everywhere.

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ 

ਹੈ।

32995 770 pRBu riv rihAw 
sB QweI mMin 
vsweI pUrib 
iliKAw pwieAw]

Prabh Rav Rehiaa 

Sabh Thhaaee 

Mann Vasaaee 

Poorab Likhiaa 

Paaeiaa ||

God is permeating and 

pervading 

everywhere; He dwells 

in her mind, and she 

realizes her pre-

ordained destiny.

ਸਭ ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੋ ਰਹੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਲਆ, 

ਜਪਛਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਜਲਜਖਆ 

ਲੇਖ (ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ) ਉੱਘੜ 

ਜਪਆ।
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32996 770 syj suKwlI myry 
pRB BwxI scu 
sIgwru bxwieAw]

Saej Sukhaalee 

Maerae Prabh 

Bhaanee Sach 

Seegaar Banaaeiaa 

||

On his cozy bed, she is 

pleasing to my God; 

she fashions her 

decorations of Truth.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਸ 

ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ ਆਨੂੰ ਦ-

ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਗਆ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਨੇ (ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਦਾ) ਸੁਹਿ 

ਬਣਾ ਜਲਆ।

32997 770 kwmix inrml  
haumY mlu KoeI  
gurmiq sic 
smweI]

Kaaman Niramal 

Houmai Mal 

Khoee Guramath 

Sach Samaaee ||

The bride is 

immaculate and pure; 

she washes away the 

filth of egotism, and 

through the Guru's 

Teachings, she merges 

in the True Lord.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

32998 770 nwnk Awip 
imlweI krqY  
nwmu nvY iniD 
pweI]4]3]4]

Naanak Aap 

Milaaee Karathai 

Naam Navai Nidhh 

Paaee ||4||3||4||

O Nanak, the Creator 

Lord blends her into 

Himself, and she 

obtains the nine 

treasure of the Naam. 

||4||3||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਕਰਤਾਰ 

ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ, ਿ ੋ

ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੌ 

ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ ॥੪॥੩॥੪॥
32999 770 sUhI mhlw 3] Soohee Mehalaa 3 

||

Soohee, Third Mehl:
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33000 770 hir hry hir gux 
gwvhu hir 
gurmuKy pwey rwm]

Har Harae Har Gun 

Gaavahu Har 

Guramukhae 

Paaeae Raam ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

Har, Har, Har; the 

Gurmukh obtains the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। (ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

33001 770 An idno sbid 
rvhu Anhd 
sbd vjwey rwm]

Anadhino Sabadh 

Ravahu Anehadh 

Sabadh Vajaaeae 

Raam ||

Night and day, chant 

the Word of the 

Shabad; night and day, 

the Shabad shall 

vibrate and resound.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਕ-ਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
(ਦੇ ਵਾਿ)ੇ ਵਿਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ।
33002 770 Anhd sbd 

vjwey hir jIau 
Gir Awey hir 
gux gwvhu nwrI]

Anehadh Sabadh 

Vajaaeae Har Jeeo 

Ghar Aaeae Har 

Gun Gaavahu 

Naaree ||

The unstruck melody 

of the Shabad 

vibrates, and the Dear 

Lord comes into the 

home of my heart; O 

ladies, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 

ਵਾਿ ੇਇਕ-ਰਸ ਵਿਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਓ! ਤੁਸੀ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ ਕਰੋ।

33003 770 An idnu Bgiq 
krih gur AwgY  
sw Dn kMq 
ipAwrI]

Anadhin Bhagath 

Karehi Gur Aagai 

Saa Dhhan Kanth 

Piaaree ||

That soul-bride, who 

performs devotional 

worship service to the 

Guru night and day, 

becomes the Beloved 

bride of her Lord.

ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
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33004 770 gur kw sbdu 
visAw Gt 
AMqir sy jn 
sbid suhwey]

Gur Kaa Sabadh 

Vasiaa Ghatt 

Anthar Sae Jan 

Sabadh Suhaaeae 

||

Those humble beings, 

whose hearts are filled 

with the Word of the 

Guru's Shabad, are 

adorned with the 

Shabad.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

33005 770 nwnk iqn Gir 
sd hI soihlw  
hir kir ikrpw 
Gir Awey]1]

Naanak Thin Ghar 

Sadh Hee Sohilaa 

Har Kar Kirapaa 

Ghar Aaeae ||1||

O Nanak, their hearts 

are forever filled with 

happiness; the Lord, in 

His Mercy, enters into 

their hearts. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਹੀ (ਮਾਨੋ) 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

33006 770 Bgqw min 
AwnMdu BieAw  
hir nwim rhy 
ilv lwey rwm]

Bhagathaa Man 

Aanandh Bhaeiaa 

Har Naam Rehae 

Liv Laaeae Raam ||

The minds of the 

devotees are filled 

with bliss; they remain 

lovingly absorbed in 

the Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

33007 770 gurmuKy mnu 
inrmlu hoAw  
inrml hir gux 
gwey rwm]

Guramukhae Man 

Niramal Hoaa 

Niramal Har Gun 

Gaaeae Raam ||

The mind of the 

Gurmukh is 

immaculate and pure; 

she sings the 

Immaculate Praises of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪਜਵਤਿ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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33008 770 inrml gux gwey  
nwmu mMin vswey  
hir kI AMimRq 
bwxI]

Niramal Gun 

Gaaeae Naam 

Mann Vasaaeae 

Har Kee Anmrith 

Baanee ||

Singing His 

Immaculate Praises, 

she enshrines in her 

mind the Naam, the 

Name of the Lord, and 

the Ambrosial Word of 

His Bani.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਜਵਤਿ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ, 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

33009 770 ijn@ min visAw  
syeI jn insqry  
Git Git sbid 
smwxI]

Jinh Man Vasiaa 

Saeee Jan 

Nisatharae Ghatt 

Ghatt Sabadh 

Samaanee ||

Those humble beings, 

within whose minds it 

abides, are 

emancipated; the 

Shabad permeates 

each and every heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

33010 771 qyry gux gwvih  
shij smwvih  
sbdy myil 
imlwey]

Thaerae Gun 

Gaavehi Sehaj 

Samaavehi 

Sabadhae Mael 

Milaaeae ||

Singing Your Glorious 

Praises, they merge 

naturally into You, O 

Lord; through the 

Shabad, they are 

united in Union with 

You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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33011 771 nwnk sPl jnmu 
iqn kyrw ij 
siqguir hir 
mwrig pwey]2]

Naanak Safal 

Janam Thin Kaeraa 

J Sathigur Har 

Maarag Paaeae 

||2||

O Nanak, their lives 

are fruitful; the True 

Guru places them on 

the Lord's Path. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਿਨਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੋਰ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

33012 771 sMqsMgiq isau 
mylu BieAw hir 
hir nwim smwey 
rwm]

Santhasangath Sio 

Mael Bhaeiaa Har 

Har Naam 

Samaaeae Raam ||

Those who join the 

Society of the Saints 

are absorbed in the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

33013 771 gur kY sbid sd 
jIvn mukq Bey  
hir kY nwim ilv 
lwey rwm]

Gur Kai Sabadh 

Sadh Jeevan 

Mukath Bheae Har 

Kai Naam Liv 

Laaeae Raam ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they are forever 'jivan 

mukta' - liberated 

while yet alive; they 

are lovingly absorbed 

in the Name of the 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਉਹ 

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

33014 771 hir nwim icqu 
lwey guir myil 
imlwey mnUAw 
rqw hir nwly]

Har Naam Chith 

Laaeae Gur Mael 

Milaaeae 

Manooaa Rathaa 

Har Naalae ||

They center their 

consciousness on the 

Lord's Name; through 

the Guru, they are 

united in His Union. 

Their minds are 

imbued with the 

Lord's Love.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਮਨ ਿੋੜ ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ) ਨਾਲ ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ।
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33015 771 suKdwqw pwieAw  
mohu cukwieAw  
An idnu nwmu 
sm@wly]

Sukhadhaathaa 

Paaeiaa Mohu 

Chukaaeiaa 

Anadhin Naam 

Samhaalae ||

They find the Lord, the 

Giver of peace, and 

they eradicate 

attachments; night 

and day, they 

contemplate the 

Naam.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ, ਤੇ, ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ।

33016 771 gur sbdy rwqw  
shjy mwqw nwmu 
min vswey]

m`wqw Gur Sabadhae 

Raathaa Sehajae 

Maathaa Naam 

Man Vasaaeae ||

They are imbued with 

the Word of the 

Guru's Shabad, and 

intoxicated with 

celestial peace; the 

Naam abides in their 

minds.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

33017 771 nwnk iqn Gir 
sd hI soihlw ij 
siqgur syiv 
smwey]3]

Naanak Thin Ghar 

Sadh Hee Sohilaa J 

Sathigur Saev 

Samaaeae ||3||

O Nanak, the homes of 

their hearts are filled 

with happiness, 

forever and always; 

they are absorbed in 

serving the True Guru. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

33018 771 ibnu siqgur jgu 
Brim BulwieAw  
hir kw mhlu n 
pwieAw rwm]

Bin Sathigur Jag 

Bharam 

Bhulaaeiaa Har 

Kaa Mehal N 

Paaeiaa Raam ||

Without the True 

Guru, the world is 

deluded by doubt; it 

does not obtain the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿਗਤ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6719 Published: March 06/ 2014



33019 771 gurmuKy ieik 
myil imlwieAw  
iqn ky dUK 
gvwieAw rwm]

Guramukhae Eik 

Mael Milaaeiaa 

Thin Kae Dhookh 

Gavaaeiaa Raam ||

As Gurmukh, some are 

united in the Lord's 

Union, and their pains 

are dispelled.

ਪਰ ਕਈ (ਵਡ-ਭਾਗੀ ਐਸੇ 

ਹਨ, ਿੇਹੜੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

(ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ) ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।
33020 771 iqn ky dUK 

gvwieAw jw hir 
min BwieAw sdw 
gwvih rMig rwqy]

Thin Kae Dhookh 

Gavaaeiaa Jaa Har 

Man Bhaaeiaa 

Sadhaa Gaavehi 

Rang Raathae ||

Their pains are 

dispelled, when it is 

pleasing to the Lord's 

Mind; imbued with His 

Love, they sing His 

Praises forever.

ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

33021 771 hir ky Bgq 
sdw jn inrml  
juig juig sd hI 
jwqy]

Har Kae Bhagath 

Sadhaa Jan 

Niramal Jug Jug 

Sadh Hee Jaathae 

||

The Lord's devotees 

are pure and humble 

forever; throughout 

the ages, they are 

forever respected.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਭਗਤ 

ਸਦਾ ਲਈ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਿੁਗ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

33022 771 swcI Bgiq 
krih dir 
jwpih Gir dir 
scw soeI]

Saachee Bhagath 

Karehi Dhar 

Jaapehi Ghar Dhar 

Sachaa Soee ||

They perform true 

devotional worship 

service, and are 

honored in the Lord's 

Court; the True Lord is 

their hearth and home.

ਉਹ (ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਵੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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33023 771 nwnk scw 
soihlw scI scu 
bwxI sbdy hI 
suKu 
hoeI]4]4]5]

Naanak Sachaa 

Sohilaa Sachee 

Sach Baanee 

Sabadhae Hee 

Sukh Hoee 

||4||4||5||

O Nanak, true are 

their songs of joy, and 

true is their word; 

through the Word of 

the Shabad, they find 

peace. ||4||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 
ਵੱਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਅਟੱਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥੫॥

33024 771 sUhI mhlw 3] Soohee Mehalaa 3 

||

Shalok, Third Mehl:

33025 771 jy loVih vru  
bwlVIey qw gur 
crxI icqu lwey 
rwm]

Jae Lorrehi Var 

Baalarreeeae Thaa 

Gur Charanee 

Chith Laaeae 

Raam ||

If you long for your 

Husband Lord,O young 

and innocent 

bride,then focus your 

consciousness on the 

Guru's feet.

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! ਿੇ 
ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਰੱਖ।

33026 771 sdw hovih 
sohwgxI hir 
jIau mrY n jwey  
rwm]

Sadhaa Hovehi 

Sohaaganee Har 

Jeeo Marai N 

Jaaeae Raam ||

You shall be a happy 

soul bride of your 

Dear Lord forever; He 

does not die or leave.

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ 

ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਏਗਂੀ, (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹ ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕਦੇ ਨਾਸ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6721 Published: March 06/ 2014



33027 771 hir jIau mrY n 
jwey gur kY 
shij suBwey sw 
Dn kMq ipAwrI]

Har Jeeo Marai N 

Jaaeae Gur Kai 

Sehaj Subhaaeae 

Saa Dhhan Kanth 

Piaaree ||

The Dear Lord does 

not die, and He does 

not leave; through the 

peaceful poise of the 

Guru, the soul bride 

becomes the lover of 

her Husband Lord.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

33028 771 sic sMjim sdw 
hY inrml gur kY 
sbid sIgwrI]

Sach Sanjam 

Sadhaa Hai 

Niramal Gur Kai 

Sabadh Seegaaree 

||

Through truth and self-

control, she is forever 

immaculate and pure; 

she is embellished 

with the Word of the 

Guru's Shabad.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ, 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਬੂੰਦਸ਼ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ, ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ।

33029 771 myrw pRBu swcw  
sd hI swcw  
ijin Awpy Awpu 
aupwieAw]

Maeraa Prabh 

Saachaa Sadh Hee 

Saachaa Jin Aapae 

Aap Oupaaeiaa ||

My God is True, 

forever and ever; He 

Himself created 

Himself.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

33030 771 nwnk sdw ipru 
rwvy Awpxw ijin  
gur crxI icqu 
lwieAw]1]

Naanak Sadhaa Pir 

Raavae Aapanaa 

Jin Gur Charanee 

Chith Laaeiaa 

||1||

O Nanak, she who 

focuses her 

consciousness on the 

Guru's feet, enjoys her 

Husband Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੇ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਿੋੜ ਜਲਆ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਮਾਣਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥
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33031 771 ipru pwieAVw 
bwlVIey An 
idnu shjy mwqI 
rwm]

Pir Paaeiarraa 

Baalarreeeae 

Anadhin Sehajae 

Maathee Raam ||

When the young, 

innocent bride finds 

her Husband Lord, she 

is automatically 

intoxicated with Him, 

night and day.

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! 

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

33032 771 gurmqI min 
Andu BieAw  
iqqu qin mYlu n 
rwqI rwm]

Guramathee Man 

Anadh Bhaeiaa 

Thith Than Mail N 

Raathee Raam ||

Through the Word of 

the Guru's Teachings, 

her mind becomes 

blissful, and her body 

is not tinged with filth 

at all.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ) ਉਸ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

33033 771 iqqu qin mYlu n 
rwqI hir pRiB 
rwqI myrw pRBu 
myil imlwey]

Thith Than Mail N 

Raathee Har Prabh 

Raathee Maeraa 

Prabh Mael 

Milaaeae ||

Her body is not tinged 

with filth at all, and 

she is imbued with her 

Lord God; my God 

unites her in Union.

(ਉਸ ਦੇ) ਉਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, 
ਉਹ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

33034 771 An idnu rwvy 
hir pRBu Apxw  
ivchu Awpu 
gvwey]

Anadhin Raavae 

Har Prabh Apanaa 

Vichahu Aap 

Gavaaeae ||

Night and day, she 

enjoys her Lord God; 

her egotism is 

banished from within.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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33035 771 gurmiq pwieAw 
shij imlwieAw  
Apxy pRIqm 
rwqI]

Guramath Paaeiaa 

Sehaj Milaaeiaa 

Apanae Preetham 

Raathee ||

Through the Guru's 

Teachings, she easily 

finds and meets Him. 

She is imbued with her 

Beloved.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਨਾਲ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

33036 771 nwnk nwmu imlY 
vifAweI pRBu 
rwvy rMig 
rwqI]2]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Prabh Raavae 

Rang Raathee 

||2||

O Nanak, through the 

Naam, the Name of 

the Lord, she obtains 

glorious greatness. 

She ravishes and 

enjoys her God; she is 

imbued with His Love. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀ ਹੋਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

33037 771 ipru rwvy rMig 
rwqVIey ipr kw 
mhlu iqn@ 
pwieAw rwm]

Pir Raavae Rang 

Raatharreeeae Pir 

Kaa Mehal Thin 

Paaeiaa Raam ||

Ravishing her Husband 

Lord, she is imbued 

with His Love; she 

obtains the Mansion 

of His Presence.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਹੋਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! ਿੇਹੜੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਜਸਮਰਦੀ ਹੈ,

33038 771 so sho Aiq 
inrmlu dwqw  
ijin ivchu Awpu 
gvwieAw rwm]

So Seho Ath 

Niramal Dhaathaa 

Jin Vichahu Aap 

Gavaaeiaa Raam ||

She is utterly 

immaculate and pure; 

the Great Giver 

banishes self-conceit 

from within her.

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਬਹੁਤ 

ਪਜਵਤਿ ਹੈ, ਤੇ, ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
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33039 771 ivchu mohu 
cukwieAw jw 
hir BwieAw hir 
kwmix min 
BwxI]

Vichahu Mohu 

Chukaaeiaa Jaa 

Har Bhaaeiaa Har 

Kaaman Man 

Bhaanee ||

The Lord drives out 

attachment from 

within her, when it 

pleases Him. The soul 

bride becomes 

pleasing to the Lord's 

Mind.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ, 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

33040 771 An idnu gux 
gwvY inq swcy  
kQy AkQ 
khwxI]

A-kQ:polw bolo Anadhin Gun 

Gaavai Nith 

Saachae Kathhae 

Akathh Kehaanee 

||

Night and day, she 

continually sings the 

Glorious Praises of the 

True Lord; she speaks 

the Unspoken Speech.

ਜਿਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

33041 771 jug cwry swcw 
eyko vrqY ibnu 
gur iknY n 
pwieAw]

Jug Chaarae 

Saachaa Eaeko 

Varathai Bin Gur 

Kinai N Paaeiaa ||

Throughout the four 

ages, the One True 

Lord is permeating 

and pervading; 

without the Guru, no 

one finds Him.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਚੌਹਾਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਉਸ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

33042 772 nwnk rMig rvY 
rMig rwqI ijin 
hir syqI icqu 
lwieAw]3]

Naanak Rang 

Ravai Rang 

Raathee Jin Har 

Saethee Chith 

Laaeiaa ||3||

O Nanak, she revels in 

joy, imbued with His 

Love; she focuses her 

consciousness on the 

Lord. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਿੋੜ ਜਲਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਹੋਈ ਉਸ 

ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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33043 772 kwmix min 
soihlVw swjn 
imly ipAwry rwm]

Kaaman Man 

Sohilarraa Saajan 

Milae Piaarae 

Raam ||

The mind of the soul 

bride is very happy, 

when she meets her 

Friend, her Beloved 

Lord.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

33044 772 gurmqI mnu 
inrmlu hoAw hir 
rwiKAw auir Dwry 
rwm]

Guramathee Man 

Niramal Hoaa Har 

Raakhiaa Our 

Dhhaarae Raam ||

Through the Guru's 

Teachings, her mind 

becomes immaculate; 

she enshrines the Lord 

within her heart.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਜਰ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਟਕਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

33045 772 hir rwiKAw auir 
Dwry Apnw kwrju 
svwry gurmqI 
hir jwqw]

Har Raakhiaa Our 

Dhhaarae Apanaa 

Kaaraj Savaarae 

Guramathee Har 

Jaathaa ||

Keeping the Lord 

enshrined within her 

heart, her affairs are 

arranged and 

resolved; through the 

Guru's Teachings, she 

knows her Lord.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣਾ 
ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਸੂੰਵਾਰ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

33046 772 pRIqim moih 
lieAw mnu myrw  
pwieAw krm 
ibDwqw]

Preetham Mohi 

Laeiaa Man 

Maeraa Paaeiaa 

Karam 

Bidhhaathaa ||

My Beloved has 

enticed my mind; I 

have obtained the 

Lord, the Architect of 

Destiny.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿ ੋਪਜਹਲਾਂ 
ਮਮਤਾ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ, ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕਰ ਜਲਆ, ਤੇ, ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ।
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33047 772 siqguru syiv sdw 
suKu pwieAw hir 
visAw mMin 
murwry]

Sathigur Saev 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Har Vasiaa 

Mann Muraarae ||

Serving the True Guru, 

she finds lasting 

peace; the Lord, the 

Destroyer of pride, 

dwells in her mind.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਸਦਾ-ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਹੈ, ਮੁਰਾਰੀ-
ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈ।

33048 772 nwnk myil leI 
guir ApunY gur kY 
sbid 
svwry]4]5]6]

Naanak Mael Lee 

Gur Apunai Gur 

Kai Sabadh 

Savaarae 

||4||5||6||

O Nanak, she merges 

with her Guru, 

embellished and 

adorned with the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||4||5||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਜਪਆਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥੬॥

33049 772 sUhI mhlw 3] Soohee Mehalaa 3 

||

Shalok, Third Mehl:

33050 772 soihlVw hir 
rwm nwmu gur 
sbdI vIcwry 
rwm]

Sohilarraa Har 

Raam Naam Gur 

Sabadhee 

Veechaarae Raam 

||

The song of joy is the 

Naam the Name of the 

Lord; contemplate it 

through the Word of 

the Guru's Shabad.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਲਜਹਰ 

ਚੱਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

33051 772 hir mnu qno 
gurmuiK BIjY rwm 
nwmu ipAwry rwm]

Har Man Thano 

Guramukh Bheejai 

Raam Naam 

Piaarae Raam ||

The mind and body of 

the Gurmukh is 

drenched with the 

Lord, the Beloved Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰਸ) 

ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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33052 772 rwm nwmu ipAwry  
siB kul auDwry  
rwm nwmu muiK 
bwxI]

Raam Naam 

Piaarae Sabh Kul 

Oudhhaarae Raam 

Naam Mukh 

Baanee ||

Through the Name of 

the Beloved Lord,all 

one's ancestors and 

generations are 

redeemed; chant the 

Lord's Name with your 

mouth.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

33053 772 Awvx jwx rhy  
suKu pwieAw Gir 
Anhd suriq 
smwxI]

Aavan Jaan Rehae 

Sukh Paaeiaa Ghar 

Anehadh Surath 

Samaanee ||

Comings and goings 

cease, peace is 

obtained, and in the 

home of the heart, 

one's awareness is 

absorbed in the 

unstruck melody of 

the sound current.

ਉਸ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਇਕ-ਰਸ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

33054 772 hir hir eyko  
pwieAw hir pRBu  
nwnk ikrpw 
Dwry]

Har Har Eaeko 

Paaeiaa Har Prabh 

Naanak Kirapaa 

Dhhaarae ||

I have found the One 

and only Lord, Har, 

Har. The Lord God has 

showered His Mercy 

upon Nanak.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

33055 772 soihlVw hir 
rwm nwmu gur 
sbdI vIcwry]1]

Sohilarraa Har 

Raam Naam Gur 

Sabadhee 

Veechaarae ||1||

The song of joy is the 

Naam, the Name of 

the Lord; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, contemplate 

it. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਰੌ 

ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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33056 772 hm nIvI pRBu 
Aiq aUcw ikau 
kir imilAw 
jwey rwm]

nIvIN Ham Neevee 

Prabh Ath Oochaa 

Kio Kar Miliaa 

Jaaeae Raam ||

I am lowly, and God is 

lofty and exalted. How 

will I ever meet Him?

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਿਭੂ 
(ਇਸ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ) ਬਹੁਤ 

ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਜਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ?

33057 772 guir mylI bhu 
ikrpw DwrI hir 
kY sbid suBwey 
rwm]

Gur Maelee Bahu 

Kirapaa Dhhaaree 

Har Kai Sabadh 

Subhaaeae Raam 

||

The Guru has very 

mercifully blessed me 

and united me with 

the Lord; through the 

Shabad, the Word of 

the Lord, I am lovingly 

embellished.

(ਉੱਤਰ) ਜਿਸ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਜਦੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

33058 772 imlu sbid suBwey  
Awpu gvwey rMg 
isau rlIAw 
mwxy]

Mil Sabadh 

Subhaaeae Aap 

Gavaaeae Rang Sio 

Raleeaa Maanae ||

Merging in the Word 

of the Shabad, I am 

lovingly embellished; 

my ego is eradicated, 

and I revel in joyous 

love.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਮਾਣਦੀ 
ਹੈ।

33059 772 syj suKwlI jw 
pRBu BwieAw hir 
hir nwim smwxy]

Saej Sukhaalee Jaa 

Prabh Bhaaeiaa 

Har Har Naam 

Samaanae ||

My bed is so 

comfortable, since I 

became pleasing to 

God; I am absorbed in 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਸੇਿ 

ਆਨੂੰ ਦ-ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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33060 772 nwnk sohwgix 
sw vfBwgI jy 
clY siqgur Bwey]

Naanak Sohaagan 

Saa 

Vaddabhaagee Jae 

Chalai Sathigur 

Bhaaeae ||

O Nanak, that soul 

bride is so very 

blessed, who walks in 

harmony with the 

True Guru's Will.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ ਵਾਲੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਵਾਲੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

33061 772 hm nIvI pRBu 
Aiq aUcw ikau 
kir imilAw 
jwey rwm]2]

Ham Neevee 

Prabh Ath Oochaa 

Kio Kar Miliaa 

Jaaeae Raam ||2||

I am lowly, and God is 

lofty and exalted. How 

will I ever meet Him? 

||2||

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਅਸੀਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਂ ਪਿਭੂ 
(ਇਸ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ) ਬਹੁਤ 

ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੨॥
33062 772 Git Gty sBnw 

ivic eyko eyko 
rwm Bqwro rwm]

Ghatt Ghattae 

Sabhanaa Vich 

Eaeko Eaeko Raam 

Bhathaaro Raam ||

In each and every 

heart, and deep within 

all, is the One Lord, 

the Husband Lord of 

all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ, 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਇਕ ਪਿਭੂ-
ਖਸਮ ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

33063 772 iekn@w pRBu dUir 
vsY iekn@w min 
AwDwro rwm]

Eikanaa Prabh 

Dhoor Vasai 

Eikanaa Man 

Aadhhaaro Raam 

||

God dwells far away 

from some, while for 

others, He is the 

Support of the mind.

ਪਰ, ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।
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33064 772 ieknw mn 
AwDwro 
isrjxhwro  
vfBwgI guru 
pwieAw]

Eikanaa Man 

Aadhhaaro 

Sirajanehaaro 

Vaddabhaagee 

Gur Paaeiaa ||

For some, the Creator 

Lord is the Support of 

the mind; He is 

obtained by great 

good fortune, through 

the Guru.

ਸਭ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ) 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ।

33065 772 Git Git hir 
pRBu eyko suAwmI  
gurmuiK AlKu 
lKwieAw]

AlKu:polw bolo Ghatt Ghatt Har 

Prabh Eaeko 

Suaamee 

Guramukh Alakh 

Lakhaaeiaa ||

The One Lord God, the 

Master, is in each and 

every heart; the 

Gurmukh sees the 

unseen.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਇਕ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹੀ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਸ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ) 
ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ।

33066 772 shjy Andu hoAw 
mnu mwinAw  
nwnk bRhm 
bIcwro]

Sehajae Anadh 

Hoaa Man 

Maaniaa Naanak 

Breham 

Beechaaro ||

The mind is satisfied, 

in natural ecstasy, O 

Nanak, contemplating 

God.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਜਵਚ 

ਪਤੀਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

33067 772 Git Gty sBnw 
ivic eyko eyko 
rwm Bqwro 
rwm]3]

Ghatt Ghattae 

Sabhanaa Vich 

Eaeko Eaeko Raam 

Bhathaaro Raam 

||3||

In each and every 

heart, and deep within 

all, is the One Lord, 

the Husband Lord of 

all. ||3||

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਇਕ ਪਿਭੂ-ਖਸਮ ਹੀ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥
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33068 772 guru syvin 
siqguru dwqw  
hir hir nwim 
smwieAw rwm]

Gur Saevan 

Sathigur Dhaathaa 

Har Har Naam 

Samaaeiaa Raam 

||

Those who serve the 

Guru, the True Guru, 

the Giver, merge in 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

33069 772 hir DUiV dyvhu mY  
pUry gur kI hm 
pwpI mukqu 
krwieAw rwm]

Har Dhhoorr 

Dhaevahu Mai 

Poorae Gur Kee 

Ham Paapee 

Mukath Karaaeiaa 

Raam ||

O Lord, please bless 

me with the dust of 

the feet of the Perfect 

Guru, so that I, a 

sinner, may be 

liberated.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖ਼ਸ਼! ਗੁਰੂ 

ਅਸਾਂ ਪਾਪੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

33070 772 pwpI mukqu krwey  
Awpu gvwey inj 
Gir pwieAw 
vwsw]

Paapee Mukath 

Karaaeae Aap 

Gavaaeae Nij Ghar 

Paaeiaa Vaasaa ||

Even sinners are 

liberated, by 

eradicating their 

egotism; they obtain a 

home within their own 

heart.

ਗੁਰੂ ਜਵਕਾਰੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਆਏ ਮਨੱੁਖ) ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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33071 772 ibbyk buDI suiK 
rYix ivhwxI  
gurmiq nwim 
pRgwsw]

Bibaek Budhhee 

Sukh Rain 

Vihaanee 

Guramath Naam 

Pragaasaa ||

With clear 

unerstanding, the 

night of their lives 

passes peacefully; 

through the Guru's 

Teachings, the Naam is 

revealed to them.

(ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ 
ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) ਰਾਤ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
33072 772 hir hir Andu 

BieAw idnu rwqI  
nwnk hir mIT 
lgwey]

Har Har Anadh 

Bhaeiaa Dhin 

Raathee Naanak 

Har Meeth 

Lagaaeae ||

Through the Lord, Har, 

Har, I am in ecstasy, 

day and night. O 

Nanak, the Lord seems 

sweet.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

33073 772 guru syvin 
siqguru dwqw  
hir hir nwim 
smwey 
]4]6]7]5]7]
12]

Gur Saevan 

Sathigur Dhaathaa 

Har Har Naam 

Samaaeae 

||4||6||7||5||7|

|12||

Those who serve the 

Guru, the True Guru, 

the Giver, merge in 

the Name of the Lord, 

Har, Har. 

||4||6||7||5||7||12|

|

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੬॥੭॥੫॥੭॥੧੨॥

33074 773 rwgu sUhI mhlw 
4 CMq Gru 1

Raag Soohee 

Mehalaa 4 

Shhanth Ghar 1

Raag Soohee, Fourth 

Mehl, Chhant, First 

House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ' 

(ਛੂੰਦ)।
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33075 773 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

33076 773 siqguru purKu 
imlwie Avgx 
ivkxw gux rvw  
bil rwm jIau]

pUrn gurU jI,nwmu v`ty, 
AOgux ^rIddy hn, pUrn 
gurU jI qoN nwmu lY ky, 
Avgxw dw ivkxw hovy

Sathigur Purakh 

Milaae Avagan 

Vikanaa Gun 

Ravaa Bal Raam 

Jeeo ||

If only I could meet 

the True Guru, the 

Primal Being. 

Discarding my faults 

and sins, I would chant 

the Lord's Glorious 

Praises.

ਹੇ ਰਾਮ ਿੀ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। 
ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ-ਪੁਰਖ ਜਮਲਾ (ਜਿਸ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਮੈਂ (ਤੇਰੇ) ਗੁਣ ਯਾਦ 

ਕਰਾਂ, ਅਤੇ (ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਵੱਟੇ) ਔਗੁਣ ਵੇਚ ਜਦਆਂ (ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਦਆਂ)।

33077 773 hir hir nwmu 
iDAwie gurbwxI 
inq inq cvw  
bil rwm jIau]

Har Har Naam 

Dhhiaae 

Gurabaanee Nith 

Nith Chavaa Bal 

Raam Jeeo ||

I meditate on the 

Naam,the Name of the 

Lord,Har, Har. 

Continuously, 

continually, I chant the 

Word of the Guru's 

Bani.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਾਂ।

33078 773 gurbwxI sd 
mITI lwgI pwp 
ivkwr gvwieAw]

Gurabaanee Sadh 

Meethee Laagee 

Paap Vikaar 

Gavaaeiaa ||

Gurbani always seems 

so sweet; I have 

eradicated the sins 

from within.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਪਾਪ 

ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
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33079 773 haumY rogu gieAw 
Bau Bwgw shjy 
shij imlwieAw]

g-ieAw Houmai Rog 

Gaeiaa Bho 

Bhaagaa Sehajae 

Sehaj Milaaeiaa ||

The disease of egotism 

is gone, fear has left, 

and I am absorbed in 

celestial peace.

ਉਸ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਡਰ-ਸਜਹਮ ਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

33080 773 kwieAw syj gur 
sbid suKwlI  
igAwn qiq kir 
Bogo]

Kaaeiaa Saej Gur 

Sabadh Sukhaalee 

Giaan Thath Kar 

Bhogo ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

bed of my body has 

become cozy and 

beautiful, and I enjoy 

the essence of 

spiritual wisdom.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੇਿ 

ਸੁਖ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਸੁਖ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ), 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ 

ਮੂਲ-ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ 

ਮਾਣਦੀ ਹੈ।
33081 773 An idnu suiK 

mwxy inq rlIAw  
nwnk Duir 
sMjogo]1]

Anadhin Sukh 

Maanae Nith 

Raleeaa Naanak 

Dhhur Sanjogo 

||1||

Night and day, I 

continually enjoy 

peace and pleasure. O 

Nanak, this is my pre-

ordained destiny. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਸੂੰਿੋਗ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹ 

ਕੇ ਸਦਾ (ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਸੁਖ 

ਮਾਣਦੀ ਹੈ ॥੧॥
33082 773 squ sMqoKu kir 

Bwau kuVmu 
kuVmweI AwieAw  
bil rwm jIau]

Sath Santhokh Kar 

Bhaao Kurram 

Kurramaaee 

Aaeiaa Bal Raam 

Jeeo ||

The soul-bride is 

lovingly embellished 

with truth and 

contentment; her 

Father, the Guru, has 

come to engage her in 

marriage to her 

Husband Lord.

ਹੇ ਰਾਮ ਿੀ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। 
(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾਣ ਵਾਸਤੇ 

ਜਵਚੋਲਾ-ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਜਮਲ 

ਜਪਆ (ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਸੇਵਾ ਸੂੰ ਤੋਖ ਪਿੇਮ ਆਜਦਕ ਗੁਣ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ,
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33083 773 sMq jnw kir 
mylu gurbwxI 
gwvweIAw bil 
rwm jIau]

Santh Janaa Kar 

Mael Gurabaanee 

Gaavaaeeaa Bal 

Raam Jeeo ||

Joining with the 

humble Saints, I sing 

Gurbani.

ਸਾਧਸੂੰਗਜਤ ਦਾ (ਉਸ ਨਾਲ) 

ਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਗਾਵਣ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਕੀਤੀ।

33084 773 bwxI gur gweI  
prmgiq pweI  
pMc imly 
sohwieAw]

Baanee Gur Gaaee 

Param Gath Paaee 

Panch Milae 

Sohaaeiaa ||

Singing the Guru's 

Bani, I have obtained 

the supreme status; 

meeting with the 

Saints, the self-elect, I 

am blessed and 

adorned.

ਿਦੋਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਗਾਣੀ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ 

ਦੌੜਨ ਦੇ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਜਵਚ) ਜਮਲ 

ਬੈਠੇ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪਏ।
33085 773 gieAw kroDu 

mmqw qin nwTI  
pwKMfu Brmu 
gvwieAw]

Gaeiaa Karodhh 

Mamathaa Than 

Naathee 

Paakhandd 

Bharam Gavaaeiaa 

||

Anger and attachment 

have left my body and 

run away; I have 

eradicated hypocrisy 

and doubt.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਿੋਧ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦੀ ਮਮਤਾ ਨੱਸ ਗਈ, ਉਸ 

ਦਾ ਪਖੂੰਡ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ, 

ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।

33086 773 haumY pIr geI 
suKu pwieAw  
Awrogq Bey 
srIrw]

Houmai Peer Gee 

Sukh Paaeiaa 

Aarogath Bheae 

Sareeraa ||

The pain of egotism is 

gone, and I have found 

peace; my body has 

become healthy and 

free of disease.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਪੀੜ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਨਰੋਆ ਹੋ 

ਜਗਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਜਗਆ।
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33087 773 gur prswdI 
bRhmu pCwqw  
nwnk guxI 
ghIrw]2]

Gur Parasaadhee 

Breham 

Pashhaathaa 

Naanak Gunee 

Geheeraa ||2||

By Guru's Grace, O 

Nanak, I have realized 

God, the ocean of 

virtue. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲਈ ॥੨॥

33088 773 mnmuiK ivCuVI 
dUir mhlu n pwey  
bil geI bil 
rwm jIau]

Manamukh 

Vishhurree Dhoor 

Mehal N Paaeae 

Bal Gee Bal Raam 

Jeeo ||

The self-willed 

manmukh is 

separated, far away 

from God; she does 

not obtain the 

Mansion of His 

Presence, and she 

burns.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) ਦੂਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੀ, (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ) ਸੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

33089 773 AMqir mmqw 
kUir kUVu ivhwJy  
kUiV leI bil 
rwm jIau]

Anthar Mamathaa 

Koor Koorr 

Vihaajhae Koorr 

Lee Bal Raam Jeeo 

||

Egotism and falsehood 

are deep within her; 

deluded by falsehood, 

she deals only in 

falsehood.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਝੂਠੀ ਮਮਤਾ 
ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਗਿਸੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

33090 773 kUVu kptu kmwvY  
mhw duKu pwvY  
ivxu siqgur mgu  
n pwieAw]

Koorr Kapatt 

Kamaavai Mehaa 

Dhukh Paavai Vin 

Sathigur Mag N 

Paaeiaa ||

Practicing fraud and 

falsehood, she suffers 

terrible pain; without 

the True Guru, she 

does not find the way.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਦਾ) ਝੂਠ ਠੱਗੀ 
(ਆਜਦਕ ਦੀ) ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਬੜਾ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਸਹੀ) ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
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33091 773 auJV pMiQ BRmY 
gwvwrI iKnu iKnu 
Dky KwieAw]

Oujharr Panthh 

Bhramai 

Gaavaaree Khin 

Khin Dhhakae 

Khaaeiaa ||

The foolish soul-bride 

wanders along dismal 

pathways; each and 

every moment, she is 

bumped and pushed.

ਉਹ ਮੂਰਖ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਉਿਾੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ (ਜਿਥੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱ ਟ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ) ਭਟਕਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

33092 773 Awpy dieAw kry 
pRBu dwqw siqguru 
purKu imlwey]

Aapae Dhaeiaa 

Karae Prabh 

Dhaathaa Sathigur 

Purakh Milaaeae 

||

God, the Great Giver, 

shows His Mercy, and 

leads her to meet the 

True Guru, the Primal 

Being.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ 

ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਰੱਥ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

33093 773 jnm jnm ky 
ivCuVy jn myly  
nwnk shij 
suBwey]3]

Janam Janam Kae 

Vishhurrae Jan 

Maelae Naanak 

Sehaj Subhaaeae 

||3||

Those beings who 

have been separated 

for countless 

incarnations, O Nanak, 

are reunited with the 

Lord, with intuitive 

ease. ||3||

ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

33094 773 AwieAw lgnu 
gxwie ihrdY Dn 
EmwhIAw bil 
rwm jIau]

lgnu:polw bolo Aaeiaa Lagan 

Ganaae Hiradhai 

Dhhan 

Oumaaheeaa Bal 

Raam Jeeo ||

Calculating the most 

auspicious moment, 

the Lord comes into 

the bride's home; her 

heart is filled with 

ecstasy.

(ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ ਲਾੜਾ) ਮੁਹੂਰਤ 

ਕਢਾ ਕੇ (ਿੂੰਞ ਲੈ ਕੇ) ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ (ਤਾਂ,) ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
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33095 773 pMifq pwDy Awix  
pqI bih 
vwcweIAw bil 
rwm jIau]

mn lwVy nUM is`iKAw dyx 
vwly (pMifq)gursyvk, 
(pwDy)Bgq[(p`qI)ic`TI[
(vwcweIAw)pRymw-BgqI 
pVHweI

Panddith 

Paadhhae Aan 

Pathee Behi 

Vaachaaeeaa Bal 

Raam Jeeo ||

The Pandits and 

astrologers have 

come, to sit and 

consult the almanacs.

ਪਾਂਧੇ ਪੂੰ ਜਡਤ ਪੱਤਿੀ ਜਲਆ ਕੇ 

ਬੈਠ ਕੇ (ਿੇਰੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ) 
ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਨ।

33096 773 pqI vwcWeI min 
vjI vDweI jb 
swjn suxy Gir 
Awey]

Pathee Vaachaaee 

Man Vajee 

Vadhhaaee Jab 

Saajan Sunae Ghar 

Aaeae ||

They have consulted 

the almanacs, and the 

bride's mind vibrates 

with bliss, when she 

hears that her Friend 

is coming into the 

home of her heart.

(ਪਾਂਧੇ ਪੂੰ ਜਡਤ) ਪੱਤਿੀ ਜਵਚਾਰਦੇ 

ਹਨ (ਉਧਰ) ਿਦੋਂ (ਜਵਆਹ 

ਵਾਲੀ ਕੂੰ ਜਨਆ) ਸੱਿਣ ਘਰ 

ਜਵਚ ਆਏ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਜਹਰ 

ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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33097 773 guxI igAwnI 
bih mqw 
pkwieAw Pyry 
qqu idvwey]

mqw Gunee Giaanee 

Behi Mathaa 

Pakaaeiaa Faerae 

Thath Dhivaaeae 

||

The virtuous and wise 

men sat down and 

decided to perform 

the marriage 

immediately.

ਗੁਣਵਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ, ਤੁਰਤ ਿੇਰੇ ਦੇ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ (ਜਤਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਲਜਹਰ 

ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ 
ਦੇ ਰਸੀਏ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਹਦੇ 

ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇ, ਮਾਨੋ, ਵਾਿੇ ਵੱਿਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੂੰਗੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ)।

33098 773 vru pwieAw purKu 
AgMmu Agocru  
sd nvqnu bwl 
sKweI]

Var Paaeiaa 

Purakh Aganm 

Agochar Sadh 

Navathan Baal 

Sakhaaee ||

She has found her 

Husband, the 

Inaccessible, 

Unfathomable Primal 

Lord, who is forever 

young; He is her Best 

Friend from her 

earliest childhood.

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋ(ਸਾਧਾਰਨ 

ਉੱਦਮ ਨਾਲ) ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਤਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਿੋ 
ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮੱਤਰ ਚਲਾ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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33099 773 nwnk ikrpw 
kir kY myly  
ivCuiV kdy n 
jweI]4]1]

Naanak Kirapaa 

Kar Kai Maelae 

Vishhurr Kadhae N 

Jaaee ||4||1||

O Nanak, he has 

mercifully united the 

bride with Himself. 

She shall never be 

separated again. 

||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮੁੜ ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਜਵਛੁੜਦੀ ॥੪॥੧॥

33100 773 sUhI mhlw 4] Soohee Mehalaa 4 

||

Soohee, Fourth Mehl:

33101 773 hir pihlVI 
lwv privrqI 
krm idRVwieAw  
bil rwm jIau]

(lwv)pRkrmW, AvsQw, 
lgn, is`iKAw[ SuB 
guxW c (pr-
ivrqI)pRivrq 
hoxw[(krm)inSkwm 
krm[ ibsRwm lwv qy hn

Har Pehilarree 

Laav Paravirathee 

Karam 

Dhrirraaeiaa Bal 

Raam Jeeo ||

In the first round of 

the marriage 

ceremony, the Lord 

sets out His 

Instructions for 

performing the daily 

duties of married life.

ਹੇ ਰਾਮ ਿੀ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। 
(ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਸੱਖ ਨੂੂੰ ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੇ 

ਆਹਰ ਜਵਚ ਰੱੁਝਣ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਜਨਸ਼ਚੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ (ਤਾਕੀਦ 

ਕੀਤੀ ਹੈ)। ਇਹੀ ਹੈ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨਾਲ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਵਆਹ 

ਦੀ) ਪਜਹਲੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਂਵ।

33102 773 bwxI bRhmw vydu  
Drmu idRVhu pwp 
qjwieAw bil 
rwm jIau]

Baanee Brehamaa 

Vaedh Dhharam 

Dhrirrahu Paap 

Thajaaeiaa Bal 

Raam Jeeo ||

Instead of the hymns 

of the Vedas to 

Brahma, embrace the 

righteous conduct of 

Dharma, and 

renounce sinful 

actions.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ 
(ਜਸੱਖ ਵਾਸਤੇ) ਬਿਹਮਾ ਦਾ ਵੇਦ 

ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਧਰਮ (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੱਕਾ ਕਰੋ (ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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33103 773 Drmu idRVhu hir 
nwmu iDAwvhu  
isimRiq nwmu 
idRVwieAw]

ism-i Riq Dhharam 

Dhrirrahu Har 

Naam Dhhiaavahu 

Simrith Naam 

Dhrirraaeiaa ||

Meditate on the Lord's 

Name; embrace and 

enshrine the 

contemplative 

remembrance of the 

Naam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ, (ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਇਹ) ਧਰਮ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਿ ੋਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਸੱਖ ਵਾਸਤੇ 

ਜਸਜਮਿਜਤ (ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼) ਹੈ।

33104 773 siqguru guru pUrw 
AwrwDhu siB 
iklivK pwp 
gvwieAw]

Sathigur Gur 

Pooraa 

Aaraadhhahu 

Sabh Kilavikh Paap 

Gavaaeiaa ||

Worship and adore 

the Guru, the Perfect 

True Guru, and all 

your sins shall be 

dispelled.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ (ਦੇ ਇਸ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ 

ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਵਕਾਰ (ਇਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

33105 773 shj AnMdu hoAw 
vfBwgI min 
hir hir mITw 
lwieAw]

Sehaj Anandh 

Hoaa 

Vaddabhaagee 

Man Har Har 

Meethaa Laaeiaa 

||

By great good fortune, 

celestial bliss is 

attained, and the Lord, 

Har, Har, seems sweet 

to the mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਸੁਖ 

ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
33106 774 jnu khY nwnku  

lwv pihlI  
AwrMBu kwju 
rcwieAw]1]

Jan Kehai Naanak 

Laav Pehilee 

Aaranbh Kaaj 

Rachaaeiaa ||1||

Servant Nanak 

proclaims that, in this, 

the first round of the 

marriage ceremony, 

the marriage 

ceremony has begun. 

||1||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਹੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਵਆਹ ਦੀ ਪਜਹਲੀ 
ਲਾਂਵ ਹੈ। ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਹੀ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ) ਜਵਆਹ (ਦਾ) ਮੱੁਢ 

ਬੱਝਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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33107 774 hir dUjVI lwv  
siqguru purKu 
imlwieAw bil 
rwm jIau]

Har Dhoojarree 

Laav Sathigur 

Purakh Milaaeiaa 

Bal Raam Jeeo ||

In the second round of 

the marriage 

ceremony, the Lord 

leads you to meet the 

True Guru, the Primal 

Being.

ਹੇ ਰਾਮ ਿੀ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। 
ਇਹੀ ਹੈ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਵਆਹ ਦੀ) ਦੂਿੀ 
ਸੋਹਣੀ ਲਾਂਵ- (ਿੋ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ,

33108 774 inrBau BY mnu 
hoie haumY mYlu 
gvwieAw bil 
rwm jIau]

Nirabho Bhai Man 

Hoe Houmai Mail 

Gavaaeiaa Bal 

Raam Jeeo ||

With the Fear of God, 

the Fearless Lord in 

the mind, the filth of 

egotism is eradicated.

(ਉਸ ਦਾ) ਮਨ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਡਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

33109 774 inrmlu Bau 
pwieAw hir gux 
gwieAw hir vyKY 
rwmu hdUry]

Niramal Bho 

Paaeiaa Har Gun 

Gaaeiaa Har 

Vaekhai Raam 

Hadhoorae ||

In the Fear of God, the 

Immaculate Lord, sing 

the Glorious Praises of 

the Lord, and behold 

the Lord's Presence 

before you.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਵਾਸਤੇ) ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ 
ਵੇਖਦੀ ਹੈ।

33110 774 hir Awqm rwmu 
pswirAw suAwmI  
srb rihAw 
BrpUry]

Har Aatham Raam 

Pasaariaa 

Suaamee Sarab 

Rehiaa 

Bharapoorae ||

The Lord, the Supreme 

Soul, is the Lord and 

Master of the 

Universe; He is 

pervading and 

permeating 

everywhere, fully 

filling all spaces.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ) ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਆਪੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ 
ਪਸਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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33111 774 AMqir bwhir 
hir pRBu eyko  
imil hir jn 
mMgl gwey]

Anthar Baahar Har 

Prabh Eaeko Mil 

Har Jan Mangal 

Gaaeae ||

Deep within, and 

outside as well, there 

is only the One Lord 

God. Meeting 

together, the humble 

servants of the Lord 

sing the songs of joy.

(ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਅੂੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ (ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਵੱਸਦਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ), ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

33112 774 jn nwnk dUjI 
lwv clweI  
Anhd sbd 
vjwey]2]

Jan Naanak 

Dhoojee Laav 

Chalaaee Anehadh 

Sabadh Vajaaeae 

||2||

Servant Nanak 

proclaims that, in this, 

the second round of 

the marriage 

ceremony, the 

unstruck sound 

current of the Shabad 

resounds. ||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕਰਕੇ ਪਿਭੂ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਵੇਖਣਾ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹ) 

ਦੂਿੀ ਲਾਂਵ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਜਵਆਹ ਦੀ) ਤੋਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, 

(ਇਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ 

ਪਹੁੂੰਚੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਿਭੂ) ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦੇ, ਮਾਨੋ, ਇਕ-ਰਸ ਵਾਿੇ 
ਵਿਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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33113 774 hir qIjVI lwv  
min cwau BieAw 
bYrwgIAw bil 
rwm jIau]

Har Theejarree 

Laav Man Chaao 

Bhaeiaa 

Bairaageeaa Bal 

Raam Jeeo ||

In the third round of 

the marriage 

ceremony, the mind is 

filled with Divine Love.

ਹੇ ਰਾਮ ਿੀ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। 
(ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਵੈਰਾਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਤੇਰੇ ਜਮਲਾਪ ਲਈ) ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਇਹ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਵਆਹ ਦੀ) ਤੀਿੀ 
ਸੋਹਣੀ ਲਾਂਵ ਹੈ।

33114 774 sMq jnw hir mylu  
hir pwieAw 
vfBwgIAw bil 
rwm jIau]

Santh Janaa Har 

Mael Har Paaeiaa 

Vaddabhaageeaa 

Bal Raam Jeeo ||

Meeting with the 

humble Saints of the 

Lord, I have found the 

Lord, by great good 

fortune.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

33115 774 inrmlu hir 
pwieAw hir gux 
gwieAw muiK 
bolI hir bwxI]

Niramal Har 

Paaeiaa Har Gun 

Gaaeiaa Mukh 

Bolee Har Baanee 

||

I have found the 

Immaculate Lord, and 

I sing the Glorious 

Praises of the Lord. I 

speak the Word of the 

Lord's Bani.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) 
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6745 Published: March 06/ 2014



33116 774 sMq jnw vfBwgI 
pwieAw hir 
kQIAY AkQ 
khwxI]

AkQ:polw bolo Santh Janaa 

Vaddabhaagee 

Paaeiaa Har 

Kathheeai Akathh 

Kehaanee ||

By great good fortune, 

I have found the 

humble Saints, and I 

speak the Unspoken 

Speech of the Lord.

ਉਹ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

33117 774 ihrdY hir hir 
hir Duin aupjI  
hir jpIAY 
msqik Bwgu 
jIau]

Hiradhai Har Har 

Har Dhhun 

Oupajee Har 

Japeeai Masathak 

Bhaag Jeeo ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, Har, vibrates 

and resounds within 

my heart; meditating 

on the Lord, I have 

realized the destiny 

inscribed upon my 

forehead.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਟਕੀ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦੀ ਰੌ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਤਦੋਂ ਹੀ) ਿਜਪਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿ ੇਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੂੰਗਾ 
ਭਾਗ ਿਾਗ ਪਏ।

33118 774 jnu nwnku boly 
qIjI lwvY hir 
aupjY min bYrwgu 
jIau]3]

Jan Naanak Bolae 

Theejee Laavai Har 

Oupajai Man 

Bairaag Jeeo ||3||

Servant Nanak 

proclaims that, in this, 

the third round of the 

marriage ceremony, 

the mind is filled with 

Divine Love for the 

Lord. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਵਆਹ ਦੀ) ਤੀਿੀ 
ਲਾਂਵ ਸਮੇ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ (-ਜਮਲਾਪ ਦੀ) 
ਤੀਬਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
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33119 774 hir cauQVI lwv  
min shju 
BieAw hir 
pwieAw bil 
rwm jIau]

Har Chouthharree 

Laav Man Sehaj 

Bhaeiaa Har 

Paaeiaa Bal Raam 

Jeeo ||

In the fourth round of 

the marriage 

ceremony, my mind 

has become peaceful; 

I have found the Lord.

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ। (ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਚੌਥੀ 
ਸੋਹਣੀ ਲਾਂਵ ਹੈ।

33120 774 gurmuiK imilAw 
suBwie hir min 
qin mITw 
lwieAw bil 
rwm jIau]

Guramukh Miliaa 

Subhaae Har Man 

Than Meethaa 

Laaeiaa Bal Raam 

Jeeo ||

As Gurmukh, I have 

met Him, with 

intuitive ease; the 

Lord seems so sweet 

to my mind and body.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ-) ਪਿੇਮ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ, 

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ) 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ (ਉਸ ਦੇ) ਤਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

33121 774 hir mITw 
lwieAw myry pRB 
BwieAw An idnu 
hir ilv lweI]

Har Meethaa 

Laaeiaa Maerae 

Prabh Bhaaeiaa 

Anadhin Har Liv 

Laaee ||

The Lord seems so 

sweet; I am pleasing 

to my God. Night and 

day, I lovingly focus 

my consciousness on 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਿੀਵ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਿਭੂ 
(ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ (ਆਪਣੀ) 
ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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33122 774 mn icMidAw Plu 
pwieAw suAwmI  
hir nwim vjI 
vwDweI]

Man Chindhiaa Fal 

Paaeiaa Suaamee 

Har Naam Vajee 

Vaadhhaaee ||

I have obtained my 

Lord and Master, the 

fruit of my mind's 

desires. The Lord's 

Name resounds and 

resonates.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਮਨ-ਇੱਛਤ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਦਾ) ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

33123 774 hir pRiB Twkuir 
kwju rcwieAw  
Dn ihrdY nwim 
ivgwsI]

Har Prabh Thaakur 

Kaaj Rachaaeiaa 

Dhhan Hiradhai 

Naam Vigaasee ||

The Lord God, my Lord 

and Master, blends 

with His bride, and her 

heart blossoms forth 

in the Naam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੇ, ਮਾਲਕ-ਹਰੀ 
ਨੇ (ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ) 

ਜਵਆਹ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ-ਭਰਪੂਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

33124 774 jnu nwnku boly 
cauQI lwvY hir 
pwieAw pRBu 
AivnwsI]4]2]

Jan Naanak Bolae 

Chouthhee Laavai 

Har Paaeiaa Prabh 

Avinaasee 

||4||2||

Servant Nanak 

proclaims that, in this, 

the fourth round of 

the marriage 

ceremony, we have 

found the Eternal Lord 

God. ||4||2||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਜਵਆਹ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਾਂਵ ਸਮੇ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਾਹ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੨॥

33125 774 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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33126 774 rwgu sUhI CMq 
mhlw 4 Gru 2]

Raag Soohee 

Shhanth Mehalaa 

4 Ghar 2 ||

Raag Soohee, Chhant, 

Fourth Mehl, Second 

House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ' 

(ਛੂੰਦ)।

33127 774 gurmuiK hir gux 
gwey]

Guramukh Har 

Gun Gaaeae ||

The Gurmukhs sing 

the Glorious Praises of 

the Lord;

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

33128 774 ihrdY rsn 
rswey]

Hiradhai Rasan 

Rasaaeae ||

In their hearts, and on 

their tongues, they 

enjoy and savor His 

taste.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਵਸਾਈ ਰਖਦਾ 
ਹੈ, ਆਪਣੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ (ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ) ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

33129 774 hir rsn rswey  
myry pRB Bwey  
imilAw shij 
suBwey]

Har Rasan 

Rasaaeae Maerae 

Prabh Bhaaeae 

Miliaa Sehaj 

Subhaaeae ||

They enjoy and savor 

His taste, and are 

pleasing to my God, 

who meets them with 

natural ease.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਹਰੀ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ) ਰਸ (ਆਪਣੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਮਾਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਜਵਚ (ਉਸ ਜਟਕੇ ਹੋਏ 

ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

33130 774 An idnu Bog Bogy 
suiK sovY sbid 
rhY ilv lwey]

Anadhin Bhog 

Bhogae Sukh Sovai 

Sabadh Rehai Liv 

Laaeae ||

Night and day, they 

enjoy enjoyments, and 

they sleep in peace; 

they remain lovingly 

absorbed in the Word 

of the Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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33131 774 vfYBwig guru pUrw 
pweIAY An idnu 
nwmu iDAwey]

Vaddai Bhaag Gur 

Pooraa Paaeeai 

Anadhin Naam 

Dhhiaaeae ||

By great good fortune, 

one obtains the 

Perfect Guru; night 

and day, meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ, (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

33132 774 shjy shij 
imilAw 
jgjIvnu nwnk 
suMin smwey]1]

j`gjIvnu Sehajae Sehaj 

Miliaa Jagajeevan 

Naanak Sunn 

Samaaeae ||1||

In absolute ease and 

poise, one meets the 

Life of the World. O 

Nanak, one is 

absorbed in the state 

of absolute 

absorption. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿਗਤ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਿੁਰਨਾ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥

33133 774 sMgiq sMq  
imlwey]

Sangath Santh 

Milaaeae ||

Joining the Society of 

the Saints,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ,

33134 774 hir sir 
inrmil nwey]

n@wey Har Sar Niramal 

Naaeae ||

I bathe in the 

Immaculate Pool of 

the Lord.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਜਵੱਤਰ 

ਨਾਮ-ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
33135 774 inrmil jil 

nwey mYlu gvwey  
Bey pivqu 
srIrw]

Niramal Jal 

Naaeae Mail 

Gavaaeae Bheae 

Pavith Sareeraa ||

Bathing in these 

Immaculate Waters, 

my filth is removed, 

and my body is 

purified and sanctified.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਜਵੱਤਰ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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33136 774 durmiq mYlu geI  
BRmu Bwgw haumY 
ibnTI pIrw]

Dhuramath Mail 

Gee Bhram 

Bhaagaa Houmai 

Binathee Peeraa ||

The filth of intellectual 

evil-mindedness is 

removed, doubt is 

gone, and the pain of 

egotism is dispelled.

(ਨਾਮ-ਿਲ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁਪ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

33137 774 ndir pRBU 
sqsMgiq pweI  
inj Gir hoAw 
vwsw]

Nadhar Prabhoo 

Sathasangath 

Paaee Nij Ghar 

Hoaa Vaasaa ||

By God's Grace, I 

found the Sat Sangat, 

the True 

Congregation. I dwell 

in the home of my 

own inner being.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, (ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) 
ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
33138 775 hir mMgl ris 

rsn rswey  
nwnk nwmu 
pRgwsw]2]

Har Mangal Ras 

Rasan Rasaaeae 

Naanak Naam 

Pragaasaa ||2||

My tongue tastes the 

taste of the Lord's 

joyous song; O Nanak, 

the Naam shines forth 

brightly. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੁਆਦ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਸ 

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਨਾਮ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

33139 775 AMqir rqnu 
bIcwry]

Anthar Rathan 

Beechaarae ||

The Gurmukh loves 

the Name of the Lord;

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਅਮੋਲਕ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ  ਪਿੋ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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33140 775 gurmuiK nwmu 
ipAwry]

Guramukh Naam 

Piaarae ||

Deep within, she 

contemplates the 

jewel of the Naam.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਦਾ ਹੈ,

33141 775 hir nwmu ipAwry 
sbid insqwry  
AigAwnu ADyru 
gvwieAw]

Har Naam Piaarae 

Sabadh 

Nisathaarae 

Agiaan Adhhaer 

Gavaaeiaa ||

Those who love the 

Lord's Name are 

emancipated through 

the Word of the 

Shabad. The darkness 

of ignorance is 

dispelled.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ) 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ (ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
33142 775 igAwnu pRcMfu 

bilAw Git 
cwnxu Gr mMdr 
sohwieAw]

Giaan Prachandd 

Baliaa Ghatt 

Chaanan Ghar 

Mandhar 

Sohaaeiaa ||

Spiritual wisdom burns 

brilliantly, illuminating 

the heart; their homes 

and temples are 

embellished and 

blessed.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਚਾਨਣ ਮਘ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ 
ਸੋਹਣੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

33143 775 qnu mnu Arip 
sIgwr bxwey  
hir pRB swcy 
BwieAw]

Than Man Arap 

Seegaar Banaaeae 

Har Prabh Saachae 

Bhaaeiaa ||

I have made my body 

and mind into 

adornments, and 

dedicated them to the 

True Lord God, 

pleasing Him.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ) ਸਰੀਰ 

ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ, (ਆਪਣਾ) ਮਨ 

ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਸੁਹਿ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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33144 775 jo pRBu khY soeI 
pru kIjY nwnk 
AMik 
smwieAw]3]

Jo Prabh Kehai 

Soee Par Keejai 

Naanak Ank 

Samaaeiaa ||3||

Whatever God says, I 

gladly do. O Nanak, I 

have merged into the 

fiber of His Being. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦੀ) ਗੋਦ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਇਹ 

ਸਰਧਾ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਿੋ 
ਕੁਝ ਪਿਭੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ 
ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

33145 775 hir pRiB kwju 
rcwieAw]

Har Prabh Kaaj 

Rachaaeiaa ||

The Lord God has 

arranged the marriage 

ceremony;

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਵਆਹ ਦਾ) 
ਕੂੰਮ ਰਚ ਜਦੱਤਾ,

33146 775 gurmuiK vIAwhix 
AwieAw]

Guramukh 

Veeaahan Aaeiaa 

||

He has come to marry 

the Gurmukh.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਵਆਹੁਣ ਲਈ ਆ ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ 

(ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ)।

33147 775 vIAwhix 
AwieAw gurmuiK  
hir pwieAw sw 
Dn kMq ipAwrI]

Veeaahan Aaeiaa 

Guramukh Har 

Paaeiaa Saa 

Dhhan Kanth 

Piaaree ||

He has come to marry 

the Gurmukh, who has 

found the Lord. That 

bride is very dear to 

her Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿੋੜਨ 

ਦੀ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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33148 775 sMq jnw imil 
mMgl gwey hir 
jIau Awip 
svwrI]

Santh Janaa Mil 

Mangal Gaaeae 

Har Jeeo Aap 

Savaaree ||

The humble Saints join 

together and sing the 

songs of joy; the Dear 

Lord Himself has 

adorned the soul-

bride.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਉਸ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

33149 775 suir nr gx 
gMDrb imil 
Awey ApUrb jM\ 
bxweI]

(A-pUrb)Ascrj[ gM-
Drb

Sur Nar Gan 

Gandhharab Mil 

Aaeae Apoorab 

Jannj Banaaee ||

The angels and mortal 

beings, the heavenly 

heralds and celestial 

singers, have come 

together and formed a 

wondrous wedding 

party.

(ਜਿਵੇਂ ਜਵਆਹ ਦੇ ਸਮੇ ਿਾਂਞੀ 
ਰਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਉਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਣ ਵਾਸਤੇ) ਦੈਵੀ 
ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂੰਤ ਿਨ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਭਗਤ-ਿਨ ਜਮਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ (ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਵਆਹ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਇਕ ਅਦੁਤੀ ਿੂੰਞ 

ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ।

33150 775 nwnk pRBu 
pwieAw mY swcw  
nw kdy mrY n 
jweI]4]1]3]

Naanak Prabh 

Paaeiaa Mai 

Saachaa Naa 

Kadhae Marai N 

Jaaee ||4||1||3||

O Nanak, I have found 

my True Lord God, 

who never dies, and is 

not born. ||4||1||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ (ਸਤ ਸੂੰਗੀਆਂ ਦੀ 
ਉਸ ਿੂੰਞ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ, 

ਭਾਵ, ਉਸ ਸਤਸੂੰਗ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) 
ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਿ ੋਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ ਕਦੇ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ॥੪॥੧॥੩॥
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33151 775 rwgu sUhI CMq 
mhlw 4 Gru 3 

Raag Soohee 

Shhanth Mehalaa 

4 Ghar 3

Raag Soohee, Chhant, 

Fourth Mehl, Third 

House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ' 

(ਛੂੰਦ)।

33152 775 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

33153 775 Awvho sMq jnhu  
gux gwvh goivMd 
kyry rwm]

Aaveho Santh 

Janahu Gun 

Gaaveh Govindh 

Kaerae Raam ||

Come, humble Saints, 

and sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਆਓ, (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਹੀਏ।

33154 775 gurmuiK imil 
rhIAY Gir 
vwjih sbd 
Gnyry rwm]

Guramukh Mil 

Reheeai Ghar 

Vaajehi Sabadh 

Ghanaerae Raam 

||

Let us gather together 

as Gurmukh; within 

the home of our own 

heart, the Shabad 

vibrates and resonates.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੁੜੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
33155 775 sbd Gnyry hir 

pRB nyry qU krqw 
sB QweI]

QWeIN Sabadh 

Ghanaerae Har 

Prabh Thaerae 

Thoo Karathaa 

Sabh Thhaaee ||

The many melodies of 

the Shabad are Yours, 

O Lord God; O Creator 

Lord, You are 

everywhere.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਿਭਾਵ 

ਪਾਂਦੇ ਹਨ, (ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਤੂੂੰ ) ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਈ ਂਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈਂ।
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33156 775 Aih inis jpI 
sdw swlwhI swc 
sbid ilv lweI]

Ahinis Japee 

Sadhaa Saalaahee 

Saach Sabadh Liv 

Laaee ||

Day and night, I chant 

His Praises forever, 

lovingly focusing on 

the True Word of the 

Shabad.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ) ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, 
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਾਂ।

33157 775 An idnu shij 
rhY rMig rwqw  
rwm nwmu ird 
pUjw]

pUjw:polw bolo Anadhin Sehaj 

Rehai Rang 

Raathaa Raam 

Naam Ridh Poojaa 

||

Night and day, I 

remain intuitively 

attuned to the Lord's 

Love; in my heart, I 

worship the Lord's 

Name.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ 
ਪੂਿਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

33158 775 nwnk gurmuiK 
eyku pCwxY Avru  
n jwxY dUjw]1]

Naanak Guramukh 

Eaek Pashhaanai 

Avar N Jaanai 

Dhoojaa ||1||

O Nanak, as Gurmukh, 

I have realized the 

One Lord; I do not 

know any other. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਉਹ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ॥੧॥

33159 775 sB mih riv 
rihAw so pRBu 
AMqrjwmI rwm]

Sabh Mehi Rav 

Rehiaa So Prabh 

Antharajaamee 

Raam ||

He is contained 

amongst all; He is God, 

the Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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33160 775 gur sbid rvY  
riv rihAw so 
pRBu myrw suAwmI 
rwm]

Gur Sabadh Ravai 

Rav Rehiaa So 

Prabh Maeraa 

Suaamee Raam ||

One who meditates 

and dwells upon God, 

through the Word of 

the Guru's Shabad, 

knows that God, my 

Lord and Master, is 

pervading everywhere.

(ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਉਹ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਸਭ ਥਾਈ)ਂ 

ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

33161 775 pRBu myrw suAwmI 
AMqrjwmI Git 
Git rivAw 
soeI]

Prabh Maeraa 

Suaamee 

Antharajaamee 

Ghatt Ghatt 

Raviaa Soee ||

God, my Lord and 

Master, is the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts; He pervades 

and permeates each 

and every heart.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਇਹ 

ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

33162 775 gurmiq scu 
pweIAY shij 
smweIAY iqsu 
ibnu Avru n 
koeI]

Guramath Sach 

Paaeeai Sehaj 

Samaaeeai This 

Bin Avar N Koee ||

Through the Guru's 

Teachings, Truth is 

obtained, and then, 

one merges in celestial 

bliss. There is no other 

than Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਤੇ ਭੀ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ।
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33163 775 shjy gux gwvw 
jy pRB Bwvw Awpy 
ley imlwey]

Sehajae Gun 

Gaavaa Jae Prabh 

Bhaavaa Aapae 

Leae Milaaeae ||

I sing His Praises with 

intuitive ease. If it 

pleases God, He shall 

unite me with Himself.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਿੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਤਾਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

33164 775 nwnk so pRBu 
sbdy jwpY Aih 
inis nwmu 
iDAwey]2]

Naanak So Prabh 

Sabadhae Jaapai 

Ahinis Naam 

Dhhiaaeae ||2||

O Nanak, through the 

Shabad, God is known; 

meditate on the 

Naam, day and night. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ) ਿੁੜਦਾ ਹੈ, 

(ਉਹ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
33165 775 iehu jgo duqru  

mnmuKu pwir n 
pweI rwm]

du`q-ru Eihu Jago Dhuthar 

Manamukh Paar N 

Paaee Raam ||

This world is 

treacherous and 

impassable; the self-

willed manmukh 

cannot cross over.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਿਗਤ (ਇਕ 

ਅਜਿਹਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਦੇ) ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ 

ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦਾ,

33166 775 AMqry haumY 
mmqw kwmu kRoDu 
cqurweI rwm]

Antharae Houmai 

Mamathaa Kaam 

Krodhh 

Chathuraaee 

Raam ||

Within him is egotism, 

self-conceit, sexual 

desire, anger and 

cleverness.

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਅਹੂੰਕਾਰ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ, ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਚਤੁਰਾਈ 

(ਆਜਦਕ ਭੈੜ) ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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33167 775 AMqir cqurweI  
Qwie n pweI  
ibrQw jnmu 
gvwieAw]

Anthar 

Chathuraaee 

Thhaae N Paaee 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa ||

Within him is 

cleverness; he is not 

approved, and his life 

is uselessly wasted 

and lost.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਸਆਣਪ ਦਾ 
ਮਾਣ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ) ਪਰਵਾਨ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

33168 775 jm mig duKu 
pwvY cotw KwvY  
AMiq gieAw 
pCuqwieAw]

Jam Mag Dhukh 

Paavai Chottaa 

Khaavai Anth 

Gaeiaa 

Pashhuthaaeiaa ||

On the Path of Death, 

he suffers in pain, and 

must endure abuse; in 

the end, he departs 

regretfully.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ) 

ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈ, ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, 

(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀਆਂ) ਚੋਟਾਂ 
ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ 

ਇਥੋਂ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
33169 775 ibnu nwvY ko bylI 

nwhI puqu kutMbu 
suqu BweI]

Bin Naavai Ko 

Baelee Naahee 

Puth Kuttanb Suth 

Bhaaee ||

Without the Name, he 

has no friends, no 

children, family or 

relatives.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ 

ਇੱਥੇ) ਪੱੁਤਰ, ਪਰਵਾਰ, ਭਰਾ-
ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ 
ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ 
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

33170 775 nwnk mwieAw 
mohu pswrw AwgY 
swiQ n jweI]3]

Naanak Maaeiaa 

Mohu Pasaaraa 

Aagai Saathh N 

Jaaee ||3||

O Nanak, the wealth 

of Maya, attachment 

and ostentatious 

shows - none of them 

shall go along with 

him to the world 

hereafter. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ (ਹੀ) ਜਖਲਾਰਾ ਹੈ, 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ॥੩॥
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33171 775 hau pUCau Apnw 
siqguru dwqw  
ikn ibiD duqru 
qrIAY rwm]

du`q-ru Ho Pooshho 

Apanaa Sathigur 

Dhaathaa Kin 

Bidhh Dhuthar 

Thareeai Raam ||

I ask my True Guru, 

the Giver, how to 

cross over the 

treacherous and 

difficult world-ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿਦੋਂ) ਮੈਂ (ਨਾਮ ਦੀ) 
ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਇਹ ਦੱੁਤਰ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

33172 775 siqgur Bwie 
clhu jIviqAw 
iev mrIAY rwm]

Sathigur Bhaae 

Chalahu 

Jeevathiaa Eiv 

Mareeai Raam ||

Walk in harmony with 

the True Guru's Will, 

and remain dead while 

yet alive.

(ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

(ਿੀਵਨ-ਤੋਰ) ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਬਚੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ।

33173 775 jIviqAw mrIAY  
Baujlu qrIAY  
gurmuiK nwim 
smwvY]

Jeevathiaa 

Mareeai Bhoujal 

Thareeai 

Guramukh Naam 

Samaavai ||

Remaining dead while 

yet alive, cross over 

the terrifying world-

ocean; as Gurmukh, 

merge in the Naam.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਜਰਆਂ) 

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਜਦਆਂ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ। (ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

33174 776 pUrw purKu 
pwieAw vfBwgI  
sic nwim ilv 
lwvY]

Pooraa Purakh 

Paaeiaa 

Vaddabhaagee 

Sach Naam Liv 

Laavai ||

One obtains the 

Perfect Primal Lord, by 

great good fortune, 

lovingly focusing on 

the True Name.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਹ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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33175 776 miq prgwsu BeI 
mnu mwinAw rwm 
nwim vifAweI]

Math Paragaas 

Bhee Man 

Maaniaa Raam 

Naam Vaddiaaee 

||

The intellect is 

enlightened, and the 

mind is satisfied, 

through the glory of 

the Lord's Name.

ਉਸ ਦੀ ਮਜਤ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਪਤੀਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
33176 776 nwnk pRBu 

pwieAw sbid 
imlwieAw joqI 
joiq 
imlweI]4]1]4]

Naanak Prabh 

Paaeiaa Sabadh 

Milaaeiaa Jothee 

Joth Milaaee 

||4||1||4||

O Nanak, God is 

found, merging in the 

Shabad, and one's 

light blends into the 

Light. ||4||1||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਇਕ-

ਜਮਕ ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੪॥

33177 776 sUhI mhlw 4 
Gru 5

Soohee Mehalaa 4 

Ghar 5

Soohee, Fourth Mehl, 

Fifth House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

33178 776 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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33179 776 guru sMq jno  
ipAwrw mY 
imilAw myrI 
iqRsnw buiJ geI 
Awsy]

(2. geIAwsy) Gur Santh Jano 

Piaaraa Mai Miliaa 

Maeree Thrisanaa 

Bujh Geeaasae ||

O humble Saints, I 

have met my Beloved 

Guru; the fire of my 

desire is quenched, 

and my yearning is 

gone.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੇਰੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਗਈ ਹੈ।

33180 776 hau mnu qnu dyvw 
siqgurY mY myly 
pRB guxqwsy]

Ho Man Than 

Dhaevaa 

Sathigurai Mai 

Maelae Prabh 

Gunathaasae ||

I dedicate my mind 

and body to the True 

Guru; I pray that may 

He unite me with God, 

the treasure of virtue.

(ਗੁਰੂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ 
ਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਧਰਦਾ 
ਹਾਂ।

33181 776 Dnu DMnu gurU vf 
purKu hY mY dsy 
hir swbwsy]

d`sy Dhhan Dhhann 

Guroo Vadd 

Purakh Hai Mai 

Dhasae Har 

Saabaasae ||

Blessed, blessed is the 

Guru, the Supreme 

Being, who tells me of 

the most blessed Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

33182 776 vfBwgI hir 
pwieAw jn 
nwnk nwim 
ivgwsy]1]

Vaddabhaagee 

Har Paaeiaa Jan 

Naanak Naam 

Vigaasae ||1||

By great good fortune, 

servant Nanak has 

found the Lord; he 

blossoms forth in the 

Naam. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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33183 776 guru sjxu 
ipAwrw mY 
imilAw hir 
mwrgu pMQu 
dswhw]

Gur Sajan Piaaraa 

Mai Miliaa Har 

Maarag Panthh 

Dhasaahaa ||

I have met my Beloved 

Friend, the Guru, who 

has shown me the 

Path to the Lord.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਿਦੋਂ ਦਾ) 
ਜਪਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸੱਿਣ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਪੱੁਛਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ,

33184 776 Gir Awvhu icrI 
ivCuMinAw imlu 
sbid gurU pRB 
nwhw]

(nwhw)pqI,rwm jI Ghar Aavahu 

Chiree 

Vishhunniaa Mil 

Sabadh Guroo 

Prabh Naahaa ||

Come home - I have 

been separated from 

You for so long! 

Please, let me merge 

with You, through the 

Word of the Guru's 

Shabad, O my Lord 

God.

(ਅਤੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਆਖਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ-) ਹੇ ਪਿਭੂ ਪਤੀ! 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਚਰਾਂ ਦੀ ਜਵੱਛੁੜੀ ਹੋਈ ਨੂੂੰ  ਆ 

ਜਮਲ, ਮੇਰੇ (ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸ।

33185 776 hau quJu bwJhu  
KrI aufIxIAw  
ijau jl ibnu 
mInu mrwhw]

Ho Thujh 

Baajhahu Kharee 

Ouddeeneeaa Jio 

Jal Bin Meen 

Maraahaa ||

Without You, I am so 

sad; like a fish out of 

water, I shall die.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੱਛੀ (ਤੜਪ) ਮਰਦੀ ਹੈ, 

(ਜਤਵੇਂ) ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 

ਉਦਾਸ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ।

33186 776 vfBwgI hir 
iDAwieAw jn 
nwnk nwim 
smwhw]2]

Vaddabhaagee 

Har Dhhiaaeiaa 

Jan Naanak Naam 

Samaahaa ||2||

The very fortunate 

ones meditate on the 

Lord; servant Nanak 

merges into the Naam. 

||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ (ਹੀ) ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ 

॥੨॥
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33187 776 mnu dh idis 
cil cil 
BrimAw mnmuKu 
Brim BulwieAw]

c`il c`il Man Dheh Dhis 

Chal Chal 

Bharamiaa 

Manamukh 

Bharam 

Bhulaaeiaa ||

The mind runs around 

in the ten directions; 

the self-willed 

manmukh wanders 

around, deluded by 

doubt.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦਾ) ਮਨ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜ ਦੌੜ 

ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

33188 776 inq Awsw min 
icqvY mn iqRsnw 
BuK lgwieAw]

Nith Aasaa Man 

Chithavai Man 

Thrisanaa Bhukh 

Lagaaeiaa ||

In his mind, he 

continually conjures 

up hopes; his mind is 

gripped by hunger and 

thirst.

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ 
ਜਚਤਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ 

ਚੂੰਬੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
33189 776 Anqw Dnu Dir 

dibAw iPir ibKu 
Bwlx gieAw]

(An-qw)AnMq 
Dnu[Anqw:polw 
bolo[d`ibAw

Anathaa Dhhan 

Dhhar Dhabiaa Fir 

Bikh Bhaalan 

Gaeiaa ||

There is an infinite 

treasure buried within 

the mind, but still, he 

goes out, searching for 

poison.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਧਨ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਦੱਬ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਭੀ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ 

ਮਾਇਆ-ਜ਼ਜਹਰ ਦੀ ਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

33190 776 jn nwnk nwmu 
slwih qU ibnu 
nwvY pic pic 
muieAw]3]

Jan Naanak Naam 

Salaahi Thoo Bin 

Naavai Pach Pach 

Mueiaa ||3||

O servant Nanak, 

praise the Naam, the 

Name of the Lord; 

without the Name, he 

rots away, and wastes 

away to death. ||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ। ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਮਨੱੁਖ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜਵਚ) ਸੜ ਸੜ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੀ ਸਹੇੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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33191 776 guru suMdru mohnu 
pwie kry hir 
pRym bwxI mnu 
mwirAw]

Gur Sundhar 

Mohan Paae Karae 

Har Praem Baanee 

Man Maariaa ||

Finding the beautiful 

and fascinating Guru, I 

have conquered my 

mind, through the 

Bani, the Word of my 

Beloved Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਪਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿੇਮ ਦੇ 

ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਵੱਝ ਜਗਆ ਹੈ,

33192 776 myrY ihrdY suiD 
buiD ivsir geI  
mn Awsw icMq 
ivswirAw]

Maerai Hiradhai 

Sudhh Budhh 

Visar Gee Man 

Aasaa Chinth 

Visaariaa ||

My heart has 

forgotten its common 

sense and wisdom; my 

mind has forgotten its 

hopes and cares.

ਆਸਾ ਜਚੂੰ ਤਾ ਵਾਲੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ ਭੁੱ ਲ ਗਈ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਤੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਵਸਾਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ।

33193 776 mY AMqir vydn 
pRym kI gur dyKq  
mnu swDwirAw]

Mai Anthar 

Vaedhan Praem 

Kee Gur 

Dhaekhath Man 

Saadhhaariaa ||

Deep within my self, I 

feel the pains of divine 

love. Beholding the 

Guru, my mind is 

comforted and 

consoled.

(ਹੁਣ) ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿੇਮ ਦੀ ਚੋਭ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਧੀਰਿ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

33194 776 vfBwgI pRB 
Awie imlu jnu 
nwnku iKnu iKnu 
vwirAw]4]1]5
]

Vaddabhaagee 

Prabh Aae Mil Jan 

Naanak Khin Khin 

Vaariaa 

||4||1||5||

Awaken my good 

destiny, O God - 

please, come and 

meet me! Each and 

every instant, servant 

Nanak is a sacrifice to 

You. ||4||1||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਹੁਣ ਇਉਂ 

ਅਰਦਾਸ ਕਜਰਆ ਕਰ-) ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਆ ਜਮਲ-ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੧॥੫॥

33195 776 sUhI CMq mhlw 
4]

Soohee Shhanth 

Mehalaa 4 ||

Soohee, Chhant, 

Fourth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6765 Published: March 06/ 2014



33196 776 mwryih su vy jn  
haumY ibiKAw  
ijin hir pRB 
imlx n 
idqIAw]

(mw-ryih)mwrnw kro[ 
vyhy[(ibiKAw)zihr,mwi
eAw ,Aogux,pwp

Maaraehis Vae Jan 

Houmai Bikhiaa Jin 

Har Prabh Milan N 

Dhitheeaa ||

Eradicate the poison 

of egotism, O human 

being; it is holding you 

back from meeting 

your Lord God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਹਉਮੈ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਾਇਆ ਨੇ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਣ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਤਾ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ।

33197 776 dyh kMcn vy 
vMnIAw iein 
haumY mwir 
ivguqIAw]

vMnIAwrMg vrgI[ iv-
gu`qIAw

Dhaeh Kanchan 

Vae Vanneeaa Ein 

Houmai Maar 

Vigutheeaa ||

This golden-colored 

body has been 

disfigured and ruined 

by egotism.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਵੇਖੋ!) ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂੰਗ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਆ 

ਵੜੀ) ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੇ (ਉਸ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ।
33198 776 mohu mwieAw vy  

sB kwlKw iein  
mnmuiK mUiV 
sjuqIAw]

(s-j`uqIAw)juVnw kIqw Mohu Maaeiaa 

Vae Sabh 

Kaalakhaa Ein 

Manamukh Moorr 

Sajutheeaa ||

Attachment to Maya is 

total darkness; this 

foolish, self-willed 

manmukh is attached 

to it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਜਨਰੀ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਇਸ ਮੂਰਖ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਹੀ) ਿੋੜ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ।
33199 776 jn nwnk  

gurmuiK aubry  
gur sbdI haumY 
CutIAw]1]

Jan Naanak 

Guramukh 

Oubarae Gur 

Sabadhee Houmai 

Shhutteeaa ||1||

O servant Nanak, the 

Gurmukh is saved; 

through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

is released from 

egotism. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥
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33200 776 vis Awixhu vy 
jn iesu mn kau  
mnu bwsy ijau  
inq BauidAw]

(bwsy)Cotw bwj Vas Aanihu Vae 

Jan Eis Man Ko 

Man Baasae Jio 

Nith Bhoudhiaa ||

Overcome and subdue 

this mind; your mind 

wanders around 

continually, like a 

falcon.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਆਪਣੇ) ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ ਆਪਣ)ੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖੋ। 
(ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ) ਮਨ ਸਦਾ 
(ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਪੂੰਛੀ) ਬਾਸ਼ੇ ਵਾਂਗ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ।

33201 776 duiK rYix vy  
ivhwxIAw inq 
Awsw Aws 
kryidAw]

Dhukh Rain Vae 

Vihaaneeaa Nith 

Aasaa Aas 

Karaedhiaa ||

The mortal's life-night 

passes painfully, in 

constant hope and 

desire.

ਸਦਾ ਆਸਾਂ ਹੀ ਆਸਾਂ 
ਬਣਾਂਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) ਰਾਤ ਦੱੁਖ ਜਵਚ 

ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ।

33202 776 guru pwieAw vy 
sMq jno min 
Aws pUrI hir 
cauidAw]

cauNidAW:ksky Gur Paaeiaa Vae 

Santh Jano Man 

Aas Pooree Har 

Choudhiaa ||

I have found the Guru, 

O humble Saints; my 

mind's hopes are 

fulfilled, chanting the 

Lord's Name.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ (ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

(ਉੱਠੀ ਹਜਰਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ) 
ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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33203 776 jn nwnk pRB 
dyhu mqI Cif 
Awsw inq suiK 
sauidAw]2]

sauNidAW Jan Naanak Prabh 

Dhaehu Mathee 

Shhadd Aasaa Nith 

Sukh Soudhiaa 

||2||

Please bless servant 

Nanak, O God, with 

such understanding, 

that abandoning false 

hopes, he may always 

sleep in peace. ||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਜਰਆ ਕਰ ਤੇ 

ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ) ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲੀਆਂ) ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
33204 776 sw Dn Awsw 

iciq kry rwm 
rwijAw hir pRB 
syjVIAY AweI]

syj-VIAY Saa Dhhan Aasaa 

Chith Karae Raam 

Raajiaa Har Prabh 

Saejarreeai Aaee 

||

The bride hopes in her 

mind, that her 

Sovereign Lord God 

will come to her bed.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਈ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ) ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਆਪਣੇ) ਜਚੱਤ ਜਵਚ (ਜਨਿੱਤ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਆਸ 

ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਆਖਦੀ 
ਹੈ-) ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਹੇ 

ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਦੀ) ਸੋਹਣੀ ਸੇਿ ਉੱਤੇ ਆ 

(ਵੱਸ)।

33205 776 myrw Twkuru Agm 
dieAwlu hY rwm 
rwijAw kir 
ikrpw lyhu 
imlweI]

Maeraa Thaakur 

Agam Dhaeiaal Hai 

Raam Raajiaa Kar 

Kirapaa Laehu 

Milaaee ||

My Lord and Master is 

infinitely 

compassionate; O 

Sovereign Lord, be 

merciful, and merge 

me into Yourself.

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਹੈਂ, (ਪਰ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਲਈ) ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹੈਂ (ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾ ਲੈ।
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33206 777 myrY min qin 
locw gurmuKy rwm 
rwijAw hir 
srDw syj 
ivCweI]

Maerai Man Than 

Lochaa 

Guramukhae 

Raam Raajiaa Har 

Saradhhaa Saej 

Vishhaaee ||

My mind and body 

long to behold the 

Guru's face. O 

Sovereign Lord, I have 

spread out my bed of 

loving faith.

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ, 

ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ (ਤੇਰੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦੀ) ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹੇ 

ਹਰੀ! ਮੈਂ ਸਰਧਾ ਦੀ ਸੇਿ ਜਵਛਾ 
ਰੱਖੀ ਹੈ।

33207 777 jn nwnk hir 
pRB BwxIAw rwm 
rwijAw imilAw 
shij suBweI]3]

Jan Naanak Har 

Prabh Bhaaneeaa 

Raam Raajiaa 

Miliaa Sehaj 

Subhaaee ||3||

O servant Nanak, 

when the bride 

pleases her Lord God, 

her Sovereign Lord 

meets her with natural 

ease. ||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਹੇ ਹਰੀ! 
ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਨੂੂੰ  ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥

33208 777 iekqu syjY hir 
pRBo rwm rwijAw  
guru dsy hir 
mylyeI]

ie`k-qu[d`sy[ my-lyeI Eikath Saejai Har 

Prabho Raam 

Raajiaa Gur 

Dhasae Har 

Maelaeee ||

My Lord God, my 

Sovereign Lord, is on 

the one bed. The Guru 

has shown me how to 

meet my Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ) 
ਇੱਕੋ ਹੀ (ਜਹਰਦਾ-) ਸੇਿ ਉੱਤੇ 

ਹਰੀ ਪਿਭੂ (ਵੱਸਦਾ ਹੈ), (ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੱਸ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
33209 777 mY min qin pRym 

bYrwgu hY rwm 
rwijAw guru myly 
ikrpw kryeI]

Mai Man Than 

Praem Bairaag Hai 

Raam Raajiaa Gur 

Maelae Kirapaa 

Karaeee ||

My mind and body are 

filled with love and 

affection for my 

Sovereign Lord. In His 

Mercy, the Guru has 

united me with Him.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਲਈ) 

ਜਖੱਚ ਹੈ ਤਾਂਘ ਹੈ (ਪਰ ਜਿਸ 

ਿੀਵ ਇਸਤਿੀ ਉੱਤੇ) ਗੁਰੂ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6769 Published: March 06/ 2014



33210 777 hau gur ivthu 
Goil GumwieAw  
rwm rwijAw  
jIau siqgur 
AwgY dyeI]

Ho Gur Vittahu 

Ghol Ghumaaeiaa 

Raam Raajiaa Jeeo 

Sathigur Aagai 

Dhaeee ||

I am a sacrifice to my 

Guru, O my Sovereign 

Lord; I surrender my 

soul to the True Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
(ਆਪਣੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ 

ਧਰਦਾ ਹਾਂ।

33211 777 guru quTw jIau  
rwm rwijAw jn 
nwnk hir 
mylyeI]4]2]6]
5]7]6]18]

Gur Thuthaa Jeeo 

Raam Raajiaa Jan 

Naanak Har 

Maelaeee 

||4||2||6||5||7|

|6||18||

When the Guru is 

totally pleased, O 

servant Nanak, he 

unites the soul with 

the Lord, the 

Sovereign Lord. 

||4||2||6||5||7||6||

18||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੬॥੫॥੭॥੬॥੧੮॥

33212 777 rwgu sUhI CMq 
mhlw 5 Gru 1 

Raag Soohee 

Shhanth Mehalaa 

5 Ghar 1

Raag Soohee, Chhant, 

Fifth Mehl, First House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ' (ਛੂੰਦ)।

33213 777 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

33214 777 suix bwvry qU 
kwey dyiK Bulwnw]

Sun Baavarae 

Thoo Kaaeae 

Dhaekh Bhulaanaa 

||

Listen, madman: 

gazing upon the world, 

why have you gone 

crazy?

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਝੱਲੇ ਹੋ 

ਰਹੇ ਹੇ ਮਨੱੁਖ! (ਿ ੋਕੁਝ ਮੈਂ 
ਕਜਹ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਜਧਆਨ ਨਾਲ) ਸੁਣ। ਤੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਜਕਉਂ 

(ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ?
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33215 777 suix bwvry nyhu 
kUVw lwieE  
kusMB rMgwnw]

ku-sMB Sun Baavarae 

Naehu Koorraa 

Laaeiou Kusanbh 

Rangaanaa ||

Listen, madman: you 

have been trapped by 

false love, which is 

transitory, like the 

fading color of the 

safflower.

ਹੇ ਬਾਵਰੇ! ਸੁਣ, (ਇਹ 

ਮਾਇਆ) ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦੇ ਰੂੰਗ 

(ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਇਸ ਨਾਲ) 

ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿੋ 
ਸਦਾ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

33216 777 kUVI fyiK Bulo  
AFu lhY n mulo  
goivd nwmu 
mjITw]

(Afu)A`DI kOfI Koorree Ddaekh 

Bhulo Adt Lehai N 

Mulo Govidh 

Naam Majeethaa 

||

Gazing upon the false 

world, you are fooled. 

It is not worth even 

half a shell. Only the 

Name of the Lord of 

the Universe is 

permanent.

ਤੂੂੰ  (ਉਸ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ (ਮਾਇਆ) 

ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ, (ਜਿਹੜੀ ਆਖ਼ਰ) 

ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਮੱੁਲ ਭੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟ 

ਸਕਦੀ। ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿੀਠ ਦੇ ਪੱਕੇ 

ਰੂੰਗ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਸਾਥ 

ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ।

33217 777 QIvih lwlw 
Aiq gulwlw  
sbdu cIin@ gur 
mITw]

Thheevehi Laalaa 

Ath Gulaalaa 

Sabadh Cheen Gur 

Meethaa ||

You shall take on the 

deep and lasting red 

color of the poppy, 

contemplating the 

sweet Word of the 

Guru's Shabad.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮੱਠੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਹੇਂ, ਤਾਂ) ਤੂੂੰ  ਸੋਹਣੇ ਗੂੜਹੇ ਰੂੰਗ 

ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਿੁੱ ਲ ਬਣ ਿਾਜਹਂਗਾ।

33218 777 imiQAw moih 
mgnu QI rihAw  
JUT sMig 
lptwnw]

QIho[(rihAw)irhw hY Mithhiaa Mohi 

Magan Thhee 

Rehiaa Jhooth 

Sang Lapattaanaa 

||

You remain 

intoxicated with false 

emotional 

attachment; you are 

attached to falsehood.

ਪਰ ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਨਾਸਵੂੰ ਤ (ਮਾਇਆ) 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ 

ਚੂੰਬੜ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ 

ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਨਭਣਾ।
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33219 777 nwnk dIn srix 
ikrpwiniD rwKu 
lwj Bgqwnw]1]

Naanak Dheen 

Saran Kirapaa 

Nidhh Raakh Laaj 

Bhagathaanaa 

||1||

Nanak, meek and 

humble, seeks the 

Sanctuary of the Lord, 

the treasure of mercy. 

He preserves the 

honor of His devotees. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਦਇਆ 

ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ) ਗਰੀਬ 

(ਤੇਰੀ) ਸਰਨ (ਆਇਆ ਹਾਂ 
ਮੇਰੀ) ਲਾਿ ਰੱਖ, (ਜਿਵੇਂ) ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਦੀ (ਲਾਿ 

ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈਂ) ॥੧॥

33220 777 suix bwvry syiv 
Twkuru nwQu 
prwxw]

Sun Baavarae Saev 

Thaakur Naathh 

Paraanaa ||

Listen, madman: serve 

your Lord, the Master 

of the breath of life.

ਹੇ ਬਾਵਰੇ! ਸੁਣ; ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਜਰਆ ਕਰ।

33221 777 suix bwvry jo 
AwieAw iqsu 
jwxw]

Sun Baavarae Jo 

Aaeiaa This Jaanaa 

||

Listen, madman: 

whoever comes, shall 

go.

ਹੇ ਝੱਲੇ! ਸੁਣ, (ਇਥੇ ਸਦਾ ਜਕਸੇ 

ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਜਹਣਾ) ਜਿਹੜਾ 
(ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਇਆ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਇਥੋਂ) ਿਾਣਾ ਭੀ 
ਪਏਗਾ।

33222 777 inhclu hB vYsI  
suix prdysI  
sMqsMig imil 
rhIAY]

Nihachal Habh 

Vaisee Sun 

Paradhaesee 

Santhasang Mil 

Reheeai ||

Listen, O wandering 

stranger: that which 

you believe to be 

permanent, shall all 

pass away; so remain 

in the Saints' 

Congregation.

ਹੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ ਜਵਚ ਆਏ 

ਿੀਵ! ਸੁਣ, (ਜਿਸ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ ) ਅਟੱਲ (ਸਮਝ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, 
ਇਹ) ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਇਗੀ। ਹੇ ਪਰਦੇਸੀ! ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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33223 777 hir pweIAY 
BwgI suix bYrwgI  
crx pRBU gih 
rhIAY]

B`wgIN Har Paaeeai 

Bhaagee Sun 

Bairaagee Charan 

Prabhoo Gehi 

Reheeai ||

Listen, renunciate: by 

your good destiny, 

obtain the Lord, and 

remain attached to 

God's Feet.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੁਣ, (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਉਪਰਾਮ (ਹੋ ਕੇ ਹੀ) 
ਚੂੰਗੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਿੜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

33224 777 eyhu mnu dIjY sMk  
n kIjY gurmuiK  
qij bhu mwxw]

Eaehu Man 

Dheejai Sank N 

Keejai Guramukh 

Thaj Bahu Maanaa 

||

Dedicate and 

surrender this mind to 

the Lord, and have no 

doubts; as Gurmukh, 

renounce your great 

pride.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ, (ਇਸ ਜਵਚ ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ) ਜਝਝਕਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ 

ਕਰ।
33225 777 nwnk dIn Bgq 

Bv qwrx qyry 
ikAw gux AwiK 
vKwxw]2]

Naanak Dheen 

Bhagath Bhav 

Thaaran Thaerae 

Kiaa Gun Aakh 

Vakhaanaa ||2||

O Nanak, the Lord 

carries the meek and 

humble devotees 

across the terrifying 

world-ocean. What 

Glorious Virtues of 

Your should I chant 

and recite? ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ 

(ਸਰਨ ਪਏ) ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਤੇ 

ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲੇ! (ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਜਕਹੜੇ ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ ਆਖ ਕੇ 

ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ॥੨॥

33226 777 suix bwvry ikAw 
kIcY kUVw mwno]

Sun Baavarae Kiaa 

Keechai Koorraa 

Maano ||

Listen, madman: why 

do you harbor false 

pride?

ਹੇ ਭਾਵਰੇ! (ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦਾ) ਝੂਠਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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33227 777 suix bwvry hBu 
vYsI grbu gumwno]

Sun Baavarae 

Habh Vaisee 

Garab Gumaano ||

Listen, madman: all 

your egotism and 

pride shall be 

overcome.

ਹੇ ਬਾਵਰੇ! ਸੁਣ, (ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਟੱੁਜਟਆਂ ਇਹ) 

ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਭੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਇਗਾ।

33228 777 inhclu hB jwxw 
imiQAw mwxw  
sMq pRBU hoie 
dwsw]

Nihachal Habh 

Jaanaa Mithhiaa 

Maanaa Santh 

Prabhoo Hoe 

Dhaasaa ||

What you think is 

permanent, shall all 

pass away. Pride is 

false, so become the 

slave of God's Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਚਲੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਝੂਠਾ 
ਕਰਮ ਹੈ। (ਇਥੇ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਬਣੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

33229 777 jIvq mrIAY  
Baujlu qrIAY jy 
QIvY krim 
iliKAwsw]

Jeevath Mareeai 

Bhoujal Thareeai 

Jae Thheevai 

Karam Likhiaasaa 

||

Remain dead while 

still alive, and you 

shall cross over the 

terrifying world-ocean, 

if it is your pre-

ordained destiny.

ਿ ੇਸਦਾ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰੀ 
ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, (ਪਰ 

ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,) ਿ ੇ

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

(ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

33230 777 guru syvIjY AMimRqu 
pIjY ijsu lwvih 
shij iDAwno]

Gur Saeveejai 

Anmrith Peejai Jis 

Laavehi Sehaj 

Dhhiaano ||

One whom the Lord 

causes to meditate 

intuitively, serves the 

Guru, and drinks in the 

Ambrosial Nectar.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਹੀ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ। (ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ,) 

ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈਂ।
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33231 777 nwnku srix 
pieAw hir 
duAwrY hau bil 
bil sd 
kurbwno]3]

Naanak Saran 

Paeiaa Har 

Dhuaarai Ho Bal 

Bal Sadh 

Kurabaano ||3||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the Lord's 

Door; I am a sacrifice, 

a sacrifice, a sacrifice, 

forever a sacrifice to 

Him. ||3||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ 

ਜਪਆ ਹੈ। ਮੈਂ (ਤੈਥੋਂ) ਸਦਾ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

33232 777 suix bwvry mqu 
jwxih pRBu mY 
pwieAw]

Sun Baavarae 

Math Jaanehi 

Prabh Mai Paaeiaa 

||

Listen, madman: do 

not think that you 

have found God.

ਹੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਝੱਲੇ 

(ਹੋ ਰਹੇ) ਮਨੱੁਖ (ਿੋ ਕੁਝ ਮੈਂ 
ਕਜਹ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਜਧਆਨ ਨਾਲ) 

ਸੁਣ। ਇਹ ਨਾਹ ਸਮਝ ਜਕ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਣ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਭੀ) ਮੈਂ (ਭਾਵ, ਤੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।
33233 777 suix bwvry QIau 

ryxu ijnI pRBu 
iDAwieAw]

Sun Baavarae 

Thheeo Raen Jinee 

Prabh Dhhiaaeiaa 

||

Listen, madman: be 

the dust under the 

feet of those who 

meditate on God.

ਹੇ ਬਾਵਰੇ! ਸੁਣ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਬਜਣਆ ਰਹੁ (ਤਾਂ ਹੀ 
ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।
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33234 777 ijin pRBu 
iDAwieAw iqin 
suKu pwieAw  
vfBwgI drsnu 
pweIAY]

Jin Prabh 

Dhhiaaeiaa Thin 

Sukh Paaeiaa 

Vaddabhaagee 

Dharasan Paaeeai 

||

Those who meditate 

on God find peace. By 

great good fortune, 

the Blessed Vision of 

their Darshan is 

obtained.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

33235 777 QIau inmwxw sd 
kurbwxw sglw 
Awpu imtweIAY]

Thheeo Nimaanaa 

Sadh Kurabaanaa 

Sagalaa Aap 

Mittaaeeai ||

Be humble, and be 

forever a sacrifice, and 

your self-conceit shall 

be totally eradicated.

ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ ਬਜਣਆ 

ਜਰਹਾ ਕਰ, (ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਆਪਾ-ਭਾਵ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

33236 777 Ehu Dnu Bwg 
suDw ijin pRBu 
lDw hm iqsu 
pih Awpu 
vycwieAw]

(suDw)AMimRq[suDw:polw 
bolo[ l`Dw

Ouhu Dhhan 

Bhaag Sudhhaa Jin 

Prabh Ladhhaa 

Ham This Pehi Aap 

Vaechaaeiaa ||

One who has found 

God is pure, with 

blessed destiny. I 

would sell myself to 

him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਹ 

ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਸ 

ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ 

ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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33237 777 nwnk dIn srix 
suKswgr rwKu 
lwj 
ApnwieAw]4]1
]

Naanak Dheen 

Saran Sukh Saagar 

Raakh Laaj 

Apanaaeiaa 

||4||1||

Nanak, the meek and 

humble, seeks the 

Sanctuary of the Lord, 

the ocean of peace. 

Make him Your own, 

and preserve his 

honor. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ! (ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ) ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖ ॥੪॥੧॥

33238 777 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

33239 777 hir crxkml 
kI tyk siqguir 
idqI quis kY  
bil rwm jIau]

(qu`is)^uS ho ky Har Charan Kamal 

Kee Ttaek Sathigur 

Dhithee Thus Kai 

Bal Raam Jeeo ||

The True Guru was 

satisfied with me, and 

blessed me with the 

Support of the Lord's 

Lotus Feet. I am a 

sacrifice to the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਉਸ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਮਹਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

33240 778 hir AMimRiq Bry 
BMfwr sBu ikCu hY  
Gir iqs kY bil 
rwm jIau]

Har Anmrith 

Bharae Bhanddaar 

Sabh Kishh Hai 

Ghar This Kai Bal 

Raam Jeeo ||

The Lord's Ambrosial 

Nectar is an 

overflowing treasure; 

everything is in His 

Home. I am a sacrifice 

to the Lord.

ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, 
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਹਰੇਕ 

ਪਦਾਰਥ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
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33241 778 bwbulu myrw vf 
smrQw krx 
kwrx pRBu hwrw]

Baabul Maeraa 

Vadd 

Samarathhaa 

Karan Kaaran 

Prabh Haaraa ||

My Father is 

absolutely all-

powerful. God is the 

Doer, the Cause of 

causes.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ 
ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਸਬਬ ਬਣਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

33242 778 ijsu ismrq duKu 
koeI n lwgY  
Baujlu pwir 
auqwrw]

Jis Simarath 

Dhukh Koee N 

Laagai Bhoujal 

Paar Outhaaraa ||

Remembering Him in 

meditation, pain does 

not touch me; thus I 

cross over the 

terrifying world-ocean.

(ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

33243 778 Awid jugwid 
Bgqn kw rwKw  
ausqiq kir 
kir jIvw]

Aadh Jugaadh 

Bhagathan Kaa 

Raakhaa 

Ousathath Kar Kar 

Jeevaa ||

In the beginning, and 

throughout the ages, 

He is the Protector of 

His devotees. Praising 

Him continually, I live.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 
(ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ) ਭਗਤਾਂ ਦਾ 
ਰਾਖਾ (ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ) ਹੈ। 
ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

33244 778 nwnk nwmu mhw 
rsu mITw An 
idnu min qin 
pIvw]1]

Naanak Naam 

Mehaa Ras 

Meethaa Anadhin 

Man Than Peevaa 

||1||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

is the sweetest and 

most sublime essence. 

Night and day, I drink 

it in with my mind and 

body. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ! 

ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਮੱਠਾ ਹੈ, (ਸਭ 

ਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਵੱਡਾ ਰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਹਰ ਵੇਲੇ (ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ 

ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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33245 778 hir Awpy ley 
imlwie ikau 
vyCoVw QIveI  
bil rwm jIau]

QIveI Har Aapae Leae 

Milaae Kio 

Vaeshhorraa 

Thheevee Bal 

Raam Jeeo ||

The Lord unites me 

with Himself; how 

could I feel any 

separation? I am a 

sacrifice to the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਿੋੜਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ) ਜਿਰ ਕਦੇ 

ਜਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਹੇ ਰਾਮ! 

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ।

33246 778 ijs no qyrI tyk  
so sdw sd 
jIveI bil rwm 
jIau]

jIv-eI- Jis No Thaeree 

Ttaek So Sadhaa 

Sadh Jeevee Bal 

Raam Jeeo ||

One who has Your 

Support lives forever 

and ever. I am a 

sacrifice to the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

33247 778 qyrI tyk quJY qy 
pweI swcy 
isrjxhwrw]

Thaeree Ttaek 

Thujhai Thae 

Paaee Saachae 

Sirajanehaaraa ||

I take my support from 

You alone, O True 

Creator Lord.

ਪਰ, ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਜਮਲਦਾ 
ਭੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਾਸੋਂ ਹੈ।

33248 778 ijs qy KwlI 
koeI nwhI AYsw 
pRBU hmwrw]

Jis Thae Khaalee 

Koee Naahee 

Aisaa Prabhoo 

Hamaaraa ||

No one lacks this 

Support; such is my 

God.

ਤੂੂੰ  ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ, ਜਿਸ (ਦੇ ਦਰ) ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਲੀ (ਬੇ-ਮੁਰਾਦ) ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

33249 778 sMq jnw imil 
mMglu gwieAw  
idnu rYin Aws 
qum@wrI]

Santh Janaa Mil 

Mangal Gaaeiaa 

Dhin Rain Aas 

Thumhaaree ||

Meeting with the 

humble Saints, I sing 

the songs of joy; day 

and night, I place my 

hopes in You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਮਲ ਕੇ 

(ਸਦਾ ਤੇਰੀ) ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ 
(ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) ਹੀ ਆਸ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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33250 778 sPlu drsu 
ByitAw guru pUrw  
nwnk sd 
bilhwrI]2]

Safal Dharas 

Bhaettiaa Gur 

Pooraa Naanak 

Sadh Balihaaree 

||2||

I have obtained the 

Blessed Vision, the 

Darshan of the Perfect 

Guru. Nanak is forever 

a sacrifice. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ 
ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ (ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਉਹ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਹਰੇਕ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥
33251 778 sMm@ilAw scu 

Qwnu mwnu mhqu 
scu pwieAw bil 
rwm jIau]

m-h`qu Sanmhaliaa Sach 

Thhaan Maan 

Mehath Sach 

Paaeiaa Bal Raam 

Jeeo ||

Contemplating, 

dwelling upon the 

Lord's true home, I 

receive honor, 

greatness and truth. I 

am a sacrifice to the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਿੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰ ਮੱਲ ਜਲਆ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮਾਣ 

ਜਮਜਲਆ, ਵਜਡਆਈ ਜਮਲੀ,

33252 778 siqguru imilAw 
dieAwlu gux 
AibnwsI 
gwieAw bil 
rwm jIau]

Sathigur Miliaa 

Dhaeiaal Gun 

Abinaasee 

Gaaeiaa Bal Raam 

Jeeo ||

Meeting the Merciful 

True Guru, I sing the 

Praises of the 

Imperishable Lord. I 

am a sacrifice to the 

Lord.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ, ਉਸ ਨੇ ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੇ।

33253 778 gux goivMd gwau 
inq inq pRwx 
pRIqm suAwmIAw]

Gun Govindh Gaao 

Nith Nith Praan 

Preetham 

Suaameeaa ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, 

continually, 

continuously; He is the 

Beloved Master of the 

breath of life.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਹੀ 
ਗਾਇਆ ਕਰੋ।
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33254 778 suB idvs Awey  
gih kMiT lwey  
imly 
AMqrjwmIAw]

Subh Dhivas 

Aaeae Gehi Kanth 

Laaeae Milae 

Antharajaameeaa 

||

Good times have 

come; the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts, has met me, 

and hugged me close 

in His Embrace.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) 

ਸੋਹਣੇ ਜਦਹਾੜੇ ਆਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪਣੇ 
ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਿੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

33255 778 squ sMqoKu vjih 
vwjy Anhdw 
Juxkwry]

v`jih Sath Santhokh 

Vajehi Vaajae 

Anehadhaa 

Jhunakaarae ||

The musical 

instruments of truth 

and contentment 

vibrate, and the 

unstruck melody of 

the sound current 

resounds.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਉੱਚਾ 
ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਿਭਾਵ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ, ਸਤ 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਵਾਿ ੇਵੱਿ 

ਰਹੇ ਹਨ, (ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਦੀ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਇਕ-ਰਸ ਜਮੱਠੀ ਲੈ 

ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
33256 778 suix BY ibnwsy 

sgl nwnk pRB 
purK 
krxYhwry]3]

Sun Bhai Binaasae 

Sagal Naanak 

Prabh Purakh 

Karanaihaarae 

||3||

Hearing this, all my 

fears have been 

dispelled; O Nanak, 

God is the Primal 

Being, the Creator 

Lord. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
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33257 778 aupijAw qqu 
igAwnu swhurY 
pyeIAY ieku hir  
bil rwm jIau]

Oupajiaa Thath 

Giaan Saahurai 

Paeeeai Eik Har 

Bal Raam Jeeo ||

The essence of 

spiritual wisdom has 

welled up; in this 

world, and the next, 

the One Lord is 

pervading. I am a 

sacrifice to the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਿੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਅਸਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਉਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

33258 778 bRhmY bRhmu 
imilAw koie n 
swkY iBMn kir  
bil rwm jIau]

Brehamai Breham 

Miliaa Koe N 

Saakai Bhinn Kar 

Bal Raam Jeeo ||

When God meets the 

God within the self, no 

one can separate 

them. I am a sacrifice 

to the Lord.

ਉਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਇਉਂ) ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦਾ) 
ਜਨਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

33259 778 ibsmu pyKY ibsmu 
suxIAY ibsmwdu 
ndrI AwieAw]

Bisam Paekhai 

Bisam Suneeai 

Bisamaadh 

Nadharee Aaeiaa 

||

I gaze upon the 

Wondrous Lord, and 

listen to the 

Wondrous Lord; the 

Wondrous Lord has 

come into my vision.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਥਾਂ) ਉਸ 

ਅਸਚਰਿ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ, (ਉਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਬੋਲਦਾ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

33260 778 jil Qil 
mhIAil pUrn 
suAwmI Git Git 
rihAw smwieAw]

Jal Thhal Meheeal 

Pooran Suaamee 

Ghatt Ghatt 

Rehiaa Samaaeiaa 

||

The Perfect Lord and 

Master is pervading 

the water, the land 

and the sky, in each 

and every heart.

ਪਾਣੀ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ ਜਵਚ, 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ)।
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33261 778 ijs qy aupijAw  
iqsu mwih 
smwieAw kImiq 
khxu n jwey]

Jis Thae Oupajiaa 

This Maahi 

Samaaeiaa 

Keemath Kehan N 

Jaaeae ||

I have merged again 

into the One from 

whom I originated. 

The value of this 

cannot be described.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਸ ਜਵਚ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਚੁਕੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ,

33262 778 ijs ky clq n 
jwhI lKxy nwnk  
iqsih 
iDAwey]4]2]

lKxy:polw bolo Jis Kae Chalath N 

Jaahee Lakhanae 

Naanak Thisehi 

Dhhiaaeae 

||4||2||

Nanak meditates on 

Him. ||4||2||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ) ਉਸ ਦਾ 
ਹੀ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ 

॥੪॥੨॥
33263 778 rwgu sUhI CMq 

mhlw 5 Gru 2

Raag Soohee 

Shhanth Mehalaa 

5 Ghar 2

Raag Soohee, Chhant, 

Fifth Mehl, Second 

House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ' (ਛੂੰਦ)।

33264 778 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

33265 778 goibMd gux gwvx 
lwgy]

Gobindh Gun 

Gaavan Laagae ||

I sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ,

33266 778 hir rMig An 
idnu jwgy]

Har Rang Anadhin 

Jaagae ||

I am awake, night and 

day, in the Lord's Love.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ) ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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33267 778 hir rMig jwgy  
pwp Bwgy imly 
sMq ipAwirAw]

Har Rang Jaagae 

Paap Bhaagae 

Milae Santh 

Piaariaa ||

Awake to the Lord's 

Love, my sins have left 

me. I meet with the 

Beloved Saints.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ) ਸੁਚੇਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਭੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
33268 778 gur crx lwgy  

Brm Bwgy kwj 
sgl svwirAw]

Gur Charan Laagae 

Bharam Bhaagae 

Kaaj Sagal 

Savaariaa ||

Attached to the Guru's 

Feet, my doubts are 

dispelled, and all my 

affairs are resolved.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਭੀ ਸੂੰਵਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

33269 778 suix sRvx bwxI  
shij jwxI hir 
nwmu jip 
vfBwgY]

Sun Sravan 

Baanee Sehaj 

Jaanee Har Naam 

Jap Vaddabhaagai 

||

Listening to the Word 

of the Guru's Bani with 

my ears, I know 

celestial peace. By 

great good fortune, I 

meditate on the Lord's 

Name.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੂੰਨੀਂ 
ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ) ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ,

33270 778 ibnvMiq nwnk  
srix suAwmI  
jIau ipMfu pRB 
AwgY]1]

Binavanth Naanak 

Saran Suaamee 

Jeeo Pindd Prabh 

Aagai ||1||

Prays Nanak, I have 

entered my Lord and 

Master's Sanctuary. I 

dedicate my body and 

soul to God. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਆਪਣਾ 
ਸਰੀਰ (ਸਭ ਕੁਝ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਅੱਗੇ (ਰੱਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

33271 778 Anhq sbdu 
suhwvw]

Anehath Sabadh 

Suhaavaa ||

The unstruck melody 

of the Shabad, the 

Word of God is so very 

beautiful.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਗਾਂਜਵਆਂ,
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33272 778 scu mMglu hir 
jsu gwvw]

Sach Mangal Har 

Jas Gaavaa ||

True joy comes from 

singing the Lord's 

Praises.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਕ-ਰਸ 

(ਕੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
33273 778 gux gwie hir 

hir dUK nwsy  
rhsu aupjY min 
Gxw]

n`wsy[ rh-s:polw bolo Gun Gaae Har Har 

Dhookh Naasae 

Rehas Oupajai 

Man Ghanaa ||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

Har, Har, pain is 

dispelled, and my 

mind is filled with 

tremendous joy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

33274 778 mnu qMnu inrmlu 
dyiK drsnu nwmu 
pRB kw muiK Bxw]

Man Thann 

Niramal Dhaekh 

Dharasan Naam 

Prabh Kaa Mukh 

Bhanaa ||

My mind and body 

have become 

immaculate and pure, 

gazing upon the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan; I chant 

the Name of God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

33275 779 hoie ryx swDU pRB 
ArwDU Awpxy pRB 
Bwvw]

Hoe Raen 

Saadhhoo Prabh 

Araadhhoo 

Aapanae Prabh 

Bhaavaa ||

I am the dust of the 

feet of the Holy. 

Worshipping God in 

adoration, my God is 

pleased with me.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਹੋ ਕੇ 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6785 Published: March 06/ 2014



33276 779 ibnvMiq nwnk  
dieAw Dwrhu  
sdw hir gux 
gwvw]2]

Binavanth Naanak 

Dhaeiaa 

Dhhaarahu 

Sadhaa Har Gun 

Gaavaa ||2||

Prays Nanak, please 

bless me with Your 

Mercy, that I may sing 

Your Glorious Praises 

forever. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ, 

ਮੈਂ (ਭੀ) ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹਾਂ ॥੨॥

33277 779 gur imil swgru 
qirAw]

Gur Mil Saagar 

Thariaa ||

Meeting with the 

Guru, I cross over the 

world-ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

33278 779 hir crx jpq 
insqirAw]

Har Charan Japath 

Nisathariaa ||

Meditating on the 

Lord's Feet, I am 

emancipated.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

33279 779 hir crx iDAwey  
siB Pl pwey  
imty Awvx jwxw]

Har Charan 

Dhhiaaeae Sabh 

Fal Paaeae Mittae 

Aavan Jaanaa ||

Meditating on the 

Lord's Feet, I have 

obtained the fruits of 

all rewards, and my 

comings and goings 

have ceased.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂੂੰ ਹ-

ਮੂੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ (ਭੀ) ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

33280 779 Bwie Bgiq  
suBwie hir jip  
Awpxy pRB Bwvw]

Bhaae Bhagath 

Subhaae Har Jap 

Aapanae Prabh 

Bhaavaa ||

With loving devotional 

worship, I meditate 

intuitively on the Lord, 

and my God is pleased.

ਜਪਆਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ 

ਸੁਭਾਉ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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33281 779 jip eyku AlK 
Apwr pUrn iqsu 
ibnw nhI koeI]

Jap Eaek Alakh 

Apaar Pooran This 

Binaa Nehee Koee 

||

Meditate on the One, 

Unseen, Infinite, 

Perfect Lord; there is 

no other than Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਤੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

33282 779 ibnvMiq nwnk  
guir Brmu 
KoieAw jq dyKw 
qq soeI]3]

Binavanth Naanak 

Gur Bharam 

Khoeiaa Jath 

Dhaekhaa Thath 

Soee ||3||

Prays Nanak, the Guru 

has erased my doubts; 

wherever I look, there 

I see Him. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਮੇਰੀ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ, (ਹੁਣ) ਮੈਂ ਜਿਧਰ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੀ (ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥

33283 779 piqq pwvn hir 
nwmw]

Pathith Paavan 

Har Naamaa ||

The Lord's Name is the 

Purifier of sinners.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

33284 779 pUrn sMq jnw ky 
kwmw]

Pooran Santh 

Janaa Kae Kaamaa 

||

It resolves the affairs 

of the humble Saints.

ਅਤੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਜਸਰੇ ਚੜਹਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

33285 779 guru sMqu pwieAw 
pRBu iDAwieAw  
sgl ieCw 
puMnIAw]

Gur Santh Paaeiaa 

Prabh Dhhiaaeiaa 

Sagal Eishhaa 

Punneeaa ||

I have found the 

Saintly Guru, 

meditating on God. All 

my desires have been 

fulfilled.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ-ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।
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33286 779 hau qwp ibnsy  
sdw srsy pRB 
imly icrI 
ivCuMinAw]

Ho Thaap Binasae 

Sadhaa Sarasae 

Prabh Milae 

Chiree 

Vishhunniaa ||

The fever of egotism 

has been dispelled, 

and I am always 

happy. I have met 

God, from whom I was 

separated for so long.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਜਖੜੇ-ਮੱਥੇ ਰਜਹਣ ਲੱਗ ਪਏ, 

ਜਚਰਾਂ ਦੇ ਜਵੱਛੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ।

33287 779 min swiq AweI  
vjI vDweI mnhu 
kdy n vIsrY]

Man Saath Aaee 

Vajee Vadhhaaee 

Manahu Kadhae N 

Veesarai ||

My mind has found 

peace and tranquility; 

congratulations are 

pouring in. I shall 

never forget Him from 

my mind.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਠੂੰ ਢ ਪੈ 

ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਚੜਹਦੀ 
ਕਲਾ ਪਿਬਲ ਹੋ ਗਈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ।

33288 779 ibnvMiq nwnk  
siqguir 
idRVwieAw sdw 
Bju 
jgdIsrY]4]1]
3]

j`gdIsrY[Bju:polw bolo Binavanth Naanak 

Sathigur 

Dhrirraaeiaa 

Sadhaa Bhaj 

Jagadheesarai 

||4||1||3||

Prays Nanak, the True 

Guru has taught me 

this, to vibrate and 

meditate forever on 

the Lord of the 

Universe. ||4||1||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-(ਹੇ 

ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੇ (ਇਹ ਗੱਲ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੱਕੀ ਕਰ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ ਜਕ ਸਦਾ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ 

॥੪॥੧॥੩॥

33289 779 rwgu sUhI CMq 
mhlw 5 Gru 3

Raag Soohee 

Shhanth Mehalaa 

5 Ghar 3

Raag Soohee, Chhant, 

Fifth Mehl, Third 

House:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ' (ਛੂੰਦ)।
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33290 779 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

33291 779 qU Twkuro bYrwgro  
mY jyhI Gx cyrI 
rwm]

Thoo Thaakuro 

Bairaagaro Mai 

Jaehee Ghan 

Chaeree Raam ||

O my Lord and Master, 

You are unattached; 

You have so many 

hand-maidens like me, 

Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਰਾਮ! ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਉਤੇ 

ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ 

(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਸੀਆਂ 

ਹਨ।
33292 779 qUM swgro 

rqnwgro hau 
swr n jwxw qyrI 
rwm]

Thoon Saagaro 

Rathanaagaro Ho 

Saar N Jaanaa 

Thaeree Raam ||

You are the ocean, the 

source of jewels; I do 

not know Your value, 

Lord.

ਹੇ ਰਾਮ! ਤੂੂੰ  ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  
ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈਂ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ।

33293 779 swr n jwxw qU 
vf dwxw kir 
imhrMmiq sWeI]

Saar N Jaanaa 

Thoo Vadd 

Dhaanaa Kar 

Miharanmath 

Saanee ||

I do not know Your 

value; You are the 

wisest of all; please 

show Mercy unto me, 

O Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ) ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀ, ਤੂੂੰ  
ਵੱਡਾ ਜਸਆਣਾ ਹੈਂ (ਸਭ ਕੁਝ 

ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ), (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਕਰ!

33294 779 ikrpw kIjY sw 
miq dIjY AwT 
phr quDu 
iDAweI]

Kirapaa Keejai Saa 

Math Dheejai Aath 

Pehar Thudhh 

Dhhiaaee ||

Show Your Mercy, and 

bless me with such 

understanding, that I 

may meditate on You, 

twenty-four hours a 

day.

ਜਕਰਪਾ ਕਰ! ਮੈਨੂੂੰ  ਅਜਿਹੀ 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਕ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ।
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33295 779 grbu n kIjY ryx 
hovIjY qw giq 
jIAry qyrI]

Garab N Keejai 

Raen Hoveejai 

Thaa Gath Jeearae 

Thaeree ||

O soul, don't be so 

arrogant - become the 

dust of all, and you 

shall be saved.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, (ਸਭ ਦੇ) 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ 

ਸਕੇਗੀ।
33296 779 sB aUpir nwnk 

kw Twkuru mY jyhI 
Gx cyrI rwm]1]

Sabh Oopar 

Naanak Kaa 

Thaakur Mai 

Jaehee Ghan 

Chaeree Raam 

||1||

Nanak's Lord is the 

Master of all; He has 

so many hand-

maidens like me. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੇਰਾ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਸਭ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ (ਉਸ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥

33297 779 qum@ gauhr Aiq 
gihr gMBIrw qum 
ipr hm bhurIAw 
rwm]

Thumh Gouhar 

Ath Gehir 

Ganbheeraa Thum 

Pir Ham 

Bahureeaa Raam 

||

Your depth is 

profound and utterly 

unfathomable; You 

are my Husband Lord, 

and I am Your bride.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਇਕ (ਅਣਮੱੁਲਾ) 
ਮੋਤੀ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਅਥਾਹ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ) 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਸਾਡਾ) ਖਸਮ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਤੇਰੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਹਾਂ।

33298 779 qum vfy vfy vf 
aUcy hau ieqnIk 
lhurIAw rwm]

(lhurIAw)CotI qoN CotI[ 
ieqnI-k

Thum Vaddae 

Vaddae Vadd 

Oochae Ho 

Eithaneek 

Lahureeaa Raam 

||

You are the greatest of 

the great, exalted and 

lofty on high; I am 

infinitesimally small.

ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਉੱਚਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ 
ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਂ।
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33299 779 hau ikCu nwhI  
eyko qUhY Awpy 
Awip sujwnw]

Ho Kishh Naahee 

Eaeko Thoohai 

Aapae Aap 

Sujaanaa ||

I am nothing; You are 

the One and only. You 

Yourself are All-

knowing.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਭੀ 
ਪਾਂਇਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਤੂੂੰ  ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸਭ 

ਕੁਝ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

33300 779 AMimRq idRsit 
inmK pRB jIvw  
srb rMg rs 
mwnw]

Anmrith Dhrisatt 

Nimakh Prabh 

Jeevaa Sarab Rang 

Ras Maanaa ||

With just a 

momentary Glance of 

Your Grace, God, I live; 

I enjoy all pleasures 

and delights.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮਲੀ ਤੇਰੀ 
ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਇਉਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਮੈਂ 
ਸਾਰੇ ਰੂੰਗ ਰਸ ਮਾਣ ਲਏ ਹਨ।

33301 779 crxh srnI 
dwsh dwsI min 
maulY qnu 
hrIAw]

mau~lY:ksky Charaneh Saranee 

Dhaaseh Dhaasee 

Man Moulai Than 

Hareeaa ||

I seek the Sanctuary of 

Your Feet; I am the 

slave of Your slaves. 

My mind has 

blossomed forth, and 

my body is 

rejuvenated.

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਲਈ 

ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਤੇਰੀ ਜਨਗਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਿਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਖੜ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ (ਭੀ) 
ਹਰਾ-ਭਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

33302 779 nwnk Twkuru 
srb smwxw  
Awpn Bwvn 
krIAw]2]

Naanak Thaakur 

Sarab Samaanaa 

Aapan Bhaavan 

Kareeaa ||2||

O Nanak, the Lord and 

Master is contained 

amongst all; He does 

just as He pleases. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਸਮਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ (ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਹਰ ਥਾਂ) ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

33303 779 quJu aUpir myrw 
hY mwxw qUhY myrw 
qwxw rwm]

Thujh Oopar 

Maeraa Hai 

Maanaa Thoohai 

Maeraa Thaanaa 

Raam ||

I take pride in You; 

You are my only 

Strength, Lord.

ਹੇ ਰਾਮ! ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 

ਹੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ।
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33304 779 suriq miq 
cqurweI qyrI qU 
jwxwieih jwxw 
rwm]

jw-xw-ieih:pwT 
imlvW dovyN kMny lwau

Surath Math 

Chathuraaee 

Thaeree Thoo 

Jaanaaeihi Jaanaa 

Raam ||

You are my 

understanding, 

intellect and 

knowledge. I know 

only what You cause 

me to know, Lord.

(ਜਿਹੜੀ ਭੀ ਕੋਈ) ਸੂਝ, 

ਅਕਲ, ਜਸਆਣਪ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੈ, ਉਹ) ਤੇਰੀ (ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ) 

ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।

33305 779 soeI jwxY soeI 
pCwxY jw kau 
ndir isrMdy]

is-rMdy Soee Jaanai Soee 

Pashhaanai Jaa Ko 

Nadhar Sirandhae 

||

He alone knows, and 

he alone understands, 

upon whom the 

Creator Lord bestows 

His Grace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਪਛਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

33306 779 mnmuiK BUlI  
bhuqI rwhI PwQI 
mwieAw PMdy]

B`UlI[rwhIN[P`wQI Manamukh 

Bhoolee Bahuthee 

Raahee Faathhee 

Maaeiaa Fandhae 

||

The self-willed 

manmukh wanders 

along many paths, and 

is trapped in the net of 

Maya.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੋਰ ਹੋਰ ਰਸਜਤਆਂ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਖੁੂੰ ਝੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ 

ਿਾਹੀਆਂ ਜਵਚ ਿਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

33307 779 Twkur BwxI sw 
guxvMqI iqn hI 
sB rMg mwxw]

Thaakur Bhaanee 

Saa Gunavanthee 

Thin Hee Sabh 

Rang Maanaa ||

She alone is virtuous, 

who is pleasing to her 

Lord and Master. She 

alone enjoys all the 

pleasures.

ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣੇ ਹਨ।
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33308 779 nwnk kI Dr qUhY 
Twkur qU nwnk 
kw mwxw]3]

Naanak Kee Dhhar 

Thoohai Thaakur 

Thoo Naanak Kaa 

Maanaa ||3||

You, O Lord, are 

Nanak's only support. 

You are Nanak's only 

pride. ||3||

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਣ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਹੈਂ ॥੩॥

33309 779 hau vwrI vM\w 
GolI vM\w qU 
prbqu myrw El@w 
rwm]

Ho Vaaree 

Vannjaa Gholee 

Vannjaa Thoo 

Parabath Maeraa 

Oulhaa Raam ||

I am a sacrifice, 

devoted and 

dedicated to You; You 

are my sheltering 

mountain, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  ਪਹਾੜ 

(ਿੇਡਾ) ਓਲਹਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ।

33310 779 hau bil jweI  
lK lK lK 
brIAw ijin BRmu 
prdw Kol@w rwm]

l`K l`K l`K Ho Bal Jaaee Lakh 

Lakh Lakh Bareeaa 

Jin Bhram 

Paradhaa Kholhaa 

Raam ||

I am a sacrifice, 

thousands, hundreds 

of thousands of times, 

to the Lord. He has 

torn away the veil of 

doubt;

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭਟਕਣਾ ਵਾਲੀ ਜਵੱਥ 

ਜਮਟਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

33311 780 imty AMDwry qjy 
ibkwry Twkur 
isau mnu mwnw]

Mittae 

Andhhaarae 

Thajae Bikaarae 

Thaakur Sio Man 

Maanaa ||

Darkness has been 

eliminated, and I have 

renounced corruption 

and sin. My mind is 

reconciled with my 

Lord and Master.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦਾ ਮਨ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰ ਜਤਆਗ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਵਾਲੇ) ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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33312 780 pRB jI BwxI BeI 
inkwxI sPl 
jnmu prvwnw]

Prabh Jee 

Bhaanee Bhee 

Nikaanee Safal 

Janam Paravaanaa 

||

I have become 

pleasing to my Dear 

God, and I have 

become carefree. My 

life is fulfilled and 

approved.

(ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ (ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ) ਬੇ-ਮੁਥਾਿ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

33313 780 BeI AmolI Bwrw 
qolI mukiq 
jugiq dru Kol@w]

Bhee Amolee 

Bhaaraa Tholee 

Mukath Jugath 

Dhar Kholhaa ||

I have become 

invaluable, of 

tremendous weight 

and value. The Door, 

and the Path of 

liberation are open to 

me now.

ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰੇ ਤੋਲ 

ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ 

ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਿਾਚ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
33314 780 khu nwnk hau 

inrBau hoeI so 
pRBu myrw 
El@w]4]1]4]

Kahu Naanak Ho 

Nirabho Hoee So 

Prabh Maeraa 

Oulhaa 

||4||1||4||

Says Nanak, I am 

fearless; God has 

become my Shelter 

and Shield. 

||4||1||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਜਨਡਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ 
॥੪॥੧॥੪॥

33315 780 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:
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33316 780 swjnu purKu 
siqguru myrw pUrw  
iqsu ibnu Avru 
n jwxw rwm]

Saajan Purakh 

Sathigur Maeraa 

Pooraa This Bin 

Avar N Jaanaa 

Raam ||

My Perfect True Guru 

is my Best Friend, the 

Primal Being. I do not 

know any other than 

Him, Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਹੀ 
ਮੇਰਾ (ਅਸਲ) ਸੱਿਣ ਹੈ, ਉਸ 

(ਗੁਰੂ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ (ਿ ੋਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ ਸਕੇ)।

33317 780 mwq ipqw BweI 
suq bMDp jIA 
pRwx min Bwxw 
rwm]

Maath Pithaa 

Bhaaee Suth 

Bandhhap Jeea 

Praan Man 

Bhaanaa Raam ||

He is my mother, 

father, sibling, child, 

relative, soul and 

breath of life. He is so 

pleasing to my mind, 

O Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ ) ਮਨ ਜਵਚ 

(ਇਉਂ) ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ) ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਪੱੁਤਰ, 

ਸਨਬੂੰ ਧੀ, ਜਿੂੰ ਦ, ਪਿਾਣ (ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ)।

33318 780 jIau ipMfu sBu 
iqs kw dIAw  
srb guxw 
BrpUry]

Jeeo Pindd Sabh 

This Kaa Dheeaa 

Sarab Gunaa 

Bharapoorae ||

My body and soul are 

all His blessings. He is 

overflowing with every 

quality of virtue.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਜਕ) ਜਿੂੰ ਦ ਸਰੀਰ 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ) ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
33319 780 AMqrjwmI so pRBu 

myrw srb rihAw 
BrpUry]

Antharajaamee So 

Prabh Maeraa 

Sarab Rehiaa 

Bharapoorae ||

My God is the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts. He is totally 

permeating and 

pervading everywhere.

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਮਜਤ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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33320 780 qw kI srix  
srb suK pwey  
hoey srb 
kilAwxw]

Thaa Kee Saran 

Sarab Sukh Paaeae 

Hoeae Sarab 

Kaliaanaa ||

In His Sanctuary, I 

receive every comfort 

and pleasure. I am 

totally, completely 

happy.

ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।

33321 780 sdw sdw pRB 
kau bilhwrY  
nwnk sd 
kurbwxw]1]

Sadhaa Sadhaa 

Prabh Ko 

Balihaarai Naanak 

Sadh Kurabaanaa 

||1||

Forever and ever, 

Nanak is a sacrifice to 

God, forever, a 

devoted sacrifice. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ 
ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

33322 780 AYsw guru 
vfBwgI pweIAY  
ijqu imilAY pRBu 
jwpY rwm]

Aisaa Gur 

Vaddabhaagee 

Paaeeai Jith Miliai 

Prabh Jaapai Raam 

||

By great good fortune, 

one finds such a Guru, 

meeting whom, the 

Lord God is known.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਜਮਜਲਆਂ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

33323 780 jnm jnm ky 
iklivK auqrih  
hir sMq DUVI 
inq nwpY rwm]

au~qr-ih[ 
DUV@I[in`q[n@wpY

Janam Janam Kae 

Kilavikh Outharehi 

Har Santh 

Dhhoorree Nith 

Naapai Raam ||

The sins of countless 

lifetimes are erased, 

bathing continually in 

the dust of the feet of 

God's Saints.

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ (ਸਾਰੇ) ਪਾਪ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੀ 
ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਜਵਚ ਸਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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33324 780 hir DUVI nweIAY  
pRBU iDAweIAY  
bwhuiV join n 
AweIAY]

Har Dhhoorree 

Naaeeai Prabhoo 

Dhhiaaeeai 

Baahurr Jon N 

Aaeeai ||

Bathing in the dust of 

the feet of the Lord, 

and meditating on 

God, you shall not 

have to enter into the 

womb of reincarnation 

again.

(ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਣ ਨਾਲ) 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-

ਧੂੜ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ।

33325 780 gur crxI lwgy 
BRm Bau Bwgy  
min icMidAw Plu 
pweIAY]

Gur Charanee 

Laagae Bhram Bho 

Bhaagae Man 

Chindhiaa Fal 

Paaeeai ||

Grasping hold of the 

Guru's Feet, doubt 

and fear are dispelled, 

and you receive the 

fruits of your mind's 

desires.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ 

ਕੇ ਭਰਮ ਡਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਮਨ ਜਵਚ ਜਚਤਾਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

33326 780 hir gux inq 
gwey nwmu iDAwey  
iPir sogu nwhI 
sMqwpY]

Har Gun Nith 

Gaaeae Naam 

Dhhiaaeae Fir Sog 

Naahee 

Santhaapai ||

Continually singing the 

Glorious Praises of the 

Lord, and meditating 

on the Naam, the 

Name of the Lord, you 

shall no longer suffer 

in pain and sorrow.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ; ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਿਰ ਕੋਈ ਗ਼ਮ ਕੋਈ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

33327 780 nwnk so pRBu 
jIA kw dwqw  
pUrw ijsu 
prqwpY]2]

Naanak So Prabh 

Jeea Kaa Dhaathaa 

Pooraa Jis 

Parathaapai ||2||

O Nanak, God is the 

Giver of all souls; His 

radiant glory is 

perfect! ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਪਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥
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33328 780 hir hry hir gux 
inDy hir sMqn kY 
vis Awey rwm]

Har Harae Har Gun 

Nidhhae Har 

Santhan Kai Vas 

Aaeae Raam ||

The Lord, Har, Har, is 

the treasure of virtue; 

the Lord is under the 

power of His Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੇ (ਜਪਆਰ ਦੇ) ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

33329 780 sMq crx gur 
syvw lwgy iqnI 
prmpd pwey 
rwm]

Santh Charan Gur 

Saevaa Laagae 

Thinee Param 

Padh Paaeae 

Raam ||

Those who are 

dedicated to the feet 

of the Saints, and to 

serving the Guru, 

obtain the supreme 

status, O Lord.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਜਵਚ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਦਰਿੇ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਏ।

33330 780 prmpdu pwieAw  
Awpu imtwieAw  
hir pUrn ikrpw 
DwrI]

Param Padh 

Paaeiaa Aap 

Mittaaeiaa Har 

Pooran Kirapaa 

Dhhaaree ||

They obtain the 

supreme status, and 

eradicate self-conceit; 

the Perfect Lord 

showers His Grace 

upon them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, 
(ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ।

33331 780 sPl jnmu hoAw 
Bau Bwgw hir 
ByitAw eyku 
murwrI]

Safal Janam Hoaa 

Bho Bhaagaa Har 

Bhaettiaa Eaek 

Muraaree ||

Their lives are fruitful, 

their fears are 

dispelled, and they 

meet the One Lord, 

the Destroyer of ego.

ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ 

ਗਈ, ਉਸ ਦਾ (ਹਰੇਕ) ਡਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਜਪਆ ਿੋ 
ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ।
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33332 780 ijs kw sw iqn 
hI myil lIAw  
joqI joiq 
smwieAw]

Jis Kaa Saa Thin 

Hee Mael Leeaa 

Jothee Joth 

Samaaeiaa ||

He blends into the 

One, to whom he 

belongs; his light 

merges into the Light.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ 

ਨੇ ਹੀ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਜਲਆ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਗਈ।

33333 780 nwnk nwmu 
inrMjn jpIAY  
imil siqgur 
suKu pwieAw]3]

Naanak Naam 

Niranjan Japeeai 

Mil Sathigur Sukh 

Paaeiaa ||3||

O Nanak, chant the 

Naam, the Name of 

the Immaculate Lord; 

meeting the True 

Guru, peace is 

obtained. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਸਦਾ) ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, (ਜਿਸ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

(ਨਾਮ ਿਜਪਆ, ਉਸ ਨੇ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ ॥੩॥
33334 780 gwau mMglo inq 

hir jnhu puMnI 
ieC sbweI rwm]

Gaao Mangalo 

Nith Har Janahu 

Punnee Eishh 

Sabaaee Raam ||

Sing continually the 

songs of joy, O humble 

beings of the Lord; all 

your desires shall be 

fulfilled.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸਦਾ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ 

ਕਰੋ, (ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ) ਹਰੇਕ ਮੁਰਾਦ 

ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
33335 780 rMig rqy Apuny 

suAwmI syqI mrY 
n AwvY jweI  
rwm]

Rang Rathae 

Apunae Suaamee 

Saethee Marai N 

Aavai Jaaee Raam 

||

Those who are imbued 

with the Love of their 

Lord and Master do 

not die, or come or go 

in reincarnation.

ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ ਕਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
(ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ) ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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33336 780 AibnwsI 
pwieAw nwmu 
iDAwieAw sgl 
mnorQ pwey]

Abinaasee Paaeiaa 

Naam Dhhiaaeiaa 

Sagal Manorathh 

Paaeae ||

The Imperishable Lord 

is obtained, 

meditating on the 

Naam, and all one's 

wishes are fulfilled.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਉਸ ਨੇ ਨਾਸ-

ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 

ਮੁਰਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ।

33337 780 sWiq shj 
AwnMd Gnyry gur 
crxI mnu lwey]

Saanth Sehaj 

Aanandh 

Ghanaerae Gur 

Charanee Man 

Laaeae ||

Peace, poise, and all 

ecstasy are obtained, 

attaching one's mind 

to the Guru's feet.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਮਨ ਿੋੜ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

33338 780 pUir rihAw Git 
Git AibnwsI  
Qwn QnMqir 
sweI]

sWeI Poor Rehiaa Ghatt 

Ghatt Abinaasee 

Thhaan 

Thhananthar 

Saaee ||

The Imperishable Lord 

is permeating and 

pervading each and 

every heart; He is in all 

places and interspaces.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ ਹੈ।

33339 780 khu nwnk kwrj 
sgly pUry gur 
crxI mnu 
lweI]4]2]5]

Kahu Naanak 

Kaaraj Sagalae 

Poorae Gur 

Charanee Man 

Laaee ||4||2||5||

Says Nanak, all affairs 

are perfectly resolved, 

focusing one's mind 

on the Guru's Feet. 

||4||2||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਮਨ ਲਾ 
ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਿੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੨॥੫॥

33340 780 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:
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33341 780 kir ikrpw myry 
pRIqm suAwmI  
nyqR dyKih drsu 
qyrw rwm]

Kar Kirapaa 

Maerae Preetham 

Suaamee Naethr 

Dhaekhehi Dharas 

Thaeraa Raam ||

Be Merciful, O my 

Beloved Lord and 

Master, that I may 

behold the Blessed 

Vision of Your Darshan 

with my eyes.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਸੁਆਮੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰਦੀਆਂ 

ਰਜਹਣ।

33342 780 lwK ijhvw dyhu 
myry ipAwry muKu 
hir AwrwDy myrw 
rwm]

Laakh Jihavaa 

Dhaehu Maerae 

Piaarae Mukh Har 

Aaraadhhae 

Maeraa Raam ||

Please bless me, O my 

Beloved, with 

thousands of tongues, 

to worship and adore 

You with my mouth, O 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੈਨੂੂੰ  ਲੱਖ 

ਿੀਭਾਂ ਦੇਹ (ਮੇਰੀਆਂ ਿੀਭਾਂ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦੀਆਂ ਰਜਹਣ। 
ਜਮਹਰ ਕਰ!) ਮੇਰਾ ਮੂੂੰ ਹ ਤੇਰਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹੇ।

33343 780 hir AwrwDy jm 
pMQu swDy dUKu n 
ivAwpY koeI]

Har Aaraadhhae 

Jam Panthh 

Saadhhae Dhookh 

N Viaapai Koee ||

Worshipping the Lord 

in adoration, the Path 

of Death is overcome, 

and no pain or 

suffering will afflict 

you.

(ਮੇਰਾ ਮੂੂੰ ਹ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਹੇ, (ਜਿਸ ਨਾਲ) ਿਮਰਾਿ 

ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿੱਜਤਆ ਿਾ 
ਸਕੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੀ ਦੱੁਖ (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ ਆਪਣਾ) ਜ਼ੋਰ ਨਾਹ ਪਾ 
ਸਕੇ।

33344 780 jil Qil 
mhIAil pUrn 
suAwmI jq dyKw 
qq soeI]

Jal Thhal Meheeal 

Pooran Suaamee 

Jath Dhaekhaa 

Thath Soee ||

The Lord and Master is 

pervading and 

permeating the water, 

the land and the sky; 

wherever I look, there 

He is.

ਪਾਣੀ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ ਜਵਚ, 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੇ 

ਸੁਆਮੀ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ 
ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਉਧਰ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਉਹ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਦੱਸੇ।
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33345 780 Brm moh ibkwr 
nwTy pRBu nyr hU 
qy nyrw]

Bharam Moh 

Bikaar Naathae 

Prabh Naer Hoo 

Thae Naeraa ||

Doubt, attachment 

and corruption are 

gone. God is the 

nearest of the near.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸਾਰੇ 

ਭਰਮ, ਸਾਰੇ ਮੋਹ, ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

33346 781 nwnk kau pRB 
ikrpw kIjY nyqR 
dyKih drsu 
qyrw]1]

Naanak Ko Prabh 

Kirapaa Keejai 

Naethr Dhaekhehi 

Dharas Thaeraa 

||1||

Please bless Nanak 

with Your Merciful 

Grace, O God, that his 

eyes may behold the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ 

ਕਰ, (ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ 
(ਹਰ ਥਾਂ) ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਰਸਨ 

ਕਰਦੀਆਂ ਰਜਹਣ ॥੧॥

33347 781 koit krn dIjih  
pRB pRIqm hir 
gux suxIAih 
AibnwsI rwm]

Kott Karan 

Dheejehi Prabh 

Preetham Har Gun 

Suneeahi 

Abinaasee Raam ||

Please bless me, O 

Beloved God, with 

millions of ears, with 

which I may hear the 

Glorious Praises of the 

Imperishable Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਹਰੀ! (ਿ ੇਮੈਨੂੂੰ ) 

ਕਿੋੜਾਂ ਕੂੰਨ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣ, ਤਾਂ 
(ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ) ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਸੁਣੇ 
ਿਾ ਸਕਣ।

33348 781 suix suix iehu 
mnu inrmlu hovY  
ktIAY kwl kI 
PwsI rwm]

k`tIAY Sun Sun Eihu Man 

Niramal Hovai 

Katteeai Kaal Kee 

Faasee Raam ||

Listening, listening to 

these, this mind 

becomes spotless and 

pure, and the noose of 

Death is cut.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ 

ਇਹ ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ (ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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33349 781 ktIAY jm PwsI  
ismir AibnwsI  
sgl mMgl 
suigAwnw]

Katteeai Jam 

Faasee Simar 

Abinaasee Sagal 

Mangal Sugiaanaa 

||

The noose of Death is 

cut, meditating on the 

Imperishable Lord, 

and all happiness and 

wisdom are obtained.

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਿਮ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ) 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

33350 781 hir hir jpu 
jpIAY idnu rwqI  
lwgY shij 
iDAwnw]

Har Har Jap 

Japeeai Dhin 

Raathee Laagai 

Sehaj Dhhiaanaa 

||

Chant, and meditate, 

day and night, on the 

Lord, Har, Har. Focus 

your meditation on 

the Celestial Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

33351 781 klml duK jwry  
pRBU icqwry mn 
kI durmiq nwsI]

Kalamal Dhukh 

Jaarae Prabhoo 

Chithaarae Man 

Kee Dhuramath 

Naasee ||

The painful sins are 

burnt away, by 

keeping God in one's 

thoughts; evil-

mindedness is erased.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਸੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ 
ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

33352 781 khu nwnk pRB 
ikrpw kIjY hir 
gux suxIAih 
AivnwsI]2]

Kahu Naanak 

Prabh Kirapaa 

Keejai Har Gun 

Suneeahi 

Avinaasee ||2||

Says Nanak, O God, 

please be Merciful to 

me, that I may listen 

to Your Glorious 

Praises, O 

Imperishable Lord. 

||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ 
ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

(ਇਹਨਾਂ ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ) ਸੁਣੇ ਿਾਣ 

॥੨॥
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33353 781 kroiV hsq qyrI 
thl kmwvih  
crx clih pRB 
mwrig rwm]

Karorr Hasath 

Thaeree Ttehal 

Kamaavehi Charan 

Chalehi Prabh 

Maarag Raam ||

Please give me 

millions of hands to 

serve You, God, and 

let my feet walk on 

Your Path.

ਹੇ ਪਿਭੂ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ) ਕਿੋੜਾਂ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਟਹਲ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਕਿੋੜਾਂ) ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ।

33354 781 Bv swgr nwv 
hir syvw jo cVY  
iqsu qwrig rwm]

cV@Y Bhav Saagar Naav 

Har Saevaa Jo 

Charrai This 

Thaarag Raam ||

Service to the Lord is 

the boat to carry us 

across the terrifying 

world-ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ (ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਬੇੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਿੀਵ (ਇਸ 

ਬੇੜੀ ਜਵਚ) ਸਵਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

33355 781 Bvjlu qirAw  
hir hir 
ismirAw sgl 
mnorQ pUry]

Bhavajal Thariaa 

Har Har Simariaa 

Sagal Manorathh 

Poorae ||

So cross over the 

terrifying world-ocean, 

meditating in 

remembrance on the 

Lord, Har, Har; all 

wishes shall be 

fulfilled.

ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ, 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ 
ਪਿਭੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

33356 781 mhw ibkwr gey  
suK aupjy bwjy 
Anhd qUry]

Mehaa Bikaar 

Geae Sukh 

Oupajae Baajae 

Anehadh Thoorae 

||

Even the worst 

corruption is taken 

away; peace wells up, 

and the unstruck 

celestial harmony 

vibrates and resounds.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਮਾਨੋ) ਇਕ-ਰਸ 

ਵਾਿ ੇਵੱਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
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33357 781 mn bWCq Pl 
pwey sgly  
kudriq kIm  
Apwrig]

(Apwr-ig)pwrwvwr 
rihq

Man Baanshhath 

Fal Paaeae Sagalae 

Kudharath Keem 

Apaarag ||

All the fruits of the 

mind's desires are 

obtained; His creative 

power is infinitely 

valuable.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ-

ਮੂੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਈਆਂ। (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਇਸ 

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ।

33358 781 khu nwnk pRB 
ikrpw kIjY mnu 
sdw clY qyrY 
mwrig]3]

Kahu Naanak 

Prabh Kirapaa 

Keejai Man 

Sadhaa Chalai 

Thaerai Maarag 

||3||

Says Nanak, please be 

Merciful to me, God, 

that my mind may 

follow Your Path 

forever. ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! 
(ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਭੀ) ਜਮਹਰ ਕਰ, 

(ਮੇਰਾ) ਮਨ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ ॥੩॥

33359 781 eyho vru eyhw 
vifAweI iehu 
Dnu hoie vfBwgw 
rwm]

Eaeho Var Eaehaa 

Vaddiaaee Eihu 

Dhhan Hoe 

Vaddabhaagaa 

Raam ||

This opportunity, this 

glorious greatness, 

this blessing and 

wealth, come by great 

good fortune.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਵਾਸਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ (ਉਸ 

ਦੇ ਵਾਸਤੇ) ਵਜਡਆਈ ਹੈ, ਇਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਹੈ, ਇਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਹੈ।
33360 781 eyho rMgu eyho rs 

Bogw hir crxI 
mnu lwgw rwm]

Eaeho Rang Eaeho 

Ras Bhogaa Har 

Charanee Man 

Laagaa Raam ||

These pleasures, these 

delightful enjoyments, 

come when my mind 

is attached to the 

Lord's Feet.

ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ 

ਦਾ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ 
ਭੋਗਣਾ, (ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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33361 781 mnu lwgw crxy  
pRB kI srxy  
krx kwrx 
gopwlw]

Man Laagaa 

Charanae Prabh 

Kee Saranae Karan 

Kaaran Gopaalaa 

||

My mind is attached 

to God's Feet; I seek 

His Sanctuary. He is 

the Creator, the Cause 

of causes, the 

Cherisher of the world.

(ਿੋ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਗੋਪਾਲ ਦੀ 
ਸਰਨੀਂ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

33362 781 sBu ikCu qyrw qU 
pRBu myrw myry 
Twkur dIn 
dieAwlw]

Sabh Kishh 

Thaeraa Thoo 

Prabh Maeraa 

Maerae Thaakur 

Dheen Dhaeiaalaa 

||

Everything is Yours; 

You are my God, O my 

Lord and Master, 

Merciful to the meek.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਹੇ 

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹਰੇਕ ਦਾਤ (ਅਸੀਂ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।

33363 781 moih inrgux 
pRIqm suKswgr  
sMqsMig mnu 
jwgw]

Mohi Niragun 

Preetham Sukh 

Saagar Santhasang 

Man Jaagaa ||

I am worthless, O my 

Beloved, ocean of 

peace. In the Saints' 

Congregation, my 

mind is awakened.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ! ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ! (ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ) ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਦਾ ਮਨ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ) ਿਾਗ ਜਪਆ ਹੈ।

33364 781 khu nwnk pRiB 
ikrpw kIn@I  
crxkml mnu 
lwgw]4]3]6]

Kahu Naanak 

Prabh Kirapaa 

Keenhee Charan 

Kamal Man Laagaa 

||4||3||6||

Says Nanak, God has 

been Merciful to me; 

my mind is attached to 

His Lotus Feet. 

||4||3||6||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! 
(ਿਦੋਂ) ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 
(ਮੇਰਾ) ਮਨ (ਤੇਰੇ) ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ 

॥੪॥੩॥੬॥

33365 781 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:
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33366 781 hir jpy  
hirmMdru swijAw  
sMq Bgq gux 
gwvih rwm]

Har Japae Har 

Mandhar Saajiaa 

Santh Bhagath 

Gun Gaavehi 

Raam ||

Meditating on the 

Lord,the Lord's 

Temple has been built; 

the Saints and 

devotees sing the 

Lord's Glorious Praises.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ 

ਸਰੀਰ-) ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਨਾਮ ਿਪਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ, (ਇਸ ਘਰ ਜਵਚ) ਸੂੰਤ-ਿਨ 

ਭਗਤ-ਿਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

33367 781 ismir ismir 
suAwmI pRBu 
Apnw sgly pwp 
qjwvih rwm]

Simar Simar 

Suaamee Prabh 

Apanaa Sagalae 

Paap Thajaavehi 

Raam ||

Meditating, 

meditating in 

remembrance of God, 

their Lord and Master, 

they discard and 

renounce all their sins.

ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

(ਸੂੰਤ ਿਨ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

33368 781 hir gux gwie  
prmpdu pwieAw  
pRB kI aUqm 
bwxI]

Har Gun Gaae 

Param Padh 

Paaeiaa Prabh Kee 

Ootham Baanee ||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord,the 

supreme status is 

obtained. The Word of 

God's Bani is sublime 

and exalted.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਇਸ ਸਰੀਰ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਜਵੱਤਰ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾ 
ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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33369 781 shj kQw pRB 
kI Aiq mITI  
kQI AkQ 
khwxI]

A-kQ:polw bolo Sehaj Kathhaa 

Prabh Kee Ath 

Meethee Kathhee 

Akathh Kehaanee 

||

God's Sermon is so 

very sweet. It brings 

celestial peace. It is to 

speak the Unspoken 

Speech.

(ਇਸ ਸਰੀਰ-ਘਰ ਜਵਚ ਸੂੰਤ-

ਿਨਾਂ ਨੇ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਅਜਤ ਜਮੱਠੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਿ ੋਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

33370 781 Blw sMjogu mUrqu 
plu swcw  
Aibcl nIv 
rKweI]

Bhalaa Sanjog 

Moorath Pal 

Saachaa Abichal 

Neev Rakhaaee ||

The time and the 

moment were 

auspicious, blessed 

and true, when the 

eternal foundation of 

this Temple was 

placed.

(ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਉਹ) ਸ਼ੁਭ ਸੂੰਿੋਗ ਆ ਬਣਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਮੁਹੂਰਤ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਿਦੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ) ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਜਹੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

33371 781 jn nwnk pRB 
Bey dieAwlw  
srb klw bix 
AweI]1]

Jan Naanak Prabh 

Bheae Dhaeiaalaa 

Sarab Kalaa Ban 

Aaee ||1||

O servant Nanak, God 

has been kind and 

compassionate; with 

all His powers, He has 

blessed me. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉੱਤੇ) ਪਿਭੂ ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਤਕੜੀ 
ਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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33372 781 AwnMdw vjih 
inq vwjy  
pwrbRhmu min 
vUTw rwm]

v`jih Aanandhaa Vajehi 

Nith Vaajae 

Paarabreham Man 

Voothaa Raam ||

The sounds of ecstasy 

vibrate through me 

continuously. I have 

enshrined the 

Supreme Lord within 

my mind.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
'ਅਜਬਚਲ ਨੀਵ' ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਸਦਾ 
(ਮਾਨੋ,) ਵਾਿ ੇਵੱਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
33373 781 gurmuKy scu 

krxI swrI  
ibnsy BRm BY JUTw  
rwm]

Guramukhae Sach 

Karanee Saaree 

Binasae Bhram 

Bhai Jhoothaa 

Raam ||

As Gurmukh, my 

lifestyle is excellent 

and true; my false 

hopes and doubts are 

dispelled.

(ਉਸ ਦੇ ਸਰਜਰ-ਘਰ ਜਵਚੋਂ) 
ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਡਰ ਝੂਠ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਸ਼ਿੇਸ਼ਟ ਕਰਤੱਬ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

33374 781 Anhd bwxI 
gurmuiK vKwxI  
jsu suix suix 
mnu qnu hirAw]

Anehadh Baanee 

Guramukh 

Vakhaanee Jas Sun 

Sun Man Than 

Hariaa ||

The Gurmukh chants 

the Bani of the 

unstruck melody; 

hearing it, listening to 

it, my mind and body 

are rejuvenated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਇਕ-ਰਸ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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33375 781 srb suKw iqs 
hI bix Awey jo 
pRiB Apnw 
kirAw]

Sarab Sukhaa This 

Hee Ban Aaeae Jo 

Prabh Apanaa 

Kariaa ||

All pleasures are 

obtained, by that one 

whom God makes His 

Own.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ 
(ਜਪਆਰਾ) ਬਣਾ ਜਲਆ, ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆ ਇਕੱਠੇ 

ਹੋਏ।

33376 781 Gr mih nv 
iniD Bry BMfwrw  
rwm nwim rMgu 
lwgw]

Ghar Mehi Nav 

Nidhh Bharae 

Bhanddaaraa 

Raam Naam Rang 

Laagaa ||

Within the home of 

the heart are the nine 

treasures, filled to 

overflowing. He has 

fallen in love with the 

Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ (ਜਹਰਦੇ-

) ਘਰ ਜਵਚ (ਮਾਨੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ) 

ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦੇ ਭੂੰ ਡਾਰੇ 

ਭਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

33377 781 nwnk jn pRBu 
kdy n ivsrY  
pUrn jw ky 
Bwgw]2]

Naanak Jan Prabh 

Kadhae N Visarai 

Pooran Jaa Kae 

Bhaagaa ||2||

Servant Nanak shall 

never forget God; his 

destiny is perfectly 

fulfilled. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ 

ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ 
॥੨॥

33378 781 CwieAw pRiB 
CqRpiq kIn@I  
sglI qpiq 
ibnwsI rwm]

Shhaaeiaa Prabh 

Shhathrapath 

Keenhee Sagalee 

Thapath Binaasee 

Raam ||

God, the King, has 

given me shade under 

His canopy, and the 

fire of desire has been 

totally extinguished.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ) 

ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਜਖਆ, (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਸਾਰੀ 
ਸੜਨ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ।
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33379 781 dUK pwp kw fyrw 
FwTw kwrju 
AwieAw rwsI 
rwm]

Dhookh Paap Kaa 

Ddaeraa Dtaathaa 

Kaaraj Aaeiaa 

Raasee Raam ||

The home of sorrow 

and sin has been 

demolished, and all 

affairs have been 

resolved.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਢਜਹ 

ਜਗਆ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੀਵਨ-

ਮਨੋਰਥ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਗਆ।

33380 781 hir pRiB 
PurmwieAw imtI 
blwieAw swcu 
Drmu puMnu 
PilAw]

Har Prabh 

Furamaaeiaa 

Mittee Balaaeiaa 

Saach Dhharam 

Punn Faliaa ||

When the Lord God so 

commands, 

misfortune is averted; 

true righteousness, 

Dharma and charity 

flourish.

ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਦੱਤਾ 
(ਤੇ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ) ਬਲਾ (ਦਾ ਪਿਭਾਵ) 

ਮੱੁਕ ਜਗਆ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੂੰ ਨ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 

ਜਗਆ।

33381 782 so pRBu Apunw  
sdw iDAweIAY  
sovq bYsq 
KilAw]

KilAw:polw bolo So Prabh Apunaa 

Sadhaa 

Dhhiaaeeai Sovath 

Baisath Khaliaa ||

Meditate forever on 

your God, when you 

sleep and sit and 

stand.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੱੁਜਤਆਂ ਬੈਜਠਆਂ 

ਖਲੋਜਤਆਂ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

33382 782 gux inDwn 
suKswgr suAwmI  
jil Qil 
mhIAil soeI]

Gun Nidhhaan 

Sukh Saagar 

Suaamee Jal Thhal 

Meheeal Soee ||

The Lord and Master is 

the treasure of virtue, 

the ocean of peace; 

He pervades the 

water, the land and 

the sky.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਭੂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ, 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ, ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

(ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ)।
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33383 782 jn nwnk pRB 
kI srxweI iqsu 
ibnu Avru n 
koeI]3]

Jan Naanak Prabh 

Kee Saranaaee 

This Bin Avar N 

Koee ||3||

Servant Nanak has 

entered God's 

Sanctuary; there is no 

other than Him. ||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਹੀ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ ॥੩॥

33384 782 myrw Gru binAw  
bnu qwlu binAw  
pRB prsy hir 
rwieAw rwm]

Maeraa Ghar 

Baniaa Ban Thaal 

Baniaa Prabh 

Parasae Har 

Raaeiaa Raam ||

My home is made, the 

garden and pool are 

made, and my 

Sovereign Lord God 

has met me.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿਦੋਂ ਦੇ) ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ 

ਹਨ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ 
ਜਹਰਦਾ (ਸਭ ਕੁਝ) ਸੋਹਣਾ 
(ਸੋਹਣੀ ਆਤਮਕ ਰੂੰਗਣ 

ਵਾਲਾ) ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।

33385 782 myrw mnu soihAw  
mIq swjn srsy  
gux mMgl hir 
gwieAw rwm]

Maeraa Man 

Sohiaa Meeth 

Saajan Sarasae 

Gun Mangal Har 

Gaaeiaa Raam ||

My mind is adorned, 

and my friends rejoice; 

I sing the songs of joy, 

and the Glorious 

Praises of the Lord.

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਸੋਹਣਾ (ਸੋਹਣੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਵਾਲਾ) ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਜਮੱਤਰ (ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਗਏ ਹਨ।
33386 782 gux gwie pRBU 

iDAwie swcw  
sgl ieCw 
pweIAw]

Gun Gaae Prabhoo 

Dhhiaae Saachaa 

Sagal Eishhaa 

Paaeeaa ||

Singing the Glorious 

Praises of the True 

Lord God, all desires 

are fulfilled.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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33387 782 gur crx lwgy  
sdw jwgy min 
vjIAw 
vwDweIAw]

Gur Charan Laagae 

Sadhaa Jaagae 

Man Vajeeaa 

Vaadhhaaeeaa ||

Those who are 

attached to the Guru's 

Feet are always awake 

and aware; His Praises 

resound and resonate 

through their minds.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਉਤਸ਼ਾਹ-ਭਜਰਆ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

33388 782 krI ndir 
suAwmI suKhgwmI  
hlqu plqu 
svwirAw]

Karee Nadhar 

Suaamee Sukheh 

Gaamee Halath 

Palath Savaariaa ||

My Lord and Master, 

the bringer of peace, 

has blessed me with 

His Grace; He has 

arranged this world, 

and the world 

hereafter for me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕੀਤੀ, 
(ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ) ਇਹ ਲੋਕ 

ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ।

33389 782 ibnvMiq nwnk  
inq nwmu jpIAY  
jIau ipMfu ijin 
DwirAw]4]4]7
]

Binavanth Naanak 

Nith Naam Japeeai 

Jeeo Pindd Jin 

Dhhaariaa 

||4||4||7||

Prays Nanak, chant 

the Naam, the Name 

of the Lord forever; He 

is the Support of the 

body and soul. 

||4||4||7||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ 

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਜਟਕਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੭॥

33390 782 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:
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33391 782 BY swgro BY 
swgru qirAw  
hir hir nwmu 
iDAwey rwm]

Bhai Saagaro Bhai 

Saagar Thariaa Har 

Har Naam 

Dhhiaaeae Raam 

||

The terrifying world-

ocean, the terrifying 

world-ocean - I have 

crossed over it, 

meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਡਰਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

33392 782 boihQVw hir 
crx ArwDy  
imil siqgur 
pwir lGwey rwm]

Bohithharraa Har 

Charan Araadhhae 

Mil Sathigur Paar 

Laghaaeae Raam 

||

I worship and adore 

the Lord's Feet, the 

boat to carry me 

across. Meeting the 

True Guru, I am 

carried over.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਸੋਹਣਾ 
ਿਹਾਜ਼ ਹਨ, (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਹਜਰ-ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

33393 782 gur sbdI qrIAY  
bhuiV n mrIAY  
cUkY Awvx jwxw]

Gur Sabadhee 

Thareeai Bahurr N 

Mareeai Chookai 

Aavan Jaanaa ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

cross over, and I shall 

not die again; my 

comings and goings 

are ended.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜੀਦੀ, ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

33394 782 jo ikCu krY soeI 
Bl mwnau qw 
mnu shij 
smwxw]

Jo Kishh Karai 

Soee Bhal Maano 

Thaa Man Sehaj 

Samaanaa ||

Whatever He does, I 

accept as good, and 

my mind merges in 

celestial peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਭਲਾ ਮੂੰਨਦਾ ਹਾਂ। (ਿਦੋਂ ਇਹ 

ਰਸਤਾ ਿਜੜਆ ਿਾਏ) ਤਦੋਂ 
ਮਨ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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33395 782 dUK n BUK n rogu 
n ibAwpY  
suKswgr srxI 
pwey]

Dhookh N Bhookh 

N Rog N Biaapai 

Sukh Saagar 

Saranee Paaeae ||

Neither pain, nor 

hunger, nor disease 

afflicts me. I have 

found the Sanctuary of 

the Lord, the ocean of 

peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਕੋਈ ਦੱੁਖ, 

ਕੋਈ ਭੁੱ ਖ, ਕੋਈ ਰੋਗ, ਕੋਈ ਭੀ 
ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

33396 782 hir ismir 
ismir nwnk  
rMig rwqw mn kI 
icMq imtwey]1]

Har Simar Simar 

Naanak Rang 

Raathaa Man Kee 

Chinth Mittaaeae 

||1||

Meditating,meditating 

in remembrance on 

the Lord,Nanak is 

imbued with His Love; 

his mind's anxieties 

are dispelled. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਮਟਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

33397 782 sMq jnw hir mMqRü 
idRVwieAw hir 
swjn vsgiq 
kIny rwm]

v`s-giq Santh Janaa Har 

Manthra 

Dhrirraaeiaa Har 

Saajan Vasagath 

Keenae Raam ||

The humble Saints 

have implanted the 

Lord's Mantra within 

me,and the Lord,my 

Best Friend, has come 

under my power.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ (ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ 
ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਪਿਭੂ ਿੀ ਉਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਵੱਸ ਹੋ 

ਗਏ।

33398 782 AwpnVw mnu 
AwgY DirAw  
srbsu Twkuir 
dIny rwm]

Awpn-Vw[ srbsu:polw 
imlvW

Aapanarraa Man 

Aagai Dhhariaa 

Sarabas Thaakur 

Dheenae Raam ||

I have dedicated my 

mind to my Lord and 

Master, and offered it 

to Him, and He has 

blessed me with 

everything.

(ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ) ਆਪਣਾ 
ਜਪਆਰਾ ਮਨ (ਪਿਭੂ-ਠਾਕੁਰ ਦੇ) 

ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, (ਅੱਗੋਂ) 
ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ (ਉਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਦੇ ਜਦੱਤਾ।
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33399 782 kir ApunI dwsI 
imtI audwsI  
hirmMdir iQiq 
pweI]

Kar Apunee 

Dhaasee Mittee 

Oudhaasee Har 

Mandhar Thhith 

Paaee ||

He has made me His 

hand-maiden and 

slave; my sadness is 

dispelled, and in the 

Lord's Temple, I have 

found stability.

ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ 
ਜਲਆ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ 

ਆਜਦਕ ਲਈ) ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ 

ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਬਣਾਏ ਇਸ ਸਰੀਰ-ਮੂੰਦਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਕਾਉ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ।
33400 782 And ibnod 

ismrhu pRBu swcw  
ivCuiV kbhU n 
jweI]

Anadh Binodh 

Simarahu Prabh 

Saachaa Vishhurr 

Kabehoo N Jaaee 

||

My joy and bliss are in 

meditating on my True 

God; I shall never be 

separated from Him 

again.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ (ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ 
ਰਜਹਣਗੇ। (ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) ਜਵਛੁੜ 

ਕੇ ਕਦੇ ਭੀ (ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ) 

ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੀ।
33401 782 sw vfBwgix 

sdw sohwgix  
rwm nwm gux 
cIn@y]

Saa 

Vaddabhaagan 

Sadhaa Sohaagan 

Raam Naam Gun 

Cheenhae ||

She alone is very 

fortunate, and a true 

soul-bride, who 

contemplates the 

Glorious Vision of the 

Lord's Name.

ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ, 

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ-ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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33402 782 khu nwnk rvih 
rMig rwqy pRym 
mhw ris 
BIny]2]

Kahu Naanak 

Ravehi Rang 

Raathae Praem 

Mehaa Ras 

Bheenae ||2||

Says Nanak, I am 

imbued with His Love, 

drenched in the 

supreme, sublime 

essence of His Love. 

||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿੇਮ 

ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਜਭੱਿੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

33403 782 And ibnod Bey 
inq sKIey mMgl 
sdw hmwrY rwm]

Anadh Binodh 

Bheae Nith 

Sakheeeae Mangal 

Sadhaa Hamaarai 

Raam ||

I am in continual bliss 

and ecstasy, O my 

companions; I sing the 

songs of joy forever.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਉ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

33404 782 AwpnVY pRiB 
Awip sIgwrI  
soBwvMqI nwry 
rwm]

Aapanarrai Prabh 

Aap Seegaaree 

Sobhaavanthee 

Naarae Raam ||

God Himself has 

embellished her, and 

she has become His 

virtuous soul-bride.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

33405 782 shj suBwie Bey 
ikrpwlw gux 
Avgx n 
bIcwirAw]

Sehaj Subhaae 

Bheae Kirapaalaa 

Gun Avagan N 

Beechaariaa ||

With natural ease, He 

has become Merciful 

to her. He does not 

consider her merits or 

demerits.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੇ ਜਪਆਰ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹੀ {ਸਹਿ-सह जायते 
इतत सहजं} ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਵਲ ਜਧਆਨ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ।
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33406 782 kMiT lgwie lIey 
jn Apuny rwm 
nwm auir 
DwirAw]

Kanth Lagaae 

Leeeae Jan 

Apunae Raam 

Naam Our 

Dhhaariaa ||

He hugs His humble 

servants close in His 

Loving Embrace; they 

enshrine the Lord's 

Name in their hearts.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

33407 782 mwn moh md 
sgl ibAwpI  
kir ikrpw 
Awip invwry]

Maan Moh Madh 

Sagal Biaapee Kar 

Kirapaa Aap 

Nivaarae ||

Everyone is engrossed 

in arrogant pride, 

attachment and 

intoxication; in His 

Mercy, He has freed 

me of them.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਅਹੂੰਕਾਰ, 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ (ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।
33408 782 khu nwnk BY 

swgru qirAw  
pUrn kwj 
hmwry]3]

Kahu Naanak Bhai 

Saagar Thariaa 

Pooran Kaaj 

Hamaarae ||3||

Says Nanak, I have 

crossed over the 

terrifying world-ocean, 

and all my affairs are 

perfectly resolved. 

||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਉਸ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਇਸ) ਜਭਆਨਕ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

(ਭੀ) ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਰਹੇ ਹਨ ॥੩॥

33409 782 gux gopwl gwvhu 
inq sKIho sgl 
mnorQ pwey rwm]

Gun Gopaal 

Gaavahu Nith 

Sakheeho Sagal 

Manorathh 

Paaeae Raam ||

Continually sing the 

Glorious Praises of the 

World-Lord, O my 

companions; all your 

wishes shall be 

granted.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ 
ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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33410 782 sPl jnmu hoAw 
imil swDU  
eykMkwru iDAwey 
rwm]

Safal Janam Hoaa 

Mil Saadhhoo 

Eaekankaar 

Dhhiaaeae Raam 

||

Life becomes fruitful, 

meeting with the Holy 

Saints, and meditating 

on the One God, the 

Creator of the 

Universe.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਿੀਵਨ ਕਾਮਯਾਬ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

33411 782 jip eyk pRBU  
Anyk rivAw  
srb mMfil 
CwieAw]

(mMfil)smUh bRhmMfW 
c[(CwieAw)pUrn

Jap Eaek Prabhoo 

Anaek Raviaa 

Sarab Manddal 

Shhaaeiaa ||

Chant, and meditate 

on the One God, who 

permeates and 

pervades the many 

beings of the whole 

Universe.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਉਹ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ।

33412 782 bRhmo pswrw 
bRhmu psirAw  
sBu bRhmu idRstI 
AwieAw]

Brehamo Pasaaraa 

Breham Pasariaa 

Sabh Breham 

Dhrisattee Aaeiaa 

||

God created it, and 

God spreads through 

it everywhere. 

Everywhere I look, I 

see God.

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ) 
ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਹੀ ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

33413 782 jil Qil 
mhIAil pUir 
pUrn iqsu ibnw  
nhI jwey]

Jal Thhal Meheeal 

Poor Pooran This 

Binaa Nehee 

Jaaeae ||

The Perfect Lord is 

perfectly pervading 

and permeating the 

water, the land and 

the sky; there is no 

place without Him.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਭੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਪਾਣੀ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ ਜਵਚ, 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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33414 783 pyiK drsnu 
nwnk ibgsy  
Awip ley 
imlwey]4]5]8]

Paekh Dharasan 

Naanak Bigasae 

Aap Leae Milaaeae 

||4||5||8||

Beholding the Blessed 

Vision of His Darshan, 

Nanak has blossomed 

forth; the Lord has 

united him in Union. 

||4||5||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ) ਆਪ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਉਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਆਨੂੰ ਦ-

ਭਰਪੂਰ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੫॥੮॥

33415 783 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

33416 783 Aibcl ngru  
goibMd gurU kw  
nwmu jpq suKu 
pwieAw rwm]

Abichal Nagar 

Gobindh Guroo 

Kaa Naam Japath 

Sukh Paaeiaa 

Raam ||

Eternal and 

immovable is the City 

of God and Guru; 

chanting His Name, I 

have found peace.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ, (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ) 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਰਜਹਣ ਲਈ ਸ਼ਹਰ ਬਣ ਜਗਆ।

33417 783 mn ieCy syeI 
Pl pwey krqY 
Awip vswieAw 
rwm]

Man Eishhae 

Saeee Fal Paaeae 

Karathai Aap 

Vasaaeiaa Raam ||

I have obtained the 

fruits of my mind's 

desires; the Creator 

Himself established it.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਉਸ ਸਰੀਰ-

ਸ਼ਹਰ ਨੂੂੰ ) ਆਪ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ 
(ਆਪਣੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਜਤਆਰ 

ਕਰ ਜਲਆ) ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਮਨ-ਮੂੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸਦਾ 
ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
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33418 783 krqY Awip 
vswieAw srb 
suK pwieAw puq 
BweI isK 
ibgwsy]

Karathai Aap 

Vasaaeiaa Sarab 

Sukh Paaeiaa Puth 

Bhaaee Sikh 

Bigaasae ||

The Creator Himself 

established it. I have 

found total peace; my 

children, siblings and 

Sikhs have all 

blossomed forth in 

bliss.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਵੱਸਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕਰ 

ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ-

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੇ, (ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹ) 

ਜਸੱਖ (ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹ) ਪੱੁਤਰ 

(ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹ) ਭਰਾ ਸਦਾ ਜਖੜੇ-

ਮੱਥੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
33419 783 gux gwvih pUrn 

prmysur kwrju 
AwieAw rwsy]

Gun Gaavehi 

Pooran 

Paramaesur Kaaraj 

Aaeiaa Raasae ||

Singing the Glorious 

Praises of the Perfect 

Transcendent Lord, my 

affairs have come to 

be resolved.

(ਉਹ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ) ਿੀਵਨ ਮਨੋਰਥ 

ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

33420 783 pRBu Awip suAwmI  
Awpy rKw Awip 
ipqw Awip 
mwieAw]

Prabh Aap 

Suaamee Aapae 

Rakhaa Aap Pithaa 

Aap Maaeiaa ||

God Himself is my 

Lord and Master. He 

Himself is my Saving 

Grace; He Himself is 

my father and mother.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸਣ 

ਲਈ ਸ਼ਹਰ ਬਣਾ ਜਲਆ) 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ) ਸਦਾ ਆਪ ਹੀ ਰਾਖਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ 

ਆਪਣ ੇਪੱੁਤਰ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਲਈ) ਆਪ ਹੀ 
ਜਪਉ ਆਪ ਹੀ ਮਾਂ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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33421 783 khu nwnk  
siqgur bilhwrI  
ijin eyhu Qwnu 
suhwieAw]1]

Kahu Naanak 

Sathigur 

Balihaaree Jin 

Eaehu Thhaan 

Suhaaeiaa ||1||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to the True 

Guru, who has 

embellished and 

adorned this place. 

||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਹੁ, ਜਿਸ ਨੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜਕਸੇ 

ਵਡ-ਭਾਗੀ ਦੇ) ਇਸ ਸਰੀਰ-ਥਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

33422 783 Gr mMdr htnwly 
sohy ijsu ivic 
nwmu invwsI 
rwm]

(Gr)gurU ky mihl, 
AQvw guris`KW dy Gr[ 
(mMdr)hirmMdr swihb 
jI, sRIr[(htnwly)gurU 
ky bzwr, SuB guxW dy 
bzwr

Ghar Mandhar 

Hattanaalae Sohae 

Jis Vich Naam 

Nivaasee Raam ||

Homes, mansions, 

stores and markets are 

beautiful, when the 

Lord's Name abides 

within.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਜਿਸ (ਸਰੀਰ-ਨਗਰ) 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਸੋਹਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

33423 783 sMq Bgq hir 
nwmu ArwDih  
ktIAY jm kI 
PwsI rwm]

Santh Bhagath Har 

Naam Araadhhehi 

Katteeai Jam Kee 

Faasee Raam ||

The Saints and 

devotees worship the 

Lord's Name in 

adoration, and the 

noose of Death is cut 

away.

(ਉਸ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਜਵਚ ਬੈਠੇ) 

ਸੂੰਤ-ਿਨ ਭਗਤ-ਿਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

33424 783 kwtI jm PwsI  
pRiB AibnwsI  
hir hir nwmu 
iDAwey]

Kaattee Jam 

Faasee Prabh 

Abinaasee Har Har 

Naam Dhhiaaeae 

||

The noose of Death is 

cut away, meditating 

on the Name of the 

Eternal, Unchanging 

Lord, Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ, 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟ 

ਜਦੱਤੀ।
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33425 783 sgl smgRI 
pUrn hoeI mn 
ieCy Pl pwey]

sm`gRI Sagal Samagree 

Pooran Hoee Man 

Eishhae Fal 

Paaeae ||

Everything is perfect 

for them, and they 

obtain the fruits of 

their mind's desires.

(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਕੱਟਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣ 

ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਮਨ-ਬਾਂਛਤ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਹੋ ਗਈਆਂ।

33426 783 sMq sjn suiK 
mwxih rlIAw  
dUK drd BRm 
nwsI]

s`jn Santh Sajan Sukh 

Maanehi Raleeaa 

Dhookh Dharadh 

Bhram Naasee ||

The Saints and friends 

enjoy peace and 

pleasure; their pain, 

suffering and doubts 

are dispelled.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ) ਸੂੰਤ-ਿਨ ਭਗਤ-

ਿਨ ਸੁਖ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। 
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦਰਦ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
33427 783 sbid svwry 

siqguir pUrY  
nwnk sd bil 
jwsI]2]

Sabadh Savaarae 

Sathigur Poorai 

Naanak Sadh Bal 

Jaasee ||2||

The Perfect True Guru 

has embellished them 

with the Word of the 

Shabad; Nanak is 

forever a sacrifice to 

them. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਮੈਂ) ਉਸ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
ਜਿਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਸਰਨ-ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਿੀਵਨ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ ॥੨॥

33428 783 dwiq Ksm kI 
pUrI hoeI inq 
inq cVY svweI 
rwm]

Dhaath Khasam 

Kee Pooree Hoee 

Nith Nith Charrai 

Savaaee Raam ||

The gift of our Lord 

and Master is perfect; 

it increases day by day.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਪੂਰਨ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼) ਸਦਾ 
ਵਧਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,
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33429 783 pwrbRhim 
Ksmwnw kIAw  
ijs dI vfI 
vifAweI rwm]

Ksmwnwp`K Paarabreham 

Khasamaanaa 

Keeaa Jis Dhee 

Vaddee Vaddiaaee 

Raam ||

The Supreme Lord 

God has made me His 

own; His Glorious 

Greatness is so great!

ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

33430 783 Awid jugwid 
Bgqn kw rwKw  
so pRBu BieAw 
dieAwlw]

Aadh Jugaadh 

Bhagathan Kaa 

Raakhaa So Prabh 

Bhaeiaa 

Dhaeiaalaa ||

From the very 

beginning, and 

throughout the ages, 

He is the Protector of 

His devotees; God has 

become merciful to 

me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ 
ਰਾਖਾ ਬਜਣਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਭਗਤਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ।

33431 783 jIA jMq siB 
suKI vswey pRiB 
Awpy kir 
pRiqpwlw]

Jeea Janth Sabh 

Sukhee Vasaaeae 

Prabh Aapae Kar 

Prathipaalaa ||

All beings and 

creatures now dwell in 

peace; God Himself 

cherishes and cares 

for them.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ 

ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

33432 783 dh ids pUir 
rihAw jsu 
suAwmI kImiq 
khxu n jweI]

Dheh Dhis Poor 

Rehiaa Jas 

Suaamee Keemath 

Kehan N Jaaee ||

The Praises of the Lord 

and Master are totally 

pervading in the ten 

directions; I cannot 

express His worth.

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਜਖਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਦਾ) ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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33433 783 khu nwnk  
siqgur bilhwrI  
ijin Aibcl 
nIv rKweI]3]

Kahu Naanak 

Sathigur 

Balihaaree Jin 

Abichal Neev 

Rakhaaee ||3||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to the True 

Guru, who has laid this 

eternal foundation. 

||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਭਾਈ! 

ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਹ ਜਹੱਲਣ 

ਵਾਲੀ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ 
ਗੁਰੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਅਜਹੱਲ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥
33434 783 igAwn iDAwn 

pUrn prmysur  
hir hir kQw 
inq suxIAY rwm]

Giaan Dhhiaan 

Pooran 

Paramaesur Har 

Har Kathhaa Nith 

Suneeai Raam ||

The spiritual wisdom 

and meditation of the 

Perfect Transcendent 

Lord, and the Sermon 

of the Lord, Har, Har, 

are continually heard 

there.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਸ 'ਅਜਬਚਲ 

ਨਗਰ' ਜਵਚ) ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਣ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਨ ਦੀ ਕਥਾ-ਜਵਚਾਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਸੁਣੀਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

33435 783 Anhd coj Bgq 
Bv BMjn Anhd 
vwjy DunIAY rwm]

Anehadh Choj 

Bhagath Bhav 

Bhanjan Anehadh 

Vaajae Dhhuneeai 

Raam ||

The devotees of the 

Lord, the Destroyer of 

fear, play endlessly 

there, and the 

unstruck melody 

resounds and vibrates 

there.

(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਰੀਰ 

ਨਗਰ ਜਵਚ) ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੋਿ-

ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਇਕ-ਰਸ ਪਿਬਲ 

ਧੁਨੀ ਉਠਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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33436 783 Anhd Juxkwry 
qqu bIcwry sMq 
gosit inq hovY]

Anehadh 

Jhunakaarae 

Thath Beechaarae 

Santh Gosatt Nith 

Hovai ||

The unstruck melody 

resounds and 

resonates, and the 

Saints contemplate 

the essence of reality; 

this discourse is their 

daily routine.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਸ 'ਅਜਬਚਲ 

ਨਗਰ' ਜਵਚ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਉਸ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕ-ਰਸ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਿਗਤ-ਦੇ-ਮੂਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਰੱਬੀ 
ਜਵਚਾਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

33437 783 hir nwmu 
ArwDih mYlu sB 
kwtih iklivK 
sgly KovY]

Har Naam 

Araadhhehi Mail 

Sabh Kaattehi 

Kilavikh Sagalae 

Khovai ||

They worship the 

Lord's Name, and all 

their filth is washed 

away; they rid 

themselves of all sins.

(ਸੂੰਤ-ਿਨ ਉਸ 'ਅਜਬਚਲ 

ਨਗਰ' ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

33438 783 qh jnm n 
mrxw Awvx 
jwxw bhuiV n 
pweIAY juonIAY]

Theh Janam N 

Maranaa Aavan 

Jaanaa Bahurr N 

Paaeeai Juoneeai 

||

There is no birth or 

death there, no 

coming or going, and 

no entering into the 

womb of reincarnation 

again.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ('ਅਜਬਚਲ 

ਨਗਰ') ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ ਿਨਮ-

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ।
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33439 783 nwnk guru 
prmysru pwieAw  
ijsu pRswid ieC 
punIAY]4]6]9]

Naanak Gur 

Paramaesar 

Paaeiaa Jis 

Prasaadh Eishh 

Puneeai 

||4||6||9||

Nanak has found the 

Guru, the 

Transcendent Lord; by 

His Grace, desires are 

fulfilled. ||4||6||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ, (ਆਖ-ਹੇ) ਭਾਈ!) 

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਹਰੇਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹ 

ਪਰਮੇਸਰ (ਉਸ 'ਅਜਬਚਲ 

ਨਗਰ' ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ) ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥੯॥

33440 783 sUhI mhlw 5] Soohee Mehalaa 5 

||

Soohee, Fifth Mehl:

33441 783 sMqw ky kwrij  
Awip KloieAw  
hir kMmu krwvix 
AwieAw rwm]

Santhaa Kae 

Kaaraj Aap 

Khaloeiaa Har 

Kanm Karaavan 

Aaeiaa Raam ||

The Lord Himself has 

stood up to resolve 

the affairs of the 

Saints; He has come to 

complete their tasks.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ 

ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਜਕ 

ਆਪਣ)ੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

ਉਹ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਆਪਣ ੇਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚੜਹਾਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪ 

ਆਉਂਦਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

33442 783 Driq suhwvI 
qwlu suhwvw ivic 
AMimRq jlu 
CwieAw rwm]

Dhharath 

Suhaavee Thaal 

Suhaavaa Vich 

Anmrith Jal 

Shhaaeiaa Raam ||

The land is beautiful, 

and the pool is 

beautiful; within it is 

contained the 

Ambrosial Water.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਿਭਾਵ 

ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
(ਕਾਂਇਆਂ-) ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
(ਜਹਰਦਾ) ਤਲਾਬ ਸੋਹਣਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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33443 783 AMimRq jlu 
CwieAw pUrn 
swju krwieAw  
sgl mnorQ pUry]

Anmrith Jal 

Shhaaeiaa Pooran 

Saaj Karaaeiaa 

Sagal Manorathh 

Poorae ||

The Ambrosial Water 

is filling it, and my job 

is perfectly complete; 

all my desires are 

fulfilled.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਸਾਰਾ 
ਉੱਦਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

33444 783 jY jYkwru BieAw 
jg AMqir lwQy 
sgl ivsUry]

Jai Jai Kaar 

Bhaeiaa Jag 

Anthar Laathhae 

Sagal Visoorae ||

Congratulations are 

pouring in from all 

over the world; all my 

sorrows are 

eliminated.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਝੋਰੇ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

33445 783 pUrn purK Acuq 
AibnwsI jsu 
vyd purwxI 
gwieAw]

A-c`uq Pooran Purakh 

Achuth Abinaasee 

Jas Vaedh 

Puraanee Gaaeiaa 

||

The Vedas and the 

Puraanas sing the 

Praises of the Perfect, 

Unchanging, 

Imperishable Primal 

Lord.

ਉਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਅਤੇ 

ਕਦੇ ਨਾਹ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ (ਇਹੀ) ਜਸਫ਼ਜਤ 

(ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਵੇਦਾਂ 
ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ (ਭੀ) ਕੀਤੀ ਹੈ।
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33446 783 Apnw ibrdu 
riKAw prmysir  
nwnk nwmu 
iDAwieAw]1]

Apanaa Biradh 

Rakhiaa 

Paramaesar 

Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa ||1||

The Transcendent 

Lord has kept His 

promise, and 

confirmed His nature; 

Nanak meditates on 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ 
ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ 

ਰੱਜਖਆ ਹੈ (ਜਕ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਸ 

ਨੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ 

ਦਾ) ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

33447 783 nv iniD isiD 
iriD dIny krqy  
qoit n AwvY 
kweI rwm]

Nav Nidhh Sidhh 

Ridhh Dheenae 

Karathae Thott N 

Aavai Kaaee Raam 

||

The Creator has given 

me the nine treasures, 

wealth and spiritual 

powers, and I do not 

lack anything.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਕ 

ਅਜਿਹੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਿੋ, 
ਮਾਨੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ ਿੋ, ਮਾਨੋ, ਸਾਰੀਆਂ 

ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ 

ਦਾਤ ਜਵਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

33448 784 Kwq Krcq 
iblCq suKu 
pwieAw krqy kI 
dwiq svweI 
rwm]

Khaath 

Kharachath 

Bilashhath Sukh 

Paaeiaa Karathae 

Kee Dhaath 

Savaaee Raam ||

Eating, spending and 

enjoying, I have found 

peace; the gifts of the 

Creator Lord 

continually increase.

ਇਸ ਨਾਮ- ਦਾਤ ਨੂੂੰ  ਖਾਂਜਦਆਂ 

ਵੂੰ ਡਜਦਆਂ ਤੇ ਮਾਣਜਦਆਂ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, 

ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

(ਜਦਨੋ ਜਦਨ) ਵਧਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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33449 784 dwiq svweI  
inKuit n jweI  
AMqrjwmI 
pwieAw]

Dhaath Savaaee 

Nikhutt N Jaaee 

Antharajaamee 

Paaeiaa ||

His gifts increase and 

shall never be 

exhausted; I have 

found the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts.

(ਯਕੀਨ ਿਾਣੋ, ਇਹ) ਦਾਤ 

ਵਧਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੀ 
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

33450 784 koit ibGn sgly 
auiT nwTy dUKu n 
nyVY AwieAw]

Kott Bighan 

Sagalae Outh 

Naathae Dhookh 

N Naerrai Aaeiaa 

||

Millions of obstacles 

have all been 

removed, and pain 

does not even 

approach me.

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ 

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚੋਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ।
33451 784 sWiq shj 

AwnMd Gnyry  
ibnsI BUK 
sbweI]

Saanth Sehaj 

Aanandh 

Ghanaerae 

Binasee Bhookh 

Sabaaee ||

Tranquility, peace, 

poise and bliss in 

abundance prevail, 

and all my hunger is 

satisfied.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਸਾਰੀ ਹੀ ਭੁੱ ਖ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਠੂੰ ਢ 

ਵਰਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

33452 784 nwnk gux gwvih 
suAwmI ky Acrju 
ijsu vifAweI 
rwm]2]

A-crju Naanak Gun 

Gaavehi Suaamee 

Kae Acharaj Jis 

Vaddiaaee Raam 

||2||

Nanak sings the 

Glorious Praises of his 

Lord and Master, 

whose Glorious 

Greatness is 

wonderful and 

amazing. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ॥੨॥
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33453 784 ijs kw kwrju  
iqn hI kIAw  
mwxsu ikAw 
vycwrw rwm]

Jis Kaa Kaaraj Thin 

Hee Keeaa 

Maanas Kiaa 

Vaechaaraa Raam 

||

It was His job, and He 

has done it; what can 

the mere mortal being 

do?

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਿੋੜਨਾ-ਇਹ) 

ਕੂੰਮ ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ 
(ਆਪਣਾ) ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ (ਸਦਾ 
ਇਹ ਕੂੰਮ) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕੋਈ 

ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ।

33454 784 Bgq sohin hir 
ky gux gwvih  
sdw krih 
jYkwrw rwm]

Bhagath Sohan 

Har Kae Gun 

Gaavehi Sadhaa 

Karehi Jaikaaraa 

Raam ||

The devotees are 

adorned, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord; they proclaim 

His eternal victory.

(ਉਸੇ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ) 

ਭਗਤ (ਉਸ) ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

33455 784 gux gwie goibMd 
And aupjy  
swDsMgiq sMig 
bnI]

Gun Gaae 

Gobindh Anadh 

Oupajae 

Saadhhasangath 

Sang Banee ||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, bliss 

wells up, and we are 

friends with the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ) 

ਆਨੂੰ ਦ (ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ) ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨਾਲ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ) ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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33456 784 ijin audmu kIAw 
qwl kyrw iqs 
kI aupmw ikAw 
gnI]

Jin Oudham Keeaa 

Thaal Kaeraa This 

Kee Oupamaa Kiaa 

Ganee ||

He who made the 

effort to construct this 

sacred pool - how can 

his praises be 

recounted?

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਨੇ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-) 

ਤਾਲ (ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਭਰਨ) 

ਦਾ ਉੱਦਮ (ਸਦਾ) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਡਆਈ 

ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

33457 784 ATsiT qIrQ 
puMn ikirAw mhw 
inrml cwrw]

Athasath 

Theerathh Punn 

Kiriaa Mehaa 

Niramal Chaaraa ||

The merits of the sixty-

eight sacred shrines of 

pilgrimage, charity, 

good deeds and 

immaculate lifestyle, 

are found in this 

sacred pool.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਮ ਭਰਪੂਰ 

ਇਸ ਸੂੰਤ-ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ ਆ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਜਵੱਤਰ ਤੇ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਪੁੂੰ ਨ-ਕਰਮ ਆ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
33458 784 piqq pwvnu 

ibrdu suAwmI  
nwnk sbd 
ADwrw]3]

Pathith Paavan 

Biradh Suaamee 

Naanak Sabadh 

Adhhaaraa ||3||

It is the natural way of 

the Lord and Master 

to purify sinners; 

Nanak takes the 

Support of the Word 

of the Shabad. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਆਸਰਾ (ਦੇ ਕੇ) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ 

ਦੇਣਾ-ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਇਹ ਮੱੁਢ-

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਤੁਜਰਆ ਆ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

33459 784 gux inDwn myrw 
pRBu krqw  
ausqiq kaunu 
krIjY rwm]

Gun Nidhhaan 

Maeraa Prabh 

Karathaa 

Ousathath Koun 

Kareejai Raam ||

The treasure of virtue 

is my God, the Creator 

Lord; what Praises of 

Yours should I sing, O 

Lord?

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਮੇਰਾ 
ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਭੀ ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ, 
ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ (ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ) 
ਵਜਡਆਈ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ।
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33460 784 sMqw kI bynMqI 
suAwmI nwmu mhw 
rsu dIjY rwm]

Santhaa Kee 

Baenanthee 

Suaamee Naam 

Mehaa Ras 

Dheejai Raam ||

The prayer of the 

Saints is, ""O Lord and 

Master, please bless 

us with the supreme, 

sublime essence of 

Your Name.""

(ਉਸ ਦੇ) ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੀ (ਉਸ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ ਇਹ) ਅਰਦਾਸ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ-ਹੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਸੁਆਦਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਰੱਖ;

33461 784 nwmu dIjY dwnu 
kIjY ibsru nwhI  
iek iKno]

Naam Dheejai 

Dhaan Keejai Bisar 

Naahee Eik Khino 

||

Please, grant us Your 

Name, grant us this 

blessing, and do not 

forget us, even for an 

instant.

ਇਹ ਜਮਹਰ ਕਰ ਜਕ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਰੱਖ, ਇਕ ਜਖਨ 

ਭਰ ਭੀ (ਸਾਡੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ) 
ਨਾਹ ਭੁੱ ਲ।

33462 784 gux gopwl aucru 
rsnw sdw 
gweIAY An idno]

Gun Gopaal 

Ouchar Rasanaa 

Sadhaa Gaaeeai 

Anadhino ||

Chant the Glorious 

Praises of the World-

Lord, O my tongue; 

sing them forever, 

night and day.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਆਪਣੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਦਾ 
ਜਰਹਾ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

33463 784 ijsu pRIiq lwgI 
nwm syqI mnu qnu 
AMimRq BIjY]

Jis Preeth Laagee 

Naam Saethee 

Man Than 

Anmrith Bheejai ||

One who enshrines 

love for the Naam, the 

Name of the Lord, his 

mind and body are 

drenched with 

Ambrosial Nectar.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ 
ਤਨ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ (ਸਦਾ) 
ਤਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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33464 784 ibnvMiq nwnk 
ieC puMnI pyiK 
drsnu 
jIjY]4]7]10]

Binavanth Naanak 

Eishh Punnee 

Paekh Dharasan 

Jeejai 

||4||7||10||

Prays Nanak, my 

desires have been 

fulfilled; gazing upon 

the Blessed Vision of 

the Lord, I live. 

||4||7||10||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੭॥੧੦॥

33465 784 rwgu sUhI mhlw 
5 CMq 

Raag Soohee 

Mehalaa 5 

Shhantha

Raag Soohee, Fifth 

Mehl, Chhant:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ' (ਛੂੰਦ)।

33466 784 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

33467 784 imT bolVw jI  
hir sjxu 
suAwmI morw]

im`T Mith Bolarraa Jee 

Har Sajan 

Suaamee Moraa ||

My Dear Lord and 

Master, my Friend, 

speaks so sweetly.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਜਮੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ 
ਜਪਆਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ।

33468 784 hau sMmil QkI 
jI Ehu kdy n 
bolY kaurw]

Ho Sanmal 

Thhakee Jee Ouhu 

Kadhae N Bolai 

Kouraa ||

I have grown weary of 

testing Him, but still, 

He never speaks 

harshly to me.

ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ 

ਹਾਂ (ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕੌੜਾ 
ਬੋਲ ਬੋਜਲਆ ਯਾਦ ਆ ਿਾਏ, 

ਪਰ) ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ 

ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
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33469 784 kauVw boil n 
jwnY pUrn 
BgvwnY Aaugxu 
ko n icqwry]

Kourraa Bol N 

Jaanai Pooran 

Bhagavaanai 

Aougan Ko N 

Chithaarae ||

He does not know any 

bitter words; the 

Perfect Lord God does 

not even consider my 

faults and demerits.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਕੌੜਾ 
(ਖਰਵਾ) ਬੋਲਣਾ ਿਾਣਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ, (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਸਾਡਾ) 
ਕੋਈ ਭੀ ਔਗੁਣ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦਾ।

33470 784 piqq pwvnu hir 
ibrdu sdwey ieku 
iqlu nhI BMnY 
Gwly]

Pathith Paavan 

Har Biradh 

Sadhaaeae Eik Thil 

Nehee Bhannai 

Ghaalae ||

It is the Lord's natural 

way to purify sinners; 

He does not overlook 

even an iota of service.

ਉਹ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ-ਇਹ ਉਸ ਦਾ 
ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ 

ਦੱਜਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਅਤੇ ਉਹ 

ਜਕਸੇ ਦੀ ਭੀ) ਕੀਤੀ ਘਾਲ-

ਕਮਾਈ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਦੇਂਦਾ।

33471 784 Gt Gt vwsI 
srb invwsI nyrY 
hI qy nyrw]

Ghatt Ghatt 

Vaasee Sarab 

Nivaasee Naerai 

Hee Thae Naeraa 

||

He dwells in each and 

every heart, pervading 

everywhere; He is the 

nearest of the near.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ ਅੱਤ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

33472 784 nwnk dwsu sdw 
srxwgiq hir 
AMimRq sjxu 
myrw]1]

Naanak Dhaas 

Sadhaa 

Saranaagath Har 

Anmrith Sajan 

Maeraa ||1||

Slave Nanak seeks His 

Sanctuary forever; the 

Lord is my Ambrosial 

Friend. ||1||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥
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33473 784 hau ibsmu BeI 
jI hir drsnu 
dyiK Apwrw]

Ho Bisam Bhee Jee 

Har Dharasan 

Dhaekh Apaaraa ||

I am wonder-struck, 

gazing upon the 

incomparable Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਰੀ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ 

ਪਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹਾਂ।

33474 784 myrw suMdru 
suAwmI jI hau 
crnkml pg 
Cwrw]

Maeraa Sundhar 

Suaamee Jee Ho 

Charan Kamal Pag 

Shhaaraa ||

My Dear Lord and 

Master is so beautiful; 

I am the dust of His 

Lotus Feet.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ।

33475 784 pRB pyKq jIvw 
TMFI QIvw iqsu 
jyvfu Avru n 
koeI]

Prabh Paekhath 

Jeevaa Thandtee 

Thheevaa This 

Jaevadd Avar N 

Koee ||

Gazing upon God, I 

live, and I am at 

peace; no one else is 

as great as He is.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਜਦਆਂ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਜਿੂੰ ਦ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ-ਜਚੱਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

33476 784 Awid AMiq miD 
pRBu rivAw jil 
Qil mhIAil 
soeI]

Aadh Anth Madhh 

Prabh Raviaa Jal 

Thhal Meheeal 

Soee ||

Present at the 

beginning, end and 

middle of time, He 

pervades the sea, the 

land and the sky.

ਿਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ ਉਹੀ ਸੀ, 
ਿਗਤ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਜਵਚ ਉਹੀ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀ 
ਉਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ, ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਉਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

33477 784 crnkml jip 
swgru qirAw  
Bvjl auqry 
pwrw]

Charan Kamal Jap 

Saagar Thariaa 

Bhavajal Outharae 

Paaraa ||

Meditating on His 

Lotus Feet, I have 

crossed over the sea, 

the terrifying world-

ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੀਵ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦੇ ਆ 

ਰਹੇ ਹਨ।
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33478 784 nwnk srix 
pUrn prmysur  
qyrw AMqu n 
pwrwvwrw]2]

Naanak Saran 

Pooran 

Paramaesur 

Thaeraa Anth N 

Paaraavaaraa 

||2||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the 

Perfect Transcendent 

Lord; You have no end 

or limitation, Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪੂਰਨ 

ਪਰਮੇਸਰ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

33479 784 hau inmK n Cofw 
jI hir pRIqm 
pRwn ADwro]

Ho Nimakh N 

Shhoddaa Jee Har 

Preetham Praan 

Adhhaaro ||

I shall not forsake, 

even for an instant, 

my Dear Beloved Lord, 

the Support of the 

breath of life.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿੀਤਮ ਹਰੀ (ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਲਈ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਾਂਗਾ।

33480 784 guir siqgur 
kihAw jI swcw 
Agm bIcwro]

(A-gm) sog 
rihq[Agm:polw bolo

Gur Sathigur 

Kehiaa Jee 

Saachaa Agam 

Beechaaro ||

The Guru, the True 

Guru, has instructed 

me in the 

contemplation of the 

True, Inaccessible Lord.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ) 

ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਟੱਲ ਜਵਚਾਰ ਦੀ 
ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ।

33481 784 imil swDU dInw  
qw nwmu lInw  
jnm mrx duK 
nwTy]

Mil Saadhhoo 

Dheenaa Thaa 

Naam Leenaa 

Janam Maran 

Dhukh Naathae ||

Meeting with the 

humble, Holy Saint, I 

obtained the Naam, 

the Name of the Lord, 

and the pains of birth 

and death left me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਿਦੋਂ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦਾਜਤ) 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ) 

ਿਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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33482 784 shj sUK AwnMd 
Gnyry haumY 
ibnTI gwTy]

Sehaj Sookh 

Aanandh 

Ghanaerae 

Houmai Binathee 

Gaathae ||

I have been blessed 

with peace, poise and 

abundant bliss, and 

the knot of egotism 

has been untied.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਗੂੰਢ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

33483 785 sB kY miD sBhU 
qy bwhir rwg 
doK qy inAwro]

miD:polw bolo Sabh Kai Madhh 

Sabh Hoo Thae 

Baahar Raag 

Dhokh Thae 

Niaaro ||

He is inside all, and 

outside of all; He is 

untouched by love or 

hate.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਭੀ 
ਹੈ, (ਸਭ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਉਹ) ਮੋਹ ਅਤੇ 

ਈਰਖਾ (ਆਜਦਕ) ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
33484 785 nwnk dws goibMd 

srxweI hir 
pRIqmu mnih 
sDwro]3]

Naanak Dhaas 

Gobindh 

Saranaaee Har 

Preetham Manehi 

Sadhhaaro ||3||

Slave Nanak has 

entered the Sanctuary 

of the Lord of the 

Universe; the Beloved 

Lord is the Support of 

the mind. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਦਾ 
ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਪਿੀਤਮ ਹਰੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਆਸਰਾ 
(ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

33485 785 mY Kojq Kojq jI  
hir inhclu 
suGru pwieAw]

(su-Gru)bRhm jI Mai Khojath 

Khojath Jee Har 

Nihachal S Ghar 

Paaeiaa ||

I searched and 

searched, and found 

the immovable, 

unchanging home of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਭਾਲ ਕਰਜਦਆਂ 

ਕਰਜਦਆਂ ਮੈਂ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਉਹ 

ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਿੋ ਕਦੇ 

ਭੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ।
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33486 785 siB ADRüv ifTy 
jIau qw 
crnkml icqu 
lwieAw]

(ADRüv)clwiemwn Sabh Adhhraav 

Ddithae Jeeo Thaa 

Charan Kamal 

Chith Laaeiaa ||

I have seen that 

everything is 

transitory and 

perishable, and so I 

have linked my 

consciousness to the 

Lotus Feet of the Lord.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਜਖਆ ਜਕ (ਿਗਤ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ (ਪਦਾਰਥ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ, 

ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ (ਆਪਣਾ) ਮਨ ਿੋੜ 

ਜਲਆ।

33487 785 pRBu AibnwsI  
hau iqs kI 
dwsI mrY n AwvY 
jwey]

Prabh Abinaasee 

Ho This Kee 

Dhaasee Marai N 

Aavai Jaaeae ||

God is eternal and 

unchanging, and I am 

just His hand-maiden; 

He does not die, or 

come and go in 

reincarnation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ 

ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ (ਤਾਂ) 
ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, 
ਉਹ ਕਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

33488 785 Drm ArQ kwm 
siB pUrn min 
icMdI ieC pujwey]

ie`C[pu`jwey Dhharam Arathh 

Kaam Sabh Pooran 

Man Chindhee 

Eishh Pujaaeae ||

He is overflowing with 

Dharmic faith, wealth 

and success; He fulfills 

the desires of the 

mind.

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿਜਸੱਧ 

ਪਦਾਰਥ) ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ 

(ਆਜਦਕ) ਸਾਰੇ ਹੀ (ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ) ਮੌਿੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
(ਿੀਵ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਚਤਵੀ 
ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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33489 785 sRüiq isimRiq gun 
gwvih krqy isD 
swiDk muin jn 
iDAwieAw]

ism-i Riq: m mukqw 
bolo, A`Dy rwry R ishwrI 
lw ky :polw bolo, 
ishwrI q`qy nMU BI lwau[ 
s Rüiq

Sraath Simrith 

Gun Gaavehi 

Karathae Sidhh 

Saadhhik Mun Jan 

Dhhiaaeiaa ||

The Vedas and the 

Simritees sing the 

Praises of the Creator, 

while the Siddhas, 

seekers and silent 

sages meditate on Him.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਢੇਰ ਪੁਰਾਤਨ 

ਸਜਮਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ) ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਵੇਦ 

(ਆਜਦਕ) ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਿੋਗ-

ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ ਿੋਗੀ, 
ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੋਗੀ, 
ਸਾਰੇ ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ (ਉਸੇ ਦਾ 
ਨਾਮ) ਜਸਮਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

33490 785 nwnk srin 
ikRpwiniD 
suAwmI vfBwgI 
hir hir 
gwieAw]4]1]11
]

Naanak Saran 

Kirapaa Nidhh 

Suaamee 

Vaddabhaagee 

Har Har Gaaeiaa 

||4||1||11||

Nanak has entered the 

Sanctuary of his Lord 

and Master, the 

treasure of mercy; by 

great good fortune, he 

sings the Praises of the 

Lord, Har, Har. 

||4||1||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੧॥

33491 785 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

33492 785 vwr sUhI kI 
slokw nwil 
mhlw 3]

Vaar Soohee Kee 

Salokaa Naal 

Mehalaa 3 ||

Vaar Of Soohee, With 

Shaloks Of The Third 

Mehl:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਵਾਰ', ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ।
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33493 785 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

33494 785 sUhY vyis dohwgxI  
pr ipru rwvx 
jwie]

Soohai Vaes 

Dhohaaganee Par 

Pir Raavan Jaae ||

In her red robes the 

discarded bride goes 

out seeking enjoyment 

with another's 

husband.

ਿ ੋਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ-ਰੂਪ ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦੇ 

ਚੁਹਚੁਹੇ ਰੂੰਗ ਵਾਲੇ ਵੇਸ ਜਵਚ 

(ਮਸਤ) ਹੈ ਉਹ ਮੂੰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਪਰਾਏ 

ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਭੋਗਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

33495 785 ipru CoifAw Gir 
AwpxY mohI dUjY 
Bwie]

Pir Shhoddiaa 

Ghar Aapanai 

Mohee Dhoojai 

Bhaae ||

She leaves the 

husband of her own 

home, enticed by her 

love of duality.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਉਹ 

ਲੁੱ ਟੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ 

ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

33496 785 imTw kir kY 
KwieAw bhu 
swdhu viDAw 
rogu]

im`Tw Mithaa Kar Kai 

Khaaeiaa Bahu 

Saadhahu 

Vadhhiaa Rog ||

She finds it sweet, and 

eats it up; her 

excessive sensuality 

only makes her 

disease worse.

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਆਦਲੇ 

ਿਾਣ ਕੇ ਭੋਜਗਆ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ) ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤੇ 

ਚਸਜਕਆਂ ਤੋਂ ਰੋਗ ਵਧਦਾ ਹੈ।

33497 785 suDu Bqwru hir 
CoifAw iPir 
lgw jwie ivjogu]

Sudhh Bhathaar 

Har Shhoddiaa Fir 

Lagaa Jaae Vijog ||

She forsakes the Lord, 

her sublime Husband, 

and then later, she 

suffers the pain of 

separation from Him.

(ਭਾਵ), ਉਹ ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਬਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇਸ 

ਦਾ ਜਵਛੋੜਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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33498 785 gurmuiK hovY su 
plitAw hir 
rwqI swij 
sIgwir]

Guramukh Hovai S 

Palattiaa Har 

Raathee Saaj 

Seegaar ||

But she who becomes 

Gurmukh, turns away 

from corruption and 

adorns herself, 

attuned to the Love of 

the Lord.

ਿ ੋਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ 

ਰੂਪ ਗਹਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ ) ਸਿਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਜਪਆਰ) ਜਵਚ ਰੱਤੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

33499 785 shij scu ipru 
rwivAw hir 
nwmw aur Dwir]

Sehaj Sach Pir 

Raaviaa Har 

Naamaa Our 

Dhhaar ||

She enjoys her 

celestial Husband 

Lord,and enshrines 

the Lord's Name 

within her heart.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਧਾਰ ਕੇ ਸਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਮਾਣਦੀ ਹੈ।

33500 785 AwigAwkwrI 
sdw suohwgix  
Awip mylI 
krqwir]

Aagiaakaaree 

Sadhaa Suohaagan 

Aap Maelee 

Karathaar ||

She is humble and 

obedient; she is His 

virtuous bride forever; 

the Creator unites her 

with Himself.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ 
ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, 

ਕਰਤਾਰ (ਖਸਮ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੈ।

33501 785 nwnk ipru 
pwieAw hir 
swcw sdw 
suohwgix nwir]1]

Naanak Pir 

Paaeiaa Har 

Saachaa Sadhaa 

Suohaagan Naar 

||1||

O Nanak, she who has 

obtained the True 

Lord as her husband, 

is a happy soul-bride 

forever. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਖਸਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ 

ਹੈ ਉਹ (ਿੀਵ-) ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ 
ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੧॥

33502 785 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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33503 785 sUhvIey inmwxIey  
so shu sdw 
sm@wil]

Soohaveeeae 

Nimaaneeeae So 

Sahu Sadhaa 

Samhaal ||

O meek, red-robed 

bride, keep your 

Husband Lord always 

in your thoughts.

ਹੇ ਚੁਹਚੁਹੇ ਕਸੁੂੰ ਭੇ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਏ 

ਜਵਚਾਰੀਏ! ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਚੇਤੇ ਰੱਖ।

33504 785 nwnk jnmu 
svwrih Awpxw  
kulu BI CutI 
nwil]2]

Naanak Janam 

Savaarehi 

Aapanaa Kul Bhee 

Shhuttee Naal 

||2||

O Nanak, your life 

shall be embellished, 

and your generations 

shall be saved along 

with you. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ ਜਕ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਸਵਾਰ ਲਏਗਂੀ, ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਭੀ 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਾਇਗੀ 
॥੨॥

33505 785 pauVI] Pourree || Pauree:

33506 785 Awpy qKqu 
rcwieEnu  
Awkws pqwlw]

Aapae Thakhath 

Rachaaeioun 

Aakaas Pathaalaa 

||

He Himself established 

His throne, in the 

Akaashic ethers and 

the nether worlds.

ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਜਵਚਲਾ 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਰੂਪ ਤਖ਼ਤ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

33507 785 hukmy DrqI 
swjIAnu scI 
Drmswlw]

Hukamae 

Dhharathee 

Saajeean Sachee 

Dhharam Saalaa ||

By the Hukam of His 

Command, He created 

the earth, the true 

home of Dharma.

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਧਰਤੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਮਾਣ 

ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।

33508 785 Awip aupwie 
Kpwiedw scy 
dIn dieAwlw]

Aap Oupaae 

Khapaaeidhaa 

Sachae Dheen 

Dhaeiaalaa ||

He Himself created 

and destroys; He is the 

True Lord, merciful to 

the meek.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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33509 785 sBnw irjku 
sMbwihdw qyrw 
hukmu inrwlw]

Sabhanaa Rijak 

Sanbaahidhaa 

Thaeraa Hukam 

Niraalaa ||

You give sustenance to 

all; how wonderful 

and unique is the 

Hukam of Your 

Command!

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਨੋਖਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮੋੜ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈਂ।

33510 785 Awpy Awip 
vrqdw Awpy 
pRiqpwlw]1]

Aapae Aap 

Varathadhaa 

Aapae 

Prathipaalaa ||1||

You Yourself are 

permeating and 

pervading; You 

Yourself are the 

Cherisher. ||1||

ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ 
ਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

33511 785 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

33512 785 sUhb qw sohwgxI  
jw mMin lYih scu 
nwau]

(sUhb) pRym nwm p`ky 
rMg vwlI

Soohab Thaa 

Sohaaganee Jaa 

Mann Laihi Sach 

Naao ||

The red-robed woman 

becomes a happy soul-

bride, only when she 

accepts the True 

Name.

ਹੇ ਸੂਹੇ ਵੇਸ ਵਾਲੀਏ! ਿੇ ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਮੂੰਨ 

ਲਏ ਂਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ 
ਹੋ ਿਾਏ।ਂ

33513 785 siqguru Apxw 
mnwie lY rUpu 
cVI qw Aglw  
dUjw nwhI Qwau]

cV@I Sathigur Apanaa 

Manaae Lai Roop 

Charree Thaa 

Agalaa Dhoojaa 

Naahee Thhaao ||

Become pleasing to 

your True Guru, and 

you shall be totally 

beautified; otherwise, 

there is no place of 

rest.

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ ਲੈ, 

ਬੜੀ (ਨਾਮ-) ਰੂੰਗਣ ਚੜਹ 
ਆਵੇਗੀ (ਪਰ ਇਸ ਰੂੰਗਣ ਲਈ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।
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33514 785 AYsw sIgwru 
bxwie qU mYlw 
kdy n hoveI  
Aih inis lwgY 
Bwau]

Aisaa Seegaar 

Banaae Thoo 

Mailaa Kadhae N 

Hovee Ahinis 

Laagai Bhaao ||

So decorate yourself 

with the decorations 

that will never stain, 

and love the Lord day 

and night.

(ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਅਿੇਹਾ (ਸੋਹਣਾ ਜਸੂੰਗਾਰ ਬਣਾ 
ਿ ੋਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਜਪਆਰ (ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ) ਬਜਣਆ ਰਹੇ।

33515 785 nwnk sohwgix 
kw ikAw ichnu 
hY AMdir scu muKu 
aujlw KsmY mwih 
smwie]1]

Naanak Sohaagan 

Kaa Kiaa Chihan 

Hai Andhar Sach 

Mukh Oujalaa 

Khasamai Maahi 

Samaae ||1||

O Nanak, what is the 

character of the happy 

soul-bride? Within 

her, is Truth; her face 

is bright and radiant, 

and she is absorbed in 

her Lord and Master. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀਹ ਲੱਛਣ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਮੂੂੰ ਹ (ਉਤੇ 

ਨਾਮ ਦੀ) ਲਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਹੇ 

॥੧॥

33516 785 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

33517 785 lokw vy hau 
sUhvI sUhw vysu 
krI]

Lokaa Vae Ho 

Soohavee Soohaa 

Vaes Karee ||

O people: I am in red, 

dressed in a red robe.

ਹੇ ਲੋਕੋ! ਮੈਂ (ਜਨਰੀ) ਸੂਹੇ ਵੇਸੁ 

ਵਾਲੀ (ਹੀ) ਹਾਂ, ਮੈਂ (ਜਨਰੇ) ਸੂਹੇ 

ਕੱਪੜੇ (ਹੀ) ਪਾਂਦੀ ਹਾਂ;

33518 785 vysI shu n 
pweIAY kir kir 
vys rhI]

vy~sIN Vaesee Sahu N 

Paaeeai Kar Kar 

Vaes Rehee ||

But my Husband Lord 

is not obtained by any 

robes; I have tried and 

tried, and given up 

wearing robes.

ਪਰ (ਜਨਰੇ) ਵੇਸਾਂ ਨਾਲ ਖਸਮ (-

ਪਿਭੂ) ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਸ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ।
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33519 785 nwnk iqnI shu 
pwieAw ijnI 
gur kI isK 
suxI]

is`K Naanak Thinee 

Sahu Paaeiaa Jinee 

Gur Kee Sikh 

Sunee ||

O Nanak,they alone 

obtain their Husband 

Lord,who listen to the 

Guru's Teachings.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਖਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਸੁਣੀ ਹੈ।

33520 785 jo iqsu BwvY so 
QIAY ien ibiD 
kMq imlI]2]

Jo This Bhaavai So 

Thheeai Ein Bidhh 

Kanth Milee ||2||

Whatever pleases 

Him, happens. In this 

way, the Husband 

Lord is met. ||2||

(ਿਦੋਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਇਸ 

ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅੱਪੜ ਿਾਏ ਜਕ) 

ਿ ੋਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥
33521 786 pauVI] Pourree || Pauree:

33522 786 hukmI isRsit 
swjIAnu bhu 
iBiq sMswrw]

(iBiq)qrHW,cogw[iBiq:po
lw bolo

Hukamee Srisatt 

Saajeean Bahu 

Bhith Sansaaraa ||

By His Command, He 

created the creation, 

the world with its 

many species of 

beings.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਇਹ 

ਸੂੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

33523 786 qyrw hukmu n 
jwpI kyqVw scy 
AlK Apwrw]

A-lK Thaeraa Hukam N 

Jaapee Kaetharraa 

Sachae Alakh 

Apaaraa ||

I do not know how 

great Your Command 

is, O Unseen and 

Infinite True Lord.

ਹੇ ਸੱਚੇ! ਹੇ ਅਲੱਖ! ਤੇ ਹੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ਜਕ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕੇਡਾ ਕੁ 

(ਬਲਵਾਨ) ਹੈ।

33524 786 ieknw no qU myil 
lYih gur sbid 
bIcwrw]

Eikanaa No Thoo 

Mael Laihi Gur 

Sabadh 

Beechaaraa ||

You join some with 

Yourself; they reflect 

on the Word of the 

Guru's Shabad.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ,
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33525 786 sic rqy sy 
inrmly haumY 
qij ivkwrw]

Sach Rathae Sae 

Niramalae Houmai 

Thaj Vikaaraa ||

Those who are imbued 

with the True Lord are 

immaculate and pure; 

they conquer egotism 

and corruption.

ਉਹ ਹਉਮੈ-ਰੂਪ ਜਵਕਾਰ 

ਜਤਆਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

33526 786 ijsu qU mylih so 
quDu imlY soeI 
sicAwrw]2]

Jis Thoo Maelehi 

So Thudhh Milai 

Soee Sachiaaraa 

||2||

He alone is united 

with You, whom You 

unite with Yourself; he 

alone is true. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ 
ਉਹ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ 
ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ॥੨॥

33527 786 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

33528 786 sUhvIey sUhw sBu 
sMswru hY ijn@ 
durmiq dUjw 
Bwau]

Soohaveeeae 

Soohaa Sabh 

Sansaar Hai Jin 

Dhuramath 

Dhoojaa Bhaao ||

O red-robed woman, 

the whole world is 

red, engrossed in evil-

mindedness and the 

love of duality.

ਹੇ ਕਸੁੂੰ ਭੇ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀਏ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ 

ਭੈੜੀ ਮਜਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ 

ਚੁਹਚੁਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਜਖੱਚ ਪਾਂਦਾ ਹੈ);

33529 786 iKn mih JUTu sBu  
ibnis jwie ijau 
itkY n ibrK kI 
Cwau]

Khin Mehi Jhooth 

Sabh Binas Jaae 

Jio Ttikai N Birakh 

Kee Shhaao ||

In an instant, this 

falsehood totally 

vanishes; like the 

shade of a tree, it is 

gone.

ਪਰ ਇਹ ਕਸੁੂੰ ਭਾ-ਰੂੰਗ ਝੂਠਾ ਹੈ 

ਪਲ ਜਵਚ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਜਟਕਦੀ।
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33530 786 gurmuiK lwlo 
lwlu hY ijau rMig 
mjIT scVwau]

(scVwau)s`cw, p`kw (2. 
s cVwau)

Guramukh Laalo 

Laal Hai Jio Rang 

Majeeth 

Sacharraao ||

The Gurmukh is the 

deepest crimson of 

crimson, dyed in the 

permanent color of 

the Lord's Love.

ਿ ੋਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੂੰ  ਜਨਰੋਲ 

ਪੱਕਾ ਲਾਲ (ਨਾਮ) ਰੂੰਗ ਚੜਹਦਾ 
ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿੀਠ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ (ਰੂੰਗੀ ਹੁੂੰ ਦੀ) ਹੈ।

33531 786 aultI skiq 
isvY Gir AweI  
min visAw hir 
AMimRq nwau]

Oulattee Sakath 

Sivai Ghar Aaee 

Man Vasiaa Har 

Anmrith Naao ||

She turns away from 

Maya, and enters the 

celestial home of the 

Lord; the Ambrosial 

Name of the Lord 

dwells within her mind.

ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਪਰਤ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਵਚ 

ਜਟਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਮ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

33532 786 nwnk bilhwrI 
gur Awpxy ijqu 
imilAY hir gux 
gwau]1]

Naanak Balihaaree 

Gur Aapanae Jith 

Miliai Har Gun 

Gaao ||1||

O Nanak, I am a 

sacrifice to my Guru; 

meeting Him, I sing 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹੋਵੀਏ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਵੀਦੇ ਹਨ ॥੧॥

33533 786 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

33534 786 sUhw rMgu ivkwru 
hY kMqu n pwieAw 
jwie]

Soohaa Rang 

Vikaar Hai Kanth N 

Paaeiaa Jaae ||

The red color is vain 

and useless; it cannot 

help you obtain your 

Husband Lord.

(ਜਿਵੇਂ) ਚੁਹਚੁਹਾ ਰੂੰਗ (ਇਸਤਿੀ 
ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਖੱਚ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ) ਜਵਕਾਰ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ ) ਜਖੱਚਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਜਖੱਚ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆਂ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ,
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33535 786 iesu lhdy iblm  
n hoveI rMf bYTI 
dUjY Bwie]

Eis Lehadhae 

Bilam N Hovee 

Randd Baithee 

Dhoojai Bhaae ||

This color does not 

take long to fade; she 

who loves duality, 

ends up a widow.

(ਜਵਕਾਰ ਦੇ) ਇਸ (ਚੁਹਚੁਹੇ 

ਰੂੰਗ) ਦੇ ਉਤਰਜਦਆਂ ਜਢੱਲ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ (ਸੋ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ (ਿਸੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ ) ਰੂੰਡੀ ਹੋਈ ਿਾਣੋ।

33536 786 muMD ieAwxI 
duMmxI sUhY vyis 
luoBwie]

Mundhh Eiaanee 

Dhunmanee 

Soohai Vaes 

Luobhaae ||

She who loves to wear 

her red dress is foolish 

and double-minded.

ਿ ੋ(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਚੁਹਚੁਹੇ ਵੇਸ 

ਜਵਚ ਲੁਜਭਤ ਹੈ ਉਹ (ਿੀਵ-) 

ਇਸਤਿੀ ਅੂੰਞਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਸਦਾ ਡੋਲਦਾ ਹੈ।

33537 786 sbid scY rMgu 
lwlu kir BY 
Bwie sIgwru 
bxwie]

Sabadh Sachai 

Rang Laal Kar Bhai 

Bhaae Seegaar 

Banaae ||

So make the True 

Word of the Shabad 

your red dress, and let 

the Fear of God, and 

the Love of God, be 

your ornaments and 

decorations.

(ਿੋ ਿ ੋਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਸੱਚੇ 

ਸਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਪੱਕਾ) ਲਾਲ ਰੂੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਪਿੇਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ) ਸੋਹਿ 

ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ,

33538 786 nwnk sdw 
sohwgxI ij 
clin siqgur 
Bwie]2]

Naanak Sadhaa 

Sohaaganee J 

Chalan Sathigur 

Bhaae ||2||

O Nanak, she is a 

happy soul-bride 

forever, who walks in 

harmony with the Will 

of the True Guru. 

||2||

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

(ਇਸ ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ ਤੇ) 

ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ 

ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥

33539 786 pauVI] Pourree || Pauree:
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33540 786 Awpy Awip 
aupwieAnu Awip 
kImiq pweI]

Aapae Aap 

Oupaaeian Aap 

Keemath Paaee ||

He Himself created 

Himself, and He 

Himself evaluates 

Himself.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ (ਸਾਰੇ ਿੀਵ) 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
(ਇਹਨਾਂ ਦੀ) ਕਦਰ ਿਾਣਦਾ ਹੈ;

33541 786 iqs dw AMqu n 
jwpeI gur sbid 
buJweI]

b`uJweI This Dhaa Anth N 

Jaapee Gur 

Sabadh Bujhaaee 

||

His limits cannot be 

known; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, He is 

understood.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ 

ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦੀ), ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ (ਆਪ ਹੀ) 
ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

33542 786 mwieAw mohu 
gubwru hY dUjY 
BrmweI]

Maaeiaa Mohu 

Gubaar Hai 

Dhoojai 

Bharamaaee ||

In the darkness of 

attachment to Maya, 

the world wanders in 

duality.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਮਾਨੋ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਹੈ (ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ 

ਤੁਰ ਕੇ ਿੀਵ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਅਸਲ ਰਾਹ ਭੁੱ ਲ ਕੇ) ਹੋਰ ਪਾਸੇ 

ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
33543 786 mnmuK Taur n 

pwien@I iPir 
AwvY jweI]

Manamukh Thour 

N Paaeinhee Fir 

Aavai Jaaee ||

The self-willed 

manmukhs find no 

place of rest; they 

continue coming and 

going.

ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 

ਦੀ) ਅਸਲ ਮੂੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦੀ, ਮਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

33544 786 jo iqsu BwvY so 
QIAY sB clY 
rjweI]3]

Jo This Bhaavai So 

Thheeai Sabh 

Chalai Rajaaee 

||3||

Whatever pleases 

Him, that alone 

happens. All walk 

according to His Will. 

||3||

(ਪਰ ਕੁਝ ਜਕਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ) ਿ ੋਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ॥੩॥
33545 786 sloku mÚ 3] ku-l`KxI Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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33546 786 sUhY vyis kwmix 
kulKxI jo pRB 
Coif pr purK 
Dry ipAwru]

Soohai Vaes 

Kaaman 

Kulakhanee Jo 

Prabh Shhodd Par 

Purakh Dhharae 

Piaar ||

The red-robed bride is 

vicious; she forsakes 

God, and cultivates 

love for another man.

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਚੁਹਚੁਹੇ ਵੇਸ 

ਜਵਚ (ਮਸਤ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ, 
ਮਾਨੋ,) ਬਦਕਾਰ ਇਸਤਿੀ ਹੈ ਿ ੋ

ਪਿਭੂ (ਖਸਮ) ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ 

ਪਰਾਏ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ;

33547 786 Esu sIlu n sMjmu  
sdw JUTu bolY  
mnmuiK krm 
KuAwru]

Ous Seel N Sanjam 

Sadhaa Jhooth 

Bolai Manamukh 

Karam Khuaar ||

She has neither 

modesty or self-

discipline; the self-

willed manmukh 

constantly tells lies, 

and is ruined by the 

bad karma of evil 

deeds.

ਉਸ ਦਾ ਨਾਹ ਚੂੰਗਾ ਆਚਰਨ 

ਹੈ, ਨਾਹ ਿੁਗਜਤ ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ 

ਹੈ, ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਆਪ-

ਹੁਦਰੇ ਕੂੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

33548 786 ijsu pUrib hovY 
iliKAw iqsu 
siqguru imlY 
Bqwru]

Jis Poorab Hovai 

Likhiaa This 

Sathigur Milai 

Bhathaar ||

She who has such pre-

ordained destiny, 

obtains the True Guru 

has her Husband.

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ 
ਭਾਗ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

33549 786 sUhw vysu sBu 
auqwir Dry gil 
pihrY iKmw 
sIgwru]

Soohaa Vaes Sabh 

Outhaar Dhharae 

Gal Pehirai Khimaa 

Seegaar ||

She discards all her 

red dresses, and wears 

the ornaments of 

mercy and forgiveness 

around her neck.

ਜਿਰ ਉਹ ਚੁਹਚੁਹਾ ਵੇਸ ਸਾਰਾ 
ਲਾਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜਹਣ-

ਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗਹਣਾ ਗਲ ਜਵਚ 

ਪਾਂਦੀ ਹੈ।
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33550 786 pyeIAY swhurY bhu 
soBw pwey iqsu 
pUj kry sBu 
sYswru]

Paeeeai Saahurai 

Bahu Sobhaa 

Paaeae This Pooj 

Karae Sabh Saisaar 

||

In this world and the 

next, she receives 

great honor, and the 

whole world worships 

her.

ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

33551 786 Eh rlweI iksY 
dI nw rlY ijsu 
rwvy isrjnhwru]

Ouh Ralaaee Kisai 

Dhee Naa Ralai Jis 

Raavae 

Sirajanehaar ||

She who is enjoyed by 

her Creator Lord 

stands out, and does 

not blend in with the 

crowd.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿਗ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਸਮ ਜਮਲ ਿਾਏ, 

ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਜਨਰਾਲਾ ਹੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

33552 786 nwnk gurmuiK 
sdw suhwgxI  
ijsu AivnwsI 
purKu Brqwru]1]

Naanak Guramukh 

Sadhaa 

Suhaaganee Jis 

Avinaasee Purakh 

Bharathaar ||1||

O Nanak, the Gurmukh 

is the happy soul-bride 

forever; she has the 

Imperishable Lord God 

as her Husband. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ 

ਕਦੇ ਨਾਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਖਸਮ 

ਹੋਵੇ, ਿ ੋਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰੇ ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

33553 786 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

33554 786 sUhw rMgu supnY 
insI ibnu qwgy 
gil hwru]

(sUhw)k`cw sUhw mwiekI 
rMg[(insI)rwq[ 
insI:giL:polw 
bolo[q`wgy

Soohaa Rang 

Supanai Nisee Bin 

Thaagae Gal Haar 

||

The red color is like a 

dream in the night; it 

is like a necklace 

without a string.

(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਚੁਹਚੁਹਾ ਰੂੰਗ 

(ਮਾਨੋ) ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ, 

(ਮਾਨੋ) ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਾਰ 

ਗਲ ਜਵਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;
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33555 786 scw rMgu mjIT 
kw gurmuiK bRhm 
bIcwru]

Sachaa Rang 

Majeeth Kaa 

Guramukh 

Breham Beechaar 

||

The Gurmukhs take on 

the permanent color, 

contemplating the 

Lord God.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 
(ਮਾਨੋ) ਮਿੀਠ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੂੰਗ 

ਹੈ।

33556 786 nwnk pRym mhw 
rsI siB 
buirAweIAw 
Cwru]2]

rsI:polw bolo Naanak Praem 

Mehaa Rasee 

Sabh Buriaaeeaa 

Shhaar ||2||

O Nanak, with the 

supreme sublime 

essence of the Lord's 

Love, all sins and evil 

deeds are turned to 

ashes. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਜਪਆਰ ਦੇ ਮਹਾ ਰਸ 

ਜਵਚ ਜਭੱਿੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਭੈੜ (ਸੜ ਕੇ) ਸੁਆਹ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

33557 786 pauVI] Pourree || Pauree:

33558 786 iehu jgu Awip 
aupwieEnu kir 
coj ivfwnu]

Eihu Jag Aap 

Oupaaeioun Kar 

Choj Viddaan ||

He Himself created 

this world, and staged 

this wondrous play.

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ ਕਰ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ,

33559 786 pMc Dwqu ivic 
pweIAnu mohu JUTu 
gumwnu]

Panch Dhhaath 

Vich Paaeean 

Mohu Jhooth 

Gumaan ||

Into the body of the 

five elements, He 

infused attachment, 

falsehood and self-

conceit.

ਇਸ ਜਵਚ ਪੂੰਿ ਤੱਤ ਪਾ ਜਦੱਤੇ 

ਿ ੋਮੋਹ ਝੂਠ ਤੇ ਗੁਮਾਨ 

(ਆਜਦਕ ਦਾ ਮੂਲ) ਹਨ।

33560 786 AwvY jwie 
BvweIAY mnmuKu 
AigAwnu]

Aavai Jaae 

Bhavaaeeai 

Manamukh Agiaan 

||

The ignorant, self-

willed manmukh 

comes and goes, 

wandering in 

reincarnation.

ਜਗਆਨ-ਹੀਨ ਆਪ-ਹੁਦਰਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਹੈ।
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33561 786 iekn@w Awip 
buJwieEnu  
gurmuiK hir 
igAwnu]

Eikanaa Aap 

Bujhaaeioun 

Guramukh Har 

Giaan ||

He Himself teaches 

some to become 

Gurmukh, through the 

spiritual wisdom of 

the Lord.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਜਗਆਨ ਆਪ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ,

33562 786 Bgiq Kjwnw 
bKisEnu hir 
nwmu inDwnu]4]

Bhagath 

Khajaanaa 

Bakhasioun Har 

Naam Nidhhaan 

||4||

He blesses them with 

the treasure of 

devotional worship, 

and the wealth of the 

Lord's Name. ||4||

ਤੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਾਮ-

ਰੂਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ ॥੪॥

33563 786 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

33564 786 sUhvIey sUhw vysu 
Cif qU qw ipr 
lgI ipAwru]

Soohaveeeae 

Soohaa Vaes 

Shhadd Thoo Thaa 

Pir Lagee Piaar ||

O red-robed woman, 

discard your red dress, 

and then, you shall 

come to love your 

Husband Lord.

ਹੇ ਕਸੁੂੰ ਭੇ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀਏ! ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਛੱਡ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ-
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਬਣੇਗਾ।

33565 787 sUhY vyis ipru 
iknY n pwieE  
mnmuiK diJ mueI 
gwvwir]

d`iJ Soohai Vaes Pir 

Kinai N Paaeiou 

Manamukh Dhajh 

Muee Gaavaar ||

By wearing her red 

dress, no one has 

found her Husband 

Lord; the self-willed 

manmukh is burnt to 

death.

ਇਸ ਚੁਹਚੁਹੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਮੋਹ 

ਪਾ ਕੇ) ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਨੇ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, (ਅਿੇਹੀ) 
ਆਪ-ਹੁਦਰੀ ਮੂਰਖ ਇਸਤਿੀ 
(ਇਸ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ) ਸੜ 

ਮਰਦੀ ਹੈ।
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33566 787 siqguir imilAY  
sUhw vysu gieAw  
haumY ivchu 
mwir]

Sathigur Miliai 

Soohaa Vaes 

Gaeiaa Houmai 

Vichahu Maar ||

Meeting the True 

Guru, she discards her 

red dress, and 

eradicates egotism 

from within.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕੀਜਤਆਂ ਸ਼ੋਖ਼-ਰੂੰਗ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

33567 787 mnu qnu rqw 
lwlu hoAw rsnw 
rqI gux swir]

Man Than Rathaa 

Laal Hoaa Rasanaa 

Rathee Gun Saar 

||

Her mind and body 

are imbued with the 

deep red color of His 

Love, and her tongue 

is imbued, singing His 

Praises and 

excellences.

ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ (ਨਾਮ-ਰੂਪ 

ਮਿੀਠ ਰੂੰਗ ਨਾਲ) ਰੱਤਾ ਲਾਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੀਭ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

33568 787 sdw sohwgix 
sbdu min BY 
Bwie kry sIgwru]

Sadhaa Sohaagan 

Sabadh Man Bhai 

Bhaae Karae 

Seegaar ||

She becomes His soul-

bride forever, with the 

Word of the Shabad in 

her mind; she makes 

the Fear of God and 

the Love of God her 

ornaments and 

decorations.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪਿਭੂ ਤੇ 

ਡਰ ਤੇ ਜਪਆਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ) ਸੋਹਿ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ 

ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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33569 787 nwnk krmI 
mhlu pwieAw  
ipru rwiKAw aur 
Dwir]1]

Naanak Karamee 

Mehal Paaeiaa Pir 

Raakhiaa Our 

Dhhaar ||1||

O Nanak, by His 

Merciful Grace, she 

obtains the Mansion 

of the Lord's Presence, 

and keeps Him 

enshrined in her heart. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

33570 787 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

33571 787 muMDy sUhw prhrhu  
lwlu krhu 
sIgwru]

Mundhhae 

Soohaa 

Pareharahu Laal 

Karahu Seegaar ||

O bride, forsake your 

red dress, and 

decorate yourself with 

the crimson color of 

His Love.

ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ! ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਛੱਡ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਜਸੂੰਗਾਰ ਬਣਾ ਿੋ (ਮਾਨੋ, ਮਿੀਠ 

ਦਾ ਪੱਕਾ) ਲਾਲ ਰੂੰਗ ਹੈ।

33572 787 Awvx jwxw 
vIsrY gur sbdI 
vIcwru]

Aavan Jaanaa 

Veesarai Gur 

Sabadhee 

Veechaar ||

Your comings and 

goings shall be 

forgotten, 

contemplating the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ, ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਵਾਲਾ ਜਸਲਜਸਲਾ ਮੱੁਕ ਿਾਇਗਾ।

33573 787 muMD suhwvI sohxI  
ijsu Gir shij 
Bqwru]

Mundhh Suhaavee 

Sohanee Jis Ghar 

Sehaj Bhathaar ||

The soul-bride is 

adorned and 

beautiful; the Celestial 

Lord, her Husband, 

abides in her home.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸੋਹਣੀ 
ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਬਣ 

ਿਾਣ ਕਰਕੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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33574 787 nwnk sw Dn 
rwvIAY rwvy 
rwvxhwru]2]

Naanak Saa Dhhan 

Raaveeai Raavae 

Raavanehaar ||2||

O Nanak, the bride 

ravishes and enjoys 

Him; and He, the 

Ravisher, ravishes and 

enjoys her. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਚੋਿੀ ਪਿਭੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

33575 787 pauVI] Pourree || Pauree:

33576 787 mohu kUVu kutMbu hY  
mnmuKu mugDu 
rqw]

r`qw Mohu Koorr 

Kuttanb Hai 

Manamukh 

Mugadhh Rathaa 

||

The foolish, self-willed 

manmukh is 

engrossed in false 

attachment to family.

(ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮੋਹ ਕੂੜ 

ਤੇ ਿੂੰਿਾਲ (ਪਿਬਲ) ਹੈ, ਮੂਰਖ 

ਆਪ-ਹੁਦਰਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਜਵਚ 

ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ;

33577 787 haumY myrw kir 
muey ikCu swiQ n 
ilqw]

il`qw Houmai Maeraa 

Kar Mueae Kishh 

Saathh N Lithaa ||

Practicing egotism and 

self-conceit, he dies 

and departs, taking 

nothing along with 

him.

ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਜਵਚ (ਭਾਵ, "ਮੈਂ ਵੱਡਾ 
ਹਾਂ", "ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰਾ 
ਹੈ" ਇਹ ਆਖ ਆਖ ਕੇ) 

ਮਨਮੁਖ ਬੂੰ ਦੇ (ਏਥੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, (ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਏਥੋਂ) ਕੁਝ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੁਰਦੇ।

33578 787 isr aupir 
jmkwlu n suJeI  
dUjY Brimqw]

Sir Oupar 

Jamakaal N Sujhee 

Dhoojai 

Bharamithaa ||

He does not 

understand that the 

Messenger of Death is 

hovering over his 

head; he is deluded by 

duality.

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਭਟਕਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਸਰ ਤੇ 

ਮੌਤ ਖਲੋਤੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦੀ,
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33579 787 iPir vylw hiQ n 
AwveI jmkwil 
vis ikqw]

v`is Fir Vaelaa Hathh N 

Aavee Jamakaal 

Vas Kithaa ||

This opportunity will 

not come into his 

hands again; the 

Messenger of Death 

will seize him.

ਤੇ ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਨੱਜਪਆ 

ਤਦੋਂ ਇਹ ਗੁਆਚਾ ਸਮਾ ਮੁੜ 

ਜਮਲਦਾ ਨਹੀਂ।

33580 787 jyhw Duir iliK 
pwieEnu sy krm 
kimqw]5]

kim`qw Jaehaa Dhhur Likh 

Paaeioun Sae 

Karam Kamithaa 

||5||

He acts according to 

his pre-ordained 

destiny. ||5||

(ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਭੀ ਕੀਹ 

ਕਰਨ?) ਪਿਭੂ ਨੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਿ ੋਲੇਖ ਧੁਰੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਲਖ 

ਜਦੱਤੇ, ਿੀਵ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ 
ਕਰਮ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ ॥੫॥

33581 787 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

33582 787 sqIAw eyih n 
AwKIAin jo 
miVAw lig 
jlMin@]

sqIAW[(miV@AW) 
muridAW[ j-lMin@

Satheeaa Eaehi N 

Aakheean Jo 

Marriaa Lag 

Jalannih ||

Do not call them 

'satee', who burn 

themselves along with 

their husbands' 

corpses.

ਉਹ ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਤੀ (ਹੋ 

ਗਈਆਂ) ਨਹੀਂ ਆਖੀਦੀਆਂ ਿੋ 
(ਪਤੀ ਦੀ) ਲੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ 

ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ।

33583 787 nwnk sqIAw 
jwxIAin@ ij 
ibrhy cot 
mrMin@]1]

m-rMin@ Naanak Satheeaa 

Jaaneeanih J 

Birehae Chott 

Marannih ||1||

O Nanak, they alone 

are known as 'satee', 

who die from the 

shock of separation. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ (ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 

ਤੇ) ਜਵਛੋੜੇ ਦੀ ਹੀ ਸੱਟ ਨਾਲ 

ਮਰ ਿਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਤੀ (ਹੋ 

ਗਈਆਂ) ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

33584 787 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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33585 787 BI so sqIAw 
jwxIAin sIl 
sMqoiK rhMin@]

Bhee So Satheeaa 

Jaaneean Seel 

Santhokh 

Rehannih ||

They are also known 

as 'satee', who abide 

in modesty and 

contentment.

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਸਤੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਿ ੋਪਜਤਬਿਤ-ਧਰਮ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ,

33586 787 syvin sweI 
Awpxw inq auiT 
sMm@wlMin@]2]

(sWeIN)sM-m@wlMin@ Saevan Saaee 

Aapanaa Nith 

Outh 

Sanmhaalannih 

||2||

They serve their Lord, 

and rise in the early 

hours to contemplate 

Him. ||2||

ਿ ੋਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਉੱਦਮ 

ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਧਰਮ ਚੇਤੇ 

ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥

33587 787 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

33588 787 kMqw nwil 
mhylIAw syqI 
Aig jlwih]

Kanthaa Naal 

Mehaeleeaa 

Saethee Ag Jalaahi 

||

The widows burn 

themselves in the fire, 

along with their 

husbands' corpses.

(ਸਤੀ) ਇਸਤਿੀਆਂ ਆਪਣੇ 
ਖਸਮ ਦੇ ਿੀਉਂਜਦਆਂ ਉਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗ 

ਨਾਲ ਸੜਦੀਆਂ ਭਾਵ ਿਗਤ ਦੇ 

ਦੁਖ ਸੁਖ ਜਵਚ ਕੂੰਤ ਦਾ ਸਾਥ 

ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ।
33589 787 jy jwxih ipru 

Awpxw qw qin 
duK shwih]

Jae Jaanehi Pir 

Aapanaa Thaa 

Than Dhukh 

Sehaahi ||

If they truly knew their 

husbands, then they 

suffer terrible bodily 

pain.

ਪਤੀ ਨੂੂੰ  "ਆਪਣਾ" ਸਮਝਦੀਆਂ 

ਹਨ ਤਾਂਹੀਏ ਂਸਰੀਰ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਸਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।

33590 787 nwnk kMq n 
jwxnI sy ikau 
Aig jlwih]

Naanak Kanth N 

Jaananee Sae Kio 

Ag Jalaahi ||

O Nanak, if they did 

not truly know their 

husbands, why should 

they burn themselves 

in the fire?

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ ਨਾਹ ਿਾਤਾ, 
ਉਹ ਜਕਉਂ ਦੱੁਖ ਸਜਹਣ?
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33591 787 BwvY jIvau kY 
mrau dUrhu hI 
Bij jwih]3]

B`ij Bhaavai Jeevo Kai 

Maro Dhoorahu 

Hee Bhaj Jaahi 

||3||

Whether their 

husbands are alive or 

dead, those wives 

remain far away from 

them. ||3||

ਪਤੀ ਚਾਹੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 

ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ (ਔਖੇ ਵੇਲੇ) ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ॥੩॥

33592 787 pauVI] Pourree || Pauree:

33593 787 quDu duKu suKu 
nwil aupwieAw  
lyKu krqY 
iliKAw]

Thudhh Dhukh 

Sukh Naal 

Oupaaeiaa Laekh 

Karathai Likhiaa ||

You created pain along 

with pleasure; O 

Creator, such is the 

writ You have written.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ) ਦੱੁਖ ਤੇ 

ਸੁਖ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤੇ, (ਦੱੁਖ ਤੇ ਸੱੁਖ 

ਦਾ) ਲੇਖ ਭੀ (ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਤੇ) ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ।
33594 787 nwvY jyvf hor 

dwiq nwhI iqsu 
rUpu n iriKAw]

Naavai Jaevadd 

Hor Dhaath 

Naahee This Roop 

N Rikhiaa ||

There is no other gift 

as great as the Name; 

it has no form or sign.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਰੂਪ ਤੇ ਨਾਹ ਰੇਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਿੀਵਾਂ ਲਈ) 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

33595 787 nwmu AKutu inDwnu 
hY gurmuiK min 
visAw]

Naam Akhutt 

Nidhhaan Hai 

Guramukh Man 

Vasiaa ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is an 

inexhaustible 

treasure; it abides in 

the mind of the 

Gurmukh.

'ਨਾਮ' ਇਕ ਐਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ 

ਿ ੋਕਦੇ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

33596 787 kir ikrpw nwmu 
dyvsI iPir lyKu  
n iliKAw]

Kar Kirapaa Naam 

Dhaevasee Fir 

Laekh N Likhiaa ||

In His Mercy, He 

blesses us with the 

Naam, and then, the 

writ of pain and 

pleasure is not written.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪਿਭੂ 'ਨਾਮ' ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ (ਦੇ 

ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ) ਦਾ ਲੇਖ ਮੁੜ 

ਨਹੀਂ ਜਲਖਦਾ।
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33597 787 syvk Bwie sy jn 
imly ijn hir 
jpu jipAw]6]

Saevak Bhaae Sae 

Jan Milae Jin Har 

Jap Japiaa ||6||

Those humble 

servants who serve 

with love, meet the 

Lord, chanting the 

Chant of the Lord. 

||6||

ਪਰ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਿ ੋਸੇਵਕ-ਭਾਵ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਿਾਪ ਿਪਦੇ ਹਨ ॥੬॥

33598 787 sloku mÚ 2] Salok Ma 2 || Shalok, Second Mehl:

33599 787 ijn@I clxu 
jwixAw sy ikau 
krih ivQwr]

Jinee Chalan 

Jaaniaa Sae Kio 

Karehi Vithhaar ||

They know that they 

will have to depart, so 

why do they make 

such ostentatious 

displays?

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ 

ਜਖਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਖਲਾਰਦੇ (ਭਾਵ, 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਜਖਲਾਰ ਦੇਂਦੇ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਇਹ 

ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਇਥੋਂ ਚਲੇ 

ਿਾਣਾ ਹੈ;

33600 787 clx swr n 
jwxnI kwj 
svwrxhwr]1]

Chalan Saar N 

Jaananee Kaaj 

Savaaranehaar 

||1||

Those who do not 

know that they will 

have to depart, 

continue to arrange 

their affairs. ||1||

ਪਰ, ਜਨਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਜਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਇਥੋਂ 
ਆਖ਼ਰ) ਤੁਰ ਿਾਣ ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ॥੧॥

33601 787 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

33602 787 rwiq kwrix Dnu 
sMcIAY Blky 
clxu hoie]

Raath Kaaran 

Dhhan Sancheeai 

Bhalakae Chalan 

Hoe ||

He accumulates 

wealth during the 

night of his life, but in 

the morning, he must 

depart.

ਿ ੇਜਸਰਫ਼ ਰਾਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ (ਉੱਠ 

ਕੇ ਓਥੋਂ) ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ,
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33603 787 nwnk nwil n 
cleI iPir 
pCuqwvw hoie]2]

Naanak Naal N 

Chalee Fir 

Pashhuthaavaa 

Hoe ||2||

O Nanak, it shall not 

go along with him, and 

so he regrets. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤੁਰਨ ਲੱਜਗਆਂ 

ਉਹ ਧਨ) ਨਾਲ ਿਾ ਨਾ ਸਕੇ 

ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

33604 787 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

33605 787 bDw ctI jo Bry  
nw guxu nw 
aupkwru]

b`Dw[c`tI Badhhaa Chattee 

Jo Bharae Naa 

Gun Naa 

Oupakaar ||

Paying a fine under 

pressure, does not 

bring either merit or 

goodness.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਬੱਧਾ-ਰੱੁਧਾ 
ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾਹ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਤੇ ਨਾਹ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ ।

33606 787 syqI KusI 
svwrIAY nwnk  
kwrju swru]3]

sy~qI Saethee Khusee 

Savaareeai Naanak 

Kaaraj Saar ||3||

That alone is a good 

deed, O Nanak, which 

is done by one's own 

free will. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚਜੜਹਆ ਿਾਣੋ ਿੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 

ਕੀਤਾ ਿਾਏ ॥੩॥

33607 787 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

33608 787 mn hiT qrP n 
ijpeI jy bhuqw 
Gwly]

(ijpeI)ij`q nhIN skdw Manehath Tharaf 

N Jipee Jae 

Bahuthaa Ghaalae 

||

Stubborn-mindedness 

will not win the Lord 

to one's side, no 

matter how much it is 

tried.

ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨੀ ਹੀ ਜਮਹਨਤ 

ਮਨੱੁਖ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ 
ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ ਜਿੱਜਤਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ;
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33609 787 qrP ijxY sq 
Bwau dy jn 
nwnk sbdu 
vIcwry]4]

moh hMkwr ivkwr inMdw 
cuZlI corI vYr AOguxW 
doSW niSAW iviSAW 
dI(qrP)qr&oN[ qW mn 
(ijxY)ij`q skdw hY[ 
(sq)s`cy[ (Bwa)pRym

Tharaf Jinai Sath 

Bhaao Dhae Jan 

Naanak Sabadh 

Veechaarae ||4||

The Lord is won over 

to your side, by 

offering Him your true 

love, O servant Nanak, 

and contemplating the 

Word of the Shabad. 

||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਇਹ) ਪਾਸਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਸੁਭ ਭਾਵਨਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਵੀਚਾਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

33610 787 pauVI] Pourree || Pauree:

33611 787 krqY kwrxu ijin 
kIAw so jwxY 
soeI]

Karathai Kaaran 

Jin Keeaa So 

Jaanai Soee ||

The Creator created 

the world; He alone 

understands it.

ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ।

33612 787 Awpy isRsit 
aupweIAnu Awpy 
Puin goeI]

Aapae Srisatt 

Oupaaeean Aapae 

Fun Goee ||

He Himself created the 

Universe, and He 

Himself shall destroy it 

afterwards.

ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਨਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

33613 788 jug cwry sB Biv 
QkI ikin 
kImiq hoeI]

Q`kI Jug Chaarae Sabh 

Bhav Thhakee Kin 

Keemath Hoee ||

All have grown weary 

of wandering 

throughout the four 

ages, but none know 

the Lord's worth.

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਿਗਤ ਬਜਣਆ ਹੈ ਉਸ 

ਸਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਧਆਨ 

ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਜਖਆ ਹੈ ਜਕਸੇ ਿੀਵ 

ਪਾਸੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਜਕਆ।
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33614 788 siqguir eyku 
ivKwilAw min 
qin suKu hoeI]

Sathigur Eaek 

Vikhaaliaa Man 

Than Sukh Hoee ||

The True Guru has 

shown me the One 

Lord, and my mind 

and body are at peace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ 

ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਜਵਚ 

ਸੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

33615 788 gurmuiK sdw 
slwhIAY krqw 
kry su hoeI]7]

Guramukh Sadhaa 

Salaaheeai 

Karathaa Karae S 

Hoee ||7||

The Gurmukh praises 

the Lord forever; that 

alone happens, which 

the Creator Lord does. 

||7||

ਿ ੋਕਰਤਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ 

ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੭॥

33616 788 slok mhlw 2] Salok Mehalaa 2 || Shalok, Second Mehl:

33617 788 ijnw Bau iqn@ 
nwih Bau mucu 
Bau inBivAwh]

ijnHW nMU pRmySr dw 
(Bau)fr hY, aun@W nMU 
kwl jmW dw Bau BY 
nhIN, jo pRmySr dy BY qoN 
(inBivAwh)in`fr hn, 
aunHW nMU lok pRlok c 
mucubhuq BY hY[ in-
BivAwh

Jinaa Bho Thinh 

Naahi Bho Much 

Bho Nibhaviaah ||

Those who have the 

Fear of God, have no 

other fears; those who 

do not have the Fear 

of God, are very afraid.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  (ਰੱਬ ਦਾ) ਡਰ 

ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ) ਡਰ ਨਹੀਂ (ਮਾਰਦਾ), 
(ਰੱਬ ਵਲੋਂ) ਜਨਡਰਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਬਹੁਤ ਡਰ 

ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ।

33618 788 nwnk eyhu 
ptMqrw iqqu 
dIbwix 
gieAwh]1]

swDsMgq jW pRlok c 
(ptMqrw)Byd Ku`ly@gw, 
inrnw hovygw

Naanak Eaehu 

Pattantharaa Thith 

Dheebaan 

Gaeiaah ||1||

O Nanak, this mystery 

is revealed at the 

Court of the Lord. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਜਨਰਣਾ ਤਦੋਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

(ਰੱਬੀ) ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਅੱਪੜੇ 

(ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜੇ) ॥੧॥

33619 788 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:
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33620 788 qurdy kau qurdw 
imlY aufqy kau 
aufqw]

Thuradhae Ko 

Thuradhaa Milai 

Ouddathae Ko 

Ouddathaa ||

That which flows, 

mingles with that 

which flows; that 

which blows, mingles 

with that which blows.

(ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਤਕ) ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ (ਭਾਵ, ਪੂੰਛੀ) 
ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ।

33621 788 jIvqy kau 
jIvqw imlY mUey 
kau mUAw]

Jeevathae Ko 

Jeevathaa Milai 

Mooeae Ko 

Mooaa ||

The living mingle with 

the living, and the 

dead mingle with the 

dead.

ਜਜ਼ੂੰ ਦਾ-ਜਦਲ ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ੂੰ ਦਾ-ਜਦਲ 

ਮਨੱੁਖ ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮੁਰਦਾ-ਜਦਲ ਨੂੂੰ  ਮੁਰਦਾ-ਜਦਲ, 

(ਭਾਵ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਆਪੋ 

ਆਪਣ ੇਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸੂੰਗ ਕਰਨਾ ਪਸੂੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

33622 788 nwnk so 
swlwhIAY ijin 
kwrxu kIAw]2]

Naanak So 

Saalaaheeai Jin 

Kaaran Keeaa 

||2||

O Nanak, praise the 

One who created the 

creation. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵ ਭੀ ਰੱਬੀ 
ਅਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ, ਇਸ ਨੂੂੰ ) 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਇਹ ਿਗਤ ਰਜਚਆ ਹੈ ਉਸ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੇ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ ਿੋੜੇ) 

॥੨॥
33623 788 pauVI] Pourree || Pauree:

33624 788 scu iDAwiein sy 
scy gur sbid 
vIcwrI]

Sach Dhhiaaein 

Sae Sachae Gur 

Sabadh 

Veechaaree ||

Those who meditate 

on the True Lord are 

true; they 

contemplate the Word 

of the Guru's Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੀ 
ਜਵਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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33625 788 haumY mwir mnu 
inrmlw hir 
nwmu auir DwrI]

Houmai Maar Man 

Niramalaa Har 

Naam Our 

Dhhaaree ||

They subdue their ego, 

purify their minds, and 

enshrine the Lord's 

Name within their 

hearts.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਰੱਖ 

ਕੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

33626 788 koTy mMfp 
mwVIAw lig pey 
gwvwrI]

Kothae Manddap 

Maarreeaa Lag 

Peae Gaavaaree ||

The fools are attached 

to their homes, 

mansions and 

balconies.

ਪਰ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਘਰਾਂ ਮਹਲ 

ਮਾੜੀਆਂ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

33627 788 ijin@ kIey iqsih  
n jwxnI mnmuiK 
gubwrI]

Jinih Keeeae 

Thisehi N 

Jaananee 

Manamukh 

Gubaaree ||

The self-willed 

manmukhs are caught 

in darkness; they do 

not know the One who 

created them.

ਮਨਮੁਖ (ਮੋਹ ਦੇ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦੇ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ।

33628 788 ijsu buJwieih so 
buJsI sicAw  
ikAw jMq 
ivcwrI]8]

b`uJw-ieih[b`uJsI Jis Bujhaaeihi So 

Bujhasee Sachiaa 

Kiaa Janth 

Vichaaree ||8||

He alone understands, 

whom the True Lord 

causes to understand; 

what can the helpless 

creatures do? ||8||

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਿੀਵ ਜਵਚਾਰੇ ਕੀਹ ਹਨ? 

ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ 
ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੮॥

33629 788 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

33630 788 kwmix qau 
sIgwru kir jw 
pihlW kMqu 
mnwie]

Kaaman Tho 

Seegaar Kar Jaa 

Pehilaan Kanth 

Manaae ||

O bride, decorate 

yourself, after you 

surrender and accept 

your Husband Lord.

ਹੇ ਇਸਤਿੀ! ਤਦੋਂ ਜਸੂੰਗਾਰ ਬਣਾ 
ਿਦੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਕਰ ਲਏ,ਂ
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33631 788 mqu syjY kMqu n 
AwveI eyvY 
ibrQw jwie]

Math Saejai Kanth 

N Aavee Eaevai 

Birathhaa Jaae ||

Otherwise, your 

Husband Lord will not 

come to your bed, and 

your ornaments will 

be useless.

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਮਤਾਂ ਖਸਮ ਸੇਿ ਤੇ 

ਆਵ ੇਹੀ ਨਾਹ ਤੇ ਜਸੂੰਗਾਰ ਐਵੇਂ 
ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਚਲਾ ਿਾਏ।

33632 788 kwmix ipr mnu 
mwinAw qau 
bixAw sIgwru]

Kaaman Pir Man 

Maaniaa Tho 

Baniaa Seegaar ||

O bride, your 

decorations will adorn 

you, only when your 

Husband Lord's Mind 

is pleased.

ਹੇ ਇਸਤਿੀ! ਿੇ ਖਸਮ ਦਾ ਮਨ 

ਮੂੰਨ ਿਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਬਜਣਆ ਸਮਝ।

33633 788 kIAw qau 
prvwxu hY jw shu 
Dry ipAwru]

Keeaa Tho 

Paravaan Hai Jaa 

Sahu Dhharae 

Piaar ||

Your ornaments will 

be acceptable and 

approved, only when 

your Husband Lord 

loves you.

ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਜਸੂੰਗਾਰ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਿੇ 
ਖਸਮ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰੇ।

33634 788 Bau sIgwru qbol 
rsu Bojnu Bwau 
kryie]

Bho Seegaar 

Thabol Ras Bhojan 

Bhaao Karaee ||

So make the Fear of 

God your ornaments, 

joy your betel nuts to 

chew, and love your 

food.

ਿ ੇਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ 

(ਜਵਚ ਰਜਹਣ) ਨੂੂੰ  ਜਸੂੰਗਾਰ ਤੇ 

ਪਾਨ ਦਾ ਰਸ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਜਪਆਰ ਨੂੂੰ  ਭੋਿਨ (ਭਾਵ, 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ) ਬਣਾਂਦੀ 
ਹੈ,

33635 788 qnu mnu saupy 
kMq kau qau 
nwnk Bogu 
kryie]1]

Than Man Soupae 

Kanth Ko Tho 

Naanak Bhog 

Karaee ||1||

Surrender your body 

and mind to your 

Husband Lord, and 

then, O Nanak, He will 

enjoy you. ||1||

ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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33636 788 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

33637 788 kwjl PUl qMbol 
rsu ly Dn kIAw 
sIgwru]

k`wjl Kaajal Fool 

Thanbol Ras Lae 

Dhhan Keeaa 

Seegaar ||

The wife takes 

flowers, and fragrance 

of betel, and 

decorates herself.

ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਸੁਰਮਾ, ਿੁੱ ਲ ਤੇ 

ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਕੀਤਾ,

33638 788 syjY kMqu n 
AwieE eyvY 
BieAw 
ivkwru]2]

Saejai Kanth N 

Aaeiou Eaevai 

Bhaeiaa Vikaar 

||2||

But her Husband Lord 

does not come to her 

bed, and so these 

efforts are useless. 

||2||

(ਪਰ ਿੇ) ਖਸਮ ਸੇਿ ਤੇ ਨਾਹ 

ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਸੂੰਗਾਰ ਸਗੋਂ 
ਜਵਕਾਰ ਬਣ ਜਗਆ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਜਵਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ 

ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਗਆ) ॥੨॥

33639 788 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

33640 788 Dn ipru eyih n 
AwKIAin@ bhin 
iekTy hoie]

Dhhan Pir Eaehi N 

Aakheean Behan 

Eikathae Hoe ||

They are not said to be 

husband and wife, 

who merely sit 

together.

ਿ ੋ(ਜਸਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ) 

ਰਲ ਕੇ ਬਜਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਅਸਲ ਇਸਤਿੀ ਖਸਮ ਨਹੀਂ 
ਆਖੀਦਾ;

33641 788 eyk joiq duie 
mUrqI Dn ipru 
khIAY soie]3]

Eaek Joth Dhue 

Moorathee Dhhan 

Pir Keheeai Soe 

||3||

They alone are called 

husband and wife, 

who have one light in 

two bodies. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਜਵਚ 

ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੋ ਿਾਏ ਉਹ ਹੈ 

ਇਸਤਿੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਤੀ ॥੩॥

33642 788 pauVI] Pourree || Pauree:
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33643 788 BY ibnu Bgiq n 
hoveI nwim n 
lgY ipAwru]

Bhai Bin Bhagath 

N Hovee Naam N 

Lagai Piaar ||

Without the Fear of 

God, there is no 

devotional worship, 

and no love for the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ (ਜਵਚ ਰਜਹਣ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ 
(ਭਾਵ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ)।

33644 788 siqguir imilAY  
Bau aUpjY BY 
Bwie rMgu svwir]

Sathigur Miliai Bho 

Oopajai Bhai 

Bhaae Rang Savaar 

||

Meeting with the True 

Guru, the Fear of God 

wells up, and one is 

embellished with the 

Fear and the Love of 

God.

ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲੇ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਡਰ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਜਪਆਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਭਗਤੀ ਦਾ) ਰੂੰਗ ਸੋਹਣਾ 
ਚੜਹਦਾ ਹੈ।

33645 788 qnu mnu rqw rMg 
isau haumY 
iqRsnw mwir]

Than Man Rathaa 

Rang Sio Houmai 

Thrisanaa Maar ||

When the body and 

mind are imbued with 

the Lord's Love, 

egotism and desire are 

conquered and 

subdued.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਸਹੈਤਾ ਨਾਲ) ਹਉਮੈ ਤੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦੇ) ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
33646 788 mnu qnu inrmlu 

Aiq sohxw  
ByitAw ikRsn 
murwir]

Man Than Niramal 

Ath Sohanaa 

Bhaettiaa Kirasan 

Muraar ||

The mind and body 

become immaculately 

pure and very 

beautiful, when one 

meets the Lord, the 

Destroyer of ego.

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਮਨ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਪਜਵਤਿ ਤੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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33647 788 Bau Bwau sBu 
iqs dw so scu 
vrqY sMswir]9]

Bho Bhaao Sabh 

This Dhaa So Sach 

Varathai Sansaar 

||9||

Fear and love all 

belong to Him; He is 

the True Lord, 

permeating and 

pervading the 

Universe. ||9||

ਇਹ ਡਰ ਤੇ ਪਿੇਮ ਸਭ ਕੁਝ 

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ (ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ 

ਜਮਲਦਾ) ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਿਗਤ 

ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ) ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੯॥

33648 788 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

33649 788 vwhu Ksm qU vwhu  
ijin ric rcnw 
hm kIey]

Vaahu Khasam 

Thoo Vaahu Jin 

Rach Rachanaa 

Ham Keeeae ||

Waaho! Waaho! You 

are wonderful and 

great, O Lord and 

Master; You created 

the creation, and 

made us.

ਹੇ ਖਸਮ! ਤੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਹੈਂ! ਤੂੂੰ  ਧੂੰਨ 

ਹੈਂ! ਜਿਸ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਰਚ 

ਕੇ ਅਸਾਨੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ।

33650 788 swgr lhir 
smuMd sr vyil 
vrs vrwhu]

Saagar Lehar 

Samundh Sar Vael 

Varas Varaahu ||

You made the waters, 

waves, oceans, pools, 

plants, clouds and 

mountains.

ਸਮੁੂੰ ਦਰ, ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ, ਤਲਾਬ, ਹਰੀਆਂ 

ਵੇਲਾਂ, ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬੱਦਲ- (ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ)।

33651 788 Awip KVovih 
Awip kir  
AwpIxY Awpwhu]

(KV@ovih)iesiQ`q[(Awpw
hu)inrlyp[(AwpIxY)Ap
xy Awp srUp

Aap Kharrovehi 

Aap Kar Aapeenai 

Aapaahu ||

You Yourself stand in 

the midst of what You 

Yourself created.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਕੇ ਸਭ ਜਵਚ ਆਪ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ ਤੇ (ਜਨਰਲੇਪ ਭੀ 
ਹੈਂ)।

33652 788 gurmuiK syvw 
Qwie pvY aunmin 
qqu kmwhu]

(aunmin)ivAwpk 
bRhm[(qqu)bRhmjI dw 
shI, s`cw, AslI 
igAwn

Guramukh Saevaa 

Thhaae Pavai 

Ounaman Thath 

Kamaahu ||

The selfless service of 

the Gurmukhs is 

approved; in celestial 

peace, they live the 

essence of reality.

ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਜਮਹਨਤ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਕਬੂਲ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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33653 788 mskiq lhhu 
mjUrIAw mMig 
mMig Ksm drwhu]

(drwhu)droN[ m-s`kiq Masakath Lehahu 

Majooreeaa Mang 

Mang Khasam 

Dharaahu ||

They receive the 

wages of their labor, 

begging at the Door of 

their Lord and Master.

ਉਹ ਬੂੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਲ ਘਾਲ ਕੇ, 

ਹੇ ਖਸਮ! ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੂੰਗ 

ਮੂੰਗ ਕੇ ਮਿੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

33654 788 nwnk pur dr 
vyprvwh qau 
dir aUxw nwih 
ko scw 
vyprvwhu]1]

Naanak Pur Dhar 

Vaeparavaah Tho 

Dhar Oonaa Naahi 

Ko Sachaa 

Vaeparavaahu 

||1||

O Nanak, the Court of 

the Lord is overflowing 

and carefree; O my 

True Carefree Lord, no 

one returns empty-

handed from Your 

Court. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਵੇਪਰਵਾਹ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਰ 

(ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ) ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਕੋਈ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ (ਆ ਕੇ) 

ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਗਆ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੇ-

ਮੁਥਾਿ ਹੈਂ ॥੧॥

33655 788 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl:

33656 788 aujl moqI sohxy  
rqnw nwil 
juVMin]

ju-VMin Oujal Mothee 

Sohanae Rathanaa 

Naal Jurrann ||

The teeth are like 

brilliant, beautiful 

pearls, and the eyes 

are like sparkling 

jewels.

ਿ ੋਸਰੀਰ ਸੋਹਣੇ ਜਚੱਟੇ ਦੂੰਦਾਂ 
ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸੋਭ 

ਰਹੇ ਹਨ,

33657 788 iqn jru vYrI 
nwnkw ij buFy 
QIie mrMin]2]

m-rMin Thin Jar Vairee 

Naanakaa J 

Budtae Thheee 

Marann ||2||

Old age is their 

enemy, O Nanak; 

when they grow old, 

they waste away. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬੁਢੇਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਵੈਰੀ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਬੱੁਢੇ ਹੋ ਕੇ 

ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

33658 789 pauVI] Pourree || Pauree:
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33659 789 hir swlwhI sdw 
sdw qnu mnu 
sauip srIru]

Har Saalaahee 

Sadhaa Sadhaa 

Than Man Soup 

Sareer ||

Praise the Lord, 

forever and ever; 

dedicate your body 

and mind to Him.

(ਹੇ ਿੀਵ!) ਤਨ ਮਨ ਸਰੀਰ 

(ਆਪਣਾ ਆਪ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਕੇ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਪੂਰਨ 

ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਸਦਾ ਉਸ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ।

33660 789 gur sbdI scu 
pwieAw scw 
gihr gMBIru]

Gur Sabadhee 

Sach Paaeiaa 

Sachaa Gehir 

Ganbheer ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

have found the True, 

Profound and 

Unfathomable Lord.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ, 
ਡੂੂੰ ਘੇ ਵੱਡੇ ਜਦਲ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

33661 789 min qin ihrdY 
riv rihAw hir 
hIrw hIru]

Man Than 

Hiradhai Rav 

Rehiaa Har Heeraa 

Heer ||

The Lord, the jewel of 

jewels, is permeating 

my mind, body and 

heart.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ 

ਹੀਜਰਆਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

33662 789 jnm mrx kw 
duKu gieAw iPir 
pvY n PIru]

Janam Maran Kaa 

Dhukh Gaeiaa Fir 

Pavai N Feer ||

The pains of birth and 

death are gone, and I 

shall never again be 

consigned to the cycle 

of reincarnation.

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਿਰ 

(ਇਸ ਗੇੜ ਜਵਚ) ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ 
ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।

33663 789 nwnk nwmu 
slwih qU hir 
guxI ghIru]10]

Naanak Naam 

Salaahi Thoo Har 

Gunee Geheer 

||10||

O Nanak, praise the 

Naam, the Name of 

the Lord, the ocean of 

excellence. ||10||

(ਸੋ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਿ ੋਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਦਲ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ॥੧੦॥

33664 789 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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33665 789 nwnk iehu qnu 
jwil ijin 
jilAY nwmu 
ivswirAw]

Naanak Eihu Than 

Jaal Jin Jaliai Naam 

Visaariaa ||

O Nanak, burn this 

body; this burnt body 

has forgotten the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ 

ਜਵਚ) ਸੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ 'ਨਾਮ' ਜਵਸਾਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਸੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ 
ਦੇਹ।

33666 789 paudI jwie 
prwil ipCY hQu  
n AMbVY iqqu 
invMDY qwil]1]

(prwil)pwxI vwlI 
g`b[(invMD)YnIvyN

Poudhee Jaae 

Paraal Pishhai 

Hathh N Anbarrai 

Thith Nivandhhai 

Thaal ||1||

The dirt is piling up, 

and in the world 

hereafter, your hand 

shall not be able to 

reach down into this 

stagnant pond to 

clean it out. ||1||

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਜਗਰਾਵਟ 

ਜਵਚ ਆਏ ਇਸ ਜਹਰਦੇ-ਤਲਾਬ 

ਜਵਚ (ਪਾਪਾਂ ਦੀ) ਪਰਾਲੀ 
ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਕੱਢਣ ਲਈ) ਜਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਿਾਇਗੀ ॥੧॥

33667 789 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

33668 789 nwnk mn ky kMm  
iPitAw gxq n 
AwvhI]

iP`itAw iPtkwr Xog Naanak Man Kae 

Kanm Fittiaa 

Ganath N Aavehee 

||

O Nanak, wicked are 

the uncountable 

actions of the mind.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਤਾਂ 
ਇਤਨੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਹਨ ਜਕ ਜਗਣੇ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।

33669 789 ikqI lhw shMm  
jw bKsy qw Dkw 
nhI]2]

shMm d`uK[ D`kw Kithee Lehaa 

Sehanm Jaa 

Bakhasae Thaa 

Dhhakaa Nehee 

||2||

They bring terrible and 

painful retributions, 

but if the Lord forgives 

me, then I will be 

spared this 

punishment. ||2||

(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਜਹਮ ਭੀ ਬੜੇ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਉਸ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚੋਂ) ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ॥੨॥

33670 789 pauVI] Pourree || Pauree:
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33671 789 scw Amru 
clwieEnu kir 
scu Purmwxu]

Sachaa Amar 

Chalaaeioun Kar 

Sach Furamaan ||

True is the Command 

He sends forth, and 

True are the Orders 

He issues.

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾ 
ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੁਕਮ 

ਚਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

33672 789 sdw inhclu riv 
rihAw so purKu 
sujwxu]

Sadhaa Nihachal 

Rav Rehiaa So 

Purakh Sujaan ||

Forever unmoving and 

unchanging, 

permeating and 

pervading 

everywhere, He is the 

All-knowing Primal 

Lord.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ (ਹਰੇਕ ਦੀ 
ਭਲਾਈ ਨੂੂੰ ) ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

33673 789 gur prswdI 
syvIAY scu sbid 
nIswxu]

Gur Parasaadhee 

Saeveeai Sach 

Sabadh Neesaan ||

By Guru's Grace, serve 

Him, through the True 

Insignia of the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭ-

ਜਸਮਰਨ-ਰੂਪ ਿੀਵਨ-ਆਦਰਸ਼ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰੀਏ।
33674 789 pUrw Qwtu 

bxwieAw rMgu 
gurmiq mwxu]

Pooraa Thhaatt 

Banaaeiaa Rang 

Guramath Maan ||

That which He makes 

is perfect; through the 

Guru's Teachings, 

enjoy His Love.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ 

ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਿੋ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਜਵਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾ 
ਨਹੀਂ); (ਹੇ ਿੀਵ!) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ ਰੂੰਗ ਮਾਣ।
33675 789 Agm Agocru 

AlKu hY gurmuiK 
hir jwxu]11]

A-lKu:polw bolo Agam Agochar 

Alakh Hai 

Guramukh Har 

Jaan ||11||

He is inaccessible, 

unfathomable and 

unseen; as Gurmukh, 

know the Lord. ||11||

ਪਿਭੂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਹੁੂੰਚ, ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਅਜਦਿਸ਼ਟ; 

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ 

ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧੧॥
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33676 789 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

33677 789 nwnk bdrw mwl 
kw BIqir 
DirAw Awix]

(mwl)Dn hIirAW 
dw[(bdrw)QY~lw

Naanak Badharaa 

Maal Kaa 

Bheethar Dhhariaa 

Aan ||

O Nanak, the bags of 

coins are brought in

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ 
ਨੌਕਰ) ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ 
(ਕਮਾ ਕੇ) ਅੂੰਦਰ ਜਲਆ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ। (ਇਹ ਿੀਵ-ਵਣਿਾਰਾ ਸ਼ਾਹ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਏਥੇ 

ਵਣਿ ਕਰ ਕੇ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ 
ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)

33678 789 Koty Kry 
prKIAin swihb 
kY dIbwix]1]

Khottae Kharae 

Parakheean 

Saahib Kai 

Dheebaan ||1||

And placed in the 

Court of our Lord and 

Master, and there, the 

genuine and the 

counterfeit are 

separated. ||1||

ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਟੇ ਤੇ 

ਖਰੇ ਰੁਪਏ ਪਰਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
(ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਜਨਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਏਥੇ 

ਖੋਟ ਹੀ ਕਮਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ 
ਭਲਾਈ ਭੀ) ॥੧॥

33679 789 mÚ1] Ma 1 || First Mehl:

33680 789 nwvx cly qIrQI  
min KotY qin 
cor]

Naavan Chalae 

Theerathhee Man 

Khottai Than Chor 

||

They go and bathe at 

sacred shrines of 

pilgrimage, but their 

minds are still evil, and 

their bodies are 

thieves.

ਿ ੇਖੋਟੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ 

ਨਹ ਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਕਾਮਾਜਦਕ ਚੋਰ ਭੀ ਜਟਕੇ 

ਰਹੇ,

33681 789 ieku Bwau lQI 
nwiqAw duie Bw 
cVIAsu hor]

n@wiqAW Eik Bhaao Lathhee 

Naathiaa Dhue 

Bhaa Charreeas 

Hor ||

Some of their filth is 

washed off by these 

baths, but they only 

accumulate twice as 

much.

ਤਾਂ ਨਹ ਾਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਜਹੱਸਾ 
(ਭਾਵ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ) 
ਮੈਲ ਤਾਂ ਲਜਹ ਗਈ ਪਰ (ਮਨ 

ਜਵਚ ਅਹੂੰਕਾਰ ਆਜਦਕ ਦੀ) 
ਦੂਣੀ ਮੈਲ ਹੋਰ ਚੜਹ ਗਈ।
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33682 789 bwhir DoqI 
qUmVI AMdir 
ivsu inkor]

(inkor) inrI jihr 
inkldI hY[ ivsu:polw 
bolo

Baahar Dhhothee 

Thoomarree 

Andhar Vis Nikor 

||

Like a gourd, they may 

be washed off on the 

outside, but on the 

inside, they are still 

filled with poison.

(ਤੁੂੰ ਮੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ) 

ਤੁੂੰ ਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਧੋਤੀ ਗਈ, 

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਨਰੋਲ 

ਜਵਸੁ (ਭਾਵ, ਕੌੜੱਤਣ) ਜਟਕੀ 
ਰਹੀ।

33683 789 swD Bly 
AxnwiqAw cor 
is corw cor]2]

Ax-n@wiqAW Saadhh Bhalae 

Ananaathiaa Chor 

S Choraa Chor 

||2||

The holy man is 

blessed, even without 

such bathing, while a 

thief is a thief, no 

matter how much he 

bathes. ||2||

ਭਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ) 

ਨਹ ਾਉਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਭਲੇ ਹਨ, 

ਤੇ ਚੋਰ (ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹ ਾ ਕੇ ਭੀ) 
ਚੋਰ ਹੀ ਹਨ ॥੨॥

33684 789 pauVI] Pourree || Pauree:

33685 789 Awpy hukmu 
clwiedw jgu 
DMDY lwieAw]

Aapae Hukam 

Chalaaeidhaa Jag 

Dhhandhhai 

Laaeiaa ||

He Himself issues His 

Commands, and links 

the people of the 

world to their tasks.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ 

ਵਰਤਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਕ ਧੂੰ ਧੇ 

ਜਵਚ ਲਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

33686 789 ieik Awpy hI 
Awip lwieAnu  
gur qy suKu 
pwieAw]

Eik Aapae Hee Aap 

Laaeian Gur Thae 

Sukh Paaeiaa ||

He Himself joins some 

to Himself, and 

through the Guru, 

they find peace.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਨਾਮ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਰੱਜਖਆ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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33687 789 dh ids iehu mnu 
Dwvdw guir Twik 
rhwieAw]

Dheh Dhis Eihu 

Man Dhhaavadhaa 

Gur Thaak 

Rehaaeiaa ||

The mind runs around 

in the ten directions; 

the Guru holds it still.

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, (ਸਰਨ ਆਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੀ) 
ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

33688 789 nwvY no sB 
locdI gurmqI 
pwieAw]

Naavai No Sabh 

Lochadhee 

Guramathee 

Paaeiaa ||

Everyone longs for the 

Name, but it is only 

found through the 

Guru's Teachings.

ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਲਦਾ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਜਲਆਂ ਹੀ ਹੈ।

33689 789 Duir iliKAw 
myit n skIAY jo 
hir iliK 
pwieAw]12]

Dhhur Likhiaa 

Maett N Sakeeai 

Jo Har Likh 

Paaeiaa ||12||

Your pre-ordained 

destiny, written by the 

Lord in the very 

beginning, cannot be 

erased. ||12||

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮਲਣਾ ਭੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀ 
ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ) ਿ ੋਲੇਖ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਬੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਜਲਖ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧੨॥

33690 789 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

33691 789 duie dIvy caudh 
htnwly]

Dhue Dheevae 

Choudheh 

Hattanaalae ||

The two lamps light 

the fourteen markets.

ਿਗਤ-ਰੂਪ ਸ਼ਹਰ ਜਵਚ ਚੂੰਦ 

ਤੇ ਸੂਰਿ, ਮਾਨੋ, ਦੋ ਲੈਂਪ ਿਗ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ (ਇਹ 

ਿਗਤ-ਸ਼ਹਰ ਦੇ, ਮਾਨੋ) ਬਜ਼ਾਰ 

ਹਨ।
33692 789 jyqy jIA qyqy 

vxjwry]

Jaethae Jeea 

Thaethae 

Vanajaarae ||

There are just as many 

traders as there are 

living beings.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਇਸ ਸ਼ਹਰ ਦੇ) 

ਵਪਾਰੀ ਹਨ।

33693 789 Kul@y ht hoAw 
vwpwru]

Khulhae Hatt Hoaa 

Vaapaar ||

The shops are open, 

and trading is going on;

ਿਦੋਂ ਹੱਟ ਖੁਲਹ ਪਏ (ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਹੋਈ), ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ 

ਜਪਆ।
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33694 789 jo phucY so 
clxhwru]

Jo Pahuchai So 

Chalanehaar ||

Whoever comes there, 

is bound to depart.

ਿ ੋਿੋ ਵਪਾਰੀ ਏਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮੁਸਾਜਫ਼ਰ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

33695 789 Drmu dlwlu pwey 
nIswxu]

Dhharam Dhalaal 

Paaeae Neesaan ||

The Righteous Judge 

of Dharma is the 

broker, who gives his 

sign of approval.

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ-ਵਪਾਰੀ ਦੀ 
ਕਰਣੀ-ਰੂਪ ਸਉਦੇ ਤੇ) ਧਰਮ-

ਰੂਪ ਦਲਾਲ ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਾਈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਇਸ ਦਾ ਸਉਦਾ 
ਖਰਾ ਹੈ ਿਾਂ ਖੋਟਾ),

33696 789 nwnk nwmu lwhw 
prvwxu]

Naanak Naam 

Laahaa Paravaan 

||

O Nanak, those who 

earn the profit of the 

Naam are accepted 

and approved.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸ਼ਾਹ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੱਟ 

ਤੇ) 'ਨਾਮ' ਨਫ਼ਾ ਹੀ ਕਬੂਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

33697 789 Gir Awey vjI 
vwDweI]

Ghar Aaeae Vajee 

Vaadhhaaee ||

And when they return 

home, they are 

greeted with cheers;

ਿ ੋ(ਇਹ ਨਫ਼ਾ ਖੱਟ ਕੇ) ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਲਾਲੀ ਚੜਹਦੀ ਹੈ,

33698 789 sc nwm kI 
imlI 
vifAweI]1]

Sach Naam Kee 

Milee Vaddiaaee 

||1||

They obtain the 

glorious greatness of 

the True Name. ||1||

ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ (ਪਿਾਪਤੀ ਦੀ) 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

33699 789 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

33700 789 rwqI hovin 
kwlIAw supydw sy 
vMn]

(supydw)ic`ty[syauh[(vMn
)rMg ic`ty hI rihMdy hn

Raathee Hovan 

Kaaleeaa 

Supaedhaa Sae 

Vann ||

Even when the night is 

dark, whatever is 

white retains its white 

color.

ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਪਰ) ਜਚੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹੀ 
ਜਚੱਟੇ ਰੂੰਗ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਰਾਤ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦਾ ਅਸਰ 

ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ)।
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33701 789 idhu bgw qpY 
Gxw kwilAw  
kwly vMn]

b`gw Dhihu Bagaa 

Thapai Ghanaa 

Kaaliaa Kaalae 

Vann ||

And even when the 

light of day is 

dazzlingly bright, 

whatever is black 

retains its black color.

ਜਦਨ ਜਚੱਟਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਚੂੰਗਾ 
ਤਕੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੂੰਗ ਕਾਲੇ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਜਦਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ)।

33702 789 AMDy AklI bwhry  
mUrK AMD 
igAwnu]

AklIN Andhhae Akalee 

Baaharae 

Moorakh Andhh 

Giaan ||

The blind fools have 

no wisdom at all; their 

understanding is blind.

(ਏਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਅੂੰਨਹੇ  
ਮੂਰਖ ਅਕਲ-ਹੀਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਅੂੰਨਹ ੀ ਹੀ ਮਜਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ;

33703 789 nwnk ndrI 
bwhry kbih n 
pwvih mwnu]2]

Naanak Nadharee 

Baaharae Kabehi 

N Paavehi Maan 

||2||

O Nanak, without the 

Lord's Grace, they will 

never receive honor. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ('ਨਾਮ' ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ) ਮਾਣ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ॥੨॥

33704 789 pauVI] Pourree || Pauree:

33705 789 kwieAw kotu 
rcwieAw hir 
scY Awpy]

Kaaeiaa Kott 

Rachaaeiaa Har 

Sachai Aapae ||

The True Lord Himself 

created the body-

fortress.

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋ,) 

ਜਕਲਹਾ ਹੈ ਿੋ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ,

33706 789 ieik dUjY Bwie 
KuAwieAnu haumY 
ivic ivAwpy]

Eik Dhoojai Bhaae 

Khuaaeian Houmai 

Vich Viaapae ||

Some are ruined 

through the love of 

duality, engrossed in 

egotism.

(ਪਰ ਇਸ ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹੋਏ ਭੀ) ਕਈ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਜਵਚਾਰੇ) ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਿਸੇ ਪਏ 

ਹਨ।
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33707 789 iehu mwns jnmu  
dulMBu sw mnmuK 
sMqwpy]

du-lMBu Eihu Maanas 

Janam Dhulanbh 

Saa Manamukh 

Santhaapae ||

This human body is so 

difficult to obtain; the 

self-willed manmukhs 

suffer in pain.

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਬੜੀ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭਾ ਸੀ, ਪਰ 

ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਿੀਵ 

ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

33708 789 ijsu Awip buJwey  
so buJsI ijsu 
siqguru Qwpy]

b`uJwey[b`uJsI Jis Aap Bujhaaeae 

So Bujhasee Jis 

Sathigur Thhaapae 

||

He alone understands, 

whom the Lord 

Himself causes to 

understand; he is 

blessed by the True 

Guru.

(ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 

ਕੀਹ ਕਰਨਾ ਸੀ) ਇਹ ਸਮਝ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਥਾਪਣਾ ਦੇਵੇ।

33709 789 sBu jgu Kylu 
rcwieEnu sB 
vrqY Awpy]13]

Sabh Jag Khael 

Rachaaeioun Sabh 

Varathai Aapae 

||13||

He created the entire 

world for His play; He 

is pervading amongst 

all. ||13||

(ਪਰ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ) ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਕ ਖੇਡ 

ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਵਚ ਹਰ 

ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧੩॥
33710 790 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

33711 790 corw jwrw rMfIAw  
kutxIAw dIbwxu]

(rMfIAw)vysvw[(kutxIA
w)PPyku`txIAW[kutxIAw 
:polw 
bolo[(dIbwxu)kcihrIAW 
krngIAW

Choraa Jaaraa 

Randdeeaa 

Kuttaneeaa 

Dheebaan ||

Thieves, adulterers, 

prostitutes and pimps,

ਚੋਰਾਂ, ਲੁੱ ਚੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ, 

ਜਵਭਚਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੱਲੀਆਂ 

ਦਾ ਆਪੋ ਜਵਚ ਬਜਹਣ ਖਲੋਣ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

33712 790 vydInw kI dosqI  
vydInw kw Kwxu]

(vydInw)-byDrimAW Vaedheenaa Kee 

Dhosathee 

Vaedheenaa Kaa 

Khaan ||

Make friendships with 

the unrighteous, and 

eat with the 

unrighteous.

ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਆਪੋ ਜਵਚ ਜਮਤਿਤਾ ਤੇ ਆਪੋ 

ਜਵਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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33713 790 isPqI swr n 
jwxnI sdw vsY 
sYqwnu]

Sifathee Saar N 

Jaananee Sadhaa 

Vasai Saithaan ||

They do not know the 

value of the Lord's 

Praises, and Satan is 

always with them.

ਰੱਬ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂਝ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, (ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ, 

ਮਾਨੋ) ਸਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

33714 790 gdhu cMdin 
KaulIAY BI swhU 
isau pwxu]

 gdhuu:polw 
bolo[(KaulIAY)Gsw ky 
lweIey[[ KaulIAY:ksky

Gadhahu 

Chandhan 

Khouleeai Bhee 

Saahoo Sio Paan ||

If a donkey is anointed 

with sandalwood 

paste, he still loves to 

roll in the dirt.

(ਸਮਝਾਇਆਂ ਭੀ ਸਮਝਦੇ 

ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ) ਖੋਤੇ ਨੂੂੰ  ਿ ੇਚੂੰਦਨ 

ਨਾਲ ਮਲੀਏ ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਜਵਹਾਰ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਗੇੜ ਇਸ ਮੂੰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ 
ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ)।

33715 790 nwnk kUVY kiqAY  
kUVw qxIAY qwxu]

k`iqAY Naanak Koorrai 

Kathiai Koorraa 

Thaneeai Thaan ||

O Nanak, by spinning 

falsehood, a fabric of 

falsehood is woven.

ਹੇ ਨਾਨਕ! "ਕੂੜ" (ਦਾ ਸੂਤਰ) 

ਕੱਤਣ ਨਾਲ "ਕੂੜ" ਦਾ ਹੀ 
ਤਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

33716 790 kUVw kpVu kCIAY  
kUVw pYnxu 
mwxu]1]

k`CIAY Koorraa Kaparr 

Kashheeai Koorraa 

Painan Maan ||1||

False is the cloth and 

its measurement, and 

false is pride in such a 

garment. ||1||

ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਕੱਛੀਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਪਜਹਨੀਦਾ ਹੈ (ਇਸ "ਕੂੜ"-

ਰੂਪ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਕੂੜ" 

ਹੀ ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, "ਖਜਤਅਹੁ ਿੂੰ ਮੇ ਖਤੇ 

ਕਰਜਨ ਤ ਖਜਤਆ ਜਵਜਚ 

ਪਾਜਹ") ॥੧॥
33717 790 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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33718 790 bWgw burgU 
isM|IAw nwly 
imlI klwx]

(bWgW)vwly mu`lW[ 
burgUnwd[(isM|IAw)vjOx 
 vwly jogI[ 
(klwx)kilAwx gwaux 
vwly mrwsI

Baangaa Buragoo 

Sinn(g)eeaa 

Naalae Milee 

Kalaan ||

The callers to prayer, 

the flute-players, the 

horn-blowers, and also 

the singers

(ਮੱੁਲਾਂ) ਬਾਂਗ ਦੇ ਕੇ, (ਫ਼ਕੀਰ) 

ਤੂਤੀ ਵਿਾ ਕੇ, (ਿੋਗੀ) ਜਸੂੰ ਙੀ 
ਵਿਾ ਕੇ, (ਜਮਰਾਸੀ) ਕਲਾਣ 

ਕਰ ਕੇ (ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੂੰਗਦੇ 

ਹਨ);

33719 790 ieik dwqy ieik 
mMgqy nwmu qyrw 
prvwxu]

Eik Dhaathae Eik 

Mangathae Naam 

Thaeraa Paravaan 

||

- some are givers, and 

some are beggars; 

they become 

acceptable only 

through Your Name, 

Lord.

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ) 

ਕਈ ਮੂੰਗਤੇ ਤੇ ਕਈ ਦਾਤੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

33720 790 nwnk ijn@I suix 
kY mMinAw hau 
iqnw ivthu 
kurbwxu]2]

Naanak Jinhee Sun 

Kai Manniaa Ho 

Thinaa Vittahu 

Kurabaan ||2||

O Nanak, I am a 

sacrifice to those who 

hear and accept the 

Name. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਜਵਚ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਿੋੜ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੨॥

33721 790 pauVI] Pourree || Pauree:

33722 790 mwieAw mohu sBu 
kUVu hY kUVo hoie 
gieAw]

Maaeiaa Mohu 

Sabh Koorr Hai 

Koorro Hoe 

Gaeiaa ||

Attachment to Maya is 

totally false, and false 

are those who go that 

way.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਨਰੋਲ ਇਕ 

ਛਲ ਹੈ, (ਆਖ਼ਰ) ਛਲ ਹੀ 
(ਸਾਬਤ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

33723 790 haumY JgVw 
pwieEnu JgVY 
jgu muieAw]

Houmai Jhagarraa 

Paaeioun 

Jhagarrai Jag 

Mueiaa ||

Through egotism, the 

world is caught in 

conflict and strife, and 

it dies.

ਪਰ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿੀਵ ਿਸਾ ਕੇ) 'ਹਉਮੈ' ਦਾ 
ਗੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਇਸ 

ਗੇੜ ਜਵਚ (ਪੈ ਕੇ) ਿਗਤ ਦੁਖੀ 
ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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33724 790 gurmuiK JgVu 
cukwieEnu ieko 
riv rihAw]

Guramukh Jhagarr 

Chukaaeioun Eiko 

Rav Rehiaa ||

The Gurmukh is free of 

conflict and strife, and 

sees the One Lord, 

pervading everywhere.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਝੂੰ ਬੇਲਾ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਕ ਪਿਭੂ ਹੀ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
33725 790 sBu Awqm rwmu 

pCwixAw Baujlu 
qir gieAw]

Sabh Aatham 

Raam Pashhaaniaa 

Bhoujal Thar 

Gaeiaa ||

Recognizing that the 

Supreme Soul is 

everywhere, he 

crosses over the 

terrifying world-ocean.

ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

33726 790 joiq smwxI joiq 
ivic hir nwim 
smieAw]14]

s-mieAw Joth Samaanee 

Joth Vich Har 

Naam Samaeiaa 

||14||

His light merges into 

the Light, and he is 

absorbed into the 

Lord's Name. ||14||

ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

33727 790 mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok: First Mehl:

33728 790 siqgur BIiKAw 
dyih mY qUM sMmRQu 
dwqwru]

sMm `RQu Sathigur 

Bheekhiaa Dhaehi 

Mai Thoon 

Sanmrathh 

Dhaathaar ||

O True Guru, bless me 

with Your charity; You 

are the All-powerful 

Giver.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ 

ਿੋਗਾ ਹੈਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਖ਼ੈਰ ਪਾ ('ਨਾਮ' 

ਦਾ),

33729 790 haumY grbu 
invwrIAY kwmu 
kRoDu AhMkwru]

Houmai Garab 

Nivaareeai Kaam 

Krodhh Ahankaar 

||

May I subdue and 

quiet my egotism, 

pride, sexual desire, 

anger and self-conceit.

(ਤਾਂ ਿ)ੋ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਾਮ ਤੇ ਕਿੋਧ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਏ।
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33730 790 lbu loBu 
prjwlIAY nwmu 
imlY AwDwru]

pr-jwlIAY Lab Lobh 

Parajaaleeai Naam 

Milai Aadhhaar ||

Burn away all my 

greed, and give me the 

Support of the Naam, 

the Name of the Lord.

(ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਲਈ) 

ਸਹਾਰਾ ਜਮਲ ਿਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ 
ਚਸਕਾ ਤੇ ਲੋਭ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੜ 

ਿਾਏ।
33731 790 Aih inis nvqn 

inrmlw mYlw 
kbhUM n hoie]

Ahinis Navathan 

Niramalaa Mailaa 

Kabehoon N Hoe 

||

Day and night, keep 

me ever-fresh and 

new, spotless and 

pure; let me never be 

soiled by sin.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦਨ ਰਾਤ ਨਵੇਂ 
ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਉਂ 

ਜਿਉਂ ਿਪੀਏ, ਇਸ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਵਧਦਾ ਹੈ) 'ਨਾਮ' 

ਪਜਵਤਿ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੈਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

33732 790 nwnk ieh ibiD 
CutIAY ndir 
qyrI suKu hoie]1]

Naanak Eih Bidhh 

Shhutteeai Nadhar 

Thaeree Sukh Hoe 

||1||

O Nanak, in this way I 

am saved; by Your 

Grace, I have found 

peace. ||1||

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! 'ਨਾਮ' 

ਿਜਪਆਂ (ਹਉਮੈ ਦੇ) ਗੇੜ ਤੋਂ 
ਬਚੀਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸੁਖ 

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥

33733 790 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

33734 790 ieko kMqu 
sbweIAw ijqI 
dir KVIAwh]

ijqI:polw bolo[KVI-
Awh

Eiko Kanth 

Sabaaeeaa Jithee 

Dhar Kharreeaah 

||

There is only the one 

Husband Lord, for all 

who stand at His Door.

ਜਿਤਨੀਆਂ ਭੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ 

ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।

33735 790 nwnk kMqY 
rqIAw puCih 
bwqVIAwh]2]

r`qIAW[bwqVI-Awh Naanak Kanthai 

Ratheeaa 

Pushhehi 

Baatharreeaah 

||2||

O Nanak, they ask for 

news of their Husband 

Lord, from those who 

are imbued with His 

Love. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਹੀ 
ਮੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ਇਕ ਦੂਿੀ 
ਪਾਸੋਂ) ਪੱੁਛਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥
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33736 790 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

33737 790 sBy kMqY rqIAw  
mY dohwgix ikqu]

ik`qu Sabhae Kanthai 

Ratheeaa Mai 

Dhohaagan Kith ||

All are imbued with 

love for their Husband 

Lord; I am a discarded 

bride - what good am 

I?

ਸਾਰੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ 
ਸੋਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ) ਮੈਂ ਮੂੰ ਦੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਕਸ ਜਗਣਤੀ 
ਜਵਚ ਹਾਂ?

33738 790 mY qin Avgx 
eyqVy Ksmu n Pyry 
icqu]3]

Mai Than Avagan 

Eaetharrae 

Khasam N Faerae 

Chith ||3||

My body is filled with 

so many faults; my 

Lord and Master does 

not even turn His 

thoughts to me. ||3||

ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਇਤਨੇ 

ਔਗੁਣ ਹਨ ਜਕ ਖਸਮ ਮੇਰੇ ਵਲ 

ਜਧਆਨ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੩॥

33739 790 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

33740 790 hau bilhwrI 
iqn@ kau isPiq 
ijnw dY vwiq]

vwiq:muK c Ho Balihaaree Thin 

Ko Sifath Jinaa 

Dhai Vaath ||

I am a sacrifice to 

those who praise the 

Lord with their 

mouths.

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੈ।

33741 790 siB rwqI 
sohwgxI iek mY 
dohwgix 
rwiq]4]

Sabh Raathee 

Sohaaganee Eik 

Mai Dhohaagan 

Raath ||4||

All the nights are for 

the happy soul-brides; 

I am a discarded bride - 

 if only I could have 

even one night with 

Him! ||4||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 
ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਇਕ 

ਰਾਤ ਮੈਨੂੂੰ  ਛੱੁਟੜ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਦੇਹ 

॥੪॥

33742 790 pauVI] Pourree || Pauree:
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33743 790 dir mMgqu jwcY 
dwnu hir dIjY 
ikRpw kir]

Dhar Mangath 

Jaachai Dhaan Har 

Dheejai Kirapaa 

Kar ||

I am a beggar at Your 

Door, begging for 

charity; O Lord, please 

grant me Your Mercy, 

and give to me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਮੂੰਗਤਾ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ 

(ਆ ਕੇ) ਖ਼ੈਰ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਖ਼ੈਰ ਪਾ।

33744 790 gurmuiK lyhu 
imlwie jnu pwvY 
nwmu hir]

Guramukh Laehu 

Milaae Jan Paavai 

Naam Har ||

As Gurmukh, unite 

me, your humble 

servant, with You, that 

I may receive Your 

Name.

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਲੈ, 

ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ,

33745 790 Anhd sbdu 
vjwie joqI joiq 
Dir]

Anehadh Sabadh 

Vajaae Jothee Joth 

Dhhar ||

Then, the unstruck 

melody of the Shabad 

will vibrate and 

resound, and my light 

will blend with the 

Light.

ਤੇਰੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਆਤਮਾ ਜਟਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਇਕ-ਰਸ 

ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ,

33746 790 ihrdY hir gux 
gwie jY jY sbdu 
hir]

Hiradhai Har Gun 

Gaae Jai Jai 

Sabadh Har ||

Within my heart,I sing 

the Glorious Praises of 

the Lord,and celebrate 

the Word of the Lord's 

Shabad.

ਤੇਰੀ ਿੈ ਿੈਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ 

ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗਾਵਾਂ,

33747 790 jg mih vrqY 
Awip hir syqI 
pRIiq kir]15]

Jag Mehi Varathai 

Aap Har Saethee 

Preeth Kar ||15||

The Lord Himself is 

pervading and 

permeating the world; 

so fall in love with 

Him! ||15||

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਾਂ (ਤੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣੇ 
ਜਕ) ਿਗਤ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧੫॥

33748 790 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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33749 790 ijnI n pwieE 
pRym rsu kMq n 
pwieE swau]

Jinee N Paaeiou 

Praem Ras Kanth 

N Paaeiou Saao ||

Those who do not 

obtain the sublime 

essence, the love and 

delight of their 

Husband Lord,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਜਪਆਰ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਹ 

ਮਾਜਣਆ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਾਹ 

ਚੱਜਖਆ,

33750 790 suM\y Gr kw 
pwhuxw ijau 
AwieAw iqau 
jwau]1]

Sunnjae Ghar Kaa 

Paahunaa Jio 

Aaeiaa Thio Jaao 

||1||

Are like guests in a 

deserted house; they 

leave just as they have 

come, empty-handed. 

||1||

(ਉਹ ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ ਇਉਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਗਈਆਂ) 

ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਸੁੂੰ ਞੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਆਇਆ ਪਰਾਹੁਣਾ ਜਿਵੇਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਤੁਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਓਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੂੰ  
ਕੁਝ ਭੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) 
॥੧॥

33751 790 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

33752 790 sau Elwm@y idnY 
ky rwqI imlin@ 
shMs]

s-hMs So Oulaamhae 

Dhinai Kae 

Raathee Milanih 

Sehans ||

He receives hundreds 

and thousands of 

reprimands, day and 

night;

(ਇਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਜਦਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 

(ਕੀਤੇ ਮੂੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ) ਸੌ 

ਉਲਾਮੇ ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ 

ਵੇਲੇ (ਕੀਜਤਆਂ) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ;

33753 790 isPiq slwhxu 
Cif kY krMgI 
lgw hMsu]

Sifath Salaahan 

Shhadd Kai 

Karangee Lagaa 

Hans ||

The swan-soul has 

renounced the Lord's 

Praises, and attached 

itself to a rotting 

carcass.

(ਜਕਉਂਜਕ ਿੀਵ-) ਹੂੰਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਰੂਪ ਮੋਤੀ) ਛੱਡ ਕੇ 

(ਜਵਕਾਰ ਰੂਪ) ਮੁਰਦਾਰਾਂ (ਦੇ 

ਖਾਣ) ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਜਦਨੇ ਰਾਤ ਮੂੰਦ ਕਰਮ ਕਰਦਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।
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33754 790 iPtu ievyhw 
jIivAw ijqu 
Kwie vDwieAw 
pytu]

Fitt Eivaehaa 

Jeeviaa Jith Khaae 

Vadhhaaeiaa Paett 

||

Cursed is that life, in 

which one only eats to 

fill his belly.

ਜਿਟੇ-ਮੂੂੰ ਹ ਅਿੇਹੇ ਿੀਊਣ ਨੂੂੰ  
ਜਿਸ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ ਖਾ ਖਾ ਕੇ 

ਹੀ ਜਢੱਡ ਵਧਾ ਜਲਆ।

33755 790 nwnk scy nwm 
ivxu sBo dusmnu 
hyqu]2]

Naanak Sachae 

Naam Vin Sabho 

Dhusaman Haeth 

||2||

O Nanak, without the 

True Name, all one's 

friends turn to 

enemies. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਵੈਰੀ ਹੋ ਢੁਕਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

33756 790 pauVI] Pourree || Pauree:

33757 790 FwFI gux gwvY 
inq jnmu 
svwirAw]

Dtaadtee Gun 

Gaavai Nith Janam 

Savaariaa ||

The minstrel 

continually sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, to embellish his 

life.

ਢਾਢੀ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ;

33758 790 gurmuiK syiv 
slwih scw aur 
DwirAw]

Guramukh Saev 

Salaahi Sachaa 

Our Dhhaariaa ||

The Gurmukh serves 

and praises the True 

Lord, enshrining Him 

within his heart.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਕਰ ਕੇ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

33759 791 Gru dru pwvY 
mhlu nwmu 
ipAwirAw]

Ghar Dhar Paavai 

Mehal Naam 

Piaariaa ||

He obtains his own 

home and mansion, by 

loving the Naam, the 

Name of the Lord.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰ 

ਕੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਘਰ, ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰ ਤੇ ਮਹਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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33760 791 gurmuiK pwieAw 
nwmu hau gur kau 
vwirAw]

Guramukh Paaeiaa 

Naam Ho Gur Ko 

Vaariaa ||

As Gurmukh, I have 

obtained the Naam; I 

am a sacrifice to the 

Guru.

ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

33761 791 qU Awip svwrih 
Awip  
isrjnhwirAw]1
6]

Thoo Aap 

Savaarehi Aap 

Sirajanehaariaa 

||16||

You Yourself embellish 

and adorn us, O 

Creator Lord. ||16||

ਹੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ 

ਿੀਵ ਦਾ) ਿੀਵਨ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈਂ 
॥੧੬॥

33762 791 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

33763 791 dIvw blY AMDyrw 
jwie]

Dheevaa Balai 

Andhhaeraa Jaae 

||

When the lamp is lit, 

the darkness is 

dispelled;

(ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ) ਦੀਵਾ ਿਗਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

33764 791 byd pwT miq 
pwpw Kwie]

Baedh Paath Math 

Paapaa Khaae ||

Reading the Vedas, 

sinful intellect is 

destroyed.

(ਏਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਵੇਦ (ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ) ਬਾਣੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਢਲੀ ਹੋਈ ਮਜਤ 

ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
33765 791 augvY sUru n jwpY 

cMdu]

Ougavai Soor N 

Jaapai Chandh ||

When the sun rises, 

the moon is not visible.

ਿਦੋਂ ਸੂਰਿ ਚੜਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਚੂੰਦਿਮਾ (ਚਜੜਹਆ ਹੋਇਆ) ਨਹੀਂ 
ਿਾਪਦਾ,

33766 791 jh igAwn 
pRgwsu AigAwnu 
imtMqu]

Jeh Giaan Pragaas 

Agiaan Mittanth ||

Wherever spiritual 

wisdom appears, 

ignorance is dispelled.

(ਜਤਵੇਂ) ਜਿਥੇ ਮਜਤ ਉੱਿਲੀ 
(ਜਗਆਨ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼) ਹੋ ਿਾਏ 

ਓਥੇ ਅਜਗਆਨਤਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।
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33767 791 byd pwT sMswr 
kI kwr]

Baedh Paath 

Sansaar Kee Kaar 

||

Reading the Vedas is 

the world's occupation;

ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਦੇ (ਜਨਰੇ) ਪਾਠ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਜਵਹਾਰ (ਸਮਝੋ),

33768 791 piV@ piV@ pMifq  
krih bIcwr]

Parrih Parrih 

Panddith Karehi 

Beechaar ||

The Pandits read 

them, study them and 

contemplate them.

ਜਵਦਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੜਹ 
ਪੜਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰਫ਼ 

ਅਰਥ ਹੀ ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਨ।

33769 791 ibnu bUJy sB hoie 
KuAwr]

Bin Boojhae Sabh 

Hoe Khuaar ||

Without 

understanding, all are 

ruined.

ਿਦ ਤਕ ਮਜਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ 
(ਜਨਰੇ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ-ਜਵਚਾਰ 

ਨਾਲ ਤਾਂ) ਲੁਕਾਈ ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

33770 791 nwnk gurmuiK 
auqris pwir]1]

Naanak Guramukh 

Outharas Paar 

||1||

O Nanak, the Gurmukh 

is carried across. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ 
(ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਮਜਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੧॥
33771 791 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

33772 791 sbdY swdu n 
AwieE nwim n 
lgo ipAwru]

Sabadhai Saadh N 

Aaeiou Naam N 

Lago Piaar ||

Those who do not 

savor the Word of the 

Shabad, do not love 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਕਦੇ) ਗੁਰ-

ਸਬਦ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 

ਜਿਸ ਦਾ (ਕਦੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਬਜਣਆ,

33773 791 rsnw iPkw 
bolxw inq inq 
hoie KuAwru]

Rasanaa Fikaa 

Bolanaa Nith Nith 

Hoe Khuaar ||

They speak insipidly 

with their tongues, 

and are continually 

disgraced.

ਉਹ ਿੀਭ ਨਾਲ ਜਿੱਕੇ ਬਚਨ 

ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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33774 791 nwnk pieAY 
ikriq kmwvxw  
koie n 
mytxhwru]2]

Naanak Paeiai 

Kirath 

Kamaavanaa Koe 

N Maettanehaar 

||2||

O Nanak, they act 

according to the 

karma of their past 

actions, which no one 

can erase. ||2||

(ਪਰ), ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ 

ਭੀ ਕੀਹ?) (ਹਰੇਕ ਿੀਵ) 

ਆਪਣ ੇ(ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ) ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ ਇਸ 

ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੇੜ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ 

ਨਾਲ) ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੨॥

33775 791 pauVI] Pourree || Pauree:

33776 791 ij pRBu swlwhy 
Awpxw so soBw 
pwey]

J Prabh Saalaahae 

Aapanaa So 

Sobhaa Paaeae ||

One who praises his 

God, receives honor.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।

33777 791 haumY ivchu dUir 
kir scu mMin 
vswey]

Houmai Vichahu 

Dhoor Kar Sach 

Mann Vasaaeae ||

He drives out egotism 

from within himself, 

and enshrines the 

True Name within his 

mind.

ਮਨ ਜਵਚੋਂ 'ਹਉਮੈ' ਜਮਟਾ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

33778 791 scu bwxI gux 
aucrY scw suKu 
pwey]

Sach Baanee Gun 

Oucharai Sachaa 

Sukh Paaeae ||

Through the True 

Word of the Guru's 

Bani,he chants the 

Glorious Praises of the 

Lord,and finds true 

peace.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਅਸਲ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
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33779 791 mylu BieAw icrI 
ivCuMinAw gur 
puriK imlwey]

Mael Bhaeiaa 

Chiree 

Vishhunniaa Gur 

Purakh Milaaeae 

||

He is united with the 

Lord, after being 

separated for so long; 

the Guru, the Primal 

Being, unites him with 

the Lord.

ਜਚਰ ਤੋਂ (ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ) ਜਵਛੁੜੇ 

ਹੋਏ ਦਾ (ਮੁੜ ਰੱਬ ਨਾਲ) ਮੇਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਮਰਦ 

ਨੇ (ਿ)ੂ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ।

33780 791 mnu mYlw iev 
suDu hY hir nwmu 
iDAwey]17]

Man Mailaa Eiv 

Sudhh Hai Har 

Naam Dhhiaaeae 

||17||

In this way, his filthy 

mind is cleansed and 

purified, and he 

meditates on the 

Name of the Lord. 

||17||

ਸੋ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੈਲਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥

33781 791 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

33782 791 kwieAw kUml 
Pul gux nwnk  
gupis mwl]

(gupis)guMdxW 
kro[(mwl)mwlw[(kwie
AW)P`ul[ gup-is:polw 
bolo

Kaaeiaa Koomal 

Ful Gun Naanak 

Gupas Maal ||

With the fresh leaves 

of the body, and the 

flowers of virtue, 

Nanak has weaved his 

garland.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋ, ਿੁੱ ਲਾਂ 
ਵਾਲੇ ਬੂਜਟਆਂ ਦੀ) ਕੂਮਲੀ ਹੈ, 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ (ਇਸ 

ਕੋਮਲ ਟਹਣੀ ਨੂੂੰ , ਮਾਨੋ) ਿੁੱ ਲ 

ਹਨ, (ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ 
ਇਹਨਾਂ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦਾ) ਹਾਰ ਗੁੂੰ ਦਦਾ 
ਹੈ;

33783 791 eyn@I PulI rau 
kry Avr ik 
cuxIAih fwl]1]

(rau)gwvxw kry, 
aucwrxw[ Pu`lIN[ rauN

Eaenee Fulee Ro 

Karae Avar K 

Chuneeahi Ddaal 

||1||

The Lord is pleased 

with such garlands, so 

why pick any other 

flowers? ||1||

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਇਹਨਾਂ ਿੁੱ ਲਾਂ ਜਵਚ 

ਲਗਨ ਲਾਏ ਤਾਂ (ਮੂਰਤੀਆਂ 

ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ) ਹੋਰ 

ਡਾਲੀਆਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੀਹ ਲੋੜ? 

॥੧॥

33784 791 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:
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33785 791 nwnk iqn@w bsMqu 
hY ijn@ Gir 
visAw kMqu]

Naanak Thinaa 

Basanth Hai Jinh 

Ghar Vasiaa Kanth 

||

O Nanak, it is the 

spring season for 

those, within whose 

homes their Husband 

Lord abides.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ (ਿੀਵ-) 

ਇਸਤਿੀਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਘਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾ ਦੀ 
ਬਸੂੰਤ ਰੱੁਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ;

33786 791 ijn@ ky kMq 
idswpurI sy Aih 
inis iPrih 
jlMq]2]

(kMq) vwihgurU jI qW 
irdy c hI vsdy hn, 
ijn@W dy mn, irdy c vs 
rhy kMq jI nMU C`f 
ky(idswpurI)pRdys 
Akws pqwl c gey 
rihMdy hn

Jin Kae Kanth 

Dhisaapuree Sae 

Ahinis Firehi 

Jalanth ||2||

But those, whose 

Husband Lord is far 

away in distant lands, 

continue burning, day 

and night. ||2||

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਪਰਦੇਸ 

ਜਵਚ (ਗਏ ਹੋਏ) ਹਨ, ਉਹ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਸੜਦੀਆਂ 

ਜਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥

33787 791 pauVI] Pourree || Pauree:

33788 791 Awpy bKsy 
dieAw kir gur 
siqgur bcnI]

Aapae Bakhasae 

Dhaeiaa Kar Gur 

Sathigur Bachanee 

||

The Merciful Lord 

Himself forgives those 

who dwell upon the 

Word of the Guru, the 

True Guru.

ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ('ਨਾਮ' ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

33789 791 An idnu syvI 
gux rvw mnu scY 
rcnI]

Anadhin Saevee 

Gun Ravaa Man 

Sachai Rachanee 

||

Night and day, I serve 

the True Lord, and 

chant His Glorious 

Praises; my mind 

merges into Him.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੈਂ ਸੱਚੇ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਹੇ।
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33790 791 pRBu myrw byAMqu hY  
AMqu iknY n 
lKnI]

Prabh Maeraa 

Baeanth Hai Anth 

Kinai N Lakhanee 

||

My God is infinite; no 

one knows His limit.

ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ 

ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

33791 791 siqgur crxI 
ligAw hir nwmu 
inq jpnI]

Sathigur Charanee 

Lagiaa Har Naam 

Nith Japanee ||

Grasping hold of the 

feet of the True Guru, 

meditate continually 

on the Lord's Name.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਨਿੱਤ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

33792 791 jo ieCY so Plu 
pwiesI siB GrY 
ivic jcnI]18]

Jo Eishhai So Fal 

Paaeisee Sabh 

Gharai Vich 

Jachanee ||18||

Thus you shall obtain 

the fruits of your 

desires, and all wishes 

shall be fulfilled within 

your home. ||18||

(ਿੋ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 

ਜਿਸ ਿਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੮॥
33793 791 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

33794 791 pihl bsMqY 
Awgmin pihlw 
mauilE soie]

Awg-min[ mau~ilE 
ksky

Pehil Basanthai 

Aagaman Pehilaa 

Mouliou Soe ||

Spring brings forth the 

first blossoms, but the 

Lord blossoms earlier 

still.

ਿ ੋਪਿਭੂ ਬਸੂੰਤ ਰੱੁਤ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਦਾ ਜਖਜੜਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
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33795 791 ijqu mauilAY sB 
maulIAY iqsih  
n mauilhu 
koie]1]

mau~ilAY,mau~lIAY,mau~i
lhu:ksky

Jith Mouliai Sabh 

Mouleeai Thisehi 

N Moulihu Koe 

||1||

By His blossoming, 

everything blossoms; 

no one else causes 

Him to blossom forth. 

||1||

ਉਸ ਦੇ ਜਖੜਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਖੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਖੜਾਂਦਾ 
॥੧॥

33796 791 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

33797 791 pihl bsMqY 
Awgmin iqs kw 
krhu bIcwru]

Pehil Basanthai 

Aagaman This Kaa 

Karahu Beechaar 

||

He blossoms forth 

even earlier than the 

spring; reflect upon 

Him.

ਉਸ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰੋ ਿੋ ਬਸੂੰਤ ਰੱੁਤ ਦੇ ਆਉਣ 

ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਮਉਲਦਾ ਹੈ)।

33798 791 nwnk so 
swlwhIAY ij 
sBsY dy 
AwDwru]2]

Naanak So 

Saalaaheeai J 

Sabhasai Dhae 

Aadhhaar ||2||

O Nanak, praise the 

One who gives 

Support to all. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰੀਏ ਿ ੋਸਭ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ ॥੨॥

33799 791 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:
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33800 791 imilAY imilAw 
nw imlY imlY 
imilAw jy hoie]

Miliai Miliaa Naa 

Milai Milai Miliaa 

Jae Hoe ||

By uniting, the united 

one is not united; he 

unites, only if he is 

united.

ਜਨਰਾ ਕਜਹਣ ਨਾਲ ਜਕ ਮੈਂ 
ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ, ਮੇਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇ 
ਸਚੁ-ਮੁਚ ਜਮਜਲਆ ਹੋਵੇ।

33801 791 AMqr AwqmY jo 
imlY imilAw 
khIAY soie]3]

Anthar Aathamai 

Jo Milai Miliaa 

Keheeai Soe ||3||

But if he unites deep 

within his soul, then 

he is said to be united. 

||3||

ਿ ੋਅੂੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਜਵਚ ਜਮਲੇ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ 

ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥

33802 791 pauVI] Pourree || Pauree:

33803 791 hir hir nwmu 
slwhIAY scu 
kwr kmwvY]

Har Har Naam 

Salaaheeai Sach 

Kaar Kamaavai ||

Praise the Name of 

the Lord, Har, Har, and 

practice truthful deeds.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿ ੋਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਇਹ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਕਾਰ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

33804 791 dUjI kwrY ligAw  
iPir jonI pwvY]

Dhoojee Kaarai 

Lagiaa Fir Jonee 

Paavai ||

Attached to other 

deeds, one is 

consigned to wander 

in reincarnation.

'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਆਹਰਾਂ 
ਜਵਚ ਰੱੁਜਝਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

33805 791 nwim riqAw nwmu 
pweIAY nwmy gux 
gwvY]

Naam Rathiaa 

Naam Paaeeai 

Naamae Gun 

Gaavai ||

Attuned to the Name, 

one obtains the Name, 

and through the 

Name, sings the Lord's 

Praises.

'ਨਾਮ' ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 'ਨਾਮ' ਹੀ 
ਕਮਾਈਦਾ ਹੈ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ 

ਗਾਈਦੇ ਹਨ।
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33806 791 gur kY sbid 
slwhIAY hir 
nwim smwvY]

Gur Kai Sabadh 

Salaaheeai Har 

Naam Samaavai ||

Praising the Word of 

the Guru's Shabad, he 

merges in the Lord's 

Name.

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰ-ਸਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

33807 791 siqgur syvw 
sPl hY syivAY 
Pl pwvY]19]

Sathigur Saevaa 

Safal Hai Saeviai 

Fal Paavai ||19||

Service to the True 

Guru is fruitful and 

rewarding; serving 

Him, the fruits are 

obtained. ||19||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨਾ 
ਬੜਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਜਰਆਂ ਨਾਮ-ਧਨ ਰੂਪ ਿਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧੯॥

33808 791 slok mÚ 2] Salok Ma 2 || Shalok, Second Mehl:

33809 791 iks hI koeI 
koie mM\u inmwxI 
ieku qU]

Kis Hee Koee Koe 

Mannj Nimaanee 

Eik Thoo ||

Some people have 

others, but I am 

forlorn and 

dishonored; I have 

only You, Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ 

(ਜਮਜਥਆ) ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ 

ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਜਨਮਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਹੈਂ।

33810 792 ikau n mrIjY 
roie jw lgu 
iciq n 
AwvhI]1]

Kio N Mareejai 

Roe Jaa Lag Chith 

N Aavehee ||1||

I might as well just die 

crying, if You will not 

come into my mind. 

||1||

ਿਦ ਤਕ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਵਸੇਂ, ਜਕਉਂ ਨ ਰੋ ਕੇ ਮਰਾਂ? 

(ਤੈਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਖਪੀਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

33811 792 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:
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33812 792 jW suKu qw shu 
rwivE duiK BI 
sMm@wilEie]

sMm@w-ilEie Jaan Sukh Thaa 

Sahu Raaviou 

Dhukh Bhee 

Sanmhaalioue ||

When there is peace 

and pleasure, that is 

the time to remember 

your Husband Lord. In 

times of suffering and 

pain, remember Him 

then as well.

ਿ ੇਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਭੀ 
ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ,

33813 792 nwnku khY 
isAwxIey ieau 
kMq imlwvw 
hoie]2]

Naanak Kehai 

Siaaneeeae Eio 

Kanth Milaavaa 

Hoe ||2||

Says Nanak, O wise 

bride, this is the way 

to meet your Husband 

Lord. ||2||

ਤਾਂ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ 

ਜਸਆਣੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਖਸਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

33814 792 pauVI] Pourree || Pauree:

33815 792 hau ikAw 
swlwhI ikrm 
jMqu vfI qyrI 
vifAweI]

Ho Kiaa Saalaahee 

Kiram Janth 

Vaddee Thaeree 

Vaddiaaee ||

I am a worm - how can 

I praise You, O Lord; 

Your glorious 

greatness is so great!

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਇਕ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ 
ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਹ ਕੀਹ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ?

33816 792 qU Agm 
dieAwlu AgMmu 
hY Awip lYih 
imlweI]

Thoo Agam 

Dhaeiaal Aganm 

Hai Aap Laihi 

Milaaee ||

You are inaccessible, 

merciful and 

unapproachable; You 

Yourself unite us with 

Yourself.

ਤੂੂੰ  ਬੜਾ ਹੀ ਜਦਆਲ ਹੈਂ, 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ।
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33817 792 mY quJ ibnu bylI 
ko nhI qU AMiq 
sKweI]

Mai Thujh Bin 

Baelee Ko Nehee 

Thoo Anth 

Sakhaaee ||

I have no other friend 

except You; in the 

end, You alone will be 

my Companion and 

Support.

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ 
ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਆਖ਼ਰ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਾਥੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈਂ।

33818 792 jo qyrI srxwgqI  
iqn@ lYih CfweI]

sr-xwgqI Jo Thaeree 

Saranaagathee 

Thin Laihi 

Shhaddaaee ||

You save those who 

enter Your Sanctuary.

ਿ ੋਿੋ ਿੀਵ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹਉਮੈ 

ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

33819 792 nwnk vyprvwhu 
hY iqsu iqlu n 
qmweI]20]1]

Naanak 

Vaeparavaahu Hai 

This Thil N 

Thamaaee 

||20||1||

O Nanak, He is care-

free; He has no greed 

at all. ||20||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਬੇ-

ਮੁਥਾਿ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਭੀ 
ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨੦॥੧॥

33820 792 rwgu sUhI bwxI 
sRI kbIr jIau  
qQw sBnw Bgqw 
kI]kbIr ky

Raag Soohee 

Baanee Sree 

Kabeer Jeeo 

Thathhaa 

Sabhanaa 

Bhagathaa Kee || 

Kabeer Kae

Raag Soohee, The 

Word Of Kabeer Jee, 

And Other Devotees. 

Of Kabeer

ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ 

ਿੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।

33821 792 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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33822 792 Avqir Awie  
khw qum kInw]

(Av-qirhy) 
Aoqry[Avqirhy:polw bolo

Avathar Aae 

Kehaa Thum 

Keenaa ||

Since your birth, what 

have you done?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਕੀਹ ਕੀਤਾ? 

(ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  ਕੁਝ ਭੀ ਨਾਹ 

ਖੱਜਟਆ)

33823 792 rwm ko nwmu n 
kbhU lInw]1]

Raam Ko Naam N 

Kabehoo Leenaa 

||1||

You have never even 

chanted the Name of 

the Lord. ||1||

ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਤਾਂ) 
ਕਦੇ ਜਸਮਜਰਆ ਨਹੀਂ ॥੧॥

33824 792 rwm n jphu  
kvn miq lwgy]

Raam N Japahu 

Kavan Math 

Laagae ||

You have not 

meditated on the 

Lord; what thoughts 

are you attached to?

ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ, ਜਕਹੜੀ (ਕੋਝੀ) ਮੱਤੇ 

ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ?

33825 792 mir jieby kau  
ikAw krhu 
ABwgy]1]rhwau]

(mir)jwx (ka)unMU, Bwv 
mrn smyN

Mar Jaeibae Ko 

Kiaa Karahu 

Abhaagae ||1|| 

Rehaao ||

What preparations are 

you making for your 

death, O unfortunate 

one? ||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਗ-ਹੀਣ ਬੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  ਮਰਨ 

ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਕੀਹ ਜਤਆਰੀ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

33826 792 duK suK kir kY  
kutMbu jIvwieAw]

Dhukh Sukh Kar 

Kai Kuttanb 

Jeevaaeiaa ||

Through pain and 

pleasure, you have 

taken care of your 

family.

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਜਖਆਈਆਂ 

ਸਹਾਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) 

ਕੁਟੂੰ ਬ ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਜਰਹਾ,

33827 792 mrqI bwr  
ieksr duKu 
pwieAw]2]

(ieksr)iek rs (2. 
iek sr)

Marathee Baar 

Eikasar Dhukh 

Paaeiaa ||2||

But at the time of 

death, you shall have 

to endure the agony 

all alone. ||2||

ਪਰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਇਕੱਜਲਆਂ ਹੀ (ਆਪਣੀਆਂ 

ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਦਲੇ) ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰਨਾ ਜਪਆ (ਭਾਵ, ਪਏਗਾ) 
॥੨॥
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33828 792 kMT ghn qb 
krn pukwrw]

(ghn)pkV ilAw Kanth Gehan Thab 

Karan Pukaaraa ||

When you are seized 

by the neck, then you 

shall cry out.

(ਿਦੋਂ ਿਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ ) ਗਲੋਂ ਆ 

ਿਜੜਆ (ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਜਸਰ 

ਤੇ ਆ ਗਈ), ਤਦੋਂ ਰੋਣ 

ਪੁਕਾਰਨ (ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ);

33829 792 kih kbIr Awgy 
qy n 
sMm@wrw]3]1]

Kehi Kabeer Aagae 

Thae N 

Sanmhaaraa 

||3||1||

Says Kabeer, why 

didn't you remember 

the Lord before this? 

||3||1||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਉਹ ਵੇਲਾ 
ਆਉਣ ਤੋਂ) ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਜਕਉਂ ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ? ॥੩॥੧॥

33830 792 sUhI kbIr jI] Soohee Kabeer Jee 

||

Soohee, Kabeer Jee:

33831 792 Qrhr kMpY bwlw 
jIau]

Thharehar Kanpai 

Baalaa Jeeo ||

My innocent soul 

trembles and shakes.

(ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਲੂੰ ਘ ਿਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ) 

ਮੇਰੀ ਅੂੰਞਾਣ ਜਿੂੰ ਦ ਬਹੁਤ 

ਸਜਹਮੀ ਹੋਈ ਹੈ,

33832 792 nw jwnau ikAw 
krsI pIau]1]

Naa Jaano Kiaa 

Karasee Peeo 

||1||

I do not know how my 

Husband Lord will deal 

with me. ||1||

ਜਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਪਿਭੂ (ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ) ਕੀਹ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ ॥੧॥

33833 792 rYin geI mq 
idnu BI jwie]

Rain Gee Math 

Dhin Bhee Jaae ||

The night of my youth 

has passed away; will 

the day of old age also 

pass away?

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ) ਿੁਆਨੀ ਦੀ 
ਉਮਰ ਲੂੰ ਘ ਗਈ ਹੈ। (ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ 

ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਜਕ) ਜਕਤੇ (ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ) ਬੁਢੇਪਾ ਭੀ ਨਾਹ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਏ।
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33834 792 Bvr gey bg bYTy 
Awie]1]rhwau]

b`g Bhavar Geae Bag 

Baithae Aae ||1|| 

Rehaao ||

My dark hairs, like 

bumble bees, have 

gone away, and grey 

hairs, like cranes, have 

settled upon my head. 

||1||Pause||

(ਮੇਰੇ) ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ) ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

33835 792 kwcY krvY rhY n 
pwnI]

Kaachai Karavai 

Rehai N Paanee ||

Water does not 

remain in the unbaked 

clay pot;

(ਹੁਣ ਤਕ ਬੇ-ਪਰਵਾਹੀ ਜਵਚ 

ਜਖ਼ਆਲ ਹੀ ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਕ 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ 

ਵਾਂਗ ਹੈ) ਕੱਚੇ ਕੱੁਿੇ ਜਵਚ ਪਾਣੀ 
ਜਟਜਕਆ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ।

33836 792 hMsu cilAw  
kwieAw 
kumlwnI]2]

Hans Chaliaa 

Kaaeiaa 

Kumalaanee ||2||

When the soul-swan 

departs, the body 

withers away. ||2||

(ਸੁਆਸ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ) 

ਸਰੀਰ ਕੁਮਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਿੀਵ-) ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਹੈ (ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੱੁਝ 

ਭੀ ਨਾਹ ਸਵਾਜਰਆ) ॥੨॥

33837 792 kuAwr kMinAw  
jYsy krq 
sIgwrw]

Kuaar Kanniaa 

Jaisae Karath 

Seegaaraa ||

I decorate myself like 

a young virgin;

ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ 

ਕਰਦੀ ਰਹੇ,
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33838 792 ikau rlIAw mwnY  
bwJu Bqwrw]3]

Kio Raleeaa 

Maanai Baajh 

Bhathaaraa ||3||

But how can I enjoy 

pleasures, without my 

Husband Lord? ||3||

ਪਤੀ ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਹਨਾਂ 
ਜਸ਼ੂੰਗਾਰਾਂ ਦਾ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਅਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, (ਜਤਵੇਂ 
ਮੈਂ ਭੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਨਰੇ 

ਸਰੀਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਆਹਰ-

ਪਾਹਰ ਕੀਤੇ, ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰਨ 

ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਨਾਹ ਜਮਜਲਆ) ॥੩॥

33839 792 kwg aufwvq  
Bujw iprwnI]

Kaag Ouddaavath 

Bhujaa Piraanee ||

My arm is tired, 

driving away the 

crows.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਹੇ ਪਤੀ-
ਪਿਭੂ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਮਲ, ਤੇਰੀ 
ਉਡੀਕ ਜਵਚ) ਕਾਂ ਉਡਾਂਜਦਆਂ 

ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਭੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ,

33840 792 kih kbIr ieh 
kQw 
isrwnI]4]2]

Kehi Kabeer Eih 

Kathhaa Siraanee 

||4||2||

Says Kabeer, this is the 

way the story of my 

life ends. ||4||2||

(ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ) 
ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਮੱੁਕਣ ਤੇ ਆ ਗਈ 

ਹੈ ॥੪॥੨॥

33841 792 sUhI kbIr jIau] Soohee Kabeer 

Jeeo ||

Soohee, Kabeer Jee:

33842 792 Amlu isrwno  
lyKw dynw]

 (Amlu) 
mMdkrmW[(isrwno) 
bIqy[isrwno:polw 
imlvW bolxw

Amal Siraano 

Laekhaa Dhaenaa 

||

Your time of service is 

at its end, and you will 

have to give your 

account.

(ਹੇ ਿੀਵ! ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸਮਾ (ਭਾਵ, 

ਉਮਰ ਦਾ ਜਨਯਤ ਸਮਾ) ਲੂੰ ਘ 

ਜਗਆ ਹੈ, (ਇੱਥੇ ਿੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ) ਉਸ ਦਾ ਜਹਸਾਬ 

ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ;
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33843 792 Awey kiTn 
dUqjm lynw]

Aaeae Kathin 

Dhooth Jam 

Laenaa ||

The hard-hearted 

Messenger of Death 

has come to take you 

away.

ਕਰੜੇ ਿਮ-ਦੂਤ ਲੈਣ ਆ ਗਏ 

ਹਨ।

33844 792 ikAw qY KitAw  
khw gvwieAw]

Kiaa Thai Khattiaa 

Kehaa Gavaaeiaa 

||

What have you 

earned, and what 

have you lost?

(ਉਹ ਆਖਣਗੇ-) ਇੱਥੇ ਰਜਹ ਕੇ 

ਤੂੂੰ  ਕੀਹ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਕੱਥੇ 

ਗਵਾਇਆ ਹੈ?

33845 792 clhu isqwb  
dIbwin 
bulwieAw]1]

rwmjI dI (dIbwin) 
kcihrI c

Chalahu Sithaab 

Dheebaan 

Bulaaeiaa ||1||

Come immediately! 

You are summoned to 

His Court! ||1||

ਛੇਤੀ ਚੱਲ, ਧਰਮਰਾਿ ਨੇ 

ਸੱਜਦਆ ਹੈ ॥੧॥

33846 792 clu drhwlu  
dIvwin 
bulwieAw]

(dr-hwl) SIGr Chal Dharehaal 

Dheevaan 

Bulaaeiaa ||

Get going! Come just 

as you are! You have 

been summoned to 

His Court.

ਛੇਤੀ ਚੱਲ, ਧਰਮ-ਰਾਿ ਨੇ 

ਸੱਜਦਆ ਹੈ;

33847 792 hir Purmwnu  
drgh kw 
AwieAw]1]rhwau
]

Har Furamaan 

Dharageh Kaa 

Aaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

The Order has come 

from the Court of the 

Lord. ||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਆਇਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

33848 792 krau Ardwis  
gwv ikCu bwkI]

Karo Aradhaas 

Gaav Kishh Baakee 

||

I pray to the 

Messenger of Death: 

please, I still have 

some outstanding 

debts to collect in the 

village.

ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਕੁਝ 

ਜਪੂੰ ਡ ਦਾ ਜਹਸਾਬ-ਜਕਤਾਬ ਰਜਹ 

ਜਗਆ ਹੈ,
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33849 792 lyau inbyir Awju 
kI rwqI]

Laeo Nibaer Aaj 

Kee Raathee ||

I will collect them 

tonight;

(ਿੇ ਆਜਗਆ ਦੇਵੋ) ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਿ 

ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਜਹਸਾਬ ਮੁਕਾ 
ਲਵਾਂਗਾ,

33850 792 ikCu BI Krcu 
qum@wrw swrau]

Kishh Bhee 

Kharach 

Thumhaaraa Saaro 

||

I will also pay you 

something for your 

expenses,

ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 
ਪਿਬੂੰ ਧ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ,

33851 792 subh invwj  
srwie 
gujwrau]2]

Subeh Nivaaj 

Saraae Gujaaro 

||2||

And I will recite my 

morning prayers on 

the way. ||2||

ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਨਮਾਜ਼ ਰਾਹ 

ਜਵਚ ਪੜਹ ਲਵਾਂਗਾ (ਭਾਵ, 

ਬਹੁਤ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗਾ) ॥੨॥

33852 792 swDsMig jw kau 
hir rMgu lwgw]

Saadhhasang Jaa 

Ko Har Rang 

Laagaa ||

Blessed, blessed is the 

most fortunate 

servant of the Lord,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

33853 792 Dnu Dnu so jnu  
purKu sBwgw]

Dhhan Dhhan So 

Jan Purakh 

Sabhaagaa ||

Who is imbued with 

the Lord's Love, in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਧੂੰਨ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ।

33854 792 eIq aUq jn 
sdw suhyly]

Eeth Ooth Jan 

Sadhaa Suhaelae 

||

Here and there, the 

humble servants of 

the Lord are always 

happy.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਸੌਖੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

33855 792 jnmu pdwrQu  
jIiq Amoly]3]

Janam 

Padhaarathh Jeeth 

Amolae ||3||

They win the priceless 

treasure of this human 

life. ||3||

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਇਸ ਅਮੋਲਕ 

ਿਨਮ-ਰੂਪ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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33856 792 jwgqu soieAw  
jnmu gvwieAw]

Jaagath Soeiaa 

Janam Gavaaeiaa 

||

When he is awake, he 

is sleeping, and so he 

loses this life.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਿਾਗਦਾ ਹੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ) ਸੱੁਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਅਿਾਈ ਂ

ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ;

33857 792 mwlu Dnu joirAw  
BieAw prwieAw]

Maal Dhhan Joriaa 

Bhaeiaa Paraaeiaa 

||

The property and 

wealth he has 

accumulated passes 

on to someone else.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ 

ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

(ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ) ਜਬਗਾਨਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

33858 792 khu kbIr qyeI 
nr BUly]

Kahu Kabeer 

Thaeee Nar 

Bhoolae ||

Says Kabeer, those 

people are deluded,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਖੁੂੰ ਝ ਗਏ ਹਨ,

33859 792 Ksmu ibswir  
mwtI sMig 
rUly]4]3]

Khasam Bisaar 

Maattee Sang 

Roolae ||4||3||

Who forget their Lord 

and Master, and roll in 

the dust. ||4||3||

ਉਹ ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਹੀ ਰੁਲ ਗਏ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਜਰਆ ॥੪॥੩॥

33860 793 sUhI kbIr jIau 
lilq]

Soohee Kabeer 

Jeeo Lalith ||

Soohee, Kabeer Jee, 

Lallit:

33861 793 Qwky nYn sRvn 
suin Qwky QwkI 
suMdir kwieAw]

Thhaakae Nain 

Sravan Sun 

Thhaakae 

Thhaakee Sundhar 

Kaaeiaa ||

My eyes are 

exhausted, and my 

ears are tired of 

hearing; my beautiful 

body is exhausted.

(ਤੇਰੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ 

ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਕੂੰਨ ਭੀ (ਹੁਣ) 

ਸੁਣਨੋਂ  ਰਜਹ ਗਏ ਹਨ, ਸੁਹਣਾ 
ਸਰੀਰ (ਭੀ) ਰਜਹ ਜਗਆ ਹੈ;
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33862 793 jrw hwkdI sB 
miq QwkI eyk n 
Qwkis 
mwieAw]1]

(hwkdI)BjwauNdI[Q`wkI Jaraa Haak Dhee 

Sabh Math 

Thhaakee Eaek N 

Thhaakas Maaeiaa 

||1||

Driven forward by old 

age, all my senses are 

exhausted; only my 

attachment to Maya is 

not exhausted. ||1||

ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਆ ਸੱਦ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 

(ਤੇਰੀ) ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਭੀ (ਠੀਕ) 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ (ਤੇਰੀ) 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਖੱਚ (ਅਿ ੇਤਕ) 

ਨਹੀਂ ਮੱੁਕੀ ॥੧॥

33863 793 bwvry qY igAwn 
bIcwru n 
pwieAw]

Baavarae Thai 

Giaan Beechaar N 

Paaeiaa ||

O mad man, you have 

not obtained spiritual 

wisdom and 

meditation.

ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨੱੁਖ! ਤੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ (ਕਰਨ) ਦੀ ਸੂਝ 

ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

33864 793 ibrQw jnmu 
gvwieAw]1]rhw
au]

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

You have wasted this 

human life, and lost. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ 
ਲਈ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

33865 793 qb lgu pRwnI 
iqsY sryvhu jb 
lgu Gt mih 
swsw]

Thab Lag Praanee 

Thisai Saraevahu 

Jab Lag Ghatt 

Mehi Saasaa ||

O mortal, serve the 

Lord, as long as the 

breath of life remains 

in the body.

ਹੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਿਦੋਂ ਤਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਪਿਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ 
ਜਚਰ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਹੋ।

33866 793 jy Gtu jwie q 
Bwau n jwsI hir 
ky crn 
invwsw]2]

Jae Ghatt Jaae Th 

Bhaao N Jaasee 

Har Kae Charan 

Nivaasaa ||2||

And even when your 

body dies, your love 

for the Lord shall not 

die; you shall dwell at 

the Feet of the Lord. 

||2||

(ਉਸ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜਪਆਰ 

ਬਣਾਓ ਜਕ) ਿੇ ਸਰੀਰ (ਭੀ) 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਭੀ (ਉਸ 

ਨਾਲ) ਜਪਆਰ ਨਾਹ ਘਟੇ, ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਮਨ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ ॥੨॥
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33867 793 ijs kau sbdu 
bswvY AMqir cUkY 
iqsih ipAwsw]

Jis Ko Sabadh 

Basaavai Anthar 

Chookai Thisehi 

Piaasaa ||

When the Word of the 

Shabad abides deep 

within, thirst and 

desire are quenched.

(ਪਿਭੂ ਆਪ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਹ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

33868 793 hukmY bUJY 
caupiV KylY mnu 
ijix Fwly 
pwsw]3]

Hukamai Boojhai 

Chouparr Khaelai 

Man Jin Dtaalae 

Paasaa ||3||

When one 

understands the 

Hukam of the Lord's 

Command, he plays 

the game of chess 

with the Lord; 

throwing the dice, he 

conquers his own 

mind. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਰਾਜ਼ੀ ਰਜਹਣ ਦਾ) ਚੌਪੜ ਉਹ 

ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਕੇ 

ਪਾਸਾ ਸੱੁਟਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਜਿੱਤਣਾ-ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਚੌਪੜ 

ਦੀ ਖੇਡ ਜਵਚ ਪਾਸਾ ਸੱੁਟਣਾ ਹੈ) 

॥੩॥

33869 793 jo jn jwin 
Bjih Aibgq 
kau iqn kw kCU 
n nwsw]

(Aib-gq)pRmySr Jo Jan Jaan 

Bhajehi Abigath 

Ko Thin Kaa 

Kashhoo N Naasaa 

||

Those humble beings, 

who know the 

Imperishable Lord and 

meditate on Him, are 

not destroyed at all.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ 
ਕੇ ਉਸ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਅਿਾਈ ਂਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

33870 793 khu kbIr qy jn 
kbhu n hwrih  
Fwil ju jwnih 
pwsw]4]4]

Kahu Kabeer Thae 

Jan Kabahu N 

Haarehi Dtaal J 

Jaanehi Paasaa 

||4||4||

Says Kabeer, those 

humble beings who 

know how to throw 

these dice, never lose 

the game of life. 

||4||4||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਸਮਰਨ-ਰੂਪ) ਪਾਸਾ ਸੱੁਟਣਾ 
ਿਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ 

॥੪॥੪॥
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33871 793 sUhI lilq 
kbIr jIau]

hwLw:polw bolo Soohee Lalith 

Kabeer Jeeo ||

Soohee, Lalit, Kabeer 

Jee:

33872 793 eyku kotu pMc 
iskdwrw pMcy 
mwgih hwlw]

Eaek Kott Panch 

Sikadhaaraa 

Panchae Maagehi 

Haalaa ||

In the one fortress of 

the body, there are 

five rulers, and all five 

demand payment of 

taxes.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਮਾਨੋ,) 

ਇਕ ਜਕਲਹਾ ਹੈ, (ਇਸ ਜਵਚ) 

ਪੂੰਿ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਚੌਧਰੀ 
(ਵੱਸਦੇ ਹਨ), ਪੂੰਿੇ ਹੀ (ਇਸ 

ਮਨੱੁਖ ਪਾਸੋਂ) ਮਾਮਲਾ ਮੂੰਗਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਇਹ ਪੂੰਿੇ ਜਵਕਾਰ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ)।

33873 793 ijmI nwhI mY 
iksI kI boeI  
AYsw dynu 
duKwlw]1]

Jimee Naahee Mai 

Kisee Kee Boee 

Aisaa Dhaen 

Dhukhaalaa ||1||

I have not farmed 

anyone's land, so such 

payment is difficult for 

me to pay. ||1||

(ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ (ਇਹਨਾਂ 
ਪੂੰਿਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਜਕਸੇ ਦਾ ਭੀ 
ਮੁਜ਼ਾਜਰਆ ਨਹੀਂ ਬਜਣਆ 

(ਭਾਵ, ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਦੇ ਭੀ ਦਬਾ 
ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ), ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਜਕਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 
ਭਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ 

ਜਵਕਾਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਜਕਆ) ॥੧॥
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33874 793 hir ky logw  
mokau nIiq fsY 
ptvwrI]

f`sY Har Kae Logaa Mo 

Ko Neeth Ddasai 

Pattavaaree ||

O people of the Lord, 

the tax-collector is 

constantly torturing 

me!

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਮਲੇ ਦਾ 
ਜਹਸਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਸਜਹਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਜਕਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ 
ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਾਹ ਬਣਨ 

ਲੱਗ ਪਏ)।

33875 793 aUpir Bujw kir  
mY gur pih 
pukwirAw iqin 
hau lIAw 
aubwrI]1]rhwau]

Oopar Bhujaa Kar 

Mai Gur Pehi 

Pukaariaa Thin Ho 

Leeaa Oubaaree 

||1|| Rehaao ||

Raising my arms up, I 

complained to my 

Guru, and He has 

saved me. 

||1||Pause||

ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕਰ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ 

ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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33876 793 nau fwfI ds 
muMsP Dwvih  
reIAiq bsn n 
dyhI]

haumY rUpI jrIb nwl 
imxqI krn vwly nON 
fwfI ieh hn:- 
eIrKw,corI,XwrI,suAwd, 
 inMdw, pr Gr jwxw, 
prwieAw h`k, vYr 
prwieAw rUp dyKx, 
ivkwr Awid[ inAwie 
krn vwLy muMs& ieh 
hn:- hMkwr, kusMgq, 
iP`kw bolx, izAwdw 
Kwx sOx,ApxI 
vifAweI Awp krn 
krOx, zulm, kpt, 
lUxhrwmI, bymuK hoxw 
Awid[ SuB guxW rUp 
reI-Aiq prjw[ ds: 
polw bolo

No Ddaaddee 

Dhas Munsaf 

Dhhaavehi Reeath 

Basan N Dhaehee 

||

The nine tax-assessors 

and the ten 

magistrates go out; 

they do not allow their 

subjects to live in 

peace.

(ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ ਦੇ) ਨੌ (ਸੋਤਰ-

) ਿਰੀਬ ਕਸ਼ ਤੇ ਦਸ (ਇੂੰਦਿੇ) 
ਜਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਿੀਵਨ ਉੱਤੇ ਇਤਨੇ) ਹੱਲਾ ਕਰ 

ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਕ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਪਰਿਾ 
ਨੂੂੰ  ਵੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ।
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33877 793 forI pUrI mwpih 
nwhI bhu 
ibstwlw 
lyhI]2]

(ibstwlw)v`FI[ 
ibst`wlw

Ddoree Pooree 

Maapehi Naahee 

Bahu Bisattaalaa 

Laehee ||2||

They do not measure 

with a full tape, and 

they take huge 

amounts in bribes. 

||2||

(ਇਹ ਿਰੀਬ-ਕਸ਼) ਿਰੀਬ 

ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੇ, ਵਧੀਕ 

ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਵਤੋਂ ਵਧੀਕ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਜਵਚ 

ਿਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਾਇਜ਼ ਹੱਦ ਤੋਂ 
ਵਧੀਕ ਕਾਮ ਆਜਦਕ ਜਵਚ 

ਿਸਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ) ॥੨॥
33878 793 bhqir Gr ieku 

purKu smwieAw  
auin dIAw nwmu 
ilKweI]

(bh`qir)bh`qR koTIAW 
vwlw GrsRIr

Behathar Ghar Eik 

Purakh Samaaeiaa 

Oun Dheeaa Naam 

Likhaaee ||

The One Lord is 

contained in the 

seventy-two chambers 

of the body, and He 

has written off my 

account.

(ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ 

ਕੀਤੀ ਤਾਂ) ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਿੋਂ ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ, ਿੋ 
ਬਹੱਤਰ-ਘਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

33879 793 Drmrwie kw 
dPqru soiDAw  
bwkI irjm n 
kweI]3]

(soiDAw)dyiKAw[(irjm)
r`qI mwqR BI[ so~iDAw

Dhharam Raae 

Kaa Dhafathar 

Sodhhiaa Baakee 

Rijam N Kaaee 

||3||

The records of the 

Righteous Judge of 

Dharma have been 

searched, and I owe 

absolutely nothing. 

||3||

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਜਮਹਰ ਦਾ 
ਸਦਕਾ ਿਦੋਂ) ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ 

ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ 
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ੂੰ ਮੇ ਰਤਾ ਭੀ ਦੇਣਾ 
ਨਾਹ ਜਨਕਜਲਆ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉੱਕਾ ਹੀ 
ਮੱੁਕ ਜਗਆ) ॥੩॥

33880 793 sMqw kau miq 
koeI inMdhu sMq 
rwmu hY eykuo]

Santhaa Ko Math 

Koee Nindhahu 

Santh Raam Hai 

Eaekuo ||

Let no one slander the 

Saints, because the 

Saints and the Lord 

are as one.

(ਸੋ, ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਬਰਕਜਤ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਹੈ) 

ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਜਧਰ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ 

ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਨਾਹ ਕਜਰਓ, ਸੂੰਤ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹਨ।
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33881 793 khu kbIr mY so 
guru pwieAw jw 
kw nwau 
ibbykuo]4]5]

Kahu Kabeer Mai 

So Gur Paaeiaa Jaa 

Kaa Naao 

Bibaekuo ||4||5||

Says Kabeer, I have 

found that Guru, 

whose Name is Clear 

Understanding. 

||4||5||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਉਹੀ ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਹੀ ਜਮਜਲਆ ਹੈ 

ਿ ੋਪੂਰਨ ਜਗਆਨਵਾਨ ਹੈ 

॥੪॥੫॥

33882 793 rwgu sUhI bwxI 
sRI rivdws jIau 
kI

Raag Soohee 

Baanee Sree 

Ravidhaas Jeeo Kee

Raag Soohee, The 

Word Of Sree Ravi 

Daas Jee:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

33883 793 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

33884 793 sh kI swr  
suhwgin jwnY]

Seh Kee Saar 

Suhaagan Jaanai ||

The happy soul-bride 

knows the worth of 

her Husband Lord.

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦੀ 
ਕਦਰ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਿਾਣਦੀ ਹੈ।
33885 793 qij AiBmwnu  

suK rlIAw mwnY]

Thaj Abhimaan 

Sukh Raleeaa 

Maanai ||

Renouncing pride, she 

enjoys peace and 

pleasure.

ਉਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੀ ਹੈ।

33886 793 qnu mnu dyie n 
AMqru rwKY]

Than Man Dhaee 

N Anthar Raakhai 

||

She surrenders her 

body and mind to Him, 

and does not remain 

separate from Him.

ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ (ਕੋਈ) ਜਵੱਥ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦੀ।
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33887 793 Avrw dyiK n 
sunY ABwKY]1]

Avaraa Dhaekh N 

Sunai Abhaakhai 

||1||

She does not see or 

hear, or speak to 

another. ||1||

ਨਾਂਹ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਮੂੰਦ ਪਿੇਰਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ॥੧॥

33888 793 so kq jwnY pIr 
prweI]

So Kath Jaanai 

Peer Paraaee ||

How can anyone know 

the pain of another,

ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ (ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਸੁਹਾਗਣਾਂ) ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ (ਇਹ) 

ਪੀੜ ਜਕਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ?

33889 793 jw kY AMqir 
drdu n 
pweI]1]rhwau]

Jaa Kai Anthar 

Dharadh N Paaee 

||1|| Rehaao ||

If there is no 

compassion and 

sympathy within? 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ 

ਨਹੀਂ ਉੱਜਠਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

33890 793 duKI duhwgin  
duie pK hInI]

p`K Dhukhee 

Dhuhaagan Dhue 

Pakh Heenee ||

The discarded bride is 

miserable, and loses 

both worlds;

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਛੱੁਟੜ ਦੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ) ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਿੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

33891 793 ijin nwh 
inrMqir Bgiq n 
kInI]

Jin Naah Niranthar 

Bhagath N Keenee 

||

She does not worship 

her Husband Lord.

ਜਿਸ ਨੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ 
ਇੱਕ-ਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

33892 793 pur slwq kw  
pMQu duhylw]

AiqAMq slwq du`KW 
vwlw jo dojkI (pur)pul 
hY Es dw 
(pMQu)rsqw[(duhylw)bVw 
duKdwiek hY

Pur Salaath Kaa 

Panthh Dhuhaelaa 

||

The bridge over the 

fire of hell is difficult 

and treacherous.

ਿੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ (ਿ)ੋ 

ਪੁਰਸਲਾਤ (ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ 

ਲਈ) ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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33893 793 sMig n swQI  
gvnu iekylw]2]

Sang N Saathhee 

Gavan Eikaelaa 

||2||

No one will 

accompany you there; 

you will have to go all 

alone. ||2||

(ਇਥੇ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਸੂੰਗੀ 
ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 
(ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ 
ਇਕੱਜਲਆਂ ਹੀ (ਲੂੰ ਘਣਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੨॥

33894 793 duKIAw drdvMdu  
dir AwieAw]

Dhukheeaa 

Dharadhavandh 

Dhar Aaeiaa ||

Suffering in pain, I 

have come to Your 

Door, O 

Compassionate Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਦਰਦਵੂੰ ਦਾ 
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ।

33895 793 bhuqu ipAws  
jbwbu n pwieAw]

Bahuth Piaas 

Jabaab N Paaeiaa 

||

I am so thirsty for You, 

but You do not answer 

me.

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਬੜੀ 
ਤਾਂਘ ਹੈ (ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

33896 793 kih rivdws  
srin pRB qyrI]

Kehi Ravidhaas 

Saran Prabh 

Thaeree ||

Says Ravi Daas, I seek 

Your Sanctuary, God;

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ,

33897 793 ijau jwnhu iqau 
kru giq 
myrI]3]1]

Jio Jaanahu Thio 

Kar Gath Maeree 

||3||1||

As You know me, so 

will You save me. 

||3||1||

ਜਿਵੇਂ ਭੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਤਵੇਂ ਮੇਰੀ 
ਹਾਲਤ ਸਵਾਰ ਦੇਹ ॥੩॥੧॥

33898 793 sUhI] Soohee || Soohee:

33899 793 jo idn Awvih so 
idn jwhI]

Jo Dhin Aavehi So 

Dhin Jaahee ||

That day which comes, 

that day shall go.

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ) 

ਿੇਹੜੇ ਿੇਹੜੇ ਜਦਨ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਜਦਨ (ਅਸਲ ਜਵਚ 

ਨਾਲੋ ਨਾਲ) ਲੂੰ ਘਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਉਮਰ ਜਵਚੋਂ ਘਟਦੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।
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33900 793 krnw kUcu rhnu 
iQru nwhI]

Karanaa Kooch 

Rehan Thhir 

Naahee ||

You must march on; 

nothing remains 

stable.

(ਇਥੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ) ਕੂਚ ਕਰ 

ਿਾਣਾ ਹੈ (ਜਕਸੇ ਦੀ ਭੀ ਇਥੇ) 

ਸਦਾ ਦੀ ਜਰਹੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
33901 793 sMgu clq hY hm 

BI clnw]

Sang Chalath Hai 

Ham Bhee 

Chalanaa ||

Our companions are 

leaving, and we must 

leave as well.

ਅਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤੁਜਰਆ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਭੀ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰ 

ਿਾਣਾ ਹੈ।
33902 793 dUir gvnu isr 

aUpir mrnw]1]

Dhoor Gavan Sir 

Oopar Maranaa 

||1||

We must go far away. 

Death is hovering over 

our heads. ||1||

ਇਹ ਦੂਰ ਦੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ 

ਮੌਤ ਜਸਰ ਉਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ 

(ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ 

ਿਾਏ) ॥੧॥

33903 794 ikAw qU soieAw  
jwgu ieAwnw]

Kiaa Thoo Soeiaa 

Jaag Eiaanaa ||

Why are you asleep? 

Wake up, you ignorant 

fool!

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ! ਹੋਸ਼ ਕਰ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਸੌਂ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?

33904 794 qY jIvnu jig  
scu kir 
jwnw]1]rhwau]

Thai Jeevan Jag 

Sach Kar Jaanaa 

||1|| Rehaao ||

You believe that your 

life in the world is 

true. ||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਸ ਿੀਊਣ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

33905 794 ijin jIau dIAw  
su irjku AMbrwvY]

(AMbrwvY)ApVONdy hn Jin Jeeo Dheeaa S 

Rijak Anbaraavai ||

The One who gave you 

life shall also provide 

you with nourishment.

(ਤੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਰਜ਼ਕ ਦੇ ਹੀ 
ਜਫ਼ਕਰ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, ਵੇਖ) 

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿੂੰ ਦ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਰਜ਼ਕ ਭੀ ਅਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ।

33906 794 sB Gt BIqir  
hwtu clwvY]

Sabh Ghatt 

Bheethar Haatt 

Chalaavai ||

In each and every 

heart, He runs His 

shop.

ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪ ਜਰਜ਼ਕ ਦਾ 
ਆਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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33907 794 kir bMidgI Cwif 
mY myrw]

Kar Bandhigee 

Shhaadd Mai 

Maeraa ||

Meditate on the Lord, 

and renounce your 

egotism and self-

conceit.

ਮੈਂ (ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ) ਮੇਰੀ 
(ਇਤਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ)-ਛੱਡ 

ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ 
ਕਰ।

33908 794 ihrdY nwmu 
sm@wir svyrw]2]

Hiradhai Naam 

Samhaar Savaeraa 

||2||

Within your heart, 

contemplate the 

Naam, the Name of 

the Lord, sometime. 

||2||

ਹੁਣ ਵੇਲੇ-ਜਸਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ॥੨॥

33909 794 jnmu isrwno pMQu  
n svwrw]

Janam Siraano 

Panthh N Savaaraa 

||

Your life has passed 

away, but you have 

not arranged your 

path.

ਉਮਰ ਮੱੁਕਣ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸੁਚੱਿਾ 
ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।

33910 794 sWJ prI dh 
ids AMiDAwrw]

Saanjh Paree Dheh 

Dhis Andhhiaaraa 

||

Evening has set in, and 

soon there will be 

darkness on all sides.

ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

33911 794 kih rivdws  
indwin idvwny]

Kehi Ravidhaas 

Nidhaan 

Dhivaanae ||

Says Ravi Daas, O 

ignorant mad-man,

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਕਮਲੇ 

ਮਨੱੁਖ!

33912 794 cyqis nwhI  
dunIAw Pn 
Kwny]3]2]

PnnwS[ KwnyGr[ K`wny Chaethas Naahee 

Dhuneeaa Fan 

Khaanae ||3||2||

Don't you realize, that 

this world is the house 

of death?! ||3||2||

ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 
ਦੁਨੀਆ (ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਮਨ 

ਿੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈਂ) ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੩॥੨॥

33913 794 sUhI] Soohee || Soohee:

33914 794 aUcy mMdr swl 
rsoeI]

Oochae Mandhar 

Saal Rasoee ||

You may have lofty 

mansions, halls and 

kitchens.

(ਿੇ) ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਤੇ 

ਰਸੋਈ-ਖ਼ਾਨੇ ਹੋਣ (ਤਾਂ ਭੀ ਕੀਹ 

ਹੋਇਆ?)
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33915 794 eyk GrI Puin 
rhnu n hoeI]1]

Eaek Gharee Fun 

Rehan N Hoee 

||1||

But you cannot stay in 

them, even for an 

instant, after death. 

||1||

ਮੌਤ ਆਇਆਂ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਇਕ ਘੜੀ ਭੀ (ਵਧੀਕ) ਖਲੋਣਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ॥੧॥

33916 794 iehu qnu AYsw  
jYsy Gws kI 
twtI]

Eihu Than Aisaa 

Jaisae Ghaas Kee 

Ttaattee ||

This body is like a 

house of straw.

(ਪੱਕੇ ਘਰ ਆਜਦਕ ਤਾਂ ਜਕਤੇ 

ਰਹੇ) ਇਹ ਸਰੀਰ (ਭੀ) ਘਾਹ ਦੇ 

ਛੱਪਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।

33917 794 jil gieE Gwsu  
ril gieE 
mwtI]1]rhwau]

Jal Gaeiou Ghaas 

Ral Gaeiou 

Maattee ||1|| 

Rehaao ||

When it is burnt, it 

mixes with dust. 

||1||Pause||

ਘਾਹ ਸੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਮੱਟੀ 
ਜਵਚ ਰਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹੀ 
ਹਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

33918 794 BweI bMD kutMb 
shyrw]

(bMD)sbMD Bhaaee Bandhh 

Kuttanb Sehaeraa 

||

Even relatives, family 

and friends begin to 

say,

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ) 
ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਰਵਾਰ, ਸੱਿਣ 

ਸਾਥੀ-
33919 794 Eie BI lwgy  

kwFu svyrw]2]

Oue Bhee Laagae 

Kaadt Savaeraa 

||2||

Take his body out, 

immediately!""||2||

ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ਜਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਛੇਤੀ 
ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ॥੨॥

33920 794 Gr kI nwir  
aurih qn lwgI]

(aurih)irdy[(qn)sRIr 
nwl

Ghar Kee Naar 

Ourehi Than 

Laagee ||

And the wife of his 

house, who was so 

attached to his body 

and heart,

ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ (ਭੀ) ਿ ੋਸਦਾ 
(ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਸੀ,
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33921 794 auh qau BUqu BUqu 
kir BwgI]3]

Ouh Tho Bhooth 

Bhooth Kar 

Bhaagee ||3||

Runs away, crying out, 

""Ghost! 

Ghost!""||3||

ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪਰੇ ਹਟ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਮਰ ਜਗਆ ॥੩॥

33922 794 kih rivdws sBY 
jgu lUitAw]

Kehi Ravidhaas 

Sabhai Jag 

Loottiaa ||

Says Ravi Daas, the 

whole world has been 

plundered,

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਹੀ (ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ , 
ਿਾਇਦਾਦ ਨੂੂੰ , ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ) ਠੱਜਗਆ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ,

33923 794 hm qau eyk rwmu 
kih 
CUitAw]4]3]

Ham Tho Eaek 

Raam Kehi 

Shhoottiaa 

||4||3||

But I have escaped, 

chanting the Name of 

the One Lord. ||4||3||

ਪਰ ਮੈਂ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ (ਇਸ ਠੱਗੀ ਤੋਂ) 
ਬਜਚਆ ਹਾਂ ॥੪॥੩॥

33924 794 rwgu sUhI bwxI 
syK PrId jI kI]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

33925 794 <>siqgur 
pRswid]

Raag Soohee 

Baanee Saekh 

Fareedh Jee Kee ||

Raag Soohee, The 

Word Of Shaykh 

Fareed Jee:

ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਜਵੱਚ ਸ਼ੇਖ ਿਰੀਦ 

ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

33926 794 qip qip luih 
luih hwQ mrorau]

ivCoVy c, qip qip, 
luihsV, luihsV ky

Thap Thap Luhi 

Luhi Haathh 

Maroro ||

Burning and burning, 

writhing in pain, I 

wring my hands.

ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੀ ਤੜਿ 

ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਮਲ ਰਹੀ ਹਾਂ,
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33927 794 bwvil hoeI so 
shu lorau]

Baaval Hoee So 

Sahu Loro ||

I have gone insane, 

seeking my Husband 

Lord.

ਤੇ ਝੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ 

ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹਾਂ।

33928 794 qY sih mn mih  
kIAw rosu]

Thai Sehi Man 

Mehi Keeaa Ros ||

O my Husband Lord, 

You are angry with me 

in Your Mind.

ਹੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! ਤਾਹੀਏ ਂਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।
33929 794 muJu Avgn sh  

nwhI dosu]1]

Mujh Avagan Seh 

Naahee Dhos 

||1||

The fault is with me, 

and not with my 

Husband Lord. ||1||

ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ (ਮੇਰੀ ਇਸ 

ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ) ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਹੀ ਔਗੁਣ ਸਨ ॥੧॥

33930 794 qY swihb kI mY 
swr n jwnI]

Thai Saahib Kee 

Mai Saar N Jaanee 

||

O my Lord and Master, 

I do not know Your 

excellence and worth.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਜਲਕ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਕਦਰ ਨਾ ਿਾਤੀ।

33931 794 jobnu Koie pwCY 
pCuqwnI]1]rhwau
]

Joban Khoe 

Paashhai 

Pashhuthaanee 

||1|| Rehaao ||

Having wasted my 

youth, now I come to 

regret and repent. 

||1||Pause||

ਿੁਆਨੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਗਵਾ ਕੇ ਹੁਣ 

ਜਪਛੋਂ ਮੈਂ ਝੁਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

33932 794 kwlI koiel qU 
ikq gun kwlI]

Kaalee Koeil Thoo 

Kith Gun Kaalee ||

O black bird, what 

qualities have made 

you black?

(ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਇਲ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛਦੀ 
ਜਿਰਦੀ ਹਾਂ-) ਹੇ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ! 

ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ 
ਮਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਹੀ) ਤੂੂੰ  ਭੀ ਜਕਉਂ 

ਕਾਲੀ (ਹੋ ਗਈ) ਹੈਂ?

33933 794 Apny pRIqm ky  
hau ibrhY jwlI]

Apanae Preetham 

Kae Ho Birehai 

Jaalee ||

"I have been burnt by 

separation from my 

Beloved."

(ਕੋਇਲ ਭੀ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈ) ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਦੇ ਜਵਛੋੜੇ 

ਨੇ ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6920 Published: March 06/ 2014



33934 794 iprih ibhUn  
kqih suKu pwey]

Pirehi Bihoon 

Kathehi Sukh 

Paaeae ||

Without her Husband 

Lord, how can the soul-

bride ever find peace?

(ਠੀਕ ਹੈ) ਖਸਮ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ 

ਜਕਥੇ ਕੋਈ ਸੁਖ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

33935 794 jw hoie ikRpwlu  
qw pRBU 
imlwey]2]

Jaa Hoe Kirapaal 

Thaa Prabhoo 

Milaaeae ||2||

When He becomes 

merciful, then God 

unites us with Himself. 

||2||

(ਪਰ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ 
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਜਮਹਰਬਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ 

ਹੀ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

33936 794 ivDx KUhI muMD 
iekylI]

iv`Dx Vidhhan Khoohee 

Mundhh Eikaelee 

||

The lonely soul-bride 

suffers in the pit of the 

world.

(ਇਸ ਿਗਤ-ਰੂਪ) ਡਰਾਉਣੀ 
ਖੂਹੀ ਜਵਚ ਮੈਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਇਕੱਲੀ (ਜਡੱਗੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਇਥੇ)

33937 794 nw ko swQI nw ko 
bylI]

by~lI Naa Ko Saathhee 

Naa Ko Baelee ||

She has no 

companions, and no 

friends.

ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ (ਮੇਰੇ 

ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਮੇਰਾ 
ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ।

33938 794 kir ikrpw pRiB  
swDsMig mylI]

my~lI Kar Kirapaa Prabh 

Saadhhasang 

Maelee ||

In His Mercy, God has 

united me with the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਜਮਲਾਇਆ 

ਹੈ,

33939 794 jw iPir dyKw qw 
myrw Alhu 
bylI]3]

A`lhu[by~lI Jaa Fir Dhaekhaa 

Thaa Maeraa 

Alahu Baelee ||3||

And when I look again, 

then I find God as my 

Helper. ||3||

(ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਆ ਕੇ) ਿਦੋਂ ਮੈਂ 
ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਰੱਬ 

ਬੇਲੀ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

33940 794 vwt hmwrI KrI 
aufIxI]

Vaatt Hamaaree 

Kharee 

Ouddeenee ||

The path upon which I 

must walk is very 

depressing.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸਾਡਾ ਇਹ ਿੀਵਨ-

ਪੂੰਧ ਬੜਾ ਜਭਆਨਕ ਹੈ,
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33941 794 KMinAhu iqKI  
bhuqu ipeIxI]

(KMinAhu) KMfy nwloN, 
(ipeIxI) bRIk[ ip-
eIxI

Khanniahu 

Thikhee Bahuth 

Pieenee ||

It is sharper than a 

two-edged sword, and 

very narrow.

ਖੂੰ ਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਤੱਖਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ 

ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ।

33942 794 ausu aUpir hY 
mwrgu myrw]

Ous Oopar Hai 

Maarag Maeraa ||

That is where my path 

lies.

ਇਸ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਲੂੰ ਘਣਾ 
ਹੈ।

33943 794 syK PrIdw pMQu 
sm@wir 
svyrw]4]1]

Saekh Fareedhaa 

Panthh Samhaar 

Savaeraa ||4||1||

O Shaykh Fareed, 

think of that path 

early on. ||4||1||

ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਿਰੀਦ! ਸਵੇਰੇ 

ਸਵੇਰੇ ਰਸਤਾ ਸੂੰਭਾਲ ॥੪॥੧॥

33944 794 sUhI lilq] Soohee Lalith || Soohee, Lalit:

33945 794 byVw bMiD n 
sikE bMDn kI 
vylw]

Baerraa Bandhh N 

Sakiou Bandhhan 

Kee Vaelaa ||

You were not able to 

make yourself a raft 

when you should have.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

ਹੀ ਮਨ ਲਾਈ ਰੱਜਖਆ) ਉਹ 

(ਬੇੜਾ) ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਉਮਰੇ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਬੇੜਾ ਜਤਆਰ 

ਨਾਹ ਕਰ ਸਜਕਆ,

33946 794 Bir srvru jb 
aUClY qb qrxu 
duhylw]1]

Bhar Saravar Jab 

Ooshhalai Thab 

Tharan Dhuhaelaa 

||1||

When the ocean is 

churning and over-

flowing, then it is very 

difficult to cross over 

it. ||1||

ਤੇ, ਿਦੋਂ ਸਰੋਵਰ (ਨਕਾ ਨਕ) 

ਭਰ ਕੇ (ਬਾਹਰ) ਉਛਲਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਇਸ ਜਵਚ ਤਰਨਾ 
ਔਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ; ਿਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ 

ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥
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33947 794 hQu n lwie 
ksuMBVY jil 
jwsI 
Folw]1]rhwau]

VYdy Pu`l[ (Folw) ipAwry Hathh N Laae 

Kasunbharrai Jal 

Jaasee Dtolaa 

||1|| Rehaao ||

Do not touch the 

safflower with your 

hands; its color will 

fade away, my dear. 

||1||Pause||

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਕਸੁੂੰ ਭੇ-ਰੂਪ ਮਾਇਆ 

ਨੂੂੰ  ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਇਹ ਕਸੁੂੰ ਭਾ 
ਸੜ ਿਾਇਗਾ, ਭਾਵ, ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਥ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਟ 

ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

33948 794 iek AwpIn@Y pq 
lI sh kyry bolw]

piq (lI) lYxw kIqI[ 
pq:polw bolo[ bo~lw 
(2. pqlI)

Eik Aapeenhai 

Pathalee Seh 

Kaerae Bolaa ||

First, the bride herself 

is weak, and then, her 

Husband Lord's Order 

is hard to bear.

ਿ ੋਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ (ਮਾਇਆ 

ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਪਾਣ ਕਰਕੇ) ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਜਵਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-) ਪਤੀ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ ਅਨਾਦਰੀ ਦੇ ਬੋਲ 

ਨਸੀਬ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

33949 794 duDw QxI n 
AwveI iPir hoie  
n mylw]2]

Dhudhhaa 

Thhanee N Aavee 

Fir Hoe N Maelaa 

||2||

Milk does not return 

to the breast; it will 

not be collected again. 

||2||

ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਤੀ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਸਮਾ ਖੁੂੰ ਝਣ 

ਤੇ (ਿਦੋਂ ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਬੇੜਾ ਜਤਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ) 
ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
॥੨॥

33950 794 khY PrIdu  
shylIho shu 
AlweysI]

(AlweysI) kih rhy hn Kehai Fareedh 

Sehaeleeho Sahu 

Alaaeaesee ||

Says Fareed, O my 

companions, when our 

Husband Lord calls,

ਫ਼ਰੀਦ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਓ! ਿਦੋਂ ਪਤੀ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸੱਦਾ (ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚੋਂ ਤੁਰਨ 

ਲਈ) ਆਵੇਗਾ,
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33951 794 hMsu clsI fuMmxw  
Aih qnu FyrI 
QIsI]3]2]

(fuMmxw) duKI[ (Aih) 
ieh

Hans Chalasee 

Ddunmanaa Ahi 

Than Dtaeree 

Thheesee 

||3||2||

The soul departs, sad 

at heart, and this body 

returns to dust. 

||3||2||

ਤਾਂ (ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਹੀ ਗਿਸੀ 
ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ) 
ਆਤਮਾ-ਹੂੰਸ ਿੱਕੋ-ਤੱਕੇ ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰੇਗਾ (ਭਾਵ, 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜਨ ਨੂੂੰ  ਜਚੱਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ), ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਜਮੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਾਇਗਾ 
॥੩॥੨॥

33952 795 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

33953 795 rwgu iblwvlu 
mhlw 1 caupdy 
Gru 1]

Raag Bilaaval 

Mehalaa 1 

Choupadhae Ghar 

1 ||

Raag Bilaaval, First 

Mehl, Chau-Padas, 

First House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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33954 795 qU sulqwnu khw 
hau mIAw qyrI 
kvn vfweI]

Thoo Sulathaan 

Kehaa Ho Meeaa 

Thaeree Kavan 

Vaddaaee ||

You are the Emperor, 

and I call You a chief - 

how does this add to 

Your greatness?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਰਹਾ, (ਇਹ ਤਾਂ 
ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਕ) ਤੂੂੰ  ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਹੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਮੀਆਂ ਆਖ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ।
33955 795 jo qU dyih su khw 

suAwmI mY mUrK  
khxu n jweI]1]

Jo Thoo Dhaehi S 

Kehaa Suaamee 

Mai Moorakh 

Kehan N Jaaee 

||1||

As You permit me, I 

praise You, O Lord and 

Master; I am ignorant, 

and I cannot chant 

Your Praises. ||1||

(ਪਰ ਇਤਨੀ ਕੁ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਹੇ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ! (ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ 

ਦਾ) ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਬਲ ਤੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਕੁ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਆਖ 

ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੂੰਞਾਣ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 

॥੧॥
33956 795 qyry gux gwvw  

dyih buJweI]

Thaerae Gun 

Gaavaa Dhaehi 

Bujhaaee ||

Please bless me with 

such understanding, 

that I may sing Your 

Glorious Praises.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਅਿੇਹੀ) ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਸਕਾਂ।

33957 795 jYsy sc mih  
rhau 
rjweI]1]rhwau]

Jaisae Sach Mehi 

Reho Rajaaee 

||1|| Rehaao ||

May I dwell in Truth, 

according to Your Will. 

||1||Pause||

ਹੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
ਤੇ, ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

(ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ 

ਸਕਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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33958 795 jo ikCu hoAw sBu 
ikCu quJ qy qyrI 
sB AsnweI]

Jo Kishh Hoaa 

Sabh Kishh Thujh 

Thae Thaeree 

Sabh Asanaaee ||

Whatever has 

happened, has all 

come from You. You 

are All-knowing.

ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਿਗਤ 

ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਜਣਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ।

33959 795 qyrw AMqu n jwxw 
myry swihb mY 
AMDuly ikAw 
cqurweI]2]

Thaeraa Anth N 

Jaanaa Maerae 

Saahib Mai 

Andhhulae Kiaa 

Chathuraaee ||2||

Your limits cannot be 

known, O my Lord and 

Master; I am blind - 

what wisdom do I 

have? ||2||

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 
ਅੂੰਨਹ ਾ ਹਾਂ (ਤੱੁਛ-ਅਕਲ ਹਾਂ) ਮੇਰੇ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਸਆਣਪ 

ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਿਾਣ ਸਕਾਂ ॥੨॥

33960 795 ikAw hau kQI  
kQy kiQ dyKw mY  
AkQu n kQnw 
jweI]

A-kQu:polw bolo Kiaa Ho Kathhee 

Kathhae Kathh 

Dhaekhaa Mai 

Akathh N 

Kathhanaa Jaaee 

||

What should I say? 

While talking, I talk of 

seeing, but I cannot 

describe the 

indescribable.

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ 
ਕਜਹ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਆਖ 

ਆਖ ਕੇ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ (ਤਾਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਤੇਰਾ 
ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

33961 795 jo quDu BwvY soeI 
AwKw iqlu qyrI 
vifAweI]3]

Jo Thudhh Bhaavai 

Soee Aakhaa Thil 

Thaeree 

Vaddiaaee ||3||

As it pleases Your Will, 

I speak; it is just the 

tiniest bit of Your 

greatness. ||3||

ਤੇਰੀ ਰਤਾ ਮਾਤਿ ਵਜਡਆਈ ਭੀ 
ਿੇਹੜੀ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ 
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਤੂੂੰ  ਜਬਆਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ) ॥੩॥
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33962 795 eyqy kUkr hau 
bygwnw Baukw  
iesu qn qweI]

(kUkr)kwm kRoD AOgux 
Awidk ku`qy[ Bau~kW[ 
qWeIN

Eaethae Kookar 

Ho Baegaanaa 

Bhoukaa Eis Than 

Thaaee ||

Among so many dogs, 

I am an outcast; I bark 

for my body's belly.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਥੇ ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਕੱੁਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ (ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਓਪਰਾ (ਆ ਿਜਸਆ) 

ਹਾਂ, (ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਭੀ ਮੈਂ) 
ਆਪਣ ੇਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
(ਕਾਮਾਜਦਕ ਕੱੁਜਤਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ 

ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 
ਓਪਰਾ ਕੱੁਤਾ ਵੈਰੀ ਕੱੁਜਤਆਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ)।

33963 795 Bgiq hIxu nwnku  
jy hoiegw qw 
KsmY nwau n 
jweI]4]1]

Bhagath Heen 

Naanak Jae 

Hoeigaa Thaa 

Khasamai Naao N 

Jaaee ||4||1||

Without devotional 

worship, O Nanak, 

even so, still, my 

Master's Name does 

not leave me. ||4||1||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਹੈ ਜਕ) ਿੇ 
(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਸਰ 

ਤੇ ਰਾਖਾ ਖਸਮ ਹੈਂ, ਤੇ ਤੈਂ) 
ਖਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸੋਭਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਗਈ (ਜਕ ਤੂੂੰ  ਮੱੁਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ 
ਸਰਨ ਆਏ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਕਰਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈਂ) ॥੪॥੧॥

33964 795 iblwvlu mhlw 
1]

Bilaaval Mehalaa 1 

||

Bilaawal, First Mehl:
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33965 795 mnu mMdru qnu vys 
klMdru Gt hI 
qIriQ nwvw]

Man Mandhar 

Than Vaes 

Kalandhar Ghatt 

Hee Theerathh 

Naavaa ||

My mind is the 

temple, and my body 

is the simple cloth of 

the humble seeker; 

deep within my heart, 

I bathe at the sacred 

shrine.

ਮੇਰਾ ਮਨ (ਪਿਭੂ-ਦੇਵ ਦੇ ਰਜਹਣ 

ਲਈ) ਮੂੰਦਰ (ਬਣ ਜਗਆ) ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ (ਭਾਵ, ਮੇਰਾ 
ਹਰੇਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿਾ ਮੂੰਦਰ 

ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਰਮਤਾ 
ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੇਰੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ 

ਦੇ ਥਾਂ ਅੂੰਦਰ-ਵੱਸਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲ ਪਰਤ ਪਏ 

ਹਨ), ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਹਰਦੇ-ਤੀਰਥ 

ਉਤੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

33966 795 eyku sbdu myrY 
pRwin bsqu hY  
bwhuiV jnim n 
Awvw]1]

Eaek Sabadh 

Maerai Praan 

Basath Hai 

Baahurr Janam N 

Aavaa ||1||

The One Word of the 

Shabad abides within 

my mind; I shall not 

come to be born 

again. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਜਗਆ ਹੈ (ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਗਆ। 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ॥੧॥

33967 795 mnu byiDAw  
dieAwl syqI  
myrI mweI]

by~iDAw Man Baedhhiaa 

Dhaeiaal Saethee 

Maeree Maaee ||

My mind is pierced 

through by the 

Merciful Lord, O my 

mother!

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! (ਮੇਰਾ) ਮਨ 

ਦਇਆ-ਦੇ-ਘਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਜਵੱਝ ਜਗਆ ਹੈ।

33968 795 kauxu jwxY pIr 
prweI]

Koun Jaanai Peer 

Paraaee ||

Who can know the 

pain of another?

ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਦੂਿੇ ਦਾ ਦੱੁਖ-ਦਰਦ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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33969 795 hm nwhI icMq 
prweI]1]rhwau]

Ham Naahee 

Chinth Paraaee 

||1|| Rehaao ||

I think of none other 

than the Lord. 

||1||Pause||

ਹੁਣ ਮੈਂ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

33970 795 Agm Agocr 
AlK Apwrw  
icMqw krhu 
hmwrI]

Agam Agochar 

Alakh Apaaraa 

Chinthaa Karahu 

Hamaaree ||

O Lord, inaccessible, 

unfathomable, 

invisible and infinite: 

please, take care of 

me!

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ! ਹੇ ਅਗੋਚਰ! ਹੇ 

ਅਜਦਿਸ਼ਟ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

33971 795 jil Qil 
mhIAil Birpuir 
lIxw Git Git 
joiq qum@wrI]2]

Jal Thhal Meheeal 

Bharipur Leenaa 

Ghatt Ghatt Joth 

Thumhaaree ||2||

In the water, on the 

land and in sky, You 

are totally pervading. 

Your Light is in each 

and every heart. ||2||

ਤੂੂੰ  ਿਲ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ ਜਵਚ, 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ 
ਨਕਾਨਕ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਹਰੇਕ 

(ਿੀਵ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੇਰੀ 
ਿੋਜਤ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੨॥

33972 795 isK miq sB 
buiD qum@wrI  
mMidr Cwvw qyry]

Sikh Math Sabh 

Budhh 

Thumhaaree 

Mandhir Shhaavaa 

Thaerae ||

All teachings, 

instructions and 

understandings are 

Yours; the mansions 

and sanctuaries are 

Yours as well.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਚੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਜਸੱਜਖਆ ਅਕਲ 

ਸਮਝ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੈਥੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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33973 795 quJ ibnu Avru n 
jwxw myry swihbw  
gux gwvw inq 
qyry]3]

Thujh Bin Avar N 

Jaanaa Maerae 

Saahibaa Gun 

Gaavaa Nith 

Thaerae ||3||

Without You, I know 

no other, O my Lord 

and Master; I 

continually sing Your 

Glorious Praises. ||3||

ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਜਨਤ ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

33974 795 jIA jMq siB 
srix qum@wrI  
srb icMq quDu 
pwsy]

Jeea Janth Sabh 

Saran 

Thumhaaree 

Sarab Chinth 

Thudhh Paasae ||

All beings and 

creatures seek the 

Protection of Your 

Sanctuary; all thought 

of their care rests with 

You.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਆਸਰੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਦਾ ਜਫ਼ਕਰ ਹੈ।

33975 795 jo quDu BwvY soeI 
cMgw iek nwnk 
kI 
Ardwsy]4]2]

Jo Thudhh Bhaavai 

Soee Changaa Eik 

Naanak Kee 

Aradhaasae 

||4||2||

That which pleases 

Your Will is good; this 

alone is Nanak's 

prayer. ||4||2||

ਨਾਨਕ ਦੀ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਜਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਕ ਿੋ 
ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ 
ਲੱਗੇ (ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਾਂ) ॥੪॥੨॥

33976 795 iblwvlu mhlw 
1]

Bilaaval Mehalaa 1 

||

Bilaawal, First Mehl:
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33977 795 Awpy sbdu Awpy 
nIswnu]

Aapae Sabadh 

Aapae Neesaan ||

He Himself is the 

Word of the Shabad, 

and He Himself is the 

Insignia.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਯਕੀਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ) 
ਆਪ ਹੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ), ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ 

ਵਾਸਤੇ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) 

ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ,

33978 795 Awpy surqw Awpy 
jwnu]

Aapae Surathaa 

Aapae Jaan ||

He Himself is the 

Listener, and He 

Himself is the Knower.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ 

ਅਰਦਾਸਾਂ) ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ-ਦਰਦ) 

ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
33979 795 Awpy kir kir 

vyKY qwxu]

Aapae Kar Kar 

Vaekhai Thaan ||

He Himself created the 

creation, and He 

Himself beholds His 

almighty power.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ 
(ਇਹ) ਬਲ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।

33980 795 qU dwqw nwmu 
prvwxu]1]

Thoo Dhaathaa 

Naam Paravaan 

||1||

You are the Great 

Giver; Your Name 

alone is approved. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਭ 

ਦਾਤਾਂ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਕਬੂਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
33981 796 AYsw nwmu inrMjn 

dyau]

Aisaa Naam 

Niranjan Dhaeo ||

Such is the Name of 

the Immaculate, 

Divine Lord.

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਭੀ ਏਹੋ ਿੇਹਾ ਹੀ ਹੈ 

(ਜਿਹੋ ਿੇਹਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੈਂ। ਭਾਵ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ)।
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33982 796 hau jwicku qU 
AlK 
AByau]1]rhwau]

Ho Jaachik Thoo 

Alakh Abhaeo 

||1|| Rehaao ||

I am just a beggar; You 

are invisible and 

unknowable. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਜਚਹਨ ਚੱਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, 
ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ। ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਮੂੰਗਤਾ ਹਾਂ (ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਤ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

33983 796 mwieAw mohu  
DrktI nwir]

(DrktI)Cu`tV[Dr-k`tI Maaeiaa Mohu 

Dhharakattee 

Naar ||

Love of Maya is like a 

cursed woman,

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਇਕ 

ਜਵਭਚਾਰਨ ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਮੋਹ 

ਸਮਾਨ ਹੈ,

33984 796 BUMfI kwmix  
kwmixAwir]

(BUMfI)BYVI[(kwmix)ies
qRI[(kwmixAwir)tUxy 
krn vwlI[ k`wmix

Bhoonddee 

Kaaman 

Kaamaniaar ||

Ugly, dirty and 

promiscuous.

ਮਾਇਆ ਇਕ ਟੂਣੇ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਭੈੜੀ ਇਸਤਿੀ ਸਮਾਨ ਹੈ।

33985 796 rwju rUpu JUTw  
idn cwir]

Raaj Roop 

Jhoothaa Dhin 

Chaar ||

Power and beauty are 

false, and last for only 

a few days.

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ 

ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ, ਥੋੜੇ 

ਹੀ ਜਦਨ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ 

(ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ 

ਮਨੱੁਖ ਿਹਾਲਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਿੀਵਨ-ਠੇਡੇ 

ਖਾਂਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ)।

33986 796 nwmu imlY cwnxu 
AMiDAwir]2]

Naam Milai 

Chaanan 

Andhhiaar ||2||

But when one is 

blessed with the 

Naam, the darkness 

within is illuminated. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ ਚਾਨਣ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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33987 796 ciK CofI shsw 
nhI koie]

Chakh Shhoddee 

Sehasaa Nehee 

Koe ||

I tasted Maya and 

renounced it, and 

now, I have no doubts.

(ਇਹ ਗੱਲ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ) ਪਰਖ 

ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ 

ਨਹੀਂ,

33988 796 bwpu idsY vyjwiq  
n hoie]

ijs gursyvk jI dy 
(bwpu)ipqw pRmySr jI 
hn, auh (vyjwiq)nIvIN 
zwq vwlw nhIN ho skdw

Baap Dhisai 

Vaejaath N Hoe ||

One whose father is 

known, cannot be 

illegitimate.

ਜਕ ਜਿਸ ਦਾ ਜਪਉ ਪਿਤੱਖ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੈੜੇ ਅਸਲੇ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਂਦਾ (ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਜਪਤਾ-
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਰਾਖਾ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ)।

33989 796 eyky kau nwhI 
Bau koie]

Eaekae Ko Naahee 

Bho Koe ||

One who belongs to 

the One Lord, has no 

fear.

ਇੱਕ ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  (ਜਕਸੇ 

ਤੋਂ) ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ,

33990 796 krqw kry krwvY 
soie]3]

Karathaa Karae 

Karaavai Soe ||3||

The Creator acts, and 

causes all to act. ||3||

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਯਕੀਨ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

33991 796 sbid muey mnu  
mn qy mwirAw]

Sabadh Mueae 

Man Man Thae 

Maariaa ||

One who dies in the 

Word of the Shabad 

conquers his mind, 

through his mind.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਮੁਕਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਕ ਿੁਰਜਨਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

33992 796 Twik rhy mnu 
swcY DwirAw]

Thaak Rehae Man 

Saachai Dhhaariaa 

||

Keeping his mind 

restrained, he 

enshrines the True 

Lord within his heart.

ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਸੱਚਾ ਕਰਤਾਰ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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33993 796 Avru n sUJY gur 
kau vwirAw]

Avar N Soojhai Gur 

Ko Vaariaa ||

He does not know any 

other, and he is a 

sacrifice to the Guru.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ (ਿ ੋ

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੋੜਨ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ)।

33994 796 nwnk nwim rqy 
insqwirAw]4]3
]

Naanak Naam 

Rathae 

Nisathaariaa 

||4||3||

O Nanak, attuned to 

the Naam, he is 

emancipated. ||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥

33995 796 iblwvlu mhlw 
1]

Bilaaval Mehalaa 1 

||

Bilaaval, First Mehl:

33996 796 gur bcnI mnu 
shj iDAwny]

Gur Bachanee 

Man Sehaj 

Dhhiaanae ||

Through the Word of 

the Guru's Teachings, 

the mind intuitively 

meditates on the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ 
ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ),

33997 796 hir kY rMig rqw  
mnu mwny]

Har Kai Rang 

Rathaa Man 

Maanae ||

Imbued with the 

Lord's Love, the mind 

is satisfied.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਹੀ) ਪਰਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
33998 796 mnmuK Brim Buly 

baurwny]

Manamukh 

Bharam Bhulae 

Bouraanae ||

The insane, self-willed 

manmukhs wander 

around, deluded by 

doubt.

(ਪਰ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਝੱਲੇ ਹੋਏ 

ਭਟਕਣਾਂ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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33999 796 hir ibnu ikau 
rhIAY gur sbid 
pCwny]1]

Har Bin Kio 

Reheeai Gur 

Sabadh 

Pashhaanae ||1||

Without the Lord,how 

can anyone survive? 

Through the Word of 

the Guru's Shabad,He 

is realized. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਸਾਂਝ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

॥੧॥

34000 796 ibnu drsn kYsy 
jIvau myrI mweI]

Bin Dharasan 

Kaisae Jeevo 

Maeree Maaee ||

Without the Blessed 

Vision of His Darshan, 

how can I live, O my 

mother?

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਵਆਕੁਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ।

34001 796 hir ibnu jIArw 
rih n skY iKnu  
siqguir bUJ 
buJweI]1]rhwau]

bU`J[bu`JweI Har Bin Jeearaa 

Rehi N Sakai Khin 

Sathigur Boojh 

Bujhaaee ||1|| 

Rehaao ||

Without the Lord, my 

soul cannot survive, 

even for an instant; 

the True Guru has 

helped me understand 

this. ||1||Pause||

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਸੁਮਜਤ ਸਮਝਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ (ਤਦੋਂ 
ਤੋਂ) ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34002 796 myrw pRBu ibsrY  
hau mrau duKwlI]

duK`wlI Maeraa Prabh 

Bisarai Ho Maro 

Dhukhaalee ||

Forgetting my God, I 

die in pain.

(ਿੇ ਕਦੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਜਵੱਸਰ 

ਿਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ 

ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ।

34003 796 swis igrwis 
jpau Apuny hir 
BwlI]

B`wlI[ Saas Giraas Japo 

Apunae Har 

Bhaalee ||

With each breath and 

morsel of food, I 

meditate on my Lord, 

and seek Him.

ਮੈਂ ਇਕ ਇਕ ਸਾਹ ਤੇ ਜਗਰਾਹੀ 
ਦੇ ਨਾਲ (ਭੀ) ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਭਾਲਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ।
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34004 796 sd bYrwgin hir 
nwmu inhwlI]

inh`wlI Sadh Bairaagan 

Har Naam 

Nihaalee ||

I remain always 

detached, but I am 

enraptured with the 

Lord's Name.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਉਦਾਸ 

ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
(ਆਪਣੀ ਜਨਗਾਹ ਜਵਚ) ਰੱਖਦੀ 
ਹਾਂ।

34005 796 Ab jwny gurmuiK 
hir nwlI]2]

n`wlI Ab Jaanae 

Guramukh Har 

Naalee ||2||

Now, as Gurmukh, I 

know that the Lord is 

always with me. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ 

ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਮੇਰੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਹੈ 

॥੨॥

34006 796 AkQ kQw 
khIAY gur Bwie]

A-kQ:polw bolo Akathh Kathhaa 

Keheeai Gur 

Bhaae ||

The Unspoken Speech 

is spoken, by the Will 

of the Guru.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਰਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

34007 796 pRBu Agm 
Agocru dyie 
idKwie]

Prabh Agam 

Agochar Dhaee 

Dhikhaae ||

He shows us that God 

is unapproachable and 

unfathomable.

ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

34008 796 ibnu gur krxI  
ikAw kwr 
kmwie]

Bin Gur Karanee 

Kiaa Kaar Kamaae 

||

Without the Guru, 

what lifestyle could we 

practice, and what 

work could we do?

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਜਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਜਵਅਰਥ ਹੈ।
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34009 796 haumY myit clY  
gur sbid 
smwie]3]

Houmai Maett 

Chalai Gur Sabadh 

Samaae ||3||

Eradicating egotism, 

and walking in 

harmony with the 

Guru's Will, I am 

absorbed in the Word 

of the Shabad. ||3||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ) 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

34010 796 mnmuKu ivCuVY  
KotI rwis]

Manamukh 

Vishhurrai Khottee 

Raas ||

The self-willed 

manmukhs are 

separated from the 

Lord, gathering false 

wealth.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 

ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਥਾਂ) ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਪੱਲੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਵਾਸਤੇ) ਖੋਟੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ।

34011 796 gurmuiK nwim 
imlY swbwis]

(imlY)dyl@I dIvw Guramukh Naam 

Milai Saabaas ||

The Gurmukhs are 

celebrated with the 

glory of the Naam, the 

Name of the Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
34012 796 hir ikrpw DwrI  

dwsin dws]

Har Kirapaa 

Dhhaaree 

Dhaasan Dhaas ||

The Lord has 

showered His Mercy 

upon me, and made 

me the slave of His 

slaves.

ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,

34013 796 jn nwnk hir 
nwm Dnu 
rwis]4]4]

Jan Naanak Har 

Naam Dhhan Raas 

||4||4||

The Name of the Lord 

is the wealth and 

capital of servant 

Nanak. ||4||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ ॥੪॥੪॥
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34014 796 iblwvlu mhlw 
3 Gru 1

Bilaaval Mehalaa 3 

Ghar 1

Bilaaval, Third Mehl, 

First House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

34015 796 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

34016 796 iDRgu iDRgu 
KwieAw iDRgu 
iDRgu soieAw iDRgu 
iDRgu kwpVu AMig 
cVwieAw]

cV@wieAw Dhhrig Dhhrig 

Khaaeiaa Dhhrig 

Dhhrig Soeiaa 

Dhhrig Dhhrig 

Kaaparr Ang 

Charraaeiaa ||

Cursed, cursed is the 

food; cursed, cursed is 

the sleep; cursed, 

cursed are the clothes 

worn on the body.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਿਨਮ ਜਵਚ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ, (ਨੱਕ ਕੂੰਨ 

ਅੱਖਾਂ ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ) ਪਰਵਾਰ 

ਸਮੇਤ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ।

34017 796 iDRgu srIru kutMb 
sihq isau ijqu 
huix Ksmu n 
pwieAw]

Dhhrig Sareer 

Kuttanb Sehith Sio 

Jith Hun Khasam N 

Paaeiaa ||

Cursed is the body, 

along with family and 

friends, when one 

does not find his Lord 

and Master in this life.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ) ਖਾਣਾ 
ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ, ਸੌਣਾ (ਸੁਖ-

ਆਰਾਮ) ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ, 

ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਜਹਨਣਾ 
ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6938 Published: March 06/ 2014



34018 796 pauVI CuVkI 
iPir hwiQ n 
AwvY Aihlw 
jnmu 
gvwieAw]1]

Pourree 

Shhurrakee Fir 

Haathh N Aavai 

Ahilaa Janam 

Gavaaeiaa ||1||

He misses the step of 

the ladder, and this 

opportunity will not 

come into his hands 

again; his life is 

wasted, uselessly. 

||1||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੇਸ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚਣ 

ਲਈ ਪੌੜੀ ਹੈ) ਿ ੇਇਹ ਪੌੜੀ 
(ਹੱਥੋਂ) ਜਨਕਲ ਿਾਏ ਤਾਂ ਮੁੜ 

ਹੱਥ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ 
ਿੀਵਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

34019 796 dUjw Bwau n dyeI 
ilv lwgix  
ijin hir ky 
crx ivswry]

Dhoojaa Bhaao N 

Dhaeee Liv Laagan 

Jin Har Kae Charan 

Visaarae ||

The love of duality 

does not allow him to 

lovingly focus his 

attention on the Lord; 

he forgets the Feet of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, 

ਜਿਸ ਨੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨ (ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਣੇ) 
ਭੁਲਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜਨ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।

34020 796 jgjIvn dwqw  
jn syvk qyry  
iqn ky qY dUK 
invwry]1]rhwau]

j`gjIvn Jagajeevan 

Dhaathaa Jan 

Saevak Thaerae 

Thin Kae Thai 

Dhookh Nivaarae 

||1|| Rehaao ||

O Life of the World, O 

Great Giver, you 

eradicate the sorrows 

of your humble 

servants. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ। ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ 

ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੂੰ  (ਮੋਹ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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34021 796 qU dieAwlu  
dieAw piq 
dwqw ikAw eyih 
jMq ivcwry]

dieAw qy piq iezq dy 
dwqy[ dieAw-piq

Thoo Dhaeiaal 

Dhaeiaapath 

Dhaathaa Kiaa 

Eaehi Janth 

Vichaarae ||

You are Merciful, O 

Great Giver of Mercy; 

what are these poor 

beings?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਆਪ ਹੀ) ਦਇਆ 

ਦਾ ਘਰ ਹੈਂ, ਦਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਪਿੀਤ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ (ਤੇਰੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ) ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

34022 796 mukq bMD siB 
quJ qy hoey AYsw 
AwiK vKwxy]

Mukath Bandhh 

Sabh Thujh Thae 

Hoeae Aisaa Aakh 

Vakhaanae ||

All are liberated or 

placed into bondage 

by You; this is all one 

can say.

ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਕਈ ਿੀਵ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਿੀਵ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ-ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਗੁਰਮੁਜਖ ਇਹ ਗੱਲ 

ਆਖ ਕੇ ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ।

34023 796 gurmuiK hovY so 
mukiq khIAY  
mnmuK bMD 
ivcwry]2]

Guramukh Hovai 

So Mukath 

Keheeai 

Manamukh 

Bandhh Vichaarae 

||2||

One who becomes 

Gurmukh is said to be 

liberated, while the 

poor self-willed 

manmukhs are in 

bondage. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਚਾਰੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਬੱਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

34024 796 so jnu mukqu ijsu 
eyk ilv lwgI  
sdw rhY hir 
nwly]

So Jan Mukath Jis 

Eaek Liv Laagee 

Sadhaa Rehai Har 

Naalae ||

He alone is liberated, 

who lovingly focuses 

his attention on the 

One Lord, always 

dwelling with the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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34025 796 iqn kI 
ghxgiq khI n 
jweI scY Awip 
svwry]

ghxgiq pRwpqI dI 
AvsQw

Thin Kee Gehan 

Gath Kehee N 

Jaaee Sachai Aap 

Savaarae ||

His depth and 

condition cannot be 

described. The True 

Lord Himself 

embellishes him.

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

34026 797 Brim Bulwxy is 
mnmuK khIAih  
nw aurvwir n 
pwry]3]

Bharam Bhulaanae 

S Manamukh 

Keheeahi Naa 

Ouravaar N Paarae 

||3||

Those who wander 

around, deluded by 

doubt, are called 

manmukhs; they are 

neither on this side, 

nor on the other side. 

||3||

ਪਰ ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਬੂੰ ਦੇ ਮਨਮੁਖ ਕਹੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ) ਉਹ ਨਾਹ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ 

ਿੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾਹ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ 

ਿੋਗੇ ॥੩॥
34027 797 ijs no ndir kry  

soeI jnu pwey  
gur kw sbdu 
sm@wly]

Jis No Nadhar 

Karae Soee Jan 

Paaeae Gur Kaa 

Sabadh Samhaalae 

||

That humble being, 

who is blessed by the 

Lord's Glance of Grace 

obtains Him, and 

contemplates the 

Word of the Guru's 

Shabad.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ) ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

34028 797 hir jn mwieAw 
mwih insqwry]

Har Jan Maaeiaa 

Maahi 

Nisathaarae ||

In the midst of Maya, 

the Lord's servant is 

emancipated.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਜਵਚ (ਰੱਖ 

ਕੇ ਭੀ, ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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34029 797 nwnk Bwgu hovY 
ijsu msqik  
kwlih mwir 
ibdwry]4]1]

Naanak Bhaag 

Hovai Jis 

Masathak Kaalehi 

Maar Bidhaarae 

||4||1||

O Nanak, one who has 

such destiny inscribed 

upon his forehead, 

conquers and destroys 

death. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥

34030 797 iblwvlu mhlw 
3]

Bilaaval Mehalaa 3 

||

Bilaaval, Third Mehl:

34031 797 Aqulu ikau 
qoilAw jwie]

A-q`ulu Athul Kio Tholiaa 

Jaae ||

How can the 

unweighable be 

weighed?

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਭਟਕਣਾ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਣਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ,

34032 797 dUjw hoie q soJI 
pwie]

Dhoojaa Hoe Th 

Sojhee Paae ||

If there is anyone else 

as great, then he alone 

could understand the 

Lord.

ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

34033 797 iqs qy dUjw nwhI 
koie]

This Thae Dhoojaa 

Naahee Koe ||

There is no other than 

Him.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,

34034 797 iqs dI kImiq  
ikkU hoie]1]

This Dhee 

Keemath Kikoo 

Hoe ||1||

How can His value be 

estimated? ||1||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਸਤੀ 
ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ ॥੧॥
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34035 797 gur prswid vsY 
min Awie]

Gur Parasaadh 

Vasai Man Aae ||

By Guru's Grace, He 

comes to dwell in the 

mind.

(ਿਦੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਜਕਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

34036 797 qw ko jwxY  
duibDw 
jwie]1]rhwau]

Thaa Ko Jaanai 

Dhubidhhaa Jaae 

||1|| Rehaao ||

One comes to know 

Him, when duality 

departs. ||1||Pause||

ਤਦੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ) ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

34037 797 Awip srwPu  
ksvtI lwey]

Aap Saraaf 

Kasavattee Laaeae 

||

He Himself is the 

Assayer, applying the 

touch-stone to test it.

(ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਪਰਗਟ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ 

ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ (ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ-ਜਮਆਰ 

ਦੀ) ਕਸਵੱਟੀ ਵਰਤ ਕੇ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਿੀਵਨ) ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

34038 797 Awpy prKy Awip 
clwey]

Aapae Parakhae 

Aap Chalaaeae ||

He Himself analyzes 

the coin, and He 

Himself approves it as 

currency.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ (ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਚੇ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਖਰਾ 
ਜਸੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਪਰਚਲਤ 

ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

34039 797 Awpy qoly pUrw 
hoie]

Aapae Tholae 

Pooraa Hoe ||

He Himself weights it 

perfectly.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ ) ਿਾਂਚਦਾ-ਪਰਖਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ 

ਿੀਵਨ ਉਸ ਪਰਖ ਜਵਚ) ਪੂਰਾ 
ਉਤਰਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6943 Published: March 06/ 2014



34040 797 Awpy jwxY eyko 
soie]2]

Aapae Jaanai 

Eaeko Soe ||2||

He alone knows; He is 

the One and Only 

Lord. ||2||

ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ (ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੂੰ ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
34041 797 mwieAw kw rUpu  

sBu iqs qy hoie]

Maaeiaa Kaa Roop 

Sabh This Thae 

Hoe ||

All the forms of Maya 

emanate from Him.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ।

34042 797 ijs no myly su 
inrmlu hoie]

Jis No Maelae S 

Niramal Hoe ||

He alone becomes 

pure and immaculate, 

who is united with the 

Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਇਸ 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਪਜਵੱਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
34043 797 ijs no lwey lgY 

iqsu Awie]

Jis No Laaeae 

Lagai This Aae ||

He alone is attached, 

whom the Lord 

attaches.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ) ਚੂੰ ਬੋੜ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਆ ਚੂੰਬੜਦੀ 
ਹੈ।

34044 797 sBu scu idKwly  
qw sic 
smwie]3]

Sabh Sach 

Dhikhaalae Thaa 

Sach Samaae ||3||

All Truth is revealed to 

him, and then, he 

merges in the True 

Lord. ||3||

(ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ 

ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
34045 797 Awpy ilv Dwqu hY 

Awpy]

Aapae Liv Dhhaath 

Hai Aapae ||

He Himself leads the 

mortals to focus on 

Him, and He Himself 

causes them to chase 

after Maya.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਮਗਨਤਾ (ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ), ਆਪ 

ਹੀ ਮਾਇਆ (ਚੂੰ ਬੋੜਨ ਵਾਲਾ) 
ਹੈ।
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34046 797 Awip buJwey Awpy 
jwpy]

Aap Bujhaaeae 

Aapae Jaapae ||

He Himself imparts 

understanding, and He 

reveals Himself.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ) ਿਪਦਾ ਹੈ।
34047 797 Awpy siqguru  

sbdu hY Awpy]

Aapae Sathigur 

Sabadh Hai Aapae 

||

He Himself is the True 

Guru, and He Himself 

is the Word of the 

Shabad.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਗੁਰੂ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ ਹੈ।

34048 797 nwnk AwiK 
suxwey 
Awpy]4]2]

Naanak Aakh 

Sunaaeae Aapae 

||4||2||

O Nanak, He Himself 

speaks and teaches. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ) ਉਚਾਰ ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਹੈ ਸਰਧਾ 
ਉਸ ਵਡਭਾਗੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ ਪਿਭੂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥੨॥
34049 797 iblwvlu mhlw 

3]

Bilaaval Mehalaa 3 

||

Bilaaval, Third Mehl:

34050 797 swihb qy syvku  
syv swihb qy  
ikAw ko khY 
bhwnw]

Saahib Thae 

Saevak Saev 

Saahib Thae Kiaa 

Ko Kehai 

Behaanaa ||

My Lord and Master 

has made me His 

servant, and blessed 

me with His service; 

how can anyone argue 

about this?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ (ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਦਾ) ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ) ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। (ਇਹ 

ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਸ 

ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ) ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਅਿੇਹੀ ਗ਼ਲਤ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਸਕਦਾ।
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34051 797 AYsw ieku qyrw 
Kylu binAw hY  
sB mih eyku 
smwnw]1]

Aisaa Eik Thaeraa 

Khael Baniaa Hai 

Sabh Mehi Eaek 

Samaanaa ||1||

Such is Your play, One 

and Only Lord; You are 

the One, contained 

among all. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਕ 

ਅਚਰਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਕ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 
ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ, ਉਂਞ) ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ 
॥੧॥

34052 797 siqguir prcY  
hir nwim smwnw]

Sathigur Parachai 

Har Naam 

Samaanaa ||

When the True Guru is 

pleased and appeased, 

one is absorbed in the 

Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
34053 797 ijsu krmu hovY so 

siqguru pwey An 
idnu lwgY shj 
iDAwnw]1]rhwau
]

Jis Karam Hovai So 

Sathigur Paaeae 

Anadhin Laagai 

Sehaj Dhhiaanaa 

||1|| Rehaao ||

One who is blessed by 

the Lord's Mercy, finds 

the True Guru; night 

and day, he 

automatically remains 

focused on the Lord's 

meditation. 

||1||Pause||

(ਪਰ) ਗੁਰੂ (ਭੀ) ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਰ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34054 797 ikAw koeI qyrI 
syvw kry ikAw ko 
kry AiBmwnw]

Kiaa Koee Thaeree 

Saevaa Karae Kiaa 

Ko Karae 

Abhimaanaa ||

How can I serve You? 

How can I be proud of 

this?

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ) 

ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਅਿੇਹਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ।
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34055 797 jb ApunI joiq 
iKMcih qU suAwmI  
qb koeI krau 
idKw 
viKAwnw]2]

idKw:polw bolo Jab Apunee Joth 

Khinchehi Thoo 

Suaamee Thab 

Koee Karo Dhikhaa 

Vakhiaanaa ||2||

When You withdraw 

Your Light, O Lord and 

Master, then who can 

speak and teach? 

||2||

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਿੀਵ ਜਵਚੋਂ (ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਵਾਸਤੇ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ) ਚਾਨਣ 

ਜਖੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਤਦੋਂ ਜਿਰ ਕੋਈ 

ਭੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੨॥

34056 797 Awpy guru cylw hY 
Awpy Awpy guxI 
inDwnw]

Aapae Gur 

Chaelaa Hai Aapae 

Aapae Gunee 

Nidhhaanaa ||

You Yourself are the 

Guru, and You 

Yourself are the 

chaylaa, the humble 

disciple; You Yourself 

are the treasure of 

virtue.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਸੱਖ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ 

(ਿੇਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

34057 797 ijau Awip clwey  
iqvY koeI cwlY  
ijau hir BwvY 
Bgvwnw]3]

Jio Aap Chalaaeae 

Thivai Koee 

Chaalai Jio Har 

Bhaavai 

Bhagavaanaa 

||3||

As You cause us to 

move, so do we move, 

according to the 

Pleasure of Your Will, 

O Lord God. ||3||

ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਉਤੇ 

ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਿੀਵ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

34058 797 khq nwnku qU 
swcw swihbu  
kauxu jwxY qyry 
kwmW]

Kehath Naanak 

Thoo Saachaa 

Saahib Koun 

Jaanai Thaerae 

Kaamaan ||

Says Nanak, You are 

the True Lord and 

Master; who can know 

Your actions?

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਕੂੰਮਾਂ (ਦੇ ਭੇਤ) 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ।
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34059 797 ieknw Gr mih 
dy vifAweI  
ieik Brim 
Bvih 
AiBmwnw]4]3]

Eikanaa Ghar Mehi 

Dhae Vaddiaaee 

Eik Bharam 

Bhavehi 

Abhimaanaa 

||4||3||

Some are blessed with 

glory in their own 

homes, while others 

wander in doubt and 

pride. ||4||3||

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ। ਕਈ ਿੀਵ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪੈ ਕੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ ॥੪॥੩॥

34060 797 iblwvlu mhlw 
3]

Bilaaval Mehalaa 3 

||

Bilaaval, Third Mehl:

34061 797 pUrw Qwtu 
bxwieAw pUrY  
vyKhu eyk smwnw]

Pooraa Thhaatt 

Banaaeiaa Poorai 

Vaekhahu Eaek 

Samaanaa ||

The perfect Lord has 

fashioned the Perfect 

Creation. Behold the 

Lord pervading 

everywhere.

ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਖੋ, ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਇਹ ਐਸੀ) 
ਉੱਤਮ ਿੁਗਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਿ ੋ

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ 
ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

34062 797 iesu prpMc mih  
swcy nwm kI 
vifAweI mqu ko 
Drhu gumwnw]1]

Eis Parapanch 

Mehi Saachae 

Naam Kee 

Vaddiaaee Math 

Ko Dhharahu 

Gumaanaa ||1||

In this play of the 

world, is the glorious 

greatness of the True 

Name. No one should 

take pride in himself. 

||1||

ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਿਤ ਸੂੰਿਮ 

ਤੀਰਥ ਆਜਦਕ ਕਰਮ ਦਾ) 
ਮਾਣ ਕਰ ਬਹੇ। ਇਸ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
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34063 797 siqgur kI ijs 
no miq AwvY so 
siqgur mwih 
smwnw]

Sathigur Kee Jis 

No Math Aavai So 

Sathigur Maahi 

Samaanaa ||

One who accepts the 

wisdom of the True 

Guru's Teachings, is 

absorbed into the 

True Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ (ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼) ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

34064 797 ieh bwxI jo 
jIAhu jwxY iqsu 
AMqir rvY hir 
nwmw]1]rhwau]

Eih Baanee Jo 

Jeeahu Jaanai This 

Anthar Ravai Har 

Naamaa ||1|| 

Rehaao ||

The Lord's Name 

abides deep within the 

nucleus of one who 

realizes the Bani of the 

Guru's Word within his 

soul. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ 

ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਦਲੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34065 797 chu jugw kw huix 
inbyVw nr mnuKw 
no eyku inDwnw]

mrh`tI 
bolI(mnuKw)iesqRIAW[ 
mnuKw:polw bolo

Chahu Jugaa Kaa 

Hun Nibaerraa Nar 

Manukhaa No 

Eaek Nidhhaanaa 

||

Now, this is the 

essence of the 

teachings of the four 

ages: for the human 

race, the Name of the 

One Lord is the 

greatest treasure.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਪਆਂ 

ਹੀ ਚਹੁੂੰ ਆਂ ਿੁਗਾਂ ਦਾ ਜਨਰਨਾ 
ਸਮਝ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਿੁਗ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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34066 797 jqu sMjm qIrQ  
En@w jugw kw 
Drmu hY kil 
mih kIriq hir 
nwmw]2]

Jath Sanjam 

Theerathh Ounaa 

Jugaa Kaa 

Dhharam Hai Kal 

Mehi Keerath Har 

Naamaa ||2||

Celibacy, self-

discipline and 

pilgrimages were the 

essence of Dharma in 

those past ages; but in 

this Dark Age of Kali 

Yuga, the Praise of the 

Lord's Name is the 

essence of Dharma. 

||2||

(ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਜਹੂੰ ਦੂ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਜਕ) ਿਤ 

ਸੂੰਿਮ ਅਤੇ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਉਹਨਾਂ ਿੁਗਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, 
ਪਰ ਕਜਲਿੁਗ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਨੇ ਆ ਦੱਜਸਆ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ 

॥੨॥
34067 797 juig juig Awpo 

Awpxw Drmu hY  
soiD dyKhu byd 
purwnw]

Jug Jug Aapo 

Aapanaa Dhharam 

Hai Sodhh 

Dhaekhahu Baedh 

Puraanaa ||

Each and every age 

has its own essence of 

Dharma; study the 

Vedas and the 

Puraanas, and see this 

as true.

ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਗਹੁ ਨਾਲ 

ਪੜਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ (ਉਹ ਇਹੀ 
ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਹਰੇਕ ਿੁਗ 

ਜਵਚ (ਿਤ ਸੂੰਿਮ ਤੀਰਥ 

ਆਜਦਕ) ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ 
ਧਰਮ (ਪਰਵਾਨ) ਹੈ।

34068 797 gurmuiK ijn@I 
iDAwieAw hir 
hir jig qy pUry 
prvwnw]3]

Guramukh Jinee 

Dhhiaaeiaa Har 

Har Jag Thae 

Poorae 

Paravaanaa ||3||

They are Gurmukh, 

who meditate on the 

Lord, Har, Har; in this 

world, they are 

perfect and approved. 

||3||

(ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ 

ਕਬੂਲ ਹਨ ॥੩॥
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34069 798 khq nwnku scy 
isau pRIiq lwey  
cUkY min 
AiBmwnw]

Kehath Naanak 

Sachae Sio Preeth 

Laaeae Chookai 

Man Abhimaanaa 

||

Says Nanak, loving the 

True Lord, the mind's 

egotism and self-

conceit is eradicated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ (ਜਕਸੇ ਭੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
34070 798 khq suxq sBy 

suK pwvih mwnq 
pwih 
inDwnw]4]4]

Kehath Sunath 

Sabhae Sukh 

Paavehi Maanath 

Paahi Nidhhaanaa 

||4||4||

Those who speak and 

listen to the Lord's 

Name, all find peace. 

Those who believe in 

it, obtain the supreme 

treasure. ||4||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ) ਸਰਧਾ 
ਜਲਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੪॥
34071 798 iblwvlu mhlw 

3]

Bilaaval Mehalaa 3 

||

Bilaaval, Third Mehl:

34072 798 gurmuiK pRIiq  
ijs no Awpy 
lwey]

Guramukh Preeth 

Jis No Aapae 

Laaeae ||

The Lord Himself 

attaches the Gurmukh 

to His Love;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

34073 798 iqqu Gir 
iblwvlu gur 
sbid suhwey]

Thith Ghar Bilaaval 

Gur Sabadh 

Suhaaeae ||

Joyful melodies 

permeate his home, 

and he is embellished 

with the Word of the 

Guru's Shabad.

ਉਸ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਜਖੜਾਉ (ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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34074 798 mMglu nwrI 
gwvih Awey]

Mangal Naaree 

Gaavehi Aaeae ||

The women come and 

sing the songs of joy.

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ 
ਰਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
34075 798 imil pRIqm sdw 

suKu pwey]1]

Mil Preetham 

Sadhaa Sukh 

Paaeae ||1||

Meeting with their 

Beloved, lasting peace 

is obtained. ||1||

ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤਮ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

34076 798 hau iqn bilhwrY  
ijn@w hir mMin 
vswey]

Ho Thin Balihaarai 

Jinh Har Mann 

Vasaaeae ||

I am a sacrifice to 

those, whose minds 

are filled with the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ।

34077 798 hir jn kau 
imilAw suKu 
pweIAY hir gux 
gwvY shij 
suBwey]1]rhwau]

Har Jan Ko Miliaa 

Sukh Paaeeai Har 

Gun Gaavai Sehaj 

Subhaaeae ||1|| 

Rehaao ||

Meeting with the 

humble servant of the 

Lord, peace is 

obtained, and one 

intuitively sings the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਕੀਜਤਆਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ। (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਹਜਰ-ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਭੀ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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34078 798 sdw rMig rwqy  
qyrY cwey]

Sadhaa Rang 

Raathae Thaerai 

Chaaeae ||

They are always 

imbued with Your 

Joyful Love;

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ) ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
34079 798 hir jIau Awip 

vsY min Awey]

Har Jeeo Aap 

Vasai Man Aaeae 

||

O Dear Lord, You 

Yourself come to dwell 

in their minds.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

34080 798 Awpy soBw sd hI 
pwey]

Aapae Sobhaa 

Sadh Hee Paaeae 

||

They obtain eternal 

glory.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਲਈ ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,

34081 798 gurmuiK mylY myil 
imlwey]2]

Guramukh Maelai 

Mael Milaaeae 

||2||

The Gurmukhs are 

united in the Lord's 

Union. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

34082 798 gurmuiK rwqy  
sbid rMgwey]

Guramukh 

Raathae Sabadh 

Rangaaeae ||

The Gurmukhs are 

imbued with the love 

of the Word of the 

Shabad.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

34083 798 inj Gir vwsw  
hir gux gwey]

Nij Ghar Vaasaa 

Har Gun Gaaeae ||

They abide in the 

home of their own 

being, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

(ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦਾ) ਰੂੰਗ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
34084 798 rMig clUlY hir 

ris Bwey]

Rang Chaloolai Har 

Ras Bhaaeae ||

They are dyed in the 

deep crimson color of 

the Lord's Love; they 

look so beautiful.

(ਉਹ ਕਦੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ) ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

(ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਕਰ ਕੇ) ਉਹ 

ਗੂੜਹੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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34085 798 iehu rMgu kdy n 
auqrY swic 
smwey]3]

Eihu Rang Kadhae 

N Outharai Saach 

Samaaeae ||3||

This dye never fades 

away; they are 

absorbed in the True 

Lord. ||3||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹਣ 

ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ॥੩॥

34086 798 AMqir sbdu  
imitAw 
AigAwnu AMDyrw]

Anthar Sabadh 

Mittiaa Agiaan 

Andhhaeraa ||

The Shabad deep 

within the nucleus of 

the self dispels the 

darkness of ignorance.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਅਜਗਆਨ-

ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

34087 798 siqgur igAwnu  
imilAw pRIqmu 
myrw]

Sathigur Giaan 

Miliaa Preetham 

Maeraa ||

Meeting with my 

Friend, the True Guru, 

I have obtained 

spiritual wisdom.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ 

ਜਗਆਨ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

34088 798 jo sic rwqy iqn 
bhuiV n Pyrw]

Jo Sach Raathae 

Thin Bahurr N 

Faeraa ||

Those who are 

attuned to the True 

Lord, do not have to 

enter the cycle of 

reincarnation again.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਪਿੇਮ) ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ-ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

34089 798 nwnk nwmu 
idRVwey pUrw guru 
myrw]4]5]

Naanak Naam 

Dhrirraaeae 

Pooraa Gur 

Maeraa ||4||5||

O Nanak, my Perfect 

Guru implants the 

Naam, the Name of 

the Lord, deep within. 

||4||5||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੫॥

34090 798 iblwvlu mhlw 
3]

Bilaaval Mehalaa 3 

||

Bilaaval, Third Mehl:
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34091 798 pUry gur qy  
vifAweI pweI]

Poorae Gur Thae 

Vaddiaaee Paaee 

||

From the Perfect 

Guru, I have obtained 

glorious greatness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਵਜਡਆਈ-ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ,

34092 798 AicMq nwmu 
visAw min 
AweI]

Achinth Naam 

Vasiaa Man Aaee 

||

The Naam, the Name 

of the Lord, has 

spontaneously come 

to abide in my mind.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਿੋ ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ ਜਫ਼ਕਰ-ਤੌਖਲਾ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

34093 798 haumY mwieAw  
sbid jlweI]

Houmai Maaeiaa 

Sabadh Jalaaee ||

Through the Word of 

the Shabad, I have 

burnt away egotism 

and Maya.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 

ਹਉਮੈ ਸਾੜ ਲਈ,

34094 798 dir swcY gur qy 
soBw pweI]1]

Dhar Saachai Gur 

Thae Sobhaa 

Paaee ||1||

Through the Guru, I 

have obtained honor 

in the Court of the 

True Lord. ||1||

ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ 
ਖੱਟ ਲਈ ॥੧॥

34095 798 jgdIs syvau mY 
Avru n kwjw]

Jagadhees Saevo 

Mai Avar N Kaajaa 

||

I serve the Lord of the 

Universe; I have no 

other work to do.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! 
(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ, (ਇਸ ਤੋਂ 
ਚੂੰਗਾ) ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਨਾਹ 

ਲੱਗੇ।
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34096 798 An idnu Andu 
hovY min myrY  
gurmuiK mwgau 
qyrw nwmu 
invwjw]1]rhwau
]

Anadhin Anadh 

Hovai Man Maerai 

Guramukh Maago 

Thaeraa Naam 

Nivaajaa ||1|| 

Rehaao ||

Night and day, my 

mind is in ecstasy; as 

Gurmukh, I beg for the 

bliss-giving Naam. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ (ਤਾ ਜਕ) ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34097 798 mn kI prqIiq  
mn qy pweI]

Man Kee 

Paratheeth Man 

Thae Paaee ||

From the mind itself, 

mental faith is 

obtained.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣ ੇ

ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ 

ਸਰਧਾ-ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦਾਤ ਲੱਭ 

ਲਈ (ਇਹ ਸਰਧਾ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਇਕ-ਸਮਾਨ ਜਵਆਪਕ ਹੈ),

34098 798 pUry gur qy sbid 
buJweI]

bu`JweI Poorae Gur Thae 

Sabadh Bujhaaee 

||

Through the Guru, I 

have realized the 

Shabad.

ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ (ਉਸ 

ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈ।
34099 798 jIvx mrxu ko  

smsir vyKY]

Jeevan Maran Ko 

Samasar Vaekhai 

||

How rare is that 

person, who looks 

upon life and death 

alike.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ) ਇਕ-ਸਮਾਨ (ਵੱਸਦਾ) 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ,

34100 798 bhuiV n mrY nw 
jmu pyKY]2]

Bahurr N Marai 

Naa Jam Paekhai 

||2||

She shall never die 

again, and shall not 

have to see the 

Messenger of Death. 

||2||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦੀ, ਉਸ ਵਲ 

ਿਮਰਾਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ 
॥੨॥
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34101 798 Gr hI mih siB 
kot inDwn]

Ghar Hee Mehi 

Sabh Kott 

Nidhhaan ||

Within the home of 

the self are all the 

millions of treasures.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਸਾਰੇ (ਸੁਖਾਂ 
ਦੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦੇ (ਕੋਟਾਂ ਦੇ) 

ਕੋਟ ਮੌਿੂਦ ਹਨ।

34102 798 siqguir idKwey  
gieAw AiBmwnu]

Sathigur 

Dhikhaaeae 

Gaeiaa Abhimaan 

||

The True Guru has 

revealed them, and 

my egotistical pride is 

gone.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਇਹ 

ਕੋਟ) ਜਵਖਾ ਜਦੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ।

34103 798 sd hI lwgw  
shij iDAwn]

Sadh Hee Laagaa 

Sehaj Dhhiaan ||

I keep my meditation 

always focused on the 

Cosmic Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

34104 798 An idnu gwvY  
eyko nwm]3]

Anadhin Gaavai 

Eaeko Naam ||3||

Night and day, I sing 

the One Name. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਕੋ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

34105 798 iesu jug mih  
vifAweI pweI]

Eis Jug Mehi 

Vaddiaaee Paaee 

||

I have obtained 

glorious greatness in 

this age,

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

34106 798 pUry gur qy nwmu 
iDAweI]

Poorae Gur Thae 

Naam Dhhiaaee ||

From the Perfect 

Guru, meditating on 

the Naam.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
(ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।
34107 798 jh dyKw qh 

rihAw smweI]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Rehiaa 

Samaaee ||

Wherever I look, I see 

the Lord permeating 

and pervading.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾਂ, ਉਧਰ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮੌਿੂਦ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

34108 798 sdw suKdwqw  
kImiq nhI 
pweI]4]

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Keemath Nehee 

Paaee ||4||

He is forever the Giver 

of peace; His worth 

cannot be estimated. 

||4||

ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ (ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਕਸੇ 

ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ॥੪॥
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34109 798 pUrY Bwig guru 
pUrw pwieAw]

Poorai Bhaag Gur 

Pooraa Paaeiaa ||

By perfect destiny, I 

have found the 

Perfect Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪੂਰੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ 

ਜਲਆ,

34110 798 AMqir nwmu 
inDwnu 
idKwieAw]

Anthar Naam 

Nidhhaan 

Dhikhaaeiaa ||

He has revealed to me 

the treasure of the 

Naam, deep within the 

nucleus of my self.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਵਖਾਲ ਜਦੱਤਾ।

34111 798 gur kw sbdu  
Aiq mITw 
lwieAw]

Gur Kaa Sabadh 

Ath Meethaa 

Laaeiaa ||

The Word of the 

Guru's Shabad is so 

very sweet.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਬਹੁਤ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਜਪਆ,

34112 798 nwnk iqRsn buJI  
min qin suKu 
pwieAw]5]6]4
]6]10]

buJI:polw bolo Naanak Thrisan 

Bujhee Man Than 

Sukh Paaeiaa 

||5||6||4||6||10

||

O Nanak, my thirst is 

quenched, and my 

mind and body have 

found peace. 

||5||6||4||6||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਿੇਹ ਬੱੁਝ ਗਈ। 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਗਆ 

॥੫॥੬॥੪॥੬॥੧੦॥

34113 798 rwgu iblwvlu 
mhlw 4 Gru 3

Raag Bilaaval 

Mehalaa 4 Ghar 3

Raag Bilaaval, Fourth 

Mehl, Third House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

34114 798 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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34115 798 audm miq pRB 
AMqrjwmI ijau 
pRyry iqau krnw]

Oudham Math 

Prabh 

Antharajaamee Jio 

Praerae Thio 

Karanaa ||

Effort and intelligence 

come from God, the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts; as 

He wills, they act.

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਅਕਲ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ)। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੂੰ  ਪਿੇਰਨਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ 

ਹਾਂ।
34116 798 ijau ntUAw qMqu 

vjwey qMqI iqau 
vwjih jMq 
jnw]1]

Jio Nattooaa 

Thanth Vajaaeae 

Thanthee Thio 

Vaajehi Janth 

Janaa ||1||

As the violinist plays 

upon the strings of the 

violin, so does the 

Lord play the living 

beings. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਵੀਣਾ (ਆਜਦਕ ਸਾਿ) 

ਦੀ ਤਾਰ ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ ਉਹ 

ਸਾਿ ਵੱਿਦਾ ਹੈ); ਜਤਵੇਂ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ (ਿ,ੋ ਮਾਨੋ) ਵਾਿ ੇ(ਹਨ, 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਵਿਾਇਆਂ) ਵੱਿਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
34117 799 jip mn rwm 

nwmu rsnw]

Jap Man Raam 

Naam Rasanaa ||

Chant the Name of the 

Lord with your tongue, 

O mind.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ।
34118 799 msqik ilKq 

ilKy guru pwieAw  
hir ihrdY hir 
bsnw]1]rhwau]

Masathak Likhath 

Likhae Gur 

Paaeiaa Har 

Hiradhai Har 

Basanaa ||1|| 

Rehaao ||

According to the pre-

ordained destiny 

written upon my 

forehead, I have found 

the Guru, and the Lord 

abides within my 

heart. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਲਖੇ 

ਹੋਏ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ ਉੱਘੜ ਪੈਣ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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34119 799 mwieAw igrsiq  
BRmqu hY pRwnI  
riK lyvhu jnu 
Apnw]

ig-rsiq Maaeiaa Girasath 

Bhramath Hai 

Praanee Rakh 

Laevahu Jan 

Apanaa ||

Entangled in Maya, 

the mortal wanders 

around. Save Your 

humble servant, O 

Lord,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਿੀਵ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ, (ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਦਾਸ 

ਨੂੂੰ  (ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈ,

34120 799 ijau pRihlwdu  
hrxwKis gRisE  
hir rwiKE hir 
srnw]2]

Jio Prehilaadh 

Haranaakhas 

Grasiou Har 

Raakhiou Har 

Saranaa ||2||

As you saved Prahlaad 

from the clutches of 

Harnaakash; keep him 

in Your Sanctuary, 

Lord. ||2||

(ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਬਚਾ ਲੈ) ਜਿਵੇਂ, ਹੇ 

ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਸਰਨ ਪਏ ਪਿਜਹਲਾਦ 

ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹਰਣਾਖਸ ਨੇ ਦੱੁਖ ਜਦੱਤਾ ॥੨॥

34121 799 kvn kvn kI 
giq imiq khIAY  
hir kIey piqq 
pvMnw]

Kavan Kavan Kee 

Gath Mith Keheeai 

Har Keeeae 

Pathith Pavannaa 

||

How can I describe the 

state and the 

condition, O Lord, of 

those many sinners 

you have purified?

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਕਸ ਜਕਸ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਿਾਏ? ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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34122 799 Ehu FovY For hwiQ 
cmu cmry hir 
auDirE pirE 
srnw]3]

hir jI ny auDwrnw 
kIqy[ au-DirE

Ouhu Dtovai Dtor 

Haathh Cham 

Chamarae Har 

Oudhhariou 

Pariou Saranaa 

||3||

Ravi Daas, the leather-

worker, who worked 

with hides and carried 

dead animals was 

saved, by entering the 

Lord's Sanctuary. ||3||

(ਵੇਖੋ!) ਉਹ (ਰਜਵਦਾਸ) ਮੋਏ 

ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦਾ ਸੀ, (ਉਸ) 

ਚਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ (ਜਨਿੱਤ) 

ਚੂੰਮ (ਿਜੜਆ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਸੀ, ਪਰ 

ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ, ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ 
॥੩॥

34123 799 pRB dIn 
dieAwl Bgq 
Bv qwrn hm 
pwpI rwKu ppnw]

Prabh Dheen 

Dhaeiaal Bhagath 

Bhav Thaaran Ham 

Paapee Raakh 

Papanaa ||

O God, Merciful to the 

meek, carry Your 

devotees across the 

world-ocean; I am a 

sinner - save me from 

sin!

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਨੂੂੰ  ਪਾਪੀ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ।

34124 799 hir dwsn dws  
dws hm krIAhu  
jn nwnk dws 
dwsMnw]4]1]

Har Dhaasan 

Dhaas Dhaas Ham 

Kareeahu Jan 

Naanak Dhaas 

Dhaasannaa 

||4||1||

O Lord, make me the 

slave of the slave of 

Your slaves; servant 

Nanak is the slave of 

Your slaves. ||4||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ 

॥੪॥੧॥

34125 799 iblwvlu mhlw 
4]

Bilaaval Mehalaa 4 

||

Bilaaval, Fourth Mehl:
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34126 799 hm mUrK mugD 
AigAwn mqI  
srxwgiq purK 
Ajnmw]

sr-xwgiq[ A-jnmw Ham Moorakh 

Mugadhh Agiaan 

Mathee 

Saranaagath 

Purakh Ajanamaa 

||

I am foolish, idiotic 

and ignorant; I seek 

Your Sanctuary, O 

Primal Being, O Lord 

beyond birth.

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਿੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮੂਰਖ 

ਹਾਂ, ਬੇ ਸਮਝ ਹਾਂ (ਪਰ) ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਹਾਂ।

34127 799 kir ikrpw riK 
lyvhu myry Twkur  
hm pwQr hIn 
Akrmw]1]

A-krmw Kar Kirapaa Rakh 

Laevahu Maerae 

Thaakur Ham 

Paathhar Heen 

Akaramaa ||1||

Have Mercy upon me, 

and save me, O my 

Lord and Master; I am 

a lowly stone, with no 

good karma at all. 

||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਸਾਡੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ, ਅਸੀਂ 
ਪੱਥਰ (-ਜਦਲ) ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 
ਜਨਮਾਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਹਾਂ 
॥੧॥

34128 799 myry mn Bju rwm 
nwmY rwmw]

Maerae Man Bhaj 

Raam Naamai 

Raamaa ||

O my mind, vibrate 

and meditate on the 

Lord, the Name of the 

Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹੁ।

34129 799 gurmiq hir rsu 
pweIAY hoir 
iqAwghu inhPl 
kwmw]1]rhwau]

Guramath Har Ras 

Paaeeai Hor 

Thiaagahu Nihafal 

Kaamaa ||1|| 

Rehaao ||

Under Guru's 

Instructions, obtain 

the sublime, subtle 

essence of the Lord; 

renounce other 

fruitless actions. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਛੱਡੋ ਹੋਰ ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, (ਜਿੂੰ ਦ 

ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ) ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲੇਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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34130 799 hir jn syvk sy 
hir qwry hm 
inrgun rwKu 
aupmw]

Har Jan Saevak 

Sae Har Thaarae 

Ham Niragun 

Raakh Oupamaa ||

The humble servants 

of the Lord are saved 

by the Lord; I am 

worthless - it is Your 

glory to save me.

ਹੇ ਹਰੀ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ 

(ਦਰ ਦੇ) ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ। 
(ਪਰ) ਅਸੀਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਂ, 
(ਗੁਣ-ਹੀਨਾਂ ਦੀ ਭੀ) ਰੱਜਖਆ 

ਕਰ (ਇਸ ਜਵਚ ਭੀ ਤੇਰੀ ਹੀ) 
ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ।

34131 799 quJ ibnu Avru n 
koeI myry Twkur  
hir jpIAY vfy 
krMmw]2]

k-rMmw Thujh Bin Avar N 

Koee Maerae 

Thaakur Har 

Japeeai Vaddae 

Karanmaa ||2||

I have no other than 

You, O my Lord and 

Master; I meditate on 

the Lord, by my good 

karma. ||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੇਰਾ ਕੋਈ (ਮਦਦਗਾਰ) ਨਹੀਂ। 
(ਹੇ ਭਾਈ!) ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

34132 799 nwm hIn iDRgu 
jIvqy iqn vf 
dUK shMmw]

s-hMmw Naameheen 

Dhhrig Jeevathae 

Thin Vadd Dhookh 

Sehanmaa ||

Those who lack the 

Naam, the Name of 

the Lord, their lives 

are cursed, and they 

must endure terrible 

pain.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਊਣਾ ਜਿਟਕਾਰ-

ਿੋਗ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਬੜੇ ਦੱੁਖ ਸਜਹਮ (ਚੂੰਬੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

34133 799 Eie iPir iPir 
join BvweIAih  
mMdBwgI mUV 
Akrmw]3]

A-krmw Oue Fir Fir Jon 

Bhavaaeeahi 

Mandhabhaagee 

Moorr Akaramaa 

||3||

They are consigned to 

reincarnation over and 

over again; they are 

the most unfortunate 

fools, with no good 

karma at all. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ 

ਮੂਰਖ ਬੂੰ ਦੇ ਕਰਮਹੀਣ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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34134 799 hir jn nwmu 
ADwru hY Duir 
pUrib ilKy vf 
krmw]

Har Jan Naam 

Adhhaar Hai 

Dhhur Poorab 

Likhae Vadd 

Karamaa ||

The Naam is the 

Support of the Lord's 

humble servants; their 

good karma is pre-

ordained.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਹੀ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਸਹਾਰਾ 
ਹੈ। ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੇ 

ਿਨਮ ਜਵਚ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ) ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਲਖੇ ਹੋਏ 

ਸਮਝੋ।
34135 799 guir siqguir 

nwmu idRVwieAw  
jn nwnk sPlu 
jnMmw]4]2]

j-nMmw Gur Sathigur 

Naam 

Dhrirraaeiaa Jan 

Naanak Safal 

Jananmaa 

||4||2||

The Guru, the True 

Guru, has implanted 

the Naam within 

servant Nanak, and his 

life is fruitful. ||4||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੨॥

34136 799 iblwvlu mhlw 
4]

Bilaaval Mehalaa 4 

||

Bilaaval, Fourth Mehl:

34137 799 hmrw icqu luBq 
moih ibiKAw bhu 
durmiq mYlu Brw]

Hamaraa Chith 

Lubhath Mohi 

Bikhiaa Bahu 

Dhuramath Mail 

Bharaa ||

My consciousness is 

lured by emotional 

attachment and 

corruption; is is filled 

with evil-minded filth.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਦੀ ਮੈਲ 

ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ;
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34138 799 qum@rI syvw kir  
n skh pRB hm 
ikau kir mugD 
qrw]1]

Thumharee 

Saevaa Kar N 

Sakeh Prabh Ham 

Kio Kar Mugadhh 

Tharaa ||1||

I cannot serve You, O 

God; I am ignorant - 

how can I cross over? 

||1||

ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਜਕਵੇਂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੀਏ? ॥੧॥

34139 799 myry mn jip  
nrhr nwmu 
nrhrw]

nr isMG Awidk 
nwmunwvW vwly, 
(nrhrw)Akwl jI

Maerae Man Jap 

Narehar Naam 

Nareharaa ||

O my mind, chant the 

Name of the Lord, the 

Lord, the Lord of man.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਜਪਆ ਕਰ।

34140 799 jn aUpir ikrpw 
pRiB DwrI imil 
siqgur pwir 
prw]1]rhwau]

Jan Oopar Kirapaa 

Prabh Dhhaaree 

Mil Sathigur Paar 

Paraa ||1|| 

Rehaao ||

God has showered His 

Mercy upon His 

humble servant; 

meeting with the True 

Guru, he is carried 

across. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

34141 799 hmry ipqw Twkur 
pRB suAwmI hir 
dyhu mqI jsu 
krw]

Hamarae Pithaa 

Thaakur Prabh 

Suaamee Har 

Dhaehu Mathee 

Jas Karaa ||

O my Father, my Lord 

and Master, Lord God, 

please bless me with 

such understanding, 

that I may sing Your 

Praises.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਹੇ ਸਾਡੇ 

ਜਪਤਾ! ਹੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਹਰੀ! ਸਾਨੂੂੰ  (ਅਿੇਹੀ) ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਜਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।
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34142 799 qum@rY sMig lgy sy 
auDry ijau sMig 
kwst loh 
qrw]2]

l`gy Thumharai Sang 

Lagae Sae 

Oudhharae Jio 

Sang Kaasatt Loh 

Tharaa ||2||

Those who are 

attached to You are 

saved, like iron which 

is carried across with 

wood. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ ਕਾਠ ਨਾਲ ਲੱਗ 

ਕੇ ਲੋਹਾ (ਨਦੀ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
34143 799 swkq nr hoCI 

miq miDm ijn@ 
hir hir syv n 
krw]

Saakath Nar 

Hoshhee Math 

Madhhim Jinh Har 

Har Saev N Karaa 

||

The faithless cynics 

have little or no 

understanding; they 

do not serve the Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਅਕਲ 

ਹੋਛੀ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
34144 799 qy nr BwghIn 

duhcwrI Eie 
jnim muey iPir 
mrw]3]

duh-cwrI Thae Nar 

Bhaageheen 

Dhuhachaaree 

Oue Janam Mueae 

Fir Maraa ||3||

Those beings are 

unfortunate and 

vicious; they die, and 

are consigned to 

reincarnation, over 

and over again. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਬਦ-ਜਕਸਮਤ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

(ਪਜਵਤਿਤਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁੜ ਕੇ) ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਰ ਉਹ ਸਦਾ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥
34145 799 ijn kau qum@ 

hir mylhu 
suAwmI qy n@wey 
sMqoK gur srw]

Jin Ko Thumh Har 

Maelahu Suaamee 

Thae Nhaaeae 

Santhokh Gur 

Saraa ||

Those whom You unite 

with Yourself, O Lord 

and Master, bathe in 

the Guru's cleansing 

pool of contentment.

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਪਜਵਤਿ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ)।
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34146 799 durmiq mYlu geI  
hir BijAw jn 
nwnk pwir 
prw]4]3]

BijAw:polw bolo Dhuramath Mail 

Gee Har Bhajiaa 

Jan Naanak Paar 

Paraa ||4||3||

Vibrating upon the 

Lord, the filth of their 

evil-mindedness is 

washed away; servant 

Nanak is carried 

across. ||4||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਖੋਟੀ 
ਮਜਤ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੩॥

34147 799 iblwvlu mhlw 
4]

Bilaaval Mehalaa 4 

||

Bilaaval, Fourth Mehl:

34148 799 Awvhu sMq imlhu 
myry BweI imil 
hir hir kQw 
krhu]

Aavahu Santh 

Milahu Maerae 

Bhaaee Mil Har 

Har Kathhaa 

Karahu ||

Come, O Saints, and 

join together, O my 

Siblings of Destiny; let 

us tell the Stories of 

the Lord, Har, Har.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹੇ ਭਰਾਵੋ! (ਸਾਧ-

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਇਕੱਠੇ ਰਲ 

ਬੈਠੋ, ਅਤੇ ਜਮਲ ਕੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ।

34149 799 hir hir nwmu 
boihQu hY kljuig  
Kyvtu gur sbid 
qrhu]1]

Har Har Naam 

Bohithh Hai 

Kalajug Khaevatt 

Gur Sabadh 

Tharahu ||1||

The Naam,the Name 

of the Lord,is the boat 

in this Dark Age of Kali 

Yuga; the Word of the 

Guru's Shabad is the 

boatman to ferry us 

across. ||1||

ਇਸ ਕਲਹ-ਭਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਾਨੋ) 

ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਇਸ ਿਹਾਜ਼ 

ਦਾ) ਮਲਾਹ (ਹੈ, ਤੁਸੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ੋ॥੧॥

34150 799 myry mn hir gux 
hir aucrhu]

au~c-rhu Maerae Man Har 

Gun Har 

Oucharahu ||

O my mind, chant the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੁ।
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34151 799 msqik ilKq 
ilKy gun gwey  
imil sMgiq 
pwir 
prhu]1]rhwau]

Masathak Likhath 

Likhae Gun 

Gaaeae Mil 

Sangath Paar 

Parahu ||1|| 

Rehaao ||

According to the pre-

ordained destiny 

inscribed upon your 

forehead, sing the 

Praises of the Lord; 

join the Holy 

Congregation, and 

cross over the world-

ocean. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਲਖੇ 

ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ ਿਾਗਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ। (ਹੇ 

ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ (ਗੁਣ ਗਾ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34152 800 kwieAw ngr 
mih rwm rsu 
aUqmu ikau 
pweIAY aupdysu 
jn krhu]

Kaaeiaa Nagar 

Mehi Raam Ras 

Ootham Kio 

Paaeeai 

Oupadhaes Jan 

Karahu ||

Within the body-

village is the Lord's 

supreme, sublime 

essence. How can I 

obtain it? Teach me, O 

humble Saints.

(ਸ਼ਜਹਰਾਂ ਜਵਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ 

ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ 

ਪਦਾਰਥ ਜਮਲਦੇ ਹਨ। ਮਨੱੁਖਾ) 
ਸਰੀਰ (ਭੀ, ਮਾਨੋ, ਇਕ ਸ਼ਜਹਰ 

ਹੈ, ਇਸ) ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਭ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਵਧੀਆ 

ਸੁਆਦਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। (ਪਰ) 

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਸਮਝਾਓ 

ਜਕ ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ।

34153 800 siqguru syiv 
sPl hir drsnu  
imil AMimRqu hir 
rsu pIAhu]2]

Sathigur Saev Safal 

Har Dharasan Mil 

Anmrith Har Ras 

Peeahu ||2||

Serving the True Guru, 

you shall obtain the 

Fruitful Vision of the 

Lord's Darshan; 

meeting Him, drink in 

the ambrosial essence 

of the Lord's Nectar. 

||2||

(ਸੂੰਤ ਿਨ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 

ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ-) ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ ॥੨॥
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34154 800 hir hir nwmu 
AMimRqu hir mITw  
hir sMqhu cwiK 
idKhu]

Har Har Naam 

Anmrith Har 

Meethaa Har 

Santhahu Chaakh 

Dhikhahu ||

The Ambrosial Name 

of the Lord, Har, Har, 

is so sweet; O Saints of 

the Lord, taste it, and 

see.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਚੱਖ ਕੇ 

ਵੇਖ ਲਵ,ੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਜਮੱਠਾ ਿਲ ਹੈ।

34155 800 gurmiq hir rsu 
mITw lwgw iqn@ 
ibsry siB ibK 
rshu ]3]

Guramath Har Ras 

Meethaa Laagaa 

Thin Bisarae Sabh 

Bikh Rasahu ||3||

Under Guru's 

Instruction, the Lord's 

essence seems so 

sweet; through it, all 

corrupt sensual 

pleasures are 

forgotten. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ-

ਰਸ ਸੁਆਦਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

34156 800 rwm nwmu rsu 
rwm rswiexu  
hir syvhu sMq 
jnhu]

Raam Naam Ras 

Raam Rasaaein 

Har Saevahu Santh 

Janahu ||

The Name of the Lord 

is the medicine to cure 

all diseases; so serve 

the Lord, O humble 

Saints.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਆਦਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, 

ਰਸੈਣ ਹੈ, ਸਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ 

ਕਰਦੇ ਰਹੋ (ਸਦਾ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਵਰਤਦੇ ਰਹੋ)।

34157 800 cwir pdwrQ 
cwry pwey gurmiq 
nwnk hir 
Bjhu]4]4]

Chaar 

Padhaarathh 

Chaarae Paaeae 

Guramath Naanak 

Har Bhajahu 

||4||4||

The four great 

blessings are obtained, 

O Nanak, by vibrating 

upon the Lord, under 

Guru's Instruction. 

||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਗਤ ਜਵਚ ਕੱੁਲ) 

ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ (ਜਗਣੇ ਗਏ 

ਹਨ, ਨਾਮ-ਰਸੈਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਇਹ) ਚਾਰੇ ਹੀ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ॥੪॥੪॥
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34158 800 iblwvlu mhlw 
4]

Bilaaval Mehalaa 4 

||

Bilaaval, Fourth Mehl:

34159 800 KqRI bRwhmxu sUdu 
vYsu ko jwpY hir 
mMqRü jpYnI]

Khathree 

Braahaman Soodh 

Vais Ko Jaapai Har 

Manthra Japainee 

||

Anyone from any class 

- Kh'shaatriya 

Brahman, Soodra or 

Vaishya - can chant, 

and meditate on the 

Mantra of the Lord's 

Name.

ਕੋਈ ਖਤਿੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਾਹਮਣ 

ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 

ਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ (ਸ਼ਿੇਣੀ ਦਾ) 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਿਪ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਸਭਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਿਪਣ-ਿੋਗ ਹੈ।

34160 800 guru siqguru 
pwrbRhmu kir 
pUjhu inq syvhu 
idnsu sB 
rYnI]1]

Gur Sathigur 

Paarabreham Kar 

Poojahu Nith 

Saevahu Dhinas 

Sabh Rainee ||1||

Worship the Guru, the 

True Guru, as the 

Supreme Lord God; 

serve Him constantly, 

all day and night. ||1||

ਹੇ ਹਰੀ-ਿਨੋ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਿਾਣ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਵੋ। ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਹੋ ॥੧॥

34161 800 hir jn dyKhu 
siqguru nYnI]

Har Jan 

Dhaekhahu 

Sathigur Nainee ||

O humble servants of 

the Lord, behold the 

True Guru with your 

eyes.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ-ਿਨੋ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਹ ਕੇ ਵੇਖੋ (ਗੁਰੂ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ)।

34162 800 jo ieChu soeI 
Plu pwvhu hir 
bolhu gurmiq 
bYnI]1]rhwau]

Jo Eishhahu Soee 

Fal Paavahu Har 

Bolahu Guramath 

Bainee ||1|| 

Rehaao ||

Whatever you wish 

for, you shall receive, 

chanting the Word of 

the Lord's Name, 

under Guru's 

Instruction. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਮਜਤ ਉਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲੋ, ਿੇਹੜੀ 
ਇੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਿਲ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਵੋਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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34163 800 Aink aupwv 
icqvIAih 
bhuqyry sw hovY ij 
bwq hovYnI]

Anik Oupaav 

Chithaveeahi 

Bahuthaerae Saa 

Hovai J Baath 

Hovainee ||

People think of many 

and various efforts, 

but that alone 

happens, which is to 

happen.

(ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਆਸਰਾ-
ਪਰਨਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਭਲਾਈ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੇ 

ਢੂੰਗ ਸੋਚੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹੀ 
ਗੱਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ (ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

34164 800 Apnw Blw sBu 
koeI bwCY so kry 
ij myrY iciq n 
icqYnI]2]

Apanaa Bhalaa 

Sabh Koee 

Baashhai So Karae 

J Maerai Chith N 

Chithainee ||2||

All beings seek 

goodness for 

themselves, but what 

the Lord does - that 

may not be what we 

think and expect. 

||2||

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਆਪਣਾ ਭਲਾ 
ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਭੂ ਉਹ ਕੂੰਮ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਮੇਰੇ (ਤੁਹਾਡੇ) 

ਜਚੱਤ ਚੇਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨॥

34165 800 mn kI miq 
iqAwghu hir 
jn eyhw bwq 
kTYnI]

Man Kee Math 

Thiaagahu Har Jan 

Eaehaa Baath 

Kathainee ||

So renounce the 

clever intellect of your 

mind, O humble 

servants of the Lord, 

no matter how hard 

this may be.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ 
ਮਰਜ਼ੀ (ਉਤੇ ਤੁਰਨਾ) ਛੱਡ 

ਜਦਉ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰੋ), ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ 
ਹੀ ਔਖੀ।

34166 800 An idnu hir 
hir nwmu 
iDAwvhu gur 
siqgur kI miq 
lYnI]3]

Anadhin Har Har 

Naam Dhhiaavahu 

Gur Sathigur Kee 

Math Lainee ||3||

Night and day, 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, Har, Har; 

accept the wisdom of 

the Guru, the True 

Guru. ||3||

(ਜਿਰ ਭੀ) ਗੁਰੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 
ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰੋ ॥੩॥
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34167 800 miq sumiq qyrY 
vis suAwmI hm 
jMq qU purKu 
jMqYnI]

su-m`iq v`is Math Sumath 

Thaerai Vas 

Suaamee Ham 

Janth Thoo Purakh 

Janthainee ||

Wisdom, balanced 

wisdom is in Your 

power, O Lord and 

Master; I am the 

instrument, and You 

are the player, O 

Primal Lord.

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਚੂੰਗੀ ਮੂੰਦੀ 
ਮਜਤ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ 

(ਤੇਰੀ ਪਿੇਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਕੋਈ ਿੀਵ ਚੂੰ ਗੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 

ਕੋਈ ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ), ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 

ਵਾਿ ੇਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਵਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਸਭ ਜਵਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਹੈਂ।

34168 800 jn nwnk ky pRB 
krqy suAwmI  
ijau BwvY iqvY 
bulYnI]4]5]

Jan Naanak Kae 

Prabh Karathae 

Suaamee Jio 

Bhaavai Thivai 

Bulainee ||4||5||

O God, O Creator, Lord 

and Master of servant 

Nanak, as You wish, so 

do I speak. ||4||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਕਰਤਾਰ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  
ਬੁਲਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਾਡੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਬੋਲ 

ਕਢਾਂਦਾ ਹੈਂ) ॥੪॥੫॥

34169 800 iblwvlu mhlw 
4]

Bilaaval Mehalaa 4 

||

Bilaaval, Fourth Mehl:

34170 800 And mUlu 
iDAwieE 
purKoqmu An 
idnu And AnMdy]

Anadh Mool 

Dhhiaaeiou 

Purakhotham 

Anadhin Anadh 

Anandhae ||

I meditate on the 

source of bliss, the 

Sublime Primal Being; 

night and day, I am in 

ecstasy and bliss.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇ ਸੋਮੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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34171 800 Drmrwie kI 
kwix cukweI  
siB cUky jm ky 
CMdy]1]

Dhharam Raae 

Kee Kaan 

Chukaaee Sabh 

Chookae Jam Kae 

Shhandhae ||1||

The Righteous Judge 

of Dharma has no 

power over me; I have 

cast off all 

subservience to the 

Messenger of Death. 

||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਧਰਮਰਾਿ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਭੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਮੁਕਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

34172 800 jip mn hir 
hir nwmu guoibMdy]

Jap Man Har Har 

Naam Guobindhae 

||

Meditate, O mind, on 

the Naam, the Name 

of the Lord of the 

Universe.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਹਰੀ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਜਪਆ ਕਰ।

34173 800 vfBwgI guru 
siqguru pwieAw  
gux gwey 
prmwnMdy]1]rhw
au]

Vaddabhaagee 

Gur Sathigur 

Paaeiaa Gun 

Gaaeae 

Paramaanandhae 

||1|| Rehaao ||

By great good fortune, 

I have found the Guru, 

the True Guru; I sing 

the Glorious Praises of 

the Lord of supreme 

bliss. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, ਉਹ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੋ, ਹੇ ਮਨ! 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34174 800 swkq mUV  
mwieAw ky biDk  
ivic mwieAw  
iPrih iPrMdy]

b`iDk Saakath Moorr 

Maaeiaa Kae 

Badhhik Vich 

Maaeiaa Firehi 

Firandhae ||

The foolish faithless 

cynics are held captive 

by Maya; in Maya, 

they continue 

wandering, wandering 

around.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ 
ਸਦਾ ਭਟਕਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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34175 800 iqRsnw jlq 
ikrq ky bwDy  
ijau qylI bld 
BvMdy]2]

Thrisanaa Jalath 

Kirath Kae 

Baadhhae Jio 

Thaelee Baladh 

Bhavandhae ||2||

Burnt by desire, and 

bound by the karma of 

their past actions, they 

go round and round, 

like the ox at the mill 

press. ||2||

ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਦੀ ਅੱਗ) ਜਵਚ 

ਸੜਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

(ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ) 

ਭੌਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੀਆਂ 

ਦੇ ਬਲਦ ਕੋਹਲੂ ਦੁਆਲੇ ਸਦਾ 
ਭੌਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

34176 800 gurmuiK syv lgy 
sy auDry vfBwgI 
syv krMdy]

Guramukh Saev 

Lagae Sae 

Oudhharae 

Vaddabhaagee 

Saev Karandhae ||

The Gurmukhs, who 

focus on serving the 

Guru, are saved; by 

great good fortune, 

they perform service.

ਹੇ ਮਨ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜਨ 

ਤੋਂ) ਬਚ ਗਏ। (ਪਰ, ਹੇ ਮਨ!) 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਹੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

34177 800 ijn hir jipAw 
iqn Plu pwieAw  
siB qUty mwieAw 
PMdy]3]

Jin Har Japiaa Thin 

Fal Paaeiaa Sabh 

Thoottae Maaeiaa 

Fandhae ||3||

Those who meditate 

on the Lord obtain the 

fruits of their rewards, 

and the bonds of 

Maya are all broken. 

||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜਨ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਦਾ) ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਿਾਹੀਆਂ 

ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੩॥
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34178 800 Awpy Twkuru Awpy 
syvku sBu Awpy 
Awip goivMdy]

Aapae Thaakur 

Aapae Saevak 

Sabh Aapae Aap 

Govindhae ||

He Himself is the Lord 

and Master, and He 

Himself is the servant. 

The Lord of the 

Universe Himself is all 

by Himself.

(ਪਰ ਹੇ ਮਨ!) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੈ (ਸਭ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੀ) ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ-ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

34179 800 jn nwnk Awpy 
Awip sBu vrqY  
ijau rwKY iqvY 
rhMdy]4]6]

Jan Naanak Aapae 

Aap Sabh Varathai 

Jio Raakhai Thivai 

Rehandhae 

||4||6||

O servant Nanak, He 

Himself is All-

pervading; as He 

keeps us, we remain. 

||4||6||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ ਉਹ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਿੀਵ ਿੀਵਨ 

ਜਨਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕੋਈ 

ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ 

ਹਨ) ॥੪॥੬॥
34180 800 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

34181 800 rwgu iblwvlu 
mhlw 4 pVqwl 
Gru 13]

Raag Bilaaval 

Mehalaa 4 

Parrathaal Ghar 13 

||

Raag Bilaaval, Fourth 

Mehl, Partaal, 

Thirteenth House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੧੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।

34182 800 bolhu BeIAw 
rwm nwmu piqq  
pwvno]

Bolahu Bheeaa 

Raam Naam 

Pathith Paavano ||

O Siblings of Destiny, 

chant the Name of the 

Lord, the Purifier of 

sinners.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, ਿੋ 
ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਬਣਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,
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34183 800 hir sMq Bgq 
qwrno]

Har Santh Bhagath 

Thaarano ||

The Lord emancipates 

his Saints and 

devotees.

ਿ ੋਆਪਣੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

34184 801 hir Birpury 
rihAw]

Har Bharipurae 

Rehiaa ||

The Lord is totally 

permeating and 

pervading everywhere;

ਿ ੋ(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

34185 801 jil Qly rwm 
nwmu]

Jal Thhalae Raam 

Naam ||

The Name of the Lord 

is pervading the water 

and the land.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੋਪਾਣੀ ਜਵਚ ਹੈ, ਿੋ 
ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਹੈ,

34186 801 inq gweIAY hir  
dUK 
ibswrno]1]rhwau
]

Nith Gaaeeai Har 

Dhookh Bisaarano 

||1|| Rehaao ||

So sing continuously of 

the Lord, the Dispeller 

of pain. ||1||Pause||

ਿ ੋ(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਸਦਾ 
ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

34187 801 hir kIAw hY  
sPl jnmu 
hmwrw]

Har Keeaa Hai 

Safal Janam 

Hamaaraa ||

The Lord has made my 

life fruitful and 

rewarding.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

34188 801 hir jipAw hir 
dUK ibswrnhwrw]

Har Japiaa Har 

Dhookh 

Bisaaranehaaraa ||

I meditate on the 

Lord, the Dispeller of 

pain.

(ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਲੱਗ ਜਪਆ ਹਾਂ, ਿੋ 
ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
34189 801 guru ByitAw hY  

mukiq dwqw]

Gur Bhaettiaa Hai 

Mukath Dhaathaa 

||

I have met the Guru, 

the Giver of liberation.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਜਦਵਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਜਪਆ,
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34190 801 hir kIeI hmwrI 
sPl jwqw]

kI-eI Har Keeee 

Hamaaree Safal 

Jaathaa ||

The Lord has made my 

life's journey fruitful 

and rewarding.

(ਇਸ ਕਰਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਮੇਰੀ ਿੀਵਨ-ਿਾਤਿਾ ਕਾਮਯਾਬ 

ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

34191 801 imil sMgqI gun 
gwvno]1]

sMgqIN Mil Sangathee 

Gun Gaavano 

||1||

Joining the Sangat, the 

Holy Congregation, I 

sing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||1||

(ਹੁਣ) ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥

34192 801 mn rwm nwm 
kir Awsw]

Man Raam Naam 

Kar Aasaa ||

O mortal, place your 

hopes in the Name of 

the Lord,

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੀ ਡੋਰੀ ਰੱਖ,

34193 801 Bwau dUjw ibnis 
ibnwsw]

Bhaao Dhoojaa 

Binas Binaasaa ||

And your love of 

duality shall simply 

vanish.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

(ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

34194 801 ivic Awsw hoie 
inrwsI]

Vich Aasaa Hoe 

Niraasee ||

One who, in hope, 

remains unattached to 

hope,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੂੰਮ-ਕਾਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

34195 801 so jnu imilAw 
hir pwsI]

p`wsI So Jan Miliaa Har 

Paasee ||

Such a humble being 

meets with his Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

34196 801 koeI rwm nwm 
gun gwvno]

Koee Raam Naam 

Gun Gaavano ||

And one who sings the 

Glorious Praises of the 

Lord's Name

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6977 Published: March 06/ 2014



34197 801 jnu nwnku iqsu 
pig 
lwvno]2]1]7]
4]6]7]17]

pig:polw bolo Jan Naanak This 

Pag Laavano 

||2||1||7||4||6|

|7||17||

- servant Nanak falls at 

his feet. 

||2||1||7||4||6||7||

17||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੭॥੪॥੬॥੭॥੧੭॥

34198 801 rwgu iblwvlu 
mhlw 5 caupdy 
Gru 1

Raag Bilaaval 

Mehalaa 5 

Choupadhae Ghar 

1

Raag Bilaaval, Fifth 

Mehl, Chau-Padas, 

First House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

34199 801 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

34200 801 ndrI AwvY iqsu 
isau mohu]

Nadharee Aavai 

This Sio Mohu ||

He is attached to what 

he sees.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ! ਿ ੋ

ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮੋਹ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

34201 801 ikau imlIAY pRB 
AibnwsI qoih]

Kio Mileeai Prabh 

Abinaasee Thohi ||

How can I meet You, O 

Imperishable God?

(ਪਰ ਤੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ) ਤੈਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਜਕਸ 

ਤਰਹਾਂ ਜਮਲਾਂ?

34202 801 kir ikrpw moih 
mwrig pwvhu]

Kar Kirapaa Mohi 

Maarag Paavahu 

||

Have Mercy upon me, 

and place me upon 

the Path;

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ) ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਤੋਰ,
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34203 801 swDsMgiq kY  
AMcil lwvhu]1]

Saadhhasangath 

Kai Anchal 

Laavahu ||1||

Let me be attached to 

the hem of the robe of 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ 

ਲਾ ਦੇ ॥੧॥

34204 801 ikau qrIAY  
ibiKAw sMswru]

Kio Thareeai 

Bikhiaa Sansaar ||

How can I cross over 

the poisonous world-

ocean?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ 

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ) ਹੈ 

(ਇਸ ਜਵਚੋਂ) ਜਕਵੇਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾਏ?

34205 801 siqguru boihQu  
pwvY 
pwir]1]rhwau]

Sathigur Bohithh 

Paavai Paar ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru is the 

boat to carry us 

across. ||1||Pause||

(ਉੱਤਰ-) ਗੁਰੂ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ (ਗੁਰੂ 

ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34206 801 pvn Julwry  
mwieAw dyie]

Pavan Jhulaarae 

Maaeiaa Dhaee ||

The wind of Maya 

blows and shakes us,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਹਵਾ (ਵਾਂਗ) 

ਮਾਇਆ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਹੁਲਾਰੇ 

ਦੇਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

34207 801 hir ky Bgq  
sdw iQru syie]

Har Kae Bhagath 

Sadhaa Thhir Saee 

||

But the Lord's 

devotees remain ever-

stable.

(ਇਹਨਾਂ ਹੁਲਾਜਰਆਂ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਰਫ਼) ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ 

ਅਡੋਲ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੇਹੜੇ 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
34208 801 hrK sog qy  

rhih inrwrw]

Harakh Sog Thae 

Rehehi Niraaraa ||

They remain 

unaffected by 

pleasure and pain.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ (ਦੇ 

ਹੁਲਾਜਰਆਂ) ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ 

(ਜਨਰਲੇਪ) ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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34209 801 isr aUpir Awip 
gurU rKvwrw]2]

Sir Oopar Aap 

Guroo 

Rakhavaaraa ||2||

The Guru Himself is 

the Savior above their 

heads. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਗੁਰੂ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ॥੨॥

34210 801 pwieAw vyVu 
mwieAw srb 
BuieAMgw]

Buie-AMgw Paaeiaa Vaerr 

Maaeiaa Sarab 

Bhueiangaa ||

Maya, the snake, 

holds all in her coils.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸੱਪ (ਵਾਂਗ) 

ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਦੁਆਲੇ ਵਲੇਵਾਂ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

34211 801 haumY pcy dIpk 
dyiK pqMgw]

Houmai Pachae 

Dheepak Dhaekh 

Pathangaa ||

They burn to death in 

egotism, like the moth 

lured by seeing the 

flame.

ਿੀਵ ਹਉਮੈ (ਦੀ ਅੱਗ) ਜਵਚ 

ਸੜੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੀਜਵਆਂ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਪਤੂੰ ਗੇ ਸੜਦੇ ਹਨ।

34212 801 sgl sIgwr kry  
nhI pwvY]

Sagal Seegaar 

Karae Nehee 

Paavai ||

They make all sorts of 

decorations, but they 

do not find the Lord.

(ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ ਿੀਵ ਭਾਵੇਂ 
ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਆਜਦਕ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, 

(ਜਿਰ ਭੀ ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

34213 801 jw hoie ikRpwlu  
qw gurU 
imlwvY]3]

Jaa Hoe Kirapaal 

Thaa Guroo 

Milaavai ||3||

When the Guru 

becomes Merciful, He 

leads them to meet 

the Lord. ||3||

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਿੀਵ 

ਉੱਤੇ) ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

34214 801 hau iPrau 
audwsI mY ieku 
rqnu dswieAw]

Ho Firo 

Oudhaasee Mai 

Eik Rathan 

Dhasaaeiaa ||

I wander around, sad 

and depressed, 

seeking the jewel of 

the One Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ (ਭੀ) ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਨੂੂੰ  ਭਾਲਦੀ ਭਾਲਦੀ (ਬਾਹਰ) 

ਉਦਾਸ ਜਿਰ ਰਹੀ ਸਾਂ,
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34215 801 inrmolku hIrw  
imlY n  
aupwieAw]

aupwieAwXqn krky Niramolak Heeraa 

Milai N Oupaaeiaa 

||

This priceless jewel is 

not obtained by any 

efforts.

ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ-ਹੀਰਾ ਅਮੋਲਕ 

ਹੈ ਉਹ (ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ 

ਆਜਦਕ) ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

34216 801 hir kw mMdru  
iqsu mih lwlu]

Har Kaa Mandhar 

This Mehi Laal ||

That jewel is within 

the body, the Temple 

of the Lord.

(ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਰਜਹਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ 

(ਸਰੀਰ) ਜਵਚ ਉਹ ਲਾਲ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
34217 801 guir KoilAw 

pVdw dyiK BeI 
inhwlu]4]

pVdw:polw bolo Gur Kholiaa 

Parradhaa Dhaekh 

Bhee Nihaal ||4||

The Guru has torn 

away the veil of 

illusion, and beholding 

the jewel, I am 

delighted. ||4||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ) ਪਰਦਾ ਖੋਲਹ 
ਜਦੱਤਾ, ਮੈਂ (ਉਸ ਲਾਲ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਵੇਖ ਕੇ ਲੂੂੰ  
ਲੂੂੰ  ਜਖੜ ਗਈ ॥੪॥

34218 801 ijin cwiKAw  
iqsu AwieAw 
swdu]

Jin Chaakhiaa This 

Aaeiaa Saadh ||

One who has tasted it, 

comes to know its 

flavor;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਨਾਮ-ਰਸ) ਚੱਜਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਹੀ) ਸੁਆਦ ਆਇਆ ਹੈ।

34219 801 ijau gUMgw mn 
mih ibsmwdu]

Jio Goongaa Man 

Mehi Bisamaadh 

||

He is like the mute, 

whose mind is filled 

with wonder.

(ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੁਆਦ ਦੱਸ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ਜਿਵੇਂ ਗੁੂੰ ਗਾ (ਕੋਈ 

ਸੁਆਦਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
ਉਂਞ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਬਹੁਤ 

ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

34220 801 Awnd rUpu sBu 
ndrI AwieAw]

Aanadh Roop 

Sabh Nadharee 

Aaeiaa ||

I see the Lord, the 

source of bliss, 

everywhere.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,
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34221 801 jn nwnk hir 
gux AwiK 
smwieAw]5]1]

Jan Naanak Har 

Gun Aakh 

Samaaeiaa 

||5||1||

Servant Nanak speaks 

the Glorious Praises of 

the Lord, and merges 

in Him. ||5||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ (ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥੧॥

34222 801 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34223 801 srb kilAwx 
kIey gurdyv]

Sarab Kaliaan 

Keeeae Guradhaev 

||

The Divine Guru has 

blessed me with total 

happiness.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

34224 801 syvku ApnI 
lwieE syv]

Saevak Apanee 

Laaeiou Saev ||

He has linked His 

servant to His service.

ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

34225 801 ibGnu n lwgY  
jip AlK 
AByv]1]

Bighan N Laagai 

Jap Alakh Abhaev 

||1||

No obstacles block my 

path, meditating on 

the incomprehensible, 

inscrutable Lord. ||1||

ਅਲੱਖ ਅਤੇ ਅਭੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ) ਰੁਕਾਵਟ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ॥੧॥

34226 801 Driq punIq BeI  
gun gwey]

Dhharath Puneeth 

Bhee Gun Gaaeae 

||

The soil has been 

sanctified, singing the 

Glories of His Praises.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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34227 801 durqu gieAw  
hir nwmu 
iDAwey]1]rhwau
]

Dhurath Gaeiaa 

Har Naam 

Dhhiaaeae ||1|| 

Rehaao ||

The sins are 

eradicated, meditating 

on the Name of the 

Lord. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34228 801 sBnI QWeI  
rivAw Awip]

Sabhanee 

Thhaanee Raviaa 

Aap ||

He Himself is 

pervading everywhere;

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

34229 801 Awid jugwid jw 
kw vf prqwpu]

Aadh Jugaadh Jaa 

Kaa Vadd 

Parathaap ||

From the very 

beginning, and 

throughout the ages, 

His Glory has been 

radiantly manifest.

ਜਿਸ ਦਾ ਤੇਿ-ਪਰਤਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 
ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ 
ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ।

34230 801 gur prswid n 
hoie sMqwpu]2]

Gur Parasaadh N 

Hoe Santhaap 

||2||

By Guru's Grace, 

sorrow does not touch 

me. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੨॥
34231 801 gur ky crn lgy 

min mITy]

Gur Kae Charan 

Lagae Man 

Meethae ||

The Guru's Feet seem 

so sweet to my mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੇ (ਸੋਹਣੇ) ਚਰਨ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

34232 801 inribGn hoie  
sB QWeI vUTy]

Nirabighan Hoe 

Sabh Thhaanee 

Voothae ||

He is unobstructed, 

dwelling everywhere.

ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਹਰ 

ਥਾਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

34233 801 siB suK pwey  
siqgur qUTy]3]

Sabh Sukh Paaeae 

Sathigur Thoothae 

||3||

I found total peace, 

when the Guru was 

pleased. ||3||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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34234 801 pwrbRhm pRB Bey 
rKvwly]

Paarabreham 

Prabh Bheae 

Rakhavaalae ||

The Supreme Lord 

God has become my 

Savior.

ਪਿਭੂ-ਪਾਰਬਿਹਮ ਿੀ ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ 

ਹਨ।
34235 801 ijQY ikQY dIsih 

nwly]

Jithhai Kithhai 

Dheesehi Naalae 

||

Wherever I look, I see 

Him there with me.

ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਿੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ।

34236 801 nwnk dws Ksim 
pRiqpwly]4]2]

Naanak Dhaas 

Khasam 

Prathipaalae 

||4||2||

O Nanak, the Lord and 

Master protects and 

cherishes His slaves. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਦਾ 
ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੪॥੨॥

34237 801 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34238 801 suK inDwn pRIqm 
pRB myry]

Sukh Nidhhaan 

Preetham Prabh 

Maerae ||

You are the treasure 

of peace, O my 

Beloved God.

ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ!

34239 802 Agnq gux  
Twkur pRB qyry]

A-gnq Aganath Gun 

Thaakur Prabh 

Thaerae ||

Your Glories are 

uncounted, O God, my 

Lord and Master.

ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜਗਣ ੇ

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।

34240 802 moih AnwQ qumrI 
srxweI]

Mohi Anaathh 

Thumaree 

Saranaaee ||

I am an orphan, 

entering Your 

Sanctuary.

ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।

34241 802 kir ikrpw hir 
crn iDAweI]1]

Kar Kirapaa Har 

Charan Dhhiaaee 

||1||

Have Mercy on me, O 

Lord, that I may 

meditate on Your 

Feet. ||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥
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34242 802 dieAw krhu  
bshu min Awie]

Dhaeiaa Karahu 

Basahu Man Aae 

||

Take pity upon me, 

and abide within my 

mind;

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸ।

34243 802 moih inrgun lIjY 
liV 
lwie]rhwau]

Mohi Niragun 

Leejai Larr Laae || 

Rehaao ||

I am worthless - please 

let me grasp hold of 

the hem of Your robe. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਣ-ਹੀਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੜ 

ਲਾ ਲੈ ਰਹਾਉ॥

34244 802 pRBu iciq AwvY  
qw kYsI BIV]

Prabh Chith Aavai 

Thaa Kaisee 

Bheerr ||

When God comes into 

my consciousness, 

what misfortune can 

strike me?

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਜਬਪਤਾ 
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

34245 802 hir syvk nwhI 
jm pIV]

Har Saevak 

Naahee Jam Peerr 

||

The Lord's servant 

does not suffer pain 

from the Messenger of 

Death.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿਮਾਂ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਭੀ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

34246 802 srb dUK hir 
ismrq nsy]

n`sy Sarab Dhookh Har 

Simarath Nasae ||

All pains are dispelled, 

when one remembers 

the Lord in meditation;

ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

34247 802 jw kY sMig sdw 
pRBu bsY]2]

Jaa Kai Sang 

Sadhaa Prabh 

Basai ||2||

God abides with him 

forever. ||2||

ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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34248 802 pRB kw nwmu min 
qin AwDwru]

Prabh Kaa Naam 

Man Than 

Aadhhaar ||

The Name of God is 

the Support of my 

mind and body.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਆਸਰਾ (ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ) ਹੈ।

34249 802 ibsrq nwmu  
hovq qnu Cwru]

Bisarath Naam 

Hovath Than 

Shhaar ||

Forgetting the Naam, 

the Name of the Lord, 

the body is reduced to 

ashes.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱ ਜਲਆਂ 

ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋ) ਸੁਆਹ (ਦੀ 
ਢੇਰੀ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

34250 802 pRB iciq Awey  
pUrn sB kwj]

Prabh Chith Aaeae 

Pooran Sabh Kaaj 

||

When God comes into 

my consciousness, all 

my affairs are resolved.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

34251 802 hir ibsrq sB 
kw muhqwj]3]

Har Bisarath Sabh 

Kaa Muhathaaj 

||3||

Forgetting the Lord, 

one becomes 

subservient to all. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱ ਜਲਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਜਧਰ ਜਧਰ ਦਾ 
ਅਰਥੀਆ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

34252 802 crnkml sMig  
lwgI pRIiq]

Charan Kamal 

Sang Laagee 

Preeth ||

I am in love with the 

Lotus Feet of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

34253 802 ibsir geI sB 
durmiq rIiq]

Bisar Gee Sabh 

Dhuramath Reeth 

||

I am rid of all evil-

minded ways.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ 
(ਿੀਵਨ) ਰਵਈਆ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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34254 802 mn qn AMqir  
hir hir mMq]

Man Than Anthar 

Har Har Manth ||

The Mantra of the 

Lord's Name, Har, Har, 

is deep within my 

mind and body.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਮੂੰਤਰ ਵੱਸਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਿੋ ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਨੂੂੰ  ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੱੁਕਣ ਦੇਂਦਾ)

34255 802 nwnk Bgqn kY 
Gir sdw 
AnMd]4]3]

Naanak Bhagathan 

Kai Ghar Sadhaa 

Anandh ||4||3||

O Nanak, eternal bliss 

fills the home of the 

Lord's devotees. 

||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥

34256 802 rwgu iblwvlu 
mhlw 5 Gru 2  
XwnVIey kY Gir 
gwvxw 

XwnVI-ey Raag Bilaaval 

Mehalaa 5 Ghar 2 

Yaanarreeeae Kai 

Ghar Gaavanaa

Raag Bilaaval, Fifth 

Mehl, Second House, 

To Be Sung To The 

Tune Of Yaan-Ree-Ay:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ; ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
'ਯਾਨੜੀਏ' ਦੀ ਸੁਰ ਜਵੱਚ 

ਗਾਇਆ ਿਾਵ ੇ(ਜਿਸ ਦੀ 
ਪਜਹਲੀ ਤੁਕ ਹੈ 'ਇਆਨੜੀਏ 

ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇਜਹ')।

34257 802 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

34258 802 mY min qyrI tyk  
myry ipAwry mY 
min qyrI tyk]

Mai Man Thaeree 

Ttaek Maerae 

Piaarae Mai Man 

Thaeree Ttaek ||

You are the Support of 

my mind, O my 

Beloved, You are the 

Support of my mind.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਇਕ) ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।
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34259 802 Avr isAwxpw 
ibrQIAw ipAwry  
rwKn kau qum 
eyk]1]rhwau]

Avar Siaanapaa 

Birathheeaa 

Piaarae Raakhan 

Ko Thum Eaek 

||1|| Rehaao ||

All other clever tricks 

are useless, O 

Beloved; You alone 

are my Protector. 

||1||Pause||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
(ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੈਂ। (ਤੈਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਰੱਜਖਆ ਵਾਸਤੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਚਤੁਰਾਈਆਂ (ਸੋਚਣੀਆਂ) ਜਕਸੇ 

ਵੀ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34260 802 siqguru pUrw jy 
imlY ipAwry so 
jnu hoq inhwlw]

Sathigur Pooraa 

Jae Milai Piaarae 

So Jan Hoth 

Nihaalaa ||

One who meets with 

the Perfect True Guru, 

O Beloved, that 

humble person is 

enraptured.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

34261 802 gur kI syvw so 
kry ipAwry ijs 
no hoie dieAwlw]

Gur Kee Saevaa So 

Karae Piaarae Jis 

No Hoe 

Dhaeiaalaa ||

He alone serves the 

Guru, O Beloved, unto 

whom the Lord 

becomes merciful.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਉਤੇ (ਪਿਭੂ ਆਪ) ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

34262 802 sPl mUriq 
gurdyau suAwmI  
srb klw 
BrpUry]

Safal Moorath 

Guradhaeo 

Suaamee Sarab 

Kalaa 

Bharapoorae ||

Fruitful is the form of 

the Divine Guru, O 

Lord and Master; He is 

overflowing with all 

powers.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ 

ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
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34263 802 nwnk guru 
pwrbRhmu 
prmysru sdw 
sdw hjUry]1]

Naanak Gur 

Paarabreham 

Paramaesar 

Sadhaa Sadhaa 

Hajoorae ||1||

O Nanak, the Guru is 

the Supreme Lord 

God, the Transcendent 

Lord; He is ever-

present, forever and 

ever. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। (ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦੇ) 

ਸਦਾ ਹੀ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

34264 802 suix suix jIvw 
soie iqnw kI  
ijn@ Apunw pRBu 
jwqw]

Sun Sun Jeevaa 

Soe Thinaa Kee 

Jinh Apunaa Prabh 

Jaathaa ||

I live by hearing, 

hearing of those who 

know their God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

34265 802 hir nwmu 
ArwDih nwmu 
vKwxih hir 
nwmy hI mnu 
rwqw]

Har Naam 

Araadhhehi Naam 

Vakhaanehi Har 

Naamae Hee Man 

Raathaa ||

They contemplate the 

Lord's Name, they 

chant the Lord's 

Name, and their minds 

are imbued with the 

Lord's Name.

(ਉਹ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

34266 802 syvku jn kI  
syvw mwgY pUrY 
krim kmwvw]

mWgY kmwvW Saevak Jan Kee 

Saevaa Maagai 

Poorai Karam 

Kamaavaa ||

I am Your servant; I 

beg to serve Your 

humble servants. By 

the karma of perfect 

destiny, I do this.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ ਇਹ) ਸੇਵਕ 

(ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ) ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
(ਦੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ) ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ, (ਤੇਰੀ) ਪੂਰਨ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਨਾਲ (ਹੀ) ਮੈਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) 
ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
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34267 802 nwnk kI bynMqI 
suAwmI qyry jn 
dyKxu pwvw]2]

Naanak Kee 

Baenanthee 

Suaamee Thaerae 

Jan Dhaekhan 

Paavaa ||2||

This is Nanak's prayer: 

O my Lord and Master, 

may I obtain the 

Blessed Vision of Your 

humble servants. ||2||

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ) 

ਨਾਨਕ ਦੀ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਅਰਦਾਸ ਹੈ, (-ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਸਕਾਂ ॥੨॥

34268 802 vfBwgI sy 
kwFIAih ipAwry  
sMqsMgiq ijnw 
vwso]

Vaddabhaagee 

Sae Kaadteeahi 

Piaarae 

Santhasangath 

Jinaa Vaaso ||

They are said to be 

very fortunate, O 

Beloved, who who 

dwell in the Society of 

the Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਬਜਹਣ-ਖਲੋਣ ਸਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖੇ 

ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

34269 802 AMimRq nwmu 
ArwDIAY inrmlu  
mnY hovY prgwso]

Anmrith Naam 

Araadhheeai 

Niramal Manai 

Hovai Paragaaso ||

They contemplate the 

Immaculate, 

Ambrosial Naam, and 

their minds are 

illuminated.

(ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰਜਹ ਕੇ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਪਜਵੱਤਰ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਮਨ ਜਵਚ (ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ (ਜਗਆਨ) 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
34270 802 jnm mrx duKu 

kwtIAY ipAwry  
cUkY jm kI kwxy]

Janam Maran 

Dhukh Kaatteeai 

Piaarae Chookai 

Jam Kee Kaanae ||

The pains of birth and 

death are eradicated, 

O Beloved, and the 

fear of the Messenger 

of Death is ended.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਹੀ) ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਕੱਜਟਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਿਮਰਾਿ ਦੀ ਧੌਂਸ ਭੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6990 Published: March 06/ 2014



34271 802 iqnw prwpiq 
drsnu nwnk jo 
pRB Apxy 
Bwxy]3]

Thinaa Paraapath 

Dharasan Naanak 

Jo Prabh Apanae 

Bhaanae ||3||

They alone obtain the 

Blessed Vision of this 

Darshan, O Nanak, 

who are pleasing to 

their God. ||3||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਨਸੀਬ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋਆਪਣੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

34272 802 aUc Apwr byAMq 
suAwmI kauxu 
jwxY gux qyry]

Ooch Apaar 

Baeanth Suaamee 

Koun Jaanai Gun 

Thaerae ||

O my lofty, 

incomparable and 

infinite Lord and 

Master, who can know 

Your Glorious Virtues?

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਅਪਾਰ ਅਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਕੋਈ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ (ਸਾਰੇ) ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣ ਸਕਦਾ।

34273 802 gwvqy auDrih  
suxqy auDrih  
ibnsih pwp 
Gnyry]

auDr-ih[ibns-ih Gaavathae 

Oudhharehi 

Sunathae 

Oudhharehi 

Binasehi Paap 

Ghanaerae ||

Those who sing them 

are saved, and those 

who listen to them are 

saved; all their sins are 

erased.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਤੇਰੇ ਗੁਣ) ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਤੇਰੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ) ਸੁਣਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

34274 802 psU pryq mugD 
kau qwry pwhn 
pwir auqwrY]

Pasoo Paraeth 

Mugadhh Ko 

Thaarae Paahan 

Paar Outhaarai ||

You save the beasts, 

demons and fools, and 

even stones are 

carried across.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਸ਼ੂ-

ਸੁਭਾਵ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ , ਅਤੇ ਮਹਾ 
ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਤਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ-

ਜਚੱਤ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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34275 802 nwnk dws qyrI 
srxweI sdw 
sdw 
bilhwrY]4]1]4
]

Naanak Dhaas 

Thaeree 

Saranaaee Sadhaa 

Sadhaa Balihaarai 

||4||1||4||

Slave Nanak seeks 

Your Sanctuary; he is 

forever and ever a 

sacrifice to You. 

||4||1||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧॥੪॥

34276 802 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34277 802 ibKY bnu PIkw  
iqAwig rI 
sKIey nwmu mhw 
rsu pIE]

Bikhai Ban Feekaa 

Thiaag Ree 

Sakheeeae Naam 

Mehaa Ras Peeou 

||

Renounce the 

tasteless water of 

corruption, O my 

companion, and drink 

in the supreme nectar 

of the Naam, the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਬੇ-ਸੁਆਦਾ ਪਾਣੀ (ਪੀਣਾ) ਛੱਡ 

ਦੇ। ਸਦਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਆ 

ਕਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦਲਾ ਹੈ।

34278 802 ibnu rs cwKy  
buif geI sglI  
suKI n hovq 
jIE]

Bin Ras Chaakhae 

Budd Gee Sagalee 

Sukhee N Hovath 

Jeeou ||

Without the taste of 

this nectar, all have 

drowned, and their 

souls have not found 

happiness.

(ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ) ਸੁਆਦ 

ਨਾਹ ਚੱਖਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ (ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਰਹੀ ਹੈ, 

(ਜਿਰ ਭੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।
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34279 802 mwnu mhqu n 
skiq hI kweI  
swDw dwsI QIE]

m-h`qu[swDW Maan Mehath N 

Sakath Hee Kaaee 

Saadhhaa Dhaasee 

Thheeou ||

You have no honor, 

glory or power - 

become the slave of 

the Holy Saints.

ਕੋਈ (ਹੋਰ) ਆਸਰਾ, ਕੋਈ 

ਵਡੱਪਣ ਕੋਈ ਤਾਕਤ (ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ 

ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ)। ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਏ! (ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਰਹੁ।

34280 803 nwnk sy dir 
soBwvMqy jo pRiB 
ApunY kIE]1]

Naanak Sae Dhar 

Sobhaavanthae Jo 

Prabh Apunai 

Keeou ||1||

O Nanak, they alone 

look beautiful in the 

Court of the Lord, 

whom the Lord has 

made His Own. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ 

ਬੂੰ ਦੇ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

॥੧॥
34281 803 hircMdaurI icq 

BRmu sKIey imRg 
iqRsnw dRüm 
CwieAw]

Harichandhouree 

Chith Bhram 

Sakheeeae Mrig 

Thrisanaa Dhraam 

Shhaaeiaa ||

Maya is a mirage, 

which deludes the 

mind, O my 

companion, like the 

scent-crazed deer, or 

the transitory shade of 

a tree.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਇਹ ਮਾਇਆ 

(ਮਾਨੋ) ਹਵਾਈ ਜਕਲਹਾ ਹੈ, ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾਣ ਦਾ 
ਸਾਧਨ ਹੈ, ਠਗ-ਨੀਰਾ ਹੈ, ਰੱੁਖ 

ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ।

34282 803 cMcil sMig n 
cwlqI sKIey  
AMiq qij jwvq 
mwieAw]

Chanchal Sang N 

Chaalathee 

Sakheeeae Anth 

Thaj Jaavath 

Maaeiaa ||

Maya is fickle, and 

does not go with you, 

O my companion; in 

the end, it will leave 

you.

ਕਦੇ ਭੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾਹ ਜਟਕ 

ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਾਇਆ 

ਜਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ, 
ਇਹ ਆਖ਼ਰ ਨੂੂੰ  (ਸਾਥ) ਛੱਡ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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34283 803 ris Bogx Aiq 
rUp rs mwqy ien 
sMig sUKu n 
pwieAw]

Ras Bhogan Ath 

Roop Ras Maathae 

Ein Sang Sookh N 

Paaeiaa ||

He may enjoy 

pleasures and sensual 

delights with 

supremely beautiful 

women, but no one 

finds peace in this way.

ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਣ,ੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਰਸਾਂ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹਣਾ-ਹੇ ਸਖੀਏ! ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।

34284 803 DMin DMin hir 
swD jn sKIey  
nwnk ijn@I nwmu 
iDAwieAw]2]

Dhhann Dhhann 

Har Saadhh Jan 

Sakheeeae Naanak 

Jinee Naam 

Dhhiaaeiaa ||2||

Blessed, blessed are 

the humble, Holy 

Saints of the Lord, O 

my companion. O 

Nanak, they meditate 

on the Naam, the 

Name of the Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਏ! ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ॥੨॥

34285 803 jwie bshu 
vfBwgxI sKIey  
sMqw sMig 
smweIAY]

Jaae Basahu 

Vaddabhaaganee 

Sakheeeae 

Santhaa Sang 

Samaaeeai ||

Go, O my very 

fortunate companion: 

dwell in the Company 

of the Saints, and 

merge with the Lord.

ਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹੇਲੀਏ! ਿਾ 
ਕੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਹੀ ਸਦਾ ਜਟਕਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

34286 803 qh dUK n BUK n 
rogu ibAwpY  
crnkml ilv 
lweIAY]

Theh Dhookh N 

Bhookh N Rog 

Biaapai Charan 

Kamal Liv Laaeeai 

||

There, neither pain 

nor hunger nor 

disease will afflict you; 

enshrine love for the 

Lord's Lotus Feet.

ਉਥੇ ਜਟਜਕਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੱੁਖ, 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਰੋਗ 

ਆਜਦਕ-ਇਹ ਕੋਈ ਭੀ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6994 Published: March 06/ 2014



34287 803 qh jnm n mrxu  
n Awvx jwxw  
inhclu srxI 
pweIAY]

Theh Janam N 

Maran N Aavan 

Jaanaa Nihachal 

Saranee Paaeeai ||

There is no birth or 

death there, no 

coming or going in 

reincarnation, when 

you enter the 

Sanctuary of the 

Eternal Lord.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਹੀ ਪਏ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

34288 803 pRym ibCohu n mohu 
ibAwpY nwnk 
hir eyku 
iDAweIAY]3]

Praem Bishhohu N 

Mohu Biaapai 

Naanak Har Eaek 

Dhhiaaeeai ||3||

Love does not end, 

and attachment does 

not grip you, O Nanak, 

when you meditate on 

the One Lord. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਅਣਹੋਂਦ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ-

ਇਹ ਕੋਈ ਭੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥

34289 803 idRsit Dwir mnu 
byiDAw ipAwry  
rqVy shij 
suBwey]

Dhrisatt Dhhaar 

Man Baedhhiaa 

Piaarae Ratharrae 

Sehaj Subhaaeae 

||

Bestowing His Glance 

of Grace, my Beloved 

has pierced my mind, 

and I am intuitively 

attuned to His Love.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ)! ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਿੋ 
ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ, ਪਿੇਮ ਜਵਚ, 

ਸਦਾ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
34290 803 syj suhwvI sMig 

imil pRIqm  
And mMgl gux 
gwey]

Saej Suhaavee 

Sang Mil 

Preetham Anadh 

Mangal Gun 

Gaaeae ||

My bed is 

embellished, meeting 

with my Beloved; in 

ecstasy and bliss, I sing 

His Glorious Praises.

ਹੇ ਪਿੀਤਮ! ਤੇਰੇ (ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ-ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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34291 803 sKI shylI rwm 
rMig rwqI mn 
qn ieC pujwey]

ie`C[pu`jwey Sakhee Sehaelee 

Raam Rang 

Raathee Man 

Than Eishh 

Pujaaeae ||

O my friends and 

companions, I am 

imbued with the 

Lord's Love; the 

desires of my mind 

and body are satisfied.

ਿੇਹੜੀਆਂ (ਸਤਸੂੰਗੀ) 
ਸਹੇਲੀਆਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਨ 

ਦੀ ਹਰੇਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

34292 803 nwnk Acrju 
Acrj isau 
imilAw khxw 
kCU n 
jwey]4]2]5]

A-crju Naanak Acharaj 

Acharaj Sio Miliaa 

Kehanaa Kashhoo 

N Jaaeae 

||4||2||5||

O Nanak, the wonder-

struck soul blends with 

the Wonderful Lord; 

this state cannot be 

described. 

||4||2||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਉੱਚੀ 
ਹੋ ਚੁਕੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਅਚਰਿ-ਰੂਪ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ (ਇਉਂ) ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ (ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ) 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੪॥੨॥੫॥

34293 803 rwgu iblwvlu 
mhlw 5 Gru 4

Raag Bilaaval 

Mehalaa 5 Ghar 4

Raag Bilaaval, Fifth 

Mehl, Fourth House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

34294 803 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

34295 803 eyk rUp sglo 
pwswrw]

Eaek Roop Sagalo 

Paasaaraa ||

The entire Universe is 

the form of the One 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-

ਜਖਲਾਰਾ ਉਸ ਇੱਕ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ) 
ਰੂਪ ਹਨ।
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34296 803 Awpy bnju Awip 
ibauhwrw]1]

Aapae Banaj Aap 

Biouhaaraa ||1||

He Himself is the 

trade, and He Himself 

is the trader. ||1||

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ ਦਾ) 
ਵਣਿ-ਜਵਹਾਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧॥

34297 803 AYso igAwnu  
ibrloeI pwey]

ibrlo-eI Aiso Giaan Biralo 

Ee Paaeae ||

How rare is that one 

who is blessed with 

such spiritual wisdom.

ਪਰ ਇਹ ਸੂਝ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

34298 803 jq jq jweIAY  
qq 
idRstwey]1]rhwau
]

Jath Jath Jaaeeai 

Thath 

Dhrisattaaeae 

||1|| Rehaao ||

Wherever I go, there I 

see Him. ||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਿਸ 

ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਿਾਈਏ, ਹਰ 

ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34299 803 Aink rMg  
inrgun iek 
rMgw]

Anik Rang Niragun 

Eik Rangaa ||

He manifests many 

forms, while still 

unmanifest and 

absolute, and yet He 

has One Form.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਇਕ-ਰੂੰਗ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਜਦੱਸ ਰਹੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ।
34300 803 Awpy jlu Awp 

hI qrMgw]2]

Aapae Jal Aap Hee 

Tharangaa ||2||

He Himself is the 

water, and He Himself 

is the waves. ||2||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ, 

ਆਪ ਹੀ (ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਉਠ 

ਰਹੀਆਂ) ਲਜਹਰਾਂ ਹੈ {ਜਿਵੇਂ 
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਿਗਤ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਰੂੰਗ ਬਣੇ ਹਨ} 

॥੨॥
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34301 803 Awp hI mMdru  
Awpih syvw]

Aap Hee Mandhar 

Aapehi Saevaa ||

He Himself is the 

temple, and He 

Himself is selfless 

service.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਦਰ 

ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਹੈ,

34302 803 Awp hI pUjwrI  
Awp hI dyvw]3]

Aap Hee 

Poojaaree Aap 

Hee Dhaevaa 

||3||

He Himself is the 

worshipper, and He 

Himself is the idol. 

||3||

ਆਪ ਹੀ (ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ) ਦੇਵਤਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਦੇਵਤੇ ਦਾ) 
ਪੁਿਾਰੀ ਹੈ ॥੩॥

34303 803 Awpih jog Awp 
hI jugqw]

Aapehi Jog Aap 

Hee Jugathaa ||

He Himself is the Yoga; 

He Himself is the Way.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿੋਗੀ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਿੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ।

34304 803 nwnk ky pRB sd 
hI 
mukqw]4]1]6]

Naanak Kae Prabh 

Sadh Hee 

Mukathaa 

||4||1||6||

Nanak's God is forever 

liberated. ||4||1||6||

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ) ਨਾਨਕ ਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜਨਰਲੇਪ 

ਹੈ ॥੪॥੧॥੬॥

34305 803 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34306 803 Awip aupwvn  
Awip sDrnw]

(s-Drnw)sihq Awsry Aap Oupaavan 

Aap Sadhharanaa 

||

He Himself creates, 

and He Himself 

supports.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਨੂੂੰ ) 

ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
34307 803 Awip krwvn  

dosu n lYnw]1]

Aap Karaavan 

Dhos N Lainaa 

||1||

He Himself causes all 

to act; He takes no 

blame Himself. ||1||

(ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਕੂੰਮ ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਪਿਭੂ (ਇਹਨਾਂ ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ) 
ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ 
॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 6998 Published: March 06/ 2014



34308 803 Awpn bcnu Awp 
hI krnw]

Aapan Bachan Aap 

Hee Karanaa ||

He Himself is the 

teaching, and He 

Himself is the teacher.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਆਪਣਾ ਬੋਲ 

(ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ) ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਬੋਲ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੰਮ) ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

34309 803 Awpn ibBau  
Awp hI 
jrnw]1]rhwau]

(ibBau)ibBUqI, 
mwieAw[ Awp hI aus 
nUM jrnwshwrn vwly hn

Aapan Bibho Aap 

Hee Jaranaa ||1|| 

Rehaao ||

He Himself is the 

splendor, and He 

Himself is the 

experiencer of it. 

||1||Pause||

ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਪਿਤਾਪ ਆਪ 

ਹੀ ਸਹਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ 
ਤੇਜ਼ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਝੱਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34310 803 Awp hI msit  
Awp hI bulnw]

Aap Hee Masatt 

Aap Hee Bulanaa 

||

He Himself is silent, 

and He Himself is the 

speaker.

(ਹਰੇਕ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਿ ੇ

ਕੋਈ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਮੋਨਧਾਰੀ ਹੈ, (ਿ ੇਕੋਈ ਬੋਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਚ) ਆਪ 

ਹੀ ਪਿਭੂ ਬੋਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।
34311 803 Awp hI AClu n 

jweI Clnw]2]
ACl Aap Hee Ashhal N 

Jaaee Shhalanaa 

||2||

He Himself is 

undeceivable; He 

cannot be deceived. 

||2||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਜਕਸੇ ਜਵਚ 

ਬੈਠਾ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਛਲ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੨॥

34312 803 Awp hI gupq  
Awip prgtnw]

Aap Hee Gupath 

Aap Paragattanaa 

||

He Himself is hidden, 

and He Himself is 

manifest.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ) ਲੁਜਕਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, 

ਤੇ, (ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 

ਜਵਚ) ਆਪ ਹੀ ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
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34313 803 Awp hI Git 
Git Awip 
Ailpnw]3]

A-ilpnw Aap Hee Ghatt 

Ghatt Aap 

Alipanaa ||3||

He Himself is in each 

and every heart; He 

Himself is unattached. 

||3||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਹਰੇਕ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਇਆ) ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ ॥੩॥

34314 803 Awpy Aivgqu  
Awp sMig rcnw]

Aapae Avigath Aap 

Sang Rachanaa ||

He Himself is absolute, 

and He Himself is with 

the Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੀ 
ਰਚੀ) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

34315 803 khu nwnk pRB ky 
siB 
jcnw]4]2]7]

(jcnw)mMgqy Kahu Naanak 

Prabh Kae Sabh 

Jachanaa 

||4||2||7||

Says Nanak, all are 

beggars of God. 

||4||2||7||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਜਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹ) ਸਾਰੇ 

ਕੌਤਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ 

॥੪॥੨॥੭॥

34316 803 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34317 803 BUly mwrgu ijnih 
bqwieAw]

Bhoolae Maarag 

Jinehi Bathaaeiaa 

||

He places the one who 

strays back on the 

Path;

(ਹੇ ਮਨ!) ਜਿਹੜਾ (ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ੇਿਾ ਰਹੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ) 
ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

34318 803 AYsw guru  
vfBwgI 
pwieAw]1]

Aisaa Gur 

Vaddabhaagee 

Paaeiaa ||1||

Such a Guru is found 

by great good fortune. 

||1||

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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34319 803 ismir mnw rwm 
nwmu icqwry]

Simar Manaa 

Raam Naam 

Chithaarae ||

Meditate, 

contemplate the 

Name of the Lord, O 

mind.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਧਆਨ ਿੋੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।

34320 803 bis rhy ihrdY  
gur crn 
ipAwry]1]rhwau
]

Bas Rehae 

Hiradhai Gur 

Charan Piaarae 

||1|| Rehaao ||

The Beloved Feet of 

the Guru abide within 

my heart. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਵੱਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਤਾਂ 
ਤੇ, ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34321 804 kwim kRoiD loiB 
moih mnu lInw]

Kaam Krodhh 

Lobh Mohi Man 

Leenaa ||

The mind is engrossed 

in sexual desire, anger, 

greed and emotional 

attachment.

(ਹੇ ਮਨ! ਵੇਖ, ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

(ਸਦਾ) ਕਾਮ ਜਵਚ ਕਿੋਧ ਜਵਚ 

ਲੋਭ ਜਵਚ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

34322 804 bMDn kwit mukiq  
guir kInw]2]

Bandhhan Kaatt 

Mukath Gur 

Keenaa ||2||

Breaking my bonds, 

the Guru has liberated 

me. ||2||

(ਪਰ ਿਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਨ 

ਆਇਆ), ਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਸ ਦੇ 

ਇਹ ਸਾਰੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ॥੨॥

34323 804 duK suK krq  
jnim Puin mUAw]

Dhukh Sukh 

Karath Janam Fun 

Mooaa ||

Experiencing pain and 

pleasure, one is born, 

only to die again.

ਹੇ ਮਨ! ਦੱੁਖ ਸੁਖ ਕਰਜਦਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ 

ਿੀਊ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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34324 804 crnkml guir  
AwsRmu dIAw]3]

Charan Kamal Gur 

Aasram Dheeaa 

||3||

The Lotus Feet of the 

Guru bring peace and 

shelter. ||3||

(ਦੱੁਖ ਵਾਪਜਰਆਂ ਸਜਹਮ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਸੁਖ ਜਮਲਣ ਤੇ ਸੌਖਾ ਸਾਹ 

ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਡੁਬਕੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਮਨੱੁਖ ਿਦੋਂ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਇਆ) ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ 

ਜਦੱਤਾ ॥੩॥

34325 804 Agin swgr  
bUfq sMswrw]

Agan Saagar 

Booddath 

Sansaaraa ||

The world is drowning 

in the ocean of fire.

ਿਗਤ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬ ਜਰਹਾ ਹੈ।

34326 804 nwnk bwh pkir  
siqguir 
insqwrw]4]3]
8]

Naanak Baah 

Pakar Sathigur 

Nisathaaraa 

||4||3||8||

O Nanak, holding me 

by the arm, the True 

Guru has saved me. 

||4||3||8||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਉਸ ਦੀ) ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ ॥੪॥੩॥੮॥

34327 804 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34328 804 qnu mnu Dnu  
Arpau sBu 
Apnw]

Than Man Dhhan 

Arapo Sabh 

Apanaa ||

Body, mind, wealth 

and everything, I 

surrender to my Lord.

(ਿੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਜਖ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ 
ਸੁਮਜਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ) ਮੈਂ ਆਪਣਾ 
ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ 
ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਹਾਂ।
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34329 804 kvn sumiq ijqu 
hir hir 
jpnw]1]

su-m`iq Kavan S Math Jith 

Har Har Japanaa 

||1||

What is that wisdom, 

by which I may come 

to chant the Name of 

the Lord, Har, Har? 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਕੇਹੜੀ ਚੂੰਗੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੧॥

34330 804 kir Awsw  
AwieE pRB 
mwgin]

mWgin Kar Aasaa Aaeiou 

Prabh Maagan ||

Nurturing hope, I have 

come to beg from God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਮੈਂ (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਮੂੰਗਣ ਆਇਆ ਹਾਂ।

34331 804 qum@ pyKq soBw 
myrY 
Awgin]1]rhwau
]

irdy rUp (Awgin)ivhVy Thumh Paekhath 

Sobhaa Maerai 

Aagan ||1|| 

Rehaao ||

Gazing upon You, the 

courtyard of my heart 

is embellished. 

||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ ਮੇਰੇ 

(ਜਹਰਦੇ-) ਵੇਹੜੇ ਜਵਚ 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34332 804 Aink jugiq 
kir bhuqu 
bIcwrau]

Anik Jugath Kar 

Bahuth Beechaaro 

||

Trying several 

methods, I reflect 

deeply upon the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਢੂੰਗ 

(ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਰੱਖ ਕੇ ਬੜਾ 
ਜਵਚਾਰਦਾ ਹਾਂ (ਜਕ ਜਕਸ ਢੂੰਗ 

ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ਿਾਏ।

34333 804 swDsMig iesu 
mnih 
auDwrau]2]

Saadhhasang Eis 

Manehi 

Oudhhaaro ||2||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, this mind is 

saved. ||2||

ਅਖ਼ੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਹੀ) ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ ॥੨॥
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34334 804 miq buiD suriq 
nwhI cqurweI]

Math Budhh 

Surath Naahee 

Chathuraaee ||

I have neither 

intelligence, wisdom, 

common sense nor 

cleverness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਕਸੇ ਮਜਤ, ਜਕਸੇ 

ਅਕਲ, ਜਕਸੇ ਜਧਆਨ, ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

34335 804 qw imlIAY jw 
ley imlweI]3]

Thaa Mileeai Jaa 

Leae Milaaee 

||3||

I meet You, only if You 

lead me to meet You. 

||3||

ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥

34336 804 nYn sMqoKy pRB 
drsnupwieAw]

Nain Santhokhae 

Prabh Dharasan 

Paaeiaa ||

My eyes are content, 

gazing upon the 

Blessed Vision of 

God's Darshan.

(ਦਰਸਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਗਈਆਂ 

ਹਨ,

34337 804 khu nwnk sPlu 
so 
AwieAw]4]4]9
]

Kahu Naanak Safal 

So Aaeiaa 

||4||4||9||

Says Nanak, such a life 

is fruitful and 

rewarding. 

||4||4||9||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣਾ 
ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥੪॥੯॥

34338 804 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34339 804 mwq ipqw suq 
swiQ n mwieAw]

Maath Pithaa Suth 

Saathh N Maaeiaa 

||

Mother, father, 

children and the 

wealth of Maya, will 

not go along with you.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਪੱੁਤਰ, 

ਮਾਇਆ-(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ 

ਭੀ ਿੀਵ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ) ਸਾਥੀ 
ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, (ਦੱੁਖ 

ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਭੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ 
ਬਣ ਸਕਦਾ)।
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34340 804 swDsMig sBu dUKu 
imtwieAw]1]

Saadhhasang Sabh 

Dhookh 

Mittaaeiaa ||1||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, all pain is 

dispelled. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ 

ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

34341 804 riv rihAw pRBu  
sB mih Awpy]

Rav Rehiaa Prabh 

Sabh Mehi Aapae 

||

God Himself is 

pervading, and 

permeating all.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇਹੜਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

34342 804 hir jpu rsnw  
duKu n 
ivAwpy]1]rhwau
]

Har Jap Rasanaa 

Dhukh N Viaapae 

||1|| Rehaao ||

Chant the Name of the 

Lord with your tongue, 

and pain will not afflict 

you. ||1||Pause||

ਉਸ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ ਿਾਪ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੁ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34343 804 iqKw BUK bhu 
qpiq 
ivAwipAw]

iqKwiqRSnw, ivkwrW 
AOguxW dI (qpiq)qpS

Thikhaa Bhookh 

Bahu Thapath 

Viaapiaa ||

One who is afflicted by 

the terrible fire of 

thirst and desire,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਤੇ 

ਸੜਨ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੈ।

34344 804 sIql Bey hir 
hir jsu 
jwipAw]2]

Seethal Bheae Har 

Har Jas Jaapiaa 

||2||

Becomes cool, 

chanting the Praises of 

the Lord, Har, Har. 

||2||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ) ਠੂੰ ਢੇ-ਠਾਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

34345 804 koit jqn sMqoKu  
n pwieAw]

Kott Jathan 

Santhokh N 

Paaeiaa ||

By millions of efforts, 

peace is not obtained;

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਿੋੜਾਂ ਿਤਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਭੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਸੂੰ ਤੋਖ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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34346 804 mnu iqRpqwnw  
hir gux 
gwieAw]3]

Man 

Thripathaanaa Har 

Gun Gaaeiaa ||3||

The mind is satisfied 

only by singing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||3||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਂਇਆਂ ਮਨ ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

34347 804 dyhu Bgiq pRB 
AMqrjwmI]

Dhaehu Bhagath 

Prabh 

Antharajaamee ||

Please bless me with 

devotion, O God, O 

Searcher of hearts.

ਹੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਹ,

34348 804 nwnk kI bynMqI 
suAwmI]4]5]10
]

Naanak Kee 

Baenanthee 

Suaamee 

||4||5||10||

This is Nanak's prayer, 

O Lord and Master. 

||4||5||10||

ਹੇ ਮਾਲਕ! (ਤੇਰੇ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਦੀ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਏਹੋ) ਬੇਨਤੀ 
ਹੈ ॥੪॥੫॥੧੦॥

34349 804 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34350 804 guru pUrw vfBwgI 
pweIAY]

Gur Pooraa 

Vaddabhaagee 

Paaeeai ||

By great good fortune, 

the Perfect Guru is 

found.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ (ਹੀ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

34351 804 imil swDU hir 
nwmu 
iDAweIAY]1]

Mil Saadhhoo Har 

Naam Dhhiaaeeai 

||1||

Meeting with the Holy 

Saints, meditate on 

the Name of the Lord. 

||1||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

34352 804 pwrbRhm pRB  
qyrI srnw]

Paarabreham 

Prabh Thaeree 

Saranaa ||

O Supreme Lord God, I 

seek Your Sanctuary.

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ) ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ)।
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34353 804 iklibK kwtY  
Bju gur ky 
crnw]1]rhwau]

iklibK Bju poly Kilabikh Kaattai 

Bhaj Gur Kae 

Charanaa ||1|| 

Rehaao ||

Meditating on the 

Guru's Feet, sinful 

mistakes are erased. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈ, 

ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34354 804 Avir krm siB 
lokwcwr]

Avar Karam Sabh 

Lokaachaar ||

All other rituals are 

just worldly affairs;

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਨਰਾ 
ਜਵਖਾਵਾ ਹੀ ਹਨ।

34355 804 imil swDUsMig  
hoie auDwr]2]

Mil Saadhhoo 

Sang Hoe 

Oudhhaar ||2||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, one is 

saved. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

(ਹੀ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

34356 804 isMimRiq swsq 
byd bIcwry]

isMm-i Riq Sinmrith Saasath 

Baedh Beechaarae 

||

One may contemplate 

the Simritees, 

Shaastras and Vedas,

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਿ, 
ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਦ ਜਵਚਾਰ 

ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ।

34357 804 jpIAY nwmu ijqu 
pwir auqwry]3]

Japeeai Naam Jith 

Paar Outhaarae 

||3||

But only by chanting 

the Naam, the Name 

of the Lord, is one 

saved and carried 

across. ||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੁਰੂ 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
34358 804 jn nwnk kau  

pRB ikrpw 
krIAY]

Jan Naanak Ko 

Prabh Kirapaa 

Kareeai ||

Have Mercy upon 

servant Nanak, O God,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ।
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34359 804 swDU DUir imlY  
insqrIAY]4]6]
11]

Saadhhoo Dhhoor 

Milai Nisathareeai 

||4||6||11||

And bless him with the 

dust of the feet of the 

Holy, that he may be 

emancipated. 

||4||6||11||

(ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਜਮਲ ਿਾਏ। (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੀਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬॥੧੧॥
34360 804 iblwvlu mhlw 

5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34361 804 gur kw sbdu  
irdy mih cIn@w]

Gur Kaa Sabadh 

Ridhae Mehi 

Cheenaa ||

I contemplate the 

Word of the Guru's 

Shabad within my 

heart;

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ 

ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਵਚਾਜਰਆ,

34362 804 sgl mnorQ 
pUrn AwsInw]1]

(AwsInw)iesiQ`q Sagal Manorathh 

Pooran Aaseenaa 

||1||

All my hopes and 

desires are fulfilled. 

||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ 

ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਗਈਆਂ ॥੧॥

34363 804 sMq jnw kw muKu 
aUjlu kIn@w]

Santh Janaa Kaa 

Mukh Oojal 

Keenaa ||

The faces of the 

humble Saints are 

radiant and bright;

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ 
ਮੂੂੰ ਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਗਆ,

34364 804 kir ikrpw  
Apunw nwmu 
dInw]1]rhwau]

Kar Kirapaa 

Apunaa Naam 

Dheenaa ||1|| 

Rehaao ||

The Lord has 

mercifully blessed 

them with the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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34365 804 AMD kUp qy kru 
gih lInw]

Andhh Koop Thae 

Kar Gehi Leenaa ||

Holding them by the 

hand, He has lifted 

them up out of the 

deep, dark pit,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ ਹੱਥ ਿੜ ਕੇ 

ਕੱਢ ਜਲਆ।
34366 804 jY jYkwru jgiq 

pRgtInw]2]
j`g-iq Jai Jai Kaar Jagath 

Pragatteenaa 

||2||

And their victory is 

celebrated throughout 

the world. ||2||

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਜਖਲਰ ਗਈ ॥੨॥

34367 804 nIcw qy aUc aUn 
pUrInw]

Neechaa Thae 

Ooch Oon 

Pooreenaa ||

He elevates and exalts 

the lowly, and fills the 

empty.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨੀਜਵਆਂ 

ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ 

(ਪਜਹਲਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ) ਸੱਖਣੇ (ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ) ਭਰ ਗਏ,

34368 804 AMimRq nwmu mhw 
rsu lInw]3]

Anmrith Naam 

Mehaa Ras Leenaa 

||3||

They receive the 

supreme, sublime 

essence of the 

Ambrosial Naam. ||3||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੜਾ 
ਸੁਆਦਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ॥੩॥

34369 804 mn qn inrml  
pwp jil KInw]

Man Than Niramal 

Paap Jal Kheenaa 

||

The mind and body 

are made immaculate 

and pure, and sins are 

burnt to ashes.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸੜ ਕੇ 

ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ,

34370 804 khu nwnk pRB 
Bey 
pRsInw]4]7]12
]

Kahu Naanak 

Prabh Bheae 

Praseenaa 

||4||7||12||

Says Nanak, God is 

pleased with me. 

||4||7||12||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਉਤੇ) ਪਿਭੂ ਿੀ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਗਏ 

॥੪॥੭॥੧੨॥
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34371 804 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34372 804 sgl mnorQ 
pweIAih mIqw]

pweI-Aih Sagal Manorathh 

Paaeeahi Meethaa 

||

All desires are fulfilled, 

O my friend,

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਿੁੜ ਕੇ) ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਮੁਰਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ 

ਹਨ।
34373 805 crnkml isau 

lweIAY cIqw]1]

Charan Kamal Sio 

Laaeeai Cheethaa 

||1||

Lovingly centering 

your consciousness on 

the Lord's Lotus Feet. 

||1||

(ਤਾਂਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਉਲ 

ਿੁੱ ਲ (ਵਰਗੇ ਕੋਮਲ) ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

34374 805 hau bilhwrI jo 
pRBU iDAwvq]

Ho Balihaaree Jo 

Prabhoo 

Dhhiaavath ||

I am a sacrifice to 

those who meditate 

on God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

34375 805 jlin buJY hir 
hir gun 
gwvq]1]rhwau]

buJY:polw bolo Jalan Bujhai Har 

Har Gun Gaavath 

||1|| Rehaao ||

The fire of desire is 

quenched, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord, Har, Har. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ ਗਾਂਜਦਆਂ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਦੀ) 
ਸੜਨ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34376 805 sPl jnmu hovq 
vfBwgI]

Safal Janam 

Hovath 

Vaddabhaagee ||

One's life become 

fruitful and rewarding, 

by great good fortune.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹਨਾਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ 

ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

34377 805 swDsMig rwmih 
ilv lwgI]2]

Saadhhasang 

Raamehi Liv 

Laagee ||2||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, enshrine love for 

the Lord. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਹੈ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7010 Published: March 06/ 2014



34378 805 miq piq Dnu suK 
shj AnMdw]

Math Path Dhhan 

Sukh Sehaj 

Anandhaa ||

Wisdom, honor, 

wealth, peace and 

celestial bliss are 

attained,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਇੱਜ਼ਤ (ਜਮਲਦੀ ਹੈ), ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ 
ਧਨ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

34379 805 iek inmK n 
ivsrhu  
prmwnMdw]3]

Eik Nimakh N 

Visarahu 

Paramaanandhaa 

||3||

If one does not forget 

the Lord of supreme 

bliss, even for an 

instant. ||3||

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ-

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਖ 

ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ 
ਨਾਹ ਭੁਲਾਵੋ! (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਮਜਤ ਉੱਚੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥
34380 805 hir drsn kI  

min ipAws 
GnyrI]

Har Dharasan Kee 

Man Piaas 

Ghanaeree ||

My mind is so very 

thirsty for the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਂਘ 

ਹੈ (ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ)।

34381 805 Bniq nwnk  
srix pRB 
qyrI]4]8]13]

Bhanath Naanak 

Saran Prabh 

Thaeree 

||4||8||13||

Prays Nanak, O God, I 

seek Your Sanctuary. 

||4||8||13||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ ॥੪॥੮॥੧੩॥

34382 805 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7011 Published: March 06/ 2014



34383 805 moih inrgun sB 
guxh ibhUnw]

Mohi Niragun 

Sabh Guneh 

Bihoonaa ||

I am worthless, totally 

lacking all virtues.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਣ-ਹੀਨ ਨੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੂੂੰ -

34384 805 dieAw Dwir  
Apunw kir 
lInw]1]

Dhaeiaa Dhhaar 

Apunaa Kar 

Leenaa ||1||

Bless me with Your 

Mercy, and make me 

Your Own. ||1||

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ 
(ਦਾਸ) ਬਣਾ ਜਲਆ ॥੧॥

34385 805 myrw mnu qnu hir 
gopwil suhwieAw]

Maeraa Man Than 

Har Gopaal 

Suhaaeiaa ||

My mind and body are 

embellished by the 

Lord, the Lord of the 

World.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

34386 805 kir ikrpw pRBu  
Gr mih 
AwieAw]1]rhwau
]

Kar Kirapaa Prabh 

Ghar Mehi Aaeiaa 

||1|| Rehaao ||

Granting His Mercy, 

God has come into the 

home of my heart. 

||1||Pause||

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34387 805 Bgiq vCl BY 
kwtnhwry]

Bhagath Vashhal 

Bhai 

Kaattanehaarae ||

He is the Lover and 

Protector of His 

devotees, the 

Destroyer of fear.

ਹੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!

34388 805 sMswr swgr Ab 
auqry pwry]2]

Sansaar Saagar Ab 

Outharae Paarae 

||2||

Now, I have been 

carried across the 

world-ocean. ||2||

ਹੁਣ (ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈਂ) ਮੈਂ (ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੨॥
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34389 805 piqq pwvn pRB 
ibrdu byid 
lyiKAw]

Pathith Paavan 

Prabh Biradh 

Baedh Laekhiaa ||

It is God's Way to 

purify sinners, say the 

Vedas.

ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਹਰੇਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਨੇ ਜਿਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਲਜਖਆ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

34390 805 pwrbRhmu so nYnhu 
pyiKAw]3]

Paarabreham So 

Nainahu Paekhiaa 

||3||

I have seen the 

Supreme Lord with my 

eyes. ||3||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ) 
ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ॥੩॥

34391 805 swDsMig pRgty 
nwrwiex]

Saadhhasang 

Pragattae 

Naaraaein ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the Lord 

becomes manifest.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

34392 805 nwnk dws siB 
dUK 
plwiex]4]9]1
4]

Naanak Dhaas 

Sabh Dhookh 

Palaaein 

||4||9||14||

O slave Nanak, all 

pains are relieved. 

||4||9||14||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੯॥੧੪॥

34393 805 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34394 805 kvnu jwnY pRB 
qum@rI syvw]

Kavan Jaanai 

Prabh Thumharee 

Saevaa ||

Who can know the 

value of serving You, 

God?

(ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਬਲ) ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ,
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34395 805 pRB AivnwsI  
AlK AByvw]1]

A-lK Prabh Avinaasee 

Alakh Abhaevaa 

||1||

God is imperishable, 

invisible and 

incomprehensible. 

||1||

ਹੇ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਅਭੇਵ ਪਿਭੂ! 
(ਇਹ ਿਾਚ ਤੇਰੀ ਜਕਿਪਾ 
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ) 

॥੧॥
34396 805 gux byAMq pRB 

gihr gMBIry]

Gun Baeanth 

Prabh Gehir 

Ganbheerae ||

His Glorious Virtues 

are infinite; God is 

profound and 

unfathomable.

ਹੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ।

34397 805 aUc mhl suAwmI 
pRB myry]

Ooch Mehal 

Suaamee Prabh 

Maerae ||

The Mansion of God, 

my Lord and Master, is 

lofty and high.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਆਤਮਕ ਮੂੰਡਲਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ 

ਹਨ।

34398 805 qU AprMpr  
Twkur 
myry]1]rhwau]

Ap-rMpr Thoo Aparanpar 

Thaakur Maerae 

||1|| Rehaao ||

You are unlimited, O 

my Lord and Master. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਤੂੂੰ  ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34399 805 eyks ibnu nwhI 
ko dUjw]

Eaekas Bin Naahee 

Ko Dhoojaa ||

There is no other than 

the One Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

34400 805 qum@ hI jwnhu  
ApnI pUjw]2]

pUjw:polw bolo Thumh Hee 

Jaanahu Apanee 

Poojaa ||2||

You alone know Your 

worship and 

adoration. ||2||

ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ (ਕਰਨ ਦਾ 
ਢੂੰਗ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ 
॥੨॥

34401 805 Awphu kCU n 
hovq BweI]

Aapahu Kashhoo 

N Hovath Bhaaee 

||

No one can do 

anything by himself, O 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਆਪਣੇ 
ਬਲ ਨਾਲ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ) 
ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
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34402 805 ijsu pRBu dyvY so 
nwmu pweI]3]

Jis Prabh Dhaevai 

So Naam Paaee 

||3||

He alone obtains the 

Naam, the Name of 

the Lord, unto whom 

God bestows it. ||3||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ (ਆਪ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

34403 805 khu nwnk jo jnu 
pRB BwieAw]

Kahu Naanak Jo 

Jan Prabh 

Bhaaeiaa ||

Says Nanak, that 

humble being who 

pleases God,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

34404 805 gux inDwn pRBu  
iqn hI 
pwieAw]4]10]
15]

Gun Nidhhaan 

Prabh Thin Hee 

Paaeiaa 

||4||10||15||

He alone finds God, 

the treasure of virtue. 

||4||10||15||

ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਿਭੂ (ਦਾ ਜਮਲਾਪ) ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੪॥੧੦॥੧੫॥

34405 805 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34406 805 mwq grB mih  
hwQ dy rwiKAw]

Maath Garabh 

Mehi Haathh Dhae 

Raakhiaa ||

Extending His Hand, 

the Lord protected 

you in your mother's 

womb.

(ਹੇ ਮੂਰਖ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ ) 
ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ (ਆਪਣਾ) ਹੱਥ 

ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ,

34407 805 hir rsu Coif  
ibiKAw Plu 
cwiKAw]1]

Har Ras Shhodd 

Bikhiaa Fal 

Chaakhiaa ||1||

Renouncing the 

sublime essence of the 

Lord, you have tasted 

the fruit of poison. 

||1||

ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦਾ ਿਲ ਚੱਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧॥
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34408 805 Bju goibMd sB 
Coif jMjwl ]

Bhaj Gobidh Sabh 

Shhodd Janjaal ||

Meditate, vibrate on 

the Lord of the 

Universe, and 

renounce all 

entanglements.

ਹੇ ਮੂਰਖ (ਮਨੱੁਖ)! ਮੋਹ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਤਣਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ।

34409 805 jb jmu Awie 
sMGwrY mUVy qb 
qnu ibnis jwie 
byhwl]1]rhwau]

Jab Jam Aae 

Sanghaarai 

Moorrae Thab 

Than Binas Jaae 

Baehaal ||1|| 

Rehaao ||

When the Messenger 

of Death comes to 

murder you, O fool, 

then your body will be 

shattered and 

helplessly crumble. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਿਮਦੂਤ ਆ ਕੇ ਮਾਰੂ 

ਹੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਸਰੀਰ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34410 805 qnu mnu Dnu  
Apnw kir 
QwipAw]

Than Man Dhhan 

Apanaa Kar 

Thhaapiaa ||

You hold onto your 

body, mind and 

wealth as your own,

(ਹੇ ਮੂਰਖ!) ਤੂੂੰ  ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ , 
ਇਸ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਮੂੰਨੀ 
ਬੈਠਾ ਹੈਂ,

34411 805 krnhwru iek 
inmK n 
jwipAw]2]

Karanehaar Eik 

Nimakh N Jaapiaa 

||2||

And you do not 

meditate on the 

Creator Lord, even for 

an instant. ||2||

ਪਰ ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਪਲ 

ਭਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਸਮਜਰਆ ॥੨॥

34412 805 mhw moh AMD kUp 
pirAw]

Mehaa Moh 

Andhh Koop 

Pariaa ||

You have fallen into 

the deep, dark pit of 

great attachment.

(ਹੇ ਮੂਰਖ!) ਤੂੂੰ  ਮੋਹ ਦੇ ਬੜੇ 

ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਜਵਚ ਜਡੱਗਾ 
ਜਪਆ ਹੈਂ,
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34413 805 pwrbRhmu mwieAw 
ptil 
ibsirAw]3]

(ptil)pVdy 
krky[ptil:polw bolo

Paarabreham 

Maaeiaa Pattal 

Bisariaa ||3||

Caught in the illusion 

of Maya, you have 

forgotten the 

Supreme Lord. ||3||

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ 

ਓਹਲੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱ ਲ 

ਚੁਕਾ ਹੈ ॥੩॥

34414 805 vfYBwig pRB 
kIrqnu gwieAw]

Vaddai Bhaag 

Prabh Keerathan 

Gaaeiaa ||

By great good fortune, 

one sings the Kirtan of 

God's Praises.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

34415 805 sMqsMig nwnk 
pRBu 
pwieAw]4]11]1
6]

Santhasang 

Naanak Prabh 

Paaeiaa 

||4||11||16||

In the Society of the 

Saints, Nanak has 

found God. 

||4||11||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 

ਪਿਭੂ (ਦਾ ਜਮਲਾਪ) ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ ॥੪॥੧੧॥੧੬॥

34416 805 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34417 805 mwq ipqw suq 
bMDp BweI]

Maath Pithaa Suth 

Bandhhap Bhaaee 

||

Mother, father, 

children, relatives and 

siblings

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਪੱੁਤਰ, 

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭਰਾ-

34418 805 nwnk hoAw 
pwrbRhmu 
shweI]1]

Naanak Hoaa 

Paarabreham 

Sehaaee ||1||

- O Nanak, the 

Supreme Lord is our 

help and support. 

||1||

(ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਾਂਗ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾ 
ਮਦਦਗਾਰ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੧॥

34419 805 sUK shj AwnMd 
Gxy]

Sookh Sehaj 

Aanandh Ghanae 

||

He blesses us with 

peace, and abundant 

celestial bliss.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,
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34420 805 guru pUrw pUrI jw 
kI bwxI Aink 
guxw jw ky jwih 
n gxy]1]rhwau]

Gur Pooraa 

Pooree Jaa Kee 

Baanee Anik 

Gunaa Jaa Kae 

Jaahi N Ganae 

||1|| Rehaao ||

Perfect is the Bani, the 

Word of the Perfect 

Guru. His Virtues are 

so many, they cannot 

be counted. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ (ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ) 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ (ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ) 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ ਿੋ ਜਗਣਨ-

ਗੋਚਰੇ ਨਹੀਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34421 805 sgl srMjwm  
kry pRBu Awpy]

Sagal Saranjaam 

Karae Prabh 

Aapae ||

God Himself makes all 

arrangements.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਰਨ 

ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚਾੜਹਨ ਦੇ ਪਿਬੂੰ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ,

34422 805 Bey mnorQ so pRBu 
jwpy]2]

Bheae Manorathh 

So Prabh Jaapae 

||2||

Meditating on God, 

desires are fulfilled. 

||2||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥

34423 805 ArQ Drm kwm 
moK kw dwqw]

Arathh Dhharam 

Kaam Mokh Kaa 

Dhaathaa ||

He is the Giver of 

wealth, Dharmic faith, 

pleasure and 

liberation.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਜਸੱਧ 

ਮੂੰ ਨੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ) 
ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਦਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ।
34424 806 pUrI BeI ismir 

ismir 
ibDwqw]3]

Pooree Bhee 

Simar Simar 

Bidhhaathaa ||3||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on the 

Creator Lord, the 

Architect of Destiny, I 

am fulfilled. ||3||

ਉਸ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਘਾਲ-ਕਮਾਈ 

ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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34425 806 swDsMig nwnik 
rMgu mwixAw]

Saadhhasang 

Naanak Rang 

Maaniaa ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, Nanak enjoys the 

Lord's Love.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ ਨੇ (ਤਾਂ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਹੈ,

34426 806 Gir AwieAw pUrY 
guir 
AwixAw]4]12]
17]

Ghar Aaeiaa 

Poorai Gur Aaniaa 

||4||12||17||

He has returned 

home, with the 

Perfect Guru. 

||4||12||17||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਨਾਨਕ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ, 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਲਆ ਕੇ ਵਸਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੪॥੧੨॥੧੭॥

34427 806 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34428 806 sRb inDwn pUrn 
gurdyv]1]rhwau]

Srab Nidhhaan 

Pooran Guradhaev 

||1|| Rehaao ||

All treasures come 

from the Perfect 

Divine Guru. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34429 806 hir hir nwmu 
jpq nr jIvy]

Har Har Naam 

Japath Nar Jeevae 

||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, the 

man lives.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
34430 806 mir KuAwru  

swkq nr 
QIvy]1]

Mar Khuaar 

Saakath Nar 

Thheevae ||1||

The faithless cynic dies 

in shame and misery. 

||1||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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34431 806 rwm nwmu hoAw 
rKvwrw]

Raam Naam Hoaa 

Rakhavaaraa ||

The Name of the Lord 

has become my 

Protector.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ) ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਹਰ ਥਾਂ 
ਉਸ ਦਾ) ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

34432 806 JK mwrau swkqu 
vycwrw]2]

Jhakh Maaro 

Saakath 

Vaechaaraa ||2||

The wretched, 

faithless cynic makes 

only useless efforts. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟਾ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ ਜਵਚਾਰਾ (ਉਸ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਆਜਦਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ) ਜਪਆ 

ਝਖਾਂ ਮਾਰੇ (ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ 

ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ॥੨॥

34433 806 inMdw kir kir  
pcih Gnyry]

Nindhaa Kar Kar 

Pachehi 

Ghanaerae ||

Spreading slander, 

many have been 

ruined.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ (ਸਗੋਂ) 
ਜਖੱਝਦੇ (ਹੀ) ਹਨ।

34434 806 imrqk Pws glY 
isir pYry]3]

(imrqk)mOq 
dI(Pws)PwhI pYNdI hY 
isir qoN pYrW q`k

Mirathak Faas 

Galai Sir Pairae 

||3||

Their necks, heads and 

feet are tied by 

death's noose. ||3||

(ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪੈਰਾਂ ਜਵਚ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

34435 806 khu nwnk jpih 
jn nwm]

Kahu Naanak 

Japehi Jan Naam ||

Says Nanak, the 

humble devotees 

chant the Naam, the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਬੇ-ਸ਼ੱਕ) ਆਖ-

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ,
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34436 806 qw ky inkit n 
AwvY 
jwm]4]13]18]

Thaa Kae Nikatt N 

Aavai Jaam 

||4||13||18||

The Messenger of 

Death does not even 

approach them. 

||4||13||18||

ਿਮ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕ ਸਕਦਾ ॥੪॥੧੩॥੧੮॥

34437 806 rwgu iblwvlu 
mhlw 5 Gru 4 
dupdy

Raag Bilaaval 

Mehalaa 5 Ghar 4 

Dhupadhae

Raag Bilaaval, Fifth 

Mehl, Fourth House, 

Du-Padas:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

34438 806 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

34439 806 kvn sMjog  
imlau pRB Apny]

Kavan Sanjog Milo 

Prabh Apanae ||

What blessed destiny 

will lead me to meet 

my God?

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਕੇਹੜੇ ਮੁਹੂਰਤ 

ਹਨ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਸਕਾਂ?

34440 806 plu plu inmK  
sdw hir 
jpny]1]

Pal Pal Nimakh 

Sadhaa Har 

Japanae ||1||

Each and every 

moment and instant, I 

continually meditate 

on the Lord. ||1||

(ਉਹ ਲਗਨ ਮੁਹੂਰਤ ਤਾਂ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਨ) ਇਕ ਇਕ ਪਲ, 

ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾ 
ਭਰ ਭੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
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34441 806 crnkml pRB ky 
inq iDAwvau]

Charan Kamal 

Prabh Kae Nith 

Dhhiaavo ||

I meditate continually 

on the Lotus Feet of 

God.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਹ ਕੇਹੜੀ ਸੁਮਜਤ 

ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ 
ਰਹਾਂ?

34442 806 kvn sumiq ijqu 
pRIqmu 
pwvau]1]rhwau]

su-m`iq Kavan S Math Jith 

Preetham Paavo 

||1|| Rehaao ||

What wisdom will lead 

me to attain my 

Beloved? 

||1||Pause||

ਉਹ ਕੇਹੜੀ ਸੁਚੱਿੀ ਮਜਤ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕਾਂ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34443 806 AYsI ikRpw krhu  
pRB myry]

Aisee Kirapaa 

Karahu Prabh 

Maerae ||

Please, bless me with 

such Mercy, O my God,

(ਪਰ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਸਮਰਨ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ-

) ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰ,

34444 806 hir nwnk ibsru  
n kwhU 
byry]2]1]19]

Har Naanak Bisar 

N Kaahoo Baerae 

||2||1||19||

That Nanak may 

never, ever forget You. 

||2||1||19||

ਜਕ, ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ 

॥੨॥੧॥੧੯॥

34445 806 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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34446 806 crnkml pRB  
ihrdY iDAwey]

Charan Kamal 

Prabh Hiradhai 

Dhhiaaeae ||

Within my heart, I 

meditate on the Lotus 

Feet of God.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

34447 806 rog gey sgly 
suK pwey]1]

Rog Geae Sagalae 

Sukh Paaeae ||1||

Disease is gone, and I 

have found total 

peace. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, 

ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਏ ॥੧॥
34448 806 guir duKu kwitAw  

dIno dwnu]

Gur Dhukh 

Kaattiaa Dheeno 

Dhaan ||

The Guru relieved my 

sufferings, and blessed 

me with the gift.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ) 
ਦਾਤ ਦੇ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਦੱੁਖ ਭੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ।
34449 806 sPl jnmu jIvn 

prvwnu]1]rhwau
]

Safal Janam 

Jeevan Paravaan 

||1|| Rehaao ||

My birth has been 

rendered fruitful, and 

my life is approved. 

||1||Pause||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਗਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34450 806 AkQ kQw  
AMimRq pRB bwnI]

(A-kQ)kQw 
bwnI[AkQ:polw bolo

Akathh Kathhaa 

Anmrith Prabh 

Baanee ||

The Ambrosial Bani of 

God's Word is the 

Unspoken Speech.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

34451 806 khu nwnk jip 
jIvy 
igAwnI]2]2]2
0]

Kahu Naanak Jap 

Jeevae Giaanee 

||2||2||20||

Says Nanak, the 

spiritually wise live by 

meditating on God. 

||2||2||20||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੨੦॥
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34452 806 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34453 806 sWiq pweI guir 
siqguir pUry]

Saanth Paaee Gur 

Sathigur Poorae ||

The Guru, the Perfect 

True Guru, has blessed 

me with peace and 

tranquility.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਠੂੰ ਡ ਵਰਤਾ 
ਜਦੱਤੀ,

34454 806 suK aupjy bwjy 
Anhd 
qUry]1]rhwau]

Sukh Oupajae 

Baajae Anehadh 

Thoorae ||1|| 

Rehaao ||

Peace and joy have 

welled up, and the 

mystical trumpets of 

the unstruck sound 

current vibrate. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਗਏ (ਮਾਨੋ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਇਕ-ਰਸ ਸਾਰੇ ਵਾਿ ੇਵੱਿਣ 

ਲੱਗ ਪਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34455 806 qwp pwp sMqwp 
ibnwsy]

Thaap Paap 

Santhaap Binaasae 

||

Sufferings, sins and 

afflictions have been 

dispelled.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ 

ਗਏ,

34456 806 hir ismrq  
iklivK siB 
nwsy]1]

Har Simarath 

Kilavikh Sabh 

Naasae ||1||

Remembering the 

Lord in meditation, all 

sinful mistakes have 

been erased. ||1||

(ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ) 

ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ॥੧॥

34457 806 Andu krhu imil 
suMdr nwrI]

Anadh Karahu Mil 

Sundhar Naaree ||

Joining together, O 

beautiful soul-brides, 

celebrate and make 

merry.

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸੋਹਣੇ (ਬਣ ਚੁਕੇ) ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਓ! ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 

ਰਲ ਕੇ (ਸਤਸੂੰਗ ਮਨਾ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।
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34458 806 guir nwnk myrI 
pYj 
svwrI]2]3]21
]

Gur Naanak 

Maeree Paij 

Savaaree 

||2||3||21||

Guru Nanak has saved 

my honor. 

||2||3||21||

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਪ 

ਪਾਪ ਸੂੰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ) ਮੇਰੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ 

॥੨॥੩॥੨੧॥

34459 806 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34460 806 mmqw moh DRoh 
mid mwqw bMDin 
bwiDAw Aiq 
ibkrwl]

m`wqw Mamathaa Moh 

Dhhroh Madh 

Maathaa 

Bandhhan 

Baadhhiaa Ath 

Bikaraal ||

Intoxicated with the 

wine of attachment, 

love of worldly 

possessions and 

deceit, and bound in 

bondage, he is wild 

and hideous.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਿੀਵ) ਅਪਣੱਤ ਦੇ 

ਮਦ ਜਵਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ, 

ਠੱਗੀ-ਚਾਲਾਕੀ ਦੇ ਮਦ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਿਕੜ ਨਾਲ ਬੱਝਾ 
ਹੋਇਆ ਿੀਵ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

34461 806 idnu idnu iCjq  
ibkwr krq 
AauD PwhI PwQw  
jm kY jwl]1]

(iC`jq)AOguxW ivkwrW 
dI PwhI

Dhin Dhin Shhijath 

Bikaar Karath 

Aoudhh Faahee 

Faathhaa Jam Kai 

Jaal ||1||

Day by day, his life is 

winding down; 

practicing sin and 

corruption, he is 

trapped by the noose 

of Death. ||1||

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਵਕਾਰ ਕਰਜਦਆਂ 

ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਇਹ ਿਮ ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ 

ਿਮ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

34462 806 qyrI srix pRB 
dIn dieAwlw]

Thaeree Saran 

Prabh Dheen 

Dhaeiaalaa ||

I seek Your Sanctuary, 

O God, Merciful to the 

meek.

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।
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34463 806 mhw ibKm swgru 
Aiq BwrI  
auDrhu swDUsMig 
rvwlw]1]rhwau]

AOguxW qoN (au-
Drhu)auDwrnw kro

Mehaa Bikham 

Saagar Ath 

Bhaaree 

Oudhharahu 

Saadhhoo Sang 

Ravaalaa ||1|| 

Rehaao ||

I have crossed over 

the terrible, 

treacherous, 

enormous world-

ocean, with the dust 

of the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy. ||1||Pause||

ਇਹ (ਸੂੰਸਾਰ-) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਬਹੁਤ 

ਵੱਡਾ ਹੈ, (ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣਾ) ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਰੱਖ ਕੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34464 806 pRB suKdwqy 
smrQ suAwmI  
jIau ipMfu sBu 
qumrw mwl]

smr`Q Prabh 

Sukhadhaathae 

Samarathh 

Suaamee Jeeo 

Pindd Sabh 

Thumaraa Maal ||

O God, Giver of peace, 

All-powerful Lord and 

Master, my soul, body 

and all wealth are 

Yours.

ਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਸੁਆਮੀ! (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲੇ ਹੋਏ) 

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ।

34465 806 BRm ky bMDn 
kwthu prmysr  
nwnk ky pRB 
sdw 
ikRpwl]2]4]22
]

Bhram Kae 

Bandhhan 

Kaattahu 

Paramaesar 

Naanak Kae Prabh 

Sadhaa Kirapaal 

||2||4||22||

Please, break my 

bonds of doubt, O 

Transcendent Lord, 

forever Merciful God 

of Nanak. 

||2||4||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਦਾ 
ਜਕਰਪਾਲ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਪਰਮੇਸਰ! 

(ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਭਟਕ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਇਹ) 

ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਦੇਹ 

॥੨॥੪॥੨੨॥

34466 806 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 
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34467 806 sgl AnMdu 
kIAw prmysir  
Apxw ibrdu 
sm@wirAw]

Sagal Anandh 

Keeaa Paramaesar 

Apanaa Biradh 

Samhaariaa ||

The Transcendent 

Lord has brought bliss 

to all; He has 

confirmed His Natural 

Way.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਾਣੋ 
ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਮੱੁਢ-

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ (ਭਗਜਤ-ਵਛਲ 

ਹੋਣ ਦਾ) ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ ਚੇਤੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ (ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ) ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

34468 806 swD jnw hoey 
ikrpwlw ibgsy 
siB 
prvwirAw]1]

Saadhh Janaa 

Hoeae Kirapaalaa 

Bigasae Sabh 

Paravaariaa ||1||

He has become 

Merciful to the 

humble, holy Saints, 

and all my relatives 

blossom forth in joy. 

||1||

ਆਪਣ ੇਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਉਤੇ ਸਦਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ (ਸਾਰੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਭੀ) ਆਨੂੰ ਦ-

ਭਰਪੂਰ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

34469 806 kwrju siqguir 
Awip svwirAw]

Kaaraj Sathigur 

Aap Savaariaa ||

The True Guru Himself 

has resolved my 

affairs.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੇਵੀ 
ਆਜਦਕ ਦੀ ਪੂਿਾ ਦੀ ਕੋਈ 

ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਵੇਖੋ, 

ਹਜਰਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਚੀਚਕ ਦੇ ਤਾਪ 

ਤੋਂ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 

ਵੱਡਾ) ਕੂੰਮ (ਮੇਰੇ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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34470 807 vfI Awrjw hir 
goibMd kI sUK 
mMgl kilAwx 
bIcwirAw]1]rhw
au]

Vaddee Aarajaa 

Har Gobindh Kee 

Sookh Mangal 

Kaliaan 

Beechaariaa ||1|| 

Rehaao ||

He has blessed 

Hargobind with long 

life, and taken care of 

my comfort, happiness 

and well-being. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ) ਹਜਰਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਦੀ ਉਮਰ ਲੂੰ ਮੀ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, 

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹਜਰਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਨੂੂੰ ) ਸੁਖ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

34471 807 vx iqRx iqRBvx 
hirAw hoey sgly 
jIA swDwirAw]

Van Thrin 

Thribhavan Hariaa 

Hoeae Sagalae 

Jeea Saadhhaariaa 

||

The forests, meadows 

and the three worlds 

have blossomed forth 

in greenery; He gives 

His Support to all 

beings.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿੂੰਗਲ ਸਾਰੀ 
ਬਨਸਪਤੀ, ਜਤੂੰ ਨੇ ਹੀ ਭਵਨ 

ਹਰੇ-ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

34472 807 mn ieCy nwnk 
Pl pwey pUrn 
ieC 
pujwirAw]2]5]
23]

Man Eishhae 

Naanak Fal Paaeae 

Pooran Eishh 

Pujaariaa 

||2||5||23||

Nanak has obtained 

the fruits of his mind's 

desires; his desires are 

totally fulfilled. 

||2||5||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੇਹੜੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ) ਉਹ ਮਨ-ਮੂੰਗੀਆਂ 

ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਬੱਸ! ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆ ਕਰੋ) ॥੨॥੫॥੨੩॥

34473 807 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 
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34474 807 ijsu aUpir hovq 
dieAwlu]

Jis Oopar Hovath 

Dhaeiaal ||

One who is blessed by 

the Lord's Mercy

(ਗੁਰੂ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

34475 807 hir ismrq kwtY 
so 
kwlu]1]rhwau]

Har Simarath 

Kaattai So Kaal 

||1|| Rehaao ||

Passes his time in 

contemplative 

meditation. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਿਾਲ ਕੱਟ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34476 807 swDsMig BjIAY 
gopwlu]

Saadhhasang 

Bhajeeai Gopaal ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, meditate, and 

vibrate upon the Lord 

of the Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਿਗਤ-ਪਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

34477 807 gun gwvq qUtY 
jm jwlu]1]

Gun Gaavath 

Thoottai Jam Jaal 

||1||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

the noose of death is 

cut away. ||1||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਿਮ ਦਾ ਿਾਲ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

34478 807 Awpy siqguru  
Awpy pRiqpwl]

Aapae Sathigur 

Aapae Prathipaal 

||

He Himself is the True 

Guru, and He Himself 

is the Cherisher.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ 

(ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਮ ਿਾਲ ਤੋਂ) ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

34479 807 nwnku jwcY swD 
rvwl]2]6]24]

Naanak Jaachai 

Saadhh Ravaal 

||2||6||24||

Nanak begs for the 

dust of the feet of the 

Holy. ||2||6||24||

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਨਾਨਕ (ਸਦਾ) ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੬॥੨੪॥

34480 807 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 
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34481 807 mn mih isMchu  
hir hir nwm]

Man Mehi 

Sinchahu Har Har 

Naam ||

Irrigate your mind 

with the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਸੂੰ ਿਦਾ ਰਹੁ,

34482 807 An idnu kIrqnu  
hir gux gwm]1]

Anadhin 

Keerathan Har 

Gun Gaam ||1||

Night and day, sing the 

Kirtan of the Lord's 

Praises. ||1||

ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਜਰਆ ਕਰ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ 

ਕਰ ॥੧॥

34483 807 AYsI pRIiq krhu  
mn myry]

Aisee Preeth 

Karahu Man 

Maerae ||

Enshrine such love, O 

my mind,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਪਆਰ ਬਣਾ,

34484 807 AwT phr pRB 
jwnhu 
nyry]1]rhwau]

Aath Pehar Prabh 

Jaanahu Naerae 

||1|| Rehaao ||

That twenty-four 

hours a day, God will 

seem near to you. 

||1||Pause||

ਜਕ ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦਾ ਸਮਝ ਸਕੇਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34485 807 khu nwnk jw ky 
inrml Bwg]

Kahu Naanak Jaa 

Kae Niramal Bhaag 

||

Says Nanak, one who 

has such immaculate 

destiny

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ (ਿਾਗਦੇ 

ਹਨ)

34486 807 hir crnI qw kw 
mnu 
lwg]2]7]25]

Har Charanee 

Thaa Kaa Man 

Laag ||2||7||25||

- his mind is attached 

to the Lord's Feet. 

||2||7||25||

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੭॥੨੫॥

34487 807 iblwvlu mhlw 
5]
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34488 807 rogu gieAw pRiB 
Awip gvwieAw]

Rog Gaeiaa Prabh 

Aap Gavaaeiaa ||

The disease is gone; 

God Himself took it 

away.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਰੋਗ) ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ 
ਹੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

34489 807 nId peI suK 
shj Gru 
AwieAw]1]rhwau
]

Needh Pee Sukh 

Sehaj Ghar Aaeiaa 

||1|| Rehaao ||

I sleep in peace; 

peaceful poise has 

come to my home. 

||1||Pause||

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ 

ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ 
ਅਵਸਥਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34490 807 rij rij Bojnu 
Kwvhu myry BweI]

r`ij Raj Raj Bhojan 

Khaavahu Maerae 

Bhaaee ||

Eat to your fill, O my 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਿੂੰ ਦ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਹ) 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਰੱਿ ਰੱਿ ਕੇ ਖਾਇਆ 

ਕਰ।

34491 807 AMimRq nwmu ird 
mwih iDAweI]1]

Anmrith Naam 

Ridh Maahi 

Dhhiaaee ||1||

Meditate on the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord, 

within your heart. 

||1||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਧਆਇਆ ਕਰ ॥੧॥

34492 807 nwnk gur pUry 
srnweI]

Naanak Gur 

Poorae Saranaaee 

||

Nanak has entered the 

Sanctuary of the 

Perfect Guru,

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ,

34493 807 ijin Apny nwm 
kI pYj 
rKweI]2]8]26
]

Jin Apanae Naam 

Kee Paij Rakhaaee 

||2||8||26||

Who has preserved 

the honor of His 

Name. ||2||8||26||

(ਗੁਰੂ ਸਰਨ-ਪਏ ਦੀ ਸਹੈਤਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ) ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਸਦਾ) ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਮ 

ਦੀ ਲਾਿ ਪਾਲੀ ਹੈ ॥੨॥੮॥੨੬॥
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34494 807 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34495 807 siqgur kir dIny 
AsiQr Gr 
bwr]rhwau]

Sathigur Kar 

Dheenae Asathhir 

Ghar Baar || 

Rehaao ||

The True Guru has 

protected my hearth 

and home, and made 

them permanent. 

||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ-ਸੂੰਸਥਾ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ 

ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਰਹਾਉ॥

34496 807 jo jo inMd krY 
ien igRhn kI  
iqsu AwgY hI 
mwrY krqwr]1]

(igRhn)gurUu-GrW, gurUu-
GrW c syvw krn vwly 
gursyvkW[ gi Rhn

Jo Jo Nindh Karai 

Ein Grihan Kee 

This Aagai Hee 

Maarai Karathaar 

||1||

Whoever slanders 

these homes, is pre-

destined by the 

Creator Lord to be 

destroyed. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਸਤਸੂੰਗ ਤੋਂ 
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਦੱਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
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34497 807 nwnk dws qw kI 
srnweI jw ko 
sbdu AKMf 
Apwr]2]9]27
]

Naanak Dhaas 

Thaa Kee 

Saranaaee Jaa Ko 

Sabadh Akhandd 

Apaar 

||2||9||27||

Slave Nanak seeks the 

Sanctuary of God; the 

Word of His Shabad is 

unbreakable and 

infinite. ||2||9||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਟੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ) ॥੨॥੯॥੨੭॥

34498 807 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34499 807 qwp sMqwp sgly 
gey ibnsy qy rog]

Thaap Santhaap 

Sagalae Geae 

Binasae Thae Rog 

||

The fever and sickness 

are gone, and the 

diseases are all 

dispelled.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ) (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦੁਆਰਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
34500 807 pwrbRhim qU 

bKisAw sMqn 
rs Bog]rhwau]

Paarabreham 

Thoo Bakhasiaa 

Santhan Ras Bhog 

|| Rehaao ||

The Supreme Lord 

God has forgiven you, 

so enjoy the happiness 

of the Saints. 

||Pause||

ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਸੂੰਤਾਂ 
ਵਾਲੇ (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦੇ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਰਹਾਉ॥

34501 807 srb suKw qyrI 
mMflI qyrw mnu 
qnu Awrog]

(mMflI)siqsMgq Sarab Sukhaa 

Thaeree 

Manddalee 

Thaeraa Man Than 

Aarog ||

All joys have entered 

your world, and your 

mind and body are 

free of disease.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇ ਤੂੂੰ  ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵਰਤਦਾ 
ਰਹੇਂਗਾ, ਤਾਂ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੇਰੇ 

ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਰਜਹਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ 

ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰਾ 
ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਹੇਗਾ।
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34502 807 gun gwvhu inq 
rwm ky ieh 
AvKd jog]1]

Gun Gaavahu Nith 

Raam Kae Eih 

Avakhadh Jog 

||1||

So chant continuously 

the Glorious Praises of 

the Lord; this is the 

only potent medicine. 

||1||

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ, (ਤਾਪ ਸੂੰਤਾਪ ਅਤੇ 

ਰੋਗ ਆਜਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਇਹ ਦਵਾਈ ਿਬਵੀਂ ਹੈ 

॥੧॥

34503 807 Awie bshu Gr 
dys mih ieh 
Bly sMjog]

Aae Basahu Ghar 

Dhaes Mehi Eih 

Bhalae Sanjog ||

So come, and dwell in 

your home and native 

land; this is such a 

blessed and auspicious 

occasion.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਜਦਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ 

ਅਵਸਰ ਹਨ (ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ 

ਇਹ ਿਨਮ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭਟਕਣਾ ਛਡ ਕੇ) 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਦੇਸ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ।

34504 807 nwnk pRB supRsMn 
Bey lih gey 
ibEg]2]10]2
8]

supRsMn Naanak Prabh 

Suprasann Bheae 

Lehi Geae Bioug 

||2||10||28||

O Nanak, God is totally 

pleased with you; your 

time of separation has 

come to an end. 

||2||10||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

(ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਜਵਛੋੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੧੦॥੨੮॥

34505 807 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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34506 807 kwhU sMig n 
cwlhI mwieAw 
jMjwl]

Kaahoo Sang N 

Chaalehee 

Maaeiaa Janjaal ||

The entanglements of 

Maya do not go along 

with anyone.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਸਦਾ ਇਹ) ਯਕੀਨ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਖਲਾਰੇ ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ।

34507 807 aUiT isDwry 
CqRpiq sMqn kY 
iKAwl]rhwau]

Ooth Sidhhaarae 

Shhathrapath 

Santhan Kai Khiaal 

|| Rehaao ||

Even kings and rulers 

must arise and depart, 

according to the 

wisdom of the Saints. 

||Pause||

ਰਾਿ ੇਮਹਾਰਾਿੇ ਭੀ (ਮੌਤ 

ਆਉਣ ਤੇ) ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ) ਰਹਾਉ॥

34508 807 AhMbuiD kau 
ibnsnw ieh Dur 
kI Fwl]

Ahanbudhh Ko 

Binasanaa Eih 

Dhhur Kee Dtaal ||

Pride goes before the 

fall - this is a primal 

law.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ 

ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਜਕ ਮੈਂ ਵੱਡਾ 
ਬਣ ਿਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਿਾਵਾਂ-
ਇਸ) ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੀ ਹੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ 

ਨੂੂੰ  (ਜ਼ਰੂਰ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ-ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਧੁਰ-

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

34509 807 bhu jonI jnmih 
mrih ibiKAw 
ibkrwl]1]

Bahu Jonee 

Janamehi Marehi 

Bikhiaa Bikaraal 

||1||

Those who practice 

corruption and sin, are 

born into countless 

incarnations, only to 

die again. ||1||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਇਹੀ 
ਜਭਆਨਕ ਨਤੀਿੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਮਾਇਆ-ਗਿਸੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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34510 807 siq bcn swDU 
khih inq jpih 
gupwl]

Sath Bachan 

Saadhhoo Kehehi 

Nith Japehi Gupaal 

||

The Holy Saints chant 

Words of Truth; they 

meditate continually 

on the Lord of the 

Universe.

ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਸਦਾ ਿਗਤ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਹਨ।
34511 807 ismir ismir 

nwnk qry hir ky 
rMg 
lwl]2]11]29
]

Simar Simar 

Naanak Tharae 

Har Kae Rang Laal 

||2||11||29||

Meditating, 

meditating in 

remembrance, O 

Nanak, those who are 

imbued with the color 

of the Lord's Love are 

carried across. 

||2||11||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੂੜਹੇ 
ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ, 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥੧੧॥੨੯॥

34512 807 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34513 807 shj smwiD 
AnMd sUK pUry 
guir dIn]

Sehaj Samaadhh 

Anandh Sookh 

Poorae Gur Dheen 

||

The Perfect Guru has 

blessed me with 

celestial Samaadhi, 

bliss and peace.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਇਕ-ਰਸ 

ਜਟਕਾਉ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇ ਜਦੱਤੇ।
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34514 807 sdw shweI sMig 
pRB AMimRq gux 
cIn]rhwau]

Sadhaa Sehaaee 

Sang Prabh 

Anmrith Gun 

Cheen || Rehaao 

||

God is always my 

Helper and 

Companion; I 

contemplate His 

Ambrosial Virtues. 

||Pause||

ਪਿਭੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ (ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ) ਜਵਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਰਹਾਉ॥

34515 808 jY jYkwru jgqR 
mih locih siB 
jIAw]

jg`qR Jai Jai Kaar Jagathr 

Mehi Lochehi 

Sabh Jeeaa ||

Triumphant cheers 

greet me all across the 

world, and all beings 

yearn for me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਸੋਭਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

(ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨਾ) 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

34516 808 supRsMn Bey 
siqgur pRBU kCu 
ibGnu n 
QIAw]1]

supRsMn Suprasann Bheae 

Sathigur Prabhoo 

Kashh Bighan N 

Thheeaa ||1||

The True Guru and 

God are totally 

pleased with me; no 

obstacle blocks my 

way. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ॥੧॥

34517 808 jw kw AMgu  
dieAwl pRB qw 
ky sB dws]

Jaa Kaa Ang 

Dhaeiaal Prabh 

Thaa Kae Sabh 

Dhaas ||

One who has the 

Merciful Lord God on 

his side - everyone 

becomes his slave.

ਹੇ ਭਾਈ! ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਿਭੂ 
ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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34518 808 sdw sdw 
vifAweIAw  
nwnk gur 
pwis]2]12]30
]

Sadhaa Sadhaa 

Vaddiaaeeaa 

Naanak Gur Paas 

||2||12||30||

Forever and ever, O 

Nanak, glorious 

greatness rests with 

the Guru. 

||2||12||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਦਰ-

ਮਾਣ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥੧੨॥੩੦॥

34519 808 rwgu iblwvlu 
mhlw 5 Gru 5 
caupdy

Raag Bilaaval 

Mehalaa 5 Ghar 5 

Choupadhae

Raag Bilaaval, Fifth 

Mehl, Fifth House, 

Chau-Padas:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

34520 808 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

34521 808 imRq mMfl jgu 
swijAw ijau 
bwlU Gr bwr]

Mrith Manddal Jag 

Saajiaa Jio Baaloo 

Ghar Baar ||

This perishable realm 

and world has been 

made like a house of 

sand.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਇਹ ਿਗਤ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸਾ) 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ (ਜਕ ਇਸ ਉਤੇ) 

ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਿ ਹੈ, ਇਹ ਇਉਂ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰ 

ਆਜਦਕ ਹੋਣ।
34522 808 ibnsq bwr n 

lwgeI ijau 
kwgd bUMdwr]1]

Binasath Baar N 

Laagee Jio 

Kaagadh 

Boondhaar ||1||

In no time at all, it is 

destroyed, like the 

paper drenched with 

water. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨਾਲ 

ਕਾਗ਼ਜ਼ (ਤੁਰਤ) ਗਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਇਹਨਾਂ (ਘਰਾਂ) ਦੇ 

ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ॥੧॥
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34523 808 suin myrI mnsw  
mnY mwih siq 
dyKu bIcwir]

(mnsw)is`iKAw Sun Maeree 

Manasaa Manai 

Maahi Sath 

Dhaekh Beechaar 

||

Listen to me, people: 

behold, and consider 

this within your mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਿੁਰਨੇ! (ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਭਟਕਦੇ ਮਨ!) ਜਧਆਨ ਨਾਲ 

ਸੁਣ। ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, (ਇਹ) 

ਸੱਚ (ਹੈ ਜਕ)

34524 808 isD swiDk 
igrhI jogI qij 
gey Gr 
bwr]1]rhwau]

Sidhh Saadhhik 

Girehee Jogee 

Thaj Geae Ghar 

Baar ||1|| 

Rehaao ||

The Siddhas, the 

seekers, house-

holders and Yogis have 

forsaken their homes 

and left. ||1||Pause||

ਜਸੱਧ ਸਾਜਧਕ ਿੋਗੀ ਜਗਿਹਸਤੀ-
ਸਾਰੇ ਹੀ (ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ) 

ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ (ਇਥੇ ਹੀ) 
ਛੱਡ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰੇ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34525 808 jYsw supnw rYin 
kw qYsw sMswr]

Jaisaa Supanaa 

Rain Kaa Thaisaa 

Sansaar ||

This world is like a 

dream in the night.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਟਕਦੇ ਮਨ!) ਇਹ 

ਿਗਤ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ 

ਨੂੂੰ  (ਸੱੁਤੇ ਜਪਆਂ ਆਇਆ 

ਹੋਇਆ) ਸੁਪਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
34526 808 idRsitmwn sBu 

ibnsIAY ikAw 
lgih gvwr]2]

Dhrisattimaan 

Sabh Binaseeai 

Kiaa Lagehi Gavaar 

||2||

All that is seen shall 

perish. Why are you 

attached to it, you 

fool? ||2||

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਿ ੋਕੁਝ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ। ਤੂੂੰ  
ਇਸ ਜਵਚ ਜਕਉਂ ਮੋਹ ਬਣਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ? ॥੨॥

34527 808 khw su BweI mIq 
hY dyKu nYn 
pswir]

Kehaa S Bhaaee 

Meeth Hai Dhaekh 

Nain Pasaar ||

Where are your 

brothers and friends? 

Open your eyes and 

see!

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਲ ਕੇ ਵੇਖ। 
(ਤੇਰੇ) ਉਹ ਭਰਾ ਉਹ ਜਮੱਤਰ 

ਜਕੱਥੇ ਗਏ ਹਨ?
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34528 808 ieik cwly ieik 
cwlsih siB 
ApnI vwr]3]

cwl-sih Eik Chaalae Eik 

Chaalasehi Sabh 

Apanee Vaar ||3||

Some have gone, and 

some will go; 

everyone must take 

his turn. ||3||

ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਸਰ ਕਈ 

(ਇਥੋਂ) ਿਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਚਲੇ 

ਿਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ ਆਪੋ 

ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ (ਤੁਰੇ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ) ॥੩॥

34529 808 ijn pUrw siqguru 
syivAw sy 
AsiQru hir 
duAwir]

Jin Pooraa 

Sathigur Saeviaa 

Sae Asathhir Har 

Dhuaar ||

Those who serve the 

Perfect True Guru, 

remain ever-stable at 

the Door of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ ਉਹ 

(ਜਦੱਸਦੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਮੋਹ ਪਾਣ 

ਦੇ ਥਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

34530 808 jnu nwnku hir 
kw dwsu hY rwKu 
pYj 
murwir]4]1]31
]

Jan Naanak Har 

Kaa Dhaas Hai 

Raakh Paij Muraar 

||4||1||31||

Servant Nanak is the 

Lord's slave; preserve 

his honor, O Lord, 

Destroyer of ego. 

||4||1||31||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਤਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ) ਲਾਿ ਰੱਖ 

॥੪॥੧॥੩੧॥

34531 808 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34532 808 lokn kIAw 
vifAweIAw  
bYsMqir pwgau]

Lokan Keeaa 

Vaddiaaeeaa 

Baisanthar Paago 

||

The glories of the 

world, I cast into the 

fire.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਲੋਕਾਂ 
ਵਲੋਂ ਜਮਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਜਵਚ ਪਾ ਦੇਣ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਹਾਂ।
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34533 808 ijau imlY 
ipAwrw Awpnw  
qy bol 
krwgau]1]

(bol)bcn[(krwga)ukrW
gw

Jio Milai Piaaraa 

Aapanaa Thae Bol 

Karaago ||1||

I chant those words, 

by which I may meet 

my Beloved. ||1||

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ 

ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ) ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲ 

ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪਏ ॥੧॥

34534 808 jau pRB jIau 
dieAwl hoie  
qau BgqI 
lwgau]

Jo Prabh Jeeo 

Dhaeiaal Hoe Tho 

Bhagathee Laago 

||

When God becomes 

Merciful, then He 

enjoins me to His 

devotional service.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਿੀ ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਣ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

34535 808 lpit rihE mnu 
bwsnw gur imil  
ieh 
iqAwgau]1]rhw
au]

Lapatt Rehiou 

Man Baasanaa Gur 

Mil Eih Thiaago 

||1|| Rehaao ||

My mind clings to 

worldly desires; 

meeting with the 

Guru, I have 

renounced them. 

||1||Pause||

ਇਹ ਮਨ (ਸੂੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀਆਂ) ਵਾਸਨਾਂ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ 

ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਮੈਂ ਛੱਡ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34536 808 krau bynqI Aiq 
GnI iehu jIau 
homwgau]

bMdgI gurU syvw 
c[(jIau)izMdgI[(homwg
au)hvn krIey

Karo Baenathee 

Ath Ghanee Eihu 

Jeeo Homaago ||

I pray with intense 

devotion, and offer 

this soul to Him.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਮੈਂ 
ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ 

ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ 
ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਭੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ 

ਜਦਆਂਗਾ।
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34537 808 ArQ Awn siB 
vwirAw ipRA 
inmK 
sohwgau]2]

Arathh Aan Sabh 

Vaariaa Pria 

Nimakh Sohaago 

||2||

I would sacrifice all 

other riches, for a 

moment's union with 

my Beloved. ||2||

ਜਪਆਰੇ ਦੇ ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਵੱਟੇ 

ਜਵਚ ਮੈਂ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਸਦਕੇ ਕਰ ਜਦਆਂਗਾ 
॥੨॥

34538 808 pMc sMgu gur qy 
Cuty doK Aru 
rwgau]

Panch Sang Gur 

Thae Shhuttae 

Dhokh Ar Raago ||

Through the Guru, I 

am rid of the five 

villains, as well as 

emotional love and 

hate.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਪੂੰਿਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ, 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦਵੈਖ ਅਤੇ ਮੋਹ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

34539 808 irdY pRgwsu pRgt 
BieAw inis 
bwsur jwgau]3]

Ridhai Pragaas 

Pragatt Bhaeiaa 

Nis Baasur Jaago 

||3||

My heart is illumined, 

and the Lord has 

become manifest; 

night and day, I 

remain awake and 

aware. ||3||

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਹੁਣ 

ਮੈਂ (ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ) 
ਰਾਤ ਜਦਨ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੩॥

34540 808 srix sohwgin 
AwieAw ijsu 
msqik Bwgau]

Saran Sohaagan 

Aaeiaa Jis 

Masathak Bhaago 

||

The blessed soul-bride 

seeks His Sanctuary; 

her destiny is recorded 

on her forehead.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੂੰ ਗੇ 

ਭਾਗ ਿਾਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਿੀ ਵਾਂਗ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ) ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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34541 808 khu nwnk iqin 
pwieAw qnu mnu 
sIqlwgau]4]2]
32]

Kahu Naanak Thin 

Paaeiaa Than Man 

Seethalaago 

||4||2||32||

Says Nanak, she 

obtains her Husband 

Lord; her body and 

mind are cooled and 

soothed. ||4||2||32||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

(ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ) ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥੩੨॥

34542 808 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34543 808 lwl rMgu iqs 
kau lgw ijs ky 
vfBwgw]

Laal Rang This Ko 

Lagaa Jis Kae 

Vaddabhaagaa ||

One is dyed in the 

color of the Lord's 

Love, by great good 

fortune.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਣ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ ਦਾ ਗੂੜਹਾ 
ਲਾਲ ਰੂੰਗ ਚੜਹਦਾ ਹੈ।

34544 808 mYlw kdy n 
hoveI nh lwgY  
dwgw]1]

Mailaa Kadhae N 

Hovee Neh Laagai 

Dhaagaa ||1||

This color is never 

muddied; no stain 

ever sticks to it. ||1||

ਇਹ ਰੂੰਗ ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੧॥

34545 808 pRBu pwieAw 
suKdweIAw  
imilAw suK 
Bwie]

Prabh Paaeiaa 

Sukhadhaaeeaa 

Miliaa Sukh Bhaae 

||

He finds God, the 

Giver of peace, with 

feelings of joy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਸਾਰੇ) ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਅਤੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਜਪਆ,
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34546 808 shij smwnw 
BIqry CoifAw nh 
jwie]1]rhwau]

Sehaj Samaanaa 

Bheetharae 

Shhoddiaa Neh 

Jaae ||1|| Rehaao 

||

The Celestial Lord 

blends into his soul, 

and he can never 

leave Him. 

||1||Pause||

ਉਹ (ਸਦਾ) ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਤਨਾ ਰਸ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਰ ਉਹ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34547 808 jrw mrw nh 
ivAwpeI iPir 
dUKu n pwieAw]

Jaraa Maraa Neh 

Viaapee Fir 

Dhookh N Paaeiaa 

||

Old age and death 

cannot touch him, and 

he shall not suffer pain 

again.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਦੀ ਇਸ 

ਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ 

ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

34548 808 pI AMimRqu 
AwGwinAw guir  
Amr 
krwieAw]2]

Pee Anmrith 

Aaghaaniaa Gur 

Amar Karaaeiaa 

||2||

Drinking in the 

Ambrosial Nectar, he 

is satisfied; the Guru 

makes him immortal. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
34549 808 so jwnY ijin 

cwiKAw hir nwmu 
Amolw]

So Jaanai Jin 

Chaakhiaa Har 

Naam Amolaa ||

He alone knows its 

taste, who tastes the 

Priceless Name of the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ 

ਚੱਖ ਵੇਜਖਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਕਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ।
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34550 808 kImiq khI n 
jweIAY ikAw 
kih muiK 
bolw]3]

bolW Keemath Kehee N 

Jaaeeai Kiaa Kehi 

Mukh Bolaa ||3||

Its value cannot be 

estimated; what can I 

say with my mouth? 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 
ਕੀਹ ਆਖ ਕੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ (ਇਸ ਦਾ 
ਮੱੁਲ) ਦੱਸਾਂ? ॥੩॥

34551 808 sPl drsu qyrw 
pwrbRhm gux 
iniD qyrI bwxI]

Safal Dharas 

Thaeraa 

Paarabreham Gun 

Nidhh Thaeree 

Baanee ||

Fruitful is the Blessed 

Vision of Your 

Darshan, O Supreme 

Lord God. The Word of 

Your Bani is the 

treasure of virtue.

ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ! ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

34552 809 pwvau DUir qyry 
dws kI nwnk 
kurbwxI]4]3]3
3]

Paavo Dhhoor 

Thaerae Dhaas 

Kee Naanak 

Kurabaanee 

||4||3||33||

Please bless me with 

the dust of the feet of 

Your slaves; Nanak is a 

sacrifice. ||4||3||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਵਾਂ ॥੪॥੩॥੩੩॥

34553 809 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34554 809 rwKhu ApnI 
srix pRB moih 
ikrpw Dwry]

Raakhahu Apanee 

Saran Prabh Mohi 

Kirapaa Dhhaarae 

||

Keep me under Your 

Protection, God; 

shower me with Your 

Mercy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ।
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34555 809 syvw kCU n 
jwnaU nIcu 
mUrKwry]1]

Saevaa Kashhoo N 

Jaanoo Neech 

Moorakhaarae 

||1||

I do not know how to 

serve You; I am just a 

low-life fool. ||1||

ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਚ-ਅਕਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

34556 809 mwnu krau quDu 
aUpry myry pRIqm 
ipAwry]

Maan Karo 

Thudhh Ooparae 

Maerae Preetham 

Piaarae ||

I take pride in You, O 

my Darling Beloved.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਹੀ (ਤੇਰੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਉਤੇ ਹੀ) ਭਰੋਸਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

34557 809 hm AprwDI sd 
BUlqy qum@ 
bKsnhwry]1]rh
wau]

Ham Aparaadhhee 

Sadh Bhoolathae 

Thumh 

Bakhasanehaarae 

||1|| Rehaao ||

I am a sinner, 

continuously making 

mistakes; You are the 

Forgiving Lord. 

||1||Pause||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਸਦਾ ਅਪਰਾਧ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱ ਲਾਂ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਸਾਨੂੂੰ  
ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

34558 809 hm Avgn krh 
AsMK nIiq qum@ 
inrgun dwqwry]

Ham Avagan 

Kareh Asankh 

Neeth Thumh 

Niragun 

Dhaathaarae ||

I make mistakes each 

and every day. You are 

the Great Giver;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਅਣਜਗਣਤ ਔਗੁਣ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  (ਜਿਰ ਭੀ) ਸਾਨੂੂੰ  
ਗੁਣ-ਹੀਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

34559 809 dwsI sMgiq pRBU 
iqAwig ey krm 
hmwry]2]

d`wsI Dhaasee Sangath 

Prabhoo Thiaag 

Eae Karam 

Hamaarae ||2||

I am worthless. I 

associate with Maya, 

your hand-maiden, 

and I renounce You, 

God; such are my 

actions. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਡੇ ਜਨਿੱਤ ਦੇ ਕਰਮ 

ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਜਕ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਟਜਹਲਣ 

(ਮਾਇਆ) ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ॥੨॥
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34560 809 qum@ dyvhu sBu 
ikCu dieAw 
Dwir hm 
AikrqGnwry]

A-ikrq-Gnwry Thumh Dhaevahu 

Sabh Kishh 

Dhaeiaa Dhhaar 

Ham 

Akirathaghanaarae 

 ||

You bless me with 

everything, showering 

me with Mercy; And I 

am such an ungrateful 

wretch!

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ (ਿੀਵ) ਨਾ-ਸ਼ੁਕਰੇ 

ਹਾਂ; ਤੂੂੰ  (ਜਿਰ ਭੀ) ਮੇਹਰ ਕਰ 

ਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

34561 809 lwig pry qyry 
dwn isau nh 
iciq Ksmwry]3]

Laag Parae 

Thaerae Dhaan Sio 

Neh Chith 

Khasamaarae 

||3||

I am attached to Your 

gifts, but I do not even 

think of You, O my 

Lord and Master. ||3||

ਹੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਵਸਾਂਦੇ, ਸਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਦਾਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਚੂੰਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ 
॥੩॥

34562 809 quJ qy bwhir  
ikCu nhI Bv 
kwtnhwry]

Thujh Thae Baahar 

Kishh Nehee Bhav 

Kaattanehaarae ||

There is none other 

than You, O Lord, 

Destroyer of fear.

ਹੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਿਨਮ ਦੇ ਗੇੜ 

ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਥੋਂ ਆਕੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ (ਸਾਨੂੂੰ  ਭੀ ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਉਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖ)।

34563 809 khu nwnk srix 
dieAwl gur lyhu 
mugD 
auDwry]4]4]34
]

Kahu Naanak 

Saran Dhaeiaal 

Gur Laehu 

Mugadhh 

Oudhhaarae 

||4||4||34||

Says Nanak, I have 

come to Your 

Sanctuary, O Merciful 

Guru; I am so foolish - 

please, save me! 

||4||4||34||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਦਇਆ 

ਦੇ ਸੋਮੇ ਗੁਰੂ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੂੰ  ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਔਗੁਣਾਂ ਭੁੱ ਲਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਈ ਰੱਖ 

॥੪॥੪॥੩੪॥

34564 809 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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34565 809 dosu n kwhU 
dIjIAY pRBu 
Apnw iDAweIAY]

Dhos N Kaahoo 

Dheejeeai Prabh 

Apanaa 

Dhhiaaeeai ||

Don't blame anyone 

else; meditate on your 

God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਆਪਣੀਆਂ 

ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਮਲ 

ਰਹੇ ਦੱੁਖਾਂ ਬਾਰੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  
ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
(ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) 

ਆਪਣ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਹੀ) 
ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਂ,

34566 809 ijqu syivAY suKu 
hoie Gnw mn 
soeI gweIAY]1]

Jith Saeviai Sukh 

Hoe Ghanaa Man 

Soee Gaaeeai 

||1||

Serving Him, great 

peace is obtained; O 

mind, sing His Praises. 

||1||

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕੀਜਤਆਂ ਬਹੁਤ 

ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥
34567 809 khIAY kwie  

ipAwry quJu ibnw]

Keheeai Kaae 

Piaarae Thujh 

Binaa ||

O Beloved, other than 

You, who else should I 

ask?

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! (ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ 
ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਤੈਥੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਸ ਦੇ ਪਾਸ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵ?ੇ

34568 809 qum@ dieAwl 
suAwmI sB 
Avgn 
hmw]1]rhwau]

Thumh Dhaeiaal 

Suaamee Sabh 

Avagan Hamaa 

||1|| Rehaao ||

You are my Merciful 

Lord and Master; I am 

filled with all faults. 

||1||Pause||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਸਦਾ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈਂ, ਸਾਰੇ 

ਔਗੁਣ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34569 809 ijau qum@ rwKhu 
iqau rhw Avru  
nhI cwrw]

Jio Thumh 

Raakhahu Thio 

Rehaa Avar Nehee 

Chaaraa ||

As You keep me, I 

remain; there is no 

other way.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਰੱਖਦਾ 
ਹੈਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ, (ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ 

ਉਲਟ) ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
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34570 809 nIDirAw Dr 
qyrIAw iek nwm 
ADwrw]2]

nI-DirAw Needhhariaa 

Dhhar Thaereeaa 

Eik Naam 

Adhhaaraa ||2||

You are the Support of 

the unsupported; You 

Name is my only 

Support. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਨਓਜਟਆਂ ਦੀ 
ਓਟ ਹੈਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੨॥

34571 809 jo qum@ krhu soeI 
Blw min lyqw 
mukqw]

min mMn[(lyqw)lYNdw Jo Thumh Karahu 

Soee Bhalaa Man 

Laethaa Mukathaa 

||

One who accepts 

whatever You do as 

good - that mind is 

liberated.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ) 
ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ (ਹੁੂੰ ਦਾ) ਮੂੰਨ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ (ਦੱੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ 

ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

34572 809 sgl smgRI 
qyrIAw sB qyrI 
jugqw]3]

sm`gRI Sagal Samagree 

Thaereeaa Sabh 

Thaeree Jugathaa 

||3||

The entire creation is 

Yours; all are subject 

to Your Ways. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਸਾਰੀ ਸਮਗਿੀ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਜਵਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 

॥੩॥
34573 809 crn pKwrau 

kir syvw jy 
Twkur BwvY]

Charan Pakhaaro 

Kar Saevaa Jae 

Thaakur Bhaavai ||

I wash Your Feet and 

serve You, if it pleases 

You, O Lord and 

Master.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮਾਲਕ! ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨ 

ਧੋਂਦਾ ਰਹਾਂ (ਭਾਵ, ਹਉਮੈ 

ਜਤਆਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਡੱਗਾ 
ਰਹਾਂ)।

34574 809 hohu ikRpwl 
dieAwl pRB  
nwnku gux 
gwvY]4]5]35]

Hohu Kirapaal 

Dhaeiaal Prabh 

Naanak Gun 

Gaavai 

||4||5||35||

Be Merciful, O God of 

Compassion, that 

Nanak may sing Your 

Glorious Praises. 

||4||5||35||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ (ਤਾ ਜਕ ਤੇਰੀ 
ਦਇਆ ਤੇ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹੇ ॥੪॥੫॥੩੫॥
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34575 809 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34576 809 imrqu hsY isr 
aUpry psUAw nhI 
bUJY]

h`sY Mirath Hasai Sir 

Ooparae Pasooaa 

Nehee Boojhai ||

Death hovers over his 

head, laughing, but 

the beast does not 

understand.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੌਤ (ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਜਸਰ ਉਤੇ (ਖਲੋਤੀ) ਹੱਸ 

ਰਹੀ ਹੈ (ਜਕ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਪਰ) ਪਸ਼ੂ (-ਸੁਭਾਉ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਗੱਲ) 

ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
34577 809 bwd swd AhMkwr 

mih mrxw nhI 
sUJY]1]

Baadh Saadh 

Ahankaar Mehi 

Maranaa Nehee 

Soojhai ||1||

Entangled in conflict, 

pleasure and egotism, 

he does not even think 

of death. ||1||

ਝਗਜੜਆਂ ਜਵਚ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) 

ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

(ਿਸ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਸੱੁਝਦੀ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ॥੧॥

34578 809 siqguru syvhu 
Awpnw kwhy 
iPrhu ABwgy]

Sathigur Saevahu 

Aapanaa Kaahae 

Firahu Abhaagae 

||

So serve your True 

Guru; why wander 

around miserable and 

unfortunate?

ਹੇ ਬਦ-ਜਕਸਮਤ! ਜਕਉਂ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ? ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ।

34579 809 dyiK ksuMBw 
rMgulw kwhy BUil 
lwgy]1]rhwau]

Dhaekh 

Kasunbhaa 

Rangulaa Kaahae 

Bhool Laagae 

||1|| Rehaao ||

You gaze upon the 

transitory, beautiful 

safflower, but why do 

you get attached to it? 

||1||Pause||

ਸੋਹਣੇ ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ ਕਸੁੂੰ ਭਾ (ਮਨ-

ਮੋਹਨੀ ਮਾਇਆ) ਵੇਖ ਕੇ ਜਕਉਂ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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34580 809 kir kir pwp  
drbu kIAw  
vrqx kY qweI]

qWeIN Kar Kar Paap 

Dharab Keeaa 

Varathan Kai 

Thaaee ||

You commit sins again 

and again, to gather 

wealth to spend.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਪਾਪ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਵਰਤਣ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ,

34581 809 mwtI isau mwtI 
rlI nwgw auiT 
jweI]2]

nWgw Maattee Sio 

Maattee Ralee 

Naagaa Outh 

Jaaee ||2||

But your dust shall mix 

with dust; you shall 

arise and depart 

naked. ||2||

(ਪਰ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਦੀ) ਜਮੱਟੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ 

ਰਲ ਗਈ, ਤੇ, ਿੀਵ ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ 

ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਪਆ ॥੨॥

34582 809 jw kY kIAY sRmu 
krY qy bYr 
ibroDI]

Jaa Kai Keeai Sram 

Karai Thae Bair 

Birodhhee ||

Those for whom you 

work, will become 

your spiteful enemies.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਮਨੱੁਖ (ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ) 
ਮੇਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਤੋੜ 

ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ 
ਜਨਬਾਹ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਇਸ ਨਾਲ) ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਜਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣਦੇ 

ਹਨ।
34583 809 AMq kwil Bij 

jwihgy kwhy jlhu 
kroDI]3]

B`ij Anth Kaal Bhaj 

Jaahigae Kaahae 

Jalahu Karodhhee 

||3||

In the end, they will 

run away from you; 

why do you burn for 

them in anger? ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ 

ਸਹੇੜ ਸਹੇੜ ਕੇ) ਜਕਉਂ ਕਿੋਧ 

ਜਵਚ ਸੜਦਾ ਹੈਂ? ਇਹ ਤਾਂ 
ਆਖ਼ਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ 

ਿਾਣਗੇ ॥੩॥
34584 809 dws ryxu soeI 

hoAw ijsu 
msqik krmw]

Dhaas Raen Soee 

Hoaa Jis Masathak 

Karamaa ||

He alone becomes the 

dust of the Lord's 

slaves, who has such 

good karma upon his 

forehead.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਬਣਦਾ ਹੈ।
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34585 809 khu nwnk bMDn 
Cuty siqgur kI 
srnw]4]6]36]

Kahu Naanak 

Bandhhan 

Shhuttae Sathigur 

Kee Saranaa 

||4||6||36||

Says Nanak, he is 

released from 

bondage, in the 

Sanctuary of the True 

Guru. ||4||6||36||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੬॥੩੬॥

34586 809 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34587 809 ipMgul prbq 
pwir pry Kl  
cqur bkIqw]

pRB jI dy BY rUpI crnW 
rihq (ipMgul)ipMglw, 
AOguxW rUpI 
(prbq)phwV qoN pwir 
ho igAw, gurU js krn 
v`loN guMgw, Kl mUrK, 
pRIq rUpI zbwn Aqy 
pRq`K zbwn nwl, 
(cqur)swvDwn ho ky, 
gurbwxI kQw kIrqn 
gurU js (bkIqw)bolx 
vwly ho gey (2. cqurb 
kIqw)

Pingul Parabath 

Paar Parae Khal 

Chathur 

Bakeethaa ||

The cripple crosses 

over the mountain, 

the fool becomes a 

wise man,

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਿਪਾ 
ਨਾਲ ਮਾਨੋ) ਲੂਲਹੇ  ਮਨੱੁਖ 

ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਆਣ ੇਵਜਖਆਨ-ਕਰਤਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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34588 809 AMDuly iqRBvx 
sUiJAw gur Byit 
punIqw]1]

Andhhulae 

Thribhavan 

Soojhiaa Gur 

Bhaett Puneethaa 

||1||

And the blind man 

sees the three worlds, 

by meeting with the 

True Guru and being 

purified. ||1||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ) 

ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਅੂੰਨਹੇ  ਨੂੂੰ  ਜਤੂੰ ਨਾ ਭਵਨਾਂ ਦੀ 
ਸੋਝੀ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

34589 809 mihmw swDUsMg 
kI sunhu myry 
mIqw]

Mehimaa 

Saadhhoo Sang 

Kee Sunahu 

Maerae Meethaa 

||

This is the Glory of the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

listen, O my friends.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਵਜਡਆਈ (ਜਧਆਨ 

ਨਾਲ) ਸੁਣ।

34590 809 mYlu KoeI koit 
AG hry inrml 
Bey 
cIqw]1]rhwau]

Mail Khoee Kott 

Agh Harae Niramal 

Bheae Cheethaa 

||1|| Rehaao ||

Filth is washed away, 

millions of sins are 

dispelled, and the 

consciousness 

becomes immaculate 

and pure. 

||1||Pause||

(ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਜਨਿੱਤ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ) ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34591 809 AYsI Bgiq 
goivMd kI kIit 
hsqI jIqw]

ij`qw Aisee Bhagath 

Govindh Kee Keett 

Hasathee Jeethaa 

||

Such is devotional 

worship of the Lord of 

the Universe, that the 

ant can overpower the 

elephant.

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਚਰਿ (ਤਾਕਤ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਕੀੜੀ (ਜਨਮਿਤਾ) ਨੇ 

ਹਾਥੀ (ਅਹੂੰਕਾਰ) ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ 

ਜਲਆ ਹੈ।
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34592 809 jo jo kIno Awpno  
iqsu ABY dwnu 
dIqw]2]

A-BY Jo Jo Keeno 

Aapano This Abhai 

Dhaan Dheethaa 

||2||

Whoever the Lord 

makes His own, is 

blessed with the gift of 

fearlessness. ||2||

(ਭਗਤੀ ਉਤੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ) 

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਆਪਣਾ ਬਣਾ 
ਜਲਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਜਨਰਭੈਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਜਦੱਤੀ 
॥੨॥

34593 809 isMGu iblweI 
hoie gieE iqRxu 
myru idKIqw]

Singh Bilaaee Hoe 

Gaeiou Thrin Maer 

Dhikheethaa ||

The lion becomes a 

cat, and the mountain 

looks like a blade of 

grass.

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸ਼ੇਰ 

(ਅਹੂੰਕਾਰ) ਜਬੱਲੀ (ਜਨਮਿਤਾ) 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਲਾ (ਗ਼ਰੀਬੀ 
ਸੁਭਾਉ) ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ (ਬੜੀ 
ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ) ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
34594 810 sRmu krqy dm 

AwF kau qy gnI 
DnIqw]3]

AwFA`DI[ 
dmdmVI[DnIqwDnI[(g
nI)igxy gey

Sram Karathae 

Dham Aadt Ko 

Thae Ganee 

Dhhaneethaa 

||3||

Those who worked for 

half a shell, will be 

judged very wealthy. 

||3||

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਜਹਲਾਂ) ਅੱਧੀ 
ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੌਲਤ-ਮੂੰਦ 

ਧਨਾਢ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਮੁਥਾਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੩॥
34595 810 kvn vfweI kih 

skau byAMq 
gunIqw]

Kavan Vaddaaee 

Kehi Sako Baeanth 

Guneethaa ||

What glorious 

greatness of Yours can 

I describe, O Lord of 

infinite excellences?

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ 
ਜਮਲਦੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ) ਮੈਂ 
ਕੇਹੜੀ ਕੇਹੜੀ ਵਜਡਆਈ 

ਦੱਸਾਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
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34596 810 kir ikrpw moih 
nwmu dyhu nwnk  
dr 
srIqw]4]7]37
]

(srIqw)go~lI (2. drs 
rIqw)

Kar Kirapaa Mohi 

Naam Dhaehu 

Naanak Dhar 

Sareethaa 

||4||7||37||

Please bless me with 

Your Mercy, and grant 

me Your Name; O 

Nanak, I am lost 

without the Blessed 

Vision of Your 

Darshan. ||4||7||37||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇ, 

ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਮੇਹਰ ਕਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ 

॥੪॥੭॥੩੭॥

34597 810 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34598 810 AhMbuiD pr bwd 
nIq loB rsnw 
swid]

prprwey[ bwdJgVy[ 
AhM-bu`iD (2. prbwd)

Ahanbudhh 

Parabaadh Neeth 

Lobh Rasanaa 

Saadh ||

He is constantly 

entangled in pride, 

conflict, greed and 

tasty flavors.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੂੰਗਾਰਨ ਦੇ 

ਖਰਹਵੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਿੀਭ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ (ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ);

34599 810 lpit kpit 
igRih byiDAw  
imiQAw 
ibiKAwid]1]

Lapatt Kapatt Grihi 

Baedhhiaa 

Mithhiaa 

Bikhiaadh ||1||

He is involved in 

deception, fraud, 

household affairs and 

corruption. ||1||

ਘਰ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ, ਠੱਗੀ-
ਫ਼ਰੇਬ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ, ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਜਵੱਝਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

34600 810 AYsI pyKI nyqR 
mih pUry gur 
prswid]

Aisee Paekhee 

Naethr Mehi 

Poorae Gur 

Parasaadh ||

I have seen this with 

my eyes, by the Grace 

of the Perfect Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਹੀ 
(ਿਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ) ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ,
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34601 810 rwj imlK Dn 
jobnw nwmY ibnu  
bwid]1]rhwau]

Raaj Milakh Dhhan 

Jobanaa Naamai 

Bin Baadh ||1|| 

Rehaao ||

Power, property, 

wealth and youth are 

useless, without the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||1||Pause||

(ਜਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ) 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਦੀ 
ਮਾਲਕੀ), ਧਨ ਅਤੇ ਿੁਆਨੀ 
(ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਵਅਰਥ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34602 810 rUp DUp sogMDqw  
kwpr Bogwid]

(Bogwid)ivSy,pdwrQ 
Awid

Roop Dhhoop 

Sogandhhathaa 

Kaapar Bhogaadh 

||

Beauty, incense, 

scented oils, beautiful 

clothes and foods

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਜਿਸ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ 
ਹੈ) ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਧੂਪ 

ਆਜਦਕ ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, 

ਚੂੰ ਗੇ ਚੂੰ ਗੇ ਖਾਣੇ-

34603 810 imlq sMig 
pwipst qn hoey 
durgwid]2]

(pwipst)mhWpwpI, 
sRIr sMg imlidAW,

Milath Sang 

Paapisatt Than 

Hoeae 

Dhuragaadh ||2||

- when they come into 

contact with the body 

of the sinner, they 

stink. ||2||

ਮਹਾ ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਹ ਕੇ ਛੁਹ ਕੇ 

ਦੁਰਗੂੰ ਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

34604 810 iPrq iPrq 
mwnuKu BieAw  
iKn BMgn 
dyhwid]

Firath Firath 

Maanukh Bhaeiaa 

Khin Bhangan 

Dhaehaadh ||

Wandering, wandering 

around, the soul is 

reincarnated as a 

human, but this body 

lasts only for an 

instant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਿੀਵ ਮਨੱੁਖ 

ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਭੀ 
ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਭੀ 
ਕਾਹਦਾ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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34605 810 ieh Aausr qy 
cUikAw bhu join 
BRmwid]3]

Eih Aousar Thae 

Chookiaa Bahu Jon 

Bhramaadh ||3||

Losing this 

opportunity, he must 

wander again through 

countless incarnations. 

||3||

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੋਇਆ 

ਿੀਵ (ਜਿਰ) ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥

34606 810 pRB ikrpw qy 
gur imly hir 
hir ibsmwid]

Prabh Kirapaa 

Thae Gur Milae 

Har Har 

Bisamaadh ||

By God's Grace,he 

meets the Guru; 

contemplating the 

Lord,Har, Har, he is 

wonderstruck.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਅਚਰਿ-ਰੂਪ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ,

34607 810 sUK shj nwnk 
AnMd qw kY pUrn 
nwd]4]8]38]

(nwd)Ajpw jwp dy 
vwjy[ A-nMd

Sookh Sehaj 

Naanak Anandh 

Thaa Kai Pooran 

Naadh 

||4||8||38||

He is blessed with 

peace, poise and bliss, 

O Nanak, through the 

perfect sound current 

of the Naad. 

||4||8||38||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਵਾਿ ੇਸਦਾ ਵੱਿਣ 

ਲੱਗ ਪਏ ॥੪॥੮॥੩੮॥

34608 810 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34609 810 crn Bey sMq 
boihQw qry swgru 
jyq]

Charan Bheae 

Santh Bohithhaa 

Tharae Saagar 

Jaeth ||

The feet of the Saints 

are the boat, to cross 

over the world-ocean.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਿਹਾਜ਼ 

ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ (ਿਹਾਜ਼) ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰਸਾਰ-) 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ।
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34610 810 mwrg pwey 
auidAwn mih  
guir dsy Byq]1]

d`sy Maarag Paaeae 

Oudhiaan Mehi 

Gur Dhasae 

Bhaeth ||1||

In the wilderness, the 

Guru places them on 

the Path, and reveals 

the secrets of the 

Lord's Mystery. ||1||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਭੇਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ 

ਲੈ ਿਾਣ ਵਾਲੇ) ਔਝੜ ਜਵਚ 

(ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ) ਰਸਤਾ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ॥੧॥
34611 810 hir hir hir  

hir hir hry  
hir hir hir 
hyq]

Har Har Har Har 

Har Harae Har Har 

Har Haeth ||

O Lord, Har Har Har, 

Har Har Haray, Har Har 

Har, I love You.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਪਾ।

34612 810 aUTq bYTq sovqy  
hir hir hir 
cyq]1]rhwau]

Oothath Baithath 

Sovathae Har Har 

Har Chaeth ||1|| 

Rehaao ||

While standing up, 

sitting down and 

sleeping, think of the 

Lord, Har Har Har. 

||1||Pause||

ਉਠਜਦਆਂ ਬੈਠਜਦਆਂ ਸੱੁਜਤਆਂ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਜਰਆ ਕਰ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34613 810 pMc cor AwgY Bgy  
jb swDsMgyq]

B`gy Panch Chor Aagai 

Bhagae Jab 

Saadhhasangaeth 

||

The five thieves run 

away, when one joins 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ (ਮਨੱੁਖ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਿਾ ਜਟਕਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ ੇਚੋਰ ਉਸ 

ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੋਂ ਭੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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34614 810 pUMjI swbqu Gxo 
lwBu igRih soBw 
syq]2]

Poonjee Saabath 

Ghano Laabh Grihi 

Sobhaa Saeth 

||2||

His investment is 

intact, and he earns 

great profits; his 

household is blessed 

with honor. ||2||

ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ 
(ਲੁੱ ਟੇ ਿਾਣ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

(ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਨਾਮ-ਵਣਿ 

ਜਵਚ) ਬਹੁਤਾ ਨਫ਼ਾ ਭੀ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸੋਭਾ 
ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

34615 810 inhcl Awsxu  
imtI icMq nwhI 
folyq]

Nihachal Aasan 

Mittee Chinth 

Naahee Ddolaeth 

||

His position is 

unmoving and eternal, 

his anxiety is ended, 

and he wavers no 

more.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 

ਤੇ) ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਆਸਣ 

ਅਟੱਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
(ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਹੇ ਿਾਣ ਵਾਲੀ 
ਆਦਤ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) 
ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ।

34616 810 Brmu Bulwvw 
imit gieAw pRB 
pyKq nyq]3]

Bharam Bhulaavaa 

Mitt Gaeiaa Prabh 

Paekhath Naeth 

||3||

His doubts and 

misgivings are 

dispelled, and he sees 

God everywhere. ||3||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ) ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 

ਕੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

34617 810 gux gBIr gun 
nwiekw gux 
khIAih kyq]

Gun Gabheer Gun 

Naaeikaa Gun 

Keheeahi Kaeth ||

The Virtues of our 

Virtuous Lord and 

Master are so 

profound; how many 

of His Glorious Virtues 

should I speak?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੈ (ਜਬਆਨ ਕੀਜਤਆਂ) ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 

ਿਾ ਸਕਦੇ।
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34618 810 nwnk pwieAw 
swDsMig hir 
hir 
AMmRyq]4]9]39
]

Naanak Paaeiaa 

Saadhhasang Har 

Har Anmraeth 

||4||9||39||

Nanak has obtained 

the Ambrosial Nectar 

of the Lord, Har, Har, 

in the Company of the 

Holy. ||4||9||39||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੯॥੩੯॥

34619 810 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34620 810 ibnu swDU jo 
jIvnw qyqo 
ibrQwrI]

Bin Saadhhoo Jo 

Jeevanaa Thaetho 

Birathhaaree ||

That life, which has no 

contact with the Holy, 

is useless.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਉਮਰ 

ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ 
ਜਵਅਰਥ ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

34621 810 imlq sMig siB 
BRm imty giq 
BeI hmwrI]1]

Milath Sang Sabh 

Bhram Mittae 

Gath Bhee 

Hamaaree ||1||

Joining their 

congregation, all 

doubts are dispelled, 

and I am emancipated. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਜਦਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ 

ਭਟਕਣਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

34622 810 jw idn Byty swD 
moih auAw idn 
bilhwrI]

Jaa Dhin Bhaettae 

Saadhh Mohi 

Ouaa Dhin 

Balihaaree ||

That day, when I meet 

with the Holy - I am a 

sacrifice to that day.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਸ ਜਦਨ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜਦਨ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ (ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ) 

ਜਮਲ ਪਏ।
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34623 810 qnu mnu Apno 
jIArw iPir 
iPir hau 
vwrI]1]rhwau]

Than Man Apano 

Jeearaa Fir Fir Ho 

Vaaree ||1|| 

Rehaao ||

Again and again, I 

sacrifice my body, 

mind and soul to 

them. ||1||Pause||

ਹੁਣ ਮੈਂ (ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਤੋਂ) 
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ, ਆਪਣਾ ਮਨ, 

ਆਪਣੀ ਜਪਆਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਸਦਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34624 810 eyq CfweI moih 
qy ieqnI 
idRVqwrI]

Eaeth Shhaddaaee 

Mohi Thae 

Eithanee 

Dhrirrathaaree ||

They have helped me 

renounce this ego, and 

implant this humility 

within myself.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ 

ਕੇ) ਮੈਥੋਂ ਅਪਣੱਤ ਇਤਨੀ ਛਡਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨੂੰ ਮਿਤਾ (ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਇਤਨੀ ਪੱਕੀ 
ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

34625 810 sgl ryn iehu 
mnu BieAw  
ibnsI Ap 
DwrI]2]

Sagal Raen Eihu 

Man Bhaeiaa 

Binasee 

Apadhhaaree 

||2||

This mind has become 

the dust of all men's 

feet, and my self-

conceit has been 

dispelled. ||2||

ਜਕ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਸਭਨਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਆਰਥ 

ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੱੁਕ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥

34626 810 inMd icMd pr 
dUKnw ey iKn 
mih jwrI]

(icMd)ausqq[ 
(pr)prwey[ (dUKnw)doS 
Aropxy, Bwv inMdw 
krnI pr ivSyS krky 
jIAW nUM (dUKnw)duKwauxw

Nindh Chindh Par 

Dhookhanaa Eae 

Khin Mehi Jaaree 

||

In an instant, I burnt 

away the ideas of 

slander and ill-will 

towards others.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ, 

ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕਣਾ-ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸਾੜ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।
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34627 810 dieAw mieAw 
Aru inkit pyKu  
nwhI dUrwrI]3]

Dhaeiaa Maeiaa 

Ar Nikatt Paekh 

Naahee 

Dhooraaree ||3||

I see close at hand, the 

Lord of mercy and 

compassion; He is not 

far away at all. ||3||

(ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ) ਦਇਆ 

(ਕਰਨੀ), (ਲੋੜਵੂੰ ਜਦਆਂ ਉਤੇ) 

ਤਰਸ (ਕਰਨਾ), ਅਤੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਆਪਣ ੇਨੇੜੇ ਵੇਖਣਾ-ਇਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
34628 810 qn mn sIql 

Bey Ab mukqy 
sMswrI]

Than Man Seethal 

Bheae Ab 

Mukathae 

Sansaaree ||

My body and mind are 

cooled and soothed, 

and now, I am 

liberated from the 

world.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ) ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

34629 810 hIq cIq sB 
pRwn Dn nwnk 
drswrI]4]10]
40]

Heeth Cheeth 

Sabh Praan Dhhan 

Naanak 

Dharasaaree 

||4||10||40||

Love, consciousness, 

the breath of life, 

wealth and 

everything, O Nanak, 

are in the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan. 

||4||10||40||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੁਣ ਮੇਰੀ 
ਲਗਨ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਜਤ, ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਗਨ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਹੈ 

॥੪॥੧੦॥੪੦॥

34630 810 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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34631 810 thl krau qyry 
dws kI pg 
Jwrau bwl]

Ttehal Karo 

Thaerae Dhaas 

Kee Pag Jhaaro 

Baal ||

I perform service for 

Your slave, O Lord, 

and wipe his feet with 

my hair.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। 
ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ) ਚਰਨ 

(ਆਪਣੇ) ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਝਾੜਦਾ 
ਰਹਾਂ।

34632 810 msqku Apnw 
Byt dyau gun 
sunau rswl]1]

Masathak Apanaa 

Bhaett Dhaeo Gun 

Suno Rasaal ||1||

I offer my head to him, 

and listen to the 

Glorious Praises of the 

Lord, the source of 

bliss. ||1||

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਸਰ (ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ 

ਅੱਗੇ) ਭੇਟਾ ਕਰ ਜਦਆਂ, (ਤੇ 

ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੇ) ਰਸ-ਭਰੇ ਗੁਣ 

ਸੁਣਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥

34633 810 qum@ imlqy myrw 
mnu jIE qum@ 
imlhu dieAwl]

Thumh Milathae 

Maeraa Man 

Jeeou Thumh 

Milahu Dhaeiaal ||

Meeting You, my mind 

is rejuvenated, so 

please meet me, O 

Merciful Lord.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲ। ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

34634 810 inis bwsur min 
Andu hoq  
icqvq 
ikrpwl]1]rhwau
]

A-ndu Nis Baasur Man 

Anadh Hoth 

Chithavath 

Kirapaal ||1|| 

Rehaao ||

Night and day, my 

mind enjoys bliss, 

contemplating the 

Lord of Compassion. 

||1||Pause||

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ) ਯਾਦ ਕਰਜਦਆਂ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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34635 811 jgq auDwrn 
swD pRB iqn@ 
lwghu pwl]

au-Dwrn Jagath 

Oudhhaaran 

Saadhh Prabh 

Thinh Laagahu 

Paal ||

God's Holy people are 

the saviors of the 

world; I grab hold of 

the hem of their robes.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ 

ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ (ਦੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ) ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਣ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਿੇ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਤਾਂ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਹੋ।

34636 811 mokau dIjY dwnu 
pRB sMqn pg 
rwl]2]

rwlDUVI[ pg:polw bolo Mo Ko Dheejai 

Dhaan Prabh 

Santhan Pag Raal 

||2||

Bless me, O God, with 

the gift of the dust of 

the feet of the Saints. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਆਪਣੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ 
ਦਾਨ ਦੇਹ ॥੨॥

34637 811 aukiq isAwnp 
kCu nhI nwhI 
kCu Gwl]

Oukath Siaanap 

Kashh Nehee 

Naahee Kashh 

Ghaal ||

I have no skill or 

wisdom at all, nor any 

work to my credit.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਦਲੀਲ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ ਜਸਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 
ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ,

34638 811 BRm BY rwKhu moh 
qy kwthu jm 
jwl]3]

Bhram Bhai 

Raakhahu Moh 

Thae Kaattahu 

Jam Jaal ||3||

Please, protect me 

from doubt, fear and 

emotional 

attachment, and cut 

away the noose of 

Death from my neck. 

||3||

(ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  
ਭਟਕਣਾਂ ਤੋਂ, ਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈ (ਇਹ ਭਟਕਣ, ਇਹ 

ਡਰ, ਇਹ ਮੋਹ ਸਭ ਿਮ ਦੇ 

ਿਾਲ, ਿਮ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਣ ਵਾਲੇ 

ਹਨ, ਮੇਰਾ ਇਹ) ਿਮਾਂ ਦਾ 
ਿਾਲ ਕੱਟ ਦੇ ॥੩॥
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34639 811 ibnau krau 
kruxwpqy ipqw 
pRiqpwl]

kruxw-pqy Bino Karo 

Karunaapathae 

Pithaa Prathipaal 

||

I beg of You, O Lord of 

Mercy, O my Father, 

please cherish me!

ਹੇ ਤਰਸ ਦੇ ਸੋਮੇ! ਹੇ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
(ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

34640 811 gux gwvau qyry 
swDsMig nwnk 
suK 
swl]4]11]41]

Gun Gaavo 

Thaerae 

Saadhhasang 

Naanak Sukh Saal 

||4||11||41||

I sing Your Glorious 

Praises, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, O Lord, 

Home of peace. 

||4||11||41||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੇਹਰ ਕਰ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹਾਂ। (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ 

॥੪॥੧੧॥੪੧॥

34641 811 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34642 811 kIqw loVih so 
krih quJ ibnu  
kCu nwih]

Keethaa Lorrehi So 

Karehi Thujh Bin 

Kashh Naahi ||

Whatever You wish, 

You do. Without You, 

there is nothing.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਤੇਰੀ ਪਿੇਰਨਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿੀਵ 

ਪਾਸੋਂ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

34643 811 prqwpu qum@wrw 
dyiK kY jmdUq 
Cif jwih]1]

Parathaap 

Thumhaaraa 

Dhaekh Kai 

Jamadhooth 

Shhadd Jaahi ||1||

Gazing upon Your 

Glory, the Messenger 

of Death leaves and 

goes away. ||1||

ਤੇਰਾ ਤੇਿ-ਪਿਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ 

ਿਮਦੂਤ (ਭੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਛੱਡ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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34644 811 qum@rI ikRpw qy 
CUtIAY ibnsY 
AhMmyv]

AhM-myv Thumharee 

Kirapaa Thae 

Shhootteeai 

Binasai Ahanmaev 

||

By Your Grace, one is 

emancipated, and 

egotism is dispelled.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) (ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਹੀ) (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ

34645 811 srb klw smrQ 
pRB pUry gurdyv 
]1]rhwau]

smr`Q Sarab Kalaa 

Samarathh Prabh 

Poorae Guradhaev 

||1|| Rehaao ||

God is omnipotent, 

possessing all powers; 

He is obtained through 

the Perfect, Divine 

Guru. ||1||Pause||

ਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! 
ਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34646 811 Kojq Kojq 
KoijAw nwmY ibnu  
kUru]

Khojath Khojath 

Khojiaa Naamai 

Bin Koor ||

Searching, searching, 

searching - without 

the Naam, everything 

is false.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਭਾਲ ਕਰਜਦਆਂ 

ਕਰਜਦਆਂ (ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹ 

ਗੱਲ) ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਜਕ (ਤੇਰੇ) 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ) 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ।
34647 811 jIvn suKu sBu 

swDsMig pRB 
mnsw pUru]2]

Jeevan Sukh Sabh 

Saadhhasang 

Prabh Manasaa 

Poor ||2||

All the comforts of life 

are found in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy; God is the 

Fulfiller of desires. 

||2||

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਹੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ)। ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖੀਂ, 
ਮੇਰੀ ਇਹ) ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ 

॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7066 Published: March 06/ 2014



34648 811 ijqu ijqu lwvhu  
iqqu iqqu lgih  
isAwnp sB 
jwlI]

Jith Jith Laavahu 

Thith Thith Lagehi 

Siaanap Sabh 

Jaalee ||

Whatever You attach 

me to, to that I am 

attached; I have burnt 

away all my cleverness.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸੇ 

ਉਸੇ ਜਵਚ (ਿੀਵ) ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 
(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਮੁਕਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ (ਤੇ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨਾ ਲੋੜਦਾ ਹਾਂ)।

34649 811 jq kq qum@ 
BrpUr hhu myry 
dIn 
dieAwlI]3]

Jath Kath Thumh 

Bharapoor Hahu 

Maerae Dheen 

Dhaeiaalee ||3||

You are permeating 

and pervading 

everywhere, O my 

Lord, Merciful to the 

meek. ||3||

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ 
(ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ) ॥੩॥

34650 811 sBu ikCu qum qy 
mwgnw vfBwgI 
pwey]

mWgnw Sabh Kishh Thum 

Thae Maaganaa 

Vaddabhaagee 

Paaeae ||

I ask for everything 

from You, but only the 

very fortunate ones 

obtain it.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਅਸੀਂ ਿੀਵ) ਸਭ ਕੁਝ 

ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮੂੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
(ਿੇਹੜਾ) ਵਡ-ਭਾਗੀ (ਮਨੱੁਖ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
34651 811 nwnk kI 

Ardwis pRB  
jIvw gun 
gwey]4]12]42
]

jIvW Naanak Kee 

Aradhaas Prabh 

Jeevaa Gun 

Gaaeae 

||4||12||42||

This is Nanak's prayer, 

O God, I live by singing 

Your Glorious Praises. 

||4||12||42||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਦੀ 
(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਅਰਦਾਸ ਹੈ 

(ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ) ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ 
॥੪॥੧੨॥੪੨॥

34652 811 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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34653 811 swDsMgiq kY 
bwsbY klml 
siB nsnw]

n`snw Saadhhasangath 

Kai Baasabai 

Kalamal Sabh 

Nasanaa ||

Dwelling in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, all sins are 

erased.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

34654 811 pRB syqI rMig 
rwiqAw qw qy 
griB n 
gRsnw]1]

Prabh Saethee 

Rang Raathiaa 

Thaa Thae Garabh 

N Grasanaa ||1||

One who is attuned to 

the Love of God, is not 

cast into the womb of 

reincarnation. ||1||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ (ਸਾਂਝ 

ਬਜਣਆਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸੀਦਾ ॥੧॥

34655 811 nwmu khq goivMd 
kw sUcI BeI 
rsnw]

Naam Kehath 

Govindh Kaa 

Soochee Bhee 

Rasanaa ||

Chanting the Name of 

the Lord of the 

Universe, the tongue 

becomes holy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਿੀਭ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

34656 811 mn qn inrmlu 
hoeI hY gur kw 
jpu 
jpnw]1]rhwau]

Man Than Niramal 

Hoee Hai Gur Kaa 

Jap Japanaa ||1|| 

Rehaao ||

The mind and body 

become immaculate 

and pure, chanting the 

Chant of the Guru. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦਾ (ਦੱਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ) ਿਾਪ ਿਜਪਆਂ ਮਨ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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34657 811 hir rsu cwKq 
DRwipAw min rsu 
lY hsnw]

h`snw Har Ras Chaakhath 

Dhhraapiaa Man 

Ras Lai Hasanaa ||

Tasting the subtle 

essence of the Lord, 

one is satisfied; 

receiving this essence, 

the mind becomes 

happy.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸ ਚੱਜਖਆਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਲਾਲਚ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸਦਾ ਜਖੜੇ 

ਰਹੀਦਾ ਹੈ।
34658 811 buiD pRgws pRgt 

BeI aulit kmlu 
ibgsnw]2]

ibgs-nw:polw bolo Budhh Pragaas 

Pragatt Bhee 

Oulatt Kamal 

Bigasanaa ||2||

The intellect is 

brightened and 

illuminated; turning 

away from the world, 

the heart-lotus 

blossoms forth. ||2||

ਬੱੁਧੀ ਜਵਚ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱੁਧੀ 
ਉੱਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਰਦਾ-
ਕੌਲ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ) 
ਪਰਤ ਕੇ ਸਦਾ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
34659 811 sIql sWiq sMqoKu 

hoie sB bUJI 
iqRsnw]

bUJI:polw bolo Seethal Saanth 

Santhokh Hoe 

Sabh Boojhee 

Thrisanaa ||

He is cooled and 

soothed, peaceful and 

content; all his thirst is 

quenched.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ 

ਕੀਜਤਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ) ਠੂੰ ਢਾ-
ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਮਨ ਜਵਚ) 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

34660 811 dh ids Dwvq 
imit gey inrml 
Qwin bsnw]3]

Dheh Dhis 

Dhhaavath Mitt 

Geae Niramal 

Thhaan Basanaa 

||3||

The mind's wandering 

in the ten directions is 

stopped, and one 

dwells in the 

immaculate place. 

||3||

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੇ) ਪਜਵੱਤਰ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਜਨਵਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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34661 811 rwKnhwrY 
rwiKAw Bey BRm 
Bsnw]

Raakhanehaarai 

Raakhiaa Bheae 

Bhram Bhasanaa 

||

The Savior Lord saves 

him, and his doubts 

are burnt to ashes.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਰਾਖੀ 
ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 
ਭਟਕਣਾਂ (ਸੜ ਕੇ) ਸੁਆਹ ਹੋ 

ਗਈਆਂ।
34662 811 nwmu inDwn 

nwnk suKI pyiK 
swD 
drsnw]4]13]4
3]

Naam Nidhhaan 

Naanak Sukhee 

Paekh Saadhh 

Dharasanaa 

||4||13||43||

Nanak is blessed with 

the treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord. He finds 

peace, gazing upon 

the Blessed Vision of 

the Saints' Darshan. 

||4||13||43||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ (ਿ,ੋ ਮਾਨੋ, 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

(ਹੈ), (ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ) ਸੁਖੀ ਹੋ 

ਜਗਆ ॥੪॥੧੩॥੪੩॥

34663 811 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34664 811 pwxI pKw pIsu 
dws kY qb hoih 
inhwlu]

Paanee Pakhaa 

Pees Dhaas Kai 

Thab Hohi Nihaal 

||

Carry water for the 

Lord's slave wave the 

fan over him and grind 

his corn; then, you 

shall be happy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਾਣੀ (ਢੋਇਆ ਕਰ), 

ਪੱਖਾ (ਝੱਜਲਆ ਕਰ), (ਆਟਾ) 
ਪੀਹਾ ਕਰ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣੇਂਗਾ।
34665 811 rwj imlK 

iskdwrIAw  
AgnI mih 
jwlu]1]

Raaj Milakh 

Sikadhaareeaa 

Aganee Mehi Jaal 

||1||

Burn in the fire your 

power, property and 

authority. ||1||

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਜਜ਼ਮੀਂ 
ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ-

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੱਗ ਜਵਚ ਸਾੜ ਦੇ 

(ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦੇ) 

॥੧॥
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34666 811 sMq jnw kw 
Cohrw iqsu crxI 
lwig]

Santh Janaa Kaa 

Shhoharaa This 

Charanee Laag ||

Grasp hold of the feet 

of the servant of the 

humble Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੋਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਨੌਕਰ (ਹੋਵੇ,) ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨੀਂ ਲੱਜਗਆ ਕਰ।

34667 811 mwieAwDwrI 
CqRpiq iqn@ 
Cofau 
iqAwig]1]rhwau
]

Maaeiaadhhaaree 

Shhathrapath 

Thinh Shhoddo 

Thiaag ||1|| 

Rehaao ||

Renounce and 

abandon the wealthy, 

the regal overlords 

and kings. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਤਾਂ (ਿੇਹੜੇ) ਵੱਡੇ 

ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਰਾਿੇ (ਹੋਣ) 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ (ਪਰ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣਾ ਪਸੂੰਦ ਕਰਾਂਗਾ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34668 811 sMqn kw dwnw 
rUKw so srb 
inDwn]

Santhan Kaa 

Dhaanaa Rookhaa 

So Sarab Nidhhaan 

||

The dry bread of the 

Saints is equal to all 

treasures.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 
ਰੱੁਖੀ ਰੋਟੀ (ਿੇ ਜਮਲੇ ਤਾਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

(ਸਮਝ)।

34669 811 igRih swkq 
CqIh pRkwr qy 
ibKU smwn]2]

gi Rih Grihi Saakath 

Shhatheeh 

Prakaar Thae 

Bikhoo Samaan 

||2||

The thirty-six tasty 

dishes of the faithless 

cynic, are just like 

poison. ||2||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ (ਿ)ੇ 

ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਭੋਿਨ 

(ਜਮਲਣ, ਤਾਂ) ਉਹ ਜ਼ਜਹਰ 

ਵਰਗੇ (ਿਾਣ) ॥੨॥
34670 811 Bgq jnw kw 

lUgrw EiF ngn  
n hoeI]

(lUgrw)PitAw bsqR, 
EiFpihrny krky

Bhagath Janaa Kaa 

Loogaraa Oudt 

Nagan N Hoee ||

Wearing the old 

blankets of the 

humble devotees, one 

is not naked.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਿੇ 
ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਭੂਰਾ ਭੀ ਜਮਲ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਜਹਨ ਕੇ 

ਨੂੰ ਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ।
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34671 811 swkq isrpwau 
rysmI pihrq 
piq KoeI]3]

Saakath Sirapaao 

Raesamee 

Pehirath Path 

Khoee ||3||

But by putting on the 

silk clothes of the 

faithless cynic, one 

loses one's honor. 

||3||

ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ 

ਪਾਸੋਂ ਿੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਜਸਰੋਪਾ ਭੀ 
ਜਮਲੇ, ਉਹ ਪਜਹਜਨਆਂ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ॥੩॥

34672 811 swkq isau muiK 
joirAY AD vIchu 
tUtY]

Saakath Sio Mukh 

Joriai Adhh 

Veechahu Ttoottai 

||

Friendship with the 

faithless cynic breaks 

down mid-way.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਮੇਲ-

ਿੋਲ ਰੱਜਖਆਂ ਉਹ ਮੇਲ-ਿੋਲ 

(ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਜਨਭਦਾ) ਅੱਧ ਜਵਚੋਂ 
ਹੀ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

34673 811 hir jn kI syvw 
jo kry ieq 
aUqih CUtY]4]

Har Jan Kee 

Saevaa Jo Karae 

Eith Oothehi 

Shhoottai ||4||

But whoever serves 

the humble servants 

of the Lord, is 

emancipated here and 

hereafter. ||4||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਭੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ 
(ਝਗਜੜਆਂ ਬਖੇਜੜਆਂ ਤੋਂ) 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

34674 811 sB ikCu qum@ hI 
qy hoAw Awip 
bxq bxweI]

Sabh Kishh Thumh 

Hee Thae Hoaa 

Aap Banath 

Banaaee ||

Everything comes 

from You, O Lord; You 

Yourself created the 

creation.

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ? ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ 

ਤੇਰੀ ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ 

ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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34675 811 drsnu Bytq swD 
kw nwnk gux 
gweI]5]14]44
]

Dharasan 

Bhaettath Saadhh 

Kaa Naanak Gun 

Gaaee 

||5||14||44||

Blessed with the 

Blessed Vision of the 

Darshan of the Holy, 

Nanak sings the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||5||14||44||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇ 

ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ 
ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸਦਾ) 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੫॥੧੪॥੪੪॥

34676 812 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34677 812 sRvnI sunau hir 
hir hry Twkur 
jsu gwvau]

Sravanee Suno Har 

Har Harae Thaakur 

Jas Gaavo ||

With my ears, I listen 

to the Lord, Har, Har; I 

sing the Praises of my 

Lord and Master.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ (ਤੈਂ) ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾਂ, (ਤੈਂ) ਠਾਕੁਰ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹਾਂ।

34678 812 sMq crx kr 
sIsu Dir hir 
nwmu iDAwvau]1]

Santh Charan Kar 

Sees Dhhar Har 

Naam Dhhiaavo 

||1||

I place my hands and 

my head upon the feet 

of the Saints, and 

meditate on the Lord's 

Name. ||1||

ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਰੱਖ 

ਕੇ (ਤੈਂ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥

34679 812 kir ikrpw 
dieAwl pRB  
ieh iniD isiD 
pwvau]

Kar Kirapaa 

Dhaeiaal Prabh Eih 

Nidhh Sidhh Paavo 

||

Be kind to me, O 

Merciful God, and 

bless me with this 

wealth and success.

(ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਇਹ (ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, (ਇਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

(ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਠਾਰਾਂ) 
ਜਸੱਧੀਆਂ (ਹੈ)।
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34680 812 sMq jnw kI 
ryxukw lY mwQY 
lwvau]1]rhwau]

(ryxukw)crn-DUVI Santh Janaa Kee 

Raenukaa Lai 

Maathhai Laavo 

||1|| Rehaao ||

Obtaining the dust of 

the feet of the Saints, I 

apply it to my 

forehead. 

||1||Pause||

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 

ਉਥੇ (ਸਦਾ) ਲਾਂਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34681 812 nIc qy nIcu Aiq 
nIcu hoie kir 
ibnau bulwvau]

Neech Thae Neech 

Ath Neech Hoe 

Kar Bino Bulaavo 

||

I am the lowest of the 

low, absolutely the 

lowest; I offer my 

humble prayer.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ 
ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ 

ਕੇ (ਸੂੰਤਾਂ ਅੱਗੇ) ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬੁਲਾਂਦਾ ਰਹਾਂ,

34682 812 pwv mlovw Awpu 
iqAwig sMqsMig 
smwvau]2]

Paav Malovaa Aap 

Thiaag Santhasang 

Samaavo ||2||

I wash their feet, and 

renounce my self-

conceit; I merge in the 

Saints' Congregation. 

||2||

ਮੈਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ 

ਪੈਰ ਘੁੱ ਜਟਆ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹਾਂ 
॥੨॥

34683 812 swis swis nh 
vIsrY An kqih  
n Dwvau]

Saas Saas Neh 

Veesarai An 

Kathehi N 

Dhhaavo ||

With each and every 

breath, I never forget 

the Lord; I never go to 

another.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ 

ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ 

ਛੱਡ ਕੇ) ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਪਾਸੇ 

ਨਾਹ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਾਂ।
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34684 812 sPl drsn guru 
BytIAY mwnu mohu 
imtwvau]3]

Safal Dharasan 

Gur Bhaetteeai 

Maan Mohu 

Mittaavo ||3||

Obtaining the Fruitful 

Vision of the Guru's 

Darshan, I discard my 

pride and attachment. 

||3||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿ ੇਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਟਕ ਕੇ) ਮੈਂ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, 
ਮੋਹ ਜਮਟਾਵਾਂ ॥੩॥

34685 812 squ sMqoKu dieAw 
Drmu sIgwru 
bnwvau]

Sath Santhokh 

Dhaeiaa Dhharam 

Seegaar Banaavo 

||

I am embellished with 

truth, contentment, 

compassion and 

Dharmic faith.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਸਤ 

ਨੂੂੰ , ਸੂੰ ਤੋਖ ਨੂੂੰ , ਦਇਆ ਨੂੂੰ , 

ਧਰਮ ਨੂੂੰ , (ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਿਾਵਟ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਾਂ।
34686 812 sPl suhwgix 

nwnkw Apuny pRB 
Bwvau]4]15]45
]

Safal Suhaagan 

Naanakaa Apunae 

Prabh Bhaavo 

||4||15||45||

My spiritual marriage 

is fruitful, O Nanak; I 

am pleasing to my 

God. ||4||15||45||

ਹੇ ਨਾਨਕ (ਆਖ-ਜਿਵੇਂ) 
ਸੋਹਾਗਣ ਇਸਤਿੀ (ਆਪਣੇ ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ, 
ਿ ੇਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ) 
ਕਾਮਯਾਬ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੧੫॥੪੫॥

34687 812 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34688 812 Atl bcn swDU 
jnw sB mih 
pRgtwieAw]

A-tl Attal Bachan 

Saadhhoo Janaa 

Sabh Mehi 

Pragattaaeiaa ||

The words of the Holy 

are eternal and 

unchanging; this is 

apparent to everyone.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਦੇ 

ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਹ ਗੱਲ 

ਪਰਗਟ ਸੁਣਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,
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34689 812 ijsu jn hoAw 
swDsMgu iqsu BytY 
hir rwieAw]1]

Jis Jan Hoaa 

Saadhhasang This 

Bhaettai Har 

Raaeiaa ||1||

That humble being, 

who joins the Saadh 

Sangat, meets the 

Sovereign Lord. ||1||

ਜਕ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸੂੰਗ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

34690 812 ieh prqIiq 
goivMd kI jip 
hir suKu pwieAw]

Eih Paratheeth 

Govindh Kee Jap 

Har Sukh Paaeiaa 

||

This faith in the Lord 

of the Universe, and 

peace, are found by 

meditating on the 

Lord.

(ਗੁਰੂ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ 

ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ (ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
34691 812 Aink bwqw siB 

kir rhy guru  
Gir lY 
AwieAw]1]rhwau
]

bwqW Anik Baathaa Sabh 

Kar Rehae Gur 

Ghar Lai Aaeiaa 

||1|| Rehaao ||

Everyone is speaking 

in various ways, but 

the Guru has brought 

the Lord into the 

home of my self. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਹੋਰ ਹੋਰ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਹੋਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 
ਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ), ਗੁਰੂ 

(ਹੀ) ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ (ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਜਲਆ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34692 812 srix pry kI 
rwKqw nwhI 
shswieAw]

Saran Parae Kee 

Raakhathaa 

Naahee 

Sehasaaeiaa ||

He preserves the 

honor of those who 

seek His Sanctuary; 

there is no doubt 

about this at all.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਉਸ 

ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ-ਇਸ 

ਜਵਚ ਰਤਾ ਭੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ।
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34693 812 krm BUim hir 
nwmu boie Aausru 
dulBwieAw]2]

(Aausru)smW[dul-
BwieAw bhuq durl`B hY[

Karam Bhoom Har 

Naam Boe Aousar 

Dhulabhaaeiaa 

||2||

In the field of actions 

and karma, plant the 

Lord's Name; this 

opportunity is so 

difficult to obtain! 

||2||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਿੋ। 
ਇਹ ਮੌਕਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

34694 812 AMqrjwmI Awip 
pRBu sB kry 
krwieAw]

Antharajaamee 

Aap Prabh Sabh 

Karae Karaaeiaa ||

God Himself is the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts; He 

does, and causes 

everything to be done.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ।

34695 812 piqq punIq Gxy 
kry Twkur 
ibrdwieAw]3]

Pathith Puneeth 

Ghanae Karae 

Thaakur 

Biradhaaeiaa ||3||

He purifies so many 

sinners; this is the 

natural way of our 

Lord and Master. ||3||

(ਸਰਨ ਪਏ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਢ-

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ॥੩॥
34696 812 mq BUlhu mwnuK 

jn mwieAw 
BrmwieAw]

Math Bhoolahu 

Maanukh Jan 

Maaeiaa 

Bharamaaeiaa ||

Don't be fooled, O 

mortal being, by the 

illusion of Maya.

ਹੇ ਮਨੱੁਖੋ! ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ 

ਭੁੱ ਲ ਨਾਹ ਿਾਣੀ,

34697 812 nwnk iqsu piq 
rwKsI jo pRiB 
pihrwieAw]4]1
6]46]

Naanak This Path 

Raakhasee Jo 

Prabh Pehiraaeiaa 

||4||16||46||

O Nanak, God saves 

the honor of those of 

whom He approves. 

||4||16||46||

ਜਕ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ ਦੀ ਉਹ 

ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੬॥੪੬॥
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34698 812 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34699 812 mwtI qy ijin 
swijAw kir 
durlB dyh]

dur-lB Maattee Thae Jin 

Saajiaa Kar 

Dhuralabh Dhaeh 

||

He fashioned you from 

clay, and made your 

priceless body.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਿੀਵ ਦਾ) ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮੱਟੀ ਤੋਂ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

34700 812 Aink iCdR mn 
mih Fky inrml 
idRstyh]1]

Anik Shhidhr Man 

Mehi Dtakae 

Niramal 

Dhrisattaeh ||1||

He covers the many 

faults in your mind, 

and makes you look 

immaculate and pure. 

||1||

ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਿੀਵ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਐਬ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਲੁਕਾ 
ਰੱਖੇ ਹਨ, ਿੀਵ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਜਿਰ ਭੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

34701 812 ikau ibsrY pRBu 
mnY qy ijs ky 
gux eyh]

Kio Bisarai Prabh 

Manai Thae Jis Kae 

Gun Eaeh ||

So why do you forget 

God from your mind? 

He has done so many 

good things for you.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਦੇ ਇਹ (ਅਨੇਕਾਂ) ਗੁਣ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੀ 
ਭੁੱ ਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

34702 812 pRB qij rcy ij 
Awn isau so 
rlIAY 
Kyh]1]rhwau]

Prabh Thaj Rachae 

J Aan Sio So 

Raleeai Khaeh 

||1|| Rehaao ||

One who forsakes 

God, and blends 

himself with another, 

in the end is blended 

with dust. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਰਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ 

ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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34703 812 ismrhu ismrhu 
swis swis mq 
iblm kryh]

Simarahu 

Simarahu Saas 

Saas Math Bilam 

Karaeh ||

Meditate, meditate in 

remembrance with 

each and every breath 

- do not delay!

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਵੇਖਣਾ, ਰਤਾ 
ਭੀ ਜਢੱਲ ਨਾਹ ਕਰਨੀ।

34704 812 Coif pRpMcu pRB 
isau rchu qij 
kUVy nyh]2]

Shhodd Prapanch 

Prabh Sio Rachahu 

Thaj Koorrae Naeh 

||2||

Renounce worldly 

affairs, and merge 

yourself into God; 

forsake false loves. 

||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਜਤਆਗ 

ਕੇ, ਜਦੱਸਦੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ 

ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ॥੨॥

34705 812 ijin Aink eyk  
bhu rMg kIey hY 
hosI eyh]

Jin Anik Eaek Bahu 

Rang Keeeae Hai 

Hosee Eaeh ||

He is many, and He is 

One; He takes part in 

the many plays. This is 

as He is, and shall be.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਤੋਂ ਿਗਤ ਦੇ) ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ 
ਬਹੁਤ ਰੂੰਗ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਹੁਣ ਭੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਭੀ (ਸਦਾ) 
ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

34706 812 kir syvw iqsu 
pwrbRhm gur qy 
miq lyh]3]

Kar Saevaa This 

Paarabreham Gur 

Thae Math Laeh 

||3||

So serve that Supreme 

Lord God, and accept 

the Guru's Teachings. 

||3||

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਜਰਆ ਕਰੋ ॥੩॥
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34707 812 aUcy qy aUcw vfw  
sB sMig brnyh]

(brnyh) kQn krIdy hn Oochae Thae 

Oochaa Vaddaa 

Sabh Sang 

Baranaeh ||

God is said to be the 

highest of the high, 

the greatest of all, our 

companion.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਿਭੂ (ਿਗਤ 

ਦੀਆਂ) ਉੱਚੀਆਂ ਤੋ ਉੱਚੀਆਂ 

ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, 

ਵੱਜਡਆਂ ਤੋਂ ਭੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਂਞ 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

(ਵੱਸਦਾ ਭੀ) ਦੱਜਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

34708 812 dws dws ko 
dwsrw nwnk 
kir 
lyh]4]17]47]

Dhaas Dhaas Ko 

Dhaasaraa Naanak 

Kar Laeh 

||4||17||47||

Please, let Nanak be 

the slave of the slave 

of Your slaves. 

||4||17||47||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇ ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ 

ਬਣਾ ਲੈ ॥੪॥੧੭॥੪੭॥

34709 812 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34710 812 eyk tyk goivMd 
kI iqAwgI An 
Aws]

Eaek Ttaek 

Govindh Kee 

Thiaagee An Aas ||

The Lord of the 

Universe is my only 

Support. I have 

renounced all other 

hopes.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਹੋਰ (ਆਸਜਰਆਂ ਦੀ) ਆਸ 

ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

34711 812 sB aUpir smrQ 
pRB pUrn 
guxqws]1]

smr`Q Sabh Oopar 

Samarathh Prabh 

Pooran Gunathaas 

||1||

God is All-powerful, 

above all; He is the 

perfect treasure of 

virtue. ||1||

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ 

ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਭ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ॥੧॥
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34712 812 jn kw nwmu 
ADwru hY pRB 
srxI pwih]

Jan Kaa Naam 

Adhhaar Hai Prabh 

Saranee Paahi ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the 

Support of the humble 

servant who seeks 

God's Sanctuary.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ (ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ, ਸੇਵਕ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
34713 812 prmysr kw 

Awsrw sMqn mn 
mwih]1]rhwau]

Paramaesar Kaa 

Aasaraa Santhan 

Man Maahi ||1|| 

Rehaao ||

In their minds, the 

Saints take the 

Support of the 

Transcendent Lord. 

||1||Pause||

ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

34714 812 Awip rKY Awip 
dyvsI Awpy 
pRiqpwrY]

Aap Rakhai Aap 

Dhaevasee Aapae 

Prathipaarai ||

He Himself preserves, 

and He Himself gives. 

He Himself cherishes.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ 

ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹਰੇਕ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਹਰੇਕ ਦੀ) ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

34715 813 dIn dieAwl 
ikRpwinDy swis 
swis sm@wrY]2]

Dheen Dhaeiaal 

Kirapaa Nidhhae 

Saas Saas 

Samhaarai ||2||

Merciful to the meek, 

the treasure of mercy, 

He remembers and 

protects us with each 

and every breath. 

||2||

ਪਿਭੂ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, 

ਤੇ, (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਨਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

34716 813 krxhwru jo kir 
rihAw sweI 
vifAweI]

sWeIN Karanehaar Jo Kar 

Rehiaa Saaee 

Vaddiaaee ||

Whatever the Creator 

Lord does is glorious 

and great.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
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34717 813 guir pUrY 
aupdyisAw suKu 
Ksm rjweI]3]

Gur Poorai 

Oupadhaesiaa 

Sukh Khasam 

Rajaaee ||3||

The Perfect Guru has 

instructed me, that 

peace comes by the 

Will of our Lord and 

Master. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਜਸੱਜਖਆ 

ਜਦੱਤੀ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣ 

ਜਗਆ ਜਕ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਹੀ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥
34718 813 icMq AMdysw gxq 

qij jin hukmu 
pCwqw ]

Chinth Andhaesaa 

Ganath Thaj Jan 

Hukam 

Pashhaathaa ||

Anxieties, worries and 

calculations are 

dismissed; the Lord's 

humble servant 

accepts the Hukam of 

His Command.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਾਸ ਨੇ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ) ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਜਫ਼ਕਰ ਝੋਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  (ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਭਲੇ ਵਾਸਤੇ) ਪਛਾਜਣਆ 

ਹੈ।
34719 813 nh ibnsY nh 

Coif jwie nwnk 
rMg 
rwqw]4]18]48
]

Neh Binasai Neh 

Shhodd Jaae 

Naanak Rang 

Raathaa 

||4||18||48||

He does not die, and 

He does not leave; 

Nanak is attuned to 

His Love. 

||4||18||48||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ 
ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੧੮॥੪੮॥

34720 813 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34721 813 mhw qpiq qy  
BeI sWiq prsq 
pwp nwTy]

Mehaa Thapath 

Thae Bhee Saanth 

Parasath Paap 

Naathae ||

The great fire is put 

out and cooled; 

meeting with the 

Guru, sins run away.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਪੈਰ) ਪਰਜਸਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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34722 813 AMD kUp mih 
glq Qy kwFy dy 
hwQy]1]

Andhh Koop Mehi 

Galath Thhae 

Kaadtae Dhae 

Haathhae ||1||

I fell into the deep 

dark pit; giving me His 

Hand, He pulled me 

out. ||1||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਪਾਪਾਂ 
ਦੇ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਜਵਚ ਗਲ-

ਸੜ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ ਆਪਣਾ) ਹੱਥ 

ਦੇ ਕੇ (ਉਸ ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
34723 813 Eie hmwry 

swjnw hm aun 
kI ryn]

Oue Hamaarae 

Saajanaa Ham Oun 

Kee Raen ||

He is my friend; I am 

the dust of His Feet.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ (ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਹੀ) ਮੇਰੇ 

(ਅਸਲ) ਜਮੱਤਰ ਹਨ।

34724 813 ijn Bytq hovq 
suKI jIA dwnu 
dyn]1]rhwau]

Jin Bhaettath 

Hovath Sukhee 

Jeea Dhaan Dhaen 

||1|| Rehaao ||

Meeting with Him, I 

am at peace; He 

blesses me with the 

gift of the soul. 

||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ (ਮੇਰਾ ਮਨ) 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ (ਲੋਚਦਾ) ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
34725 813 prw pUrblw 

lIiKAw imilAw 
Ab Awie]

Paraa Poorabalaa 

Leekhiaa Miliaa Ab 

Aae ||

I have now received 

my pre-ordained 

destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਚ (ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ) ਬੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਤੋਂ 
ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ 

ਉਘੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
34726 813 bsq sMig hir 

swD kY pUrn 
Awswie]2]

Basath Sang Har 

Saadhh Kai Pooran 

Aasaae ||2||

Dwelling with the 

Lord's Holy Saints, my 

hopes are fulfilled. 

||2||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ-ਿਨ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਵੱਸਜਦਆਂ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥
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34727 813 BY ibnsy iqhu 
lok ky pwey suK 
Qwn]

Bhai Binasae Thihu 

Lok Kae Paaeae 

Sukh Thhaan ||

The fear of the three 

worlds is dispelled, 

and I have found my 

place of rest and 

peace.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਡਰਾਣ 

ਵਾਲੇ (ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
34728 813 dieAw krI 

smrQ guir  
bisAw min 
nwm]3]

smr`Q Dhaeiaa Karee 

Samarathh Gur 

Basiaa Man Naam 

||3||

The all-powerful Guru 

has taken pity upon 

me, and the Naam has 

come to dwell in my 

mind. ||3||

ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ (ਸਾਧ-ਸੂੰਗ) ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

34729 813 nwnk kI qU tyk 
pRB qyrw AwDwr]

Naanak Kee Thoo 

Ttaek Prabh 

Thaeraa Aadhhaar 

||

O God, You are the 

Anchor and Support of 

Nanak.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ 

ਦੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਓਟ ਹੈਂ, ਨਾਨਕ ਦਾ 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈਂ।

34730 813 krx kwrx 
smrQ pRB hir 
Agm 
Apwr]4]19]4
9]

(A-gm)sog 
rihq[Agm:polw bolo

Karan Kaaran 

Samarathh Prabh 

Har Agam Apaar 

||4||19||49||

He is the Doer, the 

Cause of causes; the 

All-powerful Lord God 

is inaccessible and 

infinite. ||4||19||49||

ਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹਰੀ! ਹੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਰੀ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ, ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਜਮਲਾ) ॥੪॥੧੯॥੪੯॥

34731 813 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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34732 813 soeI mlInu dInu 
hInu ijsu pRBu 
ibsrwnw]

Soee Maleen 

Dheen Heen Jis 

Prabh Bisaraanaa 

||

One who forgets God 

is filthy, poor and low.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਗੂੰਦਾ ਹੈ, ਕੂੰਗਾਲ 

ਹੈ, ਨੀਚ ਹੈ।

34733 813 krnYhwru n 
bUJeI Awpu gnY 
ibgwnw]1]

bU`JeI Karanaihaar N 

Boojhee Aap 

Ganai Bigaanaa 

||1||

The fool does not 

understand the 

Creator Lord; instead, 

he thinks that he 

himself is the doer. 

||1||

ਉਹ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  (ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ) 
ਸਮਝਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ 

ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ॥੧॥

34734 813 dUKu qdy jid 
vIsrY suKu pRB 
iciq Awey]

Dhookh Thadhae 

Jadh Veesarai 

Sukh Prabh Chith 

Aaeae ||

Pain comes, when one 

forgets Him. Peace 

comes when one 

remembers God.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਦੱੁਖ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਜਸਆਂ 

(ਸਦਾ) ਸੁਖ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

34735 813 sMqn kY AwnMdu 
eyhu inq hir gux 
gwey]1]rhwau]

Santhan Kai 

Aanandh Eaehu 

Nith Har Gun 

Gaaeae ||1|| 

Rehaao ||

This is the way the 

Saints are in bliss - 

they continually sing 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਹ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34736 813 aUcy qy nIcw krY  
nIc iKn mih 
QwpY]

Oochae Thae 

Neechaa Karai 

Neech Khin Mehi 

Thhaapai ||

The high, He makes 

low, and the low, he 

elevates in an instant.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਯਾਦ ਰੱਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚੇ (ਆਕੜਖਾਨ) 

ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਨੀਜਵਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7085 Published: March 06/ 2014



34737 813 kImiq khI n 
jweIAY Twkur 
prqwpY]2]

Keemath Kehee N 

Jaaeeai Thaakur 

Parathaapai ||2||

The value of the glory 

of our Lord and 

Master cannot be 

estimated. ||2||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਤਾਪ 

ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥

34738 813 pyKq lIlw rMg 
rUp clnY idnu 
AwieAw]

Paekhath Leelaa 

Rang Roop 

Chalanai Dhin 

Aaeiaa ||

While he gazes upon 

beautiful dramas and 

plays, the day of his 

departure dawns.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਖੇਲ-

ਤਮਾਸ਼ੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਰੂੰਗ ਰੂਪ 

ਵੇਖਜਦਆਂ ਵੇਖਜਦਆਂ (ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ) ਤੁਰਨ 

ਦਾ ਜਦਨ ਆ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ।
34739 813 supny kw supnw 

BieAw sMig 
cilAw 
kmwieAw]3]

Supanae Kaa 

Supanaa Bhaeiaa 

Sang Chaliaa 

Kamaaeiaa ||3||

The dream becomes 

the dream, and his 

actions do not go 

along with him. ||3||

ਇਹਨਾਂ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਨਾਲੋਂ 
ਸਾਥ ਮੱੁਕਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਥ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

34740 813 krx kwrx 
smrQ pRB qyrI 
srxweI]

smr`Q Karan Kaaran 

Samarathh Prabh 

Thaeree 

Saranaaee ||

God is All-powerful, 

the Cause of causes; I 

seek Your Sanctuary.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਪਿਭੂ! 
ਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ) ਤੇਰੀ 
ਸਰਣ ਆਇਆ ਹੈ।

34741 813 hir idnsu rYix 
nwnku jpY sd 
sd bil 
jweI]4]20]50
]

Har Dhinas Rain 

Naanak Japai Sadh 

Sadh Bal Jaaee 

||4||20||50||

Day and night, Nanak 

meditates on the Lord; 

forever and ever he is 

a sacrifice. 

||4||20||50||

ਹੇ ਹਰੀ! ਨਾਨਕ ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ) ਿਪਦਾ ਹੈ, 

ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੦॥੫੦॥
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34742 813 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34743 813 jlu Fovau ieh 
sIs kir kr 
pg pKlwvau]

krh`QW[ 
pKlwvauDoxw[pg:polw 
bolo

Jal Dtovo Eih Sees 

Kar Kar Pag 

Pakhalaavo ||

I carry water on my 

head, and with my 

hands I wash their feet.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ 

ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਜਸਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 
ਢੋਇਆ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ) ਪੈਰ 

ਧੋਇਆ ਕਰਾਂ।
34744 813 bwir jwau lK 

byrIAw drsu pyiK 
jIvwvau]1]

byrIAw:kMny ibMdI nhIN 
lwauxI

Baar Jaao Lakh 

Baereeaa Dharas 

Paekh Jeevaavo 

||1||

Tens of thousands of 

times, I am a sacrifice 

to them; gazing upon 

the Blessed Vision of 

their Darshan, I live. 

||1||

ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ 

ਿਾਵਾਂ ਅਤੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥

34745 813 krau mnorQ mnY 
mwih Apny pRB 
qy pwvau]

Karo Manorathh 

Manai Maahi 

Apanae Prabh 

Thae Paavo ||

The hopes which I 

cherish in my mind - 

my God fulfills them 

all.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਇਹੀ 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਿੇਹੜੀ ਭੀ 
ਮੂੰਗ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਕਰਾਂ, 
ਉਹ ਮੂੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਵਾਂ।
34746 813 dyau sUhnI swD 

kY bIjnu 
Folwvau]1]rhwau
]

sUhnIJwVU[ bIjnup`Kw Dhaeo Soohanee 

Saadhh Kai Beejan 

Dtolaavo ||1|| 

Rehaao ||

With my broom, I 

sweep the homes of 

the Holy Saints, and 

wave the fan over 

them. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਝਾੜੂ ਜਦਆ 

ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਾਂ ਝੱਜਲਆ ਕਰਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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34747 813 AMimRq gux sMq 
bolqy suix mnih 
pIlwvau]

Anmrith Gun 

Santh Bolathae 

Sun Manehi 

Peelaavo ||

The Saints chant the 

Ambrosial Praises of 

the Lord; I listen, and 

my mind drinks it in.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਜਸ 

ਹੈ ਜਕ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿ ੋਗੁਣ 

ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣ 

ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਜਪਲਾਇਆ ਕਰਾਂ।

34748 813 auAw rs mih 
sWiq iqRpiq hoie  
ibKY jlin 
buJwvau]2]

buJwvau:polw bolo Ouaa Ras Mehi 

Saanth Thripath 

Hoe Bikhai Jalan 

Bujhaavo ||2||

That sublime essence 

calms and soothes me, 

and quenches the fire 

of sin and corruption. 

||2||

(ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ) ਉਸ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ) ਰਿੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, 
(ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ) ਮੈਂ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸੜਨ ਬੁਝਾਂਦਾ 
ਰਹਾਂ ॥੨॥

34749 813 jb Bgiq krih 
sMq mMflI iqn@ 
imil hir gwvau]

Jab Bhagath 

Karehi Santh 

Manddalee Thinh 

Mil Har Gaavo ||

When the galaxy of 

Saints worship the 

Lord in devotion, I join 

them, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੀ ਇਹੀ 
ਅਰਦਾਜਸ ਹੈ ਜਕ) ਿਦੋਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ 
ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰਾਂ।

34750 813 krau nmskwr 
Bgq jn DUir 
muiK lwvau]3]

Karo Namasakaar 

Bhagath Jan 

Dhhoor Mukh 

Laavo ||3||

I bow in reverence to 

the humble devotees, 

and apply the dust of 

their feet to my face. 

||3||

ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਆਪਣੇ) 
ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂ ॥੩॥
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34751 813 aUTq bYTq jpau 
nwmu iehu krmu 
kmwvau]

kmwv-au Oothath Baithath 

Japo Naam Eihu 

Karam Kamaavo ||

Sitting down and 

standing up, I chant 

the Naam, the Name 

of the Lord; this is 

what I do.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਨਾਨਕ 

ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਕ 

ਉਠਜਦਆਂ ਬੈਠਜਦਆਂ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਮੈਂ (ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰਾਂ।
34752 813 nwnk kI pRB 

bynqI hir srin 
smwvau]4]21]
51]

Naanak Kee Prabh 

Baenathee Har 

Saran Samaavo 

||4||21||51||

This is Nanak's prayer 

to God, that he may 

merge in the Lord's 

Sanctuary. 

||4||21||51||

ਮੈਂ ਇਸ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ  (ਹੀ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਿਾਣ ਕੇ ਜਨਿੱਤ) ਕਜਰਆ ਕਰਾਂ, 
ਅਤੇ, ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਹਾਂ 
॥੪॥੨੧॥੫੧॥

34753 813 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34754 813 iehu swgru soeI 
qrY jo hir gux 
gwey]

Eihu Saagar Soee 

Tharai Jo Har Gun 

Gaaeae ||

He alone crosses over 

this world-ocean, who 

sings the Glorious 

Praises of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਿਗਤ, ਮਾਨੋ, 

ਇਕ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ) ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ 
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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34755 813 swDsMgiq kY 
sMig vsY vfBwgI 
pwey]1]

Saadhhasangath 

Kai Sang Vasai 

Vaddabhaagee 

Paaeae ||1||

He dwells with the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

by great good fortune, 

he finds the Lord. 

||1||

ਿੇਹੜਾ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੇ ਨਾਲ 

ਮੇਲ-ਿੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। (ਪਰ 

ਇਹ ਦਾਜਤ) ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

34756 814 suix suix jIvY 
dwsu qum@ bwxI 
jn AwKI]

Sun Sun Jeevai 

Dhaas Thumh 

Baanee Jan 

Aakhee ||

Your slave lives by 

hearing, hearing the 

Word of Your Bani, 

chanted by Your 

humble servant.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਲਾਹ ਦੀ ਿੇਹੜੀ 
ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
34757 814 pRgt BeI sB 

loA mih syvk 
kI 
rwKI]1]rhwau]

Pragatt Bhee Sabh 

Loa Mehi Saevak 

Kee Raakhee 

||1|| Rehaao ||

The Guru is revealed 

in all the worlds; He 

saves the honor of His 

servant. ||1||Pause||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦੀ ਿੋ 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਉੱਘੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34758 814 Agin swgr qy 
kwiFAw pRiB 
jlin buJweI]

buJweI:polw bolo Agan Saagar Thae 

Kaadtiaa Prabh 

Jalan Bujhaaee ||

God has pulled me out 

of the ocean of fire, 

and quenched my 

burning thirst.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੇ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ 

ਜਲਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਸੜਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਜਦੱਤੀ।
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34759 814 AMimRq nwmu jlu 
sMicAw gur Bey 
shweI]2]

Anmrith Naam Jal 

Sanchiaa Gur 

Bheae Sehaaee 

||2||

The Guru has 

sprinkled the 

Ambrosial Water of 

the Naam, the Name 

of the Lord; He has 

become my Helper. 

||2||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ (ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਜਛੜਜਕਆ ॥੨॥

34760 814 jnm mrx duK 
kwitAw suK kw 
Qwnu pwieAw]

Janam Maran 

Dhukh Kaattiaa 

Sukh Kaa Thhaan 

Paaeiaa ||

The pains of birth and 

death are removed, 

and I have obtained a 

resting place of peace.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੇ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ 

ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲੱਭ 

ਜਲਆ) ਉਸ ਨੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਦਾ ਦੱੁਖ ਕੱਟ ਜਲਆ, ਉਸ 

ਨੇ ਉਹ (ਆਤਮਕ) ਜਟਕਾਣਾ 
ਲੱਭ ਜਲਆ ਜਿਥੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ 

ਹੈ।
34761 814 kwtI islk BRm 

moh kI Apny pRB 
BwieAw]3]

Kaattee Silak 

Bhram Moh Kee 

Apanae Prabh 

Bhaaeiaa ||3||

The noose of doubt 

and emotional 

attachment has been 

snapped; I have 

become pleasing to 

my God. ||3||

ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟ 

ਲਈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਪਆ 

॥੩॥
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34762 814 mq koeI jwxhu 
Avru kCu sB 
pRB kY hwiQ]

Math Koee 

Jaanahu Avar 

Kashh Sabh Prabh 

Kai Haathh ||

Let no one think that 

there is any other at 

all; everything is in the 

Hands of God.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਕਤੇ ਇਹ 

ਨਾਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ (ਜਕ ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਿਾਣ ੋਜਕ) ਹਰੇਕ 

ਿੁਗਜਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

(ਆਪਣੇ) ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ।

34763 814 srb sUK nwnk 
pwey sMig sMqn 
swiQ]4]22]52
]

Sarab Sookh 

Naanak Paaeae 

Sang Santhan 

Saathh 

||4||22||52||

Nanak has found total 

peace, in the Society 

of the Saints. 

||4||22||52||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੨॥੫੨॥

34764 814 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34765 814 bMDn kwty Awip 
pRiB hoAw 
ikrpwl]

Bandhhan Kaattae 

Aap Prabh Hoaa 

Kirapaal ||

My bonds have been 

snapped; God Himself 

has become 

compassionate.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ (ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ, ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੋ ਜਗਆ।
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34766 814 dIn dieAwl 
pRB pwrbRhm qw 
kI ndir 
inhwl]1]

Dheen Dhaeiaal 

Prabh 

Paarabreham Thaa 

Kee Nadhar Nihaal 

||1||

The Supreme Lord 

God is Merciful to the 

meek; by His Glance of 

Grace, I am in ecstasy. 

||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਭੀ ਗ਼ਰੀਬ 

ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਆਨੂੰ ਦ-ਭਰਪੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
34767 814 guir pUrY ikrpw 

krI kwitAw duKu 
rogu]

Gur Poorai Kirapaa 

Karee Kaattiaa 

Dhukh Rog ||

The Perfect Guru has 

shown mercy to me, 

and eradicated my 

pains and illnesses.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਹਰੇਕ) ਦੱੁਖ 

(ਹਰੇਕ) ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

34768 814 mnu qnu sIqlu 
suKI BieAw pRB 
iDAwvn 
jogu]1]rhwau]

Man Than Seethal 

Sukhee Bhaeiaa 

Prabh Dhhiaavan 

Jog ||1|| Rehaao 

||

My mind and body 

have been cooled and 

soothed, meditating 

on God, most worthy 

of meditation. 

||1||Pause||

ਜਧਆਵਣ-ਿੋਗ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੁਖੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34769 814 AauKDu hir kw 
nwmu hY ijqu rogu  
n ivAwpY]

Aoukhadhh Har 

Kaa Naam Hai Jith 

Rog N Viaapai ||

The Name of the Lord 

is the medicine to cure 

all disease; with it, no 

disease afflicts me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਇਕ ਐਸੀ) ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਕੋਈ ਭੀ) 
ਰੋਗ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
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34770 814 swDsMig min 
qin ihqY iPir 
dUKu n jwpY]2]

Saadhhasang Man 

Than Hithai Fir 

Dhookh N Jaapai 

||2||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the mind and 

body are tinged with 

the Lord's Love, and I 

do not suffer pain any 

longer. ||2||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਤਨ ਜਵਚ (ਹਜਰ-ਨਾਮ) 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨॥

34771 814 hir hir hir 
hir jwpIAY  
AMqir ilv 
lweI]

Har Har Har Har 

Jaapeeai Anthar 

Liv Laaee ||

I chant the Name of 

the Lord, Har, Har, 

Har, Har, lovingly 

centering my inner 

being on Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ, 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

34772 814 iklivK auqrih 
suDu hoie swDU 
srxweI]3]

au~qr-ih Kilavikh Outharehi 

Sudhh Hoe 

Saadhhoo 

Saranaaee ||3||

Sinful mistakes are 

erased and I am 

sanctified, in the 

Sanctuary of the Holy 

Saints. ||3||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਰੇ) ਪਾਪ (ਮਨ 

ਤੋਂ) ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਮਨ) 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

34773 814 sunq jpq hir 
nwm jsu qw kI 
dUir blweI]

Sunath Japath Har 

Naam Jas Thaa 

Kee Dhoor 

Balaaee ||

Misfortune is kept far 

away from those who 

hear and chant the 

Praises of the Lord's 

Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਸੁਣਜਦਆਂ ਤੇ 

ਿਪਜਦਆਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਹਰੇਕ ਬਲਾ (ਜਬਪਤਾ) ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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34774 814 mhw mMqRü nwnku 
kQY hir ky gux 
gweI]4]23]53
]

Mehaa Manthra 

Naanak Kathhai 

Har Kae Gun 

Gaaee 

||4||23||53||

Nanak chants the 

Mahaa Mantra, the 

Great Mantra, singing 

the Glorious Praises of 

the Lord. 

||4||23||53||

ਨਾਨਕ (ਇਕ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਮੂੰਤਿ ਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਮੂੰਤਿ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਦਾ ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੪॥੨੩॥੫੩॥

34775 814 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34776 814 BY qy aupjY Bgiq 
pRB AMqir hoie 
sWiq]

Bhai Thae Oupajai 

Bhagath Prabh 

Anthar Hoe 

Saanth ||

From the Fear of God, 

devotion wells up, and 

deep within, there is 

peace.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਰਮਲ 

ਡਰ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ) ਜਨਰਮਲ ਡਰ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਮਨ ਜਵਚ ਠੂੰ ਡ ਪੈ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

34777 814 nwmu jpq goivMd 
kw ibnsY BRm 
BRWiq]1]

Naam Japath 

Govindh Kaa 

Binasai Bhram 

Bhraanth ||1||

Chanting the Name of 

the Lord of the 

Universe, doubt and 

delusions are 

dispelled. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਿਪਜਦਆਂ (ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ) ਭਰਮ ਭਟਕਣ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

34778 814 guru pUrw ijsu 
ByitAw qw kY 
suiK prvysu]

Gur Pooraa Jis 

Bhaettiaa Thaa Kai 

Sukh Paravaes ||

One who meets with 

the Perfect Guru, is 

blessed with peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਮਜਤ 

ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।
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34779 814 mn kI miq 
iqAwgIAY suxIAY 
aupdysu]1]rhwau
]

Man Kee Math 

Thiaageeai 

Suneeai 

Oupadhaes ||1|| 

Rehaao ||

So renounce the 

intellectual cleverness 

of your mind, and 

listen to the 

Teachings. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਯਕੀਨ ਿਾਣੋ ਜਕ) 

ਉਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸੁਖ ਨੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਲਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34780 814 ismrq ismrq 
ismrIAY so purKu 
dwqwru]

Simarath Simarath 

Simareeai So 

Purakh Dhaathaar 

||

Meditate, meditate, 

meditate in 

remembrance on the 

Primal Lord, the Great 

Giver.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ 

ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

34781 814 mn qy kbhu n 
vIsrY so purKu 
Apwru]2]

Man Thae Kabahu 

N Veesarai So 

Purakh Apaar 

||2||

May I never forget 

that Primal, Infinite 

Lord from my mind. 

||2||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਖ਼ਆਲ ਰੱਖ ਜਕ) 

ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਦੇ 

ਭੀ ਮਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ ॥੨॥

34782 814 crnkml isau 
rMgu lgw Acrj 
gurdyv]

A-crj Charan Kamal Sio 

Rang Lagaa 

Acharaj 

Guradhaev ||

I have enshrined love 

for the Lotus Feet of 

the Wondrous Divine 

Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ 

ਅਚਰਿ ਵਜਡਆਈ ਹੈ ਜਕ ਉਸ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੀਤ 

ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
34783 814 jw kau ikrpw 

krhu pRB qw kau 
lwvhu syv]3]

Jaa Ko Kirapaa 

Karahu Prabh 

Thaa Ko Laavahu 

Saev ||3||

One who is blessed by 

Your Mercy, God, is 

committed to Your 

service. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥
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34784 814 iniD inDwn 
AMimRqu pIAw min 
qin AwnMd]

Nidhh Nidhhaan 

Anmrith Peeaa 

Man Than 

Aanandh ||

I drink in the 

Ambrosial Nectar, the 

treasure of wealth, 

and my mind and body 

are in bliss.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਉਹ) ਨਾਮ-

ਿਲ ਪੀ ਜਲਆ (ਿੋ) ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਰੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

34785 814 nwnk kbhu n 
vIsrY pRB 
prmwnMd]4]24]
54]

Naanak Kabahu N 

Veesarai Prabh 

Paramaanandh 

||4||24||54||

Nanak never forgets 

God, the Lord of 

supreme bliss. 

||4||24||54||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਖ਼ਆਲ ਰੱਖ ਜਕ) 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਭੀ (ਮਨ ਤੋਂ) 
ਜਵਸਰ ਨਾਹ ਿਾਏ 

॥੪॥੨੪॥੫੪॥

34786 814 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34787 814 iqRsn buJI mmqw 
geI nwTy BY 
Brmw]

buJI:polw bolo Thrisan Bujhee 

Mamathaa Gee 

Naathae Bhai 

Bharamaa ||

Desire is stilled, and 

egotism is gone; fear 

and doubt have run 

away.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ) (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਜਮਟ ਗਈ, (ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) 
ਅਪਣੱਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਡਰ ਵਜਹਮ ਨੱਸ ਗਏ।
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34788 814 iQiq pweI 
Awndu BieAw  
guir kIny 
Drmw]1]

Thhith Paaee 

Aanadh Bhaeiaa 

Gur Keenae 

Dhharamaa ||1||

I have found stability, 

and I am in ecstasy; 

the Guru has blessed 

me with Dharmic faith. 

||1||

ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਜਗਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇਮ 

ਜਨਬਾਹ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥
34789 814 guru pUrw 

AwrwiDAw  
ibnsI myrI pIr]

Gur Pooraa 

Aaraadhhiaa 

Binasee Maeree 

Peer ||

Worshipping the 

Perfect Guru in 

adoration, my anguish 

is eradicated.

(ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਮਮਤਾ ਵਾਲਾ 
ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

34790 814 qnu mnu sBu 
sIqlu BieAw  
pwieAw suKu 
bIr]1]rhwau]

Than Man Sabh 

Seethal Bhaeiaa 

Paaeiaa Sukh Beer 

||1|| Rehaao ||

My body and mind are 

totally cooled and 

soothed; I have found 

peace, O my brother. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ 
ਤਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34791 814 sovq hir jip 
jwigAw pyiKAw 
ibsmwdu]

Sovath Har Jap 

Jaagiaa Paekhiaa 

Bisamaadh ||

I have awakened from 

sleep, chanting the 

Name of the Lord; 

gazing upon Him, I am 

filled with wonder.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਪੱਲਾ ਿਜੜਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ) ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਿਾਗ ਜਪਆ, ਉਸ ਨੇ 

(ਹਰ ਥਾਂ) ਅਚਰਿ-ਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਜਲਆ।
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34792 814 pI AMimRqu 
iqRpqwisAw qw 
kw Acrj 
suAwdu]2]

A-crj Pee Anmrith 

Thripathaasiaa 

Thaa Kaa Acharaj 

Suaadh ||2||

Drinking in the 

Ambrosial Nectar, I am 

satisfied. How 

wondrous is its taste! 

||2||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਜਗਆ। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਉਸ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਅਚਰਿ ਹੀ ਹੈ ॥੨॥

34793 814 Awip mukqu sMgI 
qry kul kutMb 
auDwry]

Aap Mukath 

Sangee Tharae Kul 

Kuttanb 

Oudhhaarae ||

I myself am liberated, 

and my companions 

swim across; my 

family and ancestors 

are also saved.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਆਪ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ , ਆਪਣੇ 
ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

34794 814 sPl syvw gurdyv 
kI inrml 
drbwry]3]

Safal Saevaa 

Guradhaev Kee 

Niramal 

Dharabaarae ||3||

Service to the Divine 

Guru is fruitful; it has 

made me pure in the 

Court of the Lord. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਿਲ-ਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਪਜਵੱਤਰ 

ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਥਾਂ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੩॥

34795 814 nIcu AnwQu 
Ajwnu mY inrgunu 
gux hInu]

Neech Anaathh 

Ajaan Mai Niragun 

Guneheen ||

I am lowly, without a 

master, ignorant, 

worthless and without 

virtue.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਨੀਚ ਸਾਂ, ਅਨਾਥ 

ਸਾਂ, ਅੂੰਞਾਨ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ 
ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਸਾਂ,
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34796 815 nwnk kau  
ikrpw BeI dwsu 
Apnw 
kInu]4]25]55
]

Naanak Ko Kirapaa 

Bhee Dhaas 

Apanaa Keen 

||4||25||55||

Nanak has been 

blessed with God's 

Mercy; God has made 

him His Slave. 

||4||25||55||

(ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਕਰ 

ਕੇ, ਮੈਂ) ਨਾਨਕ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ 
ਜਲਆ ॥੪॥੨੫॥੫੫॥

34797 815 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34798 815 hir Bgqw kw 
Awsrw An nwhI 
Twau]

Har Bhagathaa 

Kaa Aasaraa An 

Naahee Thaao ||

The Lord is the Hope 

and Support of His 

devotees; there is 

nowhere else for them 

to go.

ਹੇ ਹਰੀ! (ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ) ਤੇਰੇ 

ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ।
34799 815 qwxu dIbwxu 

prvwr Dnu pRB 
qyrw nwau]1]

Thaan Dheebaan 

Paravaar Dhhan 

Prabh Thaeraa 

Naao ||1||

O God, Your Name is 

my power, realm, 

relatives and riches. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਤੇਰੇ 

ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਤਾਣ ਹੈ, 

ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਧਨ ਹੈ ॥੧॥

34800 815 kir ikrpw pRiB 
AwpxI Apny 
dws riK lIey]

Kar Kirapaa Prabh 

Aapanee Apanae 

Dhaas Rakh 

Leeeae ||

God has granted His 

Mercy, and saved His 

slaves.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ 
ਹੀ ਆਪ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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34801 815 inMdk inMdw kir 
pcy jmkwil 
gRsIey]1]rhwau]

Nindhak Nindhaa 

Kar Pachae 

Jamakaal 

Graseeeae ||1|| 

Rehaao ||

The slanderers rot in 

their slander; they are 

seized by the 

Messenger of Death. 

||1||Pause||

ਜਨੂੰ ਦਕ (ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਸਦਾ) ਸੜਦੇ-ਭੁੱ ਿਦੇ 

ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸਗੋਂ) 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ 
ਰੱਜਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34802 815 sMqw eyku 
iDAwvnw dUsr 
ko nwih]

Santhaa Eaek 

Dhhiaavanaa 

Dhoosar Ko Naahi 

||

The Saints meditate 

on the One Lord, and 

no other.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ) ਸੂੰਤ ਿਨ ਸਦਾ 
ਇਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦੇ ਹਨ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।

34803 815 eyksu AwgY bynqI  
rivAw sRb 
Qwie]2]

Eaekas Aagai 

Baenathee Raviaa 

Srab Thhaae ||2||

They offer their 

prayers to the One 

Lord, who is pervading 

and permeating all 

places. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਸਭ ਥਾਂਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਸਰਫ਼ 

ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥

34804 815 kQw purwqn ieau 
suxI Bgqn kI 
bwnI]

Kathhaa 

Puraathan Eio 

Sunee Bhagathan 

Kee Baanee ||

I have heard this old 

story, spoken by the 

devotees,

ਹੇ ਭਾਈ! ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ ਦੀ ਹੀ ਕਥਾ ਇਉਂ 

ਸੁਣੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ,
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34805 815 sgl dust KMf 
KMf kIey jn 
lIey mwnI]3]

Sagal Dhusatt 

Khandd Khandd 

Keeeae Jan Leeeae 

Maanee ||3||

That all the wicked are 

cut apart into pieces, 

while His humble 

servants are blessed 

with honor. ||3||

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਹਰ ਸਮੇ) 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ 

ਕੀਤਾ, ਅਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ॥੩॥

34806 815 siq bcn nwnku 
khY prgt sB 
mwih]

Sath Bachan 

Naanak Kehai 

Paragatt Sabh 

Maahi ||

Nanak speaks the true 

words, which are 

obvious to all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-

ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਪਿਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੱਲ 

ਹਨ,

34807 815 pRB ky syvk 
srix pRB iqn 
kau Bau 
nwih]4]26]56
]

Prabh Kae Saevak 

Saran Prabh Thin 

Ko Bho Naahi 

||4||26||56||

God's servants are 

under God's 

Protection; they have 

absolutely no fear. 

||4||26||56||

ਜਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੪॥੨੬॥੫੬॥

34808 815 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34809 815 bMDn kwtY so pRBU  
jw kY kl hwQ]

Bandhhan Kaattai 

So Prabhoo Jaa Kai 

Kal Haathh ||

God breaks the bonds 

which hold us; He 

holds all power in His 

hands.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 
ਜਵਚ (ਹਰੇਕ) ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ (ਸਰਨ ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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34810 815 Avr krm nhI 
CUtIAY rwKhu hir 
nwQ]1]

Avar Karam Nehee 

Shhootteeai 

Raakhahu Har 

Naathh ||1||

No other actions will 

bring release; save 

me, O my Lord and 

Master. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ 

ਨਾਲ (ਇਹਨਾਂ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ 
(ਬੱਸ! ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰੋ-) ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਨਾਥ! ਸਾਡੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ ॥੧॥

34811 815 qau srxwgiq 
mwDvy pUrn 
dieAwl]

sr-xwgiq Tho Saranaagath 

Maadhhavae 

Pooran Dhaeiaal ||

I have entered Your 

Sanctuary, O Perfect 

Lord of Mercy.

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

(ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ) ਭਰਪੂਰ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ! 
(ਮੈਂ) ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ (ਹਾਂ 
ਮੇਰੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰ)।

34812 815 CUit jwie sMswr 
qy rwKY 
gopwl]1]rhwau]

Shhoott Jaae 

Sansaar Thae 

Raakhai Gopaal 

||1|| Rehaao ||

Those whom You 

preserve and protect, 

O Lord of the 

Universe, are saved 

from the trap of the 

world. ||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਕ 

ਪਿਭੂ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ 

ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34813 815 Awsw Brm 
ibkwr moh ien@ 
mih loBwnw]

Aasaa Bharam 

Bikaar Moh Ein 

Mehi Lobhaanaa 

||

Hope, doubt, 

corruption and 

emotional attachment 

- in these, he is 

engrossed.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਿੀਵ) 

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਵਜਹਮ, 

ਜਵਕਾਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ-

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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34814 815 JUTu smgRI min 
vsI pwrbRhmu n 
jwnw]2]

sm`gRI Jhooth Samagree 

Man Vasee 

Paarabreham N 

Jaanaa ||2||

The false material 

world abides in his 

mind, and he does not 

understand the 

Supreme Lord God. 

||2||

ਿੇਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਨਾਲ ਤੋੜ 

ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਨਭਣਾ, ਉਹੀ ਇਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

(ਕਦੇ ਭੀ ਇਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ॥੨॥

34815 815 prm joiq pUrn 
purK siB jIA 
qum@wry]

Param Joth 

Pooran Purakh 

Sabh Jeea 

Thumhaarae ||

O Perfect Lord of 

Supreme Light, all 

beings belong to You.

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸੋਮੇ! 

ਹੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ! 
(ਅਸੀ) ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

34816 815 ijau qU rwKih  
iqau rhw pRB 
Agm Apwry]3]

Jio Thoo Raakhehi 

Thio Rehaa Prabh 

Agam Apaarae 

||3||

As You keep us, we 

live, O infinite, 

inaccessible God. ||3||

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! 
ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ) ॥੩॥

34817 815 krx kwrx 
smrQ pRB dyih 
Apnw nwau ]

smr`Q Karan Kaaran 

Samarathh Prabh 

Dhaehi Apanaa 

Naao ||

Cause of causes, All-

powerful Lord God, 

please bless me with 

Your Name.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਿਗਤ 

ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! 
(ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼।
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34818 815 nwnk qrIAY 
swDsMig hir 
hir gux 
gwau]4]27]57
]

Naanak Thareeai 

Saadhhasang Har 

Har Gun Gaao 

||4||27||57||

Nanak is carried across 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord, Har, Har. 

||4||27||57||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ ਕਰ, (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕਦਾ ਹੈਂ ॥੪॥੨੭॥੫੭॥

34819 815 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34820 815 kvnu kvnu nhI 
pqirAw qum@rI 
prqIiq]

hy mn! qyrI pRqIq 
krky ikhVw-ikhVw 
nhI (pqirAw) 
if`igAw[ pqirAw:polw 
bolo

Kavan Kavan 

Nehee Pathariaa 

Thumharee 

Paratheeth ||

Who? Who has not 

fallen, by placing their 

hopes in you?

ਹੇ ਮਨ! ਤੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਕਸ ਜਕਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ?

34821 815 mhw mohnI 
moihAw nrk kI 
rIiq]1]

Mehaa Mohanee 

Mohiaa Narak Kee 

Reeth ||1||

You are enticed by the 

great enticer - this is 

the way to hell! ||1||

ਤੂੂੰ  ਵੱਡੀ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈਂ (ਤੇ, ਇਹ) ਰਸਤਾ (ਜਸੱਧਾ) 
ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

34822 815 mn Kuthr qyrw  
nhI ibswsu qU 
mhw audmwdw]

(Kuthr)Koty[ 
(audmwdw)kmlw

Man Khuttehar 

Thaeraa Nehee 

Bisaas Thoo 

Mehaa 

Oudhamaadhaa ||

O vicious mind, no 

faith can be placed in 

you; you are totally 

intoxicated.

ਹੇ ਖੋਟੇ ਮਨ! ਤੇਰਾ ਇਤਬਾਰ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਤੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 

ਜਵਚ) ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ।
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34823 815 Kr kw pYKru qau 
CutY jau aUpir 
lwdw]1]rhwau]

(Kr) Koqy vWg AVIAl 
ivkwrI mn, smwDI 
lwaux rUp (pYKru) pYKV 
pwauxw hY[ siqsMgq c 
kQw kIrqn suxwaux 
rUp C`t (lwdw) l`dxI

Khar Kaa Paikhar 

Tho Shhuttai Jo 

Oopar Laadhaa 

||1|| Rehaao ||

The donkey's leash is 

only removed, after 

the load is placed on 

his back. ||1||Pause||

(ਜਿਵੇਂ) ਖੋਤੇ ਦੀ ਜਪਛਾੜੀ ਤਦੋਂ 
ਖੋਲਹੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਤੋਂ ਲੱਦ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਤਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਖ਼ਰਮਸਤੀ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34824 815 jp qp sMjm 
qum@ KMfy jm ky 
duK fWf]

Jap Thap Sanjam 

Thumh Khanddae 

Jam Kae Dhukh 

Ddaandd ||

You destroy the value 

of chanting, intensive 

meditation and self-

discipline; you shall 

suffer in pain, beaten 

by the Messenger of 

Death.

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਿਪ, ਤਪ, ਸੂੰਿਮ 

(ਆਜਦਕ ਭਲੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਨੇਮ) 

ਤੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, (ਇਸ ਕਰ ਕੇ) 

ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਦੱੁਖ ਤੇ ਡੂੰਨ 

ਸਹਾਰਦਾ ਹੈਂ।

34825 815 ismrih nwhI  
join duK inrljy 
BWf]2]

inr-l`jy Simarehi Naahee 

Jon Dhukh 

Niralajae Bhaandd 

||2||

You do not meditate, 

so you shall suffer the 

pains of reincarnation, 

you shameless 

buffoon! ||2||

ਹੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਭੂੰ ਡ! ਤੂੂੰ  ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਦੱੁਖ ਚੇਤੇ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੨॥

34826 815 hir sMig shweI 
mhw mIqu iqs 
isau qyrw Bydu]

Har Sang Sehaaee 

Mehaa Meeth This 

Sio Thaeraa 

Bhaedh ||

The Lord is your 

Companion, your 

Helper, your Best 

Friend; but you 

disagree with Him.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹੀ ਸਦਾ) 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ 

ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ 
ਤੇਰੀ ਜਵੱਥ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ।
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34827 815 bIDw pMc 
btvwreI  
aupijE mhw 
Kydu]3]

bIDw ksky[ btvwr-eI Beedhhaa Panch 

Battavaaree 

Oupajiou Mehaa 

Khaedh ||3||

You are in love with 

the five thieves; this 

brings terrible pain. 

||3||

ਤੈਨੂੂੰ  (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ 

ਲੁਟੇਜਰਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰ ਰੱਜਖਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਬੜਾ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

34828 815 nwnk iqn sMqn 
srxwgqI ijn 
mnu vis kInw]

srxw-gqI, v`is Naanak Thin 

Santhan 

Saranaagathee Jin 

Man Vas Keenaa ||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the 

Saints, who have 

conquered their minds.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ 

(ਆਪਣਾ) ਮਨ (ਆਪਣੇ) ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ (ਇਹ ਦਾਜਤ) 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
34829 815 qnu Dnu srbsu 

Awpxw pRiB jn 
kau 
dIn@w]4]28]58
]

srbsusrbMs[ srbsu 
polw imlvW

Than Dhhan 

Sarabas Aapanaa 

Prabh Jan Ko 

Dheenhaa 

||4||28||58||

He gives body, wealth 

and everything to the 

slaves of God. 

||4||28||58||

ਆਪਣਾ ਤਨ, ਆਪਣਾ ਧਨ, 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੮॥੫੮॥

34830 815 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34831 815 audmu krq  
Awndu BieAw  
ismrq suK swru]

Oudham Karath 

Aanadh Bhaeiaa 

Simarath Sukh 

Saar ||

Try to meditate, and 

contemplate the 

source of peace, and 

bliss will come to you.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦਾ) ਉੱਦਮ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਮਨ ਜਵਚ) ਸਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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34832 815 jip jip nwmu 
goibMd kw pUrn 
bIcwru]1]

Jap Jap Naam 

Gobindh Kaa 

Pooran Beechaar 

||1||

Chanting, and 

meditating on the 

Name of the Lord of 

the Universe, perfect 

understanding is 

achieved. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿਪ ਕੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਜਵਚਾਰ (ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

34833 815 crnkml gur ky 
jpq hir jip 
hau jIvw]

Charan Kamal Gur 

Kae Japath Har Jap 

Ho Jeevaa ||

Meditating on the 

Lotus Feet of the 

Guru, and chanting 

the Name of the Lord, 

I live.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

34834 815 pwrbRhmu 
AwrwDqy muiK 
AMimRqu 
pIvw]1]rhwau]

Paarabreham 

Aaraadhhathae 

Mukh Anmrith 

Peevaa ||1|| 

Rehaao ||

Worshipping the 

Supreme Lord God in 

adoration, my mouth 

drinks in the 

Ambrosial Nectar. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਜਦਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਮੈਂ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34835 815 jIA jMq siB 
suiK bsy sB kY 
min loc]

Jeea Janth Sabh 

Sukh Basae Sabh 

Kai Man Loch ||

All beings and 

creatures dwell in 

peace; the minds of all 

yearn for the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਰਜਦਆਂ) ਸਾਰੇ 

ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਿਪਣ ਵਾਲੇ) ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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34836 815 praupkwru inq 
icqvqy nwhI kCu 
poc]2]

Paroupakaar Nith 

Chithavathae 

Naahee Kashh 

Poch ||2||

Those who continually 

remember the Lord, 

do good deeds for 

others; they harbor no 

ill will towards anyone. 

||2||

(ਿੇਹੜੇ ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ) ਸਦਾ 
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕੂੰਮ ਸੋਚਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ 

ਪਾਪ-ਜਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥

34837 816 DMnu su Qwnu bsMq 
DMnu jh jpIAY 
nwmu]

Dhhann S Thhaan 

Basanth Dhhann 

Jeh Japeeai Naam 

||

Blessed is that place, 

and blessed are those 

who dwell there, 

where they chant the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭੀ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

34838 816 kQw kIrqnu hir 
Aiq Gnw suK 
shj ibsRwmu]3]

Kathhaa 

Keerathan Har Ath 

Ghanaa Sukh 

Sehaj Bisraam 

||3||

The Sermon and the 

Kirtan of the Lord's 

Praises are sung there 

very often; there is 

peace, poise and 

tranquility. ||3||

(ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਸ ਥਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਬਹੁਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਰਹੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦਾ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ (ਸੋਮਾ) ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

34839 816 mn qy kdy n 
vIsrY AnwQ ko 
nwQ]

Man Thae Kadhae 

N Veesarai 

Anaathh Ko 

Naathh ||

In my mind, I never 

forget the Lord; He is 

the Master of the 

masterless.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ 

ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਪਿਭੂ ਕਦੇ 

ਮਨ ਤੋਂ ਭੁੱ ਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
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34840 816 nwnk pRB 
srxwgqI jw kY 
sBu ikCu 
hwQ]4]29]59
]

sr-xwgqI Naanak Prabh 

Saranaagathee Jaa 

Kai Sabh Kishh 

Haathh 

||4||29||59||

Nanak has entered the 

Sanctuary of God; 

everything is in His 

hands. ||4||29||59||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਸਦਾ ਪਏ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ॥੪॥੨੯॥੫੯॥

34841 816 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34842 816 ijin qU bMiD 
kir CoifAw Puin 
suK mih pwieAw]

Jin Thoo Bandhh 

Kar Shhoddiaa Fun 

Sukh Mehi 

Paaeiaa ||

The One who bound 

you in the womb and 

then released you, 

placed you in the 

world of joy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  (ਪਜਹਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ) 

ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
ਜਿਰ (ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਲਆ ਕੇ ਿਗਤ 

ਦੇ) ਸੁਖਾਂ ਜਵਚ ਜਲਆ 

ਵਸਾਇਆ ਹੈ,

34843 816 sdw ismir 
crxwribMd  
sIql 
hoqwieAw]1]

AOguxW pwpW ivkwrW dw 
qpwieAw sIqlTMFw[ 
(hoqwieAw)ho jWdw hY[ 
crxwr-ibMd (2. ho 
qwieAw)

Sadhaa Simar 

Charanaarabindh 

Seethal 

Hothaaeiaa ||1||

Contemplate His Lotus 

Feet forever, and you 

shall be cooled and 

soothed. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ। (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸਦਾ) ਸ਼ਾਂਤ-ਜਚੱਤ ਰਜਹ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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34844 816 jIviqAw AQvw 
muieAw ikCu 
kwim n AwvY]

Jeevathiaa 

Athhavaa Mueiaa 

Kishh Kaam N 

Aavai ||

In life and in death, 

this Maya is of no use.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੀ ਮਾਇਆ) 

ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਜਕਤੇ ਭੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦੀ 
(ਿੀਵ ਉਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮੋਹ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।

34845 816 ijin eyhu rcn 
rcwieAw koaU  
iqs isau rMgu 
lwvY]1]rhwau]

Jin Eaehu Rachan 

Rachaaeiaa Kooo 

This Sio Rang 

Laavai ||1|| 

Rehaao ||

He created this 

creation, but rare are 

those who enshrine 

love for Him. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਪਆਰ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34846 816 ry pRwxI ausn 
sIq krqw krY  
Gwm qy kwFY]

ausn:polw bolo Rae Praanee 

Ousan Seeth 

Karathaa Karai 

Ghaam Thae 

Kaadtai ||

O mortal, the Creator 

Lord made summer 

and winter; He saves 

you from the heat.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਗਰਮੀ 
ਅਤੇ (ਨਾਮ ਦੀ) ਠੂੰ ਢਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ (ਆਪ ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਤਪਸ਼ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

34847 816 kIrI qy hsqI 
krY tUtw ly 
gwFY]2]

Keeree Thae 

Hasathee Karai 

Ttoottaa Lae 

Gaadtai ||2||

From the ant, He 

makes an elephant; He 

reunites those who 

have been separated. 

||2||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਕੀੜੀ (ਨਾਚੀਜ਼ ਿੀਵ 

ਤੋਂ) ਹਾਥੀ (ਮਾਣ-ਆਦਰ ਵਾਲਾ) 
ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲੋਂ) ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ (ਬਾਹੋਂ) ਿੜ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਗੂੰਢ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਹੁ) ॥੨॥
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34848 816 AMfj jyrj syqj 
auqBujw pRB kI 
ieh ikriq]

Anddaj Jaeraj 

Saethaj 

Outhabhujaa 

Prabh Kee Eih 

Kirath ||

Eggs, wombs, sweat 

and earth - these are 

God's workshops of 

creation.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਅੂੰ ਡੇ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿੀਵ, ਜਿਓਰ ਤੋਂ 
ਿੂੰ ਮੇ ਹੋਏ ਿੀਵ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਏ ਿੀਵ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ-
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ।

34849 816 ikrq kmwvn 
srb Pl rvIAY 
hir inriq]3]

Kirath Kamaavan 

Sarab Fal Raveeai 

Har Nirath ||3||

It is fruitful for all to 

practice 

contemplation of the 

Lord. ||3||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ) ਜਨਰਮੋਹ 

ਰਜਹ ਕੇ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-

ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ 

(ਿੀਵਨ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
34850 816 hm qy kCU n 

hovnw srix pRB 
swD]

Ham Thae 

Kashhoo N 

Hovanaa Saran 

Prabh Saadhh ||

I cannot do anything; 

O God, I seek the 

Sanctuary of the Holy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਸਾਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪਾਈ ਰੱਖ।

34851 816 moh mgn kUp 
AMD qy nwnk gur 
kwF]4]30]60
]

Moh Magan Koop 

Andhh Thae 

Naanak Gur Kaadt 

||4||30||60||

Guru Nanak pulled me 

up, out of the deep, 

dark pit, the 

intoxication of 

attachment. 

||4||30||60||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਜਰਆ 

ਕਰ-) ਹੇ ਗੁਰੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, (ਸਾਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਦੇ ਇਸ) 

ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ 

॥੪॥੩੦॥੬੦॥

34852 816 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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34853 816 Kojq Kojq mY 
iPrw Kojau bn 
Qwn]

Khojath Khojath 

Mai Firaa Khojo 

Ban Thhaan ||

Searching, searching, I 

wander around 

searching, in the 

woods and other 

places.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਲੱਭਦਾ 
ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ (ਹਰ ਪਾਸੇ) ਜਿਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਿੂੰਗਲ 

ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਂ ਖੋਿਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹਾਂ।

34854 816 ACl ACyd 
AByd pRB AYsy 
Bgvwn]1]

A-Cl Ashhal Ashhaedh 

Abhaedh Prabh 

Aisae Bhagavaan 

||1||

He is undeceivable, 

imperishable, 

inscrutable; such is my 

Lord God. ||1||

(ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਜਕਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਜਣਆ ਹੈ ਜਕ ਉਹ) 

ਭਗਵਾਨ ਪਿਭੂ ਿੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 

ਹਨ ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਛਲ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥

34855 816 kb dyKau pRBu 
Awpnw Awqm kY 
rMig]

Kab Dhaekho 

Prabh Aapanaa 

Aatham Kai Rang 

||

When shall I behold 

my God, and delight 

my soul?

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ 

ਤਾਂਘ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਆਪਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇ(ਜਪਆਰੇ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਸਕਾਂਗਾ।
34856 816 jwgn qy supnw 

Blw bsIAY pRB 
sMig]1]rhwau]

Jaagan Thae 

Supanaa Bhalaa 

Baseeai Prabh 

Sang ||1|| 

Rehaao ||

Even better than being 

awake, is the dream in 

which I dwell with 

God. ||1||Pause||

(ਿੇ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਤੇ ਜਪਆਂ ਸੁਪਨੇ 

ਜਵਚ ਹੀ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸ 

ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਗਦੇ 

ਰਜਹਣ ਨਾਲੋਂ (ਸੱੁਤੇ ਜਪਆਂ ਉਹ) 

ਸੁਪਨਾ ਚੂੰਗਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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34857 816 brn AwsRm 
swsqR sunau  
drsn kI 
ipAws]

Baran Aasram 

Saasathr Suno 

Dharasan Kee 

Piaas ||

Listening to the 

Shaastras teaching 

about the four social 

classes and the four 

stages of life, I grow 

thirsty for the Blessed 

Vision of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਚਹੁੂੰ ਆਂ 

ਵਰਨਾਂ ਅਤੇ ਚਹੁੂੰ ਆਂ ਆਸ਼ਿਮਾਂ ਦੇ 

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ (ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਭੀ) ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ (ਪਰ 

ਦਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਦਰਸਨ 

ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

34858 816 rUpu n ryK n pMc 
qq Twkur 
Aibnws]2]

Roop N Raekh N 

Panch Thath 

Thaakur Abinaas 

||2||

He has no form or 

outline, and He is not 

made of the five 

elements; our Lord 

and Master is 

imperishable. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਅਜਬਨਾਸੀ 
ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਰੂਪ 

ਜਚਹਨ-ਚੱਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਉਹ (ਿੀਵਾਂ ਵਾਂਗ) ਪੂੰਿ ਤੱਤਾਂ 
ਤੋਂ ਬਜਣਆ ਹੈ ॥੨॥

34859 816 Ehu srUpu sMqn 
khih ivrly 
jogIsur]

Ouhu Saroop 

Santhan Kehehi 

Viralae Jogeesur ||

How rare are those 

Saints and great Yogis, 

who describe the 

beautiful form of the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਜਵਰਲੇ 

ਿੋਗੀਰਾਿ ਹੀ ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਹੀ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਉਹ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਕ ਉਸ 

ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

34860 816 kir ikrpw jw 
kau imly Din 
Din qy eIsur]3]

Kar Kirapaa Jaa Ko 

Milae Dhhan 

Dhhan Thae Eesur 

||3||

Blessed, blessed are 

they, whom the Lord 

meets in His Mercy. 

||3||

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ 

ਿੋਗੀ ਹਨ, ਉਹੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ ॥੩॥
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34861 816 so AMqir so 
bwhry ibnsy qh 
Brmw]

So Anthar So 

Baaharae Binasae 

Theh Bharamaa ||

They know that He is 

deep within, and 

outside as well; their 

doubts are dispelled.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਵਰਲੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਭੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ-ਵਜਹਮ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

34862 816 nwnk iqsu pRBu 
ByitAw jw ky 
pUrn 
krmw]4]31]61
]

Naanak This Prabh 

Bhaettiaa Jaa Kae 

Pooran Karamaa 

||4||31||61||

O Nanak, God meets 

those, whose karma is 

perfect. 

||4||31||61||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ (ਆਪ ਹੀ) 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩੧॥੬੧॥

34863 816 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34864 816 jIA jMq supRsMn 
Bey dyiK pRB 
prqwp]

supRsMn Jeea Janth 

Suprasann Bheae 

Dhaekh Prabh 

Parathaap ||

All beings and 

creatures are totally 

pleased, gazing on 

God's glorious 

radiance.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਤੱਖ 

ਵਜਡਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਹਾਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

34865 816 krju auqwirAw 
siqgurU kir 
Awhru Awp]1]

Karaj Outhaariaa 

Sathiguroo Kar 

Aahar Aap ||1||

The True Guru has 

paid off my debt; He 

Himself did it. ||1||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ 

(ਜਿਸ ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਜਪਛਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 

ਲਾਹ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥
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34866 816 Kwq Krcq  
inbhq rhY gur 
sbdu AKUt]

inb-hq:polw bolo Khaath 

Kharachath 

Nibehath Rehai 

Gur Sabadh 

Akhoott ||

Eating and expending 

it, it is always 

available; the Word of 

the Guru's Shabad is 

inexhaustible.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਪਲਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਐਸਾ ਭੋਿਨ ਹੈ ਿੋ) 
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ। (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹ ਭੋਿਨ 

ਆਪ) ਵਰਤਜਦਆਂ (ਅਤੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਵੂੰ ਡਜਦਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ 
ਹੈ,

34867 816 pUrn BeI 
smgrI kbhU  
nhI 
qUt]1]rhwau]

sm`grI Pooran Bhee 

Samagaree 

Kabehoo Nehee 

Thoott ||1|| 

Rehaao ||

Everything is perfectly 

arranged; it is never 

exhausted. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ (ਇਸ) ਰਸਦ ਦੇ 

ਭੂੰ ਡਾਰ ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਇਸ 

ਰਸਦ ਜਵਚ) ਕਦੇ ਭੀ ਤੋਟ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34868 816 swDsMig 
AwrwDnw hir 
iniD Awpwr]

Saadhhasang 

Aaraadhhanaa Har 

Nidhh Aapaar ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I worship and 

adore the Lord, the 

infinite treasure.

(ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਿੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਮੱੁਕਦਾ।

34869 816 Drm ArQ Aru 
kwm moK dyqy nhI 
bwr]2]

Dhharam Arathh 

Ar Kaam Mokh 

Dhaethae Nehee 

Baar ||2||

He does not hesitate 

to bless me with 

Dharmic faith, wealth, 

sexual success and 

liberation. ||2||

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਧਰਮ, ਅਰਥ, 

ਕਾਮ, ਮੋਖ (ਇਹ ਚਾਰ ਹੀ 
ਪਿਜਸੱਧ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਮੂੰ ਨੇ 

ਗਏ ਹਨ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਪਦਾਰਥ) ਦੇਂਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ 
ਲਾਂਦਾ ॥੨॥
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34870 816 Bgq ArwDih 
eyk rMig goibMd 
gupwl]

Bhagath 

Araadhhehi Eaek 

Rang Gobindh 

Gupaal ||

The devotees worship 

and adore the Lord of 

the Universe with 

single-minded love.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਗੁਪਾਲ ਦੇ 

ਭਗਤ ਇਕ-ਰਸ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

34871 816 rwm nwm Dnu 
sMicAw jw kw  
nhI sumwru]3]

Raam Naam 

Dhhan Sanchiaa 

Jaa Kaa Nehee 

Sumaar ||3||

They gather in the 

wealth of the Lord's 

Name, which cannot 

be estimated. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ (ਇਤਨਾ) 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਉਸ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ ॥੩॥
34872 816 srin pry pRB 

qyrIAw pRB kI 
vifAweI]

Saran Parae Prabh 

Thaereeaa Prabh 

Kee Vaddiaaee ||

O God, I seek Your 

Sanctuary, the glorious 

greatness of God. 

Nanak:

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। (ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਭਗਤ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

34873 816 nwnk AMqu n 
pweIAY byAMq 
gusweI 
]4]32]62]

gusWeIN Naanak Anth N 

Paaeeai Baeanth 

Gusaaee 

||4||32||62||

Your end or limitation 

cannot be found, O 

Infinite World-Lord. 

||4||32||62||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਗਤ ਦੇ ਖਸਮ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੪॥੩੨॥੬੨॥

34874 816 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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34875 816 ismir ismir 
pUrn pRBU kwrj 
Bey rwis]

Simar Simar 

Pooran Prabhoo 

Kaaraj Bheae Raas 

||

Meditate, meditate in 

remembrance of the 

Perfect Lord God, and 

your affairs shall be 

perfectly resolved.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) 

ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਿਭੂ 
(ਦਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

34876 816 krqwrpuir 
krqw vsY sMqn 
kY 
pwis]1]rhwau]

Karathaar Pur 

Karathaa Vasai 

Santhan Kai Paas 

||1|| Rehaao ||

In Kartaarpur, the City 

of the Creator Lord, 

the Saints dwell with 

the Creator. 

||1||Pause||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਆਪ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34877 816 ibGnu n koaU 
lwgqw gur pih 
Ardwis]

Bighan N Kooo 

Laagathaa Gur 

Pehi Aradhaas ||

No obstacles will block 

your way, when you 

offer your prayers to 

the Guru.

(ਿੇਹੜੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਆ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ।

34878 816 rKvwlw goibMd 
rwie Bgqn kI 
rwis]1]

Rakhavaalaa 

Gobindh Raae 

Bhagathan Kee 

Raas ||1||

The Sovereign Lord of 

the Universe is the 

Saving Grace, the 

Protector of the 

capital of His 

devotees. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਆਪਣ ੇਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ (ਸਦਾ) 
ਆਪ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ 

॥੧॥
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34879 817 qoit n AwvY kdy 
mUil pUrn BMfwr]

Thott N Aavai 

Kadhae Mool 

Pooran Bhanddaar 

||

There is never any 

deficiency at all; the 

Lord's treasures are 

over-flowing.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਇਕ 

ਐਸਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ) ਭੂੰ ਡਾਰੇ ਭਰੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ) ਕਦੇ ਭੀ ਤੋਟ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
34880 817 crnkml min 

qin bsy pRB 
Agm Apwr]2]

Charan Kamal 

Man Than Basae 

Prabh Agam Apaar 

||2||

His Lotus Feet are 

enshrined within my 

mind and body; God is 

inaccessible and 

infinite. ||2||

(ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਉਸ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਣ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
34881 817 bsq kmwvq 

siB suKI ikCu 
aUn n dIsY]

Basath Kamaavath 

Sabh Sukhee Kishh 

Oon N Dheesai ||

All those who work for 

Him dwell in peace; 

you can see that they 

lack nothing.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਜਨਵਾਸ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦੀ।

34882 817 sMq pRswid Byty 
pRBU pUrn 
jgdIsY]3]

j`gdIsY Santh Prasaadh 

Bhaettae Prabhoo 

Pooran 

Jagadheesai ||3||

By the Grace of the 

Saints, I have met 

God, the Perfect Lord 

of the Universe. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੂਰਨ 

ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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34883 817 jY jYkwru sBY 
krih scu Qwnu 
suhwieAw]

Jai Jai Kaar Sabhai 

Karehi Sach 

Thhaan Suhaaeiaa 

||

Everyone 

congratulates me, and 

celebrates my victory; 

the home of the True 

Lord is so beautiful!

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕਦੇ ਹਨ) 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਸੋਭਾ-
ਵਜਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਇਕ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ 
ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
34884 817 jip nwnk nwmu  

inDwn suK pUrw 
guru 
pwieAw]4]33]
63]

Jap Naanak Naam 

Nidhhaan Sukh 

Pooraa Gur 

Paaeiaa 

||4||33||63||

Nanak chants the 

Naam, the Name of 

the Lord, the treasure 

of peace; I have found 

the Perfect Guru. 

||4||33||63||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਿਪ ਕੇ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ (ਸਦਾ ਲਈ) 

ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩੩॥੬੩॥

34885 817 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34886 817 hir hir hir 
AwrwDIAY hoeIAY 
Awrog]

Har Har Har 

Aaraadhheeai 

Hoeeai Aarog ||

Worship and adore 

the Lord, Har, Har, 

Har, and you shall be 

free of disease.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, (ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕ) ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।
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34887 817 rwmcMd kI 
lsitkw ijin  
mwirAw 
rogu]1]rhwau]

pyRmw-BgqI rUpIls-
itkwlwTI

Raamachandh Kee 

Lasattikaa Jin 

Maariaa Rog ||1|| 

Rehaao ||

This is the Lord's 

healing rod, which 

eradicates all disease. 

||1||Pause||

ਇਹ ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਸਿੀ ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ 
ਿੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਸੋਟੀ ਦੇ 

ਡਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਜਸਰ 

ਨਹੀਂ ਚੱੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ)। ਇਸ 

(ਜਸਮਰਨ) ਨੇ (ਹਰੇਕ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ) 

ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34888 817 guru pUrw hir 
jwpIAY inq kIcY 
Bogu]

Gur Pooraa Har 

Jaapeeai Nith 

Keechai Bhog ||

Meditating on the 

Lord, through the 

Perfect Guru, he 

constantly enjoys 

pleasure.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
34889 817 swDsMgiq kY 

vwrxY imilAw 
sMjogu]1]

Saadhhasangath 

Kai Vaaranai 

Miliaa Sanjog 

||1||

I am devoted to the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; I 

have been united with 

my Lord. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਅਵਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥

34890 817 ijsu ismrq suKu 
pweIAY ibnsY 
ibEgu]

Jis Simarath Sukh 

Paaeeai Binasai 

Bioug ||

Contemplating Him, 

peace is obtained, and 

separation is ended.

ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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34891 817 nwnk pRB 
srxwgqI krx 
kwrx 
jogu]2]34]64]

sr-xwgqI Naanak Prabh 

Saranaagathee 

Karan Kaaran Jog 

||2||34||64||

Nanak seeks the 

Sanctuary of God, the 

All-powerful Creator, 

the Cause of causes. 

||2||34||64||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿ ੋ

ਿਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ ॥੨॥੩੪॥੬੪॥

34892 817 rwgu iblwvlu 
mhlw 5 dupdy 
Gru 5

Raag Bilaaval 

Mehalaa 5 

Dhupadhae Ghar 5

Raag Bilaaval, Fifth 

Mehl, Du-Padas, Fifth 

House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

34893 817 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

34894 817 Avir aupwv 
siB iqAwigAw  
dwrU nwmu lieAw]

Avar Oupaav Sabh 

Thiaagiaa Dhaaroo 

Naam Laeiaa ||

I have given up all 

other efforts, and 

have taken the 

medicine of the Naam, 

the Name of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਜਸਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿਜੜਆ 

ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਛੱਡ ਜਦੱਤੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ) ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਹੈ,

34895 817 qwp pwp siB 
imty rog sIql 
mnu BieAw]1]

B-ieAw Thaap Paap Sabh 

Mittae Rog 

Seethal Man 

Bhaeiaa ||1||

Fevers, sins and all 

diseases are 

eradicated, and my 

mind is cooled and 

soothed. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼, ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਮਟ ਗਏ 

ਹਨ; ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ) ਠੂੰ ਢਾ-
ਠਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥
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34896 817 guru pUrw 
AwrwiDAw sglw 
duKu gieAw]

g-ieAw Gur Pooraa 

Aaraadhhiaa 

Sagalaa Dhukh 

Gaeiaa ||

Worshipping the 

Perfect Guru in 

adoration, all pains are 

dispelled.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

34897 817 rwKnhwrY 
rwiKAw ApnI 
kir 
mieAw]1]rhwau
]

m-ieAw Raakhanehaarai 

Raakhiaa Apanee 

Kar Maeiaa ||1|| 

Rehaao ||

The Savior Lord has 

saved me; He has 

blessed me with His 

Kind Mercy. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਉਸ 

ਉਤੇ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਦੱੁਖਾਂ 
ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ) ਉਸ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

34898 817 bwh pkiV pRiB 
kwiFAw kInw 
ApnieAw]

bWh[ Ap-nieAw-inr-
BieAw

Baah Pakarr Prabh 

Kaadtiaa Keenaa 

Apanaeiaa ||

Grabbing hold of my 

arm, God has pulled 

me up and out; He has 

made me His own.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆ ਹੈ) ਪਿਭੂ ਨੇ (ਉਸ 

ਦੀ) ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ।

34899 817 ismir ismir 
mn qn suKI  
nwnk inrBieAw 
]2]1]65]

Simar Simar Man 

Than Sukhee 

Naanak 

Nirabhaeiaa 

||2||1||65||

Meditating, 

meditating in 

remembrance, my 

mind and body are at 

peace; Nanak has 

become fearless. 

||2||1||65||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਆਨੂੰ ਦ-

ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਤਾਪ ਪਾਪ ਰੋਗ ਆਜਦਕਾਂ 
ਦਾ) ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ ॥੨॥੧॥੬੫॥

34900 817 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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34901 817 kru Dir msqik  
QwipAw nwmu 
dIno dwin]

Kar Dhhar 

Masathak 

Thhaapiaa Naam 

Dheeno Dhaan ||

Placing His Hand upon 

my forehead, God has 

given me the gift of 

His Name.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਆਪਣਾ) 
ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਾਪਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 

ਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ) ਨਾਮ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
34902 817 sPl syvw 

pwrbRhm kI qw 
kI nhI hwin]1]

Safal Saevaa 

Paarabreham Kee 

Thaa Kee Nehee 

Haan ||1||

One who performs 

fruitful service for the 

Supreme Lord God, 

never suffers any loss. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਿੀਵਨ-

ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 

ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ॥੧॥

34903 817 Awpy hI pRBu 
rwKqw Bgqn kI 
Awin]

Aapae Hee Prabh 

Raakhathaa 

Bhagathan Kee 

Aan ||

God Himself saves the 

honor of His devotees.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।

34904 817 jo jo icqvih 
swD jn so lyqw 
mwin]1]rhwau]

Jo Jo Chithavehi 

Saadhh Jan So 

Laethaa Maan 

||1|| Rehaao ||

Whatever God's Holy 

servants wish for, He 

grants to them. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਿੋ ਕੁਝ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮੂੰਨ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34905 817 srix pry 
crxwribMd jn 
pRB ky pRwn]

Saran Parae 

Charanaarabindh 

Jan Prabh Kae 

Praan ||

God's humble servants 

seek the Sanctuary of 

His Lotus Feet; they 

are God's very breath 

of life.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ 

ਵਰਗੇ ਜਪਆਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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34906 817 shij suBwie 
nwnk imly joqI 
joiq 
smwn]2]2]66]

Sehaj Subhaae 

Naanak Milae 

Jothee Joth 

Samaan 

||2||2||66||

O Nanak, they 

automatically, 

intuitively meet God; 

their light merges into 

the Light. 

||2||2||66||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥੨॥੬੬॥

34907 817 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34908 817 crxkml kw 
Awsrw dIno pRiB 
Awip]

Charan Kamal Kaa 

Aasaraa Dheeno 

Prabh Aap ||

God Himself has given 

me the Support of His 

Lotus Feet.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਆਪਣ ੇਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

34909 817 pRB srxwgiq 
jn pry qw kw 
sd prqwpu]1]

sr-xwgiq Prabh 

Saranaagath Jan 

Parae Thaa Kaa 

Sadh Parathaap 

||1||

God's humble servants 

seek His Sanctuary; 

they are respected 

and famous forever. 

||1||

ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਤਾਪ 

ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

34910 817 rwKnhwr Apwr 
pRB qw kI 
inrml syv]

Raakhanehaar 

Apaar Prabh Thaa 

Kee Niramal Saev 

||

God is the 

unparalleled Savior 

and Protector; service 

to Him is immaculate 

and pure.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਤੇ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਕੀਤੀ ਹੋਈ) ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ (ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਪਜਵੱਤਰ 

(ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ)।
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34911 817 rwm rwj  
rwmdwspuir kIn@y 
gurdyv]1]rhwau]

Raam Raaj 

Raamadhaas Pur 

Keenhae 

Guradhaev ||1|| 

Rehaao ||

The Divine Guru has 

built the City of 

Ramdaspur, the royal 

domain of the Lord. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਿ ਕਾਇਮ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34912 817 sdw sdw hir 
iDAweIAY ikCu 
ibGnu n lwgY]

Sadhaa Sadhaa 

Har Dhhiaaeeai 

Kishh Bighan N 

Laagai ||

Forever and ever, 

meditate on the Lord, 

and no obstacles will 

obstruct you.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ) 

ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ।

34913 817 nwnk nwmu 
slwhIAY Bie 
dusmn 
BwgY]2]3]67]

Naanak Naam 

Salaaheeai Bhae 

Dhusaman 

Bhaagai 

||2||3||67||

O Nanak, praising the 

Naam, the Name of 

the Lord, the fear of 

enemies runs away. 

||2||3||67||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਡਰ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ 
ਨੱਸ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥੩॥੬੭॥

34914 817 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34915 817 min qin pRBu 
AwrwDIAY imil 
swD smwgY]

Man Than Prabh 

Aaraadhheeai Mil 

Saadhh Samaagai 

||

Worship and adore 

God in your mind and 

body; join the 

Company of the Holy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਹਰਦੇ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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34916 817 aucrq gun 
gopwl jsu dUr qy  
jmu BwgY]1]

au~crq Oucharath Gun 

Gopaal Jas Dhoor 

Thae Jam Bhaagai 

||1||

Chanting the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, the 

Messenger of Death 

runs far away. ||1||

ਿਗਤ ਦੇ ਰੱਜਖਅਕ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਅਤੇ ਿਸ ਉਚਾਰਜਦਆਂ 

ਿਮ (ਭੀ) ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

34917 817 rwm nwmu jo jnu 
jpY An idnu sd 
jwgY]

Raam Naam Jo Jan 

Japai Anadhin 

Sadh Jaagai ||

That humble being 

who chants the Lord's 

Name, remains always 

awake and aware, 

night and day.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

34918 818 qMqu mMqu nh 
joheI iqqu cwKu  
n 
lwgY]1]rhwau]

cwKu nzr Thanth Manth 

Neh Johee Thith 

Chaakh N Laagai 

||1|| Rehaao ||

He is not affected by 

charms and spells, nor 

is he harmed by the 

evil eye. ||1||Pause||

ਕੋਈ ਿਾਦੂ ਟੁਣਾ ਉਸ ਉਤੇ 

ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 

ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34919 818 kwm kRoD md 
mwn moh ibnsy 
AnrwgY]

Kaam Krodhh 

Madh Maan Moh 

Binasae Anaraagai 

||

Sexual desire, anger, 

the intoxication of 

egotism and 

emotional attachment 

are dispelled, by loving 

devotion.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ, 

ਕਿੋਧ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਤੀ, 
ਮੋਹ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਚਸਕੇ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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34920 818 AwnMd mgn ris 
rwm rMig nwnk 
srnwgY]2]4]6
8]

Aanandh Magan 

Ras Raam Rang 

Naanak 

Saranaagai 

||2||4||68||

One who enters the 

Lord's Sanctuary, O 

Nanak, remains 

merged in ecstasy in 

the subtle essence of 

the Lord's Love. 

||2||4||68||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੪॥੬੮॥
34921 818 iblwvlu mhlw 

5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34922 818 jIA jugiq vis 
pRBU kY jo khY su 
krnw]

v`is Jeea Jugath Vas 

Prabhoo Kai Jo 

Kehai S Karanaa ||

The living creatures 

and their ways are in 

God's power. 

Whatever He says, 

they do.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ, ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੂੰ  ਪਿੇਰਨਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
34923 818 Bey pRsMn gopwl 

rwie Bau ikCu  
nhI krnw]1]

Bheae Prasann 

Gopaal Raae Bho 

Kishh Nehee 

Karanaa ||1||

When the Sovereign 

Lord of the Universe is 

pleased, there is 

nothing at all to fear. 

||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਿਗਤ-ਪਾਲ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ ॥੧॥

34924 818 dUKu n lwgY kdy 
quDu pwrbRhmu 
icqwry]

Dhookh N Laagai 

Kadhae Thudhh 

Paarabreham 

Chithaarae ||

Pain shall never afflict 

you, if you remember 

the Supreme Lord God.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰਜਸੱਖ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਭੀ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ,
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34925 818 jmkMkru nyiV n 
AwveI gurisK 
ipAwry 
]1]rhwau]

Jamakankar Naerr 

N Aavee Gurasikh 

Piaarae ||1|| 

Rehaao ||

The Messenger of 

Death does not even 

approach the beloved 

Sikhs of the Guru. 

||1||Pause||

(ਦੱੁਖ ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਰਹੇ) ਿਮਦੂਤ 

(ਭੀ) ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34926 818 krx kwrx 
smrQu hY iqsu 
ibnu nhI horu]

Karan Kaaran 

Samarathh Hai 

This Bin Nehee 

Hor ||

The All-powerful Lord 

is the Cause of causes; 

there is no other than 

Him.

ਪਿਭੂ ਹੀ ਿਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

34927 818 nwnk pRB 
srxwgqI swcw 
min 
joru]2]5]69]

srxw-gqI Naanak Prabh 

Saranaagathee 

Saachaa Man Jor 

||2||5||69||

Nanak has entered the 

Sanctuary of God; the 

True Lord has given 

strength to the mind. 

||2||5||69||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ, (ਸਾਡੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਆਸਰਾ ਹੈ 

॥੨॥੫॥੬੯॥
34928 818 iblwvlu mhlw 

5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34929 818 ismir ismir 
pRBu Awpnw nwTw 
duK Twau]

Simar Simar Prabh 

Aapanaa Naathaa 

Dhukh Thaao ||

Remembering, 

remembering my God 

in meditation, the 

house of pain is 

removed.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਸ 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ) ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਰੇ 

ਨਹੀਂ ਭੱਿਦਾ।
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34930 818 ibsRwm pwey imil 
swDsMig qw qy 
bhuiV n Dwau]1]

Bisraam Paaeae 

Mil Saadhhasang 

Thaa Thae Bahurr 

N Dhhaao ||1||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, I have 

found peace and 

tranquility; I shall not 

wander away from 

there again. ||1||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ (ਅਿੇਹੀ 
ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਜਗਆ ਹਾਂ 
ਜਕ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੧॥
34931 818 bilhwrI gur 

Awpny crnn@ 
bil jwau]

Balihaaree Gur 

Aapanae 

Charananh Bal 

Jaao ||

I am devoted to my 

Guru; I am a sacrifice 

to His Feet.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ (ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

34932 818 And sUK mMgl 
bny pyKq gun 
gwau]1]rhwau]

Anadh Sookh 

Mangal Banae 

Paekhath Gun 

Gaao ||1|| 

Rehaao ||

I am blessed with 

ecstasy, peace and 

happiness, gazing 

upon the Guru, and 

singing the Lord's 

Glorious Praises. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ 

ਚਾਉ-ਹੁਲਾਰੇ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34933 818 kQw kIrqnu rwg 
nwd Duin iehu 
binE suAwau]

Kathhaa 

Keerathan Raag 

Naadh Dhhun Eihu 

Baniou Suaao ||

This is my life's 

purpose, to sing the 

Kirtan of the Lord's 

Praises, and listen to 

the vibrations of the 

sound current of the 

Naad.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ-
ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ, ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਲਗਨ-ਇਹੀ ਮੇਰੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ 

ਹਨ।
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34934 818 nwnk pRB supRsMn 
Bey bWCq Pl 
pwau]2]6]70]

supRsMn Naanak Prabh 

Suprasann Bheae 

Baanshhath Fal 

Paao 

||2||6||70||

O Nanak, God is totally 

pleased with me; I 

have obtained the 

fruits of my desires. 

||2||6||70||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਪਿਭੂ ਿੀ (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 

ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨ-ਮੂੰ ਜਗਆ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੬॥੭੦॥

34935 818 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34936 818 dws qyry kI 
bynqI ird kir 
prgwsu ]

Dhaas Thaerae 

Kee Baenathee 

Ridh Kar Paragaas 

||

This is the prayer of 

Your slave: please 

enlighten my heart.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਕਰ

34937 818 qum@rI ikRpw qy 
pwrbRhm doKn ko 
nwsu]1]

Thumharee 

Kirapaa Thae 

Paarabreham 

Dhokhan Ko Naas 

||1||

By Your Mercy, O 

Supreme Lord God, 

please erase my sins. 

||1||

(ਤਾਂ ਜਕ) ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਤੇਰੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਏ ॥੧॥

34938 818 crnkml kw 
Awsrw pRB purK 
guxqwsu]

Charan Kamal Kaa 

Aasaraa Prabh 

Purakh Gunathaas 

||

I take the Support of 

Your Lotus Feet, O 

God, Primal Lord, 

treasure of virtue.

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
(ਹੀ) ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੈਂ। ਮੈਨੂੂੰ  (ਤੇਰੇ) ਹੀ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।
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34939 818 kIrqn nwmu 
ismrq rhau jb 
lgu Git 
swsu]1]rhwau]

Keerathan Naam 

Simarath Reho Jab 

Lag Ghatt Saas 

||1|| Rehaao ||

I shall meditate in 

remembrance on the 

Praises of the Naam, 

the Name of the Lord, 

as long as there is 

breath in my body. 

||1||Pause||

(ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ) ਿਦ 

ਤਕ (ਮੇਰੇ) ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਸਾਹ 

(ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ), ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34940 818 mwq ipqw bMDp 
qUhY qU srb 
invwsu]

Maath Pithaa 

Bandhhap Thoohai 

Thoo Sarab Nivaas 

||

You are my mother, 

father and relative; 

You are abiding within 

all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਪਉ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਸਾਕ-ਸੈਣ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ।

34941 818 nwnk pRB 
srxwgqI jw ko 
inrml 
jwsu]2]7]71]

srxw-gqI Naanak Prabh 

Saranaagathee Jaa 

Ko Niramal Jaas 

||2||7||71||

Nanak seeks the 

Sanctuary of God; His 

Praise is immaculate 

and pure. 

||2||7||71||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ (ਿੀਵਨ) 

ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੭॥੭੧॥

34942 818 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34943 818 srb isiD hir 
gweIAY siB Blw 
mnwvih]

mnwv-ih Sarab Sidhh Har 

Gaaeeai Sabh 

Bhalaa Manaavehi 

||

All perfect spiritual 

powers are obtained 

when one sings the 

Lord's Praises; 

everyone wishes him 

well.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਸਾਰੇ ਲੋਕ (ਉਸ ਦੀ) ਸੁਖ 

ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ।
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34944 818 swDu swDu muK qy 
khih suix dws 
imlwvih]1]

kh-ih[imlwv-ih Saadhh Saadhh 

Mukh Thae Kehehi 

Sun Dhaas 

Milaavehi ||1||

Everyone calls him 

holy and spiritual; 

hearing of him the 

Lord's slaves come to 

meet him. ||1||

ਮੂੂੰ ਹੋਂ (ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰਮੁਜਖ ਗੁਰਮੁਜਖ ਆਖਦੇ 

ਹਨ, (ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ) ਸੁਣ ਕੇ 

ਸੇਵਕ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ॥੧॥

34945 818 sUK shj 
kilAwx rs pUrY 
guir kIn@]

Sookh Sehaj 

Kaliaan Ras Poorai 

Gur Keenh ||

The Perfect Guru 

blesses him with 

peace, poise, salvation 

and happiness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਰਸ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਜਦੱਤੇ,

34946 818 jIA sgl 
dieAwl Bey  
hir hir nwmu 
cIn@]1]rhwau]

Jeea Sagal 

Dhaeiaal Bheae 

Har Har Naam 

Cheenh ||1|| 

Rehaao ||

All living beings 

become 

compassionate to him; 

he remembers the 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਿਾਣਦਾ 
ਹੋਇਆ) ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34947 818 pUir rihE 
srbqR mih pRB 
guxI ghIr]

srb`qR Poor Rehiou 

Sarabathr Mehi 

Prabh Gunee 

Geheer ||

He is permeating and 

pervading 

everywhere; God is 

the ocean of virtue.

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

ਜਕ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਅਥਾਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7133 Published: March 06/ 2014



34948 818 nwnk Bgq 
AwnMdmY pyiK pRB 
kI 
DIr]2]8]72]

mY:ibMdI nhIN 
lwauxI[AwnMd-mY

Naanak Bhagath 

Aanandh Mai 

Paekh Prabh Kee 

Dhheer 

||2||8||72||

O Nanak, the devotees 

are in bliss, gazing 

upon God's abiding 

stability. ||2||8||72||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਭਗਤ 

ਿਨ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ 

ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ-ਭਰਪੂਰ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥੮॥੭੨॥

34949 818 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34950 818 Ardwis suxI  
dwqwir pRiB hoey 
ikrpwl]

Aradhaas Sunee 

Dhaathaar Prabh 

Hoeae Kirapaal ||

God, the Great Giver, 

has become merciful; 

He has listened to my 

prayer.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਅਰਦਾਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, 

ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਗਏ,

34951 818 rwiK lIAw 
Apnw syvko muiK 
inMdk Cwru]1]

Raakh Leeaa 

Apanaa Saevako 

Mukh Nindhak 

Shhaar ||1||

He has saved His 

servant, and put ashes 

into the mouth of the 

slanderer. ||1||

ਆਪਣ ੇਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਸਦਾ) ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੋਖੀ-ਜਨੂੰ ਦਕ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਉਤੇ ਸੁਆਹ ਹੀ ਪਈ ਹੈ 

(ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਿਟਕਾਰ ਹੀ 
ਪਈ ਹੈ) ॥੧॥

34952 818 quJih n johY ko  
mIq jn qUM gur 
kw dws]

Thujhehi N Johai 

Ko Meeth Jan 

Thoon Gur Kaa 

Dhaas ||

No one can threaten 

you now, O my 

humble friend, for you 

are the slave of the 

Guru.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਹੇ ਸੱਿਣ! (ਿੇ) ਤੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ (ਬਜਣਆ ਰਹੇਂ,
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34953 818 pwrbRhim qU 
rwiKAw dy Apny 
hwQ]1]rhwau]

Paarabreham 

Thoo Raakhiaa 

Dhae Apanae 

Haathh ||1|| 

Rehaao ||

The Supreme Lord 

God reached out with 

His Hand and saved 

you. ||1||Pause||

ਤਾਂ ਜਨਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ 

ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34954 818 jIAn kw dwqw 
eyku hY bIAw nhI 
horu]

Jeean Kaa 

Dhaathaa Eaek Hai 

Beeaa Nehee Hor 

||

The One Lord is the 

Giver of all beings; 

there is no other at all.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ (ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਿੋਗਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ)।

34955 818 nwnk kI 
bynMqIAw mY qyrw 
joru]2]9]73]

Naanak Kee 

Baenantheeaa Mai 

Thaeraa Jor 

||2||9||73||

Nanak prays, You are 

my only strength, God. 

||2||9||73||

ਨਾਨਕ ਦੀ (ਭੀ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਹੀ 
ਸਦਾ) ਅਰਦਾਸ ਹੈ (-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ 

॥੨॥੯॥੭੩॥

34956 818 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34957 818 mIq hmwry 
swjnw rwKy 
goivMd]

Meeth Hamaarae 

Saajanaa Raakhae 

Govindh ||

The Lord of the 

Universe has saved my 

friends and 

companions.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰੋ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਿਣੋ! 
(ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ) 

ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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34958 818 inMdk imrqk 
hoie gey qum@ hohu 
inicMd]1]rhwau]

Nindhak Mirathak 

Hoe Geae Thumh 

Hohu Nichindh 

||1|| Rehaao ||

The slanderers have 

died, so do not worry. 

||1||Pause||

(ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

(ਆਪ ਹੀ) ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ 
ਲਈ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਵਲੋਂ) ਬੇ-

ਜਫ਼ਕਰ ਰਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34959 818 sgl mnorQ pRiB 
kIey Byty gurdyv]

Sagal Manorathh 

Prabh Keeeae 

Bhaettae 

Guradhaev ||

God has fulfilled all 

hopes and desires; I 

have met the Divine 

Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰੋ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ) ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੇ (ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਸੇਵਕ 

ਦੇ) ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ 

ਹਨ।
34960 819 jY jYkwru jgq 

mih sPl jw kI 
syv]1]

Jai Jai Kaar Jagath 

Mehi Safal Jaa Kee 

Saev ||1||

God is celebrated and 

acclaimed all over the 

world; it is fruitful and 

rewarding to serve 

Him. ||1||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੀ ਦੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰੇ 

ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਪਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

34961 819 aUc Apwr 
Agnq hir siB 
jIA ijsu hwiQ]

A-gnq Ooch Apaar 

Aganath Har Sabh 

Jeea Jis Haathh ||

Lofty, infinite and 

immeasurable is the 

Lord; all beings are in 

His Hands.

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ (ਸਭ ਤੋਂ) ਉੱਚਾ ਹੈ, 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਜਗਣੇ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ 

ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹਨ,
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34962 819 nwnk pRB 
srxwgqI jq 
kq myrY 
swiQ]2]10]74
]

srxw-gqI Naanak Prabh 

Saranaagathee 

Jath Kath Maerai 

Saathh 

||2||10||74||

Nanak has entered the 

Sanctuary of God; He 

is with me 

everywhere. 

||2||10||74||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤੂੂੰ  ਉਸ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ (ਤੇ, ਯਕੀਨ 

ਰੱਖ ਜਕ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਹੈ ॥੨॥੧੦॥੭੪॥

34963 819 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34964 819 guru pUrw 
AwrwiDAw hoey 
ikrpwl]

Gur Pooraa 

Aaraadhhiaa 

Hoeae Kirapaal ||

I worship the Perfect 

Guru in adoration; He 

has become merciful 

to me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

34965 819 mwrgu sMiq 
bqwieAw qUty 
jm jwl]1]

Maarag Santh 

Bathaaeiaa 

Thoottae Jam Jaal 

||1||

The Saint has shown 

me the Way, and the 

noose of Death has 

been cut away. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਮ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਟੱੁਟ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਸ ਦੇ ਉਹ 

ਮਾਨਸਕ ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਿੇਹੜੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਂਦੇ ਹਨ) ॥੧॥
34966 819 dUK BUK sMsw 

imitAw gwvq 
pRB nwm]

Dhookh Bhookh 

Sansaa Mittiaa 

Gaavath Prabh 

Naam ||

Pain, hunger and 

scepticism have been 

dispelled, singing the 

Name of God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ, 

ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱ ਖਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਜਹਮ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7137 Published: March 06/ 2014



34967 819 shj sUK AwnMd 
rs pUrn siB 
kwm]1]rhwau]

Sehaj Sookh 

Aanandh Ras 

Pooran Sabh Kaam 

||1|| Rehaao ||

I am blessed with 

celestial peace, poise, 

bliss and pleasure, and 

all my affairs have 

been perfectly 

resolved. 

||1||Pause||

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਸੁਆਦ (ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ)। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

34968 819 jlin buJI 
sIql Bey rwKy 
pRiB Awp]

buJI:polw bolo Jalan Bujhee 

Seethal Bheae 

Raakhae Prabh 

Aap ||

The fire of desire has 

been quenched, and I 

am cooled and 

soothed; God Himself 

saved me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ) ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ (ਉਸ ਦੀ ਿਮ ਿਾਲ ਤੋਂ) 
ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਸੜਨ ਜਮਟ ਗਈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ 

ਜਗਆ।
34969 819 nwnk pRB 

srxwgqI jw kw 
vf 
prqwp]2]11]7
5]

Naanak Prabh 

Saranaagathee Jaa 

Kaa Vadd 

Parathaap 

||2||11||75||

Nanak has entered the 

Sanctuary of God; His 

glorious radiance is so 

great! ||2||11||75||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ 

॥੨॥੧੧॥੭੫॥

34970 819 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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34971 819 Driq suhwvI 
sPl Qwnu pUrn 
Bey kwm]

Dhharath 

Suhaavee Safal 

Thhaan Pooran 

Bheae Kaam ||

The earth is 

beautified, all places 

are fruitful, and my 

affairs are perfectly 

resolved.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਸੁਚੱਿੇ 
ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ), ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-
ਥਾਂ ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

34972 819 Bau nwTw BRmu 
imit gieAw  
rivAw inq 
rwm]1]

Bho Naathaa 

Bhram Mitt 

Gaeiaa Raviaa Nith 

Raam ||1||

Fear runs away, and 

doubt is dispelled, 

dwelling constantly 

upon the Lord. ||1||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ) 
ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ 
ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

34973 819 swD jnw kY sMig 
bsq suK shj 
ibsRwm]

Saadhh Janaa Kai 

Sang Basath Sukh 

Sehaj Bisraam ||

Dwelling with the 

humble Holy people, 

one finds peace, poise 

and tranquility.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

34974 819 sweI GVI 
sulKxI ismrq 
hir 
nwm]1]rhwau]

sWeIN jI dy lyKy 
vwlI[sWeIN[ su-l`KxI

Saaee Gharree 

Sulakhanee 

Simarath Har 

Naam ||1|| 

Rehaao ||

Blessed and auspicious 

is that time, when one 

meditates in 

remembrance on the 

Lord's Name. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ) ਉਹੀ ਘੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ; (ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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34975 819 pRgt Bey sMswr 
mih iPrqy 
phnwm]

(phnwm)bdnwm Pragatt Bheae 

Sansaar Mehi 

Firathae 

Pehanaam ||

They have become 

famous throughout 

the world; before this, 

no one even knew 

their names.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਜਹਲਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਿਾਣਦਾ-
ਜਸੂੰ ਞਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਹ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
34976 819 nwnk iqsu 

srxwgqI Gt 
Gt sB 
jwn]2]12]76]

Naanak This 

Saranaagathee 

Ghatt Ghatt Sabh 

Jaan 

||2||12||76||

Nanak has come to 

the Sanctuary of the 

One who knows each 

and every heart. 

||2||12||76||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਦਾ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ॥੨॥੧੨॥੭੬॥

34977 819 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34978 819 rogu imtwieAw 
Awip pRiB  
aupijAw suKu 
sWiq]

Rog Mittaaeiaa 

Aap Prabh 

Oupajiaa Sukh 

Saanth ||

God Himself 

eradicated the 

disease; peace and 

tranquility have welled 

up.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਦਾ) ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਉਸੇ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ) ਸੁਖ ਜਮਜਲਆ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਜਮਲੀ ਹੈ।
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34979 819 vf prqwpu 
Acrj rUpu hir 
kIn@I dwiq]1]

A-crj Vadd Parathaap 

Acharaj Roop Har 

Keenhee Dhaath 

||1||

The Lord blessed me 

with the gifts of great, 

glorious radiance and 

wondrous form. ||1||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੇ ਪਰਤਾਪ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਚਰਿ ਸਰੂਪ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੧॥

34980 819 guir goivMid 
ikRpw krI  
rwiKAw myrw 
BweI]

Gur Govindh 

Kirapaa Karee 

Raakhiaa Maeraa 

Bhaaee ||

The Guru, the Lord of 

the Universe, has 

shown mercy to me, 

and saved my brother.

(ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਜਕ) ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਉੱਤੇ) ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ ਨੂੂੰ  (ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ ਹੈ।

34981 819 hm iqs kI 
srxwgqI jo sdw 
shweI]1]rhwau]

sr-xwgqI Ham This Kee 

Saranaagathee Jo 

Sadhaa Sehaaee 

||1|| Rehaao ||

I am under His 

Protection; He is 

always my help and 

support. ||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿੋ ਸਦਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34982 819 ibrQI kdy n 
hoveI jn kI 
Ardwis]

Birathhee Kadhae 

N Hovee Jan Kee 

Aradhaas ||

The prayer of the 

Lord's humble servant 

is never offered in vain.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਹੀ 
ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਰਹੋ) ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ (ਪਿਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਰੋਗ ਆਜਦਕਾਂ ਤੋਂ 
ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ)।
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34983 819 nwnk joru goivMd 
kw pUrn 
guxqwis]2]13]
77]

Naanak Jor 

Govindh Kaa 

Pooran Gunathaas 

||2||13||77||

Nanak takes the 

strength of the Perfect 

Lord of the Universe, 

the treasure of 

excellence. 

||2||13||77||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੩॥੭੭॥

34984 819 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34985 819 mir mir jnmy  
ijn ibsirAw 
jIvn kw dwqw]

Mar Mar Janamae 

Jin Bisariaa Jeevan 

Kaa Dhaathaa ||

Those who forget the 

Giver of life, die, over 

and over again, only to 

be reborn and die.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਕੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
34986 819 pwrbRhmu jin 

syivAw An idnu 
rMig rwqw]1]

Paarabreham Jan 

Saeviaa Anadhin 

Rang Raathaa 

||1||

The humble servant of 

the Supreme Lord God 

serves Him; night and 

day, he remains 

imbued with His Love. 

||1||

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, (ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ ਦੇ) ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

34987 819 sWiq shju 
Awndu Gnw pUrn 
BeI Aws]

Saanth Sehaj 

Aanadh Ghanaa 

Pooran Bhee Aas 

||

I have found peace, 

tranquility and great 

ecstasy; my hopes 

have been fulfilled.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਦੀ) 
ਹਰੇਕ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।
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34988 819 suKu pwieAw hir 
swDsMig ismrq 
guxqws]1]rhwau
]

Sukh Paaeiaa Har 

Saadhhasang 

Simarath 

Gunathaas ||1|| 

Rehaao ||

I have found peace in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; I 

meditate in 

remembrance on the 

Lord, the treasure of 

virtue. ||1||Pause||

(ਸੇਵਕ ਨੇ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਹਰੀ (ਦਾ ਨਾਮ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਸਦਾ) 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

34989 819 suix suAwmI 
Ardwis jn qum@ 
AMqrjwmI]

Sun Suaamee 

Aradhaas Jan 

Thumh 

Antharajaamee ||

O my Lord and Master, 

please listen to the 

prayer of Your humble 

servant; You are the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 

(ਸਦਾ) ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ।

34990 819 Qwn QnMqir riv 
rhy nwnk ky 
suAwmI]2]14]7
8]

Thhaan 

Thhananthar Rav 

Rehae Naanak Kae 

Suaamee 

||2||14||78||

Nanak's Lord and 

Master is permeating 

and pervading all 

places and 

interspaces. 

||2||14||78||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  ਹਰ 

ਥਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ 
॥੨॥੧੪॥੭੮॥

34991 819 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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34992 819 qwqI vwau n 
lgeI pwrbRhm 
srxweI]

Thaathee Vaao N 

Lagee 

Paarabreham 

Saranaaee ||

The hot wind does not 

even touch one who is 

under the Protection 

of the Supreme Lord 

God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਜਵਆਧੀਆਂ ਦਾ) 
ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

34993 819 cauigrd hmwrY 
rwm kwr duKu  
lgY n BweI]1]

Chougiradh 

Hamaarai Raam 

Kaar Dhukh Lagai 

N Bhaaee ||1||

On all four sides I am 

surrounded by the 

Lord's Circle of 

Protection; pain does 

not afflict me, O 

Siblings of Destiny. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਦੁਆਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਮਾਨੋ) ਇਕ ਲਕੀਰ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥

34994 819 siqguru pUrw 
ByitAw ijin 
bxq bxweI]

Sathigur Pooraa 

Bhaettiaa Jin 

Banath Banaaee ||

I have met the Perfect 

True Guru, who has 

done this deed.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਰੋਗ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ) ਜਵਓਂਤ ਬਣਾ 
ਰੱਖੀ ਹੈ,

34995 819 rwm nwmu AauKDu 
dIAw eykw ilv 
lweI]1]rhwau]

Raam Naam 

Aoukhadhh 

Dheeaa Eaekaa Liv 

Laaee ||1|| 

Rehaao ||

He has given me the 

medicine of the Lord's 

Name, and I enshrine 

love for the One Lord. 

||1||Pause||

(ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਦਵਾਈ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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34996 819 rwiK lIey iqin 
rKnhwir sB 
ibAwiD imtweI]

Raakh Leeeae Thin 

Rakhanehaar Sabh 

Biaadhh Mittaaee 

||

The Savior Lord has 

saved me, and 

eradicated all my 

sickness.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਉਸ ਰੱਖਣਹਾਰ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਬਚਾ ਜਲਆ, (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਰੇਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ।

34997 819 khu nwnk ikrpw 
BeI pRB Bey 
shweI]2]15]7
9]

Kahu Naanak 

Kirapaa Bhee 

Prabh Bheae 

Sehaaee 

||2||15||79||

Says Nanak, God has 

showered me with His 

Mercy; He has become 

my help and support. 

||2||15||79||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। 
ਪਿਭੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ 

ਬਣ ਜਗਆ ॥੨॥੧੫॥੭੯॥

34998 819 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

34999 819 Apxy bwlk 
Awip riKAnu  
pwrbRhm gurdyv]

Apanae Baalak 

Aap Rakhian 

Paarabreham 

Guradhaev ||

The Supreme Lord 

God, through the 

Divine Guru, has 

Himself protected and 

preserved His children.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ (ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ) ਆਪਣੇ 
ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਪ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਆਇਆ 

ਹੈ।
35000 819 suK sWiq shj 

Awnd Bey pUrn 
BeI 
syv]1]rhwau]

Sukh Saanth Sehaj 

Aanadh Bheae 

Pooran Bhee Saev 

||1|| Rehaao ||

Celestial peace, 

tranquility and bliss 

have come to pass; my 

service has been 

perfect. ||1||Pause||

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਘਾਲ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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35001 820 Bgq jnw kI 
bynqI suxI pRiB 
Awip]

Bhagath Janaa Kee 

Baenathee Sunee 

Prabh Aap ||

God Himself has heard 

the prayers of His 

humble devotees.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ (ਸਦਾ) 
ਸੁਣੀ ਹੈ

35002 820 rog imtwie 
jIvwilAnu jw 
kw vf 
prqwpu]1]

Rog Mittaae 

Jeevaalian Jaa Kaa 

Vadd Parathaap 

||1||

He dispelled my 

disease, and 

rejuvenated me; His 

glorious radiance is so 

great! ||1||

ਜਿਸ ਦਾ (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ ਤੇਿ-

ਪਿਤਾਪ ਹੈ। (ਉਹ ਪਿਭੂ ਨੇ ਹੀ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਰੋਗ ਜਮਟਾ 
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ॥੧॥

35003 820 doK hmwry 
bKisAnu ApxI 
kl DwrI]

Dhokh Hamaarae 

Bakhasian Apanee 

Kal Dhhaaree ||

He has forgiven me for 

my sins, and 

interceded with His 

power.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ ਨੇ 

ਅਸਾਂ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ ਐਬ ਸਦਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਰੀ 
ਹੈ।

35004 820 mn bWCq Pl 
idiqAnu nwnk 
bilhwrI]2]16]
80]

Man Baanshhath 

Fal Dhithian 

Naanak Balihaaree 

||2||16||80||

I have been blessed 

with the fruits of my 

mind's desires; Nanak 

is a sacrifice to Him. 

||2||16||80||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ ਨੇ ਅਸਾਂ 
ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਮਨ-ਮੂੰ ਗੇ 

ਿਲ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੬॥੮੦॥

35005 820 rwgu iblwvlu 
mhlw 5 caupdy 
dupdy Gru 6

Raag Bilaaval 

Mehalaa 5 

Choupadhae 

Dhupadhae Ghar 6

Raag Bilaaval, Fifth 

Mehl, Chau-Padas And 

Du-Padas, Sixth House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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35006 820 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

35007 820 myry mohn sRvnI 
ieh n sunwey]

Maerae Mohan 

Sravanee Eih N 

Sunaaeae ||

O my fascinating Lord, 

let me not listen to the 

faithless cynic,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ) ਬੋਲ ਮੇਰੀ ਕੂੰਨੀਂ ਨਾਹ 

ਪੈਣ।
35008 820 swkq gIq nwd  

Duin gwvq bolq 
bol  
Ajwey]1]rhwau]

Saakath Geeth 

Naadh Dhhun 

Gaavath Bolath 

Bol Ajaaeae ||1|| 

Rehaao ||

Singing his songs and 

tunes, and chanting 

his useless words. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ (ਿੇਹੜੇ ਗੂੰ ਦੇ) ਗੀਤਾਂ 
ਨਾਦਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਜਵਅਰਥ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35009 820 syvq syiv syiv 
swD syvau sdw 
krau ikrqwey]

Saevath Saev Saev 

Saadhh Saevo 

Sadhaa Karo 

Kirathaaeae ||

I serve, serve, serve, 

serve the Holy Saints; 

forever and ever, I do 

this.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਇਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ।

35010 820 ABY dwnu pwvau 
purK dwqy imil 
sMgiq hir gux 
gwey]1]

Abhai Dhaan 

Paavo Purakh 

Dhaathae Mil 

Sangath Har Gun 

Gaaeae ||1||

The Primal Lord, the 

Great Giver, has 

blessed me with the 

gift of fearlessness. 

Joining the Company 

of the Holy, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਦਾਤਾਰ! 

ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ, ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਜਨਰਭੈਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਾਂ ॥੧॥
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35011 820 rsnw Agh 
Agh gun rwqI  
nYn drs rMgu 
lwey]

Rasanaa Ageh 

Ageh Gun Raathee 

Nain Dharas Rang 

Laaeae ||

My tongue is imbued 

with the Praises of the 

inaccessible and 

unfathomable Lord, 

and my eyes are 

drenched with the 

Blessed Vision of His 

Darshan.

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਮਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ 
ਿੀਭ ਤੈਂ ਅਪਹੁੂੰਚ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਰੱਤੀ ਰਹੇ।

35012 820 hohu ikRpwl dIn 
duKBMjn moih 
crx irdY 
vswey]2]

Hohu Kirapaal 

Dheen Dhukh 

Bhanjan Mohi 

Charan Ridhai 

Vasaaeae ||2||

Be Merciful to me, O 

Destroyer of the pains 

of the meek, that I 

may enshrine Your 

Lotus Feet within my 

heart. ||2||

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੋ, ਆਪਣ ੇਚਰਨ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ ॥੨॥

35013 820 sBhU qlY qlY 
sB aUpir eyh 
idRsit idRstwey]

Sabhehoo Thalai 

Thalai Sabh Oopar 

Eaeh Dhrisatt 

Dhrisattaaeae ||

Beneath all, and above 

all; this is the vision I 

saw.

ਹੇ ਮੋਹਨ! ਮੇਰੀ ਜਨਗਾਹ ਜਵਚ 

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਿੋਜਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਕ 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਨਾਲੋਂ 
ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਿਾਣਾਂ।

35014 820 AiBmwnu Koie 
Koie Koie KoeIhau  
mokau siqgur 
mMqRü idRVwey]3]

(Koie)nwS[(KoeIhau)nwS 
 kIqw hY

Abhimaan Khoe 

Khoe Khoe Khoee 

Ho Mo Ko Sathigur 

Manthra 

Dhrirraaeae ||3||

I have destroyed, 

destroyed, destroyed 

my pride, since the 

True Guru implanted 

His Mantra within me. 

||3||

ਹੇ ਮੋਹਨ! ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇ, 

ਤਾ ਜਕ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦਆਂ ॥੩॥
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35015 820 Aqulu Aqulu 
Aqulu nh qulIAY  
Bgiq vClu 
ikrpwey]

A-q`ulu Athul Athul Athul 

Neh Thuleeai 

Bhagath Vashhal 

Kirapaaeae ||

Immeasurable, 

immeasurable, 

immeasurable is the 

Merciful Lord; he 

cannot be weighed. 

He is the Lover of His 

devotees.

ਹੇ ਮੋਹਨ! ਤੂੂੰ  ਅਤੱੁਲ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਅਤੱੁਲ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਅਤੱੁਲ ਹੈਂ, (ਤੇਰੇ 

ਵਡੱਪਣ ਨੂੂੰ ) ਤੋਜਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ  ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਉਤੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

35016 820 jo jo srix 
pirE gur nwnk  
ABY dwnu suK 
pwey]4]1]81]

Jo Jo Saran Pariou 

Gur Naanak Abhai 

Dhaan Sukh 

Paaeae 

||4||1||81||

Whoever enters the 

Sanctuary of Guru 

Nanak, is blessed with 

the gifts of 

fearlessness and 

peace. ||4||||1||81||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮੋਹਨ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਨਰਭੈਤਾ ਦੀ ਦਾਤ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੧॥੮੧॥

35017 820 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35018 820 pRB jI qU myry 
pRwn ADwrY]

Prabh Jee Thoo 

Maerae Praan 

Adhhaarai ||

O Dear God, You are 

the Support of my 

breath of life.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਹੀ) ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ।

35019 820 nmskwr fMfauiq 
bMdnw Aink bwr 
jwau 
bwrY]1]rhwau]

Namasakaar 

Ddanddouth 

Bandhanaa Anik 

Baar Jaao Baarai 

||1|| Rehaao ||

I how in humility and 

reverence to You; so 

many times, I am a 

sacrifice. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ 

ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੁਿਾਲ 

ਲੂੰ ਮਾ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਤੈਥੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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35020 820 aUTq bYTq sovq 
jwgq iehu mnu 
quJih icqwrY]

Oothath Baithath 

Sovath Jaagath 

Eihu Man Thujhehi 

Chithaarai ||

Sitting down, standing 

up, sleeping and 

waking, this mind 

thinks of You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਠਜਦਆਂ ਬਜਹੂੰ ਜਦਆਂ, 

ਸੱੁਜਤਆਂ, ਿਾਗਜਦਆਂ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

35021 820 sUK dUK iesu mn 
kI ibrQw quJ hI 
AwgY swrY]1]

Sookh Dhookh Eis 

Man Kee 

Birathhaa Thujh 

Hee Aagai Saarai 

||1||

I describe to You my 

pleasure and pain, and 

the state of this mind. 

||1||

ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਖ 

ਆਪਣ ੇਦੱੁਖ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ 

ਪੀੜਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

35022 820 qU myrI Et bl 
buiD Dnu qum hI  
qumih myrY 
prvwrY]

Thoo Maeree Outt 

Bal Budhh Dhhan 

Thum Hee 

Thumehi Maerai 

Paravaarai ||

You are my shelter 

and support, power, 

intellect and wealth; 

You are my family.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਧਨ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਹੈਂ।

35023 820 jo qum krhu soeI 
Bl hmrY pyiK 
nwnk suK 
crnwrY]2]2]8
2]

Jo Thum Karahu 

Soee Bhal Hamarai 

Paekh Naanak 

Sukh Charanaarai 

||2||2||82||

Whatever You do, I 

know that is good. 

Gazing upon Your 

Lotus Feet, Nanak is at 

peace. ||2||2||82||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿ ੋ

ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਉਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੨॥੮੨॥

35024 820 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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35025 820 sunIAq pRB qau 
sgl auDwrn]

au-Dwrn Suneeath Prabh 

Tho Sagal 

Oudhhaaran ||

I have heard that God 

is the Savior of all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਬਾਬਤ ਸੁਣੀਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ,

35026 820 moh mgn piqq 
sMig pRwnI AYsy 
mnih 
ibswrn]1]rhwau
]

Moh Magan 

Pathith Sang 

Praanee Aisae 

Manehi Bisaaran 

||1|| Rehaao ||

Intoxicated by 

attachment, in the 

company of sinners, 

the mortal has 

forgotten such a Lord 

from his mind. 

||1||Pause||

(ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਿੇਹੜੇ) ਮੋਹ ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ ਹੋਏ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਏ 

ਪਿਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬਜਹਣ-ਖਲੋਣ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੇ-

ਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  ਮਨ ਤੋਂ 
ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35027 820 sMic ibiKAw ly  
gRwhju kInI  
AMimRqu mn qy 
fwrn]

(gRwhj)gRihx[(kInI)kr 
 leI

Sanch Bikhiaa Lae 

Graahaj Keenee 

Anmrith Man Thae 

Ddaaran ||

He has collected 

poison, and grasped it 

firmly. But he has cast 

out the Ambrosial 

Nectar from his mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿੀਵ) 

ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਗਿਜਹਣ ਕਰਨ-ਿੋਗ 

ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ-

ਿਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੱੁਟ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
35028 820 kwm kRoD loB rqu 

inMdw squ sMqoKu 
ibdwrn]1]

Kaam Krodhh 

Lobh Rath 

Nindhaa Sath 

Santhokh 

Bidhaaran ||1||

He is imbued with 

sexual desire, anger, 

greed and slander; he 

has abandoned truth 

and contentment. 

||1||

ਿੀਵ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਜਨੂੰ ਦਾ 
(ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ) ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਆਜਦਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੀਰ-ਲੀਰ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਲੈ) ॥੧॥
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35029 820 ien qy kwiF lyhu 
myry suAwmI hwir 
pry qum@ swrn]

Ein Thae Kaadt 

Laehu Maerae 

Suaamee Haar 

Parae Thumh 

Saaran ||

Lift me up, and pull 

me out of these, O my 

Lord and Master. I 

have entered Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲੈ 

(ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ 

ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ) ਹਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆ ਪਏ ਹਾਂ।

35030 820 nwnk kI bynMqI 
pRB pih swDsMig 
rMk 
qwrn]2]3]83
]

by-nMqI Naanak Kee 

Baenanthee Prabh 

Pehi Saadhhasang 

Rank Thaaran 

||2||3||83||

Nanak prays to God: I 

am a poor beggar; 

carry me across, in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||2||3||83||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ) 

ਨਾਨਕ ਦੀ (ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ) 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਕੇ ਸੱਖਣੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਲਆ 

ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥੩॥੮੩॥

35031 820 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35032 820 sMqn kY sunIAq  
pRB kI bwq]

Santhan Kai 

Suneeath Prabh 

Kee Baath ||

I listen to God's 

Teachings from the 

Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ (ਸਦਾ) ਸੁਣੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

35033 820 kQw kIrqnu  
AwnMd mMgl Duin  
pUir rhI idnsu 
Aru 
rwiq]1]rhwau]

Kathhaa 

Keerathan 

Aanandh Mangal 

Dhhun Poor Rehee 

Dhinas Ar Raath 

||1|| Rehaao ||

The Lord's Sermon, 

the Kirtan of His 

Praises and the songs 

of bliss perfectly 

resonate, day and 

night. ||1||Pause||

ਉਥੇ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀਆਂ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ-ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੌ ਸਦਾ ਚਲੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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35034 820 kir ikrpw 
Apny pRiB kIny  
nwm Apuny kI 
kInI dwiq]

Kar Kirapaa 

Apanae Prabh 

Keenae Naam 

Apunae Kee 

Keenee Dhaath ||

In His Mercy, God has 

made them His own, 

and blessed them with 

the gift of His Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 

ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

35035 820 AwT phr gun 
gwvq pRB ky  
kwm kRoD iesu 
qn qy jwq]1]

Aath Pehar Gun 

Gaavath Prabh 

Kae Kaam Krodhh 

Eis Than Thae 

Jaath ||1||

Twenty-four hours a 

day, I sing the Glorious 

Praises of God. Sexual 

desire and anger have 

left this body. ||1||

ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਜਦਆਂ ਗਾਂਜਦਆਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

(ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

35036 821 iqRpiq AGwey 
pyiK pRB drsnu  
AMimRq hir rsu 
Bojnu Kwq]

Thripath 

Aghaaeae Paekh 

Prabh Dharasan 

Anmrith Har Ras 

Bhojan Khaath ||

I am satisfied and 

satiated, gazing upon 

the Blessed Vision of 

God's Darshan. I eat 

the Ambrosial Nectar 

of the Lord's sublime 

food.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸਨਾ ਵਲੋਂ) ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿ ੇ

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸੂੰਤ ਿਨ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦਲਾ 
ਭੋਿਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

35037 821 crn srn nwnk 
pRB qyrI kir 
ikrpw sMqsMig 
imlwq]2]4]84
]

Charan Saran 

Naanak Prabh 

Thaeree Kar 

Kirapaa 

Santhasang 

Milaath 

||2||4||84||

Nanak seeks the 

Sanctuary of Your 

Feet, O God; in Your 

Mercy, unite him with 

the Society of the 

Saints. ||2||4||84||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੨॥੪॥੮੪॥
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35038 821 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35039 821 rwiK lIey Apny 
jn Awp]

Raakh Leeeae 

Apanae Jan Aap ||

He Himself has saved 

His humble servant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

35040 821 kir ikrpw hir 
hir nwmu dIno  
ibnis gey sB 
sog 
sMqwp]1]rhwau]

Kar Kirapaa Har 

Har Naam Dheeno 

Binas Geae Sabh 

Sog Santhaap 

||1|| Rehaao ||

In His Mercy, the Lord, 

Har, Har, has blessed 

me with His Name, 

and all my pains and 

afflictions have been 

dispelled. 

||1||Pause||

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਤੇ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35041 821 gux goivMd gwvhu 
siB hir jn  
rwg rqn rsnw 
Awlwp]

Gun Govindh 

Gaavahu Sabh Har 

Jan Raag Rathan 

Rasanaa Aalaap ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, all you 

humble servants of 

the Lord; chant the 

jewels, the songs of 

the Lord with your 

tongue.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸਾਰੇ (ਰਲ ਕੇ) 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ, 

ਿੀਭ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਉਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ।
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35042 821 koit jnm kI 
iqRsnw invwrI  
rwm rswieix 
Awqm DRwp]1]

Kott Janam Kee 

Thrisanaa Nivaree 

Raam Rasaaein 

Aatham Dhhraap 

||1||

The desires of millions 

of incarnations shall 

be quenched, and 

your soul shall be 

satisfied with the 

sweet, sublime 

essence of the Lord. 

||1||

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ) ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

35043 821 crx ghy srix 
suKdwqy gur kY 
bcin jpy hir 
jwp]

Charan Gehae 

Saran 

Sukhadhaathae 

Gur Kai Bachan 

Japae Har Jaap ||

I have grasped the 

Sanctuary of the Lord's 

Feet; He is the Giver of 

peace; through the 

Word of the Guru's 

Teachings, I meditate 

and chant the Chant of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਿੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੁਖਦਾਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ ਿਪਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

35044 821 swgr qry Brm 
BY ibnsy khu 
nwnk Twkur 
prqwp]2]5]8
5]

Saagar Tharae 

Bharam Bhai 

Binasae Kahu 

Naanak Thaakur 

Parathaap 

||2||5||85||

I have crossed over 

the world-ocean, and 

my doubt and fear are 

dispelled, says Nanak, 

through the glorious 

granduer of our Lord 

and Master. 

||2||5||85||

ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਡਰ ਭਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਵਜਡਆਈ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹੀ ਹੈ ॥੨॥੫॥੮੫॥

35045 821 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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35046 821 qwpu lwihAw gur 
isrjnhwir]

Thaap Laahiaa Gur 

Sirajanehaar ||

Through the Guru, the 

Creator Lord has 

subdued the fever.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

(ਆਪ ਬਾਲਕ ਹਜਰਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ) 
ਤਾਪ ਉਤਾਜਰਆ ਹੈ।

35047 821 siqgur Apny 
kau bil jweI  
ijin pYj rKI 
swrY 
sMswir]1]rhwau]

Sathigur Apanae 

Ko Bal Jaaee Jin 

Paij Rakhee Saarai 

Sansaar ||1|| 

Rehaao ||

I am a sacrifice to my 

True Guru, who has 

saved the honor of the 

whole world. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ (ਮੇਰੀ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ (ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਭਰਮੀ 
ਲੋਕ ਤਾਂ, ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਆਜਦਕ 

ਦੀ ਪੂਿਾ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰੀ ਪਿੇਰਨਾ 
ਕਰਦੇ ਰਹੇ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35048 821 kru msqik Dwir  
bwilku riK lIno]

Kar Masathak 

Dhhaar Baalik 

Rakh Leeno ||

Placing His Hand on 

the child's forehead, 

He saved him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ 

(ਬਾਲਕ ਦੇ) ਜਸਰ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 

ਬਾਲਕ ਨੂੂੰ  (ਤਾਪ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ।

35049 821 pRiB AMimRq nwmu  
mhw rsu dIn@o]1]

Prabh Anmrith 

Naam Mehaa Ras 

Dheeno ||1||

God blessed me with 

the supreme, sublime 

essence of the 

Ambrosial Naam. ||1||

(ਜਨਰਾ ਤਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਬਚਾਇਆ, ਅੱਨ-ਪੂਿਾ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਕੇ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਰਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭੀ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥
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35050 821 dws kI lwj rKY  
imhrvwnu]

Dhaas Kee Laaj 

Rakhai 

Miharavaan ||

The Merciful Lord 

saves the honor of His 

slave.

ਜਮਹਰਵਾਨ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 

ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ (ਜ਼ਰੂਰ) ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਸੋ, ਹੇ ਭਾਈ! ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਵੇਲੇ 

ਘਬਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਸਰੇ 

ਨਾਹ ਭਾਲਦੇ ਜਿਰੋ)।

35051 821 guru nwnku bolY  
drgh 
prvwnu]2]6]86
]

Gur Naanak Bolai 

Dharageh 

Paravaan 

||2||6||86||

Guru Nanak speaks - it 

is confirmed in the 

Court of the Lord. 

||2||6||86||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਚੇਤਾ ਰੱਖ) ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ (ਉਹੀ ਕੁਝ) ਆਖਦਾ ਹੈ 

(ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ॥੨॥੬॥੮੬॥

35052 821 rwgu iblwvlu 
mhlw 5 caupdy 
dupdy Gru 7

Raag Bilaaval 

Mehalaa 5 

Choupadhae 

Dhupadhae Ghar 7

Raag Bilaaval, Fifth 

Mehl, Chau-Padas And 

Du-Padas, Seventh 

House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੭ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

35053 821 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

35054 821 siqgur sbid  
aujwro dIpw]

Sathigur Sabadh 

Oujaaro Dheepaa 

||

The Shabad, the Word 

of the True Guru, is 

the light of the lamp.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨ-ਮੂੰਦਰ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਦੀਵੇ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਚਾਨਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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35055 821 ibnisE AMDkwr 
iqh mMdir rqn 
koTVI Kul@I 
AnUpw]1]rhwau]

Binasiou 

Andhhakaar Thih 

Mandhar Rathan 

Kotharree Khulhee 

Anoopaa ||1|| 

Rehaao ||

It dispels the darkness 

from the body-

mansion, and opens 

the beautiful chamber 

of jewels. 

||1||Pause||

ਉਸ ਮਨ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਗੁਣ-ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ 
ਸੁੂੰ ਦਰ ਕੋਠੜੀ ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ) ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਉਥੋਂ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

35056 821 ibsmn ibsm 
Bey jau pyiKE  
khnu n jwie  
vifAweI]

Bisaman Bisam 

Bheae Jo Paekhiou 

Kehan N Jaae 

Vaddiaaee ||

I was wonderstruck 

and astonished, when 

I looked inside; I 

cannot even describe 

its glory and grandeur.

(ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ-ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣ 

ਜਵਚ) ਿਦੋਂ (ਅੂੰਦਰ-ਵੱਸਦੇ) ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਮੇਰ-

ਤੇਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭੇ ਸੱੁਧਾਂ ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

35057 821 mgn Bey aUhw 
sMig mwqy Eiq 
poiq lptweI]1]

Magan Bheae 

Oohaa Sang 

Maathae Outh 

Poth Lapattaaee 

||1||

I am intoxicated and 

enraptured with it, 

and I am wrapped in 

it, through and 

through. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੇ ਧਾਗੇ ਆਪੋ 

ਜਵਚ ਜਮਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਡੱੁਬ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੂੰਬੜ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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35058 821 Awl jwl nhI 
kCU jMjwrw  
AhMbuiD nhI 
Borw]

AhM-b`uiD Aal Jaal Nehee 

Kashhoo Janjaaraa 

Ahanbudhh Nehee 

Bhoraa ||

No worldly 

entanglements or 

snares can trap me, 

and no trace of 

egotistical pride 

remains.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਦੀਵੇ 
ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਮਨ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ 

ਚਾਨਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ) ਜਗਿਹਸਤ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਿਾਲ ਅਤੇ ਝੂੰ ਬੇਲੇ 

ਮਜਹਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਅੂੰਦਰ 

ਜਕਤੇ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 'ਮੈਂ ਮੈਂ' 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱੁਧੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀ।
35059 821 aUcn aUcw bIcu  

n KIcw hau qyrw  
qUM morw]2]

dwsn dws ny hMgqw dw 
(bIcu)pVdw nhIN 
(KIcw)iK`icAw Bwv 
qwixAW

Oochan Oochaa 

Beech N Kheechaa 

Ho Thaeraa Thoon 

Moraa ||2||

You are the highest of 

the high, and no 

curtain separates us; I 

am Yours, and You are 

mine. ||2||

ਤਦੋਂ ਮਨ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ ਉਹ 

ਮਹਾਨ ਉੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ 
ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਤਜਣਆ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ। (ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਉਂ ਹੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਮੈਂ ਤੇਰਾ (ਦਾਸ) ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
(ਮਾਲਕ) ਹੈਂ ॥੨॥

35060 821 eykMkwru eyku 
pwswrw eykY 
Apr Apwrw]

Eaekankaar Eaek 

Paasaaraa Eaekai 

Apar Apaaraa ||

The One Creator Lord 

created the expanse of 

the one universe; the 

One Lord is unlimited 

and infinite.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਦੀਵੇ 
ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਮਨ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਬਾਹਰ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਭੀ) ਇਕੋ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਪਸਜਰਆ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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35061 821 eyku ibsQIrnu  
eyku sMpUrnu eykY 
pRwn ADwrw]3]

Eaek Bisathheeran 

Eaek Sanpooran 

Eaekai Praan 

Adhhaaraa ||3||

The One Lord 

pervades the one 

universe; the One Lord 

is totally permeating 

everywhere; the One 

Lord is the Support of 

the breath of life. 

||3||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ 

ਜਖਲਜਰਆ ਤੇ ਜਵਆਪਕ 

ਿਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

35062 821 inrml inrml  
sUcw sUco sUcw 
sUco sUcw]

vwihgurU jI (inrml) 
piv`qR qoN (inrml) 
piv`qR (sUcw) su`cy qoN 
(sUco)su`cy[(sUcw)su`cy qoN 
(sUco)su`cy, (sUcw)su`cy hn

Niramal Niramal 

Soochaa Soocho 

Soochaa Soocho 

Soochaa ||

He is the most 

immaculate of the 

immaculate, the 

purest of the pure, so 

pure, so pure.

(ਿਦੋਂ ਮਨ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮਹਾਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ, ਮਹਾਨ 

ਸੱੁਚਾ ਹੈ।

35063 821 AMq n AMqw sdw 
byAMqw khu nwnk  
aUco 
aUcw]4]1]87]

Anth N Anthaa 

Sadhaa Baeanthaa 

Kahu Naanak 

Oocho Oochaa 

||4||1||87||

He has no end or 

limitation; He is 

forever unlimited. 

Says Nanak, He is the 

highest of the high. 

||4||1||87||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਦਾ 
ਕਦੇ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਉੱਜਚਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) 
॥੪॥੧॥੮੭॥

35064 821 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7160 Published: March 06/ 2014



35065 821 ibnu hir kwim n 
Awvq hy]

Bin Har Kaam N 

Aavath Hae ||

Without the Lord, 

nothing is of any use.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ) ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆ ਸਕਦੀ।

35066 821 jw isau rwic 
mwic qum@ lwgy  
Eh mohnI 
mohwvq 
hy]1]rhwau]

Jaa Sio Raach 

Maach Thumh 

Laagae Ouh 

Mohanee 

Mohaavath Hae 

||1|| Rehaao ||

You are totally 

attached to that 

Enticer Maya; she is 

enticing you. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨ-ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਰਜਚਆ ਜਮਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਠੱਗ 

ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35067 821 kink kwimnI 
syj sohnI Coif 
iKnY mih jwvq 
hy]

Kanik Kaaminee 

Saej Sohanee 

Shhodd Khinai 

Mehi Jaavath Hae 

||

You shall have to leave 

behind your gold, your 

woman and your 

beautiful bed; you 

shall have to depart in 

an instant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੋਨਾ (ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ), ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ 
ਸੇਿ-ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਜਛਨ ਜਵਚ 

ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਇਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

35068 821 auriJ rihE 
ieMdRI rs pRyirE  
ibKY TgaurI 
Kwvq hy]1]

T`gaurI Ourajh Rehiou 

Eindhree Ras 

Praeriou Bikhai 

Thagouree 

Khaavath Hae 

||1||

You are entangled in 

the lures of sexual 

pleasures, and you are 

eating poisonous 

drugs. ||1||

ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ 
ਪਿੇਜਰਆ ਹੋਇਆ ਤੂੂੰ  ਕਾਮ-

ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਜਪਆ 

ਹੈਂ, ਅਤੇ ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਠਗ-

ਬੂਟੀ ਖਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ (ਜਿਸ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਤੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਬੇ-ਹੋਸ਼ ਜਪਆ ਹੈਂ) ॥੧॥
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35069 821 iqRx ko mMdru 
swij svwirE  
pwvku qlY 
jrwvq hy]

Thrin Ko Mandhar 

Saaj Savaariou 

Paavak Thalai 

Jaraavath Hae ||

You have built and 

adorned a palace of 

straw, and under it, 

you light a fire.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੀਜਲਆਂ ਦਾ ਘਰ 

ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ 

ਅੱਗ ਬਾਲ ਜਰਹਾ ਹੈਂ (ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੁਆਹ 

ਕਰੀ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

35070 821 AYsy gV mih  
AYiT hTIlo PUil 
PUil ikAw pwvq 
hy]2]

(AYiT)AwkV[(hTI)lohT
[(PUil)P`ul[(PUil)P`ul[i
kAwkI[ 
(pwvq)pONdw[(hy)hYN[ijvyN 
 dIvy dw Pu`l kwlK huMdI 
hY, ieauN iviSAW dI 
kwlK hY[ gV@[ AYNiT

Aisae Garr Mehi 

Aith Hatheelo Fool 

Fool Kiaa Paavath 

Hae ||2||

Sitting all puffed-up in 

such a castle, you 

stubborn-minded fool, 

what do you think you 

will gain? ||2||

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਸੜ ਰਹੇ) ਇਸ 

ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ ਆਕੜ ਕੇ 

ਹਠੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਤੂੂੰ  ਮਾਣ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਕੁਝ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ॥੨॥

35071 821 pMc dUq mUf pir 
TwFy kys ghy 
Pyrwvq hy]

Panch Dhooth 

Moodd Par 

Thaadtae Kaes 

Gehae Faeraavath 

Hae ||

The five thieves stand 

over your head and 

seize you. Grabbing 

you by your hair, they 

will drive you on.

ਹੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਅਜਗਆਨੀ! ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪੂੰਿ ੇਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੂੰ  ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ,
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35072 822 idRsit n Awvih  
AMD AigAwnI  
soie rihE md 
mwvq hy]3]

Dhrisatt N Aavehi 

Andhh Agiaanee 

Soe Rehiou Madh 

Maavath Hae 

||3||

You do not see them, 

you blind and ignorant 

fool; intoxicated with 

ego, you just keep 

sleeping. ||3||

ਪਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਜਫ਼ਕਰ ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈਂ ॥੩॥

35073 822 jwlu pswir cog 
ibsQwrI pMKI 
ijau Pwhwvq hy]

Jaal Pasaar Chog 

Bisathhaaree 

Pankhee Jio 

Faahaavath Hae ||

The net has been 

spread out, and the 

bait has been 

scattered; like a bird, 

you are being trapped.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਪੂੰਛੀ ਨੂੂੰ  
ਿੜਨ ਲਈ ਿਾਲ ਜਖਲਾਰ ਕੇ 

ਉਸ ਉਤੇ ਚੋਗ ਜਖਲਾਰੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਤੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚੋਗ ਜਵਚ) ਿਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
35074 822 khu nwnk bMDn 

kwtn kau mY 
siqguru purKu 
iDAwvq 
hy]4]2]88]

Kahu Naanak 

Bandhhan Kaattan 

Ko Mai Sathigur 

Purakh 

Dhhiaavath Hae 

||4||2||88||

Says Nanak, my bonds 

have been broken; I 

meditate on the True 

Guru, the Primal 

Being. ||4||2||88||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੱਟਣ 

ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾ ਪੁਰਖ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੪॥੨॥੮੮॥

35075 822 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35076 822 hir hir nwmu 
Apwr AmolI]

Har Har Naam 

Apaar Amolee ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is infinite and 

priceless.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਕਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਪਦਾਰਥ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ।
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35077 822 pRwn ipAwro  
mnih ADwro  
cIiq icqvau 
jYsy pwn 
qMbolI]1]rhwau]

Praan Piaaro 

Manehi Adhhaaro 

Cheeth Chithavo 

Jaisae Paan 

Thanbolee ||1|| 

Rehaao ||

It is the Beloved of my 

breath of life, and the 

Support of my mind; I 

remember it, as the 

betel leaf chewer 

remembers the betel 

leaf. ||1||Pause||

ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਜਪਆਰਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ 
(ਆਪਣੇ) ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮੈਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਜਚਤਾਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35078 822 shij smwieE 
gurih bqwieE  
rMig rMgI myry 
qn kI colI]

Sehaj Samaaeiou 

Gurehi Bathaaeiou 

Rang Rangee 

Maerae Than Kee 

Cholee ||

I have been absorbed 

in celestial bliss, 

following the Guru's 

Teachings; my body-

garment is imbued 

with the Lord's Love.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਭੇਦ) ਦੱਸ ਜਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ-

ਚੋਲੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

35079 822 ipRA muiK lwgo 
jau vfBwgo  
suhwgu hmwro 
kqhu n folI]1]

Pria Mukh Laago 

Jo Vaddabhaago 

Suhaag Hamaaro 

Kathahu N Ddolee 

||1||

I come face to face 

with my Beloved, by 

great good fortune; 

my Husband Lord 

never wavers. ||1||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਿਾਗ 

ਪਏ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 

ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਹਾਗ (ਮੇਰੇ ਜਸਰ 

ਤੋਂ) ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ॥੧॥
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35080 822 rUp n DUp n gMD  
n dIpw Eiq 
poiq AMg AMg 
sMig maulI]

(rUp)idl dI 
s&weI[(Dup)js[(gMD)B
gqI[ gursbd 
rUpI(dIpw)dIvw[mau~lI:
ksky

Roop N Dhhoop N 

Gandhh N 

Dheepaa Outh 

Poth Ang Ang Sang 

Moulee ||

I do not need any 

image, or incense, or 

perfume, or lamps; 

through and through, 

He is blossoming forth, 

with me, life and limb.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਧੂਪ, ਨਾਹ ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ, ਨਾਹ 

ਦੀਵੇ (-ਕੋਈ ਭੀ ਅਿੇਹੇ 

ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ 

ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) ਮੇਰਾ ਆਪਾ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਜਮੱਕ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲ 

ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਖੜ ਜਪਆ ਹੈ।

35081 822 khu nwnk ipRA 
rvI suhwgin  
Aiq nIkI myrI 
bnI 
KtolI]2]3]89
]

Kahu Naanak Pria 

Ravee Suhaagan 

Ath Neekee 

Maeree Banee 

Khattolee 

||2||3||89||

Says Nanak, my 

Husband Lord has 

ravished and enjoyed 

His soul-bride; my bed 

has become very 

beautiful and sublime. 

||2||3||89||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਏ!) ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ 
ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ 

ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 

॥੨॥੩॥੮੯॥

35082 822 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35083 822 goibMd goibMd  
goibMd meI]

Gobindh Gobindh 

Gobindh Mee ||

Chanting the Name of 

the Lord of the 

Universe, Gobind, 

Gobind, Gobind, we 

become like Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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35084 822 jb qy Byty swD 
dieAwrw qb qy  
durmiq dUir 
BeI]1]rhwau]

Jab Thae Bhaettae 

Saadhh 

Dhaeiaaraa Thab 

Thae Dhuramath 

Dhoor Bhee ||1|| 

Rehaao ||

Since I met the 

compassionate, Holy 

Saints, my evil-

mindedness has been 

driven far away. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ (ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35085 822 pUrn pUir rihE 
sMpUrn sIql 
sWiq dieAwl 
deI]

d-ieAwl Pooran Poor 

Rehiou Sanpooran 

Seethal Saanth 

Dhaeiaal Dhee ||

The Perfect Lord is 

perfectly pervading 

everywhere. He is cool 

and calm, peaceful 

and compassionate.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਦਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੂੰ ਿ 

ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

35086 822 kwm kRoD iqRsnw 
AhMkwrw qn qy 
hoey sgl 
KeI]1]

Kaam Krodhh 

Thrisanaa 

Ahankaaraa Than 

Thae Hoeae Sagal 

Khee ||1||

Sexual desire, anger 

and egotistical desires 

have all been 

eliminated from my 

body. ||1||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਆਜਦਕ 

ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

35087 822 squ sMqoKu dieAw 
Drmu suic sMqn 
qy iehu mMqu leI]

Sath Santhokh 

Dhaeiaa Dhharam 

Such Santhan 

Thae Eihu Manth 

Lee ||

Truth, contentment, 

compassion, Dharmic 

faith and purity - I 

have received these 

from the Teachings of 

the Saints.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਸੇਵਾ, 
ਸੂੰ ਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਪਜਵੱਤਿ 
ਿੀਵਨ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਦਾ) ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਜਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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35088 822 khu nwnk ijin 
mnhu pCwinAw  
iqn kau sglI 
soJ 
peI]2]4]90]

Kahu Naanak Jin 

Manahu 

Pashhaaniaa Thin 

Ko Sagalee Sojh 

Pee ||2||4||90||

Says Nanak, one who 

realizes this in his 

mind, achieves total 

understanding. 

||2||4||90||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਸਾਂਝ ਪਾਈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ 

ਗਈ ॥੨॥੪॥੯੦॥

35089 822 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35090 822 ikAw hm jIA 
jMq bycwry brin  
n swkh eyk 
romweI]

Kiaa Ham Jeea 

Janth Baechaarae 

Baran N Saakeh 

Eaek Romaaee ||

What am I? Just a poor 

living being. I cannot 

even describe one of 

Your hairs, O Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! (ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ) ਅਸਾਂ 
ਜਵਚਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 

ਪਾਂਇਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਕ ਤੇਰੀ 
ਬਾਬਤ ਇਕ ਰੋਮ ਜਿਤਨਾ ਭੀ 
ਕੁਝ ਕਜਹ ਸਕੀਏ।

35091 822 bRhm mhys isD 
muin ieMdRw byAMq 
Twkur qyrI giq  
nhI pweI]1]

Breham Mehaes 

Sidhh Mun 

Eindhraa Baeanth 

Thaakur Thaeree 

Gath Nehee Paaee 

||1||

Even Brahma, Shiva, 

the Siddhas and the 

silent sages do not 

know Your State, O 

Infinite Lord and 

Master. ||1||

(ਅਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਿੀਵ ਤਾਂ ਜਕਸੇ 

ਜਗਣਤੀ ਜਵਚ ਹੀ ਨਹੀਂ) 
ਬਿਹਮਾ, ਜਸ਼ਵ, ਜਸੱਧ, ਮੁਨੀ, 
ਇੂੰਦਿ (ਆਜਦਕ ਵਰਗੇ) ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ ॥੧॥
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35092 822 ikAw kQIAY  
ikCu kQnu n 
jweI]

Kiaa Kathheeai 

Kishh Kathhan N 

Jaaee ||

What can I say? I 

cannot say anything.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ?-ਇਹ ਗੱਲ) ਕੀਹ 

ਦੱਸੀਏ? ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ।

35093 822 jh jh dyKw qh 
rihAw 
smweI]1]rhwau]

Jeh Jeh Dhaekhaa 

Theh Rehiaa 

Samaaee ||1|| 

Rehaao ||

Wherever I look, I see 

the Lord pervading. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਧਰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ, 
ਉਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35094 822 jh mhw BieAwn 
dUK jm sunIAY  
qh myry pRB qUhY 
shweI]

Jeh Mehaa 

Bhaeiaan Dhookh 

Jam Suneeai Theh 

Maerae Prabh 

Thoohai Sehaaee 

||

And there, where the 

most terrible tortures 

are heard to be 

inflicted by the 

Messenger of Death, 

You are my only help 

and support, O my 

God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਜਿੱਥੇ ਇਹ 

ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ 
ਜਭਆਨਕ ਦੱੁਖ ਜਮਲਦੇ ਹਨ, 

ਉਥੇ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਬਚਾਣ ਵਾਸਤੇ) 

ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈਂ-

35095 822 srin pirE hir 
crn ghy pRB  
guir nwnk kau  
bUJ 
buJweI]2]5]91
]

bU`J[bu`JweI Saran Pariou Har 

Charan Gehae 

Prabh Gur Naanak 

Ko Boojh Bujhaaee 

||2||5||91||

I have sought His 

Sanctuary, and 

grasped hold of the 

Lord's Lotus Feet; God 

has helped Guru 

Nanak to understand 

this understanding. 

||2||5||91||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। 
ਤਾਹੀਏ ਂਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਿੜ 

ਲਏ ਹਨ ॥੨॥੫॥੯੧॥
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35096 822 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35097 822 Agm rUp 
AibnwsI krqw  
piqq pivq iek 
inmK jpweIAY]

Agam Roop 

Abinaasee 

Karathaa Pathith 

Pavith Eik Nimakh 

Japaaeeai ||

O Inaccessible, 

Beautiful, 

Imperishable Creator 

Lord, Purifier of 

sinners, let me 

meditate on You, even 

for an instant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ 

ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਜਨਮਖ ਜਨਮਖ 

ਿਪਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

35098 822 Acrju suinE 
prwpiq Bytuly  
sMq crn crn  
mnu lweIAY]1]

A-crju Acharaj Suniou 

Paraapath 

Bhaettulae Santh 

Charan Charan 

Man Laaeeai ||1||

O Wondrous Lord, I 

have heard that You 

are found by meeting 

the Saints, and 

focusing the mind on 

their feet, their holy 

feet. ||1||

ਇਹ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਅਚਰਿ ਹੈ ਅਚਰਿ ਹੈ, (ਉਸ 

ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਏ। (ਸੋ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਮਨ ਿੋੜਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

35099 822 ikqu ibDIAY ikqu 
sMjim pweIAY]

(ibDIAY)jugqI[ 
ibDIAY:polw bolo

Kith Bidhheeai 

Kith Sanjam 

Paaeeai ||

In what way, and by 

what discipline, is He 

obtained?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਕਸ ਜਵਧੀ ਨਾਲ, 

ਜਕਸ ਸੂੰਿਮ ਨਾਲ ਉਹ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?

35100 822 khu surjn ikqu 
jugqI 
iDAweIAY]1]rhw
au]

(surjn)hy Bly purSo, 
ipAwirE

Kahu Surajan Kith 

Jugathee 

Dhhiaaeeai ||1|| 

Rehaao ||

Tell me, O good man, 

by what means can we 

meditate on Him? 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਦੱਸ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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35101 822 jo mwnuKu mwnuK 
kI syvw Ehu iqs 
kI leI leI  
Puin jweIAY]

jo mn`uK iksy mnu`K dI 
syvw krdw hY, auh iqs 
dI pRIq A`gy idl dy 
iv`c leI hI leI jWdw 
hYqW pRmySr jI, syvw 
kIqI dw &L ikauN nhIN 
dyxgy?

Jo Maanukh 

Maanukh Kee 

Saevaa Ouhu This 

Kee Lee Lee Fun 

Jaaeeai ||

If one human being 

serves another human 

being, the one served 

stands by him.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਮਨੱੁਖ ਦੀ (ਕੋਈ) ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

35102 822 nwnk srin 
srix suKswgr  
moih tyk qyro 
iek 
nweIAY]2]6]92
]

Naanak Saran 

Saran Sukh Saagar 

Mohi Ttaek 

Thaero Eik 

Naaeeai 

||2||6||92||

Nanak seeks Your 

Sanctuary and 

Protection, O Lord, 

ocean of peace; He 

takes the Support of 

Your Name alone. 

||2||6||92||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ (ਤੂੂੰ  
ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੁਖ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ॥੨॥੬॥੯੨॥

35103 822 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35104 822 sMq srix sMq 
thl krI]

Santh Saran Santh 

Ttehal Karee ||

I seek the Sanctuary of 

the Saints, and I serve 

the Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ, ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਪਆ,
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35105 822 DMDu bMDu Aru 
sgl jMjwro  
Avr kwj qy 
CUit 
prI]1]rhwau]

Dhhandhh Bandhh 

Ar Sagal Janjaaro 

Avar Kaaj Thae 

Shhoott Paree 

||1|| Rehaao ||

I am rid of all worldly 

concerns, bonds, 

entanglements and 

other affairs. 

||1||Pause||

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਧੂੰਧਾ, ਬੂੰ ਧਨ ਅਤੇ 

ਸਾਰਾ ਿੂੰਿਾਲ (ਮੱੁਕ ਜਗਆ), 

ਮੇਰੀ ਜਬਿਤੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੂੰਮਾਂ ਤੋਂ 
ਅਟੂੰਕ ਹੋ ਗਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35106 822 sUK shj Aru 
Gno AnMdw gur qy 
pwieE nwmu hrI]

Sookh Sehaj Ar 

Ghano Anandhaa 

Gur Thae Paaeiou 

Naam Haree ||

I have obtained peace, 

poise and great bliss 

from the Guru, 

through the Lord's 

Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ 
ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੂੰ ਦ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਉਤਪੂੰਨ ਹੋ ਜਗਆ)।

35107 823 AYso hir rsu 
brin n swkau  
guir pUrY myrI 
aulit DrI]1]

Aiso Har Ras Baran 

N Saako Gur 

Poorai Maeree 

Oulatt Dhharee 

||1||

Such is the sublime 

essence of the Lord, 

that I cannot describe 

it. The Perfect Guru 

has turned me away 

from the world. ||1||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮੈਨੂੂੰ  
ਅਿੇਹਾ ਆਇਆ ਜਕ ਮੈਂ ਉਹ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਬਿਤੀ ਮਾਇਆ 

ਵਲੋਂ ਪਰਤਾ ਜਦੱਤੀ ॥੧॥

35108 823 pyiKE mohnu sB 
kY sMgy aUn n 
kwhU sgl BrI]

Paekhiou Mohan 

Sabh Kai Sangae 

Oon N Kaahoo 

Sagal Bharee ||

I behold the 

Fascinating Lord with 

everyone. No one is 

without Him - He is 

pervading everywhere.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਸਭ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਭੀ ਥਾਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਸਾਰੀ ਹੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਰੌ 

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
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35109 823 pUrn pUir rihE 
ikrpwiniD khu 
nwnk myrI pUrI 
prI]2]7]93]

Pooran Poor 

Rehiou Kirapaa 

Nidhh Kahu 

Naanak Maeree 

Pooree Paree 

||2||7||93||

The Perfect Lord, the 

treasure of mercy, is 

permeating 

everywhere. Says 

Nanak, I am fully 

fulfilled. ||2||7||93||

ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪੂਰਨ 

ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ 

ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) 

ਮੇਰੀ ਮੇਹਨਤ ਸਿਲ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ ॥੨॥੭॥੯੩॥

35110 823 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35111 823 mn ikAw khqw  
hau ikAw khqw]

Man Kiaa 

Kehathaa Ho Kiaa 

Kehathaa ||

What does the mind 

say? What can I say?

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਕੀਹ ਕਜਹ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ? ਹੇ ਿੀਵ! ਤੂੂੰ  ਕੀਹ ਆਖਦਾ 
ਹੈਂ?

35112 823 jwn pRbIn Twkur 
pRB myry iqsu 
AwgY ikAw 
khqw]1]rhwau]

Jaan Prabeen 

Thaakur Prabh 

Maerae This Aagai 

Kiaa Kehathaa 

||1|| Rehaao ||

You are wise and all-

knowing, O God, my 

Lord and Master; what 

can I say to You? 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪਿਭੂ ਿੀ ਤਾਂ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਿਾਣਨ ਤੇ 

ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੇ ਿੀਵ! 

ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ (ਠੱਗੀ-ਫ਼ਰੇਬ 

ਦੀ) ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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35113 823 An boly kau quhI 
pCwnih jo 
jIAn mih hoqw]

Anabolae Ko 

Thuhee 

Pashhaanehi Jo 

Jeean Mehi 

Hothaa ||

You know even what is 

not said, whatever is 

in the soul.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਦਲਾਂ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ) ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

35114 823 ry mn kwie khw 
lau fhkih jau 
pyKq hI sMig 
sunqw]1]

fhk-ih Rae Man Kaae 

Kehaa Lo 

Ddehakehi Jo 

Paekhath Hee 

Sang Sunathaa 

||1||

O mind, why do you 

deceive others? How 

long will you do this? 

The Lord is with you; 

He hears and sees 

everything. ||1||

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ? ਕਦ ਤਕ ਠੱਗੀ ਕਰੀ 
ਿਾਵੇਂਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ (ਵੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ 

ਕਰਮ) ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ, ਸੁਣ 

ਭੀ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

35115 823 AYso jwin Bey 
min Awnd Awn  
n bIE krqw]

Aiso Jaan Bheae 

Man Aanadh Aan 

N Beeou Karathaa 

||

Knowing this, my mind 

has become blissful; 

there is no other 

Creator.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਿਾਣ ਕੇ ਜਕ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦੂਿਾ ਕੁਝ ਭੀ ਕਰਨ ਿੋਗਾ 
ਨਹੀਂ, (ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

35116 823 khu nwnk gur 
Bey dieAwrw  
hir rMgu n kbhU 
lhqw]2]8]94
]

Kahu Naanak Gur 

Bheae Dhaeiaaraa 

Har Rang N 

Kabehoo Lehathaa 

||2||8||94||

Says Nanak, the Guru 

has become kind to 

me; my love for the 

Lord shall never wear 

off. ||2||8||94||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਜਮਹਰਬਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਜਦਲ ਜਵਚੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ॥੨॥੮॥੯੪॥
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35117 823 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35118 823 inMdku AYsy hI 
Jir prIAY]

Nindhak Aisae Hee 

Jhar Pareeai ||

Thus, the slanderer 

crumbles away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੁਣ, ਜਨੂੰ ਦਕ ਭੀ ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਤੋਂ 
ਜਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

35119 823 ieh nIswnI 
sunhu qum BweI  
ijau kwlr BIiq 
igrIAY 
]1]rhwau]

Eih Neesaanee 

Sunahu Thum 

Bhaaee Jio Kaalar 

Bheeth Gireeai 

||1|| Rehaao ||

This is the distinctive 

sign - listen, O Siblings 

of Destiny: he 

collapses like a wall of 

sand. ||1||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਰ ਦੀ ਕੂੰਧ (ਜਕਰ 

ਜਕਰ ਕੇ) ਜਡੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ 
ਜਨਸ਼ਾਨੀ ਜਨੂੰ ਦਕ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਹੈ। (ਜਨੂੰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ , ਮਾਨੋ, ਕੱਲਰ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35120 823 jau dyKY iCdRü qau 
inMdku aumwhY Blo 
dyiK duK BrIAY]

Jo Dhaekhai 

Shhidhra Tho 

Nindhak 

Oumaahai Bhalo 

Dhaekh Dhukh 

Bhareeai ||

When the slanderer 

sees a fault in 

someone else, he is 

pleased. Seeing 

goodness, he is 

depressed.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ (ਕੋਈ) ਜਨੂੰ ਦਕ 

(ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਕੋਈ) ਨੁਕਸ 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਜਕਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ 

ਜਨੂੰ ਦਕ ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

35121 823 AwT phr icqvY  
nhI phucY burw 
icqvq icqvq 
mrIAY]1]

Aath Pehar 

Chithavai Nehee 

Pahuchai Buraa 

Chithavath 

Chithavath 

Mareeai ||1||

Twenty-four hours a 

day, he plots, but 

nothing works. The 

evil man dies, 

constantly thinking up 

evil plans. ||1||

ਅੱਠੇ ਪਹਰ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਜਨੂੰ ਦਕ 

ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ 

ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਤਕ ਅੱਪੜ 

ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ 
ਜਵਓਂਤ ਸੋਚਜਦਆਂ ਸੋਚਜਦਆਂ 

ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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35122 823 inMdku pRBU 
BulwieAw kwlu 
nyrY AwieAw hir 
jn isau bwdu 
auTrIAY]

au-TrIAY Nindhak Prabhoo 

Bhulaaeiaa Kaal 

Naerai Aaeiaa Har 

Jan Sio Baadh 

Outhareeai ||

The slanderer forgets 

God, death 

approaches him, and 

he starts to argue with 

the humble servant of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੂੂੰ  ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਪਿਭੂ (ਜਨੂੰ ਦਾ ਵਾਲੇ) ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਜਨੂੰ ਦਕ 

ਦੀ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਨੂੰ ਦਕ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ 

ਚੱੁਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

35123 823 nwnk kw rwKw  
Awip pRBu suAwmI  
ikAw mwns 
bpury 
krIAY]2]9]95
]

Naanak Kaa 

Raakhaa Aap 

Prabh Suaamee 

Kiaa Maanas 

Bapurae Kareeai 

||2||9||95||

God Himself, the Lord 

and Master, is Nanak's 

protector. What can 

any wretched person 

do to him? 

||2||9||95||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ 
ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ। ਜਵਚਾਰੇ ਿੀਵ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਵਗਾੜ ਸਕਦੇ 

॥੨॥੯॥੯੫॥

35124 823 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35125 823 AYsy kwhy BUil 
pry]

Aisae Kaahae 

Bhool Parae ||

Why do you wander in 

delusion like this?

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿੀਵ) 

ਜਕਉਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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35126 823 krih krwvih  
mUkir pwvih  
pyKq sunq sdw 
sMig 
hry]1]rhwau]

Karehi Karaavehi 

Mookar Paavehi 

Paekhath Sunath 

Sadhaa Sang 

Harae ||1|| 

Rehaao ||

You act, and incite 

others to act, and then 

deny it. The Lord is 

always with you; He 

sees and hears 

everything. 

||1||Pause||

(ਿੀਵ ਸਾਰੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ) ਕਰਦੇ 

ਕਰਾਂਦੇ ਭੀ ਹਨ, (ਜਿਰ) ਮੱੁਕਰ 

ਭੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਕ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ)। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ 
(ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ) 
ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
35127 823 kwc ibhwJn  

kMcn Cwfn bYrI 
sMig hyqu swjn 
iqAwig Kry]

Kaach Bihaajhan 

Kanchan 

Shhaaddan Bairee 

Sang Haeth Saajan 

Thiaag Kharae ||

You purchase glass, 

and discard gold; you 

are in love with your 

enemy, while you 

renounce your true 

friend.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ 

ਕਰਨਾ, ਸੋਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸੱਚੇ 

ਜਮੱਤਰ ਜਤਆਗ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ-(ਇਹ ਹਨ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ)।

35128 823 hovnu kaurw  
Anhovnu mITw  
ibiKAw mih 
lptwie jry]1]

Hovan Kouraa 

Anehovan 

Meethaa Bikhiaa 

Mehi Lapattaae 

Jarae ||1||

That which exists, 

seems bitter; that 

which does not exist, 

seems sweet to you. 

Engrossed in 

corruption, you are 

burning away. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਕੌੜਾ 
ਲੱਗਣਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਣਾ (-ਇਹ ਹੈ ਜਨਿੱਤ 

ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਿੀਵਾਂ ਦਾ। ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਸਦਾ 
ਜਖੱਝਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੧॥
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35129 823 AMD kUp mih 
pirE prwnI  
Brm gubwr moh 
bMiD pry]

Andhh Koop Mehi 

Pariou Paraanee 

Bharam Gubaar 

Moh Bandhh 

Parae ||

The mortal has fallen 

into the deep, dark 

pit, and is entangled in 

the darkness of doubt, 

and the bondage of 

emotional attachment.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵ (ਸਦਾ) ਮੋਹ ਦੇ 

ਅੂੰਨਹੇ  (ਹਨੇਰੇ) ਖੂਹ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ) 
ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ 

ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਿਕੜ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 

ਜਕਉਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

35130 823 khu nwnk pRB 
hoq dieAwrw  
guru BytY kwFY bwh  
Pry]2]10]96]

Kahu Naanak 

Prabh Hoth 

Dhaeiaaraa Gur 

Bhaettai Kaadtai 

Baah Farae 

||2||10||96||

Says Nanak, when God 

becomes merciful, one 

meets with the Guru, 

who takes him by the 

arm, and lifts him out. 

||2||10||96||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ) 
ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਨੇਰੇ 

ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੦॥੯੬॥

35131 823 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35132 823 mn qn rsnw  
hir cIn@w]

Man Than 

Rasanaa Har 

Cheenhaa ||

With my mind, body 

and tongue, I 

remember the Lord.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮੇਰੀ ਿੀਭ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲਈ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7177 Published: March 06/ 2014



35133 823 Bey AnMdw imty 
AMdysy srb sUK 
mokau guir dIn@w 
]1]rhwau]

Bheae Anandhaa 

Mittae Andhaesae 

Sarab Sookh Mo 

Ko Gur Dheenhaa 

||1|| Rehaao ||

I am in ecstasy, and 

my anxieties are 

dispelled; the Guru 

has blessed me with 

total peace. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਾਰੇ (ਹੀ) ਸੁਖ ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, 

ਮੇਰੇ ਜਫ਼ਕਰ-ਅੂੰ ਦੇਸ਼ੇ ਜਮਟ ਗਏ 

ਹਨ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35134 823 ieAwnp qy sB 
BeI isAwnp  
pRBu myrw dwnw 
bInw]

Eiaanap Thae Sabh 

Bhee Siaanap 

Prabh Maeraa 

Dhaanaa Beenaa 

||

My ignorance has 

been totally 

transformed into 

wisdom. My God is 

wise and all-knowing.

ਹੇ ਭਾਈ! ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦੇ ਥਾਂ ਹੁਣ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਅਕਲਮੂੰਦੀ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ 

ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਸਭ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ) ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ (ਸਭ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮ) 

ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
35135 823 hwQ dyie rwKY  

Apny kau kwhU n 
kr qy kCu 
KInw]1]

kwhUiksy dy[ krh`Q[ 
qyqoN[ KInwnws

Haathh Dhaee 

Raakhai Apanae 

Ko Kaahoo N 

Karathae Kashh 

Kheenaa ||1||

Giving me His Hand, 

He saved me, and now 

no one can harm me 

at all. ||1||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ (ਸੇਵਕ ਦਾ) 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਵਗਾੜ ਸਕਦਾ ॥੧॥

35136 823 bil jwvau 
drsn swDU kY  
ijh pRswid hir 
nwmu lInw]

Bal Jaavo 

Dharasan 

Saadhhoo Kai Jih 

Prasaadh Har 

Naam Leenaa ||

I am a sacrifice to the 

Blessed Vision of the 

Holy; by their Grace, I 

contemplate the 

Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਹੀ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਸਜਕਆ ਹਾਂ।
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35137 823 khu nwnk Twkur 
BwrosY khU n 
mwinE min 
CInw]2]11]97
]

Kahu Naanak 

Thaakur Bhaarosai 

Kehoo N Maaniou 

Man Shheenaa 

||2||11||97||

Says Nanak, I place my 

faith in my Lord and 

Master; within my 

mind, I do not believe 

in any other, even for 

an instant. 

||2||11||97||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੁਣ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ (ਆਸਰੇ) ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਛਨ 

ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ ॥੨॥੧੧॥੯੭॥

35138 823 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35139 823 guir pUrY myrI 
rwiK leI]

Gur Poorai 

Maeree Raakh Lee 

||

The Perfect Guru has 

has saved me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 

ਤੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ।
35140 823 AMimRq nwmu irdy 

mih dIno jnm 
jnm kI mYlu 
geI]1]rhwau]

Anmrith Naam 

Ridhae Mehi 

Dheeno Janam 

Janam Kee Mail 

Gee ||1|| Rehaao 

||

He has enshrined the 

Ambrosial Name of 

the Lord within my 

heart, and the filth of 

countless incarnations 

has been washed 

away. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦੀ ਮੈਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35141 823 invry dUq dust 
bYrweI gur pUry 
kw jipAw jwpu]

Nivarae Dhooth 

Dhusatt Bairaaee 

Gur Poorae Kaa 

Japiaa Jaap ||

The demons and 

wicked enemies are 

driven out, by 

meditating, and 

chanting the Chant of 

the Perfect Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ 

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਿਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ 
ਦੁਰਿਨ ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ।
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35142 824 khw krY koeI 
bycwrw pRB myry 
kw bf 
prqwpu]1]

Kehaa Karai Koee 

Baechaaraa Prabh 

Maerae Kaa Badd 

Parathaap ||1||

What can any 

wretched creature do 

to me? The radiance 

of my God is gloriously 

great. ||1||

ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, 

ਹੁਣ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ 
ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥

35143 824 ismir ismir 
ismir suKu 
pwieAw  
crnkml rKu 
mn mwhI]

Simar Simar Simar 

Sukh Paaeiaa 

Charan Kamal 

Rakh Man Maahee 

||

Meditating, 

meditating, meditating 

in remembrance, I 

have found peace; I 

have enshrined His 

Lotus Feet within my 

mind.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਸਰਾ 
ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ।

35144 824 qw kI srin  
pirE nwnk dwsu  
jw qy aUpir ko 
nwhI]2]12]98
]

Thaa Kee Saran 

Pariou Naanak 

Dhaas Jaa Thae 

Oopar Ko Naahee 

||2||12||98||

Slave Nanak has 

entered His Sanctuary; 

there is none above 

Him. ||2||12||98||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਜਗਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ॥੨॥੧੨॥੯੮॥

35145 824 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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35146 824 sdw sdw jpIAY 
pRB nwm]

Sadhaa Sadhaa 

Japeeai Prabh 

Naam ||

Forever and ever, 

chant the Name of 

God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

35147 824 jrw mrw kCu dUKu  
n ibAwpY AwgY 
drgh pUrn 
kwm]1]rhwau]

Jaraa Maraa Kashh 

Dhookh N Biaapai 

Aagai Dharageh 

Pooran Kaam 

||1|| Rehaao ||

The pains of old age 

and death shall not 

afflict you, and in the 

Court of the Lord 

hereafter, your affairs 

shall be perfectly 

resolved. 

||1||Pause||

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਅਿੇਹੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ ) ਬੁਢੇਪਾ, ਮੌਤ ਿਾਂ ਦੱੁਖ ਕੱੁਝ 

ਭੀ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਾਂਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਭੀ ਸਿਲਤਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35148 824 Awpu iqAwig 
prIAY inq 
srnI gur qy 
pweIAY eyhu 
inDwnu]

Aap Thiaag 

Pareeai Nith 

Saranee Gur Thae 

Paaeeai Eaehu 

Nidhhaan ||

So forsake your self-

conceit, and ever seek 

Sanctuary. This 

treasure is obtained 

only from the Guru.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ (ਨਾਮ-) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਹੀ) ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਸਦਾ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਸਰਨ ਪੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

35149 824 jnm mrx kI 
ktIAY PwsI  
swcI drgh kw 
nIswnu]1]

Janam Maran Kee 

Katteeai Faasee 

Saachee Dharageh 

Kaa Neesaan ||1||

The noose of birth and 

death is snapped; this 

is the insignia, the 

hallmark, of the Court 

of the True Lord. ||1||

ਇਹ ਨਾਮ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚਣ ਵਾਸਤੇ 

ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ, (ਨਾਮ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੀ ਿਾਹੀ (ਭੀ) ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
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35150 824 jo qum@ krhu soeI 
Bl mwnau mn qy 
CUtY sgl gumwnu 
]

Jo Thumh Karahu 

Soee Bhal Maano 

Man Thae 

Shhoottai Sagal 

Gumaan ||

Whatever You do, I 

accept as good. I have 

eradicated all 

egotistical pride from 

my mind.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਮਲ ਿਾਏ, ਤਾਂ) ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਭਲਾ 
ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗਾ, (ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮਨ 

ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

35151 824 khu nwnk qw kI 
srxweI jw kw 
kIAw sgl 
jhwnu]2]13]9
9]

Kahu Naanak Thaa 

Kee Saranaaee Jaa 

Kaa Keeaa Sagal 

Jehaan 

||2||13||99||

Says Nanak, I am 

under His protection; 

He created the entire 

Universe. 

||2||13||99||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ 
ਿਹਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੨॥੧੩॥੯੯॥

35152 824 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35153 824 mn qn AMqir 
pRBu AwhI]

Man Than Anthar 

Prabh Aahee ||

Deep within the 

nucleus of his mind 

and body, is God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਪਿਭੂ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

35154 824 hir gun gwvq  
praupkwr inq  
iqsu rsnw kw 
molu ikCu 
nwhI]1]rhwau]

Har Gun Gaavath 

Paroupakaar Nith 

This Rasanaa Kaa 

Mol Kishh Naahee 

||1|| Rehaao ||

He continually sings 

the Glorious Praises of 

the Lord, and always 

does good for others; 

his tongue is priceless. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ 

ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਾ 
ਕਰਜਦਆਂ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਿੀਭ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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35155 824 kul smUh auDry 
iKn BIqir jnm 
jnm kI mlu 
lwhI]

Kul Samooh 

Oudhharae Khin 

Bheethar Janam 

Janam Kee Mal 

Laahee ||

All his generations are 

redeemed and saved 

in an instant, and the 

filth of countless 

incarnations is washed 

away.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸੂੰਤ ਭਗਤ) ਿਨਮਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਭੀ ਜਖਨ 

ਜਵਚ (ਸੂੰਸਾਰ-ਿੂੰਗਲ ਜਵਚੋਂ) 
ਬਚ ਜਨਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।

35156 824 ismir ismir  
suAwmI pRBu 
Apnw And syqI 
ibiKAw bnu 
gwhI]1]

(ibiKAw)mwieAw, 
AOguxW ivkwrW dI 
(ibiKAw)zihr dw, 
bnjMgL[(gwhI)lMGxw

Simar Simar 

Suaamee Prabh 

Apanaa Anadh 

Saethee Bikhiaa 

Ban Gaahee ||1||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on God, 

his Lord and Master, 

he passes blissfully 

through the forest of 

poison. ||1||

ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਜਸਮਰ ਕੇ (ਉਹ ਭਗਤ) 

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ-) ਿੂੰਗਲ 

ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

35157 824 crn pRBU ky 
boihQu pwey Bv 
swgru pwir 
prwhI]

Charan Prabhoo 

Kae Bohithh 

Paaeae Bhav 

Saagar Paar 

Paraahee ||

I have obtained the 

boat of God's Feet, to 

carry me across the 

terrifying world-ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਿਹਾਜ਼ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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35158 824 sMq syvk Bgq 
hir qw ky nwnk  
mnu lwgw hY 
qwhI]2]14]10
0]

Santh Saevak 

Bhagath Har Thaa 

Kae Naanak Man 

Laagaa Hai 

Thaahee 

||2||14||100||

The Saints, servants 

and devotees belong 

to the Lord; Nanak's 

mind is attached to 

Him. ||2||14||100||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ ਹਨ, ਭਗਤ ਹਨ, 

ਸੇਵਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੪॥੧੦੦॥

35159 824 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35160 824 DIrau dyiK qum@wry 
rMgw]

Dhheero Dhaekh 

Thumhaarai 

Rangaa ||

I am reassured, gazing 

upon Your wondrous 

play.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ 

ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਹੌਸਲਾ ਬਣ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਜਕ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੀ ਭੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਂਗਾ)।

35161 824 quhI suAwmI 
AMqrjwmI qUhI 
vsih swD kY 
sMgw]1]rhwau]

Thuhee Suaamee 

Antharajaamee 

Thoohee Vasehi 

Saadhh Kai Sangaa 

||1|| Rehaao ||

You are my Lord and 

Master, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts; You dwell 

with the Holy Saints. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਸਾਡਾ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਹਰੇਕ) ਸਾਧੂ-

ਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35162 824 iKn mih Qwip 
invwjy Twkur  
nIc kIt qy  
krih rwjMgw]1]

Khin Mehi Thhaap 

Nivaajae Thaakur 

Neech Keett Thae 

Karehi Raajangaa 

||1||

In an instant, our Lord 

and Master 

establishes and exalts. 

From a lowly worm, 

He creates a king. 

||1||

ਹੇ ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  ਨੀਵੇਂ ਕੀਜੜਆਂ 

(ਵਰਗੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਬੂੰ ਜਦਆਂ) ਨੂੂੰ  
ਰਾਿ ੇਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ (ਨੀਜਵਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਥਾਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ-ਆਦਰ 

ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥
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35163 824 kbhU n ibsrY 
hIey mory qy nwnk 
dws iehI dwnu 
mMgw]2]15]101
]

Kabehoo N Bisarai 

Heeeae Morae 

Thae Naanak 

Dhaas Eihee 

Dhaan Mangaa 

||2||15||101||

May I never forget You 

from my heart; slave 

Nanak prays for this 

blessing. 

||2||15||101||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ) 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ 

ਭੁੱ ਲੇ। (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਖ਼ੈਰ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥੧੫॥੧੦੧॥

35164 824 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35165 824 Acuq pUjw jog  
gopwl]

A-c`uq[pUjw:polw bolo Achuth Poojaa Jog 

Gopaal ||

The imperishable Lord 

God is worthy of 

worship and adoration.

ਹੇ ਭਾਈ! ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਖਾ 
ਅਤੇ ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ ਹੀ ਪੂਿਾ 
ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

35166 824 mnu qnu Arip 
rKau hir AwgY  
srb jIAw kw hY 
pRiqpwl]1]rhwau
]

Man Than Arap 

Rakho Har Aagai 

Sarab Jeeaa Kaa 

Hai Prathipaal 

||1|| Rehaao ||

Dedicating my mind 

and body, I place them 

before the Lord, the 

Cherisher of all beings. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਤਨ 

ਭੇਟਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ 

(ਹੀ) ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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35167 824 srin smRQ 
AkQ suKdwqw  
ikrpwisMDu bfo 
dieAwl]

smR`Q[A-kQ:polw bolo Saran Samrathh 

Akathh 

Sukhadhaathaa 

Kirapaa Sindhh 

Baddo Dhaeiaal ||

His Sanctuary is All-

powerful; He cannot 

be described; He is the 

Giver of peace, the 

ocean of mercy, 

supremely 

compassionate.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਸਰਨ ਪਏ ਿੀਵ 

ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ 
ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ।

35168 824 kMiT lwie rwKY 
Apny kau iqs no 
lgY n qwqI 
bwl]1]

Kanth Laae 

Raakhai Apanae 

Ko This No Lagai N 

Thaathee Baal 

||1||

Holding him close in 

His embrace, the Lord 

protects and saves 

him, and then even 

the hot wind cannot 

touch him. ||1||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪਣ ੇ(ਸੇਵਕ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, (ਜਿਰ) ਉਸ (ਸੇਵਕ) 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਰਤਾ ਭਰ 

ਭੀ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥

35169 824 dwmodr dieAwl 
suAwmI srbsu  
sMq jnw Dn 
mwl]

Dhaamodhar 

Dhaeiaal Suaamee 

Sarabas Santh 

Janaa Dhhan Maal 

||

Our Merciful Lord and 

Master is wealth, 

property and 

everything to His 

humble Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ 

ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਧਨ ਹੈ 

ਮਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।
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35170 824 nwnk jwick  
drsu pRB mwgY  
sMq jnw kI imlY 
rvwl]2]16]10
2]

Naanak Jaachik 

Dharas Prabh 

Maagai Santh 

Janaa Kee Milai 

Ravaal 

||2||16||102||

Nanak, a beggar, asks 

for the Blessed Vision 

of God's Darshan; 

please, bless him with 

the dust of the feet of 

the Saints. 

||2||16||102||

ਉਸ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਦਰ) ਦਾ ਮੂੰਗਤਾ 
ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦਾ 
ਖ਼ੈਰ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦੇ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਮਲ 

ਿਾਏ ॥੨॥੧੬॥੧੦੨॥

35171 824 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35172 824 ismrq nwmu koit 
jqn Bey]

Simarath Naam 

Kott Jathan Bheae 

||

Meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, is equal to 

millions of efforts.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਤੀਰਥ, ਕਰਮ 

ਕਾਂਡ ਆਜਦਕ) ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਉੱਦਮ 

(ਮਾਨੋ) ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

35173 824 swDsMig imil 
hir gun gwey  
jmdUqn kau 
qRws 
Ahy]1]rhwau]

Saadhhasang Mil 

Har Gun Gaaeae 

Jamadhoothan Ko 

Thraas Ahae ||1|| 

Rehaao ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, and the 

Messenger of Death 

will be frightened 

away. ||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੇ, 

ਿਮਦੂਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਿਾਣੋਂ) ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਪਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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35174 824 jyqy punhcrn sy 
kIn@y min qin 
pRB ky crx ghy]

punh-crn Jaethae 

Punehacharan Sae 

Keenhae Man 

Than Prabh Kae 

Charan Gehae ||

To enshrine the Feet 

of God in one's mind 

and body, is to 

perform all sorts of 

acts of atonement.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲਏ, ਉਸ ਨੇ 

(ਜਪਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਜਮਟਾਣ ਲਈ, ਮਾਨੋ) ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਪਿਾਸ਼ਜਚਤ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ।

35175 824 Awvx jwxu Brmu 
Bau nwTw jnm 
jnm ky iklivK 
dhy]1]

Aavan Jaan 

Bharam Bho 

Naathaa Janam 

Janam Kae Kilavikh 

Dhehae ||1||

Coming and going, 

doubt and fear have 

run away, and the sins 

of countless 

incarnations are burnt 

away. ||1||

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਮੱੁਕ ਜਗਆ, ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਭਰਮ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਸ 

ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਪਾਪ ਸੜ ਗਏ ॥੧॥

35176 824 inrBau hoie 
Bjhu jgdIsY eyhu 
pdwrQu vfBwig 
lhy]

j`gdIsY Nirabho Hoe 

Bhajahu 

Jagadheesai Eaehu 

Padhaarathh 

Vaddabhaag 

Lehae ||

So become fearless, 

and vibrate upon the 

Lord of the Universe. 

This is true wealth, 

obtained only by great 

good fortune.

(ਤਾਂ ਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਨਡਰ ਹੋ ਕੇ 

(ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਭਰਮ ਲਾਹ 

ਕੇ) ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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35177 825 kir ikrpw pUrn 
pRB dwqy inrml 
jsu nwnk dws 
khy]2]17]103
]

Kar Kirapaa 

Pooran Prabh 

Dhaathae Niramal 

Jas Naanak Dhaas 

Kehae 

||2||17||103||

Be merciful, O Perfect 

God, Great Giver, that 

slave Nanak may chant 

Your immaculate 

Praises. 

||2||17||103||

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਦਾਤਾਰ 

ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਤਾ ਜਕ ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹੇ ॥੨॥੧੭॥੧੦੩॥

35178 825 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35179 825 sulhI qy  
nwrwiex rwKu]

Sulehee Thae 

Naaraaein Raakh 

||

The Lord saved me 

from Sulhi Khan.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਾਂ 
ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੀ ਜਕ) 

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਸਾਨੂੂੰ ) ਸੁਲਹੀ (ਖਾਂ) ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈ,

35180 825 sulhI kw hwQu 
khI n phucY  
sulhI hoie mUAw 
nwpwku]1]rhwau]

Sulehee Kaa 

Haathh Kehee N 

Pahuchai Sulehee 

Hoe Mooaa 

Naapaak ||1|| 

Rehaao ||

The emperor did not 

succeed in his plot, 

and he died in 

disgrace. ||1||Pause||

ਅਤੇ ਸੁਲਹੀ ਦਾ (ਜ਼ੁਲਮ-

ਭਜਰਆ) ਹੱਥ (ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ) ਜਕਤੇ 

ਭੀ ਨਾਹ ਅੱਪੜ ਸਕੇ। (ਹੇ 

ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ 

ਕੀਤੀ ਹੈ) ਸੁਲਹੀ (ਖਾਂ) ਮਲੀਨ-

ਬੱੁਜਧ ਹੋ ਕੇ ਮਜਰਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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35181 825 kwiF kuTwru 
Ksim isru 
kwitAw iKn 
mih hoie gieAw 
hY Kwku]

Kaadt Kuthaar 

Khasam Sir 

Kaattiaa Khin 

Mehi Hoe Gaeiaa 

Hai Khaak ||

The Lord and Master 

raised His axe, and 

chopped off his head; 

in an instant, he was 

reduced to dust. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਮੌਤ-

ਰੂਪ) ਕੁਹਾੜਾ ਕੱਢ ਕੇ (ਸੁਲਹੀ 
ਦਾ) ਜਸਰ ਵੱਢ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, (ਜਿਸ 

ਕਰ ਕੇ ਉਹ) ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਸੁਆਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ।

35182 825 mMdw icqvq 
icqvq picAw  
ijin ricAw 
iqin dInw 
Dwku]1]

Mandhaa 

Chithavath 

Chithavath 

Pachiaa Jin 

Rachiaa Thin 

Dheenaa Dhhaak 

||1||

Plotting and planning 

evil, he was destroyed. 

The One who created 

him, gave him a push.

ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ 
ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ (ਸੁਲਹੀ) ਸੜ 

ਮਜਰਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ (ਹੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਲੋਕ ਵਲ ਦਾ) ਧੱਕਾ 
ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

35183 825 puqR mIq Dnu 
ikCU n rihE su 
Coif gieAw sB 
BweI swku]

Puthr Meeth 

Dhhan Kishhoo N 

Rehiou S Shhodd 

Gaeiaa Sabh 

Bhaaee Saak ||

Of his sons, friends 

and wealth, nothing 

remains; he departed, 

leaving behind all his 

brothers and relatives.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰਾ ਸਾਕ (ਕੁਟੂੰ ਬ) 

ਛੱਡ ਕੇ (ਸੁਲਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 

ਤੋਂ) ਤੁਰ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਾ 
ਦੇ ਨਾਹ ਕੋਈ ਪੱੁਤਰ ਰਜਹ ਗਏ, 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਜਮੱਤਰ ਰਜਹ ਗਏ, 

ਨਾਹ ਧਨ ਰਜਹ ਜਗਆ, ਉਸ ਦੇ 

ਭਾ ਦਾ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਜਗਆ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7190 Published: March 06/ 2014



35184 825 khu nwnk iqsu 
pRB bilhwrI  
ijin jn kw 
kIno pUrn 
vwku]2]18]10
4]

Kahu Naanak This 

Prabh Balihaaree 

Jin Jan Kaa Keeno 

Pooran Vaak 

||2||18||104||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to God, who 

fulfilled the word of 

His slave. 

||2||18||104||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ (ਤੇ, ਸੇਵਕ 

ਨੂੂੰ  ਸੁਲਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ) 

॥੨॥੧੮॥੧੦੪॥

35185 825 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35186 825 pUry gur kI pUrI 
syv]

Poorae Gur Kee 

Pooree Saev ||

Perfect is service to 

the Perfect Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਨੂੂੰ ) ਕਾਮਯਾਬ (ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

35187 825 Awpy Awip vrqY 
suAwmI kwrju 
rwis kIAw 
gurdyv]1]rhwau]

Aapae Aap 

Varathai Suaamee 

Kaaraj Raas Keeaa 

Guradhaev ||1|| 

Rehaao ||

Our Lord and Master 

Himself is Himself all-

pervading. The Divine 

Guru has resolved all 

my affairs. 

||1||Pause||

(ਸਰਨ ਪਏ ਜਸੱਖ ਦਾ) ਹਰੇਕ 

ਕੂੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸਦਾ) ਸਿਲ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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35188 825 Awid miD pRBu 
AMiq suAwmI  
Apnw Qwtu 
bnwieE Awip]

Aadh Madhh 

Prabh Anth 

Suaamee Apanaa 

Thhaatt 

Banaaeiou Aap ||

In the beginning, in 

the middle and in the 

end, God is our only 

Lord and Master. He 

Himself fashioned His 

Creation.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਸ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਿਗਤ-ਖੇਡ 

ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
(ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ) ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ, ਹੁਣ 

ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

35189 825 Apny syvk kI 
Awpy rwKY pRB 
myry ko vf 
prqwpu]1]

Apanae Saevak 

Kee Aapae 

Raakhai Prabh 

Maerae Ko Vadd 

Parathaap ||1||

He Himself saves His 

servant. Great is the 

glorious grandeur of 

my God! ||1||

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 

ਦੀ ਲਾਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਸਦਾ) 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

35190 825 pwrbRhm 
prmysur siqgur  
vis kIn@y ijin 
sgly jMq]

Paarabreham 

Paramaesur 

Sathigur Vas 

Keenhae Jin 

Sagalae Janth ||

The Supreme Lord 

God, the Transcendent 

Lord is the True Guru; 

all beings are in His 

power.

ਜਿਸ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ 

ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਆਪਣ ੇਵੱਸ 

ਜਵਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ,

35191 825 crnkml nwnk 
srxweI rwm 
nwm jip inrml 
mMq]2]19]105
]

Charan Kamal 

Naanak Saranaaee 

Raam Naam Jap 

Niramal Manth 

||2||19||105||

Nanak seeks the 

Sanctuary of His Lotus 

Feet, chanting the 

Lord's Name, the 

immaculate Mantra. 

||2||19||105||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-

ਮੂੰਤਰ ਿਜਪਆਂ ਪਜਵੱਤਰ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੯॥੧੦੫॥
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35192 825 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35193 825 qwp pwp qy rwKy 
Awp]

Thaap Paap Thae 

Raakhae Aap ||

He Himself protects 

me from suffering and 

sin.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ-
ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

35194 825 sIql Bey gur 
crnI lwgy rwm 
nwm ihrdy mih 
jwp]1]rhwau]

Seethal Bheae Gur 

Charanee Laagae 

Raam Naam 

Hiradhae Mehi 

Jaap ||1|| Rehaao 

||

Falling at the Guru's 

Feet, I am cooled and 

soothed; I meditate on 

the Lord's Name 

within my heart. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਠੂੰ ਢੇ-ਠਾਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਿਪਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
35195 825 kir ikrpw hsq 

pRiB dIny jgq 
auDwr nv KMf 
pRqwp]

au-Dwr Kar Kirapaa 

Hasath Prabh 

Dheenae Jagath 

Oudhhaar Nav 

Khandd Prathaap 

||

Granting His Mercy, 

God has extended His 

Hands. He is the 

Emancipator of the 

World; His glorious 

radiance pervades the 

nine continents.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਾਪਦੇ ਹਨ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਦਾ 
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ) ਰੱਖੇ 

ਹਨ। ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਤੇਿ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਚਮਕ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
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35196 825 duK ibnsy suK 
And pRvysw  
iqRsn buJI mn 
qn scu DRwp]1]

buJI:polw bolo Dhukh Binasae 

Sukh Anadh 

Pravaesaa Thrisan 

Bujhee Man Than 

Sach Dhhraap 

||1||

My pain has been 

dispelled, and peace 

and pleasure have 

come; my desire is 

quenched, and my 

mind and body are 

truly satisfied. ||1||

(ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ (ਇੂੰਦਿੇ) 
ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

35197 825 AnwQ ko nwQu  
srix smrQw  
sgl isRsit ko 
mweI bwpu]

smr`Qw Anaathh Ko 

Naathh Saran 

Samarathhaa 

Sagal Srisatt Ko 

Maaee Baap ||

He is the Master of 

the masterless, All-

powerful to give 

Sanctuary. He is the 

Mother and Father of 

the whole Universe.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਨਖਸਜਮਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, 

ਸਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ-ਿੋਗ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦਾ ਮਾਂ-ਜਪਉ ਹੈ।

35198 825 Bgiq vCl BY 
BMjn suAwmI gux 
gwvq nwnk 
Awlwp]2]20]1
06]

Bhagath Vashhal 

Bhai Bhanjan 

Suaamee Gun 

Gaavath Naanak 

Aalaap 

||2||20||106||

He is the Lover of His 

devotees, the 

Destroyer of fear; 

Nanak sings and 

chants the Glorious 

Praises of his Lord and 

Master. 

||2||20||106||

ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ 

॥੨॥੨੦॥੧੦੬॥

35199 825 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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35200 825 ijs qy aupijAw  
iqsih pCwnu]

Jis Thae Oupajiaa 

Thisehi Pashhaan 

||

Acknowledge the One, 

from whom You 

originated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਤੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਉਸ ਨਾਲ 

ਹੀ (ਸਦਾ) ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖ।

35201 825 pwrbRhmu 
prmysru 
iDAwieAw kusl 
Kym hoey 
kilAwn]1]rhw
au]

Paarabreham 

Paramaesar 

Dhhiaaeiaa Kusal 

Khaem Hoeae 

Kaliaan ||1|| 

Rehaao ||

Meditating on the 

Supreme Lord God, 

the Transcendent 

Lord, I have found 

peace, pleasure and 

salvation. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ 

ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35202 825 guru pUrw ByitE 
bfBwgI  
AMqrjwmI suGVu 
sujwnu]

Gur Pooraa 

Bhaettiou Badd 

Bhaagee 

Antharajaamee 

Sugharr Sujaan ||

I met the Perfect 

Guru, by great good 

fortune, and so found 

the wise and all-

knowing Lord, the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਜਸਆਣਾ ਹੈ,

35203 825 hwQ dyie rwKy 
kir Apny bf 
smrQu inmwixAw 
ko mwnu]1]

sm-r`Qu Haathh Dhaee 

Raakhae Kar 

Apanae Badd 

Samarathh 

Nimaaniaa Ko 

Maan ||1||

He gave me His Hand, 

and making me His 

own, He saved me; He 

is absolutely all-

powerful, the honor of 

the dishonored. ||1||

ਿ ੋਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਜਨਮਾਜਣਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ-

ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਭ ਡਰਾਂ ਭਰਮਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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35204 825 BRm BY ibnis 
gey iKn BIqir  
AMDkwr pRgty 
cwnwxu]

Bhram Bhai Binas 

Geae Khin 

Bheethar 

Andhhakaar 

Pragattae 

Chaanaan ||

Doubt and fear have 

been dispelled in an 

instant, and in the 

darkness, the Divine 

Light shines forth.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਡਰ ਭਰਮ 

ਜਖਨ ਜਵਚ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਦਾ) 
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

35205 825 swis swis 
AwrwDY nwnku  
sdw sdw jweIAY 
kurbwxu]2]21]1
07]

Saas Saas 

Aaraadhhai 

Naanak Sadhaa 

Sadhaa Jaaeeai 

Kurabaan 

||2||21||107||

With each and every 

breath, Nanak 

worships and adores 

the Lord; forever and 

ever, I am a sacrifice 

to Him. 

||2||21||107||

ਨਾਨਕ (ਤਾਂ) ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ (ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) 
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ। (ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨੧॥੧੦੭॥

35206 825 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35207 825 dovY Qwv rKy gur 
sUry]

Dhovai Thhaav 

Rakhae Gur 

Soorae ||

Both here and 

hereafter, the Mighty 

Guru protects me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ) ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ 

(ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਅਤੇ 

ਪਰਲੋਕ) ਦੋਵੇਂ ਹੀ (ਜਵਗੜਨ 

ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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35208 825 hlq plq 
pwrbRhim svwry  
kwrj hoey sgly 
pUry]1]rhwau]

Halath Palath 

Paarabreham 

Savaarae Kaaraj 

Hoeae Sagalae 

Poorae ||1|| 

Rehaao ||

God has embellished 

this world and the 

next for me, and all 

my affairs are 

perfectly resolved. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਸਦਾ ਹੀ 
ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਇਹ ਲੋਕ 

ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤੇ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35209 825 hir hir nwmu 
jpq suK shjy  
mjnu hovq swDU 
DUry]

m`jnu Har Har Naam 

Japath Sukh 

Sehajae Majan 

Hovath Saadhhoo 

Dhhoorae ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, I 

have found peace and 

poise, bathing in the 

dust of the feet of the 

Holy.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

35210 825 Awvx jwx rhy  
iQiq pweI jnm 
mrx ky imty 
ibsUry]1]

Aavan Jaan Rehae 

Thhith Paaee 

Janam Maran Kae 

Mittae Bisoorae 

||1||

Comings and goings 

have ceased, and I 

have found stability; 

the pains of birth and 

death are eradicated. 

||1||

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਟਕਾਉ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਨਮ 

ਤੋਂ ਮਰਨ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਝੋਰੇ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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35211 825 BRm BY qry Cuty BY 
jm ky Git Git 
eyku rihAw 
BrpUry]

Bhram Bhai 

Tharae Shhuttae 

Bhai Jam Kae 

Ghatt Ghatt Eaek 

Rehiaa 

Bharapoorae ||

I cross over the ocean 

of doubt and fear, and 

the fear of death is 

gone; the One Lord is 

permeating and 

pervading in each and 

every heart.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ) 

ਡਰਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਮਦੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭੀ 
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

35212 826 nwnk srix 
pirE duKBMjn  
AMqir bwhir 
pyiK 
hjUry]2]22]10
8]

Naanak Saran 

Pariou Dhukh 

Bhanjan Anthar 

Baahar Paekh 

Hajoorae 

||2||22||108||

Nanak has entered the 

Sanctuary of the 

Destroyer of pain; I 

behold His Presence 

deep within, and all 

around as well. 

||2||22||108||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ 

ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨੨॥੧੦੮॥

35213 826 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35214 826 drsnu dyKq doK 
nsy]

n`sy Dharasan 

Dhaekhath Dhokh 

Nasae ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan, all 

pains run away.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ) ਦਰਸਨ 

ਕਰਜਦਆਂ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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35215 826 kbhu n hovhu 
idRsit Agocr  
jIA kY sMig 
bsy]1]rhwau]

Kabahu N Hovahu 

Dhrisatt Agochar 

Jeea Kai Sang 

Basae ||1|| 

Rehaao ||

Please, never leave my 

vision, O Lord; please 

abide with my soul. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ) ਕਦੇ ਭੀ 
ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਨਾਹ ਹੋ, 

ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵੱਸਦਾ ਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35216 826 pRIqm pRwn 
ADwr suAwmI]

Preetham Praan 

Adhhaar Suaamee 

||

My Beloved Lord and 

Master is the Support 

of the breath of life.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਆਸਰੇ! ਹੇ 

ਸੁਆਮੀ!
35217 826 pUir rhy pRB 

AMqrjwmI]1]

Poor Rehae Prabh 

Antharajaamee 

||1||

God, the Inner-

knower, is all-

pervading. ||1||

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ ॥੧॥

35218 826 ikAw gux qyry 
swir sm@wrI]

Kiaa Gun Thaerae 

Saar Samhaaree ||

Which of Your 

Glorious Virtues 

should I contemplate 

and remember?

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੇਹੜੇ 

ਕੇਹੜੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਵਾਂ?

35219 826 swis swis pRB 
quJih 
icqwrI]2]

Saas Saas Prabh 

Thujhehi 

Chithaaree ||2||

With each and every 

breath, O God, I 

remember You. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਕਰਪਾ ਕਰ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੨॥

35220 826 ikrpwiniD pRB 
dIn dieAwlw]

Kirapaa Nidhh 

Prabh Dheen 

Dhaeiaalaa ||

God is the ocean of 

mercy, merciful to the 

meek;

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਹੇ 

ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!
35221 826 jIA jMq kI 

krhu 
pRiqpwlw]3]

Jeea Janth Kee 

Karahu 

Prathipaalaa ||3||

He cherishes all beings 

and creatures. ||3||

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥
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35222 826 AwT phr qyrw 
nwmu jnu jwpy]

Aath Pehar 

Thaeraa Naam Jan 

Jaapae ||

Twenty-four hours a 

day, Your humble 

servant chants Your 

Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਅੱਠੇ 

ਪਜਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

35223 826 nwnk pRIiq lweI 
pRiB 
Awpy]4]23]10
9]

Naanak Preeth 

Laaee Prabh 

Aapae 

||4||23||109||

You Yourself, O God, 

have inspired Nanak 

to love You. 

||4||23||109||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) 
ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਲਗਨ 

ਲਾਈ ਹੈ ॥੪॥੨੩॥੧੦੯॥

35224 826 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35225 826 qnu Dnu jobnu  
clq gieAw]

Than Dhhan Joban 

Chalath Gaeiaa ||

Body, wealth and 

youth pass away.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ) 

ਸਰੀਰ, ਧਨ, ਿਵਾਨੀ (ਹਰੇਕ 

ਹੀ) ਸਹਿੇ ਸਹਿੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

35226 826 rwm nwm kw 
Bjnu n kIno  
krq ibkwr 
inis Boru 
BieAw]1]rhwau
]

Raam Naam Kaa 

Bhajan N Keeno 

Karath Bikaar Nis 

Bhor Bhaeiaa 

||1|| Rehaao ||

You have not 

meditated and 

vibrated upon the 

Lord's Name; while 

you commit your sins 

of corruption in the 

night, the light of day 

dawns upon you. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਿਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਕੂੰਮ 

ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ ਕਾਲੇ 

ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਧੌਜਲਆਂ 

ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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35227 826 Aink pRkwr 
Bojn inq Kwqy  
muK dMqw Gis 
KIn KieAw]

Anik Prakaar 

Bhojan Nith 

Khaathae Mukh 

Dhanthaa Ghas 

Kheen Khaeiaa ||

Continually eating all 

sorts of foods, the 

teeth in your mouth 

crumble, decay and 

fall out.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ 
ਜਨਿੱਤ ਖਾਂਜਦਆਂ ਮੂੂੰ ਹ ਦੇ ਦੂੰਦ ਭੀ 
ਘਸ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਜਡੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

35228 826 myrI myrI kir 
kir mUTau pwp 
krq nh prI 
dieAw]1]

Maeree Maeree 

Kar Kar Mootho 

Paap Karath Neh 

Paree Dhaeiaa 

||1||

Living in egotism and 

possessiveness, you 

are deluded; 

committing sins, you 

have no kindness for 

others. ||1||

ਮਮਤਾ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਰਾਜਸ ਪੂੂੰ ਿੀ) ਲੁਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਾੜੇ ਕੂੰਮ ਕਰਜਦਆਂ ਇਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਦਇਆ-ਤਰਸ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥

35229 826 mhw ibkwr Gor 
duK swgr iqsu 
mih pRwxI glqu 
pieAw]

Mehaa Bikaar 

Ghor Dhukh 

Saagar This Mehi 

Praanee Galath 

Paeiaa ||

The great sins are the 

terrible ocean of pain; 

the mortal is 

engrossed in them.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ) ਵੱਡੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ (ਭਿਨ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ 

ਹੋਇਆ) ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ) 

ਜਵਚ ਡੱੁਜਬਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

35230 826 srin pry nwnk 
suAwmI kI bwh 
pkir pRiB kwiF 
lieAw 
]2]24]110]

Saran Parae 

Naanak Suaamee 

Kee Baah Pakar 

Prabh Kaadt 

Laeiaa 

||2||24||110||

Nanak seeks the 

Sanctuary of his Lord 

and Master; taking 

him by the arm, God 

has lifted him up and 

out. ||2||24||110||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪਏ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ 

(ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ 

ਜਲਆ, (ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਢ-

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ) 

॥੨॥੨੪॥੧੧੦॥
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35231 826 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35232 826 Awpnw pRBu 
AwieAw cIiq]

Aapanaa Prabh 

Aaeiaa Cheeth ||

God Himself has come 

into my consciousness.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

35233 826 dusmn dust rhy 
JK mwrq kuslu 
BieAw myry BweI 
mIq]1]rhwau]

Dhusaman 

Dhusatt Rehae 

Jhakh Maarath 

Kusal Bhaeiaa 

Maerae Bhaaee 

Meeth ||1|| 

Rehaao ||

My enemies and 

opponents have 

grown weary of 

attacking me, and 

now, I have become 

happy, O my friends 

and Siblings of 

Destiny. ||1||Pause||

ਭੈੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨੁਕਸਾਨ ਅਪੜਾਣ ਦੇ ਿਤਨ 

ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਸਦਾ 
ਕੁਝ ਭੀ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ) 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35234 826 geI ibAwiD  
aupwiD sB nwsI  
AMgIkwru kIE 
krqwir]

Gee Biaadhh 

Oupaadhh Sabh 

Naasee Angeekaar 

Keeou Karathaar 

||

The disease is gone, 

and all misfortunes 

have been averted; 

the Creator Lord has 

made me His own.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਿਦੋਂ 
ਭੀ ਜਕਸੇ ਦੀ) ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, 
ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ, (ਉਸ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਦਾ ਭੀ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਕੋਈ ਛਲ 

ਕਾਮਯਾਬ ਨਾਹ ਹੋਇਆ।

35235 826 sWiq sUK Aru 
And Gnyry  
pRIqm nwmu irdY 
aur hwir]1]

Saanth Sookh Ar 

Anadh Ghanaerae 

Preetham Naam 

Ridhai Our Haar 

||1||

I have found peace, 

tranquility and total 

bliss, enshrining the 

Name of my Beloved 

Lord within my heart. 

||1||

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਸੁਖ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਗਏ ॥੧॥
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35236 826 jIau ipMfu Dnu 
rwis pRB qyrI qUM 
smrQu suAwmI 
myrw]

sm-r`Qu Jeeo Pindd Dhhan 

Raas Prabh 

Thaeree Thoon 

Samarathh 

Suaamee Maeraa 

||

My soul, body and 

wealth are all Your 

capital; O God, You are 

my All-powerful Lord 

and Master.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ, ਮੇਰਾ 
ਇਹ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਨ-

ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਜਦੱਤਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ।

35237 826 dws Apuny kau 
rwKnhwrw nwnk 
dws sdw hY 
cyrw]2]25]111
]

Dhaas Apunae Ko 

Raakhanehaaraa 

Naanak Dhaas 

Sadhaa Hai 

Chaeraa 

||2||25||111||

You are the Saving 

Grace of Your slaves; 

slave Nanak is forever 

Your slave. 

||2||25||111||

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
(ਉਪਾਧੀਆਂ ਜਵਆਧੀਆਂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ) ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਭੀ 
ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਭਰੋਸਾ ਹੈ) ॥੨॥੨੫॥੧੧੧॥

35238 826 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35239 826 goibdu ismir  
hoAw kilAwxu]

Gobidh Simar 

Hoaa Kaliaan ||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord of the Universe, I 

am emancipated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਅੂੰਦਰ) ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਬਣ 

ਜਗਆ,
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35240 826 imtI aupwiD  
BieAw suKu swcw  
AMqrjwmI 
ismirAw 
jwxu]1]rhwau]

Mittee Oupaadhh 

Bhaeiaa Sukh 

Saachaa 

Antharajaamee 

Simariaa Jaan 

||1|| Rehaao ||

Suffering is eradicated, 

and true peace has 

come, meditating on 

the Inner-knower, the 

Searcher of hearts. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਿਾਨ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ। ਉਸ ਉਤੇ 

ਜਕਸੇ ਦੀ ਚੋਟ ਕਾਰਗਰ ਨਾਹ 

ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35241 826 ijs ky jIA 
iqin kIey suKwly  
Bgq jnw kau 
swcw qwxu]

Jis Kae Jeea Thin 

Keeeae Sukhaalae 

Bhagath Janaa Ko 

Saachaa Thaan ||

All beings belong to 

Him - He makes them 

happy. He is the true 

power of His humble 

devotees.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਹਨ (ਇਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਸੁਖੀ ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਕੀਤਾ ਹੈ (ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ)। ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
35242 826 dws Apuny kI 

Awpy rwKI BY 
BMjn aUpir krqy 
mwxu]1]

Dhaas Apunae Kee 

Aapae Raakhee 

Bhai Bhanjan 

Oopar Karathae 

Maan ||1||

He Himself saves and 

protects His slaves, 

who believe in their 

Creator, the Destroyer 

of fear. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
ਭਗਤ ਉਸ ਪਿਭੂ ਉਤੇ ਹੀ 
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਸਾਰੇ 

ਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥
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35243 826 BeI imqRweI 
imtI burweI  
dRüst dUq hir  
kwFy Cwix]

Bhee Mithraaee 

Mittee Buraaee 

Dhraasatt Dhooth 

Har Kaadtae 

Shhaan ||

I have found 

friendship, and hatred 

has been eradicated; 

the Lord has rooted 

out the enemies and 

villains.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਦਾ) ਬੁਰਾ ਜਚਤਵਨ ਵਾਲੇ 

ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਸੇਵਕ 

ਨਾਲ) ਜਪਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਉਸ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ) ਵੈਰ ਭਾਵ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
35244 826 sUK shj AwnMd 

Gnyry nwnk jIvY 
hir guxh 
vKwix]2]26]1
12]

Sookh Sehaj 

Aanandh 

Ghanaerae 

Naanak Jeevai Har 

Guneh Vakhaan 

||2||26||112||

Nanak has been 

blessed with celestial 

peace and poise and 

total bliss; chanting 

the Glorious Praises of 

the Lord, he lives. 

||2||26||112||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ 

ਉਚਾਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨੬॥੧੧੨॥

35245 826 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35246 826 pwrbRhm pRB Bey 
ikRpwl]

Paarabreham 

Prabh Bheae 

Kirapaal ||

The Supreme Lord 

God has become 

Merciful.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,
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35247 826 kwrj sgl 
svwry siqgur  
jip jip swDU 
Bey 
inhwl]1]rhwau]

Kaaraj Sagal 

Savaarae Sathigur 

Jap Jap Saadhhoo 

Bheae Nihaal 

||1|| Rehaao ||

The True Guru has 

arranged all my 

affairs; chanting and 

meditating with the 

Holy Saints, I have 

become happy. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚਾੜਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਓਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਚਤਾਰ ਕੇ 

ਸਦਾ ਪਿਸੂੰ ਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35248 826 AMgIkwru kIAw 
pRiB ApnY doKI 
sgly Bey rvwl]

Angeekaar Keeaa 

Prabh Apanai 

Dhokhee Sagalae 

Bheae Ravaal ||

God has made me His 

own, and all my 

enemies have been 

reduced to dust.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੇ (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦੀ) ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ 
ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ (ਵੈਰ-ਭਾਵ 

ਜਚਤਵਣੋਂ ਹਟ ਗਏ)।

35249 826 kMiT lwie rwKy  
jn Apny auDir 
lIey lwie ApnY 
pwl]1]

jmW AOguxW qoN 
(auDir)auDwr ley[ au-
Dir

Kanth Laae 

Raakhae Jan 

Apanae Oudhhar 

Leeeae Laae 

Apanai Paal ||1||

He hugs us close in His 

embrace, and protects 

His humble servants; 

attaching us to the 

hem of His robe, he 

saves us. ||1||

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ) ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ 
ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੜ 

ਲਾ ਕੇ (ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਇਆ 

॥੧॥
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35250 827 shI slwmiq 
imil Gir Awey  
inMdk ky muK hoey 
kwl]

(slw-miq)iesiQ`q 
bRhm jI c shI inscy 
krky imil ky

Sehee Salaamath 

Mil Ghar Aaeae 

Nindhak Kae 

Mukh Hoeae Kaal 

||

Safe and sound, we 

have returned home, 

while the slanderer's 

face is blackened.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ-

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਸਮੇਤ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਦੇ ਹਨ।

35251 827 khu nwnk myrw 
siqguru pUrw gur 
pRswid pRB Bey 
inhwl]2]27]1
13]

Kahu Naanak 

Maeraa Sathigur 

Pooraa Gur 

Prasaadh Prabh 

Bheae Nihaal 

||2||27||113||

Says Nanak, my True 

Guru is Perfect; by the 

Grace of God and 

Guru, I am so happy. 

||2||27||113||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ 

ਸਾਰੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ 

ਉਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨੭॥੧੧੩॥

35252 827 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35253 827 mU lwln isau 
pRIiq 
bnI]rhwau]

Moo Laalan Sio 

Preeth Banee || 

Rehaao ||

I have fallen in love 

with my Beloved Lord. 

||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਜਪਆਰ (ਤਾਂ 
ਹੁਣ) ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ ਰਹਾਉ॥
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35254 827 qorI n qUtY CorI  
n CUtY AYsI mwDo 
iKMc qnI]1]

Thoree N Thoottai 

Shhoree N 

Shhoottai Aisee 

Maadhho Khinch 

Thanee ||1||

Cutting it, it does not 

break, and releasing it, 

it does not let go. Such 

is the string the Lord 

has tied me with. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਡੋਰ ਐਸੀ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਕ 

ਉਹ ਡੋਰ ਨਾਹ ਹੁਣ ਤੋਜੜਆਂ 

ਟੱੁਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹ ਛੱਜਡਆਂ 

ਛੱਡੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੧॥

35255 827 idnsu rYin mn 
mwih bsqu hY qU 
kir ikrpw pRB 
ApnI]2]

Dhinas Rain Man 

Maahi Basath Hai 

Thoo Kar Kirapaa 

Prabh Apanee 

||2||

Day and night, He 

dwells within my 

mind; please bless me 

with Your Mercy, O my 

God. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਜਪਆਰ ਹੁਣ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰੀ ਰੱਖ (ਜਕ ਇਹ 

ਜਪਆਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ) ॥੨॥

35256 827 bil bil jwau  
isAwm suMdr kau  
AkQ kQw jw kI 
bwq sunI]3]

A-kQ:polw bolo Bal Bal Jaao Siaam 

Sundhar Ko 

Akathh Kathhaa 

Jaa Kee Baath 

Sunee ||3||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to my 

beauteous Lord; I have 

heard his Unspoken 

Speech and Story. 

||3||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਉਸ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ 

ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਕ 

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਕਹਾਣੀ ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ 

॥੩॥
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35257 827 jn nwnk dwsin 
dwsu khIAq hY  
moih krhu ikRpw 
Twkur 
ApunI]4]28]1
14]

Jan Naanak 

Dhaasan Dhaas 

Keheeath Hai 

Mohi Karahu 

Kirapaa Thaakur 

Apunee 

||4||28||114||

Servant Nanak is said 

to be the slave of His 

slaves; O my Lord and 

Master, please bless 

me with Your Mercy. 

||4||28||114||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ 

ਤੇਰੇ) ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਅਖਵਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ 
ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਕਰੀ ਰੱਖ (ਤੇ, ਇਹ 

ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਰਹੇ) 

॥੪॥੨੮॥੧੧੪॥

35258 827 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35259 827 hir ky crn jip  
jWau kurbwnu]

Har Kae Charan 

Jap Jaano 

Kurabaan ||

I meditate on the 

Lord's Feet; I am a 

sacrifice to Them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਤੋਂ (ਸਦਾ) ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

35260 827 guru myrw 
pwrbRhm 
prmysuru qw kw 
ihrdY Dir mn 
iDAwnu]1]rhwau
]

Gur Maeraa 

Paarabreham 

Paramaesur Thaa 

Kaa Hiradhai 

Dhhar Man 

Dhhiaan ||1|| 

Rehaao ||

My Guru is the 

Supreme Lord God, 

the Transcendent 

Lord; I enshrine Him 

within my heart, and 

meditate on Him 

within my mind. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ (ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ, 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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35261 827 ismir ismir 
ismir suKdwqw  
jw kw kIAw 
sgl jhwnu]

Simar Simar Simar 

Sukhadhaathaa 

Jaa Kaa Keeaa 

Sagal Jehaan ||

Meditate, meditate, 

meditate in 

remembrance on the 

Giver of peace, who 

created the whole 

Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੁ।

35262 827 rsnw rvhu eyku 
nwrwiexu swcI 
drgh pwvhu 
mwnu]1]

Rasanaa Ravahu 

Eaek Naaraaein 

Saachee Dharageh 

Paavahu Maan 

||1||

With your tongue, 

savor the One Lord, 

and you shall be 

honored in the Court 

of the True Lord. ||1||

(ਆਪਣੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ ਉਸ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਂਗਾ 
॥੧॥

35263 827 swDUsMgu prwpiq 
jw kau iqn hI 
pwieAw eyhu 
inDwnu]

Saadhhoo Sang 

Paraapath Jaa Ko 

Thin Hee Paaeiaa 

Eaehu Nidhhaan ||

He alone obtains this 

treasure, who joins 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹੀ 
ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
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35264 827 gwvau gux 
kIrqnu inq 
suAwmI kir 
ikrpw nwnk 
dIjY 
dwnu]2]29]11
5]

Gaavo Gun 

Keerathan Nith 

Suaamee Kar 

Kirapaa Naanak 

Dheejai Dhaan 

||2||29||115||

O Lord and Master, 

mercifully bless Nanak 

with this gift, that he 

may ever sing the 

Glorious Praises of 

Your Kirtan. 

||2||29||115||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਖ਼ੈਰ ਪਾ 
ਜਕ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੨॥੨੯॥੧੧੫॥

35265 827 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35266 827 rwiK lIey  
siqgur kI srx]

Raakh Leeeae 

Sathigur Kee Saran 

||

I have been saved, in 

the Sanctuary of the 

True Guru.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਇਕ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਬਚਾਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ (ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

35267 827 jY jYkwru hoAw 
jg AMqir  
pwrbRhmu myro 
qwrx 
qrx]1]rhwau]

Jai Jai Kaar Hoaa 

Jag Anthar 

Paarabreham 

Maero Thaaran 

Tharan ||1|| 

Rehaao ||

I am cheered and 

applauded throughout 

the world; my 

Supreme Lord God 

carries me across. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਸਮੁੂੰ ਦਿ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਾਨੋ) ਿਹਾਜ਼ ਹੈ। 
(ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਗਏ) ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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35268 827 ibsÍMBr pUrn 
suKdwqw sgl 
smgRI poKx 
Brx]

ibsuAM-Br[ sm`gRI Bisvanbhar Pooran 

Sukhadhaathaa 

Sagal Samagree 

Pokhan Bharan ||

The Perfect Lord fills 

the Universe; He is the 

Giver of peace; He 

cherishes and fulfills 

the whole Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) 

ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਹਨ।
35269 827 Qwn QnMqir 

srb inrMqir  
bil bil jWeI  
hir ky crx]1]

Thhaan 

Thhananthar 

Sarab Niranthar 

Bal Bal Jaanee Har 

Kae Charan ||1||

He is completely filling 

all places and 

interspaces; I am a 

devoted sacrifice to 

the Lord's Feet. ||1||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 
ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ 
ਜਵਚ ਇਕ ਰਸ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

35270 827 jIA jugiq vis 
myry suAwmI srb 
isiD qum kwrx 
krx]

v`is Jeea Jugath Vas 

Maerae Suaamee 

Sarab Sidhh Thum 

Kaaran Karan ||

The ways of all beings 

are in Your Power, O 

my Lord and Master. 

All supernatural 

spiritual powers are 

Yours; You are the 

Creator, the Cause of 

causes.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ) ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਤੇਰੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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35271 827 Awid jugwid pRBu 
rKdw AwieAw  
hir ismrq 
nwnk nhI 
frx]2]30]11
6]

Aadh Jugaadh 

Prabh Rakhadhaa 

Aaeiaa Har 

Simarath Naanak 

Nehee Ddaran 

||2||30||116||

In the beginning, and 

throughout the ages, 

God is our Savior and 

Protector; 

remembering the Lord 

in meditation, O 

Nanak, fear is 

eliminated. 

||2||30||116||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਦੀ) 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਕੋਈ 

ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੩੦॥੧੧੬॥

35272 827 rwgu iblwvlu 
mhlw 5 dupdy 
Gru 8

Raag Bilaaval 

Mehalaa 5 

Dhupadhae Ghar 8

Raag Bilaaval, Fifth 

Mehl, Du-Padas, 

Eighth House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੮ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

35273 827 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

35274 827 mY nwhI pRB sBu 
ikCu qyrw]

Mai Naahee Prabh 

Sabh Kishh 

Thaeraa ||

I am nothing, God; 

everything is Yours.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ (ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
(ਮੇਰੇ ਪਾਸ) ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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35275 827 eIGY inrgun aUGY 
srgun kyl krq 
ibic suAwmI 
myrw]1]rhwau]

Eeghai Niragun 

Ooghai Saragun 

Kael Karath Bich 

Suaamee Maeraa 

||1|| Rehaao ||

In this world, You are 

the absolute, formless 

Lord; in the world 

hereafter, You are the 

related Lord of form. 

You play it both ways, 

O my Lord and Master. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿਭੂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, ਦੂਿ ੇਪਾਸੇ ਪਿਭੂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ 

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਇਹ ਿਗਤ-

ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35276 827 ngr mih Awip  
bwhir Puin 
Awpn pRB myry ko 
sgl bsyrw]

Nagar Mehi Aap 

Baahar Fun Aapan 

Prabh Maerae Ko 

Sagal Basaeraa ||

You exist within the 

city, and beyond it as 

well; O my God, You 

are everywhere.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ-) 

ਨਗਰ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, 

ਬਾਹਰ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਭੀ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਜਨਵਾਸ ਹੈ।

35277 827 Awpy hI rwjnu  
Awpy hI rwieAw  
kh kh Twkuru  
kh kh cyrw]1]

Aapae Hee Raajan 

Aapae Hee 

Raaeiaa Keh Keh 

Thaakur Keh Keh 

Chaeraa ||1||

You Yourself are the 

King, and You Yourself 

are the subject. In one 

place, You are the 

Lord and Master, and 

in another place, You 

are the slave. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਿਾ 
ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਰਈਅਤ ਹੈ। ਜਕਤੇ 

ਮਾਲਕ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਜਕਤੇ ਸੇਵਕ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੧॥
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35278 827 kw kau durwau kw 
isau bl bMcw  
jh jh pyKau qh 
qh nyrw]

Kaa Ko Dhuraao 

Kaa Sio 

Balabanchaa Jeh 

Jeh Paekho Theh 

Theh Naeraa ||

From whom should I 

hide? Whom should I 

try to deceive? 

Wherever I look, I see 

Him near at hand.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਹਰੇਕ ਦੇ) 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ। (ਉਸ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਤੇ ਭੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਜਕਸ 

ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠ-ਲੁਕਾਉ ਕੀਤਾ 
ਿਾਏ, ਤੇ, ਜਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਠੱਗੀ-ਫ਼ਰੇਬ ਕੀਤਾ ਿਾਏ? (ਉਹ 

ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ)।

35279 827 swD mUriq guru 
ByitE nwnk  
imil swgr bUMd  
nhI An 
hyrw]2]1]117]

Anhor[(hyrw)dyKdy nhIN Saadhh Moorath 

Gur Bhaettiou 

Naanak Mil Saagar 

Boondh Nehee An 

Haeraa 

||2||1||117||

I have met with Guru 

Nanak, the 

Embodiment of the 

Holy Saints. When the 

drop of water merges 

into the ocean, it 

cannot be 

distinguished as 

separate again. 

||2||1||117||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨਾਲੋਂ) 
ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੀ 
॥੨॥੧॥੧੧੭॥

35280 827 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35281 828 qum@ smrQw  
kwrn krn]

smr`Qw Thumh 

Samarathhaa 

Kaaran Karan ||

You are the all-

powerful Cause of 

causes.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ (ਮਾਲਕ)! 

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈਂ,
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35282 828 Fwkn Fwik  
goibd gur myry  
moih AprwDI 
srn 
crn]1]rhwau]

Dtaakan Dtaak 

Gobidh Gur 

Maerae Mohi 

Aparaadhhee 

Saran Charan 

||1|| Rehaao ||

Please cover my faults, 

Lord of the Universe, 

O my Guru; I am a 

sinner - I seek the 

Sanctuary of Your 

Feet. ||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ 
ਢੱਕ ਲੈ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35283 828 jo jo kIno so qum@ 
jwinE pyiKE  
Taur nwhI kCu  
FIT mukrn]

AYsw koeI (Taur)QW 
nhIN ij`Qy AwpjI nhIN 
(pyiKE) dyKdy,dws 
(mu`krn)mu`kr pYNdw hY

Jo Jo Keeno So 

Thumh Jaaniou 

Paekhiou Thour 

Naahee Kashh 

Dteeth Mukaran ||

Whatever we do, You 

see and know; there is 

no way anyone can 

stubbornly deny this.

ਿ ੋਕੁਝ ਮੈਂ ਜਨਿੱਤ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹ ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਕੁਝ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ 

ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ, (ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ 
ਤੋਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਢੀਠ ਨੂੂੰ  ਮੱੁਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਈ ਗੁੂੰ ਿੈਸ਼ ਨਹੀਂ, (ਜਿਰ ਭੀ ਮੈਂ 
ਕਰੀ ਭੀ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੁਕਾਂਦਾ 
ਭੀ ਹਾਂ)।

35284 828 bf prqwpu 
suinE pRB qum@ro  
koit AGw qyro 
nwm hrn]1]

Badd Parathaap 

Suniou Prabh 

Thumharo Kott 

Aghaa Thaero 

Naam Haran ||1||

Your glorious radiance 

is great! So I have 

heard, O God. Millions 

of sins are destroyed 

by Your Name. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਸੁਜਣਆ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼) ॥੧॥

35285 828 hmro shwau sdw 
sd BUln qum@ro 
ibrdu piqq  
auDrn]

AOguxW qoN (au-
Drn)auDwrn vwly

Hamaro Sehaao 

Sadhaa Sadh 

Bhoolan 

Thumharo Biradh 

Pathith 

Oudhharan ||

It is my nature to 

make mistakes, 

forever and ever; it is 

Your Natural Way to 

save sinners.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸਾਂ ਿੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਉ 

ਹੀ ਹੈ ਜਨਿੱਤ ਭੁੱ ਲਾਂ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹਣਾ। ਤੇਰਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ 
ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ।
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35286 828 kruxwmY ikrpwl 
ikRpwiniD  
jIvnpd nwnk 
hir 
drsn]2]2]11
8]

Karunaa Mai 

Kirapaal Kirapaa 

Nidhh Jeevan 

Padh Naanak Har 

Dharasan 

||2||2||118||

You are the 

embodiment of 

kindness, and the 

treasure of 

compassion, O 

Merciful Lord; through 

the Blessed Vision of 

Your Darshan, Nanak 

has found the state of 

redemption in life. 

||2||2||118||

ਹੇ ਤਰਸ ਦੇ ਸੋਮੇ! ਹੇ 

ਜਕਰਪਾਲ! ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਦਰਸਨ ਦੇਹ, ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ 

ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਦਰਿਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੧੧੮॥

35287 828 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35288 828 AYsI ikrpw moih 
krhu]

Aisee Kirapaa 

Mohi Karahu ||

Bless me with such 

mercy, Lord,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਇਹ ਮੇਹਰ 

ਕਰ,

35289 828 sMqh crx hmwro 
mwQw nYn drsu 
qin DUir 
prhu]1]rhwau]

Santheh Charan 

Hamaaro 

Maathhaa Nain 

Dharas Than 

Dhhoor Parahu 

||1|| Rehaao ||

That my forehead may 

touch the feet of the 

Saints, and my eyes 

may behold the 

Blessed Vision of their 

Darshan, and my body 

may fall at the dust of 

their feet. 

||1||Pause||

ਜਕ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਮੇਰਾ 
ਮੱਥਾ (ਜਸਰ) ਜਪਆ ਰਹੇ, 

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦਾ ਦਰਸਨ ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ 

ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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35290 828 gur ko sbdu myrY 
hIArY bwsY hir 
nwmw mn sMig 
Drhu]

Gur Ko Sabadh 

Maerai Heearai 

Baasai Har 

Naamaa Man Sang 

Dhharahu ||

May the Word of the 

Guru's Shabad abide 

within my heart, and 

the Lord's Name be 

enshrined within my 

mind.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਇਹ ਮੇਹਰ 

ਕਰੋ-) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਵੱਸਦਾ 
ਰਹੇ, ਹੇ ਹਰੀ! ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ।

35291 828 qskr pMc 
invwrhu Twkur  
sglo Brmw hoim 
jrhu]1]

Thasakar Panch 

Nivaarahu 

Thaakur Sagalo 

Bharamaa Hom 

Jarahu ||1||

Drive out the five 

thieves, O my Lord 

and Master, and let 

my doubts all burn like 

incense. ||1||

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿੇ ਚੋਰ ਕੱਢ ਦੇ, 

ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਸਾੜ ਦੇ ॥੧॥

35292 828 jo qum@ krhu soeI 
Bl mwnY Bwvnu 
duibDw dUir 
trhu]

Jo Thumh Karahu 

Soee Bhal Maanai 

Bhaavan 

Dhubidhhaa 

Dhoor Ttarahu ||

Whatever You do, I 

accept as good; I have 

driven out the sense 

of duality.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਇਹ ਮੇਹਰ 

ਕਰ-) ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਸੇ ਨੂੂੰ  (ਮੇਰਾ ਮਨ) ਚੂੰਗਾ ਮੂੰ ਨੇ। 
(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਵਤਕਜਰਆਂ ਦਾ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਣਾ 
ਕੱਢ ਦੇ।

35293 828 nwnk ky pRB qum 
hI dwqy sMqsMig 
ly moih 
auDrhu]2]3]11
9]

AOguxW qoN(au-
Drhu)auDwrnw kro

Naanak Kae Prabh 

Thum Hee 

Dhaathae 

Santhasang Lae 

Mohi Oudhharahu 

||2||3||119||

You are Nanak's God, 

the Great Giver; in the 

Congregation of the 

Saints, emancipate 

me. ||2||3||119||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਸਭ 

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। (ਨਾਨਕ 

ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ-) ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ 

॥੨॥੩॥੧੧੯॥

35294 828 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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35295 828 AYsI dIiKAw jn 
isau mMgw]

Aisee Dheekhiaa 

Jan Sio Mangaa ||

I ask for such advice 

from Your humble 

servants,

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ) ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ 
ਇਹ ਜਸੱਜਖਆ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,

35296 828 qum@ro iDAwnu 
qum@wro rMgw]

Thumharo 

Dhhiaan 

Thumhaaro 

Rangaa ||

That I may meditate 

on You, and love You,

ਜਕ ਤੇਰੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਿੇਮ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਬਜਣਆ ਰਹੇ)।

35297 828 qum@rI syvw qum@wry 
AMgw]1]rhwau]

Thumharee 

Saevaa 

Thumhaarae 

Angaa ||1|| 

Rehaao ||

And serve You, and 

become part and 

parcel of Your Being. 

||1||Pause||

ਤੇਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35298 828 jn kI thl  
sMBwKnu jn isau  
aUTnu bYTnu jn 
kY sMgw]

(sM-BwKnu) syRSt bol 
cwl[

Jan Kee Ttehal 

Sanbhaakhan Jan 

Sio Oothan 

Baithan Jan Kai 

Sangaa ||

I serve His humble 

servants, and speak 

with them, and abide 

with them.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ 
ਇਹ ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਤੇਰੇ) 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਟਜਹਲ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ 
ਮੇਲ-ਿੋਲ ਭੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ 

ਹੀ ਰਹੇ।

35299 828 jn cr rj muiK 
mwQY lwgI Awsw 
pUrn Anq 
qrMgw]1]

rjcrn DUVI[ rj:polw 
bolo

Jan Char Raj Mukh 

Maathhai Laagee 

Aasaa Pooran 

Ananth Tharangaa 

||1||

I apply the dust of the 

feet of His humble 

servants to my face 

and forehead; my 

hopes, and the many 

waves of desire, are 

fulfilled. ||1||

ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਮੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ-ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲੱਗਦੀ 
ਰਹੇ-ਇਹ ਚਰਨ-ਧੂੜ (ਮਾਇਆ 

ਦੀਆਂ) ਅਨੇਕਾਂ ਲਜਹਰਾਂ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤ 

ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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35300 828 jn pwrbRhm jw 
kI inrml 
mihmw jn ky 
crn qIrQ koit 
gMgw]

Jan Paarabreham 

Jaa Kee Niramal 

Mehimaa Jan Kae 

Charan Theerathh 

Kott Gangaa ||

Immaculate and pure 

are the praises of the 

humble servants of 

the Supreme Lord 

God; the feet of His 

humble servants are 

equal to millions of 

sacred shrines of 

pilgrimage.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਐਸੇ ਹਨ 

ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾਗ਼-ਹੀਨ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਗੂੰਗਾ ਆਜਦਕ ਕਿੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਤੱੁਲ ਹਨ।

35301 828 jn kI DUir kIE 
mjnu nwnk jnm 
jnm ky hry 
klMgw]2]4]12
0]

mjnu, k-lMgw Jan Kee Dhhoor 

Keeou Majan 

Naanak Janam 

Janam Kae Harae 

Kalangaa 

||2||4||120||

Nanak bathes in the 

dust of the feet of His 

humble servants; the 

sinful resides of 

countless incarnations 

have been washed 

away. ||2||4||120||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ (ਕੀਤੇ ਹੋਏ) 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੪॥੧੨੦॥

35302 828 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35303 828 ijau BwvY iqau 
moih pRiqpwl]

Jio Bhaavai Thio 

Mohi Prathipaal ||

If it pleases You, then 

cherish me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਤਵੇਂ 
(ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ) ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ।
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35304 828 pwrbRhm prmysr 
siqgur hm 
bwirk qum@ ipqw 
ikrpwl]1]rhwau
]

Paarabreham 

Paramaesar 

Sathigur Ham 

Baarik Thumh 

Pithaa Kirapaal 

||1|| Rehaao ||

O Supreme Lord God, 

Transcendent Lord, O 

True Guru, I am Your 

child, and You are my 

Merciful Father. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ ਪਰਮੇਸਰ! 

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਅਸੀਂ (ਿੀਵ) 

ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਜਪਤਾ ਹੋ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35305 828 moih inrgux guxu 
nwhI koeI phuic  
n swkau qum@rI 
Gwl]

Mohi Niragun Gun 

Naahee Koee 

Pahuch N Saako 

Thumharee Ghaal 

||

I am worthless; I have 

no virtues at all. I 

cannot understand 

Your actions.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਭੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਮੇਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣ 

ਸਕਦਾ (ਿੋ ਤੂੂੰ  ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ)।

35306 828 qumrI giq imiq 
qum hI jwnhu  
jIau ipMfu sBu 
qumro mwl]1]

Thumaree Gath 

Mith Thum Hee 

Jaanahu Jeeo 

Pindd Sabh 

Thumaro Maal 

||1||

You alone know Your 

state and extent. My 

soul, body and 

property are all Yours. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ ਅਤੇ 

ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ-ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ। (ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਇਹ) ਸਰੀਰ ਤੇ 

ਜਿੂੰ ਦ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥
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35307 828 AMqrjwmI purK 
suAwmI Anbolq 
hI jwnhu hwl]

Antharajaamee 

Purakh Suaamee 

Anabolath Hee 

Jaanahu Haal ||

You are the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts, the Primal 

Lord and Master; You 

know even what is 

unspoken.

ਹੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਮਾਲਕ! ਜਬਨਾ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ 

ਹੀ ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

35308 828 qnu mnu sIqlu 
hoie hmwro nwnk 
pRB jIau ndir 
inhwl]2]5]12
1]

Than Man Seethal 

Hoe Hamaaro 

Naanak Prabh 

Jeeo Nadhar 

Nihaal 

||2||5||121||

My body and mind are 

cooled and soothed, O 

Nanak, by God's 

Glance of Grace. 

||2||5||121||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! 
ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਵਲ ਤੱਕ, ਤਾ ਜਕ ਮੇਰਾ ਤਨ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਏ 

॥੨॥੫॥੧੨੧॥

35309 828 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35310 828 rwKu sdw pRB 
ApnY swQ]

Raakh Sadhaa 

Prabh Apanai 

Saathh ||

Keep me with You 

forever, O God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ।
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35311 828 qU hmro pRIqmu 
mnmohnu quJ ibnu  
jIvnu sgl 
AkwQ]1]rhwau]

Thoo Hamaro 

Preetham 

Manamohan 

Thujh Bin Jeevan 

Sagal Akaathh 

||1|| Rehaao ||

You are my Beloved, 

the Enticer of my 

mind; without You, my 

life is totally useless. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ ਜਪਆਰਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਡੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਖੱਚ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। 
ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ) ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਅਰਥ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35312 828 rMk qy rwau krq  
iKn BIqir pRBu 
myro AnwQ ko 
nwQ]

Rank Thae Raao 

Karath Khin 

Bheethar Prabh 

Maero Anaathh Ko 

Naathh ||

In an instant, You 

transform the beggar 

into a king; O my God, 

You are the Master of 

the masterless.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ 
ਜਨਖਸਜਮਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, 

ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਕੂੰਗਾਲ ਨੂੂੰ  
ਰਾਿਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

35313 828 jlq Agin mih 
jn Awip auDwry  
kir Apuny dy 
rwKy hwQ]1]

Jalath Agan Mehi 

Jan Aap 

Oudhhaarae Kar 

Apunae Dhae 

Raakhae Haathh 

||1||

You save Your humble 

servants from the 

burning fire; You make 

them Your own, and 

with Your Hand, You 

protect them. ||1||

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਸੜਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ 

ਆਪ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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35314 828 sIql suKu 
pwieE mn iqRpqy  
hir ismrq sRm 
sgly lwQ]

Seethal Sukh 

Paaeiou Man 

Thripathae Har 

Simarath Sram 

Sagalae Laathh ||

I have found peace 

and cool tranquility, 

and my mind is 

satisfied; meditating in 

remembrance on the 

Lord, all struggles are 

ended.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

35315 828 iniD inDwn 
nwnk hir syvw  
Avr isAwnp 
sgl AkwQ 
]2]6]122]

Nidhh Nidhhaan 

Naanak Har 

Saevaa Avar 

Siaanap Sagal 

Akaathh ||

Service to the Lord, O 

Nanak, is the treasure 

of treasures; all other 

clever tricks are 

useless. 

||2||6||122||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। 
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਰਤੀ 
ਹੋਈ) ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਚਤੁਰਾਈ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ) ਜਵਅਰਥ ਹੈ 

॥੨॥੬॥੧੨੨॥
35316 829 iblwvlu mhlw 

5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35317 829 Apny syvk kau  
kbhu n ibswrhu]

Apanae Saevak Ko 

Kabahu N 

Bisaarahu ||

Never forget Your 

servant, O Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ 

ਭੁਲਾਈ।ਂ
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35318 829 auir lwghu 
suAwmI pRB myry  
pUrb pRIiq goibMd 
bIcwrhu]1]rhwau
]

Our Laagahu 

Suaamee Prabh 

Maerae Poorab 

Preeth Gobindh 

Beechaarahu 

||1|| Rehaao ||

Hug me close in Your 

embrace, O God, my 

Lord and Master; 

consider my primal 

love for You, O Lord of 

the Universe. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਜਸਆ ਰਹੁ। 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਮੇਰੀ ਪੂਰਬਲੀ 
ਪਿੀਤ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35319 829 piqq pwvn pRB 
ibrdu qum@wro  
hmry doK irdY 
mq Dwrhu]

Pathith Paavan 

Prabh Biradh 

Thumhaaro 

Hamarae Dhokh 

Ridhai Math 

Dhhaarahu ||

It is Your Natural Way, 

God, to purify sinners; 

please do not keep my 

errors in Your Heart.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ 
ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਐਬ 

(ਭੀ) ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਹ 

ਰੱਖੀਂ।
35320 829 jIvn pRwn hir 

Dnu suKu qum hI  
haumY ptlu ikRpw 
kir jwrhu]1]

Jeevan Praan Har 

Dhhan Sukh Thum 

Hee Houmai Pattal 

Kirapaa Kar 

Jaarahu ||1||

You are my life, my 

breath of life, O Lord, 

my wealth and peace; 

be merciful to me, and 

burn away the curtain 

of egotism. ||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ-

ਿਾਨ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਹੈਂ। ਮੇਹਰ ਕਰ 

ਕੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਪਰਦਾ ਸਾੜ ਦੇ ॥੧॥

35321 829 jl ibhUn mIn 
kq jIvn dUD 
ibnw rhnu kq 
bwro]

Jal Bihoon Meen 

Kath Jeevan 

Dhoodhh Binaa 

Rehan Kath Baaro 

||

Without water, how 

can the fish survive? 

Without milk, how can 

the baby survive?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਪਾਣੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੱਛੀ ਕਦੇ ਿੀਊਂਦੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦੀ। ਦੱੁਧ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ।
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35322 829 jn nwnk 
ipAws 
crnkmln@ kI  
pyiK drsu 
suAwmI suK 
swro]2]7]123
]

Jan Naanak Piaas 

Charan Kamalanh 

Kee Paekh Dharas 

Suaamee Sukh 

Saaro 

||2||7||123||

Servant Nanak thirsts 

for the Lord's Lotus 

Feet; gazing upon the 

Blessed Vision of his 

Lord and Master's 

Darshan, he finds the 

essence of peace. 

||2||7||123||

(ਜਤਵੇਂ ਤੇਰੇ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ 

ਦੀ ਜਪਆਸ ਹੈ, ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੭॥੧੨੩॥

35323 829 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35324 829 AwgY pwCY kuslu 
BieAw]

Aagai Paashhai 

Kusal Bhaeiaa ||

Here, and hereafter, 

there is happiness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ 

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਸੁਖ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

35325 829 guir pUrY pUrI sB 
rwKI pwrbRhim 
pRiB kInI 
mieAw]1]rhwau
]

Gur Poorai Pooree 

Sabh Raakhee 

Paarabreham 

Prabh Keenee 

Maeiaa ||1|| 

Rehaao ||

The Perfect Guru has 

perfectly, totally saved 

me; the Supreme Lord 

God has been kind to 

me. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਾਰਬਿਹਮ ਨੇ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, ('ਦੂਤ 

ਦੁਸਟ' ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਬਚਾ ਲਈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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35326 829 min qin riv 
rihAw hir 
pRIqmu dUK drd 
sglw imit 
gieAw]

Man Than Rav 

Rehiaa Har 

Preetham Dhookh 

Dharadh Sagalaa 

Mitt Gaeiaa ||

The Lord, my Beloved, 

is pervading and 

permeating my mind 

and body; all my pains 

and sufferings are 

dispelled.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿੀਤਮ ਹਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦਰਦ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

35327 829 sWiq shj Awnd 
gux gwey dUq 
dust siB hoey 
KieAw]1]

Saanth Sehaj 

Aanadh Gun 

Gaaeae Dhooth 

Dhusatt Sabh 

Hoeae Khaeiaa 

||1||

In celestial peace, 

tranquility and bliss, I 

sing the Glorious 

Praises of the Lord; my 

enemies and 

adversaries have been 

totally destroyed. 

||1||

ਉਹ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ) ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਸਾਰੇ (ਉਸ ਦੇ) 

ਦੋਖੀ ਵੈਰੀ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
35328 829 gunu Avgunu pRiB 

kCu n bIcwirE  
kir ikrpw 
Apunw kir 
lieAw]

Gun Avagun Prabh 

Kashh N 

Beechaariou Kar 

Kirapaa Apunaa 

Kar Laeiaa ||

God has not 

considered my merits 

and demerits; in His 

Mercy, He has made 

me His own.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ 

ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾਲਦਾ, 
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਆਪਣਾ (ਸੇਵਕ) ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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35329 829 Aqul bfweI 
Acuq AibnwsI  
nwnku aucrY hir 
kI 
jieAw]2]8]12
4]

A-q`ul[ A-c`uq Athul Baddaaee 

Achuth Abinaasee 

Naanak Oucharai 

Har Kee Jaeiaa 

||2||8||124||

Unweighable is the 

greatness of the 

immovable and 

imperishable Lord; 

Nanak proclaims the 

victory of the Lord. 

||2||8||124||

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਟੱਲ ਅਤੇ 

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਬੇ-ਜਮਸਾਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ 

ਸਦਾ ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿ ੈਿੈਕਾਰ 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੮॥੧੨੪॥

35330 829 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35331 829 ibnu BY BgqI  
qrnu kYsy]

Bin Bhai 

Bhagathee Tharan 

Kaisae ||

Without the Fear of 

God, and devotional 

worship, how can 

anyone cross over the 

world-ocean?

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ-

ਅਦਬ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
35332 829 krhu AnugRhu  

piqq auDwrn  
rwKu suAwmI Awp 
Brosy]1]rhwau]

A-nu`gRhu Karahu Anugrahu 

Pathith 

Oudhhaaran 

Raakh Suaamee 

Aap Bharosae 

||1|| Rehaao ||

Be kind to me, O 

Saving Grace of 

sinners; preserve my 

faith in You, O my Lord 

and Master. 

||1||Pause||

ਹੇ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਈ ਰੱਖ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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35333 829 ismrnu nhI 
Awvq iPrq md 
mwvq ibiKAw 
rwqw suAwn jYsy]

Simaran Nehee 

Aavath Firath 

Madh Maavath 

Bikhiaa Raathaa 

Suaan Jaisae ||

The mortal does not 

remember the Lord in 

meditation; he 

wanders around 

intoxicated by 

egotism; he is 

engrossed in 

corruption like a dog.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ) ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਦੀ ਿਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ (ਦੇ ਰੂੰਗ) 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਿੀਵ 

ਇਉਂ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
(ਹਲਜਕਆ) ਕੱੁਤਾ।

35334 829 AauD ibhwvq 
AiDk mohwvq  
pwp kmwvq bufy 
AYsy]1]

Aoudhh Bihaavath 

Adhhik 

Mohaavath Paap 

Kamaavath 

Buddae Aisae 

||1||

Utterly cheated, his 

life is slipping away; 

committing sins, he is 

sinking away. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਮਰ 

ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਿੀਵ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਹੱਥੀਂ) ਵਧੀਕ ਲੁੱ ਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਬੱਸ! ਇਉਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ 

ਕਰਦੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਡੱੁਬਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
35335 829 srin duKBMjn  

purK inrMjn  
swDUsMgiq rvxu 
jYsy]

Saran Dhukh 

Bhanjan Purakh 

Niranjan 

Saadhhoo Sangath 

Ravan Jaisae ||

I have come to Your 

Sanctuary, Destroyer 

of pain; O Primal 

Immaculate Lord, may 

I dwell upon You in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਹੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! 

ਹੇ ਸਰਬ ਜਵਆਪਕ! ਹੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ! (ਮੇਹਰ ਕਰ, ਤਾ 
ਜਕ) ਜਿਵੇਂ ਭੀ ਹੋ ਸਕੇ (ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਜਟਕ 

ਕੇ ਤੇਰਾ) ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
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35336 829 kysv klys nws 
AG KMfn nwnk  
jIvq drs 
idsy]2]9]125
]

idsy:polw bolo Kaesav Kalaes 

Naas Agh 

Khanddan Naanak 

Jeevath Dharas 

Dhisae 

||2||9||125||

O Lord of beautiful 

hair, Destroyer of 

pain, Eradicator of 

sins, Nanak lives, 

gazing upon the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. 

||2||9||125||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ! 

ਹੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥੯॥੧੨੫॥

35337 829 rwgu iblwvlu 
mhlw 5 dupdy 
Gru 9

Gru nwvW Raag Bilaaval 

Mehalaa 5 

Dhupadhae Ghar 9

Raag Bilaaval, Fifth 

Mehl, Du-Padas, Ninth 

House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੯ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

35338 829 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

35339 829 Awpih myil ley] Aapehi Mael Leae 

||

He Himself merges us 

with Himself.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਜਪਆਂ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

35340 829 jb qy srin 
qumwrI Awey qb 
qy doK 
gey]1]rhwau]

Jab Thae Saran 

Thumaaree Aaeae 

Thab Thae Dhokh 

Geae ||1|| 

Rehaao ||

When I came to Your 

Sanctuary, my sins 

vanished. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ (ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ 
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7230 Published: March 06/ 2014



35341 829 qij AiBmwnu 
Aru icMq ibrwnI  
swDh srn pey]

Thaj Abhimaan Ar 

Chinth Biraanee 

Saadhheh Saran 

Peae ||

Renouncing egotistical 

pride and other 

anxieties, I have 

sought the Sanctuary 

of the Holy Saints.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ 

ਜਬਗਾਨੀ ਆਸ ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ 

ਛੱਡ ਕੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,

35342 829 jip jip nwmu 
qum@wro pRIqm qn 
qy rog Key]1]

Jap Jap Naam 

Thumhaaro 

Preetham Than 

Thae Rog Kheae 

||1||

Chanting, meditating 

on Your Name, O my 

Beloved, disease is 

eradicated from my 

body. ||1||

ਅਤੇ, ਹੇ ਪਿੀਤਮ! ਸਦਾ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

35343 829 mhw mugD Ajwn 
AigAwnI rwKy 
Dwir dey]

Mehaa Mugadhh 

Ajaan Agiaanee 

Raakhae Dhhaar 

Dheae ||

Even utterly foolish, 

ignorant and 

thoughtless persons 

have been saved by 

the Kind Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ) ਵੱਡੇ 

ਵੱਡੇ ਮੂਰਖਾਂ ਅੂੰਞਾਣਾਂ ਅਤੇ 

ਅਜਗਆਨੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਰੋਗਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

35344 829 khu nwnk guru 
pUrw ByitE  
Awvn jwn 
rhy]2]1]126]

Kahu Naanak Gur 

Pooraa Bhaettiou 

Aavan Jaan Rehae 

||2||1||126||

Says Nanak, I have 

met the Perfect Guru; 

my comings and 

goings have ended. 

||2||1||126||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ! 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥੧॥੧੨੬॥

35345 829 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:
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35346 829 jIvau nwmu sunI] Jeevo Naam Sunee 

||

Hearing Your Name, I 

live.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

35347 829 jau supRsMn Bey 
gur pUry qb myrI 
Aws 
punI]1]rhwau]

supRsMn Jo Suprasann 

Bheae Gur Poorae 

Thab Maeree Aas 

Punee ||1|| 

Rehaao ||

When the Perfect 

Guru became pleased 

with me, then my 

hopes were fulfilled. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਸ ਤਦੋਂ ਪੂਰੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ (ਮੇਰੇ 

ਉੱਤੇ) ਬਹੁਤ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35348 829 pIr geI bwDI 
min DIrw moihE 
And DunI]

Peer Gee 

Baadhhee Man 

Dhheeraa Mohiou 

Anadh Dhhunee ||

Pain is gone, and my 

mind is comforted; the 

music of bliss 

fascinates me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹਾਂ, 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਪੀੜ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਹੌਸਲਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਰੌ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
35349 829 aupijE cwau 

imln pRB pRIqm  
rhnu n jwie 
iKnI]1]

Oupajiou Chaao 

Milan Prabh 

Preetham Rehan N 

Jaae Khinee ||1||

The yearning to meet 

my Beloved God has 

welled up within me. I 

cannot live without 

Him, even for an 

instant. ||1||

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਦਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਉਹ ਚਾਉ ਇਤਨਾ ਤੀਬਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਇਕ ਜਖਨ ਭੀ ਜਰਹਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥
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35350 830 Aink Bgq 
Aink jn qwry  
ismrih Aink 
munI]

Anik Bhagath Anik 

Jan Thaarae 

Simarehi Anik 

Munee ||

You have saved so 

many devotees, so 

many humble 

servants; so many 

silent sages 

contemplate You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ। 
(ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਭਗਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕ, 

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

35351 830 AMDuly itk  
inrDn Dnu 
pwieE pRB nwnk 
Aink 
gunI]2]2]127
]

Andhhulae Ttik 

Niradhhan Dhhan 

Paaeiou Prabh 

Naanak Anik 

Gunee 

||2||2||127||

The support of the 

blind, the wealth of 

the poor; Nanak has 

found God, of endless 

virtues. ||2||2||127||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ) ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ , ਮਾਨੋ, 

ਡੂੰ ਗੋਰੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੂੰਗਾਲ 

ਨੂੂੰ  ਧਨ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੧੨੭॥

35352 830 rwgu iblwvlu 
mhlw 5 Gru 13 
pVqwl

Raag Bilaaval 

Mehalaa 5 Ghar 

13 Parrathaala

Raag Bilaaval, Fifth 

Mehl, Thirteenth 

House, Partaal:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੧੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।

35353 830 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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35354 830 mohn nId n 
AwvY hwvY hwr 
kjr bsqR 
ABrn kIny]

(hwvY)hOikAW[ A-Brn 
c[BUKx[ k`jr

Mohan Needh N 

Aavai Haavai Haar 

Kajar Basathr 

Abharan Keenae ||

O Enticing Lord, I 

cannot sleep; I sigh. I 

am adorned with 

necklaces, gowns, 

ornaments and make-

up.

ਹੇ ਮੋਹਨ-ਪਿਭੂ! (ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸਤਿੀ ਭਾਵੇਂ 
ਿੀਕਰ) ਹਾਰ, ਕੱਿਲ, ਕਪੜੇ, 

ਗਜਹਣ ੇਪਾਂਦੀ ਹੈ, (ਪਰ ਜਵਛੋੜੇ 

ਦੇ ਕਾਰਨ) ਹਾਹੁਕੇ ਜਵਚ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,

35355 830 aufInI aufInI 
aufInI]

Ouddeenee 

Ouddeenee 

Ouddeenee ||

I am sad, sad and 

depressed.

(ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਵਚ ਉਹ) 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਉਦਾਸ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਪਾਸੋਂ 
ਪੱੁਛਦੀ ਹੈ-)

35356 830 kb Gir AwvY 
rI]1]rhwau]

Kab Ghar Aavai 

Ree ||1|| Rehaao 

||

When will You come 

home? ||1||Pause||

ਹੇ ਭੈਣ! (ਮੇਰਾ ਪਤੀ) ਕਦੋਂ ਘਰ 

ਆਵੇਗਾ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਹੇ ਮੋਹਨ! 

ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35357 830 srin suhwgin  
crn sIsu Dir]

Saran Suhaagan 

Charan Sees 

Dhhar ||

I seek the Sanctuary of 

the happy soul-brides; 

I place my head upon 

their feet.

ਹੇ ਮੋਹਨ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ 

ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ, 
ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ (ਆਪਣਾ) 
ਜਸਰ ਧਰ ਕੇ (ਪੱੁਛਦੀ ਹਾਂ-)

35358 830 lwlnu moih 
imlwvhu]

Laalan Mohi 

Milaavahu ||

Unite me with my 

Beloved.

ਹੇ ਭੈਣ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ 

ਜਮਲਾ ਦੇ (ਦੱਸ, ਉਹ)

35359 830 kb Gir AwvY 
rI]1]

Kab Ghar Aavai 

Ree ||1||

When will He come to 

my home? ||1||

ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਆਵੇਗਾ ॥੧॥
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35360 830 sunhu shyrI  
imln bwq khau] 

Sunahu Sehaeree 

Milan Baath Keho

Listen, my 

companions: tell me 

how to meet Him. 

Eradicate all egotism,

(ਸੁਹਾਗਣ ਆਖਦੀ ਹੈ-) ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਏ! ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਮੋਹਨ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਣ ਦੀ ਗੱਲ 

ਸੁਣਾਂਦੀ ਹਾਂ।

35361 830 sgro AhM 
imtwvhu qau Gr 
hI lwlnu pwvhu]

Sagaro Ahan 

Mittaavahu Tho 

Ghar Hee Laalan 

Paavahu ||

And then you shall 

find your Beloved Lord 

within the home of 

your heart.

ਤੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਲਏਗਂੀ।

35362 830 qb rs mMgl 
gun gwvhu]

Thab Ras Mangal 

Gun Gaavahu ||

Then, in delight, you 

shall sing the songs of 

joy and praise.

(ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ) ਜਿਰ ਤੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-

ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੀਂ,

35363 830 Awnd rUp 
iDAwvhu]

Aanadh Roop 

Dhhiaavahu ||

Meditate on the Lord, 

the embodiment of 

bliss.

ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰੀਂ ਿੋ ਜਨਰਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਹੈ।
35364 830 nwnku duAwrY 

AwieE]

Naanak Dhuaarai 

Aaeiou ||

O Nanak, I came to the 

Lord's Door,

ਹੇ ਭੈਣ! ਨਾਨਕ (ਭੀ ਉਸ ਗੁਰੂ 

ਦੇ) ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਗਆ ਹੈ,

35365 830 qau mY lwlnu 
pwieE rI]2]

Tho Mai Laalan 

Paaeiou Ree ||2||

And then, I found my 

Beloved. ||2||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ) ਮੈਂ 
(ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਹੀ) ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੨॥
35366 830 mohn rUpu idKwvY] Mohan Roop 

Dhikhaavai ||

The Enticing Lord has 

revealed His form to 

me,

ਹੇ ਭੈਣ! (ਹੁਣ) ਮੋਹਨ ਪਿਭੂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਦਰਸਨ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ,
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35367 830 Ab moih nId 
suhwvY]

Ab Mohi Needh 

Suhaavai ||

And now, sleep seems 

sweet to me.

ਹੁਣ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਈ) ਉਪਰਾਮਤਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ,

35368 830 sB myrI iqKw 
buJwnI]

iqKw buJwnI:polw bolo Sabh Maeree 

Thikhaa 

Bujhaanee ||

My thirst is totally 

quenched,

ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਗਈ ਹੈ।

35369 830 Ab mY shij 
smwnI]

Ab Mai Sehaj 

Samaanee ||

And now, I am 

absorbed in celestial 

bliss.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਗਈ ਹਾਂ।

35370 830 mITI iprih 
khwnI]

Meethee Pirehi 

Kehaanee ||

How sweet is the story 

of my Husband Lord.

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

35371 830 mohnu lwlnu  
pwieE rI] 
rhwau 
dUjw]1]128]

(lwlnu)ipAwry Mohan Laalan 

Paaeiou Ree || 

Rehaao Dhoojaa 

||1||128||

I have found my 

Beloved, Enticing Lord. 

||Second 

Pause||1||128||

ਹੇ ਭੈਣ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ 

ਮੋਹਣ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।ਰਹਾਉ 

ਦੂਿਾ ॥੧॥੧੨੮॥

35372 830 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35373 830 morI AhM jwie  
drsn pwvq hy]

Moree Ahan Jaae 

Dharasan Paavath 

Hae ||

My ego is gone; I have 

obtained the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan.

ਹੇ ਭਾਈ! ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
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35374 830 rwchu nwQ hI  
shweI sMqnw]

(hI)inscy krky Raachahu Naathh 

Hee Sehaaee 

Santhanaa ||

I am absorbed in my 

Lord and Master, the 

help and support of 

the Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਿੁੜੇ ਰਹੋ।

35375 830 Ab crn 
ghy]1]rhwau]

Ab Charan Gehae 

||1|| Rehaao ||

Now, I hold tight to His 

Feet. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨ 

ਿੜ ਲਏ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35376 830 Awhy mn Avru n 
BwvY crnwvY 
crnwvY auliJE 
Ail mkrMd 
kml ijau]

(Ail)BOrw[(mkrMd)DUV@I Aahae Man Avar N 

Bhaavai 

Charanaavai 

Charanaavai 

Oulajhiou Al 

Makarandh Kamal 

Jio ||

My mind longs for 

Him, and does not 

love any other. I am 

totally absorbed, in 

love with His Lotus 

Feet, like the bumble 

bee attached to the 

honey of the lotus 

flower.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ, (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨੂੂੰ  
ਹੀ) ਤਾਂਘਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 
ਭੌਰਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਦੀ ਧੂੜੀ ਜਵਚ 

ਲਪਜਟਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਲ 

ਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਰਤਦਾ ਹੈ।

35377 830 An rs nhI 
cwhY eykY hir 
lwhY]1]

An Ras Nehee 

Chaahai Eaekai 

Har Laahai ||1||

I do not desire any 

other taste; I seek only 

the One Lord. ||1||

ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) 

ਸੁਆਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਲੋੜਦਾ, ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਦਾ ਹੈ ॥੧॥

35378 830 An qy tUtIAY  
irK qy CUtIAY]

An Thae 

Ttootteeai Rikh 

Thae Shhootteeai 

||

I have broken away 

from the others, and I 

have been released 

from the Messenger of 

Death.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਹੋਰ (ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਮੋਹ) ਤੋਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਤੋੜ ਲਈਦਾ 
ਹੈ, ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਦੇ ਪਕੜ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ।
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35379 830 mn hir rs 
GUtIAY sMig swDU 
aultIAY]

Man Har Ras 

Ghootteeai Sang 

Saadhhoo 

Oulatteeai ||

O mind, drink in the 

subtle essence of the 

Lord; join the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, and turn 

away from the world.

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰਸ ਚੁੂੰ ਘੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਜਬਿਤੀ) ਪਰਤ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

35380 830 An nwhI nwhI 
ry]

An Naahee 

Naahee Rae ||

There is no other, 

none other than the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਦਰਸਨ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ) ਹੋਰ ਮੋਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਭਾਉਂਦਾ।

35381 830 nwnk pRIiq crn 
crn 
hy]2]2]129]

Naanak Preeth 

Charan Charan 

Hae 

||2||2||129||

O Nanak, love the 

Feet, the Feet of the 

Lord. ||2||2||129||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੧੨੯॥

35382 830 rwgu iblwvlu 
mhlw 9 dupdy

nwvW, du-pdy Raag Bilaaval 

Mehalaa 9 

Dhupadhae

Raag Bilaaval, Ninth 

Mehl, Du-Padas:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ ੁਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

35383 830 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

35384 830 duK hrqw hir 
nwmu pCwno]

Dhukh Harathaa 

Har Naam 

Pashhaano ||

The Name of the Lord 

is the Dispeller of 

sorrow - realize this.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਸ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖ,
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35385 830 Ajwmlu gnkw 
ijh ismrq  
mukiq Bey jIA 
jwno]1]rhwau]

Ajwm`lu Ajaamal Ganikaa 

Jih Simarath 

Mukath Bheae 

Jeea Jaano ||1|| 

Rehaao ||

Remembering Him in 

meditation, even 

Ajaamal the robber 

and Ganikaa the 

prostitute were 

liberated; let your soul 

know this. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਜਦਆਂ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਅਿਾਮਲ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਗਆ, 

ਗਜਨਕਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ 

ਗਈ। ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35386 830 gj kI qRws 
imtI iCnhU mih  
jb hI rwmu 
bKwno]

gj:polw bolo Gaj Kee Thraas 

Mittee Shhinehoo 

Mehi Jab Hee 

Raam Bakhaano ||

The elephant's fear 

was taken away in an 

instant, as soon as he 

chanted the Lord's 

Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਗਿ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਜਰਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਬਪਤਾ 
ਭੀ ਇਕ ਜਛਨ ਜਵਚ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਈ।

35387 830 nwrd khq sunq 
DR¨A bwirk Bjn 
mwih lptwno]1]

Naaradh Kehath 

Sunath Dhhrooa 

Baarik Bhajan 

Maahi Lapattaano 

||1||

Listening to Naarad's 

teachings, the child 

Dhroo was absorbed 

in deep meditation. 

||1||

ਨਾਰਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਜਦਆਂ ਬਾਲਕ ਧੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋ ਜਗਆ ॥੧॥

35388 830 Acl Amr 
inrBY pdu pwieE  
jgq jwih 
hYrwno]

A-c`l Achal Amar 

Nirabhai Padh 

Paaeiou Jagath 

Jaahi Hairaano ||

He obtained the 

immovable, eternal 

state of fearlessness, 

and all the world was 

amazed.

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਭਿਨ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਧੂ ਨੇ) ਐਸਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ ਿੋ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟੱਲ ਤੇ 

ਅਮਰ ਹੋ ਜਗਆ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
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35389 830 nwnk khq Bgq 
rCk hir inkit 
qwih qum 
mwno]2]1]

r`Ck Naanak Kehath 

Bhagath Rashhak 

Har Nikatt Thaahi 

Thum Maano 

||2||1||

Says Nanak, the Lord is 

the Saving Grace and 

the Protector of His 

devotees; believe it - 

He is close to you. 

||2||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  
ਭੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ 
ਸਮਝ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥੧॥

35390 830 iblwvlu mhlw 
9]

Bilaaval Mehalaa 9 

||

Bilaaval, Ninth Mehl:

35391 830 hir ky nwm ibnw  
duKu pwvY]

Har Kae Naam 

Binaa Dhukh 

Paavai ||

Without the Name of 

the Lord, you shall 

only find pain.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

35392 830 Bgiq ibnw  
shsw nh cUkY  
gur ieh Bydu 
bqwvY]1]rhwau]

Bhagath Binaa 

Sehasaa Neh 

Chookai Gur Eihu 

Bhaedh Bathaavai 

||1|| Rehaao ||

Without devotional 

worship, doubt is not 

dispelled; the Guru 

has revealed this 

secret. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ (ਿੀਵਨ-ਮਾਰਗ ਦੀ) ਇਹ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਜਹਮ 

ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

35393 830 khw BieE qIrQ 
bRq kIey rwm 
srin nhI AwvY]

Kehaa Bhaeiou 

Theerathh Brath 

Keeeae Raam 

Saran Nehee Aavai 

||

Of what use are sacred 

shrines of pilgrimage, 

if one does not enter 

the Sanctuary of the 

Lord?

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਦੇ ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ 

ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।
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35394 831 jog jg inhPl 
iqh mwnau jo 
pRB jsu 
ibsrwvY]1]

Jog Jag Nihafal 

Thih Maano Jo 

Prabh Jas 

Bisaraavai ||1||

Know that Yoga and 

sacrificial feasts are 

fruitless, if one forgets 

the Praises of God. 

||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਉਸ ਦੇ 

ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਿੱਗ 

(ਆਜਦਕ ਕਰਮ ਸਭ) ਜਵਅਰਥ 

ਹਨ ॥੧॥

35395 831 mwn moh dono kau 
prhir goibMd ky 
gun gwvY]

Maan Moh Dhono 

Ko Parehar 

Gobindh Kae Gun 

Gaavai ||

One who lays aside 

both pride and 

attachment, sings the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

35396 831 khu nwnk ieh 
ibiD ko pRwnI  
jIvn mukiq 
khwvY]2]2]

Kahu Naanak Eih 

Bidhh Ko Praanee 

Jeevan Mukath 

Kehaavai ||2||2||

Says Nanak, the 

mortal who does this 

is said to be 'jivan 

mukta' - liberated 

while yet alive. 

||2||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਜਕਸਮ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਿੀਵਨ-ਮੁਕਜਤ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸ਼ਿੇਣੀ ਜਵਚੋਂ 
ਜਗਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੇਹੜੇ ਇਸ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

॥੨॥੨॥

35397 831 iblwvlu mhlw 
9]

Bilaaval Mehalaa 9 

||

Bilaaval, Ninth Mehl:

35398 831 jw mY Bjnu rwm 
ko nwhI]

Jaa Mai Bhajan 

Raam Ko Naahee 

||

There is no meditation 

on the Lord within him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਿਨ 

ਨਹੀਂ ਹੈ,
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35399 831 iqh nr jnmu 
AkwrQ KoieAw  
Xh rwKhu mn 
mwhI]1]rhwau]

Xh:X qwlU qoN bolo Thih Nar Janam 

Akaarathh 

Khoeiaa Yeh 

Raakhahu Man 

Maahee ||1|| 

Rehaao ||

That man wastes his 

life uselessly - keep 

this in mind. 

||1||Pause||

ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਕ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35400 831 qIrQ krY bRq 
Puin rwKY nh 
mnUAw bis jw 
ko]

Theerathh Karai 

Brath Fun Raakhai 

Neh Manooaa Bas 

Jaa Ko ||

He bathes at sacred 

shrines of pilgrimage, 

and adheres to fasts, 

but he has no control 

over his mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 

ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰਤ ਭੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

35401 831 inhPl Drmu 
qwih qum mwno  
swcu khq mY Xw 
kau]1]

Xw:qwlU qoN bolo Nihafal Dhharam 

Thaahi Thum 

Maanahu Saach 

Kehath Mai Yaa Ko 

||1||

Know that such 

religion is useless to 

him. I speak the Truth 

for his sake. ||1||

ਪਰ ਤੁਸੀ (ਇਹ ਤੀਰਥ ਵਰਤ 

ਆਜਦਕ ਵਾਲਾ) ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ 

ਜਵਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਅਿੇਹੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ 

ਆਖ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

35402 831 jYsy pwhnu jl 
mih rwiKE BydY 
nwih iqih pwnI]

Jaisae Paahan Jal 

Mehi Raakhiou 

Bhaedhai Naahi 

Thih Paanee ||

It's like a stone, kept 

immersed in water; 

still, the water does 

not penetrate it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਾਣੀ ਜਵੂੰ ਨਹ  ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ। (ਪਾਣੀ ਉਸ ਉਤੇ 

ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ),
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35403 831 qYsy hI qum qwih 
pCwno Bgiq hIn 
jo pRwnI ]2]

Thaisae Hee Thum 

Thaahi 

Pashhaanahu 

Bhagath Heen Jo 

Praanee ||2||

So, understand it: that 

mortal being who 

lacks devotional 

worship is just like 

that. ||2||

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਸੀ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਮਝੋ ਿੋ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆਂ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

35404 831 kl mY mukiq  
nwm qy pwvq gur 
Xh Bydu bqwvY]

Xh:X qwlU qoN bolo Kal Mai Mukath 

Naam Thae 

Paavath Gur Yeh 

Bhaedh Bathaavai 

||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, liberation comes 

from the Naam. The 

Guru has revealed this 

secret.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਇਨਸਾਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

35405 831 khu nwnk soeI 
nru grUAw jo pRB 
ky gun 
gwvY]3]3]

Kahu Naanak Soee 

Nar Garooaa Jo 

Prabh Kae Gun 

Gaavai ||3||3||

Says Nanak, he alone 

is a great man, who 

sings the Praises of 

God. ||3||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਆਦਰ-ਿੋਗ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥੩॥

35406 831 iblwvlu 
AstpdIAw 
mhlw 1 Gru 10

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Bilaaval 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 1 Ghar 10

Bilaaval, Ashtapadees, 

First Mehl, Tenth 

House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੧੦ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

35407 831 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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35408 831 inkit vsY dyKY 
sBu soeI]

Nikatt Vasai 

Dhaekhai Sabh 

Soee ||

He dwells close at 

hand, and sees all,

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) 

ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

35409 831 gurmuiK ivrlw  
bUJY koeI]

bU`JY Guramukh Viralaa 

Boojhai Koee ||

But how rare is the 

Gurmukh who 

understands this.

ਪਰ ਇਹ ਭੇਤ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਬੂੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ।

35410 831 ivxu BY pieAY  
Bgiq n hoeI]

Vin Bhai Paeiai 

Bhagath N Hoee ||

Without the Fear of 

God, there is no 

devotional worship.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ (ਇਹ) ਡਰ ਪੈਦਾ 
ਹੋਵੇ (ਜਕ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ 

ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

35411 831 sbid rqy sdw 
suKu hoeI]1]

Sabadh Rathae 

Sadhaa Sukh Hoee 

||1||

Imbued with the Word 

of the Shabad, eternal 

peace is attained. 

||1||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
35412 831 AYsw igAwnu 

pdwrQu nwmu]

Aisaa Giaan 

Padhaarathh 

Naam ||

Such is the spiritual 

wisdom, the treasure 

of the Naam;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ 

ਅਿੇਹਾ (ਸਿੇਸ਼ਟ) ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਿ ੋ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
35413 831 gurmuiK pwvis  

ris ris 
mwnu]1]rhwau]

Guramukh Paavas 

Ras Ras Maan 

||1|| Rehaao ||

Obtaining it, the 

Gurmukhs enjoy the 

subtle essence of this 

nectar. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ (ਇਹ ਪਦਾਰਥ) ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਇਸ ਦੇ) ਰਸ 

ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਕੇ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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35414 831 igAwnu igAwnu 
kQY sBu koeI]

Giaan Giaan 

Kathhai Sabh Koee 

||

Everyone talks about 

spiritual wisdom and 

spiritual knowledge.

(ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ) ਹਰ 

ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਜਗਆਨ 

(ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ), ਜਗਆਨ 

(ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ),

35415 831 kiQ kiQ bwdu 
kry duKu hoeI]

Kathh Kathh 

Baadh Karae 

Dhukh Hoee ||

Talking, talking, they 

argue, and suffer.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਗਆਨ ਜਗਆਨ) 

ਆਖ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਚਰਚਾ ਜਵਚੋਂ) ਕਲੇਸ਼ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

35416 831 kiQ khxY qy rhY 
n koeI]

Kathh Kehanai 

Thae Rehai N Koee 

||

No one can stop 

talking and discussing 

it.

ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ (ਅਿੇਹੀ 
ਆਦਤ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿੀਵ ਹਟਦਾ 
ਭੀ ਨਹੀਂ।

35417 831 ibnu rs rwqy  
mukiq n hoeI]2]

Bin Ras Raathae 

Mukath N Hoee 

||2||

Without being imbued 

with the subtle 

essence, there is no 

liberation. ||2||

(ਪਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ॥੨॥

35418 831 igAwnu iDAwnu 
sBu gur qy hoeI]

Giaan Dhhiaan 

Sabh Gur Thae 

Hoee ||

Spiritual wisdom and 

meditation all come 

from the Guru.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਤੇ ਉਸ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਦਾ 
ਜਟਕਾਉ-ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

35419 831 swcI rhq swcw 
min soeI]

Saachee Rehath 

Saachaa Man Soee 

||

Through the lifestyle 

of Truth, the True Lord 

comes to dwell in the 

mind.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ) 
ਰਜਹਣੀ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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35420 831 mnmuK kQnI hY  
pru rhq n hoeI]

Manamukh 

Kathhanee Hai Par 

Rehath N Hoee ||

The self-willed 

manmukh talks about 

it, but does not 

practice it.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ (ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ 

ਜਨਰੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਜਹਣੀ (ਪਜਵਤਿ) 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

35421 831 nwvhu BUly Qwau  
n koeI]3]

Naavahu Bhoolae 

Thhaao N Koee 

||3||

Forgetting the Name, 

he finds no place of 

rest. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ 
ਹੋਏ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣ 

ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਕੋਈ ਆਸਰਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ॥੩॥

35422 831 mnu mwieAw 
bMiDE sr jwil]

Man Maaeiaa 

Bandhhiou Sar Jaal 

||

Maya has caught the 

mind in the trap of the 

whirlpool.

ਮਾਇਆ ਨੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਮੋਹ ਦੇ) ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚ 

ਬੂੰ ਜਨਹ ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

35423 831 Git Git 
ibAwip rihE  
ibKu nwil]

Ghatt Ghatt Biaap 

Rehiou Bikh Naal 

||

Each and every heart 

is trapped by this bait 

of poison and sin.

(ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਜ਼ਜਹਰ 

ਭੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਹੈ,

35424 831 jo AWjY so dIsY 
kwil]

(AWjY)AwieAw[ so 
kwil v`s ids irhw hY

Jo Aaanjai So 

Dheesai Kaal ||

See that whoever has 

come, is subject to 

death.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਿ ੋਭੀ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

35425 831 kwrju sIDo irdY 
sm@wil]4]

Kaaraj Seedhho 

Ridhai Samhaal 

||4||

Your affairs shall be 

adjusted, if you 

contemplate the Lord 

in your heart. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ 

ਜਸਰੇ ਚੜਹਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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35426 831 so igAwnI ijin 
sbid ilv lweI]

So Giaanee Jin 

Sabadh Liv Laaee 

||

He alone is a spiritual 

teacher, who lovingly 

focuses his 

consciousness on the 

Word of the Shabad.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਜਗਆਨ-ਵਾਨ 

(ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ) ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਹੈ।

35427 831 mnmuiK haumY  
piq gvweI]

Manamukh 

Houmai Path 

Gavaaee ||

The self-willed, 

egotistical manmukh 

loses his honor.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਰਜਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ।
35428 831 Awpy krqY Bgiq 

krweI]

Aapae Karathai 

Bhagath Karaaee 

||

The Creator Lord 

Himself inspires us to 

His devotional worship.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ 
ਹੈ,

35429 831 gurmuiK Awpy dy 
vifAweI]5]

Guramukh Aapae 

Dhae Vaddiaaee 

||5||

He Himself blesses the 

Gurmukh with glorious 

greatness. ||5||

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਕੇ ਵਜਡਆਈ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

35430 831 rYix AMDwrI  
inrml joiq]

Rain Andhhaaree 

Niramal Joth ||

The life-night is dark, 

while the Divine Light 

is immaculate.

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਉਮਰ) ਇਕ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਦੇ 

ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 

ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
35431 831 nwm ibnw JUTy 

kucl kCoiq]
(kucl)bdclx[(kCoiq)
murdy vWg Cohxy Xog 
nhIN[ kuc-l

Naam Binaa 

Jhoothae Kuchal 

Kashhoth ||

Those who lack the 

Naam, the Name of 

the Lord, are false, 

filthy and untouchable.

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ ਝੂਠੇ 

ਹਨ ਗੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੈੜੀ ਛੂਤ 

ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਭਾਵ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ)।
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35432 831 bydu pukwrY Bgiq 
sroiq]

Baedh Pukaarai 

Bhagath Saroth ||

The Vedas preach 

sermons of devotional 

worship.

ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਹਰੇਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

35433 831 suix suix mwnY  
vyKY joiq]6]

Sun Sun Maanai 

Vaekhai Joth ||6||

Listening, hearing and 

believing, one beholds 

the Divine Light. ||6||

ਿ ੋਿੋ ਿੀਵ ਇਸ ਜਸੱਜਖਆ ਨੂੂੰ  
ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਧਾ ਜਲਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੬॥

35434 831 swsqR isimRiq  
nwmu idRVwmM]

ism-i Riq Saasathr Simrith 

Naam 

Dhrirraaman ||

The Shaastras and 

Simritees implant the 

Naam within.

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਭੀ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
35435 831 gurmuiK sWiq  

aUqm krwmM]
(krwmM)krm Drm Guramukh Saanth 

Ootham Karaaman 

||

The Gurmukh lives in 

peace and tranquility, 

doing deeds of 

sublime purity.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਹਣੀ ਸ਼ਿੇਸ਼ਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
35436 831 mnmuiK jonI dUK 

shwmM]

Manamukh Jonee 

Dhookh Sehaaman 

||

The self-willed 

manmukh suffers the 

pains of reincarnation.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ।

35437 831 bMDn qUty ieku 
nwmu vswmM]7]

Bandhhan 

Thoottae Eik 

Naam Vasaaman 

||7||

His bonds are broken, 

enshrining the Name 

of the One Lord. ||7||

ਇਹ ਬੂੰ ਧਨ ਤਦੋਂ ਹੀ ਟੱੁਟਦੇ 

ਹਨ ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਿਾਏ 

॥੭॥
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35438 831 mMny nwmu scI 
piq pUjw]

(piq)iezq[ s`cI[ 
piq,pUjw:poly bolo

Mannae Naam 

Sachee Path 

Poojaa ||

Believing in the Naam, 

one obtains true 

honor and adoration.

ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਦਿੜਹ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
35439 831 iksu vyKw nwhI 

ko dUjw]

Kis Vaekhaa 

Naahee Ko 

Dhoojaa ||

Who should I see? 

There is none other 

than the Lord.

ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ ਵਰਗਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,

35440 831 dyiK khau BwvY 
min soie]

Dhaekh Keho 

Bhaavai Man Soe 

||

I see, and I say, that 

He alone is pleasing to 

my mind.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

35441 831 nwnku khY Avru 
nhI koie]8]1]

Naanak Kehai Avar 

Nehee Koe 

||8||1||

Says Nanak, there is 

no other at all. 

||8||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਉਸ 

ਵਰਗਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੮॥੧॥

35442 832 iblwvlu mhlw 
1]

Bilaaval Mehalaa 1 

||

Bilaaval, First Mehl:

35443 832 mn kw kihAw  
mnsw krY]

(mnsw)b`uDI Man Kaa Kehiaa 

Manasaa Karai ||

The human acts 

according to the 

wishes of the mind.

(ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ੇਹੋਏ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ) ਬੱੁਧੀ (ਭੀ) ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ 

ਜਵਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ,

35444 832 iehu mnu puMnu pwpu 
aucrY]

au~crY:dUjy ArQ c au-
crY[

Eihu Man Punn 

Paap Oucharai ||

This mind feeds on 

virtue and vice.

ਤੇ, ਇਹ ਮਨ ਜਨਰੀਆਂ ਇਹੀ 
ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ 
ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਪੁੂੰ ਨ 

ਕੀਹ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਹ ਹੈ।
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35445 832 mwieAw mid 
mwqy iqRpiq n 
AwvY]

Maaeiaa Madh 

Maathae Thripath 

N Aavai ||

Intoxicated with the 

wine of Maya, 

satisfaction never 

comes.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਰਿੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

35446 832 iqRpiq mukiq  
min swcw 
BwvY]1]

Thripath Mukath 

Man Saachaa 

Bhaavai ||1||

Satisfaction and 

liberation come, only 

to one whose mind is 

pleasing to the True 

Lord. ||1||

ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਰਿੇਵਾਂ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪਏ ॥੧॥
35447 832 qnu Dnu klqu  

sBu dyKu 
AiBmwnw]

k-l`qu Than Dhhan 

Kalath Sabh 

Dhaekh 

Abhimaanaa ||

Gazing upon his body, 

wealth, wife and all his 

possessions, he is 

proud.

ਹੇ ਅਜਭਮਾਨੀ ਿੀਵ! ਵੇਖ, ਇਹ 

ਸਰੀਰ, ਇਹ ਧਨ, ਇਹ 

ਇਸਤਿੀ-ਇਹ ਸਭ (ਸਦਾ ਨਾਲ 

ਜਨਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ)।

35448 832 ibnu nwvY ikCu 
sMig n 
jwnw]1]rhwau]

Bin Naavai Kishh 

Sang N Jaanaa 

||1|| Rehaao ||

But without the Name 

of the Lord, nothing 

shall go along with 

him. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ (ਿੀਵ ਦੇ) ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35449 832 kIcih rs Bog  
KusIAw mn kyrI]

Keechehi Ras Bhog 

Khuseeaa Man 

Kaeree ||

He enjoys tastes, 

pleasures and joys in 

his mind.

ਮਾਇਕ ਰਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਕਰੀਦੇ 

ਹਨ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੌਿਾਂ 
ਮਾਣੀਦੀਆਂ ਹਨ,
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35450 832 Dnu lokW qnu 
BsmY FyrI]

Dhhan Lokaan 

Than Bhasamai 

Dtaeree ||

But his wealth will 

pass on to other 

people, and his body 

will be reduced to 

ashes.

(ਪਰ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ) ਧਨ 

(ਹੋਰ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਮੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

35451 832 KwkU Kwku rlY  
sBu PYlu]

Khaakoo Khaak 

Ralai Sabh Fail ||

The entire expanse, 

like dust, shall mix 

with dust.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ (ਅੂੰਤ) 

ਖ਼ਾਕ ਜਵਚ ਹੀ ਰਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

35452 832 ibnu sbdY nhI 
auqrY mYlu]2]

Bin Sabadhai 

Nehee Outharai 

Mail ||2||

Without the Word of 

the Shabad, his filth is 

not removed. ||2||

(ਮਨ ਉਤੇ ਜਵਸ਼ੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ) ਮੈਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਲਜਹੂੰਦੀ ॥੨॥

35453 832 gIq rwg Gn 
qwl is kUry]

Geeth Raag Ghan 

Thaal S Koorae ||

The various songs, 

tunes and rhythms are 

false.

(ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਰਾਗ 

ਤੇ ਤਾਲ ਆਜਦਕਾਂ ਜਵਚ ਮਨ 

ਪਰਚਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ 

ਝੂਠੇ ਉੱਦਮ ਹਨ,

35454 832 iqRhu gux aupjY  
ibnsY dUry]

Thrihu Gun 

Oupajai Binasai 

Dhoorae ||

Trapped by the three 

qualities, people come 

and go, far from the 

Lord.

(ਜਕਉਂਜਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵ) 

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) ਜਵਛੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
35455 832 dUjI durmiq  

drdu n jwie]

Dhoojee 

Dhuramath 

Dharadh N Jaae ||

In duality, the pain of 

their evil-mindedness 

does not leave them.

(ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿੀਵ ਦੀ) ਹੋਰ 

ਝਾਕ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮਜਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, ਆਤਮਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ।
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35456 832 CUtY gurmuiK dwrU 
gux gwie]3]

Shhoottai 

Guramukh 

Dhaaroo Gun 

Gaae ||3||

But the Gurmukh is 

emancipated by taking 

the medicine, and 

singing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||3||

(ਇਸ ਦੂਿੀ ਝਾਕ ਤੋਂ, ਦੁਰਮਜਤ 

ਤੋਂ, ਆਤਮਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਹ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ 
ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ) ਦਾਰੂ ਹੈ ॥੩॥

35457 832 DoqI aUjl iqlku 
gil mwlw]

Dhhothee Oojal 

Thilak Gal Maalaa 

||

He may wear a clean 

loin-cloth, apply the 

ceremonial mark to his 

forehead, and wear a 

mala around his neck;

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਚੱਟੀ ਧੋਤੀ 
ਪਜਹਨਦੇ ਹਨ (ਮੱਥੇ ਉਤੇ) 

ਜਤਲਕ ਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਲ ਜਵਚ 

ਮਾਲਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ,

35458 832 AMqir kRoDu pVih 
nt swlw]

nt dy (swlw)v`ty[ pV@ih Anthar Krodhh 

Parrehi Naatt 

Saalaa ||

But if there is anger 

within him, he is 

merely reading his 

part, like an actor in a 

play.

ਤੇ (ਵੇਦ ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਤਿ) 
ਪੜਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਕਿੋਧ ਪਿਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਉੱਦਮ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਜਕਸੇ ਨਾਟ-ਘਰ ਜਵਚ (ਨਾਟ-

ਜਵੱਜਦਆ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ ਕਰ 

ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ)।

35459 832 nwmu ivswir  
mwieAw mdu 
pIAw]

Naam Visaar 

Maaeiaa Madh 

Peeaa ||

Forgetting the Naam, 

the Name of the Lord, 

he drinks in the wine 

of Maya.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ 

ਹੋਵੇ, (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ)।
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35460 832 ibnu gur Bgiq  
nwhI suKu 
QIAw]4]

Bin Gur Bhagath 

Naahee Sukh 

Thheeaa ||4||

Without devotional 

worship to the Guru, 

there is no peace. 

||4||

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ॥੪॥

35461 832 sUkr suAwn 
grDB mMjwrw]

Sookar Suaan 

Garadhhabh 

Manjaaraa ||

The human is a pig, a 

dog, a donkey, a cat,

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂਰ, ਕੱੁਤੇ, 

ਖੋਤੇ, ਜਬੱਲੇ-

35462 832 psU mlyC nIc 
cMfwlw]

Pasoo Malaeshh 

Neech 

Chanddaalaa ||

A beast, a filthy, lowly 

wretch, an outcast,

ਪਸ਼ੂ, ਮਲੇਛ, ਨੀਚ, ਚੂੰਡਾਲ 

ਆਜਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਭਵਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

35463 832 gur qy muhu Pyry  
iqn@ join 
BvweIAY]

Gur Thae Muhu 

Faerae Thinh Jon 

Bhavaaeeai ||

If he turns his face 

away from the Guru. 

He shall wander in 

reincarnation.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੂੰ ਹ 

ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮੋਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

35464 832 bMDin bwiDAw  
AweIAY 
jweIAY]5]

Bandhhan 

Baadhhiaa Aaeeai 

Jaaeeai ||5||

Bound in bondage, he 

comes and goes. ||5||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਜਵਚ 

ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

35465 832 gur syvw qy lhY 
pdwrQu]

Gur Saevaa Thae 

Lehai Padhaarathh 

||

Serving the Guru, the 

treasure is found.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ-ਸਰਮਾਇਆ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
35466 832 ihrdY nwmu sdw 

ikrqwrQu]

Hiradhai Naam 

Sadhaa 

Kirathaarathh ||

With the Naam in the 

heart, one always 

prospers.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਿੀਵਨ-ਿਾਤਿਾ 
ਜਵਚ) ਸਿਲ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
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35467 832 swcI drgh pUC 
n hoie]

Saachee Dharageh 

Pooshh N Hoe ||

And in the Court of 

the True Lord, you 

shall not called to 

account.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ੂੰ ਮੇ 

ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਨਕਲਦੀ)।

35468 832 mwnY hukmu sIJY 
dir soie]6]

Maanae Hukam 

Seejhai Dhar Soe 

||6||

One who obeys the 

Hukam of the Lord's 

Command, is 

approved at the Lord's 

Door. ||6||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  (ਜਸਰ ਮੱਥੇ) ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

35469 832 siqguru imlY q 
iqs kau jwxY]

Sathigur Milai Th 

This Ko Jaanai ||

Meeting the True 

Guru, one knows the 

Lord.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

35470 832 rhY rjweI hukmu 
pCwxY]

Rehai Rajaaee 

Hukam 

Pashhaanai ||

Understanding the 

Hukam of His 

Command, one acts 

according to His Will.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

(ਰਾਜ਼ੀ) ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

35471 832 hukmu pCwix scY 
dir vwsu]

Hukam Pashhaan 

Sachai Dhar Vaas 

||

Understanding the 

Hukam of His 

Command, he dwells 

in the Court of the 

True Lord.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਥਾਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

35472 832 kwl ibkwl  
sbid Bey 
nwsu]7]

Kaal Bikaal Sabadh 

Bheae Naas ||7||

Through the Shabad, 

death and birth are 

ended. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥
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35473 832 rhY AqIqu jwxY 
sBu iqs kw]

Rehai Atheeth 

Jaanai Sabh This 

Kaa ||

He remains detached, 

knowing that 

everything belongs to 

God.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਉਪਰਾਮ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ (ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ) 

ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

35474 832 qnu mnu ArpY hY 
iehu ijs kw]

Than Man Arapai 

Hai Eihu Jis Kaa ||

He dedicates his body 

and mind unto the 

One who owns them.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

35475 832 nw Ehu AwvY nw 
Ehu jwie]

Naa Ouhu Aavai 

Naa Ouhu Jaae ||

He does not come, 

and he does not go.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

35476 832 nwnk swcy swic 
smwie]8]2]

Naanak Saachae 

Saach Samaae 

||8||2||

O Nanak, absorbed in 

Truth, he merges in 

the True Lord. 

||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥੨॥

35477 832 iblwvlu mhlw 
3 AstpdI Gru 
10

AstpdI s pYr ibMdI n 
lwau

Bilaaval Mehalaa 3 

Asattapadhee 

Ghar 10

Bilaaval, Third Mehl, 

Ashtapadees, Tenth 

House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੧੦ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

35478 832 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7255 Published: March 06/ 2014



35479 832 jgu kaUAw muiK 
cuMc igAwnu]

Jag Kooaa Mukh 

Chunch Giaan ||

The world is like a 

crow; with its beak, it 

croaks spiritual 

wisdom.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ 

ਮਨੱੁਖ ਕਾਂ (ਵਾਂਗ ਲੌਂ  ਲੌਂ  ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ) ਹੈ, (ਜਨਰਾ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ (ਹੀ) 
ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ (ਦੱਸਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਆਪਣੀ 
ਚੁੂੰ ਝ ਨਾਲ 'ਕਾਂ ਕਾਂ' ਕਰਦਾ ਹੈ)।

35480 832 AMqir loBu JUTu 
AiBmwnu]

Anthar Lobh 

Jhooth Abhimaan 

||

But deep within there 

is greed, falsehood 

and pride.

(ਪਰ ਉਸ ਚੁੂੰ ਚ-ਜਗਆਨੀ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਲੋਭ (ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, ਝੂਠ (ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, ਅਹੂੰਕਾਰ 

(ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।
35481 832 ibnu nwvY pwju 

lhgu indwin]1]
(indwin)AMq nUM Bin Naavai Paaj 

Lehag Nidhaan 

||1||

Without the Name of 

the Lord, your thin 

outer covering shall 

wear off, you fool. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ ਕੇ 

ਇਹ ਧਾਰਜਮਕ ਜਵਖਾਵਾ ਆਖ਼ਰ 

ਉੱਘੜ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

35482 832 siqgur syiv nwmu 
vsY min cIiq]

Sathigur Saev 

Naam Vasai Man 

Cheeth ||

Serving the True Guru, 

the Naam shall dwell 

in your conscious 

mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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35483 832 guru Byty hir nwmu 
cyqwvY ibnu nwvY  
hor JUTu 
prIiq]1]rhwau]

Gur Bhaettae Har 

Naam Chaethaavai 

Bin Naavai Hor 

Jhooth Pareeth 

||1|| Rehaao ||

Meeting with the 

Guru, the Name of the 

Lord comes to mind. 

Without the Name, 

other loves are false. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਿਪਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਨਾਮ (ਦੇ ਜਪਆਰ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਜਪਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35484 832 guir kihAw sw 
kwr kmwvhu]

Gur Kehiaa Saa 

Kaar Kamaavahu 

||

So do that work, which 

the Guru tells you to 

do.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਕਾਰ ਕਜਰਆ 

ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ 

(ਉਹ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ)।

35485 832 sbdu cIin@ shj 
Gir Awvhu]

Sabadh Cheenih 

Sehaj Ghar Aavahu 

||

Contemplating the 

Word of the Shabad, 

you shall come to the 

home of celestial bliss.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਕਰੋ।

35486 832 swcY nwie vfweI 
pwvhu]2]

Saachai Naae 

Vaddaaee 

Paavahu ||2||

Through the True 

Name, you shall obtain 

glorious greatness. 

||2||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) 
ਵਜਡਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ॥੨॥

35487 832 Awip n bUJY lok 
buJwvY]

bU`JY[bu`JwvY Aap N Boojhai Lok 

Bujhaavai ||

One who does not 

understand his own 

self, but still tries to 

instruct others,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ) ਆਪ 

(ਤਾਂ ਕੁਝ) ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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35488 832 mn kw AMDw AMDu 
kmwvY]

Man Kaa Andhhaa 

Andhh Kamaavai 

||

Is mentally blind, and 

acts in blindness.

ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) 
ਜਬਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਹੈ (ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ ਉਹ ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ 

ਵਾਂਗ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਵਾਲਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

35489 832 dru Gru mhlu  
Tauru kYsy 
pwvY]3]

Dhar Ghar Mehal 

Thour Kaisae 

Paavai ||3||

How can he ever find a 

home and a place of 

rest, in the Mansion of 

the Lord's Presence? 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਘਰ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਹਲ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ 
ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ 
॥੩॥

35490 832 hir jIau syvIAY 
AMqrjwmI]

Har Jeeo Saeveeai 

Antharajaamee ||

Serve the Dear Lord, 

the Inner-knower, the 

Searcher of hearts;

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ,

35491 832 Gt Gt AMqir  
ijs kI joiq 
smwnI]

Ghatt Ghatt 

Anthar Jis Kee Joth 

Samaanee ||

Deep within each and 

every heart, His Light 

is shining forth.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਿ ੋਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

35492 832 iqsu nwil ikAw 
clY phnwmI]4]

c`lY This Naal Kiaa 

Chalai 

Pehanaamee ||4||

How can anyone hide 

anything from Him? 

||4||

ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੁਕਾ-ਜਛਪਾ 
ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ॥੪॥
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35493 833 swcw nwmu swcY 
sbid jwnY]

Saachaa Naam 

Saachai Sabadh 

Jaanai ||

The True Name is 

known through the 

True Word of the 

Shabad.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ,

35494 833 AwpY Awpu imlY  
cUkY AiBmwnY]

Aapai Aap Milai 

Chookai 

Abhimaanai ||

The Lord Himself 

meets that one who 

eradicates egotistical 

pride.

ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪੇ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

35495 833 gurmuiK nwmu sdw 
sdw vKwnY]5]

Guramukh Naam 

Sadhaa Sadhaa 

Vakhaanai ||5||

The Gurmukh chants 

the Naam, forever and 

ever. ||5||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਹੀ ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

35496 833 siqguir syivAY  
dUjI durmiq 
jweI]

Sathigur Saeviai 

Dhoojee 

Dhuramath Jaaee 

||

Serving the True Guru, 

duality and evil-

mindedness are taken 

away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ (ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਖੋਟੀ 
ਮਜਤ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

35497 833 Aaugx kwit  
pwpw miq KweI]

Aougan Kaatt 

Paapaa Math 

Khaaee ||

Guilty mistakes are 

erased, and the sinful 

intellect is cleansed.

(ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਕੱਟੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਮਜਤ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

35498 833 kMcn kwieAw  
joqI joiq 
smweI]6]

Kanchan Kaaeiaa 

Jothee Joth 

Samaaee ||6||

One's body sparkles 

like gold, and one's 

light merges into the 

Light. ||6||

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਜਹਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਸਰੀਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ 
ਸੱੁਧ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) 
ਜਿੂੰ ਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੬॥
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35499 833 siqguir imilAY  
vfI vifAweI]

Sathigur Miliai 

Vaddee Vaddiaaee 

||

Meeting with the True 

Guru, one is blessed 

with glorious 

greatness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਤਾਂ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਬੜੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

35500 833 duKu kwtY ihrdY 
nwmu vsweI]

Dhukh Kaattai 

Hiradhai Naam 

Vasaaee ||

Pain is taken away, 

and the Naam comes 

to dwell within the 

heart.

(ਗੁਰੂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ 

ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

35501 833 nwim rqy sdw 
suKu pweI]7]

Naam Rathae 

Sadhaa Sukh 

Paaee ||7||

Imbued with the 

Naam, one finds 

eternal peace. ||7||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

35502 833 gurmiq mwinAw  
krxI swru]

Guramath 

Maaniaa Karanee 

Saar ||

Obeying the Gur's 

instructions, one's 

actions are purified.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਜਵਚ ਪਤੀਜਿਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਆਚਰਨ ਚੂੰਗਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

35503 833 gurmiq mwinAw  
moK duAwru]

Guramath 

Maaniaa Mokh 

Dhuaar ||

Obeying the Guru's 

Instructions, one finds 

the state of salvation.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਜਵਚ ਮਨ 

ਮੂੰ ਜਨਆਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

35504 833 nwnk gurmiq 
mwinAw prvwrY 
swDwru]8]1]3]

Naanak Guramath 

Maaniaa 

Paravaarai 

Saadhhaar 

||8||1||3||

O Nanak, those who 

follow the Guru's 

Teachings are saved, 

along with their 

families. ||8||1||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਜਵਚ ਪਤੀਜਿਆਂ (ਮਨੱੁਖ) 

ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਦੇਣ-

ਿੋਗਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧॥੩॥
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35505 833 iblwvlu mhlw 4 
AstpdIAw Gru 
11

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Bilaaval Mehalaa 4 

Asattapadheeaa 

Ghar 11

Bilaaval, Fourth Mehl, 

Ashtapadees, Eleventh 

House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੧੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

35506 833 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

35507 833 AwpY Awpu Kwie  
hau mytY An idnu 
hir rs gIq 
gveIAw]

g-veIAw Aapai Aap Khaae 

Ho Maettai 

Anadhin Har Ras 

Geeth Gaveeaa ||

One who eliminates 

his self-centeredness, 

and eradicates his ego, 

night and day sings 

the songs of the Lord's 

Love.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਆਪੇ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੀਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਜਮਟਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

35508 833 gurmuiK prcY 
kMcn kwieAw  
inrBau joqI joiq 
imleIAw]1]

im-leIAw Guramukh 

Parachai Kanchan 

Kaaeiaa Nirabho 

Jothee Joth 

Mileeaa ||1||

The Gurmukh is 

inspired, his body is 

golden, and his light 

merges into the Light 

of the Fearless Lord. 

||1||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ) 

ਪਰਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਜਹਣ 

ਕਰਕੇ) ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੋਨੇ 

ਵਰਗਾ ਸੱੁਧ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
35509 833 mY hir hir nwmu 

ADwru rmeIAw]
r-meIAw Mai Har Har Naam 

Adhhaar Rameeaa 

||

I take the Support of 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਦਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ (ਮੇਰੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ (ਬਣ 

ਜਗਆ) ਹੈ।
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35510 833 iKnu plu rih n 
skau ibnu nwvY  
gurmuiK hir hir 
pwT 
pVeIAw]1]rhw
au]

p-V@eIAw Khin Pal Rehi N 

Sako Bin Naavai 

Guramukh Har Har 

Paath Parreeaa 

||1|| Rehaao ||

I cannot live, for a 

moment, even for an 

instant, without the 

Name of the Lord; the 

Gurmukh reads the 

Sermon of the Lord, 

Har, Har. ||1||Pause||

(ਹੁਣ) ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਕ ਜਖਨ ਇਕ ਪਲ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਮੈਂ ਤਾਂ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਪਾਠ (ਹੀ) ਪੜਹਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35511 833 eyku igrhu ds 
duAwr hY jw ky  
Aih inis 
qskr pMc cor 
lgeIAw]

l-geIAw Eaek Girahu Dhas 

Dhuaar Hai Jaa 

Kae Ahinis 

Thasakar Panch 

Chor Lageeaa ||

In the one house of 

the body, there are 

ten gates; night and 

day, the five thieves 

break in.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ 

ਸਰੀਰ) ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਦਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, 

(ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜਜ਼ਆਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਜਦਨ ਰਾਤ (ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੂੰਕਾਰ) ਪੂੰਿ ਚੋਰ 

ਸੂੰਨਹ  ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

35512 833 Drmu ArQu sBu 
ihir ly jwvih  
mnmuK AMDuly 
Kbir n 
peIAw]2]

Dhharam Arathh 

Sabh Hir Lae 

Jaavehi 

Manamukh 

Andhhulae Khabar 

N Peeaa ||2||

They steal the entire 

wealth of one's 

Dharmic faith, but the 

blind, self-willed 

manmukh does not 

know it. ||2||

(ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਚੁਰਾ 
ਕੇ ਲੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ ਚੁਕੇ ਮਨ 

ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਲੁੱ ਟੇ ਿਾਣ ਦਾ) ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ॥੨॥
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35513 833 kMcn kotu bhu 
mwxik BirAw  
jwgy igAwn qiq 
ilv leIAw]

Kanchan Kott 

Bahu Maanak 

Bhariaa Jaagae 

Giaan Thath Liv 

Leeaa ||

The fortress of the 

body is overflowing 

with gold and jewels; 

when it is awakened 

by spiritual wisdom, 

one enshrines love for 

the essence of reality.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ, 

ਮਾਨੋ,) ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਕਲਹਾ (ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ) ਮੋਤੀਆਂ 

ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ 

ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਧਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ)।

35514 833 qskr hyrU Awie 
lukwny gur kY 
sbid pkiV bMiD 
peIAw]3]

Thasakar Haeroo 

Aae Lukaanae Gur 

Kai Sabadh Pakarr 

Bandhh Peeaa 

||3||

The thieves and 

robbers hide out in 

the body; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, they are 

arrested and locked 

up. ||3||

(ਇਹਨਾਂ ਹੀਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਚੁਰਾਣ 

ਲਈ ਲੁੱ ਟਣ ਲਈ ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਆ ਕੇ (ਇਸ ਜਵਚ) 

ਲੁਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ (ਸੁਚੇਤ) 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੂੰ ) ਿੜ 

ਕੇ ਬੂੰਨਹ  ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

35515 833 hir hir nwmu 
poqu boihQw Kyvtu 
sbdu guru pwir 
lMGeIAw]

(poq)ubyVI[(boihQw)jhwz
[ lM-GeIAw

Har Har Naam 

Poth Bohithhaa 

Khaevatt Sabadh 

Gur Paar 

Langheeaa ||

The Name of the 

Lord,Har,Har, is the 

boat, and the Word of 

the Guru's Shabad is 

the boatman, to carry 

us across.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਿਹਾਜ਼, (ਉਸ 

ਿਹਾਜ਼ ਦਾ) ਮਲਾਹ (ਗੁਰੂ ਦਾ) 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ, (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ (ਜਵਕਾਰਾਂ-ਭਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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35516 833 jmu jwgwqI nyiV  
n AwvY nw ko 
qskru coru 
lgeIAw]4]

l`-geIAw Jam Jaagaathee 

Naerr N Aavai Naa 

Ko Thasakar Chor 

Lageeaa ||4||

The Messenger of 

Death, the tax 

collector, does not 

even come close, and 

no thieves or robbers 

can plunder you. ||4||

ਿਮਰਾਿ-ਮਸੂਲੀਆ (ਭੀ ਉਸ 

ਦੇ) ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 
(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਕੋਈ ਚੋਰ ਭੀ ਸੂੰਨਹ  
ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ॥੪॥

35517 833 hir gux gwvY 
sdw idnu rwqI mY  
hir jsu khqy  
AMqu n lhIAw]

Har Gun Gaavai 

Sadhaa Dhin 

Raathee Mai Har 

Jas Kehathae Anth 

N Leheeaa ||

I continuously sing the 

Glorious Praises of the 

Lord,day and night; 

singing the Lord's 

Praises,I cannot find 

His limits.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ) ਸਦਾ 
ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਜਦਆਂ 

ਕਰਜਦਆਂ (ਜਸਫ਼ਜਤ ਦਾ) ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

35518 833 gurmuiK mnUAw 
iekqu Gir AwvY  
imlau guopwl  
nIswnu 
bjeIAw]5]

guopwl:guo hoVy AONkV 
ivcwly bolo[ b-jeIAw

Guramukh 

Manooaa Eikath 

Ghar Aavai Milo 

Guopaal Neesaan 

Bajeeaa ||5||

The mind of the 

Gurmukh returns to its 

own home; it meets 

the Lord of the 

Universe, to the beat 

of the celestial drum. 

||5||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਮੇਰਾ 
ਇਹ) ਮਨ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਲੋਕ-ਲਾਿ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਿਗਤ-

ਪਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੫॥
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35519 833 nYnI dyiK drsu 
mnu iqRpqY sRvn 
bwxI gur sbdu 
suxeIAw]

su-xeIAw Nainee Dhaekh 

Dharas Man 

Thripathai Sravan 

Baanee Gur 

Sabadh Suneeaa ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan with my eyes, 

my mind is satisfied; 

with my ears, I listen 

to the Guru's Bani, and 

the Word of His 

Shabad.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਮੇਰਾ) ਮਨ (ਹੋਰ ਵਾਸਨਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਮੇਰਾ) 
ਕੂੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  (ਹੀ) ਸੁਣਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

35520 833 suin suin Awqm 
dyv hY BIny ris 
ris rwm gopwl 
rveIAw]6]

r-veIAw Sun Sun Aatham 

Dhaev Hai 

Bheenae Ras Ras 

Raam Gopaal 

Raveeaa ||6||

Listening, listening, my 

soul is softened, 

delighted by His subtle 

essence, chanting the 

Name of the Lord of 

the Universe. ||6||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣ 

ਸੁਣ ਕੇ (ਮੇਰੀ) ਜਿੂੰ ਦ (ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ) ਜਭੱਿੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਮੈਂ) 
ਬੜੇ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਰਾਮ-

ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ ॥੬॥

35521 833 qRY gux mwieAw 
moih ivAwpy  
qurIAw guxu hY 
gurmuiK lhIAw]

Thrai Gun 

Maaeiaa Mohi 

Viaapae Thureeaa 

Gun Hai 

Guramukh 

Leheeaa ||

In the grip of the three 

qualities, they are 

engrossed in love and 

attachment to Maya; 

only as Gurmukh do 

they find the absolute 

quality, absorption in 

bliss.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਿੀਵ (ਸਦਾ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਉਹ) ਚੌਥਾ ਪਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ)।
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35522 833 eyk idRsit sB 
sm kir jwxY  
ndrI AwvY sBu 
bRhmu 
psreIAw]7]

ps-reIAw Eaek Dhrisatt Sabh 

Sam Kar Jaanai 

Nadharee Aavai 

Sabh Breham 

Pasareeaa ||7||

With a single, 

impartial eye, look 

upon all alike, and see 

God pervading all. 

||7||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਇਕ (ਜਪਆਰ-) 

ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੂੰ  
ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਇਹ ਪਿਤੱਖ) ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ) ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਪਸਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੭॥

35523 833 rwm nwmu hY joiq 
sbweI gurmuiK 
Awpy AlKu 
lKeIAw]

A-lKu[l-
KeIAw[AlKu:polw bolo

Raam Naam Hai 

Joth Sabaaee 

Guramukh Aapae 

Alakh Lakheeaa ||

The Light of the Lord's 

Name permeates all; 

the Gurmukh knows 

the unknowable.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਹ) 

ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਲੱਖ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ (ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ) 

ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਿੋਜਤ ਹੈ।

35524 833 nwnk dIn 
dieAwl Bey hY  
Bgiq Bwie hir 
nwim 
smeIAw]8]1]4
]

s-meIAw Naanak Dheen 

Dhaeiaal Bheae 

Hai Bhagath Bhaae 

Har Naam 

Sameeaa 

||8||1||4||

O Nanak, the Lord has 

become merciful to 

the meek; through 

loving adoration, he 

merges in the Lord's 

Name. ||8||1||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਗਤੀ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੮॥੧॥੪॥

35525 833 iblwvlu mhlw 
4]

Bilaaval Mehalaa 4 

||

Bilaaval, Fourth Mehl:
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35526 833 hir hir nwmu 
sIql jlu 
iDAwvhu hir 
cMdn vwsu sugMD 
gMDeIAw]

gM-DeIAw Har Har Naam 

Seethal Jal 

Dhhiaavahu Har 

Chandhan Vaas 

Sugandhh 

Gandhheeaa ||

Meditate on the cool 

water of the Name of 

the Lord, Har, Har. 

Perfume yourself with 

the fragrant scent of 

the Lord, the 

sandalwood tree.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾਮ 

ਠੂੰ ਢ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਿਲ ਹੈ, ਇਹ 

ਨਾਮ ਚੂੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਹੈ 

ਜਿਹੜੀ (ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਗੂੰ ਜਧਤ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

35527 834 imil sqsMgiq  
prmpdu pwieAw  
mY ihrf plws  
sMig hir 
buhIAw]1]

ihrfieMirMf, kOVw 
suBwau[ plwsplwh, 
iP`kw suBwau

Mil Sathasangath 

Param Padh 

Paaeiaa Mai 

Hiradd Palaas 

Sang Har Buheeaa 

||1||

Joining the Society of 

the Saints, I have 

obtained the supreme 

status. I am just a 

castor-oil tree, made 

fragrant by their 

association. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ ਅਜਰੂੰਡ ਤੇ ਪਲਾਹ 

(ਆਜਦਕ ਜਨਕੂੰ ਮੇ ਰੱੁਖ ਚੂੰਦਨ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਨਾਲ) ਸੁਗੂੰ ਜਧਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਜਤਵੇਂ) ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 

ਿੀਵ (ਹਜਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

35528 834 jip jgMnwQ 
jgdIs 
guseIAw]

j`gdIs[gu-seIAw Jap Jagannaathh 

Jagadhees 

Guseeaa ||

Meditate on the Lord 

of the Universe, the 

Master of the world, 

the Lord of creation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਥ, 

ਿਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ।
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35529 834 srix pry syeI 
jn aubry ijau 
pRihlwd auDwir 
smeIAw]1]rhw
au]

 pR-ihlwd[s-meIAw Saran Parae Saeee 

Jan Oubarae Jio 

Prehilaadh 

Oudhhaar 

Sameeaa ||1|| 

Rehaao ||

Those humble beings 

who seek the Lord's 

Sanctuary are saved, 

like Prahlaad; they are 

emancipated and 

merge with the Lord. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਬਚ 

ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਜਹਲਾਦ 

(ਆਜਦਕ ਭਗਤਾਂ) ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਲੀਨ 

ਕਰ ਜਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35530 834 Bwr ATwrh mih 
cMdnu aUqm cMdn 
inkit sB cMdnu 
hueIAw]

Bhaar Athaareh 

Mehi Chandhan 

Ootham Chandhan 

Nikatt Sabh 

Chandhan Hueeaa 

||

Of all plants, the 

sandalwood tree is the 

most sublime. 

Everything near the 

sandalwood tree 

becomes fragrant like 

sandalwood.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ 
ਜਵਚ ਚੂੰਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

(ਰੱੁਖ) ਹੈ, ਚੂੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ (ਉੱਗਾ 
ਹੋਇਆ) ਹਰੇਕ ਬੂਟਾ ਚੂੰਦਨ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

35531 834 swkq kUVy  
aUBsuk hUey min 
AiBmwnu ivCuiV 
dUir geIAw]2]

(aUB-su`k)KVsokV 
SrDw rUp jVH nhIN, 
BgqI rUp iC`l nhIN, 
pRym rUpI rs nhIN, 
inSkwm krmW rUp p`qy 
nhIN, Drm rUpI Pu`l 
nhIN, bRhmigAwn rUpI 
PL nhIN, SWqI rUp CW 
nhIN

Saakath Koorrae 

Oobh Suk Hooeae 

Man Abhimaan 

Vishhurr Dhoor 

Geeaa ||2||

The stubborn, false 

faithless cynics are 

dried up; their 

egotistical pride 

separates them far 

from the Lord. ||2||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਹੋਏ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਪਿਾਣੀ 
(ਉਹਨਾਂ ਰੱੁਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਧਰਤੀ ਜਵਚੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਮਲ 

ਸਕਣ ਤੇ ਭੀ) ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਸੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਅਹੂੰਕਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ) 
ਜਵਛੱੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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35532 834 hir giq imiq 
krqw Awpy jwxY  
sB ibiD hir 
hir Awip 
bneIAw]

b-neIAw Har Gath Mith 

Karathaa Aapae 

Jaanai Sabh Bidhh 

Har Har Aap 

Baneeaa ||

Only the Creator Lord 

Himself knows the 

state and condition of 

everyone; the Lord 

Himself makes all the 

arrangements.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ-ਇਹ 

ਗੱਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ। 
(ਿਗਤ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਮਰਯਾਦਾ 
ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ (ਉਸ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਸੱੁਚੇ ਿੀਵਨ ਵਲ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ)।

35533 834 ijsu siqguru Byty 
su kMcnu hovY jo 
Duir iliKAw su 
imtY n  
imteIAw]3]

im-teIAw Jis Sathigur 

Bhaettae S 

Kanchan Hovai Jo 

Dhhur Likhiaa S 

Mittai N Mitteeaa 

||3||

One who meets the 

True Guru is 

transformed into gold. 

Whatever is pre-

ordained, is not 

erased by erasing. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਿ ੋ

ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਲੇਖ (ਜਕਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ 

ਨਾਲ) ਜਮਟਾਇਆਂ ਜਮਟ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਣ ਨਾਲ 

ਹੀ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਕੂੰਚਨ ਬਣਦਾ) ਹੈ 

॥੩॥
35534 834 rqn pdwrQ 

gurmiq pwvY  
swgr Bgiq 
BMfwr Kul@eIAw]

Ku-l@eIAw Rathan 

Padhaarathh 

Guramath Paavai 

Saagar Bhagath 

Bhanddaar 

Khulheeaa ||

The treasure of jewels 

is found in the ocean 

of the Guru's 

Teachings. The 

treasure of devotional 

worship is opened to 

me.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਭਰੇ ਪਏ) 

ਹਨ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖੁਲਹੇ  
ਪਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਗੁਣ-) ਰਤਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7269 Published: March 06/ 2014



35535 834 gur crxI iek 
srDw aupjI mY 
hir gux khqy 
iqRpiq n 
BeIAw]4]

Gur Charanee Eik 

Saradhhaa 

Oupajee Mai Har 

Gun Kehathae 

Thripath N Bheeaa 

||4||

Focused on the Guru's 

Feet, faith wells up 

within me; chanting 

the Glorious Praises of 

the Lord, I hunger for 

more. ||4||

(ਵੇਖੋ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ 

(ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜਪਆਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਹੁਣ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੪॥

35536 834 prm bYrwgu inq 
inq hir iDAwey  
mY hir gux khqy 
BwvnI khIAw]

Param Bairaag 

Nith Nith Har 

Dhhiaaeae Mai 

Har Gun Kehathae 

Bhaavanee 

Keheeaa ||

I am totally detached, 

continually, 

continuously 

meditating on the 

Lord; chanting the 

Glorious Praises of the 

Lord, I express my love 

for Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਲਗਨ 

ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਜਦਆਂ ਗਾਂਜਦਆਂ ਜਿਹੜਾ 
ਜਪਆਰ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਬਜਣਆ 

ਹੈ, ਮੈਂ (ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ) 

ਦੱਜਸਆ ਹੈ।
35537 834 bwr bwr iKnu 

iKnu plu khIAY  
hir pwru n pwvY  
prY preIAw]5]

p-reIAw Baar Baar Khin 

Khin Pal Keheeai 

Har Paar N Paavai 

Parai Pareeaa 

||5||

Time and time again, 

each and every 

moment and instant, I 

express it. I cannot 

find the Lord's limits; 

He is the farthest of 

the far. ||5||

ਸੋ, ਹੇ ਭਾਈ! ਮੁੜ ਮੁੜ, ਹਰੇਕ 

ਜਖਨ, ਹਰੇਕ ਪਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

(ਪਰ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ (ਦੀ ਹਸਤੀ) 
ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਹ ਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੫॥
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35538 834 swsq byd purwx 
pukwrih Drmu 
krhu Ktu krm 
idRVeIAw]

idR-VeIAw Saasath Baedh 

Puraan Pukaarehi 

Dhharam Karahu 

Khatt Karam 

Dhrirreeaa ||

The Shaastras, the 

Vedas and the 

Puraanas advise 

righteous actions, and 

the performance of 

the six religious rituals.

ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ ਪੁਰਾਣ 

(ਆਜਦਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਇਸੇ 

ਗੱਲ ਉੱਤੇ) ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਜਕ 

ਖਟ-ਕਰਮੀ) ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ 

ਕਰੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਧਾਰਜਮਕ 

ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਜਕਆਈ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।

35539 834 mnmuK pwKMif 
Brim ivgUqy loB 
lhir nwv Bwir 
bufeIAw]6]

bu`-feIAw Manamukh 

Paakhandd 

Bharam Vigoothae 

Lobh Lehar Naav 

Bhaar Buddeeaa 

||6||

The hypocritical, self-

willed manmukhs are 

ruined by doubt; in 

the waves of greed, 

their boat is heavily 

loaded, and it sinks. 

||6||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਇਸੇ) ਪਾਖੂੰਡ 

ਜਵਚ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ (ਪੈ ਕੇ) 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) ਬੇੜੀ (ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਪਾਖੂੰਡ ਦੇ) ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੋਭ ਦੀ 
ਲਜਹਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੬॥
35540 834 nwmu jphu nwmy 

giq pwvhu  
isimRiq swsqR 
nwmu idRVeIAw]

ism-i Riq Naam Japahu 

Naamae Gath 

Paavahu Simrith 

Saasathr Naam 

Dhrirreeaa ||

So chant the Naam, 

the Name of the Lord, 

and through the 

Naam, find 

emancipation. The 

Simritees and 

Shaastras recommend 

the Naam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਪੱਕਾ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖੋ, (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ) 
ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ ਹੈ।
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35541 834 haumY jwie q 
inrmlu hovY  
gurmuiK prcY 
prmpdu 
peIAw]7]

Houmai Jaae Th 

Niramal Hovai 

Guramukh 

Parachai Param 

Padh Peeaa ||7||

Eradicating egotism, 

one becomes pure. 

The Gurmukh is 

inspired, and obtains 

the supreme status. 

||7||

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵੱਤਰ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ) 

ਪਤੀਿਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

35542 834 iehu jgu vrnu 
rUpu sBu qyrw ijqu 
lwvih sy krm 
kmeIAw]

j`gu, k-meIAw Eihu Jag Varan 

Roop Sabh 

Thaeraa Jith 

Laavehi Sae Karam 

Kameeaa ||

This world, with its 

colors and forms, is all 

Yours, O Lord; as You 

attach us, so do we do 

our deeds.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂੰਗ 

ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ ਕਰਮ ਿੀਵ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।

35543 834 nwnk jMq vjwey 
vwjih ijqu BwvY 
iqqu rwih 
cleIAw]8]2]
5]

c-leIAw Naanak Janth 

Vajaaeae Vaajehi 

Jith Bhaavai Thith 

Raahi Chaleeaa 

||8||2||5||

O Nanak, we are the 

instruments upon 

which He plays; as He 

wills, so is the path we 

take. ||8||2||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿੀਵ (ਤੇਰੇ 

ਵਾਿ ੇਹਨ) ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਵਿਾਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਜਤਵੇਂ ਵੱਿਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹ 

ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿੀਵ ਤੁਰਦੇ 

ਹਨ ॥੮॥੨॥੫॥

35544 834 iblwvlu mhlw 
4]

Bilaaval Mehalaa 4 

||

Bilaaval, Fourth Mehl:
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35545 834 gurmuiK Agm 
Agocru 
iDAwieAw hau 
bil bil  
siqgur siq 
purKeIAw]

pur-KeIAw Guramukh Agam 

Agochar 

Dhhiaaeiaa Ho Bal 

Bal Sathigur Sath 

Purakheeaa ||

The Gurmukh 

meditates on the 

Inaccessible, 

Unfathomable Lord. I 

am a sacrifice, a 

sacrifice to the True 

Guru, the True Primal 

Being.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾ ਪੁਰਖ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਮੈਂ ਉਸ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਕ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

35546 834 rwm nwmu myrY 
pRwix vswey  
siqgur pris  
hir nwim 
smeIAw]1]

s-meIAw Raam Naam 

Maerai Praan 

Vasaaeae Sathigur 

Paras Har Naam 

Sameeaa ||1||

He has brought the 

Lord's Name to dwell 

upon my breath of 

life; meeting with the 

True Guru, I am 

absorbed into the 

Lord's Name. ||1||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਸੁਆਸ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਛੁਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਮੈਂ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

35547 834 jn kI tyk hir 
nwmu itkeIAw]

it-keIAw Jan Kee Ttaek Har 

Naam Ttikeeaa ||

The Name of the Lord 

is the only Support of 

His humble servants.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਮੈਂ) ਦਾਸ (ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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35548 834 siqgur kI Dr 
lwgw jwvw gur 
ikrpw qy hir 
dru 
lhIAw]1]rhwau
]

Sathigur Kee 

Dhhar Laagaa 

Jaavaa Gur 

Kirapaa Thae Har 

Dhar Leheeaa 

||1|| Rehaao ||

I shall live under the 

protection of the True 

Guru. By Guru's Grace, 

I shall attain the Court 

of the Lord. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜ ਕੇ 

(ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ ਤੇ) ਤੁਜਰਆ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਮਹਲ) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35549 834 iehu srIru krm 
kI DrqI gurmuiK 
miQ miQ qqu 
kFeIAw]

miQ:polw bolo[ k-
FeIAw

Eihu Sareer Karam 

Kee Dhharathee 

Guramukh Mathh 

Mathh Thath 

Kadteeaa ||

This body is the field 

of karma; the 

Gurmukhs plow and 

work it, and harvest 

the essence.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ (ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ 

(ਇਕ ਅਜਿਹੀ) ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਜਵਚ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ) 

ਕਰਮ (-ਬੀਿ) ਬੀਿੇ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ। (ਜਿਵੇਂ) ਦੱੁਧ ਨੂੂੰ  ਜਰੜਕ 

ਜਰੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲਈਦਾ 
ਹੈ (ਜਤਵੇਂ,) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ 

ਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੋਧ ਸੋਧ ਕੇ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈਦਾ ਹੈ)।

35550 834 lwlu jvyhr nwmu 
pRgwisAw BWfY 
Bwau pvY iqqu 
AeIAw]2]

Laal Javaehar 

Naam Pragaasiaa 

Bhaanddai Bhaao 

Pavai Thith Aeeaa 

||2||

The priceless jewel of 

the Naam becomes 

manifest, and it pours 

into their vessels of 

love. ||2||

(ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਮਹਾਨ 

ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਪਰਗਟ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ (ਜਹਰਦਾ-) ਭਾਂਡੇ 

ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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35551 834 dwsin dws dws 
hoie rhIAY jo 
jn rwm Bgq 
inj BeIAw]

Dhaasan Dhaas 

Dhaas Hoe 

Reheeai Jo Jan 

Raam Bhagath Nij 

Bheeaa ||

Become the slave of 

the slave of the slave, 

of that humble being 

who has become the 

devotee of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਖ਼ਾਸ ਭਗਤ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ 

ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

35552 834 mnu buiD Arip 
Drau gur AwgY  
gur prswdI mY 
AkQu 
kQeIAw]3]

A-kQu:polw bolo[k-
QeIAw

Man Budhh Arap 

Dhharo Gur Aagai 

Gur Parasaadhee 

Mai Akathh 

Kathheeaa ||3||

I dedicate my mind 

and intellect, and 

place them in offering 

before my Guru; by 

Guru's Grace, I speak 

the Unspoken. ||3||

ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 

(ਆਪਣਾ) ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਭੇਟਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੩॥

35553 834 mnmuK mwieAw 
moih ivAwpy iehu 
mnu iqRsnw jlq 
iqKeIAw]

iq-KeIAw Manamukh 

Maaeiaa Mohi 

Viaapae Eihu Man 

Thrisanaa Jalath 

Thikheeaa ||

The self-willed 

manmukhs are 

engrossed in 

attachment to Maya; 

their minds are thirsty, 

burning with desire.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਇਹ 

ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
(ਦੀ ਅੱਗ) ਜਵਚ ਸੜਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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35554 834 gurmiq nwmu  
AMimRq jlu 
pwieAw Agin 
buJI gur sbid 
buJeIAw]4]

buJI[bu-JeIAw:polw bolo Guramath Naam 

Anmrith Jal 

Paaeiaa Agan 

Bujhee Gur 

Sabadh Bujheeaa 

||4||

Following the Guru's 

Teachings, I have 

obtained the 

Ambrosial Water of 

the Naam, and the fire 

has been put out. The 

Word of the Guru's 

Shabad has put it out. 

||4||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਲੱਭ ਜਲਆ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਬੱੁਝ ਗਈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੁਝਾ ਜਦੱਤੀ 
॥੪॥

35555 834 iehu mnu nwcY  
siqgur AwgY  
Anhd sbd Duin 
qUr vjeIAw]

v-jeIAw Eihu Man Naachai 

Sathigur Aagai 

Anehadh Sabadh 

Dhhun Thoor 

Vajeeaa ||

This mind dances 

before the True Guru. 

The unstruck sound 

current of the Shabad 

resounds, vibrating 

the celestial melody.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਇਹ ਮਨ ਜਿਧਰ ਗੁਰੂ ਤੋਰਦਾ 
ਹੈ ਉਧਰ ਤੁਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌ ਦੇ 

ਇਕ-ਰਸ (ਮਾਨੋ) ਵਾਿੇ ਵੱਿਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

35556 835 hir hir ausqiq 
krY idnu rwqI  
riK riK crx  
hir qwl 
pUreIAw]5]

pU-reIAw Har Har Ousathath 

Karai Dhin 

Raathee Rakh 

Rakh Charan Har 

Thaal Pooreeaa 

||5||

I praise the Lord, day 

and night, moving my 

feet to the beat of the 

drum. ||5||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਵਸਾ ਕੇ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਿੀਵਨ-ਤੋਰ) ਤਾਲ-ਜਸਰ 

ਤੁਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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35557 835 hir kY rMig rqw 
mnu gwvY ris 
rswl ris sbdu 
rveIAw]

r-veIAw Har Kai Rang 

Rathaa Man 

Gaavai Ras Rasaal 

Ras Sabadh 

Raveeaa ||

Imbued with the 

Lord's Love, my mind 

sings His Praise, 

joyfully chanting the 

Shabad, the source of 

nectar and bliss.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ (ਪਿੇਮ-) ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ) ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਸੁਆਦ ਨਾਲ 

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

35558 835 inj Gir Dwr 
cuAY Aiq inrml  
ijin pIAw iqn 
hI suKu 
lhIAw]6]

Nij Ghar Dhhaar 

Chuai Ath Niramal 

Jin Peeaa Thin Hee 

Sukh Leheeaa 

||6||

The stream of 

immaculate purity 

flows through the 

home of the self 

within; one who drinks 

it in, finds peace. ||6||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ) ਬੜੀ ਸਾਫ਼-

ਸੁਥਰੀ ਧਾਰ ਚੋਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਇਹ ਨਾਮ-

ਿਲ) ਪੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ 
॥੬॥

35559 835 mn hiT krm 
krY AiBmwnI  
ijau bwlk bwlU 
Gr ausreIAw]

aus-reIAw Manehath Karam 

Karai Abhimaanee 

Jio Baalak Baaloo 

Ghar Ousareeaa ||

The stubborn-minded, 

egotistical, proud-

minded person 

performs rituals, but 

these are like sand 

castles built by 

children.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ (ਜਮੱਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ) ਮਾਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਉੱਦਮ ਜਿਰ 

ਇਉਂ ਹੀ ਹਨ) ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਰੇਤ 

ਦੇ ਘਰ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ।
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35560 835 AwvY lhir smuMd 
swgr kI iKn 
mih iBMn iBMn 
Fih peIAw]7]

Aavai Lehar 

Samundh Saagar 

Kee Khin Mehi 

Bhinn Bhinn Dtehi 

Peeaa ||7||

When the waves of 

the ocean come in, 

they crumble and 

dissolve in an instant. 

||7||

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਜਹਰ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ, ਉਹ ਘਰ ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ ਜਕਣਕਾ ਜਕਣਕਾ ਹੋ 

ਕੇ ਢਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥

35561 835 hir sru swgru 
hir hY Awpy iehu 
jgu hY sBu Kylu 
KyleIAw]

Ky-leIAw Har Sar Saagar Har 

Hai Aapae Eihu Jag 

Hai Sabh Khael 

Khaeleeaa ||

The Lord is the pool, 

and the Lord Himself is 

the ocean; this world 

is all a play which He 

has staged.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਨ ਦਾ) ਸਰੋਵਰ ਹੈ, 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਉਸ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਹਨ)।

35562 835 ijau jl qrMg 
jlu jlih 
smwvih nwnk 
Awpy Awip 
rmeIAw]8]3]6
]

r-meIAw Jio Jal Tharang Jal 

Jalehi Samaavehi 

Naanak Aapae Aap 

Rameeaa 

||8||3||6||

As the waves of water 

merge into the water 

again, O Nanak, so 

does He merge into 

Himself. ||8||3||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ) 

ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦਾ) ਪਾਣੀ (ਹੀ ਹਨ) ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ 

(ਹਰ ਥਾਂ) ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ 

॥੮॥੩॥੬॥

35563 835 iblwvlu mhlw 
4]

Bilaaval Mehalaa 4 

||

Bilaaval, Fourth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7278 Published: March 06/ 2014



35564 835 siqguru prcY  
min muMdRw pweI  
gur kw sbdu  
qin Bsm 
idRVeIAw]

idR-VeIAw Sathigur Parachai 

Man Mundhraa 

Paaee Gur Kaa 

Sabadh Than 

Bhasam 

Dhrirreeaa ||

My mind wears the 

ear-rings of the True 

Guru's acquaintance; I 

apply the ashes of the 

Word of the Guru's 

Shabad to my body.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ) 

ਗੁਰੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਇਹ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਿੋਗੀਆਂ 

ਵਾਲੀ) ਮੁੂੰ ਦਿਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੱਕਾ 
ਜਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਇਹ 

ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ) ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ 

ਸੁਆਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

35565 835 Amr ipMf Bey 
swDUsMig jnm 
mrx doaU imit 
geIAw]1]

geI-Aw Amar Pindd Bheae 

Saadhhoo Sang 

Janam Maran 

Dhooo Mitt Geeaa 

||1||

By body has become 

immortal, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. Both birth 

and death have come 

to an end for me. 

||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਅਤੇ 

ਮੌਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੱੁਕ ਗਏ ਹਨ 

॥੧॥

35566 835 myry mn  
swDsMgiq imil 
rhIAw]

Maerae Man 

Saadhhasangath 

Mil Reheeaa ||

O my mind, remain 

united with the Saadh 

Sangat.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ (ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ)
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35567 835 ikRpw krhu 
mDsUdn mwDau mY 
iKnu iKnu swDU 
crx 
pKeIAw]1]rhw
au]

p-KeIAw Kirapaa Karahu 

Madhhasoodhan 

Maadhho Mai 

Khin Khin 

Saadhhoo Charan 

Pakheeaa ||1|| 

Rehaao ||

Be merciful to me, O 

Lord; each and every 

instant, let me wash 

the Feet of the Holy. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਧਸੂਦਨ! ਹੇ ਮਾਧੋ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਰਹਾਂ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਹਾਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35568 835 qjY igrsqu  
BieAw bnvwsI  
ieku iKnu mnUAw 
itkY n  
itkeIAw]

ig-rsqu, B-ieAw, it-
keIAw

Thajai Girasath 

Bhaeiaa Ban 

Vaasee Eik Khin 

Manooaa Ttikai N 

Ttikeeaa ||

Forsaking family life, 

he wanders in the 

forest, but his mind 

does not remain at 

rest, even for an 

instant.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਜਗਿਹਸਤ ਛੱਡ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿੂੰਗਲ ਦਾ ਵਾਸੀ ਿਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ (ਤਾਂ) 
ਜਟਕਾਇਆਂ ਇਕ ਜਖਨ ਵਾਸਤੇ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਟਕਦਾ।

35569 835 Dwvqu Dwie qdy 
Gir AwvY hir 
hir swDU srix 
pveIAw]2]

 p-veIAw Dhhaavath 

Dhhaae Thadhae 

Ghar Aavai Har 

Har Saadhhoo 

Saran Paveeaa 

||2||

The wandering mind 

returns home, only 

when it seeks the 

Sanctuary of the Lord's 

Holy people. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਮਨ 

ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਟਕਾਉ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

35570 835 DIAw pUq Coif 
sMinAwsI Awsw 
Aws min bhuqu 
kreIAw]

k-reIAw Dhheeaa Pooth 

Shhodd 

Sanniaasee Aasaa 

Aas Man Bahuth 

Kareeaa ||

The Sannyaasi 

renounces his 

daughters and sons, 

but his mind still 

conjures up all sorts of 

hopes and desires.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਧੀਆਂ ਪੱੁਤਰ (ਪਰਵਾਰ) ਛੱਡ 

ਕੇ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਿਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਰ ਭੀ ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਬਣਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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35571 835 Awsw Aws krY  
nhI bUJY gur kY 
sbid inrws suKu 
lhIAw]3]

bU`JY Aasaa Aas Karai 

Nehee Boojhai 

Gur Kai Sabadh 

Niraas Sukh 

Leheeaa ||3||

With these hopes and 

desires, he still does 

not understand, that 

only through the Word 

of the Guru's Shabad 

does one become free 

of desires, and find 

peace. ||3||

ਜਨਿੱਤ ਆਸਾਂ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਸਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ, ਹਾਂ! 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ 
ਉਤਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥

35572 835 aupjI qrk  
idgMbru hoAw mnu 
dh ids cil 
cil gvnu 
kreIAw]

k-reIAw Oupajee Tharak 

Dhiganbar Hoaa 

Man Dheh Dhis 

Chal Chal Gavan 

Kareeaa ||

When detachment 

from the world wells 

up within, he become 

a naked hermit, but 

still, his mind roams, 

wanders and rambles 

in the ten directions.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਅਜਿਹਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਦੁਨੀਆ 

ਵਲੋਂ) ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਨਾਂਗਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਜਿਰ ਭੀ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

35573 835 pRBvnu krY bUJY 
nhI iqRsnw imil 
sMig swD dieAw 
Gru lhIAw]4]

bUJY:polw bolo[ pR-Bvnu Prabhavan Karai 

Boojhai Nehee 

Thrisanaa Mil Sang 

Saadhh Dhaeiaa 

Ghar Leheeaa 

||4||

He wanders around, 

but his desires are not 

satisfied; joining the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

he finds the house of 

kindness and 

compassion. ||4||

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ) 

ਰਟਨ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਜਿਰ 

ਭੀ) ਨਹੀਂ ਜਮਟਦੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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35574 835 Awsx isD 
isKih bhuqyry  
min mwgih iriD 
isiD cytk 
cytkeIAw]

is`Kih[cyt-keIAw Aasan Sidhh 

Sikhehi 

Bahuthaerae Man 

Maagehi Ridhh 

Sidhh Chaettak 

Chaettakeeaa ||

The Siddhas learn 

many Yogis postures, 

but their minds still 

yearn for riches, 

miraculous powers 

and energy.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ ਿੋਗੀ ਅਨੇਕਾਂ ਆਸਣ 

ਜਸੱਖਦੇ ਹਨ {ਸ਼ੀਰਸ਼-ਆਸਣ, 

ਪਦਮ-ਆਸਣ ਆਜਦਕ}, ਪਰ 

ਉਹ ਭੀ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਨਾਟਕ-

ਚੇਟਕ ਹੀ ਮੂੰਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਿਨਤਾ 
ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਪਾ 
ਸਕਣ)।

35575 835 iqRpiq sMqoKu min 
sWiq n AwvY  
imil swDU 
iqRpiq hir nwim 
isiD peIAw]5]

Thripath Santhokh 

Man Saanth N 

Aavai Mil 

Saadhhoo 

Thripath Har 

Naam Sidhh Peeaa 

||5||

Satisfaction, 

contentment and 

tranquility do not 

come to their minds; 

but meeting the Holy 

Saints, they are 

satisfied, and through 

the Name of the Lord, 

spiritual perfection is 

attained. ||5||

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਮਾਇਆ 

ਵਲੋਂ ਜਤਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਤੋਖ ਨਹੀਂ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ, ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਨੱੁਖ ਜਤਿਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸਿਲਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥

35576 835 AMfj jyrj syqj 
auqBuj siB vrn 
rUp jIA jMq 
aupeIAw]

au-peIAw Anddaj Jaeraj 

Saethaj Outhabhuj 

Sabh Varan Roop 

Jeea Janth 

Oupeeaa ||

Life is born from the 

egg, from the womb, 

from sweat and from 

the earth; God created 

the beings and 

creatures of all colors 

and forms.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅੂੰ ਜਡਆਂ ਜਵਚੋਂ ਿੂੰ ਮਣ 

ਵਾਲੇ, ਜਿਓਰ ਜਵਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ, ਮੁੜਹਕੇ ਜਵਚੋਂ ਿੂੰ ਮਣ ਵਾਲੇ, 

ਧਰਤੀ ਜਵਚੋਂ ਿੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ-ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਰੂੰਗਾਂ ਦੇ 

ਿੀਅ-ਿੂੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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35577 835 swDU srix prY so 
aubrY KqRI 
bRwhmxu sUdu vYsu 
cMfwlu 
cMfeIAw]6]

cM-feIAw Saadhhoo Saran 

Parai So Oubarai 

Khathree 

Braahaman Soodh 

Vais Chanddaal 

Chanddeeaa ||6||

One who seeks the 

Sanctuary of the Holy 

is saved, whether he is 

a Kh'shaatriya, a 

Brahmin, a Soodra, a 

Vaishya or the most 

untouchable of the 

untouchables. ||6||

(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਿੀਵ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੱਤਿੀ 
ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਿਾਹਮਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ 

ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ 

ਮਹਾ ਚੂੰਡਾਲ ਹੈ ॥੬॥

35578 835 nwmw jYdyau kMbIru 
iqRlocnu Aaujwiq 
rivdwsu cimAwru 
cmeIAw]

c-meIAw spu`qR[ 
AaujwiqnIc-jwq (2. 
Aau jwiq)

Naamaa Jaidhaeo 

Kanbeer 

Thrilochan 

Aoujaath 

Ravidhaas 

Chamiaar 

Chameeaa ||

Naam Dayv, Jai Dayv, 

Kabeer, Trilochan and 

Ravi Daas the low-

caste leather-worker,

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮਦੇਵ, ਿੈਦੇਓ, 

ਕਬੀਰ, ਜਤਿਲੋਚਨ, ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ 

ਵਾਲਾ ਰਜਵਦਾਸ ਚਮਾਰ,

35579 835 jo jo imlY swDU 
jn sMgiq Dnu 
DMnw jtu sYxu 
imilAw hir 
deIAw]7]

deIAwpRyrk vwihgurU Jo Jo Milai 

Saadhhoo Jan 

Sangath Dhhan 

Dhhannaa Jatt 

Sain Miliaa Har 

Dheeaa ||7||

Blessed Dhanna and 

Sain; all those who 

joined the humble 

Saadh Sangat, met the 

Merciful Lord. ||7||

ਧੂੰਨਾ ਿੱਟ, ਸੈਣ (ਨਾਈ)- 

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਬਣਦਾ ਜਗਆ, ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ 

ਸੋਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਜਪਆ ॥੭॥
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35580 835 sMq jnw kI hir 
pYj rKweI Bgiq 
vClu AMgIkwru 
kreIAw]

k-reIAw Santh Janaa Kee 

Har Paij Rakhaaee 

Bhagath Vashhal 

Angeekaar 

Kareeaa ||

The Lord protects the 

honor of His humble 

servants; He is the 

Lover of His devotees - 

He makes them His 

own.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ 
ਲਾਿ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਆਇਆ 

ਹੈ।

35581 835 nwnk srix pry 
jgjIvn hir 
hir ikrpw Dwir 
rKeIAw]8]4]7
]

j`gjIvn, r-KeIAw Naanak Saran 

Parae Jagajeevan 

Har Har Kirapaa 

Dhhaar Rakheeaa 

||8||4||7||

Nanak has entered the 

Sanctuary of the Lord, 

the Life of the world, 

who has showered His 

Mercy upon him, and 

saved him. 

||8||||4||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਜਿਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੪॥੭॥

35582 835 iblwvlu mhlw 
4]

Bilaaval Mehalaa 4 

||

Bilaaval, Fourth Mehl:

35583 835 AMqir ipAws 
auTI pRB kyrI  
suix gur bcn  
min qIr 
lgeIAw]

l`-geIAw Anthar Piaas 

Outhee Prabh 

Kaeree Sun Gur 

Bachan Man Theer 

Lageeaa ||

The thirst for God has 

welled up deep within 

me; hearing the Word 

of the Guru's 

Teachings, my mind is 

pierced by His arrow.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ 

ਕੇ (ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ (ਜਬਰਹੋਂ ਦੇ) ਤੀਰ 

ਵੱਿ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ।
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35584 836 mn kI ibrQw  
mn hI jwxY  
Avru ik jwxY ko 
pIr preIAw]1]

p-reIAw Man Kee 

Birathhaa Man 

Hee Jaanai Avar K 

Jaanai Ko Peer 

Pareeaa ||1||

The pain of my mind is 

known only to my own 

mind; who can know 

the pain of another? 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਦੀ (ਇਸ 

ਵੇਲੇ ਦੀ) ਪੀੜਾ ਨੂੂੰ  (ਮੇਰਾ 
ਆਪਣਾ) ਮਨ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਾਈ ਪੀੜ ਨੂੂੰ  ਕੀਹ 

ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੧॥

35585 836 rwm guir mohin  
moih mnu leIAw]

Raam Gur Mohan 

Mohi Man Leeaa 

||

The Lord, the Guru, 

the Enticer, has 

enticed my mind.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਰਾਮ! ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਮੇਰਾ) ਮਨ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।

35586 836 hau Awkl ibkl 
BeI gur dyKy hau 
lot pot hoie 
peIAw]1]rhwau
]

Awkl ibkl:polw bolo Ho Aakal Bikal 

Bhee Gur 

Dhaekhae Ho Lott 

Pott Hoe Peeaa 

||1|| Rehaao ||

I am stunned and 

amazed, gazing upon 

my Guru; I have 

entered the realm of 

wonder and bliss. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ (ਹੁਣ) 

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ-ਜਸਆਣਪ 

ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ 
ਆਪ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ (ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਤੇ 

ਮੇਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35587 836 hau inrKq 
iPrau siB dys 
idsMqr mY pRB 
dyKn ko bhuqu 
min ceIAw]

Ho Nirakhath Firo 

Sabh Dhaes 

Dhisanthar Mai 

Prabh Dhaekhan 

Ko Bahuth Man 

Cheeaa ||

I wander around, 

exploring all lands and 

foreign countries; 

within my mind, I have 

such a great longing to 

see my God.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ 

ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ 

ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂਤਰਾਂ ਜਵਚ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਭਾਲਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹਾਂ (ਸਾਂ)।
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35588 836 mnu qnu kwit 
dyau gur AwgY  
ijin hir pRB 
mwrgu pMQu 
idKeIAw]2]

id-KeIAw Man Than Kaatt 

Dhaeo Gur Aagai 

Jin Har Prabh 

Maarag Panthh 

Dhikheeaa ||2||

I sacrifice my mind and 

body to the Guru, who 

has shown me the 

Way, the Path to my 

Lord God. ||2||

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਵਖਾਲ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਤਨ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹਾਂ (ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ) ॥੨॥

35589 836 koeI Awix sdysw 
dyie pRB kyrw  
ird AMqir min 
qin mIT 
lgeIAw]

l`-geIAw Koee Aan 

Sadhaesaa Dhaee 

Prabh Kaeraa Ridh 

Anthar Man Than 

Meeth Lageeaa ||

If only someone would 

bring me news of God; 

He seems so sweet to 

my heart, mind and 

body.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਹੁਣ ਿੇ) ਕੋਈ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਲਆ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਤਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

35590 836 msqku kwit dyau 
crxw qil jo 
hir pRBu myly  
myil 
imleIAw]3]

im-leIAw Masathak Kaatt 

Dhaeo Charanaa 

Thal Jo Har Prabh 

Maelae Mael 

Mileeaa ||3||

I would cut off my 

head and place it 

under the feet of that 

one who leads me to 

meet and unite with 

my Lord God. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਿਣ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ 
॥੩॥
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35591 836 clu clu sKI hm 
pRBu prboDh gux 
kwmx kir hir 
pRBu lhIAw]

Chal Chal Sakhee 

Ham Prabh 

Parabodhheh Gun 

Kaaman Kar Har 

Prabh Leheeaa ||

Let us go, O my 

companions, and 

understand our God; 

with the spell of 

virtue, let us obtain 

our Lord God.

ਹੇ ਸਖੀ! ਆ ਤੁਰ, ਹੇ ਸਖੀ! ਆ 

ਤੁਰ, ਅਸੀਂ (ਚੱਲ ਕੇ) ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਜਪਆਰ) ਨੂੂੰ  ਜਹਲੂਣਾ ਦੇਈਏ, 

(ਆਤਮਕ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਮਣ ਪਾ 
ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰੀਏ।

35592 836 Bgiq vClu auAw 
ko nwmu khIAqu 
hY srix pRBU 
iqsu pwCY 
peIAw]4]

Bhagath Vashhal 

Ouaa Ko Naam 

Keheeath Hai 

Saran Prabhoo 

This Paashhai 

Peeaa ||4||

He is called the Lover 

of His devotees; let us 

follow in the footsteps 

of those who seek 

God's Sanctuary. ||4||

'ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ'-ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਹੇ ਸਖੀ! ਆ) 

ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਿਾਈਏ, ਉਸ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਡੱਗ ਪਈਏ ॥੪॥

35593 836 iKmw sIgwr kry 
pRB KusIAw min 
dIpk gur 
igAwnu bleIAw]

b-leIAw Khimaa Seegaar 

Karae Prabh 

Khuseeaa Man 

Dheepak Gur 

Giaan Baleeaa ||

If the soul-bride 

adorns herself with 

compassion and 

forgiveness, God is 

pleased, and her mind 

is illumined with the 

lamp of the Guru's 

wisdom.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਜਖਮਾ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸਿਾਵਟ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਮਲੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ (ਦਾ) ਦੀਵਾ ਿਗਾਂਦੀ ਹੈ,
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35594 836 ris ris Bog 
kry pRBu myrw hm 
iqsu AwgY jIau 
kit kit 
peIAw]5]

Ras Ras Bhog 

Karae Prabh 

Maeraa Ham This 

Aagai Jeeo Katt 

Katt Peeaa ||5||

With happiness and 

ecstasy, my God 

enjoys her; I offer 

each and every bit of 

my soul to Him. ||5||

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਉਸ ਉਤੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਜਮਲਾਪ ਨੂੂੰ  ਬੜੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਸਹੇਲੀ! ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਵਾਰਨੇ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ 
॥੫॥

35595 836 hir hir hwru 
kMiT hY binAw  
mnu moqIcUru vf 
ghn ghneIAw]

(moqIcUru)m`Qy dw 
gihxw[gh-neIAw

Har Har Haar 

Kanth Hai Baniaa 

Man 

Motheechoor 

Vadd Gehan 

Gehaneeaa ||

I have made the Name 

of the Lord, Har, Har, 

my necklace; my mind 

tinged with devotion is 

the intricate ornament 

of crowning glory.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ (ਦੀ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ 

ਯਾਦ) ਦਾ ਹਾਰ ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) 
ਗਲ ਜਵਚ ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ (ਯਾਦ 

ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੋ 

ਚੁਜਕਆ ਆਪਣਾ) ਮਨ ਮੈਂ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਤੀਚੂਰ ਗਜਹਣਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ।

35596 836 hir hir srDw 
syj ivCweI pRBu 
Coif n skY bhuqu 
min BeIAw]6]

Har Har Saradhhaa 

Saej Vishhaaee 

Prabh Shhodd N 

Sakai Bahuth Man 

Bheeaa ||6||

I have spread out my 

bed of faith in the 

Lord, Har, Har. I 

cannot abandon Him - 

my mind is filled with 

such a great love for 

Him. ||6||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਧਾ ਦੀ ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੇਿ 

ਜਵਛਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਹੁਣ ਤੈਨੂੂੰ  
ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਕ ਉਹ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੬॥
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35597 836 khY pRBu Avru  
Avru ikCu kIjY  
sBu bwid sIgwru 
Pokt PokteIAw]

Pok-teIAw Kehai Prabh Avar 

Avar Kishh Keejai 

Sabh Baadh 

Seegaar Fokatt 

Fokatteeaa ||

If God says one thing, 

and the soul-bride 

does something else, 

then all her 

decorations are 

useless and false.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਿੇ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ, 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਕੁਝ ਹੋਰ 

ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ (ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਜਸੂੰਗਾਰ 

(ਸਾਰਾ ਧਾਰਜਮਕ ਉੱਦਮ) 

ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਬਲਕੁਲ ਿੋਕਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
35598 836 kIE sIgwru 

imlx kY qweI  
pRBu lIE 
suhwgin QUk muiK 
peIAw]7]

qWeIN Keeou Seegaar 

Milan Kai Thaaee 

Prabh Leeou 

Suhaagan Thhook 

Mukh Peeaa ||7||

She may adorn herself 

to meet her Husband 

Lord, but still, only the 

virtuous soul-bride 

meets God, and the 

other's face is spat 

upon. ||7||

(ਉਸ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ ਤਾਂ ਥੱੁਕਾਂ 
ਹੀ ਪਈਆਂ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਤਾਂ 
(ਜਕਸੇ ਹੋਰ) ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਜਲਆ ॥੭॥

35599 836 hm cyrI qU Agm 
gusweI ikAw hm 
krh qyrY vis 
peIAw]

gusWeIN v`is Ham Chaeree 

Thoo Agam 

Gusaaee Kiaa Ham 

Kareh Thaerai Vas 

Peeaa ||

I am Your hand-

maiden, O Inaccessible 

Lord of the Universe; 

what can I do by 

myself? I am under 

Your power.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ 

ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ 
ਖਸਮ ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ (ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਹਾਂ।
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35600 836 dieAw dIn 
krhu riK lyvhu  
nwnk hir gur 
srix smeIAw 
]8]5]8]

s-meIAw Dhaeiaa Dheen 

Karahu Rakh 

Laevahu Naanak 

Har Gur Saran 

Sameeaa 

||8||5||8||

Be merciful, Lord, to 

the meek, and save 

them; Nanak has 

entered the Sanctuary 

of the Lord, and the 

Guru. ||8||5||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਹਰੀ! 
ਅਸਾਂ ਕੂੰਗਾਲਾਂ ਉਤੇ ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਰੱਖ, ਸਾਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਸਮਾਈ ਦੇਈ ਰੱਖ ॥੮॥੫॥੮॥

35601 836 iblwvlu mhlw 
4]

Bilaaval Mehalaa 4 

||

Bilaaval, Fourth Mehl:

35602 836 mY min qin pRymu 
Agm Twkur kw  
iKnu iKnu srDw 
min bhuqu 
auTeIAw]

au-TeIAw Mai Man Than 

Praem Agam 

Thaakur Kaa Khin 

Khin Saradhhaa 

Man Bahuth 

Outheeaa ||

My mind and body are 

filled with love for my 

Inaccessible Lord and 

Master. Each and 

every instant, I am 

filled with immense 

faith and devotion.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ, 

ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ, ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਘੜੀ ਘੜੀ ਉਸ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਤੀਬਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

35603 836 gur dyKy srDw 
mn pUrI ijau 
cwiqRk ipRau ipRau 
bUMd muiK 
peIAw]1]

Gur Dhaekhae 

Saradhhaa Man 

Pooree Jio 

Chaathrik Prio Prio 

Boondh Mukh 

Peeaa ||1||

Gazing upon the Guru, 

my mind's faith is 

fulfilled, like the song-

bird, which cries and 

cries, until the rain-

drop falls into its 

mouth. ||1||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂਘ 

ਪੂਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 'ਜਪਿਉ 

ਜਪਿਉ' ਕੂਕਦੇ ਪਪੀਹੇ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ (ਵਰਖਾ ਦੀ) ਬੂੂੰ ਦ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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35604 836 imlu imlu sKI  
hir kQw 
suneIAw]

su-neIAw Mil Mil Sakhee Har 

Kathhaa Suneeaa 

||

Join with me, join with 

me, O my companions, 

and teach me the 

Sermon of the Lord.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਆ, ਇਕੱਠੀਆਂ 

ਬੈਠੀਏ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਏ, (ਤੇ, 

ਬੈਠ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣੀਏ।

35605 836 siqguru dieAw 
kry pRBu myly mY  
iqsu AwgY isru 
kit kit 
peIAw]1]rhwau
]

Sathigur Dhaeiaa 

Karae Prabh 

Maelae Mai This 

Aagai Sir Katt Katt 

Peeaa ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru has 

mercifully united me 

with God. Cutting off 

my head, and 

chopping it into 

pieces, I offer it to 

Him. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ (ਨਾਲ) ਜਮਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ 
ਜਸਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35606 836 roim roim min 
qin iek bydn  
mY pRB dyKy ibnu 
nId n peIAw]

Rom Rom Man 

Than Eik Baedhan 

Mai Prabh 

Dhaekhae Bin 

Needh N Peeaa ||

Each and every hair on 

my head, and my mind 

and body, suffer the 

pains of separation; 

without seeing my 

God, I cannot sleep.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਰੋਮ 

ਜਵਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ, ਮੇਰੇ ਤਨ 

ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਦੀ) ਪੀੜ 

ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

35607 836 bYdk nwitk dyiK 
Bulwny mY ihrdY 
min qin pRym 
pIr 
lgeIAw]2]

l`-geIAw Baidhak Naattik 

Dhaekh Bhulaanae 

Mai Hiradhai Man 

Than Praem Peer 

Lageeaa ||2||

The doctors and 

healers look at me, 

and are perplexed. 

Within my heart, mind 

and body, I feel the 

pain of divine love. 

||2||

ਹਕੀਮ (ਮੇਰੀ) ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ 

(ਹੀ) ਗ਼ਲਤੀ ਖਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ, ਤਾਂ ਪਿਭੂ-
ਜਪਆਰ ਦੀ ਪੀੜ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ 

॥੨॥
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35608 836 hau iKnu plu 
rih n skau  
ibnu pRIqm ijau 
ibnu AmlY  
AmlI mir 
geIAw]

Ho Khin Pal Rehi N 

Sako Bin Preetham 

Jio Bin Amalai 

Amalee Mar 

Geeaa ||

I cannot live for a 

moment, for even an 

instant, without my 

Beloved, like the 

opium addict who 

cannot live without 

opium.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ 

ਮਨੱੁਖ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਰਨ-

ਹਾਕਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮੈਂ 
ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਕ ਜਖਨ ਇਕ ਪਲ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੀ।

35609 836 ijn kau ipAws 
hoie pRB kyrI  
iqn@ Avru n 
BwvY ibnu hir ko 
dueIAw]3]

Jin Ko Piaas Hoe 

Prabh Kaeree 

Thinh Avar N 

Bhaavai Bin Har Ko 

Dhueeaa ||3||

Those who thirst for 

God, do not love any 

other. Without the 

Lord, there is no other 

at all. ||3||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
॥੩॥

35610 836 koeI Awin Awin 
myrw pRBU imlwvY  
hau iqsu ivthu  
bil bil Guim 
geIAw]

Koee Aan Aan 

Maeraa Prabhoo 

Milaavai Ho This 

Vittahu Bal Bal 

Ghum Geeaa ||

If only someone would 

come and unite me 

with God; I am 

devoted, dedicated, a 

sacrifice to him.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਿੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ 
ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ।
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35611 836 Anyk jnm ky 
ivCuVy jn myly  
jw siq siq 
siqgur srix 
pveIAw]4]

p-veIAw Anaek Janam Kae 

Vishhurrae Jan 

Maelae Jaa Sath 

Sath Sathigur 

Saran Paveeaa 

||4||

After being separated 

from the Lord for 

countless incarnations, 

I am re-united with 

Him, entering the 

Sanctuary of the True, 

True, True Guru. ||4||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਿਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਜਵਛੁਜੜਆਂ 

ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

35612 837 syj eyk eyko pRBu 
Twkuru mhlu n 
pwvY mnmuK 
BrmeIAw]

Br-meIAw Saej Eaek Eaeko 

Prabh Thaakur 

Mehal N Paavai 

Manamukh 

Bharameeaa ||

There is one bed for 

the soul-bride, and the 

same bed for God, her 

Lord and Master. The 

self-willed manmukh 

does not obtain the 

Mansion of the Lord's 

Presence; she wanders 

around, in limbo.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦੀ) ਇਕੋ ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਠਾਕੁਰੁ-ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ) 
ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, 
ਉਹ ਭਟਕਦੀ ਹੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ।

35613 837 guru guru krq  
srix jy AwvY  
pRBu Awie imlY 
iKnu FIl n 
peIAw]5]

Gur Gur Karath 

Saran Jae Aavai 

Prabh Aae Milai 

Khin Dteel N 

Peeaa ||5||

Uttering, "Guru, 

Guru", she seeks His 

Sanctuary; so God 

comes to meet her, 

without a moment's 

delay. ||5||

ਿ ੇਉਹ 'ਗੁਰ ਗੁਰੂ' ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪਏ, ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਆ 

ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਤਾ 
ਭੀ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੫॥
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35614 837 kir kir 
ikirAwcwr 
vDwey min pwKMf 
krmu kpt 
loBeIAw]

lo-BeIAw Kar Kar Kiriaachaar 

Vadhhaaeae Man 

Paakhandd Karam 

Kapatt Lobheeaa 

||

One may perform 

many rituals, but the 

mind is filled with 

hypocrisy, evil deeds 

and greed.

ਪਰ ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਭੁਲਾ ਕੇ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

(ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਆਜਦਕ ਦੇ 

ਜਮੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ) 

ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ 
ਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵਧਾਂਦਾ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਲੋਭ ਵਲ-

ਛਲ ਜਵਖਾਵੇ ਆਜਦਕ ਦਾ 
ਕਰਮ ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਹੇਗਾ 
(ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ)।

35615 837 bysuAw kY Gir 
bytw jnimAw  
ipqw qwih ikAw 
nwmu sdeIAw]6]

s-deIAw Baesuaa Kai Ghar 

Baettaa Janamiaa 

Pithaa Thaahi Kiaa 

Naam Sadheeaa 

||6||

When a son is born in 

the house of a 

prostitute, who can 

tell the name of his 

father? ||6||

ਬਜ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਿੇ 
ਪੱੁਤਰ ਿੂੰ ਮ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਜਪਉ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੬॥

35616 837 pUrb jnim  
Bgiq kir Awey  
guir hir hir 
hir hir Bgiq 
jmeIAw]

j-meIAw Poorab Janam 

Bhagath Kar 

Aaeae Gur Har Har 

Har Har Bhagath 

Jameeaa ||

Because of devotional 

worship in my past 

incarnations, I have 

been born into this 

life. The Guru has 

inspired me to 

worship the Lord, Har, 

Har, Har, Har.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਕਰ 

ਕੇ (ਹੁਣ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ) 

ਆਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਦਾ ਬੀਿ ਬੀਿ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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35617 837 Bgiq Bgiq 
krqy hir 
pwieAw jw hir 
hir hir hir 
nwim 
smeIAw]7]

Bhagath Bhagath 

Karathae Har 

Paaeiaa Jaa Har 

Har Har Har Naam 

Sameeaa ||7||

Worshipping, 

worshipping Him with 

devotion, I found the 

Lord, and then I 

merged into the Name 

of the Lord, Har, Har, 

Har, Har. ||7||

ਿਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਜਸਮਰਜਦਆਂ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, 

ਤਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ 
ਕਰਜਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਜਗਆ ॥੭॥
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35618 837 pRiB Awix Awix 
mihMdI pIsweI  
Awpy Goil Goil 
AMig leIAw]

Prabh Aan Aan 

Mehindhee 

Peesaaee Aapae 

Ghol Ghol Ang 

Leeaa ||

God Himself came and 

ground the henna 

leaves into powder, 

and applied it to my 

body.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਿੀਵ ਦੇ ਆਪਣ ੇ

ਇਖ਼ਜਤਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਹ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਾਨੋ, 

ਮਜਹੂੰਦੀ ਨੂੂੰ  ਪੀਸਣ ਸਮਾਨ ਹੈ। 
ਇਸਤਿੀ ਮਜਹੂੰਦੀ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਪੀਂਹਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਘਸਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਮਜਹੂੰਦੀ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਯੋਗ 

ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਉਸ 

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਅੂੰਗਾਂ ਤੇ ਲੱਗ 

ਸਕੇ)। ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ 

ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਲਆ ਜਲਆ ਕੇ (ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਦੀ) ਮਜਹੂੰਦੀ (ਿੀਵ 

ਪਾਸੋਂ) ਜਪਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਰ ਆਪ 

ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ-ਰੂਪ 

ਮਜਹੂੰਦੀ ਨੂੂੰ  ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ 

(ਰੂੰਗੀਲੀ ਜਪਆਰ-ਭਰੀ ਬਣਾ 
ਬਣਾ ਕੇ) ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੋਜੜਆ ਹੈ।
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35619 837 ijn kau Twkuir 
ikrpw DwrI bwh 
pkir nwnk kiF 
leIAw]8]6]2]
1]6]9]

bWh Jin Ko Thaakur 

Kirapaa Dhhaaree 

Baah Pakar 

Naanak Kadt 

Leeaa 

||8||6||2||1||6|

|9||

Our Lord and Master 

showers His Mercy 

upon us, and grasps 

hold of our arms; O 

Nanak, He lifts us up 

and saves us. 

||8||6||9||2||1||6||

9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ 

ਿੜ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਬਾਹਰ) ਕੱਢ 

ਜਲਆ ॥੮॥੬॥੨॥੧॥੬॥੯॥

35620 837 rwgu iblwvlu 
mhlw 5 
AstpdI Gru 12

AstpdI s pYr ibMdI n 
lwau

Raag Bilaaval 

Mehalaa 5 

Asattapadhee 

Ghar 12

Raag Bilaaval, Fifth 

Mehl, Ashtapadees, 

Twelfth House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੧੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

35621 837 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

35622 837 aupmw jwq n 
khI myry pRB kI  
aupmw jwq n 
khI]

Oupamaa Jaath N 

Kehee Maerae 

Prabh Kee 

Oupamaa Jaath N 

Kehee ||

I cannot express the 

Praises of my God; I 

cannot express His 

Praises.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ, (ਜਕਸੇ ਹਾਲਤ ਜਵਚ 

ਭੀ) ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ।
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35623 837 qij Awn srix 
ghI]1]rhwau]

Thaj Aan Saran 

Gehee ||1|| 

Rehaao ||

I have abandoned all 

others, seeking His 

Sanctuary. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੈਂ ਤਾਂ) ਹੋਰ ਆਸਰੇ 

ਜਤਆਗ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

35624 837 pRB crnkml 
Apwr]

Prabh Charan 

Kamal Apaar ||

God's Lotus Feet are 

Infinite.

ਹੇ ਭਾਈ! ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ-

35625 837 hau jwau sd 
bilhwr]

Ho Jaao Sadh 

Balihaar ||

I am forever a sacrifice 

to Them.

ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

35626 837 min pRIiq lwgI 
qwih]

Man Preeth 

Laagee Thaahi ||

My mind is in love 

with Them.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਵਾਸਤੇ 

ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

35627 837 qij Awn kqih  
n jwih]1]

Thaj Aan Kathehi 

N Jaahi ||1||

If I were to abandon 

Them, there is 

nowhere else I could 

go. ||1||

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰ) ਛੱਡ 

ਕੇ ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ 

॥੧॥

35628 837 hir nwm rsnw 
khn]

Har Naam Rasanaa 

Kehan ||

I chant the Lord's 

Name with my tongue.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਨਾ-
35629 837 ml pwp klml 

dhn]

Mal Paap Kalamal 

Dhehan ||

The filth of my sins 

and evil mistakes is 

burnt off.

ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਸਾੜਨ (ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ) ਹੈ।
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35630 837 ciV nwv sMq  
auDwir]

ciV@ Charr Naav Santh 

Oudhhaar ||

Climbing aboard the 

Boat of the Saints, I 

am emancipated.

(ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੱੁਖ 'ਹਜਰ ਨਾਮ 

ਕਹਨ' ਵਾਲੀ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
(ਇਸ) ਬੇੜੀ ਜਵਚ ਚੜਹ ਕੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਵਚ ਚੜਹ 
ਕੇ)

35631 837 BY qry swgr 
pwir]2]

Bhai Tharae 

Saagar Paar ||2||

I have been carried 

across the terrifying 

world-ocean. ||2||

ਜਭਆਨਕ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

35632 837 min foir pRym 
prIiq]

Man Ddor Praem 

Pareeth ||

My mind is tied to the 

Lord with the string of 

love and devotion.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਜਪਆਰ 

ਦੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ-

35633 837 ieh sMq inrml 
rIiq]

Eih Santh Niramal 

Reeth ||

This is the Immaculate 

Way of the Saints.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਇਹ 

(ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ।
35634 837 qij gey pwp 

ibkwr]

Thaj Geae Paap 

Bikaar ||

They forsake sin and 

corruption.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਲਗਨ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ) ਸਾਰੇ 

ਪਾਪਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
35635 837 hir imly pRB 

inrMkwr]3]

Har Milae Prabh 

Nirankaar ||3||

They meet the 

Formless Lord God. 

||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ 
ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਿਾ ਜਮਲਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
35636 837 pRB pyKIAY 

ibsmwd]

Prabh Paekheeai 

Bisamaadh ||

Gazing upon God, I am 

wonderstruck.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸਚਰਿ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਦਰਸਨ-
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35637 837 ciK And pUrn 
swd]

Chakh Anadh 

Pooran Saadh ||

I taste the Perfect 

Flavor of Bliss.

ਪੂਰਨ ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ) ਦਾ ਸੁਆਸ ਚੱਖ ਕੇ 

ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
35638 837 nh folIAY ieq 

aUq]

Neh Ddoleeai Eith 

Ooth ||

I do not waver or 

wander here or there.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) 
ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ,

35639 837 pRB bsy hir hir 
cIq]4]

Prabh Basae Har 

Har Cheeth ||4||

The Lord God, Har, 

Har, dwells within my 

consciousness. ||4||

ਿ ੇਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵੱਸੇ ਰਜਹਣ ॥੪॥

35640 837 iqn@ nwih nrk 
invwsu]

Thinh Naahi Narak 

Nivaas ||

Those who constantly 

remember God,

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਰਕਾਂ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ,

35641 837 inq ismir pRB 
guxqwsu]

Nith Simar Prabh 

Gunathaas ||

The treasure of virtue, 

will never go to hell.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ 

ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ)।

35642 837 qy jmu n pyKih 
nYn]

Thae Jam N 

Paekhehi Nain ||

Those who listen, 

fascinated, to the 

Unstruck Sound-

Current of the Word,

ਉਹ (ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਿਮਰਾਿ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ 

(ਿਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਾਹ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ),
35643 837 suin mohy Anhq 

bYn]5]

Sun Mohae 

Anehath Bain 

||5||

Will never have to see 

the Messenger of 

Death with their eyes. 

||5||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਇਕ-ਰਸ (ਵੱਿ 

ਰਹੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) 
ਬੂੰ ਸਰੀ ਸੁਣ ਕੇ (ਉਸ ਜਵਚ) 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੫॥
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35644 837 hir srix sUr 
gupwl]

Har Saran Soor 

Gupaal ||

I seek the Sanctuary of 

the Lord, the Heroic 

Lord of the World.

ਹੇ ਭਾਈ! ਭਗਤ ਉਸ ਸੂਰਮੇ 

ਗੋਪਾਲ ਹਰੀ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

35645 837 pRB Bgq vis 
dieAwl]

v`is Prabh Bhagath Vas 

Dhaeiaal ||

The Merciful Lord God 

is under the power of 

His devotees.

ਿ ੋਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣੇ) ਭਗਤਾਂ 
ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

35646 837 hir ingm lhih  
n Byv]

Har Nigam Lehehi 

N Bhaev ||

The Vedas do not 

know the Mystery of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਵੇਦ (ਭੀ) ਉਸ ਹਰੀ 
ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ,

35647 837 inq krih muin 
jn syv]6]

Nith Karehi Mun 

Jan Saev ||6||

The silent sages 

constantly serve Him. 

||6||

ਸਾਰੇ ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੬॥

35648 837 duK dIn drd  
invwr]

Dhukh Dheen 

Dharadh Nivaar ||

He is the Destroyer of 

the pains and sorrows 

of the poor.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ-ਦਰਦ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

35649 837 jw kI mhw 
ibKVI kwr]

Jaa Kee Mehaa 

Bikharree Kaar ||

It is so very difficult to 

serve Him.

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ (ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਦੀ) ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ 
ਹੈ।

35650 837 qw kI imiq n 
jwnY koie]

Thaa Kee Mith N 

Jaanai Koe ||

No one knows His 

limits.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ (ਦੀ ਹਸਤੀ) 
ਦਾ ਹੱਦ-ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ।

35651 837 jil Qil 
mhIAil 
soie]7]

Jal Thhal Meheeal 

Soe ||7||

He is pervading the 

water, the land and 

the sky. ||7||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਿਲ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ, ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੭॥
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35652 837 kir bMdnw lK 
bwr]

Kar Bandhanaa 

Lakh Baar ||

Hundreds of 

thousands of times, I 

humbly bow to Him.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਮੈਂ 
ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।

35653 837 Qik pirE pRB 
drbwr]

Thhak Pariou 

Prabh Dharabaar 

||

I have grown weary, 

and I have collapsed at 

God's Door.

(ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਆਸਜਰਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।
35654 837 pRB krhu swDU 

DUir]

Prabh Karahu 

Saadhhoo Dhhoor 

||

O God, make me the 

dust of the feet of the 

Holy.

ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣ)ੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖ,

35655 837 nwnk mnsw 
pUir]8]1]

Naanak Manasaa 

Poor ||8||1||

Please fulfill this, 

Nanak's wish. ||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੇਰੀ ਇਹ 

ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ ॥੮॥੧॥

35656 837 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

35657 837 pRB jnm mrn 
invwir]

Prabh Janam 

Maran Nivaar ||

God, please release 

me from birth and 

death.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਬੇਨਤੀ ਕਜਰਆ ਕਰ-

) ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰਾ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

(ਦਾ ਗੇੜ) ਮੁਕਾ ਦੇਹ।
35658 837 hwir pirE 

duAwir]

Haar Pariou 

Dhuaar ||

I have grown weary, 

and collapsed at Your 

door.

ਮੈਂ (ਹੋਰ ਪਾਜਸਆਂ ਵਲੋਂ) ਆਸ 

ਲਾਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਡੱਗਾ 
ਹਾਂ।

35659 837 gih crn 
swDUsMg]

Gehi Charan 

Saadhhoo Sang ||

I grasp Your Feet, in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

(ਜਮਹਰ ਕਰ) ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨ ਿੜ ਕੇ (ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦਾ) ਪੱਲਾ ਿੜ ਕੇ,

35660 837 mn imst hir 
hir rMg]

Man Misatt Har 

Har Rang ||

The Love of the Lord, 

Har, Har, is sweet to 

my mind.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ , ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ 
ਜਪਆਰ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ।
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35661 838 kir dieAw lyhu 
liV lwie]

Kar Dhaeiaa Laehu 

Larr Laae ||

Be Merciful, and 

attach me to the hem 

of Your robe.

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਲੜ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ।

35662 838 nwnkw nwmu 
iDAwie]1]

Naanakaa Naam 

Dhhiaae ||1||

Nanak meditates on 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ ॥੧॥

35663 838 dInw nwQ 
dieAwl myry 
suAwmI dInw nwQ 
dieAwl]

Dheenaa Naathh 

Dhaeiaal Maerae 

Suaamee Dheenaa 

Naathh Dhaeiaal ||

O Merciful Master of 

the meek, You are my 

Lord and Master, O 

Merciful Master of the 

meek.

ਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਸਮ! ਹੇ 

ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ! ਹੇ 

ਦਇਆਲ!

35664 838 jwcau sMq 
rvwl]1]rhwau]

Jaacho Santh 

Ravaal ||1|| 

Rehaao ||

I yearn for the dust of 

the feet of the Saints. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35665 838 sMswru ibiKAw 
kUp]

Sansaar Bikhiaa 

Koop ||

The world is a pit of 

poison,

ਇਹ ਿਗਤ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ,

35666 838 qm AigAwn  
mohq GUp]

Tham Agiaan 

Mohath Ghoop ||

Filled with the utter 

darkness of ignorance 

and emotional 

attachment.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ ਦਾ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਮੋਹ ਜਰਹਾ ਹੈ।

35667 838 gih Bujw pRB jI 
lyhu]

Gehi Bhujaa Prabh 

Jee Laehu ||

Please take my hand, 

and save me, Dear 

God.

(ਮੇਰੀ) ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਬਚਾ ਲੈ
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35668 838 hir nwmu Apunw 
dyhu]

Har Naam Apunaa 

Dhaehu ||

Please bless me with 

Your Name, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼!

35669 838 pRB quJ ibnw  
nhI Twau]

Prabh Thujh Binaa 

Nehee Thaao ||

Without You, God, I 

have no place at all.

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

35670 838 nwnkw bil bil 
jwau]2]

Naanakaa Bal Bal 

Jaao ||2||

Nanak is a sacrifice, a 

sacrifice to You. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇ, ਆਖ-) ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥

35671 838 loiB moih bwDI 
dyh]

Lobh Mohi 

Baadhhee Dhaeh 

||

The human body is in 

the grip of greed and 

attachment.

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਲੋਭ ਜਵਚ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਜਪਆ ਹੈ,

35672 838 ibnu Bjn hovq 
Kyh]

Bin Bhajan Hovath 

Khaeh ||

Without meditating 

and vibrating upon the 

Lord, it is reduced to 

ashes.

(ਤੇਰਾ) ਭਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਮੱਟੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

35673 838 jmdUq mhw 
BieAwn]

Jamadhooth 

Mehaa Bhaeiaan 

||

The Messenger of 

Death is dreadful and 

horrible.

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਿਮਦੂਤ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ 
(ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ)।

35674 838 icq gupq  
krmih jwn]

Chith Gupath 

Karamehi Jaan ||

The recording scribes 

of the conscious and 

the unconscious, Chitr 

and Gupt, know all 

actions and karma.

ਜਚੱਤਿ ਗੁਪਤ (ਮੇਰੇ) ਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਾਣਦੇ ਹਨ।
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35675 838 idnu rYin swiK 
sunwie]

Dhin Rain Saakh 

Sunaae ||

Day and night, they 

bear witness.

ਜਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ (ਇਹ ਭੀ ਮੇਰੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੀ) ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ 

(ਇਹੀ ਕਜਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਕ ਮੈਂ 
ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ ਹਾਂ)

35676 838 nwnkw hir 
srnwie]3]

Naanakaa Har 

Saranaae ||3||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the Lord. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ॥੩॥

35677 838 BY BMjnw murwir] Bhai Bhanjanaa 

Muraar ||

O Lord, Destroyer of 

fear and egotism,

ਹੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!

35678 838 kir dieAw  
piqq auDwir]

Kar Dhaeiaa 

Pathith Oudhhaar 

||

Be merciful, and save 

the sinners.

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਵਕਾਰੀ 
ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ।

35679 838 myry doK gny n 
jwih]

Maerae Dhokh 

Ganae N Jaahi ||

My sins cannot even 

be counted.

ਮੇਰੇ ਜਵਕਾਰ ਜਗਣ ੇਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੇ।

35680 838 hir ibnw kqih 
smwih]

Har Binaa Kathehi 

Samaahi ||

Without the Lord, who 

can hide them?

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਸੇ 

ਦਰ ਤੇ ਭੀ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੇ।

35681 838 gih Et icqvI 
nwQ]

Gehi Outt 

Chithavee Naathh 

||

I thought of Your 

Support, and seized it, 

O my Lord and Master.

ਹੇ ਨਾਥ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੀ 
ਸੋਜਚਆ ਹੈ,

35682 838 nwnkw dy rKu 
hwQ]4]

Naanakaa Dhae 

Rakh Haathh ||4||

Please, give Nanak 

Your hand and save 

him, Lord! ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਹਰੀ! 
ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ) ਿੜ ਲੈ, (ਆਪਣਾ) 
ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ 

॥੪॥
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35683 838 hir gux inDy 
gopwl]

Har Gun Nidhhae 

Gopaal ||

The Lord, the treasure 

of virtue, the Lord of 

the world,

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਹੇ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੱਜਖਅਕ!

35684 838 srb Gt 
pRiqpwl]

Sarab Ghatt 

Prathipaal ||

Cherishes and and 

sustains every heart.

ਹੇ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ!

35685 838 min pRIiq drsn 
ipAws ]

Man Preeth 

Dharasan Piaas ||

My mind is thirsty for 

Your Love, and the 

Blessed Vision of Your 

Darshan.

(ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਤੇਰੀ) ਪਿੀਤ 

(ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ) ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਤਾਂਘ (ਬਣੀ ਰਹੇ),

35686 838 goibMd pUrn Aws] Gobindh Pooran 

Aas ||

O Lord of the 

Universe, please fulfill 

my hopes.

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! (ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ) 
ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ!

35687 838 iek inmK rhnu  
n jwie]

Eik Nimakh Rehan 

N Jaae ||

I cannot survive, even 

for an instant.

ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਥੋਂ) 
ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਭੀ ਜਰਹਾ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

35688 838 vf Bwig nwnk 
pwie]5]

Vadd Bhaag 

Naanak Paae ||5||

By great good fortune, 

Nanak has found the 

Lord. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ (ਤੇਰਾ) 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

35689 838 pRB quJ ibnw  
nhI hor]

Prabh Thujh Binaa 

Nehee Hor ||

Without You, God, 

there is no other at all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ (ਮੇਰਾ 
ਕੋਈ) ਹੋਰ (ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

35690 838 min pRIiq cMd 
ckor]

Man Preeth 

Chandh Chakor ||

My mind loves You, as 

the partridge loves the 

moon,

(ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ) ਪਿੀਤ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ) ਚਕੋਰ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਦ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਹੈ,
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35691 838 ijau mIn jl 
isau hyqu]

Jio Meen Jal Sio 

Haeth ||

As the fish loves the 

water,

ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਹੈ,

35692 838 Ail kml iBMnu 
n Byqu]

Al Kamal Bhinn N 

Bhaeth ||

As the bee and the 

lotus cannot be 

separated.

(ਜਿਵੇਂ) ਭੌਰ ਦਾ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਨਾਲੋਂ 
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ,

35693 838 ijau ckvI sUrj 
Aws]

Jio Chakavee 

Sooraj Aas ||

As the chakvi bird 

longs for the sun,

ਜਿਵੇਂ ਚਕਵੀ ਨੂੂੰ  ਸੂਰਿ (ਦੇ 

ਚੜਹਨ) ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

35694 838 nwnk crn 
ipAws]6]

Naanak Charan 

Piaas ||6||

So does Nanak thirst 

for the Lord's feet. 

||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ- ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, 
ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ) ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਹੈ ॥੬॥

35695 838 ijau qruin Brq 
prwn]

Jio Tharun Bharath 

Paraan ||

As the young bride 

places the hopes of 

her life in her husband,

ਜਿਵੇਂ ਿੁਆਨ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣਾ) ਖਸਮ ਬਹੁਤ 

ਜਪਆਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

35696 838 ijau loBIAY Dnu 
dwnu]

Jio Lobheeai 

Dhhan Dhaan ||

As the greedy person 

looks upon the gift of 

wealth,

ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਚੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਧਨ-

ਪਿਾਪਤੀ (ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ),

35697 838 ijau dUD jlih 
sMjogu]

Jio Dhoodhh Jalehi 

Sanjog ||

As milk is joined to 

water,

ਜਿਵੇਂ ਦੱੁਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

35698 838 ijau mhw 
KuiDAwrQ Bogu]

(KuiDAwrQ)bhuqw 
Bu`Kw[(Bogu)pdwrQ[ 
K`uiDAwrQ

Jio Mehaa 

Khudhhiaarathh 

Bhog ||

As food is to the very 

hungry man,

ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱ ਖੇ ਨੂੂੰ  ਭੋਿਨ 

(ਜਤਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ),

35699 838 ijau mwq pUqih 
hyqu]

Jio Maath 

Poothehi Haeth ||

And as the mother 

loves her son,

ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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35700 838 hir ismir 
nwnk nyq]7]

Har Simar Naanak 

Naeth ||7||

So does Nanak 

constantly remember 

the Lord in 

meditation. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ) 

ਜਤਵੇਂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਜਪਆਰ ਨਾਲ) ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ 

॥੭॥
35701 838 ijau dIp pqn 

pqMg]
(pqn)nws Jio Dheep Pathan 

Pathang ||

As the moth falls into 

the lamp,

ਜਿਵੇਂ (ਪਿੇਮ ਦੇ ਬੱਝੇ) ਭੂੰ ਬਟ 

ਦੀਵੇ ਉਤੇ ਜਡੱਗਦੇ ਹਨ,

35702 838 ijau coru ihrq 
insMg]

Jio Chor Hirath 

Nisang ||

As the thief steals 

without hesitation,

ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਝਾਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਚੋਰੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

35703 838 mYglih kwmY bMDu] mYgl-ih Maigalehi Kaamai 

Bandhh ||

As the elephant is 

trapped by its sexual 

urges,

ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ 
ਨਾਲ ਿੋੜ ਹੈ,

35704 838 ijau gRsq  
ibKeI DMDu]

g- Rsq ib-KeI Jio Grasath Bikhee 

Dhhandhh ||

As the sinner is caught 

in his sins,

ਜਿਵੇਂ (ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦਾ) ਧੂੰਧਾ 
ਜਵਸ਼ਈ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗਿਸੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ,

35705 838 ijau jUAwr 
ibsnu n jwie]

(ibsnu)Awdq Jio Jooaar Bisan N 

Jaae ||

As the gambler's 

addiction does not 

leave him,

ਜਿਵੇਂ ਿੁਆਰੀਏ ਦੀ (ਿੂਆ 

ਖੇਡਣ ਦੀ) ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ,
35706 838 hir nwnk iehu 

mnu lwie]8]

Har Naanak Eihu 

Man Laae ||8||

So is this mind of 

Nanak's attached to 

the Lord. ||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਜਤਵੇਂ (ਆਪਣੇ) ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਪਆਰ 

ਨਾਲ) ਿੋੜੀ ਰੱਖੀਂ ॥੮॥
35707 838 kurMk nwdY nyhu] Kurank Naadhai 

Naehu ||

As the deer loves the 

sound of the bell,

ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ ਦਾ ਘੂੰ ਡੇਹੇੜੇ ਦੀ 
ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

35708 838 cwiqRku cwhq 
myhu]

Chaathrik 

Chaahath Maehu 

||

And as the song-bird 

longs for the rain,

ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਮੀਂਹ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ;
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35709 838 jn jIvnw 
sqsMig]

Jan Jeevanaa 

Sathasang ||

The Lord's humble 

servant lives in the 

Society of the Saints,

(ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਸੇਵਕ 

ਦਾ (ਸੁਖੀ) ਿੀਵ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ,

35710 838 goibdu Bjnw 
rMig]

Gobidh Bhajanaa 

Rang ||

Lovingly meditating 

and vibrating upon the 

Lord of the Universe.

ਸੇਵਕ ਜਪਆਰ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  
ਿਪਦਾ ਹੈ,

35711 838 rsnw bKwnY nwmu] Rasanaa 

Bakhaanai Naam 

||

My tongue chants the 

Naam, the Name of 

the Lord.

(ਆਪਣੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ
35712 838 nwnk drsn 

dwnu]9]

Naanak Dharasan 

Dhaan ||9||

Please bless Nanak 

with the gift of the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. ||9||

ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਦਾਤ (ਮੂੰਗਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੯॥

35713 838 gun gwie suin 
iliK dyie]

dy-ie Gun Gaae Sun Likh 

Dhaee ||

One who sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, and hears them, 

and writes them,

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਜਲਖ 

ਕੇ (ਇਹ ਦਾਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

35714 838 so srb Pl hir 
lyie]

ly-ie So Sarab Fal Har 

Laee ||

Receives all fruits and 

rewards from the Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਿਲ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

35715 838 kul smUh krq 
auDwru]

Kul Samooh 

Karath Oudhhaar 

||

He saves all his 

ancestors and 

generations,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੀਆਂ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ (ਹੀ) ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

35716 838 sMswru auqris 
pwir]

Sansaar Outharas 

Paar ||

And crosses over the 

world-ocean.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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35717 838 hir crn boihQ 
qwih]

Har Charan 

Bohithh Thaahi ||

The Lord's Feet are the 

boat to carry him 

across.

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣ ਲਈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਹਾਜ਼ 

(ਦਾ ਕੂੰਮ ਦੇਂਦੇ) ਹਨ,

35718 838 imil swDsMig  
jsu gwih]

Mil Saadhhasang 

Jas Gaahi ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, he sings 

the Praises of the Lord.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

35719 838 hir pYj rKY 
murwir]

Har Paij Rakhai 

Muraar ||

The Lord protects his 

honor.

ਮੁਰਾਰੀ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਿ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

35720 838 hir nwnk srin 
duAwir]10]2]

Har Naanak Saran 

Dhuaar ||10||2||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the Lord's 

door. ||10||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧੦॥੨॥

35721 838 iblwvlu mhlw 1 
iQqI Gru 10 
jiq

iQ`qI[Gru 
dsvW[jiq:polw bolo

Bilaaval Mehalaa 1 

Thhithee Ghar 10 

Jathi

Bilaaval, First Mehl, 

T'hitee ~ The Lunar 

Days, Tenth House, To 

The Drum-Beat Jat:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੧੦ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਜਥਤੀ', ਿਜਤ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ 

ਗਾਵਣੀ।

35722 838 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

35723 838 eykm eykMkwru 
inrwlw]

Eaekam 

Eaekankaar 

Niraalaa ||

The First Day: The One 

Universal Creator is 

unique,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ)। 
ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਘਰ ਨਹੀਂ।
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35724 838 Amru AjonI  
jwiq n jwlw]

Amar Ajonee Jaath 

N Jaalaa ||

Immortal, unborn, 

beyond social class or 

involvement.

ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ 

ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਿਾਜਤ ਨਹੀਂ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ ਦਾ) 
ਕੋਈ ਬੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ (ਜਵਆਪਦਾ)।

35725 838 Agm Agocru  
rUpu n ryiKAw]

Agam Agochar 

Roop N Raekhiaa 

||

He is inaccessible and 

unfathomable, with no 

form or feature.

ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹੈ, (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ 

ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, 
ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ।

35726 838 Kojq Kojq Git 
Git dyiKAw]

Khojath Khojath 

Ghatt Ghatt 

Dhaekhiaa ||

Searching, searching, I 

have seen Him in each 

and every heart.

ਪਰ ਭਾਲ ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਵੇਖ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

35727 839 jo dyiK idKwvY  
iqs kau bil 
jweI]

Jo Dhaekh 

Dhikhaavai This Ko 

Bal Jaaee ||

I am a sacrifice to one 

who sees, and inspires 

others to see Him.

ਮੈਂ ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ (ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

35728 839 gur prswid  
prmpdu pweI]1]

Gur Parasaadh 

Param Padh Paaee 

||1||

By Guru's Grace, I 

have obtained the 

supreme status. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਦੀ) ਉੱਚੀ ਤੋਂ 
ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮੈਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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35729 839 ikAw jpu jwpau  
ibnu jgdIsY]

j`gdIsY Kiaa Jap Jaapo Bin 

Jagadheesai ||

Whose Name should I 

chant, and meditate 

on, except the Lord of 

the Universe?

ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਭੀ ਿਾਪ ਨਹੀਂ ਿਪਦਾ,

35730 839 gur kY sbid  
mhlu Gru 
dIsY]1]rhwau]

mh`lu Gur Kai Sabadh 

Mehal Ghar 

Dheesai ||1|| 

Rehaao ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

Mansion of the Lord's 

Presence is revealed 

within the home of 

one's own heart. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਦਰ-ਘਰ ਜਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਸਕੀਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
35731 839 dUjY Bwie lgy  

pCuqwxy]

Dhoojai Bhaae 

Lagae 

Pashhuthaanae ||

The Second Day: 

Those who are in love 

with another, come to 

regret and repent.

ਜਿਹੜੇ ਿੀਵ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 

(ਆਖ਼ਰ) ਪਛੁਤਾਂਦੇ ਹਨ।

35732 839 jm dir bwDy  
Awvx jwxy]

Jam Dhar 

Baadhhae Aavan 

Jaanae ||

The are tied up at 

Death's door, and 

continue coming and 

going.

ਉਹ ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੱਝੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
35733 839 ikAw lY Awvih  

ikAw ly jwih]

Kiaa Lai Aavehi 

Kiaa Lae Jaahi ||

What have they 

brought, and what will 

they take with them 

when they go?

ਿਗਤ ਜਵਚ ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ 

ਹੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਸਮਰਨ 

ਸੇਵਾ ਆਜਦਕ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਾਹ 

ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਿੋਜੜਆ 

ਕਮਾਇਆ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹ ਜਗਆ)।
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35734 839 isir jmkwlu is 
cotw Kwih]

Sir Jamakaal S 

Chottaa Khaahi ||

The Messenger of 

Death looms over 

their heads, and they 

endure his beating.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ) ਤੇ ਉਹ (ਜਨਿੱਤ ਇਸ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀਆਂ) ਸੱਟਾਂ 
ਸਹਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

35735 839 ibnu gur sbd n 
CUtis koie]

Bin Gur Sabadh N 

Shhoottas Koe ||

Without the Word of 

the Guru's Shabad, no 

one finds release.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
35736 839 pwKMif kIn@Y  

mukiq n hoie]2]

Paakhandd 

Keenhai Mukath N 

Hoe ||2||

Practicing hypocrisy, 

no one finds 

liberation. ||2||

ਪਖੂੰਡ ਕੀਜਤਆਂ (ਬਾਹਰੋਂ 
ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆਂ) 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦੀ ॥੨॥

35737 839 Awpy scu kIAw  
kr joiV]

Aapae Sach Keeaa 

Kar Jorr ||

The True Lord Himself 

created the universe, 

joining the elements 

together.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ 

ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, (ਇਹ ਬਿਹਮਾਂਡ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੇ) ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪ ਹੀ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

35738 839 AMfj PoiV joiV 
ivCoiV]

Anddaj Forr Jorr 

Vishhorr ||

Breaking the cosmic 

egg, He united, and 

separated.

ਇਸ ਬਿਹਮਾਂਡ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ, 

(ਜਿਰ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ, (ਜਿਰ) 

ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ (ਜਿਰ ਆਪ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

35739 839 Driq Akwsu 
kIey bYsx kau 
Qwau]

Dhharath Akaas 

Keeeae Baisan Ko 

Thhaao ||

He made the earth 

and the sky into places 

to live.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਇਹ) ਧਰਤੀ (ਅਤੇ) 

ਆਕਾਸ਼ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ) ਵੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਬਣਾਈ 

ਹੈ।
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35740 839 rwiq idnMqu kIey 
Bau Bwau]

Raath Dhinanth 

Keeeae Bho Bhaao 

||

He created day and 

night, fear and love.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ) ਜਦਨ 

ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਹਨ, (ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਡਰ ਅਤੇ ਜਪਆਰ 

(ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ)।

35741 839 ijin kIey kir 
vyKxhwrw]

Jin Keeeae Kar 

Vaekhanehaaraa 

||

The One who created 

the Creation, also 

watches over it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਨੇ (ਸਾਰੇ ਿੀਵ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
35742 839 Avru n dUjw 

isrjxhwrw]3]

Avar N Dhoojaa 

Sirajanehaaraa 

||3||

There is no other 

Creator Lord. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ (ਇਸ 

ਬਿਹਮਾਂਡ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੩॥

35743 839 iqRqIAw bRhmw 
ibsnu mhysw]

ibsRwm iQ`qW qy Thritheeaa 

Brehamaa Bisan 

Mehaesaa ||

The Third Day: He 

created Brahma, 

Vishnu and Shiva,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਬਿਹਮਾ 
ਜਵਸ਼ਨੂ ਤੇ ਜਸ਼ਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ,

35744 839 dyvI dyv aupwey 
vysw]

Dhaevee Dhaev 

Oupaaeae Vaesaa 

||

The gods, goddesses 

and various 

manifestations.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ 

ਦੇਵਤੇ ਆਜਦਕ ਅਨੇਕਾਂ 
ਹਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।

35745 839 joqI jwqI gxq  
n AwvY]

Jothee Jaathee 

Ganath N Aavai ||

The lights and forms 

cannot be counted.

ਦੁਨੀਆ ਨੂੂੰ  ਚਾਨਣ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ 

ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।
35746 839 ijin swjI so 

kImiq pwvY]

Jin Saajee So 

Keemath Paavai ||

The One who 

fashioned them, 

knows their value.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਉਹ (ਹੀ) ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
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35747 839 kImiq pwie  
rihAw BrpUir]

Keemath Paae 

Rehiaa Bharapoor 

||

He evaluates them, 

and totally pervades 

them.

(ਭਾਵ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਇਸ ਜਵਚ ਹਰ 

ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ (ਇਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ) ਹੈ।
35748 839 iksu nyVY iksu 

AwKw dUir]4]

Kis Naerrai Kis 

Aakhaa Dhoor 

||4||

Who is close, and who 

is far away? ||4||

ਮੈਂ ਕੀਹ ਦੱਸਾਂ ਜਕ ਜਕਸ ਤੋਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਜਕਸ ਤੋਂ 
ਦੂਰ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਨਾਹ 

ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਵਚ 

ਇਕ-ਸਮਾਨ ਜਵਆਪਕ ਹੈ) 

॥੪॥
35749 839 cauiQ aupwey  

cwry bydw]

Chouthh 

Oupaaeae 

Chaarae Baedhaa 

||

The Fourth Day: He 

created the four 

Vedas,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਰ 

ਵੇਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ,

35750 839 KwxI cwry bwxI 
Bydw]

Khaanee Chaarae 

Baanee Bhaedhaa 

||

The four sources of 

creation, and distinct 

forms of speech.

ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ-ਉਤਪੱਤੀ 
ਦੀਆਂ) ਚਾਰ ਖਾਣਾਂ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਬੋਲੀਆਂ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਨ।
35751 839 Ast dsw Ktu 

qIin aupwey]

Asatt Dhasaa 

Khatt Theen 

Oupaaeae ||

He created the 

eighteen Puraanas, 

the six Shaastras and 

the three qualities.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨ (ਗੁਣ) ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹਨ।

35752 839 so bUJY ijsu Awip 
buJwey]

bU`JY[bu`Jwey So Boojhai Jis Aap 

Bujhaaeae ||

He alone understands, 

whom the Lord causes 

to understand.

ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ੇ।
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35753 839 qIin smwvY cauQY 
vwsw]

Theen Samaavai 

Chouthhai Vaasaa 

||

One who overcomes 

the three qualities, 

dwells in the fourth 

state.

ਿ ੋਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

35754 839 pRxviq nwnk  
hm qw ky dwsw 
]5]

Pranavath Naanak 

Ham Thaa Kae 

Dhaasaa ||5||

Prays Nanak, I am his 

slave. ||5||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਮੈਂ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ॥੫॥

35755 839 pMcmI pMc BUq 
byqwlw]

Panchamee Panch 

Bhooth 

Baethaalaa ||

The Fifth Day: The five 

elements are demons.

ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 

ਿੀਵ ਪੂੰਿ ਤੱਤਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਰਜਵਰਤ ਹਨ ਉਹ ਿੀਵਨ-

ਿਾਚ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

35756 839 Awip Agocru  
purKu inrwlw]

Aap Agochar 

Purakh Niraalaa ||

The Lord Himself is 

unfathomable and 

detached.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ (-ਪੁਰਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ 

ਤੇ ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ।
35757 839 ieik BRim BUKy  

moh ipAwsy]

Eik Bhram 

Bhookhae Moh 

Piaasae ||

Some are gripped by 

doubt, hunger, 

emotional attachment 

and desire.

(ਅਜਿਹੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ 

ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-
ਅਧੀਨ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

35758 839 ieik rsu cwiK  
sbid iqRpqwsy]

Eik Ras Chaakh 

Sabadh 

Thripathaasae ||

Some taste the 

sublime essence of the 

Shabad, and are 

satisfied.

ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) 

ਹਨ ਿੋ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ) ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਮਾਇਆ 

ਵਲੋਂ ਰੱਿੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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35759 839 ieik rMig rwqy  
ieik mir DUir]

Eik Rang Raathae 

Eik Mar Dhhoor ||

Some are imbued with 

the Lord's Love, while 

some die, and are 

reduced to dust.

ਪਰ ਇਕ ਐਸੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਕੇ ਜਮੱਟੀ 
ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ (ਿੀਵਨ ਉੱਕਾ ਹੀ 
ਗਵਾ ਚੁਕੇ ਹਨ)।

35760 839 ieik dir Gir  
swcY dyiK 
hdUir]6]

Eik Dhar Ghar 

Saachai Dhaekh 

Hadhoor ||6||

Some attain the Court 

and the Mansion of 

the True Lord, and 

behold Him, ever-

present. ||6||

ਇਕ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੬॥
35761 839 JUTy kau nwhI 

piq nwau]

Jhoothae Ko 

Naahee Path Naao 

||

The false one has no 

honor or fame;

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿੇਮੀ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਜਕਤੇ ਭੀ) ਇੱਜ਼ਤ-

ਆਦਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

35762 839 kbhu n sUcw  
kwlw kwau]

Kabahu N Soochaa 

Kaalaa Kaao ||

Like the black crow, he 

never becomes pure.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਿਾਏ 

ਉਹ (ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਕਦੇ ਭੀ ਪਜਵੱਤਿ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ।

35763 839 ipMjir pMKI 
bMiDAw koie]

Pinjar Pankhee 

Bandhhiaa Koe ||

He is like the bird, 

imprisoned in a cage;

ਕੋਈ ਪੂੰਛੀ ਜਪੂੰ ਿਰੇ ਜਵਚ ਕੈਦ ਹੋ 

ਿਾਏ,

35764 839 CyrIN BrmY mukiq  
n hoie]

Shhaereen 

Bharamai Mukath 

N Hoe ||

He paces back and 

forth behind the bars, 

but he is not released.

ਉਹ ਜਪੂੰ ਿਰੇ ਦੀਆਂ ਜਵਰਲਾਂ 
ਜਵਚ (ਬੇਸ਼ੱਕ) ਜਪਆ ਭਟਕੇ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਪੂੰ ਿਰੇ ਦੀ) ਕੈਦ 

ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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35765 839 qau CUtY jw Ksmu 
Cfwey]

Tho Shhoottai Jaa 

Khasam 

Shhaddaaeae ||

He alone is 

emancipated, whom 

the Lord and Master 

emancipates.

ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਪੂੰ ਿਰੇ ਜਵਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 

ਹੋਵੇਗਾ ਿ ੇਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇ (ਜਤਵੇਂ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਕੈਦ ਹੋਏ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

35766 839 gurmiq myly  
Bgiq idRVwey]7]

Guramath Maelae 

Bhagath 

Dhrirraaeae ||7||

He follows the Guru's 

Teachings, and 

enshrines devotional 

worship. ||7||

ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

35767 839 KstI Ktu drsn 
pRB swjy]

Khasattee Khatt 

Dharasan Prabh 

Saajae ||

The Sixth Day: God 

organized the six 

systems of Yoga.

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ (ਿੋਗੀ 
ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਆਜਦਕ) ਛੇ ਭੇਖ 

ਬਣਾਏ ਗਏ,

35768 839 Anhd sbdu  
inrwlw vwjy]

Anehadh Sabadh 

Niraalaa Vaajae ||

The unstruck sound 

current of the Shabad 

vibrates of itself.

ਪਰ ਇਕ-ਰਸ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ (-ਵਾਿਾ ਇਹਨਾਂ 
ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ) ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵੱਿਦਾ ਹੈ 

(ਪਿਭਾਵ ਪਾਂਦਾ ਹੈ)।

35769 839 jy pRB BwvY qw 
mhil bulwvY]

Jae Prabh Bhaavai 

Thaa Mehal 

Bulaavai ||

If God wills it so, then 

one is summoned to 

the Mansion of His 

Presence.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਕੋਈ ਵਡ-ਭਾਗੀ) 
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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35770 839 sbdy Bydy qau 
piq pwvY]

Sabadhae 

Bhaedhae Tho 

Path Paavai ||

One who is pierced 

through by the 

Shabad, obtains honor.

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ) ਪਿੋ ਲਏ, ਤਦੋਂ ਉਹ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ।

35771 839 kir kir vys  
Kpih jil 
jwvih]

Kar Kar Vaes 

Khapehi Jal 

Jaavehi ||

Those who wear 

religious robes burn, 

and are ruined.

(ਭੇਖੀ ਸਾਧ) ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਖਪਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਜਵਚ) ਸੜਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

35772 839 swcY swcy swic 
smwvih]8]

Saachai Saachae 

Saach Samaavehi 

||8||

Through Truth, the 

truthful ones merge 

into the True Lord. 

||8||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੮॥

35773 839 spqmI squ sMqoKu 
srIir]

Sapathamee Sath 

Santhokh Sareer ||

The Seventh Day: 

When the body is 

imbued with Truth 

and contentment,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ (ਪਲਹਰਦੇ) 

ਹਨ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੂੰਿੇ 
ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ,

35774 839 swq smuMd Bry 
inrml nIir]

Saath Samundh 

Bharae Niramal 

Neer ||

The seven seas within 

are filled with the 

Immaculate Water.

ਮਨ ਅਤੇ ਬੱੁਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪਜਵੱਤਿ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

35775 839 mjnu sIlu scu 
irdY vIcwir]

m`jnu Majan Seel Sach 

Ridhai Veechaar ||

Bathing in good 

conduct, and 

contemplating the 

True Lord within the 

heart,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ 

(ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ) ਪਜਵਤਿ-
ਆਚਰਨ-ਰੂਪ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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35776 839 gur kY sbid  
pwvY siB pwir]

Gur Kai Sabadh 

Paavai Sabh Paar 

||

One obtains the Word 

of the Guru's Shabad, 

and carries everyone 

across.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਭਾਵ, ਪੂੰਿ ੇਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ, 

ਮਨ ਤੇ ਬੱੁਧੀ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

35777 839 min swcw muiK 
swcau Bwie]

Man Saachaa 

Mukh Saacho 

Bhaae ||

With the True Lord in 

the mind, and the 

True Lord lovingly on 

one's lips,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਭ ਉਤੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

35778 839 scu nIswxY Twk  
n pwie]9]

Sach Neesaanai 

Thaak N Paae 

||9||

One is blessed with 

the banner of Truth, 

and meets with no 

obstructions. ||9||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ 

(ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) 

ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹਦਾਰੀ 
ਦੇ ਕਾਰਨ (ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ) 

ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ॥੯॥

35779 839 AstmI Ast 
isiD buiD swDY]

is`iD[bu`iD Asattamee Asatt 

Sidhh Budhh 

Saadhhai ||

The Eighth Day: The 

eight miraculous 

powers come when 

one subdues his own 

mind,

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਿੋਗੀਆਂ 

ਵਾਲੀਆਂ) ਅੱਠ ਜਸੱਧੀਆਂ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੀ ਬੱੁਧੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਜਸੱਧੀਆਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ),
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35780 839 scu inhkyvlu  
krim ArwDY]

Sach Nihakaeval 

Karam Araadhhai 

||

And contemplates the 

True Lord through 

pure actions.

ਿ ੋਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

(ਸਦਾ) ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

35781 839 paux pwxI 
AgnI ibsrwau]

Poun Paanee 

Aganee Bisaraao ||

Forget the three 

qualities of wind, 

water and fire,

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਰਿੋ ਸਤੋ 

ਅਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦਾ ਅਭਾਵ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

35782 839 qhI inrMjnu swco 
nwau]

Thehee Niranjan 

Saacho Naao ||

And concentrate on 

the pure True Name.

ਉਸੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਨਰਲੇਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

35783 839 iqsu mih mnUAw 
rihAw ilv 
lwie]

This Mehi 

Manooaa Rehiaa 

Liv Laae ||

That human who 

remains lovingly 

focused on the Lord,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਉਸ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਵਚ ਸਦਾ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

35784 839 pRxviq nwnku  
kwlu n 
Kwie]10]

Pranavath Naanak 

Kaal N Khaae 

||10||

Prays Nanak, shall not 

be consumed by 

death. ||10||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ 
(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਤਬਾਹ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ) ॥੧੦॥
35785 839 nwau naumI nvy 

nwQ nv KMfw]

Naao Noumee 

Navae Naathh Nav 

Khanddaa ||

The Ninth Day: The 

Name is the supreme 

almighty Master of the 

nine masters of Yoga,

ਿੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨੌ ਹੀ ਨਾਥ ਤੇ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਜਿਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ,

35786 839 Git Git nwQu  
mhw blvMfw]

Ghatt Ghatt 

Naathh Mehaa 

Balavanddaa ||

The nine realms of the 

earth, and each and 

every heart.

(ਅਸਲ) ਨਾਥ (ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੈ ਿੋ) 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ, ਿ ੋਮਹਾ ਬਲੀ ਹੈ।
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35787 840 AweI pUqw iehu 
jgu swrw]

Aaee Poothaa Eihu 

Jag Saaraa ||

This whole world is 

the child of Maya.

(ਉਹ ਨਾਥ-ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ) ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਉਸ ਮਾਂ (-ਨਾਥ-ਪਿਭੂ) ਦਾ ਪੱੁਤਰ 

ਹੈ (ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ)।

35788 840 pRB Awdysu Awid 
rKvwrw]

Prabh Aadhaes 

Aadh Rakhavaaraa 

||

I bow in submission to 

God, my Protector 

from the very 

beginning of time.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ 

ਦਾ ਮੱੁਢ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ।

35789 840 Awid jugwdI hY 
BI hogu]

Aadh Jugaadhee 

Hai Bhee Hog ||

He was in the 

beginning, He has 

been throughout the 

ages, He is now, and 

He shall always be.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਹੈ, ਿੁਗਾਂ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੀ ਹੈ ਤੇ 

ਸਦਾ ਲਈ ਮੌਿੂਦ ਰਹੇਗਾ।

35790 840 Ehu AprMpru  
krxY jogu]11]

Ap-rMpru Ouhu Aparanpar 

Karanai Jog ||11||

He is unlimited, and 

capable of doing 

everything. ||11||

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਨਾਥ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ 

(ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ) ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧੧॥
35791 840 dsmI nwmu dwnu 

iesnwnu]

Dhasamee Naam 

Dhaan Eisanaan ||

The Tenth Day: 

Meditate on the 

Naam, give to charity, 

and purify yourself.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਹੀ ਦਸਵੀਂ ਜਥਤ ਤੇ ਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

35792 840 An idnu mjnu  
scw gux igAwnu]

m`jnu Anadhin Majan 

Sachaa Gun Giaan 

||

Night and day, bathe 

in spiritual wisdom 

and the Glorious 

Virtues of the True 

Lord.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਨਿੱਤ ਦਾ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ।
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35793 840 sic mYlu n lwgY  
BRmu Bau BwgY]

Sach Mail N Laagai 

Bhram Bho 

Bhaagai ||

Truth cannot be 

polluted; doubt and 

fear run away from it.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ (ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਨ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ 

ਦਾ ਸਜਹਮ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

35794 840 iblmu n qUtis  
kwcY qwgY]

Bilam N Thoottas 

Kaachai Thaagai ||

The flimsy thread 

breaks in an instant.

(ਇਉਂ ਤੁਰਤ ਮੱੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) 
ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨੂੂੰ  ਟੱੁਟਜਦਆਂ ਜਚਰ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
35795 840 ijau qwgw jgu 

eyvY jwxhu]

Jio Thaagaa Jag 

Eaevai Jaanahu ||

Know that the world is 

just like this thread.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ (ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ) 

ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ 
ਧਾਗਾ ਹੈ।

35796 840 AsiQru cIqu  
swic rMgu 
mwxhu]12]

Asathhir Cheeth 

Saach Rang 

Maanahu ||12||

Your consciousness 

shall become steady 

and stable, enjoying 

the Love of the True 

Lord. ||12||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ ॥੧੨॥

35797 840 eykwdsI ieku 
irdY vswvY]

Eaekaadhasee Eik 

Ridhai Vasaavai ||

The Eleventh Day: 

Enshrine the One Lord 

within your heart.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਕ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,

35798 840 ihMsw mmqw mohu 
cukwvY]

Hinsaa Mamathaa 

Mohu Chukaavai 

||

Eradicate cruelty, 

egotism and 

emotional attachment.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਨਰਦਇਤਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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35799 840 Plu pwvY bRqu  
Awqm cIn@Y]

Fal Paavai Brath 

Aatham Cheenai ||

Earn the fruitful 

rewards, by observing 

the fast of knowing 

your own self.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਹੂੰ ਸਾ ਮੋਹ 

ਆਜਦਕ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਇਹ) ਵਰਤ (ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਇਸ ਵਰਤ ਦਾ ਇਹ) ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਸਦਾ) 
ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਖਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

35800 840 pwKMif rwic qqu 
nhI bInY]

Paakhandd Raach 

Thath Nehee 

Beenai ||

One who is engrossed 

in hypocrisy, does not 

see the true essence.

ਪਰ ਜਵਖਾਵੇ (ਦੇ ਵਰਤ) ਜਵਚ 

ਪਤੀਿ ਕੇ ਮਨੱੁਖ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਦੇ) ਮੂਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ 
ਵੇਖ ਸਕਦਾ।

35801 840 inrmlu inrwhwru 
inhkyvlu]

Niramal Niraahaar 

Nihakaeval ||

The Lord is 

immaculate, self-

sustaining and 

unattached.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ (ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ 
ਬਿਤ-ਧਾਰੀ ਹੈ), ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸੱੁਧ-ਸਰੂਪ ਹੈ,

35802 840 sUcY swcy nw lwgY 
mlu ]13]

Soochai Saachae 

Naa Laagai Mal 

||13||

The Pure, True Lord 

cannot be polluted. 

||13||

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ) ਪਜਵੱਤਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਵੀ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ॥੧੩॥

35803 840 jh dyKau qh 
eyko eykw]

Jeh Dhaekho Theh 

Eaeko Eaekaa ||

Wherever I look, I see 

the One Lord there.

ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਧਰ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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35804 840 hoir jIA aupwey  
vyko vykw]

Hor Jeea 

Oupaaeae Vaeko 

Vaekaa ||

He created the other 

beings, of many and 

various kinds.

(ਉਸ ਨੇ) ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਿੋ ਵਰਤ ਆਜਦਕ ਕਈ ਭਰਮਾਂ 
ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

35805 840 Plohwr kIey Plu 
jwie]

Falohaar Keeeae 

Fal Jaae ||

Eating only fruits, one 

loses the fruits of life.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਏਕਾਦਸੀ ਵਾਲੇ ਜਦਨ 

ਅੂੰਨ ਛੱਡ ਕੇ) ਜਨਰੇ ਿਲ 

ਖਾਜਧਆਂ (ਵਰਤ ਦਾ ਅਸਲ) 

ਿਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ (ਅਸਲ 

ਵਰਤ ਹੈ 'ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਪਰਹੇਜ਼', ਉਸ ਦਾ ਿਲ ਹੈ 

'ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ')।

35806 840 rs ks Kwey swdu 
gvwie]

Ras Kas Khaaeae 

Saadh Gavaae ||

Eating only delicacies 

of various sorts, one 

loses the true taste.

(ਅੂੰਨ ਦੇ ਥਾਂ) ਕਈ ਸੁਆਦਾਂ 
ਵਾਲੇ ਿਲ ਆਜਦਕ ਪਦਾਰਥ 

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਤਾਂ 
ਉਂਞ ਹੀ ਵਰਤ ਦਾ) ਮਜ਼ਾ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

35807 840 kUVY lwlic lptY 
lptwie]

Koorrai Laalach 

Lapattai Lapattaae 

||

In fraud and greed, 

people are engrossed 

and entangled.

(ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਵਰਤ ਦੇ ਿਲ ਦੀ ਆਸ ਧਾਰ 

ਕੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
35808 840 CUtY gurmuiK swcu 

kmwie]14]

Shhoottai 

Guramukh Saach 

Kamaae ||14||

The Gurmukh is 

emancipated, 

practicing Truth. 

||14||

(ਇਸ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥
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35809 840 duAwdis mudRw  
mnu AauDUqw]

Dhuaadhas 

Mudhraa Man 

Aoudhhoothaa ||

The Twelfth Day: One 

whose mind is not 

attached to the twelve 

signs,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਹੀ ਹਨ ਅਸਲ) 

ਜਤਆਗੀ, (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਮਨ 

(ਮਾਨੋ, ਭੇਖਾਂ ਦੇ) ਬਾਰਾਂ ਹੀ 
ਜਚੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

35810 840 Aih inis 
jwgih kbih n 
sUqw]

Ahinis Jaagehi 

Kabehi N Soothaa 

||

Remains awake day 

and night, and never 

sleeps.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ) ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ।
35811 840 jwgqu jwig rhY 

ilv lwie]

Jaagath Jaag Rehai 

Liv Laae ||

He remains awake and 

aware, lovingly 

centered on the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਿਾਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

35812 840 gur prcY iqsu 
kwlu n Kwie]

Gur Parachai This 

Kaal N Khaae ||

With faith in the Guru, 

he is not consumed by 

death.

ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹ ਕੇ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ (ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ) ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਖਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

35813 840 AqIq Bey mwry 
bYrweI]

Atheeth Bheae 

Maarae Bairaaee 

||

Those who become 

detached, and 

conquer the five 

enemies

ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਸਾਰੇ 

ਵੈਰੀ ਮੁਕਾ ਲਏ, ਉਹ (ਅਸਲ) 

ਜਤਆਗੀ ਬਣ ਗਏ।

35814 840 pRxviq nwnk  
qh ilv 
lweI]15]

Pranavath Naanak 

Theh Liv Laaee 

||15||

- prays Nanak, they 

are lovingly absorbed 

in the Lord. ||15||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

(ਉਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹ 

ਕੇ) ਉਥੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧੫॥
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35815 840 duAwdsI dieAw 
dwnu kir jwxY]

Dhuaadhasee 

Dhaeiaa Dhaan 

Kar Jaanai ||

The Twelfth Day: 

Know, and practice, 

compassion and 

charity.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਮਨੱੁਖ 

ਜਕਸੇ ਵਰਤ ਆਜਦਕ ਸਮੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਮੂੰਤਿ ਦਾ ਅਿਪਾ 
ਿਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਜਵਚ) ਜਪਆਰ 

ਵੂੰ ਡਣਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

35816 840 bwhir jwqo  
BIqir AwxY]

j`wqo:ksky Baahar Jaatho 

Bheethar Aanai ||

Bring your out-going 

mind back home.

ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਆਪਣ)ੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ,

35817 840 brqI brq rhY 
inhkwm]

Barathee Barath 

Rehai Nihakaam ||

Observe the fast of 

remaining free of 

desire.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ 

ਿੀਵਨ ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ,

35818 840 Ajpw jwpu jpY 
muiK nwm]

A-jpw:polw bolo Ajapaa Jaap Japai 

Mukh Naam ||

Chant the unchanted 

Chant of the Naam 

with your mouth.

ਅਤੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਨੋ) 

ਅਿਪਾ ਿਾਪ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

35819 840 qIin Bvx mih  
eyko jwxY]

Theen Bhavan 

Mehi Eaeko Jaanai 

||

Know that the One 

Lord is contained in 

the three worlds.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,
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35820 840 siB suic sMjm  
swcu pCwxY]16]

Sabh Such Sanjam 

Saach Pashhaanai 

||16||

Purity and self-

discipline are all 

contained in knowing 

the Truth. ||16||

ਅਤੇ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਸਰੀਰਕ ਪਜਵਤਿੱ ਤਾ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਤਨ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧੬॥

35821 840 qyris qrvr  
smud knwrY]

smMud Thaeras Tharavar 

Samudh Kanaarai 

||

The Thirteenth Day: 

He is like a tree on the 

sea-shore.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਵੇਂ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ 

ਕੂੰ ਢੇ ਉੱਤੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਰੱੁਖ ਦੀ 
(ਪਾਂਇਆਂ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਹੈ।
35822 840 AMimRqu mUlu  

isKir ilv qwrY]

Anmrith Mool 

Sikhar Liv Thaarai 

||

But his roots can 

become immortal, if 

his mind is attuned to 

the Lord's Love.

ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਿੜਹ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉੱਕੀ) ਸੁਰਤ ਦੀ 
ਡੋਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ 

ਜਸਖਰ ਤੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿਾ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ)।

35823 840 fr fir mrY n 
bUfY koie]

Ddar Ddar Marai N 

Booddai Koe ||

Then, he will not die of 

fear or anxiety, and he 

will never drown.

(ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਉੱਦਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰਕ) ਡਰਾਂ 
ਨਾਲ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਦਾ, ਉਹ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) 

ਨਹੀਂ ਡੱੁਬਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7328 Published: March 06/ 2014



35824 840 infru bUif mrY  
piq Koie]

in`fru Niddar Boodd 

Marai Path Khoe 

||

Without the Fear of 

God, he drowns and 

dies, and loses his 

honor.

(ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਡਰ-

ਅਦਬ ਨਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
35825 840 fr mih Gru Gr 

mih fru jwxY]

Ddar Mehi Ghar 

Ghar Mehi Ddar 

Jaanai ||

With the Fear of God 

in his heart, and his 

heart in the Fear of 

God, he knows God.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ (ਆਪਣਾ) ਜਟਕਾਣਾ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਡਰ ਅਦਬ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

35826 840 qKiq invwsu scu 
min BwxY]17]

Thakhath Nivaas 

Sach Man Bhaanai 

||17||

He sits on the throne, 

and becomes pleasing 

to the Mind of the 

True Lord. ||17||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਰੱਬੀ) ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਜਨਵਾਸ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥
35827 840 caudis cauQy 

Qwvih lih pwvY]

Choudhas 

Chouthhae 

Thhaavehi Lehi 

Paavai ||

The Fourteenth Day: 

One who enters into 

the fourth state,

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

35828 840 rwjs qwms sq  
kwl smwvY]

Raajas Thaamas 

Sath Kaal 

Samaavai ||

Overcomes time, and 

the three qualities of 

raajas, taamas and 

satva.

ਤਦੋਂ ਰਿੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਤੋ 

ਗੁਣ (ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਹਰੇਕ 

ਗੁਣ ਉਸ ਚੌਥੇ ਪਦ ਜਵਚ) ਲੀਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
35829 840 ssIAr kY Gir  

sUru smwvY]

Saseear Kai Ghar 

Soor Samaavai ||

Then the sun enters 

into the house of the 

moon,

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਦੀ) ਤਪਸ਼ ਸਮਾ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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35830 840 jog jugiq kI  
kImiq pwvY]

Jog Jugath Kee 

Keemath Paavai ||

And one knows the 

value of the 

technology of Yoga.

(ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਿੁਗਤੀ ਦੀ 
ਕਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

35831 840 caudis Bvn 
pwqwl smwey]

Choudhas Bhavan 

Paathaal 

Samaaeae ||

He remains lovingly 

focused on God, who 

is permeating the 

fourteen worlds,

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੌਦਾਂ 
ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਪਾਤਾਲਾਂ ਜਵਚ 

ਹਰ ਥਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

35832 840 KMf bRhmMf  
rihAw ilv 
lwey]18]

Khandd 

Brehamandd 

Rehiaa Liv Laaeae 

||18||

The nether regions of 

the underworld, the 

galaxies and solar 

systems. ||18||

ਜਿਹੜਾ ਖੂੰਡਾਂ ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥

35833 840 AmwvisAw cMdu 
gupqu gYxwir]

(AmwvisAw)m`isAw Amaavasiaa 

Chandh Gupath 

Gainaar ||

Amaavas - The Night 

of the New Moon: The 

moon is hidden in the 

sky.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਵੇਂ) ਮੱਜਸਆ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਗੁਪਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰੇਕ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਪਤ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ)।

35834 840 bUJhu igAwnI  
sbdu bIcwir]

Boojhahu Giaanee 

Sabadh Beechaar 

||

O wise one, 

understand and 

contemplate the Word 

of the Shabad.

ਹੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ 

ਖੋਿੀ ਮਨੱੁਖ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ (ਹੀ ਇਸ 

ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ।

35835 840 ssIAru ggin 
joiq iqhu loeI]

Saseear Gagan 

Joth Thihu Loee ||

The moon in the sky 

illuminates the three 

worlds.

(ਜਿਵੇਂ) ਚੂੰਦਿਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

(ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਿੋਜਤ 

ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ (ਿੀਵਨ-

ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ)।

35836 840 kir kir vyKY  
krqw soeI]

Kar Kar Vaekhai 

Karathaa Soee ||

Creating the creation, 

the Creator beholds it.

ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਸਭ 

ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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35837 840 gur qy dIsY so 
iqs hI mwih]

Gur Thae Dheesai 

So This Hee Maahi 

||

One who sees, 

through the Guru, 

merges into Him.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ 

ਸੂਝ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਹੀ ਸਦਾ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

35838 840 mnmuiK BUly  
Awvih 
jwih]19]

Manamukh 

Bhoolae Aavehi 

Jaahi ||19||

The self-willed 

manmukhs are 

deluded, coming and 

going in reincarnation. 

||19||

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ 

ਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੯॥

35839 840 Gru dru Qwip  
iQru Qwin suhwvY]

Ghar Dhar Thhaap 

Thhir Thhaan 

Suhaavai ||

One who establishes 

his home within his 

own heart, obtains the 

most beautiful, 

permanent place.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ) ਪੱਕਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟਕ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

35840 840 Awpu pCwxY jw 
siqguru pwvY]

Aap Pashhaanai 

Jaa Sathigur 

Paavai ||

One comes to 

understand his own 

self, when he finds the 

True Guru.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ (ਦਾ ਜਮਲਾਪ) 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

35841 840 jh Awsw qh 
ibnis ibnwsw]

Jeh Aasaa Theh 

Binas Binaasaa ||

Wherever there is 

hope, there is 

destruction and 

desolation.

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਜਹਲਾਂ 
ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ) ਆਸਾਂ (ਹੀ 
ਆਸਾਂ ਜਟਕੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਸਨ) ਉਥੇ ਆਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ 

ਅਭਾਵ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

35842 840 PUtY Kpru duibDw 
mnsw]

P`UtY[ K`pru Foottai Khapar 

Dhubidhhaa 

Manasaa ||

The bowl of duality 

and selfishness breaks.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੇਰ-ਤੇਰ ਅਤੇ 

ਮਨ ਦੇ ਿੁਰਜਨਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ 
(ਹੀ) ਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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35843 840 mmqw jwl qy rhY 
audwsw]

(qy)qoN Mamathaa Jaal 

Thae Rehai 

Oudhaasaa ||

Prays Nanak, I am the 

slave of that one,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਮਮਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

35844 840 pRxviq nwnk  
hm qw ky 
dwsw]20]1]

Pranavath Naanak 

Ham Thaa Kae 

Dhaasaa 

||20||1||

Who remains 

detached amidst the 

traps of attachment. 

||20||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਮੈਂ 
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਸਦਾ) 
ਦਾਸ ਹਾਂ ॥੨੦॥੧॥

35845 841 iblwvlu mhlw 
3 vwr sq Gru 
10

Bilaaval Mehalaa 3 

Vaar Sath Ghar 10

Bilaaval, Third Mehl, 

The Seven Days, Tenth 

House:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ,ੁ ਘਰ ੧੦ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਵਾਰ ਸਤ'।

35846 841 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

35847 841 Awidqvwir  
Awid purKu hY 
soeI]

ibsrwm idnW qy 
lwau,s`q[Awid`q-vwir

Aadhith Vaar Aadh 

Purakh Hai Soee ||

Sunday: He, the Lord, 

is the Primal Being.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ) 
ਮੂਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ-

35848 841 Awpy vrqY Avru  
n koeI]

Aapae Varathai 

Avar N Koee ||

He Himself is the 

Pervading Lord; there 

is no other at all.

ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਥਾਂ) ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

(ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

35849 841 Eiq poiq jgu 
rihAw proeI]

Outh Poth Jag 

Rehiaa Paroee ||

Through and through, 

He is woven into the 

fabric of the world.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ (ਆਪਣੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ) ਪਿੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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35850 841 Awpy krqw krY 
su hoeI]

Aapae Karathaa 

Karai S Hoee ||

Whatever the Creator 

Himself does, that 

alone happens.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

35851 841 nwim rqy sdw 
suKu hoeI]

Naam Rathae 

Sadhaa Sukh Hoee 

||

Imbued with the 

Naam, the Name of 

the Lord, one is 

forever in peace.

ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

35852 841 gurmuiK ivrlw  
bUJY koeI]1]

Guramukh Viralaa 

Boojhai Koee ||1||

But how rare is the 

one, who, as 

Gurmukh, 

understands this. 

||1||

ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

35853 841 ihrdY jpnI 
jpau guxqwsw]

Hiradhai Japanee 

Japo Gunathaasaa 

||

Within my heart, I 

chant the Chant of the 

Lord, the treasure of 

virtue.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  
ਿਪਦਾ ਹਾਂ (ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ) 
ਮਾਲਾ।

35854 841 hir Agm 
Agocru AprMpr 
suAwmI jn pig 
lig iDAwvau  
hoie dwsin 
dwsw]1]rhwau]

Ap-rMpr Har Agam Agochar 

Aparanpar 

Suaamee Jan Pag 

Lag Dhhiaavo Hoe 

Dhaasan Dhaasaa 

||1|| Rehaao ||

The Lord, my Lord and 

Master, is inaccessible, 

unfathomable and 

unlimited. Grasping 

the feet of the Lord's 

humble servants, I 

meditate on Him, and 

become the slave of 

His slaves. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਪਰੇ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 

ਉਸ ਤਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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35855 841 somvwir sic 
rihAw smwie]

Somavaar Sach 

Rehiaa Samaae ||

Monday: The True 

Lord is permeating 

and pervading.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

35856 841 iqs kI kImiq  
khI n jwie]

This Kee Keemath 

Kehee N Jaae ||

His value cannot be 

described.

(ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

35857 841 AwiK AwiK rhy 
siB ilv lwie]

Aakh Aakh Rehae 

Sabh Liv Laae ||

Talking and speaking 

about Him, all keep 

themselves lovingly 

focused on Him.

(ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਸੁਰਤਾਂ 
ਿੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਸਫ਼ਤਾਂ 
ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਜਸਫ਼ਤਾਂ 
ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਿੋੜ 

ਿੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

35858 841 ijsu dyvY iqsu 
plY pwie]

p`lY Jis Dhaevai This 

Palai Paae ||

Devotion falls into the 

laps of those whom He 

so blesses.

(ਪਰ ਇਹ ਜਸਮਰਨ ਤੇ ਯਾਦ 

ਦੀ ਦਾਜਤ) ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਹੀ) ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
35859 841 Agm Agocru  

liKAw n jwie]

Agam Agochar 

Lakhiaa N Jaae ||

He is inaccessible and 

unfathomable; He 

cannot be seen.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹੈ, ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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35860 841 gur kY sbid hir 
rihAw 
smwie]2]

Gur Kai Sabadh 

Har Rehiaa 

Samaae ||2||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

Lord is seen to be 

permeating and 

pervading 

everywhere. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

35861 841 mMgil mwieAw 
mohu aupwieAw]

Mangal Maaeiaa 

Mohu Oupaaeiaa 

||

Tuesday: The Lord 

created love and 

attachment to Maya.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਆਪ ਹੀ) 
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,

35862 841 Awpy isir isir 
DMDY lwieAw]

bu`Jwey, bU`JY Aapae Sir Sir 

Dhhandhhai 

Laaeiaa ||

He Himself has 

enjoined each and 

every being to their 

tasks.

ਆਪ ਹੀ (ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੂੰ ) ਹਰੇਕ 

(ਿੀਵ ਦੇ) ਜਸਰ ਉੱਤੇ (ਥਾਪ ਕੇ 

ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ) ਧੂੰ ਧੇ 

ਜਵਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

35863 841 Awip buJwey soeI 
bUJY]

Aap Bujhaaeae 

Soee Boojhai ||

He alone understands, 

whom the Lord causes 

to understand.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਆਪ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
(ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

35864 841 gur kY sbid dru 
Gru sUJY]

Gur Kai Sabadh 

Dhar Ghar Soojhai 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

one understands his 

heart and home.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਦਰ-ਘਰ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

35865 841 pRym Bgiq kry  
ilv lwie]

Praem Bhagath 

Karae Liv Laae ||

He worships the Lord 

in loving devotion.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,
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35866 841 haumY mmqw  
sbid jlwie]3]

Houmai 

Mamathaa Sabadh 

Jalaae ||3||

His egotism and self-

conceit are burnt 

away by the Shabad. 

||3||

(ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਅਤੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਮਮਤਾ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

35867 841 buDvwir Awpy 
buiD swru]

Budhhavaar Aapae 

Budhh Saar ||

Wednesday: He 

Himself bestows 

sublime 

understanding.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ 

ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਬੱੁਧੀ 
(ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ),

35868 841 gurmuiK krxI  
sbdu vIcwru]

Guramukh 

Karanee Sabadh 

Veechaar ||

The Gurmukh does 

good deeds, and 

contemplates the 

Word of the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ 

ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ, ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਅਤੇ (ਆਪਣ ੇਗੁਣਾਂ 
ਦੀ) ਜਵਚਾਰ (ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ)

35869 841 nwim rqy mnu 
inrmlu hoie]

Naam Rathae Man 

Niramal Hoe ||

Imbued with the 

Naam, the Name of 

the Lord, the mind 

become pure and 

immaculate.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

35870 841 hir gux gwvY  
haumY mlu Koie]

Har Gun Gaavai 

Houmai Mal Khoe 

||

He sings the Glorious 

Glorious Praises of the 

Lord, and washes off 

the filth of egotism.

(ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

35871 841 dir scY sd soBw 
pwey]

Dhar Sachai Sadh 

Sobhaa Paaeae ||

In the Court of the 

True Lord, he obtains 

lasting glory.

ਤੇ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸਦਾ ਸੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।
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35872 841 nwim rqy gur 
sbid suhwey]4]

Naam Rathae Gur 

Sabadh Suhaaeae 

||4||

Imbued with the 

Naam, he is 

embellished with the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||4||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਸੋਹਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥
35873 841 lwhw nwmu pwey  

gur duAwir]

Laahaa Naam 

Paaeae Gur 

Dhuaar ||

The profit of the Naam 

is obtained through 

the Door of the Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ (ਰਜਹ 

ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ-ਲਾਭ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

35874 841 Awpy dyvY 
dyvxhwru]

Aapae Dhaevai 

Dhaevanehaar ||

The Great Giver 

Himself gives it.

(ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 

ਦਾਜਤ) ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

35875 841 jo dyvY iqs kau 
bil jweIAY]

Jo Dhaevai This Ko 

Bal Jaaeeai ||

I am a sacrifice to the 

One who gives it.

ਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ (ਇਹ ਦਾਜਤ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ (ਸਦਾ) ਸਦਕੇ 

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
35876 841 gur prswdI  

Awpu gvweIAY]

Gur Parasaadhee 

Aap Gavaaeeai ||

By Guru's Grace, self-

conceit is eradicated.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
35877 841 nwnk nwmu rKhu 

aur Dwir]

Naanak Naam 

Rakhahu Our 

Dhhaar ||

O Nanak, enshrine the 

Naam within your 

heart.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖੋ,

35878 841 dyvxhwry kau 
jYkwru]5]

Dhaevanehaarae 

Ko Jaikaar ||5||

I celebrate the victory 

of the Lord, the Great 

Giver. ||5||

ਤੇ, ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ॥੫॥

35879 841 vIrvwir vIr 
Brim Bulwey]

Veeravaar Veer 

Bharam Bhulaaeae 

||

Thursday: The fifty-

two warriors were 

deluded by doubt.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਬਵੂੰਿਾ) ਬੀਰਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਭੁਲਾਈ ਰੱਜਖਆ,
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35880 841 pRyq BUq siB dUjY 
lwey]

Praeth Bhooth 

Sabh Dhoojai 

Laaeae ||

All the goblins and 

demons are attached 

to duality.

ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪਿੇਤ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

35881 841 Awip aupwey kir 
vyKY vykw]

Aap Oupaaeae Kar 

Vaekhai Vaekaa ||

God Himself created 

them, and sees each 

one distinct.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ (ਹੀ ਇਹ 

ਸਾਰੇ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ 

(ਸਭ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ (ਭੀ) ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

35882 841 sBnw krqy qyrI 
tykw]

Sabhanaa 

Karathae Thaeree 

Ttaekaa ||

O Creator Lord, You 

are the Support of all.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।

35883 841 jIA jMq qyrI 
srxweI]

Jeea Janth 

Thaeree 

Saranaaee ||

The beings and 

creatures are under 

Your protection.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਹਨ।

35884 841 so imlY ijsu lYih 
imlweI]6]

So Milai Jis Laihi 

Milaaee ||6||

He alone meets You, 

whom You Yourself 

meet. ||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਹੀ ਤੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ ॥੬॥

35885 841 sukRvwir pRBu 
rihAw smweI]

Sukravaar Prabh 

Rehiaa Samaaee ||

Friday: God is 

permeating and 

pervading everywhere.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

35886 841 Awip aupwie sB 
kImiq pweI]

Aap Oupaae Sabh 

Keemath Paaee ||

He Himself created all, 

and appraises the 

value of all.

(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ ) ਆਪ (ਹੀ) ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਕਦਰ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
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35887 841 gurmuiK hovY su 
krY bIcwru]

Guramukh Hovai S 

Karai Beechaar ||

One who become 

Gurmukh, 

contemplates the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।
35888 841 scu sMjmu krxI 

hY kwr]

Sach Sanjam 

Karanee Hai Kaar 

||

He practices truth and 

self-restraint.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ, ਅਤੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ 

ਦਾ ਉੱਦਮ-ਇਹ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਨਿੱਤ ਦਾ ਕਰਤੱਬ, ਜਨਿੱਤ ਦੀ 
ਕਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

35889 841 vrqu nymu  
inqwpRiq pUjw]

pUjw:polw bolo Varath Naem 

Nithaaprath 

Poojaa ||

Without genuine 

understanding, all 

fasts,

ਪਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ 

ਦਾ ਹਰੇਕ ਨੇਮ ਜਨਬਾਹੁਣਾ, 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵ-ਪੂਿਾ-

35890 841 ibnu bUJy sBu 
Bwau hY dUjw]7]

Bin Boojhae Sabh 

Bhaao Hai 

Dhoojaa ||7||

Religious rituals and 

daily worship services 

lead only to the love 

of duality. ||7||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਦਮ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ (ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹੈ ॥੭॥

35891 841 CinCrvwir  
saux swsq 
bIcwru]

Shhanishharavaar 

Soun Saasath 

Beechaar ||

Saturday: 

Contemplating good 

omens and the 

Shaastras,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ) ਸ਼ੋਨਕ ਦਾ 
ਿੋਜਤਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਿ (ਆਜਦਕ) 

ਜਵਚਾਰਦੇ ਰਜਹਣਾ-

35892 841 haumY myrw BrmY 
sMswru]

Houmai Maeraa 

Bharamai Sansaar 

||

In egotism and self-

conceit, the world 

wanders in delusion.

(ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਿਗਤ 

ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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35893 841 mnmuKu AMDw dUjY 
Bwie]

Manamukh 

Andhhaa Dhoojai 

Bhaae ||

The blind, self-willed 

manmukh in 

engrossed in the love 

of duality.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਅੂੰਨਹ ਾ, 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
35894 841 jm dir bwDw  

cotw Kwie]

Jam Dhar 

Baadhhaa Chottaa 

Khaae ||

Bound and gagged at 

death's door, he is 

beaten and punished.

(ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ) ਿਮਰਾਿ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ) ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

35895 841 gur prswdI sdw 
suKu pwey]

Gur Parasaadhee 

Sadhaa Sukh 

Paaeae ||

By Guru's Grace, one 

finds lasting peace.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

35896 841 scu krxI swic 
ilv lwey]8]

Sach Karanee 

Saach Liv Laaeae 

||8||

He practices Truth, 

and lovingly focuses 

on the Truth. ||8||

ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) 
ਕਰਤੱਬ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੮॥

35897 841 siqguru syvih sy 
vfBwgI]

Sathigur Saevehi 

Sae 

Vaddabhaagee ||

Those who serve the 

True Guru are very 

fortunate.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
35898 841 haumY mwir sic 

ilv lwgI]

Houmai Maar Sach 

Liv Laagee ||

Conquering their ego, 

they embrace love for 

the True Lord.

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਮੁਕਾ ਕੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਸੁਰਤ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

35899 841 qyrY rMig rwqy  
shij suBwie]

Thaerai Rang 

Raathae Sehaj 

Subhaae ||

They are automatically 

imbued with Your 

Love, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਤੇਰੇ 

ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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35900 842 qU suKdwqw lYih 
imlwie]

Thoo 

Sukhadhaathaa 

Laihi Milaae ||

You are the Giver of 

peace; You merge 

them into Yourself.

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  (ਆਪ 

ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

35901 842 eyks qy dUjw  
nwhI koie]

Eaekas Thae 

Dhoojaa Naahee 

Koe ||

Everything comes 

from the One and only 

Lord; there is no other 

at all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ।

35902 842 gurmuiK bUJY soJI 
hoie]9]

Guramukh Boojhai 

Sojhee Hoe ||9||

The Gurmukh realizes 

this, and understands. 

||9||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੯॥
35903 842 pMdRh iQqˆØI qY 

sq vwr]
s`q Pandhreh 

Thhithanaee Thai 

Sath Vaar ||

The fifteen lunar days, 

the seven days of the 

week,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਵੇਂ) ਪੂੰਦਿਾਂ ਜਥੱਤਾਂ 
ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ,

35904 842 mwhw ruqI Awvih 
vwr vwr]

Maahaa Ruthee 

Aavehi Vaar Vaar 

||

The months, seasons, 

days and nights, come 

over and over again;

ਮਹੀਨੇ, ਰੱੁਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

35905 842 idnsu rYix iqvY 
sMswru]

Dhinas Rain Thivai 

Sansaar ||

So the world goes on. ਰਾਤ, ਜਦਨ (ਦੀ ਗਤੀ ਵਾਂਗ) 

ਜਤਵੇਂ ਇਹ ਿਗਤ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵ ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
35906 842 Awvw gauxu  

kIAw krqwir ]

Aavaa Goun Keeaa 

Karathaar ||

Coming and going 

were created by the 

Creator Lord.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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35907 842 inhclu swcu  
rihAw kl Dwir]

Nihachal Saach 

Rehiaa Kal Dhhaar 

||

The True Lord remains 

steady and stable, by 

His almighty power.

ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹੀ ਹੈ ਿੋ (ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਆਪਣੀ) ਸੱਤਾ 
ਜਟਕਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

35908 842 nwnk gurmuiK 
bUJY ko sbdu 
vIcwir]10]1]

bU`JY Naanak Guramukh 

Boojhai Ko Sabadh 

Veechaar 

||10||1||

O Nanak, how rare is 

that Gurmukh who 

understands, and 

contemplates the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||10||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ (ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ) ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ 

(ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥੧॥
35909 842 iblwvlu mhlw 

3]

Bilaaval Mehalaa 3 

||

Bilaaval, Third Mehl:

35910 842 Awid purKu Awpy 
isRsit swjy]

Aadh Purakh 

Aapae Srisatt 

Saajae ||

The Primal Lord 

Himself formed the 

Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

35911 842 jIA jMq mwieAw 
moih pwjy]

pwjy: ks ky bolo Jeea Janth 

Maaeiaa Mohi 

Paajae ||

The beings and 

creatures are 

engrossed in 

emotional attachment 

to Maya.

(ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਨੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

35912 842 dUjY Bwie prpMic 
lwgy ]

Dhoojai Bhaae 

Parapanch Laagae 

||

In the love of duality, 

they are attached to 

the illusory material 

world.

(ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) 

ਹੋਰ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਦੱਸਦੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7342 Published: March 06/ 2014



35913 842 AWvih jwvih  
mrih ABwgy]

Aavehi Jaavehi 

Marehi Abhaagae 

||

The unfortunate ones 

die, and continue to 

come and go.

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਭਾਗਹੀਨ ਿੀਵ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
35914 842 siqguir ByitAY  

soJI pwie]

Sathigur Bhaettiai 

Sojhee Paae ||

Meeting with the True 

Guru, understanding is 

obtained.

ਿ ੇ(ਜਕਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਹ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
35915 842 prpMcu cUkY sic 

smwie]1]

Parapanch 

Chookai Sach 

Samaae ||1||

Then, the illusion of 

the material world is 

shattered, and one 

merges in Truth. ||1||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੋਹ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
35916 842 jw kY msqik  

iliKAw lyKu]

Jaa Kai Masathak 

Likhiaa Laekh ||

One who has such pre-

ordained destiny 

inscribed upon his 

forehead

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ) 
ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

35917 842 qw kY min 
visAw pRBu 
eyku]1]rhwau]

Thaa Kai Man 

Vasiaa Prabh Eaek 

||1|| Rehaao ||

- the One God abides 

within his mind. 

||1||Pause||

ਉਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹੀ) 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

35918 842 isRsit aupwie  
Awpy sBu vyKY]

Srisatt Oupaae 

Aapae Sabh 

Vaekhai ||

He created the 

Universe, and He 

Himself beholds all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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35919 842 koie n mytY qyrY 
lyKY]

Koe N Maettai 

Thaerai Laekhai ||

No one can erase Your 

record, Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਤੂੂੰ  ਜਲਖਦਾ ਹੈਂ) 
ਤੇਰੇ (ਉਸ ਜਲਖੇ) ਲੇਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਿੀਵ (ਆਪਣ ੇਉੱਦਮ ਨਾਲ) 

ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
35920 842 isD swiDk jy ko 

khY khwey]

Sidhh Saadhhik 

Jae Ko Kehai 

Kehaaeae ||

If someone calls 

himself a Siddha or a 

seeker,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਆਸਰੇ) ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਜਸੱਧ ਆਖਦਾ 
ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਜਧਕ ਆਖਦਾ 
ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ,

35921 842 Brmy BUlw AwvY 
jwey]

Bharamae Bhoolaa 

Aavai Jaaeae ||

He is deluded by 

doubt, and will 

continue coming and 

going.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਹਉਮੈ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

35922 842 siqguru syvY so 
jnu bUJY]

Sathigur Saevai So 

Jan Boojhai ||

That humble being 

alone understands, 

who serves the True 

Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਟੇਕ ਛੱਡ 

ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

35923 842 haumY mwry qw dru 
sUJY]2]

Houmai Maarae 

Thaa Dhar Soojhai 

||2||

Conquering his ego, he 

finds the Lord's Door. 

||2||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਦਰ ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
35924 842 eyksu qy sBu dUjw 

hUAw]

Eaekas Thae Sabh 

Dhoojaa Hooaa ||

From the One Lord, all 

others were formed.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ) 
ਵੱਖਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ 
ਬਜਣਆ ਹੈ।
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35925 842 eyko vrqY Avru  
n bIAw]

Eaeko Varathai 

Avar N Beeaa ||

The One Lord is 

pervading 

everywhere; there is 

no other at all.

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਇਕ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

35926 842 dUjy qy jy eyko 
jwxY]

Dhoojae Thae Jae 

Eaeko Jaanai ||

Renouncing duality, 

one comes to know 

the One Lord.

ਿ ੇ(ਮਨੱੁਖ) ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਜਦੱਸ 

ਰਹੇ ਿਗਤ (ਦੇ ਮੋਹ) ਤੋਂ (ਉੱਚਾ 
ਹੋ ਕੇ) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖੇ,

35927 842 gur kY sbid hir 
dir nIswxY]

Gur Kai Sabadh 

Har Dhar 

Neesaanai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

one knows the Lord's 

Door, and His Banner.

ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਰਾਹਦਾਰੀ ਸਮੇਤ (ਜਬਨਾ 
ਰੋਕ-ਟੋਕ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

(ਪਹੁੂੰਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

35928 842 siqguru Byty qw 
eyko pwey]

Sathigur Bhaettae 

Thaa Eaeko 

Paaeae ||

Meeting the True 

Guru, one finds the 

One Lord.

ਿ ੇ(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

35929 842 ivchu dUjw Twik 
rhwey]3]

Vichahu Dhoojaa 

Thaak Rehaaeae 

||3||

Duality is subdued 

within. ||3||

ਅਤੇ (ਆਪਣੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ ਵੱਖਰੇ 

ਜਦੱਸ ਰਹੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਰੋਕ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥
35930 842 ijs dw swihbu  

fwFw hoie]

Jis Dhaa Saahib 

Ddaadtaa Hoe ||

One who belongs to 

the All-powerful Lord 

and Master

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੇ 

ਬਲੀ, ਪਰ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲੀ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੋਵੇ,

35931 842 iqs no mwir n 
swkY koie]

This No Maar N 

Saakai Koe ||

No one can destroy 

him.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀ) 
ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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35932 842 swihb kI syvku 
rhY srxweI]

Saahib Kee Saevak 

Rehai Saranaaee ||

The Lord's servant 

remains under His 

protection;

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸੇਵਕ (ਆਪਣੇ) 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

35933 842 Awpy bKsy dy 
vifAweI]

Aapae Bakhasae 

Dhae Vaddiaaee ||

The Lord Himself 

forgives him, and 

blesses him with 

glorious greatness.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਉਤੇ) 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਤੇ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

35934 842 iqs qy aUpir  
nwhI koie]

This Thae Oopar 

Naahee Koe ||

There is none higher 

than Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

35935 842 kauxu frY fru 
iks kw hoie]4]

Koun Ddarai Ddar 

Kis Kaa Hoe ||4||

Why should he be 

afraid? What should 

he ever fear? ||4||

(ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਜਕਸੇ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀ) ਦਾ ਡਰ-

ਦਬਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੪॥
35936 842 gurmqI sWiq vsY 

srIr]

Guramathee 

Saanth Vasai 

Sareer ||

Through the Guru's 

Teachings, peace and 

tranquility abide 

within the body.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉੱਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ (ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

35937 842 sbdu cIin@ iPir 
lgY n pIr]

Sabadh Cheenih 

Fir Lagai N Peer ||

Remember the Word 

of the Shabad, and 

you shall never suffer 

pain.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ) ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੋਹ 

ਸਕਦਾ।

35938 842 AwvY n jwie nw 
duKu pwey]

Aavai N Jaae Naa 

Dhukh Paaeae ||

You shall not have to 

come or go, or suffer 

in sorrow.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ 

(ਇਸ ਗੇੜ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਸਹਾਰਦਾ।
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35939 842 nwmy rwqy shij 
smwey]

Naamae Raathae 

Sehaj Samaaeae ||

Imbued with the 

Naam, the Name of 

the Lord, you shall 

merge in celestial 

peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

35940 842 nwnk gurmuiK 
vyKY hdUir]

Naanak Guramukh 

Vaekhai Hadhoor 

||

O Nanak, the Gurmukh 

beholds Him ever-

present, close at hand.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ)ੇ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,

35941 842 myrw pRBu sd 
rihAw 
BrpUir]5]

Maeraa Prabh 

Sadh Rehiaa 

Bharapoor ||5||

My God is always fully 

pervading 

everywhere. ||5||

(ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮੇਰਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੫॥

35942 842 ieik syvk ieik 
Brim Bulwey]

B`ulwey Eik Saevak Eik 

Bharam Bhulaaeae 

||

Some are selfless 

servants, while others 

wander, deluded by 

doubt.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਈ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਨੇ ਆਪਣੇ) ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭਟਕਣਾ (ਪਾ ਕੇ) ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
35943 842 Awpy kry hir  

Awip krwey]

Aapae Karae Har 

Aap Karaaeae ||

The Lord Himself does, 

and causes everything 

to be done.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਕੁਝ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

35944 842 eyko vrqY Avru  
n koie]

Eaeko Varathai 

Avar N Koe ||

The One Lord is all-

pervading; there is no 

other at all.

(ਹਰ ਥਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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35945 842 min rosu kIjY jy 
dUjw hoie]

Man Ros Keejai 

Jae Dhoojaa Hoe 

||

The mortal might 

complain, if there 

were any other.

(ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਮਨਮੁਖ ਵੇਖ ਕੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਗਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਾਏ ਿ ੇ

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਤੇ) 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ।
35946 842 siqguru syvy  

krxI swrI]

Sathigur Saevae 

Karanee Saaree ||

Serve the True Guru; 

this is the most 

excellent action.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹਣਾ ਹੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਕਰਤੱਬ ਹੈ।
35947 842 dir swcY swcy 

vIcwrI]6]

Dhar Saachai 

Saachae 

Veechaaree ||6||

In the Court of the 

True Lord, you shall be 

judged true. ||6||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਵਚਾਰਵਾਨ 

(ਮੂੰ ਨੇ ਿਾਂਦੇ) ਹਨ ॥੬॥

35948 842 iQqI vwr siB  
sbid suhwey]

iQ`qI Thhithee Vaar 

Sabh Sabadh 

Suhaaeae ||

All the lunar days, and 

the days of the week 

are beautiful, when 

one contemplates the 

Shabad.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ 

ਜਥੱਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ 

ਮੂੰਨ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਜਮਕ 

ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ 

ਖ਼ਾਸ ਿਲ ਜਮਲਣ ਦੀ ਆਸ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਥੱਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰ (ਤਦੋਂ ਹੀ) 
ਸੋਹਣੇ ਹਨ (ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ)।

35949 842 siqguru syvy qw 
Plu pwey]

Sathigur Saevae 

Thaa Fal Paaeae ||

If one serves the True 

Guru, he obtains the 

fruits of his rewards.

(ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ, 

ਤਦੋਂ ਹੀ (ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਿੇਸ਼ਟ) ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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35950 842 iQqI vwr siB  
Awvih jwih]

Thhithee Vaar 

Sabh Aavehi Jaahi 

||

The omens and days 

all come and go.

ਇਹ ਜਥੱਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰ ਸਾਰੇ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
35951 842 gur sbdu inhclu  

sdw sic smwih]

Gur Sabadh 

Nihachal Sadhaa 

Sach Samaahi ||

But the Word of the 

Guru's Shabad is 

eternal and 

unchanging. Through 

it, one merges in the 

True Lord.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਹੀ) ਅਟੱਲ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸਦਾ ਲੀਨ 

ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
35952 842 iQqI vwr qw jw 

sic rwqy]
qW[ r`wqy Thhithee Vaar 

Thaa Jaa Sach 

Raathae ||

The days are 

auspicious, when one 

is imbued with Truth.

(ਇਹ) ਜਥੱਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਤਦੋਂ ਹੀ 
(ਮਨੱੁਖਾਂ ਲਈ ਭਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

35953 842 ibnu nwvY siB 
Brmih kwcy]7]

Bin Naavai Sabh 

Bharamehi 

Kaachae ||7||

Without the Name, all 

the false ones wander 

deluded. ||7||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

(ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ) ਭਟਕਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੭॥
35954 842 mnmuK mrih  

mir ibgqI 
jwih]

ib-gqI:polw bolo Manamukh 

Marehi Mar 

Bigathee Jaahi ||

The self-willed 

manmukhs die, and 

dead, they fall into the 

most evil state.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰ ਕੇ (ਿਗਤ ਤੋਂ) ਮੂੰਦੀ 
ਆਤਮਕ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7349 Published: March 06/ 2014



35955 842 eyku n cyqih dUjY 
loBwih]

Eaek N Chaethehi 

Dhoojai Lobhaahi 

||

They do not 

remember the One 

Lord; they are deluded 

by duality.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ (ਕਦੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ; ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਹੀ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

35956 842 Acyq ipMfI  
AigAwn AMDwru]

Achaeth Pinddee 

Agiaan Andhhaar 

||

The human body is 

unconscious, ignorant 

and blind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੂਰਖ ਮਜਤ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ 
ਬੇ-ਸਮਝ ਮਨੱੁਖ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ-

35957 842 ibnu sbdY ikau 
pwey pwru]

Bin Sabadhai Kio 

Paaeae Paar ||

Without the Word of 

the Shabad, how can 

anyone cross over?

(ਜਵਕਾਰਾਂ-ਭਰੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦਾ) ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ (ਉਹ ਸਦਾ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਡੱੁਬਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

35958 842 Awip aupwey  
aupwvxhwru]

Aap Oupaaeae 

Oupaavanehaar ||

The Creator Himself 

creates.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ), (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਆਪ (ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ,

35959 842 Awpy kIqonu gur 
vIcwru]8]

Aapae Keethon 

Gur Veechaar 

||8||

He Himself 

contemplates the 

Guru's Word. ||8||

(ਉਸ ਨੇ) ਆਪ ਹੀ (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
(ਦੱਜਸਆ) ਜਵਚਾਰ ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੋਰਦਾ 
ਹੈ) ॥੮॥
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35960 842 bhuqy ByK krih  
ByKDwrI]

Bahuthae Bhaekh 

Karehi 

Bhaekhadhhaaree 

||

The religious fanatics 

wear all sorts of 

religious robes.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਨਰੇ ਧਾਰਜਮਕ 

ਪਜਹਰਾਵੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਖ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

35961 842 Biv Biv Brmih  
kwcI swrI]

Bhav Bhav 

Bharamehi 

Kaachee Saaree ||

They roll around and 

wander around, like 

the false dice on the 

board.

(ਤੀਰਥ ਆਜਦਕ ਕਈ ਥਾਈ)ਂ ਭੌਂ 
ਭੋਂ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ) ਕੱਚੀਆਂ 

ਨਰਦਾਂ (ਵਾਂਗ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ 

ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

35962 842 AYQY suKu n AwgY 
hoie]

Aithhai Sukh N 

Aagai Hoe ||

They find no peace, 

here or hereafter.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਾਹ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਨਾਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

35963 843 mnmuK muey  
Apxw jnmu Koie]

Manamukh 

Mueae Apanaa 

Janam Khoe ||

The self-willed 

manmukhs waste 

away their lives, and 

die.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ (ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣਾ 
ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

35964 843 siqguru syvy Brmu 
cukwey]

Sathigur Saevae 

Bharam 

Chukaaeae ||

Serving the True Guru, 

doubt is driven away.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਭਟਕਣਾ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

35965 843 Gr hI AMdir  
scu mhlu 
pwey]9]

Ghar Hee Andhar 

Sach Mehal 

Paaeae ||9||

Deep within the home 

of the heart, one finds 

the Mansion of the 

True Lord's Presence. 

||9||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਥੱਤਾਂ ਆਜਦਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ 

ਕੇ ਤੀਰਥ ਆਜਦਕਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ) ॥੯॥
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35966 843 Awpy pUrw kry su 
hoie]

Aapae Pooraa 

Karae S Hoe ||

Whatever the Perfect 

Lord does, that alone 

happens.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੋ ਕੁਝ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

35967 843 eyih iQqI vwr  
dUjw doie]

Eaehi Thhithee 

Vaar Dhoojaa 

Dhoe ||

Concern with these 

omens and days leads 

only to duality.

(ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਜਥੱਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀਆਂ 

ਿਾਣ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਨਾਹ ਜਿਰੋ, 

ਸਗੋਂ) ਇਹ ਜਥੱਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰ 

ਮਨਾਣੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ 

ਹਨ, ਮੇਰ-ਤੇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
35968 843 siqgur bwJhu  

AMDu gubwru]

Sathigur Baajhahu 

Andhh Gubaar ||

Without the True 

Guru, there is only 

pitch darkness.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ) ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

35969 843 iQqI vwr syvih 
mugD gvwr]

Thhithee Vaar 

Saevehi Mugadhh 

Gavaar ||

Only idiots and fools 

worry about these 

omens and days.

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ ਛੱਡ 

ਕੇ) ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਜਥੱਤਾਂ ਤੇ 

ਵਾਰ ਮਨਾਂਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

35970 843 nwnk gurmuiK 
bUJY soJI pwie]

Naanak Guramukh 

Boojhai Sojhee 

Paae ||

O Nanak, the Gurmukh 

obtains understanding 

and realization;

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਸੂਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

35971 843 iekqu nwim sdw 
rihAw 
smwie]10]2]

iek-qu Eikath Naam 

Sadhaa Rehiaa 

Samaae ||10||2||

He remains forever 

merged in the Name 

of the One Lord. 

||10||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥੨॥
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35972 843 iblwvlu mhlw 1 
CMq dKxI 

Bilaaval Mehalaa 1 

Shhanth 

Dhakhanee

Bilaaval, First Mehl, 

Chhant, Dakhnee:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ ੁਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ-

ਦਖਣੀ'।
35973 843 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

35974 843 muMD nvylVIAw  
goieil AweI 
rwm]

(muMD)bysmJ[nvylVI-
Aw 
nvIn[(goieil)goLvwsy 
sMswr c

Mundhh 

Navaelarreeaa 

Goeil Aaee Raam 

||

The young, innocent 

soul-bride has come to 

the pasture lands of 

the world.

ਥੋੜਹੇ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਇਸ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

35975 843 mtukI fwir DrI  
hir ilv lweI 
rwm]

Mattukee Ddaar 

Dhharee Har Liv 

Laaee Raam ||

Laying aside her 

pitcher of worldly 

concern, she lovingly 

attunes herself to her 

Lord.

ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਹੋਈ 

ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਜਤਆਗ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

35976 843 ilv lwie hir 
isau rhI goieil  
shij sbid 
sIgwrIAw]

Liv Laae Har Sio 

Rehee Goeil Sehaj 

Sabadh 

Seegaareeaa ||

She remains lovingly 

absorbed in the 

pasture of the Lord, 

automatically 

embellished with the 

Word of the Shabad.

ਜਿਹੜੀ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਿੀਤ ਿੋੜ ਕੇ ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ ਜਬਤਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
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35977 843 kr joiV gur 
pih kir ibnMqI  
imlhu swic 
ipAwrIAw]

Kar Jorr Gur Pehi 

Kar Binanthee 

Milahu Saach 

Piaareeaa ||

With her palms 

pressed together, she 

prays to the Guru, to 

unite her with her 

True Beloved Lord.

ਉਹ (ਸਦਾ ਦੋਵੇਂ) ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਜਕ, ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਜਮਲ (ਤਾ ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ 

ਕਰ ਸਕਾਂ।

35978 843 Dn Bwie BgqI 
dyiK pRIqm kwm 
kRoDu invwirAw]

Dhhan Bhaae 

Bhagathee Dhaekh 

Preetham Kaam 

Krodhh Nivaariaa 

||

Seeing His bride's 

loving devotion, the 

Beloved Lord 

eradicates unfulfilled 

sexual desire and 

unresolved anger.

ਅਜਿਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿੀਤਮ-

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਕਾਮ ਕਿੋਧ (ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ।

35979 843 nwnk muMD nvyl 
suMdir dyiK ipru  
swDwirAw]1]

Naanak Mundhh 

Navael Sundhar 

Dhaekh Pir 

Saadhhaariaa 

||1||

O Nanak, the young, 

innocent bride is so 

beautiful; seeing her 

Husband Lord, she is 

comforted. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਜਵਤਿ ਤੇ ਸੋਹਣੇ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੂੰ ) 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

35980 843 sic nvylVIey  
jobin bwlI rwm]

b`wlI Sach 

Navaelarreeeae 

Joban Baalee 

Raam ||

Truthfully, O young 

soul-bride, your youth 

keeps you innocent.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਏ! ਿਵਾਨੀ ਜਵਚ ਭੀ 
ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੀ (ਬਣੀ ਰਹੁ)
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35981 843 Awau n jwau khI  
Apny sh nwlI 
rwm]

Aao N Jaao Kehee 

Apanae Seh 

Naalee Raam ||

Do not come and go 

anywhere; stay with 

your Husband Lord.

(ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ) ਆਪਣੇ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਹੁ (ਵੇਖੀਂ, ਉਸ ਦਾ 
ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 
ਨਾਹ ਭਟਕਦੀ ਜਿਰੀਂ।

35982 843 nwh Apny sMig 
dwsI mY Bgiq 
hir kI Bwvey]

Bw-vey Naah Apanae Sang 

Dhaasee Mai 

Bhagath Har Kee 

Bhaaveae ||

I will stay with my 

Husband Lord; I am 

His hand-maiden. 

Devotional worship to 

the Lord is pleasing to 

me.

ਉਹੀ ਦਾਸੀ (ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਿੋ) 
ਆਪਣ ੇਖਸਮ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। (ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ 
ਜਪਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

35983 843 AgwiD boiD 
AkQu kQIAY  
shij pRB gux 
gwvey]

A-kQu:polw bolo[gw-vey Agaadhh Bodhh 

Akathh Kathheeai 

Sehaj Prabh Gun 

Gaaveae ||

I know the 

unknowable, and 

speak the unspoken; I 

sing the Glorious 

Praises of the Celestial 

Lord God.

(ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਹ 

ਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਸੋਭਦੀ ਹੈ)। (ਸੋ, 

ਸਹੇਲੀਏ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ) 

ਜਗਆਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਗੁਣਾਂ ਦੇ) 

ਅਥਾਹ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ-) ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

(ਚੱੁਭੀ ਲਾ ਕੇ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਪਿਭੂ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।
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35984 843 rwm nwm rswl 
rsIAw rvY swic 
ipAwrIAw]

Raam Naam 

Rasaal Raseeaa 

Ravai Saach 

Piaareeaa ||

She who chants and 

savors the taste of the 

Lord's Name is loved 

by the True Lord.

ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਉਸ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।

35985 843 guir sbdu dIAw  
dwnu kIAw  
nwnkw  
vIcwrIAw]2]

Gur Sabadh 

Dheeaa Dhaan 

Keeaa Naanakaa 

Veechaareeaa 

||2||

The Guru grants her 

the gift of the Shabad; 

O Nanak, she 

contemplates and 

reflects upon it. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਸੁਭਾਗ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਜਦੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਉੱਚੀ 
ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਉਹ ਉੱਚੀ 
ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥

35986 843 sRIDr moihAVI  
ipr sMig sUqI  
rwm]

s`UqI Sreedhhar 

Mohiarree Pir 

Sang Soothee 

Raam ||

She who is fascinated 

by the Supreme Lord, 

sleeps with her 

Husband Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) (ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ-ਵੱਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵੱਚ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

35987 843 gur kY Bwie clo  
swic sMgUqI rwm]

Gur Kai Bhaae 

Chalo Saach 

Sangoothee Raam 

||

She walks in harmony 

with the Guru's Will, 

attuned to the Lord.

(ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ) 
ਿੀਵਨ-ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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35988 843 Dn swic sMgUqI  
hir sMig sUqI  
sMig sKI 
shylIAw]

Dhhan Saach 

Sangoothee Har 

Sang Soothee 

Sang Sakhee 

Sehaeleeaa ||

The soul-bride is 

attuned to the Truth, 

and sleeps with the 

Lord, along with her 

companions and sister 

soul-brides.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਤ-ਸੂੰਗਣ 

ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ 

ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਹੈ,

35989 843 iek Bwie iek 
min nwmu visAw  
siqgurU hm 
mylIAw]

Eik Bhaae Eik Man 

Naam Vasiaa 

Sathiguroo Ham 

Maeleeaa ||

Loving the One Lord, 

with one-pointed 

mind, the Naam 

dwells within; I am 

united with the True 

Guru.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਇਕਾਗਰ-ਮਨ ਜਟਕਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹ 

ਸਰਧਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ।
35990 843 idnu rYix GVI n 

csw ivsrY swis 
swis inrMjno]

Dhin Rain Gharree 

N Chasaa Visarai 

Saas Saas 

Niranjano ||

Day and night, with 

each and every 

breath, I do not forget 

the Immaculate Lord, 

for a moment, even 

for an instant.

(ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਘੜੀ ਪਲ (ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ) ਨਹੀਂ 
ਭੁੱ ਲਦੀ, (ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੂੰਿਨ-

ਪਿਭੂ (ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ)।

35991 843 sbid joiq 
jgwie dIpku  
nwnkw Bau 
BMjno]3]

Sabadh Joth 

Jagaae Dheepak 

Naanakaa Bho 

Bhanjano ||3||

So light the lamp of 

the Shabad, O Nanak, 

and burn away your 

fear. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਰੱਬੀ) ਿੋਜਤ 

ਿਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਿਗਾ ਕੇ (ਉਹ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਰੇਕ) ਡਰ-ਸਜਹਮ ਨਾਸ ਕਰ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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35992 843 joiq sbwieVIey  
iqRBvx swry 
rwm]

Joth 

Sabaaeirreeeae 

Thribhavan Saarae 

Raam ||

O soul-bride, the 

Lord's Light pervades 

all the three worlds.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਿੋਜਤ ਹਰ ਥਾਂ (ਪਸਰੀ ਹੋਈ) ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

35993 843 Git Git riv 
rihAw AlK 
Apwry rwm]

A-lK Ghatt Ghatt Rav 

Rehiaa Alakh 

Apaarae Raam ||

He is pervading each 

and every heart, the 

Invisible and Infinite 

Lord.

ਉਹ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

35994 843 AlK Apwr 
Apwru swcw Awpu 
mwir imlweIAY]

Alakh Apaar Apaar 

Saachaa Aap Maar 

Milaaeeai ||

He is Invisible and 

Infinite, Infinite and 

True; subduing his self-

conceit, one meets 

Him.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾ-ਭਾਵ ਮਾਰ ਕੇ 

(ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

35995 843 haumY mmqw loBu 
jwlhu sbid mYlu 
cukweIAY]

Houmai 

Mamathaa Lobh 

Jaalahu Sabadh 

Mail Chukaaeeai ||

So burn away your 

egotistical pride, 

attachment and greed, 

with the Word of the 

Shabad; wash away 

your filth.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਅਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ, ਮਾਇਆ ਿੋੜਨ ਦੀ 
ਜਖੱਚ ਤੇ ਲਾਲਚ ਸਾੜ ਦੇਹ 

(ਸਹੇਲੀਏ! ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਲੋਭ 

ਆਜਦਕ ਦੀ) ਮੈਲ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁਕਾਈ 

ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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35996 843 dir jwie drsnu 
krI BwxY qwir 
qwrxhwirAw]

Dhar Jaae 

Dharasan Karee 

Bhaanai Thaar 

Thaaranehaariaa 

||

When you go to the 

Lord's Door, you shall 

receive the Blessed 

Vision of His Darshan; 

by His Will, the Savior 

will carry you across 

and save you.

(ਸੋ, ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

(ਤੁਰ ਕੇ ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ ਕਰ, 

ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਜਰਆ ਕਰ-) ਹੇ 

ਤਾਰਨਹਾਰ ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਏ! ਗੁਰੂ ਦੇ) ਦਰ ਤੇ ਿਾ 
ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਦਰਸਨ 

ਕਰ ਲਏਗਂੀ।
35997 843 hir nwmu AMimRqu 

cwiK iqRpqI  
nwnkw aur 
DwirAw ]4]1]

Har Naam Anmrith 

Chaakh Thripathee 

Naanakaa Our 

Dhhaariaa 

||4||1||

Tasting the Ambrosial 

Nectar of the Lord's 

Name, the soul-bride 

is satisfied; O Nanak, 

she enshrines Him in 

her heart. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! 

ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਿਲ ਚੱਖ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੧॥
35998 843 iblwvlu mhlw 

1]

Bilaaval Mehalaa 1 

||

Bilaaval, First Mehl:

35999 843 mY min cwau Gxw  
swic ivgwsI 
rwm]

Mai Man Chaao 

Ghanaa Saach 

Vigaasee Raam ||

My mind is filled with 

such a great joy; I have 

blossomed forth in 

Truth.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) 

ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਚਾਉ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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36000 843 mohI pRym ipry  
pRiB AibnwsI 
rwm]

Mohee Praem 

Pirae Prabh 

Abinaasee Raam ||

I am enticed by the 

love of my Husband 

Lord, the Eternal, 

Imperishable Lord God.

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ)ੇ ਪਿੇਮ (ਦੀ 
ਜਖੱਚ ਨਾਲ) ਮਸਤ ਕਰ 

ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

36001 843 Aivgqo hir 
nwQu nwQh iqsY 
BwvY so QIAY]

Avigatho Har 

Naathh Naathheh 

Thisai Bhaavai So 

Thheeai ||

The Lord is everlasting, 

the Master of masters. 

Whatever He wills, 

happens.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ) ਨਾਥਾਂ ਦਾ (ਭੀ) 
ਨਾਥ ਹੈ, (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਹ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

36002 843 ikrpwlu sdw 
dieAwlu dwqw  
jIAw AMdir qUM 
jIAY]

Kirapaal Sadhaa 

Dhaeiaal 

Dhaathaa Jeeaa 

Andhar Thoon 

Jeeai ||

O Great Giver, You are 

always kind and 

compassionate. You 

infuse life into all 

living beings.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਦਇਆ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈਂ।

36003 844 mY Avru igAwnu 
n iDAwnu pUjw  
hir nwmu AMqir 
vis rhy]

vis:polw bolo Mai Avar Giaan N 

Dhhiaan Poojaa 

Har Naam Anthar 

Vas Rehae ||

I have no other 

spiritual wisdom, 

meditation or 

worship; the Name of 

the Lord alone dwells 

deep within me.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦੀ) ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਧਰਮ-

ਚਰਚਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ, ਕੋਈ 

ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7360 Published: March 06/ 2014



36004 844 ByKu BvnI hTu n 
jwnw nwnkw scu 
gih rhy]1]

Bhaekh Bhavanee 

Hath N Jaanaa 

Naanakaa Sach 

Gehi Rehae ||1||

I know nothing about 

religious robes, 

pilgrimages or 

stubborn fanaticism; O 

Nanak, I hold tight to 

the Truth. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਏ!) ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੱਕੀ 
ਤਰਹਾਂ ਜਟਕਾ ਜਲਆ ਹੈ (ਇਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ) ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੇਖ, 

ਕੋਈ ਤੀਰਥ-ਰਟਨ, ਕੋਈ ਹਠ-

ਿੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ॥੧॥

36005 844 iBMnVI rYix BlI  
idns suhwey 
rwm]

Bhinnarree Rain 

Bhalee Dhinas 

Suhaaeae Raam ||

The night is beautiful, 

drenched with dew, 

and the day is 

delightful,

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿੀ 
ਹੋਈ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ) ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਜਦਨ 

ਸਭ ਸੁਹਾਵਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

36006 844 inj Gir 
sUqVIey iprmu 
jgwey rwm]

s`UqVIey Nij Ghar 

Sootharreeeae 

Piram Jagaaeae 

Raam ||

When her Husband 

Lord wakes the 

sleeping soul-bride, in 

the home of the self.

ਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਸਤ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਏ! (ਵੇਖ, ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

36007 844 nv hwix nv Dn  
sbid jwgI  
Awpxy ipr  
BwxIAw]

Nav Haan Nav 

Dhhan Sabadh 

Jaagee Aapanae 

Pir Bhaaneeaa ||

The young bride has 

awakened to the 

Word of the Shabad; 

she is pleasing to her 

Husband Lord.

ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਸੁਚੇਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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36008 844 qij kUVu kptu 
suBwau dUjw  
cwkrI 
lokwxIAw]

Thaj Koorr Kapatt 

Subhaao Dhoojaa 

Chaakaree 

Lokaaneeaa ||

So renounce 

falsehood, fraud, love 

of duality and working 

for people.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਠੱਗੀ-
ਫ਼ਰੇਬ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਦਤ, 

ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਛੱਡ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ)।

36009 844 mY nwmu hir kw 
hwru kMTy swc 
sbdu nIswixAw]

Mai Naam Har Kaa 

Haar Kanthae 

Saach Sabadh 

Neesaaniaa ||

The Name of the Lord 

is my necklace, and I 

am anointed with the 

True Shabad.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਜਿਵੇਂ) ਗਲ ਜਵਚ 

ਹਾਰ (ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਜਵਚ ਪਿੋ ਜਲਆ 

ਹੈ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) 
ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ।

36010 844 kr joiV nwnku  
swcu mwgY ndir 
kir quDu 
BwixAw]2]

Kar Jorr Naanak 

Saach Maagai 

Nadhar Kar 

Thudhh Bhaaniaa 

||2||

With his palms 

pressed together, 

Nanak begs for the gift 

of the True Name; 

please, bless me with 

Your Grace, through 

the pleasure of Your 

Will. ||2||

ਨਾਨਕ (ਦੋਵੇਂ) ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਸ 

ਦਾ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਮੂੰਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ 

ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿ ੇਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ (ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ) ॥੨॥
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36011 844 jwgu slonVIey  
bolY gurbwxI 
rwm]

pqI rwmjI ibnw, hor 
iksy nMU n dyKx vwly 
mhW 
ivsmwd(slonVIey)suMdr 
nyqRW vwlI gursyvk sKI

Jaag 

Salonarreeeae 

Bolai Gurabaanee 

Raam ||

Awake, O bride of 

splendored eyes, and 

chant the Word of the 

Guru's Bani.

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਿਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਏ! (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੁ, 

(ਤੈਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਗਾ 
ਰਹੀ ਹੈ।

36012 844 ijin suix 
mMinAVI AkQ 
khwxI rwm]

A-kQ:polw bolo Jin Sun 

Manniarree 

Akathh Kehaanee 

Raam ||

Listen, and place your 

faith in the Unspoken 

Speech of the Lord.

ਜਿਸ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਨੇ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ) ਸੁਣ ਕੇ (ਉਸ ਜਵਚ) 

ਸਰਧਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਕੱਥ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

36013 844 AkQ khwxI pdu 
inrbwxI ko 
ivrlw gurmuiK 
bUJey]

b`UJey Akathh Kehaanee 

Padh Nirabaanee 

Ko Viralaa 

Guramukh 

Boojheae ||

The Unspoken Speech, 

the state of Nirvaanaa 

- how rare is the 

Gurmukh who 

understands this.

ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ 

ਉਸ ਆਤਮਕ ਦਰਿੇ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ 
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਗੱਲ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
36014 844 Ehu sbid smwey  

Awpu gvwey  
iqRBvx soJI 
sUJey]

Ouhu Sabadh 

Samaaeae Aap 

Gavaaeae 

Thribhavan Sojhee 

Soojheae ||

Merging in the Word 

of the Shabad, self-

conceit is eradicated, 

and the three worlds 

are revealed to her 

understanding.

ਉਹ (ਗੁਰਮੁਖ) ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।
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36015 844 rhY AqIqu 
AprMpir rwqw  
swcu min gux 
swirAw]

Rehai Atheeth 

Aparanpar 

Raathaa Saach 

Man Gun Saariaa 

||

Remaining detached, 

with infinity infusing, 

the true mind 

cherishes the virtues 

of the Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ (ਦੇ ਪਿੇਮ) ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

36016 844 Ehu pUir rihAw 
srb TweI  
nwnkw auir 
DwirAw]3]

Ouhu Poor Rehiaa 

Sarab Thaaee 

Naanakaa Our 

Dhhaariaa ||3||

He is fully pervading 

and permeating all 

places; Nanak has 

enshrined Him within 

his heart. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

36017 844 mhil bulwieVIey  
Bgiq snyhI 
rwm]

Mehal 

Bulaaeirreeeae 

Bhagath Sanaehee 

Raam ||

The Lord is calling you 

to the Mansion of His 

Presence; O soul-

bride, He is the Lover 

of His devotees.

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚੀ ਹੋਈ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! (ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋਜੜਆ ਹੈ, ਉਹ) ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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36018 844 gurmiq min 
rhsI sIJis 
dyhI rwm]

Guramath Man 

Rehasee Seejhas 

Dhaehee Raam ||

Following the Guru's 

Teachings, your mind 

shall be delighted, and 

your body shall be 

fulfilled.

(ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਜਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਦਾ 
ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

36019 844 mnu mwir rIJY 
sbid sIJY qRY 
lok nwQu pCwxey]

pCw-xey Man Maar Reejhai 

Sabadh Seejhai 

Thrai Lok Naathh 

Pashhaaneae ||

Conquer and subdue 

your mind, and love 

the Word of the 

Shabad; reform 

yourself, and realize 

the Lord of the three 

worlds.

(ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਹ (ਿੀਵਨ ਜਵਚ) 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

36020 844 mnu fIig foil n 
jwie kq hI  
Awpxw ipru 
jwxey]

jw-xey Man Ddeeg Ddol 

N Jaae Kath Hee 

Aapanaa Pir 

Jaaneae ||

Her mind shall not 

waver or wander 

anywhere else, when 

she comes to know 

her Husband Lord.

(ਉਸ ਦਾ ਮਨ) ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਵਲ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ 
ਹੈ।

36021 844 mY AwDwru qyrw qU 
Ksmu myrw mY qwxu 
qkIAw qyrE]

(qkIAw)Awsrw[qkIAw:
polw bolo[qyr-E, inbyr-
E

Mai Aadhhaar 

Thaeraa Thoo 

Khasam Maeraa 

Mai Thaan 

Thakeeaa Thaerou 

||

You are my only 

Support, You are my 

Lord and Master. You 

are my strength and 

anchor.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ 
ਹੈ, ਤੂੂੰ  (ਹੀ) ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈਂ, 
ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
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36022 844 swic sUcw sdw 
nwnk gur sbid 
Jgru 
inbyrE]4]2]

Saach Soochaa 

Sadhaa Naanak 

Gur Sabadh Jhagar 

Nibaerou ||4||2||

She is forever truthful 

and pure, O Nanak; 

through the Word of 

the Guru's Shabad, 

conflicts are resolved. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) 
ਖਹ-ਖਹ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥

36023 844 CMq iblwvlu 
mhlw 4 mMgl

Shhanth Bilaaval 

Mehalaa 4 

Mangala

Chhant, Bilaaval, 

Fourth Mehl, Mangal ~ 

The Song Of Joy:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ ੁਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ-

ਮੂੰਗਲ'।

36024 844 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36025 844 myrw hir pRBu syjY 
AwieAw mnu suiK 
smwxw rwm]

Maeraa Har Prabh 

Saejai Aaeiaa Man 

Sukh Samaanaa 

Raam ||

My Lord God has 

come to my bed, and 

my mind is merged 

with the Lord.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਦੀ) ਸੇਿ ਉਤੇ ਜਪਆਰਾ ਹਰੀ-
ਪਿਭੂ ਆ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਮਗਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

36026 844 guir quTY hir 
pRBu pwieAw rMig 
rlIAw mwxw 
rwm]

Gur Thuthai Har 

Prabh Paaeiaa 

Rang Raleeaa 

Maanaa Raam ||

As it pleases the Guru, 

I have found the Lord 

God, and I revel and 

delight in His Love.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਨੂੂੰ  ਹਰੀ-ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਜਪਆ, ਉਹ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

(ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ) ਸੁਆਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ।
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36027 844 vfBwgIAw 
sohwgxI hir 
msqik mwxw 
rwm]

Vaddabhaageeaa 

Sohaaganee Har 

Masathak Maanaa 

Raam ||

Very fortunate are 

those happy soul-

brides, who have the 

jewel of the Naam 

upon their foreheads.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ ਹਜਰ (-ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਮੋਤੀ 
(ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ) ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
36028 844 hir pRBu hir 

sohwgu hY nwnk 
min Bwxw 
rwm]1]

Har Prabh Har 

Sohaag Hai 

Naanak Man 

Bhaanaa Raam 

||1||

The Lord,the Lord 

God,is Nanak's 

Husband Lord, 

pleasing to his mind. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹਰੀ-ਪਿਭੂ 
ਖਸਮ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ) 

ਕਾਇਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਖਸਮ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

36029 844 inMmwixAw hir 
mwxu hY hir pRBu 
hir AwpY rwm]

Ninmaaniaa Har 

Maan Hai Har 

Prabh Har Aapai 

Raam ||

The Lord is the honor 

of the dishonored. The 

Lord, the Lord God is 

Himself by Himself.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਆਦਰ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਆਦਰ-ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੇ ਆਪੇ 

ਜਵਚ (ਜਿੂੰ ਦ ਜਵਚ) ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

36030 844 gurmuiK Awpu 
gvwieAw inq 
hir hir jwpY 
rwm]

Guramukh Aap 

Gavaaeiaa Nith 

Har Har Jaapai 

Raam ||

The Gurmukh 

eradicates self-

conceit, and 

constantly chants the 

Name of the Lord.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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36031 844 myry hir pRB BwvY  
so krY hir rMig 
hir rwpY rwm]

Maerae Har Prabh 

Bhaavai So Karai 

Har Rang Har 

Raapai Raam ||

My Lord God does 

whatever He pleases; 

the Lord imbues 

mortal beings with the 

color of His Love.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਨਸਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

36032 844 jnu nwnku shij 
imlwieAw hir 
ris hir DRwpY 
rwm]2]

Jan Naanak Sehaj 

Milaaeiaa Har Ras 

Har Dhhraapai 

Raam ||2||

Servant Nanak is easily 

merged into the 

Celestial Lord. He is 

satisfied with the 

sublime essence of the 

Lord. ||2||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਜਿਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
36033 844 mwxs jnim hir 

pweIAY hir 
rwvx vyrw rwm]

Maanas Janam 

Har Paaeeai Har 

Raavan Vaeraa 

Raam ||

The Lord is found only 

through this human 

incarnation. This is the 

time to contemplate 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ 

(ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ। (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਮਾਣਨ 

ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ।

36034 844 gurmuiK imlu 
sohwgxI rMgu hoie 
Gxyrw rwm]

Guramukh Mil 

Sohaaganee Rang 

Hoe Ghanaeraa 

Raam ||

As Gurmukhs, the 

happy soul-brides 

meet Him, and their 

love for Him is 

abundant.

ਹੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਏ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ। (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਪਿੇਮ-) ਰੂੰਗ 

ਬਹੁਤ ਚੜਹਦਾ ਹੈ।
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36035 844 ijn mwxs jnim  
n pwieAw iqn@ 
Bwgu mMdyrw rwm]

Jin Maanas Janam 

N Paaeiaa Thinh 

Bhaag 

Mandhaeraa 

Raam ||

Those who have not 

attained human 

incarnation, are 

cursed by evil destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਾਹ ਕੀਤਾ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਜਕਸਮਤ 

ਿਾਣੋ।

36036 844 hir hir hir 
hir rwKu pRB  
nwnku jnu qyrw 
rwm]3]

Har Har Har Har 

Raakh Prabh 

Naanak Jan 

Thaeraa Raam 

||3||

O Lord, God, Har, Har, 

Har, Har, save Nanak; 

he is Your humble 

servant. ||3||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜੀ 
ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ 

॥੩॥

36037 844 guir hir pRBu 
Agmu idRVwieAw  
mnu qnu rMig 
BInw rwm]

Gur Har Prabh 

Agam Dhrirraaeiaa 

Man Than Rang 

Bheenaa Raam ||

The Guru has 

implanted within me 

the Name of the 

Inaccessible Lord God; 

my mind and body are 

drenched with the 

Lord's Love.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹਰੀ ਪਿਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ) ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ 
ਤਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-) 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਜਭੱਿਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

36038 845 Bgiq vClu hir 
nwmu hY gurmuiK 
hir lInw rwm]

Bhagath Vashhal 

Har Naam Hai 

Guramukh Har 

Leenaa Raam ||

The Name of the Lord 

is the Lover of His 

devotees; the 

Gurmukhs attain the 

Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 

'ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ'।
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36039 845 ibnu hir nwm n 
jIvdy ijau jl 
ibnu mInw rwm]

Bin Har Naam N 

Jeevadhae Jio Jal 

Bin Meenaa Raam 

||

Without the Name of 

the Lord, they cannot 

even live, like the fish 

without water.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੀ, ਜਤਵੇਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਿੀਊ 

ਸਕਦੇ।
36040 845 sPl jnmu hir 

pwieAw nwnk  
pRiB kInw 
rwm]4]1]3]

Safal Janam Har 

Paaeiaa Naanak 

Prabh Keenaa 

Raam ||4||1||3||

Finding the Lord, my 

life has become 

fruitful; O Nanak, the 

Lord God has fulfilled 

me. ||4||1||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ 
॥੪॥੧॥੩॥

36041 845 iblwvlu mhlw 4 
sloku]

Bilaaval Mehalaa 4 

Salok ||

Bilaaval, Fourth Mehl, 

Shalok:

ਸਲੋਕ।

36042 845 hir pRBu sjxu 
loiV lhu min 
vsY vfBwgu]

Har Prabh Sajan 

Lorr Lahu Man 

Vasai Vaddabhaag 

||

Seek out the Lord God, 

your only true Friend. 

He shall dwell in your 

mind, by great good 

fortune.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਅਸਲ) ਜਮੱਤਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲਵੋ। 
(ਜਿਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
36043 845 guir pUrY 

vyKwilAw nwnk  
hir ilv 
lwgu]1]

Gur Poorai 

Vaekhaaliaa 

Naanak Har Liv 

Laag ||1||

The True Guru shall 

reveal Him to you; O 

Nanak, lovingly focus 

yourself on the Lord. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਗਈ ॥੧॥

36044 845 CMq] Shhanth || Chhant:
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36045 845 myrw hir pRBu 
rwvix AweIAw  
haumY ibKu Jwgy 
rwm]

Maeraa Har Prabh 

Raavan Aaeeaa 

Houmai Bikh 

Jhaagae Raam ||

The soul-bride has 

come to ravish and 

enjoy her Lord God, 

after eradicating the 

poison of egotism.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਜ਼ਜਹਰ (ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਨੂੂੰ  ਔਜਖਆਈ ਨਾਲ 

ਲੂੰ ਘ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਵਾਸਤੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ) 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ,

36046 845 gurmiq Awpu 
imtwieAw hir 
hir ilv lwgy 
rwm]

Guramath Aap 

Mittaaeiaa Har 

Har Liv Laagae 

Raam ||

Following the Guru's 

Teachings,she has 

eliminated her self-

conceit; she is lovingly 

attuned to her 

Lord,Har, Har.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਜਮਟਾਂਦੀ ਹੈ, (ਤੇ, ਜਿਰ) ਉਸ ਦੀ 
ਲਗਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੱਗ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

36047 845 AMqir kmlu 
prgwisAw gur 
igAwnI jwgy 
rwm]

Anthar Kamal 

Paragaasiaa Gur 

Giaanee Jaagae 

Raam ||

Her heart-lotus deep 

within has blossomed 

forth, and through the 

Guru, spiritual wisdom 

has been awakened 

within her.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ ਸਦਾ) ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਹਰਦਾ-ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

36048 845 jn nwnk hir 
pRBu pwieAw pUrY 
vfBwgy rwm]1]

Jan Naanak Har 

Prabh Paaeiaa 

Poorai 

Vaddabhaagae 

Raam ||1||

Servant Nanak has 

found the Lord God, 

by perfect, great good 

fortune. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਭੂ-
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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36049 845 hir pRBu hir 
min BwieAw hir 
nwim vDweI 
rwm]

Har Prabh Har 

Man Bhaaeiaa Har 

Naam Vadhhaaee 

Raam ||

The Lord,the Lord 

God,is pleasing to her 

mind; the Lord's Name 

resounds within her.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

36050 845 guir pUrY pRBu 
pwieAw hir hir 
ilv lweI rwm]

Gur Poorai Prabh 

Paaeiaa Har Har 

Liv Laaee Raam ||

Through the Perfect 

Guru, God is obtained; 

she is lovingly focused 

on the Lord, Har, Har.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

36051 845 AigAwnu AMDyrw 
kitAw joiq 
prgitAweI 
rwm]

prg-itAweI Agiaan 

Andhhaeraa 

Kattiaa Joth 

Paragattiaaee 

Raam ||

The darkness of 

ignorance is dispelled, 

and the Divine Light 

radiantly shines forth.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝੀ (ਦਾ) 
ਹਨੇਰਾ ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਿਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

36052 845 jn nwnk nwmu 
ADwru hY hir 
nwim smweI 
rwm]2]

Jan Naanak Naam 

Adhhaar Hai Har 

Naam Samaaee 

Raam ||2||

The Naam,the Name 

of the Lord,is Nanak's 

only Support; he 

merges into the Lord's 

Name. ||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਲੀਨਤਾ 
ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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36053 845 Dn hir pRiB 
ipAwrY rwvIAw  
jW hir pRB BweI 
rwm]

Dhhan Har Prabh 

Piaarai Raaveeaa 

Jaan Har Prabh 

Bhaaee Raam ||

The soul-bride is 

ravished and enjoyed 

by her Beloved Lord 

God, when the Lord 

God is pleased with 

her.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਕੋਈ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗੀ, 
(ਤਦੋਂ) ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਉਸ) 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਜਲਆ।

36054 845 AKI pRym 
ksweIAw ijau 
iblk msweI  
rwm]

(ksweIAw)pRym dI 
iK`cAweI 
hY[(iblk)ib`lI[ 
(msweI)cUhw[ 
ksweIAw: ibMdI nhIN 
lwauxI

Akhee Praem 

Kasaaeeaa Jio 

Bilak Masaaee 

Raam ||

My eyes are drawn to 

His Love, like the cat 

to the mouse.

(ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀਆਂ) 

ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਪਆਰ ਦੀ ਜਖੱਚ 

ਖਾਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਬੱਲੀ (ਦੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ) ਚੂਹੇ ਵਲ (ਖਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ)।

36055 845 guir pUrY hir 
myilAw hir ris 
AwGweI rwm]

Gur Poorai Har 

Maeliaa Har Ras 

Aaghaaee Raam ||

The Perfect Guru has 

united me with the 

Lord; I am satisfied by 

the subtle essence of 

the Lord.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ, (ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਦੇ 

ਸੁਆਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਗਈ।

36056 845 jn nwnk nwim 
ivgisAw hir 
hir ilv lweI 
rwm]3]

ivgisAw:polw bolo Jan Naanak Naam 

Vigasiaa Har Har 

Liv Laaee Raam 

||3||

Servant Nanak 

blossoms forth in the 

Naam, the Name of 

the Lord; he is lovingly 

attuned to the Lord, 

Har, Har. ||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਕੌਲ 

ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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36057 845 hm mUrK mugD 
imlwieAw hir 
ikrpw DwrI 
rwm]

Ham Moorakh 

Mugadhh 

Milaaeiaa Har 

Kirapaa Dhhaaree 

Raam ||

I am a fool and an 

idiot, but the Lord 

showered me with His 

Mercy, and united me 

with Himself.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਮੂਰਖ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਞਾਣ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜ ਜਲਆ।

36058 845 Dnu DMnu gurU 
swbwis hY ijin 
haumY mwrI rwm]

Dhhan Dhhann 

Guroo Saabaas Hai 

Jin Houmai 

Maaree Raam ||

Blessed, blessed is the 

most wonderful Guru, 

who has conquered 

egotism.

(ਮੇਰਾ) ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ, ਜਿਸ ਨੇ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ।

36059 845 ijn vfBwgIAw 
vfBwgu hY hir 
hir aur DwrI 
rwm]

v`fBwgIAW[ v`fBwg Jinh 

Vaddabhaageeaa 

Vaddabhaag Hai 

Har Har Our 

Dhhaaree Raam ||

Very fortunate, of 

blessed destiny are 

those, who enshrine 

the Lord, Har, Har, in 

their hearts.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਕਸਮਤ ਿਾਗਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

36060 845 jn nwnk nwmu 
slwih qU nwmy 
bilhwrI 
rwm]4]2]4]

Jan Naanak Naam 

Salaahi Thoo 

Naamae 

Balihaaree Raam 

||4||2||4||

O servant Nanak, 

praise the Naam, and 

be a sacrifice to the 

Naam. ||4||2||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਲਾਜਹਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹੋਇਆ ਕਰ ॥੪॥੨॥੪॥

36061 845 iblwvlu mhlw 5 
CMq

Bilaaval Mehalaa 5 

Shhantha

Bilaaval, Fifth Mehl, 

Chhant:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ ੁਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ' (ਛੂੰਦ)।
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36062 845 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36063 845 mMgl swju 
BieAw pRBu 
Apnw gwieAw 
rwm]

Mangal Saaj 

Bhaeiaa Prabh 

Apanaa Gaaeiaa 

Raam ||

The time of rejoicing 

has come; I sing of my 

Lord God.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਜਵਆਂ (ਮਨ ਜਵਚ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ 
ਰੂੰਗ-ਢੂੰਗ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

36064 845 AibnwsI vru 
suixAw min 
aupijAw cwieAw 
rwm]

Abinaasee Var 

Suniaa Man 

Oupajiaa Chaaeiaa 

Raam ||

I have heard of my 

Imperishable Husband 

Lord, and happiness 

fills my mind.

ਉਸ ਕਦੇ ਨਾਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ) ਸੁਜਣਆਂ 

ਮਨ ਜਵਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

36065 845 min pRIiq lwgY 
vfYBwgY kb 
imlIAY pUrn 
pqy]

pqy:polw bolo[B`wgY Man Preeth Laagai 

Vaddai Bhaagai 

Kab Mileeai 

Pooran Pathae ||

My mind is in love 

with Him; when shall I 

realize my great good 

fortune, and meet 

with my Perfect 

Husband?

(ਿਦੋਂ) ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

(ਜਕਸੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ-ਪਤੀ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਤਦੋਂ 
ਉਹ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਉਸ) ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਕਦੋਂ ਜਮਜਲਆ ਿਾ 
ਸਕੇਗਾ।
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36066 845 shjy smweIAY 
goivMdu pweIAY  
dyhu sKIey moih 
mqy]

m`qy Sehajae 

Samaaeeai 

Govindh Paaeeai 

Dhaehu 

Sakheeeae Mohi 

Mathae ||

If only I could meet 

the Lord of the 

Universe, and be 

automatically 

absorbed into Him; tell 

me how, O my 

companions!

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਉੱਤਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ-ਿ)ੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਹੀਏ 

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ-ਪਤੀ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

36067 845 idnu rYix TwFI 
krau syvw pRBu 
kvn jugqI 
pwieAw]

Dhin Rain 

Thaadtee Karo 

Saevaa Prabh 

Kavan Jugathee 

Paaeiaa ||

Day and night, I stand 

and serve my God; 

how can I attain Him?

(ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੱੁਛਦੀ ਹੈ-) 

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੈਨੂੂੰ  ਮਜਤ ਦੇਜਹ, 

ਜਕ ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਏ! ਦੱਸ) ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਖਲੋਤੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ।
36068 845 ibnvMiq nwnk  

krhu ikrpw lYhu 
moih liV 
lwieAw]1]

Binavanth Naanak 

Karahu Kirapaa 

Laihu Mohi Larr 

Laaeiaa ||1||

Prays Nanak, have 

mercy on me, and 

attach me to the hem 

of Your robe, O Lord. 

||1||

ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਜਮਹਰ 

ਕਰ, (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਲੜ ਨਾਲ 

ਲਾਈ ਰੱਖ ॥੧॥

36069 845 BieAw smwhVw  
hir rqnu 
ivswhw rwm]

(smwhVw)AnMd Bhaeiaa 

Samaaharraa Har 

Rathan Visaahaa 

Raam ||

Joy has come! I have 

purchased the jewel of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਹ) ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਹਾਝਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਧੀਰਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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36070 845 KojI Koij lDw  
hir sMqn pwhw 
rwm]

l`Dw Khojee Khoj 

Ladhhaa Har 

Santhan Paahaa 

Raam ||

Searching, the seeker 

has found the Lord 

with the Saints.

ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ-ਰਤਨ (ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ) ਖੋਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

36071 845 imly sMq ipAwry 
dieAw Dwry  
kQih AkQ 
bIcwro]

A-kQ:polw bolo Milae Santh 

Piaarae Dhaeiaa 

Dhhaarae 

Kathhehi Akathh 

Beechaaro ||

I have met the 

Beloved Saints, and 

they have blessed me 

with their kindness; I 

contemplate the 

Unspoken Speech of 

the Lord.

ਜਿਸ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ, (ਉਹੀ) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ।

36072 845 iek iciq iek 
min iDAwie 
suAwmI lwie 
pRIiq ipAwro]

Eik Chith Eik Man 

Dhhiaae Suaamee 

Laae Preeth Piaaro 

||

With my 

consciousness 

centered, and my 

mind one-pointed, I 

meditate on my Lord 

and Master, with love 

and affection.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਸੁਰਤ 

ਿੋੜ ਕੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।

36073 845 kr joiV pRB 
pih kir ibnMqI  
imlY hir jsu 
lwhw]

Kar Jorr Prabh 

Pehi Kar 

Binanthee Milai 

Har Jas Laahaa ||

With my palms 

pressed together, I 

pray unto God, to 

bless me with the 

profit of the Lord's 

Praise.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ (ਦੋਵੇਂ) ਹੱਥ ਿੋੜ 

ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਜਰਆ ਕਰ। 
(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਨਿੱਤ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਖੱਟੀ (ਵਿੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ (ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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36074 845 ibnvMiq nwnk  
dwsu qyrw myrw 
pRBu Agm 
AQwhw]2]

Binavanth Naanak 

Dhaas Thaeraa 

Maeraa Prabh 

Agam Athhaahaa 

||2||

Prays Nanak, I am Your 

slave. My God is 

inaccessible and 

unfathomable. ||2||

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਆਥਾਹ ਪਿਭੂ! 
ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ-ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼) ॥੨॥
36075 846 swhw Atlu 

gixAw pUrn 
sMjogo rwm]

A-tlu Saahaa Attal 

Ganiaa Pooran 

Sanjogo Raam ||

The date for my 

wedding is set, and 

cannot be changed; 

my union with the 

Lord is perfect.

(ਕੁੜੀ ਮੁੂੰ ਡੇ ਦੇ ਜਵਆਹ ਦਾ 
ਮੁਹੂਰਤ ਜਮਜਥਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਂਞੀ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਲੜਕੀ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਘਰ 

ਢੁਕਦੇ ਹਨ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਨ-

ਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਾਂਞੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਕਈ ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਿਨ ਖੁਆਂਦੇ 

ਹਨ। ਪਾਂਧਾ ਲਾਵਾਂ ਪੜਹ ਕੇ 

ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ)। (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਅਤੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਕਦੇ ਨਾਹ ਖੁੂੰ ਝਣ 

ਵਾਲਾ ਮੁਹੂਰਤ ਸੋਜਧਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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36076 846 suKh smUh 
BieAw gieAw 
ivjogo rwm]

g-ieAw Sukheh Samooh 

Bhaeiaa Gaeiaa 

Vijogo Raam ||

I am totally at peace, 

and my separation 

from Him has ended.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ) ਪੂਰਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ 

(ਜਵਆਹ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨਾਲੋਂ ਉਸਦਾ) ਜਵਛੋੜਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

36077 846 imil sMq Awey  
pRB iDAwey bxy 
Acrj jw\IAW]

Acrj Mil Santh Aaeae 

Prabh Dhhiaaeae 

Banae Acharaj 

Jaanjeeaaan ||

The Saints meet and 

come together, and 

meditate on God; they 

form a wondrous 

wedding party.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਮਲ ਕੇ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ 

ਹਨ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾਣ ਵਾਸਤੇ 

ਇਹ ਸਤਸੂੰਗੀ) ਅਸਚਰਿ 

ਿਾਂਞੀ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

36078 846 imil iekqR hoey  
shij Foey min 
pRIiq aupjI 
mw\IAw]

ie-k`qR [ mw\IAW Mil Eikathr Hoeae 

Sehaj Dtoeae Man 

Preeth Oupajee 

Maanjeeaa ||

Gathering together, 

they arrive with poise 

and grace, and love 

fills the minds of the 

bride's family.

(ਸੂੰਤ ਿਨ) ਜਮਲ ਕੇ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਜਟਕਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ, ਲੜਕੀ 
ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਘਰ) ਢੁਕਾਉ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ,) ਲੜਕੀ ਦੇ 

ਸਨਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਚਾਉ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ, ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ 

ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ, ਸਾਰੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।
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36079 846 imil joiq joqI 
Eiq poqI hir 
nwmu siB rs 
Bogo]

Mil Joth Jothee 

Outh Pothee Har 

Naam Sabh Ras 

Bhogo ||

Her light blends with 

His Light, through and 

through, and everyone 

enjoys the Nectar of 

the Lord's Name.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੇ ਪਰਤਾਪ 

ਨਾਲ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ) ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਿਾਂਞੀਆਂ 

ਮਾਂਞੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਸਾਰੇ ਸੁਆਦਲੇ 

ਭੋਿਨ ਛਕਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਜਤਵੇਂ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਭੋਿਨ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

36080 846 ibnvMiq nwnk  
sB sMiq mylI  
pRBu krx kwrx 
jogo]3]

Binavanth Naanak 

Sabh Santh 

Maelee Prabh 

Karan Kaaran Jogo 

||3||

Prays Nanak, the 

Saints have totally 

united me with God, 

the All-powerful Cause 

of causes. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

(ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਹੈ) ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਨੇ (ਸਰਨ 

ਪਈ) ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਸਭਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ ॥੩॥

36081 846 Bvnu suhwvVw  
Driq sBwgI 
rwm]

Bhavan 

Suhaavarraa 

Dhharath 

Sabhaagee Raam 

||

Beautiful is my home, 

and beauteous is the 

earth.

ਉਸ ਦਾ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਦਾ 
ਸਰੀਰ-) ਭਵਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ (ਜਹਰਦਾ-) 
ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

36082 846 pRBu Gir 
AwieAVw gur 
crxI lwgI rwm]

Prabh Ghar 

Aaeiarraa Gur 

Charanee Laagee 

Raam ||

God has entered the 

home of my heart; I 

touch the Guru's feet.

(ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

(ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
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36083 846 gur crx lwgI 
shij jwgI  
sgl ieCw 
puMnIAw]

Gur Charan 

Laagee Sehaj 

Jaagee Sagal 

Eishhaa Punneeaa 

||

Grasping the Guru's 

feet, I awake in peace 

and poise. All my 

desires are fulfilled.

(ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
36084 846 myrI Aws pUrI  

sMq DUrI hir 
imly kMq 
ivCuMinAw]

Maeree Aas 

Pooree Santh 

Dhhooree Har 

Milae Kanth 

Vishhunniaa ||

My hopes are fulfilled, 

through the dust of 

the feet of the Saints. 

After such a long 

separation, I have met 

my Husband Lord.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਦੇ 

ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਮਤਾ ਵਧਾਣ ਵਾਲੀ ਆਸ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਚਰਾਂ ਦੇ ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ ਪਿਭੂ-ਕੂੰਤ 

ਿੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

36085 846 AwnMd An idnu 
vjih vwjy AhM 
miq mn kI 
iqAwgI]

v`j-ih Aanandh Anadhin 

Vajehi Vaajae 

Ahan Math Man 

Kee Thiaagee ||

Night and day, the 

sounds of ecstasy 

resound and resonate; 

I have forsaken my 

stubborn-minded 

intellect.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਵਾਿ ੇ

ਵੱਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ ਦਾ 
ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਦੀ 
ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਮਜਤ ਜਤਆਗ 

ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
36086 846 ibnvMiq nwnk  

srix suAwmI  
sMqsMig ilv 
lwgI]4]1]

Binavanth Naanak 

Saran Suaamee 

Santhasang Liv 

Laagee ||4||1||

Prays Nanak, I seek 

the Sanctuary of my 

Lord and Master; in 

the Society of the 

Saints, I am lovingly 

attuned to Him. 

||4||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥
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36087 846 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

36088 846 Bwg sulKxw hir 
kMqu hmwrw rwm]

su-l`Kxw Bhaag Sulakhanaa 

Har Kanth 

Hamaaraa Raam ||

By blessed destiny, I 

have found my 

Husband Lord.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਸਾਡਾ ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ 
ਸੋਹਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ,

36089 846 Anhd bwijqRw  
iqsu Duin 
drbwrw rwm]

bw-ij~qRw Anehadh 

Baajithraa This 

Dhhun 

Dharabaaraa 

Raam ||

The unstruck sound 

current vibrates and 

resounds in the Court 

of the Lord.

ਉਸ (ਕੂੰਤ) ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ 

ਇਕ-ਰਸ (ਵੱਸ ਰਹੇ) ਵਾਜਿਆਂ 

ਦੀ ਧੁਨ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ।

36090 846 AwnMd An idnu 
vjih vwjy idnsu 
rYix aumwhw]

v`j-ih Aanandh Anadhin 

Vajehi Vaajae 

Dhinas Rain 

Oumaahaa ||

Night and day, the 

sounds of ecstasy 

resound and resonate; 

day and night, I am 

enraptured.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਉਸ ਕੂੰਤ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਸਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇ ਵਾਿੇ ਵੱਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਜਦਨ ਰਾਤ (ਉਥੇ) ਚਾਉ 

(ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

36091 846 qh rog sog n 
dUKu ibAwpY jnm 
mrxu n qwhw]

Theh Rog Sog N 

Dhookh Biaapai 

Janam Maran N 

Thaahaa ||

Disease, sorrow and 

suffering do not afflict 

anyone there; there is 

no birth or death 

there.

ਉਥੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ 

(ਕੋਈ) ਦੱੁਖ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ (ਕੂੰਤ) ਨੂੂੰ  
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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36092 846 iriD isiD suDw 
rsu AMimRqu Bgiq 
Bry BMfwrw]

(suDw)inrw[ suDw:polw 
bolo

Ridhh Sidhh 

Sudhhaa Ras 

Anmrith Bhagath 

Bharae 

Bhanddaaraa ||

There are treasures 

overflowing there - 

wealth, miraculous 

powers, ambrosial 

nectar and devotional 

worship.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਉਸ ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ) ਜਰੱਧੀਆਂ ਹਨ 

ਜਸੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰਸ 

ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ 

ਹਨ।
36093 846 ibnvMiq nwnk  

bilhwir vM\w  
pwrbRhm pRwn 
ADwrw]1]

Binavanth Naanak 

Balihaar Vannjaa 

Paarabreham 

Praan Adhhaaraa 

||1||

Prays Nanak, I am a 

sacrifice, devoted to 

the Supreme Lord 

God, the Support of 

the breath of life. 

||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-(ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਉਸ ਪਾਰਬਿਹਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

36094 846 suix sKIA 
shylVIho imil 
mMglu gwvh rwm]

Sun Sakheea 

Sehaelarreeho Mil 

Mangal Gaaveh 

Raam ||

Listen, O my 

companions, and 

sister soul-brides, let's 

join together and sing 

the songs of joy.

ਹੇ ਸਖੀਓ! ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਸੁਣੋ, 
ਆਓ ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਵੀਏ।

36095 846 min qin pRymu 
kry iqsu pRB kau 
rwvh rwm]

Man Than Praem 

Karae This Prabh 

Ko Raaveh Raam ||

Loving our God with 

mind and body, let's 

ravish and enjoy Him.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੀਏ।

36096 846 kir pRymu rwvh  
iqsY Bwvh iek 
inmK plk n 
iqAwgIAY]

Kar Praem Raaveh 

Thisai Bhaaveh Eik 

Nimakh Palak N 

Thiaageeai ||

Lovingly enjoying Him, 

we become pleasing 

to Him; let's not reject 

Him, for a moment, 

even for an instant.

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਿੇਮ ਕਰ ਕੇ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਜਸਮਰੀਏ, ਤੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੀਆਂ ਲੱਗੀਏ। ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਓ! (ਉਸ ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) 
ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ 

ਭੀ ਜਵਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
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36097 846 gih kMiT lweIAY  
nh ljweIAY  
crn rj mnu 
pwgIAY]

l`jweIAY Gehi Kanth 

Laaeeai Neh 

Lajaaeeai Charan 

Raj Man Paageeai 

||

Let's hug Him close in 

our embrace, and not 

feel shy; let's bathe 

our minds in the dust 

of His feet.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ 
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਗਲੇ ਜਵਚ 

ਪਿੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੂੰਮ 

ਤੋਂ) ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ, (ਉਸ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਨਾਲ (ਆਪਣਾ ਇਹ) ਮਨ 

ਰੂੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

36098 846 Bgiq TgaurI 
pwie mohh Anq 
kqhU n Dwvh]

Bhagath 

Thagouree Paae 

Moheh Anath 

Kathehoo N 

Dhhaaveh ||

With the intoxicating 

drug of devotional 

worship, let's entice 

Him, and not wander 

anywhere else.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਠਗਬੂਟੀ ਵਰਤ ਕੇ, ਆਓ ਉਸ 

ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ 

ਲਈਏ, ਤੇ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਹ 

ਭਟਕਦੀਆਂ ਜਿਰੀਏ।

36099 846 ibnvMiq nwnk  
imil sMig swjn  
AmrpdvI 
pwvh]2]

Binavanth Naanak 

Mil Sang Saajan 

Amar Padhavee 

Paaveh ||2||

Prays Nanak, meeting 

with our True Friend, 

we attain the 

immortal status. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਉਸ 

ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ 

ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, 

ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕਦੇ ਭੀ 
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੨॥

36100 846 ibsmn ibsm 
BeI pyiK gux 
AibnwsI rwm]

Bisaman Bisam 

Bhee Paekh Gun 

Abinaasee Raam ||

I am wonder-struck 

and amazed, gazing 

upon the Glories of my 

Imperishable Lord.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਅਜਬਨਾਸੀ ਕੂੰਤ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ (ਉਪਕਾਰ) ਵੇਖ 

ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ 

ਗਈ ਹਾਂ।
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36101 846 kru gih Bujw 
ghI kit jm kI 
PwsI rwm]

Kar Gehi Bhujaa 

Gehee Katt Jam 

Kee Faasee Raam 

||

He took my hand, and 

held my arm, and cut 

away the noose of 

Death.

(ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ) ਹੱਥ ਿੜ ਕੇ, 

(ਮੇਰੀ) ਿਮਾਂ ਵਾਲੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟ 

ਕੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਿੜ ਲਈ ਹੈ।

36102 846 gih Bujw lIn@I  
dwis kIn@I  
AMkuir audoqu 
jxwieAw]

Gehi Bhujaa 

Leenhee Dhaas 

Keenhee Ankur 

Oudhoth 

Janaaeiaa ||

Holding me by the 

arm, He made me His 

slave; the branch has 

sprouted in 

abundance.

ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਿੜ 

ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ) ਦਾਸੀ 
ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ, (ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ 

ਿੁੱ ਟ-ਰਹੇ) ਅੂੰ ਗੂਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, 

(ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
36103 846 mln moh ibkwr 

nwTy idvs 
inrml AwieAw]

Malan Moh Bikaar 

Naathae Dhivas 

Niramal Aaeiaa ||

Pollution, attachment 

and corruption have 

run away; the 

immaculate day has 

dawned.

ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਭੈੜੈ ਜਵਕਾਰ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ, (ਮੇਰੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਪਜਵੱਤਰ ਜਦਨ ਆ 

ਗਏ ਹਨ।

36104 846 idRsit DwrI min 
ipAwrI mhw 
durmiq nwsI]

Dhrisatt Dhhaaree 

Man Piaaree 

Mehaa 

Dhuramath 

Naasee ||

Casting His Glance of 

Grace, the Lord loves 

me with His Mind; my 

immense evil-

mindedness is 

dispelled.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਉਸ ਕੂੰਤ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਜਪਆਰ ਭਰੀ) 
ਜਨਗਾਹ ਕੀਤੀ (ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਟੀ ਮਜਤ 

ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
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36105 846 ibnvMiq nwnk  
BeI inrml pRB 
imly AibnwsI 
]3]

Binavanth Naanak 

Bhee Niramal 

Prabh Milae 

Abinaasee ||3||

Prays Nanak, I have 

become immaculate 

and pure; I have met 

the Imperishable Lord 

God. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ ਿੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ॥੩॥

36106 846 sUrj ikrix 
imly jl kw jlu 
hUAw rwm]

jlbr& Sooraj Kiran Milae 

Jal Kaa Jal Hooaa 

Raam ||

The rays of light merge 

with the sun, and 

water merges with 

water.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਵੇਂ) ਸੂਰਿ ਦੀ 
ਜਕਰਣ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ (ਬਰਫ਼ 

ਤੋਂ) ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਸੂਰਿ ਦੇ ਜਨਿੱਘ ਨਾਲ 

ਬਰਫ਼-ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ),

36107 846 joqI joiq rlI  
sMpUrnu QIAw 
rwm]

Jothee Joth Ralee 

Sanpooran 

Thheeaa Raam ||

One's light blends with 

the Light, and one 

becomes totally 

perfect.

(ਜਤਵੇਂ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਰੱੁਖਾ-ਪਨ ਮੱੁਕ ਕੇ ਿੀਵ ਦੀ) 
ਜਿੂੰ ਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਿੀਵ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

36108 846 bRhmu dIsY bRhmu 
suxIAY eyku eyku 
vKwxIAY]

Breham Dheesai 

Breham Suneeai 

Eaek Eaek 

Vakhaaneeai ||

I see God, hear God, 

and speak of the One 

and only God.

(ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਵੱਸਦਾ) 
ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, (ਹਰੇਕ 

ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਬੋਲਦਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹਰ ਥਾਂ) 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਜਜ਼ਕਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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36109 846 Awqm pswrw 
krxhwrw pRB 
ibnw nhI 
jwxIAY]

Aatham Pasaaraa 

Karanehaaraa 

Prabh Binaa 

Nehee Jaaneeai ||

The soul is the Creator 

of the expanse of 

creation. Without 

God, I know no other 

at all.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ) 
ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ 
ਹੀ ਜਖਲਾਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  
ਜਕਤੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ।

36110 846 Awip krqw 
Awip Bugqw  
Awip kwrxu 
kIAw]

Aap Karathaa Aap 

Bhugathaa Aap 

Kaaran Keeaa ||

He Himself is the 

Creator, and He 

Himself is the Enjoyer. 

He created the 

Creation.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਹੀ ਸਭ 

ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

(ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਆਪ (ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂੰਗ) ਮਾਣ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਕੂੰਮ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

36111 846 ibnvMiq nwnk  
syeI jwxih ijn@I 
hir rsu 
pIAw]4]2]

Binavanth Naanak 

Saeee Jaanehi 

Jinhee Har Ras 

Peeaa ||4||2||

Prays Nanak, they 

alone know this, who 

drink in the subtle 

essence of the Lord. 

||4||2||

(ਪਰ) ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ ) ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਚੱਜਖਆ ਹੈ ॥੪॥੨॥

36112 847 iblwvlu mhlw 5 
CMq

Bilaaval Mehalaa 5 

Shhantha

Bilaaval, Fifth Mehl, 

Chhant:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ ੁਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ' (ਛੂੰਦ)।

36113 847 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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36114 847 sKI Awau sKI  
vis Awau sKI  
AsI ipr kw 
mMglu gwvh]

Sakhee Aao 

Sakhee Vas Aao 

Sakhee Asee Pir 

Kaa Mangal 

Gaaveh ||

Come, O my sisters, 

come, O my 

companions, and let 

us remain under the 

Lord's control. Let's 

sing the Songs of Bliss 

of our Husband Lord.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਆਓ (ਰਲ ਕੇ 

ਬੈਠੀਏ) ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਆਓ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰੀਏ, ਅਤੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵੀਏ।

36115 847 qij mwnu sKI  
qij mwnu sKI  
mqu Awpxy pRIqm 
Bwvh]

J Maan Sakhee 

Thaj Maan Sakhee 

Math Aapanae 

Preetham 

Bhaaveh ||

Renounce your pride, 

O my companions, 

renounce your 

egotistical pride, O my 

sisters, so that you 

may become pleasing 

to your Beloved.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ, 

ਸ਼ਾਇਦ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਅਸੀਂ 
ਆਪਣ ੇਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕੀਏ।

36116 847 qij mwnu mohu 
ibkwru dUjw syiv 
eyku inrMjno]

Thaj Maan Mohu 

Bikaar Dhoojaa 

Saev Eaek 

Niranjano ||

Renounce pride, 

emotional 

attachment, 

corruption and duality, 

and serve the One 

Immaculate Lord.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੋਹ ਦੂਰ 

ਕਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਵਾਲਾ ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ, 

ਜਸਰਫ਼ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਈ ਰਹੁ।

36117 847 lgu crx srx  
dieAwl pRIqm  
sgl durq  
ibKMfno]

(durq)pwp[(ib-
KMfn)oivSyS krky k`txw

Lag Charan Saran 

Dhaeiaal 

Preetham Sagal 

Dhurath 

Bikhanddano ||

Hold tight to the 

Sanctuary of the Feet 

of the Merciful Lord, 

your Beloved, the 

Destroyer of all sins.

ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿੀਤਮ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਪਕੜੀ 
ਰੱਖ।
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36118 847 hoie dws dwsI  
qij audwsI  
bhuiV ibDI n 
Dwvw]

Hoe Dhaas 

Dhaasee Thaj 

Oudhaasee Bahurr 

Bidhhee N 

Dhhaavaa ||

Be the slave of His 

slaves, forsake sorrow 

and sadness, and do 

not bother with other 

devices.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭੀ) 
ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਦਾਸਾਂ 
ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ (ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਲੋਂ) ਉਪਰਾਮਤਾ ਛੱਡ 

ਕੇ ਮੁੜ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਹ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਾਂ।

36119 847 nwnku pieAMpY 
krhu ikrpw  
qwim mMglu 
gwvw]1]

Naanak Paeianpai 

Karahu Kirapaa 

Thaam Mangal 

Gaavaa ||1||

Prays Nanak, O Lord, 

please bless me with 

Your Mercy, that I may 

sing Your songs of 

bliss. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- (ਤੂੂੰ  
ਜਮਹਰ ਕਰੇਂ), ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ (ਭੀ) 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ 
ਸਕਾਂਗਾ ॥੧॥

36120 847 AMimRqu ipRA kw 
nwmu mY AMDuly 
tohnI]

Anmrith Pria Kaa 

Naam Mai 

Andhhulae 

Ttohanee ||

The Ambrosial Naam, 

the Name of my 

Beloved, is like a cane 

to a blind man.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ 

ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੂੰਨਹੇ  ਨੂੂੰ  
ਡੂੰ ਗੋਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

36121 847 Eh johY bhu 
prkwr suMdir 
mohnI]

Ouh Johai Bahu 

Parakaar Sundhar 

Mohanee ||

Maya seduces in so 

many ways, like a 

beautiful enticing 

woman.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਿਸਾਣ 

ਵਾਲੀ ਸੁੂੰ ਦਰੀ ਮਾਇਆ ਕਈ 

ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਤਾੜਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ)।
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36122 847 mohnI mhw 
biciqR cMcil  
Aink Bwv 
idKwvey]

Mohanee Mehaa 

Bachithr Chanchal 

Anik Bhaav 

Dhikhaaveae ||

This enticer is so 

incredibly beautiful 

and clever; she entices 

with countless 

suggestive gestures.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਈ ਰੂੰਗਾਂ ਵਾਲੀ 
ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ 
ਚੂੰਚਲ ਮਾਇਆ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਨਖ਼ਰੇ ਜਵਖਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

36123 847 hoie FIT mITI 
mnih lwgY nwmu 
lYx n Awvey]

Hoe Dteeth 

Meethee Manehi 

Laagai Naam Lain 

N Aaveae ||

Maya is stubborn and 

persistent; she seems 

so sweet to the mind, 

and then he does not 

chant the Naam.

ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ (ਭਾਵ, ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਆਪਣ ੇਹਾਵ-ਭਾਵ ਜਵਖਾ ਕੇ, 

ਆਖ਼ਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 

(ਇਸ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਅਸਰ ਹੇਠ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

36124 847 igRh bnih qIrY 
brq pUjw bwt 
GwtY johnI]

Grih Banehi 

Theerai Barath 

Poojaa Baatt 

Ghaattai Johanee 

||

At home, in the forest, 

on the banks of sacred 

rivers, fasting, 

worshipping, on the 

roads and on the 

shore, she is spying.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ 

(ਜਗਿਹਸਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ 

(ਜਤਆਗੀਆਂ ਨੂੂੰ ), ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਕੂੰ ਢੇ (ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੂੰ ), 
ਵਰਤ (ਰੱਖਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਦੇਵ-ਪੂਿਾ (ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਨੂੂੰ ), ਰਾਹਾਂ ਜਵਚ, ਪੱਤਣਾਂ ਤੇ 

(ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ 

ਆਪਣੀ) ਤਾੜ ਜਵਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
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36125 847 nwnku pieAMpY  
dieAw Dwrhu mY  
nwmu AMDuly 
tohnI]2]

(tohnI)sotI[ pie-AMpY Naanak Paeianpai 

Dhaeiaa 

Dhhaarahu Mai 

Naam Andhhulae 

Ttohanee ||2||

Prays Nanak, please 

bless me with Your 

Kindness, Lord; I am 

blind, and Your Name 

is my cane. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-(ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ 

(ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੱਕ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ) ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

(ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਈ ਰੱਖ, ਜਿਵੇਂ) 
ਅੂੰਨਹੇ  ਨੂੂੰ  ਡੂੰ ਗੋਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

36126 847 moih AnwQ ipRA 
nwQ ijau jwnhu 
iqau rKhu]

Mohi Anaathh Pria 

Naathh Jio 

Jaanahu Thio 

Rakhahu ||

I am helpless and 

masterless; You, O my 

Beloved, are my Lord 

and Master. As it 

pleases You, so do You 

protect me.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ ਹੋ 

ਸਕੇ, (ਇਸ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਮਾਣੇ ਨੂੂੰ  (ਬਚਾ 
ਕੇ) ਰੱਖ।

36127 847 cqurweI moih 
nwih rIJwvau 
kih muKhu]

Chathuraaee Mohi 

Naahi Reejhaavo 

Kehi Mukhahu ||

I have no wisdom or 

cleverness; what face 

should I put on to 

please You?

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ ਜਸਆਣਪ 

ਨਹੀਂ ਜਕ ਮੈਂ (ਕੁਝ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਆਖ ਕੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ।

36128 847 nh cquir suGir 
sujwn byqI moih 
inrguin gunu 
nhI]

Neh Chathur 

Sughar Sujaan 

Baethee Mohi 

Niragun Gun 

Nehee ||

I am not clever, skillful 

or wise; I am 

worthless, without any 

virtue at all.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਨਾਥ! ਮੈਂ ਚਤੁਰ 

ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੂੰਗੀ ਮਾਨਸਕ 

ਘਾੜਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 
ਜਸਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੂੰਗੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਜਵਚ 

(ਕੋਈ ਭੀ) ਗੁਣ ਨਹੀਂ।
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36129 847 nh rUp DUp n 
nYx bMky jh BwvY 
qh rKu quhI]

Neh Roop Dhhoop 

N Nain Bankae Jeh 

Bhaavai Theh Rakh 

Thuhee ||

I have no beauty or 

pleasing smell, no 

beautiful eyes. As it 

pleases You, please 

preserve me, O Lord.

ਨਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, 

ਨਾਹ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਚੂੰ ਗੇ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲੀ) ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਹੈ ਨਾਹ ਮੇਰੇ 

ਬਾਂਕੇ ਨੈਣ ਹਨ-ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਸ 

ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ।
36130 847 jY jY jieAMpih  

sgl jw kau  
kruxwpiq giq 
ik in lKhu]

(jie-
Ampih)jpxw,rwmjI 
dI ausqqI 
kridAW,im`TI im`TI 
Duin c. Sbd 
aucwrxw[ikikauN 
innhIN[ kruxw-
piq[lKhu:polw 
bolo[(dUjw pwT: ikin)

Jai Jai Jaeianpehi 

Sagal Jaa Ko 

Karunaapath Gath 

Kin Lakhahu ||

His victory is 

celebrated by all; how 

can I know the state of 

the Lord of Mercy?

ਹੇ ਤਰਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! (ਤੂੂੰ  
ਐਸਾ ਹੈਂ) ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਿ ੈਿੈਕਾਰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੂੰ  
ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ-ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਇਹ 

ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ।

36131 847 nwnku pieAMpY 
syv syvku ijau 
jwnhu iqau moih 
rKhu]3]

pie-AMpY Naanak Paeianpai 

Saev Saevak Jio 

Jaanahu Thio 

Mohi Rakhahu 

||3||

Prays Nanak, I am the 

servant of Your 

servants; as it pleases 

You, please preserve 

me. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ ਤੇਰਾ) ਸੇਵਕ ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ) ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ (ਬਖ਼ਸ਼) 

ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਤਵੇਂ ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਸ 

ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਬਚਾਈ 

ਰੱਖ ॥੩॥
36132 847 moih mCulI qum 

nIr quJ ibnu 
ikau srY]

Mohi Mashhulee 

Thum Neer Thujh 

Bin Kio Sarai ||

I am the fish, and You 

are the water; without 

You, what can I do?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਮੱਛੀ (ਵਾਸਤੇ) ਤੂੂੰ  
(ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੈਥੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਮੇਰਾ ਿੀਊਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
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36133 847 moih cwiqRk qum@ 
bUMd iqRpqau muiK 
prY]

Mohi Chaathrik 

Thumh Boondh 

Thripatho Mukh 

Parai ||

I am the rainbird, and 

You are the rain-drop; 

when it falls into my 

mouth, I am satisfied.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਪਪੀਹੇ (ਵਾਸਤੇ) ਤੂੂੰ  
(ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ 

ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  (ਤਦੋਂ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ (ਿਦੋਂ ਨਾਮ-ਬੂੂੰ ਦ ਮੇਰੇ) ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

36134 847 muiK prY hrY 
ipAws myrI jIA 
hIAw pRwnpqy]

Mukh Parai Harai 

Piaas Maeree Jeea 

Heeaa 

Praanapathae ||

When it falls into my 

mouth, my thirst is 

quenched; You are the 

Lord of my soul, my 

heart, my breath of 

life.

(ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਪਪੀਹੇ 

ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਬੂੂੰ ਦ ਉਸ ਦੀ ਜਪਆਸ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਿਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ-

ਬੂੂੰ ਦ ਮੇਰੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਉਹ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

36135 847 lwifly lwf 
lfwie sB mih  
imlu hmwrI hoie 
gqy]

Laaddilae Laadd 

Laddaae Sabh 

Mehi Mil 

Hamaaree Hoe 

Gathae ||

Touch me, and caress 

me, O Lord, You are in 

all; let me meet You, 

so that I may be 

emancipated.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਦੇ ਸਾਈ!ਂ ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਪਿਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! ਹੇ ਜਪਆਰੇ! 

ਜਪਆਰ-ਭਰੇ ਕੌਤਕ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ (ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਜਮਲ, (ਤਾਜਕ) ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕੇ।
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36136 847 cIiq icqvau 
imtu AMDwry ijau 
Aws ckvI idnu 
crY]

Cheeth Chithavo 

Mitt Andhhaarae 

Jio Aas Chakavee 

Dhin Charai ||

In my consciousness I 

remember You, and 

the darkness is 

dispelled, like the 

chakvi duck, which 

longs to see the dawn.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ ਚਕਵੀ ਆਸ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਦਨ 

ਚੜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮੈਂ ਭੀ 
(ਤੇਰਾ ਜਮਲਾਪ ਹੀ) ਜਚਤਾਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ (ਤੇ, ਆਖਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ-) ਹੇ ਹਨੇਰੇ! 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ! 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ ਹੋ ਿਾ।

36137 847 nwnku pieAMpY 
ipRA sMig mylI  
mCulI nIru n 
vIsrY]4]

Naanak Paeianpai 

Pria Sang Maelee 

Mashhulee Neer N 

Veesarai ||4||

Prays Nanak, O my 

Beloved, please unite 

me with Yourself; the 

fish never forgets the 

water. ||4||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਲੈ, (ਮੈਂ) ਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  (ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ-) ਪਾਣੀ ਭੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੪॥

36138 847 Din DMin hmwry 
Bwg Gir 
AwieAw ipru 
myrw ]

Dhhan Dhhann 

Hamaarae Bhaag 

Ghar Aaeiaa Pir 

Maeraa ||

Blessed, blessed is my 

destiny; my Husband 

Lord has come into my 

home.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-) 

ਘਰ ਜਵਚ ਮੇਰਾ (ਪਿਭੂ) ਪਤੀ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਿਾਗ 

ਪਏ ਹਨ।

36139 847 sohy bMk duAwr  
sglw bnu hrw]

Sohae Bank 

Dhuaar Sagalaa 

Ban Haraa ||

The gate of my 

mansion is so 

beautiful, and all my 

gardens are so green 

and alive.

(ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ-ਘਰ ਦੇ) 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ (ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) 
ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਜਖੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ, 

ਮੇਰਾ) ਸਾਰਾ ਜਹਰਦੇ-ਿੂਹ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ।
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36140 847 hr hrw suAwmI 
suKhgwmI And 
mMgl rsu Gxw]

Har Haraa 

Suaamee Sukheh 

Gaamee Anadh 

Mangal Ras 

Ghanaa ||

My peace-giving Lord 

and Master has 

rejuvenated me, and 

blessed me with great 

joy, bliss and love.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
(ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਗਏ 

ਹਨ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, 

ਬਹੁਤ ਸੁਆਦ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।

36141 847 nvl nvqn nwhu 
bwlw kvn rsnw 
gun Bxw]

Naval Navathan 

Naahu Baalaa 

Kavan Rasanaa 

Gun Bhanaa ||

My Young Husband 

Lord is eternally 

young, and His body is 

forever youthful; what 

tongue can I use to 

chant His Glorious 

Praises?

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੇਰਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਹੈ ਿੁਆਨ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਦਾ ਜਪਆਰ ਕਦੇ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ)। ਮੈਂ 
(ਆਪਣੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ) 

ਜਕਹੜੇ ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸਾਂ?

36142 847 myrI syj sohI 
dyiK mohI sgl 
shsw duKu hrw]

Maeree Saej 

Sohee Dhaekh 

Mohee Sagal 

Sehasaa Dhukh 

Haraa ||

My bed is beautiful; 

gazing upon Him, I am 

fascinated, and all my 

doubts and pains are 

dispelled.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਣ 

ਨਾਲ) ਮੇਰੀ ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ ਸਿ 

ਗਈ ਹੈ, (ਉਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮਸਤ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹਾਂ (ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਰੇਕ ਸਜਹਮ ਤੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7395 Published: March 06/ 2014



36143 847 nwnku pieAMpY 
myrI Aws pUrI  
imly suAwmI 
AprMprw]5]1]
3]

Ap-rMprw Naanak Paeianpai 

Maeree Aas 

Pooree Milae 

Suaamee 

Aparanparaa 

||5||1||3||

Prays Nanak, my 

hopes are fulfilled; my 

Lord and Master is 

unlimited. ||5||1||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਮੈਨੂੂੰ  
ਬੇਅੂੰ ਤ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ 

ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ ॥੫॥੧॥੩॥

36144 847 iblwvlu mhlw 5 
CMq mMgl

Bilaaval Mehalaa 5 

Shhanth Mangala

Bilaaval, Fifth Mehl, 

Chhant, Mangal ~ The 

Song Of Joy:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ ੁਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ-ਮੂੰਗਲ'।

36145 847 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36146 847 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕ
36147 847 suMdr sWiq 

dieAwl pRB  
srb suKw iniD 
pIau]

Sundhar Saanth 

Dhaeiaal Prabh 

Sarab Sukhaa 

Nidhh Peeo ||

God is beautiful, 

tranquil and merciful; 

He is the treasure of 

absolute peace, my 

Husband Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ 

ਸ਼ਾਂਤੀ-ਰੂਪ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

36148 848 suKswgr pRB 
ByitAY nwnk  
suKI hoq iehu 
jIau]1]

Sukh Saagar Prabh 

Bhaettiai Naanak 

Sukhee Hoth Eihu 

Jeeo ||1||

Meeting with God, the 

Ocean of Peace, O 

Nanak, this soul 

becomes happy. ||1||

ਿ ੇਉਹ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਸੁਖੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

36149 848 CMq] Shhanth || Chhant: ਛੂੰਤ
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36150 848 suKswgr pRBu 
pweIAY jb hovY 
Bwgo rwm]

Sukh Saagar Prabh 

Paaeeai Jab Hovai 

Bhaago Raam ||

One finds God, the 

Ocean of Peace, when 

destiny is activated.

ਹੇ ਮਾਣ ਮੱਤੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! 

ਿਦੋਂ (ਮੱਥੇ ਦਾ) ਭਾਗ ਿਾਗਦਾ 
ਹੈ ਤਦੋਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

36151 848 mwnin mwnu 
v\weIAY hir 
crxI lwgo rwm]

(mwnin)mwx BrI iesqRI Maanan Maan 

Vanjaaeeai Har 

Charanee Laago 

Raam ||

Abandoning the 

distinctions of honor 

and dishonor, grasp 

the Feet of the Lord.

(ਪਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ! (ਮਾਣ ਜਤਆਗ ਕੇ) 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਹੁ।

36152 848 Coif isAwnp 
cwqurI durmiq 
buiD iqAwgo rwm]

Shhodd Siaanap 

Chaathuree 

Dhuramath Budhh 

Thiaago Raam ||

Renounce cleverness 

and trickery, and 

forsake your evil-

minded intellect.

ਜਸਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇਹ, 

ਖੋਟੀ ਮਜਤ-ਬੁਜਧ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ ਕਰ।

36153 848 nwnk pau 
srxweI rwmrwie  
iQru hoie suhwgo 
rwm]1]

Naanak Po 

Saranaaee Raam 

Raae Thhir Hoe 

Suhaago Raam 

||1||

O Nanak, seek the 

Sanctuary of the 

Sovereign Lord, Your 

King, and your 

marriage will be 

permanent and stable. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ!) ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਈ ਰਹੁ, (ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਜਸਰ ਦਾ) 
ਖਸਮ ਸਦਾ ਲਈ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੇਗਾ ॥੧॥
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36154 848 so pRBu qij kq 
lwgIAY ijsu ibnu 
mir jweIAY rwm]

So Prabh Thaj Kath 

Laageeai Jis Bin 

Mar Jaaeeai Raam 

||

Why forsake God, and 

attach yourself to 

another? Without the 

Lord, you cannot even 

live.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਯਾਦ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਥਾਂ 
ਪਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

36155 848 lwj n AwvY  
AigAwn mqI  
durjn 
ibrmweIAY rwm]

(durjn)Koty purKW 
nwl[(ibrmweIAY)prcd
I hY

Laaj N Aavai 

Agiaan Mathee 

Dhurajan 

Biramaaeeai Raam 

||

The ignorant fool does 

not feel any shame; 

the evil man wanders 

around deluded.

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮਜਤ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਕੇ) ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਭੈੜੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਜਵਚ 

ਪਰਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

36156 848 piqq pwvn pRBu 
iqAwig kry khu 
kq ThrweIAY 
rwm]

Pathith Paavan 

Prabh Thiaag 

Karae Kahu Kath 

Theharaaeeai 

Raam ||

God is the Purifier of 

sinners; if he forsakes 

God, tell me, where he 

can find a place of 

rest?

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਕਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ 

ਸਕਦੀ ਹੈ?

36157 848 nwnk Bgiq Bwau 
kir dieAwl kI  
jIvnpdu pweIAY 
rwm]2]

Naanak Bhagath 

Bhaao Kar 

Dhaeiaal Kee 

Jeevan Padh 

Paaeeai Raam 

||2||

O Nanak, by loving 

devotional worship of 

the Merciful Lord, he 

attains the state of 

eternal life. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਪਾਈ ਰੱਖ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ (ਉੱਚਾ) 
ਦਰਿਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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36158 848 sRI gopwlu n 
aucrih bil 
geIey duhcwrix 
rsnw rwm]

(duh-cwrix)Koty cwl 
clx vwlI[au~cr-ih

Sree Gopaal N 

Oucharehi Bal 

Geeeae 

Dhuhachaaran 

Rasanaa Raam ||

May that vicious 

tongue that does not 

chant the Name of the 

Great Lord of the 

World, be burnt.

ਹੇ (ਜਨੂੰ ਦਾ-ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ) ਸੜ ਰਹੀਏ! (ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਨ ਦੇ) ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਰੱੁਝੀ 
ਹੋਈ ਹੇ ਿੀਭ! ਤੂੂੰ  ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

36159 848 pRBu Bgiq vClu  
nh syvhI  
kwieAw kwk 
gRsnw rwm]

kwl, 
kql,Aogux,ivkwr kwvW 
ny (gRsnw) kIqI

Prabh Bhagath 

Vashhal Neh 

Saevehee Kaaeiaa 

Kaak Grasanaa 

Raam ||

One who does not 

serve God, the Lover 

of His devotees, shall 

have his body eaten 

by crows.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ ਭਗਤੀ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਤੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ, (ਤੇਰੇ ਇਸ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਕਾਂ (ਅੂੰਦਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਖਾਈ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।

36160 848 BRim mohI dUK n 
jwxhI koit jonI 
bsnw rwm]

Bhram Mohee 

Dhookh N 

Jaanehee Kott 

Jonee Basanaa 

Raam ||

Enticed by doubt, he 

does not understand 

the pain it brings; he 

wanders through 

millions of 

incarnations.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਤੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਸਰਮਾਇਆ) 

ਲੁਟਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈਂ, (ਨਾਮ 

ਭੁਲਾ ਕੇ) ਕਿੋੜਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪੈਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ!

36161 848 nwnk ibnu hir  
Avru ij cwhnw  
ibstw ikRm 
Bsmw rwm]3]

Naanak Bin Har 

Avar J Chaahanaa 

Bisattaa Kiram 

Bhasamaa Raam 

||3||

O Nanak, if you desire 

anything other than 

the Lord, you shall be 

consumed, like a 

maggot in manure. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਿਹੜਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਹੈ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਗੂੂੰ ਹ ਦੇ 

ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੰਦ 

ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹ ਕੇ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ (ਸੜ ਕੇ) ਸੁਆਹ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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36162 848 lwie ibrhu 
BgvMq sMgy hoie 
imlu bYrwgin 
rwm]

Laae Birahu 

Bhagavanth 

Sangae Hoe Mil 

Bairaagan Raam ||

Embrace love for the 

Lord God, and in 

detachment, unite 

with Him.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ 

ਪਿੀਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖ। (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ) ਵੈਰਾਗਣ ਹੋ ਕੇ 

(ਮੋਹ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੁੜੀ ਰਹੁ।

36163 848 cMdn cIr sugMD 
rsw haumY ibKu 
iqAwgin rwm]

Chandhan Cheer 

Sugandhh Rasaa 

Houmai Bikh 

Thiaagan Raam ||

Give up your 

sandalwood oil, 

expensive clothes, 

perfumes, tasty flavors 

and the poison of 

egotism.

(ਜਿਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ) ਚੂੰਦਨ, 

ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ, 

ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਿਨ (ਆਜਦਕ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ 

ਜ਼ਜਹਰ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗ ਦੇਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।
36164 848 eIq aUq nh 

folIAY hir syvw 
jwgin rwm]

Eeth Ooth Neh 

Ddoleeai Har 

Saevaa Jaagan 

Raam ||

Do not waver this way 

or that, but remain 

wakeful in the service 

of the Lord.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਇਧਰ ਉਧਰ ਡੋਲਣਾ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹਨਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਉਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7400 Published: March 06/ 2014



36165 848 nwnk ijin pRBu 
pwieAw Awpxw  
sw Atl 
suhwgin 
rwm]4]1]4]

A-tl Naanak Jin Prabh 

Paaeiaa Aapanaa 

Saa Attal 

Suhaagan Raam 

||4||1||4||

O Nanak, she who has 

obtained her God, is a 

happy soul-bride 

forever. ||4||1||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ (ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ) ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥੪॥

36166 848 iblwvlu mhlw 
5]

Bilaaval Mehalaa 5 

||

Bilaaval, Fifth Mehl:

36167 848 hir Kojhu 
vfBwgIho imil 
swDUsMgy rwm]

Har Khojahu 

Vaddabhaageeho 

Mil Saadhhoo 

Sangae Raam ||

Seek the Lord, O 

fortunate ones, and 

join the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy.

ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਓ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ 

ਰਹੋ।

36168 848 gun goivd sd 
gweIAih  
pwrbRhm kY rMgy 
rwm]

Gun Govidh Sadh 

Gaaeeahi 

Paarabreham Kai 

Rangae Raam ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe forever, 

imbued with the Love 

of the Supreme Lord 

God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਿਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

36169 848 so pRBu sd hI 
syvIAY pweIAih 
Pl mMgy rwm]

So Prabh Sadh Hee 

Saeveeai Paaeeahi 

Fal Mangae Raam 

||

Serving God forever, 

you shall obtain the 

fruitful rewards you 

desire.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਮੂੂੰ ਹ-ਮੂੰ ਗੇ ਿਲ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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36170 848 nwnk pRB 
srxwgqI jip 
Anq qrMgy 
rwm]1]

sr-xwgqI Naanak Prabh 

Saranaagathee Jap 

Anath Tharangae 

Raam ||1||

O Nanak, seek the 

Sanctuary of God; 

meditate on the Lord, 

and ride the many 

waves of the mind. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ, ਉਸ 

ਅਨੇਕਾਂ ਲਜਹਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ ॥੧॥

36171 848 ieku iqlu pRBU n 
vIsrY ijin sBu 
ikCu dInw rwm]

Eik Thil Prabhoo N 

Veesarai Jin Sabh 

Kishh Dheenaa 

Raam ||

I shall not forget God, 

even for an instant; He 

has blessed me with 

everything.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਹਰੇਕ 

ਪਦਾਰਥ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਭੁੱ ਲਣਾ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

36172 848 vfBwgI mylwvVw  
gurmuiK ipru 
cIn@w rwm]

Vaddabhaagee 

Maelaavarraa 

Guramukh Pir 

Cheenhaa Raam ||

By great good fortune, 

I have met Him; as 

Gurmukh, I 

contemplate my 

Husband Lord.

(ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

36173 848 bwh pkiV qm qy 
kwiFAw kir 
Apunw lInw rwm]

Baah Pakarr Tham 

Thae Kaadtiaa Kar 

Apunaa Leenaa 

Raam ||

Holding me by the 

arm, He has lifted me 

up and pulled me out 

of the darkness, and 

made me His own.

(ਸਾਂਝ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ) ਬਾਂਹ 

ਿੜ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ) ਹਨੇਰੇ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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36174 848 nwmu jpq nwnk 
jIvY sIqlu mnu 
sInw rwm]2]

Naam Japath 

Naanak Jeevai 

Seethal Man 

Seenaa Raam 

||2||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

Nanak lives; his mind 

and heart are cooled 

and soothed. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੇ 

ਦਾ) ਮਨ ਜਹਰਦਾ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
36175 848 ikAw gux qyry 

kih skau pRB 
AMqrjwmI rwm]

Kiaa Gun Thaerae 

Kehi Sako Prabh 

Antharajaamee 

Raam ||

What virtues of Yours 

can I speak, O God, O 

Searcher of hearts?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਜਕਹੜੇ ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

36176 848 ismir ismir 
nwrwiexY Bey 
pwrgrwmI rwm]

pwr-grwmI Simar Simar 

Naaraaeinai Bheae 

Paaragaraamee 

Raam ||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on the 

Lord, I have crossed 

over to the other 

shore.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਿੀਵ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ-ਿੋਗੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

36177 848 gun gwvq goivMd 
ky sB ieC 
pujwmI rwm]

Gun Gaavath 

Govindh Kae Sabh 

Eishh Pujaamee 

Raam ||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, all my 

desires are fulfilled.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

36178 848 nwnk auDry jip 
hry sBhU kw 
suAwmI rwm]3]

Naanak 

Oudhharae Jap 

Harae Sabhehoo 

Kaa Suaamee 

Raam ||3||

Nanak is saved, 

meditating on the 

Lord, the Lord and 

Master of all. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਕੇ ਿੀਵ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
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36179 848 rs iBMinAVy 
Apuny rwm sMgy sy 
loiex nIky rwm]

Ras Bhinniarrae 

Apunae Raam 

Sangae Sae Loein 

Neekae Raam ||

Sublime are those 

eyes, which are 

drenched with the 

Love of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ 
ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨਾਲ 

ਜਭੱਿੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।

36180 848 pRB pyKq ieCw 
puMnIAw imil 
swjn jI ky rwm]

Prabh Paekhath 

Eishhaa Punneeaa 

Mil Saajan Jee Kae 

Raam ||

Gazing upon God, my 

desires are fulfilled; I 

have met the Lord, the 

Friend of my soul.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਜਦਆਂ ਹਰੇਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

36181 848 AMimRq rsu hir 
pwieAw ibiKAw 
rs PIky rwm]

Anmrith Ras Har 

Paaeiaa Bikhiaa 

Ras Feekae Raam 

||

I have obtained the 

Ambrosial Nectar of 

the Lord's Love, and 

now the taste of 

corruption is insipid 

and tasteless to me.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਸੁਆਦ ਜਿੱਕੇ ਿਾਪਦੇ ਹਨ।

36182 848 nwnk jlu jlih 
smwieAw joqI 
joiq mIky 
rwm]4]2]5]9
]

Naanak Jal Jalehi 

Samaaeiaa Jothee 

Joth Meekae 

Raam 

||4||2||5||9||

O Nanak, as water 

mingles with water, 

my light has merged 

into the Light. 

||4||2||5||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਨਾਮ-ਰਸ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ) ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

(ਇਉਂ) ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

(ਜਿਵੇਂ) ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਰਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥੫॥੯॥
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36183 849 iblwvl kI vwr 
mhlw 4

Bilaaval Kee Vaar 

Mehalaa 4

Vaar Of Bilaaval, 

Fourth Mehl:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ ੁਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਵਾਰ'।

36184 849 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36185 849 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

36186 849 hir auqmu hir 
pRBu gwivAw kir 
nwdu iblwvlu 
rwgu]

Har Outham Har 

Prabh Gaaviaa Kar 

Naadh Bilaaval 

Raag ||

I sing of the sublime 

Lord, the Lord God, in 

the melody of Raag 

Bilaaval.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਜਬਲਾਵਲ ਰਾਗ 

ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ,

36187 849 aupdysu gurU suix 
mMinAw Duir 
msqik pUrw 
Bwgu]

Oupadhaes Guroo 

Sun Manniaa 

Dhhur Masathak 

Pooraa Bhaag ||

Hearing the Guru's 

Teachings, I obey 

them; this is the pre-

ordained destiny 

written upon my 

forehead.

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਜਪਛਲੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਧੁਰ ਤੋਂ 
ਹੀ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੂਰਨ ਭਲੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਉੱਘੜਦਾ 
ਹੈ) ਉਸ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆ ਹੈ।
36188 849 sB idnsu rYix 

gux aucrY hir 
hir hir auir 
ilv lwgu]

Sabh Dhinas Rain 

Gun Oucharai Har 

Har Har Our Liv 

Laag ||

All day and night, I 

chant the Glorious 

Praises of the Lord, 

Har, Har, Har; within 

my heart, I am lovingly 

attuned to Him.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰਾ ਜਦਨ ਤੇ 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ (ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ 
ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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36189 849 sBu qnu mnu 
hirAw hoieAw  
mnu iKiVAw 
hirAw bwgu]

Sabh Than Man 

Hariaa Hoeiaa 

Man Khirriaa 

Hariaa Baag ||

My body and mind are 

totally rejuvenated, 

and the garden of my 

mind has blossomed 

forth in lush 

abundance.

ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਨ ਸਾਰਾ ਮਨ 

ਹਰਾ-ਭਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ 

ਭਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ), ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

(ਇਉਂ) ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ) 
ਹਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗ਼ ਹੈ।

36190 849 AigAwnu AMDyrw 
imit gieAw gur 
cwnxu igAwnu 
crwgu]

Agiaan 

Andhhaeraa Mitt 

Gaeiaa Gur 

Chaanan Giaan 

Charaag ||

The darkness of 

ignorance has been 

dispelled, with the 

light of the lamp of 

the Guru's wisdom. 

Servant Nanak lives by 

beholding the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ) ਦੀਵਾ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ (ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
36191 849 jnu nwnku jIvY 

dyiK hir iek 
inmK GVI muiK 
lwgu]1]

Jan Naanak Jeevai 

Dhaekh Har Eik 

Nimakh Gharree 

Mukh Laag ||1||

Let me behold Your 

face, for a moment, 

even an instant! ||1||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

(ਅਿੇਹੇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਵੇਖ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਪਲ-ਭਰ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ॥੧॥

36192 849 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

36193 849 iblwvlu qb hI 
kIjIAY jb muiK 
hovY nwmu]

Bilaaval Thab Hee 

Keejeeai Jab Mukh 

Hovai Naam ||

Be happy and sing in 

Bilaaval, when the 

Naam, the Name of 

the Lord, is in your 

mouth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰਨ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮਾਜਣਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ।
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36194 849 rwg nwd sbid 
sohxy jw lwgY 
shij iDAwnu]

Raag Naadh 

Sabadh Sohanae 

Jaa Laagai Sehaj 

Dhhiaan ||

The melody and 

music, and the Word 

of the Shabad are 

beautiful, when one 

focuses his meditation 

on the celestial Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਰਾਗ ਤੇ ਨਾਦ (ਭੀ) 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ 
(ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਸੁਰਤ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

36195 849 rwg nwd Coif  
hir syvIAY qw 
drgh pweIAY 
mwnu]

Raag Naadh 

Shhodd Har 

Saeveeai Thaa 

Dharageh Paaeeai 

Maan ||

So leave behind the 

melody and music, 

and serve the Lord; 

then, you shall obtain 

honor in the Court of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸੂੰਸਾਰਕ) ਰਾਗ ਰੂੰਗ 

(ਦਾ ਰਸ) ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36196 849 nwnk gurmuiK 
bRhmu bIcwrIAY  
cUkY min 
AiBmwnu]2]

Naanak Guramukh 

Breham 

Beechaareeai 

Chookai Man 

Abhimaan ||2||

O Nanak, as Gurmukh, 

contemplate God, and 

rid your mind of 

egotistical pride. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਿੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈਏ, ਤਾਂ 
ਮਨ ਜਵਚ (ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ) 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

36197 849 pauVI] Pourree || Pauree:

36198 849 qU hir pRBu Awip 
AgMmu hY siB quDu 
aupwieAw]

Thoo Har Prabh 

Aap Aganm Hai 

Sabh Thudhh 

Oupaaeiaa ||

O Lord God, You 

Yourself are 

inaccessible; You 

formed everything.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਪਰ ਤੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ।
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36199 849 qU Awpy Awip 
vrqdw sBu jgqu 
sbwieAw]

j`gqu Thoo Aapae Aap 

Varathadhaa Sabh 

Jagath Sabaaeiaa 

||

You Yourself are 

totally permeating and 

pervading the entire 

universe.

(ਇਹ ਿ)ੋ ਸਾਰਾ ਿਗਤ (ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ) ਹੈ (ਇਸ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ) 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ।

36200 849 quDu Awpy qwVI 
lweIAY Awpy gux 
gwieAw]

Thudhh Aapae 

Thaarree Laaeeai 

Aapae Gun 

Gaaeiaa ||

You Yourself are 

absorbed in the state 

of deep meditation; 

You Yourself sing Your 

Glorious Praises.

(ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ) ਸਮਾਧੀ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੇ (ਆਪਣੇ) ਗੁਣ ਭੀ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਗਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

36201 849 hir iDAwvhu 
Bgqhu idnsu 
rwiq AMiq ley 
CfwieAw]

Har Dhhiaavahu 

Bhagathahu 

Dhinas Raath Anth 

Leae 

Shhaddaaeiaa ||

Meditate on the Lord, 

O devotees, day and 

night; He shall deliver 

you in the end.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਦਨ ਰਾਤ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਜਰਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਅੂੰਤ ਜਵਚ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।

36202 849 ijin syivAw 
iqin suKu 
pwieAw hir 
nwim 
smwieAw]1]

Jin Saeviaa Thin 

Sukh Paaeiaa Har 

Naam Samaaeiaa 

||1||

Those who serve the 

Lord, find peace; they 

are absorbed in the 

Name of the Lord. 

||1||

ਜਿਸ (ਭੀ) ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ 

(ਹੀ) ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ, 
(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

36203 849 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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36204 849 dUjY Bwie 
iblwvlu n hoveI  
mnmuiK Qwie n 
pwie]

Dhoojai Bhaae 

Bilaaval N Hovee 

Manamukh 

Thhaae N Paae ||

In the love of duality, 

the happiness of 

Bilaaval does not 

come; the self-willed 

manmukh finds no 

place of rest.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

(ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜਨਗਾਹਾਂ 
ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,

36205 849 pwKMif Bgiq n 
hoveI pwrbRhmu  
n pwieAw jwie]

Paakhandd 

Bhagath N Hovee 

Paarabreham N 

Paaeiaa Jaae ||

Through hypocrisy, 

devotional worship 

does not come, and 

the Supreme Lord God 

is not found.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ 

ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਜਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

36206 849 mn hiT krm 
kmwvxy Qwie n 
koeI pwie]

Manehath Karam 

Kamaavanae 

Thhaae N Koee 

Paae ||

By stubborn-mindedly 

performing religious 

rituals, no one obtains 

the approval of the 

Lord.

(ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਨਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਰੇ) ਮਨ ਦੇ 

ਹਠ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਪਰਵਾਨ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
36207 849 nwnk gurmuiK  

Awpu bIcwrIAY  
ivchu Awpu 
gvwie]

Naanak Guramukh 

Aap Beechaareeai 

Vichahu Aap 

Gavaae ||

O Nanak, the Gurmukh 

understands himself, 

and eradicates self-

conceit from within.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੜਤਾਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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36208 849 Awpy Awip 
pwrbRhmu hY  
pwrbRhmu visAw 
min Awie]

Aapae Aap 

Paarabreham Hai 

Paarabreham 

Vasiaa Man Aae ||

He Himself is the 

Supreme Lord God; 

the Supreme Lord God 

comes to dwell in his 

mind.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਿੋ ਹਰ ਥਾਂ) ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

36209 849 jMmxu mrxw 
kitAw joqI joiq 
imlwie]1]

Janman Maranaa 

Kattiaa Jothee 

Joth Milaae ||1||

Birth and death are 

erased, and his light 

blends with the Light. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੀ) ਸੁਰਤ ਿੋਜੜਆਂ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

36210 849 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

36211 849 iblwvlu kirhu 
qum@ ipAwirho  
eyksu isau ilv 
lwie]

Bilaaval Karihu 

Thumh Piaariho 

Eaekas Sio Liv Laae 

||

Be happy in Bilaaval, O 

my beloveds, and 

embrace love for the 

One Lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਸੱਿਣੋ! ਇੱਕ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਿੋੜ 

ਕੇ ਤੁਸੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ।

36212 849 jnm mrx duKu 
ktIAY scy rhY 
smwie]

Janam Maran 

Dhukh Katteeai 

Sachae Rehai 

Samaae ||

The pains of birth and 

death shall be 

eradicated, and you 

shall remain absorbed 

in the True Lord.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਦਾ ਦੱੁਖ ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7410 Published: March 06/ 2014



36213 849 sdw iblwvlu 
AnMdu hY jy clih 
siqgur Bwie]

Sadhaa Bilaaval 

Anandh Hai Jae 

Chalehi Sathigur 

Bhaae ||

You shall be blissful 

forever in Bilaaval, if 

you walk in harmony 

with the Will of the 

True Guru.

ਿ ੇ(ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹਣ (ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

36214 849 sqsMgqI bih 
Bwau kir sdw 
hir ky gux 
gwie]

sqsMgqIN Sathasangathee 

Behi Bhaao Kar 

Sadhaa Har Kae 

Gun Gaae ||

Sitting in the Saints' 

Congregation, sing 

with love the Glorious 

Praises of the Lord 

forever.

ਸਤਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ 

ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

36215 849 nwnk sy jn 
sohxy ij gurmuiK 
myil imlwie]2]

Naanak Sae Jan 

Sohanae J 

Guramukh Mael 

Milaae ||2||

O Nanak, beautiful are 

those humble beings, 

who, as Gurmukh, are 

united in the Lord's 

Union. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
36216 849 pauVI] Pourree || Pauree:

36217 849 sBnw jIAw 
ivic hir Awip  
so Bgqw kw imqu 
hir]

Sabhanaa Jeeaa 

Vich Har Aap So 

Bhagathaa Kaa 

Mith Har ||

The Lord Himself is 

within all beings. The 

Lord is the friend of 

His devotees.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਮੱਤਰ 

ਹੈ।
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36218 849 sBu koeI hir kY 
vis Bgqw kY 
AnMdu Gir]

v`is Sabh Koee Har Kai 

Vas Bhagathaa Kai 

Anandh Ghar ||

Everyone is under the 

Lord's control; in the 

home of the devotees 

there is bliss.

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਿਾਣਦੇ ਹਨ 

ਜਕ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮੱਤਰ 

ਹੈ)।

36219 849 hir Bgqw kw 
mylI srbq sau 
insul jn tMg 
Dir]

(sau)sauxw[(insul)duK 
rihq inSMk ho ky[ 
(tMg)ibRqI pRmySr 
c(Dir)itkw ky[ 
srb`q[in`sul

Har Bhagathaa 

Kaa Maelee 

Sarabath So Nisul 

Jan Ttang Dhhar ||

The Lord is the friend 

and companion of His 

devotees; all His 

humble servants 

stretch out and sleep 

in peace.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ-ਮਦਦਗਾਰ 

ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਭਗਤ 

ਲੱਤ ਉਤੇ ਲੱਤ ਰਖ ਕੇ ਬੇ-

ਜਫ਼ਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ 

(ਜਨਸਜਚੂੰ ਤ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।
36220 849 hir sBnw kw hY 

Ksmu so Bgq 
jn iciq kir]

Har Sabhanaa Kaa 

Hai Khasam So 

Bhagath Jan Chith 

Kar ||

The Lord is the Lord 

and Master of all; O 

humble devotee, 

remember Him.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਗਤ 

ਿਨ (ਸਦਾ ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

36221 849 quDu ApiV koie  
n skY sB JiK 
JiK pvY JiV]2]

A`piV Thudhh Aparr Koe 

N Sakai Sabh 

Jhakh Jhakh Pavai 

Jharr ||2||

No one can equal You, 

Lord. Those who try, 

struggle and die in 

frustration. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਖਪ 

ਖਪ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥

36222 850 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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36223 850 bRhmu ibMdih qy 
bRwhmxw jy clih 
siqgur Bwie]

Breham Bindhehi 

Thae 

Braahamanaa Jae 

Chalehi Sathigur 

Bhaae ||

He alone knows God, 

and he alone is a 

Brahmin, who walks in 

harmony with the Will 

of the True Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਨ 

(ਅਸਲ) ਬਿਾਹਮਣ, ਜਿਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,

36224 850 ijn kY ihrdY 
hir vsY haumY 
rogu gvwie]

Jin Kai Hiradhai 

Har Vasai Houmai 

Rog Gavaae ||

One whose heart is 

filled with the Lord, is 

freed of egotism and 

disease.

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ (ਦਾ) 
ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

36225 850 gux rvih gux 
sMgRhih joqI joiq 
imlwie]

sMgR-hih Gun Ravehi Gun 

Sangrehehi Jothee 

Joth Milaae ||

He chants the Lord's 

Praises, gathers virtue, 

and his light merges 

into the Light.

(ਉਹ ਬਿਾਹਮਣ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਜਵਚ (ਆਪਣੀ) ਸੁਰਜਤ-

ਿੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
36226 850 iesu jug mih 

ivrly bRwhmx  
bRhmu ibMdih icqu 
lwie]

Eis Jug Mehi 

Viralae 

Braahaman 

Breham Bindhehi 

Chith Laae ||

How rare are those 

Brahmins who, in this 

age, come to know 

God, by lovingly 

focusing their 

consciousness on Him.

ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਜਵਚ (ਇਹੋ ਜਿਹੇ) 

ਬਿਾਹਮਣ ਜਵਰਲੇ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਿ ੋਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ।
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36227 850 nwnk ijn@ kau 
ndir kry hir 
scw sy nwim rhy 
ilv lwie]1]

Naanak Jinh Ko 

Nadhar Karae Har 

Sachaa Sae Naam 

Rehae Liv Laae 

||1||

O Nanak, those who 

are blessed by the 

Lord's Glance of 

Grace, remain lovingly 

attuned to the Name 

of the True Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ (ਇਹੋ ਜਿਹੇ 

ਬਿਾਹਮਣਾਂ) ਉਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੧॥

36228 850 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

36229 850 siqgur kI syv  
n kIqIAw sbid  
n lgo Bwau]

Sathigur Kee Saev 

N Keetheeaa 

Sabadh N Lago 

Bhaao ||

One who does not 

serve the True Guru, 

and who does not love 

the Word of the 

Shabad,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ-ਕਮਾਈ ਨਾਹ 

ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਪਆਰ (ਗੁਰੂ 

ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਨਾਹ ਬਜਣਆ,

36230 850 haumY rogu 
kmwvxw Aiq 
dIrGu bhu 
suAwau]

Houmai Rog 

Kamaavanaa Ath 

Dheeragh Bahu 

Suaao ||

Earns the very painful 

disease of egotism; he 

is so very selfish.

(ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ 

ਰਜਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਚਸਜਕਆਂ ਵਲ ਪਿੇਰਨ ਵਾਲਾ 
ਬਹੁਤ ਲੂੰ ਮਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ 
ਖੱਜਟਆ;

36231 850 mn hiT krm 
kmwvxy iPir 
iPir jonI pwie]

Manehath Karam 

Kamaavanae Fir 

Fir Jonee Paae ||

Acting stubborn-

mindedly, he is 

reincarnated over and 

over again.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਹਠ ਦੇ ਆਸਰੇ 

(ਹੋਰ ਹੋਰ) ਕਰਮ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ (ਦੇ ਗੇੜ) ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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36232 850 gurmuiK jnmu 
sPlu hY ijs no 
Awpy ley 
imlwie]

Guramukh Janam 

Safal Hai Jis No 

Aapae Leae Milaae 

||

The birth of the 

Gurmukh is fruitful 

and auspicious. The 

Lord unites him with 

Himself.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਆਪ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

36233 850 nwnk ndrI 
ndir kry qw 
nwm Dnu plY 
pwie]2]

Naanak Nadharee 

Nadhar Karae 

Thaa Naam Dhhan 

Palai Paae ||2||

O Nanak, when the 

Merciful Lord grants 

His Mercy, one obtains 

the wealth of the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
(ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ) 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
36234 850 pauVI] Pourree || Pauree:

36235 850 sB vifAweIAw 
hir nwm ivic  
hir gurmuiK 
iDAweIAY]

Sabh Vaddiaaeeaa 

Har Naam Vich 

Har Guramukh 

Dhhiaaeeai ||

All glorious greatness 

is in the Name of the 

Lord; as Gurmukh, 

meditate on the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ 

(ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਜਸਮਰੇ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ 

ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

36236 850 ij vsqu mMgIAY  
sweI pweIAY jy 
nwim icqu 
lweIAY]

J Vasath Mangeeai 

Saaee Paaeeai Jae 

Naam Chith 

Laaeeai ||

One obtains all that he 

asks for, if he keeps 

his consciousness 

focused on the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖੀਏ 

ਤਾਂ (ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਜਿਹੜੀ 
ਭੀ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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36237 850 guhj gl jIA 
kI kIcY siqgurU 
pwis qw srb 
suKu pweIAY]

Guhaj Gal Jeea 

Kee Keechai 

Sathiguroo Paas 

Thaa Sarab Sukh 

Paaeeai ||

If he tells the secrets 

of his soul to the True 

Guru, then he finds 

absolute peace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਜਦਲ ਦੀ ਘੁੂੰ ਡੀ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਹਲੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ 

ਦਾ ਸੁਖ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

36238 850 guru pUrw hir 
aupdysu dyie sB 
BuK lih jweIAY]

Gur Pooraa Har 

Oupadhaes Dhaee 

Sabh Bhukh Lehi 

Jaaeeai ||

When the Perfect 

Guru bestows the 

Lord's Teachings, then 

all hunger departs.

ਪੂਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ) ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਅਤੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ) ਸਾਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

36239 850 ijsu pUrib hovY 
iliKAw so hir 
gux gweIAY]3]

Jis Poorab Hovai 

Likhiaa So Har Gun 

Gaaeeai ||3||

One who is blessed 

with such pre-

ordained destiny, sings 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||3||

ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਮੱੁਢ ਤੋਂ {ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ} ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤਾਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ) ॥੩॥

36240 850 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

36241 850 siqgur qy KwlI  
ko nhI myrY pRiB 
myil imlwey]

Sathigur Thae 

Khaalee Ko Nehee 

Maerai Prabh 

Mael Milaaeae ||

No one goes away 

empty-handed from 

the True Guru; He 

unites me in Union 

with my God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ (ਕਦੇ) 

ਕੋਈ ਖ਼ਾਲੀ (ਜਨਰਾਸ) ਨਹੀਂ 
ਜਗਆ, (ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਸਾਜਰਆਂ 

ਨੂੂੰ ) ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਪੂਰਨ 

ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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36242 850 siqgur kw 
drsnu sPlu hY  
jyhw ko ieCy qyhw 
Plu pwey]

Sathigur Kaa 

Dharasan Safal Hai 

Jaehaa Ko Eishhae 

Thaehaa Fal 

Paaeae ||

Fruitful is the Blessed 

Vision of the Darshan 

of the True Guru; 

through it, one obtains 

whatever fruitful 

rewards he desires.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਭੀ ਿਲ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

36243 850 gur kw sbdu 
AMimRqu hY sB 
iqRsnw BuK 
gvwey]

Gur Kaa Sabadh 

Anmrith Hai Sabh 

Thrisanaa Bhukh 

Gavaaeae ||

The Word of the 

Guru's Shabad is 

Ambrosial Nectar. It 

banishes all hunger 

and thirst.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
(ਮਾਨੋ) ਿਲ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਿਲ ਪੀ 
ਕੇ ਤਿੇਹ ਜਮਟਾ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਸ਼ਬਦ-ਿਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਤਿੇਹ ਭੁੱ ਖ ਸਾਰੀ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

36244 850 hir rsu pI sMqoKu 
hoAw scu visAw 
min Awey]

Har Ras Pee 

Santhokh Hoaa 

Sach Vasiaa Man 

Aaeae ||

Drinking in the 

sublime essence of the 

Lord brings 

contentment; the True 

Lord comes to dwell in 

the mind.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀ 
ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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36245 850 scu iDAwie 
Amrwpdu 
pwieAw Anhd 
sbd vjwey]

Sach Dhhiaae 

Amaraa Padh 

Paaeiaa Anehadh 

Sabadh Vajaaeae 

||

Meditating on the 

True Lord, the status 

of immortality is 

obtained; the 

Unstruck Word of the 

Shabad vibrates and 

resounds.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਐਸਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, 
ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਇਕ-ਰਸ ਵਾਿੇ 
ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ ਪਿਬਲ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ)।

36246 850 sco dh idis 
psirAw gur kY 
shij suBwey]

Sacho Dheh Dhis 

Pasariaa Gur Kai 

Sehaj Subhaaeae 

||

The True Lord is 

pervading in the ten 

directions; through 

the Guru, this is 

intuitively known.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਪਆਰ-ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦਸੀਂ ਹੀ 
ਪਾਸੀਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
36247 850 nwnk ijn@ 

AMdir scu hY sy 
jn Cpih n iksY 
dy Cpwey]1]

Naanak Jin Andhar 

Sach Hai Sae Jan 

Shhapehi N Kisai 

Dhae Shhapaaeae 

||1||

O Nanak, those 

humble beings who 

have the Truth deep 

within, are never 

hidden, even if others 

try to hide them. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਦੇ ਲੁਕਾਏ ਨਹੀਂ 
ਲੁਕਦੇ (ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) 
॥੧॥

36248 850 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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36249 850 gur syvw qy hir 
pweIAY jw kau 
ndir kryie]

Gur Saevaa Thae 

Har Paaeeai Jaa Ko 

Nadhar Karaee ||

Serving the Guru, one 

finds the Lord, when 

the Lord blesses him 

with His Glance of 

Grace.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ 

ਕੀਜਤਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਜਮਲਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹੈ) ਜਿਸ ਉਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

36250 850 mwns qy dyvqy 
Bey scI Bgiq 
ijsu dyie]

Maanas Thae 

Dhaevathae Bheae 

Sachee Bhagath Jis 

Dhaee ||

Human beings become 

angels, when the Lord 

blesses them with true 

devotional worship.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕੀਜਤਆਂ) 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਪਰ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੇਵਤਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ 
(ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

36251 850 haumY mwir 
imlwieAnu gur 
kY sbid sucyie]

s`ucy-ie Houmai Maar 

Milaaeian Gur Kai 

Sabadh Suchaee ||

Conquering egotism, 

they are blended with 

the Lord; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, they are 

purified.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਮੁਕਾ 
ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾ ਜਲਆ।

36252 850 nwnk shjy imil 
rhy nwmu 
vifAweI 
dyie]2]

Naanak Sehajae 

Mil Rehae Naam 

Vaddiaaee Dhaee 

||2||

O Nanak, they remain 

merged with the Lord; 

they are blessed with 

the glorious greatness 

of the Naam. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ! 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਨਾਮ (ਿਪਣ ਦਾ) ਗੁਣ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
36253 850 pauVI] Pourree || Pauree:
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36254 850 gur siqgur ivic 
nwvY kI vfI 
vifAweI hir 
krqY Awip 
vDweI]

Gur Sathigur Vich 

Naavai Kee 

Vaddee Vaddiaaee 

Har Karathai Aap 

Vadhhaaee ||

Within the Guru, the 

True Guru, is the 

glorious greatness of 

the Name. The Creator 

Lord Himself has 

magnified it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ (ਿਪਣ 

ਿਪਾਣ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ (ਇਹ ਗੁਣ 

ਗੁਰੂ ਜਵਚ) ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

36255 850 syvk isK siB 
vyiK vyiK jIvin@  
En@w AMdir 
ihrdY BweI]

Saevak Sikh Sabh 

Vaekh Vaekh 

Jeevanih Ounhaa 

Andhar Hiradhai 

Bhaaee ||

All His servants and 

Sikhs live by gazing, 

gazing upon it. It is 

pleasing to their 

hearts deep within.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਜਸੱਖ 

ਸੇਵਕ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ।

36256 850 inMdk dust 
vifAweI vyiK n 
skin En@w 
prwieAw Blw n 
suKweI]

Nindhak Dhusatt 

Vaddiaaee Vaekh 

N Sakan Ounhaa 

Paraaeiaa Bhalaa 

N Sukhaaee ||

The slanderers and 

evil-doers cannot see 

this glorious 

greatness; they do not 

appreciate the 

goodness of others.

(ਗੁਰੂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ) 
ਵਜਡਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ 
ਭਲਾਈ ਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
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36257 850 ikAw hovY iks 
hI kI JK mwrI  
jw scy isau bix 
AweI]

Kiaa Hovai Kis Hee 

Kee Jhakh Maaree 

Jaa Sachae Sio Ban 

Aaee ||

What can be achieved 

by anyone babbling? 

The Guru is in love 

with the True Lord.

ਪਰ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕਸੇ (ਜਨੂੰ ਦਕ 

ਦੁਸ਼ਟ) ਦੇ ਝਖ ਮਾਜਰਆਂ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਕੁਝ ਜਵਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

36258 850 ij gl krqy 
BwvY sw inq inq 
cVY svweI sB 
JiK JiK mrY 
lokweI]4]

cVY@, JiK JiK:polw bolo J Gal Karathae 

Bhaavai Saa Nith 

Nith Charrai 

Savaaee Sabh 

Jhakh Jhakh Marai 

Lokaaee ||4||

That which is pleasing 

to the Creator Lord, 

increases day by day, 

while all the people 

babble uselessly. ||4||

ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦਨੋਂ  ਜਦਨ 

ਵਧਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ) ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਖੱਝ 

ਜਖੱਝ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜਦੀ ਹੈ ॥੪॥

36259 850 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

36260 850 iDRgu eyh Awsw 
dUjy Bwv kI jo 
moih mwieAw 
icqu lwey]

Dhhrig Eaeh Aasaa 

Dhoojae Bhaav 

Kee Jo Mohi 

Maaeiaa Chith 

Laaeae ||

Cursed are the hopes 

in the love of duality; 

they tie the 

consciousness to love 

and attachment to 

Maya.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ (ਆਪਣਾ) ਜਚੱਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਵਧਾਣ ਵਾਲੀ ਆਸ 

(ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) ਜਿਟਕਾਰ ਹੀ 
ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

36261 850 hir suKu pl@ir 
iqAwigAw nwmu 
ivswir duKu pwey]

p`l@ir Har Sukh Palhar 

Thiaagiaa Naam 

Visaar Dhukh 

Paaeae ||

One who forsakes the 

peace of the Lord in 

exchange for straw, 

and forgets the Naam, 

suffers in pain.

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵੱਟੇ 

ਜਤਆਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱੁਖ (ਹੀ) 
ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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36262 851 mnmuK AigAwnI 
AMDuly jnim 
mrih iPir AwvY 
jwey]

Manamukh 

Agiaanee 

Andhhulae Janam 

Marehi Fir Aavai 

Jaaeae ||

The ignorant self-

willed manmukhs are 

blind. They are born, 

only to die again, and 

continue coming and 

going.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਉਹ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਮਨਮੁਖ ਬੂੰਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

36263 851 kwrj isiD n 
hovn@I AMiq 
gieAw pCuqwey]

Kaaraj Sidhh N 

Hovanee Anth 

Gaeiaa 

Pashhuthaaeae ||

Their affairs are not 

resolved, and in the 

end, they depart, 

regretting and 

repenting.

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਈ ਧੂੰ ਧੇ ਸਹੇੜੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ) ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ, ਆਖ਼ਰ ਇਥੋਂ ਹਾਹੁਕੇ 

ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
36264 851 ijsu krmu hovY  

iqsu siqguru 
imlY so hir hir 
nwmu iDAwey]

Jis Karam Hovai 

This Sathigur Milai 

So Har Har Naam 

Dhhiaaeae ||

One who is blessed 

with the Lord's Grace, 

meets the True Guru; 

he alone meditates on 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।
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36265 851 nwim rqy jn  
sdw suKu pwiein@  
jn nwnk iqn 
bil jwey]1]

Naam Rathae Jan 

Sadhaa Sukh 

Paaeinih Jan 

Naanak Thin Bal 

Jaaeae ||1||

Imbued with the 

Naam, the humble 

servants of the Lord 

find a lasting peace; 

servant Nanak is a 

sacrifice to them. 

||1||

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ। ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) 

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥

36266 851 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

36267 851 Awsw mnsw jig 
mohxI ijin 
moihAw sMswru]

Aasaa Manasaa 

Jag Mohanee Jin 

Mohiaa Sansaar ||

Hope and desire 

entice the world; they 

entice the whole 

universe.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਆਸ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਹੀ) ਜਚਤਵਨੀ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ 

ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

36268 851 sBu ko jm ky 
cIry ivic hY jyqw 
sBu Awkwru]

Sabh Ko Jam Kae 

Cheerae Vich Hai 

Jaethaa Sabh 

Aakaar ||

Everyone, and all that 

has been created, is 

under the domination 

of Death.

ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਿਗਤ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਇਸ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਿਗਤ ਦਾ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਪੂੰਿ ੇਜਵਚ ਹੈ।
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36269 851 hukmI hI jmu 
lgdw so aubrY 
ijsu bKsY 
krqwru]

l`gdw Hukamee Hee Jam 

Lagadhaa So 

Oubarai Jis 

Bakhasai 

Karathaar ||

By the Hukam of the 

Lord's Command, 

Death seizes the 

mortal; he alone is 

saved, whom the 

Creator Lord forgives.

(ਪਰ) ਇਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਵਆਪਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਇਸ ਤੋਂ) ਉਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਕਰਤਾਰ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ)।

36270 851 nwnk gur 
prswdI eyhu mnu 
qW qrY jw CofY 
AhMkwru]

AhM-kwru Naanak Gur 

Parasaadhee 

Eaehu Man Thaan 

Tharai Jaa 

Shhoddai 

Ahankaar ||

O Nanak, by Guru's 

Grace, this mortal 

swims across, if he 

abandons his ego.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ (ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦੀ 
ਘੁੂੰ ਮਣ-ਘੇਰੀ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

36271 851 Awsw mnsw mwry  
inrwsu hoie gur 
sbdI vIcwru]2]

Aasaa Manasaa 

Maarae Niraas 

Hoe Gur Sabadhee 

Veechaar ||2||

Conquer hope and 

desire, and remain 

unattached; 

contemplate the Word 

of the Guru's Shabad. 

||2||

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ) ਆਸਾਂ ਤੋਂ 
ਉਤਾਂਹ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

36272 851 pauVI] sweIN Pourree || Pauree:

36273 851 ijQY jweIAY 
jgq mih iqQY 
hir sweI]

Jithhai Jaaeeai 

Jagath Mehi 

Thithhai Har Saaee 

||

Wherever I go in this 

world, I see the Lord 

there.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਜਿਸ ਥਾਂ 
ਭੀ ਿਾਈਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
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36274 851 AgY sBu Awpy 
vrqdw hir scw 
inAweI]

Agai Sabh Aapae 

Varathadhaa Har 

Sachaa Niaaee ||

In the world hereafter 

as well, the Lord, the 

True Judge Himself, is 

pervading and 

permeating 

everywhere.

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਸੱਚਾ ਜਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰ 

ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

36275 851 kUiVAwrw ky muh 
iPtkIAih scu 
Bgiq vifAweI]

kUiVAwrW Koorriaaraa Kae 

Muh Fittakeeahi 

Sach Bhagath 

Vaddiaaee ||

The faces of the false 

are cursed, while the 

true devotees are 

blessed with glorious 

greatness.

(ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਮਾਇਆ-ਗਿਸੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਪਰ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36276 851 scu swihbu scw 
inAwau hY isir 
inMdk CweI]

Sach Saahib 

Sachaa Niaao Hai 

Sir Nindhak 

Shhaaee ||

True is the Lord and 

Master, and true is His 

justice. The heads of 

the slanderers are 

covered with ashes.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਭੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। 
(ਉਸ ਦੇ ਜਨਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਜਸਰ ਸੁਆਹ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
36277 851 jn nwnk scu 

ArwiDAw  
gurmuiK suKu 
pweI]5]

Jan Naanak Sach 

Araadhhiaa 

Guramukh Sukh 

Paaee ||5||

Servant Nanak 

worships the True 

Lord in adoration; as 

Gurmukh, he finds 

peace. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਜਲਆ ਹੈ ॥੫॥
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36279 851 pUrY Bwig siqguru 
pweIAY jy hir 
pRBu bKs kryie]

Poorai Bhaag 

Sathigur Paaeeai 

Jae Har Prabh 

Bakhas Karaee ||

By perfect destiny, 

one finds the True 

Guru, if the Lord God 

grants forgiveness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

36280 851 Epwvw isir 
Epwau hY nwau 
prwpiq hoie]

Oupaavaa Sir 

Oupaao Hai Naao 

Paraapath Hoe ||

Of all efforts, the best 

effort is to attain the 

Lord's Name.

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮਲਣਾ ਹੀ) ਸਾਰੇ 

ਵਸੀਜਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ 

ਵਸੀਲਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਹਾਸਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
36281 851 AMdru sIqlu 

sWiq hY ihrdY 
sdw suKu hoie]

Andhar Seethal 

Saanth Hai 

Hiradhai Sadhaa 

Sukh Hoe ||

It brings a cooling, 

soothing tranquility 

deep within the heart, 

and eternal peace.

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ) ਮਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

36282 851 AMimRqu Kwxw 
pYn@xw nwnk  
nwie vifAweI 
hoie]1]

Anmrith Khaanaa 

Painhanaa Naanak 

Naae Vaddiaaee 

Hoe ||1||

Then, one eats and 

wears the Ambrosial 

Nectar; O Nanak, 

through the Name, 

comes glorious 

greatness. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਮਲਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ (ਭਾਵ, 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਹਰ ਥਾਂ) ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥
36283 851 mÚ 3] is`K Ma 3 || Third Mehl:
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36284 851 ey mn gur kI 
isK suix pwieih 
guxI inDwnu]

Eae Man Gur Kee 

Sikh Sun Paaeihi 

Gunee Nidhhaan 

||

O mind,listening to the 

Guru's Teachings,you 

shall obtain the 

treasure of virtue.

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਵਸਾ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲਏਗਂਾ।

36285 851 suKdwqw qyrY min 
vsY haumY jwie 
AiBmwnu]

Sukhadhaathaa 

Thaerai Man Vasai 

Houmai Jaae 

Abhimaan ||

The Giver of peace 

shall dwell in your 

mind; you shall be rid 

of egotism and pride.

(ਸਾਰੇ) ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ ਪਏਗਾ 
(ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਇਗਾ।
36286 851 nwnk ndrI 

pweIAY AMimRqu 
guxI inDwnu]2]

Naanak Nadharee 

Paaeeai Anmrith 

Gunee Nidhhaan 

||2||

O Nanak, by His Grace, 

one is blessed with the 

Ambrosial Nectar of 

the treasure of virtue. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ) ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ (ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
36287 851 pauVI] Pourree || Pauree:

36288 851 ijqny pwiqswh 
swh rwjy Kwn 
aumrwv iskdwr 
hih iqqny siB 
hir ky kIey]

(iskdwr)Qwxydwr, 
srdwr

Jithanae 

Paathisaah Saah 

Raajae Khaan 

Oumaraav 

Sikadhaar Hehi 

Thithanae Sabh 

Har Kae Keeeae ||

The kings, emperors, 

rulers, lords, nobles 

and chiefs, are all 

created by the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਿਤਨੇ 

ਭੀ ਸ਼ਾਹ, ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਿੇ, 
ਖ਼ਾਨ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਹੀ) 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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36289 851 jo ikCu hir 
krwvY su Eie 
krih siB hir 
ky ArQIey]

(ArQI-ey)mMgqy Jo Kishh Har 

Karaavai S Oue 

Karehi Sabh Har 

Kae Arathheeeae 

||

Whatever the Lord 

causes them to do, 

they do; they are all 

beggars, dependent 

on the Lord.

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਹਨਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਦਰ ਦੇ ਹੀ) 
ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ।

36290 851 so AYsw hir 
sBnw kw pRBu  
siqgur kY vil 
hY iqin siB 
vrn cwry KwxI  
sB isRsit goly 
kir siqgur AgY 
kwr kmwvx kau 
dIey]

v`il So Aisaa Har 

Sabhanaa Kaa 

Prabh Sathigur Kai 

Val Hai Thin Sabh 

Varan Chaarae 

Khaanee Sabh 

Srisatt Golae Kar 

Sathigur Agai Kaar 

Kamaavan Ko 

Dheeeae ||

Such is God, the Lord 

of all; He is on the 

True Guru's side. All 

castes and social 

classes, the four 

sources of creation, 

and the whole 

universe are slaves of 

the True Guru; God 

makes them work for 

Him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲਾ ਸਭਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਦਾ) 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਹੁੂੰ ਆਂ 

ਵਰਨਾਂ ਚਹੁੂੰ ਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
(ਦੇ ਿੀਵ) (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸੇਵਕ ਬਣਾ 
ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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36291 851 hir syvy kI AYsI 
vifAweI dyKhu 
hir sMqhu ijin 
ivchu kwieAw 
ngrI dusmn dUq 
siB mwir kFIey]

n`grI k`FIey Har Saevae Kee 

Aisee Vaddiaaee 

Dhaekhahu Har 

Santhahu Jin 

Vichahu Kaaeiaa 

Nagaree 

Dhusaman Dhooth 

Sabh Maar 

Kadteeeae ||

See the glorious 

greatness of serving 

the Lord, O Saints of 

the Lord; He has 

conquered and driven 

all the enemies and 

evil-doers out of the 

body-village.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਵੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ 

ਹੈ ਜਕ ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ 

(ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੇ) ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਜਵਚੋਂ 
(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ 
ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ (ਬਾਹਰ) ਕੱਢ 

ਜਦੱਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

36292 851 hir hir 
ikrpwlu hoAw 
Bgq jnw aupir  
hir AwpxI 
ikrpw kir hir 
Awip riK 
lIey]6]

Har Har Kirapaal 

Hoaa Bhagath 

Janaa Oupar Har 

Aapanee Kirapaa 

Kar Har Aap Rakh 

Leeeae ||6||

The Lord, Har, Har, is 

Merciful to His humble 

devotees; granting His 

Grace, the Lord 

Himself protects and 

preserves them. ||6||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਉਤੇ (ਸਦਾ) 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ) ਆਪ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
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36294 851 AMdir kptu sdw 
duKu hY mnmuK 
iDAwnu n lwgY]

Andhar Kapatt 

Sadhaa Dhukh Hai 

Manamukh 

Dhhiaan N Laagai 

||

Fraud and hypocrisy 

within bring constant 

pain; the self-willed 

manmukh does not 

practice meditation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਖੋਟ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ 
(ਆਤਮਕ) ਕਲੇਸ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ) ਨਹੀਂ ਿੁੜਦੀ।

36295 851 duK ivic kwr 
kmwvxI duKu 
vrqY duKu AwgY]

Dhukh Vich Kaar 

Kamaavanee 

Dhukh Varathai 

Dhukh Aagai ||

Suffering in pain, he 

does his deeds; he is 

immersed in pain, and 

he shall suffer in pain 

hereafter.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਕਰਤ-

ਕਾਰ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਜਵਚ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ ਉਸ ਦੇ 

ਵਾਸਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ।
36296 851 krmI siqguru 

BytIAY qw sic 
nwim ilv lwgY]

Karamee Sathigur 

Bhaetteeai Thaa 

Sach Naam Liv 

Laagai ||

By his karma, he 

meets the True Guru, 

and then, he is lovingly 

attuned to the True 

Name.

(ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਤਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
36297 851 nwnk shjy suKu 

hoie AMdrhu BRmu 
Bau BwgY]1]

Naanak Sehajae 

Sukh Hoe 

Andharahu Bhram 

Bho Bhaagai ||1||

O Nanak, he is 

naturally at peace; 

doubt and fear run 

away and leave him. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ (ਜਟਕਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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36299 851 gurmuiK sdw hir 
rMgu hY hir kw 
nwau min 
BwieAw]

Guramukh Sadhaa 

Har Rang Hai Har 

Kaa Naao Man 

Bhaaeiaa ||

The Gurmukh is in love 

with the Lord forever. 

The Name of the Lord 

is pleasing to his mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਰੂੰਗਣ ਚੜਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

36300 852 gurmuiK vyKxu 
bolxw nwmu jpq 
suKu pwieAw]

Guramukh 

Vaekhan Bolanaa 

Naam Japath Sukh 

Paaeiaa ||

The Gurmukh beholds 

and speaks the Naam, 

the Name of the Lord; 

chanting the Naam, he 

finds peace.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ 

(ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
36301 852 nwnk gurmuiK 

igAwnu pRgwisAw  
iqmr AigAwnu 
AMDyru 
cukwieAw]2]

Naanak Guramukh 

Giaan Pragaasiaa 

Thimar Agiaan 

Andhhaer 

Chukaaeiaa ||2||

O Nanak, the spiritual 

wisdom of the 

Gurmukh shines forth; 

the black darkness of 

ignorance is dispelled. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਿੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ ਦਾ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

36302 852 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

36303 852 mnmuK mYly mrih 
gvwr]

Manamukh Mailae 

Marehi Gavaar ||

The filthy, foolish, self-

willed manmukhs die.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਕਾਰੀ ਮਨ ਵਾਲੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ।
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36304 852 gurmuiK inrml  
hir rwiKAw aur 
Dwir]

Guramukh 

Niramal Har 

Raakhiaa Our 

Dhhaar ||

The Gurmukhs are 

immaculate and pure; 

they keep the Lord 

enshrined within their 

hearts.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

36305 852 Bniq nwnku  
suxhu jn BweI]

Bhanath Naanak 

Sunahu Jan 

Bhaaee ||

Prays Nanak, listen, O 

Siblings of Destiny!

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਭਾਈ 

ਿਨੋ! ਸੁਣੋ,

36306 852 siqguru syivhu  
haumY mlu jweI]

Sathigur Saevihu 

Houmai Mal Jaaee 

||

Serve the True Guru, 

and the filth of your 

ego shall be gone.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆ 

ਕਰੋ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

36307 852 AMdir sMsw dUKu 
ivAwpy isir 
DMDw inq mwr]

Andhar Sansaa 

Dhookh Viaapae 

Sir Dhhandhhaa 

Nith Maar ||

Deep within, the pain 

of skepticism afflicts 

them; their heads are 

constantly assaulted 

by worldly 

entanglements.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਜਹਮ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

(ਇਹੋ ਜਿਹਾ) ਕਜ਼ੀਆ ਖਪਾਣਾ 
ਬਜਣਆ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

36308 852 dUjY Bwie sUqy  
kbhu n jwgih  
mwieAw moh 
ipAwr]

sU`qy Dhoojai Bhaae 

Soothae Kabahu N 

Jaagehi Maaeiaa 

Moh Piaar ||

Asleep in the love of 

duality, they never 

wake up; they are 

attached to the love of 

Maya.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਿਸ 

ਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਸੱੁਤੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ।
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36309 852 nwmu n cyqih  
sbdu n vIcwrih  
iehu mnmuK kw 
bIcwr]

Naam N Chaethehi 

Sabadh N 

Veechaarehi Eihu 

Manamukh Kaa 

Beechaar ||

They do not 

remember the Name, 

and they do not 

contemplate the Word 

of the Shabad; this is 

the view of the self-

willed manmukhs.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਜਪਆਰ (ਇਤਨਾ ਪਿਬਲ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਉਹ ਕਦੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ, ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਵਚਾਰਦੇ-ਬੱਸ! ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੂੰਗ ਹੀ 
ਇਹ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

36310 852 hir nwmu n 
BwieAw ibrQw 
jnmu gvwieAw  
nwnk jmu mwir 
kry KuAwr]3]

Har Naam N 

Bhaaeiaa 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa Naanak 

Jam Maar Karae 

Khuaar ||3||

They do not love the 

Lord's Name, and they 

lose their life 

uselessly. O Nanak, 

the Messenger of 

Death attacks them, 

and humiliates them. 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਅਰਥ 

ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

36311 852 pauVI] Pourree || Pauree:

36312 852 ijs no hir 
Bgiq scu 
bKsIAnu so scw 
swhu]

Jis No Har Bhagath 

Sach Bakhaseean 

So Sachaa Saahu ||

He alone is a true king, 

whom the Lord 

blesses with true 

devotion.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤੀ (ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ 

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਜਗਆ।
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36313 852 iqs kI muhqwjI  
loku kFdw horqu 
hit n vQu n 
vyswhu]

(muhqwjI)KuSwmdI[h`it This Kee 

Muhathaajee Lok 

Kadtadhaa Horath 

Hatt N Vathh N 

Vaesaahu ||

People pledge their 

allegiance to him; no 

other store stocks this 

merchandise, nor 

deals in this trade.

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦਾ 
ਅਰਥੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਹੱਟ ਜਵਚ ਨਾਹ ਇਹ 

ਸੌਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਇਸ ਦਾ 
ਵਣਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

36314 852 Bgq jnw kau 
snmuKu hovY su 
hir rwis ley  
vymuK Bsu pwhu]

Bs:polw bolo Bhagath Janaa Ko 

Sanamukh Hovai S 

Har Raas Leae 

Vaemukh Bhas 

Paahu ||

That humble devotee 

who turns his face 

towards the Guru and 

becomes sunmukh, 

receives the Lord's 

wealth; the faithless 

baymukh, who turns 

his face away from the 

Guru, gathers only 

ashes.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਭਗਤ ਿਨਾਂ 
ਵਲ ਆਪਣਾ ਮੂੂੰ ਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਿਨਾਂ 
ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਸਰ 

ਸੁਆਹ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

36315 852 hir ky nwm ky 
vwpwrI hir 
Bgq hih jmu 
jwgwqI iqnw 
nyiV n jwhu]

Har Kae Naam Kae 

Vaapaaree Har 

Bhagath Hehi Jam 

Jaagaathee Thinaa 

Naerr N Jaahu ||

The Lord's devotees 

are dealers in the 

Name of the Lord. The 

Messenger of Death, 

the tax-collector, does 

not even approach 

them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਮ ਮਸੂਲੀਆ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ।
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36316 852 jn nwnik hir 
nwm Dnu lidAw  
sdw 
vyprvwhu]7]

l`idAw Jan Naanak Har 

Naam Dhhan 

Ladhiaa Sadhaa 

Vaeparavaahu 

||7||

Servant Nanak has 

loaded the wealth of 

the Name of the Lord, 

who is forever 

independent and care-

free. ||7||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੇ (ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ 
ਸੌਦਾ ਲੱਜਦਆ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਵਲੋਂ) ਬੇ-

ਮੁਥਾਿ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

36317 852 slok mÚ 3] BgqIN[j`gqu Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

36318 852 iesu jug mih  
BgqI hir Dnu 
KitAw horu sBu 
jgqu Brim 
BulwieAw]

Eis Jug Mehi 

Bhagathee Har 

Dhhan Khattiaa 

Hor Sabh Jagath 

Bharam 

Bhulaaeiaa ||

In this age, the 

devotee earns the 

wealth of the Lord; all 

the rest of the world 

wanders deluded in 

doubt.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਚ (ਜਸਰਫ਼) ਭਗਤਾਂ ਨੇ (ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਖੱਜਟਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

(ਪੈ ਕੇ, ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ) 
ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

36319 852 gur prswdI nwmu 
min visAw An 
idnu nwmu 
iDAwieAw]

Gur Parasaadhee 

Naam Man Vasiaa 

Anadhin Naam 

Dhhiaaeiaa ||

By Guru's Grace, the 

Naam, the Name of 

the Lord, comes to 

dwell in his mind; 

night and day, he 

meditates on the 

Naam.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।

36320 852 ibiKAw mwih 
audws hY haumY 
sbid jlwieAw]

Bikhiaa Maahi 

Oudhaas Hai 

Houmai Sabadh 

Jalaaeiaa ||

In the midst of 

corruption, he remains 

detached; through the 

Word of the Shabad, 

he burns away his ego.

ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਵਚ (ਜਵਚਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ (ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਸਾੜ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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36321 852 Awip qirAw kul 
auDry DMnu jxydI 
mwieAw]

Aap Thariaa Kul 

Oudhharae 

Dhhann 

Janaedhee 

Maaeiaa ||

He crosses over, and 

saves his relatives as 

well; blessed is the 

mother who gave 

birth to him.

ਧੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਿੂੰ ਮਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਂ! ਉਹ ਆਪ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ 

ਦੀਆਂ) ਕੁਲਾਂ ਭੀ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
36322 852 sdw shju suKu 

min visAw scy 
isau ilv 
lwieAw]

Sadhaa Sehaj Sukh 

Man Vasiaa 

Sachae Sio Liv 

Laaeiaa ||

Peace and poise fill his 

mind forever, and he 

embraces love for the 

True Lord.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵੱਚ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 
ਜਬਿਤੀ ਿੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

36323 852 bRhmw ibsnu 
mhwdyau qRY gux 
Buly haumY mohu 
vDwieAw]

Brehamaa Bisan 

Mehaadhaeo 

Thrai Gun Bhulae 

Houmai Mohu 

Vadhhaaeiaa ||

Brahma, Vishnu and 

Shiva wander in the 

three qualities, while 

their egotism and 

desire increase.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਬਿਹਮਾ, ਜਵਸ਼ਨੂ, ਜਸ਼ਵ 

ਿੀ (ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ 

ਭੀ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝਦੇ ਰਹੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਹਉਮੈ ਵਧਦੀ ਰਹੀ (ਮਾਇਆ 

ਦਾ) ਮੋਹ ਵਧਦਾ ਜਰਹਾ।
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36324 852 pMifq piV piV 
monI Buly dUjY 
Bwie icqu 
lwieAw]

piV@[piV@[Bu`ly Panddith Parr Parr 

Monee Bhulae 

Dhoojai Bhaae 

Chith Laaeiaa ||

The Pandits, the 

religious scholars and 

the silent sages read 

and debate in 

confusion; their 

consciousness is 

centered on the love 

of duality.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਪੂੰ ਜਡਤ (ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ 

(ਭੀ) ਖੁੂੰ ਝਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਨੀ ਲੋਕ 

(ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ) ਖੁੂੰ ਝਦੇ ਰਹੇ, 

(ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਜਖਆ।
36325 852 jogI jMgm 

sMinAwsI Buly  
ivxu gur qqu n 
pwieAw]

B`uly q`qu Jogee Jangam 

Sanniaasee Bhulae 

Vin Gur Thath N 

Paaeiaa ||

The Yogis, wandering 

pilgrims and 

Sanyaasees are 

deluded; without the 

Guru, they do not find 

the essence of reality.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੋਗੀ 
ਿੂੰਗਮ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਭੀ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਏ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀ ਅਸਲੀ 
ਵਸਤ ਨਾਹ ਲੱਭੀ।

36326 852 mnmuK duKIey 
sdw BRim Buly  
iqn@I ibrQw 
jnmu gvwieAw]

Manamukh 

Dhukheeeae 

Sadhaa Bhram 

Bhulae Thinhee 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa ||

The miserable self-

willed manmukhs are 

forever deluded by 

doubt; they waste 

away their lives 

uselessly.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਹੀ 
ਰਹੇ, ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ੇਹੀ ਰਹੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾਇਆ।
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36327 852 nwnk nwim rqy  
syeI jn smDy  
ij Awpy bKis 
imlwieAw]1]

(sm-Dy) 
smJy[smDy:polw 
bolo[smwey

Naanak Naam 

Rathae Saeee Jan 

Samadhhae J 

Aapae Bakhas 

Milaaeiaa ||1||

O Nanak, those who 

are imbued with the 

Naam are balanced 

and poised; forgiving 

them, the Lord blends 

them with Himself. 

||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਉਸ ਦੇ) 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

36328 852 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

36329 852 nwnk so 
swlwhIAY ijsu 
vis sBu ikCu 
hoie]

Naanak So 

Saalaaheeai Jis Vas 

Sabh Kishh Hoe ||

O Nanak, praise Him, 

who has control over 

everything.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਇਖ਼ਜਤਆਰ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 

ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

36330 852 iqsih sryvhu 
pRwxIho iqsu ibnu 
Avru n koie]

Thisehi Saraevahu 

Praaneeho This 

Bin Avar N Koe ||

Remember Him, O 

mortals - without Him, 

there is no other at all.

ਹੇ ਪਿਾਣੀਓ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) 
ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਨਹੀਂ 
ਹੈ।
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36331 852 gurmuiK AMqir 
min vsY sdw 
sdw suKu hoie]2]

Guramukh Anthar 

Man Vasai Sadhaa 

Sadhaa Sukh Hoe 

||2||

He dwells deep within 

those who are 

Gurmukh; forever and 

ever, they are at 

peace. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ (ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
36332 852 pauVI] Pourree || Pauree:

36333 852 ijnI gurmuiK  
hir nwm Dnu n 
KitE sy 
dyvwlIey jug 
mwih]

(dyvwlIey)Apnw sB 
k`uJ nws krn vwly, 
krzweI[ju`g[K`itE

Jinee Guramukh 

Har Naam Dhhan 

N Khattiou Sae 

Dhaevaaleeeae 

Jug Maahi ||

Those who do not 

become Gurmukh and 

earn the wealth of the 

Lord's Name, are 

bankrupt in this age.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, 

ਉਹ ਿਗਤ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਚੁਕੇ 

ਸਮਝੋ (ਜਿਵੇਂ ਿੁਆਰੀਆ ਿੂਏ 

ਜਵਚ ਹਾਰ ਕੇ ਕੂੰਗਾਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ)।

36334 852 Eie mMgdy 
iPrih sB jgq 
mih koeI muih 
Quk n iqn kau 
pwih]

Oue Mangadhae 

Firehi Sabh Jagath 

Mehi Koee Muhi 

Thhuk N Thin Ko 

Paahi ||

They wander around 

begging all over the 

world, but no one 

even spits in their 

faces.

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ (ਉਹਨਾਂ 
ਮੂੰਗਜਤਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿੋ) ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਮੂੰਗਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ 

ਕੋਈ ਥੱੁਕਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ।
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36335 852 prweI bKIlI 
krih AwpxI 
prqIiq Kovin  
sgvw BI Awpu 
lKwih]

(sgvw)sgoN[ 
sgvw:polw bolo

Paraaee 

Bakheelee Karehi 

Aapanee 

Paratheeth 

Khovan Sagavaa 

Bhee Aap 

Lakhaahi ||

They gossip about 

others, and lose their 

credit, and expose 

themselves as well.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਪਣਾ 
ਇਤਬਾਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ 
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣਾ (ਭੈੜਾ) 
ਅਸਲਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

36336 852 ijsu Dn kwrix 
cuglI krih so 
Dnu cuglI hiQ  
n AwvY Eie BwvY 
iqQY jwih]

Jis Dhhan Kaaran 

Chugalee Karehi 

So Dhhan 

Chugalee Hathh N 

Aavai Oue Bhaavai 

Thithhai Jaahi ||

That wealth, for which 

they slander others, 

does not come into 

their hands, no matter 

where they go.

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਜਿਥੇ ਿੀ ਚਾਹੇ 

ਿਾਣ, ਜਿਸ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

(ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਆ ਕੇ) ਚੁਗ਼ਲੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੁਗਲੀ ਨਾਲ ਉਹ 

ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ।

36337 853 gurmuiK syvk 
Bwie hir Dnu 
imlY iqQhu 
krmhIx lY n 
skih hor QY dys 
idsMqir hir Dnu 
nwih]8]

Guramukh Saevak 

Bhaae Har Dhhan 

Milai Thithhahu 

Karameheen Lai N 

Sakehi Hor Thhai 

Dhaes Dhisanthar 

Har Dhhan Naahi 

||8||

Through loving 

service, the Gurmukhs 

receive the wealth of 

the Naam, but the 

unfortunate ones 

cannot receive it. This 

wealth is not found 

anywhere else, in this 

country or in any 

other. ||8||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੇਵਕ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ (ਜਨੂੰ ਦਕ) 

ਅਭਾਗੇ ਉਥੋਂ (ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੋਂ) 
ਇਹ ਧਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ (ਤੇ, 

ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਥਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਜਵਚ ਇਹ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ॥੮॥

36338 853 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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36339 853 gurmuiK sMsw 
mUil n hoveI  
icMqw ivchu 
jwie]

Guramukh Sansaa 

Mool N Hovee 

Chinthaa Vichahu 

Jaae ||

The Gurmukh does not 

have an iota of 

skepticism or doubt; 

worries depart from 

within him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦਾ) ਤੌਖ਼ਲਾ 
ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

36340 853 jo ikCu hoie su 
shjy hoie khxw 
ikCU n jwie]

Jo Kishh Hoe S 

Sehajae Hoe 

Kehanaa Kishhoo 

N Jaae ||

Whatever he does, he 

does with grace and 

poise. Nothing else 

can be said about him.

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਿ ੋ

ਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ 

ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

36341 853 nwnk iqn@ kw 
AwiKAw Awip 
suxy ij lieAnu 
pMnY pwie]1]

Naanak Thin Kaa 

Aakhiaa Aap 

Sunae J Laeian 

Pannai Paae ||1||

O Nanak, the Lord 

Himself hears the 

speech of those whom 

He makes His own. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ) ਆਪ 

ਸੁਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥

36342 853 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

36343 853 kwlu mwir mnsw 
mnih smwxI  
AMqir inrmlu 
nwau]

Kaal Maar 

Manasaa Manehi 

Samaanee Anthar 

Niramal Naao ||

He conquers death, 

and subdues the 

desires of his mind; 

the Immaculate Name 

abides deep within 

him.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਪਜਵੱਤਰ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਕੇ ਮਨ 

ਦੇ ਮਾਇਕ ਿੁਰਨੇ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਦੱਬ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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36344 853 An idnu jwgY  
kdy n sovY shjy 
AMimRqu ipAwau]

Anadhin Jaagai 

Kadhae N Sovai 

Sehajae Anmrith 

Piaao ||

Night and day, he 

remains awake and 

aware; he never 

sleeps, and he 

intuitively drinks in the 

Ambrosial Nectar.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ (ਗ਼ਫ਼ਲਤ 

ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ) ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ (ਉਸ ਦੀ) ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

36345 853 mITw boly AMimRq 
bwxI An idnu 
hir gux gwau]

Meethaa Bolae 

Anmrith Baanee 

Anadhin Har Gun 

Gaao ||

His speech is sweet, 

and his words are 

nectar; night and day, 

he sings the Glorious 

Praises of the Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ) ਜਮੱਠਾ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ, (ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ।

36346 853 inj Gir vwsw 
sdw sohdy nwnk  
iqn imilAw suKu 
pwau]2]

Nij Ghar Vaasaa 

Sadhaa Sohadhae 

Naanak Thin 

Miliaa Sukh Paao 

||2||

He dwells in the home 

of his own self, and 

appears beautiful 

forever; meeting him, 

Nanak finds peace. 

||2||

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਮੈਂ ਭੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥
36347 853 pauVI] Pourree || Pauree:
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36348 853 hir Dnu rqn 
jvyhrI so guir  
hir Dnu hir 
pwshu dyvwieAw]

Har Dhhan Rathan 

Javaeharee So Gur 

Har Dhhan Har 

Paasahu 

Dhaevaaeiaa ||

The wealth of the Lord 

is a jewel, a gem; the 

Guru has caused the 

Lord to grant that 

wealth of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਧਨ ਰਤਨ ਹੀਰੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਜਦਵਾਇਆ 

ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੀ) ਜਦਵਾਇਆ ਹੈ।

36349 853 jy iksY ikhu 
idis AwvY qw 
koeI ikhu mMig 
ley AkY koeI 
ikhu dyvwey eyhu 
hir Dnu joir 
kIqY iksY nwil  
n jwie 
vMfwieAw]

(AkY)Aqvw[AkY:polw 
bolo

Jae Kisai Kihu Dhis 

Aavai Thaa Koee 

Kihu Mang Leae 

Akai Koee Kihu 

Dhaevaaeae 

Eaehu Har Dhhan 

Jor Keethai Kisai 

Naal N Jaae 

Vanddaaeiaa ||

If someone sees 

something, he may ask 

for it; or, someone 

may cause it to be 

given to him. But no 

one can take a share 

of this wealth of the 

Lord by force.

ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ) ਕੁਝ 

ਜਦੱਸ ਪਏ ਤਾਂ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ) 

ਕੁਝ ਮੂੰਗ ਭੀ ਲਏ, ਿਾਂ, ਕੋਈ 

ਕੁਝ ਜਦਵਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਧੱਕਾ ਕਰ ਕੇ (ਭੀ) 
ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਵੂੰ ਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ (ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ)।
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36350 853 ijs no siqgur 
nwil hir srDw 
lwey iqsu hir 
Dn kI vMf hiQ 
AwvY ijs no 
krqY Duir iliK 
pwieAw]

Jis No Sathigur 

Naal Har 

Saradhhaa Laaeae 

This Har Dhhan 

Kee Vandd Hathh 

Aavai Jis No 

Karathai Dhhur 

Likh Paaeiaa ||

He alone obtains a 

share of the wealth of 

the Lord, who is 

blessed by the Creator 

with faith and 

devotion to the True 

Guru, according to his 

pre-ordained destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰੋਂ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ 

ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਵਚ 

ਸਰਧਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-

ਧਨ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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36351 853 iesu hir Dn kw 
koeI srIku nwhI  
iksY kw Kqu 
nwhI iksY kY 
sIv bMnY rolu 
nwhI jy ko hir 
Dn kI bKIlI 
kry iqs kw muhu  
hir chu kuMfw 
ivic kwlw 
krwieAw]

(sIv)h`d[(bMnY)v`t[Kqu:
polw bolo[kMufW

Eis Har Dhhan Kaa 

Koee Sareek 

Naahee Kisai Kaa 

Khath Naahee 

Kisai Kai Seev 

Bannai Rol Naahee 

Jae Ko Har Dhhan 

Kee Bakheelee 

Karae This Kaa 

Muhu Har Chahu 

Kunddaa Vich 

Kaalaa Karaaeiaa 

||

No one is a share-

holder in this wealth 

of the Lord, and no 

one owns any of it. It 

has no boundaries or 

borders to be 

disputed. If anyone 

speaks ill of the wealth 

of the Lord, his face 

will be blackened in 

the four directions.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ 

(ਐਸੀ ਿਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਕ) ਇਸ 

ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ (ਇਸ ਉਤੇ) ਕੋਈ ਿੱਦੀ 
ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਕਸੇ 

ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ 
ਪਟਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 
(ਜਿਵੇਂ ਜਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 

ਦੇ) ਵੱਟੇ-ਬੂੰ ਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ (ਪੈ 

ਸਕਦਾ ਹੈ), ਇਸ ਹਜਰ-ਧਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ। (ਜਕਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਕੇ) ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਨਾਮ-

ਧਨ ਦੀ (ਖ਼ਾਤਰ) ਈਰਖਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਗੋਂ ਹਰ 

ਪਾਸੇ ਜਿਟਕਾਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

36352 853 hir ky idqy 
nwil iksY joru 
bKIlI n cleI  
idhu idhu inq 
inq cVY 
svwieAw]9]

Har Kae Dhithae 

Naal Kisai Jor 

Bakheelee N 

Chalee Dhihu 

Dhihu Nith Nith 

Charrai Savaaeiaa 

||9||

No one's power or 

slander can prevail 

against the gifts of the 

Lord; day by day they 

continually, 

continuously increase. 

||9||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਿੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ-

ਧਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ 
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੜਹ ਸਕਦਾ, ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਈਰਖਾ ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ (ਇਹ ਐਸੀ ਦਾਤ ਹੈ 

ਜਕ) ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਦਾ 
ਵਧਦੀ ਹੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੯॥
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36353 853 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

36354 853 jgqu jlMdw riK 
lY AwpxI ikrpw 
Dwir]

j`gqu Jagath Jalandhaa 

Rakh Lai Aapanee 

Kirapaa Dhhaar ||

The world is going up 

in flames - shower it 

with Your Mercy, and 

save it!

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਸੜ 

ਰਹੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈ,

36355 853 ijqu duAwrY aubrY  
iqqY lYhu aubwir]

Jith Dhuaarai 

Oubarai Thithai 

Laihu Oubaar ||

Save it, and deliver it, 

by whatever method it 

takes.

ਜਿਸ ਭੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 

ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਬਚਾ ਲੈ।

36356 853 siqguir suKu 
vyKwilAw scw 
sbdu bIcwir]

Sathigur Sukh 

Vaekhaaliaa 

Sachaa Sabadh 

Beechaar ||

The True Guru has 

shown the way to 

peace, contemplating 

the True Word of the 

Shabad.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਕੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਸਮਰਨ ਦਾ) 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਖਾਲ 

ਜਦੱਤਾ,
36357 853 nwnk Avru n 

suJeI hir ibnu 
bKsxhwru]1]

Naanak Avar N 

Sujhee Har Bin 

Bakhasanehaar 

||1||

Nanak knows no other 

than the Lord, the 

Forgiving Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ 

ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

36358 853 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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36359 853 haumY mwieAw 
mohxI dUjY lgY 
jwie]

Houmai Maaeiaa 

Mohanee Dhoojai 

Lagai Jaae ||

Through egotism, 

fascination with Maya 

has trapped them in 

duality.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਉਮੈ 

(ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲੀ ਹੈ, (ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ 

ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ) ਹੋਰ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਿਾ 
ਿਸਦਾ ਹੈ।

36360 853 nw ieh mwrI n 
mrY nw ieh hit 
ivkwie]

h`it Naa Eih Maaree N 

Marai Naa Eih 

Hatt Vikaae ||

It cannot be killed, it 

does not die, and it 

cannot be sold in a 

store.

ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾਹ (ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ) 
ਮਾਰੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਇਹ ਆਪ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਇਹ ਜਕਸੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਵੇਚੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

36361 853 gur kY sbid 
prjwlIAY qw 
ieh ivchu jwie]

(pr-jwlIAY)aujlw Gur Kai Sabadh 

Parajaaleeai Thaa 

Eih Vichahu Jaae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, it 

is burnt away, and 

then it departs from 

within.

ਿਦੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾੜ ਦੇਈਏ, 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਹ (ਿੀਵ ਦੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮੱੁਕਦੀ ਹੈ।

36362 853 qnu mnu hovY 
aujlw nwmu vsY 
min Awie]

Than Man Hovai 

Oujalaa Naam 

Vasai Man Aae ||

The body and mind 

become pure, and the 

Naam, the Name of 

the Lord, comes to 

dwell within the mind.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਉਮੈ 

ਮੱੁਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ) ਤਨ (ਉਸ 

ਦਾ) ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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36363 853 nwnk mwieAw 
kw mwrxu sbdu hY  
gurmuiK pwieAw 
jwie]2]

Naanak Maaeiaa 

Kaa Maaran 

Sabadh Hai 

Guramukh Paaeiaa 

Jaae ||2||

O Nanak, the Shabad 

is the killer of Maya; 

the Gurmukh obtains 

it. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਮੁਕਾਣ ਦਾ 
ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

36364 853 pauVI] Pourree || Pauree:

36365 853 siqgur kI 
vifAweI 
siqguir idqI  
Durhu hukmu buiJ 
nIswxu]

bu`iJ Sathigur Kee 

Vaddiaaee 

Sathigur Dhithee 

Dhhurahu Hukam 

Bujh Neesaan ||

The glorious greatness 

of the True Guru was 

bestowed by the True 

Guru; He understood 

this as the Insignia, the 

Mark of the Primal 

Lord's Will.

(ਜਿਹੜੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਰੂ 

(ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਦੀ (ਹੋਈ, 

ਉਹ) ਗੁਰੂ (ਅੂੰਗਦ ਸਾਜਹਬ) ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ 
(ਜਮਜਲਆ) ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ 

ਪਰਵਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਜਦੱਤੀ।

36366 853 puqI BwqIeI 
jwvweI skI  
Aghu ipChu toil 
ifTw lwihEnu 
sBnw kw 
AiBmwnu]

(pu`qIN)mohn jI 
Awid[(BwqI-eIN)BqIjy 
swvxm`l Awid[ 
jwvweI:sRI rwmw 
jI[skIN:polw bolo

Puthee 

Bhaatheeee 

Jaavaaee Sakee 

Agahu Pishhahu 

Ttol Ddithaa 

Laahioun 

Sabhanaa Kaa 

Abhimaan ||

He tested His sons, 

nephews, sons-in-law 

and relatives, and 

subdued the 

egotistical pride of 

them all.

ਪੱੁਤਰਾਂ ਨੇ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ, 

ਿਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੱਕੇ ਸਾਕ 

ਅੂੰਗਾਂ ਨੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਖ ਕੇ 

ਵੇਖ ਜਲਆ ਸੀ (ਗੁਰੂ ਨੇ) ਸਭਨਾਂ 
ਦਾ ਮਾਣ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।
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36367 853 ijQY ko vyKY iqQY 
myrw siqgurU hir 
bKisEsu sBu 
jhwnu]

Jithhai Ko Vaekhai 

Thithhai Maeraa 

Sathiguroo Har 

Bakhasious Sabh 

Jehaan ||

Wherever anyone 

looks, my True Guru is 

there; the Lord 

blessed Him with the 

whole world.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  
(ਨਾਮ ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ; 

ਜਿੱਥੇ ਭੀ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਥੇ 

ਹੀ ਜਪਆਰਾ ਗੁਰੂ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਿੂਦ) ਹੈ।

36368 853 ij siqgur no 
imil mMny su 
hliq pliq 
isJY ij vymuKu 
hovY su iPrY 
Birst Qwnu]

J Sathigur No Mil 

Mannae S Halath 

Palath Sijhai J 

Vaemukh Hovai S 

Firai Bharisatt 

Thhaan ||

One who meets with, 

and believes in the 

True Guru, is 

embellished here and 

hereafter. Whoever 

turns his back on the 

Guru and becomes 

baymukh, shall 

wander in cursed and 

evil places.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਤੀਿਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ 

ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-
ਥਾਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ) ਗੂੰਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

36369 854 jn nwnk kY 
vil hoAw myrw 
suAwmI hir 
sjx purKu 
sujwnu]

Jan Naanak Kai Val 

Hoaa Maeraa 

Suaamee Har 

Sajan Purakh 

Sujaan ||

My Lord and Master is 

on the side of servant 

Nanak. The All-

powerful and All-

knowing Lord God is 

my Best Friend.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਸਭ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦਾ 
ਜਮੱਤਰ ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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36370 854 paudI iBiq dyiK 
kY siB Awie pey 
siqgur kI pYrI  
lwihEnu sBnw 
ikAhu mnhu 
gumwnu]10]

(iBiq)cogw, cMgy 
pdwrQ[ iBiq:polw 
bolo[pYrIN

Poudhee Bhith 

Dhaekh Kai Sabh 

Aae Peae Sathigur 

Kee Pairee 

Laahioun 

Sabhanaa Kiahu 

Manahu Gumaan 

||10||

Seeing the food being 

distributed, everyone 

came and fell at the 

feet of the True Guru, 

who cleansed the 

minds of all of their 

egotistical pride. 

||10||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਮਲਦੀ ਵੇਖ 

ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਆ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਤੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ॥੧੦॥

36371 854 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

36372 854 koeI vwhy ko luxY  
ko pwey Kilhwin]

dwxy k`Fx leI, kxk 
lwx iek`Tw r`Kx dI 
QW(Kilhwin)ipV

Koee Vaahae Ko 

Lunai Ko Paaeae 

Khalihaan ||

One plants the seed, 

another harvests the 

crop, and still another 

beats the grain from 

the chaff.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਹਲ ਵਾਂਹਦਾ ਹੈ, 

ਕੋਈ (ਹੋਰ) ਮਨੱੁਖ (ਪੱਕਾ 
ਹੋਇਆ ਫ਼ਸਲ) ਵੱਢਦਾ ਹੈ, 

ਕੋਈ (ਹੋਰ) ਮਨੱੁਖ (ਉਸ ਵੱਢੇ 

ਹੋਏ ਫ਼ਸਲ ਨੂੂੰ ) ਖਲਵਾੜੇ ਜਵਚ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ;

36373 854 nwnk eyv n 
jwpeI koeI Kwie 
indwin]1]

Naanak Eaev N 

Jaapee Koee 

Khaae Nidhaan 

||1||

O Nanak, it is not 

known, who will 

ultimately eat the 

grain. ||1||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  (ਉਸ 

ਅੂੰਨ ਨੂੂੰ ) ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। 
ਸੋ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ ) ਸਮਜਝਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ (ਜਕ ਕਦੋਂ ਕੀਹ ਕੁਝ 

ਵਾਪਰੇਗਾ) ॥੧॥
36374 854 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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36375 854 ijsu min visAw  
qirAw soie ]

Jis Man Vasiaa 

Thariaa Soe ||

He alone is carried 

across, within whose 

mind the Lord abides.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

36376 854 nwnk jo BwvY so 
hoie]2]

Naanak Jo Bhaavai 

So Hoe ||2||

O Nanak, that alone 

happens, which is 

pleasing to His Will. 

||2||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋ(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) 
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੨॥

36377 854 pauVI] Pourree || Pauree:

36378 854 pwrbRhim 
dieAwil swgru 
qwirAw]

Paarabreham 

Dhaeiaal Saagar 

Thaariaa ||

The Merciful Supreme 

Lord God has carried 

me across the world-

ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਦਆਲ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਨੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ,

36379 854 guir pUrY 
imhrvwin Brmu 
Bau mwirAw]

Gur Poorai 

Miharavaan 

Bharam Bho 

Maariaa ||

The compassionate 

perfect Guru has 

eradicated my doubts 

and fears.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਸਜਹਮ ਪੂਰੇ 

ਜਮਹਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਕਾ 
ਜਦੱਤਾ।

36380 854 kwm kRoDu 
ibkrwlu dUq siB 
hwirAw]

Kaam Krodhh 

Bikaraal Dhooth 

Sabh Haariaa ||

Unsatisfied sexual 

desire and unresolved 

anger, the horrible 

demons, have been 

totally destroyed.

ਜਭਆਨਕ ਕਿੋਧ ਅਤੇ ਕਾਮ 

(ਆਜਦਕ) ਸਾਰੇ (ਉਸ ਦੇ) ਵੈਰੀ 
(ਉਸ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣੋਂ) ਹਾਰ 

ਗਏ।
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36381 854 AMimRq nwmu 
inDwnu kMiT auir 
DwirAw ]

Anmrith Naam 

Nidhhaan Kanth 

Our Dhhaariaa ||

I have enshrined the 

treasure of the 

Ambrosial Naam 

within my throat and 

heart.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ (ਆਪਣ)ੇ ਗਲੇ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ 
ਲਈ) ਜਟਕਾ ਜਲਆ,

36382 854 nwnk swDUsMig  
jnmu mrxu 
svwirAw]11]

Naanak Saadhhoo 

Sang Janam Maran 

Savaariaa ||11||

O Nanak, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, my birth 

and death have been 

adorned and 

redeemed. ||11||

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ ਉਸ 

ਨੇ ਆਪਣਾ) ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ 

ਸੂੰਵਾਰ ਜਲਆ ॥੧੧॥

36383 854 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

36384 854 ijn@I nwmu 
ivswirAw kUVy 
khx khMin@]

k-hMin@ Jinhee Naam 

Visaariaa Koorrae 

Kehan Kehannih ||

Those who forget the 

Naam, the Name of 

the Lord, are said to 

be false.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

36385 854 pMc cor iqnw 
Gru muhin@ haumY 
AMdir sMin@]

Panch Chor Thinaa 

Ghar Muhanih 

Houmai Andhar 

Sannih ||

The five thieves 

plunder their homes, 

and egotism breaks in.

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿੇ ਚੋਰ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ (ਜਹਰਦਾ-) ਘਰ ਲੁੱ ਟਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹਉਮੈ (ਦੀ) ਸੂੰਨਹ  ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।
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36386 854 swkq muTy 
durmqI hir rsu  
n jwxMin@]

jw-xMin@ Saakath Muthae 

Dhuramathee Har 

Ras N Jaanannih ||

The faithless cynics are 

defrauded by their 

own evil-mindedness; 

they do not know the 

sublime essence of the 

Lord.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਹੋਏ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਹੀ) 
ਲੁੱ ਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ 

ਪਛਾਣਦੇ।

36387 854 ijn@I AMimRqu  
Brim lutwieAw  
ibKu isau rcih 
rcMin@]

r-cMin@ Jinhee Anmrith 

Bharam Luttaaeiaa 

Bikh Sio Rachehi 

Rachannih ||

Those who lose the 

Ambrosial Nectar 

through doubt, remain 

engrossed and 

entangled in 

corruption.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ (ਮਨ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ (ਹੀ) ਲੁਟਾ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ) ਜ਼ਜਹਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਆਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ।
36388 854 dustw syqI 

iprhVI jn isau 
vwdu krMin@]

k-rMin@ Dhusattaa 

Saethee 

Pireharree Jan Sio 

Vaadh Karannih ||

They make friends 

with the wicked, and 

argue with the humble 

servants of the Lord.

ਭੈੜੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਝਗੜਾ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

36389 854 nwnk swkq 
nrk mih jim 
bDy duK shMin@]

s-hMin@ Naanak Saakath 

Narak Mehi Jam 

Badhhae Dhukh 

Sehannih ||

O Nanak, the faithless 

cynics are bound and 

gagged by the 

Messenger of Death, 

and suffer agony in 

hell.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

(ਦੀ ਿਾਹੀ) ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ (ਮਾਨੋ) ਨਰਕਾਂ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਸਦਾ) ਦੱੁਖ ਹੀ 
ਸਹਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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36390 854 pieAY ikriq 
kmwvdy ijv 
rwKih iqvY 
rhMin@ ]1]

rhMin@ Paeiai Kirath 

Kamaavadhae Jiv 

Raakhehi Thivai 

Rehannih ||1||

They act according to 

the karma of the 

actions they 

committed before; as 

the Lord keeps them, 

so do they live. ||1||

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ 
ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਜਤਵੇਂ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ, ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਹੁਣ ਭੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ) 

ਕਰਮ ਕਰੀ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥

36391 854 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

36392 854 ijn@I siqguru 
syivAw qwxu 
inqwxy iqsu]

Jinhee Sathigur 

Saeviaa Thaan 

Nithaanae This ||

Those who serve the 

True Guru, are 

transformed from 

powerless into 

powerful.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ 
ਜਨਤਾਣਾ ਮਨੱੁਖ (ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ) 

ਬਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
36393 854 swis igrwis 

sdw min vsY jmu 
joih n skY iqsu]

Saas Giraas 

Sadhaa Man Vasai 

Jam Johi N Sakai 

This ||

With every breath and 

morsel of food, the 

Lord abides in their 

minds forever, and the 

Messenger of Death 

cannot even see them.

ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 

ਜਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ।

36394 854 ihrdY hir hir 
nwm rsu kvlw 
syvik iqsu]

Hiradhai Har Har 

Naam Ras Kavalaa 

Saevak This ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, fills their 

hearts, and Maya is 

their servant.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਸ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦੀ)।
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36395 854 hir dwsw kw 
dwsu hoie prm 
pdwrQu iqsu]

Har Dhaasaa Kaa 

Dhaas Hoe Param 

Padhaarathh This 

||

One who becomes the 

slave of the Lord's 

slaves, obtains the 

greatest treasure.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

36396 854 nwnk min qin 
ijsu pRBu vsY hau 
sd kurbwxY iqsu]

vsY:polw bolo Naanak Man Than 

Jis Prabh Vasai Ho 

Sadh Kurabaanai 

This ||

O Nanak, I am forever 

a sacrifice to that one, 

within whose mind 

and body God dwells.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

36397 854 ijn@ kau pUrib 
iliKAw rsu sMq 
jnw isau 
iqsu]2]

Jinh Ko Poorab 

Likhiaa Ras Santh 

Janaa Sio This 

||2||

One who has such pre-

ordained destiny, he 

alone is in love with 

the humble Saints. 

||2||

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਹੀ ਜਪਆਰ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 
ਜਵਚ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

36398 854 pauVI] Pourree || Pauree:

36399 854 jo boly pUrw 
siqgurU so 
prmysir suixAw]

Jo Bolae Pooraa 

Sathiguroo So 

Paramaesar 

Suniaa ||

Whatever the Perfect 

True Guru says, the 

Transcendent Lord 

hears.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ 
(ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਬਚਨ 

ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ 

ਵਲ ਜਧਆਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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36400 854 soeI vriqAw 
jgq mih Git 
Git muiK 
BixAw]

Soee Varathiaa 

Jagath Mehi Ghatt 

Ghatt Mukh 

Bhaniaa ||

It pervades and 

permeates the whole 

world, and it is on the 

mouth of each and 

every being.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਪਿਭਾਵ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਿਭਾਵ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) 
ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।

36401 854 bhuqu 
vifAweIAw 
swihbY nh jwhI 
gxIAw]

Bahuth 

Vaddiaaeeaa 

Saahibai Neh 

Jaahee Ganeeaa ||

So numerous are the 

great glories of the 

Lord, they cannot 

even be counted.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣ 

ਹਨ ਜਗਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।

36402 854 scu shju Andu  
siqgurU pwis  
scI gur mxIAw]

(mxIAw)mnOq Sach Sehaj Anadh 

Sathiguroo Paas 

Sachee Gur 

Maneeaa ||

Truth, poise and bliss 

rest in the True Guru; 

the Guru bestows the 

jewel of Truth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ, 
ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ (ਇਹ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਪਾਸ (ਹੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਜਮਲਦੀਆਂ ਹਨ)। 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਰਤਨ ਹੈ।

36403 854 nwnk sMq svwry 
pwrbRhim scy 
ijau bixAw]12]

Naanak Santh 

Savaarae 

Paarabreham 

Sachae Jio Baniaa 

||12||

O Nanak, the Supreme 

Lord God embellishes 

the Saints, who 

become like the True 

Lord. ||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਆਪ ਸੋਹਣੇ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂੰਤ ਿਨ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧੨॥

36404 854 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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36405 854 Apxw Awpu n 
pCwxeI hir pRBu 
jwqw dUir]

pCwx-eI Apanaa Aap N 

Pashhaanee Har 

Prabh Jaathaa 

Dhoor ||

He does not 

understand himself; 

he believes the Lord 

God to be far away.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  (ਕਦੇ) 

ਪਰਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਜਕਤੇ) ਦੂਰ 

ਵੱਸਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
36406 854 gur kI syvw 

ivsrI ikau mnu 
rhY hjUir]

Gur Kee Saevaa 

Visaree Kio Man 

Rehai Hajoor ||

He forgets to serve the 

Guru; how can his 

mind remain in the 

Lord's Presence?

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ 

(ਸਦਾ) ਭੁੱ ਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

(ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਜਟਕਦਾ।
36407 854 mnmuiK jnmu 

gvwieAw JUTY 
lwlic kUir]

Manamukh Janam 

Gavaaeiaa 

Jhoothai Laalach 

Koor ||

The self-willed 

manmukh wastes 

away his life in 

worthless greed and 

falsehood.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ 

ਜਵਚ (ਲੱਗ ਕੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ) 
ਿੀਵਨ ਗਵਾ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

36408 854 nwnk bKis 
imlwieAnu scY 
sbid hdUir]1]

Naanak Bakhas 

Milaaeian Sachai 

Sabadh Hadhoor 

||1||

O Nanak, the Lord 

forgives, and blends 

them with Himself; 

through the True 

Word of the Shabad, 

He is ever-present. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ) ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
36409 854 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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36410 854 hir pRBu scw 
soihlw gurmuiK 
nwmu goivMdu]

Har Prabh Sachaa 

Sohilaa Guramukh 

Naam Govindh ||

True is the Praise of 

the Lord God; the 

Gurmukh chants the 

Name of the Lord of 

the Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਗੀਤ (ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਜਮਲਦਾ ਹੈ)।

36411 854 An idnu nwmu 
slwhxw hir 
jipAw min 
AwnMdu]

Anadhin Naam 

Salaahanaa Har 

Japiaa Man 

Aanandh ||

Praising the Naam 

night and day, and 

meditating on the 

Lord, the mind 

becomes blissful.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਉਸ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
36412 854 vfBwgI hir 

pwieAw pUrnu 
prmwnMdu]

Vaddabhaagee 

Har Paaeiaa 

Pooran 

Paramaanandh ||

By great good fortune, 

I have found the Lord, 

the perfect 

embodiment of 

supreme bliss.

ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36413 854 jn nwnk nwmu 
slwihAw bhuiV  
n min qin 
BMgu]2]

Jan Naanak Naam 

Salaahiaa Bahurr 

N Man Than 

Bhang ||2||

Servant Nanak praises 

the Naam; his mind 

and body shall never 

again be shattered. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਜਿਨਹ ਾਂ) ਦਾਸਾਂ 
ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਜਵਚ ਮੁੜ 

ਕਦੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ) ਜਵੱਥ 

ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ॥੨॥

36414 855 pauVI] Pourree || Pauree:
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36415 855 koeI inMdku hovY 
siqgurU kw iPir 
srix gur AwvY]

Koee Nindhak 

Hovai Sathiguroo 

Kaa Fir Saran Gur 

Aavai ||

If someone slanders 

the True Guru, and 

then comes seeking 

the Guru's Protection

(ਿੇ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਪਜਹਲਾਂ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ 
(ਪਰ) ਜਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ 

ਿਾਏ,

36416 855 ipCly gunh  
siqguru bKis 
ley sqsMgiq 
nwil rlwvY]

Pishhalae Guneh 

Sathigur Bakhas 

Leae Sathasangath 

Naal Ralaavai ||

The True Guru forgives 

him for his past sins, 

and unites him with 

the Saints' 

Congregation.

ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਉਸ ਦੇ) ਜਪਛਲੇ 

ਔਗੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

36417 855 ijau mIih vuTY  
glIAw nwilAw 
toiBAw kw jlu  
jwie pvY ivic 
sursrI sursrI 
imlq pivqRü 
pwvnu hoie jwvY]

(sur-srI)gMgw[(sur-
srI)siqsMgq c iml ky 
ieko rUp ho jWdy hn[ 
gurU pRmysr jI Agm 
Apwr inry ikRpw hI 
ikRpw pRkwS srUp 
hn[jo hr vyly A`g dy 
smuMdR sMswr qy,ikRpw hI 
ikRpw krdy hn,hr smyN 
sMswr c l`gI A`g 
nUM,swc nwm kI AMimRq 
vrKw]krky,buJwauNdy 
rihMdy hn

Jio Meehi Vuthai 

Galeeaa Naaliaa 

Ttobhiaa Kaa Jal 

Jaae Pavai Vich 

Surasaree 

Surasaree Milath 

Pavithra Paavan 

Hoe Jaavai ||

When the rain falls, 

the water in the 

streams, rivers and 

ponds flows into the 

Ganges; flowing into 

the Ganges, it is made 

sacred and pure.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਜਪਆਂ 

ਗਲੀਆਂ ਨਾਜਲਆਂ ਟੋਜਭਆਂ ਦਾ 
ਪਾਣੀ (ਿਦੋਂ) ਗੂੰਗਾ ਜਵਚ ਿਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ) ਗੂੰਗਾ ਜਵਚ 

ਜਮਲਜਦਆਂ (ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ) 
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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36418 855 eyh vifAweI  
siqgur inrvYr 
ivic ijqu 
imilAY iqsnw 
BuK auqrY hir 
sWiq qV AwvY] 

(qV) Jtpt[(B`uK)A-
crju

Eaeh Vaddiaaee 

Sathigur Niravair 

Vich Jith Miliai 

Thisanaa Bhukh 

Outharai Har 

Saanth Tharr Aavai 

||

Such is the glorious 

greatness of the True 

Guru, who has no 

vengeance; meeting 

with Him, thirst and 

hunger are quenched, 

and instantly, one 

attains celestial peace.

(ਜਤਵੇਂ) ਜਨਰਵੈਰ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਵਚ (ਭੀ) ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਕ 

ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦੀ 
ਠੂੰ ਢ ਤੁਰਤ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

36419 855 nwnk iehu 
Acrju dyKhu myry 
hir scy swh kw  
ij siqgurU no 
mMnY su sBnW 
BwvY]13]1]suDu]

Naanak Eihu 

Acharaj 

Dhaekhahu 

Maerae Har 

Sachae Saah Kaa J 

Sathiguroo No 

Mannai S 

Sabhanaan 

Bhaavai ||13||1|| 

Sudhh ||

O Nanak, behold this 

wonder of the Lord, 

my True King! 

Everyone is pleased 

with one who obeys 

and believes in the 

True Guru. ||13||1|| 

Sudh||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ 

ਅਚਰਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਜਕ 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਉਤੇ 

ਸਰਧਾ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥੧॥ 

ਸੁਧੁ ॥

36420 855 iblwvlu bwxI 
Bgqw kI]kbIr 
jIau kI

Bilaaval Baanee 

Bhagathaa Kee || 

Kabeer Jeeo Kee

Bilaaval, The Word Of 

The Devotees. Of 

Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ ਜਵੱਚ ਭਗਤਾਂ 
ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7460 Published: March 06/ 2014



36421 855 <>siqnwmu 
krqw purKu gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified By Guru's 

Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਅਤੇ 

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36422 855 AYso iehu sMswru 
pyKnw rhnu n 
koaU peI hY ry]

Aiso Eihu Sansaar 

Paekhanaa Rehan 

N Kooo Peehai 

Rae ||

This world is a drama; 

no one can remain 

here.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਇਹ ਿਗਤ ਅਜਿਹਾ 
ਵੇਖਣ ਜਵਚ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਕ 

ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

36423 855 sUDy sUDy ryig 
clhu qum nqr 
kuDkw idveI hY 
ry]1]rhwau]

(ryig)rsqy[(n-qr) 
nhIN qW[nqr:polw 
bolo[nrk dw (ku-
D`kw)Kotw D`kw

Soodhhae 

Soodhhae Raeg 

Chalahu Thum 

Nathar Kudhhakaa 

Dhiveehai Rae 

||1|| Rehaao ||

Walk the straight 

path; otherwise, you 

will be pushed around. 

||1||Pause||

ਸੋ, ਤੂੂੰ  ਜਸੱਧੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀਂ, ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਧੱਕਾ ਵੱਿਣ ਦਾ ਡਰ 

ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਜਕ 

ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਬਜਹ ਰਜਹਣਾ ਹੈ, 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦਾ ਬੜਾ ਖ਼ਤਰਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36424 855 bwry bUFy qruny 
BeIAw sBhU jmu 
lY jeI hY ry]

Baarae Boodtae 

Tharunae Bheeaa 

Sabhehoo Jam Lai 

Jeehai Rae ||

The children, the 

young and the old, O 

Siblings of Destiny, will 

be taken away by the 

Messenger of Death.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਬਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਬੱੁਢਾ 
ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਿੁਆਨ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ 

ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

36425 855 mwnsu bpurw mUsw 
kIno mIcu 
ibleIAw KeI hY 
ry]1]

Maanas Bapuraa 

Moosaa Keeno 

Meech Bileeaa 

Kheehai Rae ||1||

The Lord has made the 

poor man a mouse, 

and the cat of Death is 

eating him up. ||1||

ਮਨੱੁਖ ਜਵਚਾਰਾ ਤਾਂ, ਮਾਨੋ, 

ਚੂਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਮੌਤ-ਰੂਪ ਜਬੱਲਾ ਖਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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36426 855 DnvMqw Aru 
inrDn mneI qw 
kI kCU n kwnI 
ry]

(m-neI) mnuK[ Dhhanavanthaa Ar 

Niradhhan Manee 

Thaa Kee Kashhoo 

N Kaanee Rae ||

It gives no special 

consideration to either 

the rich or the poor.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਮਨੱੁਖ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ 
ਭਾਵੇਂ ਕੂੰਗਾਲ, ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਜਲਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

36427 855 rwjw prjw sm 
kir mwrY AYso 
kwlu bfwnI 
ry]2]

Raajaa Parajaa 

Sam Kar Maarai 

Aiso Kaal 

Baddaanee Rae 

||2||

The king and his 

subjects are equally 

killed; such is the 

power of Death. ||2||

ਮੌਤ ਰਾਿੇ ਤੇ ਪਰਿਾ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ-

ਸਮਾਨ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 

ਮੌਤ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ ਡਾਢੀ ॥੨॥

36428 855 hir ky syvk jo 
hir Bwey iqn@ kI 
kQw inrwrI ry]

Har Kae Saevak Jo 

Har Bhaaeae 

Thinh Kee Kathhaa 

Niraaree Rae ||

Those who are 

pleasing to the Lord 

are the servants of the 

Lord; their story is 

unique and singular.

ਪਰ ਿੋ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 

(ਸਾਰੇ ਿਹਾਨ ਨਾਲੋਂ) ਜਨਰਾਲੀ 
ਹੈ।

36429 855 Awvih n jwih n 
kbhU mrqy  
pwrbRhm sMgwrI 
ry]3]

Aavehi N Jaahi N 

Kabehoo 

Marathae 

Paarabreham 

Sangaaree Rae 

||3||

They do not come and 

go, and they never 

die; they remain with 

the Supreme Lord 

God. ||3||

ਉਹ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ ਨਾਹ 

ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ, ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣਾ ਸੂੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਿਾਣਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
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36430 855 puqR klqR liCmI 
mwieAw iehY 
qjhu jIA jwnI 
ry]

pu`qR[k-l`qR Puthr Kalathr 

Lashhimee 

Maaeiaa Eihai 

Thajahu Jeea 

Jaanee Rae ||

Know this in your soul, 

that by renouncing 

your children, spouse, 

wealth and property

ਸੋ, ਹੇ ਜਪਆਰੀ ਜਿੂੰ ਦ! ਪੱੁਤਰ, 

ਵਹੁਟੀ, ਧਨ-ਪਦਾਰਥ-ਇਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇਹ।

36431 855 khq kbIr sunhu 
ry sMqhu imil hY 
swirgpwnI 
ry]4]1]

Kehath Kabeer 

Sunahu Rae 

Santhahu Milihai 

Saarigapaanee 

Rae ||4||1||

- says Kabeer, listen, O 

Saints - you shall be 

united with the Lord 

of the Universe. 

||4||1||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! ਮੋਹ ਛੱਜਡਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੧॥

36432 855 iblwvlu] Bilaaval || Bilaaval:

36433 855 ibidAw n prau  
bwdu nhI jwnau]

Bidhiaa N Paro 

Baadh Nehee 

Jaano ||

I do not read books of 

knowledge, and I do 

not understand the 

debates.

(ਬਜਹਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਮੈਂ 
(ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਹਸਾਂ ਵਾਲੀ) 
ਜਵੱਜਦਆ ਨਹੀਂ ਪੜਹਦਾ, ਨਾਹ 

ਹੀ ਮੈਂ (ਧਾਰਜਮਕ) ਬਜਹਸਾਂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ (ਭਾਵ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 
ਜਕਸੇ ਜਵਦਵਤਾ-ਭਰੀ ਧਾਰਜਮਕ 

ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ)।

36434 855 hir gun kQq 
sunq baurwno]1]

Har Gun Kathhath 

Sunath Bouraano 

||1||

I have gone insane, 

chanting and hearing 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||1||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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36435 855 myry bwbw mY 
baurw sB Klk 
sYAwnI mY baurw]

Maerae Baabaa 

Mai Bouraa Sabh 

Khalak Saiaanee 

Mai Bouraa ||

O my father, I have 

gone insane; the 

whole world is sane, 

and I am insane.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਸੱਿਣ! (ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਭਾਣੇ) ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ 

ਜਸਆਣ ੇਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹਾਂ।

36436 855 mY ibgirE  
ibgrY miq 
Aaurw]1]rhwau]

Mai Bigariou 

Bigarai Math 

Aouraa ||1|| 

Rehaao ||

I am spoiled; let no 

one else be spoiled 

like me. ||1||Pause||

(ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਆਲ ਜਵਚ) ਮੈਂ 
ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਗਆ ਹਾਂ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ), 
(ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਧਆਨ 

ਰੱਖਣ, ਇਸ) ਕੁਰਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਾਹ ਪਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36437 855 Awip n baurw  
rwm kIE baurw]

Aap N Bouraa 

Raam Keeou 

Bouraa ||

I have not made 

myself go insane - the 

Lord made me go 

insane.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਦਾ) ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਜਣਆ, 

ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ) 

ਕਮਲਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

36438 855 siqguru jwir 
gieE BRmu 
morw]2]

siqgurW dw jwirAw 
dws dw Brm cilAw 
igAw

Sathigur Jaar 

Gaeiou Bhram 

Moraa ||2||

The True Guru has 

burnt away my doubt. 

||2||

ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਮ-

ਵਜਹਮ ਸਭ ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੨॥

36439 855 mY ibgry ApnI 
miq KoeI]

Mai Bigarae 

Apanee Math 

Khoee ||

I am spoiled; I have 

lost my intellect.

(ਿੇ) ਮੈਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ 

(ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਲਾ ਜਕਉਂ ਮੇਰਾ 
ਇਤਨਾ ਜਫ਼ਕਰ ਹੈ?)
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36440 855 myry Brim BUlau 
miq koeI]3]

Maerae Bharam 

Bhoolo Math Koee 

||3||

Let no one go astray in 

doubt like me. ||3||

ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਧਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸ 

ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਬੇਸ਼ਕ ਨਾਹ ਪਏ 

॥੩॥

36441 855 so baurw jo Awpu  
n pCwnY]

So Bouraa Jo Aap 

N Pashhaanai ||

He alone is insane, 

who does not 

understand himself.

(ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ 

ਜਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ ਝੱਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

ਝੱਲਾ ਉਹ ਬੂੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਆਪਣੇ 
ਅਸਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

36442 855 Awpu pCwnY q 
eykY jwnY]4]

Aap Pashhaanai 

Th Eaekai Jaanai 

||4||

When he understands 

himself, then he 

knows the One Lord. 

||4||

ਿ ੋਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

36443 855 Abih n mwqw su 
kbhu n mwqw]

m`wqw Abehi N Maathaa 

S Kabahu N 

Maathaa ||

One who is not 

intoxicated with the 

Lord now, shall never 

be intoxicated.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਸ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਮਤਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਸ 

ਨੇ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ (ਤੇ, 

ਉਹ ਿੀਵਨ ਅਿਾਈ ਂਗੂੰ ਵਾ 
ਿਾਇਗਾ)

36444 855 kih kbIr rwmY 
rMig rwqw]5]2]

r`wqw Kehi Kabeer 

Raamai Rang 

Raathaa ||5||2||

Says Kabeer, I am 

imbued with the 

Lord's Love. ||5||2||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ) 

॥੫॥੨॥

36445 855 iblwvlu] Bilaaval || Bilaaval:
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36446 855 igRhu qij bn KMf 
jweIAY cuin 
KweIAY kMdw]

Grihu Thaj Ban 

Khandd Jaaeeai 

Chun Khaaeeai 

Kandhaa ||

Abandoning his 

household, he may go 

to the forest, and live 

by eating roots;

ਿ ੇਜਗਿਹਸਤ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ ਚਲੇ ਿਾਈਏ, ਤੇ 

ਗਾਿਰ ਮੂਲੀ ਆਜਦਕ ਖਾ ਕੇ 

ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ,

36447 855 Ajhu ibkwr n 
CofeI pwpI mnu 
mMdw]1]

Ajahu Bikaar N 

Shhoddee Paapee 

Man Mandhaa 

||1||

But even so, his sinful, 

evil mind does not 

renounce corruption. 

||1||

ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਚੂੰਦਰਾ ਮਨ 

ਜਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ॥੧॥

36448 855 ikau CUtau kYsy 
qrau Bvjl 
iniD BwrI]

Kio Shhootto 

Kaisae Tharo 

Bhavajal Nidhh 

Bhaaree ||

How can anyone be 

saved? How can 

anyone cross over the 

terrifying world-ocean?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰਾਵਾਂ? ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ 

ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂ?

36449 855 rwKu rwKu myry 
bITulw jnu srin 
qum@wrI]1]rhwau]

Raakh Raakh 

Maerae Beethulaa 

Jan Saran 

Thumhaaree 

||1|| Rehaao ||

Save me, save me, O 

my Lord! Your humble 

servant seeks Your 

Sanctuary. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ 

ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
(ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36450 855 ibKY ibKY kI 
bwsnw qjIA nh 
jweI]

Bikhai Bikhai Kee 

Baasanaa Thajeea 

Neh Jaaee ||

I cannot escape my 

desire for sin and 

corruption.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲ! ਮੈਥੋਂ ਇਹਨਾਂ 
ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ 

ਚਸਕੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।
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36451 855 Aink jqn kir 
rwKIAY iPir 
iPir 
lptweI]2]

Anik Jathan Kar 

Raakheeai Fir Fir 

Lapattaaee ||2||

I make all sorts of 

efforts to hold back 

from this desire, but it 

clings to me, again and 

again. ||2||

ਕਈ ਿਤਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਰੋਕੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਾ ਚੂੰਬੜਦਾ ਹੈ ॥੨॥

36452 856 jrw jIvn jobnu 
gieAw ikCu 
kIAw n nIkw]

Jaraa Jeevan 

Joban Gaeiaa 

Kishh Keeaa N 

Neekaa ||

Youth and old age - 

my entire life has 

passed, but I haven't 

done any good.

ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਿੁਆਨੀ 
ਦੀ ਉਮਰ ਲੂੰ ਘ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 

ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਚੂੰਗਾ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

36453 856 iehu jIArw 
inrmolko kaufI 
lig mIkw]3]

AOgux pwp ivSy rUpI 
kaufI nwl l`ig ky 
(mIkw)iml igAw

Eihu Jeearaa 

Niramolako 

Kouddee Lag 

Meekaa ||3||

This priceless soul has 

been treated as if if 

were worth no more 

than a shell. ||3||

ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਅਮੋਲਕ ਸੀ, 
ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੌਡੀ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੩॥

36454 856 khu kbIr myry 
mwDvw qU srb 
ibAwpI]

Kahu Kabeer 

Maerae 

Maadhhavaa Thoo 

Sarab Biaapee ||

Says Kabeer, O my 

Lord, You are 

contained in all.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਆਪਣੇ 
ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਇਉਂ) ਬੇਨਤੀ ਕਰ-ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਆਂ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ (ਤੇ ਸਭ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਮੇਰਾ 
ਅੂੰਦਰਲਾ ਹਾਲ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ 
ਹੈਂ)

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7467 Published: March 06/ 2014



36455 856 qum smsir nwhI 
dieAwlu moih 
smsir 
pwpI]4]3]

Thum Samasar 

Naahee Dhaeiaal 

Mohi Samasar 

Paapee ||4||3||

There is none as 

merciful as You are, 

and none as sinful as I 

am. ||4||3||

ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਕੋਈ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 
ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ (ਸੋ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾ) ॥੪॥੩॥

36456 856 iblwvlu] Bilaaval || Bilaaval:

36457 856 inq auiT korI 
gwgir AwnY  
lIpq jIau 
gieE]

Nith Outh Koree 

Gaagar Aanai 

Leepath Jeeo 

Gaeiou ||

Every day, he rises 

early, and brings a 

fresh clay pot; he 

passes his life 

embellishing and 

glazing it.

ਇਹ ਿੁਲਾਹ (-ਪੱੁਤਰ) ਰੋਜ਼ 

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ (ਪਾਣੀ ਦੀ) 
ਗਾਗਰ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਚਾ 
ਿੇਰਦਾ ਖਪ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

36458 856 qwnw bwnw kCU n 
sUJY hir hir 
ris lpitE ]1]

qwnw,bwnw:polw 
bolo[lp-itE

Thaanaa Baanaa 

Kashhoo N Soojhai 

Har Har Ras 

Lapattiou ||1||

He does not think at 

all of worldly weaving; 

he is absorbed in the 

subtle essence of the 

Lord, Har, Har. ||1||

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਖੱਡੀ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਦਾ 
ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਜਵਚ ਹੀ ਮਗਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

36459 856 hmwry kul kauny 
rwmu kihE]

Hamaarae Kul 

Kounae Raam 

Kehiou ||

Who in our family has 

ever chanted the 

Name of the Lord?

ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਜਵਚ ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਕੀਤਾ।
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36460 856 jb kI mwlw 
leI inpUqy qb 
qy suKu n 
BieE]1]rhwau]

mwlw:polw bolo Jab Kee Maalaa 

Lee Nipoothae 

Thab Thae Sukh N 

Bhaeiou ||1|| 

Rehaao ||

Ever since this 

worthless son of mine 

began chanting with 

his mala, we have had 

no peace at all! 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਔਤਂਰਾ (ਪੱੁਤਰ) 

ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ 
ਸਾਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36461 856 sunhu ijTwnI  
sunhu idrwnI  
Acrju eyku 
BieE]

A-crju Sunahu Jithaanee 

Sunahu Dhiraanee 

Acharaj Eaek 

Bhaeiou ||

Listen, O my sisters-in-

law, a wondrous thing 

has happened!

ਹੇ ਮੇਰੀਓ ਜਦਰਾਣੀਓ 

ਜਿਠਾਣੀਓ! ਸੁਣੋ, (ਸਾਡੇ ਘਰ) 

ਇਹ ਜਕਹਾ ਅਚਰਿ ਭਾਣਾ 
ਵਰਤ ਜਗਆ ਹੈ?

36462 856 swq sUq iein 
mufINey Koey iehu 
mufIAw ikau n 
muieE]2]

Saath Sooth Ein 

Muddeeneae 

Khoeae Eihu 

Muddeeaa Kio N 

Mueiou ||2||

This boy has ruined 

our weaving business. 

Why didn't he simply 

die? ||2||

ਇਸ ਮੂਰਖ ਮੁੂੰ ਡੇ ਨੇ ਸੂਤਰ 

ਆਜਦਕ ਦਾ ਕੂੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰ ਹੀ 
ਿਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੂੰਗਾ ਸੀ ॥੨॥

36463 856 srb suKw kw eyku 
hir suAwmI so 
guir nwmu dieE]

Sarab Sukhaa Kaa 

Eaek Har Suaamee 

So Gur Naam 

Dhaeiou ||

O mother, the One 

Lord, the Lord and 

Master, is the source 

of all peace. The Guru 

has blessed me with 

His Name.

(ਪਰ ਸੂੰਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਿੋ ਵੀ 
ਕਜਹੂੰਦਾ ਰਹੇ) ਿੋ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਕਬੀਰ ਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ।
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36464 856 sMq pRhlwd kI 
pYj ijin rwKI  
hrnwKsu nK 
ibdirE]3]

(ibdirE)nwskIqw[ 
nK[ib-dirE:polw bolo

Santh Prehalaadh 

Kee Paij Jin 

Raakhee 

Haranaakhas Nakh 

Bidhariou ||3||

He preserved the 

honor of Prahlaad, 

and destroyed 

Harnaakhash with his 

nails. ||3||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਹਰਨਾਖ਼ਸ਼ ਨੂੂੰ  ਨਹੁੂੰ ਆਂ ਨਾਲ 

ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਭਗਤ 

ਪਿਜਹਲਾਦ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖੀ ਸੀ 
॥੩॥

36465 856 Gr ky dyv ipqr 
kI CofI gur ko 
sbdu lieE]

Ghar Kae Dhaev 

Pithar Kee 

Shhoddee Gur Ko 

Sabadh Laeiou ||

I have renounced the 

gods and ancestors of 

my house, for the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਮੈਂ ਜਪਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਛੱਡ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵਚ ਪੂਿੇ ਿਾਣ 

ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ (ਭਾਵ, ਬਿਹਮਣ) 

ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਧਾਰਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।
36466 856 khq kbIr  

sgl pwp KMfnu  
sMqh lY 
auDirE]4]4]

au-DirE Kehath Kabeer 

Sagal Paap 

Khanddan 

Santheh Lai 

Oudhhariou 

||4||4||

Says Kabeer, God is 

the Destroyer of all 

sins; He is the Saving 

Grace of His Saints. 

||4||4||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਿ ੋਪਿਭੂ 
ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤ-ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੈਂ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੪॥੪॥
36467 856 iblwvlu] Bilaaval || Bilaaval:

36468 856 koaU hir smwin  
nhI rwjw]

Kooo Har Samaan 

Nehee Raajaa ||

There is no king equal 

to the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ ਰਾਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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36469 856 ey BUpiq sB 
idvs cwir ky  
JUTy krq 
idvwjw]1]rhwau
]

idvw`jw Eae Bhoopath 

Sabh Dhivas Chaar 

Kae Jhoothae 

Karath Dhivaajaa 

||1|| Rehaao ||

All these lords of the 

world last for only a 

few days, putting on 

their false displays. 

||1||Pause||

ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਰਾਿੇ 
ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਰਾਿੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਿ-

ਪਿਤਾਪ ਦੇ) ਝੂਠੇ ਜਵਖਾਵੇ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36470 856 qyro jnu hoie soie 
kq folY qIin 
Bvn pr Cwjw]

sB qoN SRomxI(Cwjw)sj 
rhy hn[ C`wjw

Thaero Jan Hoe 

Soe Kath Ddolai 

Theen Bhavan Par 

Shhaajaa ||

How can Your humble 

servant waver? You 

spread Your shadow 

over the three worlds.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਦਾਸ 

ਹੋ ਕੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਇਹਨਾਂ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ) ਘਾਬਰਦਾ ਨਹੀਂ, 
(ਜਕਉਂਜਕ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ 

ਦਾ ਪਿਤਾਪ) ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਛਾਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
36471 856 hwQu pswir skY 

ko jn kau boil 
skY n AMdwjw]1]

Haathh Pasaar 

Sakai Ko Jan Ko 

Bol Sakai N 

Andhaajaa ||1||

Who can raise his 

hand against Your 

humble servant? No 

one can describe the 

Lord's expanse. ||1||

ਹੱਥ ਚੱੁਕਣਾ ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਜਰਹਾ, 
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ 

ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਭੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

॥੧॥

36472 856 cyiq Acyq mUV 
mn myry bwjy 
Anhd bwjw]

Chaeth Achaeth 

Moorr Man 

Maerae Baajae 

Anehadh Baajaa ||

Remember Him, O my 

thoughtless and 

foolish mind, and the 

unstruck melody of 

the sound current will 

resonate and resound.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ, (ਤਾਂ ਿ ੋਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਇੱਕ-ਰਸ ਵਾਿੇ 
ਵੱਿਣ (ਤੇ, ਤੈਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ 

ਨਾਹ ਹੋਵੇ)।
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36473 856 kih kbIr sMsw 
BRmu cUko DR¨ 
pRihlwd 
invwjw]2]5]

Kehi Kabeer 

Sansaa Bhram 

Chooko Dhhroo 

Prehilaadh 

Nivaajaa ||2||5||

Says Kabeer, my 

skepticism and doubt 

have been dispelled; 

the Lord has exalted 

me, as He did Dhroo 

and Prahlaad. 

||2||5||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) 
ਸਜਹਮ, ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਸਭ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਧੂ ਤੇ ਪਿਜਹਲਾਦ 

ਵਾਂਗ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥੫॥

36474 856 iblwvlu] Bilaaval || Bilaaval:

36475 856 rwiK lyhu hm qy 
ibgrI]

Raakh Laehu Ham 

Thae Bigaree ||

Save me! I have 

disobeyed You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਲਾਿ ਰੱਖ ਲੈ। 
ਮੈਥੋਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੂੰਮ ਹੋਇਆ 

ਹੈ,

36476 856 sIlu Drmu jpu 
Bgiq n kInI  
hau AiBmwn tyF 
pgrI]1]rhwau]

(p`grI)p`g, tyFw 
rsqw,pgrI,pkiVAw

Seel Dhharam Jap 

Bhagath N Keenee 

Ho Abhimaan 

Ttaedt Pagaree 

||1|| Rehaao ||

I have not practiced 

humility, 

righteousness or 

devotional worship; I 

am proud and 

egotistical, and I have 

taken a crooked path. 

||1||Pause||

ਜਕ ਨਾਹ ਮੈਂ ਚੂੰਗਾ ਸੁਭਾਵ 

ਬਣਾਇਆ, ਨਾਹ ਮੈਂ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਫ਼ਰਜ਼ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਹ 

ਤੇਰੀ ਬੂੰਦਗੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 
ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ, ਤੇ ਜਵੂੰ ਗੇ ਰਾਹ 

ਜਪਆ ਜਰਹਾ ਹਾਂ (ਟੇਢਾ-ਪਨ 

ਿਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

36477 856 Amr jwin sMcI 
ieh kwieAw  
ieh imiQAw 
kwcI ggrI]

ggrI:polw bolo Amar Jaan 

Sanchee Eih 

Kaaeiaa Eih 

Mithhiaa Kaachee 

Gagaree ||

Believing this body to 

be immortal, I 

pampered it, but it is a 

fragile and perishable 

vessel.

ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਜਰਹਾ, 
(ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾਹ ਿੁਰੀ ਜਕ) 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਵਾਂਗ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ।
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36478 856 ijnih invwij 
swij hm kIey  
iqsih ibswir  
Avr lgrI]1]

l`grI Jinehi Nivaaj Saaj 

Ham Keeeae 

Thisehi Bisaar Avar 

Lagaree ||1||

Forgetting the Lord 

who formed, 

fashioned and 

embellished me, I 

have become attached 

to another. ||1||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਹਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ 
ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਲੱਗਾ ਜਰਹਾ ॥੧॥

36479 856 sMiDk qoih swD  
nhI khIAau  
srin pry qumrI 
pgrI]

(sMiDk)cor[pgrI:polw 
bolo[crn kmlW dI 
srin

Sandhhik Thohi 

Saadhh Nehee 

Keheeao Saran 

Parae Thumaree 

Pagaree ||

I am Your thief; I 

cannot be called holy. 

I have fallen at Your 

feet, seeking Your 

Sanctuary.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। 
ਜਿਰ ਭੀ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ;

36480 856 kih kbIr ieh 
ibnqI sunIAhu  
mq Gwlhu jm 
kI KbrI]2]6]

Kehi Kabeer Eih 

Binathee 

Suneeahu Math 

Ghaalahu Jam Kee 

Khabaree ||2||6||

Says Kabeer, please 

listen to this prayer of 

mine, O Lord; please 

do not send me 

sommons of the 

Messenger of Death. 

||2||6||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਿਮਾਂ ਦੀ ਸੋਇ ਨਾਹ ਘੱਲੀਂ 
(ਭਾਵ, ਮੈਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਾਹ ਪੈਣ ਦੇਈ)ਂ 

॥੨॥੬॥

36481 856 iblwvlu] Bilaaval || Bilaaval:

36482 856 dr mwdy TwFy 
drbwir]

(mwdy)du`KW dy mwry, 
AwzzI ADIngI

Dharamaadhae 

Thaadtae 

Dharabaar ||

I stand humbly at Your 

Court.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੂੰਗਤਾ 
ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹਾਂ।
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36483 856 quJ ibnu suriq 
krY ko myrI  
drsnu dIjY Koil@ 
ikvwr]1]rhwau]

Thujh Bin Surath 

Karai Ko Maeree 

Dharasan Dheejai 

Kholih Kivaar 

||1|| Rehaao ||

Who else can take 

care of me, other than 

You? Please open Your 

door, and grant me 

the Blessed Vision of 

Your Darshan. 

||1||Pause||

ਭਲਾ ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੇਰੀ 
ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੇ 

ਦਾਤੇ! ਬੂਹਾ ਖੋਲਹ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਦੀਦਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36484 856 qum Dn DnI  
audwr iqAwgI  
sRvnn@ sunIAqu  
sujsu qum@wr]

su-jsu Thum Dhhan 

Dhhanee Oudhaar 

Thiaagee 

Sravananh 

Suneeath Sujas 

Thumhaar ||

You are the richest of 

the rich, generous and 

unattached. With my 

ears, I listen to Your 

Praises.

ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਧਨ 

ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਬੜਾ ਖੁਲਹੇ  ਜਦਲ ਵਾਲਾ ਦਾਨੀ 
ਹੈਂ। (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਤੇਰੀ ਹੀ 
(ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ) ਜਮੱਠੀ ਸੋਭਾ 
ਕੂੰਨੀਂ ਸੁਣੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।

36485 856 mwgau kwih rMk 
sB dyKau qum@ hI 
qy myro 
insqwru]1]

Maago Kaahi Rank 

Sabh Dhaekho 

Thumh Hee Thae 

Maero Nisathaar 

||1||

From whom should I 

beg? I see that all are 

beggars. My salvation 

comes only from You. 

||1||

ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਕਸ ਪਾਸੋਂ ਮੂੰਗਾਂ? ਮੈਨੂੂੰ  
ਤਾਂ ਸਭ ਕੂੰਗਾਲ ਜਦੱਸ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

36486 856 jYdyau nwmw ibp 
sudwmw iqn kau 
ikRpw BeI hY 
Apwr]

Jaidhaeo Naamaa 

Bip Sudhaamaa 

Thin Ko Kirapaa 

Bhee Hai Apaar ||

You blessed Jai Dayv, 

Naam Dayv and 

Sudaamaa the 

Brahmin with Your 

infinite mercy.

ਿੈਦੇਵ, ਨਾਮਦੇਵ, ਸੁਦਾਮਾ 
ਬਿਾਹਮਣ-ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਜਕਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ।
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36487 856 kih kbIr qum 
sMmRQ dwqy cwir 
pdwrQ dyq n 
bwr]2]7]

Kehi Kabeer Thum 

Sanmrathh 

Dhaathae Chaar 

Padhaarathh 

Dhaeth N Baar 

||2||7||

Says Kabeer, You are 

the All-powerful Lord, 

the Great Giver; in an 

instant, You bestow 

the four great 

blessings. ||2||7||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਿੋਗਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈਂ। 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 

ਦੇਂਜਦਆਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਜਢੱਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ ॥੨॥੭॥

36488 856 iblwvlu] Bilaaval || Bilaaval:

36489 856 fMfw muMdRw iKMQw 
AwDwrI]

Ddanddaa 

Mundhraa 

Khinthhaa 

Aadhhaaree ||

He has a walking stick, 

ear-rings, a patched 

coat and a begging 

bowl.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  ਡੂੰਡਾ, ਮੁੂੰ ਦਿਾ, 
ਖ਼ਫ਼ਨੀ ਤੇ ਝੋਲੀ

36490 856 BRm kY Bwie BvY 
ByKDwrI]1]

Bhram Kai Bhaae 

Bhavai 

Bhaekhadhhaaree 

||1||

Wearing the robes of a 

beggar, he wanders 

around, deluded by 

doubt. ||1||

ਆਜਦਕ ਦਾ ਧਾਰਜਮਕ ਬਾਣਾ 
ਪਾ ਕੇ, ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਗਆ ਹੈਂ ॥੧॥

36491 857 Awsnu pvn dUir 
kir bvry]

Aasan Pavan 

Dhoor Kar Bavarae 

||

Abandon your Yogic 

postures and breath 

control exercises, O 

madman.

ਹੇ ਝੱਲੇ ਿੋਗੀ! ਿੋਗ-ਅੱਜਭਆਸ 

ਤੇ ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗ।

36492 857 Coif kptu inq 
hir Bju 
bvry]1]rhwau]

Bju:polw bolo Shhodd Kapatt 

Nith Har Bhaj 

Bavarae ||1|| 

Rehaao ||

Renounce fraud and 

deception, and 

meditate continuously 

on the Lord, O 

madman. 

||1||Pause||

ਹੇ ਝੱਲੇ ਿੋਗੀ! ਇਸ ਪਖੂੰਡ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ, ਤੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ 
ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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36493 857 ijh qU jwcih so 
iqRBvn BogI]

Jih Thoo Jaachehi 

So Thribhavan 

Bhogee ||

That which you beg 

for, has been enjoyed 

in the three worlds.

(ਿੋਗ-ਅੱਜਭਆਸ ਤੇ ਪਿਾਣਾਯਾਮ 

ਦੇ ਨਾਟਕ-ਚੇਟਕ ਜਵਖਾ ਕੇ) 

ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੂੂੰ  ਮੂੰਗਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।

36494 857 kih kbIr kysO 
jig jogI]2]8]

j`ig Kehi Kabeer Kaesa 

Jag Jogee ||2||8||

Says Kabeer, the Lord 

is the only Yogi in the 

world. ||2||8||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਿੋਗੀ! 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਮੂੰਗਣ-ਿੋਗ ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ॥੨॥੮॥

36495 857 iblwvlu] Bilaaval || Bilaaval:

36496 857 iein@ mwieAw 
jgdIs gusweI  
qum@ry crn 
ibswry]

j`gdIs[gusWeIN Einih Maaeiaa 

Jagadhees 

Gusaaee 

Thumharae 

Charan Bisaarae ||

This Maya has made 

me forget Your feet, O 

Lord of the World, 

Master of the 

Universe.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਿਗਤ 

ਦੇ ਖਸਮ! (ਤੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ) ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ (ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ।

36497 857 ikMcq pRIiq n 
aupjY jn kau  
jn khw krih 
bycwry]1]rhwau]

Kinchath Preeth N 

Oupajai Jan Ko Jan 

Kehaa Karehi 

Baechaarae ||1|| 

Rehaao ||

Not even a bit of love 

wells up in Your 

humble servant; what 

can Your poor servant 

do? ||1||Pause||

ਿੀਵ ਜਵਚਾਰੇ ਕੀਹ ਕਰਨ? 

(ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ) ਰਤਾ ਭੀ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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36498 857 iDRgu qnu iDRgu 
Dnu iDRgu ieh 
mwieAw iDRgu 
iDRgu miq buiD 
PMnI]

Dhhrig Than 

Dhhrig Dhhan 

Dhhrig Eih 

Maaeiaa Dhhrig 

Dhhrig Math 

Budhh Fannee ||

Cursed is the body, 

cursed is the wealth, 

and cursed is this 

Maya; cursed, cursed 

is the clever intellect 

and understanding.

ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ 

ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਨੂੂੰ ; ਜਿਟਕਾਰ-

ਿੋਗ ਹੈ (ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ) 

ਅਕਲ, ਿੋ (ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਧੋਖਾ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈ।

36499 857 ies mwieAw kau 
idRVu kir rwKhu  
bWDy Awp 
bcMnI]1]

b-cMnI Eis Maaeiaa Ko 

Dhrirr Kar 

Raakhahu 

Baandhhae Aap 

Bachannee ||1||

Restrain and hold back 

this Maya; overcome 

it, through the Word 

of the Guru's 

Teachings. ||1||

ਹੇ ਿਗਦੀਸ਼! ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ-

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਬੂੰਨਹ  ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ 
ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਰੱਖ ॥੧॥

36500 857 ikAw KyqI ikAw 
lyvw dyeI prpMc 
JUTu gumwnw]

Kiaa Khaethee 

Kiaa Laevaa 

Dhaeee Parapanch 

Jhooth Gumaanaa 

||

What good is farming, 

and what good is 

trading? Worldly 

entanglements and 

pride are false.

ਕੀਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕੀਹ ਵਪਾਰ? 

ਿਗਤ ਦੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ 

ਕੂੜਾ ਹੈ,

36501 857 kih kbIr qy 
AMiq ibgUqy  
AwieAw kwlu 
indwnw]2]9]

Kehi Kabeer Thae 

Anth Bigoothae 

Aaeiaa Kaal 

Nidhaanaa 

||2||9||

Says Kabeer, in the 

end, they are ruined; 

ultimately, Death will 

come for them. 

||2||9||

ਜਕਉਂਜਕ ਿਦੋਂ ਓੜਕ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ 
ਹੈ- (ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਮੋਹ-ਮਾਣ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ) ਿੀਵ ਆਖ਼ਰ 

ਹਾਹੁਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥੯॥

36502 857 iblwvlu] Bilaaval || Bilaaval:
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36503 857 srIr srovr 
BIqry AwCY kml 
AnUp]

Sareer Sarovar 

Bheetharae 

Aashhai Kamal 

Anoop ||

Within the pool of the 

body, there is an 

incomparably 

beautiful lotus flower.

ਹੇ ਮਨ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਇਸ ਸਰੀਰ-

ਰੂਪ ਸੁਹਣੇ ਸਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

ਜਹਰਦਾ-ਰੂਪ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਸੁਹਣਾ 
ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

36504 857 prm joiq 
purKoqmo jw kY  
ryK n rUp]1]

Param Joth 

Purakhothamo Jaa 

Kai Raekh N Roop 

||1||

Within it, is the 

Supreme Light, the 

Supreme Soul, who 

has no feature or 

form. ||1||

ਜਿਸ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਪਰਮ ਿੋਤ ਦਾ ਰੂਪ-ਰੇਖ ਨਹੀਂ 
ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥

36505 857 ry mn hir Bju  
BRmu qjhu  
jgjIvn 
rwm]1]rhwau]

B`ju[j`gjIvn Rae Man Har Bhaj 

Bhram Thajahu 

Jagajeevan Raam 

||1|| Rehaao ||

O my mind, vibrate, 

meditate on the Lord, 

and forsake your 

doubt. The Lord is the 

Life of the World. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ) ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਤੇ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਰ, ਿ ੋਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36506 857 Awvq kCU n 
dIseI nh dIsY 
jwq]

dI-seI Aavath Kashhoo N 

Dheesee Neh 

Dheesai Jaath ||

Nothing is seen 

coming into the world, 

and nothing is seen 

leaving it.

ਉਹ ਰੱਬੀ-ਿੋਤ ਨਾਹ ਕਦੇ 

ਿੂੰ ਮਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਹ ਮਰਦੀ 
ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ।

36507 857 jh aupjY ibnsY 
qhI jYsy puirvn 
pwq]2]

(puirvn)cup`qI[ puir-
vn

Jeh Oupajai 

Binasai Thehee 

Jaisae Purivan 

Paath ||2||

Where the body is 

born, there it dies, like 

the leaves of the 

water-lily. ||2||

ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ 

ਚੁਪੱਤੀ ਦੇ ਪੱਜਤਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ 

(ਪਿਭੂ ਜਵਚੋਂ) ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸੇ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥
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36508 857 imiQAw kir 
mwieAw qjI suK 
shj bIcwir]

Mithhiaa Kar 

Maaeiaa Thajee 

Sukh Sehaj 

Beechaar ||

Maya is false and 

transitory; forsaking it, 

one obtains peaceful, 

celestial 

contemplation.

ਸਜਹਿ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ (ਭਾਵ, ਇਹ 

ਸਮਝ ਕੇ ਜਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਛੱਜਡਆਂ, ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਡੋਲਣੋਂ 
ਹਟ ਕੇ, ਸੁਖ ਬਣ ਿਾਇਗਾ, 
ਕਬੀਰ ਨੇ) ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਿਾਣ ਕੇ (ਇਸ ਦਾ 
ਮੋਹ) ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

36509 857 kih kbIr syvw 
krhu mn mMiJ 
murwir]3]10]

Kehi Kabeer 

Saevaa Karahu 

Man Manjh 

Muraar ||3||10||

Says Kabeer, serve 

Him within your mind; 

He is the Enemy of 

ego, the Destroyer of 

demons. ||3||10||

ਤੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਮਨ! ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਹੀ (ਜਟਕ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰ ॥੩॥੧੦॥

36510 857 iblwvlu] Bilaaval || Bilaaval:

36511 857 jnm mrn kw 
BRmu gieAw  
goibd ilv 
lwgI]

Janam Maran Kaa 

Bhram Gaeiaa 

Gobidh Liv Laagee 

||

The illusion of birth 

and death is gone; I 

lovingly focus on the 

Lord of the Universe.

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਨਾਲ ਐਸੀ ਬੱੁਧ ਿਾਗ 

ਪਈ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੀ ਿਨਮ-ਮਰਨ 

ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ,

36512 857 jIvq suMin 
smwinAw gur 
swKI 
jwgI]1]rhwau]

Jeevath Sunn 

Samaaniaa Gur 

Saakhee Jaagee 

||1|| Rehaao ||

In my life, I am 

absorbed in deep 

silent meditation; the 

Guru's Teachings have 

awakened me. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ 

ਿੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਜਵਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਉਸ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਿੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਦੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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36513 857 kwsI qy Duin 
aUpjY Duin kwsI 
jweI]

kWsI Kaasee Thae 

Dhhun Oopajai 

Dhhun Kaasee 

Jaaee ||

The sound made from 

bronze, that sound 

goes into the bronze 

again.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 

ਨੂੂੰ  ਠਣਕਾਇਆਂ ਉਸ ਜਵਚੋਂ 
ਅਵਾਜ਼ ਜਨਕਲਦੀ ਹੈ, ਿੇ 
(ਠਣਕਾਣਾ) ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ 
ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਕੈਂਹ ਜਵਚ ਹੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਇਸ ਸਰੀਰਕ 

ਮੋਹ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ।
36514 857 kwsI PUtI pMifqw  

Duin khW 
smweI]1]

Kaasee Foottee 

Panddithaa Dhhun 

Kehaan Samaaee 

||1||

But when the bronze 

is broken, O Pandit, O 

religious scholar, 

where does the sound 

go then? ||1||

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਿਦੋਂ ਦੀ ਬੱੁਧ 

ਿਾਗੀ ਹੈ) ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ 
ਮੋਹ ਜਮਟ ਜਗਆ ਹੈ (ਮੇਰਾ ਇਹ 

ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ 

ਠਟਕਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਿ 

ਜਗਆ ਹੈ), ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਜਕ ਉਹ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 

ਜਕੱਥੇ ਿਾ ਗੁੂੰ ਮ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥

36515 857 iqRkutI sMiD mY 
pyiKAw Gt hU 
Gt jwgI]

Thrikuttee Sandhh 

Mai Paekhiaa 

Ghatt Hoo Ghatt 

Jaagee ||

I gaze upon the world, 

the confluence of the 

three qualities; God is 

awake and aware in 

each and every heart.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਨਾਲ 

ਬੱੁਧ ਿਾਗਣ ਤੇ) ਮੈਂ ਅੂੰਦਰਲੀ 
ਜਖੱਝ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਿੋਤ ਿਗਦੀ ਜਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ;
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36516 857 AYsI buiD 
smwcrI Gt 
mwih iqAwgI]2]

(smwcrI)pYdw hoeI Aisee Budhh 

Samaacharee 

Ghatt Maahi 

Thiaagee ||2||

Such is the 

understanding 

revealed to me; within 

my heart, I have 

become a detached 

renunciate. ||2||

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਐਸੀ ਮੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਰਕਤ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੨॥

36517 857 Awpu Awp qy 
jwinAw qyj qyju 
smwnw]

Aap Aap Thae 

Jaaniaa Thaej 

Thaej Samaanaa ||

I have come to know 

my own self, and my 

light has merged in 

the Light.

ਹੁਣ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪੇ ਦੀ 
ਸੂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਿੋਤ 

ਰੱਬੀ-ਿੋਤ ਜਵਚ ਰਲ ਗਈ ਹੈ।

36518 857 khu kbIr Ab 
jwinAw goibd 
mnu mwnw]3]11]

Kahu Kabeer Ab 

Jaaniaa Gobidh 

Man Maanaa 

||3||11||

Says Kabeer, now I 

know the Lord of the 

Universe, and my 

mind is satisfied. 

||3||11||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾ 
ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਨਾਲ ਜਗੱਝ ਜਗਆ ਹੈ ॥੩॥੧੧॥

36519 857 iblwvlu] Bilaaval || Bilaaval:

36520 857 crnkml jw kY 
irdY bsih so jnu 
ikau folY dyv]

Charan Kamal Jaa 

Kai Ridhai Basehi 

So Jan Kio Ddolai 

Dhaev ||

When Your Lotus Feet 

dwell within one's 

heart, why should that 

person waver, O 

Divine Lord?

ਹੇ ਦੇਵ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਸੁਹਣੇ ਚਰਨ ਵੱਸਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ 

ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ।
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36521 857 mwnO sB suK nau 
iniD qw kY shij 
shij jsu bolY 
dyv]rhwau]

Maana Sabh Sukh 

No Nidhh Thaa Kai 

Sehaj Sehaj Jas 

Bolai Dhaev || 

Rehaao ||

I know that all 

comforts, and the nine 

treasures, come to 

one who intuitively, 

naturally, chants the 

Praise of the Divine 

Lord. ||Pause||

ਉਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਆ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਰਹਾਉ॥

36522 857 qb ieh miq  
jau sB mih pyKY  
kuitl gWiT jb 
KolY dyv]

Thab Eih Math Jo 

Sabh Mehi 

Paekhai Kuttil 

Gaanth Jab Kholai 

Dhaev ||

Such wisdom comes, 

only when one sees 

the Lord in all, and 

unties the knot of 

hypocrisy.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ) 

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਵੂੰ ਗੀ-ਟੇਢੀ ਘੁੂੰ ਡੀ (ਭਾਵ, ਖੋਟ) 

ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਹ ਮੱਤ ਉਪਿਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

36523 857 bwrM bwr mwieAw 
qy AtkY lY nrjw  
mnu qolY dyv]1]

(nrjw)q`kVI Baaran Baar 

Maaeiaa Thae 

Attakai Lai Narajaa 

Man Tholai Dhaev 

||1||

Time and time again, 

he must hold himself 

back from Maya; let 

him take the scale of 

the Lord, and weigh 

his mind. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਰੋਕਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੋਲਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਨ ਦੇ 

ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

36524 857 jh auhu jwie  
qhI suKu pwvY  
mwieAw qwsu n 
JolY dyv]

Jeh Ouhu Jaae 

Thehee Sukh 

Paavai Maaeiaa 

Thaas N Jholai 

Dhaev ||

Then wherever he 

goes, he will find 

peace, and Maya will 

not shake him.

ਜਿੱਥੇ ਭੀ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਭਰਮਾਂਦੀ ਨਹੀਂ।
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36525 857 kih kbIr myrw 
mnu mwinAw rwm 
pRIiq kIE lY  
dyv]2]12]

(dyv)pRkwS srUp 
vwihgurU dI pRIqI c lY 
lIn kr id`qw

Kehi Kabeer 

Maeraa Man 

Maaniaa Raam 

Preeth Keeou Lai 

Dhaev ||2||12||

Says Kabeer, my mind 

believes in the Lord; I 

am absorbed in the 

Love of the Divine 

Lord. ||2||12||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਮੈਂ ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ 

ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਪਤੀਿ ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥੧੨॥

36526 857 iblwvlu bwxI 
Bgq nwmdyv jI 
kI

Bilaaval Baanee 

Bhagath 

Naamadhaev Jee 

Kee

Bilaaval, The Word Of 

Devotee Naam Dayv 

Jee:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ ੁਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

36527 857 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36528 857 sPl jnmu mokau  
gur kInw]

Safal Janam Mo Ko 

Gur Keenaa ||

The Guru has made 

my life fruitful.

ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਲ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

36529 858 duK ibswir suK 
AMqir lInw]1]

Dhukh Bisaar Sukh 

Anthar Leenaa 

||1||

My pain is forgotten, 

and I have found 

peace deep within 

myself. ||1||

ਮੈਂ ਹੁਣ (ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ 

ਭੁਲਾ ਕੇ (ਆਤਮਕ) ਸੁਖ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੧॥

36530 858 igAwn AMjnu 
mokau guir dInw]

Giaan Anjan Mo 

Ko Gur Dheenaa ||

The Guru has blessed 

me with the ointment 

of spiritual wisdom.

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਜਗਆਨ ਦਾ (ਐਸਾ) ਸੁਰਮਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ,
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36531 858 rwm nwm ibnu  
jIvnu mn 
hInw]1]rhwau]

Raam Naam Bin 

Jeevan Man 

Heenaa ||1|| 

Rehaao ||

Without the Lord's 

Name, life is mindless. 

||1||Pause||

ਜਕ ਹੇ ਮਨ! ਹੁਣ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਊਣਾ 
ਜਵਅਰਥ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

36532 858 nwmdyie ismrnu 
kir jwnW]

Naamadhaee 

Simaran Kar 

Jaanaan ||

Meditating in 

remembrance, Naam 

Dayv has come to 

know the Lord.

ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲਈ ਹੈ,

36533 858 jgjIvn isau  
jIau 
smwnW]2]1]

Jagajeevan Sio 

Jeeo Samaanaan 

||2||1||

His soul is blended 

with the Lord, the Life 

of the World. ||2||1||

ਤੇ ਿਗਤ-ਦੇ-ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

॥੨॥੧॥

36534 858 iblwvlu bwxI 
rivdws Bgq kI

Bilaaval Baanee 

Ravidhaas Bhagath 

Kee

Bilaaval, The Word Of 

Devotee Ravi Daas:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ ੁਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

36535 858 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36536 858 dwirdu dyiK sB 
ko hsY AYsI dsw 
hmwrI]

h`sY Dhaaridh Dhaekh 

Sabh Ko Hasai 

Aisee Dhasaa 

Hamaaree ||

Seeing my poverty, 

everyone laughed. 

Such was my condition.

ਹਰੇਕ ਬੂੰਦਾ (ਜਕਸੇ ਦੀ) ਗ਼ਰੀਬੀ 
ਵੇਖ ਕੇ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਤੇ) 

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੀ 
ਸੀ (ਜਕ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ 

ਠੱਠੇ ਕਜਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ),
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36537 858 Ast dsw isiD  
kr qlY sB 
ikRpw qumwrI]1]

ql:polw bolo Asatt Dhasaa 

Sidhh Kar Thalai 

Sabh Kirapaa 

Thumaaree ||1||

Now, I hold the 

eighteen miraculous 

spiritual powers in the 

palm of my hand; 

everything is by Your 

Grace. ||1||

ਪਰ ਹੁਣ ਅਠਾਰਾਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ 

ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ (ਨੱਚਦੀਆਂ) 

ਹਨ; ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਜਮਹਰ ਹੈ ॥੧॥

36538 858 qU jwnq mY ikCu 
nhI Bv KMfn 
rwm]

Thoo Jaanath Mai 

Kishh Nehee Bhav 

Khanddan Raam ||

You know, and I am 

nothing, O Lord, 

Destroyer of fear.

ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਿਨਮ-ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ! 

ਤੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ ਜਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ 
ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

36539 858 sgl jIA 
srnwgqI pRB 
pUrn 
kwm]1]rhwau]

srnw-gqI Sagal Jeea 

Saranaagathee 

Prabh Pooran 

Kaam ||1|| 

Rehaao ||

All beings seek Your 

Sanctuary, O God, 

Fulfiller, Resolver of 

our affairs. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸਭ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਆ ਿੂੰਤ 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 

(ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਭੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ 

ਹਾਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36540 858 jo qyrI srnwgqw  
iqn nwhI Bwru]

sr-nwgqw Jo Thaeree 

Saranaagathaa 

Thin Naahee 

Bhaar ||

Whoever enters Your 

Sanctuary, is relieved 

of his burden of sin.

ਿ ੋਿੋ ਭੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ (ਦੀ ਆਤਮਾ) 
ਉੱਤੋਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਭਾਰ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ।

36541 858 aUc nIc qum qy 
qry Awlju 
sMswru]2]

(2 Aw lju) Ooch Neech Thum 

Thae Tharae Aalaj 

Sansaar ||2||

You have saved the 

high and the low from 

the shameless world. 

||2||

ਚਾਹੇ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, 

ਚਾਹੇ ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ ਦੇ, ਉਹ 

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਇਸ 

ਬਖੇਜੜਆਂ-ਭਰੇ ਸੂੰਸਾਰ (-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਜਵਚੋਂ (ਸੌਖੇ ਹੀ) ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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36542 858 kih rivdws  
AkQ kQw bhu 
kwie krIjY]

A-kQ:polw bolo Kehi Ravidhaas 

Akathh Kathhaa 

Bahu Kaae 

Kareejai ||

Says Ravi Daas, what 

more can be said 

about the Unspoken 

Speech?

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 

ਿਾ ਸਕਦੇ (ਤੂੂੰ  ਕੂੰਗਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਸ਼ਹਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ), 
ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨਾ ਿਤਨ ਕਰੀਏ, 

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ;

36543 858 jYsw qU qYsw quhI  
ikAw aupmw 
dIjY]3]1]

Jaisaa Thoo 

Thaisaa Thuhee 

Kiaa Oupamaa 

Dheejai ||3||1||

Whatever You are, 

You are, O Lord; how 

can anything compare 

with Your Praises? 

||3||1||

ਆਪਣ ੇਵਰਗਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ; 
(ਿਗਤ) ਜਵਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ 
ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਕਹਾ ਿਾ 
ਸਕੇ ॥੩॥੧॥

36544 858 iblwvlu] Bilaaval || Bilaaval:

36545 858 ijh kul swDu 
bYsnO hoie]

Jih Kul Saadhh 

Baisana Hoe ||

That family, into which 

a holy person is born,

ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਭੀ ਕੁਲ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਿੂੰ ਮ 

ਪਏ,

36546 858 brn Abrn rMku 
nhI eIsuru ibml 
bwsu jwnIAY jig 
soie]1]rhwau]

(brn)zwq[(A-
brn)kuzwq[(rMku)kMgwl
[ (eIsuru)rwjw

Baran Abaran 

Rank Nehee Eesur 

Bimal Baas 

Jaaneeai Jag Soe 

||1|| Rehaao ||

Whether of high or 

low social class, 

whether rich or poor, 

shall have its pure 

fragrance spread all 

over the world. 

||1||Pause||

ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੂੰਗੀ ਿਾਤ ਦਾ ਹੈ 

ਚਾਹੇ ਨੀਵੀਂ ਿਾਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ 

ਕੂੰਗਾਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਧਨਾਢ, (ਉਸ 

ਦੀ ਿਾਤ ਤੇ ਧਨ ਆਜਦਕ ਦਾ 
ਜਜ਼ਕਰ ਹੀ) ਨਹੀਂ (ਜਛੜਦਾ), 
ਉਹ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਨਰਮਲ 

ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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36547 858 bRhmn bYs sUd 
Aru K´qRI fom 
cMfwr mlyC mn 
soie]

iKA`qRI Brehaman Bais 

Soodh Ar 

Khyathree Ddom 

Chanddaar 

Malaeshh Man 

Soe ||

Whether he is a 

Brahmin, a Vaishya, a 

Soodra, or a 

Kh'shaatriya; whether 

he is a poet, an 

outcaste, or a filthy-

minded person,

ਕੋਈ ਬਿਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਖੱਤਿੀ ਹੋਵੇ, 
ਡੂਮ ਚੂੰਡਾਲ ਿਾਂ ਮਲੀਨ ਮਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ,

36548 858 hoie punIq  
BgvMq Bjn qy  
Awpu qwir qwry 
kul doie]1]

Hoe Puneeth 

Bhagavanth 

Bhajan Thae Aap 

Thaar Thaarae Kul 

Dhoe ||1||

He becomes pure, by 

meditating on the 

Lord God. He saves 

himself, and the 

families of both his 

parents. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਤਾਰ ਕੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਲਾਂ ਭੀ ਤਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
36549 858 DMin su gwau DMin 

so Twau DMin 
punIq kutMb sB 
loie]

Dhhann S Gaao 

Dhhann So Thaao 

Dhhann Puneeth 

Kuttanb Sabh Loe 

||

Blessed is that village, 

and blessed is the 

place of his birth; 

blessed is his pure 

family, throughout all 

the worlds.

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਉਹ ਜਪੂੰ ਡ 

ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਧੂੰਨ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਜਵਤਿ ਕੁਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ 
ਹੈ,

36550 858 ijin pIAw swr 
rsu qjy Awn rs  
hoie rs mgn  
fwry ibKu 
Koie]2]

ibKuivSy dI (Koie)Awdq Jin Peeaa Saar Ras 

Thajae Aan Ras 

Hoe Ras Magan 

Ddaarae Bikh 

Khoe ||2||

One who drinks in the 

sublime essence 

abandons other 

tastes; intoxicated 

with this divine 

essence, he discards 

sin and corruption. 

||2||

(ਜਿਸ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ (ਮੂੰ ਦੇ) ਰਸ 

ਛਡੇ ਹਨ, ਤੇ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ (ਜਵਕਾਰ-

ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ) ਜ਼ਜਹਰ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਨਾਸ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੨॥
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36551 858 pMifq sUr 
CqRpiq rwjw  
Bgq brwbir 
Aauru n koie]

Panddith Soor 

Shhathrapath 

Raajaa Bhagath 

Baraabar Aour N 

Koe ||

Among the religious 

scholars, warriors and 

kings, there is no 

other equal to the 

Lord's devotee.

ਭਾਰਾ ਜਵਦਵਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 

ਸੂਰਮਾ, ਚਾਹੇ ਛੱਤਰਪਤੀ ਰਾਿਾ 
ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

36552 858 jYsy purYn pwq  
rhY jl smIp  
Bin rivdws  
jnmy jig 
Eie]3]2]

(purYn)cup`qI Jaisae Purain 

Paath Rehai Jal 

Sameep Bhan 

Ravidhaas 

Janamae Jag Oue 

||3||2||

As the leaves of the 

water lily float free in 

the water, says Ravi 

Daas, so is their life in 

the world. ||3||2||

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਭਗਤਾਂ 
ਦਾ ਹੀ ਿੂੰ ਮਣਾ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ (ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਿੀਊ 

ਸਕਦੇ ਹਨ), ਜਿਵੇਂ ਚੁਪੱਤੀ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ 
(ਹਰੀ) ਰਜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੩॥੨॥

36553 858 bwxI sDny kI 
rwgu iblwvlu

Baanee 

Sadhhanae Kee 

Raag Bilaavalu

The Word Of Sadhana, 

Raag Bilaaval:

ਰਾਗ ਜਬਲਾਵਲ ੁਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਸਾਧਨੇ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

36554 858 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36555 858 inRp kMinAw ky 
kwrnY ieku 
BieAw ByKDwrI]

Nrip Kanniaa Kae 

Kaaranai Eik 

Bhaeiaa 

Bhaekhadhhaaree 

||

For a king's daughter, 

a man disguised 

himself as Vishnu.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇੱਕ ਭੇਖਧਾਰੀ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਇਕ ਰਾਿੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ (ਧਰਮ ਦਾ) ਭੇਖ 

ਧਾਜਰਆ ਸੀ;
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36556 858 kwmwrQI 
suAwrQI vw kI 
pYj svwrI]1]

kwmwr-QI Kaamaarathhee 

Suaarathhee Vaa 

Kee Paij Savaaree 

||1||

He did it for sexual 

exploitation, and for 

selfish motives, but 

the Lord protected his 

honor. ||1||

ਤੂੂੰ  ਉਸ ਕਾਮੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ 

ਬੂੰ ਦੇ ਦੀ ਭੀ ਲਾਿ ਰੱਖੀ (ਭਾਵ, 

ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰ ਜਵਚ ਜਡੱਗਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ਸੀ) ॥੧॥

36557 858 qv gun khw 
jgq gurw jau 
krmu n nwsY]

Thav Gun Kehaa 

Jagath Guraa Jo 

Karam N Naasai ||

What is Your value, O 

Guru of the world, if 

You will not erase the 

karma of my past 

actions?

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿਲ 

ਨਾਸ ਨਾਹ ਹੋਇਆ (ਭਾਵ, ਿੇ ਮੈਂ 
ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਮੂੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭੀ 
ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਹੀ ਜਗਆ) ਤਾਂ 
ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀਹ 

ਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ?

36558 858 isMG srn kq 
jweIAY jau jMbuku 
gRwsY]1]rhwau]

Singh Saran Kath 

Jaaeeai Jo Janbuk 

Graasai ||1|| 

Rehaao ||

Why seek safety from 

a lion, if one is to be 

eaten by a jackal? 

||1||Pause||

ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦਾ ਕੀਹ 

ਲਾਭ, ਿੇ ਜਿਰ ਭੀ ਜਗੱਦੜ ਖਾ 
ਿਾਏ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36559 858 eyk bUMd jl 
kwrny cwiqRku duKu 
pwvY]

Eaek Boondh Jal 

Kaaranae 

Chaathrik Dhukh 

Paavai ||

For the sake of a single 

rain-drop, the rainbird 

suffers in pain.

ਪਪੀਹਾ ਿਲ ਦੀ ਇਕ ਬੂੂੰ ਦ 

ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਕੂਕਦਾ ਹੈ;)
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36560 858 pRwn gey swgru 
imlY Puin kwim  
n AwvY]2]

Praan Geae Saagar 

Milai Fun Kaam N 

Aavai ||2||

When its breath of life 

is gone, even an ocean 

is of no use to it. ||2||

(ਪਰ ਉਡੀਕ ਜਵਚ ਹੀ) ਿੇ ਉਸ 

ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਚਲੀ ਿਾਏ ਤਾਂ ਜਿਰ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਾਣੀ ਦਾ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਭੀ 
ਜਮਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ; (ਜਤਵੇਂ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ 
ਬੂੂੰ ਦ ਖੁਣੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਮਰ ਹੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਰ 

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਮੇਰਾ 
ਕੀਹ ਸਵਾਰੇਗਾ? ॥੨॥

36561 858 pRwn ju Qwky iQru 
nhI kYsy 
ibrmwvau]

(ibrmwvau)dyr lwauNdy[ 
ibr-mwvau

Praan J Thhaakae 

Thhir Nehee 

Kaisae Biramaavo 

||

Now, my life has 

grown weary, and I 

shall not last much 

longer; how can I be 

patient?

(ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨੂੂੰ  ਉਡੀਕ 

ਉਡੀਕ ਕੇ) ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਥੱਕੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਡੋਲ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਾਂ?

36562 858 bUif mUey naukw 
imlY khu kwih 
cFwvau]3]

mukq rUp(naukw)byVI Boodd Mooeae 

Noukaa Milai Kahu 

Kaahi Chadtaavo 

||3||

If I drown and die, and 

then a boat comes 

along, tell me, how 

shall I climb aboard? 

||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਮੈਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਹੀ ਜਗਆ, 

ਤੇ ਜਪਛੋਂ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਜਮਲੀ, ਤਾਂ, 
ਦੱਸ, ਉਸ ਬੇੜੀ ਜਵਚ ਮੈਂ ਜਕਸ 

ਨੂੂੰ  ਚੜਹਾਵਾਂਗਾ? ॥੩॥

36563 858 mY nwhI kCu hau 
nhI ikCu Awih  
n morw]

Mai Naahee Kashh 

Ho Nehee Kishh 

Aahi N Moraa ||

I am nothing, I have 

nothing, and nothing 

belongs to me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ 

ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ 
ਨਹੀਂ;
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36564 858 Aausr ljw 
rwiK lyhu sDnw 
jnu qorw]4]1]

l`jw Aousar Lajaa 

Raakh Laehu 

Sadhhanaa Jan 

Thoraa ||4||1||

Now, protect my 

honor; Sadhana is 

Your humble servant. 

||4||1||

(ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਹੀ) ਮੇਰੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਸਧਨਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖ (ਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਬਚਾ ਲੈ) ॥੪॥੧॥

36565 859 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36566 859 rwgu goNf caupdy 
mhlw 4 Gru 1]

Raag Gonadd 

Choupadhae 

Mehalaa 4 Ghar 1 

||

Raag Gond, Chau-

Padas, Fourth Mehl, 

First House:
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36567 859 jy min iciq 
Aws rKih hir 
aUpir qw mn 
icMdy Anyk Anyk 
Pl pweI]

Jae Man Chith Aas 

Rakhehi Har 

Oopar Thaa Man 

Chindhae Anaek 

Anaek Fal Paaee ||

If, in his conscious 

mind, he places his 

hopes in the Lord, 

then he shall obtain 

the fruits of all the 

many desires of his 

mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਂ, 
ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਨ-ਮੂੰ ਗੇ 

ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਂਾ,

36568 859 hir jwxY sBu 
ikCu jo jIie 
vrqY pRBu  
GwilAw iksY kw 
ieku iqlu n 
gvweI]

Har Jaanai Sabh 

Kishh Jo Jeee 

Varathai Prabh 

Ghaaliaa Kisai Kaa 

Eik Thil N Gavaaee 

||

The Lord knows 

everything which 

happens to the soul. 

Not even an iota of 

one's effort goes to 

waste.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਿੋ (ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵਰਤਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੇਹਨਤ ਰਤਾ ਭਰ 

ਭੀ ਅਿਾਈ ਂਨਹੀਂ ਿਾਣ ਦੇਂਦਾ।

36569 859 hir iqs kI 
Aws kIjY mn 
myry jo sB mih 
suAwmI rihAw 
smweI]1]

Har This Kee Aas 

Keejai Man 

Maerae Jo Sabh 

Mehi Suaamee 

Rehiaa Samaaee 

||1||

Place your hopes in 

the Lord, O my mind; 

the Lord and Master is 

pervading and 

permeating all. ||1||

ਸੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਮਾਲਕ-

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਦਾ ਆਸ 

ਰੱਖ, ਿੇਹੜਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧॥
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36570 859 myry mn Awsw 
kir jgdIs 
gusweI]

j`gdIs[gusWeIN Maerae Man 

Aasaa Kar 

Jagadhees 

Gusaaee ||

O my mind, place your 

hopes in the Lord of 

the World, the Master 

of the Universe.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਈ ਂਦੀ (ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ) ਆਸ ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

36571 859 jo ibnu hir Aws 
Avr kwhU kI 
kIjY sw inhPl 
Aws sB ibrQI 
jweI]1]rhwau]

Jo Bin Har Aas 

Avar Kaahoo Kee 

Keejai Saa Nihafal 

Aas Sabh 

Birathhee Jaaee 

||1|| Rehaao ||

That hope which is 

placed in any other 

than the Lord - that 

hope is fruitless, and 

totally useless. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੇਹੜੀ 
ਭੀ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰੀਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਸ ਸਿਲ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, ਉਹ ਆਸ ਜਵਅਰਥ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36572 859 jo dIsY mwieAw 
moh kutMbu sBu  
mq iqs kI Aws 
lig jnmu 
gvweI]

Jo Dheesai 

Maaeiaa Moh 

Kuttanb Sabh 

Math This Kee Aas 

Lag Janam 

Gavaaee ||

That which you can 

see, Maya, and all 

attachment to family - 

don't place your hopes 

in them, or your life 

will be wasted and lost.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੋ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਪਰਵਾਰ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ (ਦਾ ਮੂਲ) ਹੈ। 
ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ 

ਜਕਤੇ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ 

ਨਾਹ ਗਵਾ ਲਈ।ਂ
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36573 859 ien@ kY ikCu 
hwiQ nhI khw 
krih ieih bpuVy  
ien@ kw vwihAw 
kCu n vsweI]

Einh Kai Kishh 

Haathh Nehee 

Kehaa Karehi Eihi 

Bapurrae Einh Kaa 

Vaahiaa Kashh N 

Vasaaee ||

Nothing is in their 

hands; what can these 

poor creatures do? By 

their actions, nothing 

can be done.

ਇਹਨਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਵਚਾਰੇ ਕੀਹ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ ਸਿਲ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

36574 859 myry mn Aws 
kir hir pRIqm 
Apuny kI jo quJu 
qwrY qyrw kutMbu 
sBu CfweI]2]

Maerae Man Aas 

Kar Har Preetham 

Apunae Kee Jo 

Thujh Thaarai 

Thaeraa Kuttanb 

Sabh Shhaddaaee 

||2||

O my mind, place your 

hopes in the Lord, 

your Beloved, who 

shall carry you across, 

and save your whole 

family as well. ||2||

ਸੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਆਪਣੇ ਪਿੀਤਮ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖ, ਉਹੀ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਭੀ (ਹਰੇਕ 

ਜਬਪਤਾ ਤੋਂ) ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

36575 859 jy ikCu Aws 
Avr krih  
primqRI mq qUM 
jwxih qyrY ikqY 
kMim AweI]

(primqRI)mwiekI im`qR, 
mwieAw dy cwhvwn

Jae Kishh Aas Avar 

Karehi 

Paramithree Math 

Thoon Jaanehi 

Thaerai Kithai 

Kanm Aaee ||

If you place your 

hopes in any other, in 

any friend other than 

the Lord, then you 

shall come to know 

that it is of no use at 

all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ) ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ ਦੀ 
ਆਸ ਬਣਾਏਗਂਾ, ਜਕਤੇ ਇਹ 

ਨਾਹ ਸਮਝ ਲਈ ਂਜਕ ਮਾਇਆ 

ਤੇਰੇ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਆਵੇਗੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7494 Published: March 06/ 2014



36576 859 ieh Aws 
primqRI Bwau 
dUjw hY iKn mih 
JUTu ibnis sB 
jweI]

Eih Aas 

Paramithree 

Bhaao Dhoojaa 

Hai Khin Mehi 

Jhooth Binas Sabh 

Jaaee ||

This hope placed in 

other friends comes 

from the love of 

duality. In an instant, 

it is gone; it is totally 

false.

ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਆਸ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਦੂਿਾ ਜਪਆਰ ਹੈ, ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜਪਆਰ ਹੈ, ਇਹ 

ਤਾਂ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ।

36577 859 myry mn Awsw 
kir hir pRIqm 
swcy kI jo qyrw 
GwilAw sBu 
Qwie pweI]3]

Maerae Man 

Aasaa Kar Har 

Preetham Saachae 

Kee Jo Thaeraa 

Ghaaliaa Sabh 

Thhaae Paaee 

||3||

O my mind, place your 

hopes in the Lord, 

your True Beloved, 

who shall approve and 

reward you for all your 

efforts. ||3||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹੀ ਆਸ ਰੱਖ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਤੇਰੀ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਮੇਹਨਤ 

ਸਿਲ ਕਰੇਗਾ ॥੩॥

36578 859 Awsw mnsw sB 
qyrI myry suAwmI  
jYsI qU Aws 
krwvih qYsI ko 
Aws krweI]

Aasaa Manasaa 

Sabh Thaeree 

Maerae Suaamee 

Jaisee Thoo Aas 

Karaavehi Thaisee 

Ko Aas Karaaee ||

Hope and desire are 

all Yours, O my Lord 

and Master. As You 

inspire hope, so are 

the hopes held.

ਪਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ ਿੀਵ ਆਸਾਂ 
ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਿੁਰਨੇ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਹੋ 

ਜਿਹੀ ਹੀ ਆਸ ਧਾਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੂੂੰ  ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ।
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36579 860 ikCu iksI kY 
hiQ nwhI myry 
suAwmI AYsI myrY 
siqguir bUJ 
buJweI]

bU`J[bu`JweI Kishh Kisee Kai 

Hathh Naahee 

Maerae Suaamee 

Aisee Maerai 

Sathigur Boojh 

Bujhaaee ||

Nothing is in the 

hands of anyone, O 

my Lord and Master; 

such is the 

understanding the 

True Guru has given 

me to understand.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਜਕਸੇ ਭੀ ਿੀਵ 

ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਹੀਂ-ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਮੇਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।

36580 860 jn nwnk kI 
Aws qU jwxih  
hir drsnu dyiK  
hir drsin 
iqRpqweI]4]1]

Jan Naanak Kee 

Aas Thoo Jaanehi 

Har Dharasan 

Dhaekh Har 

Dharasan 

Thripathaaee 

||4||1||

You alone know the 

hope of servant 

Nanak, O Lord; gazing 

upon the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan, he is 

satisfied. ||4||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਦੀ (ਧਾਰੀ ਹੋਈ) ਆਸ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ (ਉਹ ਤਾਂਘ ਇਹ 

ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਨ) ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ (ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਵੱਲੋਂ) ਰੱਜਿਆ ਰਹੇ 

॥੪॥੧॥

36581 860 gOf mhlw 4] Gonadd Mehalaa 

4 ||

Gond, Fourth Mehl:

36582 860 AYsw hir syvIAY 
inq iDAweIAY jo 
iKn mih 
iklivK siB 
kry ibnwsw]

Aisaa Har Saeveeai 

Nith Dhhiaaeeai Jo 

Khin Mehi Kilavikh 

Sabh Karae 

Binaasaa ||

Serve such a Lord, and 

ever meditate on Him, 

who in an instant 

erases all sins and 

mistakes.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੇਹੜਾ ਹਰੀ ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਉਸ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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36583 860 jy hir iqAwig  
Avr kI Aws 
kIjY qw hir 
inhPl sB Gwl 
gvwsw]

Jae Har Thiaag 

Avar Kee Aas 

Keejai Thaa Har 

Nihafal Sabh 

Ghaal Gavaasaa ||

If someone forsakes 

the Lord and places his 

hopes in another, then 

all his service to the 

Lord is rendered 

fruitless.

ਹੇ ਮਨ! ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ (ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ) ਆਸ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵ ਦੀ ਉਸ) 

ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮੇਹਨਤ ਨੂੂੰ  
ਅਸਿਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

36584 860 myry mn hir 
syivhu suKdwqw 
suAwmI ijsu 
syivAY sB BuK 
lhwsw]1]

Maerae Man Har 

Saevihu 

Sukhadhaathaa 

Suaamee Jis 

Saeviai Sabh 

Bhukh Lehaasaa 

||1||

O my mind, serve the 

Lord, the Giver of 

peace; serving Him, all 

your hunger shall 

depart. ||1||

ਸੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਜਰਆ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਭੁੱ ਖ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

36585 860 myry mn hir 
aUpir kIjY 
Brvwsw]

Maerae Man Har 

Oopar Keejai 

Bharavaasaa ||

O my mind, place your 

faith in the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

36586 860 jh jweIAY qh 
nwil myrw 
suAwmI hir 
ApnI pYj rKY 
jn 
dwsw]1]rhwau]

Jeh Jaaeeai Theh 

Naal Maeraa 

Suaamee Har 

Apanee Paij 

Rakhai Jan 

Dhaasaa ||1|| 

Rehaao ||

Wherever I go, my 

Lord and Master is 

there with me. The 

Lord saves the honor 

of His humble servants 

and slaves. 

||1||Pause||

ਜਕਉਂਜਕ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿੱਥੇ ਭੀ 
ਿਾਈਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਸਦਾ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪਣ ੇਦਾਸਾਂ ਦੀ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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36587 860 jy ApnI ibrQw 
khhu Avrw pih  
qw AwgY ApnI 
ibrQw bhu bhuqu 
kFwsw]

Jae Apanee 

Birathhaa Kehahu 

Avaraa Pehi Thaa 

Aagai Apanee 

Birathhaa Bahu 

Bahuth Kadtaasaa 

||

If you tell your 

sorrows to another, 

then he, in return, will 

tell you of his greater 

sorrows.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਕੋਈ 

ਦੱੁਖ-ਦਰਦ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) 

ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਜਿਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ 
ਆਪਣ ੇਅਨੇਕਾਂ ਦੱੁਖ-ਦਰਦ 

ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ।

36588 860 ApnI ibrQw 
khhu hir Apuny 
suAwmI pih jo 
qum@ry dUK 
qqkwl ktwsw]

Apanee Birathhaa 

Kehahu Har 

Apunae Suaamee 

Pehi Jo 

Thumharae 

Dhookh 

Thathakaal 

Kattaasaa ||

So tell your sorrows to 

the Lord, your Lord 

and Master, who shall 

instantly dispel your 

pain.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ-

ਦਰਦ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ ਹੀ ਜਬਆਨ 

ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਤੁਰਤ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।

36589 860 so AYsw pRBu Coif  
ApnI ibrQw 
Avrw pih 
khIAY Avrw 
pih kih mn 
lwj mrwsw]2]

So Aisaa Prabh 

Shhodd Apanee 

Birathhaa Avaraa 

Pehi Keheeai 

Avaraa Pehi Kehi 

Man Laaj 

Maraasaa ||2||

Forsaking such a Lord 

God, if you tell your 

sorrows to another, 

then you shall die of 

shame. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਇਹੋ ਜਿਹੇ 

ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਗੇ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਇਗੀ, ਹੋਰਨਾਂ 
ਪਾਸ ਆਖ ਕੇ, ਹੇ ਮਨ! 

ਸ਼ਰਜਮੂੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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36590 860 jo sMswrY ky kutMb 
imqR BweI dIsih 
mn myry qy siB 
ApnY suAwie 
imlwsw]

Jo Sansaarai Kae 

Kuttanb Mithr 

Bhaaee Dheesehi 

Man Maerae Thae 

Sabh Apanai 

Suaae Milaasaa ||

The relatives, friends 

and siblings of the 

world that you see, O 

my mind, all meet 

with you for their own 

purposes.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ 

ਇਹ ਸਾਕ-ਅੂੰਗ, ਜਮੱਤਰ, ਭਰਾ 
ਿੇਹੜੇ ਭੀ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ 

ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।

36591 860 ijqu idin auin@ 
kw suAwau hoie n 
AwvY iqqu idin 
nyVY ko n Fukwsw]

Jith Dhin Ounh 

Kaa Suaao Hoe N 

Aavai Thith Dhin 

Naerrai Ko N 

Dtukaasaa ||

And that day, when 

their self-interests are 

not served, on that 

day, they shall not 

come near you.

ਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ 
ਨਾਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਛੁੂੰ ਹਦਾ।

36592 860 mn myry Apnw 
hir syiv idnu 
rwqI jo quDu 
aupkrY dUiK 
suKwsw]3]

(au-p`krY)shwieqw 
krn, du`KW nMU suK bxw 
dyx

Man Maerae 

Apanaa Har Saev 

Dhin Raathee Jo 

Thudhh Oupakarai 

Dhookh Sukhaasaa 

||3||

O my mind, serve your 

Lord, day and night; 

He shall help you in 

good times and bad. 

||3||

ਸੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੁ, ਉਹੀ 
ਹਰੇਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  
ਪੱੁਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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36593 860 iqs kw Brvwsw  
ikau kIjY mn 
myry jo AMqI 
Aausir riK n 
skwsw]

This Kaa 

Bharavaasaa Kio 

Keejai Man 

Maerae Jo Anthee 

Aousar Rakh N 

Sakaasaa ||

Why place your faith 

in anyone, O my mind, 

who cannot come to 

your rescue at the last 

instant?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ 

ਅੂੰਤਲੇ ਸਮੇ (ਮੌਤ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੂੰ ) 

ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ 
ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

36594 860 hir jpu mMqu gur 
aupdysu lY jwphu  
iqn@ AMiq Cfwey  
ijn@ hir pRIiq 
icqwsw]

Har Jap Manth 

Gur Oupadhaes 

Lai Jaapahu Thinh 

Anth Shhaddaaeae 

Jinh Har Preeth 

Chithaasaa ||

Chant the Lord's 

Mantra, take the 

Guru's Teachings, and 

meditate on Him. In 

the end, the Lord 

saves those who love 

Him in their 

consciousness.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ 
ਿਜਪਆ ਕਰ। ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ (ਿਮਾਂ 
ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ) ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

36595 860 jn nwnk An 
idnu nwmu jphu 
hir sMqhu iehu 
CUtx kw swcw 
Brvwsw]4]2]

Jan Naanak 

Anadhin Naam 

Japahu Har 

Santhahu Eihu 

Shhoottan Kaa 

Saachaa 

Bharavaasaa 

||4||2||

Servant Nanak speaks: 

night and day, chant 

the Lord's Name, O 

Saints; this is the only 

true hope for 

emancipation. 

||4||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰੋ। (ਦੱੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਣ 

ਦਾ ਇਹੀ ਪੱਕਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥

36596 860 goNf mhlw 4] Gonadd Mehalaa 

4 ||

Gond, Fourth Mehl:
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36597 860 hir ismrq sdw 
hoie AnMdu suKu 
AMqir sWiq  
sIql mnu 
Apnw]

Har Simarath 

Sadhaa Hoe 

Anandh Sukh 

Anthar Saanth 

Seethal Man 

Apanaa ||

Remembering the 

Lord in meditation, 

you shall find bliss and 

peace forever deep 

within, and your mind 

will become tranquil 

and cool.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਮਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

36598 860 jYsy skiq sUru  
bhu jlqw gur 
sis dyKy lih 
jwie sB 
qpnw]1]

(skiq)ryqw[(sUru)sUrj[
(sis)cMd[ sis:polw 
bolo

Jaisae Sakath Soor 

Bahu Jalathaa Gur 

Sas Dhaekhae Lehi 

Jaae Sabh 

Thapanaa ||1||

It is like the harsh sun 

of Maya, with its 

burning heat; seeing 

the moon, the Guru, 

its heat totally 

vanishes. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੂਰਿ ਬਹੁਤ 

ਤਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ, ਗੁਰੂ-ਚੂੰਦਿਮਾ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜਤਆਂ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਤਪਸ਼ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

36599 860 myry mn An idnu 
iDAwie nwmu hir 
jpnw]

Maerae Man 

Anadhin Dhhiaae 

Naam Har Japanaa 

||

O my mind, night and 

day,meditate, and 

chant the Lord's Name.

ਹੇ-ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਹੁ!
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36600 860 jhw khw quJu 
rwKY sB TweI so 
AYsw pRBu syiv  
sdw qU 
Apnw]1]rhwau]

Jehaa Kehaa Thujh 

Raakhai Sabh 

Thaaee So Aisaa 

Prabh Saev 

Sadhaa Thoo 

Apanaa ||1|| 

Rehaao ||

Here and hereafter, 

He shall protect you, 

everywhere; serve 

such a God forever. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ 
ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36601 860 jw mih siB 
inDwn so hir 
jip mn myry  
gurmuiK Koij 
lhhu hir rqnw]

Jaa Mehi Sabh 

Nidhhaan So Har 

Jap Man Maerae 

Guramukh Khoj 

Lehahu Har 

Rathanaa ||

Meditate on the Lord, 

who contains all 

treasures, O my mind; 

as Gurmukh, search 

for the jewel, the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਖੋਿ ਕੇ ਲੱਭ 

ਲੈ।

36602 860 ijn hir 
iDAwieAw iqn 
hir pwieAw myrw 
suAwmI iqn ky 
crx mlhu hir 
dsnw]2]

Jin Har Dhhiaaeiaa 

Thin Har Paaeiaa 

Maeraa Suaamee 

Thin Kae Charan 

Malahu Har 

Dhasanaa ||2||

Those who meditate 

on the Lord, find the 

Lord, my Lord and 

Master; I wash the 

feet of those slaves of 

the Lord. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਧਆਨ ਿੋਜੜਆ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਜਲਆ। ਹੇ ਮਨ! ਉਹਨਾਂ 
ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਘੁੱ ਜਟਆ ਕਰ ॥੨॥
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36603 860 sbdu pCwix rwm 
rsu pwvhu Ehu 
aUqmu sMqu BieE 
bf bfnw]

Sabadh Pashhaan 

Raam Ras Paavahu 

Ouhu Ootham 

Santh Bhaeiou 

Badd Baddanaa ||

One who realizes the 

Word of the Shabad, 

obtains the sublime 

essence of the Lord; 

such a Saint is lofty 

and sublime, the 

greatest of the great.

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ। (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੂੰਤ ਹੈ ਉਹ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

36604 860 iqsu jn kI 
vifAweI hir 
Awip vDweI Ehu 
GtY n iksY kI 
GtweI ieku iqlu 
iqlu iqlnw]3]

This Jan Kee 

Vaddiaaee Har 

Aap Vadhhaaee 

Ouhu Ghattai N 

Kisai Kee 

Ghattaaee Eik Thil 

Thil Thilanaa ||3||

The Lord Himself 

magnifies the glory of 

that humble servant. 

No one can lessen or 

decrease that glory, 

not even a bit. ||3||

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਘਟਾਇਆਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਇਕ 

ਜਤਲ ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਘਟ 

ਸਕਦੀ ॥੩॥

36605 861 ijs qy suK 
pwvih mn myry so 
sdw iDAwie  
inq kr jurnw]

Jis Thae Sukh 

Paavehi Man 

Maerae So Sadhaa 

Dhhiaae Nith Kar 

Juranaa ||

He shall give you 

peace, O my mind; 

meditate forever, 

every day on Him, 

with your palms 

pressed together.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਪਾਸੋਂ ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਪੂਰੀ ਜਨਮਿਤਾ ਨਾਲ) 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।
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36606 861 jn nwnk kau  
hir dwnu ieku 
dIjY inq bsih 
irdY hrI moih 
crnw]4]3]

Jan Naanak Ko Har 

Dhaan Eik Dheejai 

Nith Basehi Ridhai 

Haree Mohi 

Charanaa ||4||3||

Please bless servant 

Nanak with this one 

gift, O Lord, that Your 

feet may dwell within 

my heart forever. 

||4||3||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਆਪਣੇ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਨੂੂੰ  ਇਕ ਖ਼ੈਰ ਪਾ ਜਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਹੀ 
ਵੱਸਦੇ ਰਜਹਣ ॥੪॥੩॥

36607 861 gOf mhlw 4] Gonadd Mehalaa 

4 ||

Gond, Fourth Mehl:

36608 861 ijqny swh 
pwiqswh aumrwv 
iskdwr cauDrI  
siB imiQAw JUTu  
Bwau dUjw jwxu]

is`kdwr Jithanae Saah 

Paathisaah 

Oumaraav 

Sikadhaar 

Choudhharee 

Sabh Mithhiaa 

Jhooth Bhaao 

Dhoojaa Jaan ||

All the kings, 

emperors, nobles, 

lords and chiefs are 

false and transitory, 

engrossed in duality - 

know this well.

ਹੇ ਮਨ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਿਤਨੇ 

ਭੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ 

ਸਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ (ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ) 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ, (ਇਹੋ 

ਜਿਹੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਨੂੂੰ  
ਝੂਠਾ ਸਮਝ।

36609 861 hir AibnwsI  
sdw iQru inhclu  
iqsu myry mn Bju 
prvwxu]1]

Bj:polw bolo Har Abinaasee 

Sadhaa Thhir 

Nihachal This 

Maerae Man Bhaj 

Paravaan ||1||

The eternal Lord is 

permanent and 

unchanging; meditate 

on Him, O my mind, 

and you shall be 

approved. ||1||

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਾਸ-

ਰਜਹਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਟੱਲ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਤਾਹੀਏ ਂ

ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਂਗਾ ॥੧॥
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36610 861 myry mn nwmu hrI 
Bju sdw dIbwxu]

(dIbwxu) 
Awsrw[Bj:polw bolo

Maerae Man 

Naam Haree Bhaj 

Sadhaa Dheebaan 

||

O my mind,vibrate,and 

meditate on the Lord's 

Name, which shall be 

your defender forever.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, ਇਹੀ 
ਅਟੱਲ ਆਸਰਾ ਹੈ।

36611 861 jo hir mhlu pwvY 
gur bcnI iqsu 
jyvfu Avru nwhI 
iksY dw 
qwxu]1]rhwau]

Jo Har Mehal 

Paavai Gur 

Bachanee This 

Jaevadd Avar 

Naahee Kisai Dhaa 

Thaan ||1|| 

Rehaao ||

One who obtains the 

Mansion of the Lord's 

Presence, through the 

Word of the Guru's 

Teachings - no one 

else's power is as 

great as his. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 
ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਬਲ ਜਿਤਨਾ ਹੋਰ 

ਜਕਸੇ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

36612 861 ijqny DnvMq 
kulvMq imlKvMq 
dIsih mn myry  
siB ibnis jwih  
ijau rMgu ksuMB 
kcwxu]

Jithanae 

Dhhanavanth 

Kulavanth 

Milakhavanth 

Dheesehi Man 

Maerae Sabh 

Binas Jaahi Jio 

Rang Kasunbh 

Kachaan ||

All the wealthy, high 

class property owners 

which you see, O my 

mind, shall vanish, like 

the fading color of the 

safflower.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) 

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਧਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀ 
ਕੁਲ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਜਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣਗੇ, (ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਵਡੱਪਣ ਇਉਂ ਹੀ ਕੱਚਾ ਹੈ) 

ਜਿਵੇਂ ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦਾ ਰੂੰਗ ਕੱਚਾ ਹੈ।
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36613 861 hir siq inrMjnu 
sdw syiv mn myry  
ijqu hir drgh 
pwvih qU 
mwxu]2]

Har Sath Niranjan 

Sadhaa Saev Man 

Maerae Jith Har 

Dharageh Paavehi 

Thoo Maan ||2||

Serve the True, 

Immaculate Lord 

forever, O my mind, 

and you shall be 

honored in the Court 

of the Lord. ||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰ, ਿੋ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ ਹਾਸਲ 

ਕਰੇਂਗਾ ॥੨॥

36614 861 bRwhmxu KqRI sUd 
vYs cwir vrn  
cwir AwsRm hih  
jo hir iDAwvY so 
prDwnu]

Braahaman 

Khathree Soodh 

Vais Chaar Varan 

Chaar Aasram 

Hehi Jo Har 

Dhhiaavai So 

Paradhhaan ||

There are four castes: 

Brahmin, Kh'shaatriya, 

Soodra and Vaishya, 

and there are four 

stages of life. One who 

meditates on the Lord, 

is the most 

distinguished and 

renowned.

(ਹੇ ਮਨ! ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਜਵਚ) 

ਬਿਾਹਮਣ, ਖਤਿੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ-

ਇਹ ਚਾਰ (ਪਿਜਸੱਧ) ਵਰਨ 

ਹਨ, (ਬਿਹਮਚਰਿ, ਜਗਿਹਸਤ, 

ਵਾਨਪਿਸਤ, ਸੂੰ ਜਨਆਸ-ਇਹ) 

ਚਾਰ ਆਸ਼ਿਮ (ਪਿਜਸੱਧ) ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ (ਸਭ ਤੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ (ਿਾਤੀ 
ਆਜਦਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ)।

36615 861 ijau cMdn 
inkit vsY ihrfu 
bpuVw iqau 
sqsMgiq imil  
piqq 
prvwxu]3]

ihr-fu :polw bolo[b`puVw Jio Chandhan 

Nikatt Vasai 

Hiradd Bapurraa 

Thio Sathasangath 

Mil Pathith 

Paravaan ||3||

The poor castor oil 

plant, growing near 

the sandalwood tree, 

becomes fragrant; in 

the same way, the 

sinner, associating 

with the Saints, 

becomes acceptable 

and approved. ||3||

ਜਿਵੇਂ ਚੂੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਵਚਾਰਾ 
ਅਜਰੂੰਡ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਸੁਗੂੰ ਜਧਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਤਵੇਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਜਵਕਾਰੀ ਭੀ 
(ਪਜਵਤੱਰ ਹੋ ਕੇ) ਕਬੂਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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36616 861 Ehu sB qy aUcw  
sB qy sUcw jw kY 
ihrdY visAw 
Bgvwnu]

Ouhu Sabh Thae 

Oochaa Sabh Thae 

Soochaa Jaa Kai 

Hiradhai Vasiaa 

Bhagavaan ||

He, within whose 

heart the Lord abides, 

is the highest of all, 

and the purest of all.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਸੱੁਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

36617 861 jn nwnku iqs 
ky crn pKwlY jo 
hir jnu nIcu 
jwiq 
syvkwxu]4]4]

Jan Naanak This 

Kae Charan 

Pakhaalai Jo Har 

Jan Neech Jaath 

Saevakaan 

||4||4||

Servant Nanak washes 

the feet of thM at 

humble servant of the 

Lord; he may be from 

a low class family, but 

he is now the Lord's 

servant. ||4||4||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਾਤੀ 
ਵਲੋਂ ਨੀਚ ਹੀ (ਜਗਜਣਆ ਿਾਂਦਾ) 
ਹੈ ॥੪॥੪॥

36618 861 goNf mhlw 4] Gonadd Mehalaa 

4 ||

Gond, Fourth Mehl:

36619 861 hir AMqrjwmI 
sBqY vrqY jyhw 
hir krwey qyhw 
ko kreIAY]

k-reIAY Har 

Antharajaamee 

Sabhathai 

Varathai Jaehaa 

Har Karaaeae 

Thaehaa Ko 

Kareeai ||

The Lord, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts, is all-

pervading. As the Lord 

causes them to act, so 

do they act.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ, (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਕੂੰਮ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੂੰਮ ਹੀ 
ਿੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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36620 861 so AYsw hir syiv 
sdw mn myry jo 
quDno sB dU riK 
leIAY]1]

(dU)qoN So Aisaa Har Saev 

Sadhaa Man 

Maerae Jo 

Thudhhano Sabh 

Dhoo Rakh Leeai 

||1||

So serve forever such 

a Lord, O my mind, 

who will protect you 

from everything. ||1||

ਹੇ ਮਨ! ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹੁ, ਉਹ ਤੈਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ (ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼) ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

36621 861 myry mn hir jip  
hir inq 
pVeIAY]

p-V@eIAY Maerae Man Har 

Jap Har Nith 

Parreeai ||

O my mind, meditate 

on the Lord, and read 

about the Lord every 

day.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਉਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

36622 861 hir ibnu ko mwir 
jIvwil n swkY  
qw myry mn 
kwiequ 
kVeIAY]1]rhwau
]

k-VeIAY Har Bin Ko Maar 

Jeevaal N Saakai 

Thaa Maerae Man 

Kaaeith Karreeai 

||1|| Rehaao ||

Other than the Lord, 

no one can kill you or 

save you; so why do 

you worry, O my 

mind? ||1||Pause||

(ਿਦੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਹੋਰ) ਕੋਈ ਨਾਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਨਾਹ ਜਿਵਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਜਿਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਦਾ) ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36623 861 hir prpMcu 
kIAw sBu krqY  
ivic Awpy 
AwpxI joiq 
DreIAY]

D-reIAY Har Parapanch 

Keeaa Sabh 

Karathai Vich 

Aapae Aapanee 

Joth Dhhareeai ||

The Creator created 

the entire universe, 

and infused His Light 

into it.

ਹੇ ਮਨ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੱਸਦਾ 
ਿਗਤ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਿੋਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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36624 861 hir eyko bolY hir 
eyku bulwey guir 
pUrY hir eyku 
idKeIAY]2]

id-KeIAY Har Eaeko Bolai 

Har Eaek Bulaaeae 

Gur Poorai Har 

Eaek Dhikheeai 

||2||

The One Lord speaks, 

and the One Lord 

causes all to speak.The 

Perfect Guru has 

revealed the One Lord. 

||2||

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਉਹ) 

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਜਰਹਾ 
ਹੈ। (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੱਜਤਆ ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਹਰ ਥਾਂ) ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥

36625 861 hir AMqir nwly  
bwhir nwly khu 
iqsu pwshu mn  
ikAw coreIAY]

co-reIAY Har Anthar Naalae 

Baahar Naalae 

Kahu This Paasahu 

Man Kiaa Choreeai 

||

The Lord is with you, 

inside and out; tell 

me, O mind, how can 

You hide anything 

from Him?

ਹੇ ਮਨ! (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਭੀ ਪਿਭੂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ! ਹੇ ਮਨ! ਉਸ 

(ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ) ਪਾਸੋਂ 
ਕੇਹੜਾ ਲੁਕਾਉ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?

36626 861 inhkpt syvw 
kIjY hir kyrI  
qW myry mn srb 
suK peIAY]3]

Nihakapatt Saevaa 

Keejai Har Kaeree 

Thaan Maerae 

Man Sarab Sukh 

Peeai ||3||

Serve the Lord open-

heartedly, and then, O 

my mind, you shall 

find total peace. ||3||

ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਭਗਤੀ ਜਨਰਛਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) 
ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
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36627 861 ijs dY vis sBu 
ikCu so sB dU 
vfw so myry mn 
sdw iDAeIAY]

v`is[iD-AeIAY Jis Dhai Vas Sabh 

Kishh So Sabh 

Dhoo Vaddaa So 

Maerae Man 

Sadhaa Dhhiaeeai 

||

Everything is under His 

control; He is the 

greatest of all. O my 

mind, meditate 

forever on Him.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

36628 861 jn nwnk so hir 
nwil hY qyrY hir 
sdw iDAwie qU  
quDu ley 
CfeIAY]4]5]

C-feIAY Jan Naanak So Har 

Naal Hai Thaerai 

Har Sadhaa 

Dhhiaae Thoo 

Thudhh Leae 

Shhaddeeai 

||4||5||

O Servant Nanak, that 

Lord is always with 

you. Meditate forever 

on your Lord, and He 

shall emancipate you. 

||4||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਮਨ!) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਸਦਾ ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰ, 

ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹ (ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਤੋਂ) ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥

36629 861 goNf mhlw 4] Gonadd Mehalaa 

4 ||

Gond, Fourth Mehl:

36630 861 hir drsn kau 
myrw mnu bhu 
qpqY ijau 
iqRKwvMqu ibnu 
nIr]1]

Har Dharasan Ko 

Maeraa Man Bahu 

Thapathai Jio 

Thrikhaavanth Bin 

Neer ||1||

My mind yearns so 

deeply for the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan, like the 

thirsty man without 

water. ||1||

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਉਸ ਪਿੇਮ ਦੇ 

ਤੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 

(ਇਉਂ) ਲੁਛ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਤਹਾਇਆ 

ਮਨੱੁਖ ॥੧॥

36631 861 myrY min pRymu lgo 
hir qIr]

Maerai Man 

Praem Lago Har 

Theer ||

My mind is pierced 

through by the arrow 

of the Lord's Love.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੀਰ 

ਵਾਂਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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36632 861 hmrI bydn hir 
pRBu jwnY myry mn 
AMqr kI 
pIr]1]rhwau]

Hamaree Baedhan 

Har Prabh Jaanai 

Maerae Man 

Anthar Kee Peer 

||1|| Rehaao ||

The Lord God knows 

my anguish, and the 

pain deep within my 

mind. ||1||Pause||

(ਉਸ ਪਿੇਮ-ਤੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ 
ਅੂੰਦਰਲੀ ਪੀੜ-ਵੇਦਨਾ ਮੇਰਾ 
ਹਰੀ ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36633 861 myry hir pRIqm 
kI koeI bwq 
sunwvY so BweI so 
myrw bIr]2]

Maerae Har 

Preetham Kee 

Koee Baath 

Sunaavai So 

Bhaaee So Maeraa 

Beer ||2||

Whoever tells me the 

Stories of my Beloved 

Lord is my Sibling of 

Destiny, and my 

friend. ||2||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਹੁਣ ਿੇ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ (ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ 

ਹੈ ॥੨॥

36634 862 imlu imlu sKI  
gux khu myry pRB 
ky ly siqgur kI 
miq DIr]3]

Mil Mil Sakhee 

Gun Kahu Maerae 

Prabh Kae Lae 

Sathigur Kee Math 

Dhheer ||3||

Come, and join 

together, O my 

companions; let's sing 

the Glorious Praises of 

my God, and follow 

the comforting advice 

of the True Guru.. 

||3||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਜਮਜਲਆ ਕਰ, ਤੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ ॥੩॥
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36635 862 jn nwnk kI  
hir Aws pujwvhu  
hir drsin 
sWiq 
srIr]4]6]Ckw 
1]

Cy sbdW ie`k C`kw[ 
C`kw ie`k bolo

Jan Naanak Kee 

Har Aas Pujaavahu 

Har Dharasan 

Saanth Sareer 

||4||6||

Please fulfill the hopes 

of servant Nanak, O 

Lord; his body finds 

peace and tranquility 

in the Blessed Vision 

of the Lord's Darshan. 

||4||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਦੀ (ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ) ਆਸ ਪੂਰੀ 
ਕਰ। ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਠੂੰ ਢ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ ॥੪॥੬॥ਛਕਾ ੧ (ਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦਾ ਸੂੰਗਿਹ)॥

36636 862 rwgu goNf mhlw 
5 caupdy Gru 1

Raag Gonadd 

Mehalaa 5 

Choupadhae Ghar 

1

Raag Gond, Fifth Mehl, 

Chau-Padas, First 

House:

ਰਾਗ ਗੋਂਡ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

36637 862 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36638 862 sBu krqw sBu 
Bugqw]1]rhwau]

Sabh Karathaa 

Sabh Bhugathaa 

||1|| Rehaao ||

He is the Creator of all, 

He is the Enjoyer of all. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, (ਤੇ ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ ਉਹੀ) ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਭੋਗਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36639 862 sunqo krqw pyKq 
krqw]

Sunatho Karathaa 

Paekhath 

Karathaa ||

The Creator listens, 

and the Creator sees.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੇਕ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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36640 862 AidRsto krqw  
idRsto krqw]

Adhrisatto 

Karathaa Dhrisatto 

Karathaa ||

The Creator is unseen, 

and the Creator is 

seen.

ਿ ੋਕੁਝ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ, ਿ ੋ

ਅਨਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ ਹੈ ਉਹ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ) ਹੈ।

36641 862 Epiq krqw  
prlau krqw]

Oupath Karathaa 

Paralo Karathaa ||

The Creator forms, 

and the Creator 

destroys.

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੀ) ਪੈਦਾਇਸ਼ 

(ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੀ) ਪਿਭੂ ਹੀ ਹੈ, 

(ਸਭ ਦਾ) ਨਾਸ (ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਭੀ) ਪਿਭੂ ਹੀ ਹੈ।

36642 862 ibAwpq krqw  
Ailpqo 
krqw]1]

A-ilpqo Biaapath Karathaa 

Alipatho Karathaa 

||1||

The Creator touches, 

and the Creator is 

detached. ||1||

ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਹੈ, (ਅਤੇ ਜਵਆਪਕ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ) ਜਨਰਲੇਪ ਭੀ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਹੈ ॥੧॥

36643 862 bkqo krqw bUJq 
krqw]

bU`Jq Bakatho Karathaa 

Boojhath Karathaa 

||

The Creator is the One 

who speaks, and the 

Creator is the One 

who understands.

(ਹਰੇਕ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਹੀ ਬੋਲਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਹੀ ਸਮਝਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

36644 862 Awvqu krqw  
jwqu BI krqw]

Aavath Karathaa 

Jaath Bhee 

Karathaa ||

The Creator comes, 

and the Creator also 

goes.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਭੀ ਉਹੀ 
ਹੈ, ਇਥੋਂ ਿਾਂਦਾ ਭੀ ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਹੈ।

36645 862 inrgun krqw  
srgun krqw]

Niragun Karathaa 

Saragun Karathaa 

||

The Creator is 

absolute and without 

qualities; the Creator 

is related, with the 

most excellent 

qualities.

ਪਿਭੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਭੀ ਹੈ, ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਸਮੇਤ 

ਭੀ ਹੈ।
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36646 862 gur pRswid nwnk 
smidRstw 
]2]1]

Gur Prasaadh 

Naanak 

Samadhrisattaa 

||2||1||

By Guru's Grace, 

Nanak looks upon all 

the same. ||2||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ 
ਇਹ ਸੂਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥੧॥

36647 862 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

36648 862 PwikE mIn 
kipk kI 
inAweI qU auriJ 
rihE ksuMBwiely]

(kipk)bWdr[k-
suMBwiely[iely

Faakiou Meen 

Kapik Kee Niaaee 

Thoo Ourajh 

Rehiou 

Kasunbhaaeilae ||

You are caught, like 

the fish and the 

monkey; you are 

entangled in the 

transitory world.

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਕਸੁੂੰ ਭੇ (ਵਾਂਗ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ) 

ਜਵਚ ਉਲਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, 
ਜਿਵੇਂ (ਿੀਭ ਦੇ ਸੁਆਦ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਮੱਛੀ ਅਤੇ (ਛੋਜਲਆਂ 

ਦੀ ਮੱੁਠ ਵਾਸਤੇ) ਬਾਂਦਰ।

36649 862 pg Dwrih swsu 
lyKY lY qau 
auDrih hir gux 
gwiely]1]

pg:polw bolo[auDr-
ih[gwie-ly (2 lyKY 
lYqau)

Pag Dhhaarehi 

Saas Laekhai Lai 

Tho Oudhharehi 

Har Gun Gaaeilae 

||1||

Your foot-steps and 

your breaths are 

numbered; only by 

singing the Glorious 

Praises of the Lord will 

you be saved. ||1||

(ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ) 
ਕਦਮ ਤੂੂੰ  ਧਰਦਾ ਹੈਂ, ਿੇਹੜਾ ਭੀ 
ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, (ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ) ਲੇਖੇ ਜਵਚ 

(ਜਲਜਖਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ)। ਹੇ 

ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰ, ਤਦੋਂ ਹੀ (ਇਸ 

ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ) ਬਚ ਸਕੇਂਗਾ ॥੧॥

36650 862 mn smJu Coif 
Awvwiely]

Aw-vwiely Man Samajh 

Shhodd 

Aavaaeilae ||

O mind, reform 

yourself, and forsake 

your aimless 

wandering.

ਹੇ ਮਨ! ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਅਵੈੜਾ-ਪਨ 

ਛੱਡ ਦੇ।
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36651 862 Apny rhn kau 
Tauru n pwvih  
kwey pr kY 
jwiely]1]rhwau]

jwie-ly Apanae Rehan Ko 

Thour N Paavehi 

Kaaeae Par Kai 

Jaaeilae ||1|| 

Rehaao ||

You have found no 

place of rest for 

yourself; so why do 

you try to teach 

others? ||1||Pause||

ਆਪਣ ੇਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੂੰ  
(ਇਥੇ) ਪੱਕਾ ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ 

ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਵਲ ਜਕਉਂ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈਂ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36652 862 ijau mYglu ieMdRI 
ris pRyirE qU 
lwig pirE 
kutMbwiely]

k-tuMbwiely Jio Maigal 

Eindhree Ras 

Praeriou Thoo 

Laag Pariou 

Kuttanbaaeilae ||

Like the elephant, 

driven by sexual 

desire, you are 

attached to your 

family.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਮ-

ਵਾਸਨਾ ਨੇ ਪਿੇਰ ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਈ ਕੈਦ ਜਵਚ 

ਿਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਤੂੂੰ  
ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਜਪਆ ਹੈਂ।

36653 862 ijau pMKI iekqR 
hoie iPir ibCurY  
iQru sMgiq hir 
hir 
iDAwiely]2]

ie-k`qR Jio Pankhee 

Eikathr Hoe Fir 

Bishhurai Thhir 

Sangath Har Har 

Dhhiaaeilae ||2||

People are like birds 

that come together, 

and fly apart again; 

you shall become 

stable and steady, only 

when you meditate on 

the Lord, Har, Har, in 

the Company of the 

Holy. ||2||

(ਪਰ ਤੂੂੰ  ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ 
ਜਕ) ਜਿਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੂੰਛੀ (ਜਕਸੇ 

ਰੱੁਖ ਉਤੇ) ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ (ਰਾਤ 

ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਦਨ ਚੜਹਨ ਤੇ) 

ਜਿਰ ਹਰੇਕ ਪੂੰਛੀ ਜਵਛੜ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਤਵੇਂ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਜਵਛੜ ਿਾਣਾ ਹੈ)। ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਜਰਆ ਕਰ, ਬੱਸ! ਇਹੀ ਹੈ 

ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣਾ ॥੨॥
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36654 862 jYsy mInu rsn 
swid ibnisE  
Ehu mUTO mUV 
loBwiely]

mUV@ Jaisae Meen Rasan 

Saadh Binasiou 

Ouhu Mootha 

Moorr 

Lobhaaeilae ||

Like the fish, which 

perishes because of its 

desire to taste, the 

fool is ruined by his 

greed.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਵੇਂ ਮੱਛ ਿੀਭ ਦੇ 

ਸੁਆਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਭ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਲੁੱ ਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

36655 862 qU hoAw pMc vwis 
vYrI kY CUtih pru 
srnwiely]3]

Thoo Hoaa Panch 

Vaas Vairee Kai 

Shhoottehi Par 

Saranaaeilae ||3||

You have fallen under 

the power of the five 

thieves; escape is only 

possible in the 

Sanctuary of the Lord. 

||3||

ਤੂੂੰ  ਭੀ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ 

ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈਂ। ਹੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਉ, ਤਦੋਂ ਹੀ (ਇਹਨਾਂ 
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਜਵਚੋਂ) 
ਜਨਕਲੇਂਗਾ ॥੩॥

36656 862 hohu ikRpwl dIn 
duKBMjn siB 
qum@ry jIA 
jMqwiely]

Hohu Kirapaal 

Dheen Dhukh 

Bhanjan Sabh 

Thumharae Jeea 

Janthaaeilae ||

Be Merciful to me, O 

Destroyer of the pains 

of the meek; all beings 

and creatures belong 

to You.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਤੇਰੇ ਹੀ (ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ) ਹਨ।

36657 862 pwvau dwnu sdw 
drsu pyKw imlu 
nwnk dws 
dswiely]4]2]

Paavo Dhaan 

Sadhaa Dharas 

Paekhaa Mil 

Naanak Dhaas 

Dhasaaeilae 

||4||2||

May I obtain the gift 

of always seeing the 

Blessed Vision of Your 

Darshan; meeting with 

You, Nanak is the slave 

of Your slaves. 

||4||2||

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ , ਿੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਮਲ। ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ 
(ਮੇਹਰ ਕਰ, ਬੱਸ!) ਮੈਂ ਇਹੀ 
ਖ਼ੈਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹਾਂ ॥੪॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7516 Published: March 06/ 2014



36658 862 rwgu goNf mhlw 
5 caupdy Gru 2

Raag Gonadd 

Mehalaa 5 

Choupadhae Ghar 

2

Raag Gond, Fifth Mehl, 

Chau-Padas, Second 

House:

ਰਾਗ ਗੋਂਡ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

36659 862 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36660 862 jIA pRwn kIey 
ijin swij]

Jeea Praan Keeeae 

Jin Saaj ||

He fashioned the soul 

and the breath of life,

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਤੈਨੂੂੰ ) 
ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਜਦੱਤੀ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਪਿਾਣ ਜਦੱਤੇ,

36661 862 mwtI mih joiq 
rKI invwij]

Maattee Mehi 

Joth Rakhee Nivaaj 

||

And infused His Light 

into the dust;

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਆਪਣੀ) ਿੋਜਤ 

ਰੱਖ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

36662 862 brqn kau sBu 
ikCu Bojn 
Bogwie]

Barathan Ko Sabh 

Kishh Bhojan 

Bhogaae ||

He exalted you and 

gave you everything to 

use, and food to eat 

and enjoy

ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਭੋਿਨ ਤੈਨੂੂੰ  ਖਵਾਂਦਾ 
ਹੈ,

36663 862 so pRBu qij mUVy 
kq jwie]1]

So Prabh Thaj 

Moorrae Kath Jaae 

||1||

- how can you forsake 

that God, you fool! 

Where else will you 

go? ||1||

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ (ਤੇਰਾ ਮਨ) ਹੋਰ ਜਕੱਥੇ 

ਭਟਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ? ॥੧॥

36664 862 pwrbRhm kI 
lwgau syv]

Paarabreham Kee 

Laago Saev ||

Commit yourself to 

the service of the 

Transcendent Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹਾਂ।
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36665 862 gur qy suJY  
inrMjn 
dyv]1]rhwau]

Gur Thae Sujhai 

Niranjan Dhaev 

||1|| Rehaao ||

Through the Guru, one 

understands the 

Immaculate, Divine 

Lord. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ 

ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36666 862 ijin kIey rMg 
Aink prkwr]

Jin Keeeae Rang 

Anik Parakaar ||

He created plays and 

dramas of all sorts;

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਨੇ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਰੂੰਗ 

(-ਰੂਪ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,

36667 862 Epiq prlau  
inmK mJwr]

Oupath Paralo 

Nimakh Majhaar ||

He creates and 

destroys in an instant;

ਿੇਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਰਚਨਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਖ ਦੇ ਿੋਰ ਜਵਚ 

ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,

36668 862 jw kI giq imiq  
khI n jwie]

Jaa Kee Gath Mith 

Kehee N Jaae ||

His state and 

condition cannot be 

described.

ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਜਕ ਉਹ 

ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ 
ਹੈ,

36669 862 so pRBu mn myry 
sdw iDAwie]2]

So Prabh Man 

Maerae Sadhaa 

Dhhiaae ||2||

Meditate forever on 

that God, O my mind. 

||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰ ॥੨॥

36670 862 Awie n jwvY  
inhclu DnI]

Aae N Jaavai 

Nihachal Dhhanee 

||

The unchanging Lord 

does not come or go.

ਹੇ ਮਨ! ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਮਰਦਾ 
ਹੈ।

36671 862 byAMq gunw qw ky 
kyqk gnI]

Baeanth Gunaa 

Thaa Kae Kaethak 

Ganee ||

His Glorious Virtues 

are infinite; how many 

of them can I count?

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜਕਤਨੇ ਕੁ ਗੁਣ 

ਜਗਣਾਂ? ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ।
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36672 863 lwl nwm jw kY 
Bry BMfwr]

Laal Naam Jaa Kai 

Bharae Bhanddaar 

||

His treasure is 

overflowing with the 

rubies of the Name.

ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ-
ਰੂਪ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ 

ਹਨ।
36673 863 sgl Gtw dyvY 

AwDwr]3]

Sagal Ghattaa 

Dhaevai Aadhhaar 

||3||

He gives Support to all 

hearts. ||3||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

36674 863 siq purKu jw ko 
hY nwau]

Sath Purakh Jaa Ko 

Hai Naao ||

The Name is the True 

Primal Being;

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

36675 863 imtih koit AG  
inmK jsu gwau]

Mittehi Kott Agh 

Nimakh Jas Gaao 

||

Millions of sins are 

washed away in an 

instant, singing His 

Praises.

ਉਸ ਦਾ ਿਸ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਗਾਇਆ ਕਰ, (ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ) ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
36676 863 bwl sKweI  

Bgqn ko mIq]

Baal Sakhaaee 

Bhagathan Ko 

Meeth ||

The Lord God is your 

best friend, your 

playmate from earliest 

childhood.

ਉਹ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦਾ) ਮੱੁਢ ਦਾ 
ਸਾਥੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ,

36677 863 pRwn ADwr nwnk 
ihq 
cIq]4]1]3]

Praan Adhhaar 

Naanak Hith 

Cheeth 

||4||1||3||

He is the Support of 

the breath of life; O 

Nanak, He is love, He 

is consciousness. 

||4||1||3||

ਅਤੇ (ਹਰੇਕ ਦੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੇ 
ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ॥੪॥੧॥੩॥

36678 863 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:
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36679 863 nwm sMig kIno 
ibauhwru]

Naam Sang Keeno 

Biouhaar ||

I trade in the Naam, 

the Name of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੁਣ) ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨਾਲ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਵਪਾਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

36680 863 nwmuo hI iesu mn 
kw ADwru]

muo:AONkV hoVy ivcwly bolo Naamuo Hee Eis 

Man Kaa Adhhaar 

||

The Naam is the 

Support of the mind.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਮੇਰੇ) ਇਸ 

ਮਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।

36681 863 nwmo hI iciq 
kInI Et]

Naamo Hee Chith 

Keenee Outt ||

My consciousness 

takes to the Shelter of 

the Naam.

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ (ਿੀਵਨ ਦਾ) ਸਹਾਰਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ।

36682 863 nwmu jpq imtih 
pwp koit]1]

Naam Japath 

Mittehi Paap Kott 

||1||

Chanting the Naam, 

millions of sins are 

erased. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

36683 863 rwis dIeI hir 
eyko nwmu]

dIeI Raas Dheeee Har 

Eaeko Naam ||

The Lord has blessed 

me with the wealth of 

the Naam, the Name 

of the One Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਸਰਮਾਇਆ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਤਾ ਜਕ 

ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ)।

36684 863 mn kw iestu  
gur sMig 
iDAwnu]1]rhwau
]

Man Kaa Eisatt 

Gur Sang Dhhiaan 

||1|| Rehaao ||

The wish of my mind is 

to meditate on the 

Naam, in association 

with the Guru. 

||1||Pause||

(ਹੁਣ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ) ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਪਆਰਾ 
(ਪੂਿਣ-ਿੋਗ ਦੇਵਤਾ ਬਣ 

ਜਗਆ) ਹੈ। (ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਹੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਜਧਆਨ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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36685 863 nwmu hmwry jIA 
kI rwis]

Naam Hamaarae 

Jeea Kee Raas ||

The Naam is the 

wealth of my soul.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ,

36686 863 nwmo sMgI jq 
kq jwq]

Naamo Sangee 

Jath Kath Jaath ||

Wherever I go, the 

Naam is with me.

ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਜਰਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

36687 863 nwmo hI min 
lwgw mITw]

Naamo Hee Man 

Laagaa Meethaa ||

The Naam is sweet to 

my mind.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।

36688 863 jil Qil sB 
mih nwmo 
fITw]2]

Jal Thhal Sabh 

Mehi Naamo 

Ddeethaa ||2||

In the water, on the 

land, and everywhere, 

I see the Naam. ||2||

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ 
(ਹਰੀ ਹੀ) ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

36689 863 nwmy drgh muK 
aujly]

au~jly Naamae Dharageh 

Mukh Oujalae ||

Through the Naam, 

one's face becomes 

radiant in the Court of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰੀਦਾ ਹੈ,

36690 863 nwmy sgly kul 
auDry]

Naamae Sagalae 

Kul Oudhharae ||

Through the Naam, all 

one's generations are 

saved.

ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ 
ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
36691 863 nwim hmwry 

kwrj sID]

Naam Hamaarae 

Kaaraj Seedhh ||

Through the Naam, 

my affairs are resolved.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ-ਕਾਰ ਸਿਲ ਹੋ 

ਰਹੇ ਹਨ।
36692 863 nwm sMig iehu 

mnUAw gID]3]

Naam Sang Eihu 

Manooaa Geedhh 

||3||

My mind is 

accustomed to the 

Naam. ||3||

ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਜਗੱਝ ਜਗਆ ਹੈ ॥੩॥
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36693 863 nwmy hI hm 
inrBau Bey]

Naamae Hee Ham 

Nirabho Bheae ||

Through the Naam, I 

have become fearless.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
36694 863 nwmy Awvn jwvn 

rhy]

Naamae Aavan 

Jaavan Rehae ||

Through the Naam, 

my comings and 

goings have ceased.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
36695 863 guir pUrY myly 

guxqws]

Gur Poorai Maelae 

Gunathaas ||

The Perfect Guru has 

united me with the 

Lord, the treasure of 

virtue.

(ਪਰ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੀ ਸਦਾ) 
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ (ਗੁਰੂ 

ਹੀ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ)।

36696 863 khu nwnk suiK 
shij 
invwsu]4]2]4]

Kahu Naanak Sukh 

Sehaj Nivaas 

||4||2||4||

Says Nanak, I dwell in 

celestial peace. 

||4||2||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥੪॥

36697 863 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

36698 863 inmwny kau jo 
dyqo mwnu]

Nimaanae Ko Jo 

Dhaetho Maan ||

He grants honor to the 

dishonored,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਜਨਮਾਣੇ ਨੂੂੰ  
ਮਾਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

36699 863 sgl BUKy kau  
krqw dwnu]

Sagal Bhookhae 

Ko Karathaa 

Dhaan ||

And gives gifts to all 

the hungry;

ਿੇਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭੁੱ ਜਖਆਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਜ਼ੀ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

36700 863 grB Gor mih  
rwKnhwru]

Garabh Ghor Mehi 

Raakhanehaar ||

He protects those in 

the terrible womb.

ਅਤੇ ਿੇਹੜਾ ਜਭਆਨਕ ਗਰਭ 

ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੈ;
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36701 863 iqsu Twkur kau  
sdw nmskwru]1]

This Thaakur Ko 

Sadhaa 

Namasakaar ||1||

So humbly bow 

forever to that Lord 

and Master. ||1||

ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਇਆ ਕਰ ॥੧॥

36702 863 AYso pRBu mn 
mwih iDAwie]

Aiso Prabh Man 

Maahi Dhhiaae ||

Meditate on such a 

God in your mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ 

ਕਰ,

36703 863 Git AvGit jq 
kqih 
shwie]1]rhwau]

Ghatt Avaghatt 

Jath Kathehi 

Sehaae ||1|| 

Rehaao ||

He shall be your help 

and support 

everywhere, in good 

times and bad. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36704 863 rMku rwau jw kY 
eyk smwin]

Rank Raao Jaa Kai 

Eaek Samaan ||

The beggar and the 

king are all the same 

to Him.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰ) ਜਿਸ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਜਵਚ ਇਕ ਕੂੰਗਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਿਾ ਇੱਕੋ 

ਜਿਹੇ ਹਨ,

36705 863 kIt hsiq sgl 
pUrwn]

Keett Hasath Sagal 

Pooraan ||

He sustains and fulfills 

both the ant and the 

elephant.

ਿ ੋਕੀੜੇ ਹਾਥੀ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

36706 863 bIE pUiC n 
msliq DrY]

n dyl@I dIvw ms-
liq:polw bolo

Beeou Pooshh N 

Masalath Dhharai 

||

He does not consult or 

seek anyone's advice.

ਿੇਹੜਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਕੇ 

(ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ) ਸਾਲਾਹ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
36707 863 jo ikCu krY su 

Awpih krY]2]

Jo Kishh Karai S 

Aapehi Karai ||2||

Whatever He does, He 

does Himself. ||2||

(ਸਗੋਂ) ਿੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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36708 863 jw kw AMqu n 
jwnis koie]

Jaa Kaa Anth N 

Jaanas Koe ||

No one knows His limit. (ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰ) ਜਿਸ 

(ਦੀ ਹਸਤੀ) ਦਾ ਅੂੰਤ ਕੋਈ ਭੀ 
ਿੀਵ ਿਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

36709 863 Awpy Awip 
inrMjnu soie]

Aapae Aap 

Niranjan Soe ||

He Himself is the 

Immaculate Lord.

ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ 
(ਹਰ ਥਾਂ) ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ।

36710 863 Awip Akwru  
Awip inrMkwru]

Aap Akaar Aap 

Nirankaar ||

He Himself is formed, 

and He Himself is 

formless.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ ਉਸ 

ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, 

ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ ਭੀ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ।
36711 863 Gt Gt Git sB 

Gt AwDwru]3]
Gt:polw bolo Ghatt Ghatt Ghatt 

Sabh Ghatt 

Aadhhaar ||3||

In the heart, in each 

and every heart, He is 

the Support of all 

hearts. ||3||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੩॥

36712 863 nwm rMig Bgq 
Bey lwl]

Naam Rang 

Bhagath Bheae 

Laal ||

Through the Love of 

the Naam, the Name 

of the Lord, the 

devotees become His 

Beloveds.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਲਾਲ 

ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

36713 863 jsu krqy sMq 
sdw inhwl]

Jas Karathae Santh 

Sadhaa Nihaal ||

Singing the Praises of 

the Creator, the Saints 

are forever in bliss.

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂੰਤ ਿਨ ਸਦਾ 
ਜਖੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

36714 863 nwm rMig jn rhy 
AGwie]

Naam Rang Jan 

Rehae Aghaae ||

Through the Love of 

the Naam, the Lord's 

humble servants 

remain satisfied.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7524 Published: March 06/ 2014



36715 863 nwnk iqn jn 
lwgY 
pwie]4]3]5]

Naanak Thin Jan 

Laagai Paae 

||4||3||5||

Nanak falls at the feet 

of those humble 

servants of the Lord. 

||4||3||5||

ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥੫॥

36716 863 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

36717 863 jw kY sMig iehu 
mnu inrmlu]

Jaa Kai Sang Eihu 

Man Niramal ||

Associating with them, 

this mind becomes 

immaculate and pure.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹ 

ਸੂੰਤ ਿਨ ਹਨ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਇਹ ਮਨ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

36718 863 jw kY sMig hir 
hir ismrnu]

Jaa Kai Sang Har 

Har Simaran ||

Associating with them, 

one meditates in 

remembrance on the 

Lord, Har, Har.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

(ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲਦਾ) ਹੈ,

36719 863 jw kY sMig  
iklibK hoih 
nws]

Jaa Kai Sang 

Kilabikh Hohi Naas 

||

Associating with them, 

all the sins are erased.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

36720 863 jw kY sMig irdY 
prgws]1]

Jaa Kai Sang Ridhai 

Paragaas ||1||

Associating with them, 

the heart is illumined. 

||1||

ਅਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸੱੁਚੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
36721 863 sy sMqn hir ky  

myry mIq]

Sae Santhan Har 

Kae Maerae 

Meeth ||

Those Saints of the 

Lord are my friends.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ ਤਾਂ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ ਹਨ,
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36722 863 kyvl nwmu 
gweIAY jw kY 
nIq]1]rhwau]

Kaeval Naam 

Gaaeeai Jaa Kai 

Neeth ||1|| 

Rehaao ||

It is their custom to 

sing only the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਜਸਰਫ਼ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਗਾਇਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36723 863 jw kY mMiqR hir 
hir min vsY]

vs:polw bolo Jaa Kai Manthr 

Har Har Man Vasai 

||

By their mantra, the 

Lord, Har, Har, dwells 

in the mind.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

36724 863 jw kY aupdyis  
Brmu Bau nsY]

n`sY Jaa Kai Oupadhaes 

Bharam Bho Nasai 

||

By their teachings, 

doubt and fear are 

dispelled.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ (ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ) ਹਰੇਕ ਡਰ ਹਰੇਕ ਭਰਮ-

ਵਜਹਮ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

36725 863 jw kY kIriq  
inrml swr]

Jaa Kai Keerath 

Niramal Saar ||

By their kirtan, they 

become immaculate 

and sublime.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਅਤੇ ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਹਜਰ-ਕੀਰਤੀ ਵੱਸਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ,

36726 863 jw kI rynu bWCY 
sMswr]2]

Jaa Kee Raen 

Baanshhai Sansaar 

||2||

The world longs for 

the dust of their feet. 

||2||

ਅਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਲੋੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, (ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ ਹਨ) ॥੨॥
36727 863 koit piqq jw kY 

sMig auDwr]

Kott Pathith Jaa 

Kai Sang 

Oudhhaar ||

Millions of sinners are 

saved by associating 

with them.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ ਮੇਰੇ 

ਜਮੱਤਰ ਹਨ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਕਾਰੀਆਂ 

ਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਜਨਸਤਾਰਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

36728 863 eyku inrMkwru jw 
kY nwm ADwr]

Eaek Nirankaar Jaa 

Kai Naam Adhhaar 

||

They have the Support 

of the Name of the 

One Formless Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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36729 863 srb jIAW kw  
jwnY Byau]

Sarab Jeeaaan Kaa 

Jaanai Bhaeo ||

He knows the secrets 

of all beings;

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ (ਦੇ ਜਦਲ) ਦਾ ਭੇਤ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

36730 863 ikRpwinDwn 
inrMjn dyau]3]

Kirapaa Nidhhaan 

Niranjan Dhaeo 

||3||

He is the treasure of 

mercy, the divine 

immaculate Lord. 

||3||

ਿ ੋਜਕਰਪਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਹੈ ॥੩॥

36731 863 pwrbRhm jb Bey 
ikRpwl]

Paarabreham Jab 

Bheae Kirapaal ||

When the Supreme 

Lord God becomes 

merciful,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

36732 863 qb Byty gur swD 
dieAwl]

Thab Bhaettae Gur 

Saadhh Dhaeiaal ||

Then one meets the 

Merciful Holy Guru.

ਤਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦਆਲ ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਤਦੋਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।

36733 864 idnu rYix nwnku 
nwmu iDAwey]

Dhin Rain Naanak 

Naam Dhhiaaeae 

||

Day and night, Nanak 

meditates on the 

Naam.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) ਨਾਨਕ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

36734 864 sUK shj AwnMd  
hir 
nwey]4]4]6]

Sookh Sehaj 

Aanandh Har 

Naaeae 

||4||4||6||

Through the Lord's 

Name, he is blessed 

with peace, poise and 

bliss. ||4||4||6||

ਅਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ (ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੪॥੬॥
36735 864 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:
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36736 864 gur kI mUriq  
mn mih iDAwnu]

Gur Kee Moorath 

Man Mehi 

Dhhiaan ||

Meditate on the image 

of the Guru within 

your mind;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਇਸ) ਮੂਰਤੀ ਦਾ (ਮੇਰੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਧਆਨ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

36737 864 gur kY sbid mMqRü 
mnu mwn]

Gur Kai Sabadh 

Manthra Man 

Maan ||

Let your mind accept 

the Word of the 

Guru's Shabad, and His 

Mantra.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਨੂੂੰ  (ਸਭ ਮੂੰਤਿਾਂ 
ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਮੂੰਤਿ) ਮੂੰਨ ਜਰਹਾ ਹੈ।

36738 864 gur ky crn irdY 
lY Dwrau]

Gur Kae Charan 

Ridhai Lai Dhhaaro 

||

Enshrine the Guru's 

feet within your heart.

(ਤਾਹੀਏ,ਂ ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਲੈ 

ਕੇ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
36739 864 guru pwrbRhmu  

sdw 
nmskwrau]1]

Gur Paarabreham 

Sadhaa 

Namasakaaro 

||1||

Bow in humility 

forever before the 

Guru, the Supreme 

Lord God. ||1||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ (ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦਾ ਰੂਪ ਿਾਣ ਕੇ ਉਸ) ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

36740 864 mq ko Brim BulY  
sMswir]

Math Ko Bharam 

Bhulai Sansaar ||

Let no one wander in 

doubt in the world.

ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਜਕਤੇ 

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ (ਇਹ ਗੱਲ) ਨਾਹ ਭੁੱ ਲ ਿਾਏ,

36741 864 gur ibnu koie n 
auqris 
pwir]1]rhwau]

Gur Bin Koe N 

Outharas Paar 

||1|| Rehaao ||

Without the Guru, no 

one can cross over. 

||1||Pause||

ਜਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਭੀ 
ਿੀਵ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕੇਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

36742 864 BUly kau guir  
mwrig pwieAw]

Bhoolae Ko Gur 

Maarag Paaeiaa ||

The Guru shows the 

Path to those who 

have wandered off.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੁਰਾਹੇ ਿਾ ਰਹੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੀ ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ ਦੇ) ਰਸਤੇ ਉਤੇ (ਸਦਾ) 
ਪਾਇਆ ਹੈ,
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36743 864 Avr iqAwig  
hir BgqI 
lwieAw]

Avar Thiaag Har 

Bhagathee Laaeiaa 

||

He leads them to 

renounce others, and 

attaches them to 

devotional worship of 

the Lord.

ਹੋਰ (ਦੇਵੀ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ) ਛਡਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ ਹੈ।

36744 864 jnm mrn kI  
qRws imtweI]

Janam Maran Kee 

Thraas Mittaaee ||

He obliterates the fear 

of birth and death.

(ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ 
ਸਜਹਮ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

36745 864 gur pUry kI byAMq 
vfweI]2]

Gur Poorae Kee 

Baeanth Vaddaaee 

||2||

The glorious greatness 

of the Perfect Guru is 

endless. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ ॥੨॥

36746 864 gur pRswid aUrD 
kml ibgws]

Gur Prasaadh 

Ooradhh Kamal 

Bigaas ||

By Guru's Grace, the 

inverted heart-lotus 

blossoms forth,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮਾਇਆ ਵਲ) 

ਉਲਜਟਆ ਹੋਇਆ ਜਹਰਦਾ-
ਕੌਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਪਰਤ ਕੇ) ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

36747 864 AMDkwr mih  
BieAw pRgws]

Andhhakaar Mehi 

Bhaeiaa Pragaas ||

And the Light shines 

forth in the darkness.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ (ਸਹੀ ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
36748 864 ijin kIAw so 

gur qy jwinAw]

Jin Keeaa So Gur 

Thae Jaaniaa ||

Through the Guru, 

know the One who 

created you.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ (ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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36749 864 gur ikrpw qy  
mugD mnu 
mwinAw]3]

Gur Kirapaa Thae 

Mugadhh Man 

Maaniaa ||3||

By the Guru's Mercy, 

the foolish mind 

comes to believe. 

||3||

(ਇਹ) ਮੂਰਖ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜਨਾ) ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

36750 864 guru krqw guru 
krxY jogu]

Gur Karathaa Gur 

Karanai Jog ||

The Guru is the 

Creator; the Guru has 

the power to do 

everything.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ (ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ 

ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ) 

ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਿ ੋਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ।

36751 864 guru prmysru hY 
BI hogu]

Gur Paramaesar 

Hai Bhee Hog ||

The Guru is the 

Transcendent Lord; He 

is, and always shall be.

ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੈ, ਿ ੋ(ਪਜਹਲਾਂ ਭੀ ਮੌਿੂਦ ਸੀ) 
ਹੁਣ ਭੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

36752 864 khu nwnk pRiB 
iehY jnweI]

Kahu Naanak 

Prabh Eihai 

Janaaee ||

Says Nanak, God has 

inspired me to know 

this.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ 

(ਜਕ)

36753 864 ibnu gur mukiq  
n pweIAY 
BweI]4]5]7]

Bin Gur Mukath N 

Paaeeai Bhaaee 

||4||5||7||

Without the Guru, 

liberation is not 

obtained, O Siblings of 

Destiny. ||4||5||7||

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅੂੰਧਕਾਰ 

ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 
॥੪॥੫॥੭॥

36754 864 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

36755 864 gurU gurU guru kir 
mn mor]

Guroo Guroo Gur 

Kar Man Mor ||

Chant Guru, Guru, 

Guru, O my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ (ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼) ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖ,
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36756 864 gurU ibnw mY nwhI 
hor]

Guroo Binaa Mai 

Naahee Hor ||

I have no other than 

the Guru.

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ।

36757 864 gur kI tyk rhhu 
idnu rwiq]

Gur Kee Ttaek 

Rehahu Dhin 

Raath ||

I lean upon the 

Support of the Guru, 

day and night.

ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ,

36758 864 jw kI koie n 
mytY dwiq]1]

Jaa Kee Koe N 

Maettai Dhaath 

||1||

No one can decrease 

His bounty. ||1||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥

36759 864 guru prmysru eyko 
jwxu]

Gur Paramaesar 

Eaeko Jaan ||

Know that the Guru 

and the Transcendent 

Lord are One.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਮਝੋ।

36760 864 jo iqsu BwvY so 
prvwxu]1]rhwau
]

Jo This Bhaavai So 

Paravaan ||1|| 

Rehaao ||

Whatever pleases Him 

is acceptable and 

approved. 

||1||Pause||

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਭੀ 
(ਜਸਰ-ਮੱਥੇ) ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36761 864 gur crxI jw kw 
mnu lwgY]

Gur Charanee Jaa 

Kaa Man Laagai ||

One whose mind is 

attached to the Guru's 

feet

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

36762 864 dUKu drdu BRmu qw 
kw BwgY]

Dhookh Dharadh 

Bhram Thaa Kaa 

Bhaagai ||

His pains, sufferings 

and doubts run away.

ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਭਟਕਣਾ ਹਰੇਕ 

ਦੱੁਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

36763 864 gur kI syvw pwey 
mwnu]

Gur Kee Saevaa 

Paaeae Maan ||

Serving the Guru, 

honor is obtained.

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਹਰ ਥਾਂ) ਆਦਰ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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36764 864 gur aUpir sdw 
kurbwnu]2]

Gur Oopar Sadhaa 

Kurabaan ||2||

I am forever a sacrifice 

to the Guru. ||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਹੋ ॥੨॥

36765 864 gur kw drsnu  
dyiK inhwl]

Gur Kaa Dharasan 

Dhaekh Nihaal ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan, I am 

exalted.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਤਨ ਮਨ) 

ਜਖੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

36766 864 gur ky syvk kI  
pUrn Gwl]

Gur Kae Saevak 

Kee Pooran Ghaal 

||

The work of the Guru's 

servant is perfect.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਸਿਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
36767 864 gur ky syvk kau  

duKu n ibAwpY]

Gur Kae Saevak Ko 

Dhukh N Biaapai ||

Pain does not afflict 

the Guru's servant.

ਕੋਈ ਭੀ ਦੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਉਤੇ (ਆਪਣਾ) ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ।

36768 864 gur kw syvku dh 
idis jwpY]3]

Gur Kaa Saevak 

Dheh Dhis Jaapai 

||3||

The Guru's servant is 

famous in the ten 

directions. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

36769 864 gur kI mihmw  
kQnu n jwie]

Gur Kee Mehimaa 

Kathhan N Jaae ||

The Guru's glory 

cannot be described.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

36770 864 pwrbRhmu guru  
rihAw smwie]

Paarabreham Gur 

Rehiaa Samaae ||

The Guru remains 

absorbed in the 

Supreme Lord God.

ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੈ, ਿ ੋਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

36771 864 khu nwnk jw ky 
pUry Bwg]

Kahu Naanak Jaa 

Kae Poorae Bhaag 

||

Says Nanak, one who 

is blessed with perfect 

destiny

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਿਾਗਦੇ 

ਹਨ,
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36772 864 gur crxI qw kw 
mnu lwg 
]4]6]8]

Gur Charanee 

Thaa Kaa Man 

Laag ||4||6||8||

- his mind is attached 

to the Guru's feet. 

||4||6||8||

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬॥੮॥

36773 864 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

36774 864 guru myrI pUjw  
guru goibMdu]

Gur Maeree 

Poojaa Gur 

Gobindh ||

I worship and adore 

my Guru; the Guru is 

the Lord of the 

Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮੇਰਾ) ਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਹੀ) ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ (ਦੇਵ-) 

ਪੂਿਾ ਹੈ, (ਮੇਰਾ) ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

(ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ।
36775 864 guru myrw 

pwrbRhmu guru 
BgvMqu]

Gur Maeraa 

Paarabreham Gur 

Bhagavanth ||

My Guru is the 

Supreme Lord God; 

the Guru is the Lord 

God.

ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਰੂਪ) ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੜੀ ਸਮਰਥਾ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

36776 864 guru myrw dyau  
AlK AByau]

Gur Maeraa 

Dhaeo Alakh 

Abhaeo ||

My Guru is divine, 

invisible and 

mysterious.

ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

36777 864 srb pUj crn 
gur syau]1]

Sarab Pooj Charan 

Gur Saeo ||1||

I serve at the Guru's 

feet, which are 

worshipped by all. 

||1||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੂਿਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7533 Published: March 06/ 2014



36778 864 gur ibnu Avru 
nwhI mY Qwau]

Gur Bin Avar 

Naahee Mai 

Thhaao ||

Without the Guru, I 

have no other place at 

all.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ (ਜਿਸ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਸਕਾਂ।

36779 864 An idnu jpau  
gurU gur 
nwau]1]rhwau]

Anadhin Japo 

Guroo Gur Naao 

||1|| Rehaao ||

Night and day, I chant 

the Name of Guru, 

Guru. ||1||Pause||

ਸੋ) ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਿਪਦਾ ਹਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ 

ਤੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36780 864 guru myrw igAwnu  
guru irdY iDAwnu]

Gur Maeraa Giaan 

Gur Ridhai 

Dhhiaan ||

The Guru is my 

spiritual wisdom, the 

Guru is the meditation 

within my heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

(ਸਦਾ ਮੇਰੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ 
ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ।

36781 864 guru gopwlu purKu 
Bgvwnu]

Gur Gopaal Purakh 

Bhagavaan ||

The Guru is the Lord of 

the World, the Primal 

Being, the Lord God.

ਗੁਰੂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ 

ਿ ੋਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ।

36782 864 gur kI srix  
rhau kr joir]

Gur Kee Saran 

Reho Kar Jor ||

With my palms 

pressed together, I 

remain in the Guru's 

Sanctuary.

ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਸਦਾ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

36783 864 gurU ibnw mY nwhI 
horu]2]

Guroo Binaa Mai 

Naahee Hor ||2||

Without the Guru, I 

have no other at all. 

||2||

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ ॥੨॥

36784 864 guru boihQu qwry 
Bv pwir]

Gur Bohithh 

Thaarae Bhav Paar 

||

The Guru is the boat 

to cross over the 

terrifying world-ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਿੋ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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36785 864 gur syvw jm qy 
Cutkwir]

Gur Saevaa Jam 

Thae Shhuttakaar 

||

Serving the Guru, one 

is released from the 

Messenger of Death.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਿਮਾਂ (ਦੇ 

ਡਰ) ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

36786 864 AMDkwr mih gur 
mMqRü aujwrw]

Andhhakaar Mehi 

Gur Manthra 

Oujaaraa ||

In the darkness, the 

Guru's Mantra shines 

forth.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਹੀ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਚਾਨਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

36787 864 gur kY sMig sgl 
insqwrw ]3]

Gur Kai Sang Sagal 

Nisathaaraa ||3||

With the Guru, all are 

saved. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

36788 864 guru pUrw pweIAY 
vfBwgI]

Gur Pooraa 

Paaeeai 

Vaddabhaagee ||

The Perfect Guru is 

found, by great good 

fortune.

ਹੇ ਭਾਈ! ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

36789 864 gur kI syvw dUKu  
n lwgI]

Gur Kee Saevaa 

Dhookh N Laagee 

||

Serving the Guru, pain 

does not afflict 

anyone.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

36790 864 gur kw sbdu n 
mytY koie]

Gur Kaa Sabadh N 

Maettai Koe ||

No one can erase the 

Word of the Guru's 

Shabad.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਵੱਸ ਪਏ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਉਿਾਰੇ 

ਨੂੂੰ ) ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
36791 864 guru nwnku nwnku 

hir 
soie]4]7]9]

Gur Naanak 

Naanak Har Soe 

||4||7||9||

Nanak is the Guru; 

Nanak is the Lord 

Himself. ||4||7||9||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ 

॥੪॥੭॥੯॥
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36792 865 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

36793 865 rwm rwm sMig  
kir ibauhwr]

Raam Raam Sang 

Kar Biouhaar ||

Deal and trade only 

with the Lord, Raam, 

Raam.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਵਣਿ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ (ਦੇ 

ਸਰਮਾਏ) ਨਾਲ (ਜਸਮਰਨ ਦਾ) 
ਵਣਿ ਕਜਰਆ ਕਰ।

36794 865 rwm rwm rwm  
pRwn ADwr]

Raam Raam Raam 

Praan Adhhaar ||

The Lord, Raam, 

Raam, Raam, is the 

Support of the breath 

of life.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲੈ।

36795 865 rwm rwm rwm  
kIrqnu gwie]

Raam Raam Raam 

Keerathan Gaae ||

Sing the Kirtan of the 

Praises of the Lord, 

Raam, Raam, Raam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਜਰਆ ਕਰ,

36796 865 rmq rwmu sB 
rihE smwie]1]

Ramath Raam 

Sabh Rehiou 

Samaae ||1||

The Lord is ever-

present, all-pervading. 

||1||

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ ॥੧॥

36797 865 sMq jnw imil  
bolhu rwm]

Santh Janaa Mil 

Bolahu Raam ||

Joining the humble 

Saints, chant the 

Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ 

ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ।
36798 865 sB qy inrml  

pUrn 
kwm]1]rhwau]

Sabh Thae Niramal 

Pooran Kaam 

||1|| Rehaao ||

This is the most 

immaculate and 

perfect occupation of 

all. ||1||Pause||

ਇਹ ਕੂੰਮ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਪਜਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਲ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

36799 865 rwm rwm Dnu  
sMic BMfwr]

Raam Raam 

Dhhan Sanch 

Bhanddaar ||

Gather the treasure, 

the wealth of the Lord, 

Raam, Raam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ 

ਲੈ,
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36800 865 rwm rwm rwm  
kir Awhwr]

Raam Raam Raam 

Kar Aahaar ||

Let your sustenance 

be the Lord, Raam, 

Raam, Raam.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾ ਲੈ।

36801 865 rwm rwm vIsir  
nhI jwie]

Raam Raam 

Veesar Nehee Jaae 

||

Never forget the Lord, 

Raam, Raam.

(ਵੇਖੀਂ!) ਜਕਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਤੈਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਲ ਨਾਹ ਿਾਏ,

36802 865 kir ikrpw guir  
dIAw bqwie]2]

Kar Kirapaa Gur 

Dheeaa Bathaae 

||2||

In His Mercy, the Guru 

has revealed this to 

me. ||2||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹ ਗੱਲ) ਦੱਸ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੨॥

36803 865 rwm rwm rwm  
sdw shwie]

Raam Raam Raam 

Sadhaa Sehaae ||

The Lord, Raam, 

Raam, Raam, is always 

our help and support.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

36804 865 rwm rwm rwm  
ilv lwie]

Raam Raam Raam 

Liv Laae ||

Embrace love for the 

Lord, Raam, Raam, 

Raam.

ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖ।

36805 865 rwm rwm jip  
inrml Bey]

Raam Raam Jap 

Niramal Bheae ||

Through the Lord, 

Raam, Raam, Raam, I 

have become 

immaculate.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ 

ਕੇ ਿੀਵ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

36806 865 jnm jnm ky  
iklibK gey]3]

Janam Janam Kae 

Kilabikh Geae 

||3||

The sins of countless 

incarnations have 

been taken away. 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
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36807 865 rmq rwm jnm 
mrxu invwrY]

Ramath Raam 

Janam Maran 

Nivaarai ||

Uttering the Lord's 

Name, birth and death 

are finished.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ) ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) 

ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
36808 865 aucrq rwm BY 

pwir auqwrY]
au~crq Oucharath Raam 

Bhai Paar 

Outhaarai ||

Repeating the Lord's 

Name, one crosses 

over the terrifying 

world-ocean.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਜਦਆਂ 

(ਪਿਭੂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਸਜਹਮ (-ਭਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

36809 865 sB qy aUc rwm 
prgws]

Sabh Thae Ooch 

Raam Paragaas ||

The Luminous Lord is 

the highest of all.

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ 
ਚਾਨਣ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਪੈਦਾ 
ਕਰ,

36810 865 inis bwsur jip  
nwnk 
dws]4]8]10]

Nis Baasur Jap 

Naanak Dhaas 

||4||8||10||

Night and day, servant 

Nanak meditates on 

Him. ||4||8||10||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ 

॥੪॥੮॥੧੦॥

36811 865 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

36812 865 aun kau Ksim 
kInI Twkhwry]

Oun Ko Khasam 

Keenee 

Thaakehaarae ||

My Lord and Master 

has held back the five 

demons.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ (ਪੂੰਿਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ) ਨੂੂੰ  
ਵਰਜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਹਾਰ ਮੂੰਨ 

ਗਏ।
36813 865 dws sMg qy mwir 

ibdwry]

Dhaas Sang Thae 

Maar Bidhaarae ||

He conquered them, 

and scared them away 

from the Lord's slave.

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ (ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮਾਰ ਕੇ ਭਿਾ ਜਦੱਤਾ।
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36814 865 goibMd Bgq kw  
mhlu n pwieAw]

Gobindh Bhagath 

Kaa Mehal N 

Paaeiaa ||

They cannot find the 

mansion of the Lord's 

devotee.

ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਨਾਹ 

ਸਕੇ,

36815 865 rwm jnw imil  
mMglu 
gwieAw]1]

Raam Janaa Mil 

Mangal Gaaeiaa 

||1||

Joining together, the 

Lord's humble 

servants sing the 

songs of joy. ||1||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ (ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਜਵਆ ਹੈ ॥੧॥

36816 865 sgl isRsit ky  
pMc iskdwr]

Sagal Srisatt Kae 

Panch Sikadhaar ||

The five demons are 

the rulers of the whole 

world,

ਹੇ ਭਾਈ! (ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਲੋਭ, 

ਮੋਹ, ਅਹੂੰਕਾਰ-ਇਹ) ਪੂੰਿ 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹਨ।
36817 865 rwm Bgq ky  

pwnIhwr]1]rhw
au]

Raam Bhagath Kae 

Paaneehaar ||1|| 

Rehaao ||

But they are just 

water-carriers for the 

Lord's devotee. 

||1||Pause||

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨੌਕਰ ਹੋ 

ਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36818 865 jgq pws qy lyqy 
dwnu]

Jagath Paas Thae 

Laethae Dhaan ||

They collect taxes 

from the world,

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਪੂੰਿ ਚੌਧਰੀ 
ਦੁਨੀਆ (ਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਪਾਸੋਂ ਡੂੰਨ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

36819 865 goibMd Bgq kau  
krih slwmu]

Gobindh Bhagath 

Ko Karehi Salaam 

||

But they bow in 

subservience to God's 

devotees.

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

36820 865 lUit lyih swkq 
piq Kovih]

piq:polw bolo Loott Laehi 

Saakath Path 

Khovehi ||

They plunder and 

dishonor the faithless 

cynics,

ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੁੜੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਲੁੱ ਟ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, (ਸਾਕਤ ਇਥੇ ਆਪਣੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
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36821 865 swD jnw pg  
mil mil 
Dovih]2]

pg:polw bolo Saadhh Janaa Pag 

Mal Mal Dhhovehi 

||2||

But they massage and 

wash the feet of the 

Holy. ||2||

ਪਰ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ 

ਪੈਰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

36822 865 pMc pUq jxy iek 
mwie]

Panch Pooth Janae 

Eik Maae ||

The One Mother gave 

birth to the five sons,

(ਇਹ ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿੇ ਪੱੁਤਰ 

ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

36823 865 auqBuj Kylu kir  
jgq ivAwie]

Outhabhuj Khael 

Kar Jagath Viaae ||

And began the play of 

the created world.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ) 

ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਤਭੁਿ ਆਜਦਕ 

ਖੇਡ ਰਚਾ ਕੇ ਇਹ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ।

36824 865 qIin guxw kY 
sMig ric rsy]

Theen Gunaa Kai 

Sang Rach Rasae ||

With the three 

qualities joined 

together, they 

celebrate.

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਜਮਕ ਹੋ 

ਕੇ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।

36825 865 ien kau Coif  
aUpir jn 
bsy]3]

Ein Ko Shhodd 

Oopar Jan Basae 

||3||

Renouncing these 

three qualities, the 

Lord's humble 

servants rise above 

them. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ॥੩॥

36826 865 kir ikrpw jn 
lIey Cfwie]

Kar Kirapaa Jan 

Leeeae Shhaddaae 

||

In His Mercy, He saves 

His humble servants.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕਰ 

ਕੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਬਚਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

36827 865 ijs ky sy iqin 
rKy htwie]

Jis Kae Sae Thin 

Rakhae Hattaae ||

They belong to Him, 

and so He saves them 

by driving out the five.

(ਇਹ ਕਾਮਾਜਦਕ) ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) 
ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਪਰੇ ਰੋਕ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।
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36828 865 khu nwnk Bgiq 
pRB swru]

Kahu Naanak 

Bhagath Prabh 

Saar ||

Says Nanak, devotion 

to God is noble and 

sublime.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਜਰਆ ਕਰ।

36829 865 ibnu BgqI sB 
hoie 
KuAwru]4]9]11
]

Bin Bhagathee 

Sabh Hoe Khuaar 

||4||9||11||

Without devotion, all 

just waste away 

uselessly. 

||4||9||11||

ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
(ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ 

ਕੇ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੯॥੧੧॥

36830 865 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

36831 865 kil klys imty  
hir nwie]

Kal Kalaes Mittae 

Har Naae ||

Suffering and troubles 

are eradicated by the 

Lord's Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਝਗੜੇ-ਬਖੇੜੇ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
36832 865 duK ibnsy suK 

kIno Twau]

Dhukh Binasae 

Sukh Keeno Thaao 

||

Pain is dispelled, and 

peace takes its place.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਟਕਾਣਾ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

36833 865 jip jip AMimRq 
nwmu AGwey]

Jap Jap Anmrith 

Naam Aghaaeae ||

Meditating, chanting 

the Ambrosial Naam, 

the Name of the Lord, 

I am satisfied.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ (ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

36834 865 sMq pRswid sgl 
Pl pwey]1]

Santh Prasaadh 

Sagal Fal Paaeae 

||1||

By the Grace of the 

Saints, I have received 

all fruitful rewards. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
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36835 865 rwm jpq jn 
pwir pry]

Raam Japath Jan 

Paar Parae ||

Meditating on the 

Lord, His humble 

servant is carried 

across,

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

36836 865 jnm jnm ky 
pwp 
hry]1]rhwau]

Janam Janam Kae 

Paap Harae ||1|| 

Rehaao ||

And the sins of 

countless incarnations 

are taken away. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36837 865 gur ky crn irdY 
auir Dwry]

Gur Kae Charan 

Ridhai Our 

Dhhaarae ||

I have enshrined the 

Guru's feet within my 

heart,

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
36838 865 Agin swgr qy  

auqry pwry]

Agan Saagar Thae 

Outharae Paarae 

||

And crossed over the 

ocean of fire.

(ਪੂਰੀ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ), ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

36839 865 jnm mrx sB 
imtI aupwiD]

Janam Maran 

Sabh Mittee 

Oupaadhh ||

All the painful diseases 

of birth and death 

have been eradicated.

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਬਖੇੜਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ,

36840 865 pRB isau lwgI 
shij smwiD]2]

Prabh Sio Laagee 

Sehaj Samaadhh 

||2||

I am attached to God 

in celestial Samaadhi. 

||2||

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

36841 865 Qwn QnMqir eyko 
suAwmI]

Thhaan 

Thhananthar 

Eaeko Suaamee ||

In all places and 

interspaces, the One, 

our Lord and Master is 

contained.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ,
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36842 865 sgl Gtw kw 
AMqrjwmI]

Sagal Ghattaa Kaa 

Antharajaamee ||

He is the Inner-knower 

of all hearts.

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

36843 865 kir ikrpw jw 
kau miq dyie]

Kar Kirapaa Jaa Ko 

Math Dhaee ||

One whom the Lord 

blesses with 

understanding,

ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,

36844 865 AwT phr pRB 
kw nwau lyie]3]

Aath Pehar Prabh 

Kaa Naao Laee 

||3||

Chants the Name of 

God, twenty-four 

hours a day. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

36845 865 jw kY AMqir vsY 
pRBu Awip]

Jaa Kai Anthar 

Vasai Prabh Aap ||

Deep within, God 

Himself abides;

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ ਆ 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

36846 865 qw kY ihrdY hoie 
pRgwsu]

Thaa Kai Hiradhai 

Hoe Pragaas ||

Within his heart, the 

Divine Light shines 

forth.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
36847 865 Bgiq Bwie hir 

kIrqnu krIAY]

Bhagath Bhaae 

Har Keerathan 

Kareeai ||

With loving devotion, 

sing the Kirtan of the 

Lord's Praises.

ਹੇ ਭਾਈ! ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

36848 865 jip pwrbRhmu  
nwnk 
insqrIAY]4]10
]12]

Jap Paarabreham 

Naanak 

Nisathareeai 

||4||10||12||

Meditate on the 

Supreme Lord God, O 

Nanak, and you shall 

be saved. 

||4||10||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੦॥੧੨॥

36849 865 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:
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36850 866 gur ky crnkml 
nmskwir]

Gur Kae Charan 

Kamal 

Namasakaar ||

Bow in humility to the 

lotus feet of the Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜਸਰ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

36851 866 kwmu kRoDu iesu 
qn qy mwir]

Kaam Krodhh Eis 

Than Thae Maar ||

Eliminate sexual desire 

and anger from this 

body.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ) 
ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਕਾਮ ਅਤੇ 

ਕਿੋਧ (ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਮੁਕਾ।

36852 866 hoie rhIAY sgl 
kI rInw]

Hoe Reheeai Sagal 

Kee Reenaa ||

Be the dust of all, ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਹੋ ਕੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

36853 866 Git Git 
rmeIAw sB mih 
cInw]1]

Git:polw bolo[ r-
meIAw

Ghatt Ghatt 

Rameeaa Sabh 

Mehi Cheenaa 

||1||

And see the Lord in 

each and every heart, 

in all. ||1||

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ 
ਵੇਖ ॥੧॥

36854 866 ien ibiD rmhu  
gopwl guoibMdu]

Ein Bidhh Ramahu 

Gopaal Guobindh 

||

In this way, dwell 

upon the Lord of the 

World, the Lord of the 

Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਕ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਰਹੋ,

36855 866 qnu Dnu pRB kw  
pRB kI 
ijMdu]1]rhwau]

Than Dhhan Prabh 

Kaa Prabh Kee 

Jindh ||1|| 

Rehaao ||

My body and wealth 

belong to God; my 

soul belongs to God. 

||1||Pause||

(ਜਕ) ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ , ਇਸ ਧਨ 

ਨੂੂੰ , ਪਿਭੂ ਦਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ 

ਿਾਣ,ੋ ਇਸ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮਝੋ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

36856 866 AwT phr hir 
ky gux gwau]

Aath Pehar Har 

Kae Gun Gaao ||

Twenty-four hours a 

day, sing the Glorious 

Praises of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ।
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36857 866 jIA pRwn ko iehY 
suAwau]

Jeea Praan Ko 

Eihai Suaao ||

This is the purpose of 

human life.

ਤੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ-ਿਾਨ ਦਾ (ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ) ਇਹੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ) 
ਮਨੋਰਥ ਹੈ।

36858 866 qij AiBmwnu  
jwnu pRBu sMig]

Thaj Abhimaan 

Jaan Prabh Sang ||

Renounce your 

egotistical pride, and 

know that God is with 

you.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਸਮਝ।

36859 866 swD pRswid hir 
isau mnu rMig]2]

Saadhh Prasaadh 

Har Sio Man Rang 

||2||

By the Grace of the 

Holy, let your mind be 

imbued with the 

Lord's Love. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ) ਨਾਲ ਰੂੰਗ ਲੈ ॥੨॥

36860 866 ijin qUM kIAw  
iqs kau jwnu]

Jin Thoon Keeaa 

This Ko Jaan ||

Know the One who 

created you,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖ।
36861 866 AwgY drgh pwvY 

mwnu]

Aagai Dharageh 

Paavai Maan ||

And in the world 

hereafter you shall be 

honored in the Court 

of the Lord.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਉੱਦਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਅਗਾਂਹ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
36862 866 mnu qnu inrml  

hoie inhwlu]

Man Than Niramal 

Hoe Nihaal ||

Your mind and body 

will be immaculate 

and blissful;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ ਤਨ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ 

ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭੀ 
ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

36863 866 rsnw nwmu jpq  
gopwl]3]

Rasanaa Naam 

Japath Gopaal 

||3||

Chant the Name of the 

Lord of the Universe 

with your tongue. 

||3||

ਿਦੋਂ ਿੀਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦੀ ਹੈ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7545 Published: March 06/ 2014



36864 866 kir ikrpw myry 
dIn dieAwlw]

Kar Kirapaa 

Maerae Dheen 

Dhaeiaalaa ||

Grant Your Kind 

Mercy, O my Lord, 

Merciful to the meek.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਮੇਹਰ ਕਰ।

36865 866 swDU kI mnu mMgY 
rvwlw]

Saadhhoo Kee 

Man Mangai 

Ravaalaa ||

My mind begs for the 

dust of the feet of the 

Holy.

(ਮੇਰਾ) ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ।

36866 866 hohu dieAwl dyhu 
pRB dwnu]

Hohu Dhaeiaal 

Dhaehu Prabh 

Dhaan ||

Be merciful, and bless 

me with this gift,

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਨਾਨਕ ਉਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ੈਰ 

ਪਾ,
36867 866 nwnku jip jIvY  

pRB 
nwmu]4]11]13]

Naanak Jap Jeevai 

Prabh Naam 

||4||11||13||

That Nanak may live, 

chanting God's Name. 

||4||11||13||

ਜਕ (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਰਹੇ ॥੪॥੧੧॥੧੩॥

36868 866 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

36869 866 DUp dIp syvw 
gopwl]

Dhhoop Dheep 

Saevaa Gopaal ||

My incense and lamps 

are my service to the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਲੋਕ 

ਦੇਵੀ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ ਪੂਿਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਧੂਪ ਧੁਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਵੇ 
ਬਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ 'ਧੂਪ ਦੀਪ' ਦੀ 
ਜਕਿਆ ਹੈ,
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36870 866 Aink bwr bMdn 
krqwr]

Anik Baar 

Bandhan 

Karathaar ||

Time and time again, I 

humbly bow to the 

Creator.

(ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 

ਮਾਨੋ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਸਰ ਜਨਵਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।

36871 866 pRB kI srix 
ghI sB 
iqAwig]

Prabh Kee Saran 

Gehee Sabh 

Thiaag ||

I have renounced 

everything, and 

grasped the Sanctuary 

of God.

ਉਹ (ਧੂਪ ਦੀਪ ਆਜਦਕ ਵਾਲੀ) 
ਸਾਰੀ ਜਕਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

36872 866 gur supRsMn Bey 
vf Bwig]1]

supRsMn Gur Suprasann 

Bheae Vadd Bhaag 

||1||

By great good fortune, 

the Guru has become 

pleased and satisfied 

with me. ||1||

(ਇਉਂ ਉਸ) ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰਬਾਨ 

ਹੋ ਪਏ ਹਨ ॥੧॥

36873 866 AwT phr 
gweIAY goibMdu]

Aath Pehar 

Gaaeeai Gobindh 

||

Twenty-four hours a 

day, I sing of the Lord 

of the Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

36874 866 qnu Dnu pRB kw  
pRB kI 
ijMdu]1]rhwau]

Than Dhhan Prabh 

Kaa Prabh Kee 

Jindh ||1|| 

Rehaao ||

My body and wealth 

belong to God; my 

soul belongs to God. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ 

ਅਤੇ ਧਨ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36875 866 hir gux rmq  
Bey AwnMd]

Har Gun Ramath 

Bheae Aanandh ||

Chanting the Glorious 

Praises of the Lord, I 

am in bliss.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਜਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

36876 866 pwrbRhm pUrn 
bKsMd]

Paarabreham 

Pooran 

Bakhasandh ||

The Supreme Lord 

God is the Perfect 

Forgiver.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਅਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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36877 866 kir ikrpw jn 
syvw lwey]

Kar Kirapaa Jan 

Saevaa Laaeae ||

Granting His Mercy, 

He has linked His 

humble servants to His 

service.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ,

36878 866 jnm mrx duK 
myit imlwey]2]

Janam Maran 

Dhukh Maett 

Milaaeae ||2||

He has rid me of the 

pains of birth and 

death, and merged me 

with Himself. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 

ਮਰਨ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਜਮਟਾ 
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

36879 866 krm Drm iehu 
qqu igAwnu]

Karam Dhharam 

Eihu Thath Giaan 

||

This is the essence of 

karma, righteous 

conduct and spiritual 

wisdom,

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹੀ ਹੈ ਧਾਰਜਮਕ 

ਕਰਮ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ 

ਜਗਆਨ,

36880 866 swDsMig jpIAY 
hir nwmu]

Saadhhasang 

Japeeai Har Naam 

||

To chant the Lord's 

Name in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

(ਿੋ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣਾ ਹੈ।

36881 866 swgr qir boihQ 
pRB crx]

Saagar Thar 

Bohithh Prabh 

Charan ||

God's Feet are the 

boat to cross over the 

world-ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਸ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ,

36882 866 AMqrjwmI pRB 
kwrx krx]3]

Antharajaamee 

Prabh Kaaran 

Karan ||3||

God, the Inner-

knower, is the Cause 

of causes. ||3||

ਿ ੋਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਗਤ ਦੇ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥

36883 866 rwiK lIey ApnI 
ikrpw Dwir]

Raakh Leeeae 

Apanee Kirapaa 

Dhhaar ||

Showering His Mercy, 

He Himself has saved 

me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,
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36884 866 pMc dUq Bwgy 
ibkrwl]

Panch Dhooth 

Bhaagae Bikaraal 

||

The five hideous 

demons have run 

away.

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿੇ ਡਰਾਉਣੇ 
ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭੱਿ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
36885 866 jUAY jnmu n 

kbhU hwir]

Jooai Janam N 

Kabehoo Haar ||

Do not lose your life in 

the gamble.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਿੂਏ 

ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਕਦੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਦਾ,

36886 866 nwnk kw AMgu 
kIAw  
krqwir]4]12]
14]

Naanak Kaa Ang 

Keeaa Karathaar 

||4||12||14||

The Creator Lord has 

taken Nanak's side. 

||4||12||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਪੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੨॥੧੪॥

36887 866 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

36888 866 kir ikrpw suK 
And kryie]

kry-ie Kar Kirapaa Sukh 

Anadh Karaee ||

In His Mercy, He has 

blessed me with peace 

and bliss.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਪਿਭੂ) ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਦੀ ਸਰਣ ਪੈਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਆਤਜਮਕ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
36889 866 bwlk rwiK lIey 

gurdyiv]

Baalak Raakh 

Leeeae Guradhaev 

||

The Divine Guru has 

saved His child.

ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਸਦਾ 
ਹੀ ਸਰਣ-ਪਏ ਆਪਣ)ੇ ਬੱਜਚਆਂ 

ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
36890 866 pRB ikrpwl 

dieAwl guoibMd]

Prabh Kirapaal 

Dhaeiaal 

Guobindh ||

God is kind and 

compassionate; He is 

the Lord of the 

Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ 
ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਹੈ,

36891 866 jIA jMq sgly 
bKisMd]1]

bK-isMd Jeea Janth Sagalae 

Bakhasindh ||1||

He forgives all beings 

and creatures. ||1||

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥
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36892 866 qyrI srix pRB 
dIn dieAwl]

Thaeree Saran 

Prabh Dheen 

Dhaeiaal ||

I seek Your Sanctuary, 

O God, O Merciful to 

the meek.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਅਸੀਂ ਿੀਵ) ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਆਸਰੇ ਹਾਂ।
36893 866 pwrbRhm jip 

sdw 
inhwl]1]rhwau]

Paarabreham Jap 

Sadhaa Nihaal 

||1|| Rehaao ||

Meditating on the 

Supreme Lord God, I 

am forever in ecstasy. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) 

ਿਪ ਕੇ ਸਦਾ ਜਖੜੇ ਰਜਹ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36894 866 pRB dieAwl  
dUsr koeI nwhI]

Prabh Dhaeiaal 

Dhoosar Koee 

Naahee ||

There is no other like 

the Merciful Lord God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਇਆ 

ਦਾ ਸੋਮਾ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

36895 866 Gt Gt AMqir  
srb smwhI]

Ghatt Ghatt 

Anthar Sarab 

Samaahee ||

He is contained deep 

within each and every 

heart.

ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ।
36896 866 Apny dws kw  

hlqu plqu 
svwrY]

Apanae Dhaas Kaa 

Halath Palath 

Savaarai ||

He embellishes His 

slave, here and 

hereafter.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 

ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

36897 866 piqq pwvn pRB 
ibrdu qum@wrY]2]

Pathith Paavan 

Prabh Biradh 

Thumhaarai ||2||

It is Your nature, God, 

to purify sinners. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ ਮੱੁਢ-

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੁਭਾਉ ਹੈ 

ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਸੱੁਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੨॥
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36898 866 AauKD koit  
ismir goibMd]

Aoukhadhh Kott 

Simar Gobindh ||

Meditation on the 

Lord of the Universe is 

the medicine to cure 

millions of illnesses.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ 
ਕਿੋੜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਦੇ ਬਰਾਬਰ) 

ਹੈ।

36899 866 qMqu mMqu BjIAY 
BgvMq]

BjIA:polw bolo Thanth Manth 

Bhajeeai 

Bhagavanth ||

My Tantra and Mantra 

is to meditate, to 

vibrate upon the Lord 

God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ 

(ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ) ਤੂੰਤਿ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮੂੰਤਿ ਹੈ।
36900 866 rog sog imty pRB 

iDAwey]

Rog Sog Mittae 

Prabh Dhhiaaeae 

||

Illnesses and pains are 

dispelled, meditating 

on God.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ 

ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
36901 866 mn bWCq pUrn 

Pl pwey]3]

Man Baanshhath 

Pooran Fal Paaeae 

||3||

The fruits of the 

mind's desires are 

fulfilled. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ-ਮੂੰ ਗੇ 

ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

36902 866 krn kwrn 
smrQ dieAwr]

smr`Q Karan Kaaran 

Samarathh 

Dhaeiaar ||

He is the Cause of 

causes, the All-

powerful Merciful 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਗਤ 

ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਹੈ।

36903 866 srb inDwn mhw 
bIcwr]

Sarab Nidhhaan 

Mehaa Beechaar 

||

Contemplating Him is 

the greatest of all 

treasures.

ਉਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਨਾ ਹੀ (ਿੀਵ ਵਾਸਤੇ) ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ।
36904 866 nwnk bKis lIey  

pRiB Awip]

Naanak Bakhas 

Leeeae Prabh Aap 

||

God Himself has 

forgiven Nanak;

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਉੇਤੇ ਸਦਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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36905 866 sdw sdw eyko 
hir 
jwip]4]13]15
]

Sadhaa Sadhaa 

Eaeko Har Jaap 

||4||13||15||

Forever and ever, he 

chants the Name of 

the One Lord. 

||4||13||15||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ ॥੪॥੧੩॥੧੫॥

36906 866 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

36907 866 hir hir nwmu  
jphu myry mIq]

Har Har Naam 

Japahu Maerae 

Meeth ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, O my 

friend.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਜਪਆ ਕਰ,

36908 867 inrml hoie 
qum@wrw cIq]

Niramal Hoe 

Thumhaaraa 

Cheeth ||

Your consciousness 

shall become 

immaculate and pure.

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਤੇਰਾ 
ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਇਗਾ।

36909 867 mn qn kI sB 
imtY blwie]

Man Than Kee 

Sabh Mittai Balaae 

||

All the misfortunes of 

your mind and body 

shall be taken away,

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ) ਮਨ 

ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਬਪਤਾ 
ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

36910 867 dUKu AMDyrw sglw 
jwie]1]

Dhookh 

Andhhaeraa 

Sagalaa Jaae ||1||

And all your pain and 

darkness will be 

dispelled. ||1||

ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਸਾਰਾ 
ਹਨੇਰਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

36911 867 hir gux gwvq  
qrIAY sMswru]

Har Gun Gaavath 

Thareeai Sansaar 

||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

cross over the world-

ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਜਦਆਂ ਗਾਂਜਦਆਂ ਸੂੰਸਾਰ (-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ,
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36912 867 vfBwgI pweIAY  
purKu 
Apwru]1]rhwau]

Vadd Bhaagee 

Paaeeai Purakh 

Apaar ||1|| 

Rehaao ||

By great good fortune, 

one attains the Infinite 

Lord, the Primal Being. 

||1||Pause||

(ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

36913 867 jo jnu krY 
kIrqnu gopwl]

Jo Jan Karai 

Keerathan Gopaal 

||

The Messenger of 

Death cannot even 

touch that humble 

being,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

36914 867 iqs kau poih n 
skY jmkwlu]

This Ko Pohi N 

Sakai Jamakaal ||

Who sings the Kirtan 

of the Lord's Praises.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

36915 867 jg mih AwieAw  
so prvwxu]

j`g Jag Mehi Aaeiaa 

So Paravaan ||

The Gurmukh realizes 

his Lord and Master;

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ 

ਆਉਣਾ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

36916 867 gurmuiK Apnw 
Ksmu pCwxu]2]

Guramukh Apanaa 

Khasam Pashhaan 

||2||

His coming into this 

world is approved. 

||2||

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾਈ 

ਰੱਖ ॥੨॥
36917 867 hir gux gwvY  

sMq pRswid]

Har Gun Gaavai 

Santh Prasaadh ||

He sings the Glorious 

Praises of the Lord, by 

the Grace of the Saints;

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

36918 867 kwm kRoD imtih 
aunmwd]

(aunmwd)hMkwr, 
kmlpuxw

Kaam Krodhh 

Mittehi 

Ounamaadh ||

His sexual desire, 

anger and madness 

are eradicated.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

(ਆਜਦਕ) ਝੱਲ-ਪੁਣੇ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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36919 867 sdw hjUir jwxu 
BgvMq]

Sadhaa Hajoor 

Jaan Bhagavanth 

||

He knows the Lord 

God to be ever-

present.

(ਹੇ ਜਮੱਤਰ!) ਭਗਵਾਨ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ 
ਸਮਜਝਆ ਕਰ।

36920 867 pUry gur kw pUrn 
mMq]3]

Poorae Gur Kaa 

Pooran Manth 

||3||

This is the Perfect 

Teaching of the 

Perfect Guru. ||3||

ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ (ਉਸ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ) ॥੩॥

36921 867 hir Dnu Kwit  
kIey BMfwr]

Har Dhhan Khaatt 

Keeeae Bhanddaar 

||

He earns the treasure 

of the Lord's wealth.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਧਨ 

ਖੱਟ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲਏ,

36922 867 imil siqgur  
siB kwj svwr]

Mil Sathigur Sabh 

Kaaj Savaar ||

Meeting with the True 

Guru, all his affairs are 

resolved.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇ

ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂੰਮ ਸੂੰਵਾਰ ਲਏ।

36923 867 hir ky nwm rMg 
sMig jwgw]

Har Kae Naam 

Rang Sang Jaagaa 

||

He is awake and aware 

in the Love of the 

Lord's Name;

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹ 

ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ),

36924 867 hir crxI nwnk  
mnu 
lwgw]4]14]16
]

Har Charanee 

Naanak Man 

Laagaa 

||4||14||16||

O Nanak, his mind is 

attached to the Lord's 

Feet. ||4||14||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੪॥੧੬॥

36925 867 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7554 Published: March 06/ 2014



36926 867 Bvswgr boihQ 
hir crx]

Bhav Saagar 

Bohithh Har 

Charan ||

The Lord's Feet are the 

boat to cross over the 

terrifying world-ocean.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ 

ਵਾਸਤੇ ਿਹਾਜ਼ ਹਨ।

36927 867 ismrq nwmu  
nwhI iPir mrx]

Simarath Naam 

Naahee Fir Maran 

||

Meditating in 

remembrance on the 

Naam, the Name of 

the Lord, he does not 

die again.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ 

(ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

36928 867 hir gux rmq  
nwhI jm pMQ]

Har Gun Ramath 

Naahee Jam 

Panthh ||

Chanting the Glorious 

Praises of the Lord, he 

does not have to walk 

on the Path of Death.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ ਿਮਾਂ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਿੜਨਾ ਪੈਂਦਾ।

36929 867 mhw bIcwr pMc 
dUqh mMQ]1]

(mMQ)mlxw Mehaa Beechaar 

Panch Dhootheh 

Manthh ||1||

Contemplating the 

Supreme Lord, the five 

demons are 

conquered. ||1||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਿੋ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

36930 867 qau srxweI  
pUrn nwQ]

Tho Saranaaee 

Pooran Naathh ||

I have entered Your 

Sanctuary, O Perfect 

Lord and Master.

ਹੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।
36931 867 jMq Apny kau  

dIjih 
hwQ]1]rhwau]

Janth Apanae Ko 

Dheejehi Haathh 

||1|| Rehaao ||

Please give Your hand 

to Your creatures. 

||1||Pause||

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਗਰੀਬ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਜਕਰਪਾ ਕਰ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿੜਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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36932 867 isimRq swsqR byd 
purwx]

Simrith Saasathr 

Baedh Puraan ||

The Simritees, 

Shaastras, Vedas and 

Puraanas

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ, 

ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ 

(ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ)

36933 867 pwrbRhm kw  
krih viKAwx]

Paarabreham Kaa 

Karehi Vakhiaan ||

Expound upon the 

Supreme Lord God.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

36934 867 jogI jqI bYsno 
rwmdws]

Jogee Jathee 

Baisano 

Raamadhaas ||

The Yogis, celibates, 

Vaishnavs and 

followers of Ram Das

ਿੋਗੀ ਿਤੀ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂ, 

(ਜਨਰਤ-ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) 

ਬੈਰਾਗੀ ਭਗਤ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,

36935 867 imiq nwhI bRhm 
Aibnws]2]

Mith Naahee 

Breham Abinaas 

||2||

Cannot find the limits 

of the Eternal Lord 

God. ||2||

ਪਰ ਉਸ ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਭੀ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ 
॥੨॥

36936 867 krx plwh 
krih isv dyv]

(plwh)kIrny, Xqn 
pwZlW vW|U bknw

Karan Palaah 

Karehi Siv Dhaev ||

Shiva and the gods 

lament and moan,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵਤੇ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ) ਤਰਲੇ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

36937 867 iqlu nhI bUJih  
AlK AByv]

A-lK[bU`Jih Thil Nehee 

Boojhehi Alakh 

Abhaev ||

But they do not 

understand even a 

tiny bit of the unseen 

and unknown Lord.

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਹੀ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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36938 867 pRym Bgiq ijsu 
Awpy dyie]

Praem Bhagath Jis 

Aapae Dhaee ||

One whom the Lord 

Himself blesses with 

loving devotional 

worship,

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਪਿੇਮਾ 
ਭਗਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ,

36939 867 jg mih ivrly 
kyeI kyie]3]

j`g Jag Mehi Viralae 

Kaeee Kaee ||3||

Is very rare in this 

world. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ 

ਘੱਟ ਜਗਣਤੀ ਜਵੱਚ ਹੀ ਹਨ 

॥੩॥
36940 867 moih inrgux guxu 

ikChU nwih]

Mohi Niragun Gun 

Kishhehoo Naahi 

||

I am worthless, with 

absolutely no virtue at 

all;

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਾ-ਚੀਜ਼। 
ਭਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਜਕਵੇਂ ਪਾ 
ਸਕਾਂ?) ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਣ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਭੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

36941 867 srb inDwn qyrI 
idRstI mwih]

Sarab Nidhhaan 

Thaeree 

Dhrisattee Maahi 

||

All treasures are in 

Your Glance of Grace.

(ਹਾਂ,) ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ (ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

36942 867 nwnku dInu jwcY 
qyrI syv]

Naanak Dheen 

Jaachai Thaeree 

Saev ||

Nanak, the meek, 

desires only to serve 

You.

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਗਰੀਬ ਨਾਨਕ 

(ਤੈਥੋਂ) ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ।

36943 867 kir ikrpw dIjY 
gurdyv]4]15]1
7]

Kar Kirapaa 

Dheejai 

Guradhaev 

||4||15||17||

Please be merciful, 

and grant him this 

blessing, O Divine 

Guru. ||4||15||17||

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਵ! ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ੈਰ ਪਾ 
॥੪॥੧੫॥੧੭॥

36944 867 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:
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36945 867 sMq kw lIAw  
Driq ibdwrau]

(lIAw)iPtkwirAw Santh Kaa Leeaa 

Dhharath 

Bidhaaro ||

One who is cursed by 

the Saints, is thrown 

down on the ground.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਤਾਹੀਏ ਂਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਖਦਾ ਹੈ-) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਤ ਜਿਟਕਾਰ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਿੜਹਾਂ ਪੱੁਟ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ।

36946 867 sMq kw inMdku  
Akws qy twrau]

Santh Kaa Nindhak 

Akaas Thae Ttaaro 

||

The slanderer of the 

Saints is thrown down 

from the skies.

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  
ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਮਰਾਤਬੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ 

ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ।

36947 867 sMq kau rwKau  
Apny jIA nwil]

Santh Ko Raakho 

Apanae Jeea Naal 

||

I hold the Saints close 

to my soul.

ਸੂੰਤ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

36948 867 sMq auDwrau qq 
iKx qwil]1]

(qq)CyqI[ (iKx)iKn 
c[ (qwil)Bvswgr 
(qqiKx)

Santh Oudhhaaro 

Thathakhin Thaal 

||1||

The Saints are saved 

instantaneously. ||1||

(ਜਕਸੇ ਭੀ ਜਬਪਤਾ ਤੋਂ) ਸੂੰਤ ਨੂੂੰ  
ਮੈਂ ਤੁਰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧॥

36949 867 soeI sMqu ij BwvY 
rwm]

Soee Santh J 

Bhaavai Raam ||

He alone is a Saint, 

who is pleasing to the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਸੂੰਤ।

36950 867 sMq goibMd kY eykY 
kwm]1]rhwau]

Santh Gobindh Kai 

Eaekai Kaam 

||1|| Rehaao ||

The Saints, and God, 

have only one job to 

do. ||1||Pause||

ਸੂੰਤ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਅਤੇ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ ਕੂੰਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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36951 867 sMq kY aUpir  
dyie pRBu hwQ]

Santh Kai Oopar 

Dhaee Prabh 

Haathh ||

God gives His hand to 

shelter the Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ 

(ਆਪਣੇ) ਸੂੰਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

36952 867 sMq kY sMig bsY 
idnu rwiq]

Santh Kai Sang 

Basai Dhin Raath 

||

He dwells with His 

Saints, day and night.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੂੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦਨ 

ਰਾਤ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

36953 867 swis swis sMqh 
pRiqpwil]

Saas Saas Santheh 

Prathipaal ||

With each and every 

breath, He cherishes 

His Saints.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ) ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

36954 867 sMq kw doKI rwj 
qy twil]2]

Santh Kaa 

Dhokhee Raaj 

Thae Ttaal ||2||

He takes the power 

away from the 

enemies of the Saints. 

||2||

ਸੂੰਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੂੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਰਾਿ ਤੋਂ (ਭੀ) ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

36955 867 sMq kI inMdw  
krhu n koie]

Santh Kee 

Nindhaa Karahu N 

Koe ||

Let no one slander the 

Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ 

ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਨਾਹ ਕਜਰਆ 

ਕਰੇ।
36956 867 jo inMdY iqs kw 

pqnu hoie]
(pqnu)nws Jo Nindhai This 

Kaa Pathan Hoe ||

Whoever slanders 

them, will be 

destroyed.

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਤੋਂ 
ਜਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

36957 867 ijs kau rwKY  
isrjnhwru]

Jis Ko Raakhai 

Sirajanehaar ||

One who is protected 

by the Creator Lord,

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,

36958 867 JK mwrau sgl 
sMswru]3]

JK:polw bolo Jhakh Maaro Sagal 

Sansaar ||3||

Cannot be harmed, no 

matter how much the 

whole world may try. 

||3||

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ (ਉਸ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ) ਬੇ-ਸ਼ੱਕ 

ਜਪਆ ਝਖਾਂ ਮਾਰੇ (ਉਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ) ॥੩॥
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36959 867 pRB Apny kw  
BieAw ibswsu]

Prabh Apanae Kaa 

Bhaeiaa Bisaas ||

I place my faith in my 

God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

36960 867 jIau ipMfu sBu 
iqs kI rwis]

Jeeo Pindd Sabh 

This Kee Raas ||

My soul and body all 

belong to Him.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ 

ਹੈ।
36961 867 nwnk kau aupjI 

prqIiq]

Naanak Ko 

Oupajee 

Paratheeth ||

This is the faith which 

inspires Nanak:

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਭੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ,

36962 867 mnmuK hwr  
gurmuK sd 
jIiq]4]16]18
]

Manamukh Haar 

Guramukh Sadh 

Jeeth 

||4||16||18||

The self-willed 

manmukhs will fail, 

while the Gurmukhs 

will always win. 

||4||16||18||

ਜਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਿੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ 
ਜਵਚ) ਹਾਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੧੬॥੧੮॥
36963 867 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

36964 867 nwmu inrMjnu 
nIir nrwiex]

Naam Niranjan 

Neer Naraaein ||

The Name of the 

Immaculate Lord is the 

Ambrosial Water.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਚਾਣ 

ਵਾਲਾ (ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਸੂੰ ਿ।

36965 867 rsnw ismrq  
pwp 
iblwiex]1]rhw
au]

Rasanaa Simarath 

Paap Bilaaein 

||1|| Rehaao ||

Chanting it with the 

tongue, sins are 

washed away. 

||1||Pause||

(ਇਹ ਨਾਮ) ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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36966 868 nwrwiex sB 
mwih invws]

Naaraaein Sabh 

Maahi Nivaas ||

The Lord abides in 

everyone.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੈ,

36967 868 nwrwiex Git 
Git prgws]

Naaraaein Ghatt 

Ghatt Paragaas ||

The Lord illumines 

each and every heart.

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਨਾਰਾਇਣ 

(ਦੀ ਿੋਜਤ) ਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ।

36968 868 nwrwiex khqy  
nrik n jwih]

Naaraaein 

Kehathae Narak N 

Jaahi ||

Chanting the Lord's 

Name, one does not 

fall into hell.

ਨਾਰਾਇਣ (ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪਣ 

ਵਾਲੇ ਿੀਵ ਨਰਕ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੇ।

36969 868 nwrwiex syiv  
sgl Pl 
pwih]1]

Naaraaein Saev 

Sagal Fal Paahi 

||1||

Serving the Lord, all 

fruitful rewards are 

obtained. ||1||

ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ 

ਸਾਰੇ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

36970 868 nwrwiex mn 
mwih ADwr]

Naaraaein Man 

Maahi Adhhaar ||

Within my mind is the 

Support of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਰਾਇਣ (ਦੇ ਨਾਮ) 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਸਰਾ 
ਬਣਾ ਲੈ,

36971 868 nwrwiex boihQ 
sMswr]

Naaraaein Bohithh 

Sansaar ||

The Lord is the boat to 

cross over the world-

ocean.

ਨਾਰਾਇਣ (ਦਾ ਨਾਮ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ 

ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ।
36972 868 nwrwiex khq  

jmu Bwig 
plwiex]

Naaraaein Kehath 

Jam Bhaag 

Palaaein ||

Chant the Lord's 

Name, and the 

Messenger of Death 

will run away.

ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ 

ਿਮ ਭੱਿ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

36973 868 nwrwiex dMq 
Bwny fwiex]2]

Naaraaein Dhanth 

Bhaanae Ddaaein 

||2||

The Lord breaks the 

teeth of Maya, the 

witch. ||2||

ਨਾਰਾਇਣ (ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ) 

ਡੈਣ ਦੇ ਦੂੰਦ ਭੂੰ ਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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36974 868 nwrwiex sd sd 
bKisMd]

bK-isMd Naaraaein Sadh 

Sadh Bakhasindh 

||

The Lord is forever 

and ever the Forgiver.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਰਾਇਣ ਸਦਾ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ।

36975 868 nwrwiex kIny 
sUK AnMd]

Naaraaein Keenae 

Sookh Anandh ||

The Lord blesses us 

with peace and bliss.

ਨਾਰਾਇਣ (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

36976 868 nwrwiex pRgt 
kIno prqwp]

Naaraaein Pragatt 

Keeno Parathaap 

||

The Lord has revealed 

His glory.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣਾ) 
ਤੇਿ-ਪਰਤਾਪ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

36977 868 nwrwiex sMq ko 
mweI bwp]3]

Naaraaein Santh 

Ko Maaee Baap 

||3||

The Lord is the mother 

and father of His Saint. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਜਪਉ 

(ਵਾਂਗ ਰਾਖਾ) ਹੈ ॥੩॥
36978 868 nwrwiex  

swDsMig 
nrwiex]

Naaraaein 

Saadhhasang 

Naraaein ||

The Lord, the Lord, is 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਸਦਾ 
ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ,

36979 868 bwrM bwr  
nrwiex gwiex]

Baaran Baar 

Naraaein Gaaein ||

Time and time again, I 

sing the Lord's Praises.

ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ,

36980 868 bsqu Agocr gur 
imil lhI]

Basath Agochar 

Gur Mil Lehee ||

Meeting with the 

Guru, I have attained 

the incomprehensible 

object.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

(ਉਹ ਜਮਲਾਪ-ਰੂਪ ਕੀਮਤੀ) 
ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿੇਹੜੀ 
ਇਹਨਾਂ ਇੂੰਦਜਰਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
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36981 868 nwrwiex Et  
nwnk dws 
ghI]4]17]19
]

Naaraaein Outt 

Naanak Dhaas 

Gehee 

||4||17||19||

Slave Nanak has 

grasped the Support 

of the Lord. 

||4||17||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਦਾਸ 

ਸਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੪॥੧੭॥੧੯॥

36982 868 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

36983 868 jw kau rwKY  
rwKxhwru]

Jaa Ko Raakhai 

Raakhanehaar ||

One who is protected 

by the Protector Lord

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਰੱਖਣ-

ਿੋਗ ਪਿਭੂ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

36984 868 iqs kw AMgu kry 
inrMkwru]1]rhwau
]

This Kaa Ang 

Karae Nirankaar 

||1|| Rehaao ||

- the Formless Lord is 

on his side. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱਖ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

36985 868 mwq grB mih  
Agin n johY]

Maath Garabh 

Mehi Agan N Johai 

||

In the mother's womb, 

the fire does not touch 

him.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਵੇਂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਮਾਂ ਦੇ 

ਪੇਟ ਜਵਚ ਅੱਗ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ,

36986 868 kwmu kRoDu loBu mohu  
n pohY]

Kaam Krodhh 

Lobh Mohu N 

Pohai ||

Sexual desire, anger, 

greed and emotional 

attachment do not 

affect him.

(ਜਤਵੇਂ ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱਖ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, 

ਲੋਭ, ਮੋਹ (ਕੋਈ ਭੀ) ਆਪਣੇ 
ਦਬਾਉ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਜਲਆ 

ਸਕਦਾ।
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36987 868 swDsMig jpY 
inrMkwru]

Saadhhasang Japai 

Nirankaar ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, he meditates on 

the Formless Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ,

36988 868 inMdk kY muih 
lwgY Cwru]1]

Nindhak Kai Muhi 

Laagai Shhaar 

||1||

Dust is thrown into 

the faces of the 

slanderers. ||1||

(ਪਰ ਉਸ) ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਸੁਆਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਜਨੂੰ ਦਕ 

ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

36989 868 rwm kvcu dws 
kw sMnwhu]

ivAwpk rwm 
(sMnwhu)sMjoA hI dwsn 
dws dw (kvcu)sMjoA, 
pwpW ivkwrW AOguxW qoN 
r`iKAw krn vwlw hYY[ 
kv-cu:polw bolo

Raam Kavach 

Dhaas Kaa 

Sannaahu ||

The Lord's protective 

spell is the armor of 

His slave.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ (ਸ਼ਸਤਿਾਂ 
ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ) ਤੂੰਤਿ 
ਹੈ, ਸੂੰਿੋਅ ਹੈ।

36990 868 dUq dust iqsu 
pohq nwih]

Dhooth Dhusatt 

This Pohath Naahi 

||

The wicked, evil 

demons cannot even 

touch him.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਾਸ ਰਾਮ-

ਨਾਮ ਦਾ ਕਵਚ ਹੈ ਸੂੰਿੋਅ ਹੈ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਚੂੰਦਰੇ 

ਵੈਰੀ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
36991 868 jo jo grbu kry so 

jwie]

Jo Jo Garab Karae 

So Jaae ||

Whoever indulges in 

egotistical pride, shall 

waste away to ruin.

(ਪਰ) ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ) ਮਾਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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36992 868 grIb dws kI  
pRBu srxwie]2]

Gareeb Dhaas Kee 

Prabh Saranaae 

||2||

God is the Sanctuary 

of His humble slave. 

||2||

ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੇਵਕ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੈ ॥੨॥

36993 868 jo jo srix 
pieAw hir 
rwie]

Jo Jo Saran Paeiaa 

Har Raae ||

Whoever enters the 

Sanctuary of the 

Sovereign Lord

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

36994 868 so dwsu riKAw  
ApxY kMiT lwie]

So Dhaas Rakhiaa 

Apanai Kanth Laae 

||

#NAME? ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਗਲ 

ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ (ਦੁਸਟ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

36995 868 jy ko bhuqu kry 
AhMkwru ]

AhM-kwru Jae Ko Bahuth 

Karae Ahankaar ||

Whoever takes great 

pride in himself,

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੀ 
ਹੀ ਤਾਕਤ ਉਤੇ) ਬੜਾ ਮਾਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

36996 868 Ehu iKn mih 
rulqw KwkU 
nwil]3]

Ouhu Khin Mehi 

Rulathaa Khaakoo 

Naal ||3||

In an instant, shall be 

like dust mixing with 

dust. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖਾਂ (ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

36997 868 hY BI swcw  
hovxhwru]

Hai Bhee Saachaa 

Hovanehaar ||

The True Lord is, and 

shall always be.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਹੁਣ ਭੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਲਈ ਮੌਿੂਦ ਰਹੇਗਾ।

36998 868 sdw sdw jweˆØI 
bilhwr ]

Sadhaa Sadhaa 

Jaaeanaee 

Balihaar ||

Forever and ever, I am 

a sacrifice to Him.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸੇ ਉਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।
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36999 868 Apxy dws rKy  
ikrpw Dwir]

Apanae Dhaas 

Rakhae Kirapaa 

Dhhaar ||

Granting His Mercy, 

He saves His slaves.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।

37000 868 nwnk ky pRB  
pRwx 
ADwr]4]18]2
0]

Naanak Kae Prabh 

Praan Adhhaar 

||4||18||20||

God is the Support of 

Nanak's breath of life. 

||4||18||20||

ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪਣੇ 
ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹਨ ॥੪॥੧੮॥੨੦॥

37001 868 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

37002 868 Acrj kQw mhw 
AnUp]

A-crj Acharaj Kathhaa 

Mehaa Anoop ||

Wondrous and 

beautiful is the 

description of the 

beauty of the 

Supreme Soul,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 

ਬੜੀਆਂ ਅਦੁਤੀ ਹਨ,

37003 868 pRwqmw pwrbRhm 
kw rUpu]rhwau]

(pRwqmw)jIvAwqmw[(pw
rbRhm)Akwl purK

Praathamaa 

Paarabreham Kaa 

Roop || Rehaao ||

The Supreme Lord 

God. ||Pause||

ਿੀਵਾਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਰਹਾਉ॥

37004 868 nw iehu bUFw nw 
iehu bwlw]

Naa Eihu Boodtaa 

Naa Eihu Baalaa ||

He is not old; He is not 

young.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵਾਤਮਾ ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ 

ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ) ਨਾਹ ਇਹ ਕਦੇ 

ਬੱੁਢਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ ਇਹ 

ਕਦੇ ਬਾਲਕ (ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਪਰ-ਅਧੀਨ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
37005 868 nw iesu dUKu nhI 

jm jwlw]

Naa Eis Dhookh 

Nehee Jam Jaalaa 

||

He is not in pain; He is 

not caught in Death's 

noose.

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਪੋਹ 

ਸਕਦਾ, ਿਮਾਂ ਦਾ ਿਾਲ ਿਸਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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37006 868 nw iehu ibnsY nw 
iehu jwie]

Naa Eihu Binasai 

Naa Eihu Jaae ||

He does not die; He 

does not go away.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ) ਨਾਹ 

ਇਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ,

37007 868 Awid jugwdI  
rihAw 
smwie]1]

Aadh Jugaadhee 

Rehiaa Samaae 

||1||

In the beginning, and 

throughout the ages, 

He is permeating 

everywhere. ||1||

ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਿੁਗਾਂ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਜਵਆਪਕ 

ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

37008 868 nw iesu ausnu  
nhI iesu sIqu]

Naa Eis Ousan 

Nehee Eis Seeth ||

He is not hot; He is not 

cold.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵਾਤਮਾ ਜਿਸ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਤਪਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦੀ (ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਦਾ) ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪ ਸਕਦਾ।

37009 868 nw iesu dusmnu  
nw iesu mIqu]

Naa Eis Dhusaman 

Naa Eis Meeth ||

He has no enemy; He 

has no friend.

ਨਾਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈ 

ਨਾਹ ਜਮੱਤਰ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ)।

37010 868 nw iesu hrKu  
nhI iesu sogu]

Naa Eis Harakh 

Nehee Eis Sog ||

He is not happy; He is 

not sad.

ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਾਂ ਗ਼ਮੀ ਭੀ ਇਸ 

ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ।

37011 868 sBu ikCu ies kw  
iehu krnY 
jogu]2]

Sabh Kishh Eis Kaa 

Eihu Karanai Jog 

||2||

Everything belongs to 

Him; He can do 

anything. ||2||

(ਿਗਤ ਦੀ) ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਇਸੇ ਦੀ 
ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ 

॥੨॥
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37012 868 nw iesu bwpu nhI 
iesu mwieAw]

Naa Eis Baap 

Nehee Eis 

Maaeiaa ||

He has no father; He 

has no mother.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵਾਤਮਾ ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ 

ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ) ਇਸ ਦਾ ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਜਪਉ ਹੈ, ਨਾਹ ਇਸ ਦੀ 
ਮਾਂ ਹੈ।

37013 868 iehu AprMpru  
hoqw AwieAw]

Ap-rMpru Eihu Aparanpar 

Hothaa Aaeiaa ||

He is beyond the 

beyond, and has 

always been so.

ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ।

37014 868 pwp puMn kw iesu 
lypu n lwgY]

Paap Punn Kaa Eis 

Laep N Laagai ||

He is not affected by 

virtue or vice.

ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪੁੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਭੀ ਇਸ 

ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

37015 868 Gt Gt AMqir  
sd hI jwgY]3]

Ghatt Ghatt 

Anthar Sadh Hee 

Jaagai ||3||

Deep within each and 

every heart, He is 

always awake and 

aware. ||3||

ਇਹ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

37016 868 qIin guxw iek 
skiq aupwieAw]

Theen Gunaa Eik 

Sakath Oupaaeiaa 

||

From the three 

qualities, the one 

mechanism of Maya 

was produced.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵਾਤਮਾ ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ) ਇਹ 

ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਮਾਇਆ ਉਸੇ ਦਾ 
ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ,

37017 868 mhw mwieAw qw 
kI hY CwieAw]

Mehaa Maaeiaa 

Thaa Kee Hai 

Shhaaeiaa ||

The great Maya is only 

His shadow.

ਇਹ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7568 Published: March 06/ 2014



37018 868 ACl ACyd 
AByd dieAwl]

A-Cl Ashhal Ashhaedh 

Abhaedh Dhaeiaal 

||

He is undeceivable, 

impenetrable, 

unfathomable and 

merciful.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ) 

ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਵੂੰ ਨਹ  ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ 

ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ,

37019 868 dIn dieAwl 
sdw ikrpwl]

d-ieAwl Dheen Dhaeiaal 

Sadhaa Kirapaal ||

He is merciful to the 

meek, forever 

compassionate.

ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਸਦਾ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ, ਦਇਆ 

ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।
37020 868 qw kI giq imiq  

kCU n pwie]

Thaa Kee Gath 

Mith Kashhoo N 

Paae ||

His state and limits 

cannot ever be known.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 

ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ-ਇਹ ਭੇਤ 

ਲੱਜਭਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

37021 868 nwnk qw kY bil 
bil 
jwie]4]19]21
]

Naanak Thaa Kai 

Bal Bal Jaae 

||4||19||21||

Nanak is a sacrifice, a 

sacrifice to Him. 

||4||19||21||

ਨਾਨਕ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੯॥੨੧॥

37022 869 goNf mhlw 5] Gonadd Mehalaa 

5 ||

Gond, Fifth Mehl:

37023 869 sMqn kY bilhwrY 
jwau]

Santhan Kai 

Balihaarai Jaao ||

I am a sacrifice to the 

Saints.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਤੋਂ 
ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

37024 869 sMqn kY sMig  
rwm gun gwau]

Santhan Kai Sang 

Raam Gun Gaao ||

Associating with the 

Saints, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਮੈਂ (ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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37025 869 sMq pRswid  
iklivK siB 
gey]

Santh Prasaadh 

Kilavikh Sabh Geae 

||

By the Grace of the 

Saints, all the sins are 

taken away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

37026 869 sMq srix  
vfBwgI pey]1]

Santh Saran 

Vaddabhaagee 

Peae ||1||

By great good fortune, 

one finds the 

Sanctuary of the 

Saints. ||1||

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਹੀ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

37027 869 rwmu jpq kCu 
ibGnu n ivAwpY]

Raam Japath 

Kashh Bighan N 

Viaapai ||

Meditating on the 

Lord, no obstacles will 

block your way.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦਾ) 
ਕੋਈ ਜਵਘਨ (ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੇ 

ਉਤੇ ਆਪਣਾ) ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ।

37028 869 gur pRswid  
Apunw pRBu 
jwpY]1]rhwau]

Gur Prasaadh 

Apunaa Prabh 

Jaapai ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Grace, 

meditate on God. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰਾ 
ਪਿਭੂ (ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ) ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37029 869 pwrbRhmu jb 
hoie dieAwl]

Paarabreham Jab 

Hoe Dhaeiaal ||

When the Supreme 

Lord God becomes 

merciful,

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਦੋਂ 
(ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

37030 869 swDU jn kI krY 
rvwl]

Saadhhoo Jan Kee 

Karai Ravaal ||

He makes me the dust 

of the feet of the Holy.

(ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

(ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ) 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।
37031 869 kwmu kRoDu iesu 

qn qy jwie]

Kaam Krodhh Eis 

Than Thae Jaae ||

Sexual desire and 

anger leave his body,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ 
ਕਾਮ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੋਧ ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ
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37032 869 rwm rqnu vsY 
min Awie]2]

Raam Rathan 

Vasai Man Aae 

||2||

And the Lord, the 

jewel, comes to dwell 

in his mind. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

37033 869 sPlu jnmu qW 
kw prvwxu]

Safal Janam Thaan 

Kaa Paravaan ||

Fruitful and approved 

is the life of one

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਪਿਭੂ-
ਦਰ ਤੇ) ਕਬੂਲ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

37034 869 pwrbRhmu inkit 
kir jwxu]

Paarabreham 

Nikatt Kar Jaan ||

Who knows the 

Supreme Lord God to 

be close.

ਿ ੋਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ) ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ 
ਸਮਝ)।

37035 869 Bwie Bgiq pRB 
kIrqin lwgY]

Bhaae Bhagath 

Prabh Keerathan 

Laagai ||

One who is committed 

to loving devotional 

worship of God, and 

the Kirtan of His 

Praises,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

37036 869 jnm jnm kw 
soieAw jwgY]3]

Janam Janam Kaa 

Soeiaa Jaagai 

||3||

Awakens from the 

sleep of countless 

incarnations. ||3||

ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਤੋਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਘੂਕੀ ਜਵਚ) ਸੱੁਤਾ 
ਹੋਇਆ ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

37037 869 crnkml jn kw 
AwDwru]

Charan Kamal Jan 

Kaa Aadhhaar ||

The Lord's Lotus Feet 

are the Support of His 

humble servant.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ) ਸੇਵਕਾਂ (ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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37038 869 gux goivMd rauN  
scu vwpwru]

Gun Govindh Roun 

Sach Vaapaar ||

To chant the Praises of 

the Lord of the 

Universe is the true 

trade.

ਮੈਂ ਭੀ (ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ, (ਇਸੇ ਉੱਦਮ ਨੂੂੰ  
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਵਣਿ ਸਮਝਦਾ 
ਹਾਂ।

37039 869 dws jnw kI  
mnsw pUir]

Dhaas Janaa Kee 

Manasaa Poor ||

Please fulfill the hopes 

of Your humble slave.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

37040 869 nwnk suKu pwvY  
jn 
DUir]4]20]22
]6]28]

Naanak Sukh 

Paavai Jan Dhhoor 

||4||20||22||6||

28||

Nanak finds peace in 

the dust of the feet of 

the humble. 

||4||20||22||6||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ) 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੦॥੨੨॥੬॥੨੮॥

37041 869 rwgu goNf 
AstpdIAw 
mhlw 5 Gru 2

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Raag Gonadd 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 5 Ghar 2

Raag Gond, 

Ashtapadees, Fifth 

Mehl, Second House:

ਰਾਗ ਗੋਂਡ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

37042 869 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

37043 869 kir nmskwr  
pUry gurdyv]

Kar Namasakaar 

Poorae Guradhaev 

||

Humbly bow to the 

Perfect Divine Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਅੱਗੇ 

ਸਦਾ ਜਸਰ ਜਨਵਾਇਆ ਕਰ,
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37044 869 sPl mUriq  
sPl jw kI syv]

Safal Moorath 

Safal Jaa Kee Saev 

||

Fruitful is His image, 

and fruitful is service 

to Him.

ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਿੀਵਨ-

ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਿੀਵਨ ਸਿਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

37045 869 AMqrjwmI purKu 
ibDwqw]

Antharajaamee 

Purakh 

Bidhhaathaa ||

He is the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts, the 

Architect of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿੇਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

37046 869 AwT phr nwm 
rMig rwqw]1]

Aath Pehar Naam 

Rang Raathaa 

||1||

Twenty-four hours a 

day, he remains 

imbued with the love 

of the Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||

ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ॥੧॥

37047 869 guru goibMd gurU 
gopwl]

Gur Gobindh 

Guroo Gopaal ||

The Guru is the Lord of 

the Universe, the Guru 

is the Lord of the 

World.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ (ਦਾ 
ਰੂਪ) ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ (ਦਾ ਰੂਪ) 

ਹੈ,

37048 869 Apny dws kau  
rwKnhwr]1]rhw
au]

Apanae Dhaas Ko 

Raakhanehaar 

||1|| Rehaao ||

He is the Saving Grace 

of His slaves. 

||1||Pause||

ਿ ੋਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  (ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਆਜਦਕ ਤੋਂ) ਬਚਾਣ-ਿੋਗਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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37049 869 pwiqswh swh  
aumrwau 
pqIAwey]

Paathisaah Saah 

Oumaraao 

Patheeaaeae ||

He satisfies the kings, 

emperors and nobles.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਸ਼ਾਹ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
37050 869 dust AhMkwrI  

mwir pcwey]

Dhusatt 

Ahankaaree Maar 

Pachaaeae ||

He destroys the 

egotistical villains.

ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਅਹੂੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ 

ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

37051 869 inMdk kY muiK  
kIno rogu]

Nindhak Kai Mukh 

Keeno Rog ||

He puts illness into the 

mouths of the 

slanderers.

(ਸੇਵਕ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ (ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਨ ਦੀ) ਬੀਮਾਰੀ ਹੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
37052 869 jY jYkwru krY sBu 

logu]2]

Jai Jai Kaar Karai 

Sabh Log ||2||

All the people 

celebrate His victory. 

||2||

(ਪਰ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਸਦਾ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੨॥
37053 869 sMqn kY min mhw 

AnMdu]

Santhan Kai Man 

Mehaa Anandh ||

Supreme bliss fills the 

minds of the Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਬੜਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

37054 869 sMq jpih  
gurdyau BgvMqu]

Santh Japehi 

Guradhaeo 

Bhagavanth ||

The Saints meditate 

on the Divine Guru, 

the Lord God.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਭਗਵਾਨ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
37055 869 sMgiq ky muK 

aUjl Bey]
aU~jl Sangath Kae Mukh 

Oojal Bheae ||

The faces of His 

companions become 

radiant and bright.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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37056 869 sgl Qwn inMdk 
ky gey]3]

Sagal Thhaan 

Nindhak Kae Geae 

||3||

The slanderers lose all 

places of rest. ||3||

ਪਰ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਾਂ 
ਹੱਥੋਂ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

37057 869 swis swis jnu 
sdw slwhy]

Saas Saas Jan 

Sadhaa Salaahae 

||

With each and every 

breath, the Lord's 

humble slaves praise 

Him.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਵਾਲਾ) ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

37058 869 pwrbRhm gur 
byprvwhy]

Paarabreham Gur 

Baeparavaahae ||

The Supreme Lord 

God and the Guru are 

care-free.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਤੇ ਬੇ-ਮੁਥਾਿ 

ਗੁਰੂ ਦੀ (ਵੀ) ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
37059 869 sgl BY imty jw 

kI srin]

Sagal Bhai Mittae 

Jaa Kee Saran ||

All fears are 

eradicated, in His 

Sanctuary.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਸਾਰੇ ਡਰ-ਸਜਹਮ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

37060 869 inMdk mwir pwey 
siB Drin]4]

Nindhak Maar 

Paaeae Sabh 

Dhharan ||4||

Smashing all the 

slanderers, the Lord 

knocks them to the 

ground. ||4||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ 

ਨੀਵੇਂ ਆਚਰਨ ਦੇ ਟੋਏ ਜਵਚ 

ਸੱੁਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ। ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਜਨੂੰ ਦਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ 

ਆਚਰਨ ਜਵਚ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਰ 

ਨੀਵੇਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੪॥
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37061 869 jn kI inMdw krY 
n koie]

Jan Kee Nindhaa 

Karai N Koe ||

Let no one slander the 

Lord's humble 

servants.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦੀ।

37062 869 jo krY so duKIAw 
hoie]

Jo Karai So 

Dhukheeaa Hoe ||

Whoever does so, will 

be miserable.

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ (ਭਜਲਆਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ 

ਦੱੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
37063 869 AwT phr jnu 

eyku iDAwey]

Aath Pehar Jan 

Eaek Dhhiaaeae ||

Twenty-four hours a 

day, the Lord's humble 

servant meditates on 

Him alone.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

37064 869 jmUAw qw kY 
inkit n 
jwey]5]

Jamooaa Thaa Kai 

Nikatt N Jaaeae 

||5||

The Messenger of 

Death does not even 

approach him. ||5||

ਿਮ-ਰਾਿ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ ॥੫॥

37065 869 jn inrvYr  
inMdk AhMkwrI]

Jan Niravair 

Nindhak 

Ahankaaree ||

The Lord's humble 

servant has no 

vengeance. The 

slanderer is egotistical.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਕਸੇ 

ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
37066 869 jn Bl mwnih  

inMdk vykwrI]
Bl:polw bolo Jan Bhal Maanehi 

Nindhak 

Vaekaaree ||

The Lord's humble 

servant wishes well, 

while the slanderer 

dwells on evil.

ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੂੰਗਦੇ 

ਹਨ, ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਦਾ ਜਚਤਵਨ ਦੇ 

ਕੁਕਰਮਾਂ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7576 Published: March 06/ 2014



37067 869 gur kY isiK  
siqgurU 
iDAwieAw]

Gur Kai Sikh 

Sathiguroo 

Dhhiaaeiaa ||

The Sikh of the Guru 

meditates on the True 

Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸੱਖ ਨੇ ਤਾਂ 
ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

37068 869 jn aubry inMdk 
nrik 
pwieAw]6]

Jan Oubarae 

Nindhak Narak 

Paaeiaa ||6||

The Lord's humble 

servants are saved, 

while the slanderer is 

cast into hell. ||6||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਸੇਵਕ ਤਾਂ 
(ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ ਦੇ ਨਰਕ 

ਜਵਚੋਂ) ਬਚ ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਜਨੂੰ ਦਕ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਇਸ) 

ਨਰਕ ਜਵਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 

॥੬॥
37069 869 suix swjn myry 

mIq ipAwry]

Sun Saajan 

Maerae Meeth 

Piaarae ||

Listen, O my beloved 

friends and 

companions:

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਿਣ! ਹੇ ਜਪਆਰੇ 

ਜਮੱਤਰ! ਸੁਣ!

37070 869 siq bcn  
vrqih hir 
duAwry]

Sath Bachan 

Varathehi Har 

Dhuaarae ||

These words shall be 

true in the Court of 

the Lord.

(ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹ) ਅਟੱਲ ਜਨਯਮ 

(ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿੋ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ (ਸਦਾ) ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।

37071 869 jYsw kry su qYsw 
pwey]

Jaisaa Karae S 

Thaisaa Paaeae ||

As you plant, so shall 

you harvest.

(ਉਹ ਅਟੱਲ ਜਨਯਮ ਇਹ ਹਨ 

ਜਕ) ਮਨੱੁਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਿਲ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

37072 869 AiBmwnI kI jV  
srpr jwey]7]

Abhimaanee Kee 

Jarr Sarapar 

Jaaeae ||7||

The proud, egotistical 

person will surely be 

uprooted. ||7||

ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੜਹ 
ਜ਼ਰੂਰ (ਵੱਢੀ) ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੭॥
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37073 869 nIDirAw siqgur 
Dr qyrI]

Needhhariaa 

Sathigur Dhhar 

Thaeree ||

O True Guru, You are 

the Support of the 

unsupported.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਜਨਆਸਰੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।

37074 869 kir ikrpw  
rwKhu jn kyrI]

Kar Kirapaa 

Raakhahu Jan 

Kaeree ||

Be merciful, and save 

Your humble servant.

ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲਾਿ ਆਪ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈਂ।

37075 869 khu nwnk iqsu 
gur bilhwrI]

Kahu Naanak This 

Gur Balihaaree ||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to the Guru;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

37076 869 jw kY ismrin  
pYj 
svwrI]8]1]29
]

Jaa Kai Simaran 

Paij Savaaree 

||8||1||29||

Remembering Him in 

meditation, my honor 

has been saved. 

||8||1||29||

ਜਿਸ ਦੀ ਓਟ ਜਚਤਾਰਨ ਨੇ 

ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ (ਤੇ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਰੱਜਖਆ) ॥੮॥੧॥੨੯॥

37077 870 rwgu goNf bwxI 
Bgqw kI]

BgqW Raag Gonadd 

Baanee Bhagathaa 

Kee ||

Raag Gond, The Word 

Of The Devotees.

ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਜਵੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।(ਰਾਗ ਗੋਂਡ)

37078 870 kbIr jI Gru 1 Kabeer Jee Ghar 1 Kabeer Jee, First 

House:

ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ 
ਦੀ ਬਾਣੀ।

37079 870 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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37080 870 sMqu imlY ikCu 
sunIAY khIAY]

Santh Milai Kishh 

Suneeai Keheeai ||

When you meet a 

Saint, talk to him and 

listen.

ਿ ੇਕੋਈ ਭਲਾ ਮਨੱੁਖ ਜਮਲ ਪਏ 

ਤਾਂ (ਉਸ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ) ਸੁਣਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ (ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਗੁੂੰ ਝਲਾਂ) ਪੱੁਛਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

37081 870 imlY AsMqu msit 
kir rhIAY]1]

ms-it Milai Asanth 

Masatt Kar 

Reheeai ||1||

Meeting with an 

unsaintly person, just 

remain silent. ||1||

ਪਰ ਿੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਬੂੰਦਾ ਜਮਲ 

ਪਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱੁਪ ਰਜਹਣਾ ਹੀ 
ਠੀਕ ਹੈ ॥੧॥

37082 870 bwbw bolnw  
ikAw khIAY]

Baabaa Bolanaa 

Kiaa Keheeai ||

O father, if I speak, 

what words should I 

utter?

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ) ਜਕਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ 

ਬੋਲੀਏ,

37083 870 jYsy rwm nwm 
riv 
rhIAY]1]rhwau]

Jaisae Raam Naam 

Rav Reheeai ||1|| 

Rehaao ||

Speak such words, by 

which you may remain 

absorbed in the Name 

of the Lord. 

||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਜਟਕੀ ਰਹੇ? (ਨੋਟ: 

ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਇਸ ਪਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37084 870 sMqn isau boly  
aupkwrI]

Santhan Sio Bolae 

Oupakaaree ||

Speaking with the 

Saints, one becomes 

generous.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਭਜਲਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕੀਜਤਆਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ 

ਜਨਕਲੇਗੀ,
37085 870 mUrK isau boly  

JK mwrI]2]
JK:polw bolo Moorakh Sio Bolae 

Jhakh Maaree 

||2||

To speak with a fool is 

to babble uselessly. 

||2||

ਤੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਬੋਜਲਆਂ 

ਜਵਅਰਥ ਖਪ-ਖਪਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 
॥੨॥
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37086 870 bolq bolq bFih 
ibkwrw]

Bolath Bolath 

Badtehi Bikaaraa 

||

By speaking and only 

speaking, corruption 

only increases.

(ਜਿਰ) ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ (ਮੂਰਖ 

ਨਾਲ) ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ (ਉਸ ਦੇ 

ਕੁਸੂੰਗ ਜਵਚ) ਜਵਕਾਰ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰ ਵਧਦੇ ਹਨ; (ਪਰ ਇਸ 

ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਕ ਜਕਸੇ 

ਨਾਲ ਭੀ ਬਜਹਣਾ-ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦਾ)।

37087 870 ibnu boly ikAw 
krih 
bIcwrw]3]

Bin Bolae Kiaa 

Karehi Beechaaraa 

||3||

If I do not speak, what 

can the poor wretch 

do? ||3||

ਿ ੇਭਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨਾਲ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਬੋਲਾਂਗੇ, (ਭਾਵ, ਿੇ ਭਜਲਆਂ 

ਪਾਸ ਭੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ) ਤਾਂ 
ਜਵਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਕਵੇਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ॥੩॥

37088 870 khu kbIr CUCw 
Gtu bolY]

Gtu:polw bolo Kahu Kabeer 

Shhooshhaa Ghatt 

Bolai ||

Says Kabeer, the 

empty pitcher makes 

noise,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸੱਚੀ ਗੱਲ 

ਇਹ ਹੈ ਜਕ (ਜਿਵੇਂ) ਖ਼ਾਲੀ ਘੜਾ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਉਹ (ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ) ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ (ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ 
ਗੁਣ-ਹੀਨ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

37089 870 BirAw hoie su 
kbhu n 
folY]4]1]

Bhariaa Hoe S 

Kabahu N Ddolai 

||4||1||

But that which is full 

makes no sound. 

||4||1||

ਿ ੋਗੁਣਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਡੋਲ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਉੱਦਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਿਜਹਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, 

ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਭਜਲਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ) ॥੪॥੧॥

37090 870 goNf] Gonadd || Gond:
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37091 870 nrU mrY nru kwim  
n AwvY]

Naroo Marai Nar 

Kaam N Aavai ||

When a man dies, he 

is of no use to anyone.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਿੁਰਦੀ ਜਕ ਮੈਂ ਜਕਸ ਸਰੀਰ ਤੇ 

ਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ ਤਾਂ 
ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਕ) ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ (ਦਾ 
ਸਰੀਰ) ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ,

37092 870 psU mrY ds kwj 
svwrY]1]

ds:polw bolo Pasoo Marai Dhas 

Kaaj Savaarai ||1||

But when an animal 

dies, it is used in ten 

ways. ||1||

ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਜਿਰ 

ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਕਈ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
37093 870 Apny krm kI 

giq mY ikAw 
jwnau]

Apanae Karam Kee 

Gath Mai Kiaa 

Jaano ||

What do I know, about 

the state of my karma?

ਹੇ ਬਾਬਾ! ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਜਕ ਮੈਂ ਜਕਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨਿੱਤ-

ਕਰਮ ਕਰੀ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, (ਮੈਂ 
ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ, ਤੇ)

37094 870 mY ikAw jwnau  
bwbw 
ry]1]rhwau]

Mai Kiaa Jaano 

Baabaa Rae ||1|| 

Rehaao ||

What do I know, O 

Baba? ||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਖ਼ਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37095 870 hwf jly jYsy 
lkrI kw qUlw]

Haadd Jalae Jaisae 

Lakaree Kaa 

Thoolaa ||

His bones burn, like a 

bundle of logs;

(ਹੇ ਬਾਬਾ! ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਜਚਆ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਜਕ ਮੌਤ ਆਇਆਂ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ) ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ 
ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਂਗ ਸੜ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ,
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37096 870 kys jly jYsy Gws 
kw pUlw]2]

Kaes Jalae Jaisae 

Ghaas Kaa Poolaa 

||2||

His hair burns like a 

bale of hay. ||2||

ਤੇ (ਇਸ ਦੇ) ਕੇਸ ਘਾਹ ਦੇ ਪੂਲੇ 

ਵਾਂਘ ਸੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਜਿਸ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹਾਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ) ॥੨॥

37097 870 khu kbIr qb hI 
nru jwgY]

Kahu Kabeer Thab 

Hee Nar Jaagai ||

Says Kabeer, the man 

wakes up,

(ਪਰ) ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸੱਚ 

ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਮੂਰਖਤਾ ਵਲੋਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਿਾਗਦਾ 
ਹੈ (ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ)

37098 870 jm kw fMfu mUMf 
mih lwgY]3]2]

Jam Kaa Ddandd 

Moondd Mehi 

Laagai ||3||2||

Only when the 

Messenger of Death 

hits him over the head 

with his club. ||3||2||

ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡੂੰਡਾ ਇਸ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਆ ਵੱਿਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੨॥

37099 870 goNf] Gonadd || Gond:

37100 870 Awkwis ggnu  
pwqwil ggnu hY  
chu idis ggnu 
rhwiely]

Aakaas Gagan 

Paathaal Gagan 

Hai Chahu Dhis 

Gagan Rehaaeilae 

||

The Celestial Lord is in 

the Akaashic ethers of 

the skies, the Celestial 

Lord is in the nether 

regions of the 

underworld; in the 

four directions, the 

Celestial Lord is 

pervading.

(ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਜਿਸ ਦਾ ਅੂੰਸ਼ ਹੈ 

ਉਹ) ਚੇਤਨ-ਸੱਤਾ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ 
ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ।
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37101 870 Awnd mUlu sdw 
purKoqmu Gtu 
ibnsY ggnu n 
jwiely]1]

Gtu:polw bolo Aanadh Mool 

Sadhaa 

Purakhotham 

Ghatt Binasai 

Gagan N Jaaeilae 

||1||

The Supreme Lord 

God is forever the 

source of bliss. When 

the vessel of the body 

perishes, the Celestial 

Lord does not perish. 

||1||

ਉਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਸੁਖ ਦਾ ਮੂਲ-

ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ (ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੀਦਾ) ਹੈ। 
(ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ (ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਸੋਮਾ) ਚੇਤਨ-

ਸੱਤਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੧॥

37102 870 moih bYrwgu 
BieE]

Mohi Bairaag 

Bhaeiou ||

I have become sad, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵੱਚ (ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਿਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।)

37103 870 iehu jIau Awie  
khw 
gieE]1]rhwau]

Eihu Jeeo Aae 

Kehaa Gaeiou 

||1|| Rehaao ||

Wondering where the 

soul comes from, and 

where it goes. 

||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 

ਉੱਤੇ ਜਟਕ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਇਹ 

ਜਿੂੰ ਦ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਉਸ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਚੇਤਨ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੂੰਸ਼ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

37104 870 pMc qqu imil 
kwieAw kIn@I  
qqu khw qy kInu 
ry]

q`qu Panch Thath Mil 

Kaaeiaa Keenhee 

Thath Kehaa Thae 

Keen Rae ||

The body is formed 

from the union of the 

five tatvas; but where 

were the five tatvas 

created?

ਪੂੰਿਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਜਮਲ ਕੇ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (ਪਰ 

ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭੀ ਕੋਈ 

ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਇਹ 

ਤੱਤ ਭੀ ਹੋਰ ਜਕੱਥੋਂ ਬਣਨੇ ਸਨ? 

(ਇਹ ਭੀ ਚੇਤਨ-ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੀ 
ਬਣੇ ਹਨ)।
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37105 870 krm bD qum 
jIau khq hO  
krmih ikin 
jIau dInu ry]2]

(bD)bMinHAW[b`D Karam Badhh 

Thum Jeeo Kehath 

Ha Karamehi Kin 

Jeeo Dheen Rae 

||2||

You say that the soul is 

tied to its karma, but 

who gave karma to 

the body? ||2||

ਤੁਸੀ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਕ 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਪਰ 

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) 

ਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਜਹਲਾਂ ਚੇਤਨ-

ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਸ ਨੇ 

ਵਿੂਦ ਜਵਚ ਜਲਆਉਣਾ ਸੀ? 

(ਭਾਵ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਜਹਲਾਂ 
ਇਹ ਚੇਤਨ-ਸੱਤਾ ਹੀ ਵਿੂਦ 

ਜਵਚ ਜਲਆਉਂਦੀ ਹੈ) ॥੨॥

37106 870 hir mih qnu hY  
qn mih hir hY  
srb inrMqir 
soie ry]

Har Mehi Than Hai 

Than Mehi Har Hai 

Sarab Niranthar 

Soe Rae ||

The body is contained 

in the Lord, and the 

Lord is contained in 

the body. He is 

permeating within all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਚੇਤਨ-ਸੱਤਾ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹ (ਿੀਵਾਂ ਦਾ) 
ਸਰੀਰ ਵਿੂਦ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਉਹੀ ਹੈ, ਜਕਤੇ ਜਵੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

37107 870 kih kbIr rwm 
nwmu n Cofau  
shjy hoie su hoie 
ry]3]3]

Kehi Kabeer Raam 

Naam N Shhoddo 

Sehajae Hoe S Hoe 

Rae ||3||3||

Says Kabeer, I shall not 

renounce the Lord's 

Name. I shall accept 

whatever happens. 

||3||3||

ਸੋ, ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਐਸੇ 

ਚੇਤਨ-ਸੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਵਾਂਗਾ, 
(ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ) ਿੋ ਕੁਝ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਸੁਤੇ ਹੀ (ਉਸ ਚੇਤਨ-

ਸੱਤਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ) ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥੩॥
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37108 870 rwgu goNf bwxI 
kbIr jIau kI 
Gru 2

Raag Gonadd 

Baanee Kabeer 

Jeeo Kee Ghar 2

Raag Gond, The Word 

Of Kabeer Jee, Second 

House:

ਰਾਗ ਗੋਂਡ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

37109 870 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

37110 870 Bujw bWiD iBlw 
kir fwirE]

Bujw[iBlw:polw bolo Bhujaa Baandhh 

Bhilaa Kar 

Ddaariou ||

They tied my arms, 

bundled me up, and 

threw me before an 

elephant.

ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਢੇਮ 

ਵਾਂਗ (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹਾਥੀ 
ਅੱਗੇ) ਸੱੁਟ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

37111 870 hsqI kRoip mUMf 
mih mwirE]

Hasathee Krop 

Moondd Mehi 

Maariou ||

The elephant driver 

struck him on the 

head, and infuriated 

him.

(ਮਹਾਵਤ ਨੇ) ਗੱੁਸੇ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

ਹਾਥੀ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ (ਸੱਟ) 

ਮਾਰੀ ਹੈ।

37112 870 hsiq Bwig kY  
cIsw mwrY]

Hasath Bhaag Kai 

Cheesaa Maarai ||

But the elephant ran 

away, trumpeting,

ਪਰ ਹਾਥੀ (ਮੈਨੂੂੰ  ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ 

ਜਲਤਾੜਨ ਦੇ ਥਾਂ) ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ 

ਕੇ (ਹੋਰ ਪਾਸੇ) ਭੱਿਦਾ ਹੈ,

37113 870 ieAw mUriq kY  
hau bilhwrY]1]

Eiaa Moorath Kai 

Ho Balihaarai 

||1||

"I am a sacrifice to this 

image of the 

Lord."||1||

(ਜਿਵੇਂ ਆਖਦਾ ਹੈ-) ਮੈਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੋਂ ॥੧॥

37114 870 Awih myry Twkur  
qumrw joru]

Aahi Maerae 

Thaakur Thumaraa 

Jor ||

O my Lord and Master, 

You are my strength.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਹੈ 

(ਸੋ, ਤੇਰੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ)।
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37115 870 kwjI bikbo  
hsqI 
qoru]1]rhwau]

Kaajee Bakibo 

Hasathee Thor 

||1|| Rehaao ||

The Qazi shouted at 

the driver to drive the 

elephant on. 

||1||Pause||

ਕਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਇਸ ਕਬੀਰ ਉੱਤੇ) ਹਾਥੀ ਚਾੜਹ 
ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37116 870 ry mhwvq quJu 
fwrau kwit]

Rae Mehaavath 

Thujh Ddaaro 

Kaatt ||

He yelled out, ""O 

driver, I shall cut you 

into pieces.

(ਕਾਜ਼ੀ ਆਖਦਾ ਹੈ-) ਨਹੀਂ ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਸਰ ਉਤਰਾ ਜਦਆਂਗਾ,

37117 870 iesih qurwvhu  
Gwlhu swit]

Eisehi Thuraavahu 

Ghaalahu Saatt ||

Hit him, and drive him 

on!""

ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਸੱਟ ਮਾਰ ਤੇ 

(ਕਬੀਰ ਵਲ) ਤੋਰ।

37118 870 hsiq n qorY DrY 
iDAwnu]

Hasath N Thorai 

Dhharai Dhhiaan 

||

But the elephant did 

not move; instead, he 

began to meditate.

ਪਰ ਹਾਥੀ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ (ਉਹ 

ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੈ,

37119 870 vw kY irdY bsY 
Bgvwnu]2]

Vaa Kai Ridhai 

Basai Bhagavaan 

||2||

The Lord God abides 

within his mind. ||2||

(ਜਿਵੇਂ) ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ) 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥
37120 870 ikAw AprwDu  

sMq hY kIn@w]

Kiaa Aparaadhh 

Santh Hai Keenhaa 

||

What sin has this Saint 

committed,

What sin has the saint 

committed,

37121 870 bWiD pot kuMcr 
kau dIn@w]

Baandhh Pott 

Kunchar Ko 

Dheenhaa ||

That you have made 

him into a bundle and 

thrown him before the 

elephant?

ਿ ੋਮੇਰੀ ਪੋਟਲੀ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ 

(ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੂੰ ) ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੱੁਟ 

ਜਦੱਤਾ।

37122 870 kuMcru pot lY lY  
nmskwrY]

Kunchar Pott Lai 

Lai Namasakaarai 

||

Lifting up the bundle, 

the elephant bows 

down before it.

(ਭਾਵੇਂ ਜਕ) ਹਾਥੀ (ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 

ਦੀ ਬਣੀ) ਪੋਟਲੀ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਜਸਰ ਜਨਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈ,
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37123 870 bUJI nhI kwjI 
AMiDAwrY]3]

b`UJI[ kwjI:polw bolo Boojhee Nehee 

Kaajee 

Andhhiaarai ||3||

The Qazi could not 

understand it; he was 

blind. ||3||

ਪਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੂੰ  (ਤੁਅੱਸਬ ਦੇ) 

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਆਈ ॥੩॥

37124 870 qIin bwr pqIAw 
Bir lInw]

pqIAw:polw bolo Theen Baar 

Patheeaa Bhar 

Leenaa ||

Three times, he tried 

to do it.

(ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਉਪਰ 

ਚਾੜਹ ਚਾੜਹ ਕੇ) ਜਤੂੰ ਨ ਵਾਰੀ 
ਪਰਤਾਵਾ ਜਲਆ,

37125 871 mn kToru AjhU  
n pqInw]

Man Kathor 

Ajehoo N 

Patheenaa ||

Even then, his 

hardened mind was 

not satisfied.

ਪਰ ਉਸ ਦੀ (ਜਿਰ ਭੀ) ਤਸੱਲੀ 
ਨਾਹ ਹੋਈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ) ਮਨ 

ਦਾ ਕਠੋਰ ਸੀ।
37126 871 kih kbIr hmrw 

goibMdu]

Kehi Kabeer 

Hamaraa Gobindh 

||

Says Kabeer, such is 

my Lord and Master.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-(ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਸਮਝ ਨਾਹ ਆਈ ਜਕ) 

ਸਾਡਾ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ 
ਰਾਖਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ,

37127 871 cauQy pd mih  
jn kI 
ijMdu]4]1]4]

Chouthhae Padh 

Mehi Jan Kee 

Jindh ||4||1||4||

The soul of His humble 

servant dwells in the 

fourth state. 

||4||1||4||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਸਦਾ 
ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ, ਿੋ ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ, ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) 
॥੪॥੧॥੪॥

37128 871 goNf] Gonadd || Gond:
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37129 871 nw iehu mwnsu nw 
iehu dyau]

Naa Eihu Maanas 

Naa Eihu Dhaeo ||

It is not human, and it 

is not a god.

(ਕੀਹ ਮਨੱੁਖ, ਕੀਹ ਦੇਵਤਾ; 
ਕੀਹ ਿਤੀ, ਤੇ ਕੀਹ ਜਸ਼ਵ-

ਉਪਾਸ਼ਕ; ਕੀਹ ਿੋਗੀ, ਤੇ ਕੀਹ 

ਜਤਆਗੀ; ਹਰੇਕ ਜਵਚ ਇੱਕ 

ਉਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜਿਰ ਭੀ 
ਸਦਾ ਲਈ) ਨਾਹ ਇਹ ਮਨੱੁਖ 

ਹੈ ਨਾਹ ਦੇਵਤਾ;
37130 871 nw iehu jqI 

khwvY syau]

Naa Eihu Jathee 

Kehaavai Saeo ||

It is not called 

celibate, or a 

worshipper of Shiva.

ਨਾਹ ਿਤੀ ਹੈ ਨਾਹ ਜਸ਼ਵ-

ਉਪਾਸ਼ਕ,

37131 871 nw iehu jogI nw 
AvDUqw]

Naa Eihu Jogee 

Naa 

Avadhhoothaa ||

It is not a Yogi, and it 

is not a hermit.

ਨਾਹ ਿੋਗੀ ਹੈ, ਨਾਹ ਜਤਆਗੀ;

37132 871 nw iesu mwie n 
kwhU pUqw]1]

Naa Eis Maae N 

Kaahoo Poothaa 

||1||

It is not a mother, or 

anyone's son. ||1||

ਨਾਹ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾਹ 

ਇਹ ਜਕਸੇ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ॥੧॥

37133 871 ieAw mMdr mih  
kOn bsweI]

Eiaa Mandhar 

Mehi Kaan 

Basaaee ||

Then what is it, which 

dwells in this temple 

of the body?

(ਸਾਡੇ) ਇਸ ਸਰੀਰ-ਰੂਪ ਘਰ 

ਜਵਚ ਕੌਣ ਵੱਸਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ 
ਕੀਹ ਅਸਲਾ ਹੈ?

37134 871 qw kw AMqu n 
koaU 
pweI]1]rhwau]

Thaa Kaa Anth N 

Kooo Paaee ||1|| 

Rehaao ||

No one can find its 

limits. ||1||Pause||

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਜਹ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਅੱਪਜੜਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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37135 871 nw iehu igrhI  
nw EdwsI]

Naa Eihu Girehee 

Naa Oudhaasee ||

It is not a house-

holder, and it is not a 

renouncer of the 

world.

(ਜਗਿਹਸਤੀ, ਉਦਾਸੀ; ਰਾਿਾ, 
ਕੂੰਗਾਲ; ਬਿਾਹਮਣ, ਖੱਤਿੀ; ਸਭ 

ਜਵਚ ਇਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ; ਜਿਰ ਭੀ 
ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਕਰ ਕੇ 

ਸਦਾ ਲਈ) ਨਾਹ ਇਹ 

ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੈ ਨਾਹ ਉਦਾਸੀ,
37136 871 nw iehu rwj n 

BIK mMgwsI]

Naa Eihu Raaj N 

Bheekh 

Mangaasee ||

It is not a king, and it is 

not a beggar.

ਨਾਹ ਇਹ ਰਾਿਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਮੂੰਗਤਾ;

37137 871 nw iesu ipMfu n 
rkqU rwqI]

(rkqU)lhU[(rwqI)r`qI Naa Eis Pindd N 

Rakathoo Raathee 

||

It has no body, no 

drop of blood.

ਨਾਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ 

ਨਾਹ ਇਸ ਜਵਚ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਲਹੂ ਹੈ;

37138 871 nw iehu bRhmnu  
nw iehu KwqI]2]

(KwqI)K`qRI Naa Eihu 

Brehaman Naa 

Eihu Khaathee 

||2||

It is not a Brahmin, 

and it is not a 

Kh'shaatriya. ||2||

ਨਾਹ ਇਹ ਬਿਾਹਮਣ ਹੈ ਨਾਹ 

ਖੱਤਿੀ ॥੨॥

37139 871 nw iehu qpw 
khwvY syKu]

Naa Eihu Thapaa 

Kehaavai Saekh ||

It is not called a man 

of austere self-

discipline, or a Shaykh.

(ਤਪੇ, ਸ਼ੇਖ਼, ਸਭ ਜਵਚ ਇਹੀ ਹੈ; 

ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਭੀ ਿਾਪਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਭੀ ਸਦਾ ਲਈ) ਨਾਹ ਇਹ 

ਕੋਈ ਤਪਸਵੀ ਹੈ ਨਾਹ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ਼ 

ਹੈ;

37140 871 nw iehu jIvY n 
mrqw dyKu]

Naa Eihu Jeevai N 

Marathaa Dhaekh 

||

It does not live, and it 

is not seen to die.

ਨਾਹ ਇਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਮਰਦਾ ਹੈ।

37141 871 iesu mrqy kau jy 
koaU rovY]

Eis Marathae Ko 

Jae Kooo Rovai ||

If someone cries over 

its death,

ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਿੀਵ ਇਸ 

(ਅੂੰਦਰ-ਵੱਸਦੇ) ਨੂੂੰ  ਮਰਦਾ 
ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ,
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37142 871 jo rovY soeI piq 
KovY]3]

piq:polw bolo Jo Rovai Soee Path 

Khovai ||3||

That person loses his 

honor. ||3||

ਉਹ (ਿ ੋਰੋਂਦਾ ਹੈ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

37143 871 gur pRswid mY 
fgro pwieAw]

(fgro)rsqw[ 
fgro:polw bolo

Gur Prasaadh Mai 

Ddagaro Paaeiaa 

||

By Guru's Grace, I 

have found the Path.

(ਿਦੋਂ ਦਾ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਸਹੀ) ਰਸਤਾ ਲੱਭਾ ਹੈ,

37144 871 jIvn mrnu doaU 
imtvwieAw]

Jeevan Maran 

Dhooo 

Mittavaaeiaa ||

Birth and death have 

both been erased.

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੋਵੇਂ 
ਖ਼ਤਮ ਕਰਾ ਲਏ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਮੇਰਾ ਿਨਮ-ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ।
37145 871 khu kbIr iehu 

rwm kI AMsu]

Kahu Kabeer Eihu 

Raam Kee Ans ||

Says Kabeer, this is 

formed of the same 

essence as the Lord.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਕ) ਸਾਡੇ 

ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੂੰਸ ਹੈ,

37146 871 js kwgd pr  
imtY n 
mMsu]4]2]5]

Jas Kaagadh Par 

Mittai N Mans 

||4||2||5||

It is like the ink on the 

paper which cannot be 

erased. ||4||2||5||

ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਜਵਚ ਇਉਂ 

ਿੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ 

ਅਤੇ (ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਲਖੇ 

ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ) ਜਸਆਹੀ 
॥੪॥੨॥੫॥

37147 871 goNf] Gonadd || Gond:

37148 871 qUty qwgy inKutI 
pwin]

Thoottae Thaagae 

Nikhuttee Paan ||

The threads are 

broken, and the starch 

has run out.

(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਘਰ ਦੇ ਕੂੰਮ-ਕਾਿ ਦਾ 
ਕੋਈ ਜਫ਼ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਿੇ) 
ਤਾਣੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਟੱੁਟੇ ਪਏ ਹਨ 

(ਤਾਂ ਟੱੁਟੇ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ), ਿ ੇ

ਪਾਣ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ (ਤਾਂ ਮੱੁਕੀ 
ਹੀ ਪਈ ਹੈ)।
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37149 871 duAwr aUpir  
iJlkwvih kwn]

Dhuaar Oopar 

Jhilakaavehi Kaan 

||

Bare reeds glisten at 

the front door.

ਬੂਹੇ ਤੇ (ਸੱਖਣੇ) ਕਾਨੇ ਪਏ 

ਜਲਸ਼ਕਦੇ ਹਨ (ਵਰਤਣ ਖੁਣੋਂ 
ਪਏ ਹਨ);

37150 871 kUc ibcwry PUey 
Pwl]

Kooch Bichaarae 

Fooeae Faal ||

The poor brushes are 

scattered in pieces.

ਜਵਚਾਰੇ ਕੱੁਚ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ 

ਰਹੇ ਹਨ;

37151 871 ieAw muMfIAw 
isir ciFbo 
kwl]1]

Eiaa Munddeeaa 

Sir Chadtibo Kaal 

||1||

Death has entered this 

shaven head. ||1||

(ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਧੂ ਦਾ 
ਕੀਹ ਬਣੇਗਾ), ਇਸ ਸਾਧੂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਮੌਤ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਿਾਪਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

37152 871 iehu muMfIAw  
sglo dRbu KoeI]

Eihu Munddeeaa 

Sagalo Dhrab 

Khoee ||

This shaven-headed 

mendicant has wasted 

all his wealth.

(ਮੇਰਾ) ਇਹ (ਖਸਮ) ਸਾਧੂ 

ਸਾਰਾ (ਕਮਾਇਆ) ਧਨ ਗਵਾਈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
37153 871 Awvq jwq  

nwksr 
hoeI]1]rhwau]

(nwksr)n`k c ijMd Aw 
geI

Aavath Jaath Naak 

Sar Hoee ||1|| 

Rehaao ||

All this coming and 

going has irritated 

him. ||1||Pause||

(ਇਸ ਦੇ ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਦੀ) 
ਆਵਾਿਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੱਕ-

ਜਿੂੰ ਦ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

37154 871 qurI nwir kI  
CofI bwqw]

Thuree Naar Kee 

Shhoddee Baathaa 

||

He has given up all talk 

of his weaving 

equipment.

ਤੁਰੀ ਤੇ ਨਾਲਾਂ (ਦੇ ਵਰਤਣ) ਦਾ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, 

ਕੱਪੜਾ ਉਣਨ ਦਾ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਜਖ਼ਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

37155 871 rwm nwm vw kw 
mnu rwqw]

Raam Naam Vaa 

Kaa Man Raathaa 

||

His mind is attuned to 

the Lord's Name.

ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਰਾਮ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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37156 871 lirkI lirkn  
KYbo nwih]

(lirkI) lVkI[ 
(lirkn) lVky

Larikee Larikan 

Khaibo Naahi ||

His daughters and 

sons have nothing to 

eat,

(ਘਰ ਜਵਚ) ਕੁੜੀ ਮੁੂੰ ਜਡਆਂ ਦੇ 

ਖਾਣ ਿੋਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ (ਰਜਹੂੰਦਾ)

37157 871 muMfIAw An idnu 
Dwpy jwih]2]

(muMfIAw) prmhMs 
swDU[ Dwpy r`jy

Munddeeaa 

Anadhin 

Dhhaapae Jaahi 

||2||

While the shaven-

headed mendicants 

night and day eat their 

fill. ||2||

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਤਸੂੰਗੀ ਹਰ 

ਰੋਜ਼ ਰੱਿ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। (ਨੋਟ: 

ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਇਹੀ ਹੈ ਜਕ ਸਾਂਭ ਕੇ 

ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਛੱਜਡਆ) ॥੨॥

37158 871 iek duie mMdir  
iek duie bwt]

Eik Dhue Mandhar 

Eik Dhue Baatt ||

One or two are in the 

house, and one or two 

more are on the way.

ਿ ੇਇੱਕ ਦੋ ਸਾਧੂ (ਸਾਡੇ) ਘਰ 

ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਦੋ ਤੁਰੇ ਭੀ 
ਆ ਰਹੇ ਹਨ, (ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਵਾਿਾਈ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

37159 871 hm kau swQru  
aun kau Kwt]

s`wQru Ham Ko Saathhar 

Oun Ko Khaatt ||

We sleep on the floor, 

while they sleep in the 

beds.

ਸਾਨੂੂੰ  ਭੁੂੰ ਞੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਿੇ ਜਦੱਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

37160 871 mUf plois kmr 
biD poQI]

b`iD Moodd Palos 

Kamar Badhh 

Pothhee ||

They rub their bare 

heads, and carry 

prayer-books in their 

waist-bands.

ਉਹ ਸਾਧੂ ਲੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪੋਥੀਆਂ 

ਲਮਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਸਰਾਂ ਤੇ 

ਹੱਥ ਿੇਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

37161 871 hm kau cwbnu  
aun kau rotI]3]

Ham Ko Chaaban 

Oun Ko Rottee 

||3||

We get dry grains, 

while they get loaves 

of bread. ||3||

(ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਵੇਲੇ 

ਆ ਿਾਣ ਤੇ) ਸਾਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਭੁੱ ਿੇ 
ਦਾਣੇ ਚੱਬਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਰੋਟੀਆਂ ਜਮਲਦੀਆਂ ਹਨ 

॥੩॥
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37162 871 muMfIAw muMfIAw 
hUey eyk]

Munddeeaa 

Munddeeaa 

Hooeae Eaek ||

He will become one of 

these shaven-headed 

mendicants.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਆਖ-ਇਹਨਾਂ ਸਤ-

ਸੂੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਪਆਰ 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਕ) ਸਤ 

ਸੂੰਗੀਆਂ ਦੇ ਜਦਲ ਆਪੋ ਜਵਚ 

ਜਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
37163 871 ey muMfIAw bUfq 

kI tyk]

Eae Munddeeaa 

Booddath Kee 

Ttaek ||

They are the support 

of the drowning.

ਤੇ ਇਹ ਸਤ-ਸੂੰਗੀ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਡੱੁਬਜਦਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ।
37164 871 suin AMDlI loeI  

bypIir]

Sun Andhhalee 

Loee Baepeer ||

Listen, O blind and 

unguided Loi:

ਹੇ ਅੂੰਨਹ ੀ ਜਨਗੁਰੀ ਲੋਈ! ਸੁਣ!

37165 871 ien@ muMfIAn 
Bij srin  
kbIr]4]3]6]

Einh Munddeean 

Bhaj Saran Kabeer 

||4||3||6||

Kabeer has taken 

shelter with these 

shaven-headed 

mendicants. 

||4||3||6||

ਤੂੂੰ  ਭੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤ-ਸੂੰਗੀਆਂ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਪਉ ॥੪॥੩॥੬॥

37166 871 goNf] Gonadd || Gond:

37167 871 Ksmu mrY qau 
nwir n rovY]

Khasam Marai Tho 

Naar N Rovai ||

When her husband 

dies, the woman does 

not cry.

(ਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਇਸਤਿੀ 
ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ) ਮਨੱੁਖ 

(ਆਖ਼ਰ) ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

(ਮਾਇਆ) ਵਹੁਟੀ (ਉਸ ਦੇ 

ਮਰਨ ਤੇ) ਰੋਂਦੀ ਭੀ ਨਹੀਂ,

37168 871 ausu rKvwrw  
Aauro hovY]

Ous Rakhavaaraa 

Aouro Hovai ||

Someone else 

becomes her 

protector.

ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਦਾ ਰਾਖਾ 
(ਖਸਮ) ਕੋਈ ਜਧਰ ਹੋਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਭੀ 
ਰੂੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ)।
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37169 871 rKvwry kw hoie 
ibnws]

Rakhavaarae Kaa 

Hoe Binaas ||

When this protector 

dies,

(ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ) ਰਾਖਾ ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

37170 871 AwgY nrku eIhw 
Bog iblws]1]

Aagai Narak Eehaa 

Bhog Bilaas ||1||

He falls into the world 

of hell hereafter, for 

the sexual pleasures 

he enjoyed in this 

world. ||1||

ਮਨੱੁਖ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਭੋਗਾਂ (ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹਣ) 

ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ (ਆਪਣ ੇਲਈ) 

ਨਰਕ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37171 871 eyk suhwgin  
jgq ipAwrI]

Eaek Suhaagan 

Jagath Piaaree ||

The world loves only 

the one bride, Maya.

(ਇਹ ਮਾਇਆ) ਇਕ ਐਸੀ 
ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

37172 871 sgly jIA jMq 
kI 
nwrI]1]rhwau]

Sagalae Jeea Janth 

Kee Naaree ||1|| 

Rehaao ||

She is the wife of all 

beings and creatures. 

||1||Pause||

ਸਾਰੇ ਿੀਆ ਿੂੰਤ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਇਸਤਿੀ ਬਣਾ ਕੇ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਆਪਣੇ 
ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37173 871 sohwgin gil 
sohY hwru]

Sohaagan Gal 

Sohai Haar ||

With her necklace 

around her neck, this 

bride looks beautiful.

ਇਸ ਸੋਹਾਗਣ ਨਾਰ ਦੇ ਗਲ 

ਜਵਚ ਹਾਰ ਸੋਭਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਹਣ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਸੁਹਣੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

37174 871 sMq kau ibKu  
ibgsY sMswru]

Santh Ko Bikh 

Bigasai Sansaar ||

She is poison to the 

Saint, but the world is 

delighted with her.

(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ) ਿਗਤ 

ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਜ਼ਜਹਰ (ਵਾਂਗ) ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ।

37175 871 kir sIgwru bhY 
piKAwrI]

shury pyky p`K nUM, AwrI 
vWg k`tx vwlI 
(piKAwrI)vysvw

Kar Seegaar Behai 

Pakhiaaree ||

Adorning herself, she 

sits like a prostitute.

ਵੇਸਵਾ (ਵਾਂਗ) ਸਦਾ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ 

ਕਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,
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37176 871 sMq kI iTTkI  
iPrY ibcwrI]2]

Santh Kee 

Thithakee Firai 

Bichaaree ||2||

Cursed by the Saints, 

she wanders around 

like a wretch. ||2||

ਪਰ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਟਕਾਰੀ ਹੋਈ 

ਜਵਚਾਰੀ (ਸੂੰਤਾਂ ਤੋਂ) ਪਰੇ ਪਰੇ 

ਹੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

37177 871 sMq Bwig Eh 
pwCY prY]

Santh Bhaag Ouh 

Paashhai Parai ||

She runs around, 

chasing after the 

Saints.

(ਇਹ ਮਾਇਆ) ਭੱਿ ਕੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ 

ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ 
ਹੈ,

37178 871 gur prswdI  
mwrhu frY]

Gur Parasaadhee 

Maarahu Ddarai ||

She is afraid of being 

beaten by those 

blessed with the 

Guru's Grace.

ਪਰ (ਸੂੰਤਾਂ ਉੱਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ (ਇਹ ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੀ) ਮਾਰ ਤੋਂ ਭੀ ਡਰਦੀ ਹੈ 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੱੁਕਦੀ)।

37179 871 swkq kI Eh 
ipMf prwieix]

Saakath Kee Ouh 

Pindd Paraaein ||

She is the body, the 

breath of life, of the 

faithless cynics.

ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਹੋਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ-ਿਾਨ 

ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

37180 871 hm kau idRsit 
prY qRiK 
fwieix]3]

(qRiK)iq`Ky nyqRW vwlI 
fwieix,fYx

Ham Ko Dhrisatt 

Parai Thrakh 

Ddaaein ||3||

She appears to me like 

a blood-thirsty witch. 

||3||

ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਇਹ ਜਭਆਨਕ 

ਡੈਣ ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ ॥੩॥

37181 871 hm iqs kw bhu 
jwinAw Byau]

Ham This Kaa 

Bahu Jaaniaa 

Bhaeo ||

I know her secrets well ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਭੇਤ ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ,

37182 871 jb hUey ikRpwl  
imly gurdyau]

Jab Hooeae 

Kirapaal Milae 

Guradhaeo ||

In His Mercy, the 

Divine Guru met me.

ਿਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਮੇਰੇ 

ਉੱਤੇ ਜਦਆਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪਏ।
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37183 871 khu kbIr Ab 
bwhir prI]

Kahu Kabeer Ab 

Baahar Paree ||

Says Kabeer, now I 

have thrown her out.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ 
ਇਹ ਮਾਇਆ (ਹੁਣ) ਪਰੇ ਹਟ 

ਗਈ ਹੈ,

37184 871 sMswrY kY AMcil 
lrI]4]4]7]

Sansaarai Kai 

Anchal Laree 

||4||4||7||

She clings to the skirt 

of the world. 

||4||4||7||

ਤੇ ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਿਾ 
ਲੱਗੀ ਹੈ ॥੪॥੪॥੭॥

37185 872 goNf] Gonadd || Gond:

37186 872 igRih soBw jw kY 
ry nwih]

Grihi Sobhaa Jaa 

Kai Rae Naahi ||

When someone's 

household has no glory

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ (ਘਰ ਦੀ ਸੁਹੱਪਣ) 

ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ,

37187 872 Awvq phIAw  
KUDy jwih]

Aavath Peheeaa 

Khoodhhae Jaahi 

||

The guests who come 

there depart still 

hungry.

ਉਸ ਘਰ ਆਏ ਪਾਂਧੀ ਭੁੱ ਖੇ ਚਲੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

37188 872 vw kY AMqir nhI 
sMqoKu]

Vaa Kai Anthar 

Nehee Santhokh ||

Deep within, there is 

no contentment.

ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਭੀ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

37189 872 ibnu sohwgin  
lwgY doKu]1]

Bin Sohaagan 

Laagai Dhokh 

||1||

Without his bride, the 

wealth of Maya, he 

suffers in pain. ||1||

ਸੋ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਗਿਹਸਤ 

ਉੱਤੇ ਜਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37190 872 Dnu sohwgin mhw 
pvIq]

Dhhan Sohaagan 

Mehaa Paveeth ||

So praise this bride, 

which can shake the 

consciousness

ਸਦਾ ਖਸਮ-ਵਤੀ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ ਧੂੰਨ ਹੈ, (ਇਹ ਮਾੜੀ 
ਨਹੀਂ) ਬੜੀ ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ।
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37191 872 qpy qpIsr folY 
cIq]1]rhwau]

Thapae Thapeesar 

Ddolai Cheeth 

||1|| Rehaao ||

Of even the most 

dedicated ascetics and 

sages. ||1||Pause||

(ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਤਪੀਆਂ ਦੇ ਮਨ (ਭੀ) ਡੋਲ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਿੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਜਨਰਬਾਹ ਲਈ ਮਾਇਆ ਨਾਹ 

ਜਮਲੇ ਤਾਂ ਤਪੀ ਭੀ ਘਾਬਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37192 872 sohwgin ikrpn 
kI pUqI]

pU`qI Sohaagan Kirapan 

Kee Poothee ||

This bride is the 

daughter of a 

wretched miser.

ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸ਼ੂਮਾਂ ਦੀ ਧੀ 
ਬਣ ਕੇ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਸ਼ੂਮ 

ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ)।

37193 872 syvk qij jgq 
isau sUqI]

Saevak Thaj Jagath 

Sio Soothee ||

Abandoning the Lord's 

servant, she sleeps 

with the world.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਸਭ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

37194 872 swDU kY TwFI 
drbwir]

Saadhhoo Kai 

Thaadtee 

Dharabaar ||

Standing at the door 

of the holy man,

ਭਗਤ-ਿਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ 
(ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ ਜਕ),

37195 872 srin qyrI mokau 
insqwir]2]

Saran Thaeree Mo 

Ko Nisathaar ||2||

She says, ""I have 

come to your 

sanctuary; now save 

me!""||2||

I have sought the 

Protection, now save 

thou me".

37196 872 sohwgin hY Aiq 
suMdrI]

Sohaagan Hai Ath 

Sundharee ||

This bride is so 

beautiful.

ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਸੁਹਣੀ ਹੈ।
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37197 872 pg nyvr Cnk 
Cn hrI]

mwieAw dy(pg)pYrW c 
corI buirAweI rUp 
nyvrpONty[ mMd krm 
iviSAW dI iK`c 
rUpI(Cnk)Cx kwt ie`k 
CniCn c(hrI)T`g 
lYNdI hY[ pg:polw bolo

Pag Naevar 

Shhanak 

Shhaneharee ||

The bells on her ankles 

make soft music.

ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ, ਮਾਨੋ, ਝਾਂਿਰਾਂ 
ਛਣ-ਛਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

37198 872 jau lgu pRwn qaU 
lgu sMgy]

Jo Lag Praan Thoo 

Lag Sangae ||

As long as there is the 

breath of life in the 

man, she remains 

attached to him.

(ਉਂਞ) ਿਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਹੀ 
ਇਹ ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

37199 872 nwih q clI  
byig auiT 
nMgy]3]

nhIN q qW[ c`lI Naahi Th Chalee 

Baeg Outh Nangae 

||3||

But when it is no 

more, she quickly gets 

up and departs, bare-

footed. ||3||

ਨਹੀਂ ਤਾਂ (ਭਾਵ, ਜਿੂੰ ਦ 

ਜਨਕਲਜਦਆਂ ਹੀ) ਇਹ ਭੀ 
ਨੂੰ ਗੀ ਪੈਰੀਂ ਉੱਠ ਭੱਿਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੩॥
37200 872 sohwgin Bvn qRY 

lIAw]

Sohaagan Bhavan 

Thrai Leeaa ||

This bride has 

conquered the three 

worlds.

ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ,

37201 872 ds AT purwx  
qIrQ rs kIAw]

ds:polw bolo[A`T Dhas Ath Puraan 

Theerathh Ras 

Keeaa ||

The eighteen Puraanas 

and the sacred shrines 

of pilgrimage love her 

as well.

ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਨ ਪੜਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 

ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਿਾਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਮੋਹ ਜਲਆ ਹੈ,
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37202 872 bRhmw ibsnu 
mhysr byDy]

Brehamaa Bisan 

Mehaesar 

Baedhhae ||

She pierced the hearts 

of Brahma, Shiva and 

Vishnu.

ਬਿਹਮਾ, ਜਵਸ਼ਨੂ ਤੇ ਜਸ਼ਵ (ਵਰਗੇ 

ਦੇਵਤੇ) ਇਸ ਨੇ ਜਵੂੰ ਨਹ  ਰੱਖੇ ਹਨ,

37203 872 bfy BUpiq rwjy hY 
CyDy]4]

Baddae Bhoopath 

Raajae Hai 

Shhaedhhae ||4||

She destroyed the 

great emperors and 

kings of the world. 

||4||

ਸਭ ਰਾਿੇ ਰਾਣੇ ਭੀ ਇਸ ਨੇ 

ਨਕੇਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ॥੪॥

37204 872 sohwgin aurvwir 
n pwir]

Sohaagan 

Ouravaar N Paar ||

This bride has no 

restraint or limits.

ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ 

ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ;

37205 872 pWc nwrd kY 
sMig ibDvwir]

(ibDvwir)iml rhI hY 
(2 ibiD vwir)

Paanch Naaradh 

Kai Sang 

Bidhhavaar ||

She is in collusion with 

the five thieving 

passions.

ਪੂੰਿਾਂ ਹੀ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਨਾਲ ਰਲੀ-ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

37206 872 pWc nwrd ky  
imtvy PUty]

Paanch Naaradh 

Kae Mittavae 

Foottae ||

When the clay pot of 

these five passions 

bursts,

ਜਕਉਂਜਕ ਮੇਰੇ ਪੂੰਿੇ ਹੀ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭੱਿ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ),

37207 872 khu kbIr gur 
ikrpw 
CUty]5]5]8]

Kahu Kabeer Gur 

Kirapaa Shhoottae 

||5||5||8||

Then, says Kabeer, by 

Guru's Mercy, one is 

released. ||5||5||8||

(ਇਸ ਕਰਕੇ) ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ 
ਹੈ- ਮੈਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਇਸ (ਦੀ ਮਾਰ) ਤੋਂ ਬਚ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੫॥੫॥੮॥

37208 872 goNf] Gonadd || Gond:
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37209 872 jYsy mMdr mih  
bl hr nw 
TwhrY]

(bl)SqIr iK`c leIey 
qW mMdr 
nhIN(TwhrY)Tihrdw

Jaisae Mandhar 

Mehi Balehar Naa 

Thaaharai ||

As the house will not 

stand when the 

supporting beams are 

removed from within 

it,

ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਜਵਚ ਸ਼ਤੀਰ ਹੈ 

(ਸ਼ਤੀਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਘਰ ਦਾ 
ਛੱਤ) ਨਹੀਂ ਠਜਹਰ ਸਕਦਾ,

37210 872 nwm ibnw kYsy 
pwir auqrY]

au~qrY Naam Binaa 

Kaisae Paar 

Outharai ||

Just so, without the 

Naam, the Name of 

the Lord, how can 

anyone be carried 

across?

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭੂ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਘੁੂੰ ਮਣ-ਘੇਰਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ।

37211 872 kuMB ibnw jlu nw 
tIkwvY]

Kunbh Binaa Jal 

Naa Tteekaavai ||

Without the pitcher, 

the water is not 

contained;

ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ 
ਜਟਕ ਸਕਦਾ,

37212 872 swDU ibnu AYsy 
Abgqu jwvY]1]

Saadhhoo Bin 

Aisae Abagath 

Jaavai ||1||

Just so, without the 

Holy Saint, the mortal 

departs in misery. 

||1||

ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਟਕਦਾ ਤੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ) ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਹੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37213 872 jwrau iqsY ju 
rwmu n cyqY]

Jaaro Thisai J 

Raam N Chaethai 

||

One who does not 

remember the Lord - 

let him burn;

ਮੈਂ ਉਸ (ਮਨ) ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਜਦਆਂ 

ਿ ੋਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ,

37214 872 qn mn rmq rhY 
mih 
KyqY]1]rhwau]

dyh rUpI(KyqY)Kyq Than Man Ramath 

Rehai Mehi 

Khaethai ||1|| 

Rehaao ||

His body and mind 

have remained 

absorbed in this field 

of the world. 

||1||Pause||

ਤੇ ਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਭੋਗਾਂ ਜਵਚ 

ਹੀ ਖਜਚਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

37215 872 jYsy hlhr ibnw  
ijmI nhI boeIAY]

Jaisae Halehar 

Binaa Jimee 

Nehee Boeeai ||

Without a farmer, the 

land is not planted;

ਜਿਵੇਂ ਜਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 

ਨਹੀਂ ਬੀਿੀ ਿਾ ਸਕਦੀ,
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37216 872 sUq ibnw kYsy 
mxI proeIAY]

Sooth Binaa Kaisae 

Manee Paroeeai ||

Without a thread, how 

can the beads be 

strung?

ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।

37217 872 GuMfI ibnu ikAw 
gMiT cVHweIAY]

Ghunddee Bin 

Kiaa Ganth 

Charrhaaeeai ||

Without a loop, how 

can the knot be tied?

ਘੁੂੰ ਡੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਗੂੰਢ ਨਹੀਂ ਪਾਈ 

ਿਾ ਸਕਦੀ;

37218 872 swDU ibnu qYsy 
Abgqu 
jweIAY]2]

Saadhhoo Bin 

Thaisae Abagath 

Jaaeeai ||2||

Just so, without the 

Holy Saint, the mortal 

departs in misery. 

||2||

ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਹੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

37219 872 jYsy mwq ipqw 
ibnu bwlu n hoeI]

Jaisae Maath 

Pithaa Bin Baal N 

Hoee ||

Without a mother or 

father there is no child;

ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਜਪਉ (ਦੇ ਮੇਲ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਿੂੰ ਮਦਾ,

37220 872 ibMb ibnw kYsy 
kpry DoeI]

k`pry Binb Binaa Kaisae 

Kaparae Dhhoee ||

Just so, without water, 

how can the clothes 

be washed?

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ 
ਧੁਪਦੇ,

37221 872 Gor ibnw kYsy 
Asvwr]

Ghor Binaa Kaisae 

Asavaar ||

Without a horse, how 

can there be a rider?

ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਅਸਵਾਰ 

ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ,

37222 872 swDU ibnu nwhI 
drvwr]3]

Saadhhoo Bin 

Naahee Dharavaar 

||3||

Without the Holy 

Saint, one cannot 

reach the Court of the 

Lord. ||3||

ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
॥੩॥

37223 872 jYsy bwjy ibnu  
nhI lIjY PyrI]

Jaisae Baajae Bin 

Nehee Leejai 

Faeree ||

Just as without music, 

there is no dancing,

ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਚ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,
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37224 872 Ksim duhwgin 
qij Aau hyrI]

(Aau)hornW 
nUM[(hyrI)dyKdI hY

Khasam 

Dhuhaagan Thaj 

Aouhaeree ||

The bride rejected by 

her husband is 

dishonored.

(ਜਤਵੇਂ ਖਸਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਸਤਿੀ 
ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ) 
ਦੁਹਾਗਣ (ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੀ 
ਇਸਤਿੀ) ਨੂੂੰ  ਖਸਮ ਨੇ ਜਤਆਗ 

ਕੇ ਸਦਾ ਦੁਰਕਾਰ ਹੀ ਜਦੱਤਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

37225 872 khY kbIru eykY 
kir krnw]

Kehai Kabeer 

Eaekai Kar 

Karanaa ||

Says Kabeer, do this 

one thing:

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਇੱਕੋ ਹੀ 
ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ ਕਰ,

37226 872 gurmuiK hoie  
bhuir nhI 
mrnw]4]6]9]

Guramukh Hoe 

Bahur Nehee 

Maranaa 

||4||6||9||

Become Gurmukh, and 

you shall never die 

again. ||4||6||9||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ (ਤੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ) ਜਿਰ ਜਿਰ ਿੂੰ ਮਣਾ-
ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ 
॥੪॥੬॥੯॥

37227 872 goNf] Gonadd || Gond:

37228 872 kUtnu soie ju mn 
kau kUtY]

kU`tnu Koottan Soe J Man 

Ko Koottai ||

He alone is a pimp, 

who pounds down his 

mind.

(ਤੁਸੀ 'ਕੂਟਨ' ਠੱਗ ਨੂੂੰ  ਆਖਦੇ 

ਹੋ, ਪਰ) ਕੂਟਨ ਉਹ ਭੀ ਹੈ ਿੋ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਦਾ ਹੈ,

37229 872 mn kUtY qau jm 
qy CUtY]

Man Koottai Tho 

Jam Thae 

Shhoottai ||

Pounding down his 

mind, he escapes from 

the Messenger of 

Death.

ਤੇ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

37230 872 kuit kuit mnu  
ksvtI lwvY]

(ku`it)ksv`tI Kutt Kutt Man 

Kasavattee Laavai 

||

Pounding and beating 

his mind, he puts it to 

the test;

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਕੇ (ਜਿਰ ਉਸ ਦੀ) ਿਾਂਚ-

ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

37231 872 so kUtnu mukiq 
bhu pwvY]1]

So Koottan 

Mukath Bahu 

Paavai ||1||

Such a pimp attains 

total liberation. ||1||

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕੱੁਟਣ 

ਵਾਲਾ) 'ਕੂਟਨ' ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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37232 872 kUtnu iksY khhu  
sMswr]

k`Utnu Koottan Kisai 

Kehahu Sansaar ||

Who is called a pimp 

in this world?

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਤੁਸੀ 
'ਕੂਟਨ' ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਆਖਦੇ ਹੋ?

37233 872 sgl boln ky 
mwih  
bIcwr]1]rhwau]

Sagal Bolan Kae 

Maahi Beechaar 

||1|| Rehaao ||

In all speech, one must 

carefully consider. 

||1||Pause||

ਸਭ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਖੋ-ਵਖ ਭਾਵ 

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37234 872 nwcnu soie ju mn 
isau nwcY]

Naachan Soe J 

Man Sio Naachai 

||

He alone is a dancer, 

who dances with his 

mind.

(ਤੁਸੀ 'ਨਾਚਨ' ਕੂੰਿਰ ਨੂੂੰ  
ਆਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਖ਼ਆਲ 

ਅਨੁਸਾਰ) 'ਨਾਚਨ' ਉਹ ਹੈ ਿ ੋ

(ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ) ਮਨ ਨਾਲ 

ਨੱਚਦਾ ਹੈ,

37235 872 JUiT n pqIAY  
prcY swcY]

Jhooth N Patheeai 

Parachai Saachai 

||

The Lord is not 

satisfied with 

falsehood; He is 

pleased only with 

Truth.

ਝੂਠ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪਰਚਦਾ, ਸੱਚ 

ਨਾਲ ਪਤੀਿਦਾ ਹੈ,

37236 872 iesu mn Awgy  
pUrY qwl]

Eis Man Aagae 

Poorai Thaal ||

So play the beat of the 

drum in the mind.

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਉਮਾਹ ਜਵਚ 

ਜਲਆਉਣ ਦੇ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;

37237 872 iesu nwcn ky  
mn rKvwl]2]

Eis Naachan Kae 

Man Rakhavaal 

||2||

The Lord is the 

Protector of the 

dancer with such a 

mind. ||2||

ਅਜਿਹੇ 'ਨਾਚਨ' ਦੇ ਮਨ ਦਾ 
ਰਾਖਾ (ਪਿਭੂ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ) 

॥੨॥
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37238 872 bjwrI so ju 
bjwrih soDY]

Bajaaree So J 

Bajaarehi Sodhhai 

||

She alone is a street-

dancer, who cleanses 

her body-street,

(ਤੁਸੀ 'ਬਿਾਰੀ' ਮਸ਼ਕਰੇ ਨੂੂੰ  
ਆਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ) 'ਬਿਾਰੀ' ਉਹ 

ਹੈ ਿ ੋਆਪਣ ੇਸਰੀਰ-ਰੂਪ 

ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ ਹੈ,

37239 872 pWc plIqh kau  
prboDY]

Paanch Paleetheh 

Ko Parabodhhai ||

And educates the five 

passions.

ਪੂੰਿਾਂ ਹੀ ਜਵਗੜੇ ਹੋਏ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਗਾਉਂਦਾ ਹੈ,

37240 872 nau nwiek kI  
Bgiq pCwnY]

(nau)nvyN[(nwiek)suAwm
I, pRyrk rwm jI dI

No Naaeik Kee 

Bhagath 

Pashhaanai ||

She who embraces 

devotional worship for 

the Lord

ਨੌ ਖੂੰਡ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਚ 

ਜਸੱਖਦਾ ਹੈ;

37241 872 so bwjwrI hm  
gur mwny]3]

So Baajaaree Ham 

Gur Maanae ||3||

- I accept such a street-

dancer as my Guru. 

||3||

ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ 'ਬਿਾਰੀ' ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ 
(ਸਿੇਸ਼ਟ) ਮਨੱੁਖ ਮੂੰਨਦੇ ਹਾਂ ॥੩॥

37242 872 qskru soie ij 
qwiq n krY]

Thasakar Soe J 

Thaath N Karai ||

He alone is a thief, 

who is above envy,

(ਤੁਸੀ 'ਤਸਕਰ' ਚੋਰ ਨੂੂੰ  
ਆਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ) 'ਤਸਕਰ' ਉਹ 

ਹੈ ਿ ੋਤਾਜਤ (ਈਰਖਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਚੁਰਾ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
37243 872 ieMdRI kY jqin  

nwmu aucrY]

Eindhree Kai 

Jathan Naam 

Oucharai ||

And who uses his 

sense organs to chant 

the Lord's Name.

ਿ ੋਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।

37244 872 khu kbIr hm 
AYsy lKn]

l`Kn Kahu Kabeer Ham 

Aisae Lakhan ||

Says Kabeer, these are 

the qualities of the one

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਛਣ 

(ਗੁਣ) ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ,
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37245 872 DMnu gurdyv Aiq 
rUp 
ibcKn]4]7]1
0]

ib-c`Kn Dhhann 

Guradhaev Ath 

Roop Bichakhan 

||4||7||10||

I know as my Blessed 

Divine Guru, who is 

the most beautiful and 

wise. ||4||7||10||

ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ, ਸੁਹਣਾ 
ਜਸਆਣਾ ਤੇ ਧੂੰਨਤਾ-ਿੋਗ ਹੈ 

॥੪॥੭॥੧੦॥

37246 873 goNf] Gonadd || Gond:

37247 873 DMnu gupwl DMnu 
gurdyv]

Dhhann Gupaal 

Dhhann 

Guradhaev ||

Blessed is the Lord of 

the World. Blessed is 

the Divine Guru.

ਸੋ, ਧੂੰਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ (ਿੋ ਅੂੰਨ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ), ਧੂੰਨ ਹੈ ਸਜਤਗੁਰੂ 

(ਿੋ ਐਸੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ),

37248 873 DMnu Anwid BUKy 
kvlu thkyv]

(kvlu)irdy[ thkyv 
iKV jWdy hn

Dhhann Anaadh 

Bhookhae Kaval 

Ttehakaev ||

Blessed is that grain, 

by which the heart-

lotus of the hungry 

blossoms forth.

ਤੇ ਧੂੰਨ ਹੈ ਅੂੰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱ ਖੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਹਰਦਾ (ਿੁੱ ਲ ਵਾਂਗ) 

ਟਜਹਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

37249 873 Dnu Eie sMq  
ijn AYsI jwnI]

Dhhan Oue Santh 

Jin Aisee Jaanee ||

Blessed are those 

Saints, who know this.

ਉਹ ਸੂੰਤ ਭੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ 

(ਜਕ ਅੂੰਨ ਜਨੂੰ ਦਣ-ਿੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ)

37250 873 iqn kau imilbo  
swirMgpwnI]1]

Thin Ko Milibo 

Saaringapaanee 

||1||

Meeting with them, 

one meets the Lord, 

the Sustainer of the 

World. ||1||

(ਤੇ ਅੂੰਨ ਖਾ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ), ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37251 873 Awid purK qy  
hoie Anwid]

Aadh Purakh Thae 

Hoe Anaadh ||

This grain comes from 

the Primal Lord God.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅੂੰਨ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਗਣ ਜਵਚ ਤੁਸੀ ਭਗਤੀ 
ਸਮਝਦੇ ਹੋ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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37252 873 jpIAY nwmu AMn 
kY 
swid]1]rhwau]

Japeeai Naam Ann 

Kai Saadh ||1|| 

Rehaao ||

One chants the Naam, 

the Name of the Lord, 

only when he tastes 

this grain. 

||1||Pause||

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ 
ਅੂੰਨ ਖਾਜਧਆਂ ਹੀ ਿਜਪਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37253 873 jpIAY nwmu  
jpIAY AMnu]

(jpIAY)KweIey[ pihlw 
jpIAY:polw bolo, dUjw 
j`pIAY

Japeeai Naam 

Japeeai Ann ||

Meditate on the 

Naam, and meditate 

on this grain.

(ਤਾਂ ਤੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੂੰਨ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਜਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਅੂੰਨ ਤੋਂ ਤਰਕ ਕਰਨ 

ਦੇ ਥਾਂ ਅੂੰਨ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਸਜਹਿੇ 
ਸਜਹਿ ੇਪਿੀਤ ਨਾਲ ਛਕੋ ਜਿਵੇਂ 
ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਪਆਰ ਨਾਲ 

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਹੈ)।

37254 873 AMBY kY sMig  
nIkw vMnu]

(AMBY)jl[(nIkw)sohxw[
(vMnu)rMg

Anbhai Kai Sang 

Neekaa Vann ||

Mixed with water, its 

taste becomes 

sublime.

(ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਰੋਜ਼ 

ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ) ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਅੂੰਨ ਦਾ 
ਕੇਹਾ ਸੁਹਣਾ ਰੂੰਗ ਜਨਕਲਦਾ 
ਹੈ! (ਿ ੇਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਜਵਚ 

ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੂੰਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ 

ਜਕਉਂ?)।

37255 873 AMnY bwhir jo 
nr hovih]

Annai Baahar Jo 

Nar Hovehi ||

One who abstains 

from this grain,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਅੂੰਨ ਤੋਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,
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37256 873 qIin Bvn mih  
ApnI Kovih]2]

Theen Bhavan 

Mehi Apanee 

Khovehi ||2||

Loses his honor in the 

three worlds. ||2||

ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਅੂੰਨ ਦਾ 
ਜਤਆਗ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਪਸੂੰਦ ਕਰੇ) 

॥੨॥
37257 873 Cofih AMnu krih 

pwKMf]

Shhoddehi Ann 

Karehi Paakhandd 

||

One who discards this 

grain, is practicing 

hypocrisy.

ਿ ੋਲੋਕ ਅੂੰਨ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਇਹ) ਪਖੂੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ,

37258 873 nw sohwgin nw 
Eih rMf]

Naa Sohaagan Naa 

Ouhi Randd ||

She is neither a happy 

soul-bride, nor a 

widow.

ਉਹ (ਉਹਨਾਂ ਕੁਚੱਿੀਆਂ 

ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਿੋ) ਨਾਹ 

ਸੋਹਾਗਣਾਂ ਹਨ ਨਾਹ ਰੂੰਡੀਆਂ।

37259 873 jg mih bkqy  
dUDwDwrI]

j`g Jag Mehi Bakathae 

Dhoodhhaadhhaar

ee ||

Those who claim in 

this world that they 

live on milk alone,

(ਅੂੰਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ,) ਲੋਕਾਂ 
ਜਵਚ ਆਖਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, 

ਅਸੀਂ ਜਨਰਾ ਦੱੁਧ ਪੀ ਕੇ ਹੀ 
ਜਨਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,

37260 873 gupqI Kwvih  
vitkw swrI]3]

(vitkw)Koey dI ipMnI 
(2 vit kwswrI)

Gupathee 

Khaavehi Vattikaa 

Saaree ||3||

Secretly eat whole 

loads of food. ||3||

ਪਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਜਪੂੰ ਨੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

37261 873 AMnY ibnw n hoie 
sukwlu]

(sukwlu)sRySt smW Annai Binaa N Hoe 

Sukaal ||

Without this grain, 

time does not pass in 

peace.

ਅੂੰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੁਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ,

37262 873 qijAY AMin n 
imlY gupwlu]

Thajiai Ann N Milai 

Gupaal ||

Forsaking this grain, 

one does not meet the 

Lord of the World.

ਅੂੰਨ ਛੱਜਡਆਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।
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37263 873 khu kbIr hm 
AYsy jwinAw]

Kahu Kabeer Ham 

Aisae Jaaniaa ||

Says Kabeer, this I 

know:

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸਾਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੈ,

37264 873 DMnu Anwid  
Twkur mnu 
mwinAw]4]8]1
1]

Dhhann Anaadh 

Thaakur Man 

Maaniaa 

||4||8||11||

Blessed is that grain, 

which brings faith in 

the Lord and Master 

to the mind. 

||4||8||11||

ਜਕ ਅੂੰਨ ਬੜਾ ਸੁੂੰ ਦਰ ਪਦਾਰਥ 

ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਖਾਜਧਆਂ (ਜਸਮਰਨ 

ਕਰ ਕੇ) ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ॥੪॥੮॥੧੧॥

37265 873 rwgu goNf bwxI 
nwmdyau jI kI 
Gru 1

Raag Gonadd 

Baanee 

Naamadhaeo Jee 

Kee Ghar 1

Raag Gond, The Word 

Of Naam Dayv Jee, 

First House:

ਰਾਗ ਗੋਂਡ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

37266 873 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

37267 873 AsumyD jgny] GoVy dw m@ydw, X`g c 
pwieAw jwvy, 
so(AsmyD)X`g, mhW 
pwp dw bwp hY[ j`gny

Asumaedhh 

Jaganae ||

The ritual sacrifice of 

horses,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਅਸਮੇਧ ਿੱਗ 

ਕਰੇ,

37268 873 qulw purK dwny] Awpxy brwbr vsqU qol 
ky, dwn dyxw 
(qulw)purK dwnydwn 
hY[qulw:polw bolo

Thulaa Purakh 

Dhaanae ||

Giving one's weight in 

gold to charities

ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਤੋਲ ਕੇ 

(ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਜਦਕ) ਦਾਨ 

ਕਰੇ,
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37269 873 pRwg iesnwny]1] Praag Eisanaanae 

||1||

And ceremonial 

cleansing baths -||1||

ਅਤੇ ਪਿਾਗ ਆਜਦਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ॥੧॥

37270 873 qau n pujih hir 
kIriq nwmw]

pu`jih Tho N Pujehi Har 

Keerath Naamaa 

||

These are not equal to 

singing the Praises of 

the Lord's Name.

ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ।

37271 873 Apuny rwmih Bju  
ry mn 
AwlsIAw]1]rhw
au]

Apunae Raamehi 

Bhaj Rae Man 

Aalaseeaa ||1|| 

Rehaao ||

Meditate on your 

Lord, you lazy man! 

||1||Pause||

ਸੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਆਲਸੀ ਮਨ! 

ਆਪਣ ੇਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37272 873 gieAw ipMfu 
Brqw]

Gaeiaa Pindd 

Bharathaa ||

Offering sweet rice at 

Gaya,

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਗਇਆ ਤੀਰਥ ਤੇ 

ਿਾ ਕੇ ਜਪਤਰਾਂ ਜਨਜਮੱਤ ਜਪੂੰ ਡ 

ਭਰਾਏ,

37273 873 bnwris Ais 
bsqw]

bnwris kWsI[(Ais)hY Banaaras As 

Basathaa ||

Living on the river 

banks at Benares,

ਿ ੇਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਅਜਸ 

ਨਦੀ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਵੇ,

37274 873 muiK byd cqur 
pVqw]2]

pV@qw Mukh Baedh 

Chathur Parrathaa 

||2||

Reciting the four 

Vedas by heart;||2||

ਿ ੇਮੂੂੰ ਹੋਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ (ਜ਼ਬਾਨੀ) 
ਪੜਹਦਾ ਹੋਵੇ ॥੨॥

37275 873 sgl Drm  
AiCqw]

(AiCqw)sihq[ A~iCqw Sagal Dhharam 

Ashhithaa ||

Completing all 

religious rituals,

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ,

37276 873 gur igAwn ieMdRI 
idRVqw]

Gur Giaan 

Eindhree 

Dhrirrathaa ||

Restraining sexual 

passion by the 

spiritual wisdom given 

by the Guru,

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ 

ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ 
ਹੋਵੇ,
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37277 873 Ktu krm sihq 
rhqw]3]

Khatt Karam 

Sehith Rehathaa 

||3||

And performing the six 

rituals;||3||

ਿ ੇਬਿਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇ ਹੀ ਕਰਮ 

ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ॥੩॥

37278 873 isvw skiq 
sMbwdM]

Sivaa Sakath 

Sanbaadhan ||

Expounding on Shiva 

and Shakti

ਰਾਮਾਇਣ (ਆਜਦਕ) ਦਾ ਪਾਠ-

37279 873 mn Coif Coif 
sgl BydM]

Man Shhodd 

Shhodd Sagal 

Bhaedhan ||

O man, renounce and 

abandon all these 

things.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ 

ਛੱਡ ਦੇਹ, ਛੱਡ ਦੇਹ, ਇਹ ਸਭ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਜਵੱਥ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ 
ਹਨ।

37280 873 ismir ismir 
goibMdM]

Simar Simar 

Gobindhan ||

Meditate, meditate in 

remembrance on the 

Lord of the Universe.

ਹੇ ਨਾਮਦੇਵ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਰ, (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਸਮਰ,

37281 873 Bju nwmw qris 
Bv isMDM]4]1]

Bhaj Naamaa 

Tharas Bhav 

Sindhhan ||4||1||

Meditate, O Naam 

Dayv, and cross over 

the terrifying world-

ocean. ||4||1||

(ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਹੀ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੇਂਗਾ 
॥੪॥੧॥

37282 873 goNf] Gonadd || Gond:

37283 873 nwd BRmy jYsy 
imrgwey]

(nwd)Gmty hyVy dy Sbd 
qy

Naadh Bhramae 

Jaisae Miragaaeae 

||

The deer is lured by 

the sound of the 

hunter's bell;

ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ (ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਭੁਲਾ ਕੇ) ਨਾਦ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਦੌੜਦਾ 
ਹੈ,

37284 873 pRwn qjy vw ko 
iDAwnu n 
jwey]1]

Praan Thajae Vaa 

Ko Dhhiaan N 

Jaaeae ||1||

It loses its life, but it 

cannot stop thinking 

about it. ||1||

ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਨਾਦ ਦਾ ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ 
ਜਵੱਸਰਦਾ ॥੧॥

37285 873 AYsy rwmw AYsy 
hyrau]

Aisae Raamaa 

Aisae Haero ||

In the same way, I look 

upon my Lord.

ਮੈਂ ਭੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਹੀ ਤੱਕਦਾ 
ਹਾਂ।
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37286 873 rwmu Coif icqu 
Anq n 
Pyrau]1]rhwau]

Raam Shhodd 

Chith Anath N 

Faero ||1|| 

Rehaao ||

I will not abandon my 

Lord, and turn my 

thoughts to another. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ 

ਵਲ ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਿਾਣ ਦੇਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37287 873 ijau mInw hyrY 
psUAwrw]

jl coN m`CIAW PVn 
vwlw 
pMCI(psUAwrw)dDIrw

Jio Meenaa Haerai 

Pasooaaraa ||

As the fisherman looks 

upon the fish,

ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੀਗੀਰ ਮੱਛੀਆਂ ਵਲ 

ਤੱਕਦਾ ਹੈ,

37288 873 sonw gFqy ihrY 
sunwrw]2]

Sonaa Gadtathae 

Hirai Sunaaraa 

||2||

And the goldsmith 

looks upon the gold he 

fashions;||2||

ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਘੜਜਦਆਂ 

ਸੁਜਨਆਰਾ (ਸੋਨੇ ਵਲ ਗਹੁ 

ਨਾਲ) ਤੱਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥
37289 873 ijau ibKeI hyrY 

pr nwrI]

Jio Bikhee Haerai 

Par Naaree ||

As the man driven by 

sex looks upon 

another man's wife,

ਜਿਵੇਂ ਜਵਸ਼ਈ ਮਨੱੁਖ ਪਰਾਈ 

ਨਾਰ ਵਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ,

37290 873 kaufw fwrq ihrY 
juAwrI]3]

Kouddaa Ddaarath 

Hirai Juaaree ||3||

And the gambler looks 

upon the throwing of 

the dice -||3||

ਜਿਵੇਂ (ਿੂਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ) 
ਿੁਆਰੀਆ ਕਉਡਾਂ ਸੱੁਟ ਕੇ ਗਹੁ 

ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਕੀਹ 

ਦਾਉ ਜਪਆ ਹੈ) ॥੩॥
37291 873 jh jh dyKau qh 

qh rwmw]

Jeh Jeh Dhaekho 

Theh Theh 

Raamaa ||

In the same way, 

wherever Naam Dayv 

looks, he sees the Lord.

ਮੈਂ ਭੀ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ (ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

37292 873 hir ky crn inq 
iDAwvY 
nwmw]4]2]

Har Kae Charan 

Nith Dhhiaavai 

Naamaa ||4||2||

Naam Dayv meditates 

continuously on the 

Feet of the Lord. 

||4||2||

ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ (ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ) 

ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ 
ਹਾਂ ॥੪॥੨॥
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37293 873 goNf] Gonadd || Gond:

37294 873 mokau qwir ly 
rwmw qwir ly]

Mo Ko Thaar Lae 

Raamaa Thaar Lae 

||

Carry me across, O 

Lord, carry me across.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਤਾਰ ਲੈ, ਬਚਾ ਲੈ।

37295 873 mY Ajwnu jnu 
qirby n jwnau  
bwp bITulw bwh 
dy]1]rhwau]

Mai Ajaan Jan 

Tharibae N Jaano 

Baap Beethulaa 

Baah Dhae ||1|| 

Rehaao ||

I am ignorant, and I do 

not know how to 

swim. O my Beloved 

Father, please give me 

Your arm. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਿੜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਅੂੰਞਾਣ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37296 873 nr qy sur hoie 
jwq inmK mY  
siqgur buiD 
isKlweI]

Nar Thae Sur Hoe 

Jaath Nimakh Mai 

Sathigur Budhh 

Sikhalaaee ||

I have been 

transformed from a 

mortal being into an 

angel, in an instant; 

the True Guru has 

taught me this.

(ਹੇ ਬੀਠੁਲ ਜਪਤਾ! ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲੀ ਮੱਤ 

ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਿੋਰ 

ਜਵਚ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ,

37297 873 nr qy aupij  
surg kau jIiqE  
so AvKD mY 
pweI]1]

Nar Thae Oupaj 

Surag Ko Jeethiou 

So Avakhadhh Mai 

Paaee ||1||

Born of human flesh, I 

have conquered the 

heavens; such is the 

medicine I was given. 

||1||

ਹੇ ਜਪਤਾ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਭੀ 
ਉਹ ਦਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਿੂੰ ਮ ਕੇ 

(ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖ-ਿਾਤੀ ਜਵਚੋਂ ਹੋ 

ਕੇ) ਸੁਰਗ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਜਤਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸੁਰਗ ਦੀ ਭੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ) ॥੧॥
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37298 873 jhw jhw DUA 
nwrdu tyky nYku 
itkwvhu moih]

Jehaa Jehaa 

Dhhooa Naaradh 

Ttaekae Naik 

Ttikaavahu Mohi 

||

Please place me where 

You placed Dhroo and 

Naarad, O my Master.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਜਿਸ 

ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣੇ ਧੂ ਤੇ ਨਾਰਦ 

(ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਅਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਲਈ ਅਪੜਾ ਦੇਹ,

37299 873 qyry nwm 
AivlMib bhuqu 
jn auDry nwmy 
kI inj miq 
eyh]2]3]

Thaerae Naam 

Avilanb Bahuth 

Jan Oudhharae 

Naamae Kee Nij 

Math Eaeh 

||2||3||

With the Support of 

Your Name, so many 

have been saved; this 

is Naam Dayv's 

understanding. 

||2||3||

ਮੇਰਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ 
ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੈ ਜਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ: ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਮੂੰਗ। ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਦੀ 
ਭੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ 
॥੨॥੩॥

37300 874 goNf] Gonadd || Gond:

37301 874 moih lwgqI  
qwlw bylI]

(qwlw)ie`Cw[qwlw:polw 
bolo[(by~lI)im`qR 
vwihgurU jI (2 
qwlwbylI)

Mohi Laagathee 

Thaalaabaelee ||

I am restless and 

unhappy.

ਮੈਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ) 

ਤੜਿਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

37302 874 bCry ibnu gwie 
AkylI]1]

Bashharae Bin 

Gaae Akaelee 

||1||

Without her calf, the 

cow is lonely. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਵੱਛੇ ਤੋਂ ਜਵੱਛੜ ਕੇ ਇਕੱਲੀ 
ਗਾਂ (ਘਾਬਰਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

37303 874 pwnIAw ibnu mInu 
qlPY]

Paaneeaa Bin 

Meen Thalafai ||

Without water, the 

fish writhes in pain.

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੱਛੀ 
ਿੜਿਦੀ ਹੈ,
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37304 874 AYsy rwm nwmw 
ibnu bwpuro 
nwmw]1]rhwau]

Aisae Raam 

Naamaa Bin 

Baapuro Naamaa 

||1|| Rehaao ||

So is poor Naam Dayv 

without the Lord's 

Name. ||1||Pause||

ਜਤਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਘਾਬਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

37305 874 jYsy gwie kw 
bwCw CUtlw]

Jaisae Gaae Kaa 

Baashhaa 

Shhoottalaa ||

Like the cow's calf, 

which, when let loose,

ਜਿਵੇਂ (ਿਦੋਂ) ਗਾਂ ਦਾ ਵੱਛਾ ਜਕੱਲੇ 

ਨਾਲੋਂ ਖੁਲਹਦਾ ਹੈ,

37306 874 Qn coKqw mwKnu 
GUtlw]2]

Thhan Chokhathaa 

Maakhan 

Ghoottalaa ||2||

Sucks at her udders 

and drinks her milk -

||2||

ਤਾਂ (ਗਾਂ ਦੇ) ਥਣ ਚੁੂੰ ਘਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਮੱਖਣ ਦੇ ਘੁੱ ਟ ਭਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

37307 874 nwmdyau nwrwienu 
pwieAw]

Naamadhaeo 

Naaraaein Paaeiaa 

||

So has Naam Dayv 

found the Lord.

ਜਤਵੇਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਰੱਬ ਜਮਲ ਜਪਆ,

37308 874 guru Bytq AlKu 
lKwieAw]3]

A-lKu:polw bolo Gur Bhaettath 

Alakh Lakhaaeiaa 

||3||

Meeting the Guru, I 

have seen the Unseen 

Lord. ||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਅਲੱਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈ 

ਗਈ, ਿਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆ 

॥੩॥
37309 874 jYsy ibKY hyq pr 

nwrI]

Jaisae Bikhai 

Haeth Par Naaree 

||

As the man driven by 

sex wants another 

man's wife,

ਜਿਵੇਂ (ਜਵਸ਼ਈ ਨੂੂੰ ) ਜਵਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ 

ਪਰਾਈ ਨਾਰ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

37310 874 AYsy nwmy pRIiq 
murwrI]4]

Aisae Naamae 

Preeth Muraaree 

||4||

So does Naam Dayv 

love the Lord. ||4||

ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਮੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਹੈ ॥੪॥

37311 874 jYsy qwp qy 
inrml Gwmw]

Jaisae Thaapathae 

Niramal Ghaamaa 

||

As the earth burns in 

the dazzling sunlight,

ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦੀ ਧੱੁਪ ਜਵਚ 

(ਿੀਵ-ਿੂੰਤ) ਤਪਦੇ-ਲੁੱ ਛਦੇ ਹਨ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7614 Published: March 06/ 2014



37312 874 qYsy rwm nwmw 
ibnu bwpuro 
nwmw]5]4]

Thaisae Raam 

Naamaa Bin 

Baapuro Naamaa 

||5||4||

So does poor Naam 

Dayv burn without the 

Lord's Name. ||5||4||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਵੱਛੜ ਕੇ ਮੈਂ 
ਨਾਮਦੇਵ ਇਉਂ ਘਾਬਰਦਾ ਹਾਂ। 
ਭਾਵ: ਪਿੀਤ ਦਾ ਸਰੂਪ-ਜਵਛੋੜਾ 
ਅਸਜਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੫॥੪॥

37313 874 rwgu goNf bwxI 
nwmdyau jIau kI 
Gru 2

Raag Gonadd 

Baanee 

Naamadhaeo Jeeo 

Kee Ghar 2

Raag Gond, The Word 

Of Naam Dayv Jee, 

Second House:

ਰਾਗ ਗੋਂਡ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

37314 874 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

37315 874 hir hir krq  
imty siB Brmw]

Har Har Karath 

Mittae Sabh 

Bharamaa ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, all 

doubts are dispelled.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਸਭ 

ਭਟਕਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ;

37316 874 hir ko nwmu lY  
aUqm Drmw]

Har Ko Naam Lai 

Ootham 

Dhharamaa ||

Chanting the Name of 

the Lord is the highest 

religion.

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਮ ਜਸਮਰ, ਇਹੀ 
ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ ਧਰਮ।

37317 874 hir hir krq  
jwiq kul hrI]

Har Har Karath 

Jaath Kul Haree ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, 

erases social classes 

and ancestral 

pedigrees.

ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ (ਨੀਵੀਂ ਉੱਚੀ) 
ਿਾਤ ਕੁਲ ਦਾ ਜਵਤਕਰਾ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

37318 874 so hir AMDuly kI 
lwkrI]1]

(lwkrI)sotI So Har Andhhulae 

Kee Laakaree 

||1||

The Lord is the walking 

stick of the blind. ||1||

ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਂ ਅੂੰਨਹੇ  ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੧॥
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37319 874 hr ey nmsqy hr 
ey nmh]

hir jI (ey)nMU[ n-msqy Hareae 

Namasathae 

Hareae Nameh ||

I bow to the Lord, I 

humbly bow to the 

Lord.

ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ,

37320 874 hir hir krq  
nhI duKu 
jmh]1]rhwau]

Har Har Karath 

Nehee Dhukh 

Jameh ||1|| 

Rehaao ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, you 

will not be tormented 

by the Messenger of 

Death. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਿਮਾਂ ਦਾ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37321 874 hir hrnwKs hry 
prwn]

Har Haranaakhas 

Harae Paraan ||

The Lord took the life 

of Harnaakhash,

ਪਿਭੂ ਨੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ (ਦੈਂਤ) ਨੂੂੰ  
ਮਾਜਰਆ,

37322 874 AjYml kIE  
bYkuMTih Qwn]

Ajaimal Keeou 

Baikunthehi 

Thhaan ||

And gave Ajaamal a 

place in heaven.

ਅਿਾਮਲ ਪਾਪੀ ਨੂੂੰ  ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਜਵਚ 

ਥਾਂ ਜਦੱਤੀ।

37323 874 sUAw pVwvq  
ginkw qrI]

pV@wvq Sooaa Parraavath 

Ganikaa Tharee ||

Teaching a parrot to 

speak the Lord's 

Name, Ganika the 

prostitute was saved.

ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਤੇ ਨੂੂੰ  
ਪੜਹਾਉਂਜਦਆਂ ਵੇਸਵਾ ਭੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਗਈ;

37324 874 so hir nYnhu kI 
pUqrI]2]

pUqrI:polw bolo So Har Nainahu 

Kee Pootharee 

||2||

That Lord is the light 

of my eyes. ||2||

ਉਹੀ ਪਿਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ 
ਪੁਤਲੀ ਹੈ ॥੨॥

37325 874 hir hir krq  
pUqnw qrI]

Har Har Karath 

Poothanaa Tharee 

||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, 

Pootna was saved,

ਪੂਤਨਾ ਦਾਈ ਭੀ ਤਰ ਗਈ, 

ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ;

37326 874 bwl GwqnI  
kptih BrI]

Baal Ghaathanee 

Kapattehi Bharee 

||

Even though she was a 

deceitful child-killer.

ਬਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 

ਕਪਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ (ਉਸ 

ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਗਆ)।
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37327 874 ismrn dRopd suq  
auDrI]

su`q Simaran Dhropadh 

Suth Oudhharee ||

Contemplating the 

Lord, Dropadi was 

saved.

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ 
ਦਿੋਪਤੀ (ਜਨਰਾਦਰੀ ਤੋਂ) ਬਚੀ 
ਸੀ,

37328 874 gaUqm sqI  
islw 
insqrI]3]

(gaUqm)goqm irKI jI 
dI(sqI)iesqRI, A-
h`ilAw[sqI,islw:polw 
bolo 

Gootham Sathee 

Silaa Nisatharee 

||3||

Gautam's wife, turned 

to stone, was saved. 

||3||

ਤੇ, ਗੌਤਮ ਦੀ ਨੇਕ ਇਸਤਿੀ ਦਾ 
ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿ ੋ

(ਗੌਤਮ ਦੇ ਸਿਾਪ ਨਾਲ) ਜਸਲਾ 
ਬਣ ਗਈ ਸੀ ॥੩॥

37329 874 kysI kMs mQnu 
ijin kIAw]

ky~sI mQnu:polw bolo Kaesee Kans 

Mathhan Jin 

Keeaa ||

The Lord, who killed 

Kaysee and Kans,

ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਕੇਸੀ ਤੇ ਕੂੰਸ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ,

37330 874 jIA dwnu kwlI 
kau dIAw]

k`wlI Jeea Dhaan Kaalee 

Ko Dheeaa ||

Gave the gift of life to 

Kali.

ਤੇ ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ-

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

37331 874 pRxvY nwmw AYso 
hrI]

Pranavai Naamaa 

Aiso Haree ||

Prays Naam Dayv, 

such is my Lord;

ਨਾਮਦੇਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਪਿਭੂ ਐਸਾ (ਬਖ਼ਸ਼ੂੰਦ) ਹੈ,

37332 874 jwsu jpq BY 
Apdw 
trI]4]1]5]

Jaas Japath Bhai 

Apadhaa Ttaree 

||4||1||5||

Meditating on Him, 

fear and suffering are 

dispelled. ||4||1||5||

ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ 

ਸਭ ਡਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਟਲ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੪॥੧॥੫॥

37333 874 goNf] Gonadd || Gond:
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37334 874 BYrau BUq sIqlw 
DwvY]

Bhairo Bhooth 

Seethalaa 

Dhhaavai ||

One who chases after 

the god Bhairau, evil 

spirits and the 

goddess of smallpox,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਭੈਰੋਂ ਵਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੋਭੈਰੋਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ), ਉਹ (ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 

ਭੈਰੋਂ ਵਰਗਾ ਹੀ) ਭੂਤ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੋ ਸੀਤਲਾ ਨੂੂੰ  
ਅਰਾਧਦਾ ਹੈ,

37335 874 Kr bwhn auhu 
Cwr aufwvY]1]

Khar Baahan Ouhu 

Shhaar Ouddaavai 

||1||

Is riding on a donkey, 

kicking up the dust. 

||1||

ਉਹ (ਸੀਤਲਾ ਵਾਂਗ) ਖੋਤੇ ਦੀ 
ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਖੋਤੇ ਦੇ 

ਨਾਲ) ਸੁਆਹ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
37336 874 hau qau eyk 

rmeIAw lYhau]
r-meIAw Ho Tho Eaek 

Rameeaa Laiho ||

I take only the Name 

of the One Lord.

(ਹੇ ਪੂੰਡਤ!) ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ 
ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ,

37337 874 Awn dyv bdlwv  
in 
dYhau]1]rhwau]

(bdlwv)v`ty bdly 
innhIN (2. bdlwvin)

Aan Dhaev 

Badhalaavan 

Dhaiho ||1|| 

Rehaao ||

I have given away all 

other gods in 

exchange for Him. 

||1||Pause||

(ਤੁਹਾਡੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜਵਚ ਦੇ 

ਜਦਆਂਗਾ, (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37338 874 isv isv krqy  
jo nru iDAwvY]

Siv Siv Karathae Jo 

Nar Dhhiaavai ||

That man who chants 

""Shiva, Shiva"", and 

meditates on him,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਸ਼ਵ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ,

37339 874 brd cFy faurU 
FmkwvY]2]

Baradh Chadtae 

Ddouroo 

Dtamakaavai ||2||

Is riding on a bull, 

shaking a tambourine. 

||2||

ਉਹ (ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਿ ੋਕੁਝ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ ਜਸ਼ਵ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਜਸ਼ਵ 

ਦੀ ਸਵਾਰੀ) ਬਲਦ ਉੱਤੇ 

ਚੜਹਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਜਸ਼ਵ ਵਾਂਗ) 

ਡਮਰੂ ਵਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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37340 874 mhw mweI kI 
pUjw krY]

Mehaa Maaee Kee 

Poojaa Karai ||

One who worships the 

Great Goddess Maya

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਾਰਬਤੀ ਦੀ ਪੂਿਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

37341 874 nr sY nwir hoie 
AauqrY]3]

(AauqrY)jMmdy, 
AauqrY:polw bolo 

Nar Sai Naar Hoe 

Aoutharai ||3||

Will be reincarnated 

as a woman, and not a 

man. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਬਣ ਕੇ 

ਿਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਪੂਿਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪੂਿਯ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

37342 874 qU khIAq hI  
Awid BvwnI]

Thoo Keheeath 

Hee Aadh 

Bhavaanee ||

You are called the 

Primal Goddess.

ਹੇ ਭਵਾਨੀ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ ਮੱੁਢ 

ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈਂ,

37343 874 mukiq kI brIAw  
khw CpwnI]4]

Mukath Kee 

Bareeaa Kehaa 

Shhapaanee ||4||

At the time of 

liberation, where will 

you hide then? ||4||

ਪਰ (ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੂੂੰ  ਭੀ, ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ, ਜਕੱਥੇ ਲੁਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈਂ 
(ਭਾਵ, ਮੁਕਤੀ ਭਵਾਨੀ ਪਾਸ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ) ॥੪॥

37344 874 gurmiq rwm nwm 
ghu mIqw]

Guramath Raam 

Naam Gahu 

Meethaa ||

Follow the Guru's 

Teachings, and hold 

tight to the Lord's 

Name, O friend.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ (ਪੂੰਡਤ!) ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ,

37345 874 pRxvY nwmw ieau 
khY 
gIqw]5]2]6]

(gIqW)gursbdW nMU Pranavai Naamaa 

Eio Kehai Geethaa 

||5||2||6||

Thus prays Naam 

Dayv, and so says the 

Gita as well. 

||5||2||6||

ਨਾਮਦੇਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- 

(ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) 

ਗੀਤਾ ਭੀ ਇਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ 

॥੫॥੨॥੬॥

37346 874 iblwvlu goNf] Bilaaval Gonadd || Bilaaval Gond:
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37347 874 Awju nwmy bITlu 
dyiKAw mUrK ko 
smJwaU 
ry]rhwau]

Aaj Naamae 

Beethal Dhaekhiaa 

Moorakh Ko 

Samajhaaoo Rae 

|| Rehaao ||

Today, Naam Dayv 

saw the Lord, and so I 

will instruct the 

ignorant. ||Pause||

ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਿਨਮ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ (ਪਰ ਤੂੂੰ  ਮੂਰਖ 

ਹੀ ਰਜਹਓਂ, ਤੈਨੂੂੰ  ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ; ਆ) ਮੈਂ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਮੂਰਖ 

ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਵਾਂ (ਜਕ ਤੈਨੂੂੰ  ਦਰਸ਼ਨ 

ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਰਹਾਉ॥

37348 874 pWfy qumrI 
gwieqRI loDy kw 
Kyqu KwqI QI]

Paanddae 

Thumaree 

Gaaeithree 

Lodhhae Kaa 

Khaeth Khaathee 

Thhee ||

O Pandit, O religious 

scholar, your Gayatri 

was grazing in the 

fields.

ਹੇ ਪਾਂਡੇ! (ਪਜਹਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ 

ਗਾਇਤਿੀ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ 
ਬਣ ਸਕਦੀ, ਜਕਉਂਜਕ) ਤੇਰੀ 
ਗਾਇਤਿੀ (ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਜਕ ਇਕ 

ਵਾਰੀ ਸਿਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਊ ਦੀ 
ਿੂਨ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਇਹ) ਇਕ 

ਲੋਧੇ ਿੱਟ ਦੀ ਪੈਲੀ ਖਾਣ ਿਾ 
ਪਈ,

37349 874 lY kir Tygw 
tgrI qorI lWgq 
lWgq jwqI 
QI]1]

Lai Kar Thaegaa 

Ttagaree Thoree 

Laangath Laangath 

Jaathee Thhee 

||1||

Taking a stick, the 

farmer broke its leg, 

and now it walks with 

a limp. ||1||

ਉਸ ਨੇ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਤ ਤੋੜ 

ਜਦੱਤੀ ਤਾਂ (ਜਵਚਾਰੀ) ਲੂੰ ਙਾ 
ਲੂੰ ਙਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ॥੧॥
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37350 874 pWfy qumrw 
mhwdyau Dauly 
bld ciVAw 
Awvqu dyiKAw 
Qw]

ciV@Aw Paanddae 

Thumaraa 

Mehaadhaeo 

Dhhoulae Baladh 

Charriaa Aavath 

Dhaekhiaa Thhaa 

||

O Pandit, I saw your 

great god Shiva, riding 

along on a white bull.

ਹੇ ਪਾਂਡੇ! (ਜਿਰ ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਜਸ਼ਵ 

ਿੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬੜਾ ਕਿੋਧੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ 
ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਜਕ ਗੱੁਸੇ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿਾਪ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਸ਼ਵ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਜਕਵੇਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈਂ?)

37351 874 modI ky Gr Kwxw 
pwkw vw kw 
lVkw mwirAw 
Qw]2]

pw`kw Modhee Kae Ghar 

Khaanaa Paakaa 

Vaa Kaa Larrakaa 

Maariaa Thhaa 

||2||

In the merchant's 

house, a banquet was 

prepared for him - he 

killed the merchant's 

son. ||2||

ਤੇਰਾ ਜਸ਼ਵ (ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ 

ਬਾਰੇ ਤੂੂੰ  ਆਖਦਾ ਹੈਂ) ਜਕਸੇ 

ਭੂੰ ਡਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ 

ਭੋਿਨ ਜਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਸ਼ਵ 

ਨੂੂੰ  ਜਚੱਟੇ ਬਲਦ ਉੱਤੇ ਚਜੜਹਆ 

ਿਾਂਦਾ ਵੇਜਖਆ, (ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  
ਦੱਸਦਾ ਹੈਂ ਜਕ ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਜਚੱਟੇ 

ਬਲਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ) 

(ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੋਿਨ 

ਪਸੂੰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਸ਼ਵ ਿੀ 
ਨੇ ਸਿਾਪ ਦੇ ਕੇ) ਉਸ ਦਾ ਮੁੂੰ ਡਾ 
ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ ॥੨॥

37352 875 pWfy qumrw 
rwmcMdu so BI 
Awvqu dyiKAw 
Qw]

Paanddae 

Thumaraa 

Raamachandh So 

Bhee Aavath 

Dhaekhiaa Thhaa 

||

O Pandit, I saw your 

Raam Chand coming 

too

ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਤੇਰੇ ਸਿੀ ਰਾਮ ਚੂੰਦਰ 

ਿੀ ਭੀ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਜਿਸ ਸਿੀ ਰਾਮ ਚੂੰਦਰ ਿੀ ਦੀ ਤੂੂੰ  
ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਬਾਬਤ ਭੀ ਤੈਥੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ 

ਅਸਾਂ ਸੁਜਣਆ ਹੈ ਜਕ)
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37353 875 rwvn syqI 
srbr hoeI Gr 
kI joie gvweI 
QI]3]

(srbr)jMg[(joie)iesqR
I

Raavan Saethee 

Sarabar Hoee 

Ghar Kee Joe 

Gavaaee Thhee 

||3||

; he lost his wife, 

fighting a war against 

Raawan. ||3||

ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਵਹੁਟੀ (ਸੀਤਾ ਿੀ) ਗਵਾ ਬੈਠੇ 

ਸਨ ॥੩॥

37354 875 ihMdU AMn@w qurkU 
kwxw]

Hindhoo Annhaa 

Thurakoo Kaanaa 

||

The Hindu is sightless; 

the Muslim has only 

one eye.

ਸੋ ਜਹੂੰ ਦੂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ 

ਅੱਖ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ;

37355 875 duhW qy igAwnI 
isAwxw]

Dhuhaan Thae 

Giaanee Siaanaa ||

The spiritual teacher is 

wiser than both of 

them.

ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਸਆਣਾ 
ਉਹ ਬੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਹੀ) ਜਗਆਨ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ।
37356 875 ihMdU pUjY dyhurw  

muslmwxu msIq]

Hindhoo Poojai 

Dhaehuraa 

Musalamaan 

Maseeth ||

The Hindu worships at 

the temple, the 

Muslim at the mosque.

(ਜਹੂੰ ਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤਾਂ ਤਦੋਂ 
ਗਵਾਈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਇਸ਼ਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ-ਹੀਣ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਲੱਗ ਜਪਆ, 

ਤੇ ਦੂਿੀ ਗਵਾਈ, ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਨਰਾ ਮੂੰਦਰ 

ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਸਮਝ ਕੇ) ਮੂੰਦਰ ਨੂੂੰ  
ਪੂਿਣ ਲੱਗ ਜਪਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ 

(ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੂੰ ਮਦ ਸਾਜਹਬ 

ਜਵਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਇੱਕ ਅੱਖ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਪਰ 

ਦੂਿੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਜਨਰਾ ਮਸਜਿਦ ਜਵਚ 

ਿਾਣ ਕੇ) ਮਸਜਿਦ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਰੱਬ 

ਦਾ ਘਰ ਸਮਝ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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37357 875 nwmy soeI syivAw  
jh dyhurw n 
msIiq]4]3]7]

Naamae Soee 

Saeviaa Jeh 

Dhaehuraa N 

Maseeth 

||4||3||7||

Naam Dayv serves that 

Lord, who is not 

limited to either the 

temple or the mosque. 

||4||3||7||

ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੂੰਦਰ ਹੈ 

ਤੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ॥੪॥੩॥੭॥

37358 875 rwgu goNf bwxI 
rivdws jIau kI 
Gru 2

Raag Gonadd 

Baanee Ravidhaas 

Jeeo Kee Ghar 2

Raag Gond, The Word 

Of Ravi Daas Jee, 

Second House:

ਰਾਗ ਗੋਂਡ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

37359 875 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

37360 875 mukMd mukMd jphu 
sMswr]

Mukandh 

Mukandh Japahu 

Sansaar ||

Meditate on the Lord 

Mukanday, the 

Liberator, O people of 

the world.

ਹੇ ਲੋਕੋ! ਮੁਕਤੀ-ਦਾਤੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਜਸਮਰੋ,

37361 875 ibnu mukMd qnu 
hoie Aau hwr]

(Aau)punw[(hwr)nws 
(2 Aau hwr)

Bin Mukandh Than 

Hoe Aouhaar ||

Without Mukanday, 

the body shall be 

reduced to ashes.

ਉਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

37362 875 soeI mukMdu mukiq 
kw dwqw]

Soee Mukandh 

Mukath Kaa 

Dhaathaa ||

Mukanday is the Giver 

of liberation.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
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37363 875 soeI mukMdu hmrw 
ipq mwqw]1]

Soee Mukandh 

Hamaraa Pith 

Maathaa ||1||

Mukanday is my father 

and mother. ||1||

ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਪਉ ਹੀ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਹੈ ॥੧॥

37364 875 jIvq mukMdy mrq 
mukMdy]

Jeevath 

Mukandhae 

Marath 

Mukandhae ||

Meditate on 

Mukanday in life, and 

meditate on 

Mukanday in death.

ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਊਂਦਾ 
ਭੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮਰਦਾ ਭੀ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)

37365 875 qw ky syvk kau  
sdw 
AnMdy]1]rhwau]

Thaa Kae Saevak 

Ko Sadhaa 

Anandhae ||1|| 

Rehaao ||

His servant is blissful 

forever. ||1||Pause||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

37366 875 mukMd mukMd hmwry 
pRwnM]

Mukandh 

Mukandh 

Hamaarae 

Praanan ||

The Lord, Mukanday, 

is my breath of life.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

(ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਗਆ) ਹੈ,

37367 875 jip mukMd  
msqik nIswnM]

Jap Mukandh 

Masathak 

Neesaanan ||

Meditating on 

Mukanday, one's 

forehead will bear the 

Lord's insignia of 

approval.

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪਏ ਹਨ;

37368 875 syv mukMd krY 
bYrwgI]

Saev Mukandh 

Karai Bairaagee ||

The renunciate serves 

Mukanday.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,
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37369 875 soeI mukMdu  
durbl Dnu 
lwDI]2]

Soee Mukandh 

Dhurabal Dhhan 

Laadhhee ||2||

Mukanday is the 

wealth of the poor 

and forlorn. ||2||

ਮੈਨੂੂੰ  ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਧਨ ਲੱਭ ਜਪਆ ਹੈ ॥੨॥

37370 875 eyku mukMdu krY 
aupkwru]

Eaek Mukandh 

Karai Oupakaar ||

When the One 

Liberator does me a 

favor,

ਿ ੇਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰੇ,

37371 875 hmrw khw krY 
sMswru]

Hamaraa Kehaa 

Karai Sansaar ||

Then what can the 

world do to me?

ਤਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਚਮਾਰ ਚਮਾਰ 

ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ) ਲੋਕ ਮੇਰਾ 
ਕੁਝ ਭੀ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

37372 875 mytI jwiq hUey 
drbwir]

Maettee Jaath 

Hooeae Dharabaar 

||

Erasing my social 

status, I have entered 

His Court.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੇ) ਮੇਰੀ 
(ਨੀਵੀਂ) ਿਾਤ (ਵਾਲੀ ਢਜਹੂੰਦੀ 
ਕਲਾ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਮਟਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੇ ਹੁਣ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ;

37373 875 quhI mukMd jog  
jug qwir]3]

(quhI)AwpjI[(mukMd)muk
q dwqy, Apxy s`cy 
crnkmlW 
nwl,(jog)joV[(jug)joV
[ ky qwirqwr lYxw kro 
jI[j`ug

Thuhee Mukandh 

Jog Jug Thaar 

||3||

You, Mukanday, are 

potent throughout the 

four ages. ||3||

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਦਾ ਮੈਨੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੇ ਮੁਥਾਿੀਆਂ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੩॥

37374 875 aupijE igAwnu  
hUAw prgws]

Oupajiou Giaan 

Hooaa Paragaas ||

Spiritual wisdom has 

welled up, and I have 

been enlightened.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
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37375 875 kir ikrpw lIny 
kIt dws]

Kar Kirapaa 

Leenae Keett 

Dhaas ||

In His Mercy, the Lord 

has made this worm 

His slave.

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਮਾਣੇ 
ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ 
ਜਲਆ ਹੈ।

37376 875 khu rivdws Ab 
iqRsnw cUkI]

Kahu Ravidhaas 

Ab Thrisanaa 

Chookee ||

Says Ravi Daas, now 

my thirst is quenched;

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੁਣ 

ਮੇਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ,

37377 875 jip mukMd syvw 
qwhU kI]4]1]

Jap Mukandh 

Saevaa Thaahoo 

Kee ||4||1||

I meditate on 

Mukanday the 

Liberator, and I serve 

Him. ||4||1||

ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਜਨਿੱਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੧॥

37378 875 goNf] Gonadd || Gond:

37379 875 jy Ehu ATsiT 
qIrQ n@wvY]

A`Ts`iT Jae Ouhu Athasath 

Theerathh 

Nhaavai ||

Someone may bathe 

at the sixty-eight 

sacred shrines of 

pilgrimage,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਭੀ) 
ਕਰੇ,

37380 875 jy Ehu duAwds 
islw pUjwvY]

Jae Ouhu 

Dhuaadhas Silaa 

Poojaavai ||

And worship the 

twelve Shiva-lingam 

stones,

ਿ ੇਬਾਰਾਂ ਜਸ਼ਵਜਲੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਿਾ 
ਭੀ ਕਰੇ,

37381 875 jy Ehu kUp qtw 
dyvwvY]

(qtw)qlwA[ qtw:polw 
bolo

Jae Ouhu Koop 

Thattaa 

Dhaevaavai ||

And dig wells and 

pools,

ਿ ੇ(ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ) ਖੂਹ 

ਤਲਾਬ (ਆਜਦਕ) ਲਵਾਏ;

37382 875 krY inMd sB 
ibrQw jwvY]1]

Karai Nindh Sabh 

Birathhaa Jaavai 

||1||

But if he indulges in 

slander, then all of this 

is useless. ||1||

ਪਰ ਿੇ ਉਹ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ) 
ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਮਹਨਤ 

ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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37383 875 swD kw inMdku  
kYsy qrY]

Saadhh Kaa 

Nindhak Kaisae 

Tharai ||

How can the slanderer 

of the Holy Saints be 

saved?

ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਜਖ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਿਗਤ 

ਦੀਆਂ ਜਨਵਾਣਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ 

ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ,
37384 875 srpr jwnhu  

nrk hI 
prY]1]rhwau]

Sarapar Jaanahu 

Narak Hee Parai 

||1|| Rehaao ||

Know for certain, that 

he shall go to hell. 

||1||Pause||

ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਿਾਣੋ ਉਹ ਸਦਾ 
ਨਰਕ ਜਵਚ ਹੀ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37385 875 jy Ehu gRhn krY 
kulKyiq]

Jae Ouhu Grehan 

Karai Kulakhaeth 

||

Someone may bathe 

at Kuruk-shaytra 

during a solar eclipse,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਕੁਲਖੇਤਿ ਤੇ (ਿਾ 
ਕੇ) ਗਿਜਹਣ (ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ) ਕਰੇ,

37386 875 ArpY nwir  
sIgwr smyiq]

Arapai Naar 

Seegaar Samaeth 

||

And give his decorated 

wife in offering,

ਗਜਹਜਣਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ 
ਵਹੁਟੀ (ਬਿਾਹਮਣਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦਾਨ 

ਕਰ ਦੇਵੇ,
37387 875 sglI isMimRiq  

sRvnI sunY]
isMm-i Riq Sagalee Sinmrith 

Sravanee Sunai ||

And listen to all the 

Simritees,

ਸਾਰੀਆਂ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਜਧਆਨ 

ਨਾਲ ਸੁਣੇ;

37388 875 krY inMd kvnY 
nhI gunY]2]

Karai Nindh 

Kavanai Nehee 

Gunai ||2||

But if he indulges in 

slander, these are of 

no account. ||2||

ਪਰ ਿੇ ਉਹ ਭਜਲਆਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੀ 
ਲਾਭ ਨਹੀਂ ॥੨॥

37389 875 jy Ehu Aink 
pRswd krwvY]

Jae Ouhu Anik 

Prasaadh Karaavai 

||

Someone may give 

countless feasts,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਲਵਾਵ,ੇ

37390 875 BUim dwn soBw  
mMfip pwvY]

Bhoom Dhaan 

Sobhaa Manddap 

Paavai ||

And donate land, and 

build splendid 

buildings;

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੇ (ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ) ਿਗਤ ਜਵਚ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟ 

ਲਏ,
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37391 875 Apnw ibgwir  
ibrWnw sWFY]

Apanaa Bigaar 

Biraannaa 

Saandtai ||

He may neglect his 

own affairs to work for 

others,

ਿ ੇਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕੇ 

ਭੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰੇ,

37392 875 krY inMd bhu jonI 
hWFY]3]

Karai Nindh Bahu 

Jonee Haandtai 

||3||

But if he indulges in 

slander, he shall 

wander in countless 

incarnations. ||3||

ਤਾਂ ਭੀ ਿੇ ਉਹ ਭਜਲਆਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥

37393 875 inMdw khw krhu  
sMswrw]

Nindhaa Kehaa 

Karahu Sansaaraa 

||

Why do you indulge in 

slander, O people of 

the world?

ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਤੁਸੀ 
(ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਜਕਉਂ 

ਕਰਦੇ ਹੋ?

37394 875 inMdk kw prgit 
pwhwrw]

Nindhak Kaa 

Paragatt 

Paahaaraa ||

The emptiness of the 

slanderer is soon 

exposed.

(ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਧਾਰਜਮਕ 

ਕੂੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ 

ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਇਕ ਠੱਗੀ ਹੀ 
ਹੈ, ਤੇ) ਜਨੂੰ ਦਕ ਦੀ ਇਹ ਠੱਗੀ 
ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਘੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

37395 875 inMdku soiD swiD 
bIcwirAw]

Nindhak Sodhh 

Saadhh 

Beechaariaa ||

I have thought, and 

determined the fate of 

the slanderer.

ਜਨੂੰ ਦਕ (ਬਾਬਤ) ਅਸਾਂ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ,

37396 875 khu rivdws  
pwpI nrik 
isDwirAw]4]2]
11]7]2]49]jo
Vu]

joVu pV@nw hY[ gursbdW 
dI igxqI dy AMk nhIN 
pV@ny

Kahu Ravidhaas 

Paapee Narak 

Sidhhaariaa 

||4||2||11||7||2

||49|| Jorr ||

Says Ravi Daas, he is a 

sinner; he shall go to 

hell. 

||4||2||11||7||2||49

|| Total||

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਕ ਸੂੰਤ 

ਦਾ ਜਨੂੰ ਦਕ) ਕੁਕਰਮੀ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੧੧॥੭॥੨॥੪੯॥ਿੋੜੁ ॥
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37397 876 rwmklI mhlw 1 
Gru 1 caupdy

Raamakalee 

Mehalaa 1 Ghar 1 

Choupadhae

Raamkalee, First Mehl, 

First House, Chau-

Padas:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
37398 876 <>siqnwmu 

krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

37399 876 koeI pVqw 
shswikrqw koeI 
pVY purwnw]

(shswikrqw)sMsikRq[p
V@qw pV@Y

Koee Parrathaa 

Sehasaakirathaa 

Koee Parrai 

Puraanaa ||

Some read the 

Sanskrit scriptures, 

and some read the 

Puraanas.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਮਾਗਧੀ 
ਪਿਾਜਕਿਤ ਜਵਚ ਜਲਖੇ ਹੋਏ ਬੌਧ ਤੇ 

ਿੈਨ ਗਿੂੰ ਥ ਪੜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

(ਤੈਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) ਪੁਰਾਣ ਆਜਦਕ 

ਪੜਹਦਾ ਹੈ,

37400 876 koeI nwmu jpY 
jpmwlI lwgY 
iqsY iDAwnw]

Koee Naam Japai 

Japamaalee Laagai 

Thisai Dhhiaanaa 

||

Some meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, and chant it 

on their malas, 

focusing on it in 

meditation.

ਕੋਈ (ਜਕਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੂੰ  
ਜਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ) ਮਾਲਾ ਨਾਲ 

(ਦੇਵਤੇ ਦੇ) ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ 

ਬੈਠਾ ਹੈ।
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37401 876 Ab hI kb hI  
ikCU n jwnw qyrw 
eyko nwmu 
pCwnw]1]

Ab Hee Kab Hee 

Kishhoo N Jaanaa 

Thaeraa Eaeko 

Naam Pashhaanaa 

||1||

I know nothing, now 

or ever; I recognize 

only Your One Name, 

Lord. ||1||

ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ (ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ 
ਹਾਂ), ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੀ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਦਮ (ਐਸਾ) 
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ (ਿੋ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ) ॥੧॥

37402 876 n jwxw hry myrI 
kvn gqy]

N Jaanaa Harae 

Maeree Kavan 

Gathae ||

I do not know, Lord, 

what my condition 

shall be.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਜਕ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੀਵੀਂ 
ਹੋ ਿਾਇਗੀ।

37403 876 hm mUrK 
AigAwn srin 
pRB qyrI kir 
ikrpw rwKhu 
myrI lwj  
pqy]1]rhwau]

pqy:polw bolo Ham Moorakh 

Agiaan Saran 

Prabh Thaeree Kar 

Kirapaa Raakhahu 

Maeree Laaj 

Pathae ||1|| 

Rehaao ||

I am foolish and 

ignorant; I seek Your 

Sanctuary, God. 

Please, save my honor 

and my self-respect. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, 
ਅਜਗਆਨੀ ਹਾਂ, (ਪਰ) ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ! ਮੇਹਰ ਕਰ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼, ਤੇ) ਮੇਰੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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37404 876 kbhU jIAVw 
aUiB cVqu hY  
kbhU jwie 
pieAwly]

Kabehoo Jeearraa 

Oobh Charrath Hai 

Kabehoo Jaae 

Paeiaalae ||

Sometimes, the soul 

soars high in the 

heavens, and 

sometimes it falls to 

the depths of the 

nether regions.

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਿੀਵ 

ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਕਦੇ 

(ਿਦੋਂ ਮਾਇਆ ਜਮਲਦੀ ਹੈ) 

ਿੀਵ (ਬੜਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ, 
ਮਾਨੋ) ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਿਾ 
ਚੜਹਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ (ਿਦੋਂ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਥੁੜ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ 

ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ) 

ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ ਿਾ ਜਡੱਗਦਾ ਹੈ।

37405 876 loBI jIAVw iQru  
n rhqu hY cwry 
kuMfw Bwly]2]

Lobhee Jeearraa 

Thhir N Rehath 

Hai Chaarae 

Kunddaa Bhaalae 

||2||

The greedy soul does 

not remain stable; it 

searches in the four 

directions. ||2||

ਲੋਭ-ਵੱਸ ਹੋਇਆ ਿੀਵ ਅਡੋਲ-

ਜਚੱਤ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ, ਚੌਹੀਂ 
ਪਾਸੀਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

37406 876 mrxu ilKwie  
mMfl mih Awey  
jIvxu swjih 
mweI]

jIvn nMU &YSn nSy ivSy 
ivkwr AOgux pwp 
rUp(mweI)mwieAw nwl 
(swjih)sjwauNdy

Maran Likhaae 

Manddal Mehi 

Aaeae Jeevan 

Saajehi Maaee ||

With death pre-

ordained, the soul 

comes into the world, 

gathering the riches of 

life.

ਹੇ ਮਾਂ! ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਇਹ 

ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਤੇ) ਜਲਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ (ਜਕ) ਮੌਤ (ਜ਼ਰੂਰ 

ਆਵੇਗੀ; ਪਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ 

ਇਥੇ ਸਦਾ) ਿੀਊਂਦੇ ਰਜਹਣ ਦਾ 
ਬਾਨਹ ਣ ੂਬੂੰਨਹ ਦੇ ਹਨ।
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37407 876 eyik cly hm 
dyKh suAwmI  
Bwih blMqI 
AweI]3]

c`ly Eaek Chalae Ham 

Dhaekheh 

Suaamee Bhaahi 

Balanthee Aaee 

||3||

I see that some have 

already gone, O my 

Lord and Master; the 

burning fire is coming 

closer! ||3||

ਹੇ ਮਾਜਲਕ-ਪਿਭੂ! ਸਾਡੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੀਵ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, 

(ਮੌਤ ਦੀ) ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ 

(ਇਸ ਜਵਚ ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਭਸਮ ਹੋ ਿਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਿੀਵ ਸਦਾ 
ਿੀਊਣਾ ਹੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ) ॥੩॥

37408 876 n iksI kw mIqu  
n iksI kw BweI  
nw iksY bwpu n 
mweI]

N Kisee Kaa Meeth 

N Kisee Kaa 

Bhaaee Naa Kisai 

Baap N Maaee ||

No one has any friend, 

and no one has any 

brother; no one has 

any father or mother.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ 

ਜਮਤਿ, ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ 

ਭਰਾ, ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਦਾ ਜਪਉ ਅਤੇ 

ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਦੀ ਮਾਂ (ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ 

ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ 
ਜਨਬਾਹ ਸਕਦਾ)।

37409 876 pRxviq nwnk jy 
qU dyvih AMqy 
hoie 
sKweI]4]1]

Pranavath Naanak 

Jae Thoo Dhaevehi 

Anthae Hoe 

Sakhaaee ||4||1||

Prays Nanak, if You 

bless me with Your 

Name, it shall be my 

help and support in 

the end. ||4||1||

ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ-ਿੇ ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ (ਜਸਰਫ਼ 

ਇਹੀ) ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਈ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

37410 876 rwmklI mhlw 
1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

37411 876 srb joiq qyrI 
psir rhI]

Sarab Joth 

Thaeree Pasar 

Rehee ||

Your Light is prevailing 

everywhere.

ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਿੋਜਤ ਰੁਮਕ ਰਹੀ 
ਹੈ।
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37412 876 jh jh dyKw qh 
nrhrI]1]

Jeh Jeh Dhaekhaa 

Theh Nareharee 

||1||

Wherever I look, there 

I see the Lord. ||1||

(ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੀ 
ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੂੰਨਹੇ  
ਖੂਹ ਜਵਚ ਜਡੱਗ ਜਪਆ ਹਾਂ। 
ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਖੂਹ 

ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਤਾ ਜਕ) ਜਿਧਰ 

ਜਿਧਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਉਧਰ ਉਧਰ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਦੱਸੇਂ) ॥੧॥
37413 876 jIvn qlb 

invwir suAwmI]

Jeevan Thalab 

Nivaar Suaamee ||

Please rid me of the 

desire to live, O my 

Lord and Master.

ਹੇ ਮਾਜਲਕ-ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀਆਂ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ 

ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰ।
37414 876 AMD kUip mwieAw 

mnu gwifAw ikau 
kir auqrau 
pwir 
suAwmI]1]rhwau
]

Andhh Koop 

Maaeiaa Man 

Gaaddiaa Kio Kar 

Outharo Paar 

Suaamee ||1|| 

Rehaao ||

My mind is entangled 

in the deep dark pit of 

Maya. How can I cross 

over, O Lord and 

Master? ||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਖੂਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੈ, (ਤੇਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਂ ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ 
ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37415 876 jh BIqir Gt 
BIqir bisAw  
bwhir kwhy nwhI]

Jeh Bheethar 

Ghatt Bheethar 

Basiaa Baahar 

Kaahae Naahee ||

He dwells deep within, 

inside the heart; how 

can He not be outside 

as well?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਪਰਗਟ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ 

ਭੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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37416 876 iqn kI swr kry 
inq swihbu sdw 
icMq mn 
mwhI]2]

Thin Kee Saar 

Karae Nith Saahib 

Sadhaa Chinth 

Man Maahee 

||2||

Our Lord and Master 

always takes care of 

us, and keeps us in His 

thoughts. ||2||

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮਾਜਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਦਾ) 
ਜਫ਼ਕਰ ਹੈ ॥੨॥

37417 876 Awpy nyVY Awpy 
dUir]

Aapae Naerrai 

Aapae Dhoor ||

He Himself is near at 

hand, and He is far 

away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ) ਦੂਰ 

ਭੀ ਹੈ।
37418 876 Awpy srb 

rihAw BrpUir]

Aapae Sarab 

Rehiaa Bharapoor 

||

He Himself is all-

pervading, permeating 

everywhere.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

37419 876 sqguru imlY  
AMDyrw jwie]

Sathagur Milai 

Andhhaeraa Jaae 

||

Meeting the True 

Guru, the darkness is 

dispelled.

ਿ ੇਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਖੂਹ 

ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏ।
37420 877 jh dyKw qh 

rihAw 
smwie]3]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Rehiaa 

Samaae ||3||

Wherever I look, there 

I see Him pervading. 

||3||

ਜਿਰ ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ ਵੇਖਾਂ 
ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ ਪਏ ॥੩॥
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37421 877 AMqir shsw  
bwhir mwieAw  
nYxI lwgis 
bwxI]

(nYxI)nyqRW nwl hMkwr 
ivkwr dvYq idRStI nwl 
dyKx rUp, bwxI krky 
ivkwr inMdw burw bolx 
rUp nyqW bwxI nUM 
mwieAw l`gI hY

Anthar Sehasaa 

Baahar Maaeiaa 

Nainee Laagas 

Baanee ||

There is doubt within 

me, and Maya is 

outside; it hits me in 

the eyes like an arrow.

ਹੇ ਿੀਵ! ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਤੇਰੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਬਾਹਰਲੀ (ਜਦੱਸਦੀ) 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਜਖੱਚ ਪਾ 
ਰਹੀ ਹੈ,

37422 877 pRxviq nwnku 
dwsin dwsw  
prqwpihgw 
pRwxI]4]2]

(prqwpih-gw)pCqwvygw Pranavath Naanak 

Dhaasan Dhaasaa 

Parathaapehigaa 

Praanee ||4||2||

Prays Nanak, the slave 

of the Lord's slaves: 

such a mortal suffers 

terribly. ||4||2||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ 

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

(ਉਤਨਾ ਜਚਰ) ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਹਮ ਬਜਣਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਂਗਾ ॥੪॥੨॥

37423 877 rwmklI mhlw 
1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

37424 877 ijqu dir vsih  
kvnu dru khIAY  
drw BIqir dru  
kvnu lhY]

drW Jith Dhar Vasehi 

Kavan Dhar 

Keheeai Dharaa 

Bheethar Dhar 

Kavan Lehai ||

Where is that door, 

where You live, O 

Lord? What is that 

door called? Among all 

doors, who can find 

that door?

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਿੀਵਾਂ ਤੋਂ) ਉਹ ਥਾਂ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, (ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ), ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਹੀ ਿੀਵ ਉਸ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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37425 877 ijsu dr kwrix 
iPrw audwsI so 
dru koeI Awie 
khY]1]

Jis Dhar Kaaran 

Firaa Oudhaasee 

So Dhar Koee Aae 

Kehai ||1||

For the sake of that 

door, I wander around 

sadly, detached from 

the world; if only 

someone would come 

and tell me about that 

door. ||1||

(ਜਿਥੇ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਥਾਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 
(ਜਚਰਾਂ ਤੋਂ) ਭਾਲ ਕਰਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹਾਂ, (ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਕੋਈ (ਗੁਰਮੁਜਖ) ਆ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸੇ ॥੧॥

37426 877 ikn ibiD swgru 
qrIAY]

ibiD:polw bolo Kin Bidhh Saagar 

Thareeai ||

How can I cross over 

the world-ocean?

(ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਵਚਕਾਰ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵੱਥ ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
37427 877 jIviqAw nh 

mrIAY]1]rhwau]

Jeevathiaa Neh 

Mareeai ||1|| 

Rehaao ||

While I am living, I 

cannot be dead. 

||1||Pause||

ਿਦ ਤਕ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਨ ਲੂੰ ਘੀਏ, ਤਦ ਤਕ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ) 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਕਨਹ ਾਂ 
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਲੂੰ ਘੀਏ? 

ਿੀਊਂਜਦਆਂ ਮਜਰਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ (ਤੇ, ਿਦ ਤਕ ਿੀਊਂਦੇ 

ਮਰੀਏ ਨਾਹ, ਤਦ ਤਕ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਜਰਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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37428 877 duKu drvwjw rohu 
rKvwlw Awsw 
AMdysw duie pt 
jVy]

(pt)q^qy[pt:polw bolo Dhukh 

Dharavaajaa Rohu 

Rakhavaalaa 

Aasaa Andhaesaa 

Dhue Patt Jarrae 

||

Pain is the door, and 

anger is the guard; 

hope and anxiety are 

the two shutters.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਸਜਹਿ 

ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਸਣ ਉਤੇ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ 

ਐਸੇ ਘਰ ਜਵਚ) ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ) ਦੱੁਖ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੋਧ ਰਾਖਾ ਹੈ, 

ਆਸਾ ਤੇ ਸਜਹਮ (ਉਸ ਦੱੁਖ-

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੂੰ ) ਦੋ ਜਭੱਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 

ਹਨ।
37429 877 mwieAw jlu 

KweI pwxI Gru 
bwiDAw sq kY 
Awsix purKu 
rhY]2]

b`wiDAw[s`q Maaeiaa Jal 

Khaaee Paanee 

Ghar Baadhhiaa 

Sath Kai Aasan 

Purakh Rehai 

||2||

Maya is the water in 

the moat; in the 

middle of this moat, 

he has built his home. 

The Primal Lord sits in 

the Seat of Truth. 

||2||

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਖੱਚ ਉਸ ਦੇ 

ਦੁਆਲੇ, ਮਾਨੋ, ਖਾਈ (ਪੱੁਟੀ 
ਹੋਈ) ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ ਜਵਸ਼ੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ) ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਜਹਰਦਾ-) ਘਰ 

ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੨॥

37430 877 ikMqy nwmw AMqu n 
jwixAw qum sir  
nwhI Avru hry]

Kinthae Naamaa 

Anth N Jaaniaa 

Thum Sar Naahee 

Avar Harae ||

You have so many 

Names, Lord, I do not 

know their limit. There 

is no other equal to 

You.

(ਇਕ ਪਾਸੇ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਜਘਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਭਾਵੇਂ) ਤੇਰੇ ਕਈ ਨਾਮ 

ਹਨ, ਪਰ ਜਕਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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37431 877 aUcw nhI khxw  
mn mih rhxw  
Awpy jwxY Awip 
kry]3]

Oochaa Nehee 

Kehanaa Man 

Mehi Rehanaa 

Aapae Jaanai Aap 

Karae ||3||

Do not speak out loud - 

 remain in your mind. 

The Lord Himself 

knows, and He Himself 

acts. ||3||

(ਮਨ ਦੇ ਅਿੇਹੇ ਭਾਵ) ਉੱਚੀ 
ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਭੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹੀ 
ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਸਭ ਦੇ 

ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, 

(ਸਭ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿੇਰਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੩॥

37432 877 jb Awsw AMdysw  
qb hI ikau kir 
eyku khY]

Jab Aasaa 

Andhaesaa Thab 

Hee Kio Kar Eaek 

Kehai ||

As long as there is 

hope, there is anxiety; 

so how can anyone 

speak of the One Lord?

ਿਦ ਤਕ (ਿੀਵ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ ਹਨ, 

ਤਦ ਤਕ ਸਜਹਮ-ਜਫ਼ਕਰ ਹਨ 

(ਸਜਹਮਾਂ ਜਫ਼ਕਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ) ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ ਿੀਵ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

37433 877 Awsw BIqir rhY 
inrwsw qau 
nwnk eyku 
imlY]4]

Aasaa Bheethar 

Rehai Niraasaa 

Tho Naanak Eaek 

Milai ||4||

In the midst of hope, 

remain untouched by 

hope; then, O Nanak, 

you shall meet the 

One Lord. ||4||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਆਸਾ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਹੀ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਦੋਂ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

37434 877 ien ibiD swgru 
qrIAY]

ibiD:polw bolo Ein Bidhh Saagar 

Thareeai ||

In this way, you shall 

cross over the world-

ocean.

(ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹਣਾ 
ਹੈ, ਬੱਸ!) ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ,
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37435 877 jIviqAw ieau 
mrIAY ]1] 
rhwau dUjw]3]

Jeevathiaa Eio 

Mareeai ||1|| 

Rehaao Dhoojaa 

||3||

This is the way to 

remain dead while yet 

alive. ||1||Second 

Pause||3||

ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਿੀਵੂੰ ਜਦਆਂ 

ਮਰੀਦਾ ਹੈ।੧।ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ 
॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ॥੩॥

37436 877 rwmklI mhlw 
1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

37437 877 suriq sbdu swKI  
myrI isM|I bwjY 
loku suxy]

sbd dI, 
(suriq)igAwq smJ, 
(swKI)is`iKAw hI 
(isM|I), sbd dI 
is`iKAw,igAwq smJ 
vwly(bwjY) ivrlyy 
(loku)hI (suxy) suxdy hn

Surath Sabadh 

Saakhee Maeree 

Sinn(g)ee Baajai 

Lok Sunae ||

Awareness of the 

Shabad and the 

Teachings is my horn; 

the people hear the 

sound of its vibrations.

(ਿੋ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ) ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਸੁਣਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਦੀ ਸਦਾਅ ਸੁਣਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨੀ 
ਮੇਰੀ ਸਦਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਸਾਜਖਆਤ 

ਵੇਖਣਾ (ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਮੇਰੀ 
ਜਸੂੰ ਙੀ ਵੱਿ ਰਹੀ ਹੈ।

37438 877 pqu JolI mMgx kY 
qweI BIiKAw 
nwmu pVy]1]

pqu:polw bolo[ qweIN[ 
pVy:V hlMq nhIN lwaux

Path Jholee 

Mangan Kai 

Thaaee Bheekhiaa 

Naam Parrae ||1||

Honor is my begging-

bowl, and the Naam, 

the Name of the Lord, 

is the charity I receive. 

||1||

(ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ ਜਭੱਜਛਆ) ਮੂੰਗਣ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਯੋਗ 

ਪਾਤਿ ਬਣਾਣਾ ਮੈਂ (ਮੋਢੇ ਉਤੇ) 

ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾ ਜਕ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਜਭੱਜਛਆ ਜਮਲ ਿਾਏ 

॥੧॥
37439 877 bwbw gorKu jwgY] Baabaa Gorakh 

Jaagai ||

O Baba, Gorakh is the 

Lord of the Universe; 

He is always awake 

and aware.

ਹੇ ਿੋਗੀ! (ਮੈਂ ਭੀ ਗੋਰਖ ਦਾ 
ਚੇਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ) ਗੋਰਖ 

(ਸਦਾ ਿੀਊਂਦਾ) ਿਾਗਦਾ ਹੈ।
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37440 877 gorKu so ijin 
goie auTwlI  
krqy bwr n 
lwgY]1]rhwau]

Gorakh So Jin Goe 

Outhaalee 

Karathae Baar N 

Laagai ||1|| 

Rehaao ||

He alone is Gorakh, 

who sustains the 

earth; He created it in 

an instant. 

||1||Pause||

(ਮੇਰਾ) ਗੋਰਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਪੈਦਾ ਕਰਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37441 877 pwxI pRwx pvix 
bMiD rwKy cMdu 
sUrju muiK dIey]

Paanee Praan 

Pavan Bandhh 

Raakhae Chandh 

Sooraj Mukh 

Dheeeae ||

Binding together 

water and air, He 

infused the breath of 

life into the body, and 

made the lamps of the 

sun and the moon.

(ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਪਾਣੀ 
ਪਉਣ (ਆਜਦਕ ਤੱਤਾਂ) ਜਵਚ 

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਪਿਾਣ ਜਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਸੂਰਿ ਤੇ ਚੂੰਦਿਮਾ 
ਮੁਖੀ ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ ਹਨ,

37442 877 mrx jIvx kau 
DrqI dInI eyqy 
gux ivsry]2]

Maran Jeevan Ko 

Dhharathee 

Dheenee Eaethae 

Gun Visarae ||2||

To die and to live, He 

gave us the earth, but 

we have forgotten 

these blessings. ||2||

ਵੱਸਣ ਵਾਸਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਧਰਤੀ ਜਦੱਤੀ ਹੈ (ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ) ਇਤਨੇ 

ਉਪਕਾਰ ਜਵਸਾਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ 

॥੨॥

37443 877 isD swiDk Aru 
jogI jMgm pIr 
purs bhuqyry]

Sidhh Saadhhik Ar 

Jogee Jangam 

Peer Puras 

Bahuthaerae ||

There are so many 

Siddhas, seekers, 

Yogis, wandering 

pilgrims, spiritual 

teachers and good 

people.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂੰਗਮ 

ਿੋਗੀ ਪੀਰ ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ ਿੋਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7640 Published: March 06/ 2014



37444 877 jy iqn imlw q 
kIriq AwKw qw 
mnu syv kry]3]

Jae Thin Milaa Th 

Keerath Aakhaa 

Thaa Man Saev 

Karae ||3||

If I meet them, I chant 

the Lord's Praises, and 

then, my mind serves 

Him. ||3||

ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਿ ੇਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਾਂਗਾ ਤਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ 
(ਮੇਰਾ ਿੀਵਨ-ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ 
ਹੈ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਹੀ ਕਰੇਗਾ ॥੩॥
37445 877 kwgdu lUxu rhY 

iGRq sMgy pwxI 
kmlu rhY]

Kaagadh Loon 

Rehai Ghrith 

Sangae Paanee 

Kamal Rehai ||

Paper and salt, 

protected by ghee, 

remain untouched by 

water, as the lotus 

remains unaffected in 

water.

ਜਿਵੇਂ ਲੂਣ ਜਘਉ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ 

ਜਘਉ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਗਲਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਕੁਮਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ,

37446 877 AYsy Bgq imlih 
jn nwnk iqn 
jmu ikAw 
krY]4]4]

Aisae Bhagath 

Milehi Jan Naanak 

Thin Jam Kiaa 

Karai ||4||4||

Those who meet with 

such devotees, O 

servant Nanak - what 

can death do to them? 

||4||4||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! 

ਭਗਤ ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ 

ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੪॥੪॥

37447 877 rwmklI mhlw 
1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

37448 877 suix mwiCMdRw  
nwnku bolY]

Sun 

Maashhindhraa 

Naanak Bolai ||

Listen, Machhindra, to 

what Nanak says.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਮਾਜਛੂੰ ਦਿ! 
ਸੁਣ।
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37449 877 vsgiq pMc kry  
nh folY]

v`s-giq[ giq:polw bolo Vasagath Panch 

Karae Neh Ddolai 

||

One who subdues the 

five passions does not 

waver.

(ਅਸਲ ਜਵਰਕਤ ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਪੂੰਿ ੇਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਇਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ 
ਨਹੀਂ।

37450 877 AYsI jugiq jog 
kau pwly]

Aisee Jugath Jog 

Ko Paalae ||

One who practices 

Yoga in such a way,

ਉਹ ਜਵਰਕਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ 
ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਭਾਲ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਿੋਗ-ਸਾਧਨ।

37451 877 Awip qrY sgly 
kul qwry]1]

Aap Tharai Sagalae 

Kul Thaarae ||1||

Saves himself, and 

saves all his 

generations. ||1||

(ਇਸ ਿੁਗਜਤ ਨਾਲ ਉਹ) ਆਪ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37452 877 so AauDUqu AYsI 
miq pwvY]

So Aoudhhooth 

Aisee Math Paavai 

||

He alone is a hermit, 

who attains such 

understanding.

(ਹੇ ਮਾਜਛੂੰ ਦਿ! ਅਸਲ) ਜਵਰਕਤ 

ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਅਿੇਹੀ ਸਮਝ 

ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

37453 877 Aih inis suMin 
smwiD 
smwvY]1]rhwau]

Ahinis Sunn 

Samaadhh 

Samaavai ||1|| 

Rehaao ||

Day and night, he 

remains absorbed in 

deepest Samaadhi. 

||1||Pause||

ਜਕ ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਐਸੇ 

ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਉ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਿੁਰਜਨਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁੂੰ ਞ 

ਹੀ ਸੁੂੰ ਞ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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37454 877 iBiKAw Bwie 
Bgiq BY clY]

iB`iKAw[ c`lY Bhikhiaa Bhaae 

Bhagath Bhai 

Chalai ||

He begs for loving 

devotion to the Lord, 

and lives in the Fear of 

God.

(ਹੇ ਮਾਜਛੂੰ ਦਿ! ਅਸਲ ਜਵਰਕਤ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਅਤੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦੀ (ਆਤਮਕ) 

ਜਭੱਜਛਆ (ਿੋ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

37455 877 hovY su iqRpiq  
sMqoiK AmulY]

A-mu`lY Hovai S Thripath 

Santhokh Amulai 

||

He is satisfied, with 

the priceless gift of 

contentment.

ਇਸ ਜਭੱਜਛਆ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸੂੰ ਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ) ਉਸ ਅਮੋਲਕ ਸੂੰ ਤੋਖ ਨਾਲ 

ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦੀ)।

37456 877 iDAwn rUip hoie  
Awsxu pwvY]

Dhhiaan Roop Hoe 

Aasan Paavai ||

Becoming the 

embodiment of 

meditation, he attains 

the true Yogic posture.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਰਕਤ) 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਜਲਵ-ਲੀਨਤਾ ਦਾ ਉਹ 

(ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ) 

ਆਸਣ ਜਵਛਾਂਦਾ ਹੈ।

37457 877 sic nwim qwVI 
icqu lwvY]2]

Sach Naam 

Thaarree Chith 

Laavai ||2||

He focuses his 

consciousness in the 

deep trance of the 

True Name. ||2||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ (ਉਸ ਜਵਰਕਤ 

ਦੀ) ਤਾੜੀ ਹੈ ॥੨॥
37458 877 nwnku bolY AMimRq 

bwxI]

Naanak Bolai 

Anmrith Baanee ||

Nanak chants the 

Ambrosial Bani.

ਨਾਨਕ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦਾ ਹੈ-
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37459 877 suix mwiCMdRw  
AauDU nIswxI]

Sun 

Maashhindhraa 

Aoudhhoo 

Neesaanee ||

Listen, O Machhindra: 

this is the insignia of 

the true hermit.

ਹੇ ਮਾਜਛੂੰ ਦਿ! ਸੁਣ। ਜਵਰਕਤ ਦੇ 

ਲੱਛਣ ਇਹ ਹਨ ਜਕ

37460 877 Awsw mwih 
inrwsu vlwey]

Aasaa Maahi 

Niraas Valaaeae ||

One who, in the midst 

of hope, remains 

untouched by hope,

(ਅਸਲੀ ਜਵਰਕਤ) ਦੁਨੀਆ 

ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ,

37461 877 inhcau nwnk  
krqy pwey]3]

Nihacho Naanak 

Karathae Paaeae 

||3||

Shall truly find the 

Creator Lord. ||3||

ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ 

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

37462 877 pRxviq nwnku  
Agmu suxwey]

(A-gm)sog 
rihq[Agm:polw bolo

Pranavath Naanak 

Agam Sunaaeae ||

Prays Nanak, I share 

the mysterious secrets 

of God.

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-(ਹੇ 

ਮਾਜਛੂੰ ਦਿ! ਅਸਲ ਜਵਰਕਤ) 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਆਪ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ।
37463 877 gur cyly kI sMiD 

imlwey]

Gur Chaelae Kee 

Sandhh Milaaeae 

||

The Guru and His 

disciple are joined 

together!

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਅਸਲ ਜਵਰਕਤ) ਗੁਰੂ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

37464 877 dIiKAw dwrU  
Bojnu Kwie]

Dheekhiaa 

Dhaaroo Bhojan 

Khaae ||

One who eats this 

food, this medicine of 

the Teachings,

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ 
ਇਲਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ)।
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37465 878 iCA drsn kI 
soJI pwie]4]5]

Shhia Dharasan 

Kee Sojhee Paae 

||4||5||

Has the wisdom of the 

six Shaastras. ||4||5||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਜਵਰਕਤ ਨੂੂੰ  ਛੇ 

ਹੀ ਭੇਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ 
ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਛੇ ਹੀ ਭੇਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੫॥

37466 878 rwmklI mhlw 
1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

37467 878 hm folq byVI 
pwp BrI hY pvxu 
lgY mqu jweI]

Ham Ddolath 

Baerree Paap 

Bharee Hai Pavan 

Lagai Math Jaaee 

||

My boat is wobbly and 

unsteady; it is filled 

with sins. The wind is 

rising - what if it tips 

over?

(ਹੇ ਗੁਰੂ!) ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ 
ਬੇੜੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਡਰ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜਕਤੇ (ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ) ਡੱੁਬ ਨ ਿਾਏ।

37468 878 snmuK isD Bytx 
kau Awey inhcau 
dyih 
vifAweI]1]

Sanamukh Sidhh 

Bhaettan Ko 

Aaeae Nihacho 

Dhaehi Vaddiaaee 

||1||

As sunmukh, I have 

turned to the Guru; O 

my Perfect Master; 

please be sure to bless 

me with Your glorious 

greatness. ||1||

(ਚੂੰਗਾ ਹਾਂ ਮੂੰਦਾ ਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ 

ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਝਾਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਗਆ ਹਾਂ। ਹੇ ਗੁਰੂ! 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਹ ॥੧॥

37469 878 gur qwir 
qwrxhwirAw]

Gur Thaar 

Thaaranehaariaa 

||

O Guru, my Saving 

Grace, please carry me 

across the world-

ocean.

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
(ਇਹਨਾਂ ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ।
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37470 878 dyih Bgiq pUrn 
AivnwsI hau 
quJ kau 
bilhwirAw]1]r
hwau]

Dhaehi Bhagath 

Pooran Avinaasee 

Ho Thujh Ko 

Balihaariaa ||1|| 

Rehaao ||

Bless me with 

devotion to the 

perfect, imperishable 

Lord God; I am a 

sacrifice to You. 

||1||Pause||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ (ਦੀ ਦਾਜਤ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਦੇਹ। ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37471 878 isD swiDk jogI 
Aru jMgm eyku 
isDu ijnI 
iDAwieAw]

is`Du Sidhh Saadhhik 

Jogee Ar Jangam 

Eaek Sidhh Jinee 

Dhhiaaeiaa ||

He alone is a Siddha, a 

seeker, a Yogi, a 

wandering pilgrim, 

who meditates on the 

One Perfect Lord.

ਉਹੀ ਹਨ ਅਸਲ ਜਸੱਧ ਸਾਜਧਕ 

ਿੋਗੀ ਤੇ ਿੂੰਗਮ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ।

37472 878 prsq pYr isJq 
qy suAwmI AKru 
ijn kau 
AwieAw]2]

Parasath Pair 

Sijhath Thae 

Suaamee Akhar Jin 

Ko Aaeiaa ||2||

Touching the feet of 

the Lord Master, they 

are emancipated; they 

come to receive the 

Word of the 

Teachings. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਜਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੁਹ ਕੇ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਵਚ) ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

37473 878 jp qp sMjm 
krm n jwnw  
nwmu jpI pRB 
qyrw]

Jap Thap Sanjam 

Karam N Jaanaa 

Naam Japee Prabh 

Thaeraa ||

I know nothing of 

charity, meditation, 

self-discipline or 

religious rituals; I only 

chant Your Name, God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ 
ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ 
ਜਨਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਿਪ 

ਤਪ ਸੂੰਿਮ ਆਜਦਕ ਧਾਰਜਮਕ 

ਕਰਮ ਨੂੂੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ।
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37474 878 guru prmysru 
nwnk ByitE swcY 
sbid 
inbyrw]3]6]

Gur Paramaesar 

Naanak Bhaettiou 

Saachai Sabadh 

Nibaeraa ||3||6||

Nanak has met the 

Guru, the 

Transcendent Lord 

God; through the True 

Word of His Shabad, 

he is set free. ||3||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਦੇ ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਨਿੱਬੜ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥੬॥

37475 878 rwmklI mhlw 
1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

37476 878 surqI suriq 
rlweIAY eyqu]

Surathee Surath 

Ralaaeeai Eaeth ||

Focus your 

consciousness in deep 

absorption on the 

Lord.

(ਪਜਹਲਾਂ ਤਾਂ) ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

37477 878 qnu kir qulhw  
lMGih jyqu ]

Than Kar Thulehaa 

Langhehi Jaeth ||

Make your body a raft, 

to cross over.

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਕੇ ਹੌਲਾ-ਿੁੱ ਲ ਕਰ ਲੈ, 

ਅਿੇਹੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) ਤੁਲਹਾ 
ਬਣਾ, ਜਿਸ (ਸਰੀਰ) ਦੀ 
ਸਹੈਤਾ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੇਂਗਾ।

37478 878 AMqir Bwih iqsY 
qU rKu]

Anthar Bhaahi 

Thisai Thoo Rakh 

||

Deep within is the fire 

of desire; keep it in 

check.

ਤੇਰੇ (ਆਪਣ)ੇ ਅੂੰਦਰ ਬਿਹਮ-

ਅਗਨੀ (ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ) ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ) ਰੱਖ,
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37479 878 Aih inis dIvw 
blY AQku]1]

A-Q`ku Ahinis Dheevaa 

Balai Athhak ||1||

Day and night, that 

lamp shall burn 

unceasingly. ||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ (ਜਗਆਨ ਦਾ) 
ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ॥੧॥

37480 878 AYsw dIvw nIir 
qrwie]

Aisaa Dheevaa 

Neer Tharaae ||

Float such a lamp 

upon the water;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਇਹੋ 

ਿੇਹਾ ਦੀਵਾ ਤਾਰ,

37481 878 ijqu dIvY sB 
soJI 
pwie]1]rhwau]

Jith Dheevai Sabh 

Sojhee Paae ||1|| 

Rehaao ||

This lamp will bring 

total understanding. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਿਸ 

ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਗੁੂੰ ਝਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਿਾਏ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37482 878 hCI imtI soJI 
hoie]

h`CI[im`tI Hashhee Mittee 

Sojhee Hoe ||

This understanding is 

good clay;

(ਿੇ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ) ਸੁਚੱਿੀ ਅਕਲ 

ਦੀ ਜਮੱਟੀ ਹੋਵੇ,
37483 878 qw kw kIAw mwnY 

soie]

Thaa Kaa Keeaa 

Maanai Soe ||

A lamp made of such 

clay is acceptable to 

the Lord.

ਉਸ ਜਮੱਟੀ ਦਾ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ 

ਦੀਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਵਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
37484 878 krxI qy kir  

ckhu Fwil]

Karanee Thae Kar 

Chakahu Dtaal ||

So shape this lamp on 

the wheel of good 

actions.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ (ਦੀ 
ਲੱਕੜੀ) ਤੋਂ (ਚੱਕ) ਬਣਾ ਕੇ 

(ਉਸ) ਚੱਕ ਤੋਂ (ਦੀਵਾ) ਘੜ।

37485 878 AYQY EQY inbhI 
nwil]2]

Aithhai Outhhai 

Nibehee Naal 

||2||

In this world and in 

the next, this lamp 

shall be with you. 

||2||

ਇਹ ਦੀਵਾ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਸਾਥ 

ਜਨਬਾਹੇਗਾ (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਰਾਹਬਰੀ ਕਰੇਗਾ) 
॥੨॥
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37486 878 Awpy ndir kry  
jw soie]

Aapae Nadhar 

Karae Jaa Soe ||

When He Himself 

grants His Grace,

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

37487 878 gurmuiK ivrlw 
bUJY koie]

Guramukh Viralaa 

Boojhai Koe ||

Then, as Gurmukh, 

one may understand 

Him.

ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਆਤਮਕ ਦੀਵੇ 
ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ 
ਹੈ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।

37488 878 iqqu Git dIvw 
inhclu hoie]

Git:polw bolo Thith Ghatt 

Dheevaa Nihachal 

Hoe ||

Within the heart, this 

lamp is permanently 

lit.

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਇਹ ਆਤਮਕ) ਦੀਵਾ ਜਟਕਵਾਂ 
(ਰਜਹ ਕੇ ਿਗਦਾ) ਹੈ।

37489 878 pwxI mrY n 
buJwieAw jwie]

buJwieAw:polw bolo Paanee Marai N 

Bujhaaeiaa Jaae ||

It is not extinguished 

by water or wind.

(ਇਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਨਾਹ 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਡੱੁਬਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਹੀ 
ਇਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

37490 878 AYsw dIvw nIir 
qrwie]3]

Aisaa Dheevaa 

Neer Tharaae 

||3||

Such a lamp will carry 

you across the water. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ-ਦਾਤਾ) ਦੀਵਾ 
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿੀਵਨ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ) 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਤਾਰ ॥੩॥

37491 878 folY vwau n vfw 
hoie]

Ddolai Vaao N 

Vaddaa Hoe ||

Wind does not shake 

it, or put it out.

(ਜਕਤਨਾ ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) 
ਝੱਖੜ ਝੁੱ ਲੇ, ਇਹ (ਆਤਮਕ 

ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ) 
ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ (ਆਤਮਕ 

ਦੀਵਾ) ਬੱੁਝਦਾ ਨਹੀਂ।
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37492 878 jwpY ijau 
isMGwsix loie]

Jaapai Jio 

Singhaasan Loe ||

Its light reveals the 

Divine Throne.

(ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੇ) (ਚਾਨਣ ਨਾਲ) 

ਜਹਰਦੇ-ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤੱਖ 

ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
37493 878 KqRI bRwhmxu sUdu 

ik vYsu]

Khathree 

Braahaman Soodh 

K Vais ||

The Kh'shaatriyas, 

Brahmins, Soodras and 

Vaishyas

ਕੋਈ ਖਤਿੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, 
ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ,

37494 878 inriq n pweIAw  
gxI shMs]

Nirath N Paaeeaa 

Ganee Sehans ||

Cannot find its value, 

even by thousands of 

calculations.

(ਜਨਰੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਨਹੀਂ) 
ਮੈਂ ਿ ੇਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਿਾਤੀਆਂ 

ਜਗਣੀ ਿਾਵਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 
ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੱੁਕ ਨਾਹ ਸਕੇ-

37495 878 AYsw dIvw bwly 
koie]

Aisaa Dheevaa 

Baalae Koe ||

If any of them lights 

such a lamp,

(ਇਹਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਿਾਤੀਆਂ ਜਵਚ 

ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੋਇਆ) ਿੇਹੜਾ ਭੀ 
ਿੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ (ਆਤਮਕ 

ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਦੀਵਾ 
ਿਗਾਏਗਾ,

37496 878 nwnk so pwrMgiq 
hoie]4]7]

(pw-rMgiq)prm 
kilAwx

Naanak So 

Paarangath Hoe 

||4||7||

O Nanak, he is 

emancipated. ||4||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਅਿੇਹੀ ਬਣ ਿਾਇਗੀ 
ਜਕ ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਇਗਾ ॥੪॥੭॥

37497 878 rwmklI mhlw 
1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:
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37498 878 quDno invxu mMnxu 
qyrw nwau]

Thudhhano Nivan 

Mannan Thaeraa 

Naao ||

To place one's faith in 

Your Name,Lord,is 

true worship.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 

ਜਸਰ ਜਨਵਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨ 

ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ) ਭੇਟਾ ਹੈ,

37499 878 swcu Byt bYsx 
kau Qwau]

Saach Bhaett 

Baisan Ko Thhaao 

||

With an offering of 

Truth, one obtains a 

place to sit.

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਤੇਰੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

37500 878 squ sMqoKu hovY 
Ardwis]

Sath Santhokh 

Hovai Aradhaas ||

If a prayer is offered 

with truth and 

contentment,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਧਾਰਦਾ ਹੈ, (ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ) ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਿੀਵਨ-

ਮਰਯਾਦਾ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪਿਭੂ-
ਦਰ ਤੇ) ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,

37501 878 qw suix sid 
bhwly pwis]1]

Thaa Sun Sadh 

Behaalae Paas 

||1||

The Lord will hear it, 

and call him in to sit 

by Him. ||1||

ਤਦੋਂ (ਅਰਦਾਸ) ਸੁਣ ਕੇ 

(ਸਵਾਲੀ ਨੂੂੰ ) ਸੱਦ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਜਬਠਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37502 878 nwnk ibrQw 
koie n hoie]

Naanak Birathhaa 

Koe N Hoe ||

O Nanak, no one 

returns empty-handed;

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ) ਕੋਈ (ਸਵਾਲੀ) 
ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ,

37503 878 AYsI drgh  
swcw 
soie]1]rhwau]

Aisee Dharageh 

Saachaa Soe ||1|| 

Rehaao ||

Such is the Court of 

the True Lord. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਅਿੇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਭੀ ਅਿੇਹਾ ਹੈ (ਿੋ ਸਭ ਦੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਪੂਰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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37504 878 pRwpiq poqw krmu 
pswau]

Praapath Pothaa 

Karam Pasaao ||

The treasure I seek is 

the gift of Your Grace.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
37505 878 qU dyvih mMgq 

jn cwau]

Thoo Dhaevehi 

Mangath Jan 

Chaao ||

Please bless this 

humble beggar - this is 

what I seek.

ਮੈਂ ਮੂੰਗਤੇ ਦੀ ਭੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ 

ਜਕ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਵੇਂ (ਤਾ ਜਕ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ)।
37506 878 BwfY Bwau pvY  

iqqu Awie]
BWfY Bhaaddai Bhaao 

Pavai Thith Aae ||

Please, pour Your Love 

into the cup of my 

heart.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿੇਮ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

37507 878 Duir qY CofI  
kImiq pwie]2]

Dhhur Thai 

Shhoddee 

Keemath Paae 

||2||

This is Your pre-

determined value. 

||2||

ਜਿਸ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੇਮ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੨॥

37508 878 ijin ikCu kIAw  
so ikCu krY]

Jin Kishh Keeaa So 

Kishh Karai ||

The One who created 

everything, does 

everything.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 

ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ, ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਦੀ ਖੇਡ 

ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।

37509 878 ApnI kImiq  
Awpy DrY]

Apanee Keemath 

Aapae Dhharai ||

He Himself appraises 

His own value.

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਭੀ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ।
37510 878 gurmuiK prgtu 

hoAw hir rwie]

Guramukh 

Paragatt Hoaa Har 

Raae ||

The Sovereign Lord 

King becomes 

manifest to the 

Gurmukh.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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37511 878 nw ko AwvY nw ko 
jwie]3]

Naa Ko Aavai Naa 

Ko Jaae ||3||

He does not come, 

and He does not go. 

||3||

(ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਿੀਵ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਰ ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
37512 878 loku iDkwru khY  

mMgq jn mwgq 
mwnu n pwieAw]

Lok Dhhikaar 

Kehai Mangath 

Jan Maagath 

Maan N Paaeiaa ||

People curse at the 

beggar; by begging, he 

does not receive 

honor.

(ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂੰਗਦਾ ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ 
ਕੁਝ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ) ਮੂੰਗਤੇ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਿਟਕਾਰ 

ਹੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਗਜਦਆਂ ਇੱਜ਼ਤ 

ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ ਕਰਦੀ।

37513 878 sh kIAw glw  
dr kIAw bwqw  
qY qw khxu 
khwieAw]4]8]

(khxu)aulWBw[ kIAW 
g`lWbwqW

Seh Keeaa Galaa 

Dhar Keeaa 

Baathaa Thai Thaa 

Kehan Kehaaeiaa 

||4||8||

O Lord, You inspire me 

to speak Your Words, 

and tell the Story of 

Your Court. ||4||8||

ਪਰ ਹੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਉਦਾਰ-ਜਚੱਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ 
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਕਦੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਅਖਵਾਈਆਂ 

ਹਨ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲੀ ਨੂੂੰ  
ਇੱਜ਼ਤ ਭੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੂੰ ਹ-

ਮੂੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਭੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ) 

॥੪॥੮॥
37514 878 rwmklI mhlw 

1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:
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37515 878 swgr mih bUMd  
bUMd mih swgru  
kvxu buJY ibiD 
jwxY]

bu`JY[ibiD:polw bolo Saagar Mehi 

Boondh Boondh 

Mehi Saagar 

Kavan Bujhai 

Bidhh Jaanai ||

The drop is in the 

ocean, and the ocean 

is in the drop. Who 

understands, and 

knows this?

(ਜਿਵੇਂ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਬੂੂੰ ਦਾਂ 
ਹਨ (ਜਿਵੇਂ) ਬੂੂੰ ਦਾਂ ਜਵਚ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਆਪਕ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ 
ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ)। ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਬੱੁਝਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਜਵਓਂਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
37516 878 auqBuj clq 

Awip kir cInY  
Awpy qqu 
pCwxY]1]

Outhabhuj 

Chalath Aap Kar 

Cheenai Aapae 

Thath Pashhaanai 

||1||

He Himself creates the 

wondrous play of the 

world. He Himself 

contemplates it, and 

understands its true 

essence. ||1||

ਉਤਭੁਿ (ਆਜਦਕ ਚਾਰ 

ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪੱਤੀ) 
ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚ ਕੇ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

37517 879 AYsw igAwnu 
bIcwrY koeI]

Aisaa Giaan 

Beechaarai Koee ||

How rare are those 

who contemplate this 

spiritual wisdom.

#NAME?

37518 879 iqs qy mukiq 
prmgiq 
hoeI]1]rhwau]

This Thae Mukath 

Param Gath Hoee 

||1|| Rehaao ||

Through this, the 

supreme state of 

liberation is attained. 

||1||Pause||

ਉਸ (ਸਰਬ-ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਤੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ) ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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37519 879 idn mih rYix  
rYix mih 
idnIAru ausn 
sIq ibiD soeI]

ibiD:polw bolo Dhin Mehi Rain 

Rain Mehi 

Dhineear Ousan 

Seeth Bidhh Soee 

||

The night is in the day, 

and the day is in the 

night. The same is true 

of hot and cold.

ਜਦਨ (ਦੇ ਚਾਨਣ) ਜਵਚ ਰਾਤ 

(ਦਾ ਹਨੇਰਾ) ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਰਾਤ (ਦੇ ਹਨੇਰੇ) ਜਵਚ ਸੂਰਿ 

(ਦਾ ਚਾਨਣ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤੇ 

ਠੂੰ ਢ ਦੀ (ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਦੇ 

ਠੂੰ ਢ, ਜਕਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਕਤੇ 

ਠੂੰ ਢ)-(ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਜਤ ਦੀ 
ਹੈ)।

37520 879 qw kI giq imiq 
Avru n jwxY gur 
ibnu smJ n 
hoeI]2]

Thaa Kee Gath 

Mith Avar N Jaanai 

Gur Bin Samajh N 

Hoee ||2||

No one else knows His 

state and extent; 

without the Guru, this 

is not understood. 

||2||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ 

ਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਜਕ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ਤੇ 

ਅਕੱਥ ਹੈ) ॥੨॥

37521 879 purK mih nwir  
nwir mih purKw  
bUJhu 
bRhmigAwnI]

Purakh Mehi Naar 

Naar Mehi 

Purakhaa 

Boojhahu Breham 

Giaanee ||

The female is in the 

male, and the male is 

in the female. 

Understand this, O 

God-realized being!

ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ! ਵੇਖ 

ਅਚਰਿ ਖੇਡ ਜਕ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਵੀਰਿ ਤੋਂ ਇਸਤਿੀਆਂ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸਤਿੀਆਂ ਤੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ।
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37522 879 Duin mih iDAwnu  
iDAwn mih 
jwinAw gurmuiK 
AkQ khwnI]3]

A-kQ:polw bolo Dhhun Mehi 

Dhhiaan Dhhiaan 

Mehi Jaaniaa 

Guramukh Akathh 

Kehaanee ||3||

The meditation is in 

the music, and 

knowledge is in 

meditation. Become 

Gurmukh, and speak 

the Unspoken Speech. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਜਤ ਦੀ 
ਕਹਾਣੀ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ। ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੁਰਤ ਜਵਚੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

37523 879 mn mih joiq  
joiq mih mnUAw  
pMc imly gur 
BweI]

Man Mehi Joth 

Joth Mehi 

Manooaa Panch 

Milae Gur Bhaaee 

||

The Light is in the 

mind, and the mind is 

in the Light. The Guru 

brings the five senses 

together, like brothers.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਿੋਜਤ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪੂੰਿ ੇਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਇਕੋ ਇਸ਼ਟ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
37524 879 nwnk iqn kY 

sd bilhwrI  
ijn eyk sbid 
ilv lweI]4]9]

Naanak Thin Kai 

Sadh Balihaaree 

Jin Eaek Sabadh 

Liv Laaee ||4||9||

Nanak is forever a 

sacrifice to those who 

enshrine love for the 

One Word of the 

Shabad. ||4||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਹੈ ॥੪॥੯॥

37525 879 rwmklI mhlw 
1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:
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37526 879 jw hir pRiB 
ikrpw DwrI]

Jaa Har Prabh 

Kirapaa Dhhaaree 

||

When the Lord God 

showered His Mercy,

ਿਦੋਂ ਹਜਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ (ਜਕਸੇ 

ਿੀਵ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ,

37527 879 qw haumY ivchu 
mwrI]

Thaa Houmai 

Vichahu Maaree ||

Egotism was 

eradicated from within 

me.

ਤਦੋਂ ਹੀ ਿੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕੀਤੀ।

37528 879 so syvik rwm 
ipAwrI]

So Saevak Raam 

Piaaree ||

That humble servant 

who contemplates the 

Word of the Guru's 

Shabad,

ਉਹ ਦਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ,

37529 879 jo gur sbdI 
bIcwrI]1]

Jo Gur Sabadhee 

Beechaaree ||1||

Is very dear to the 

Lord. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਿੇਹੜੀ (ਜਿੂੰ ਦ-) ਦਾਸੀ 
ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ (ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਲੋਕ-

ਲਾਿ ਮਾਰ ਸਕੀ) ॥੧॥
37530 879 so hir jnu hir 

pRB BwvY]

So Har Jan Har 

Prabh Bhaavai ||

That humble servant 

of the Lord is pleasing 

to his Lord God;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

37531 879 Aihinis Bgiq 
kry idnu rwqI  
lwj Coif hir ky 
gux 
gwvY]1]rhwau]

Ahinis Bhagath 

Karae Dhin 

Raathee Laaj 

Shhodd Har Kae 

Gun Gaavai ||1|| 

Rehaao ||

Day and night, he 

performs devotional 

worship, day and 

night. Disregarding his 

own honor, he sings 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||1||Pause||

ਿ ੋਲੋਕ-ਲਾਿ (ਹਉਮੈ) ਛੱਡ ਕੇ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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37532 879 Duin vwjy Anhd 
Gorw]

Dhhun Vaajae 

Anehadh Ghoraa 

||

The unstruck melody 

of the sound current 

resonates and 

resounds;

(ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਹਰ 

ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ, ਅੂੰਦਰ 

ਐਸਾ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ, ਮਾਨੋ,) 

ਇੱਕ-ਰਸ ਵੱਿ ਰਹੇ ਵਾਜਿਆਂ 

ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਜਮੱਠੀ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ 

ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ।
37533 879 mnu mwinAw hir 

ris morw]

Man Maaniaa Har 

Ras Moraa ||

My mind is appeased 

by the subtle essence 

of the Lord.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
37534 879 gur pUrY scu 

smwieAw]

Gur Poorai Sach 

Samaaeiaa ||

Through the Perfect 

Guru, I am absorbed in 

Truth.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ (ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ) ਰਚ ਜਗਆ ਹੈ।
37535 879 guru Awid purKu  

hir pwieAw]2]

Gur Aadh Purakh 

Har Paaeiaa ||2||

Through the Guru, I 

have found the Lord, 

the Primal Being. ||2||

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ 
ਸਭ ਦਾ ਮੱੁਢ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ 

॥੨॥

37536 879 siB nwd byd 
gurbwxI]

Sabh Naadh Baedh 

Gurabaanee ||

Gurbani is the sound 

current of the Naad, 

the Vedas, everything.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਸੂੰ ਙੀ 
ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਵਾਿ ੇਤੇ ਜਹੂੰ ਦੂ 

ਮਤ ਦੇ ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀ),
37537 879 mnu rwqw 

swirgpwxI]

Man Raathaa 

Saarigapaanee ||

My mind is attuned to 

the Lord of the 

Universe.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਜਪਆਰ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,
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37538 879 qh qIrQ vrq 
qp swry]

Theh Theerathh 

Varath Thap 

Saarae ||

He is my sacred shrine 

of pilgrimage, fasting 

and austere self-

discipline.

(ਜਿਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਉਹ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ) ਉਥੇ ਸਾਰੇ 

ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਰੇ ਵਰਤ 

ਤੇ ਤਪ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

37539 879 gur imilAw hir 
insqwry]3]

Gur Miliaa Har 

Nisathaarae ||3||

The Lord saves, and 

carries across, those 

who meet with the 

Guru. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

37540 879 jh Awpu gieAw  
Bau Bwgw]

Jeh Aap Gaeiaa 

Bho Bhaagaa ||

One whose self-

conceit is gone, sees 

his fears run away.

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਥੋਂ ਹੋਰ ਸਭ 

ਡਰ-ਸਜਹਮ ਭੱਿ ਜਗਆ।

37541 879 gur crxI syvku 
lwgw]

Gur Charanee 

Saevak Laagaa ||

That servant grasps 

the Guru's feet.

ਉਹ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ।

37542 879 guir siqguir  
Brmu cukwieAw]

Gur Sathigur 

Bharam 

Chukaaeiaa ||

The Guru, the True 

Guru, has expelled my 

doubts.

ਉਸ ਦੀ (ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ ਵਲ 

ਦੀ ਸਾਰੀ) ਭਟਕਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ,
37543 879 khu nwnk sbid 

imlwieAw]4]10
]

Kahu Naanak 

Sabadh Milaaeiaa 

||4||10||

Says Nanak, I have 

merged into the Word 

of the Shabad. 

||4||10||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਲਆ 

॥੪॥੧੦॥
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37544 879 rwmklI mhlw 
1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

37545 879 Cwdnu Bojnu 
mwgqu BwgY]

Shhaadhan Bhojan 

Maagath Bhaagai 

||

He runs around, 

begging for clothes 

and food.

(ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਿੋਗੀ) ਅੂੰਨ 

ਬਸਤਿ (ਹੀ) ਮੂੰਗਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

37546 879 KuiDAw dust jlY  
duKu AwgY]

K`uiDAw Khudhhiaa 

Dhusatt Jalai 

Dhukh Aagai ||

He burns with hunger 

and corruption, and 

will suffer in the world 

hereafter.

ਇਥੇ ਚੂੰਦਰੀ ਭੁੱ ਖ (ਦੀ ਅੱਗ) 

ਜਵਚੋਂ ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਕੋਈ 

ਆਤਮਕ ਪੂੂੰ ਿੀ ਤਾਂ ਬਣਾਂਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਅਗਾਂਹ 

(ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ) ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ।

37547 879 gurmiq nhI 
lInI durmiq 
piq KoeI]

Guramath Nehee 

Leenee 

Dhuramath Path 

Khoee ||

He does not follow the 

Guru's Teachings; 

through his evil-

mindedness, he loses 

his honor.

ਜਿਸ (ਿੋਗੀ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ 

ਨਾਹ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤੇ 

ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ 
ਲਈ।

37548 879 gurmiq Bgiq 
pwvY jnu koeI]1]

Guramath 

Bhagath Paavai 

Jan Koee ||1||

Only through the 

Guru's Teachings will 

such a person become 

devoted. ||1||

ਕੋਈ ਕੋਈ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37549 879 jogI jugiq shj 
Gir vwsY]

Jogee Jugath Sehaj 

Ghar Vaasai ||

The way of the Yogi is 

to dwell in the 

celestial home of bliss.

ਅਸਲ ਿੋਗੀ ਦੀ ਰਜਹਤ-

ਬਜਹਤ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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37550 879 eyk idRsit eyko 
kir dyiKAw  
BIiKAw Bwie 
sbid 
iqRpqwsY]1]rhwau
]

Eaek Dhrisatt 

Eaeko Kar 

Dhaekhiaa 

Bheekhiaa Bhaae 

Sabadh 

Thripathaasai 

||1|| Rehaao ||

He looks impartially, 

equally upon all. He 

receives the charity of 

the Lord's Love, and 

the Word of the 

Shabad, and so he is 

satisfied. ||1||Pause||

ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ) ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਰਜਮਆ 

ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਿੇਮ-

ਜਭੱਜਛਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 
(ਆਤਮਕ) ਭੁੱ ਖ ਜਮਟਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ 
ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

37551 879 pMc bYl gfIAw 
dyh DwrI]

g`fIAw Panch Bail 

Gaddeeaa Dhaeh 

Dhhaaree ||

The five bulls, the 

senses, pull the wagon 

of the body around.

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ, ਮਾਨੋ, ਇਕ 

ਜਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪੂੰਿ (ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) ਬੈਲ ਚਲਾ 
ਰਹੇ ਹਨ।

37552 879 rwm klw inbhY 
piq swrI]

piq:polw bolo Raam Kalaa 

Nibehai Path 

Saaree ||

By the Lord's power, 

one's honor is 

preserved.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਇਸ ਜਵਚ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ-

ਸੱਤਾ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਆਦਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

37553 879 Dr qUtI gwfo 
isr Bwir]

Dhhar Thoottee 

Gaaddo Sir Bhaar 

||

But when the axle 

breaks, the wagon falls 

and crashes.

(ਜਿਵੇਂ) ਿਦੋਂ ਗੱਡੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਟੱੁਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡਾ ਜਸਰ-ਪਰਨੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ),
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37554 879 lkrI ibKir 
jrI mMJ 
Bwir]2]

(Bwir)icKw l`krI Lakaree Bikhar 

Jaree Manjh Bhaar 

||2||

It falls apart, like a pile 

of logs. ||2||

ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਖਲਰ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਗ 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ), ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਜਵਚਲੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰ 

ਹੇਠ ਹੀ ਦੱਜਬਆ ਜਪਆ ਗਲ-

ਸੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ ਿਦੋਂ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਪੱਧਰੀ ਚਾਲ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਸਮਰਨ-ਰੂਪ ਧੁਰਾ 
ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਢਜਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ 

ਹੇਠ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੋਗੀ 
ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੇ ਥਾਂ 
ਿੋਗ-ਮਤ ਦੇ ਿਗੋਟਾ ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ 
ਆਜਦਕ ਬਾਹਰਲੇ ਜਚੂੰ ਨਹ ਾਂ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

37555 879 gur kw sbdu  
vIcwir jogI]

Gur Kaa Sabadh 

Veechaar Jogee ||

Contemplate the 

Word of the Guru's 

Shabad, Yogi.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ।
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37556 879 duKu suKu sm 
krxw sog 
ibEgI]

Dhukh Sukh Sam 

Karanaa Sog 

Biougee ||

Look upon pain and 

pleasure as one and 

the same, sorrow and 

separation.

(ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਜਵਚ) ਦੁਖ ਸੁਖ ਨੂੂੰ , ਜਨਰਾਸਤਾ-
ਭਰੇ ਗ਼ਮ ਅਤੇ ਆਸਾਂ-ਭਰੇ ਦੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਸਹਾਰਨ (ਦੀ 
ਿਾਚ ਜਸੱਖ)।

37557 879 Bugiq nwmu gur 
sbid bIcwrI]

Bhugath Naam 

Gur Sabadh 

Beechaaree ||

Let your food be 

contemplative 

meditation upon the 

Naam, the Name of 

the Lord, and the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਵਸਾ-ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੂੰ ਡਾਰਾ ਬਣੇ 
(ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਬਣੇ)।

37558 879 AsiQru kMDu jpY 
inrMkwrI]3]

Asathhir Kandhh 

Japai Nirankaaree 

||3||

Your wall shall be 

permanent, by 

meditating on the 

Formless Lord. ||3||

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ, (ਇਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਜਗਆਨ 

ਇੂੰਦਿੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਡੋਲਣੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹਣਗੇ ॥੩॥

37559 879 shj jgotw bMDn 
qy CUtw]

(jgotw)lMgotw Sehaj Jagottaa 

Bandhhan Thae 

Shhoottaa ||

Wear the loin-cloth of 

poise, and be free of 

entanglements.

ਜਿਸ ਿੋਗੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ 
ਅਡੋਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਲੱਕ ਨਾਲ 

ਬੂੰਨਹ ਣ ਵਾਲਾ ਉੱਨ ਦਾ ਰੱਸਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਗਆ ਹੈ।

37560 879 kwmu kRoDu gur 
sbdI lUtw]

Kaam Krodhh Gur 

Sabadhee Loottaa 

||

The Guru's Word shall 

release you from 

sexual desire and 

anger.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਸ ਨੇ ਕਾਮ ਕਿੋਧ (ਆਜਦਕ) ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7663 Published: March 06/ 2014



37561 879 mn mih muMdRw  
hir gur srxw]

Man Mehi 

Mundhraa Har Gur 

Saranaa ||

In your mind, let your 

ear-rings be the 

Sanctuary of the Guru, 

the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਿੋਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ (ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ ਪਾਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ (ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ)।

37562 879 nwnk rwm Bgiq  
jn 
qrxw]4]11]

Naanak Raam 

Bhagath Jan 

Tharanaa 

||4||11||

O Nanak, worshipping 

the Lord in deep 

devotion, the humble 

are carried across. 

||4||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੜਹ ਜਵਚੋਂ) ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦੇ ਹਨ ਿੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੧੧॥
37563 880 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

37564 880 rwmklI mhlw 
3 Gru 1]

Raamakalee 

Mehalaa 3 Ghar 1 

||

Raamkalee, Third 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

37565 880 sqjuig scu khY 
sBu koeI]

s`qjuig Sathajug Sach 

Kehai Sabh Koee ||

In the Golden Age of 

Sat Yuga, everyone 

spoke the Truth.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਆਮ ਪਿਚਲਤ 

ਜਖ਼ਆਲ ਹੈ ਜਕ ਸਤਿੁਗ ਜਵਚ 

ਸੱਚ (ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੂੰ  
ਪਿਧਾਨਤਾ) ਹੈ,

37566 880 Gir Gir Bgiq  
gurmuiK hoeI]

Ghar Ghar 

Bhagath 

Guramukh Hoee ||

In each and every 

home, devotional 

worship was 

performed by the 

people, according to 

the Guru's Teachings.

ਹਰੇਕ ਘਰ ਜਵਚ (ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ 
ਹੀ ਪਿਧਾਨ ਹੈ),
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37567 880 sqjuig Drmu pYr 
hY cwir]

Sathajug Dhharam 

Pair Hai Chaar ||

In that Golden Age, 

Dharma had four feet.

ਅਤੇ ਸਤਿੁਗ ਜਵਚ (ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  
ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਧਰਮ (-

ਬਲਦ) ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਧਰਮ ਮੁਕੂੰ ਮਲ 

ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

37568 880 gurmuiK bUJY ko  
bIcwir]1]

Guramukh Boojhai 

Ko Beechaar ||1||

How rare are those 

people who, as 

Gurmukh, 

contemplate this and 

understand. ||1||

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਸਤਿੁਗ ਜਵਚ ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਸਤਿੁਗ 

ਜਵਚ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਹੀ ਪਿਧਾਨ ਕਰਮ ਹੈ) 

॥੧॥

37569 880 jug cwry nwim 
vifAweI hoeI]

Jug Chaarae Naam 

Vaddiaaee Hoee ||

In all four ages, the 

Naam, the Name of 

the Lord, is glory and 

greatness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਚਹੁੂੰ ਆਂ ਹੀ ਿੁਗਾਂ 
ਜਵਚ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

37570 880 ij nwim lwgY so 
mukiq hovY gur 
ibnu nwmu n pwvY 
koeI]1]rhwau]

J Naam Laagai So 

Mukath Hovai Gur 

Bin Naam N Paavai 

Koee ||1|| 

Rehaao ||

One who holds tight to 

the Naam is liberated; 

without the Guru, no 

one obtains the Naam. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ। (ਪਰ ਇਹ ਭੀ ਯਾਦ 

ਰੱਖੋ ਜਕ) ਕੋਈ ਿੀਵ ਭੀ ਗੁਰੂ 

(ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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37571 880 qRyqY iek kl 
kInI dUir]

kl:polw bolo Thraethai Eik Kal 

Keenee Dhoor ||

In the Silver Age of 

Traytaa Yuga, one leg 

was removed.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਆਮ ਪਿਚਲਤ 

ਜਖ਼ਆਲ ਹੈ ਜਕ) ਤਿੇਤੇ ਿੁਗ ਜਵਚ 

ਇਕ ਕਲਾ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ 
ਗਈ (ਧਰਮ-ਬਲਦ ਦਾ ਇੱਕ 

ਪੈਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਗਆ)।

37572 880 pwKMfu vriqAw  
hir jwxin dUir]

Paakhandd 

Varathiaa Har 

Jaanan Dhoor ||

Hypocrisy became 

prevalent, and people 

thought that the Lord 

was far away.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਪਖੂੰਡ ਦਾ ਬੋਲ-

ਬਾਲਾ ਹੋ ਜਗਆ, ਲੋਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਦੂਰ-

ਵੱਸਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ।

37573 880 gurmuiK bUJY soJI 
hoeI]

Guramukh Boojhai 

Sojhee Hoee ||

The Gurmukhs still 

understood and 

realized;

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਜਤ ਦਾ) ਜਗਆਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

37574 880 AMqir nwmu vsY  
suKu hoeI]2]

Anthar Naam 

Vasai Sukh Hoee 

||2||

The Naam abided 

deep within them, and 

they were at peace. 

||2||

(ਜਕ ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਤਿੇਤੇ ਜਵਚ ਭੀ 
ਤਦੋਂ ਹੀ) ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿ ੇ

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ 
ਹੋਵੇ ॥੨॥

37575 880 duAwpuir dUjY 
duibDw hoie]

Dhuaapur Dhoojai 

Dhubidhhaa Hoe 

||

In the Brass Age of 

Dwaapur Yuga, duality 

and double-

mindedness arose.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ ਆਮ 

ਪਿਚਲਤ ਹੈ ਜਕ) ਦੁਆਪੁਰ ਿੁਗ 

ਜਵਚ ਲੋਕ ਦਵੈਤ ਜਵਚ ਿਸ ਗਏ।
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37576 880 Brim Bulwny  
jwxih doie]

Bharam Bhulaanae 

Jaanehi Dhoe ||

Deluded by doubt, 

they knew duality.

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਵਤਕਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਜਗਆ, 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਲੋਕ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੇਰ-ਤੇਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
(ਚੂੰਗੀ) ਿਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ।

37577 880 duAwpuir Drim  
duie pYr rKwey]

Dhuaapur 

Dhharam Dhue 

Pair Rakhaaeae ||

In this Brass Age, 

Dharma was left with 

only two feet.

ਦੁਆਪੁਰ ਜਵਚ ਧਰਮ (-ਬਲਦ) 

ਨੇ (ਆਪਣ)ੇ ਦੋ ਹੀ ਪੈਰ ਜਟਕਾਏ 

ਹੋਏ ਸਨ।
37578 880 gurmuiK hovY q 

nwmu idRVwey]3]

Guramukh Hovai 

Th Naam 

Dhrirraaeae ||3||

Those who became 

Gurmukh implanted 

the Naam deep within. 

||3||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ (ਇਸ ਕੱਚੇ 

ਜਖ਼ਆਲ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪੱਕਾ ਜਬਠਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

37579 880 kljuig Drm 
klw iek rhwey]

Kalajug Dhharam 

Kalaa Eik 

Rehaaeae ||

In the Iron Age of Kali 

Yuga, Dharma was left 

with only one power.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ 

ਇਹੀ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਕਲਿੁਗ 

ਜਵਚ ਧਰਮ ਦੀ ਇਕੋ ਕਲਾ 
ਰਜਹ ਗਈ ਹੈ।

37580 880 iek pYir clY  
mwieAw mohu 
vDwey]

Eik Pair Chalai 

Maaeiaa Mohu 

Vadhhaaeae ||

It walks on just one 

foot; love and 

emotional attachment 

to Maya have 

increased.

(ਧਰਮ-ਬਲਦ) ਇਕੋ ਪੈਰ ਦੇ 

ਭਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਮਾਇਆ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਆਪਣਾ) ਮੋਹ ਵਧਾ ਰਹੀ 
ਹੈ।

37581 880 mwieAw mohu Aiq 
gubwru]

Maaeiaa Mohu 

Ath Gubaar ||

Love and emotional 

attachment to Maya 

bring total darkness.

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਬਜਣਆ 

ਜਪਆ ਹੈ।
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37582 880 sqguru BytY nwim 
auDwru]4]

Sathagur Bhaettai 

Naam Oudhhaar 

||4||

If someone meets the 

True Guru, he is saved, 

through the Naam, the 

Name of the Lord. 

||4||

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
37583 880 sB jug mih  

swcw eyko soeI]

Sabh Jug Mehi 

Saachaa Eaeko 

Soee ||

Throughout the ages, 

there is only the One 

True Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
37584 880 sB mih scu dUjw 

nhI koeI]

Sabh Mehi Sach 

Dhoojaa Nehee 

Koee ||

Among all, is the True 

Lord; there is no other 

at all.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਤੇ ਭੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
37585 880 swcI kIriq scu 

suKu hoeI]

Saachee Keerath 

Sach Sukh Hoee ||

Praising the True Lord, 

true peace is attained.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਵਜਡਆਈ 

ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਹੈ।
37586 880 gurmuiK nwmu 

vKwxY koeI]5]

Guramukh Naam 

Vakhaanai Koee 

||5||

How rare are those, 

who as Gurmukh, 

chant the Naam. ||5||

(ਪਰ, ਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੫॥

37587 880 sB jug mih nwmu 
aUqmu hoeI]

Sabh Jug Mehi 

Naam Ootham 

Hoee ||

Throughout all the 

ages, the Naam is the 

ultimate, the most 

sublime.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਹੀ (ਸਭ 

ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ-

37588 880 gurmuiK ivrlw 
bUJY koeI]

Guramukh Viralaa 

Boojhai Koee ||

How rare are those, 

who as Gurmukh, 

understand this.

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਉਹ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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37589 880 hir nwmu iDAwey  
Bgqu jnu soeI]

Har Naam 

Dhhiaaeae 

Bhagath Jan Soee 

||

One who meditates on 

the Lord's Name is a 

humble devotee.

(ਿੁਗ ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ) ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਭਗਤ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ।

37590 880 nwnk juig juig  
nwim vifAweI 
hoeI]6]1]

Naanak Jug Jug 

Naam Vaddiaaee 

Hoee ||6||1||

O Nanak, in each and 

every age, the Naam is 

glory and greatness. 

||6||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ 
ਿਾਣ ਜਕ) ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੬॥੧॥

37591 880 rwmklI mhlw 4 
Gru 1

Raamakalee 

Mehalaa 4 Ghar 1

Raamkalee, Fourth 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

37592 880 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

37593 880 jy vfBwg hovih 
vfBwgI qw hir 
hir nwmu iDAwvY]

Jae Vadd Bhaag 

Hovehi 

Vaddabhaagee 

Thaa Har Har 

Naam Dhhiaavai ||

If someone is very 

fortunate, and is 

blessed with great 

high destiny, then he 

meditates on the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਹੋਵੇ, ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗ ਹੋ ਿਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ।
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37594 880 nwmu jpq nwmy 
suKu pwvY hir 
nwmy nwim 
smwvY]1]

Naam Japath 

Naamae Sukh 

Paavai Har 

Naamae Naam 

Samaavai ||1||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

he finds peace, and 

merges in the Naam. 

||1||

ਨਾਮ ਿਪਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37595 880 gurmuiK Bgiq 
krhu sd pRwxI]

sd:polw bolo Guramukh 

Bhagath Karahu 

Sadh Praanee ||

O mortal, as Gurmukh, 

worship the Lord in 

devotion forever.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਜਰਆ ਕਰੋ।

37596 880 ihrdY pRgwsu hovY  
ilv lwgY  
gurmiq hir hir 
nwim 
smwxI]1]rhwau]

Hiradhai Pragaas 

Hovai Liv Laagai 

Guramath Har Har 

Naam Samaanee 

||1|| Rehaao ||

Your heart shall be 

illumined; through the 

Guru's 

Teachings,lovingly 

attune yourself to the 

Lord. You shall merge 

in the Name of the 

Lord,Har, Har. 

||1||Pause||

(ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੁੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

37597 880 hIrw rqn 
jvyhr mwxk bhu 
swgr BrpUru 
kIAw]

Heeraa Rathan 

Javaehar Maanak 

Bahu Saagar 

Bharapoor Keeaa 

||

The Great Giver is 

filled with diamonds, 

emeralds, rubies and 

pearls;

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਮਾਨੋ,) 

ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਿਵਾਹਰ ਮੋਤੀ 
ਹਨ। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਜਹਰਦਾ-ਸਰੋਵਰ 

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰ 

ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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37598 880 ijsu vfBwgu hovY  
vf msqik iqin 
gurmiq kiF 
kiF lIAw]2]

siqgurU gRMQ swihb jI 
rUpI ^wn coN(kiF)k`F[ 
(kiF)k`F ilAw

Jis Vadd Bhaag 

Hovai Vadd 

Masathak Thin 

Guramath Kadt 

Kadt Leeaa ||2||

One who has good 

fortune and great 

destiny inscribed upon 

his forehead, digs 

them out, by following 

the Guru's Teachings. 

||2||

(ਪਰ ਜਸਰਫ਼) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਅੂੰਦਰ ਲੁਕੇ 

ਜਪਆਂ ਨੂੂੰ ) ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਜਭਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗ ਪਏ ਹਨ ॥੨॥

37599 880 rqnu jvyhru lwlu 
hir nwmw guir  
kwiF qlI 
idKlwieAw]

Rathan Javaehar 

Laal Har Naamaa 

Gur Kaadt Thalee 

Dhikhalaaeiaa ||

The Lord's Name is the 

jewel, the emerald, 

the ruby; digging it 

out, the Guru has 

placed it in your palm.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਰਤਨ ਿਵਾਹਰ ਲਾਲ 

(ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ) ਹੈ (ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੁਜਕਆ ਜਪਆ 

ਹੈ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ) ਕੱਢ ਕੇ 

(ਉਸ ਦੀ) ਤਲੀ ਉਤੇ (ਰੱਖ ਕੇ) 

ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
37600 880 BwghIx mnmuiK  

nhI lIAw iqRx 
ElY lwKu 
CpwieAw]3]

ivSy 
rUpI(iqRx)k`K[(lwKu)l`KW 
 dI kImq dw (lwKu)nwmu

Bhaageheen 

Manamukh Nehee 

Leeaa Thrin Oulai 

Laakh 

Shhapaaeiaa ||3||

The unfortunate, self-

willed manmukh does 

not obtain it; this 

priceless jewel 

remains hidden 

behind a curtain of 

straw. ||3||

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਉਹ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, 
(ਉਸ ਦੇ ਭਾ ਦਾ ਤਾਂ) ਲੱਖ 

ਰੁਪਇਆ ਤੀਲੇ ਦੇ ਉਹਲੇ 

ਲੁਜਕਆ ਜਪਆ ਹੈ ॥੩॥
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37601 880 msqik Bwgu hovY 
Duir iliKAw qw 
sqguru syvw lwey]

Masathak Bhaag 

Hovai Dhhur 

Likhiaa Thaa 

Sathagur Saevaa 

Laaeae ||

If such pre-ordained 

destiny is written 

upon one's forehead, 

then the True Guru 

enjoins him to serve 

Him.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇਧੁਰ-ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਿਾਗ ਪਏ 

ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

37602 880 nwnk rqn 
jvyhr pwvY Dnu 
Dnu gurmiq hir 
pwey]4]1]

Naanak Rathan 

Javaehar Paavai 

Dhhan Dhhan 

Guramath Har 

Paaeae ||4||1||

O Nanak, then he 

obtains the jewel, the 

gem; blessed, blessed 

is that one who 

follows the Guru's 

Teachings, and finds 

the Lord. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅੂੰਦਰ 

ਲੁਕੇ ਪਏ ਦੇ ਗੁਣ-ਰੂਪ) ਰਤਨ 

ਿਵਾਹਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

37603 880 rwmklI mhlw 
4]

Raamakalee 

Mehalaa 4 ||

Raamkalee, Fourth 

Mehl:

37604 880 rwm jnw imil 
BieAw AnMdw  
hir nIkI kQw 
sunwie]

Raam Janaa Mil 

Bhaeiaa Anandhaa 

Har Neekee 

Kathhaa Sunaae ||

Meeting with the 

humble servants of 

the Lord, I am in 

ecstasy; they preach 

the sublime sermon of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ (ਮਨ ਜਵਚ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। (ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ) 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਾ ਕੇ (ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।
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37605 880 durmiq mYlu geI 
sB nIkil  
sqsMgiq imil 
buiD pwie]1]

Dhuramath Mail 

Gee Sabh Neekal 

Sathasangath Mil 

Budhh Paae ||1||

The filth of evil-

mindedness is totally 

washed away; joining 

the Sat Sangat, the 

True Congregation, 

one is blessed with 

understanding. ||1||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਸਿੇਸ਼ਟ) ਅਕਲ ਜਸੱਖ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭੈੜੀ 
ਮਜਤ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

37606 881 rwm jn gurmiq 
rwmu bolwie]

Raam Jan 

Guramath Raam 

Bolaae ||

O humble servant of 

the Lord, follow the 

Guru's Teachings, and 

chant the Name of the 

Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ-ਿਨੋ! (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸਜਖਆ ਦੇ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਲਈ ਮਦਦ 

ਕਰੋ।

37607 881 jo jo suxY khY so 
mukqw rwm jpq 
sohwie]1]rhwau]

Jo Jo Sunai Kehai 

So Mukathaa 

Raam Japath 

Sohaae ||1|| 

Rehaao ||

Whoever hears and 

speaks it is liberated; 

chanting the Lord's 

Name, one is 

embellished with 

beauty. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ (ਿਾਂ) ਉਚਾਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ (ਦੁਰਮਜਤ ਤੋਂ) ਸੁਤੂੰ ਤਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਿਪ ਕੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

37608 881 jy vfBwg hovih 
muiK msqik hir 
rwm jnw Bytwie]

Jae Vadd Bhaag 

Hovehi Mukh 

Masathak Har 

Raam Janaa 

Bhaettaae ||

If someone has 

supremely high 

destiny written on his 

forehead, the Lord 

leads him to meet the 

humble servants of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਣ, 

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।
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37609 881 drsnu sMq dyhu 
kir ikrpw sBu 
dwldu duKu lih 
jwie]2]

Dharasan Santh 

Dhaehu Kar 

Kirapaa Sabh 

Dhaaladh Dhukh 

Lehi Jaae ||2||

Be merciful, and grant 

me the Blessed Vision 

of the Saints' Darshan, 

which shall rid me of 

all poverty and pain. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖ਼ਸ਼, 

(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 

ਕੇ) ਸਾਰਾ ਦਜਰੱਦਰ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

37610 881 hir ky log rwm 
jn nIky BwghIx  
n suKwie]

Har Kae Log Raam 

Jan Neekae 

Bhaageheen N 

Sukhaae ||

The Lord's people are 

good and sublime; the 

unfortunate ones do 

not like them at all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
(ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ) ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  (ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ) ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ।

37611 881 ijau ijau rwm 
khih jn aUcy  
nr inMdk fMsu 
lgwie]3]

Jio Jio Raam 

Kehehi Jan 

Oochae Nar 

Nindhak Ddans 

Lagaae ||3||

The more the Lord's 

exalted servants speak 

of Him, the more the 

slanderers attack and 

sting them. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਤਉਂ 

ਜਤਉਂ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਇਉਂ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਗ ਵੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
37612 881 iDRgu iDRgu nr 

inMdk ijn jn  
nhI Bwey hir ky 
sKw sKwie]

Dhhrig Dhhrig Nar 

Nindhak Jin Jan 

Nehee Bhaaeae 

Har Kae Sakhaa 

Sakhaae ||

Cursed, cursed are the 

slanderers who do not 

like the humble, the 

friends and 

companions of the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਨੂੰ ਦਕ ਮਨੱੁਖ 

ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ (ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ) 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਚੂੰ ਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
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37613 881 sy hir ky cor 
vymuK muK kwly  
ijn gur kI pYj  
n Bwie]4]

Sae Har Kae Chor 

Vaemukh Mukh 

Kaalae Jin Gur Kee 

Paij N Bhaae ||4||

Those who do not like 

the honor and glory of 

the Guru are faithless, 

black-faced thieves, 

who have turned their 

backs on the Lord. 

||4||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ (ਹੁੂੰ ਦੀ) ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ 

ਮੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ 

ਭੀ ਚੋਰ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਭੀ ਮੂੂੰ ਹ ਦੇਣ-ਿੋਗੇ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਉਹ ਜਭਿਸ਼ਟੇ ਹੋਏ ਮੂੂੰ ਹ ਵਾਲੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥
37614 881 dieAw dieAw 

kir rwKhu hir 
jIau hm dIn 
qyrI srxwie]

Dhaeiaa Dhaeiaa 

Kar Raakhahu Har 

Jeeo Ham Dheen 

Thaeree Saranaae 

||

Have mercy, have 

mercy, please save 

me, Dear Lord. I am 

meek and humble - I 

seek Your protection.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ (ਿੀਵ) 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ) ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ।

37615 881 hm bwirk qum 
ipqw pRB myry jn 
nwnk bKis 
imlwie]5]2]

Ham Baarik Thum 

Pithaa Prabh 

Maerae Jan 

Naanak Bakhas 

Milaae ||5||2||

I am Your child, and 

You are my father, 

God. Please forgive 

servant Nanak and 

merge him with 

Yourself. ||5||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ ਜਪਤਾ 
ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਉਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖ ॥੫॥੨॥

37616 881 rwmklI mhlw 
4]

Raamakalee 

Mehalaa 4 ||

Raamkalee, Fourth 

Mehl:
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37617 881 hir ky sKw swD 
jn nIky iqn 
aUpir hwQu 
vqwvY]

Har Kae Sakhaa 

Saadhh Jan 

Neekae Thin 

Oopar Haathh 

Vathaavai ||

The friends of the 

Lord, the humble, Holy 

Saints are sublime; the 

Lord spreads out His 

protecting hands 

above them.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਿਨ 

ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਜਕਰਪਾ 
ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

37618 881 gurmuiK swD syeI 
pRB Bwey kir 
ikrpw Awip 
imlwvY]1]

Guramukh Saadhh 

Saeee Prabh 

Bhaaeae Kar 

Kirapaa Aap 

Milaavai ||1||

The Gurmukhs are the 

Holy Saints, pleasing 

to God; in His mercy, 

He blends them with 

Himself. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਉਹੀ ਸਾਧੂ-ਿਨ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਿਭੂ 
ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37619 881 rwm mokau hir 
jn myil min 
BwvY]

Raam Mo Ko Har 

Jan Mael Man 

Bhaavai ||

O Lord, my mind longs 

to meet with the 

humble servants of 

the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਜਮਲਾ, (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਇਹੀ ਤਾਂਘ ਹੈ।

37620 881 Aimau Aimau 
hir rsu hY mITw  
imil sMq jnw 
muiK 
pwvY]1]rhwau]

Amio Amio Har 

Ras Hai Meethaa 

Mil Santh Janaa 

Mukh Paavai 

||1|| Rehaao ||

The sweet, subtle 

essence of the Lord is 

immortalizing 

ambrosia. Meeting the 

Saints, I drink it in. 

||1||Pause||

ਹੇ ਰਾਮ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਜਮੱਠਾ ਿਲ ਹੈ। (ਤੇਰਾ ਇਹ 

ਦਾਸ ਤੇਰੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ (ਇਹੀ ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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37621 881 hir ky log rwm 
jn aUqm imil 
aUqm pdvI pwvY]

Har Kae Log Raam 

Jan Ootham Mil 

Ootham Padhavee 

Paavai ||

The Lord's people are 

the most lofty and 

exalted. Meeting with 

them, the most 

exalted status is 

obtained.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
37622 881 hm hovq cyrI 

dws dwsn kI  
myrw Twkuru KusI 
krwvY]2]

Ham Hovath 

Chaeree Dhaas 

Dhaasan Kee 

Maeraa Thaakur 

Khusee Karaavai 

||2||

I am the slave of the 

slave of the Lord's 

slaves; my Lord and 

Master is pleased with 

me. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ 

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ॥੨॥

37623 881 syvk jn syvih 
sy vfBwgI ird 
min qin pRIiq 
lgwvY]

Saevak Jan 

Saevehi Sae 

Vaddabhaagee 

Ridh Man Than 

Preeth Lagaavai ||

The humble servant 

serves; one who 

enshrines love for the 

Lord in his heart, mind 

and body is very 

fortunate.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ! ਪਿਭੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ 

ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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37624 881 ibnu pRIqI krih 
bhu bwqw kUVu 
boil kUVo Plu 
pwvY]3]

bwqW Bin Preethee 

Karehi Bahu 

Baathaa Koorr Bol 

Koorro Fal Paavai 

||3||

One who talks too 

much without love, 

speaks falsely, and 

obtains only false 

rewards. ||3||

ਪਰ ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਪਿੀਤ 

(ਦੀ ਦਾਜਤ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਜਕ ਸਾਡੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਵੱਸ 

ਰਹੀ ਹੈ) ਅਿੇਹਾ ਮਨੱੁਖ ਝੂਠ 

ਬੋਲ ਕੇ ਝੂਠ ਹੀ (ਉਸ ਦਾ) ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੀਤ ਦੇ ਥਾਂ ਝੂਠ 

ਹੀ ਸਦਾ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥

37625 881 mokau Dwir ikRpw 
jgjIvn dwqy  
hir sMq pgI ly 
pwvY]

j`gjIvn[ pgIN:polw 
bolo

Mo Ko Dhhaar 

Kirapaa 

Jagajeevan 

Dhaathae Har 

Santh Pagee Lae 

Paavai ||

Take pity on me, O 

Lord of the World, O 

Great Giver; let me fall 

at the feet of the 

Saints.

ਹੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਹਰੀ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ, 

(ਤਾ ਜਕ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲਾ ਦੇਵੇ।

37626 881 hau kwtau kwit 
bwiF isru rwKau  
ijqu nwnk sMqu 
ciV AwvY]4]3]

ciV@ Ho Kaatto Kaatt 

Baadt Sir Raakho 

Jith Naanak Santh 

Charr Aavai 

||4||3||

I would cut off my 

head, and cut it into 

pieces, O Nanak, and 

set it down for the 

Saints to walk upon. 

||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਕੱਟ ਜਦਆਂ, ਕੱਟ 

ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਜਦਆਂ, ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਚੜਹ ਕੇ ਕੋਈ ਸੂੰਤ ਿਨ ਮੈਨੂੂੰ  ਆ 

ਜਮਲੇ (ਭਾਵ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਵਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਿਸ 

ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਸੂੰਤ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲੇ ॥੪॥੩॥

37627 881 rwmklI mhlw 
4]

Raamakalee 

Mehalaa 4 ||

Raamkalee, Fourth 

Mehl:
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37628 881 jy vfBwg hovih 
vf myry jn 
imlidAw iFl n 
lweIAY]

Jae Vadd Bhaag 

Hovehi Vadd 

Maerae Jan 

Miladhiaa Dtil N 

Laaeeai ||

If I am blessed with 

supreme high destiny, 

I will meet the humble 

servants of the Lord, 

without delay.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਜਵਚ ਰਤਾ ਭੀ ਜਢੱਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਣ (ਤਾਂ ਹੀ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦਾ ਅਵਸਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ)।

37629 881 hir jn AMimRq 
kuMt sr nIky  
vfBwgI iqqu 
nwvweIAY]1]

(sr)smuMdR[(nIky)A`Cy[ 
n@wvweIAY

Har Jan Anmrith 

Kuntt Sar Neekae 

Vaddabhaagee 

Thith Naavaaeeai 

||1||

The Lord's humble 

servants are pools of 

ambrosial nectar; by 

great good fortune, 

one bathes in them. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਸ਼ਮੇ 

ਹਨ, ਸੋਹਣੇ ਸਰੋਵਰ ਹਨ। ਉਸ 

ਚਸ਼ਮੇ ਜਵਚ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ 

ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37630 881 rwm mokau hir 
jn kwrY lweIAY]

Raam Mo Ko Har 

Jan Kaarai Laaeeai 

||

O Lord, let me work 

for the humble 

servants of the Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਰਾਮ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਲਾਈ 

ਰੱਖ।

37631 881 hau pwxI pKw 
pIsau sMq AwgY  
pg mil mil 
DUir muiK 
lweIAY]1]rhwau
]

pg:polw bolo Ho Paanee Pakhaa 

Peeso Santh Aagai 

Pag Mal Mal 

Dhhoor Mukh 

Laaeeai ||1|| 

Rehaao ||

I carry water, wave the 

fan and grind the corn 

for them; I massage 

and wash their feet. I 

apply the dust of their 

feet to my forehead. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਾਣੀ 
ਢੋਵਾਂ, ਪੱਖਾਂ ਝੱਲਾਂ, (ਆਟਾ) 
ਪੀਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 

ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਲਾਂਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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37632 881 hir jn vfy vfy 
vf aUcy jo 
sqgur myil 
imlweIAY]

Har Jan Vaddae 

Vaddae Vadd 

Oochae Jo 

Sathagur Mael 

Milaaeeai ||

The Lord's humble 

servants are great, 

very great, the 

greatest and most 

exalted; they lead us 

to meet the True Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੜੇ 

ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

37633 881 sqgur jyvfu 
Avru n koeI  
imil sqgur 
purK 
iDAweIAY]2]

Sathagur Jaevadd 

Avar N Koee Mil 

Sathagur Purakh 

Dhhiaaeeai ||2||

No one else is as great 

as the True Guru; 

meeting the True 

Guru, I meditate on 

the Lord, the Primal 

Being. ||2||

ਗੁਰੂ ਿੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

37634 881 sqgur srix pry 
iqn pwieAw myry 
Twkur lwj 
rKweIAY]

Sathagur Saran 

Parae Thin 

Paaeiaa Maerae 

Thaakur Laaj 

Rakhaaeeai ||

Those who seek the 

Sanctuary of the True 

Guru find the Lord. My 

Lord and Master saves 

their honor.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖ ਲਈ।
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37635 881 ieik ApxY 
suAwie Awie 
bhih gur AwgY  
ijau bgul 
smwiD 
lgweIAY]3]

Eik Apanai Suaae 

Aae Behehi Gur 

Aagai Jio Bagul 

Samaadhh 

Lagaaeeai ||3||

Some come for their 

own purposes, and sit 

before the Guru; they 

pretend to be in 

Samaadhi, like storks 

with their eyes closed. 

||3||

ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ ਐਸੇ ਭੀ ਹਨ 

ਿ ੋਆਪਣੀ ਜਕਸੇ ਗ਼ਰਜ਼ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ 

ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਗੁਲੇ ਵਾਂਗ 

ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

37636 881 bgulw kwg nIc 
kI sMgiq jwie 
krMg ibKU muiK 
lweIAY]

Bagulaa Kaag 

Neech Kee 

Sangath Jaae 

Karang Bikhoo 

Mukh Laaeeai ||

Associating with the 

wretched and the 

lowly, like the stork 

and the crow, is like 

feeding on a carcass of 

poison.

ਹੇ ਭਾਈ! ਬਗੁਲਾ ਅਤੇ ਕਾਂ 
ਨੀਚ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਹੀ ਪਸੂੰਦ 

ਕਰਦੇ ਹਨ (ਿ ੇਉਹ ਜਕਸੇ 

ਸੁਆਰਥ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਭੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਥੋਂ) 
ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾਰ ਿਾਂ ਗੂੰਦ 

ਹੀ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

37637 881 nwnk myil myil 
pRB sMgiq imil 
sMgiq hMsu 
krweIAY]4]4]

Naanak Mael Mael 

Prabh Sangath Mil 

Sangath Hans 

Karaaeeai 

||4||4||

Nanak: O God, unite 

me with the Sangat, 

the Congregation. 

United with the 

Sangat, I will become a 

swan. ||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇ, ਆਖ-) ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲਾਈ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ (ਕਾਂ ਤੋਂ) 
ਹੂੰਸ ਬਣ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

37638 882 rwmklI mhlw 
4]

Raamakalee 

Mehalaa 4 ||

Raamkalee, Fourth 

Mehl:
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37639 882 sqgur dieAw 
krhu hir mylhu  
myry pRIqm pRwx 
hir rwieAw]

Sathagur Dhaeiaa 

Karahu Har 

Maelahu Maerae 

Preetham Praan 

Har Raaeiaa ||

O True Guru, please 

be kind, and unite me 

with the Lord. My 

Sovereign Lord is the 

Beloved of my breath 

of life.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ! ਹੇ 

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! 

ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ।

37640 882 hm cyrI hoie 
lgh gur crxI  
ijin hir pRB 
mwrgu pMQu 
idKwieAw]1]

l`gh Ham Chaeree Hoe 

Lageh Gur 

Charanee Jin Har 

Prabh Maarag 

Panthh 

Dhikhaaeiaa ||1||

I am a slave; I fall at 

the Guru's feet. He has 

shown me the Path, 

the Way to my Lord 

God. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਡੱਗਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥

37641 882 rwm mY hir hir 
nwmu min 
BwieAw]

Raam Mai Har Har 

Naam Man 

Bhaaeiaa ||

The Name of my Lord, 

Har, Har, is pleasing to 

my mind.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਰਾਮ! ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

37642 882 mY hir ibnu 
Avru n koeI 
bylI myrw ipqw 
mwqw hir 
sKwieAw]1]rhw
au]

Mai Har Bin Avar 

N Koee Baelee 

Maeraa Pithaa 

Maathaa Har 

Sakhaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

I have no friend except 

the Lord; the Lord is 

my father, my mother, 

my companion. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਜਪਉ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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37643 882 myry ieku iKnu 
pRwn n rhih 
ibnu pRIqm ibnu 
dyKy mrih myrI 
mwieAw]

Maerae Eik Khin 

Praan N Rehehi 

Bin Preetham Bin 

Dhaekhae Marehi 

Maeree Maaeiaa 

||

My breath of life will 

not survive for an 

instant, without my 

Beloved; unless I see 

Him, I will die, O my 

mother!

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਪਿੀਤਮ (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਇਕ ਜਖਨ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰੀ 
(ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

37644 882 Dnu Dnu vfBwg  
gur srxI Awey  
hir gur imil 
drsnu 
pwieAw]2]

v`fBwg Dhhan Dhhan 

Vadd Bhaag Gur 

Saranee Aaeae 

Har Gur Mil 

Dharasan Paaeiaa 

||2||

Blessed, blessed is my 

great, high destiny, 

that I have come to 

the Guru's Sanctuary. 

Meeting with the 

Guru, I have obtained 

the Blessed Vision of 

the Lord's Darshan. 

||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਧੂੰਨ ਹਨ ਧੂੰਨ ਹਨ, 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਿੇਹੜੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥

37645 882 mY Avru n koeI 
sUJY bUJY min hir 
jpu jpau 
jpwieAw]

sU`JY b`UJY Mai Avar N Koee 

Soojhai Boojhai 

Man Har Jap Japo 

Japaaeiaa ||

I do not know or 

understand any other 

within my mind; I 

meditate and chant 

the Lord's Chant.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਿਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਭੀ 
ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ (ਚੂੰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ)। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ 

ਿਪਣ ਲਈ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਦਾ ਿਾਪ ਹੀ ਿਪਦਾ ਹਾਂ।
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37646 882 nwm hIx iPrih 
sy nkty iqn 
Gis Gis nk 
vFwieAw]3]

n`k Naameheen Firehi 

Sae Nakattae Thin 

Ghas Ghas Nak 

Vadtaaeiaa ||3||

Those who lack the 

Naam, wander in 

shame; their noses are 

chopped off, bit by bit. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਂਗ (ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) 

ਤੁਰੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ 
ਵਾਰੀ ਬੇ-ਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

37647 882 mokau jgjIvn 
jIvwil lY 
suAwmI ird 
AMqir nwmu 
vswieAw]

j`gjIvn Mo Ko Jagajeevan 

Jeevaal Lai 

Suaamee Ridh 

Anthar Naam 

Vasaaeiaa ||

O Life of the World, 

rejuvenate me! O my 

Lord and Master, 

enshrine Your Name 

deep within my heart.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ-ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖ, ਤੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਰੱਖ।

37648 882 nwnk gurU gurU hY 
pUrw imil 
siqgur nwmu 
iDAwieAw]4]5]

Naanak Guroo 

Guroo Hai Pooraa 

Mil Sathigur Naam 

Dhhiaaeiaa 

||4||5||

O Nanak, perfect is the 

Guru, the Guru. 

Meeting the True 

Guru, I meditate on 

the Naam. ||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਣ-ਿੋਗਾ) ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੀ 
ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੫॥

37649 882 rwmklI mhlw 
4]

Raamakalee 

Mehalaa 4 ||

Raamkalee, Fourth 

Mehl:
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37650 882 sqguru dwqw vfw 
vf purKu hY ijqu 
imilAY hir aur 
Dwry]

v`fw v`f Sathagur 

Dhaathaa Vaddaa 

Vadd Purakh Hai 

Jith Miliai Har Our 

Dhhaarae ||

The True Guru, the 

Great Giver, is the 

Great, Primal Being; 

meeting Him, the Lord 

is enshrined within the 

heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ (ਹੀ) ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
37651 882 jIA dwnu guir 

pUrY dIAw hir 
AMimRq nwmu 
smwry]1]

Jeea Dhaan Gur 

Poorai Dheeaa Har 

Anmrith Naam 

Samaarae ||1||

The Perfect Guru has 

granted me the life of 

the soul; I meditate in 

remembrance on the 

Ambrosial Name of 

the Lord. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ 

ਜਦੱਤੀ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

37652 882 rwm guir hir 
hir nwmu kMiT 
Dwry]

Raam Gur Har Har 

Naam Kanth 

Dhhaarae ||

O Lord, the Guru has 

implanted the Name 

of the Lord, Har, Har, 

within my heart.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਹੇ 

ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਗਲ ਜਵਚ ਪਿੋ ਜਲਆ ਹੈ।

37653 882 gurmuiK kQw suxI 
min BweI Dnu 
Dnu vfBwg 
hmwry]1]rhwau]

Guramukh 

Kathhaa Sunee 

Man Bhaaee 

Dhhan Dhhan 

Vadd Bhaag 

Hamaarae ||1|| 

Rehaao ||

As Gurmukh, I have 

heard His sermon, 

which pleases my 

mind; blessed, blessed 

is my great destiny. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ, 

ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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37654 882 koit koit qyqIs 
iDAwvih qw kw  
AMqu n pwvih 
pwry]

Kott Kott 

Thaethees 

Dhhiaavehi Thaa 

Kaa Anth N 

Paavehi Paarae ||

Millions, three 

hundred thirty millions 

of gods meditate on 

Him, but they cannot 

find His end or 

limitation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੇਤੀ ਕਿੋੜ (ਦੇਵਤੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ।

37655 882 ihrdY kwm 
kwmnI mwgih  
iriD mwgih hwQu 
pswry]2]

Hiradhai Kaam 

Kaamanee 

Maagehi Ridhh 

Maagehi Haathh 

Pasaarae ||2||

With sexual urges in 

their hearts, they beg 

for beautiful women; 

stretching out their 

hands, they beg for 

riches. ||2||

(ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਭੀ ਹਨ ਿੋ 
ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਕਾਮ-

ਵਾਸਨਾ ਧਾਰ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਇਸਤਿੀ (ਹੀ) ਮੂੰਗਦੇ 

ਹਨ, (ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ) ਹੱਥ 

ਪਸਾਰ ਕੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ (ਹੀ) ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ ॥੨॥

37656 882 hir jsu jip jpu 
vfw vfyrw  
gurmuiK rKau 
auir Dwry]

Har Jas Jap Jap 

Vaddaa Vaddaeraa 

Guramukh Rakho 

Our Dhhaarae ||

One who chants the 

Praises of the Lord is 

the greatest of the 

great; the Gurmukh 

keeps the Lord clasped 

to his heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਜਰਆ ਕਰ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ 

ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੂੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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37657 882 jy vfBwg hovih 
qw jpIAY hir 
Baujlu pwir 
auqwry]3]

Jae Vadd Bhaag 

Hovehi Thaa 

Japeeai Har 

Bhoujal Paar 

Outhaarae ||3||

If one is blessed with 

high destiny, he 

meditates on the Lord, 

who carries him across 

the terrifying world-

ocean. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

37658 882 hir jn inkit  
inkit hir jn 
hY hir rwKY kMiT 
jn Dwry]

Har Jan Nikatt 

Nikatt Har Jan Hai 

Har Raakhai Kanth 

Jan Dhhaarae ||

The Lord is close to His 

humble servant, and 

His humble servant is 

close to the Lord; He 

keeps His humble 

servant clasped to His 

Heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ 

ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

37659 882 nwnk ipqw mwqw 
hY hir pRBu hm 
bwirk hir 
pRiqpwry]4]6]1
8]

Naanak Pithaa 

Maathaa Hai Har 

Prabh Ham Baarik 

Har Prathipaarae 

||4||6||18||

O Nanak, the Lord God 

is our father and 

mother. I am His child; 

the Lord cherishes me. 

||4||6||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਜਪਉ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੂੰ  
ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਪਾਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥੧੮॥

37660 882 rwgu rwmklI 
mhlw 5 Gru 1

Raag Raamakalee 

Mehalaa 5 Ghar 1

Raag Raamkalee, Fifth 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7687 Published: March 06/ 2014



37661 882 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

37662 882 ikrpw krhu dIn 
ky dwqy myrw guxu 
Avgxu n 
bIcwrhu koeI]

Kirapaa Karahu 

Dheen Kae 

Dhaathae Maeraa 

Gun Avagan N 

Beechaarahu Koee 

||

Have mercy on me, O 

Generous Giver, Lord 

of the meek; please do 

not consider my 

merits and demerits.

ਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਣ 

ਨਾਹ ਜਵਚਾਰੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ 

ਔਗੁਣ ਨਾਹ ਜਵਚਾਰੀਂ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਤਾਂ ਔਗੁਣ ਹੀ ਔਗੁਣ 

ਹਨ)।

37663 882 mwtI kw ikAw 
DopY suAwmI  
mwxs kI giq 
eyhI]1]

Maattee Kaa Kiaa 

Dhhopai Suaamee 

Maanas Kee Gath 

Eaehee ||1||

How can dust be 

washed? O my Lord 

and Master, such is 

the state of mankind. 

||1||

(ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਜਤਆਂ) 

ਜਮੱਟੀ ਦਾ ਮੈਲਾ-ਪਨ ਕਦੇ ਧੁਪ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! 
ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਭੀ ਇਹੀ 
ਹਾਲਤ ਹੈ ॥੧॥

37664 882 myry mn siqguru 
syiv suKu hoeI]

Maerae Man 

Sathigur Saev Sukh 

Hoee ||

O my mind, serve the 

True Guru, and be at 

peace.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਹੁ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਜਰਹਾਂ ਹੀ) ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
37665 882 jo ieChu soeI 

Plu pwvhu iPir 
dUKu n ivAwpY 
koeI]1]rhwau]

Jo Eishhahu Soee 

Fal Paavahu Fir 

Dhookh N Viaapai 

Koee ||1|| 

Rehaao ||

Whatever you desire, 

you shall receive that 

reward, and you shall 

not be afflicted by 

pain any longer. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਿੇਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਜਚਤਵੇਂਗਾ, 
ਉਹੀ ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਂਾ। 
(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਭੀ 
ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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37666 882 kwcy Bwfy swij 
invwjy AMqir 
joiq smweI]

Kaachae Bhaaddae 

Saaj Nivaajae 

Anthar Joth 

Samaaee ||

He creates and adorns 

the earthen vessels; 

He infuses His Light 

within them.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਾਡੇ ਇਹ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਵਜਡਆਈ 

ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਇਹਨਾਂ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ 

ਉਸ ਦੀ ਿੋਤ ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

37667 882 jYsw ilKqu 
iliKAw Duir 
krqY hm qYsI 
ikriq 
kmweI]2]

Jaisaa Likhath 

Likhiaa Dhhur 

Karathai Ham 

Thaisee Kirath 

Kamaaee ||2||

As is the destiny pre-

ordained by the 

Creator, so are the 

deeds we do. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਲੇਖ (ਸਾਡੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ (ਹੁਣ ਭੀ) ਉਹੋ ਜਿਹੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਿਾਂਦੇ 

ਹਾਂ ॥੨॥
37668 882 mnu qnu Qwip 

kIAw sBu Apnw  
eyho Awvx jwxw]

Man Than Thhaap 

Keeaa Sabh 

Apanaa Eaeho 

Aavan Jaanaa ||

He believes the mind 

and body are all his 

own; this is the cause 

of his coming and 

going.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣਾ 
ਜਮਥੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਣੱਤ 

ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਿਨਮ 

ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ) ਹੈ।
37669 882 ijin dIAw so 

iciq n AwvY  
moih AMDu 
lptwxw]3]

Jin Dheeaa So 

Chith N Aavai 

Mohi Andhh 

Lapattaanaa ||3||

He does not think of 

the One who gave him 

these; he is blind, 

entangled in 

emotional 

attachment. ||3||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ (ਕਦੇ) 

ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ) ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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37670 883 ijin kIAw soeI 
pRBu jwxY hir kw 
mhlu Apwrw]

Jin Keeaa Soee 

Prabh Jaanai Har 

Kaa Mehal 

Apaaraa ||

One who knows that 

God created him, 

reaches the 

Incomparable 

Mansion of the Lord's 

Presence.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਇਹ ਖੇਲ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ 
(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਚਲਾਣਾ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ (ਿੀਵ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।
37671 883 Bgiq krI hir 

ky gux gwvw  
nwnk dwsu 
qumwrw]4]1]

Bhagath Karee Har 

Kae Gun Gaavaa 

Naanak Dhaas 

Thumaaraa 

||4||1||

Worshipping the Lord, 

I sing His Glorious 

Praises. Nanak is Your 

slave. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ ॥੪॥੧॥

37672 883 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37673 883 pvhu crxw qil  
aUpir Awvhu  
AYsI syv 
kmwvhu]

Pavahu Charanaa 

Thal Oopar 

Aavahu Aisee Saev 

Kamaavahu ||

Place yourself beneath 

all men's feet, and you 

will be uplifted; serve 

Him in this way.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਹੇਠ ਪਏ ਰਹੋ। ਿੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਉਗੇ।

37674 883 Awps qy aUpir 
sB jwxhu qau 
drgh suKu 
pwvhu]1]

Aapas Thae Oopar 

Sabh Jaanahu Tho 

Dharageh Sukh 

Paavahu ||1||

Know that all are 

above you, and you 

shall find peace in the 

Court of the Lord. 

||1||

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲੋਂ ਚੂੰ ਗੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ 

ਪਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ (ਜਟਕੇ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋਗੇ ॥੧॥
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37675 883 sMqhu AYsI kQhu 
khwxI]

Santhahu Aisee 

Kathhahu 

Kehaanee ||

O Saints, speak that 

speech which purifies 

the gods and sanctifies 

the divine beings.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,

37676 883 sur pivqR nr 
dyv pivqRw iKnu 
bolhu gurmuiK 
bwxI]1]rhwau]

Sur Pavithr Nar 

Dhaev Pavithraa 

Khin Bolahu 

Guramukh Baanee 

||1|| Rehaao ||

As Gurmukh, chant 

the Word of His Bani, 

even for an instant. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ 

ਰਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਦੇਵਤੇ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਪਜਵੱਤਰ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37677 883 prpMcu Coif shj 
Gir bYshu JUTw 
khhu n koeI]

Parapanch Shhodd 

Sehaj Ghar 

Baisahu Jhoothaa 

Kehahu N Koee ||

Renounce your 

fraudulent plans, and 

dwell in the celestial 

palace; do not call 

anyone else false.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੈੜਾ ਨਾਹ 

ਆਜਖਆ ਕਰੋ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਹੋ।

37678 883 siqgur imlhu 
nvY iniD pwvhu  
ien ibiD qqu 
ibloeI]2]

q`q Sathigur Milahu 

Navai Nidhh 

Paavahu Ein Bidhh 

Thath Biloee ||2||

Meeting with the True 

Guru, you shall receive 

the nine treasures; in 

this way, you shall find 

the essence of reality. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਹੋ। ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਲੱਭ 

ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ (ਭਾਵ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਬੇ-ਮੁਥਾਿ 

ਹੋ ਿਾਉਗੇ) ॥੨॥
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37679 883 Brmu cukwvhu  
gurmuiK ilv 
lwvhu Awqmu 
cInhu BweI]

Bharam 

Chukaavahu 

Guramukh Liv 

Laavahu Aatham 

Cheenahu Bhaaee 

||

Eradicate doubt, and 

as Gurmukh, enshrine 

love for the Lord; 

understand your own 

soul, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਿੀਤ ਿੋੜੋ, 

(ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ 

(ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦੇ 

ਰਹੋ)।

37680 883 inkit kir 
jwxhu sdw pRBu 
hwjru iksu isau 
krhu burweI]3]

Nikatt Kar Jaanahu 

Sadhaa Prabh 

Haajar Kis Sio 

Karahu Buraaee 

||3||

Know that God is near 

at hand, and ever-

present. How could 

you try to hurt anyone 

else? ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਨੇੜੇ ਪਿਤੱਖ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ 
ਸਮਝੋ, (ਜਿਰ) ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਭੀ 
ਕੋਈ ਭੈੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ 

(ਇਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ) 

॥੩॥

37681 883 siqguir imilAY 
mwrgu mukqw  
shjy imly 
suAwmI]

Sathigur Miliai 

Maarag Mukathaa 

Sehajae Milae 

Suaamee ||

Meeting with the True 

Guru, your path shall 

be clear, and you shall 

easily meet your Lord 

and Master.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਤਾਂ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਖੁਲਹਾ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ 
ਸੁਤੂੰ ਤਰ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

37682 883 Dnu Dnu sy jn  
ijnI kil mih 
hir pwieAw jn 
nwnk sd 
kurbwnI]4]2]

Dhhan Dhhan Sae 

Jan Jinee Kal Mehi 

Har Paaeiaa Jan 

Naanak Sadh 

Kurabaanee 

||4||2||

Blessed, blessed are 

those humble beings, 

who, in this Dark Age 

of Kali Yuga, find the 

Lord. Nanak is forever 

a sacrifice to them. 

||4||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ। ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੨॥
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37683 883 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37684 883 Awvq hrK n 
jwvq dUKw nh 
ibAwpY mn 
rognI]

Aavath Harakh N 

Jaavath Dhookhaa 

Neh Biaapai Man 

Roganee ||

Coming does not 

please me, and going 

does not bring me 

pain, and so my mind 

is not afflicted by 

disease.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹੁਣ ਿ ੇਕੋਈ ਮਾਇਕ 

ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੀ, ਿੇ ਕੋਈ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਿਾਏ ਤਾਂ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਵਾਪਰਦਾ, ਕੋਈ ਭੀ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਆਪਣਾ ਦਬਾਉ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ।

37685 883 sdw AnMdu guru 
pUrw pwieAw qau 
auqrI sgl 
ibEgnI]1]

Sadhaa Anandh 

Gur Pooraa 

Paaeiaa Tho 

Outharee Sagal 

Biouganee ||1||

I am in bliss forever, 

for I have found the 

Perfect Guru; my 

separation from the 

Lord is totally ended. 

||1||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ) ਸਾਰੀ ਜਵੱਥ 

ਮੱੁਕ ਚੁਕੀ ਹੈ, (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37686 883 ieh ibiD hY mnu 
jognI]

ibiD:polw bolo Eih Bidhh Hai Man 

Joganee ||

This is how I have 

joined my mind to the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੇਰਾ) ਮਨ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,
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37687 883 mohu sogu rogu logu 
n ibAwpY qh 
hir hir hir 
rs 
BognI]1]rhwau]

Mohu Sog Rog Log 

N Biaapai Theh 

Har Har Har Ras 

Bhoganee ||1|| 

Rehaao ||

Attachment, sorrow, 

disease and public 

opinion do not affect 

me, and so, I enjoy the 

subtle essence of the 

Lord, Har, Har, Har. 

||1||Pause||

ਜਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹ, ਗ਼ਮ, ਰੋਗ, 

ਲੋਕ-ਲਾਿ ਕੋਈ ਭੀ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਇਹ ਮੇਰਾ 
ਮਨ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

37688 883 surg pivqRw  
imrq pivqRw  
pieAwl pivqR 
AlognI]

(AlognI)AlOikk[piv`qR
w[p-ieAwl

Surag Pavithraa 

Mirath Pavithraa 

Paeiaal Pavithr 

Aloganee ||

I am pure in the 

heavenly realm, pure 

on this earth, and pure 

in the nether regions 

of the underworld. I 

remain apart from the 

people of the world.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਸੁਰਗ, 

ਮਾਤ-ਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ (ਇਕੋ ਜਿਹੇ 

ਹੀ) ਪਜਵੱਤਰ ਜਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਕੋਈ ਲੋਕ-ਲਾਿ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਪੋਂਹਦੀ।

37689 883 AwigAwkwrI 
sdw suKu BuMcY jq 
kq pyKau hir 
gunI]2]

jq,kq:polw bolo Aagiaakaaree 

Sadhaa Sukh 

Bhunchai Jath 

Kath Paekho Har 

Gunee ||2||

Obedient to the Lord, I 

enjoy peace forever; 

wherever I look, I see 

the Lord of glorious 

virtues. ||2||

(ਗੁਰੂ ਦੀ) ਆਜਗਆ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ (ਮੇਰਾ ਮਨ) ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਧਰ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

37690 883 nh isv skqI  
jlu nhI pvnw  
qh Akwru nhI 
mydnI]

Neh Siv Sakathee 

Jal Nehee Pavanaa 

Theh Akaar Nehee 

Maedhanee ||

There is no Shiva or 

Shakti, no energy or 

matter, no water or 

wind, no world of 

form there,

ਹੇ ਭਾਈ! ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਰੱਧੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ, ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪਿਾਣਾਯਾਮ, ਸੂੰਸਾਰਕ 

ਰੂਪ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਟਕ ਸਕਦੇ।
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37691 883 siqgur jog kw 
qhw invwsw jh 
Aivgq nwQu 
Agm DnI]3]

Sathigur Jog Kaa 

Thehaa Nivaasaa 

Jeh Avigath 

Naathh Agam 

Dhhanee ||3||

Where the True Guru, 

the Yogi, dwells, 

where the 

Imperishable Lord 

God, the 

Unapproachable 

Master abides. ||3||

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ 

ਜਨਵਾਸ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਅਜਦਿਸ਼ਟ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਮਾਲਕ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਭੀ 
ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ ਜਪਆ ਹੈ 

॥੩॥

37692 883 qnu mnu hir kw  
Dnu sBu hir kw  
hir ky gux hau 
ikAw gnI]

Than Man Har Kaa 

Dhhan Sabh Har 

Kaa Har Kae Gun 

Ho Kiaa Ganee ||

Body and mind belong 

to the Lord; all wealth 

belongs to the Lord; 

what glorious virtues 

of the Lord can I 

describe?

(ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ 

ਜਕ) ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ, 

ਇਹ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਹ 

ਬੜਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ੂੰਦ ਹੈ) ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ 

ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
37693 883 khu nwnk hm 

qum guir KoeI hY  
AMBY AMBu 
imlognI]4]3]

Kahu Naanak Ham 

Thum Gur Khoee 

Hai Anbhai Anbh 

Miloganee 

||4||3||

Says Nanak, the Guru 

has destroyed my 

sense of 'mine and 

yours'. Like water with 

water, I am blended 

with God. ||4||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਮੇਰ-

ਤੇਰ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ (ਮੈਂ ਹੁਣ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਇਉਂ ਜਮਲ 

ਜਗਆ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ) ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਪਾਣੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥

37694 883 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:
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37695 883 qRY gux rhq rhY 
inrwrI swiDk 
isD n jwnY]

Thrai Gun Rehath 

Rehai Niraaree 

Saadhhik Sidhh N 

Jaanai ||

It is beyond the three 

qualities; it remains 

untouched. The 

seekers and Siddhas 

do not know it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਕੀਮਤੀ 
ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੱਖਰਾ 
ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ 

ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ 

ਿੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ (ਭਾਵ, ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਾਮ-ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ)।

37696 883 rqn koTVI 
AMimRq sMpUrn  
siqgur kY 
KjwnY]1]

Rathan Kotharree 

Anmrith 

Sanpooran 

Sathigur Kai 

Khajaanai ||1||

There is a chamber 

filled with jewels, 

overflowing with 

Ambrosial Nectar, in 

the Guru's Treasury. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਕੀਮਤੀ 
ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ 

ਹੈ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਗੁਣ-ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕ 

ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਹਰਦਾ-ਕੋਠੜੀ ॥੧॥

37697 883 Acrju ikCu 
khxu n jweI]

A-crju Acharaj Kishh 

Kehan N Jaaee ||

This thing is wonderful 

and amazing! It cannot 

be described.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

37698 883 bsqu Agocr 
BweI]1]rhwau]

Basath Agochar 

Bhaaee ||1|| 

Rehaao ||

It is an unfathomable 

object, O Siblings of 

Destiny! ||1||Pause||

(ਅਨੋਖਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ) ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ 

ਹੈ ਜਿਸ ਤਕ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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37699 883 molu nwhI kCu 
krxY jogw ikAw 
ko khY suxwvY]

Mol Naahee Kashh 

Karanai Jogaa Kiaa 

Ko Kehai Sunaavai 

||

Its value cannot be 

estimated at all; what 

can anyone say about 

it?

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਨਾਮ-ਵਸਤੂ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਉਸ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਕਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

37700 883 kQn khx kau 
soJI nwhI jo pyKY 
iqsu bix 
AwvY]2]

Kathhan Kehan Ko 

Sojhee Naahee Jo 

Paekhai This Ban 

Aavai ||2||

By speaking and 

describing it, it cannot 

be understood; only 

one who sees it 

realizes it. ||2||

(ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ 

ਜਸਫ਼ਤਾਂ) ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਭੀ ਅਕਲ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਵਸਤ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

37701 883 soeI jwxY 
krxYhwrw kIqw 
ikAw bycwrw]

Soee Jaanai 

Karanaihaaraa 

Keethaa Kiaa 

Baechaaraa ||

Only the Creator Lord 

knows it; what can any 

poor creature do?

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਨੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਿੀਵ ਜਵਚ ਅਿੇਹੀ 
ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

37702 883 AwpxI giq 
imiq Awpy jwxY  
hir Awpy pUr 
BMfwrw]3]

Aapanee Gath 

Mith Aapae Jaanai 

Har Aapae Poor 

Bhanddaaraa 

||3||

Only He Himself knows 

His own state and 

extent. The Lord 

Himself is the treasure 

overflowing. ||3||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਕੀਮਤੀ 
ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ 

ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ, 

ਉਹ ਆਪ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਡਾ 
ਵੱਡਾ ਹੈ-ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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37703 883 AYsw rsu AMimRqu 
min cwiKAw  
iqRpiq rhy 
AwGweI]

Aisaa Ras Anmrith 

Man Chaakhiaa 

Thripath Rehae 

Aaghaaee ||

Tasting such Ambrosial 

Nectar, the mind 

remains satisfied and 

satiated.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਉਸ ਅਸਚਰਿ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਚੱਜਖਆ ਹੈ, 

ਹੁਣ ਮੈਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਵਲੋਂ) ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿ ਜਗਆ 

ਹਾਂ।
37704 883 khu nwnk myrI 

Awsw pUrI  
siqgur kI 
srxweI]4]4]

Kahu Naanak 

Maeree Aasaa 

Pooree Sathigur 

Kee Saranaaee 

||4||4||

Says Nanak, my hopes 

are fulfilled; I have 

found the Guru's 

Sanctuary. ||4||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਲਸਾ 
ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਜਮਲ ਜਗਆ 

ਹੈ) ॥੪॥੪॥

37705 884 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37706 884 AMgIkwru kIAw 
pRiB ApnY bYrI 
sgly swDy]

s`wDy Angeekaar Keeaa 

Prabh Apanai 

Bairee Sagalae 

Saadhhae ||

God has made me His 

own, and vanquished 

all my enemies.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਚਰਨੀਂ ਲਾ 
ਜਲਆ, ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਨੇ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਰੀ 
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਜਦੱਤੇ।

37707 884 ijin bYrI hY iehu 
jgu lUitAw qy 
bYrI lY bwDy]1]

b`wDy Jin Bairee Hai Eihu 

Jag Loottiaa Thae 

Bairee Lai 

Baadhhae ||1||

Those enemies who 

have plundered this 

world, have all been 

placed in bondage. 

||1||

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਜਿਸ ਜਿਸ ਵੈਰੀ 
ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ ਲੁੱ ਟ ਜਲਆ ਹੈ, 

(ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ) ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਵੈਰੀ ਿੜ ਕੇ ਬੂੰਨਹ  ਜਦੱਤੇ ॥੧॥
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37708 884 siqguru prmysru 
myrw]

Sathigur 

Paramaesar 

Maeraa ||

The True Guru is my 

Transcendent Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਖਾ ਹੈ (ਉਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

37709 884 Aink rwj Bog 
rs mwxI nwau 
jpI Brvwsw 
qyrw]1]rhwau]

Anik Raaj Bhog Ras 

Maanee Naao 

Japee Bharavaasaa 

Thaeraa ||1|| 

Rehaao ||

I enjoy countless 

pleasures of power 

and tasty delights, 

chanting Your Name, 

and placing my faith in 

You. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ 
ਹੈ (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਮੈਂ ਰਾਿ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਗ ਤੇ 

ਰਸ ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

37710 884 cIiq n Awvis  
dUjI bwqw isr 
aUpir rKvwrw]

Cheeth N Aavas 

Dhoojee Baathaa 

Sir Oopar 

Rakhavaaraa ||

I do not think of any 

other at all. The Lord is 

my protector, above 

my head.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ, ਕਾਮਾਜਦਕ ਦਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਿੁਰਨਾ ਉਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

37711 884 byprvwhu rhq hY 
suAwmI iek nwm 
kY AwDwrw]2]

Baeparavaahu 

Rehath Hai 

Suaamee Eik 

Naam Kai 

Aadhhaaraa ||2||

I am carefree and 

independent, when I 

have the Support of 

Your Name, O my Lord 

and Master. ||2||

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗ਼ਰਜ਼ਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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37712 884 pUrn hoie imilE 
suKdweI aUn n 
kweI bwqw]

Pooran Hoe Miliou 

Sukhadhaaee Oon 

N Kaaee Baathaa 

||

I have become perfect, 

meeting with the 

Giver of peace, and 

now, I lack nothing at 

all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ) ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਜਕਸੇ ਗੱਲੇ ਮੁਥਾਿ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ।

37713 884 qqu swru prmpdu 
pwieAw Coif n 
kqhU jwqw]3]

q`qu Thath Saar Param 

Padh Paaeiaa 

Shhodd N 

Kathehoo Jaathaa 

||3||

I have obtained the 

essence of excellence, 

the supreme status; I 

shall not forsake it to 

go anywhere else. 

||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕਦਾ ॥੩॥

37714 884 brin n swkau 
jYsw qU hY swcy 
AlK Apwrw]

A-lK Baran N Saako 

Jaisaa Thoo Hai 

Saachae Alakh 

Apaaraa ||

I cannot describe how 

You are, O True Lord, 

unseen, infinite,

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ! 

ਹੇ ਅਲੱਖ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ! ਮੈਂ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਕ 

ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ।

37715 884 Aqul AQwh 
Afol suAwmI  
nwnk Ksmu 
hmwrw]4]5]

A-q`ul Athul Athhaah 

Addol Suaamee 

Naanak Khasam 

Hamaaraa 

||4||5||

Immeasurable, 

unfathomable and 

unmoving Lord. O 

Nanak, He is my Lord 

and Master. ||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਬੇ-

ਜਮਸਾਲ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਅਥਾਹ! ਹੇ 

ਅਡੋਲ ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਖਸਮ ਹੈਂ ॥੪॥੫॥

37716 884 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:
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37717 884 qU dwnw qU 
Aibclu qUhI qU 
jwiq myrI pwqI]

p`wqI Thoo Dhaanaa 

Thoo Abichal 

Thoohee Thoo 

Jaath Maeree 

Paathee ||

You are wise; You are 

eternal and 

unchanging. You are 

my social class and 

honor.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਿਾਤ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਹੈਂ (ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਕੁਲ 

ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਥਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹੀ 
ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਹੈਂ)।

37718 884 qU Afolu kdy 
folih nwhI qw 
hm kYsI 
qwqI]1]

q`wqI Thoo Addol 

Kadhae Ddolehi 

Naahee Thaa Ham 

Kaisee Thaathee 

||1||

You are unmoving - 

You never move at all. 

How can I be worried? 

||1||

ਹੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਝਕੋਲੇ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ 
(ਿੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ 
ਰਹੇ ਤਾਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥

37719 884 eykY eykY eyk 
qUhI]

Eaekai Eaekai Eaek 

Thoohee ||

You alone are the One 

and only Lord;

(ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
(ਖਸਮ) ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ।

37720 884 eykY eykY qU 
rwieAw]

Eaekai Eaekai 

Thoo Raaeiaa ||

You alone are the king. ਹੇ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਜਸਰਫ਼ 

ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਖਸਮ) ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਹੈਂ।

37721 884 qau ikrpw qy  
suKu 
pwieAw]1]rhwau
]

Tho Kirapaa Thae 

Sukh Paaeiaa 

||1|| Rehaao ||

By Your Grace, I have 

found peace. 

||1||Pause||

ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 
ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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37722 884 qU swgru hm hMs 
qumwry qum mih 
mwxk lwlw]

Thoo Saagar Ham 

Hans Thumaarae 

Thum Mehi 

Maanak Laalaa ||

You are the ocean, 

and I am Your swan; 

the pearls and rubies 

are in You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੂੰਸ ਹਾਂ, 
ਤੇਰੇ (ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) 

ਮੋਤੀ ਤੇ ਲਾਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ 

ਹਾਂ।
37723 884 qum dyvhu iqlu 

sMk n mwnhu hm 
BuMch sdw 
inhwlw]2]

Thum Dhaevahu 

Thil Sank N 

Maanahu Ham 

Bhuncheh Sadhaa 

Nihaalaa ||2||

You give, and You do 

not hesitate for an 

instant; I receive, 

forever enraptured. 

||2||

(ਇਹ ਮੋਤੀ ਲਾਲ) ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  
ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ (ਸਾਡੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵਲ 

ਤੱਕ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਦੇਣੋਂ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਜਝਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਉਹ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਸਦਾ 
ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਾਂ ॥੨॥
37724 884 hm bwirk qum 

ipqw hmwry qum 
muiK dyvhu KIrw]

Ham Baarik Thum 

Pithaa Hamaarae 

Thum Mukh 

Dhaevahu Kheeraa 

||

I am Your child, and 

You are my father; You 

place the milk in my 

mouth.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ 
ਜਪਉ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਡੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਦੱੁਧ ਪਾਂਦਾ ਹੈਂ।

37725 884 hm Kylh siB 
lwf lfwvh qum 
sd guxI 
ghIrw]3]

Ham Khaeleh Sabh 

Laadd Laddaaveh 

Thum Sadh Gunee 

Geheeraa ||3||

I play with You, and 

You caress me in every 

way. You are forever 

the ocean of 

excellence. ||3||

(ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਜਵਚ) ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ 

ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਗੂੰ ਭੀਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ (ਅਸਾਂ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ 

ਔਗੁਣਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ) ॥੩॥
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37726 884 qum pUrn pUir 
rhy sMpUrn hm 
BI sMig AGwey]

Thum Pooran Poor 

Rehae Sanpooran 

Ham Bhee Sang 

Aghaaeae ||

You are perfect, 

perfectly all-

pervading; I am 

fulfilled with You as 

well.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਮੁਕੂੰ ਮਲ 

ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, 
ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਭੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।

37727 884 imlq imlq 
imlq imil 
rihAw nwnk 
khxu n 
jwey]4]6]

Milath Milath 

Milath Mil Rehiaa 

Naanak Kehan N 

Jaaeae ||4||6||

I am merged, merged, 

merged and remain 

merged; O Nanak, I 

cannot describe it! 

||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) 

ਜਮਲਣ ਦਾ ਿਤਨ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਵਚ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਉਸ ਿੀਵ ਦੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੪॥੬॥

37728 884 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37729 884 kr kir qwl 
pKwvju nYnhu  
mwQY vjih 
rbwbw]

Kar Kar Thaal 

Pakhaavaj 

Nainahu Maathhai 

Vajehi Rabaabaa ||

Make your hands the 

cymbals, your eyes the 

tambourines, and your 

forehead the guitar 

you play.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ (ਜਲਖੇ ਲੇਖ, ਮਾਨੋ,) 

ਰਬਾਬ ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੂੰ  
ਛੈਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ (ਹਰ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਚ ਨੱਚ ਜਰਹਾ 
ਹੈ। ਹੱਥ ਮਾਇਆ ਕਮਾਣ ਜਵਚ 

ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ)।
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37730 884 krnhu mDu 
bwsurI bwjY  
ijhvw Duin 
Awgwjw]

Karanahu Madhh 

Baasuree Baajai 

Jihavaa Dhhun 

Aagaajaa ||

Let the sweet flute 

music resound in your 

ears, and with your 

tongue, vibrate this 

song.

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੀ ਸਿੋਤ ਮਾਨੋ,) 

ਜਮੱਠੀ (ਸੁਰ ਵਾਲੀ) ਬੂੰ ਸਰੀ ਵੱਿ 

ਰਹੀ ਹੈ, (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਿੀਭ 

ਦਾ ਚਸਕਾ (ਮਾਨੋ) ਰਾਗ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
37731 884 inriq kry kir 

mnUAw nwcY Awxy 
GUGr swjw]1]

Nirath Karae Kar 

Manooaa Naachai 

Aanae Ghooghar 

Saajaa ||1||

Move your mind like 

the rhythmic hand-

motions; do the 

dance, and shake your 

ankle bracelets. ||1||

(ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ) ਘੁੂੰ ਘਰੂ ਆਜਦਕ 

ਸਾਿ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ) ਨੱਚ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

37732 884 rwm ko 
inriqkwrI]

Raam Ko 

Nirathikaaree ||

This is the rhythmic 

dance of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਰਚੀ ਰਚਨਾ) 
ਦਾ ਨਾਚ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

37733 884 pyKY pyKnhwru 
dieAwlw jyqw 
swju 
sIgwrI]1]rhwau
]

Paekhai 

Paekhanehaar 

Dhaeiaalaa 

Jaethaa Saaj 

Seegaaree ||1|| 

Rehaao ||

The Merciful 

Audience, the Lord, 

sees all your make-up 

and decorations. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਨਾਚ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖਣ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਦਇਆਵਾਨ 

ਪਿਭੂ (ਨਾਚ ਦੇ) ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਿ 

ਜਸੂੰਗਾਰ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37734 884 AwKwr mMflI 
Drix sbweI  
aUpir ggnu 
cMdoAw]

Aakhaar 

Manddalee 

Dhharan Sabaaee 

Oopar Gagan 

Chandhoaa ||

The whole earth is the 

stage, with the canopy 

of the sky overhead.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 
ਦੇ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ) ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 
ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 

ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼-ਚੂੰ ਦੋਆ ਬਜਣਆ 

ਤਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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37735 884 pvnu ivcolw  
krq iekylw jl 
qy Epiq hoAw]

Pavan Vicholaa 

Karath Eikaelaa Jal 

Thae Oupath Hoaa 

||

The wind is the 

director; people are 

born of water.

(ਿੇਹੜਾ ਸਰੀਰ) ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦਾ) ਜਮਲਾਪ ਕਰਾਈ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹਰੇਕ) ਸੁਆਸ ਹੈ।

37736 884 pMc qqu kir 
puqrw kInw  
ikrq imlwvw 
hoAw]2]

puqrw:polw bolo Panch Thath Kar 

Putharaa Keenaa 

Kirath Milaavaa 

Hoaa ||2||

From the five 

elements, the puppet 

was created with its 

actions. ||2||

ਪੂੰਿ ਤੱਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦਾ) ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। (ਿੀਵ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਹੋਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੨॥
37737 884 cMdu sUrju duie  

jry crwgw chu 
kuMt BIqir rwKy]

Chandh Sooraj 

Dhue Jarae 

Charaagaa Chahu 

Kuntt Bheethar 

Raakhae ||

The sun and the moon 

are the two lamps 

which shine, with the 

four corners of the 

world placed between 

them.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਨਰਤ-ਕਾਰੀ ਵਾਲੇ 

ਇਸ ਧਰਜਤ-ਅਖਾੜੇ ਜਵਚ) 

ਚੂੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਿ ਦੋ ਦੀਵੇ ਬਲ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ (ਚਾਨਣ 

ਦੇਣ ਲਈ) ਜਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

37738 884 ds pwqau pMc 
sMgIqw eykY 
BIqir swQy]

inRqkwrI krn vwlIAW. 
dsy (pwqau)ieMdRIAW 
rUp, ds 
vysvW[(sMgIqw)gOx 
vwly, pMj kwm koRDw id 
rUp pMj sMgIqw BVUey

Dhas Paatho 

Panch Sangeethaa 

Eaekai Bheethar 

Saathhae ||

The ten senses are the 

dancing girls, and the 

five passions are the 

chorus; they sit 

together within the 

one body.

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) ਦਸ ਇੂੰਦਿੇ 
ਅਤੇ ਪੂੰਿ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਡੂੂੰ ਮ 

ਇਕੋ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ 

ਹਨ।
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37739 884 iBMn iBMn hoie 
Bwv idKwvih  
sBhu inrwrI 
BwKy]3]

Bhinn Bhinn Hoe 

Bhaav 

Dhikhaavehi 

Sabhahu Niraaree 

Bhaakhae ||3||

They all put on their 

own shows, and speak 

in different languages. 

||3||

ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ 

ਆਪਣ ੇਭਾਵ (ਕਲੋਲ) ਜਵਖਾ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਵੱਖਰੀ 
ਵੱਖਰੀ ਪਿੇਰਨਾ (ਕਾਮਨਾ) ਹੈ 

॥੩॥

37740 884 Gir Gir inriq 
hovY idnu rwqI  
Git Git vwjY 
qUrw ]

Ghar Ghar Nirath 

Hovai Dhin 

Raathee Ghatt 

Ghatt Vaajai 

Thooraa ||

In each and every 

home there is dancing, 

day and night; in each 

and every home, the 

bugles blow.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰੇਕ 

(ਿੀਵ ਦੇ ਹਰੇਕ) ਇੂੰਦਿੇ ਜਵਚ 

ਇਹ ਨਾਚ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਾਿਾ 
ਵੱਿ ਜਰਹਾ ਹੈ।

37741 884 eyik ncwvih  
eyik Bvwvih  
ieik Awie jwie 
hoie DUrw]

Eaek Nachaavehi 

Eaek Bhavaavehi 

Eik Aae Jaae Hoe 

Dhhooraa ||

Some are made to 

dance, and some are 

whirled around; some 

come and some go, 

and some are reduced 

to dust.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਵਾਿੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਨਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਿੇ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਟਕਾਂਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ (ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਹੇਠ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਰਹੇ 

ਹਨ।
37742 884 khu nwnk so 

bhuir n nwcY  
ijsu guru BytY 
pUrw]4]7]

Kahu Naanak So 

Bahur N Naachai 

Jis Gur Bhaettai 

Pooraa ||4||7||

Says Nanak, one who 

meets with the True 

Guru, does not have 

to dance the dance of 

reincarnation again. 

||4||7||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ) ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ ॥੪॥੭॥

37743 885 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7706 Published: March 06/ 2014



37744 885 EAMkwir eyk 
Duin eykY eykY 
rwgu AlwpY]

Ouankaar Eaek 

Dhhun Eaekai 

Eaekai Raag 

Alaapai ||

He sings the song of 

the One Universal 

Creator; he sings the 

tune of the One Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਾਸ 

ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਜਸਰਫ਼ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) 
ਜਵਚ ਜਲਵ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

37745 885 eykw dysI eyku 
idKwvY eyko 
rihAw ibAwpY]

Eaekaa Dhaesee 

Eaek Dhikhaavai 

Eaeko Rehiaa 

Biaapai ||

He lives in the land of 

the One Lord, shows 

the way to the One 

Lord, and remains 

attuned to the One 

Lord.

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਨੂੂੰ ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

37746 885 eykw suriq eykw 
hI syvw eyko gur 
qy jwpY]1]

Eaekaa Surath 

Eaekaa Hee 

Saevaa Eaeko Gur 

Thae Jaapai ||1||

He centers his 

consciousness on the 

One Lord, and serves 

only the One Lord, 

who is known through 

the Guru. ||1||

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ (ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ) ਉਹ 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37747 885 Blo Blo ry 
kIrqnIAw]

Bhalo Bhalo Rae 

Keerathaneeaa ||

Blessed and good is 

such a kirtanee, who 

sings such Praises.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ 
ਰਾਸਧਾਰੀਆ,

37748 885 rwm rmw rwmw 
gun gwau]

Raam Ramaa 

Raamaa Gun Gaao 

||

He sings the Glorious 

Praises of the Lord,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,
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37749 885 Coif mwieAw ky 
DMD 
suAwau]1]rhwau]

Shhodd Maaeiaa 

Kae Dhhandhh 

Suaao ||1|| 

Rehaao ||

And renounces the 

entanglements and 

pursuits of Maya. 

||1||Pause||

ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ ਛੱਡ ਕੇ, 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37750 885 pMc bijqR kry 
sMqoKw swq surw 
lY cwlY]

b-ij`qR[ surW Panch Bajithr 

Karae Santhokhaa 

Saath Suraa Lai 

Chaalai ||

He makes the five 

virtues, like 

contentment, his 

musical instruments, 

and plays the seven 

notes of the love of 

the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ 
ਰਾਸਧਾਰੀਆ ਸਤ) ਸੂੰ ਤੋਖ 

(ਆਜਦਕ ਗੁਣਾਂ) ਨੂੂੰ  ਪੂੰਿ 

(ਜਕਸਮ ਦੇ) ਸਾਿ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹ 

ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-

ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਇਹੀ ਉਸ 

ਵਾਸਤੇ (ਸਾ, ਰੇ ਆਜਦਕ) ਸੱਤ 

ਸੁਰਾਂ (ਦਾ ਆਲਾਪ ਹੈ)।

37751 885 bwjw mwxu qwxu 
qij qwnw pwau n 
bIgw GwlY]

b`wjw[ qwnw:polw bolo[ 
bINgw

Baajaa Maan 

Thaan Thaj 

Thaanaa Paao N 

Beegaa Ghaalai ||

The notes he plays are 

the renunciation of 

pride and power; his 

feet keep the beat on 

the straight path.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ 
ਭਰੋਸਾ ਜਤਆਗਦਾ ਹੈ-ਇਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਵਾਿਾ (ਵਿਾਣਾ) ਹੈ। 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ 

ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ-ਇਹੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ 

ਤਾਨ-ਪਲਟਾ (ਆਲਾਪ) ਹੈ।
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37752 885 PyrI Pyru n hovY 
kb hI eyku sbdu 
bMiD pwlY]2]

Faeree Faer N 

Hovai Kab Hee 

Eaek Sabadh 

Bandhh Paalai 

||2||

He does not enter the 

cycle of reincarnation 

ever again; he keeps 

the One Word of the 

Shabad tied to the 

hem of his robe. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਪੱਲੇ ਬੂੰਨਹ ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਕਦੇ ਿਨਮ-

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ-
ਇਹੀ (ਰਾਸ ਪਾਣ ਵੇਲੇ) ਉਸ 

ਦੀ ਨਾਚ-ਭੁਆਂਟਣੀ ਹੈ ॥੨॥
37753 885 nwrdI nrhr 

jwix hdUry]
(nwrdI)BgqI Naaradhee 

Narehar Jaan 

Hadhoorae ||

To play like Naarad, is 

to know that the Lord 

is ever-present.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ 
ਰਾਸਧਾਰੀਆ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ ਆਪਣ)ੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਦ-ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ 
ਨਾਚ।

37754 885 GUMGr KVku  
iqAwig ivsUry]

Ghoonghar 

Kharrak Thiaag 

Visoorae ||

The tinkling of the 

ankle bells is the 

shedding of sorrows 

and worries.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਹ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਸਾਰੇ) ਜਚੂੰ ਤਾ-ਝੋਰੇ ਜਤਆਗ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਲਈ 

ਘੂੂੰ ਘਰੂਆਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ।
37755 885 shj AnMd 

idKwvY BwvY]

Sehaj Anandh 

Dhikhaavai 

Bhaavai ||

The dramatic gestures 

of acting are celestial 

bliss.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਰਾਸਧਾਰੀਆ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਸੁਖ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ (ਮਾਨੋ, ਉਹ) 

ਜਨਰਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕਲੋਲ ਜਵਖਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

37756 885 eyhu inriqkwrI  
jnim n AwvY]3]

Eaehu 

Nirathikaaree 

Janam N Aavai 

||3||

Such a dancer is not 

reincarnated again. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹ ਜਨਰਤਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ ॥੩॥
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37757 885 jy ko Apny Twkur 
BwvY]

Jae Ko Apanae 

Thaakur Bhaavai ||

If anyone, out of 

millions of people, 

becomes pleasing to 

his Lord and Master,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

37758 885 koit miD eyhu 
kIrqnu gwvY]

Kott Madhh Eaehu 

Keerathan Gaavai 

||

He sings the Lord's 

Praises in this way.

ਤਾਂ ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਇਹ 

ਕੀਰਤਨ ਗਾਂਦਾ ਹੈ।

37759 885 swDsMgiq kI 
jwvau tyk]

Saadhhasangath 

Kee Jaavo Ttaek ||

I have taken the 

Support of the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਸਰਨੀਂ 
ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ,

37760 885 khu nwnk iqsu 
kIrqnu 
eyk]4]8]

Kahu Naanak This 

Keerathan Eaek 

||4||8||

Says Nanak, the Kirtan 

of the One Lord's 

Praises are sung there. 

||4||8||

ਜਕਉਂਜਕ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਨੂੂੰ  ਕੀਰਤਨ ਹੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਇਕੋ ਇਕ ਸਹਾਰਾ 
ਹੈ ॥੪॥੮॥

37761 885 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37762 885 koeI bolY rwm 
rwm koeI Kudwie]

Koee Bolai Raam 

Raam Koee 

Khudhaae ||

Some call Him, 'Raam, 

Raam', and some call 

Him, 'Khudaa-i'.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) 'ਰਾਮ 

ਰਾਮ' ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  'ਖ਼ੁਦਾਇ, ਖ਼ੁਦਾਇ' ਆਖਦਾ 
ਹੈ।

37763 885 koeI syvY 
guseIAw koeI 
Alwih]1]

A`lwih Koee Saevai 

Guseeaa Koee 

Alaahi ||1||

Some serve Him as 

'Gusain', others as 

'Allaah'. ||1||

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  'ਗੋਸਾਈ'ਂ 

ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 'ਅੱਲਾ' ਆਖ 

ਕੇ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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37764 885 kwrx krx  
krIm]

Kaaran Karan 

Kareem ||

He is the Cause of 

causes, the Generous 

Lord.

ਹੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ! ਹੇ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ੂੰਦ!

37765 885 ikrpw Dwir  
rhIm]1]rhwau]

Kirapaa Dhhaar 

Reheem ||1|| 

Rehaao ||

He showers His Grace 

and Mercy upon us. 

||1||Pause||

ਹੇ ਜਕਰਪਾਲ! ਹੇ ਰਜਹਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! (ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਵਖ ਵਖ ਨਾਮ 

ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ 
ਸਾਂਝਾ ਹੈਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37766 885 koeI nwvY qIriQ  
koeI hj jwie]

n@wvY[h`j Koee Naavai 

Theerathh Koee 

Haj Jaae ||

Some bathe at sacred 

shrines of pilgrimage, 

and some make the 

pilgrimage to Mecca.|

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ 

ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਮੱਕੇ) ਹੱਿ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

37767 885 koeI krY pUjw  
koeI isru 
invwie]2]

Koee Karai Poojaa 

Koee Sir Nivaae 

||2||

Some perform 

devotional worship 

services, and some 

bow their heads in 

prayer. ||2||

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 
ਬਣਾ ਕੇ) ਪੂਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਨਮਾਜ਼ ਪੜਹਦਾ ਹੈ ॥੨॥

37768 885 koeI pVY byd  
koeI kqyb]

pV@Y Koee Parrai Baedh 

Koee Kathaeb ||

Some read the Vedas, 

and some the Koran.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ (ਜਹੂੰ ਦੂ) ਵੇਦ 

ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਪੜਹਦਾ 
ਹੈ, ਕੋਈ (ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਜਦਕ) 

ਕੁਰਾਨ ਅੂੰਿੀਲ ਆਜਦਕ ਪੜਹਦਾ 
ਹੈ।

37769 885 koeI EFY nIl  
koeI supyd]3]

Koee Oudtai Neel 

Koee Supaedh 

||3||

Some wear blue robes, 

and some wear white. 

||3||

ਕੋਈ (ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ) ਨੀਲੇ 

ਕੱਪੜੇ ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

(ਜਹੂੰ ਦੂ) ਜਚੱਟੇ ਬਸਤਿ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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37770 885 koeI khY qurku  
koeI khY ihMdU]

Koee Kehai Thurak 

Koee Kehai 

Hindhoo ||

Some call themselves 

Muslim, and some call 

themselves Hindu.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਖਦਾ 
ਹੈ 'ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ', ਕੋਈ 

ਆਖਦਾ ਹੈ 'ਮੈਂ ਜਹੂੰ ਦੂ ਹਾਂ'।

37771 885 koeI bwCY iBsqu  
koeI surigMdU]4]

(surigMdU)ieMdR pdvI Koee Baashhai 

Bhisath Koee 

Suragindhoo ||4||

Some yearn for 

paradise, and others 

long for heaven. ||4||

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ) 
ਬਜਹਸ਼ਤ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਸੁਰਗ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੪॥

37772 885 khu nwnk ijin 
hukmu pCwqw]

Kahu Naanak Jin 

Hukam 

Pashhaathaa ||

Says Nanak, one who 

realizes the Hukam of 

God's Will,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ,

37773 885 pRB swihb kw  
iqin Bydu 
jwqw]5]9]

Prabh Saahib Kaa 

Thin Bhaedh 

Jaathaa ||5||9||

Knows the secrets of 

his Lord and Master. 

||5||9||

ਉਸ ਨੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਭੇਤ 

ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ (ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ 
ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ) ॥੫॥੯॥

37774 885 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37775 885 pvnY mih pvnu 
smwieAw]

Pavanai Mehi 

Pavan Samaaeiaa 

||

The wind merges into 

the wind.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 

ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਕੋਈ ਪਿਾਣੀ 
ਮਰ ਜਗਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਜਵਚ 

ਇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦੇ ਪੂੰਿ-

ਤੱਤੀ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ) ਸੁਆਸ 

ਹਵਾ ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

37776 885 joqI mih joiq 
ril jwieAw]

Jothee Mehi Joth 

Ral Jaaeiaa ||

The light blends into 

the light.

ਿੀਵਾਤਮਾ (ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ) 

ਿੋਜਤ ਨਾਲ ਿਾ ਰਲਦਾ ਹੈ।
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37777 885 mwtI mwtI hoeI 
eyk]

Maattee Maattee 

Hoee Eaek ||

The dust becomes one 

with the dust.

(ਸਰੀਰ ਦੀ) ਜਮੱਟੀ (ਧਰਤੀ 
ਦੀ) ਜਮੱਟੀ ਨਾਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

37778 885 rovnhwry kI  
kvn tyk]1]

Rovanehaarae Kee 

Kavan Ttaek ||1||

What support is there 

for the one who is 

lamenting? ||1||

(ਮੁਏ ਨੂੂੰ ) ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37779 885 kaunu mUAw ry  
kaunu mUAw]

Koun Mooaa Rae 

Koun Mooaa ||

Who has died? O, who 

has died?

ਹੇ ਭਾਈ! (ਅਸਲ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਭੀ ਿੀਵਾਤਮਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ।

37780 885 bRhmigAwnI 
imil krhu 
bIcwrw iehu qau 
clqu 
BieAw]1]rhwau
]

Breham Giaanee 

Mil Karahu 

Beechaaraa Eihu 

Tho Chalath 

Bhaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

O God-realized beings, 

meet together and 

consider this. What a 

wondrous thing has 

happened! 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਬੇ-

ਸ਼ੱਕ) ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਲਵ,ੋ (ਿੂੰ ਮਣ 

ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ) ਇਹ ਇਕ 

ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

37781 885 AglI ikCu 
Kbir n pweI]

Agalee Kishh 

Khabar N Paaee ||

No one knows what 

happens after death.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਕਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ 

ਜਵਛੋੜੇ ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਪਿਾਣੀ 
ਉਸ ਵੇਲੇ) ਅਗਾਂਹ (ਸਦਾ) 
ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ,

37782 885 rovnhwru iB aUiT 
isDweI]

Rovanehaar Bh 

Ooth Sidhhaaee ||

The one who is 

lamenting will also 

arise and depart.

ਜਕ ਿੇਹੜਾ (ਹੁਣ ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਜਵਛੋੜੇ ਤੇ) ਰੋ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਆਖ਼ਰ) ਉਸ ਨੇ ਭੀ ਇਥੋਂ ਕੂਚ 

ਕਰ ਿਾਣਾ ਹੈ।
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37783 885 Brm moh ky bWDy 
bMD]

Bharam Moh Kae 

Baandhhae 

Bandhh ||

Mortal beings are 

bound by the bonds of 

doubt and attachment.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਭਰਮ 

ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਬੱਝੇ ਹੋਏ 

ਹਨ,

37784 885 supnu BieAw  
BKlwey AMD]2]

(BKlwey)Btkdw hY Supan Bhaeiaa 

Bhakhalaaeae 

Andhh ||2||

When life becomes a 

dream, the blind man 

babbles and grieves in 

vain. ||2||

(ਿੀਵਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, 

ਇਹ ਆਖ਼ਰ) ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਕੇ 

ਬੀਤ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਿੀਵ 

(ਜਵਅਰਥ ਹੀ) ਬਰੜਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
37785 885 iehu qau rcnu 

ricAw krqwir]

Eihu Tho Rachan 

Rachiaa Karathaar 

||

The Creator Lord 

created this creation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਿਗਤ ਤਾਂ 
ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਕ ਖੇਡ ਰਚੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।

37786 885 Awvq jwvq 
hukim Apwir]

Aavath Jaavath 

Hukam Apaar ||

It comes and goes, 

subject to the Will of 

the Infinite Lord.

ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ 

ਨਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿੀਵ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਇਥੋਂ ਿਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

37787 885 nh ko mUAw n 
mrxY jogu]

Neh Ko Mooaa N 

Maranai Jog ||

No one dies; no one is 

capable of dying.

ਉਂਞ ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵਾਤਮਾ ਕਦੇ 

ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ 

ਮਰਨ-ਿੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
37788 885 nh ibnsY  

AibnwsI hogu]3]

Neh Binasai 

Abinaasee Hog 

||3||

The soul does not 

perish; it is 

imperishable. ||3||

ਇਹ ਿੀਵਾਤਮਾ ਕਦੇ ਨਾਸ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਿੁ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੀ 
ਹੋਇਆ ॥੩॥
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37789 885 jo iehu jwxhu so 
iehu nwih]

Jo Eihu Jaanahu So 

Eihu Naahi ||

That which is known, 

does not exist.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੁਸੀ ਇਸ ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, 

ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

37790 885 jwnxhwry kau 
bil jwau]

Jaananehaarae Ko 

Bal Jaao ||

I am a sacrifice to the 

one who knows this.

ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ 

ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ।
37791 885 khu nwnk guir  

Brmu cukwieAw]

Kahu Naanak Gur 

Bharam 

Chukaaeiaa ||

Says Nanak, the Guru 

has dispelled my 

doubt.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

37792 885 nw koeI mrY n 
AwvY 
jwieAw]4]10]

Naa Koee Marai N 

Aavai Jaaeiaa 

||4||10||

No one dies; no one 

comes or goes. 

||4||10||

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ॥੪॥੧੦॥

37793 885 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37794 885 jip goibMdu 
gopwl lwlu]

Jap Gobindh 

Gopaal Laal ||

Meditate on the Lord 

of the Universe, the 

Beloved Lord of the 

World.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਿਜਪਆ ਕਰ, ਸੋਹਣੇ ਗੋਪਾਲ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ।
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37795 885 rwm nwm ismir 
qU jIvih iPir n 
KweI mhw 
kwlu]1]rhwau]

Raam Naam Simar 

Thoo Jeevehi Fir N 

Khaaee Mehaa 

Kaal ||1|| Rehaao 

||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord's Name, you shall 

live, and the Great 

Death shall not 

consume you ever 

again. ||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਨਾਮ ਜਸਮਰੇਂਗਾ) ਤੈਨੂੂੰ  ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਜਲਆ 

ਰਹੇਗਾ। ਜਭਆਨਕ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ (ਤੇਰੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) 
ਜਿਰ ਕਦੇ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37796 885 koit jnm BRim 
BRim BRim 
AwieE]

Kott Janam Bhram 

Bhram Bhram 

Aaeiou ||

Through millions of 

incarnations, you have 

come, wandering, 

wandering, wandering.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ) 

ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕ ਕੇ 

(ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ) 

ਆਇਆ ਹੈਂ,

37797 886 bfYBwig swDsMgu 
pwieE]1]

Baddai Bhaag 

Saadhhasang 

Paaeiou ||1||

By the highest destiny, 

you found the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. ||1||

(ਤੇ, ਇਥੇ) ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

(ਤੈਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਮਲ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥

37798 886 ibnu gur pUry  
nwhI auDwru]

Bin Gur Poorae 

Naahee Oudhhaar 

||

Without the Perfect 

Guru, no one is saved.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਤੋਂ) ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
37799 886 bwbw nwnku AwKY 

eyhu 
bIcwru]2]11]

Baabaa Naanak 

Aakhai Eaehu 

Beechaar 

||2||11||

This is what Baba 

Nanak says, after deep 

reflection. ||2||11||

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਇਹ 

ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧੧॥

37800 886 rwgu rwmklI 
mhlw 5 Gru 2

Raag Raamakalee 

Mehalaa 5 Ghar 2

Raag Raamkalee, Fifth 

Mehl, Second House:
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37801 886 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

37802 886 cwir pukwrih nw 
qU mwnih]

Chaar Pukaarehi 

Naa Thoo 

Maanehi ||

The four Vedas 

proclaim it, but you 

don't believe them.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਚਾਰ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰ 

ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ (ਜਕ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ (ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ-

ਰੂਪ ਸੁੂੰ ਦਰ ਜਕੂੰਗਰੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੱਿ ਰਹੀ ਹੈ) ਪਰ ਤੂੂੰ  ਯਕੀਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
37803 886 Ktu BI eykw bwq 

vKwnih]

Khatt Bhee Eaekaa 

Baath Vakhaanehi 

||

The six Shaastras also 

say one thing.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭੀ ਇਹੀ 
ਗੱਲ ਜਬਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

37804 886 ds AstI imil  
eyko kihAw]

ds:polw bolo Dhas Asattee Mil 

Eaeko Kehiaa ||

The eighteen Puraanas 

all speak of the One 

God.

ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ ਜਮਲ ਕੇ ਭੀ 
ਇਹੋ ਬਚਨ ਆਜਖਆ ਹੈ।

37805 886 qw BI jogI Bydu  
n lihAw]1]

Thaa Bhee Jogee 

Bhaedh N Lehiaa 

||1||

Even so, Yogi, you do 

not understand this 

mystery. ||1||

ਪਰ ਹੇ ਿੋਗੀ! (ਹਰੇਕ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵੱਿ ਰਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਕੂੰਗ 

ਦਾ) ਭੇਤ ਤੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ 

॥੧॥
37806 886 ikMkurI AnUp 

vwjY]

Kinkuree Anoop 

Vaajai ||

The celestial harp 

plays the 

incomparable melody,

(ਵੇਖ, ਅੱਗੇ ਹੀ) ਸੁੂੰ ਦਰ ਜਕੂੰਗ 

ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵੱਿ ਰਹੀ ਹੈ
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37807 886 jogIAw mqvwro 
ry]1]rhwau]

m`qvwro Jogeeaa 

Mathavaaro Rae 

||1|| Rehaao ||

But in your 

intoxication, you do 

not hear it, O Yogi. 

||1||Pause||

(ਆਪਣੀ ਜਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਕੂੰਗ 

ਵਿਾਣ ਜਵਚ) ਮਸਤ ਹੇ ਿੋਗੀ! 
(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਰੱਬੀ ਰੌ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ-ਇਹੀ ਹੈ 

ਸੋਹਣੀ ਜਕੂੰਗ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37808 886 pRQmy visAw sq 
kw KyVw]

s`q Prathhamae 

Vasiaa Sath Kaa 

Khaerraa ||

In the first age, the 

Golden Age, the 

village of truth was 

inhabited.

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ 
ਆ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਜਕ) ਪਜਹਲੇ ਿੁਗ 

(ਸਤਿੁਗ) ਜਵਚ ਦਾਨ ਦਾ 
ਨਗਰ ਵੱਸਦਾ ਸੀ (ਭਾਵ, ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਪਿਧਾਨ ਸੀ),

37809 886 iqRqIey mih ikCu 
BieAw duqyVw]

Thritheeeae Mehi 

Kishh Bhaeiaa 

Dhuthaerraa ||

In the Silver Age of 

Traytaa Yuga, things 

began to decline.

ਅਤੇ ਤਿੇਤੇ ਿੁਗ ਜਵਚ (ਧਰਮ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਕੁਝ ਤਿੇੜ ਆ ਗਈ 

(ਧਰਮ-ਬਲਦ ਦੀਆਂ ਜਤੂੰ ਨ 

ਲੱਤਾਂ ਰਜਹ ਗਈਆਂ)।

37810 886 duqIAw ArDo 
AriD smwieAw]

Dhutheeaa 

Aradhho Aradhh 

Samaaeiaa ||

In the Brass Age of 

Dwaapur Yuga, half of 

it was gone.

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  ਇਹੀ ਜਨਸਚਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ) 

ਦੁਆਪਰ ਿੁਗ ਅੱਧ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਜਗਆ (ਭਾਵ, ਦੁਆਪਰ ਿੁਗ 

ਜਵਚ ਧਰਮ-ਬਲਦ ਦੀਆਂ ਦੋ 

ਲੱਤਾਂ ਰਜਹ ਗਈਆਂ)
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37811 886 eyku rihAw qw 
eyku 
idKwieAw]2]

Eaek Rehiaa Thaa 

Eaek Dhikhaaeiaa 

||2||

Now, only one leg of 

Truth remains, and the 

One Lord is revealed. 

||2||

ਅਤੇ (ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ 

ਧਰਮ-ਬਲਦ ਜਸਰਫ਼) ਇੱਕ 

(ਲੱਤ ਵਾਲਾ) ਰਜਹ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ (ਦਾਨ, ਤਪ, ਿੱਗ ਆਜਦਕ 

ਦੇ ਥਾਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ) 
ਇੱਕੋ (ਰਸਤਾ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਿਾ ਨੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ (ਪਰ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜਕ ਇਕੋ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਚੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਵਖ ਵਖ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਵਖ 

ਵਖ ਧਰਮ-ਆਦਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ 

ਮਰਯਾਦਾ ਸਦਾ ਇਕ-ਸਾਰ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ) ॥੨॥

37812 886 eykY sUiq proey 
mxIey]

Eaekai Sooth 

Paroeae 

Maneeeae ||

The beads are strung 

upon the one thread.

(ਵੇਖ, ਹੇ ਿੋਗੀ! ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ 

ਇਕੋ ਧਾਗੇ ਜਵਚ ਕਈ ਮਣਕੇ 

ਪਿੋਤੇ ਹੋਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

37813 886 gwTI iBin iBin  
iBin iBin 
qxIey]

Gaathee Bhin Bhin 

Bhin Bhin 

Thaneeeae ||

By means of many, 

various, diverse knots, 

they are tied, and kept 

separate on the string.

ਤੇ, ਉਸ ਮਾਲਾ ਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖ 

ਿੇਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) 
ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ-ਮਣਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ-ਰੂਪ 

ਧਾਗੇ ਜਵਚ ਪਿੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
37814 886 iPrqI mwlw bhu 

ibiD Bwie]
mwlw[ibiD:polw bolo Firathee Maalaa 

Bahu Bidhh Bhaae 

||

The beads of the mala 

are lovingly chanted 

upon in many ways.

(ਸੂੰਸਾਰ-ਚੱਕਰ ਦੀ) ਇਹ ਮਾਲਾ 
ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਕਈ 

ਿੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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37815 886 iKMicAw sUqu q 
AweI Qwie]3]

Khinchiaa Sooth 

Th Aaee Thhaae 

||3||

When the thread is 

pulled out, the beads 

come together in one 

place. ||3||

(ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ) 
ਸੱਤਾ-ਰੂਪ ਧਾਗਾ (ਇਸ ਿਗਤ-

ਮਾਲਾ ਜਵਚੋਂ) ਜਖੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
(ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ ਇਕੋ) ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਇਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੩॥

37816 886 chu mih eykY mtu 
hY kIAw]

mtu:polw bolo Chahu Mehi 

Eaekai Matt Hai 

Keeaa ||

Throughout the four 

ages, the One Lord 

made the body His 

temple.

(ਵੇਖ, ਹੇ ਿੋਗੀ! ਿੋਗੀਆਂ ਦੇ 

ਮਠ ਵਾਂਗ ਇਹ ਿਗਤ ਇਕ 

ਮਠ ਹੈ) ਚਹੁੂੰ ਆਂ ਹੀ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ) ਇਹ ਿਗਤ-ਮਠ 

ਇਕ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਹੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

37817 886 qh ibKVy Qwn  
Aink iKVkIAw]

Theh Bikharrae 

Thhaan Anik 

Khirrakeeaa ||

It is a treacherous 

place, with several 

windows.

ਇਸ ਿਗਤ-ਮਠ ਜਵਚ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ 
(ਜਵਕਾਰ-ਰੂਪ) ਔਖੇ ਥਾਂ ਹਨ 

(ਅਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸੇ ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੂਨਾਂ ਹਨ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ ਦੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਲੂੰ ਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ 

ਘਰ ਦੀ ਜਖੜਕੀ ਜਵਚੋਂ ਦੀ 
ਲੂੰ ਘੀਦਾ ਹੈ)।

37818 886 Kojq Kojq  
duAwry AwieAw]

Khojath Khojath 

Dhuaarae Aaeiaa 

||

Searching and 

searching, one comes 

to the Lord's door.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ ਦੀ) ਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਦਰ 

ਤੇ ਆ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ,
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37819 886 qw nwnk jogI 
mhlu Gru 
pwieAw]4]

Thaa Naanak 

Jogee Mehal Ghar 

Paaeiaa ||4||

Then, O Nanak, the 

Yogi attains a home in 

the Mansion of the 

Lord's Presence. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਤਦੋਂ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਹਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

37820 886 ieau ikMkurI 
AwnUp vwjY]

Eio Kinkuree 

Aanoop Vaajai ||

Thus, the celestial 

harp plays the 

incomparable melody;

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਖੋਿ 

ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਹਰੇਕ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਚੇਤਨ-ਸੱਤਾ ਦੀ) ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਜਕੂੰਗਰੀ ਵੱਿ ਰਹੀ ਹੈ।
37821 886 suix jogI kY min 

mITI 
lwgY]1]rhwau 
dUjw]1]12]

Sun Jogee Kai Man 

Meethee Laagai 

||1|| Rehaao 

Dhoojaa ||1||12||

Hearing it, the Yogi's 

mind finds it sweet. 

||1||Second 

Pause||1||12||

(ਇਹ ਸੁੂੰ ਦਰ ਜਕੂੰਗਰੀ ਵੱਿਦੀ) 
ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਇਹ ਜਕੂੰਗਰੀ) 
ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ॥੧॥੧੨॥
37822 886 rwmklI mhlw 

5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37823 886 qwgw kir kY  
lweI iQglI]

Thaagaa Kar Kai 

Laaee Thhigalee ||

The body is a patch-

work of threads.

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਉਸ ਿਗਤ-ਨਾਥ ਨੇ 

ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਕੇ 

(ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਅੂੰਗਾਂ ਦੀਆਂ) 

ਟਾਕੀਆਂ ਿੋੜ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਨ।
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37824 886 lau nwVI sUAw hY 
AsqI]

AsqI:polw bolo Lo Naarree Sooaa 

Hai Asathee ||

The muscles are 

stitched together with 

the needles of the 

bones.

(ਇਸ ਸਰੀਰ-ਗੋਦੜੀ ਦੀਆਂ) 

ਨਾੜੀਆਂ ਤਰੋਜਪਆਂ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, (ਅਤੇ 

ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰੇਕ) ਹੱਡੀ ਸੂਈ 

ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
37825 886 AMBY kw kir fMfw 

DirAw]

Anbhai Kaa Kar 

Ddanddaa 

Dhhariaa ||

The Lord has erected a 

pillar of water.

(ਉਸ ਨਾਥ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜਪਤਾ ਦੀ) 
ਰਕਤ-ਬੂੂੰ ਦ ਨਾਲ (ਸਰੀਰ-) 

ਡੂੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

37826 886 ikAw qU jogI  
grbih 
pirAw]1]

Kiaa Thoo Jogee 

Garabehi Pariaa 

||1||

O Yogi, why are you so 

proud? ||1||

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ 
ਦਾ) ਕੀਹ ਜਪਆ ਮਾਣ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ? ॥੧॥

37827 886 jip nwQu idnu 
rYnweI]

Jap Naathh Dhin 

Rainaaee ||

Meditate on your Lord 

Master, day and night.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੋ 

ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਾਹੁਣਾ ਹੈ।

37828 886 qyrI iKMQw do 
idhweI]1]rhwau
]

Thaeree 

Khinthhaa Dho 

Dhihaaee ||1|| 

Rehaao ||

The patched coat of 

the body shall last for 

only a few days. 

||1||Pause||

ਜਦਨ ਰਾਤ (ਿਗਤ ਦੇ) ਨਾਥ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37829 886 ghrI ibBUq 
lwie bYTw qwVI]

lwie[dyl@I[dIvw Geharee Bibhooth 

Laae Baithaa 

Thaarree ||

Smearing ashes on 

your body, you sit in a 

deep meditative 

trance.

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ) 

ਸੂੰਘਣੀ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ,

37830 886 myrI qyrI muMdRw 
DwrI]

Maeree Thaeree 

Mundhraa 

Dhhaaree ||

You wear the ear-rings 

of 'mine and yours'.

ਤੂੂੰ  (ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ) ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ (ਭੀ) 
ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ (ਪਰ 

ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਮੇਰ-ਤੇਰ ਵੱਸ 

ਰਹੀ ਹੈ।
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37831 886 mwgih tUkw  
iqRpiq n pwvY]

Maagehi Ttookaa 

Thripath N Paavai 

||

You beg for bread, but 

you are not satisfied.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  ਟੱੁਕਰ 

ਮੂੰਗਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
37832 886 nwQu Coif jwcih  

lwj n AwvY]2]

Naathh Shhodd 

Jaachehi Laaj N 

Aavai ||2||

Abandoning your Lord 

Master, you beg from 

others; you should 

feel ashamed. ||2||

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ) ਨਾਥ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ ਤੂੂੰ  (ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈਂ। ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੈਨੂੂੰ  (ਇਸ ਦੀ) 
ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ॥੨॥

37833 886 cl icq jogI  
Awsxu qyrw]

c`l[ic`q Chal Chith Jogee 

Aasan Thaeraa ||

Your consciousness is 

restless, Yogi, as you 

sit in your Yogic 

postures.

ਹੇ ਡੋਲਦੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਿੋਗੀ! 
ਤੇਰਾ ਆਸਣ (ਿਮਾਣਾ ਜਕਸੇ 

ਅਰਥ ਨਹੀਂ)।

37834 886 isM|I vwjY inq 
audwsyrw]

Sinn(g)ee Vaajai 

Nith 

Oudhaasaeraa ||

You blow your horn, 

but still feel sad.

(ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾਣ ਲਈ ਤੇਰੀ) 
ਜਸੂੰ ਙੀ ਵੱਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ 
ਮਨ ਸਦਾ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ 

(ਇਹ ਜਸੂੰ ਙੀ ਤਾਂ ਇਕਾਗਿਤਾ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਸੀ)।

37835 886 gur gorK kI qY 
bUJ n pweI]

bU`J Gur Gorakh Kee 

Thai Boojh N 

Paaee ||

You do not 

understand Gorakh, 

your guru.

ਹੇ ਿੋਗੀ! (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਸ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੋਰਖ (ਿਗਤ-

ਰੱਜਖਅਕ ਪਿਭੂ) ਦੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਸੋਝੀ 
ਨਹੀਂ ਪਈ।

37836 886 iPir iPir jogI  
AwvY jweI]3]

Fir Fir Jogee Aavai 

Jaaee ||3||

Again and again, Yogi, 

you come and go. 

||3||

(ਇਹੋ ਜਿਹਾ) ਿੋਗੀ ਤਾਂ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

37837 886 ijs no hoAw nwQu 
ikRpwlw]

Jis No Hoaa 

Naathh Kirapaalaa 

||

He, unto whom the 

Master shows Mercy

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ) ਨਾਥ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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37838 886 rhrwis hmwrI  
gur gopwlw]

Reharaas 

Hamaaree Gur 

Gopaalaa ||

Unto Him, the Guru, 

the Lord of the World, 

I offer my prayer.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ 

ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਖਦਾ ਹੈ-) ਹੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ! 

ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ 
ਹੈ।

37839 886 nwmY iKMQw nwmY 
bsqru]

Naamai Khinthhaa 

Naamai Basathar 

||

One who has the 

Name as his patched 

coat, and the Name as 

his robe,

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦੜੀ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ (ਭਗਵਾ) 
ਕੱਪੜਾ ਹੈ।

37840 886 jn nwnk jogI 
hoAw AsiQru]4]

Jan Naanak Jogee 

Hoaa Asathhir 

||4||

O servant Nanak, such 

a Yogi is steady and 

stable. ||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਮਨੱੁਖ ਅਸਲ) ਿੋਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੪॥

37841 886 ieau jipAw nwQu  
idnu rYnweI]

Eio Japiaa Naathh 

Dhin Rainaaee ||

One who meditates on 

the Master in this way, 

night and day,

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਿਗਤ ਦੇ) 

ਨਾਥ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,

37842 886 huix pwieAw guru 
gosweI]1]rhwau 
dUjw]2]13]

Hun Paaeiaa Gur 

Gosaaee ||1|| 

Rehaao Dhoojaa 

||2||13||

Finds the Guru, the 

Lord of the World, in 

this life. ||1||Second 

Pause||2||13||

ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਉਸ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਿਗਤ-ਨਾਥ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ॥੨॥੧੩॥

37843 886 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:
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37844 886 krn krwvn 
soeI]

Karan Karaavan 

Soee ||

He is the Creator, the 

Cause of causes;

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਹੈ ਅਤੇ 

(ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

37845 886 Awn n dIsY 
koeI]

Aan N Dheesai 

Koee ||

I do not see any other 

at all.

(ਜਕਤੇ ਭੀ) ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

37846 886 Twkuru myrw suGVu 
sujwnw]

Thaakur Maeraa 

Sugharr Sujaanaa 

||

My Lord and Master is 

wise and all-knowing.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

37847 886 gurmuiK imilAw  
rMgu mwnw]1]

Guramukh Miliaa 

Rang Maanaa 

||1||

Meeting with the 

Gurmukh, I enjoy His 

Love. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

37848 886 AYso ry hir rsu 
mITw]

Aiso Rae Har Ras 

Meethaa ||

Such is the sweet, 

subtle essence of the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਸਚਰਿ ਹੈ ਜਮੱਠਾ 
ਹੈ।

37849 886 gurmuiK iknY 
ivrlY 
fITw]1]rhwau]

Guramukh Kinai 

Viralai Ddeethaa 

||1|| Rehaao ||

How rare are those 

who, as Gurmukh, 

taste it. ||1||Pause||

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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37850 886 inrml joiq  
AMimRqu hir nwm]

Niramal Joth 

Anmrith Har Naam 

||

The Light of the 

Ambrosial Name of 

the Lord is immaculate 

and pure.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨੂਰ ਮੈਲ-ਰਜਹਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਿਲ ਸਮਝੋ।

37851 887 pIvq Amr Bey 
inhkwm]

Peevath Amar 

Bheae Nihakaam 

||

Drinking it in, one 

becomes immortal 

and free of desire.

ਉਸ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨੂੂੰ  ਪੀਂਜਦਆਂ 

ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਸਨਾ-
ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

37852 887 qnu mnu sIqlu  
Agin invwrI]

Than Man Seethal 

Agan Nivaaree ||

The body and mind 

are cooled and 

soothed, and the fire 

is extinguished.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

37853 887 And rUp pRgty 
sMswrI]2]

Anadh Roop 

Pragattae 

Sansaaree ||2||

Such a being is the 

embodiment of bliss, 

famous throughout 

the world. ||2||

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੂੰ ਦ-ਭਰਪੂਰ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

37854 887 ikAw dyvau jw 
sBu ikCu qyrw]

Kiaa Dhaevo Jaa 

Sabh Kishh 

Thaeraa ||

What can I offer You, 

Lord? Everything 

belongs to You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਉਹ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਹ ਜਲਆ ਧਰਾਂ, 
ਜਕਉਂਜਕ (ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ) ਸਭ 

ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

37855 887 sd bilhwir 
jwau lK byrw]

l`K Sadh Balihaar Jaao 

Lakh Baeraa ||

I am forever a sacrifice 

to You, hundreds of 

thousands of times.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ 
ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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37856 887 qnu mnu jIau 
ipMfu dy swijAw]

Than Man Jeeo 

Pindd Dhae 

Saajiaa ||

You blessed me, and 

fashioned my body, 

mind and soul.

ਇਹ ਤਨ ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ,

37857 887 gur ikrpw qy  
nIcu 
invwijAw]3]

Gur Kirapaa Thae 

Neech Nivaajiaa 

||3||

By Guru's Grace, this 

lowly being was 

exalted. ||3||

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
ਮੈਨੂੂੰ  ਨਕਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਈ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੩॥

37858 887 Koil ikvwrw  
mhil bulwieAw]

Ko@il Khol Kivaaraa 

Mehal Bulaaeiaa ||

Opening the door, You 

summoned me to the 

Mansion of Your 

Presence.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ) ਜਕਵਾੜ 

ਖੋਲਹ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਲਆ ਹੈ,

37859 887 jYsw sw qYsw 
idKlwieAw ]

Jaisaa Saa Thaisaa 

Dhikhalaaeiaa ||

As You are, so You 

have revealed Yourself 

to me.

ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਜਖਆਤ ਆਪਣਾ 
ਦੀਦਾਰ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ।

37860 887 khu nwnk sBu 
pVdw qUtw]

qU`tw Kahu Naanak Sabh 

Parradhaa 

Thoottaa ||

Says Nanak, the screen 

is totally torn away;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 
ਜਵੱਥ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਸਾਰਾ ਪਰਦਾ ਹੁਣ ਟੱੁਟ ਜਗਆ 

ਹੈ,

37861 887 hau qyrw qU mY 
min 
vUTw]4]3]14]

vU`Tw Ho Thaeraa Thoo 

Mai Man Voothaa 

||4||3||14||

I am Yours, and You 

are enshrined within 

my mind. 

||4||3||14||

ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਚੁਕਾ 
ਹਾਂ ॥੪॥੩॥੧੪॥

37862 887 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:
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37863 887 syvku lwieE 
ApunI syv]

Saevak Laaeiou 

Apunee Saev ||

He has linked His 

servant to His service.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ) ਸੇਵਕ (ਬਣਾ ਕੇ) 

ਆਪਣੀ (ਇਸ) ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਲਾਇਆ ਹੈ,

37864 887 AMimRqu nwmu dIE  
muiK dyv]

Anmrith Naam 

Dheeou Mukh 

Dhaev ||

The Divine Guru has 

poured the Ambrosial 

Naam, the Name of 

the Lord, into his 

mouth.

ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਨਣ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ (ਿਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ) ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

37865 887 sglI icMqw  
Awip invwrI]

Sagalee Chinthaa 

Aap Nivaaree ||

He has subdued all his 

anxiety.

ਜਿਸ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੀ 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਆਪ (ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ) 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

37866 887 iqsu gur kau hau 
sd bilhwrI]1]

sd:polw bolo This Gur Ko Ho 

Sadh Balihaaree 

||1||

I am forever a sacrifice 

to that Guru. ||1||

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

37867 887 kwj hmwry pUry  
sqgur]

Kaaj Hamaarae 

Poorae Sathagur ||

The True Guru has 

perfectly resolved my 

affairs.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ ਜਦੱਤੇ ਹਨ (ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇ-ਗ਼ਰਜ਼ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹਾਂ)।
37868 887 bwjy Anhd qUry  

sqgur]1]rhwau]

Baajae Anehadh 

Thoorae Sathagur 

||1|| Rehaao ||

The True Guru 

vibrates the unstruck 

melody of the sound 

current. ||1||Pause||

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! (ਹੁਣ ਇਉਂ ਪਿਤੀਤ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਇੱਕ-ਰਸ (ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ) ਵਾਿੇ ਵੱਿ 

ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37869 887 mihmw jw kI 
gihr gMBIr]

Mehimaa Jaa Kee 

Gehir Ganbheer ||

His Glory is profound 

and unfathomable.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਥਾਹ ਹੈ,
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37870 887 hoie inhwlu dyie 
ijsu DIr]

Hoe Nihaal Dhaee 

Jis Dhheer ||

One whom He blesses 

with patience 

becomes blissful.

ਉਹ ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੂੂੰ  ਧੀਰਿ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਲੂੂੰ -ਲੂੂੰ  
ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

37871 887 jw ky bMDn kwty  
rwie]

Jaa Kae Bandhhan 

Kaattae Raae ||

One whose bonds are 

shattered by the 

Sovereign Lord

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

37872 887 so nru bhuir n 
jonI pwie]2]

So Nar Bahur N 

Jonee Paae ||2||

Is not cast into the 

womb of reincarnation 

again. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੨॥

37873 887 jw kY AMqir 
pRgitE Awp]

Jaa Kai Anthar 

Pragattiou Aap ||

One who is 

illuminated by the 

Lord's radiance within,

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,

37874 887 qw kau nwhI dUK 
sMqwp]

Thaa Ko Naahee 

Dhookh Santhaap 

||

Is not touched by pain 

and sorrow.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

37875 887 lwlu rqnu iqsu 
pwlY pirAw]

Laal Rathan This 

Paalai Pariaa ||

He holds in his robe 

the gems and jewels.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-

ਲਾਲ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ-

ਰਤਨ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
37876 887 sgl kutMb Ehu 

jnu lY 
qirAw]3]

Sagal Kuttanb 

Ouhu Jan Lai 

Thariaa ||3||

That humble being is 

saved, along with all 

his generations. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 

ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  (ਭੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਲੈ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

37877 887 nw ikCu Brmu n 
duibDw dUjw]

Naa Kishh Bharam 

N Dhubidhhaa 

Dhoojaa ||

He has no doubt, 

double-mindedness or 

duality at all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਦੁਜਚੱਤਾ-ਪਨ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਮੇਰ-ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ,
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37878 887 eyko eyku inrMjn 
pUjw]

pUjw:polw bolo Eaeko Eaek 

Niranjan Poojaa ||

He worships and 

adores the One 

Immaculate Lord 

alone.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਸਰਫ਼ ਇੱਕ 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

37879 887 jq kq dyKau  
Awip dieAwl]

jq,kq:polw bolo Jath Kath Dhaekho 

Aap Dhaeiaal ||

Wherever I look, I see 

the Merciful Lord.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਕਧਰ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ 

ਪਿਭੂ ਹੀ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।
37880 887 khu nwnk pRB 

imly 
rswl]4]4]15]

Kahu Naanak 

Prabh Milae 

Rasaal 

||4||4||15||

Says Nanak, I have 

found God, the source 

of nectar. 

||4||4||15||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਮਲ ਪਏ ਹਨ 

॥੪॥੪॥੧੫॥

37881 887 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37882 887 qn qy CutkI  
ApnI DwrI]

Than Thae 

Shhuttakee 

Apanee Dhhaaree 

||

My self-conceit has 

been eliminated from 

my body.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਇਹ 

ਜਮੱਥ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਮੇਰਾ ਹੈ।
37883 887 pRB kI AwigAw  

lgI ipAwrI]

Prabh Kee Aagiaa 

Lagee Piaaree ||

The Will of God is dear 

to me.

ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

37884 887 jo ikCu krY su 
min myrY mITw]

Jo Kishh Karai S 

Man Maerai 

Meethaa ||

Whatever He does, 

seems sweet to my 

mind.

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਹੁਣ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਮੱਠਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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37885 887 qw iehu Acrju  
nYnhu fITw]1]

A-crju Thaa Eihu Acharaj 

Nainahu Ddeethaa 

||1||

And then, these eyes 

behold the wondrous 

Lord. ||1||

(ਇਸ ਆਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ) 
ਇਹ ਅਚਰਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੈਂ 
ਪਰਤੱਖ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

37886 887 Ab moih jwnI ry  
myrI geI blwie]

Ab Mohi Jaanee 

Rae Maeree Gee 

Balaae ||

Now, I have become 

wise and my demons 

are gone.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹੁਣ ਮੈਂ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ) ਸਮਝ 

ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ (ਜਚਰਾਂ ਦੀ 
ਚੂੰਬੜੀ ਹੋਈ ਮਮਤਾ ਦੀ) ਡੈਣ 

ਜਨਕਲ ਗਈ ਹੈ।
37887 887 buiJ geI iqRsn  

invwrI mmqw  
guir pUrY lIE 
smJwie]1]rhwau
]

buiJ:polw bolo Bujh Gee Thrisan 

Nivaaree 

Mamathaa Gur 

Poorai Leeou 

Samajhaae ||1|| 

Rehaao ||

My thirst is quenched, 

and my attachment is 

dispelled. The Perfect 

Guru has instructed 

me. ||1||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ 
ਅੱਗ ਬੱੁਝ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37888 887 kir ikrpw  
rwiKE guir 
srnw]

Kar Kirapaa 

Raakhiou Gur 

Saranaa ||

In His Mercy, the Guru 

has kept me under His 

protection.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕਰ 

ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

37889 887 guir pkrwey hir 
ky crnw]

Gur Pakaraaeae 

Har Kae Charanaa 

||

The Guru has attached 

me to the Lord's Feet.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਿੜਾ 
ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

37890 887 bIs ibsuey jw 
mn Thrwny]

Bees Bisueae Jaa 

Man Theharaanae 

||

When the mind is 

totally held in check,

ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਠਜਹਰ ਜਗਆ ਹੈ, (ਜਟਕ 

ਜਗਆ ਹੈ),
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37891 887 gur pwrbRhm eykY 
hI jwny]2]

Gur Paarabreham 

Eaekai Hee Jaanae 

||2||

One sees the Guru and 

the Supreme Lord God 

as one and the same. 

||2||

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਇੱਕ-ਰੂਪ ਜਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ॥੨॥

37892 887 jo jo kIno hm 
iqs ky dws]

Jo Jo Keeno Ham 

This Kae Dhaas ||

Whoever You have 

created, I am his slave.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ 
ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੇਵਕ 

ਬਣ ਜਗਆ ਹਾਂ,
37893 887 pRB myry ko sgl 

invws]

Prabh Maerae Ko 

Sagal Nivaas ||

My God dwells in all. (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਦੱਸ ਜਪਆ ਹੈ ਜਕ) 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਮੇਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੈ।
37894 887 nw ko dUqu nhI 

bYrweI]

Naa Ko Dhooth 

Nehee Bairaaee ||

I have no enemies, no 

adversaries.

ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਆਪਣਾ 
ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

37895 887 gil imil cwly  
eykY BweI]3]

gil:polw bolo Gal Mil Chaalae 

Eaekai Bhaaee 

||3||

I walk arm in arm, like 

brothers, with all. 

||3||

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ 
ਅਸੀ) ਇੱਕੋ ਜਪਤਾ (ਦੇ ਪੱੁਤਰ) 

ਭਰਾ ਹਾਂ ॥੩॥
37896 887 jw kau guir hir 

dIey sUKw]

Jaa Ko Gur Har 

Dheeeae Sookhaa 

||

One whom the Guru, 

the Lord, blesses with 

peace,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਇਹ) ਸੁਖ ਦੇ ਜਦੱਤੇ,

37897 887 qw kau bhuir n 
lwgih dUKw]

Thaa Ko Bahur N 

Laagehi Dhookhaa 

||

Does not suffer in pain 

any longer.

ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੱੁਖ ਮੁੜ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।

37898 887 Awpy Awip srb 
pRiqpwl]

Aapae Aap Sarab 

Prathipaal ||

He Himself cherishes 

all.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
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37899 887 nwnk rwqau rMig 
gopwl]4]5]16]

Naanak Raatho 

Rang Gopaal 

||4||5||16||

Nanak is imbued with 

the love of the Lord of 

the World. 

||4||5||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦੇ ਰੱਜਖਅਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੫॥੧੬॥

37900 887 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37901 887 muK qy pVqw  
tIkw sihq]

pV@qw Mukh Thae 

Parrathaa Tteekaa 

Sehith ||

You read the 

scriptures, and the 

commentaries,

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ 

ਪੜਹਦਾ ਹੈ,

37902 887 ihrdY rwmu nhI 
pUrn rhq]

(nhI)dyl@I dIvw Hiradhai Raam 

Nehee Pooran 

Rehath ||

But the Perfect Lord 

does not dwell in your 

heart.

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਨਾਹ 

ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜਹਣੀ ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਹੈ,

37903 887 aupdysu kry kir  
lok idRVwvY]

Oupadhaes Karae 

Kar Lok 

Dhrirraavai ||

You preach to others 

to have faith,

ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  (ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ 

ਉਪਦੇਸ਼) ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ (ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼) ਪੱਕੀ 
ਤਰਹਾਂ ਜਬਠਾਂਦਾ ਹੈ,

37904 887 Apnw kihAw  
Awip n 
kmwvY]1]

Apanaa Kehiaa 

Aap N Kamaavai 

||1||

But you do not 

practice what you 

preach. ||1||

ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨਹੀਂ 
ਕਮਾਂਦਾ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੂੰ ਜਡਤ ਨਹੀਂ 
ਆਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ) ॥੧॥
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37905 887 pMifq bydu 
bIcwir pMifq]

Panddith Baedh 

Beechaar 

Panddith ||

O Pandit, O religious 

scholar, contemplate 

the Vedas.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਵੇਦ (ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼) ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖ,

37906 887 mn kw kRoDu 
invwir 
pMifq]1]rhwau]

Man Kaa Krodhh 

Nivaar Panddith 

||1|| Rehaao ||

Eradicate anger from 

your mind, O Pandit. 

||1||Pause||

ਅਤੇ ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਦਾ ਗੱੁਸਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

37907 887 AwgY rwiKE  
swligrwmu]

Aagai Raakhiou 

Saal Giraam ||

You place your stone 

god before yourself,

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ 
(ਮਨੱੁਖ) ਸਾਲਗਰਾਮ ਦੀ 
ਮੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

37908 888 mnu kIno dh 
ids ibsRwmu]

Man Keeno Dheh 

Dhis Bisraam ||

But your mind 

wanders in the ten 

directions.

ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

37909 888 iqlku crwvY  
pweI pwie]

cr@wvY[ pweIN Thilak Charaavai 

Paaee Paae ||

You apply a 

ceremonial tilak mark 

to its forehead, and 

fall at its feet.

ਅੂੰਨਹ ਾ (ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ) 

ਜਤਲਕ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, (ਮੂਰਤੀ ਦੇ) 

ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ (ਭੀ) ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

37910 888 loku pcwrw AMDu 
kmwie]2]

Lok Pachaaraa 

Andhh Kamaae 

||2||

You try to appease the 

people, and act 

blindly. ||2||

ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਜਸਰਫ਼ 

ਦੁਨੀਆ ਨੂੂੰ  ਪਜਤਆਉਣ ਦਾ 
ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

37911 888 Ktu krmw Aru 
Awsxu DoqI]

Ktu:polw bolo Khatt Karamaa Ar 

Aasan Dhhothee ||

You perform the six 

religious rituals, and 

sit wearing your loin-

cloth.

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ) ਛੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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37912 888 BwgiT igRih pVY 
inq poQI]

pV@Y in`q Bhaagath Grihi 

Parrai Nith 

Pothhee ||

In the homes of the 

wealthy, you read the 

prayer book.

(ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 

ਨੇ ਉੱਨ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਆਸਣ 

(ਭੀ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਿਾ 
ਕਰਨ ਵੇਲੇ) ਧੋਤੀ (ਭੀ 
ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ), ਜਕਸੇ ਧਨਾਢ ਦੇ 

ਘਰ (ਿਾ ਕੇ) ਸਦਾ (ਆਪਣੀ 
ਧਾਰਜਮਕ) ਪੁਸਤਕ ਭੀ ਪੜਹਦਾ 
ਹੈ,

37913 888 mwlw PyrY mMgY 
ibBUq]

Maalaa Faerai 

Mangai Bibhooth 

||

You chant on your 

mala, and beg for 

money.

(ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ) ਮਾਲਾ 
ਿੇਰਦਾ ਹੈ, (ਜਿਰ ਉਸ ਧਨਾਢ 

ਪਾਸੋਂ) ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ-

37914 888 ieh ibiD koie n 
qirE mIq]3]

Eih Bidhh Koe N 

Thariou Meeth 

||3||

No one has ever been 

saved in this way, 

friend. ||3||

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਜਘਆ 

॥੩॥

37915 888 so pMifqu gur 
sbdu kmwie]

So Panddith Gur 

Sabadh Kamaae ||

He alone is a Pandit, 

who lives the Word of 

the Guru's Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਹੀ) ਪੂੰ ਜਡਤ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਢਾਲਦਾ ਹੈ।
37916 888 qRY gux kI Esu 

auqrI mwie]
au~qrI Thrai Gun Kee Ous 

Outharee Maae ||

Maya, of the three 

qualities, leaves him.

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।
37917 888 cqur byd pUrn  

hir nwie]

Chathur Baedh 

Pooran Har Naae 

||

The four Vedas are 

completely contained 

within the Lord's 

Name.

ਉਸ ਦੇ ਭਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ (ਹੀ) ਚਾਰੇ ਵੇਦ 

ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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37918 888 nwnk iqs kI 
srxI 
pwie]4]6]17]

Naanak This Kee 

Saranee Paae 

||4||6||17||

Nanak seeks His 

Sanctuary. 

||4||6||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਉਸ (ਪੂੰ ਜਡਤ) ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥੧੭॥

37919 888 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37920 888 koit ibGn nhI 
Awvih nyir]

Kott Bighan Nehee 

Aavehi Naer ||

Millions of troubles do 

not come near him;

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ) ਕਿੋੜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਸ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ,

37921 888 Aink mwieAw hY  
qw kI cyir]

Anik Maaeiaa Hai 

Thaa Kee Chaer ||

The many 

manifestations of 

Maya are his hand-

maidens;

ਅਨੇਕਾਂ (ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ) ਮਾਇਆ ਉਸ ਦੀ 
ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

37922 888 Aink pwp qw ky 
pwnIhwr]

Anik Paap Thaa 

Kae Paaneehaar ||

Countless sins are his 

water-carriers;

(ਿਗਤ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਕਾਰ 

ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ),

37923 888 jw kau mieAw 
BeI krqwr]1]

Jaa Ko Maeiaa 

Bhee Karathaar 

||1||

He is blessed with the 

Grace of the Creator 

Lord. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

37924 888 ijsih shweI 
hoie Bgvwn]

Jisehi Sehaaee 

Hoe Bhagavaan ||

One who has the Lord 

God as his help and 

support

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਦਦਗਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ) 

ਬਣਦਾ ਹੈ,
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37925 888 Aink jqn  
auAw kY 
srMjwm]1]rhwau
]

Anik Jathan Ouaa 

Kai Saranjaam 

||1|| Rehaao ||

- all his efforts are 

fulfilled. ||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ (ਉਸ ਦੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਦਮ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37926 888 krqw rwKY kIqw 
kaunu]

Karathaa Raakhai 

Keethaa Koun ||

He is protected by the 

Creator Lord; what 

harm can anyone do 

to him?

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਰਤਾਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿੀਵ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਵਗਾੜ ਸਕਦਾ।

37927 888 kIrI jIqo sglw 
Bvnu]

Keeree Jeetho 

Sagalaa Bhavan ||

Even an ant can 

conquer the whole 

world.

(ਿੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ, 
ਤਾਂ) ਕੀੜੀ (ਭੀ) ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

37928 888 byAMq mihmw qw 
kI kyqk brn]

Baeanth Mehimaa 

Thaa Kee Kaethak 

Baran ||

His glory is endless; 

how can I describe it?

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਵਜਡਆਈ ਹੈ। ਜਕਤਨੀ 
ਕੁ ਜਬਆਨ ਕੀਤੀ ਿਾਏ?

37929 888 bil bil jweIAY  
qw ky crn]2]

Bal Bal Jaaeeai 

Thaa Kae Charan 

||2||

I am a sacrifice, a 

devoted sacrifice, to 

His feet. ||2||

ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥

37930 888 iqn hI kIAw  
jpu qpu iDAwnu]

Thin Hee Keeaa 

Jap Thap Dhhiaan 

||

He alone performs 

worship, austerities 

and meditation;

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਿਪ 

ਕੀਤਾ ਸਮਝੋ, ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਤਪ ਸਾਜਧਆ ਿਾਣੋ, ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਸਮਝੋ,
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37931 888 Aink pRkwr  
kIAw iqin dwnu]

Anik Prakaar 

Keeaa Thin Dhaan 

||

He alone is a giver to 

various charities;

ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਜਦੱਤਾ ਿਾਣੋ 
(ਉਹੀ ਅਸਲ ਿਪੀ ਹੈ ਉਹੀ 
ਅਸਲ ਤਪੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ 

ਿੋਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਦਾਨੀ 
ਹੈ),

37932 888 Bgqu soeI kil 
mih prvwnu]

Bhagath Soee Kal 

Mehi Paravaan ||

He alone is approved 

in this Dark Age of Kali 

Yuga,

ਉਹੀ ਅਸਲ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਮੂੰ ਜਨਆ-ਪਿਮੂੰ ਜਨਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

37933 888 jw kau Twkuir 
dIAw mwnu]3]

Jaa Ko Thaakur 

Dheeaa Maan 

||3||

Whom the Lord 

Master blesses with 

honor. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਦਰ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ॥੩॥

37934 888 swDsMig imil  
Bey pRgws]

Saadhhasang Mil 

Bheae Pragaas ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, I am 

enlightened.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

37935 888 shj sUK Aws 
invws ]

Sehaj Sookh Aas 

Nivaas ||

I have found celestial 

peace, and my hopes 

are fulfilled.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
37936 888 pUrY siqguir  

dIAw ibsws]

Poorai Sathigur 

Dheeaa Bisaas ||

The Perfect True Guru 

has blessed me with 

faith.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ ਜਕ
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37937 888 nwnk hoey dwsin 
dws]4]7]18]

Naanak Hoeae 

Dhaasan Dhaas 

||4||7||18||

Nanak is the slave of 

His slaves. 

||4||7||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੭॥੧੮॥

37938 888 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37939 888 dosu n dIjY kwhU 
log]

Dhos N Dheejai 

Kaahoo Log ||

Don't blame others, O 

people;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਇਉਂ 

ਸਮਜਝਆ ਹੈ ਜਕ ਆਪਣੀ ਜਕਸੇ 

ਔਜਖਆਈ ਬਾਰੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਪਿਾਣੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ।

37940 888 jo kmwvnu soeI 
Bog]

Jo Kamaavan Soee 

Bhog ||

As you plant, so shall 

you harvest.

ਮਨੱੁਖ ਿੋ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਿਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।

37941 888 Awpn krm Awpy 
hI bMD]

Aapan Karam 

Aapae Hee 

Bandhh ||

By your actions, you 

have bound yourself.

ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ (ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ) ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਜਵਚ (ਿਕਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ),

37942 888 Awvnu jwvnu  
mwieAw DMD ]1]

Aavan Jaavan 

Maaeiaa 

Dhhandhh ||1||

You come and go, 

entangled in Maya. 

||1||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

37943 888 AYsI jwnI sMq 
jnI]

Aisee Jaanee 

Santh Janee ||

Such is the 

understanding of the 

Saintly people.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ (ਹੀ 
ਇਸ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਜਝਆ ਹੈ।
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37944 888 prgwsu BieAw  
pUry gur 
bcnI]1]rhwau]

Paragaas Bhaeiaa 

Poorae Gur 

Bachanee ||1|| 

Rehaao ||

You shall be 

enlightened, through 

the Word of the 

Perfect Guru. 

||1||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ (ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37945 888 qnu Dnu klqu  
imiQAw ibsQwr]

k-l`qu Than Dhhan 

Kalath Mithhiaa 

Bisathhaar ||

Body, wealth, spouse 

and ostentatious 

displays are false.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਰੀਰ, ਧਨ, ਵਹੁਟੀ-
(ਮੋਹ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ) ਜਖਲਾਰੇ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ।

37946 888 hYvr gYvr 
cwlnhwr]

Haivar Gaivar 

Chaalanehaar ||

Horses and elephants 

will pass away.

ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ-
ਇਹ ਭੀ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ।

37947 888 rwj rMg rUp siB 
kUr]

Raaj Rang Roop 

Sabh Koor ||

Power, pleasures and 

beauty are all false.

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, 

ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਨੁਹਾਰਾਂ-ਇਹ ਭੀ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ 

ਪਸਾਰੇ ਹਨ।
37948 888 nwm ibnw hoie 

jwsI DUr]2]

Naam Binaa Hoe 

Jaasee Dhhoor 

||2||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

everything is reduced 

to dust. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਜਮੱਟੀ ਹੋ 

ਿਾਇਗੀ ॥੨॥

37949 888 Brim BUly bwid 
AhMkwrI]

Bharam Bhoolae 

Baadh Ahankaaree 

||

The egotistical people 

are deluded by useless 

doubt.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਮਨੱੁਖ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਿੀਵਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ 

ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਅਰਥ 

ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ,
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37950 888 sMig nwhI ry  
sgl pswrI]

Sang Naahee Rae 

Sagal Pasaaree ||

Of all this expanse, 

nothing shall go along 

with you.

ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਖਲਾਰੇ ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।

37951 888 sog hrK mih  
dyh ibrDwnI]

Sog Harakh Mehi 

Dhaeh 

Biradhhaanee ||

Through pleasure and 

pain, the body is 

growing old.

ਕਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਵਚ, ਗ਼ਮੀ ਜਵਚ, 

(ਇਉਂ ਹੀ) ਸਰੀਰ ਬੱੁਢਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
37952 888 swkq iev hI 

krq ibhwnI]3]

Saakath Eiv Hee 

Karath Bihaanee 

||3||

Doing these things, 

the faithless cynics are 

passing their lives. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ 
ਬੀਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

37953 888 hir kw nwmu 
AMimRqu kil 
mwih]

Har Kaa Naam 

Anmrith Kal Maahi 

||

The Name of the Lord 

is Ambrosial Nectar in 

this Dark Age of Kali 

Yuga.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
(ਪਦਾਰਥ) ਹੈ।

37954 888 eyhu inDwnw swDU 
pwih]

Eaehu Nidhhaanaa 

Saadhhoo Paahi ||

This treasure is 

obtained from the 

Holy.

ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ।

37955 888 nwnk guru goivdu 
ijsu qUTw]

Naanak Gur 

Govidh Jis 

Thoothaa ||

O Nanak, whoever 

pleases the Guru,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਗੁਰੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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37956 888 Git Git 
rmeIAw iqn hI 
fITw]4]8]19]

r-meIAw Ghatt Ghatt 

Rameeaa Thin Hee 

Ddeethaa 

||4||8||19||

The Lord of the 

Universe, beholds the 

Lord in each and every 

heart. ||4||8||19||

ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੇਜਖਆ ਹੈ 

॥੪॥੮॥੧੯॥

37957 888 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37958 888 pMc sbd qh  
pUrn nwd]

Panch Sabadh 

Theh Pooran 

Naadh ||

The Panch Shabad, the 

five primal sounds, 

echo the perfect 

sound current of the 

Naad.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਇਉਂ ਪਿਤੀਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਪੂੰਿ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ 

ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਨਘੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ,

37959 888 Anhd bwjy  
Acrj ibsmwd]

A-crj Anehadh Baajae 

Acharaj 

Bisamaadh ||

The wondrous, 

amazing unstruck 

melody vibrates.

(ਜਿਵੇਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਇੱਕ-

ਰਸ ਵਾਿੇ ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 

ਅਵਸਥਾ ਅਚਰਿ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

37960 888 kyl krih sMq 
hir log]

Kael Karehi Santh 

Har Log ||

The Saintly people 

play there with the 

Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ-

ਿਨ (ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

37961 888 pwrbRhm pUrn 
inrjog]1]

Paarabreham 

Pooran Nirajog 

||1||

They remain totally 

detached, absorbed in 

the Supreme Lord 

God. ||1||

(ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਿੋ) ਜਨਰਲੇਪ ਤੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੧॥
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37962 888 sUK shj AwnMd 
Bvn]

Sookh Sehaj 

Aanandh Bhavan 

||

It is the realm of 

celestial peace and 

bliss.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ, ਆਤਮਕ ਸੁਖ-

ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

37963 888 swDsMig bYis 
gux gwvih qh 
rog sog nhI 
jnm 
mrn]1]rhwau]

Saadhhasang Bais 

Gun Gaavehi Theh 

Rog Sog Nehee 

Janam Maran 

||1|| Rehaao ||

The Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

sits and sings the 

Glorious Praises of the 

Lord. There is no 

disease or sorrow 

there, no birth or 

death. ||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਬੈਠ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਰੋਗ ਕੋਈ ਗ਼ਮ ਕੋਈ ਿਨਮ-

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

37964 888 aUhw ismrih  
kyvl nwmu]

Oohaa Simarehi 

Kaeval Naam ||

There, they meditate 

only on the Naam, the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਪਹੁੂੰ ਚੇ ਹੋਏ 

ਸੂੰਤ-ਿਨ) ਜਸਰਫ਼ (ਹਜਰ-) ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
37965 888 ibrly pwvih Ehu 

ibsRwmu]

Biralae Paavehi 

Ouhu Bisraam ||

How rare are those 

who find this place of 

rest.

ਪਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

37966 888 Bojnu Bwau 
kIrqn AwDwru]

Bhojan Bhaao 

Keerathan 

Aadhhaar ||

The love of God is 

their food, and the 

Kirtan of the Lord's 

Praise is their support.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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37967 889 inhcl Awsnu  
bysumwru]2]

Nihachal Aasan 

Baesumaar ||2||

They obtain a 

permanent seat in the 

infinite. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਸਣ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਅੱਗੇ) ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। 
ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੈ-ਇਸਦਾ 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥

37968 889 ifgY n folY kqhU  
n DwvY]

if`gY Ddig N Ddolai 

Kathehoo N 

Dhhaavai ||

No one falls there, or 

wavers, or goes 

anywhere.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਜਡੱਗ 

ਕੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਉਸ 

ਜਟਕਾਣੇ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ।
37969 889 gur pRswid ko 

iehu mhlu pwvY]

Gur Prasaadh Ko 

Eihu Mehal Paavai 

||

By Guru's Grace, some 

find this mansion.

ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਟਕਾਣਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

37970 889 BRm BY moh n 
mwieAw jwl]

Bhram Bhai Moh 

N Maaeiaa Jaal ||

They are not touched 

by doubt, fear, 

attachment or the 

traps of Maya.

ਉਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ, 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਿਾਲ-ਇਹ 

ਕੋਈ ਭੀ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

37971 889 suMn smwiD pRBU 
ikrpwl]3]

Sunn Samaadhh 

Prabhoo Kirapaal 

||3||

They enter the 

deepest state of 

Samaadhi, through the 

kind mercy of God. 

||3||

ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਿੁੜਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਭੀ ਮਾਇਕ ਿੁਰਨਾ 
ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ ॥੩॥
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37972 889 qw kw AMqu n 
pwrwvwru ]

Thaa Kaa Anth N 

Paaraavaar ||

He has no end or 

limitation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਾਰਲਾ 
ਉਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸ 

ਸਕਦਾ,
37973 889 Awpy gupqu Awpy 

pwswru]

Aapae Gupath 

Aapae Paasaar ||

He Himself is 

unmanifest, and He 

Himself is manifest.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਇਸ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰੇ 

ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ ਲੁਜਕਆ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ।

37974 889 jw kY AMqir hir 
hir suAwdu]

Jaa Kai Anthar Har 

Har Suaadh ||

One who enjoys the 

taste of the Lord, Har, 

Har, deep within 

himself,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

37975 889 khnu n jweI  
nwnk ibsmwdu 
]4]9]20]

Kehan N Jaaee 

Naanak 

Bisamaadh 

||4||9||20||

O Nanak, his 

wondrous state 

cannot be described. 

||4||9||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੁਆਦ 

ਅਸਚਰਿ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੯॥੨੦॥
37976 889 rwmklI mhlw 

5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37977 889 Bytq sMig  
pwrbRhmu iciq 
AwieAw]

Bhaettath Sang 

Paarabreham 

Chith Aaeiaa ||

Meeting with the 

Sangat, the 

Congregation, the 

Supreme Lord God has 

come into my 

consciousness.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਜਦਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮੇਰੇ) 

ਜਚਤ ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ,
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37978 889 sMgiq krq  
sMqoKu min 
pwieAw]

Sangath Karath 

Santhokh Man 

Paaeiaa ||

In the Sangat, my 

mind has found 

contentment.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਕਰਜਦਆਂ ਮੈਂ ਮਨ ਜਵਚ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।

37979 889 sMqh crn mwQw 
myro pauq]

Santheh Charan 

Maathhaa Maero 

Pouth ||

I touch my forehead to 

the feet of the Saints.

(ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰੇ) ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਪਆ 

ਰਹੇ,

37980 889 Aink bwr sMqh 
fMfauq]1]

Anik Baar Santheh 

Ddanddouth ||1||

Countless times, I 

humbly bow to the 

Saints. ||1||

ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

37981 889 iehu mnu sMqn kY 
bilhwrI ]

Eihu Man Santhan 

Kai Balihaaree ||

This mind is a sacrifice 

to the Saints;

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਸੂੰਤ-

ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

37982 889 jw kI Et ghI 
suKu pwieAw rwKy 
ikrpw 
DwrI]1]rhwau]

Jaa Kee Outt 

Gehee Sukh 

Paaeiaa Raakhae 

Kirapaa Dhhaaree 

||1|| Rehaao ||

Holding tight to their 

support, I have found 

peace, and in their 

mercy, they have 

protected me. 

||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 
(ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ 

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕਾਂ ਤੋਂ) 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

37983 889 sMqh crx Doie 
Doie pIvw]

Santheh Charan 

Dhhoe Dhhoe 

Peevaa ||

I wash the feet of the 

Saints, and drink in 

that water.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਿੇ ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ ਕਰੇ, 

ਤਾਂ) ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ 

ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਹਾਂ,
37984 889 sMqh drsu pyiK 

pyiK jIvw]

Santheh Dharas 

Paekh Paekh 

Jeevaa ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of the 

Saints' Darshan, I live.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਜਮਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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37985 889 sMqh kI myrY 
min Aws]

Santheh Kee 

Maerai Man Aas ||

My mind rests its 

hopes in the Saints.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਧਰਵਾਸ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

37986 889 sMq hmwrI  
inrml rwis]2]

Santh Hamaaree 

Niramal Raas ||2||

The Saints are my 

immaculate wealth. 

||2||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਪਜਵੱਤਿ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ 

॥੨॥

37987 889 sMq hmwrw 
rwiKAw pVdw]

Santh Hamaaraa 

Raakhiaa 

Parradhaa ||

The Saints have 

covered my faults.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ 

(ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕਾਂ ਤੋਂ) ਮੇਰੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ,

37988 889 sMq pRswid moih 
kbhU n kVdw]

kVdw:polw 
bolo[kVdw:dy VwVy pYr 
hlMq nhIN lwauxw

Santh Prasaadh 

Mohi Kabehoo N 

Karradhaa ||

By the Grace of the 

Saints, I am no longer 

tormented.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ।

37989 889 sMqh sMgu dIAw 
ikrpwl]

Santheh Sang 

Dheeaa Kirapaal ||

The Merciful Lord has 

blessed me with the 

Saints' Congregation.

ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ 
ਸਾਥ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ।

37990 889 sMq shweI Bey 
dieAwl]3]

d-ieAwl Santh Sehaaee 

Bheae Dhaeiaal 

||3||

The Compassionate 

Saints have become 

my help and support. 

||3||

ਿਦੋਂ ਸੂੰਤ ਿਨ ਮਦਦਗਾਰ 

ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿਭੂ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

37991 889 suriq miq buiD 
prgwsu]

Surath Math 

Budhh Paragaas ||

My consciousness, 

intellect and wisdom 

have been 

enlightened.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮੇਰੀ) ਸੁਰਤ ਜਵਚ ਮਜਤ ਜਵਚ 

ਬੱੁਜਧ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7747 Published: March 06/ 2014



37992 889 gihr gMBIr 
Apwr guxqwsu]

Gehir Ganbheer 

Apaar Gunathaas 

||

The Lord is profound, 

unfathomable, 

infinite, the treasure 

of virtue.

ਅਥਾਹ, ਬੇਅੂੰ ਤ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ,

37993 889 jIA jMq sgly 
pRiqpwl]

Jeea Janth Sagalae 

Prathipaal ||

He cherishes all beings 

and creatures.

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ-

37994 889 nwnk sMqh dyiK 
inhwl]4]10]2
1]

Naanak Santheh 

Dhaekh Nihaal 

||4||10||21||

Nanak is enraptured, 

seeing the Saints. 

||4||10||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਪਣੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੦॥੨੧॥

37995 889 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

37996 889 qyrY kwij n igRhu 
rwju mwlu]

Thaerai Kaaj N 

Grihu Raaj Maal ||

Your home, power and 

wealth will be of no 

use to you.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਇਹ ਘਰ, ਇਹ 

ਹਕੂਮਤ, ਇਹ ਧਨ (ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ) ਤੇਰੇ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ) ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦਾ।
37997 889 qyrY kwij n ibKY 

jMjwlu]

Thaerai Kaaj N 

Bikhai Janjaal ||

Your corrupt worldly 

entanglements will be 

of no use to you.

ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਝੂੰ ਬੇਲਾ 
ਭੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
37998 889 iest mIq jwxu 

sB ClY]
ClY:polw bolo Eisatt Meeth Jaan 

Sabh Shhalai ||

Know that all your 

dear friends are fake.

ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਜਕ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਜਪਆਰੇ ਜਮੱਤਰ (ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਛਲ-ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ।
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37999 889 hir hir nwmu  
sMig qyrY clY]1]

c`lY Har Har Naam 

Sang Thaerai 

Chalai ||1||

Only the Name of the 

Lord, Har, Har, will go 

along with you. ||1||

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

38000 889 rwm nwm gux 
gwie ly mIqw  
hir ismrq qyrI 
lwj rhY]

Raam Naam Gun 

Gaae Lae Meethaa 

Har Simarath 

Thaeree Laaj Rehai 

||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord's 

Name, O friend; 

remembering the Lord 

in meditation, your 

honor shall be saved.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੇ ਗੁਣ (ਇਸ ਵੇਲੇ) ਗਾ ਲੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਹੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਜਹ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।

38001 889 hir ismrq jmu 
kCu n 
khY]1]rhwau]

Har Simarath Jam 

Kashh N Kehai 

||1|| Rehaao ||

Remembering the 

Lord in meditation, 

the Messenger of 

Death will not touch 

you. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਿਮਰਾਿ ਭੀ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38002 889 ibnu hir sgl 
inrwrQ kwm]

Bin Har Sagal 

Niraarathh Kaam 

||

Without the Lord, all 

pursuits are useless.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂੰਮ 

ਜਵਅਰਥ (ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

38003 889 suienw rupw mwtI 
dwm]

Sueinaa Rupaa 

Maattee Dhaam ||

Gold, silver and wealth 

are just dust.

(ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ, ਤਾਂ) ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, 
ਰੁਪਇਆ-ਪੈਸੇ (ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਜਮੱਟੀ (-ਸਮਾਨ) ਹੈ।
38004 889 gur kw sbdu 

jwip mn suKw]

Gur Kaa Sabadh 

Jaap Man Sukhaa 

||

Chanting the Word of 

the Guru's Shabad, 

your mind shall be at 

peace.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲੇਗਾ;
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38005 889 eIhw aUhw qyro 
aUjl muKw]2]

aU~jl Eehaa Oohaa 

Thaero Oojal 

Mukhaa ||2||

Here and hereafter, 

your face shall be 

radiant and bright. 

||2||

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਵੇਂਗਾ ॥੨॥

38006 889 kir kir Qwky  
vfy vfyry]

Kar Kar Thhaakae 

Vaddae 

Vaddaerae ||

Even the greatest of 

the great worked and 

worked until they 

were exhausted.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਤੈਥੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੋ 

ਚੁਕੇ ਸਭ ਬੂੰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕਦੇ ਰਹੇ,

38007 889 ikn hI n kIey  
kwj mwieAw pUry]

Kin Hee N Keeeae 

Kaaj Maaeiaa 

Poorae ||

None of them ever 

accomplished the 

tasks of Maya.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਇਹ ਧੂੰ ਧੇ ਜਸਰੇ 

ਨਾਹ ਚਾੜਹੇ (ਜਕਸੇ ਦੀ ਭੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਾਹ ਮੱੁਕੀ)।

38008 889 hir hir nwmu  
jpY jnu koie]

Har Har Naam 

Japai Jan Koe ||

Any humble being 

who chants the Name 

of the Lord, Har, Har,

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ,

38009 889 qw kI Awsw  
pUrn hoie]3]

Thaa Kee Aasaa 

Pooran Hoe ||3||

Will have all his hopes 

fulfilled. ||3||

ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ) ॥੩॥

38010 889 hir Bgqn ko  
nwmu ADwru]

Har Bhagathan Ko 

Naam Adhhaar ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the 

anchor and support of 

the Lord's devotees.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

38011 889 sMqI jIqw jnmu 
Apwru]

sMqIN Santhee Jeethaa 

Janam Apaar ||

The Saints are 

victorious in this 

priceless human life.

ਤਾਹੀਏ ਂਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਹੀ 
ਅਮੋਲਕ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
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38012 889 hir sMqu kry  
soeI prvwxu]

Har Santh Karae 

Soee Paravaan ||

Whatever the Lord's 

Saint does, is 

approved and 

accepted.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੂੰਤ ਿੋ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
38013 889 nwnk dwsu qw kY 

kurbwxu]4]11]2
2]

Naanak Dhaas 

Thaa Kai Kurabaan 

||4||11||22||

Slave Nanak is a 

sacrifice to him. 

||4||11||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਮੈਂ) ਦਾਸ 

ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੧੧॥੨੨॥

38014 889 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38015 889 isMcih drbu dyih 
duKu log]

Sinchehi Dharab 

Dhaehi Dhukh Log 

||

You gather wealth by 

exploiting people.

(ਹੇ ਮੂਰਖ!) ਤੂੂੰ  ਧਨ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ, (ਅਤੇ ਧਨ 

ਿੋੜਨ ਦੇ ਉੱਦਮ ਜਵਚ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦੱੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

38016 889 qyrY kwij n  
Avrw jog]

Thaerai Kaaj N 

Avaraa Jog ||

It is of no use to you; it 

was meant for others.

(ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਧਨ) 

ਤੇਰੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਹੋਰਨਾਂ 
(ਦੇ ਵਰਤਣ) ਿੋਗਾ ਰਜਹ 

ਿਾਇਗਾ।
38017 889 kir AhMkwru 

hoie vrqih AMD]

Kar Ahankaar Hoe 

Varathehi Andhh 

||

You practice egotism, 

and act like a blind 

man.

(ਹੇ ਮੂਰਖ! ਇਸ ਧਨ ਦਾ) ਮਾਣ 

ਕਰ ਕੇ (ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 

ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੂੰ  (ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ) ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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38018 889 jm kI jyvVI qU 
AwgY bMD]1]

Jam Kee Jaevarree 

Thoo Aagai 

Bandhh ||1||

In the world hereafter, 

you shall be tied to 

the leash of the 

Messenger of Death. 

||1||

(ਿਦੋਂ) ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਹੀ (ਤੇਰੇ 

ਗਲ ਜਵਚ ਪਈ, ਉਸ ਿਾਹੀ 
ਜਵਚ) ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਤੈਨੂੂੰ  
ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਲੈ ਿਾਣਗੇ, ਤੇ 

ਧਨ ਇਥੇ ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਇਗਾ) 
॥੧॥

38019 889 Cwif ivfwxI 
qwiq mUVy]

Shhaadd 

Viddaanee Thaath 

Moorrae ||

Give up your envy of 

others, you fool!

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ 

ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ।

38020 889 eIhw bsnw rwiq  
mUVy]

Eehaa Basanaa 

Raath Moorrae ||

You only live here for 

a night, you fool!

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ 

(ਪੂੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ) ਰਾਤ-ਮਾਤਿ ਹੀ 
ਵੱਸਣਾ ਹੈ।

38021 889 mwieAw ky mwqy  
qY auiT clnw]

m`wqy Maaeiaa Kae 

Maathae Thai 

Outh Chalanaa ||

You are intoxicated 

with Maya, but you 

must soon arise and 

depart.

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੇ 

ਮੂਰਖ! (ਇਥੋਂ ਆਖ਼ਰ) ਉੱਠ ਕੇ 

ਤੂੂੰ  ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਹੈ,

38022 889 rwic rihE qU  
sMig 
supnw]1]rhwau]

Raach Rehiou 

Thoo Sang 

Supanaa ||1|| 

Rehaao ||

You are totally 

involved in the dream. 

||1||Pause||

(ਪਰ) ਤੂੂੰ  (ਇਸ ਿਗਤ-) ਸੁਪਨੇ 

ਨਾਲ ਰੱੁਝਾ ਜਪਆ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

38023 889 bwl ibvsQw 
bwirku AMD]

ib-vsQw Baal Bivasathhaa 

Baarik Andhh ||

In his childhood, the 

child is blind.

ਬਾਲ ਉਮਰੇ ਿੀਵ ਬੇ-ਸਮਝ 

ਬਾਲਕ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

38024 889 Bir jobin lwgw 
durgMD]

Bhar Joban Laagaa 

Dhuragandhh ||

In the fullness of 

youth, he is involved 

in foul-smelling sins.

ਭਰ-ਿਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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38025 890 iqRqIA ibvsQw  
isMcy mwie]

Thritheea 

Bivasathhaa 

Sinchae Maae ||

In the third stage of 

life, he gathers the 

wealth of Maya.

(ਿਵਾਨੀ ਲੂੰ ਘ ਿਾਣ ਤੇ) ਤੀਿੀ 
ਉਮਰੇ ਮਾਇਆ ਿੋੜਨ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

38026 890 ibriD BieAw  
Coif cilE 
pCuqwie]2]

Biradhh Bhaeiaa 

Shhodd Chaliou 

Pashhuthaae ||2||

And when he grows 

old, he must leave all 

this; he departs 

regretting and 

repenting. ||2||

(ਆਖ਼ਰ ਿਦੋਂ) ਬੱੁਢਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਦਾ (ਿੋੜੀ 
ਹੋਈ ਮਾਇਆ) ਛੱਡ ਕੇ (ਇਥੋਂ) 
ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

38027 890 icrMkwl pweI 
dRülB dyh]

dRü-lB Chirankaal Paaee 

Dhraalabh Dhaeh 

||

After a very long time, 

one obtains this 

precious human body, 

so difficult to obtain.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਬੜੇ ਜਚਰਾਂ ਜਪੱਛੋਂ 
ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

38028 890 nwm ibhUxI hoeI 
Kyh]

Naam Bihoonee 

Hoee Khaeh ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

it is reduced to dust.

ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਰਜਹ ਕੇ 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

38029 890 psU pryq mugD 
qy burI]

Pasoo Paraeth 

Mugadhh Thae 

Buree ||

Worse than a beast, a 

demon or an idiot,

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਮੂਰਖ ਿੀਵ ਦੀ ਇਹ 

ਦੇਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪਰੇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਭੀ ਭੈੜੀ (ਸਮਝੋ)।

38030 890 iqsih n bUJY  
ijin eyh isrI 
]3]

Thisehi N Boojhai 

Jin Eaeh Siree 

||3||

Is that one who does 

not understand who 

created him. ||3||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਇਸ ਦੀ) 
ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੩॥
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38031 890 suix krqwr 
goivMd gopwl]

Sun Karathaar 

Govindh Gopaal ||

Listen, O Creator Lord, 

Lord of the Universe, 

Lord of the World,

ਿੀਵ ਜਵਚਾਰੇ ਕੀਹ ਕਰਨ? ਹੇ 

ਕਰਤਾਰ! ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੋ 

ਗੋਪਾਲ!

38032 890 dIn dieAwl  
sdw ikrpwl]

Dheen Dhaeiaal 

Sadhaa Kirapaal ||

Merciful to the meek, 

forever compassionate

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਦੇ 

ਸੋਮੇ!

38033 890 qumih Cfwvhu  
Cutkih bMD]

Thumehi 

Shhaddaavahu 

Shhuttakehi 

Bandhh ||

If You emancipate the 

human, then his bonds 

are broken.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਟੱੁਟ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।

38034 890 bKis imlwvhu  
nwnk jg 
AMD]4]12]23]

j`g Bakhas Milaavahu 

Naanak Jag Andhh 

||4||12||23||

O Nanak, the people 

of world are blind; 

please, Lord, forgive 

them, and unite them 

with Yourself. 

||4||12||23||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਇਸ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜੀ 
ਰੱਖ ॥੪॥੧੨॥੨੩॥

38035 890 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38036 890 kir sMjogu bnweI 
kwiC]

Kar Sanjog 

Banaaee Kaashh ||

Joining the elements 

together, the robe of 

the body is fashioned.

(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜਾ 
ਮਾਪ ਕਤਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਆਜਦਕ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ) ਜਮਲਾਪ 

(ਦਾ ਅਵਸਰ) ਬਣਾ ਕੇ (ਜਿੂੰ ਦ 

ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ-ਚੋਲੀ) ਕੱਛ 

ਕੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ।
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38037 890 iqsu sMig rihE  
ieAwnw rwic]

This Sang Rehiou 

Eiaanaa Raach ||

The ignorant fool is 

engrossed in it.

ਉਸ (ਸਰੀਰ-ਚੋਲੀ) ਨਾਲ ਬੇ-

ਸਮਝ ਿੀਵ ਪਰਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

38038 890 pRiqpwrY inq 
swir smwrY]

Prathipaarai Nith 

Saar Samaarai ||

He cherishes it, and 

constantly takes care 

of it.

ਸਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਦਾ 
ਪੋਸਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ 
ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

38039 890 AMq kI bwr aUiT 
isDwrY]1]

Anth Kee Baar 

Ooth Sidhhaarai 

||1||

But at the very last 

moment, he must 

arise and depart. ||1||

ਅੂੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਿੀਵ (ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਉੱਠ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

38040 890 nwm ibnw sBu 
JUTu prwnI]

Naam Binaa Sabh 

Jhooth Paraanee 

||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

everything is false, O 

mortal.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਡੂੰਬਰ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ।

38041 890 goivd Bjn ibnu  
Avr sMig rwqy  
qy siB mwieAw 
mUTu 
prwnI]1]rhwau]

Govidh Bhajan Bin 

Avar Sang Raathae 

Thae Sabh 

Maaeiaa Mooth 

Paraanee ||1|| 

Rehaao ||

Those who do not 

vibrate and meditate 

on the Lord of the 

Universe, but instead 

are imbued with other 

things, - all those 

mortals are plundered 

by Maya. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਠੱਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38042 890 qIrQ nwie n 
auqris mYlu]

n@wie[auqr-is Theerathh Naae N 

Outharas Mail ||

Bathing at sacred 

shrines of pilgrimage, 

filth is not washed off.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਇਹ) ਮੈਲ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਉਤਰੇਗੀ।
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38043 890 krm Drm siB  
haumY PYlu]

Karam Dhharam 

Sabh Houmai Fail 

||

Religious rituals are all 

just egotistical displays.

(ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ 

ਇਹ) ਸਾਰੇ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ) 

ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਹੀ ਹੈ।

38044 890 lok pcwrY giq  
nhI hoie]

Lok Pachaarai 

Gath Nehee Hoe ||

By pleasing and 

appeasing people, no 

one is saved.

(ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ 

ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 
ਧਾਰਜਮਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਇਆਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
38045 890 nwm ibhUxy  

clsih roie]2]
cls-ih Naam Bihoonae 

Chalasehi Roe 

||2||

Without the Naam, 

they shall depart 

weeping. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਸਭ ਿੀਵ (ਇਥੋਂ) ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹੀ 
ਿਾਣਗੇ ॥੨॥

38046 890 ibnu hir nwm n 
tUtis ptl]

ptl:polw bolo Bin Har Naam N 

Ttoottas Pattal ||

Without the Lord's 

Name, the screen is 

not torn away.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ) ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱੁਟੇਗਾ।

38047 890 soDy swsqR 
isimRiq sgl]

ism-i Riq Sodhhae Saasathr 

Simrith Sagal ||

I have studied all the 

Shaastras and 

Simritees.

ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਿ ਅਤੇ 

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਜਵਚਾਜਰਆਂ ਭੀ 
(ਇਹ ਪੜਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ)।

38048 890 so nwmu jpY ijsu 
Awip jpwey]

So Naam Japai Jis 

Aap Japaaeae ||

He alone chants the 

Naam, whom the Lord 

Himself inspires to 

chant.

ਪਰ ਉਹੀ ਬੂੰਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਲਈ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ।
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38049 890 sgl Plw sy 
sUiK smwey]3]

Sagal Falaa Sae 

Sookh Samaaeae 

||3||

He obtains all fruits 

and rewards, and 

merges in peace. ||3||

(ਜਿਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ) 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ (ਸਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

38050 890 rwKnhwry rwKhu 
Awip]

Raakhanehaarae 

Raakhahu Aap ||

O Savior Lord, please 

save me!

ਹੇ ਸਭ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈਂ।

38051 890 sgl suKw pRB 
qumrY hwiQ]

Sagal Sukhaa 

Prabh Thumarai 

Haathh ||

All peace and comforts 

are in Your Hand, God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥ ਜਵਚ ਹਨ।

38052 890 ijqu lwvih iqqu 
lwgh suAwmI]

Jith Laavehi Thith 

Laageh Suaamee 

||

Whatever you attach 

me to, to that I am 

attached, O my Lord 

and Master.

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਕੂੰਮ 

ਜਵਚ (ਸਾਨੂੂੰ ) ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ 
ਉਸੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ।

38053 890 nwnk swihbu 
AMqrjwmI]4]13
]24]

Naanak Saahib 

Antharajaamee 

||4||13||24||

O Nanak, the Lord is 

the Inner-knower, the 

Searcher of hearts. 

||4||13||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੪॥੧੩॥੨੪॥

38054 890 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:
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38055 890 jo ikCu krY soeI 
suKu jwnw]

Jo Kishh Karai 

Soee Sukh Jaanaa 

||

Whatever He does 

makes me happy.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

38056 890 mnu AsmJu  
swDsMig 
pqIAwnw]

pqI-Awnw:polw bolo[ 
A-smJu

Man Asamajh 

Saadhhasang 

Patheeaanaa ||

The ignorant mind is 

encouraged, in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਉਸ ਦਾ (ਪਜਹਲਾ) ਅੂੰਞਾਣ ਮਨ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਗੱਝ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

38057 890 foln qy cUkw  
ThrwieAw]

Ddolan Thae 

Chookaa 

Theharaaeiaa ||

Now, it does not 

waver at all; it has 

become stable and 

steady.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟਕਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲਣ ਤੋਂ 
ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

38058 890 siq mwih ly 
siq 
smwieAw]1]

s`iq Sath Maahi Lae 

Sath Samaaeiaa 

||1||

Receiving Truth, it is 

merged in the True 

Lord. ||1||

ਅਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

38059 890 dUKu gieAw sBu 
rogu gieAw]

Dhookh Gaeiaa 

Sabh Rog Gaeiaa 

||

Pain is gone, and all 

illness is gone.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਸਾਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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38060 890 pRB kI AwigAw 
mn mih mwnI  
mhwpurK kw sMgu 
BieAw]1]rhwau
]

Prabh Kee Aagiaa 

Man Mehi 

Maanee Mehaa 

Purakh Kaa Sang 

Bhaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

I have accepted the 

Will of God in my 

mind, associating with 

the Great Person, the 

Guru. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਨ ਜਵਚ ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38061 890 sgl pivqR srb 
inrmlw]

Sagal Pavithr 

Sarab Niramalaa ||

All is pure; all is 

immaculate.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ ਪਜਵੱਤਰ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਜਨਰਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
38062 890 jo vrqwey soeI 

Blw]

Jo Varathaaeae 

Soee Bhalaa ||

Whatever exists is 

good.

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹੀ ਉਹੀ ਕੂੰਮ 

ਭਲਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ।
38063 890 jh rwKY soeI 

mukiq Qwnu]

Jeh Raakhai Soee 

Mukath Thhaan ||

Wherever He keeps 

me, that is the place of 

liberation for me.

(ਗੁਰੂ) ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਥਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

38064 890 jo jpwey soeI 
nwmu]2]

Jo Japaaeae Soee 

Naam ||2||

Whatever He makes 

me chant, is His Name. 

||2||

ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਸਦਾ ਿਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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38065 890 ATsiT qIrQ  
jh swD pg 
Drih]

Athasath 

Theerathh Jeh 

Saadhh Pag 

Dhharehi ||

That is the sixty-eight 

sacred shrines of 

pilgrimage, where the 

Holy place their feet,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ 

ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ) ਪੈਰ ਧਰਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਥਾਂ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ 

ਸਮਝੋ,

38066 890 qh bYkuMTu jh 
nwmu aucrih]

Theh Baikunth Jeh 

Naam Oucharehi 

||

And that is heaven, 

where the Naam is 

chanted.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿੱਥੇ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਥਾਂ ਸੱਚਖੂੰਡ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
38067 890 srb AnMd jb 

drsnu pweIAY]

Sarab Anandh Jab 

Dharasan Paaeeai 

||

All bliss comes, when 

one obtains the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan.

ਿਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

38068 890 rwm guxw inq 
inq hir 
gweIAY]3]

Raam Gunaa Nith 

Nith Har Gaaeeai 

||3||

I sing continuously, 

continually, the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||3||

(ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ) 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ 
ਸਕੀਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਗਾਈ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੩॥

38069 890 Awpy Git Git 
rihAw ibAwip]

Aapae Ghatt Ghatt 

Rehiaa Biaap ||

The Lord Himself is 

pervading in each and 

every heart.

(ਹੇ ਭਾਈ!) (ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

38070 890 dieAwl purK  
prgt prqwp]

Dhaeiaal Purakh 

Paragatt 

Parathaap ||

The glory of the 

Merciful Lord is 

radiant and manifest.

ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦਾ ਤੇਿ-ਪਰਤਾਪ ਪਿਤੱਖ (ਹਰ 

ਥਾਂ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ)।
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38071 890 kpt Kulwny BRm 
nwTy dUry]

Kapatt Khulaanae 

Bhram Naathae 

Dhoorae ||

The shutters are 

opened, and doubts 

have run away.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ 

ਦੇ) ਜਕਵਾੜ ਖੁਲਹ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ, 

ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਭੱਿ 

ਗਏ ਹਨ,

38072 890 nwnk kau gur 
Byty 
pUry]4]14]25]

Naanak Ko Gur 

Bhaettae Poorae 

||4||14||25||

Nanak has met with 

the Perfect Guru. 

||4||14||25||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਿੀ ਜਮਲ ਪਏ ਹਨ 

॥੪॥੧੪॥੨੫॥

38073 890 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38074 890 koit jwp qwp 
ibsRwm]

Kott Jaap Thaap 

Bisraam ||

Millions of 

meditations and 

austerities rest in him,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਕਿੋੜਾਂ ਿਪਾਂ ਤਪਾਂ 
(ਦਾ ਿਲ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

38075 890 iriD buiD isiD 
surigAwn]

(surigAwn)sRySt,bRhmig
Awn

Ridhh Budhh 

Sidhh Sur Giaan ||

Along with wealth, 

wisdom, miraculous 

spiritual powers and 

angelic spiritual insight.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਵਾਲੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਬੱੁਧੀ (ਉੱਚੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ) ਉਹ ਜਰੱਧੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ (ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ),

38076 890 Aink rUp rMg 
Bog rsY]

Anik Roop Rang 

Bhog Rasai ||

He enjoys the various 

shows and forms, 

pleasures and 

delicacies;

ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਰੂੰਗਾਂ 
ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ,
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38077 890 gurmuiK nwmu  
inmK irdY 
vsY]1]

Guramukh Naam 

Nimakh Ridhai 

Vasai ||1||

The Naam, the Name 

of the Lord, dwells 

within the heart of the 

Gurmukh. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਅੱਖ ਦੇ ਿੋਰ 

ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

38078 890 hir ky nwm kI 
vifAweI]

Har Kae Naam Kee 

Vaddiaaee ||

Such is the glorious 

greatness of the Name 

of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ (ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੀ)

38079 890 kImiq khxu n 
jweI]1]rhwau]

Keemath Kehan N 

Jaaee ||1|| 

Rehaao ||

Its value cannot be 

described. 

||1||Pause||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਮੱੁਲ ਪਾਇਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

38080 890 sUrbIr DIrj 
miq pUrw]

Soorabeer 

Dhheeraj Math 

Pooraa ||

He alone is brave, 

patient and perfectly 

wise;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਸੂਰਮਾ 
ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਹੈ,

38081 891 shj smwiD Duin 
gihr gMBIrw]

Sehaj Samaadhh 

Dhhun Gehir 

Ganbheeraa ||

He is intuitively in 

Samaadhi, profound 

and unfathomable.

ਪੂਰੀ ਅਕਲ ਅਤੇ ਧੀਰਿ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਡੂੂੰ ਘੀ ਲਗਨ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

38082 891 sdw mukqu qw ky 
pUry kwm]

Sadhaa Mukath 

Thaa Kae Poorae 

Kaam ||

He is liberated forever 

and all his affairs are 

perfectly resolved;

ਸਦਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

38083 891 jw kY irdY vsY 
hir nwm]2]

Jaa Kai Ridhai 

Vasai Har Naam 

||2||

The Lord's Name 

abides within his 

heart. ||2||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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38084 891 sgl sUK AwnMd 
Arog]

Sagal Sookh 

Aanandh Arog ||

He is totally peaceful, 

blissful and healthy;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ (ਮਾਨਸਕ) ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

38085 891 smdrsI pUrn 
inrjog]

(inrjog)bMdn 
rihq[sm-drsI

Samadharasee 

Pooran Nirajog ||

He looks upon all 

impartially, and is 

perfectly detached.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ) 

ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ

38086 891 Awie n jwie  
folY kq nwhI]

Aae N Jaae Ddolai 

Kath Naahee ||

He does not come and 

go, and he never 

wavers;

ਉਹ ਜਕਤੇ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਕਤੇ 

ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ,

38087 891 jw kY nwmu bsY 
mn mwhI]3]

Jaa Kai Naam 

Basai Man 

Maahee ||3||

The Naam abides in 

his mind. ||3||

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

38088 891 dIn dieAwl 
guopwl goivMd]

guopwl:hoVy AONkV 
ivckwrlI Avwj bolo

Dheen Dhaeiaal 

Guopaal Govindh 

||

God is Merciful to the 

meek; He is the Lord 

of the World, the Lord 

of the Universe.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

38089 891 gurmuiK jpIAY  
auqrY icMd]

Guramukh Japeeai 

Outharai Chindh ||

The Gurmukh 

meditates on Him, and 

his worries are gone.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿਪਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ) ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

38090 891 nwnk kau guir 
dIAw nwmu]

Naanak Ko Gur 

Dheeaa Naam ||

The Guru has blessed 

Nanak with the Naam;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ, 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਟਜਹਲ (ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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38091 891 sMqn kI thl  
sMq kw 
kwmu]4]15]26]

Santhan Kee 

Ttehal Santh Kaa 

Kaam 

||4||15||26||

He serves the Saints, 

and works for the 

Saints. ||4||15||26||

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਹੀ) 
ਗੁਰੂ ਦਾ (ਦੱਜਸਆ) ਕੂੰਮ ਹੈ 

॥੪॥੧੫॥੨੬॥

38092 891 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38093 891 bIj mMqRü hir 
kIrqnu gwau]

Beej Manthra Har 

Keerathan Gaao ||

Sing the Kirtan of the 

Lord's Praises and the 

Beej Mantra the Seed 

Mantra.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ (ਦਾ ਗੀਤ) ਗਾਇਆ 

ਕਰੋ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਕਰਨ ਦਾ) ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਮੂੰਤਿ ਹੈ।
38094 891 AwgY imlI  

inQwvy Qwau]

Aagai Milee 

Nithhaavae 

Thhaao ||

Even the homeless 

find a home in the 

world hereafter.

(ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਜਨਆਸਰੇ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਆਸਰਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

38095 891 gur pUry kI 
crxI lwgu]

Gur Poorae Kee 

Charanee Laag ||

Fall at the feet of the 

Perfect Guru;

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਤੇ ਜਪਆ ਰਹੁ,

38096 891 jnm jnm kw 
soieAw jwgu ]1]

Janam Janam Kaa 

Soeiaa Jaag ||1||

You have slept for so 

many incarnations - 

wake up! ||1||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਤੋਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ ਤੂੂੰ  ਿਾਗ 

ਪਏਗਂਾ ॥੧॥

38097 891 hir hir jwpu 
jplw]

Har Har Jaap 

Japalaa ||

Chant the Chant of the 

Lord's Name, Har, Har.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ ਿਾਪ 

ਿਜਪਆ,
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38098 891 gur ikrpw qy 
ihrdY vwsY  
Baujlu pwir 
prlw]1]rhwau]

Gur Kirapaa Thae 

Hiradhai Vaasai 

Bhoujal Paar 

Paralaa ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Grace, it 

shall be enshrined 

within your heart, and 

you shall cross over 

the terrifying world-

ocean. ||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38099 891 nwmu inDwnu  
iDAwie mn 
Atl]

A-tl Naam Nidhhaan 

Dhhiaae Man Attal 

||

Meditate on the 

eternal treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord, O mind,

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਕਦੇ ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹੁ,

38100 891 qw CUtih mwieAw 
ky ptl]

Thaa Shhoottehi 

Maaeiaa Kae 

Pattal ||

And then, the screen 

of Maya shall be torn 

away.

ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਦੇ ਪੜਦੇ ਪਾਟਣਗੇ।

38101 891 gur kw sbdu  
AMimRq rsu pIau]

Gur Kaa Sabadh 

Anmrith Ras Peeo 

||

Drink in the Ambrosial 

Nectar of the Guru's 

Shabad,

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪੀਂਦਾ ਰਹੁ,

38102 891 qw qyrw hoie 
inrml jIau]2]

Thaa Thaeraa Hoe 

Niramal Jeeo ||2||

And then your soul 

shall be rendered 

immaculate and pure. 

||2||

ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਜਵੱਤਿ 
ਹੋਵੇਗੀ ॥੨॥

38103 891 soDq soDq soiD 
bIcwrw]

Sodhhath 

Sodhhath Sodhh 

Beechaaraa ||

Searching, searching, 

searching, I have 

realized

ਹੇ ਮਨ! ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜਵਚਾਰ 

ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜਸੱਟਾ ਕੱਜਢਆ 

ਹੈ,
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38104 891 ibnu hir Bgiq  
nhI Cutkwrw]

Bin Har Bhagath 

Nehee 

Shhuttakaaraa ||

That without 

devotional worship of 

the Lord, no one is 

saved.

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

38105 891 so hir Bjnu swD 
kY sMig]

So Har Bhajan 

Saadhh Kai Sang ||

So vibrate, and 

meditate on that Lord 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy;

ਪਿਭੂ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

38106 891 mnu qnu rwpY hir 
kY rMig]3]

Man Than Raapai 

Har Kai Rang ||3||

Your mind and body 

shall be imbued with 

love for the Lord. 

||3||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ) ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
38107 891 Coif isAwxp  

bhu cqurweI]

Shhodd Siaanap 

Bahu Chathuraaee 

||

Renounce all your 

cleverness and trickery.

ਹੇ ਮਨ! (ਆਪਣੀ) ਜਸਆਣਪ 

ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇ।

38108 891 mn ibnu hir 
nwvY jwie n 
kweI]

Man Bin Har 

Naavai Jaae N 

Kaaee ||

O mind, without the 

Lord's Name, there is 

no place of rest.

(ਜਿਵੇਂ ਿਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਇਂ 

ਜਵਚ ਪਾਣੀ ਿੀਊਰਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ), ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਿਾਲਾ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
38109 891 dieAw DwrI 

goivd guosweI]

Dhaeiaa Dhhaaree 

Govidh Guosaaee 

||

The Lord of the 

Universe, the Lord of 

the World, has taken 

pity on me.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ 
ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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38110 891 hir hir nwnk  
tyk 
itkweI]4]16]2
7]

Har Har Naanak 

Ttaek Ttikaaee 

||4||16||27||

Nanak seeks the 

protection and 

support of the Lord, 

Har, Har. 

||4||16||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੬॥੨੭॥

38111 891 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38112 891 sMq kY sMig rwm 
rMg kyl]

Santh Kai Sang 

Raam Rang Kael ||

In the Saints' 

Congregation play 

joyfully with the Lord

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਜਡਆ ਕਰ,

38113 891 AwgY jm isau 
hoie n myl]

Aagai Jam Sio Hoe 

N Mael ||

And you will not have 

to meet the 

Messenger of Death 

hereafter.

ਅਗਾਂਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  
ਿਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।

38114 891 AhMbuiD kw 
BieAw ibnws]

AhM-buiD Ahanbudhh Kaa 

Bhaeiaa Binaas ||

Your egotistical 

intellect shall be 

dispelled,

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਉੱਦਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ) ਹਉਮੈ 

ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

38115 891 durmiq hoeI  
sglI nws]1]

Dhuramath Hoee 

Sagalee Naas ||1||

And your evil-

mindedness will be 

totally taken away. 

||1||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਖੋਟੀ ਮਜਤ 

ਸਾਰੀ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

38116 891 rwm nwm gux 
gwie pMifq]

Raam Naam Gun 

Gaae Panddith ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord's 

Name, O Pandit.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਿਜਪਆ ਕਰ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਇਆ 

ਕਰ,
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38117 891 krm kWf 
AhMkwru n kwjY  
kusl syqI Gir 
jwih 
pMifq]1]rhwau]

AhM-kwru Karam Kaandd 

Ahankaar N Kaajai 

Kusal Saethee 

Ghar Jaahi 

Panddith ||1|| 

Rehaao ||

Religious rituals and 

egotism are of no use 

at all. You shall go 

home with happiness, 

O Pandit. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਆਜਦਕ ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਜਸਲਜਸਲੇ ਦਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਵੇਗਾ। (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਤੂੂੰ  
ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ (ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ 

ਕਰਦਾ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ 

ਅਸਲ) ਘਰ ਜਵਚ ਿਾ 
ਪਹੁੂੰਚੇਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38118 891 hir kw jsu iniD  
lIAw lwB]

Har Kaa Jas Nidhh 

Leeaa Laabh ||

I have earned the 

profit, the wealth of 

the Lord's praise.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ 

ਜਲਆ,

38119 891 pUrn Bey mnorQ 
swB]

Pooran Bheae 

Manorathh Saabh 

||

All my hopes have 

been fulfilled.

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ 

ਗਏ,

38120 891 duKu nwTw suKu 
Gr mih 
AwieAw]

Dhukh Naathaa 

Sukh Ghar Mehi 

Aaeiaa ||

Pain has left me, and 

peace has come to my 

home.

ਉਸ ਦਾ (ਸਾਰਾ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਸੁਖ ਆ ਵੱਜਸਆ,

38121 891 sMq pRswid kmlu 
ibgswieAw]2]

Santh Prasaadh 

Kamal Bigasaaeiaa 

||2||

By the Grace of the 

Saints, my heart-lotus 

blossoms forth. ||2||

ਸੂੰਤ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਜਖੜ ਜਪਆ ॥੨॥
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38122 891 nwm rqnu ijin 
pwieAw dwnu]

Naam Rathan Jin 

Paaeiaa Dhaan ||

One who is blessed 

with the gift of the 

jewel of the Name,

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਤੂੂੰ  ਿਿਮਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਦਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ,

38123 891 iqsu jn hoey  
sgl inDwn]

This Jan Hoeae 

Sagal Nidhhaan ||

Obtains all treasures. ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਨੋ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਜਮਲ ਗਏ।

38124 891 sMqoKu AwieAw  
min pUrw pwie]

Santhokh Aaeiaa 

Man Pooraa Paae 

||

His mind becomes 

content, finding the 

Perfect Lord.

ਮਨ ਜਵਚ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ।
38125 891 iPir iPir mwgn 

kwhy jwie]3]

Fir Fir Maagan 

Kaahae Jaae ||3||

Why should he ever go 

begging again? ||3||

ਜਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ (ਿਿਮਾਨਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਜਕਉਂ ਮੂੰਗਣ ਿਾਇਗਾ? 

॥੩॥

38126 891 hir kI kQw 
sunq pivq]

Har Kee Kathhaa 

Sunath Pavith ||

Hearing the Lord's 

sermon, he becomes 

pure and holy.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਸੁਣਜਦਆਂ (ਿੀਵਨ) ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

38127 891 ijhvw bkq  
pweI giq miq]

bk-q:polw bolo Jihavaa Bakath 

Paaee Gath Math 

||

Chanting it with his 

tongue, he finds the 

way to salvation.

ਿੀਭ ਨਾਲ ਉਚਾਰਜਦਆਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ 

(ਸੁਚੱਿੀ) ਅਕਲ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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38128 891 so prvwxu ijsu 
irdY vsweI]

So Paravaan Jis 

Ridhai Vasaaee ||

He alone is approved, 

who enshrines the 

Lord within his heart.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ) ਵਸਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਕਬੂਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
38129 891 nwnk qy jn 

aUqm 
BweI]4]17]28
]

Naanak Thae Jan 

Ootham Bhaaee 

||4||17||28||

Nanak: such a humble 

being is exalted, O 

Siblings of Destiny. 

||4||17||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਭਾਈ! 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧੭॥੨੮॥

38130 891 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38131 891 ghu kir pkrI  
n AweI hwiQ]

Gahu Kar Pakaree 

N Aaee Haathh ||

No matter how hard 

you try to grab it, it 

does not come into 

your hands.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ ) ਬੜੇ ਜਧਆਨ 

ਨਾਲ ਭੀ ਿਜੜਆ, ਉਸ ਦੇ ਭੀ 
ਹੱਥ ਜਵਚ ਨਾਹ ਆਈ।

38132 891 pRIiq krI cwlI 
nhI swiQ]

Preeth Karee 

Chaalee Nehee 

Saathh ||

No matter how much 

you may love it, it 

does not go along with 

you.

ਜਿਸ ਨੇ (ਇਸ ਨਾਲ) ਬੜਾ 
ਜਪਆਰ ਭੀ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਭੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਤੁਰੀ 
(ਸਾਥ ਨਾਹ ਜਨਬਾਹ ਸਕੀ)।

38133 891 khu nwnk jau 
iqAwig deI]

Kahu Naanak Jo 

Thiaag Dhee ||

Says Nanak, when you 

abandon it,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਮਨੋਂ ) ਛੱਡ 

ਜਦੱਤਾ,
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38134 891 qb Eh crxI 
Awie peI ]1]

Thab Ouh 

Charanee Aae Pee 

||1||

Then it comes and falls 

at your feet. ||1||

ਤਦੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਪੈ ਗਈ ॥੧॥

38135 891 suix sMqhu  
inrml bIcwr]

Sun Santhahu 

Niramal Beechaar 

||

Listen, O Saints: this is 

the pure philosophy.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ 

ਜਵਚਾਰ ਸੁਣੋ-
38136 891 rwm nwm ibnu 

giq nhI kweI  
guru pUrw Bytq 
auDwr]1]rhwau]

Raam Naam Bin 

Gath Nehee Kaaee 

Gur Pooraa 

Bhaettath 

Oudhhaar ||1|| 

Rehaao ||

Without the Lord's 

Name, there is no 

salvation. Meeting 

with the Perfect Guru, 

one is saved. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਰਤਾ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, (ਪਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਜਲਆਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਕੇ) ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38137 892 jb aus kau koeI 
dyvY mwnu]

Jab Ous Ko Koee 

Dhaevai Maan ||

When someone tries 

to appease her,

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ (ਮਾਇਆ) ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ (ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ)

38138 892 qb Awps aUpir  
rKY gumwnu]

Thab Aapas Oopar 

Rakhai Gumaan ||

Then she takes pride 

in herself.

ਤਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਬੜਾ 
ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਰੱੁਸ ਰੱੁਸ ਕੇ 

ਨੱਸ ਿਾਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦੀ 
ਹੈ)।

38139 892 jb aus kau koeI 
min prhrY]

Jab Ous Ko Koee 

Man Pareharai ||

But when someone 

puts her out of his 

thoughts,

ਪਰ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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38140 892 qb Eh syvik  
syvw krY]2]

Thab Ouh Saevak 

Saevaa Karai ||2||

Then she serves him 

like a slave. ||2||

ਤਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ 

ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

38141 892 muiK byrwvY AMiq 
TgwvY]

Mukh Baeraavai 

Anth Thagaavai ||

She seems to please, 

but in the end, she 

deceives.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਉਹ ਮਾਇਆ 

ਹਰੇਕ ਪਿਾਣੀ ਨੂੂੰ ) ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਪਰਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਧੋਖਾ 
ਦੇ ਿਾਂਦੀ ਹੈ;

38142 892 iekqu Taur Eh 
khI n smwvY]

(khI)ikqy[ khIN, ie`k-
qu

Eikath Thour Ouh 

Kehee N Samaavai 

||

She does not remain 

in any one place.

ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਜਟਕਦੀ।

38143 892 auin mohy bhuqy 
bRhmMf]

Oun Mohae 

Bahuthae 

Brehamandd ||

She has bewitched a 

great many worlds.

ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ (ਦੇ ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
38144 892 rwm jnI kInI 

KMf KMf]3]

Raam Janee 

Keenee Khandd 

Khandd ||3||

The Lord's humble 

servants cut her apart 

into pieces. ||3||

ਪਰ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ (ਉਸ ਦੇ ਮੋਹ 

ਨੂੂੰ ) ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੩॥

38145 892 jo mwgY so BUKw 
rhY]

Jo Maagai So 

Bhookhaa Rehai ||

Whoever begs from 

her remains hungry.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੂੰਗ 

ਹੀ) ਮੂੰਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਨਹੀਂ ਰੱਿਦਾ (ਉਸ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦੀ)।

38146 892 iesu sMig rwcY su 
kCU n lhY]

Eis Sang Raachai S 

Kashhoo N Lehai ||

Whoever is infatuated 

with her obtains 

nothing.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਮਾਇਆ 

(ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਧਨ ਜਵਚੋਂ) ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।
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38147 892 iesih iqAwig  
sqsMgiq krY]

Eisehi Thiaag 

Sathasangath 

Karai ||

But one who 

renounces her, and 

joins the Society of the 

Saints,

ਇਸ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ) ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਭਜਲਆਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,

38148 892 vfBwgI nwnk  
Ehu 
qrY]4]18]29]

Vaddabhaagee 

Naanak Ouhu 

Tharai 

||4||18||29||

By great good fortune, 

O Nanak, is saved. 

||4||18||29||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਜਠਲਹਾਂ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੮॥੨੯॥

38149 892 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38150 892 Awqm rwmu srb 
mih pyKu]

Aatham Raam 

Sarab Mehi Paekh 

||

See the Lord, the 

Universal Soul, in all.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

(ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖ।
38151 892 pUrn pUir rihAw  

pRB eyku]

Pooran Poor 

Rehiaa Prabh Eaek 

||

The One God is 

perfect, and all-

pervading.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪੂਰਨ 

ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

38152 892 rqnu Amolu irdy 
mih jwnu]

Rathan Amol 

Ridhae Mehi Jaan 

||

Know that the 

priceless jewel is 

within your own heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਇਕ ਐਸਾ 
ਰਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ 

ਰਤਨ ਤੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ।
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38153 892 ApnI vsqu qU 
Awip pCwnu]1]

Apanee Vasath 

Thoo Aap 

Pashhaan ||1||

Realize that your 

essence is within your 

own self. ||1||

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 

ਜਬਗਾਨੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ) ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ 
ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ॥੧॥

38154 892 pI AMimRqu sMqn 
prswid]

Pee Anmrith 

Santhan 

Parasaadh ||

Drink in the Ambrosial 

Nectar, by the Grace 

of the Saints.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ, ਤੇ) 

ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਆ ਕਰ।

38155 892 vfyBwg hovih 
qau pweIAY ibnu 
ijhvw ikAw 
jwxY 
suAwdu]1]rhwau]

Vaddae Bhaag 

Hovehi Tho 

Paaeeai Bin 

Jihavaa Kiaa Jaanai 

Suaadh ||1|| 

Rehaao ||

One who is blessed 

with high destiny, 

obtains it. Without a 

tongue, how can one 

know the taste? 

||1||Pause||

ਪਰ ਇਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਵੱਡੇ 

ਭਾਗ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਿਪਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

(ਇਸ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ) ਕੀਹ 

ਸੁਆਦ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

38156 892 AT ds byd suny 
kh forw]

ds:polw 
bolo[(forw)boLw, khikvyN

Ath Dhas Baedh 

Sunae Keh Ddoraa 

||

How can a deaf person 

listen to the eighteen 

Puraanas and the 

Vedas?

(ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ!) ਬੋਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਚਾਰ ਵੇਦ 

ਜਕਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

38157 892 koit pRgws n 
idsY AMDyrw]

Kott Pragaas N 

Dhisai Andhhaeraa 

||

The blind man cannot 

see even a million 

lights.

ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕਿੋੜਾਂ ਸੂਰਿਾਂ ਦਾ 
ਭੀ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

38158 892 psU prIiq Gws 
sMig rcY]

Pasoo Pareeth 

Ghaas Sang Rachai 

||

The beast loves grass, 

and remains attached 

to it.

ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਘਾਹ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਘਾਹ ਨਾਲ ਹੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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38159 892 ijsu nhI buJwvY  
so ikqu ibiD 
buJY]2]

bu`JwvY[bu`JY Jis Nehee 

Bujhaavai So Kith 

Bidhh Bujhai ||2||

One who has not been 

taught - how can he 

understand? ||2||

(ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਬੋਲਾ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦੀ, ਤੇ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਮਝ ਨਾਹ 

ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਉਹ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੨॥

38160 892 jwnxhwru rihAw 
pRBu jwin]

Jaananehaar 

Rehiaa Prabh Jaan 

||

God, the Knower, 

knows all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

38161 892 Eiq poiq Bgqn 
sMgwin]

Outh Poth 

Bhagathan 

Sangaan ||

He is with His 

devotees, through and 

through.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਉਂ 

ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ।

38162 892 ibgis ibgis  
Apunw pRBu 
gwvih]

ibg-is Bigas Bigas 

Apunaa Prabh 

Gaavehi ||

Those who sing God's 

Praises with joy and 

delight,

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਹੋ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਨੂੂੰ  ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

38163 892 nwnk iqn jm 
nyiV n 
Awvih]3]19]3
0]

Naanak Thin Jam 

Naerr N Aavehi 

||3||19||30||

O Nanak - the 

Messenger of Death 

does not even 

approach them. 

||3||19||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਮ-ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 

॥੩॥੧੯॥੩੦॥
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38164 892 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38165 892 dIno nwmu kIE 
pivqu]

Dheeno Naam 

Keeou Pavith ||

Blessing me with His 

Name, He has purified 

and sanctified me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਦੇ 

ਜਦੱਤਾ, (ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ) 

ਪਜਵੱਤਰ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ।
38166 892 hir Dnu rwis  

inrws ieh ibqu]
ib`q Har Dhhan Raas 

Niraas Eih Bith ||

The Lord's wealth is 

my capital. False hope 

has left me; this is my 

wealth.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ) ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਧਨ ਸਰਮਾਇਆ (ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ, 

ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ) ਇਹ ਧਨ (ਵੇਖ 

ਕੇ), ਉਹ (ਇਸ ਵਲੋਂ) ਉਪਰਾਮ-

ਜਚੱਤ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
38167 892 kwtI bMiD hir 

syvw lwey]

Kaattee Bandhh 

Har Saevaa Laaeae 

||

Breaking my bonds, 

the Lord has linked me 

to His service.

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਜਵਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ) ਰੁਕਾਵਟ ਕੱਟ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ,

38168 892 hir hir Bgiq  
rwm gux gwey]1]

Har Har Bhagath 

Raam Gun Gaaeae 

||1||

I am a devotee of the 

Lord, Har, Har; I sing 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

38169 892 bwjy Anhd 
bwjw]

Baajae Anehadh 

Baajaa ||

The unstruck sound 

current vibrates and 

resounds.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਇਉਂ ਜਖੜਾਉ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਮਾਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਇੱਕ-ਰਸ ਵਾਿੇ ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ।
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38170 892 rsik rsik gux 
gwvih hir jn  
ApnY gurdyiv 
invwjw 
]1]rhwau]

Rasak Rasak Gun 

Gaavehi Har Jan 

Apanai Guradhaev 

Nivaajaa ||1|| 

Rehaao ||

The Lord's humble 

servants sing His 

Glorious Praises with 

love and delight; they 

are honored by the 

Divine Guru. 

||1||Pause||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ) ਆਪਣੇ 
(ਜਪਆਰੇ) ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਮਹਰ 

ਕੀਤੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬੜੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

38171 892 Awie binE 
pUrblw Bwgu]

Aae Baniou 

Poorabalaa Bhaag 

||

My pre-ordained 

destiny has been 

activated;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਸ ਦਾ 
ਪਜਹਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦਾ ਚੂੰਗਾ ਭਾਗ 

ਜਮਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਆ ਬਣਦਾ 
ਹੈ।

38172 892 jnm jnm kw 
soieAw jwgu]

Janam Janam Kaa 

Soeiaa Jaag ||

I have awakened from 

the sleep of countless 

incarnations.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚੋਂ) ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਦਾ ਸੱੁਤਾ 
ਹੋਇਆ ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

38173 892 geI iglwin  
swD kY sMig]

Gee Gilaan Saadhh 

Kai Sang ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, my aversion is 

gone.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਜਰਹਾਂ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਦੂਜਿਆਂ 

ਵਾਸਤੇ) ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

38174 892 mnu qnu rwqo hir 
kY rMig]2]

Man Than Raatho 

Har Kai Rang ||2||

My mind and body are 

imbued with love for 

the Lord. ||2||

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
38175 892 rwKy rwKnhwr 

dieAwl]

Raakhae 

Raakhanehaar 

Dhaeiaal ||

The Merciful Savior 

Lord has saved me.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਣ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਇਆ ਦੇ 

ਸੋਮੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ,
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38176 892 nw ikCu syvw nw 
ikCu Gwl]

Naa Kishh Saevaa 

Naa Kishh Ghaal ||

I have no service or 

work to my credit.

ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ 
ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਜਮਹਨਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ।

38177 892 kir ikrpw pRiB 
kInI dieAw]

Kar Kirapaa Prabh 

Keenee Dhaeiaa ||

In His Mercy, God has 

taken pity on me;

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ,

38178 892 bUfq duK mih  
kwiF lieAw]3]

Booddath Dhukh 

Mehi Kaadt Laeiaa 

||3||

He lifted me up and 

pulled me out, when I 

was suffering in pain. 

||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਡੱੁਬਦੇ ਨੂੂੰ  
(ਪਿਭੂ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਿੜ ਕੇ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ ॥੩॥

38179 892 suix suix 
aupijE mn mih 
cwau]

Sun Sun Oupajiou 

Man Mehi Chaao 

||

Listening, listening to 

His Praises, joy has 

welled up within my 

mind.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੁਣ ਕੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

(ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ) 
ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ,

38180 892 AwT phr hir 
ky gux gwau]

Aath Pehar Har 

Kae Gun Gaao ||

Twenty-four hours a 

day, I sing the Glorious 

Praises of the Lord.

ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗ 

ਜਪਆ।

38181 892 gwvq gwvq  
prmgiq pweI]

Gaavath Gaavath 

Param Gath Paaee 

||

Singing, singing His 

Praises, I have 

obtained the supreme 

status.

(ਗੁਣ) ਗਾਂਜਦਆਂ ਗਾਂਜਦਆਂ ਉਸ 

ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।
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38182 892 gur pRswid nwnk 
ilv 
lweI]4]20]31
]

Gur Prasaadh 

Naanak Liv Laaee 

||4||20||31||

By Guru's Grace, 

Nanak is lovingly 

focused on the Lord. 

||4||20||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਲਈ 

॥੪॥੨੦॥੩੧॥

38183 892 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38184 892 kaufI bdlY  
iqAwgY rqnu]

Kouddee Badhalai 

Thiaagai Rathan ||

In exchange for a shell, 

he gives up a jewel.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ 

ਰਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਕੌਡੀ ਦੇ ਤੱੁਲ ਹੈ; ਪਰ 

ਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ) ਕੌਡੀ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ (ਕੀਮਤੀ) ਰਤਨ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

38185 892 Coif jwie qwhU 
kw jqnu]

Shhodd Jaae 

Thaahoo Kaa 

Jathan ||

He tries to get what he 

must give up.

ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਾਥ ਛੱਡ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

38186 892 so sMcY jo hoCI 
bwq]

So Sanchai Jo 

Hoshhee Baath ||

He collects those 

things which are 

worthless.

ਉਸੇ (ਮਾਇਆ) ਨੂੂੰ  ਹੀ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਪੱੁਛ-ਪਿਤੀਤ ਥੋੜਹੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ;

38187 892 mwieAw moihAw  
tyFau jwq]1]

Maaeiaa Mohiaa 

Ttaedto Jaath 

||1||

Enticed by Maya, he 

takes the crooked 

path. ||1||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ (ਸਾਕਤ) ਆਕੜ 

ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

38188 892 ABwgy qY lwj 
nwhI]

Abhaagae Thai 

Laaj Naahee ||

You unfortunate man - 

have you no shame?

ਹੇ ਬਦ-ਨਸੀਬ (ਸਾਕਤ)! ਤੈਨੂੂੰ  
(ਕਦੇ ਇਹ) ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ,
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38189 892 suKswgr pUrn 
prmysru hir n 
cyiqE mn 
mwhI]1]rhwau]

Sukh Saagar 

Pooran 

Paramaesar Har N 

Chaethiou Man 

Maahee ||1|| 

Rehaao ||

You do not remember 

in your mind the 

ocean of peace, the 

perfect Transcendent 

Lord God. 

||1||Pause||

ਜਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38190 892 AMimRqu kaurw  
ibiKAw mITI]

Anmrith Kouraa 

Bikhiaa Meethee 

||

Nectar seems bitter to 

you, and poison is 

sweet.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
38191 892 swkq kI ibiD  

nYnhu fITI]

Saakath Kee Bidhh 

Nainahu Ddeethee 

||

Such is your condition, 

you faithless cynic, 

which I have seen with 

my own eyes.

ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
(ਇਹ ਭੈੜੀ) ਹਾਲਤ (ਅਸਾਂ) 
ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ।

38192 892 kUiV kpit 
AhMkwir rIJwnw]

Koorr Kapatt 

Ahankaar 

Reejhaanaa ||

You are fond of 

falsehood, fraud and 

egotism.

(ਸਾਕਤ ਸਦਾ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥ ਜਵਚ, ਠੱਗੀ (ਕਰਨ) 

ਜਵਚ ਅਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

38193 893 nwmu sunq jnu 
ibCUA fswnw]2]

(jnu)mwno[ ib`CUA Naam Sunath Jan 

Bishhooa 

Ddasaanaa ||2||

If you hear the Naam, 

the Name of the Lord, 

you feel like you have 

been stung by a 

scorpion. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਜਦਆਂ 

ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਠੂੂੰ ਹਾਂ ਡੂੰਗ ਮਾਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

38194 893 mwieAw kwrix  
sd hI JUrY]

Maaeiaa Kaaran 

Sadh Hee Jhoorai 

||

You continually yearn 

for Maya,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ 
ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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38195 893 min muiK kbih  
n ausqiq krY]

Man Mukh Kabehi 

N Ousathath Karai 

||

And you never chant 

the Lord's Praises with 

your mouth.

ਇਹ ਕਦੇ ਭੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

38196 893 inrBau inrMkwr 
dwqwru]

Nirabho Nirankaar 

Dhaathaar ||

The Lord is fearless 

and formless; He is the 

Great Giver.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਦਾ ਡਰ-ਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ,

38197 893 iqsu isau pRIiq  
n krY gvwru]3]

This Sio Preeth N 

Karai Gavaar ||3||

But you do not love 

Him, you fool! ||3||

ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਰਖ ਸਾਕਤ 

ਕਦੇ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ॥੩॥

38198 893 sB swhw isir 
swcw swhu]

Sabh Saahaa Sir 

Saachaa Saahu ||

God, the True King, is 

above the heads of all 

kings.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਭ ਸਭ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈਂ,
38199 893 vymuhqwju pUrw 

pwiqswhu]

Vaemuhathaaj 

Pooraa 

Paathisaahu ||

He is the independent, 

perfect Lord King.

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ।
38200 893 moh mgn  

lpitE BRm 
igrh]

Moh Magan 

Lapattiou Bhram 

Gireh ||

People are intoxicated 

by emotional 

attachment, entangled 

in doubt and family 

life.

(ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿੀਵ ਸਦਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ) ਮੋਹ ਜਵਚ ਡੱੁਬਾ 
ਹੋਇਆ (ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ) ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਗੂੰਢ 

ਬੱਝੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
38201 893 nwnk qrIAY  

qyrI imhr 
]4]21]32]

Naanak Thareeai 

Thaeree Mihar 

||4||21||32||

Nanak: they are saved 

only by Your Mercy, 

Lord. ||4||21||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ- ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) 
ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੧॥੩੨॥
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38202 893 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38203 893 rYix idnsu jpau 
hir nwau]

Rain Dhinas Japo 

Har Naao ||

Night and day, I chant 

the Lord's Name.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਕਰਪਾ ਕਰ) ਮੈਂ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ,

38204 893 AwgY drgh 
pwvau Qwau]

Aagai Dharageh 

Paavo Thhaao ||

Hereafter, I shall 

obtain a seat in the 

Court of the Lord.

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਵਾਂ।
38205 893 sdw AnMdu n 

hovI sogu]

Sadhaa Anandh N 

Hovee Sog ||

I am in bliss forever; I 

have no sorrow.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ;
38206 893 kbhU n ibAwpY  

haumY rogu]1]

Kabehoo N Biaapai 

Houmai Rog ||1||

The disease of ego 

never afflicts me. 

||1||

ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਕਦੇ ਉਸ ਉਤੇ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

38207 893 Kojhu sMqhu hir 
bRhmigAwnI]

Khojahu Santhahu 

Har Breham 

Giaanee ||

O Saints of the Lord, 

seek out those who 

know God.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਿ ਕਰਦੇ 

ਰਹੋ।
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38208 893 ibsmn ibsm 
Bey ibsmwdw  
prmgiq pwvih  
hir ismir 
prwnI]1]rhwau]

Bisaman Bisam 

Bheae 

Bisamaadhaa 

Param Gath 

Paavehi Har Simar 

Paraanee ||1|| 

Rehaao ||

You shall be 

wonderstruck with 

wonder at the 

wonderful Lord; 

meditate in 

remembrance on the 

Lord, O mortal, and 

obtain the supreme 

status. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! (ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੁ; 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਅਸਚਰਿ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਬਣ ਿਾਇਗੀ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਏਗਂਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38209 893 gin imin dyKhu  
sgl bIcwir]

Gan Min 

Dhaekhahu Sagal 

Beechaar ||

Calculating, 

measuring, and 

thinking in every way,

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸਾਰੇ ਗਹੁ ਨਾਲ 

ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ 

ਲਵ,ੋ

38210 893 nwm ibnw ko skY 
n qwir]

Naam Binaa Ko 

Sakai N Thaar ||

See that without the 

Naam, no one can be 

carried across.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘਾ ਸਕਦਾ।

38211 893 sgl aupwv n 
cwlih sMig]

Sagal Oupaav N 

Chaalehi Sang ||

Of all your efforts, 

none will go along 

with you.

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਹੀਲੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੇ (ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)।

38212 893 Bvjlu qrIAY  
pRB kY rMig ]2]

Bhavajal Thareeai 

Prabh Kai Rang 

||2||

You can cross over the 

terrifying world-ocean 

only through the love 

of God. ||2||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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38213 893 dyhI Doie n 
auqrY mYlu]

Dhaehee Dhhoe N 

Outharai Mail ||

By merely washing the 

body, one's filth is not 

removed.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਤੀਰਥ ਆਜਦਕਾਂ 
ਤੇ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਧੋਜਤਆਂ (ਮਨ ਦੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ,

38214 893 haumY ibAwpY  
duibDw PYlu]

Houmai Biaapai 

Dhubidhhaa Fail ||

Afflicted by egotism, 

duality only increases.

(ਸਗੋਂ ਇਹ) ਹਉਮੈ ਆਪਣਾ 
ਦਬਾਉ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ (ਜਕ ਮੈਂ 
ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ 

ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋਣ 

ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਮਨੱੁਖ ਪਖੂੰਡੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

38215 893 hir hir AauKDu  
jo jnu Kwie]

Har Har 

Aoukhadhh Jo Jan 

Khaae ||

That humble being 

who takes the 

medicine of the Name 

of the Lord, Har, Har

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,

38216 893 qw kw rogu sgl 
imit jwie]3]

Thaa Kaa Rog 

Sagal Mitt Jaae 

||3||

- all his diseases are 

eradicated. ||3||

ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ (ਮਾਨਸਕ) ਰੋਗ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

38217 893 kir ikrpw  
pwrbRhm 
dieAwl]

d-ieAwl Kar Kirapaa 

Paarabreham 

Dhaeiaal ||

Take pity on me, O 

merciful, Supreme 

Lord God;

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ 

ਘਰ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ।

38218 893 mn qy kbhu n 
ibsru guopwl]

guopwl dy gou:hoVy AONkV 
ivckwrlI Avwj bolo

Man Thae Kabahu 

N Bisar Guopaal ||

Let me never forget 

the Lord of the World 

from my mind.

ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ 

ਭੀ ਨਾਹ ਜਵੱਸਰ।
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38219 893 qyry dws kI hovw 
DUir]

Thaerae Dhaas 

Kee Hovaa Dhhoor 

||

Let me be the dust of 

the feet of Your slaves;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਜਣਆ ਰਹਾਂ-

38220 893 nwnk kI pRB 
srDw 
pUir]4]22]33
]

Naanak Kee Prabh 

Saradhhaa Poor 

||4||22||33||

O God, please fulfill 

Nanak's hope. 

||4||22||33||

ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ 
ਕਰ ॥੪॥੨੨॥੩੩॥

38221 893 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38222 893 qyrI srix pUry 
gurdyv]

Thaeree Saran 

Poorae Guradhaev 

||

You are my Protection, 

O perfect Divine Guru.

ਹੇ ਸਰਬ-ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।
38223 893 quDu ibnu dUjw  

nwhI koie]

Thudhh Bin 

Dhoojaa Naahee 

Koe ||

There is no other than 

You.

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

(ਸਹਾਈ) ਨਹੀਂ (ਜਦੱਸਦਾ)।

38224 893 qU smrQu pUrn 
pwrbRhmu]

Thoo Samarathh 

Pooran 

Paarabreham ||

You are all-powerful, 

O perfect Supreme 

Lord God.

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਂ।
38225 893 so iDAwey pUrw 

ijsu krmu]1]

So Dhhiaaeae 

Pooraa Jis Karam 

||1||

He alone meditates on 

You, whose karma is 

perfect. ||1||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਜਧਆਨ ਧਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੇਰੀ 
ਪੂਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ ॥੧॥

38226 893 qrx qwrx pRB 
qyro nwau]

Tharan Thaaran 

Prabh Thaero 

Naao ||

You Name, God, is the 

boat to carry us across.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣ ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ।
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38227 893 eykw srix ghI  
mn myrY quDu ibnu 
dUjw nwhI 
Twau]1]rhwau]

Eaekaa Saran 

Gehee Man 

Maerai Thudhh 

Bin Dhoojaa 

Naahee Thaao 

||1|| Rehaao ||

My mind has grasped 

Your protection alone. 

Other than You, I have 

no place of rest at all. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਇਕ ਤੇਰੀ ਹੀ ਓਟ 

ਲਈ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ (ਆਸਰੇ ਵਾਲੀ) 
ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

38228 893 jip jip jIvw  
qyrw nwau]

Jap Jap Jeevaa 

Thaeraa Naao ||

Chanting, meditating 

on Your Name, I live,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਮੈਂ (ਇਥੇ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ,
38229 893 AwgY drgh 

pwvau Twau]

Aagai Dharageh 

Paavo Thaao ||

And hereafter, I will 

obtain a seat in the 

Court of the Lord.

ਅਗਾਂਹ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਮੈਂ 
(ਜਟਕਣ ਿੋਗਾ) ਥਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਾਂਗਾ।
38230 893 dUKu AMDyrw mn qy 

jwie]

Dhookh 

Andhhaeraa Man 

Thae Jaae ||

Pain and darkness are 

gone from my mind;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ 
ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਤੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

38231 893 durmiq ibnsY  
rwcY hir 
nwie]2]

Dhuramath 

Binasai Raachai 

Har Naae ||2||

My evil-mindedness is 

dispelled, and I am 

absorbed in the Lord's 

Name. ||2||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਭੈੜੀ ਮਜਤ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥

38232 893 crnkml isau 
lwgI pRIiq]

Charan Kamal Sio 

Laagee Preeth ||

I have enshrined love 

for the Lord's lotus 

feet.

(ਹੇ ਭਾਈ!) (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਬਣ ਿਾਣਾ-
38233 893 gur pUry kI  

inrml rIiq]

Gur Poorae Kee 

Niramal Reeth ||

The lifestyle of the 

Perfect Guru is 

immaculate and pure.

(ਇਹੋ ਹੀ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ-ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ।
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38234 893 Bau Bwgw inrBau 
min bsY]

Bho Bhaagaa 

Nirabho Man 

Basai ||

My fear has run away, 

and the fearless Lord 

dwells within my mind.

ਡਰ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਹਰੇਕ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

38235 893 AMimRq nwm rsnw 
inq jpY]3]

Anmrith Naam 

Rasanaa Nith Japai 

||3||

My tongue continually 

chants the Ambrosial 

Naam, the Name of 

the Lord. ||3||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਨਿੱਤ ਿਪਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

38236 893 koit jnm ky 
kwty Pwhy]

Kott Janam Kae 

Kaattae Faahae ||

The nooses of millions 

of incarnations are cut 

away.

(ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪਜਹਲੇ ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
38237 893 pwieAw lwBu  

scw Dnu lwhy ]

Paaeiaa Laabh 

Sachaa Dhhan 

Laahae ||

I have obtained the 

profit of the true 

wealth.

(ਿੀਵ ਇਥੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਜਰ-

ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਧਨ-ਨਫ਼ਾ 
ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

38238 893 qoit n AwvY  
AKut BMfwr]

Thott N Aavai 

Akhutt Bhanddaar 

||

This treasure is 

inexhaustible; it will 

never run out.

(ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਦੇ) ਕਦੇ ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਭਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਜਵਚ) ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
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38239 893 nwnk Bgq 
sohih hir duAwr 
]4]23 ]34]

soh-ih Naanak Bhagath 

Sohehi Har Dhuaar 

||4||23||34||

O Nanak, the devotees 

look beautiful in the 

Court of the Lord. 

||4||23||34||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ 
ਪਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥੨੩॥੩੪॥

38240 893 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38241 893 rqn jvyhr nwm] Rathan Javaehar 

Naam ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is a jewel, 

a ruby.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ (ਹੀ) ਰਤਨ ਤੇ 

ਿਵਾਹਰਾਤ ਹਨ,

38242 893 squ sMqoKu 
igAwn]

Sath Santhokh 

Giaan ||

It brings Truth, 

contentment and 

spiritual wisdom.

ਉਸ ਜਵਚ ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਤੇ ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।
38243 893 sUK shj dieAw 

kw poqw]
(po~qw)Kjwnw[poqw: 
ksky

Sookh Sehaj 

Dhaeiaa Kaa 

Pothaa ||

The Lord entrusts the 

treasures of peace,

ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਹੈ।

38244 893 hir Bgqw hvwlY 
hoqw ]1]

Har Bhagathaa 

Havaalai Hothaa 

||1||

Intuition and kindness 

to His devotees. ||1||

ਪਰ ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥
38245 893 myry rwm ko 

BMfwru]

Maerae Raam Ko 

Bhanddaar ||

This is the treasure of 

my Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ )
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38246 893 Kwq Kric kCu 
qoit n AwvY AMqu 
nhI hir 
pwrwvwru]1]rhw
au]

Khaath Kharach 

Kashh Thott N 

Aavai Anth Nehee 

Har Paaraavaar 

||1|| Rehaao ||

Consuming and 

expending it, it is 

never used up. The 

Lord has no end or 

limitation. 

||1||Pause||

ਆਪ ਵਰਤਜਦਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਵੂੰ ਡਜਦਆਂ (ਉਸ ਜਵਚ) ਕਮੀ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ 
ਦਾ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38247 893 kIrqnu inrmolk 
hIrw]

Keerathan 

Niramolak Heeraa 

||

The Kirtan of the 

Lord's Praise is a 

priceless diamond.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਉਸ ਦਾ) ਕੀਰਤਨ ਇਕ 

ਅਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।
38248 893 AwnMd guxI 

ghIrw]

Aanandh Gunee 

Geheeraa ||

It is the ocean of bliss 

and virtue.

(ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੁੂੰ ਦਰ-

ਪਿਭੂ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

(ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

38249 893 Anhd bwxI 
pUMjI]

Anehadh Baanee 

Poonjee ||

In the Word of the 

Guru's Bani is the 

wealth of the unstruck 

sound current.

(ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ) ਇੱਕ-ਰਸ ਿਾਰੀ 
ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਰੌ (ਉਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਲਈ) ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ।

38250 893 sMqn hiQ rwKI 
kUMjI]2]

Santhan Hathh 

Raakhee Koonjee 

||2||

The Saints hold the 

key to it in their 

hands. ||2||

(ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ) ਕੁੂੰ ਿੀ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੨॥
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38251 894 suMn smwiD guPw  
qh Awsnu]

Sunn Samaadhh 

Gufaa Theh Aasan 

||

They sit there, in the 

cave of deep 

Samaadhi;

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ) ਉਥੇ ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਮਾਇਕ ਿੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, 
(ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂੰਦਿਾਂ ਦੇ ਥਾਂ 
ਉਸ ਜਹਰਦੇ-) ਗੁਫ਼ਾ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

38252 894 kyvl bRhm pUrn 
qh bwsnu]

Kaeval Breham 

Pooran Theh 

Baasan ||

The unique, perfect 

Lord God dwells there.

ਉਸ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ 

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

38253 894 Bgq sMig pRBu 
gosit krq]

Bhagath Sang 

Prabh Gosatt 

Karath ||

God holds 

conversations with His 

devotees.

(ਜਿਸ ਭਗਤ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਗਟ ਹੋ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ) ਭਗਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਾਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

38254 894 qh hrK n sog  
n jnm n 
mrq]3]

Theh Harakh N 

Sog N Janam N 

Marath ||3||

There is no pleasure or 

pain, no birth or death 

there. ||3||

ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ 
ਿਨਮ-ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਡਰ) 

ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੩॥

38255 894 kir ikrpw ijsu 
Awip idvwieAw]

Kar Kirapaa Jis Aap 

Dhivaaeiaa ||

One whom the Lord 

Himself blesses with 

His Mercy,

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਇਹ ਧਨ ਜਦਵਾਇਆ ਹੈ,
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38256 894 swDsMig iqin 
hir Dnu pwieAw]

Saadhhasang Thin 

Har Dhhan 

Paaeiaa ||

Obtains the Lord's 

wealth in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

(ਜਸਰਫ਼) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਲੱਭਾ ਹੈ।

38257 894 dieAwl purK 
nwnk Ardwis]

Dhaeiaal Purakh 

Naanak Aradhaas 

||

Nanak prays to the 

merciful Primal Lord;

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ! (ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ) ਨਾਨਕ 

ਦੀ ਭੀ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ,

38258 894 hir myrI vrqix  
hir myrI rwis 
]4]24]35]

Har Maeree 

Varathan Har 

Maeree Raas 

||4||24||35||

The Lord is my 

merchandise, and the 

Lord is my capital. 

||4||24||35||

ਜਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਬਜਣਆ ਰਹੇ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ 
ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਬਣੀ ਰਹੇ 

॥੪॥੨੪॥੩੫॥

38259 894 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38260 894 mihmw n jwnih 
byd]

Mehimaa N 

Jaanehi Baedh ||

The Vedas do not 

know His greatness.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ-

ਇਹ ਗੱਲ (ਚਾਰੇ) ਵੇਦ (ਭੀ) 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ।

38261 894 bRhmy nhI jwnih 
Byd]

Brehamae Nehee 

Jaanehi Bhaedh ||

Brahma does not 

know His mystery.

ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਹਮਾ ਭੀ (ਉਸ ਦੇ) 

ਜਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ।

38262 894 Avqwr n jwnih 
AMqu]

Avathaar N 

Jaanehi Anth ||

Incarnated beings do 

not know His limit.

ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਭੀ ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ।
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38263 894 prmysru 
pwrbRhm 
byAMqu]1]

Paramaesar 

Paarabreham 

Baeanth ||1||

The Transcendent 

Lord, the Supreme 

Lord God, is infinite. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮੇਸਰ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ॥੧॥

38264 894 ApnI giq Awip 
jwnY]

Apanee Gath Aap 

Jaanai ||

Only He Himself knows 

His own state.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ-ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
38265 894 suix suix Avr 

vKwnY]1]rhwau]

Sun Sun Avar 

Vakhaanai ||1|| 

Rehaao ||

Others speak of Him 

only by hearsay. 

||1||Pause||

(ਿੀਵ) ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ 

ਕੇ ਹੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ) 

ਜਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38266 894 sMkrw nhI 
jwnih Byv]

Sankaraa Nehee 

Jaanehi Bhaev ||

Shiva does not know 

His mystery.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅਨੇਕਾਂ ਜਸ਼ਵ ਿੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ,

38267 894 Kojq hwry dyv] Khojath Haarae 

Dhaev ||

The gods gave grown 

weary of searching for 

Him.

ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੋਿ 

ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ।

38268 894 dyvIAw nhI jwnY 
mrm]

dyvIAW Dhaeveeaa Nehee 

Jaanai Maram ||

The goddesses do not 

know His mystery.

ਦੇਵੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਭੀ ਕੋਈ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀ।

38269 894 sB aUpir AlK 
pwrbRhm]2]

A-lK Sabh Oopar Alakh 

Paarabreham 

||2||

Above all is the 

unseen, Supreme Lord 

God. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ 
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ 

ਦਾ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥

38270 894 ApnY rMig krqw 
kyl]

Apanai Rang 

Karathaa Kael ||

The Creator Lord plays 

His own plays.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣੀ ਮੌਿ ਜਵਚ (ਿਗਤ ਦੇ 

ਸਾਰੇ) ਕੌਤਕ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,
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38271 894 Awip ibCorY Awpy 
myl]

Aap Bishhorai 

Aapae Mael ||

He Himself separates, 

and He Himself unites.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) ਜਵਛੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।
38272 894 ieik Brmy ieik 

BgqI lwey]

Eik Bharamae Eik 

Bhagathee Laaeae 

||

Some wander around, 

while others are linked 

to His devotional 

worship.

ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
38273 894 Apxw kIAw  

Awip jxwey]3]

Apanaa Keeaa Aap 

Janaaeae ||3||

By His actions, He 

makes Himself known. 

||3||

(ਇਹ ਿਗਤ ਉਸ ਦਾ) ਆਪਣਾ 
ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ) ਆਪ ਹੀ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

38274 894 sMqn kI suix 
swcI swKI]

Santhan Kee Sun 

Saachee Saakhee 

||

Listen to the true story 

of the Saints.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਬਾਰੇ 

ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣ।

38275 894 so bolih jo 
pyKih AwKI]

So Bolehi Jo 

Paekhehi Aakhee 

||

They speak only of 

what they see with 

their eyes.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਿੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

38276 894 nhI lypu iqsu 
puMin n pwip]

Nehee Laep This 

Punn N Paap ||

He is not involved with 

virtue or vice.

(ਸੂੰਤ ਿਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ) 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤੇ ਨਾਹ 

ਜਕਸੇ ਪੁੂੰ ਨ ਨੇ ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਪਾਪ 

ਨੇ (ਕਦੇ ਆਪਣਾ) ਪਿਭਾਵ 

ਪਾਇਆ ਹੈ।
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38277 894 nwnk kw pRBu  
Awpy 
Awip]4]25]36
]

Naanak Kaa Prabh 

Aapae Aap 

||4||25||36||

Nanak's God is Himself 

all-in-all. 

||4||25||36||

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ ਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ) 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ 

॥੪॥੨੫॥੩੬॥

38278 894 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38279 894 ikChU kwju n 
kIE jwin]

Kishhehoo Kaaj N 

Keeou Jaan ||

I have not tried to do 

anything through 

knowledge.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੀ (ਚੂੰਗਾ) 
ਕੂੰਮ ਜਮਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

38280 894 suriq miq nwhI 
ikCu igAwin]

Surath Math 

Naahee Kishh 

Giaan ||

I have no knowledge, 

intelligence or spiritual 

wisdom.

ਜਗਆਨ-ਚਰਚਾ ਜਵਚ ਭੀ ਮੇਰੀ 
ਸੁਰਤ ਮੇਰੀ ਮਜਤ ਨਹੀਂ 
ਜਟਕਦੀ।

38281 894 jwp qwp sIl 
nhI Drm]

Jaap Thaap Seel 

Nehee Dhharam ||

I have not practiced 

chanting, deep 

meditation, humility 

or righteousness.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਪਾਂ ਤਪਾਂ ਸੀਲ-

ਧਰਮ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ।

38282 894 ikCU n jwnau  
kYsw krm]1]

Kishhoo N Jaano 

Kaisaa Karam 

||1||

I know nothing of such 

good karma. ||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਕ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਜਕਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
38283 894 Twkur pRIqm pRB 

myry]

Thaakur Preetham 

Prabh Maerae ||

O my Beloved God, my 

Lord and Master,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਠਾਕੁਰ!
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38284 894 quJ ibnu dUjw 
Avru n koeI  
BUlh cUkh pRB 
qyry]1]rhwau]

Thujh Bin Dhoojaa 

Avar N Koee 

Bhooleh Chookeh 

Prabh Thaerae 

||1|| Rehaao ||

There is none other 

than You. Even though 

I wander and make 

mistakes, I am still 

Yours, God. 

||1||Pause||

ਿ ੇਅਸੀਂ ਭੁੱ ਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿ ੇ

ਅਸੀਂ (ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝਦੇ 

ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭੀ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਹਾਂ, ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38285 894 iriD n buiD n 
isiD pRgwsu]

Ridhh N Budhh N 

Sidhh Pragaas ||

I have no wealth, no 

intelligence, no 

miraculous spiritual 

powers; I am not 

enlightened.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਕਰਾਮਾਤੀ 
ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ 

ਪਿਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

38286 894 ibKY ibAwiD ky 
gwv mih bwsu]

Bikhai Biaadhh 

Kae Gaav Mehi 

Baas ||

I dwell in the village of 

corruption and 

sickness.

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਸ 

ਸਰੀਰ-ਜਪੂੰ ਡ ਜਵਚ ਮੇਰਾ ਵਸੇਬਾ 
ਹੈ।

38287 894 krxhwr myry pRB 
eyk]

Karanehaar 

Maerae Prabh 

Eaek ||

O my One Creator 

Lord God,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ!

38288 894 nwm qyry kI mn 
mih tyk]2]

Naam Thaerae 

Kee Man Mehi 

Ttaek ||2||

Your Name is the 

support of my mind. 

||2||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ॥੨॥

38289 894 suix suix jIvau  
min iehu ibsRwmu]

Sun Sun Jeevo 

Man Eihu Bisraam 

||

Hearing, hearing Your 

Name, I live; this is my 

mind's consolation.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਸੁਣ 

ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਜਸਰਫ਼) ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਹੈ

38290 894 pwp KMfn pRB 
qyro nwmu]

Paap Khanddan 

Prabh Thaero 

Naam ||

Your Name, God, is 

the Destroyer of sins.

ਜਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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38291 894 qU Agnqu jIA 
kw dwqw]

A-gnqu Thoo Aganath 

Jeea Kaa Dhaathaa 

||

You, O Limitless Lord, 

are the Giver of the 

soul.

ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਗਣੀਆਂ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਿੂੰ ਦ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

38292 894 ijsih jxwvih  
iqin qU jwqw]3]

Jisehi Janaavehi 

Thin Thoo Jaathaa 

||3||

He alone knows You, 

unto whom You reveal 

Yourself. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਿਾਣ ਪਛਾਣ ਪਾਈ ਹੈ 

॥੩॥

38293 894 jo aupwieE iqsu 
qyrI Aws]

Jo Oupaaeiou This 

Thaeree Aas ||

Whoever has been 

created, rests his 

hopes in You.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
(ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) ਹੀ ਆਸ ਹੈ।

38294 894 sgl ArwDih 
pRB guxqws]

Sagal Araadhhehi 

Prabh Gunathaas 

||

All worship and adore 

You, God, O treasure 

of excellence.

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

38295 894 nwnk dws qyrY 
kurbwxu]

Naanak Dhaas 

Thaerai Kurabaan 

||

Slave Nanak is a 

sacrifice to You.

ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

38296 894 byAMq swihbu myrw 
imhrvwxu]4]26
]37]

Baeanth Saahib 

Maeraa 

Miharavaan 

||4||26||37||

My merciful Lord and 

Master is infinite. 

||4||26||37||

(ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ-) ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
॥੪॥੨੬॥੩੭॥

38297 894 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:
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38298 894 rwKnhwr 
dieAwl]

Raakhanehaar 

Dhaeiaal ||

The Savior Lord is 

merciful.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਹੈ।

38299 894 koit Bv KMfy  
inmK iKAwl]

Kott Bhav 

Khanddae Nimakh 

Khiaal ||

Millions of 

incarnations are 

eradicated in an 

instant, contemplating 

the Lord.

ਿ ੇਅੱਖ ਿਰਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮ ਦੇ 

ਗੇੜ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

38300 894 sgl ArwDih 
jMq]

Sagal Araadhhehi 

Janth ||

All beings worship and 

adore Him.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਉਸੇ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।

38301 894 imlIAY pRB gur 
imil mMq]1]

Mileeai Prabh Gur 

Mil Manth ||1||

Receiving the Guru's 

Mantra, one meets 

God. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

38302 894 jIAn ko dwqw  
myrw pRBu]

Jeean Ko 

Dhaathaa Maeraa 

Prabh ||

My God is the Giver of 

souls.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

38303 894 pUrn prmysur 
suAwmI Git Git 
rwqw myrw 
pRBu]1]rhwau]

Pooran 

Paramaesur 

Suaamee Ghatt 

Ghatt Raathaa 

Maeraa Prabh 

||1|| Rehaao ||

The Perfect 

Transcendent Lord 

Master, my God, 

imbues each and 

every heart. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸਰ 

ਪਿਭੂ ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਰਜਮਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38304 894 qw kI ghI mn 
Et]

Thaa Kee Gehee 

Man Outt ||

My mind has grasped 

His Support.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ 

ਜਲਆ,
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38305 894 bMDn qy hoeI Cot] Bandhhan Thae 

Hoee Shhott ||

My bonds have been 

shattered.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ।

38306 894 ihrdY jip 
prmwnMd]

Hiradhai Jap 

Paramaanandh ||

Within my heart, I 

meditate on the Lord, 

the embodiment of 

supreme bliss.

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੁਖ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਿਪ ਕੇ-

38307 894 mn mwih Bey 
AnMd]2]

Man Maahi Bheae 

Anandh ||2||

My mind is filled with 

ecstasy. ||2||

ਮਨ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਬਣ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥

38308 894 qwrx qrx hir 
srx]

Thaaran Tharan 

Har Saran ||

The Lord's Sanctuary is 

the boat to carry us 

across.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਸਰਾ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ।

38309 894 jIvn rUp hir 
crx]

Jeevan Roop Har 

Charan ||

The Lord's Feet are the 

embodiment of life 

itself.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

38310 895 sMqn ky pRwx 
ADwr]

Santhan Kae Praan 

Adhhaar ||

They are the Support 

of the breath of life of 

the Saints.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,

38311 895 aUcy qy aUc 
Apwr]3]

Oochae Thae 

Ooch Apaar ||3||

God is infinite, the 

highest of the high. 

||3||

ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ ॥੩॥

38312 895 su miq swru ijqu 
hir ismrIjY]

ism-rIjY S Math Saar Jith 

Har Simareejai ||

That mind is excellent 

and sublime, which 

meditates in 

remembrance on the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਮਜਤ ਗਿਜਹਣ 

ਕਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕੇ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7798 Published: March 06/ 2014



38313 895 kir ikrpw ijsu 
Awpy dIjY]

Kar Kirapaa Jis 

Aapae Dheejai ||

In His Mercy, the Lord 

Himself bestows it.

(ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਅਜਿਹੀ 
ਮਜਤ ਗਿਜਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ 

ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
38314 895 sUK shj AwnMd 

hir nwau]

Sookh Sehaj 

Aanandh Har Naao 

||

Peace, intuitive poise 

and bliss are found in 

the Lord's Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਆਨੂੰ ਦ 

(ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ)।

38315 895 nwnk jipAw  
gur imil 
nwau]4]27]38
]

Naanak Japiaa Gur 

Mil Naao 

||4||27||38||

Meeting with the 

Guru, Nanak chants 

the Name. 

||4||27||38||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਨੇ) ਇਹ 

ਨਾਮ (ਿਜਪਆ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ ਿਜਪਆ ਹੈ 

॥੪॥੨੭॥੩੮॥

38316 895 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38317 895 sgl isAwnp 
Cwif]

Sagal Siaanap 

Shhaadd ||

Abandon all your 

clever tricks.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ 

ਜਖ਼ਆਲ ਛੱਡ ਦੇਹ ਜਕ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) 

ਤੂੂੰ  ਬੜਾ ਜਸਆਣਾ ਹੈਂ,

38318 895 kir syvw syvk 
swij]

Kar Saevaa Saevak 

Saaj ||

Become His servant, 

and serve Him.

ਸੇਵਕ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਸੇਵਾ ਕਜਰਆ 

ਕਰ।
38319 895 Apnw Awpu sgl 

imtwie]

Apanaa Aap Sagal 

Mittaae ||

Totally erase your self-

conceit.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ) ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7799 Published: March 06/ 2014



38320 895 mn icMdy syeI 
Pl pwie]1]

Man Chindhae 

Saeee Fal Paae 

||1||

You shall obtain the 

fruits of your mind's 

desires. ||1||

ਉਹੀ ਮਨ ਦੇ ਜਚਤਵੇ ਹੋਏ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

38321 895 hohu swvDwn  
Apuny gur isau]

Hohu 

Saavadhhaan 

Apunae Gur Sio ||

Be awake and aware 

with your Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਵਲ, ਪੂਰਾ ਜਧਆਨ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰ,

38322 895 Awsw mnsw pUrn 
hovY pwvih sgl 
inDwn gur 
isau]1]rhwau]

Aasaa Manasaa 

Pooran Hovai 

Paavehi Sagal 

Nidhhaan Gur Sio 

||1|| Rehaao ||

Your hopes and 

desires shall be 

fulfilled, and you shall 

obtain all treasures 

from the Guru. 

||1||Pause||

ਤੇਰੀ (ਹਰੇਕ) ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਇਗੀ, ਤੇਰਾ (ਹਰੇਕ) ਮਨ 

ਦਾ ਿੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਾਇਗਾ। 
ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਂਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38323 895 dUjw nhI jwnY 
koie]

Dhoojaa Nehee 

Jaanai Koe ||

Let no one think that 

God and Guru are 

separate.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  (ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ) 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ।

38324 895 sqguru inrMjnu 
soie]

Sathagur Niranjan 

Soe ||

The True Guru is the 

Immaculate Lord.

ਗੁਰੂ ਉਸ ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ 

ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

38325 895 mwnuK kw kir 
rUpu n jwnu]

Maanukh Kaa Kar 

Roop N Jaan ||

Do not believe that He 

is a mere human being;

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ ) ਜਨਰਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਾਹ ਸਮਝ 

ਰੱਖ।
38326 895 imlI inmwny 

mwnu]2]

Milee Nimaanae 

Maan ||2||

He gives honor to the 

dishonored. ||2||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿ ੋ(ਆਪਣੀ 
ਜਸਆਣਪ ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
38327 895 gur kI hir tyk 

itkwie]

Gur Kee Har Ttaek 

Ttikaae ||

Hold tight to the 

Support of the Guru, 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਹੀ ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ ਿੜ,
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38328 895 Avr Awsw sB 
lwih]

Avar Aasaa Sabh 

Laahi ||

Give up all other 

hopes.

ਹੋਰ (ਆਸਜਰਆਂ ਦੀਆਂ) ਸਭ 

ਆਸਾਂ (ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਹ।
38329 895 hir kw nwmu mwgu 

inDwnu]
mWgu Har Kaa Naam 

Maag Nidhhaan ||

Ask for the treasure of 

the Name of the Lord,

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਮੂੰ ਜਗਆ ਕਰ,

38330 895 qw drgh pwvih 
mwnu]3]

dr-gh Thaa Dharageh 

Paavehi Maan 

||3||

And then you shall be 

honored in the Court 

of the Lord. ||3||

ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰੇਂਗਾ ॥੩॥

38331 895 gur kw bcnu 
jip mMqu]

Gur Kaa Bachan 

Jap Manth ||

Chant the Mantra of 

the Guru's Word.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਮੂੰਤਿ (ਸਦਾ) ਿਜਪਆ 

ਕਰ,

38332 895 eyhw Bgiq swr 
qqu]

q`qu Eaehaa Bhagath 

Saar Thath ||

This is the essence of 

true devotional 

worship.

ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ 
ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ।

38333 895 siqgur Bey 
dieAwl]

Sathigur Bheae 

Dhaeiaal ||

When the True Guru 

becomes merciful,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

38334 895 nwnk dws 
inhwl]4]28]3
9]

Naanak Dhaas 

Nihaal 

||4||28||39||

Slave Nanak is 

enraptured. 

||4||28||39||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਦਾਸ ਸਦਾ 
ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੨੮॥੩੯॥

38335 895 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38336 895 hovY soeI Bl 
mwnu]

Hovai Soee Bhal 

Maan ||

Whatever happens, 

accept that as good.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੋਕੁਝ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਭਲਾ 
ਮੂੰਨ,
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38337 895 Awpnw qij 
AiBmwnu]

Aapanaa Thaj 

Abhimaan ||

Leave your egotistical 

pride behind.

ਆਪਣਾ (ਜਸਆਣਪ ਦਾ) ਮਾਣ 

ਛੱਡ ਦੇਹ।

38338 895 idnu rYin sdw 
gun gwau]

Dhin Rain Sadhaa 

Gun Gaao ||

Day and night, 

continually sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ;

38339 895 pUrn eyhI 
suAwau]1]

Pooran Eaehee 

Suaao ||1||

This is the perfect 

purpose of human life. 

||1||

ਬੱਸ! ਇਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਿੀਵਨ-

ਮਨੋਰਥ ॥੧॥

38340 895 AwnMd kir sMq 
hir jip]

Aanandh Kar 

Santh Har Jap ||

Meditate on the Lord, 

O Saints, and be in 

bliss.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ) ਸੂੰਤ-

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ ਤੇ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

(ਸਦਾ) ਮਾਣ।
38341 895 Cwif isAwnp 

bhu cqurweI gur 
kw jip mMqu 
inrml]1]rhwau
]

Shhaadd Siaanap 

Bahu Chathuraaee 

Gur Kaa Jap 

Manth Niramal 

||1|| Rehaao ||

Renounce your 

cleverness and all your 

tricks. Chant the 

Immaculate Chant of 

the Guru's Mantra. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਜਵੱਤਰ ਸ਼ਬਦ-ਮੂੰਤਿ 
ਿਜਪਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ 

ਛੱਡ ਦੇਹ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ 

ਤੂੂੰ  ਬੜਾ ਜਸਆਣਾ ਤੇ ਚਤੁਰ ਹੈਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38342 895 eyk kI kir Aws 
BIqir]

Eaek Kee Kar Aas 

Bheethar ||

Place the hopes of 

your mind in the One 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
(ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) ਆਸ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ,
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38343 895 inrml jip nwmu 
hir hir]

Niramal Jap Naam 

Har Har ||

Chant the Immaculate 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਜਵੱਤਰ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਿਪਦਾ ਰਹੁ।

38344 895 gur ky crn 
nmskwir]

Gur Kae Charan 

Namasakaar ||

Bow down to the 

Guru's Feet,

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ 
ਜਸਰ ਜਨਵਾਈ ਰੱਖ।

38345 895 Bvjlu auqrih 
pwir]2]

au~qr-ih Bhavajal 

Outharehi Paar 

||2||

And cross over the 

terrifying world-ocean. 

||2||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਤੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਏਗਂਾ ॥੨॥

38346 895 dyvnhwr dwqwr] Dhaevanehaar 

Dhaathaar ||

The Lord God is the 

Great Giver.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਕ) 

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ (ਸਭ 

ਕੁਝ) ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ,

38347 895 AMqu n pwrwvwr] Anth N Paaraavaar 

||

He has no end or 

limitation.

ਉਸ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, 
ਉਸ ਦਾ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

38348 895 jw kY Gir srb 
inDwn]

Jaa Kai Ghar Sarab 

Nidhhaan ||

All treasures are in His 

home.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮੌਿੂਦ ਹਨ,

38349 895 rwKnhwr 
indwn]3]

Raakhanehaar 

Nidhaan ||3||

He will be your Saving 

Grace in the end. ||3||

ਉਹੀ ਆਖ਼ਰ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ 

ਿੋਗਾ ਹੈ ॥੩॥

38350 895 nwnk pwieAw 
eyhu inDwn]

Naanak Paaeiaa 

Eaehu Nidhhaan ||

Nanak has obtained 

this treasure,

ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ,

38351 895 hry hir inrml 
nwm]

Harae Har Niramal 

Naam ||

The immaculate Name 

of the Lord, Har, Har.

ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਪਜਵੱਤਰ ਨਾਮ (ਮਾਨੋ ਧਨ ਹੈ)।
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38352 895 jo jpY iqs kI 
giq hoie]

Jo Japai This Kee 

Gath Hoe ||

Whoever chants it, is 

emancipated.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) 
ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

38353 895 nwnk krim 
prwpiq 
hoie]4]29]40
]

Naanak Karam 

Paraapath Hoe 

||4||29||40||

It is obtained only by 

His Grace. 

||4||29||40||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੯॥੪੦॥

38354 895 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38355 895 dulB dyh svwir] du-lB Dhulabh Dhaeh 

Savaar ||

Make this invaluable 

human life fruitful.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਕੇ) ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਸਿਲ ਕਰ ਲੈ ਿੋ ਬੜੀ 
ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

38356 895 jwih n drgh 
hwir]

Jaahi N Dharageh 

Haar ||

You shall not be 

destroyed when you 

go to the Lord's Court.

(ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਇਥੋਂ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦੀ ਬਾਿੀ) ਹਾਰ ਕੇ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਾਏਗਂਾ।

38357 895 hliq pliq quDu 
hoie vifAweI]

Halath Palath 

Thudhh Hoe 

Vaddiaaee ||

In this world and the 

next, you shall obtain 

honor and glory.

ਤੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਅਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਜਮਲੇਗੀ।
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38358 895 AMq kI bylw ley 
CfweI ]1]

Anth Kee Baelaa 

Leae Shhaddaaee 

||1||

At the very last 

moment, He will save 

you. ||1||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਤੈਨੂੂੰ  ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਭੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਛਡਾ ਲਏਗੀ ॥੧॥

38359 895 rwm ky gun gwau] Raam Kae Gun 

Gaao ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰ।

38360 895 hlqu plqu hoih 
dovY suhyly Acrj 
purKu 
iDAwau]1]rhwau
]

A-crj Halath Palath Hohi 

Dhovai Suhaelae 

Acharaj Purakh 

Dhhiaao ||1|| 

Rehaao ||

In both this world and 

the next, you shall be 

embellished with 

beauty, meditating on 

the wondrous Primal 

Lord God. 

||1||Pause||

ਅਚਰਿ-ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰਾ) ਇਹ ਲੋਕ 

(ਅਤੇ ਤੇਰਾ) ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸੁਖੀ 
ਹੋ ਿਾਣਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38361 895 aUTq bYTq hir 
jwpu]

Oothath Baithath 

Har Jaap ||

While standing up and 

sitting down, meditate 

on the Lord,

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਠਜਦਆਂ 

ਬੈਠਜਦਆਂ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ,

38362 895 ibnsY sgl 
sMqwpu]

Binasai Sagal 

Santhaap ||

And all your troubles 

shall depart.

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

38363 895 bYrI siB hovih 
mIq]

Bairee Sabh 

Hovehi Meeth ||

All your enemies will 

become friends.

(ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਤੇਰੇ) ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ 
(ਤੇਰੇ) ਜਮੱਤਰ ਬਣ ਿਾਣਗੇ,

38364 895 inrmlu qyrw hovY 
cIq]2]

Niramal Thaeraa 

Hovai Cheeth 

||2||

Your consciousness 

shall be immaculate 

and pure. ||2||

ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ (ਵੈਰ 

ਆਜਦਕ ਤੋਂ) ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਿਾਏਗਾ ॥੨॥
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38365 895 sB qy aUqm iehu 
krmu]

Sabh Thae 

Ootham Eihu 

Karam ||

This is the most 

exalted deed.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਹੀ) ਸਾਰੇ ਕੂੰਮਾਂ ਤੋਂ 
ਚੂੰਗਾ ਕੂੰਮ ਹੈ,

38366 895 sgl Drm mih 
sRyst Drmu]

Sagal Dhharam 

Mehi Sraesatt 

Dhharam ||

Of all faiths, this is the 

most sublime and 

excellent faith.

ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਜਵਚੋਂ ਇਹੀ 
ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਹੈ।

38367 895 hir ismrin 
qyrw hoie auDwru]

Har Simaran 

Thaeraa Hoe 

Oudhhaar ||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, you shall be 

saved.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ 
ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਏਗਾ।

38368 895 jnm jnm kw 
auqrY Bwru]3]

Janam Janam Kaa 

Outharai Bhaar 

||3||

You shall be rid of the 

burden of countless 

incarnations. ||3||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ (ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ) ਦਾ ਭਾਰ ਲਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
38369 895 pUrn qyrI hovY 

Aws]

Pooran Thaeree 

Hovai Aas ||

Your hopes shall be 

fulfilled,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸਮਰਨ ਕਰਜਦਆਂ) 

ਤੇਰੀ (ਹਰੇਕ) ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਏਗੀ,
38370 895 jm kI ktIAY 

qyrI Pws]

Jam Kee Katteeai 

Thaeree Faas ||

And the noose of the 

Messenger of Death 

will be cut away.

ਤੇਰੀ ਿਮਾਂ ਵਾਲੀ ਿਾਹੀ (ਭੀ) 
ਕੱਟੀ ਿਾਏਗੀ।

38371 895 gur kw aupdysu 
sunIjY]

Gur Kaa 

Oupadhaes 

Suneejai ||

So listen to the Guru's 

Teachings.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦਾ (ਇਹ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ (ਸਦਾ) 
ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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38372 895 nwnk suiK shij 
smIjY]4]30]4
1]

Naanak Sukh Sehaj 

Sameejai 

||4||30||41||

O Nanak, you shall be 

absorbed in celestial 

peace. ||4||30||41||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਇਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩੦॥੪੧॥

38373 896 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38374 896 ijs kI iqs kI 
kir mwnu]

Jis Kee This Kee 

Kar Maan ||

Honor the One, to 

whom everything 

belongs.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ (ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਜਦਕ) 

ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਨ।
38375 896 Awpn lwih 

gumwnu]

Aapan Laahi 

Gumaan ||

Leave your egotistical 

pride behind.

(ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਜਦਕ ਮੇਰਾ ਹੈ 

ਮੇਰਾ ਹੈ) ਆਪਣਾ (ਇਹ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ)।

38376 896 ijs kw qU iqs 
kw sBu koie]

Jis Kaa Thoo This 

Kaa Sabh Koe ||

You belong to Him; 

everyone belongs to 

Him.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਤੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।

38377 896 iqsih ArwiD  
sdw suKu hoie]1]

Thisehi Araadhh 

Sadhaa Sukh Hoe 

||1||

Worship and adore 

Him, and you shall be 

at peace forever. ||1||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥

38378 896 kwhy BRim BRmih  
ibgwny]

Kaahae Bhram 

Bhramehi 

Bigaanae ||

Why do you wander in 

doubt, you fool?

ਹੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ ਿੀਵ! 

ਜਕਉਂ (ਅਪਣੱਤ ਦੇ) ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਭਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?
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38379 896 nwm ibnw ikCu 
kwim n AwvY  
myrw myrw kir 
bhuqu 
pCuqwny]1]rhwau
]

Naam Binaa Kishh 

Kaam N Aavai 

Maeraa Maeraa 

Kar Bahuth 

Pashhuthaanae 

||1|| Rehaao ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

nothing is of any use 

at all. Crying out, 

'Mine, mine', a great 

many have departed, 

regretfully repenting. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਕਸੇ ਦੇ) ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। (ਇਹ) ਮੇਰਾ 
(ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ) ਮੇਰਾ (ਧਨ 

ਹੈ)-ਇਉਂ ਆਖ ਆਖ ਕੇ 

(ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੀਵ) ਬਹੁਤ 

ਪਛੁਤਾਂਦੇ ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38380 896 jo jo krY soeI 
mwin lyhu]

Jo Jo Karai Soee 

Maan Laehu ||

Whatever the Lord has 

done, accept that as 

good.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੋ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਠੀਕ 

ਮੂੰ ਜਨਆ ਕਰ।
38381 896 ibnu mwny ril 

hovih Kyh]

Bin Maanae Ral 

Hovehi Khaeh ||

Without accepting, 

you shall mingle with 

dust.

(ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ ) ਮੂੰਨਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ) ਜਮਲ ਕੇ ਜਮੱਟੀ ਹੋ 

ਿਾਏਗਂਾ।
38382 896 iqs kw Bwxw  

lwgY mITw]

This Kaa Bhaanaa 

Laagai Meethaa ||

His Will seems sweet 

to me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਮੱਠੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

38383 896 gur pRswid ivrly 
min vUTw]2]

Gur Prasaadh 

Viralae Man 

Voothaa ||2||

By Guru's Grace, He 

comes to dwell in the 

mind. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

38384 896 vyprvwhu Agocru 
Awip]

Vaeparavaahu 

Agochar Aap ||

He Himself is carefree 

and independent, 

imperceptible.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ, ਿੀਵ 

ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ 

ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ,
38385 896 AwT phr mn 

qw kau jwip]

Aath Pehar Man 

Thaa Ko Jaap ||

Twenty-four hours a 

day, O mind, meditate 

on Him.

ਹੇ ਮਨ! ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਜਪਆ ਕਰ।
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38386 896 ijsu iciq Awey  
ibnsih duKw]

d`uKw Jis Chith Aaeae 

Binasehi Dhukhaa 

||

When He comes into 

the consciousness, 

pain is dispelled.

ਿ ੇਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਤੇਰੇ) 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣਗੇ,

38387 896 hliq pliq qyrw 
aUjl muKw]3]

m`uKw Halath Palath 

Thaeraa Oojal 

Mukhaa ||3||

Here and hereafter, 

your face shall be 

radiant and bright. 

||3||

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਮੂੂੰ ਹ ਉਿਲਾ ਰਹੇਗਾ 
॥੩॥

38388 896 kaun kaun auDry  
gun gwie]

Koun Koun 

Oudhharae Gun 

Gaae ||

Who, and how many 

have been saved, 

singing the Glorious 

Praises of the Lord?

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਏ,

38389 896 gnxu n jweI  
kIm n pwie]

Ganan N Jaaee 

Keem N Paae ||

They cannot be 

counted or evaluated.

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ।
38390 896 bUfq loh  

swDsMig qrY]

Booddath Loh 

Saadhhasang 

Tharai ||

Even the sinking iron is 

saved, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy,

ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਕਠੋਰ-ਜਚੱਤ ਬੂੰਦਾ 
ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

38391 896 nwnk ijsih 
prwpiq 
krY]4]31]42]

Naanak Jisehi 

Paraapath Karai 

||4||31||42||

O Nanak, as His Grace 

is received. 

||4||31||42||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ 
ਉੱਦਮ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ) ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਧੁਰੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਵੇ ॥੪॥੩੧॥੪੨॥

38392 896 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:
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38393 896 mn mwih jwip 
BgvMqu]

Man Maahi Jaap 

Bhagavanth ||

In your mind, 

meditate on the Lord 

God.

ਹੇ ਭਾਈ! -ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ-

38394 896 guir pUrY iehu 
dIno mMqu]

Gur Poorai Eihu 

Dheeno Manth ||

This is the Teaching 

given by the Perfect 

Guru.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ,

38395 896 imty sgl BY 
qRws]

Mittae Sagal Bhai 

Thraas ||

All fears and terrors 

are taken away,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ 

ਸਜਹਮ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

38396 896 pUrn hoeI 
Aws]1]

Pooran Hoee Aas 

||1||

And your hopes shall 

be fulfilled. ||1||

ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਪੂਰੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

38397 896 sPl syvw 
gurdyvw]

Safal Saevaa 

Guradhaevaa ||

Service to the Divine 

Guru is fruitful and 

rewarding.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ-ਸੇਵਾ (ਜ਼ਰੂਰ) 

ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
38398 896 kImiq ikCu 

khxu n jweI  
swcy scu AlK 
AByvw]1]rhwau]

A-lK Keemath Kishh 

Kehan N Jaaee 

Saachae Sach 

Alakh Abhaevaa 

||1|| Rehaao ||

His value cannot be 

described; the True 

Lord is unseen and 

mysterious. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਭੇਵ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ ਮੱੁਲ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38399 896 krn krwvn 
Awip]

Karan Karaavan 

Aap ||

He Himself is the Doer, 

the Cause of causes.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ-ਿੋਗਾ ਤੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

38400 896 iqs kau sdw 
mn jwip]

This Ko Sadhaa 

Man Jaap ||

Meditate on Him 

forever, O my mind,

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।
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38401 896 iqs kI syvw 
kir nIq]

This Kee Saevaa 

Kar Neeth ||

And continually serve 

Him.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਦਾ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਜਰਆ ਕਰ,

38402 896 scu shju suKu 
pwvih mIq]2]

Sach Sehaj Sukh 

Paavehi Meeth 

||2||

You shall be blessed 

with truth, intuition 

and peace, O my 

friend. ||2||

ਤੂੂੰ  ਅਟੱਲ ਸੁਖ ਮਾਣੇਂਗਾ, ਤੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਏਗਂਾ ॥੨॥

38403 896 swihbu myrw Aiq 
Bwrw]

Saahib Maeraa 

Ath Bhaaraa ||

My Lord and Master is 

so very great.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਬਹੁਤ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੈ,

38404 896 iKn mih Qwip 
auQwpnhwrw]

auQwpn-hwrw Khin Mehi Thhaap 

Outhhaapanehaara

a ||

In an instant, He 

establishes and 

disestablishes.

ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਨਾਸ ਭੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

38405 896 iqsu ibnu Avru  
n koeI]

This Bin Avar N 

Koee ||

There is no other than 

Him.

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

(ਰੱਜਖਆ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ) 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

38406 896 jn kw rwKw 
soeI]3]

Jan Kaa Raakhaa 

Soee ||3||

He is the Saving Grace 

of His humble servant. 

||3||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦਾ 
ਆਪ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ॥੩॥

38407 896 kir ikrpw  
Ardwis suxIjY]

Kar Kirapaa 

Aradhaas Suneejai 

||

Please take pity on 

me, and hear my 

prayer,

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਸੁਣ,

38408 896 Apxy syvk kau  
drsnu dIjY]

Apanae Saevak Ko 

Dharasan Dheejai 

||

That Your servant may 

behold the Blessed 

Vision of Your Darshan.

(ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ 

ਤੇ ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ।
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38409 896 nwnk jwpI jpu 
jwpu]

Naanak Jaapee Jap 

Jaap ||

Nanak chants the 

Chant of the Lord,

ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ ਿਪਦਾ ਰਹੇ,

38410 896 sB qy aUc jw kw 
prqwpu]4]32]
43]

Sabh Thae Ooch 

Jaa Kaa Parathaap 

||4||32||43||

Whose glory and 

radiance are the 

highest of all. 

||4||32||43||

ਜਿਸ ਦਾ ਤੇਿ-ਬਲ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਹੈ ॥੪॥੩੨॥੪੩॥

38411 896 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38412 896 ibrQw Brvwsw 
lok]

Birathhaa 

Bharavaasaa Lok ||

Reliance on mortal 

man is useless.

ਹੇ ਮਨ! ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ 
ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਜਵਅਰਥ ਹੈ।

38413 896 Twkur pRB qyrI 
tyk]

Thaakur Prabh 

Thaeree Ttaek ||

O God, my Lord and 

Master, You are my 

only Support.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ) ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।

38414 896 Avr CUtI sB 
Aws]

Avar Shhoottee 

Sabh Aas ||

I have discarded all 

other hopes.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਕਸੇ ਮਦਦ ਦੀ) 
ਹਰੇਕ ਆਸ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

38415 896 AicMq Twkur Byty 
guxqws]1]

Achinth Thaakur 

Bhaettae 

Gunathaas ||1||

I have met with my 

carefree Lord and 

Master, the treasure 

of virtue. ||1||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ-ਰਜਹਤ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

38416 896 eyko nwmu iDAwie  
mn myry]

Eaeko Naam 

Dhhiaae Man 

Maerae ||

Meditate on the Name 

of the Lord alone, O 

my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ,
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38417 896 kwrju qyrw hovY 
pUrw hir hir 
hir gux gwie 
mn 
myry]1]rhwau]

Kaaraj Thaeraa 

Hovai Pooraa Har 

Har Har Gun Gaae 

Man Maerae 

||1|| Rehaao ||

Your affairs shall be 

perfectly resolved; 

sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

Har, Har, Har, O my 

mind. ||1||Pause||

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰ। ਤੇਰਾ (ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ) ਕੂੰਮ ਜ਼ਰੂਰ 

ਜਸਰੇ ਚੜਹੇਗਾ (ਭਾਵ, ਜ਼ਰੂਰ 

ਿਲ ਦੇਵੇਗਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38418 896 qum hI kwrn 
krn]

Thum Hee Kaaran 

Karan ||

You are the Doer, the 

Cause of causes.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਸ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਦਾ ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ।

38419 896 crnkml hir 
srn ]

Charan Kamal Har 

Saran ||

Your lotus feet, Lord, 

are my Sanctuary.

(ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ) ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।
38420 896 min qin hir 

EhI iDAwieAw]

Man Than Har 

Ouhee Dhhiaaeiaa 

||

I meditate on the Lord 

in my mind and body.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,

38421 896 AwnMd hir rUp 
idKwieAw]2]

Aanandh Har Roop 

Dhikhaaeiaa ||2||

The blissful Lord has 

revealed His form to 

me. ||2||

(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ-ਰੂਪ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੨॥

38422 896 iqs hI kI Et 
sdIv]

This Hee Kee Outt 

Sadheev ||

I seek His eternal 

support;

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਹੀ ਉਸੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲਈ ਰੱਖ,

38423 896 jw ky kIny hY 
jIv]

Jaa Kae Keenae 

Hai Jeev ||

He is the Creator of all 

beings.

ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਹਨ।
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38424 896 ismrq hir 
krq inDwn]

Simarath Har 

Karath Nidhhaan 

||

Remembering the 

Lord in meditation, 

the treasure is 

obtained.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਸਾਰੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

(ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

38425 896 rwKnhwr 
indwn]3]

Raakhanehaar 

Nidhaan ||3||

At the very last 

instant, He shall be 

your Savior. ||3||

ਹੇ ਮਨ! (ਿਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਸਹਾਰੇ ਮੱੁਕ ਿਾਣ, ਤਾਂ) ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ 

ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥
38426 896 srb kI ryx 

hovIjY]

Sarab Kee Raen 

Hoveejai ||

Be the dust of all 

men's feet.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਬਣੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ,

38427 896 Awpu imtwie 
imlIjY]

Aap Mittaae 

Mileejai ||

Eradicate self-conceit, 

and merge in the Lord.

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

38428 896 An idnu 
iDAweIAY nwmu]

Anadhin 

Dhhiaaeeai Naam 

||

Night and day, 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

38429 896 sPl nwnk iehu 
kwmu]4]33]44
]

Safal Naanak Eihu 

Kaam 

||4||33||44||

O Nanak, this is the 

most rewarding 

activity. 

||4||33||44||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਦਾ) ਇਹ ਕੂੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੩੩॥੪੪॥

38430 896 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:
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38431 896 kwrn krn 
krIm]

Kaaran Karan 

Kareem ||

He is the Doer, the 

Cause of causes, the 

bountiful Lord.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ! ਹੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ!

38432 896 srb pRiqpwl 
rhIm]

Sarab Prathipaal 

Reheem ||

The merciful Lord 

cherishes all.

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ! 

ਹੇ (ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ) ਰਜਹਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ!

38433 896 Alh AlK 
Apwr]

A`lhA-lK Aleh Alakh Apaar 

||

The Lord is unseen 

and infinite.

ਹੇ ਅੱਲਾਹ! ਹੇ ਅਲੱਖ! ਹੇ 

ਅਪਾਰ!

38434 896 Kuid Kudwie vf 
bysumwr]1]

Khudh Khudhaae 

Vadd Baesumaar 

||1||

God is great and 

endless. ||1||

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਖਸਮ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬੜਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ ॥੧॥

38435 897 EuN nmo BgvMq 
gusweI]

EuN:hoVy AONkV ivcwly 
bolo[(EuN)bRhm[(nmo)nm
skwr

Oun Namo 

Bhagavanth 

Gusaaee ||

I humbly pray to 

invoke the Universal 

Lord God, the Lord of 

the World.

ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਖਸਮ! ਤੈਨੂੂੰ  ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਨੂੂੰ  ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।

38436 897 Kwlku riv 
rihAw srb 
TweI]1]rhwau]

Khaalak Rav 

Rehiaa Sarab 

Thaaee ||1|| 

Rehaao ||

The Creator Lord is all-

pervading, 

everywhere. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  (ਸਾਰੀ) ਖ਼ਲਕਤ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂ

ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38437 897 jgMnwQ jgjIvn 
mwDo]

j`gjIvn Jagannaathh 

Jagajeevan 

Maadhho ||

He is the Lord of the 

Universe, the Life of 

the World.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਥ! ਹੇ ਿਗਤ 

ਦੇ ਿੀਵਨ! ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ!

38438 897 Bau BMjn ird 
mwih ArwDo]

Bho Bhanjan Ridh 

Maahi Araadhho 

||

Within your heart, 

worship and adore the 

Destroyer of fear.

ਹੇ (ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ) ਡਰ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਰਾਧਨ-ਿੋਗ!
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38439 897 irKIkys gopwl 
guoivMd]

gou:hoVy AONkV ivcwly bolo Rikheekaes Gopaal 

Guovindh ||

The Master Rishi of 

the senses, Lord of the 

World, Lord of the 

Universe.

ਹੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਗੋਪਾਲ! ਹੇ ਗੋਜਵੂੰ ਦ!

38440 897 pUrn srbqR 
mukMd]2]

sr-bqR[mu-kMd Pooran Sarabathr 

Mukandh ||2||

He is perfect, ever-

present everywhere, 

the Liberator. ||2||

ਹੇ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਤੇ! ਤੂੂੰ  ਸਭਨੀਂ 
ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈਂ ॥੨॥

38441 897 imhrvwn maulw  
qUhI eyk]

(maulw)bRhmjI[maulw:po
lw bolo

Miharavaan 

Moulaa Thoohee 

Eaek ||

You are the One and 

only merciful Master,

ਹੇ ਜਮਹਰਵਾਨ! ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ,

38442 897 pIr pYkWbr syK] Peer Paikaanbar 

Saekh ||

Spiritual teacher, 

prophet, religious 

teacher.

ਪੀਰਾਂ ਪੈਗ਼ੂੰ ਬਰਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ (ਸਭ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਨਿਾਤ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈਂ।

38443 897 idlw kw mwlku  
kry hwku]

idlW Dhilaa Kaa Maalak 

Karae Haak ||

Master of hearts, 

Dispenser of justice,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹੀ ਮੌਲਾ ਸਭਨਾਂ 
ਦੇ) ਜਦਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, (ਸਭ 

ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ 

ਸਦਾ) ਹੱਕੋ-ਹੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

38444 897 kurwn kqyb qy 
pwku]3]

Kuraan Kathaeb 

Thae Paak ||3||

More sacred than the 

Koran and the Bible. 

||3||

ਉਹ ਮੌਲਾ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਪੱਛਮੀ ਧਾਰਜਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ 

ਦੱਸੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ॥੩॥

38445 897 nwrwiex nrhr  
dieAwl]

Naaraaein 

Narehar Dhaeiaal 

||

The Lord is powerful 

and merciful.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਆਪ ਹੀ 
ਨਰਜਸੂੰਘ ਹੈ।
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38446 897 rmq rwm Gt 
Gt AwDwr]

Ramath Raam 

Ghatt Ghatt 

Aadhhaar ||

The all-pervading Lord 

is the support of each 

and every heart.

ਉਹ ਰਾਮ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਰਜਮਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਹਰਦੇ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ।

38447 897 bwsudyv bsq sB 
Twie]

Baasudhaev 

Basath Sabh Thaae 

||

The luminous Lord 

dwells everywhere.

ਉਹੀ ਬਾਸੁਦੇਵ ਹੈ ਿ ੋਸਭਨੀਂ 
ਥਾਈ ਂਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

38448 897 lIlw ikCu lKI  
n jwie]4]

Leelaa Kishh 

Lakhee N Jaae 

||4||

His play cannot be 

known. ||4||

ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਕੁਝ ਭੀ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ॥੪॥

38449 897 imhr dieAw 
kir krnYhwr]

Mihar Dhaeiaa Kar 

Karanaihaar ||

Be kind and 

compassionate to me, 

O Creator Lord.

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ! ਹੇ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ-

38450 897 Bgiq bMdgI dyih 
isrjxhwr]

Bhagath 

Bandhagee Dhaehi 

Sirajanehaar ||

Bless me with 

devotion and 

meditation, O Lord 

Creator.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਆਪਣੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

38451 897 khu nwnk guir  
Koey Brm]

Kahu Naanak Gur 

Khoeae Bharam ||

Says Nanak, the Guru 

has rid me of doubt.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤੇ,

38452 897 eyko Alhu 
pwrbRhm]5]34]
45]

A`lhu Eaeko Alahu 

Paarabreham 

||5||34||45||

The Muslim God Allah 

and the Hindu God 

Paarbrahm are one 

and the same. 

||5||34||45||

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ) 
ਅੱਲਾਹ ਅਤੇ (ਜਹੂੰ ਦੂਆਂ ਦਾ) 
ਪਾਰਬਿਹਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੫॥੩੪॥੪੫॥

38453 897 rwmklI mhlw 5 
]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:
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38454 897 koit jnm ky 
ibnsy pwp]

Kott Janam Kae 

Binasae Paap ||

The sins of millions of 

incarnations are 

eradicated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਜਪਛਲੇ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਭੀ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

38455 897 hir hir jpq  
nwhI sMqwp]

Har Har Japath 

Naahee Santhaap 

||

Meditating on the 

Lord, Har, Har, pain 

will not afflict you.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
38456 897 gur ky crnkml  

min vsy]

Gur Kae Charan 

Kamal Man Vasae 

||

When the Lord's lotus 

feet are enshrined in 

the mind,

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਆ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ,

38457 897 mhw ibkwr qn 
qy siB nsy]1]

n`sy Mehaa Bikaar 

Than Thae Sabh 

Nasae ||1||

All terrible evils are 

taken away from the 

body. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਜਵਕਾਰ (ਭੀ) ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
38458 897 gopwl ko jsu 

gwau pRwxI]

Gopaal Ko Jas 

Gaao Praanee ||

Sing the Praise of the 

Lord of the World, O 

mortal being.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ।

38459 897 AkQ kQw swcI 
pRB pUrn joqI 
joiq 
smwxI]1]rhwau]

A-kQ:polw bolo Akathh Kathhaa 

Saachee Prabh 

Pooran Jothee 

Joth Samaanee 

||1|| Rehaao ||

The Unspoken Speech 

of the True Lord God is 

perfect. Dwelling upon 

it, one's light merges 

into the Light. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਅਟੱਲ ਤੇ 

ਅਮੱੁਕ ਜਸਫ਼ਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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38460 897 iqRsnw BUK sB 
nwsI]

Thrisanaa Bhookh 

Sabh Naasee ||

Hunger and thirst are 

totally quenched;

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਸਭ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

38461 897 sMq pRswid  
jipAw 
AibnwsI]

Santh Prasaadh 

Japiaa Abinaasee 

||

By the Grace of the 

Saints, meditate on 

the immortal Lord.

ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ।

38462 897 rYin idnsu pRB 
syv kmwnI]

Rain Dhinas Prabh 

Saev Kamaanee ||

Night and day, serve 

God.

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

38463 897 hir imlxY kI 
eyh nIswnI]2]

Har Milanai Kee 

Eaeh Neesaanee 

||2||

This is the sign that 

one has met with the 

Lord. ||2||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ (ਵੱਡਾ) 
ਲੱਛਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ (ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ) 
॥੨॥

38464 897 imty jMjwl hoey 
pRB dieAwl]

Mittae Janjaal 

Hoeae Prabh 

Dhaeiaal ||

Worldly 

entanglements are 

ended, when God 

becomes merciful.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ 

ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;

38465 897 gur kw drsnu 
dyiK inhwl]

Gur Kaa Dharasan 

Dhaekh Nihaal ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan, I am 

enraptured.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 

ਸਦਾ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

38466 897 prw pUrblw 
krmu bix 
AwieAw]

Paraa Poorabalaa 

Karam Ban Aaeiaa 

||

My perfect pre-

destined karma has 

been activated.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦਾ 
ਕੀਤਾ ਕੂੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ 

ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ)।
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38467 897 hir ky gux inq 
rsnw 
gwieAw]3]

Har Kae Gun Nith 

Rasanaa Gaaeiaa 

||3||

With my tongue, I 

continually sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||3||

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

38468 897 hir ky sMq sdw 
prvwxu]

Har Kae Santh 

Sadhaa Paravaan 

||

The Saints of the Lord 

are accepted and 

approved forever.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਸਦਾ ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।
38469 897 sMq jnw msqik 

nIswxu]

Santh Janaa 

Masathak 

Neesaan ||

The foreheads of the 

Saintly people are 

marked with the 

Lord's insignia.

ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

(ਨੂਰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਿੋ, ਮਾਨੋ, 

ਪਿਭੂ ਦਰ ਤੇ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦਾ) 
ਜਚਹਨ ਹੈ।

38470 897 dws kI ryxu pwey 
jy koie]

Dhaas Kee Raen 

Paaeae Jae Koe ||

One who is blessed 

with the dust of the 

feet of the Lord's slave,

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਭੂ-ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ,

38471 897 nwnk iqs kI 
prmgiq 
hoie]4]35]46]

Naanak This Kee 

Param Gath Hoe 

||4||35||46||

O Nanak, obtains the 

supreme status. 

||4||35||46||

ਤਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੩੫॥੪੬॥

38472 897 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:
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38473 897 drsn kau  
jweIAY kurbwnu]

Dharasan Ko 

Jaaeeai Kurabaan 

||

Let yourself be a 

sacrifice to the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

(ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

38474 897 crnkml ihrdY 
Dir iDAwnu]

Charan Kamal 

Hiradhai Dhhar 

Dhhiaan ||

Focus your heart's 

meditation on the 

Lord's lotus feet.

(ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਧਰ ਕੇ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)।

38475 897 DUir sMqn kI 
msqik lwie]

Dhhoor Santhan 

Kee Masathak 

Laae ||

Apply the dust of the 

feet of the Saints to 

your forehead,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾਇਆ 

ਕਰ,

38476 897 jnm jnm kI  
durmiq mlu 
jwie]1]

Janam Janam Kee 

Dhuramath Mal 

Jaae ||1||

And the filthy evil-

mindedness of 

countless incarnations 

will be washed off. 

||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੀ 
ਖੋਟੀ ਮਜਤ ਦੀ ਮੈਲ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

38477 897 ijsu Bytq imtY 
AiBmwnu]

Jis Bhaettath 

Mittai Abhimaan 

||

Meeting Him, 

egotistical pride is 

eradicated,

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ (ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,
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38478 897 pwrbRhmu sBu 
ndrI AwvY kir 
ikrpw pUrn 
Bgvwn]1]rhwau
]

Paarabreham 

Sabh Nadharee 

Aavai Kar Kirapaa 

Pooran Bhagavaan 

||1|| Rehaao ||

And you will come to 

see the Supreme Lord 

God in all. The Perfect 

Lord God has 

showered His Mercy. 

||1||Pause||

ਅਤੇ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ (ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38479 897 gur kI kIriq  
jpIAY hir nwau]

Gur Kee Keerath 

Japeeai Har Naao 

||

This is the Guru's 

Praise, to chant the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਇਹੀ 
ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ (ਕਰਨੀ)।

38480 897 gur kI Bgiq  
sdw gux gwau]

Gur Kee Bhagath 

Sadhaa Gun Gaao 

||

This is devotion to the 

Guru, to sing forever 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰ- ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਭਗਤੀ! ਹੇ ਭਾਈ!

38481 897 gur kI suriq  
inkit kir jwnu]

Gur Kee Surath 

Nikatt Kar Jaan ||

This is contemplation 

upon the Guru, to 

know that the Lord is 

close at hand.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਿਾਣ-ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਧਆਨ 

ਧਰਨਾ।

38482 897 gur kw sbdu  
siq kir 
mwnu]2]

s`iq Gur Kaa Sabadh 

Sath Kar Maan 

||2||

Accept the Word of 

the Guru's Shabad as 

Truth. ||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ) ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਨ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7822 Published: March 06/ 2014



38483 897 gur bcnI  
smsir suK dUK]

Gur Bachanee 

Samasar Sukh 

Dhookh ||

Through the Word of 

the Guru's Teachings, 

look upon pleasure 

and pain as one and 

the same.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਸਾਰੇ) ਸੁਖ ਦੁਖ ਇਕੋ 

ਜਿਹੇ ਿਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,

38484 897 kdy n ibAwpY  
iqRsnw BUK]

Kadhae N Biaapai 

Thrisanaa Bhookh 

||

Hunger and thirst shall 

never afflict you.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦੀ।

38485 897 min sMqoKu sbid 
gur rwjy]

Man Santhokh 

Sabadh Gur Raajae 

||

The mind becomes 

content and satisfied 

through the Word of 

the Guru's Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸੂੰ ਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਮਨ) ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

38486 897 jip goibMdu pVdy 
siB kwjy]3]

pVdy:polw bolo[ kw`jy Jap Gobindh 

Parradhae Sabh 

Kaajae ||3||

Meditate on the Lord 

of the Universe, and 

He will cover all your 

faults. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਸਾਰੇ ਪੜਦੇ ਕੱਿੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ 

ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੩॥

38487 897 guru prmysru guru 
goivMdu]

Gur Paramaesar 

Gur Govindh ||

The Guru is the 

Supreme Lord God; 

the Guru is the Lord of 

the Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਰੂਪ) ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ (ਦਾ ਰੂਪ) 

ਹੈ।

38488 897 guru dwqw  
dieAwl bKisMdu]

bK-isMdu Gur Dhaathaa 

Dhaeiaal 

Bakhasindh ||

The Guru is the Great 

Giver, merciful and 

forgiving.

ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਪਿਭੂ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ।

38489 897 gur crnI jw kw 
mnu lwgw]

Gur Charanee Jaa 

Kaa Man Laagaa ||

One whose mind is 

attached to the Guru's 

feet,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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38490 897 nwnk dws iqsu 
pUrn 
Bwgw]4]36]47
]

Naanak Dhaas This 

Pooran Bhaagaa 

||4||36||47||

O slave Nanak, is 

blessed with perfect 

destiny. 

||4||36||47||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ 

ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੩੬॥੪੭॥

38491 898 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38492 898 iksu BrvwsY  
ibcrih Bvn]

ibcr-ih Kis Bharavaasai 

Bicharehi Bhavan 

||

What supports you in 

this world?

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ) 

ਜਕਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਤੁਜਰਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ?

38493 898 mUV mugD qyrw 
sMgI kvn]

Moorr Mugadhh 

Thaeraa Sangee 

Kavan ||

You ignorant fool, who 

is your companion?

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ) 

ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਸਾਥੀ (ਬਣ ਸਕਦਾ 
ਹੈ)?

38494 898 rwmu sMgI iqsu 
giq nhI jwnih]

jwn-ih Raam Sangee This 

Gath Nehee 

Jaanehi ||

The Lord is your only 

companion; no one 

knows His condition.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹੀ 
ਤੇਰਾ ਅਸਲ) ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਂਦਾ।

38495 898 pMc btvwry sy 
mIq kir 
mwnih]1]

Panch Battavaarae 

Sae Meeth Kar 

Maanehi ||1||

You look upon the five 

thieves as your 

friends. ||1||

(ਇਹ ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ ਡਾਕੂ 

ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਮੱਤਰ ਸਮਝ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧॥

38496 898 so Gru syiv ijqu 
auDrih mIq]

auDr-ih So Ghar Saev Jith 

Oudhharehi 

Meeth ||

Serve that home, 

which will save you, 

my friend.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਉਹ ਘਰ-ਦਰ ਮੱਲੀ 
ਰੱਖ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੂੂੰ  
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕੇਂ।
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38497 898 gux goivMd 
rvIAih idnu 
rwqI swDsMig 
kir mn kI 
pRIiq]1]rhwau]

rvI-Aih Gun Govindh 

Raveeahi Dhin 

Raathee 

Saadhhasang Kar 

Man Kee Preeth 

||1|| Rehaao ||

Chant the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, day and 

night; in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, love Him 

in your mind. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦਾ ਜਪਆਰ ਿੋੜ, 

(ਉਥੇ ਜਟਕ ਕੇ) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ 

(ਸਦਾ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਗਾਏ ਿਾਣ ੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38498 898 jnmu ibhwno  
AhMkwir Aru 
vwid]

Janam Bihaano 

Ahankaar Ar 

Vaadh ||

This human life is 

passing away in 

egotism and conflict.

ਿੀਵ ਦੀ ਉਮਰ ਅਹੂੰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਝਗੜੇ-ਬਖੇੜੇ ਜਵਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

38499 898 iqRpiq n AwvY  
ibiKAw swid]

Thripath N Aavai 

Bikhiaa Saadh ||

You are not satisfied; 

such is the flavor of sin.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ (ਇਸ 

ਦੀ ਕਦੇ) ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
(ਕਦੇ ਰੱਿਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ)।

38500 898 Brmq Brmq  
mhw duKu pwieAw]

Bharamath 

Bharamath Mehaa 

Dhukh Paaeiaa ||

Wandering and 

roaming around, you 

suffer terrible pain.

ਭਟਕਜਦਆਂ ਭਟਕਜਦਆਂ ਇਸ 

ਨੇ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਪਾਇਆ ਹੈ।

38501 898 qrI n jweI  
duqr mwieAw]2]

du`q-r Tharee N Jaaee 

Dhuthar Maaeiaa 

||2||

You cannot cross over 

the impassable sea of 

Maya. ||2||

ਮਾਇਆ (ਮਾਨੋ, ਇਕ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਹੈ, ਇਸ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ 
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ 
ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੨॥
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38502 898 kwim n AwvY su 
kwr kmwvY]

Kaam N Aavai S 

Kaar Kamaavai ||

You do the deeds 

which do not help you 

at all.

ਿੀਵ ਸਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿ ੋ(ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦੇ) 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
38503 898 Awip bIij Awpy 

hI KwvY]

Aap Beej Aapae 

Hee Khaavai ||

As you plant, so shall 

you harvest.

(ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਿ) ਆਪ 

ਬੀਿ ਕੇ (ਜਿਰ) ਆਪ ਹੀ 
(ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱੁਖ-ਿਲ) ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ।

38504 898 rwKn kau dUsr  
nhI koie]

Raakhan Ko 

Dhoosar Nehee 

Koe ||

There is none other 

than the Lord to save 

you.

(ਇਸ ਜਬਪਤਾ ਜਵਚੋਂ) ਬਚਾਣ-

ਿੋਗਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ।

38505 898 qau insqrY jau 
ikrpw hoie]3]

Tho Nisatharai Jo 

Kirapaa Hoe ||3||

You will be saved, only 

if God grants His 

Grace. ||3||

ਿਦੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਮਹਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ ॥੩॥

38506 898 piqq punIq pRB 
qyro nwmu]

Pathith Puneeth 

Prabh Thaero 

Naam ||

Your Name, God, is 

the Purifier of sinners.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

38507 898 Apny dws kau  
kIjY dwnu]

Apanae Dhaas Ko 

Keejai Dhaan ||

Please bless Your slave 

with that gift.

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ) ਦਾਨ ਦੇਹ।

38508 898 kir ikrpw pRB  
giq kir myrI]

Kar Kirapaa Prabh 

Gath Kar Maeree 

||

Please grant Your 

Grace, God, and 

emancipate me.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਬਣਾ।
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38509 898 srix ghI nwnk  
pRB 
qyrI]4]37]48
]

Saran Gehee 

Naanak Prabh 

Thaeree 

||4||37||48||

Nanak has grasped 

Your Sanctuary, God. 

||4||37||48||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੪॥੩੭॥੪੮॥

38510 898 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38511 898 ieh loky suKu 
pwieAw]

Eih Lokae Sukh 

Paaeiaa ||

I have found peace in 

this world.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਮੱਤਿਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਨੇ) ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ) ਸੁਖ ਮਾਜਣਆ,

38512 898 nhI Bytq  
DrmrwieAw]

Nehee Bhaettath 

Dhharam Raaeiaa 

||

I will not have to 

appear before the 

Righteous Judge of 

Dharma to give my 

account.

(ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਧਰਮਰਾਿ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਾਹ 

ਜਪਆ।

38513 898 hir drgh 
soBwvMq]

dr-gh Har Dharageh 

Sobhaavanth ||

I will be respected in 

the Court of the Lord,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ,

38514 898 Puin griB nwhI 
bsMq]1]

Fun Garabh 

Naahee Basanth 

||1||

And I will not have to 

enter the womb of 

reincarnation ever 

again. ||1||

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

(ਭੀ) ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੧॥

38515 898 jwnI sMq kI 
imqRweI]

Jaanee Santh Kee 

Mithraaee ||

Now, I know the value 

of friendship with the 

Saints.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਹੁਣ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਕਦਰ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ।
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38516 898 kir ikrpw dIno 
hir nwmw pUrib 
sMjoig 
imlweI]1]rhwau
]

Kar Kirapaa 

Dheeno Har 

Naamaa Poorab 

Sanjog Milaaee 

||1|| Rehaao ||

In His Mercy, the Lord 

has blessed me with 

His Name. My pre-

ordained destiny has 

been fulfilled. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ। ਪੂਰਬਲੇ ਸੂੰਿੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮੱਤਿਤਾ) ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ 

ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38517 898 gur kY crix  
icqu lwgw]

Gur Kai Charan 

Chith Laagaa ||

My consciousness is 

attached to the Guru's 

feet.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ, ਮੇਰਾ ਜਚੱਤ ਿੁਜੜਆ ਸੀ,

38518 898 DMin DMin sMjogu 
sBwgw]

Dhhann Dhhann 

Sanjog Sabhaagaa 

||

Blessed, blessed is this 

fortunate time of 

union.

ਉਹ ਸੂੰਿੋਗ ਮੁਬਾਜਰਕ ਸੀ, 
ਮੁਬਾਜਰਕ ਸੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ।

38519 898 sMq kI DUir 
lwgI myrY mwQy]

Santh Kee Dhhoor 

Laagee Maerai 

Maathhae ||

I have applied the dust 

of the Saints' feet to 

my forehead,

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ,

38520 898 iklivK duK 
sgly myry 
lwQy]2]

Kilavikh Dhukh 

Sagalae Maerae 

Laathhae ||2||

And all my sins and 

pains have been 

eradicated. ||2||

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਏ ॥੨॥

38521 898 swD kI scu 
thl kmwnI]

Saadhh Kee Sach 

Ttehal Kamaanee 

||

Performing true 

service to the Holy,

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਸਰਧਾ 
ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਟਜਹਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ,

38522 898 qb hoey mn suD  
prwnI]

Thab Hoeae Man 

Sudhh Paraanee ||

The mortal's mind is 

purified.

ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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38523 898 jn kw sPl 
drsu fITw]

Jan Kaa Safal 

Dharas Ddeethaa 

||

I have seen the fruitful 

vision of the Lord's 

humble slave.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਿਲ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਹੋਈ,

38524 898 nwmu pRBU kw Git 
Git vUTw]3]

Naam Prabhoo 

Kaa Ghatt Ghatt 

Voothaa ||3||

God's Name dwells 

within each and every 

heart. ||3||

(ਭਾਵੇਂ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹਰੇਕ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

38525 898 imtwny siB kil 
klys]

Mittaanae Sabh 

Kal Kalaes ||

All my troubles and 

sufferings have been 

taken away;

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਸਾਰੇ (ਮਾਨਸਕ) ਝਗੜੇ 

ਤੇ ਦੱੁਖ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

38526 898 ijs qy aupjy  
iqsu mih prvys]

Jis Thae Oupajae 

This Mehi 

Paravaes ||

I have merged into the 

One, from whom I 

originated.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਹਨ ਉਸੇ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

38527 898 pRgty AwnUp 
guoivMd]

Pragattae Aanoop 

Guovindh ||

The Lord of the 

Universe, 

incomparably 

beautiful, has become 

merciful.

ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

38528 898 pRB pUry nwnk  
bKisMd]4]38]
49]

bK-isMd Prabh Poorae 

Naanak 

Bakhasindh 

||4||38||49||

O Nanak, God is 

perfect and forgiving. 

||4||38||49||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਹੜਾ) ਪੂਰਨ 

ਪਿਭੂ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ 

॥੪॥੩੮॥੪੯॥

38529 898 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:
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38530 898 gaU kau cwry 
swrdUlu]

Goo Ko Chaarae 

Saaradhool ||

The tiger leads the 

cow to the pasture,

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ) 

ਸ਼ੇਰ (ਹੋਇਆ ਮਨ) ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ 

ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
38531 898 kaufI kw lK 

hUAw mUlu]

Kouddee Kaa Lakh 

Hooaa Mool ||

The shell is worth 

thousands of dollars,

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਿੀਵ 

ਪਜਹਲਾਂ) ਕੌਡੀ (ਸਮਾਨ ਤੱੁਛ 

ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਗਆ ਸੀ, 
ਹੁਣ ਉਸ) ਦਾ ਮੱੁਲ (ਮਾਨੋ) ਲੱਖਾਂ 
ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਗਆ।

38532 898 bkrI kau hsqI 
pRiqpwly]

b`krI Bakaree Ko 

Hasathee 

Prathipaalae ||

And the elephant 

nurses the goat,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ) ਹਾਥੀ (ਮਨ) ਬੱਕਰੀ 
(ਵਾਲੇ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਉ) ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਸੂੰਭਾਲਦਾ ਹੈ,

38533 898 Apnw pRBu ndir 
inhwly]1]

Apanaa Prabh 

Nadhar Nihaalae 

||1||

When God bestows 

His Glance of Grace. 

||1||

ਿਦੋਂ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

38534 898 ikRpwinDwn  
pRIqm pRB myry]

Kirapaa Nidhhaan 

Preetham Prabh 

Maerae ||

You are the treasure 

of mercy, O my 

Beloved Lord God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਜਕਰਪਾ 
ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ!
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38535 898 brin n swkau  
bhu gun 
qyry]1]rhwau]

Baran N Saako 

Bahu Gun Thaerae 

||1|| Rehaao ||

I cannot even describe 

Your many Glorious 

Virtues. ||1||Pause||

ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਹਨ, ਮੈਂ 
(ਸਾਰੇ) ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38536 898 dIsq mwsu n 
Kwie iblweI]

pr iesqRI pdwrQ rUpI 
mwsu bu`D rUpI 
(iblweI)ib`lI

Dheesath Maas N 

Khaae Bilaaee ||

The cat sees the meat, 

but does not eat it,

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ) ਜਬੱਲੀ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਮਾਸ 

ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ (ਮਨ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ)।

38537 898 mhw kswib CurI 
sit pweI]

(mhw)v`fy(kswib)ksweI
[ koRD rUpI sDny ny 
ihMsw rUpI CurI[ s`it

Mehaa Kasaab 

Shhuree Satt 

Paaee ||

And the great butcher 

throws away his knife;

ਪਿਭੂ (ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਵੱਡੇ 

ਕਸਾਈ (ਜਨਰਦਈ ਮਨ) ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਹੱਥੋਂ ਛੁਰੀ ਸੱੁਟ ਜਦੱਤੀ 
(ਜਨਰਦਇਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਉ 

ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ)।
38538 898 krxhwr pRBu  

ihrdY vUTw]

Karanehaar Prabh 

Hiradhai Voothaa 

||

The Creator Lord God 

abides in the heart;

ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਿਦੋਂ (ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਿੀਵ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਜਸਆ,

38539 898 PwQI mCulI kw 
jwlw qUtw]2]

Faathhee 

Mashhulee Kaa 

Jaalaa Thoottaa 

||2||

The net holding the 

fish breaks apart. 

||2||

ਤਦੋਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਿਾਲ 

ਜਵਚ) ਿਸੀ ਹੋਈ (ਿੀਵ-) ਮੱਛੀ 
ਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਿਾਲ 

ਟੱੁਟ ਜਗਆ ॥੨॥
38540 898 sUky kwst hry 

clUl]

Sookae Kaasatt 

Harae Chalool ||

The dry wood 

blossoms forth in 

greenery and red 

flowers;

(ਿਦੋਂ ਜਮਹਰ ਹੋਈ ਤਾਂ) ਸੱੁਕੇ 

ਹੋਏ ਕਾਠ ਚੁਹ-ਚੁਹ ਕਰਦੇ ਹਰੇ 

ਹੋ ਗਏ (ਮਨ ਦਾ ਰੱੁਖਾਪਨ ਦੂਰ 

ਹੋ ਕੇ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦਇਆ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ),
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38541 898 aUcY Qil PUly 
kml AnUp]

Oochai Thhal 

Foolae Kamal 

Anoop ||

In the high desert, the 

beautiful lotus flower 

blooms.

ਉੱਚੇ ਜਟੱਬੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੌਲ-

ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ ਪਏ (ਜਿਸ ਆਕੜੇ 

ਹੋਏ ਮਨ ਉਤੇ ਪਜਹਲਾਂ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਕੋਈ 

ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ 

ਜਖੜ ਜਪਆ)।

38542 898 Agin invwrI  
siqgur dyv]

Agan Nivaaree 

Sathigur Dhaev ||

The Divine True Guru 

puts out the fire.

ਜਪਆਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ ਅੱਗ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ,

38543 898 syvku ApnI  
lwieE syv]3]

Saevak Apanee 

Laaeiou Saev ||3||

He links His servant to 

His service. ||3||

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਜਲਆ ॥੩॥

38544 898 AikrqGxw kw 
kry auDwru]

Aikrq-Gxw Akirathaghanaa 

Kaa Karae 

Oudhhaar ||

He saves even the 

ungrateful;

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ (ਪਿਭੂ) ਨਾ-
ਸ਼ੁਕਜਰਆਂ ਦਾ (ਵੀ) ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
38545 898 pRBu myrw hY sdw 

dieAwru]

Prabh Maeraa Hai 

Sadhaa Dhaeiaar 

||

My God is forever 

merciful.

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਦਇਆ ਦਾ 
ਘਰ ਹੈ।

38546 898 sMq jnw kw sdw 
shweI]

Santh Janaa Kaa 

Sadhaa Sehaaee ||

He is forever the 

helper and support of 

the humble Saints.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਸਦਾ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

38547 898 crnkml nwnk 
srxweI]4]39]
50]

Charan Kamal 

Naanak Saranaaee 

||4||39||50||

Nanak has found the 

Sanctuary of His lotus 

feet. ||4||39||50||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੩੯॥੫੦॥
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38548 898 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38549 899 pMc isMG rwKy 
pRiB mwir]

Panch Singh 

Raakhae Prabh 

Maar ||

God killed the five 

tigers.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ) ਪਿਭੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਪੂੰਿ ਕਾਮਾਜਦਕ ਸ਼ੇਰ 

ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹਨ,

38550 899 ds ibiGAwVI  
leI invwir]

Dhas Bighiaarree 

Lee Nivaar ||

He has driven out the 

ten wolves.

ਦਸ ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਉ ਭੀ 
ਮੇਰੇ ਉਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

38551 899 qIin Awvrq kI  
cUkI Gyr]

cOrwsI dy gyVy AQvw 
iqMnW guxW dI(Aw-vrq) 
GuMmx GyrI cU`kI

Theen Aavarath 

Kee Chookee 

Ghaer ||

The three whirl-pools 

have stopped spinning.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਘੁੂੰ ਮਣ-ਘੇਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ (ਭੀ) 
ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ।

38552 899 swDsMig cUky BY 
Pyr]1]

Saadhhasang 

Chookae Bhai Faer 

||1||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the fear of 

reincarnation is gone. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ (ਰਜਹਣ 

ਕਰਕੇ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਗੇੜ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਡਰ ਭੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ ॥੧॥

38553 899 ismir ismir  
jIvw goivMd]

Simar Simar 

Jeevaa Govindh ||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on the 

Lord of the Universe, I 

live.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
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38554 899 kir ikrpw 
rwiKE dwsu 
Apnw sdw sdw 
swcw 
bKisMd]1]rhwau
]

bK-isMd Kar Kirapaa 

Raakhiou Dhaas 

Apanaa Sadhaa 

Sadhaa Saachaa 

Bakhasindh ||1|| 

Rehaao ||

In His Mercy, He 

protects His slave; the 

True Lord is forever 

and ever the forgiver. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਆਪ ਹੀ 
ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰੋਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

38555 899 dwiJ gey iqRx 
pwp sumyr]

Dhaajh Geae Thrin 

Paap Sumaer ||

The mountain of sin is 

burnt down, like straw,

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਦੇ ਸੁਮੇਰ 

ਪਰਬਤ ਿੇਡੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਪਾਪ 

ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਜਲਆਂ ਵਾਂਗ ਸੜ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

38556 899 jip jip nwmu  
pUjy pRB pYr]

Jap Jap Naam 

Poojae Prabh Pair 

||

By chanting and 

meditating on the 

Name, and 

worshipping God's 

feet.

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨ ਪੂਿਣ ੇਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

38557 899 And rUp  
pRgitE sB 
Qwin]

Anadh Roop 

Pragattiou Sabh 

Thhaan ||

God, the embodiment 

of bliss, becomes 

manifest everywhere.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ 

ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਜਦੱਸ ਜਪਆ,

38558 899 pRym Bgiq jorI  
suK mwin]2]

Praem Bhagath 

Joree Sukh Maan 

||2||

Linked to His loving 

devotional worship, I 

enjoy peace. ||2||

ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਪਿੇਮ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ॥੨॥
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38559 899 swgru qirE  
bwCr Koj]

Saagar Thariou 

Baashhar Khoj ||

I have crossed over 

the world-ocean, as if 

it were no bigger than 

a calf's footprint on 

the ground.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਉਸ ਨੇ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਇਉਂ ਤਰ ਜਲਆ ਜਿਵੇਂ 
(ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ) 

ਵੱਛੇ ਦੇ ਖੁਰ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨ ਹੈ;

38560 899 Kydu n pwieE nh 
Puin roj ]

Khaedh N Paaeiou 

Neh Fun Roj ||

I shall never again 

have to endure 

suffering or grief.

ਨਾਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪਂੁਹਦਾ 
ਹੈ ਨਾਹ ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ।

38561 899 isMDu smwieE  
Gtu ky mwih]

Gtu:polw bolo Sindhh Samaaeiou 

Ghattukae Maahi 

||

The ocean is contained 

in the pitcher.

ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਉਂ ਆ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

(ਮਾਨੋ) ਇਕ ਜਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘੜੇ 

ਜਵਚ ਆ ਜਟਕੇ।
38562 899 krxhwr kau  

ikCu Acrju 
nwih]3]

A-crju Karanehaar Ko 

Kishh Acharaj 

Naahi ||3||

This is not such an 

amazing thing for the 

Creator to do. ||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੩॥

38563 899 jau CUtau qau 
jwie pieAwl]

p-ieAwl Jo Shhootto Tho 

Jaae Paeiaal ||

When I am separated 

from Him, then I am 

consigned to the 

nether regions.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ 

ਹੱਥੋਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਪੱਲਾ) ਛੱੁਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਪਾਤਾਲ 

ਜਵਚ ਿਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
38564 899 jau kwiFE qau 

ndir inhwl]

Jo Kaadtiou Tho 

Nadhar Nihaal ||

When He lifts me up 

and pulls me out, then 

I am enraptured by His 

Glance of Grace.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਾਤਾਲ 

ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਸ 

ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

ਉਹ ਤਨੋਂ  ਮਨੋਂ  ਜਖੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

38565 899 pwp puMn hmrY 
vis nwih]

v`is Paap Punn 

Hamarai Vas Naahi 

||

Vice and virtue are not 

under my control.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਚੂੰ ਗੇ ਮਾੜੇ ਕੂੰਮ 

ਕਰਨੇ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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38566 899 rsik rsik  
nwnk gux 
gwih]4]40]51
]

Rasak Rasak 

Naanak Gun Gaahi 

||4||40||51||

With love and 

affection, Nanak sings 

His Glorious Praises. 

||4||40||51||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ 

ਉਹ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਬੂੰ ਦੇ) ਬੜੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥੪੦॥੫੧॥

38567 899 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38568 899 nw qnu qyrw nw 
mnu qoih]

Naa Than Thaeraa 

Naa Man Thohi ||

Neither your body nor 

your mind belong to 

you.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਨਾਹ ਉਹ ਸਰੀਰ 

ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ, ਨਾਹ ਹੀ (ਉਸ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ) ਮਨ ਤੇਰਾ 
ਹੈ,

38569 899 mwieAw moih 
ibAwipAw Doih]

Maaeiaa Mohi 

Biaapiaa Dhhohi ||

Attached to Maya, you 

are entangled in fraud.

(ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਤੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਦੀ ਠੱਗੀ 
ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ।

38570 899 kudm krY gwfr 
ijau Cyl]

k`udm Kudham Karai 

Gaaddar Jio 

Shhael ||

You play like a baby 

lamb.

(ਵੇਖ!) ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੇਡ 

ਨਾਲ ਕਲੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਜਵਚਾਰੇ ਉਤੇ) ਅਚਨਚੇਤ (ਮੌਤ 

ਦਾ) ਿਾਲ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

38571 899 AicMqu jwlu kwlu  
ckRü pyl]1]

Achinth Jaal Kaal 

Chakra Pael ||1||

But suddenly, Death 

will catch you in its 

noose. ||1||

(ਉਸ ਉਤੇ) ਮੌਤ ਅਪਣਾ ਚੱਕਰ 

ਚਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ (ਇਹੀ ਹਾਲ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
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38572 899 hir crnkml 
srnwie mnw]

Har Charan Kamal 

Saranaae Manaa 

||

Seek the Sanctuary of 

the Lord's lotus feet, O 

my mind.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ।

38573 899 rwm nwmu jip 
sMig shweI  
gurmuiK pwvih 
swcu 
Dnw]1]rhwau]

Raam Naam Jap 

Sang Sehaaee 

Guramukh 

Paavehi Saach 

Dhhanaa ||1|| 

Rehaao ||

Chant the Name of the 

Lord, which will be 

your help and support. 

As Gurmukh, you shall 

obtain the true 

wealth. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਜਰਹਾ ਕਰ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਅਸਲ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਪਰ 

ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕੇਂਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

38574 899 aUny kwj n hovq 
pUry]

Oonae Kaaj N 

Hovath Poorae ||

Your unfinished 

worldly affairs will 

never be resolved.

ਿੀਵ ਦੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾਹ ਮੱੁਕ 

ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਕਦੇ ਜਸਰੇ 

ਨਹੀਂ ਚੜਹਦੇ;

38575 899 kwim kRoiD mid  
sd hI JUry]

Kaam Krodhh 

Madh Sadh Hee 

Jhoorae ||

You shall always regret 

your sexual desire, 

anger and pride.

ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ, ਕਿੋਧ ਜਵਚ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਿੀਵ 

ਸਦਾ ਹੀ ਜਗਲੇ-ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

38576 899 krY ibkwr  
jIAry kY qweI]

qWeIN Karai Bikaar 

Jeearae Kai 

Thaaee ||

You act in corruption 

in order to survive,

ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੂੰ ਦ (ਨੂੂੰ  ਸੁਖ 

ਦੇਣ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਿੀਵ ਜਵਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

38577 899 gwPl sMig n 
qsUAw jweI]2]

(qsUA)wgj dw cOvIvW 
ih`sw do sUq,Bwv QohVy 
mwqR

Gaafal Sang N 

Thasooaa Jaaee 

||2||

But not even an iota 

will go along with you, 

you ignorant fool! 

||2||

ਪਰ (ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਲੋਂ) 
ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਰਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ॥੨॥
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38578 899 Drq Doh Aink 
Cl jwnY]

Dhharath Dhhoh 

Anik Shhal Jaanai 

||

You practice 

deception, and you 

know many tricks;

ਮੂਰਖ ਿੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਠੱਗੀਆਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਰੇਬ 

ਕਰਨੇ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

38579 899 kaufI kaufI 
kau Kwku isir 
CwnY]

Kouddee Kouddee 

Ko Khaak Sir 

Shhaanai ||

For the sake of mere 

shells, you throw dust 

upon your head.

ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਮਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਆਪਣ ੇਜਸਰ ਉਤੇ (ਦਗ਼ੇ-ਫ਼ਰੇਬ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ) 
ਸੁਆਹ ਪਾਂਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

38580 899 ijin dIAw iqsY  
n cyqY mUil]

Jin Dheeaa Thisai 

N Chaethai Mool 

||

You never even think 

of the One who gave 

you life.

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ) ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਜਬਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

38581 899 imiQAw loBu n 
auqrY sUlu]3]

au~qrY Mithhiaa Lobh N 

Outharai Sool 

||3||

The pain of false greed 

never leaves you. 

||3||

(ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਹਨਾਂ ਦੀ) ਚੋਭ 

(ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੩॥

38582 899 pwrbRhm jb Bey 
dieAwl]

Paarabreham Jab 

Bheae Dhaeiaal ||

When the Supreme 

Lord God becomes 

merciful,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਿੀਵ 

ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

38583 899 iehu mnu hoAw  
swD rvwl]

Eihu Man Hoaa 

Saadhh Ravaal ||

This mind becomes 

the dust of the feet of 

the Holy.

ਉਸ ਿੀਵ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।

38584 899 hsqkml liV 
lIno lwie]

Hasath Kamal Larr 

Leeno Laae ||

With His lotus hands, 

He has attached us to 

the hem of His robe.

ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ 
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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38585 899 nwnk swcY swic 
smwie]4]41]5
2]

Naanak Saachai 

Saach Samaae 

||4||41||52||

Nanak merges in the 

Truest of the True. 

||4||41||52||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ) ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪੧॥੫੨॥

38586 899 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38587 899 rwjwrwm kI 
srxwie]

Raajaa Raam Kee 

Saranaae ||

I seek the Sanctuary of 

the Sovereign Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਕਾਸ਼-

ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

38588 899 inrBau Bey  
goibMd gun gwvq  
swDsMig duKu 
jwie]1]rhwau]

Nirabho Bheae 

Gobindh Gun 

Gaavath 

Saadhhasang 

Dhukh Jaae ||1|| 

Rehaao ||

I have become 

fearless, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe. 

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, my pains have 

been taken away. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਗਾਂਜਦਆਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਂ 
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ; ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ (ਹਰੇਕ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38589 899 jw kY rwmu bsY 
mn mwhI]

Jaa Kai Raam Basai 

Man Maahee ||

That person, within 

whose mind the Lord 

abides,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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38590 899 so jnu duqru pyKq 
nwhI]

du`q-ru So Jan Dhuthar 

Paekhath Naahee 

||

Does not see the 

impassible world-

ocean.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਔਜਖਆਈ ਨਾਲ 

ਤਰੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ 
(ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ) ਇਹ 

ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ।
38591 899 sgly kwj svwry 

Apny]

Sagalae Kaaj 

Savaarae Apanae 

||

All one's affairs are 

resolved,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

38592 899 hir hir nwmu  
rsn inq 
jpny]1]

Har Har Naam 

Rasan Nith 

Japanae ||1||

By chanting 

continually the Name 

of the Lord, Har, Har. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੀ) 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਜਨਿੱਤ ਿਪ ਿਪ ਕੇ 

(ਤਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

38593 899 ijs kY msqik  
hwQu guru DrY]

Jis Kai Masathak 

Haathh Gur 

Dhharai ||

Why should His slave 

feel any anxiety?

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਗੁਰੂ (ਆਪਣਾ) ਹੱਥ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

38594 899 so dwsu Adysw 
kwhy krY]

So Dhaas 

Adhaesaa Kaahae 

Karai ||

The Guru places His 

hand upon my 

forehead.

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਉਹ) ਸੇਵਕ ਜਕਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

38595 899 jnm mrx kI 
cUkI kwix]

Janam Maran Kee 

Chookee Kaan ||

The fear of birth and 

death is dispelled;

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਦਾ ਡਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

38596 899 pUry gur aUpir 
kurbwx]2]

Poorai Gur Oopar 

Kurabaan ||2||

I am a sacrifice to the 

Perfect Guru. ||2||

ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਪਣਾ ਆਪਾ 
ਵਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

38597 899 guru prmysru Byit 
inhwl]

Gur Paramaesar 

Bhaett Nihaal ||

I am enraptured, 

meeting with the 

Guru, the 

Transcendent Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸਰ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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38598 899 so drsnu pwey  
ijsu hoie 
dieAwlu]

So Dharasan 

Paaeae Jis Hoe 

Dhaeiaal ||

He alone obtains the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan, who is 

blessed by His Mercy.

(ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

38599 899 pwrbRhmu ijsu 
ikrpw krY]

Paarabreham Jis 

Kirapaa Karai ||

One who is blessed by 

the Grace of the 

Supreme Lord God,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

38600 899 swDsMig so 
Bvjlu qrY]3]

Saadhhasang So 

Bhavajal Tharai 

||3||

Crosses over the 

terrifying world-ocean 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ 

ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

38601 899 AMimRqu pIvhu  
swD ipAwry]

Anmrith Peevahu 

Saadhh Piaarae ||

Drink in the Ambrosial 

Nectar, O Beloved 

Holy people.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਤੁਸੀ 
ਭੀ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ,

38602 899 muK aUjl swcY 
drbwry]

Mukh Oojal 

Saachai 

Dharabaarae ||

Your face shall be 

radiant and bright in 

the Court of the Lord.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 

ਜਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉਿਲੇ 

ਹੋਣਗੇ (ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਉਥੇ ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਜਮਲੇਗਾ)।
38603 899 And krhu qij 

sgl ibkwr]

Anadh Karahu 

Thaj Sagal Bikaar 

||

Celebrate and be 

blissful, and abandon 

all corruption.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਸਾਰੇ ਜਵਚਾਰ 

ਛੱਡ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7841 Published: March 06/ 2014



38604 899 nwnk hir jip 
auqrhu 
pwir]4]42]53
]

au~qr-hu Naanak Har Jap 

Outharahu Paar 

||4||42||53||

O Nanak, meditate on 

the Lord and cross 

over. ||4||42||53||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਤੁਸੀ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਉਗੇ 

॥੪॥੪੨॥੫੩॥

38605 900 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38606 900 eMØIDn qy bYsMqru 
BwgY]

Eaneedhhan Thae 

Baisanthar 

Bhaagai ||

The fire runs away 

from the fuel.

(ਹੇ ਮਨ! ਵੇਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਅਸਚਰਿ ਤਾਕਤਾਂ!) ਲੱਕੜੀ 
ਤੋਂ ਅੱਗ ਪਰੇ ਭੱਿਦੀ ਹੈ (ਲੱਕੜੀ 
ਜਵਚ ਅੱਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ)।

38607 900 mwtI kau jlu 
dh ids iqAwgY]

Maattee Ko Jal 

Dheh Dhis 

Thiaagai ||

The water runs away 

from the dust in all 

directions.

(ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  
ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਜਤਆਗੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਧਰਤੀ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ)।

38608 900 aUpir crn qlY 
Awkwsu]

Oopar Charan 

Thalai Aakaas ||

The feet are above, 

and the sky is beneath.

(ਰੱੁਖ ਦੇ) ਪੈਰ (ਿੜਹਾਂ) ਉਪਰ 

ਵਲ ਹਨ, ਤੇ ਜਸਰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ 

ਹੈ।
38609 900 Gt mih isMDu 

kIE prgwsu]1]
Gt:polw bolo Ghatt Mehi Sindhh 

Keeou Paragaas 

||1||

The ocean appears in 

the cup. ||1||

ਘੜੇ ਜਵਚ (ਜਨਿੱਕੇ ਜਨਿੱਕੇ ਸਰੀਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ-ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ 
ਆਪ ਪਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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38610 900 AYsw sMmRQu hir 
jIau Awip]

Aisaa Sanmrathh 

Har Jeeo Aap ||

Such is our all-

powerful dear Lord.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

38611 900 inmK n ibsrY 
jIA Bgqn kY  
AwT phr mn 
qw kau 
jwip]1]rhwau]

Nimakh N Bisarai 

Jeea Bhagathan 

Kai Aath Pehar 

Man Thaa Ko Jaap 

||1|| Rehaao ||

His devotees do not 

forget Him, even for 

an instant. Twenty-

four hours a day, O 

mind, meditate on 

Him. ||1||Pause||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਖ 

ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਜਵਸਰਦਾ। ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਿਜਪਆ 

ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38612 900 pRQmy mwKnu pwCY 
dUDu]

Prathhamae 

Maakhan Paashhai 

Dhoodhh ||

First comes the butter, 

and then the milk.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਜਹਲਾਂ ਦੱੁਧ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਰੜਜਕਆਂ ਉਸ 

ਦੱੁਧ ਦਾ ਤੱਤ-ਮੱਖਣ ਜਪੱਛੋਂ 
ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖ! 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤੱਤ-) ਮੱਖਣ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਜਹਲਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਤੇ (ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ-ਿਗਤ) 

ਦੱੁਧ ਜਪਛੋਂ (ਬਣਦਾ) ਹੈ (ਿਗਤ-

ਪਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੱੁਧ ਜਵਚ ਤੱਤ-

ਪਿਭੂ-ਮੱਖਣ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ)।

38613 900 mYlU kIno swbunu 
sUDu]

Mailoo Keeno 

Saabun Soodhh ||

The dirt cleans the 

soap.

(ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ) 

ਮੈਲ ਨੂੂੰ  (ਮਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੂੰ ) ਸੱੁਧ 

ਸਾਬਣ ਵਰਗਾ ਜਚੱਟਾ ਦੱੁਧ 

ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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38614 900 BY qy inrBau 
frqw iPrY]

Bhai Thae Nirabho 

Ddarathaa Firai ||

The fearless are afraid 

of fear.

ਜਨਰਭਉ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਅੂੰਸ ਿੀਵ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਡਰਾਂ ਤੋਂ 
ਡਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

38615 900 hoNdI kau  
AxhoNdI ihrY]2]

(hoNdI)hox vwlI mOq nUM Honadhee Ko 

Anehonadhee 

Hirai ||2||

The living are killed by 

the dead. ||2||

ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਅਣਹੋਂਦੀ 
ਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ (ਵੱਖਰੀ) 
ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਭਿਾਈ ਜਿਰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

38616 900 dyhI gupq ibdyhI 
dIsY]

Dhaehee Gupath 

Bidhaehee 

Dheesai ||

The visible body is 

hidden, and the 

etheric body is seen.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਆਤਮਾ (ਸਰੀਰ ਜਵਚ) 

ਲੁਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਸਰਫ਼ 

ਸਰੀਰ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
38617 900 sgly swij krq  

jgdIsY]
j`gdIsY Sagalae Saaj 

Karath 

Jagadheesai ||

The Lord of the world 

does all these things.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ (ਅਨੇਕਾਂ 
ਕੌਤਕ) ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

38618 900 Tgxhwr  
AxTgdw TwgY]

T`gxhwr[AxT`gdw Thaganehaar 

Anathagadhaa 

Thaagai ||

The one who is 

cheated, is not 

cheated by the cheat.

ਠਗਣੀ-ਮਾਇਆ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਠੱਗਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

38619 900 ibnu vKr iPir 
iPir auiT 
lwgY]3]

Bin Vakhar Fir Fir 

Outh Laagai ||3||

With no merchandise, 

the trader trades 

again and again. ||3||

ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਿੀਵ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਬੜਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

38620 900 sMq sBw imil  
krhu biKAwx]

Santh Sabhaa Mil 

Karahu Bakhiaan 

||

So join the Society of 

the Saints, and chant 

the Lord's Name.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਸੂੰਤ-ਸਭਾ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ (ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੀ 
ਬੇਸ਼ੱਕ) ਜਵਆਜਖਆ ਕਰ ਕੇ 

ਵੇਖ ਲਵ,ੋ
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38621 900 isMimRiq swsq 
byd purwx]

isMm-i Riq Sinmrith Saasath 

Baedh Puraan ||

So say the Simritees, 

Shaastras, Vedas and 

Puraanas.

(ਭਾਵੇਂ) ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ 

ਸ਼ਾਸਤਿਾਂਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ (ਦੀ 
ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਲਉ, ਇਸ ਠਗਣੀ 
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ)।
38622 900 bRhm bIcwru  

bIcwry koie]

Breham Beechaar 

Beechaarae Koe ||

Rare are those who 

contemplate and 

meditate on God.

ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸਤਸੂੰਗ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ,

38623 900 nwnk qw kI 
prmgiq 
hoie]4]43]54]

Naanak Thaa Kee 

Param Gath Hoe 

||4||43||54||

O Nanak, they attain 

the supreme status. 

||4||43||54||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੪੩॥੫੪॥

38624 900 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38625 900 jo iqsu BwvY so 
QIAw]

Jo This Bhaavai So 

Thheeaa ||

Whatever pleases Him 

happens.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੋਕੁਝ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

38626 900 sdw sdw hir kI 
srxweI pRB ibnu  
nwhI Awn 
bIAw]1]rhwau]

Sadhaa Sadhaa 

Har Kee Saranaaee 

Prabh Bin Naahee 

Aan Beeaa ||1|| 

Rehaao ||

Forever and ever, I 

seek the Sanctuary of 

the Lord.There is none 

other than God. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ। ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ (ਕੁਝ 

ਕਰਨ-ਿੋਗਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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38627 900 puqu klqRü liKmI 
dIsY ien mih 
ikCU n sMig 
lIAw]

k-l`qRü Puth Kalathra 

Lakhimee Dheesai 

Ein Mehi Kishhoo 

N Sang Leeaa ||

You look upon your 

children, spouse and 

wealth; none of these 

will go along with you.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੱੁਤਰ, ਇਸਤਿੀ, 
ਮਾਇਆ-ਇਹ ਿੋ ਕੁਝ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੁਝ ਭੀ 
(ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਿੀਵ) ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਾਂਦਾ।

38628 900 ibKY TgaurI 
Kwie Bulwnw  
mwieAw mMdru 
iqAwig 
gieAw]1]

Bikhai Thagouree 

Khaae Bhulaanaa 

Maaeiaa Mandhar 

Thiaag Gaeiaa 

||1||

Eating the poisonous 

potion, you have gone 

astray. You will have 

to go, and leave Maya 

and your mansions. 

||1||

ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਠਗਬੂਟੀ ਖਾ 
ਕੇ ਿੀਵ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ 

ਸੋਹਣਾ ਘਰ (ਸਭ ਕੁਝ) ਛੱਡ ਕੇ 

ਤੁਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

38629 900 inMdw kir kir 
bhuqu ivgUqw  
grB join mih 
ikriq pieAw]

Nindhaa Kar Kar 

Bahuth Vigoothaa 

Garabh Jon Mehi 

Kirath Paeiaa ||

Slandering others, you 

are totally ruined; 

because of your past 

actions, you shall be 

consigned to the 

womb of 

reincarnation.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਇਸ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਿਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

38630 900 purb kmwxy  
Cofih nwhI  
jmdUiq gRwisE 
mhw BieAw]2]

Purab Kamaanae 

Shhoddehi 

Naahee 

Jamadhooth 

Graasiou Mehaa 

Bhaeiaa ||2||

Your past actions will 

not just go away; the 

most horrible 

Messenger of Death 

shall seize you. ||2||

(ਇਹ ਆਮ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 

ਜਕ) ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ 
ਹਨ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਭਆਨਕ 

ਿਮਦੂਤ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਕਰੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7846 Published: March 06/ 2014



38631 900 bolY JUTu kmwvY 
Avrw iqRsn n 
bUJY bhuqu hieAw]

Bolai Jhooth 

Kamaavai Avaraa 

Thrisan N Boojhai 

Bahuth Haeiaa ||

You tell lies, and do 

not practice what you 

preach. Your desires 

are not satisfied - 

what a shame.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਠਗਬੂਟੀ 
ਖਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਿੀਵ) ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ (ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਆਖਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ) ਕਮਾਂਦਾ 
ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਬੱੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, 
ਮਾਇਆ ਦੀ 'ਹਾਇ ਹਾਇ' ਸਦਾ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

38632 900 AswD rogu 
aupijAw sMq 
dUKin dyh 
ibnwsI mhw 
KieAw]3]

Asaadhh Rog 

Oupajiaa Santh 

Dhookhan Dhaeh 

Binaasee Mehaa 

Khaeiaa ||3||

You have contracted 

an incurable disease; 

slandering the Saints, 

your body is wasting 

away; you are utterly 

ruined. ||3||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦਾ) ਲਾ-ਇਲਾਿ ਰੋਗ (ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਵੱਡੇ ਖਈ ਰੋਗ ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

38633 900 ijnih invwjy 
iqn hI swjy  
Awpy kIny sMq 
jieAw]

Jinehi Nivaajae 

Thin Hee Saajae 

Aapae Keenae 

Santh Jaeiaa ||

He embellishes those 

whom He has 

fashioned. He Himself 

gave life to the Saints.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਤੋਂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਹਾਸਲ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਬਣਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।
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38634 900 nwnk dws kMiT 
lwie rwKy kir 
ikrpw pwrbRhm 
mieAw]4]44]5
5]

Naanak Dhaas 

Kanth Laae 

Raakhae Kar 

Kirapaa 

Paarabreham 

Maeiaa 

||4||44||55||

O Nanak, He hugs His 

slaves close in His 

Embrace. Please grant 

Your Grace, O 

Supreme Lord God, 

and be kind to me as 

well. ||4||44||55||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਦਾਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲ 

ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪੪॥੫੫॥

38635 900 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38636 900 AYsw pUrw gurdyau 
shweI]

Aisaa Pooraa 

Guradhaeo 

Sehaaee ||

Such is the Perfect 

Divine Guru, my help 

and support.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ,

38637 900 jw kw ismrnu  
ibrQw n 
jweI]1]rhwau]

Jaa Kaa Simaran 

Birathhaa N Jaaee 

||1|| Rehaao ||

Meditation on Him is 

not wasted. 

||1||Pause||

ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹਜਰ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

38638 900 drsnu pyKq hoie 
inhwlu]

Dharasan 

Paekhath Hoe 

Nihaal ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan, I am 

enraptured.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਤਨੋ ਮਨੋ) 

ਜਖੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

38639 900 jw kI DUir kwtY 
jm jwlu]

Jaa Kee Dhhoor 

Kaattai Jam Jaal ||

The dust of His feet 

snaps the noose of 

Death.

ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਿਮ 

ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
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38640 900 crnkml bsy  
myry mn ky]

Charan Kamal 

Basae Maerae 

Man Kae ||

His lotus feet dwell 

within my mind,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ,

38641 900 kwrj svwry 
sgly qn ky ]1]

Kaaraj Savaarae 

Sagalae Than Kae 

||1||

And so all the affairs 

of my body are 

arranged and 

resolved. ||1||

(ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਦੇ (ਉਸ ਦੇ) 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ (ਗੁਰੂ) 

ਸੂੰਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

38642 900 jw kY msqik  
rwKY hwQu]

Jaa Kai Masathak 

Raakhai Haathh ||

One upon whom He 

places His Hand, is 

protected.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ (ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ) ਹੱਥ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

38643 900 pRBu myro AnwQ ko 
nwQu]

Prabh Maero 

Anaathh Ko 

Naathh ||

My God is the Master 

of the masterless.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਭੂ (ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਿ ੋਜਨਆਸਜਰਆਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ।

38644 900 piqq auDwrxu  
ikRpwinDwnu]

Pathith 

Oudhhaaran 

Kirapaa Nidhhaan 

||

He is the Savior of 

sinners, the treasure 

of mercy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਕਰਪਾ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

38645 900 sdw sdw jweIAY 
kurbwnu]2]

Sadhaa Sadhaa 

Jaaeeai Kurabaan 

||2||

Forever and ever, I am 

a sacrifice to Him. 

||2||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸਦਕੇ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥

38646 900 inrml mMqu dyie 
ijsu dwnu]

Niramal Manth 

Dhaee Jis Dhaan ||

One whom He blesses 

with His Immaculate 

Mantra,

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਆਪਣਾ ਪਜਵੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,

38647 900 qjih ibkwr  
ibnsY AiBmwnu]

Thajehi Bikaar 

Binasai Abhimaan 

||

Renounces corruption; 

his egotistical pride is 

dispelled.

ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7849 Published: March 06/ 2014



38648 900 eyku iDAweIAY  
swD kY sMig]

Eaek Dhhiaaeeai 

Saadhh Kai Sang ||

Meditate on the One 

Lord in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

38649 900 pwp ibnwsy nwm 
kY rMig]3]

Paap Binaasae 

Naam Kai Rang 

||3||

Sins are erased, 

through the love of 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
38650 900 gur prmysur  

sgl invws]

Gur Paramaesur 

Sagal Nivaas ||

The Guru, the 

Transcendent Lord, 

dwells among all.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

38651 900 Git Git riv 
rihAw guxqws]

Ghatt Ghatt Rav 

Rehiaa Gunathaas 

||

The treasure of virtue 

pervades and 

permeates each and 

every heart.

ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਰੇਕ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

38652 900 drsu dyih Dwrau 
pRB Aws]

Dharas Dhaehi 

Dhhaaro Prabh 

Aas ||

Please grant me the 

Blessed Vision of Your 

Darshan;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਦੇਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ 

ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ।

38653 900 inq nwnku icqvY  
scu 
Ardwis]4]45]
56]

Nith Naanak 

Chithavai Sach 

Aradhaas 

||4||45||56||

O God, I place my 

hopes in You. Nanak 

continually offers this 

true prayer. 

||4||45||56||

ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਕ 

(ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ) ਨਾਨਕ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇ 

॥੪॥੪੫॥੫੬॥
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38654 901 rwgu rwmklI 
mhlw 5 Gru 2 
dupdy

Raag Raamakalee 

Mehalaa 5 Ghar 2 

Dhupadhae

Raag Raamkalee, Fifth 

Mehl, Second House, 

Du-Padas:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

38655 901 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

38656 901 gwvhu rwm ky 
gux gIq]

Gaavahu Raam 

Kae Gun Geeth ||

Sing the songs of 

Praise of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੀਤ (ਸਦਾ) ਗਾਂਦਾ 
ਰਹੁ।

38657 901 nwmu jpq prm 
suKu pweIAY Awvw 
gauxu imtY myry 
mIq]1]rhwau]

Naam Japath 

Param Sukh 

Paaeeai Aavaa 

Goun Mittai 

Maerae Meeth 

||1|| Rehaao ||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

total peace is 

obtained; coming and 

going is ended, my 

friend. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੁਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38658 901 gux gwvq hovq 
prgwsu]

Gun Gaavath 

Hovath Paragaas 

||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

one is enlightened,

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਜਦਆਂ (ਮਨ ਜਵਚ ਸਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

38659 901 crnkml mih  
hoie invwsu]1]

Charan Kamal 

Mehi Hoe Nivaas 

||1||

And comes to dwell in 

His lotus feet. ||1||

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਮਨ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
38660 901 sMqsMgiq mih  

hoie auDwru]

Santhasangath 

Mehi Hoe 

Oudhhaar ||

In the Society of the 

Saints, one is saved.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਤੇਰਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਇਗਾ,
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38661 901 nwnk Bvjlu 
auqris 
pwir]2]1]57]

auqr-is Naanak Bhavajal 

Outharas Paar 

||2||1||57||

O Nanak, he crosses 

over the terrifying 

world-ocean. 

||2||1||57||

ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਜਹਂਗਾ 
॥੨॥੧॥੫੭॥

38662 901 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38663 901 guru pUrw myrw guru 
pUrw]

Gur Pooraa 

Maeraa Gur 

Pooraa ||

My Guru is perfect, my 

Guru is perfect.

ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।

38664 901 rwm nwmu jip 
sdw suhyly sgl 
ibnwsy rog 
kUrw]1]rhwau]

Raam Naam Jap 

Sadhaa Suhaelae 

Sagal Binaasae 

Rog Kooraa ||1|| 

Rehaao ||

Chanting the Lord's 

Name, I am always at 

peace; all my illness 

and fraud is dispelled. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38665 901 eyku ArwDhu  
swcw soie]

Eaek Araadhhahu 

Saachaa Soe ||

Worship and adore 

that One Lord alone.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰੋ,

38666 901 jw kI srin sdw 
suKu hoie]1]

Jaa Kee Saran 

Sadhaa Sukh Hoe 

||1||

In His Sanctuary, 

eternal peace is 

obtained. ||1||

ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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38667 901 nId suhylI nwm 
kI lwgI BUK]

Needh Suhaelee 

Naam Kee Laagee 

Bhookh ||

One who feels hunger 

for the Naam sleeps in 

peace.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ, ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ 

ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
38668 901 hir ismrq  

ibnsy sB 
dUK]2]

Har Simarath 

Binasae Sabh 

Dhookh ||2||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, all pains are 

dispelled. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

38669 901 shij AnMd 
krhu myry BweI]

Sehaj Anandh 

Karahu Maerae 

Bhaaee ||

Enjoy celestial bliss, O 

my Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰੋ।

38670 901 guir pUrY sB 
icMq imtweI]3]

Gur Poorai Sabh 

Chinth Mittaaee 

||3||

The Perfect Guru has 

eradicated all anxiety. 

||3||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

38671 901 AwT phr pRB 
kw jpu jwip]

Aath Pehar Prabh 

Kaa Jap Jaap ||

Twenty-four hours a 

day, chant God's 

Chant.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਅੱਠੇ 

ਪਜਹਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ 

ਕਜਰਆ ਕਰ।
38672 901 nwnk rwKw hoAw 

Awip]4]2]58]

Naanak Raakhaa 

Hoaa Aap 

||4||2||58||

O Nanak, He Himself 

shall save you. 

||4||2||58||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ਪਿਭੂ) 
ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥੫੮॥
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38673 901 rwgu rwmklI 
mhlw 5 pVqwl 
Gru 3

Raag Raamakalee 

Mehalaa 5 

Parrathaal Ghar 3

Raag Raamkalee, Fifth 

Mehl, Partaal, Third 

House:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।

38674 901 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

38675 901 nr nrh  
nmskwrM]

(nr)dlyr,bhwdr, 
ihMmqI, 
pqI[(nr)hbRhm jI

Naranareh 

Namasakaaran ||

I humbly bow to the 

Lord, the Supreme 

Being.

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

38676 901 jln Qln bsuD 
ggn eyk 
eykMkwrM]1]rhwau
]

bsu-D:polw bolo Jalan Thhalan 

Basudhh Gagan 

Eaek 

Eaekankaaran 

||1|| Rehaao ||

The One, the One and 

Only Creator Lord 

permeates the water, 

the land, the earth 

and the sky. 

||1||Pause||

ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਲਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ, ਥਲਾਂ ਜਵਚ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਹੈ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

38677 901 hrn Drn pun 
punh krn]

Haran Dhharan 

Pun Puneh Karan 

||

Over and over again, 

the Creator Lord 

destroys, sustains and 

creates.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

38678 901 nh igrh  
inrMhwrM]1]

Neh Gireh 

Niranhaaran ||1||

He has no home; He 

needs no 

nourishment. ||1||

ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਘਰ ਨਹੀਂ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ॥੧॥
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38679 901 gMBIr DIr nwm 
hIr aUc mUc 
ApwrM]

Ganbheer Dhheer 

Naam Heer Ooch 

Mooch Apaaran ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is deep 

and profound, strong, 

poised, lofty, exalted 

and infinite.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਾਨੋ) ਡੂੂੰ ਘਾ 
(ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁ-

ਮੱੁਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।
38680 901 krn kyl gux 

Amol nwnk  
bilhwrM]2]1]5
9]

Karan Kael Gun 

Amol Naanak 

Balihaaran 

||2||1||59||

He stages His plays; 

His Virtues are 

priceless. Nanak is a 

sacrifice to Him. 

||2||1||59||

ਉਹ ਸਭ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਅਮੱੁਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥੧॥੫੯॥

38681 901 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

38682 901 rUp rMg sugMD 
Bog iqAwig cly  
mwieAw Cly  
kink 
kwimnI]1]rhwau
]

Cly:polw bolo[c`ly Roop Rang 

Sugandhh Bhog 

Thiaag Chalae 

Maaeiaa Shhalae 

Kanik Kaaminee 

||1|| Rehaao ||

You must abandon 

your beauty, 

pleasures, fragrances 

and enjoyments; 

beguiled by gold and 

sexual desire, you 

must still leave Maya 

behind. ||1||Pause||

ਸੋਨਾ, ਇਸਤਿੀ ਆਜਦਕ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਿੀਵ (ਆਖ਼ਰ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ 

ਰੂੰਗ ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੋਗ-

ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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38683 901 BMfwr drb Arb 
Krb pyiK lIlw 
mnu sDwrY]

Bhanddaar Dharab 

Arab Kharab 

Paekh Leelaa Man 

Sadhhaarai ||

You gaze upon billions 

and trillions of 

treasures and riches, 

which delight and 

comfort your mind,

ਬੇਅੂੰ ਤ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦੀ 
ਮੌਿ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਮਨ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ) ਢਾਰਸ 

ਬਣਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

38684 901 nh sMig 
gwmnI]1]

Neh Sang 

Gaamanee ||1||

But these will not go 

along with you. ||1||

(ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 

ਇਸ ਦੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ॥੧॥

38685 901 suq klqR BRwq 
mIq auriJ 
pirE Brim 
moihE ieh ibrK 
CwmnI]

k-l`qR Suth Kalathr 

Bhraath Meeth 

Ourajh Pariou 

Bharam Mohiou 

Eih Birakh 

Shhaamanee ||

Entangled with 

children, spouse, 

siblings and friends, 

you are enticed and 

fooled; these pass like 

the shadow of a tree.

ਪੱੁਤਰ, ਇਸਤਿੀ, ਭਰਾ, ਜਮੱਤਰ 

(ਆਜਦਕ ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਿੀਵ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਮੋਹ ਜਵਚ ਠੱਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ-ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ (ਵਾਂਗ) ਹੈ।

38686 901 crnkml srn 
nwnk suKu sMq 
BwvnI]2]2]60
]

Charan Kamal 

Saran Naanak 

Sukh Santh 

Bhaavanee 

||2||2||60||

Nanak seeks the 

Sanctuary of His lotus 

feet; He has found 

peace in the faith of 

the Saints. 

||2||2||60||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਦਾ ਸੁਖ ਹੀ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੬੦॥

38687 901 <> siqgur 
pRswid]

iq-pdy Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7856 Published: March 06/ 2014



38688 901 rwgu rwmklI 
mhlw 9 iqpdy]

Raag Raamakalee 

Mehalaa 9 

Thipadhae ||

Raag Raamkalee, 

Ninth Mehl, Ti-Padas:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਜਤਨ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

38689 901 ry mn Eit lyhu 
hir nwmw]

pd:polw bolo Rae Man Outt 

Laehu Har 

Naamaa ||

O mind,take the 

sheltering support of 

the Lord's Name.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਕਰ,

38690 901 jw kY ismrin 
durmiq nwsY  
pwvih pdu 
inrbwnw]1]rhw
au]

Jaa Kai Simaran 

Dhuramath Naasai 

Paavehi Padh 

Nirabaanaa ||1|| 

Rehaao ||

Remembering Him in 

meditation, evil-

mindedness is 

dispelled, and the 

state of Nirvaanaa is 

obtained. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ 

ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਤੂੂੰ  
ਉਹ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਏਗਂਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ 
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

38691 901 bfBwgI iqih 
jn kau jwnau jo 
hir ky gun gwvY]

Baddabhaagee 

Thih Jan Ko 

Jaanahu Jo Har 

Kae Gun Gaavai ||

Know that one who 

sings the Glorious 

Praises of the Lord is 

very fortunate.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਸਮਝ।

38692 901 jnm jnm ky 
pwp Koie kY Puin 
bYkuMiT isDwvY]1]

Janam Janam Kae 

Paap Khoe Kai Fun 

Baikunth 

Sidhhaavai ||1||

The sins of countless 

incarnations are 

washed off, and he 

attains the heavenly 

realm. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਰ ਬੈਕੁੂੰ ਠ 

ਜਵਚ ਿਾ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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38693 902 Ajwmlu kau AMq 
kwl mY nwrwien 
suiD AweI]

Ajwm`l Ajaamal Ko Anth 

Kaal Mehi 

Naaraaein Sudhh 

Aaee ||

At the very last 

moment, Ajaamal 

became aware of the 

Lord;

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਵੇਖ, ਪੁਰਾਣੀ 
ਪਿਜਸੱਧ ਕਥਾ ਹੈ ਜਕ) ਅਖ਼ੀਰਲੇ 

ਵੇਲੇ (ਪਾਪੀ) ਅਿਾਮਲ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ 

ਆ ਗਈ,

38694 902 jW giq kau 
jogIsur bwCq so 
giq iCn mih 
pweI]2]

Jaan Gath Ko 

Jogeesur 

Baashhath So 

Gath Shhin Mehi 

Paaee ||2||

That state which even 

the supreme Yogis 

desire - he attained 

that state in an 

instant. ||2||

ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਿੋਗੀ ਤਾਂਘਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

38695 902 nwhn gunu nwihn 
kCu ibidAw  
Drmu kaunu gij 
kInw]

ib`idAw, gij:polw bolo Naahin Gun 

Naahin Kashh 

Bidhiaa Dhharam 

Koun Gaj Keenaa 

||

The elephant had no 

virtue and no 

knowledge; what 

religious rituals has he 

performed?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗਿ ਦੀ ਕਥਾ ਭੀ 
ਸੁਣ। ਗਿ ਜਵਚ) ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਗੁਣ ਸੀ, ਨਾਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਜਵੱਜਦਆ ਪਿਾਪਤ ਸੀ। (ਉਸ 

ਜਵਚਾਰੇ) ਗਿ ਨੇ ਜਕਹੜਾ 
ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ?

38696 902 nwnk ibrdu rwm 
kw dyKo ABY dwnu 
iqih 
dInw]3]1]

Naanak Biradh 

Raam Kaa 

Dhaekhahu Abhai 

Dhaan Thih 

Dheenaa ||3||1||

O Nanak, behold the 

way of the Lord, who 

bestowed the gift of 

fearlessness. ||3||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰ ਵੇਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ 
ਦਾ ਸੁਭਾਉ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ 

ਗਿ ਨੂੂੰ  ਜਨਰਭੈਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ ॥੩॥੧॥

38697 902 rwmklI mhlw 
9]

Raamakalee 

Mehalaa 9 ||

Raamkalee, Ninth 

Mehl:
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38698 902 swDo kaunu jugiq 
Ab kIjY]

Saadhho Koun 

Jugath Ab Keejai ||

Holy people: what way 

should I now adopt,

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹੁਣ (ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਚ ਉਹ) ਜਕਹੜੀ 
ਜਵਓਂਤ ਕੀਤੀ ਿਾਏ,

38699 902 jw qy durmiq 
sgl ibnwsY rwm 
Bgiq mnu 
BIjY]1]rhwau]

Jaa Thae 

Dhuramath Sagal 

Binaasai Raam 

Bhagath Man 

Bheejai ||1|| 

Rehaao ||

By which all evil-

mindedness may be 

dispelled, and the 

mind may vibrate in 

devotional worship to 

the Lord? 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਏ, ਅਤੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਰਚ-ਜਮਚ ਿਾਏ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

38700 902 mnu mwieAw mY 
auriJ rihE hY  
bUJY nh kCu 
igAwnw]

Man Maaeiaa 

Mehi Ourajh 

Rehiou Hai 

Boojhai Neh Kashh 

Giaanaa ||

My mind is entangled 

in Maya; it knows 

nothing at all of 

spiritual wisdom.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਜਵਚ ਉਲਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਜਸਆਣਪ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 
ਜਵਚਾਰਦਾ,

38701 902 kaunu nwmu jgu 
jw kY ismrY pwvY 
pdu inrbwnw]1]

Koun Naam Jag 

Jaa Kai Simarai 

Paavai Padh 

Nirabaanaa ||1||

What is that Name, by 

which the world, 

contemplating it, 

might attain the state 

of Nirvaanaa? ||1||

ਜਕ ਉਹ ਜਕਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਿਗਤ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

38702 902 Bey dieAwl 
ikRpwl sMq jn  
qb ieh bwq 
bqweI]

Bheae Dhaeiaal 

Kirapaal Santh Jan 

Thab Eih Baath 

Bathaaee ||

When the Saints 

became kind and 

compassionate, they 

told me this.

ਿਦੋਂ ਸੂੰਤ ਿਨ (ਜਕਸੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਉਤੇ) ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਜਕਰਪਾਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ 
ਉਹ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਇਹ ਗੱਲ 

ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਕ-

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7859 Published: March 06/ 2014



38703 902 srb Drm mwno 
iqh kIey ijh 
pRB kIriq 
gweI]2]

Sarab Dhharam 

Maano Thih 

Keeeae Jih Prabh 

Keerath Gaaee 

||2||

Understand, that 

whoever sings the 

Kirtan of God's 

Praises, has performed 

all religious rituals. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਇਉਂ ਜਮਥ 

ਲਵ ੋਜਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਕਰ ਲਏ ॥੨॥

38704 902 rwm nwm nr 
inis bwsur mY  
inmK eyk aur 
DwrY]

Raam Naam Nar 

Nis Baasur Mehi 

Nimakh Eaek Our 

Dhhaarai ||

One who enshrines 

the Lord's Name in his 

heart night and day - 

even for an instant

(ਜਿਹੜਾ) ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਜਵਚ ਅੱਖ ਦੇ ਇਕ ਿੋਰ ਲਈ 

ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ,

38705 902 jm ko qRwsu imtY  
nwnk iqh Apuno 
jnmu 
svwrY]3]2]

Jam Ko Thraas 

Mittai Naanak 

Thih Apuno Janam 

Savaarai ||3||2||

- has his fear of Death 

eradicated. O Nanak, 

his life is approved 

and fulfilled. ||3||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਪਣਾ 
(ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ ਸਿਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੇਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਦਲ 

ਜਵਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥੨॥

38706 902 rwmklI mhlw 
9]

Raamakalee 

Mehalaa 9 ||

Raamkalee, Ninth 

Mehl:

38707 902 pRwnI nwrwiein 
suiD lyh]

Praanee 

Naaraaein Sudhh 

Laehi ||

O mortal, focus your 

thoughts on the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ।
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38708 902 iCnu iCnu AauD 
GtY ins bwsur  
ibRQw jwqu hY 
dyh]1]rhwau]

Shhin Shhin 

Aoudhh Ghattai 

Nis Baasur 

Brithhaa Jaath Hai 

Dhaeh ||1|| 

Rehaao ||

Moment by moment, 

your life is running 

out; night and day, 

your body is passing 

away in vain. 

||1||Pause||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੇਰਾ 
ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ ਜਵਅਰਥ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਦਨੇ ਰਾਤ ਇਕ ਇਕ 

ਜਛਨ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 

ਘਟਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

38709 902 qrnwpo ibiKAn 
isau KoieE  
bwlpnu 
AigAwnw]

(qrnw-po)juAwnIpuxw[ 
bwl-pnu

Tharanaapo 

Bikhian Sio 

Khoeiou Baalapan 

Agiaanaa ||

You have wasted your 

youth in corrupt 

pleasures, and your 

childhood in ignorance.

(ਿੀਵ ਭੀ ਅਿਬ ਮੂੰਦਭਾਗੀ ਹੈ 

ਜਕ ਇਸ ਨੇ) ਿਵਾਨੀ (ਦੀ 
ਉਮਰ) ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਗਵਾ ਲਈ, ਬਾਲ-ਉਮਰ 

ਅੂੰਞਾਣ-ਪੁਣੇ ਜਵਚ (ਗਵਾ ਲਈ।

38710 902 ibrD BieE 
AjhU nhI smJY  
kaunu kumiq 
aurJwnw]1]

kum`iq Biradhh Bhaeiou 

Ajehoo Nehee 

Samajhai Koun 

Kumath 

Ourajhaanaa ||1||

You have grown old, 

and even now, you do 

not understand, the 

evil-mindedness in 

which you are 

entangled. ||1||

ਹੁਣ) ਬੱੁਢਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਪਰ 

ਅਿ ੇਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। (ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਇਹ) ਜਕਸ ਖੋਟੀ ਮੱਤ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੈ ॥੧॥

38711 902 mwns jnmu dIE 
ijh Twkur so qY 
ikau ibsrwieE]

Maanas Janam 

Dheeou Jih 

Thaakur So Thai 

Kio Bisaraaeiou ||

Why have you 

forgotten your Lord 

and Master, who 

blessed you with this 

human life?

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਤੈਨੂੂੰ ) ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਭੁਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?
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38712 902 mukiq hoq nr jw 
kY ismrY inmK n 
qw ko gwieE]2]

Mukath Hoth Nar 

Jaa Kai Simarai 

Nimakh N Thaa Ko 

Gaaeiou ||2||

Remembering Him in 

meditation, one is 

liberated. And yet, you 

do not sing His Praises, 

even for an instant. 

||2||

ਹੇ ਨਰ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਤੂੂੰ  ਅੱਖ ਦੇ ਇਕ ਿੋਰ ਲਈ ਭੀ 
ਉਸ (ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਗਾਂਦਾ ॥੨॥

38713 902 mwieAw ko mdu 
khw krqu hY  
sMig n kwhU 
jweI]

Maaeiaa Ko Madh 

Kehaa Karath Hai 

Sang N Kaahoo 

Jaaee ||

Why are you 

intoxicated with 

Maya? It will not go 

along with you.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਜਕਉਂ ਮਾਇਆ ਦਾ 
(ਇਤਨਾ) ਮਾਣ ਤੂੂੰ  ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ? (ਇਹ ਤਾਂ) ਜਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਭੀ (ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ) ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

38714 902 nwnk khq cyiq 
icMqwmin hoie hY 
AMiq 
shweI]3]3]81
]

Naanak Kehath 

Chaeth 

Chinthaaman Hoe 

Hai Anth Sehaaee 

||3||3||81||

Says Nanak, think of 

Him, remember Him in 

your mind. He is the 

Fulfiller of desires, 

who will be your help 

and support in the 

end. ||3||3||81||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ। ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹ 

ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 
॥੩॥੩॥੮੧॥

38715 902 rwmklI mhlw 1 
AstpdIAw

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Raamakalee 

Mehalaa 1 

Asattapadheeaa

Raamkalee, First Mehl, 

Ashtapadees:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

38716 902 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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38717 902 soeI cMdu cVih 
sy qwry soeI 
idnIAru qpq 
rhY]

Soee Chandh 

Charrehi Sae 

Thaarae Soee 

Dhineear Thapath 

Rehai ||

The same moon rises, 

and the same stars; 

the same sun shines in 

the sky.

(ਸਤਿੁਗ ਤਿੇਤਾ ਦੁਆਪੁਰ 

ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਜਮਆਂ 

ਜਵਚ) ਉਹੀ ਚੂੰਦਿਮਾ ਚੜਹਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਚੜਹਦੇ 

ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੂਰਿ 

ਚਮਕਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ,

38718 902 sw DrqI so 
pauxu Julwry jug 
jIA Kyly Qwv 
kYsy]1]

Ky@ly Saa Dhharathee 

So Poun Jhulaarae 

Jug Jeea Khaelae 

Thhaav Kaisae 

||1||

The earth is the same, 

and the same wind 

blows. The age in 

which we dwell affects 

living beings, but not 

these places. ||1||

ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹਵਾ 
ਝੁਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਜਲਿੁਗ 

ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 
ਜਵਚ (ਖੇਡਾਂ) ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜਕਸੇ 

ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥

38719 902 jIvn qlb 
invwir]

Jeevan Thalab 

Nivaar ||

Give up your 

attachment to life.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚੋਂ) 
ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਕਰ (ਇਹ 

ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਕਜਲਿੁਗ ਹੈ।

38720 902 hovY prvwxw 
krih iD|wxw  
kil lKx 
vIcwir]1]rhwau
]

l`Kx Hovai Paravaanaa 

Karehi 

Dhhin(g)aanaa Kal 

Lakhan Veechaar 

||1|| Rehaao ||

Those who act like 

tyrants are accepted 

and approved - 

recognize that this is 

the sign of the Dark 

Age of Kali Yuga. 

||1||Pause||

ਇਸ ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸਰ 

ਹੇਠ ਿਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ 
ਉਤੇ) ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਇਹ ਧੱਕਾ ਿਾਇਜ਼ ਸਮਜਝਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਤੇ 

ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਧੱਕਾ-ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਕਜਲਿੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਸਮਝ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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38721 902 ikqY dyis n 
AwieAw suxIAY  
qIrQ pwis n 
bYTw]

Kithai Dhaes N 

Aaeiaa Suneeai 

Theerathh Paas N 

Baithaa ||

Kali Yuga has not been 

heard to have come to 

any country, or to be 

sitting at any sacred 

shrine.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਜਣਆ ਜਕ 

ਕਜਲਿੁਗ ਜਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ ਜਵਚ 

ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਖ਼ਾਸ 

ਤੀਰਥ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

38722 902 dwqw dwnu kry  
qh nwhI mhl 
auswir n bYTw 
]2]

Dhaathaa Dhaan 

Karae Theh 

Naahee Mehal 

Ousaar N Baithaa 

||2||

It is not where the 

generous person gives 

to charities, nor 

seated in the mansion 

he has built. ||2||

ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਥੇ ਭੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਕਸੇ 

ਨਹੀਂ ਸੁਜਣਆ, ਜਕਸੇ ਥਾਂ 
ਕਜਲਿੁਗ ਮਹਲ ਉਸਾਰ ਕੇ 

ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਰਹਾ ॥੨॥

38723 902 jy ko squ kry so 
CIjY qp Gir 
qpu n hoeI]

s`qu Jae Ko Sath Karae 

So Shheejai Thap 

Ghar Thap N Hoee 

||

If someone practices 

Truth, he is frustrated; 

prosperity does not 

come to the home of 

the sincere.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ 
ਆਚਰਨ ਉੱਚਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ (ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਡੱਗਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਕੋਈ 

ਤਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੂੰ ਦੁੈੇ ਆਪਣੇ 
ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਹਨ,

38724 902 jy ko nwau ley  
bdnwvI kil ky 
lKx eyeI]3]

aus dI bdnwvI inMdw 
krdy hn[l``Kx

Jae Ko Naao Leae 

Badhanaavee Kal 

Kae Lakhan Eaeee 

||3||

If someone chants the 

Lord's Name, he is 

scorned. These are the 

signs of Kali Yuga. 

||3||

ਿ ੇਿੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ 

ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ) ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ। (ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਭੈੜਾ ਆਚਰਨ, 

ਇੂੰਦਿੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਾਹ ਹੋਣੇ, ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ-) ਇਹ ਹਨ 

ਕਜਲਿੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ॥੩॥
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38725 902 ijsu iskdwrI  
iqsih KuAwrI  
cwkr kyhy frxw]

is`kdwrI Jis Sikadhaaree 

Thisehi Khuaaree 

Chaakar Kaehae 

Ddaranaa ||

Whoever is in charge, 

is humiliated. Why 

should the servant be 

afraid,

(ਪਰ ਇਹ ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਤੇ 

ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਧੱਕਾ ਸੁਖੀ 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ 

ਸਰਦਾਰੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ 

ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਉਸ ਦੀ ਹੀ (ਇਸ ਧੱਕੇ-ਜ਼ੁਲਮ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰ) ਦੁਰਗਜਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
38726 902 jw iskdwrY pvY 

jMjIrI qw cwkr 
hQhu mrxw]4]

Jaa Sikadhaarai 

Pavai Janjeeree 

Thaa Chaakar 

Hathhahu 

Maranaa ||4||

When the master is 

put in chains? He dies 

at the hands of his 

servant. ||4||

ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੁਰਗਜਤ ਤੋਂ 
ਕੋਈ) ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਿਦੋਂ 
ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

ਿਾਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 
ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
38727 903 AwKu guxw kil 

AweIAY]

Aakh Gunaa Kal 

Aaeeai ||

Chant the Praises of 

the Lord; Kali Yuga has 

come.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਤੇਰੇ ਕਜਹਣ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿੇ ਹੁਣ) ਕਜਲਿੁਗ ਦਾ 
ਸਮਾ ਹੀ ਆ ਜਗਆ ਹੈ,
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38728 903 iqhu jug kyrw  
rihAw qpwvsu jy 
gux dyih q 
pweIAY]1]rhwau
]

(qpwvsu)inAwauN Thihu Jug Kaeraa 

Rehiaa Thapaavas 

Jae Gun Dhaehi Th 

Paaeeai ||1|| 

Rehaao ||

The justice of the 

previous three ages is 

gone. One obtains 

virtue, only if the Lord 

bestows it. 

||1||Pause||

(ਤਾਂ ਭੀ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਆਜਦਕ 

ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ (ਜਕਉਂਜਕ ਤੇਰੇ 

ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਜਲਿੁਗ ਜਵਚ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ) ਪਜਹਲੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਿੁਗਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਹੁਣ ਮੱੁਕ 

ਚੁਕਾ ਹੈ। (ਸੋ, ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੇ ਇਉਂ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ) 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ, ਇਹ 

ਹੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

38729 903 kil klvwlI  
srw inbyVI kwjI 
ikRsnw hoAw]

(kil)klju`g 
dI(klvwlI)lVweI 
vwlI ikirAw[inbyVI 
inAwauN krn vwly 
ikRsnw kwly mn vwly ho 
gey[ kwjI:polw bolo

Kal Kalavaalee 

Saraa Nibaerree 

Kaajee Kirasanaa 

Hoaa ||

In this turbulent age of 

Kali Yuga, Muslim law 

decides the cases, and 

the blue-robed Qazi is 

the judge.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ) ਕਜਲਿੁਗ ਇਹ ਹੈ 

(ਜਕ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਜਵਚ 

ਧੱਕੇ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ) ਝਗੜੇ ਵਧਾਣ 

ਵਾਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਹੀ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਆਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਕਾਜ਼ੀ-ਹਾਕਮ ਵੱਢੀ-ਖ਼ੋਰ 

ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
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38730 903 bwxI bRhmw bydu 
AQrbxu krxI 
kIriq 
lihAw]5]

AQr-bxu Baanee Brehamaa 

Baedh Athharaban 

Karanee Keerath 

Lehiaa ||5||

The Guru's Bani has 

taken the place of 

Brahma's Veda, and 

the singing of the 

Lord's Praises are good 

deeds. ||5||

(ਿਾਦੂ ਟੂਜਣਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ) 

ਅਥਰਬਣ ਵੇਦ ਬਿਹਮਾ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਪਿਧਾਨ ਹੈ। ਉੱਚਾ 
ਆਚਰਨ ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਲਜਹ ਗਏ 

ਹਨ-ਇਹੀ ਹੈ ਕਜਲਿੁਗ ॥੫॥

38731 903 piq ivxu pUjw  
sq ivxu sMjmu  
jq ivxu kwhy 
jnyaU]

Path Vin Poojaa 

Sath Vin Sanjam 

Jath Vin Kaahae 

Janaeoo ||

Worship without faith; 

self-discipline without 

truthfulness; the ritual 

of the sacred thread 

without chastity - 

what good are these?

ਪਤੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ 

ਇਹ ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਜਕਸ ਅਰਥ? 

ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਜਹ 

ਕੇ ਇਸ ਸੂੰਿਮ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ? 

ਿ ੇਜਵਚਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ-ਥੂੰ ਮ 

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿਨੇਊ ਕੀਹ 

ਸੂੰਵਾਰਦਾ ਹੈ?

38732 903 nwvhu Dovhu 
iqlku cVwvhu  
suc ivxu soc n 
hoeI]6]

cV@wvhu su`c Naavahu 

Dhhovahu Thilak 

Charraavahu Such 

Vin Soch N Hoee 

||6||

You may bathe and 

wash, and apply a 

ritualistic tilak mark to 

your forehead, but 

without inner purity, 

there is no 

understanding. ||6||

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਤੁਸੀ (ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, (ਸਰੀਰ 

ਮਲ ਮਲ ਕੇ) ਧੋਂਦੇ ਹੋ, (ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ) ਜਤਲਕ ਲਾਂਦੇ ਹੋ (ਤੇ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ), 

ਪਰ ਪਜਵਤਿ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਪਜਵਤਿਤਾ ਕੋਈ 

ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। (ਅਸਲ 

ਜਵਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਭੀ ਕਜਲਿੁਗ 

ਹੀ ਹੈ) ॥੬॥

38733 903 kil prvwxu 
kqyb kurwxu]

Kal Paravaan 

Kathaeb Kuraan ||

In Kali Yuga, the Koran 

and the Bible have 

become famous.

(ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੇ 

ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਹੇਠ) ਸ਼ਾਮੀ ਜਕਤਾਬਾਂ ਤੇ 

ਕੁਰਾਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਵਾਨਗੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ,
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38734 903 poQI pMifq rhy 
purwx]

Pothhee Panddith 

Rehae Puraan ||

The Pandit's scriptures 

and the Puraanas are 

not respected.

ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣ ਆਜਦਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਜਹ ਗਈਆਂ ਹਨ।

38735 903 nwnk nwau 
BieAw rhmwxu]

Naanak Naao 

Bhaeiaa 

Rehamaan ||

O Nanak, the Lord's 

Name now is 

Rehmaan, the 

Merciful.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਧੱਕੇ 

ਹੇਠ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

'ਰਹਮਾਨ' ਆਜਖਆ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ- ਇਹ ਭੀ, ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! 

ਕਜਲਿੁਗ (ਦਾ ਲੱਛਣ) ਹੈ (ਜਕਸੇ 

ਦੇ ਧਾਰਜਮਕ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੂੰ  ਧੱਕੇ 

ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 'ਜਧਙਾਣੇ' ਨਾਲ 

ਦਬਾਣਾ ਕਜਲਿੁਗ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਹੈ)।

38736 903 kir krqw qU 
eyko jwxu]7]

Kar Karathaa Thoo 

Eaeko Jaan ||7||

Know that there is 

only One Creator of 

the creation. ||7||

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਹਰ ਇਕੋ ਕਰਤਾਰ 

ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਿਾਣ ॥੭॥
38737 903 nwnk nwmu imlY 

vifAweI eydU 
aupir krmu nhI]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Eaedhoo Oupar 

Karam Nehee ||

Nanak has obtained 

the glorious greatness 

of the Naam, the 

Name of the Lord. 

There is no action 

higher than this.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਚੂੰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਪੂੰ ਜਡਤ ਤੀਰਥ 

ਵਰਤ ਆਜਦਕ ਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਲਾਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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38738 903 jy Gir hodY  
mMgix jweIAY  
iPir Elwmw 
imlY qhI]8]1]

Jae Ghar Hodhai 

Mangan Jaaeeai 

Fir Oulaamaa Milai 

Thehee ||8||1||

If someone goes out 

to beg for what is 

already in his own 

home, then he should 

be chastised. ||8||1||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁਲਾਇਆਂ ਇਹ ਸੂਝ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਤੱਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾਰ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱ ਲੜ ਿੀਵ 

ਬਾਹਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਆਜਦਕ ਤੋਂ ਮੂੰਗਦਾ ਜਿਰੇ, ਇਹ 

ਦੋਸ਼ ਿੀਵ ਦੇ ਜਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧॥
38739 903 rwmklI mhlw 

1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

38740 903 jgu prboDih  
mVI bDwvih]

mV@I Jag Parabodhhehi 

Marree 

Badhhaavehi ||

You preach to the 

world, and set up your 

house.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂ (ਇਸ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਟੇ ਘਰ ਘਰ 

ਜਭੱਜਛਆ ਮੂੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ) 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਪਾਲ ਪਾਲ ਕੇ) ਮੋਟਾ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

38741 903 Awsxu iqAwig  
kwhy scu pwvih]

Aasan Thiaag 

Kaahae Sach 

Paavehi ||

Abandoning your 

Yogic postures, how 

will you find the True 

Lord?

(ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣ ਨਾਲ) ਮਨ 

ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਗਵਾ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਅਡੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈਂ?

38742 903 mmqw mohu kwmix 
ihqkwrI]

Mamathaa Mohu 

Kaaman 

Hithakaaree ||

You are attached to 

possessiveness and 

the love of sexual 

pleasure.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਮਮਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਚੂੰਬਜੜਆ ਹੋਵੇ ਿ ੋਇਸਤਿੀ 
ਦਾ ਭੀ ਪਿੇਮੀ ਹੋਵੇ,
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38743 903 nw AauDUqI nw 
sMswrI]1]

Naa 

Aoudhhoothee 

Naa Sansaaree 

||1||

You are not a 

renunciate, nor a man 

of the world. ||1||

ਉਹ ਨਾਹ ਜਤਆਗੀ ਜਰਹਾ ਨਾਹ 

ਜਗਿਹਸਤੀ ਬਜਣਆ ॥੧॥

38744 903 jogI bYis rhhu  
duibDw duKu BwgY]

Jogee Bais Rehahu 

Dhubidhhaa 

Dhukh Bhaagai ||

Yogi, remain seated, 

and the pain of duality 

will run away from you.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਭਾਲਣ ਦੀ 
ਝਾਕ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਇਗਾ।

38745 903 Gir Gir mwgq  
lwj n 
lwgY]1]rhwau]

Ghar Ghar 

Maagath Laaj N 

Laagai ||1|| 

Rehaao ||

You beg from door to 

door, and you don't 

feel ashamed. 

||1||Pause||

ਘਰ ਘਰ (ਮੂੰਗਣ ਦੀ) ਸ਼ਰਮ 

ਭੀ ਨਾਹ ਉਠਾਣੀ ਪਏਗੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

38746 903 gwvih gIq n 
cInih Awpu]

Gaavehi Geeth N 

Cheenehi Aap ||

You sing the songs, 

but you do not 

understand your own 

self.

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਾਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਭਿਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਪਰ 

ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ।

38747 903 ikau lwgI invrY  
prqwpu]

Kio Laagee Nivarai 

Parathaap ||

How will the burning 

pain within be 

relieved?

(ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਤਪਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆਂ) ਇਹ ਜਕਵੇਂ 
ਦੂਰ ਹੋਵੇ?

38748 903 gur kY sbid rcY 
mn Bwie]

Gur Kai Sabadh 

Rachai Man Bhaae 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, let 

your mind be 

absorbed in the Lord's 

Love,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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38749 903 iBiKAw shj 
vIcwrI Kwie]2]

iB`iKAw Bhikhiaa Sehaj 

Veechaaree Khaae 

||2||

And you will intuitively 

experience the charity 

of contemplation. 

||2||

ਉਹ ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ 

ਦੀ) ਜਭੱਜਛਆ (ਲੈ ਕੇ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
38750 903 Bsm cVwie  

krih pwKMfu]
cV@wie Bhasam Charraae 

Karehi Paakhandd 

||

You apply ashes to 

your body, while 

acting in hypocrisy.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਜਪੂੰ ਡੇ 

ਉਤੇ) ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ (ਜਤਆਗੀ 
ਹੋਣ ਦਾ, ਪਖੂੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,

38751 903 mwieAw mohu  
shih jm fMfu]

sh-ih Maaeiaa Mohi 

Sehehi Jam 

Ddandd ||

Attached to Maya, you 

will be beaten by 

Death's heavy club.

(ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ (ਪਿਬਲ) ਹੈ (ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ) ਤੂੂੰ  ਿਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 
ਭੁਗਤ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

38752 903 PUtY Kwpru BIK n 
Bwie]

Foottai Khaapar 

Bheekh N Bhaae ||

Your begging bowl is 

broken; it will not hold 

the charity of the 

Lord's Love.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਖੱਪਰ 

ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ) ਉਸ ਜਵਚ (ਨਾਮ ਦੀ) 
ਉਹ ਜਭੱਜਛਆ ਨਹੀਂ ਠਜਹਰ 

ਸਕਦੀ ਿ ੋ(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਪਿੇਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

38753 903 bMDin bwiDAw  
AwvY jwie]3]

Bandhhan 

Baadhhiaa Aavai 

Jaae ||3||

Bound in bondage, 

you come and go. 

||3||

ਅਿੇਹਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਿੇਵੜੀ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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38754 903 ibMdu n rwKih  
jqI khwvih]

Bindh N Raakhehi 

Jathee Kehaavehi 

||

You do not control 

your seed and semen, 

and yet you claim to 

practice abstinence.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਦਾ, 
ਪਰ (ਜਿਰ ਭੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਿਤੀ ਅਖਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

38755 903 mweI mwgq qRY 
loBwvih]

Maaee Maagath 

Thrai Lobhaavehi 

||

You beg from Maya, 

lured by the three 

qualities.

ਮਾਇਆ ਮੂੰਗਦਾ ਮੂੰਗਦਾ ਤੂੂੰ  
ਤਿੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਿਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
38756 903 inrdieAw nhI 

joiq aujwlw]
inr-dieAw Niradhaeiaa 

Nehee Joth 

Oujaalaa ||

You have no 

compassion; the Lord's 

Light does not shine in 

you.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਕਠੋਰਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,

38757 903 bUfq bUfy srb 
jMjwlw]4]

Booddath 

Booddae Sarab 

Janjaalaa ||4||

You are drowned, 

drowned in worldly 

entanglements. ||4||

(ਸਜਹਿੇ ਸਜਹਿੇ) ਡੱੁਬਦਾ 
ਡੱੁਬਦਾ ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਿੂੰਿਾਲਾਂ ਜਵਚ ਡੱੁਬ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
38758 903 ByK krih iKMQw 

bhu QtUAw]

Bhaekh Karehi 

Khinthhaa Bahu 

Thhattooaa ||

You wear religious 

robes, and your 

patched coat assumes 

many disguises.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਗੋਦੜੀ ਆਜਦਕ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਅਡੂੰਬਰ ਰਚਾ ਕੇ ਤੂੂੰ  
(ਜਵਖਾਵੇ ਲਈ) ਧਾਰਜਮਕ 

ਪਜਹਰਾਵਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ,

38759 903 JUTo Kylu KylY bhu 
ntUAw]

Ky@lu[Ky@lY Jhootho Khael 

Khaelai Bahu 

Nattooaa ||

You play all sorts of 

false tricks, like a 

juggler.

ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਅਡੂੰਬਰ ਉਸ 

ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਿ ੋ

(ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾਣ 

ਲਈ) ਝੂਠਾ ਖੇਲ ਹੀ ਖੇਲਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੋਕੁਝ ਉਹ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਅਸਲ ਜਵਚ ਨਜ਼ਰ ਦਾ 
ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।
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38760 903 AMqir Agin  
icMqw bhu jwry]

Anthar Agan 

Chinthaa Bahu 

Jaarae ||

The fire of anxiety 

burns brightly within 

you.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ,
38761 903 ivxu krmw kYsy 

auqris pwry ]5]

Vin Karamaa 

Kaisae Outharas 

Paarae ||5||

Without the karma of 

good actions, how can 

you cross over? ||5||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਹਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਅੱਗ ਦੇ ਇਸ ਭਾਂਬੜ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ ॥੫॥

38762 903 muMdRw Ptk bnweI 
kwin]

Mundhraa Fattak 

Banaaee Kaan ||

You make ear-rings of 

glass to wear in your 

ears.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਤੂੂੰ  ਕੱਚ ਦੀ ਮੁੂੰ ਦਿਾ 
ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੂੰਨ 

ਜਵਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,

38763 903 mukiq nhI  
ibidAw 
ibigAwin]

(ibigAwin)ihkmq, 
ielm, 
bRhmigAwn[(ib`idAw) 
bRhmiv`idAw-nhI dyl@I 
dIvw

Mukath Nehee 

Bidhiaa Bigiaan ||

But liberation does 

not come from 

learning without 

understanding.

ਪਰ ਆਤਮਕ ਜਵੱਜਦਆ ਦੀ 
ਸੂਝ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

38764 903 ijhvw ieMdRI 
swid luoBwnw]

Jihavaa Eindhree 

Saadh Luobhaanaa 

||

You are lured by the 

tastes of the tongue 

and sex organs.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿੀਭ ਤੇ ਇੂੰਦਿੀ ਦੇ 

ਚਸਕੇ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ 

ਹੋਵੇ (ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਹੈ,

38765 903 psU Bey nhI imtY 
nIswnw]6]

Pasoo Bheae 

Nehee Mittai 

Neesaanaa ||6||

You have become a 

beast; this sign cannot 

be erased. ||6||

ਪਰ ਅਸਲ ਜਵਚ) ਪਸ਼ੂ ਹੈ, 

(ਬਾਹਰਲੇ ਜਤਆਗੀ ਭੇਖ ਨਾਲ) 

ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂ-ਪੁਣੇ ਦਾ 
(ਅੂੰਦਰਲਾ) ਲੱਛਣ ਜਮਟ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੬॥
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38766 903 iqRibiD logw  
iqRibiD jogw]

Thribidhh Logaa 

Thribidhh Jogaa ||

The people of the 

world are entangled in 

the three modes; the 

Yogis are entangled in 

the three modes.

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਜਖੂੰ ਥਾ ਮੁੂੰ ਦਿਾ ਆਜਦਕ 

ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਤਆਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਿਾਈਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਿਵੇਂ) ਸਾਧਾਰਨ ਿਗਤ ਤਿੈਗੁਣੀ 
ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਗਿਜਸਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਜਤਵੇਂ (ਭੇਖਧਾਰੀ) ਿੋਗੀ ਹੈ।

38767 903 sbdu vIcwrY  
cUkis sogw]

Sabadh 

Veechaarai 

Chookas Sogaa ||

Contemplating the 

Word of the Shabad, 

sorrows are dispelled.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ) ਉਸ ਦੀ 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

38768 903 aUjlu swcu su 
sbdu hoie]

aU~jlu Oojal Saach S 

Sabadh Hoe ||

Through the Shabad, 

one becomes radiant, 

pure and truthful.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

38769 903 jogI jugiq 
vIcwry soie]7]

Jogee Jugath 

Veechaarae Soe 

||7||

One who 

contemplates the true 

lifestyle is a Yogi. ||7||

ਉਹੀ ਅਸਲ ਿੋਗੀ ਹੈ ਉਹੀ 
ਿੀਵਨ ਦੀ ਿੁਗਜਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ॥੭॥

38770 903 quJ pih nau 
iniD qU krxY 
jogu]

Thujh Pehi No 

Nidhh Thoo 

Karanai Jog ||

The nine treasures are 

with You, Lord; You 

are potent, the Cause 

of causes.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਤੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਣ 

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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38771 903 Qwip auQwpy kry 
su hogu]

Thhaap 

Outhhaapae Karae 

S Hog ||

You establish and 

disestablish; whatever 

You do, happens.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ ਰਚਨਾ 
ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋਉਹ ਪਿਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

38772 903 jqu squ sMjmu  
scu su cIqu]

Jath Sath Sanjam 

Sach Sucheeth ||

One who practices 

celibacy, chastity, self-

control, truth and 

pure consciousness

ਉਸੇ ਿੋਗੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਤ ਹੈ 

ਸਤ ਹੈ ਸੂੰਿਮ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ ਪਜਵਤਿ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ,

38773 903 nwnk jogI 
iqRBvx 
mIqu]8]2]

Naanak Jogee 

Thribhavan Meeth 

||8||2||

- O Nanak, that Yogi is 

the friend of the three 

worlds. ||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੋਗੀ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ (ਉਸ 

ਿੋਗੀ ਨੂੂੰ  ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਜਪਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ॥੮॥੨॥

38774 903 rwmklI mhlw 
1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

38775 903 Ktu mtu dyhI mnu 
bYrwgI]

Ktu,mtu:poly bolo Khatt Matt 

Dhaehee Man 

Bairaagee ||

Above the six chakras 

of the body dwells the 

detached mind.

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਮੇਰਾ ਖਟ-ਚੱਕਿੀ ਸਰੀਰ ਹੀ 
(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਮਠ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ ਤੇ (ਇਸ ਮਠ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ) 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

38776 903 suriq sbdu Duin 
AMqir jwgI]

Surath Sabadh 

Dhhun Anthar 

Jaagee ||

Awareness of the 

vibration of the Word 

of the Shabad has 

been awakened deep 

within.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਿਾਗ ਪਈ ਹੈ।
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38777 903 vwjY Anhdu myrw 
mnu lIxw]

Vaajai Anehadh 

Maeraa Man 

Leenaa ||

The unstruck melody 

of the sound current 

resonates and 

resounds within; my 

mind is attuned to it.

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਇਕ-ਰਸ ਪਿਬਲ ਪਿਭਾਵ ਪਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਵਚ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

38778 903 gur bcnI sic 
nwim pqIxw]1]

Gur Bachanee 

Sach Naam 

Patheenaa ||1||

Through the Guru's 

Teachings, my faith is 

confirmed in the True 

Name. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਮੇਰਾ ਮਨ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਜਗਆ 

ਹੈ ॥੧॥

38779 903 pRwxI rwm Bgiq 
suKu pweIAY]

Praanee Raam 

Bhagath Sukh 

Paaeeai ||

O mortal, through 

devotion to the Lord, 

peace is obtained.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

38780 903 gurmuiK hir hir 
mITw lwgY hir 
hir nwim 
smweIAY]1]rhw
au]

Guramukh Har Har 

Meethaa Laagai 

Har Har Naam 

Samaaeeai ||1|| 

Rehaao ||

The Lord, Har, Har, 

seems sweet to the 

Gurmukh, who merges 

in the Name of the 

Lord, Har, Har. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38781 904 mwieAw mohu 
ibvrij smwey]

(ib-vrij)ivSyS 
krkyvrj ky

Maaeiaa Mohu 

Bivaraj Samaaeae 

||

Eradicating 

attachment to Maya, 

one merges into the 

Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਰੋਕ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

38782 904 siqguru BytY myil 
imlwey]

Sathigur Bhaettai 

Mael Milaaeae ||

Meeting with the True 

Guru, we unite in His 

Union.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।
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38783 904 nwmu rqnu 
inrmolku hIrw]

Naam Rathan 

Niramolak Heeraa 

||

The Naam, the Name 

of the Lord, is a 

priceless jewel, a 

diamond.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਾਨੋ, 

ਇਕ) ਰਤਨ ਹੈ (ਇਕ ਐਸਾ) 
ਹੀਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

38784 904 iqqu rwqw myrw 
mnu DIrw]2]

Thith Raathaa 

Maeraa Man 

Dhheeraa ||2||

Attuned to it, the 

mind is comforted and 

encouraged. ||2||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਭੀ ਉਸ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥
38785 904 haumY mmqw rogu  

n lwgY]

Houmai 

Mamathaa Rog N 

Laagai ||

The diseases of 

egotism and 

possessiveness do not 

afflict

(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਹਉਮੈ-ਰੋਗ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਰੋਗ (ਮਨ ਨੂੂੰ ) 
ਨਹੀਂ ਚੂੰਬੜਦਾ।

38786 904 rwm Bgiq jm 
kw Bau BwgY]

Raam Bhagath 

Jam Kaa Bho 

Bhaagai ||

One who worships the 

Lord. Fear of the 

Messenger of Death 

runs away.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਜਤਆਂ ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

38787 904 jmu jMdwru n 
lwgY moih]

Jam Jandhaar N 

Laagai Mohi ||

The Messenger of 

Death, the enemy of 

the soul, does not 

touch me at all.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਜਭਆਨਕ ਿਮ ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਪੋਂਹਦਾ,

38788 904 inrml nwmu irdY 
hir soih]3]

Niramal Naam 

Ridhai Har Sohi 

||3||

The Immaculate Name 

of the Lord illuminates 

my heart. ||3||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸੋਭ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

38789 904 sbdu bIcwir Bey 
inrMkwrI]

Sabadh Beechaar 

Bheae 

Nirankaaree ||

Contemplating the 

Shabad, we become 

Nirankaari - we come 

to belong to the 

Formless Lord God.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੀ (ਸੇਵਕ) ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।
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38790 904 gurmiq jwgy  
durmiq prhwrI]

Guramath Jaagae 

Dhuramath 

Parehaaree ||

Awakening to the 

Guru's Teachings, evil-

mindedness is taken 

away.

ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਪਿਬਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈੜੀ 
ਮੱਤ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

38791 904 An idnu jwig 
rhy ilv lweI]

Anadhin Jaag 

Rehae Liv Laaee ||

Remaining awake and 

aware night and day, 

lovingly focused on 

the Lord,

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

38792 904 jIvn mukiq 
giq AMqir 
pweI]4]

Jeevan Mukath 

Gath Anthar 

Paaee ||4||

One becomes Jivan 

Mukta - liberated 

while yet alive. He 

finds this state deep 

within himself. ||4||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਵਰਤਜਦਆਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈ ॥੪॥

38793 904 Ailpq guPw 
mih rhih 
inrwry]

A-ilpq[rh-ih Alipath Gufaa 

Mehi Rehehi 

Niraarae ||

In the secluded cave, I 

remain unattached.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ) ਸਰੀਰ-ਗੁਿਾ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
38794 904 qskr pMc sbid 

sMGwry]

Thasakar Panch 

Sabadh 

Sanghaarae ||

With the Word of the 

Shabad, I have killed 

the five thieves.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
38795 904 pr Gr jwie n 

mnu folwey]

Par Ghar Jaae N 

Man Ddolaaeae ||

My mind does not 

waver or go to the 

home of any other.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ) ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਏ ਘਰ ਵਲ ਿਾ ਕੇ 

ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7878 Published: March 06/ 2014



38796 904 shj inrMqir  
rhau smwey]5]

Sehaj Niranthar 

Reho Samaaeae 

||5||

I remain intuitively 

absorbed deep within. 

||5||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ) ਮੈਂ ਅਡੋਲ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਇਕ-

ਰਸ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੫॥

38797 904 gurmuiK jwig rhy  
AauDUqw]

AauDU~qw Guramukh Jaag 

Rehae 

Aoudhhoothaa ||

As Gurmukh, I remain 

awake and aware, 

unattached.

ਅਸਲ ਜਤਆਗੀ ਉਹੀ ਹੈ ਿੋ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

38798 904 sd bYrwgI qqu 
proqw]

Sadh Bairaagee 

Thath Parothaa ||

Forever detached, I 

am woven into the 

essence of reality.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ 
(ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਵੈਰਾਗਵਾਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
38799 904 jgu sUqw mir 

AwvY jwie]

Jag Soothaa Mar 

Aavai Jaae ||

The world is asleep; it 

dies, and comes and 

goes in reincarnation.

ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਵਲੋਂ) ਸੱੁਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਕੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
38800 904 ibnu gur sbd n 

soJI pwie]6]

Bin Gur Sabadh N 

Sojhee Paae ||6||

Without the Word of 

the Guru's Shabad, it 

does not understand. 

||6||

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਸੱੁਤੇ 

ਪਏ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ॥੬॥

38801 904 Anhd sbdu vjY 
idnu rwqI]

r`wqI Anehadh Sabadh 

Vajai Dhin 

Raathee ||

The unstruck sound 

current of the Shabad 

vibrates day and night.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਜਦਨ ਰਾਤ ਇਕ-ਰਸ 

ਪਿਬਲ ਪਿਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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38802 904 Aivgq kI giq  
gurmuiK jwqI]

Aiv-gq Avigath Kee Gath 

Guramukh Jaathee 

||

The Gurmukh knows 

the state of the 

eternal, unchanging 

Lord God.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਦੀ 
(ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਦੀ) ਸੂਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ।

38803 904 qau jwnI jw 
sbid pCwnI]

Tho Jaanee Jaa 

Sabadh 

Pashhaanee ||

When someone 

realizes the Shabad, 

then he truly knows.

ਪਰ ਇਹ ਸੂਝ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਇਹ ਭੇਤ) 

ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ,

38804 904 eyko riv rihAw 
inrbwnI]7]

Eaeko Rav Rehiaa 

Nirabaanee ||7||

The One Lord is 

permeating and 

pervading everywhere 

in Nirvaanaa. ||7||

ਜਕ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰ 

ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੭॥

38805 904 suMn smwiD shij 
mnu rwqw]

Sunn Samaadhh 

Sehaj Man 

Raathaa ||

My mind is intuitively 

absorbed in the state 

of deepest Samaadhi;

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ ਉਸ 

ਇਕਾਗਿਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਿੁਰਜਨਆਂ ਵਲੋਂ ਸਦਾ ਸੁੂੰ ਞ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

38806 904 qij hau loBw  
eyko jwqw]

Thaj Ho Lobhaa 

Eaeko Jaathaa ||

Renouncing egotism 

and greed, I have 

come to know the One 

Lord.

ਹਉਮੈ ਤੇ ਲੋਭ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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38807 904 gur cyly Apnw 
mnu mwinAw]

Gur Chaelae 

Apanaa Man 

Maaniaa ||

When the disciple's 

mind accepts the Guru,

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਜਸੱਖ 

ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਜਵਚ ਪਤੀਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

38808 904 nwnk dUjw myit 
smwinAw]8]3]

Naanak Dhoojaa 

Maett Samaaniaa 

||8||3||

O Nanak, duality is 

eradicated, and he 

merges in the Lord. 

||8||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਝਾਕ ਜਮਟਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੩॥

38809 904 rwmklI mhlw 
1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

38810 904 swhw gxih n 
krih bIcwru]

Saahaa Ganehi N 

Karehi Beechaar ||

You calculate the 

auspicious days, but 

you do not understand

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਤੂੂੰ  (ਜਵਆਹ ਆਜਦਕ 

ਸਜਮਆਂ ਤੇ ਿਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਸਭ ਲਗਨ ਮੁਹੂਰਤ ਜਗਣਦਾ 
ਹੈਂ, ਪਰ ਤੂੂੰ  ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ,

38811 904 swhy aUpir  
eykMkwru]

Saahae Oopar 

Eaekankaar ||

That the One Creator 

Lord is above these 

auspicious days.

ਜਕ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਬਣਾਣ ਨਾਹ 

ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਆਪ) ਹੈ।

38812 904 ijsu guru imlY  
soeI ibiD jwxY]

ibiD:polw bolo Jis Gur Milai Soee 

Bidhh Jaanai ||

He alone knows the 

way, who meets the 

Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ 

ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਜਵਆਹ 

ਆਜਦਕ ਦਾ ਸਮਾ ਜਕਸ) ਢੂੰਗ 

(ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
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38813 904 gurmiq hoie q 
hukmu pCwxY]1]

Guramath Hoe Th 

Hukam 

Pashhaanai ||1||

When one follows the 

Guru's Teachings, then 

he realizes the Hukam 

of God's Command. 

||1||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਏ ਤਦੋਂ 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈ) ॥੧॥

38814 904 JUTu n boil pwfy  
scu khIAY]

pWfy Jhooth N Bol 

Paaddae Sach 

Keheeai ||

Do not tell lies, O 

Pandit; O religious 

scholar, speak the 

Truth.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਆਪਣੀ ਆਿੀਵਕਾ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਿਿਮਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਤ-

ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਵਆਹ 

ਆਜਦਕ ਸਜਮਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ 

ਮੁਹੂਰਤ ਲੱਭਣ ਦਾ) ਝੂਠ ਨਾਹ 

ਬੋਲ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

38815 904 haumY jwie sbid 
Gru 
lhIAY]1]rhwau]

Houmai Jaae 

Sabadh Ghar 

Leheeai ||1|| 

Rehaao ||

When egotism is 

eradicated through 

the Word of the 

Shabad, then one 

finds His home. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ (ਅੂੰਦਰ ਦੀ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਲੱਭ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਥੋਂ ਆਤਮਕ ਤੇ 

ਸੂੰਸਾਰਕ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 

ਜਮਲਦੇ ਹਨ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38816 904 gix gix joqku  
kWfI kInI]

(joqku)joqS-iv`idAw[ 
kWfIjnm pqRI

Gan Gan Jothak 

Kaanddee Keenee 

||

Calculating and 

counting, the 

astrologer draws the 

horoscope.

(ਪੂੰ ਜਡਤ) ਿੋਤਸ਼ (ਦੇ ਲੇਖੇ) ਜਗਣ 

ਜਗਣ ਕੇ (ਜਕਸੇ ਿਿਮਾਨ ਦੇ 

ਪੱੁਤਰ ਦੀ) ਿਨਮ ਪੱਤਿੀ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।

38817 904 pVY suxwvY qqu n 
cInI]

Parrai Sunaavai 

Thath N Cheenee 

||

He studies it and 

announces it, but he 

does not understand 

reality.

(ਿੋਤਸ਼ ਦਾ ਜਹਸਾਬ ਆਪ) 

ਪੜਹਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਿਿਮਾਨ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ।
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38818 904 sBsY aUpir gur 
sbdu bIcwru]

Sabhasai Oopar 

Gur Sabadh 

Beechaar ||

Understand, that the 

Word of the Guru's 

Shabad is above all.

(ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਆਜਦਕ ਦੀਆਂ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਜਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਏ।

38819 904 hor kQnI bdau 
n sglI Cwru]2]

bdau:kQn krdy (2 
bdaun)

Hor Kathhanee 

Badho N Sagalee 

Shhaar ||2||

Do not speak of 

anything else; it is all 

just ashes. ||2||

ਮੈਂ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ 

ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਤੇ ਿਨਮ-ਪੱਤਿੀ 
ਆਜਦਕ ਦੀ ਜਕਸੇ) ਹੋਰ ਗੱਲ 

ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ 

ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਚਾਰਾਂ ਜਵਅਰਥ 

ਹਨ ॥੨॥
38820 904 nwvih Dovih  

pUjih sYlw]

Naavehi Dhhovehi 

Poojehi Sailaa ||

You bathe, wash, and 

worship stones.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਤੂੂੰ  (ਤੀਰਥ 

ਆਜਦਕ ਤੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ (ਸਰੀਰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ) ਧੋਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੇ ਪੱਥਰ (ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ) 

ਪੂਿਦਾ ਹੈਂ,
38821 904 ibnu hir rwqy  

mYlo mYlw]

Bin Har Raathae 

Mailo Mailaa ||

But without being 

imbued with the Lord, 

you are the filthiest of 

the filthy.

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ) ਸਦਾ ਮੈਲਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

38822 904 grbu invwir  
imlY pRBu swriQ]

Garab Nivaar Milai 

Prabh Saarathh ||

Subduing your pride, 

you shall receive the 

supreme wealth of 

God.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ) 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕੀਜਤਆਂ 

(ਿੀਵਨ ਰਥ ਦਾ) ਰਥਵਾਹੀ 
ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

38823 904 mukiq pRwn jip 
hir 
ikrqwriQ]3]

ikrqwr-iQ Mukath Praan Jap 

Har Kirathaarathh 

||3||

The mortal is liberated 

and emancipated, 

meditating on the 

Lord. ||3||

(ਤਾਂ ਤੇ) ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਦਵਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 

ਿੀਵਨ ਸਿਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ॥੩॥
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38824 904 vwcY vwdu n bydu 
bIcwrY]

Vaachai Vaadh N 

Baedh Beechaarai 

||

You study the 

arguments, but do not 

contemplate the 

Vedas.

(ਪੂੰ ਜਡਤ) ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ) ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ) ਨਹੀਂ 
ਜਵਚਾਰਦਾ, (ਅਰਥ ਤੇ ਕਰਮ 

ਕਾਂਡ ਆਜਦਕ ਦੀ) ਬਜਹਸ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਪੜਹਦਾ ਹੈ।

38825 904 Awip fubY ikau 
ipqrw qwrY]

fu`bY ip`qrW Aap Ddubai Kio 

Pitharaa Thaarai ||

You drown yourself - 

how will you save your 

ancestors?

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀਆਂ ਜਵਕਾਰ-ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚ 

ਡੱੁਬਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪ ਡੱੁਜਬਆ ਰਹੇ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇ(ਬੀਤ ਚੁਕੇ) ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) 
ਜਕਵੇਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

38826 904 Git Git bRhmu  
cInY jnu koie]

Ghatt Ghatt 

Breham Cheenai 

Jan Koe ||

How rare is that 

person who realizes 

that God is in each and 

every heart.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਛਾਣਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

38827 904 siqguru imlY q 
soJI hoie]4]

Sathigur Milai Th 

Sojhee Hoe ||4||

When one meets the 

True Guru, then he 

understands. ||4||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

॥੪॥
38828 904 gxq gxIAY  

shsw duKu jIAY]

Ganath Ganeeai 

Sehasaa Dhukh 

Jeeai ||

Making his 

calculations, cynicism 

and suffering afflict his 

soul.

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ 

ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਗਣਦੇ 

ਰਹੀਏ ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਸਜਹਮ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

38829 904 gur kI srix 
pvY suKu QIAY]

Gur Kee Saran 

Pavai Sukh 

Thheeai ||

Seeking the Sanctuary 

of the Guru, peace is 

found.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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38830 904 kir AprwD  
srix hm 
AwieAw]

Kar Aparaadhh 

Saran Ham Aaeiaa 

||

I sinned and made 

mistakes, but now I 

seek Your Sanctuary.

ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਕੇ ਭੀ ਿਦੋਂ 
ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ,

38831 904 gur hir Byty  
purib 
kmwieAw]5]

Gur Har Bhaettae 

Purab Kamaaeiaa 

||5||

The Guru led me to 

meet the Lord, 

according to my past 

actions. ||5||

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੫॥

38832 904 gur srix n 
AweIAY bRhmu n 
pweIAY]

Gur Saran N 

Aaeeai Breham N 

Paaeeai ||

If one does not enter 

the Guru's Sanctuary, 

God cannot be found.

ਿਦੋਂ ਤਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਨਾਹ 

ਆਵੀਏ ਤਦ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ,

38833 904 Brim BulweIAY  
jnim mir 
AweIAY]

Bharam 

Bhulaaeeai Janam 

Mar Aaeeai ||

Deluded by doubt, one 

is born, only to die, 

and come back again.

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਕੇ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿਨਮ ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ 

ਰਹੀਦਾ ਹੈ।

38834 904 jm dir bwDau  
mrY ibkwru]

Jam Dhar Baadhho 

Marai Bikaar ||

Dying in corruption, he 

is bound and gagged 

at Death's door.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵ) ਿਮ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੱਧਾ 
ਹੋਇਆ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ,

38835 904 nw irdY nwmu n 
sbdu Acwru]6]

Naa Ridhai Naam 

N Sabadh Achaar 

||6||

The Naam, the Name 

of the Lord, is not in 

his heart, and he does 

not act according to 

the Shabad. ||6||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਹ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਚੂੰਗਾ ਆਚਰਨ ਬਣਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥
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38836 904 ieik pwDy pMifq 
imsr khwvih]

Eik Paadhhae 

Panddith Misar 

Kehaavehi ||

Some call themselves 

Pandits, religious 

scholars and spiritual 

teachers.

ਅਨੇਕਾਂ (ਕੁਲੀਨ ਤੇ ਜਵਦਵਾਨ 

ਬਿਾਹਮਣ) ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਪਾਂਧੇ 

ਪੂੰ ਜਡਤ ਜਮਸਰ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ,

38837 904 duibDw rwqy mhlu 
n pwvih]

Dhubidhhaa 

Raathae Mehal N 

Paavehi ||

Tinged with double-

mindedness, they do 

not find the Mansion 

of the Lord's Presence.

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ ਜਵਚ 

ਗ਼ਲਤਾਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ-ਘਰ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦੇ।

38838 905 ijsu gur prswdI 
nwmu ADwru]

Jis Gur 

Parasaadhee 

Naam Adhhaar ||

One who takes the 

Support of the Naam, 

by Guru's Grace,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ,

38839 905 koit mDy ko jnu 
Awpwru]7]

Kott Madhhae Ko 

Jan Aapaar ||7||

Is a rare person, one 

among millions, 

incomparable. ||7||

(ਉਹ) ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹ 

ਬੂੰਦਾ ਅਦੁਤੀ ਹੈ ॥੭॥

38840 905 eyku burw Blw  
scu eykY]

Eaek Buraa Bhalaa 

Sach Eaekai ||

One is bad, and 

another good, but the 

One True Lord is 

contained in all.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਚਾਹੇ 

ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਹੈ 

ਹਰੇਕ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

38841 905 bUJu igAwnI  
sqgur kI tykY]

Boojh Giaanee 

Sathagur Kee 

Ttaekai ||

Understand this, O 

spiritual teacher, 

through the support of 

the True Guru:

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਜਗਆਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ ਲੈ 

ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ।
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38842 905 gurmuiK ivrlI  
eyko jwixAw]

Guramukh Viralee 

Eaeko Jaaniaa ||

Rare indeed is that 

Gurmukh, who realizes 

the One Lord.

ਉਹਨਾਂ ਜਵਰਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਹਰ 

ਥਾਂ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਵਆਪਕ ਸਮਜਝਆ ਹੈ ਿੇਹੜੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਹਨ।

38843 905 Awvxu jwxw myit  
smwixAw]8]

Aavan Jaanaa 

Maett Samaaniaa 

||8||

His comings and 

goings cease, and he 

merges in the Lord. 

||8||

(ਗੁਰ-ਸਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਜਮਟਾ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੮॥

38844 905 ijn kY ihrdY 
eykMkwru]

Jin Kai Hiradhai 

Eaekankaar ||

Those who have the 

One Universal Creator 

Lord within their 

hearts,

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

38845 905 srb guxI swcw 
bIcwru]

Sarab Gunee 

Saachaa Beechaar 

||

Possess all virtues; 

they contemplate the 

True Lord.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ 
ਸਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

38846 905 gur kY BwxY krm 
kmwvY]

Gur Kai Bhaanai 

Karam Kamaavai ||

One who acts in 

harmony with the 

Guru's Will,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ) ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ 

ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ),

38847 905 nwnk swcy swic 
smwvY]9]4]

Naanak Saachae 

Saach Samaavai 

||9||4||

O Nanak, is absorbed 

in the Truest of the 

True. ||9||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਤੇ 

ਸੂੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ 
ਜਮਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੯॥੪॥
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38848 905 rwmklI mhlw 
1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

38849 905 hTu ingRhu kir  
kwieAw CIjY]

(ingRhu)ieMdRy rokxy[ 
hTu:polw bolo

Hath Nigrahu Kar 

Kaaeiaa Shheejai 

||

Practicing restraint by 

Hatha Yoga, the body 

wears away.

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਇਕਾਗ੍ਰ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਔਜਖਆਂ ਕੀਜਤਆਂ, ਮਨ ਦੇ 

ਿੁਰਜਨਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਦੋ ਬਦੀ ਰੋਕਣ 

ਦੇ ਿਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ 

ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
38850 905 vrqu qpnu kir  

mnu nhI BIjY]

Varath Thapan Kar 

Man Nehee 

Bheejai ||

The mind is not 

softened by fasting or 

austerities.

ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਤਪ ਤਪਣ 

ਨਾਲ (ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ) ਮਨ 

ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

38851 905 rwm nwm sir  
Avru n pUjY]1]

p`UjY Raam Naam Sar 

Avar N Poojai 

||1||

Nothing else is equal 

to worship of the 

Lord's Name. ||1||

(ਹਠ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) 

ਕੋਈ ਭੀ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੧॥

38852 905 guru syiv mnw  
hir jn sMgu 
kIjY]

Gur Saev Manaa 

Har Jan Sang 

Keejai ||

Serve the Guru, O 

mind, and associate 

with the humble 

servants of the Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) 
ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਕਰ,
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38853 905 jmu jMdwru joih 
nhI swkY srpin 
fis n skY hir 
kw rsu 
pIjY]1]rhwau]

(jMdwru)cMfwl[(srpin)
mwieAw, f`is

Jam Jandhaar Johi 

Nehee Saakai 

Sarapan Ddas N 

Sakai Har Kaa Ras 

Peejai ||1|| 

Rehaao ||

The tyrannical 

Messenger of Death 

cannot touch you, and 

the serpent of Maya 

cannot sting you, 

when you drink in the 

sublime essence of the 

Lord. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਪੀ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਜਭਆਨਕ 

ਿਮ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 

ਮਾਇਆ-ਸਪਣੀ (ਮੋਹ ਦਾ) ਡੂੰਗ 

ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

38854 905 vwdu pVY rwgI 
jgu BIjY]

Vaadh Parrai 

Raagee Jag 

Bheejai ||

The world reads the 

arguments, and is 

softened only by 

music.

ਿਗਤ ਧਾਰਜਮਕ ਚਰਚਾ (ਦੇ 

ਪੁਸਤਕ) ਪੜਹਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

38855 905 qRY gux ibiKAw  
jnim mrIjY]

Thrai Gun Bikhiaa 

Janam Mareejai ||

In the three modes 

and corruption, they 

are born and die.

ਤੇ ਤਿੈ-ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਂਞ ਇਸ 

ਚਰਚਾ ਆਜਦਕ ਨੂੂੰ  ਧਾਰਜਮਕ 

ਕੂੰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ)।

38856 905 rwm nwm ibnu  
dUKu shIjY]2]

Raam Naam Bin 

Dhookh Seheejai 

||2||

Without the Lord's 

Name, they endure 

suffering and pain. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਦੱੁਖ ਹੀ ਸਹਾਰਨਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

38857 905 cwVis pvnu  
isMGwsnu BIjY]

(isMGwsnu)inrgun 
bRhm[cwV@is

Chaarras Pavan 

Singhaasan 

Bheejai ||

The Yogi draws the 

breath upwards, and 

opens the Tenth Gate.

ਹਠ-ਿੋਗੀ ਸੁਆਸ (ਦਸਮ 

ਦੁਆਰ ਜਵਚ) ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ 

(ਇਤਨੀ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ) 
ਜਸੂੰ ਘਾਸਨ ਭੀ ਜਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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38858 905 inaulI krm Ktu 
krm krIjY]

Nioulee Karam 

Khatt Karam 

Kareejai ||

He practices inner 

cleansing and the six 

rituals of purification.

(ਆਂਦਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ) 

ਜਨਉਲੀ ਕਰਮ ਤੇ (ਹਠ ਿੋਗ 

ਦੇ) ਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,

38859 905 rwm nwm ibnu  
ibrQw swsu 
lIjY]3]

Raam Naam Bin 

Birathhaa Saas 

Leejai ||3||

But without the Lord's 

Name, the breath he 

draws is useless. ||3||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਵਅਰਥ 

ਿੀਵਨ ਿੀਉਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

38860 905 AMqir pMc Agin  
ikau DIrju DIjY]

Anthar Panch 

Agan Kio Dhheeraj 

Dhheejai ||

The fire of the five 

passions burns within 

him; how can he be 

calm?

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, 
ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਮਨ ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ 
ਧਾਰ ਸਕਦਾ।

38861 905 AMqir coru ikau 
swdu lhIjY]

Anthar Chor Kio 

Saadh Leheejai ||

The thief is within him; 

how can he taste the 

taste?

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮੋਹ-ਚੋਰ ਅੂੰਦਰ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

38862 905 gurmuiK hoie  
kwieAw gVu 
lIjY]4]

gV@ü Guramukh Hoe 

Kaaeiaa Garr 

Leejai ||4||

One who becomes 

Gurmukh conquers 

the body-fortress. 

||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਸ 

ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹੇ  ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤੇ (ਇਸ 

ਜਵਚ ਆਕੀ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਆ ਿਾਇਗਾ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲੇਗਾ) ॥੪॥

38863 905 AMqir mYlu qIrQ 
BrmIjY]

Anthar Mail 

Theerathh 

Bharameejai ||

With filth within, he 

wanders around at 

places of pilgrimage.

ਿ ੇਮਨ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ) ਮੈਲ ਜਟਕੀ ਰਹੇ, ਤੀਰਥਾਂ 
ਤੇ (ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ) ਭੌਂਦੇ 

ਜਿਰੀਏ,
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38864 905 mnu nhI sUcw  
ikAw soc krIjY]

Man Nehee 

Soochaa Kiaa Soch 

Kareejai ||

His mind is not pure, 

so what is the use of 

performing ritual 

cleansings?

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨ ਸੱੁਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ (ਤੀਰਥ-) ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

38865 905 ikrqu pieAw  
dosu kw kau 
dIjY]5]

Kirath Paeiaa Dhos 

Kaa Ko Dheejai 

||5||

He carries the karma 

of his own past 

actions; who else can 

he blame? ||5||

(ਪਰ) ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ (ਗ਼ਲਤ 

ਰਸਤੇ ਵਲ ਹੀ ਪਿੇਰਨਾ ਕਰੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਦੋਸ਼ੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਠਜਹਰਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੫॥

38866 905 AMnu n Kwih dyhI 
duKu dIjY]

Ann N Khaahi 

Dhaehee Dhukh 

Dheejai ||

He does not eat food; 

he tortures his body.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਅੂੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਤਮਕ 

ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦੇ) ਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

38867 905 ibnu gur igAwn  
iqRpiq nhI QIjY]

Bin Gur Giaan 

Thripath Nehee 

Thheejai ||

Without the Guru's 

wisdom, he is not 

satisfied.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲੇ ਜਗਆਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ) 
ਜਤਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

38868 905 mnmuiK jnmY 
jnim mrIjY]6]

Manamukh 

Janamai Janam 

Mareejai ||6||

The self-willed 

manmukh is born only 

to die, and be born 

again. ||6||

ਸੋ, ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਦਾ ਇਹ ਗੇੜ ਤੁਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ) ॥੬॥
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38869 905 siqgur pUiC  
sMgiq jn kIjY]

Sathigur Pooshh 

Sangath Jan Keejai 

||

Go, and ask the True 

Guru, and associate 

with the Lord's 

humble servants.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

38870 905 mnu hir rwcY  
nhI jnim 
mrIjY]

Man Har Raachai 

Nehee Janam 

Mareejai ||

Your mind shall merge 

into the Lord, and you 

shall not be 

reincarnated to die 

again.

(ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ) ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ।

38871 905 rwm nwm ibnu  
ikAw krmu 
kIjY]7]

Raam Naam Bin 

Kiaa Karam Keejai 

||7||

Without the Lord's 

Name, what can 

anyone do? ||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਹ 

ਜਸਮਜਰਆ, ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਹਠ-

ਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੭॥

38872 905 aUNdr dUMdr pwis 
DrIjY]

Oonadhar 

Dhoondhar Paas 

Dhhareejai ||

Silence the mouse 

scurrying around 

within you.

ਚੂਹੇ ਵਾਂਗ ਅੂੰਦਰੋ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ੋਰ 

ਮਚਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਸੂੰਕਲਪ 

ਜਵਕਲਪ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,

38873 905 Dur kI syvw rwmu 
rvIjY]

Dhhur Kee Saevaa 

Raam Raveejai ||

Serve the Primal Lord, 

by chanting the Lord's 

Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਹੈ ਧੁਰੋਂ ਜਮਲੀ ਸੇਵਾ (ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ)।

38874 905 nwnk nwmu imlY  
ikrpw pRB 
kIjY]8]5]

Naanak Naam 

Milai Kirapaa 

Prabh Keejai 

||8||5||

O Nanak, God blesses 

us with His Name, 

when He grants His 

Grace. ||8||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਮਲੇ 

॥੮॥੫॥

38875 905 rwmklI mhlw 
1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7892 Published: March 06/ 2014



38876 905 AMqir auqBuju  
Avru n koeI]

Anthar Outhabhuj 

Avar N Koee ||

The created Universe 

emanated from within 

You; there is no other 

at all.

(ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ (ਦੀ 
ਤਾਕਤ) ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਹੈ (ਉਤਪੱਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

38877 905 jo khIAY so pRB 
qy hoeI]

Jo Keheeai So 

Prabh Thae Hoee 

||

Whatever is said to be, 

is from You, O God.

ਜਿਸ ਭੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਆ 

ਿਾਏ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

38878 905 jugh jugMqir  
swhbu scu soeI]

ju`gh[ju`gMqir Jugeh Juganthar 

Saahib Sach Soee 

||

He is the True Lord 

and Master, 

throughout the ages.

ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਿੁਗਾਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

38879 905 auqpiq prlau  
Avru n koeI]1]

Outhapath Paralo 

Avar N Koee ||1||

Creation and 

destruction do not 

come from anyone 

else. ||1||

ਿਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੇ ਿਗਤ 

ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

38880 905 AYsw myrw Twkuru  
gihr gMBIru]

Aisaa Maeraa 

Thaakur Gehir 

Ganbheer ||

Such is my Lord and 

Master, profound and 

unfathomable.

ਸਾਡਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਬੜਾ 
ਅਥਾਹ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
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38881 905 ijin jipAw  
iqn hI suKu 
pwieAw hir kY 
nwim n lgY jm 
qIru]1]rhwau]

Jin Japiaa Thin Hee 

Sukh Paaeiaa Har 

Kai Naam N Lagai 

Jam Theer ||1|| 

Rehaao ||

Whoever meditates on 

Him, finds peace. The 

arrow of the 

Messenger of Death 

does not strike one 

who has the Name of 

the Lord. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ) ਿਜਪਆ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38882 905 nwmu rqnu hIrw 
inrmolu]

Naam Rathan 

Heeraa Niramol ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is a 

priceless jewel, a 

diamond.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਇਕ 

ਐਸਾ) ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ (ਿੋ ਜਕਸੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ)।

38883 905 swcw swihbu  
Amru Aqolu]

Saachaa Saahib 

Amar Athol ||

The True Lord Master 

is immortal and 

immeasurable.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਨ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਡੱਪਣ 

ਨੂੂੰ  ਤੋਜਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

38884 905 ijhvw sUcI swcw 
bolu]

Jihavaa Soochee 

Saachaa Bol ||

That tongue which 

chants the True Name 

is pure.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਭ (ਉਸ ਅਮਰ 

ਅਡੋਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ) ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱੁਚੀ 
ਹੈ।

38885 905 Gir dir swcw  
nwhI rolu ]2]

Ghar Dhar 

Saachaa Naahee 

Rol ||2||

The True Lord is in the 

home of the self; 

there is no doubt 

about it. ||2||

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ 
ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੨॥
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38886 905 ieik bn mih 
bYsih fUgir 
AsQwnu]

Eik Ban Mehi 

Baisehi Ddoogar 

Asathhaan ||

Some sit in the forests, 

and some make their 

home in the 

mountains.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ (ਜਗਿਹਸਤ 

ਜਤਆਗ ਕੇ) ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ ਿਾ 
ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਹਾੜ ਜਵਚ 

(ਗੁਫ਼ਾ ਆਜਦਕ) ਥਾਂ (ਬਣਾ ਕੇ) 

ਬੈਠਦੇ ਹਨ,

38887 905 nwmu ibswir  
pcih AiBmwnu]

Naam Bisaar 

Pachehi Abhimaan 

||

Forgetting the Naam, 

they rot away in 

egotistical pride.

(ਆਪਣੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦਾ) ਮਾਣ 

(ਭੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਆਰ (ਹੀ) ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
38888 905 nwm ibnw ikAw 

igAwn iDAwnu]

Naam Binaa Kiaa 

Giaan Dhhiaan ||

Without the Naam, 

what is the use of 

spiritual wisdom and 

meditation?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ 
ਰਜਹ ਕੇ ਕੋਈ ਜਗਆਨ-ਚਰਚਾ 
ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਜਕਸੇ ਅਰਥ 

ਨਹੀਂ।

38889 905 gurmuiK pwvih 
drgih mwnu]3]

Guramukh 

Paavehi Dharagehi 

Maan ||3||

The Gurmukhs are 

honored in the Court 

of the Lord. ||3||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਹਨ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
38890 905 hTu AhMkwru krY  

nhI pwvY]
hTu:polw bolo Hath Ahankaar 

Karai Nehee 

Paavai ||

Acting stubbornly in 

egotism, one does not 

find the Lord.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਕਾਗਿਤਾ 
ਆਜਦਕ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਕੋਈ) ਧੱਕਾ-ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਇਸ ਉੱਦਮ ਦਾ) ਮਾਣ (ਭੀ) 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।
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38891 905 pwT pVY ly lok 
suxwvY]

Paath Parrai Lae 

Lok Sunaavai ||

Studying the 

scriptures, reading 

them to other people,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕ-ਜਵਖਾਵੇ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਧਾਰਜਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਪੜਹਦਾ ਹੈ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਕੇ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  (ਹੀ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ,

38892 906 qIriQ Brmis  
ibAwiD n jwvY]

Theerathh 

Bharamas Biaadhh 

N Jaavai ||

And wandering around 

at places of 

pilgrimage, the 

disease is not taken 

away.

ਜਕਸੇ ਤੀਰਥ ਉਤੇ (ਭੀ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ) ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਸ ਦਾ 
ਕਾਮਾਜਦਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।
38893 906 nwm ibnw kYsy 

suKu pwvY]4]

Naam Binaa 

Kaisae Sukh Paavai 

||4||

Without the Naam, 

how can one find 

peace? ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ॥੪॥
38894 906 jqn krY ibMdu 

ikvY n rhweI]

Jathan Karai Bindh 

Kivai N Rehaaee ||

No matter how much 

he tries, he cannot 

control his semen and 

seed.

(ਬਨ-ਵਾਸ, ਡੂਗਰ-ਵਾਸ, ਹਠ, 

ਜਨਗਿਹ, ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਆਜਦਕ) ਿਤਨ ਮਨੱੁਖ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਅਿੇਹੇ ਜਕਸੇ ਭੀ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੀ,

38895 906 mnUAw folY nrky 
pweI]

Manooaa Ddolai 

Narakae Paaee ||

His mind wavers, and 

he falls into hell.

ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਿੀਵ ਨਰਕ ਜਵਚ ਹੀ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
38896 906 jmpuir bwDo lhY 

sjweI]

Jam Pur Baadhho 

Lehai Sajaaee ||

Bound and gagged in 

the City of Death, he is 

tortured.

ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਿਮਰਾਿ 

ਦੀ ਪੁਰੀ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ 

ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ) ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
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38897 906 ibnu nwvY jIau 
jil bil 
jweI]5]

Bin Naavai Jeeo Jal 

Bal Jaaee ||5||

Without the Name, his 

soul cries out in agony. 

||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਿੂੰ ਦ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਸੜਦੀ 
ਭੁੱ ਿਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੫॥

38898 906 isD swiDk kyqy 
muin dyvw]

Sidhh Saadhhik 

Kaethae Mun 

Dhaevaa ||

The many Siddhas and 

seekers, silent sages 

and demi-gods

ਅਨੇਕਾਂ ਜਸੱਧ ਸਾਜਧਕ ਜਰਸ਼ੀ 
ਮੁਨੀ (ਹਠ ਜਨਗਿਹ ਆਜਦਕ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ)

38899 906 hiT ingRih n 
iqRpqwvih Byvw]

in-gRih[iqRpqwv-ih 
gh-ih

Hath Nigrehi N 

Thripathaavehi 

Bhaevaa ||

Cannot satisfy 

themselves by 

practicing restraint 

through Hatha Yoga.

ਹਠ ਜਨਗਿਹ ਨਾਲ ਅੂੰਦਰਲੀ 
ਜਵਖੇਪਤਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

38900 906 sbdu vIcwir  
ghih gur syvw]

Sabadh Veechaar 

Gehehi Gur 

Saevaa ||

One who 

contemplates the 

Word of the Shabad, 

and serves the Guru

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਵਚਾਰ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ 
(ਦਾ ਉੱਦਮ) ਗਿਜਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ,

38901 906 min qin inrml  
AiBmwn 
AByvw]6]

Man Than Niramal 

Abhimaan 

Abhaevaa ||6||

- his mind and body 

become immaculate, 

and his egotistical 

pride is obliterated. 

||6||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਜਵਚ) ਪਜਵਤਿਤਾ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦਾ 
ਅਭਾਵ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

38902 906 krim imlY pwvY 
scu nwau]

Karam Milai 

Paavai Sach Naao 

||

Blessed with Your 

Grace, I obtain the 

True Name.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ (ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7897 Published: March 06/ 2014



38903 906 qum srxwgiq  
rhau suBwau]

(suBwauy)sRyst pRym, 
pRkwS sihq[ srxw-
giq

Thum Saranaagath 

Reho Subhaao ||

I remain in Your 

Sanctuary, in loving 

devotion.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆ ਜਟਜਕਆ ਹਾਂ (ਤਾ ਜਕ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਪਿੇਮ (ਮੈਂ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ)।

38904 906 qum qy aupijE  
BgqI Bwau]

Thum Thae 

Oupajiou 

Bhagathee Bhaao 

||

Love for Your 

devotional worship 

has welled up within 

me.

(ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 
ਤੇਰਾ ਪਿੇਮ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

38905 906 jpu jwpau  
gurmuiK hir 
nwau]7]

Jap Jaapo 

Guramukh Har 

Naao ||7||

As Gurmukh, I chant 

and meditate on the 

Lord's Name. ||7||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਿੇ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ ਿਪਦਾ 
ਰਹਾਂ ॥੭॥

38906 906 haumY grbu jwie  
mn BInY]

Houmai Garab 

Jaae Man Bheenai 

||

When one is rid of 

egotism and pride, his 

mind is drenched in 

the Lord's Love.

ਿ ੇਿੀਵ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਿਾਏ 

ਤਾਂ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

38907 906 JUiT n pwvis  
pwKMif kInY]

Jhooth N Paavas 

Paakhandd Keenai 

||

Practicing fraud and 

hypocrisy, he does not 

find God.

ਪਰ (ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿਣ 

ਦੀ ਇਹ ਦਾਜਤ) ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਿਾਂ ਪਖੂੰਡ ਕੀਜਤਆਂ ਕੋਈ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ।

38908 906 ibnu gur sbd  
nhI Gru bwru]

Bin Gur Sabadh 

Nehee Ghar Baar 

||

Without the Word of 

the Guru's Shabad, he 

cannot find the Lord's 

Door.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ।
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38909 906 nwnk gurmuiK 
qqu 
bIcwru]8]6]

Naanak Guramukh 

Thath Beechaar 

||8||6||

O Nanak, the Gurmukh 

contemplates the 

essence of reality. 

||8||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ (ਦਾ ਸੁਭਾਉ) ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੬॥
38910 906 rwmklI mhlw 

1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:

38911 906 ijau AwieAw  
iqau jwvih baury  
ijau jnmy iqau 
mrxu BieAw]

Jio Aaeiaa Thio 

Jaavehi Bourae Jio 

Janamae Thio 

Maran Bhaeiaa ||

As you come, so will 

you leave, you fool; as 

you were born, so will 

you die.

ਹੇ ਝੱਲੇ ਿੀਵ! ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਆਇਆ ਹੈਂ ਜਤਵੇਂ (ਇਥੋਂ) 
ਚਲਾ ਭੀ ਿਾਵੇਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਿਨਮ ਜਮਜਲਆ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਮੌਤ 

ਭੀ ਹੋ ਿਾਇਗੀ (ਇਥੇ ਜਕਸੇ 

ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਸਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹਣਾ)।

38912 906 ijau rs Bog 
kIey qyqw duKu 
lwgY nwmu ivswir  
Bvjil 
pieAw]1]

Jio Ras Bhog 

Keeeae Thaethaa 

Dhukh Laagai 

Naam Visaar 

Bhavajal Paeiaa 

||1||

As you enjoy 

pleasures, so will you 

suffer pain. Forgetting 

the Naam, the Name 

of the Lord, you will 

fall into the terrifying 

world-ocean. ||1||

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ 
ਦੇ ਭੋਗ ਮਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ 

ਉਤਨਾ ਹੀ (ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਤੇ 

ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਦੱੁਖ-ਰੋਗ ਚੂੰਬੜ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। (ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਸਮਝ ॥੧॥
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38913 906 qnu Dnu dyKq  
grib gieAw]

g-ieAw Than Dhhan 

Dhaekhath Garab 

Gaeiaa ||

Gazing upon your 

body and wealth, you 

are so proud.

(ਹੇ ਿੀਵ!) ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ 

ਧਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਆਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ।
38914 906 kink kwmnI 

isau hyqu 
vDwieih kI nwmu 
ivswrih Brim 
gieAw]1]rhwau
]

(kink)sonw[(kwmnI)ie
sqRI[vDwie-ih[ivswr-
ih

Kanik Kaamanee 

Sio Haeth 

Vadhhaaeihi Kee 

Naam Visaarehi 

Bharam Gaeiaa 

||1|| Rehaao ||

Your love for gold and 

sexual pleasures 

increases; why have 

you forgotten the 

Naam, and why do you 

wander in doubt? 

||1||Pause||

ਸੋਨੇ ਤੇ ਇਸਤਿੀ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਮੋਹ 

ਵਧਾਈ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੇ, ਜਕਉਂ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਜਗਆ ਹੈਂ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

38915 906 jqu squ sMjmu 
sIlu n rwiKAw  
pRyq ipMjr mih 
kwstu BieAw]

Jath Sath Sanjam 

Seel N Raakhiaa 

Praeth Pinjar Mehi 

Kaasatt Bhaeiaa ||

You do not practice 

truth, abstinence, self-

discipline or humility; 

the ghost within your 

skeleton has turned to 

dry wood.

(ਹੇ ਿੀਵ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ 
ਬਚਾਇਆ, ਤੂੂੰ  ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ 

ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੂੰ  ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ 
ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੂੰ  ਜਮੱਠਾ 
ਸੁਭਾਉ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਅਪਜਵਤਿ 
ਹੋਏ ਸਰੀਰ-ਜਪੂੰ ਿਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਲੱਕੜ (ਵਰਗਾ ਕੁਰਖ਼ਤ-ਜਦਲ) 

ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈਂ।
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38916 906 puMnu dwnu iesnwnu 
n sMjmu  
swDsMgiq ibnu  
bwid jieAw]2]

Punn Dhaan 

Eisanaan N Sanjam 

Saadhhasangath 

Bin Baadh Jaeiaa 

||2||

You have not 

practiced charity, 

donations, cleansing 

baths or austerities. 

Without the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, your life 

has gone in vain. ||2||

ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਆਚਰਜਨਕ ਪਜਵਤਿਤਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਬੂੰ ਧੇਿ ਹੈ। ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆਂ ਰਜਹ ਕੇ 

ਤੇਰਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ 

ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

38917 906 lwlic lwgY nwmu 
ibswirE Awvq 
jwvq jnmu 
gieAw]

g-ieAw Laalach Laagai 

Naam Bisaariou 

Aavath Jaavath 

Janam Gaeiaa ||

Attached to greed, 

you have forgotten 

the Naam. Coming and 

going, your life has 

been ruined.

(ਹੇ ਿੀਵ!) ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਜਪਆ ਹੈਂ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੂੰ  ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਦੌੜਜਦਆਂ ਭੱਿਜਦਆਂ ਤੇਰਾ 
ਿੀਵਨ (ਅਿਾਈ)ਂ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

38918 906 jw jmu Dwie kys 
gih mwrY suriq 
nhI muiK kwl 
gieAw]3]

g-ieAw Jaa Jam Dhhaae 

Kaes Gehi Maarai 

Surath Nehee 

Mukh Kaal Gaeiaa 

||3||

When the Messenger 

of Death grabs you by 

your hair, you will be 

punished. You are 

unconscious, and have 

fallen into Death's 

mouth. ||3||

ਿਦੋਂ ਿਮ ਅਚਨਚੇਤ ਆ ਕੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਿੜ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ 

ਮਾਰੇਗਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰ ਚੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਤੈਨੂੂੰ  (ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ 
॥੩॥
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38919 906 Aih inis inMdw 
qwiq prweI  
ihrdY nwmu n 
srb dieAw]

Ahinis Nindhaa 

Thaath Paraaee 

Hiradhai Naam N 

Sarab Dhaeiaa ||

Day and night, you 

jealously slander 

others; in your heart, 

you have neither the 

Naam, nor compassion 

for all.

ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੂੂੰ  ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ 

ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਨਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ-ਜਪਆਰ।

38920 906 ibnu gur sbd n 
giq piq pwvih  
rwm nwm ibnu  
nrik gieAw 
]4]

Bin Gur Sabadh N 

Gath Path Paavehi 

Raam Naam Bin 

Narak Gaeiaa 

||4||

Without the Word of 

the Guru's Shabad, 

you will not find 

salvation or honor. 

Without the Lord's 

Name, you shall go to 

hell. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਾਹ 

ਤੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ ਨਾਹ ਹੀ 
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਤੂੂੰ  ਨਰਕ ਜਵਚ ਜਪਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈਂ ॥੪॥

38921 906 iKn mih vys 
krih ntUAw 
ijau moh pwp 
mih glqu 
gieAw]

Khin Mehi Vaes 

Karehi Nattooaa 

Jio Moh Paap 

Mehi Galath 

Gaeiaa ||

In an instant, you 

change into various 

costumes, like a 

juggler; you are 

entangled in 

emotional attachment 

and sin.

(ਹੇ ਿੀਵ! ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਤੂੂੰ  ਜਖਨ-ਪਲ ਜਵਚ ਸਵਾਂਗੀ ਵਾਂਗ 

ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਪਾਪਾਂ ਜਵਚ ਗ਼ਲਤਾਨ 

ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈਂ।
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38922 906 ieq auq mwieAw 
dyiK pswrI moh 
mwieAw kY mgnu 
BieAw]5]

Eith Outh Maaeiaa 

Dhaekh Pasaaree 

Moh Maaeiaa Kai 

Magan Bhaeiaa 

||5||

You gaze here and 

there upon the 

expanse of Maya; you 

are intoxicated with 

attachment to Maya. 

||5||

ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ 
ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੫॥

38923 906 krih ibkwr 
ivQwr Gnyry  
suriq sbd ibnu  
Brim pieAw]

Karehi Bikaar 

Vithhaar 

Ghanaerae Surath 

Sabadh Bin 

Bharam Paeiaa ||

You act in corruption, 

and put on 

ostentatious shows, 

but without 

awareness of the 

Shabad, you have 

fallen into confusion.

(ਹੇ ਝੱਲੇ ਿੀਵ!) ਤੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਖਲਾਰੇ 

ਜਖਲਾਰਦਾ ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਲਗਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈਂ।

38924 906 haumY rogu mhw 
duKu lwgw  
gurmiq lyvhu  
rogu gieAw]6]

Houmai Rog 

Mehaa Dhukh 

Laagaa Guramath 

Laevahu Rog 

Gaeiaa ||6||

You suffer great pain 

from the disease of 

egotism. Following the 

Guru's Teachings, you 

shall be rid of this 

disease. ||6||

ਤੈਨੂੂੰ  ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਵੱਡਾ 
ਦੱੁਖ ਚੂੰਬਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿੇ 
ਤੂੂੰ  ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ ਇਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ 

॥੬॥
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38925 906 suK sMpiq kau 
Awvq dyKY swkq 
min AiBmwnu 
BieAw]

Sukh Sanpath Ko 

Aavath Dhaekhai 

Saakath Man 

Abhimaan Bhaeiaa 

||

Seeing peace and 

wealth come to him, 

the faithless cynic 

become proud in his 

mind.

ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ ਿੀਵ ਿਦੋਂ 
ਸੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਆਉਂਦਾ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਅਹੂੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

38926 906 ijs kw iehu qnu 
Dnu so iPir lyvY  
AMqir shsw dUKu 
pieAw]7]

Jis Kaa Eihu Than 

Dhhan So Fir 

Laevai Anthar 

Sehasaa Dhookh 

Paeiaa ||7||

But He who owns this 

body and wealth, 

takes them back again, 

and then the mortal 

feels anxiety and pain 

deep within. ||7||

ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ 

ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਇਹੀ ਸਜਹਮ ਦਾ ਰੋਗ ਖਾਈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

38927 906 AMiq kwil ikCu 
swiQ n cwlY jo 
dIsY sBu iqsih 
mieAw]

Anth Kaal Kishh 

Saathh N Chaalai 

Jo Dheesai Sabh 

Thisehi Maeiaa ||

At the very last 

instant, nothing goes 

along with you; all is 

visible only by His 

Mercy.

(ਹੇ ਿੀਵ! ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ 

ਧਨ, ਇਹ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਇਸਤਿੀ) 
ਿ ੋਕੁਝ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਸਦਕਾ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਭੀ (ਜਕਸੇ ਦੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।
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38928 906 Awid purKu 
AprMpru so pRBu  
hir nwmu irdY lY  
pwir pieAw]8]

Ap-rMpru Aadh Purakh 

Aparanpar So 

Prabh Har Naam 

Ridhai Lai Paar 

Paeiaa ||8||

God is our Primal and 

Infinite Lord; 

enshrining the Lord's 

Name in the heart, 

one crosses over. 

||8||

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ। 
ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ 
ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

38929 906 mUey kau rovih  
iksih suxwvih  
BY swgr 
Asrwil pieAw]

(Asrwil)iBAwnk Mooeae Ko Rovehi 

Kisehi Sunaavehi 

Bhai Saagar 

Asaraal Paeiaa ||

You weep for the 

dead, but who hears 

you weeping? The 

dead have fallen to 

the serpent in the 

terrifying world-ocean.

(ਹੇ ਸਾਕਤ ਿੀਵ! ਮਰਨਾ ਤਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਜਿਰ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਕਸੇ) ਮਰੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਨੂੂੰ  ਰੋਂਦਾ ਹੈਂ 
ਤੇ (ਰੋ ਰੋ ਕੇ) ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਾਂਦਾ 
ਹੈ? (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਗੋਤੇ ਖਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

38930 906 dyiK kutMbu 
mwieAw igRh 
mMdru swkqu 
jMjwil prwil 
pieAw]9]

Dhaekh Kuttanb 

Maaeiaa Grih 

Mandhar Saakath 

Janjaal Paraal 

Paeiaa ||9||

Gazing upon his 

family, wealth, 

household and 

mansions, the faithless 

cynic is entangled in 

worthless worldly 

affairs. ||9||

ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ ਿੀਵ ਆਪਣੇ 
ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ , ਧਨ ਨੂੂੰ , ਸੋਹਣੇ 
ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਕੂੰ ਮੇ 

ਿੂੰਿਾਲ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੈ 

॥੯॥
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38931 907 jw Awey qw 
iqnih pTwey  
cwly iqnY bulwie 
lieAw]

Jaa Aaeae Thaa 

Thinehi Pathaaeae 

Chaalae Thinai 

Bulaae Laeiaa ||

He comes when the 

Lord sends him; when 

the Lord calls him 

back, he goes.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਿਦੋਂ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੂੰ  
ਭੇਜਿਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਿਾਂਦੇ 

ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਭੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ 
ਭੇਜਿਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

38932 907 jo ikCu krxw so 
kir rihAw  
bKsxhwrY bKis 
lieAw]10]

Jo Kishh Karanaa 

So Kar Rehiaa 

Bakhasanehaarai 

Bakhas Laeiaa 

||10||

Whatever he does, the 

Lord is doing. The 

Forgiving Lord forgives 

him. ||10||

ਿ ੋਕੁਝ ਉਹ ਪਿਭੂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
(ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ) ਉਹ 

ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

38933 907 ijin eyhu 
cwiKAw rwm 
rswiexu iqn kI 
sMgiq Koju 
BieAw]

Jin Eaehu 

Chaakhiaa Raam 

Rasaaein Thin Kee 

Sangath Khoj 

Bhaeiaa ||

I seek to be with those 

who have tasted this 

sublime essence of the 

Lord.

(ਿੇ ਿੀਵ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦ ਰਸ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੂੰ ਦੇ ਨੇ 

ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ ਚੱਖ ਜਲਆ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਇਸ ਭੇਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ।
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38934 907 iriD isiD buiD 
igAwnu gurU qy 
pwieAw mukiq 
pdwrQu srix 
pieAw]11]

Ridhh Sidhh 

Budhh Giaan 

Guroo Thae 

Paaeiaa Mukath 

Padhaarathh 

Saran Paeiaa 

||11||

Wealth, miraculous 

spiritual powers, 

wisdom and spiritual 

knowledge, are 

obtained from the 

Guru. The treasure of 

liberation is obtained 

in His Sanctuary. 

||11||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਸਭ ਕਰਾਮਾਤੀ 
ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਉੱਚੀ ਅਕਲ ਹੈ, 

ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ, 

ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੧੧॥
38935 907 duKu suKu gurmuiK 

sm kir jwxw  
hrK sog qy 
ibrkqu BieAw]

ib-rkqu Dhukh Sukh 

Guramukh Sam 

Kar Jaanaa Harakh 

Sog Thae Birakath 

Bhaeiaa ||

The Gurmukh looks 

upon pain and 

pleasure as one and 

the same; he remains 

untouched by joy and 

sorrow.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਵਾਪਰਦੇ) ਦੱੁਖ 

ਸੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

38936 907 Awpu mwir 
gurmuiK hir pwey  
nwnk shij 
smwie 
lieAw]12]7]

Aap Maar 

Guramukh Har 

Paaeae Naanak 

Sehaj Samaae 

Laeiaa ||12||7||

Conquering his self-

conceit, the Gurmukh 

finds the Lord; O 

Nanak, he intuitively 

merges into the Lord. 

||12||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਮਨੱੁਖ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਮਾਰ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੨॥੭॥

38937 907 rwmklI dKxI 
mhlw 1]

d`KxI Raamakalee 

Dhakhanee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, Dakhanee, 

First Mehl:
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38938 907 jqu squ sMjmu 
swcu idRVwieAw  
swc sbid ris 
lIxw]1]

s`qu Jath Sath Sanjam 

Saach Dhrirraaeiaa 

Saach Sabadh Ras 

Leenaa ||1||

Abstinence, chastity, 

self-control and 

truthfulness have 

been implanted within 

me; I am imbued with 

the sublime essence of 

the True Word of the 

Shabad. ||1||

(ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ਜਕ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹਣਾ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ, 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਰੋਕਣਾ, ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ-ਇਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਿੀਵਨ 

॥੧॥

38939 907 myrw guru 
dieAwlu sdw 
rMig lIxw]

Maeraa Gur 

Dhaeiaal Sadhaa 

Rang Leenaa ||

My Merciful Guru 

remains forever 

imbued with the 

Lord's Love.

ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

38940 907 Aih inis rhY 
eyk ilv lwgI  
swcy dyiK 
pqIxw]1]rhwau]

Ahinis Rehai Eaek 

Liv Laagee 

Saachae Dhaekh 

Patheenaa ||1|| 

Rehaao ||

Day and night, He 

remains lovingly 

focused on the One 

Lord; gazing upon the 

True Lord, He is 

pleased. ||1||Pause||

(ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ) ਸੁਰਤ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

(ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਦੀਦਾਰ 

ਜਵਚ) ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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38941 907 rhY ggnpuir  
idRsit smYsir  
Anhq sbid 
rMgIxw]2]

(ggn-puir)pUrnbRhm 
c[duSmx im`qR, du`K 
suK, mwn Apmwn, jMmx 
mrn KuSI gmI AmIrI 
gRIbI c smYsir)ie`ko 
jyhI idRStI[ smY-sir

Rehai Gagan Pur 

Dhrisatt Samaisar 

Anehath Sabadh 

Rangeenaa ||2||

He abides in the Tenth 

Gate, and looks 

equally upon all; He is 

imbued with the 

unstruck sound 

current of the Shabad. 

||2||

(ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ) ਸਦਾ ਉੱਚੀ ਅਡੋਲ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ) (ਜਪਆਰ-ਭਰੀ) ਜਨਗਾਹ 

(ਸਭ ਵਲ) ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। 
(ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ) ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਧੁਜਨ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ-ਰਸ 

ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ॥੨॥

38942 907 squ bMiD kupIn 
Birpuir lIxw  
ijhvw rMig 
rsIxw]3]

s`qu Sath Bandhh 

Kupeen Bharipur 

Leenaa Jihavaa 

Rang Raseenaa 

||3||

Wearing the loin-cloth 

of chastity, He remains 

absorbed in the all-

pervading Lord; His 

tongue enjoys the 

taste of God's Love. 

||3||

ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ (-ਰੂਪ) ਲੂੰ ਗੋਟ 

ਬੂੰਨਹ  ਕੇ (ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ) ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਿੀਭ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਰਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

38943 907 imlY gur swcy  
ijin rcu rwcy  
ikrqu vIcwir 
pqIxw]4]

Milai Gur Saachae 

Jin Rach Raachae 

Kirath Veechaar 

Patheenaa ||4||

The One who created 

the creation has met 

the True Guru; 

contemplating the 

Guru's lifestyle, He is 

pleased. ||4||

ਕਦੇ ਉਕਾਈ ਨਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 

(ਮੇਰੇ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਦਾ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੇ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਿਗਤ-ਜਕਰਤ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ 

ਕੇ (ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਬ-

ਸਮਰੱਥਾ ਜਵਚ) ਜਨਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥
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38944 907 eyk mih srb  
srb mih eykw  
eyh siqguir dyiK 
idKweI]5]

Eaek Mehi Sarab 

Sarab Mehi 

Eaekaa Eaeh 

Sathigur Dhaekh 

Dhikhaaee ||5||

All are in the One, and 

the One is in all. This is 

what the True Guru 

has shown me. ||5||

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਇਕ ਪਿਭੂ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ), ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ-ਇਹ ਕੌਤਕ (ਮੇਰੇ) 

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਆਪ) ਵੇਖ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੫॥

38945 907 ijin kIey KMf 
mMfl bRhmMfw so 
pRBu lKnu n 
jweI]6]

Jin Keeeae Khandd 

Manddal 

Brehamanddaa So 

Prabh Lakhan N 

Jaaee ||6||

He who created the 

worlds, solar systems 

and galaxies - that God 

cannot be known. 

||6||

(ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਜਸਆ 

ਹੈ ਜਕ) ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੂੰਡ 

ਮੂੰਡਲ ਬਿਜਹਮੂੰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ 

ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੬॥

38946 907 dIpk qy dIpku 
prgwisAw  
iqRBvx joiq 
idKweI]7]

Dheepak Thae 

Dheepak 

Paragaasiaa 

Thribhavan Joth 

Dhikhaaee ||7||

From the lamp of God, 

the lamp within is lit; 

the Divine Light 

illuminates the three 

worlds. ||7||

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨ ਿੋਜਤ 

ਦੇ) ਦੀਵੇ ਤੋਂ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਦੀਵਾ 
ਿਗਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ 

(ਰੱਬੀ) ਿੋਜਤ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, 

ਿ ੋਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ ॥੭॥
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38947 907 scY qKiq sc 
mhlI bYTy  
inrBau qwVI 
lweI]8]

Sachai Thakhath 

Sach Mehalee 

Baithae Nirabho 

Thaarree Laaee 

||8||

The Guru sits on the 

true throne in the true 

mansion; He is 

attuned, absorbed in 

the Fearless Lord. 

||8||

(ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਕ ਐਸਾ ਨਾਥਾਂ 
ਦਾ ਭੀ ਨਾਥ ਹੈ ਿੋ) ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਿ ੋਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਜਹਲ ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

(ਉਥੇ ਆਸਣ ਿਮਾਈ) ਬੈਠੇ 

(ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ-ਿੋਗੀ) ਨੇ ਜਨਡਰਤਾ 
ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ॥੮॥

38948 907 moih gieAw 
bYrwgI jogI Git 
Git ikMgurI 
vweI]9]

Mohi Gaeiaa 

Bairaagee Jogee 

Ghatt Ghatt 

Kinguree Vaaee 

||9||

The Guru, the 

detached Yogi, has 

enticed the hearts of 

all; He plays His harp 

in each and every 

heart. ||9||

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਮੇਰੇ 

ਿੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ ) 
ਮੋਹ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਰੌ) ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ ਵਿਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੯॥

38949 907 nwnk srix pRBU 
kI CUty siqgur 
scu 
sKweI]10]8]

Naanak Saran 

Prabhoo Kee 

Shhoottae 

Sathigur Sach 

Sakhaaee 

||10||8||

O Nanak, in God's 

Sanctuary, one is 

emancipated; the True 

Guru becomes our 

true help and support. 

||10||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮੇਰੇ) ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਿੀਵ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧੦॥੮॥
38950 907 rwmklI mhlw 

1]

Raamakalee 

Mehalaa 1 ||

Raamkalee, First Mehl:
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38951 907 Aau hiT hsq 
mVI Gru CwieAw  
Drix ggn kl 
DwrI]1]

ijn@W ny 
(ggn)Akws[(Drix)D
rqI[ApnI kl SkqI 
nwl (DwrI)itkweI hY, 
auh gurmuiK jI dy mVI 
sRIrAauAqy hiTirdy 
Gru siqsMgq c CwieAw 
pUrn hsq ho rhy hn[ 
mV@I[ hiT kl p

Aouhath Hasath 

Marree Ghar 

Shhaaeiaa 

Dhharan Gagan 

Kal Dhhaaree 

||1||

He has made His home 

in the monastery of 

the heart; He has 

infused His power into 

the earth and the sky. 

||1||

ਧਰਤੀ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਸੱਜਤਆ ਨਾਲ ਜਟਕਾ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਿਸ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਤੋਂ 
ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਜਹਣ ਲਈ ਘਰ 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਰਗਟ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

38952 907 gurmuiK kyqI 
sbid auDwrI 
sMqhu]1]rhwau]

Guramukh 

Kaethee Sabadh 

Oudhhaaree 

Santhahu ||1|| 

Rehaao ||

Through the Word of 

the Shabad, the 

Gurmukhs have saved 

so very many, O 

Saints. ||1||Pause||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਲੁਕਾਈ ਨੂੂੰ  (ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ 
ਕਾਮਾਜਦਕ ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ 
(ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ) ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

38953 907 mmqw mwir haumY 
soKY iqRBvix joiq 
qumwrI]2]

Mamathaa Maar 

Houmai Sokhai 

Thribhavan Joth 

Thumaaree ||2||

He conquers 

attachment, and 

eradicates egotism, 

and sees Your Divine 

Light pervading the 

three worlds, Lord. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਉੱਧਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ) ਉਹ ਅਪਣੱਤ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਰ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਜਤਿ-ਭਵਨੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਿੋਜਤ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥
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38954 907 mnsw mwir mnY 
mih rwKY siqgur 
sbid 
vIcwrI]3]

Manasaa Maar 

Manai Mehi 

Raakhai Sathigur 

Sabadh 

Veechaaree ||3||

He conquers desire, 

and enshrines the Lord 

within his mind; he 

contemplates the 

Word of the True 

Guru's Shabad. ||3||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਤਾਰਦਾ ਹੈਂ) ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੀ ਜਵਚਾਰ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਮਾਇਕ ਿੁਰਜਨਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਕੇ 

(ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

38955 907 isM|I suriq 
Anwhid vwjY  
Git Git joiq 
qumwrI]4]

Sinn(g)ee Surath 

Anaahadh Vaajai 

Ghatt Ghatt Joth 

Thumaaree ||4||

The horn of 

consciousness vibrates 

the unstruck sound 

current; Your Light 

illuminates each and 

every heart, Lord. 

||4||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ 

ਿੋਗੀ, ਉਸ ਦੀ) ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਸਰੂਪ ਜਵਚ 

ਜਟਕਦੀ ਹੈ (ਇਹ, ਮਾਨੋ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿੋਗੀ ਵਾਲੀ) ਜਸੂੰ ਙੀ 
ਵੱਿਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਿੋਜਤ 

ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਗ ਕੇ ਿੂੰਗਲੀਂ ਪਹਾੜੀਂ 
ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ) ॥੪॥

38956 907 prpMcbyxu qhI 
mnu rwiKAw bRhm 
Agin 
prjwrI]5]

(pr-pMcbyx)Anhq pMc 
sbd rUp vIxw[pr-
jwrI

Parapanch Baen 

Thehee Man 

Raakhiaa Breham 

Agan Parajaaree 

||5||

He plays the flute of 

the universe in his 

mind, and lights the 

fire of God. ||5||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਅਸਲ ਿੋਗੀ 
ਹੈ,) ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਦੀ ਬੀਣਾ ਸਦਾ ਵੱਿ ਰਹੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ 

ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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38957 907 pMc qqu imil  
Aih inis dIpku  
inrml joiq 
ApwrI]6]

Panch Thath Mil 

Ahinis Dheepak 

Niramal Joth 

Apaaree ||6||

Bringing together the 

five elements, day and 

night, the Lord's lamp 

shines with the 

Immaculate Light of 

the Infinite. ||6||

(ਹੇ ਅਉਧੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ 
ਕੇ ਆਤਮ-ਉੱਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਪੂੰਿ-

ਤੱਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਕੇ (ਿੂੰਗਲੀਂ ਪਹਾੜੀਂ ਿਾ ਕੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਆਹ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਰੋਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ) ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਜਵੱਤਰ ਿੋਜਤ 

ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਦਨ ਰਾਤ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਿਗਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ॥੬॥

38958 907 riv sis lauky  
iehu qnu ikMgurI  
vwjY sbdu 
inrwrI]7]

ibbyk rUp 
(riv)sUrj[vYrwg 
rUp(sis) cMd[lauky qUMby

Rav Sas Loukae 

Eihu Than 

Kinguree Vaajai 

Sabadh Niraaree 

||7||

The right and left 

nostrils, the sun and 

the moon channels, 

are the strings of the 

body-harp; they 

vibrate the wondrous 

melody of the Shabad. 

||7||

(ਹੇ ਅਉਧੂ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਦਾ 
ਪਾਤਰ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ 

ਨਾਮ ਿਪਣ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਸਰੀਰ-

ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ ਦੇ ਤੂੂੰ ਬੇ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਅਨੋਖੀ ਜਖੱਚ ਨਾਲ ਵੱਿਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸੁਆਦਲਾ ਪਿੇਮ-ਰਾਗ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ॥੭॥
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38959 907 isv ngrI mih 
Awsxu AauDU  
AlKu AgMmu 
ApwrI]8]

n`grI A-lKu polw Siv Nagaree Mehi 

Aasan Aoudhhoo 

Alakh Aganm 

Apaaree ||8||

The true hermit 

obtains a seat in the 

City of God, the 

invisible, inaccessible, 

infinite. ||8||

ਹੇ ਅਉਧੂ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉੱਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ-ਰੂਪ 

ਨਗਰੀ ਜਵਚ ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ 

ਕੇ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੱਜਲਆਣ-

ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਭਾਵ ਹੈ, 

ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਲੱਖ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਰਗਟ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੀ 
ਗੁਰਜਸੱਖ ਿੋਗੀ ਦੀ ਜਸ਼ਵ-

ਨਗਰੀ ਹੈ) ॥੮॥
38960 907 kwieAw ngrI 

iehu mnu rwjw  
pMc vsih 
vIcwrI]9]

n`grI Kaaeiaa Nagaree 

Eihu Man Raajaa 

Panch Vasehi 

Veechaaree ||9||

The mind is the king of 

the city of the body; 

the five sources of 

knowledge dwell 

within it. ||9||

(ਹੇ ਅਉਧੂ! ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਏ 

ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ) ਸਰੀਰ 

(ਮਾਨੋ, ਵੱਸਦਾ) ਸ਼ਜਹਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਪੂੰਿੇ 
ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ 

ਕੇ (ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ) ਵੱਸਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਜਿਰਦੇ, ਵਰੋਸਾਏ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਇਹ ਮਨ (ਸਰੀਰ-ਨਗਰੀ 
ਜਵਚ) ਰਾਿਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖੀ 
ਬੈਠਦਾ ਹੈ) ॥੯॥
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38961 907 sbid rvY 
Awsix Gir 
rwjw Adlu kry 
guxkwrI]10]

Sabadh Ravai 

Aasan Ghar Raajaa 

Adhal Karae 

Gunakaaree 

||10||

Seated in his home, 

this king chants the 

Shabad; he 

administers justice 

and virtue. ||10||

(ਹੇ ਅਉਧੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ, ਉੱਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਉਤੇ) ਬਲੀ 
ਹੋ ਕੇ (ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ) 

ਆਸਣ ਉਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਆਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਜਵਚ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ), ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

38962 907 kwlu ibkwlu khy 
kih bpury jIvq 
mUAw mnu 
mwrI]11]

Kaal Bikaal Kehae 

Kehi Bapurae 

Jeevath Mooaa 

Man Maaree 

||11||

What can poor death 

or birth say to him? 

Conquering his mind, 

he remains dead while 

yet alive. ||11||

(ਹੇ ਅਉਧੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਤਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਸੜਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂੰਸਾਰਕ 

ਿੀਵਨ) ਿੀਊਂਦਾ ਹੀ (ਹਉਮੈ 

ਮਮਤਾ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਵਲੋਂ) ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ) ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰ ਚੇ 

ਹੋਏ ਦਾ) ਜਵਚਾਰੇ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

॥੧੧॥
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38963 908 bRhmw ibsnu 
mhys iek mUriq  
Awpy krqw 
kwrI]12]

Brehamaa Bisan 

Mehaes Eik 

Moorath Aapae 

Karathaa Kaaree 

||12||

Brahma, Vishnu and 

Shiva are 

manifestations of the 

One God. He Himself is 

the Doer of deeds. 

||12||

(ਹੇ ਅਉਧੂ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬਿਹਮਾ 
ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਤੇ ਜਸ਼ਵ ਉਸ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਇਕ ਇਕ 

ਤਾਕਤ) ਦਾ ਸਰੂਪ (ਜਮਥੇ ਗਏ) 

ਹਨ ॥੧੨॥
38964 908 kwieAw soiD qrY 

Bv swgru Awqm 
qqu vIcwrI]13]

Kaaeiaa Sodhh 

Tharai Bhav 

Saagar Aatham 

Thath Veechaaree 

||13||

One who purifies his 

body, crosses over the 

terrifying world-ocean; 

he contemplates the 

essence of his own 

soul. ||13||

(ਹੇ ਅਉਧੂ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਹਰੇਕ 

ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੀ ਯਾਦ) ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਿੂੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਣ 

ਦੇ ਥਾਂ) ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਪਜਵਤਿ ਰੱਖ ਕੇ 

ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

38965 908 gur syvw qy sdw 
suKu pwieAw  
AMqir sbdu 
rivAw 
guxkwrI]14]

Gur Saevaa Thae 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Anthar 

Sabadh Raviaa 

Gunakaaree 

||14||

Serving the Guru, he 

finds everlasting 

peace; deep within, 

the Shabad permeates 

him, coloring him with 

virtue. ||14||

(ਹੇ ਅਉਧੂ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਦਾ 
ਲਈ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਸੱੁਚੇ) 

ਆਤਮਕ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥
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38966 908 Awpy myil ley 
guxdwqw haumY 
iqRsnw mwrI]15]

Aapae Mael Leae 

Gunadhaathaa 

Houmai Thrisanaa 

Maaree ||15||

The Giver of virtue 

unites with Himself, 

one who conquers 

egotism and desire. 

||15||

(ਹੇ ਅਉਧੂ! ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ 

ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ) ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

38967 908 qRY gux myty cauQY 
vrqY eyhw Bgiq 
inrwrI]16]

Thrai Gun 

Maettae 

Chouthhai 

Varathai Eaehaa 

Bhagath Niraaree 

||16||

Eradicating the three 

qualities, dwell in the 

fourth state. This is 

the unparalleled 

devotional worship. 

||16||

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਜਮਟਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੜਹਦਾ, (ਿੂੰਗਲਾਂ 
ਪਹਾੜਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਣ ਨਾਲੋਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੀ 
ਅਨੋਖੀ ਜਖੱਚ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੬॥

38968 908 gurmuiK jog 
sbid Awqmu 
cInY ihrdY eyku 
murwrI]17]

Guramukh Jog 

Sabadh Aatham 

Cheenai Hiradhai 

Eaek Muraaree 

||17||

This is the Yoga of the 

Gurmukh: Through the 

Shabad, he 

understands his own 

soul, and he enshrines 

within his heart the 

One Lord. ||17||

(ਹੇ ਅਉਧੂ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਦੇ ਿੋਗ (-

ਸਾਧਨ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਖਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਯਾਦ ਤੇ ਪਿੀਤ) ਨੂੂੰ  ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥
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38969 908 mnUAw AsiQru 
sbdy rwqw eyhw 
krxI swrI]18]

Manooaa Asathhir 

Sabadhae Raathaa 

Eaehaa Karanee 

Saaree ||18||

Imbued with the 

Shabad, his mind 

becomes steady and 

stable; this is the most 

excellent action. 

||18||

(ਹੇ ਅਉਧੂ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਸਦਾ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲ ਡੋਲਣ ਦੇ ਥਾਂ ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤ 

ਜਵਚ) ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
(ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਇਹ ਹੀ 
ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕਾਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਿੇਸ਼ਟ ਿਾਪਦੀ ਹੈ ॥੧੮॥

38970 908 bydu bwdu n pwKMfu  
AauDU gurmuiK 
sbid 
bIcwrI]19]

Baedh Baadh N 

Paakhandd 

Aoudhhoo 

Guramukh Sabadh 

Beechaaree ||19||

This true hermit does 

not enter into 

religious debates or 

hypocrisy; the 

Gurmukh 

contemplates the 

Shabad. ||19||

ਹੇ ਅਉਧੂ! ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ) ਨੂੂੰ  (ਪੜਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ) ਚਰਚਾ ਨੂੂੰ  (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ (ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਰਾਹ ਜਵਚ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ) ਪਖੂੰਡ 

(ਸਮਝਦਾ ਹੈ)। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਜਵਚਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੧੯॥
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38971 908 gurmuiK jogu 
kmwvY AauDU jqu 
squ sbid 
vIcwrI]20]

Guramukh Jog 

Kamaavai 

Aoudhhoo Jath 

Sath Sabadh 

Veechaaree ||20||

The Gurmukh 

practices Yoga - he is 

the true hermit; he 

practices abstinence 

and truth, and 

contemplates the 

Shabad. ||20||

ਹੇ ਅਉਧੂ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਧਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈ, ਇਹੀ ਿੋਗ (ਉਹ) ਕਮਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਜਵਚਾਰ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਿਤ ਤੇ ਸਤ (ਕਾਇਮ 

ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ) ॥੨੦॥

38972 908 sbid mrY mnu 
mwry AauDU jog 
jugiq 
vIcwrI]21]

Sabadh Marai 

Man Maarae 

Aoudhhoo Jog 

Jugath 

Veechaaree ||21||

One who dies in the 

Shabad and conquers 

his mind is the true 

hermit; he 

understands the Way 

of Yoga. ||21||

ਹੇ ਅਉਧੂ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਿੋਗ 

ਦੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿੁੜਨ 

ਦੀ) ਇਹ ਿੁਗਜਤ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਆਜਦਕ ਵਲੋਂ) 
ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨੧॥

38973 908 mwieAw mohu 
Bvjlu hY AvDU  
sbid qrY kul 
qwrI]22]

Maaeiaa Mohu 

Bhavajal Hai 

Avadhhoo Sabadh 

Tharai Kul Thaaree 

||22||

Attachment to Maya is 

the terrifying world-

ocean; through the 

Shabad, the true 

hermit saves himself, 

and his ancestors as 

well. ||22||

ਹੇ ਅਉਧੂ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਘੁੂੰ ਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ (ਇਸ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੨॥
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38974 908 sbid sUr jug 
cwry AauDU bwxI 
Bgiq 
vIcwrI]23]

Sabadh Soor Jug 

Chaarae 

Aoudhhoo Baanee 

Bhagath 

Veechaaree ||23||

Contemplating the 

Shabad, you shall be a 

hero throughout the 

four ages, O hermit; 

contemplate the Word 

of the Guru's Bani in 

devotion. ||23||

ਹੇ ਅਉਧੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਚੌਹਾਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸੂਰਮੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਸਮੇ ਜਵਚ ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰ 

ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੇ)। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੨੩॥
38975 908 eyhu mnu mwieAw 

moihAw AauDU  
inksY sbid 
vIcwrI]24]

Eaehu Man 

Maaeiaa Mohiaa 

Aoudhhoo Nikasai 

Sabadh 

Veechaaree ||24||

This mind is enticed by 

Maya, O hermit; 

contemplating the 

Shabad, you shall find 

release. ||24||

ਹੇ ਅਉਧੂ! ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ 
ਨਹੀਂ ਜਕ ਮਨੱੁਖ ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ 

ਿਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਾਂ ਜਵਚ 

ਿਾ ਕੇ ਜਟਕੇ, ਇਸ ਜਵਚੋਂ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨੪॥
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38976 908 Awpy bKsy myil 
imlwey nwnk 
srix 
qumwrI]25]9]

Aapae Bakhasae 

Mael Milaaeae 

Naanak Saran 

Thumaaree 

||25||9||

He Himself forgives, 

and unites in His 

Union; Nanak seeks 

Your Sanctuary, Lord. 

||25||9||

ਸੋ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈ)। (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਬਚਣਾ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੫॥੯॥
38977 908 rwmklI mhlw 

3 AstpdIAw
AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Raamakalee 

Mehalaa 3 

Asattapadheeaa

Raamkalee, Third 

Mehl, Ashtapadees:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

38978 908 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

38979 908 srmY dIAw muMdRw 
kMnI pwie jogI  
iKMQw kir qU 
dieAw]

kMnIN Saramai Dheeaa 

Mundhraa Kannee 

Paae Jogee 

Khinthhaa Kar 

Thoo Dhaeiaa ||

Make humility your 

ear-rings, Yogi, and 

compassion your 

patched coat.

ਹੇ ਿੋਗੀ! (ਇਹਨਾਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ 

ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ ਦੇ ਥਾਂ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਕੂੰਨਾਂ 
ਜਵਚ (ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਬਣਾਣ ਲਈ) ਜਮਹਨਤ ਦੀਆਂ 

ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ ਪਾ ਲੈ, ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਕਫ਼ਨੀ ਬਣਾ।
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38980 908 Awvxu jwxu 
ibBUiq lwie 
jogI qw qIin 
Bvx ijix 
lieAw]1]

Aavan Jaan 

Bibhooth Laae 

Jogee Thaa Theen 

Bhavan Jin Laeiaa 

||1||

Let coming and going 

be the ashes you apply 

to your body, Yogi, 

and then you shall 

conquer the three 

worlds. ||1||

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਦਾ ਡਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ-ਇਹ ਸੁਆਹ 

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਪੂੰ ਡੇ ਉਤੇ ਮਲ। (ਿੇ 
ਤੂੂੰ  ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ 
ਸਮਝ ਲਈ ਂਜਕ) ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੋਹ ਜਿੱਤ ਜਲਆ ॥੧॥

38981 908 AYsI ikMgurI 
vjwie jogI]

Aisee Kinguree 

Vajaae Jogee ||

Play that harp, Yogi, ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  ਅਜਿਹੀ ਵੀਣਾ 
ਵਿਾਇਆ ਕਰ,

38982 908 ijqu ikMgurI 
Anhdu vwjY hir 
isau rhY ilv 
lwie]1]rhwau]

Jith Kinguree 

Anehadh Vaajai 

Har Sio Rehai Liv 

Laae ||1|| 

Rehaao ||

Which vibrates the 

unstruck sound 

current, and remain 

lovingly absorbed in 

the Lord. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਵੀਣਾ ਦੇ ਵਿਾਣ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਰਸ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

38983 908 squ sMqoKu pqu 
kir JolI jogI  
AMimRq nwmu 
Bugiq pweI]

squ[sMqoKu(pqu)ie`zq dI 
JolI 
kir[(Bugiq)Bojn[ 
kir dyl@I dIpk[ 
pqu:polw bolo

Sath Santhokh 

Path Kar Jholee 

Jogee Anmrith 

Naam Bhugath 

Paaee ||

Make truth and 

contentment your 

plate and pouch, Yogi; 

take the Ambrosial 

Naam as your food.

ਹੇ ਿੋਗੀ! (ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ) ਸੇਵਾ 
(ਕਜਰਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਸੂੰ ਤੋਖ (ਧਾਰਨ ਕਰ, 

ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ) ਨੂੂੰ  ਖੱਪਰ ਅਤੇ 

ਝੋਲੀ ਬਣਾ। ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖੋ) ਇਹ 

ਚੂਰਮਾ ਪਾ (ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਖੱਪਰ 

ਜਵਚ)।
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38984 908 iDAwn kw kir 
fMfw jogI isM|I 
suriq vjweI]2]

v`jweI Dhhiaan Kaa Kar 

Ddanddaa Jogee 

Sinn(g)ee Surath 

Vajaaee ||2||

Make meditation your 

walking stick, Yogi, and 

make higher 

consciousness the 

horn you blow. ||2||

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਣ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ) ਡੂੰਡਾ ਬਣਾ; 
ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ-

ਇਹ ਜਸੂੰ ਙੀ ਵਿਾਇਆ ਕਰ 

॥੨॥
38985 908 mnu idRVu kir  

Awsix bYsu jogI  
qw qyrI klpxw 
jweI]

Man Dhrirr Kar 

Aasan Bais Jogee 

Thaa Thaeree 

Kalapanaa Jaaee ||

Make your stable 

mind the Yogic 

posture you sit in, 

Yogi, and then you 

shall be rid of your 

tormenting desires.

ਹੇ ਿੋਗੀ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਪੱਕਾ ਕਰ-

(ਇਸ) ਆਸਣ ਉਤੇ ਬੈਜਠਆ 

ਕਰ, (ਇਸ ਅੱਜਭਆਸ ਨਾਲ) 

ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਖੱਝ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਇਗੀ।
38986 908 kwieAw ngrI 

mih mMgix cVih 
jogI qw nwmu plY 
pweI]3]

n`grI cV@ih p`lY Kaaeiaa Nagaree 

Mehi Mangan 

Charrehi Jogee 

Thaa Naam Palai 

Paaee ||3||

Go begging in the 

village of the body, 

Yogi, and then, you 

shall obtain the Naam 

in your lap. ||3||

(ਤੂੂੰ  ਆਟਾ ਮੂੰਗਣ ਲਈ ਨਗਰ 

ਵਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ) 
ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ (ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ) ਮੂੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ, ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੈਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਇਗਾ ॥੩॥
38987 908 iequ ikMgurI 

iDAwnu n lwgY 
jogI nw scu plY 
pwie]

Eith Kinguree 

Dhhiaan N Laagai 

Jogee Naa Sach 

Palai Paae ||

This harp does not 

center you in 

meditation, Yogi, nor 

does it bring the True 

Name into your lap.

ਹੇ ਿੋਗੀ! (ਜਿਹੜੀ ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ ਤੂੂੰ  
ਵਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ) ਇਸ ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿੁੜ ਸਕਦਾ, 
ਨਾਹ ਹੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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38988 908 iequ ikMgurI 
sWiq n AwvY 
jogI AiBmwnu n 
ivchu jwie]4]

Eith Kinguree 

Saanth N Aavai 

Jogee Abhimaan N 

Vichahu Jaae ||4||

This harp does not 

bring you peace, Yogi, 

nor eliminate egotism 

from within you. ||4||

ਹੇ ਿੋਗੀ! (ਤੇਰੀ) ਇਸ ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥

38989 908 Bau Bwau duie  
pq lwie jogI  
iehu srIru kir 
fMfI]

pqpwqR Bho Bhaao Dhue 

Path Laae Jogee 

Eihu Sareer Kar 

Ddanddee ||

Make the Fear of God, 

and the Love of God, 

the two gourds of your 

lute, Yogi, and make 

this body its neck.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਜਕੂੰ ਗੁਰੀ ਦੀ) ਡੂੰਡੀ 
ਬਣਾ ਅਤੇ (ਇਸ ਸਰੀਰ-ਡੂੰਡੀ 
ਨੂੂੰ ) ਡਰ ਅਤੇ ਜਪਆਰ ਦੇ ਦੋ 

ਤੂੂੰ ਬੇ ਿੋੜ (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਜਪਆਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰ)।

38990 908 gurmuiK hovih qw 
qMqI vwjY ien 
ibiD iqRsnw 
KMfI]5]

Guramukh Hovehi 

Thaa Thanthee 

Vaajai Ein Bidhh 

Thrisanaa 

Khanddee ||5||

Become Gurmukh, and 

then vibrate the 

strings; in this way, 

your desires shall 

depart. ||5||

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਹੇਂ ਤਾਂ 
(ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਪਿੇਮ-) ਤਾਰ ਵੱਿ 

ਪਏਗੀ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਇਗੀ 
॥੫॥

38991 908 hukmu buJY so jogI 
khIAY eyks isau 
icqu lwey]

bu`JY Hukam Bujhai So 

Jogee Keheeai 

Eaekas Sio Chith 

Laaeae ||

One who understands 

the Hukam of the 

Lord's Command is 

called a Yogi; he links 

his consciousness to 

the One Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) 

ਿੋਗੀ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ।
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38992 908 shsw qUtY  
inrmlu hovY jog 
jugiq iev 
pwey]6]

Sehasaa Thoottai 

Niramal Hovai Jog 

Jugath Eiv Paaeae 

||6||

His cynicism is 

dispelled, and he 

becomes 

immaculately pure; 

this is how he finds 

the Way of Yoga. ||6||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਢੂੰਗ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

38993 908 ndrI Awvdw sBu 
ikCu ibnsY hir 
syqI icqu lwie]

Nadharee 

Aavadhaa Sabh 

Kishh Binasai Har 

Saethee Chith 

Laae ||

Everything that comes 

into view shall be 

destroyed; focus your 

consciousness on the 

Lord.

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋ ਕੁਝ) 

ਅੱਖੀਂ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਇਹ) 

ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ 
ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖ।

38994 908 siqgur nwil 
qyrI BwvnI lwgY  
qw ieh soJI 
pwie]7]

Sathigur Naal 

Thaeree 

Bhaavanee Laagai 

Thaa Eih Sojhee 

Paae ||7||

Enshrine love for the 

True Guru, and then 

you shall obtain this 

understanding. ||7||

(ਪਰ, ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਇਹ ਸਮਝ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਏਗੀ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ 

ਤੇਰੀ ਸਰਧਾ ਬਣੇਗੀ ॥੭॥

38995 909 eyhu jogu n hovY 
jogI ij kutMbu 
Coif pr Bvxu 
krih]

pr prwey Bvx Gr c 
nzwiez FMg nwl krih 
rihxw kryN

Eaehu Jog N Hovai 

Jogee J Kuttanb 

Shhodd 

Parabhavan Karehi 

||

This is not Yoga, O 

Yogi, to abandon your 

family and wander 

around.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  ਇਹ ਜਿਹੜਾ 
ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ-

ਰਟਨ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਿੋਗ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ।
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38996 909 igRh srIr mih 
hir hir nwmu  
gur prswdI 
Apxw hir pRBu 
lhih]8]

Grih Sareer Mehi 

Har Har Naam Gur 

Parasaadhee 

Apanaa Har Prabh 

Lehehi ||8||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is within the 

household of the 

body. By Guru's Grace, 

you shall find your 

Lord God. ||8||

ਇਸ ਸਰੀਰ-ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਿੋਗੀ! ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਸਕੇਂਗਾ ॥੮॥

38997 909 iehu jgqu imtI 
kw puqlw jogI  
iesu mih rogu 
vfw iqRsnw 
mwieAw]

j`gqu Eihu Jagath Mittee 

Kaa Puthalaa 

Jogee Eis Mehi 

Rog Vaddaa 

Thrisanaa Maaeiaa 

||

This world is a puppet 

of clay, Yogi; the 

terrible disease, the 

desire for Maya is in it.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ (ਮਾਨੋ) 

ਜਮੱਟੀ ਦਾ ਬੱੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ 
ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

38998 909 Anyk jqn ByK 
krY jogI rogu n 
jwie 
gvwieAw]9]

Anaek Jathan 

Bhaekh Karae 

Jogee Rog N Jaae 

Gavaaeiaa ||9||

Making all sorts of 

efforts, and wearing 

religious robes, Yogi, 

this disease cannot be 

cured. ||9||

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਤਆਗੀਆਂ ਵਾਲੇ) ਭੇਖ 

ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਰੋਗ 

ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੯॥

38999 909 hir kw nwmu 
AauKDu hY jogI  
ijs no mMin 
vswey]

Har Kaa Naam 

Aoukhadhh Hai 

Jogee Jis No Mann 

Vasaaeae ||

The Name of the Lord 

is the medicine, Yogi; 

the Lord enshrines it 

in the mind.

ਹੇ ਿੋਗੀ! (ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਹੀ) ਦਵਾਈ ਹੈ (ਪਰ 

ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਵਰਤਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਉਤੇ 

(ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ (ਇਹ ਦਵਾਈ) ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।
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39000 909 gurmuiK hovY soeI 
bUJY jog jugiq so 
pwey]10]

Guramukh Hovai 

Soee Boojhai Jog 

Jugath So Paaeae 

||10||

One who becomes 

Gurmukh understands 

this; he alone finds the 

Way of Yoga. ||10||

(ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਢੂੰਗ 

ਜਸੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

39001 909 jogY kw mwrgu 
ibKmu hY jogI  
ijs no ndir kry 
so pwey]

Jogai Kaa Maarag 

Bikham Hai Jogee 

Jis No Nadhar 

Karae So Paaeae ||

The Path of Yoga is 

very difficult, Yogi; he 

alone finds it, whom 

God blesses with His 

Grace.

ਹੇ ਿੋਗੀ! (ਜਿਸ ਿੋਗ ਦਾ ਅਸੀਂ 
ਜਜ਼ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ) ਿੋਗ 

ਦਾ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਰਸਤਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ (ਪਿਭੂ) ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

39002 909 AMqir bwhir 
eyko vyKY ivchu 
Brmu cukwey]11]

Anthar Baahar 

Eaeko Vaekhai 

Vichahu Bharam 

Chukaaeae ||11||

Inside and outside, he 

sees the One Lord; he 

eliminates doubt from 

within himself. ||11||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੇਰ-

ਤੇਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

39003 909 ivxu vjweI 
ikMgurI vwjY jogI  
sw ikMgurI 
vjwie]

Vin Vajaaee 

Kinguree Vaajai 

Jogee Saa 

Kinguree Vajaae ||

So play the harp which 

vibrates without being 

played, Yogi.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  (ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਮ ਦੀ) 
ਉਹ ਵੀਣਾ ਵਿਾਇਆ ਕਰ ਿੋ 
(ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ) ਜਬਨਾ 
ਵਿਾਇਆਂ ਵੱਿਦੀ ਹੈ।
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39004 909 khY nwnku mukiq 
hovih jogI swcy 
rhih 
smwie]12]1]1
0]

Kehai Naanak 

Mukath Hovehi 

Jogee Saachae 

Rehehi Samaae 

||12||1||10||

Says Nanak, thus you 

shall be liberated, 

Yogi, and remain 

merged in the True 

Lord. ||12||1||10||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਿੋਗੀ! (ਿ ੇਤੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਵੀਣਾ ਵਿਾਏਗਂਾ, 
ਤਾਂ) ਤੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
(ਦਾ ਮਾਲਕ) ਹੋ ਿਾਜਹਂਗਾ, ਅਤੇ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੇਂਗਾ ॥੧੨॥੧॥੧੦॥

39005 909 rwmklI mhlw 
3]

Raamakalee 

Mehalaa 3 ||

Raamkalee, Third 

Mehl:

39006 909 Bgiq Kjwnw 
gurmuiK jwqw  
siqguir bUiJ 
buJweI]1]

bU`iJ[bu`JweI Bhagath 

Khajaanaa 

Guramukh Jaathaa 

Sathigur Boojh 

Bujhaaee ||1||

The treasure of 

devotional worship is 

revealed to the 

Gurmukh; the True 

Guru has inspired me 

to understand this 

understanding. ||1||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 
ਕਦਰ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਆਪ ਇਹ ਕਦਰ) ਸਮਝ 

(ਜਸੱਖ ਨੂੂੰ ) ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ॥੧॥

39007 909 sMqhu gurmuiK 
dyie 
vifAweI]1]rhw
au]

Santhahu 

Guramukh Dhaee 

Vaddiaaee ||1|| 

Rehaao ||

O Saints, the Gurmukh 

is blessed with 

glorious greatness. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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39008 909 sic rhhu sdw 
shju suKu aupjY  
kwmu kRoDu ivchu 
jweI]2]

Sach Rehahu 

Sadhaa Sehaj Sukh 

Oupajai Kaam 

Krodhh Vichahu 

Jaaee ||2||

Dwelling always in 

Truth, celestial peace 

wells up; sexual desire 

and anger are 

eliminated from 

within. ||2||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ) ਤੁਸੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, 

(ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਤੁਹਾਡੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
39009 909 Awpu Coif nwm 

ilv lwgI mmqw 
sbid jlweI]3]

Aap Shhodd Naam 

Liv Laagee 

Mamathaa Sabadh 

Jalaaee ||3||

Eradicating self-

conceit, remain 

lovingly focused on 

the Naam, the Name 

of the Lord; through 

the Word of the 

Shabad, burn away 

possessiveness. ||3||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹੀ) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ) ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਬਣਾਈ ਹੈ 

ਅਤੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੈਂ-ਮੇਰੀ 
ਦੀ ਆਦਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸਾੜੀ ਹੈ ॥੩॥

39010 909 ijs qy aupjY  
iqs qy ibnsY  
AMqy nwmu 
sKweI]4]

Jis Thae Oupajai 

This Thae Binasai 

Anthae Naam 

Sakhaaee ||4||

By Him we are 

created, and by Him 

we are destroyed; in 

the end, the Naam will 

be our only help and 

support. ||4||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਗੁਰਮੁਜਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਿੀਵ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਸਮੇ ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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39011 909 sdw hjUir dUir  
nh dyKhu rcnw 
ijin rcweI]5]

Sadhaa Hajoor 

Dhoor Neh 

Dhaekhahu 

Rachanaa Jin 

Rachaaee ||5||

He is ever-present; 

don't think that He is 

far away. He created 

the creation. ||5||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ ਦੀ 
ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ 

ਵੇਖੋ, ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਦੂਰ 

ਨਾਹ ਸਮਝੋ ॥੫॥
39012 909 scw sbdu rvY 

Gt AMqir scy 
isau ilv 
lweI]6]

Sachaa Sabadh 

Ravai Ghatt 

Anthar Sachae Sio 

Liv Laaee ||6||

Deep within your 

heart, chant the True 

Word of the Shabad; 

remain lovingly 

absorbed in the True 

Lord. ||6||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋਇਆਂ ਹੀ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਲਗਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ 

॥੬॥
39013 909 sqsMgiq mih 

nwmu inrmolku  
vfYBwig pwieAw 
jweI]7]

Sathasangath 

Mehi Naam 

Niramolak Vaddai 

Bhaag Paaeiaa 

Jaaee ||7||

The Priceless Naam is 

in the Society of the 

Saints; by great good 

fortune, it is obtained. 

||7||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜਾ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਕਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

39014 909 Brim n BUlhu  
siqguru syvhu mnu 
rwKhu iek 
TweI]8]

Bharam N 

Bhoolahu Sathigur 

Saevahu Man 

Raakhahu Eik 

Thaaee ||8||

Do not be deluded by 

doubt; serve the True 

Guru, and keep your 

mind steady in one 

place. ||8||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾਹ ਪਏ ਰਹੋ, 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਮੱਲੀ ਰੱਖੋ, 

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ) ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖੋ ॥੮॥
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39015 909 ibnu nwvY sB 
BUlI iPrdI  
ibrQw jnmu 
gvweI]9]

Bin Naavai Sabh 

Bhoolee Firadhee 

Birathhaa Janam 

Gavaaee ||9||

Without the Name, 

everyone wanders 

around in confusion; 

they waste away their 

lives in vain. ||9||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ॥੯॥

39016 909 jogI jugiq 
gvweI hMFY  
pwKMif jogu n 
pweI]10]

Jogee Jugath 

Gavaaee Handtai 

Paakhandd Jog N 

Paaee ||10||

Yogi, you have lost the 

Way; you wander 

around confused. 

Through hypocrisy, 

Yoga is not attained. 

||10||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖ 

ਦੇ) ਪਖੂੰਡ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ; 
(ਜਿਹੜਾ ਿੋਗੀ ਜਨਰਾ ਇਸ 

ਪਖੂੰਡ ਜਵਚ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਉਸ) ਿੋਗੀ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਿੁਗਤੀ (ਹੱਥੋਂ) ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, 

ਉਹ (ਜਵਅਰਥ) ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

39017 909 isv ngrI mih 
Awsix bYsY gur 
sbdI jogu 
pweI]11]

Siv Nagaree Mehi 

Aasan Baisai Gur 

Sabadhee Jog 

Paaee ||11||

Sitting in Yogic 

postures in the City of 

God, through the 

Word of the Guru's 

Shabad, you shall find 

Yoga. ||11||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜਾ ਿੋਗੀ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੇ) ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਿੋਗੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ (ਮਾਨੋ) 

ਆਸਣ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੧੧॥
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39018 909 DwqurbwjI sbid 
invwry nwmu vsY 
min AweI]12]

(Dwqur)mwiekI JUTI 
bwzI

Dhhaathur Baajee 

Sabadh Nivaarae 

Naam Vasai Man 

Aaee ||12||

Restrain your restless 

wanderings through 

the Shabad, and the 

Naam will come to 

dwell in your mind. 

||12||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ, ਮਾਇਆ ਜਪੱਛੇ ਭਟਕਣ ਦੀ 
ਖੇਡ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

39019 909 eyhu srIru srvru 
hY sMqhu iesnwnu 
kry ilv 
lweI]13]

Eaehu Sareer 

Saravar Hai 

Santhahu 

Eisanaan Karae Liv 

Laaee ||13||

This body is a pool, O 

Saints; bathe in it, and 

enshrine love for the 

Lord. ||13||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਇਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਤਲਾਬ ਹੈ, 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

(ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਇਸ ਤਲਾਬ 

ਜਵਚ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧੩॥
39020 909 nwim iesnwnu 

krih sy jn 
inrml sbdy mYlu 
gvweI]14]

Naam Eisanaan 

Karehi Sae Jan 

Niramal Sabadhae 

Mail Gavaaee 

||14||

Those who cleanse 

themselves through 

the Naam, are the 

most immaculate 

people; through the 

Shabad, they wash off 

their filth. ||14||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਜਵੱਤਰ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਾਲੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ 

॥੧੪॥
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39021 909 qRY gux Acyq nwmu  
cyqih nwhI ibnu 
nwvY ibnis 
jweI]15]

Thrai Gun Achaeth 

Naam Chaethehi 

Naahee Bin Naavai 

Binas Jaaee ||15||

Trapped by the three 

qualities, the 

unconscious person 

does not think of the 

Naam; without the 

Name, he wastes 

away. ||15||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ 

ਬੜੀ ਪਿਬਲ ਹੈ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਿੀਵ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਲੋਂ) ਬੇ-

ਪਰਵਾਹ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਪਿਭੂ 
ਦਾ) ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 
(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥
39022 909 bRhmw ibsnu 

mhysu qRY mUriq  
iqRguix Brim 
BulweI]16]

Brehamaa Bisan 

Mehaes Thrai 

Moorath Thrigun 

Bharam Bhulaaee 

||16||

The three forms of 

Brahma, Vishnu and 

Shiva are trapped in 

the three qualities, 

lost in confusion. 

||16||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਭੀ ਹੋਵੇ) ਬਿਹਮਾ (ਹੋਵੇ) 
ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  (ਹੋਵੇ) ਜਸ਼ਵ (ਹੋਵੇ) 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਕਾਰਨ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੋਇਆ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥
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39023 909 gur prswdI 
iqRkutI CUtY cauQY 
pid ilv 
lweI]17]

Gur Parasaadhee 

Thrikuttee 

Shhoottai 

Chouthhai Padh 

Liv Laaee ||17||

By Guru's Grace, this 

triad is eradicated, 

and one is lovingly 

absorbed in the fourth 

state. ||17||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਜਤਿਊੜੀ 
(ਭਾਵ, ਮਨ ਦੀ ਜਖੱਝ) ਦੂਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਉਤਾਂਹ ਰਜਹ ਕੇ) ਚੌਥੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥
39024 909 pMifq pVih piV 

vwdu vKwxih  
iqMnw bUJ n 
pweI]18]

Panddith Parrehi 

Parr Vaadh 

Vakhaanehi 

Thinnaa Boojh N 

Paaee ||18||

The Pandits, the 

religious scholars, 

read, study and 

discuss the arguments; 

they do not 

understand. ||18||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ 

(ਪੁਰਾਣ ਆਜਦਕ ਪੁਸਤਕਾਂ) 
ਪੜਹਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੜਹ ਕੇ 

(ਸਿੋਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੇਵਜਤਆਂ ਆਜਦਕ 

ਦਾ ਪਰਸਪਰ) ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ 
ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ॥੧੮॥

39025 909 ibiKAw mwqy 
Brim Bulwey  
aupdysu khih 
iksu BweI]19]

Bikhiaa Maathae 

Bharam Bhulaaeae 

Oupadhaes Kehehi 

Kis Bhaaee ||19||

Engrossed in 

corruption, they 

wander in confusion; 

who can they possibly 

instruct, O Siblings of 

Destiny? ||19||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ 

(ਉਹ ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ) ਭਟਕਣਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਆਪ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਰ ਹੇ ਭਾਈ! 

ਉਹ ਹੋਰ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਜਖਆ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ? (ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਦਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ) ॥੧੯॥
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39026 909 Bgiq jnw kI 
aUqm bwxI juig 
juig rhI 
smweI]20]

ju`ig ju`ig Bhagath Janaa Kee 

Ootham Baanee 

Jug Jug Rehee 

Samaaee ||20||

The Bani, the Word of 

the humble devotee is 

the most sublime and 

exalted; it prevails 

throughout the ages. 

||20||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਦਾ ਬੋਲ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ 

ਹੀ (ਹਰੇਕ ਸਮੇ ਹੀ ਸਭਨਾਂ 
ਉਤੇ) ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੦॥
39027 909 bwxI lwgY so 

giq pwey sbdy 
sic smweI]21]

Baanee Laagai So 

Gath Paaeae 

Sabadhae Sach 

Samaaee ||21||

One who is committed 

to this Bani is 

emancipated, and 

through the Shabad, 

merges in Truth. 

||21||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ) ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨੧॥

39028 910 kwieAw ngrI 
sbdy Kojy nwmu 
nvM iniD 
pweI]22]

Kaaeiaa Nagaree 

Sabadhae Khojae 

Naam Navan 

Nidhh Paaee 

||22||

One who searches the 

village of the body, 

through the Shabad, 

obtains the nine 

treasures of the 

Naam. ||22||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਨੂੂੰ  
ਖੋਿਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੨॥
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39029 910 mnsw mwir mnu 
shij smwxw  
ibnu rsnw  
ausqiq 
krweI]23]

Manasaa Maar 

Man Sehaj 

Samaanaa Bin 

Rasanaa 

Ousathath 

Karaaee ||23||

Conquering desire, the 

mind is absorbed in 

intuitive ease, and 

then one chants the 

Lord's Praises without 

speaking. ||23||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਦੇ ਮਾਇਕ 

ਿੁਰਨੇ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਿੀਭ ਨੂੂੰ  ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ 
ਵਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ ॥੨੩॥

39030 910 loiex dyiK rhy 
ibsmwdI icqu 
Aidsit 
lgweI]24]

A-idsit Loein Dhaekh 

Rehae 

Bisamaadhee 

Chith Adhisatt 

Lagaaee ||24||

Let your eyes gaze 

upon the Wondrous 

Lord; let your 

consciousness be 

attached to the 

Unseen Lord. ||24||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ 
ਹਟ ਕੇ) ਅਸਚਰਿ-ਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਚੱਤ 

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨੪॥
39031 910 Aidstu sdw rhY 

inrwlmu joqI 
joiq 
imlweI]25]

Adhisatt Sadhaa 

Rehai Niraalam 

Jothee Joth 

Milaaee ||25||

The Unseen Lord is 

forever absolute and 

immaculate; one's 

light merges into the 

Light. ||25||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) 
ਿੋਜਤ ਉਸ ਨੂਰੋ-ਨੂਰ-ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਿ ੋਇਹਨਾਂ 
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਤੇ, 

ਿ ੋਸਦਾ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨੫॥
39032 910 hau guru swlwhI 

sdw Awpxw  
ijin swcI bUJ 
buJweI]26]

bU`J[bu`JweI Ho Gur Saalaahee 

Sadhaa Aapanaa 

Jin Saachee Boojh 

Bujhaaee ||26||

I praise my Guru 

forever, who has 

inspired me to 

understand this true 

understanding. ||26||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਂ ਭੀ ਆਪਣੇ 
ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਦਾ 
ਵਜਡਆਉਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ 

ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ॥੨੬॥
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39033 910 nwnku eyk khY 
bynMqI nwvhu giq 
piq 
pweI]27]2]11
]

Naanak Eaek Kehai 

Baenanthee 

Naavahu Gath 

Path Paaee 

||27||2||11||

Nanak offers this one 

prayer: through the 

Name, may I find 

salvation and honor. 

||27||2||11||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਨਾਨਕ ਇਕ ਇਹ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰੋ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ ॥੨੭॥੨॥੧੧॥

39034 910 rwmklI mhlw 
3]

Raamakalee 

Mehalaa 3 ||

Raamkalee, Third 

Mehl:

39035 910 hir kI pUjw 
dulMB hY sMqhu  
khxw kCU n 
jweI]1]

du-lMB Har Kee Poojaa 

Dhulanbh Hai 

Santhahu Kehanaa 

Kashhoo N Jaaee 

||1||

It is so hard to obtain 

that devotional 

worship of the Lord, O 

Saints. It cannot be 

described at all. ||1||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਪੂਿਾ-ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਔਜਖਆਈ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦੀ ਪੂਿਾ 
ਜਕਤਨੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ-ਇਸ 

ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਭੀ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥

39036 910 sMqhu gurmuiK 
pUrw pweI]

Santhahu 

Guramukh Pooraa 

Paaee ||

O Saints, as Gurmukh, 

find the Perfect Lord,

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

39037 910 nwmo pUj 
krweI]1]rhwau]

Naamo Pooj 

Karaaee ||1|| 

Rehaao ||

And worship the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||1||Pause||

ਨਾਮ ਿਪੋ, ਨਾਮ ਹੀ ਿਪੋ-ਗੁਰੂ 

ਇਹ ਪੂਿਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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39038 910 hir ibnu sBu 
ikCu mYlw sMqhu  
ikAw hau pUj 
cVweI]2]

cV@weI Har Bin Sabh Kishh 

Mailaa Santhahu 

Kiaa Ho Pooj 

Charraaee ||2||

Without the Lord, 

everything is filthy, O 

Saints; what offering 

should I place before 

Him? ||2||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ 

ਿੁੱ ਲ ਪੱਤਰਾਂ ਆਜਦਕ ਨਾਲ 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ) ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ) ਜਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ 

ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ? ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਨਾਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 

ਤੇ) ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਲੀ ਹੈ 

॥੨॥
39039 910 hir swcy BwvY sw 

pUjw hovY Bwxw 
min vsweI]3]

Har Saachae 

Bhaavai Saa 

Poojaa Hovai 

Bhaanaa Man 

Vasaaee ||3||

Whatever pleases the 

True Lord is devotional 

worship; His Will 

abides in the mind. 

||3||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੂੰਗੀ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 
ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਿਾ ਹੈ। 
(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਚੂੰਗੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ) ॥੩॥

39040 910 pUjw krY sBu loku 
sMqhu mnmuiK 
Qwie n pweI]4]

Poojaa Karai Sabh 

Lok Santhahu 

Manamukh 

Thhaae N Paaee 

||4||

Everyone worships 

Him, O Saints, but the 

self-willed manmukh is 

not accepted or 

approved. ||4||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

(ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ) ਪੂਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਕੋਈ ਭੀ ਪੂਿਾ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੪॥
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39041 910 sbid mrY mnu 
inrmlu sMqhu eyh 
pUjw Qwie 
pweI]5]

Sabadh Marai 

Man Niramal 

Santhahu Eaeh 

Poojaa Thhaae 

Paaee ||5||

If someone dies in the 

Word of the Shabad, 

his mind become 

immaculate, O Saints; 

such worship is 

accepted and 

approved. ||5||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਆਪਣੇ 
ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦਾ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪੂਿਾ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੫॥
39042 910 pivq pwvn sy 

jn swcy eyk 
sbid ilv 
lweI]6]

Pavith Paavan Sae 

Jan Saachae Eaek 

Sabadh Liv Laaee 

||6||

Sanctified and pure 

are those true beings, 

who enshrine love for 

the Shabad. ||6||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਅਜਿਹੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ; ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 

॥੬॥
39043 910 ibnu nwvY hor pUj  

n hovI Brim 
BulI lokweI]7]

Bin Naavai Hor 

Pooj N Hovee 

Bharam Bhulee 

Lokaaee ||7||

There is no worship of 

the Lord, other than 

the Name; the world 

wanders, deluded by 

doubt. ||7||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਜਕਸਮ ਦੀ ਪੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ। (ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) 

ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੭॥
39044 910 gurmuiK Awpu 

pCwxY sMqhu rwm 
nwim ilv 
lweI]8]

Guramukh Aap 

Pashhaanai 

Santhahu Raam 

Naam Liv Laaee 

||8||

The Gurmukh 

understands his own 

self, O Saints; he 

lolvingly centers his 

mind on the Lord's 

Name. ||8||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੮॥
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39045 910 Awpy inrmlu pUj 
krwey gur sbdI 
Qwie pweI]9]

Aapae Niramal 

Pooj Karaaeae Gur 

Sabadhee Thhaae 

Paaee ||9||

The Immaculate Lord 

Himself inspires 

worship of Him; 

through the Word of 

the Guru's Shabad, it 

is accepted and 

approved. ||9||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਜਵੱਤਰ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 
ਆਪਣੀ) ਪੂਿਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਉਸ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੂਿਾ ਪਰਵਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੯॥
39046 910 pUjw krih pru 

ibiD nhI jwxih  
dUjY Bwie mlu 
lweI]10]

ibiD:polw bolo Poojaa Karehi Par 

Bidhh Nehee 

Jaanehi Dhoojai 

Bhaae Mal Laaee 

||10||

Those who worship 

Him, but do not know 

the Way, are polluted 

with the love of 

duality. ||10||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੀ) ਪੂਿਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰੂੰ ਤੂ (ਪੂਿਾ ਦਾ) ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ (ਮਨਮੁਖ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਮੈਲ ਚੂੰ ਬੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥
39047 910 gurmuiK hovY su 

pUjw jwxY Bwxw 
min vsweI]11]

Guramukh Hovai S 

Poojaa Jaanai 

Bhaanaa Man 

Vasaaee ||11||

One who becomes 

Gurmukh, knows what 

worship is; the Lord's 

Will abides within his 

mind. ||11||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਾਜ਼ੀ 
ਰਜਹਣਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
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39048 910 Bwxy qy siB suK 
pwvY sMqhu AMqy  
nwmu sKweI]12]

Bhaanae Thae 

Sabh Sukh Paavai 

Santhahu Anthae 

Naam Sakhaaee 

||12||

One who accepts the 

Lord's Will obtains 

total peace, O Saints; 

in the end, the Naam 

will be our help and 

support. ||12||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ 

ਭਾਣਾ ਮੂੰਨਣ ਤੋਂ (ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ 
ਹੈ ॥੧੨॥

39049 910 Apxw Awpu n 
pCwxih sMqhu  
kUiV krih 
vifAweI]13]

Apanaa Aap N 

Pashhaanehi 

Santhahu Koorr 

Karehi Vaddiaaee 

||13||

One who does not 

understand his own 

self, O Saints, falsely 

flatters himself. ||13||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪੜਤਾਲਦੇ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਹੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧੩॥
39050 910 pwKMif kInY jmu  

nhI CofY lY jwsI 
piq gvweI]14]

Paakhandd Keenai 

Jam Nehee 

Shhoddai Lai 

Jaasee Path 

Gavaaee ||14||

The Messenger of 

Death does not give 

up on those who 

practices hypocrisy; 

they are dragged away 

in disgrace. ||14||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਧਰਮ ਦਾ) 
ਪਖੂੰਡ ਕੀਜਤਆਂ ਮੌਤ (ਦਾ 
ਸਜਹਮ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 
ਿਮ (ਨਾਮ-ਹੀਣ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਇਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੂੰ ਵਾ 
ਕੇ (ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਲੈ ਿਾਇਗਾ 
॥੧੪॥

39051 910 ijn AMqir sbdu 
Awpu pCwxih  
giq imiq iqn 
hI pweI]15]

Jin Anthar Sabadh 

Aap Pashhaanehi 

Gath Mith Thin 

Hee Paaee ||15||

Those who have the 

Shabad deep within, 

understand 

themselves; they find 

the way of salvation. 

||15||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ 

ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ 
(ਬੇਅੂੰ ਤ) ਹੈ ॥੧੫॥
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39052 910 eyhu mnUAw suMn 
smwiD lgwvY  
joqI joiq 
imlweI]16]

Eaehu Manooaa 

Sunn Samaadhh 

Lagaavai Jothee 

Joth Milaaee 

||16||

Their minds enter into 

the deepest state of 

Samaadhi, and their 

light is absorbed into 

the Light. ||16||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ) ਇਹ ਮਨ ਅਜਿਹੀ 
ਇਕਾਗਿਤਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਿੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੈ ॥੧੬॥

39053 910 suix suix 
gurmuiK nwmu 
vKwxih  
sqsMgiq 
mylweI]17]

Sun Sun 

Guramukh Naam 

Vakhaanehi 

Sathasangath 

Maelaaee ||17||

The Gurmukhs listen 

constantly to the 

Naam, and chant it in 

the True 

Congregation. ||17||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, 

(ਸਤ-ਸੂੰਗੀਆਂ ਪਾਸੋਂ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਭੀ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੭॥

39054 910 gurmuiK gwvY  
Awpu gvwvY dir 
swcY soBw 
pweI]18]

Guramukh Gaavai 

Aap Gavaavai Dhar 

Saachai Sobhaa 

Paaee ||18||

The Gurmukhs sing 

the Lord's Praises, and 

erase self-conceit; 

they obtain true honor 

in the Court of the 

Lord. ||18||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥
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39055 910 swcI bwxI scu 
vKwxY sic nwim 
ilv lweI]19]

Saachee Baanee 

Sach Vakhaanai 

Sach Naam Liv 

Laaee ||19||

True are their words; 

they speak only the 

Truth; they lovingly 

focus on the True 

Name. ||19||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧੯॥
39056 910 BY BMjnu Aiq 

pwp inKMjnu myrw 
pRBu AMiq 
sKweI]20]

in-KMjnu, k`tx vwly Bhai Bhanjan Ath 

Paap Nikhanjan 

Maeraa Prabh 

Anth Sakhaaee 

||20||

My God is the 

Destroyer of fear, the 

Destroyer of sin; in the 

end, He is our only 

help and support. 

||20||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਡਰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਘੋਰ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖ਼ਰ (ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ) ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਿੋ ਉਸ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੨੦॥
39057 910 sBu ikCu Awpy 

Awip vrqY  
nwnk nwim 
vifAweI]21]3
]12]

Sabh Kishh Aapae 

Aap Varathai 

Naanak Naam 

Vaddiaaee 

||21||3||12||

He Himself pervades 

and permeates 

everything; O Nanak, 

glorious greatness is 

obtained through the 

Naam. ||21||3||12||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

(ਿੋ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਚ) 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੨੧॥੩॥੧੨॥

39058 910 rwmklI mhlw 
3]

Raamakalee 

Mehalaa 3 ||

Raamkalee, Third 

Mehl:
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39059 910 hm kucl kucIl  
Aiq AiBmwnI  
imil sbdy mYlu 
auqwrI]1]

Ham Kuchal 

Kucheel Ath 

Abhimaanee Mil 

Sabadhae Mail 

Outhaaree ||1||

I am filthy and 

polluted, proud and 

egotistical; receiving 

the Word of the 

Shabad, my filth is 

taken away. ||1||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਅਸੀਂ ਸੂੰਸਾਰੀ-
ਿੀਵ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ) ਕੁਚੱਲਣੇ 
ਗੂੰ ਦੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੂੰਕਾਰੀ 
ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। (ਜਕਸੇ 

ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

39060 910 sMqhu gurmuiK 
nwim insqwrI]

Santhahu 

Guramukh Naam 

Nisathaaree ||

O Saints, the 

Gurmukhs are saved 

through the Naam, the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਜਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

39061 910 scw nwmu visAw 
Gt AMqir krqY 
Awip 
svwrI]1]rhwau]

Sachaa Naam 

Vasiaa Ghatt 

Anthar Karathai 

Aap Savaaree 

||1|| Rehaao ||

The True Name abides 

deep within their 

hearts. The Creator 

Himself embellishes 

them. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਸਮਝੋ) ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ 

ਲਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

39062 911 pwrs prsy iPir 
pwrsu hoey hir 
jIau ApxI 
ikrpw DwrI]2]

Paaras Parasae Fir 

Paaras Hoeae Har 

Jeeo Apanee 

Kirapaa Dhhaaree 

||2||

Touching the 

philosopher's stone, 

they themselves 

become the 

philosopher's stone; 

the Dear Lord Himself 

blesses them with His 

Mercy. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ-ਪਾਰਸ ਨੂੂੰ  ਛੁਹ 

ਕੇ ਆਪ ਭੀ ਪਾਰਸ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥
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39063 911 ieik ByK krih  
iPrih AiBmwnI  
iqn jUAY bwjI 
hwrI]3]

Eik Bhaekh Karehi 

Firehi Abhimaanee 

Thin Jooai Baajee 

Haaree ||3||

Some wear religious 

robes, and wander 

around in pride; they 

lose their life in the 

gamble. ||3||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੀਵ ਧਾਰਜਮਕ ਬਾਣਾ ਪਾਈ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਭੇਖ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦੀ ਖੇਡ ਿੂਏ ਜਵਚ ਹਾਰ ਲਈ 

(ਿਾਣ)ੋ ॥੩॥

39064 911 ieik Anidnu 
Bgiq krih idnu 
rwqI rwm nwmu 
auir DwrI]4]

(Anidnu)ie`krs Eik Anadhin 

Bhagath Karehi 

Dhin Raathee 

Raam Naam Our 

Dhhaaree ||4||

Some worship the 

Lord in devotion, night 

and day; day and 

night, they keep the 

Lord's Name 

enshrined in their 

hearts. ||4||

ਪਰ, ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ 

ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥

39065 911 An idnu rwqy  
shjy mwqy shjy 
haumY mwrI]5]

Anadhin Raathae 

Sehajae Maathae 

Sehajae Houmai 

Maaree ||5||

Those who are imbued 

with Him night and 

day, are 

spontaneously 

intoxicated with Him; 

they intuitively 

conquer their ego. 

||5||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੫॥
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39066 911 BY ibnu Bgiq n 
hoeI kb hI BY 
Bwie Bgiq 
svwrI]6]

Bhai Bin Bhagath 

N Hoee Kab Hee 

Bhai Bhaae 

Bhagath Savaaree 

||6||

Without the Fear of 

God, devotional 

worship is never 

performed; through 

the Love and the Fear 

of God, devotional 

worship is 

embellished. ||6||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ-

ਅਦਬ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ। ਡਰ-ਅਦਬ, ਪਿੇਮ ਅਤੇ 

ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਜਟਕਣ ਵਾਜਲਆਂ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸੋਹਣੀ 
ਬਣਾ ਲਈ ॥੬॥

39067 911 mwieAw mohu 
sbid jlwieAw  
igAwin qiq 
bIcwrI]7]

Maaeiaa Mohu 

Sabadh Jalaaeiaa 

Giaan Thath 

Beechaaree ||7||

The Shabad burns 

away emotional 

attachment to Maya, 

and then one 

contemplates the 

essence of spiritual 

wisdom. ||7||

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਿਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ 

ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾੜ ਜਲਆ 

॥੭॥

39068 911 Awpy Awip krwey 
krqw Awpy 
bKis BMfwrI]8]

Aapae Aap 

Karaaeae Karathaa 

Aapae Bakhas 

Bhanddaaree 

||8||

The Creator Himself 

inspires us to act; He 

Himself blesses us 

with His treasure. 

||8||

ਪਰ ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

॥੮॥

39069 911 iqs ikAw guxw 
kw AMqu n 
pwieAw hau 
gwvw sbid 
vIcwrI]9]

This Kiaa Gunaa 

Kaa Anth N 

Paaeiaa Ho 

Gaavaa Sabadh 

Veechaaree ||9||

The limits of His 

virtues cannot be 

found; I sing His 

Praises and 

contemplate the Word 

of the Shabad. ||9||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ। (ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਹੀ) ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ॥੯॥
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39070 911 hir jIau jpI  
hir jIau swlwhI  
ivchu Awpu 
invwrI]10]

Har Jeeo Japee 

Har Jeeo 

Saalaahee Vichahu 

Aap Nivaaree 

||10||

I chant the Lord's 

Name, and praise my 

Dear Lord; egotism is 

eradicated from within 

me. ||10||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਉਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ) ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧੦॥

39071 911 nwmu pdwrQu gur 
qy pwieAw AKut 
scy BMfwrI]11]

AKu`t Naam 

Padhaarathh Gur 

Thae Paaeiaa 

Akhutt Sachae 

Bhanddaaree 

||11||

The treasure of the 

Naam is obtained from 

the Guru; the 

treasures of the True 

Lord are inexhaustible. 

||11||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਦੇ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲੇ 

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧੧॥
39072 911 ApixAw Bgqw 

no Awpy quTw  
ApxI ikrpw 
kir kl 
DwrI]12]

qu`Tw Apaniaa 

Bhagathaa No 

Aapae Thuthaa 

Apanee Kirapaa 

Kar Kal Dhhaaree 

||12||

He Himself is pleased 

with His devotees; by 

His Grace, He infuses 

His strength within 

them. ||12||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ 
ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਪ ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦੀ) ਸੱਜਤਆ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

39073 911 iqn swcynwm kI 
sdw BuK lwgI  
gwvin sbid 
vIcwrI]13]

Bu`K Thin Saachae 

Naam Kee Sadhaa 

Bhukh Laagee 

Gaavan Sabadh 

Veechaaree ||13||

They always feel 

hunger for the True 

Name; they sing and 

contemplate the 

Shabad. ||13||

(ਇਸ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਉਹਨਾਂ (ਭਗਤ ਿਨਾਂ) 
ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਸਦਾ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਵਚਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧੩॥
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39074 911 jIau ipMfu sBu 
ikCu hY iqs kw  
AwKxu ibKmu 
bIcwrI]14]

Jeeo Pindd Sabh 

Kishh Hai This Kaa 

Aakhan Bikham 

Beechaaree ||14||

Soul, body and 

everything are His; it is 

so difficult to speak of, 

and contemplate Him. 

||14||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ 

ਇਹ ਸਰੀਰ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਭ 

ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ) ਜਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 
ਤੇ ਜਬਆਨ ਕਰਨਾ (ਬਹੁਤ) 

ਔਖਾ ਹੈ ॥੧੪॥
39075 911 sbid lgy syeI 

jn insqry  
Baujlu pwir 
auqwrI]15]

Sabadh Lagae 

Saeee Jan 

Nisatharae 

Bhoujal Paar 

Outhaaree ||15||

Those humble beings 

who are attached to 

the Shabad are saved; 

they cross over the 

terrifying world-ocean. 

||15||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੫॥

39076 911 ibnu hir swcy ko 
pwir n pwvY bUJY 
ko vIcwrI]16]

Bin Har Saachae 

Ko Paar N Paavai 

Boojhai Ko 

Veechaaree ||16||

Without the True 

Lord, no one can cross 

over; how rare are 

those who 

contemplate and 

understand this. 

||16||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘਾ ਸਕਦਾ ॥੧੬॥

39077 911 jo Duir iliKAw 
soeI pwieAw  
imil hir sbid 
svwrI]17]

Jo Dhhur Likhiaa 

Soee Paaeiaa Mil 

Har Sabadh 

Savaaree ||17||

We obtain only that 

which is pre-ordained; 

receiving the Lord's 

Shabad, we are 

embellished. ||17||

(ਪਰ ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਇਹ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਤ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੇ) ਧੁਰ-ਦਰਗਾਹ 

ਤੋਂ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਿ ੋਲੇਖ 

ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ ਉਹੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਿੀਵ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਸੂੰਵਾਰਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥
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39078 911 kwieAw kMcnu 
sbdy rwqI swcY 
nwie 
ipAwrI]18]

Kaaeiaa Kanchan 

Sabadhae Raathee 

Saachai Naae 

Piaaree ||18||

Imbued with the 

Shabad, the body 

becomes golden, and 

loves only the True 

Name. ||18||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ 

ਸੋਨਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੱੁਧ ਸੋਨੇ 

ਵਰਗਾ ਜਵਕਾਰ-ਰਜਹਤ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧੮॥

39079 911 kwieAw AMimRiq 
rhI BrpUry  
pweIAY sbid 
vIcwrI ]19]

Kaaeiaa Anmrith 

Rehee 

Bharapoorae 

Paaeeai Sabadh 

Veechaaree ||19||

The body is then filled 

to overflowing with 

Ambrosial Nectar, 

obtained by 

contemplating the 

Shabad. ||19||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਹ ਸਰੀਰ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ) ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕ ਭਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧੯॥
39080 911 jo pRBu Kojih  

syeI pwvih hoir 
PUit mUey 
AhMkwrI]20]

Jo Prabh Khojehi 

Saeee Paavehi Hor 

Foott Mooeae 

Ahankaaree 

||20||

Those who seek God, 

find Him; others burst 

and die from their 

own egotism. ||20||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਉਸ 

ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ। (ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ) ਹੋਰ ਬੂੰ ਦੇ (ਭੇਖ 

ਆਜਦਕ ਦੇ) ਮਾਣ ਜਵਚ ਆਿਰ 

ਆਿਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨੦॥
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39081 911 bwdI ibnsih  
syvk syvih gur 
kY hyiq 
ipAwrI]21]

Baadhee Binasehi 

Saevak Saevehi 

Gur Kai Haeth 

Piaaree ||21||

The debaters waste 

away, while the 

servants serve, with 

love and affection for 

the Guru. ||21||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਨਰੀਆਂ ਿੋਕੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਭਗਤ ਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਮਲੇ ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੨੧॥

39082 911 so jogI qqu 
igAwnu bIcwry  
haumY iqRsnw 
mwrI]22]

So Jogee Thath 

Giaan Beechaarae 

Houmai Thrisanaa 

Maaree ||22||

He alone is a Yogi, who 

contemplates the 

essence of spiritual 

wisdom, and conquers 

egotism and thirsty 

desire. ||22||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਿੋਗੀ 
ਹੈ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ) ਿੋ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨੨॥
39083 911 siqguru dwqw 

iqnY pCwqw ijs 
no ikRpw 
qumwrI]23]

Sathigur Dhaathaa 

Thinai 

Pashhaathaa Jis 

No Kirapaa 

Thumaaree ||23||

The True Guru, the 

Great Giver, is 

revealed to those 

upon whom You 

bestow Your Grace, O 

Lord. ||23||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਤੇਰੀ 
ਦਇਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ 

ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ 

(ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨੩॥
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39084 911 siqguru n syvih 
mwieAw lwgy  
fUib mUey 
AhMkwrI]24]

Sathigur N Saevehi 

Maaeiaa Laagae 

Ddoob Mooeae 

Ahankaaree 

||24||

Those who do not 

serve the True Guru, 

and who are attached 

to Maya, are drowned; 

they die in their own 

egotism. ||24||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਮੱਲਦੇ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਏ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨੪॥

39085 911 ijcru AMdir 
swsu iqcru syvw 
kIcY jwie 
imlIAY rwm 
murwrI]25]

Jichar Andhar Saas 

Thichar Saevaa 

Keechai Jaae 

Mileeai Raam 

Muraaree ||25||

As long as there is 

breath within you, so 

long you should serve 

the Lord; then, you 

will go and meet the 

Lord. ||25||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਸਾਹ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। (ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਾ 
ਜਮਲੀਦਾ ਹੈ ॥੨੫॥

39086 911 Anidnu jwgq 
rhY idnu rwqI  
Apny ipRA pRIiq 
ipAwrI]26]

Anadhin Jaagath 

Rehai Dhin 

Raathee Apanae 

Pria Preeth 

Piaaree ||26||

Night and day, she 

remains awake and 

aware, day and night; 

she is the darling bride 

of her Beloved 

Husband Lord. ||26||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਪਿੀਤ-ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੨੬॥
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39087 911 qnu mnu vwrI 
vwir GumweI  
Apny gur ivthu 
bilhwrI ]27]

Than Man Vaaree 

Vaar Ghumaaee 

Apanae Gur 

Vittahu Balihaaree 

||27||

I offer my body and 

mind in sacrifice to my 

Guru; I am a sacrifice 

to Him. ||27||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਤਾਹੀਏ)ਂ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ 

ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਘੋਜਲ 

ਘੁਮਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨੭॥

39088 911 mwieAw mohu 
ibnis jwiegw  
aubry sbid 
vIcwrI]28]

Maaeiaa Mohu 

Binas Jaaeigaa 

Oubarae Sabadh 

Veechaaree ||28||

Attachment to Maya 

will end and go away; 

only by contemplating 

the Shabad will you be 

saved. ||28||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ। (ਜਿਹੜਾ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ ॥੨੮॥
39089 911 Awip jgwey syeI 

jwgy gur kY 
sbid 
vIcwrI]29]

Aap Jagaaeae 

Saeee Jaagae Gur 

Kai Sabadh 

Veechaaree ||29||

They are awake and 

aware, whom the Lord 

Himself awakens; so 

contemplate the Word 

of the Guru's Shabad. 

||29||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ 
ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਿਾਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਿਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨੯॥
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39090 911 nwnk syeI mUey 
ij nwmu n cyqih  
Bgq jIvy 
vIcwrI]30]4]
13]

Naanak Saeee 

Mooeae J Naam N 

Chaethehi 

Bhagath Jeevae 

Veechaaree 

||30||4||13||

O Nanak, those who 

do not remember the 

Naam are dead. The 

devotees live in 

contemplative 

meditation. 

||30||4||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) 

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ, ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

॥੩੦॥੪॥੧੩॥
39091 911 rwmklI mhlw 

3]

Raamakalee 

Mehalaa 3 ||

Raamkalee, Third 

Mehl:

39092 911 nwmu Kjwnw gur 
qy pwieAw  
iqRpiq rhy 
AwGweI]1]

Naam Khajaanaa 

Gur Thae Paaeiaa 

Thripath Rehae 

Aaghaaee ||1||

Receiving the treasure 

of the Naam, the 

Name of the Lord, 

from the Guru, I 

remain satisfied and 

fulfilled. ||1||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
39093 911 sMqhu gurmuiK 

mukiq giq pweI]

Santhahu 

Guramukh 

Mukath Gath 

Paaee ||

O Saints, the 

Gurmukhs attain the 

state of liberation.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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39094 912 eyku nwmu visAw 
Gt AMqir pUry 
kI 
vifAweI]1]rhw
au]

Eaek Naam Vasiaa 

Ghatt Anthar 

Poorae Kee 

Vaddiaaee ||1|| 

Rehaao ||

The One Name abides 

deep within my heart; 

such is the glorious 

greatness of the 

Perfect Lord. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਵਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਗੁਰੂ 

ਭੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੇ) 
ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

39095 912 Awpy krqw Awpy 
Bugqw dydw irjku 
sbweI]2]

Aapae Karathaa 

Aapae Bhugathaa 

Dhaedhaa Rijak 

Sabaaee ||2||

He Himself is the 

Creator, and He 

Himself is the Enjoyer. 

He Himself gives 

sustenance to all. 

||2||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ 
(ਸਾਰੇ ਭੋਗ) ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੂੰ  (ਆਪ ਹੀ) 
ਜਰਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥

39096 912 jo ikCu krxw so 
kir rihAw  
Avru n krxw 
jweI]3]

Jo Kishh Karanaa 

So Kar Rehiaa Avar 

N Karanaa Jaaee 

||3||

Whatever He wants to 

do, He is doing; no one 

else can do anything. 

||3||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ 
ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੩॥

39097 912 Awpy swjy isRsit 
aupwey isir isir 
DMDY lweI]4]

Aapae Saajae 

Srisatt Oupaaeae 

Sir Sir Dhhandhhai 

Laaee ||4||

He Himself fashions 

and creates the 

creation; He links each 

and every person to 

their task. ||4||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਘਾੜਤ 

ਘੜਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹ 

ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਿੂੰਿਾਲ 

ਦੀ (ਪੋਟਲੀ) ਚੂੰ ਬੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 

॥੪॥
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39098 912 iqsih sryvhu qw 
suKu pwvhu  
siqguir myil 
imlweI]5]

Thisehi Saraevahu 

Thaa Sukh 

Paavahu Sathigur 

Mael Milaaee 

||5||

If you serve Him, then 

you will find peace; 

the True Guru will 

unite you in His Union. 

||5||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 
(ਪਰ ਜਸਮਰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ ਹੈ ॥੫॥

39099 912 Awpxw Awpu  
Awip aupwey  
AlKu n lKxw 
jweI]6]

A-lKu:polw bolo Aapanaa Aap Aap 

Oupaaeae Alakh N 

Lakhanaa Jaaee 

||6||

The Lord Himself 

creates Himself; the 

Unseen Lord cannot 

be seen. ||6||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਆਪ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੬॥

39100 912 Awpy mwir 
jIvwly Awpy iqs 
no iqlu n 
qmweI]7]

Aapae Maar 

Jeevaalae Aapae 

This No Thil N 

Thamaaee ||7||

He Himself kills, and 

brings back to life; He 

does not have even an 

iota of greed. ||7||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇ (ਜਿਰ) 

ਆਪ ਹੀ ਪਿਭੂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਲਾਲਚ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੭॥
39101 912 ieik dwqy ieik 

mMgqy kIqy Awpy 
Bgiq krweI]8]

Eik Dhaathae Eik 

Mangathae 

Keethae Aapae 

Bhagath Karaaee 

||8||

Some are made givers, 

and some are made 

beggars; He Himself 

inspires us to 

devotional worship. 

||8||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਜਦਤਾ ਹੈ, ਕਈ 

ਿੀਵ ਉਸ ਨੇ ਕੂੰਗਾਲ-ਮੂੰਗਤੇ 

ਬਣਾ ਜਦਤੇ ਹਨ। (ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥
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39102 912 sy vfBwgI ijnI 
eyko jwqw scy rhy 
smweI]9]

Sae 

Vaddabhaagee 

Jinee Eaeko 

Jaathaa Sachae 

Rehae Samaaee 

||9||

Those who know the 

One Lord are very 

fortunate; they remain 

absorbed in the True 

Lord. ||9||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੯॥
39103 912 Awip srUpu 

isAwxw Awpy  
kImiq khxu n 
jweI]10]

Aap Saroop 

Siaanaa Aapae 

Keemath Kehan N 

Jaaee ||10||

He Himself is 

beautiful, He Himself 

is wise and clever; His 

worth cannot be 

expressed. ||10||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

(ਸਭ ਤੋਂ) ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੈ (ਸਭ ਤੋਂ) 
ਜਸਆਣਾ (ਭੀ) ਆਪ ਹੀ ਹੈ। 
(ਉਸ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਤੇ 

ਜਸਆਣਪ ਦਾ) ਮੁਲ ਦਜਸਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧੦॥
39104 912 Awpy duKu suKu 

pwey AMqir Awpy 
Brim 
BulweI]11]

Aapae Dhukh Sukh 

Paaeae Anthar 

Aapae Bharam 

Bhulaaee ||11||

He Himself infuses 

pain and pleasure; He 

Himself makes them 

wander around in 

doubt. ||11||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਦੁਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ 
ਸੁਖ (ਭੀ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾ 
ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੧॥
39105 912 vfw dwqw 

gurmuiK jwqw  
ingurI AMD iPrY 
lokweI]12]

Vaddaa Dhaathaa 

Guramukh Jaathaa 

Niguree Andhh 

Firai Lokaaee 

||12||

The Great Giver is 

revealed to the 

Gurmukh; without the 

Guru, the world 

wanders in darkness. 

||12||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਸ ਮਨੁਖ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ 

ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ; ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ 

ਭਟਕਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ ॥੧੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7957 Published: March 06/ 2014



39106 912 ijnI cwiKAw 
iqnw swdu 
AwieAw siqguir 
bUJ buJweI]13]

bU`J[bu`JweI Jinee Chaakhiaa 

Thinaa Saadh 

Aaeiaa Sathigur 

Boojh Bujhaaee 

||13||

Those who taste, 

enjoy the flavor; the 

True Guru imparts this 

understanding. ||13||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ) ਕਦਰ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਚਖ ਜਲਆ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਆ 

ਜਗਆ (ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਹੇ) ॥੧੩॥

39107 912 ieknw nwvhu 
Awip Bulwey  
ieknw gurmuiK 
dyie buJweI]14]

Eikanaa Naavahu 

Aap Bhulaaeae 

Eikanaa Guramukh 

Dhaee Bujhaaee 

||14||

Some, the Lord causes 

to forget and lose the 

Name; others become 

Gurmukh, and are 

granted this 

understanding. ||14||

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ 
ਗੱਲ ਨਹੀਂ) ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਹੀ) ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

39108 912 sdw sdw 
swlwihhu sMqhu  
iqs dI vfI 
vifAweI]15]

swlw-ihhu Sadhaa Sadhaa 

Saalaahihu 

Santhahu This 

Dhee Vaddee 

Vaddiaaee ||15||

Forever and ever, 

praise the Lord, O 

Saints; how glorious is 

His greatness! ||15||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸਦਾ 
ਕਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ ਸਦਾ ਕਰਦੇ 

ਜਰਹਾ ਕਰੋ। ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਦਾ 
ਨਾਮਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ॥੧੫॥

39109 912 iqsu ibnu Avru  
n koeI rwjw kir 
qpwvsu bxq 
bxweI]16]

This Bin Avar N 

Koee Raajaa Kar 

Thapaavas Banath 

Banaaee ||16||

There is no other King 

except Him; He 

administers justice, as 

He has made it. ||16||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 

ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ 

ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਹੈ ॥੧੬॥
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39110 912 inAwau iqsY kw 
hY sd swcw  
ivrly hukmu 
mnweI]17]

Niaao Thisai Kaa 

Hai Sadh Saachaa 

Viralae Hukam 

Manaaee ||17||

His justice is always 

True; how rare are 

those who accept His 

Command. ||17||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ (ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੁਕਮ) ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਜਕਸੇ 

ਜਵਰਲੇ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਪਿਭੂ (ਇਹ) ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਣ ਲਈ 

ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥

39111 912 iqs no pRwxI sdw 
iDAwvhu ijin 
gurmuiK bxq 
bxweI]18]

This No Praanee 

Sadhaa 

Dhhiaavahu Jin 

Guramukh Banath 

Banaaee ||18||

O mortal, meditate 

forever on the Lord, 

who has made the 

Gurmukh in His 

making. ||18||

ਹੇ ਪਿਾਣੀਓ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ (ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ 
ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ 

॥੧੮॥

39112 912 siqgur BytY so 
jnu sIJY ijsu 
ihrdY nwmu 
vsweI]19]

Sathigur Bhaettai 

So Jan Seejhai Jis 

Hiradhai Naam 

Vasaaee ||19||

That humble being 

who meets with the 

True Guru is fulfilled; 

the Naam abides in his 

heart. ||19||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ), ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ 
ਖੇਡ ਜਵਚ) ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੯॥
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39113 912 scw Awip sdw 
hY swcw bwxI 
sbid 
suxweI]20]

Sachaa Aap 

Sadhaa Hai 

Saachaa Baanee 

Sabadh Sunaaee 

||20||

The True Lord is 

Himself forever True; 

He announces His 

Bani, the Word of His 

Shabad. ||20||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ) 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ) 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਸਰਨ ਆਏ 

ਜਸੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼) 

ਸੁਣਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੨੦॥
39114 912 nwnk suix vyiK 

rihAw ivsmwdu  
myrw pRBu rivAw 
sRb 
QweI]21]5]14
]

QWeIN Naanak Sun Vaekh 

Rehiaa Visamaadh 

Maeraa Prabh 

Raviaa Srab 

Thhaaee 

||21||5||14||

Nanak is 

wonderstruck, hearing 

and seeing His Lord; 

my God is all-

pervading, 

everywhere. 

||21||5||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਚਰਿ-ਰੂਪ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂ

ਮੌਿੂਦ ਹੈ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਉਹ (ਹਰੇਕ 

ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ) ਸੁਣ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

(ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੂੰਮ) ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨੧॥੫॥੧੪॥

39115 912 rwmklI mhlw 5 
AstpdIAw

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Raamakalee 

Mehalaa 5 

Asattapadheeaa

Raamkalee, Fifth 

Mehl, Ashtapadees:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

39116 912 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

39117 912 iknhI kIAw 
privriq pswrw]

pr-ivriq Kinehee Keeaa 

Paravirath 

Pasaaraa ||

Some make a big show 

of their worldly 

influence.

ਜਕਸੇ ਨੇ (ਜਨਰਾ) ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 
ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,
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39118 912 iknhI kIAw 
pUjw ibsQwrw]

Kinehee Keeaa 

Poojaa 

Bisathhaaraa ||

Some make a big show 

of devotional worship.

ਜਕਸੇ ਨੇ (ਦੇਵਜਤਆਂ ਆਜਦਕ 

ਦੀ) ਪੂਿਾ ਦਾ ਅਡੂੰਬਰ 

ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
39119 912 iknhI invl 

BuieAMgm swDy]
Buie-Amgm Kinehee Nival 

Bhueiangam 

Saadhhae ||

Some practice inner 

cleansing teahniques, 

and control the breath 

through Kundalini 

Yoga.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਜਨਉਲੀ ਕਰਮ ਅਤੇ 

ਕੁੂੰ ਡਲਨੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 
ਜਵਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

39120 912 moih dIn hir 
hir AwrwDy]1]

Mohi Dheen Har 

Har Aaraadhhae 

||1||

I am meek; I worship 

and adore the Lord, 

Har, Har. ||1||

ਪਰ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

39121 912 qyrw Brosw 
ipAwry]

Thaeraa Bharosaa 

Piaarae ||

I place my faith in You 

alone, O Beloved Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।

39122 912 Awn n jwnw 
vysw]1]rhwau]

Aan N Jaanaa 

Vaesaa ||1|| 

Rehaao ||

I do not know any 

other way. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਖ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

39123 912 iknhI igRhu qij  
vx KMif pwieAw]

Kinehee Grihu 

Thaj Van Khandd 

Paaeiaa ||

Some abandon their 

homes, and live in the 

forests.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਿੂੰਗਲ 

ਦੀ ਨੱੁਕਰ ਜਵਚ ਿਾ ਡੇਰਾ 
ਲਾਇਆ ਹੈ,

39124 912 iknhI moin 
AauDUqu 
sdwieAw]

Kinehee Mon 

Aoudhhooth 

Sadhaaeiaa ||

Some put themselves 

on silence, and call 

themselves hermits.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਮੋਨ-

ਧਾਰੀ ਜਤਆਗੀ ਸਾਧੂ 

ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ।
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39125 912 koeI khqau  
AnMin BgauqI]

mYN rwm jI dw(A-
nMin)BgauqI Bgq 
hW,AnMin rwm jI qoN 
ibnw hor pwsy mMUh nhIN 
krdw, hor iksy nMU A`K 
Q`ly nhIN ilAwauNdw

Koee Kehatho 

Anann 

Bhagouthee ||

Some claim that they 

are devotees of the 

One Lord alone.

ਕੋਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ 
ਅਨੂੰ ਨ ਭਗਉਤੀ ਹਾਂ (ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਸਰਫ਼ 

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ)।

39126 912 moih dIn hir 
hir Et 
lIqI]2]

Mohi Dheen Har 

Har Outt Leethee 

||2||

I am meek; I seek the 

shelter and support of 

the Lord, Har, Har. 

||2||

ਪਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੨॥

39127 912 iknhI kihAw  
hau qIrQ vwsI]

Kinehee Kehiaa Ho 

Theerathh Vaasee 

||

Some say that they 

live at sacred shrines 

of pilgrimage.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਆਜਖਆ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ 
ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਨਵਾਸ 

ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

39128 912 koeI AMnu qij  
BieAw audwsI]

Koee Ann Thaj 

Bhaeiaa 

Oudhaasee ||

Some refuse food and 

become Udaasis, 

shaven-headed 

renunciates.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਅੂੰਨ ਛੱਡ ਕੇ 

(ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ) ਉਪਰਾਮ 

ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।

39129 912 iknhI Bvnu sB 
DrqI kirAw]

Kinehee Bhavan 

Sabh Dhharathee 

Kariaa ||

Some have wandered 

all across the earth.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 

ਰਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਹਰ 

ਿਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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39130 912 moih dIn hir 
hir dir 
pirAw]3]

Mohi Dheen Har 

Har Dhar Pariaa 

||3||

I am meek; I have 

fallen at the door of 

the Lord, Har, Har. 

||3||

ਪਰ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ 

ਜਪਆ ਹਾਂ ॥੩॥

39131 912 iknhI kihAw mY 
kulih vifAweI]

Kinehee Kehiaa 

Mai Kulehi 

Vaddiaaee ||

Some say that they 

belong to great and 

noble families.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਆਜਖਆ ਜਕ ਮੈਂ ਉੱਚੇ 

ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ,

39132 913 iknhI kihAw  
bwh bhu BweI]

Kinehee Kehiaa 

Baah Bahu Bhaaee 

||

Some say that they 

have the arms of their 

many brothers to 

protect them.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਆਜਖਆ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੇ 

ਬੜੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਾਥੀ 
ਹਨ।

39133 913 koeI khY mY 
Dnih pswrw]

Koee Kehai Mai 

Dhhanehi 

Pasaaraa ||

Some say that they 

have great expanses of 

wealth.

ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਨ 

ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

39134 913 moih dIn hir 
hir AwDwrw]4]

Mohi Dheen Har 

Har Aadhhaaraa 

||4||

I am meek; I have the 

support of the Lord, 

Har, Har. ||4||

ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ 

॥੪॥

39135 913 iknhI GUGr 
inriq krweI]

Kinehee Ghooghar 

Nirath Karaaee ||

Some dance, wearing 

ankle bells.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਘੁੂੰ ਘਰੂ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ 

(ਦੇਵਜਤਆਂ ਅੱਗੇ) ਨਾਚ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,

39136 913 iknhU vrq nym 
mwlw pweI]

Kinehoo Varath 

Naem Maalaa 

Paaee ||

Some fast and take 

vows, and wear malas.

ਜਕਸੇ ਨੇ (ਗਲ ਜਵਚ) ਮਾਲਾ 
ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ 

ਰੱਖਣ ਦੇ ਨੇਮ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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39137 913 iknhI iqlku 
gopIcMdn 
lwieAw]

Kinehee Thilak 

Gopee Chandhan 

Laaeiaa ||

Some apply 

ceremonial tilak marks 

to their foreheads.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਮੱਥੇ ਉਤੇ) 

ਗੋਪੀ ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਜਟੱਕਾ ਲਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

39138 913 moih dIn hir 
hir hir 
iDAwieAw]5]

Mohi Dheen Har 

Har Har 

Dhhiaaeiaa ||5||

I am meek; I meditate 

on the Lord, Har, Har, 

Har. ||5||

ਪਰ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ ॥੫॥

39139 913 iknhI isD bhu 
cytk lwey]

Kinehee Sidhh 

Bahu Chaettak 

Laaeae ||

Some work spells 

using the miraculous 

spiritual powers of the 

Siddhas.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਸੱਧਾਂ ਵਾਲੇ 

ਨਾਟਕ-ਚੇਟਕ ਜਵਖਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,

39140 913 iknhI ByK bhu 
Qwt bnwey]

Kinehee Bhaekh 

Bahu Thhaatt 

Banaaeae ||

Some wear various 

religious robes and 

establish their 

authority.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ 

ਕਈ ਭੇਖ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ,

39141 913 iknhI qMq mMq 
bhu Kyvw]

Kinehee Thanth 

Manth Bahu 

Khaevaa ||

Some perform Tantric 

spells, and chant 

various mantras.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੂੰਤਿਾਂ 
ਮੂੰਤਿਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ,

39142 913 moih dIn hir 
hir hir syvw]6]

Mohi Dheen Har 

Har Har Saevaa 

||6||

I am meek; I serve the 

Lord, Har, Har, Har. 

||6||

ਪਰ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੬॥

39143 913 koeI cquru khwvY 
pMifq]

Koee Chathur 

Kehaavai Panddith 

||

One calls himself a 

wise Pandit, a religious 

scholar.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਜਸਆਣਾ ਪੂੰ  ਜਡਤ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ,
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39144 913 ko Ktu krm 
sihq isau 
mMifq]

Ko Khatt Karam 

Sehith Sio 

Manddith ||

One performs the six 

rituals to appease 

Shiva.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਛੇ ਕਰਮਾਂ 
ਨਾਲ ਸਿਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

39145 913 koeI krY Awcwr 
sukrxI]

su-krxI Koee Karai 

Aachaar 

Sukaranee ||

One maintains the 

rituals of pure 

lifestyle, and does 

good deeds.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੇ ਕਰਮ-

ਕਾਂਡ ਨੂੂੰ ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਣੀ ਸਮਝ 

ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

39146 913 moih dIn hir 
hir hir 
srxI]7]

Mohi Dheen Har 

Har Har Saranee 

||7||

I am meek; I seek the 

Sanctuary of the Lord, 

Har, Har, Har. ||7||

ਪਰ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੭॥

39147 913 sgly krm Drm  
jug soDy]

ju`g Sagalae Karam 

Dhharam Jug 

Sodhhae ||

I have studied the 

religions and rituals of 

all the ages.

(ਅਸਾਂ) ਸਾਰੇ ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਰਖ ਵੇਖੇ ਹਨ,

39148 913 ibnu nwvY iehu 
mnu n pRboDy]

Bin Naavai Eihu 

Man N 

Prabodhhae ||

Without the Name, 

this mind is not 

awakened.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ) ਇਹ ਮਨ 

ਿਾਗਦਾ ਨਹੀਂ।
39149 913 khu nwnk jau 

swDsMgu pwieAw]

Kahu Naanak Jo 

Saadhhasang 

Paaeiaa ||

Says Nanak, when I 

found the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਈ,
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39150 913 bUJI iqRsnw mhw 
sIqlwieAw]8]1
]

bUJI:polw bolo Boojhee Thrisanaa 

Mehaa 

Seethalaaeiaa 

||8||1||

My thirsty desires 

were satisfied, and I 

was totally cooled and 

soothed. ||8||1||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਬੱੁਝ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਜਗਆ 

॥੮॥੧॥

39151 913 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

39152 913 iesu pwnI qy  
ijin qU GirAw]

Eis Paanee Thae 

Jin Thoo Ghariaa 

||

He created you out of 

this water.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਪਤਾ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਤੋਂ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਬਣਾਇਆ,

39153 913 mwtI kw ly dyhurw 
kirAw]

Maattee Kaa Lae 

Dhaehuraa Kariaa 

||

From clay, He 

fashioned your body.

ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਮੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ 
ਘੜ ਜਦੱਤਾ;

39154 913 aukiq joiq lY 
suriq prIiKAw]

Oukath Joth Lai 

Surath Pareekhiaa 

||

He blessed you with 

the light of reason and 

clear consciousness.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਬੱੁਧੀ, ਜਿੂੰ ਦ ਅਤੇ 

ਪਰਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਾ ਕੇ-

39155 913 mwq grB mih  
ijin qU 
rwiKAw]1]

Maath Garabh 

Mehi Jin Thoo 

Raakhiaa ||1||

In your mother's 

womb, He preserved 

you. ||1||

ਤੈਨੂੂੰ  ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ (ਸਹੀ 
ਸਲਾਮਤ) ਰੱਜਖਆ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ) ॥੧॥

39156 913 rwKnhwru smHwir 
jnw]

Raakhanehaar 

Samhaar Janaa ||

Contemplate your 

Savior Lord.

ਸਦਾ ਰੱਜਖਆ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਜਰਆ 

ਕਰ।
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39157 913 sgly Coif bIcwr 
mnw]1]rhwau]

Sagalae Shhodd 

Beechaar Manaa 

||1|| Rehaao ||

Give up all others 

thoughts, O mind. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਵਚਾਰ 

(ਜਿਹੜੇ ਜਵਚਾਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਭੁਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ) ਛੱਡ ਦੇਹ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

39158 913 ijin dIey quDu  
bwp mhqwrI]

Jin Dheeeae 

Thudhh Baap 

Mehathaaree ||

He gave you your 

mother and father;

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਮਾਪੇ ਜਦੱਤੇ,

39159 913 ijin dIey BRwq 
puq hwrI]

(2 puqhwrI) Jin Dheeeae 

Bhraath Puth 

Haaree ||

He gave you your 

charming children and 

siblings;

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਭਰਾ ਪੱੁਤਰ 

ਤੇ ਨੌਕਰ ਜਦੱਤੇ,

39160 913 ijin dIey quDu  
binqw Aru mIqw]

bin-qw Jin Dheeeae 

Thudhh Banithaa 

Ar Meethaa ||

He gave you your 

spouse and friends;

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਇਸਤਿੀ ਅਤੇ 

ਸੱਿਣ-ਜਮੱਤਰ ਜਦੱਤੇ,

39161 913 iqsu Twkur kau  
riK lyhu 
cIqw]2]

This Thaakur Ko 

Rakh Laehu 

Cheethaa ||2||

Enshrine that Lord and 

Master in your 

consciousness. ||2||

ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਚੱਤ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖ ॥੨॥

39162 913 ijin dIAw quDu  
pvnu Amolw]

Jin Dheeaa 

Thudhh Pavan 

Amolaa ||

He gave you the 

invaluable air;

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਨਾਹ ਜਮਲ ਸਕਣ 

ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਜਦੱਤੀ,
39163 913 ijin dIAw quDu  

nIru inrmolw]

Jin Dheeaa 

Thudhh Neer 

Niramolaa ||

He gave you the 

priceless water;

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਨਰਮੋਲਕ 

ਪਾਣੀ ਜਦੱਤਾ,

39164 913 ijin dIAw quDu  
pwvku blnw]

Jin Dheeaa 

Thudhh Paavak 

Balanaa ||

He gave you burning 

fire;

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਅੱਗ ਜਦੱਤੀ, 
ਬਾਲਣ ਜਦੱਤਾ,
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39165 913 iqsu Twkur kI  
rhu mn 
srnw]3]

This Thaakur Kee 

Rahu Man Saranaa 

||3||

Let your mind remain 

in the Sanctuary of 

that Lord and Master. 

||3||

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ ॥੩॥

39166 913 CqIh AMimRq  
ijin Bojn dIey]

C`qIh Shhatheeh 

Anmrith Jin 

Bhojan Dheeeae ||

He gave you the thirty-

six varieties of tasty 

foods;

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ 

ਖਾਣੇ ਜਦੱਤੇ,

39167 913 AMqir Qwn  
Thrwvn kau 
kIey]

Anthar Thhaan 

Theharaavan Ko 

Keeeae ||

He gave you a place 

within to hold them;

ਇਹਨਾਂ ਖਾਜਣਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਜ਼ਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਮਹਦਾ ਆਜਦਕ ਅੂੰਗ ਬਣਾਏ,

39168 913 bsuDw dIE  
brqin blnw]

Basudhhaa 

Dheeou Barathan 

Balanaa ||

He gave you the earth, 

and things to use;

ਤੈਨੂੂੰ  ਧਰਤੀ ਜਦੱਤੀ, ਤੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਵਰਤਣ-ਵਲੇਵਾ ਜਦੱਤਾ,

39169 913 iqsu Twkur ky  
iciq rKu crnw 
]4]

This Thaakur Kae 

Chith Rakh 

Charanaa ||4||

Enshrine in your 

consciousness the feet 

of that Lord and 

Master. ||4||

ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਆਪਣ ੇਜਚੱਤ ਜਵੱਚ ਪਿੋ ਰੱਖ ॥੪॥

39170 913 pyKn kau nyqR  
sunn kau krnw]

Paekhan Ko 

Naethr Sunan Ko 

Karanaa ||

He gave you eyes to 

see, and ears to hear;

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਨੇ) ਤੈਨੂੂੰ  
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ) 

ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੂੰਨ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ,
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39171 913 hsq kmwvn  
bwsn rsnw]

(hsq)h`Q[(kmwvn)kmw
eI krn[(bwsn) nwsW 
vwSnw lYx[(rsnw)rs 
lYx leI b^Sy hn

Hasath Kamaavan 

Baasan Rasanaa ||

He gave you hands to 

work with, and a nose 

and a tongue;

ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੂੰ  
ਹੱਥ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੱਕ ਤੇ 

ਿੀਭ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

39172 913 crn cln kau  
isru kIno myrw]

Charan Chalan Ko 

Sir Keeno Maeraa 

||

He gave you feet to 

walk upon, and the 

crowning glory of your 

head;

ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੂੰ  ਪੈਰ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸਰ (ਸਾਰੇ 

ਅੂੰਗਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ

39173 913 mn iqsu Twkur 
ky pUjhu pYrw]5]

Man This Thaakur 

Kae Poojahu 

Pairaa ||5||

O mind, worship the 

Feet of that Lord and 

Master. ||5||

ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਦਾ 
ਪੂਿਦਾ ਰਹੁ (ਜਨਮਿਤਾ ਧਾਰਨ 

ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ ॥੫॥

39174 913 ApivqR pivqRü 
ijin qU kirAw]

Apavithr Pavithra 

Jin Thoo Kariaa ||

He transformed you 

from impure to pure;

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ) ਜਿਸ ਨੇ ਗੂੰਦ 

ਤੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ,

39175 913 sgl join mih  
qU isir DirAw]

Sagal Jon Mehi 

Thoo Sir Dhhariaa 

||

He installed you above 

the heads of all 

creatures;

ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਿੂਨੀਆਂ 

ਉਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ।

39176 913 Ab qU sIJu BwvY  
nhI sIJY]

Ab Thoo Seejh 

Bhaavai Nehee 

Seejhai ||

Now, you may fulfill 

your destiny or not;

ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੂੰ  (ਉਸ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਚ) ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਾਹ 

ਹੋ।
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39177 913 kwrju svrY mn 
pRBu iDAweIjY]6]

Kaaraj Savarai 

Man Prabh 

Dhhiaaeejai ||6||

Your affairs shall be 

resolved, O mind, 

meditating on God. 

||6||

ਪਰ ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

(ਜਸਮਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਦਾ) ਮਨੋਰਥ ਸਿਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੬॥
39178 913 eIhw aUhw eykY 

EhI]

Eehaa Oohaa 

Eaekai Ouhee ||

Here and there, only 

the One God exists.

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਇਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
(ਸਹਾਈ) ਹੈ,

39179 913 jq kq dyKIAY  
qq qq qohI]

Jath Kath 

Dhaekheeai Thath 

Thath Thohee ||

Wherever I look, there 

You are.

ਜਿੱਥੇ ਜਕੱਥੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਿਾਏ 

ਉਥੇ ਉਥੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ) 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।

39180 913 iqsu syvq min 
Awlsu krY]

This Saevath Man 

Aalas Karai ||

My mind is reluctant 

to serve Him;

(ਪਰ ਵੇਖੋ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੂੰਦ-

ਭਾਗਤਾ!) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,

39181 913 ijsu ivsirAY  
iek inmK n 
srY]7]

Jis Visariai Eik 

Nimakh N Sarai 

||7||

Forgetting Him, I 

cannot survive, even 

for an instant. ||7||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਜਰਆਂ ਇਕ ਪਲ-

ਭਰ ਸਮਾ ਭੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕਦਾ ॥੭॥

39182 913 hm AprwDI  
inrgunIAwry]

Ham Aparaadhhee 

Niraguneeaarae ||

I am a sinner, without 

any virtue at all.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਅਸੀਂ ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵ ਪਾਪੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ-ਹੀਣ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਾਂ,
39183 913 nw ikCu syvw nw 

krmwry]
(krmwry)cMgy krm Naa Kishh Saevaa 

Naa Karamaarae ||

I do not serve You, or 

do any good deeds.

ਅਸੀਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੂੰਮ 

ਚੂੰ ਗੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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39184 913 guru boihQu  
vfBwgI imilAw]

Gur Bohithh 

Vaddabhaagee 

Miliaa ||

By great good fortune, 

I have found the boat - 

the Guru.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਗੁਰੂ-ਿਹਾਜ਼ ਜਮਲ ਜਪਆ,

39185 913 nwnk dws sMig 
pwQr 
qirAw]8]2]

Naanak Dhaas 

Sang Paathhar 

Thariaa ||8||2||

Slave Nanak has 

crossed over, with 

Him. ||8||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਿਹਾਜ਼ 

ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਉਹ) ਪੱਥਰ-

ਜਦਲ ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਏ 

॥੮॥੨॥
39186 913 rwmklI mhlw 

5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

39187 913 kwhU ibhwvY rMg 
rs rUp]

Kaahoo Bihaavai 

Rang Ras Roop ||

Some pass their lives 

enjoying pleasures and 

beauty.

(ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਰ ਭੀ) 
ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਮਰ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਰਸਾਂ-ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ ਬੀਤ ਰਹੀ 
ਹੈ;

39188 914 kwhU ibhwvY mwie 
bwp pUq]

Kaahoo Bihaavai 

Maae Baap Pooth 

||

Some pass their lives 

with their mothers, 

fathers and children.

ਜਕਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮਾਂ ਜਪਉ 

ਪੱੁਤਰ ਆਜਦਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ;

39189 914 kwhU ibhwvY rwj 
imlK vwpwrw]

Kaahoo Bihaavai 

Raaj Milakh 

Vaapaaraa ||

Some pass their lives 

in power, estates and 

trade.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਮਰ ਰਾਿ 

ਮਾਣਨ, ਭੁਇਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, 
ਵਪਾਰ ਆਜਦਕ ਕਰਨ ਜਵਚ 

ਲੂੰ ਘ ਰਹੀ ਹੈ।
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39190 914 sMq ibhwvY hir 
nwm ADwrw ]1]

Santh Bihaavai Har 

Naam Adhhaaraa 

||1||

The Saints pass their 

lives with the support 

of the Lord's Name. 

||1||

(ਜਸਰਫ਼) ਸੂੰਤ ਦੀ ਉਮਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਬੀਤਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

39191 914 rcnw swcu bnI] Rachanaa Saach 

Banee ||

The world is the 

creation of the True 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਉਸੇ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।

39192 914 sB kw eyku 
DnI]1]rhwau]

Sabh Kaa Eaek 

Dhhanee ||1|| 

Rehaao ||

He alone is the Master 

of all. ||1||Pause||

ਇਕ ਉਹੀ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

39193 914 kwhU ibhwvY byd 
Aru bwid]

Kaahoo Bihaavai 

Baedh Ar Baadh ||

Some pass their lives 

in arguments and 

debates about 

scriptures.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਦ 

ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਪੜਹਨ 

ਅਤੇ (ਧਾਰਜਮਕ) ਚਰਚਾ ਜਵਚ 

ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ;

39194 914 kwhU ibhwvY  
rsnw swid]

Kaahoo Bihaavai 

Rasanaa Saadh ||

Some pass their lives 

tasting flavors.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਿੀਭ 

ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ;

39195 914 kwhU ibhwvY  
lpit sMig nwrI]

Kaahoo Bihaavai 

Lapatt Sang 

Naaree ||

Some pass their lives 

attached to women.

ਜਕਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸਤਿੀ ਨਾਲ 

ਕਾਮ-ਪੂਰਤੀ ਜਵਚ ਲੂੰ ਘਦੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

39196 914 sMq rcy kyvl 
nwm murwrI]2]

Santh Rachae 

Kaeval Naam 

Muraaree ||2||

The Saints are 

absorbed only in the 

Name of the Lord. 

||2||

ਸੂੰਤ ਹੀ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ  ਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
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39197 914 kwhU ibhwvY Kylq 
jUAw]

Kaahoo Bihaavai 

Khaelath Jooaa ||

Some pass their lives 

gambling.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਮਰ ਿੂਆ 

ਖੇਡਜਦਆਂ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੀ ਹੈ;

39198 914 kwhU ibhwvY  
AmlI hUAw]

Kaahoo Bihaavai 

Amalee Hooaa ||

Some pass their lives 

getting drunk.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਅਫ਼ੀਮ ਆਜਦਕ 

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੀ ਉਮਰ ਨਜਸ਼ਆਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ;

39199 914 kwhU ibhwvY pr 
drb cuorwey]

Kaahoo Bihaavai 

Par Dharab 

Chuoraaeae ||

Some pass their lives 

stealing the property 

of others.

ਜਕਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ 

ਚੁਰਾਂਜਦਆਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ;

39200 914 hir jn ibhwvY  
nwm iDAwey]3]

Har Jan Bihaavai 

Naam Dhhiaaeae 

||3||

The humble servants 

of the Lord pass their 

lives meditating on the 

Naam. ||3||

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ 

ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

39201 914 kwhU ibhwvY jog 
qp pUjw]

Kaahoo Bihaavai 

Jog Thap Poojaa ||

Some pass their lives 

in Yoga, strict 

meditation, worship 

and adoration.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਮਰ ਿੋਗ-

ਸਾਧਨ ਕਰਜਦਆਂ, ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਂਜਦਆਂ, ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਕਰਜਦਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ 
ਹੈ;

39202 914 kwhU rog sog 
BrmIjw]

Kaahoo Rog Sog 

Bharameejaa ||

Some, in sickness, 

sorrow and doubt.

ਜਕਸੇ ਬੂੰ ਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਰੋਗਾਂ 
ਜਵਚ, ਗ਼ਮਾਂ ਜਵਚ, ਅਨੇਕਾਂ 
ਭਟਕਣਾਂ ਜਵਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ;

39203 914 kwhU pvnDwr 
jwq ibhwey]

(pvnDwr)suAws 
cV@wauNidAW

Kaahoo Pavan 

Dhhaar Jaath 

Bihaaeae ||

Some pass their lives 

practicing control of 

the breath.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਕਰਜਦਆਂ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ;

39204 914 sMq ibhwvY  
kIrqnu gwey]4]

Santh Bihaavai 

Keerathan Gaaeae 

||4||

The Saints pass their 

lives singing the Kirtan 

of the Lord's Praises. 

||4||

ਪਰ ਸੂੰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ 
ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਜਦਆਂ ॥੪॥
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39205 914 kwhU ibhwvY idnu 
rYin cwlq]

Kaahoo Bihaavai 

Dhin Rain 

Chaalath ||

Some pass their lives 

walking day and night.

ਜਕਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 

ਜਦਨੇ ਰਾਤ ਤੁਰਜਦਆਂ;

39206 914 kwhU ibhwvY so 
ipVu mwlq]

Kaahoo Bihaavai 

So Pirr Maalath ||

Some pass their lives 

on the fields of battle.

ਪਰ ਜਕਸੇ ਦੀ ਲੂੰ ਘਦੀ ਹੈ ਇਕੋ 

ਥਾਂ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਰਹਾਂ;

39207 914 kwhU ibhwvY bwl 
pVwvq]

Kaahoo Bihaavai 

Baal Parraavath ||

Some pass their lives 

teaching children.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁੂੰ  ਡੇ 

ਪੜਹਾਉਂਜਦਆਂ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੀ ਹੈ;

39208 914 sMq ibhwvY hir 
jsu gwvq]5]

Santh Bihaavai Har 

Jas Gaavath ||5||

The Saints pass their 

lives singing the Lord's 

Praise. ||5||

ਸੂੰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਜਦਆਂ ॥੫॥

39209 914 kwhU ibhwvY nt 
nwitk inrqy]

Kaahoo Bihaavai 

Natt Naattik 

Nirathae ||

Some pass their lives 

as actors, acting and 

dancing.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਨਟਾਂ 
ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਨਾਚ 

ਕਰਜਦਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ;

39210 914 kwhU ibhwvY  
jIAwieh ihrqy]

(jIAwie-h)jIvW dy 
AaugxW nUM dyKdy, 
ihrqymwrdy

Kaahoo Bihaavai 

Jeeaaeih Hirathae 

||

Some pass their lives 

taking the lives of 

others.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇਹ ਉਮਰ 

ਡਾਕੇ ਮਾਰਜਦਆਂ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੀ ਹੈ;

39211 914 kwhU ibhwvY rwj 
mih frqy]

Kaahoo Bihaavai 

Raaj Mehi 

Ddarathae ||

Some pass their lives 

ruling by intimidation.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਰਾਿ-

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਥਰ-

ਥਰ ਕੂੰਬਜਦਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ;

39212 914 sMq ibhwvY hir 
jsu krqy]6]

Santh Bihaavai Har 

Jas Karathae ||6||

The Saints pass their 

lives chanting the 

Lord's Praises. ||6||

ਸੂੰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਜਦਆਂ ਲੂੰ ਘਦੀ ਹੈ 

॥੬॥
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39213 914 kwhU ibhwvY mqw 
msUriq]

(mqw)QoiV@AW dI 
rwie[(msUriq)bhuiqAW 
dI rwie

Kaahoo Bihaavai 

Mathaa 

Masoorath ||

Some pass their lives 

counseling and giving 

advice.

(ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਔਜਖਆਈਆਂ 

ਦੇ ਕਾਰਨ) ਜਕਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 

ਜਗਣਤੀਆਂ ਜਗਣਜਦਆਂ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ;

39214 914 kwhU ibhwvY syvw 
jrUriq]

Kaahoo Bihaavai 

Saevaa Jaroorath 

||

Some pass their lives 

forced to serve others.

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ) ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸੇ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਨੌਕਰੀ ਕਰਜਦਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ;

39215 914 kwhU ibhwvY soDq 
jIvq]

Kaahoo Bihaavai 

Sodhhath Jeevath 

||

Some pass their lives 

exploring life's 

mysteries.

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਖੋਿ-ਭਾਲ ਕਰਜਦਆਂ ਬੀਤਦੀ 
ਹੈ;

39216 914 sMq ibhwvY hir 
rsu pIvq]7]

Santh Bihaavai Har 

Ras Peevath ||7||

The Saints pass their 

lives drinking in the 

sublime essence of the 

Lord. ||7||

ਸੂੰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ  ਜਮਿਤ 

ਪੀਂਜਦਆਂ ॥੭॥

39217 914 ijqu ko lwieAw  
iqq hI lgwnw]

l`gwnw Jith Ko Laaeiaa 

Thith Hee 

Lagaanaa ||

As the Lord attaches 

us, so we are attached.

ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

39218 914 nw ko mUVu nhI ko 
isAwnw]

Naa Ko Moorr 

Nehee Ko Siaanaa 

||

No one is foolish, and 

no one is wise.

ਨਾਹ ਕੋਈ ਿੀਵ ਮੂਰਖ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਜਸਆਣਾ ਹੈ।

39219 914 kir ikrpw ijsu 
dyvY nwau]

Kar Kirapaa Jis 

Dhaevai Naao ||

Nanak is a sacrifice, a 

sacrifice to those who 

are blessed

ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,

39220 914 nwnk qw kY bil 
bil jwau]8]3]

Naanak Thaa Kai 

Bal Bal Jaao 

||8||3||

By His Grace to receive 

His Name. ||8||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੮॥੩॥
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39221 914 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

39222 914 dwvw Agin rhy 
hir bUt]

Dhaavaa Agan 

Rehae Har Boott ||

Even in a forest fire, 

some trees remain 

green.

ਿੂੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰੇ ਬੂਟੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਾੜਦੀ। ਬਾਕੀ ਿੂੰਗਲ ਨੂੂੰ  
ਸਾੜਦੀ ਹੈ);

39223 914 mwq grB sMkt 
qy CUt]

Maath Garabh 

Sankatt Thae 

Shhoott ||

The infant is released 

from the pain of the 

mother's womb.

ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

39224 914 jw kw nwmu 
ismrq Bau 
jwie]

Jaa Kaa Naam 

Simarath Bho Jaae 

||

Meditating in 

remembrance on the 

Naam, the Name of 

the Lord, fear is 

dispelled.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ 

ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

39225 914 qYsy sMq jnw rwKY 
hir rwie]1]

Thaisae Santh 

Janaa Raakhai Har 

Raae ||1||

Just so, the Sovereign 

Lord protects and 

saves the Saints. ||1||

ਆਪਣ ੇਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

39226 914 AYsy rwKnhwr 
dieAwl]

Aisae 

Raakhanehaar 

Dhaeiaal ||

Such is the Merciful 

Lord, my Protector.

ਹੇ ਸਭ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬੜਾ ਹੀ 
ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈਂ।

39227 914 jq kq dyKau  
qum 
pRiqpwl]1]rhwau
]

Jath Kath Dhaekho 

Thum Prathipaal 

||1|| Rehaao ||

Wherever I look, I see 

You cherishing and 

nurturing. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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39228 914 jlu pIvq ijau 
iqKw imtMq]

Jal Peevath Jio 

Thikhaa Mittanth 

||

As thirst is quenched 

by drinking water;

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਜਤਆਂ ਤਿੇਹ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

39229 914 Dn ibgsY igRih 
Awvq kMq]

Dhhan Bigasai 

Grihi Aavath Kanth 

||

As the bride blossoms 

forth when her 

husband comes home;

ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਘਰ ਆਇਆਂ 

ਇਸਤਿੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

39230 914 loBI kw Dnu pRwx 
ADwru]

Lobhee Kaa Dhhan 

Praan Adhhaar ||

As wealth is the 

support of the greedy 

person

ਜਿਵੇਂ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਲੋਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

39231 914 iqau hir jn  
hir hir nwm 
ipAwru]2]

Thio Har Jan Har 

Har Naam Piaar 

||2||

- just so, the humble 

servant of the Lord 

loves the Name of the 

Lord, Har, Har. ||2||

ਜਤਵੇਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

39232 914 ikrswnI ijau 
rwKY rKvwlw]

Kirasaanee Jio 

Raakhai 

Rakhavaalaa ||

As the farmer protects 

his fields;

ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

39233 914 mwq ipqw 
dieAw ijau 
bwlw]

Maath Pithaa 

Dhaeiaa Jio Baalaa 

||

As the mother and 

father show 

compassion to their 

child;

ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,

39234 914 pRIqmu dyiK  
pRIqmu imil 
jwie]

Preetham Dhaekh 

Preetham Mil Jaae 

||

As the lover merges 

on seeing the beloved;

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਮੱਤਰ ਆਪਣੇ 
ਜਮੱਤਰ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮਲ ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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39235 914 iqau hir jn 
rwKY kMiT 
lwie]3]

Thio Har Jan 

Raakhai Kanth 

Laae ||3||

Just so does the Lord 

hug His humble 

servant close in His 

Embrace. ||3||

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ 

ਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥

39236 914 ijau AMDuly pyKq 
hoie AnMd]

Jio Andhhulae 

Paekhath Hoe 

Anandh ||

As the blind man is in 

ecstasy, when he can 

see again;

ਜਿਵੇਂ ਿੇ ਜਕਸੇ ਅੂੰ  ਨਹੇ  ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਮਲ ਿਾਏ 

ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

39237 914 gUMgw bkq gwvY 
bhu CMd]

Goongaa Bakath 

Gaavai Bahu 

Shhandh ||

And the mute, when 

he is able to speak and 

sing songs;

ਿ ੇਗੂੂੰ ਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ (ਤਾਂ 
ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਕਈ 

ਗੀਤ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

39238 914 ipMgul prbq 
prqy pwir]

Pingul Parabath 

Parathae Paar ||

And the cripple, being 

able to climb over the 

mountain

ਕੋਈ ਲੂਲਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਸਕਣ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

39239 914 hir kY nwim  
sgl auDwir]4]

Har Kai Naam 

Sagal Oudhhaar 

||4||

- just so, the Name of 

the Lord saves all. 

||4||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਜਿਹੜੀ) 
ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਨਸਤਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) 

॥੪॥
39240 914 ijau pwvk sMig  

sIq ko nws]

Jio Paavak Sang 

Seeth Ko Naas ||

As cold is dispelled by 

fire,

ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਠੂੰ ਢ ਦਾ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

39241 914 AYsy pRwCq  
sMqsMig ibnws]

Aisae Praashhath 

Santhasang Binaas 

||

Sins are driven out in 

the Society of the 

Saints.

ਜਤਵੇਂ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਕੀਜਤਆਂ 

ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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39242 914 ijau swbuin  
kwpr aUjl hoq]

Jio Saabun Kaapar 

Oojal Hoth ||

As cloth is cleaned by 

soap,

ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼-

ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

39243 914 nwm jpq sBu 
BRmu Bau Koq]5]

Naam Japath Sabh 

Bhram Bho Khoth 

||5||

Just so, by chanting 

the Naam, all doubts 

and fears are 

dispelled. ||5||

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਹਰੇਕ ਵਜਹਮ ਹਰੇਕ 

ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

39244 914 ijau ckvI sUrj 
kI Aws]

Jio Chakavee 

Sooraj Kee Aas ||

As the chakvi bird 

longs for the sun,

ਜਿਵੇਂ ਚਕਵੀ (ਚਕਵ ੇਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਸੂਰਿ (ਦੇ ਚੜਹਨ) ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

39245 914 ijau cwiqRk bUMd 
kI ipAws]

Jio Chaathrik 

Boondh Kee Piaas 

||

As the rainbird thirsts 

for the rain drop,

ਜਿਵੇਂ (ਜਪਆਸ ਬੁਝਾਣ ਲਈ) 

ਪਪੀਹੇ ਨੂੂੰ  ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਬੂੂੰ ਦਾਂ 
ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

39246 914 ijau kurMk nwd 
krn smwny]

Jio Kurank Naadh 

Karan Samaanae 

||

As the deer's ears are 

attuned to the sound 

of the bell,

ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ ਦੇ ਕੂੰਨ ਘੂੰ  ਡੇਹੇੜੇ 

ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

39247 914 iqau hir nwm  
hir jn mnih 
suKwny]6]

Thio Har Naam 

Har Jan Manehi 

Sukhaanae ||6||

The Lord's Name is 

pleasing to the mind 

of the Lord's humble 

servant. ||6||

ਜਤਵੇਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੬॥

39248 915 qumrI ikRpw qy  
lwgI pRIiq]

Thumaree Kirapaa 

Thae Laagee 

Preeth ||

By Your Grace, we love 

You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
(ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਦੀ) ਪਿੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।
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39249 915 dieAwl Bey qw 
Awey cIiq ]

Dhaeiaal Bheae 

Thaa Aaeae 

Cheeth ||

When You show 

Mercy, then You come 

into our minds.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ 
ਿੀ) ਦਇਆਵਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਦੋਂ 
ਉਸਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦੇ 

ਹਨ।
39250 915 dieAw DwrI  

iqin Dwrxhwr]

Dhaeiaa Dhhaaree 

Thin 

Dhhaaranehaar ||

When the Support of 

the earth granted His 

Grace,

ਦਇਆ ਕਰਨ ਿੋਗੇ ਉਸ (ਪਿਭੂ) 
ਨੇ (ਜਿਸ ਬੂੰ ਦੇ ਉਤੇ) ਦਇਆ 

ਕੀਤੀ,

39251 915 bMDn qy hoeI 
Cutkwr]7]

Bandhhan Thae 

Hoee Shhuttakaar 

||7||

Then I was released 

from my bonds. ||7||

(ਉਸ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ 

ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲ ਗਈ ॥੭॥
39252 915 siB Qwn dyKy nYx 

Aloie]

Sabh Thhaan 

Dhaekhae Nain 

Aloe ||

I have seen all places 

with my eyes wide 

open.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਲ ਕੇ 

ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,

39253 915 iqsu ibnu dUjw 
Avru n koie]

This Bin Dhoojaa 

Avar N Koe ||

There is no other than 

Him.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਕਤੇ ਭੀ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।
39254 915 BRm BY CUty gur 

prswd]

Bhram Bhai 

Shhoottae Gur 

Parasaadh ||

Doubt and fear are 

dispelled, by Guru's 

Grace.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਵਜਹਮ ਸਾਰੇ 

ਡਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

39255 915 nwnk pyiKE sBu 
ibsmwd]8]4]

Naanak Paekhiou 

Sabh Bisamaadh 

||8||4||

Nanak sees the 

wondrous Lord 

everywhere. ||8||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ 

ਅਸਚਰਿ-ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੮॥੪॥

39256 915 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7980 Published: March 06/ 2014



39257 915 jIA jMq siB 
pyKIAih pRB 
sgl qumwrI 
Dwrnw]1]

Jeea Janth Sabh 

Paekheeahi Prabh 

Sagal Thumaaree 

Dhhaaranaa ||1||

All beings and 

creatures that are 

seen, God, depend on 

Your Support. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤ 

ਿ ੋਜਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹਨ ॥੧॥

39258 915 iehu mnu hir kY 
nwim 
auDwrnw]1]rhwau
]

Eihu Man Har Kai 

Naam 

Oudhhaaranaa 

||1|| Rehaao ||

This mind is saved 

through the Name of 

the Lord. ||1||Pause||

(ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਆਜਦਕ ਤੋਂ) ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

39259 915 iKn mih Qwip 
auQwpy kudriq  
siB krqy ky 
kwrnw]2]

Khin Mehi Thhaap 

Outhhaapae 

Kudharath Sabh 

Karathae Kae 

Kaaranaa ||2||

In an instant, He 

establishes and 

disestablishes, by His 

Creative Power. All is 

the Creation of the 

Creator. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੂੰ  
ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਜਿਰ ਨਾਸ ਭੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੀ ਖੇਲ 

ਹਨ ॥੨॥

39260 915 kwmu kRoDu loBu JUTu 
inMdw swDUsMig 
ibdwrnw]3]

Kaam Krodhh 

Lobh Jhooth 

Nindhaa 

Saadhhoo Sang 

Bidhaaranaa ||3||

Sexual desire, anger, 

greed, falsehood and 

slander are banished 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy. ||3||

ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਚੀਰ ਿਾੜ ਕੇ) ਦੂਰ 

ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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39261 915 nwmu jpq mnu 
inrml hovY sUKy 
sUiK gudwrnw]4]

Naam Japath Man 

Niramal Hovai 

Sookhae Sookh 

Gudhaaranaa 

||4||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

the mind becomes 

immaculate, and life is 

passed in absolute 

peace. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਉਮਰ) ਜਨਰੋਲ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 

॥੪॥

39262 915 Bgq srix jo 
AwvY pRwxI iqsu 
eIhw aUhw n 
hwrnw]5]

Bhagath Saran Jo 

Aavai Praanee This 

Eehaa Oohaa N 

Haaranaa ||5||

That mortal who 

enters the Sanctuary 

of the devotees, does 

not lose out, here or 

hereafter. ||5||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ) ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ॥੫॥

39263 915 sUK dUK iesu mn 
kI ibrQw qum hI 
AwgY swrnw]6]

Sookh Dhookh Eis 

Man Kee 

Birathhaa Thum 

Hee Aagai 

Saaranaa ||6||

Pleasure and pain, and 

the condition of this 

mind, I place before 

You, Lord. ||6||

ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ 

ਅਤੇ ਦੱੁਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਕਾਰ ਤੇਰੇ 

ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

॥੬॥

39264 915 qU dwqw sBnw 
jIAw kw Awpn 
kIAw pwlnw]7]

Thoo Dhaathaa 

Sabhanaa Jeeaa 

Kaa Aapan Keeaa 

Paalanaa ||7||

You are the Giver of all 

beings; You cherish 

what You have made. 

||7||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਆਪਣੇ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੭॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7982 Published: March 06/ 2014



39265 915 Aink bwr koit 
jn aUpir nwnku 
vM\Y 
vwrnw]8]5]

Anik Baar Kott Jan 

Oopar Naanak 

Vannjai Vaaranaa 

||8||5||

So many millions of 

times, Nanak is a 

sacrifice to Your 

humble servants. 

||8||5||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਤੋਂ 
ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕਿੋੜਾਂ ਵਾਰੀ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੫॥

39266 915 rwmklI mhlw 5 
AstpdI

AstpdIAW s pYr ibMdI 
n lwau

Raamakalee 

Mehalaa 5 

Asattapadhee

Raamkalee, Fifth 

Mehl, Ashtapadee:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

39267 915 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

39268 915 drsnu Bytq pwp 
siB nwsih hir 
isau dyie 
imlweI]1]

Dharasan 

Bhaettath Paap 

Sabh Naasehi Har 

Sio Dhaee Milaaee 

||1||

Receiving the Blessed 

Vision of His Darshan, 

all sins are erased, and 

He unites me with the 

Lord. ||1||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਗੁਰੂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

39269 915 myrw guru prmysru 
suKdweI]

Maeraa Gur 

Paramaesar 

Sukhadhaaee ||

My Guru is the 

Transcendent Lord, 

the Giver of peace.

ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ਦਾ ਰੂਪ) 

ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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39270 915 pwrbRhm kw nwmu 
idRVwey AMqy hoie 
sKweI]1]rhwau]

Paarabreham Kaa 

Naam Dhrirraaeae 

Anthae Hoe 

Sakhaaee ||1|| 

Rehaao ||

He implants the Naam, 

the Name of the 

Supreme Lord God 

within us; in the end, 

He is our help and 

support. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੱਕਾ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਭੀ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਜਮੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

39271 915 sgl dUK kw 
fyrw BMnw sMq 
DUir muiK 
lweI]2]

Sagal Dhookh Kaa 

Ddaeraa Bhannaa 

Santh Dhhoor 

Mukh Laaee ||2||

The source of all pain 

within is destroyed; I 

apply the dust of the 

feet of the Saints to 

my forehead. ||2||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਆਪਣੇ) ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

39272 915 piqq punIq kIey 
iKn BIqir  
AigAwnu AMDyru 
vM\weI]3]

Pathith Puneeth 

Keeeae Khin 

Bheethar Agiaan 

Andhhaer 

Vannjaaee ||3||

In an instant, He 

purifies the sinners, 

and dispels the 

darkness of ignorance. 

||3||

(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਕਾਰੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਪਜਵੱਤਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ, (ਗੁਰੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ 
ਬੇ-ਸਮਝੀ (ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

39273 915 krx kwrx 
smrQu suAwmI  
nwnk iqsu 
srxweI]4]

Karan Kaaran 

Samarathh 

Suaamee Naanak 

This Saranaaee 

||4||

The Lord is all-

powerful, the Cause of 

causes. Nanak seeks 

His Sanctuary. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ) ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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39274 915 bMDn qoiV 
crnkml idRVwey  
eyk sbid ilv 
lweI ]5]

Bandhhan Thorr 

Charan Kamal 

Dhrirraaeae Eaek 

Sabadh Liv Laaee 

||5||

Shattering the bonds, 

the Guru implants the 

Lord's lotus feet 

within, and lovingly 

attunes us to the One 

Word of the Shabad. 

||5||

(ਗੁਰੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਪੱਕੇ 

ਜਟਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
39275 915 AMD kUp ibiKAw 

qy kwiFE swc 
sbid bix 
AweI]6]

Andhh Koop 

Bikhiaa Thae 

Kaadtiou Saach 

Sabadh Ban Aaee 

||6||

He has lifted me up, 

and pulled me out of 

the deep, dark pit of 

sin; I am attuned to 

the True Shabad. ||6||

(ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਮਾਇਆ 

(ਦੇ ਮੋਹ) ਦੇ ਅੂੰ  ਨਹੇ  ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ 
ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਪਿੀਤ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੬॥

39276 915 jnm mrx kw 
shsw cUkw  
bwhuiV kqhu n 
DweI]7]

Janam Maran Kaa 

Sehasaa Chookaa 

Baahurr Kathahu 

N Dhhaaee ||7||

The fear of birth and 

death is taken away; I 

shall never wander 

again. ||7||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਦਾ ਸਜਹਮ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਿਰ ਹੋਰ ਜਕਤੇ (ਜਕਸੇ 

ਿੂਨ ਜਵਚ) ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ॥੭॥

39277 915 nwm rswieix 
iehu mnu rwqw  
AMimRqu pI 
iqRpqweI]8]

Naam Rasaaein 

Eihu Man Raathaa 

Anmrith Pee 

Thripathaaee 

||8||

This mind is imbued 

with the sublime elixir 

of the Naam; drinking 

in the Ambrosial 

Nectar, it is satisfied. 

||8||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ ਮਨ ਸਭ ਰਸਾਂ 
ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥
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39278 915 sMqsMig imil 
kIrqnu gwieAw  
inhcl visAw 
jweI]9]

Santhasang Mil 

Keerathan 

Gaaeiaa Nihachal 

Vasiaa Jaaee ||9||

Joining the Society of 

the Saints, I sing the 

Kirtan of the Lord's 

Praises; I dwell in the 

eternal, unchanging 

place. ||9||

ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ 

ਕਦੇ ਨਾਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ 

ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣੇ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

39279 915 pUrY guir pUrI 
miq dInI hir 
ibnu Awn n 
BweI]10]

Poorai Gur Pooree 

Math Dheenee 

Har Bin Aan N 

Bhaaee ||10||

The Perfect Guru has 

given me the perfect 

teachings; there is 

nothing except the 

Lord, O Siblings of 

Destiny. ||10||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ) ਪੂਰੀ 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੁਨੀਆਵੀ ਚੀਜ਼) 

ਜਪਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ॥੧੦॥

39280 915 nwmu inDwnu 
pwieAw vfBwgI  
nwnk nrik n 
jweI]11]

Naam Nidhhaan 

Paaeiaa 

Vaddabhaagee 

Naanak Narak N 

Jaaee ||11||

I have obtained the 

treasure of the Naam, 

by great good fortune; 

O Nanak, I shall not 

fall into hell. ||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਉਹ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ) ਨਰਕ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੧੧॥
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39281 915 Gwl isAwxp 
aukiq n myrI  
pUrY gurU 
kmweI]12]

Ghaal Siaanap 

Oukath N Maeree 

Poorai Guroo 

Kamaaee ||12||

Clever tricks have not 

worked for me; I shall 

act according to the 

Instructions of the 

Perfect Guru. ||12||

ਤਪ ਆਜਦਕਾਂ ਦੀ ਜਕਸੇ 

ਜਮਹਨਤ, ਜਵੱਜਦਆ ਆਜਦਕ ਦੀ 
ਜਕਸੇ ਚਤੁਰਾਈ, ਜਕਸੇ 

ਸ਼ਾਸਤਿਾਰਥ ਦੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਟੇਕ-ਓਟ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ (ਜਕ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ) ॥੧੨॥
39282 915 jp qp sMjm 

suic hY soeI Awpy 
kry krweI]13]

Jap Thap Sanjam 

Such Hai Soee 

Aapae Karae 

Karaaee ||13||

He is chanting, intense 

meditation, austere 

self-discipline and 

purification. He 

Himself acts, and 

causes us to act. 

||13||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣਾ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਿਪ ਤਪ ਸੂੰਿਮ 

ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਜਵੱਤਿਤਾ ਦਾ 
ਸਾਧਨ ਹੈ। (ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ) ਆਪ 

ਹੀ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਜਮਹਰ) ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਭਗਤੀ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

39283 915 puqR klqR mhw 
ibiKAw mih  
guir swcY lwie 
qrweI]14]

k-l`qR Puthr Kalathr 

Mehaa Bikhiaa 

Mehi Gur Saachai 

Laae Tharaaee 

||14||

In the midst of 

children and spouse, 

and utter corruption, 

the True Guru has 

carried me across. 

||14||

(ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਤਰ 

ਇਸਤਿੀ ਤੇ ਬਲ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ) ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਕੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ ॥੧੪॥

39284 916 Apxy jIA qY 
Awip sm@wly  
Awip lIey liV 
lweI]15]

Apanae Jeea Thai 

Aap Samhaalae 

Aap Leeeae Larr 

Laaee ||15||

You Yourself take care 

of Your beings; You 

Yourself attach them 

to the hem of Your 

robe. ||15||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਿੀਵ ਹਾਂ) ਆਪਣ ੇਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸਦਾ ਸੂੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ 

ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ ॥੧੫॥
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39285 916 swc Drm kw 
byVw bWiDAw  
Bvjlu pwir 
pvweI]16]

Saach Dhharam 

Kaa Baerraa 

Baandhhiaa 

Bhavajal Paar 

Pavaaee ||16||

I have built the boat of 

true Dharmic faith, to 

cross over the 

terrifying world-ocean. 

||16||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ) ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਿਹਾਜ਼ 

ਜਤਆਰ ਕਰ ਜਲਆ, ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧੬॥
39286 916 bysumwr byAMq 

suAwmI nwnk 
bil bil 
jweI]17]

Baesumaar 

Baeanth Suaamee 

Naanak Bal Bal 

Jaaee ||17||

The Lord Master is 

unlimited and endless; 

Nanak is a sacrifice, a 

sacrifice to Him. 

||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਬੇਅੂੰ ਤ-ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧੭॥

39287 916 Akwl mUriq 
AjUnI sMBau kil 
AMDkwr  
dIpweI]18]

Akaal Moorath 

Ajoonee Sanbho 

Kal Andhhakaar 

Dheepaaee ||18||

Being of Immortal 

Manifestation, He is 

not born; He is self-

existent; He is the 

Light in the darkness 

of Kali Yuga. ||18||

(ਜਿਹੜਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਤ-

ਰਜਹਤ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿ ੋ

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਿੋ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਰਾਹੀਂ 
ਿਗਤ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਹਨੇਰੇ ਨੂੂੰ  (ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥
39288 916 AMqrjwmI jIAn 

kw dwqw dyKq 
iqRpiq 
AGweI]19]

Antharajaamee 

Jeean Kaa 

Dhaathaa 

Dhaekhath 

Thripath Aghaaee 

||19||

He is the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts, the Giver of 

souls; gazing upon 

Him, I am satisfied and 

fulfilled. ||19||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ) ਦਰਸਨ 

ਕੀਜਤਆਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਵਲੋਂ) ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੧੯॥
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39289 916 eykMkwru inrMjnu 
inrBau sB jil 
Qil rihAw 
smweI ]20]

Eaekankaar 

Niranjan Nirabho 

Sabh Jal Thhal 

Rehiaa Samaaee 

||20||

He is the One 

Universal Creator 

Lord, immaculate and 

fearless; He is 

permeating and 

pervading all the 

water and the land. 

||20||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਭੀ ਨਾਹ 

ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਲ 

ਜਵਚ ਥਲ ਜਵੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ ॥੨੦॥

39290 916 Bgiq dwnu Bgqw 
kau dInw hir 
nwnk jwcY 
mweI]21]1]6]

Bhagath Dhaan 

Bhagathaa Ko 

Dheenaa Har 

Naanak Jaachai 

Maaee 

||21||1||6||

He blesses His 

devotees with the Gift 

of devotional worship; 

Nanak longs for the 

Lord, O my mother. 

||21||1||6||

ਹੇ ਮਾਂ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ) ਭਗਤੀ 
ਦਾ ਦਾਨ (ਆਪਣੇ) ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ) ਜਦੱਤਾ ਹੈ। (ਦਾਸ) 

ਨਾਨਕ ਭੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ) 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ (ਇਹ 

ਖ਼ੈਰ) ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੨੧॥੧॥੬॥

39291 916 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl,

39292 916 sloku] Salok || Shalok:

39293 916 isKhu sbdu 
ipAwirho jnm 
mrn kI tyk]

is`Khu Sikhahu Sabadh 

Piaariho Janam 

Maran Kee Ttaek 

||

Study the Word of the 

Shabad, O beloveds. It 

is your anchoring 

support in life and in 

death.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਜਮੱਤਰੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਦਤ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
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39294 916 muKu aUjlu sdw 
suKI nwnk 
ismrq eyk]1]

Mukh Oojal 

Sadhaa Sukhee 

Naanak Simarath 

Eaek ||1||

Your face shall be 

radiant, and you will 

be at peace forever, O 

Nanak, meditating in 

remembrance on the 

One Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਮੁਖ ਉਿਲਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

39295 916 mnu qnu rwqw 
rwm ipAwry hir 
pRym Bgiq bix 
AweI sMqhu]1]

Man Than Raathaa 

Raam Piaarae Har 

Praem Bhagath 

Ban Aaee 

Santhahu ||1||

My mind and body are 

imbued with my 

Beloved Lord; I have 

been blessed with 

loving devotion to the 

Lord, O Saints. ||1||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੇਮਾ-
ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

39296 916 siqguir Kyp 
inbwhI sMqhu]

Sathigur Khaep 

Nibaahee 

Santhahu ||

The True Guru has 

approved my cargo, O 

Saints.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਸਰੇ 

ਚਾੜਹ ਜਦੱਤੀ,
39297 916 hir nwmu lwhw  

dws kau dIAw  
sglI iqRsn 
aulwhI  
sMqhu]1]rhwau]

(aulwhI)ivSyS lwh id`qI Har Naam Laahaa 

Dhaas Ko Dheeaa 

Sagalee Thrisan 

Oulaahee 

Santhahu ||1|| 

Rehaao ||

He has blessed His 

slave with the profit of 

the Lord's Name; all 

my thirst is quenched, 

O Saints. ||1||Pause||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਲਾਭ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤਾ, ਤੇ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਕ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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39298 916 Kojq Kojq lwlu 
ieku pwieAw  
hir kImiq khxu  
n jweI sMqhu]2]

Khojath Khojath 

Laal Eik Paaeiaa 

Har Keemath 

Kehan N Jaaee 

Santhahu ||2||

Searching and 

searching, I have 

found the One Lord, 

the jewel; I cannot 

express His value, O 

Saints. ||2||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਖੋਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ) ਖੋਿ 

ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਹੀਰਾ 
ਲੱਭ ਜਲਆ। ਉਸ ਲਾਲ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੨॥

39299 916 crnkml isau 
lwgo iDAwnw  
swcY dris 
smweI sMqhu]3]

Charan Kamal Sio 

Laago Dhhiaanaa 

Saachai Dharas 

Samaaee 

Santhahu ||3||

I focus my meditation 

on His Lotus Feet; I am 

absorbed in the True 

Vision of His Darshan, 

O Saints. ||3||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਸੁਰਤ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਗਈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ 
ਲਈ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ॥੩॥

39300 916 gux gwvq gwvq 
Bey inhwlw hir 
ismrq iqRpiq 
AGweI sMqhu]4]

Gun Gaavath 

Gaavath Bheae 

Nihaalaa Har 

Simarath Thripath 

Aghaaee Santhahu 

||4||

Singing, singing His 

Glorious Praises, I am 

enraptured; 

meditating in 

remembrance on the 

Lord, I am satisfied 

and fulfilled, O Saints. 

||4||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਂਜਦਆਂ ਗਾਂਜਦਆਂ ਤਨੋ ਮਨੋ 

ਜਖੜ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 7991 Published: March 06/ 2014



39301 916 Awqm rwmu 
rivAw sB 
AMqir kq AwvY 
kq jweI  
sMqhu]5]

Aatham Raam 

Raviaa Sabh 

Anthar Kath Aavai 

Kath Jaaee 

Santhahu ||5||

The Lord, the Supreme 

Soul, is permeating 

within all; what 

comes, and what goes, 

O Saints? ||5||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

39302 916 Awid jugwdI hY 
BI hosI sB 
jIAw kw 
suKdweI sMqhu]6]

ju`gwdI Aadh Jugaadhee 

Hai Bhee Hosee 

Sabh Jeeaa Kaa 

Sukhadhaaee 

Santhahu ||6||

At the very beginning 

of time, and 

throughout the ages, 

He is, and He shall 

always be; He is the 

Giver of peace to all 

beings, O Saints. ||6||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਖੇਪ ਤੋੜ ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ 
ਜਦੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ 
ਮੱੁਢ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੁਗਾਂ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ 

ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੬॥

39303 916 Awip byAMqu AMqu 
nhI pweIAY pUir 
rihAw sB TweI  
sMqhu]7]

TweIN Aap Baeanth Anth 

Nehee Paaeeai 

Poor Rehiaa Sabh 

Thaaee Santhahu 

||7||

He Himself is endless; 

His end cannot be 

found. He is totally 

pervading and 

permeating 

everywhere, O Saints. 

||7||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਲੱਜਭਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭਨੀਂ 
ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੭॥
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39304 916 mIq swjn mwlu 
jobnu suq hir 
nwnk bwpu myrI 
mweI  
sMqhu]8]2]7]

Meeth Saajan 

Maal Joban Suth 

Har Naanak Baap 

Maeree Maaee 

Santhahu 

||8||2||7||

Nanak: the Lord is my 

friend, companion, 

wealth, youth, son, 

father and mother, O 

Saints. ||8||2||7||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਧਨ-ਮਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ 
ਿੋਬਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ 
ਜਪਉ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ (ਇਹਨੀਂ 
ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ) ॥੮॥੨॥੭॥

39305 916 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

39306 916 mn bc kRim rwm 
nwmu icqwrI]

Man Bach Kram 

Raam Naam 

Chithaaree ||

In thought word and 

deed I contemplate 

the Lord's Name.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ 
ਹਰੇਕ ਬੋਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ 
ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰ।
39307 916 GUmnGyir mhw 

Aiq ibKVI  
gurmuiK nwnk  
pwir 
auqwrI]1]rhwau]

GUmn-Gyir[ ibKVIV Ghooman Ghaer 

Mehaa Ath 

Bikharree 

Guramukh Naanak 

Paar Outhaaree 

||1|| Rehaao ||

The horrible world-

ocean is very 

treacherous; O Nanak, 

the Gurmukh is carried 

across. ||1||Pause||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਦੀ) 
ਬੜੀ ਜਭਆਨਕ ਘੁੂੰ ਮਣ-ਘੇਰੀ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ 
ਨੂੂੰ ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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39308 916 AMqir sUKw  
bwhir sUKw hir 
jip mln Bey 
dustwrI]1]

(mln)mLy[dustwrI 
duSt kwmwid

Anthar Sookhaa 

Baahar Sookhaa 

Har Jap Malan 

Bheae 

Dhusattaaree 

||1||

Inwardly, peace, and 

outwardly, peace; 

meditating on the 

Lord, evil tendencies 

are crushed. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ 

ਕੇ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਚੂੰਦਰੇ ਵੈਰੀ 
ਮਲੇ-ਦਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਤਦੋਂ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਸੁਖ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ 

ਵਰਤਜਦਆਂ ਭੀ ਸੁਖ ਹੀ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

39309 916 ijs qy lwgy  
iqnih invwry  
pRB jIau ApxI 
ikrpw DwrI]2]

Jis Thae Laagae 

Thinehi Nivaarae 

Prabh Jeeo 

Apanee Kirapaa 

Dhhaaree ||2||

He has rid me of what 

was clinging to me; my 

Dear Lord God has 

blessed me with His 

Grace. ||2||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਇਹ ਚੂੰਦਰੇ ਵੈਰੀ) ਚੂੰਬੜਦੇ 

ਹਨ, ਉਹੀ ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪਣੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

39310 916 auDry sMq pry 
hir srnI pic 
ibnsy mhw 
AhMkwrI]3]

AhM-kwrI Oudhharae Santh 

Parae Har Saranee 

Pach Binasae 

Mehaa 

Ahankaaree ||3||

The Saints are saved, 

in His Sanctuary; the 

very egotistical people 

rot away and die. 

||3||

ਸੂੰਤ ਿਨ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ 
(ਇਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ (ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਸੜ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
39311 916 swDUsMgiq iehu 

Plu pwieAw ieku 
kyvl nwmu 
ADwrI]4]

Saadhhoo Sangath 

Eihu Fal Paaeiaa 

Eik Kaeval Naam 

Adhhaaree ||4||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I have obtained 

this fruit, the Support 

of the One Name 

alone. ||4||

(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਜਸਰਫ਼ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ 

॥੪॥
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39312 916 n koeI sUru n 
koeI hIxw sB 
pRgtI joiq 
qum@wrI]5]

N Koee Soor N 

Koee Heenaa Sabh 

Pragattee Joth 

Thumhaaree ||5||

No one is strong, and 

no one is weak; all are 

manifestations of Your 

Light, Lord. ||5||

ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਜਵਚ) ਨਾਹ ਕੋਈ ਿੀਵ ਸੂਰਮਾ 
ਹੈ ਨਾਹ ਕੋਈ ਜਲੱਸਾ ਹੈ। ਹਰ 

ਇਕ ਿੀਵ ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਿੋਜਤ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ॥੫॥

39313 916 qum@ smrQ AkQ 
Agocr rivAw 
eyku murwrI]6]

smr`QA-kQ:polw bolo Thumh Samarathh 

Akathh Agochar 

Raviaa Eaek 

Muraaree ||6||

You are the all-

powerful, 

indescribable, 

unfathomable, all-

pervading Lord. ||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 
ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ, ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ ॥੬॥

39314 916 kImiq kauxu kry 
qyrI krqy pRB  
AMqu n 
pwrwvwrI]7]

Keemath Koun 

Karae Thaeree 

Karathae Prabh 

Anth N 

Paaraavaaree 

||7||

Who can estimate 

Your value, O Creator 

Lord? God has no end 

or limitation. ||7||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਤੇਰਾ 
ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ ॥੭॥

39315 916 nwm dwnu nwnk 
vifAweI qyirAw 
sMq jnw 
ryxwrI]8]3]8]
22]

Naam Dhaan 

Naanak Vaddiaaee 

Thaeriaa Santh 

Janaa Raenaaree 

||8||3||8||22||

Please bless Nanak 

with the glorious 

greatness of the gift of 

the Naam, and the 

dust of the feet of 

Your Saints. 

||8||3||8||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਲਆਂ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੮॥੩॥੮॥੨੨॥
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39316 917 rwmklI mhlw 
3 AnMdu

Raamakalee 

Mehalaa 3 

Anandhu

Raamkalee, Third 

Mehl, Anand ~ The 

Song Of Bliss:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਅਨੂੰ ਦ'।

39317 917 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

39318 917 AnMdu BieAw 
myrI mwey siqgurU  
mY pwieAw]

B-ieAw Anandh Bhaeiaa 

Maeree Maaeae 

Sathiguroo Mai 

Paaeiaa ||

I am in ecstasy, O my 

mother, for I have 

found my True Guru.

ਹੇ ਭਾਈ ਮਾਂ! (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪੂਰਨ ਜਖੜਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ।

39319 917 siqguru q 
pwieAw shj 
syqI min vjIAw 
vwDweIAw]

Sathigur Th 

Paaeiaa Sehaj 

Saethee Man 

Vajeeaa 

Vaadhhaaeeaa ||

I have found the True 

Guru, with intuitive 

ease, and my mind 

vibrates with the 

music of bliss.

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਭੀ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਮਲਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲਣੋਂ 
ਹਟ ਜਗਆ ਹੈ); ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਮਾਨੋ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਿ ੇਵੱਿ ਪਏ 

ਹਨ,

39320 917 rwg rqn 
prvwr prIAw  
sbd gwvx 
AweIAw]

Raag Rathan 

Paravaar Pareeaa 

Sabadh Gaavan 

Aaeeaa ||

The jewelled melodies 

and their related 

celestial harmonies 

have come to sing the 

Word of the Shabad.

ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ 

ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ (ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ, ਮਾਨੋ,) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਣ ਆ 

ਗਏ ਹਨ।
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39321 917 sbdo q gwvhu 
hrI kyrw min 
ijnI vswieAw]

Sabadho Th 

Gaavahu Haree 

Kaeraa Man Jinee 

Vasaaeiaa ||

The Lord dwells within 

the minds of those 

who sing the Shabad.

(ਤੁਸੀ ਭੀ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵੋ। ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪੂਰਨ 

ਜਖੜਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

39322 917 khY nwnku AnMdu 
hoAw siqgurU mY 
pwieAw]1]

Kehai Naanak 

Anandh Hoaa 

Sathiguroo Mai 

Paaeiaa ||1||

Says Nanak, I am in 

ecstasy, for I have 

found my True Guru. 

||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਭੀ) ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮੈਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੧॥

39323 917 ey mn myirAw qU 
sdw rhu hir 
nwly]

Eae Man Maeriaa 

Thoo Sadhaa Rahu 

Har Naalae ||

O my mind, remain 

always with the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਲ (ਿੁਜੜਆ) ਰਹੁ।

39324 917 hir nwil rhu qU 
mMn myry dUK siB 
ivswrxw]

Har Naal Rahu 

Thoo Mann 

Maerae Dhookh 

Sabh Visaaranaa ||

Remain always with 

the Lord, O my mind, 

and all sufferings will 

be forgotten.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਰੱਖ।

39325 917 AMgIkwru Ehu kry 
qyrw kwrj siB 
svwrxw]

Angeekaar Ouhu 

Karae Thaeraa 

Kaaraj Sabh 

Savaaranaa ||

He will accept You as 

His own, and all your 

affairs will be perfectly 

arranged.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
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39326 917 sBnw glw 
smrQu suAwmI so  
ikau mnhu 
ivswry]

g`lW Sabhanaa Galaa 

Samarathh 

Suaamee So Kio 

Manahu Visaarae 

||

Our Lord and Master is 

all-powerful to do all 

things, so why forget 

Him from your mind?

ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਜਸਰੇ ਚਾੜਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

39327 917 khY nwnku mMn 
myry sdw rhu hir 
nwly]2]

Kehai Naanak 

Mann Maerae 

Sadhaa Rahu Har 

Naalae ||2||

Says Nanak, O my 

mind, remain always 

with the Lord. ||2||

ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾਂਦਾ ਹੈਂ ਿੋ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰਨ-ਿੋਗਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਹੁ ॥੨॥
39328 917 swcy swihbw  

ikAw nwhI Gir 
qyrY]

Saachae Saahibaa 

Kiaa Naahee Ghar 

Thaerai ||

O my True Lord and 

Master, what is there 

which is not in Your 

celestial home?

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ (-ਪਿਭੂ)! (ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੋਂ ਮਨ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, 
ਪਰ) ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ ਕੇਹੜੀ 
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?

39329 917 Gir q qyrY sBu 
ikCu hY ijsu dyih 
su pwvey]

pw-vey Ghar Th Thaerai 

Sabh Kishh Hai Jis 

Dhaehi S Paaveae 

||

Everything is in Your 

home; they receive, 

unto whom You give.

ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

39330 917 sdw isPiq 
slwh qyrI nwmu 
min vswvey]

vswv-ey Sadhaa Sifath 

Salaah Thaeree 

Naam Man 

Vasaaveae ||

Constantly singing 

Your Praises and 

Glories, Your Name is 

enshrined in the mind.

(ਜਿਰ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।
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39331 917 nwmu ijn kY min 
visAw vwjy sbd 
Gnyry]

Naam Jin Kai Man 

Vasiaa Vaajae 

Sabadh 

Ghanaerae ||

The divine melody of 

the Shabad vibrates 

for those, within 

whose minds the 

Naam abides.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ,) ਬੇਅੂੰ ਤ ਸਾਜ਼ਾਂ 
ਦੀਆਂ (ਜਮਲਵੀਆਂ) ਸੁਰਾਂ ਵੱਿਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਤੇ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਈ 

ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਮਲਵਾਂ ਰਾਗ ਸੁਣ ਕੇ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

39332 917 khY nwnku scy 
swihb ikAw 
nwhI Gir 
qyrY]3]

Kehai Naanak 

Sachae Saahib 

Kiaa Naahee Ghar 

Thaerai ||3||

Says Nanak, O my True 

Lord and Master, what 

is there which is not in 

Your home? ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ! 

ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ 
ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੋਂ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹਾਂ) ॥੩॥

39333 917 swcw nwmu myrw 
AwDwro]

Saachaa Naam 

Maeraa 

Aadhhaaro ||

The True Name is my 

only support.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ) 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ (ਬਣ 

ਜਗਆ) ਹੈ।
39334 917 swcu nwmu ADwru 

myrw ijin BuKw 
siB gvweIAw]

Saach Naam 

Adhhaar Maeraa 

Jin Bhukhaa Sabh 

Gavaaeeaa ||

The True Name is my 

only support; it 

satisfies all hunger.

ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਗਆ) ਹੈ, ਜਿਸ 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਲਾਲਚ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।
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39335 917 kir sWiq suK 
min Awie 
visAw ijin 
ieCw siB 
pujweIAw]

Kar Saanth Sukh 

Man Aae Vasiaa 

Jin Eishhaa Sabh 

Pujaaeeaa ||

It has brought peace 

and tranquility to my 

mind; it has fulfilled all 

my desires.

ਿ ੋਹਜਰ-ਨਾਮ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਜਟਜਕਆ ਹੈ, 

ਜਿਸ (ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਨ।

39336 917 sdw kurbwxu 
kIqw gurU ivthu  
ijs dIAw eyih 
vifAweIAw]

Sadhaa Kurabaan 

Keethaa Guroo 

Vittahu Jis Dheeaa 

Eaehi 

Vaddiaaeeaa ||

I am forever a sacrifice 

to the Guru, who 

possesses such 

glorious greatness.

ਮੈਂ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਬਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।

39337 917 khY nwnku suxhu 
sMqhu sbid Drhu 
ipAwro]

Kehai Naanak 

Sunahu Santhahu 

Sabadh Dhharahu 

Piaaro ||

Says Nanak, listen, O 

Saints; enshrine love 

for the Shabad.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! (ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ) ਸੁਣੋ, 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਪਆਰ 

ਬਣਾਓ।

39338 917 swcw nwmu myrw 
AwDwro]4]

Saachaa Naam 

Maeraa 

Aadhhaaro ||4||

The True Name is my 

only support. ||4||

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ (ਬਣ ਜਗਆ) ਹੈ ॥੪॥

39339 917 vwjy pMc sbd  
iqqu Gir sBwgY]

Vaajae Panch 

Sabadh Thith Ghar 

Sabhaagai ||

The Panch Shabad, the 

five primal sounds, 

vibrate in that blessed 

house.

ਉਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ (ਜਹਰਦੇ-) 

ਘਰ ਜਵਚ (ਮਾਨੋ) ਪੂੰਿ ਜਕਸਮਾਂ 
ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਲਵੀਆਂ 

ਸੁਰਾਂ ਵੱਿ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ,
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39340 917 Gir sBwgY sbd 
vwjy klw ijqu 
Gir DwrIAw]

Ghar Sabhaagai 

Sabadh Vaajae 

Kalaa Jith Ghar 

Dhhaareeaa ||

In that blessed house, 

the Shabad vibrates; 

He infuses His 

almighty power into it.

ਜਿਸ (ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ (ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ ) ਸੱਜਤਆ ਪਾਈ ਹੈ, 

ਉਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ (ਜਹਰਦੇ-) 

ਘਰ ਜਵਚ (ਮਾਨੋ) ਪੂੰਿ ਜਕਸਮਾਂ 
ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਲਵੀਆਂ 

ਸੁਰਾਂ ਵੱਿ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੂਰਨ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ),

39341 917 pMc dUq quDu vis 
kIqy kwlu kMtku 
mwirAw]

v`is Panch Dhooth 

Thudhh Vas 

Keethae Kaal 

Kanttak Maariaa ||

Through You, we 

subdue the five 

demons of desire, and 

slay Death, the 

torturer.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਉਸ ਦੇ ਪੂੰਿ ੇ

ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀ ਤੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਜਵਚ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਡਰਾਣ ਵਾਲਾ 
ਕਾਲ (ਭਾਵ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ) ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।
39342 917 Duir krim 

pwieAw quDu ijn 
kau is nwim 
hir kY lwgy]

Dhhur Karam 

Paaeiaa Thudhh 

Jin Ko S Naam Har 

Kai Laagae ||

Those who have such 

pre-ordained destiny 

are attached to the 

Lord's Name.

ਪਰ ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ ਲੇਖ ਜਲਖ ਕੇ) ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

39343 917 khY nwnku qh 
suKu hoAw iqqu 
Gir Anhd 
vwjy]5]

Kehai Naanak 

Theh Sukh Hoaa 

Thith Ghar 

Anehadh Vaajae 

||5||

Says Nanak, they are 

at peace, and the 

unstruck sound 

current vibrates within 

their homes. ||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਸੁਖ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਮਾਨੋ) ਇਕ-ਰਸ (ਵਾਿ)ੇ ਵੱਿਦੇ 

ਹਨ ॥੫॥
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39344 917 swcI ilvY ibnu  
dyh inmwxI]

Saachee Livai Bin 

Dhaeh Nimaanee 

||

Without the true love 

of devotion, the body 

is without honor.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਲਗਨ (ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਹ (ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ 

ਜਨਆਸਰਾ ਿੇਹਾ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

39345 917 dyh inmwxI ilvY 
bwJhu ikAw kry 
vycwrIAw]

Dhaeh Nimaanee 

Livai Baajhahu 

Kiaa Karae 

Vaechaareeaa ||

The body is 

dishonored without 

devotional love; what 

can the poor wretches 

do?

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਨਆਸਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਿ ੋਕੁਝ ਭੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਨਕਾਰੇ ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

39346 917 quDu bwJu smrQ  
koie nwhI ikRpw 
kir bnvwrIAw]

smr`Q Thudhh Baajh 

Samarathh Koe 

Naahee Kirapaa 

Kar Banavaareeaa 

||

No one except You is 

all-powerful; please 

bestow Your Mercy, O 

Lord of all nature.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰ! (ਤਾ ਜਕ ਇਹ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ 

ਸੁਧਰ ਿਾਏ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਸੁਚੱਿੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣ ਿੋਗਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ।

39347 917 eys nau horu Qwau 
nwhI sbid lwig 
svwrIAw]

Eaes No Hor 

Thhaao Naahee 

Sabadh Laag 

Savaareeaa ||

There is no place of 

rest, other than the 

Name; attached to the 

Shabad, we are 

embellished with 

beauty.

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੁਚੱਿੇ ਪਾਸੇ 

ਲੱਗ ਸਕੇ। (ਤੇਰੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ 

ਹੀ) ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਲੱਗ ਕੇ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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39348 917 khY nwnku ilvY 
bwJhu ikAw kry 
vycwrIAw]6]

Kehai Naanak Livai 

Baajhahu Kiaa 

Karae 

Vaechaareeaa 

||6||

Says Nanak, without 

devotional love, what 

can the poor wretches 

do? ||6||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਪਰ-ਅਧੀਨ (ਭਾਵ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ) ਹੈ ਤੇ 

ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਨਕੂੰਮਾ ਕੂੰਮ 

ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

39349 917 AwnMdu AwnMdu sBu 
ko khY AwnMdu gurU 
qy jwixAw]

Aanandh Aanandh 

Sabh Ko Kehai 

Aanandh Guroo 

Thae Jaaniaa ||

Bliss, bliss - everyone 

talks of bliss; bliss is 

known only through 

the Guru.

ਆਖਣ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਪਰ 

(ਅਸਲ) ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਸੂਝ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

39350 917 jwixAw AwnMdu 
sdw gur qy ikRpw 
kry ipAwirAw]

Jaaniaa Aanandh 

Sadhaa Gur Thae 

Kirapaa Karae 

Piaariaa ||

Eternal bliss in known 

only through the Guru, 

when the Beloved 

Lord grants His Grace.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਭਾਈ! (ਅਸਲ) 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਸੂਝ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। (ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਅਸਲ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਗੁਰੂ) 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
39351 917 kir ikrpw 

iklivK kty  
igAwn AMjnu 
swirAw]

Kar Kirapaa 

Kilavikh Kattae 

Giaan Anjan 

Saariaa ||

Granting His Grace, He 

cuts away our sins; He 

blesses us with the 

healing ointment of 

spiritual wisdom.

ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ) 

(ਅੂੰਦਰੋਂ) ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

(ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਵਚਾਰ-ਅੱਖਾਂ 
ਜਵਚ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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39352 917 AMdrhu ijn kw 
mohu qutw iqn kw 
sbdu scY 
svwirAw]

Andharahu Jin Kaa 

Mohu Thuttaa 

Thin Kaa Sabadh 

Sachai Savaariaa ||

Those who eradicate 

attachment from 

within themselves, are 

adorned with the 

Shabad, the Word of 

the True Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਬੋਲ ਹੀ ਸੁਚੱਿਾ ਜਮੱਠਾ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

39353 917 khY nwnku eyhu 
AnMdu hY AwnMdu  
gur qy 
jwixAw]7]

Kehai Naanak 

Eaehu Anandh Hai 

Aanandh Gur Thae 

Jaaniaa ||7||

Says Nanak, this alone 

is bliss - bliss which is 

known through the 

Guru. ||7||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸਲ 

ਆਨੂੰ ਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 

ਆਨੂੰ ਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਜਝਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੭॥

39354 918 bwbw ijsu qU dyih  
soeI jnu pwvY]

Baabaa Jis Thoo 

Dhaehi Soee Jan 

Paavai ||

O Baba, he alone 

receives it, unto whom 

You give it.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

39355 918 pwvY q so jnu  
dyih ijs no hoir 
ikAw krih 
vycwirAw]

Paavai Th So Jan 

Dhaehi Jis No Hor 

Kiaa Karehi 

Vaechaariaa ||

He alone receives it, 

unto whom You give 

it; what can the other 

poor wretched beings 

do?

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੂੰ ) 
ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਜਦੂੰ ਦਾ 
ਹੈਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਜਵਚਾਜਰਆਂ ਦੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੜਹ ਅੱਗੇ) ਕੋਈ 

ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।
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39356 918 ieik Brim BUly  
iPrih dh idis  
ieik nwim lwig 
svwirAw]

Eik Bharam 

Bhoolae Firehi 

Dheh Dhis Eik 

Naam Laag 

Savaariaa ||

Some are deluded by 

doubt, wandering in 

the ten directions; 

some are adorned 

with attachment to 

the Naam.

ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ (ਅਸਲ ਰਸਤੇ 

ਤੋਂ) ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ (ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿਨਮ) ਸਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

39357 918 gur prswdI mnu 
BieAw inrmlu  
ijnw Bwxw 
Bwvey]

Bw-vey Gur Parasaadhee 

Man Bhaeiaa 

Niramal Jinaa 

Bhaanaa Bhaaveae 

||

By Guru's Grace, the 

mind becomes 

immaculate and pure, 

for those who follow 

God's Will.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ,

39358 918 khY nwnku ijsu 
dyih ipAwry soeI 
jnu pwvey]8]

pw-vey Kehai Naanak Jis 

Dhaehi Piaarae 

Soee Jan Paaveae 

||8||

Says Nanak, he alone 

receives it, unto whom 

You give it, O Beloved 

Lord. ||8||

(ਪਰ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੮॥

39359 918 Awvhu sMq 
ipAwirho AkQ 
kI krh khwxI]

A-kQ:polw bolo Aavahu Santh 

Piaariho Akathh 

Kee Kareh 

Kehaanee ||

Come, Beloved Saints, 

let us speak the 

Unspoken Speech of 

the Lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਆਓ, 

ਅਸੀਂ (ਰਲ ਕੇ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰੀਏ,
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39360 918 krh khwxI 
AkQ kyrI ikqu 
duAwrY pweIAY]

A-kQ:polw bolo Kareh Kehaanee 

Akathh Kaeree 

Kith Dhuaarai 

Paaeeai ||

How can we speak the 

Unspoken Speech of 

the Lord? Through 

which door will we 

find Him?

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਸੁਣੀਏ ਸੁਣਾਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। (ਪਰ ਿ ੇ

ਤੁਸੀ ਪੱੁਛੋ ਜਕ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਕਸ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ?

39361 918 qnu mnu Dnu sBu  
sauip gur kau  
hukim mMinAY 
pweIAY]

Than Man Dhhan 

Sabh Soup Gur Ko 

Hukam Manniai 

Paaeeai ||

Surrender body, mind, 

wealth, and 

everything to the 

Guru; obey the Order 

of His Will, and you 

will find Him.

(ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਆਪਣਾ 
ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ 

ਦੇ ਥਾਂ) ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ 

ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਿੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

39362 918 hukmu mMinhu gurU 
kyrw gwvhu scI 
bwxI]

Hukam Mannihu 

Guroo Kaeraa 

Gaavahu Sachee 

Baanee ||

Obey the Hukam of 

the Guru's Command, 

and sing the True 

Word of His Bani.

(ਸੋ, ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਇਆ 

ਕਰੋ।
39363 918 khY nwnku suxhu 

sMqhu kiQhu  
AkQ khwxI]9]

A-kQ:polw bolo Kehai Naanak 

Sunahu Santhahu 

Kathhihu Akathh 

Kehaanee ||9||

Says Nanak, listen, O 

Saints, and speak the 

Unspoken Speech of 

the Lord. ||9||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ ਸੁਣੋ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦਾ 
ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ 

ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਉਸ ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਜਰਆ ਕਰੋ ॥੯॥
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39364 918 ey mn cMclw  
cqurweI iknY n 
pwieAw]

Eae Man 

Chanchalaa 

Chathuraaee Kinai 

N Paaeiaa ||

O fickle mind, through 

cleverness, no one has 

found the Lord.

ਹੇ ਚੂੰਚਲ ਮਨ! ਚਲਾਕੀਆਂ 

ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ (ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ) ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

39365 918 cqurweI n 
pwieAw iknY qU 
suix mMn myirAw]

Chathuraaee N 

Paaeiaa Kinai Thoo 

Sun Mann 

Maeriaa ||

Through cleverness, 

no one has found Him; 

listen, O my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  (ਜਧਆਨ 

ਨਾਲ) ਸੁਣ ਲੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੇ 

ਭੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ) ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

39366 918 eyh mwieAw 
mohxI ijin eyqu 
Brim BulwieAw]

Eaeh Maaeiaa 

Mohanee Jin 

Eaeth Bharam 

Bhulaaeiaa ||

This Maya is so 

fascinating; because of 

it, people wander in 

doubt.

(ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਭੀ ਿਜਸਆ ਰਹੇ, ਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ 
ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ)। ਇਹ ਮਾਇਆ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾਣ 

ਲਈ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ 

ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ ਮੋਹ ਜਮੱਠੀ ਚੀਜ਼ 

ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
39367 918 mwieAw q mohxI 

iqnY kIqI ijin 
TgaulI pweIAw]

T-gaulI Maaeiaa Th 

Mohanee Thinai 

Keethee Jin 

Thagoulee 

Paaeeaa ||

This fascinating Maya 

was created by the 

One who has 

administered this 

potion.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਠਗਬੂਟੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਚੂੰ ਬੋੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹਣੀ 
ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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39368 918 kurbwxu kIqw 
iqsY ivthu ijin 
mohu mITw 
lwieAw]

Kurabaan Keethaa 

Thisai Vittahu Jin 

Mohu Meethaa 

Laaeiaa ||

I am a sacrifice to the 

One who has made 

emotional attachment 

sweet.

(ਸੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰਨ ਦੇ 

ਥਾਂ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਦਕੇ 

ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਜਮੱਠਾ ਮੋਹ 

ਲਾਇਆ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਹ 

ਜਮੱਠਾ ਮੋਹ ਮੱੁਕਦਾ ਹੈ)।

39369 918 khY nwnku mn 
cMcl cqurweI 
iknY n 
pwieAw]10]

Kehai Naanak Man 

Chanchal 

Chathuraaee Kinai 

N Paaeiaa ||10||

Says Nanak, O fickle 

mind, no one has 

found Him through 

cleverness. ||10||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ (ਮੇਰੇ) 

ਚੂੰਚਲ ਮਨ! ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ 

ਜਕਸੇ ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ) 

ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ॥੧੦॥

39370 918 ey mn ipAwirAw  
qU sdw scu 
smwly]

Eae Man Piaariaa 

Thoo Sadhaa Sach 

Samaalae ||

O beloved mind, 

contemplate the True 

Lord forever.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! (ਿੇ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਲੋੜਦਾ ਹੈਂ 
ਤਾਂ) ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਸੂੰਭਾਲ ਰੱਖ!

39371 918 eyhu kutMbu qU ij 
dyKdw clY nwhI  
qyrY nwly]

Eaehu Kuttanb 

Thoo J 

Dhaekhadhaa 

Chalai Naahee 

Thaerai Naalae ||

This family which you 

see shall not go along 

with you.

ਇਹ ਿੇਹੜਾ ਪਰਵਾਰ ਤੂੂੰ  
ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਜਨਭਣਾ।

39372 918 swiQ qyrY clY 
nwhI iqsu nwil  
ikau icqu 
lweIAY]

Saathh Thaerai 

Chalai Naahee 

This Naal Kio Chith 

Laaeeai ||

They shall not go 

along with you, so why 

do you focus your 

attention on them?

ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਜਕਉਂ ਿਸਦਾ ਹੈਂ? ਇਸ ਨੇ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ 
ਜਨਬਾਹ ਸਕਣਾ।
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39373 918 AYsw kMmu mUly n 
kIcY ijqu AMiq 
pCoqweIAY]

Aisaa Kanm 

Moolae N Keechai 

Jith Anth 

Pashhothaaeeai ||

Don't do anything that 

you will regret in the 

end.

ਜਿਸ ਕੂੰਮ ਦੇ ਕੀਜਤਆਂ ਆਖ਼ਰ 

ਹੱਥ ਮਲਣੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਕੂੰਮ ਕਦੇ 

ਭੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

39374 918 siqgurU kw 
aupdysu suix qU  
hovY qyrY nwly]

Sathiguroo Kaa 

Oupadhaes Sun 

Thoo Hovai 

Thaerai Naalae ||

Listen to the Teachings 

of the True Guru - 

these shall go along 

with you.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ (ਗਹੁ 

ਨਾਲ) ਸੁਣ, ਇਹ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ 

ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

39375 918 khY nwnku mn 
ipAwry qU sdw 
scu smwly]11]

Kehai Naanak Man 

Piaarae Thoo 

Sadhaa Sach 

Samaalae ||11||

Says Nanak, O beloved 

mind, contemplate the 

True Lord forever. 

||11||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ ਮਨ! (ਿੇ ਤੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ 

ਲੋੜਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ 

॥੧੧॥
39376 918 Agm Agocrw  

qyrw AMqu n 
pwieAw]

Agam Agocharaa 

Thaeraa Anth N 

Paaeiaa ||

O inaccessible and 

unfathomable Lord, 

Your limits cannot be 

found.

(ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਸੂੰਭਾਲ ਰੱਖ, ਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰ-) ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹਰੀ! ਹੇ 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ) ਜਕਸੇ ਨੇ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।

39377 918 AMqo n pwieAw 
iknY qyrw Awpxw 
Awpu qU jwxhy]

jwx-hy Antho N Paaeiaa 

Kinai Thaeraa 

Aapanaa Aap Thoo 

Jaanehae ||

No one has found 

Your limits; only You 

Yourself know.

ਆਪਣ ੇ(ਅਸਲ) ਸਰੂਪ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।
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39378 918 jIA jMq siB 
Kylu qyrw ikAw ko 
AwiK vKwxey]

vKwx-ey Jeea Janth Sabh 

Khael Thaeraa 

Kiaa Ko Aakh 

Vakhaaneae ||

All living beings and 

creatures are Your 

play; how can anyone 

describe You?

ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੀਵ (ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਆਖ ਕੇ ਜਬਆਨ ਕਰੇ ਭੀ ਜਕਸ 

ਤਰਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਤਾਂ) 
ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ ਇਕ 

ਖੇਲ ਹੈ।

39379 918 AwKih q vyKih 
sBu qUhY ijin 
jgqu aupwieAw]

j`gqu Aakhehi Th 

Vaekhehi Sabh 

Thoohai Jin Jagath 

Oupaaeiaa ||

You speak, and You 

gaze upon all; You 

created the Universe.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ (ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ) ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ 

ਸੂੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

39380 918 khY nwnku qU 
sdw AgMmu hY  
qyrw AMqu n 
pwieAw]12]

Kehai Naanak 

Thoo Sadhaa 

Aganm Hai 

Thaeraa Anth N 

Paaeiaa ||12||

Says Nanak, You are 

forever inaccessible; 

Your limits cannot be 

found. ||12||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਇਉਂ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ-) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, (ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੇ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਦੇ) ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਾ ॥੧੨॥

39381 918 suir nr muin jn  
AMimRqu Kojdy su 
AMimRqu gur qy 
pwieAw]

Sur Nar Mun Jan 

Anmrith 

Khojadhae S 

Anmrith Gur Thae 

Paaeiaa ||

The angelic beings and 

the silent sages search 

for the Ambrosial 

Nectar; this Amrit is 

obtained from the 

Guru.

(ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਇਕ ਐਸਾ) 
ਅੂੰ ਜਮਿਤ (ਹੈ ਜਿਸ) ਨੂੂੰ  ਦੇਵਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ, (ਪਰ) ਇਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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39382 918 pwieAw AMimRqu  
guir ikRpw kInI  
scw min 
vswieAw]

Paaeiaa Anmrith 

Gur Kirapaa 

Keenee Sachaa 

Man Vasaaeiaa ||

This Amrit is obtained, 

when the Guru grants 

His Grace; He 

enshrines the True 

Lord within the mind.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੇ (ਇਹ) 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਜਲਆ।

39383 918 jIA jMq siB 
quDu aupwey ieik 
vyiK prsix 
AwieAw]

Jeea Janth Sabh 

Thudhh Oupaaeae 

Eik Vaekh Parasan 

Aaeiaa ||

All living beings and 

creatures were 

created by You; only 

some come to see the 

Guru, and seek His 

blessing.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਤੂੂੰ  ਹੀ ਇਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਿੇਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਪਿੇਰਨਾ 
ਨਾਲ ਹੀ) ਕਈ ਿੀਵ (ਗੁਰੂ ਦਾ) 
ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ) 

ਚਰਨ ਛੁਹਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,

39384 918 lbu loBu AhMkwru 
cUkw siqgurU 
Blw BwieAw]

Lab Lobh 

Ahankaar Chookaa 

Sathiguroo Bhalaa 

Bhaaeiaa ||

Their greed, avarice 

and egotism are 

dispelled, and the 

True Guru seems 

sweet.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਲੱਬ 

ਲੋਭ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

39385 918 khY nwnku ijs 
no Awip quTw  
iqin AMimRqu gur 
qy pwieAw]13]

Kehai Naanak Jis 

No Aap Thuthaa 

Thin Anmrith Gur 

Thae Paaeiaa 

||13||

Says Nanak, those 

with whom the Lord is 

pleased, obtain the 

Amrit, through the 

Guru. ||13||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ-ਰੂਪ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧੩॥
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39386 918 Bgqw kI cwl 
inrwlI]

Bhagathaa Kee 

Chaal Niraalee ||

The lifestyle of the 

devotees is unique 

and distinct.

(ਿੇਹੜੇ ਸੁਭਾਗ ਬੂੰ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹੀ 
ਭਗਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ) ਭਗਤਾਂ 
ਦੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਤੀ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਦਾ) ਵੱਖਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ,

39387 918 cwlw inrwlI 
Bgqwh kyrI  
ibKm mwrig 
clxw]

Chaalaa Niraalee 

Bhagathaah 

Kaeree Bikham 

Maarag Chalanaa 

||

The devotees' lifestyle 

is unique and distinct; 

they follow the most 

difficult path.

(ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾਂ) 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਤੀ 
(ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਵੱਖਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਉਹ (ਬੜੇ) ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

39388 918 lbu loBu AhMkwru 
qij iqRsnw bhuqu  
nwhI bolxw]

Lab Lobh 

Ahankaar Thaj 

Thrisanaa Bahuth 

Naahee Bolanaa ||

They renounce greed, 

avarice, egotism and 

desire; they do not 

talk too much.

ਉਹ ਲੱਬ ਲੋਭ ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਤਆਗਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ 

(ਭਾਵ, ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਜਿਰਦੇ)।

39389 918 KMinAhu iqKI  
vwlhu inkI eyqu 
mwrig jwxw]

Khanniahu 

Thikhee Vaalahu 

Nikee Eaeth 

Maarag Jaanaa ||

The path they take is 

sharper than a two-

edged sword, and 

finer than a hair.

ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਨਾ (ਬੜੀ 
ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ 

ਰਸਤਾ) ਖੂੰ ਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ 
ਜਤਿੱ ਖਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲਾ 
ਹੈ (ਇਸ ਉਤੋਂ ਜਡੱਗਣ ਦੀ ਭੀ 
ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲੀ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਦੀ 
ਅਡੋਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ)।
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39390 919 gur prswdI 
ijnI Awpu 
qijAw hir 
vwsnw smwxI]

Gur Parasaadhee 

Jinee Aap Thajiaa 

Har Vaasanaa 

Samaanee ||

By Guru's Grace, they 

shed their selfishness 

and conceit; their 

hopes are merged in 

the Lord.

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਮਾਇਕ) 

ਵਾਸਨਾ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

39391 919 khY nwnku cwl 
Bgqw jughu jugu 
inrwlI]14]

ju`ghu ju`gu Kehai Naanak 

Chaal Bhagathaa 

Jugahu Jug 

Niraalee ||14||

Says Nanak, the 

lifestyle of the 

devotees, in each and 

every age, is unique 

and distinct. ||14||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ 

ਵਾਲੇ) ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਤੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ (ਦੁਨੀਆ 

ਨਾਲੋਂ) ਵੱਖਰੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 

॥੧੪॥
39392 919 ijau qU clwieih  

iqv clh 
suAwmI horu ikAw 
jwxw gux qyry]

c`lh[clwie-ih Jio Thoo 

Chalaaeihi Thiv 

Chaleh Suaamee 

Hor Kiaa Jaanaa 

Gun Thaerae ||

As You make me walk, 

so do I walk, O my 

Lord and Master; what 

else do I know of Your 

Glorious Virtues?

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  (ਸਾਨੂੂੰ  
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ-ਸੜਕ ਉਤੇ) 

ਤੋਰਦਾ ਹੈਂ, ਜਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ 

ਹਾਂ (ਬੱਸ! ਮੈਨੂੂੰ  ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੂਝ 

ਪਈ ਹੈ), ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੋਰ 

ਭੇਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ।

39393 919 ijv qU clwieih  
iqvY clh ijnw 
mwrig pwvhy]

Jiv Thoo 

Chalaaeihi Thivai 

Chaleh Jinaa 

Maarag Paavehae 

||

As You cause them to 

walk, they walk - You 

have placed them on 

the Path.

(ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਜਝਆ ਹਾਂ ਜਕ) 

ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਤੋਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਸੇ ਰਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਦੇ) ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਤੋਰਦਾ ਹੈਂ,
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39394 919 kir ikrpw ijn 
nwim lwieih is 
hir hir sdw 
iDAwvhy]

lw-ieih, iDAwv-hy Kar Kirapaa Jin 

Naam Laaeihi S 

Har Har Sadhaa 

Dhhiaavehae ||

In Your Mercy, You 

attach them to the 

Naam; they meditate 

forever on the Lord, 

Har, Har.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ 

ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ।

39395 919 ijs no kQw 
suxwieih AwpxI  
is gur duAwrY 
suKu pwvhy]

suxw-ieih[pwv-hy Jis No Kathhaa 

Sunaaeihi 

Aapanee S 

Guradhuaarai 

Sukh Paavehae ||

Those whom You 

cause to listen to Your 

sermon, find peace in 

the Gurdwara, the 

Guru's Gate.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ (ਸੁਣਨ ਵਲ 

ਪਿੇਰਦਾ ਹੈਂ), ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ (ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

39396 919 khY nwnku scy 
swihb ijau BwvY 
iqvY 
clwvhy]15]

clwv-hy Kehai Naanak 

Sachae Saahib Jio 

Bhaavai Thivai 

Chalaavehae 

||15||

Says Nanak, O my True 

Lord and Master, you 

make us walk 

according to Your Will. 

||15||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ! 

ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਤੂੂੰ  (ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈਂ 
॥੧੫॥

39397 919 eyhu soihlw sbdu 
suhwvw]

Eaehu Sohilaa 

Sabadh Suhaavaa 

||

This song of praise is 

the Shabad, the most 

beautiful Word of God.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ) ਇਹ ਸੋਹਣਾ 
ਸ਼ਬਦ (ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ,
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39398 919 sbdo suhwvw sdw 
soihlw siqgurU 
suxwieAw]

Sabadho Suhaavaa 

Sadhaa Sohilaa 

Sathiguroo 

Sunaaeiaa ||

This beauteous 

Shabad is the 

everlasting song of 

praise, spoken by the 

True Guru.

(ਯਕੀਨ ਿਾਣੋ ਜਕ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਿੇਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ 

ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

39399 919 eyhu iqn kY mMin 
visAw ijn Durhu 
iliKAw AwieAw]

Eaehu Thin Kai 

Mann Vasiaa Jin 

Dhhurahu Likhiaa 

Aaeiaa ||

This is enshrined in 

the minds of those 

who are so pre-

destined by the Lord.

ਪਰ ਇਹ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ 

ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ।

39400 919 ieik iPrih 
Gnyry krih glw  
glI iknY n 
pwieAw]

g`lW[g`lIN Eik Firehi 

Ghanaerae Karehi 

Galaa Galee Kinai 

N Paaeiaa ||

Some wander around, 

babbling on and on, 

but none obtain Him 

by babbling.

ਬਥੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਵੱਜਸਆ, ਪਰ ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ) 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਰੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ।
39401 919 khY nwnku sbdu 

soihlw siqgurU 
suxwieAw]16]

Kehai Naanak 

Sabadh Sohilaa 

Sathiguroo 

Sunaaeiaa ||16||

Says Nanak, the 

Shabad, this song of 

praise, has been 

spoken by the True 

Guru. ||16||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ-ਦਾਤਾ ਹੈ ॥੧੬॥
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39402 919 pivqu hoey sy jnw  
ijnI hir 
iDAwieAw]

Pavith Hoeae Sae 

Janaa Jinee Har 

Dhhiaaeiaa ||

Those humble beings 

who meditate on the 

Lord become pure.

(ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਦਕਾ) ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਐਸਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਜਕ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਰਸਾਂ 
ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਖੱਚ ਹੀ ਨਾਹ 

ਰਹੀ, ਤੇ) ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ।

39403 919 hir iDAwieAw 
pivqu hoey  
gurmuiK ijnI 
iDAwieAw]

Har Dhhiaaeiaa 

Pavith Hoeae 

Guramukh Jinee 

Dhhiaaeiaa ||

Meditating on the 

Lord, they become 

pure; as Gurmukh, 

they meditate on Him.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਉਹ ਸੱੁਧ ਆਚਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ।

39404 919 pivqu mwqw ipqw  
kutMb sihq isau  
pivqu sMgiq 
sbweIAw]

Pavith Maathaa 

Pithaa Kuttanb 

Sehith Sio Pavith 

Sangath 

Sabaaeeaa ||

They are pure, along 

with their mothers, 

fathers, family and 

friends; all their 

companions are pure 

as well.

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ) 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਪਤਾ 
ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਿੀਵ ਪਜਵਤਿ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਕੀਤੀ 
ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਗਏ।

39405 919 khdy pivqu suxdy 
pivqu sy pivqu  
ijnI mMin 
vswieAw]

Kehadhae Pavith 

Sunadhae Pavith 

Sae Pavith Jinee 

Mann Vasaaeiaa ||

Pure are those who 

speak, and pure are 

those who listen; 

those who enshrine it 

within their minds are 

pure.

ਹਰੀ-ਨਾਮ (ਇਕ ਐਸਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਿਪਣ 

ਵਾਲੇ ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 

ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਿੇਹੜੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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39406 919 khY nwnku sy 
pivqu ijnI 
gurmuiK hir hir 
iDAwieAw]17]

Kehai Naanak Sae 

Pavith Jinee 

Guramukh Har Har 

Dhhiaaeiaa ||17||

Says Nanak, pure and 

holy are those who, as 

Gurmukh, meditate on 

the Lord, Har, Har. 

||17||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ 

ਉਹ ਸੱੁਧ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ ॥੧੭॥

39407 919 krmI shju n 
aUpjY ivxu shjY  
shsw n jwie]

Karamee Sehaj N 

Oopajai Vin 

Sehajai Sehasaa N 

Jaae ||

By religious rituals, 

intuitive poise is not 

found; without 

intuitive poise, 

skepticism does not 

depart.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਜਰਹਾਂ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ ਤੌਖ਼ਲਾ-
ਸਜਹਮ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਇਹ) ਤੌਖ਼ਲਾ-ਸਜਹਮ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, (ਤੇ,) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਜਮਕ 

ਿਾਪਦੇ ਕਰਮ ਕੀਜਤਆਂ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

39408 919 nh jwie shsw  
ikqY sMjim rhy 
krm kmwey]

Neh Jaae Sehasaa 

Kithai Sanjam 

Rehae Karam 

Kamaaeae ||

Skepticism does not 

depart by contrived 

actions; everybody is 

tired of performing 

these rituals.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ (ਅਿੇਹੇ) ਕਰਮ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, 

ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਤੌਖ਼ਲਾ-ਸਜਹਮ 

ਅਿੇਹੇ ਜਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ।

39409 919 shsY jIau mlIxu 
hY ikqu sMjim 
Doqw jwey]

Sehasai Jeeo 

Maleen Hai Kith 

Sanjam Dhhothaa 

Jaaeae ||

The soul is polluted by 

skepticism; how can it 

be cleansed?

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ) ਮਨ ਸਜਹਮ 

ਜਵਚ (ਹੈ ਉਤਨਾ ਜਚਰ) ਮੈਲਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਮੈਲ 

ਜਕਸੇ (ਬਾਹਰਲੀ) ਿੁਗਤੀ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਧੁਪਦੀ।
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39410 919 mMnu Dovhu sbid 
lwghu hir isau 
rhhu icqu lwie]

Mann Dhhovahu 

Sabadh Laagahu 

Har Sio Rehahu 

Chith Laae ||

Wash your mind by 

attaching it to the 

Shabad, and keep your 

consciousness focused 

on the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜੋ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖੋ, (ਿੇ) ਮਨ 

(ਧੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਧੋਵੋ।

39411 919 khY nwnku gur 
prswdI shju 
aupjY ieh shsw 
iev jwie]18]

Kehai Naanak Gur 

Parasaadhee Sehaj 

Oupajai Eihu 

Sehasaa Eiv Jaae 

||18||

Says Nanak, by Guru's 

Grace, intuitive poise 

is produced, and this 

skepticism is dispelled. 

||18||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨ ਦਾ 
ਤੌਖ਼ਲਾ-ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੮॥

39412 919 jIAhu mYly  
bwhrhu inrml]

Jeeahu Mailae 

Baaharahu 

Niramal ||

Inwardly polluted, and 

outwardly pure.

(ਜਨਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਜਮਕ ਜਦੱਸਦੇ 

ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ) ਮੈਲੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਸਰਫ਼ ਵੇਖਣ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪਜਵਤਿ ਿਾਪਦੇ ਹਨ।

39413 919 bwhrhu inrml  
jIAhu q mYly  
iqnI jnmu jUAY 
hwirAw]

Baaharahu 

Niramal Jeeahu Th 

Mailae Thinee 

Janam Jooai 

Haariaa ||

Those who are 

outwardly pure and 

yet polluted within, 

lose their lives in the 

gamble.

ਤੇ, ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਜਵਤਿ 
ਜਦੱਸਣ, ਉਂਞ ਮਨੋਂ  ਜਵਕਾਰੀ 
ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਇਉਂ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਜਲਆ 

ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਿੁਆਰੀਆ 

ਿੂਏ ਜਵਚ ਧਨ ਹਾਰ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ।
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39414 919 eyh iqsnw vfw 
rogu lgw mrxu 
mnhu ivswirAw]

Eaeh Thisanaa 

Vaddaa Rog Lagaa 

Maran Manahu 

Visaariaa ||

They contract this 

terrible disease of 

desire, and in their 

minds, they forget 

about dying.

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਦਰੋ-ਅੂੰਦਰ) 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਰਾ 
ਰੋਗ ਖਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਵਚ) ਮੌਤ ਨੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

39415 919 vydw mih nwmu 
auqmu so suxih 
nwhI iPrih ijau 
byqwilAw]

Vaedhaa Mehi 

Naam Outham So 

Sunehi Naahee 

Firehi Jio 

Baethaaliaa ||

In the Vedas, the 

ultimate objective is 

the Naam, the Name 

of the Lord; but they 

do not hear this, and 

they wander around 

like demons.

(ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ 

ਧਾਰਜਮਕ ਜਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਜਮਕ 

ਜਦੱਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਵਚੋਂ ਹਵਾਲੇ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਵਚ ਿੋ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦਾ ਉੱਤਮ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਵਲ ਉਹ 

ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਭੂਤਾਂ 
ਵਾਂਗ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਵਚਰਦੇ 

ਹਨ (ਿੀਵਨ-ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

39416 919 khY nwnku ijn 
scu qijAw kUVy 
lwgy iqnI jnmu 
jUAY 
hwirAw]19]

Kehai Naanak Jin 

Sach Thajiaa 

Koorrae Laagae 

Thinee Janam 

Jooai Haariaa 

||19||

Says Nanak, those who 

forsake Truth and cling 

to falsehood, lose 

their lives in the 

gamble. ||19||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (-

ਜਸਮਰਨ) ਛੱਜਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਤੇ ਿੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ 
ਿੀਵਨ-ਖੇਡ ਿੂਏ ਜਵਚ ਹਾਰ 

ਲਈ ਸਮਝੋ ॥੧੯॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8019 Published: March 06/ 2014



39417 919 jIAhu inrml  
bwhrhu inrml]

jI-Ahu[bwh-rhu Jeeahu Niramal 

Baaharahu 

Niramal ||

Inwardly pure, and 

outwardly pure.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਮਨੋਂ  ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

39418 919 bwhrhu q 
inrml jIAhu 
inrml siqgur 
qy krxI kmwxI]

Baaharahu Th 

Niramal Jeeahu 

Niramal Sathigur 

Thae Karanee 

Kamaanee ||

Those who are 

outwardly pure and 

also pure within, 

through the Guru, 

perform good deeds.

ਿ ੋਬੂੰ ਦੇ (ਆਚਰਨ-ਉਸਾਰੀ ਦੀ) 
ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 

ਦੀ ਜਹਦਾਇਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੋਂ  ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਗਤ 

ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਭੀ ਸੁਚੱਿਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ), ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀ 
ਪਜਵਤਿ ਤੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਭੀ ਸੱੁਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

39419 919 kUV kI soie  
phucY nwhI mnsw 
sic smwxI]

Koorr Kee Soe 

Pahuchai Naahee 

Manasaa Sach 

Samaanee ||

Not even an iota of 

falsehood touches 

them; their hopes are 

absorbed in the Truth.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਇਕ 

ਿੁਰਨਾ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਹੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਤਨਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚਦੀ।
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39420 919 jnmu rqnu ijnI 
KitAw Bly sy 
vxjwry]

Janam Rathan 

Jinee Khattiaa 

Bhalae Sae 

Vanajaarae ||

Those who earn the 

jewel of this human 

life, are the most 

excellent of merchants.

(ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਵੱਖਰ ਜਵਹਾਝਣ 

ਆਏ ਹਨ) ਉਹੀ ਿੀਵ-ਵਪਾਰੀ 
ਚੂੰ ਗੇ ਕਹੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਨਾਮ-ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ) ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਸਿਲਾ ਕਰ 

ਜਲਆ।
39421 919 khY nwnku ijn 

mMnu inrmlu sdw 
rhih gur 
nwly]20]

mMnu:it`pI AONkV bolou[ 
rh-ih

Kehai Naanak Jin 

Mann Niramal 

Sadhaa Rehehi 

Gur Naalae ||20||

Says Nanak, those 

whose minds are pure, 

abide with the Guru 

forever. ||20||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ (ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ) ਸਦਾ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨੦॥
39422 919 jy ko isKu gurU 

syqI snmuKu hovY]

Jae Ko Sikh Guroo 

Saethee 

Sanamukh Hovai 

||

If a Sikh turns to the 

Guru with sincere 

faith, as sunmukh

ਿ ੇਕੋਈ ਜਸੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

39423 919 hovY q snmuKu 
isKu koeI jIAhu 
rhY gur nwly]

Hovai Th 

Sanamukh Sikh 

Koee Jeeahu Rehai 

Gur Naalae ||

If a Sikh turns to the 

Guru with sincere 

faith, as sunmukh, his 

soul abides with the 

Guru.

ਿ ੋਜਸੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜਕਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ 
ਨੀਵੀਆਂ ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, 

(ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਉਹ ਸੱਚੇ ਜਦਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ।
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39424 919 gur ky crn  
ihrdY iDAwey  
AMqr AwqmY 
smwly]

Gur Kae Charan 

Hiradhai 

Dhhiaaeae Anthar 

Aathamai 

Samaalae ||

Within his heart, he 

meditates on the lotus 

feet of the Guru; deep 

within his soul, he 

contemplates Him.

ਜਸੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੂੰਭਾਲ ਰੱਖੇ।

39425 919 Awpu Cif sdw 
rhY prxY gur 
ibnu Avru n 
jwxY koey]

Aap Shhadd 

Sadhaa Rehai 

Paranai Gur Bin 

Avar N Jaanai 

Koeae ||

Renouncing 

selfishness and 

conceit, he remains 

always on the side of 

the Guru; he does not 

know anyone except 

the Guru.

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਆਸਰੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ, ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦਾ ਵਸੀਲਾ) ਨਾ ਸਮਝੇ।

39426 920 khY nwnku suxhu 
sMqhu so isKu 
snmuKu hoey]21]

Kehai Naanak 

Sunahu Santhahu 

So Sikh Sanamukh 

Hoeae ||21||

Says Nanak, listen, O 

Saints: such a Sikh 

turns toward the Guru 

with sincere faith, and 

becomes sunmukh. 

||21||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! ਸੁਣੋ ਉਹ ਜਸੱਖ (ਹੀ) ਜਖੜੇ-

ਮੱਥੇ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਹੀ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਖੇੜਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੨੧॥
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39427 920 jy ko gur qy vymuKu 
hovY ibnu siqgur 
mukiq n pwvY]

Jae Ko Gur Thae 

Vaemukh Hovai 

Bin Sathigur 

Mukath N Paavai 

||

One who turns away 

from the Guru, and 

becomes baymukh - 

without the True 

Guru, he shall not find 

liberation.

(ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਸਜਹਮ ਹੈ ਉਥੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਪਲਹਰ 

ਸਕਦਾ, ਪਰ) ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਮੋੜ ਲਏ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਸੀਬ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।

39428 920 pwvY mukiq n hor 
QY koeI puChu 
ibbykIAw jwey]

Paavai Mukath N 

Hor Thhai Koee 

Pushhahu 

Bibaekeeaa Jaaeae 

||

He shall not find 

liberation anywhere 

else either; go and ask 

the wise ones about 

this.

ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਕਸੇ ਜਵਚਾਰਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 
ਿਾ ਕੇ ਪੱੁਛ ਲਵੋ (ਤੇ ਤਸੱਲੀ 
ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ 

ਜਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।

39429 920 Anyk jUnI Brim 
AwvY ivxu 
siqgur mukiq n 
pwey]

Anaek Joonee 

Bharam Aavai Vin 

Sathigur Mukath N 

Paaeae ||

He shall wander 

through countless 

incarnations; without 

the True Guru, he shall 

not find liberation.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਮਨੱੁਖ) ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨੀਆਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।

39430 920 iPir mukiq pwey  
lwig crxI  
siqgurU sbdu 
suxwey]

Fir Mukath Paaeae 

Laag Charanee 

Sathiguroo Sabadh 

Sunaaeae ||

But liberation is 

attained, when one is 

attached to the feet of 

the True Guru, 

chanting the Word of 

the Shabad.

ਆਖ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ 

ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 

ਗੁਰੂ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਮਾਰਗ ਦਾ) 
ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ।
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39431 920 khY nwnku  
vIcwir dyKhu  
ivxu siqgur 
mukiq n 
pwey]22]

Kehai Naanak 

Veechaar 

Dhaekhahu Vin 

Sathigur Mukath N 

Paaeae ||22||

Says Nanak, 

contemplate this and 

see, that without the 

True Guru, there is no 

liberation. ||22||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਵਚਾਰ 

ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ, (ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਤੀ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ) ॥੨੨॥

39432 920 Awvhu isK  
siqgurU ky 
ipAwirho gwvhu 
scI bwxI]

Aavahu Sikh 

Sathiguroo Kae 

Piaariho Gaavahu 

Sachee Baanee ||

Come, O beloved Sikhs 

of the True Guru, and 

sing the True Word of 

His Bani.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਜਸੱਖੋ! 

ਆਵ,ੋ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਿੋੜਨ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ (ਰਲ ਕੇ) ਗਾਵੋ।

39433 920 bwxI q gwvhu 
gurU kyrI bwxIAw 
isir bwxI]

Baanee Th 

Gaavahu Guroo 

Kaeree Baaneeaa 

Sir Baanee ||

Sing the Guru's Bani, 

the supreme Word of 

Words.

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੋ, 
ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ 

ਨਾਲੋਂ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹੈ।

39434 920 ijn kau ndir 
krmu hovY ihrdY 
iqnw smwxI]

Jin Ko Nadhar 

Karam Hovai 

Hiradhai Thinaa 

Samaanee ||

Those who are blessed 

by the Lord's Glance of 

Grace - their hearts 

are imbued with this 

Bani.

ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਕਦੀ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਹੋਵੇ।
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39435 920 pIvhu AMimRqu  
sdw rhhu hir 
rMig jiphu 
swirgpwxI]

rh-hu[swirg-pwxI Peevahu Anmrith 

Sadhaa Rehahu 

Har Rang Japihu 

Saarigapaanee ||

Drink in this Ambrosial 

Nectar, and remain in 

the Lord's Love 

forever; meditate on 

the Lord, the Sustainer 

of the world.

(ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰਜਸੱਖੋ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੋ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਿੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਹ (ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪੀਓ।
39436 920 khY nwnku sdw 

gwvhu eyh scI 
bwxI]23]

s`cI Kehai Naanak 

Sadhaa Gaavahu 

Eaeh Sachee 

Baanee ||23||

Says Nanak, sing this 

True Bani forever. 

||23||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਹੇ 

ਗੁਰਜਸੱਖੋ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ ਇਹ 

ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਗਾਵੋ (ਇਸੇ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ) ॥੨੩॥
39437 920 siqgurU ibnw hor 

kcI hY bwxI]
k`cI Sathiguroo Binaa 

Hor Kachee Hai 

Baanee ||

Without the True 

Guru, other songs are 

false.

ਗੁਰ-ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਾਣੀ 
(ਮਾਇਆ) ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਜਥੜਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

39438 920 bwxI q kcI  
siqgurU bwJhu  
hor kcI bwxI]

Baanee Th Kachee 

Sathiguroo 

Baajhahu Hor 

Kachee Baanee ||

The songs are false 

without the True 

Guru; all other songs 

are false.

ਗੁਰ-ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਾਣੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਜਟਕਾਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 
ਡੇਗਦੀ ਹੈ।
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39439 920 khdy kcy suxdy 
kcy kcˆØI AwiK 
vKwxI]

Kehadhae Kachae 

Sunadhae Kachae 

Kachanaee Aakh 

Vakhaanee ||

The speakers are false, 

and the listeners are 

false; those who speak 

and recite are false.

ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰ-

ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਿਾਣ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ 

ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਸੁਣਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਮਨ ਭੀ 
ਜਥੜਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਿੋ 
ਅਿੇਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ 

ਜਵਆਜਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਭੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
39440 920 hir hir inq 

krih rsnw  
kihAw kCU n 
jwxI]

Har Har Nith 

Karehi Rasanaa 

Kehiaa Kashhoo N 

Jaanee ||

They may continually 

chant, 'Har, Har' with 

their tongues, but 

they do not know 

what they are saying.

ਿ ੇਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਿੀਭ-ਨਾਲ ਹਰੀ-
ਨਾਮ ਭੀ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਭੀ ਿੋ ਕੁਝ 

ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ,

39441 920 icqu ijn kw  
ihir lieAw 
mwieAw bolin 
pey rvwxI]

(rvwxI) ibArQ, kUV Chith Jin Kaa Hir 

Laeiaa Maaeiaa 

Bolan Peae 

Ravaanee ||

Their consciousness is 

lured by Maya; they 

are just reciting 

mechanically.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਿੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ 

ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ 

ਹਨ।

39442 920 khY nwnku  
siqgurU bwJhu  
hor kcI 
bwxI]24]

Kehai Naanak 

Sathiguroo 

Baajhahu Hor 

Kachee Baanee 

||24||

Says Nanak, without 

the True Guru, other 

songs are false. ||24||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰ-

ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਾਣੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ 

ਜਟਕਾਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਦੀ ਹੈ 

॥੨੪॥
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39443 920 gur kw sbdu  
rqMnu hY hIry ijqu 
jVwau]

qMnu:it`pI AONkV bol r Gur Kaa Sabadh 

Rathann Hai 

Heerae Jith 

Jarraao ||

The Word of the 

Guru's Shabad is a 

jewel, studded with 

diamonds.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਐਸੀ 
ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ 

ਹਨ।
39444 920 sbdu rqnu ijqu 

mMnu lwgw eyhu 
hoAw smwau]

Sabadh Rathan 

Jith Mann Laagaa 

Eaehu Hoaa 

Samaao ||

The mind which is 

attached to this jewel, 

merges into the 

Shabad.

ਸ਼ਬਦ, ਮਾਨੋ, (ਐਸਾ) ਰਤਨ ਹੈ, 

ਜਕ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਮਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ) ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ) ਇਕ 

ਅਸਚਰਿ ਲੀਨਤਾ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

39445 920 sbd syqI mnu 
imilAw scY 
lwieAw Bwau]

Sabadh Saethee 

Man Miliaa Sachai 

Laaeiaa Bhaao ||

One whose mind is 

attuned to the 

Shabad, enshrines love 

for the True Lord.

ਿ ੇਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਮਨ ਿੁੜ ਿਾਏ, ਤਾਂ (ਇਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ (ਉਸ 

ਦਾ) ਪਿੇਮ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
39446 920 Awpy hIrw rqnu 

Awpy ijs no dyie 
buJwie]

bu`Jwie Aapae Heeraa 

Rathan Aapae Jis 

No Dhaee Bujhaae 

||

He Himself is the 

diamond, and He 

Himself is the jewel; 

one who is blessed, 

understands its value.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਹੀਰਾ-ਨਾਮ ਹੀ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਰਤਨ-

ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
(ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਇਹ) ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
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39447 920 khY nwnku sbdu 
rqnu hY hIrw 
ijqu jVwau]25]

Kehai Naanak 

Sabadh Rathan Hai 

Heeraa Jith 

Jarraao ||25||

Says Nanak, the 

Shabad is a jewel, 

studded with 

diamonds. ||25||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ, ਮਾਨੋ, ਇਕ ਰਤਨ ਹੈ 

ਜਿਸ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ 

ਹੀਰਾ ਿਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੨੫॥

39448 920 isv skiq Awip 
aupwie kY krqw  
Awpy hukmu 
vrqwey]

Siv Sakath Aap 

Oupaae Kai 

Karathaa Aapae 

Hukam 

Varathaaeae ||

He Himself created 

Shiva and Shakti, mind 

and matter; the 

Creator subjects them 

to His Command.

ਿੀਵਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਇਹ) ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ 

ਜਪਆ ਰਹੇ)।

39449 920 hukmu vrqwey 
Awip vyKY  
gurmuiK iksY 
buJwey]

bu`Jwie Hukam 

Varathaaeae Aap 

Vaekhai 

Guramukh Kisai 

Bujhaaeae ||

Enforcing His Order, 

He Himself sees all. 

How rare are those 

who, as Gurmukh, 

come to know Him.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 

ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹ 

ਖੇਡ ਵੇਖਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ 
ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉਤੇ 

ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ), ਜਕਸੇ ਜਕਸੇ 

ਜਵਰਲੇ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਇਸ 

ਖੇਡ ਦੀ) ਸੂਝ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

39450 920 qoVy bMDn hovY 
mukqu sbdu mMin 
vswey]

mMin:it`pI bol Thorrae Bandhhan 

Hovai Mukath 

Sabadh Mann 

Vasaaeae ||

They break their 

bonds, and attain 

liberation; they 

enshrine the Shabad 

within their minds.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ) ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ 

ਤੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੂੰਦਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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39451 920 gurmuiK ijs no 
Awip kry su hovY  
eyks isau ilv 
lwey]

Guramukh Jis No 

Aap Karae S Hovai 

Eaekas Sio Liv 

Laaeae ||

Those whom the Lord 

Himself makes 

Gurmukh, lovingly 

focus their 

consciousness on the 

One Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਨ 

ਿੋਗਾ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ)।

39452 920 khY nwnku Awip 
krqw Awpy hukmu 
buJwey]26]

Kehai Naanak Aap 

Karathaa Aapae 

Hukam Bujhaaeae 

||26||

Says Nanak, He 

Himself is the Creator; 

He Himself reveals the 

Hukam of His 

Command. ||26||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ) ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਹੀ) ਹੁਕਮ (ਿਗਤ ਜਵਚ ਵਰਤ 

ਜਰਹਾ) ਹੈ ॥੨੬॥
39453 920 isimRiq swsqR  

puMn pwp bIcwrdy  
qqY swr n jwxI]

ism-i Riq:m mukqw bolo, 
A`Dy rwry R ishwrI lw 
ky,polw bolo, ishwrI q`qy 
nMU BI lwau

Simrith Saasathr 

Punn Paap 

Beechaaradhae 

Thathai Saar N 

Jaanee ||

The Simritees and the 

Shaastras discriminate 

between good and 

evil, but they do not 

know the true essence 

of reality.

ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿ ਆਜਦਕ 

ਪੜਹਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰ ਜਡਤ ਜਸਰਫ਼ 

ਇਹੀ ਜਵਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ 

(ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਪਾਪ ਕੀਹ ਹੈ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨ ਕੀਹ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ 
ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
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39454 920 qqY swr n jwxI 
gurU bwJhu qqY 
swr n jwxI]

Thathai Saar N 

Jaanee Guroo 

Baajhahu Thathai 

Saar N Jaanee ||

They do not know the 

true essence of reality 

without the Guru; 

they do not know the 

true essence of reality.

(ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਿਾਣੋ ਜਕ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ 
ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

39455 920 iqhI guxI sMswru  
BRim suqw suiqAw 
rYix ivhwxI]

Thihee Gunee 

Sansaar Bhram 

Suthaa Suthiaa 

Rain Vihaanee ||

The world is asleep in 

the three modes and 

doubt; it passes the 

night of its life 

sleeping.

ਿਗਤ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ 

ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਸੱੁਜਤਆਂ ਦੀ ਹੀ 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜਵਚਾਰਾਂ ਇਸ ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ ਿਗਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ)।

39456 920 gur ikrpw qy sy 
jn jwgy ijnw 
hir min visAw  
bolih AMimRq 
bwxI]

Gur Kirapaa Thae 

Sae Jan Jaagae 

Jinaa Har Man 

Vasiaa Bolehi 

Anmrith Baanee ||

Those humble beings 

remain awake and 

aware, within whose 

minds, by Guru's 

Grace, the Lord 

abides; they chant the 

Ambrosial Word of the 

Guru's Bani.

(ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਜਸਰਫ਼) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਿਾਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ।
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39457 920 khY nwnku so qqu 
pwey ijs no 
Anidnu hir 
ilv lwgY jwgq 
rYix 
ivhwxI]27]

q`qu Kehai Naanak So 

Thath Paaeae Jis 

No Anadhin Har 

Liv Laagai Jaagath 

Rain Vihaanee 

||27||

Says Nanak, they 

alone obtain the 

essence of reality, who 

night and day remain 

lovingly absorbed in 

the Lord; they pass the 

night of their life 

awake and aware. 

||27||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਿ ੋਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਦੀ ਲਗਨ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚੋਂ) ਿਾਗਜਦਆਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 

॥੨੭॥

39458 920 mwqw ky audr 
mih pRiqpwl kry  
so ikau mnhu 
ivswrIAY]

aud-r Maathaa Kae 

Oudhar Mehi 

Prathipaal Karae 

So Kio Manahu 

Visaareeai ||

He nourished us in the 

mother's womb; why 

forget Him from the 

mind?

(ਿੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 
ਿ ੋਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ (ਭੀ) 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

39459 920 mnhu ikau 
ivswrIAY eyvfu 
dwqw ij Agin 
mih Awhwru 
phucwvey]

phucw-vey Manahu Kio 

Visaareeai 

Eaevadd Dhaathaa 

J Agan Mehi 

Aahaar 

Pahuchaaveae ||

Why forget from the 

mind such a Great 

Giver, who gave us 

sustenance in the fire 

of the womb?

ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਨੂੂੰ  ਮਨੋਂ  
ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਿੋ (ਮਾਂ 
ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ) ਅੱਗ ਜਵਚ (ਭੀ) 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ।
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39460 920 Es no ikhu poih  
n skI ijs nau 
AwpxI ilv 
lwvey]

lw-vey Ous No Kihu Pohi 

N Sakee Jis No 

Aapanee Liv 

Laaveae ||

Nothing can harm one, 

whom the Lord 

inspires to embrace 

His Love.

(ਇਹ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ ਿ ੋਆਨੂੰ ਦ ਤੋਂ 
ਵਾਂਜਿਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਉਸ 

ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  (ਮੋਹ ਆਜਦਕ) ਕੁਝ ਭੀ 
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

39461 921 AwpxI ilv Awpy 
lwey gurmuiK sdw 
smwlIAY]

Aapanee Liv 

Aapae Laaeae 

Guramukh Sadhaa 

Samaaleeai ||

He Himself is the love, 

and He Himself is the 

embrace; the 

Gurmukh 

contemplates Him 

forever.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿੀਤ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

39462 921 khY nwnku eyvfu 
dwqw so ikau 
mnhu 
ivswrIAY]28]

Kehai Naanak 

Eaevadd Dhaathaa 

So Kio Manahu 

Visaareeai ||28||

Says Nanak, why 

forget such a Great 

Giver from the mind? 

||28||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਿੇ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਤਾਂ) ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦਾ ॥੨੮॥

39463 921 jYsI Agin audr 
mih qYsI bwhir 
mwieAw]

bwh-ir Jaisee Agan 

Oudhar Mehi 

Thaisee Baahar 

Maaeiaa ||

As is the fire within 

the womb, so is Maya 

outside.

ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਅੱਗ ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ ਬਾਹਰ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ (ਦੁਖਦਾਈ) ਹੈ।
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39464 921 mwieAw Agin 
sB ieko jyhI  
krqY Kylu 
rcwieAw]

Maaeiaa Agan 

Sabh Eiko Jaehee 

Karathai Khael 

Rachaaeiaa ||

The fire of Maya is one 

and the same; the 

Creator has staged this 

play.

ਮਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ 

ਹੀ ਹਨ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਹੀ 
ਖੇਡ ਰਚ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

39465 921 jw iqsu Bwxw qw 
jMimAw prvwir 
Blw BwieAw]

Jaa This Bhaanaa 

Thaa Janmiaa 

Paravaar Bhalaa 

Bhaaeiaa ||

According to His Will, 

the child is born, and 

the family is very 

pleased.

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਪਰਵਾਰ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

39466 921 ilv CuVkI lgI 
iqRsnw mwieAw  
Amru vrqwieAw]

Liv Shhurrakee 

Lagee Thrisanaa 

Maaeiaa Amar 

Varathaaeiaa ||

Love for the Lord 

wears off, and the 

child becomes 

attached to desires; 

the script of Maya 

runs its course.

(ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਿੀਵ ਉਸ ਨਵੇਂ 
ਿੂੰ ਮੇ ਬਾਲ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਇਸ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿਸ 

ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ) 
ਪਿੀਤ ਦੀ ਤਾਰ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਆ 

ਚੂੰਬੜਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ (ਉਸ 

ਉਤੇ) ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

39467 921 eyh mwieAw ijqu 
hir ivsrY mohu 
aupjY Bwau dUjw 
lwieAw]

Eaeh Maaeiaa Jith 

Har Visarai Mohu 

Oupajai Bhaao 

Dhoojaa Laaeiaa ||

This is Maya, by which 

the Lord is forgotten; 

emotional attachment 

and love of duality 

well up.

ਮਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ ਜਕ ਇਸ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਜਪਆਰ ਉਪਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਰ ਅਿੇਹੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਕਥੋਂ ਜਮਲੇ?)
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39468 921 khY nwnku gur 
prswdI ijnw 
ilv lwgI iqnI 
ivcy mwieAw 
pwieAw]29]

Kehai Naanak Gur 

Parasaadhee Jinaa 

Liv Laagee Thinee 

Vichae Maaeiaa 

Paaeiaa ||29||

Says Nanak, by Guru's 

Grace, those who 

enshrine love for the 

Lord find Him, in the 

midst of Maya. ||29||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਦੀ ਪਿੀਤ ਦੀ ਡੋਰ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਵਰਤਜਦਆਂ 

ਹੀ (ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ) ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨੯॥

39469 921 hir Awip 
Amulku hY muil  
n pwieAw jwie]

m`uil Har Aap Amulak 

Hai Mul N Paaeiaa 

Jaae ||

The Lord Himself is 

priceless; His worth 

cannot be estimated.

(ਿਦ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਮਾਜਣਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਪਰ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਧਨ ਆਜਦਕ) ਜਕਸੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

39470 921 muil n pwieAw 
jwie iksY ivthu  
rhy lok 
ivllwie]

Mul N Paaeiaa 

Jaae Kisai Vittahu 

Rehae Lok Vilalaae 

||

His worth cannot be 

estimated, even 

though people have 

grown weary of trying.

ਿੀਵ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ, 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  (ਧਨ ਆਜਦਕ) ਕੀਮਤ 

ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਜਲਆ।
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39471 921 AYsw siqguru jy 
imlY iqs no isru 
saupIAY ivchu 
Awpu jwie]

Aisaa Sathigur Jae 

Milai This No Sir 

Soupeeai Vichahu 

Aap Jaae ||

If you meet such a 

True Guru, offer your 

head to Him; your 

selfishness and conceit 

will be eradicated 

from within.

(ਹਾਂ,) ਿੇ ਅਿੇਹਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪਏ (ਜਿਸ ਦੇ ਜਮਜਲਆਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਨਕਲ 

ਿਾਏ) ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ),

39472 921 ijs dw jIau  
iqsu imil rhY  
hir vsY min 
Awie]

Jis Dhaa Jeeo This 

Mil Rehai Har 

Vasai Man Aae ||

Your soul belongs to 

Him; remain united 

with Him, and the Lord 

will come to dwell in 

your mind.

(ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਜਲਆਂ) 

ਿੀਵ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਹੇ ਉਹ ਹਰੀ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪਏ 

ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

39473 921 hir Awip 
Amulku hY Bwg 
iqnw ky nwnkw  
ijn hir plY 
pwie]30]

A-m`ulku[p`lY Har Aap Amulak 

Hai Bhaag Thinaa 

Kae Naanakaa Jin 

Har Palai Paae 

||30||

The Lord Himself is 

priceless; very 

fortunate are those, O 

Nanak, who attain to 

the Lord. ||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ (ਜਕਸੇ 

ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਪਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਲੜ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ) 

॥੩੦॥
39474 921 hir rwis myrI  

mnu vxjwrw]

Har Raas Maeree 

Man Vanajaaraa ||

The Lord is my capital; 

my mind is the 

merchant.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ 
ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
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39475 921 hir rwis myrI  
mnu vxjwrw  
siqgur qy rwis 
jwxI]

Har Raas Maeree 

Man Vanajaaraa 

Sathigur Thae 

Raas Jaanee ||

The Lord is my capital, 

and my mind is the 

merchant; through the 

True Guru, I know my 

capital.

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਆਈ ਹੈ ਜਕ (ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣ ਲਈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ 
ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ (ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ), 

ਮੇਰਾ ਮਨ (ਇਸ ਵਣਿ ਦਾ) 
ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।

39476 921 hir hir inq 
jiphu jIAhu  
lwhw Kithu 
idhwVI]

K`ithu Har Har Nith 

Japihu Jeeahu 

Laahaa Khattihu 

Dhihaarree ||

Meditate continually 

on the Lord, Har, Har, 

O my soul, and you 

shall collect your 

profits daily.

ਤੁਸੀ ਭੀ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਰ 

ਰੋਜ਼ (ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ) 
ਲਾਭ ਖੱਟੋ।

39477 921 eyhu Dnu iqnw 
imilAw ijn 
hir Awpy Bwxw]

Eaehu Dhhan 

Thinaa Miliaa Jin 

Har Aapae 

Bhaanaa ||

This wealth is 

obtained by those 

who are pleasing to 

the Lord's Will.

(ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦਾ, ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ) ਇਹ ਧਨ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦੇਣਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

39478 921 khY nwnku hir 
rwis myrI mnu 
hoAw 
vxjwrw]31]

Kehai Naanak Har 

Raas Maeree Man 

Hoaa Vanajaaraa 

||31||

Says Nanak, the Lord is 

my capital, and my 

mind is the merchant. 

||31||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ 
ਪੂੂੰ ਿੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ (ਹੁਣ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਦਾ ਹਾਂ) 
॥੩੧॥
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39479 921 ey rsnw qU An 
ris rwic rhI  
qyrI ipAws n 
jwie]

Eae Rasanaa Thoo 

An Ras Raach 

Rehee Thaeree 

Piaas N Jaae ||

O my tongue, you are 

engrossed in other 

tastes, but your thirsty 

desire is not quenched.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਿੀਭ! ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਂ, 
(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਤੇਰਾ ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ 
ਚਸਕਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

39480 921 ipAws n jwie 
horqu ikqY ijcru 
hir rsu plY n 
pwie]

Piaas N Jaae 

Horath Kithai 

Jichar Har Ras 

Palai N Paae ||

Your thirst shall not be 

quenched by any 

means, until you 

attain the subtle 

essence of the Lord.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਨਾ ਹੋਵੇ, (ਉਤਨਾ ਜਚਰ) ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ 
ਜਮਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

39481 921 hir rsu pwie 
plY pIAY hir 
rsu bhuiV n 
iqRsnw lwgY  
Awie]

Har Ras Paae Palai 

Peeai Har Ras 

Bahurr N 

Thrisanaa Laagai 

Aae ||

If you do obtain the 

subtle essence of the 

Lord, and drink in this 

essence of the Lord, 

you shall not be 

troubled by desire 

again.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲ ਿਾਏ, ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ 
ਪੋਹ ਸਕਦੀ।

39482 921 eyhu hir rsu  
krmI pweIAY  
siqguru imlY 
ijsu Awie]

Eaehu Har Ras 

Karamee Paaeeai 

Sathigur Milai Jis 

Aae ||

This subtle essence of 

the Lord is obtained 

by good karma, when 

one comes to meet 

with the True Guru.

ਪਰ ਇਹ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲੇ।
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39483 921 khY nwnku hoir 
An rs siB 
vIsry jw hir 
vsY min 
Awie]32]

Kehai Naanak Hor 

An Ras Sabh 

Veesarae Jaa Har 

Vasai Man Aae 

||32||

Says Nanak, all other 

tastes and essences 

are forgotten, when 

the Lord comes to 

dwell within the mind. 

||32||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿਦੋਂ 
ਹਰੀ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸ ਪਏ, ਤਦੋਂ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਚਸਕੇ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩੨॥

39484 921 ey srIrw myirAw  
hir qum mih 
joiq rKI qw qU  
jg mih 
AwieAw]

Eae Sareeraa 

Maeriaa Har Thum 

Mehi Joth Rakhee 

Thaa Thoo Jag 

Mehi Aaeiaa ||

O my body, the Lord 

infused His Light into 

you, and then you 

came into the world.

ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ! (ਤੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚੋਂ ਅਨੂੰ ਦ ਢੂੂੰ ਢਦਾ 
ਹੈਂ, ਪਰ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਿੋ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ) ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਇਆ ਹੀ ਤਦੋਂ, ਿਦੋਂ ਹਰੀ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤੀ।
39485 921 hir joiq rKI  

quDu ivic qw qU 
jg mih 
AwieAw]

Har Joth Rakhee 

Thudhh Vich Thaa 

Thoo Jag Mehi 

Aaeiaa ||

The Lord infused His 

Light into you, and 

then you came into 

the world.

(ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਾਣ ਜਕ) ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਰੱਖੀ, ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  
ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੂੰ ਜਮਆ।
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39486 921 hir Awpy mwqw  
Awpy ipqw ijin 
jIau aupwie  
jgqu idKwieAw]

Har Aapae 

Maathaa Aapae 

Pithaa Jin Jeeo 

Oupaae Jagath 

Dhikhaaeiaa ||

The Lord Himself is 

your mother, and He 

Himself is your father; 

He created the 

created beings, and 

revealed the world to 

them.

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵ ਪੈਦਾ 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਭੇਿਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ 

ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦਾ 
ਜਪਤਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਜਪਆਂ ਵਾਂਗ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਆਪ। ਪਰ ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚੋਂ 
ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚੋਂ ਆਨੂੰ ਦ 

ਭਾਲਦਾ ਹੈ)।

39487 921 gur prswdI 
buiJAw qw clqu 
hoAw clqu ndrI 
AwieAw]

bu`iJAw Gur Parasaadhee 

Bujhiaa Thaa 

Chalath Hoaa 

Chalath Nadharee 

Aaeiaa ||

By Guru's Grace, some 

understand, and then 

it's a show; it seems 

like just a show.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਜਗਆਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਇਹ 

ਿਗਤ ਤਾਂ ਇਕ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਿਗਤ 

(ਮਦਾਰੀ ਦਾ) ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ 
ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਇਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ)।
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39488 921 khY nwnku isRsit 
kw mUlu ricAw  
joiq rwKI qw qU 
jg mih 
AwieAw]33]

Kehai Naanak 

Srisatt Kaa Mool 

Rachiaa Joth 

Raakhee Thaa 

Thoo Jag Mehi 

Aaeiaa ||33||

Says Nanak, He laid 

the foundation of the 

Universe, and infused 

His Light, and then you 

came into the world. 

||33||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਸਰੀਰ! ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਨੇ ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੱੁਢ ਬੱਧਾ, ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਪਾਈ, 

ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ ਿਨਜਮਆ 

॥੩੩॥

39489 921 min cwau BieAw  
pRB Awgmu 
suixAw]

Man Chaao 

Bhaeiaa Prabh 

Aagam Suniaa ||

My mind has become 

joyful, hearing of 

God's coming.

ਆਪਣੀ ਜਹਰਦੇ-ਸੇਿ ਉਤੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਜਲਆ 

ਹੈ (ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

ਜਕ ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈ ਹੁਣ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।

39490 921 hir mMglu gwau 
sKI igRhu mMdru 
bixAw]

Har Mangal Gaao 

Sakhee Grihu 

Mandhar Baniaa ||

Sing the songs of joy 

to welcome the Lord, 

O my companions; my 

household has 

become the Lord's 

Mansion.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਮੇਰਾ ਇਹ 

ਜਹਰਦਾ-ਘਰ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ-ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ।

39491 921 hir gwau mMglu 
inq sKIey sogu 
dUKu n ivAwpey]

ivAw-pey Har Gaao Mangal 

Nith Sakheeeae 

Sog Dhookh N 

Viaapeae ||

Sing continually the 

songs of joy to 

welcome the Lord, O 

my companions, and 

sorrow and suffering 

will not afflict you.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੀ 
ਰਹੁ, (ਇਹ ਤਰਹਾਂ) ਕੋਈ ਜਫ਼ਕਰ 

ਕੋਈ ਦੱੁਖ (ਆਪਣਾ) ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ।
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39492 921 gur crn lwgy  
idn sBwgy  
Awpxw ipru 
jwpey]

j`w-pey Gur Charan Laagae 

Dhin Sabhaagae 

Aapanaa Pir 

Jaapeae ||

Blessed is that day, 

when I am attached to 

the Guru's feet and 

meditate on my 

Husband Lord.

ਉਹ ਜਦਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਿਦੋਂ (ਮੱਥਾ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਜਟਕੇ, ਜਪਆਰਾ 
ਪਤੀ-ਪਿਭੂ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

39493 921 Anhq bwxI gur 
sbid jwxI hir 
nwmu hir rsu 
Bogo]

Anehath Baanee 

Gur Sabadh 

Jaanee Har Naam 

Har Ras Bhogo ||

I have come to know 

the unstruck sound 

current and the Word 

of the Guru's Shabad; I 

enjoy the sublime 

essence of the Lord, 

the Lord's Name.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ-

ਰਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਰੌ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣੀਦਾ ਹੈ।

39494 922 khY nwnku pRBu 
Awip imilAw  
krx kwrx 
jogo]34]

Kehai Naanak 

Prabh Aap Miliaa 

Karan Kaaran Jogo 

||34||

Says Nanak, God 

Himself has met me; 

He is the Doer, the 

Cause of causes. 

||34||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਹੇ 

ਜਿੂੰ ਦੇ! ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ) ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਜਪਆ 

ਹੈ ॥੩੪॥

39495 922 ey srIrw myirAw  
iesu jg mih 
Awie kY ikAw 
quDu krm 
kmwieAw]

j`g Eae Sareeraa 

Maeriaa Eis Jag 

Mehi Aae Kai Kiaa 

Thudhh Karam 

Kamaaeiaa ||

O my body, why have 

you come into this 

world? What actions 

have you committed?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ! ਇਸ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ।
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39496 922 ik krm 
kmwieAw quDu 
srIrw jw qU jg 
mih AwieAw]

K Karam 

Kamaaeiaa 

Thudhh Sareeraa 

Jaa Thoo Jag Mehi 

Aaeiaa ||

And what actions have 

you committed, O my 

body, since you came 

into this world?

ਿਦੋਂ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਆਇਆ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ।

39497 922 ijin hir qyrw 
rcnu ricAw so 
hir min n 
vswieAw]

Jin Har Thaeraa 

Rachan Rachiaa So 

Har Man N 

Vasaaeiaa ||

The Lord who formed 

your form - you have 

not enshrined that 

Lord in your mind.

ਜਿਸ ਹਰੀ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ (ਉਸ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿੁਜੜਆ)।

39498 922 gur prswdI hir 
mMin visAw  
pUrib iliKAw 
pwieAw]

Gur Parasaadhee 

Har Mann Vasiaa 

Poorab Likhiaa 

Paaeiaa ||

By Guru's Grace, the 

Lord abides within the 

mind, and one's pre-

ordained destiny is 

fulfilled.

(ਪਰ, ਹੇ ਸਰੀਰ! ਤੇਰੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਉੱਘੜਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਉਹੀ 
ਹਰੀ-ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ 
ਹੈ)।
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39499 922 khY nwnku eyhu 
srIru prvwxu 
hoAw ijin 
siqgur isau 
icqu 
lwieAw]35]

Kehai Naanak 

Eaehu Sareer 

Paravaan Hoaa Jin 

Sathigur Sio Chith 

Laaeiaa ||35||

Says Nanak, this body 

is adorned and 

honored, when one's 

consciousness is 

focused on the True 

Guru. ||35||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਜਲਆ, (ਉਸ ਦਾ) 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 

ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ) ॥੩੫॥

39500 922 ey nyqRhu myirho  
hir qum mih 
joiq DrI hir 
ibnu Avru n 
dyKhu koeI]

Eae Naethrahu 

Maeriho Har 

Thum Mehi Joth 

Dhharee Har Bin 

Avar N Dhaekhahu 

Koee ||

O my eyes, the Lord 

has infused His Light 

into you; do not look 

upon any other than 

the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੀਓ ਅੱਖੀਓ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰ (ਆਪਣੀ) 
ਿੋਜਤ ਜਟਕਾਈ ਹੈ (ਤਾਹੀਏ ਂਤੁਸੀ 
ਵੇਖਣ-ਿੋਗੀਆਂ ਹੋ) ਜਿੱਧਰ 

ਤੱਕੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ।

39501 922 hir ibnu Avru n 
dyKhu koeI ndrI 
hir inhwilAw]

Har Bin Avar N 

Dhaekhahu Koee 

Nadharee Har 

Nihaaliaa ||

Do not look upon any 

other than the Lord; 

the Lord alone is 

worthy of beholding.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਗ਼ੈਰ ਨਾ ਜਦੱਸੇ, ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਖੋ।
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39502 922 eyhu ivsu sMswru  
qum dyKdy eyhu 
hir kw rUpu hY  
hir rUpu ndrI 
AwieAw]

ivsusmUh:polw bolo Eaehu Vis Sansaar 

Thum 

Dhaekhadhae 

Eaehu Har Kaa 

Roop Hai Har 

Roop Nadharee 

Aaeiaa ||

This whole world 

which you see is the 

image of the Lord; 

only the image of the 

Lord is seen.

(ਹੇ ਅੱਖੀਓ!) ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਿੋ ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ 

ਹੋ, ਇਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

39503 922 gur prswdI 
buiJAw jw vyKw 
hir ieku hY hir 
ibnu Avru n 
koeI]

pr-swdI[b`uiJAw Gur Parasaadhee 

Bujhiaa Jaa 

Vaekhaa Har Eik 

Hai Har Bin Avar N 

Koee ||

By Guru's Grace, I 

understand, and I see 

only the One Lord; 

there is no one except 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਦੋਂ 
(ਚੁਿੇਰੇ) ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ।

39504 922 khY nwnku eyih 
nyqR AMD sy  
siqguir imilAY  
idb idRsit 
hoeI]36]

(idb)bRhm-idRStI Kehai Naanak 

Eaehi Naethr 

Andhh Sae 

Sathigur Miliai 

Dhib Dhrisatt 

Hoee ||36||

Says Nanak, these 

eyes were blind; but 

meeting the True 

Guru, they became all-

seeing. ||36||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ) ਇਹ 

ਅੱਖੀਆਂ (ਅਸਲ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ੀਆਂ 

ਸਨ, ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆ, 

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ 

(ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। 
ਇਹੀ ਦੀਦਾਰ ਆਨੂੰ ਦ-ਮੂਲ ਹੈ) 

॥੩੬॥
39505 922 ey sRvxhu myirho  

swcY sunxY no 
pTwey]

Eae Sravanahu 

Maeriho Saachai 

Sunanai No 

Pathaaeae ||

O my ears, you were 

created only to hear 

the Truth.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਕੂੰ ਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
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39506 922 swcY sunxY no 
pTwey srIir 
lwey suxhu siq 
bwxI]

Saachai Sunanai 

No Pathaaeae 

Sareer Laaeae 

Sunahu Sath 

Baanee ||

To hear the Truth, you 

were created and 

attached to the body; 

listen to the True Bani.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਜਣਆ ਕਰੋ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਹੀ 
ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਥਾਜਪਆ ਹੈ।

39507 922 ijqu suxI mnu 
qnu hirAw hoAw  
rsnw ris 
smwxI]

Jith Sunee Man 

Than Hariaa Hoaa 

Rasanaa Ras 

Samaanee ||

Hearing it, the mind 

and body are 

rejuvenated, and the 

tongue is absorbed in 

Ambrosial Nectar.

ਇਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ 

ਆਨੂੰ ਦ-ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿੀਭ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

39508 922 scu AlK 
ivfwxI qw kI 
giq khI n jwey]

A-lK Sach Alakh 

Viddaanee Thaa 

Kee Gath Kehee N 

Jaaeae ||

The True Lord is 

unseen and wondrous; 

His state cannot be 

described.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ 
ਅਸਚਰਿ-ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਜਚਹਨ-ਚੱਕਿ ਦੱਜਸਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਜਕ ਉਹ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ।
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39509 922 khY nwnku AMimRq 
nwmu suxhu pivqR 
hovhu swcY sunxY 
no pTwey]37]

Kehai Naanak 

Anmrith Naam 

Sunahu Pavithr 

Hovahu Saachai 

Sunanai No 

Pathaaeae ||37||

Says Nanak, listen to 

the Ambrosial Naam 

and become holy; you 

were created only to 

hear the Truth. ||37||

(ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕਜਹਣ ਸੁਣਨ 

ਨਾਲ ਜਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਹੀਏ)ਂ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਸੁਜਣਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀ 
ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਵੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ 

ਭੇਜਿਆ (ਬਣਾਇਆ) ਹੈ ॥੩੭॥

39510 922 hir jIau guPw 
AMdir riK kY  
vwjw pvxu 
vjwieAw]

Har Jeeo Gufaa 

Andhar Rakh Kai 

Vaajaa Pavan 

Vajaaeiaa ||

The Lord placed the 

soul to the cave of the 

body, and blew the 

breath of life into the 

musical instrument of 

the body.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਸਰੀਰ-

ਗੁਫ਼ਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੱਤੀ।

39511 922 vjwieAw vwjw 
paux nau duAwry 
prgtu kIey  
dsvw gupqu 
rKwieAw]

r`KwieAw Vajaaeiaa Vaajaa 

Poun No 

Dhuaarae Paragatt 

Keeeae Dhasavaa 

Gupath 

Rakhaaeiaa ||

He blew the breath of 

life into the musical 

instrument of the 

body, and revealed 

the nine doors; but He 

kept the Tenth Door 

hidden.

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਜਦੱਤੀ, ਨੱਕ ਕੂੰਨ ਆਜਦਕ ਨੌ 

ਕਰਮ-ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ 

ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਦਸਵੇਂ ਦਰ 

(ਜਦਮਾਗ਼) ਨੂੂੰ  ਲੁਕਵਾਂ ਰੱਜਖਆ।
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39512 922 gur duAwrY lwie 
BwvnI ieknw 
dsvwduAwru 
idKwieAw]

Guradhuaarai Laae 

Bhaavanee 

Eikanaa Dhasavaa 

Dhuaar 

Dhikhaaeiaa ||

Through the 

Gurdwara, the Guru's 

Gate, some are 

blessed with loving 

faith, and the Tenth 

Door is revealed to 

them.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਅਪੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਸਰਧਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਸਵਾਂ ਦਰ ਭੀ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ 
(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ-ਸੱਜਤਆ ਭੀ ਦੇ ਜਦੱਤੀ 
ਿ ੋਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਮੂਲ 

ਹੈ)।

39513 922 qh Anyk rUp 
nwau nv iniD  
iqs dw AMqu n 
jweI pwieAw]

Theh Anaek Roop 

Naao Nav Nidhh 

This Dhaa Anth N 

Jaaee Paaeiaa ||

There are many 

images of the Lord, 

and the nine treasures 

of the Naam; His limits 

cannot be found.

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗਾਂ ਰੂਪਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ-

ਰੂਪਾਂ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦਾ ਭੂੰ ਡਾਰ 

ਭੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ (ਿੋ 
ਕਦੇ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ)।

39514 922 khY nwnku hir 
ipAwrY jIau guPw 
AMdir riK kY  
vwjw pvxu 
vjwieAw]38]

v`jwieAw Kehai Naanak Har 

Piaarai Jeeo Gufaa 

Andhar Rakh Kai 

Vaajaa Pavan 

Vajaaeiaa ||38||

Says Nanak, the Lord 

placed the soul to the 

cave of the body, and 

blew the breath of life 

into the musical 

instrument of the 

body. ||38||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਸਰੀਰ-ਗੁਫ਼ਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਬੋਲਣ 

ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭੀ ਜਦੱਤੀ ॥੩੮॥

39515 922 eyhu swcw soihlw  
swcY Gir gwvhu]

Eaehu Saachaa 

Sohilaa Saachai 

Ghar Gaavahu ||

Sing this true song of 

praise in the true 

home of your soul.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਬੈਠ ਕੇ) ਗਾਜਵਆ ਕਰੋ।
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39516 922 gwvhu q soihlw 
Gir swcY ijQY 
sdw scu 
iDAwvhy]

iDAwv-hy Gaavahu Th 

Sohilaa Ghar 

Saachai Jithhai 

Sadhaa Sach 

Dhhiaavehae ||

Sing the song of praise 

in your true home; 

meditate there on the 

True Lord forever.

ਉਸ ਸਤ ਸੂੰਗ ਜਵਚ ਆਮਤਕ 

ਅਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 
ਗਾਜਵਆ ਕਰੋ, ਜਿਥੇ (ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਿਨ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

39517 922 sco iDAwvih jw 
quDu Bwvih  
gurmuiK ijnw 
buJwvhy]

bu`Jwv-hy Sacho Dhhiaavehi 

Jaa Thudhh 

Bhaavehi 

Guramukh Jinaa 

Bujhaavehae ||

They alone meditate 

on You, O True Lord, 

who are pleasing to 

Your Will; as Gurmukh, 

they understand.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨੂੂੰ  
ਤਦੋਂ ਹੀ ਿੀਵ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ 

ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਣ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ੇਂ।

39518 922 iehu scu sBnw 
kw Ksmu hY ijsu 
bKsy so jnu 
pwvhy]

Eihu Sach 

Sabhanaa Kaa 

Khasam Hai Jis 

Bakhasae So Jan 

Paavehae ||

This Truth is the Lord 

and Master of all; 

whoever is blessed, 

obtains it.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਉਹ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ 

ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ।

39519 922 khY nwnku scu 
soihlw scY Gir 
gwvhy]39]

gwv-hy Kehai Naanak Sach 

Sohilaa Sachai 

Ghar Gaavehae 

||39||

Says Nanak, sing the 

true song of praise in 

the true home of your 

soul. ||39||

ਤੇ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਤ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਬੈਠ ਕੇ) ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩੯॥
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39520 922 Andu suxhu 
vfBwgIho sgl 
mnorQ pUry]

An-du:itpI ibnw bolo Anadh Sunahu 

Vaddabhaageeho 

Sagal Manorathh 

Poorae ||

Listen to the song of 

bliss, O most fortunate 

ones; all your longings 

shall be fulfilled.

ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਓ! ਸੁਣੋ, 
ਆਨੂੰ ਦ ਇਹ ਹੈ ਜਕ (ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ) ਮਨ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ (ਸਾਰੇ ਸੂੰਕਲਪ ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ),

39521 922 pwrbRhmu pRBu 
pwieAw auqry 
sgl ivsUry]

au~qry Paarabreham 

Prabh Paaeiaa 

Outharae Sagal 

Visoorae ||

I have obtained the 

Supreme Lord God, 

and all sorrows have 

been forgotten.

ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਝੌਰੇ ਮਨ ਤੋਂ 
ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

39522 922 dUK rog sMqwp 
auqry suxI scI 
bwxI]

Dhookh Rog 

Santhaap 

Outharae Sunee 

Sachee Baanee ||

Pain, illness and 

suffering have 

departed, listening to 

the True Bani.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਜਣਆਂ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਰੋਗ ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

39523 922 sMq swjn Bey 
srsy pUry gur qy 
jwxI]

Santh Saajan 

Bheae Sarasae 

Poorae Gur Thae 

Jaanee ||

The Saints and their 

friends are in ecstasy, 

knowing the Perfect 

Guru.

ਿੇਹੜੇ ਸੂੰਤ ਗੁਰਮੁਜਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪਾਣੀ ਜਸੱਖ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਖੜ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
39524 922 suxqy punIq khqy 

pivqu siqguru 
rihAw BrpUry]

Sunathae Puneeth 

Kehathae Pavith 

Sathigur Rehiaa 

Bharapoorae ||

Pure are the listeners, 

and pure are the 

speakers; the True 

Guru is all-pervading 

and permeating.

ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 

ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਪਜਵਤਿ-
ਆਤਮਕ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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39525 922 ibnvMiq nwnku  
gur crx lwgy  
vwjy Anhd 
qUry]40]1]

ibn-vMiq Binavanth Naanak 

Gur Charan Laagae 

Vaajae Anehadh 

Thoorae ||40||1||

Prays Nanak, touching 

the Guru's Feet, the 

unstruck sound 

current of the celestial 

bugles vibrates and 

resounds. ||40||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਕ-ਰਸ (ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ) ਵਾਿੇ ਵੱਿ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੪੦॥੧॥
39526 923 rwmklI sdu s`du Raamakalee Sadhu Raamkalee, Sadd ~ 

The Call Of Death:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਬਾਣੀ 
'ਸਦੁ'।

39527 923 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

39528 923 jig dwqw soie  
Bgiq vClu iqhu 
loie jIau]

Jag Dhaathaa Soe 

Bhagath Vashhal 

Thihu Loe Jeeo ||

He is the Great Giver 

of the Universe, the 

Lover of His devotees, 

throughout the three 

worlds.

ਿ ੋਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦਾਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ 

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

39529 923 gur sbid 
smwvey Avru n 
jwxY koie jIau]

smwv-ey Gur Sabadh 

Samaaveae Avar N 

Jaanai Koe Jeeo ||

One who is merged in 

the Word of the 

Guru's Shabad does 

not know any other.

(ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੀਨ (ਜਰਹਾ) 
ਹੈ, (ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ।
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39530 923 Avro n jwxih  
sbid gur kY eyku 
nwmu iDAwvhy]

iDAwv-hy Avaro N Jaanehi 

Sabadh Gur Kai 

Eaek Naam 

Dhhiaavehae ||

Dwelling upon the 

Word of the Guru's 

Shabad, he does not 

know any other; he 

meditates on the One 

Name of the Lord.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਜਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦੇ (ਰਹੇ) ਹਨ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ 

'ਨਾਮ' ਨੂੂੰ  ਜਧਆਉਂਦੇ (ਰਹੇ) ਹਨ;

39531 923 prswid nwnk 
gurU AMgd  
prmpdvI pwvhy]

pwv-hy Parasaadh Naanak 

Guroo Angadh 

Param Padhavee 

Paavehae ||

By the Grace of Guru 

Nanak and Guru 

Angad, Guru Amar Das 

obtained the supreme 

status.

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ 

ਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 

ਉੱਚੇ ਦਰਿੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਚੁਕੇ ਹਨ।

39532 923 AwieAw hkwrw 
clxvwrw hir 
rwm nwim 
smwieAw]

Aaeiaa Hakaaraa 

Chalanavaaraa Har 

Raam Naam 

Samaaeiaa ||

And when the call 

came for Him to 

depart, He merged in 

the Name of the Lord.

(ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ) 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਸੀ, (ਧੁਰੋਂ) ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਣ 

ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਜਗਆ;

39533 923 jig Amru Atlu 
Aqolu Twkuru  
Bgiq qy hir 
pwieAw]1]

j`ig[A-tlu Jag Amar Attal 

Athol Thaakur 

Bhagath Thae Har 

Paaeiaa ||1||

Through devotional 

worship in this world, 

the imperishable, 

immovable, 

immeasurable Lord is 

found. ||1||

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੇ) 

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ) 

ਅਮਰ, ਅਟੱਲ, ਅਤੋਲ ਠਾਕੁਰ 

ਨੂੂੰ  ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ॥੧॥
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39534 923 hir Bwxw gur 
BwieAw guru jwvY  
hir pRB pwis 
jIau]

Har Bhaanaa Gur 

Bhaaeiaa Gur 

Jaavai Har Prabh 

Paas Jeeo ||

The Guru gladly 

accepted the Lord's 

Will, and so the Guru 

easily reached the 

Lord God's Presence.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਗੁਰੂ 

(ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਿੀ) 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਿਾਣ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਹੋ ਪਏ।

39535 923 siqguru kry hir 
pih bynqI myrI 
pYj rKhu 
Ardwis jIau]

Sathigur Karae Har 

Pehi Baenathee 

Maeree Paij 

Rakhahu Aradhaas 

Jeeo ||

The True Guru prays 

to the Lord, ""Please, 

save my honor. This is 

my prayer"".

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 
(ਹੇ ਹਰੀ!) ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਜਸ ਹੈ 

ਜਕ ਮੇਰੀ ਲਾਿ ਰੱਖ।

39536 923 pYj rwKhu hir 
jnh kyrI hir 
dyhu nwmu inrMjno]

Paij Raakhahu Har 

Janeh Kaeree Har 

Dhaehu Naam 

Niranjano ||

Please save the honor 

of Your humble 

servant, O Lord; please 

bless him with Your 

Immaculate Name.

ਹੇ ਹਰੀ! ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਜਨਰਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼,

39537 923 AMiq clidAw 
hoie bylI jmdUq 
kwlu inKMjno]

Anth Chaladhiaa 

Hoe Baelee 

Jamadhooth Kaal 

Nikhanjano ||

At this time of final 

departure, it is our 

only help and support; 

it destroys death, and 

the Messenger of 

Death.

ਿਮਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦੇਜਹ, ਿੋ 
ਅਖ਼ੀਰ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ।
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39538 923 siqgurU kI bynqI 
pweI hir pRiB 
suxI Ardwis 
jIau]

(pweI)kIqI Sathiguroo Kee 

Baenathee Paaee 

Har Prabh Sunee 

Aradhaas Jeeo ||

The Lord God heard 

the prayer of the True 

Guru, and granted His 

request.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ 

ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਅਰਦਾਜਸ, 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਭੂ ਨੇ ਸੁਣ 

ਲਈ,

39539 923 hir Dwir ikrpw 
siqguru 
imlwieAw Dnu 
Dnu khY swbwis 
jIau]2]

Har Dhhaar 

Kirapaa Sathigur 

Milaaeiaa Dhhan 

Dhhan Kehai 

Saabaas Jeeo 

||2||

The Lord showered His 

Mercy, and blended 

the True Guru with 

Himself; He said, 

""Blessed! Blessed! 

Wonderful!""||2||

ਅਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਜਲਆ ਅਤੇ 

ਕਜਹਣ ਲੱਗਾ-ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ! ਤੂੂੰ  ਧੂੰਨ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਹੈਂ ॥੨॥

39540 923 myry isK suxhu 
puq BweIho myrY 
hir Bwxw Awau 
mY pwis jIau]

Maerae Sikh 

Sunahu Puth 

Bhaaeeho Maerai 

Har Bhaanaa Aao 

Mai Paas Jeeo ||

Listen O my Sikhs, my 

children and Siblings 

of Destiny; it is my 

Lord's Will that I must 

now go to Him.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਸੱਖੋ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੱੁਤਿੋ! ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ! ਸੁਣੋ- ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ 

(ਅਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ 
ਹੈ:) 'ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉ'।

39541 923 hir Bwxw gur 
BwieAw myrw hir 
pRBu kry swbwis 
jIau]

Har Bhaanaa Gur 

Bhaaeiaa Maeraa 

Har Prabh Karae 

Saabaas Jeeo ||

The Guru gladly 

accepted the Lord's 

Will, and my Lord God 

applauded Him.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ 
(ਮੈਨੂੂੰ ) ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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39542 923 Bgqu siqguru 
purKu soeI ijsu 
hir pRB Bwxw 
Bwvey]

Bwv-ey Bhagath Sathigur 

Purakh Soee Jis 

Har Prabh 

Bhaanaa Bhaaveae 

||

One who is pleased 

with the Lord God's 

Will is a devotee, the 

True Guru, the Primal 

Lord.

ਉਹੀ (ਮਨੱੁਖ) ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ 

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਦਾ 
ਭਾਣਾ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ;

39543 923 AwnMd Anhd 
vjih vwjy hir 
Awip gil 
mylwvey]

mylwv-ey Aanandh Anehadh 

Vajehi Vaajae Har 

Aap Gal 

Maelaaveae ||

The unstruck sound 

current of bliss 

resounds and vibrates; 

the Lord hugs him 

close in His embrace.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ 

ਵਾਿ ੇਇੱਕ-ਰਸ ਵੱਿਦੇ ਹਨ, 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਆਪਣ ੇਗਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

39544 923 qusI puq BweI 
prvwru myrw min 
vyKhu kir 
inrjwis jIau]

Thusee Puth 

Bhaaee Paravaar 

Maeraa Man 

Vaekhahu Kar 

Nirajaas Jeeo ||

O my children, siblings 

and family, look 

carefully in your 

minds, and see.

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱੁਤਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ 
ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਹੋ; ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਕਆਸ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਹੁ,

39545 923 Duir iliKAw 
prvwxw iPrY 
nwhI guru jwie 
hir pRB pwis 
jIau]3]

Dhhur Likhiaa 

Paravaanaa Firai 

Naahee Gur Jaae 

Har Prabh Paas 

Jeeo ||3||

The pre-ordained 

death warrant cannot 

be avoided; the Guru 

is going to be with the 

Lord God. ||3||

ਜਕ ਧੁਰੋਂ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ 

ਹੁਕਮ (ਕਦੇ) ਟਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ; (ਸੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ) 

ਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥
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39546 923 siqguir BwxY 
AwpxY bih 
prvwru 
sdwieAw]

Sathigur Bhaanai 

Aapanai Behi 

Paravaar 

Sadhaaeiaa ||

The True Guru, in His 

Own Sweet Will, sat 

up and summoned His 

family.

ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ ਬੈਠ 

ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ (ਸਾਰੇ) 

ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਸੱਦ ਘੱਜਲਆ; (ਤੇ 

ਆਜਖਆ-)

39547 923 mq mY ipCY koeI 
rovsI so mY mUil  
n BwieAw]

Math Mai Pishhai 

Koee Rovasee So 

Mai Mool N 

Bhaaeiaa ||

Let no one weep for 

me after I am gone. 

That would not please 

me at all.

ਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਪਛੋਂ ਕੋਈ ਰੋਵੇ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਉਹ (ਰੋਣ ਵਾਲਾ) ਉੱਕਾ ਹੀ 
ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।

39548 923 imqu pYJY imqu 
ibgsY ijsu imq 
kI pYj Bwvey]

isropw(pYJY)pYn@y[ijs 
im`qR nMU ipAwry 
dI(pYj)vifAweI(Bw-
vey)cMgI l`gdI hY auh 
im`qR (ibgsY)^uS huMdw 
hY[im`qu

Mith Paijhai Mith 

Bigasai Jis Mith 

Kee Paij Bhaaveae 

||

When a friend 

receives a robe of 

honor, then his friends 

are pleased with his 

honor.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਮਤਿ 
ਦੀ ਵਜਡਆਈ (ਹੁੂੰ ਦੀ) ਚੂੰਗੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਿਦੋਂ) ਉਸ ਦੇ ਜਮਤਿ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

39549 923 qusI vIcwir 
dyKhu puq BweI  
hir siqgurU 
pYnwvey]

pYn@w-vey Thusee Veechaar 

Dhaekhahu Puth 

Bhaaee Har 

Sathiguroo 

Painaaveae ||

Consider this and see, 

O my children and 

siblings; the Lord has 

given the True Guru 

the robe of supreme 

honor.

ਤੁਸੀ ਭੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁਤਰੋ ਤੇ 

ਭਰਾਵੋ! (ਹੁਣ) ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ 

ਲਵ ੋਜਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਆਦਰ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀ ਭੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੋ)।
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39550 923 siqgurU prqiK 
hodY bih rwju 
Awip itkwieAw]

Sathiguroo 

Parathakh Hodhai 

Behi Raaj Aap 

Ttikaaeiaa ||

The True Guru Himself 

sat up, and appointed 

the successor to the 

Throne of Raja Yoga, 

the Yoga of 

Meditation and 

Success.

(ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਰ) 

ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ 

ਸਰੀਰਕ ਿਾਮੇ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ 

ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਗੁਜਰਆਈ ਦੀ 
ਗੱਦੀ (ਭੀ) ਥਾਪ ਜਦੱਤੀ,

39551 923 siB isK bMDp 
puq BweI  
rwmdws pYrI 
pwieAw]4]

Sabh Sikh 

Bandhhap Puth 

Bhaaee 

Raamadhaas 

Pairee Paaeiaa 

||4||

All the Sikhs, relatives, 

children and siblings 

have fallen at the Feet 

of Guru Ram Das. 

||4||

(ਅਤੇ) ਸਾਰੇ ਜਸੱਖਾਂ ਨੂੂੰ , ਸਾਕਾਂ-
ਅੂੰਗਾਂ ਨੂੂੰ , ਪੁਤਿਾਂ ਨੂੂੰ , ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ) ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲਾ ਜਦੱਤਾ ॥੪॥

39552 923 AMqy siqguru 
boilAw mY ipCY  
kIrqnu kirAhu 
inrbwxu jIau]

Anthae Sathigur 

Boliaa Mai Pishhai 

Keerathan Kariahu 

Nirabaan Jeeo ||

Finally, the True Guru 

said, ""When I am 

gone, sing Kirtan in 

Praise of the Lord, in 

Nirvaanaa.""

ਿੋਤੀ ਿੋਜਤ ਸਮਾਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੇ ਆਜਖਆ, 

ਮੇਰੇ ਜਪੱਛੋਂ ਜਨਰੋਲ ਕੀਰਤਨ 

ਕਜਰਓ,

39553 923 kyso gopwl pMifq 
sidAhu hir hir 
kQw pVih purwxu 
jIau]

s`id-Ahu Kaeso Gopaal 

Panddith Sadhiahu 

Har Har Kathhaa 

Parrehi Puraan 

Jeeo ||

Call in the long-haired 

scholarly Saints of the 

Lord, to read the 

sermon of the Lord, 

Har, Har.

ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦੇ 

ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਦ ਘੱਜਲਓ, ਿੋ 
(ਆ ਕੇ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ-ਰੂਪ ਪੁਰਾਣ 

ਪੜਹਨ।
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39554 923 hir kQw pVIAY  
hir nwmu suxIAY  
bybwxu hir rMgu  
gur Bwvey]

imRqk iljwx 
leI(bybwxu)sjwieAw 
jWdw hY[ Bwv-ey

Har Kathhaa 

Parreeai Har 

Naam Suneeai 

Baebaan Har Rang 

Gur Bhaaveae ||

Read the sermon of 

the Lord, and listen to 

the Lord's Name; the 

Guru is pleased with 

love for the Lord.

(ਚੇਤਾ ਰੱਜਖਓ, ਮੇਰੇ ਜਪੱਛੋਂ) 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਥਾ (ਹੀ) 
ਪੜਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਬਾਣ ਭੀ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
(ਕੇਵਲ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਹੀ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

39555 923 ipMfu pqil 
ikirAw dIvw  
Pul hir sir 
pwvey]

p`qil Pindd Pathal Kiriaa 

Dheevaa Ful Har 

Sar Paaveae ||

Do not bother with 

offering rice-balls on 

leaves, lighting lamps, 

and other rituals like 

floating the body out 

on the Ganges; 

instead, let my 

remains be given up to 

the Lord's Pool.

ਗੁਰੂ (ਤਾਂ) ਜਪੂੰ ਡ ਪਤਜਲ, 

ਜਕਜਰਆ, ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਿੁੱ ਲ-

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਤਸੂੰਗ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

39556 923 hir BwieAw 
siqguru boilAw  
hir imilAw 
purKu sujwxu jIau]

Har Bhaaeiaa 

Sathigur Boliaa 

Har Miliaa Purakh 

Sujaan Jeeo ||

The Lord was pleased 

as the True Guru 

spoke; he was blended 

then with the all-

knowing Primal Lord 

God.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗੇ 

ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਸ ਵੇਲੇ) ਇਉਂ 

ਆਜਖਆ। ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸੁਿਾਣ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਮਲ ਜਪਆ।
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39557 923 rwmdws soFI  
iqlku dIAw gur 
sbdu scu nIswxu 
jIau]5]

Raamadhaas 

Sodtee Thilak 

Dheeaa Gur 

Sabadh Sach 

Neesaan Jeeo 

||5||

The Guru then blessed 

the Sodhi Ram Das 

with the ceremonial 

tilak mark, the insignia 

of the True Word of 

the Shabad. ||5||

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੇ ਸੋਢੀ 
(ਗੁਰੂ) ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਜਰਆਈ ਦਾ) ਜਤਲਕ (ਅਤੇ) 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਸੱਚੀ 
ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ॥੫॥

39558 924 siqguru purKu ij 
boilAw gurisKw 
mMin leI rjwie 
jIau]

Sathigur Purakh J 

Boliaa Gurasikhaa 

Mann Lee Rajaae 

Jeeo ||

And as the True Guru, 

the Primal Lord spoke, 

and the Gursikhs 

obeyed His Will.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੇ 

ਬਚਨ ਕੀਤਾ (ਜਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਣ, ਤਾਂ) ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਨੇ (ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦਾ) ਹੁਕਮ ਮੂੰਨ 

ਜਲਆ।

39559 924 mohrI puqu snmuKu 
hoieAw rwmdwsY 
pYrI pwie jIau]

pYrIN Moharee Puth 

Sanamukh Hoeiaa 

Raamadhaasai 

Pairee Paae Jeeo 

||

His son Mohri turned 

sunmukh, and become 

obedient to Him; he 

bowed, and touched 

Ram Das' feet.

(ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ) (ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ) ਪੱੁਤਿ 
(ਬਾਬਾ) ਮੋਹਰੀ ਿੀ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ 

(ਜਪਤਾ ਦੇ) ਸਾਮਹਣੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ 

ਕੇ ਆ ਖਲੋਤੇ।
39560 924 sB pvY pYrI 

siqgurU kyrI  
ijQY gurU Awpu 
riKAw]

Sabh Pavai Pairee 

Sathiguroo Kaeree 

Jithhai Guroo Aap 

Rakhiaa ||

Then, everyone bowed 

and touched the feet 

of Ram Das, into 

whom the Guru 

infused His essence.

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

(ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਆਤਮਾ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤੀ, (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਗੁਰੂ 

(ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਆ 

ਪਈ।
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39561 924 koeI kir bKIlI  
invY nwhI iPir 
siqgurU Awix 
invwieAw]

Koee Kar 

Bakheelee Nivai 

Naahee Fir 

Sathiguroo Aan 

Nivaaeiaa ||

And any that did not 

bow then because of 

envy - later, the True 

Guru brought them 

around to bow in 

humility.

ਿ ੇਕੋਈ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਪਜਹਲਾਂ) ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੀ 
ਜਨਂਜਵਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੇ ਜਲਆ ਕੇ ਆ 

ਪੈਰੀਂ ਪਾਇਆ।

39562 924 hir gurih Bwxw 
dIeI vifAweI  
Duir iliKAw lyKu 
rjwie jIau]

dI-eI Har Gurehi 

Bhaanaa Dheeee 

Vaddiaaee Dhhur 

Likhiaa Laekh 

Rajaae Jeeo ||

It pleased the Guru, 

the Lord, to bestow 

glorious greatness 

upon Him; such was 

the pre-ordained 

destiny of the Lord's 

Will.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  (ਇਹੀ) ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਾ, (ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਿੀ ਨੂੂੰ ) ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ; ਧੁਰੋਂ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ 

ਜਲਜਖਆ ਆਇਆ ਸੀ;

39563 924 khY suMdru suxhu 
sMqhu sBu jgqu 
pYrI pwie 
jIau]6]1]

j`gqu Kehai Sundhar 

Sunahu Santhahu 

Sabh Jagath Pairee 

Paae Jeeo 

||6||1||

Says Sundar, listen, O 

Saints: all the world 

fell at His feet. 

||6||1||

ਸੁੂੰ ਦਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਸੂੰਤਹੁ! ਸੁਣੋ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਿੀ ਦੀ) ਪੈਰੀਂ ਜਪਆ ॥੬॥੧॥

39564 924 rwmklI mhlw 5 
CMq

Raamakalee 

Mehalaa 5 

Shhantha

Raamkalee, Fifth 

Mehl, Chhant:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

39565 924 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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39566 924 swjnVw myrw 
swjnVw inkit 
KloieAVw myrw 
swjnVw]

Saajanarraa 

Maeraa 

Saajanarraa Nikatt 

Khaloeiarraa 

Maeraa 

Saajanarraa ||

Friend, my Friend - 

standing so near to me 

is my Friend!

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ 
ਸੱਿਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈ; ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ 
ਸੱਿਣ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਮੇਰੇ ਪਾਸ 

ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

39567 924 jwnIAVw hir 
jwnIAVw nYx 
AloieAVw hir 
jwnIAVw]

Jaaneearraa Har 

Jaaneearraa Nain 

Aloeiarraa Har 

Jaaneearraa ||

Beloved, the Lord my 

Beloved - with my 

eyes, I have seen the 

Lord, my Beloved!

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਤੋਂ ਭੀ 
ਜਪਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਿਾਨ ਤੋਂ ਭੀ 
ਜਪਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਪਆਰੇ 

ਿਾਨੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ (ਆਪਣੀਆਂ) 

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ।

39568 924 nYx AloieAw  
Git Git soieAw  
Aiq AMimRq ipRA 
gUVw]

gUV@w Nain Aloeiaa Ghatt 

Ghatt Soeiaa Ath 

Anmrith Pria 

Goorraa ||

With my eyes I have 

seen Him, sleeping 

upon the bed within 

each and every heart; 

my Beloved is the 

sweetest ambrosial 

nectar.

ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਅੱਤ ਜਮੱਠਾ ਤੇ ਜਪਆਰਾ ਜਮੱਤਰ 

ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਗੁਪਤ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

39569 924 nwil hovMdw lih  
n skMdw suAwau  
n jwxY mUVw]

mUV@w Naal Hovandhaa 

Lehi N Sakandhaa 

Suaao N Jaanai 

Moorraa ||

He is with all, but he 

cannot be found; the 

fool does not know His 

taste.

ਪਰ, ਮੂਰਖ ਿੀਵ (ਉਸ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਹਰ-

ਵੇਲੇ-ਨਾਲ-ਵੱਸਦੇ ਜਮੱਤਰ ਨੂੂੰ  
(ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ) ਲੱਭ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।
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39570 924 mwieAw mid 
mwqw hoCI bwqw  
imlxu n jweI  
Brm DVw]

m`wqw Maaeiaa Madh 

Maathaa Hoshhee 

Baathaa Milan N 

Jaaee Bharam 

Dhharraa ||

Intoxicated with the 

wine of Maya, the 

mortal babbles on 

about trivial affairs; 

giving in to the 

illusion, he cannot 

meet the Lord.

ਮੂਰਖ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ-

ਜਵਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਭਟਕਣਾ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਉਸ 

ਜਪਆਰੇ ਜਮੱਤਰ ਨੂੂੰ ) ਜਮਜਲਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।
39571 924 khu nwnk gur 

ibnu nwhI sUJY  
hir swjnu sB kY 
inkit KVw]1]

KV@w Kahu Naanak Gur 

Bin Naahee 

Soojhai Har Saajan 

Sabh Kai Nikatt 

Kharraa ||1||

Says Nanak, without 

the Guru, he cannot 

understand the Lord, 

the Friend who is 

standing near 

everyone. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸੱਿਣ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਭਾਵੇਂ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ ਜਦੱਸਦਾ 
ਨਹੀਂ ॥੧॥

39572 924 goibMdw myry 
goibMdw pRwx 
ADwrw myry 
goibMdw]

Gobindhaa 

Maerae 

Gobindhaa Praan 

Adhhaaraa 

Maerae 

Gobindhaa ||

God, my God - the 

Support of the breath 

of life is my God.

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ 

ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ!

39573 924 ikrpwlw myry 
ikrpwlw dwn 
dwqwrw myry 
ikrpwlw]

Kirapaalaa Maerae 

Kirapaalaa Dhaan 

Dhaathaaraa 

Maerae Kirapaalaa 

||

Merciful Lord, my 

Merciful Lord - the 

Giver of gifts is my 

Merciful Lord.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਜਕਰਪਾਲ! ਹੇ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਕਰਪਾਲ!
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39574 924 dwn dwqwrw 
Apr Apwrw Gt 
Gt AMqir 
sohinAw]

Dhaan 

Dhaathaaraa Apar 

Apaaraa Ghatt 

Ghatt Anthar 

Sohaniaa ||

The Giver of gifts is 

infinite and unlimited; 

deep within each and 

every heart, He is so 

beautiful!

ਹੇ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ! ਹੇ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਰਹੇ ਪਿਭੂ!

39575 924 iek dwsI DwrI 
sbl pswrI  
jIA jMq lY 
mohinAw]

Eik Dhaasee 

Dhhaaree Sabal 

Pasaaree Jeea 

Janth Lai 

Mohaniaa ||

He created Maya, His 

slave, so powerfully 

pervasive - she has 

enticed all beings and 

creatures.

ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ-ਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, 
ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਜਰਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ 

ਕੇ ਮੋਹ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

39576 924 ijs no rwKY so 
scu BwKY gur kw 
sbdu bIcwrw]

Jis No Raakhai So 

Sach Bhaakhai Gur 

Kaa Sabadh 

Beechaaraa ||

One whom the Lord 

saves, chants the True 

Name, and 

contemplates the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਇਸ ਦਾਸੀ-ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਸੁਰਤ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

39577 924 khu nwnk jo pRB 
kau Bwxw iqs 
hI kau pRBu 
ipAwrw]2]

Kahu Naanak Jo 

Prabh Ko Bhaanaa 

This Hee Ko Prabh 

Piaaraa ||2||

Says Nanak, one who 

is pleasing to God - 

God is very dear to 

him. ||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥
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39578 924 mwxo pRB mwxo  
myry pRB kw mwxo]

Maano Prabh 

Maano Maerae 

Prabh Kaa Maano 

||

I take pride, I take 

pride in God; I take 

pride in my God.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਆਸਰੇ) ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ-ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ,

39579 924 jwxo pRBu jwxo  
suAwmI suGVu 
sujwxo]

suGVu Jaano Prabh Jaano 

Suaamee Sugharr 

Sujaano ||

Wise, God is wise; my 

Lord and Master is all-

wise, and all-knowing.

ਪਿਭੂ ਹੀ (ਸਭ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ) 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 

ਜਸਆਣਾ ਹੈ ਸੁਿਾਨ ਹੈ।

39580 924 suGV sujwnw sd 
prDwnw AMimRqu 
hir kw nwmw]

suGVu Sugharr Sujaanaa 

Sadh 

Paradhhaanaa 

Anmrith Har Kaa 

Naamaa ||

All-wise and all-

knowing, and forever 

supreme; the Name of 

the Lord is Ambrosial 

Nectar.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਸਆਣਾ ਹੈ ਸੁਿਾਣ 

ਹੈ ਸਦਾ ਮੂੰ ਜਨਆ-ਪਰਮੂੰ ਜਨਆ 

ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

39581 924 cwiK AGwxy 
swirgpwxy ijn 
kY Bwg mQwnw]

Chaakh Aghaanae 

Saarigapaanae Jin 

Kai Bhaag 

Mathhaanaa ||

Those who have such 

pre-ordained destiny 

recorded upon their 

foreheads, taste it, 

and are satisfied with 

the Lord of the 

Universe.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਬੂੰ ਜਦਆਂ) ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ 

ਭਾਗ ਿਾਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ 

ਧਨੁਖ-ਧਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਚੱਖ ਕੇ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

39582 924 iqn hI pwieAw  
iqnih 
iDAwieAw sgl 
iqsY kw mwxo]

Thin Hee Paaeiaa 

Thinehi 

Dhhiaaeiaa Sagal 

Thisai Kaa Maano 

||

They meditate on Him, 

and find Him; they 

place all their pride in 

Him.

ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ 

ਹੈ। ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ-ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੈ।
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39583 924 khu nwnk iQru 
qKiq invwsI  
scu iqsY 
dIbwxo]3]

Kahu Naanak 

Thhir Thakhath 

Nivaasee Sach 

Thisai Dheebaano 

||3||

Says Nanak, He is 

seated on His eternal 

throne; True is His 

royal court. ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਸਦਾ 
ਆਪਣ)ੇ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਜਸਰਫ਼) ਉਸ 

ਦਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥

39584 924 mMglw hir 
mMglw myry pRB kY 
suxIAY mMglw]

Mangalaa Har 

Mangalaa Maerae 

Prabh Kai Suneeai 

Mangalaa ||

The song of joy, the 

Lord's song of joy; 

listen to the song of 

joy of my God.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ ਮੇਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਦਾ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

39585 924 soihlVw pRB 
soihlVw Anhd 
DunIAY soihlVw]

Sohilarraa Prabh 

Sohilarraa 

Anehadh 

Dhhuneeai 

Sohilarraa ||

The wedding song, 

God's wedding song; 

the unstruck sound 

current of His wedding 

song resounds.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਇਕ-

ਰਸ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਜਮੱਠਾ ਗੀਤ ਸਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

39586 924 Anhd vwjy sbd 
Agwjy inq inq 
ijsih vDweI]

Anehadh Vaajae 

Sabadh Agaajae 

Nith Nith Jisehi 

Vadhhaaee ||

The unstruck sound 

current vibrates, and 

the Word of the 

Shabad resounds; 

there is continuous, 

continual rejoicing.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜਹਦੀ 
ਕਲਾ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਇਕ-ਰਸ ਵਾਿ ੇਵੱਿਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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39587 924 so pRBu iDAweIAY  
sBu ikCu pweIAY  
mrY n AwvY jweI]

So Prabh 

Dhhiaaeeai Sabh 

Kishh Paaeeai 

Marai N Aavai 

Jaaee ||

Meditating on that 

God, everything is 

obtained; He does not 

die, or come or go.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਕਦੇ) ਮਰਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿ ੇ

ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ 

ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਹਰੇਕ (ਮੂੂੰ ਹ-ਮੂੰਗੀ) ਚੀਜ਼ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ।

39588 924 cUkI ipAwsw 
pUrn Awsw  
gurmuiK imlu 
inrgunIAY]

Chookee Piaasaa 

Pooran Aasaa 

Guramukh Mil 

Niraguneeai ||

Thirst is quenched, 

and hopes are 

fulfilled; the Gurmukh 

meets with the 

absolute, unmanifest 

Lord.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ (ਹਰੇਕ) 

ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। (ਤੂੂੰ  
ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ 

ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ (ਜਨਰਲੇਪ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ।
39589 924 khu nwnk Gir 

pRB myry kY inq 
inq mMglu 
sunIAY]4]1]

Kahu Naanak Ghar 

Prabh Maerae Kai 

Nith Nith Mangal 

Suneeai ||4||1||

Says Nanak, in the 

Home of my God, the 

songs of joy are 

continuously, 

continually heard. 

||4||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਇਹ ਗੱਲ 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹੋ) ਸੁਣੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੧॥

39590 925 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee Fifth Mehl:
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39591 925 hir hir iDAwie 
mnw iKnu n 
ivswrIAY]

Har Har Dhhiaae 

Manaa Khin N 

Visaareeai ||

Meditate on the Lord 

Har Har, O mind; don't 

forget Him, even for 

an instant.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਤਾ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਲਈ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦਾ।

39592 925 rwm rwmw rwm 
rmw kMiT aur 
DwrIAY]

Raam Raamaa 

Raam Ramaa 

Kanth Our 

Dhhaareeai ||

Enshrine the Lord, 

Raam, Raam, Raam, 

Raam, within your 

heart and throat.

ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ 
ਗਲ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੋ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

39593 925 aur Dwir hir 
hir purKu pUrnu  
pwrbRhmu inrMjno]

Our Dhhaar Har 

Har Purakh Pooran 

Paarabreham 

Niranjano ||

Enshrine within your 

heart the Primal Lord, 

Har, Har, the all-

pervading, supreme, 

immaculate Lord God.

ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਜਨਰਲੇਪ ਹਰੀ 
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੋਈ ਰੱਖ।

39594 925 BY dUir krqw  
pwp hrqw dush 
duK Bv KMfno]

(dush)kTn, du-sh Bhai Dhoor 

Karathaa Paap 

Harathaa Dhuseh 

Dhukh Bhav 

Khanddano ||

He sends fear far 

away; He is the 

Destroyer of sin; He 

eradicates the 

unbearable pains of 

the terrifying world-

ocean.

ਉਹ ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ ੋਬੜੀ 
ਔਜਖਆਈ ਨਾਲ ਸਹਾਰੇ ਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।
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39595 925 jgdIs eIs 
guopwl mwDo gux 
goivMd vIcwrIAY]

j`gdIs, guo:hoVy AONkV 
ivcwly bolo

Jagadhees Ees 

Guopaal Maadhho 

Gun Govindh 

Veechaareeai ||

Contemplate the Lord 

of the World, the 

Cherisher of the 

World, the Lord, the 

Virtuous Lord of the 

Universe.

ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਦੇ 

ਮਾਲਕ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ;

39596 925 ibnvMiq nwnk  
imil sMig swDU  
idnsu rYix 
icqwrIAY]1]

Binavanth Naanak 

Mil Sang 

Saadhhoo Dhinas 

Rain Chithaareeai 

||1||

Prays Nanak, joining 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

remember the Lord, 

day and night. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

39597 925 crnkml AwDwru  
jn kw Awsrw]

Charan Kamal 

Aadhhaar Jan Kaa 

Aasaraa ||

His lotus feet are the 

support and anchor of 

His humble servants.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਹੀ ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ ਆਸਰਾ ਹਨ।

39598 925 mwlu imlK BMfwr  
nwmu AnMq Drw]

Maal Milakh 

Bhanddaar Naam 

Ananth Dhharaa ||

He takes the Naam, 

the Name of the 

Infinite Lord, as his 

wealth, property and 

treasure.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਹੀ ਭਗਤ ਿਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਭੁਇਂ 

ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

39599 925 nwmu nrhr 
inDwnu ijn kY  
rs Bog eyk 
nrwiexw]

Naam Narehar 

Nidhhaan Jin Kai 

Ras Bhog Eaek 

Naraaeinaa ||

Those who have the 

treasure of the Lord's 

Name, enjoy the taste 

of the One Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਹੀ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦਾ 
ਮਾਣਨਾ ਹੈ।
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39600 925 rs rUp rMg 
AnMq bITl  
swis swis 
iDAwiexw]

Ras Roop Rang 

Ananth Beethal 

Saas Saas 

Dhhiaaeinaa ||

They meditate on the 

Infinite Lord with each 

and every breath, as 

their pleasure, joy and 

beauty.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿਪਦੇ ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਰਸ 

ਅਤੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੈ।

39601 925 iklivK hrxw  
nwm punhcrxw  
nwmu jm kI qRws 
hrw]

punh-crxw Kilavikh Haranaa 

Naam 

Punehacharanaa 

Naam Jam Kee 

Thraas Haraa ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the 

Destroyer of sins, the 

only deed of 

redemption. The 

Naam drives out the 

fear of the Messenger 

of Death.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਲਈ 

ਪਿਾਸਜਚਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ 
ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

39602 925 ibnvMiq nwnk  
rwis jn kI  
crnkmlh 
Awsrw]2]

Binavanth Naanak 

Raas Jan Kee 

Charan Kamaleh 

Aasaraa ||2||

Prays Nanak, the 

support of His lotus 

feet is the capital of 

His humble servant. 

||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਭਗਤ ਿਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) 
ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ॥੨॥

39603 925 gux byAMq 
suAwmI qyry koie  
n jwneI]

jw-neI Gun Baeanth 

Suaamee Thaerae 

Koe N Jaanee ||

Your Glorious Virtues 

are endless, O my Lord 

and Master; no one 

knows them all.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ 

(ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ) ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ।
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39604 925 dyiK clq 
dieAwl suix 
Bgq vKwneI]

c`l-q[ vKw-neI Dhaekh Chalath 

Dhaeiaal Sun 

Bhagath 

Vakhaanee ||

Seeing and hearing of 

Your wondrous plays, 

O Merciful Lord, Your 

devotees narrate 

them.

(ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ 

ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਬਆਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ) ਤੈਂ ਦਇਆਲ ਦੇ 

ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ (ਿਾਂ) ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ (ਹੀ) 
ਜਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

39605 925 jIA jMq siB 
quJu iDAwvih  
purK piq 
prmysrw]

Jeea Janth Sabh 

Thujh Dhhiaavehi 

Purakhapath 

Paramaesaraa ||

All beings and 

creatures meditate on 

You, O Primal 

Transcendent Lord, 

Master of men.

ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਪਰਮੇਸਰ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਧਆਉਂਦੇ ਹਨ।

39606 925 srb jwick eyku 
dwqw kruxwmY 
jgdIsrw]

kruxw-mY[j`gdIsrw Sarab Jaachik Eaek 

Dhaathaa Karunaa 

Mai 

Jagadheesaraa ||

All beings are beggars; 

You are the One Giver, 

O Lord of the 

Universe, Embodiment 

of mercy.

ਹੇ ਤਰਸ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਿਗਤ 

ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ! ਤੂੂੰ  ਇਕੱਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ, 
ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ) 

ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ।

39607 925 swDU sMqu sujwxu 
soeI ijsih pRB 
jI mwneI]

mw-neI Saadhhoo Santh 

Sujaan Soee Jisehi 

Prabh Jee Maanee 

||

He alone is holy, a 

Saint, a truly wise 

person, who is 

accepted by the Dear 

Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਆਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਧੂ 

ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਿਾਨ ਸੂੰਤ ਹੈ।

39608 925 ibnvMiq nwnk  
krhu ikrpw soie 
quJih 
pCwneI]3]

pCw-neI Binavanth Naanak 

Karahu Kirapaa 

Soe Thujhehi 

Pashhaanee ||3||

Prays Nanak, they 

alone realize You, unto 

whom You show 

Mercy. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ (ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥
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39609 925 moih inrgux 
AnwQu srxI 
AwieAw]

Mohi Niragun 

Anaathh Saranee 

Aaeiaa ||

I am unworthy and 

without any master; I 

seek Your Sanctuary, 

Lord.

ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਆਸਰਾ 
ਸਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਪਿਭੂ ਦੀ) ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ।

39610 925 bil bil bil 
gurdyv ijin nwmu 
idRVwieAw]

Bal Bal Bal 

Guradhaev Jin 

Naam 

Dhrirraaeiaa ||

I am a sacrifice, a 

sacrifice, a sacrifice to 

the Divine Guru, who 

has implanted the 

Naam within me.

(ਉਸ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
ਬਜਲਹਾਰ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ (ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
39611 925 guir nwmu dIAw  

kuslu QIAw srb 
ieCw puMnIAw]

puMnIAW Gur Naam Dheeaa 

Kusal Thheeaa 

Sarab Eishhaa 

Punneeaa ||

The Guru blessed me 

with the Naam; 

happiness came, and 

all my desires were 

fulfilled.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਦੱਤਾ 
(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਜਗਆ, (ਉਸ 

ਦੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ;

39612 925 jlny buJweI  
sWiq AweI imly 
icrI ivCuMinAw]

buJweI:polw bolo Jalanae Bujhaaee 

Saanth Aaee Milae 

Chiree 

Vishhunniaa ||

The fire of desire has 

been quenched, and 

peace and tranquility 

have come; after such 

a long separation, I 

have met my Lord 

again.

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾੜਾ 
ਜਮਟਾ ਜਦੱਤਾ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਠੂੰ ਢ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ) 
ਜਚਰਾਂ ਦਾ ਜਵਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ 

(ਮੁੜ) ਜਮਲ ਜਪਆ।

39613 925 AwnMd hrK shj 
swcy mhw mMgl 
gux gwieAw]

Aanandh Harakh 

Sehaj Saachae 

Mehaa Mangal 

Gun Gaaeiaa ||

I have found ecstasy, 

pleasure and true 

intuitive poise, singing 

the great glories, the 

song of bliss of the 

Lord.

(ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਬੜਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀਆਂ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਗਏ।
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39614 925 ibnvMiq nwnk  
nwmu pRB kw gur 
pUry qy 
pwieAw]4]2]

Binavanth Naanak 

Naam Prabh Kaa 

Gur Poorae Thae 

Paaeiaa ||4||2||

Prays Nanak, I have 

obtained the Name of 

God from the Perfect 

Guru. ||4||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਅਜਿਹਾ) ਨਾਮ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ (ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥

39615 925 rwmklI mhlw 
5]

Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

39616 925 rux Juxo sbdu 
Anwhdu inq 
auiT gweIAY 
sMqn kY]

Run Jhuno Sabadh 

Anaahadh Nith 

Outh Gaaeeai 

Santhan Kai ||

Rise early each 

morning, and with the 

Saints, sing the 

melodious harmony, 

the unstruck sound 

current of the Shabad.

ਜਨਿੱਤ ਆਹਰ ਨਾਲ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਜਮਠੀ 
ਜਮਠੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇਕ-

ਰਸ ਗਾਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

39617 925 iklivK siB doK 
ibnwsnu hir 
nwmu jpIAY gur 
mMqn kY]

Kilavikh Sabh 

Dhokh Binaasan 

Har Naam Japeeai 

Gur Manthan Kai 

||

All sins and sufferings 

are erased chanting 

the Lord's Name, 

under Guru's 

Instructions.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਐਬਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

39618 925 hir nwmu lIjY  
Aimau pIjY rYix 
idnsu ArwDIAY]

Har Naam Leejai 

Amio Peejai Rain 

Dhinas 

Araadhheeai ||

Dwell upon the Lord's 

Name, and drink in the 

Nectar; day and night, 

worship and adore 

Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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39619 925 jog dwn Anyk 
ikirAw lig 
crxkmlh 
swDIAY]

Jog Dhaan Anaek 

Kiriaa Lag Charan 

Kamaleh 

Saadhheeai ||

The merits of Yoga, 

charity and religious 

rituals are obtained by 

grasping His lotus feet.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ (ਮਾਨੋ) ਅਨੇਕਾਂ ਿੋਗ-

ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਨ-ਪੁੂੰ ਨਾਂ 
ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ 

ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
39620 925 Bwau Bgiq 

dieAwl mohn  
dUK sgly prhrY]

Bhaao Bhagath 

Dhaeiaal Mohan 

Dhookh Sagalae 

Pareharai ||

Loving devotion to the 

merciful, enticing Lord 

takes away all pain.

ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਮੋਹਨ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

39621 925 ibnvMiq nwnk  
qrY swgru  
iDAwie suAwmI 
nrhrY]1]

Binavanth Naanak 

Tharai Saagar 

Dhhiaae Suaamee 

Nareharai ||1||

Prays Nanak, cross 

over the world-ocean, 

meditating on the 

Lord, your Lord and 

Master. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

39622 925 suKswgr goibMd 
ismrxu Bgq 
gwvih gux qyry 
rwm]

Sukh Saagar 

Gobindh Simaran 

Bhagath Gaavehi 

Gun Thaerae 

Raam ||

Meditation on the 

Lord of the Universe is 

an ocean of peace; 

Your devotees sing 

Your Glorious Praises, 

Lord.

ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! 

(ਤੇਰੇ) ਭਗਤ (ਤੇਰਾ) ਜਸਮਰਨ 

(ਕਰਦੇ ਹਨ), ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ;
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39623 925 And mMgl gur 
crxI lwgy pwey 
sUK Gnyry rwm]

Anadh Mangal Gur 

Charanee Laagae 

Paaeae Sookh 

Ghanaerae Raam 

||

Ecstasy, bliss and great 

happiness are 

obtained by grasping 

hold of the Guru's feet.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਆਨੂੰ ਦ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

39624 925 suK inDwnu 
imilAw dUK 
hirAw ikRpw 
kir pRiB 
rwiKAw]

Sukh Nidhhaan 

Miliaa Dhookh 

Hariaa Kirapaa Kar 

Prabh Raakhiaa ||

Meeting with the 

treasure of peace, 

their pains are taken 

away; granting His 

Grace, God protects 

them.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
(ਦੱੁਖ ਆਜਦਕਾਂ ਤੋਂ) ਰੱਜਖਆ 

ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਜਨਜਵਰਤ ਹੋ ਗਏ।

39625 925 hir crx lwgw  
BRmu Bau Bwgw  
hir nwmu rsnw 
BwiKAw]

Har Charan Laagaa 

Bhram Bho 

Bhaagaa Har 

Naam Rasanaa 

Bhaakhiaa ||

Those who grasp the 

Lord's feet - their fears 

and doubts run away, 

and they chant the 

Name of the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਜਗਆ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਜਕਸਮ ਦਾ ਭਰਮ-ਵਜਹਮ ਤੇ 

ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ।

39626 925 hir eyku icqvY  
pRBu eyku gwvY  
hir eyku idRstI 
AwieAw]

Har Eaek Chithavai 

Prabh Eaek Gaavai 

Har Eaek 

Dhrisattee Aaeiaa 

||

He thinks of the One 

Lord, and he sings of 

the One God; he gazes 

upon the One Lord 

alone.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਿਰ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਨੂੂੰ  ਹੀ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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39627 926 ibnvMiq nwnk  
pRiB krI ikrpw  
pUrw siqguru 
pwieAw]2]

ibnvMiq Binavanth Naanak 

Prabh Karee 

Kirapaa Pooraa 

Sathigur Paaeiaa 

||2||

Prays Nanak, God has 

granted His Grace, and 

I have found the 

Perfect True Guru. 

||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ॥੨॥

39628 926 imil rhIAY pRB 
swD jnw imil 
hir kIrqnu 
sunIAY rwm]

Mil Reheeai Prabh 

Saadhh Janaa Mil 

Har Keerathan 

Suneeai Raam ||

Meet with the holy, 

humble servants of 

God; meeting with the 

Lord, listen to the 

Kirtan of His Praises.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਭਗਤ-ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ 

ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

39629 926 dieAwl pRBU 
dwmodr mwDo AMqu  
n pweIAY gunIAY  
rwm]

Dhaeiaal Prabhoo 

Dhaamodhar 

Maadhho Anth N 

Paaeeai Guneeai 

Raam ||

God is the Merciful 

Master, the Lord of 

wealth; there is no 

end to His Virtues.

ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦਾਮੋਦਰ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

39630 926 dieAwl duK hr 
srix dwqw sgl 
doK invwrxo]

Dhaeiaal Dhukh 

Har Saran 

Dhaathaa Sagal 

Dhokh Nivaarano 

||

The Merciful Lord is 

the Dispeller of pain, 

the Giver of Sanctuary, 

the Eradicator of all 

evil.

ਪਿਭੂ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਦੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਸਰਨ-ਿੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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39631 926 moh sog ivkwr 
ibKVy jpq nwm 
auDwrxo]

Moh Sog Vikaar 

Bikharrae Japath 

Naam 

Oudhhaarano ||

Emotional 

attachment, sorrow, 

corruption and pain - 

chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

one is saved from 

these.

ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਮੋਹ ਸੋਗ ਅਤੇ ਔਖੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

39632 926 siB jIA qyry 
pRBU myry kir 
ikrpw sB ryx 
QIvw]

Sabh Jeea Thaerae 

Prabhoo Maerae 

Kar Kirapaa Sabh 

Raen Thheevaa ||

All beings are Yours, O 

my God; bless me with 

Your Mercy, that I may 

become the dust 

under the feet of all 

men.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ 

(ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ), ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਬਜਣਆ ਰਹਾਂ।

39633 926 ibnvMiq nwnk  
pRB mieAw kIjY  
nwmu qyrw jip 
jIvw]3]

Binavanth Naanak 

Prabh Maeiaa 

Keejai Naam 

Thaeraa Jap 

Jeevaa ||3||

Prays Nanak, O God, 

be kind to me, that I 

may chant Your Name, 

and live. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੩॥

39634 926 rwiK lIey pRiB 
Bgq jnw ApxI 
crxI lwey rwm]

Raakh Leeeae 

Prabh Bhagath 

Janaa Apanee 

Charanee Laaeae 

Raam ||

God saves His humble 

devotees, attaching 

them to His feet.

(ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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39635 926 AwT phr Apnw 
pRBu ismrh eyko 
nwmu iDAwey rwm]

Aath Pehar 

Apanaa Prabh 

Simareh Eaeko 

Naam Dhhiaaeae 

Raam ||

Twenty-four hours a 

day, they meditate in 

remembrance on their 

God; they meditae on 

the One Name.

ਸੋ, ਇਕ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਆਓ, ਅਸੀਂ 
ਭੀ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੀਏ।

39636 926 iDAwie so pRBu  
qry Bvjl rhy 
Awvx jwxw]

Dhhiaae So Prabh 

Tharae Bhavajal 

Rehae Aavan 

Jaanaa ||

Meditating on that 

God, they cross over 

the terrifying world-

ocean, and their 

comings and goings 

cease.

(ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਏ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ 

ਗੇੜ) ਮੱੁਕ ਗਏ।

39637 926 sdw suKu 
kilAwx kIrqnu  
pRB lgw mITw 
Bwxw]

Sadhaa Sukh 

Kaliaan Keerathan 

Prabh Lagaa 

Meethaa Bhaanaa 

||

They enjoy eternal 

peace and pleasure, 

singing the Kirtan of 

God's Praises; His Will 

seems so sweet to 

them.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਜਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਦਾ ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਜਰਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ।

39638 926 sB ieC puMnI 
Aws pUrI imly 
siqgur pUirAw]

Sabh Eishh 

Punnee Aas 

Pooree Milae 

Sathigur Pooriaa ||

All my desires are 

fulfilled, meeting with 

the Perfect True Guru.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
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39639 926 ibnvMiq nwnk  
pRiB Awip myly  
iPir nwhI dUK 
ivsUirAw]4]3]

Binavanth Naanak 

Prabh Aap Maelae 

Fir Naahee 

Dhookh Visooriaa 

||4||3||

Prays Nanak, God has 

blended me with 

Himself; I shall never 

suffer pain or sorrow 

again. ||4||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਜਲਆ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਕੋਈ ਝੋਰੇ 

ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦੇ ॥੪॥੩॥

39640 926 rwmklI mhlw 5 
CMq]

Raamakalee 

Mehalaa 5 

Shhanth ||

Raamkalee, Fifth 

Mehl, Chhant.

39641 926 sloku] Salok || Shalok: ਸਲੋਕੁ।
39642 926 crnkml 

srxwgqI And 
mMgl gux gwm]

sr-xwgqI Charan Kamal 

Saranaagathee 

Anadh Mangal 

Gun Gaam ||

In the Sanctuary of His 

lotus feet, I sing His 

Glorious Praises in 

ecstasy and bliss.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ ਸੁਖ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
39643 926 nwnk pRBu 

AwrwDIAY ibpiq 
invwrx rwm]1]

Naanak Prabh 

Aaraadhheeai 

Bipath Nivaaran 

Raam ||1||

O Nanak, worship God 

in adoration, the 

Eradicator of 

misfortune. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰੇਕ) ਜਬਪਤਾ 
ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥

39644 926 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰਤ।
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39645 926 pRB ibpiq 
invwrxo iqsu 
ibnu Avru n 
koie jIau]

Prabh Bipath 

Nivaarano This Bin 

Avar N Koe Jeeo ||

God is the Eradicator 

of misfortune; there is 

none other than Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਹਰੇਕ) ਜਬਪਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

39646 926 sdw sdw hir 
ismrIAY jil 
Qil mhIAil 
soie jIau]

Sadhaa Sadhaa 

Har Simareeai Jal 

Thhal Meheeal 

Soe Jeeo ||

Forever and ever, 

remember the Lord in 

meditation; He is 

permeating the water, 

the land and the sky.

ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ; ਿਲ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ ਜਵਚ, 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

39647 926 jil Qil 
mhIAil pUir 
rihAw iek 
inmK mnhu n 
vIsrY]

Jal Thhal Meheeal 

Poor Rehiaa Eik 

Nimakh Manahu N 

Veesarai ||

He is permeating and 

pervading the water, 

the land and the sky; 

do not forget Him 

from your mind, even 

for an instant.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਲ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਪੁਲਾੜ ਜਵਚ 

(ਹਰ ਥਾਂ) ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ 

ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ 

ਭੀ ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ 
ਭੁੱ ਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

39648 926 gur crn lwgy  
idn sBwgy srb 
gux jgdIsrY]

j`gdIsrY Gur Charan Laagae 

Dhin Sabhaagae 

Sarab Gun 

Jagadheesarai ||

Blessed was that day, 

when I grasped the 

Guru's feet; all virtues 

rest in the Lord of the 

Universe.

ਉਹ ਜਦਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ (ਸਮਝੋ, 
ਿਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਹੇ, 

(ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ) ਉਸ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ (ਹੋਵੇ)।
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39649 926 kir syv syvk 
idnsu rYxI iqsu 
BwvY so hoie jIau]

Kar Saev Saevak 

Dhinas Rainee This 

Bhaavai So Hoe 

Jeeo ||

So serve Him day and 

night, O servant; 

whatever pleases Him, 

happens.

ਜਦਨ ਰਾਤ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਜਰਆ 

ਕਰ; ਿੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹੀ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

39650 926 bil jwie nwnku 
suKh dwqy  
prgwsu min qin 
hoie jIau]1]

Bal Jaae Naanak 

Sukheh Dhaathae 

Paragaas Man 

Than Hoe Jeeo 

||1||

Nanak is a sacrifice to 

the Giver of peace; his 

mind and body are 

enlightened. ||1||

ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਖ-ਦਾਤੇ ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ (ਸਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

39651 926 sloku] Salok || Shalok:

39652 926 hir ismrq mnu 
qnu suKI ibnsI 
duqIAw soc]

Har Simarath Man 

Than Sukhee 

Binasee 

Dhutheeaa Soch ||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, the mind and 

body find peace; the 

thought of duality is 

dispelled.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਗਆ ਉਸ ਦਾ 
ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਗਆ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ ਦਾ) ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਸਭ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ,

39653 926 nwnk tyk guopwl 
kI goivMd sMkt 
moc]1]

guo:hoVy AONkV ivcwly bolo Naanak Ttaek 

Guopaal Kee 

Govindh Sankatt 

Moch ||1||

Nanak takes the 

support of the Lord of 

the World, the Lord of 

the Universe, the 

Destroyer of troubles. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਸਾਰੇ ਸੂੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆ ॥੧॥

39654 926 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
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39655 926 BY sMkt kwty  
nwrwiex 
dieAwl jIau]

Bhai Sankatt 

Kaattae Naaraaein 

Dhaeiaal Jeeo ||

The Merciful Lord has 

eradicated my fears 

and troubles.

ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਤੇ 

ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ,

39656 926 hir gux AwnMd 
gwey pRB dInw 
nwQ pRiqpwl 
jIau]

Har Gun Aanandh 

Gaaeae Prabh 

Dheenaa Naathh 

Prathipaal Jeeo ||

In ecstasy, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord; God is the 

Cherisher, the Master 

of the meek.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਣ ੇਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

39657 926 pRiqpwl Acuq 
purKu eyko iqsih 
isau rMgu lwgw]

A-c`uq Prathipaal Achuth 

Purakh Eaeko 

Thisehi Sio Rang 

Laagaa ||

The Cherishing Lord is 

imperishable, the One 

and only Primal Lord; I 

am imbued with His 

Love.

ਸਭ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ 
ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਜਸਰਫ਼ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਣ ਜਗਆ,

39658 926 kr crn msqku 
myil lIny sdw 
An idnu jwgw]

Kar Charan 

Masathak Mael 

Leenae Sadhaa 

Anadhin Jaagaa ||

When I placed my 

hands and forehead 

upon His Feet, He 

blended me with 

Himself; I became 

awake and aware 

forever, night and day.

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ 
ਮੱਥਾ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤਾ, ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਿੋੜ ਜਲਆ, (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹ) ਸਦਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹਣ ਲੱਗ ਜਪਆ।
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39659 926 jIau ipMfu igRhu 
Qwnu iqs kw qnu 
jobnu Dnu mwlu 
jIau]

Jeeo Pindd Grihu 

Thhaan This Kaa 

Than Joban Dhhan 

Maal Jeeo ||

My soul, body, 

household and home 

belong to Him, along 

with my body, youth, 

wealth and property.

(ਸਾਡੀ ਇਹ) ਜਿੂੰ ਦ (ਸਾਡਾ 
ਇਹ) ਸਰੀਰ, ਘਰ, ਥਾਂ, ਤਨ, 

ਿੋਬਨ ਅਤੇ ਧਨ-ਮਾਲ ਸਭ 

ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

39660 926 sd sdw bil 
jwie nwnku srb 
jIAw pRiqpwl 
jIau]2]

Sadh Sadhaa Bal 

Jaae Naanak Sarab 

Jeeaa Prathipaal 

Jeeo ||2||

Forever and ever, 

Nanak is a sacrifice to 

Him, who cherishes 

and nurtures all 

beings. ||2||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਸ 

ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

39661 926 sloku] Salok || Shalok:

39662 926 rsnw aucrY hir 
hry gux goivMd 
viKAwn]

Rasanaa Oucharai 

Har Harae Gun 

Govindh Vakhiaan 

||

My tongue chants the 

Name of the Lord, and 

chants the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਦੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

39663 926 nwnk pkVI tyk 
eyk prmysru rKY 
indwn]1]

Naanak Pakarree 

Ttaek Eaek 

Paramaesar 

Rakhai Nidhaan 

||1||

Nanak has grasped the 

sheltering support of 

the One Transcendent 

Lord, who shall save 

him in the end. ||1||

ਸਦਾ ਇਕ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖ਼ਰ 

ਉਸ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

39664 926 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
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39665 926 so suAwmI pRBu 
rKko AMcil qw 
kY lwgu jIau]

So Suaamee Prabh 

Rakhako Anchal 

Thaa Kai Laag Jeeo 

||

He is God, our Lord 

and Master, our 

Saving Grace. Grab 

hold of the hem of His 

robe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹੀ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹੀ 
(ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਰਾਖਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਰਹੁ।

39666 926 Bju swDUsMig 
dieAwl dyv mn 
kI miq iqAwgu 
jIau]

Bju:polw bolo Bhaj Saadhhoo 

Sang Dhaeiaal 

Dhaev Man Kee 

Math Thiaag Jeeo 

||

Vibrate, and meditate 

on the Merciful Divine 

Lord in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy; renounce 

your intellectual mind.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਜਸਆਣਪ ਛੱਡ 

ਦੇਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਉਸ ਦਇਆ-ਦੇ-ਘਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ ਕਰ।

39667 927 iek Et kIjY  
jIau dIjY Aws 
iek DrxIDrY]

DrxI-DrY Eik Outt Keejai 

Jeeo Dheejai Aas 

Eik 

Dhharaneedhharai 

||

Seek the Support of 

the One Lord, and 

surrender your soul to 

Him; place your hopes 

only in the Sustainer 

of the World.

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।

39668 927 swDsMgy hir nwm 
rMgy sMswru swgru 
sBu qrY]

Saadhhasangae 

Har Naam Rangae 

Sansaar Saagar 

Sabh Tharai ||

Those who are imbued 

with the Lord's Name, 

in the Saadh Sangat, 

cross over the 

terrifying world-ocean.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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39669 927 jnm mrx 
ibkwr CUty iPir  
n lwgY dwgu 
jIau]

Janam Maran 

Bikaar Shhoottae 

Fir N Laagai Dhaag 

Jeeo ||

The corrupting sins of 

birth and death are 

eradicated, and no 

stain ever sticks to 

them again.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਉਸ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 

ਕੁਕਰਮ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ 

ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਗ਼ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

39670 927 bil jwie nwnku  
purK pUrn iQru 
jw kw sohwgu 
jIau]3]

Bal Jaae Naanak 

Purakh Pooran 

Thhir Jaa Kaa 

Sohaag Jeeo ||3||

Nanak is a sacrifice to 

the Perfect Primal 

Lord; His marriage is 

eternal. ||3||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ 
ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਸਦਾ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ) ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਨਕ ਉਸ ਸਰਬ-ਗੁਣ-

ਭਰਪੂਰ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

39671 927 sloku] Salok || Shalok:

39672 927 Drm ArQ Aru 
kwm moK mukiq 
pdwrQ nwQ]

Dhharam Arathh 

Ar Kaam Mokh 

Mukath 

Padhaarathh 

Naathh ||

Righteous faith, 

wealth, sexual success 

and salvation; the Lord 

bestows these four 

blessings.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਜਸੱਧ 

ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ) ਧਰਮ ਅਰਥ 

ਕਾਮ ਅਤੇ ਮੋਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੈ।

39673 927 sgl mnorQ 
pUirAw nwnk  
iliKAw mwQ]1]

Sagal Manorathh 

Pooriaa Naanak 

Likhiaa Maathh 

||1||

One who has such pre-

ordained destiny upon 

his forehead, O Nanak, 

has all his desires 

fulfilled. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਪਿਭੂ ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ) 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

39674 927 CMqu] B-ieAw Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
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39675 927 sgl ieC myrI 
puMnIAw imilAw 
inrMjn rwie 
jIau]

Sagal Eishh 

Maeree Punneeaa 

Miliaa Niranjan 

Raae Jeeo ||

All my desires are 

fulfilled, meeting with 

my Immaculate, 

Sovereign Lord.

ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ (ਿਦੋਂ 
ਦਾ) ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 

ਗਈਆਂ ਹਨ।

39676 927 Andu BieAw 
vfBwgIho igRih 
pRgty pRB Awie 
jIau]

Anadh Bhaeiaa 

Vaddabhaageeho 

Grihi Pragattae 

Prabh Aae Jeeo ||

I am in ecstasy, O very 

fortunate ones; the 

Dear Lord has become 

manifest in my own 

home.

ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਿਣੋ! 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਿੀ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, 

ਉਸਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

39677 927 igRih lwl Awey  
purib kmwey qw 
kI aupmw ikAw 
gxw]

Grihi Laal Aaeae 

Purab Kamaaeae 

Thaa Kee 

Oupamaa Kiaa 

Ganaa ||

My Beloved has come 

to my home, because 

of my past actions; 

how can I count His 

Glories?

ਪਰ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਸੋਹਣਾ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ 

ਿਨਮ ਜਵਚ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਮਾਏ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਕੋਈ 

ਵਜਡਆਈ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ।

39678 927 byAMq pUrn suK 
shj dwqw kvn 
rsnw gux Bxw]

Baeanth Pooran 

Sukh Sehaj 

Dhaathaa Kavan 

Rasanaa Gun 

Bhanaa ||

The Lord, the Giver of 

peace and intuition, is 

infinite and perfect; 

with what tongue can I 

describe His Glorious 

Virtues?

ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਬਖ਼ਸ਼ਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਕਹੜੇ ਜਕਹੜੇ 

ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ?
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39679 927 Awpy imlwey gih 
kMiT lwey iqsu 
ibnw nhI jwie 
jIau]

Aapae Milaaeae 

Gehi Kanth Laaeae 

This Binaa Nehee 

Jaae Jeeo ||

He hugs me close in 

His embrace, and 

merges me into 

Himself; there is no 

place of rest other 

than Him.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਜਕਸੇ ਵਡਭਾਗੀ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਗਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

(ਮੇਰਾ) ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ।
39680 927 bil jwie nwnku  

sdw krqy sB 
mih rihAw 
smwie 
jIau]4]4]

Bal Jaae Naanak 

Sadhaa Karathae 

Sabh Mehi Rehiaa 

Samaae Jeeo 

||4||4||

Nanak is forever a 

sacrifice to the 

Creator, who is 

contained in, and 

permeating all. 

||4||4||

ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

॥੪॥੪॥

39681 927 rwgu rwmklI 
mhlw 5]

Raag Raamakalee 

Mehalaa 5 ||

Raag Raamkalee, Fifth 

Mehl:
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39682 927 rx JuMJnVw gwau 
sKI hir eyku 
iDAwvhu]

(rx)suMdr[(JuMJnVw)Jun
kwr vwlw vwihgurU js, 
bwlk jnm smyN 
gwivAw jWdw hY[ sRI 
gurU hirgoibMd swihb jI 
dy Avqwr vyly, sRI gurU 
Arjn dyv swihb jI 
ieh do qukW aucwridAW 
hI A&ur Ac`l Afol 
smwDI c lIx ho gey

Ran Jhunjhanarraa 

Gaao Sakhee Har 

Eaek Dhhiaavahu 

||

Sing the melodious 

harmonies, O my 

companions, and 

meditate on the One 

Lord.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ! ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀਓ! 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰੋ; ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ (ਉਹ) ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਗਾਵੋ 
(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੋ)।

39683 927 siqguru qum syiv 
sKI min 
icMidAVw Plu 
pwvhu]

Sathigur Thum 

Saev Sakhee Man 

Chindhiarraa Fal 

Paavahu ||

Serve your True Guru, 

O my companions, and 

you shall obtain the 

fruits of your mind's 

desires.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਵੋ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਇਹ) ਮਨ-ਇੱਛਤ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੀਆਂ।

39684 927 rwmklI mhlw 5 
ruqI slok

Raamakalee 

Mehalaa 5 Ruthee 

Saloku

Raamkalee, Fifth 

Mehl, Ruti ~ The 

Seasons. Shalok:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਰੁਤੀ ਸਲੋਕੁ'।

39685 927 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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39686 927 kir bMdn pRB 
pwrbRhm bwCau 
swDh DUir]

Kar Bandhan 

Prabh 

Paarabreham 

Baashho 

Saadhheh Dhhoor 

||

Bow to the Supreme 

Lord God, and seek 

the dust of the feet of 

the Holy.

ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ (ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,

39687 927 Awpu invwir hir 
hir Bjau nwnk  
pRB BrpUir]1]

Aap Nivaar Har 

Har Bhajo Naanak 

Prabh Bharapoor 

||1||

Cast out your self-

conceit, and vibrate, 

meditate, on the Lord, 

Har, Har. O Nanak, 

God is all-pervading. 

||1||

ਅਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧॥

39688 927 iklivK kwtx 
BY hrx suKswgr 
hir rwie]

Kilavikh Kaattan 

Bhai Haran Sukh 

Saagar Har Raae ||

He is the Eradicator of 

sins, the Destroyer of 

fear, the Ocean of 

peace, the Sovereign 

Lord King.

ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ,

39689 927 dIn dieAwl 
duKBMjno nwnk  
nIq iDAwie]2]

d-ieAwl Dheen Dhaeiaal 

Dhukh Bhanjano 

Naanak Neeth 

Dhhiaae ||2||

Merciful to the meek, 

the Destroyer of pain: 

O Nanak, always 

meditate on Him. 

||2||

ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ ॥੨॥

39690 927 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
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39691 927 jsu gwvhu 
vfBwgIho kir 
ikrpw BgvMq 
jIau]

Jas Gaavahu 

Vaddabhaageeho 

Kar Kirapaa 

Bhagavanth Jeeo 

||

Sing His Praises, O very 

fortunate ones, and 

the Dear Lord God 

shall bless you with His 

Mercy.

ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਓ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ। ਹੇ 

ਭਗਵਾਨ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ 

ਕਰ (ਮੈਂ ਭੀ ਤੇਰਾ ਿਸ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹਾਂ।

39692 927 ruqI mwh mUrq 
GVI gux aucrq 
soBwvMq jIau]

au~c-rq Ruthee Maah 

Moorath Gharree 

Gun Oucharath 

Sobhaavanth Jeeo 

||

Blessed and auspicious 

is that season, that 

month, that moment, 

that hour, when you 

chant the Lord's 

Glorious Praises.

ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱੁਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ 

ਮੁਹੂਰਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰਜਦਆਂ ਬੀਤਣ, ਉਹ ਸਮੇ 

ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

39693 927 gux rMig rwqy 
DMin qy jn ijnI 
iek min 
iDAwieAw]

Gun Rang Raathae 

Dhhann Thae Jan 

Jinee Eik Man 

Dhhiaaeiaa ||

Blessed are those 

humble beings, who 

are imbued with love 

for His Praises, and 

who meditate single-

mindedly on Him.

ਜਿਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਮਨ ਹੋ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।

39694 927 sPl jnmu 
BieAw iqn kw  
ijnI so pRBu 
pwieAw]

Safal Janam 

Bhaeiaa Thin Kaa 

Jinee So Prabh 

Paaeiaa ||

Their lives become 

fruitful, and they find 

that Lord God.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
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39695 927 puMn dwn n quil 
ikirAw hir  
srb pwpw hMq 
jIau]

Punn Dhaan N 

Thul Kiriaa Har 

Sarab Paapaa 

Hanth Jeeo ||

Donations to charities 

and religious rituals 

are not equal to 

meditation on the 

Lord, who destroys all 

sins.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਸਾਰੇ 

ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੂੰ ਨ-ਦਾਨ ਕੋਈ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ 
ਹਨ।

39696 927 ibnvMiq nwnk  
ismir jIvw  
jnm mrx rhMq 
jIau]1]

Binavanth Naanak 

Simar Jeevaa 

Janam Maran 

Rehanth Jeeo 

||1||

Prays Nanak, 

meditating in 

remembrance on Him, 

I live; birth and death 

are finished for me. 

||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ। (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

(ਦੇ ਗੇੜ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

39697 927 slok] Salok || Shalok:

39698 927 audmu Agmu 
Agocro  
crnkml 
nmskwr]

A-gm:polw sog rihq Oudham Agam 

Agocharo Charan 

Kamal 

Namasakaar ||

Strive for the 

inaccessible and 

unfathomable Lord, 

and bow in humility to 

His lotus feet.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਉੱਦਮ-ਸਰੂਪ ਹੈਂ 
(ਤੇਰੇ ਜਵਚ ਰਤਾ ਭੀ ਆਲਸ 

ਨਹੀਂ ਹੈ), ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, 
ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ; ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ।

39699 927 kQnI sw quDu 
BwvsI nwnk 
nwm ADwr]1]

Kathhanee Saa 

Thudhh 

Bhaavasee Naanak 

Naam Adhhaar 

||1||

O Nanak, that sermon 

alone is pleasing to 

You, Lord, which 

inspires us to take the 

Support of the Name. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ 
(ਸਦਾ) ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਜਣਆ 

ਰਹੇ ॥੧॥
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39700 927 sMq srix swjn 
prhu suAwmI 
ismir AnMq]

Santh Saran 

Saajan Parahu 

Suaamee Simar 

Ananth ||

Seek the Sanctuary of 

the Saints, O friends; 

meditate in 

remembrance on your 

infinite Lord and 

Master.

ਹੇ ਸੱਿਣੋ! ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਹੋ। (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ 

ਕੇ,

39701 927 sUky qy hirAw 
QIAw nwnk jip 
BgvMq]2]

Sookae Thae 

Hariaa Thheeaa 

Naanak Jap 

Bhagavanth ||2||

The dried branch shall 

blossom forth in its 

greenery again, O 

Nanak, meditating on 

the Lord God. ||2||

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਮਨੱੁਖ) ਸੱੁਕੇ ਤੋਂ ਹਰਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

39702 927 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
39703 927 ruiq srs bsMq 

mwh cyqu vYswK 
suK mwsu jIau]

Ruth Saras 

Basanth Maah 

Chaeth Vaisaakh 

Sukh Maas Jeeo ||

The season of spring is 

delightful; the months 

of Chayt and Baisaakhi 

are the most pleasant 

months.

(ਹੇ ਸੱਿਣੋ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 

ਬਸੂੰਤ ਦੀ ਰੁਜਤ ਆਨੂੰ ਦ-

ਦਾਇਕ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਾ ਚੇਤ ਉਸ 

ਵਾਸਤੇ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 
ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

39704 927 hir jIau nwhu 
imilAw  
mauilAw mnu qnu 
swsu jIau]

mau~ilAw:ksky Har Jeeo Naahu 

Miliaa Mouliaa 

Man Than Saas 

Jeeo ||

I have obtained the 

Dear Lord as my 

Husband, and my 

mind, body and breath 

have blossomed forth.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਉਸ 

ਦਾ (ਹਰੇਕ) ਸਾਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 

ਮਜਹਕ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਖਸਮ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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39705 927 Gir nwhu inhclu 
Andu sKIey  
crnkml 
pRPuilAw]

pRPu`ilAw Ghar Naahu 

Nihachal Anadh 

Sakheeeae Charan 

Kamal Prafuliaa ||

The eternal, 

unchanging Lord has 

come into my home as 

my Husband, O my 

companions; dwelling 

upon His lotus feet, I 

blossom forth in bliss.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਆ 

ਵੱਸਣ, ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਜਖੜ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਆ ਵੱਸੇ, ਉਥੇ 

ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

39706 928 suMdru suGVu 
sujwxu byqw gux 
goivMd AmuilAw]

A-m`uilAw Sundhar Sugharr 

Sujaan Baethaa 

Gun Govindh 

Amuliaa ||

The Lord of the 

Universe is beautiful, 

proficient, wise and all-

knowing;

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੁਿਾਨ ਹੈ, (ਸਭ 

ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ) ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਜਕਸੇ ਮੱੁਲ 

ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੇ।

39707 928 vfBwig pwieAw  
duKu gvwieAw  
BeI pUrn Aws 
jIau]

Vaddabhaag 

Paaeiaa Dhukh 

Gavaaeiaa Bhee 

Pooran Aas Jeeo ||

His Virtues are 

priceless. By great 

good fortune, I have 

found Him; my pain is 

dispelled, and my 

hopes are fulfilled.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਚੂੰਗੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਗਈ।

39708 928 ibnvMiq nwnk  
srix qyrI imtI 
jm kI qRws 
jIau]2]

imtI:polw bolo Binavanth Naanak 

Saran Thaeree 

Mittee Jam Kee 

Thraas Jeeo ||2||

Prays Nanak, I have 

entered Your 

Sanctuary, Lord, and 

my fear of death is 

eradicated. ||2||

ਨਾਨਕ (ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜਾ ਭੀ 
ਿੀਵ) ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ ਜਗਆ, 

(ਉਸ ਦੇ ਜਦਲੋਂ) ਮੌਤ ਦਾ ਸਜਹਮ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ॥੨॥
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39709 928 slok] Salok || Shalok:

39710 928 swDsMgiq ibnu  
BRim mueI krqI 
krm Anyk]

Saadhhasangath 

Bin Bhram Muee 

Karathee Karam 

Anaek ||

Without the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, one dies 

wandering around in 

confusion, performing 

all sorts of rituals.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਿੀ ਰਜਹ 

ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਭਟਕ 

ਭਟਕ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

39711 928 koml bMDn 
bwDIAw nwnk  
krmih lyK]1]

b`wDIAw Komal Bandhhan 

Baadhheeaa 

Naanak Karamehi 

Laekh ||1||

O Nanak, all are bound 

by the attractive 

bonds of Maya, and 

the karmic record of 

past actions. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਿਾਹੀਆਂ 

ਜਵਚ ਬੱਝੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

39712 928 jo Bwxy sy myilAw  
ivCoVy BI Awip]

Jo Bhaanae Sae 

Maeliaa 

Vishhorrae Bhee 

Aap ||

Those who are 

pleasing to God are 

united with Him; He 

separates others from 

Himself.

ਜਿਹੜੇ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ 

ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਤੋਂ) ਜਵਛੋੜਦਾ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

39713 928 nwnk pRB 
srxwgqI jw kw 
vf prqwpu]2]

srxw-gqI Naanak Prabh 

Saranaagathee Jaa 

Kaa Vadd 

Parathaap ||2||

Nanak has entered the 

Sanctuary of God; His 

greatness is glorious! 

||2||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ!) ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ 

ਵੱਡਾ ਤੇਿ-ਪਰਤਾਪ ਹੈ ॥੨॥

39714 928 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
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39715 928 gRIKm ruiq Aiq 
gwKVI jyT 
AKwVY Gwm jIau]

Greekham Ruth 

Ath Gaakharree 

Jaeth Akhaarrai 

Ghaam Jeeo ||

In the summer season 

in the months of Jayt'h 

and Asaarh the heat is 

terrible, intense and 

severe.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਿਵੇਂ) ਗਰਮੀ ਦੀ 
ਰੱੁਤ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਿੇਠ ਹਾੜ ਜਵਚ ਬੜੀ ਧੱੁਪ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਰੱੁਤੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ 

ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ)

39716 928 pRym ibCohu 
duhwgxI idRsit  
n krI rwm jIau]

Praem Bishhohu 

Dhuhaaganee 

Dhrisatt N Karee 

Raam Jeeo ||

The discarded bride is 

separated from His 

Love, and the Lord 

does not even look at 

her.

(ਜਤਵੇਂ, ਜਿਸ) ਮੂੰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਵਲ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿੇਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਾੜਦੀ ਹੈ।

39717 928 nh idRsit AwvY 
mrq hwvY mhw 
gwrib muTIAw]

Neh Dhrisatt Aavai 

Marath Haavai 

Mehaa Gaarab 

Mutheeaa ||

She does not see her 

Lord, and she dies 

with an aching sigh; 

she is defrauded and 

plundered by her 

great pride.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਉਹ 

ਹਾਹੁਕੇ ਲੈ ਲੈ ਮਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਲੁਟਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।
39718 928 jl bwJu mCulI 

qVPVwvY sMig 
mwieAw ruTIAw]

qVP-VwvY[r`uTIAw Jal Baajh 

Mashhulee 

Tharrafarraavai 

Sang Maaeiaa 

Rutheeaa ||

She flails around, like a 

fish out of water; 

attached to Maya, she 

is alienated from the 

Lord.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੀ 
ਹੋਈ ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਰੱੁਸੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਸਦਾ ਇਉਂ 

ਤੜਿਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) 
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੱਛੀ ਤੜਿਦੀ 
ਹੈ।
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39719 928 kir pwp jonI BY 
BIq hoeI dyie 
swsn jwm jIau]

(swsn)szw[ dy-ie Kar Paap Jonee 

Bhai Bheeth Hoee 

Dhaee Saasan 

Jaam Jeeo ||

She sins, and so she is 

fearful of 

reincarnation; the 

Messenger of Death 

will surely punish her.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਘਾਬਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਮਰਾਿ ਸਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

39720 928 ibnvMiq nwnk  
Et qyrI rwKu 
pUrn kwm 
jIau]3]

ibn-vMiq Binavanth Naanak 

Outt Thaeree 

Raakh Pooran 

Kaam Jeeo ||3||

Prays Nanak, take me 

under Your sheltering 

support, Lord, and 

protect me; You are 

the Fulfiller of desire. 

||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖ) ॥੩॥

39721 928 slok] Salok || Shalok:

39722 928 srDw lwgI sMig 
pRIqmY ieku iqlu 
rhxu n jwie]

Saradhhaa Laagee 

Sang Preethamai 

Eik Thil Rehan N 

Jaae ||

With loving faith, I am 

attached to my 

Beloved; I cannot 

survive without Him, 

even for an instant.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਪਣ)ੇ 

ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ (ਪਿੀਤਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਰਤਾ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਲਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੀ।

39723 928 mn qn AMqir 
riv rhy nwnk  
shij suBwie]1]

Man Than Anthar 

Rav Rehae Naanak 

Sehaj Subhaae 

||1||

He is permeating and 

pervading my mind 

and body, O Nanak, 

with intuitive ease. 

||1||

ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਉਚੇਚੇ ਿਤਨ ਦੇ 

ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ ਪਿੀਤਮ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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39724 928 kru gih lInI 
swjnih jnm 
jnm ky mIq]

Kar Gehi Leenee 

Saajanehi Janam 

Janam Kae Meeth 

||

My Friend has taken 

me by the hand; He 

has been my best 

friend, lifetime after 

lifetime.

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ 

ਰਹੇ ਜਮੱਤਰ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ) ਹੱਥ 

ਿੜ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ) ਬਣਾ 
ਜਲਆ।

39725 928 crnh dwsI kir 
leI nwnk pRB 
ihq cIq]2]

Charaneh Dhaasee 

Kar Lee Naanak 

Prabh Hith Cheeth 

||2||

He has made me the 

slave of His feet; O 

Nanak, my 

consciousness is filled 

with love for God. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਹਾਰਜਦਕ ਜਪਆਰ ਦੇ 

ਕੇ ਉਸ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ 
ਜਲਆ ॥੨॥

39726 928 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
39727 928 ruiq brsu 

suhylIAw swvx 
Bwdvy AwnMd 
jIau]

ru`iq Ruth Baras 

Suhaeleeaa 

Saavan 

Bhaadhavae 

Aanandh Jeeo ||

The rainy season is 

beautiful; the months 

of Saawan and 

Bhaadon bring bliss.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਿਵੇਂ) ਵਰਖਾ-
ਰੱੁਤ ਬੜੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਜਨਆਂ 

ਜਵਚ (ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਬੜੀਆਂ ਮੌਿਾਂ ਬਣੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ,

39728 928 Gx auniv vuTy  
jl Ql pUirAw 
mkrMd jIau]

(aun-iv)Juk 
ky[auniv:polw 
bolo[mkrMdjl

Ghan Ounav 

Vuthae Jal Thhal 

Pooriaa 

Makarandh Jeeo ||

The clouds are low, 

and heavy with rain; 

the waters and the 

lands are filled with 

honey.

ਬੱਦਲ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਵਰਹਦੇ ਹਨ, 

ਤਲਾਬਾਂ-ਛੱਪੜਾਂ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ 
ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ-ਭਜਰਆ ਪਾਣੀ ਹੀ 
ਪਾਣੀ ਭਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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39729 928 pRBu pUir rihAw 
srb TweI hir 
nwm nv iniD 
igRh Bry]

TWeIN Prabh Poor Rehiaa 

Sarab Thaaee Har 

Naam Nav Nidhh 

Grih Bharae ||

God is all-pervading 

everywhere; the nine 

treasures of the Lord's 

Name fill the homes of 

all hearts.

(ਜਤਵੇਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌ 

ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕਾ 
ਭਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂ

ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

39730 928 ismir suAwmI 
AMqrjwmI kul 
smUhw siB qry]

Simar Suaamee 

Antharajaamee 

Kul Samoohaa 

Sabh Tharae ||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord and Master, the 

Searcher of hearts, all 

one's ancestry is saved.

ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁਲਾਂ ਤਰ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

39731 928 ipRA rMig jwgy  
nh iCdR lwgy  
ikRpwlu sd 
bKisMdu jIau]

bK-isMd Pria Rang Jaagae 

Neh Shhidhr 

Laagae Kirapaal 

Sadh Bakhasindh 

Jeeo ||

No blemish sticks to 

that being who 

remains awake and 

aware in the Love of 

the Lord; the Merciful 

Lord is forever 

forgiving.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਿਹੜੇ ਵਡਭਾਗੀ 
ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, 

ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਤੱੁਜਠਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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39732 928 ibnvMiq nwnk  
hir kMqu pwieAw  
sdw min BwvMdu 
jIau]4]

Bw-vMdu Binavanth Naanak 

Har Kanth Paaeiaa 

Sadhaa Man 

Bhaavandh Jeeo 

||4||

Prays Nanak, I have 

found my Husband 

Lord, who is forever 

pleasing to my mind. 

||4||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਏ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

39733 928 slok] Salok || Shalok:

39734 928 Aws ipAwsI mY 
iPrau kb pyKau 
gopwl]

Aas Piaasee Mai 

Firo Kab Paekho 

Gopaal ||

Thirsty with desire, I 

wander around; when 

will I behold the Lord 

of the World?

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਦੀ) ਆਸ (ਰੱਖ ਕੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਮੈਂ (ਭਾਲ ਕਰਦੀ) 
ਜਿਰਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ।

39735 928 hY koeI swjnu 
sMq jnu nwnk  
pRB mylxhwr]1]

Hai Koee Saajan 

Santh Jan Naanak 

Prabh 

Maelanehaar 

||1||

Is there any humble 

Saint, any friend, O 

Nanak, who can lead 

me to meet with God? 

||1||

(ਮੈਂ ਭਾਲਦੀ ਹਾਂ ਜਕ) ਕੋਈ 

ਸੱਿਣ ਸੂੰਤ ਿਨ ਮੈਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਪਏ 

ਿ ੋਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਣ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ॥੧॥

39736 928 ibnu imlby sWiq  
n aUpjY iqlu plu 
rhxu n jwie]

Bin Milabae 

Saanth N Oopajai 

Thil Pal Rehan N 

Jaae ||

Without meeting Him, 

I have no peace or 

tranquility; I cannot 

survive for a moment, 

even for an instant.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਠੂੰ ਢ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ, ਰਤਾ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ 

ਭੀ (ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ) ਜਰਹਾ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।
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39737 928 hir swDh 
srxwgqI nwnk 
Aws pujwie]2]

Har Saadhheh 

Saranaagathee 

Naanak Aas 

Pujaae ||2||

Entering the Sanctuary 

of the Lord's Holy 

Saints, O Nanak, my 

desires are fulfilled. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਨੀ ਜਪਆਂ (ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ 

ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ) ਆਸ 

ਪੂਰੀ ਕਰ (ਹੀ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

39738 928 CMqu] Shhanth || Chhant:

39739 928 ruiq srd AfMbro  
AsU kiqky hir 
ipAws jIau]

srd ru`iq dI 
sohxI(AfMbr)bnwvt 
bxI hY[ A`sU[ k`iq-ky

Ruth Saradh 

Addanbaro Asoo 

Kathakae Har 

Piaas Jeeo ||

In the cool, autumn 

season, in the months 

of Assu and Katik, I am 

thirsty for the Lord.

ਛੂੰ ਤੁ! (ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਿਦੋਂ) ਅੱਸੂ 

ਕੱਤਕ ਜਵਚ ਜਮੱਠੀ ਜਮੱਠੀ ਰੱੁਤ 

ਦਾ ਆਰੂੰਭ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਤਦੋਂ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਪਿਦੀ ਹੈ।

39740 928 KojMqI drsnu 
iPrq kb 
imlIAY guxqws 
jIau]

Khojanthee 

Dharasan Firath 

Kab Mileeai 

Gunathaas Jeeo ||

Searching for the 

Blessed Vision of His 

Darshan, I wander 

around wondering, 

when will I meet my 

Lord, the treasure of 

virtue?

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਹ ਜਬਰਹੋਂ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ) ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਕਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਵੇ।

39741 928 ibnu kMq ipAwry  
nh sUK swry hwr 
kM|x iDRgu bnw]

Bin Kanth Piaarae 

Neh Sookh Saarae 

Haar Kann(g)an 

Dhhrig Banaa ||

Without my Beloved 

Husband Lord, I find 

no peace, and all my 

necklaces and 

bracelets become 

cursed.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਜਪਆਰੇ ਖਸਮ 

(ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੇ) ਸੁਖ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦੀ, ਹਾਰ ਕੂੰਙਣ 

(ਆਜਦਕ ਜਸੂੰਗਾਰ ਸਗੋਂ) 
ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
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39742 928 suMdir sujwix 
cquir byqI sws 
ibnu jYsy qnw]

Sundhar Sujaan 

Chathur Baethee 

Saas Bin Jaisae 

Thanaa ||

So beautiful, so wise, 

so clever and knowing; 

still, without the 

breath, it is just a body.

ਇਸਤਿੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਸਆਣੀ 
ਹੋਵੇ, ਚਤੁਰ ਹੋਵੇ, ਜਵੱਜਦਆ-

ਵਤੀ ਹੋਵੇ (ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) ਸਾਹ 

ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਰੀਰ।
39743 928 eIq auq dh 

ids Alokn min 
imln kI pRB 
ipAws jIau]

Eeth Outh Dheh 

Dhis Alokan Man 

Milan Kee Prabh 

Piaas Jeeo ||

I look here and there, 

in the ten directions; 

my mind is so thirsty 

to meet God!

(ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦਾ, ਿ ੇਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿੀ ਰਹੇ) ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ ਵੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

39744 928 ibnvMiq nwnk  
Dwir ikrpw  
mylhu pRB 
guxqws jIau]5]

Binavanth Naanak 

Dhhaar Kirapaa 

Maelahu Prabh 

Gunathaas Jeeo 

||5||

Prays Nanak, shower 

Your Mercy upon me; 

unite me with 

Yourself, O God, O 

treasure of virtue. 

||5||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- 

(ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ-ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋਂ !) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਦਉ ॥੫॥

39745 928 slok] Salok || Shalok:

39746 928 jlix buJI 
sIql Bey min 
qin aupjI sWiq]

bUJI:polw bolo Jalan Bujhee 

Seethal Bheae 

Man Than 

Oupajee Saanth ||

The fire of desire is 

cooled and quenched; 

my mind and body are 

filled with peace and 

tranquility.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ 
ਿੀ ਜਮਲ ਪਏ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ; (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਬੱੁਝ ਗਈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8099 Published: March 06/ 2014



39747 928 nwnk pRB pUrn 
imly duqIAw 
ibnsI BRWiq]1]

Naanak Prabh 

Pooran Milae 

Dhutheeaa 

Binasee Bhraanth 

||1||

O Nanak, I have met 

my Perfect God; the 

illusion of duality is 

dispelled. ||1||

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ) ਠੂੰ ਢੇ-ਠਾਰ 

ਹੋ ਗਏ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਤਨ 

ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ॥੧॥

39748 929 swD pTwey Awip 
hir hm qum qy  
nwhI dUir]

Saadhh Pathaaeae 

Aap Har Ham 

Thum Thae 

Naahee Dhoor ||

The Lord Himself sent 

His Holy Saints, to tell 

us that He is not far 

away.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ (ਹੀ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਭੇਜਿਆ। (ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਤੋਂ 
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

39749 929 nwnk BRm BY 
imit gey rmx 
rwm BrpUir]2]

Naanak Bhram 

Bhai Mitt Geae 

Raman Raam 

Bharapoor ||2||

O Nanak, doubt and 

fear are dispelled, 

chanting the Name of 

the all-pervading Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ 

ਜਕ) ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆਂ 

ਭਟਕਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
39750 929 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
39751 929 ruiq issIAr 

sIql hir pRgty 
mMGr poih jIau]

Ruth Siseear 

Seethal Har 

Pragattae 

Manghar Pohi 

Jeeo ||

In the cold season of 

Maghar and Poh, the 

Lord reveals Himself.

ਮੂੰਘਰ ਮੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ 

ਜਸਆਲ ਦੀ ਰੱੁਤ (ਆ ਕੇ) ਠੂੰ ਢ 

ਵਰਤਾਂਦੀ ਹੈ, (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਿਸ 

ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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39752 929 jlin buJI drsu 
pwieAw ibnsy 
mwieAw DRoh 
jIau]

buJI:polw bolo Jalan Bujhee 

Dharas Paaeiaa 

Binasae Maaeiaa 

Dhhroh Jeeo ||

My burning desires 

were quenched, when 

I obtained the Blessed 

Vision of His Darshan; 

the fraudulent illusion 

of Maya is gone.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੱੁਝ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਲ-ਛਲ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

39753 929 siB kwm pUry 
imil hjUry hir 
crx syvik 
syivAw]

Sabh Kaam Poorae 

Mil Hajoorae Har 

Charan Saevak 

Saeviaa ||

All my desires have 

been fulfilled, meeting 

the Lord face-to-face; I 

am His servant, I serve 

at His feet.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਿਸ ਚਰਨ-ਸੇਵਕ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

39754 929 hwr for sIgwr 
siB rs gux 
gwau AlK 
AByivAw]

A-lK Haar Ddor Seegaar 

Sabh Ras Gun 

Gaao Alakh 

Abhaeviaa ||

My necklaces, hair-

ties, all decorations 

and adornments, are 

in singing the Glorious 

Praises of the unseen, 

mysterious Lord.

(ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ-ਜਮਲਾਪ ਨਾਲ 

ਇਸਤਿੀ ਦੇ) ਹਾਰ ਡੋਰ ਆਜਦਕ 

ਸਾਰੇ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ (ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਜਵਚ ਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਲਈ) ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦ ਹਨ (ਤਾਂ 
ਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਅਲੱਖ ਅਭੇਵ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ।

39755 929 Bwau Bgiq 
goivMd bWCq jmu  
n swkY joih 
jIau]

Bhaao Bhagath 

Govindh 

Baanshhath Jam N 

Saakai Johi Jeeo ||

I long for loving 

devotion to the Lord 

of the Universe, and 

so the Messenger of 

Death cannot even see 

me.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਪਿੇਮ ਮੂੰਗਜਦਆਂ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਮੂੰਗਜਦਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਜਹਮ ਕਦੇ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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39756 929 ibnvMiq nwnk  
pRiB Awip mylI  
qh n pRym ibCoh 
jIau]6]

Binavanth Naanak 

Prabh Aap Maelee 

Theh N Praem 

Bishhoh Jeeo ||6||

Prays Nanak, God has 

united me with 

Himself; I shall never 

suffer separation from 

my Beloved again. 

||6||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਜਲਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੬॥

39757 929 slok] Salok || Shalok:

39758 929 hir Dnu pwieAw 
sohwgxI folq 
nwhI cIq]

Har Dhhan 

Paaeiaa 

Sohaaganee 

Ddolath Naahee 

Cheeth ||

The happy soul bride 

has found the wealth 

of the Lord; her 

consciousness does 

not waver.

ਉਸ ਦਾ ਜਚੱਤ (ਕਦੇ ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ,

39759 929 sMq sMjogI nwnkw  
igRih pRgty pRB 
mIq]1]

gi Rih Santh Sanjogee 

Naanakaa Grihi 

Pragattae Prabh 

Meeth ||1||

Joining together with 

the Saints, O Nanak, 

God, my Friend, has 

revealed Himself in my 

home. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ ਿੀ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਪਏ ॥੧॥

39760 929 nwd ibnod AnMd 
kof ipRA pRIqm 
sMig bny]

Naadh Binodh 

Anandh Kodd Pria 

Preetham Sang 

Banae ||

With her Beloved 

Husband Lord, she 

enjoys millions of 

melodies, pleasures 

and joys.

ਜਪਆਰੇ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ (ਮਾਨੋ, ਅਨੇਕਾਂ) 
ਰਾਗਾਂ ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਤੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ 

ਆਨੂੰ ਦ (ਮਾਣ ਲਈਦੇ ਹਨ)।
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39761 929 mn bWCq Pl 
pwieAw hir 
nwnk nwm 
Bny]2]

Man Baanshhath 

Fal Paaeiaa Har 

Naanak Naam 

Bhanae ||2||

The fruits of the 

mind's desires are 

obtained, O Nanak, 

chanting the Lord's 

Name. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਜਰਆਂ ਮਨ-ਮੂੰਗੀਆਂ 

ਮੁਰਾਦਾਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

॥੨॥

39762 929 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
39763 929 ihmkr ruiq min 

BwvqI mwGu 
Pgxu guxvMq 
jIau]

ru`iq P`gxu Himakar Ruth Man 

Bhaavathee 

Maagh Fagan 

Gunavanth Jeeo ||

The snowy winter 

season, the months of 

Maagh and Phagun, 

are pleasing and 

ennobling to the mind.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ!) ਮਾਘ (ਦਾ 
ਮਹੀਨਾ) ਿੱਗਣ (ਦਾ ਮਹੀਨਾ, 
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੀ ਬੜੀਆਂ) ਖ਼ੂਬੀਆਂ 

ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਜਨਆਂ 

ਦੀ) ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਰੱੁਤ ਮਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, (ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਠੂੰ ਢ 

ਦਾ ਪੁੂੰ ਿ ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਥੇ ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

39764 929 sKI shylI gwau 
mMglo igRih Awey 
hir kMq jIau]

Sakhee Sehaelee 

Gaao Mangalo 

Grihi Aaeae Har 

Kanth Jeeo ||

O my friends and 

companions, sing the 

songs of joy; my 

Husband Lord has 

come into my home.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਤੁਸੀ (ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ 

ਸੋਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ 

ਕਰੋ। (ਜਿਹੜੀ-ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਆ ਪਰਗਟਦਾ ਹੈ।
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39765 929 igRih lwl Awey  
min iDAwey syj 
suMdir sohIAw]

Grihi Laal Aaeae 

Man Dhhiaaeae 

Saej Sundhar 

Soheeaa ||

My Beloved has come 

into my home; I 

meditate on Him in my 

mind. The bed of my 

heart is beautifully 

adorned.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! (ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ) 

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਿੀ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, 

(ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦੀ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਦੀ) ਸੇਿ ਸੋਹਣੀ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
39766 929 vxu iqRxu iqRBvx 

Bey hirAw dyiK 
drsn mohIAw]

Van Thrin 

Thribhavan Bheae 

Hariaa Dhaekh 

Dharasan 

Moheeaa ||

The woods, the 

meadows and the 

three worlds have 

blossomed forth in 

their greenery; gazing 

upon the Blessed 

Vision of His Darshan, I 

am fascinated.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਉਸ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿੂੰਗਲ, ਘਾਹ-ਬੂਟ, ਜਤੂੰ ਨ ਭਵਨ 

ਹਰੇ-ਭਰੇ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ।

39767 929 imly suAwmI ieC 
puMnI min jipAw 
inrml mMq jIau]

Milae Suaamee 

Eishh Punnee Man 

Japiaa Niramal 

Manth Jeeo ||

I have met my Lord 

and Master, and my 

desires are fulfilled; 

my mind chants His 

Immaculate Mantra.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਪਜਵੱਤਰ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਿਪਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾ 
ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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39768 929 ibnvMiq nwnk  
inq krhu 
rlIAw hir imly 
sRIDr kMq 
jIau]7]

Binavanth Naanak 

Nith Karahu 

Raleeaa Har Milae 

Sreedhhar Kanth 

Jeeo ||7||

Prays Nanak, I 

celebrate 

continuously; I have 

met my Husband Lord, 

the Lord of excellence. 

||7||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਓ! ਤੁਸੀ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਜਣਆ ਕਰੋ ॥੭॥

39769 929 slok] Salok || Shalok:

39770 929 sMq shweI jIA 
ky Bvjl 
qwrxhwr]

Santh Sehaaee 

Jeea Kae Bhavajal 

Thaaranehaar ||

The Saints are the 

helpers, the support of 

the soul; they carry us 

cross the terrifying 

world-ocean.

ਸੂੰਤ ਿਨ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ 

ਮਦਦਗਾਰ (ਬਣਦੇ ਹਨ), 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

39771 929 sB qy aUcy 
jwxIAih nwnk  
nwm ipAwr]1]

jwxI-Aih Sabh Thae Oochae 

Jaaneeahi Naanak 

Naam Piaar ||1||

Know that they are 

the highest of all; O 

Nanak, they love the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ (ਗੁਰਮੁਖ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਹੋਰ) ਸਭ ਪਿਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਮੂੰ ਨੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

39772 929 ijn jwinAw  
syeI qry sy sUry 
sy bIr]

Jin Jaaniaa Saeee 

Tharae Sae Soorae 

Sae Beer ||

Those who know Him, 

cross over; they are 

the brave heroes, the 

heroic warriors.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਗਏ, ਉਹੀ (ਅਸਲ) ਸੂਰਮੇ 

ਹਨ, ਉਹੀ (ਅਸਲ) ਬਹਾਦਰ 

ਹਨ।
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39773 929 nwnk iqn 
bilhwrxY hir 
jip auqry 
qIr]2]

Naanak Thin 

Balihaaranai Har 

Jap Outharae 

Theer ||2||

Nanak is a sacrifice to 

those who meditate 

on the Lord, and cross 

over to the other 

shore. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ) ਪਾਰਲੇ 

ਕੂੰ ਢੇ ਪਹੁੂੰਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

39774 929 CMqu] Shhanth || Chhant: ਛੂੰ ਤੁ।
39775 929 crx ibrwijq 

sB aUpry  
imitAw sgl 
klysu jIau]

Charan Biraajith 

Sabh Ooparae 

Mittiaa Sagal 

Kalaes Jeeo ||

His feet are exalted 

above all. They 

eradicate all suffering.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ) ਚਰਨ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਇਕ 

ਸੂੰਕਲਪ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

39776 929 Awvx jwvx duK 
hry hir Bgiq 
kIAw prvysu 
jIau]

Aavan Jaavan 

Dhukh Harae Har 

Bhagath Keeaa 

Paravaes Jeeo ||

They destroy the pains 

of coming and going. 

They bring loving 

devotion to the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

39777 929 hir rMig rwqy  
shij mwqy iqlu  
n mn qy bIsrY]

Har Rang Raathae 

Sehaj Maathae 

Thil N Man Thae 

Beesarai ||

Imbued with the 

Lord's Love, one is 

intoxicated with 

intuitive peace and 

poise, and does not 

forget the Lord from 

his mind, even for an 

instant.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ) ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇ ਲਈ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ।
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39778 929 qij Awpu srxI 
pry crnI srb 
gux jgdIsrY]

j`gdIsrY Thaj Aap Saranee 

Parae Charanee 

Sarab Gun 

Jagadheesarai ||

Shedding my self-

conceit, I have entered 

the Sanctuary of His 

Feet; all virtues rest in 

the Lord of the 

Universe.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਜਤਆਗ ਕੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

39779 929 goivMd gux iniD 
sRIrMg suAwmI  
Awid kau Awdysu 
jIau]

Govindh Gun 

Nidhh Sreerang 

Suaamee Aadh Ko 

Aadhaes Jeeo ||

I bow in humility to 

the Lord of the 

Universe, the treasure 

of virtue, the Lord of 

excellence, our Primal 

Lord and Master.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ, ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੱੁਢ ਸੁਆਮੀ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਜਰਆ ਕਰ।

39780 929 ibnvMiq nwnk  
mieAw Dwrhu  
jugu jugo iek vysu 
jIau]8]1]6]8
]

Binavanth Naanak 

Maeiaa 

Dhhaarahu Jug 

Jugo Eik Vaes Jeeo 

||8||1||6||8||

Prays Nanak, shower 

me with Your Mercy, 

Lord; throughout the 

ages, You take the 

same form. 

||8||1||6||8||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਅਰਦਾਸ ਕਰ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ (ਮੈਂ ਭੀ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ), ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਿੁਗ ਜਵਚ ਇਕੋ ਅਟੱਲ ਸਰੂਪ 

ਵਾਲਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ 
॥੮॥੧॥੬॥੮॥

39781 929 rwmklI mhlw 1 
dKxI EAMkwru

d`KxI Raamakalee 

Mehalaa 1 

Dhakhanee 

Ouankaaru

Raamkalee, First Mehl, 

Dakhanee, Ongkaar:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਦਖਣੀ ਓਅੂੰਕਾਰੁ'।
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39782 929 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

39783 929 EAMkwir bRhmw 
auqpiq]

Ouankaar 

Brehamaa 

Outhapath ||

From Ongkaar, the 

One Universal Creator 

God, Brahma was 

created.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਤੁਸੀ ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ 

ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ 

ਮੂਰਤੀ ਨੂੂੰ  'ਓਅੂੰਕਾਰ' ਜਮਥ ਰਹੇ 

ਹੋ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਕ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  
ਬਿਹਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 

'ਓਅੂੰਕਾਰ' ਉਹ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ) 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਬਿਹਮਾ ਦਾ (ਭੀ) ਿਨਮ 

ਹੋਇਆ,

39784 929 EAMkwru kIAw 
ijin iciq]

Ouankaar Keeaa 

Jin Chith ||

He kept Ongkaar in his 

consciousness.

ਉਸ ਬਿਹਮਾ ਨੇ ਭੀ ਉਸ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ।
39785 929 EAMkwir sYl jug 

Bey]

Ouankaar Sail Jug 

Bheae ||

From Ongkaar, the 

mountains and the 

ages were created.

ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਮੇ ਦੀ 
ਵੂੰ ਡ ਉਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ,

39786 929 EAMkwir byd 
inrmey]

(inrmey)pYdw kIqy Ouankaar Baedh 

Nirameae ||

Ongkaar created the 

Vedas.

ਵੇਦ ਭੀ ਓਅੂੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ।
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39787 930 EAMkwir sbid 
auDry]

Ouankaar Sabadh 

Oudhharae ||

Ongkaar saves the 

world through the 

Shabad.

ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਉਸ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਨਾਲ 

ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਦੇ ਹਨ,

39788 930 EAMkwir gurmuiK 
qry]

Ouankaar 

Guramukh Tharae 

||

Ongkaar saves the 

Gurmukhs.

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਦੇ ਹਨ।
39789 930 E nm AKr  

suxhu bIcwru]
A`Kr bRhm[(E)EAMkwr 
vwihgurU jI nUM 
nmnmskwr

Ounam Akhar 

Sunahu Beechaar 

||

Listen to the Message 

of the Universal, 

Imperishable Creator 

Lord.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ 
ਚਾਟਜੜਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ 

ਲਫ਼ਜ਼ 'ਓਅੂੰ  ਨਮਹ' ਜਲਖਦੇ ਹੋ, 

ਪਰ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਹੀ 'ਓਅੂੰ ' 
ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ) ਉਸ ਮਹਾਨ 

ਹਸਤੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭੀ ਗੱਲ 

ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀ 
ਲਫ਼ਜ਼ 'ਓਅੂੰ  ਨਮਹ' ਜਲਖਦੇ ਹੋ।

39790 930 E nm AKru  
iqRBvx swru]1]

Ounam Akhar 

Thribhavan Saar 

||1||

The Universal, 

Imperishable Creator 

Lord is the essence of 

the three worlds. 

||1||

ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਓਅੂੰ  ਨਮਹ' ਉਸ 

(ਮਹਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਵਾਸਤੇ 

ਹਨ ਿੋ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਕਰਤਾ ਹੈ ॥੧॥

39791 930 suix pwfy ikAw 
ilKhu jMjwlw]

pWfy Sun Paaddae Kiaa 

Likhahu Janjaalaa 

||

Listen, O Pandit, O 

religious scholar, why 

are you writing about 

worldly debates?

ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਸੁਣ, ਜਨਰੀ (ਵਾਦ-

ਜਵਵਾਦ ਤੇ ਸੂੰਸਾਰਕ) 

ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ ਵਾਲੀ ਜਲਖਾਈ 

ਜਲਖਣ ਤੋਂ (ਕੋਈ ਆਤਮਕ) 

ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
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39792 930 ilKu rwm nwm  
gurmuiK 
gopwlw]1]rhwau
]

Likh Raam Naam 

Guramukh 

Gopaalaa ||1|| 

Rehaao ||

As Gurmukh, write 

only the Name of the 

Lord, the Lord of the 

World. ||1||Pause||

(ਿੇ ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਸਿਲਾ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ) ਜਲਖ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

39793 930 ssY sBu jgu 
shij aupwieAw  
qIin Bvn iek 
joqI]

s`sY Sasai Sabh Jag 

Sehaj Oupaaeiaa 

Theen Bhavan Eik 

Jothee ||

Sassa: He created the 

entire universe with 

ease; His One Light 

pervades the three 

worlds.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਕਸੇ 

ਉਚੇਰੇ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ 
ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਿੋਜਤ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ।

39794 930 gurmuiK vsqu 
prwpiq hovY cuix 
lY mwxk moqI]

Guramukh Vasath 

Paraapath Hovai 

Chun Lai Maanak 

Mothee ||

Become Gurmukh, and 

obtain the real thing; 

gather the gems and 

pearls.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਰੂਪ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
39795 930 smJY sUJY piV 

piV bUJY AMiq 
inrMqir swcw]

Samajhai Soojhai 

Parr Parr Boojhai 

Anth Niranthar 

Saachaa ||

If one understands, 

realizes and 

comprehends what he 

reads and studies, in 

the end he shall 

realize that the True 

Lord dwells deep 

within his nucleus.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਦੀ 
ਬਾਣੀ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦਾ 
ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੜਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਭੇਤ ਖੁਲਹਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਓੜਕ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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39796 930 gurmuiK dyKY swcu 
smwly ibnu swcy  
jgu kwcw]2]

Guramukh 

Dhaekhai Saach 

Samaalae Bin 

Saachae Jag 

Kaachaa ||2||

The Gurmukh sees and 

contemplates the True 

Lord; without the True 

Lord, the world is 

false. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਛੁਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
39797 930 DDY Drmu Dry  

Drmw puir  
guxkwrI mnu 
DIrw]

Dhhadhhai 

Dhharam Dhharae 

Dhharamaa Pur 

Gunakaaree Man 

Dhheeraa ||

Dhadha: Those who 

enshrine Dharmic faith 

and dwell in the City 

of Dharma are worthy; 

their minds are 

steadfast and stable.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਤੇ ਜਲਖ, ਉਹ ਬੜਾ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਸਤਸੂੰਗ 

ਜਵਚ (ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਰੂਪ) ਧਰਮ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭੀ (ਇਹ) ਗੁਣ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

39798 930 DDY DUil pVY 
muiK msqik  
kMcn Bey mnUrw]

pVY:V hlMq nhIN lwauxw Dhhadhhai Dhhool 

Parrai Mukh 

Masathak 

Kanchan Bheae 

Manooraa ||

Dhadha: If the dust of 

their feet touches 

one's face and 

forehead, he is 

transformed from iron 

into gold.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ-ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਏ, 

ਉਹ ਨਕਾਰੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਤੋਂ 
ਸੋਨਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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39799 930 Dnu DrxIDru 
Awip AjonI qoil 
boil scu pUrw]

Dhhan 

Dhharaneedhhar 

Aap Ajonee Thol 

Bol Sach Pooraa ||

Blessed is the Support 

of the Earth; He 

Himself is not born; 

His measure and 

speech are perfect and 

True.

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਿ ੋਿਨਮ-

ਰਜਹਤ ਹੈ ਉਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਧਨ ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਲ ਜਵਚ 

ਬੋਲ ਜਵਚ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

39800 930 krqy kI imiq  
krqw jwxY kY 
jwxY guru sUrw]3]

Karathae Kee Mith 

Karathaa Jaanai 

Kai Jaanai Gur 

Sooraa ||3||

Only the Creator 

Himself knows His 

own extent; He alone 

knows the Brave Guru. 

||3||

ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਿਾਂ, ਸੂਰਮਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਦੀ 
ਕਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

39801 930 i|Awnu gvwieAw  
dUjw BwieAw  
grib gly ibKu 
KwieAw]

N(g)iaan 

Gavaaeiaa 

Dhoojaa Bhaaeiaa 

Garab Galae Bikh 

Khaaeiaa ||

In love with duality, 

spiritual wisdom is 

lost; the mortal rots 

away in pride, and 

eats poison.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਜਵਸਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਜਨਿੱਘਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਉਹ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ 
ਮੂਲ ਅਹੂੰਕਾਰ-ਰੂਪ) ਜ਼ਜਹਰ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
39802 930 gur rsu gIq 

bwd nhI BwvY 
suxIAY gihr 
gMBIru gvwieAw]

Gur Ras Geeth 

Baadh Nehee 

Bhaavai Suneeai 

Gehir Ganbheer 

Gavaaeiaa ||

He thinks that the 

sublime essence of the 

Guru's song is useless, 

and he does not like to 

hear it. He loses the 

profound, 

unfathomable Lord.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਦੂਿੇ ਭਾਵ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ 
ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਅਥਾਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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39803 930 guir scu kihAw 
AMimRqu lihAw  
min qin swcu 
suKwieAw]

Gur Sach Kehiaa 

Anmrith Lehiaa 

Man Than Saach 

Sukhaaeiaa ||

Through the Guru's 

Words of Truth, the 

Ambrosial Nectar is 

obtained, and the 

mind and body find 

joy in the True Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮਨ ਤਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

39804 930 Awpy gurmuiK 
Awpy dyvY Awpy 
AMimRqu 
pIAwieAw]4]

Aapae Guramukh 

Aapae Dhaevai 

Aapae Anmrith 

Peeaaeiaa ||4||

He Himself is the 

Gurmukh, and He 

Himself bestows the 

Ambrosial Nectar; He 

Himself leads us to 

drink it in. ||4||

(ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੀ 
ਹੈ) ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਪਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

39805 930 eyko eyku khY sBu 
koeI haumY grbu 
ivAwpY]

Eaeko Eaek Kehai 

Sabh Koee Houmai 

Garab Viaapai ||

Everyone says that 

God is the One and 

only, but they are 

engrossed in egotism 

and pride.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ (ਜਿਸ ਮਨ 

ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਲਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ) ਹਉਮੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

39806 930 AMqir bwhir 
eyku pCwxY ieau 
Gru mhlu is\wpY]

Anthar Baahar 

Eaek Pashhaanai 

Eio Ghar Mehal 

Sinjaapai ||

Realize that the One 

God is inside and 

outside; understand 

this, that the Mansion 

of His Presence is 

within the home of 

your heart.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ (ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦਾ 
ਸਾਇਆ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ) ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਲਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜਸੂੰ ਞਾਣ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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39807 930 pRBu nyVY hir dUir  
n jwxhu eyko 
isRsit sbweI]

Prabh Naerrai Har 

Dhoor N Jaanahu 

Eaeko Srisatt 

Sabaaee ||

God is near at hand; 

do not think that God 

is far away. The One 

Lord permeates the 

entire universe.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਤੇਰੇ) 

ਨੇੜੇ (ਭਾਵ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ) ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਤੋਂ 
ਦੂਰ ਨਾਹ ਸਮਝ, ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

39808 930 eykMkwru Avru 
nhI dUjw nwnk  
eyku smweI]5]

Eaekankaar Avar 

Nehee Dhoojaa 

Naanak Eaek 

Samaaee ||5||

There in One Universal 

Creator Lord; there is 

no other at all. O 

Nanak, merge into the 

One Lord. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੫॥

39809 930 iesu krqy kau  
ikau gih rwKau  
APirE quilE n 
jweI]

(A-PirE)suqMqR Eis Karathae Ko 

Kio Gehi Raakho 

Afariou Thuliou N 

Jaaee ||

How can you keep the 

Creator under your 

control? He cannot be 

seized or measured.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਿਦ 

ਤਕ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੈ) ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
(ਿਦ ਤਕ ਮਨ ਜਵਚ ਹਉਮੈ ਹੈ 

ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਕਰਤਾਰ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਦੀ 
ਕਦਰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ।

39810 930 mwieAw ky dyvwny 
pRwxI JUiT 
TgaurI pweI]

Maaeiaa Kae 

Dhaevaanae 

Praanee Jhooth 

Thagouree Paaee 

||

Maya has made the 

mortal insane; she has 

administered the 

poisonous drug of 

falsehood.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
(ਿਦ ਤਕ) ਝੂਠ ਨੇ ਠਗ-ਬੂਟੀ 
ਚਮੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ,
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39811 930 lib loiB 
muhqwij ivgUqy  
ieb qb iPir 
pCuqweI]

Lab Lobh 

Muhathaaj 

Vigoothae Eib 

Thab Fir 

Pashhuthaaee ||

Addicted to greed and 

avarice, the mortal is 

ruined, and then later, 

he regrets and repents.

(ਿਦ ਤਕ ਿੀਵ) ਚਸਕੇ ਜਵਚ 

ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਾਈ 

ਮੁਥਾਿੀ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਹਾਹੁਕਾ ਹੀ ਹਾਹੁਕਾ ਹੈ।

39812 930 eyku sryvY qw 
giq imiq pwvY  
Awvxu jwxu 
rhweI]6]

Eaek Saraevai 

Thaa Gath Mith 

Paavai Aavan Jaan 

Rehaaee ||6||

So serve the One Lord, 

and attain the state of 

Salvation; your 

comings and goings 

shall cease. ||6||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ (ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ 

ਕੇ) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਿਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਦੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕਦਰ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿਨਮ-

ਮਰਨ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥
39813 930 eyku Acwru rMgu 

ieku rUpu]

Eaek Achaar Rang 

Eik Roop ||

The One Lord is in all 

actions, colors and 

forms.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਉਸ ਗੁਪਾਲ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ 
ਉਤੇ ਜਲਖ ਿ)ੋ ਇਕ ਆਪ ਹੀ 
(ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ 

ਿਗਤ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ) ਜਕਰਤ-

ਕਾਰ (ਕਰ ਜਰਹਾ) ਹੈ, (ਿੋ) ਇਕ 

ਆਪ ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ 

ਸਾਰਾ) ਰੂਪ ਰੂੰਗ (ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਕਰ ਜਰਹਾ) ਹੈ,

39814 930 paux pwxI 
AgnI As rUpu]

(As)Su`D[(rUpu)srUp Poun Paanee 

Aganee Asaroop ||

He manifests in many 

shapes through wind, 

water and fire.

ਤੇ (ਿਗਤ ਦੇ ਇਹ ਤੱਤ) ਹਵਾ 
ਪਾਣੀ ਅੱਗ (ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਹੀ) ਸਰੂਪ ਹਨ,
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39815 930 eyko Bvru BvY 
iqhu loie]

Eaeko Bhavar 

Bhavai Thihu Loe 

||

The One Soul wanders 

through the three 

worlds.

ਜਿਸ ਗੁਪਾਲ ਦੀ ਿੋਜਤ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ।

39816 930 eyko bUJY sUJY piq 
hoie]

Eaeko Boojhai 

Soojhai Path Hoe 

||

One who understands 

and comprehends the 

One Lord is honored.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਉਸ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
39817 930 igAwnu iDAwnu ly  

smsir rhY]

Giaan Dhhiaan Lae 

Samasar Rehai ||

One who gathers in 

spiritual wisdom and 

meditation, dwells in 

the state of balance.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਾ ਕੇ, ਤੇ, ਉਸ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਜਟਕਾ ਕੇ ਧੀਰੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ,

39818 930 gurmuiK eyku 
ivrlw ko lhY]

Guramukh Eaek 

Viralaa Ko Lehai ||

How rare are those 

who, as Gurmukh, 

attain the One Lord.

ਅਿੇਹਾ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
39819 930 ijs no dyie  

ikrpw qy suKu 
pwey]

Jis No Dhaee 

Kirapaa Thae Sukh 

Paaeae ||

They alone find peace, 

whom the Lord 

blesses with His Grace.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ

39820 930 gurU duAwrY AwiK 
suxwey]7]

Guroo Dhuaarai 

Aakh Sunaaeae 

||7||

In the Gurdwara, the 

Guru's Door, they 

speak and hear of the 

Lord. ||7||

ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੀ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕਤਾ 
ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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39821 930 aUrm DUrm joiq 
aujwlw]

(aUrm)AkwS[(Durm)Dr
qI

Ooram Dhhooram 

Joth Oujaalaa ||

His Light illuminates 

the ocean and the 

earth.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ 
ਉਤੇ ਜਲਖ), ਧਰਤੀ ਅਤੇ 

ਅਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਜਿਸ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ,

39822 930 qIin Bvx mih  
gur gopwlw]

Theen Bhavan 

Mehi Gur 

Gopaalaa ||

Throughout the three 

worlds, is the Guru, 

the Lord of the World.

ਿ ੋਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੋਪਾਲ ਜਤੂੰ ਨ 

ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

39823 930 aUgivAw As 
rUpu idKwvY]

(aUgivAw)pRgt hoie Oogaviaa Asaroop 

Dhikhaavai ||

The Lord reveals His 

various forms;

ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
(ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ) ਸਰੂਪ 

ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ,

39824 930 kir ikrpw  
ApunY Gir AwvY]

Kar Kirapaa 

Apunai Ghar Aavai 

||

Granting His Grace, He 

enters the home of 

the heart.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚ 

ਕੇ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

39825 930 aUniv brsY 
nIJr Dwrw]

Oonav Barasai 

Neejhar Dhhaaraa 

||

The clouds hang low, 

and the rain is pouring 

down.

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਨਾਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ (ਆਪਣੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਝੜੀ ਲਾ 
ਕੇ ਵਰਹਦਾ ਹੈ,

39826 930 aUqm sbid 
svwrxhwrw]

Ootham Sabadh 

Savaaranehaaraa 

||

The Lord embellishes 

and exalts with the 

Sublime Word of the 

Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਸਵਾਰਣਹਾਰ)-
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39827 930 iesu eyky kw jwxY 
Byau]

Eis Eaekae Kaa 

Jaanai Bhaeo ||

One who knows the 

mystery of the One 

God,

ਇਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਇਹ ਭੇਤ ਿਾਣ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

39828 930 Awpy krqw Awpy 
dyau]8]

Aapae Karathaa 

Aapae Dhaeo 

||8||

Is Himself the Creator, 

Himself the Divine 

Lord. ||8||

ਜਕ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਆਪ ਿੋਜਤ ਨਾਲ 

ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਜਸਖਾਣ 

ਵਾਲਾ) ਹੈ ॥੮॥
39829 930 augvY sUru Asur 

sMGwrY]
A-sur Ougavai Soor Asur 

Sanghaarai ||

When the sun rises, 

the demons are slain;

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹੋਏ 

ਜਗਆਨ ਦੀ) ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ।
39830 930 aUcau dyiK sbid 

bIcwrY]

Oocho Dhaekh 

Sabadh 

Beechaarai ||

The mortal looks 

upwards, and 

contemplates the 

Shabad.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪੁਰਖ 

ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕੇ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਿਰ ਇਉਂ) ਸੋਚਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ)

39831 930 aUpir Awid AMiq  
iqhu loie]

Oopar Aadh Anth 

Thihu Loe ||

The Lord is beyond the 

beginning and the 

end, beyond the three 

worlds.

ਿਦ ਤਕ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਕਾਇਮ ਹੈ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ (ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਸਰ) ਉਤੇ 

ਆਪ (ਰਾਖਾ) ਹੈ,

39832 930 Awpy krY kQY suxY 
soie]

Aapae Karai 

Kathhai Sunai Soe 

||

He Himself acts, 

speaks and listens.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਜਕਰਤ-ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ 
ਹੈ,
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39833 931 Ehu ibDwqw mnu 
qnu dyie ]

dy-ie Ouhu Bidhhaathaa 

Man Than Dhaee 

||

He is the Architect of 

Destiny; He blesses us 

with mind and body.

ਉਹ ਜਸਰਿਣਹਾਰ (ਸਭ 

ਿੀਆਂ) ਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

39834 931 Ehu ibDwqw min 
muiK soie]

Ouhu Bidhhaathaa 

Man Mukh Soe ||

That Architect of 

Destiny is in my mind 

and mouth.

ਸਭ ਿੀਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,

39835 931 pRBu jgjIvnu  
Avru n koie]

j`gjIvnu Prabh Jagajeevan 

Avar N Koe ||

God is the Life of the 

world; there is no 

other at all.

ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹੀ) ਿਗਤ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ (ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

39836 931 nwnk nwim rqy  
piq hoie]9]

Naanak Naam 

Rathae Path Hoe 

||9||

O Nanak, imbued with 

the Naam, the Name 

of the Lord, one is 

honored. ||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ (ਹੀ) 
ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੯॥
39837 931 rwjnrwm rvY 

ihqkwir]

Raajan Raam Ravai 

Hithakaar ||

One who lovingly 

chants the Name of 

the Sovereign Lord 

King,

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਪਿਕਾਸ਼-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

39838 931 rx mih lUJY  
mnUAw mwir]

Ran Mehi Loojhai 

Manooaa Maar ||

Fights the battle and 

conquers his own 

mind;

ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਜਲਆ ਕੇ ਇਸ ਿਗਤ-

ਅਖਾੜੇ ਜਵਚ (ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ) ਲੜਦਾ ਹੈ,

39839 931 rwiq idnMiq rhY 
rMig rwqw]

Raath Dhinanth 

Rehai Rang 

Raathaa ||

Day and night, he 

remains imbued with 

the Lord's Love.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨੇ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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39840 931 qIin Bvn jug 
cwry jwqw]

Theen Bhavan Jug 

Chaarae Jaathaa ||

He is famous 

throughout the three 

worlds and the four 

ages.

ਜਤੂੰ ਨ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਤੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਪੱਕੀ) ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

39841 931 ijin jwqw so 
iqs hI jyhw]

Jin Jaathaa So This 

Hee Jaehaa ||

One who knows the 

Lord, becomes like 

Him.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾ ਲਈ, 

ਉਹ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਗਆ 

(ਭਾਵ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਾਰ 

ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੋ ਜਗਆ),

39842 931 Aiq inrmwielu  
sIJis dyhw]

Ath Niramaaeil 

Seejhas Dhaehaa 

||

He becomes 

absolutely 

immaculate, and his 

body is sanctified.

ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੜਾ ਹੀ 
ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਭੀ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

39843 931 rhsI rwmu irdY 
iek Bwie]

rhsI:polw imlvW Rehasee Raam 

Ridhai Eik Bhaae ||

His heart is happy, in 

love with the One Lord.

ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

39844 931 AMqir sbdu  
swic ilv 
lwie]10]

Anthar Sabadh 

Saach Liv Laae 

||10||

He lovingly centers his 

attention deep within 

upon the True Word 

of the Shabad. ||10||

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥
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39845 931 rosu n kIjY  
AMimRqu pIjY rhxu 
nhI sMswry]

Ros N Keejai 

Anmrith Peejai 

Rehan Nehee 

Sansaarae ||

Don't be angry - drink 

in the Ambrosial 

Nectar; you shall not 

remain in this world 

forever.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ 

ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਤੇ ਜਲਖ, ਉਸ 

ਗੋਪਾਲ ਨਾਲ) ਰੁਸੇਵਾਂ ਹੀ ਨਾਹ 

ਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਉ। ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

39846 931 rwjy rwie rMk  
nhI rhxw Awie 
jwie jug cwry]

Raajae Raae Rank 

Nehee Rehanaa 

Aae Jaae Jug 

Chaarae ||

The ruling kings and 

the paupers shall not 

remain; they come 

and go, throughout 

the four ages.

ਰਾਿ ੇਹੋਣ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 

ਕੂੰਗਾਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਭੀ ਇਥੇ 

ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ। ਿੋ 
ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, 

(ਇਹ ਜਨਯਮ) ਸਦਾ ਲਈ 

(ਅਟੱਲ) ਹੈ।
39847 931 rhx khx qy rhY 

n koeI iksu pih 
krau ibnMqI]

Rehan Kehan Thae 

Rehai N Koee Kis 

Pehi Karo 

Binanthee ||

Everyone says that 

they will remain, but 

none of them remain; 

unto whom should I 

offer my prayer?

ਇਥੇ ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਲਈ 

ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੀ ਕੋਈ 

ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਕਸੇ 

ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ੇਜਵਅਰਥ ਹਨ।

39848 931 eyku sbdu rwm 
nwminroDru guru 
dyvY piq 
mqI]11]

(inroDru)mn nUM rokx 
vwly[ m`qI

Eaek Sabadh Raam 

Naam Nirodhhar 

Gur Dhaevai Path 

Mathee ||11||

The One Shabad, the 

Name of the Lord, will 

never fail you; the 

Guru grants honor and 

understanding. ||11||

(ਹਾਂ, ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਓ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲਣ ਦੀ 
ਅਕਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
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39849 931 lwj mrMqI mir 
geI GUGtu Koil 
clI]

Laaj Maranthee 

Mar Gee 

Ghooghatt Khol 

Chalee ||

My shyness and 

hesitation have died 

and gone, and I walk 

with my face unveiled.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਿੀਵ ਇਸਤਿੀ ਦੀ) 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੱਕ-ਨਮੂਿ ਦਾ 
ਸਦਾ ਜਧਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ 
(ਪਜਹਲੀ ਅਕਲ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ-ਲਾਿ ਦਾ 
ਘੁੂੰ ਡ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।

39850 931 swsu idvwnI 
bwvrI isr qy 
sMk tlI]

tlI:polw bolo Saas Dhivaanee 

Baavaree Sir Thae 

Sank Ttalee ||

The confusion and 

doubt from my crazy, 

insane mother-in-law 

has been removed 

from over my head.

(ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਤੀ-
ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ) ਝੱਲੀ ਕਮਲੀ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਜਹਮ ਉਸ ਦੇ 

ਜਸਰ ਤੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

39851 931 pRyim bulweI rlI 
isau mn mih 
sbdu AnMdu]

Praem Bulaaee 

Ralee Sio Man 

Mehi Sabadh 

Anandh ||

My Beloved has 

summoned me with 

joyful caresses; my 

mind is filled with the 

bliss of the Shabad.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਪਆਰ ਤੇ 

ਚਾਉ ਨਾਲ ਸੱਦਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੀ ਜਖੱਚ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ), ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ 

(ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ) ਆਨੂੰ ਦ (ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।
39852 931 lwil rqI lwlI 

BeI gurmuiK BeI 
inicMdu]12]

Laal Rathee Laalee 

Bhee Guramukh 

Bhee Nichindh 

||12||

Imbued with the Love 

of my Beloved, I have 

become Gurmukh, and 

carefree. ||12||

ਿ ੋਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਿੀਤਮ-ਪਤੀ (ਦੇ 

ਪਿੇਮ) ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਹੋਈ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਉਤੇ ਲਾਲੀ ਭਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

॥੧੨॥
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39853 931 lwhw nwmu rqnu  
jip swru]

Laahaa Naam 

Rathan Jap Saar ||

Chant the jewel of the 

Naam, and earn the 

profit of the Lord.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਿਪ, ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ 

ਹੀ ਅਸਲ ਖੱਟੀ-ਕਮਾਈ ਹੈ।
39854 931 lbu loBu burw 

AhMkwru]

Lab Lobh Buraa 

Ahankaar ||

Greed, avarice, evil 

and egotism;

ਿੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਲਾਲਚ, ਅਹੂੰਕਾਰ (ਇਹ ਕਰਮ 

ਬੁਰਾ ਹੈ)।

39855 931 lwVI cwVI  
lwieqbwru]

(lwVI)inMdw[(cwVI)ausq
q[(lwieqbwru)cuglI[ 
cwVI:polw (2 lw 
ieqbwru)

Laarree Chaarree 

Laaeithabaar ||

Slander, inuendo and 

gossip;

ਜਨੂੰ ਜਦਆ, ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ, ਚੁਗ਼ਲੀ-
ਇਹ ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ।

39856 931 mnmuKu AMDw 
mugDu gvwru]

Manamukh 

Andhhaa 

Mugadhh Gavaar 

||

The self-willed 

manmukh is blind, 

foolish and ignorant.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ) ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਲਬ 

ਲੋਭ ਆਜਦਕ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਮੂਰਖ, ਮੂੜਹ, ਤੇ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ)।
39857 931 lwhy kwrix 

AwieAw jig]

Laahae Kaaran 

Aaeiaa Jag ||

For the sake of earning 

the profit of the Lord, 

the mortal comes into 

the world.

ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ ਕੁਝ ਖੱਟਣ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

39858 931 hoie mjUru  
gieAw Tgwie 
Tig]

g-ieAw Hoe Majoor 

Gaeiaa Thagaae 

Thag ||

But he becomes a 

mere slave laborer, 

and is mugged by the 

mugger, Maya.

ਪਰ (ਮਾਇਆ ਦਾ) ਗੋਿੱਲਾ ਬਣ 

ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿੀਵਨ-ਖੇਡ 

ਹਾਰ ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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39859 931 lwhw nwmu pUMjI 
vyswhu]

Laahaa Naam 

Poonjee Vaesaahu 

||

One who earns the 

profit of the Naam, 

with the capital of 

faith,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਰਧਾ ਨੂੂੰ  ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਇਸ ਪੂੂੰ ਿੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਖੱਟਦਾ-ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ,

39860 931 nwnk scI piq  
scw 
pwiqswhu]13]

Naanak Sachee 

Path Sachaa 

Paathisaahu 

||13||

O Nanak, is truly 

honored by the True 

Supreme King. ||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਜਟਕੀ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

॥੧੩॥

39861 931 Awie ivgUqw jgu  
jm pMQu]

Aae Vigoothaa Jag 

Jam Panthh ||

The world is ruined on 

the path of Death.

ਿੀਵ (ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਿਨਮ ਲੈ 

ਕੇ (ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਥਾਂ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ 
ਰਾਹ ਿੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

39862 931 AweI n mytx ko 
smrQu]

(AweI)mOq AweI vw 
joiq sB c AweI 
hY[smr`Qu

Aaee N Maettan 

Ko Samarathh ||

No one has the power 

to erase Maya's 

influence.

ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਟਾਣ-ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

39863 931 AwiQ sYl nIc 
Gir hoie]

Aathh Sail Neech 

Ghar Hoe ||

If wealth visits the 

home of the lowliest 

clown,

(ਿਗਤ ਦਾ ਝੱਲ-ਪੁਣਾ ਵੇਖੋ ਜਕ) 

ਿ ੇਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਜਕਸੇ 

ਚੂੰਦਰੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਹੋਵੇ,

39864 931 AwiQ dyiK invY 
ijsu doie]

Aathh Dhaekh 

Nivai Jis Dhoe ||

Seeing that wealth, all 

pay their respects to 

him.

ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 

(ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ) ਦੋਵੇਂ (ਉਸ 

ਚੂੰਦਰੇ ਅੱਗੇ ਭੀ) ਜਲਫ਼ਦੇ ਹਨ;

39865 931 AwiQ hoie qw 
mugDu isAwnw]

Aathh Hoe Thaa 

Mugadhh Siaanaa 

||

Even an idiot is 

thought of as clever, if 

he is rich.

ਿ ੇਮਾਇਆ (ਪੱਲੇ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਮੂਰਖ ਬੂੰਦਾ ਭੀ ਜਸਆਣਾ 
(ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ।
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39866 931 Bgiq ibhUnw jgu 
baurwnw]

Bhagath Bihoonaa 

Jag Bouraanaa ||

Without devotional 

worship, the world is 

insane.

ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 

ਿਗਤ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ।

39867 931 sB mih vrqY 
eyko soie]

Sabh Mehi 

Varathai Eaeko 

Soe ||

The One Lord is 

contained among all.

(ਝੱਲ-ਪੁਣੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ 
ਜਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 
ਅਮੀਰ) ਉਹ (ਗੋਪਾਲ) ਆਪ 

ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

39868 931 ijs no ikrpw 
kry iqsu prgtu 
hoie]14]

Jis No Kirapaa 

Karae This 

Paragatt Hoe 

||14||

He reveals Himself, 

unto those whom He 

blesses with His Grace. 

||14||

ਪਰ ਇਹ ਸੂਝ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ (ਗੋਪਾਲ 

ਆਪ) ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

39869 931 juig juig Qwip  
sdw inrvYru]

Jug Jug Thhaap 

Sadhaa Niravair ||

Throughout the ages, 

the Lord is eternally 

established; He has no 

vengeance.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ 

ਜਲਖ) ਿ ੋਸਦਾ ਹੀ (ਬਹੁ-ਰੂੰਗੀ 
ਦੁਨੀਆ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ 

ਜਨਰਵੈਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

39870 931 jnim mrix nhI 
DMDw DYru]

(nhI)dyl@I dIpk Janam Maran 

Nehee 

Dhhandhhaa 

Dhhair ||

He is not subject to 

birth and death; He is 

not entangled in 

worldly affairs.

ਿ ੋਿਨਮ ਮਰਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਤੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਗਤ ਦਾ 
ਕੋਈ) ਧੂੰਧਾ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

39871 931 jo dIsY so Awpy 
Awip]

Jo Dheesai So 

Aapae Aap ||

Whatever is seen, is 

the Lord Himself.

ਿ ੋਕੁਝ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾ 
ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ)।
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39872 931 Awip aupwie  
Awpy Gt Qwip]

Aap Oupaae 

Aapae Ghatt 

Thhaap ||

Creating Himself, He 

establishes Himself in 

the heart.

ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਆਪ ਹੀ 
(ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ 

ਹੀ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।
39873 931 Awip Agocru DMDY 

loeI]

Aap Agochar 

Dhhandhhai Loee 

||

He Himself is 

unfathomable; He 

links people to their 

affairs.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਿਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ। 
ਿਗਤ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ (ਿਜਸਆ 

ਜਪਆ) ਹੈ।
39874 931 jog jugiq  

jgjIvnu soeI]
j`gjIvnu Jog Jugath 

Jagajeevan Soee ||

He is the Way of Yoga, 

the Life of the World.

(ਉਹ) ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ) ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਣ ਦੀ ਿਾਚ ਜਸਖਾਂਦਾ 
ਹੈ।

39875 931 kir Awcwru scu 
suKu hoeI]

Kar Aachaar Sach 

Sukh Hoee ||

Living a righteous 

lifestyle, true peace is 

found.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

(ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਯਾਦ) ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਕਰਤੱਬ ਬਣਾ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
39876 931 nwm ivhUxw  

mukiq ikv 
hoeI]15]

Naam Vihoonaa 

Mukath Kiv Hoee 

||15||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

how can anyone find 

liberation? ||15||

ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਰਜਹ ਕੇ 

ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ॥੧੫॥

39877 931 ivxu nwvY vyroDu 
srIr]

Vin Naavai 

Vaerodhh Sareer 

||

Without the Name, 

even one's own body 

is an enemy.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਗੋਪਾਲ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ 
ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਲਖਦਾ?) ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਗਆਨ 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨਾਲ ਜਵਰੋਧ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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39878 931 ikau n imlih  
kwtih mn pIr]

Kio N Milehi 

Kaattehi Man Peer 

||

Why not meet the 

Lord, and take away 

the pain of your mind?

ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ (ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ) ਨਹੀਂ ਿੁੜਦਾ? ਤੇ, ਜਕਉਂ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ? (ਗੋਪਾਲ ਦਾ)

39879 931 vwt vtwaU AwvY 
jwie]

Vaatt Vattaaoo 

Aavai Jaae ||

The traveller comes 

and goes along the 

highway.

(ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਜਲਖਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਿੀਵ-ਮੁਸਾਜਫ਼ਰ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਜਿਹਾ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਜਤਹਾ 
ਹੀ ਇਥੋਂ) ਤੁਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

39880 931 ikAw ly AwieAw  
ikAw plY pwie]

Kiaa Lae Aaeiaa 

Kiaa Palai Paae ||

What did he bring 

when he came, and 

what will he take away 

when he goes?

(ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ) ਸੱਖਣਾ 
ਹੀ ਇਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਇਥੇ 

ਰਜਹ ਕੇ ਭੀ) ਕੋਈ ਆਤਮਕ 

ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦਾ।

39881 931 ivxu nwvY qotw 
sB Qwie]

Vin Naavai 

Thottaa Sabh 

Thhaae ||

Without the Name, 

one loses everywhere.

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਜਰਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਿ ੋਭੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਖੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਰੇ ਲੈ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ)।

39882 931 lwhw imlY jw 
dyie buJwie]

dy-ie[ buJwie:polw bolo Laahaa Milai Jaa 

Dhaee Bujhaae ||

The profit is earned, 

when the Lord grants 

understanding.

ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਖੱਟੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਿਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਆਪ ਇਹ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
39883 931 vxju vwpwru  

vxjY vwpwrI]

Vanaj Vaapaar 

Vanajai Vaapaaree 

||

In merchandise and 

trade, the merchant is 

trading.

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰਜਹ ਕੇ ਿੀਵ-

ਵਣਿਾਰਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਣਿ-

ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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39884 931 ivxu nwvY kYsI 
piq swrI]16]

Vin Naavai Kaisee 

Path Saaree 

||16||

Without the Name, 

how can one find 

honor and nobility? 

||16||

ਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ) ਇਸ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਸਾਖ 

ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ॥੧੬॥

39885 931 gux vIcwry  
igAwnI soie]

Gun Veechaarae 

Giaanee Soe ||

One who 

contemplates the 

Lord's Virtues is 

spiritually wise.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਗੋਪਾਲ-

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਥਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ;

39886 931 gux mih igAwnu 
prwpiq hoie]

Gun Mehi Giaan 

Paraapath Hoe ||

Through His Virtues, 

one receives spiritual 

wisdom.

ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ (ਜਚੱਤ 

ਿੋਜੜਆਂ ਹੀ) ਗੋਪਾਲ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ।

39887 931 gux dwqw ivrlw 
sMswir]

Gunadhaathaa 

Viralaa Sansaar ||

How rare in this world, 

is the Giver of virtue.

ਪਰ ਿਗਤ ਜਵਚ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
(ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਿੀਵ ਦੀ) ਗੋਪਾਲ 

ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ;

39888 931 swcI krxI gur 
vIcwir]

Saachee Karanee 

Gur Veechaar ||

The True way of life 

comes through 

contemplation of the 

Guru.

ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸੱਚਾ ਕਰਤੱਬ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
39889 931 Agm Agocru  

kImiq nhI 
pwie]

Agam Agochar 

Keemath Nehee 

Paae ||

The Lord is 

inaccessible and 

unfathomable. His 

worth cannot be 

estimated.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਉਹ ਗੋਪਾਲ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਿੀਵ ਦੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ ਉਸ ਤਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ 

ਸਕਦੇ, (ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ 
ਸੂਝ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।
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39890 932 qw imlIAY jw 
ley imlwie]

Thaa Mileeai Jaa 

Leae Milaae ||

They alone meet Him, 

whom the Lord causes 

to meet.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਿ ੇਉਹ (ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਆਪ ਜਮਲਾ ਲਏ।
39891 932 guxvMqI gux swry 

nIq]

Gunavanthee Gun 

Saarae Neeth ||

The virtuous soul bride 

continually 

contemplates His 

Virtues.

ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਚੇਤੇ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

39892 932 nwnk gurmiq 
imlIAY 
mIq]17]

Naanak Guramath 

Mileeai Meeth 

||17||

O Nanak, following the 

Guru's Teachings, one 

meets the Lord, the 

true friend. ||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਮਤਿ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

॥੧੭॥

39893 932 kwmu kRoDu kwieAw 
kau gwlY]

Kaam Krodhh 

Kaaeiaa Ko Gaalai 

||

Unfulfilled sexual 

desire and unresolved 

anger waste the body 

away,

ਕਾਮ ਅਤੇ ਕਿੋਧ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਨਰਬਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,

39894 932 ijau kMcn  
sohwgw FwlY]

Jio Kanchan 

Sohaagaa Dtaalai 

||

As gold is dissolved by 

borax.

ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਾਗਾ (ਕੁਠਾਲੀ ਜਵਚ 

ਪਾਏ) ਸੋਨੇ ਨੂੂੰ  ਨਰਮ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

39895 932 kis ksvtI shY 
su qwau]

kis:polw bolo[ksv`tI Kas Kasavattee 

Sehai S Thaao ||

The gold is touched to 

the touchstone, and 

tested by fire;

ਉਹ (ਢਜਲਆ ਹੋਇਆ) ਸੋਨਾ 
(ਕੁਠਾਲੀ ਜਵਚ) ਸੇਕ ਸਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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39896 932 ndir srwP vMnI 
scVwau]

Nadhar Saraaf 

Vannee 

Sacharraao ||

When its pure color 

shows through, it is 

pleasing to the eye of 

the assayer.

ਜਿਰ ਕਸਵੱਟੀ ਦੀ ਕੱਸ 

ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕਸਵੱਟੀ 
ਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਪਰਜਖਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ), ਤੇ, ਸੋਹਣੇ ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹ 

ਸੋਨਾ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ 

ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਨਾਲ ਜਨਰਬਲ ਹੋਇਆ ਿੀਵ 

ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਿਦੋਂ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਦੀ ਘਾਲ-

ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਪੂਰਾ 
ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣੇ 
ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਪਿਾਣੀ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ ਕਬੂਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

39897 932 jgqu psU AhM  
kwlu ksweI]

j`gqu Jagath Pasoo Ahan 

Kaal Kasaaee ||

The world is a beast, 

and arrogent Death is 

the butcher.

ਿਗਤ (ਸੁਆਰਥ ਜਵਚ) ਪਸ਼ੂ 

ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ-ਮੌਤ 

ਇਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸੱਜਤਆਨਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

39898 932 kir krqY krxI 
kir pweI]

Kar Karathai 

Karanee Kar Paaee 

||

The created beings of 

the Creator receive 

the karma of their 

actions.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਕੇ 

ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ ਜਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ 

ਕੋਈ ਿੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

39899 932 ijin kIqI iqin 
kImiq pweI]

Jin Keethee Thin 

Keemath Paaee ||

He who created the 

world, knows its worth.

ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ 

ਮਰਯਾਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ 
ਕਦਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ।
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39900 932 hor ikAw khIAY  
ikCu khxu n 
jweI]18]

Hor Kiaa Keheeai 

Kishh Kehan N 

Jaaee ||18||

What else can be said? 

There is nothing at all 

to say. ||18||

ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
॥੧੮॥

39901 932 Kojq Kojq 
AMimRqu pIAw]

Khojath Khojath 

Anmrith Peeaa ||

Searching, searching, I 

drink in the Ambrosial 

Nectar.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਸਹੈਤਾ 
ਨਾਲ) ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ 

(ਆਪਣਾ ਆਪ) ਖੋਿ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ,

39902 932 iKmw ghI mnu 
sqguir dIAw]

Khimaa Gehee 

Man Sathagur 

Dheeaa ||

I have adopted the 

way of tolerance, and 

given my mind to the 

True Guru.

ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ 
ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਪਕਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
39903 932 Krw Krw AwKY 

sBu koie]

Kharaa Kharaa 

Aakhai Sabh Koe ||

Everyone calls himself 

true and genuine.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਸ ਦੇ ਖਰੇ (ਸੱੁਚੇ) 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

39904 932 Krw rqnu jug 
cwry hoie ]

Kharaa Rathan Jug 

Chaarae Hoe ||

He alone is true, who 

obtains the jewel 

throughout the four 

ages.

ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸੱੁਚਾ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

39905 932 Kwq pIAMq mUey  
nhI jwinAw]

Khaath Peeanth 

Mooeae Nehee 

Jaaniaa ||

Eating and drinking, 

one dies, but still does 

not know.

ਪਰ ਿੋ ਿੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗ 

ਭੋਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਮਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ) ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
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39906 932 iKn mih mUey jw 
sbdu pCwinAw]

Khin Mehi 

Mooeae Jaa 

Sabadh 

Pashhaaniaa ||

He dies in an instant, 

when he realizes the 

Word of the Shabad.

(ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ) ਿਦ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ 

ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦੇ ਹਨ।

39907 932 AsiQru cIqu  
mrin mnu 
mwinAw]

Asathhir Cheeth 

Maran Man 

Maaniaa ||

His consciousness 

becomes permanently 

stable, and his mind 

accepts death.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ (ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਆਜਦਕ ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਵਲੋਂ ਮਰਨ 

ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

39908 932 gur ikrpw qy  
nwmu 
pCwinAw]19]

Gur Kirapaa Thae 

Naam 

Pashhaaniaa 

||19||

By Guru's Grace, he 

realizes the Naam, the 

Name of the Lord. 

||19||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੯॥

39909 932 ggn gMBIru  
ggnMqir vwsu]

(ggn)cyqn[ 
(gMBIru)fMUGy[ 
(ggnMqir) AkwS c

Gagan Ganbheer 

Gagananthar Vaas 

||

The Profound Lord 

dwells in the sky of the 

mind, the Tenth Gate;

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਜਲਖ, 

ਉਹ ਗੋਪਾਲ) ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ 

ਜਛੱਥਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਸਰਬ ਜਵਆਪਕ 

ਗੋਪਾਲ ਜਵਚ ਜਟਕਦਾ ਹੈ,

39910 932 gux gwvY suK 
shij invwsu]

Gun Gaavai Sukh 

Sehaj Nivaas ||

Singing His Glorious 

Praises, one dwells in 

intuitive poise and 

peace.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

39911 932 gieAw n AwvY  
Awie n jwie]

Gaeiaa N Aavai 

Aae N Jaae ||

He does not go to 

come, or come to go.

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,
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39912 932 gur prswid rhY 
ilv lwie]

Gur Parasaadh 

Rehai Liv Laae ||

By Guru's Grace, he 

remains lovingly 

focused on the Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਉਹ (ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਗੋਪਾਲ 

ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

39913 932 ggnu AgMmu 
AnwQu AjonI]

A-gMmu Gagan Aganm 

Anaathh Ajonee ||

The Lord of the mind-

sky is inaccessible, 

independent and 

beyond birth.

ਉਹ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਗੋਪਾਲ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ), 
ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਕੁੂੰ ਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਿੂੰ ਮਣ-

ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ।
39914 932 AsiQru cIqu  

smwiD sgonI]
(sgonI)sO guxI Asathhir Cheeth 

Samaadhh 

Sagonee ||

The most worthy 

Samaadhi is to keep 

the consciousness 

stable, focused on Him.

ਉਸ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

39915 932 hir nwmu cyiq  
iPir pvih n 
jUnI]

Har Naam Chaeth 

Fir Pavehi N 

Joonee ||

Remembering the 

Lord's Name, one is 

not subject to 

reincarnation.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਤੂੂੰ  (ਭੀ) ਉਸ ਹਜਰ-

ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ, 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਜਿਰ ਿਨਮ-ਮਰਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪਏਗਂਾ।

39916 932 gurmiq swru hor 
nwm ibhUnI]20]

Guramath Saar 

Hor Naam 

Bihoonee ||20||

The Guru's Teachings 

are the most 

Excellent; all other 

ways lack the Naam, 

the Name of the Lord. 

||20||

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਹੀ (ਿੀਵਨ ਲਈ) ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਰਸਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੱਤ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 

॥੨੦॥
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39917 932 Gr dr iPir 
QwkI bhuqyry]

Q`wkI Ghar Dhar Fir 

Thhaakee 

Bahuthaerae ||

Wandering to 

countless doorsteps 

and homes, I have 

grown weary.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ 
ਰਸਤਾ ਿੜਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਿੂੰ ਦ 

ਕਈ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭੌਂ ਭੌਂ ਕੇ ਖਪ 

ਲੱਥਦੀ ਹੈ,

39918 932 jwiq AsMK AMq 
nhI myry]

Jaath Asankh Anth 

Nehee Maerae ||

My incarnations are 

countless, without 

limit.

ਇਤਨੀਆਂ ਅਣ-ਜਗਣਤ 

ਿਾਤੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਲੂੰ ਘਦੀ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

39919 932 kyqy mwq ipqw 
suq DIAw]

Kaethae Maath 

Pithaa Suth 

Dhheeaa ||

I have had so many 

mothers and fathers, 

sons and daughters.

(ਇਹਨਾਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ) ਕਈ ਮਾਂ 
ਜਪਉ ਪੱੁਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ,

39920 932 kyqy gur cyly Puin 
hUAw]

Kaethae Gur 

Chaelae Fun 

Hooaa ||

I have had so many 

gurus and disciples.

ਕਈ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ 

ਚੇਲੇ ਭੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

39921 932 kwcy gur qy  
mukiq n hUAw]

Kaachae Gur Thae 

Mukath N Hooaa 

||

Through a false guru, 

liberation is not found.

ਇਹਨਾਂ ਿੂਨਾਂ ਤੋਂ ਤਦ ਤਕ 

ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਦ ਤਕ 

ਜਕਸੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲਈ 

ਹੋਈ ਹੈ।
39922 932 kyqI nwir vru 

eyku smwil]

Kaethee Naar Var 

Eaek Samaal ||

There are so many 

brides of the One 

Husband Lord - 

consider this.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਅਿੇਹੀਆਂ) ਕਈ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਹਨ, ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਸਭ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

39923 932 gurmuiK mrxu 
jIvxu pRB nwil]

Guramukh Maran 

Jeevan Prabh Naal 

||

The Gurmukh dies, 

and lives with God.

ਿ ੋਜਿੂੰ ਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ-
ਪਰਨਾ ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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39924 932 dh ids FUiF  
GrY mih 
pwieAw]

Dheh Dhis Dtoodt 

Gharai Mehi 

Paaeiaa ||

Searching in the ten 

directions, I found Him 

within my own home.

ਹੋਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਢੂੂੰ ਢ ਢੂੂੰ ਡ ਕੇ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਗੋਪਾਲ-

ਪਿਭੂ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

39925 932 mylu BieAw  
siqgurU 
imlwieAw]21]

Mael Bhaeiaa 

Sathiguroo 

Milaaeiaa ||21||

I have met Him; the 

True Guru has led me 

to meet Him. ||21||

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੧॥

39926 932 gurmuiK gwvY  
gurmuiK bolY]

Guramukh Gaavai 

Guramukh Bolai ||

The Gurmukh sings, 

and the Gurmukh 

speaks.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਹੀ 
ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਤੇ ਜਲਜਖਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ 
(ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ) ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ) ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।

39927 932 gurmuiK qoil  
quolwvY qolY]

Guramukh Thol 

Thuolaavai Tholai 

||

The Gurmukh 

evaluates the value of 

the Lord, and inspires 

others to evaluate Him 

as well.

ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ) ਤੋਲਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਤੋਲਣ ਲਈ 

ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ।

39928 932 gurmuiK AwvY 
jwie insMgu]

Guramukh Aavai 

Jaae Nisang ||

The Gurmukh comes 

and goes without fear.

ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਬੂੰ ਧਨ-ਰਜਹਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਬੂੰ ਧਨ-ਰਜਹਤ ਹੀ ਇਥੋਂ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਾਹ ਹੀ ਜਕਸੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਿਲ ਭੋਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਮੂੰਦ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਸਹੇੜ ਕੇ ਲੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ),
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39929 932 prhir mYlu  
jlwie klMku]

Parehar Mail 

Jalaae Kalank ||

His filth is taken away, 

and his stains are 

burnt off.

(ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨੱੁਖ ਮਨ 

ਦੀ) ਮੈਲ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮੁਕਾ ਚੁਕਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

39930 932 gurmuiK nwd byd 
bIcwru]

Guramukh Naadh 

Baedh Beechaar ||

The Gurmukh 

contemplates the 

sound current of the 

Naad for his Vedas.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ 

ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਰਾਗ ਤੇ ਵੇਦ 

ਹੈ,

39931 932 gurmuiK mjnu cju 
Acwru]

m`jnu[c`ju Guramukh Majan 

Chaj Achaar ||

The Gurmukh's 

cleansing bath is the 

performance of good 

deeds.

ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ (ਬਨਾਣਾ) 
ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ (ਤੀਰਥ-) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ।

39932 932 gurmuiK sbdu  
AMimRqu hY swru]

Guramukh Sabadh 

Anmrith Hai Saar 

||

For the Gurmukh, the 

Shabad is the most 

excellent Ambrosial 

Nectar.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ 

ਲਈ ਸਿੇਸ਼ਟ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੈ।

39933 932 nwnk gurmuiK 
pwvY pwru]22]

Naanak Guramukh 

Paavai Paar ||22||

O Nanak, the Gurmukh 

crosses over. ||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਬਚ 

ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ) ॥੨੨॥
39934 932 cMclu cIqu n 

rheI Twie]

Chanchal Cheeth 

N Rehee Thaae ||

The fickle 

consciousness does 

not remain stable.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਤੇ ਜਲਖਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਚੂੰਚਲ ਮਨ 

ਜਟਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ,
39935 932 corI imrgu 

AMgUrI Kwie]

Choree Mirag 

Angooree Khaae ||

The deer secretly 

nibbles at the green 

sprouts.

ਇਹ (ਮਨ-) ਹਰਣ ਲੁਕ ਲੁਕ 

ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।
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39936 932 crnkml aur 
Dwry cIq]

Charan Kamal Our 

Dhhaarae Cheeth 

||

One who enshrines 

the Lord's lotus feet in 

his heart and 

consciousness

(ਪਰ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਕਉਲ ਿੁੱ ਲਾਂ (ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ) 
ਚਰਨ (ਆਪਣੇ) ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,

39937 932 icru jIvnu cyqnu 
inq nIq]

Chir Jeevan 

Chaethan Nith 

Neeth ||

Lives long, always 

remembering the Lord.

ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਤੇ 

ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਾਹ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਿਸਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)।

39938 932 icMqq hI dIsY 
sBu koie]

Chinthath Hee 

Dheesai Sabh Koe 

||

Everyone has worries 

and cares.

(ਜਿਧਰ ਤੱਕੋ ਚੂੰਚਲਤਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਜਚੂੰ ਤਾਤੁਰ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
39939 932 cyqih eyku qhI 

suKu hoie]

Chaethehi Eaek 

Thehee Sukh Hoe 

||

He alone finds peace, 

who thinks of the One 

Lord.

(ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਇੱਕ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
39940 932 iciq vsY rwcY 

hir nwie]

Chith Vasai 

Raachai Har Naae 

||

When the Lord dwells 

in the consciousness, 

and one is absorbed in 

the Lord's Name,

(ਜਿਸ ਿੀਵ ਦੇ) ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

39941 932 mukiq BieAw  
piq isau Gir 
jwie]23]

Mukath Bhaeiaa 

Path Sio Ghar Jaae 

||23||

One is liberated, and 

returns home with 

honor. ||23||

ਉਹ (ਮਾਇਕ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਥੋਂ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ) ਘਰ 

ਜਵਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨੩॥
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39942 932 CIjY dyh KulY 
iek gMiF]

Shheejai Dhaeh 

Khulai Eik Gandt ||

The body falls apart, 

when one knot is 

untied.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵ,ੋ ਿਦੋਂ ਪਿਾਣੀ 
(ਦੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦੀ ਗੂੰਢ ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

39943 932 CyAwinq dyKhu  
jig hMiF]

(Cy-Awinq)nws 
rUp[(hMiF)iPr k

Shhaeaa Nith 

Dhaekhahu Jag 

Handt ||

Behold, the world is 

on the decline; it will 

be totally destroyed.

ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮੌਤ (ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ) ਜਨਿੱਤ 

ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ।
39944 932 DUp Cwv jy sm 

kir jwxY]

Dhhoop Shhaav 

Jae Sam Kar Jaanai 

||

Only one who looks 

alike upon sunshine 

and shade

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਿ ੇਮਨੱੁਖ (ਇਸ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਵਾਪਰਦੇ) ਦੱੁਖਾਂ 
ਸੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ 

ਸਮਝ ਲਏ,

39945 932 bMDn kwit mukiq 
Gir AwxY]

Bandhhan Kaatt 

Mukath Ghar 

Aanai ||

Has his bonds 

shattered; he is 

liberated and returns 

home.

ਤਾਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕੱਟ ਕੇ (ਮਾਇਕ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ) 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਲੈ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

39946 932 CwieAw CUCI  
jgqu Bulwnw]

j`gqu Shhaaeiaa 

Shhooshhee 

Jagath Bhulaanaa 

||

Maya is empty and 

petty; she has 

defrauded the world.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਗੁਪਾਲ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ) ਿਗਤ ਇਸ ਥੋਥੀ (ਭਾਵ, ਿੋ 
ਸਾਥ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦੀ) 
ਮਾਇਆ (ਦੇ ਜਪਆਰ) ਜਵਚ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ,

39947 932 iliKAw ikrqu  
Dury prvwnw]

Likhiaa Kirath 

Dhhurae 

Paravaanaa ||

Such destiny is pre-

ordained by past 

actions.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਇਹੀ) 
ਜਕਰਤ-ਰੂਪ ਲੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਜਲਜਖਆ ਜਪਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸ਼ੁਰੂ 

ਤੋਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ-ਰੂਪ ਲੇਖ ਹੋਣ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭੀ ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ 

ਹਨ)।
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39948 932 CIjY jobnu jrUAw 
isir kwlu]

Shheejai Joban 

Jarooaa Sir Kaal ||

Youth is wasting away; 

old age and death 

hover above the head.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਿਵਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਮੌਤ ਜਸਰ ਉਤੇ (ਖੜੀ ਿਾਪਦੀ 
ਹੈ),

39949 933 kwieAw CIjY  
BeI isbwlu]24]

(isbwlu)su`kw jwLw Kaaeiaa Shheejai 

Bhee Sibaal ||24||

The body falls apart, 

like algae upon the 

water. ||24||

ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ) 

ਿਾਲੇ ਵਾਂਗ ਜਢੱਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਜਿਰ ਭੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ) ॥੨੪॥

39950 933 jwpY Awip pRBU 
iqhu loie]

Jaapai Aap 

Prabhoo Thihu Loe 

||

God Himself appears 

throughout the three 

worlds.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਤੇ ਜਲਖ, 

ਿ)ੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ ਹੈ,

39951 933 juig juig dwqw  
Avru n koie]

Jug Jug Dhaathaa 

Avar N Koe ||

Throughout the ages, 

He is the Great Giver; 

there is no other at all.

ਿ ੋਸਦਾ (ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਦਾਤਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

(ਦਾਤਾ) ਨਹੀਂ।

39952 933 ijau BwvY iqau 
rwKih rwKu]

Jio Bhaavai Thio 

Raakhehi Raakh ||

As it pleases You, You 

protect and preserve 

us.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਗੋਪਾਲ ਓਅੂੰਕਾਰ 

ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  (ਮੈਨੂੂੰ ) ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ ਜਤਵੇਂ ਰੱਖ;

39953 933 jsu jwcau dyvY 
piq swKu]

Jas Jaacho Dhaevai 

Path Saakh ||

I ask for the Lord's 

Praises, which bless 

me with honor and 

credit.

(ਪਰ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਦੀ ਦਾਜਤ) ਮੂੰਗਦਾ, ਹਾਂ, ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ 

ਨਾਮਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
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39954 933 jwgqu jwig rhw  
quDu Bwvw]

Jaagath Jaag 

Rehaa Thudhh 

Bhaavaa ||

Remaining awake and 

aware, I am pleasing 

to You, O Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਿਾਗਦਾ 
ਰਹਾਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਤੋਂ 
ਸੁਚੇਤ ਰਹਾਂ),

39955 933 jw qU mylih qw 
quJY smwvw]

Jaa Thoo Maelehi 

Thaa Thujhai 

Samaavaa ||

When You unite me 

with Yourself, then I 

am merged in You.

ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਆਪ) ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਜਵਚ) ਿੋੜੀ ਰੱਖੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

(ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਹਾਂ।
39956 933 jY jYkwru jpau 

jgdIs]

Jai Jai Kaar Japo 

Jagadhees ||

I chant Your Victorious 

Praises, O Life of the 

World.

ਮੈਂ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਪਿਭੂ) ਦੀ 
ਸਦਾ ਿੈ ਿੈਕਾਰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ।

39957 933 gurmiq imlIAY  
bIs iekIs]25]

ie`kIs Guramath Mileeai 

Bees Eikees ||25||

Accepting the Guru's 

Teachings, one is sure 

to merge in the One 

Lord. ||25||

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀਹ-ਜਵਸਵੇ 
ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੨੫॥

39958 933 JiK bolxu ikAw 
jg isau vwdu]

JiK:polw bolo Jhakh Bolan Kiaa 

Jag Sio Vaadh ||

Why do you speak 

such nonsense, and 

argue with the world?

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਤੇ ਜਲਖਣ ਦੇ 

ਥਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਿਗਤ 

ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸਹੇੜਨਾ 
ਜਵਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਝਖਾਂ 
ਮਾਰਨ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ;

39959 933 JUir mrY dyKY 
prmwdu]

prmwdu:hMkwr Jhoor Marai 

Dhaekhai 

Paramaadh ||

You shall die 

repenting, when you 

see your own insanity.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਛੱਡ ਕੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਝੁਰ ਝੁਰ ਮਰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਅੂੰਦਰੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ (ਮਾਇਆ 

ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਿਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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39960 933 jnim mUey nhI 
jIvx Awsw]

Janam Mooeae 

Nehee Jeevan 

Aasaa ||

He is born, only to die, 

but he does not wish 

to live.

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਿਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਸੱੁਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
(ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ,
39961 933 Awie cly Bey 

Aws inrwsw]

Aae Chalae Bheae 

Aas Niraasaa ||

He comes hopeful, 

and then goes, 

without hope.

ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੱਟੀ 
ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਤੁਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
39962 933 Juir Juir JiK  

mwtI ril jwie]

Jhur Jhur Jhakh 

Maattee Ral Jaae 

||

Regretting, repenting 

and grieving, he is dust 

mixing with dust.

(ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ ਜਵਚ ਪਰਚਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਸੇ) ਖਪਾਣੇ ਜਵਚ ਖਪ 

ਖਪ ਕੇ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ ਗੂੰ ਵਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

39963 933 kwlu n cWpY hir 
gux gwie]

Kaal N Chaanpai 

Har Gun Gaae ||

Death does not chew 

up one who sings the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ 

ਦਾ ਭੀ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

39964 933 pweI nv iniD  
hir kY nwie]

Paaee Nav Nidhh 

Har Kai Naae ||

The nine treasures are 

obtained through the 

Name of the Lord;

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 
ਦਾ ਧਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

39965 933 Awpy dyvY shij 
suBwie]26]

Aapae Dhaevai 

Sehaj Subhaae 

||26||

The Lord bestows 

intuitive peace and 

poise. ||26||

ਇਹ ਦਾਤ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨੬॥

39966 933 i\Awno bolY Awpy 
bUJY]

Njiaano Bolai 

Aapae Boojhai ||

He speaks spiritual 

wisdom, and He 

Himself understands it.

(ਸਜਤਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਜਗਆਨ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ
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39967 933 Awpy smJY Awpy 
sUJY]

Aapae Samajhai 

Aapae Soojhai ||

He Himself knows it, 

and He Himself 

comprehends it.

ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜਗਆਨ ਨੂੂੰ  
ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ।

39968 933 gur kw kihAw  
AMik smwvY]

Gur Kaa Kehiaa 

Ank Samaavai ||

One who takes the 

Words of the Guru 

into his very fiber,

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਜਸਆ ਹੋਇਆ 

(ਜਗਆਨ) ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

39969 933 inrml sUcy swco 
BwvY]

Niramal Soochae 

Saacho Bhaavai ||

Is immaculate and 

holy, and is pleasing to 

the True Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ ਸੱੁਚੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਚਾ 
ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

39970 933 guru swgru rqnI  
nhI qot]

Gur Saagar 

Rathanee Nehee 

Thott ||

In the ocean of the 

Guru, there is no 

shortage of pearls.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਉਸ 

ਜਵਚ (ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ) 

ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ,
39971 933 lwl pdwrQ swcu 

AKot]

Laal Padhaarathh 

Saach Akhott ||

The treasure of jewels 

is truly inexhaustible.

ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, 

ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮੱੁਕ (ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਨ)।

39972 933 guir kihAw sw 
kwr kmwvhu]

Gur Kehiaa Saa 

Kaar Kamaavahu 

||

Do those deeds which 

the Guru has ordained.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਉਹ ਕਾਰ ਕਰੋ ਿੋ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ,

39973 933 gur kI krxI  
kwhy Dwvhu]

(krxI)BgqI[(Dwvh)un`
sdy

Gur Kee Karanee 

Kaahae 

Dhhaavahu ||

Why are you chasing 

after the Guru's 

actions?

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਰਣੀ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਨਾਹ ਦੌੜੋ।

39974 933 nwnk gurmiq 
swic 
smwvhu]27]

Naanak Guramath 

Saach Samaavahu 

||27||

O Nanak, through the 

Guru's Teachings, 

merge in the True 

Lord. ||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਉਗੇ ॥੨੭॥
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39975 933 tUtY nyhu ik 
bolih shI]

tU`tY[(shI)sKI Ttoottai Naehu K 

Bolehi Sehee ||

Love is broken, when 

one speaks in defiance.

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਾਹਮਣੇ (ਲਾ ਕੇ) ਗੱਲ 

ਆਜਖਆਂ ਜਪਆਰ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

39976 933 tUtY bwh duhU ids 
ghI]

bWh vWgibRqI iKcoqwx 
ctUtYtu`t jWdI hY

Ttoottai Baah 

Dhuhoo Dhis 

Gehee ||

The arm is broken, 

when it is pulled from 

both sides.

ਦੋਹਾਂ ਪਾਜਸਆਂ ਤੋਂ ਿਜੜਆਂ ਬਾਂਹ 

ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ;

39977 933 tUit prIiq geI  
bur boil]

Ttoott Pareeth 

Gee Bur Bol ||

Love breaks, when the 

speech goes sour.

ਮੂੰਦਾ ਬੋਲ ਬੋਜਲਆਂ ਪਿੀਤ ਟੱੁਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

39978 933 durmiq prhir 
CwfI Foil]

Dhuramath 

Parehar 

Shhaaddee Dtol ||

The Husband Lord 

abandons and leaves 

behind the evil-

minded bride.

ਭੈੜੀ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ ਛੱਡ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਨੋਟ: ਇਸ ਤੁਕ ਜਵਚ 

"ਟੂਜਟ ਗਈ" ਅਤੇ "ਪਰਹਜਰ 

ਛਾਜਡ" ਭੂਤ ਕਾਲ Past 

Tense ਜਵਚ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਥ 

ਪਜਹਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾਣ 

ਵਾਸਤੇ 'ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ' 

Present Tense ਜਵਚ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਭਾਵ ਇਉਂ 

ਹੀ ਹੈ)।

39979 933 tUtY gMiT pVY 
vIcwr]

pVY:V hlMq nhIN lwauxw Ttoottai Ganth 

Parrai Veechaar ||

The broken knot is 

tied again, through 

contemplation and 

meditation.

ਿ ੇਚੂੰਗੀ ਜਵਚਾਰ ਿੁਰ ਪਏ ਤਾਂ 
ਕੋਈ (ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ) ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਹੱਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

39980 933 gur sbdI Gir 
kwrju swir]

Gur Sabadhee 

Ghar Kaaraj Saar ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

one's affairs are 

resolved in one's own 

home.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਤੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ) ਕੂੰਮ ਸੂੰਭਾਲ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਗੋਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪਈ 

ਹੋਈ ਗੂੰਢ ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।)
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39981 933 lwhw swcu n 
AwvY qotw]

Laahaa Saach N 

Aavai Thottaa ||

One who earns the 

profit of the True 

Name, will not lose it 

again;

(ਜਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਕਦੇ) 

ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ (ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਫ਼ਾ ਜਨਿੱਤ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

39982 933 iqRBvx Twkuru 
pRIqmu motw]28]

Thribhavan 

Thaakur Preetham 

Mottaa ||28||

The Lord and Master 

of the three worlds is 

your best friend. 

||28||

ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ 
ਮਾਲਕ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ (ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਸਹਾਈ) ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨੮॥

39983 933 Twkhu mnUAw  
rwKhu Twie]

Thaakahu 

Manooaa 

Raakhahu Thaae ||

Control your mind, 

and keep it in its place.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਤੇ ਜਲਖ ਕੇ, 

ਮਾਇਆ ਵਲ ਦੌੜਦੇ) ਇਸ 

ਚੂੰਚਲ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਰੱਖ, ਤੇ ਥਾਂ 
ਜਸਰ (ਭਾਵ, ਅੂੰਤਜਰ ਆਤਮੇ) 

ਜਟਕਾ ਰੱਖ।
39984 933 Thik mueI  

Avguix pCuqwie]

Thehak Muee 

Avagun 

Pashhuthaae ||

The world is destroyed 

by conflict, regretting 

its sinful mistakes.

(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੇ) ਅਉਗਣ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ 

ਆਪੋ ਜਵਚ) ਜਭੜ ਜਭੜ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਰਹੀ ਹੈ 

ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
39985 933 Twkuru eyku sbweI 

nwir]

Thaakur Eaek 

Sabaaee Naar ||

There is one Husband 

Lord, and all are His 

brides.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਪਿਭੂ-ਪਾਲਣਹਾਰ 

ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਹਨ,

39986 933 bhuqy vys kry 
kUiVAwir]

Bahuthae Vaes 

Karae Koorriaar ||

The false bride wears 

many costumes.

(ਪਰ) ਮਾਇਆ-ਗਿਸੀ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਪਛਾਣਦੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ) ਕਈ 

ਵੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਤੱਕਦੀ ਹੈ)।
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39987 933 pr Gir jwqI  
Twik rhweI]

Par Ghar Jaathee 

Thaak Rehaaee ||

He stops her from 

going into the homes 

of others;

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ) 

ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਵਚ ਿਾਂਦੀ ਨੂੂੰ  
(ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਤੱਕਦੀ ਨੂੂੰ ) ਰੋਕ 

ਜਲਆ ਹੈ,

39988 933 mhil bulweI  
Twk n pweI]

Mehal Bulaaee 

Thaak N Paaee ||

He summons her to 

the Mansion of His 

Presence, and no 

obstacles block her 

path.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜਹਲ 

ਜਵਚ ਬੁਲਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਜਵਚ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) 
ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

39989 933 sbid svwrI  
swic ipAwrI]

Sabadh Savaaree 

Saach Piaaree ||

She is embellished 

with the Word of the 

Shabad, and is loved 

by the True Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ) ਸੂੰਵਾਰ ਜਲਆ 

ਹੈ, (ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾਂਦੀ 
ਹੈ,

39990 933 sweI suohwgix  
Twkuir 
DwrI]29]

sWeIN Saaee Suohaagan 

Thaakur Dhhaaree 

||29||

She is the happy soul 

bride, who takes the 

Support of her Lord 

and Master. ||29||

ਉਹੀ ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਬਣ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੨੯॥

39991 933 folq folq hy 
sKI Pwty cIr 
sIgwr]

Ddolath Ddolath 

Hae Sakhee 

Faattae Cheer 

Seegaar ||

Wandering and 

roaming around, O my 

companion, your 

beautiful robes are 

torn.

ਹੇ ਸਖੀ! ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜਸੂੰਗਾਰ ਪਾਟ ਗਏ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਸਰੇ 

ਤੱਜਕਆਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਜਮਕ ਉੱਦਮ 

ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੇ ਹਨ);
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39992 933 fwhpix qin suKu 
nhI ibnu fr  
ibxTI fwr]

pwpW ivkwrW c 
(fwh`pix)Btkxy 
krky[(ibxTI)nws

Ddaahapan Than 

Sukh Nehee Bin 

Ddar Binathee 

Ddaar ||

In jealousy, the body is 

not at peace; without 

the Fear of God, 

multitudes are ruined.

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਸੜਜਦਆਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਪਿਭੂ) ਡਰ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚੋਂ) ਗਵਾਇਆਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ 

ਖਪ ਰਹੇ ਹਨ।
39993 933 frip mueI Gir 

AwpxY fITI kMiq 
sujwix]

Ddarap Muee 

Ghar Aapanai 

Ddeethee Kanth 

Sujaan ||

One who remains 

dead within her own 

home, through the 

Fear of God, is looked 

upon with favor by her 

all-knowing Husband 

Lord.

(ਿੋ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੇ) ਡਰ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਮਰ ਗਈ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲਈ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸੁਿਾਨ ਕੂੰਤ (ਪਿਭੂ) ਨੇ (ਜਪਆਰ 

ਨਾਲ) ਤੱਜਕਆ ਹੈ;

39994 933 fru rwiKAw guir 
AwpxY inrBau 
nwmu vKwix]

Ddar Raakhiaa Gur 

Aapanai Nirabho 

Naam Vakhaan ||

She maintains fear of 

her Guru, and chants 

the Name of the 

Fearless Lord.

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ 

ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਡਰ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਜਟਕਾਇਆ ਹੈ।

39995 933 fUgir vwsu iqKw 
GxI jb dyKw  
nhI dUir]

Ddoogar Vaas 

Thikhaa Ghanee 

Jab Dhaekhaa 

Nehee Dhoor ||

Living on the 

mountain, I suffer 

such great thirst; 

when I see Him, I 

know that He is not far 

away.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਿਦ ਤਕ ਮੇਰਾ) ਵਾਸ 

ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਜਰਹਾ, (ਭਾਵ, 

ਹਉਮੈ ਕਰ ਕੇ ਜਸਰ ਉੱਚਾ 
ਜਰਹਾ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਿੇਹ ਬਹੁਤ 

ਸੀ; ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਕਰ ਜਲਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਿੇਹ ਨੂੂੰ  
ਜਮਟਾਣ ਵਾਲਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨੇੜੇ ਹੀ 
ਜਦੱਸ ਜਪਆ।
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39996 933 iqKw invwrI 
sbdu mMin AMimRqu 
pIAw BrpUir]

Thikhaa Nivaaree 

Sabadh Mann 

Anmrith Peeaa 

Bharapoor ||

My thirst is quenched, 

and I have accepted 

the Word of the 

Shabad. I drink my fill 

of the Ambrosial 

Nectar.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਤਿੇਹ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲਈ ਤੇ (ਨਾਮ-) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਰੱਿ 

ਕੇ ਪੀ ਜਲਆ।

39997 933 dyih dyih AwKY 
sBu koeI jY BwvY 
qY dyie]

dy-ie Dhaehi Dhaehi 

Aakhai Sabh Koee 

Jai Bhaavai Thai 

Dhaee ||

Everyone says, ""Give! 

Give!"" As He pleases, 

He gives.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਦੇਹ; 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਦੇਹ; ਪਰ 

ਪਿਭੂ ਉਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

39998 933 gurU duAwrY dyvsI  
iqKw invwrY 
soie]30]

Guroo Dhuaarai 

Dhaevasee 

Thikhaa Nivaarai 

Soe ||30||

Through the 

Gurdwara, the Guru's 

Door, He gives, and 

quenches the thirst. 

||30||

ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਇਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਦੇਵੇਗਾ, 
ਉਹੀ ਿੀਵ (ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) 
ਤਿੇਹ ਜਮਟਾ ਸਕੇਗਾ ॥੩੦॥

39999 933 FMFolq FUFq hau 
iPrI Fih Fih 
pvin krwir]

Dtandtolath 

Dtoodtath Ho 

Firee Dtehi Dtehi 

Pavan Karaar ||

Searching and seeking, 

I fell down and 

collapsed upon the 

bank of the river of life.

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਢੂੂੰ ਢ ਜਿਰੀ ਹਾਂ (ਹਰ 

ਥਾਂ ਇਹੀ ਵੇਜਖਆ ਹੈ ਜਕ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ) ਭਾਰੇ 

ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ) ਉਰਲੇ ਕੂੰ ਢੇ ਤੇ ਹੀ 
ਜਡੱਗਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ;

40000 933 Bwry Fhqy Fih 
pey hauly inksy 
pwir]

Bhaarae 

Dtehathae Dtehi 

Peae Houlae 

Nikasae Paar ||

Those who are heavy 

with sin sink down, 

but those who are 

light swim across.

(ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਦਾ ਭਾਰ 

ਨਹੀਂ, ਉਹ) ਹੌਲੇ (ਹੋਣ ਕਰਕੇ) 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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40001 933 Amr AjwcI 
hir imly iqn kY 
hau bil jwau]

A-jwcI Amar Ajaachee 

Har Milae Thin Kai 

Ho Bal Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who meet the 

immortal and 

immeasurable Lord.

ਮੈਂ (ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਵਾਲੇ) ਉਹਨਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਅਜਵਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ,

40002 933 iqn kI DUiV  
AGulIAY sMgiq 
myil imlwau]

A-G`ulIAY Thin Kee Dhhoorr 

Aghuleeai Sangath 

Mael Milaao ||

The dust of their feet 

brings emancipation; 

in their company, we 

are united in the 

Lord's Union.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਲਆਂ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ) ਛੱੁਟ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ, (ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰੇ) 

ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਵਚ ਰਹਾਂ।

40003 933 mnu dIAw guir 
AwpxY pwieAw 
inrml nwau]

Man Dheeaa Gur 

Aapanai Paaeiaa 

Niramal Naao ||

I gave my mind to my 

Guru, and received the 

Immaculate Name.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣਾ) 
ਮਨ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ ਜਮਲ 

ਜਗਆ ਹੈ।
40004 934 ijin nwmu dIAw  

iqsu syvsw iqsu 
bilhwrY jwau]

Jin Naam Dheeaa 

This Saevasaa This 

Balihaarai Jaao ||

I serve the One who 

gave me the Naam; I 

am a sacrifice to Him.

ਮੈਂ ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਸ ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) 'ਨਾਮ' ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ।

40005 934 jo auswry so 
FwhsI iqsu ibnu 
Avru n koie]

Jo Ousaarae So 

Dtaahasee This 

Bin Avar N Koe ||

He who builds, also 

demolishes; there is 

no other than Him.

ਿ ੋ(ਪਿਭੂ ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) ਰਚਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਐਸੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ;
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40006 934 gur prswdI iqsu 
sMm@lw qw qin 
dUKu n hoie]31]

Gur Parasaadhee 

This Sanmhalaa 

Thaa Than Dhookh 

N Hoe ||31||

By Guru's Grace, I 

contemplate Him, and 

then my body does 

not suffer in pain. 

||31||

ਿ ੇਮੈਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੀ ਰਹਾਂ, ਤਾਂ 
ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ) ॥੩੧॥

40007 934 xw ko myrw iksu 
ghI xw ko hoAw  
n hogu]

(ghI) gRihx krW Naa Ko Maeraa Kis 

Gehee Naa Ko 

Hoaa N Hog ||

No one is mine - 

whose gown should I 

grasp and hold? No 

one ever was, and no 

one shall ever be mine.

(ਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ) ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂ? 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਨਾ ਕੋਈ ਐਸ 

ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ (ਅਸਲ ਸਾਥੀ) ਹੈ, 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਜਪਛਲੇ ਸਮੇ (ਸਾਥੀ 
ਬਜਣਆ) ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ 

ਕਦੇ ਬਣੇਗਾ।
40008 934 Awvix jwix 

ivgucIAY duibDw 
ivAwpY rogu]

ivg`ucIAY Aavan Jaan 

Vigucheeai 

Dhubidhhaa 

Viaapai Rog ||

Coming and going, one 

is ruined, afflicted 

with the disease of 

dual-mindedness.

(ਇਸ ਕੂੜੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, 

ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਸਾਥੀ ਬਨਾਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) 

ਜਵਚ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਦੁਜਚੱਤਾਪਨ ਦਾ ਰੋਗ 

(ਅਸਾਡੇ ਉਤੇ) ਦਬਾ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
40009 934 xwm ivhUxy 

AwdmI klr kMD 
igrMiq]

k`lr[ ig-rMiq Naam Vihoonae 

Aadhamee Kalar 

Kandhh Giranth ||

Those beings who lack 

the Naam, the Name 

of the Lord, collapse 

like pillars of salt.

'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਬੂੰ ਦੇ ਇਉਂ 

ਜਡੱਗਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਸੁਆਸ 

ਜਵਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) 

ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਰ ਦੀ ਕੂੰਧ (ਜਕਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

40010 934 ivxu nwvY ikau 
CUtIAY jwie 
rswqil AMiq]

Vin Naavai Kio 

Shhootteeai Jaae 

Rasaathal Anth ||

Without the Name, 

how can they find 

release? They fall into 

hell in the end.

'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਮਤਾ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ, (ਮਨੱੁਖ) 

ਆਖ਼ਰ ਨਰਕ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਡੱਗਦਾ ਹੈ।
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40011 934 gxq gxwvY 
AKrI Agxqu 
swcw soie]

A-gxqu Ganath Ganaavai 

Akharee Aganath 

Saachaa Soe ||

Using a limited 

number of words, we 

describe the unlimited 

True Lord.

(ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਕ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕੀਜਤਆਂ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ (ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ 

ਿ)ੋ ਮਨੱੁਖ ਉਸ (ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ) 
ਨੂੂੰ  ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਣਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

40012 934 AigAwnI miq 
hIxu hY gur ibnu 
igAwnu n hoie]

Agiaanee 

Mathiheen Hai 

Gur Bin Giaan N 

Hoe ||

The ignorant lack 

understanding. 

Without the Guru, 

there is no spiritual 

wisdom.

(ਉਹ) ਅਜਗਆਨੀ ਹੈ ਮੱਤ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਇਹ) ਸਮਝ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ (ਜਕ ਪਿਭੂ ਅਗਣਤ ਹੈ)।

40013 934 qUtI qMqu rbwb 
kI vwjY nhI  
ivjoig]

Thoottee Thanth 

Rabaab Kee Vaajai 

Nehee Vijog ||

The separated soul is 

like the broken string 

of a guitar, which does 

not vibrate its sound.

ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਟੱੁਟ ਿਾਏ ਤਾਂ 
ਜਵਿੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਭਾਵ, ਟੱੁਟ 

ਿਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਉਹ ਵੱਿ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ (ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੀ;

40014 934 ivCuiVAw mylY 
pRBU nwnk kir 
sMjog]32]

Vishhurriaa Maelai 

Prabhoo Naanak 

Kar Sanjog ||32||

God unites the 

separated souls with 

Himself, awakening 

their destiny. ||32||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੋ ਿੀਵਾਤਮਾ ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਜਵਛੁਜੜਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ, ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾਣ ਦੀ ਬਣਤ ਬਣਾ ਕੇ 

ਜਵੱਛੁਜੜਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩੨॥
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40015 934 qrvru kwieAw 
pMiK mnu qrvir 
pMKI pMc]

Tharavar Kaaeiaa 

Pankh Man 

Tharavar Pankhee 

Panch ||

The body is the tree, 

and the mind is the 

bird; the birds in the 

tree are the five 

senses.

(ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ (ਇਕ) ਰੱੁਖ 

(ਸਮਾਨ) ਹੈ, (ਇਸ) ਰੱੁਖ ਉਤੇ 

ਮਨ ਪੂੰਛੀ ਦੇ ਪੂੰਿ (ਜਗਆਨ 

ਇੂੰਦਿੇ) ਪੂੰਛੀ (ਬੈਠੇ) ਹੋਏ ਹਨ।

40016 934 qqu cugih imil 
eyk sy iqn kau 
Pws n rMc]

(dUjw pwT: eyksy) Thath Chugehi Mil 

Eaekasae Thin Ko 

Faas N Ranch ||

They peck at the 

essence of reality, and 

merge with the One 

Lord. They are never 

trapped at all.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੂੰਛੀ) 
ਇਕ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ 'ਨਾਮ'-

ਰੂਪ ਿਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਰਤਾ ਭੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਿਾਹੀ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

40017 934 aufih q bygul 
byguly qwkih cog 
GxI]

q`wkih Ouddehi Th 

Baegul Baegulae 

Thaakehi Chog 

Ghanee ||

But the others fly 

away in a hurry, when 

they see the food.

(ਪਰ ਿੋ) ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ 
ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਚੋਗੇ 

(ਭਾਵ, ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ) ਤੱਕਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ,

40018 934 pMK quty PwhI 
pVI Avguix 
BIV bxI]

pVI: V hyTW hlMq n 
lwau

Pankh Thuttae 

Faahee Parree 

Avagun Bheerr 

Banee ||

Their feathers are 

clipped, and they are 

caught in the noose; 

through their 

mistakes, they are 

caught in disaster.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਖੂੰਭ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਿਾਹੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ (ਘਣੀ 
ਚੋਗ ਵਲ ਤੱਕਣ ਦੇ) ਔਗੁਣ 

ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਇਹ 

ਜਬਪਤਾ ਆ ਬਣਦੀ ਹੈ।
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40019 934 ibnu swcy ikau 
CUtIAY hir gux 
krim mxI]

Bin Saachae Kio 

Shhootteeai Har 

Gun Karam Manee 

||

Without the True 

Lord, how can anyone 

find release? The 

jewel of the Lord's 

Glorious Praises comes 

by the karma of good 

actions.

(ਇਸ ਭੀੜਾ ਤੋਂ) ਪਿਭੂ (ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਵਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਬਚ ਨਹੀਂ 
ਸਕੀਦਾ, ਤੇ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲੇਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ (ਜਲਜਖਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ) ਹੈ।

40020 934 Awip Cfwey 
CUtIAY vfw Awip 
DxI]

Aap Shhaddaaeae 

Shhootteeai 

Vaddaa Aap 

Dhhanee ||

When He Himself 

releases them, only 

then are they 

released. He Himself is 

the Great Master.

ਉਹ ਆਪ (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ; ਆਪ ਹੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਿਾਹੀ ਤੋਂ) ਬਚਾਏ ਤਾਂ ਬਚ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

40021 934 gur prswdI 
CUtIAY ikrpw 
Awip kryie]

Gur Parasaadhee 

Shhootteeai 

Kirapaa Aap 

Karaee ||

By Guru's Grace, they 

are released, when He 

Himself grants His 

Grace.

ਿ ੇ(ਗੋਪਾਲ) ਆਪ ਮੇਹਰ ਕਰੇ 

ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਇਸ ਿਾਹੀ ਤੋਂ) ਜਨਕਲ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

40022 934 ApxY hwiQ 
vfweIAw jY BwvY 
qY dyie]33]

Apanai Haathh 

Vaddaaeeaa Jai 

Bhaavai Thai 

Dhaee ||33||

Glorious greatness 

rests in His Hands. He 

blesses those with 

whom He is pleased. 

||33||

(ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦੀਆਂ) ਇਹ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੩੩॥

40023 934 Qr Qr kMpY 
jIAVw Qwn 
ivhUxw hoie]

Thhar Thhar 

Kanpai Jeearraa 

Thhaan Vihoonaa 

Hoe ||

The soul trembles and 

shakes, when it loses 

its mooring and 

support.

(ਿਦੋਂ ਇਹ) ਜਨਮਾਣੀ ਜਿੂੰ ਦ 

(ਗੋਪਾਲ ਦਾ) ਸਹਾਰਾ ਗੂੰ ਵਾ 
ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਥਰ ਕੂੰਬਦੀ 
ਹੈ;
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40024 934 Qwin mwin scu 
eyku hY kwju n 
PItY koie]

Thhaan Maan 

Sach Eaek Hai Kaaj 

N Feettai Koe ||

Only the support of 

the True Lord brings 

honor and glory. 

Through it, one's 

works are never in 

vain.

(ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਜਹਮੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) 

(ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੂੰ , ਹੇ ਗੋਪਾਲ) 

ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਦਰ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  ਸੱਚਾ ਆਪ ਹੈਂ 
ਉਸ ਦਾ ਕਾਿ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਮਨੋਰਥ) ਨਹੀਂ ਜਵਗੜਦਾ।

40025 934 iQru nwrwiexu 
iQru gurU iQru 
swcw bIcwru]

Thhir Naaraaein 

Thhir Guroo Thhir 

Saachaa Beechaar 

||

The Lord is eternal and 

forever stable; the 

Guru is stable, and 

contemplation upon 

the True Lord is stable.

(ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਤੂੂੰ ) ਪਿਭੂ 
ਕਾਇਮ ਹੈਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

40026 934 suir nr nwQh 
nwQu qU inDwrw 
AwDwru]

Sur Nar Naathheh 

Naathh Thoo 

Nidhhaaraa 

Aadhhaar ||

O Lord and Master of 

angels, men and Yogic 

masters, You are the 

support of the 

unsupported.

ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਨਾਥ ਹੈਂ; ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਨਆਸਜਰਆਂ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ।

40027 934 srby Qwn 
QnMqrI qU dwqw 
dwqwru]

Sarabae Thhaan 

Thhanantharee 

Thoo Dhaathaa 

Dhaathaar ||

In all places and 

interspaces, You are 

the Giver, the Great 

Giver.

(ਹੇ ਗੋਪਾਲ!) ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਦਾਜਤਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ;

40028 934 jh dyKw qh eyku 
qU AMqu n 
pwrwvwru]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Eaek Thoo 

Anth N Paaraavaar 

||

Wherever I look, there 

I see You, Lord; You 

have no end or 

limitation.

ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  
ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਤੇਰਾ ਉਰਲਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਲੱਜਭਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।
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40029 934 Qwn QnMqir riv 
rihAw gur sbdI 
vIcwir]

Thhaan 

Thhananthar Rav 

Rehiaa Gur 

Sabadhee 

Veechaar ||

You are pervading and 

permeating the places 

and interspaces; 

reflecting upon the 

Word of the Guru's 

Shabad, You are found.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਜਵਚ (ਿੁਜੜਆਂ) 

ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਹੀ ਮੌਿੂਦ 

(ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ);

40030 934 AxmMigAw dwnu 
dyvsI vfw Agm 
Apwru]34]

Anamangiaa 

Dhaan Dhaevasee 

Vaddaa Agam 

Apaar ||34||

You give gifts even 

when they are not 

asked for; You are 

great, inaccessible and 

infinite. ||34||

ਨਾਹ ਮੂੰ ਜਗਆਂ ਭੀ ਉਹ (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਗੂੰਮ ਹੈ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ॥੩੪॥

40031 934 dieAw dwnu 
dieAwlu qU kir 
kir dyKxhwru]

Dhaeiaa Dhaan 

Dhaeiaal Thoo Kar 

Kar 

Dhaekhanehaar ||

O Merciful Lord, You 

are the embodiment 

of mercy; creating the 

Creation, You behold 

it.

(ਹੇ ਗੋਪਾਲ!) ਤੂੂੰ  ਦਇਆਲ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ) ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈਂ 
(ਭਾਵ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ)।

40032 934 dieAw krih 
pRB myil lYih  
iKn mih Fwih 
auswir]

Dhaeiaa Karehi 

Prabh Mael Laihi 

Khin Mehi Dtaahi 

Ousaar ||

Please shower Your 

Mercy upon me, O 

God, and unite me 

with Yourself. In an 

instant, You destroy 

and rebuild.

ਹੇ ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ! (ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੂੂੰ ) 
ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇ(ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਇਕ ਪਲ ਜਵਚ 

ਢਾਹ ਕੇ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ 

ਹੈਂ।
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40033 934 dwnw qU bInw 
quhI dwnw kY 
isir dwnu]

Dhaanaa Thoo 

Beenaa Thuhee 

Dhaanaa Kai Sir 

Dhaan ||

You are all-wise and 

all-seeing; You are the 

Greatest Giver of all 

givers.

(ਹੇ ਗੋਪਾਲ!) ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ) ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੇ 

ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਦਾਜਨਆਂ 

ਦਾ ਦਾਨਾ ਹੈਂ,

40034 934 dwld BMjn duK 
dlx gurmuiK 
igAwnu 
iDAwnu]35]

Dhaaladh Bhanjan 

Dhukh Dhalan 

Guramukh Giaan 

Dhhiaan ||35||

He is the Eradicator of 

poverty, and the 

Destroyer of pain; the 

Gurmukh realizes 

spiritual wisdom and 

meditation. ||35||

ਦਜਲਦਿ ਤੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ; ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ (ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ) 
ਸੁਰਤ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੩੫॥

40035 934 Din gieAY bih 
JUrIAY Dn mih 
cIqu gvwr]

Dhhan Gaeiai Behi 

Jhooreeai Dhhan 

Mehi Cheeth 

Gavaar ||

Losing his wealth, he 

cries out in anguish; 

the fool's 

consciousness is 

engrossed in wealth.

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ (ਸਦਾ) 
ਧਨ ਜਵਚ (ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, (ਇਸ 

ਲਈ) ਿ ੇਧਨ ਚਲਾ ਿਾਏ ਤਾਂ 
ਬੈਠਾ ਝੁਰਦਾ ਹੈ।

40036 934 Dnu ivrlI scu 
sMicAw inrmlu 
nwmu ipAwir]

Dhhan Viralee 

Sach Sanchiaa 

Niramal Naam 

Piaar ||

How rare are those 

who gather the wealth 

of Truth, and love the 

Immaculate Naam, the 

Name of the Lord.

ਜਵਰਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਜਪਆਰ 

ਨਾਲ (ਗੋਪਾਲ ਦਾ) ਪਜਵਤਿ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ ਸੱਚਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ।

40037 934 Dnu gieAw qw 
jwx dyih jy 
rwcih rMig eyk]

Dhhan Gaeiaa 

Thaa Jaan Dhaehi 

Jae Raachehi Rang 

Eaek ||

If by losing your 

wealth, you may 

become absorbed in 

the Love of the One 

Lord, then just let it go.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਜਚੱਤ 

ਿੋਜੜਆਂ) ਿੇ ਧਨ ਗੁਆਚਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਗੁਆਚਣ ਦੇਹ,
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40038 934 mnu dIjY isru 
saupIAY BI krqy 
kI tyk]

Man Dheejai Sir 

Soupeeai Bhee 

Karathae Kee 

Ttaek ||

Dedicate your mind, 

and surrender your 

head; seek only the 

Support of the Creator 

Lord.

(ਪਰ ਹਾਂ) ਿ ੇਤੂੂੰ  ਇਕ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿੁੜ ਸਕੇਂ (ਤਾਂ 
ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਮਨ ਭੀ ਦੇ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਸਰ ਭੀ 
ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 

(ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ) ਜਿਰ ਭੀ 
ਕਰਤਾਰ ਦੀ (ਮੇਹਰ ਦੀ) ਆਸ 

ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
40039 934 DMDw Dwvq rih 

gey mn mih 
sbdu AnMdu]

Dhhandhhaa 

Dhhaavath Rehi 

Geae Man Mehi 

Sabadh Anandh ||

Worldly affairs and 

wanderings cease, 

when the mind is filled 

with the bliss of the 

Shabad.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ (ਵੱਸ 

ਪੈਂਦਾ) ਹੈ (ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦਾ) 
ਆਨੂੰ ਦ (ਆ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ, ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

40040 934 durjn qy swjn 
Bey Byty gur 
goivMd]

Dhurajan Thae 

Saajan Bheae 

Bhaettae Gur 

Govindh ||

Even one's enemies 

become friends, 

meeting with the 

Guru, the Lord of the 

Universe.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆਂ ਉਹ ਮੂੰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੂੰ ਗੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

40041 934 bnu bnu iPrqI 
FUFqI bsqu rhI 
Gir bwir]

Ban Ban Firathee 

Dtoodtathee 

Basath Rehee 

Ghar Baar ||

Wandering from forest 

to forest searching, 

you will find that 

those things are within 

the home of your own 

heart.

(ਿੋ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਸ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਿੂੰਗਲ 

ਿੂੰਗਲ ਢੂੂੰ ਢਦੀ ਜਿਰੀ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਾਹ ਜਮਜਲਆ, ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ 

(ਨਾਮ-) ਵਸਤ ਤਾਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਸੀ।
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40042 934 siqguir mylI 
imil rhI jnm 
mrx duKu 
invwir]36]

Sathigur Maelee 

Mil Rehee Janam 

Maran Dhukh 

Nivaar ||36||

United by the True 

Guru, you shall remain 

united, and the pains 

of birth and death will 

be ended. ||36||

ਿਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਿਭੂ) 
ਜਮਲਾਇਆ ਤਾਂ (ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ) ਿੁੜ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਉਸ 

ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੱੁਖ ਮੱੁਕ 

ਜਗਆ ॥੩੬॥

40043 934 nw nw krq n 
CUtIAY ivxu gux  
jmpuir jwih]

mYN (nw) nhIN jmpurI nMU 
jwxw, mYN (nw) nhIN 
jmpurI nMU jwxw

Naanaa Karath N 

Shhootteeai Vin 

Gun Jam Pur Jaahi 

||

Through various 

rituals, one does not 

find release. Without 

virtue, one is sent to 

the City of Death.

ਅਨੇਕਾਂ (ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ 

ਕੀਜਤਆਂ (ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 
ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਇਸ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਨਰਕ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਈਦਾ ਹੈ।

40044 934 nw iqsu eyhu n 
Ehu hY Avguix 
iPir pCuqwih]

Naa This Eaehu N 

Ouhu Hai Avagun 

Fir Pashhuthaahi 

||

One will not have this 

world or the next; 

committing sinful 

mistakes, one comes 

to regret and repent in 

the end.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੇ 'ਕਰਮਾਂ' ਦਾ 
ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਾਹ ਇਹ ਲੋਕ ਜਮਜਲਆ ਨਾਹ 

ਪਰਲੋਕ (ਭਾਵ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਹ 

'ਦੁਨੀਆ' ਸਵਾਰੀ ਨਾਹ 'ਦੀਨ', 

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ) 

ਔਗੁਣ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ 

ਅੂੰਤ ਪਛੁਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ।

40045 935 nw iqsu igAwnu  
n iDAwnu hY nw 
iqsu Drmu 
iDAwnu]

Naa This Giaan N 

Dhhiaan Hai Naa 

This Dhharam 

Dhhiaan ||

He has neither 

spiritual wisdom or 

meditation; neither 

Dharmic faith mor 

meditation.

ਐਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਗੋਪਾਲ 

ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਨਾਹ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ, ਤੇ ਨਾਹ 

ਹੀ ਧਰਮ।
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40046 935 ivxu nwvY inrBau 
khw ikAw jwxw 
AiBmwnu]

Vin Naavai 

Nirabho Kehaa 

Kiaa Jaanaa 

Abhimaan ||

Without the Name, 

how can one be 

fearless? How can he 

understand egotistical 

pride?

(ਇਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 
'ਅਹੂੰਕਾਰ' ਨੂੂੰ  ਸਮਜਝਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਕ ਸਾਡੇ ਉਤੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਈ ਹੋਈ 

ਹੈ)।

40047 935 Qwik rhI ikv 
ApVw hwQ nhI  
nw pwru]

A`pVW Thhaak Rehee Kiv 

Aparraa Haathh 

Nehee Naa Paar ||

I am so tired - how can 

I get there? This ocean 

has no bottom or end.

(ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ 

ਜਕ) ਇਸ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਤੇ 

ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਿਤਨ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ 

ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕੀ;

40048 935 nw swjn sy 
rMguly iksu pih 
krI pukwr]

Naa Saajan Sae 

Rangulae Kis Pehi 

Karee Pukaar ||

I have no loving 

companions, whom I 

can ask for help.

ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਸੇ 

ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱੁਖ ਦੱਜਸਆ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

40049 935 nwnk ipRau ipRau 
jy krI myly 
mylxhwru]

Naanak Prio Prio 

Jae Karee Maelae 

Maelanehaar ||

O Nanak, crying out, 

""Beloved, Beloved"", 

we are united with the 

Uniter.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ 

ਉਹ ਮੇਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਜਪਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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40050 935 ijin ivCoVI so 
mylsI gur kY 
hyiq Apwir]37]

Jin Vishhorree So 

Maelasee Gur Kai 

Haeth Apaar 

||37||

He who separated me, 

unites me again; my 

love for the Guru is 

infinite. ||37||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ('ਅਜਭਮਾਨ' ਦੀ 
ਜਵੱਥ ਪਾ ਕੇ) ਜਵਛੋਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਥਾਹ 

ਜਪਆਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਾਏਗਾ 
॥੩੭॥

40051 935 pwpu burw pwpI 
kau ipAwrw]

Paap Buraa 

Paapee Ko Piaaraa 

||

Sin is bad, but it is 

dear to the sinner.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਪਾਪ ਮਾੜਾ (ਕੂੰਮ) 

ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

40052 935 pwip ldy pwpy 
pwswrw]

l`dy Paap Ladhae 

Paapae Paasaaraa 

||

He loads himself with 

sin, and expands his 

world through sin.

ਉਹ (ਪਾਪੀ) ਪਾਪ ਨਾਲ 

ਲੱਜਦਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਦਾ ਹੀ 
ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਰਦਾ ਹੈ।

40053 935 prhir pwpu  
pCwxY Awpu]

Parehar Paap 

Pashhaanai Aap ||

Sin is far away from 

one who understands 

himself.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਅਸਲੇ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣੇ,

40054 935 nw iqsu sogu 
ivjogu sMqwpu]

Naa This Sog Vijog 

Santhaap ||

He is not afflicted by 

sorrow or separation.

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਚੂੰ ਤਾ, ਜਵਛੋੜਾ ਤੇ 

ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦੇ।

40055 935 nrik pVMqau 
ikau rhY ikau 
bMcY jmkwlu]

Narak Parrantho 

Kio Rehai Kio 

Banchai Jamakaal 

||

How can one avoid 

falling into hell? How 

can he cheat the 

Messenger of Death?

ਨਰਕ ਜਵਚ ਪੈਣੋਂ ਜਕਵੇਂ ਬਚੇ? ਤੇ 

ਿਮਕਾਲ (ਭਾਵ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ) 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਟਾਲ ਸਕੇ?

40056 935 ikau Awvx jwxw 
vIsrY JUTu burw KY 
kwlu]

Kio Aavan Jaanaa 

Veesarai Jhooth 

Buraa Khai Kaal ||

How can coming and 

going be forgotten? 

Falsehood is bad, and 

death is cruel.

(ਿਦ ਤਕ) ਝੂਠ ਪਾਪ-ਰੂਪ ਮੌਤ 

(ਿੀਵ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) 
ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ 

ਇਸ ਦਾ ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਣਾ ਜਕਵੇਂ 
ਮੱੁਕੇ?
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40057 935 mnu jMjwlI 
vyiVAw BI 
jMjwlw mwih]

Man Janjaalee 

Vaerriaa Bhee 

Janjaalaa Maahi ||

The mind is enveloped 

by entanglements, and 

into entanglements it 

falls.

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ) ਮਨ (ਪਾਪਾਂ ਦੇ) 

ਿੂੰਿਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਘਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ (ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ 
ਦੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਿੂੰਿਾਲਾਂ ਜਵਚ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

40058 935 ivxu nwvY ikau 
CUtIAY pwpy 
pcih 
pcwih]38]

Vin Naavai Kio 

Shhootteeai 

Paapae Pachehi 

Pachaahi ||38||

Without the Name, 

how can anyone be 

saved? They rot away 

in sin. ||38||

ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਇਹਨਾਂ ਿੂੰਿਾਲਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਨਹੀਂ 
ਸਕੀਦਾ, (ਸਗੋਂ ਿੀਵ) ਪਾਪਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੩੮॥

40059 935 iPir iPir PwhI 
PwsY kaUAw]

Fir Fir Faahee 

Faasai Kooaa ||

Again and again, the 

crow falls into the trap.

ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਾਹੀ ਜਵਚ 

ਿਸਦਾ ਹੈ,

40060 935 iPir pCuqwnw  
Ab ikAw hUAw]

Fir Pashhuthaanaa 

Ab Kiaa Hooaa ||

Then he regrets it, but 

what can he do now?

(ਿਸ ਕੇ) ਜਿਰ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਕੀਹ ਹੋ ਜਗਆ;

40061 935 PwQw cog cugY  
nhI bUJY]

bU`JY Faathhaa Chog 

Chugai Nehee 

Boojhai ||

Even though he is 

trapped, he pecks at 

the food; he does not 

understand.

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਭੀ (ਿਾਹੀ 
ਜਵਚ ਿਸਾਣ ਵਾਲਾ) ਚੋਗਾ ਹੀ 
ਚੁਗੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

40062 935 sqguru imlY q 
AwKI sUJY]

Sathagur Milai Th 

Aakhee Soojhai ||

If he meets the True 

Guru, then he sees 

with his eyes.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ 

ਪਏ, ਤਾਂ ਅੱਖੀਂ (ਅਸਲ ਗੱਲ) 

ਜਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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40063 935 ijau mCulI PwQI 
jm jwil]

P`wQI Jio Mashhulee 

Faathhee Jam Jaal 

||

Like a fish, he is caught 

in the noose of death.

ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਿਾਲ ਜਵਚ ਵਸ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਜਤਵੇਂ ਿੀਵ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾਂ ਜਵਚ 

ਿਸਦਾ ਹੈ)।

40064 935 ivxu gur dwqy  
mukiq n Bwil]

Vin Gur Dhaathae 

Mukath N Bhaal ||

Do not seek liberation 

from anyone else, 

except the Guru, the 

Great Giver.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ) 
ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਇਸ ਿਾਹੀ ਜਵਚੋਂ) ਛੁਟਕਾਰਾ 
(ਭੀ) ਨਾਹ ਲੱਭ (ਭਾਵ, ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ)।

40065 935 iPir iPir AwvY  
iPir iPir jwie]

Fir Fir Aavai Fir Fir 

Jaae ||

Over and over again, 

he comes; over and 

over again, he goes.

(ਇਸ ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਿੀਵ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਤੇ 

ਮਰਦਾ ਹੈ।

40066 935 iek rMig rcY  
rhY ilv lwie]

Eik Rang Rachai 

Rehai Liv Laae ||

Be absorbed in love 

for the One Lord, and 

remain lovingly 

focused on Him.

ਿ ੋਿੀਵ ਇਕ ਗੋਪਾਲ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸੁਰਤ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;

40067 935 iev CUtY iPir 
Pws n 
pwie]39]

Eiv Shhoottai Fir 

Faas N Paae 

||39||

In this way you shall 

be saved, and you 

shall not fall into the 

trap again. ||39||

ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਜਿਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਾਹੀ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ॥੩੯॥

40068 935 bIrw bIrw kir 
rhI bIr Bey 
bYrwie]

Beeraa Beeraa Kar 

Rehee Beer Bheae 

Bairaae ||

She calls out, 

""Brother, O brother - 

stay, O brother!"" But 

he becomes a stranger.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਇਹ ਕਾਇਆਂ 

(ਿੀਵਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) 'ਵੀਰ ਵੀਰ' 

ਆਖਦੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਪਰ 

ਮੌਤ ਆਇਆਂ) ਵੀਰ ਹੋਰੀਂ 
ਜਬਗਾਨੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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40069 935 bIr cly Gir 
AwpxY bihx 
ibrih jil 
jwie]

Beer Chalae Ghar 

Aapanai Behin 

Birehi Jal Jaae ||

Her brother departs 

for his own home, and 

his sister burns with 

the pain of separation.

ਵੀਰ ਹੋਰੀਂ (ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਵਚ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਭੈਣ (ਕਾਇਆਂ) ਜਵਛੋੜੇ 

ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ) 

ਸੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

40070 935 bwbul kY Gir 
bytVI bwlI bwlY 
nyih]

b`wlI b`wlY Baabul Kai Ghar 

Baettarree Baalee 

Baalai Naehi ||

In this world, her 

father's home, the 

daughter, the 

innocent soul bride, 

loves her Young 

Husband Lord.

(ਜਿਰ ਭੀ ਇਹ) ਅੂੰਞਾਣ 

(ਕਾਇਆਂ) ਬੱਚੀ ਜਪਉ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੋਈ ਗੱੁਡੀਆਂ 

ਗੱੁਜਡਆਂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਰੀਰ 

ਤੇ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਮੇਲ ਚਾਰ ਜਦਨ 

ਦਾ ਿਾਣਜਦਆਂ ਭੀ ਿੀਵ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

40071 935 jy loVih vru 
kwmxI siqguru 
syvih qyih]

Jae Lorrehi Var 

Kaamanee 

Sathigur Saevehi 

Thaehi ||

If you long for your 

Husband Lord, O soul 

bride, then serve the 

True Guru with love.

(ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਹੇ (ਿੀਵ-) 

ਇਸਤਿੀ! ਿੇ ਪਤੀ (-ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈਂ ਤਾਂ ਜਪਆਰ 

ਨਾਲ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰ।
40072 935 ibrlo igAwnI 

bUJxau siqguru 
swic imlyie]

Biralo Giaanee 

Boojhano Sathigur 

Saach Milaee ||

How rare are the 

spiritually wise, who 

meet the True Guru, 

and truly understand.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਗੋਪਾਲ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਇਹ ਸੂਝ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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40073 935 Twkur hwiQ 
vfweIAw jY BwvY 
qY dyie]

Thaakur Haathh 

Vaddaaeeaa Jai 

Bhaavai Thai 

Dhaee ||

All glorious greatness 

rests in the Lord and 

Master's Hands. He 

grants them, when He 

is pleased.

ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ 
ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਹਨ, (ਇਹ ਦਾਤ ਉਹ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

40074 935 bwxI ibrlau 
bIcwrsI jy ko 
gurmuiK hoie]

Baanee Biralo 

Beechaarasee Jae 

Ko Guramukh Hoe 

||

How rare are those 

who contemplate the 

Word of the Guru's 

Bani; they become 

Gurmukh.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ;

40075 935 ieh bwxI 
mhwpurK kI inj 
Gir vwsw 
hoie]40]

Eih Baanee Mehaa 

Purakh Kee Nij 

Ghar Vaasaa Hoe 

||40||

This is the Bani of the 

Supreme Being; 

through it, one dwells 

within the home of his 

inner being. ||40||

ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਐਸੀ) ਹੈ ਜਕ (ਇਸ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਨਾਲ) ਮਨੱੁਖ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪੦॥

40076 935 Bin Bin GVIAY  
GiV GiV BjY  
Fwih auswrY ausry 
FwhY]

Bhan Bhan 

Gharreeai Gharr 

Gharr Bhajai 

Dtaahi Ousaarai 

Ousarae Dtaahai ||

Shattering and 

breaking apart, He 

creates and re-

creates; creating, He 

shatters again. He 

builds up what He has 

demolished, and 

demolishes what He 

has built.

(ਇਹ ਿਗਤ ਦੀ ਬਣਤਰ) ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਭੱਿਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੜੀਦੀ ਹੈ, 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਘੜੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਿਦੀ 
ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8163 Published: March 06/ 2014



40077 935 sr Bir soKY BI  
Bir poKY smrQ 
vyprvwhY]

AOguxW dy BirBry, 
srsmuMdRW dy AOguxW nUM 
soKYsukw idMdy hn, Pyr 
SuB guxW nwl BirBr ky 
(poKY) pwldy hn[smr`Q

Sar Bhar Sokhai 

Bhee Bhar Pokhai 

Samarathh 

Vaeparavaahai ||

He dries up the pools 

which are full, and fills 

the dried tanks again. 

He is all-powerful and 

independent.

(ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-) 

ਸਰੋਵਰ ਨੂੂੰ  ਭਰ ਕੇ ਸੁਕਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਰ ਹੋਰ ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਪਿਭੂ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ-ਿੋਗਾ ਹੈ, ਵੇਪਰਵਾਹ ਹੈ।

40078 935 Brim Bulwny Bey 
idvwny ivxu Bwgw  
ikAw pweIAY]

Bharam Bhulaanae 

Bheae Dhivaanae 

Vin Bhaagaa Kiaa 

Paaeeai ||

Deluded by doubt, 

they have gone 

insane; without 

destiny, what do they 

obtain?

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਉਸ ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਕੇ) ਿ ੋਿੀਵ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ 

ਹਨ ਉਹ (ਮਾਇਆ ਜਪਛੇ ਹੀ) 
ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ 

ਵੇਪਰਵਾਹ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਿੋਂ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

40079 935 gurmuiK igAwnu 
forI pRiB pkVI  
ijn iKMcY iqn 
jweIAY]

Guramukh Giaan 

Ddoree Prabh 

Pakarree Jin 

Khinchai Thin 

Jaaeeai ||

The Gurmukhs know 

that God holds the 

string; wherever He 

pulls it, they must go.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗਆਨ-ਰੂਪ 

ਡੋਰੀ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਆਪਣੇ) ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਿੜੀ ਹੋਈ; ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਇਸ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਲ) 

ਜਖੱਚਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਉਸ ਵਲ) 

ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਉਤੇ ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ)।
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40080 935 hir gux gwie 
sdw rMig rwqy  
bhuiV n 
pCoqweIAY]

Har Gun Gaae 

Sadhaa Rang 

Raathae Bahurr N 

Pashhothaaeeai ||

Those who sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, are forever 

imbued with His Love; 

they never again feel 

regret.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਛੁਤਾਣਾ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

40081 935 BBY Bwlih  
gurmuiK bUJih qw 
inj Gir vwsw 
pweIAY]

Bhabhai Bhaalehi 

Guramukh 

Boojhehi Thaa Nij 

Ghar Vaasaa 

Paaeeai ||

Bhabha: If someone 

seeks, and then 

becomes Gurmukh, 

then he comes to 

dwell in the home of 

his own heart.

ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ) ਭਾਲ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। (ਿਦੋਂ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਰਸਤਾ) ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ (ਅਸਲ) ਘਰ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਟਕਣੋਂ 
ਹਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

40082 935 BBY Baujlu 
mwrgu ivKVw  
Aws inrwsw 
qrIAY]

Bhabhai Bhoujal 

Maarag Vikharraa 

Aas Niraasaa 

Thareeai ||

Bhabha: The way of 

the terrifying world-

ocean is treacherous. 

Remain free of hope, 

in the midst of hope, 

and you shall cross 

over.

ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਤਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

ਿ ੇ(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ) ਆਸਾਂ 
ਬਨਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਈਏ,

40083 935 gur prswdI 
Awpo cIn@Y  
jIviqAw iev 
mrIAY]41]

Gur Parasaadhee 

Aapo Cheenhai 

Jeevathiaa Eiv 

Mareeai ||41||

By Guru's Grace, one 

comes to understand 

himself; in this way, he 

remains dead while 

yet alive. ||41||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ 

ਨੂੂੰ ) ਪਛਾਣੀਏ; ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਜਿਊਂਜਦਆਂ ਮਰ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਇਸੇ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੪੧॥
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40084 935 mwieAw mwieAw 
kir muey mwieAw  
iksY n swiQ]

Maaeiaa Maaeiaa 

Kar Mueae 

Maaeiaa Kisai N 

Saathh ||

Crying out for the 

wealth and riches of 

Maya, they die; but 

Maya does not go 

along with them.

(ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ) ਮਾਇਆ ਲਈ 

ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ 

ਮਾਇਆ ਜਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਹ 

ਜਨਭੀ,

40085 935 hMsu clY auiT 
fumxo mwieAw 
BUlI AwiQ]

Hans Chalai Outh 

Ddumano 

Maaeiaa Bhoolee 

Aathh ||

The soul-swan arises 

and departs, sad and 

depressed, leaving its 

wealth behind.

ਿਦੋਂ (ਿੀਵ-) ਹੂੰਸ ਦੁਜਚੱਤਾ ਹੋ 

ਕੇ (ਮੌਤ ਆਇਆਂ) ਉਠ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱੁਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40086 935 mnu JUTw jim 
joihAw Avgux 
clih nwil]

Man Jhoothaa Jam 

Johiaa Avagun 

Chalehi Naal ||

The false mind is 

hunted by the 

Messenger of Death; it 

carries its faults along 

when it goes.

ਿ ੋਮਨ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਮ ਵਲੋਂ 
ਤਾੜਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ 

ਡਰਦਾ ਹੈ), (ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਇਥੇ 

ਰਜਹ ਗਈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਅਉਗਣ 

ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
40087 935 mn mih mnu 

aulto mrY jy gux 
hovih nwil]

Man Mehi Man 

Oulatto Marai Jae 

Gun Hovehi Naal 

||

The mind turns 

inward, and merges 

with mind, when it is 

with virtue.

ਪਰ ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ 

ਤਾਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਪਰਤ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਤੋਂ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਸ 

ਜਵਚ ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ)।
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40088 936 myrI myrI kir 
muey ivxu nwvY duKu 
Bwil]

Maeree Maeree 

Kar Mueae Vin 

Naavai Dhukh 

Bhaal ||

Crying out, ""Mine, 

mine!"", they have 

died, but without the 

Name, they find only 

pain.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 'ਨਾਮ' ਭੁਲਾ ਕੇ 

(ਜਨਰੀ) ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਸਮਝ ਕੇ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਗੋਂ) 
ਦੱੁਖ ਜਵਹਾਝ ਕੇ ਹੀ (ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਿੀਵ) ਚਲੇ ਗਏ;

40089 936 gV mMdr mhlw 
khw ijau bwjI 
dI bwxu]

bwjIgr dI bwjI dI 
bwxubxwvt[ gV@, 
mhlW, khW (dUjw pwT: 
dIbwxu)

Garr Mandhar 

Mehalaa Kehaa Jio 

Baajee Dheebaan 

||

So where are their 

forts, mansions, 

palaces and courts? 

They are like a short 

story.

ਜਕਲੇ, ਪੱਕੇ ਘਰ, ਮਹਲ 

ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ (ਸਭ) 

ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ 
(ਮਦਾਰੀ ਦੀ) ਖੇਡ ਹੀ ਸਨ।

40090 936 nwnk scy nwm 
ivxu JUTw Awvx 
jwxu]

Naanak Sachae 

Naam Vin 

Jhoothaa Aavan 

Jaan ||

O Nanak, without the 

True Name, the false 

just come and go.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

40091 936 Awpy cquru srUpu 
hY Awpy jwxu 
sujwxu]42]

Aapae Chathur 

Saroop Hai Aapae 

Jaan Sujaan ||42||

He Himself is clever 

and so very beautiful; 

He Himself is wise and 

all-knowing. ||42||

(ਪਰ ਿੀਵ ਜਵਚਾਰੇ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵਜਸ? ਇਹ ਬੇ-ਸਮਝ ਹੈ) ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਜਸਆਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਉਹੀ 
ਸਮਝਾਵ ੇਤਾਂ ਿੀਵ ਸਮਝੇ) 
॥੪੨॥

40092 936 jo Awvih sy 
jwih Puin Awie 
gey pCuqwih]

Jo Aavehi Sae 

Jaahi Fun Aae 

Geae 

Pashhuthaahi ||

Those who come, 

must go in the end; 

they come and go, 

regretting and 

repenting.

ਿ ੋਿੀਵ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ 
ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਇਸ ਮਮਤਾ 
ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ ਇਥੋਂ) ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ;
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40093 936 lK caurwsIh 
mydnI GtY n vDY 
auqwih]

Lakh Chouraaseeh 

Maedhanee 

Ghattai N Vadhhai 

Outhaahi ||

They will pass through 

8.4 millions species; 

this number does not 

decrease or rise.

(ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਇਹ ਚੌਰਾਸੀ 
ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਤਾ 
ਭੀ ਘਟਦੀ ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਮਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਲੂੰ ਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)।

40094 936 sy jn aubry ijn 
hir BwieAw]

Sae Jan Oubarae 

Jin Har Bhaaeiaa ||

They alone are saved, 

who love the Lord.

(ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਬਚਦੇ ਜਸਰਫ਼ 

ਉਹ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

40095 936 DMDw muAw ivgUqI 
mwieAw]

Dhhandhhaa 

Muaa Vigoothee 

Maaeiaa ||

Their worldly 

entanglements are 

ended, and Maya is 

conquered.

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ 

ਜਪੱਛੇ) ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ (ਉਹਨਾਂ ਵਲ 

ਆਇਆਂ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)।

40096 936 jo dIsY so cwlsI  
iks kau mIqu 
kryau]

Jo Dheesai So 

Chaalasee Kis Ko 

Meeth Karaeo ||

Whoever is seen, shall 

depart; who should I 

make my friend?

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਤਾਂ) ਿੋ ਭੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂ?

40097 936 jIau smpau 
Awpxw qnu mnu 
AwgY dyau]

(s-m`pau) Arpxw kro Jeeo Samapo 

Aapanaa Than 

Man Aagai Dhaeo 

||

I dedicate my soul, 

and place my body 

and mind in offering 

before Him.

(ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਮੱਤਰ 

ਤਾਂ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ) ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤਨ 

ਮਨ ਭੇਟ ਰੱਖਾਂ।
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40098 936 AsiQru krqw qU 
DxI iqs hI kI 
mY Et]

Asathhir Karathaa 

Thoo Dhhanee 

This Hee Kee Mai 

Outt ||

You are eternally 

stable, O Creator, Lord 

and Master; I lean on 

Your Support.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ। (ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਕਰਤਾਰ 

ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।

40099 936 gux kI mwrI hau 
mueI sbid rqI 
min cot]43]

Gun Kee Maaree 

Ho Muee Sabadh 

Rathee Man Chott 

||43||

Conquered by virtue, 

egotism is killed; 

imbued with the Word 

of the Shabad, the 

mind rejects the 

world. ||43||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਵਆਂ ਹੀ 
ਹਉਮੈ ਮਰਦੀ ਹੈ। (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਜਵਚ ਠੋਕਰ 

(ਲੱਗਦੀ ਹੈ) ॥੪੩॥

40100 936 rwxw rwau n ko 
rhY rMgu n quMgu 
PkIru]

Raanaa Raao N Ko 

Rehai Rang N 

Thung Fakeer ||

Neither the kings nor 

the nobles will remain; 

neither the rich nor 

the poor will remain.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਨਾਹ ਕੋਈ ਰਾਣਾ 
ਨਾਹ ਕੋਈ ਕੂੰਗਾਲ ਸਦਾ 
ਜਿਊਂਦਾ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਤੇ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਿਕੀਰ;

40101 936 vwrI Awpo 
AwpxI koie n 
bMDY DIr]

Vaaree Aapo 

Aapanee Koe N 

Bandhhai Dhheer 

||

When one's turn 

comes, no one can 

stay here.

ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 
(ਇਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਕੋਈ ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਿੋਗਾ 
ਨਹੀਂ (ਜਕ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਇਥੇ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੇਂਗਾ)।
40102 936 rwhu burw 

BIhwvlw sr 
fUgr Asgwh]

(Bihwvlw) BYdwiek 
(sr) smuMdR sMswr, 
jIAW nMU mwrn, kohx, 
hMkwr, ivkwr, suAwd, 
AOgux rUpI (fUgr) 
phwV (Asgwh) fUMGw

Raahu Buraa 

Bheehaavalaa Sar 

Ddoogar Asagaah 

||

The path is difficult 

and treacherous; the 

pools and mountains 

are impassable.

(ਿਗਤ ਦਾ) ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਔਖਾ 
ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, (ਇਹ ਇਕ) 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਡੂੂੰ ਘੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਦਾ 
ਸਫ਼ਰ ਹੈ) ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।
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40103 936 mY qin Avgx 
Juir mueI ivxu 
gux ikau Gir 
jwh]

Mai Than Avagan 

Jhur Muee Vin 

Gun Kio Ghar Jaah 

||

My body is filled with 

faults; I am dying of 

grief. Without virtue, 

how can I enter my 

home?

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਤਾਂ ਕਈ ਔਗੁਣ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹਾਂ, (ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ) 

ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਜਕਵੇਂ ਮੂੰਜ਼ਲ ਤੇ 

ਅੱਪੜਾਂ? (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)।

40104 936 guxIAw gux ly 
pRB imly ikau 
iqn imlau 
ipAwir]

Guneeaa Gun Lae 

Prabh Milae Kio 

Thin Milo Piaar ||

The virtuous take 

virtue, and meet God; 

how can I meet them 

with love?

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ ਹਨ (ਮੇਰਾ 
ਭੀ ਜਚੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਹਨਾਂ 
ਜਪਆਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾਂ।

40105 936 iqn hI jYsI QI 
rhW jip jip 
irdY murwir]

Thin Hee Jaisee 

Thhee Rehaan Jap 

Jap Ridhai Muraar 

||

If ony I could be like 

them, chanting and 

meditating within my 

heart on the Lord.

(ਪਰ) ਜਕਵੇਂ (ਜਮਲਾਂ)? ਿੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਿਪਾਂ ਤਦੋਂ 
ਉਹਨਾਂ ਗੁਣੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਰਗੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।

40106 936 AvguxI BrpUr 
hY gux BI vsih 
nwil]

Avagunee 

Bharapoor Hai 

Gun Bhee Vasehi 

Naal ||

He is overflowing with 

faults and demerits, 

but virtue dwells 

within him as well.

(ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ ਿੀਵ) 

ਅਉਗਣਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕ 

ਭਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਂਞ) ਗੁਣ 

ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸਦੇ 

ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਣੀ ਪਿਭੂ ਅੂੰਦਰ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ),
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40107 936 ivxu sqgur gux  
n jwpnI ijcru 
sbid n kry 
bIcwru]44]

Vin Sathagur Gun 

N Jaapanee Jichar 

Sabadh N Karae 

Beechaar ||44||

Without the True 

Guru, he does not see 

God's Virtues; he does 

not chant the Glorious 

Virtues of God. ||44||

ਪਰ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। (ਤਦ ਤਕ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ) ਿਦ ਤਕ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਵੀਚਾਰ ਨਾਹ 

ਕੀਤੀ ਿਾਏ ॥੪੪॥

40108 936 lskrIAw Gr 
sMmly Awey vjhu 
ilKwie]

vjhu: polw bol Lasakareeaa Ghar 

Sanmalae Aaeae 

Vajahu Likhaae ||

God's soldiers take 

care of their homes; 

their pay is pre-

ordained, before they 

come into the world.

(ਇਸ ਿਗਤ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਜਵਚ, 

ਿੀਵ) ਜਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ (ਸਰੀਰ-

ਰੂਪ) ਡੇਰੇ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, (ਪਿਭੂ-
ਖਸਮ ਪਾਸੋਂ) ਜਰਜ਼ਕ ਜਲਖਾ ਕੇ 

(ਇਥੇ) ਆਏ ਹਨ।

40109 936 kwr kmwvih 
isir DxI lwhw 
plY pwie]

Kaar Kamaavehi 

Sir Dhhanee 

Laahaa Palai Paae 

||

They serve their 

Supreme Lord and 

Master, and obtain 

the profit.

ਿ ੋਜਸਪਾਹੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ (ਰਜ਼ਾ-
ਰੂਪ) ਕਾਰ ਜਸਰ ਤੇ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ,

40110 936 lbu loBu 
buirAweIAw Cofy 
mnhu ivswir]

Lab Lobh 

Buriaaeeaa 

Shhoddae 

Manahu Visaar ||

They renounce greed, 

avarice and evil, and 

forget them from their 

minds.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਸਕਾ ਲਾਲਚ ਤੇ 

ਹੋਰ ਜਵਕਾਰ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ।
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40111 936 giV dohI 
pwiqswh kI kdy  
n AwvY hwir]

giV@ Garr Dhohee 

Paathisaah Kee 

Kadhae N Aavai 

Haar ||

In the fortress of the 

body, they announce 

the victory of their 

Supreme King; they 

are never ever 

vanquished.

ਜਿਸ (ਿੀਵ-) ਜਸਪਾਹੀ ਨੇ 

(ਸਰੀਰ-) ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-) 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਸਮਰਨ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਵਸਾਇਆ ਹੈ) ਉਹ (ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪੂੰਿਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ) ਕਦੇ 

ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

40112 936 cwkru khIAY 
Ksm kw sauhy 
auqr dyie]

sauhy swm@xy Chaakar Keheeai 

Khasam Kaa 

Souhae Outhar 

Dhaee ||

One who calls himself 

a servant of his Lord 

and Master, and yet 

speaks defiantly to 

Him,

(ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਪਿਭੂ ਮਾਲਕ 

ਦਾ ਨੌਕਰ (ਭੀ) ਅਖਵਾਏ ਤੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਿਵਾਬ ਭੀ ਦੇਵੇ 
(ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਤੁਰੇ),

40113 936 vjhu gvwey 
Awpxw qKiq n 
bYsih syie]

Vajahu Gavaaeae 

Aapanaa Thakhath 

N Baisehi Saee ||

Shall forfeit his pay, 

and not be seated 

upon the throne.

ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਮੇਹਰ ਤੋਂ 
ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), ਅਿੇਹੇ 

ਿੀਵ (ਰੱਬੀ) ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਨਹੀਂ 
ਬੈਠ ਸਕਦੇ (ਭਾਵ, ਉਸ ਨਾਲ 

ਇਕ-ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ)।

40114 936 pRIqm hiQ 
vifAweIAw jY 
BwvY qY dyie]

Preetham Hathh 

Vaddiaaeeaa Jai 

Bhaavai Thai 

Dhaee ||

Glorious greatness 

rests in the hands of 

my Beloved; He gives, 

according to the 

Pleasure of His Will.

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ 
ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਹੱਥ 

ਜਵਚ ਹਨ, ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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40115 936 Awip kry iksu 
AwKIAY Avru n 
koie kryie]45]

kry-ie Aap Karae Kis 

Aakheeai Avar N 

Koe Karaee ||45||

He Himself does 

everything; who else 

should we address? 

No one else does 

anything. ||45||

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੪੫॥

40116 936 bIjau sUJY ko 
nhI bhY dulIcw 
pwie]

Beejo Soojhai Ko 

Nehee Behai 

Dhuleechaa Paae 

||

I cannot conceive of 

any other, who could 

be seated upon the 

royal cushions.

ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ 
ਸੱੁਝਦਾ ਿ ੋ(ਸਦਾ ਲਈ) ਆਸਣ 

ਜਵਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕੇ (ਭਾਵ, ਿੋ 
ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਅਟੱਲ ਮਾਲਕ 

ਅਖਵਾ ਸਕੇ);

40117 936 nrk invwrxu 
nrh nru swcau 
swcY nwie]

Narak Nivaaran 

Nareh Nar Saacho 

Saachai Naae ||

The Supreme Man of 

men eradicates hell; 

He is True, and True is 

His Name.

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਇਕ ਪਿਭੂ ਹੀ ਹੈ ਿੋ ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰਨ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਮਲਦਾ) 
ਹੈ।

40118 936 vxu iqRxu FUFq 
iPir rhI mn 
mih krau 
bIcwru]

Van Thrin 

Dtoodtath Fir 

Rehee Man Mehi 

Karo Beechaar ||

I wandered around 

searching for Him in 

the forests and 

meadows; I 

contemplate Him 

within my mind.

(ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਮੈਂ 
ਿੂੰਗਲ-ਬੇਲਾ ਢੂੂੰ ਢ ਢੂੂੰ ਢ ਕੇ ਥੱਕ 

ਗਈ ਹਾਂ, (ਹੁਣ ਿਦੋਂ) ਮੈਂ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ,

40119 936 lwl rqn bhu 
mwxkI siqgur 
hwiQ BMfwru]

Laal Rathan Bahu 

Maanakee 

Sathigur Haathh 

Bhanddaar ||

The treasures of 

myriads of pearls, 

jewels and emeralds 

are in the hands of the 

True Guru.

(ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਕ) ਲਾਲਾਂ 
ਰਤਨਾਂ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ (ਭਾਵ, ਰੱਬੀ 
ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ।
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40120 936 aUqmu hovw pRBu 
imlY iek min 
eykY Bwie]

Ootham Hovaa 

Prabh Milai Eik 

Man Eaekai Bhaae 

||

Meeting with God, I 

am exalted and 

elevated; I love the 

One Lord single-

mindedly.

ਿ ੇਮੈਂ ਇਕ-ਮਨ ਹੋ ਕੇ 

(ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ) ਸੱੁਧ-

ਆਤਮਾ ਹੋ ਿਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪਏ।

40121 936 nwnk pRIqm ris 
imly lwhw lY 
prQwie]

Naanak Preetham 

Ras Milae Laahaa 

Lai Parathhaae ||

O Nanak, one who 

lovingly meets with his 

Beloved, earns profit 

in the world hereafter.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿੀਵ ਪਿੀਤਮ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਹੋਏ 

ਹਨ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਖੱਟੀ 
ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

40122 936 rcnw rwic ijin 
rcI ijin 
isirAw Awkwru]

Rachanaa Raach 

Jin Rachee Jin 

Siriaa Aakaar ||

He who created and 

formed the creation, 

made your form as 

well.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ 

ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਿਗਤ 

ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,

40123 936 gurmuiK byAMqu 
iDAweIAY AMqu n 
pwrwvwru]46]

Guramukh 

Baeanth 

Dhhiaaeeai Anth N 

Paaraavaar ||46||

As Gurmukh, meditate 

on the Infinite Lord, 

who has no end or 

limitation. ||46||

ਿ ੋਆਪ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਤੇ ਹੱਦ-ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪੬॥

40124 936 VwVY rUVw hir 
jIau soeI]

Rraarrai Roorraa 

Har Jeeo Soee ||

Rharha: The Dear Lord 

is beautiful;

ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ) 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੈ,

40125 936 iqsu ibnu rwjw  
Avru n koeI]

This Bin Raajaa 

Avar N Koee ||

There is no other king, 

except Him.

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ) ਹਾਕਮ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
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40126 936 VwVY gwruVu qum 
suxhu hir vsY 
mn mwih]

Rraarrai Gaarurr 

Thum Sunahu Har 

Vasai Man Maahi 

||

Rharha: Listen to the 

spell, and the Lord will 

come to dwell in your 

mind.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਤੂੂੰ  ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਕਰਨ ਲਈ ('ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ'-

ਰੂਪ) ਮੂੰਤਿ ਸੁਣ (ਇਸ ਨਾਲ) 

ਇਹ ਪਿਭੂ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇਗਾ।

40127 936 gur prswdI hir 
pweIAY mqu ko 
Brim Bulwih]

Gur Parasaadhee 

Har Paaeeai Math 

Ko Bharam 

Bhulaahi ||

By Guru's Grace, one 

finds the Lord; do not 

be deluded by doubt.

(ਪਰ) ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 

ਜਵਚ ਪਏ, (ਜਕ ਪਿਭੂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

ਪਿਭੂ (ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

40128 936 so swhu swcw ijsu 
hir Dnu rwis]

So Saahu Saachaa 

Jis Har Dhhan Raas 

||

He alone is the true 

banker, who has the 

capital of the wealth 

of the Lord.

ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਪਾਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਹੈ,

40129 936 gurmuiK pUrw iqsu 
swbwis]

Guramukh Pooraa 

This Saabaas ||

The Gurmukh is 

perfect - applaud him!

ਗੁਰੂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਧੂੰਨ ਧੂੰਨ (ਆਖੋ)।

40130 936 rUVI bwxI hir 
pwieAw gur 
sbdI bIcwir]

Roorree Baanee 

Har Paaeiaa Gur 

Sabadhee 

Beechaar ||

Through the beautiful 

Word of the Guru's 

Bani, the Lord is 

obtained; contemplate 

the Word of the 

Guru's Shabad.

(ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਹੈ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਜਮਜਲਆ ਹੈ;
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40131 937 Awpu gieAw duKu 
kitAw hir vru 
pwieAw 
nwir]47]

g-ieAw Aap Gaeiaa Dhukh 

Kattiaa Har Var 

Paaeiaa Naar 

||47||

Self-conceit is 

eliminated, and pain is 

eradicated; the soul 

bride obtains her 

Husband Lord. ||47||

(ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ 

ਦਾ) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋਇਆ 

ਹੈ (ਹਉਮੈ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਕੱਜਟਆ 

ਜਗਆ ਹੈ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ 

ਪਿਭੂ-ਖਸਮ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੪੭॥

40132 937 suienw rupw 
sMcIAY Dnu kwcw 
ibKu Cwru]

ru`pw Sueinaa Rupaa 

Sancheeai Dhhan 

Kaachaa Bikh 

Shhaar ||

He hoards gold and 

silver, but this wealth 

is false and poisonous, 

nothing more than 

ashes.

(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਨ 

ਹੋਛਾ ਹੈ, ਜਵਹੁ (-ਰੂਪ, ਭਾਵ, 

ਦੁਖਦਾਈ) ਹੈ, ਤੱੁਛ ਹੈ।
40133 937 swhu sdwey sMic 

Dnu duibDw hoie 
KuAwru]

Saahu Sadhaaeae 

Sanch Dhhan 

Dhubidhhaa Hoe 

Khuaar ||

He calls himself a 

banker, gathering 

wealth, but he is 

ruined by his dual-

mindedness.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਇਹ) ਧਨ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਸ਼ਾਹ ਸਦਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਜਵਚ ਦੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

40134 937 sicAwrI scu 
sMicAw swcau 
nwmu Amolu]

Sachiaaree Sach 

Sanchiaa Saacho 

Naam Amol ||

The truthful ones 

gather Truth; the True 

Name is priceless.

ਸੱਚੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ 
ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਜਵਹਾਜਝਆ ਹੈ,

40135 937 hir inrmwielu 
aUjlo piq swcI 
scu bolu]

Har Niramaaeil 

Oojalo Path 

Saachee Sach Bol 

||

The Lord is 

immaculate and pure; 

through Him, their 

honor is true, and 

their speech is true.

ਉੱਿਲ ਤੇ ਪਜਵਤਿ ਪਿਭੂ (ਦਾ 
ਨਾਮ ਖੱਜਟਆ ਹੈ), ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਪਿਭੂ 
ਦਾ) ਸੱਚਾ (ਜਮੱਠਾ ਆਦਰ 

ਵਾਲਾ) ਬੋਲ (ਜਮਲਦਾ ਹੈ)।
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40136 937 swjnu mIqu sujwxu 
qU qU srvru qU 
hMsu]

Saajan Meeth 

Sujaan Thoo Thoo 

Saravar Thoo Hans 

||

You are my friend and 

companion, all-

knowing Lord; You are 

the lake, and You are 

the swan.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਮਨ ਦੀ ਪੱਟੀ 
ਉਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਖ ਤੇ 

ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ-

ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਸੱਚਾ) 
ਜਸਆਣਾ ਸੱਿਣ ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ (ਿਗਤ-ਰੂਪ) ਸਰੋਵਰ ਹੈਂ ਤੇ 

ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਿੀਵ-

ਰੂਪ ਹੂੰਸ ਹੈਂ;

40137 937 swcau Twkuru 
min vsY hau 
bilhwrI iqsu]

Saacho Thaakur 

Man Vasai Ho 

Balihaaree This ||

I am a sacrifice to that 

being, whose mind is 

filled with the True 

Lord and Master.

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਸ (ਹੂੰਸ) ਤੋਂ 
ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਸੱਚਾ 
ਠਾਕੁਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ।

40138 937 mwieAw mmqw 
mohxI ijin kIqI 
so jwxu]

Maaeiaa 

Mamathaa 

Mohanee Jin 

Keethee So Jaan ||

Know the One who 

created love and 

attachment to Maya, 

the Enticer.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ!) ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਰੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਮਮਤਾ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਲਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

40139 937 ibiKAw AMimRqu 
eyku hY bUJY purKu 
sujwxu]48]

b`UJY Bikhiaa Anmrith 

Eaek Hai Boojhai 

Purakh Sujaan 

||48||

One who realizes the 

all-knowing Primal 

Lord, looks alike upon 

poison and nectar. 

||48||

ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਸੁਿਾਨ 

ਪੁਰਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਲਈ ਜਸਰਫ਼ (ਨਾਮ-) 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੀ 'ਮਾਇਆ' ਹੈ ॥੪੮॥
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40140 937 iKmw ivhUxy Kip 
gey KUhix lK 
AsMK]

Khimaa Vihoonae 

Khap Geae 

Khoohan Lakh 

Asankh ||

Without patience and 

forgiveness, countless 

hundreds of 

thousands have 

perished.

(ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਵਤਕਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਜਖਮਾ-ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਬੇਅੂੰ ਤ, ਲੱਖਾਂ 
ਅਣਜਗਣਤ ਿੀਵ ਖਪ ਮੋਏ 

ਹਨ, ਜਗਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ,

40141 937 gxq n AwvY  
ikau gxI Kip 
Kip muey ibsMK]

Ganath N Aavai 

Kio Ganee Khap 

Khap Mueae 

Bisankh ||

Their numbers cannot 

be counted; how could 

I count them? 

Bothered and 

bewildered, 

uncounted numbers 

have died.

ਜਗਣਤੀ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ? 

ਅਣਜਗਣਤ ਹੀ ਿੀਵ (ਜਖਮਾ-
ਜਵਹੂਣੇ ਹੋ ਕੇ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਏ ਹਨ।

40142 937 Ksmu pCwxY 
Awpxw KUlY bMDu  
n pwie]

(2 bMDun) Khasam 

Pashhaanai 

Aapanaa Khoolai 

Bandhh N Paae ||

One who realizes his 

Lord and Master is set 

free, and not bound 

by chains.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਲਹੇ  
ਜਦਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰਗ-

ਜਦਲੀ (ਉਸ ਜਵਚ) ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ।

40143 937 sbid mhlI Krw 
qU iKmw scu suK 
Bwie]

Sabadh Mehalee 

Kharaa Thoo 

Khimaa Sach Sukh 

Bhaae ||

Through the Word of 

the Shabad, enter the 

Mansion of the Lord's 

Presence; you shall be 

blessed with patience, 

forgiveness, truth and 

peace.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ); (ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਜਖਮਾ ਤੇ ਸੱਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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40144 937 Krcu Krw Dnu 
iDAwnu qU Awpy 
vsih srIir]

Kharach Kharaa 

Dhhan Dhhiaan 

Thoo Aapae 

Vasehi Sareer ||

Partake of the true 

wealth of meditation, 

and the Lord Himself 

shall abide within your 

body.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਉਸ ਦਾ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ) ਖ਼ਰਚ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਉਸ ਦਾ 
ਖਰਾ (ਸੱਚਾ) ਧਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਧਆਨ 

(ਭਾਵ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ) 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਉਸ 

ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਪਿਤੱਖ) ਵੱਸਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ।
40145 937 min qin muiK 

jwpY sdw gux 
AMqir min DIr]

Man Than Mukh 

Jaapai Sadhaa Gun 

Anthar Man 

Dhheer ||

With mind, body and 

mouth, chant His 

Glorious Virtues 

forever; courage and 

composure shall enter 

deep within your mind.

ਉਹ ਮਨੋਂ  ਤਨੋਂ  ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਸਦਾ (ਤੈਨੂੂੰ  
ਹੀ) ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਤੇਰੇ) ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਧੀਰਿ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

40146 937 haumY KpY 
KpwiesI bIjau 
vQu ivkwru]

v`Qu Houmai Khapai 

Khapaaeisee Beejo 

Vathh Vikaar ||

Through egotism, one 

is distracted and 

ruined; other than the 

Lord, all things are 

corrupt.

(ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਦੂਿਾ ਪਦਾਰਥ ਜਵਕਾਰ (-ਰੂਪ) 

ਹੈ, (ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਿੀਵ 

ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਖਪਦਾ ਖਪਾਂਦਾ ਹੈ।

40147 937 jMq aupwie ivic 
pwieAnu krqw 
Algu 
Apwru]49]

A-lgu Janth Oupaae Vich 

Paaeian Karathaa 

Alag Apaar ||49||

Forming His creatures, 

He placed Himself 

within them; the 

Creator is unattached 

and infinite. ||49||

(ਅਚਰਿ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ!) 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਿੂੰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਹਉਮੈ) ਜਵਚ ਪਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, 

(ਪਰ) ਉਹ ਆਪ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਕਰਤਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪੯॥
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40148 937 isRsty Byau n 
jwxY koie]

Srisattae Bhaeo N 

Jaanai Koe ||

No one knows the 

mystery of the Creator 

of the World.

ਕੋਈ ਿੀਵ ਜਸਰਿਣਹਾਰ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ (ਤੇ, 

ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ)
40149 937 isRstw krY su 

inhcau hoie]

Srisattaa Karai S 

Nihacho Hoe ||

Whatever the Creator 

of the World does, is 

certain to occur.

(ਜਕਉਂਜਕ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜ਼ਰੂਰ 

ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਜਸਰਿਣਹਾਰ-

ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

40150 937 sMpY kau eIsru 
iDAweIAY]

Sanpai Ko Eesar 

Dhhiaaeeai ||

For wealth, some 

meditate on the Lord.

(ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕ 

ਅਿਬ ਖੇਡ ਹੈ ਜਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਧਆਉਂਦਾ ਹੈ,

40151 937 sMpY purib ilKy 
kI pweIAY]

Sanpai Purab 

Likhae Kee 

Paaeeai ||

By pre-ordained 

destiny, wealth is 

obtained.

ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਜਮਹਨਤ ਦੇ ਜਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਧਨ ਜਮਲ (ਭੀ) ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
40152 937 sMpY kwrix cwkr 

cor]

Sanpai Kaaran 

Chaakar Chor ||

For the sake of wealth, 

some become 

servants or thieves.

ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨੱੁਖ ਦੂਜਿਆਂ 

ਦੇ ਨੌਕਰ (ਭੀ) ਬਣਦੇ ਹਨ, 

ਚੋਰ (ਭੀ) ਬਣਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਚੋਰੀ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ)।

40153 937 sMpY swiQ n cwlY  
hor]

Sanpai Saathh N 

Chaalai Hor ||

Wealth does not go 

along with them when 

they die; it passes into 

the hands of others.

ਪਰ ਧਨ ਜਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਨਭਦਾ, (ਮਰਨ ਤੇ) ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40154 937 ibnu swcy nhI 
drgh mwnu]

Bin Saachae 

Nehee Dharageh 

Maan ||

Without Truth, honor 

is not obtained in the 

Court of the Lord.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਗੋਪਾਲ (ਦੇ ਨਾਮ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।
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40155 937 hir rsu pIvY CutY 
indwin]50]

Har Ras Peevai 

Shhuttai Nidhaan 

||50||

Drinking in the subtle 

essence of the Lord, 

one is emancipated in 

the end. ||50||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਸੂੰ ਪੈ-

ਧਨ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  ਬਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫੦॥

40156 937 hyrq hyrq hy 
sKI hoie rhI 
hYrwnu]

Haerath Haerath 

Hae Sakhee Hoe 

Rehee Hairaan ||

Seeing and perceiving, 

O my companions, I 

am wonder-struck and 

amazed.

ਹੇ ਸਖੀ! (ਇਹ ਗੱਲ) ਵੇਖ ਵੇਖ 

ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ,

40157 937 hau hau krqI mY 
mueI sbid rvY 
min igAwnu]

Ho Ho Karathee 

Mai Muee Sabadh 

Ravai Man Giaan 

||

My egotism, which 

proclaimed itself in 

possessiveness and 

self-conceit, is dead. 

My mind chants the 

Word of the Shabad, 

and attains spiritual 

wisdom.

ਜਕ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 'ਹਉਂ ਹਉਂ' 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਮੈਂ' ਮਰ ਗਈ ਹੈ 

(ਭਾਵ, 'ਹਉਮੈ' ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਆਦਤ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ)। (ਹੁਣ 

ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ) ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
40158 937 hwr for kMkn 

Gxy kir QwkI 
sIgwru]

Haar Ddor Kankan 

Ghanae Kar 

Thhaakee Seegaar 

||

I am so tired of 

wearing all these 

necklaces, hair-ties 

and bracelets, and 

decorating myself.

ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਹਾਰ ਹਮੇਲਾਂ ਕੂੰਙਣ 

(ਪਾ ਪਾ ਕੇ) ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਕਰ ਕੇ 

ਥੱਕ ਚੁਕੀ ਸਾਂ (ਪਰ ਪਿੀਤਮ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ ਨਾਹ 

ਜਮਜਲਆ, ਭਾਵ, ਬਾਹਰਲੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਾਹ ਲੱਭਾ)
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40159 937 imil pRIqm suKu 
pwieAw sgl 
guxw gil hwru]

Mil Preetham 

Sukh Paaeiaa 

Sagal Gunaa Gal 

Haar ||

Meeting with my 

Beloved, I have found 

peace; now, I wear the 

necklace of total 

virtue.

(ਹੁਣ ਿਦੋਂ 'ਹਉਮੈ' ਮੁਈ) 

ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਸੁਖ 

ਲੱਭਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ ਹਨ, 

ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮੇਰੇ ਗਲ ਜਵਚ ਹਾਰ ਹੈ (ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਹਾਰ ਜਸੂੰਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਰਹੀ)।
40160 937 nwnk gurmuiK 

pweIAY hir isau 
pRIiq ipAwru]

Naanak Guramukh 

Paaeeai Har Sio 

Preeth Piaar ||

O Nanak, the Gurmukh 

attains the Lord, with 

love and affection.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਪਿੀਤ, 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ, ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ;

40161 937 hir ibnu ikin 
suKu pwieAw  
dyKhu min 
bIcwir]

Har Bin Kin Sukh 

Paaeiaa 

Dhaekhahu Man 

Beechaar ||

Without the Lord, who 

has found peace? 

Reflect upon this in 

your mind, and see.

ਤੇ, (ਬੇਸ਼ਕ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ 

ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, (ਭਾਵ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਹੀ ਦੱਸ 

ਦੇਵੇਗੀ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਾ।

40162 937 hir pVxw hir 
buJxw hir isau 
rKhu ipAwru]

pV@xw bu`Jxw Har Parranaa Har 

Bujhanaa Har Sio 

Rakhahu Piaar ||

Read about the Lord, 

understand the Lord, 

and enshrine love for 

the Lord.

(ਸੋ, ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਿੇ ਸੁਖ ਲੱਭਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜਹ, ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਵਚਾਰ, ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਆਰ ਪਾ;
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40163 937 hir jpIAY hir 
iDAweIAY hir 
kw nwmu 
ADwru]51]

Har Japeeai Har 

Dhhiaaeeai Har 

Kaa Naam 

Adhhaar ||51||

Chant the Lord's 

Name, and meditate 

on the Lord; hold tight 

to the Support of the 

Name of the Lord. 

||51||

(ਿੀਭ ਨਾਲ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪੀਏ, (ਮਨ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰੀਏ, ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ 
(ਬਣਾਈਏ) ॥੫੧॥

40164 937 lyKu n imteI hy 
sKI jo iliKAw 
krqwir]

Laekh N Mittee 

Hae Sakhee Jo 

Likhiaa Karathaar 

||

The inscription 

inscribed by the 

Creator Lord cannot 

be erased, O my 

companions.

ਹੇ ਸਖੀ! (ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਹਉਮੈ ਦਾ) ਿੋ ਲੇਖ 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ) 

ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ (ਸਾਡੀ 
ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਿਾਂ ਜਹੂੰ ਮਤ 

ਨਾਲ) ਜਮਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
40165 937 Awpy kwrxu ijin 

kIAw kir 
ikrpw pgu Dwir]

Aapae Kaaran Jin 

Keeaa Kar Kirapaa 

Pag Dhhaar ||

He who created the 

universe, in His Mercy, 

installs His Feet within 

us.

(ਇਹ ਲੇਖ ਤਦੋਂ ਜਮਟਦਾ ਹੈ, 

ਿਦੋਂ) ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ) 
ਸਬੱਬ (ਭਾਵ, ਜਵਛੋੜਾ) 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਮਹਰ ਕਰ 

ਕੇ (ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ) ਆ ਵੱਸੇ।

40166 937 krqy hiQ 
vifAweIAw  
bUJhu gur 
bIcwir]

Karathae Hathh 

Vaddiaaeeaa 

Boojhahu Gur 

Beechaar ||

Glorious greatness 

rests in the Hands of 

the Creator; reflect 

upon the Guru, and 

understand this.

ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦੀ 
ਦਾਤ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰੋ (ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ 

ਿਾਇਗੀ)।
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40167 937 iliKAw Pyir n 
skIAY ijau BwvI 
iqau swir]

Likhiaa Faer N 

Sakeeai Jio 

Bhaavee Thio Saar 

||

This inscription cannot 

be challenged. As it 

pleases You, You care 

for me.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹਉਮੈ ਦੇ) ਿੋ 
ਸੂੰਸਕਾਰ (ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਉਕਰੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ 
ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ) ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੇ; ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ (ਸਾਡੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰ।
40168 937 ndir qyrI suKu 

pwieAw nwnk  
sbdu vIcwir]

Nadhar Thaeree 

Sukh Paaeiaa 

Naanak Sabadh 

Veechaar ||

By Your Glance of 

Grace, I have found 

peace; O Nanak, 

reflect upon the 

Shabad.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰ ਕੇ (ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ 

ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

40169 937 mnmuK BUly pic 
muey aubry gur 
bIcwir]

Manamukh 

Bhoolae Pach 

Mueae Oubarae 

Gur Beechaar ||

The self-willed 

manmukhs are 

confused; they rot 

away and die. Only by 

reflecting upon the 

Guru can they be 

saved.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰੇ ਉਹ (ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਦੁਖੀ ਹੋਏ। 
ਬਚੇ ਉਹ ਿ ੋਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਜਵਚ (ਿੁੜੇ)।

40170 937 ij purKu ndir n 
AwveI iqs kw 
ikAw kir 
kihAw jwie]

J Purakh Nadhar N 

Aavee This Kaa 

Kiaa Kar Kehiaa 

Jaae ||

What can anyone say, 

about that Primal 

Lord, who cannot be 

seen?

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ 

ਕਰੇ ਭੀ ਕੀਹ? ਜਕਉਂਜਕ) ਿੋ ਪਿਭੂ 
(ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ) ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।
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40171 937 bilhwrI gur 
Awpxy ijin 
ihrdY idqw 
idKwie]52]

Balihaaree Gur 

Aapanae Jin 

Hiradhai Dhithaa 

Dhikhaae ||52||

I am a sacrifice to my 

Guru, who has 

revealed Him to me, 

within my own heart. 

||52||

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ (ਪਿਭੂ) ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੫੨॥

40172 937 pwDw piVAw 
AwKIAY ibidAw 
ibcrY shij 
suBwie]

Paadhhaa Parriaa 

Aakheeai Bidhiaa 

Bicharai Sehaj 

Subhaae ||

That Pandit, that 

religious scholar, is 

said to be well-

educated, if he 

contemplates 

knowledge with 

intuitive ease.

ਉਸ ਪਾਂਧੇ ਨੂੂੰ  ਜਵਦਵਾਨ ਆਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਵੱਜਦਆ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵ 

ਜਵਚ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,

40173 938 ibidAw soDY qqu 
lhY rwm nwm 
ilv lwie]

Bidhiaa Sodhhai 

Thath Lehai Raam 

Naam Liv Laae ||

Considering his 

knowledge, he finds 

the essence of reality, 

and lovingly focuses 

his attention on the 

Name of the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਜਵੱਜਦਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣ ੇਅਸਲੇ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

40174 938 mnmuKu ibidAw 
ibkRdw ibKu Kty 
ibKu Kwie]

ibkRdw vycdw Manamukh 

Bidhiaa Bikradhaa 

Bikh Khattae Bikh 

Khaae ||

The self-willed 

manmukh sells his 

knowledge; he earns 

poison, and eats 

poison.

(ਪਰ) ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਵੱਜਦਆ ਨੂੂੰ  (ਜਸਰਫ਼) ਵੇਚਦਾ 
ਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਸਰਫ਼ ਆਿੀਵਕਾ 
ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਵਜਦਆ ਦੇ 

ਵੱਟੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ 

ਵਾਲੀ) ਮਾਇਆ-ਜ਼ਜਹਰ ਹੀ 
ਖੱਟਦਾ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ।
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40175 938 mUrKu sbdu n 
cIneI sUJ bUJ  
nh kwie]53]

Moorakh Sabadh 

N Cheenee Soojh 

Boojh Neh Kaae 

||53||

The fool does not 

think of the Word of 

the Shabad. He has no 

understanding, no 

comprehension. 

||53||

ਉਹ ਮੂਰਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਧ-

ਬੁਧ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੫੩॥

40176 938 pwDw gurmuiK 
AwKIAY cwtiVAw 
miq dyie]

Paadhhaa 

Guramukh 

Aakheeai 

Chaattarriaa Math 

Dhaee ||

That Pandit is called 

Gurmukh, who 

imparts understanding 

to his students.

ਉਹ ਪਾਂਧਾ ਗੁਰਮੁਜਖ ਆਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਪਾਂਧਾ) 
ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ (ਅਸਲ) ਨਫ਼ਾ 
ਖੱਟਦਾ ਹੈ ਿ ੋਆਪਣ ੇ

ਸ਼ਾਜਗਰਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਸੱਜਖਆ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

40177 938 nwmu smwlhu nwmu 
sMgrhu lwhw jg 
mih lyie]

Naam Samaalahu 

Naam Sangarahu 

Laahaa Jag Mehi 

Laee ||

Contemplate the 

Naam, the Name of 

the Lord; gather in the 

Naam, and earn the 

true profit in this 

world.

ਜਕ (ਹੇ ਜਵੱਜਦਆਰਥੀਓ!) ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੋ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ।

40178 938 scI ptI scu 
min pVIAY sbdu  
su swru]

SrDw rUpI s`cI p`tI Sachee Pattee 

Sach Man Parreeai 

Sabadh S Saar ||

With the true 

notebook of the true 

mind, study the most 

sublime Word of the 

Shabad.

ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪੈਣਾ-
ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਹੈ (ਿ ੋਪਾਂਧਾ 
ਆਪਣ ੇਚਾਟਜੜਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੜਹਾਏ)। 

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਣ 

ਲਈ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਸ਼ਬਦ ਪੜਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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40179 938 nwnk so piVAw 
so pMifqu bInw  
ijsu rwm nwmu 
gil 
hwru]54]1]

piV@Aw Naanak So Parriaa 

So Panddith 

Beenaa Jis Raam 

Naam Gal Haar 

||54||1||

O Nanak, he alone is 

learned, and he alone 

is a wise Pandit, who 

wears the necklace of 

the Lord's Name. 

||54||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਪੂੰ ਜਡਤ ਹੈ ਤੇ 

ਜਸਆਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਹਾਰ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੋਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ) ॥੫੪॥੧॥

40180 938 rwmklI mhlw 1 
isDgosit

is`Dgosit bwxI dw nwm 
hY[

Raamakalee 

Mehalaa 1 Sidhh 

Gosatti

Raamkalee, First Mehl, 

Sidh Gosht ~ 

Conversations With 

The Siddhas:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਜਸਧ 

ਗੋਸਜਟ'।

40181 938 <> siqgur 
pRswid ]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

40182 938 isD sBw kir 
Awsix bYTy sMq 
sBw jYkwro]

is`D[ sBw: polw bolo Sidhh Sabhaa Kar 

Aasan Baithae 

Santh Sabhaa 

Jaikaaro ||

The Siddhas formed 

an assembly; sitting in 

their Yogic postures, 

they shouted, ""Salute 

this gathering of 

Saints.""

(ਸਾਡੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 
ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੂੰ  ਹੈ ਿ ੋ'ਰੱਬੀ 
ਮਿਲਸ' (ਸਤਸੂੰਗ) ਬਣਾ ਕੇ 

ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ;

40183 938 iqsu AwgY 
rhrwis hmwrI  
swcw Apr 
Apwro]

This Aagai 

Reharaas 

Hamaaree 

Saachaa Apar 

Apaaro ||

I offer my salutation to 

the One who is true, 

infinite and 

incomparably 

beautiful.

ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਸੂੰਤ-ਸਭਾ 
ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰ 

ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ (ਪਿਤੱਖ ਵੱਸਦਾ) ਹੈ।
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40184 938 msqku kwit DrI 
iqsu AwgY qnu 
mnu AwgY dyau]

Masathak Kaatt 

Dhharee This 

Aagai Than Man 

Aagai Dhaeo ||

I cut off my head, and 

offer it to Him; I 

dedicate my body and 

mind to Him.

ਮੈਂ ਉਸ ਸੂੰਤ-ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਜਸਰ 

ਕੱਟ ਕੇ ਧਰ ਜਦਆਂ, ਤਨ ਤੇ 

ਮਨ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਜਦਆਂ,

40185 938 nwnk sMqu imlY  
scu pweIAY shj 
Bwie jsu lyau]1]

Naanak Santh 

Milai Sach Paaeeai 

Sehaj Bhaae Jas 

Laeo ||1||

O Nanak, meeting with 

the Saints, Truth is 

obtained, and one is 

spontaneously blessed 

with distinction. ||1||

(ਤਾਜਕ) ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਸਕਾਂ; (ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਸੂੰਤ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

40186 938 ikAw BvIAY sic 
sUcw hoie]

Kiaa Bhaveeai 

Sach Soochaa Hoe 

||

What is the use of 

wandering around? 

Purity comes only 

through Truth.

(ਹੇ ਚਰਪਟ! ਦੇਸ-ਦੇਸਾਂਤਰਾਂ 
ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ) ਭੌਣ ਦਾ ਕੀਹ 

ਲਾਭ? ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ 
ਪਜਵਤਿ ਹੋਈਦਾ ਹੈ;

40187 938 swc sbd ibnu  
mukiq n 
koie]1]rhwau]

Saach Sabadh Bin 

Mukath N Koe 

||1|| Rehaao ||

Without the True 

Word of the Shabad, 

no one finds 

liberation. 

||1||Pause||

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ) ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ("ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁਤਰ 

ਤੋਂ") ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

40188 938 kvn qumy ikAw 
nwau qumwrw  
kaunu mwrgu  
kaunu suAwE]

Kavan Thumae 

Kiaa Naao 

Thumaaraa Koun 

Maarag Koun 

Suaaou ||

"Who are you? What 

is your name? What is 

your way? What is 

your goal?

ਤੁਮਹੇ = ਅੱਖਰ 'ਮ' ਦੇ ਨਾਲ 

ਅੱਧਾ 'ਹ' ਹੈ। ਮਾਰਗੁ = ਰਸਤਾ, 
ਪੂੰਥ, ਮਤ। ਸੁਆਓ = ਮਨੋਰਥ, 

ਪਿਯੋਿਨ।
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40189 938 swcu khau 
Ardwis hmwrI  
hau sMq jnw 
bil jwE]

Saach Keho 

Aradhaas 

Hamaaree Ho 

Santh Janaa Bal 

Jaaou ||

We pray that you will 

answer us truthfully; 

we are a sacrifice to 

the humble Saints.

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਦਾ 
ਉੱਤਰ-) ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਪਦਾ 
ਹਾਂ, ਸਾਡੀ (ਪਿਭੂ ਅਗੇ ਹੀ ਸਦਾ) 
ਅਰਦਾਜਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਬੱਸ! ਇਹ 

ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੈ)।

40190 938 kh bYshu kh 
rhIAY bwly kh 
Awvhu kh jwho]

Keh Baisahu Keh 

Reheeai Baalae 

Keh Aavahu Keh 

Jaaho ||

Where is your seat? 

Where do you live, 

boy? Where did you 

come from, and where 

are you going?

(ਚਰਪਟ ਦਾ ਪਿਸ਼ਨ) ਹੇ 

ਬਾਲਕ! ਤੁਸੀ ਜਕਸ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਸ਼ਾਂਤ-ਜਚੱਤ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ 

ਜਕਸ ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਹੈ? ਜਕੱਥੋਂ 
ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਕੱਥੇ ਿਾਂਦੇ ਹੋ?

40191 938 nwnku bolY suix 
bYrwgI ikAw 
qumwrw rwho]2]

Naanak Bolai Sun 

Bairaagee Kiaa 

Thumaaraa Raaho 

||2||

Tell us, Nanak - the 

detached Siddhas wait 

to hear your reply. 

What is your 

path?""||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਚਰਪਟ 

ਨੇ ਪੱੁਜਛਆ- ਹੇ ਸੂੰਤ! ਸੁਣ, ਤੇਰਾ 
ਕੀਹ ਮਤ ਹੈ? ॥੨॥

40192 938 Git Git bYis  
inrMqir rhIAY  
cwlih siqgur 
Bwey]

Ghatt Ghatt Bais 

Niranthar Reheeai 

Chaalehi Sathigur 

Bhaaeae ||

He dwells deep within 

the nucleus of each 

and every heart. This 

is my seat and my 

home. I walk in 

harmony with the Will 

of the True Guru.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਦਾ ਉੱਤਰ-) (ਹੇ 

ਚਰਪਟ!) ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ-ਜਚੱਤ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਜਵਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
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40193 938 shjy Awey hukim 
isDwey nwnk  
sdw rjwey]

Sehajae Aaeae 

Hukam 

Sidhhaaeae 

Naanak Sadhaa 

Rajaaeae ||

I came from the 

Celestial Lord God; I 

go wherever He orders 

me to go. I am Nanak, 

forever under the 

Command of His Will.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਸੁਤੇ ਹੀ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਏ, 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਜਵਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 
ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।

40194 938 Awsix bYsix 
iQru nwrwiexu  
AYsI gurmiq 
pwey]

Aasan Baisan Thhir 

Naaraaein Aisee 

Guramath Paaeae 

||

I sit in the posture of 

the eternal, 

imperishable Lord. 

These are the 

Teachings I have 

received from the 

Guru.

(ਪੱਕੇ) ਆਸਣ ਵਾਲਾ, (ਸਦਾ) 
ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, 

ਅਸਾਂ ਇਹੀ ਗੁਰ-ਜਸੱਜਖਆ ਲਈ 

ਹੈ।

40195 938 gurmuiK bUJY Awpu 
pCwxY scy sic 
smwey]3]

Guramukh Boojhai 

Aap Pashhaanai 

Sachae Sach 

Samaaeae ||3||

As Gurmukh, I have 

come to understand 

and realize myself; I 

merge in the Truest of 

the True. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਜਗਆਨਵਾਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਸਦਾ ਸੱਚੇ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
40196 938 dunIAw swgru  

duqru khIAY ikau 
kir pweIAY pwro]

du`q-ru Dhuneeaa Saagar 

Dhuthar Keheeai 

Kio Kar Paaeeai 

Paaro ||

"The world-ocean is 

treacherous and 

impassable; how can 

one cross over?

ਦੁਤਰੁ = ਦੱੁਤਰੁ, ਦੁਸ-ਤੁਰ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। 
ਜਕਉਕਜਰ = ਜਕਵੇਂ? ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ? 

ਪਾਰੋ = ਪਾਰਲਾ ਕੂੰਢਾ।
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40197 938 crptu bolY AauDU 
nwnk dyhu scw 
bIcwro]

(AauDU) su`D ivrkq Charapatt Bolai 

Aoudhhoo Naanak 

Dhaehu Sachaa 

Beechaaro ||

Charpat the Yogi says, 

O Nanak, think it over, 

and give us your true 

reply.""

ਚਰਪਟ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਚਰਪਟ ਨੇ ਆਜਖਆ) ਹੇ 

ਜਵਰਕਤ ਨਾਨਕ! ਠੀਕ 

ਜਵਚਾਰ ਦੱਸ।

40198 938 Awpy AwKY Awpy 
smJY iqsu ikAw 
auqru dIjY]

au~qru Aapae Aakhai 

Aapae Samajhai 

This Kiaa Outhar 

Dheejai ||

What answer can I 

give to someone, who 

claims to understand 

himself?

He who says that he 

himself understands; 

what answer can I give 

him?

40199 938 swcu khhu qum 
pwrgrwmI quJu  
ikAw bYsxu 
dIjY]4]

pwr-grwmI smUMh sMswr 
qoN pwr hoey[ au~qR 
pRSn, au~Tdy nMU ibTw 
dyx vwly au~qR dw nwm 
bYsxu hY

Saach Kehahu 

Thum 

Paaragaraamee 

Thujh Kiaa Baisan 

Dheejai ||4||

I speak the Truth; if 

you have already 

crossed over, how can 

I argue with you? 

||4||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਚਰਪਟ!) 

ਤੇਰੇ (ਪਿਸ਼ਨ) ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਉਕਾਈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 
(ਉਂਝ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਿਪੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ (ਇਸ 'ਦੁਤਰੁ 

ਸਾਗਰੁ' ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਉਗੇ 

॥੪॥
40200 938 jYsy jl mih  

kmlu inrwlmu  
murgweI nY swxy]

(nY) ndI[ (swxy) ijvyN 
swhmxy (dujw pwT 
nYswxy)

Jaisae Jal Mehi 

Kamal Niraalam 

Muragaaee Nai 

Saanae ||

The lotus flower floats 

untouched upon the 

surface of the water, 

and the duck swims 

through the stream;

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ (ਉੱਜਗਆ 

ਹੋਇਆ) ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ (ਪਾਣੀ 
ਨਾਲੋਂ) ਜਨਰਾਲਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਜਵਚ (ਤਰਦੀ) 
ਮੁਰਗਾਈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਖੂੰਭ 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਭੱਿਦੇ, ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ)
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40201 938 suriq sbid Bv 
swgru qrIAY  
nwnk nwmu 
vKwxy]

Surath Sabadh 

Bhav Saagar 

Thareeai Naanak 

Naam Vakhaanae 

||

With one's 

consciousness focused 

on the Word of the 

Shabad, one crosses 

over the terrifying 

world-ocean. O Nanak, 

chant the Naam, the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ (ਿੋੜ ਕੇ) ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਰ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ।

40202 938 rhih iekWiq  
eyko min visAw  
Awsw mwih 
inrwso]

Rehehi Eikaanth 

Eaeko Man Vasiaa 

Aasaa Maahi 

Niraaso ||

One who lives alone, 

as a hermit, enshrining 

the One Lord in his 

mind, remaining 

unaffected by hope in 

the midst of hope,

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ 
ਵਲੋਂ ਜਨਰਾਸ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਕ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ 
ਲਾਂਭ)ੇ ਇਕਾਂਤ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

40203 938 Agmu Agocru 
dyiK idKwey  
nwnku qw kw 
dwso]5]

Agam Agochar 

Dhaekh 

Dhikhaaeae 

Naanak Thaa Kaa 

Dhaaso ||5||

Sees and inspires 

others to see the 

inaccessible, 

unfathomable Lord. 

Nanak is his slave. 

||5||

(ਅਿੇਹੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ) ਅਗੂੰਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ 

ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ॥੫॥

40204 938 suix suAwmI 
Ardwis hmwrI  
pUCau swcu 
bIcwro]

Sun Suaamee 

Aradhaas 

Hamaaree 

Pooshho Saach 

Beechaaro ||

"Listen, Lord, to our 

prayer. We seek your 

true opinion.

ਗੱੁਸਾ ਨਾਹ ਕਰਨਾ, ਉੱਤਰ 

ਦੇਣਾ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਜਕਵੇਂ 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਜਕਵੇਂ 
ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ)?
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40205 938 rosu n kIjY auqru 
dIjY ikau pweIAY 
gur duAwro]

Ros N Keejai 

Outhar Dheejai 

Kio Paaeeai Gur 

Dhuaaro ||

Don't be angry with us 

- please tell us: How 

can we find the Guru's 

Door?"

40206 938 iehu mnu clqau  
sc Gir bYsY  
nwnk nwmu 
ADwro]

Eihu Man 

Chalatho Sach 

Ghar Baisai 

Naanak Naam 

Adhhaaro ||

This fickle mind sits in 

its true home, O 

Nanak, through the 

Support of the Naam, 

the Name of the Lord.

(ਉੱਤਰ:) (ਿਦੋਂ ਸੱਚ-ਮੁਚ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਦਰ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਦੋਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਚੂੰਚਲ 

ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਨਾਮ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
40207 938 Awpy myil imlwey 

krqw lwgY swic 
ipAwro]6]

Aapae Mael 

Milaaeae Karathaa 

Laagai Saach 

Piaaro ||6||

The Creator Himself 

unites us in Union, and 

inspires us to love the 

Truth. ||6||

(ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ) ਜਪਆਰ ਸੱਚੇ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ (ਤਦੋਂ ਹੀ) ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

(ਿਦੋਂ) ਕਰਤਾਰ ਆਪ (ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

40208 938 hwtI bwtI rhih 
inrwly rUiK 
ibriK auidAwny]

Haattee Baattee 

Rehehi Niraalae 

Rookh Birakh 

Oudhiaanae ||

"Away from stores and 

highways, we live in 

the woods, among 

plants and trees.

ਗੋਰਖ ਪੂਤੁ = ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ 
ਚੇਲਾ। ਸਾਈ = ਇਹੀ ॥੭॥
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40209 938 kMd mUlu Ahwro 
KweIAY AauDU 
bolY igAwny]

Kandh Mool 

Ahaaro Khaaeeai 

Aoudhhoo Bolai 

Giaanae ||

For food, we take 

fruits and roots. This is 

the spiritual wisdom 

spoken by the 

renunciates.

40210 939 qIriQ nweIAY  
suKu Plu pweIAY  
mYlu n lwgY 
kweI]

n@weIAY Theerathh 

Naaeeai Sukh Fal 

Paaeeai Mail N 

Laagai Kaaee ||

We bathe at sacred 

shrines of pilgrimage, 

and obtain the fruits 

of peace; not even an 

iota of filth sticks to us.

40211 939 gorK pUqu  
lohwrIpw bolY jog 
jugiq ibiD 
sweI]7]

(pUqu) cylw[ lohw-rIpw 
is`D hY[ibiD: polw bolo

Gorakh Pooth 

Lohaareepaa Bolai 

Jog Jugath Bidhh 

Saaee ||7||

Luhaareepaa, the 

disciple of Gorakh 

says, this is the Way of 

Yoga.""||7||

40212 939 hwtI bwtI nId  
n AwvY pr Gir 
icqu n fuolweI]

Haattee Baattee 

Needh N Aavai Par 

Ghar Chith N 

Dduolaaee ||

In the stores and on 

the road, do not sleep; 

do not let your 

consciousness covet 

anyone else's home.

(ਗੁਰੂ ਿੀ ਦਾ ਕਥਨ) ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਅਸਲ (ਜਗਆਨ ਦੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨੀਂਦ ਨਾਹ ਆਵੇ 
(ਭਾਵ, ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਹੀ ਨਾਹ 

ਗ਼ਰਕ ਹੋ ਿਾਏ), ਪਰਾਏ ਘਰ 

ਜਵਚ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਡੋਲਣ ਨਾਹ ਦੇਵੇ;
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40213 939 ibnu nwvY mnu tyk  
n itkeI nwnk  
BUK n jweI]

Bin Naavai Man 

Ttaek N Ttikee 

Naanak Bhookh N 

Jaaee ||

Without the Name, 

the mind has no firm 

support; O Nanak, this 

hunger never departs.

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨ ਜਟਕ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਤੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ।

40214 939 hwtu ptxu Gru 
gurU idKwieAw  
shjy scu vwpwro]

ptxu: polw bolo Haatt Pattan Ghar 

Guroo 

Dhikhaaeiaa 

Sehajae Sach 

Vaapaaro ||

The Guru has revealed 

the stores and the city 

within the home of my 

own heart, where I 

intuitively carry on the 

true trade.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਨਾਮ ਜਵਹਾਝਣ ਦਾ ਅਸਲ) 

ਜਟਕਾਣਾ, ਸ਼ਜਹਰ ਤੇ ਘਰ ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਭੀ) ਅਡੋਲ ਰਜਹ 

ਕੇ 'ਨਾਮ' ਜਵਹਾਝਦਾ ਹੈ।

40215 939 KMifq indRw  
Alp AhwrM  
nwnk qqu 
bIcwro]8]

Khanddith Nidhraa 

Alap Ahaaran 

Naanak Thath 

Beechaaro ||8||

Sleep little, and eat 

little; O Nanak, this is 

the essence of 

wisdom. ||8||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਭੀ ਘੱਟ 

ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਭੀ ਥੋੜਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
(ਭਾਵ, ਉਹ ਚਸਜਕਆਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ) ॥੮॥

40216 939 drsnu ByK krhu 
joigMdRw muMdRw JolI 
iKMQw]

Dharasan Bhaekh 

Karahu Jogindhraa 

Mundhraa Jholee 

Khinthhaa ||

"Wear the robes of 

the sect of Yogis who 

follow Gorakh; put on 

the ear-rings, begging 

wallet and patched 

coat.

ਪੁਰਖਾ = ਹੇ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ!
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40217 939 bwrh AMqir eyku 
sryvhu Ktu 
drsn iek pMQw]

Baareh Anthar 

Eaek Saraevahu 

Khatt Dharasan Eik 

Panthhaa ||

Among the twelve 

schools of Yoga, ours 

is the highest; among 

the six schools of 

philosophy, ours is the 

best path.

40218 939 ien ibiD mnu 
smJweIAY purKw  
bwhuiV cot n 
KweIAY]

Ein Bidhh Man 

Samajhaaeeai 

Purakhaa Baahurr 

Chott N Khaaeeai 

||

This is the way to 

instruct the mind, so 

you will never suffer 

beatings again.""

40219 939 nwnku bolY  
gurmuiK bUJY jog 
jugiq iev 
pweIAY]9]

Naanak Bolai 

Guramukh Boojhai 

Jog Jugath Eiv 

Paaeeai ||9||

Nanak speaks: the 

Gurmukh 

understands; this is 

the way that Yoga is 

attained. ||9||

(ਉੱਤਰ:) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ 

ਮਨੱੁਖ (ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਣ ਦਾ 
ਢੂੰਗ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਿੋਗ ਦੀ 
ਿੁਗਜਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ 

(ਜਕ) ॥੯॥
40220 939 AMqir sbdu 

inrMqir mudRw  
haumY mmqw dUir 
krI]

Anthar Sabadh 

Niranthar 

Mudhraa Houmai 

Mamathaa Dhoor 

Karee ||

Let constant 

absorption in the 

Word of the Shabad 

deep within be your 

ear-rings; eradicate 

egotism and 

attachment.

ਮਨ ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਇੱਕ-ਰਸ ਵਸਾਣਾ-ਇਹ 

(ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ) ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ (ਪਾਉਣੀਆਂ) 

ਹਨ, (ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ 

ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ;
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40221 939 kwmu kRoDu AhMkwru 
invwrY gur kY 
sbid su smJ 
prI]

AhM-kwru Kaam Krodhh 

Ahankaar Nivaarai 

Gur Kai Sabadh S 

Samajh Paree ||

Discard sexual desire, 

anger and egotism, 

and through the Word 

of the Guru's Shabad, 

attain true 

understanding.

ਕਾਮ, ਕਿੋਧ ਅਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  
ਜਮਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣੀ ਸੂਝ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

40222 939 iKMQw JolI 
Birpuir rihAw  
nwnk qwrY eyku 
hrI]

JolI: polw bolo Khinthhaa Jholee 

Bharipur Rehiaa 

Naanak Thaarai 

Eaek Haree ||

For your patched coat 

and begging bowl, see 

the Lord God 

pervading and 

permeating 

everywhere; O Nanak, 

the One Lord will carry 

you across.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਤੇ ਝੋਲੀ ਹੈ।

40223 939 swcw swihbu 
swcI nweI prKY 
gur kI bwq 
KrI]10]

Saachaa Saahib 

Saachee Naaee 

Parakhai Gur Kee 

Baath Kharee 

||10||

True is our Lord and 

Master, and True is His 

Name. Analyze it, and 

you shall find the 

Word of the Guru to 

be True. ||10||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਜਨਰਨਾ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਚੋਟ ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਭੀ 
ਸਦਾ ਜਟਕੀ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 

॥੧੦॥
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40224 939 aUNDau Kpru pMc 
BU topI]

K`pru Oonadhho Khapar 

Panch Bhoo 

Ttopee ||

Let your mind turn 

away in detachment 

from the world, and 

let this be your 

begging bowl. Let the 

lessons of the five 

elements be your cap.

ਸੂੰਸਾਰਕ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜੀ 
ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਉਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦਾ 
ਖੱਪਰ ਹੈ, ਪੂੰਿ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਦੈਵੀ 
ਗੁਣ ਉਸ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੈ,

40225 939 kWieAw kVwsxu  
mnu jwgotI]

l`k nUM kVn vwlw (k-
Vwsxu) jMjIr

Kaaneiaa 

Karraasan Man 

Jaagottee ||

Let the body be your 

meditation mat, and 

the mind your loin 

cloth.

ਸਰੀਰ (ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਜਨਰਮਲ ਰੱਖਣਾ) ਉਸ ਦਾ ਦੱਭ 

ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, (ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਆਇਆ ਹੋਇਆ) ਮਨ ਉਸ ਦੀ 
ਲੂੰ ਗੋਟੀ ਹੈ,

40226 939 squ sMqoKu sMjmu 
hY nwil]

Sath Santhokh 

Sanjam Hai Naal ||

Let truth, 

contentment and self-

discipline be your 

companions.

ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਤੇ ਸੂੰਿਮ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਲ (ਜਤੂੰ ਨ ਚੇਲੇ) ਹਨ

40227 939 nwnk gurmuiK 
nwmu smwil]11]

Naanak Guramukh 

Naam Samaal 

||11||

O Nanak, the Gurmukh 

dwells on the Naam, 

the Name of the Lord. 

||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿ ੋਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

40228 939 kvnu su gupqw  
kvnu su mukqw]

Kavan S Gupathaa 

Kavan S Mukathaa 

||

"Who is hidden? Who 

is liberated?

(ਪਿਸ਼ਨ:) (ਇਹ ਿੀਵ) ਜਕਵੇਂ 
(ਐਸਾ) ਬੱਝਾ ਜਪਆ ਹੈ ਜਕ 

ਸਪਣੀ (ਮਾਇਆ ਇਸ ਨੂੂੰ ) 

ਖਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਤੇ ਇਹ 

ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲਈ ਭੱਿ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)?
40229 939 kvnu su AMqir 

bwhir jugqw]

Kavan S Anthar 

Baahar Jugathaa ||

Who is united, 

inwardly and 

outwardly?
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40230 939 kvnu su AwvY  
kvnu su jwie]

Kavan S Aavai 

Kavan S Jaae ||

Who comes, and who 

goes?

40231 939 kvnu su iqRBvix 
rihAw 
smwie]12]

Kavan S 

Thribhavan Rehiaa 

Samaae ||12||

Who is permeating 

and pervading the 

three worlds?""||12||

40232 939 Git Git gupqw  
gurmuiK mukqw]

Ghatt Ghatt 

Gupathaa 

Guramukh 

Mukathaa ||

He is hidden within 

each and every heart. 

The Gurmukh is 

liberated.

40233 939 AMqir bwhir  
sbid su jugqw]

Anthar Baahar 

Sabadh S Jugathaa 

||

Through the Word of 

the Shabad, one is 

united, inwardly and 

outwardly.

40234 939 mnmuiK ibnsY 
AwvY jwie]

Manamukh 

Binasai Aavai Jaae 

||

The self-willed 

manmukh perishes, 

and comes and goes.

40235 939 nwnk gurmuiK 
swic 
smwie]13]

Naanak Guramukh 

Saach Samaae 

||13||

O Nanak, the Gurmukh 

merges in Truth. 

||13||

40236 939 ikau kir bwDw  
srpin KwDw]

Kio Kar Baadhhaa 

Sarapan 

Khaadhhaa ||

"How is one placed in 

bondage, and 

consumed by the 

serpent of Maya?
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40237 939 ikau kir KoieAw  
ikau kir lwDw]

Kio Kar Khoeiaa 

Kio Kar Laadhhaa 

||

How does one lose, 

and how does one 

gain?

(ਇਸ ਿੀਵ ਨੇ) ਜਕਵੇਂ (ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ) ਗੂੰ ਵਾ ਜਲਆ 

ਹੈ? ਜਕਵੇਂ (ਮੁੜ ਉਹ ਲਾਹਾ) 
ਲੱਭ ਸਕੇ?

40238 939 ikau kir 
inrmlu ikau 
kir AMiDAwrw]

Kio Kar Niramal 

Kio Kar 

Andhhiaaraa ||

How does one become 

immaculate and pure? 

How is the darkness of 

ignorance removed?

(ਇਹ ਿੀਵ) ਜਕਵੇਂ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਸਕੇ? ਜਕਵੇਂ (ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ) 

ਹਨੇਰਾ (ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ?

40239 939 iehu qqu bIcwrY  
su gurU 
hmwrw]14]

Eihu Thath 

Beechaarai S 

Guroo Hamaaraa 

||14||

One who understands 

this essence of reality 

is our Guru.""||14||

ਿ ੋਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  (ਠੀਕ 

ਤਰਹਾਂ) ਜਵਚਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ॥੧੪॥

40240 939 durmiq bwDw  
srpin KwDw]

Dhuramath 

Baadhhaa Sarapan 

Khaadhhaa ||

Man is bound by evil-

mindedness, and 

consumed by Maya, 

the serpent.

(ਉੱਤਰ:) (ਇਹ ਿੀਵ) ਭੈੜੀ 
ਮੱਤ ਜਵਚ (ਇਉਂ) ਬੱਝਾ ਜਪਆ 

ਹੈ ਜਕ ਸਪਣੀ (ਮਾਇਆ ਇਸ 

ਨੂੂੰ ) ਖਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਚਸਜਕਆਂ ਜਵਚੋਂ ਇਸ 

ਦਾ ਜਨਕਲਣ ਨੂੂੰ  ਿੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ);

40241 939 mnmuiK KoieAw  
gurmuiK lwDw]

Manamukh 

Khoeiaa 

Guramukh 

Laadhhaa ||

The self-willed 

manmukh loses, and 

the Gurmukh gains.

ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 

(ਿੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ) ਗਵਾ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੱਟ ਜਲਆ ਹੈ।
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40242 939 siqguru imlY  
AMDyrw jwie]

Sathigur Milai 

Andhhaeraa Jaae 

||

Meeting the True 

Guru, darkness is 

dispelled.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਸਜਕਆਂ ਦਾ) 
ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ (ਭਾਵ, ਿੇ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ)।

40243 939 nwnk haumY myit 
smwie]15]

Naanak Houmai 

Maett Samaae 

||15||

O Nanak, eradicating 

egotism, one merges 

in the Lord. ||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਨੱੁਖ) ਹਉਮੈ 

ਜਮਟਾ ਕੇ ਹੀ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

40244 939 suMn inrMqir dIjY 
bMDu]

Sunn Niranthar 

Dheejai Bandhh ||

Focused deep within, 

in perfect absorption,

(ਿੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਦੇ 

ਰਾਹ ਜਵਚ) ਇਕ-ਰਸ ਅਿੁਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਦਾ 
ਇਕ ਅਤੱੁਟ ਬੂੰਨਾ ਬਣਾ ਦੇਈਏ,

40245 939 aufY n hMsw pVY 
n kMDu]

pVY:polw bolo,Y V hlMq 
n lwE jI

Ouddai N Hansaa 

Parrai N Kandhh ||

The soul-swan does 

not fly away, and the 

body-wall does not 

collapse.

(ਤਾਂ ਜਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ 

ਭੀ ਜਛੱਿਦਾ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, ਸਰੀਰ 

ਦੀ ਸੱਜਤਆ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ)।

40246 939 shj guPw Gru 
jwxY swcw]

Sehaj Gufaa Ghar 

Jaanai Saachaa ||

Then, one knows that 

his true home is in the 

cave of intuitive poise.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਹਿ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ 
ਗੁਫ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝ ਲਏ 

(ਭਾਵ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਰਹੇ),

40247 939 nwnk swcy BwvY 
swcw]16]

Naanak Saachae 

Bhaavai Saachaa 

||16||

O Nanak, the True 

Lord loves those who 

are truthful. ||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੬॥
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40248 939 iksu kwrix igRhu 
qijE audwsI]

Kis Kaaran Grihu 

Thajiou 

Oudhaasee ||

"Why have you left 

your house and 

become a wandering 

Udaasee?

40249 939 iksu kwrix iehu 
ByKu invwsI]

Kis Kaaran Eihu 

Bhaekh Nivaasee 

||

Why have you 

adopted these 

religious robes?

40250 939 iksu vKr ky qum 
vxjwry]

v`Kr Kis Vakhar Kae 

Thum Vanajaarae 

||

What merchandise do 

you trade?

40251 939 ikau kir swQu 
lMGwvhu 
pwry]17]

Kio Kar Saathh 

Langhaavahu 

Paarae ||17||

How will you carry 

others across with 

you?""||17||

40252 939 gurmuiK Kojq Bey 
audwsI]

Guramukh Khojath 

Bheae Oudhaasee 

||

I became a wandering 

Udaasee, searching for 

the Gurmukhs.

(ਉੱਤਰ:) ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸੀ ਬਣੇ ਸਾਂ,

40253 939 drsn kY qweI  
ByK invwsI]

qWeIN Dharasan Kai 

Thaaee Bhaekh 

Nivaasee ||

I have adopted these 

robes seeking the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan.

ਅਸਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 
ਲਈ (ਉਦਾਸੀ-) ਭੇਖ ਧਾਜਰਆ 

ਸੀ।

40254 939 swc vKr ky hm 
vxjwry]

Saach Vakhar Kae 

Ham Vanajaarae ||

I trade in the 

merchandise of Truth.

ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਸੌਦੇ ਦੇ 

ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ।
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40255 939 nwnk gurmuiK 
auqris 
pwry]18]

auqr-is: polw bolo Naanak Guramukh 

Outharas Paarae 

||18||

O Nanak, as Gurmukh, 

I carry others across. 

||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

('ਦੁਤਰ ਸਾਗਰ' ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥

40256 939 ikqu ibiD purKw  
jnmu vtwieAw]

Kith Bidhh 

Purakhaa Janam 

Vattaaeiaa ||

"How have you 

changed the course of 

your life?

(ਪਿਸ਼ਨ:) ਤੁਸੀ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ) 

ਮੱੁਢ ਦਾ ਕੀਹ ਜਵਚਾਰ ਦੱਸਦੇ 

ਹੋ? (ਤਦੋਂ) ਅਿੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਜਕਥੇ ਸੀ?

40257 939 kwhy kau quJu  
iehu mnu lwieAw]

Kaahae Ko Thujh 

Eihu Man Laaeiaa 

||

With what have you 

linked your mind?

40258 940 ikqu ibiD Awsw 
mnsw KweI]

Kith Bidhh Aasaa 

Manasaa Khaaee 

||

How have you 

subdued your hopes 

and desires?

40259 940 ikqu ibiD joiq 
inrMqir pweI]

Kith Bidhh Joth 

Niranthar Paaee ||

How have you found 

the Light deep within 

your nucleus?

40260 940 ibnu dMqw ikau 
KweIAY swru]

Bin Dhanthaa Kio 

Khaaeeai Saar ||

Without teeth, how 

can you eat iron?

40261 940 nwnk swcw krhu 
bIcwru]19]

Naanak Saachaa 

Karahu Beechaar 

||19||

Give us your true 

opinion, 

Nanak.""||19||
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40262 940 siqgur kY jnmy  
gvnu imtwieAw]

Sathigur Kai 

Janamae Gavan 

Mittaaeiaa ||

Born into the House of 

the True Guru, my 

wandering in 

reincarnation ended.

40263 940 Anhiq rwqy iehu 
mnu lwieAw]

Anehath Raathae 

Eihu Man Laaeiaa 

||

My mind is attached 

and attuned to the 

unstruck sound 

current.

40264 940 mnsw Awsw  
sbid jlweI]

Manasaa Aasaa 

Sabadh Jalaaee ||

Through the Word of 

the Shabad, my hopes 

and desires have been 

burnt away.

40265 940 gurmuiK joiq 
inrMqir pweI]

Guramukh Joth 

Niranthar Paaee ||

As Gurmukh, I found 

the Light deep within 

the nucleus of my self.

40266 940 qRY gux myty  
KweIAY swru]

Thrai Gun 

Maettae Khaaeeai 

Saar ||

Eradicating the three 

qualities, one eats iron.

40267 940 nwnk qwry 
qwrxhwru]20]

Naanak Thaarae 

Thaaranehaar 

||20||

O Nanak, the 

Emancipator 

emancipates. ||20||
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40268 940 Awid kau kvnu 
bIcwru kQIAly  
suMn khw Gr 
vwso ]

Aadh Ko Kavan 

Beechaar 

Kathheealae Sunn 

Kehaa Ghar Vaaso 

||

"What can you tell us 

about the beginning? 

In what home did the 

absolute dwell then?

40269 940 igAwn kI mudRw 
kvn kQIAly  
Git Git kvn 
invwso]

Giaan Kee 

Mudhraa Kavan 

Kathheealae Ghatt 

Ghatt Kavan 

Nivaaso ||

What are the ear-rings 

of spiritual wisdom? 

Who dwells in each 

and every heart?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਦਾ ਕੀਹ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? 

ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ ਜਕਸ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਹੈ?

40270 940 kwl kw TIgw  
ikau jlweIAly  
ikau inrBau 
Gir jweIAY]

Kaal Kaa Theegaa 

Kio Jalaaeealae Kio 

Nirabho Ghar 

Jaaeeai ||

How can one avoid the 

attack of death? How 

can one enter the 

home of fearlessness?

ਕਾਲ ਦੀ ਚੋਟ ਜਕਵੇਂ ਮੁਕਾਈ 

ਿਾਏ? ਜਨਰਭੈਤਾ ਦੇ ਦਰਿੇ ਤੇ 

ਜਕਵੇਂ ਅੱਪੜੀਦਾ ਹੈ?

40271 940 shj sMqoK kw 
Awsxu jwxY ikau  
Cydy bYrweIAY]

Sehaj Santhokh 

Kaa Aasan Jaanai 

Kio Shhaedhae 

Bairaaeeai ||

How can one know the 

posture of intuition 

and contentment, and 

overcome one's 

adversaries?"

ਜਕਵੇਂ (ਹਉਮੈ) ਵੈਰੀ ਦਾ ਨਾਸ 

ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਤੇ 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਦਾ ਆਸਣ ਪਛਾਣ 

ਜਲਆ ਿਾਏ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਸਹਿ ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇ)?
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40272 940 gur kY sbid  
haumY ibKu mwrY  
qw inj Gir hovY 
vwso]

Gur Kai Sabadh 

Houmai Bikh 

Maarai Thaa Nij 

Ghar Hovai Vaaso 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

egotism and 

corruption are 

conquered, and then 

one comes to dwell in 

the home of the self 

within.

(ਉੱਤਰ:) (ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਜ਼ਜਹਰ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਜਨਿੱਿ 

ਸਰੂਪ ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40273 940 ijin ric 
ricAw iqsu 
sbid pCwxY  
nwnku qw kw 
dwso]21]

Jin Rach Rachiaa 

This Sabadh 

Pashhaanai 

Naanak Thaa Kaa 

Dhaaso ||21||

One who realizes the 

Shabad of the One 

who created the 

creation - Nanak is his 

slave. ||21||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ 

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਪਛਾਣਦਾ 
ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ 

॥੨੧॥

40274 940 khw qy AwvY khw 
iehu jwvY khw 
iehu rhY smweI]

Kehaa Thae Aavai 

Kehaa Eihu Jaavai 

Kehaa Eihu Rehai 

Samaaee ||

"Where did we come 

from? Where are we 

going? Where will we 

be absorbed?

40275 940 eysu sbd kau jo 
ArQwvY iqsu gur  
iqlu n qmweI]

(ArQwvY) ArQ isDWq 
nMU kmwvy

Eaes Sabadh Ko Jo 

Arathhaavai This 

Gur Thil N 

Thamaaee ||

One who reveals the 

meaning of this 

Shabad is the Guru, 

who has no greed at 

all.
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40276 940 ikau qqY AivgqY 
pwvY gurmuiK lgY 
ipAwro]

q`qY[ AivgqY: polw bolo Kio Thathai 

Avigathai Paavai 

Guramukh Lagai 

Piaaro ||

How can one find the 

essence of the 

unmanifest reality? 

How does one become 

Gurmukh, and 

enshrine love for the 

Lord?

40277 940 Awpy surqw Awpy 
krqw khu nwnk  
bIcwro]

Aapae Surathaa 

Aapae Karathaa 

Kahu Naanak 

Beechaaro ||

He Himself is 

consciousness, He 

Himself is the Creator; 

share with us, Nanak, 

your wisdom.""

40278 940 hukmy AwvY hukmy 
jwvY hukmy rhY 
smweI]

Hukamae Aavai 

Hukamae Jaavai 

Hukamae Rehai 

Samaaee ||

By His Command we 

come, and by His 

Command we go; by 

His Command, we 

merge in absorption.

40279 940 pUry gur qy swcu 
kmwvY giq imiq 
sbdy pweI]22]

Poorae Gur Thae 

Saach Kamaavai 

Gath Mith 

Sabadhae Paaee 

||22||

Through the Perfect 

Guru, live the Truth; 

through the Word of 

the Shabad, the state 

of dignity is attained. 

||22||
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40280 940 Awid kau 
ibsmwdu bIcwru 
kQIAly suMn 
inrMqir vwsu 
lIAw]

Aadh Ko 

Bisamaadh 

Beechaar 

Kathheealae Sunn 

Niranthar Vaas 

Leeaa ||

We can only express a 

sense of wonder 

about the beginning. 

The absolute abided 

endlessly deep within 

Himself then.

40281 940 Aklpq mudRw  
gur igAwnu 
bIcwrIAly Git 
Git swcw srb 
jIAw]

(mudRw) inSwnI[ A-
klpq: polw bolo[ jIAW

Akalapath 

Mudhraa Gur 

Giaan 

Beechaareealae 

Ghatt Ghatt 

Saachaa Sarab 

Jeeaa ||

Consider freedom 

from desire to be the 

ear-rings of the Guru's 

spiritual wisdom. The 

True Lord, the Soul of 

all, dwells within each 

and every heart.

ਜਗਆਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਾਧਨ 

ਇਹ ਸਮਝੋ ਜਕ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਮਜਲਆ ਜਗਆਨ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, 

ਜਗਆਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਸਲੀ ਸਾਧਨ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਣ ਹੀ ਹੈ)। ਹਰੇਕ ਘਟ 

ਜਵਚ, ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ, ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

40282 940 gur bcnI 
Aivgiq 
smweIAY qqu 
inrMjnu shij 
lhY]

Gur Bachanee 

Avigath 

Samaaeeai Thath 

Niranjan Sehaj 

Lehai ||

Through the Guru's 

Word, one merges in 

the absolute, and 

intuitively receives the 

immaculate essence.

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੀਨ 

ਹੋਈਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆਂ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ 

ਜਨਰੂੰਿਨ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਜਹਤ 

ਪਿਭੂ) ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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40283 940 nwnk dUjI kwr  
n krxI syvY  
isKu su Koij lhY]

is`Ku Naanak Dhoojee 

Kaar N Karanee 

Saevai Sikh S Khoj 

Lehai ||

O Nanak, that Sikh 

who seeks and finds 

the Way does not 

serve any other.

(ਜਨਰੂੰਿਨ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟ) 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ, ਿ ੋਜਸੱਖ (ਗੁਰ-ਆਸ਼ੇ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਭਾਲ ਕੇ 'ਜਨਰੂੰਿਨ' ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
40284 940 hukmu ibsmwdu 

hukim pCwxY  
jIA jugiq scu 
jwxY soeI]

Hukam Bisamaadh 

Hukam 

Pashhaanai Jeea 

Jugath Sach Jaanai 

Soee ||

Wonderful and 

amazing is His 

Command; He alone 

realizes His Command 

and knows the true 

way of life of His 

creatures.

ਹੇ ਨਾਨਕ! 'ਹੁਕਮ' ਮੂੰਨਣਾ 
ਅਸਚਰਿ (ਜਖ਼ਆਲ) ਹੈ ਭਾਵ, 

ਇਹ (ਜਖ਼ਆਲ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਜਰਆਂ 

"ਅਜਵਗਤ" ਜਵਚ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ 

ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ; ਪਰ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ 'ਹੁਕਮ' 

ਜਵਚ (ਤੁਰ ਕੇ 'ਹੁਕਮ' ਨੂੂੰ ) 

ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿੀਵਨ ਦੀ 
(ਸਹੀ) ਿੁਗਜਤ ਤੇ 'ਸਚ' ਨੂੂੰ  
ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

40285 940 Awpu myit 
inrwlmu hovY  
AMqir swcu jogI 
khIAY soeI]23]

Aap Maett 

Niraalam Hovai 

Anthar Saach 

Jogee Keheeai 

Soee ||23||

One who eradicates 

his self-conceit 

becomes free of 

desire; he alone is a 

Yogi, who enshrines 

the True Lord deep 

within. ||23||

ਉਹ 'ਆਪਾ ਭਾਵ' ਜਮਟਾ ਕੇ 

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਭੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ) ਵੱਖਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ (ਸਾਜਖਆਤ) ਹੈ, (ਬੱਸ!) 

ਐਸਾ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਿੋਗੀ ਅਖਵਾਣ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ॥੨੩॥
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40286 940 Aivgqo 
inrmwielu aupjy  
inrgux qy 
srguxu QIAw]

Aiv-gqo: polw bolo Avigatho 

Niramaaeil 

Oupajae Niragun 

Thae Saragun 

Thheeaa ||

From His state of 

absolute existence, He 

assumed the 

immaculate form; 

from formless, He 

assumed the supreme 

form.

(ਿਦੋਂ) ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ 
ਜਨਰਮਲ ਪਿਭੂ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਜਨਰਗੁਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ 

ਬਣਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ 
ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਤੋਂ 
ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸੂਖਮ 

ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

40287 940 siqgur prcY 
prmpdu pweIAY  
swcY sbid 
smwie lIAw]

Sathigur Parachai 

Param Padh 

Paaeeai Saachai 

Sabadh Samaae 

Leeaa ||

By pleasing the True 

Guru, the supreme 

status is obtained, and 

one is absorbed in the 

True Word of the 

Shabad.

ਤਦੋਂ ਇਸ ਜਦਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚੋਂ ਜਿਸ ਿੀਵ ਦਾ ਮਨ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 

ਪਤੀਿਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਤਦੋਂ 
ਸਮਝੋ ਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਵਚ) ਲੀਨ ਕਰ ਜਲਆ 

ਹੈ।
40288 940 eyky kau scu eykw 

jwxY haumY dUjw 
dUir kIAw]

Eaekae Ko Sach 

Eaekaa Jaanai 

Houmai Dhoojaa 

Dhoor Keeaa ||

He knows the True 

Lord as the One and 

only; he sends his 

egotism and duality 

far away.

(ਤਦੋਂ) ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਹੀ (ਸਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਹਸਤੀ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਦੂਿਾ-ਭਾਵ (ਭਾਵ, 

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਅਿੇਹੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ 
ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ) ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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40289 940 so jogI gur sbdu 
pCwxY AMqir 
kmlu pRgwsu 
QIAw]

So Jogee Gur 

Sabadh 

Pashhaanai Anthar 

Kamal Pragaas 

Thheeaa ||

He alone is a Yogi, who 

realizes the Word of 

the Guru's Shabad; the 

lotus of the heart 

blossoms forth within.

(ਬੱਸ!) ਉਹੀ (ਅਸਲ) ਿੋਗੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਜਰਹਦਾ-ਰੂਪ) ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ 

ਜਪਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

40290 940 jIvqu mrY qw sBu 
ikCu sUJY AMqir 
jwxY srb 
dieAw]

Jeevath Marai 

Thaa Sabh Kishh 

Soojhai Anthar 

Jaanai Sarab 

Dhaeiaa ||

If one remains dead 

while yet alive, then 

he understands 

everything; he knows 

the Lord deep within 

himself, who is kind 

and compassionate to 

all.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਿੀਊਂਦਾ ਹੀ ਮਰਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, 'ਹਉਮੈ' ਦਾ ਜਤਆਗ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਰਥ ਜਮਟਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਹਰੇਕ 

(ਪਜਹਲੂ) ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ (ਦਾ ਅਸੂਲ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
40291 940 nwnk qw kau 

imlY vfweI Awpu 
pCwxY srb 
jIAw]24]

Naanak Thaa Ko 

Milai Vaddaaee 

Aap Pashhaanai 

Sarab Jeeaa ||24||

O Nanak, he is blessed 

with glorious 

greatness; he realizes 

himself in all beings. 

||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਉਸੇ 

ਿੋਜਤ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਜਵਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਉਸ ਦੇ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਹੈ) 

॥੨੪॥

40292 940 swcO aupjY swic 
smwvY swcy sUcy 
eyk mieAw]

Saacha Oupajai 

Saach Samaavai 

Saachae Soochae 

Eaek Maeiaa ||

We emerge from 

Truth, and merge into 

Truth again. The pure 

being merges into the 

One True Lord.

(ਗੁਰਮੁਜਖ) ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ; ਪਿਭੂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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40293 940 JUTy Awvih Tvr  
n pwvih dUjY 
Awvw gauxu 
BieAw]

Jhoothae Aavehi 

Thavar N Paavehi 

Dhoojai Aavaa 

Goun Bhaeiaa ||

The false come, and 

find no place of rest; 

in duality, they come 

and go.

ਪਰ ਝੂਠੇ (ਭਾਵ, ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ) 

ਿਗਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਨ ਦਾ ਜਟਕਾਉ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ (ਸੋ ਇਸ) ਦੂਿੇ-ਭਾਵ ਦੇ 

ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
40294 940 Awvw gauxu imtY  

gur sbdI Awpy 
prKY bKis 
lieAw]

Aavaa Goun Mittai 

Gur Sabadhee 

Aapae Parakhai 

Bakhas Laeiaa ||

This coming and going 

in reincarnation is 

ended through the 

Word of the Guru's 

Shabad; the Lord 

Himself analyzes and 

grants His forgiveness.

ਇਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਮਟਦਾ ਹੈ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਉਸ ਉਤੇ) 

ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

40295 940 eykw bydn dUjY 
ibAwpI nwmu 
rswiexu 
vIsirAw]

Eaekaa Baedhan 

Dhoojai Biaapee 

Naam Rasaaein 

Veesariaa ||

One who suffers from 

the disease of duality, 

forgets the Naam, the 

source of nectar.

(ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਾਰੇ-ਰਸਾਂ-ਦਾ-
ਘਰ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵੱਸਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਿੇ-ਭਾਵ 

ਜਵਚ ਿਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 

ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਤਾਂਦੀ ਹੈ।
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40296 941 so bUJY ijsu Awip 
buJwey gur kY 
sbid su mukqu 
BieAw]

bU`JY bu`Jwey So Boojhai Jis Aap 

Bujhaaeae Gur Kai 

Sabadh S Mukath 

Bhaeiaa ||

He alone understands, 

whom the Lord 

inspires to 

understand. Through 

the Word of the 

Guru's Shabad, one is 

liberated.

(ਇਹ ਭੇਤ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਹਉਮੈ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40297 941 nwnk qwry 
qwrxhwrw haumY 
dUjw 
prhirAw]25]

Naanak Thaarae 

Thaaranehaaraa 

Houmai Dhoojaa 

Parehariaa ||25||

O Nanak, the 

Emancipator 

emancipates one who 

drives out egotism and 

duality. ||25||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੇ ਹਉਮੈ ਤੇ 

ਦੂਿਾ-ਭਾਵ ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤਾਰਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਤਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨੫॥

40298 941 mnmuiK BUlY jm 
kI kwix]

Manamukh 

Bhoolai Jam Kee 

Kaan ||

The self-willed 

manmukhs are 

deluded, under the 

shadow of death.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹੀ ਰਸਤਾ) ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਿਮ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਜਵਚ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

40299 941 pr Gru johY hwxy 
hwix]

Par Ghar Johai 

Haanae Haan ||

They look into the 

homes of others, and 

lose.

ਪਰਾਇਆ ਘਰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਜਵਚ) ਘਾਟਾ 
ਹੀ ਘਾਟਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

40300 941 mnmuiK Brim  
BvY bybwix]

(bybwix) KotI 
Awdq,aujwV

Manamukh 

Bharam Bhavai 

Baebaan ||

The manmukhs are 

confused by doubt, 

wandering in the 

wilderness.

ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਜਪਆ ਹੋਇਆ 

ਮਨਮੁਖ (ਮਾਨੋ) ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ 

ਭਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈ,
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40301 941 vymwrig mUsY mMiqR 
mswix]

vy-mwrig Vaemaarag 

Moosai Manthr 

Masaan ||

Having lost their way, 

they are plundered; 

they chant their 

mantras at cremation 

grounds.

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ (ਇਉਂ) ਠੱਜਗਆ 

ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸਾਣ ਜਵਚ 

ਮੂੰਤਿ ਪੜਹਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਭੈੜੇ 

ਪਾਸੇ ਜਪਆ ਹੈ)।

40302 941 sbdu n cInY lvY 
kubwix]

(kubwix) KotI bwxI Sabadh N Cheenai 

Lavai Kubaan ||

They do not think of 

the Shabad; instead, 

they utter obscenities.

(ਮਨਮੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ), ਤੇ ਦੁਰਬਚਨ ਹੀ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

40303 941 nwnk swic rqy  
suKu jwix]26]

Naanak Saach 

Rathae Sukh Jaan 

||26||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Truth know peace. 

||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਜਮਜਲਆ) ਿਾਣ ੋਿੋ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੨੬॥

40304 941 gurmuiK swcy kw 
Bau pwvY]

Guramukh 

Saachae Kaa Bho 

Paavai ||

The Gurmukh lives in 

the Fear of God, the 

True Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ,

40305 941 gurmuiK bwxI 
AGVu GVwvY]

A-GVu Guramukh Baanee 

Agharr Gharraavai 

||

Through the Word of 

the Guru's Bani, the 

Gurmukh refines the 

unrefined.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮੋੜ-

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸੁਚੱਿਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,

40306 941 gurmuiK inrml 
hir gux gwvY]

Guramukh 

Niramal Har Gun 

Gaavai ||

The Gurmukh sings 

the immaculate, 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਜਨਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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40307 941 gurmuiK pivqRü 
prmpdu pwvY]

Guramukh 

Pavithra Param 

Padh Paavai ||

The Gurmukh attains 

the supreme, 

sanctified status.

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਪਜਵਤਿ ਤੇ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
40308 941 gurmuiK roim roim 

hir iDAwvY]

Guramukh Rom 

Rom Har 

Dhhiaavai ||

The Gurmukh 

meditates on the Lord 

with every hair of his 

body.

ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨੱੁਖ ਤਨੋਂ  ਮਨੋਂ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,

40309 941 nwnk gurmuiK 
swic smwvY]27]

Naanak Guramukh 

Saach Samaavai 

||27||

O Nanak, the Gurmukh 

merges in Truth. 

||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਬੂੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨੭॥

40310 941 gurmuiK prcY byd 
bIcwrI]

Guramukh 

Parachai Baedh 

Beechaaree ||

The Gurmukh is 

pleasing to the True 

Guru; this is 

contemplation on the 

Vedas.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਵਚ ਪੂਰਨ 

ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

(ਮਾਨੋ) ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜਗਆਤਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਦਾਂ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ)।

40311 941 gurmuiK prcY  
qrIAY qwrI]

Guramukh 

Parachai Thareeai 

Thaaree ||

Pleasing the True 

Guru, the Gurmukh is 

carried across.

ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਬਣਾਇਆਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਤਰ ਿਾਈਦਾ ਹੈ,

40312 941 gurmuiK prcY su 
sbid igAwnI]

Guramukh 

Parachai S Sabadh 

Giaanee ||

Pleasing the True 

Guru, the Gurmukh 

receives the spiritual 

wisdom of the Shabad.

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ,
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40313 941 gurmuiK prcY  
AMqr ibiD jwnI]

Guramukh 

Parachai Anthar 

Bidhh Jaanee ||

Pleasing the True 

Guru, the Gurmukh 

comes to know the 

path within.

ਤੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਅੂੰਦਰਲੇ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

40314 941 gurmuiK pweIAY 
AlK Apwru]

Guramukh 

Paaeeai Alakh 

Apaar ||

The Gurmukh attains 

the unseen and 

infinite Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ 

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇ-ਅੂੰਤ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ;

40315 941 nwnk gurmuiK 
mukiq 
duAwru]28]

Naanak Guramukh 

Mukath Dhuaar 

||28||

O Nanak, the Gurmukh 

finds the door of 

liberation. ||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
(ਹਉਮੈ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ ॥੨੮॥

40316 941 gurmuiK AkQu 
kQY bIcwir]

A-kQu: polw bolo Guramukh Akathh 

Kathhai Beechaar 

||

The Gurmukh speaks 

the unspoken wisdom.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ) 
ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ 
ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,

40317 941 gurmuiK inbhY 
sprvwir]

s-prvwir Guramukh Nibehai 

Saparavaar ||

In the midst of his 

family, the Gurmukh 

lives a spiritual life.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਗੁਰਮੁਖ ਘਰਬਾਰੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ ਜਵਚ) ਪੱੁਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40318 941 gurmuiK jpIAY  
AMqir ipAwir]

Guramukh Japeeai 

Anthar Piaar ||

The Gurmukh lovingly 

meditates deep within.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਹੀ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਪ ਸਕੀਦਾ ਹੈ,

40319 941 gurmuiK pweIAY  
sbid Acwir]

Guramukh 

Paaeeai Sabadh 

Achaar ||

The Gurmukh obtains 

the Shabad, and 

righteous conduct.

ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚਾ 
ਆਚਰਣ ਬਣ ਕੇ ਪਿਭੂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।
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40320 941 sbid Byid jwxY 
jwxweI]

Sabadh Bhaedh 

Jaanai Jaanaaee ||

He knows the mystery 

of the Shabad, and 

inspires others to 

know it.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਪਿੋ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।
40321 941 nwnk haumY 

jwil 
smweI]29]

Naanak Houmai 

Jaal Samaaee 

||29||

O Nanak, burning 

away his ego, he 

merges in the Lord. 

||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ (ਆਪਣੀ) 
ਹਉਮੈ (ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ) ਸਾੜ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ ਜਵਚ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨੯॥

40322 941 gurmuiK DrqI 
swcY swjI]

Guramukh 

Dhharathee 

Saachai Saajee ||

The True Lord 

fashioned the earth 

for the sake of the 

Gurmukhs.

ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ 

(ਪੈਦਾ ਕਰਨ) ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ 
ਬਣਾਈ ਹੈ;

40323 941 iqs mih Epiq 
Kpiq su bwjI]

bwjI: polw bolo- This Mehi Oupath 

Khapath S Baajee 

||

There, he set in 

motion the play of 

creation and 

destruction.

ਇਸ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਉਤਪੱਤੀ ਤੇ 

ਨਾਸ (ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਜਵਕਾਸ 

ਲਈ) ਇਕ ਖੇਡ ਹੈ;

40324 941 gur kY sbid rpY 
rMgu lwie]

Gur Kai Sabadh 

Rapai Rang Laae ||

One who is filled with 

the Word of the 

Guru's Shabad 

enshrines love for the 

Lord.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਿੋੜ 

ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

40325 941 swic rqau piq 
isau Gir jwie]

Saach Ratho Path 

Sio Ghar Jaae ||

Attuned to the Truth, 

he goes to his home 

with honor.

ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਜਵਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ 

(ਗੁਰਮੁਖ) ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਜਵਚ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ 

ਦੀ ਘੜਨ ਭੱਿਣ ਦੀ ਖੇਡ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।
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40326 941 swc sbd ibnu  
piq nhI pwvY]

Saach Sabadh Bin 

Path Nehee Paavai 

||

Without the True 

Word of the Shabad, 

no one receives honor.

ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਇਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ।

40327 941 nwnk ibnu nwvY  
ikau swic 
smwvY]30]

Naanak Bin Naavai 

Kio Saach 

Samaavai ||30||

O Nanak, without the 

Name, how can one 

be absorbed in Truth? 

||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਜਕਵੇਂ 
ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਨਹੀਂ ਸਮਾ 
ਸਕਦਾ) ॥੩੦॥

40328 941 gurmuiK Ast 
isDI siB buDI]

is`DI, b`uDI Guramukh Asatt 

Sidhhee Sabh 

Budhhee ||

The Gurmukh obtains 

the eight miraculous 

spiritual powers, and 

all wisdom.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠੇ 

ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਅਕਲਾਂ 
ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੈ,

40329 941 gurmuiK Bvjlu 
qrIAY sc suDI]

Guramukh 

Bhavajal Thareeai 

Sach Sudhhee ||

The Gurmukh crosses 

over the terrifying 

world-ocean, and 

obtains true 

understanding.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਰ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ 

ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

40330 941 gurmuiK sr 
Apsr ibiD 
jwxY]

Ap-sr: polw bolo Guramukh Sar 

Apasar Bidhh 

Jaanai ||

The Gurmukh knows 

the ways of truth and 

untruth.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਸਮੇ ਦਾ 
ਹਾਲਤ ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

40331 941 gurmuiK  
privriq 
nrivriq pCwxY]

pr-ivriq, nr-ivriq Guramukh 

Paravirath 

Naravirath 

Pashhaanai ||

The Gurmukh knows 

worldliness and 

renunciation.

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਕੀਹ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਹ 

ਗਿਹਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
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40332 941 gurmuiK qwry  
pwir auqwry]

Guramukh 

Thaarae Paar 

Outhaarae ||

The Gurmukh crosses 

over, and carries 

others across as well.

ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਤਾਰ ਕੇ 

ਪਾਰਲੇ ਕੂੰ ਢੇ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
40333 941 nwnk gurmuiK 

sbid 
insqwry]31]

Naanak Guramukh 

Sabadh 

Nisathaarae 

||31||

O Nanak, the Gurmukh 

is emancipated 

through the Shabad. 

||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ (ਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ) ਤਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩੧॥

40334 941 nwmy rwqy haumY 
jwie]

r`wqy Naamae Raathae 

Houmai Jaae ||

Attuned to the Naam, 

the Name of the Lord, 

egotism is dispelled.

(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਰੱਤੇ 

ਹੋਏ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

40335 941 nwim rqy sic 
rhy smwie]

Naam Rathae Sach 

Rehae Samaae ||

Attuned to the Naam, 

they remain absorbed 

in the True Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਸਮਾਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

40336 941 nwim rqy jog 
jugiq bIcwru]

Naam Rathae Jog 

Jugath Beechaar ||

Attuned to the Naam, 

they contemplate the 

Way of Yoga.

ਿ ੋਪਿਾਣੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਿੋਗ ਦੀ ਿੁਗਜਤ ਤੇ ਸਹੀ 
ਵੀਚਾਰ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

40337 941 nwim rqy pwvih 
moK duAwru]

pwv-ih Naam Rathae 

Paavehi Mokh 

Dhuaar ||

Attuned to the Naam, 

they find the door of 

liberation.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ 

ਬੂੰ ਦੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ 
ਪਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਨ,
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40338 941 nwim rqy iqRBvx 
soJI hoie]

Naam Rathae 

Thribhavan Sojhee 

Hoe ||

Attuned to the Naam, 

they understand the 

three worlds.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੱਤੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਤਿਲੋਕੀ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਪਣੀ ਜਨਿੱਕੀ 
ਜਿਹੀ ਅਪਣੱਤ ਦੇ ਥਾਂ ਸਾਰੀ 
ਜਤਿਲੋਕੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੱਬੀ 
ਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ 
ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ)।

40339 941 nwnk nwim rqy  
sdw suKu 
hoie]32]

Naanak Naam 

Rathae Sadhaa 

Sukh Hoe ||32||

O Nanak, attuned to 

the Naam, eternal 

peace is found. ||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩੨॥

40340 941 nwim rqy isD 
gosit hoie]

is`D Naam Rathae 

Sidhh Gosatt Hoe 

||

Attuned to the Naam, 

they attain Sidh Gosht 

- conversation with 

the Siddhas.

(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੱਜਤਆਂ 

ਹੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

40341 941 nwim rqy sdw 
qpu hoie]

Naam Rathae 

Sadhaa Thap Hoe 

||

Attuned to the Naam, 

they practice intense 

meditation forever.

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹਣਾ 
ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪੁੂੰ ਨ-ਕਰਮ ਹੈ।

40342 941 nwim rqy scu 
krxI swru]

Naam Rathae Sach 

Karanee Saar ||

Attuned to the Naam, 

they live the true and 

excellent lifestyle.

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤੇ 

ਉੱਤਮ ਕਰਣੀ ਹੈ।

40343 941 nwim rqy gux 
igAwn bIcwru]

Naam Rathae Gun 

Giaan Beechaar ||

Attuned to the Naam, 

they contemplate the 

Lord's virtues and 

spiritual wisdom.

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਜਰਹਾਂ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ।

40344 941 ibnu nwvY bolY sBu 
vykwru]

Bin Naavai Bolai 

Sabh Vaekaar ||

Without the Name, all 

that is spoken is 

useless.

(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਿ ੋਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਵਅਰਥ ਹੈ।
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40345 941 nwnk nwim rqy  
iqn kau 
jYkwru]33]

Naanak Naam 

Rathae Thin Ko 

Jaikaar ||33||

O Nanak, attuned to 

the Naam, their 

victory is celebrated. 

||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਸਾਡੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ॥੩੩॥

40346 941 pUry gur qy nwmu 
pwieAw jwie]

Poorae Gur Thae 

Naam Paaeiaa 

Jaae ||

Through the Perfect 

Guru, one obtains the 

Naam, the Name of 

the Lord.

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ;

40347 941 jog jugiq sic 
rhY smwie]

Jog Jugath Sach 

Rehai Samaae ||

The Way of Yoga is to 

remain absorbed in 

Truth.

ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹਣਾ-
ਇਹੀ ਹੈ (ਅਸਲ) ਿੋਗ ਦੀ 
ਿੁਗਤੀ।

40348 941 bwrh mih jogI 
Brmwey sMinAwsI 
iCA cwir]

Baareh Mehi 

Jogee 

Bharamaaeae 

Sanniaasee Shhia 

Chaar ||

The Yogis wander in 

the twelve schools of 

Yoga; the Sannyaasis 

in six and four.

(ਪਰ) ਿੋਗੀ ਲੋਕ (ਆਪਣੇ) 
ਬਾਰਾਂ ਜਫ਼ਰਜਕਆਂ (ਦੀ ਵੂੰ ਡ) 

ਜਵਚ (ਇਸ ਅਸਲ ਜਨਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ) 
ਭੁੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ 
ਲੋਕ (ਆਪਣੇ) ਦਸ ਜਫ਼ਰਜਕਆਂ 

(ਦੇ ਵਖੋ ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ) ਜਵਚ।

40349 941 gur kY sbid jo 
mir jIvY so pwey 
moK duAwru]

Gur Kai Sabadh Jo 

Mar Jeevai So 

Paaeae Mokh 

Dhuaar ||

One who remains 

dead while yet alive, 

through the Word of 

the Guru's Shabad, 

finds the door of 

liberation.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਮਰ 

ਕੇ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਹਉਮੈ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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40350 942 ibnu sbdY siB 
dUjY lwgy dyKhu 
irdY bIcwir]

Bin Sabadhai Sabh 

Dhoojai Laagae 

Dhaekhahu Ridhai 

Beechaar ||

Without the Shabad, 

all are attached to 

duality. Contemplate 

this in your heart, and 

see.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ 

ਲਵ ੋ(ਭਾਵ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ 
ਤਿਰਬਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 
ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ (ਜਵਚ ਿੁੜਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) 

ਹੋਰ (ਰੁਝੇਵੇਂ) ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
40351 942 nwnk vfy sy 

vfBwgI ijnI 
scu riKAw aur 
Dwir]34]

Naanak Vaddae 

Sae 

Vaddabhaagee 

Jinee Sach Rakhiaa 

Our Dhhaar ||34||

O Nanak, blessed and 

very fortunate are 

those who keep the 

True Lord enshrined in 

their hearts. ||34||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ 

ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ 

॥੩੪॥

40352 942 gurmuiK rqnu lhY  
ilv lwie]

Guramukh Rathan 

Lehai Liv Laae ||

The Gurmukh obtains 

the jewel, lovingly 

focused on the Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਪਿਭੂ ਜਵਚ) 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ-ਰੂਪ 

ਰਤਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

40353 942 gurmuiK prKY 
rqnu suBwie]

Guramukh 

Parakhai Rathan 

Subhaae ||

The Gurmukh 

intuitively recognizes 

the value of this jewel.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ) ਆਪਣੀ 
ਲਗਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਦੀ ਕਦਰ ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

40354 942 gurmuiK swcI 
kwr kmwie]

Guramukh 

Saachee Kaar 

Kamaae ||

The Gurmukh 

practices Truth in 

action.

(ਬੱਸ! ਇਹੀ) ਸੱਚੀ ਕਾਰ 

ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ,

40355 942 gurmuiK swcy mnu 
pqIAwie]

pqI-Awie Guramukh 

Saachae Man 

Patheeaae ||

The mind of the 

Gurmukh is pleased 

with the True Lord.

ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਗਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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40356 942 gurmuiK AlKu 
lKwey iqsu BwvY]

A-lKu: polw bolo Guramukh Alakh 

Lakhaaeae This 

Bhaavai ||

The Gurmukh sees the 

unseen, when it 

pleases the Lord.

(ਿਦੋਂ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਅਲੱਖ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) 
ਸੂਝ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

40357 942 nwnk gurmuiK  
cot n KwvY]35]

Naanak Guramukh 

Chott N Khaavai 

||35||

O Nanak, the Gurmukh 

does not have to 

endure punishment. 

||35||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ 
॥੩੫॥

40358 942 gurmuiK nwmu dwnu 
iesnwnu]

Guramukh Naam 

Dhaan Eisanaan ||

The Gurmukh is 

blessed with the 

Name, charity and 

purification.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਵਾਨ ਹੈ।
40359 942 gurmuiK lwgY 

shij iDAwnu]

Guramukh Laagai 

Sehaj Dhhiaan ||

The Gurmukh centers 

his meditation on the 

celestial Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਹੀ 
ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੁੜਦੀ ਹੈ।
40360 942 gurmuiK pwvY 

drgh mwnu]

Guramukh Paavai 

Dharageh Maan ||

The Gurmukh obtains 

honor in the Court of 

the Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
40361 942 gurmuiK Bau 

BMjnu prDwnu]

Guramukh Bho 

Bhanjan 

Paradhhaan ||

The Gurmukh obtains 

the Supreme Lord, the 

Destroyer of fear.

ਉਹ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਡਰ-ਸਜਹਮ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ।
40362 942 gurmuiK krxI 

kwr krwey]

Guramukh 

Karanee Kaar 

Karaaeae ||

The Gurmukh does 

good deeds, an 

inspires others to do 

so.

ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ (ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਭੀ ਇਹੀ, ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ) ਕਰਨ-ਿੋਗ 

ਕੂੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ,
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40363 942 nwnk gurmuiK  
myil imlwey]36]

Naanak Guramukh 

Mael Milaaeae 

||36||

O Nanak, the Gurmukh 

unites in the Lord's 

Union. ||36||

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਮੇਲ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩੬॥

40364 942 gurmuiK swsqR 
isimRiq byd]

ism-i Riq Guramukh 

Saasathr Simrith 

Baedh ||

The Gurmukh 

understands the 

Simritees, the 

Shaastras and the 

Vedas.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ 
ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ 
ਜਗਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ, 

(ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਜਖ ਲਈ ਵੇਦਾਂ 
ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਤੇ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਦਾ 
ਜਗਆਨ ਹੈ)।

40365 942 gurmuiK pwvY Gt 
Git Byd]

Guramukh Paavai 

Ghatt Ghatt 

Bhaedh ||

The Gurmukh knows 

the secrets of each 

and every heart.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ 

ਉਹ ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦਾ (ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕਤਾ ਦਾ) ਭੇਤ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

40366 942 gurmuiK vYr 
ivroD gvwvY]

Guramukh Vair 

Virodhh Gavaavai 

||

The Gurmukh 

eliminates hate and 

envy.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰਮੁਜਖ 

(ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ) ਵੈਰ-ਜਵਰੋਧ 

ਰੱਖਣਾ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

40367 942 gurmuiK sglI 
gxq imtwvY]

Guramukh Sagalee 

Ganath Mittaavai 

||

The Gurmukh erases 

all accounting.

ਇਸ ਵੈਰ-ਜਵਰੋਧ ਦਾ) ਸਾਰਾ 
ਲੇਖਾ ਹੀ ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਜਕ ਜਕਸੇ 

ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ 
ਕੀਤੀ)।
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40368 942 gurmuiK rwm nwm 
rMig rwqw]

Guramukh Raam 

Naam Rang 

Raathaa ||

The Gurmukh is 

imbued with love for 

the Lord's Name.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਰੱਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
40369 942 nwnk gurmuiK 

Ksmu 
pCwqw]37]

Naanak Guramukh 

Khasam 

Pashhaathaa 

||37||

O Nanak, the Gurmukh 

realizes his Lord and 

Master. ||37||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਖਸਮ (-ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ ॥੩੭॥

40370 942 ibnu gur BrmY 
AwvY jwie]

Bin Gur Bharamai 

Aavai Jaae ||

Without the Guru, one 

wanders, coming and 

going in reincarnation.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ) 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ) ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

40371 942 ibnu gur Gwl n 
pveI Qwie]

Bin Gur Ghaal N 

Pavee Thhaae ||

Without the Guru, 

one's work is useless.

ਗੁਰ-ਸਰਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਮੇਹਨਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 
(ਜਕਉਂਜਕ "ਹਉ" ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ)।

40372 942 ibnu gur mnUAw 
Aiq folwie]

Bin Gur Manooaa 

Ath Ddolaae ||

Without the Guru, the 

mind is totally 

unsteady.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਚੂੰਚਲ 

ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਂਹਜਸਆਂ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

40373 942 ibnu gur iqRpiq 
nhI ibKu Kwie]

Bin Gur Thripath 

Nehee Bikh Khaae 

||

Without the Guru, one 

is unsatisfied, and eats 

poison.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਜ਼ਜਹਰ 

ਖਾ ਖਾ ਕੇ (ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥ ਮਾਣ ਮਾਣ ਕੇ) 

ਰੱਿੀਦਾ ਨਹੀਂ।

40374 942 ibnu gur  
ibsIAru fsY  
mir vwt]

f`sY Bin Gur Biseear 

Ddasai Mar Vaatt 

||

Without the Guru, one 

is stung by the 

poisonous snake of 

Maya, and dies.

ਗੁਰੂ (ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਿਗਤ ਦਾ ਮੋਹ-ਰੂਪ) 

ਸੱਪ ਡੂੰਗ ਮਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ) ਅੱਧ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ) 

ਮਰੀਦਾ ਹੈ।
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40375 942 nwnk gur ibnu  
Gwty Gwt]38]

Naanak Gur Bin 

Ghaattae Ghaatt 

||38||

O Nanak without the 

Guru, all is lost. ||38||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ (ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) 

ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩੮॥
40376 942 ijsu guru imlY  

iqsu pwir auqwrY]

Jis Gur Milai This 

Paar Outhaarai ||

One who meets the 

Guru is carried across.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਉਹ "ਦੁਤਰ 

ਸਾਗਰ" ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ,

40377 942 Avgx mytY guix 
insqwrY]

Avagan Maettai 

Gun Nisathaarai ||

His sins are erased, 

and he is emancipated 

through virtue.

ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅਉਗਣ ਜਮਟਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

40378 942 mukiq mhw suK  
gur sbdu 
bIcwir]

Mukath Mehaa 

Sukh Gur Sabadh 

Beechaar ||

The supreme peace of 

liberation is attained, 

contemplating the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚਾਰ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

40379 942 gurmuiK kdy n 
AwvY hwir]

Guramukh Kadhae 

N Aavai Haar ||

The Gurmukh is never 

defeated.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ (ਹੈ 

ਉਹ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਦੇ) 

ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
40380 942 qnu htVI iehu 

mnu vxjwrw]

Than Hattarree 

Eihu Man 

Vanajaaraa ||

In the store of the 

body, this mind is the 

merchant;

ਗੁਰਮੁਖ (ਆਪਣੇ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਵਪਾਰੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,

40381 942 nwnk shjy scu 
vwpwrw]39]

Naanak Sehajae 

Sach Vaapaaraa 

||39||

O Nanak, it deals 

intuitively in Truth. 

||39||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਵਣਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩੯॥
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40382 942 gurmuiK bWiDE 
syqu ibDwqY]

Guramukh 

Baandhhiou Saeth 

Bidhhaathai ||

The Gurmukh is the 

bridge, built by the 

Architect of Destiny.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੇ) ਗੁਰਮੁਜਖ-ਰੂਪ ਪੁਲ ਬੂੰਨਹ  
ਜਦੱਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ ਿੀ ਨੇ 

ਸੀਤਾ ਨੂੂੰ  ਜਲਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੇ ਪੁਲ ਬੱਧਾ ਸੀ)।
40383 942 lMkw lUtI dYq 

sMqwpY ]

Lankaa Loottee 

Dhaith Santhaapai 

||

The demons of 

passion which 

plundered Sri Lanka - 

the body - have been 

conquered.

(ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ ਿੀ ਨੇ) ਲੂੰ ਕਾ ਲੁੱ ਟੀ 
ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰੇ, (ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਪਏ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ 
ਜਲਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂੰਿ ਦੂਤ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹੋ ਗਏ)।

40384 942 rwmcMid mwirE 
Aih rwvxu]

AihhMkwrI, s`p Raamachandh 

Maariou Ahi 

Raavan ||

Ram Chand - the mind 

- has slaughtered 

Raawan - pride;

ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ (ਿੀ) ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੂੰ  
ਮਾਜਰਆ ਜਤਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਮਨ-

ਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ;

40385 942 Bydu bBIKx 
gurmuiK 
prcwiexu]

Bhaedh 

Babheekhan 

Guramukh 

Parachaaein ||

The Gurmukh 

understands the 

secret revealed by 

Babheekhan.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ (ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਨ ਜਵਚ ਇਉਂ ਕੂੰਮ 

ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ) ਬਭੀਖਣ ਦਾ 
ਭੇਤ ਦੱਸਣਾ (ਰਾਵਣ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ 

ਲਈ ਕੂੰਮ ਆਇਆ)।

40386 942 gurmuiK swieir 
pwhx qwry]

Guramukh Saaeir 

Paahan Thaarae ||

The Gurmukh carries 

even stones across the 

ocean.

(ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ ਿੀ ਨੇ ਪੁਲ ਬੂੰਨਹ ਣ 

ਵੇਲੇ ਪੱਥਰ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੇ ਤਾਰੇ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਸੂੰਸਾਰ-) ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ (ਪੱਥਰ-ਜਦਲਾਂ ਨੂੂੰ ) ਤਾਰ 

ਜਦੱਤਾ,
40387 942 gurmuiK koit 

qyqIs 
auDwry]40]

Guramukh Kott 

Thaethees 

Oudhhaarae 

||40||

The Gurmukh saves 

millions of people. 

||40||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ 

(ਭਾਵ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ) ਤਰ ਗਏ 

ਹਨ ॥੪੦॥
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40388 942 gurmuiK cUkY 
Awvx jwxu]

Guramukh 

Chookai Aavan 

Jaan ||

The comings and 

goings in reincarnation 

are ended for the 

Gurmukh.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

40389 942 gurmuiK drgh 
pwvY mwxu]

Guramukh 

Dharageh Paavai 

Maan ||

The Gurmukh is 

honored in the Court 

of the Lord.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

40390 942 gurmuiK Koty Kry 
pCwxu]

Guramukh 

Khottae Kharae 

Pashhaan ||

The Gurmukh 

distinguishes the true 

from the false.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਖੋਟੇ ਤੇ 

ਖਰੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40391 942 gurmuiK lwgY 
shij iDAwnu]

Guramukh Laagai 

Sehaj Dhhiaan ||

The Gurmukh focuses 

his meditation on the 

celestial Lord.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੋਟੇ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ 

ਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ) ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

40392 942 gurmuiK drgh 
isPiq smwie]

Guramukh 

Dharageh Sifath 

Samaae ||

In the Court of the 

Lord, the Gurmukh is 

absorbed in His 

Praises.

ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
40393 942 nwnk gurmuiK  

bMDu n pwie]41]

Naanak Guramukh 

Bandhh N Paae 

||41||

O Nanak, the Gurmukh 

is not bound by bonds. 

||41||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਗੁਰਮੁਖ (ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦੇ ਰਾਹ 

ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਕੋਈ ਰੋਕ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ॥੪੧॥

40394 942 gurmuiK nwmu 
inrMjn pwey]

Guramukh Naam 

Niranjan Paaeae ||

The Gurmukh obtains 

the Name of the 

Immaculate Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੂੰਿਨ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,

40395 942 gurmuiK haumY 
sbid jlwey]

Guramukh 

Houmai Sabadh 

Jalaaeae ||

Through the Shabad, 

the Gurmukh burns 

away his ego.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ (ਆਪਣੀ) ਹਉਮੈ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾੜ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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40396 942 gurmuiK swcy ky 
gux gwey]

Guramukh 

Saachae Kae Gun 

Gaaeae ||

The Gurmukh sings 

the Glorious Praises of 

the True Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ,

40397 942 gurmuiK swcY rhY 
smwey]

Guramukh Saachai 

Rehai Samaaeae ||

The Gurmukh remains 

absorbed in the True 

Lord.

ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

40398 942 gurmuiK swic 
nwim piq aUqm 
hoie]

Guramukh Saach 

Naam Path 

Ootham Hoe ||

Through the True 

Name, the Gurmukh is 

honored and exalted.

ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ 

ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

40399 942 nwnk gurmuiK 
sgl Bvx kI 
soJI hoie]42]

Naanak Guramukh 

Sagal Bhavan Kee 

Sojhee Hoe ||42||

O Nanak, the Gurmukh 

understands all the 

worlds. ||42||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ) ॥੪੨॥
40400 942 kvx mUlu kvx 

miq vylw]
vylw: polw bolo Kavan Mool Kavan 

Math Vaelaa ||

"What is the root, the 

source of all? What 

teachings hold for 

these times?

40401 942 qyrw kvxu gurU  
ijs kw qU cylw]

Thaeraa Kavan 

Guroo Jis Kaa 

Thoo Chaelaa ||

Who is your guru? 

Whose disciple are 

you?

40402 942 kvx kQw ly  
rhhu inrwly]

rh-hu Kavan Kathhaa Lae 

Rehahu Niraalae ||

What is that speech, 

by which you remain 

unattached?
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40403 942 bolY nwnku suxhu 
qum bwly]

Bolai Naanak 

Sunahu Thum 

Baalae ||

Listen to what we say, 

O Nanak, you little boy.

40404 942 eysu kQw kw dyie 
bIcwru]

Eaes Kathhaa Kaa 

Dhaee Beechaar ||

Give us your opinion 

on what we have said.

40405 942 Bvjlu sbid 
lMGwvxhwru]43]

Bhavajal Sabadh 

Langhaavanehaar 

||43||

How can the Shabad 

carry us across the 

terrifying world-

ocean?""||43||

40406 943 pvn ArMBu  
siqgur miq 
vylw]

Pavan Aranbh 

Sathigur Math 

Vaelaa ||

From the air came the 

beginning. This is the 

age of the True Guru's 

Teachings.

40407 943 sbdu gurU suriq 
Duin cylw]

Sabadh Guroo 

Surath Dhhun 

Chaelaa ||

The Shabad is the 

Guru, upon whom I 

lovingly focus my 

consciousness; I am 

the chaylaa, the 

disciple.

40408 943 AkQ kQw ly  
rhau inrwlw]

A-kQ: polw bolo Akathh Kathhaa 

Lae Reho Niraalaa 

||

Speaking the 

Unspoken Speech, I 

remain unattached.

40409 943 nwnk juig juig  
gur gopwlw]

Naanak Jug Jug 

Gur Gopaalaa ||

O Nanak, throughout 

the ages, the Lord of 

the World is my Guru.

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਗੁਰ-

ਗੋਪਾਲ ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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40410 943 eyku sbdu ijqu 
kQw vIcwrI]

Eaek Sabadh Jith 

Kathhaa 

Veechaaree ||

I contemplate the 

sermon of the Shabad, 

the Word of the One 

God.

ਕੇਵਲ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਵਚਾਰੇ 

ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,

40411 943 gurmuiK haumY 
Agin 
invwrI]44]

Guramukh 

Houmai Agan 

Nivaaree ||44||

The Gurmukh puts out 

the fire of egotism. 

||44||

(ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ) 
ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਉਮੈ (ਖ਼ੁਦ-

ਗਰਜ਼ੀ ਦੀ) ਅੱਗ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੪੪॥

40412 943 mYx ky dMq ikau 
KweIAY swru]

Main Kae Dhanth 

Kio Khaaeeai Saar 

||

"With teeth of wax, 

how can one chew 

iron?

(ਿੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਨ) ਜਕਸ 

ਤਰਹਾਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) 

ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ ਘਰ ਚੂੰਦਿਮਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ (ਭਾਵ, ਜਕਸ 

ਤਰਹਾਂ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ ਠੂੰ ਡ-

ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ)?

40413 943 ijqu grbu jwie  
su kvxu Awhwru]

Jith Garab Jaae S 

Kavan Aahaar ||

What is that food, 

which takes away 

pride?

40414 943 ihvY kw Gru 
mMdru Agin 
iprwhnu]

(ihvY) br&[ kwdw[ 
(iprwhnu) colw

Hivai Kaa Ghar 

Mandhar Agan 

Piraahan ||

How can one live in 

the palace, the home 

of snow, wearing 

robes of fire?

40415 943 kvn guPw ijqu 
rhY Avwhnu]

Kavan Gufaa Jith 

Rehai Avaahan ||

Where is that cave, 

within which one may 

remain unshaken?
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40416 943 ieq auq iks 
kau jwix smwvY]

Eith Outh Kis Ko 

Jaan Samaavai ||

Who should we know 

to be pervading here 

and there?

40417 943 kvn iDAwnu mnu 
mnih smwvY]45]

Kavan Dhhiaan 

Man Manehi 

Samaavai ||45||

What is that 

meditation, which 

leads the mind to be 

absorbed in 

itself?""||45||

40418 943 hau hau mY mY  
ivchu KovY]

Ho Ho Mai Mai 

Vichahu Khovai ||

Eradicating egotism 

and individualism from 

within,

40419 943 dUjw mytY eyko hovY] Dhoojaa Maettai 

Eaeko Hovai ||

And erasing duality, 

the mortal becomes 

one with God.

40420 943 jgu krVw mnmuKu 
gwvwru]

Jag Kararraa 

Manamukh 

Gaavaar ||

The world is difficult 

for the foolish, self-

willed manmukh;

40421 943 sbdu kmweIAY  
KweIAY swru]

Sabadh Kamaaeeai 

Khaaeeai Saar ||

Practicing the Shabad, 

one chews iron.

40422 943 AMqir bwhir  
eyko jwxY]

Anthar Baahar 

Eaeko Jaanai ||

Know the One Lord, 

inside and out.

40423 943 nwnk Agin mrY  
siqgur kY 
BwxY]46]

Naanak Agan 

Marai Sathigur Kai 

Bhaanai ||46||

O Nanak, the fire is 

quenched, through 

the Pleasure of the 

True Guru's Will. 

||46||
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40424 943 sc BY rwqw grbu 
invwrY]

Sach Bhai Raathaa 

Garab Nivaarai ||

Imbued with the True 

Fear of God, pride is 

taken away;

40425 943 eyko jwqw sbdu 
vIcwrY]

Eaeko Jaathaa 

Sabadh 

Veechaarai ||

Realize that He is One, 

and contemplate the 

Shabad.

40426 943 sbdu vsY scu 
AMqir hIAw]

Sabadh Vasai Sach 

Anthar Heeaa ||

With the True Shabad 

abiding deep within 

the heart,

40427 943 qnu mnu sIqlu  
rMig rMgIAw]

Than Man Seethal 

Rang Rangeeaa ||

The body and mind 

are cooled and 

soothed, and colored 

with the Lord's Love.

40428 943 kwmu kRoDu ibKu 
Agin invwry]

Kaam Krodhh Bikh 

Agan Nivaarae ||

The fire of sexual 

desire, anger and 

corruption is 

quenched.

40429 943 nwnk ndrI 
ndir 
ipAwry]47]

Naanak Nadharee 

Nadhar Piaarae 

||47||

O Nanak, the Beloved 

bestows His Glance of 

Grace. ||47||

40430 943 kvn muiK cMdu 
ihvY Gru CwieAw]

Kavan Mukh 

Chandh Hivai Ghar 

Shhaaeiaa ||

"The moon of the 

mind is cool and dark; 

how is it enlightened?
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40431 943 kvn muiK sUrju 
qpY qpwieAw]

Kavan Mukh 

Sooraj Thapai 

Thapaaeiaa ||

How does the sun 

blaze so brilliantly?

ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ (ਮਨ ਜਵਚ) 

ਜਗਆਨ ਦਾ ਸੂਰਿ ਤਪਾਇਆ 

ਤਪਦਾ ਰਹੇ (ਭਾਵ, ਜਕਵੇਂ 
ਜਗਆਨ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਸਦਾ 
ਬਜਣਆ ਰਹੇ)?

40432 943 kvn muiK kwlu 
johq inq rhY]

Kavan Mukh Kaal 

Johath Nith Rehai 

||

How can the constant 

watchful gaze of 

Death be turned away?

ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਾਲ ਜਨਤ ਤੱਕਣੋਂ 
ਰਜਹ ਿਾਏ (ਭਾਵ, ਜਕਵੇਂ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਜਹਮ ਮੱੁਕ 

ਿਾਏ)?

40433 943 kvn buiD  
gurmuiK piq rhY]

Kavan Budhh 

Guramukh Path 

Rehai ||

By what 

understanding is the 

honor of the Gurmukh 

preserved?

ਉਹ ਕੇਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ?

40434 943 kvnu joDu jo kwlu 
sMGwrY]

Kavan Jodhh Jo 

Kaal Sanghaarai ||

Who is the warrior, 

who conquers Death?

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਿੋ ਮੌਤ 

ਨੂੂੰ  (ਮੌਤ ਦੇ ਭਉ ਨੂੂੰ ) ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ?

40435 943 bolY bwxI nwnku 
bIcwrY]48]

Bolai Baanee 

Naanak 

Beechaarai ||48||

Give us your 

thoughtful reply, O 

Nanak.""||48||

ਨਾਨਕ ਕਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 'ਗੋਸਜਟ' ਦੇ 

ਜਸਲਜਸਲੇ ਜਵਚ (ਿੋਗੀਆਂ ਨੇ 

ਪੱੁਜਛਆ-) ਜਕ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਦੀ 
ਗੱਲ ਦੱਸੋ ॥੪੮॥

40436 943 sbdu BwKq sis 
joiq Apwrw]

Sabadh Bhaakhath 

Sas Joth Apaaraa 

||

Giving voice to the 

Shabad, the moon of 

the mind is 

illuminated with 

infinity.

(ਉੱਤਰ:) (ਿਦੋਂ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾਰਜਦਆਂ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਚੂੰਦਿਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਿੋਜਤ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ),
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40437 943 sis Gir sUru 
vsY imtY 
AMiDAwrw]

Sas Ghar Soor 

Vasai Mittai 

Andhhiaaraa ||

When the sun dwells 

in the house of the 

moon, the darkness is 

dispelled.

ਚੂੰਦਿਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਸੂਰਿ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸ਼ਾਂਤ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਗਆਨ ਦਾ ਸੂਰਿ ਚੜਹ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਅਜਗਆਨਤਾ 
ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40438 943 suKu duKu sm kir  
nwmu ADwrw]

Sukh Dhukh Sam 

Kar Naam 

Adhhaaraa ||

Pleasure and pain are 

just the same, when 

one takes the Support 

of the Naam, the 

Name of the Lord.

(ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਗੁਰਮੁਜਖ) ਸੁਖ ਅਤੇ 

ਦੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਿਾਣ ਕੇ 

'ਨਾਮ' ਨੂੂੰ  (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) 
ਆਸਰਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਦੋਂ 
ਨਾਹ ਸੁਖ ਜਵਚ ਤੇ ਨਾਹ ਦੱੁਖ 

ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਵੇ)
40439 943 Awpy pwir 

auqwrxhwrw]
auqwrx-hwrw Aapae Paar 

Outhaaranehaaraa 

||

He Himself saves, and 

carries us across.

(ਤਦੋਂ) ਤਾਰਨਹਾਰ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ("ਦੁਤਰ ਸਾਗਰ" ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

40440 943 gur prcY mnu 
swic smwie]

Gur Parachai Man 

Saach Samaae ||

With faith in the Guru, 

the mind merges in 

Truth,

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਬਣਾਇਆਂ (ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

40441 943 pRxviq nwnku  
kwlu n 
Kwie]49]

Pranavath Naanak 

Kaal N Khaae 

||49||

And then, prays 

Nanak, one is not 

consumed by Death. 

||49||

ਤੇ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ ॥੪੯॥

40442 943 nwm qqu sB hI 
isir jwpY]

Naam Thath Sabh 

Hee Sir Jaapai ||

The essence of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is known to 

be the most exalted 

and excellent of all.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਹੀ ਕਰਨੀ) 
ਸਾਰੇ ਿਾਪਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ 
(ਿਾਪ) ਹੈ।
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40443 943 ibnu nwvY duKu 
kwlu sMqwpY]

Bin Naavai Dhukh 

Kaal Santhaapai ||

Without the Name, 

one is afflicted by pain 

and death.

ਿਦ ਤਕ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਮ (-

ਤੱਤ) ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, (ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਕਈ ਜਕਸਮ ਦਾ) ਦੱੁਖ 

ਸਤਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੁਖੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

40444 943 qqo qqu imlY mnu 
mwnY]

Thatho Thath 

Milai Man Maanai 

||

When one's essence 

merges into the 

essence, the mind is 

satisfied and fulfilled.

(ਿਦੋਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਨਰੋਲ 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ (ਭਾਵ, 

ਇਹ ਸਰਧਾ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ) ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਉਸ ਸੱਚਾਈ 

ਜਵਚ) ਪਤੀਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

40445 943 dUjw jwie iekqu 
Gir AwnY]

Dhoojaa Jaae 

Eikath Ghar Aanai 

||

Duality is gone, and 

one enters into the 

home of the One Lord.

ਮੇਰ-ਤੇਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਆ ਜਟਕਦਾ ਹੈ।

40446 943 bolY pvnw ggnu 
grjY]

Bolai Pavanaa 

Gagan Garajai ||

The breath blows 

across the sky of the 

Tenth Gate and 

vibrates.

ਰੱਬੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਲਜਹਰ ਚੱਲ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

40447 943 nwnk inhclu 
imlxu shjY 
]50]

Naanak Nihachal 

Milan Sehajai 

||50||

O Nanak, the mortal 

then intuitively meets 

the eternal, 

unchanging Lord. 

||50||

(ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਸਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ 

(ਿੀਵ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਜਮਲਾਪ 

(ਸਦਾ ਲਈ) ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੫੦॥
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40448 943 AMqir suMnM bwhir 
suMnM iqRBvx suMn 
msuMnM]

(suMn msuMnM) A&ur bRhm Anthar Sunnan 

Baahar Sunnan 

Thribhavan Sunn 

Masunnan ||

The absolute Lord is 

deep within; the 

absolute Lord is 

outside us as well. The 

absolute Lord totally 

fills the three worlds.

(ਿਦੋਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਨਰੋਲ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ 

(ਭਾਵ, ਗੁਪਤ ਤੇ ਪਰਗਟ, 

ਜਦੱਸਦੇ ਤੇ ਅਣਜਦੱਸਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ) ਸਾਰੀ 
ਜਤਿਲੋਕੀ ਜਵਚ ਉਹੀ ਪਿਭੂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਿੁਰਨੇ ਨਹੀਂ 
ਉਠਦੇ (ਜਕਉਂਜਕ ਮਾਇਆ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ 

ਹੈ)।

40449 943 cauQy suMnY jo nru 
jwxY qw kau pwpu 
n puMnM]

Chouthhae Sunnai 

Jo Nar Jaanai Thaa 

Ko Paap N Punnan 

||

One who knows the 

Lord in the fourth 

state, is not subject to 

virtue or vice.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਅਸਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ) 

ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
(ਚਉਥੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਪਾਪ ਤੇ 

ਪੁੂੰ ਨ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, 

ਕੋਈ ਪਾਪ ਜਕਸੇ ਕੁਕਰਮ ਵਲ 

ਨਹੀਂ ਪਿੇਰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੁੂੰ ਨ-

ਕਰਮ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਕਸੇ 

ਸਵਰਗ ਆਜਦਕ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 
ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ)।
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40450 943 Gt Git suMn kw 
jwxY Byau]

Ghatt Ghatt Sunn 

Kaa Jaanai Bhaeo 

||

One who knows the 

mystery of God the 

Absolute, who 

pervades each and 

every heart,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਜਨਰਗੁਣ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਭੇਤ ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਜਦਿੜਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਭੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਰ ਭੀ 
ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭੀ 
ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ)

40451 943 Awid purKu  
inrMjn dyau]

Aadh Purakh 

Niranjan Dhaeo ||

Knows the Primal 

Being, the Immaculate 

Divine Lord.

ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਜਨਰੂੰਿਨ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40452 943 jo jnu nwm 
inrMjn rwqw]

Jo Jan Naam 

Niranjan Raathaa 

||

That humble being 

who is imbued with 

the Immaculate Naam,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਜਹਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਮਤਵਾਲਾ ਹੈ,

40453 943 nwnk soeI purKu 
ibDwqw]51]

Naanak Soee 

Purakh 

Bidhhaathaa 

||51||

O Nanak, is himself 

the Primal Lord, the 

Architect of Destiny. 

||51||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਜਸਰਿਨਹਾਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫੧॥

40454 943 suMno suMnu khY sBu 
koeI]

Sunno Sunn Kehai 

Sabh Koee ||

"Everyone speaks of 

the Absolute Lord, the 

unmanifest void.
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40455 943 Anhq suMnu khw 
qy hoeI]

Anehath Sunn 

Kehaa Thae Hoee 

||

How can one find this 

absolute void?

(ਪਰ ਅਮਲੀ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਸਦਾ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਅਿੁਰ ਅਵਸਥਾ 
ਜਕਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ 

ਿੀਜਵਆਂ ਹੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ 
ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ)।

40456 943 Anhq suMin rqy  
sy kYsy]

Anehath Sunn 

Rathae Sae Kaisae 

||

Who are they, who are 

attuned to this 

absolute void?""

(ਕਹਣ-ਮਾਤਿ ਿ ੇਕੋਈ ਪੱੁਛੇ ਜਕ) 

ਅਿੁਰ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਹੋਏ 

ਬੂੰ ਦੇ ਜਕਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

40457 943 ijs qy aupjy  
iqs hI jYsy]

Jis Thae Oupajae 

This Hee Jaisae ||

They are like the Lord, 

from whom they 

originated.

(ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਹਨ।
40458 943 Eie jnim n 

mrih n Awvih 
jwih]

Oue Janam N 

Marehi N Aavehi 

Jaahi ||

They are not born, 

they do not die; they 

do not come and go.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮੁੜ ਮੁੜ) ਨਾਹ 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ ਨਾਹ ਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾ-ਗਵਨ ਦਾ 
ਚੱਕਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

40459 943 nwnk gurmuiK 
mnu 
smJwih]52]

Naanak Guramukh 

Man Samajhaahi 

||52||

O Nanak, the 

Gurmukhs instruct 

their minds. ||52||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸੁਮੱਤੇ ਲਾਂਦੇ ਹਨ ॥੫੨॥
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40460 943 nau sr suBr  
dsvY pUry]

su`Br No Sar Subhar 

Dhasavai Poorae 

||

By practicing control 

over the nine gates, 

one attains perfect 

control over the Tenth 

Gate.

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਿਦੋਂ 
ਨੌ ਗੋਲਕਾਂ ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰੀਿ ਕੇ 

(ਭਾਵ, ਬਾਹਰ ਵਲ ਦੇ ਵਜਹਣ 

ਬੂੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਵਲ ਦੀ ਦੌੜ ਜਮਟਾ ਕੇ) ਦਸਵੇਂ 
ਸਰ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ 

ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ) ਿਾ ਪੈਂਦੀਆਂ 

ਹਨ,

40461 943 qh Anhq suMn  
vjwvih qUry]

Theh Anehath 

Sunn Vajaavehi 

Thoorae ||

There, the unstruck 

sound current of the 

absolute Lord vibrates 

and resounds.

ਤਦੋਂ (ਗੁਰਮੁਖ) ਇੱਕ-ਰਸ 

ਅਿੁਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਿੇ 
ਵਿਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਅਿੁਰ 

ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਤਨੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਹੋਰ ਿੁਰਨਾ ਉਥੇ ਆ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।

40462 943 swcY rwcy dyiK 
hjUry]

Saachai Raachae 

Dhaekh Hajoorae 

||

Behold the True Lord 

ever-present, and 

merge with Him.

(ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅੱਪੜੇ 

ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
40463 943 Git Git swcu  

rihAw BrpUry]

Ghatt Ghatt Saach 

Rehiaa 

Bharapoorae ||

The True Lord is 

pervading and 

permeating each and 

every heart.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ 
ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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40464 944 gupqI bwxI  
prgtu hoie]

Gupathee Baanee 

Paragatt Hoe ||

The hidden Bani of the 

Word is revealed.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਉਹ) ਲੁਕਵੀਂ (ਰੱਬੀ 
ਿੀਵਨ ਦੀ) ਰੌ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਤੇ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ),

40465 944 nwnk priK ley 
scu soie]53]

Naanak Parakh 

Leae Sach Soe 

||53||

O Nanak, the True 

Lord is revealed and 

known. ||53||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਸਉਦੇ) 

ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੫੩॥

40466 944 shj Bwie 
imlIAY suKu hovY]

Sehaj Bhaae 

Mileeai Sukh 

Hovai ||

Meeting with the Lord 

through intuition and 

love, peace is found.

ਿ ੇਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲੀਏ ਤਾਂ (ਪੂਰਨ) 

ਸੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

40467 944 gurmuiK jwgY nId  
n sovY]

Guramukh Jaagai 

Needh N Sovai ||

The Gurmukh remains 

awake and aware; he 

does not fall sleep.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਨੀਂਦਰ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਸਉਂਦਾ।
40468 944 suMn sbdu  

AprMpir DwrY]

Sunn Sabadh 

Aparanpar 

Dhhaarai ||

He enshrines the 

unlimited, absolute 

Shabad deep within.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

40469 944 khqy mukqu  
sbid insqwrY]

Kehathae Mukath 

Sabadh 

Nisathaarai ||

Chanting the Shabad, 

he is liberated, and 

saves others as well.

(ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ ) ਉਚਾਰ ਉਚਾਰ 

ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।
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40470 944 gur kI dIiKAw  
sy sic rwqy]

Gur Kee 

Dheekhiaa Sae 

Sach Raathae ||

Those who practice 

the Guru's Teachings 

are attuned to the 

Truth.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਗਿਜਹਣ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਗਏ ਹਨ।

40471 944 nwnk Awpu 
gvwie imlx  
nhI BRwqy]54]

Naanak Aap 

Gavaae Milan 

Nehee Bhraathae 

||54||

O Nanak, those who 

eradicate their self-

conceit meet with the 

Lord; they do not 

remain separated by 

doubt. ||54||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਮਟਾ 
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਮਨ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੫੪॥

40472 944 kubuiD cvwvY so 
ikqu Twie]

Kubudhh 

Chavaavai So Kith 

Thaae ||

"Where is that place, 

where evil thoughts 

are destroyed?

ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ('ਦੱੁਤਰ 

ਸਾਗਰ' ਦੇ) ਪਾਰਲੇ ਕੂੰ ਢੇ ਲੱਗੇ?

40473 944 ikau qqu n bUJY  
cotw Kwie]

Kio Thath N 

Boojhai Chottaa 

Khaae ||

The mortal does not 

understand the 

essence of reality; why 

must he suffer in 

pain?""

40474 944 jm dir bwDy  
koie n rwKY]

Jam Dhar 

Baadhhae Koe N 

Raakhai ||

No one can save one 

who is tied up at 

Death's door.

40475 944 ibnu sbdY nwhI 
piq swKY]

Bin Sabadhai 

Naahee Path 

Saakhai ||

Without the Shabad, 

no one has any credit 

or honor.

40476 944 ikau kir bUJY  
pwvY pwru]

bU`JY Kio Kar Boojhai 

Paavai Paar ||

"How can one obtain 

understanding and 

cross over?"
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40477 944 nwnk mnmuiK n 
buJY gvwru]55]

bu`JY Naanak 

Manamukh N 

Bujhai Gavaar 

||55||

O Nanak, the foolish 

self-willed manmukh 

does not understand. 

||55||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ 

ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ॥੫੫॥

40478 944 kubuiD imtY gur 
sbdu bIcwir]

kubu`iD- Kubudhh Mittai 

Gur Sabadh 

Beechaar ||

Evil thoughts are 

erased, contemplating 

the Word of the 

Guru's Shabad.

(ਉੱਤਰ:) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਵੀਚਾਜਰਆਂ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੂਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

40479 944 siqguru BytY moK 
duAwr]

Sathigur Bhaettai 

Mokh Dhuaar ||

Meeting with the True 

Guru, the door of 

liberation is found.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਇਸ ਭੈੜੀ ਮਤ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ 
ਰਾਹ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

40480 944 qqu n cInY  
mnmuKu jil 
jwie]

Thath N Cheenai 

Manamukh Jal 

Jaae ||

The self-willed 

manmukh does not 

understand the 

essence of reality, and 

is burnt to ashes.

(ਪਰ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ 

ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

40481 944 durmiq ivCuiV  
cotw Kwie]

Dhuramath 

Vishhurr Chottaa 

Khaae ||

His evil-mindedness 

separates him from 

the Lord, and he 

suffers.

ਦੁਰਮੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ) 
ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

40482 944 mwnY hukmu sBy 
gux igAwn]

Maanai Hukam 

Sabhae Gun Giaan 

||

Accepting the Hukam 

of the Lord's 

Command, he is 

blessed with all virtues 

and spiritual wisdom.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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40483 944 nwnk drgh 
pwvY mwnu]56]

Naanak Dharageh 

Paavai Maan 

||56||

O Nanak, he is 

honored in the Court 

of the Lord. ||56||

ਹੇ ਨਾਨਕ!ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫੬॥

40484 944 swcu vKru Dnu  
plY hoie]

Saach Vakhar 

Dhhan Palai Hoe ||

One who possesses 

the merchandise, the 

wealth of the True 

Name,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਉਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਖੱਜਟਆ ਹੈ,

40485 944 Awip qrY qwry 
BI soie]

Aap Tharai 

Thaarae Bhee Soe 

||

Crosses over, and 

carries others across 

with him as well.

ਉਹ ਆਪ ('ਦੱੁਤਰ ਸਾਗਰ' ਤੋਂ) 
ਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਤਾਰਦਾ ਹੈ।
40486 944 shij rqw bUJY 

piq hoie]
bU`JY Sehaj Rathaa 

Boojhai Path Hoe 

||

One who intuitively 

understands, and is 

attuned to the Lord, is 

honored.

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ,

40487 944 qw kI kImiq  
krY n koie]

Thaa Kee Keemath 

Karai N Koe ||

No one can estimate 

his worth.

ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

40488 944 jh dyKw qh 
rihAw smwie]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Rehiaa 

Samaae ||

Wherever I look, I see 

the Lord permeating 

and pervading.

ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਉਧਰ 

ਪਿਭੂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ

40489 944 nwnk pwir prY  
sc Bwie]57]

Naanak Paar Parai 

Sach Bhaae ||57||

O Nanak, through the 

Love of the True Lord, 

one crosses over. 

||57||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੱਚੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ('ਦੁਤਰ 

ਸਾਗਰ' ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੫੭॥
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40490 944 su sbd kw khw 
vwsu kQIAly  
ijqu qrIAY 
Bvjlu sMswro]

S Sabadh Kaa 

Kehaa Vaas 

Kathheealae Jith 

Thareeai Bhavajal 

Sansaaro ||

"Where is the Shabad 

said to dwell? What 

will carry us across the 

terrifying world-ocean?

40491 944 qRY sq AMgul  
vweI khIAY iqsu 
khu kvnu ADwro]

ds (AMgul) auNglW[ 
vweIhvw

Thrai Sath Angul 

Vaaee Keheeai 

This Kahu Kavan 

Adhhaaro ||

The breath, when 

exhaled, extends out 

ten finger lengths; 

what is the support of 

the breath?

40492 944 bolY KylY AsiQru 
hovY ikau kir  
AlKu lKwey]

A-lKu: polw bolo Bolai Khaelai 

Asathhir Hovai Kio 

Kar Alakh 

Lakhaaeae ||

Speaking and playing, 

how can one be stable 

and steady? How can 

the unseen be seen?""

40493 944 suix suAwmI scu 
nwnku pRxvY  
Apxy mn 
smJwey]

Sun Suaamee Sach 

Naanak Pranavai 

Apanae Man 

Samajhaaeae ||

Listen, O master; 

Nanak prays truly. 

Instruct your own 

mind.
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40494 944 gurmuiK sbdy 
sic ilv lwgY  
kir ndrI myil 
imlwey]

Guramukh 

Sabadhae Sach Liv 

Laagai Kar 

Nadharee Mael 

Milaaeae ||

The Gurmukh is 

lovingly attuned to the 

True Shabad. 

Bestowing His Glance 

of Grace, He unites us 

in His Union.

40495 944 Awpy dwnw Awpy 
bInw pUrY Bwig 
smwey]58]

Aapae Dhaanaa 

Aapae Beenaa 

Poorai Bhaag 

Samaaeae ||58||

He Himself is all-

knowing and all-

seeing. By perfect 

destiny, we merge in 

Him. ||58||

40496 944 su sbd kau 
inrMqir vwsu 
AlKM jh dyKw 
qh soeI]

A-lKM S Sabadh Ko 

Niranthar Vaas 

Alakhan Jeh 

Dhaekhaa Theh 

Soee ||

That Shabad dwells 

deep within the 

nucleus of all beings. 

God is invisible; 

wherever I look, there 

I see Him.

40497 944 pvn kw vwsw  
suMn invwsw  
Akl klw Dr 
soeI]

A-kl Pavan Kaa Vaasaa 

Sunn Nivaasaa 

Akal Kalaa Dhhar 

Soee ||

The air is the dwelling 

place of the absolute 

Lord. He has no 

qualities; He has all 

qualities.

ਜਿਵੇਂ ਅਿੁਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਵਾਸ (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਹੈ ਜਤਵੇਂ 'ਸ਼ਬਦ' ਦਾ ਵਾਸ 

(ਹਰ ਥਾਂ) ਹੈ। 'ਸ਼ਬਦ' ਉਹੀ ਹੈ 

ਿ ੋਸੂੰ ਪੂਰਣ ਸੱਜਤਆ-ਧਾਰੀ 
(ਪਿਭੂ) ਹੈ (ਭਾਵ 'ਪਿਭੂ' ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ ਦਾ 'ਸ਼ਬਦ' ਇੱਕ ਹੀ 
ਹਨ)।
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40498 944 ndir kry sbdu 
Gt mih vsY  
ivchu Brmu 
gvwey]

Nadhar Karae 

Sabadh Ghatt 

Mehi Vasai 

Vichahu Bharam 

Gavaaeae ||

When He bestows His 

Glance of Grace, the 

Shabad comes to 

abide within the heart, 

and doubt is 

eradicated from 

within.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਹ 'ਸ਼ਬਦ' 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ,

40499 944 qnu mnu inrmlu 
inrml bwxI  
nwmuo mMin vswey]

muo hoVy AONkV ivcwly bolo Than Man Niramal 

Niramal Baanee 

Naamuo Mann 

Vasaaeae ||

The body and mind 

become immaculate, 

through the 

Immaculate Word of 

His Bani. Let His Name 

be enshrined in your 

mind.

ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

40500 944 sbid gurU Bv 
swgru qrIAY  
ieq auq eyko 
jwxY]

Sabadh Guroo 

Bhavasaagar 

Thareeai Eith Outh 

Eaeko Jaanai ||

The Shabad is the 

Guru, to carry you 

across the terrifying 

world-ocean. Know 

the One Lord alone, 

here and hereafter.

ਸਜਤਗੁਰ ਦੇ 'ਸ਼ਬਦ' ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਰੀਦਾ ਹੈ। 
(ਿੋ ਤਜਰਆ ਹੈ ਉਹ) ਇਥੇ ਉਥੇ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ) 
ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਪਕ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ।
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40501 944 ichnu vrnu nhI 
CwieAw mwieAw  
nwnk sbdu 
pCwxY]59]

Chihan Varan 

Nehee Shhaaeiaa 

Maaeiaa Naanak 

Sabadh 

Pashhaanai ||59||

He has no form or 

color, shadow or 

illusion; O Nanak, 

realize the Shabad. 

||59||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

'ਸ਼ਬਦ' ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

'ਸ਼ਬਦ' ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ ਤੇ ਉਸ 

ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਜਚਹਨ ਤੇ 

ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ-ਪਨ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੇਰ-

ਤੇਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੫੯॥

40502 944 qRY sq AMgul 
vweI AauDU suMn 
scu Awhwro]

Thrai Sath Angul 

Vaaee Aoudhhoo 

Sunn Sach 

Aahaaro ||

O reclusive hermit, the 

True, Absolute Lord is 

the support of the 

exhaled breath, which 

extends out ten finger 

lengths.

(ਉੱਤਰ:) ਹੇ ਿੋਗੀ! ਦਸ-ਉਂਗਲ-

ਪਿਮਾਣ ਪਿਾਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਿੁਰ 

ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸੁਆਸ 

ਸੁਆਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਿਪਣਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ)।

40503 944 gurmuiK bolY qqu 
ibrolY cInY AlK 
Apwro]

A-lK: polw bolo Guramukh Bolai 

Thath Birolai 

Cheenai Alakh 

Apaaro ||

The Gurmukh speaks 

and churns the 

essence of reality, and 

realizes the unseen, 

infinite Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰ ਕੇ (ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਅਸਲੀਅਤ (ਭਾਵ, ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੂਲ) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।
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40504 944 qRY gux mytY sbdu 
vswey qw min 
cUkY AhMkwro]

Thrai Gun Maettai 

Sabadh Vasaaeae 

Thaa Man Chookai 

Ahankaaro ||

Eradicating the three 

qualities, he enshrines 

the Shabad within, 

and then, his mind is 

rid of egotism.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਾਇਆ ਦਾ) ਤਿੈ-ਗੁਣੀ ਪਿਭਾਵ 

ਜਮਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

40505 944 AMqir bwhir 
eyko jwxY qw hir 
nwim lgY 
ipAwro]

Anthar Baahar 

Eaeko Jaanai Thaa 

Har Naam Lagai 

Piaaro ||

Inside and out, he 

knows the One Lord 

alone; he is in love 

with the Name of the 

Lord.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਦਾ ਜਪਆਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40506 944 suKmnw ieVw 
ipMgulw bUJY jw 
Awpy AlKu 
lKwey]

iqRkutI c pRwxW nMU 
itkwaux vwlI suKmnw 
nwVI[ (ieVw) K`bI sur 
cMdRmw dI[ (ipMgulw) 
s`jI sur sUrj dI pRwxw 
dw auqwrnw, cVHwauxw qy 
Tihrwauxw (bUJY) 
smJy[bU`JY,

Sukhamanaa 

Eirraa Pingulaa 

Boojhai Jaa Aapae 

Alakh Lakhaaeae 

||

He understands the 

Sushmana, Ida and 

Pingala, when the 

unseen Lord reveals 

Himself.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਅਲੱਖ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਖਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ), ਤਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ 

ਇੜਾ ਜਪੂੰ ਗੁਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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40507 944 nwnk iqhu qy 
aUpir swcw  
siqgur sbid 
smwey]60]

Naanak Thihu 

Thae Oopar 

Saachaa Sathigur 

Sabadh Samaaeae 

||60||

O Nanak, the True 

Lord is above these 

three energy channels. 

Through the Word, 

the Shabad of the True 

Guru, one merges with 

Him. ||60||

(ਭਾਵ, ਗੁਰਮੁਜਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ 

ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਇੜਾ 
ਜਪੂੰ ਗੁਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਦੇ ਅੱਜਭਆਸ 

ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ ਤਾਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਹੀ) ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ ॥੬੦॥

40508 944 mn kw jIau 
pvnu kQIAly  
pvnu khw rsu 
KweI]

Man Kaa Jeeo 

Pavan 

Kathheealae 

Pavan Kehaa Ras 

Khaaee ||

"The air is said to be 

the soul of the mind. 

But what does the air 

feed on?

40509 944 igAwn kI mudRw 
kvn AauDU isD 
kI kvn kmweI]

Giaan Kee 

Mudhraa Kavan 

Aoudhhoo Sidhh 

Kee Kavan 

Kamaaee ||

What is the way of the 

spiritual teacher, and 

the reclusive hermit? 

What is the 

occupation of the 

Siddha?""

40510 945 ibnu sbdY rsu n 
AwvY AauDU haumY 
ipAws n jweI]

Bin Sabadhai Ras 

N Aavai Aoudhhoo 

Houmai Piaas N 

Jaaee ||

Without the Shabad, 

the essence does not 

come, O hermit, and 

the thirst of egotism 

does not depart.

(ਉੱਤਰ:) ਹੇ ਿੋਗੀ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ (ਪਿਾਣਾਂ ਨੂੂੰ ) ਰਸ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ, ਪਿਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ)। ਗੁਰੂ-

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਤਿੇਹ 

ਨਹੀਂ ਜਮਟਦੀ।
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40511 945 sbid rqy AMimRq 
rsu pwieAw swcy 
rhy AGweI]

Sabadh Rathae 

Anmrith Ras 

Paaeiaa Saachae 

Rehae Aghaaee ||

Imbued with the 

Shabad, one finds the 

ambrosial essence, 

and remains fulfilled 

with the True Name.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-

ਰਸ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਰੱਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

40512 945 kvn buiD ijqu 
AsiQru rhIAY  
ikqu Bojin 
iqRpqwsY]

Kavan Budhh Jith 

Asathhir Reheeai 

Kith Bhojan 

Thripathaasai ||

"What is that wisdom, 

by which one remains 

steady and stable? 

What food brings 

satisfaction?"

(ਪਿਸ਼ਨ:) ਉਹ ਕੇਹੜੀ ਮਤ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀ ਮਨ ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕੇਹੜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਮਨ ਸਦਾ 
ਰੱਜਿਆ ਰਜਹ ਸਕੇ?

40513 945 nwnk duKu suKu 
sm kir jwpY  
siqgur qy kwlu  
n gRwsY]61]

du`Ku Naanak Dhukh 

Sukh Sam Kar 

Jaapai Sathigur 

Thae Kaal N 

Graasai ||61||

O Nanak, when one 

looks upon pain and 

pleasure alike, 

through the True 

Guru, then he is not 

consumed by Death. 

||61||

(ਉੱਤਰ:) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਤੋਂ (ਿ ੋਮਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਉਸ 

ਨਾਲ) ਦੱੁਖ ਤੇ ਸੁਖ ਇੱਕ-

ਸਮਾਨ ਿਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਤੋਂ (ਿ ੋਨਾਮ-ਭੋਿਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਕਰਕੇ) ਮੌਤ (ਦਾ ਡਰ) 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੬੧॥

40514 945 rMig n rwqw ris 
nhI mwqw]

m`wqw Rang N Raathaa 

Ras Nehee 

Maathaa ||

If one is not imbued 

with the Lord's Love, 

nor intoxicated with 

His subtle essence,

(ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਖੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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40515 945 ibnu gur sbdY  
jil bil qwqw]

q`wqw Bin Gur Sabadhai 

Jal Bal Thaathaa ||

Without the Word of 

the Guru's Shabad, he 

is frustrated, and 

consumed by his own 

inner fire.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਾਇਕ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ) ਸੜ 

ਬਲ ਕੇ ਜਖੱਝਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

40516 945 ibMdu n rwiKAw  
sbdu n BwiKAw]

Bindh N Raakhiaa 

Sabadh N 

Bhaakhiaa ||

He does not preserve 

his semen and seed, 

and does not chant 

the Shabad.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਨਹੀਂ ਉਚਾਜਰਆ, ਉਸ ਨੇ ਿਤੀ 
ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਜਟਆ।

40517 945 pvnu n swiDAw  
scu n ArwiDAw]

Pavan N 

Saadhhiaa Sach N 

Araadhhiaa ||

He does not control 

his breath; he does 

not worship and adore 

the True Lord.

ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ 

ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਕੇ ਕੀਹ ਜਲਆ?

40518 945 AkQ kQw ly sm 
kir rhY]

A-kQ: polw bolo Akathh Kathhaa 

Lae Sam Kar Rehai 

||

But one who speaks 

the Unspoken Speech, 

and remains balanced,

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਕੇ (ਦੁਖ ਸੁਖ ਨੂੂੰ ) ਇੱਕ-

ਸਮਾਨ ਿਾਣ ਕੇ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤੀਤ ਕਰੇ,

40519 945 qau nwnk Awqm 
rwm kau 
lhY]62]

Tho Naanak 

Aatham Raam Ko 

Lehai ||62||

O Nanak, attains the 

Lord, the Supreme 

Soul. ||62||

ਤਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਾਰੇ-

ਸੂੰਸਾਰ-ਦੀ-ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬੨॥

40520 945 gur prswdI rMgy 
rwqw]

Gur Parasaadhee 

Rangae Raathaa ||

By Guru's Grace, one is 

attuned to the Lord's 

Love.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਿਦਾ ਹੈ,

40521 945 AMimRqu pIAw swcy 
mwqw]

m`wqw Anmrith Peeaa 

Saachae Maathaa 

||

Drinking in the 

Ambrosial Nectar, he 

is intoxicated with the 

Truth.

ਉਹ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਖੀਵਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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40522 945 gur vIcwrI  
Agin invwrI]

Gur Veechaaree 

Agan Nivaaree ||

Contemplating the 

Guru, the fire within is 

put out.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰ-(ਸ਼ਬਦ) ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

ਉਸ ਨੇ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ) ਅੱਗ ਬੁਝਾ 
ਲਈ ਹੈ।

40523 945 Aipau pIE  
Awqm suKu DwrI]

Apio Peeou 

Aatham Sukh 

Dhhaaree ||

Drinking in the 

Ambrosial Nectar, the 

soul settles in peace.

ਉਸ ਨੇ (ਨਾਮ-) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀ 
ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਸੁਖ ਲੱਭ ਜਪਆ ਹੈ।

40524 945 scu ArwiDAw  
gurmuiK qru 
qwrI]

Sach Araadhhiaa 

Guramukh Thar 

Thaaree ||

Worshipping the True 

Lord in adoration, the 

Gurmukh crosses over 

the river of life.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰ ਕੇ ('ਦੁਤਰ ਸਾਗਰ' ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ।

40525 945 nwnk bUJY ko 
vIcwrI]63]

bU`JY Naanak Boojhai Ko 

Veechaaree ||63||

O Nanak, after deep 

contemplation, this is 

understood. ||63||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਜਵਚਾਰਵਾਨ (ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੬੩॥

40526 945 iehu mnu mYglu  
khw bsIAly  
khw bsY iehu 
pvnw]

Eihu Man Maigal 

Kehaa Baseealae 

Kehaa Basai Eihu 

Pavanaa ||

"Where does this 

mind-elephant live? 

Where does the 

breath reside?

(ਪਿਸ਼ਨ:) ਮਨੱੁਖ (ਿਗਤ ਦੇ) 

ਮੱੁਢ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਪਛਾਣੇ? 

ਆਪਣ ੇਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ 
ਸਮਝੇ? ਚੂੰਦਿਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਸੂਰਿ ਜਕਵੇਂ ਜਟਕੇ?

40527 945 khw bsY su sbdu 
AauDU qw kau 
cUkY mn kw 
Bvnw]

Kehaa Basai S 

Sabadh Aoudhhoo 

Thaa Ko Chookai 

Man Kaa 

Bhavanaa ||

Where should the 

Shabad reside, so that 

the wanderings of the 

mind may cease?""
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40528 945 ndir kry qw 
siqguru myly qw 
inj Gir vwsw 
iehu mnu pwey]

Nadhar Karae 

Thaa Sathigur 

Maelae Thaa Nij 

Ghar Vaasaa Eihu 

Man Paaeae ||

When the Lord blesses 

one with His Glance of 

Grace, he leads him to 

the True Guru. Then, 

this mind dwells in its 

own home within.

40529 945 AwpY Awpu Kwie  
qw inrmlu hovY  
Dwvqu vrij 
rhwey]

Aapai Aap Khaae 

Thaa Niramal 

Hovai Dhhaavath 

Varaj Rehaaeae ||

When the individual 

consumes his egotism, 

he becomes 

immaculate, and his 

wandering mind is 

restrained.

40530 945 ikau mUlu pCwxY  
Awqmu jwxY ikau 
sis Gir sUru 
smwvY]

Kio Mool 

Pashhaanai 

Aatham Jaanai Kio 

Sas Ghar Soor 

Samaavai ||

"How can the root, the 

source of all be 

realized? How can the 

soul know itself? How 

can the sun enter into 

the house of the 

moon?"

40531 945 gurmuiK haumY 
ivchu KovY qau 
nwnk shij 
smwvY]64]

Guramukh 

Houmai Vichahu 

Khovai Tho 

Naanak Sehaj 

Samaavai ||64||

The Gurmukh 

eliminates egotism 

from within; then, O 

Nanak, the sun 

naturally enters into 

the home of the 

moon. ||64||

(ਉੱਤਰ:) ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ 'ਹਉਮੈ' ਦੂਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਹ ਸਜਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬੪॥
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40532 945 iehu mnu inhclu 
ihrdY vsIAly  
gurmuiK mUlu 
pCwix rhY]

Eihu Man Nihachal 

Hiradhai 

Vaseealae 

Guramukh Mool 

Pashhaan Rehai ||

When the mind 

becomes steady and 

stable, it abides in the 

heart, and then the 

Gurmukh realizes the 

root, the source of all.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ (ਿਗਤ ਦੇ) ਮੂਲ-(ਪਿਭੂ) 
ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ 

ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ।

40533 945 nwiB pvnu Gir 
Awsix bYsY  
gurmuiK Kojq qqu 
lhY]

Naabh Pavan Ghar 

Aasan Baisai 

Guramukh Khojath 

Thath Lehai ||

The breath is seated in 

the home of the navel; 

the Gurmukh 

searches, and finds 

the essence of reality.

ਪਿਾਣ (ਭਾਵ, ਸੁਆਸ) ਨਾਭੀ-ਰੂਪ 

ਘਰ ਜਵਚ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ ਆਰੂੰਭ ਨਾਭੀ 
ਤੋਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ), ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਖੋਿ ਕਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਅਸਲੀਅਤ 

ਲੱਭਦਾ ਹੈ।
40534 945 su sbdu inrMqir 

inj Gir AwCY  
iqRBvx joiq su 
sbid lhY]

S Sabadh 

Niranthar Nij Ghar 

Aashhai 

Thribhavan Joth S 

Sabadh Lehai ||

This Shabad 

permeates the nucleus 

of the self, deep 

within, in its own 

home; the Light of this 

Shabad pervades the 

three worlds.

ਉਹ ਸ਼ਬਦ (ਿ ੋ'ਦੁਤਰ ਸਾਗਰ' 

ਤੋਂ ਤਾਰਦਾ ਹੈ) ਇਕ-ਰਸ 

ਆਪਣ ੇਅਸਲ ਘਰ ਜਵਚ 

(ਭਾਵ, ਸੁੂੰ ਨ ਪਿਭੂ ਜਵਚ) ਜਟਕਦਾ 
ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਹੀ) ਜਤਿਲੋਕੀ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

40535 945 KwvY dUK BUK swcy 
kI swcy hI 
iqRpqwis rhY]

Khaavai Dhookh 

Bhookh Saachae 

Kee Saachae Hee 

Thripathaas Rehai 

||

Hunger for the True 

Lord shall consume 

your pain, and 

through the True Lord, 

you shall be satisfied.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਧਦੀ ਹੈ 

(ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ) ਮਨੱੁਖ ਦੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਤਿਪਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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40536 945 Anhd bwxI 
gurmuiK jwxI  
ibrlo ko ArQwvY]

Anehadh Baanee 

Guramukh Jaanee 

Biralo Ko 

Arathhaavai ||

The Gurmukh knows 

the unstruck sound 

current of the Bani; 

how rare are those 

who understand.

ਇਕ-ਰਸ ਜਵਆਪਕ ਰੱਬੀ 
ਿੀਵਨ-ਰੌ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ 

ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਿਾਜਣਆ ਹੈ ਜਕਸੇ 

ਜਵਰਲੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਸਮਜਝਆ 

ਹੈ।

40537 945 nwnku AwKY scu 
suBwKY sic rpY 
rMgu kbhU n 
jwvY]65]

(rpY) rMgy jwxy[ rpY: 
polw bolo 

Naanak Aakhai 

Sach Subhaakhai 

Sach Rapai Rang 

Kabehoo N Jaavai 

||65||

Says Nanak, one who 

speaks the Truth is 

dyed in the color of 

Truth, which will never 

fade away. ||65||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੇ 

ਸਮਜਝਆ ਹੈ) ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਇਹ ਰੂੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ 
॥੬੫॥

40538 945 jw iehu ihrdw 
dyh n hoqI qau 
mnu kYTY rhqw]

Jaa Eihu Hiradhaa 

Dhaeh N Hothee 

Tho Man Kaithai 

Rehathaa ||

"When this heart and 

body did not exist, 

where did the mind 

reside?

40539 945 nwiB kml 
AsQMBu n hoqo qw 
pvnu kvn Gir 
shqw]

Naabh Kamal 

Asathhanbh N 

Hotho Thaa Pavan 

Kavan Ghar 

Sehathaa ||

When there was no 

support of the navel 

lotus, then in which 

home did the breath 

reside?

40540 945 rUpu n hoqo ryK n 
kweI qw sbid 
khw ilv lweI]

Roop N Hotho 

Raekh N Kaaee 

Thaa Sabadh 

Kehaa Liv Laaee ||

When there was no 

form or shape, then 

how could anyone 

lovingly focus on the 

Shabad?
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40541 945 rkqu ibMdu kI  
mVI n hoqI imiq 
kImiq nhI 
pweI]

mV@I Rakath Bindh Kee 

Marree N Hothee 

Mith Keemath 

Nehee Paaee ||

When there was no 

dungeon formed from 

egg and sperm, who 

could measure the 

Lord's value and 

extent?

40542 945 vrnu ByKu As 
rUpu n jwpI ikau 
kir jwpis 
swcw]

(dUjw pwT: AsrUpu) Varan Bhaekh 

Asaroop N Jaapee 

Kio Kar Jaapas 

Saachaa ||

When color, dress and 

form could not be 

seen, how could the 

True Lord be known?""

40543 945 nwnk nwim rqy 
bYrwgI ieb qb 
swco swcw]66]

Naanak Naam 

Rathae Bairaagee 

Eib Thab Saacho 

Saachaa ||66||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam, the Name of 

the Lord, are 

detached. Then and 

now, they see the 

Truest of the True. 

||66||

40544 945 ihrdw dyh n 
hoqI AauDU qau 
mnu suMin rhY 
bYrwgI]

Hiradhaa Dhaeh N 

Hothee Aoudhhoo 

Tho Man Sunn 

Rehai Bairaagee ||

When the heart and 

the body did not exist, 

O hermit, then the 

mind resided in the 

absolute, detached 

Lord.
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40545 945 nwiB kmlu 
AsQMBu n hoqo qw 
inj Gir bsqau 
pvnu AnrwgI]

Naabh Kamal 

Asathhanbh N 

Hotho Thaa Nij 

Ghar Basatho 

Pavan Anaraagee 

||

When there was no 

support of the lotus of 

the navel, the breath 

remained in its own 

home, attuned to the 

Lord's Love.

40546 945 rUpu n ryiKAw  
jwiq n hoqI qau 
AkulIix rhqau  
sbdu su swru]

A-kulIix Roop N Raekhiaa 

Jaath N Hothee 

Tho Akuleen 

Rehatho Sabadh S 

Saar ||

When there was no 

form or shape or social 

class, then the Shabad, 

in its essence, resided 

in the unmanifest Lord.

40547 945 gaunu ggnu jb 
qbih n hoqau  
iqRBvx joiq 
Awpy inrMkwru]

Goun Gagan Jab 

Thabehi N Hotho 

Thribhavan Joth 

Aapae Nirankaar 

||

When the world and 

the sky did not even 

exist, the Light of the 

Formless Lord filled 

the three worlds.

ਿਦੋਂ ਿਗਤ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ 
ਸੀ, ਅਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦੋਂ 
ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ ਜਤਿਭਵਣੀ ਿੋਜਤ 

(ਭਾਵ, ਹੁਣ ਜਤਿਲੋਕੀ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿੋਜਤ) 

ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ।
40548 946 vrnu ByKu As 

rUpu su eyko eyko 
sbdu ivfwxI]

Varan Bhaekh 

Asaroop S Eaeko 

Eaeko Sabadh 

Viddaanee ||

Color, dress and form 

were contained in the 

One Lord; the Shabad 

was contained in the 

One, Wondrous Lord.

ਇਕੋ ਅਸਚਰਿ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ 

ਪਿਭੂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ (ਿਗਤ ਦਾ) 
ਰੂੰਗ ਭੇਖ ਤੇ ਰੂਪ ਸੀ।
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40549 946 swc ibnw sUcw ko 
nwhI nwnk 
AkQ 
khwxI]67]

A-kQ: polw bolo Saach Binaa 

Soochaa Ko 

Naahee Naanak 

Akathh Kehaanee 

||67||

Without the True 

Name, no one can 

become pure; O 

Nanak, this is the 

Unspoken Speech. 

||67||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਐਸੇ ਉਸ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ (ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਸੱੁਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੬੭॥
40550 946 ikqu ikqu ibiD 

jgu aupjY purKw  
ikqu ikqu duiK 
ibnis jweI]

Kith Kith Bidhh Jag 

Oupajai Purakhaa 

Kith Kith Dhukh 

Binas Jaaee ||

"How, in what way, 

was the world formed, 

O man? And what 

disaster will end it?"

(ਪਿਸ਼ਨ:) ਹੇ ਪੁਰਖ! ਿਗਤ 

ਜਕਸ ਜਕਸ ਜਵਧੀ ਨਾਲ 

ਉਪਿਦਾ ਹੈ, ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੱੁਖ 

ਜਵਚ (ਪੈਂਦਾ) ਹੈ ਤੇ ਜਕਵੇਂ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?

40551 946 haumY ivic jgu 
aupjY purKw nwim 
ivsirAY duKu 
pweI]

Houmai Vich Jag 

Oupajai Purakhaa 

Naam Visariai 

Dhukh Paaee ||

In egotism, the world 

was formed, O man; 

forgetting the Naam, it 

suffers and dies.

(ਉੱਤਰ:) ਹੇ ਪੁਰਖ! ਿਗਤ 

ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੇ 
(ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵੱਸਰ 

ਿਾਏ ਤਾਂ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

40552 946 gurmuiK hovY su 
igAwnu qqu 
bIcwrY haumY 
sbid jlwey]

Guramukh Hovai S 

Giaan Thath 

Beechaarai 

Houmai Sabadh 

Jalaaeae ||

One who becomes 

Gurmukh 

contemplates the 

essence of spiritual 

wisdom; through the 

Shabad, he burns 

away his egotism.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਤ-ਜਗਆਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਆਪਣੀ) 
ਹਉਮੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਾੜਦਾ ਹੈ,
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40553 946 qnu mnu inrmlu 
inrml bwxI  
swcY rhY smwey]

Than Man Niramal 

Niramal Baanee 

Saachai Rehai 

Samaaeae ||

His body and mind 

become immaculate, 

through the 

Immaculate Bani of 

the Word. He remains 

absorbed in Truth.

ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ; ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

40554 946 nwmy nwim rhY 
bYrwgI swcu 
riKAw auir Dwry]

Naamae Naam 

Rehai Bairaagee 

Saach Rakhiaa Our 

Dhhaarae ||

Through the Naam, 

the Name of the Lord, 

he remains detached; 

he enshrines the True 

Name in his heart.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ) 
ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਨਰੋਲ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

40555 946 nwnk ibnu nwvY  
jogu kdy n hovY  
dyKhu irdY 
bIcwry]68]

Naanak Bin Naavai 

Jog Kadhae N 

Hovai Dhaekhahu 

Ridhai Beechaarae 

||68||

O Nanak, without the 

Name, Yoga is never 

attained; reflect upon 

this in your heart, and 

see. ||68||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ 
(ਭਾਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ 
ਤਿਰਬਾ ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ 
ਦੇਵੇਗਾ) ॥੬੮॥

40556 946 gurmuiK swcu 
sbdu bIcwrY 
koie]

Guramukh Saach 

Sabadh 

Beechaarai Koe ||

The Gurmukh is one 

who reflects upon the 

True Word of the 

Shabad.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ,

40557 946 gurmuiK scu bwxI 
prgtu hoie]

Guramukh Sach 

Baanee Paragatt 

Hoe ||

The True Bani is 

revealed to the 

Gurmukh.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ (ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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40558 946 gurmuiK mnu BIjY  
ivrlw bUJY koie]

Guramukh Man 

Bheejai Viralaa 

Boojhai Koe ||

The mind of the 

Gurmukh is drenched 

with the Lord's Love, 

but how rare are 

those who understand 

this.

ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ (ਨਾਮ-

ਰਸ ਜਵਚ) ਜਭੱਿਦਾ ਹੈ, (ਪਰ 

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

40559 946 gurmuiK inj Gir 
vwsw hoie]

Guramukh Nij 

Ghar Vaasaa Hoe 

||

The Gurmukh dwells in 

the home of the self, 

deep within.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ 

ਜਵਚ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
40560 946 gurmuiK jogI  

jugiq pCwxY]

Guramukh Jogee 

Jugath Pashhaanai 

||

The Gurmukh realizes 

the Way of Yoga.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ (ਅਸਲ) 

ਿੋਗੀ ਹੈ ਉਹ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਿੁਗਜਤ ਪਛਾਣਦਾ 
ਹੈ।

40561 946 gurmuiK nwnk  
eyko jwxY ]69]

Guramukh Naanak 

Eaeko Jaanai 

||69||

O Nanak, the Gurmukh 

knows the One Lord 

alone. ||69||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਇੱਕ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ) ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੬੯॥

40562 946 ibnu siqgur syvy  
jogu n hoeI]

Bin Sathigur 

Saevae Jog N Hoee 

||

Without serving the 

True Guru, Yoga is not 

attained;

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਮੇਲ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,
40563 946 ibnu siqgur Byty  

mukiq n koeI]

Bin Sathigur 

Bhaettae Mukath 

N Koee ||

Without meeting the 

True Guru, no one is 

liberated.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।
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40564 946 ibnu siqgur Byty  
nwmu pwieAw n 
jwie]

Bin Sathigur 

Bhaettae Naam 

Paaeiaa N Jaae ||

Without meeting the 

True Guru, the Naam 

cannot be found.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਬਗ਼ੈਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,

40565 946 ibnu siqgur Byty  
mhw duKu pwie]

Bin Sathigur 

Bhaettae Mehaa 

Dhukh Paae ||

Without meeting the 

True Guru, one suffers 

in terrible pain.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਂਦਾ ਹੈ।

40566 946 ibnu siqgur Byty  
mhw grib 
gubwir]

Bin Sathigur 

Bhaettae Mehaa 

Garab Gubaar ||

Without meeting the 

True Guru, there is 

only the deep 

darkness of egotistical 

pride.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਘੋਰ 

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

40567 946 nwnk ibnu gur  
muAw jnmu 
hwir]70]

Naanak Bin Gur 

Muaa Janam Haar 

||70||

O Nanak, without the 

True Guru, one dies, 

having lost the 

opportunity of this 

life. ||70||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ (ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) 
ਹਾਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ ॥੭੦॥

40568 946 gurmuiK mnu jIqw  
haumY mwir]

Guramukh Man 

Jeethaa Houmai 

Maar ||

The Gurmukh 

conquers his mind by 

subduing his ego.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੀ) 
ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਜਿੱਤ ਜਲਆ ਹੈ।

40569 946 gurmuiK swcu 
riKAw aur Dwir]

Guramukh Saach 

Rakhiaa Our 

Dhhaar ||

The Gurmukh 

enshrines Truth in his 

heart.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰੋ ਜਲਆ ਹੈ।
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40570 946 gurmuiK jgu jIqw  
jmkwlu mwir 
ibdwir]

Guramukh Jag 

Jeethaa Jamakaal 

Maar Bidhaar ||

The Gurmukh 

conquers the world; 

he knocks down the 

Messenger of Death, 

and kills it.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮਾਰ 

ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਿਗਤ ਜਿੱਤ 

ਜਲਆ ਹੈ।

40571 946 gurmuiK drgh n 
AwvY hwir]

Guramukh 

Dharageh N Aavai 

Haar ||

The Gurmukh does not 

lose in the Court of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ (ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ) ਹਾਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ (ਭਾਵ, ਜਿੱਤ ਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

40572 946 gurmuiK myil 
imlwey suo jwxY]

sou: hoVy AONkV ivcwly 
bolo jI

Guramukh Mael 

Milaaeae Suo 

Jaanai ||

The Gurmukh is united 

in God's Union; he 

alone knows.

ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਸੂੰਿੋਗ 

ਬਣਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਉਹ 

ਗੁਰਮੁਖ (ਹੀ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
40573 946 nwnk gurmuiK 

sbid 
pCwxY]71]

Naanak Guramukh 

Sabadh 

Pashhaanai ||71||

O Nanak, the Gurmukh 

realizes the Word of 

the Shabad. ||71||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭੧॥

40574 946 sbdY kw inbyVw 
suix qU AauDU  
ibnu nwvY jogu n 
hoeI]

Sabadhai Kaa 

Nibaerraa Sun 

Thoo Aoudhhoo 

Bin Naavai Jog N 

Hoee ||

This is the essence of 

the Shabad - listen, 

you hermits and Yogis. 

Without the Name, 

there is no Yoga.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਸੁਣ, ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦਾ ਸਾਰ (ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੋਗ (ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ) ਨਹੀਂ।
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40575 946 nwmy rwqy An 
idnu mwqy nwmY qy 
suKu hoeI]

Naamae Raathae 

Anadhin Maathae 

Naamai Thae Sukh 

Hoee ||

Those who are 

attuned to the Name, 

remain intoxicated 

night and day; through 

the Name, they find 

peace.

ਿ ੋ'ਨਾਮ' ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ 

ਉਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹਨ। 
'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

40576 946 nwmY hI qy sBu 
prgtu hovY nwmy 
soJI pweI]

Naamai Hee Thae 

Sabh Paragatt 

Hovai Naamae 

Sojhee Paaee ||

Through the Name, 

everything is revealed; 

through the Name, 

understanding is 

obtained.

'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਜਗਆਨ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਹੀ 
ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

40577 946 ibnu nwvY ByK 
krih bhuqyry scY 
Awip KuAweI]

Bin Naavai Bhaekh 

Karehi 

Bahuthaerae 

Sachai Aap 

Khuaaee ||

Without the Name, 

people wear all sorts 

of religious robes; the 

True Lord Himself has 

confused them.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

40578 946 siqgur qy nwmu 
pweIAY AauDU  
jog jugiq qw 
hoeI]

Sathigur Thae 

Naam Paaeeai 

Aoudhhoo Jog 

Jugath Thaa Hoee 

||

The Name is obtained 

only from the True 

Guru, O hermit, and 

then, the Way of Yoga 

is found.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
'ਨਾਮ' ਜਮਲਦਾ ਹੈ ('ਨਾਮ' 

ਜਮਜਲਆਂ ਹੀ) ਿੋਗ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਜਸਰੇ ਚੜਹਦੀ ਹੈ।
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40579 946 kir bIcwru min 
dyKhu nwnk ibnu 
nwvY mukiq n 
hoeI]72]

Kar Beechaar Man 

Dhaekhahu 

Naanak Bin Naavai 

Mukath N Hoee 

||72||

Reflect upon this in 

your mind, and see; O 

Nanak, without the 

Name, there is no 

liberation. ||72||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵ,ੋ 'ਨਾਮ' ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ 
(ਭਾਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ 
ਤਿਰਬਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜਕ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਉਮੈ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ)।੭੨)॥੭੨॥

40580 946 qyrI giq imiq 
qUhY jwxih ikAw 
ko AwiK vKwxY]

Thaeree Gath 

Mith Thoohai 

Jaanehi Kiaa Ko 

Aakh Vakhaanai ||

You alone know Your 

state and extent, Lord; 

What can anyone say 

about it?

ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ 
ਹੈਂ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਹ 

ਕਜਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ?

40581 946 qU Awpy gupqw  
Awpy prgtu Awpy 
siB rMg mwxY]

Thoo Aapae 

Gupathaa Aapae 

Paragatt Aapae 

Sabh Rang Maanai 

||

You Yourself are 

hidden, and You 

Yourself are revealed. 

You Yourself enjoy all 

pleasures.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਲੁਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੈਂ (ਭਾਵ, 

ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਹੈਂ), ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂੰਗ 

ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

40582 946 swiDk isD gurU 
bhu cyly Kojq 
iPrih PurmwxY]

Saadhhik Sidhh 

Guroo Bahu 

Chaelae Khojath 

Firehi Furamaanai 

||

The seekers, the 

Siddhas, the many 

gurus and disciples 

wander around 

searching for You, 

according to Your Will.

ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ ਿੋਗੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੇਲੇ ਤੇਰੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  ਖੋਿਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ,
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40583 946 mwgih nwmu pwie 
ieh iBiKAw qyry 
drsn kau 
kurbwxY]

iB`iKAw Maagehi Naam 

Paae Eih Bhikhiaa 

Thaerae Dharasan 

Ko Kurabaanai ||

They beg for Your 

Name, and You bless 

them with this charity. 

I am a sacrifice to the 

Blessed Vision of Your 

Darshan.

ਤੈਥੋਂ ਤੇਰਾ 'ਨਾਮ' ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ, 

ਤੈਥੋਂ ਇਹ ਜਭੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ 

ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

40584 946 AibnwsI pRiB 
Kylu rcwieAw  
gurmuiK soJI 
hoeI]

Abinaasee Prabh 

Khael Rachaaeiaa 

Guramukh Sojhee 

Hoee ||

The eternal 

imperishable Lord God 

has staged this play; 

the Gurmukh 

understands it.

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਇਹ 

ਿਗਤ ਦੀ) ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ 

ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

40585 946 nwnk siB jug 
Awpy vrqY dUjw 
Avru n 
koeI]73]1]

Naanak Sabh Jug 

Aapae Varathai 

Dhoojaa Avar N 

Koee ||73||1||

O Nanak, He extends 

Himself throughout 

the ages; there is no 

other than Him. 

||73||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਦੂਿਾ (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਨਹੀਂ 
॥੭੩॥੧॥

40586 947 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

40587 947 rwmklI kI vwr 
mhlw 3]

Raamakalee Kee 

Vaar Mehalaa 3 ||

Vaar Of Raamkalee, 

Third Mehl,

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਵਾਰ'।
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40588 947 joDY vIrY pUrbwxI 
kI DunI]

(joDY, vIrY) sky Brw 
rwjpUq, rwjy pUrbwxI dy 
spu`qR sn

Jodhhai Veerai 

Poorabaanee Kee 

Dhhunee ||

To Be Sung To The 

Tune Of 'Jodha And 

Veera Poorbaanee':

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ 

ਉਸੇ ਸੁਰ (ਧੁਜਨ) ਤੇ ਗਾਣੀਆਂ 

ਹਨ ਜਿਸ ਸੁਰ ਤੇ ਿੋਧੇ ਤੇ ਵੀਰੇ 

ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ 

ਗਾਵੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

40589 947 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

40590 947 siqguru shjY dw 
Kyqu hY ijs no 
lwey Bwau]

Sathigur Sehajai 

Dhaa Khaeth Hai 

Jis No Laaeae 

Bhaao ||

The True Guru is the 

field of intuitive 

wisdom. One who is 

inspired to love Him,

ਸਜਤਗੁਰੂ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, (ਪਿਭੂ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
(ਇਸ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਖੇਤ ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ) ਜਪਆਰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,

40591 947 nwau bIjy nwau 
augvY nwmy rhY 
smwie]

Naao Beejae Naao 

Ougavai Naamae 

Rehai Samaae ||

Plants the seed of the 

Name there. The 

Name sprouts up, and 

he remains absorbed 

in the Name.

(ਉਹ ਭੀ "ਸਹਿੈ ਦਾ ਖੇਤੁ" ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਖੇਤ 

ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਿਦਾ ਹੈ 

(ਓਥੇ) ਨਾਮ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
40592 947 haumY eyho bIju hY  

shsw gieAw 
ivlwie]

Houmai Eaeho 

Beej Hai Sehasaa 

Gaeiaa Vilaae ||

But this egotism is the 

seed of skepticism; it 

has been uprooted.

ਇਹ ਿੋ (ਸਂਹਜਸਆਂ ਦਾ) ਮੂਲ 

ਹਉਮੈ ਹੈ (ਇਹ ਹਉਮੈ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਸੋ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ) 
"ਸਹਸਾ" (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
40593 947 nw ikCu bIjy n 

augvY jo bKsy so 
Kwie]

Naa Kishh Beejae 

N Ougavai Jo 

Bakhasae So 

Khaae ||

It is not planted there, 

and it does not sprout; 

whatever God grants 

us, we eat.

ਨਾਹ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੀਿ 

ਬੀਿਦਾ ਹੈ ਨਾਹ (ਓਥੇ 

'ਸਹਸਾ') ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ 
ਿਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
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40594 947 AMBY syqI AMBu 
rilAw bhuiV n 
inkisAw jwie ]

Anbhai Saethee 

Anbh Raliaa 

Bahurr N Nikasiaa 

Jaae ||

When water mixes 

with water, it cannot 

be separated again.

(ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਰਲ ਿਾਏ ਤਾਂ ਮੁੜ 

(ਉਹ ਪਾਣੀ) ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ,

40595 947 nwnk gurmuiK 
clqu hY vyKhu 
lokw Awie]

Naanak Guramukh 

Chalath Hai 

Vaekhahu Lokaa 

Aae ||

O Nanak, the Gurmukh 

is wonderful; come, 

poeple, and see!

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਲੋਕੋ! (ਬੇਸ਼ੱਕ) ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵ ੋ

(ਪਰਖ ਲਵ)ੋ।

40596 947 loku ik vyKY 
bpuVw ijs no 
soJI nwih]

Lok K Vaekhai 

Bapurraa Jis No 

Sojhee Naahi ||

But what can the poor 

people see? They do 

not understand.

ਪਰ ਜਵਚਾਰਾ ਿਗਤ ਕੀਹ 

ਵੇਖੇ? ਇਸ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ (ਇਹ 

ਪਰਖਣ ਦੀ) ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ;

40597 947 ijsu vyKwly so 
vyKY ijsu visAw 
mn mwih]1]

Jis Vaekhaalae So 

Vaekhai Jis Vasiaa 

Man Maahi ||1||

He alone sees, whom 

the Lord causes to see; 

the Lord comes to 

dwell in his mind. 

||1||

(ਇਹ ਗੱਲ) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਵੇਖ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਵੇਖਣ ਦੀ ਿਾਚ ਜਸਖਾਏ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ ਆ 

ਵੱਸੇ ॥੧॥

40598 947 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

40599 947 mnmuKu duK kw 
Kyqu hY duKu bIjy 
duKu Kwie]

Manamukh Dhukh 

Kaa Khaeth Hai 

Dhukh Beejae 

Dhukh Khaae ||

The self-willed 

manmukh is the field 

of sorrow and 

suffering. He plains 

sorrow, and eats 

sorrow.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਸਮਝੋ) ਦੱੁਖਾਂ 
ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ) ਉਹ 

ਦੱੁਖ ਬੀਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱੁਖ (ਹੀ 
ਿਲ ਵੱਢ ਕੇ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
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40600 947 duK ivic jMmY  
duiK mrY haumY 
krq ivhwie]

Dhukh Vich Janmai 

Dhukh Marai 

Houmai Karath 

Vihaae ||

In sorrow he is born, 

and in sorrow he dies. 

Acting in egotism, his 

life passes away.

ਮਨਮੁਖ ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ, 

ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ "ਮੈਂ; ਮੈਂ" 

ਕਰਜਦਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ।

40601 947 Awvxu jwxu n 
suJeI AMDw AMDu 
kmwie]

Aavan Jaan N 

Sujhee Andhhaa 

Andhh Kamaae ||

He does not 

understand the 

coming and going of 

reincarnation; the 

blind man acts in 

blindness.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ਜਕ ਮੈਂ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, 
ਉਹ ਅੂੰਨਹ ਾ ਿਹਾਲਤ ਦਾ ਹੀ 
ਕੂੰਮ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40602 947 jo dyvY iqsY n 
jwxeI idqy kau 
lptwie]

Jo Dhaevai Thisai 

N Jaanee Dhithae 

Ko Lapattaae ||

He does not know the 

One who gives, but he 

is attached to what is 

given.

ਮਨਮੁਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਪਛਾਣਦਾ ਿ ੋ(ਦਾਤਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੱਿਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

40603 947 nwnk pUrib 
iliKAw kmwvxw  
Avru n krxw 
jwie]2]

Naanak Poorab 

Likhiaa 

Kamaavanaa Avar 

N Karanaa Jaae 

||2||

O Nanak, he acts 

according to his pre-

ordained destiny. He 

cannot do anything 

else. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਨਮੁਖ ਕਰੇ ਭੀ 
ਕੀਹ?) ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿੋ (ਸੂੰਸਕਾਰ ਮਨ 

ਉਤੇ) ਉੱਕਜਰਆ ਜਪਆ ਹੈ (ਉਸੇ 

ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਮਨੱੁਖ) ਕਰਮ 

ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ 
ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ) ਹੋਰ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੨॥

40604 947 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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40605 947 siqguir imilAY 
sdw suKu ijs no 
Awpy myly soie]

Sathigur Miliai 

Sadhaa Sukh Jis 

No Aapae Maelae 

Soe ||

Meeting the True 

Guru, everlasting 

peace is obtained. He 

Himself leads us to 

meet Him.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੈ) 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਜਮਲਾਏ।

40606 947 suKY eyhu ibbyku hY  
AMqru inrmlu 
hoie]

Sukhai Eaehu 

Bibaek Hai Anthar 

Niramal Hoe ||

This is the true 

meaning of peace, 

that one becomes 

immaculate within 

oneself.

(ਜਿਰ) ਉਸ ਸੁਖ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਇਹ ਹੈ ਜਕ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਅੂੰਦਰਲਾ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40607 947 AigAwn kw BRmu 
ktIAY igAwnu 
prwpiq hoie]

Agiaan Kaa Bhram 

Katteeai Giaan 

Paraapath Hoe ||

The doubt of 

ignorance is 

eradicated, and 

spiritual wisdom is 

obtained.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

40608 947 nwnk eyko ndrI 
AwieAw jh dyKw 
qh soie]3]

Naanak Eaeko 

Nadharee Aaeiaa 

Jeh Dhaekhaa 

Theh Soe ||3||

Nanak comes to gaze 

upon the One Lord 

alone; wherever he 

looks, there He is. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹਰ ਥਾਂ) ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੀਏ 

ਓਧਰ ਉਹੀ ਪਿਭੂ (ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥

40609 947 pauVI] Pourree || Pauree:

40610 947 scY qKqu 
rcwieAw bYsx 
kau jWeI]

Sachai Thakhath 

Rachaaeiaa Baisan 

Ko Jaanee ||

The True Lord created 

His throne, upon 

which He sits.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ (ਿਗਤ-

ਰੂਪ) ਤਖ਼ਤ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ 

ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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40611 947 sBu ikCu Awpy 
Awip hY gur 
sbid suxweI]

Sabh Kishh Aapae 

Aap Hai Gur 

Sabadh Sunaaee ||

He Himself is 

everything; this is 

what the Word of the 

Guru's Shabad says.

(ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ 
ਸਰੂਪ ਹੈ-ਇਹ ਗੱਲ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ।

40612 947 Awpy kudriq 
swjIAnu kir 
mhl srweI]

Aapae Kudharath 

Saajeean Kar 

Mehal Saraaee ||

Through His almighty 

creative power, He 

created and fashioned 

the mansions and 

hotels.

ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਜਤ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

(ਕੁਦਰਜਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱੁਖ ਜਬਰਖ 

ਆਜਦਕ, ਮਾਨੋ, ਰਜਹਣ ਲਈ 

ਉਸ ਨੇ) ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ 

ਬਣਾਏ ਹਨ।
40613 947 cMdu sUrju duie 

cwnxy pUrI bxq 
bxweI]

Chandh Sooraj 

Dhue Chaananae 

Pooree Banath 

Banaaee ||

He made the two 

lamps, the sun and the 

moon; He formed the 

perfect form.

ਇਹਨਾਂ ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ (ਜਵਚ) 

ਚੂੰਦ ਤੇ ਸੂਰਿ ਦੋਵੇਂ (ਮਾਨੋ ਉਸ 

ਦੇ ਿਗਾਏ ਹੋਏ) ਦੀਵੇ ਹਨ। 
(ਪਿਭੂ ਨੇ ਕੁਦਰਜਤ ਦੀ ਸਾਰੀ) 
ਬਣਤਰ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ।
40614 947 Awpy vyKY suxy 

Awip gur sbid 
iDAweI]1]

Aapae Vaekhai 

Sunae Aap Gur 

Sabadh Dhhiaaee 

||1||

He Himself sees, and 

He Himself hears; 

meditate on the Word 

of the Guru's Shabad. 

||1||

(ਇਸ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ 
ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ 

ਜਰਹਾ ਹੈ; ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਧਆਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8271 Published: March 06/ 2014



40615 947 vwhu vwhu scy 
pwiqswh qU scI 
nweI]1]rhwau]

joD bIr pUrbwxI; Xyh 
do glW krI krwrIAW[ 
POj cV@weI bwdSwh; 
Akbr ny BwrIAW[ 
snmuK hoie rwjpUq; 
suqrI rxkwrIAW[ DUh 
imXwnoN k`FIAW; ibjlI 
ijau cmkwrIAW[ ieMdR 
sxy Ap`CrW; dohW nUM 
krn juhwrIAw[ eyhI 
kIqI joD vIr; 
pwiqswh g`lW swrIAW[ 
joDY vIrY pUrbwxI dI 
vwr dIAW Cy qukW hn[ 
rwmklI kI vwr dI 
pihlI pauVI dIAW Cy 
qukW hn[ joDY vIrY 
pUrbwxI kI DunI] au~pr 
ies vwr nMU gwaux dI 
pUrn gurU jI dI SuB 
s`cI AwigAw hY[ ies 

Vaahu Vaahu 

Sachae Paathisaah 

Thoo Sachee 

Naaee ||1|| 

Rehaao ||

Waaho! Waaho! Hail, 

hail, O True King! True 

is Your Name. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  ਅਸਚਰਿ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਅਸਚਰਿ ਹੈਂ। ਤੇਰੀ 
ਵਜਡਆਈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

40616 947 sloku] Salok || Shalok:
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40617 947 kbIr mihdI 
kir kY GwilAw  
Awpu pIswie 
pIswie]

Kabeer Mehidhee 

Kar Kai Ghaaliaa 

Aap Peesaae 

Peesaae ||

Kabeer, I have ground 

myself into henna 

paste.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
ਮਜਹਦੀ ਬਣਾ ਕੇ (ਭਾਵ, ਮਜਹਦੀ 
ਵਾਂਗ) ਪੀਹ ਪੀਹ ਕੇ ਘਾਲ 

ਕਮਾਈ,

40618 947 qY sh bwq n 
puCIAw kbhU n 
lweI pwie]1]

Thai Seh Baath N 

Pushheeaa 

Kabehoo N Laaee 

Paae ||1||

O my Husband Lord, 

You took no notice of 

me; You never applied 

me to Your feet. ||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਪਤੀ (ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਮੇਰੀ 
ਵਾਤ ਹੀ ਨਾਹ ਪੱੁਛੀ (ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  
ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਾ ਲਈ) ਤੇ ਤੂੂੰ  
ਕਦੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਪੈਰੀਂ ਨਾਹ 

ਲਾਇਆ ॥੧॥
40619 947 mÚ 3] kry-ie Ma 3 || Third Mehl:

40620 947 nwnk mihdI 
kir kY riKAw so 
shu ndir kryie]

Naanak Mehidhee 

Kar Kai Rakhiaa So 

Sahu Nadhar 

Karaee ||

O Nanak, my Husband 

Lord keeps me like 

henna paste; He 

blesses me with His 

Glance of Grace.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਸਾਨੂੂੰ ) ਮਜਹਦੀ 
ਬਣਾਇਆ ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਖਸਮ (ਪਿਭੂ) 
ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

40621 947 Awpy pIsY Awpy 
GsY Awpy hI 
lwie leyie]

pI~sY[ GsY: polw bolo[ 
ley-ie

Aapae Peesai 

Aapae Ghasai 

Aapae Hee Laae 

Leaee ||

He Himself grinds me, 

and He Himself rubs 

me; He Himself applies 

me to His feet.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਮਜਹਦੀ ਨੂੂੰ ) 

ਪੀਂਹਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਮਜਹਦੀ 
ਨੂੂੰ ) ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੀ ਪੈਰੀਂ) ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਬੂੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਲ-

ਕਮਾਈ ਜਵਚ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਲਾਂਦਾ ਹੈ)।
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40622 947 iehu iprm 
ipAwlw Ksm kw  
jY BwvY qY 
dyie]2]

dy-ie Eihu Piram Piaalaa 

Khasam Kaa Jai 

Bhaavai Thai 

Dhaee ||2||

This is the cup of love 

of my Lord and 

Master; He gives it as 

He chooses. ||2||

ਇਹ ਪਿੇਮ ਦਾ ਜਪਆਲਾ ਖਸਮ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ (ਵਸਤੁ) ਹੈ, 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੨॥

40623 947 pauVI] Pourree || Pauree:

40624 947 vykI isRsit 
aupweIAnu sB 
hukim AwvY jwie 
smwhI]

aupweI-Anu Vaekee Srisatt 

Oupaaeean Sabh 

Hukam Aavai Jaae 

Samaahee ||

You created the world 

with its variety; by the 

Hukam of Your 

Command, it comes, 

goes, and merges 

again in You.

ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਰੂੰਗਾ-ਰੂੰਗ ਦੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਤੇ ਸਮਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;

40625 947 Awpy vyiK 
ivgsdw dUjw ko 
nwhI]

ivgsdw: polw bolo Aapae Vaekh 

Vigasadhaa 

Dhoojaa Ko 

Naahee ||

You Yourself see, and 

blossom forth; there is 

no one else at all.

ਪਿਭੂ ਹੀ (ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੂੰ ) 
ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ।

40626 947 ijau BwvY iqau 
rKu qU gur sbid 
buJwhI]

bu`JwhI Jio Bhaavai Thio 

Rakh Thoo Gur 

Sabadh Bujhaahee 

||

As it pleases You, You 

keep me. Through the 

Word of the Guru's 

Shabad, I understand 

You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ 

ਜਤਵੇਂ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਰੱਖ, ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮੱਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

40627 947 sBnw qyrw joru hY  
ijau BwvY iqvY 
clwhI]

Sabhanaa Thaeraa 

Jor Hai Jio Bhaavai 

Thivai Chalaahee 

||

You are the strength 

of all. As it pleases 

You, You lead us on.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਵੇਂ ਜਤਵੇਂ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  ਤੋਰਦਾ ਹੈਂ।
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40628 947 quDu jyvf mY nwih 
ko iksu AwiK 
suxweI ]2]

Thudhh Jaevadd 

Mai Naahi Ko Kis 

Aakh Sunaaee 

||2||

There is no other as 

great as You; unto 

whom should I speak 

and talk? ||2||

ਮੈਨੂੂੰ , (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਕੋਈ 

ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ; ਜਕਸ ਦੀ ਬਾਬਤ 

ਆਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂ (ਜਕ ਉਹ ਤੇਰੇ 

ਿੇਡਾ ਹੈ)? ॥੨॥

40629 947 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

40630 947 Brim BulweI sBu 
jgu iPrI PwvI 
hoeI Bwil]

Bharam Bhulaaee 

Sabh Jag Firee 

Faavee Hoee 

Bhaal ||

Deluded by doubt, I 

wandered over the 

whole world. 

Searching, I became 

frustrated.

ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਭੁੱ ਲੀ ਹੋਈ ਮੈਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ) 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਭਵੀਂ ਤੇ ਢੂੂੰ ਢ ਢੂੂੰ ਢ 

ਕੇ ਖਪ ਗਈ,

40631 948 so shu sWiq n 
dyveI ikAw clY 
iqsu nwil]

So Sahu Saanth N 

Dhaevee Kiaa 

Chalai This Naal ||

My Husband Lord has 

not blessed me with 

peace and tranquility; 

what will work with 

Him?

(ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਹ ਖਸਮ 

(ਪਿਭੂ) (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।

40632 948 gur prswdI hir 
iDAweIAY AMqir 
rKIAY aur Dwir]

Gur Parasaadhee 

Har Dhhiaaeeai 

Anthar Rakheeai 

Our Dhhaar ||

By Guru's Grace, I 

meditate on the Lord; 

I enshrine Him deep 

within my heart.

(ਪਰ, ਹਾਂ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਰਦੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਰੱਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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40633 948 nwnk Gir 
bYiTAw shu 
pwieAw jw 
ikrpw kIqI 
krqwir]1]

Naanak Ghar 

Baithiaa Sahu 

Paaeiaa Jaa 

Kirapaa Keethee 

Karathaar ||1||

O Nanak, seated in his 

her own home, she 

finds her Husband 

Lord, when the 

Creator Lord grants 

His Grace. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ) ਮੈਂ ਘਰ ਜਵਚ ਬੈਜਠਆਂ 

ਖਸਮ ਲੱਭ ਜਲਆ ਿਦੋਂ 
ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ (ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਇਆ) ॥੧॥

40634 948 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

40635 948 DMDw Dwvq idnu 
gieAw rYix 
gvweI soie]

Dhhandhhaa 

Dhhaavath Dhin 

Gaeiaa Rain 

Gavaaee Soe ||

Chasing after worldly 

affairs, the day is 

wasted, and the night 

passes in sleep.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ (ਸਾਰਾ) 
ਜਦਨ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਧੂੰ ਜਧਆਂ 

ਜਵਚ ਭਟਕਜਦਆਂ ਬੀਤ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸੌਂ ਕੇ ਗੂੰ ਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

40636 948 kUVu boil ibKu 
KwieAw mnmuiK 
cilAw roie]

ibKu: polw bolo Koorr Bol Bikh 

Khaaeiaa 

Manamukh 

Chaliaa Roe ||

Speaking lies, one eats 

poison; the self-willed 

manmukh departs, 

crying out in pain.

(ਇਹਨਾਂ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ) ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਜਹਰ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਦਾ ਹੈ) ਤੇ (ਅੂੰਤ 

ਨੂੂੰ  ਏਥੋਂ) ਰੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

40637 948 isrY aupir jm 
fMfu hY dUjY Bwie 
piq Koie]

Sirai Oupar Jam 

Ddandd Hai 

Dhoojai Bhaae 

Path Khoe ||

The Mesenger of 

Death holds his club 

over the mortal's 

head; in the love of 

duality, he loses his 

honor.

ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦਾ 
ਡੂੰਡਾ (ਜਤਆਰ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, 

(ਭਾਵ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ 
ਹੈ), (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਹੋਰ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਣ 

(ਆਪਣੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਗੂੰ ਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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40638 948 hir nwmu kdy n 
cyiqE iPir 
Awvx jwxw hoie]

Har Naam Kadhae 

N Chaethiou Fir 

Aavan Jaanaa Hoe 

||

He never even thinks 

of the Name of the 

Lord; over and over 

again, he comes and 

goes in reincarnation.

ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਤਾਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
(ਇਸ ਲਈ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਸੀਬ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

40639 948 gur prswdI hir 
min vsY jm fMfu  
n lwgY koie]

Gur Parasaadhee 

Har Man Vasai 

Jam Ddandd N 

Laagai Koe ||

But if, by Guru's Grace, 

the Lord's Name 

comes to dwell in his 

mind, then the 

Messenger of Death 

will not strike him 

down with his club.

(ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡੂੰਡਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ (ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ 

ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)।

40640 948 nwnk shjy imil 
rhY krim 
prwpiq hoie]2]

Naanak Sehajae 

Mil Rehai Karam 

Paraapath Hoe 

||2||

Then, O Nanak, he 

merges intuitively into 

the Lord, receiving His 

Grace. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

40641 948 pauVI] m`qI Pourree || Pauree:

40642 948 ieik AwpxI 
isPqI lwieAnu  
dy siqgur mqI]

Eik Aapanee 

Sifathee Laaeian 

Dhae Sathigur 

Mathee ||

Some are linked to His 

Praises, when the Lord 

blesses them with the 

Guru's Teachings.

(ਇਸ "ਵੇਕੀ ਜਸਿਸਜਟ" ਜਵਚ, 

ਪਿਭੂ ਨੇ) ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ 

ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
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40643 948 ieknw no nwau 
bKisEnu AsiQru 
hir sqI]

s`qI Eikanaa No Naao 

Bakhasioun 

Asathhir Har 

Sathee ||

Some are blessed with 

the Name of the 

eternal, unchanging 

True Lord.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 'ਨਾਮ' 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

40644 948 pauxu pwxI 
bYsMqro hukim 
krih BgqI]

Poun Paanee 

Baisantharo 

Hukam Karehi 

Bhagathee ||

Water, air and fire, by 

His Will, worship Him.

ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ (ਆਜਦਕ 

ਤੱਤ ਭੀ) ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ,

40645 948 eynw no Bau 
Aglw pUrI bxq 
bxqI]

bx`qI Eaenaa No Bho 

Agalaa Pooree 

Banath Banathee 

||

They are held in the 

Fear of God; He has 

formed the perfect 

form.

ਇਹਨਾਂ (ਤੱਤਾਂ) ਨੂੂੰ  ਉਸ ਮਾਲਕ 

ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਸੋ, 

ਿਗਤ ਦੀ ਜਕਆ ਅਸਚਰਿ) 

ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

40646 948 sBu ieko hukmu 
vrqdw mMinAY 
suKu pweI]3]

Sabh Eiko Hukam 

Varathadhaa 

Manniai Sukh 

Paaee ||3||

The Hukam, the 

Command of the One 

Lord is all-pervasive; 

accepting it, peace is 

found. ||3||

ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ 

ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ। (ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਨੂੂੰ ) ਮੂੰ ਜਨਆਂ (ਭਾਵ, ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ) ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
40647 948 sloku] Salok || Shalok:

40648 948 kbIr ksautI 
rwm kI JUTw 
itkY n koie]

Kabeer Kasouttee 

Raam Kee 

Jhoothaa Ttikai N 

Koe ||

Kabeer, such is the 

touchstone of the 

Lord; the false cannot 

even touch it.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਕਸਵੱਟੀ (ਐਸਾ ਜਨਖੇੜਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਕ ਇਸ) ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ 

ਸਕਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8278 Published: March 06/ 2014



40649 948 rwm ksautI so 
shY jo mrjIvw 
hoie]1]

AOguxW ivkwrW kusMgq 
v`loN mr ky. pUrn gurU 
jI dy snmuK ijauNdw 
mrjIvw mrjIvVw hovy[ 
k-sautI

Raam Kasouttee 

So Sehai Jo 

Marajeevaa Hoe 

||1||

He alone passes this 

test of the Lord, who 

remains dead while 

yet alive. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਜਵਚ 

ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਰੱਬ ਵਲ 

ਿੀਊ ਜਪਆ ਹੈ ॥੧॥

40650 948 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

40651 948 ikau kir iehu 
mnu mwrIAY ikau 
kir imrqku 
hoie]

Kio Kar Eihu Man 

Maareeai Kio Kar 

Mirathak Hoe ||

How can this mind be 

conquered? How can 

it be killed?

ਜਕਵੇਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰੀਏ? 

ਜਕਵੇਂ ਇਹ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਚਸਜਕਆਂ ਵਲੋਂ ਹਟੇ?

40652 948 kihAw sbdu n 
mwneI haumY CfY  
n koie]

Kehiaa Sabadh N 

Maanee Houmai 

Shhaddai N Koe ||

If one does not accept 

the Word of the 

Shabad, egotism does 

not depart.

ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਆਜਖਆਂ (ਭਾਵ, 

ਸਮਝਾਇਆਂ) ਨਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ 

ਹਉਮੈ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

40653 948 gur prswdI 
haumY CutY jIvn 
mukqu so hoie]

Gur Parasaadhee 

Houmai Shhuttai 

Jeevan Mukath So 

Hoe ||

By Guru's Grace, 

egotism is eradicated, 

and then, one is Jivan 

Mukta - liberated 

while yet alive.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। (ਜਿਸ ਦੀ 
ਹਉਮੈ ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਿਗਤ ਦੇ ਚਸਜਕਆਂ 

ਵਲੋਂ ਹਜਟਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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40654 948 nwnk ijs no 
bKsy iqsu imlY  
iqsu ibGnu n 
lwgY koie]2]

Naanak Jis No 

Bakhasae This 

Milai This Bighan 

N Laagai Koe ||2||

O Nanak, one whom 

the Lord forgives is 

united with Him, and 

then no obstacles 

block his way. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਿੀਵਨ ਮੁਕਜਤ ਦਾ ਦਰਿਾ) 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਉਸ ਦੇ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਮਾਇਕ 

ਰਸਾਂ ਦੀ) ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ॥੨॥

40655 948 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

40656 948 jIvq mrxw sBu 
ko khY jIvn 
mukiq ikau hoie]

Jeevath Maranaa 

Sabh Ko Kehai 

Jeevan Mukath Kio 

Hoe ||

Everyone can say that 

they are dead while 

yet alive; how can 

they be liberated 

while yet alive?

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਿਊਂਜਦਆਂ 

(ਿਗਤ ਵਲੋਂ) ਮਰਨ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਹ 'ਿੀਵਨ-ਮੁਕਤੀ' (ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ) ਪਿਾਪਤ ਜਕਵੇਂ ਹੋਵੇ?

40657 948 BY kw sMjmu jy 
kry dwrU Bwau 
lweyie]

lwey-ie Bhai Kaa Sanjam 

Jae Karae Dhaaroo 

Bhaao Laaeaee ||

If someone restrains 

himself through the 

Fear of God, and takes 

the medicine of the 

Love of God,

ਿ ੇਮਨੱੁਖ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਚਸਜਕਆਂ ਦੀ ਜਵਹੁ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ (-ਰੂਪ) ਦਵਾਈ ਵਰਤੇ 

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ 

ਬਣਾਏ (ਭਾਵ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਡਰ ਜਦਲ ਜਵਚ 

ਰੱਖੇਗਾ ਜਕ ਪਿਭੂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ)
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40658 948 An idnu gux 
gwvY suK shjy  
ibKu Bvjlu nwim 
qryie]

qry-ie Anadhin Gun 

Gaavai Sukh 

Sehajae Bikh 

Bhavajal Naam 

Tharaee ||

Night and day, he 

sings the Glorious 

Praises of the Lord. In 

celestial peace and 

poise, he crosses over 

the poisonous, 

terrifying world-ocean, 

through the Naam, the 

Name of the Lord.

ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਿੱਤ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਾਲ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਜਵਹੁ-

ਰੂਪ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  ਤਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40659 948 nwnk gurmuiK 
pweIAY jw kau 
ndir kryie]3]

kry-ie Naanak Guramukh 

Paaeeai Jaa Ko 

Nadhar Karaee 

||3||

O Nanak, the Gurmukh 

finds the Lord; he is 

blessed with His 

Glance of Grace. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ 
ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ (ਿੀਵਨ-ਮੁਕਤੀ 
ਦੀ ਅਵਸਥਾ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੩॥

40660 948 pauVI] Pourree || Pauree:

40661 948 dUjw Bwau 
rcwieEnu qRY gux 
vrqwrw]

Dhoojaa Bhaao 

Rachaaeioun Thrai 

Gun Varathaaraa 

||

God created the love 

of duality, and the 

three modes which 

pervade the universe.

(ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ (ਭਾਵ, 

ਪਿਭਾਵ) ਭੀ ਉਸ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਨੇ (ਆਪ ਹੀ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ;
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40662 948 bRhmw ibsnu 
mhysu aupwieAnu  
hukim kmwvin 
kwrw]

Brehamaa Bisan 

Mehaes 

Oupaaeian Hukam 

Kamaavan Kaaraa 

||

He created Brahma, 

Vishnu and Shiva, who 

act according to His 

Will.

(ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਤੂੰ ਨੇ ਦੇਵਤੇ) 

ਬਿਹਮਾ ਜਵਸ਼ਨੂ ਤੇ ਜਸ਼ਵ ਉਸ ਨੇ 

(ਆਪ ਹੀ) ਉਪਾਏ ਹਨ, (ਇਹ 

ਤਿੈਵੇ) ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

40663 948 pMifq pVdy 
joqkI nw bUJih 
bIcwrw]

b`UJih Panddith 

Parradhae 

Jothakee Naa 

Boojhehi 

Beechaaraa ||

The Pandits, the 

religious scholars, and 

the astrologers study 

their books, but they 

do not understand 

contemplation.

ਿੋਤਸ਼ੀ (ਆਜਦਕ) ਜਵਦਵਾਨ 

ਲੋਕ (ਜਵਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ 

ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹਦੇ ਹਨ ਪਰ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਦੀ) 
ਵੀਚਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

40664 948 sBu ikCu qyrw 
Kylu hY scu 
isrjxhwrw]

Sabh Kishh 

Thaeraa Khael Hai 

Sach 

Sirajanehaaraa ||

Everything is Your 

play, O True Creator 

Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) (ਇਹ ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ) ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ (ਇਕ) 

ਖੇਲ ਹੈ, ਤੂੂੰ  (ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੂੰ ) 

ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

40665 948 ijsu BwvY iqsu 
bKis lYih sic 
sbid smweI]4]

Jis Bhaavai This 

Bakhas Laihi Sach 

Sabadh Samaaee 

||4||

As it pleases You, You 

bless us with 

forgiveness, and 

merge us in the True 

Word of the Shabad. 

||4||

ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ 

ਸਰੂਪ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

40666 948 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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40667 948 mn kw JUTw JUTu 
kmwvY]

Man Kaa Jhoothaa 

Jhooth Kamaavai 

||

The man of false mind 

practices falsehood.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਮਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮਨ ਜਵਚ ਝੂਠ ਹੈ, ਤਪ 

ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਵ ਹਨ) ਤੇ ਝੂਠ 

ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਪਾ 
ਹੈ ਪਰ ਕਮਾਈ ਤਪੇ ਵਾਲੀ 
ਨਹੀਂ),

40668 948 mwieAw no iPrY  
qpw sdwvY]

qpw: polw bolo Maaeiaa No Firai 

Thapaa Sadhaavai 

||

He runs after Maya, 

and yet pretends to be 

a man of disciplined 

meditation.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਜਿਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ ) ਤਪਾ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ,

40669 948 Brmy BUlw siB 
qIrQ ghY]

Bharamae Bhoolaa 

Sabh Theerathh 

Gehai ||

Deluded by doubt, he 

visits all the sacred 

shrines of pilgrimage.

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਤਪਾ ਸਮਝਣ 

ਦੇ) ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਭੁੱ ਲਾ ਹੋਇਆ 

ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਗਾਂਹਦਾ ਹੈ,

40670 948 Ehu qpw kYsy 
prmgiq lhY]

Ouhu Thapaa 

Kaisae Param Gath 

Lehai ||

How can such a man 

of disciplined 

meditation attain the 

supreme status?

ਅਿੇਹਾ ਤਪਾ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਕਵੇਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇ?

40671 948 gur prswdI ko 
scu kmwvY]

Gur Parasaadhee 

Ko Sach Kamaavai 

||

By Guru's Grace, one 

lives the Truth.

ਿ ੋਤਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਸੱਚ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹੋਂਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਜਹੱਸਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ)

40672 948 nwnk so qpw  
moKMqru pwvY]1]

Naanak So Thapaa 

Mokhanthar 

Paavai ||1||

O Nanak, such a man 

of disciplined 

meditation attains 

liberation. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਅੂੰਦਰਲੀ 
ਮੁਕਤੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

40673 948 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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40674 948 so qpw ij iehu 
qpu Gwly]

So Thapaa J Eihu 

Thap Ghaalae ||

He alone is a man of 

disciplined meditation, 

who practices this self-

discipline.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) ਤਪਾ ਹੈ ਿੋ 
ਇਹ ਤਪ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ-

40675 948 siqgur no imlY  
sbdu smwly]

Sathigur No Milai 

Sabadh Samaalae 

||

Meeting with the True 

Guru, he contemplates 

the Word of the 

Shabad.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਾਂਭ ਕੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
40676 948 siqgur kI syvw  

iehu qpu prvwxu]

Sathigur Kee 

Saevaa Eihu Thap 

Paravaan ||

Serving the True Guru - 

 this is the only 

acceptable disciplined 

meditation.

ਸਜਤਗੁਰ ਦੀ (ਦੱਸੀ ਹੋਈ) ਕਾਰ 

ਕਰਨੀ-ਇਹ ਤਪ (ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੈ।

40677 948 nwnk so qpw  
drgih pwvY 
mwxu]2]

Naanak So Thapaa 

Dharagehi Paavai 

Maan ||2||

O Nanak, such a man 

of disciplined 

meditation is honored 

in the Court of the 

Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਤਪ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਤਪਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

40678 948 pauVI] Pourree || Pauree:

40679 948 rwiq idnsu 
aupwieAnu sMswr 
kI vrqix]

Raath Dhinas 

Oupaaeian 

Sansaar Kee 

Varathan ||

He created the night 

and the day, for the 

activities of the world.

(ਇਸ 'ਵੇਕੀ ਜਸਿਸਜਟ' ਜਵਚ) 

ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਵਹਾਰ 

ਵਾਸਤੇ ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਰਾਤ ਤੇ 

ਜਦਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ;
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40680 949 gurmqI Git 
cwnxw Awnyru 
ibnwsix]

Awny@ru Guramathee Ghatt 

Chaananaa Aanaer 

Binaasan ||

Following the Guru's 

Teachings, one's heart 

is illumined, and the 

darkness is dispelled.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਜਵਚੋਂ) ਹਨੇਰਾ 
(ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ) ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਚਾਨਣ (ਭੀ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ)।

40681 949 hukmy hI sB 
swjIAnu rivAw 
sB vix iqRix]

Hukamae Hee 

Sabh Saajeean 

Raviaa Sabh Van 

Thrin ||

By the Hukam of His 

Command, He creates 

everything; He 

pervades and 

permeates all the 

woods and meadows.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਣ ਜਵਚ ਤੀਲੇ 

ਤੀਲੇ ਜਵਚ ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

40682 949 sBu ikCu Awpy 
Awip hY gurmuiK 
sdw hir Bix]

Sabh Kishh Aapae 

Aap Hai Guramukh 

Sadhaa Har Bhan 

||

He Himself is 

everything; the 

Gurmukh constantly 

chants the Lord's 

Name.

(ਿੋ ਕੁਝ ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ 

ਉਹ) ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

40683 949 sbdy hI soJI 
peI scY Awip 
buJweI]5]

bu`JweI Sabadhae Hee 

Sojhee Pee Sachai 

Aap Bujhaaee 

||5||

Through the Shabad, 

understanding comes; 

the True Lord Himself 

inspires us to 

understand. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਸੂਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

40684 949 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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40685 949 AiBAwgq eyih  
n AwKIAin ijn 
ky icq mih 
Brmu]

AiBAw-gq: gursyvk 
ivrkq sMq

Abhiaagath Eaehi 

N Aakheean Jin 

Kae Chith Mehi 

Bharam ||

He is not called a 

renunciate, whose 

consciousness is filled 

with doubt.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਭਟਕਣਾ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, ਿ ੋਦਰ 

ਦਰ ਤੇ ਭਟਕ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ 

ਆਟਾ ਮੂੰਗਦੇ ਜਿਰਨ) ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  'ਅਜਭਆਗਤ' ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ;

40686 949 iqs dY idqY 
nwnkw qyho jyhw 
Drmu]

This Dhai Dhithai 

Naanakaa Thaeho 

Jaehaa Dhharam 

||

Donations to him 

bring proportionate 

rewards.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਦੇਣ 

ਨਾਲ ਪੁੂੰ ਨ ਭੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਪੁੂੰ ਨ-

ਕਰਮ ਨਹੀਂ)।

40687 949 ABY inrMjnu 
prmpdu qw kw 
BUKw hoie]

Abhai Niranjan 

Param Padh Thaa 

Kaa Bhookhaa Hoe 

||

He hungers for the 

supreme status of the 

Fearless, Immaculate 

Lord;

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਿਾ ਹੈ 

ਜਨਰਭਉ ਤੇ ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣਾ। ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਸ 

'ਪਰਮ ਪਦ' ਦਾ ਅਜਭਲਾਖੀ ਹੈ,

40688 949 iqs kw Bojnu 
nwnkw ivrlw 
pwey koie]1]

This Kaa Bhojan 

Naanakaa Viralaa 

Paaeae Koe ||1||

O Nanak, how rare are 

those who offer him 

this food. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

40689 949 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

40690 949 AiBAwgq eyih  
n AwKIAin ij 
pr Gir Bojnu 
kryin]

Abhiaagath Eaehi 

N Aakheean J Par 

Ghar Bhojan 

Karaen ||

They are not called 

renunciates, who take 

food in the homes of 

others.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  'ਅਜਭਆਗਤ' (ਸਾਧੂ) 

ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਾਏ 

ਘਰ ਜਵਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,
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40691 949 audrY kwrix 
Awpxy bhly ByiK 
kryin]

Oudharai Kaaran 

Aapanae Behalae 

Bhaekh Karaen ||

For the sake of their 

bellies, they wear 

various religious robes.

ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਕਈ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ।

40692 949 AiBAwgq syeI 
nwnkw ij Awqm 
gauxu kryin]

Abhiaagath Saeee 

Naanakaa J 

Aatham Goun 

Karaen ||

They alone are 

renunciates, O Nanak, 

who enter into their 

own souls.

ਹੇ ਨਾਨਕ! 'ਅਜਭਆਗਤ' ਉਹੀ 
ਹਨ ਿੋ ਆਤਮਕ ਮੂੰਡਲ ਦੀ 
ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,

40693 949 Bwil lhin shu 
Awpxw inj Gir 
rhxu kryin]2]

Bhaal Lehan Sahu 

Aapanaa Nij Ghar 

Rehan Karaen 

||2||

They seek and find 

their Husband Lord; 

they dwell within the 

home of their own 

inner self. ||2||

ਆਪਣ ੇਅਸਲ ਘਰ (ਪਿਭੂ) ਜਵਚ 

ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

40694 949 pauVI] Pourree || Pauree:

40695 949 AMbru Driq 
ivCoiVAnu ivic 
scw Asrwau]

pUrn gurU jI ny Apxy 
pRymI gurmuiK syvk jI, 
Akws surg bRhmlok, 
DrqI dy BogW qoN ivCoV 
idqy, pRymI syvk jI iv`c 
s`cy dw (Asrwau) 
Awsrw hY

Anbar Dhharath 

Vishhorrian Vich 

Sachaa Asaraao ||

They sky and the earth 

are separate, but the 

True Lord supports 

them from within.

(ਇਸ "ਵੇਕੀ ਜਸਿਸਜਟ" ਜਵਚ) 

ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਹਨ, 

ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ;
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40696 949 Gru dru sBo scu 
hY ijsu ivic 
scw nwau]

Ghar Dhar Sabho 

Sach Hai Jis Vich 

Sachaa Naao ||

True are all those 

homes and gates, 

within which the True 

Name is enshrined.

(ਇਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) ਹਰੇਕ 

ਘਰ ਹਰੇਕ ਦਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ (ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ) ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਸ ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ) ਸੱਚਾ 
'ਨਾਮ' ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

40697 949 sBu scw hukmu 
vrqdw gurmuiK 
sic smwau]

Sabh Sachaa 

Hukam 

Varathadhaa 

Guramukh Sach 

Samaao ||

The Hukam of the 

True Lord's Command 

is effective 

everywhere. The 

Gurmukh merges in 

the True Lord.

ਹਰ ਥਾਂ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

40698 949 scw Awip qKqu 
scw bih scw 
kry inAwau]

Sachaa Aap 

Thakhath Sachaa 

Behi Sachaa Karae 

Niaao ||

He Himself is True, 

and True is His throne. 

Seated upon it, He 

administers true 

justice.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਦਾ ਇਕ-ਰਸ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਿਗਤ-ਰੂਪ 

ਉਸ ਦਾ) ਤਖ਼ਤ (ਭੀ) (ਉਸੇ ਦਾ 
ਸਰੂਪ) ਸੱਚਾ ਹੈ, (ਇਸ ਤਖ਼ਤ 

ਉਤੇ) ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਅਟੱਲ 

ਜਨਆਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
40699 949 sBu sco scu 

vrqdw gurmuiK 
AlKu lKweI]6]

A-lKu Sabh Sacho Sach 

Varathadhaa 

Guramukh Alakh 

Lakhaaee ||6||

The Truest of the True 

is all-pervading 

everywhere; the 

Gurmukh sees the 

unseen. ||6||

ਹਰ ਥਾਂ ਜਨਰੋਲ ਉਹੀ ਸੱਚਾ 
ਪਿਭੂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, (ਪਰ) ਉਹ 

ਅਲੱਖ ਪਿਭੂ ਲਜਖਆ ਤਾਂ ਹੀ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੀਏ (ਘਰ ਘਾਟ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਗ ਕੇ ਨਹੀਂ) ॥੬॥

40700 949 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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40701 949 rYxwier mwih 
AnMqu hY kUVI 
AwvY jwie]

(rY-xw-ier) pRmySr Rainaaeir Maahi 

Ananth Hai 

Koorree Aavai 

Jaae ||

In the world-ocean, 

the Infinite Lord 

abides. The false come 

and go in 

reincarnation.

(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਆਪ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਪਰ (ਉਸ 'ਅਨੂੰ ਤ' ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਜਿੂੰ ਦ ਿੂੰ ਮਦੀ ਮਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

40702 949 BwxY clY AwpxY  
bhuqI lhY 
sjwie]

Bhaanai Chalai 

Aapanai Bahuthee 

Lehai Sajaae ||

One who walks 

according to his own 

will, suffers terrible 

punishment.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ "ਅਨੂੰ ਤ" ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਪੱਛੇ 

ਦੌੜਦਾ ਹੈ);

40703 949 rYxwier mih sBu 
ikCu hY krmI 
plY pwie]

Rainaaeir Mehi 

Sabh Kishh Hai 

Karamee Palai 

Paae ||

All things are in the 

world-ocean, but they 

are obtained only by 

the karma of good 

actions.

ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸਾਗਰ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

40704 949 nwnk nau iniD 
pweIAY jy clY 
iqsY rjwie]1]

Naanak No Nidhh 

Paaeeai Jae Chalai 

Thisai Rajaae ||1||

O Nanak, he alone 

obtains the nine 

treasures, who walks 

in the Will of the Lord. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਿ ੇ

ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਸਾਗਰ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰੇ ॥੧॥
40705 949 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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40706 949 shjy siqguru n 
syivE ivic 
haumY jnim 
ibnwsu]

Sehajae Sathigur N 

Saeviou Vich 

Houmai Janam 

Binaas ||

One who intuitively 

serves the True Guru, 

loses his life in 

egotism.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਸਦਕ ਸਰਧਾ ਨਾਲ 

ਸਜਤਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਤੁਜਰਆ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ) (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿਨਮ 

ਲੈ ਕੇ (ਿੀਵਨ) ਅਿਾਂਈ ਗਵਾ 
ਜਗਆ;

40707 949 rsnw hir rsu n 
ciKE kmlu n 
hoieE prgwsu]

c`iKE Rasanaa Har Ras N 

Chakhiou Kamal N 

Hoeiou Paragaas 

||

His tongue does not 

taste the sublime 

essence of the Lord, 

and his heart-lotus 

does not blossom 

forth.

ਜਿਸ ਨੇ ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਜਲਆ 

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਰੂਪ ਕਉਲ 

ਿੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਜਖਜੜਆ।

40708 949 ibKu KwDI mnmuKu 
muAw mwieAw 
moih ivxwsu]

ibKu: polw bolo Bikh Khaadhhee 

Manamukh Muaa 

Maaeiaa Mohi 

Vinaas ||

The self-willed 

manmukh eats poison 

and dies; he is ruined 

by love and 

attachment to Maya.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਜਵਹੁ ਖਾਂਦਾ ਜਰਹਾ, (ਅਸਲ 

ਿੀਵਨ ਵੱਲੋਂ) ਮੋਇਆ ਹੀ ਜਰਹਾ 
ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ।

40709 949 ieksu hir ky 
nwm ivxu iDRgu 
jIvxu iDRgu vwsu]

Eikas Har Kae 

Naam Vin Dhhrig 

Jeevan Dhhrig 

Vaas ||

Without the Name of 

the One Lord, his life is 

cursed, and his home 

is cursed as well.

ਇਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿੀਊਣਾ 
ਵੱਸਣਾ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ।
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40710 949 jw Awpy ndir 
kry pRBu scw qw 
hovY dwsin dwsu]

Jaa Aapae Nadhar 

Karae Prabh 

Sachaa Thaa Hovai 

Dhaasan Dhaas ||

When God Himself 

bestows His Glance of 

Grace, then one 

becomes the slave of 

His slaves.

ਿਦੋਂ ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40711 949 qw An idnu syvw 
kry siqgurU kI  
kbih n CofY 
pwsu]

Thaa Anadhin 

Saevaa Karae 

Sathiguroo Kee 

Kabehi N 

Shhoddai Paas ||

And then, night and 

day, he serves the 

True Guru, and never 

leaves His side.

(ਜਿਰ) ਉਹ ਜਨਿੱਤ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।

40712 949 ijau jl mih  
kmlu Ailpqo 
vrqY iqau ivcy 
igrh audwsu]

A-ilpqo: polw bolo Jio Jal Mehi Kamal 

Alipatho Varathai 

Thio Vichae Gireh 

Oudhaas ||

As the lotus flower 

floats unaffected in 

the water, so does he 

remain detached in his 

own household.

ਉਹ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਇਉਂ ਉਪਰਾਮ 

ਜਿਹਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ (ਉੱਗਾ ਹੋਇਆ) ਕਉਲ-

ਿੁੱ ਲ (ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ) 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

40713 949 jn nwnk kry 
krwieAw sBu ko  
ijau BwvY iqv 
hir guxqwsu]2]

Jan Naanak Karae 

Karaaeiaa Sabh Ko 

Jio Bhaavai Thiv 

Har Gunathaas 

||2||

O servant Nanak, the 

Lord acts, and inspires 

everyone to act, 

according to the 

Pleasure of His Will. 

He is the treasure of 

virtue. ||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਸ ਦਾ 
ਕਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

40714 949 pauVI] Pourree || Pauree:
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40715 949 CqIh jug gubwru 
sw Awpy gxq 
kInI]

Shhatheeh Jug 

Gubaar Saa Aapae 

Ganath Keenee ||

For thirty-six ages, 

there was utter 

darkness. Then, the 

Lord revealed Himself.

(ਪਜਹਲਾਂ ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਜਨਰਗੁਣ 

ਰੂਪ ਜਵਚ ਸੀ ਤਦੋਂ) ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਸਮਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ (ਭਾਵ, ਤਦੋਂ 
ਕੀਹ ਸਰੂਪ ਸੀ-ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ), (ਜਿਰ 

ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਰਚ ਕੇ) ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਦੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਕੀਤੀ;

40716 949 Awpy isRsit sB 
swjIAnu Awip 
miq dInI]

Aapae Srisatt Sabh 

Saajeean Aap 

Math Dheenee ||

He Himself created the 

entire universe. He 

Himself blessed it with 

understanding.

ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਅਕਲ ਜਦੱਤੀ;

40717 949 isimRiq swsq 
swijAnu pwp 
puMn gxq gxInI]

ism-i Riq Simrith Saasath 

Saajian Paap Punn 

Ganath Ganeenee 

||

He created the 

Simritees and the 

Shaastras; He 

calculates the 

accounts of virtue and 

vice.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਬੱੁਧਵਾਨਾਂ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਿ (ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਬਣਾਏ, 

(ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ) ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨ ਦਾ 
ਜਨਖੇੜਾ ਕੀਤਾ (ਭਾਵ, ਦੱਜਸਆ 

ਜਕ 'ਪਾਪ' ਕੀਹ ਹੈ ਤੇ 'ਪੁੂੰ ਨ' 

ਕੀਹ ਹੈ)।

40718 949 ijsu buJwey so 
buJsI scY sbid 
pqInI]

bu`Jwey[ bu`JsI Jis Bujhaaeae So 

Bujhasee Sachai 

Sabadh Patheenee 

||

He alone understands, 

whom the Lord 

inspires to understand 

and to be pleased with 

the True Word of the 

Shabad.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਰਾਜ਼) ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਸਰਧਾ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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40719 949 sBu Awpy Awip 
vrqdw Awpy 
bKis 
imlweI]7]

Sabh Aapae Aap 

Varathadhaa 

Aapae Bakhas 

Milaaee ||7||

He Himself is all-

pervading; He Himself 

forgives, and unites 

with Himself. ||7||

ਹਰੇਕ ਕਾਰਿ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਵਚ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

40720 949 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

40721 949 iehu qnu sBo rqu 
hY rqu ibnu qMnu n 
hoie]

(rqu) pRIqI[rqu rqu: 
poly bolo

Eihu Than Sabho 

Rath Hai Rath Bin 

Thann N Hoe ||

This body is all blood; 

without blood, the 

body cannot exist.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਲਹੂ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ), ਲਹੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਰੀਰ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

40722 949 jo sih rqy 
AwpxY iqn qin  
loB rqu n hoie]

rq: polw bolo[ r`qy Jo Sehi Rathae 

Aapanai Thin Than 

Lobh Rath N Hoe 

||

Those who are 

attuned to their Lord - 

their bodies are not 

filled with the blood of 

greed.

(ਜਿਰ, ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਚੀਜਰਆਂ, 

ਭਾਵ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 

ਕੀਜਤਆਂ, ਕੇਹੜਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ 
ਜਨਕਲਦਾ?) ਿੋ ਬੂੰ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਖਸਮ (-ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ) ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਲਾਲਚ ਦਾ ਲਹੂ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
40723 949 BY pieAY qnu 

KIxu hoie loB 
rqu ivchu jwie]

rqu: polw bolo Bhai Paeiai Than 

Kheen Hoe Lobh 

Rath Vichahu Jaae 

||

In the Fear of God, the 

body becomes thin, 

and the blood of greed 

passes out of the body.

ਿ ੇ(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਡਰ ਜਵਚ 

ਿੀਵੀਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਦਾ) ਜਲੱਸਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ) 

ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਲੋਭ ਦੀ ਰੱੁਤ ਜਨਕਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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40724 950 ijau bYsMqir Dwqu 
suDu hoie iqau 
hir kw Bau  
durmiq mYlu 
gvwie]

su`Du Jio Baisanthar 

Dhhaath Sudhh 

Hoe Thio Har Kaa 

Bho Dhuramath 

Mail Gavaae ||

As fire purifies metal, 

so does the Fear of 

the Lord eradicate the 

filth of evil-

mindedness.

ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਜਵਚ (ਪਾਇਆਂ ਸੋਨਾ 
ਆਜਦਕ) ਧਾਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਡਰ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੀ 
ਮੈਲ ਨੂੂੰ  ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

40725 950 nwnk qy jn 
sohxy jo rqy hir 
rMgu lwie]1]

Naanak Thae Jan 

Sohanae Jo Rathae 

Har Rang Laae 

||1||

O Nanak, beautiful are 

those humble beings, 

who are imbued with 

the Lord's Love. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਹਨ ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿੇਮ 

ਿੋੜ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ) 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ॥੧॥

40726 950 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

40727 950 rwmklI rwmu 
min visAw qw 
binAw sIgwru]

Raamakalee Raam 

Man Vasiaa Thaa 

Baniaa Seegaar ||

In Raamkalee, I have 

enshrined the Lord in 

my mind; thus I have 

been embellished.

ਰਾਮਕਲੀ (ਰਾਗਨੀ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਿ ੇਰਾਮ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸ ਪਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 
(ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਦਮ ਰੂਪ) 

ਜਸੂੰਗਾਰ ਸਿਲਾ ਹੈ।

40728 950 gur kY sbid 
kmlu ibgisAw  
qw sauipAw 
Bgiq BMfwru]

Gur Kai Sabadh 

Kamal Bigasiaa 

Thaa Soupiaa 

Bhagath 

Bhanddaar ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, my 

heart-lotus has 

blossomed forth; the 

Lord blessed me with 

the treasure of 

devotional worship.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਹਰਦਾ ਕਮਲ ਜਖੜ ਪਏ 

ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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40729 950 Brmu gieAw qw 
jwigAw cUkw 
AigAwn AMDwru]

Bharam Gaeiaa 

Thaa Jaagiaa 

Chookaa Agiaan 

Andhhaar ||

My doubt was 

dispelled, and I woke 

up; the darkness of 

ignorance was 

dispelled.

ਿ ੇ(ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਮਨ 

ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏ ਤਾਂ 
ਹੀ ਮਨ ਿਾਜਗਆ (ਸਮਝੋ, 
ਜਕਉਂਜਕ) ਅਜਗਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40730 950 iqs no rUpu Aiq 
Aglw ijsu hir 
nwil ipAwru]

This No Roop Ath 

Agalaa Jis Har Naal 

Piaar ||

She who is in love with 

her Lord, is the most 

infinitely beautiful.

ਜਿਸ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਪਿਭੂ (-
ਪਤੀ) ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ (ਦੀ ਆਤਮਾ) ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਚੜਹਦਾ ਹੈ।

40731 950 sdw rvY ipru 
Awpxw soBwvMqI 
nwir]

Sadhaa Ravai Pir 

Aapanaa 

Sobhaavanthee 

Naar ||

Such a beautiful, 

happy soul-bride 

enjoys her Husband 

Lord forever.

ਉਹ ਸੋਭਾਵੂੰ ਤੀ (ਿੀਵ-) ਇਸਤਿੀ 
ਸਦਾ ਆਪਣੇ (ਪਿਭੂ-) ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੀ ਹੈ।

40732 950 mnmuiK sIgwru n 
jwxnI jwsin 
jnmu sBu hwir]

Manamukh 

Seegaar N 

Jaananee Jaasan 

Janam Sabh Haar 

||

The self-willed 

manmukhs do not 

know how to decorate 

themselves; wasting 

their whole lives, they 

depart.

ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀਆਂ; ਉਹ ਸਾਰਾ 
(ਮਨੱੁਖ-) ਿਨਮ ਹਾਰ ਕੇ 

ਿਾਣਗੀਆਂ।
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40733 950 ibnu hir BgqI  
sIgwru krih  
inq jMmih hoie 
KuAwru]

Bin Har Bhagathee 

Seegaar Karehi 

Nith Janmehi Hoe 

Khuaar ||

Those who decorate 

themselves without 

devotional worship to 

the Lord, are 

continually 

reincarnated to suffer.

ਪਿਭੂ (-ਪਤੀ) ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਹੋਰ ਕਰਮ ਧਰਮ 

ਆਜਦਕ) ਜਸੂੰਗਾਰ ਿੋ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 

ਜਨਿੱਤ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਿੂੰ ਮਦੀਆਂ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 

ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ)।

40734 950 sYswrY ivic soB  
n pwienI AgY 
ij kry su jwxY 
krqwru]

Saisaarai Vich 

Sobh N Paaeinee 

Agai J Karae S 

Jaanai Karathaar ||

They do not obtain 

respect in this world; 

the Creator Lord alone 

knows what will 

happen to them in the 

world hereafter.

ਨਾਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਿ ੋਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 

ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

40735 950 nwnk scw eyku 
hY duhu ivic hY 
sMswru]

Naanak Sachaa 

Eaek Hai Dhuhu 

Vich Hai Sansaar ||

O Nanak, the True 

Lord is the One and 

only; duality exists 

only in the world.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, 

ਸੂੰਸਾਰ (ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ) 

ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਚੱਕਰ) ਜਵਚ 

ਹੈ।
40736 950 cMgY mMdY Awip 

lwieAnu so 
krin ij Awip 
krwey 
krqwru]2]

Changai Mandhai 

Aap Laaeian So 

Karan J Aap 

Karaaeae 

Karathaar ||2||

He Himself enjoins 

them to good and bad; 

they do only that 

which the Creator 

Lord causes them to 

do. ||2||

ਚੂੰ ਗੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਤੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਜਵਚ (ਿੀਵ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਿੋ ਕੁਝ 

ਕਰਤਾਰ (ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
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40737 950 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

40738 950 ibnu siqgur syvy  
sWiq n AwveI  
dUjI nwhI jwie]

Bin Sathigur 

Saevae Saanth N 

Aavee Dhoojee 

Naahee Jaae ||

Without serving the 

True Guru, tranquility 

is not obtained. It 

cannot be found 

anywhere else.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨ ਜਵਚ) ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

(ਹੋਰ) ਥਾਂ ਨਹੀਂ।

40739 950 jy bhuqyrw locIAY  
ivxu krmw 
pwieAw n jwie]

Jae Bahuthaeraa 

Locheeai Vin 

Karamaa Paaeiaa 

N Jaae ||

No matter how much 

one may long for it, 

without the karma of 

good actions, it cannot 

be found.

ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨੀ ਤਾਂਘ ਕਰੀਏ, 

ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਗੁਰੂ) ਜਮਲਦਾ 
ਭੀ ਨਹੀਂ।

40740 950 AMqir loBu 
ivkwru hY dUjY 
Bwie KuAwie]

Anthar Lobh 

Vikaar Hai Dhoojai 

Bhaae Khuaae ||

Those whose inner 

beings are filled with 

greed and corruption, 

are ruined through the 

love of duality.

(ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਲੋਭ-ਰੂਪ ਜਵਕਾਰ ਹੈ 

(ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਉਹ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ) ਹੋਰ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

40741 950 iqn jMmxu mrxu  
n cukeI haumY 
ivic duKu pwie]

Thin Janman 

Maran N Chukee 

Houmai Vich 

Dhukh Paae ||

The cycle of birth and 

death is not ended, 

and filled with 

egotism, they suffer in 

pain.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ) 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਉਮੈ ਜਵਚ (ਗਿਜਸਆਂ ਨੂੂੰ ) ਦੱੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8297 Published: March 06/ 2014



40742 950 ijnI siqgur 
isau icqu 
lwieAw so KwlI 
koeI nwih]

Jinee Sathigur Sio 

Chith Laaeiaa So 

Khaalee Koee 

Naahi ||

Those who focus their 

consciousness on the 

True Guru, do not 

remain unfulfilled.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨਾਲ ਮਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ (ਜਪਆਰ ਤੋਂ) 
ਸੁੂੰ ਞ ੇਜਹਰਦੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

40743 950 iqn jm kI 
qlb n hoveI nw 
Eie duK shwih]

shw-ih Thin Jam Kee 

Thalab N Hovee 

Naa Oue Dhukh 

Sehaahi ||

They are not 

summoned by the 

Messenger of Death, 

and they do not suffer 

in pain.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ 

ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ) ਨਾਹ ਹੀ 
ਉਹ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

40744 950 nwnk gurmuiK 
aubry scY sbid 
smwih]3]

Naanak Guramukh 

Oubarae Sachai 

Sabadh Samaahi 

||3||

O Nanak, the Gurmukh 

is saved, merging in 

the True Word of the 

Shabad. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ("ਿਮ ਦੀ 
ਤਲਬ" ਤੋਂ) ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥
40745 950 pauVI] Pourree || Pauree:

40746 950 Awip Ailpqu 
sdw rhY hoir DMDY 
siB Dwvih]

A-ilpqu Aap Alipath 

Sadhaa Rehai Hor 

Dhhandhhai Sabh 

Dhhaavehi ||

He Himself remains 

unattached forever; all 

others run after 

worldly affairs.

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਜਨਰਾਲਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ) ਝੂੰ ਬੇਲੇ ਜਵਚ ਭਟਕ ਰਹੇ 

ਹਨ।
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40747 950 Awip inhclu 
Aclu hY hoir 
Awvih jwvih]

Ac`lu Aap Nihachal 

Achal Hai Hor 

Aavehi Jaavehi ||

He Himself is eternal, 

unchanging and 

unmoving; the others 

continue coming and 

going in reincarnation.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਤੇ ਅਟੱਲ 

ਹੈ, ਹੋਰ ਿੀਵ ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

40748 950 sdw sdw hir 
iDAweIAY  
gurmuiK suKu 
pwvih]

Sadhaa Sadhaa 

Har Dhhiaaeeai 

Guramukh Sukh 

Paavehi ||

Meditating on the 

Lord forever and ever, 

the Gurmukh finds 

peace.

(ਐਸੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਿ)ੋ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ (ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ ਉਹ) ਸੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

40749 950 inj Gir vwsw 
pweIAY sic 
isPiq smwvih]

Nij Ghar Vaasaa 

Paaeeai Sach 

Sifath Samaavehi 

||

He dwells in the home 

of his own inner being, 

absorbed in the Praise 

of the True Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ 

ਕੇ) ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਜਵਚ 

ਥਾਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਗੁਰਮੁਜਖ) ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

40750 950 scw gihr gMBIru 
hY gur sbid 
buJweI]8]

bu`JweI Sachaa Gehir 

Ganbheer Hai Gur 

Sabadh Bujhaaee 

||8||

The True Lord is 

profound and 

unfathomable; 

through the Word of 

the Guru's Shabad, He 

is understood. ||8||

ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਥਾਹ ਹੈ (ਇਹ ਗੱਲ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥

40751 950 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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40752 950 scw nwmu 
iDAwie qU sBo 
vrqY scu]

Sachaa Naam 

Dhhiaae Thoo 

Sabho Varathai 

Sach ||

Meditate on the True 

Name; the True Lord is 

all-pervading.

(ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਿ ੋ

ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

40753 950 nwnk hukmY jo 
buJY so Plu pwey 
scu]

bu`JY Naanak Hukamai 

Jo Bujhai So Fal 

Paaeae Sach ||

O Nanak, one who 

realizes the Hukam of 

the Lord's Command, 

obtains the fruit of 

Truth.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ-ਰੂਪ ਿਲ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ,

40754 950 kQnI bdnI 
krqw iPrY hukmu  
n bUJY scu]

Kathhanee 

Badhanee 

Karathaa Firai 

Hukam N Boojhai 

Sach ||

One who merely 

mouths the words, 

does not understand 

the Hukam of the True 

Lord's Command.

(ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੀਆਂ) ਮੂੂੰ ਹ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਅਟੱਲ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ।

40755 950 nwnk hir kw 
Bwxw mMny so 
Bgqu hoie ivxu 
mMny kcuin 
kcu]1]

k`cuin[ k`cu Naanak Har Kaa 

Bhaanaa Mannae 

So Bhagath Hoe 

Vin Mannae Kach 

Nikach ||1||

O Nanak, one who 

accepts the Will of the 

Lord is His devotee. 

Without accepting it, 

he is the falsest of the 

false. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਦਾ 
ਹੈ ਉਹ (ਅਸਲ) ਭਗਤ ਹੈ। 
ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਬਲਕੁਲ ਕੱਚਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਅੱਲਹੜ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿੋ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਡੋਲਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

40756 950 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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40757 950 mnmuK boil n 
jwxnI Enw 
AMdir kwmu kRoDu 
AhMkwru]

Manamukh Bol N 

Jaananee Ounaa 

Andhar Kaam 

Krodhh Ahankaar 

||

The self-willed 

manmukhs do not 

know what they are 

saying. They are filled 

with sexual desire, 

anger and egotism.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਚੂੂੰ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਤੇ ਲੋਭ ਜਵਕਾਰ ਪਿਬਲ ਹਨ।

40758 950 Eie Qwau kuQwau  
n jwxnI aun 
AMqir loBu 
ivkwru]

Oue Thhaao 

Kuthhaao N 

Jaananee Oun 

Anthar Lobh 

Vikaar ||

They do not 

understand right 

places and wrong 

places; they are filled 

with greed and 

corruption.

ਉਹ ਨਾਹ ਹੀ ਥਾਂ ਕੁਥਾਂ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਸਮੇ-

ਜਸਰ ਢੁਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 
ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਲੋਭ ਜਵਕਾਰ ਪਿਬਲ 

ਹਨ।

40759 950 Eie AwpxY 
suAwie Awie 
bih glw krih  
Enw mwry jmu 
jMdwru]

Oue Aapanai 

Suaae Aae Behi 

Galaa Karehi 

Ounaa Maarae 

Jam Jandhaar ||

They come, and sit 

and talk for their own 

purposes. The 

Messenger of Death 

strikes them down.

(ਜਿਥੇ ਭੀ) ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ 

ਹਨ (ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਆਉਣ ਤਾਂ 
ਭੀ) ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਸੋ ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਡਰਾਉਣਾ ਿਮ 

ਮਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ)।

40760 950 AgY drgh lyKY 
mMigAY mwir 
KuAwru kIcih 
kUiVAwr]

Agai Dharageh 

Laekhai Mangiai 

Maar Khuaar 

Keechehi 

Koorriaar ||

Hereafter, they are 

called to account in 

the Court of the Lord; 

the false ones are 

struck down and 

humiliated.

ਅਗਾਂਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਲੇਖਾ ਮੂੰ ਜਗਆ ਿਾਣ ਤੇ ਉਹ 

ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ 

ਖ਼ੁਆਰ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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40761 950 eyh kUVY kI mlu  
ikau auqrY koeI 
kFhu iehu 
vIcwru]

Eaeh Koorrai Kee 

Mal Kio Outharai 

Koee Kadtahu Eihu 

Veechaar ||

How can this filth of 

falsehood be washed 

off? Can anyone think 

about this, and find 

the way?

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਦੱਸੇ 

ਜਕ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ (ਭਾਵ, 

ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਿ ੋ

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਨਭਣੇ) ਜਕਵੇਂ ਦੂਰ 

ਹੋਵੇ।

40762 950 siqguru imlY qw 
nwmu idVwey siB 
iklivK 
ktxhwru]

Sathigur Milai 

Thaa Naam 

Dhirraaeae Sabh 

Kilavikh 

Kattanehaar ||

If one meets with the 

True Guru, He 

implants the Naam, 

the Name of the Lord 

within; all his sins are 

destroyed.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪੱਕਾ ਜਬਠਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਇਹ 

ਗੱਲ ਜਨਸ਼ਚੇ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

'ਨਾਮ' ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੱਟਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

40763 950 nwmu jpy nwmo 
AwrwDy iqsu jn 
kau krhu siB 
nmskwru]

Naam Japae 

Naamo 

Aaraadhhae This 

Jan Ko Karahu 

Sabh Namasakaar 

||

Let all bow in humility 

to that humble being 

who chants the Naam, 

and worships the 

Naam in adoration.

(ਸੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ) ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ਨਾਮ 

ਹੀ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਜਸਰ ਜਨਵਾਓ,

40764 951 mlu kUVI nwim 
auqwrIAnu jip 
nwmu hoAw 
sicAwru]

auqwrI-Anu Mal Koorree 

Naam 

Outhaareean Jap 

Naam Hoaa 

Sachiaar ||

The Naam washes off 

the filth of falsehood; 

chanting the Naam, 

one becomes truthful.

ਕੂੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਦੇ ਮੋਹ) ਦੀ 
ਮੈਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰ ਲਈ 

ਹੈ, ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ 
ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।
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40765 951 jn nwnk ijs dy 
eyih clq hih so 
jIvau 
dyvxhwru]2]

Jan Naanak Jis 

Dhae Eaehi 

Chalath Hehi So 

Jeevo 

Dhaevanehaar 

||2||

O servant Nanak, 

wondrous are the 

plays of the Lord, the 

Giver of life. ||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ ਜਕ) ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ ਉਹ 

ਦਾਤਾ ਿੀਊਂਦਾ ਰਹੇ (ਭਾਵ, 

ਸਦਾ ਅਸਾਡੇ ਜਸਰ ਤੇ ਹੱਥ 

ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ) ॥੨॥
40766 951 pauVI] Pourree || Pauree:

40767 951 quDu jyvfu dwqw 
nwih iksu AwiK 
suxweIAY]

Thudhh Jaevadd 

Dhaathaa Naahi 

Kis Aakh 

Sunaaeeai ||

You are the Great 

Giver; no other is as 

great as You. Unto 

whom should I speak 

and talk?

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਕੋਈ 

ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਕਸ ਦੀ ਬਾਬਤ 

ਆਖ ਕੇ ਦੱਸੀਏ (ਜਕ ਉਹ ਤੇਰੇ 

ਿੇਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ)? (ਭਾਵ, ਸਭ 

ਦਾਤਾਂ ਤੈਥੋਂ ਜਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਹੈਂ।

40768 951 gur prswdI 
pwie ijQhu haumY 
jweIAY]

Gur Parasaadhee 

Paae Jithhahu 

Houmai Jaaeeai ||

By Guru's Grace, I find 

You; You eradicate 

egotism from within.

('ਅੂੰ ਜਮਿਤ') ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ 
(ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ) ਹਉਮੈ ਨਾਸ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ;

40769 951 rs ks swdw 
bwhrw scI 
vifAweIAY]

swdW Ras Kas Saadhaa 

Baaharaa Sachee 

Vaddiaaeeai ||

You are beyond sweet 

and salty flavors; True 

is Your glorious 

greatness.

(ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਿਭੂ) 
ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਤੇ ਸੁਆਦਾਂ (ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ) ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ।
40770 951 ijs no bKsy iqsu 

dyie Awip ley 
imlweIAY]

Jis No Bakhasae 

This Dhaee Aap 

Leae Milaaeeai ||

You bless those whom 

You forgive, and unite 

them with Yourself.

ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ 
ਜਵਚ) ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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40771 951 Gt AMqir 
AMimRqu riKEnu  
gurmuiK iksY 
ipAweI]9]

Ghatt Anthar 

Anmrith Rakhioun 

Guramukh Kisai 

Piaaee ||9||

You have placed the 

Ambrosial Nectar deep 

within the heart; the 

Gurmukh drinks it in. 

||9||

(ਉਂਞ ਤਾਂ ਇਹ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਉਸ ਨੇ 

ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

40772 951 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

40773 951 bwbwxIAw 
khwxIAw puq 
spuq kryin]

p`uq s-p`uq Baabaaneeaa 

Kehaaneeaa Puth 

Saputh Karaen ||

The stories of one's 

ancestors make the 

children good children.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ 

(ਜਸੱਖ-) ਪੁਤਿਾਂ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰਮੁਖ) 

ਪੱੁਤਰ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ;

40774 951 ij siqgur BwvY 
su mMin lYin syeI 
krm kryin]

J Sathigur Bhaavai 

S Mann Lain Saeee 

Karam Karaen ||

They accept what is 

pleasing to the Will of 

the True Guru, and act 

accordingly.

(ਗੁਰ-ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਸੱਖ-ਪੁਤਿ) 
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਵਚ ਯਕੀਨ 

ਜਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

40775 951 jwie puChu 
isimRiq swsq  
ibAws suk 
nwrd bcn sB 
isRsit kryin]

ism-i Riq Jaae Pushhahu 

Simrith Saasath 

Biaas Suk Naaradh 

Bachan Sabh 

Srisatt Karaen ||

Go and consult the 

Simritees, the 

Shaastras, the writings 

of Vyaas, Suk Dayv, 

Naarad, and all those 

who preach to the 

world.

(ਿੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 

ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਤੇ 

ਸ਼ਾਸਤਿ (ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਰਸ਼ੀ) 
ਜਵਆਸ ਸੁਕ ਤੇ ਨਾਰਦ 

(ਆਜਦਕਾਂ) ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਵੇਖੋ (ਭਾਵ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲਖਤਾਂ ਪੜਹ 
ਵੇਖੋ) ਿ ੋਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  
(ਸਾਂਝਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 

ਹਨ।
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40776 951 scY lwey sic 
lgy sdw scu 
smwlyin]

Sachai Laaeae 

Sach Lagae Sadhaa 

Sach Samaalaen ||

Those, whom the True 

Lord attaches, are 

attached to the Truth; 

they contemplate the 

True Name forever.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ) ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ (ਭੀ) ਿੁੜੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਚੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

40777 951 nwnk Awey sy 
prvwxu Bey ij 
sgly kul 
qwryin]1]

Naanak Aaeae Sae 

Paravaan Bheae J 

Sagalae Kul 

Thaaraen ||1||

O Nanak, their coming 

into the world is 

approved; they 

redeem all their 

ancestors. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਜਨਰੇ ਆਪ 

ਨਹੀਂ ਤਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਭੀ ਤਾਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਉਣਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ॥੧॥

40778 951 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

40779 951 gurU ijnw kw 
AMDulw isK BI 
AMDy krm kryin]

Guroo Jinaa Kaa 

Andhhulaa Sikh 

Bhee Andhhae 

Karam Karaen ||

The disciples whose 

teacher is blind, act 

blindly as well.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ (ਆਪ) 

ਅਜਗਆਨੀ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੈ ਉਹ ਜਸੱਖ 

ਭੀ ਅੂੰਨਹੇ  ਕੂੰਮ (ਭਾਵ, ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ) 

ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

40780 951 Eie BwxY clin 
AwpxY inq JUTo 
JUTu bolyin]

Oue Bhaanai 

Chalan Aapanai 

Nith Jhootho 

Jhooth Bolaen ||

They walk according to 

their own wills, and 

continually speak 

falsehood and lies.

(ਅੂੰਨਹੇ  ਗੁਰੂ ਦੇ) ਉਹ (ਜਸੱਖ) 

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਗਰ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਦਾ ਝੂਠ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
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40781 951 kUVu kusqu 
kmwvdy pr inMdw 
sdw kryin]

kus`qu Koorr Kusath 

Kamaavadhae Par 

Nindhaa Sadhaa 

Karaen ||

They practice 

falsehood and 

deception, and 

endlessly slander 

others.

ਝੂਠ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਸਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਕਰਦੇ ਹਨ;

40782 951 Eie Awip fuby 
pr inMdkw sgly 
kul fobyin]

Oue Aap Ddubae 

Par Nindhakaa 

Sagalae Kul 

Ddobaen ||

Slandering others, 

they drown 

themselves, and 

drown all their 

generations as well.

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪ ਭੀ ਡੱੁਬਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕੁਲਾਂ ਭੀ ਗ਼ਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

40783 951 nwnk ijqu Eie 
lwey iqqu lgy  
auie bpuVy ikAw 
kryin]2]

Naanak Jith Oue 

Laaeae Thith 

Lagae Oue 

Bapurrae Kiaa 

Karaen ||2||

O Nanak, whatever 

the Lord links them to, 

to that they are linked; 

what can the poor 

creatures do? ||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਜਬਚਾਰੇ 

ਕਰਨ ਭੀ ਕੀਹ? ਜਿਧਰ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਨੇ) ਲਾਇਆ ਹੈ 

ਉਹ ਓਧਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ 

॥੨॥

40784 951 pauVI] Pourree || Pauree:

40785 951 sB ndrI AMdir 
rKdw jyqI 
issit sB kIqI]

Sabh Nadharee 

Andhar 

Rakhadhaa 

Jaethee Sisatt 

Sabh Keethee ||

He keeps all under His 

Gaze; He created the 

entire Universe.

(ਪਿਭੂ ਨੇ) ਜਿਤਨੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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40786 951 ieik kUiV kusiq 
lwieAnu mnmuK 
ivgUqI]

kus`iq Eik Koorr Kusath 

Laaeian 

Manamukh 

Vigoothee ||

He has linked some to 

falsehood and 

deception; these self-

willed manmukhs are 

plundered.

ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਝੂਠ ਤੇ 

ਠੱਗੀ ਜਵਚ ਲਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

40787 951 gurmuiK sdw 
iDAweIAY AMdir 
hir pRIqI]

Guramukh Sadhaa 

Dhhiaaeeai 

Andhar Har 

Preethee ||

The Gurmukhs 

meditate on the Lord 

forever; their inner 

beings are filled with 

love.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਧਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਹੈ।

40788 951 ijn kau poqY puMnu 
hY iqn@ vwiq 
ispIqI]

(poqY) ^jwny[ (vwiq) 
muK[ (ispIqI) is&qI

Jin Ko Pothai Punn 

Hai Thinh Vaath 

Sipeethee ||

Those who have the 

treasure of virtue, 

chant the Praises of 

the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ (ਕੋਈ ਜਪਛਲੀ 
ਕੀਤੀ) ਭਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

40789 951 nwnk nwmu 
iDAweIAY scu 
isPiq 
snweI]10]

Naanak Naam 

Dhhiaaeeai Sach 

Sifath Sanaaee 

||10||

O Nanak, meditate on 

the Naam, and the 

Glorious Praises of the 

True Lord. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਹੀ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 

॥੧੦॥

40790 951 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

40791 951 sqI pwpu kir  
squ kmwih]

sqI squ: poly bolo Sathee Paap Kar 

Sath Kamaahi ||

Men of charity gather 

wealth by committing 

sins, and then give it 

away in donations to 

charity.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਧਰਮੀ (ਭਾਵ, ਸੱੁਚੇ ਆਚਰਨ 

ਵਾਲੇ) ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਲੁਕ 

ਕੇ) ਜਵਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭੀ 
(ਬਾਹਰ) ਜ਼ਾਹਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਜਕ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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40792 951 gur dIiKAw Gir 
dyvx jwih]

Gur Dheekhiaa 

Ghar Dhaevan 

Jaahi ||

Their spiritual teachers 

go to their homes to 

instruct them.

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ (ਕਹਾਣ 

ਵਾਲੇ) (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਚੇਜਲਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਜਸੱਜਖਆ 

ਦੇਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

40793 951 iesqrI purKY  
KitAY Bwau]

K`itAY[ Eisatharee 

Purakhai Khattiai 

Bhaao ||

The woman loves the 

man only for his 

wealth;

(ਅਖਵਾਂਦੀ ਪਜਤਬਿਤਾ ਹੈ ਪਰ) 

ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਿ ੇਉਹ ਖੱਟ 

ਕੇ ਜਲਆਵ,ੇ

40794 951 BwvY Awvau BwvY 
jwau]

Bhaavai Aavo 

Bhaavai Jaao ||

They come and go as 

they please.

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਪਤੀ ਚਾਹੇ ਘਰ 

ਆਵ ੇਚਾਹੇ ਚਲਾ ਿਾਏ (ਇਸਤਿੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ)।

40795 951 swsqu bydu n mwnY 
koie]

Saasath Baedh N 

Maanai Koe ||

No one obeys the 

Shaastras or the Vedas.

(ਬਿਾਹਮਣ ਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕੋ) ਕੋਈ 

ਭੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨ 

ਜਰਹਾ,
40796 951 Awpo AwpY pUjw 

hoie]

Aapo Aapai Poojaa 

Hoe ||

Everyone worships 

himself.

ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਹੀ 
ਪੂਿਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

40797 951 kwjI hoie kY bhY 
inAwie]

Kaajee Hoe Kai 

Behai Niaae ||

Becoming judges, they 

sit and administer 

justice.

ਕਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ (ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ) 
ਜਨਆਂ ਕਰਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,

40798 951 Pyry qsbI kry 
Kudwie]

Faerae Thasabee 

Karae Khudhaae ||

They chant on their 

malas, and call upon 

God.

ਤਸਬੀ ਿੇਰਦਾ ਹੈ ਖ਼ੁਦਾ ਖ਼ੁਦਾ 
ਆਖਦਾ ਹੈ,

40799 951 vFI lY kY hku 
gvwey]

v`FI Vadtee Lai Kai Hak 

Gavaaeae ||

They accept bribes, 

and block justice.

(ਪਰ ਜਨਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ) ਵੱਢੀ 
ਲੈ ਕੇ (ਦੂਿੇ ਦਾ) ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ,
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40800 951 jy ko puCY qw piV 
suxwey]

piV@ Jae Ko Pushhai 

Thaa Parr 

Sunaaeae ||

If someone asks them, 

they read quotations 

from their books.

ਿ ੇਕੋਈ (ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕੂੰਮ ਤੇ) 

ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ (ਕੋਈ ਨ 

ਕੋਈ ਸ਼ਰਹਾ ਦੀ ਗੱਲ) ਪੜਹ ਕੇ 

ਸੁਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
40801 951 qurk mMqRü kin 

irdY smwih]
ihMdU jdoN &wrsI pV@n 
l`gdw, pihlW qurk kMn 
c klmw mMqR suxwauNdw[ 
muslmwnI rwj smyN 
dweIAW muslmwn 
lweIAW jWdIAW, jo 
jMmdy b`cy dy kMn c , 
klmw suxw idMdIAW, 
b`cw qurk bx jWdw[ 
(smwih) smwauNdw hY[ 
kMin

Thurak Manthra 

Kan Ridhai 

Samaahi ||

The Muslim scriptures 

are in their ears and in 

their hearts.

(ਜਹੂੰ ਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕੋ, 

ਆਪਣ)ੇ ਕੂੰਨ ਤੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਤਾਂ) ਤੁਰਕ (ਹਾਕਮਾਂ) ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

40802 951 lok muhwvih  
cwVI Kwih]

Lok Muhaavehi 

Chaarree Khaahi ||

They plunder the 

people, and engage in 

gossip and flattery.

ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੁਟਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਚੁਗ਼ਲੀ (ਹਾਕਮਾਂ ਪਾਸ) 

ਕਰਦੇ ਹਨ।
40803 951 caukw dy kY sucw 

hoie]

Choukaa Dhae Kai 

Suchaa Hoe ||

They anoint their 

kitchens to try to 

become pure.

(ਜਨਰਾ) ਚੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਿੋ ਸੱੁਚਾ 
ਬਜਣਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

40804 951 AYsw ihMdU vyKhu 
koie]

Aisaa Hindhoo 

Vaekhahu Koe ||

Behold, such is the 

Hindu.

ਵੇਖੋ ਐਸੇ ਜਹੂੰ ਦੂ ਵਲ!

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8309 Published: March 06/ 2014



40805 951 jogI igrhI jtw 
ibBUq]

Jogee Girehee 

Jattaa Bibhooth ||

The Yogi, with matted 

hair and ashes on his 

body, has become a 

householder.

ਿੋਗੀ ਨੇ ਿਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਹਨ, ਸੁਆਹ ਭੀ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ,

40806 951 AwgY pwCY rovih 
pUq]

Aagai Paashhai 

Rovehi Pooth ||

The children weep in 

front of him and 

behind him.

ਪਰ ਹੈ ਜਗਿਹਸਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਜਪੱਛੇ ਅੂੰਞਾਣੇ ਰੋਂਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

40807 951 jogu n pwieAw  
jugiq gvweI]

Jog N Paaeiaa 

Jugath Gavaaee ||

He does not attain 

Yoga - he has lost his 

way.

ਿੋਗ-ਮਾਰਗ ਭੀ ਨਾਹ ਲੱਭਾ ਤੇ 

ਿੀਉਣ ਦੀ ਿੁਗਜਤ ਭੀ ਗਵਾ 
ਬੈਠਾ ਹੈ।

40808 951 ikqu kwrix isir 
CweI pweI]

Kith Kaaran Sir 

Shhaaee Paaee ||

Why does he apply 

ashes to his forehead?

ਜਸਰ ਉਤੇ ਸੁਆਹ ਉਸ ਨੇ 

ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ?

40809 951 nwnk kil kw 
eyhu prvwxu]

Naanak Kal Kaa 

Eaehu Paravaan ||

O Nanak, this is the 

sign of the Dark Age of 

Kali Yuga;

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਹੈ ਕਜਲਿੁਗ 

ਦਾ ਪਿਭਾਵ,

40810 951 Awpy AwKxu Awpy 
jwxu]1]

Aapae Aakhan 

Aapae Jaan ||1||

Everyone says that he 

himself knows. ||1||

ਜਕ ਕਜਲਿੁਗ ਆਪ ਹੀ (ਭਾਵ, 

ਕਜਲਿੁਗੀ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ 
ਆਪ ਹੀ) ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥

40811 951 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

40812 951 ihMdU kY Gir ihMdU 
AwvY]

Hindhoo Kai Ghar 

Hindhoo Aavai ||

The Hindu comes to 

the house of a Hindu.

(ਜਕਸੇ ਖਤਿੀ ਆਜਦਕ) ਜਹੂੰ ਦੂ ਦੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਬਿਾਹਮਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8310 Published: March 06/ 2014



40813 951 sUqu jnyaU piV 
gil pwvY]

piV@ Sooth Janaeoo 

Parr Gal Paavai ||

He puts the sacred 

thread around his 

neck and reads the 

scriptures.

ਤੇ (ਮੂੰਤਿ ਆਜਦਕ) ਪੜਹ ਕੇ (ਉਸ 

ਖੱਤਿੀ ਦੇ) ਗਲ ਜਵਚ ਧਾਗਾ 
ਿਨੇਊ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

40814 951 sUqu pwie kry 
buirAweI]

Sooth Paae Karae 

Buriaaee ||

He puts on the thread, 

but does evil deeds.

(ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਿਨੇਊ ਤਾਂ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਿਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਭੀ 
ਮੂੰਦ-ਕਰਮ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40815 951 nwqw Doqw Qwie  
n pweI]

Naathaa Dhhothaa 

Thhaae N Paaee ||

His cleansings and 

washings will not be 

approved.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਨਿੱਤ) ਨਹ ਾਉਣ ਧੋਣ 

ਨਾਲ ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ।

40816 951 muslmwnu kry 
vifAweI]

Musalamaan 

Karae Vaddiaaee 

||

The Muslim glorifies 

his own faith.

ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਨੱੁਖ (ਦੀਨ ਦੀ) 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ,

40817 952 ivxu gur pIrY ko 
Qwie n pweI]

Vin Gur Peerai Ko 

Thhaae N Paaee ||

Without the Guru or a 

spiritual teacher, no 

one is accepted.

ਪਰ ਿੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ 
(ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ।

40818 952 rwhu dswie EQY 
ko jwie]

Raahu Dhasaae 

Outhhai Ko Jaae ||

They may be shown 

the way, but only a 

few go there.

(ਬਜਹਸ਼ਤ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹਰ 

ਕੋਈ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਹੈ,

40819 952 krxI bwJhu  
iBsiq n pwie]

Karanee Baajhahu 

Bhisath N Paae ||

Without the karma of 

good actions, heaven 

is not attained.

ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਬਜਹਸ਼ਤ ਜਮਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

40820 952 jogI kY Gir  
jugiq dsweI]

Jogee Kai Ghar 

Jugath Dhasaaee 

||

The Way of Yoga is 

demonstrated in the 

Yogi's monastery.

ਿੋਗੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ (ਮਨੱੁਖ ਿੋਗ 

ਦੀ) ਿੁਗਜਤ ਪੱੁਛਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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40821 952 iqqu kwrix kin 
muMdRw pweI]

Thith Kaaran Kan 

Mundhraa Paaee 

||

They wear ear-rings to 

show the way.

ਉਸ ('ਿੁਗਜਤ') ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੂੰਨ 

ਜਵਚ ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ;

40822 952 muMdRw pwie iPrY 
sMswir]

Mundhraa Paae 

Firai Sansaar ||

Wearing ear-rings, 

they wander around 

the world.

ਮੁੂੰ ਦਿਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਚੱਕਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਗਿਹਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਭਉਂਦਾ ਹੈ)।

40823 952 ijQY ikQY 
isrjxhwru]

Jithhai Kithhai 

Sirajanehaar ||

The Creator Lord is 

everywhere.

ਪਰ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ (ਬਾਹਰ ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ 

ਭਾਲਣਾ ਜਵਅਰਥ ਹੈ)।

40824 952 jyqy jIA qyqy 
vwtwaU]

Jaethae Jeea 

Thaethae 

Vaattaaoo ||

There are as many 

travellers as there are 

beings.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿੀਵ 

(ਆਉਂਦੇ) ਹਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਜਫ਼ਰ 

ਹਨ,

40825 952 cIrI AweI iFl  
n kwaU]

Cheeree Aaee Dtil 

N Kaaoo ||

When one's death 

warrant is issued, 

there is no delay.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਇਥੇ ਜਢੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ 
ਸਕਦਾ।

40826 952 eyQY jwxY su jwie 
is\wxY]

Eaethhai Jaanai S 

Jaae Sinjaanai ||

One who knows the 

Lord here, realizes Him 

there as well.

ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਿਨਮ ਜਵਚ ਰੱਬ 

ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ ਉਹ 

(ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਿਾ ਕੇ ਭੀ 
ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

40827 952 horu PkVu ihMdU 
muslmwxY]

P`kVu Hor Fakarr 

Hindhoo 

Musalamaanai ||

Others, whether Hindu 

or Muslim, are just 

babbling.

(ਿੇ ਇਹ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਤਾਂ) ਹੋਰ ਦਾਹਵਾ ਜਕ ਮੈਂ ਜਹੂੰ ਦੂ 

ਹਾਂ ਿਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਸਭ 

ਿੋਕਾ ਹੈ।
40828 952 sBnw kw dir 

lyKw hoie]

Sabhanaa Kaa 

Dhar Laekhaa Hoe 

||

Everyone's account is 

read in the Court of 

the Lord;

(ਜਹੂੰ ਦੂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) 

ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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40829 952 krxI bwJhu qrY  
n koie]

(bwJhu) ksky Karanee Baajhahu 

Tharai N Koe ||

Without the karma of 

good actions, no one 

crosses over.

ਆਪਣ ੇਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਜਘਆ।

40830 952 sco scu vKwxY 
koie]

Sacho Sach 

Vakhaanai Koe ||

One who speaks the 

True Name of the True 

Lord,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਐਸ ਿਨਮ ਜਵਚ) 

ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

40831 952 nwnk AgY puC n 
hoie]2]

Naanak Agai 

Pushh N Hoe ||2||

O Nanak, is not called 

to account hereafter. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੱੁਜਛਆ ਿਾਂਦਾ 
॥੨॥

40832 952 pauVI] Pourree || Pauree:

40833 952 hir kw mMdru 
AwKIAY kwieAw 
kotu gVu]

gV@ Har Kaa Mandhar 

Aakheeai Kaaeiaa 

Kott Garr ||

The fortress of the 

body is called the 

Mansion of the Lord.

ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਰਜਹਣ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਘਰ 

ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਕਲਹਾ 
ਗੜਹ ਕਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

40834 952 AMdir lwl 
jvyhrI gurmuiK 
hir nwmu pVu]

pV@ Andhar Laal 

Javaeharee 

Guramukh Har 

Naam Parr ||

The rubies and gems 

are found within it; 

the Gurmukh chants 

the Name of the Lord.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੋਗੇ 

ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ 
ਚੂੰ ਗੇ ਗੁਣ-ਰੂਪ ਲਾਲ ਿਵਾਹਰ 

ਜਮਲ ਿਾਣਗੇ।
40835 952 hir kw mMdru 

srIru Aiq 
sohxw hir hir 
nwmu idVu]

Har Kaa Mandhar 

Sareer Ath 

Sohanaa Har Har 

Naam Dhirr ||

The body, the 

Mansion of the Lord, is 

very beautiful, when 

the Name of the Lord, 

Har, Har, is implanted 

deep within.

(ਹੇ ਮਨ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ 

ਰੱਖ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ 

ਪਿਭੂ-ਦਾ-ਮੂੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
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40836 952 mnmuK Awip 
KuAwieAnu  
mwieAw moh inq 
kVu]

Manamukh Aap 

Khuaaeian 

Maaeiaa Moh Nith 

Karr ||

The self-willed 

manmukhs ruin 

themselves; they boil 

continuously in 

attachment to Maya.

(ਪਰ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਖੁੂੰ ਝਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ 
ਝੋਰਾ ਜਨਿੱਤ (ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

40837 952 sBnw swihbu eyku 
hY pUrY Bwig 
pwieAw 
jweI]11]

Sabhanaa Saahib 

Eaek Hai Poorai 

Bhaag Paaeiaa 

Jaaee ||11||

The One Lord is the 

Master of all. He is 

found only by perfect 

destiny. ||11||

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹੀ 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਜਮਲਦਾ ਪੂਰੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਹੈ ॥੧੧॥

40838 952 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

40839 952 nw siq duKIAw  
nw siq suKIAw  
nw siq pwxI jMq 
iPrih]

s`iq Naa Sath 

Dhukheeaa Naa 

Sath Sukheeaa 

Naa Sath Paanee 

Janth Firehi ||

There is no Truth in 

suffering, there is no 

Truth in comfort. 

There is no Truth in 

wandering like animals 

through the water.

(ਤਪ ਆਜਦਕਾਂ ਨਾਲ) ਦੁਖੀ ਹੋਣ 

ਜਵਚ (ਜਸੱਧੀ ਤੇ ਵਜਡਆਈ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖ-ਰਜਹਣਾ 
ਹੋਣ ਜਵਚ ਭੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਖਲੋਣ ਜਵਚ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅੂੰ ਤ) ਿੀਵ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਜਿਰਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸੁਤੇ ਹੀ ਜਸੱਧੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ)।
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40840 952 nw siq mUMf 
mufweI kysI nw 
siq piVAw dys 
iPrih]

kysIN Naa Sath Moondd 

Muddaaee Kaesee 

Naa Sath Parriaa 

Dhaes Firehi ||

There is no Truth in 

shaving one's head; 

there is no Truth is 

studying the scriptures 

or wandering in 

foreign lands.

ਜਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਨਾਣ ਜਵਚ 

(ਭਾਵ, ਰੁੂੰ ਡ-ਮੁੂੰ ਡ ਹੋ ਿਾਣ ਜਵਚ) 

ਜਸੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਗੱਲ ਜਵਚ 

ਭੀ (ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ ਦੀ) ਜਸੱਧੀ 
ਨਹੀਂ ਜਕ ਜਵਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ 

(ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਰਚਾ ਜਵਚ 

ਜਿੱਤਣ ਲਈ) ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਜਵਚ 

ਜਿਰੀਏ।
40841 952 nw siq ruKI 

ibrKI pQr Awpu 
qCwvih duK 
shih]

ru`KIN, ibrKIN, p`Qr, 
sh-ih

Naa Sath Rukhee 

Birakhee Pathhar 

Aap Thashhaavehi 

Dhukh Sehehi ||

There is no Truth in 

trees, plants or stones, 

in mutilating oneself 

or suffering in pain.

ਰੱੁਖਾਂ ਜਬਰਖਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਜਵਚ 

ਭੀ ਜਸੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਕਟਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਕਈ 

ਜਕਸਮ ਦੇ) ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਰੱੁਖਾਂ ਜਬਰਖਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 
ਵਾਂਗ ਿੜਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ 

ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਜਰਆਂ ਭੀ 
ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਜਸੱਧੀ 
ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ)।

40842 952 nw siq hsqI 
bDy sMgl nw 
siq gweI Gwhu 
crih]

b`Dy Naa Sath 

Hasathee Badhhae 

Sangal Naa Sath 

Gaaee Ghaahu 

Charehi ||

There is no Truth in 

binding elephants in 

chains; there is no 

Truth in grazing cows.

(ਸੂੰਗਲ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੂੰਨਹ ਣ ਜਵਚ 

ਭੀ) ਜਸੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਥੀ 
ਸੂੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਪਏ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ; (ਕੂੰਦ-ਮੂਲ ਖਾਣ ਜਵਚ ਭੀ) 
ਜਸੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਈਆਂ ਘਾਹ 

ਚੁਗਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੂੰਗਲ ਬੂੰ ਜਨਹ ਆਂ 

ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਕੂੰਦ-ਮੂਲ 

ਖਾਜਧਆਂ ਜਸੱਧੀ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ)।
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40843 952 ijsu hiQ isiD  
dyvY jy soeI ijs 
no dyie iqsu 
Awie imlY]

Jis Hathh Sidhh 

Dhaevai Jae Soee 

Jis No Dhaee This 

Aae Milai ||

He alone grants it, 

whose hands hold 

spritual perfection; he 

alone receives it, unto 

whom it is given.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਸਿਲਤਾ ਹੈ ਿੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇਵੇ 
ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

40844 952 nwnk qw kau 
imlY vfweI ijsu 
Gt BIqir sbdu 
rvY]

Naanak Thaa Ko 

Milai Vaddaaee Jis 

Ghatt Bheethar 

Sabadh Ravai ||

O Nanak, he alone is 

blessed with glorious 

greatness, whose 

heart is filled with the 

Word of the Shabad.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਵਜਡਆਈ ਉਸ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

40845 952 siB Gt myry hau 
sBnw AMdir  
ijsih KuAweI 
iqsu kauxu khY]

Sabh Ghatt 

Maerae Ho 

Sabhanaa Andhar 

Jisehi Khuaaee 

This Koun Kehai ||

God says, all hearts 

are mine, and I am in 

all hearts. Who can 

explain this to one 

who is confused?

(ਪਿਭੂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ 

(ਸਰੀਰ) ਹਨ, ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

40846 952 ijsih idKwlw 
vwtVI iqsih 
BulwvY kauxu]

Jisehi Dhikhaalaa 

Vaattarree Thisehi 

Bhulaavai Koun ||

Who can confuse that 

being, unto whom I 

have shown the Way?

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਰਸਤਾ 
ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੌਣ 

ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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40847 952 ijsih BulweI 
pMD isir iqsih 
idKwvY kauxu]1]

Jisehi Bhulaaee 

Pandhh Sir Thisehi 

Dhikhaavai Koun 

||1||

And who can show the 

Path to that being 

whom I have confused 

since the beginning of 

time? ||1||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਸਫ਼ਰ 

ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ ਹੀ ਭੁਲਾ ਜਦਆਂ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰਸਤਾ ਕੌਣ ਜਵਖਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੧॥

40848 952 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

40849 952 so igrhI jo 
ingRhu krY]

in-gRhu So Girehee Jo 

Nigrahu Karai ||

He alone is a 

householder, who 

restrains his passions

(ਅਸਲ) ਜਗਿਹਸਤੀ ਉਹ ਹੈ ਿੋ 
ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਰੋਕਦਾ ਹੈ,

40850 952 jpu qpu sMjmu  
BIiKAw krY]

Jap Thap Sanjam 

Bheekhiaa Karai ||

And begs for 

meditation, austerity 

and self-discipline.

ਿ ੋ(ਪਿਭੂ ਪਾਸੋਂ) ਿਪ ਤਪ ਤੇ 

ਸੂੰਿਮ-ਰੂਪ ਖ਼ੈਰ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ;

40851 952 puMn dwn kw kry 
srIru]

Punn Dhaan Kaa 

Karae Sareer ||

He gives donations to 

charity with his body;

ਿ ੋਆਪਣਾ ਸਰੀਰ (ਭੀ) ਪੁੂੰ ਨ 

ਦਾਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ 

ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਜਿਸ 

ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰਚ-ਜਮਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ);

40852 952 so igrhI gMgw 
kw nIru]

So Girehee 

Gangaa Kaa Neer 

||

Such a householder is 

as pure as the water 

of the Ganges.

ਉਹ ਜਗਿਹਸਤੀ ਗੂੰਗਾ ਿਲ 

(ਵਰਗਾ ਪਜਵਤਿ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8317 Published: March 06/ 2014



40853 952 bolY eIsru siq 
srUpu]

Bolai Eesar Sath 

Saroop ||

Says Eeshar, the Lord 

is the embodiment of 

Truth.

ਿ ੇਈਸ਼ਰ (ਿੋਗੀ ਭੀ ਅਸਲ 

ਜਗਿਹਸਤੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਿੁਗਜਤ 

ਵਰਤ ਕੇ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਪੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀ 
ਪਰਮ ਬਿਹਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ (ਵੱਖਰਾ) 
ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਾਹ ਰਜਹ ਿਾਏ 

(ਭਾਵ, ਹੇ ਈਸ਼ਰ ਿੋਗੀ! ਿੇ ਤੂੂੰ  
ਭੀ ਉਪਰ-ਦੱਸੀ ਿੁਗਜਤ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਪੇਂ,
40854 952 prmqMq mih ryK 

n rUpu]2]

Param Thanth 

Mehi Raekh N 

Roop ||2||

The supreme essence 

of reality has no shape 

or form. ||2||

ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪਰਮ ਬਿਹਮ ਜਵਚ 

ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਿਾਏ;ਂ ਜਗਿਹਸਤ 

ਜਤਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾਹ 

ਪਏਗੀ) ॥੨॥
40855 952 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

40856 952 so AauDUqI jo DUpY 
Awpu]

So Aoudhhoothee 

Jo Dhhoopai Aap 

||

He alone is a detached 

hermit, who burns 

away his self-conceit.

(ਅਸਲ) ਅਵਧੂਤ ਉਹ ਹੈ ਿੋ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ;

40857 952 iBiKAw Bojnu 
krY sMqwpu]

Bhikhiaa Bhojan 

Karai Santhaap ||

He begs for suffering 

as his food.

ਿ ੋਜਖੱਝ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਗ ਮੂੰਗ ਕੇ 

ਜਲਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭੋਿਨ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ (ਿੋ ਮੂੰਗ ਮੂੰਗ ਕੇ 

ਜਲਆਂਦੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਖਾਣ ਦੇ 

ਥਾਂ ਜਖੱਝ ਨੂੂੰ  ਛਕ ਿਾਵੇ, ਮੁਕਾ 
ਦੇਵੇ);
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40858 952 Aau hT ptx 
mih BIiKAw krY]

(Aau) Pyr[ (hT) 
irdy[ sRIr rUpI (ptx) 
Sihr

Aouhath Pattan 

Mehi Bheekhiaa 

Karai ||

In the city of the 

heart, he begs for 

charity.

ਿ ੋਜਹਰਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ) ਖ਼ੈਰ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ,

40859 952 so AauDUqI 
isvpuir cVY]

cVY@ So Aoudhhoothee 

Siv Pur Charrai ||

Such a renunciate 

ascends to the City of 

God.

ਉਹ ਅਵਧੂਤ ਕਜਲਆਣ-ਰੂਪ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੇਸ ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

40860 952 bolY gorKu siq 
srUp]

Bolai Gorakh Sath 

Saroop ||

Says Gorakh, God is 

the embodiment of 

Truth;

ਿ ੇਗੋਰਖ (ਿੋਗੀ ਭੀ ਇਸ 

ਅਵਧੂਤ ਦੀ ਿੁਗਜਤ ਵਰਤ ਕੇ) 

ਸਜਤ-ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਪੇ,

40861 952 prmqMq mih ryK 
n rUpu]3]

Param Thanth 

Mehi Raekh N 

Roop ||3||

The supreme essence 

of reality has no shape 

or form. ||3||

ਤਾਂ (ਇਹ ਗੋਰਖ ਭੀ) ਪਰਮ 

ਬਿਹਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਏ, 

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ (ਵੱਖਰਾ) ਰੂਪ 

ਰੇਖ ਨਾਹ ਰਜਹ ਿਾਏ ॥੩॥
40862 952 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

40863 952 so audwsI ij 
pwly audwsu]

So Oudhaasee J 

Paalae Oudhaas ||

He alone is an Udasi, a 

shaven-headed 

renunciate, who 

embraces 

renunciation.

(ਅਸਲ) ਜਵਰਕਤ ਉਹ ਹੈ ਿ ੋ

ਉਪਰਾਮਤਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

40864 952 ArD aurD kry 
inrMjn vwsu]

Aradhh Ouradhh 

Karae Niranjan 

Vaas ||

He sees the 

Immaculate Lord 

dwelling in both the 

upper and lower 

regions.

ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਿਾਣਦਾ ਹੈ;

40865 952 cMd sUrj kI 
pwey gMiF]

Chandh Sooraj Kee 

Paaeae Gandt ||

He balances the sun 

and the moon 

energies.

(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ 

ਜਗਆਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ;
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40866 952 iqsu audwsI kw  
pVY n kMDu]

pVY: V hlMq n lwau This Oudhaasee 

Kaa Parrai N 

Kandhh ||

The body-wall of such 

an Udasi does not 

collapse.

ਉਸ ਜਵਰਕਤ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਸਰੀਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਨਹੀਂ 
ਜਡੱਗਦਾ।

40867 952 bolY gopIcMdu siq 
srUpu]

Bolai Gopee 

Chandh Sath 

Saroop ||

Says Gopi Chand, God 

is the embodiment of 

Truth;

ਿ ੇਗੋਪੀ ਚੂੰਦ (ਭੀ ਇਸ ਉਦਾਸੀ 
ਦੀ ਿੁਗਜਤ ਵਰਤ ਕੇ) ਸਜਤ-

ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਪੇ,

40868 952 prmqMq mih ryK 
n rUpu]4]

Param Thanth 

Mehi Raekh N 

Roop ||4||

The supreme essence 

of reality has no shape 

or form. ||4||

ਤਾਂ (ਇਹ ਗੋਪੀ ਚੂੰਦ ਭੀ) ਪਰਮ 

ਬਿਹਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਏ, 

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ (ਵੱਖਰਾ) ਰੂਪ 

ਰੇਖ ਨਾਹ ਰਜਹ ਿਾਏ ॥੪॥

40869 952 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

40870 952 so pwKMfI ij 
kwieAw pKwly]

So Paakhanddee J 

Kaaeiaa Pakhaalae 

||

He alone is a 

Paakhandi, who 

cleanses his body of 

filth.

(ਅਸਲੀ) ਨਾਸਤਕ ਉਹ ਹੈ ਿੋ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਾਹ 

ਮੂੰਨਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਧੋਵੇ 
(ਭਾਵ, ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਜਮਟਾ ਦੇਵੇ),

40871 952 kwieAw kI 
Agin bRhmu 
prjwly]

pr-jwly Kaaeiaa Kee Agan 

Breham Parajaalae 

||

The fire of his body 

illuminates God within.

ਿ ੋਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਰੱਬੀ 
ਿੋਜਤ ਿਗਾਂਦਾ ਹੈ,

40872 952 supnY ibMdu n 
dyeI Jrxw]

Supanai Bindh N 

Dhaeee Jharanaa 

||

He does not waste his 

energy in wet dreams.

ਸੁਫ਼ਨੇ ਜਵਚ ਭੀ ਵੀਰਿ ਨੂੂੰ  
ਜਡੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ (ਭਾਵ, 

ਸੁਫ਼ਨੇ ਜਵਚ ਭੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਕਾਮ-ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦਾ);
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40873 953 iqsu pwKMfI jrw 
n mrxw]

This Paakhanddee 

Jaraa N Maranaa 

||

Such a Paakhandi does 

not grow old or die.

ਉਸ ਨਾਸਤਕ ਨੂੂੰ  (ਭਾਵ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ) ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਮੌਤ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ (ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਡਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੋਂਹਦਾ ਨਹੀਂ)।

40874 953 bolY crptu siq 
srUpu]

Bolai Charapatt 

Sath Saroop ||

Says Charpat, God is 

the embodiment of 

Truth;

ਿ ੇਚਰਪਟ (ਭੀ ਇਸ ਨਾਸਤਕ 

ਦੀ ਿੁਗਜਤ ਵਰਤ ਕੇ) ਸਜਤ 

ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਪੇ,

40875 953 prmqMq mih ryK 
n rUpu]5]

Param Thanth 

Mehi Raekh N 

Roop ||5||

The supreme essence 

of reality has no shape 

or form. ||5||

ਤਾਂ (ਇਹ ਚਰਪਟ ਭੀ) ਪਰਮ 

ਬਿਹਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਏ, 

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ (ਵੱਖਰਾ) ਰੂਪ 

ਰੇਖ ਨਾਹ ਰਜਹ ਿਾਏ ॥੫॥
40876 953 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

40877 953 so bYrwgI ij 
aulty bRhmu]

So Bairaagee J 

Oulattae Breham 

||

He alone is a Bairaagi, 

who turns himself 

toward God.

(ਅਸਲ) ਵੈਰਾਗੀ ਉਹ ਹੈ ਿ ੋ

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਵਲ) 

ਪਰਤਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੋ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਹਰਦੇ-ਸੇਿ 

ਤੇ ਜਲਆ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ),
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40878 953 ggn mMfl mih  
ropY QMmu]

Gagan Manddal 

Mehi Ropai 

Thhanm ||

In the Tenth Gate, the 

sky of the mind, he 

erects his pillar.

ਿ ੋਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਥੂੰ ਮਹ 
ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ (ਰੂਪ 

ਸ਼ਾਮੀਆਨੇ) ਜਵਚ ਖੜਹਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣਾ 
ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਸਦਾ ਉਤਾਂਹ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਹੇਠਾਂ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਜਡੱਗਦੀ),

40879 953 Aih inis AMqir 
rhY iDAwin]

Ahinis Anthar 

Rehai Dhhiaan ||

Night and day, he 

remains in deep inner 

meditation.

ਿ ੋਜਦਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ (ਭਾਵ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

40880 953 qy bYrwgI sq 
smwin]

Thae Bairaagee 

Sath Samaan ||

Such a Bairaagi is just 

like the True Lord.

ਅਿੇਹੇ ਬੈਰਾਗੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

40881 953 bolY BrQir siq 
srUpu]

Bolai Bharathhar 

Sath Saroop ||

Says Bhart'har, God is 

the embodiment of 

Truth;

ਿ ੇਭਰਥਰੀ (ਭੀ ਐਸੇ ਬੈਰਾਗੀ 
ਦੀ ਿੁਗਜਤ ਵਰਤ ਕੇ) ਸਜਤ-

ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਪੇ,

40882 953 prmqMq mih ryK 
n rUpu]6]

Param Thanth 

Mehi Raekh N 

Roop ||6||

The supreme essence 

of reality has no shape 

or form. ||6||

ਤਾਂ (ਇਹ ਭਰਥਰੀ ਭੀ) ਪਰਮ 

ਬਿਹਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਏ, 

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ (ਵੱਖਰਾ) ਰੂਪ 

ਰੇਖ ਨਾਹ ਰਜਹ ਿਾਏ ॥੬॥

40883 953 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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40884 953 ikau mrY mMdw  
ikau jIvY jugiq]

Kio Marai 

Mandhaa Kio 

Jeevai Jugath ||

How is evil 

eradicated? How can 

the true way of life be 

found?

(ਕੂੰਨ ਪੜਵਾਉਣ ਦੀ) ਇਸ 

ਿੁਗਜਤ ਨਾਲ ਨਾਹ (ਮਨ ਜਵਚੋਂ) 
ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਹੀ 
(ਉੱਚਾ) ਿੀਵਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

40885 953 kMn pVwie ikAw 
KwjY Bugiq]

Kann Parraae Kiaa 

Khaajai Bhugath ||

What is the use of 

piercing the ears, or 

begging for food?

ਕੂੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਚੂਰਮਾ ਖਾਣ ਦਾ 
ਕੋਈ (ਆਤਮਕ) ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
(ਜਕਉਂਜਕ)।

40886 953 Awsiq nwsiq  
eyko nwau]

(Awsiq) Awsqk, 
SrDwlU[ (nwsiq) nws 
rUp smJy dunIAW nMU

Aasath Naasath 

Eaeko Naao ||

Throughout existence 

and non-existence, 

there is only the Name 

of the One Lord.

ਕੇਵਲ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਿ ੋ

ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਅਣਹੋਂਦ 

ਦੋਹਾਂ ਵੇਲੇ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

40887 953 kauxu su AKru  
ijqu rhY ihAwau]

(ihAwau) irdw[ (rhY) 
itky[ (A`Kru) aupdyS

Koun S Akhar Jith 

Rehai Hiaao ||

What is that Word, 

which holds the heart 

in its place?

(ਿੇ ਕੋਈ ਪੱੁਛੇ ਜਕ ਿ ੇਕੂੰਨ 

ਪੜਵਾਇਆਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਟਕਦਾ 
ਤਾਂ) ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ 

ਜਿਸ ਜਵਚ ਜਹਰਦਾ ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਬੁਰਾਈ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 
ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ)।

40888 953 DUp Cwv jy sm 
kir shY]

Dhhoop Shhaav 

Jae Sam Kar Sehai 

||

When you look alike 

upon sunshine and 

shade,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ 'ਨਾਮ' ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਦੱੁਖ ਤੇ ਸੁਖ ਨੂੂੰ  
ਇਕ-ਸਮਾਨ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ,
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40889 953 qw nwnku AwKY  
guru ko khY]

Thaa Naanak 

Aakhai Gur Ko 

Kehai ||

Says Nanak, then the 

Guru will speak to you.

ਤਾਂ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਹੀ (ਅਸਲ ਜਵਚ) ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਬਚਨ-ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ)।

40890 953 iCA vrqwry  
vrqih pUq]

Shhia Varathaarae 

Varathehi Pooth ||

The students follow 

the six systems.

(ਨਾਥ ਦੇ) ਚੇਲੇ (ਭਾਵ, ਿੋਗੀ 
ਲੋਕ) (ਿੋ ਜਨਰੇ) ਛੇ ਭੇਖਾਂ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ,

40891 953 nw sMswrI nw 
AauDUq]

Naa Sansaaree 

Naa Aoudhhooth 

||

They are neither 

worldly people, nor 

detached renunciates.

(ਅਸਲ ਜਵਚ) ਨਾਹ ਉਹ 

ਜਗਿਹਸਤੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਹ 

ਜਵਰਕਤ।

40892 953 inrMkwir jo rhY 
smwie]

Nirankaar Jo Rehai 

Samaae ||

One who remains 

absorbed in the 

Formless Lord

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਕ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

40893 953 kwhy BIiKAw 
mMgix jwie]7]

Kaahae Bheekhiaa 

Mangan Jaae ||7||

- why should he go out 

begging? ||7||

ਉਹ ਜਕਉਂ ਜਕਤੇ ਖ਼ੈਰ ਮੂੰਗਣ 

ਿਾਏ? (ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਫ਼ਕੀਰ 

ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 
ਹੱਥੀਂ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੭॥

40894 953 pauVI] Pourree || Pauree:
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40895 953 hirmMdru soeI 
AwKIAY ijQhu 
hir jwqw]

Har Mandhar Soee 

Aakheeai Jithhahu 

Har Jaathaa ||

That alone is said to 

be the Lord's temple, 

where the Lord is 

known.

(ਉਂਞ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ "ਹਜਰ 

ਮੂੰਦਰੁ" ਭਾਵ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਜਹਣ ਦੇ 

ਥਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਵਚ) 

ਉਹੀ ਸਰੀਰ "ਹਜਰ ਮੂੰਦਰੁ" 

ਜਕਹਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਰੱਬ ਪਛਾਜਣਆ ਿਾਏ।

40896 953 mwns dyh gur 
bcnI pwieAw  
sBu Awqm rwmu 
pCwqw]

Maanas Dhaeh 

Gur Bachanee 

Paaeiaa Sabh 

Aatham Raam 

Pashhaathaa ||

In the human body, 

the Guru's Word is 

found, when one 

understands that the 

Lord, the Supreme 

Soul, is in all.

(ਸੋ, ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ 'ਹਜਰ 

ਮੂੰਦਰੁ' ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ) ਮਨੱੁਖਾ-
ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਿੋਜਤ ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ।

40897 953 bwhir mUil n 
KojIAY Gr mwih 
ibDwqw]

Baahar Mool N 

Khojeeai Ghar 

Maahi 

Bidhhaathaa ||

Don't look for Him 

outside your self. The 

Creator, the Architect 

of Destiny, is within 

the home of your own 

heart.

(ਸਰੀਰ ਤੋਂ) ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ 
ਉੱਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, (ਇਸ ਸਰੀਰ-

) ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

40898 953 mnmuK hirmMdr 
kI swr n jwxnI  
iqnI jnmu 
gvwqw]

Manamukh Har 

Mandhar Kee Saar 

N Jaananee Thinee 

Janam Gavaathaa 

||

The self-willed 

manmukh does not 

appreciate the value 

of the Lord's temple; 

they waste away and 

lose their lives.

ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ (ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ) 

"ਹਜਰ ਮੂੰਦਰੁ" ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦੇ, ਉਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

(ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ) ਗੂੰ ਵਾ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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40899 953 sB mih ieku 
vrqdw gur 
sbdI pwieAw 
jweI]12]

Sabh Mehi Eik 

Varathadhaa Gur 

Sabadhee Paaeiaa 

Jaaee ||12||

The One Lord is 

pervading in all; 

through the Word of 

the Guru's Shabad, He 

can be found. ||12||

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਸਾਜਰਆਂ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਹੀ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ 

ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ॥੧੨॥

40900 953 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

40901 953 mUrKu hovY so suxY  
mUrK kw khxw]

Moorakh Hovai So 

Sunai Moorakh 

Kaa Kehanaa ||

Only a fool listens to 

the words of the fool.

ਮੂਰਖ ਦਾ ਜਕਹਾ ਉਹੀ ਸੁਣਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਕਹੇ ਉਹੀ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ) ਿ ੋਆਪ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ।

40902 953 mUrK ky ikAw 
lKx hY ikAw 
mUrK kw krxw]

l`Kx Moorakh Kae Kiaa 

Lakhan Hai Kiaa 

Moorakh Kaa 

Karanaa ||

What are the signs of 

the fool? What does 

the fool do?

ਮੂਰਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀਹ ਹਨ? 

ਮੂਰਖ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੈਸੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ?

40903 953 mUrK Ehu ij 
mugDu hY AhMkwry 
mrxw]

Moorakh Ouhu J 

Mugadhh Hai 

Ahankaarae 

Maranaa ||

A fool is stupid; he 

dies of egotism.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਠੱਜਗਆ 

ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਿ ੋਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੂਰਖ 

ਕਹੀਦਾ ਹੈ।
40904 953 eyqu kmwxY sdw 

duKu duK hI mih 
rhxw]

Eaeth Kamaanai 

Sadhaa Dhukh 

Dhukh Hee Mehi 

Rehanaa ||

His actions always 

bring him pain; he 

lives in pain.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਤੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰੀਏ 

ਉਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹੀਦਾ ਹੈ।
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40905 953 Aiq ipAwrw pvY 
KUih ikhu sMjmu 
krxw]

Ath Piaaraa Pavai 

Khoohi Kihu 

Sanjam Karanaa ||

If someone's beloved 

friend falls into the pit, 

what can be used to 

pull him out?

ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਖੂਹ ਜਵਚ ਜਡੱਗਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਉ ਦਾ 
ਕੇਹੜਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?

40906 953 gurmuiK hoie su 
kry vIcwru Esu 
Ailpqo rhxw]

A-ilpqo Guramukh Hoe S 

Karae Veechaar 

Ous Alipatho 

Rehanaa ||

One who becomes 

Gurmukh 

contemplates the 

Lord, and remains 

detached.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ-ਰੂਪ ਖੂਹ ਤੋਂ) ਵੱਖਰਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

40907 953 hir nwmu jpY 
Awip auDrY Esu 
ipCY fubdy BI 
qrxw]

fu`bdy Har Naam Japai 

Aap Oudhharai 

Ous Pishhai 

Ddubadhae Bhee 

Tharanaa ||

Chanting the Lord's 

Name, he saves 

himself, and he carries 

across those who are 

drowning as well.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, 

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਆਪ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਪੂਰਜਨਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਡੱੁਬਦਾ 
ਸਾਥੀ ਭੀ ਬਚ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ।

40908 953 nwnk jo iqsu 
BwvY so kry jo 
dyie su shxw]1]

Naanak Jo This 

Bhaavai So Karae 

Jo Dhaee S 

Sehanaa ||1||

O Nanak, he acts in 

accordance with the 

Will of God; he 

endures whatever he 

is given. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਕੁਝ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਦੱੁਖ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਰਜਹ 

ਕੇ ਸੁਖ) ਿ ੋਕੁਝ ਪਿਭੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਿੀਵ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

40909 953 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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40910 953 nwnku AwKY ry 
mnw suxIAY isK 
shI]

is`K Naanak Aakhai 

Rae Manaa 

Suneeai Sikh 

Sehee ||

Says Nanak, listen, O 

mind, to the True 

Teachings.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਮਨ! 

ਸੱਚੀ ਜਸੱਜਖਆ ਸੁਣ।

40911 953 lyKw rbu 
mMgysIAw bYTw 
kiF vhI]

Laekhaa Rab 

Mangaeseeaa 

Baithaa Kadt 

Vehee ||

Opening His ledger, 

God will call you to 

account.

(ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ 

ਵਾਲੀ) ਜਕਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ ਰੱਬ (ਤੈਥੋਂ) ਜਹਸਾਬ 

ਪੱੁਛੇਗਾ।

40912 953 qlbw pausin 
AwkIAw bwkI 
ijnw rhI]

(qlbw) s^qI nwl 
s`dy[ (pausin) pYxgy[ 
(AwkIAW) hMkwrIAW nMU

Thalabaa Pousan 

Aakeeaa Baakee 

Jinaa Rehee ||

Those rebels who have 

unpaid accounts shall 

be called out.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਲ ਲੇਖੇ ਦੀ 
ਬਾਕੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱਦੇ ਪੈਣਗੇ।

40913 953 AjrweIlu 
Prysqw hosI 
Awie qeI]

(qeI) muk`rr, mOjUd Ajaraaeel 

Faraesathaa 

Hosee Aae Thee ||

Azraa-eel, the Angel of 

Death, shall be 

appointed to punish 

them.

ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਜਰਸ਼ਤਾ (ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱੁਖ ਦੇਣ 

ਲਈ ਜਸਰ ਤੇ) ਆ ਜਤਆਰ 

ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।

40914 953 Awvxu jwxu n 
suJeI BIVI glI 
PhI]

gLI Aavan Jaan N 

Sujhee Bheerree 

Galee Fehee ||

They will find no way 

to escape coming and 

going in reincarnation; 

they are trapped in 

the narrow path.

ਉਸ ਔਕੜ ਜਵਚ ਿਸੀ ਹੋਈ 

ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਵੇਲੇ) ਕੁਝ 

ਅਹੁੜਦਾ ਨਹੀਂ।

40915 953 kUV inKuty nwnkw  
EVik sic 
rhI]2]

inKu`ty Koorr Nikhuttae 

Naanakaa Ourrak 

Sach Rehee ||2||

Falsehood will come 

to an end, O Nanak, 

and Truth will prevail 

in the end. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ 
ਹਾਰ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਦਾ 
ਸਉਦਾ ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  
ਰਜਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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40916 953 pauVI] Pourree || Pauree:

40917 953 hir kw sBu 
srIru hY hir 
riv rihAw sBu 
AwpY]

Har Kaa Sabh 

Sareer Hai Har Rav 

Rehiaa Sabh Aapai 

||

The body and 

everything belongs to 

the Lord; the Lord 

Himself is all-

pervading.

ਇਹ ਸਾਰਾ (ਿਗਤ ਦਾ 
ਆਕਾਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
(ਮਾਨੋ) ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

40918 953 hir kI kImiq  
nw pvY ikCu 
khxu n jwpY]

Har Kee Keemath 

N Pavai Kishh 

Kehan N Jaapai ||

The Lord's value 

cannot be estimated; 

nothing can be said 

about it.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਵਜਡਆਈ) 

ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 

ਗੱਲ ਅਹੁੜਦੀ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ 

ਨਾਲ) ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਜਬਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ।

40919 953 gur prswdI 
swlwhIAY hir 
BgqI rwpY]

Gur Parasaadhee 

Saalaaheeai Har 

Bhagathee Raapai 

||

By Guru's Grace, one 

praises the Lord, 

imbued with feelings 

of devotion.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਿ ੋਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40920 953 sBu mnu qnu 
hirAw hoieAw  
AhMkwru gvwpY]

Sabh Man Than 

Hariaa Hoeiaa 

Ahankaar 

Gavaapai ||

The mind and body 

are totally 

rejuvenated, and 

egotism is eradicated.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਖੜ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।
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40921 953 sBu ikCu hir kw 
Kylu hY gurmuiK 
iksY buJweI]13]

bu`JweI Sabh Kishh Har 

Kaa Khael Hai 

Guramukh Kisai 

Bujhaaee ||13||

Everything is the play 

of the Lord. The 

Gurmukh understands 

this. ||13||

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਕਸੇ 

ਜਵਰਲੇ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਝ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

40922 953 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

40923 953 shMsr dwn dy  
ieMdRü roAwieAw]

(dwn) fMn Sehansar Dhaan 

Dhae Eindhra 

Roaaeiaa ||

Branded with a 

thousand marks of 

disgrace, Indra cried in 

shame.

(ਗੋਤਮ ਜਰਸ਼ੀ ਨੇ) ਹਜ਼ਾਰ 

(ਭਗਾਂ) ਦਾ ਡੂੰਨ ਦੇ ਕੇ ਇੂੰਦਰ ਨੂੂੰ  
ਰੁਆ ਜਦੱਤਾ;

40924 953 prsrwmu rovY  
Gir AwieAw]

Paras Raam Rovai 

Ghar Aaeiaa ||

Paras Raam returned 

home crying.

(ਸਿੀ ਰਾਮ ਚੂੰਦਿ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ 

ਖੁਹਾ ਕੇ) ਪਰਸ ਰਾਮ ਘਰ ਆ 

ਕੇ ਰੋਇਆ।
40925 953 AjY su rovY  

BIiKAw Kwie]
A-jY Ajai S Rovai 

Bheekhiaa Khaae 

||

Ajai cried and wept, 

when he was made to 

eat the manure he had 

given, pretending it 

was charity.

ਰਾਿਾ ਅਿੈ ਰੋਇਆ ਿਦੋਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਜਲੱਦ ਦੀ ਜਦੱਤੀ) ਜਭੱਜਖਆ 

ਖਾਣੀ ਪਈ,

40926 953 AYsI drgh imlY 
sjwie]

Aisee Dharageh 

Milai Sajaae ||

Such is the 

punishment received 

in the Court of the 

Lord.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚੋਂ ਅਿੇਹੀ 
ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

40927 953 rovY rwmu inkwlw 
BieAw]

Rovai Raam 

Nikaalaa Bhaeiaa 

||

Rama wept when he 

was sent into exile,

ਰਾਮ ਿੀ ਭੀ ਰੋਏ, ਿਦੋਂ ਰਾਮ 

(ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਦੇਸ-ਜਨਕਾਲਾ ਜਮਜਲਆ,
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40928 954 sIqw lKmxu  
ivCuiV gieAw]

Seethaa Lakhaman 

Vishhurr Gaeiaa ||

And separated from 

Sita and Lakhshman.

ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਜਵਛੁੜੇ।

40929 954 rovY dhisru lMk 
gvwie]

Rovai Dhehasir 

Lank Gavaae ||

The ten-headed 

Raawan, who stole 

away Sita with the 

beat of his tambourine,

ਰਾਵਣ ਲੂੰ ਕਾ ਗੁਆ ਕੇ ਰੋਇਆ,

40930 954 ijin sIqw AwdI  
faurU vwie]

AWdI Jin Seethaa 

Aadhee Ddouroo 

Vaae ||

Wept when he lost Sri 

Lanka.

ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਸੀਤਾ 
(ਚੁਰਾ) ਜਲਆਂਦੀ ਸੀ।

40931 954 rovih pWfv Bey 
mjUr]

Rovehi Paanddav 

Bheae Majoor ||

The Paandavas once 

lived in the Presence 

of the Lord;

(ਪੂੰਿੇ) ਪਾਂਡੋ ਿਦੋਂ (ਵੈਰਾਟ ਰਾਿੇ 
ਦੇ) ਮਜ਼ੂਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਰੋਏ,

40932 954 ijn kY suAwmI 
rhq hdUir]

Jin Kai Suaamee 

Rehath Hadhoor ||

They were made 

slaves, and wept.

(ਭਾਵੇਂ ਜਕ) ਜਿਨਹ ਾਂ (ਪਾਂਡਵਾਂ) ਦੇ 

ਪਾਸ ਹੀ ਸਿੀ ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਸਨ (ਭਾਵ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ 

ਕਰਦੇ ਸਨ)

40933 954 rovY jnmyjw Kuie 
gieAw]

Rovai Janamaejaa 

Khue Gaeiaa ||

Janmayjaa wept, that 

he had lost his way.

ਰਾਿਾ ਿਨਮੇਿਾ ਖੁੂੰ ਝ ਜਗਆ, 

(੧੮ ਬਿਾਹਮਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਨੋਂ  ਮਾਰ 

ਬੈਠਾ, ਪਿਾਸ਼ਜਚਤ ਵਾਸਤੇ 

'ਮਹਾਭਾਰਤ' ਸੁਜਣਆ, ਪਰ 

ਸ਼ੂੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ)

40934 954 eykI kwrix pwpI 
BieAw]

gurU jI dw bcn nw 
mMnx dy eykI ie`ko kwrx 
krky jnmyjw

Eaekee Kaaran 

Paapee Bhaeiaa ||

One mistake, and he 

became a sinner.

ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਾਪੀ 
ਹੀ ਬਜਣਆ ਜਰਹਾ (ਭਾਵ, ਕੋੜਹ 
ਨਾਹ ਹਜਟਆ) ਤੇ ਰੋਇਆ।
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40935 954 rovih syK 
mswiek pIr]

Rovehi Saekh 

Masaaeik Peer ||

The Shaykhs, Pirs and 

spiritual teachers 

weep;

ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਆਜਦਕ ਭੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ,

40936 954 AMiq kwil mqu 
lwgY BIV]

Anth Kaal Math 

Laagai Bheerr ||

At the very last 

instant, they suffer in 

agony.

ਜਕ ਮਤਾਂ ਅੂੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ 

ਜਬਪਤਾ ਆ ਪਏ।

40937 954 rovih rwjy kMn 
pVwie]

Rovehi Raajae 

Kann Parraae ||

The kings weep - their 

ears are cut;

(ਭਰਥਰੀ ਗੋਪੀਚੂੰ ਦ ਆਜਦਕ) 

ਰਾਿ ੇਿੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

40938 954 Gir Gir mwgih  
BIiKAw jwie]

Ghar Ghar 

Maagehi 

Bheekhiaa Jaae ||

They go begging from 

house to house.

ਿਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਿਾ ਕੇ ਜਭੱਜਖਆ 

ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ।

40939 954 rovih ikrpn  
sMcih Dnu jwie]

Rovehi Kirapan 

Sanchehi Dhhan 

Jaae ||

The miser weeps; he 

has to leave behind 

the wealth he has 

gathered.

ਸ਼ੂਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਪਰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਧਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

40940 954 pMifq rovih  
igAwnu gvwie]

Panddith Rovehi 

Giaan Gavaae ||

The Pandit, the 

religious scholar, 

weeps when his 

learning is gone.

ਜਗਆਨ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਪੂੰ ਜਡਤ ਭੀ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

40941 954 bwlI rovY nwih 
Bqwru]

Baalee Rovai 

Naahi Bhathaar ||

The young woman 

weeps because she 

has no husband.

ਇਸਤਿੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ (ਜਸਰ ਤੇ) 

ਪਤੀ ਨਾਹ ਰਹੇ।

40942 954 nwnk duKIAw 
sBu sMswru]

Naanak 

Dhukheeaa Sabh 

Sansaar ||

O Nanak, the whole 

world is suffering.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੀ 
ਦੁਖੀ ਹੈ।
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40943 954 mMny nwau soeI 
ijix jwie]

Mannae Naao 

Soee Jin Jaae ||

He alone is victorious, 

who believes in the 

Lord's Name.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਪਤੀਿਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) 
ਜਿੱਤ ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

40944 954 AaurI krm n 
lyKY lwie]1]

Aouree Karam N 

Laekhai Laae ||1||

No other action is of 

any account. ||1||

('ਨਾਮ' ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਕੂੰਮ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 
ਜਿੱਤਣ ਲਈ) ਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੧॥

40945 954 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

40946 954 jpu qpu sBu ikCu 
mMinAY Avir 
kwrw siB bwid]

Jap Thap Sabh 

Kishh Manniai 

Avar Kaaraa Sabh 

Baadh ||

Meditation, austerity 

and everything come 

through belief in the 

Lord's Name. All other 

actions are useless.

ਿ ੇਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਪਤੀਿ ਿਾਏ ਤਾਂ ਿਪ ਤਪ 

ਆਜਦਕ ਹਰੇਕ ਉੱਦਮ (ਜਵੱਚੇ 

ਹੀ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ), (ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਜਵਅਰਥ ਹਨ।
40947 954 nwnk mMinAw 

mMnIAY buJIAY gur 
prswid]2]

bu`JIAY Naanak Manniaa 

Manneeai 

Bujheeai Gur 

Parasaadh ||2||

O Nanak, believe in 

the One who is worth 

believing in. By Guru's 

Grace, he is realized. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! 'ਨਾਮ' ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨਣ 

ਵਾਲਾ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਸਮਝ ਸਕੀਦੀ ਹੈ ॥੨॥

40948 954 pauVI] Pourree || Pauree:

40949 954 kwieAw hMs Duir 
mylu krqY iliK 
pwieAw]

Kaaeiaa Hans 

Dhhur Mael 

Karathai Likh 

Paaeiaa ||

The union of the body 

and the soul-swan was 

pre-ordained by the 

Creator Lord.

ਸਰੀਰ ਤੇ ਿੀਵਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸੂੰਿੋਗ ਧੁਰੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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40950 954 sB mih gupqu 
vrqdw gurmuiK 
pRgtwieAw]

Sabh Mehi Gupath 

Varathadhaa 

Guramukh 

Pragattaaeiaa ||

He is hidden, and yet 

pervading all. He is 

revealed to the 

Gurmukh.

ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਲੁਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

40951 954 gux gwvY gux 
aucrY gux mwih 
smwieAw]

Gun Gaavai Gun 

Oucharai Gun 

Maahi Samaaeiaa 

||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

and chanting His 

Praises, one merges in 

His Glories.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣ ਆ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40952 954 scI bwxI scu hY  
scu myil 
imlwieAw]

Sachee Baanee 

Sach Hai Sach 

Mael Milaaeiaa ||

True is the True Word 

of the Guru's Bani. 

One unites in Union 

with the True Lord.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ) ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚਾ 
ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਰੱਖ 

ਕੇ) ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ।

40953 954 sBu ikCu Awpy 
Awip hY Awpy 
dyie 
vifAweI]14]

dy-ie Sabh Kishh Aapae 

Aap Hai Aapae 

Dhaee Vaddiaaee 

||14||

He Himself is 

everything; He Himself 

grants glorious 

greatness. ||14||

ਹਰੇਕ ਹਸਤੀ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

40954 954 slok mÚ 2] Salok Ma 2 || Shalok, Second Mehl:

40955 954 nwnk AMDw hoie 
kY rqnw prKx 
jwie]

Naanak Andhhaa 

Hoe Kai Rathanaa 

Parakhan Jaae ||

O Nanak, the blind 

man may go to 

appraise the jewels,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਰਤਨ 

ਪਰਖਣ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8334 Published: March 06/ 2014



40956 954 rqnw swr n 
jwxeI AwvY Awpu 
lKwie]1]

Rathanaa Saar N 

Jaanee Aavai Aap 

Lakhaae ||1||

But he will not know 

their value; he will 

return home after 

exposing his 

ignorance. ||1||

ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ 
ਿਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ 
ਆਪ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਆਪਣਾ ਅੂੰਨਹ ਾ-ਪਨ 

ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
40957 954 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

40958 954 rqnw kyrI guQlI  
rqnI KolI Awie]

Rathanaa Kaeree 

Guthhalee 

Rathanee Kholee 

Aae ||

The Jeweller has 

come, and opened up 

the bag of jewels.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ-ਰੂਪ ਰਤਨਾਂ ਦੀ 
ਥੈਲੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲਹੀ 
ਹੈ।

40959 954 vKr qY 
vxjwirAw duhw 
rhI smwie]

v`Kr Vakhar Thai 

Vanajaariaa 

Dhuhaa Rehee 

Samaae ||

The merchandise and 

the merchant are 

merged together.

ਇਹ ਗੱੁਥੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਅਤੇ ਜਵਹਾਝਣ ਵਾਲੇ 

ਗੁਰਮੁਖ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਰਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਗੁਣ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ 

ਹਨ)।

40960 954 ijn guxu plY 
nwnkw mwxk 
vxjih syie]

Jin Gun Palai 

Naanakaa Maanak 

Vanajehi Saee ||

They alone purchase 

the gem, O Nanak, 

who have virtue in 

their purse.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 

(ਭਾਵ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੁਣ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਜਵਹਾਝਦੇ ਹਨ;

40961 954 rqnw swr n 
jwxeI AMDy 
vqih loie]2]

v`qih Rathanaa Saar N 

Jaananee 

Andhhae Vathehi 

Loe ||2||

Those who do not 

appreciate the value 

of the jewels, wander 

like blind men in the 

world. ||2||

ਪਰ ਿੋ ਇਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀ 
ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਉਹ 

ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਵਾਂਗ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥

40962 954 pauVI] Pourree || Pauree:
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40963 954 nau drvwjy 
kwieAw kotu hY  
dsvY gupqu 
rKIjY]

No Dharavaajae 

Kaaeiaa Kott Hai 

Dhasavai Gupath 

Rakheejai ||

The fortress of the 

body has nine gates; 

the tenth gate is kept 

hidden.

ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋ, ਇਕ) ਜਕਲਹਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਦੇ ਨੌ ਗੋਲਕਾਂ-ਰੂਪ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ (ਪਰਗਟ) ਹਨ, ਤੇ 

ਦਸਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਪਤ 

ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

40964 954 bjr kpwt n 
KulnI gur sbid 
KulIjY]

Bajar Kapaatt N 

Khulanee Gur 

Sabadh Khuleejai 

||

The rigid door is not 

open; only through 

the Word of the 

Guru's Shabad can it 

be opened.

(ਉਸ ਦਸਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ) 

ਕਵਾੜ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਹਨ ਖੁਲਹਦੇ 

ਨਹੀਂ, ਖੁਲਹਦੇ (ਕੇਵਲ) ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਨ।

40965 954 Anhd vwjy Duin 
vjdy gur sbid 
suxIjY]

Anehadh Vaajae 

Dhhun Vajadhae 

Gur Sabadh 

Suneejai ||

The unstruck sound 

current resounds and 

vibrates there. The 

Word of the Guru's 

Shabad is heard.

(ਿਦੋਂ ਇਹ ਕਰੜੇ ਕਵਾੜ ਖੁਲਹ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਮਾਨੋ,) ਇਕ-

ਰਸ ਵਾਲੇ ਵਾਿ ੇਵੱਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ।

40966 954 iqqu Gt AMqir 
cwnxw kir 
Bgiq imlIjY]

Thith Ghatt Anthar 

Chaananaa Kar 

Bhagath Mileejai 

||

Deep within the 

nucleus of the heart, 

the Divine Light shines 

forth. Through 

devotional worship, 

one meets the Lord.

(ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਹ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਉਸ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਜਗਆਨ ਦਾ) 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

40967 954 sB mih eyku 
vrqdw ijin 
Awpy rcn 
rcweI]15]

Sabh Mehi Eaek 

Varathadhaa Jin 

Aapae Rachan 

Rachaaee ||15||

The One Lord is 

pervading and 

permeating all. He 

Himself created the 

creation. ||15||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ (ਪਰ 

ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੧੫॥

40968 954 slok mÚ 2] Salok Ma 2 || Shalok, Second Mehl:
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40969 954 AMDy kY rwih 
disAY AMDw hoie 
su jwie]

Andhhae Kai Raahi 

Dhasiai Andhhaa 

Hoe S Jaae ||

He is truly blind, who 

follows the way shown 

by the blind man.

ਿ ੇਕੋਈ ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ ) ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਤਾਂ (ਉਸ 

ਰਾਹ ਉਤੇ) ਉਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਆਪ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਵੇ।

40970 954 hoie sujwKw 
nwnkw so ikau 
auJiV pwie]

au~JiV Hoe Sujaakhaa 

Naanakaa So Kio 

Oujharr Paae ||

O Nanak, why should 

the one who can see, 

get lost?

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੁਿਾਖਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਅੂੰਨਹੇ  ਦੇ ਆਖੇ) ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ।

40971 954 AMDy eyih n 
AwKIAin ijn 
muiK loiex nwih]

Andhhae Eaehi N 

Aakheean Jin 

Mukh Loein Naahi 

||

Do not call them blind, 

who have no eyes in 

their face.

(ਪਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) 

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਨਹੇ  
ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ,

40972 954 AMDy syeI nwnkw  
Ksmhu GuQy 
jwih]1]

Gu`Qy Andhhae Saeee 

Naanakaa 

Khasamahu 

Ghuthhae Jaahi 

||1||

They alone are blind, 

O Nanak, who wander 

away from their Lord 

and Master. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅੂੰਨਹੇ  ਉਹੀ ਹਨ ਿ ੋ

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੧॥

40973 954 mÚ2] mÚ 2 Su`D hY Ma 2 || Second Mehl:
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40974 954 swhib AMDw jo 
kIAw kry sujwKw 
hoie]

snmuiK bynqI krdy 
hn: hy (swhib) sRI gurU 
nwnk dyv swihb jI, 
dwsndws ny jo BI kIqw 
hY (AMDw) kUV hI 
(kIAw) kIqw hY, Awp 
jI qoN jo huMdw hY 
(sujwKw) cMgw igAwn 
sihq hI (hoie) huMdw hY

Saahib Andhhaa Jo 

Keeaa Karae 

Sujaakhaa Hoe ||

One whom the Lord 

has made blind - the 

Lord can make him see 

again.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਅੂੰਨਹ ਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਿਾਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੇ

ਪਿਭੂ ਆਪ (ਸੁਿਾਖਾ) ਬਣਾਏ,

40975 954 jyhw jwxY qyho 
vrqY jy sau AwKY 
koie]

Jaehaa Jaanai 

Thaeho Varathai 

Jae So Aakhai Koe 

||

He acts only as he 

knows, although he 

may be spoken to a 

hundred times.

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨੱੁਖ ਤਾਂ) 
ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸੌ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਏ।

40976 954 ijQY su vsqu n 
jwpeI Awpy 
vrqau jwix]

Jithhai S Vasath N 

Jaapee Aapae 

Varatho Jaan ||

Where the real thing is 

not seen, self-conceit 

prevails there - know 

this well.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 'ਨਾਮ'-

ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ 
ਓਥੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ 

ਰਹੀ ਸਮਝੋ,

40977 954 nwnk gwhku 
ikau ley skY n  
vsqu pCwix]2]

Naanak Gaahak 

Kio Leae Sakai N 

Vasath Pashhaan 

||2||

O Nanak, how can the 

purshaser purchase 

the real thing, if he 

cannot recognize it? 

||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗਾਹਕ 

ਜਿਸ ਸਉਦੇ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਜਵਹਾਵੇ ਜਕਵੇਂ? ॥੨॥

40978 954 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:
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40979 954 so ikau AMDw 
AwKIAY ij 
hukmhu AMDw hoie]

So Kio Andhhaa 

Aakheeai J 

Hukamahu 

Andhhaa Hoe ||

How can someone be 

called blind, if he was 

made blind by the 

Lord's Command?

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਨੇਤਿ-ਹੀਣ ਹੋ ਜਗਆ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਅਸੀਂ ਅੂੰਨਹ ਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ।

40980 954 nwnk hukmu n 
buJeI AMDw 
khIAY soie]3]

bu`JeI Naanak Hukam N 

Bujhee Andhhaa 

Keheeai Soe ||3||

O Nanak, one who 

does not understand 

the Hukam of the 

Lord's Command 

should be called blind. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ॥੩॥

40981 955 pauVI] Pourree || Pauree:

40982 955 kwieAw AMdir  
gVu kotu hY siB 
idsMqr dysw]

gV@ Kaaeiaa Andhar 

Garr Kott Hai Sabh 

Dhisanthar 

Dhaesaa ||

Deep within the body 

is the fortress of the 

Lord, and all lands and 

countries.

(ਮਨੱੁਖਾ-) ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਰੂਪ) ਜਿਸ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਕਲਹਾ ਹੈ ਗੜਹ ਹੈ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇਸਾਂਤਰਾਂ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
40983 955 Awpy qwVI 

lweIAnu sB 
mih prvysw]

Aapae Thaarree 

Laaeean Sabh 

Mehi Paravaesaa 

||

He Himself sits in 

primal, profound 

Samaadhi; He Himself 

is all-pervading.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਵੇਸ਼ 

ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 

(ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)।

40984 955 Awpy isRsit 
swjIAnu Awip 
gupqu rKysw]

Aapae Srisatt 

Saajeean Aap 

Gupath Rakhaesaa 

||

He Himself created the 

Universe, and He 

Himself remains 

hidden within it.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਸਾਿੀ 
ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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40985 955 gur syvw qy 
jwixAw scu 
prgtI eysw]

eysw bRhm (dUjw pwT: 
prgtIeysw)

Gur Saevaa Thae 

Jaaniaa Sach 

Paragatteeeaesaa 

||

Serving the Guru, the 

Lord is known, and the 

Truth is revealed.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਜਰਆਂ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ (ਤਾਂ ਹੀ) ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਪਰਗਟ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

40986 955 sBu ikCu sco scu 
hY guir soJI 
pweI]16]

Sabh Kishh Sacho 

Sach Hai Gur 

Sojhee Paaee 

||16||

He is True, the Truest 

of the True; the Guru 

has imparted this 

understanding. ||16||

ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੧੬॥

40987 955 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

40988 955 swvxu rwiq 
AhwVu idhu kwmu 
kRoDu duie Kyq]

Saavan Raath 

Ahaarr Dhihu 

Kaam Krodhh 

Dhue Khaeth ||

Night is the summer 

season, and day is the 

winter season; sexual 

desire and anger are 

the two fields planted.

(ਜਿਸ ਿੀਵ ਦੀ) ਰਾਤ ਸਾਉਣੀ 
ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਤੇ 'ਕਾਮ' ਜਿਸ 

ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿ ੋਿੀਵ 

ਆਪਣੀ ਰਾਤ 'ਕਾਮ' ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ), ਜਿਸ ਦਾ 
ਜਦਨ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਤੇ 

'ਕਿੋਧ' ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿ ੋਜਦਨ ਦਾ ਸਮਾ ਕਿੋਧ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਜਬਤਾਂਦਾ ਹੈ),

40989 955 lbu vqR drogu 
bIau hwlI rwh 
kuhyq]

(drogu) JUT[ (rwh) 
rsqy[ivkwrW c kuhyq 
Kotw pRym[ v`qR, hwlI: 
polw bolo

Lab Vathr Dharog 

Beeo Haalee 

Raahak Haeth ||

Greed prepares the 

soil, and the seed of 

falsehood is planted; 

attachment and love 

are the farmer and 

hired hand.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਲਈ 'ਲੱਬ' ਵੱਤਰ 

ਦਾ ਕੂੰਮ ਦੇਂਦਾ) ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ 

(ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਲਈ) ਬੀਿ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੋਲੱਬ ਦਾ ਪਿੇਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ)।
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40990 955 hlu bIcwru  
ivkwr mx hukmI 
Kty Kwie]

hLu: polw bolo[ K`ty[ Hal Beechaar 

Vikaar Man 

Hukamee Khattae 

Khaae ||

Contemplation is the 

plow, and corruption 

is the harvest; this is 

what one earns and 

eats, according to the 

Hukam of the Lord's 

Command.

'ਮੋਹ' ਜਿਸ ਿੀਵ ਲਈ ਹਲ 

ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਿ 

ਬੀਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਜਿਸ ਿੀਵ ਦਾ 'ਹਲ' 

ਹੈ; ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਹਲ ਜਿਸ ਨੇ 

ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖਜਟਆ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
40991 955 nwnk lyKY mMigAY  

Aauqu jxydw 
jwie]1]

Naanak Laekhai 

Mangiai Aouth 

Janaedhaa Jaae 

||1||

O Nanak, when one is 

called to give his 

account, he will be 

barren and infertile. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਦੀ 
ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਅਿੇਹਾ ਿੀਵ-ਰੂਪ) ਜਪਉ 

(ਿਗਤ ਤੋਂ) ਅਉਤਿਾ ਹੀ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੀਵਨ ਅਿਾਂਈ ਗੁਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
40992 955 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

40993 955 Bau Buie pivqu 
pwxI squ sMqoKu 
blyd]

Bho Bhue Pavith 

Paanee Sath 

Santhokh Balaedh 

||

Make the Fear of God 

the farm, purity the 

water, truth and 

contentment the cows 

and bulls,

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਲੀ ਬਣੇ, ਸੱੁਧ 

ਆਚਰਨ (ਉਸ ਪੈਲੀ ਲਈ) 

ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ (ਉਸ 

ਪੈਲੀ ਨੂੂੰ  ਵਾਹੁਣ ਲਈ) ਬਲਦ 

ਹੋਣ;
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40994 955 hlu hlymI hwlI 
icqu cyqw vqR  
vKq sMjogu]

v`qR Hal Halaemee 

Haalee Chith 

Chaethaa Vathr 

Vakhath Sanjog ||

Humility the plow, 

consciousness the 

plowman, 

remembrance the 

preparation of the soil, 

and union with the 

Lord the planting time.

ਜਨਮਿਤਾ ਦਾ ਹਲ ਹੋਵੇ, (ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ) ਜਚੱਤ ਹਲ ਵਾਹੁਣ 

ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ ਵੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ (ਬੀਿ ਬੀਿਣ ਦਾ) 
ਸਮਾ ਹੋਵੇ,

40995 955 nwau bIju bKsIs 
bohl dunIAw 
sgl drog]

Naao Beej 

Bakhasees Bohal 

Dhuneeaa Sagal 

Dharog ||

Let the Lord's Name 

be the seed, and His 

Forgiving Grace the 

harvest. Do this, and 

the whole world will 

seem false.

ਪਿਭੂ ਦਾ 'ਨਾਮ' ਬੀਿ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਬੋਹਲ 

ਇਕੱਠਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 

ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਸਦਾ 
ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ)।

40996 955 nwnk ndrI 
krmu hoie jwvih 
sgl ivjog]2]

Naanak Nadharee 

Karam Hoe 

Jaavehi Sagal Vijog 

||2||

O Nanak, if He 

bestows His Merciful 

Glance of Grace, then 

all your separation will 

be ended. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਉੱਦਮ ਨਾਲ 

ਿਦੋਂ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ (ਉਸ ਨਾਲ) ਸਾਰੇ ਜਵਛੋੜੇ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

40997 955 pauVI] Pourree || Pauree:

40998 955 mnmuiK mohu 
gubwru hY dUjY 
Bwie bolY]

Manamukh Mohu 

Gubaar Hai 

Dhoojai Bhaae 

Bolai ||

The self-willed 

manmukh is trapped 

in the darkness of 

emotional 

attachment; in the 

love of duality he 

speaks.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੋਹ-

ਰੂਪ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, (ਉਹ ਿ ੋ

ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
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40999 955 dUjY Bwie sdw 
duKu hY inq nIru 
ivrolY]

Dhoojai Bhaae 

Sadhaa Dhukh Hai 

Nith Neer Virolai 

||

The love of duality 

brings pain forever; he 

churns the water 

endlessly.

ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਸਦਾ ਪਾਣੀ 
ਜਰੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਦੱੁਖ (ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ।

41000 955 gurmuiK nwmu 
iDAweIAY miQ 
qqu kFolY]

miQ: polw bolo, q`qu Guramukh Naam 

Dhhiaaeeai Mathh 

Thath Kadtolai ||

The Gurmukh 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord; he churns, 

and obtains the 

essence of reality.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਮਾਨੋ, ਦੱੁਧ) 

ਜਰੜਕ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ 

ਮੱਖਣ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

41001 955 AMqir prgwsu 
Git cwnxw hir 
lDw tolY]

l`Dw Anthar Paragaas 

Ghatt Chaananaa 

Har Ladhhaa Ttolai 

||

The Divine Light 

illuminates his heart 

deep within; he seeks 

the Lord, and obtains 

Him.

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਪਿਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਲ ਜਵਚ 

(ਜਗਆਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ।
41002 955 Awpy Brim 

Bulwiedw ikCu 
khxu n 
jweI]17]

Aapae Bharam 

Bhulaaeidhaa 

Kishh Kehan N 

Jaaee ||17||

He Himself deludes in 

doubt; no one can 

comment on this. 

||17||

(ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਂਦਾ ਹੈ) ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਸੇ ਦੇ ਜਸਰ ਕੀਹ ਦੋਸ਼?) 

ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ॥੧੭॥

41003 955 slok mÚ 2] Salok Ma 2 || Shalok, Second Mehl:
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41004 955 nwnk icMqw miq 
krhu icMqw iqs 
hI hyie]

Naanak Chinthaa 

Math Karahu 

Chinthaa This Hee 

Haee ||

O Nanak, don't be 

anxious; the Lord will 

take care of you.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ 
ਲਈ) ਜਫ਼ਕਰ ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਾਹ ਕਰੋ, 

ਇਹ ਜਫ਼ਕਰ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ।

41005 955 jl mih jMq 
aupwieAnu iqnw 
iB rojI dyie]

Jal Mehi Janth 

Oupaaeian Thinaa 

Bh Rojee Dhaee ||

He created the 

creatures in water, 

and He gives them 

their nourishment.

ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਿੀਵ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਜਰਜ਼ਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

41006 955 EQY htu n cleI  
nw ko ikrs 
kryie]

Outhhai Hatt N 

Chalee Naa Ko 

Kiras Karaee ||

There are no stores 

open there, and no 

one farms there.

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਨਾਹ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ 

ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਹ ਓਥੇ ਕੋਈ 

ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

41007 955 saudw mUil n 
hoveI nw ko ley  
n dyie]

Soudhaa Mool N 

Hovee Naa Ko 

Leae N Dhaee ||

No business is ever 

transacted there, and 

no one buys or sells.

ਨਾਹ ਓਥੇ ਕੋਈ ਸਉਦਾ-ਸੂਤ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਨਾਹ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 

ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ;

41008 955 jIAw kw Awhwru 
jIA Kwxw eyhu 
kryie]

kry-ie Jeeaa Kaa Aahaar 

Jeea Khaanaa 

Eaehu Karaee ||

Animals eat other 

animals; this is what 

the Lord has given 

them as food.

ਪਰ ਓਥੇ ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ 
ਿੀਵ ਹੀ ਹਨ।
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41009 955 ivic aupwey 
swierw iqnw iB 
swr kryie]

swierW Vich Oupaaeae 

Saaeiraa Thinaa 

Bh Saar Karaee ||

He created them in 

the oceans, and He 

provides for them as 

well.

ਸੋ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮੁੂੰ ਦਰਾਂ ਜਵਚ 

ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਭੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

41010 955 nwnk icMqw mq 
krhu icMqw iqs 
hI hyie]1]

hy-ie Naanak Chinthaa 

Math Karahu 

Chinthaa This Hee 

Haee ||1||

O Nanak, don't be 

anxious; the Lord will 

take care of you. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ) ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਨਾਹ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਜਫ਼ਕਰ ਹੈ ॥੧॥

41011 955 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

41012 955 nwnk iehu jIau 
mCulI JIvru 
iqRsnw kwlu]

Naanak Eihu Jeeo 

Mashhulee 

Jheevar Thrisanaa 

Kaal ||

O Nanak, this soul is 

the fish, and death is 

the hungry fisherman.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਜਨਿੱਕੀ 
ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮਾਛੀ 
ਹੈ;

41013 955 mnUAw AMDu n 
cyqeI pVY 
AicMqw jwlu]

pVY: VwVy hlMq nw lwau Manooaa Andhh N 

Chaethee Parrai 

Achinthaa Jaal ||

The blind man does 

not even think of this. 

And suddenly, the net 

is cast.

ਮੂਰਖ ਮਨ (ਇਸ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ (ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਬੇਖ਼ਬਰੀ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ) ਿਾਲ (ਇਸ 

ਉਤੇ) ਪੈਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
41014 955 nwnk icqu Acyqu 

hY icMqw bDw 
jwie]

b`Dw Naanak Chith 

Achaeth Hai 

Chinthaa Badhhaa 

Jaae ||

O Nanak, his 

consciousness is 

unconscious, and he 

departs, bound by 

anxiety.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ) ਮਨ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਵਚ ਿਕਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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41015 955 ndir kry jy 
AwpxI qw Awpy 
ley imlwie]2]

Nadhar Karae Jae 

Aapanee Thaa 

Aapae Leae Milaae 

||2||

But if the Lord 

bestows His Glance of 

Grace, then He unites 

the soul with Himself. 

||2||

ਿ ੇਪਿਭੂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ (ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ) ਆਪਣੇ 
ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

41016 955 pauVI] Pourree || Pauree:

41017 955 sy jn swcy sdw 
sdw ijnI hir 
rsu pIqw]

Sae Jan Saachae 

Sadhaa Sadhaa 

Jinee Har Ras 

Peethaa ||

They are true, forever 

true, who drink in the 

sublime essence of the 

Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਜਨਿੱਤ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂਪ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

41018 955 gurmuiK scw min 
vsY scu saudw 
kIqw]

Guramukh Sachaa 

Man Vasai Sach 

Soudhaa Keethaa 

||

The True Lord abides 

in the mind of the 

Gurmukh; He strikes 

the true bargain.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ ਵਣਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।

41019 955 sBu ikCu Gr hI 
mwih hY vfBwgI 
lIqw]

Sabh Kishh Ghar 

Hee Maahi Hai 

Vaddabhaagee 

Leethaa ||

Everything is in the 

home of the self 

within; only the very 

fortunate obtain it.

ਇਹ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਸਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸਾਰਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ, ਪਰ ਵਣਜਿਆ ਹੈ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਆਂ ਨੇ ਹੀ।

41020 955 AMqir iqRsnw 
mir geI hir 
gux gwvIqw]

Anthar Thrisanaa 

Mar Gee Har Gun 

Gaaveethaa ||

The hunger within is 

conquered and 

overcome, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਣਜਿਆ ਹੈ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ।
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41021 955 Awpy myil 
imlwieAnu Awpy 
dyie buJweI]18]

dy-ie[ bu`JweI Aapae Mael 

Milaaeian Aapae 

Dhaee Bujhaaee 

||18||

He Himself unites in 

His Union; He Himself 

blesses them with 

understanding. ||18||

(ਇਹ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਸਉਦਾ ਕਰਨ 

ਦੀ) ਮੱਤ ਪਿਭੂ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ (ਨਾਮ ਦੇ 

ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ) ਮੇਲ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਏ ਹਨ ॥੧੮॥

41022 955 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

41023 955 vyil ipM\wieAw  
kiq vuxwieAw]

k`iq Vael Pinnjaaeiaa 

Kath Vunaaeiaa ||

The cotton is ginned, 

woven and spun;

(ਰੂੂੰ  ਵੇਲਣੇ ਜਵਚ) ਵੇਲ ਕੇ 

ਜਪੂੰ ਞਾਈਦਾ ਹੈ, ਕੱਤ ਕੇ 

(ਕੱਪੜਾ) ਉਣਾਈਦਾ ਹੈ।
41024 955 kit kuit kir  

KuMib cVwieAw]
k`it ku`it Katt Kutt Kar 

Khunb 

Charraaeiaa ||

The cloth is laid out, 

washed and bleached 

white.

ਇਸ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ (ਧੁਆਣ 

ਲਈ) ਖੁੂੰ ਬ ਤੇ ਚੜਹਾਈਦਾ ਹੈ।

41025 955 lohw vFy drjI 
pwVy sUeI Dwgw 
sIvY]

Lohaa Vadtae 

Dharajee Paarrae 

Sooee Dhhaagaa 

Seevai ||

The tailor cuts it with 

his scissors, and sews 

it with his thread.

(ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੂੰ ) ਕੈਂਚੀ 
ਕਤਰਦੀ ਹੈ, ਦਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ 
ਜਸਊਂਦਾ ਹੈ।

41026 955 ieau piq pwtI  
isPqI sIpY  
nwnk jIvq 
jIvY]

piq: polw bolo Eio Path Paattee 

Sifathee Seepai 

Naanak Jeevath 

Jeevai ||

Thus, the torn and 

tattered honor is sewn 

up again, through the 

Lord's Praise, O Nanak, 

and one lives the true 

life.

(ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੱਜਟਆ ਪਾਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਸੂਈ ਧਾਗੇ 

ਨਾਲ ਸੀਪ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਤਵੇਂ ਹੀ, 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਗੁਆਚੀ 
ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਰ ਬਣ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਸੁਚੱਿਾ 
ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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41027 955 hoie purwxw kpVu 
pwtY sUeI Dwgw 
gMFY]

k`pVu Hoe Puraanaa 

Kaparr Paattai 

Sooee Dhhaagaa 

Gandtai ||

Becoming worn, the 

cloth is torn; with 

needle and thread it is 

sewn up again.

ਕੱਪੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਗੂੰਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

41028 955 mwhu pKu ikhu 
clY nwhI GVI 
muhqu ikCu hMFY]

p`Ku c`lY Maahu Pakh Kihu 

Chalai Naahee 

Gharree Muhath 

Kishh Handtai ||

It will not last for a 

month, or even a 

week. It barely lasts 

for an hour, or even a 

moment.

(ਪਰ ਇਹ ਗੂੰ ਜਢਆ ਹੋਇਆ 

ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ) ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 
ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਤੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਜਸਰਫ਼ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ (ਥੋੜਾ 
ਜਚਰ) ਹੀ ਹੂੰਢਦਾ ਹੈ;

41029 956 scu purwxw hovY 
nwhI sIqw kdy n 
pwtY]

Sach Puraanaa 

Hovai Naahee 

Seethaa Kadhae N 

Paattai ||

But the Truth does not 

grow old; and when it 

is stitched, it is never 

torn again.

(ਪਰ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (-ਰੂਪ 

ਪਟੋਲਾ) ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ, ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ 

ਪਾਟਦਾ ਨਹੀਂ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਿੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ 
ਟੱੁਟਦਾ ਨਹੀਂ)।

41030 956 nwnk swihbu sco 
scw iqcru jwpI 
jwpY]1]

Naanak Saahib 

Sacho Sachaa 

Thichar Jaapee 

Jaapai ||1||

O Nanak, the Lord and 

Master is the Truest of 

the True. While we 

meditate on Him, we 

see Him. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ-ਖਸਮ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਿ ੇਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੀਏ 

॥੧॥

41031 956 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

41032 956 sc kI kwqI scu 
sBu swru]

Sach Kee Kaathee 

Sach Sabh Saar ||

The knife is Truth, and 

its steel is totally True.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਛੁਰੀ ਹੋਵੇ, 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਉਸ ਛੁਰੀ 
ਦਾ) ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ,
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41033 956 GwVq iqs kI  
Apr Apwr]

Ghaarrath This 

Kee Apar Apaar ||

Its workmanship is 

incomparably 

beautiful.

ਉਸ ਛੁਰੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਬਹੁਤ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ;

41034 956 sbdy swx rKweI 
lwie]

Sabadhae Saan 

Rakhaaee Laae ||

It is sharpened on the 

grindstone of the 

Shabad.

ਇਹ ਛੁਰੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਸਾਣ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

41035 956 gux kI QykY ivic 
smwie]

(Qy~kY) imAwn Gun Kee Thhaekai 

Vich Samaae ||

It is placed in the 

scabbard of virtue.

ਤੇ ਇਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਮਆਨ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

41036 956 iqs dw kuTw hovY  
syKu]

This Dhaa Kuthaa 

Hovai Saekh ||

If the Shaykh is killed 

with that,

ਿ ੇਸ਼ੇਖ਼ ਇਸ ਛੁਰੀ ਦਾ ਕੱੁਠਾ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, ਿੇ 'ਸ਼ੇਖ਼' 

ਦਾ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਘਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ)
41037 956 lohU lbu inkQw 

vyKu]
l`bu Lohoo Lab 

Nikathhaa Vaekh 

||

Then the blood of 

greed will spill out.

ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਲੱਬ-ਰੂਪ 

ਲਹੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਕਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

41038 956 hoie hlwlu lgY 
hik jwie]

Hoe Halaal Lagai 

Hak Jaae ||

One who is 

slaughtered in this 

ritualistic way, will be 

attached to the Lord.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਲਾਲ ਹੋ ਕੇ (ਕੱੁਠਾ 
ਿਾ ਕੇ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ 
ਹੈ,

41039 956 nwnk dir 
dIdwir 
smwie]2]

Naanak Dhar 

Dheedhaar 

Samaae ||2||

O Nanak, at the Lord's 

door, he is absorbed 

into His Blessed Vision. 

||2||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

(ਅੱਪੜ ਕੇ) ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

41040 956 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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41041 956 kmir ktwrw 
bMkuVw bMky kw 
Asvwru]

Kamar Kattaaraa 

Bankurraa Bankae 

Kaa Asavaar ||

A beautiful dagger 

hangs by your waist, 

and you ride such a 

beautiful horse.

ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ 
ਕਟਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ 
ਸੁਆਰ ਹੋਵੇ,

41042 956 grbu n kIjY 
nwnkw mqu isir 
AwvY Bwru]3]

Garab N Keejai 

Naanakaa Math 

Sir Aavai Bhaar 

||3||

But don't be too 

proud; O Nanak, you 

may fall head first to 

the ground. ||3||

(ਜਿਰ ਭੀ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਣ 

ਨਾਹ ਕਰੀਏ, (ਕੀਹ ਪਤਾ ਹੈ) 

ਮਤਾਂ ਜਸਰ-ਭਾਰ ਜਡੱਗ ਪਏ 

॥੩॥

41043 956 pauVI] Pourree || Pauree:

41044 956 so sqsMgiq 
sbid imlY jo 
gurmuiK clY]

c`lY So Sathasangath 

Sabadh Milai Jo 

Guramukh Chalai 

||

They alone walk as 

Gurmukh, who receive 

the Shabad in the Sat 

Sangat, the True 

Congregation.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਆ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ।

41045 956 scu iDAwiein sy 
scy ijn hir 
Krcu Dnu plY]

p`lY Sach Dhhiaaein 

Sae Sachae Jin Har 

Kharach Dhhan 

Palai ||

Meditating on the 

True Lord, they 

become truthful; they 

carry in their robes the 

supplies of the Lord's 

wealth.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ ਧਨ ਹੈ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਸਫ਼ਰ ਲਈ) ਖ਼ਰਚ ਹੈ ਉਹ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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41046 956 Bgq sohin gux 
gwvdy gurmiq 
AclY]

A-c`lY Bhagath Sohan 

Gun Gaavadhae 

Guramath Achalai 

||

The devotees look 

beautiful, singing the 

Praises of the Lord; 

following the Guru's 

Teachings, they 

become stable and 

unchanging.

ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਹਣੇ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

41047 956 rqn bIcwru min 
visAw gur kY 
sbid BlY]

BlY: polw bolo Rathan Beechaar 

Man Vasiaa Gur 

Kai Sabadh Bhalai 

||

They enshrine the 

jewel of 

contemplation within 

their minds, and the 

most sublime Word of 

the Guru's Shabad.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਆ 

ਵੱਸਦੀ ਹੈ।

41048 956 Awpy myil 
imlwiedw Awpy 
dyie 
vifAweI]19]

dy-ie Aapae Mael 

Milaaeidhaa 

Aapae Dhaee 

Vaddiaaee ||19||

He Himself unites in 

His Union; He Himself 

grants glorious 

greatness. ||19||

(ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੋਭਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੯॥

41049 956 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

41050 956 Awsw AMdir sBu 
ko koie inrwsw 
hoie]

Aasaa Andhar 

Sabh Ko Koe 

Niraasaa Hoe ||

Everyone is filled with 

hope; hardly anyone is 

free of hope.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਆਸਾਂ ਜਵਚ 

(ਿਜਸਆ ਜਪਆ) ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਣਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿ ੋਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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41051 956 nwnk jo mir 
jIivAw sihlw 
AwieAw soie]1]

Naanak Jo Mar 

Jeeviaa Sehilaa 

Aaeiaa Soe ||1||

O Nanak, blessed is 

the birth of one, who 

remains dead while 

yet alive. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਸਾਂ 
ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਜਵਚ) ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਿਲ ਹੈ ॥੧॥

41052 956 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

41053 956 nw ikCu Awsw 
hiQ hY kyau 
inrwsw hoie]

Naa Kishh Aasaa 

Hathh Hai Kaeo 

Niraasaa Hoe ||

Nothing is in the 

hands of hope. How 

can one become free 

of hope?

'ਆਸਾ' ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ (ਜਕ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਸਾ ਸਕੇ; ਸੋ, ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ 

ਨਾਲ ਭੀ) ਮਨੱੁਖ 'ਆਸਾ' ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।

41054 956 ikAw kry eyh 
bpuVI jW Buolwey 
soie]2]

Bou: AONkV hoVy ivcwly 
bolo

Kiaa Karae Eaeh 

Bapurree Jaan 

Bhuolaaeae Soe 

||2||

What can this poor 

being do? The Lord 

Himself creates 

confusion. ||2||

ਇਹ ਜਵਚਾਰੀ 'ਆਸਾ' ਕੀਹ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 
ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੈ ॥੨॥

41055 956 pauVI] Pourree || Pauree:

41056 956 iDRgu jIvxu sMswr  
scy nwm ibnu]

Dhhrig Jeevan 

Sansaar Sachae 

Naam Bin ||

Cursed is the life in 

this world, without the 

True Name.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿਗਤ ਦਾ ਿੀਊਣਾ ਜਿਟਕਾਰ-

ਿੋਗ ਹੈ।

41057 956 pRBu dwqw dwqwr  
inhclu eyhu Dnu]

Prabh Dhaathaa 

Dhaathaar 

Nihachal Eaehu 

Dhhan ||

God is the Great Giver 

of givers. His wealth is 

permanent and 

unchanging.

ਪਿਭੂ ਹੀ (ਸਭ ਦਾ) ਦਾਤਾ ਹੈ 

ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਸੋ, 

ਉਸ ਦਾ ਇਹ (ਨਾਮ-) ਧਨ ਹੀ 
(ਐਸਾ ਹੈ ਿੋ) ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
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41058 956 swis swis 
AwrwDy inrmlu 
soie jnu]

Saas Saas 

Aaraadhhae 

Niramal Soe Jan ||

That humble being is 

immaculate, who 

worships the Lord with 

each and every breath.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵਤਿ (ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ) ਹੈ ਿ ੋ(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

41059 956 AMqrjwmI Agmu  
rsnw eyku Bnu]

Antharajaamee 

Agam Rasanaa 

Eaek Bhan ||

With your tongue, 

vibrate the One 

Inaccessible Lord, the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਿੀਭ ਨਾਲ ਉਸ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰ ਿੋ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੋ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

41060 956 riv rihAw 
srbiq nwnku 
bil jweI ]20]

srb`iq Rav Rehiaa 

Sarabath Naanak 

Bal Jaaee ||20||

He is all-pervading 

everywhere. Nanak is 

a sacrifice to Him. 

||20||

ਨਾਨਕ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੈ 

ਿ ੋਸਾਜਰਆਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

॥੨੦॥

41061 956 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

41062 956 srvr hMs Dury 
hI mylw KsmY 
eyvY Bwxw]

Saravar Hans 

Dhhurae Hee 

Maelaa Khasamai 

Eaevai Bhaanaa ||

The union between 

the lake of the True 

Guru and the swan of 

the soul was pre-

ordained from the 

very beginning, by the 

Pleasure of the Lord's 

Will.

(ਗੁਰੂ-) ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ (ਗੁਰਮੁਖ-

) ਹੂੰਸ ਦਾ ਿੋੜ ਮੱੁਢੋਂ ਹੀ 
ਚਜਲਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੂੰਗੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
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41063 956 srvr AMdir 
hIrw moqI so hMsw 
kw Kwxw]

Saravar Andhar 

Heeraa Mothee So 

Hansaa Kaa 

Khaanaa ||

The diamonds are in 

this lake; they are the 

food of the swans.

ਹੂੰਸਾਂ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ-ਰੂਪ) 

ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੈ ਿੋ (ਗੁਰੂ-) 

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।

41064 956 bgulw kwgu n 
rheI srvir jy 
hovY Aiq 
isAwxw]

Bagulaa Kaag N 

Rehee Saravar Jae 

Hovai Ath Siaanaa 

||

The cranes and the 

ravens may be very 

wise, but they do not 

remain in this lake.

ਕਾਂ ਤੇ ਬਗੁਲਾ (ਮਨਮੁਖ) ਭਾਵੇਂ 
ਜਕਤਨਾ ਹੀ ਜਸਆਣਾ ਹੋਵੇ ਓਥੇ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦਾ,

41065 956 Enw irjku n 
pieE EQY En@w 
horo Kwxw]

Ounaa Rijak N 

Paeiou Outhhai 

Ounhaa Horo 

Khaanaa ||

They do not find their 

food there; their food 

is different.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹਨਾਂ (ਕਾਂ ਬਗੁਲੇ 

ਮਨਮੁਖਾਂ) ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਓਥੇ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

41066 956 sic kmwxY sco 
pweIAY kUVY kUVw 
mwxw]

Sach Kamaanai 

Sacho Paaeeai 

Koorrai Koorraa 

Maanaa ||

Practicing Truth, the 

True Lord is found. 

False is the pride of 

the false.

ਿ ੇਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ-ਰੂਪ ਕਮਾਈ 

ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) 

ਕੂੜ ਦੀ ਖੱਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕੂੜਾ 
ਹੀ ਹੈ।

41067 956 nwnk iqn kO 
siqguru imilAw  
ijnw Dury pYXw 
prvwxw]1]

pY-Xw: Xw qwLU qoN bolo 
jI

Naanak Thin Ka 

Sathigur Miliaa 

Jinaa Dhhurae 

Paiyaa Paravaanaa 

||1||

O Nanak, they alone 

meet the True Guru, 

who are so pre-

destined by the Lord's 

Command. ||1||

(ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਧੁਰੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਮਲੀ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ (-

ਸਰੋਵਰ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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41068 956 swihbu myrw 
aujlw jy ko iciq 
kryie]

Saahib Maeraa 

Oujalaa Jae Ko 

Chith Karaee ||

My Lord and Master is 

immaculate, as are 

those who think of 

Him.

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ (-ਪਿਭੂ) ਪਜਵਤਿ ਹੈ 

ਿ ੋਕੋਈ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਭੀ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

41069 956 nwnk soeI 
syvIAY sdw sdw 
jo dyie]

Naanak Soee 

Saeveeai Sadhaa 

Sadhaa Jo Dhaee 

||

O Nanak, serve Him, 

who gives to you 

forever and ever.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

41070 956 nwnk soeI 
syvIAY ijqu 
syivAY duKu jwie]

Naanak Soee 

Saeveeai Jith 

Saeviai Dhukh 

Jaae ||

O Nanak, serve Him; 

by serving Him, sorrow 

is dispelled.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

41071 956 Avgux vM\in 
gux rvih min 
suKu vsY 
Awie]2]

Avagun Vannjan 

Gun Ravehi Man 

Sukh Vasai Aae 

||2||

Faults and demerits 

vanish, and virtues 

take their place; peace 

comes to dwell in the 

mind. ||2||

ਅਉਗਣ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਗੁਣ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਵੱਸ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਸੁਖ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

41072 956 pauVI] Pourree || Pauree:

41073 956 Awpy Awip 
vrqdw Awip 
qwVI lweIAnu]

lweI-Anu Aapae Aap 

Varathadhaa Aap 

Thaarree Laaeean 

||

He Himself is all-

pervading; He Himself 

is absorbed in the 

profound state of 

Samaadhi.

(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਹਰ ਥਾਂ) ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਤ ਵਰਤ 

ਜਰਹਾ ਹੈ)।
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41074 956 Awpy hI 
aupdysdw gurmuiK 
pqIAweIAnu]

pqI-AweIAnu Aapae Hee 

Oupadhaesadhaa 

Guramukh 

Patheeaaeean ||

He Himself instructs; 

the Gurmukh is 

satisfied and fulfilled.

(ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਹੀ 
ਉਸ ਨੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  
ਪਜਤਆਇਆ ਹੈ।

41075 956 ieik Awpy auJiV 
pwieAnu ieik 
BgqI lwieAnu]

au~JiV Eik Aapae Oujharr 

Paaeian Eik 

Bhagathee 

Laaeian ||

Some, He causes to 

wander in the 

wilderness, while 

others are committed 

to His devotional 

worship.

ਕਈ ਿੀਵ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ 

ਿੀਵ ਉਸ ਨੇ ਬੂੰਦਗੀ ਜਵਚ 

ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

41076 956 ijsu Awip buJwey 
so buJsI Awpy 
nwie lweIAnu]

bu`Jwey bu`JsI Jis Aap Bujhaaeae 

So Bujhasee 

Aapae Naae 

Laaeean ||

He alone understands, 

whom the Lord causes 

to understand; He 

Himself attaches 

mortals to His Name.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ (ਸਹੀ ਰਸਤੇ 

ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲਾਈ ਹੈ।

41077 956 nwnk nwmu 
iDAweIAY scI 
vifAweI]21]1
]suDu]

Naanak Naam 

Dhhiaaeeai Sachee 

Vaddiaaee 

||21||1|| Sudhh 

||

O Nanak, meditating 

on the Naam, the 

Name of the Lord, true 

greatness is obtained. 

||21||1|| Sudh||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਵਜਡਆਈ ਹੈ ॥੨੧॥੧॥ਸੁਧੁ ॥

41078 957 rwmklI kI vwr 
mhlw 5

Raamakalee Kee 

Vaar Mehalaa 5

Vaar Of Raamkalee, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਵਾਰ'।
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41079 957 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

41080 957 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41081 957 jYsw siqguru 
suxIdw qYso hI mY 
fITu]

Jaisaa Sathigur 

Suneedhaa Thaiso 

Hee Mai Ddeeth ||

As I have heard of the 

True Guru, so I have 

seen Him.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣੀਦਾ 
ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੈਂ 
(ਅੱਖੀਂ) ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ।

41082 957 ivCuiVAw myly 
pRBU hir drgh 
kw bsITu]

Vishhurriaa 

Maelae Prabhoo 

Har Dharageh Kaa 

Baseeth ||

He re-unites the 

separated ones with 

God; He is the 

Mediator at the Court 

of the Lord.

ਗੁਰੂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ 
ਜਵਚੋਲਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁਜੜਆਂ 

ਨੂੂੰ  (ਮੁੜ) ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

41083 957 hir nwmo mMqRü 
idRVwiedw kty 
haumY rogu]

Har Naamo 

Manthra 

Dhrirraaeidhaa 

Kattae Houmai 

Rog ||

He implants the 

Mantra of the Lord's 

Name, and eradicates 

the illness of egotism.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ (ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦਾ) ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

41084 957 nwnk siqguru 
iqnw imlwieAw  
ijnw Dury pieAw 
sMjogu]1]

Naanak Sathigur 

Thinaa Milaaeiaa 

Jinaa Dhhurae 

Paeiaa Sanjog 

||1||

O Nanak, he alone 

meets the True Guru, 

who has such union 

pre-ordained. ||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਧੁਰੋਂ ਇਹ ਮੇਲ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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41085 957 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41086 957 ieku sjxu siB 
sjxw ieku vYrI 
siB vwid]

Eik Sajan Sabh 

Sajanaa Eik Vairee 

Sabh Vaadh ||

If the One Lord is my 

Friend, then all are my 

friends. If the One 

Lord is my enemy, 

then all fight with me.

ਿ ੇਇਕ ਪਿਭੂ ਜਮਤਿ ਬਣ ਿਾਏ 

ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਜਮੱਤਿ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ; ਪਰ ਿੇ ਇਕ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਵੈਰੀ ਹੋ ਿਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਵੈਰੀ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਤਿ 
ਬਣਾਇਆਂ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਵੱਛੁਜੜਆਂ ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਵੱਥ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

41087 957 guir pUrY 
vyKwilAw ivxu 
nwvY sB bwid]

Gur Poorai 

Dhaekhaaliaa Vin 

Naavai Sabh 

Baadh ||

The Perfect Guru has 

shown me that, 

without the Name, 

everything is useless.

ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸੱਿਣ ਬਣਾਉਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਕਾਰ 

ਜਵਅਰਥ ਹੈ।
41088 957 swkq durjn 

BrimAw jo lgy 
dUjY swid]

Saakath Dhurajan 

Bharamiaa Jo 

Lagae Dhoojai 

Saadh ||

The faithless cynics 

and the evil people 

wander in 

reincarnation; they are 

attached to other 

tastes.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਦੇ ਿੋ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

41089 957 jn nwnik hir 
pRBu buiJAw gur 
siqgur kY 
prswid]2]

bu`iJAw Jan Naanak Har 

Prabh Bujhiaa Gur 

Sathigur Kai 

Parasaadh ||2||

Servant Nanak has 

realized the Lord God, 

by the Grace of the 

Guru, the True Guru. 

||2||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ 

॥੨॥
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41090 957 pauVI] Pourree || Pauree:

41091 957 QtxhwrY Qwtu  
Awpy hI QitAw]

Q`txhwrY, Q`itAw Thhattanehaarai 

Thhaatt Aapae 

Hee Thhattiaa ||

The Creator Lord 

created the Creation.

ਬਣਾਣ ਵਾਲੇ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਇਹ (ਿਗਤ-) ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ 

ਹੈ।

41092 957 Awpy pUrw swhu  
Awpy hI KitAw]

K`itAw Aapae Pooraa 

Saahu Aapae Hee 

Khattiaa ||

He Himself is the 

perfect Banker; He 

Himself earns His 

profit.

(ਇਹ ਿਗਤ-ਹੱਟ ਜਵਚ) ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ) 
ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਜਰਹਾ ਹੈ।

41093 957 Awpy kir pwswru  
Awpy rMg ritAw]

r`itAw Aapae Kar Paasaar 

Aapae Rang 

Rattiaa ||

He Himself made the 

expansive Universe; 

He Himself is imbued 

with joy.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ-) 

ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਇਸ ਜਖਲਾਰੇ ਦੇ) ਰੂੰਗਾਂ ਜਵਚ 

ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

41094 957 kudriq kIm n 
pwie AlK 
bRhmitAw]

bRhm`itAw Kudharath Keem 

N Paae Alakh 

Brehamattiaa ||

The value of God's 

almighty creative 

power cannot be 

estimated.

ਉਸ ਅਲੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਚੀ ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ।

41095 957 Agm AQwh 
byAMq prY 
pritAw]

pr`itAw Agam Athhaah 

Baeanth Parai 

Parattiaa ||

He is inaccessible, 

unfathomable, 

endless, the farthest 

of the far.

ਪਿਭੂ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, (ਉਹ ਇਕ 

ਐਸਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ) 
ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸ 

ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
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41096 957 Awpy vf 
pwiqswhu Awip 
vjIritAw]

vjIr-itAw Aapae Vadd 

Paathisaahu Aap 

Vajeerattiaa ||

He Himself is the 

greatest Emperor; He 

Himself is His own 

Prime Minister.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ।

41097 957 koie n jwxY kIm  
kyvfu mitAw]

m`itAw Koe N Jaanai 

Keem Kaevadd 

Mattiaa ||

No one knows His 

worth, or the 

greatness of His 

resting place.

ਕੋਈ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 
ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਕੇਡਾ 
ਵੱਡਾ (ਉੱਚਾ) ਜਟਕਾਣਾ ਹੈ।

41098 957 scw swihbu Awip  
gurmuiK 
prgitAw]1]

prg-itAw Sachaa Saahib Aap 

Guramukh 

Paragattiaa ||1||

He Himself is our True 

Lord and Master. He 

reveals Himself to the 

Gurmukh. ||1||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

41099 957 sloku mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41100 957 suix sjx pRIqm 
myirAw mY 
siqguru dyhu 
idKwil]

Sun Sajan 

Preetham Maeriaa 

Mai Sathigur 

Dhaehu Dhikhaal 

||

Listen, O my beloved 

friend: please show 

me the True Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ! 
(ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣ, ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇਹ।

41101 957 hau iqsu dyvw 
mnu Awpxw inq 
ihrdY rKw 
smwil]

Ho This Dhaevaa 

Man Aapanaa Nith 

Hiradhai Rakhaa 

Samaal ||

I dedicate my mind to 

Him; I keep Him 

continually enshrined 

within my heart.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ 

ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਕੇ 

ਰੱਖਾਂਗਾ,
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41102 957 ieksu siqgur 
bwhrw iDRgu 
jIvxu sMswir]

Eikas Sathigur 

Baaharaa Dhhrig 

Jeevan Sansaar ||

Without the One and 

Only True Guru, life in 

this world is cursed.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਇਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਿਊਣਾ ਜਿਟਕਾਰ-

ਿੋਗ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ 

ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ)।

41103 957 jn nwnk  
siqguru iqnw 
imlwieEnu ijn 
sd hI vrqY 
nwil]1]

Jan Naanak 

Sathigur Thinaa 

Milaaeioun Jin 

Sadh Hee Varathai 

Naal ||1||

O servant Nanak, they 

alone meet the True 

Guru, with whom He 

constantly abides. 

||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਆਂ) ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਦਾ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

41104 957 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41105 957 myrY AMqir locw 
imlx kI ikau 
pwvw pRB qoih]

Maerai Anthar 

Lochaa Milan Kee 

Kio Paavaa Prabh 

Thohi ||

Deep within me is the 

longing to meet You; 

how can I find You, 

God?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਜਕਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲਾਂ?

41106 957 koeI AYsw sjxu 
loiV lhu jo myly 
pRIqmu moih]

Koee Aisaa Sajan 

Lorr Lahu Jo 

Maelae Preetham 

Mohi ||

I will search for 

someone, some 

friend, who will unite 

me with my Beloved.

ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਅਿੇਹਾ ਜਮੱਤਰ ਲੱਭ 

ਜਦਉ ਿ ੋਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ।

41107 957 guir pUrY 
mylwieAw jq 
dyKw qq soie]

Gur Poorai 

Maelaaeiaa Jath 

Dhaekhaa Thath 

Soe ||

The Perfect Guru has 

united me with Him; 

wherever I look, there 

He is.

(ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ ਕੇ) ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, (ਹੁਣ) ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ 
ਓਧਰ ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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41108 957 jn nwnk so pRBu 
syivAw iqsu 
jyvfu Avru n 
koie]2]

Jan Naanak So 

Prabh Saeviaa This 

Jaevadd Avar N 

Koe ||2||

Servant Nanak serves 

that God; there is no 

other as great as He is. 

||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੨॥

41109 957 pauVI] Pourree || Pauree:

41110 957 dyvxhwru dwqwru  
ikqu muiK 
swlwhIAY]

Dhaevanehaar 

Dhaathaar Kith 

Mukh Saalaaheeai 

||

He is the Great Giver, 

the Generous Lord; 

with what mouth can I 

praise Him?

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ) ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਭੀ ਸਲਾਜਹਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ (ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ)।
41111 957 ijsu rKY ikrpw 

Dwir irjku 
smwhIAY]

Jis Rakhai Kirapaa 

Dhhaar Rijak 

Samaaheeai ||

In His Mercy, He 

protects, preserves 

and sustains us.

ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਿੀਵ 

ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ।

41112 957 koie n iks hI 
vis sBnw iek 
Dr]

v`is Koe N Kis Hee Vas 

Sabhanaa Eik 

Dhhar ||

No one is under 

anyone else's control; 

He is the One Support 

of all.

(ਅਸਲ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਿੀਵ ਜਕਸੇ 

(ਹੋਰ ਿੀਵ) ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਸਭਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ।

41113 957 pwly bwlk vwig  
dy kY Awip kr]

vWig Paalae Baalak 

Vaag Dhae Kai Aap 

Kar ||

He cherishes all as His 

children, and reaches 

out with His hand.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ) ਹੱਥ ਦੇ 

ਕੇ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦਾ ਹੈ।
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41114 957 krdw And 
ibnod ikCU n 
jwxIAY]

Karadhaa Anadh 

Binodh Kishhoo N 

Jaaneeai ||

He stages His joyous 

plays, which no one 

understands at all.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਿ-

ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਦੀ) ਕੋਈ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।

41115 957 srb Dwr smrQ  
hau iqsu 
kurbwxIAY]

Sarab Dhhaar 

Samarathh Ho This 

Kurabaaneeai ||

The all-powerful Lord 

gives His Support to 

all; I am a sacrifice to 

Him.

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਿ ੋ

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

41116 957 gweIAY rwiq 
idnMqu gwvx 
joigAw]

Gaaeeai Raath 

Dhinanth Gaavan 

Jogiaa ||

Night and day, sing the 

Praises of the One 

who is worthy of being 

praised.

ਰਾਤ ਜਦਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਕ ਐਸੀ 
ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

41117 957 jo gur kI pYrI 
pwih iqnI hir 
rsu BoigAw]2]

Jo Gur Kee Pairee 

Paahi Thinee Har 

Ras Bhogiaa ||2||

Those who fall at the 

Guru's Feet, enjoy the 

sublime essence of the 

Lord. ||2||

(ਪਰ) ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ) ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਜਣਆ ਹੈ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

41118 957 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41119 957 BIVhu moklweI 
kIqIAnu sB rKy 
kutMbY nwil]

Bheerrahu 

Mokalaaee 

Keetheean Sabh 

Rakhae Kuttanbai 

Naal ||

He has widened the 

narrow path for me, 

and preserved my 

integrity, along with 

that of my family.

(ਹੇ ਮਨ! ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ 

ਤੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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41120 957 kwrj Awip 
svwirAnu so pRB 
sdw sBwil]

Kaaraj Aap 

Savaarian So 

Prabh Sadhaa 

Sabhaal ||

He Himself has 

arranged and resolved 

my affairs. I dwell 

upon that God forever.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਿੋ 
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਆਪ ਸੂੰਵਾਰਦਾ 
ਹੈ।

41121 957 pRBu mwq ipqw 
kMiT lwiedw  
lhuVy bwlk 
pwil]

Prabh Maath 

Pithaa Kanth 

Laaeidhaa 

Lahurrae Baalak 

Paal ||

God is my mother and 

father; He hugs me 

close in His embrace, 

and cherishes me, like 

His tiny baby.

ਮਾਜਪਆਂ ਵਾਂਗ ਅੂੰਞਾਣ ੇਬਾਲਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਾਲ ਕੇ ਪਿਭੂ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਗਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

41122 957 dieAwl hoey sB 
jIA jMqR hir 
nwnk ndir 
inhwl]1]

Dhaeiaal Hoeae 

Sabh Jeea Janthr 

Har Naanak 

Nadhar Nihaal 

||1||

All beings and 

creatures have 

become kind and 

compassionate to me. 

O Nanak, the Lord has 

blessed me with His 

Glance of Grace. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਵਲ 

ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਸਭ ਿੀਵ 

ਜਦਆਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

41123 958 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41124 958 ivxu quDu horu ij 
mMgxw isir duKw 
kY duK]

Vin Thudhh Hor J 

Manganaa Sir 

Dhukhaa Kai 

Dhukh ||

To ask for any other 

than You, Lord, is the 

most miserable of 

miseries.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਤੈਥੋਂ) ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੂੰਗਣਾ ਭਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਸਹੇੜਨੇ ਹਨ।
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41125 958 dyih nwmu 
sMqoKIAw auqrY 
mn kI BuK]

Dhaehi Naam 

Santhokheeaa 

Outharai Man Kee 

Bhukh ||

Please bless me with 

Your Name, and make 

me content; may the 

hunger of my mind be 

satisfied.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਦੇਹ ਤਾਂ ਿ ੁਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਤੋਖ ਆ 

ਿਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਏ।

41126 958 guir vxu iqxu 
hirAw kIiqAw  
nwnk ikAw 
mnuK]2]

Gur Van Thin 

Hariaa Keethiaa 

Naanak Kiaa 

Manukh ||2||

The Guru has made 

the woods and 

meadows green again. 

O Nanak, is it any 

wonder that He 

blesses human beings 

as well? ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਿੂੰਗਲ ਤੇ (ਿੂੰਗਲ ਦਾ ਸੱੁਕਾ) 
ਘਾਹ ਹਰਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

ਕੇਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ॥੨॥

41127 958 pauVI] Pourree || Pauree:

41128 958 so AYsw dwqwru  
mnhu n vIsrY]

csw: polw bolo So Aisaa 

Dhaathaar 

Manahu N 

Veesarai ||

Such is that Great 

Giver; may I never 

forget Him from my 

mind.

ਅਿੇਹਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਮਨ ਤੋਂ ਭੁੱ ਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ,

41129 958 GVI n muhqu 
csw iqsu ibnu nw 
srY]

Gharree N 

Muhath Chasaa 

This Bin Naa Sarai 

||

I cannot survive 

without Him, for an 

instant, for a moment, 

for a second.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ, ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) ਘੜੀ 
ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਪਲ ਆਜਦਕ (ਥੋੜਾ 
ਭੀ ਸਮਾ) ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ।

41130 958 AMqir bwhir 
sMig ikAw ko 
luik krY]

luik: polw bolo Anthar Baahar 

Sang Kiaa Ko Luk 

Karai ||

Inwardly and 

outwardly, He is with 

us; how can we hide 

anything from Him?

ਪਿਭੂ ਿੀਵ ਦੇ (ਸਦਾ) ਅੂੰਦਰ 

(ਵੱਸਦਾ ਹੈ,) ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ 

(ਚੁਜਗਰਦੇ ਭੀ) ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾ-
ਜਛਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
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41131 958 ijsu piq rKY 
Awip so Bvjlu 
qrY]

Jis Path Rakhai 

Aap So Bhavajal 

Tharai ||

One whose honor He 

Himself has preserved, 

crosses over the 

terrifying world-ocean.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ (ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ 

ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
41132 958 Bgqu igAwnI 

qpw ijsu ikrpw 
krY]

qpw: polw bolo Bhagath Giaanee 

Thapaa Jis Kirapaa 

Karai ||

He alone is a devotee, 

a spiritual teacher, 

and a disciplined 

pratictioner of 

meditation, whom the 

Lord has so blessed.

ਉਹੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਜਗਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਪੀ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

41133 958 so pUrw prDwnu  
ijs no blu DrY]

So Pooraa 

Paradhhaan Jis No 

Bal Dhharai ||

He alone is perfect 

and renowned as 

supreme, whom the 

Lord has blessed with 

His power.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ) ਪਿਭੂ (ਆਤਮਕ) 

ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

41134 958 ijsih jrwey 
Awip soeI Ajru 
jrY]

A-jru Jisehi Jaraaeae 

Aap Soee Ajar 

Jarai ||

He alone endures the 

unendurable, whom 

the Lord inspires to 

endure it.

(ਉਂਞ ਮਾਨਸਕ ਤਾਕਤ ਭੀ ਇਕ 

ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਤੇ ਸੂੰਭਲਣ ਦੀ ਬੜੀ 
ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਜਰੱਧੀਆਂ-ਜਸੱਧੀਆਂ ਵਲ 

ਪਰਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਡੁਲਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸੂੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਸੂੰਭਲਣ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਦੇਵੇ।
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41135 958 iqs hI imilAw 
scu mMqRü gur min 
DrY]3]

This Hee Miliaa 

Sach Manthra Gur 

Man Dhharai ||3||

And he alone meets 

the True Lord, within 

whose mind the 

Guru's Mantra is 

implanted. ||3||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

41136 958 sloku mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41137 958 DMnu su rwg 
surMgVy Awlwpq 
sB iqK jwie]

iqK: polw 
bolo[(surMgVy) sRyst 
AnMd vwly

Dhhann S Raag 

Surangarrae 

Aalaapath Sabh 

Thikh Jaae ||

Blessed are those 

beautiful Ragas which, 

when chanted, quench 

all thirst.

ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਮੁਬਾਜਰਕ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਾਂਜਵਆਂ (ਮਨ 

ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਏ।

41138 958 DMnu su jMq 
suhwvVy jo 
gurmuiK jpdy 
nwau]

Dhhann S Janth 

Suhaavarrae Jo 

Guramukh 

Japadhae Naao ||

Blessed are those 

beautiful people who, 

as Gurmukh, chant the 

Name of the Lord.

ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਿੀਵ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਨ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ।

41139 958 ijnI iek min  
ieku ArwiDAw  
iqn sd bilhwrY 
jwau]

Jinee Eik Man Eik 

Araadhhiaa Thin 

Sadh Balihaarai 

Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who single-

mindedly worship and 

adore the One Lord.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਿ ੋਇਕ-ਮਨ ਹੋ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8367 Published: March 06/ 2014



41140 958 iqn kI DUiV hm 
bwCdy krmI plY 
pwie]

p`lY Thin Kee Dhhoorr 

Ham Baashhadhae 

Karamee Palai 

Paae ||

I yearn for the dust of 

their feet; by His 

Grace, it is obtained.

ਅਸੀਂ (ਮੈਂ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ (ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ) ਹਾਂ, 
ਪਰ ਇਹ ਧੂੜ ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

41141 958 jo rqy rMig 
goivMd kY hau 
iqn bilhwrY 
jwau]

Jo Rathae Rang 

Govidh Kai Ho 

Thin Balihaarai 

Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who are imbued 

with love for the Lord 

of the Universe.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ।

41142 958 AwKw ibrQw 
jIA kI hir 
sjxu mylhu rwie]

Aakhaa Birathhaa 

Jeea Kee Har Sajan 

Maelahu Raae ||

I tell them the state of 

my soul, and pray that 

I may be united with 

the Sovereign Lord 

King, my Friend.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦਲ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ (ਤੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਜਮਲਾਓ।

41143 958 guir pUrY 
mylwieAw jnm 
mrx duKu jwie]

Gur Poorai 

Maelaaeiaa Janam 

Maran Dhukh Jaae 

||

The Perfect Guru has 

united me with Him, 

and the pains of birth 

and death have 

departed.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੇ ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

41144 958 jn nwnk  
pwieAw Agm 
rUpu Anq n kwhU 
jwie]1]

Jan Naanak 

Paaeiaa Agam 

Roop Anath N 

Kaahoo Jaae ||1||

Servant Nanak has 

found the inaccessible, 

infinitely beautiful 

Lord, and he will not 

go anywhere else. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕਦਾ ॥੧॥
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41145 958 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41146 958 DMnu su vylw GVI 
DMnu Dnu mUrqu 
plu swru]

vylw: polw bolo Dhhann S Vaelaa 

Gharree Dhhann 

Dhhan Moorath 

Pal Saar ||

Blessed is that time, 

blessed is that hour, 

blessed is that second, 

excellent is that 

instant;

ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਹ ਘੜੀ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਹੂਰਤ 

ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਲ ਸੋਹਣਾ 
ਹੈ,

41147 958 DMnu su idnsu 
sMjogVw ijqu 
ifTw gur 
drswru]

Dhhann S Dhinas 

Sanjogarraa Jith 

Ddithaa Gur 

Dharasaar ||

Blessed is that day,and 

that opportunity, 

when I gazed upon the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan.

ਉਹ ਜਦਨ ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ 
ਸੂੰਿੋਗ ਮੁਬਾਜਰਕ ਹਨ ਿਦੋਂ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

41148 958 mn kIAw ieCw 
pUrIAw hir 
pwieAw Agm 
Apwru]

Man Keeaa 

Eishhaa Pooreeaa 

Har Paaeiaa Agam 

Apaar ||

The mind's desires are 

fulfilled, when the 

inaccessible, 

unfathomable Lord is 

obtained.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮਨ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਮਨ 

ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੇ 

ਅਗੂੰਮ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

41149 958 haumY qutw mohVw  
ieku scu nwmu 
AwDwru]

Houmai Thuttaa 

Moharraa Eik Sach 

Naam Aadhhaar ||

Egotism and 

emotional attachment 

are eradicated, and 

one leans only on the 

Support of the True 

Name.

ਹਉਮੈ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਚੂੰਦਰਾ ਮੋਹ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਆਸਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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41150 958 jnu nwnku lgw 
syv hir  
auDirAw sgl 
sMswru]2]

l`gw, au-DirAw Jan Naanak Lagaa 

Saev Har 

Oudhhariaa Sagal 

Sansaar ||2||

O servant Nanak, one 

who is committed to 

the Lord's service - the 

whole world is saved 

along with him. ||2||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਭੀ (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ) 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ (ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕ 

ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

41151 958 pauVI] Pourree || Pauree:

41152 958 isPiq slwhxu 
Bgiq ivrly 
idqIAnu]

Sifath Salaahan 

Bhagath Viralae 

Dhitheean ||

How rare are those 

who are blessed to 

praise the Lord, in 

devotional worship.

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਅਤੇ ਭਗਤੀ 
(ਦੀ ਦਾਜਤ) ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਜਕਸੇ 

ਜਵਰਲੇ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ।

41153 958 saupy ijsu BMfwr  
iPir puC n 
lIqIAnu]

Soupae Jis 

Bhanddaar Fir 

Pushh N 

Leetheean ||

Those who are blessed 

with the Lord's 

treasures are not 

called to give their 

account again.

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਸੌਂਪੇ ਹਨ; ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜਿਰ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਜਲਆ,

41154 958 ijs no lgw rMgu  
sy rMig riqAw]

Jis No Lagaa Rang 

Sae Rang Rathiaa 

||

Those who are imbued 

with His Love are 

absorbed in ecstasy.

ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਇਸ਼ਕ-

ਜਪਆਰ ਲੱਗ ਜਗਆ, ਉਹ ਉਸੇ 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਸਦਾ ਲਈ) ਰੂੰ ਗੇ 

ਗਏ।
41155 958 Enw ieko nwmu 

ADwru iekw aun 
BiqAw]

BiqAw: polw bolo Ounaa Eiko Naam 

Adhhaar Eikaa 

Oun Bhathiaa ||

They take the Support 

of the One Name; the 

One Name is their only 

food.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਇਕ ਨਾਮ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਆਤਮਕ) ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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41156 958 Enw ipCY jgu  
BuMcY BogeI]

j`gu Ounaa Pishhai Jag 

Bhunchai Bhogee 

||

For their sake, the 

world eats and enjoys.

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਪੂਰਜਨਆਂ ਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ (ਸਾਰਾ) ਿਗਤ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ 
ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

41157 958 Enw ipAwrw rbu  
Enwhw jogeI]

jogeI: ksky bolo Ounaa Piaaraa Rab 

Ounaahaa Jogee ||

Their Beloved Lord 

belongs to them alone.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੱਬ (ਇਤਨਾ) 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਰੱਬ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

41158 958 ijsu imilAw guru 
Awie iqin pRBu 
jwixAw]

Jis Miliaa Gur Aae 

Thin Prabh Jaaniaa 

||

The Guru comes and 

meets them; they 

alone know God.

ਪਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ (ਜਸਰਫ਼) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾਈ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ।

41159 958 hau bilhwrI 
iqn ij KsmY 
BwixAw]4]

Ho Balihaaree Thin 

J Khasamai 

Bhaaniaa ||4||

I am a sacrifice to 

those who are 

pleasing to their Lord 

and Master. ||4||

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ (ਸੁਭਾਗ) 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਿ ੋਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ॥੪॥

41160 958 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41161 958 hir ieksY nwil 
mY dosqI hir 
ieksY nwil mY 
rMgu]

Har Eikasai Naal 

Mai Dhosathee 

Har Eikasai Naal 

Mai Rang ||

My friendship is with 

the One Lord alone; I 

am in love with the 

One Lord alone.

ਮੇਰੀ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਮਤਿਤਾ ਹੈ, ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰ ਹੈ।
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41162 958 hir ieko myrw 
sjxo hir ieksY 
nwil mY sMgu]

Har Eiko Maeraa 

Sajano Har Eikasai 

Naal Mai Sang ||

The Lord is my only 

friend; my 

companionship is with 

the One Lord alone.

ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਜਮਤਿ 
ਹੈ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਸੱਚਾ ਸਾਥ ਹੈ,

41163 958 hir ieksY nwil 
mY gosty muhu mYlw 
krY n BMgu]

Har Eikasai Naal 

Mai Gosattae 

Muhu Mailaa 

Karai N Bhang ||

My conversation is 

with the One Lord 

alone; He never 

frowns, or turns His 

face away.

ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਮੇਲ-ਿੋਲ ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਕਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ।

41164 958 jwxY ibrQw jIA 
kI kdy n moVY 
rMgu]

Jaanai Birathhaa 

Jeea Kee Kadhae N 

Morrai Rang ||

He alone knows the 

state of my soul; He 

never ignores my love.

ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ ਵੇਦਨ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰ ਨੂੂੰ  
ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ।

41165 958 hir ieko myrw 
mslqI BMnx 
GVn smrQu]

Har Eiko Maeraa 

Masalathee 

Bhannan Gharran 

Samarathh ||

He is my only 

counselor, all-

powerful to destroy 

and create.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ 

ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ।

41166 958 hir ieko myrw 
dwqwru hY isir 
dwiqAw jg hQu]

Har Eiko Maeraa 

Dhaathaar Hai Sir 

Dhaathiaa Jag 

Hathh ||

The Lord is my only 

Giver. He places His 

hand upon the heads 

of the generous in the 

world.

ਿਗਤ ਦੇ ਸਭ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੱਥ 

ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
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41167 958 hir ieksY dI mY 
tyk hY jo isir 
sBnw smrQu]

smr`Qu Har Eikasai Dhee 

Mai Ttaek Hai Jo 

Sir Sabhanaa 

Samarathh ||

I take the Support of 

the One Lord alone; 

He is all-powerful, 

over the heads of all.

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਬਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੇਵਲ 

ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।

41168 958 siqguir sMqu 
imlwieAw  
msqik Dir kY 
hQu]

Sathigur Santh 

Milaaeiaa 

Masathak Dhhar 

Kai Hathh ||

The Saint, the True 

Guru, has united me 

with the Lord. He 

placed His hand on my 

forehead.

ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ।

41169 959 vfw swihbu gurU 
imlwieAw ijin 
qwirAw sgl 
jgqu]

j`gqu Vaddaa Saahib 

Guroo Milaaeiaa 

Jin Thaariaa Sagal 

Jagath ||

The Guru led me to 

meet the greatest 

Lord and Master; He 

saved the whole world.

ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਨੇ 

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਤਾਜਰਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੋਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  
ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ।

41170 959 mn kIAw ieCw 
pUrIAw pwieAw 
Duir sMjog]

Man Keeaa 

Eishhaa Pooreeaa 

Paaeiaa Dhhur 

Sanjog ||

The desires of the 

mind are fulfilled; I 

have attained my pre-

destined Union with 

God.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਧੁਰੋਂ ਇਹ ਢੋ ਢੁਕਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭ 

ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹ ਵਾਸਨਾ-
ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)

41171 959 nwnk pwieAw 
scu nwmu sd hI 
Bogy Bog]1]

Naanak Paaeiaa 

Sach Naam Sadh 

Hee Bhogae Bhog 

||1||

Nanak has obtained 

the True Name; He 

enjoys the enjoyments 

forever. ||1||

ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ (ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

41172 959 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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41173 959 mnmuKw kyrI 
dosqI mwieAw 
kw snbMDu]

Manamukhaa 

Kaeree Dhosathee 

Maaeiaa Kaa 

Sanabandhh ||

Friendship with the 

self-willed manmukhs 

is an alliance with 

Maya.

ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨਾਲ 

ਜਮਤਿਤਾ ਜਨਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਗਾਂਢਾ-ਤੋਪਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

41174 959 vyKidAw hI Bij 
jwin kdy n 
pwiein bMDu]

B`ij Vaekhadhiaa Hee 

Bhaj Jaan Kadhae 

N Paaein Bandhh 

||

As we watch, they run 

away; they never 

stand firm.

ਉਹ ਕਦੇ (ਜਮਤਿਤਾ ਦੀ) ਪੱਕੀ 
ਗੂੰਢ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਥ 

ਛੱਡ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

41175 959 ijcru pYnin 
Kwvn@y iqcru 
rKin gMFu]

Jichar Painan 

Khaavanhae 

Thichar Rakhan 

Gandt ||

As long as they get 

food and clothing, 

they stick around.

ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ 

ਪਜਹਨਣ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ 
ਰਹੇ ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਿੋੜ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ।

41176 959 ijqu idin ikCu  
n hoveI iqqu 
idin bolin gMDu]

Jith Dhin Kishh N 

Hovee Thith Dhin 

Bolan Gandhh ||

But on that day when 

they receive nothing, 

then they start to 

curse.

ਜਿਸ ਜਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-

ਹੂੰਢਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱੁਿ ਨ 

ਆਵ,ੇ ਉਸ ਜਦਨ ਉਹ ਜਿੱਕਾ 
ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

41177 959 jIA kI swr n 
jwxnI mnmuK 
AigAwnI AMDu]

Jeea Kee Saar N 

Jaananee 

Manamukh 

Agiaanee Andhh ||

The self-willed 

manmukhs are 

ignorant and blind; 

they do not know the 

secrets of the soul.

ਅੂੰਨਹੇ  ਜਗਆਨ-ਹੀਣ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਜਨਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਝੁਲਕਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ 

ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
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41178 959 kUVw gMFu n 
cleI ickiV 
pQr bMDu]

Koorraa Gandt N 

Chalee Chikarr 

Pathhar Bandhh ||

The false bond does 

not last; it is like 

stones joined with 

mud.

ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਗਾਂਢਾ-ਤੋਪਾ 
(ਬਹੁਤ ਜਚਰ) ਨਹੀਂ ਤੱਗਦਾ 
ਜਿਵੇਂ ਜਚੱਕੜ ਨਾਲ ਬੱਝਾ 
ਹੋਇਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬੂੰਨਹ  (ਛੇਤੀ 
ਢਜਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)।

41179 959 AMDy Awpu n 
jwxnI PkVu 
iptin DMDu]

Andhhae Aap N 

Jaananee Fakarr 

Pittan Dhhandhh 

||

The blind do not 

understand 

themselves; they are 

engrossed in false 

worldly 

entanglements.

ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ (ਜਨਰਾ 
ਬਾਹਰਲਾ) ਜਵਅਰਥ ਜਪੱਟਣਾ 
ਜਪੱਟਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

41180 959 JUTY moih 
lptwieAw hau 
hau krq ibhMDu]

Jhoothai Mohi 

Lapattaaeiaa Ho 

Ho Karath 

Bihandhh ||

Entangled in false 

attachments, they 

pass their lives in 

egotism and self-

conceit.

ਜਨਕੂੰ ਮੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ 

ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਮੈਂ, ਮੈਂ' 
ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

41181 959 ikRpw kry ijsu 
AwpxI Duir pUrw 
krmu kryie]

Kirapaa Karae Jis 

Aapanee Dhhur 

Pooraa Karam 

Karaee ||

But that being, whom 

the Lord has blessed 

with His Mercy from 

the very beginning, 

does perfect deeds, 

and accumulates good 

karma.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,
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41182 959 jn nwnk sy jn 
aubry jo siqgur 
srix pry]2]

Jan Naanak Sae 

Jan Oubarae Jo 

Sathigur Saran 

Parae ||2||

O servant Nanak, 

those humble beings 

alone are saved, who 

enter the Sanctuary of 

the True Guru. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ 

(ਇਸ ਕੂੜੇ ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

41183 959 pauVI] Pourree || Pauree:

41184 959 jo rqy dIdwr  
syeI scu hwku]

Jo Rathae 

Dheedhaar Saeee 

Sach Haak ||

Those who are imbued 

with the Lord's Vision, 

speak the Truth.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂੰਗ ਚੜਹ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਰੂਪ ਸਮਝੋ।

41185 959 ijnI jwqw Ksmu  
ikau lBY iqnw 
Kwku]

l`BY Jinee Jaathaa 

Khasam Kio Labhai 

Thinaa Khaak ||

How can I obtain the 

dust of those who 

realize their Lord and 

Master?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਿਤਨ ਕਰੋ 

ਜਕ ਜਕਸੇ ਨ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਮਲ ਿਾਏ,

41186 959 mnu mYlw vykwru  
hovY sMig pwku]

Man Mailaa 

Vaekaar Hovai 

Sang Paak ||

The mind, stained by 

corruption, becomes 

pure by associating 

with them.

ਜਕਉਂਜਕ ਿੇਹੜਾ ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ) ਮੈਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਵਕਾਰ-ਰੂਪ 

ਹੀ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
41187 959 idsY scw mhlu  

KulY Brm qwku]

Dhisai Sachaa 

Mehal Khulai 

Bharam Thaak ||

One sees the Mansion 

of the Lord's Presence, 

when the door of 

doubt is opened.

(ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਜਖਆਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਬੂੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ 

ਆਤਮਕ) ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਹ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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41188 959 ijsih idKwly 
mhlu iqsu n 
imlY Dwku]

Jisehi Dhikhaalae 

Mehal This N Milai 

Dhhaak ||

That one, unto whom 

the Mansion of the 

Lord's Presence is 

revealed, is never 

pushed or shoved.

(ਪਰ ਇਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਮੇਹਰ ਹੀ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਜਵਖਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਜਟਕਾਣੇ ਤੋਂ 
ਜਿਰ) ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

41189 959 mnu qnu hoie 
inhwlu ibMdk 
ndir Jwku]

Man Than Hoe 

Nihaal Bindhak 

Nadhar Jhaak ||

My mind and body are 

enraptured, when the 

Lord blesses me, even 

for an instant, with His 

Glance of Grace.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਰਤਾ 
ਭਰ ਝਾਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਨ 

ਮਨ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

41190 959 nau iniD nwmu 
inDwnu gur kY 
sbid lwgu]

No Nidhh Naam 

Nidhhaan Gur Kai 

Sabadh Laag ||

The nine treasures, 

and the treasure of 

the Naam are 

obtained by 

commitment to the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਨੌ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਜਮਲ ਿਾਣਗੇ)।

41191 959 iqsY imlY sMq 
Kwku msqik 
ijsY Bwgu]5]

Thisai Milai Santh 

Khaak Masathak 

Jisai Bhaag ||5||

He alone is blessed 

with the dust of the 

feet of the Saints, 

upon whose forehead 

such pre-ordained 

desiny is inscribed. 

||5||

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗ ਿਾਗ 

ਪਏ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੫॥

41192 959 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8377 Published: March 06/ 2014



41193 959 hrxwKI kU scu 
vYxu suxweI jo 
qau kry auDwrxu]

prwey mrd ivkwr 
idRstI nwl, n dyKx 
vwlIAW, hrn jYsIAW 
suMdr A`KW vwlI 
hrxwKI gursyvk sKI

Haranaakhee Koo 

Sach Vain Sunaaee 

Jo Tho Karae 

Oudhhaaran ||

O deer-eyed bride, I 

speak the Truth, which 

shall save you.

ਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਇਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ 
ਿ ੋਤੇਰਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।

41194 959 suMdr bcn qum 
suxhu CbIlI ipru  
qYfw mn 
swDwrxu]

(CbIlI) SoBw 
vwlI[(swDwrxu) svwrn 
vwly

Sundhar Bachan 

Thum Sunahu 

Shhabeelee Pir 

Thaiddaa Man 

Saadhhaaran ||

Listen to these 

beautiful words, O 

beauteous bride; your 

Beloved Lord is your 

mind's only support.

ਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰੀ! ਤੂੂੰ  ਉਹ ਸੋਹਣੇ 
ਬਚਨ ਸੁਣ-ਤੇਰਾ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

41195 959 durjn syqI nyhu 
rcwieE dis 
ivKw mY kwrxu]

d`is Dhurajan Saethee 

Naehu Rachaaeiou 

Dhas Vikhaa Mai 

Kaaran ||

You have fallen in love 

with an evil person; 

tell me - show me why!

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਤੂੂੰ  
ਦੁਰਿਨ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ 
ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਸ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ 
ਇਸ ਦਾ ਕੀਹ ਕਾਰਨ ਹੈ।

41196 959 aUxI nwhI JUxI 
nwhI nwhI iksY 
ivhUxI]

Oonee Naahee 

Jhoonee Naahee 

Naahee Kisai 

Vihoonee ||

I lack nothing, and I 

am not sad or 

depressed; I have no 

deficiency at all.

ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਗੱਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੈਂ, 
ਜਕਸੇ ਗੁਣੋਂ ਸੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂ,

41197 959 ipru CYlu CbIlw  
Cif gvwieE  
durmiq krim 
ivhUxI]

Pir Shhail 

Shhabeelaa 

Shhadd Gavaaeiou 

Dhuramath Karam 

Vihoonee ||

I abandoned and lost 

my fascinating and 

beautiful Husband 

Lord; in this evil-

mindedness, I have 

lost my good fortune.

ਪਰ ਤੂੂੰ  ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ 

ਭੈੜੀ ਮੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੋਹਣਾ 
ਬਾਂਕਾ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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41198 959 nw hau BulI nw 
hau cukI nw mY  
nwhI dosw]

Bu`lI cu`kI Naa Ho Bhulee 

Naa Ho Chukee 

Naa Mai Naahee 

Dhosaa ||

I am not mistaken, and 

I am not confused; I 

have no egotism, and 

commit no offense.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਤੂੂੰ  ਸੱਚਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ 

ਲੈ-ਮੈਂ ਭੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 
ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਜਵਚ 

ਦੋਸ ਨਹੀਂ।

41199 959 ijqu hau lweI  
iqqu hau lgI qU 
suix scu sMdysw]

Jith Ho Laaee 

Thith Ho Lagee 

Thoo Sun Sach 

Sandhaesaa ||

As You have linked 

me, so I am linked; 

listen to my true 

message.

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ 

ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਧਰ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਹਾਂ।

41200 959 sweI suohwgix 
sweI Bwgix jY 
ipir ikrpw 
DwrI]

sWeIN sWeIN Saaee Suohaagan 

Saaee Bhaagan Jai 

Pir Kirapaa 

Dhhaaree ||

She alone is the 

blessed soul-bride, 

and she alone is 

fortunate, upon whom 

the Husband Lord has 

showered His Mercy.

ਉਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸੋਹਾਗ-

ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪ ਮੇਹਰ 

ਕੀਤੀ ਹੈ।

41201 959 ipir Aaugx 
iqs ky siB 
gvwey gl syqI 
lwie svwrI]

Pir Aougan This 

Kae Sabh 

Gavaaeae Gal 

Saethee Laae 

Savaaree ||

Her Husband Lord 

takes away all her 

faults and mistakes; 

hugging her close in 

His embrace, He 

embellishes her.

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ 

ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ 
ਕੇ ਸੂੰਵਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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41202 959 krmhIx Dn krY 
ibnMqI kid 
nwnk AwvY vwrI]

Karameheen 

Dhhan Karai 

Binanthee Kadh 

Naanak Aavai 

Vaaree ||

The unfortunate soul-

bride makes this 

prayer: O Nanak, 

when will my turn 

come?

ਮੈਂ ਭਾਗ-ਹੀਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ 

ਦੀ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ?

41203 959 siB suhwgix 
mwxih rlIAw  
iek dyvhu rwiq 
murwrI]1]

Sabh Suhaagan 

Maanehi Raleeaa 

Eik Dhaevahu 

Raath Muraaree 

||1||

All the blessed soul-

brides celebrate and 

make merry; bless me 

as well with a night of 

bliss, O Lord. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ 
ਮੌਿਾਂ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੀ (ਜਮਲਣ ਲਈ) ਇਕ ਰਾਤ 

ਦੇਹ ॥੧॥

41204 959 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41205 959 kwhy mn qU 
folqw hir mnsw 
pUrxhwru]

Kaahae Man Thoo 

Ddolathaa Har 

Manasaa 

Pooranehaar ||

Why do you waver, O 

my mind? The Lord is 

the Fulfiller of hopes 

and desires.

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈਂ? 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

41206 959 siqguru purKu 
iDAwie qU siB 
duK ivswrxhwru]

Sathigur Purakh 

Dhhiaae Thoo 

Sabh Dhukh 

Visaaranehaar ||

Meditate on the True 

Guru, the Primal 

Being; He is the 

Destroyer of all pains.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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41207 959 hir nwmw 
AwrwiD mn siB 
iklivK jwih 
ivkwr]

Har Naamaa 

Aaraadhh Man 

Sabh Kilavikh Jaahi 

Vikaar ||

Worship and adore 

the Lord's Name, O my 

mind; all sins and 

corruption shall be 

washed away.

ਹੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ, 

ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਣਗੇ।

41208 959 ijn kau pUrib 
iliKAw iqn rMgu 
lgw inrMkwr]

Jin Ko Poorab 

Likhiaa Thin Rang 

Lagaa Nirankaar ||

Those who are blessed 

with such pre-

ordained destiny, are 

in love with the 

Formless Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰੋਂ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

41209 959 EnI CifAw 
mwieAw suAwvVw  
Dnu sMicAw nwmu 
Apwru]

Ounee Shhaddiaa 

Maaeiaa 

Suaavarraa Dhhan 

Sanchiaa Naam 

Apaar ||

They abandon the 

tastes of Maya, and 

gather in the infinite 

wealth of the Naam.

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੈੜਾ ਚਸਕਾ 
ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

41210 959 ATy phr iekqY 
ilvY mMnyin hukmu 
Apwru]

Athae Pehar 

Eikathai Livai 

Mannaen Hukam 

Apaar ||

Twenty-four hours a 

day, they are lovingly 

absorbed in the One 

Lord; they surrender 

and accept the Will of 

the Infinite Lord.

ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਇਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਦੇ 

ਹਨ।
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41211 960 jnu nwnku mMgY 
dwnu ieku dyhu 
drsu min 
ipAwru]2]

Jan Naanak 

Mangai Dhaan Eik 

Dhaehu Dharas 

Man Piaar ||2||

Servant Nanak begs 

for this one gift: 

please bless me, Lord, 

with the Blessed 

Vision of Your 

Darshan; my mind is in 

love with You. ||2||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਭੀ 
(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਇਕ ਖੈਰ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ-ਮੈਨੂੂੰ  ਦੀਦਾਰ ਦੇਹ ਤੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣਾ 
ਜਪਆਰ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੨॥

41212 960 pauVI] Pourree || Pauree:

41213 960 ijsu qU Awvih 
iciq iqs no 
sdw suK]

Jis Thoo Aavehi 

Chith This No 

Sadhaa Sukh ||

One who is conscious 

of You finds 

everlasting peace.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪਏ,ਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਦੇ ਸੁਖ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

41214 960 ijsu qU Awvih 
iciq iqsu jm  
nwih duK]

Jis Thoo Aavehi 

Chith This Jam 

Naahi Dhukh ||

One who is conscious 

of You does not suffer 

at the hands of the 

Messenger of Death.

ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਪਏ ਂਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ-

ਸਜਹਮ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ।

41215 960 ijsu qU Awvih 
iciq iqsu ik 
kwiVAw]

(kwiVAw) Jorw[ 
kwiVAw: VwVy pYr hlMq 
n lwau

Jis Thoo Aavehi 

Chith This K 

Kaarriaa ||

One who is conscious 

of You is not anxious.

ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਪਏ ਂਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

41216 960 ijs dw krqw 
imqRü siB kwj 
svwirAw]

Jis Dhaa Karathaa 

Mithra Sabh Kaaj 

Savaariaa ||

One who has the 

Creator as his Friend - 

all his affairs are 

resolved.

ਜਕਉਂਜਕ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਜਿਸ 

ਦਾ ਜਮੱਤਰ ਬਣ ਿਾਏ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਕਾਰਿ ਸੂੰਵਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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41217 960 ijsu qU Awvih 
iciq so prvwxu 
jnu]

Jis Thoo Aavehi 

Chith So Paravaan 

Jan ||

One who is conscious 

of You is renowned 

and respected.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਜਟਕ ਿਾਏ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਗਆ।

41218 960 ijsu qU Awvih 
iciq bhuqw iqsu 
Dnu]

Jis Thoo Aavehi 

Chith Bahuthaa 

This Dhhan ||

One who is conscious 

of You becomes very 

wealthy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪਏ,ਂ ਉਸ ਦੇ 

ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

41219 960 ijsu qU Awvih 
iciq so vf 
prvwirAw]

Jis Thoo Aavehi 

Chith So Vadd 

Paravaariaa ||

One who is conscious 

of You has a great 

family.

ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਪਏ ਂ(ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਰ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
41220 960 ijsu qU Awvih 

iciq iqin kul 
auDwirAw]6]

Jis Thoo Aavehi 

Chith Thin Kul 

Oudhhaariaa ||6||

One who is conscious 

of You saves his 

ancestors. ||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪਏ,ਂ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣੀਆਂ (ਭੀ) ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ 
(ਦੇ ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀਆਂ ਜਵਕਾਰ-ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੬॥

41221 960 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41222 960 AMdrhu AMnw  
bwhrhu AMnw kUVI 
kUVI gwvY]

Andharahu Annaa 

Baaharahu Annaa 

Koorree Koorree 

Gaavai ||

Blind inwardly, and 

blind outwardly, he 

sings falsely, falsely.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਮਨੋਂ  ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ 
ਭੀ ਕਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਝੂਠੀ 
ਮੂਠੀ (ਜਬਸ਼ਨ-ਪਦੇ) ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ,
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41223 960 dyhI DovY ckR 
bxwey mwieAw no 
bhu DwvY]

Dhaehee Dhhovai 

Chakr Banaaeae 

Maaeiaa No Bahu 

Dhhaavai ||

He washes his body, 

and draws ritual marks 

on it, and totally runs 

after wealth.

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਪੂੰ ਡ ਉਤੇ) ਚੱਕਰ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਂਞ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

41224 960 AMdir mYlu n 
auqrY haumY iPir 
iPir AwvY jwvY]

Andhar Mail N 

Outharai Houmai 

Fir Fir Aavai Jaavai 

||

But the filth of his 

egotism is not 

removed from within, 

and over and over 

again, he comes and 

goes in reincarnation.

(ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਿ ਆਜਦਕਾਂ ਨਾਲ) 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਉਤਰਦੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਦੇ ਚੱਕਿ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

41225 960 nINd ivAwipAw  
kwim sMqwipAw  
muKhu hir hir 
khwvY]

Neenadh Viaapiaa 

Kaam Santhaapiaa 

Mukhahu Har Har 

Kehaavai ||

Engulfed in sleep, and 

tormented by 

frustrated sexual 

desire, he chants the 

Lord's Name with his 

mouth.

ਗ਼ਫ਼ਲਜਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਦੱਜਬਆ 

ਹੋਇਆ, ਕਾਮ ਦਾ ਮਾਜਰਆ 

ਹੋਇਆ, ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਹੀ 'ਹਰੇ! 

ਹਰੇ!' ਆਖਦਾ ਹੈ,

41226 960 bYsno nwmu krm 
hau jugqw quh 
kuty ikAw Plu 
pwvY]

ku`ty Baisano Naam 

Karam Ho 

Jugathaa Thuh 

Kuttae Kiaa Fal 

Paavai ||

He is called a 

Vaishnav, but he is 

bound to deeds of 

egotism; by threshing 

only husks, what 

rewards can be 

obtained?

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭੀ ਵੈਸ਼ਨੋ 

(ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਦਾ ਭਗਤ) ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਤੂਤਾਂ 
ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਿਕਜੜਆ 

ਜਪਆ ਹੈ, (ਸੋ, ਸਰੀਰ ਧੋਣ, ਚੱਕਿ 
ਬਨਾਉਣ ਆਜਦਕ ਕਰਮ ਤੋਹ 

ਕੱੁਟਣ ਸਮਾਨ ਹਨ) ਤੋਹ 

ਕੱੁਜਟਆਂ (ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਚਉਲ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪੈਣੇ।
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41227 960 hMsw ivic bYTw  
bgu n bxeI inq 
bYTw mCI no qwr 
lwvY]

b`gu Hansaa Vich 

Baithaa Bag N 

Banee Nith 

Baithaa Mashhee 

No Thaar Laavai ||

Sitting among the 

swans, the crane does 

not become one of 

them; sitting there, he 

keeps staring at the 

fish.

ਹੂੰਸਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 

ਬਗਲਾ ਹੂੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਿਾਂਦਾ, 
(ਹੂੰਸਾਂ ਜਵਚ) ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਭੀ 
ਉਹ ਸਦਾ ਮੱਛੀ (ਿੜਨ) ਲਈ 

ਤਾੜੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ;

41228 960 jw hMs sBw  
vIcwru kir 
dyKin qw bgw 
nwil joVu kdy n 
AwvY]

sBw: polw bolo, b`gW Jaa Hans Sabhaa 

Veechaar Kar 

Dhaekhan Thaa 

Bagaa Naal Jorr 

Kadhae N Aavai ||

And when the 

gathering of swans 

looks and sees, they 

realize that they can 

never form an alliance 

with the crane.

ਿਦੋਂ ਹੂੰਸ ਰਲ ਕੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰ 

ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ (ਇਹੀ ਜਸੱਟਾ 
ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਬਗਜਲਆਂ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੋੜ ਿਬਦਾ 
ਨਹੀਂ,

41229 960 hMsw hIrw moqI 
cugxw bgu ffw 
Bwlx jwvY]

f`fW Hansaa Heeraa 

Mothee Chuganaa 

Bag Ddaddaa 

Bhaalan Jaavai ||

The swans peck at the 

diamonds and pearls, 

while the crane chases 

after frogs.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੂੰਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹਨ ਤੇ ਬਗਲਾ 
ਡੱਡੀਆਂ ਲੱਭਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

41230 960 aufirAw vycwrw 
bgulw mqu hovY  
mM\u lKwvY]

au~firAw Ouddariaa 

Vaechaaraa 

Bagulaa Math 

Hovai Mannj 

Lakhaavai ||

The poor crane flies 

away, so that his 

secret will not be 

exposed.

ਜਵਚਾਰਾ ਬਗਲਾ (ਆਖ਼ਰ ਹੂੰਸਾਂ 
ਦੀ ਡਾਰ ਜਵਚੋਂ) ਉੱਡ ਹੀ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਮਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਿ ਖੁਲਹ ਨ 

ਿਾਏ।
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41231 960 ijqu ko lwieAw 
iqq hI lwgw  
iksu dosu idcY jw 
hir eyvY BwvY]

Jith Ko Laaeiaa 

Thith Hee Laagaa 

Kis Dhos Dhichai 

Jaa Har Eaevai 

Bhaavai ||

Whatever the Lord 

attaches one to, to 

that he is attached. 

Who is to blame, 

when the Lord wills it 

so?

ਪਰ, ਦੋਸ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤਾ ਿਾਏ? 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ 

ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ; ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਓਧਰ 

ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

41232 960 siqguru srvru  
rqnI BrpUry  
ijsu pRwpiq so 
pwvY]

Sathigur Saravar 

Rathanee 

Bharapoorae Jis 

Praapath So 

Paavai ||

The True Guru is the 

lake, overflowing with 

pearls. One who 

meets the True Guru 

obtains them.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਮਾਨੋ) ਇਕ ਸਰੋਵਰ 

ਹੈ ਿ ੋਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕ 

ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਭਾਗ ਹੋਣ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

41233 960 isK hMs srvir 
iekTy hoey  
siqgur kY 
hukmwvY]

ie`kTy Sikh Hans Saravar 

Eikathae Hoeae 

Sathigur Kai 

Hukamaavai ||

The Sikh-swans gather 

at the lake, according 

to the Will of the True 

Guru.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਜਸੱਖ-ਹੂੰਸ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ-

ਰੂਪ) ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਆ ਇਕੱਠੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

41234 960 rqn pdwrQ 
mwxk srvir 
BrpUry Kwie 
Kric rhy qoit n 
AwvY]

Rathan 

Padhaarathh 

Maanak Saravar 

Bharapoorae 

Khaae Kharach 

Rehae Thott N 

Aavai ||

The lake is filled with 

the wealth of these 

jewels and pearls; they 

are spent and 

consumed, but they 

never run out.

ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਰੂਪ) ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀ ਨਕਾ-
ਨਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਸੱਖ 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਤੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੂੰ ਡਦੇ ਹਨ ਇਹ 

ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀ ਮੱੁਕਦੇ ਨਹੀਂ।
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41235 960 srvr hMsu dUir  
n hoeI krqy eyvY 
BwvY]

Saravar Hans 

Dhoor N Hoee 

Karathae Eaevai 

Bhaavai ||

The swan never leaves 

the lake; such is the 

Pleasure of the 

Creator's Will.

ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਜਸੱਖ-ਹੂੰਸ ਗੁਰੂ-ਸਰੋਵਰ 

ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

41236 960 jn nwnk ijs dY 
msqik Bwgu Duir 
iliKAw so isKu  
gurU pih AwvY]

Jan Naanak Jis 

Dhai Masathak 

Bhaag Dhhur 

Likhiaa So Sikh 

Guroo Pehi Aavai 

||

O servant Nanak, one 

who has such pre-

ordained destiny 

inscribed upon his 

forehead - that Sikh 

comes to the Guru.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਧੁਰੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ ਹੋਵੇ ਉਹ 

ਜਸੱਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

41237 960 Awip qirAw 
kutMb siB qwry  
sBw isRsit 
CfwvY]1]

s`Bw Aap Thariaa 

Kuttanb Sabh 

Thaarae Sabhaa 

Srisatt 

Shhaddaavai ||1||

He saves himself, and 

saves all his 

generations as well; he 

emancipates the 

whole world. ||1||

(ਗੁਰ-ਸਰਨ ਆ ਕੇ) ਉਹ ਆਪ 

ਤਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਸਨਬੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

41238 960 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41239 960 pMifqu AwKwey 
bhuqI rwhI korV 
moT ijnyhw]

Panddith 

Aakhaaeae 

Bahuthee Raahee 

Korarr Moth 

Jinaehaa ||

He is called a Pandit, a 

religious scholar, and 

yet he wanders along 

many pathways. He is 

as hard as uncooked 

beans.

ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਆਜਦਕ ਪੜਹਨ 

ਕਰ ਕੇ (ਹੀ ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ) ਪੂੰ ਜਡਤ 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ) ਹੈ ਉਹ 

ਕੋੜਕੂ ਮੋਠ ਵਰਗਾ (ਿ ੋ

ਜਰੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ)।
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41240 960 AMdir mohu inq 
Brim ivAwipAw  
iqstis nwhI  
dyhw]

iqstis:polw bolo[ 
(iqs-tis) iesiQ`q[

Andhar Mohu Nith 

Bharam Viaapiaa 

Thisattas Naahee 

Dhaehaa ||

He is filled with 

attachment, and 

constantly engrossed 

in doubt; his body 

cannot hold still.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੋਹ (ਪਿਬਲ) 

ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖ਼ਤਮ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

41241 960 kUVI AwvY kUVI 
jwvY mwieAw kI 
inq johw]

Koorree Aavai 

Koorree Jaavai 

Maaeiaa Kee Nith 

Johaa ||

False is his coming, 

and false is his going; 

he is continually on 

the lookout for Maya.

ਉਸ ਪੂੰ ਜਡਤ ਦੀ (ਜਵੱਜਦਆ 

ਵਾਲੀ) ਸਾਰੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਝੂਠ-

ਮੂਠ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੀ ਝਾਕ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

41242 960 scu khY qw Coho 
AwvY AMqir 
bhuqw rohw]

Sach Kehai Thaa 

Shhoho Aavai 

Anthar Bahuthaa 

Rohaa ||

If someone speaks the 

truth, then he is 

aggravated; he is 

totally filled with 

anger.

ਿ ੇਕੋਈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਖੱਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਸ਼ਾਸਤਿ ਆਜਦਕ ਪੜਹ ਕੇ ਭੀ) 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੱੁਸਾ ਬਹੁਤ 

ਹੈ।
41243 960 ivAwipAw 

durmiq kubuiD 
kumUVw min lwgw 
iqsu mohw]

Viaapiaa 

Dhuramath 

Kubudhh 

Kumoorraa Man 

Laagaa This 

Mohaa ||

The evil fool is 

engrossed in evil-

mindedness and false 

intellectualizations; his 

mind is attached to 

emotional attachment.

(ਅਿੇਹਾ ਪੂੰ ਜਡਤ ਅਸਲ ਜਵਚ) 

ਭੈੜੀ ਕੋਝੀ ਮੱਤ ਦਾ ਮਾਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਬਲਵਾਨ) ਹੈ;
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41244 960 TgY syqI Tgu 
ril AwieAw  
swQu iB ieko 
jyhw]

T`gY Thagai Saethee 

Thag Ral Aaeiaa 

Saathh Bh Eiko 

Jaehaa ||

The deceiver abides 

with the five 

deceivers; it is a 

gathering of like minds.

ਅਿੇਹੇ ਠੱਗ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ 

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਠੱਗ ਰਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਮੇਲ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

41245 960 siqguru srwPu  
ndrI ivcdo kFY  
qW auGiV 
AwieAw lohw]

(ivcdo) iv`cdI[ (lohw) 
loBI,lwlcI, pwpI[ 
iv`c-do, au~GiV

Sathigur Saraaf 

Nadharee 

Vichadho Kadtai 

Thaan Ougharr 

Aaeiaa Lohaa ||

And when the 

Jeweller, the True 

Guru, appraises him, 

then he is exposed as 

mere iron.

ਿਦੋਂ ਸਰਾਫ਼ ਸਜਤਗੁਰੂ ਗਹੁ 

ਨਾਲ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
(ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਵੱਜਦਆ ਨਾਲ 

ਚਮਕਦਾ ਸੋਨਾ ਜਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, 
ਪਰ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਲੋਹਾ ਉੱਘੜ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
41246 960 bhuqyrI QweI 

rlwie rlwie 
idqw auGiVAw 
pVdw AgY Awie 
Klohw]

QWeIN Bahuthaeree 

Thhaaee Ralaae 

Ralaae Dhithaa 

Ougharriaa 

Parradhaa Agai 

Aae Khalohaa ||

Mixed and mingled 

with others, he was 

passed off as genuine 

in many places; but 

now, the veil has been 

lifted, and he stands 

naked before all.

ਕਈ ਥਾਈ ਂਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਰਲਾ 
ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ 
ਪਾਿ ਖੁਲਹ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਅੱਗੇ 

ਆ ਹੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

41247 960 siqgur kI jy 
srxI AwvY iPir 
mnUrhu kMcnu 
hohw]

Sathigur Kee Jae 

Saranee Aavai Fir 

Manoorahu 

Kanchan Hohaa ||

One who comes to the 

Sanctuary of the True 

Guru, shall be 

transformed from iron 

into gold.

(ਅਿੇਹਾ ਬੂੰਦਾ ਭੀ) ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਆ ਿਾਏ ਤਾਂ 
ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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41248 960 siqguru inrvYru  
puqR sqR smwny  
Aaugx kty kry 
suDu dyhw]

pu`qR[ s`qR[ k`ty[ su`Du[ Sathigur Niravair 

Puthr Sathr 

Samaanae Aougan 

Kattae Karae 

Sudhh Dhaehaa ||

The True Guru has no 

anger or vengeance; 

He looks upon son and 

enemy alike. 

Removing faults and 

mistakes, He purifies 

the human body.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ 

ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੁਤਿ ਤੇ ਵੈਰੀ 
ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਜਪਆਰੇ ਹਨ (ਿੋ 
ਕੋਈ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਆਵੇ 
ਉਸ ਦੇ) ਔਗੁਣ ਕੱਟ ਕੇ (ਗੁਰੂ) 

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਧ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

41249 960 nwnk ijsu Duir 
msqik hovY 
iliKAw iqsu  
siqgur nwil 
snyhw]

Naanak Jis Dhhur 

Masathak Hovai 

Likhiaa This 

Sathigur Naal 

Sanaehaa ||

O Nanak, one who has 

such pre-ordained 

destiny inscribed upon 

his forehead, is in love 

with the True Guru.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਧੁਰੋਂ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ।

41250 961 AMimRq bwxI 
siqgur pUry kI  
ijsu ikrpwlu hovY  
iqsu irdY vsyhw]

Anmrith Baanee 

Sathigur Poorae 

Kee Jis Kirapaal 

Hovai This Ridhai 

Vasaehaa ||

The Word of the 

Perfect True Guru's 

Bani is Ambrosial 

Nectar; it dwells in the 

heart of one who is 

blessed by the Guru's 

Mercy.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰੇ।

41251 961 Awvx jwxw iqs 
kw ktIAY sdw 
sdw suKu hohw]2]

Aavan Jaanaa This 

Kaa Katteeai 

Sadhaa Sadhaa 

Sukh Hohaa ||2||

His coming and going 

in reincarnation is 

ended; forever and 

ever, he is at peace. 

||2||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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41252 961 pauVI] Pourree || Pauree:

41253 961 jo quDu Bwxw jMqu  
so quDu buJeI]

bu`JeI Jo Thudhh 

Bhaanaa Janth So 

Thudhh Bujhee ||

He alone understands 

You, Lord, with whom 

You are pleased.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

41254 961 jo quDu Bwxw jMqu  
su drgh isJeI]

is`JeI Jo Thudhh 

Bhaanaa Janth S 

Dharageh Sijhee ||

He alone is approved 

in the Court of the 

Lord, with whom You 

are pleased.

ਉਹ (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) 

ਕਾਮਯਾਬ (ਹੋ ਕੇ) ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ।

41255 961 ijs no qyrI 
ndir haumY iqsu 
geI]

Jis No Thaeree 

Nadhar Houmai 

This Gee ||

Egotism is eradicated, 

when You bestow 

Your Grace.

ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

41256 961 ijs no qU sMqustu  
klml iqsu 
KeI]

(sMqustu) prm pRsMn Jis No Thoo 

Santhusatt 

Kalamal This Khee 

||

Sins are erased, when 

You are thoroughly 

pleased.

ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਿਾਏ ਂਉਸ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

41257 961 ijs kY suAwmI 
vil inrBau so 
BeI]

Jis Kai Suaamee 

Val Nirabho So 

Bhee ||

One who has the Lord 

Master on his side, 

becomes fearless.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਪੱਖ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਡਰ-ਸਜਹਮਾਂ ਵਲੋਂ) ਜਨਡਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

41258 961 ijs no qU 
ikrpwlu scw so 
iQAeI]

iQ-AeIhuMdw hY Jis No Thoo 

Kirapaal Sachaa So 

Thhiaee ||

One who is blessed 

with Your Mercy, 

becomes truthful.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਦਆਲ 

ਹੋਵੇਂ, ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਅੱਗੇ) ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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41259 961 ijs no qyrI 
mieAw n pohY 
AgneI]

A`g-neI Jis No Thaeree 

Maeiaa N Pohai 

Aganee ||

One who is blessed 

with Your Kindness, is 

not touched by fire.

ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਅੱਗ ਪੋਹ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

41260 961 iqs no sdw 
dieAwlu ijin 
gur qy miq 
leI]7]

This No Sadhaa 

Dhaeiaal Jin Gur 

Thae Math Lee 

||7||

You are forever 

Merciful to those who 

are receptive to the 

Guru's Teachings. 

||7||

ਪਰ, (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਉਸੇ ਉਤੇ 

ਸਦਾ ਜਦਆਲ ਹੈਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ (ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਿੀਊਣ 

ਦੀ) ਅਕਲ ਜਸੱਖੀ ॥੭॥

41261 961 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41262 961 kir ikrpw 
ikrpwl Awpy 
bKis lY]

Kar Kirapaa 

Kirapaal Aapae 

Bakhas Lai ||

Please grant Your 

Grace, O Merciful 

Lord; please forgive 

me.

ਹੇ ਜਕਰਪਾਲ (ਪਿਭੂ)! ਮੇਹਰ 

ਕਰ, ਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈ,

41263 961 sdw sdw jpI 
qyrw nwmu siqgur 
pwie pY]

Sadhaa Sadhaa 

Japee Thaeraa 

Naam Sathigur 

Paae Pai ||

Forever and ever, I 

chant Your Name; I fall 

at the feet of the True 

Guru.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਢਜਹ 

ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ।

41264 961 mn qn AMqir 
vsu dUKw nwsu 
hoie]

vsu: polw bolo Man Than Anthar 

Vas Dhookhaa 

Naas Hoe ||

Please, dwell within 

my mind and body, 

and end my sufferings.

(ਹੇ ਜਕਰਪਾਲ!) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਤਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸ (ਤਾਜਕ) ਮੇਰੇ 

ਦੱੁਖ ਮੱੁਕ ਿਾਣ।
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41265 961 hQ dyie Awip 
rKu ivAwpY Bau  
n koie]

Hathh Dhaee Aap 

Rakh Viaapai Bho 

N Koe ||

Please give me Your 

hand, and save me, 

that fear may not 

afflict me.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ 

ਰੱਖ, ਕੋਈ ਡਰ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ।

41266 961 gux gwvw idnu 
rYix eyqY kMim 
lwie]

Gun Gaavaa Dhin 

Rain Eaethai Kanm 

Laae ||

May I sing Your 

Glorious Praises day 

and night; please 

commit me to this task.

(ਹੇ ਜਕਰਪਾਲ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸੇ ਕੂੰਮ 

ਲਾਈ ਰੱਖ ਜਕ ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ।

41267 961 sMq jnw kY sMig  
haumY rogu jwie]

Santh Janaa Kai 

Sang Houmai Rog 

Jaae ||

Associating with the 

humble Saints, the 

disease of egotism is 

eradicated.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ 

ਕੱਜਟਆ ਿਾਏ।

41268 961 srb inrMqir 
Ksmu eyko riv 
rihAw]

Sarab Niranthar 

Khasam Eaeko Rav 

Rehiaa ||

The One Lord and 

Master is all-

pervading, permeating 

everywhere.

(ਭਾਵੇਂ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਇਕ-ਰਸ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

41269 961 gur prswdI scu  
sco scu lihAw]

Gur Parasaadhee 

Sach Sacho Sach 

Lehiaa ||

By Guru's Grace, I 

have truly found the 

Truest of the True.

ਪਰ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਭਾ ਹੈ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਲੱਭਾ ਹੈ।

41270 961 dieAw krhu 
dieAwl ApxI 
isPiq dyhu]

d-ieAwl Dhaeiaa Karahu 

Dhaeiaal Apanee 

Sifath Dhaehu ||

Please bless me with 

Your Kindness, O Kind 

Lord, and bless me 

with Your Praises.

ਹੇ ਜਦਆਲ ਪਿਭੂ! ਦਇਆ ਕਰ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਬਖ਼ਸ਼।
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41271 961 drsnu dyiK 
inhwl nwnk 
pRIiq eyh]1]

Dharasan Dhaekh 

Nihaal Naanak 

Preeth Eaeh ||1||

Gazing upon the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, I am in 

ecstasy; this is what 

Nanak loves. ||1||

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਇਹੀ ਤਾਂਘ ਹੈ 

ਜਕ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਜਖਜੜਆ ਰਹਾਂ ॥੧॥

41272 961 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41273 961 eyko jpIAY mnY 
mwih ieks kI 
srxwie]

Eaeko Japeeai 

Manai Maahi Eikas 

Kee Saranaae ||

Meditate on the One 

Lord within your mind, 

and enter the 

Sanctuary of the One 

Lord alone.

ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਧਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਨ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

41274 961 ieksu isau kir 
iprhVI dUjI 
nwhI jwie]

Eikas Sio Kar 

Pireharree 

Dhoojee Naahee 

Jaae ||

Be in love with the 

One Lord; there is no 

other at all.

ਹੇ ਮਨ! ਇਕ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਪਿੇਮ ਪਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

41275 961 ieko dwqw mMgIAY  
sBu ikCu plY 
pwie]

p`lY Eiko Dhaathaa 

Mangeeai Sabh 

Kishh Palai Paae ||

Beg from the One 

Lord, the Great Giver, 

and you will be 

blessed with 

everything.

ਇਕ ਪਿਭੂ ਦਾਤੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਮੂੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

41276 961 min qin swis 
igrwis pRBu ieko 
ieku iDAwie]

Man Than Saas 

Giraas Prabh Eiko 

Eik Dhhiaae ||

In your mind and 

body, with each 

breath and morsel of 

food, meditate on the 

One and only Lord 

God.

ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਖਾਂਜਦਆਂ 

ਪੀਂਜਦਆਂ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰ।
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41277 961 AMimRqu nwmu 
inDwnu scu  
gurmuiK pwieAw 
jwie]

Anmrith Naam 

Nidhhaan Sach 

Guramukh Paaeiaa 

Jaae ||

The Gurmukh obtains 

the true treasure, the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

41278 961 vfBwgI qy sMq 
jn ijn min 
vuTw Awie]

vu`Tw Vaddabhaagee 

Thae Santh Jan Jin 

Man Vuthaa Aae 

||

Very fortunate are 

those humble Saints, 

within whose minds 

the Lord has come to 

abide.

ਉਹ ਗੁਰਮੁਜਖ ਬੂੰ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

41279 961 jil Qil 
mhIAil riv 
rihAw dUjw koeI 
nwih]

Jal Thhal Meheeal 

Rav Rehiaa 

Dhoojaa Koee 

Naahi ||

He is pervading and 

permeating the water, 

the land and the sky; 

there is no other at all.

ਪਿਭੂ ਿਲ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ) ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਕਤੇ ਭੀ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

41280 961 nwmu iDAweI nwmu 
aucrw nwnk 
Ksm rjwie]2]

Naam Dhhiaaee 

Naam Oucharaa 

Naanak Khasam 

Rajaae ||2||

Meditating on the 

Naam, and chanting 

the Naam, Nanak 

abides in the Will of 

his Lord and Master. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਕ) 

ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਾਂ, ਨਾਮ (ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ) 

ਉਚਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਹਾਂ ॥੨॥

41281 961 pauVI] Pourree || Pauree:

41282 961 ijs no qU 
rKvwlw mwry 
iqsu kauxu]

Jis No Thoo 

Rakhavaalaa 

Maarae This Koun 

||

One who has You as 

his Saving Grace - who 

can kill him?

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਰਾਖਾ ਜਮਜਲਆ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ (ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕ) ਮਾਰ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
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41283 961 ijs no qU 
rKvwlw ijqw 
iqnY BYxu]

BYxufr, BYxu cOrwsI dw 
gyVw, Bvn jgq, ij`qw

Jis No Thoo 

Rakhavaalaa Jithaa 

Thinai Bhain ||

One who has You as 

his Saving Grace 

conquers the three 

worlds.

ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਰਾਖਾ ਜਮਜਲਆ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ 
(ਸਾਰਾ) ਿਗਤ (ਹੀ) ਜਿੱਤ 

ਜਲਆ ਹੈ।

41284 961 ijs no qyrw AMgu  
iqsu muKu aujlw]

Jis No Thaeraa Ang 

This Mukh Oujalaa 

||

One who has You on 

his side - his face is 

radiant and bright.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਆਸਰਾ ਪਿਾਪਤ ਹੈ ਉਹ 

(ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਜਵਚ) 

ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ,

41285 961 ijs no qyrw AMgu  
su inrmlI hUM 
inrmlw]

Jis No Thaeraa Ang 

S Niramalee Hoon 

Niramalaa ||

One who has You on 

his side, is the purest 

of the Pure.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਪਿਾਪਤ 

ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।

41286 961 ijs no qyrI 
ndir n lyKw 
puCIAY]

Jis No Thaeree 

Nadhar N Laekhaa 

Pushheeai ||

One who is blessed 

with Your Grace is not 

called to give his 

account.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ (ਮੇਹਰ 

ਦੀ) ਨਜ਼ਰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ 
ਦਾ) ਜਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪੱੁਜਛਆ 

ਿਾਂਦਾ,
41287 961 ijs no qyrI KusI  

iqin nau iniD 
BuMcIAY]

Jis No Thaeree 

Khusee Thin No 

Nidhh Bhuncheeai 

||

One with whom You 

are pleased, obtains 

the nine treasures.

ਜਕਉਂਜਕ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮਾਣ 

ਲਏ ਹਨ।

41288 961 ijs no qU pRB 
vil iqsu ikAw 
muhCMdgI]

iksy dI (muh-CMdgI) 
muhqwzgI

Jis No Thoo Prabh 

Val This Kiaa 

Muhashhandhagee 

 ||

One who has You on 

his side, God - unto 

whom is he 

subservient?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਬੂੰ ਦੇ ਦੇ ਧੜੇ ਤੇ 

ਤੂੂੰ  ਹੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ,
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41289 961 ijs no qyrI 
imhr su qyrI 
bMidgI]8]

Jis No Thaeree 

Mihar S Thaeree 

Bandhigee ||8||

One who is blessed 

with Your Kind Mercy 

is dedicated to Your 

worship. ||8||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੮॥

41290 961 slok mhlw 5] Salok Mehalaa 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41291 961 hohu ikRpwl 
suAwmI myry sMqW 
sMig ivhwvy]

Hohu Kirapaal 

Suaamee Maerae 

Santhaan Sang 

Vihaavae ||

Be Merciful, O my Lord 

and Master, that I may 

pass my life in the 

Society of the Saints.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਬੀਤੇ।

41292 961 quDhu Buly is 
jim jim mrdy  
iqn kdy n 
cukin hwvy]1]

Bu`ly[ jMim jMim[ c`ukin[ Thudhhahu 

Bhulae S Jam Jam 

Maradhae Thin 

Kadhae N Chukan 

Haavae ||1||

Those who forget You 

are born only to die 

and be reincarnated 

again; their sufferings 

will never end. ||1||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਤੈਥੋਂ ਜਵੱਛੜ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਹੁਕੇ 

ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ॥੧॥

41293 961 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41294 961 siqguru ismrhu 
Awpxw Git 
AvGit Gt 
Gwt]

Sathigur Simarahu 

Aapanaa Ghatt 

Avaghatt Ghatt 

Ghaatt ||

Meditate in 

remembrance within 

your heart on the True 

Guru, whether you are 

on the most difficult 

path, on the mountain 

or by the river bank.

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉੱਠਜਦਆਂ 

ਬੈਠਜਦਆਂ ਹਰ ਸਮੇ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ।
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41295 961 hir hir nwmu 
jpMiqAw koie n 
bMDY vwt]2]

Har Har Naam 

Japanthiaa Koe N 

Bandhhai Vaatt 

||2||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, no 

one shall block your 

way. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੨॥

41296 961 pauVI] Pourree || Pauree:

41297 962 iqQY qU smrQu  
ijQY koie nwih]

Thithhai Thoo 

Samarathh Jithhai 

Koe Naahi ||

Where You are, 

Almighty Lord, there is 

no one else.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ 

(ਿੀਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿੋਗਾ) 
ਨਹੀਂ ਉਥੇ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੈਂ।

41298 962 EQY qyrI rK  
AgnI audr 
mwih]

Outhhai Thaeree 

Rakh Aganee 

Oudhar Maahi ||

There, in the fire of 

the mother's womb, 

You protected us.

ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

41299 962 suix kY jm ky 
dUq nwie qyrY  
Cif jwih]

Sun Kai Jam Kae 

Dhooth Naae 

Thaerai Shhadd 

Jaahi ||

Hearing Your Name, 

the Messenger of 

Death runs away.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਸੁਣ ਕੇ 

ਿਮਦੂਤ (ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ), 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
41300 962 Baujlu ibKmu 

Asgwhu gur 
sbdI pwir 
pwih]

Bhoujal Bikham 

Asagaahu Gur 

Sabadhee Paar 

Paahi ||

The terrifying, 

treacherous, 

impassible world-

ocean is crossed over, 

through the Word of 

the Guru's Shabad.

ਇਸ ਔਖੇ ਤੇ ਅਥਾਹ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

(ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਨਾਲ ਪਾਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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41301 962 ijn kau lgI 
ipAws AMimRqu 
syie Kwih]

Jin Ko Lagee Piaas 

Anmrith Saee 

Khaahi ||

Those who feel thirst 

for You, take in Your 

Ambrosial Nectar.

ਪਰ ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਛਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਸ ਦੀ ਭੁੱ ਖ-ਜਪਆਸ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਹੈ।

41302 962 kil mih eyho 
puMnu gux goivMd 
gwih]

Kal Mehi Eaeho 

Punn Gun Govindh 

Gaahi ||

This is the only act of 

goodness in this Dark 

Age of Kali Yuga, to 

sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe.

ਿੇਹੜੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ 
ਨੇਕ ਕੂੰਮ ਿਾਣ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

41303 962 sBsY no ikrpwlu  
sm@wly swih 
swih]

Sabhasai No 

Kirapaal 

Samhaalae Saahi 

Saahi ||

He is Merciful to all; 

He sustains us with 

each and every breath.

ਜਕਰਪਾਲ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ 
ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

41304 962 ibrQw koie n 
jwie ij AwvY 
quDu Awih]9]

Birathhaa Koe N 

Jaae J Aavai 

Thudhh Aahi ||9||

Those who come to 

You with love and 

faith are never turned 

away empty-handed. 

||9||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜਾ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੋਂ) ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ 
॥੯॥

41305 962 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41306 962 dUjw iqsu n 
buJwiehu pwrbRhm 
nwmu dyhu AwDwru]

ijnHW nMU nwm dw 
(AwDwru) Awsrw idMdy 
hoN, aunHW nMU dUjw dvYq 
nhIN (bu`Jwiehu) 
smJwauNdy

Dhoojaa This N 

Bujhaaeihu 

Paarabreham 

Naam Dhaehu 

Aadhhaar ||

Those whom You bless 

with the Support of 

Your Name, O 

Supreme Lord God, do 

not know any other.

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਉਂਦਾ।
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41307 962 Agmu Agocru 
swihbo smrQu 
scu dwqwru]

Agam Agochar 

Saahibo 

Samarathh Sach 

Dhaathaar ||

Inaccessible, 

Unfathomable Lord 

and Master, All-

powerful True Great 

Giver:

ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ; ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਸੱਜਤਆ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ।

41308 962 qU inhclu 
inrvYru scu scw 
quDu drbwru]

Thoo Nihachal 

Niravair Sach 

Sachaa Thudhh 

Dharabaar ||

You are eternal and 

unchanging, without 

vengeance and True; 

True is the Darbaar of 

Your Court.

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਅਟੱਲ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ 
ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ 
ਦਰਬਾਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

41309 962 kImiq khxu n 
jweIAY AMqu n 
pwrwvwru]

Keemath Kehan N 

Jaaeeai Anth N 

Paaraavaar ||

Your worth cannot be 

described; You have 

no end or limitation.

ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, 
ਤੇਰਾ ਹੱਦ-ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ।

41310 962 pRBu Coif horu ij 
mMgxw sBu 
ibiKAw rs Cwru]

Prabh Shhodd Hor 

J Manganaa Sabh 

Bikhiaa Ras Shhaar 

||

To forsake God, and 

ask for something 

else, is all corruption 

and ashes.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਗਣੀਆਂ-ਇਹ ਸਭ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਸਕੇ ਹਨ ਤੇ 

ਸੁਆਹ-ਤੱੁਲ ਹਨ।

41311 962 sy suKIey scu swh 
sy ijn scw 
ibauhwru]

Sae Sukheeeae 

Sach Saah Sae Jin 

Sachaa Biouhaar ||

They alone find peace, 

and they are the true 

kings, whose dealings 

are true.

(ਅਸਲ ਜਵਚ) ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ ਸੁਖੀ 
ਹਨ, ਉਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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41312 962 ijnw lgI pRIiq 
pRB nwm shj 
suK swru]

Jinaa Lagee Preeth 

Prabh Naam Sehaj 

Sukh Saar ||

Those who are in love 

with God's Name, 

intuitively enjoy the 

essence of peace.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਸੁਖ ਨਸੀਬ ਹੈ।

41313 962 nwnk ieku 
AwrwDy sMqn 
ryxwru]1]

Naanak Eik 

Aaraadhhae 

Santhan Raenaar 

||1||

Nanak worships and 

adores the One Lord; 

he seeks the dust of 

the Saints. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਅਰਾਧਦੇ ਹਨ ॥੧॥

41314 962 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41315 962 And sUK ibsRwm 
inq hir kw 
kIrqnu gwie]

Anadh Sookh 

Bisraam Nith Har 

Kaa Keerathan 

Gaae ||

Singing the Kirtan of 

the Lord's Praises bliss 

peace and rest are 

obtained.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਜਤਆਂ ਸਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਸਦਾ 
ਸੁਖ ਤੇ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

41316 962 Avr isAwxp 
Cwif dyih nwnk  
auDris nwie]2]

dUijAW nMU AOguxW qoN (au-
Dris) auDwrIdw hY

Avar Siaanap 

Shhaadd Dhaehi 

Naanak 

Oudhharas Naae 

||2||

Forsake other clever 

tricks, O Nanak; only 

through the Name will 

you be saved. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੋਰ ਚਤੁਰਾਈਆਂ 

ਛੱਡ ਦੇਹ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਤਰ 

ਿਾਜਹਂਗਾ ॥੨॥

41317 962 pauVI] Pourree || Pauree:

41318 962 nw qU Awvih 
vis bhuqu 
iGxwvxy]

v`is Naa Thoo Aavehi 

Vas Bahuth 

Ghinaavanae ||

No one can bring You 

under control, by 

despising the world.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਬਹੁਤੇ ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ 

ਤਰਲੇ ਜਲਆਂ ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8401 Published: March 06/ 2014



41319 962 nw qU Awvih 
vis byd pVwvxy]

Naa Thoo Aavehi 

Vas Baedh 

Parraavanae ||

No one can bring You 

under control, by 

studying the Vedas.

ਵੇਦ ਪੜਹਨ ਪੜਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ,

41320 962 nw qU Awvih 
vis qIriQ 
nweIAY]

n@weIAY Naa Thoo Aavehi 

Vas Theerathh 

Naaeeai ||

No one can bring You 

under control, by 

bathing at the holy 

places.

ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,

41321 962 nw qU Awvih 
vis DrqI 
DweIAY]

Naa Thoo Aavehi 

Vas Dhharathee 

Dhhaaeeai ||

No one can bring You 

under control, by 

wandering all over the 

world.

(ਰਮਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਂਗ) ਸਾਰੀ 
ਧਰਤੀ ਗਾਹਣ ਨਾਲ, ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ,

41322 962 nw qU Awvih 
vis ikqY 
isAwxpY]

Naa Thoo Aavehi 

Vas Kithai 

Siaanapai ||

No one can bring You 

under control, by any 

clever tricks.

ਜਕਸੇ ਚਤੁਰਾਈ-ਜਸਆਣਪ ਨਾਲ 

ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,

41323 962 nw qU Awvih 
vis bhuqw dwnu 
dy]

Naa Thoo Aavehi 

Vas Bahuthaa 

Dhaan Dhae ||

No one can bring You 

under control, by 

giving huge donations 

to charities.

ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਤੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ (ਜਕਸੇ ਉਤੇ ਰੀਝਦਾ 
ਨਹੀਂ)।

41324 962 sBu ko qyrY vis  
Agm Agocrw]

Sabh Ko Thaerai 

Vas Agam 

Agocharaa ||

Everyone is under 

Your power, O 

inaccessible, 

unfathomable Lord.

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਪਿਭੂ! 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ 

(ਇਹਨਾਂ ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਿੀਵ ਤੇਰੀ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ 
ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ)।
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41325 962 qU Bgqw kY vis  
Bgqw qwxu 
qyrw]10]

Thoo Bhagathaa 

Kai Vas Bhagathaa 

Thaan Thaeraa 

||10||

You are under the 

control of Your 

devotees; You are the 

strength of Your 

devotees. ||10||

ਤੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਰੀਝਦਾ 
ਹੈਂ ਿ ੋਸਦਾ ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਤੇਰਾ 
ਭਿਨ-ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  (ਜਸਰਫ਼) ਤੇਰਾ 
ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

41326 962 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41327 962 Awpy vYdu Awip 
nwrwiexu]

Aapae Vaidh Aap 

Naaraaein ||

The Lord Himself is the 

true physician.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਆਤਮਾ 
ਦੇ ਰੋਗ ਹਟਾਣ ਵਾਲਾ) ਹਕੀਮ 

ਹੈ,

41328 962 eyih vYd jIA kw 
duKu lwiex]

Eaehi Vaidh Jeea 

Kaa Dhukh Laaein 

||

These physicians of 

the world only burden 

the soul with pain.

ਇਹ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ) ਹਕੀਮ 

(ਪਖੂੰਡੀ ਧਰਮ-ਆਗੂ) ਆਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਸਗੋਂ ਦੱੁਖ ਚੂੰ ਬੋੜਦੇ ਹਨ;

41329 962 gur kw sbdu  
AMimRq rsu 
Kwiex]

Gur Kaa Sabadh 

Anmrith Ras 

Khaaein ||

The Word of the 

Guru's Shabad is 

Ambrosial Nectar; it is 

so delicious to eat.

(ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟਣ ਲਈ) 

ਖਾਣ-ਿੋਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦਾ ਸੁਆਦ (ਆਉਂਦਾ ਹੈ)।

41330 962 nwnk ijsu min 
vsY iqs ky siB 
dUK imtwiex]1]

Naanak Jis Man 

Vasai This Kae 

Sabh Dhookh 

Mittaaein ||1||

O Nanak, one whose 

mind is filled with this 

Nectar - all his pains 

are dispelled. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ) ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

41331 962 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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41332 962 hukim auClY  
hukmy rhY]

mn smuMdR (au~ClY) 
auCwlw mwrdw hY

Hukam Oushhalai 

Hukamae Rehai ||

By the Hukam of 

Lord's Command they 

move about; by the 

Lord's Command they 

remain still.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

41333 962 hukmy duKu suKu 
sm kir shY]

Hukamae Dhukh 

Sukh Sam Kar 

Sehai ||

By His Hukam, they 

endure pain and 

pleasure alike.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਿੀਵ 

ਦੱੁਖ ਸੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਿਾਣ 

ਕੇ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ,

41334 962 hukmy nwmu jpY 
idnu rwiq]

Hukamae Naam 

Japai Dhin Raath ||

By His Hukam, they 

chant the Naam, the 

Name of the Lord, day 

and night.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ,

41335 962 nwnk ijs no hovY 
dwiq]

Naanak Jis No 

Hovai Dhaath ||

O Nanak, he alone 

does so, who is 

blessed.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਪਿਭੂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

41336 962 hukim mrY hukmy 
hI jIvY]

Hukam Marai 

Hukamae Hee 

Jeevai ||

By the Hukam of the 

Lord's Command, they 

die; by the Hukam of 

His Command, they 

live.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਿੀਵ 

ਮਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ,

41337 962 hukmy nwn@w vfw 
QIvY]

Hukamae 

Naanhaa Vaddaa 

Thheevai ||

By His Hukam, they 

become tiny, and huge.

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ (ਪਜਹਲਾਂ) 
ਜਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ (ਤੇ ਜਿਰ) ਵੱਡਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
41338 962 hukmy sog hrK 

AwnMd]

Hukamae Sog 

Harakh Aanandh 

||

By His Hukam, they 

receive pain, 

happiness and bliss.

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਨੂੰ ਦ 

ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ,
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41339 962 hukmy jpY inroDr 
gur mMq]

(inroDr) inrw auDwr 
krn vwlw vw mn nUM 
rokx vwlw

Hukamae Japai 

Nirodhhar 

Guramanth ||

By His Hukam, they 

chant the Guru's 

Mantra, which always 

works.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ (ਕੋਈ 

ਿੀਵ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਪਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ।

41340 962 hukmy Awvxu jwxu 
rhwey]

Hukamae Aavan 

Jaan Rehaaeae ||

By His Hukam, coming 

and going in 

reincarnation cease,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੂੰ ਮਣਾ ਮਰਨਾ 
ਭੀ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ,

41341 962 nwnk jw kau 
BgqI lwey]2]

Naanak Jaa Ko 

Bhagathee Laaeae 

||2||

O Nanak, when He 

links them to His 

devotional worship. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

41342 962 pauVI] Pourree || Pauree:

41343 962 hau iqsu FwFI 
kurbwxu ij qyrw 
syvdwru]

Ho This Dtaadtee 

Kurabaan J 

Thaeraa 

Saevadhaar ||

I am a sacrifice to that 

musician who is Your 

servant, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਉਸ ਢਾਢੀ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਿ ੋਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

41344 962 hau iqsu FwFI 
bilhwr ij gwvY 
gux Apwr]

Ho This Dtaadtee 

Balihaar J Gaavai 

Gun Apaar ||

I am a sacrifice to that 

musician who sings 

the Glorious Praises of 

the Infinite Lord.

ਮੈਂ ਉਸ ਢਾਢੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ਿ ੋਤੇਰੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ।

41345 962 so FwFI Dnu DMnu  
ijsu loVy 
inrMkwru]

So Dtaadtee 

Dhhan Dhhann Jis 

Lorrae Nirankaar 

||

Blessed, blessed is 

that musician, for 

whom the Formless 

Lord Himself longs.

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਢਾਢੀ, 
ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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41346 962 so FwFI BwgTu  
ijsu scw 
duAwrbwru]

(duAwr-bwru) inrgun 
srUp, swDsMgiq

So Dtaadtee 

Bhaagath Jis 

Sachaa Dhuaar 

Baar ||

Very fortunate is that 

musician who comes 

to the gate of the 

Court of the True Lord.

ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ ਉਹ ਢਾਢੀ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਰ ਪਿਾਪਤ 

ਹੈ।

41347 962 Ehu FwFI quDu 
iDAwie klwxy 
idnu rYxwr]

(klwxy) js Ouhu Dtaadtee 

Thudhh Dhhiaae 

Kalaanae Dhin 

Rainaar ||

That musician 

meditates on You, 

Lord, and praises You 

day and night.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਿੇਹਾ (ਸੁਭਾਗਾ) 
ਢਾਢੀ ਸਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਧਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

41348 962 mMgY AMimRq nwmu  
n AwvY kdy 
hwir]

Mangai Anmrith 

Naam N Aavai 

Kadhae Haar ||

He begs for the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord, and 

will never be defeated.

ਤੈਥੋਂ ਤੇਰਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਢਾਢੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ)।

41349 962 kpVu Bojnu scu  
rhdw ilvY Dwr]

Kaparr Bhojan 

Sach Rehadhaa 

Livai Dhhaar ||

His clothes and his 

food are true, and he 

enshrines love for the 

Lord within.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਹੀ (ਉਸ ਢਾਢੀ ਪਾਸ, ਪੜਦਾ 
ਕੱਿਣ ਲਈ) ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਤੇ 

(ਆਤਮਕ) ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਇਕ-ਰਸ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

41350 962 so FwFI guxvMqu  
ijs no pRB 
ipAwru]11]

So Dtaadtee 

Gunavanth Jis No 

Prabh Piaar ||11||

Praiseworthy is that 

musician who loves 

God. ||11||

(ਅਸਲ) ਗੁਣਵਾਨ ਉਹੀ ਢਾਢੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਹਾਸਲ ਹੈ ॥੧੧॥

41351 963 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:
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41352 963 AMimRq bwxI  
Aimau rsu  
AMimRqu hir kw 
nwau]

Anmrith Baanee 

Amio Ras Anmrith 

Har Kaa Naao ||

The Bani of the Guru's 

Word is Ambrosial 

Nectar; its taste is 

sweet. The Name of 

the Lord is Ambrosial 

Nectar.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਲ ਹੈ, ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

41353 963 min qin ihrdY 
ismir hir AwT 
phr gux gwau]

Man Than 

Hiradhai Simar Har 

Aath Pehar Gun 

Gaao ||

Meditate in 

remembrance on the 

Lord in your mind, 

body and heart; 

twenty-four hours a 

day, sing His Glorious 

Praises.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵਸਾਣ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ, ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਸਮਰੋ ਤੇ 

ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ।

41354 963 aupdysu suxhu qum 
gurisKhu scw 
iehY suAwau]

Oupadhaes 

Sunahu Thum 

Gurasikhahu 

Sachaa Eihai 

Suaao ||

Listen to these 

Teachings, O Sikhs of 

the Guru. This is the 

true purpose of life.

ਹੇ ਗੁਰ-ਜਸੱਖੋ! (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਾਲਾ ਇਹ) ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ, 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ 

ਇਹੀ ਹੈ।

41355 963 jnmu pdwrQu 
sPlu hoie mn 
mih lwiehu Bwau]

Janam 

Padhaarathh Safal 

Hoe Man Mehi 

Laaeihu Bhaao ||

This priceless human 

life will be made 

fruitful; embrace love 

for the Lord in your 

mind.

ਮਨ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਜਪਆਰ 

ਜਟਕਾਓ, ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ-

ਰੂਪ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਸਿਲ ਹੋ 

ਿਾਇਗੀ।
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41356 963 sUK shj Awndu 
Gxw pRB 
jpiqAw duKu 
jwie]

Sookh Sehaj 

Aanadh Ghanaa 

Prabh Japathiaa 

Dhukh Jaae ||

Celestial peace and 

absolute bliss come 

when one meditates 

on God - suffering is 

dispelled.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

41357 963 nwnk nwmu jpq 
suKu aUpjY drgh 
pweIAY Qwau]1]

Naanak Naam 

Japath Sukh 

Oopajai Dharageh 

Paaeeai Thhaao 

||1||

O Nanak, chanting the 

Naam, the Name of 

the Lord, peace wells 

up, and one obtains a 

place in the Court of 

the Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆਂ (ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੁਖ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

41358 963 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41359 963 nwnk nwmu 
iDAweIAY guru 
pUrw miq dyie]

Naanak Naam 

Dhhiaaeeai Gur 

Pooraa Math 

Dhaee ||

O Nanak, meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord; this is the 

Teaching imparted by 

the Perfect Guru.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ (ਤਾਂ 
ਇਹ) ਮੱਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;

41360 963 BwxY jp qp 
sMjmo BwxY hI 
kiF lyie]

Bhaanai Jap Thap 

Sanjamo Bhaanai 

Hee Kadt Laee ||

In the Lord's Will, they 

practice meditation, 

austerity and self-

discipline; in the Lord's 

Will, they are released.

(ਪਰ ਉਂਞ) ਿਪ ਤਪ ਸੂੰਿਮ 

(ਆਜਦਕ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਿਭੂ (ਇਸ 

ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਵਚੋਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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41361 963 BwxY join 
BvweIAY BwxY 
bKs kryie]

Bhaanai Jon 

Bhavaaeeai 

Bhaanai Bakhas 

Karaee ||

In the Lord's Will, they 

are made to wander in 

reincarnation; in the 

Lord's Will, they are 

forgiven.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਿੀਵ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, 

ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਪਿਭੂ (ਿੀਵ ਉਤੇ) 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

41362 963 BwxY duKu suKu 
BogIAY BwxY krm 
kryie]

Bhaanai Dhukh 

Sukh Bhogeeai 

Bhaanai Karam 

Karaee ||

In the Lord's Will, pain 

and pleasure are 

experienced; in the 

Lord's Will, actions are 

performed.

ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ (ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਦੱੁਖ ਸੁਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਿਭੂ 
(ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

41363 963 BwxY imtI swij 
kY BwxY joiq 
Dryie]

im`tI, Dry-ie Bhaanai Mittee 

Saaj Kai Bhaanai 

Joth Dhharaee ||

In the Lord's Will, clay 

is fashioned into form; 

in the Lord's Will, His 

Light is infused into it.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ (ਉਸ ਜਵਚ) 

ਜਿੂੰ ਦ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

41364 963 BwxY Bog 
Bogwiedw BwxY 
mnih kryie]

Bhaanai Bhog 

Bhogaaeidhaa 

Bhaanai Manehi 

Karaee ||

In the Lord's Will, 

enjoyments are 

enjoyed; in the Lord's 

Will, these enjoyments 

are denied.

ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੋਗਾਂ 
ਵਲ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਦਾ 
ਹੈ।

41365 963 BwxY nrik surig 
Aauqwry BwxY 
Drix pryie]

pry-ie Bhaanai Narak 

Surag Aouthaarae 

Bhaanai Dhharan 

Paraee ||

In the Lord's Will, they 

are incarnated in 

heaven and hell; in the 

Lord's Will, they fall to 

the ground.

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਿਭੂ 
(ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਨਰਕ ਜਵਚ ਤੇ (ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ ) ਸੁਰਗ ਜਵਚ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਿੀਵ ਦਾ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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41366 963 BwxY hI ijsu 
BgqI lwey nwnk  
ivrly hy]2]

Bhaanai Hee Jis 

Bhagathee Laaeae 

Naanak Viralae 

Hae ||2||

In the Lord's Will, they 

are committed to His 

devotional worship 

and Praise; O Nanak, 

how rare are these! 

||2||

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਬੂੰਦਗੀ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਬੂੰਦਗੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਬਹੁਤ ਜਵਰਲੇ ਜਵਰਲੇ ਹਨ ॥੨॥

41367 963 pauVI] Pourree || Pauree:

41368 963 vifAweI scy 
nwm kI hau 
jIvw suix suxy]

Vaddiaaee Sachae 

Naam Kee Ho 

Jeevaa Sun Sunae 

||

Hearing, hearing of 

the glorious greatness 

of the True Name, I 

live.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ 

ਜਸਫ਼ਤਾਂ (ਕਰ ਕੇ ਤੇ) ਸੁਣ ਸੁਣ 

ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਜਿੂੰ ਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

41369 963 psU pryq 
AigAwn auDwry 
iek Kxy]

Pasoo Paraeth 

Agiaan 

Oudhhaarae Eik 

Khanae ||

Even ignorant beasts 

and goblins can be 

saved, in an instant.

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਪਸ਼ੂ-ਸੁਭਾਵ, 

ਪਿੇਤ-ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਜਗਆਨ-ਹੀਣਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

41370 963 idnsu rYix qyrw 
nwau sdw sd 
jwpIAY]

Dhinas Rain 

Thaeraa Naao 

Sadhaa Sadh 

Jaapeeai ||

Day and night, chant 

the Name, forever and 

ever.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਹੀ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

41371 963 iqRsnw BuK 
ivkrwl nwie 
qyrY DRwpIAY]

Thrisanaa Bhukh 

Vikaraal Naae 

Thaerai 

Dhhraapeeai ||

The most horrible 

thirst and hunger is 

satisfied through Your 

Name, O Lord.

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਡਰਾਉਣੀ ਭੁੱ ਖ ਤਿੇਹ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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41372 963 rogu sogu duKu vM\Y  
ijsu nwau min 
vsY]

Rog Sog Dhukh 

Vannjai Jis Naao 

Man Vasai ||

Disease, sorrow and 

pain run away, when 

the Name dwells 

within the mind.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ (ਜਵਕਾਰ-) ਰੋਗ 

ਸਹਸਾ ਤੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

41373 963 iqsih prwpiq 
lwlu jo gur 
sbdI rsY]

Thisehi Paraapath 

Laal Jo Gur 

Sabadhee Rasai ||

He alone attains his 

Beloved, who loves 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ-ਹੀਰਾ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਰਚ-ਜਮਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

41374 963 KMf bRhmMf byAMq  
auDwrxhwirAw]

Khandd 

Brehamandd 

Baeanth 

Oudhhaaranehaari

aa ||

The worlds and solar 

systems are saved by 

the Infinite Lord.

ਹੇ ਖੂੰਡਾਂ ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!

41375 963 qyrI soBw quDu  
scy myry 
ipAwirAw]12]

Thaeree Sobhaa 

Thudhh Sachae 

Maerae Piaariaa 

||12||

Your glory is Yours 

alone, O my Beloved 

True Lord. ||12||

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਿਬਦੀ ਹੈ (ਆਪਣੀ ਵਜਡਆਈ 

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ) ॥੧੨॥

41376 963 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41377 963 imqRü ipAwrw 
nwnk jI mY Cif 
gvwieAw rMig 
ksuMBY BulI]

Mithra Piaaraa 

Naanak Jee Mai 

Shhadd Gavaaeiaa 

Rang Kasunbhai 

Bhulee ||

I abandoned and lost 

my Beloved Friend, O 

Nanak; I was fooled by 

the transitory color of 

the safflower, which 

fades away.

ਹੇ ਨਾਨਕ ਿੀ! ਮੈ ਕਸੁੂੰ ਭੇ 
(ਵਰਗੀ ਮਾਇਆ) ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਉਕਾਈ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਜਪਆਰਾ 
ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਗੂੰ ਵਾ 
ਬੈਠੀ।
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41378 963 qau sjx kI mY 
kIm n paudI  
hau quDu ibnu AFu  
n lhdI]1]

Tho Sajan Kee Mai 

Keem N Poudhee 

Ho Thudhh Bin 

Adt N Lehadhee 

||1||

I did not know Your 

value, O my Friend; 

without You, I am not 

worth even half a 

shell. ||1||

ਹੇ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ! (ਇਸ ਉਕਾਈ 

ਜਵਚ) ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਾਹ 

ਪੈ ਸਕੀ, ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਭੀ ਮੈਂ 
ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ ਦੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 
॥੧॥

41379 963 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41380 963 ssu ivrwieix  
nwnk jIau ssurw 
vwdI jyTo pau 
pau lUhY]

sMsy vwlI ibRqI rUp s`su, 
(ivrwieix) vYrx ho 
rhI hY[ mhW-pwp rUp 
(ssurw) sOhrw, (vwdI) 
JgVwlU Drmrwjw rUp 
(jyTo) jyT, nrk c pw 
pw ky (lUhY) swVdw hY[ 
s`su, s`surw

Sas Viraaein 

Naanak Jeeo 

Sasuraa Vaadhee 

Jaetho Po Po 

Loohai ||

My mother-in-law is 

my enemy, O Nanak; 

my father-in-law is 

argumentative and my 

brother-in-law burns 

me at every step.

ਹੇ ਨਾਨਕ ਿੀ! ਅਜਵੱਜਦਆ 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ) ਵੈਰਨ ਹੈ, 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ (ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜਨਿੱਤ) ਝਗੜਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਖਾਣ ਨੂੂੰ  
ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ), ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

41381 963 hBy Bsu puxydy 
vqnu jw mY sjxu 
qUhY]2]

(Bsu) suAwh[ (puxydy) 
Cwxdy[ (vqnu) iPrn[ 
(h`By) swry[ Bsu: polw 
bolo[ v`qnu

Habhae Bhas 

Punaedhae 

Vathan Jaa Mai 

Sajan Thoohai 

||2||

They can all just play 

in the dust, when You 

are my Friend, O Lord. 

||2||

ਪਰ, (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਜਮੱਤਿ ਬਣੇਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਬੇਸ਼ਕ ਖੇਹ ਛਾਣਦੇ ਜਿਰਨ 

(ਭਾਵ, ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ) ॥੨॥

41382 963 pauVI] Pourree || Pauree:
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41383 963 ijsu qU vuTw 
iciq iqsu drdu 
invwrxo]

Jis Thoo Vuthaa 

Chith This 

Dharadh 

Nivaarano ||

You relieve the pains 

of those, within whose 

consciousness You 

dwell, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਦਾ ਦੱੁਖ-ਦਰਦ ਤੂੂੰ  ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

41384 963 ijsu qU vuTw 
iciq iqsu kdy n 
hwrxo]

Jis Thoo Vuthaa 

Chith This Kadhae 

N Haarano ||

Those, within whose 

consciousness You 

dwell, never lose.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ 
ਨਹੀਂ।

41385 963 ijsu imilAw 
pUrw gurU su 
srpr qwrxo]

Jis Miliaa Pooraa 

Guroo S Sarapar 

Thaarano ||

One who meets the 

Perfect Guru will 

surely be saved.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪਏ, (ਗੁਰੂ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

41386 963 ijs no lwey sic  
iqsu scu sm@wlxo]

Jis No Laaeae Sach 

This Sach 

Samhaalano ||

One who is attached 

to Truth, 

contemplates Truth.

(ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

41387 963 ijsu AwieAw 
hiQ inDwnu su 
rihAw Bwlxo]

Jis Aaeiaa Hathh 

Nidhhaan S Rehiaa 

Bhaalano ||

One, into whose hands 

the treasure comes, 

stops searching.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਲੋਂ ਹਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

41388 963 ijs no ieko rMgu  
Bgqu so jwnxo]

Jis No Eiko Rang 

Bhagath So 

Jaanano ||

He alone is known as a 

devotee, who loves 

the One Lord.

ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਭਗਤ ਸਮਝੋ 
ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਥਾਂ) ਇਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਜਪਆਰ 

ਹੈ।
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41389 963 Ehu sBnw kI 
ryxu ibrhI 
cwrxo]

Ouhu Sabhanaa 

Kee Raen Birehee 

Chaarano ||

He is the dust under 

the feet of all; he is 

the lover of the Lord's 

feet.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿੇਮੀ 
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

(ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।

41390 963 siB qyry coj 
ivfwx sBu qyrw 
kwrxo]13]

Sabh Thaerae Choj 

Viddaan Sabh 

Thaeraa Kaarano 

||13||

Everything is Your 

wonderful play; the 

whole creation is 

Yours. ||13||

(ਪਰ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਅਚਰਿ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ ॥੧੩॥

41391 963 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41392 963 ausqiq inMdw 
nwnk jI mY hB 
v\weI CoiVAw  
hBu ikJu 
iqAwgI]

(v\weI)C`fI[ mYN[ h`Bu Ousathath 

Nindhaa Naanak 

Jee Mai Habh 

Vanjaaee 

Shhorriaa Habh 

Kijh Thiaagee ||

I have totally 

discarded praise and 

slander, O Nanak; I 

have forsaken and 

abandoned everything.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਤੇ 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਦਾ ਆਖਣਾ-ਇਹ ਮੈਂ 
ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

41393 963 hBy swk kUVwvy 
ifTy qau plY qYfY 
lwgI]1]

Habhae Saak 

Koorraavae 

Ddithae Tho Palai 

Thaiddai Laagee 

||1||

I have seen that all 

relationships are false, 

and so I have grasped 

hold of the hem of 

Your robe, Lord. ||1||

ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ (ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ) ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਝੂਠੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਕੋਈ ਤੋੜ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ), 
ਇਸ ਲਈ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਲੜ ਆ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ॥੧॥

41394 963 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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41395 963 iPrdI iPrdI 
nwnk jIau hau 
PwvI QIeI bhuqu 
idswvr pMDw]

(PwvI) kmlI[(QI-eI) 
hoeI, jUnW rUpI 
(idswvr) dsOrW dy 
bhuqu lMmy pMDwrwh c

Firadhee Firadhee 

Naanak Jeeo Ho 

Faavee Thheeee 

Bahuth Dhisaavar 

Pandhhaa ||

I wandered and 

wandered and went 

crazy, O Nanak, in 

countless foreign 

lands and pathways.

ਹੇ ਨਾਨਕ ਿੀ! ਮੈਂ ਭਟਕਦੀ 
ਭਟਕਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ 

ਪੈਂਡੇ ਝਾਗਦੀ ਝਾਗਦੀ ਪਾਗਲ 

ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ।

41396 963 qw hau suiK 
suKwlI suqI jw 
gur imil sjxu 
mY lDw]2]

Thaa Ho Sukh 

Sukhaalee Suthee 

Jaa Gur Mil Sajan 

Mai Ladhhaa ||2||

But then, I slept in 

peace and comfort, 

when I met the Guru, 

and found my Friend. 

||2||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਲੱਭ ਜਪਆ 

ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਈ 

(ਭਾਵ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪੂਰਨ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਜਗਆ) 

॥੨॥
41397 964 pauVI] Pourree || Pauree:

41398 964 sBy duK sMqwp jW 
quDhu BulIAY]

Sabhae Dhukh 

Santhaap Jaan 

Thudhhahu 

Bhuleeai ||

When I forget You, I 

endure all pains and 

afflictions.

ਿਦੋਂ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਈਏ ਤਾਂ (ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ (ਆ ਵਾਪਰਦੇ 

ਹਨ)।

41399 964 jy kIcin lK 
aupwv qW khI n 
GulIAY]

l`K G`ulIAY Jae Keechan Lakh 

Oupaav Thaan 

Kehee N Ghuleeai 

||

Making thousands of 

efforts, they are still 

not eliminated.

(ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਿੇ 
ਲੱਖਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਭੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ, 

ਜਕਸੇ ਭੀ ਉਪਾਵ ਨਾਲ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੱੁਖਾਂ-ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।

41400 964 ijs no ivsrY 
nwau su inrDnu 
kWFIAY]

Jis No Visarai Naao 

S Niradhhan 

Kaandteeai ||

One who forgets the 

Name, is known as a 

poor person.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰਨਾ) ਭੁੱ ਲ ਿਾਏ ਉਹ 

ਕੂੰਗਾਲ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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41401 964 ijs no ivsrY 
nwau so jonI 
hWFIAY]

Jis No Visarai Naao 

So Jonee 

Haandteeai ||

One who forgets the 

Name, wanders in 

reincarnation.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਜਸਮਰਨਾ) ਭੁੱ ਲ ਿਾਏ 

(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੂੰਗਾਲ ਮੂੰਗਤਾ 
ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) 
ਉਹ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

41402 964 ijsu Ksmu n 
AwvY iciq iqsu 
jmu fMfu dy]

Jis Khasam N Aavai 

Chith This Jam 

Ddandd Dhae ||

One who does not 

remember his Lord 

and Master, is 

punished by the 

Messenger of Death.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਿਮਰਾਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

41403 964 ijsu Ksmu n 
AwvI iciq rogI 
sy gxy]

Jis Khasam N 

Aavee Chith Rogee 

Sae Ganae ||

One who does not 

remember his Lord 

and Master, is judged 

to be a sick person.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਜਗਣੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

41404 964 ijsu Ksmu n 
AwvI iciq su 
Kro AhMkwrIAw]

Jis Khasam N 

Aavee Chith S 

Kharo 

Ahankaareeaa ||

One who does not 

remember his Lord 

and Master, is 

egotistical and proud.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
ਅਿੇਹਾ ਬੂੰਦਾ ਬੜਾ ਅਹੂੰਕਾਰੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਹਰ ਵੇਲੇ 'ਮੈਂ ਮੈਂ' ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ)।

41405 964 soeI duhylw jig  
ijin nwau 
ivswrIAw]14]

Soee Dhuhaelaa 

Jag Jin Naao 

Visaareeaa ||14||

One who forgets the 

Name is miserable in 

this world. ||14||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਦੁਖੀ ਹੈ ॥੧੪॥

41406 964 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8416 Published: March 06/ 2014



41407 964 qYfI bMdis mY 
koie n ifTw qU 
nwnk min Bwxw]

(bMdis) brwbr Thaiddee Bandhas 

Mai Koe N Ddithaa 

Thoo Naanak Man 

Bhaanaa ||

I have not seen any 

other like You. You 

alone are pleasing to 

Nanak's mind.

ਹੇ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਿੀ)! ਤੇਰੀ 
ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਬੂੰਨਹ ਣ ਨਹੀਂ 
ਿਾਪਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  (ਸਗੋਂ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 
ਵੇਜਖਆ ਹੈ।

41408 964 Goil GumweI iqsu 
imqR ivcoly jY 
imil kMqu 
pCwxw]1]

Ghol Ghumaaee 

This Mithr 

Vicholae Jai Mil 

Kanth Pashhaanaa 

||1||

I am a dedicated, 

devoted sacrifice to 

that friend, that 

mediator, who leads 

me to recognize my 

Husband Lord. ||1||

ਮੈਂ ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਜਵਚੋਲੇ (ਗੁਰੂ) 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ (ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ) ॥੧॥

41409 964 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41410 964 pwv suhwvy jW 
qau iDir juldy  
sIsu suhwvw 
crxI]

Paav Suhaavae 

Jaan Tho Dhhir 

Juladhae Sees 

Suhaavaa 

Charanee ||

Beautiful are those 

feet which walk 

towards You; beautiful 

is that head which falls 

at Your Feet.

ਉਹ ਪੈਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਜਸਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਉਤੇ ਜਡੱਗਦਾ ਹੈ;

41411 964 muKu suhwvw jW 
qau jsu gwvY  
jIau pieAw qau 
srxI]2]

Mukh Suhaavaa 

Jaan Tho Jas 

Gaavai Jeeo 

Paeiaa Tho 

Saranee ||2||

Beautiful is that 

mouth which sings 

Your Praises; beautiful 

is that soul which 

seeks Your Sanctuary. 

||2||

ਮੂੂੰ ਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਤੇਰਾ ਿਸ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੂੰ ਦ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਿਾਪਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

41412 964 pauVI] Pourree || Pauree:
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41413 964 imil nwrI 
sqsMig mMglu 
gwvIAw]

Mil Naaree 

Sathasang Mangal 

Gaaveeaa ||

Meeting the Lord's 

brides in the True 

Congregation I sing 

the songs of joy.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਸਤਸੂੰਗ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਜਵਆ,

41414 964 Gr kw hoAw 
bMDwnu bhuiV n 
DwvIAw]

Ghar Kaa Hoaa 

Bandhhaan Bahurr 

N Dhhaaveeaa ||

The home of my heart 

is now held steady, 

and I shall not go out 

wandering again.

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ-ਘਰ ਦਾ ਠੁਕ 

ਬਣ ਜਗਆ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਜਗਆਨ ਇੂੰਦਿੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਆ ਗਏ)। ਉਹ ਜਿਰ 

(ਮਾਇਆ ਜਪੱਛੇ) ਭਟਕਦੀ ਨਹੀਂ।

41415 964 ibnTI durmiq 
durqu soie 
kUVwvIAw]

Binathee 

Dhuramath 

Dhurath Soe 

Koorraaveeaa ||

Evil-mindedness has 

been dispelled, along 

with sin and my bad 

reputation.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭੈੜੀ ਮੱਤ 

ਪਾਪ ਤੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਝਾਕ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

41416 964 sIlvMiq prDwin  
irdY scwvIAw]

Seelavanth 

Paradhhaan Ridhai 

Sachaaveeaa ||

I am well-known as 

being calm and good-

natured; my heart is 

filled with Truth.

ਅਿੇਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਚੂੰ ਗੇ 

ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

(ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਵਚ) ਆਦਰ-ਮਾਣ 

ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਲਗਨ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

41417 964 AMqir bwhir 
ieku iek 
rIqwvIAw]

(rIqwvIAw) mRXwdw Anthar Baahar Eik 

Eik Reethaaveeaa 

||

Inwardly and 

outwardly, the One 

and only Lord is my 

way.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਇਕ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ! ਇਹੀ ਉਸ 

ਦੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਤੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।
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41418 964 min drsn kI 
ipAws crx 
dwswvIAw]

(dwswvIAw) dwsI 
sdwauNdI hW

Man Dharasan Kee 

Piaas Charan 

Dhaasaaveeaa ||

My mind is thirsty for 

the Blessed Vision of 

His Darshan. I am a 

slave at His feet.

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਹੀ ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

41419 964 soBw bxI sIgwru  
Ksim jW 
rwvIAw]

Sobhaa Banee 

Seegaar Khasam 

Jaan Raaveeaa ||

I am glorified and 

embellished, when my 

Lord and Master 

enjoys me.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਜਲਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਲਾਪ 

ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸੋਭਾ ਤੇ ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
41420 964 imlIAw Awie 

sMjoig jW iqsu 
BwvIAw ]15]

Mileeaa Aae 

Sanjog Jaan This 

Bhaaveeaa ||15||

I meet Him through 

my blessed destiny, 

when it is pleasing to 

His Will. ||15||

ਿਦੋਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਿੂੰ ਦ-

ਵਹੁਟੀ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂੰਿੋਗ-ਸੱਤਾ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧੫॥
41421 964 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41422 964 hiB gux qYfy 
nwnk jIau mYkU 
QIey mY inrgux 
qy ikAw hovY]

mY-kU Habh Gun 

Thaiddae Naanak 

Jeeo Mai Koo 

Thheeeae Mai 

Niragun Thae Kiaa 

Hovai ||

All virtues are Yours, 

Dear Lord; You bestow 

them upon us. I am 

unworthy - what can I 

achieve, O Nanak?

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਹਨ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲੇ ਹਨ, 

ਮੈਥੋਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।

41423 964 qau jyvfu dwqwru  
n koeI jwcku 
sdw jwcovY]1]

Tho Jaevadd 

Dhaathaar N Koee 

Jaachak Sadhaa 

Jaachovai ||1||

There is no other Giver 

as great as You. I am a 

beggar; I beg from You 

forever. ||1||

ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂੰਗਤੇ ਨੇ ਸਦਾ 
ਤੈਥੋਂ ਮੂੰਗਣਾ ਹੀ ਮੂੰਗਣਾ ਹੈ ॥੧॥
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41424 964 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41425 964 dyh iCjMdVI aUx 
mJUxw guir sjix 
jIau DrwieAw]

ivCoVy c dyh AOguxW 
krky, (iC-jMdVI) nws 
ho rhI sI, SuB-guxW 
v`loN irdw aUxKwlI, 
audws (mJUxw)murJw 
irhw sI[ s`jix

Dhaeh 

Shhijandharree 

Oon Majhoonaa 

Gur Sajan Jeeo 

Dhharaaeiaa ||

My body was wasting 

away, and I was 

depressed. The Guru, 

my Friend, has 

encouraged and 

consoled me.

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਢਜਹੂੰਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਸੀ, ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਖੋਹ ਪੈ ਰਹੀ 
ਸੀ ਤੇ ਜਚੂੰ ਤਾਤੁਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਸੀ; 
ਪਰ ਿਦੋਂ ਜਪਆਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਧਰਵਾਸ ਜਦੱਤਾ,

41426 964 hBy suK suhylVw 
suqw ijqw jgu 
sbwieAw]2]

ij~qw j`gu Habhae Sukh 

Suhaelarraa 

Suthaa Jithaa Jag 

Sabaaeiaa ||2||

I sleep in total peace 

and comfort; I have 

conquered the whole 

world. ||2||

ਤਾਂ (ਹੁਣ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ, ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ 

ਹਾਂ, (ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ) 
ਸਾਰਾ ਿਹਾਨ ਜਿੱਤ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੨॥
41427 964 pauVI] Pourree || Pauree:

41428 964 vfw qyrw drbwru  
scw quDu qKqu]

Vaddaa Thaeraa 

Dharabaar Sachaa 

Thudhh Thakhath 

||

The Darbaar of Your 

Court is glorious and 

great. Your holy 

throne is True.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਵੱਡਾ 
ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਖ਼ਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

41429 964 isir swhw 
pwiqswhu inhclu 
cauru Cqu]

Sir Saahaa 

Paathisaahu 

Nihachal Chour 

Shhath ||

You are the Emperor 

over the heads of 

kings. Your canopy 

and chauree (fly-

brush) are permanent 

and unchanging.

ਤੇਰਾ ਚਵਰ ਤੇ ਛਤਰ ਅਟੱਲ 

ਹੈ, ਤੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਸ਼ਾਹਾਂ 
ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8420 Published: March 06/ 2014



41430 964 jo BwvY pwrbRhm  
soeI scu inAwau]

Jo Bhaavai 

Paarabreham 

Soee Sach Niaao ||

That alone is true 

justice, which is 

pleasing to the Will of 

the Supreme Lord God.

ਉਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਟੱਲ ਹੈ ਿੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

41431 964 jy BwvY pwrbRhm  
inQwvy imlY Qwau]

Jae Bhaavai 

Paarabreham 

Nithhaavae Milai 

Thhaao ||

Even the homeless 

receive a home, when 

it is pleasing to the 

Will of the Supreme 

Lord God.

ਿ ੇਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 
ਜਨਆਸਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

41432 964 jo kIn@I krqwir  
sweI BlI gl]

sWeIN[g`l Jo Keenhee 

Karathaar Saaee 

Bhalee Gal ||

Whatever the Creator 

Lord does, is a good 

thing.

(ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਉਹੀ ਗੱਲ 

ਚੂੰਗੀ ਹੈ ਿੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਆਪ 

ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਕੀਤੀ ਹੈ।

41433 964 ijn@I pCwqw 
Ksmu sy drgwh 
ml]

m`l Jinhee 

Pashhaathaa 

Khasam Sae 

Dharagaah Mal ||

Those who recognize 

their Lord and Master, 

are seated in the 

Court of the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਖ਼ਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ 

ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਜਹਲਵਾਨ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।

41434 964 shI qyrw Purmwnu  
iknY n PyrIAY]

Sehee Thaeraa 

Furamaan Kinai N 

Faereeai ||

True is Your 

Command; no one can 

challenge it.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ (ਸਦਾ) 
ਠੀਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੇ 

(ਕਦੇ) ਉਹ ਮੋਜੜਆ ਨਹੀਂ।
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41435 964 kwrx krx 
krIm kudriq 
qyrIAY]16]

Kaaran Karan 

Kareem Kudharath 

Thaereeai ||16||

O Merciful Lord, Cause 

of causes, Your 

creative power is all-

powerful. ||16||

ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ! ਹੇ 

ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! (ਇਹ ਸਾਰੀ) ਤੇਰੀ ਹੀ 
(ਰਚੀ ਹੋਈ) ਕੁਦਰਜਤ ਹੈ ॥੧੬॥

41436 964 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41437 964 soie suxMdVI myrw 
qnu mnu maulw  
nwmu jpMdVI 
lwlI]

mau~lw ksky Soe Sunandharree 

Maeraa Than Man 

Moulaa Naam 

Japandharree 

Laalee ||

Hearing of You, my 

body and mind have 

blossomed forth; 

chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

I am flushed with life.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਆਂ ਸੁਣ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਹਜਰਆ ਹੋ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਲੀ 
ਚੜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

41438 964 pMiD julMdVI myrw 
AMdru TMFw gur 
drsnu dyiK 
inhwlI]1]

Pandhh 

Julandharree 

Maeraa Andhar 

Thandtaa Gur 

Dharasan Dhaekh 

Nihaalee ||1||

Walking on the Path, I 

have found cool 

tranquility deep 

within; gazing upon 

the Blessed Vision of 

the Guru's Darshan, I 

am enraptured. ||1||

ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਜਦਆਂ ਮੇਰਾ 
ਜਹਰਦਾ ਠਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

41439 964 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41440 964 hT mMJwhU mY 
mwxku lDw]

hT: polw bolo Hath Manjhaahoo 

Mai Maanak 

Ladhhaa ||

I have found the jewel 

within my heart.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ 

ਲਾਲ ਲੱਭਾ ਹੈ,
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41441 964 muil n iGDw mYkU  
siqguir idqw]

m`uil[ (iG`Dw) 
ilAw[(mY-kU) mYnMU[ 
id`qw

Mul N Ghidhhaa 

Mai Koo Sathigur 

Dhithaa ||

I was not charged for 

it; the True Guru gave 

it to me.

(ਪਰ ਮੈਂ ਜਕਸੇ) ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਜਲਆ, (ਇਹ ਲਾਲ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

41442 964 FUMF v\weI QIAw 
iQqw]

iQ`qw Dtoondt Vanjaaee 

Thheeaa Thhithaa 

||

My search has ended, 

and I have become 

stable.

(ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੇਰੀ 
ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਟਕ 

ਜਗਆ ਹਾਂ।

41443 964 jnmu pdwrQu  
nwnk ijqw]2]

ij`qw Janam 

Padhaarathh 

Naanak Jithaa 

||2||

O Nanak, I have 

conquered this 

priceless human life. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ-

ਰੂਪ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ (ਦਾ ਲਾਭ) 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥

41444 964 pauVI] Pourree || Pauree:

41445 964 ijs kY msqik  
krmu hoie so syvw 
lwgw]

Jis Kai Masathak 

Karam Hoe So 

Saevaa Laagaa ||

One who has such 

good karma inscribed 

upon his forehead, is 

committed to the 

Lord's service.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ (ਦਾ ਲੇਖ) ਹੋਵੇ 
ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

41446 964 ijsu gur imil 
kmlu pRgwisAw  
so An idnu 
jwgw]

Jis Gur Mil Kamal 

Pragaasiaa So 

Anadhin Jaagaa ||

One whose heart lotus 

blossoms forth upon 

meeting the Guru, 

remains awake and 

aware, night and day.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਕੂੰਵਲ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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41447 964 lgw rMgu 
crxwribMd sBu 
BRmu Bau Bwgw]

Lagaa Rang 

Charanaarabindh 

Sabh Bhram Bho 

Bhaagaa ||

All doubt and fear run 

away from one who is 

in love with the Lord's 

lotus feet.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ (ਦੇ ਮਨ) ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਭਉ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

41448 965 Awqmu ijqw 
gurmqI AwgMjq 
pwgw]

(Awqmu) mn[(Aw-
gMjq) k`tx qoN rihq 
rwm jI[ (pwgw) pw 
ley, rMgy gey[ 
ij`qw,p`wgw (dUjw pwT: 
AwgMj qpwgw)

Aatham Jithaa 

Guramathee 

Aaganjath Paagaa 

||

He conquers his soul, 

following the Guru's 

Teachings, and attains 

the Imperishable Lord.

ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

41449 965 ijsih 
iDAwieAw 
pwrbRhmu so kil 
mih qwgw]

qw`gw Jisehi Dhhiaaeiaa 

Paarabreham So 

Kal Mehi Thaagaa 

||

He alone keeps up in 

this Dark Age of Kali 

Yuga, who meditates 

on the Supreme Lord 

God.

ਜਿਸ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਟਾਕਰਾ 
ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

41450 965 swDUsMgiq 
inrmlw ATsiT 
mjnwgw]

m`jnwgw Saadhhoo Sangath 

Niramalaa 

Athasath 

Majanaagaa ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, he is 

immaculate, as if he 

has bathed at the sixty-

eight sacred shrines of 

pilgrimage.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਮਾਨੋ, ਉਸ ਨੇ ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ।
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41451 965 ijsu pRBu imilAw 
Awpxw so purKu 
sBwgw]

Jis Prabh Miliaa 

Aapanaa So 

Purakh Sabhaagaa 

||

He alone is a man of 

good fortune, who has 

met with God.

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ।

41452 965 nwnk iqsu 
bilhwrxY ijsu 
eyvf Bwgw]17]

Naanak This 

Balihaaranai Jis 

Eaevadd Bhaagaa 

||17||

Nanak is a sacrifice to 

such a one, whose 

destiny is so great! 

||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਸ 

ਉਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ 

ਹਨ ॥੧੭॥

41453 965 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41454 965 jW ipru AMdir  
qW Dn bwhir]

Jaan Pir Andhar 

Thaan Dhhan 

Baahar ||

When the Husband 

Lord is within the 

heart, then Maya, the 

bride, goes outside.

ਿਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਤੱਖ ਮੌਿੂਦ 

ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਮਾਇਕ 

ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
41455 965 jW ipru bwhir  

qW Dn mwhir]

Jaan Pir Baahar 

Thaan Dhhan 

Maahar ||

When one's Husband 

Lord is outside of 

oneself, then Maya, 

the bride, is supreme.

ਿਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਯਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਮਾਇਕ 

ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਖਜਚਤ ਹੋਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
41456 965 ibnu nwvY bhu Pyru 

iPrwhir]
(iPrwhir) iPrdw hY Bin Naavai Bahu 

Faer Firaahar ||

Without the Name, 

one wanders all 

around.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵ 

ਅਨੇਕਾਂ ਭਟਕਣਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ।
41457 965 siqguir sMig 

idKwieAw 
jwhir]

Sathigur Sang 

Dhikhaaeiaa 

Jaahar ||

The True Guru shows 

us that the Lord is 

with us.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਤੱਖ ਪਿਭੂ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ,
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41458 965 jn nwnk scy 
sic smwhir]1]

Jan Naanak 

Sachae Sach 

Samaahar ||1||

Servant Nanak merges 

in the Truest of the 

True. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

41459 965 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41460 965 Awhr siB krdw 
iPrY Awhru ieku 
n hoie]

Aahar Sabh 

Karadhaa Firai 

Aahar Eik N Hoe ||

Making all sorts of 

efforts, they wander 

around; but they do 

not make even one 

effort.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

41461 965 nwnk ijqu 
Awhir jgu auDrY  
ivrlw bUJY 
koie]2]

Naanak Jith Aahar 

Jag Oudhharai 

Viralaa Boojhai 

Koe ||2||

O Nanak, how rare are 

those who understand 

the effort which saves 

the world. ||2||

ਜਿਸ ਉੱਦਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਗਤ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਉੱਦਮ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੨॥

41462 965 pauVI] Pourree || Pauree:

41463 965 vfI hU vfw 
Apwru qyrw 
mrqbw]

mrq-bw Vaddee Hoo 

Vaddaa Apaar 

Thaeraa 

Marathabaa ||

The greatest of the 

great, infinite is Your 

dignity.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ ਵੱਡਾ 
ਰੁਤਬਾ ਹੈ,

41464 965 rMg prMg Anyk  
n jwpin@ 
krqbw]

krq-bw Rang Parang 

Anaek N Jaapanih 

Karathabaa ||

Your colors and hues 

are so numerous; no 

one can know Your 

actions.

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 

ਿ ੋਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।
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41465 965 jIAw AMdir jIau  
sBu ikCu jwxlw]

Jeeaa Andhar Jeeo 

Sabh Kishh 

Jaanalaa ||

You are the Soul 

within all souls; You 

alone know everything.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਿੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

41466 965 sBu ikCu qyrY 
vis qyrw Gru 
Blw]

Blw: polw bolo[v`is Sabh Kishh 

Thaerai Vas 

Thaeraa Ghar 

Bhalaa ||

Everything is under 

Your control; Your 

home is beautiful.

ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਟਕਾਣਾ, ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ।

41467 965 qyrY Gir AwnMdu  
vDweI quDu Gir]

Thaerai Ghar 

Aanandh 

Vadhhaaee 

Thudhh Ghar ||

Your home is filled 

with bliss, which 

resonates and 

resounds throughout 

Your home.

(ਇਤਨੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਤੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ,

41468 965 mwxu mhqw qyju  
Awpxw Awip 
jir]

m-h`qw Maan Mehathaa 

Thaej Aapanaa 

Aap Jar ||

Your honor, majesty 

and glory are Yours 

alone.

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ 

ਵਜਡਆਈ ਤੇ ਪਰਤਾਪ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਿਰਦਾ ਹੈਂ।

41469 965 srb klw BrpUru  
idsY jq kqw]

jq kqw: poly bolo Sarab Kalaa 

Bharapoor Dhisai 

Jath Kathaa ||

You are overflowing 

with all powers; 

wherever we look, 

there You are.

ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

41470 965 nwnk dwsin 
dwsu quDu AwgY 
ibnvqw]18]

ibn-vqw Naanak Dhaasan 

Dhaas Thudhh 

Aagai Binavathaa 

||18||

Nanak, the slave of 

Your slaves, prays to 

You alone. ||18||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ 
ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ (ਹੀ) ਅਰਦਾਸ-

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥

41471 965 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:
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41472 965 CqVy bwjwr  
sohin ivic 
vpwrIey] 

C`qVy[ K`ty Shhatharrae 

Baajaar Sohan 

Vich Vapaareeeae 

||

Your streets are 

covered with 

canopies; under them, 

the traders look 

beautiful.

(ਇਸ ਉਪਰ ਜਦੱਸਦੇ ਆਕਾਸ਼-

ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠ) ਛੱਤੇ ਹੋਏ (ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਿਗ-ਮੂੰਡਲ, ਮਾਨੋ) ਬਾਜ਼ਾਰ 

ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੀਵ-) 

ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

41473 965 vKru ihku Apwru  
nwnk Kty so 
DxI]1]

Vakhar Hik Apaar 

Naanak Khattae So 

Dhhanee ||1||

O Nanak, he alone is 

truly a banker, who 

buys the infinite 

commodity. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਿਗਤ-ਮੂੰਡੀ 
ਜਵਚ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਧਨਵਾਨ ਹੈ 

ਿ ੋਇਕ ਅਖੱੁਟ (ਹਜਰ-ਨਾਮ) 

ਸੌਦਾ ਹੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ॥੧॥

41474 965 mhlw 5] Mehalaa 5 || Fifth Mehl:

41475 965 kbIrw hmrw ko 
nhI hm iks hU 
ky nwih]

Kabeeraa 

Hamaraa Ko 

Nehee Ham Kis 

Hoo Kae Naahi ||

Kabeer, no one is 

mine, and I belong to 

no one.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਨਾਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ 
ਹੀ ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਕਸੇ ਦੇ ਸਦਾ 
ਲਈ ਸਾਥੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 
(ਸੂੰਸਾਰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਪੂਰ ਦਾ ਮੇਲਾ 
ਹੈ)।

41476 965 ijin iehu rcnu 
rcwieAw iqs hI 
mwih smwih]2]

Jin Eihu Rachan 

Rachaaeiaa This 

Hee Maahi 

Samaahi ||2||

I am absorbed in the 

One, who created this 

creation. ||2||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 

ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ 

ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ 
॥੨॥

41477 965 pauVI] Pourree || Pauree:
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41478 965 sPilau ibrKu 
suhwvVw hir 
sPl AMimRqw]

Safalio Birakh 

Suhaavarraa Har 

Safal Anmrithaa ||

The Lord is the most 

beautiful fruit tree, 

bearing fruits of 

Ambrosial Nectar.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਾਨੋ) ਇਕ 

ਸੋਹਣਾ ਿਲਦਾਰ ਰੱੁਖ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਿਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

41479 965 mnu locY aun@ 
imlx kau ikau 
vM\Y iGqw]

iG`qw Man Lochai Ounh 

Milan Ko Kio 

Vannjai Ghithaa ||

My mind longs to 

meet Him; how can I 

ever find Him?

ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਲਈ ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਕ) ਜਕਵੇਂ 
ਜਮਜਲਆ ਿਾਏ,

41480 965 vrnw ichnw 
bwhrw Ehu Agmu 
Aijqw]

Aij`qw Varanaa Chihanaa 

Baaharaa Ouhu 

Agam Ajithaa ||

He has no color or 

form; He is 

inaccessible and 

unconquerable.

ਜਕਉਂਜਕ ਨਾਹ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਰੂੰਗ ਹੈ ਨਾਹ ਜਨਸ਼ਾਨ, ਉਸ 

ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਜਤਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

41481 965 Ehu ipAwrw jIA 
kw jo Kol@Y iBqw]

iBqw:polw bolo [(iBqw) 
qwk, pVdw

Ouhu Piaaraa Jeea 

Kaa Jo Kholhai 

Bhithaa ||

I love Him with all my 

soul; He opens the 

door for me.

ਿੇਹੜਾ ਸੱਿਣ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਇਹ ਭੇਤ 

ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ-

ਿਾਨ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ।

41482 965 syvw krI 
quswVIAw mY 
dishu imqw]

im`qw Saevaa Karee 

Thusaarreeaa Mai 

Dhasihu Mithaa ||

I shall serve you 

forever, if you tell me 

of my Friend.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਹ ਭੇਤ) 

ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ।

41483 965 kurbwxI vM\w 
vwrxY bly bil 
ikqw]

ikqw: polw bolo Kurabaanee 

Vannjaa Vaaranai 

Balae Bal Kithaa ||

I am a sacrifice, a 

dedicated, devoted 

sacrifice to Him.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ 

ਵਾਰਨੇ ਿਾਵਾਂਗਾ।
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41484 965 dsin sMq 
ipAwirAw suxhu 
lwie icqw]

d`sin Dhasan Santh 

Piaariaa Sunahu 

Laae Chithaa ||

The Beloved Saints tell 

us, to listen with our 

consciousness.

ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਤ (ਗੁਰਮੁਜਖ ਉਹ 

ਭੇਤ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਜਕ) ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ!

41485 965 ijsu iliKAw  
nwnk dws iqsu 
nwau AMimRqu  
siqguir 
idqw]19]

Jis Likhiaa Naanak 

Dhaas This Naao 

Anmrith Sathigur 

Dhithaa ||19||

One who has such pre-

ordained destiny, O 

slave Nanak, is blessed 

with the Ambrosial 

Name by the True 

Guru. ||19||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ (ਉੱਘੜਦਾ) 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ ॥੧੯॥

41486 965 slok mhlw 5] Salok Mehalaa 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41487 965 kbIr DrqI swD 
kI qskr bYsih 
gwih]

Kabeer 

Dhharathee 

Saadhh Kee 

Thasakar Baisehi 

Gaahi ||

Kabeer, the earth 

belongs to the Holy, 

but the thieves have 

come and now sit 

among them.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੇ ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ) ਹੋਰ ਝਾਕ 

ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਆ ਬੈਠਣ, ਤਾਂ 
ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ 

ਸੂੰਗਤ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
41488 965 DrqI Bwir n 

ibAwpeI aun 
kau lwhU 
lwih]1]

Dhharathee Bhaar 

N Biaapee Oun Ko 

Laahoo Laahi ||1||

The earth does not 

feel their weight; even 

they profit. ||1||

ਹਾਂ, ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ 

ਲਾਭ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ 

ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

41489 965 mhlw 5] Mehalaa 5 || Fifth Mehl:
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41490 965 kbIr cwvl 
kwrxy quK kau 
muhlI lwie]

quK: polw bolo Kabeer Chaaval 

Kaaranae Thukh 

Ko Muhalee Laae 

||

Kabeer, for the sake of 

the rice, the husks are 

beaten and threshed.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਤੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਚੌਲ 

(ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

(ਛੜਨ ਵੇਲੇ) ਤੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਲੀ 
(ਦੀ ਸੱਟ) ਵੱਿਦੀ ਹੈ।

41491 965 sMig kusMgI bYsqy  
qb pUCy 
Drmrwie]2]

Sang Kusangee 

Baisathae Thab 

Pooshhae 

Dhharam Raae 

||2||

When one sits in the 

company of evil 

people, then he will be 

called to account by 

the Righteous Judge of 

Dharma. ||2||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਹਬਜਤ ਜਵਚ 

ਬੈਠਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਸੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਕਾਰ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਤੋਂ 
ਧਰਮਰਾਿ ਲੇਖਾ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
41492 965 pauVI] Pourree || Pauree:

41493 965 Awpy hI vf 
prvwru Awip 
iekwqIAw]

Aapae Hee Vadd 

Paravaar Aap 

Eikaatheeaa ||

He Himself has the 

greatest family; He 

Himself is all alone.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ-

ਰੂਪ) ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਤੇ (ਇਸ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ) ਇਕੱਲਾ 
ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈਂ।

41494 965 AwpxI kImiq 
Awip Awpy hI 
jwqIAw]

Aapanee Keemath 

Aap Aapae Hee 

Jaatheeaa ||

He alone knows His 

own worth.

ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਕਦਰ 

ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਹੈਂ, ਤੇ ਕਦਰ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਭੀ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ।

41495 965 sBu ikCu Awpy 
Awip Awip 
aupMinAw]

au-pMinAw Sabh Kishh Aapae 

Aap Aap 

Oupanniaa ||

He Himself, by 

Himself, created 

everything.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੇਰਾ 
ਆਪਣਾ ਹੀ (ਸਰਗੁਣ) ਰੂਪ ਹੈ, 

ਤੇ ਇਹ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਦੱਸਦੇ 

ਰੂਪ ਜਵਚ ਆਇਆ ਹੈ।
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41496 965 Awpxw kIqw 
Awip Awip 
vrMinAw]

v-rMinAw Aapanaa Keethaa 

Aap Aap 

Varanniaa ||

Only He Himself can 

describe His own 

creation.

ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਰੂਪ-ਰੂੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ।

41497 965 DMnu su qyrw Qwnu  
ijQY qU vuTw]

Dhhann S Thaeraa 

Thhaan Jithhai 

Thoo Vuthaa ||

Blessed is Your place, 

where You dwell, Lord.

ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਜਿਥੇ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ,

41498 966 DMnu su qyry Bgq  
ijn@I scu qUM 
ifTw]

Dhhann S Thaerae 

Bhagath Jinhee 

Sach Thoon 

Ddithaa ||

Blessed are Your 

devotees, who see 

You, O True Lord.

ਤੇਰੇ ਉਹ ਭਗਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।

41499 966 ijs no qyrI 
dieAw slwhy 
soie quDu]

d-ieAw Jis No Thaeree 

Dhaeiaa Salaahae 

Soe Thudhh ||

He alone praises You, 

who is blessed by Your 

Grace.

ਉਹੀ ਬੂੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

41500 966 ijsu gur Byty 
nwnk inrml 
soeI suDu]20]

Jis Gur Bhaettae 

Naanak Niramal 

Soee Sudhh ||20||

One who meets the 

Guru, O Nanak, is 

immaculate and 

sanctified. ||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਉਹ ਸੱੁਧ ਪਜਵਤਿ (ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨੦॥

41501 966 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:
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41502 966 PrIdw BUim 
rMgwvlI mMiJ 
ivsUlw bwgu]

bu`DI rUpI (Buim) DrqI[ 
(rMgwvlI) AnMd vwlI 
sI[ iviSAW dI 
(ivsUlw) ivhu vwlw bwZu

Fareedhaa Bhoom 

Rangaavalee 

Manjh Visoolaa 

Baag ||

Fareed, this world is 

beautiful, but there is 

a thorny garden within 

it.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਇਹ) ਧਰਤੀ (ਤਾਂ) 
ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ (ਪਰ ਮਨੱੁਖੀ ਮਨ 

ਦੇ ਟੋਏ ਜਟੱਜਬਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਇਸ) ਜਵਚ ਜਵਹੁਲਾ ਬਾਗ਼ 

(ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ) ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ)।

41503 966 jo nr pIir 
invwijAw iqn@w 
AMc n lwg]1]

Jo Nar Peer 

Nivaajiaa Thinhaa 

Anch N Laag ||1||

Those who are blessed 

by their spiritual 

teacher are not even 

scratched. ||1||

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਦੱੁਖ-ਅਗਨੀ ਦਾ) ਸੇਕ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ॥੧॥

41504 966 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41505 966 PrIdw aumr 
suhwvVI sMig 
suvMnVI dyh]

Fareedhaa Oumar 

Suhaavarree Sang 

Suvannarree 

Dhaeh ||

Fareed, blessed is the 

life, with such a 

beautiful body.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਦੀ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰ ਭੀ ਸੋਹਣੇ ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ 
(ਭਾਵ, ਰੋਗ-ਰਜਹਤ) ਹੈ,

41506 966 ivrly kyeI 
pweIAin@ ijn@w 
ipAwry nyh]2]

Viralae Kaeee 

Paaeeanih Jinhaa 

Piaarae Naeh 

||2||

How rare are those 

who are found to love 

their Beloved Lord. 

||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਜਪਆਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ('ਜਵਸੂਲਾ 
ਬਾਗ' ਤੇ 'ਦੁਖ-ਅਗਨੀ' ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਛੂੂੰ ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਿੇਹੇ 

ਬੂੰ ਦੇ) ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ ਹੀ ਜਮਲਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
41507 966 pauVI] Pourree || Pauree:
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41508 966 jpu qpu sMjmu 
dieAw Drmu  
ijsu dyih su pwey]

Jap Thap Sanjam 

Dhaeiaa Dhharam 

Jis Dhaehi S 

Paaeae ||

He alone obtains 

meditation, 

austerities, self-

discipline, compassion 

and Dharmic faith, 

whom the Lord so 

blesses.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹ 

(ਮਾਨੋ) ਿਪ ਤਪ ਸੂੰਿਮ 

ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

41509 966 ijsu buJwieih 
Agin Awip so 
nwmu iDAwey]

b`uJw-ieih Jis Bujhaaeihi 

Agan Aap So 

Naam Dhhiaaeae 

||

He alone meditates on 

the Naam, the Name 

of the Lord, whose fire 

the Lord puts out.

(ਪਰ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-
ਅੱਗ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਬੁਝਾਂਦਾ ਹੈਂ।

41510 966 AMqrjwmI Agm 
purKu iek idRsit 
idKwey]

Antharajaamee 

Agam Purakh Eik 

Dhrisatt 

Dhikhaaeae ||

The Inner-knower, the 

Searcher of hearts, the 

Inaccessible Primal 

Lord, inspires us to 

look upon all with an 

impartial eye.

ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਵਲ ਮੇਹਰ ਦੀ ਇਕ 

ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,

41511 966 swDsMgiq kY 
AwsrY pRB isau 
rMgu lwey]

Saadhhasangath 

Kai Aasarai Prabh 

Sio Rang Laaeae ||

With the support of 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

one falls in love with 

God.

ਉਹ ਸਤਸੂੰਗ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਜਹ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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41512 966 Aaugx kit muKu 
aujlw hir nwim 
qrwey]

Aougan Katt Mukh 

Oujalaa Har Naam 

Tharaaeae ||

One's faults are 

eradicated, and one's 

face becomes radiant 

and bright; through 

the Lord's Name, one 

crosses over.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਅਉਗਣ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

41513 966 jnm mrx Bau 
kitEnu iPir 
join n pwey]

Janam Maran Bho 

Kattioun Fir Jon N 

Paaeae ||

The fear of birth and 

death is removed, and 

he is not reincarnated 

again.

ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ।
41514 966 AMD kUp qy 

kwiFAnu lVu 
Awip PVwey]

Andhh Koop Thae 

Kaadtian Larr Aap 

Farraaeae ||

God lifts him up and 

pulls him out of the 

deep, dark pit, and 

attaches him to the 

hem of His robe.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ 
ਿੜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੇ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ 

ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ (ਬਾਹਰ) ਕੱਢ ਜਲਆ 

ਹੈ।
41515 966 nwnk bKis 

imlwieAnu rKy 
gil lwey]21]

Naanak Bakhas 

Milaaeian Rakhae 

Gal Laaeae ||21||

O Nanak, God forgives 

him, and holds him 

close in His embrace. 

||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਲ 

ਨਾਲ ਲਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੨੧॥

41516 966 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

41517 966 muhbiq ijsu 
Kudwie dI rqw 
rMig clUil]

mu-h`biq Muhabath Jis 

Khudhaae Dhee 

Rathaa Rang 

Chalool ||

One who loves God is 

imbued with the deep 

crimson color of His 

love.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਦਾ 
ਜਪਆਰ (ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ), 

ਤੇ ਉਹ (ਉਸ ਜਪਆਰ ਦੇ) ਗੂੜੇ 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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41518 966 nwnk ivrly 
pweIAih iqsu 
jn kIm n 
mUil]1]

(kIm) kImq[ (mUil) 
au~kw hI nhIN[pweI-
Aih

Naanak Viralae 

Paaeeahi This Jan 

Keem N Mool 

||1||

O Nanak, such a 

person is rarely found; 

the value of such a 

humble person can 

never be estimated. 

||1||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮੱੁਲ ਜਬਲਕੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਜਵਰਲੇ ਹੀ 
ਲੱਭਦੇ ਹਨ ॥੧॥

41519 966 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

41520 966 AMdru ivDw sic 
nwie bwhir BI 
scu ifToim]

Andhar Vidhhaa 

Sach Naae Baahar 

Bhee Sach 

Ddithom ||

The True Name has 

pierced the nucleus of 

my self deep within. 

Outside, I see the True 

Lord as well.

ਿਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੂੰਦਰਲਾ (ਭਾਵ, 

ਮਨ) ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਵੱਝ 

ਜਗਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੀ ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਜਲਆ।

41521 966 nwnk rivAw hB 
Qwie vix iqRix 
iqRBvix roim]2]

Naanak Raviaa 

Habh Thhaae Van 

Thrin Thribhavan 

Rom ||2||

O Nanak, He is 

pervading and 

permeating all places, 

the forests and the 

meadows, the three 

worlds, and every hair. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਵਣ ਜਵਚ, ਹਰੇਕ ਤੀਲੇ 

ਜਵਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਤਿਭਵਣੀ 
ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਵਚ 

॥੨॥
41522 966 pauVI] Pourree || Pauree:

41523 966 Awpy kIqo rcnu  
Awpy hI riqAw]

Aapae Keetho 

Rachan Aapae Hee 

Rathiaa ||

He Himself created the 

Universe; He Himself 

imbues it.

ਇਹ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਜਵਚ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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41524 966 Awpy hoieE ieku  
Awpy bhu BiqAw]

Aapae Hoeiou Eik 

Aapae Bahu 

Bhathiaa ||

He Himself is One, and 

He Himself has 

numerous forms.

(ਕਦੇ ਰਚਨਾ ਨੂੂੰ  ਸਮੇਟ ਕੇ) 

ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗਾਂ ਰੂਪਾਂ 
ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

41525 966 Awpy sBnw mMiJ  
Awpy bwhrw]

Aapae Sabhanaa 

Manjh Aapae 

Baaharaa ||

He Himself is within 

all, and He Himself is 

beyond them.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਰਲੇਪ ਭੀ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

41526 966 Awpy jwxih dUir  
Awpy hI jwhrw]

Aapae Jaanehi 

Dhoor Aapae Hee 

Jaaharaa ||

He Himself is known to 

be far away, and He 

Himself is right here.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰ 

ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੈਂ।

41527 966 Awpy hovih gupqu  
Awpy prgtIAY]

Aapae Hovehi 

Gupath Aapae 

Paragatteeai ||

He Himself is hidden, 

and He Himself is 

revealed.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਲੁਜਕਆ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਪਰਗਟ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ।

41528 966 kImiq iksY n 
pwie qyrI QtIAY]

Keemath Kisai N 

Paae Thaeree 

Thhatteeai ||

No one can estimate 

the value of Your 

Creation, Lord.

ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਜਕਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

41529 966 gihr gMBIru 
AQwhu Apwru 
Agxqu qUM]

Gehir Ganbheer 

Athhaahu Apaar 

Aganath Thoon ||

You are deep and 

profound, 

unfathomable, infinite 

and invaluable.

ਤੂੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਹਾਥ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦੀ, ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਜਗਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8437 Published: March 06/ 2014



41530 966 nwnk vrqY ieku  
ieko ieku 
qUM]22]1]2]suDu
]

Naanak Varathai 

Eik Eiko Eik Thoon 

||22||1||2|| 

Sudhh ||

O Nanak, the One Lord 

is all-pervading. You 

are the One and only. 

||22||1||2|| Sudh||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਕ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਤੂੂੰ  ਹੈਂ ॥੨੨॥੧॥੨॥ ਸੁਧੁ ॥

41531 966 rwmklI kI vwr  
rwie blvMif 
qQw sqY fUim 
AwKI

s`qY Raamakalee Kee 

Vaar Raae 

Balavandd 

Thathhaa Sathai 

Ddoom Aakhee

Vaar Of Raamkalee, 

Uttered By Satta And 

Balwand The 

Drummer:

ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗਣੀ ਦੀ ਇਹ 

ਉਹ 'ਵਾਰ' ਹੈ ਿੋ ਰਾਇ 

ਬਲਵੂੰ ਡ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਤੇ ਡੂਮ ਨੇ 

ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

41532 966 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

41533 966 nwau krqw kwdru 
kry ikau bolu hovY  
joKIvdY]

(joKIvdY) pUrw qoilAw 
jw irhw hY Bwv pUrn 
(joKIvdY) iensw& ho 
irhw hY[ (dUjw pwT: jo 
KIvdY)

Naao Karathaa 

Kaadhar Karae Kio 

Bol Hovai 

Jokheevadhai ||

One who chants the 

Name of the Almighty 

Creator - how can his 

words be judged?

(ਜਕਸੇ ਪੁਰਖ ਦਾ) ਿ ੋਨਾਮਣਾ 
ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਆਜਪ (ਉੱਚਾ) 
ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੋਲਣ ਲਈ 

(ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ) ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ (ਭਾਵ, ਮੈਂ ਬਲਵੂੰ ਡ 

ਜਵਚਾਰਾ ਕੌਣ ਹਾਂ ਿੋ ਗੁਰੂ ਿੀ ਦੇ 

ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਨੂੂੰ  ਜਬਆਨ ਕਰ 

ਸਕਾਂ?)
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41534 966 dy gunw siq BYx 
Brwv hY pwrMgiq 
dwnu pVIvdY]

(dy) SuB gux[ (siq) 
sq sMqoK Awid 
(BweI)[iKmw SWqI 
inmRqw gRIbI Awid 
(BYx) BYxW[(pw-rMgiq) 
prm kilAwx dw dwn 
(pVIvdY) pRwpq huMdw 
hY[ s`iq

Dhae Gunaa Sath 

Bhain Bharaav Hai 

Paarangath Dhaan 

Parreevadhai ||

His divine virtues are 

the true sisters and 

brothers; through 

them, the gift of 

supreme status is 

obtained.

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ 
ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿ ੋਸਜਤ ਆਜਦਕ ਰੱਬੀ 
ਗੁਣ (ਲੋਕ ਬੜੇ ਿਤਨਾਂ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਦੇ 

ਤਾਂ) ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹਨ (ਭਾਵ) 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤਾਂ ਸੁਭਾਜਵਕ 

ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹਨ।

41535 966 nwnik rwju 
clwieAw scu 
kotu sqwxI nIv 
dY]

guirAweI g`dI dw 
(rwju)[ s`cu dy (kotu) 
ikly[ pRymw-BgqI rUpI 
(sqwxI) bl vwlI, nIv 
nINh (dY) r`KI

Naanak Raaj 

Chalaaeiaa Sach 

Kott Sathaanee 

Neev Dhai ||

Nanak established the 

kingdom; He built the 

true fortress on the 

strongest foundations.

(ਇਸ ਉੱਚੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ) 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਸੱਚ-ਰੂਪ 

ਜਕਲਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ 

ਰੱਖ ਕੇ (ਧਰਮ ਦਾ) ਰਾਿ 

ਚਲਾਇਆ ਹੈ।

41536 966 lhxy DirEnu 
Cqu isir kir 
isPqI AMimRqu 
pIvdY]

C`qu Lehanae 

Dhharioun Shhath 

Sir Kar Sifathee 

Anmrith 

Peevadhai ||

He installed the royal 

canopy over Lehna's 

head; chanting the 

Lord's Praises, He 

drank in the Ambrosial 

Nectar.

(ਬਾਬਾ) ਲਜਹਣਾ ਿੀ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ, ਿੋ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ (ਗੁਜਰਆਈ 

ਦਾ) ਛਤਰ ਧਜਰਆ।
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41537 966 miq gur Awqm 
dyv dI KVig 
joir prwkuie 
jIA dY]

(dyv) prmpUjnIk[ 
(gur) pRkwS srUp[ 
(Awqm) bRhm[ (Kvig) 
Akwl[ gur mh`ly 1 jI 
ny, gurmiq dI miq 
is`iKAw, prwkuie 
pRwkrm au~dm[ (joir) 
bl vwly[ (Awqm) sRI 
Akwl swihb, mh`ly 
dUjy jI dy jIA irdy c 
(dY) idqy hn. sdw leI[

Math Gur Aatham 

Dhaev Dhee 

Kharrag Jor 

Paraakue Jeea 

Dhai ||

The Guru implanted 

the almighty sword of 

the Teachings to 

illuminate his soul.

ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ (ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੋਈ) ਮੱਤ-ਰੂਪ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, 

ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਲ ਨਾਲ 

(ਅੂੰਦਰੋਂ ਪਜਹਲਾ ਿੀਵਨ ਕੱਢ 

ਕੇ) ਆਤਮਕ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ,

41538 966 guir cyly rhrwis 
kIeI nwnik 
slwmiq QIvdY]

kI-eI Gur Chaelae 

Reharaas Keeee 

Naanak Salaamath 

Thheevadhai ||

The Guru bowed down 

to His disciple, while 

Nanak was still alive.

(ਹੁਣ) ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਵਚ 

ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਜਸੱਖ (ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ 
ਿੀ) ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਜਕਆ,

41539 966 sih itkw idqosu  
jIvdY]1]

it`kw Sehi Ttikaa 

Dhithos Jeevadhai 

||1||

The King, while still 

alive, applied the 

ceremonial mark to his 

forehead. ||1||

ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ ਜਿਊਂਜਦਆਂ 

ਹੀ (ਗੁਜਰਆਈ ਦਾ) ਜਤਲਕ 

(ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ ਿੀ ਨੂੂੰ ) ਦੇ ਜਦੱਤਾ 
॥੧॥
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41540 966 lhxy dI 
PyrweIAY nwnkw  
dohI KtIAY]

K`tIAY Lehanae Dhee 

Faeraaeeai 

Naanakaa Dhohee 

Khatteeai ||

Nanak proclaimed 

Lehna's succession - 

he earned it.

(ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ 

ਗੁਜਰਆਈ ਦਾ ਜਤਲਕ ਬਾਬਾ 
ਲਹਣਾ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਦੇ ਜਦੱਤਾ, ਤਾਂ) 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਜਹਬ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਦੀ ਧੁੂੰ ਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ 
ਿੀ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਦੀ ਧੁੂੰ ਮ ਪੈ 

ਗਈ;

41541 966 joiq Ehw jugiq 
swie sih 
kwieAw Pyir 
pltIAY]

kWieAW[ p-l`tIAY Joth Ouhaa Jugath 

Saae Sehi Kaaeiaa 

Faer Palatteeai ||

They shared the One 

Light and the same 

way; the King just 

changed His body.

ਜਕਉਂਜਕ, (ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ ਿੀ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਉਹੀ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਸਾਜਹਬ ਵਾਲੀ) ਿੋਜਤ ਸੀ, 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਢੂੰਗ ਭੀ ਉਹੀ (ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਸਾਜਹਬ ਵਾਲਾ) ਸੀ, 
ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ) ਨੇ 

(ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਹੀ) ਮੁੜ 

ਵਟਾਇਆ ਸੀ।
41542 966 JulY su Cqu 

inrMjnI mil 
qKqu bYTw gur 
htIAY]

J`ulY[ C`qu[ m`il[ h`tIAY Jhulai S Shhath 

Niranjanee Mal 

Thakhath Baithaa 

Gur Hatteeai ||

The immaculate 

canopy waves over 

Him, and He sits on 

the throne in the 

Guru's shop.

(ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ) 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਰੱਬੀ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਜਰਹਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਦੀ 
ਹੱਟੀ ਜਵਚ (ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ) 
(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਪਾਸੋਂ 
'ਨਾਮ' ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਵੂੰ ਡਣ 

ਲਈ) ਗੱਦੀ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
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41543 966 krih ij gur 
PurmwieAw isl 
jogu AlUxI 
ctIAY]

c`tIAY Karehi J Gur 

Furamaaeiaa Sil 

Jog Aloonee 

Chatteeai ||

He does as the Guru 

commands; He tasted 

the tasteless stone of 

Yoga.

(ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ ਿੀ) ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਸਾਜਹਬ ਦੇ ਿੁਰਮਾਏ 

ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ-

ਇਹ 'ਹੁਕਮ ਪਾਲਣ'-ਰੂਪ ਿੋਗ 

ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਲੂਣੀ ਜਸਲ 

ਚੱਟਣ (ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਕਰੜੀ 
ਕਾਰ) ਹੈ।

41544 967 lMgru clY gur 
sbid hir qoit  
n AwvI KtIAY]

c`lY[ K`tIAY Langar Chalai Gur 

Sabadh Har Thott 

N Aavee Khatteeai 

||

The Langar - the 

Kitchen of the Guru's 

Shabad has been 

opened, and its 

supplies never run 

short.

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟੀ ਜਵਚ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਨਾਮ 

ਦਾ) ਲੂੰ ਗਰ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਪਰ 

ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ ਿੀ ਦੀ) ਨਾਮ-

ਕਮਾਈ ਜਵਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ।

41545 967 Krcy idiq KsMm 
dI Awp KhdI  
KYir dbtIAY]

Awp (KhdI) 
KWdy[(Kyir) KrYq[[ 
(d-b`tIAY) dyNdy hn[ 
id`iq

Kharachae Dhith 

Khasanm Dhee 

Aap Khehadhee 

Khair Dhabatteeai 

||

Whatever His Master 

gave, He spent; He 

distributed it all to be 

eaten.

(ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ ਿੀ) ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਨਾਮ- 

ਦਾਤ ਵੂੰ ਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ (ਭੀ) 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ) ਦਬਾ-ਦਬ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ।
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41546 967 hovY isPiq KsMm 
dI nUru Arshu 
kurshu JtIAY]

rwgI s`qw qy blvMf jI 
&urmwauNdy hn:sRI 
siqgurU swihb jI dy 
cyhry sRIr (kurshu) 
q^q audwLy[ (Arshu) 
AkwS c [ (nUru) pRkwS 
hI pRkwS[ (JtIAY) 
Jrdw vrsdw hY[ 

Hovai Sifath 

Khasanm Dhee 

Noor Arasahu 

Kurasahu 

Jhatteeai ||

The Praises of the 

Master were sung, and 

the Divine Light 

descended from the 

heavens to the earth.

(ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਸਾਜਹਬ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ) ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ (ਉਸ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਨੂਰ ਝੜ ਜਰਹਾ ਹੈ।

41547 967 quDu ifTy scy 
pwiqswh mlu 
jnm jnm dI 
ktIAY]

mlu: polw bolo[ k`tIAY Thudhh Ddithae 

Sachae Paathisaah 

Mal Janam Janam 

Dhee Katteeai ||

Gazing upon You, O 

True King, the filth of 

countless past lives is 

washed away.

ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ 

ਿੀ)! ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਜਤਆਂ 

ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਦੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।

41548 967 scu ij guir 
PurmwieAw ikau 
eydU bolhu htIAY]

htIAY: polw bolo Sach J Gur 

Furamaaeiaa Kio 

Eaedhoo Bolahu 

Hatteeai ||

The Guru gave the 

True Command; why 

should we hesitate to 

proclaim this?

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਸਾਜਹਬ ਿੀ!) 
ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ ਸਾਜਹਬ) ਨੇ ਿੋ ਭੀ 
ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਸੱਚ 

(ਕਰਕੇ ਮੂੰ ਜਨਆ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ) 

ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ;

41549 967 puqRI kaulu n 
pwilE kir 
pIrhu kMn@ 
murtIAY]

p`uqRIN[kMn@: hlMq 
lwau[mu-r`tIAY

Puthree Koul N 

Paaliou Kar 

Peerahu Kannh 

Muratteeai ||

His sons did not obey 

His Word; they turned 

their backs on Him as 

Guru.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਦੇ) ਪੁਤਿਾਂ ਨੇ 

ਬਚਨ ਨ ਮੂੰ ਜਨਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਵਲ ਜਪੱਠ ਦੇ ਕੇ ਹੀ (ਹੁਕਮ) 

ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ।
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41550 967 idil KotY AwkI 
iPrin@ bMin@ Bwru  
aucwiein@ CtIAY]

AOguxW pwpW rUpI Bwru 
bMin@ ky, (C`tIAY) C`t 
(aucwiein@) cu`kdy hn

Dhil Khottai Aakee 

Firanih Bannih 

Bhaar 

Ouchaaeinih 

Shhatteeai ||

These evil-hearted 

ones became 

rebellious; they carry 

loads of sin on their 

backs.

ਿ ੋਲੋਕ ਖੋਟਾ ਜਦਲ ਹੋਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ) ਆਕੀ ਹੋਏ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਦੀ) ਛੱਟ 

ਦਾ ਭਾਰ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਚੱੁਕੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ।
41551 967 ijin AwKI soeI 

kry ijin kIqI  
iqnY QtIAY]

Q`tIAY Jin Aakhee Soee 

Karae Jin Keethee 

Thinai Thhatteeai 

||

Whatever the Guru 

said, Lehna did, and so 

he was installed on 

the throne.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ 

ਰਜ਼ਾ-ਮੂੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਿੁਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਇਹ (ਹੁਕਮ-ਖੇਡ) ਰਚੀ, ਉਸ 

ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ ਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਣ ਦੇ) ਸਮਰੱਥ 

ਬਣਾਇਆ।
41552 967 kauxu hwry ikin 

auvtIAY]2]
hwrn qoN ault 
(auvtIAY) ij`qygw[ au-
v`tIAY

Koun Haarae Kin 

Ouvatteeai ||2||

Who has lost, and who 

has won? ||2||

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ ਹੈ? 

ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਸਰੇ, 

ਇਸ ਹੁਕਮ-ਖੇਡ ਜਵਚ) ਨ ਕੋਈ 

ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨ ਕੋਈ 

ਜਿੱਤਣ-ਿੋਗਾ ਹੈ ॥੨॥
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41553 967 ijin kIqI so 
mMnxw koswlu 
ijvwhy swlI]

(koswlu) AwigAw ault. 
spu`qR[ (ijvwhy) ijhVy[ 
(s`wlI) AnuswrI guru 
AMgd dyv swihb jI[ 
(dUjw pwT: ko swlu)

Jin Keethee So 

Mannanaa Ko Saal 

Jivaahae Saalee ||

He who did the work, 

is accepted as Guru; so 

which is better - the 

thistle or the rice?

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ) ਨੇ 

(ਜਨਮਿਤਾ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਣ ਦੀ 
ਘਾਲ-ਕਮਾਈ) ਕੀਤੀ, ਉਹ 

ਮੂੰਨਣ-ਿੋਗ ਹੋ ਜਗਆ। (ਦੋਹਾਂ 
ਜਵਚੋਂ) ਕੌਣ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ? ਜਿਵਾਂਹ 

ਜਕ ਮੁੂੰ ਿੀ? (ਮੁੂੰ ਿੀ ਹੀ ਚੂੰਗੀ ਹੈ, 

ਿ ੋਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਿੋ ਨੀਵਾਂ ਰਜਹ ਕੇ ਹੁਕਮ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਰ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।

41554 967 Drmrwie hY 
dyvqw lY glw 
kry dlwlI]

g`lW Dhharam Raae Hai 

Dhaevathaa Lai 

Galaa Karae 

Dhalaalee ||

The Righteous Judge 

of Dharma considered 

the arguments and 

made the decision.

ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਸਾਜਹਬ ਧਰਮ ਦਾ 
ਰਾਿਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ 
ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਿੀਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਸੁਣ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿੋੜਨ ਦਾ 
ਜਵਚੋਲਾ-ਪਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

41555 967 siqguru AwKY  
scw kry sw bwq 
hovY drhwlI]

(dr-h`wlI) CyqI Sathigur Aakhai 

Sachaa Karae Saa 

Baath Hovai 

Dharehaalee ||

Whatever the True 

Guru says, the True 

Lord does; it comes to 

pass instantaneously.

(ਹੁਣ) ਸਜਤਗੁਰੂ (ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ) 

ਿ ੋਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਗੱਲ ਤੁਰਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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41556 967 gur AMgd dI 
dohI iPrI scu 
krqY bMiD 
bhwlI]

Gur Angadh Dhee 

Dhohee Firee Sach 

Karathai Bandhh 

Behaalee ||

Guru Angad was 

proclaimed, and the 

True Creator 

confirmed it.

ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ (ਿੀ) 
ਵਜਡਆਈ ਦੀ ਧੁੂੰ ਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, 

ਸੱਚੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਕਰ ਕੇ 

ਕਾਇਮ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

41557 967 nwnku kwieAw 
pltu kir mil 
qKqu bYTw sY 
fwlI]

SuB guxW rUp sYNkVy 
(fwlI) fwlIAW[ m`il

Naanak Kaaeiaa 

Palatt Kar Mal 

Thakhath Baithaa 

Sai Ddaalee ||

Nanak merely changed 

his body; He still sits 

on the throne, with 

hundreds of branches 

reaching out.

ਸੈਂਕੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਸਰੀਰ ਵਟਾ ਕੇ (ਭਾਵ, 

ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 

ਜਵਚ) ਗੱਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ 

ਿੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਸਾਜਹਬ ਵਾਲੀ ਹੀ ਿੋਜਤ ਹੈ, 

ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਪਲਜਟਆ ਹੈ)।

41558 967 dru syvy aumiq 
KVI msklY hoie 
jMgwlI]

(aumiq) is`KI[ gursyvw 
krn rUp (msklY) 
mWjxw iskl krnw[ 
(jMgwlI) pwpW dy jMgwl 
vwlI bu`DI, au~miq[ 
KV@I[ msklY

Dhar Saevae 

Oumath Kharree 

Masakalai Hoe 

Jangaalee ||

Standing at His door, 

His followers serve 

Him; by this service, 

their rust is scraped 

off.

ਸੂੰਗਤ (ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ 
ਦਾ) ਦਰ (ਮੱਲ ਕੇ) ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਅਤੇ 

ਆਪਣ ੇਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) ਿੂੰਗਾਲੀ ਹੋਈ 

ਧਾਤ ਮਸਕਲੇ ਨਾਲ (ਸਾਫ਼) ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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41559 967 dir drvysu KsMm 
dY nwie scY bwxI 
lwlI]

l`wlI Dhar Dharavaes 

Khasanm Dhai 

Naae Sachai 

Baanee Laalee ||

He is the Dervish - the 

Saint, at the door of 

His Lord and Master; 

He loves the True 

Name, and the Bani of 

the Guru's Word.

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ) ਦਰ ਤੇ (ਗੁਰੂ 

ਅੂੰਗਦ) ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ 
ਸੁਆਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ 

ਸਾਜਹਬ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ) ਲਾਲੀ 
ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

41560 967 blvMf KIvI nyk 
jn ijsu bhuqI 
Cwau pqRwlI]

s`iq, sMqoK, iKmw, 
inmRqw, Dirj, pqIbRqw 
Awid SuB guxW rUpI 
(pqRwlI) p`iqAW vwlI[ 
p`qRwlI

Balavandd 

Kheevee Naek Jan 

Jis Bahuthee 

Shhaao Pathraalee 

||

Balwand says that 

Khivi, the Guru's wife, 

is a noble woman, 

who gives soothing, 

leafy shade to all.

ਹੇ ਬਲਵੂੰ ਡ! (ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ 

ਿੀ ਦੀ ਪਤਨੀ) (ਮਾਤਾ) ਖੀਵੀ 
ਿੀ (ਭੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਂਗ) 

ਬੜੇ ਭਲੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਿੀ 
ਦੀ ਛਾਂ ਬਹੁਤ ਪੱਤਿਾਂ ਵਾਲੀ 
(ਸੂੰਘਣੀ) ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ 
ਿੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਜਠਆਂ ਭੀ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਠੂੰ ਢ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ)।

41561 967 lMgir dauliq 
vMfIAY rsu AMimRqu 
KIir iGAwlI]

iGA`wlI Langar Dhoulath 

Vanddeeai Ras 

Anmrith Kheer 

Ghiaalee ||

She distributes the 

bounty of the Guru's 

Langar; the kheer - the 

rice pudding and ghee, 

is like sweet ambrosia.

(ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ 

ਸਤਸੂੰਗ-ਰੂਪ) ਲੂੰ ਗਰ ਜਵਚ 

(ਨਾਮ ਦੀ) ਦੌਲਤ ਵੂੰ ਡੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਵੂੰ ਜਡਆ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਿੀ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਕਾ ਲੂੰ ਗਰ ਜਵਚ 

ਸਭ ਨੂੂੰ ) ਜਘਉ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਵੂੰ ਡੀ 
ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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41562 967 gurisKw ky muK 
aujly mnmuK 
QIey prwlI]

au~jly[pr`wlI Gurasikhaa Kae 

Mukh Oujalae 

Manamukh 

Thheeeae 

Paraalee ||

The faces of the 

Guru's Sikhs are 

radiant and bright; the 

self-willed manmukhs 

are pale, like straw.

(ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਆ ਕੇ) ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਤਾਂ ਜਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ 

ਵਲੋਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ (ਈਰਖਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਪੀਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

41563 967 pey kbUlu KsMm 
nwil jW Gwl 
mrdI GwlI]

G`wlI Peae Kabool 

Khasanm Naal 

Jaan Ghaal 

Maradhee 

Ghaalee ||

The Master gave His 

approval, when Angad 

exerted Himself 

heroically.

ਿਦੋਂ (ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ) 

ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਤਾਂ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ) ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏ।

41564 967 mwqw KIvI shu 
soie ijin goie 
auTwlI]3]

auT`wlI Maathaa Kheevee 

Sahu Soe Jin Goe 

Outhaalee ||3||

Such is the Husband of 

mother Khivi; He 

sustains the world. 

||3||

ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਿੀ ਦਾ ਉਹ ਪਤੀ 
(ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਐਸਾ ਸੀ) 
ਜਿਸ ਨੇ (ਸਾਰੀ) ਧਰਤੀ (ਦਾ 
ਭਾਰ) ਚੱੁਕ ਜਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 
॥੩॥

41565 967 hoirNE gMg 
vhweIAY  
duinAweI AwKY  
ik ikEnu]

ikkI[ (ikEnu) kIqw[ 
pu`qRW nUM C`f ky, syvk jI 
nUM guirAweI b^SI, ieh 
aultI gMgw vgw idqI, 
ibRqI AguxW qoN aultw 
ky, vwihgurU v`l vgw 
id`qI[

Horinou Gang 

Vehaaeeai 

Dhuniaaee Aakhai 

K Kioun ||

It is as if the Guru 

made the Ganges flow 

in the opposite 

direction, and the 

world wonders: what 

has he done?

ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ) ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਹੀ 
ਗੂੰਗਾ ਚਲਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਉਸ ਨੇ ਕੀਹ ਕੀਤਾ ਹੈ?
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41566 967 nwnk eIsir 
jgnwiQ auc hdI 
vYxu ivirikEnu]

AOguxW dI (hdI) h`d qoN 
au~cy[ (vYxu) bcn[ (iv-
ir`ikEnu) vrnx kIqy 
hn[ j`gnwiQ, au~c, 
h`dI

Naanak Eesar 

Jaganaathh 

Ouchehadhee 

Vain Virikioun ||

Nanak, the Lord, the 

Lord of the World, 

spoke the words out 

loud.

ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 

ਹੱਦ ਦਾ ਉੱਚਾ ਬਚਨ ਬੋਜਲਆ 

ਹੈ।

41567 967 mwDwxw prbqu 
kir nyiqR bwsku  
sbid irVikEnu]

(bwsku) nwg dw nyiqR 
nyqRw[(sbid) smuMdR[ 
(irV-ik`Enu) ksky

Maadhhaanaa 

Parabath Kar 

Naethr Baasak 

Sabadh Rirrakioun 

||

Making the mountain 

his churning stick, and 

the snake-king his 

churning string, He has 

churned the Word of 

the Shabad.

ਉਸ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਨੇ ਉੱਚੀ 
ਸੁਰਤ ਨੂੂੰ  ਮਧਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, 

(ਮਨ-ਰੂਪ) ਬਾਸਕ ਨਾਗ ਨੂੂੰ  
ਨੇਤਿ ੇਜਵਚ ਪਾ ਕੇ (ਭਾਵ, ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ) 'ਸ਼ਬਦ' ਜਵਚ 

ਰੇੜਕਾ ਪਾਇਆ (ਭਾਵ, 'ਸ਼ਬਦ' 

ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਜਰਆ; ਇਸ ਤਰਹਾਂ)

41568 967 caudh rqn  
inkwilAnu kir 
Awvw gauxu 
iclikEnu]

icl-ik`Enu: ksky Choudheh Rathan 

Nikaalian Kar 

Aavaa Goun 

Chilakioun ||

From it, He extracted 

the fourteen jewels, 

and illuminated the 

world.

ਉਸ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਨੇ (ਇਸ 

'ਸ਼ਬਦ'-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ 'ਰੱਬੀ 
ਗੁਣ'-ਰੂਪ) ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ (ਜਿਵੇਂ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੇ 

ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਸਨ) ਕੱਢੇ ਤੇ 

(ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ) ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ।

41569 967 kudriq Aih 
vyKwlIAnu ijix 
AYvf ipf  
iTxikEnu]

iTx-ik`En: ksky Kudharath Ahi 

Vaekhaaleean Jin 

Aivadd Pidd 

Thinakioun ||

He revealed such 

creative power, and 

touched such 

greatness.

ਉਸ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਨੇ ਐਸੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਜਵਖਾਈ ਜਕ (ਪਜਹਲਾਂ 
ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ ਿੀ ਦਾ ਮਨ) 

ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਜਖਆ,
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41570 967 lhxy DirEnu 
CqRü isir  
Asmwin ikAwVw 
iCikEnu]

(lhxy) gurU AMgd 
swihb jI dy js dw 
(ikAwVw) cMdoAw[ 
Asmwn q`k (iC`ikEnu) 
qwx id`qw

Lehanae 

Dhharioun 

Shhathra Sir 

Asamaan Kiaarraa 

Shhikioun ||

He raised the royal 

canopy to wave over 

the head of Lehna, 

and raised His glory to 

the skies.

(ਜਿਰ) ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ ਿੀ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ (ਗੁਜਰਆਈ ਦਾ) 
ਛਤਰ ਧਜਰਆ ਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) 
ਸੋਭਾ ਅਸਮਾਨ ਤਕ ਅਪੜਾਈ।

41571 967 joiq smwxI joiq 
mwih Awpu AwpY 
syqI imikEnu]

im`ikEnu Joth Samaanee 

Joth Maahi Aap 

Aapai Saethee 

Mikioun ||

His Light merged into 

the Light, and He 

blended Him into 

Himself.

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਜਹਬ ਦੀ) 
ਆਤਮਾ (ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ ਿੀ ਦੀ) 
ਆਤਮਾ ਜਵਚ ਇਉਂ ਜਮਲ ਗਈ 

ਜਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 'ਆਪੇ' (ਬਾਬਾ 
ਲਹਣਾ ਿੀ) ਨਾਲ ਸਾਂਵਾਂ ਕਰ 

ਜਲਆ।
41572 967 isKW puqRW GoiK 

kY sB aumiq 
vyKhu ij ikEnu]

(aumiq) is`KI[ (GoiK) 
Koj ky[ (vyKhu) dyKo[ 
(ij) jo sRb`q dw Blw 
(ikEnu) kIqw[ is`KW 
pu`qW[ (ikEnu) ksky

Sikhaan Puthraan 

Ghokh Kai Sabh 

Oumath Vaekhahu 

J Kioun ||

Guru Nanak tested His 

Sikhs and His sons, 

and everyone saw 

what happened.

ਹੇ ਸਾਰੀ ਸੂੰਗਤ! ਵੇਖੋ, ਿੋ ਉਸ 

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ 
ਜਸੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁਤਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਖ ਕੇ-

41573 967 jW suDosu qW 
lhxw 
itikEnu]4]

(jW) jdoN priKAw, 
su`Dosu vIcwirAw[ 
it`ikEnu

Jaan Sudhhos 

Thaan Lehanaa 

Ttikioun ||4||

When Lehna alone 

was found to be pure, 

then He was set on 

the throne. ||4||

ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 
ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਲਈ 

ਬਾਬਾ) ਲਹਣਾ (ਿੀ ਨੂੂੰ ) ਚੁਜਣਆ 

॥੪॥
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41574 967 Pyir vswieAw 
PyruAwix  
siqguir KwfUru]

(PyruAwix) bwbw PyrUm`l 
jI dy gurmuiK sp`uqR 
siqgurU AMgddyv swihb 
jI nMU hMkwrI qpy ny, 
j`tW qoN bwhr 
kFvwieAw sI, (Pyir) 
muV ky, (KwfUru) sRI 
^fUr swihb jI vswey

Faer Vasaaeiaa 

Faeruaan Sathigur 

Khaaddoor ||

Then, the True Guru, 

the son of Pheru, 

came to dwell at 

Khadoor.

ਜਿਰ (ਿਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਣਾ ਿੀ ਨੂੂੰ  
ਗੁਜਰਆਈ ਜਮਲੀ ਤਾਂ) ਬਾਬਾ 
ਿੇਰੂ ਿੀ ਦੇ ਪੁਤਿ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਖਡੂਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈ (ਭਾਵ, 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਆ 

ਜਟਕੇ)।

41575 967 jpu qpu sMjmu  
nwil quDu horu 
mucu grUru]

Jap Thap Sanjam 

Naal Thudhh Hor 

Much Garoor ||

Meditation, austerities 

and self-discipline rest 

with You, while the 

others are filled with 

excessive pride.

(ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ!) ਹੋਰ ਿਗਤ ਤਾਂ 
ਬਹੁਤ ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਿਪ ਤਪ ਸੂੰਿਮ 

(ਆਜਦਕ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਹੋਣ 

ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਪਜਹਲੇ ਵਾਂਗ 

ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਵ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਜਰਹਾ।

41576 967 lbu ivxwhy 
mwxsw ijau pwxI 
bUru]

(ivxwhy) nws krdw hY[ 
l`b

Lab Vinaahae 

Maanasaa Jio 

Paanee Boor ||

Greed ruins mankind, 

like the green algae in 

the water.

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਬੂਰ ਖ਼ਰਾਬ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੱਬ 

ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,

41577 967 vir@AY drgh 
gurU kI kudrqI 
nUru]

Varihaai Dharageh 

Guroo Kee 

Kudharathee Noor 

||

In the Guru's Court, 

the Divine Light shines 

in its creative power.

(ਪਰ) ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ) ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ('ਨਾਮ' ਦੀ) 
ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ (ਹੇ ਗੁਰੂ 

ਅੂੰਗਦ! ਤੇਰੇ ਉਤੇ) ਰੱਬੀ ਨੂਰ 

(ਡਲਹਕਾਂ ਮਾਰ ਜਰਹਾ) ਹੈ।
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41578 967 ijqu su hwQ n 
lBeI qUM Ehu 
TrUru]

l`-BeI Jith S Haathh N 

Labhee Thoon 

Ouhu Tharoor ||

You are the cooling 

peace, whose depth 

cannot be found.

ਤੂੂੰ  ਉਹ ਸੀਤਲ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ 
ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਿਾ 
ਸਕਦੀ।

41579 967 nau iniD nwmu 
inDwnu hY quDu 
ivic BrpUru]

No Nidhh Naam 

Nidhhaan Hai 

Thudhh Vich 

Bharapoor ||

You are overflowing 

with the nine 

treasures, and the 

treasure of the Naam, 

the Name of the Lord.

ਿ ੋ(ਿਗਤ ਦੇ) ਨੌਂ  ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ-

ਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 

(ਹੇ ਗੁਰੂ!) (ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਤੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਕਾ-ਨਕ 

ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

41580 967 inMdw qyrI jo kry  
so vM\Y cUru]

Nindhaa Thaeree 

Jo Karae So 

Vannjai Choor ||

Whoever slanders You 

will be totally ruined 

and destroyed.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰੇ ਉਹ (ਆਪੇ 

ਹੀ) ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।

41581 967 nyVY idsY mwq 
lok quDu suJY dUru]

s`uJY Naerrai Dhisai 

Maath Lok Thudhh 

Sujhai Dhoor ||

People of the world 

can see only what is 

near at hand, but You 

can see far beyond.

ਸੂੰਸਾਰਕ ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ 

ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ (ਉਹ 

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ, ਪਰ ਹੇ 

ਗੁਰੂ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਅਗਾਂਹ ਵਾਪਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਭੀ ਸੱੁਝਦਾ ਹੈ।
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41582 967 Pyir vswieAw 
PyruAwix  
siqguir 
KwfUru]5]

Faer Vasaaeiaa 

Faeruaan Sathigur 

Khaaddoor ||5||

Then the True Guru, 

the son of Pheru, 

came to dwell at 

Khadoor. ||5||

ਜਿਰ ਬਾਬਾ ਿੇਰੂ ਿੀ ਦੇ ਪੁਤਿ 
ਸਜਤਗੁਰੂ (ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ) ਨੇ 

ਖਡੂਰ ਨੂੂੰ  ਭਾਗ ਲਾਇਆ ॥੫॥

41583 968 so itkw so bYhxw  
soeI dIbwxu]

So Ttikaa So 

Baihanaa Soee 

Dheebaan ||

The same mark on the 

forehead, the same 

throne, and the same 

Royal Court.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਭੀ) ਉਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, (ਇਸ ਦਾ 
ਭੀ) ਉਹੀ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਦਰਬਾਰ ਹੈ (ਿੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਸਾਜਹਬ ਦਾ ਸੀ)।

41584 968 ipXU dwdy jyivhw  
poqw prvwxu]

(ipXU) siqgurU AMgddyv 
swihb jI, (dwdy) gurU 
nwnk swihb jI, 
(jyivhw) jYsy[ (poqw) 
gurU Amrdws swihb 
jI[ip-XU: XU qwlU qoN 
bolo

Piyoo Dhaadhae 

Jaevihaa Pothaa 

Paravaan ||

Just like the father and 

grandfather, the son is 

approved.

ਪੋਤਰਾ-ਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਭੀ) ਮੂੰ ਜਨਆ-ਪਿਮੂੰ ਜਨਆ (ਗੁਰੂ) 

ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਭੀ) ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਸਾਜਹਬ 

ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।

41585 968 ijin bwsku nyqRY 
GiqAw kir nyhI 
qwxu]

(qwxu) bl vwlI (nyhI) 
bxweI

Jin Baasak 

Naethrai Ghathiaa 

Kar Naehee Thaan 

||

He took the thousand-

headed serpent as his 

churning string,

ਇਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਭੀ 
ਆਤਮਕ ਬਲ ਨੂੂੰ  ਨੇਹਣੀ ਬਣਾ 
ਕੇ (ਮਨ-ਰੂਪ) ਨਾਗ ਨੂੂੰ  ਨੇਤਿੇ 
ਜਵਚ ਪਾਇਆ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8453 Published: March 06/ 2014



41586 968 ijin smuMdu 
ivroilAw kir 
myru mDwxu]

Jin Samundh 

Viroliaa Kar Maer 

Madhhaan ||

and with the force of 

devotional love, he 

churned the ocean of 

the world with his 

churning stick, the 

Sumayr mountain.

ਇਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਭੀ 
ਆਤਮਕ ਬਲ ਨੂੂੰ  ਨੇਹਣੀ ਬਣਾ 
ਕੇ (ਮਨ-ਰੂਪ) ਨਾਗ ਨੂੂੰ  ਨੇਤਿੇ 
ਜਵਚ ਪਾਇਆ ਹੈ,

41587 968 caudh rqn 
inkwilAnu  
kIqonu cwnwxu]

Choudheh Rathan 

Nikaalian Keethon 

Chaanaan ||

He extracted the 

fourteen jewels, and 

brought forth the 

Divine Light.

(ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ-ਰੂਪ) ਸੁਮੇਰ 

ਪਰਬਤ ਨੂੂੰ  ਮਧਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ 

(ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  
ਜਰੜਜਕਆ ਹੈ,

41588 968 GoVw kIqo shj 
dw jqu kIE 
plwxu]

Ghorraa Keetho 

Sehaj Dhaa Jath 

Keeou Palaan ||

He made intuition his 

horse, and chastity his 

saddle.

(ਉਸ 'ਸ਼ਬਦ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ' ਜਵਚੋਂ 
ਰੱਬੀ ਗੁਣ-ਰੂਪ) ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ 

ਕੱਢੇ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ) ਉਸ ਨੇ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ।

41589 968 DxKu cVwieE 
sq dw js hMdw 
bwxu]

hMdwdw[ cV@wieE Dhhanakh 

Charraaeiou Sath 

Dhaa Jas Handhaa 

Baan ||

He placed the arrow of 

the Lord's Praise in the 

bow of Truth.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ) ਸਜਹਿ-

ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ 

ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੂੰ  ਕਾਠੀ 
ਬਣਾਇਆ;

41590 968 kil ivic DU 
AMDwru sw ciVAw 
rY Bwxu]

bRhmigAwn rUp (rY) 
ikrnW vwly, gurU rUp 
(Bwxu) sUrj cV@y

Kal Vich Dhhoo 

Andhhaar Saa 

Charriaa Rai Bhaan 

||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, there was only 

pitch darkness. Then, 

He rose like the sun to 

illuminate the 

darkness.

ਸੱੁਚੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਕਮਾਨ 

ਕੱਜਸਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਤੀਰ 

(ਪਕਜੜਆ)।
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41591 968 sqhu Kyqu 
jmwieE sqhu 
Cwvwxu]

Sathahu Khaeth 

Jamaaeiou 

Sathahu 

Shhaavaan ||

He farms the field of 

Truth, and spreads out 

the canopy of Truth.

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) 
ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। (ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ, ਮਾਨੋ) ਜਕਰਨਾਂ 
ਵਾਲਾ ਸੂਰਿ ਚੜਹ ਜਪਆ,

41592 968 inq rsoeI 
qyrIAY iGau mYdw 
Kwxu]

(Kwxu) Kwx Xog pRSwid Nith Rasoee 

Thaereeai Ghio 

Maidhaa Khaan ||

Your kitchen always 

has ghee and flour to 

eat.

ਜਿਸ ਨੇ 'ਸਤ' ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ 
(ਉੱਿੜੀ) ਖੇਤੀ ਿਮਾਈ ਤੇ 

'ਸਤ' ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਕੀਤੀ।

41593 968 cwry kuMfW 
suJIEsu mn mih  
sbdu prvwxu]

(su`JI) Esu Chaarae Kunddaan 

Sujheeous Man 

Mehi Sabadh 

Paravaan ||

You understand the 

four corners of the 

universe; in your 

mind, the Word of the 

Shabad is approved 

and supreme.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ!) ਤੇਰੇ 

ਲੂੰ ਗਰ ਜਵਚ (ਭੀ) ਜਨਿੱਤ ਜਘਉ, 

ਮੈਦਾ ਤੇ ਖੂੰਡ (ਆਜਦਕ ਉੱਤਮ 

ਪਦਾਰਥ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

41594 968 Awvw gauxu 
invwirE kir 
ndir nIswxu]

Aavaa Goun 

Nivaariou Kar 

Nadhar Neesaan ||

You eliminate the 

comings and goings of 

reincarnation, and 

bestow the insignia of 

Your Glance of Grace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਟਕਾ ਜਲਆ 

ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚਹੁ ਕੁੂੰ ਡਾਂ (ਜਵਚ 

ਵੱਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ ਸੂਝ 

ਆ ਗਈ ਹੈ।

41595 968 AauqirAw 
Aauqwru lY so 
purKu sujwxu]

(Aau-qirAw) Avqwr 
DwirAw[ AauqirAw: 
polw bolo, ks ky bolx 
nwl ArQ Zwl bxdw hY

Aouthariaa 

Aouthaar Lai So 

Purakh Sujaan ||

You are the Avataar, 

the Incarnation of the 

all-knowing Primal 

Lord.

(ਹੇ ਗੁਰੂ!) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਕੇ (ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ) 

ਰਾਹ-ਦਾਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਿੂੰ ਮਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਤੂੂੰ  ਮੁਕਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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41596 968 JKiV vwau n 
foleI prbqu 
myrwxu]

J`KiV[ fo-leI Jhakharr Vaao N 

Ddolee Parabath 

Maeraan ||

You are not pushed or 

shaken by the storm 

and the wind; you are 

like the Sumayr 

Mountain.

ਉਹ ਸੁਿਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

(ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ 

ਜਵਚ) ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਇਆ ਹੈ।

41597 968 jwxY ibrQw jIA 
kI jwxI hU jwxu]

Jaanai Birathhaa 

Jeea Kee Jaanee 

Hoo Jaan ||

You know the inner 

state of the soul; You 

are the Knower of 

knowers.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) 

ਝੱਖੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਹਨੇਰੀ ਭੀ ਝੁੱਲ 

ਪਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ 
(ਮਾਨੋ) ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ।

41598 968 ikAw swlwhI 
scy pwiqswh jW 
qU suGVu sujwxu]

Kiaa Saalaahee 

Sachae Paathisaah 

Jaan Thoo Sugharr 

Sujaan ||

How can I praise You, 

O True Supreme King, 

when You are so wise 

and all-knowing?

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਪੀੜਾ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਾਣੀ-ਿਾਣ ਹੈ।

41599 968 dwnu ij siqgur 
BwvsI so sqy 
dwxu]

s`qy Dhaan J Sathigur 

Bhaavasee So 

Sathae Dhaan ||

Those blessings 

granted by the 

Pleasure of the True 

Guru - please bless 

Satta with those gifts.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਾਿ ਵਾਲੇ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਹ 

ਜਸਫ਼ਤ ਕਰਾਂ? ਤੂੂੰ  ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਆਣਾ ਹੈਂ।

41600 968 nwnk hMdw CqRü 
isir aumiq 
hYrwxu]

au~miq Naanak Handhaa 

Shhathra Sir 

Oumath Hairaan ||

Seeing Nanak's canopy 

waving over Your 

head, everyone was 

astonished.

ਮੈਨੂੂੰ  ਸੱਤੇ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਉਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਚੂੰਗੀ ਹੈ ਿ ੋ(ਤੈਨੂੂੰ ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
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41601 968 so itkw so bYhxw  
soeI dIbwxu]

So Ttikaa So 

Baihanaa Soee 

Dheebaan ||

The same mark on the 

forehead, the same 

throne, and the same 

Royal Court.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ) ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਛਤਰ 

ਸੂੰਗਤ (ਵੇਖ ਕੇ) ਅਸਚਰਿ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ।

41602 968 ipXU dwdy jyivhw  
poqRw prvwxu]6]

ip-XU: XU qwlU qoN bolo Piyoo Dhaadhae 

Jaevihaa Pothraa 

Paravaan ||6||

Just like the father and 

grandfather, the son is 

approved. ||6||

(ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭੀ) ਉਹੀ 
ਨੂਰ ਹੈ, (ਇਸ ਦਾ ਭੀ) ਉਹੀ 
ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ 

(ਿੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ 

ਸਾਜਹਬ ਦਾ ਸੀ)
41603 968 DMnu DMnu rwmdws 

guru ijin 
isirAw iqnY 
svwirAw]

Dhhann Dhhann 

Raamadhaas Gur 

Jin Siriaa Thinai 

Savaariaa ||

Blessed, blessed is 

Guru Raam Daas; He 

who created You, has 

also exalted You.

ਪੋਤਰਾ-ਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਭੀ) ਮੂੰ ਜਨਆ-ਪਿਮੂੰ ਜਨਆ ਗੁਰੂ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਭੀ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਸਾਜਹਬ ਵਰਗਾ 
ਹੀ ਹੈ ॥੬॥

41604 968 pUrI hoeI 
krwmwiq Awip 
isrjxhwrY 
DwirAw]

Pooree Hoee 

Karaamaath Aap 

Sirajanehaarai 

Dhhaariaa ||

Perfect is Your 

miracle; the Creator 

Lord Himself has 

installed You on the 

throne.

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਧੂੰਨ ਹੈ ਧੂੰਨ ਹੈ! 

ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ (ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ 

ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਭੀ 
ਬਣਾਇਆ।

41605 968 isKI AqY sMgqI  
pwrbRhmu kir 
nmskwirAw]

is`KIN[ sMgqIN Sikhee Athai 

Sangathee 

Paarabreham Kar 

Namasakaariaa ||

The Sikhs and all the 

Congregation 

recognize You as the 

Supreme Lord God, 

and bow down to You.

ਇਹ ਇਕ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਕਰਾਮਾਜਤ 

ਹੋਈ ਹੈ ਜਕ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੇ 

ਖ਼ੁਦ (ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਜਵਚ) ਜਟਕਾਇਆ ਹੈ।
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41606 968 Atlu AQwhu 
Aqolu qU qyrw  
AMqu n 
pwrwvwirAw]

A-tlu Attal Athhaahu 

Athol Thoo 

Thaeraa Anth N 

Paaraavaariaa ||

You are unchanging, 

unfathomable and 

immeasurable; You 

have no end or 

limitation.

ਸਭ ਜਸੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂੰਗਤਾਂ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ 

ਿਾਣ ਕੇ ਬੂੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

41607 968 ijn@I qUM syivAw 
Bwau kir sy quDu 
pwir auqwirAw]

Jinhee Thoon 

Saeviaa Bhaao Kar 

Sae Thudhh Paar 

Outhaariaa ||

Those who serve You 

with love - You carry 

them across.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ!) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੂੰ  
ਤੋਜਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
(ਭਾਵ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜਗਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੇ; ਤੂੂੰ  ਇਕ ਐਸਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਹੈਂ ਜਿਸ ਦੀ) ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦੀ, ਪਾਰਲੇ ਤੇ ਉਰਲੇ ਬੂੰ ਨੇ 

ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

41608 968 lbu loBu kwmu kRoDu 
mohu mwir kFy 
quDu sprvwirAw]

l`bu[ s-prvwirAw Lab Lobh Kaam 

Krodhh Mohu 

Maar Kadtae 

Thudhh 

Saparavaariaa ||

Greed, envy, sexual 

desire, anger and 

emotional attachment 

- You have beaten 

them and driven them 

out.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਜਪਆਰ 

ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰ ਜਨਆ ਹੈ 

ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

41609 968 DMnu su qyrw Qwnu 
hY scu qyrw 
pYskwirAw]

Apxy syvk nMU 
(pYskwirAw) b^iSS, 
ienwm Ajpw jwp 
b^Sdy hoN jI

Dhhann S Thaeraa 

Thhaan Hai Sach 

Thaeraa 

Paisakaariaa ||

Blessed is Your place, 

and True is Your 

magnificent glory.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਤੂੂੰ  ਲੱਬ, ਲੋਭ, 

ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।
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41610 968 nwnku qU lhxw 
qUhY guru Amru qU 
vIcwirAw]

Naanak Thoo 

Lehanaa Thoohai 

Gur Amar Thoo 

Veechaariaa ||

You are Nanak, You 

are Angad, and You 

are Amar Daas; so do I 

recognize You.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ!) ਮੈਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਤੂੂੰ  
ਵੱਜਸਆ। ਤੇਰੀ ਸੂੰਗਤ ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਹੈ।

41611 968 guru ifTw qW mnu 
swDwirAw]7]

Gur Ddithaa Thaan 

Man Saadhhaariaa 

||7||

When I saw the Guru, 

then my mind was 

comforted and 

consoled. ||7||

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਬਾਬਾ 
ਲਹਣਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਸਮਜਝਆ ਹੈ।

41612 968 cwry jwgy chu 
jugI pMcwiexu 
Awpy hoAw]

j`ugIN Chaarae Jaagae 

Chahu Jugee 

Panchaaein Aapae 

Hoaa ||

The four Gurus 

enlightened the four 

ages; the Lord Himself 

assumed the fifth 

form.

(ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੇ) ਗੁਰੂ 

(ਰਾਮਦਾਸ) ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਮਨ ਤਦੋਂ ਜਟਕਾਣੇ 
ਆ ਜਗਆ ਹੈ ॥੭॥

41613 968 AwpIn@Y Awpu 
swijEnu Awpy hI 
QMim@ KloAw]

AwpI-n@Y[ s`wijEnu Aapeenhai Aap 

Saajioun Aapae 

Hee Thhanmih 

Khaloaa ||

He created Himself, 

and He Himself is the 

supporting pillar.

ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇ 

ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਆਪ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ।

41614 968 Awpy ptI klm 
Awip Awip 
ilKxhwrw hoAw]

p`tI Aapae Pattee 

Kalam Aap Aap 

Likhanehaaraa 

Hoaa ||

He Himself is the 

paper, He Himself is 

the pen, and He 

Himself is the writer.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  (ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਰੂਪ ਜਵਚ) ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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41615 968 sB aumiq Awvx 
jwvxI Awpy hI 
nvw inroAw]

(au~miq) nvW Sabh Oumath 

Aavan Jaavanee 

Aapae Hee Navaa 

Niroaa ||

All His followers come 

and go; He alone is 

fresh and new.

(ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ, 

ਪੂਰਨੇ ਪਾਣ ਲਈ) ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਕਲਮ ਹੈ 

ਤੇ (ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ 
ਪੂਰਨੇ ਜਲਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

41616 968 qKiq bYTw  
Arjn gurU  
siqgur kw iKvY 
cMdoAw]

Thakhath Baithaa 

Arajan Guroo 

Sathigur Kaa 

Khivai Chandhoaa 

||

Guru Arjun sits on the 

throne; the royal 

canopy waves over the 

True Guru.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਹੈ, ਪਰ 

ਪਿਭੂ ਆਪ (ਸਦਾ) ਨਵਾਂ ਹੈ ਤੇ 

ਜਨਰੋਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰ ਨਵੇਂ 
ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲੇਪ 

ਭੀ ਹੈ)।

41617 968 augvxhu qY 
AwQvxhu chu 
ckI kIAnu 
loAw]

augv-xhu, AwQv-xhu, 
c`kIN

Ougavanahu Thai 

Aathhavanahu 

Chahu Chakee 

Keean Loaa ||

From east to west, He 

illuminates the four 

directions.

(ਉਸ ਨਵੇਂ ਜਨਰੋਏ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ੇ) ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ 

ਪਜਹਲੇ ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਸਮੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ) 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਚੂੰ ਦੋਆ ਚਮਕ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨ ਸਾਜਹਬ ਦਾ ਤੇਿ-

ਪਿਤਾਪ ਸਾਰੇ ਪਸਰ ਜਰਹਾ ਹੈ)।

41618 968 ijn@I gurU n 
syivE mnmuKw 
pieAw moAw]

Jinhee Guroo N 

Saeviou 

Manamukhaa 

Paeiaa Moaa ||

Those self-willed 

manmukhs who do 

not serve the Guru die 

in shame.

ਸੂਰਿ ਉੱਗਣ ਤੋਂ (ਡੱੁਬਣ ਤਕ) 

ਅਤੇ ਡੱੁਬਣ ਤੋਂ (ਚੜਹਨ ਤਕ) 

ਚਹੁੂੰ  ਚੱਕਾਂ ਜਵਚ ਇਸ (ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨ) ਨੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।
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41619 968 dUxI cauxI 
krwmwiq scy kw 
scw FoAw]

Dhoonee Chounee 

Karaamaath 

Sachae Kaa Sachaa 

Dtoaa ||

Your miracles increase 

two-fold, even four-

fold; this is the True 

Lord's true blessing.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਹ ਮੂੰ ਜਨਆ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਰੀ ਪੈ ਗਈ, (ਭਾਵ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਏ)।

41620 968 cwry jwgy chu 
jugI pMcwiexu 
Awpy hoAw]8]1]

j`ugIN Chaarae Jaagae 

Chahu Jugee 

Panchaaein Aapae 

Hoaa ||8||1||

The four Gurus 

enlightened the four 

ages; the Lord Himself 

assumed the fifth 

form. ||8||1||

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੀ (ਜਦਨ-) ਦੂਣੀ 
ਤੇ ਰਾਤ ਚਾਰ-ਗੁਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 
ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; (ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ ) 

ਗੁਰੂ, ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੱਚੀ 
ਸੁਗ਼ਾਤ ਹੈ।

41621 968 rwmklI bwxI 
Bgqw kI]

Raamakalee 

Baanee Bhagathaa 

Kee ||

Raamkalee, The Word 

Of The Devotees.

ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇ 

ਜਵਚ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ (ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ) ਪਰਗਟ 

ਹੋਇਆ ॥੮॥੧॥
41622 968 kbIr jIau Kabeer Jeeou Kabeer Jee: ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤਾਂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਿੀ ਬਾਣੀ।
41623 968 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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41624 968 kwieAw klwlin 
lwhin mylau gur 
kw sbdu guVu  
kInu ry]

Kaaeiaa Kalaalan 

Laahan Maelo Gur 

Kaa Sabadh Gurr 

Keen Rae ||

Make your body the 

vat, and mix in the 

yeast. Let the Word of 

the Guru's Shabad be 

the molasses.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਜਸਆਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਮੱਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ 

ਜਵਚ (ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਰੂਪ 

ਸ਼ਰਾਬ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ) 

ਖ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮਗਿੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ-ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,

41625 969 iqRsnw kwmu kRoDu 
md mqsr kwit 
kwit ksu dInu 
ry]1]

Thrisanaa Kaam 

Krodhh Madh 

Mathasar Kaatt 

Kaatt Kas Dheen 

Rae ||1||

Cut up desire, 

sexuality, anger, pride 

and envy, and let 

them be the 

fermenting bark. ||1||

ਜਤਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਹੂੰਕਾਰ ਤੇ 

ਈਰਖਾ ਨੂੂੰ  ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸੱਕ 

(ਟੱੁਕ ਟੱੁਕ ਕੇ ਉਸ ਗੁੜ ਜਵਚ) 

ਰਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

41626 969 koeI hY ry sMqu 
shj suK AMqir  
jw kau jpu qpu 
dyau dlwlI ry]

Koee Hai Rae 

Santh Sehaj Sukh 

Anthar Jaa Ko Jap 

Thap Dhaeo 

Dhalaalee Rae ||

Is there any Saint, with 

intuitive peace and 

poise deep within, 

unto whom I might 

offer my meditation 

and austerities as 

payment?

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਐਸਾ 
ਸੂੰਤ ਜਮਲ ਪਵੇਗਾ (ਭਾਵ, ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਐਸਾ ਸੂੰਤ ਜਮਲ ਪਏ) ਿੋ ਆਪ 

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਹੋਵੇ?
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41627 969 eyk bUMd Bir qnu 
mnu dyvau jo mdu 
dyie klwlI 
ry]1]rhwau]

dy-ie Eaek Boondh Bhar 

Than Man Dhaevo 

Jo Madh Dhaee 

Kalaalee Rae 

||1|| Rehaao ||

I dedicate my body 

and mind to whoever 

gives me even a drop 

of this wine from such 

a vat. ||1||Pause||

ਿ ੇਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਕੀ (-ਸੂੰਤ) 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਰੂਪ) ਨਸ਼ਾ 
ਜਪਲਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ 
ਇਕ ਬੂੂੰ ਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ 
ਤਨ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ 

ਜਦਆਂ, ਮੈਂ (ਿੋਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ 
ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ) ਿਪ ਤੇ ਤਪ ਉਸ 

ਸੂੰਤ ਨੂੂੰ  ਦਲਾਲੀ ਵਿੋਂ ਦੇ ਜਦਆਂ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41628 969 Bvn cqur ds 
BwTI kIn@I bRhm 
Agin qin jwrI 
ry]

ds: polw bolo Bhavan Chathur 

Dhas Bhaathee 

Keenhee Breham 

Agan Than Jaaree 

Rae ||

I have made the 

fourteen worlds the 

furnace, and I have 

burnt my body with 

the fire of God.

ਚੌਦਾਂ ਭਵਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਭੱਠੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਰੱਬੀ-ਿੋਜਤ ਰੂਪ ਅੱਗ 

ਬਾਲੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਦੀ 
ਬਿਹਮ-ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਸਾੜ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ)।

41629 969 mudRw mdk shj 
Duin lwgI suKmn 
pocnhwrI ry]2]

(suKmn) mn nUM suK dyx 
vwly vwihgurU jI dI 
(pocnhwrI) pRymw BgqI 

Mudhraa Madhak 

Sehaj Dhhun 

Laagee Sukhaman 

Pochanehaaree 

Rae ||2||

My mudra - my hand-

gesture, is the pipe; 

tuning into the 

celestial sound current 

within, the 

Shushmanaa - the 

central spinal channel, 

is my cooling pad. 

||2||

ਮੇਰੀ ਜਲਵ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ 
ਉਸ ਨਾਲ ਦਾ ਡੱਟ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ 

ਜਨਕਲਦੀ ਹੈ)। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ 
ਸੁਖ-ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ 

ਪੋਚਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ-

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਪਿਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ) 

॥੨॥
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41630 969 qIrQ brq nym 
suic sMjm riv 
sis ghnY dyau 
ry]

Theerathh Barath 

Naem Such 

Sanjam Rav Sas 

Gehanai Dhaeo 

Rae ||

Pilgrimages, fasting, 

vows, purifications, 

self-discipline, 

austerities and breath 

control through the 

sun and moon 

channels - all these I 

pledge.

ਇਸ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ 
(ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ ਤੇ ਿੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਹੋਏ) ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਵਰਤ, 

ਨੇਮ, ਸੱੁਚ, ਸੂੰਿਮ, ਪਿਾਣਾਯਾਮ 

ਜਵਚ ਸੁਆਸ ਚਾੜਹਨੇ ਤੇ 

ਉਤਾਰਨੇ-ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਜਗਰਵੀ ਰੱਖ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

41631 969 suriq ipAwl 
suDw rsu AMimRqu  
eyhu mhw rsu pyau 
ry]3]

suDw: polw bolo Surath Piaal 

Sudhhaa Ras 

Anmrith Eaehu 

Mehaa Ras Paeo 

Rae ||3||

My focused 

consciousness is the 

cup, and the 

Ambrosial Nectar is 

the pure juice. I drink 

in the supreme, 

sublime essence of 

this juice. ||3||

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਹੋਈ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਜਪਆਲਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ ਤੇ (ਨਾਮ-) 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀ ਜਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ 

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਸ ਹੈ ॥੩॥

41632 969 inJr Dwr cuAY 
Aiq inrml  
ieh rs mnUAw 
rwqo ry]

in`Jr Nijhar Dhhaar 

Chuai Ath Niramal 

Eih Ras Manooaa 

Raatho Rae ||

The pure stream 

constantly trickles 

forth, and my mind is 

intoxicated by this 

sublime essence.

(ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦੇ) ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਧਾਰ 

ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ, ਇਸ ਦੇ 

ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਰਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

41633 969 kih kbIr sgly 
md CUCy iehY mhw 
rsu swco 
ry]4]1]

Kehi Kabeer 

Sagalae Madh 

Shhooshhae Eihai 

Mehaa Ras Saacho 

Rae ||4||1||

Says Kabeer, all other 

wines are trivial and 

tasteless; this is the 

only true, sublime 

essence. ||4||1||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਿੋਕੇ ਹਨ, ਇਕ ਇਹੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਸ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥
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41634 969 guVu kir igAwnu  
iDAwnu kir 
mhUAw Bau BwTI 
mn Dwrw]

Gurr Kar Giaan 

Dhhiaan Kar 

Mehooaa Bho 

Bhaathee Man 

Dhhaaraa ||

Make spiritual wisdom 

the molasses, 

meditation the 

flowers, and the Fear 

of God the fire 

enshrined in your 

mind.

(ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ 

ਲਈ) ਮੈਂ ਆਤਮ-ਜਗਆਨ ਨੂੂੰ  
ਗੁੜ, ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ 
ਸੁਰਤ ਨੂੂੰ  ਮਹੂਏ ਦੇ ਿੁੱ ਲ, ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾਏ ਹੋਏ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਉ ਨੂੂੰ  ਭੱਠੀ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ।
41635 969 suKmn nwrI 

shj smwnI pIvY 
pIvnhwrw]1]

Sukhaman Naaree 

Sehaj Samaanee 

Peevai 

Peevanehaaraa 

||1||

The Shushmanaa, the 

central spinal channel, 

is intuitively balanced, 

and the drinker drinks 

in this wine. ||1||

(ਇਸ ਜਗਆਨ-ਜਧਆਨ ਤੇ ਭਉ 

ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀ ਕੇ, 

ਮੇਰਾ ਮਨ) ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 
ਿੋਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਪਿਾਣ) ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  ਪੀਣ-ਿੋਗਾ ਹੋ ਕੇ 

ਪੀ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

41636 969 AauDU myrw mnu 
mqvwrw]

(m`qvwrw) msqwnw[ Aoudhhoo Maeraa 

Man Mathavaaraa 

||

O hermit Yogi, my 

mind is intoxicated.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਮੇਰਾ (ਭੀ) ਮਨ ਮਸਤ 

ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  (ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ) ਮਸਤੀ 
ਚੜਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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41637 969 aunmd cFw mdn 
rsu cwiKAw  
iqRBvn BieAw 
auijAwrw 
]1]rhwau]

(aunmd) msqI[ pRymw 
BgqI rUpI (mdn) 
Srwb[ cFw: polw bolo

Ounamadh 

Chadtaa Madhan 

Ras Chaakhiaa 

Thribhavan 

Bhaeiaa Oujiaaraa 

||1|| Rehaao ||

When that wine rises 

up, one tastes the 

sublime essence of 

this juice, and sees 

across the three 

worlds. ||1||Pause||

(ਪਰ) ਮੈਂ ਮਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
(ਨਾਮ-) ਰਸ ਚੱਜਖਆ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸੇ ਦੀ ਿੋਤ 

ਿਗ ਰਹੀ ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

41638 969 duie pur joir  
rsweI BwTI pIau 
mhw rsu BwrI]

Dhue Pur Jor 

Rasaaee Bhaathee 

Peeo Mehaa Ras 

Bhaaree ||

Joining the two 

channels of the 

breath, I have lit the 

furnace, and I drink in 

the supreme, sublime 

essence.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ (ਿੋਗੀ ਵਾਲੀ) ਭੱਠੀ 
ਤਪਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

41639 969 kwmu kRoDu duie  
kIey jlyqw CUit 
geI sMswrI]2]

l`kVW bwlx vWg 
(jlyqw) bwlxw kIqy hn

Kaam Krodhh 

Dhue Keeeae 

Jalaethaa Shhoott 

Gee Sansaaree 

||2||

I have burnt both 

sexual desire and 

anger, and I have been 

emancipated from the 

world. ||2||

ਕਾਮ ਤੇ ਕਿੋਧ ਦੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ 
ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਤੇ, ਉਸ 

ਭੱਠੀ ਜਵਚ ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਭਾਵ, ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕੀਜਤਆਂ 

ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਭੀ ਮੱੁਕ ਗਏ ਹਨ)। 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਿਸਣ 

ਵਾਲੀ ਜਬਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ ॥੨॥
41640 969 pRgt pRgws 

igAwn gur 
gMimq siqgur qy 
suiD pweI]

Pragatt Pragaas 

Giaan Gur 

Ganmith Sathigur 

Thae Sudhh Paaee 

||

The light of spiritual 

wisdom enlightens 

me; meeting with the 

Guru, the True Guru, I 

have obtained this 

understanding.

(ਪਿਭੂ ਤਕ) ਪਹੁੂੰਚ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਗਆਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ (ਨਾਮ ਦਾ) 
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  (ਉੱਚੀ) ਸਮਝ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਈ ਹੈ।
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41641 969 dwsu kbIru qwsu 
md mwqw aucik 
n kbhU 
jweI]3]2]

auc-ik:polw bolo[ 
(aucik) auqrdw[ m`wqw

Dhaas Kabeer 

Thaas Madh 

Maathaa Ouchak 

N Kabehoo Jaaee 

||3||2||

Slave Kabeer is 

intoxicated with that 

wine, which never 

wears off. ||3||2||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਸਤੀ 
ਕਦੇ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੩॥੨॥

41642 969 qUM myro myru prbqu 
suAwmI Et ghI 
mY qyrI]

Thoon Maero 

Maer Parabath 

Suaamee Outt 

Gehee Mai 

Thaeree ||

You are my Sumayr 

Mountain, O my Lord 

and Master; I have 

grasped Your Support.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਹੀ) ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਓਟ ਿੜੀ ਹੈ (ਜਕਸੇ ਤੀਰਥ 

ਉੱਤੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਤਕੀਆ ਮੈਂ 
ਨਹੀਂ ਤੱਜਕਆ)।

41643 969 nw qum folhu nw 
hm igrqy riK 
lInI hir 
myrI]1]

Naa Thum 

Ddolahu Naa Ham 

Girathae Rakh 

Leenee Har 

Maeree ||1||

You do not shake, and 

I do not fall. You have 

preserved my honor. 

||1||

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ (ਤੇਰਾ ਲੜ ਿੜ ਕੇ) ਮੈਂ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਹੇ ਹਰੀ! 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਮੇਰੀ ਲਾਿ ਰੱਖ ਲਈ 

ਹੈ ॥੧॥

41644 969 Ab qb jb kb  
quhI quhI]

Ab Thab Jab Kab 

Thuhee Thuhee ||

Now and then, here 

and there, You, only 

You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਦਾ ਲਈ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ।

41645 969 hm quA prswid  
suKI sd 
hI]1]rhwau]

Ham Thua 

Parasaadh Sukhee 

Sadh Hee ||1|| 

Rehaao ||

By Your Grace, I am 

forever in peace. 

||1||Pause||

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸੁਖੀ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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41646 969 qory Brosy mghr 
bisE myry qn 
kI qpiq buJweI]

buJweI: polw bolo Thorae Bharosae 

Magehar Basiou 

Maerae Than Kee 

Thapath Bujhaaee 

||

Relying upon You, I 

can live even in the 

cursed place of 

Magahar; You have 

put out the fire of my 

body.

(ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮਗਹਰ 

ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ) 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ 

ਮਗਹਰ ਿਾ ਵੱਜਸਆ, (ਤੂੂੰ  
ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ) ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 

ਦੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਤਪਸ਼ 

(ਮਗਹਰ ਜਵਚ ਹੀ) ਬੁਝਾ 
ਜਦੱਤੀ।

41647 969 pihly drsnu  
mghr pwieE  
Puin kwsI bsy 
AweI]2]

kWsI Pehilae Dharasan 

Magehar Paaeiou 

Fun Kaasee Basae 

Aaee ||2||

First, I obtained the 

Blessed Vision of Your 

Darshan in Magahar; 

then, I came to dwell 

at Benares. ||2||

ਮੈਂ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ 

ਪਜਹਲਾਂ ਮਗਹਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ 

ਿੇਰ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ 

॥੨॥

41648 969 jYsw mghru qYsI 
kwsI hm eykY 
kir jwnI]

Jaisaa Magehar 

Thaisee Kaasee 

Ham Eaekai Kar 

Jaanee ||

As is Magahar, so is 

Benares; I see them as 

one and the same.

(ਹੇ ਪਿਭੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਨਾਮ 

ਧਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਮਗਹਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਜਝਆ ਹੈ।

41649 969 hm inrDn ijau 
iehu Dnu pwieAw  
mrqy PUit 
gumwnI]3]

Ham Niradhhan 

Jio Eihu Dhhan 

Paaeiaa Marathae 

Foott Gumaanee 

||3||

I am poor, but I have 

obtained this wealth 

of the Lord; the proud 

are bursting with 

pride, and die. ||3||

ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਕੂੰਗਾਲ ਨੂੂੰ  ਧਨ 

ਜਮਲ ਿਾਏ, (ਜਤਵੇਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਕੂੰਗਾਲ 

ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਨ ਜਮਲ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਪਰ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਸ਼ੀ 
ਤੀਰਥ ਤੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ 

ਉਹ) ਹੂੰਕਾਰੀ ਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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41650 969 krY gumwnu cuBih 
iqsu sUlw ko 
kwFn kau nwhI]

Karai Gumaan 

Chubhehi This 

Soolaa Ko Kaadtan 

Ko Naahee ||

One who takes pride 

in himself is stuck with 

thorns; no one can 

pull them out.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਾਣ 

ਚਾਹੇ ਜਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ) ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਇਉਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਸੂਲਾਂ 
ਚੱੁਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੂਲਾਂ ਪੱੁਟ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

41651 969 AjY su coB kau 
ibll iblwqy  
nrky Gor 
pcwhI]4]

(ibll) mUrK, 
ivAkl[ AjY: polw bolo

Ajai S Chobh Ko 

Bilal Bilaathae 

Narakae Ghor 

Pachaahee ||4||

Here, he cries bitterly, 

and hereafter, he 

burns in the most 

hideous hell. ||4||

ਸਾਰੀ ਉਮਰ (ਉਹ ਹੂੰਕਾਰੀ) 
ਉਹਨਾਂ ਚੋਭਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਵਲਕਦੇ 

ਹਨ, ਮਾਨੋ, ਘੋਰ ਨਰਕ ਜਵਚ 

ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ॥੪॥

41652 969 kvnu nrku ikAw 
surgu ibcwrw  
sMqn doaU rwdy]

Kavan Narak Kiaa 

Surag Bichaaraa 

Santhan Dhooo 

Raadhae ||

What is hell, and what 

is heaven? The Saints 

reject them both.

(ਇਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਕਾਸ਼ੀ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਸੁਰਗ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਨਰਕ 

ਕੀਹ, ਤੇ, ਜਵਚਾਰਾ ਸੁਰਗ 

ਕੀਹ? ਸੂੰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੱਦ 

ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ;

41653 969 hm kwhU kI 
kwix n kFqy  
Apny gur 
prswdy]5]

Ham Kaahoo Kee 

Kaan N Kadtathae 

Apanae Gur 

Parasaadhae ||5||

I have no obligation to 

either of them, by the 

Grace of my Guru. 

||5||

ਜਕਉਂਜਕ ਸੂੰਤ ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਨਾਹ ਸੁਰਗ ਤੇ 

ਨਾਹ ਨਰਕ) ਜਕਸੇ ਦੇ ਭੀ 
ਮੁਥਾਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ॥੫॥
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41654 969 Ab qau jwie 
cFy isMGwsin  
imly hY 
swirMgpwnI]

Ab Tho Jaae 

Chadtae 

Singhaasan Milae 

Hai 

Saaringapaanee ||

Now, I have mounted 

to the throne of the 

Lord; I have met the 

Lord, the Sustainer of 

the World.

(ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣੇ 
ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਗਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ।

41655 969 rwm kbIrw eyk 
Bey hY koie n 
skY 
pCwnI]6]3]

Raam Kabeeraa 

Eaek Bheae Hai 

Koe N Sakai 

Pashhaanee 

||6||3||

The Lord and Kabeer 

have become one. No 

one can tell them 

apart. ||6||3||

ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਇੱਕ-

ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 

ਜਵਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 
॥੬॥੩॥

41656 969 sMqw mwnau dUqw 
fwnau ieh 
kutvwrI myrI]

Santhaa Maano 

Dhoothaa Ddaano 

Eih Kuttavaaree 

Maeree ||

I honor and obey the 

Saints, and punish the 

wicked; this is my duty 

as God's police officer.

ਆਪਣ ੇਇਸ ਸਰੀਰ-ਰੂਪ 

ਸ਼ਜਹਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਭਲੇ 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀ-ਆਇਆਂ ਆਖਾਂ ਤੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੱਢਾਂ।

41657 969 idvs rYin qyry 
pwau plosau kys 
cvr kir 
PyrI]1]

Dhivas Rain 

Thaerae Paao 

Paloso Kaes 

Chavar Kar Faeree 

||1||

Day and night, I wash 

Your feet, Lord; I wave 

my hair as the 

chauree, to brush 

away the flies. ||1||

ਜਦਨ ਰਾਤ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਚਰਨ 

ਪਰਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਕੇਸਾਂ ਦਾ 
ਚੌਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾਵਾਂ ॥੧॥

41658 969 hm kUkr qyry 
drbwir]

Ham Kookar 

Thaerae 

Dharabaar ||

I am a dog at Your 

Court, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ (ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ ਇਕ) ਕੱੁਤਾ ਹਾਂ,
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41659 969 Baukih AwgY 
bdnu 
pswir]1]rhwau]

Bhoukehi Aagai 

Badhan Pasaar 

||1|| Rehaao ||

I open my snout and 

bark before it. 

||1||Pause||

ਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਕੇ ਭੌਂਕ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ {ਭਾਵ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

ਮੈਂ ਿ ੋਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰ-ਕੱੁਜਤਆਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ 

ਕੱੁਤਾ ਜਕਸੇ ਪਰਾਈ ਗਲੀ ਦੇ 

ਕੱੁਜਤਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ: ਏਤੇ 

ਕੂਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ ਭਉਕਾ 
ਇਸੁ ਤਨ ਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41660 970 pUrb jnm hm 
qum@ry syvk Ab 
qau imitAw n 
jweI]

Poorab Janam 

Ham Thumharae 

Saevak Ab Tho 

Mittiaa N Jaaee ||

In my past life, I was 

Your servant; now, I 

cannot leave You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਜਹਲੇ ਿਨਮਾਂ 
ਜਵਚ ਭੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਹਜਟਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

41661 970 qyry duAwrY Duin 
shj kI mwQY myry 
dgweI]2]

Thaerae Dhuaarai 

Dhhun Sehaj Kee 

Maathhai Maerae 

Dhagaaee ||2||

The celestial sound 

current resounds at 

Your Door. Your 

insignia is stamped 

upon my forehead. 

||2||

ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਰਹਾਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਰੌ 

(ਚਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੌ) ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥੨॥
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41662 970 dwgy hoih su rn 
mih jUJih ibnu 
dwgy Big jweI]

rn: polw bolo[ d`wgy, 
jU`Jih, B`ig

Dhaagae Hohi S 

Ran Mehi Joojhehi 

Bin Dhaagae Bhag 

Jaaee ||

Those who are 

branded with Your 

brand fight bravely in 

battle; those without 

Your brand run away.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ 
(ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ) ਜਨਸ਼ਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਜਵਚ 

ਲੜ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਿ ੋਇਸ 

ਜਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਉਹ 

(ਟਾਕਰਾ ਪੈਣ ਤੇ) ਭਾਂਿ ਖਾ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

41663 970 swDU hoie su 
Bgiq pCwnY hir 
ley KjwnY 
pweI]3]

Saadhhoo Hoe S 

Bhagath 

Pashhaanai Har 

Leae Khajaanai 

Paaee ||3||

One who becomes a 

Holy person, 

appreciates the value 

of devotional worship 

to the Lord. The Lord 

places him in His 

treasury. ||3||

(ਭਾਵ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪਿਵਾਨ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

41664 970 koTry mih koTrI  
prm koTI 
bIcwir]

Kotharae Mehi 

Kotharee Param 

Kothee Beechaar 

||

In the fortress is the 

chamber; by 

contemplative 

meditation it becomes 

the supreme chamber.

(ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ, ਮਾਨੋ, ਇਕ 

ਜਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਇਸ) 

ਜਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੁਹਣੇ ਕੋਠੇ ਜਵਚ 

(ਜਦਮਾਗ਼ ਇਕ ਹੋਰ) ਜਨਿੱਕੀ 
ਜਿਹੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਿੱਕੀ 
ਕੋਠੜੀ ਸੁਹਣੀ ਬਣਦੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।
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41665 970 guir dInI bsqu  
kbIr kau lyvhu 
bsqu sm@wir]4]

Gur Dheenee 

Basath Kabeer Ko 

Laevahu Basath 

Samhaar ||4||

The Guru has blessed 

Kabeer with the 

commodity, saying, 

""Take this 

commodity; cherish it 

and keep it 

secure.""||4||

ਮੈਨੂੂੰ  ਕਬੀਰ ਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਨਾਮ-ਵਸਤ ਜਦੱਤੀ (ਤੇ, ਆਖਣ 

ਲੱਗਾ) ਇਹ ਵਸਤ (ਇਕ ਜਨਿੱਕੀ 
ਕੋਠੜੀ ਜਵਚ) ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ 

॥੪॥

41666 970 kbIir dIeI 
sMswr kau lInI 
ijsu msqik 
Bwgu]

dI-eI Kabeer Dheeee 

Sansaar Ko Leenee 

Jis Masathak 

Bhaag ||

Kabeer gives it to the 

world, but he alone 

receives it, upon 

whose forehead such 

destiny is recorded.

ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ-ਵਸਤ 

ਿਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  (ਭੀ ਵੂੰ ਡ) 

ਜਦੱਤੀ, ਪਰ ਜਕਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

41667 970 AMimRq rsu ijin 
pwieAw iQru qw 
kw sohwgu]5]4]

Anmrith Ras Jin 

Paaeiaa Thhir 

Thaa Kaa Sohaag 

||5||4||

Permanent is the 

marriage, of one who 

receives this ambrosial 

essence. ||5||4||

ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਜਖਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ ॥੫॥੪॥

41668 970 ijh muK bydu 
gwieqRI inksY so 
ikau bRhmnu 
ibsru krY]

Jih Mukh Baedh 

Gaaeithree Nikasai 

So Kio Brehaman 

Bisar Karai ||

O Brahmin, how can 

you forget the One, 

from whose mouth 

the Vedas and the 

Gayitri prayer issured 

forth?

ਬਿਾਹਮਣ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਜਵਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚੋਂ ਵੇਦ ਤੇ ਗਾਇਤਿੀ 
(ਆਜਦਕ) ਜਨਕਲੇ (ਮੂੰਨਦਾ) ਹੈ?

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8473 Published: March 06/ 2014



41669 970 jw kY pwie jgqu 
sBu lwgY so ikau 
pMifqu hir n 
khY]1]

j`gqu Jaa Kai Paae 

Jagath Sabh Laagai 

So Kio Panddith 

Har N Kehai ||1||

The whole world falls 

at His feet; why don't 

you chant the Name of 

that Lord, O Pandit? 

||1||

ਪੂੰ ਜਡਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ? ॥੧॥

41670 970 kwhy myry bwm@n  
hir n khih]

Kaahae Maerae 

Baamhan Har N 

Kehehi ||

Why, O my Brahmin, 

do you not chant the 

Lord's Name?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਿਾਹਮਣ! ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਕਉਂ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ?
41671 970 rwmu n bolih  

pwfy dojku 
Brih]1]rhwau]

pWfy Raam N Bolehi 

Paaddae Dhojak 

Bharehi ||1|| 

Rehaao ||

If you don't chant the 

Lord's Name, O Pandit, 

you will only suffer in 

hell. ||1||Pause||

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਤੂੂੰ  ਰਾਮ ਨਹੀਂ 
ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਦੋਿਕ (ਦਾ ਦੱੁਖ) 

ਸਹਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41672 970 Awpn aUc nIc 
Gir Bojnu hTy 
krm kir audru 
Brih]

hTy: polw bolo Aapan Ooch 

Neech Ghar 

Bhojan Hathae 

Karam Kar Oudhar 

Bharehi ||

You think that you are 

high, but you take 

food from the houses 

of the lowly; you fill up 

your belly by forcibly 

practicing your rituals.

ਹੇ ਬਿਾਹਮਣ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ (ਸਮਝਦਾ 
ਹੈਂ), ਪਰ ਭੋਿਨ ਪਾਂਦਾ ਹੈਂ 
(ਆਪਣੇ ਤੋਂ) ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ। ਤੂੂੰ  ਹਠ 

ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ (ਤੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾ ਜਵਖਾ ਕੇ) ਆਪਣਾ 
ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈਂ।
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41673 970 cauds Amwvs 
ric ric mWgih  
kr dIpku lY  
kUip prih]2]

Choudhas 

Amaavas Rach 

Rach Maangehi 

Kar Dheepak Lai 

Koop Parehi ||2||

On the fourteenth 

day, and the night of 

the new moon, you go 

out begging; even 

though you hold the 

lamp in your hands, 

still, you fall into the 

pit. ||2||

ਚੌਦੇਂ ਤੇ ਮੱਜਸਆ (ਆਜਦਕ 

ਜਥੱਤਾਂ ਬਨਾਵਟੀ) ਥਾਪ ਥਾਪ ਕੇ 

ਤੂੂੰ  (ਿਿਮਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਮੂੰਗਦਾ ਹੈਂ; 
ਤੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਜਵਦਵਾਨ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਇਹ ਜਵੱਜਦਆ-

ਰੂਪ) ਦੀਵਾ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 

ਖੂਹ ਜਵਚ ਜਡੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੨॥

41674 970 qUM bRhmnu mY 
kwsIk julhw  
muih qoih 
brwbNrI kYsy kY 
bnih]

kwsI-k[ jul-hw Thoon Brehaman 

Mai Kaaseek 

Julehaa Muhi 

Thohi Baraabaree 

Kaisae Kai Banehi 

||

You are a Brahmin, 

and I am only a 

weaver from Benares. 

How can I compare to 

you?

ਤੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਕੁਲ 

ਦਾ) ਬਿਹਮਣ (ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ), ਮੈਂ 
(ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) ਕਾਸ਼ੀ 
ਦਾ (ਗ਼ਰੀਬ) ਿੁਲਾਹ ਹਾਂ। ਸੋ, 

ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਜਕਵੇਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰੀ 
ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਜਵਚ ਗਹੁ 

ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ)।

41675 970 hmry rwm nwm 
kih aubry byd 
Brosy pWfy fUib 
mrih]3]5]

Hamarae Raam 

Naam Kehi 

Oubarae Baedh 

Bharosae 

Paanddae Ddoob 

Marehi ||3||5||

Chanting the Lord's 

Name, I have been 

saved; relying on the 

Vedas, O Brahmin, you 

shall drown and die. 

||3||5||

ਪਰ ਅਸੀਂ (ਿੁਲਾਹੇ ਤਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਬਚ ਰਹੇ 

ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਵੇਦਾਂ ਦੇ 

(ਦੱਸੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ) ਭਰੋਸੇ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਡੱੁਬ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ 

॥੩॥੫॥
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41676 970 qrvru eyku AnMq 
fwr swKw puhp 
pqR rs BrIAw]

p`qR Tharavar Eaek 

Ananth Ddaar 

Saakhaa Puhap 

Pathr Ras 

Bhareeaa ||

There is a single tree, 

with countless 

branches and twigs; its 

flowers and leaves are 

filled with its juice.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਸੂੰਸਾਰ ਇਕ ਰੁਖ 

(ਸਮਾਨ) ਹੈ, (ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਆ-

ਿੂੰਤ, ਮਾਨੋ, ਉਸ ਰੱੁਖ ਦੀਆਂ) 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਡਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਜਹਣੀਆਂ 

ਹਨ, ਿ ੋਿੁੱ ਲਾਂ, ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਸ-

ਭਰੇ ਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
41677 970 ieh AMimRq kI 

bwVI hY ry iqin 
hir pUrY 
krIAw]1]

Eih Anmrith Kee 

Baarree Hai Rae 

Thin Har Poorai 

Kareeaa ||1||

This world is a garden 

of Ambrosial Nectar. 

The Perfect Lord 

created it. ||1||

ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਇਕ 

ਬਗ਼ੀਚੀ ਹੈ, ਿ ੋਉਸ ਪੂਰਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ॥੧॥

41678 970 jwnI jwnI ry  
rwjwrwm kI 
khwnI]

Jaanee Jaanee Rae 

Raajaa Raam Kee 

Kehaanee ||

I have come to know 

the story of my 

Sovereign Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੋਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

41679 970 AMqir joiq rwm 
prgwsw gurmuiK 
ibrlY 
jwnI]1]rhwau]

Anthar Joth Raam 

Paragaasaa 

Guramukh Biralai 

Jaanee ||1|| 

Rehaao ||

How rare is that 

Gurmukh who knows, 

and whose inner being 

is illumined by the 

Lord's Light. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿੋਤ ਿਗ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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41680 970 Bvru eyku puhp 
rs bIDw bwrh 
ly aur DirAw]

(Bvru) gursyvk[ bRhm 
rUpI (puhp) &`ul[ pMjy 
igAwn ieMdRy, pMjy krm 
ieMdRy, mn, b`uD, ien@W dy 
iviSAW nUM ij`q ky irdy 
c (DirAw) Dry[ bI~Dw

Bhavar Eaek 

Puhap Ras 

Beedhhaa Baareh 

Lae Our Dhhariaa 

||

The bumble bee, 

addicted to the nectar 

of the twelve-petalled 

flowers, enshrines it in 

the heart.

(ਜਿਵੇਂ) ਇਕ ਭੌਰਾ ਿੁੱ ਲ ਦੇ ਰਸ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਿੁੱ ਲ ਦੀਆਂ 

ਜਖੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਜਵਚ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਿਾ ਬੂੰਨਹ ਾਉਂਦਾ ਹੈ,

41681 970 sorh mDy pvnu 
JkoirAw Awkwsy 
Pru PirAw]2]

Soreh Madhhae 

Pavan Jhakoriaa 

Aakaasae Far 

Fariaa ||2||

He holds his breath 

suspended in the 

sixteen-petalled sky of 

the Akaashic Ethers, 

and beats his wings in 

esctasy. ||2||

(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੂੰਛੀ ਆਪਣੇ ਖੂੰਭਾਂ 
ਨਾਲ) ਹਵਾ ਨੂੂੰ  ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਜਖੜਾਉ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਉਡਾਰੀਆਂ 

ਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

41682 970 shj suMin ieku 
ibrvw aupijAw  
DrqI jl hru 
soiKAw]

sihjy hI (suMin) A&ur 
rUp[ (ibrvw) bUtw[ 
(DrqI) bu`DI AMdroN 
pdwrQW rUpI jl, 
(soiKAw) sukw ky (hru) 
nws kr idqw[ (dUjw 
pwT: jlhru)

Sehaj Sunn Eik 

Biravaa Oupajiaa 

Dhharathee 

Jalehar Sokhiaa ||

In the profound void 

of intuitive Samaadhi, 

the one tree rises up; 

it soaks up the water 

of desire from the 

ground.

ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਉਸ ਅਡੋਲ 

ਤੇ ਅਿੁਰ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਕੋਮਲਤਾ-ਰੂਪ) 

ਮਾਨੋ, ਇਕ ਕੋਮਲ ਬੂਟਾ 
ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਿ ੋਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨੂੂੰ  ਸੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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41683 970 kih kbIr hau 
qw kw syvku  
ijin iehu ibrvw 
dyiKAw]3]6]

Kehi Kabeer Ho 

Thaa Kaa Saevak 

Jin Eihu Biravaa 

Dhaekhiaa 

||3||6||

Says Kabeer, I am the 

servant of those who 

have seen this celestial 

tree. ||3||6||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਉਸ 

ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਉੱਜਗਆ 

ਹੋਇਆ) ਇਹ ਕੋਮਲ ਬੂਟਾ 
ਵੇਜਖਆ ਹੈ ॥੩॥੬॥

41684 970 muMdRw moin dieAw 
kir JolI pqR kw 
krhu bIcwru ry]

mn dy sMklpW nUM (moin) 
cu`p krOxw muMdRw hY[bRhm 
bIcwru p`qR[ JolI: polw 
bolo

Mundhraa Mon 

Dhaeiaa Kar 

Jholee Pathr Kaa 

Karahu Beechaar 

Rae ||

Make silence your ear-

rings, and compassion 

your wallet; let 

meditation be your 

begging bowl.

ਹੇ ਿੋਗੀ! (ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਸ਼ਾਂਤੀ (ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੂੰਨਾਂ 
ਦੀ) ਮੁੂੰ ਦਿਾ ਬਣਾ, ਅਤੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਨੂੂੰ  ਖੱਪਰ 

ਬਣਾ।

41685 970 iKMQw iehu qnu 
sIAau Apnw  
nwmu krau 
AwDwru ry]1]

Khinthhaa Eihu 

Than Seeao 

Apanaa Naam 

Karo Aadhhaar 

Rae ||1||

Sew this body as your 

patched coat, and take 

the Lord's Name as 

your support. ||1||

(ਮੈਂ ਭੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇਕ ਿੋਗੀ 
ਹਾਂ, ਪਰ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਇਹ ਮੈਂ ਗੋਦੜੀ ਸੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਿੋਗੀ! ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ) ਆਸਰਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਇਹ 

ਮੇਰਾ ਸੁਆਹ ਦਾ ਬਟੂਆ ਹੈ) 

॥੧॥
41686 970 AYsw jogu kmwvhu 

jogI]

Aisaa Jog 

Kamaavahu Jogee 

||

Practice such Yoga, O 

Yogi.

ਹੇ ਿੋਗੀ! ਇਹ ਿੋਗ-ਅੱਜਭਆਸ 

ਕਰੋ-
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41687 970 jp qp sMjmu 
gurmuiK 
BogI]1]rhwau]

Jap Thap Sanjam 

Guramukh Bhogee 

||1|| Rehaao ||

As Gurmukh, enjoy 

meditation, austerities 

and self-discipline. 

||1||Pause||

(ਜਕ) ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹੋਏ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ 

ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਿਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਪ 

ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੂੰਿਮ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

41688 970 buiD ibBUiq 
cFwvau ApunI  
isMgI suriq 
imlweI]

Budhh Bibhooth 

Chadtaavo 

Apunee Singee 

Surath Milaaee ||

Apply the ashes of 

wisdom to your body; 

let your horn be your 

focused consciousness.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੂੰ  
ਮੈਂ (ਉੱਚੇ ਜਟਕਾਣੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਚੜਹਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ 

ਮੈਂ (ਜਪੂੰ ਡੇ ਉੱਤੇ) ਸੁਆਹ ਮਲੀ 
ਹੋਈ ਹੈ; ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋਜੜਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਸੂੰ ਙੀ ਹੈ।

41689 970 kir bYrwgu iPrau 
qin ngrI mn 
kI ikMgurI 
bjweI]2]

Kar Bairaag Firo 

Than Nagaree 

Man Kee Kinguree 

Bajaaee ||2||

Become detached, and 

wander through the 

city of your body; play 

the harp of your mind. 

||2||

ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ 
ਭੀ (ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ) ਜਿਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ-ਰੂਪ 

ਨਗਰ ਜਵਚ ਜਿਰਦਾ ਹਾਂ (ਭਾਵ, 

ਖੋਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ); ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਜਕੂੰਗ ਵਿਾਉਂਦਾ ਹਾਂ 
(ਭਾਵ, ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਲਗਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ) ॥੨॥
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41690 970 pMc qqu lY ihrdY 
rwKhu rhY 
inrwlm qwVI]

Panch Thath Lai 

Hiradhai Raakhahu 

Rehai Niraalam 

Thaarree ||

Enshrine the five 

tatvas - the five 

elements, within your 

heart; let your deep 

meditative trance be 

undisturbed.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੋ ਰੱਖੋ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਇੱਕ-ਟਕ 

ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

41691 970 khqu kbIru sunhu 
ry sMqhu Drmu 
dieAw kir 
bwVI]3]7]

Kehath Kabeer 

Sunahu Rae 

Santhahu 

Dhharam Dhaeiaa 

Kar Baarree 

||3||7||

Says Kabeer, listen, O 

Saints: make 

righteousness and 

compassion your 

garden. ||3||7||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! ਸੁਣੋ, (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ) ਧਰਮ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ 
(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਸੋਹਣੀ 
ਬਗ਼ੀਚੀ ਬਣਾਓ ॥੩॥੭॥

41692 970 kvn kwj isrjy 
jg BIqir jnim 
kvn Plu 
pwieAw]

Kavan Kaaj Sirajae 

Jag Bheethar 

Janam Kavan Fal 

Paaeiaa ||

For what purpose 

were you created and 

brought into the 

world? What rewards 

have you received in 

this life?

ਜਕਹੜੇ ਕੂੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ 

ਅਸਾਂ ਕੀਹ ਖੱਜਟਆ?
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41693 970 Bv iniD qrn 
qwrn icMqwmin  
iek inmK n 
iehu mnu 
lwieAw]1]

Bhav Nidhh 

Tharan Thaaran 

Chinthaaman Eik 

Nimakh N Eihu 

Man Laaeiaa ||1||

God is the boat to 

carry you across the 

terrifying world-ocean; 

He is the Fulfiller of 

the mind's desires. 

You have not centered 

your mind on Him, 

even for an instant. 

||1||

ਅਸਾਂ ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਭੀ (ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਚੱਤ 

ਨਾਹ ਿੋਜੜਆ ਿ ੋਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ 

ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਿ,ੋ ਮਾਨੋ, ਮਨ-

ਇੱਛਤ ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ 
ਹੈ ॥੧॥

41694 971 goibMd hm AYsy 
AprwDI]

Gobindh Ham 

Aisae 

Aparaadhhee ||

O Lord of the 

Universe, I am such a 

sinner!

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਅਜਿਹੇ 

ਜਵਕਾਰੀ ਹਾਂ,

41695 971 ijin pRiB jIau 
ipMfu Qw dIAw  
iqs kI Bwau 
Bgiq nhI 
swDI]1]rhwau]

s`wDI Jin Prabh Jeeo 

Pindd Thhaa 

Dheeaa This Kee 

Bhaao Bhagath 

Nehee Saadhhee 

||1|| Rehaao ||

God gave me body 

and soul, but I have 

not practiced loving 

devotional worship to 

Him. ||1||Pause||

ਜਕ ਜਿਸ ਤੈਂ ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ 

ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਦੱਤਾ ਉਸ ਦੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

41696 971 pr Dn pr qn 
pr qI inMdw pr 
Apbwdu n CUtY]

prwey (qn) sRIrW nwl 
^rwbI krnI[ Ap-bwdu

Par Dhhan Par 

Than Par Thee 

Nindhaa Par 

Apabaadh N 

Shhoottai ||

Others' wealth, others' 

bodies, others' wives, 

others' slander and 

others' fights - I have 

not given them up.

(ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ!) ਪਰਾਏ ਧਨ (ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ), ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ (ਦੀ 
ਕਾਮਨਾ), ਪਰਾਈ ਚੁਗ਼ਲੀ, 
ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਰੋਧ-ਇਹ 

ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8481 Published: March 06/ 2014



41697 971 Awvw gvnu hoqu 
hY Puin Puin iehu 
prsMgu n qUtY]2]

Awvw gvnu dw (prsMgu) 
sbMD

Aavaa Gavan Hoth 

Hai Fun Fun Eihu 

Parasang N 

Thoottai ||2||

For the sake of these, 

coming and going in 

reincarnation happens 

over and over again, 

and this story never 

ends. ||2||

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ (ਸਾਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਜਰਹਾ ਹੈ-

ਜਿਰ ਭੀ ਪਰ ਮਨ, ਪਰ ਤਨ 

ਆਜਦਕ ਦਾ ਇਹ ਲੂੰ ਮਾ ਝੇੜਾ 
ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ॥੨॥

41698 971 ijh Gir kQw 
hoq hir sMqn  
iek inmK n 
kIn@o mY Pyrw]

Jih Ghar Kathhaa 

Hoth Har Santhan 

Eik Nimakh N 

Keenho Mai 

Faeraa ||

That house, in which 

the Saints speak of the 

Lord - I have not 

visited it, even for an 

instant.

ਜਿਨਹ ੀਂ ਥਾਈ ਂਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਰਲ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕ 

ਪਲਕ ਲਈ ਭੀ ਿੇਰਾ ਨਹੀਂ 
ਮਾਰਦਾ।

41699 971 lMpt cor dUq 
mqvwry iqn sMig 
sdw bsyrw]3]

m`qvwry Lanpatt Chor 

Dhooth 

Mathavaarae Thin 

Sang Sadhaa 

Basaeraa ||3||

Drunkards, thieves, 

and evil-doers - I 

constantly dwell with 

them. ||3||

ਪਰ ਜਵਸ਼ਈ, ਚੋਰ, ਬਦਮਾਸ਼, 

ਸ਼ਰਾਬੀ-ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਸਾਥ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

41700 971 kwm kRoD mwieAw 
md mqsr ey 
sMpY mo mwhI]

Kaam Krodhh 

Maaeiaa Madh 

Mathasar Eae 

Sanpai Mo 

Maahee ||

Sexual desire, anger, 

the wine of Maya, and 

envy - these are what I 

collect within myself.

ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, 

ਹੂੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ-ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, 

ਬੱਸ! ਇਹੀ ਧਨ ਹੈ।
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41701 971 dieAw Drmu Aru 
gur kI syvw ey 
supnMqir 
nwhI]4]

Dhaeiaa Dhharam 

Ar Gur Kee Saevaa 

Eae Supananthar 

Naahee ||4||

Compassion, 

righteousness, and 

service to the Guru - 

these do not visit me, 

even in my dreams. 

||4||

ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ 

ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਆਇਆ ॥੪॥

41702 971 dIn dieAwl 
ikRpwl dmodr  
Bgiq bCl BY 
hwrI]

Dheen Dhaeiaal 

Kirapaal 

Dhamodhar 

Bhagath Bashhal 

Bhai Haaree ||

He is merciful to the 

meek, compassionate 

and benevolent, the 

Lover of His devotees, 

the Destroyer of fear.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਜਕਿਪਾਲ! ਹੇ ਦਮੋਦਰ! 

ਹੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਭੈ-ਹਰਨ!

41703 971 khq kbIr BIr 
jn rwKhu hir 
syvw krau 
qum@wrI]5]8]

Kehath Kabeer 

Bheer Jan 

Raakhahu Har 

Saevaa Karo 

Thumhaaree 

||5||8||

Says Kabeer, please 

protect Your humble 

servant from disaster; 

O Lord, I serve only 

You. ||5||8||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਨੂੂੰ  ਦਾਸ 

ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਜਬਪਤਾ ਜਵਚੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਂ (ਜਨਿੱਤ) ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ॥੫॥੮॥

41704 971 ijh ismrin  
hoie mukiq 
duAwru]

Jih Simaran Hoe 

Mukath Dhuaar ||

Remembering Him in 

meditation, the door 

of liberation is found.

ਜਿਸ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

41705 971 jwih bYkuMiT nhI 
sMswir]

Jaahi Baikunth 

Nehee Sansaar ||

You shall go to 

heaven, and not 

return to this earth.

(ਉਸ ਰਸਤੇ) ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿਾ ਅੱਪੜੇਂਗਾ, ਸੂੰਸਾਰ (-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
(ਭਟਕੇਂਗਾ)।
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41706 971 inrBau kY Gir  
bjwvih qUr]

Nirabho Kai Ghar 

Bajaavehi Thoor ||

In the home of the 

Fearless Lord, the 

celestial trumpets 

resound.

ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਕੋਈ ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ, ਉਸ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚ 

ਕੇ ਤੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਦੇ, 

ਮਾਨੋ) ਵਾਿੇ ਵਿਾਏਗਂਾ,

41707 971 Anhd bjih  
sdw BrpUr]1]

Anehadh Bajehi 

Sadhaa Bharapoor 

||1||

The unstruck sound 

current will vibrate 

and resonate forever. 

||1||

ਉਹ ਵਾਿੇ (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ 
ਇੱਕ-ਰਸ ਵੱਿਣਗੇ, (ਉਸ 

ਅਨੂੰ ਦ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਊਣਤਾ 
ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ॥੧॥

41708 971 AYsw ismrnu  
kir mn mwih]

Aisaa Simaran Kar 

Man Maahi ||

Practice such 

meditative 

remembrance in your 

mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਅਜਿਹਾ (ਬਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ) 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ।

41709 971 ibnu ismrn  
mukiq kq nwih 
]1]rhwau]

Bin Simaran 

Mukath Kath 

Naahi ||1|| 

Rehaao ||

Without this 

meditative 

remembrance, 

liberation will never 

be found. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ) ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

41710 971 ijh ismrin  
nwhI nnkwru]

(nnkwru) rukwvt Jih Simaran 

Naahee Nanakaar 

||

Remembering Him in 

meditation, you will 

meet with no 

obstruction.

ਜਿਸ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ (ਜਵਕਾਰ 

ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਜਵਚ) ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਣਗੇ,

41711 971 mukiq krY auqrY 
bhu Bwru]

Mukath Karai 

Outharai Bahu 

Bhaar ||

You will be liberated, 

and the great load will 

be taken away.

ਉਹ ਜਸਮਰਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਬੋਝ (ਮਨ 

ਤੋਂ) ਉਤਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8484 Published: March 06/ 2014



41712 971 nmskwru kir 
ihrdY mwih]

Namasakaar Kar 

Hiradhai Maahi ||

Bow in humility within 

your heart,

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਰ ਜਨਵਾ,

41713 971 iPir iPir qyrw 
Awvnu nwih]2]

Fir Fir Thaeraa 

Aavan Naahi ||2||

And you will not have 

to be reincarnated 

over and over again. 

||2||

ਤਾਂ ਿੁ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੈਨੂੂੰ  (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਆਉਣਾ ਨਾਹ ਪਏ ॥੨॥

41714 971 ijh ismrin  
krih qU kyl]

Jih Simaran Karehi 

Thoo Kael ||

Remember Him in 

meditation, celebrate 

and be happy.

ਜਿਸ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੂੂੰ  
ਅਨੂੰ ਦ ਲੈ ਜਰਹਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਆਜਦਕ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ),
41715 971 dIpku bWiD 

DirE ibnu qyl]

Dheepak Baandhh 

Dhhariou Bin 

Thael ||

God has placed His 

lamp deep within you, 

which burns without 

any oil.

ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ (ਜਗਆਨ ਦਾ) 
ਦੀਵਾ ਿਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਤੇਲ (ਵਾਲਾ 
ਦੀਵਾ) ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ,

41716 971 so dIpku Amrku 
sMswir]

Amrku: polw bolo So Dheepak 

Amarak Sansaar ||

That lamp makes the 

world immortal;

ਉਹ ਦੀਵਾ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਿਗ ਪਏ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,

41717 971 kwm kRoD ibKu  
kwFIly mwir]3]

Kaam Krodhh Bikh 

Kaadteelae Maar 

||3||

It conquers and drives 

out the poisons of 

sexual desire and 

anger. ||3||

ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਆਜਦਕ ਦੀ ਜ਼ਜਹਰ 

ਨੂੂੰ  (ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

41718 971 ijh ismrin  
qyrI giq hoie]

Jih Simaran 

Thaeree Gath Hoe 

||

Remembering Him in 

meditation, you shall 

obtain salvation.

ਜਿਸ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ,
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41719 971 so ismrnu rKu 
kMiT proie]

So Simaran Rakh 

Kanth Paroe ||

Wear that meditative 

remembrance as your 

necklace.

ਤੂੂੰ  ਉਸ ਜਸਮਰਨ (ਰੂਪ ਹਾਰ) 

ਨੂੂੰ  ਪਿੋ ਕੇ ਸਦਾ ਗਲ ਜਵਚ ਪਾਈ 

ਰੱਖ।
41720 971 so ismrnu kir  

nhI rwKu auqwir]

So Simaran Kar 

Nehee Raakh 

Outhaar ||

Practice that 

meditative 

remembrance, and 

never let it go.

(ਕਦੇ ਭੀ ਗਲੋਂ) ਲਾਹ ਕੇ ਨਾਹ 

ਰੱਖੀਂ, ਸਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ।

41721 971 gur prswdI 
auqrih pwir]4]

au~qr-ih Gur Parasaadhee 

Outharehi Paar 

||4||

By Guru's Grace, you 

shall cross over. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਏਗਂਾ 
॥੪॥

41722 971 ijh ismrin  
nwhI quih kwin]

Jih Simaran 

Naahee Thuhi 

Kaan ||

Remembering Him in 

meditation, you shall 

not be obligated to 

others.

ਜਿਸ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ।

41723 971 mMdir sovih  
ptMbr qwin]

Mandhar Sovehi 

Pattanbar Thaan ||

You shall sleep in your 

mansion, in blankets 

of silk.

ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਵਚ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਹੋ 

ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈਂ,

41724 971 syj suKwlI  
ibgsY jIau]

Saej Sukhaalee 

Bigasai Jeeo ||

Your soul shall 

blossom forth in 

happiness, on this 

comfortable bed.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੁਖ ਹੈ, ਜਿੂੰ ਦ 

ਜਖੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

41725 971 so ismrnu qU An 
idnu pIau]5]

So Simaran Thoo 

Anadhin Peeo 

||5||

So drink in this 

meditative 

remembrance, night 

and day. ||5||

ਐਸਾ ਜਸਮਰਨ-ਰੂਪ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੀਂਦਾ ਰਹੁ ॥੫॥
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41726 971 ijh ismrin  
qyrI jwie 
blwie]

Jih Simaran 

Thaeree Jaae 

Balaae ||

Remembering Him in 

meditation, your 

troubles will depart.

ਜਿਸ ਜਸਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ 
ਆਤਮਕ ਰੋਗ ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

41727 971 ijh ismrin quJu 
pohY n mwie]

Jih Simaran Thujh 

Pohai N Maae ||

Remembering Him in 

meditation, Maya will 

not bother you.

ਜਿਸ ਜਸਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦੀ,

41728 971 ismir ismir  
hir hir min 
gweIAY]

Simar Simar Har 

Har Man Gaaeeai 

||

Meditate, meditate in 

remembrance on the 

Lord, Har, Har, and 

sing His Praises in your 

mind.

ਸਦਾ ਇਹ ਜਸਮਰਨ ਕਰ, 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਹਰੀ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ।

41729 971 iehu ismrnu  
siqgur qy 
pweIAY]6]

Eihu Simaran 

Sathigur Thae 

Paaeeai ||6||

This meditative 

remembrance is 

obtained from the 

True Guru. ||6||

(ਪਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਉ), 

ਇਹ ਜਸਮਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੬॥

41730 971 sdw sdw ismir 
idnu rwiq]

Sadhaa Sadhaa 

Simar Dhin Raath 

||

Forever and ever, 

remember Him, day 

and night,

ਸਦਾ ਜਦਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਸਮਰਨ ਕਰ।

41731 971 aUTq bYTq swis 
igrwis]

Oothath Baithath 

Saas Giraas ||

While standing up and 

sitting down, with 

every breath and 

morsel of food.

ਉੱਠਜਦਆਂ ਬੈਠਜਦਆਂ, 

ਖਾਂਜਦਆਂ, ਸਾਹ ਲੈਂਜਦਆਂ-
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41732 971 jwgu soie ismrn 
rs Bog]

Jaag Soe Simaran 

Ras Bhog ||

While awake and 

asleep, enjoy the 

essence of this 

meditative 

remembrance.

ਿਾਗਜਦਆਂ, ਸੱੁਜਤਆਂ ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ ਰਸ ਲੈ।

41733 971 hir ismrnu 
pweIAY sMjog]7]

Har Simaran 

Paaeeai Sanjog 

||7||

The Lord's meditative 

remembrance is 

obtained by good 

destiny. ||7||

(ਪਰ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੭॥

41734 971 ijh ismrin  
nwhI quJu Bwr]

Jih Simaran 

Naahee Thujh 

Bhaar ||

Remembering Him in 

meditation, you shall 

not be loaded down.

ਜਿਸ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਬੋਝ ਲਜਹ 

ਿਾਇਗਾ,
41735 971 so ismrnu rwm 

nwm ADwru]

So Simaran Raam 

Naam Adhhaar ||

Make this meditative 

remembrance of the 

Lord's Name your 

Support.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਜਸਮਰਨ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ) ਆਸਰਾ 
ਬਣਾ।

41736 971 kih kbIr jw 
kw nhI AMqu]

Kehi Kabeer Jaa 

Kaa Nehee Anth ||

Says Kabeer, He has 

no limits;

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ,
41737 971 iqs ky Awgy qMqu 

n mMqu]8]9]

This Kae Aagae 

Thanth N Manth 

||8||9||

No tantras or mantras 

can be used against 

Him. ||8||9||

(ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਮੂੰਤਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੂਣਾ 
ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ 

ਸਕਦਾ (ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) ॥੮॥੯॥
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41738 971 rwmklI Gru 2 
bwxI kbIr jI kI

Raamakalee Ghar 

2 Baanee Kabeer 

Jee Kee

Raamkalee, Second 

House, The Word Of 

Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

41739 971 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

41740 971 bMDic bMDnu 
pwieAw]

Bandhhach 

Bandhhan Paaeiaa 

||

Maya, the Trapper, 

has sprung her trap.

(ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਮੁਕਤ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਪਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

41741 971 mukqY guir Anlu 
buJwieAw]

(Anlu) A`g[ Anlu, 
buJwieAw: poly bolo

Mukathai Gur Anal 

Bujhaaeiaa ||

The Guru, the 

Liberated One, has put 

out the fire.

ਮੇਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

41742 972 jb nK isK iehu 
mnu cIn@w]

nK isK: poly bolo Jab Nakh Sikh Eihu 

Man Cheenhaa ||

When I came to 

understand this mind, 

from the tips of my 

toes to the crown of 

my head,

ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ,

41743 972 qb AMqir mjnu 
kIn@w]1]

m`jnu Thab Anthar 

Majan Keenhaa 

||1||

Then I took my 

cleansing bath, deep 

within my self. ||1||

ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

41744 972 pvnpiq aunmin 
rhnu Krw]

(pvnpiq) 
jIv[(aunmin) 
ivAwpk bRhmjI

Pavanapath 

Ounaman Rehan 

Kharaa ||

The mind, the master 

of the breath, abides 

in the state of 

supreme bliss.

ਿੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਖੜਾਉ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਆਤਮਾ 
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।
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41745 972 nhI imrqu n 
jnmu 
jrw]1]rhwau]

Nehee Mirath N 

Janam Jaraa ||1|| 

Rehaao ||

There is no death, no 

re-birth, and no aging 

for me now. 

||1||Pause||

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41746 972 aultIly skiq 
shwrM]

aultI-ly Oulattee Lae 

Sakath Sehaaran ||

Turning away from 

materialism, I have 

found intuitive 

support.

ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁਣ 

ਉਲਟ ਜਗਆ ਹੈ,

41747 972 pYsIly ggn 
mJwrM]

pYsI-ly pRvyS hoieAw, 
iesiQ`qI hoeI

Paiseelae Gagan 

Majhaaran ||

I have entered into the 

sky of the mind, and 

opened the Tenth 

Gate.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਹੁਣ) ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ 
ਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

41748 972 byDIAly ckR 
BuAMgw]

c`kR Baedhheealae 

Chakr Bhuangaa ||

The chakras of the 

coiled Kundalini 

energy have been 

opened,

ਟੇਢੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ 
ਇਹ ਮਨ ਹੁਣ ਜਵੱਝ ਜਗਆ ਹੈ,

41749 972 BytIAly rwie 
insMgw]2]

Bhaetteealae Raae 

Nisangaa ||2||

And I have met my 

Sovereign Lord King 

without fear. ||2||

ਜਕਉਂਜਕ ਜਨਸੂੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ ॥੨॥

41750 972 cUkIAly moh mie 
Awsw]

(mie) mwieAw[ cUkI-
Aly

Chookeealae Moh 

Maeiaasaa ||

My attachment to 

Maya has been 

eradicated;

ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਹ-ਭਰੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਹੁਣ ਮੱੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ;

41751 972 sis kIno sUr 
igrwsw]

sis: polw bolo Sas Keeno Soor 

Giraasaa ||

The moon energy has 

devoured the sun 

energy.

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਦੀ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ 
ਤਪਸ਼ ਬੁਝਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

41752 972 jb kuMBku 
Birpuir lIxw]

Jab Kunbhak 

Bharipur Leenaa ||

When I was focused 

and merged into the 

all-pervading Lord,

ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਜਕ ਮਨ ਦੀ ਜਬਰਤੀ 
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਗਈ ਹੈ,
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41753 972 qh bwjy Anhd 
bIxw]3]

Theh Baajae 

Anehadh Beenaa 

||3||

Then the unstruck 

sound current began 

to vibrate. ||3||

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ) ਇੱਕ-ਰਸ ਵੀਣਾ 
ਵੱਿ ਰਹੀ ਹੈ ॥੩॥

41754 972 bkqY bik sbdu 
sunwieAw]

bik: polw bolo Bakathai Bak 

Sabadh Sunaaeiaa 

||

The Speaker has 

spoken, and 

proclaimed the Word 

of the Shabad.

ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ 

ਸੁਣਾਇਆ,

41755 972 sunqY suin mMin 
bswieAw]

Sunathai Sun 

Mann Basaaeiaa ||

The hearer has heard, 

and enshrined it in the 

mind.

ਿ ੇਉਸ ਨੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਲਆ,

41756 972 kir krqw  
auqris pwrM]

Kar Karathaa 

Outharas Paaran 

||

Chanting to the 

Creator, one crosses 

over.

ਤਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ।

41757 972 khY kbIrw  
swrM]4]1]10]

Kehai Kabeeraa 

Saaran 

||4||1||10||

Says Kabeer, this is the 

essence. ||4||1||10||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਇਸ 

ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਵਚ ਇਹ ਹੈ) 

ਅਸਲ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ 

॥੪॥੧॥੧੦॥
41758 972 cMdu sUrju duie  

joiq srUpu]

Chandh Sooraj 

Dhue Joth Saroop 

||

The moon and the sun 

are both the 

embodiment of light.

ਇਹ ਚੂੰਦ ਤੇ ਸੂਰਿ ਦੋਵੇਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਤ ਦਾ 
(ਬਾਹਰਲਾ ਜਦੱਸਦਾ) ਸਰੂਪ 

ਹਨ,

41759 972 joqI AMqir bRhmu 
AnUpu]1]

Jothee Anthar 

Breham Anoop 

||1||

Within their light, is 

God, the 

incomparable. ||1||

ਹਰੇਕ ਪਿਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਸੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥
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41760 972 kru ry igAwnI  
bRhm bIcwru]

Kar Rae Giaanee 

Breham Beechaar 

||

O spiritual teacher, 

contemplate God.

ਹੇ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਮਨੱੁਖ! (ਤੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਚੂੰਦ ਸੂਰਿ ਆਜਦਕ ਨੂਰੀ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਸਲਾਹ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਨੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੀ ਵਜਡਆਈ) ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰ,

41761 972 joqI AMqir  
DirAw 
pswru]1]rhwau]

Jothee Anthar 

Dhhariaa Pasaar 

||1|| Rehaao ||

In this light is 

contained the expanse 

of the created 

universe. 

||1||Pause||

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ 

ਆਪਣ ੇਨੂਰ ਜਵਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41762 972 hIrw dyiK hIry 
krau Awdysu]

Heeraa Dhaekh 

Heerae Karo 

Aadhaes ||

Gazing upon the 

diamond, I humbly 

salute this diamond.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਹੀਰੇ 

(ਆਜਦਕ ਸੁਹਣੇ ਕੀਮਤੀ 
ਚਮਕਦੇ ਪਦਾਰਥ) ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 

(ਉਸ) ਹੀਰੇ ਨੂੂੰ  ਜਸਰ ਜਨਵਾਉਂਦਾ 
ਹਾਂ (ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਗੁਣ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ, ਤੇ ਿੋ 
ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਇਆ 

ਭੀ)
41763 972 khY kbIru  

inrMjn 
AlyKu]2]2]11]

Kehai Kabeer 

Niranjan Alaekh 

||2||2||11||

Says Kabeer, the 

Immaculate Lord is 

indescribable. 

||2||2||11||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਰਜਹਤ 

ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ 

॥੨॥੨॥੧੧॥
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41764 972 dunIAw husIAwr 
bydwr jwgq 
musIAq hau ry 
BweI]

(bydwr) ^brdwr[ 
(m`usIAq) lu`tIdy jw rhy 
(hau) hoN[husI-Awr

Dhuneeaa 

Huseeaar 

Baedhaar Jaagath 

Museeath Ho Rae 

Bhaaee ||

People of the world, 

remain awake and 

aware. Even though 

you are awake, you 

are being robbed, O 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, 

ਿਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਹੇ ਭਾਈ! ਤੁਸੀ 
ਤਾਂ (ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ) ਿਾਗਦੇ ਹੀ 
ਲੁੱ ਟੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ;

41765 972 ingm husIAwr 
phrUAw dyKq  
jmu ly 
jweI]1]rhwau]

ph-rUAw Nigam Huseeaar 

Peharooaa 

Dhaekhath Jam 

Lae Jaaee ||1|| 

Rehaao ||

While the Vedas stand 

guard watching, the 

Messenger of Death 

carries you away. 

||1||Pause||

ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ-ਰੂਪ ਸੁਚੇਤ 

ਪਜਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖਜਦਆਂ ਹੀ 
ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਿਮ-ਰਾਿ ਲਈ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਪਜਹਰੇਦਾਰੀ ਜਵਚ ਭੀ 
ਤੁਸੀ ਅਜਿਹੇ ਕੂੰਮ ਕਰੀ ਿਾ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਜਣਆ ਜਪਆ 

ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41766 972 nMØIbu BieE AWbu  
AWbu BieE nMØIbw  
kylw pwkw Jwir]

p`wkw Naneeb Bhaeiou 

Aaanb Aaanb 

Bhaeiou 

Naneebaa Kaelaa 

Paakaa Jhaar ||

He thinks that the 

bitter nimm fruit is a 

mango, and the 

mango is a bitter 

nimm. He imagines 

the ripe banana on the 

thorny bush.

(ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 

ਜਵਚ ਿਸੇ) ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਨੂੰ ਮ ਦਾ 
ਰੱੁਖ ਅੂੰਬ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅੂੰਬ ਦਾ 
ਬੂਟਾ ਜਨੂੰ ਮ ਿਾਪਦਾ ਹੈ; ਪੱਕਾ 
ਹੋਇਆ ਕੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਝਾੜੀਆਂ ਮਲੂਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

41767 972 nwlIeyr Plu  
sybir pwkw mUrK 
mugD gvwr]1]

(nwlIeyr) 
siqsMgq[kusMgq rUp 
(sybir) isMbl

Naaleeeaer Fal 

Saebar Paakaa 

Moorakh 

Mugadhh Gavaar 

||1||

He thinks that the ripe 

coconut hangs on the 

barren simmal tree; 

what a stupid, idiotic 

fool he is! ||1||

ਤੇ ਜਸੂੰ ਬਲ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖ ਮਤ-

ਹੀਣ ਅੂੰਞਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਲੀਏਰ 

ਦਾ ਪੱਕਾ ਿਲ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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41768 972 hir BieE KWfu  
ryqu mih ibKirE  
hsqMØI cuinE n 
jweI]

Har Bhaeiou 

Khaandd Raeth 

Mehi Bikhariou 

Hasathanee 

Chuniou N Jaaee 

||

The Lord is like sugar, 

spilled onto the sand; 

the elephant cannot 

pick it up.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਸਮਝੋ 
ਜਿਵੇਂ ਖੂੰਡ ਰੇਤ ਜਵਚ ਰਲੀ ਹੋਈ 

ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖੂੰਡ ਹਾਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 
ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

41769 972 kih kmIr kul 
jwiq pWiq qij  
cItI hoie cuin 
KweI]2]3]12]

kul: polw bolo Kehi Kameer Kul 

Jaath Paanth Thaj 

Cheettee Hoe 

Chun Khaaee 

||2||3||12||

Says Kabeer, give up 

your ancestry, social 

status and honor; be 

like the tiny ant - pick 

up and eat the sugar. 

||2||3||12||

(ਹਾਂ, ਿ)ੇ ਕੀੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 

(ਇਸ ਖੂੰਡ ਨੂੂੰ ) ਚੁਣ ਕੇ ਖਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਕੁਲ ਿਾਤ ਖ਼ਾਨਦਾਨ (ਦਾ 
ਮਾਨ) ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥੩॥੧੨॥

41770 972 bwxI nwmdyau 
jIau kI rwmklI 
Gru 1

Baanee 

Naamadhaeo Jeeo 

Kee Raamakalee 

Ghar 1

The Word Of Naam 

Dayv Jee, Raamkalee, 

First House:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

41771 972 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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41772 972 AwnIly kwgdu  
kwtIly gUfI  
Awkws mDy 
BrmIAly]

AwnI-ly, kwtI-ly, 
mDy: polw bolo

Aaneelae Kaagadh 

Kaatteelae 

Gooddee Aakaas 

Madhhae 

Bharameealae ||

The boy takes paper, 

cuts it and makes a 

kite, and flies it in the 

sky.

(ਹੇ ਜਤਿਲੋਚਨ! ਵੇਖ, ਮੁੂੰ ਡਾ) 
ਕਾਗ਼ਜ਼ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਗੱੁਡੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱੁਡੀ ਨੂੂੰ  
ਅਸਮਾਨ ਜਵਚ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ,

41773 972 pMc jnw isau 
bwq bqaUAw  
cIqu su forI 
rwKIAly]1]

b-qaUAw Panch Janaa Sio 

Baath Bathooaa 

Cheeth S Ddoree 

Raakheealae ||1||

Talking with his 

friends, he still keeps 

his attention on the 

kite string. ||1||

ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਭੀ ਮਾਰੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

(ਗੱੁਡੀ ਦੀ) ਡੋਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

41774 972 mnu rwm nwmw 
byDIAly]

byDI-Aly Man Raam 

Naamaa 

Baedhheealae ||

My mind has been 

pierced by the Name 

of the Lord,

(ਹੇ ਜਤਿਲੋਚਨ!) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਵੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,

41775 972 jYsy kink klw  
icqu 
mWfIAly]1]rhw
au]

Jaisae Kanik Kalaa 

Chith 

Maanddeealae 

||1|| Rehaao ||

Like the goldsmith, 

whose attention is 

held by his work. 

||1||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਸੁਜਨਆਰੇ ਦਾ ਮਨ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ 
ਕਰਜਦਆਂ ਭੀ, ਕੁਠਾਲੀ ਜਵਚ 

ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਜਵਚ) ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41776 972 AwnIly kuMBu  
BrweIly aUdk  
rwjkuAwir 
purMdrIey]

(pu-rMdrIey) purI dy 
AMdr[ BrweI-ly

Aaneelae Kunbh 

Bharaaeelae 

Oodhak Raaj 

Kuaar 

Purandhareeeae ||

The young girl in the 

city takes a pitcher, 

and fills it with water.

(ਹੇ ਜਤਿਲੋਚਨ!) ਿੁਆਨ ਕੁੜੀਆਂ 

ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚੋਂ (ਬਾਹਰ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ) ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਚੱੁਕ 

ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ,
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41777 972 hsq ibnod 
bIcwr krqI hY  
cIqu su gwgir 
rwKIAly]2]

Hasath Binodh 

Beechaar 

Karathee Hai 

Cheeth S Gaagar 

Raakheealae ||2||

She laughs, and plays, 

and talks with her 

friends, but she keeps 

her attention focused 

on the pitcher of 

water. ||2||

(ਆਪੋ ਜਵਚ) ਹੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ 

ਜਵਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਘੜੇ ਜਵਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥

41778 972 mMdru eyku duAwr 
ds jw ky gaU 
crwvn CwfIAly]

Mandhar Eaek 

Dhuaar Dhas Jaa 

Kae Goo 

Charaavan 

Shhaaddeealae ||

The cow is let loose, 

out of the mansion of 

the ten gates, to graze 

in the field.

(ਹੇ ਜਤਿਲੋਚਨ!) ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਦਸ ਬੂਹੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਘਰੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ 

ਲਈ ਛੱਡਦਾ ਹੈ;

41779 972 pWc kos pr gaU 
crwvq cIqu su 
bCrw 
rwKIAly]3]

Paanch Kos Par 

Goo Charaavath 

Cheeth S 

Bashharaa 

Raakheealae ||3||

It grazes up to five 

miles away, but keeps 

its attention focused 

on its calf. ||3||

ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਪੂੰਿਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੇ 

ਿਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਆਪਣ ੇਵੱਛੇ 

ਜਵਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਤਵੇਂ ਹੀ 
ਦਸ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ-ਵਾਲੇ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਨਰਬਾਹ ਲਈ 

ਕੂੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ) ॥੩॥

41780 972 khq nwmdyau  
sunhu iqlocn  
bwlku pwln 
pauFIAly]

(pwln) pMGUVy auqy[ 
(pauFI-Aly) pw ky

Kehath 

Naamadhaeo 

Sunahu Thilochan 

Baalak Paalan 

Poudteealae ||

Says Naam Dayv, 

listen, O Trilochan: the 

child is laid down in 

the cradle.

ਹੇ ਜਤਿਲੋਚਨ! ਸੁਣ, ਨਾਮਦੇਵ 

(ਇਕ ਹੋਰ ਜਦਿਸ਼ਟਾਂਤ) ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਮਾਂ ਆਪਣ ੇਬਾਲ ਨੂੂੰ  
ਪੂੰਘੂੜੇ ਜਵਚ ਪਾਂਦੀ ਹੈ,
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41781 972 AMqir bwhir 
kwj ibrUDI cIqu 
su bwirk 
rwKIAly]4]1]

Anthar Baahar 

Kaaj Biroodhhee 

Cheeth S Baarik 

Raakheealae 

||4||1||

Its mother is at work, 

inside and outside, but 

she holds her child in 

her thoughts. ||4||1||

ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ 
ਜਵਚ ਰੱੁਝੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 

ਜਵਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ: ਪਿੀਤ 

ਦਾ ਸਰੂਪ-ਕੂੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਜਦਆਂ 

ਸੁਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਰਹੇ ॥੪॥੧॥

41782 972 byd purwn swsqR 
AwnMqw gIq 
kibq n gwvaugo]

kib-q: polw bolo[ 
gwvau-go

Baedh Puraan 

Saasathr 

Aananthaa Geeth 

Kabith N 

Gaavougo ||

There are countless 

Vedas, Puraanas and 

Shaastras; I do not 

sing their songs and 

hymns.

ਮੈਨੂੂੰ  ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੁਰਾਨ 

ਆਜਦਕ ਦੇ ਗੀਤ ਕਜਬੱਤ 

ਗਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,

41783 973 AKMf mMfl 
inrMkwr mih  
Anhd bynu 
bjwvaugo]1]

Akhandd Manddal 

Nirankaar Mehi 

Anehadh Baen 

Bajaavougo ||1||

In the imperishable 

realm of the Formless 

Lord, I play the flute of 

the unstruck sound 

current. ||1||

ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਅਜਵਨਾਸ਼ੀ ਜਟਕਾਣੇ 
ਵਾਲੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

(ਉਸ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਦੀ) ਇੱਕ-ਰਸ 

ਬੂੰ ਸਰੀ ਵਿਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥

41784 973 bYrwgI rwmih 
gwvaugo]

Bairaagee 

Raamehi 

Gaavougo ||

Becoming detached, I 

sing the Lord's Praises.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੈਰਾਗਵਾਨ 

ਹੋ ਕੇ, ਜਵਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ,
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41785 973 sbid AqIq 
Anwhid rwqw  
Awkul kY Gir 
jwaugo]1]rhwau]

Sabadh Atheeth 

Anaahadh Raathaa 

Aakul Kai Ghar 

Jaaougo ||1|| 

Rehaao ||

Imbued with the 

unattached, unstruck 

Word of the Shabad, I 

shall go to the home 

of the Lord, who has 

no ancestors. 

||1||Pause||

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਜਪਆਰ) 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹਾਂ, ਤੇ 

ਸਰਬ-ਕੁਲ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਜਗਆ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41786 973 ieVw ipMgulw 
Aauru suKmnw  
paunY bMiD 
rhwaugo]

Eirraa Pingulaa 

Aour Sukhamanaa 

Pounai Bandhh 

Rehaaougo ||

Then, I shall no longer 

control the breath 

through the energy 

channels of the Ida, 

Pingala and 

Shushmanaa.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਿੋ ਮੈਂ) ਚੂੰਚਲ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਰੋਜਕਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ 
ਇੜਾ, ਜਪੂੰਗਲਾ, ਸੁਖਮਨਾ (ਦਾ 
ਸਾਧਨ) ਹੈ;

41787 973 cMdu sUrju duie  
sm kir rwKau  
bRhm joiq imil 
jwaugo]2]

Chandh Sooraj 

Dhue Sam Kar 

Raakho Breham 

Joth Mil Jaaougo 

||2||

I look upon both the 

moon and the sun as 

the same, and I shall 

merge in the Light of 

God. ||2||

ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੱਬੀ ਸੱਿੀ ਸੁਰ ਇਕੋ 

ਜਿਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਿਾਣ ਚਾੜਹਨੇ 

ਉਤਾਰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ 

ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇ-ਲੋੜਵੇਂ ਹਨ) 

ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ 
॥੨॥

41788 973 qIrQ dyiK n jl 
mih pYsau jIA 
jMq n sqwvaugo]

Theerathh Dhaekh 

N Jal Mehi Paiso 

Jeea Janth N 

Sathaavougo ||

I do not go to see 

sacred shrines of 

pilgrimage, or bathe in 

their waters; I do not 

bother any beings or 

creatures.

ਨਾ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਡਰਉਂਦਾ 
ਹਾਂ।
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41789 973 ATsiT qIrQ 
gurU idKwey Gt 
hI BIqir 
n@waugo]3]

Gt: polw bolo Athasath 

Theerathh Guroo 

Dhikhaaeae Ghatt 

Hee Bheethar 

Nhaaougo ||3||

The Guru has shown 

me the sixty-eight 

places of pilgrimage 

within my own heart, 

where I now take my 

cleansing bath. ||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ 

ਜਵਖਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਹੀ (ਆਤਮ-ਤੀਰਥ 

ਉੱਤੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
॥੩॥

41790 973 pMc shweI jn 
kI soBw Blo Blo  
n khwvaugo]

Panch Sehaaee 

Jan Kee Sobhaa 

Bhalo Bhalo N 

Kehaavougo ||

I do not pay attention 

to anyone praising me, 

or calling me good and 

nice.

(ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਤੀਰਥ ਆਜਦਕ 

ਨਾਲ ਲੋਕ ਿਗਤ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਲੋੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ 
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ) ਸੱਿਣਾਂ-
ਜਮੱਤਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਗ਼ਰਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਜਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਭਲਾ ਆਖੇ।

41791 973 nwmw khY icqu 
hir isau rwqw  
suMn smwiD 
smwaugo]4]2]

Naamaa Kehai 

Chith Har Sio 

Raathaa Sunn 

Samaadhh 

Samaaougo 

||4||2||

Says Naam Dayv, my 

consciousness is 

imbued with the Lord; 

I am absorbed in the 

profound state of 

Samaadhi. ||4||2||

ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ 
ਜਚੱਤ ਪਿਭੂ (ਜਪਆਰ) ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਜਟਕਾਉ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ 

ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ 

ਿੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਿੁਰਦਾ ॥੪॥੨॥

41792 973 mwie n hoqI bwpu 
n hoqw krmu n 
hoqI kwieAw]

Maae N Hothee 

Baap N Hothaa 

Karam N Hothee 

Kaaeiaa ||

When there was no 

mother and no father, 

no karma and no 

human body,

(ਿੇ ਇਹ ਮੂੰਨੀਏ ਜਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ 
ਖੇਡ ਹੈ ਤਾਂ) ਿਦੋਂ ਨਾ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ 
ਜਪਉ; ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ 

ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਕਰਮ;
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41793 973 hm nhI hoqy qum 
nhI hoqy kvnu 
khW qy 
AwieAw]1]

Ham Nehee 

Hothae Thum 

Nehee Hothae 

Kavan Kehaan 

Thae Aaeiaa ||1||

When I was not and 

you were not, then 

who came from 

where? ||1||

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, 

ਤਦੋਂ (ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿੀਵ ਿਨਮ 

ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ? ॥੧॥

41794 973 rwm koie n iks 
hI kyrw]

Raam Koe N Kis 

Hee Kaeraa ||

O Lord, no one 

belongs to anyone 

else.

ਹੇ ਰਾਮ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਭੀ ਜਕਸੇ ਦਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(ਨਾ ਕੋਈ 'ਕਰਮ' ਆਜਦਕ ਇਸ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ ਜਵਚ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ 
ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ-ਜਵਜਹਤ ਕਰਮ 

ਿਾਂ ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਆਜਦਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਹੈ),

41795 973 jYsy qrvir pMiK 
bsyrw]1]rhwau]

Jaisae Tharavar 

Pankh Basaeraa 

||1|| Rehaao ||

We are like birds 

perched on a tree. 

||1||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਰੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂੰਛੀਆਂ ਦਾ 
ਵਸੇਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ ਤੇਰੇ ਭੇਿੇ 
ਿੀਵ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
41796 973 cMdu n hoqw sUru  

n hoqw pwnI 
pvnu imlwieAw]

Chandh N Hothaa 

Soor N Hothaa 

Paanee Pavan 

Milaaeiaa ||

When there was no 

moon and no sun, 

then water and air 

were blended 

together.

ਿਦੋਂ ਨਾ ਚੂੰਦ ਸੀ ਨਾ ਸੂਰਿ; 

ਿਦੋਂ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਆਜਦਕ ਤੱਤ 

ਭੀ ਅਿ ੇਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ,
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41797 973 swsqu n hoqw bydu  
n hoqw krmu khW 
qy AwieAw]2]

Saasath N Hothaa 

Baedh N Hothaa 

Karam Kehaan 

Thae Aaeiaa ||2||

When there were no 

Shaastras and no 

Vedas, then where did 

karma come from? 

||2||

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਸਨ; ਤਦੋਂ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ॥੨॥

41798 973 Kycr BUcr qulsI 
mwlw gur 
prswdI pwieAw]

Ky~cr BU~cr[ mwlw: 
polw bolo

Khaechar 

Bhoochar 

Thulasee Maalaa 

Gur Parasaadhee 

Paaeiaa ||

Control of the breath 

and positioning of the 

tongue, focusing at 

the third eye and 

wearing malas of tulsi 

beads, are all obtained 

through Guru's Grace.

ਕੋਈ ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਇਸ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ), ਕੋਈ ਤੁਲਸੀ ਦੀ 
ਮਾਲਾ ਆਜਦਕ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ; ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ।

41799 973 nwmw pRxvY  
prmqqu hY  
siqgur hoie 
lKwieAw]3]3]

Naamaa Pranavai 

Param Thath Hai 

Sathigur Hoe 

Lakhaaeiaa 

||3||3||

Naam Dayv prays, this 

is the supreme 

essence of reality; the 

True Guru has inspired 

this realization. 

||3||3||

ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਗੱਲ 

ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਜਕ ਅਸਲ ਸਹਾਈ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੈ, ਿ ੋ

ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ (ਉਸੇ ਨੇ 

ਿਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ) ॥੩॥੩॥
41800 973 rwmklI Gru 2] Raamakalee Ghar 

2 ||

Raamkalee, Second 

House:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8501 Published: March 06/ 2014



41801 973 bwnwrsI qpu krY 
aulit qIrQ mrY  
Agin dhY  
kwieAw klpu 
kIjY]

(klpu) cOhW ju`gW dI 
hzwr cOkVI q`k dyh 
r`K leIey

Baanaarasee Thap 

Karai Oulatt 

Theerathh Marai 

Agan Dhehai 

Kaaeiaa Kalap 

Keejai ||

Someone may practice 

austerities at Benares, 

or die upside-down at 

a sacred shrine 

ofpilgrimage, or burn 

his body in fire, or 

rejuvenate his body to 

life almost forever;

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਕਾਸ਼ੀ ਿਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕ ਕੇ 

ਤਪ ਕਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ 

ਜਤਆਗੇ, (ਧੂਣੀਆਂ ਦੀ) ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਸੜੇ, ਿਾਂ ਿੋਗ-ਅੱਜਭਆਸ 

ਆਜਦਕ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਜਚਰੂੰਿੀਵੀ ਕਰ ਲਏ;

41802 973 AsumyD jgu kIjY  
sonw grB dwnu 
dIjY rwm nwm 
sir qaU n 
pUjY]1]

grB gupq dwn KIry c 
pw ky dyvy[ pU`jY

Asumaedhh Jag 

Keejai Sonaa 

Garabh Dhaan 

Dheejai Raam 

Naam Sar Thoo N 

Poojai ||1||

He may perform the 

horse-sacrifice 

ceremony, or give 

donations of gold 

covered over, but 

none of these is equal 

to the worship of the 

Lord's Name. ||1||

ਿ ੇਕੋਈ ਅਸਮੇਧ ਿੱਗ ਕਰੇ, ਿਾਂ 
ਸੋਨਾ (ਿਲ ਆਜਦਕਾਂ ਜਵਚ) 

ਲੁਕਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰੇ; ਤਾਂ ਭੀ 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 

॥੧॥

41803 973 Coif Coif ry 
pwKMfI mn kptu  
n kIjY]

Shhodd Shhodd 

Rae Paakhanddee 

Man Kapatt N 

Keejai ||

O hypocrite, renounce 

and abandon your 

hypocrisy; do not 

practice deception.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਪਖੂੰਡੀ ਮਨ! ਕਪਟ 

ਨਾ ਕਰ, ਛੱਡ ਇਹ ਕਪਟ, ਛੱਡ 

ਇਹ ਕਪਟ।

41804 973 hir kw nwmu inq 
inqih 
lIjY]1]rhwau]

Har Kaa Naam 

Nith Nithehi Leejai 

||1|| Rehaao ||

Constantly, 

continually, chant the 

Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8502 Published: March 06/ 2014



41805 973 gMgw jau 
godwvir jweIAY  
kuMiB jau kydwr 
n@weIAY gomqI 
shs gaU dwnu 
kIjY]

Gangaa Jo 

Godhaavar Jaaeeai 

Kunbh Jo 

Kaedhaar 

Nhaaeeai 

Gomathee Sehas 

Goo Dhaan Keejai 

||

Someone may go to 

the Ganges or the 

Godaavari, or to the 

Kumbha festival, or 

bathe at Kaydaar 

Naat'h, or make 

donations of 

thousands of cows at 

Gomti;

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਕੁੂੰ ਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ 

ਿ ੇਗੂੰਗਾ ਿਾਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੀਰਥ 

ਤੇ ਿਾਈਏ, ਕੇਦਾਰ ਤੀਰਥ ਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਿਾਂ ਗੋਮਤੀ 
ਨਦੀ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗਊਆਂ 

ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੀਏ;

41806 973 koit jau qIrQ 
krY qnu jau 
ihvwly gwrY rwm 
nwm sir qaU n 
pUjY]2]

Kott Jo Theerathh 

Karai Than Jo 

Hivaalae Gaarai 

Raam Naam Sar 

Thoo N Poojai 

||2||

He may make millions 

of pilgrimages to 

sacred shrines, or 

freeze his body in the 

Himalayas; still, none 

of these is equal to the 

worship of the Lord's 

Name. ||2||

(ਹੇ ਮਨ!) ਿ ੇਕੋਈ ਕਿੋੜਾਂ ਵਾਰੀ 
ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਕਰੇ, ਿਾਂ ਆਪਣਾ 
ਸਰੀਰ ਜਹਮਾਲੈ ਪਰਬਤ ਦੀ 
ਬਰਫ਼ ਜਵਚ ਗਾਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਭੀ 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 

॥੨॥

41807 973 Asu dwn gj 
dwn ishjw nwrI  
BUim dwn AYso 
dwnu inq inqih 
kIjY]

As Dhaan Gaj 

Dhaan Sihajaa 

Naaree Bhoom 

Dhaan Aiso Dhaan 

Nith Nithehi Keejai 

||

Someone may give 

away horses and 

elephants, or women 

on their beds, or land; 

he may give such gifts 

over and over again.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਿੇ ਘੋੜੇ ਦਾਨ 

ਕਰੀਏ, ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਕਰੀਏ, 

ਸੇਿ ਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਵਹੁਟੀ ਦਾਨ 

ਕਰ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੀ ਜਜ਼ਮੀਂ 
ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਈਏ; ਿੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਅਜਿਹਾ (ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ) ਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ;
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41808 973 Awqm jau 
inrmwielu kIjY  
Awp brwbir 
kMcnu dIjY rwm 
nwm sir qaU n 
pUjY]3]

Aatham Jo 

Niramaaeil Keejai 

Aap Baraabar 

Kanchan Dheejai 

Raam Naam Sar 

Thoo N Poojai 

||3||

He may purify his soul, 

and give away in 

charity his body 

weight in gold; none 

of these is equal to the 

worship of the Lord's 

Name. ||3||

ਿ ੇਆਪਣਾ ਆਪ ਭੀ ਭੇਟ ਕਰ 

ਦੇਈਏ; ਿੇ ਆਪਣ ੇਬਰਾਬਰ 

ਤੋਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 
ਭੀ (ਹੇ ਮਨ!) ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ॥੩॥

41809 973 mnih n kIjY rosu  
jmih n dIjY 
dosu inrml 
inrbwx pdu 
cIin@ lIjY]

Manehi N Keejai 

Ros Jamehi N 

Dheejai Dhos 

Niramal Nirabaan 

Padh Cheenih 

Leejai ||

Do not harbor anger in 

your mind, or blame 

the Messenger of 

Death; instead, realize 

the immaculate state 

of Nirvaanaa.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿ ੇਸਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕੂੰਮ 

ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਰ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਗਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਮ ਨੂੂੰ  
ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ (ਜਕ ਉਹ ਜਕਉਂ 

ਆ ਜਗਆ ਹੈ; ਇਹਨੀਂ ਕੂੰਮੀਂ 
ਿਮ ਨੇ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ); 
(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਪਜਵੱਤਰ, ਵਾਸ਼ਨਾ-
ਰਜਹਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਪਾ;

41810 973 jsrQ rwie nMdu  
rwjw myrw 
rwmcMdu pRxvY 
nwmw qqu rsu  
AMimRqu 
pIjY]4]4]

gurmuiK sRI rwmcMdR jI 
ny nwm AMimRq rs nMU 
(pIjY) pIqw sI

Jasarathh Raae 

Nandh Raajaa 

Maeraa Raam 

Chandh Pranavai 

Naamaa Thath Ras 

Anmrith Peejai 

||4||4||

My Sovereign Lord 

King is Raam 

Chandra,the Son of 

the King Dasrat'h; 

prays Naam Dayv,I 

drink in the Ambrosial 

Nectar. ||4||4||

ਨਾਮਦੇਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਸਭ ਰਸਾਂ ਦਾ) ਮੂਲ-ਰਸ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੀ ਮੇਰਾ 
(ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ) ਰਾਿਾ ਰਾਮ 

ਚੂੰਦਰ ਹੈ, ਿ ੋਰਾਿਾ ਿਸਰਥ 

ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ ॥੪॥੪॥
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41811 973 rwmklI bwxI 
rivdws jI kI

Raamakalee 

Baanee Ravidhaas 

Jee Kee

Raamkalee, The Word 

Of Ravi Daas Jee:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

41812 973 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

41813 973 pVIAY gunIAY 
nwmu sBu sunIAY  
AnBau Bwau n 
drsY]

An-Bau Parreeai Guneeai 

Naam Sabh 

Suneeai Anabho 

Bhaao N Dharasai 

||

They read and reflect 

upon all the Names of 

God; they listen, but 

they do not see the 

Lord, the embodiment 

of love and intuition.

ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜਹੀਦਾ 
(ਭੀ) ਹੈ, ਸੁਣੀਦਾ (ਭੀ) ਹੈ ਤੇ 

ਜਵਚਾਰੀਦਾ (ਭੀ) ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਭ 

ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜਹਦੇ ਹਨ, 

ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ; 

ਪਰ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਜਹਮ ਦੀ ਗੂੰਢ ਬਣੀ 
ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ} ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ;

41814 973 lohw kMcnu ihrn 
hoie kYsy jau 
pwrsih n 
prsY]1]

(kMcnu ihrn) bwrW vMnI 
dw sonw

Lohaa Kanchan 

Hiran Hoe Kaisae 

Jo Paarasehi N 

Parasai ||1||

How can iron be 

transformed into gold, 

unless it touches the 

Philosopher's Stone? 

||1||

(ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਭੀ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ? 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਨ ਦੇ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਛੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦੀ, ਤੇ) ਿਦ ਤਕ ਲੋਹਾ 
ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੁਹੇ ਨਾਹ, ਤਦ 

ਤਕ ਇਹ ਸ਼ੱੁਧ ਸੋਨਾ ਜਕਵੇਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8505 Published: March 06/ 2014



41815 974 dyv sMsY gWiT n 
CUtY]

Dhaev Sansai 

Gaanth N 

Shhoottai ||

O Divine Lord, the 

knot of skepticism 

cannot be untied.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਨਤਾਣੇ ਹੋ ਿਾਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਸਜਹਮ ਦੀ ਗੂੰਢ ਨਹੀਂ ਖੁਲਹਦੀ।

41816 974 kwm kRoD mwieAw 
md mqsr ien 
pMchu imil 
lUty]1]rhwau]

Kaam Krodhh 

Maaeiaa Madh 

Mathasar Ein 

Panchahu Mil 

Loottae ||1|| 

Rehaao ||

Sexual desire, anger, 

Maya, intoxication and 

jealousy - these five 

have combined to 

plunder the world. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਮਾਇਆ 

(ਦਾ ਮੋਹ), ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੇ ਈਰਖਾ-
ਸਾੜਾ-ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਲੁੱ ਟ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

41817 974 hm bf kib 
kulIn hm pMifq  
hm jogI 
sMinAwsI]

b`f[kib: polw bolo Ham Badd Kab 

Kuleen Ham 

Panddith Ham 

Jogee Sanniaasee 

||

I am a great poet, of 

noble heritage; I am a 

Pandit, a religious 

scholar, a Yogi and a 

Sannyaasi;

(ਕਾਮਾਜਦਕ ਦੀ ਲੁੱ ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੂੰਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ) ਜਕ ਅਸੀਂ ਬੜੇ 

ਕਵੀ ਹਾਂ, ਚੂੰਗੀ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, 
ਜਵਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਿੋਗੀ ਹਾਂ, 
ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਹਾਂ,

41818 974 igAwnI gunI sUr 
hm dwqy ieh 
buiD kbih n 
nwsI]2]

Giaanee Gunee 

Soor Ham 

Dhaathae Eih 

Budhh Kabehi N 

Naasee ||2||

I am a spiritual 

teacher, a warrior and 

a giver - such thinking 

never ends. ||2||

ਜਗਆਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਗੁਣਵਾਨ ਹਾਂ, 
ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਦਾਤੇ ਹਾਂ; ਜਕਸੇ 

ਵੇਲੇ ਭੀ ਇਹ (ਬਣੀ ਹੋਈ) 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਜਕ 

(ਜਿਹੜੇ ਭੀ ਪਾਸੇ ਪਏ ਉਸੇ ਦਾ 
ਹੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਗਆ) ॥੨॥

41819 974 khu rivdws sBY 
nhI smJis BUil 
pry jYsy baury]

Kahu Ravidhaas 

Sabhai Nehee 

Samajhas Bhool 

Parae Jaisae 

Bourae ||

Says Ravi Daas, no one 

understands; they all 

run around, deluded 

like madmen.

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱ ਟ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਉਹ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਜਲਆਂ 

ਵਾਂਗ ਗ਼ਲਤੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਇਹ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ (ਜਕ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਆਸਰਾ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ);
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41820 974 moih ADwru nwmu 
nwrwien jIvn 
pRwn Dn 
mory]3]1]

Mohi Adhhaar 

Naam Naaraaein 

Jeevan Praan 

Dhhan Morae 

||3||1||

The Lord's Name is my 

only Support; He is my 

life, my breath of life, 

my wealth. ||3||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਰਜਵਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ 

ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਪਿਾਣ ਹਨ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਧਨ ਹੈ ॥੩॥੧॥

41821 974 rwmklI bwxI 
byxI jIau kI

Raamakalee 

Baanee Baenee 

Jeeo Kee

Raamkalee, The Word 

Of Baynee Jee:

ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਬੇਣੀ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

41822 974 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

41823 974 ieVw ipMgulw 
Aaur suKmnw  
qIin bsih iek 
TweI]

Eirraa Pingulaa 

Aour Sukhamanaa 

Theen Basehi Eik 

Thaaee ||

The energy channels 

of the Ida, Pingala and 

Shushmanaa: these 

three dwell in one 

place.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਉਸ ਮੇਲ-ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਅੱਪਜੜਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਇੜਾ, ਜਪੂੰ ਗੁਲਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨਾ 
ਜਤੂੰ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ 

ਹਨ,
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41824 974 byxI sMgmu qh 
iprwgu mnu mjnu 
kry iqQweI]1]

(sMgmu) iqRbYxI, ndI 
gMgw, jmnw, sursqI dw 
myl[ (sMgm) BgqI, 
krm, igAwn dw myl

Baenee Sangam 

Theh Piraag Man 

Majan Karae 

Thithhaaee ||1||

This is the true place 

of confluence of the 

three sacred rivers: 

this is where my mind 

takes its cleansing 

bath. ||1||

ਜਤਿਬੇਣੀ ਸੂੰਗਮ ਪਿਯਾਗ ਤੀਰਥ 

ਭੀ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਲਈ) ਉੱਥੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਇੜਾ ਜਪੂੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਦੇ 

ਅਜਭਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀ; ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਤਿਬੇਣੀ ਤੇ 

ਪਿਯਾਗ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ। (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ (ਜਮਲਾਪ-ਰੂਪ 

ਜਤਿਬੇਣੀ ਜਵਚ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

41825 974 sMqhu qhw 
inrMjn rwmu hY]

Santhahu Thehaa 

Niranjan Raam Hai 

||

O Saints, the 

Immaculate Lord 

dwells there;

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ 

ਰਾਮ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ,

41826 974 gur gim cInY 
ibrlw koie]

gurU kI b^SI (gim) 
gMmqw krky

Gur Gam Cheenai 

Biralaa Koe ||

How rare are those 

who go to the Guru, 

and understand this.

ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।

41827 974 qhW inrMjnu 
rmeIAw 
hoie]1]rhwau]

r-meIAw Thehaan Niranjan 

Rameeaa Hoe 

||1|| Rehaao ||

The all-pervading 

immaculate Lord is 

there. ||1||Pause||

ਉੱਥੇ (ਉਸ ਅਵੱਸਥਾ ਜਵੱਚ) 

ਜਨਰੂੰਿਨ ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ ਪਰਗਟ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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41828 974 dyv sQwnY ikAw 
nIswxI]

(dyv) prmpUjnIk, 
pRkwS srUp Akwl ipqw 
jI[ dy (sQwnY) AsQwn 
c vsx dI[ (dUjw 
pwT: dyvsQwnY)

Dhaev Sathhaanai 

Kiaa Neesaanee ||

What is the insignia of 

the Divine Lord's 

dwelling?

(ਿੇ ਕੋਈ ਪੱੁਛੇ ਜਕ) ਜਿਸ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਪਿਭੂ (ਮਨ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆ ਜਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਜਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀਹ ਹਨ 

(ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਜਕ)

41829 974 qh bwjy sbd 
Anwhd bwxI]

Theh Baajae 

Sabadh Anaahadh 

Baanee ||

The unstruck sound 

current of the Shabad 

vibrates there.

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ;

41830 974 qh cMdu n sUrju  
pauxu n pwxI]

Theh Chandh N 

Sooraj Poun N 

Paanee ||

There is no moon or 

sun, no air or water 

there.

(ਿਗਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਚੂੰਦ ਤੇ ਸੂਰਿ 

(ਉਤਨੇ ਸਮਰੱਥ) ਨਹੀਂ 
(ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਹੁਲਾਰਾ ਮਨ ਦੇ 

ਹਨੇਰੇ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ), ਪਉਣ ਪਾਣੀ 
(ਆਜਦਕ ਤੱਤ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਉਤਨਾ ਸੁਖ) ਨਹੀਂ (ਦੇ ਸਕਦੇ, 

ਜਿਤਨਾ ਸੁਖ ਇਹ ਹੁਲਾਰਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ);

41831 974 swKI jwgI  
gurmuiK jwxI]2]

Saakhee Jaagee 

Guramukh Jaanee 

||2||

The Gurmukh 

becomes aware, and 

knows the Teachings. 

||2||

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਨਾਲ ਿਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥
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41832 974 aupjY igAwnu  
durmiq CIjY]

Oupajai Giaan 

Dhuramath 

Shheejai ||

Spiritual wisdom wells 

up, and evil-

mindedness departs;

(ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਮੂੰਦੀ ਮੱਤ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ;

41833 974 AMimRq ris  
ggnMqir BIjY]

Anmrith Ras 

Gagananthar 

Bheejai ||

The nucleus of the 

mind sky is drenched 

with Ambrosial Nectar.

ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਜਵਚ (ਅੱਪਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਮਨ) ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ 

ਰਸ ਨਾਲ ਰਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

41834 974 eysu klw jo jwxY 
Byau]

Eaes Kalaa Jo 

Jaanai Bhaeo ||

One who knows the 

secret of this device,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਅੱਪੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ) ਹੁਨਰ ਦਾ 
ਭੇਦ ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

41835 974 BytY qwsu prm 
gurdyau]3]

Bhaettai Thaas 

Param Guradhaeo 

||3||

Meets the Supreme 

Divine Guru. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

41836 974 dsmduAwrw 
Agm Apwrw  
prm purK kI 
GwtI]

A-gm: polw bolo[ 
(Agm) sog rihq

Dhasam Dhuaaraa 

Agam Apaaraa 

Param Purakh Kee 

Ghaattee ||

The Tenth Gate is the 

home of the 

inaccessible, infinite 

Supreme Lord.

ਅਪਹੁੂੰਚ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੇ ਪਰਮ 

ਪੁਰਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ (ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਜਦਮਾਗ਼-ਰੂਪ) ਦਸਵਾਂ ਬੂਹਾ ਹੈ;

41837 974 aUpir hwtu hwt 
pir Awlw Awly 
BIqir QwqI]4]

Q`wqI Oopar Haatt Haatt 

Par Aalaa Aalae 

Bheethar 

Thhaathee ||4||

Above the store is a 

niche, and within this 

niche is the 

commodity. ||4||

ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਤਲੇ ਜਹੱਸੇ ਜਵਚ 

(ਜਸਰ, ਮਾਨੋ) ਇਕ ਹੱਟ ਹੈ, ਉਸ 

ਹੱਟ ਜਵਚ (ਜਦਮਾਗ਼, ਮਾਨੋ) 

ਇਕ ਆਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਲੇ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
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41838 974 jwgqu rhY su 
kbhu n sovY]

Jaagath Rehai S 

Kabahu N Sovai ||

One who remains 

awake, never sleeps.

(ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਪਆ) ਉਹ ਸਦਾ 
ਿਾਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), (ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ) ਕਦੇ ਸਉਂਦਾ ਨਹੀਂ;

41839 974 qIin iqlok  
smwiD plovY]

Theen Thilok 

Samaadhh Palovai 

||

The three qualities 

and the three worlds 

vanish, in the state of 

Samaadhi.

ਉਹ ਇਕ ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨੇ ਗੁਣ ਤੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪਰੇ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ;

41840 974 bIj mMqRü lY  
ihrdY rhY]

Beej Manthra Lai 

Hiradhai Rehai ||

He takes the Beej 

Mantra, the Seed 

Mantra, and keeps it 

in his heart.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੰਤਿ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

41841 974 mnUAw aulit suMn 
mih ghY]5]

Manooaa Oulatt 

Sunn Mehi Gehai 

||5||

Turning his mind away 

from the world, he 

focuses on the cosmic 

void of the absolute 

Lord. ||5||

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਪਰਤ ਕੇ 

(ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ 
ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਿੁਰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ ॥੫॥

41842 974 jwgqu rhY n 
AlIAw BwKY]

(AlIAw) JUT Jaagath Rehai N 

Aleeaa Bhaakhai ||

He remains awake, 

and he does not lie.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਿਾਗਦਾ ਹੈ, 

(ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), ਕਦੇ ਝੂਠ 

ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ;
41843 974 pwcau ieMdRI bis 

kir rwKY]

Paacho Eindhree 

Bas Kar Raakhai ||

He keeps the five 

sensory organs under 

his control.

ਪੂੰਿਾਂ ਹੀ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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41844 974 gur kI swKI rwKY 
cIiq]

Gur Kee Saakhee 

Raakhai Cheeth ||

He cherishes in his 

consciousness the 

Guru's Teachings.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

41845 974 mnu qnu ArpY  
ikRsn prIiq]6]

Man Than Arapai 

Kirasan Pareeth 

||6||

He dedicates his mind 

and body to the Lord's 

Love. ||6||

ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

41846 974 kr plv swKw 
bIcwry]

p`lv Kar Palav Saakhaa 

Beechaarae ||

He considers his hands 

to be the leaves and 

branches of the tree.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) ਹੱਥ 

(ਦੀਆਂ ਉੱਗਲਾਂ, ਰੱੁਖ ਦੀਆਂ) 

ਟਜਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ।

41847 974 Apnw jnmu n 
jUAY hwry]

Apanaa Janam N 

Jooai Haarae ||

He does not lose his 

life in the gamble.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ ਇਸ ਜਖਲਾਰੇ ਜਵਚ ਰੱੁਝ ਕੇ) 

ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਿੂਏ ਦੀ ਖੇਡ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ;

41848 974 Asur ndI kw  
bMDY mUlu]

A-sur Asur Nadhee Kaa 

Bandhhai Mool ||

He plugs up the source 

of the river of evil 

tendencies.

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੀ 
ਬੂੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

41849 974 piCm Pyir cVwvY 
sUru]

cV@wvY Pashhim Faer 

Charraavai Soor ||

Turning away from the 

west, he makes the 

sun rise in the east.

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਅਜਗਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 

ਵਲੋਂ ਪਰਤਾ ਕੇ (ਇਸ ਜਵਚ 

ਜਗਆਨ ਦਾ) ਸੂਰਿ ਚੜਹਾਉਂਦਾ 
ਹੈ;

41850 974 Ajru jrY su 
inJru JrY]

A-jru[ in`Jru Ajar Jarai S Nijhar 

Jharai ||

He bears the 

unbearable, and the 

drops trickle down 

within;

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਮਲਾਪ ਦਾ) 
ਇਕ ਚਸ਼ਮਾ ਿੁੱ ਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
(ਉਹ ਇਕ ਐਸੀ ਮੌਿ) ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ 
(ਭਾਵ, ਿ ੋਕਦੇ ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ)।
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41851 974 jgMnwQ isau  
gosit krY]7]

Jagannaathh Sio 

Gosatt Karai ||7||

Then, he speaks with 

the Lord of the world. 

||7||

(ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

41852 974 caumuK dIvw  
joiq duAwr]

Choumukh 

Dheevaa Joth 

Dhuaar ||

The four-sided lamp 

illuminates the Tenth 

Gate.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਮਾਨੋ) ਚਾਰ ਮੂੂੰ ਹਾਂ ਵਾਲਾ 
ਦੀਵਾ ਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੀ 
ਚਾਨਣ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ);

41853 974 plU Anq mUlu 
ibckwir]

plU: polw bolo Paloo Anath Mool 

Bichakaar ||

The Primal Lord is at 

the center of the 

countless leaves.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ, ਇਕ 

ਐਸਾ ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੇ) ਜਵਚਕਾਰ ਪਿਭੂ-ਰੂਪ 

ਮਕਰੂੰਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

41854 974 srb klw ly  
Awpy rhY]

Sarab Kalaa Lae 

Aapae Rehai ||

He Himself abides 

there with all His 

powers.

(ਅਨੂੰ ਤ ਰਚਨਾ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 
ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

41855 974 mnu mwxku rqnw 
mih guhY]8]

Man Maanak 

Rathanaa Mehi 

Guhai ||8||

He weaves the jewels 

into the pearl of the 

mind. ||8||

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੋਤੀ (ਬਣ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਰੂਪ) ਰਤਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥

41856 974 msqik pdmu  
duAwlY mxI]

Masathak Padham 

Dhuaalai Manee ||

The lotus is at the 

forehead, and the 

jewels surround it.

(ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਸ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਮਾਨੋ) ਕਉਲ 

ਿੁੱ ਲ (ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਉਸ 

ਿੁੱ ਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਿੇਰੇ ਹੀਰੇ 

(ਪਰੋਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ);
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41857 974 mwih inrMjnu  
iqRBvx DxI]

Maahi Niranjan 

Thribhavan 

Dhhanee ||

Within it is the 

Immaculate Lord, the 

Master of the three 

worlds.

ਉਸ ਬੂੰ ਦੇ ਦੇ ਧੁਰ ਅੂੰਦਰ 

ਜਤਿਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਆ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ।

41858 974 pMc sbd  
inrmwiel bwjy]

Panch Sabadh 

Niramaaeil Baajae 

||

The Panch Shabad, the 

five primal sounds, 

resound and vibrate 

their in their purity.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਨੋ ਇਕ 

ਐਸਾ ਸੁੂੰ ਦਰ ਰਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਪੂੰਿੇ ਹੀ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਸਾਿ ਵੱਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,

41859 974 Fulky cvr sMK 
Gn gwjy]

Dtulakae Chavar 

Sankh Ghan 

Gaajae ||

The chauris - the fly 

brushes wave, and the 

conch shells blare like 

thunder.

ਬੜੇ ਸੂੰਖ ਵੱਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਉਤੇ ਚੌਰ ਝੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

41860 974 dil mil dYqhu  
gurmuiK igAwnu]

dYNqhu Dhal Mal 

Dhaithahu 

Guramukh Giaan 

||

The Gurmukh 

tramples the demons 

underfoot with his 

spiritual wisdom.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਚਾਨਣ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ।
41861 974 byxI jwcY qyrw 

nwmu]9]1]

Baenee Jaachai 

Thaeraa Naam 

||9||1||

Baynee longs for Your 

Name, Lord. ||9||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਬੇਣੀ (ਭੀ 
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) (ਇਹ) ਨਾਮ ਹੀ 
ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੯॥੧॥

41862 975 rwgu nt 
nwrwien mhlw 4

nt: polw bolo Raag Natt 

Naaraaein 

Mehalaa 4

Raag Nat Naaraayan, 

Fourth Mehl:

ਰਾਗ ਨਟ-ਨਾਰਾਇਨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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41863 975 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

41864 975 myry mn jip 
Aih inis nwmu 
hry]

Maerae Man Jap 

Ahinis Naam 

Harae ||

O my mind, chant the 

Name of the Lord, day 

and night.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਦਨ ਰਾਤ (ਸਦਾ) 
ਿਜਪਆ ਕਰ।

41865 975 koit koit doK 
bhu kIny sB 
prhir pwis 
Dry]1]rhwau]

Kott Kott Dhokh 

Bahu Keenae Sabh 

Parehar Paas 

Dhharae ||1|| 

Rehaao ||

Millions and millions 

of sins and mistakes, 

committed through 

countless lifetimes, 

shall all be put aside 

and sent away. 

||1||Pause||

ਿ ੇਅਨੇਕਾਂ ਤੇ ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਭੀ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਸਭਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ) ਲਾਂਭੇ ਸੱੁਟ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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41866 975 hir hir nwmu 
jpih AwrwDih  
syvk Bwie Kry]

Har Har Naam 

Japehi 

Aaraadhhehi 

Saevak Bhaae 

Kharae ||

Those who chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har, and worship Him 

in adoration, and 

serve Him with love, 

are genuine.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸੇਵਕ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱੁਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

41867 975 iklibK doK gey 
sB nIkir ijau 
pwnI mYlu hry]1]

(nIkir) inkl gey Kilabikh Dhokh 

Geae Sabh Neekar 

Jio Paanee Mail 

Harae ||1||

All their sins are 

erased, just as water 

washes off the dirt. 

||1||

(ਜਿਹੜਾ ਪਿਾਣੀ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ (ਇਉਂ) ਜਨਕਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ (ਕੱਪਜੜਆਂ 

ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
41868 975 iKnu iKnu nru 

nwrwienu gwvih  
muiK bolih nr 
nrhry]

Khin Khin Nar 

Naaraaein Gaavehi 

Mukh Bolehi Nar 

Nareharae ||

That being, who sings 

the Lord's Praises each 

and every instant, 

chants with his mouth 

the Name of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਹਰ ਜਖਨ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

41869 975 pMc doK AswD  
ngr mih ieku 
iKnu plu dUir 
kry]2]

n`gr Panch Dhokh 

Asaadhh Nagar 

Mehi Eik Khin Pal 

Dhoor Karae ||2||

In a moment, in an 

instant, the Lord rids 

him of the five 

incurable diseases of 

the body-village. ||2||

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ ਜਵਕਾਰ ਿੋ 
ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ 

ਿ ੋ(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ), (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ) ਇਕ 

ਜਖਨ-ਪਲ ਜਵਚ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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41870 975 vfBwgI hir 
nwmu iDAwvih  
hir ky Bgq hry]

Vaddabhaagee 

Har Naam 

Dhhiaavehi Har 

Kae Bhagath 

Harae ||

Very fortunate are 

those who meditate 

on the Lord's Name; 

they alone are the 

Lord's devotees.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

41871 975 iqn kI sMgiq 
dyih pRB jwcau  
mY mUV mugD 
insqry]3]

Thin Kee Sangath 

Dhaehi Prabh 

Jaacho Mai Moorr 

Mugadhh 

Nisatharae ||3||

I beg for the Sangat, 

the Congregation; O 

God, please bless me 

with them. I am a fool, 

and an idiot - please 

save me! ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਮੈਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼! ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਮੂਰਖ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
41872 975 ikRpw ikRpw Dwir 

jgjIvn riK 
lyvhu srin pry]

j`gjIvn Kirapaa Kirapaa 

Dhhaar Jagajeevan 

Rakh Laevahu 

Saran Parae ||

Shower me with Your 

Mercy and Grace, O 

Life of the World; save 

me, I seek Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ! 
ਜਮਹਰ ਕਰ, ਜਮਹਰ ਕਰ ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
(ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ।

41873 975 nwnku jnu qumrI 
srnweI hir 
rwKhu lwj 
hry]4]1]

Naanak Jan 

Thumaree 

Saranaaee Har 

Raakhahu Laaj 

Harae ||4||1||

Servant Nanak has 

entered Your 

Sanctuary; O Lord, 

please preserve my 

honor! ||4||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹੈ 

(ਨਾਨਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈ 

॥੪॥੧॥

41874 975 nt mhlw 4] Natt Mehalaa 4 || Nat, Fourth Mehl:

41875 975 rwm jip jn  
rwmY nwim rly]

Raam Jap Jan 

Raamai Naam 

Ralae ||

Meditating on the 

Lord, His humble 

servants are blended 

with the Lord's Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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41876 975 rwm nwmu jipE 
gur bcnI hir 
DwrI hir 
ikRply]1]rhwau]

Raam Naam 

Japiou Gur 

Bachanee Har 

Dhhaaree Har 

Kirapalae ||1|| 

Rehaao ||

Chanting the Lord's 

Name, following the 

Guru's Teachings, the 

Lord showers His 

Mercy upon them. 

||1||Pause||

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) 

ਿਜਪਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਉਤੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਜਮਹਰ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41877 975 hir hir Agm 
Agocru suAwmI  
jn jip imil 
sll slly]

Har Har Agam 

Agochar Suaamee 

Jan Jap Mil Salal 

Salalae ||

Our Lord and Master, 

Har, Har, is 

inaccessible and 

unfathomable. 

Meditating on Him, 

His humble servant 

merges with Him, like 

water with water.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ 

ਭਗਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਇਉਂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ) 
ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਪਾਣੀ ਜਮਲ ਕੇ 

(ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

41878 975 hir ky sMq imil  
rwm rsu pwieAw  
hm jn kY bil 
blly]1]

Har Kae Santh Mil 

Raam Ras Paaeiaa 

Ham Jan Kai Bal 

Balalae ||1||

Meeting with the 

Lord's Saints, I have 

obtained the sublime 

essence of the Lord. I 

am a sacrifice, a 

sacrifice to His humble 

servants. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਚੱਜਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ॥੧॥
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41879 975 purKoqmu hir 
nwmu jin gwieE  
siB dwld duK 
dlly]

Purakhotham Har 

Naam Jan Gaaeiou 

Sabh Dhaaladh 

Dhukh Dhalalae ||

The Lord's humble 

servant sings the 

Praises of the Name of 

the Supreme, Primal 

Soul, and all poverty 

and pain are 

destroyed.

ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ, ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦਜਰੱਦਰ 

ਨਾਸ ਕਰ ਜਦੱਤੇ।

41880 975 ivic dyhI doK 
AswD pMc DwqU  
hir kIey iKn 
prly]2]

Vich Dhaehee 

Dhokh Asaadhh 

Panch Dhhaathoo 

Har Keeeae Khin 

Paralae ||2||

Within the body are 

the five evil and 

uncontrollable 

passions. The Lord 

destroys them in an 

instant. ||2||

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪੂੰਿ ਬਲੀ ਜਵਕਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, 

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਪਿਭੂ ਇਹ ਜਵਕਾਰ ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

41881 975 hir ky sMq min 
pRIiq lgweI  
ijau dyKY sis 
kmly]

sis, kmly: poly bolo Har Kae Santh 

Man Preeth 

Lagaaee Jio 

Dhaekhai Sas 

Kamalae ||

The Lord's Saint loves 

the Lord in his mind, 

like the lotus flower 

gazing at the moon.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਪਿੀਤ ਇਉਂ ਲਾਈ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ (ਚਕੋਰ) ਚੂੰਦਿਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਜਪਆਰ ਨਾਲ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ (ਭੌਰਾ) ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖਦਾ ਹੈ,

41882 975 aunvY Gnu Gn 
Ginhru grjY  
min ibgsY mor 
murly]3]

ikRpwlU gurU jI (aunvY) 
Jukdy hn[ (Gnu) iek-
rs[ (Gn) Gxy hI, 
bhuqy, (Ginhru) b`dl 
gurU[ gursyvk rUp mor 
hI (murly) mor

Ounavai Ghan 

Ghan Ghanihar 

Garajai Man 

Bigasai Mor 

Muralae ||3||

The clouds hang low, 

the clouds tremble 

with thunder, and the 

mind dances joyfully 

like the peacock. ||3||

ਜਿਵੇਂ ਪੈਲ ਪਾਂਦਾ ਮੋਰ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ (ਤਦੋਂ) ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਿਦੋਂ) ਬੱਦਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਬਹੁਤ ਗੱਿਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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41883 975 hmrY suAwmI loc 
hm lweI hm 
jIvh dyiK hir 
imly]

Hamarai Suaamee 

Loch Ham Laaee 

Ham Jeevehi 

Dhaekh Har Milae 

||

My Lord and Master 

has placed this 

yearning within me; I 

live by seeing and 

meeting my Lord.

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਲਗਨ ਲਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ 

ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

41884 975 jn nwnk hir 
Aml hir lwey  
hir mylhu And 
Bly]4]2]

Jan Naanak Har 

Amal Har Laaeae 

Har Maelahu 

Anadh Bhalae 

||4||2||

Servant Nanak is 

addicted to the 

intoxication of the 

Lord; meeting with the 

Lord, he finds sublime 

bliss. ||4||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦਾ 
ਨਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜੀ ਰੱਖ, ਇਸੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਹੈ ॥੪॥੨॥

41885 975 nt mhlw 4] Natt Mehalaa 4 || Nat, Fourth Mehl:

41886 975 myry mn jip hir 
hir nwmu sKy]

Maerae Man Jap 

Har Har Naam 

Sakhae ||

O my mind, chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har, your only Friend.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ। (ਹਜਰ-

ਨਾਜਮ ਹੀ ਅਸਲ) ਜਮੱਤਰ ਹੈ।

41887 976 gur prswdI hir 
nwmu iDAwieE  
hm siqgur crn 
pKy]1]rhwau]

(pKy) Doqy, p`K ilAw Gur Parasaadhee 

Har Naam 

Dhhiaaeiou Ham 

Sathigur Charan 

Pakhae ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Grace, I 

meditate on the Name 

of the Lord; I wash the 

Feet of the True Guru. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਿਜਪਆ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਪਆ ਹੈ। 
(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਭੀ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਹੀ ਜਪਆ ਹਾਂ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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41888 976 aUqm jgMnwQ 
jgdIsur hm 
pwpI srin rKy]

Ootham 

Jagannaathh 

Jagadheesur Ham 

Paapee Saran 

Rakhae ||

The Exalted Lord of 

the World, the Master 

of the Universe, keeps 

a sinner like me in His 

Sanctuary

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ! ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਨਾਥ! ਹੇ ਿਗਤ ਈਸ਼ਵਰ! ਮੈਂ 
ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ 

ਜਪਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

41889 976 qum vf purK  
dIn duKBMjn  
hir dIE nwmu 
muKy]1]

Thum Vadd 

Purakh Dheen 

Dhukh Bhanjan 

Har Dheeou Naam 

Mukhae ||1||

You are the Greatest 

Being, Lord, Destroyer 

of the pains of the 

meek; You have 

placed Your Name in 

my mouth, Lord. ||1||

ਤੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਦੀਨਾਂ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਹੇ 

ਹਰੀ! (ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

41890 976 hir gun aUc  
nIc hm gwey  
gur siqgur sMig 
sKy]

Har Gun Ooch 

Neech Ham 

Gaaeae Gur 

Sathigur Sang 

Sakhae ||

I am lowly, but I sing 

the Lofty Praises of 

the Lord, meeting with 

the Guru, the True 

Guru, my Friend.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ 

ਉੱਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ। 
ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰ ਜਮੱਤਰ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ।

41891 976 ijau cMdn sMig  
bsY inMmu ibrKw  
gun cMdn ky 
bsKy]2]

(cMdn) pUrn gurU jI[ 
pwpI buirAweI dI 
kuV`qx vwly inMmu vWg 
kOVy[ gurU vwly gux 
(bsKy) vs jWdy 
hn[bs-Ky: polw bolo

Jio Chandhan Sang 

Basai Ninm 

Birakhaa Gun 

Chandhan Kae 

Basakhae ||2||

Like the bitter nimm 

tree, growing near the 

sandalwood tree, I am 

permeated with the 

fragrance of 

sandalwood. ||2||

ਜਿਵੇਂ (ਿ)ੇ ਚੂੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨੂੰ ਮ 

(ਦਾ) ਰੱੁਖ ਉਜਗਆ ਹੋਇਆ 

ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਚ ਚੂੰਦਨ ਦੇ 

ਗੁਣ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ (ਜਤਵੇਂ 
ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ) ॥੨॥
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41892 976 hmry Avgn 
ibiKAw ibKY ky  
bhu bwr bwr 
inmKy]

Hamarae Avagan 

Bikhiaa Bikhai Kae 

Bahu Baar Baar 

Nimakhae ||

My faults and sins of 

corruption are 

countless; over and 

over again, I commit 

them.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ ਜਵਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ 
ਵਾਰੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਾਂ।

41893 976 AvginAwry 
pwQr Bwry hir 
qwry sMig 
jnKy]3]

(jnKy) jnw dI ikRpw 
idRstI nwl

Avaganiaarae 

Paathhar Bhaarae 

Har Thaarae Sang 

Janakhae ||3||

I am unworthy, I am a 

heavy stone sinking 

down; but the Lord 

has carried me across, 

in association with His 

humble servants. ||3||

ਅਸੀਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਭਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਕ (ਮਾਨੋ) ਪੱਥਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਮਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) 
ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

41894 976 ijn kau qum 
hir rwKhu 
suAwmI sB iqn 
ky pwp ikRKy]

Jin Ko Thum Har 

Raakhahu 

Suaamee Sabh 

Thin Kae Paap 

Kirakhae ||

Those whom You save, 

Lord - all their sins are 

destroyed.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਤੂੂੰ  ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

41895 976 jn nwnk ky 
dieAwl pRB 
suAwmI qum dust 
qwry 
hrxKy]4]3]

(hrxKy) hrnwKS 
vrgy, jn-Ky, hrx-Ky

Jan Naanak Kae 

Dhaeiaal Prabh 

Suaamee Thum 

Dhusatt Thaarae 

Haranakhae 

||4||3||

O Merciful God, Lord 

and Master of servant 

Nanak, You have 

carried across even 

evil villains like 

Harnaakhash. ||4||3||

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  
ਹਰਣਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਤਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੪॥੩॥

41896 976 nt mhlw 4] Natt Mehalaa 4 || Nat, Fourth Mehl:
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41897 976 myry mn jip hir 
hir rwm rMgy]

Maerae Man Jap 

Har Har Raam 

Rangae ||

O my mind, chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har, with love.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਪਆਰ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ।

41898 976 hir hir ikRpw 
krI jgdIsuir  
hir iDAwieE 
jn pig 
lgy]1]rhwau]

j`gdIsuir,pig: polw bolo Har Har Kirapaa 

Karee Jagadheesur 

Har Dhhiaaeiou 

Jan Pag Lagae 

||1|| Rehaao ||

When the Lord of the 

Universe, Har, Har, 

granted His Grace, 

then I fell at the feet 

of the humble, and I 

meditate on the Lord. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41899 976 jnm jnm ky  
BUl cUk hm Ab 
Awey pRB srngy]

srn`gy Janam Janam Kae 

Bhool Chook Ham 

Ab Aaeae Prabh 

Saranagae ||

Mistaken and 

confused for so many 

past lives, I have now 

come and entered the 

Sanctuary of God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ 

ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਏ ਹਾਂ।

41900 976 qum srxwgiq 
pRiqpwlk 
suAwmI hm rwKhu 
vf pwpgy]1]

sr-xwgiq Thum Saranaagath 

Prathipaalak 

Suaamee Ham 

Raakhahu Vadd 

Paapagae ||1||

O my Lord and Master, 

You are the Cherisher 

of those who come to 

Your Sanctuary. I am 

such a great sinner - 

please save me! ||1||

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਅਸਾਡੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਭੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8523 Published: March 06/ 2014



41901 976 qumrI sMgiq hir  
ko ko n auDirE  
pRB kIey piqq  
pvgy]

pv`gy Thumaree Sangath 

Har Ko Ko N 

Oudhhariou Prabh 

Keeeae Pathith 

Pavagae ||

Associating with You, 

Lord, who would not 

be saved? Only God 

sanctifies the sinners.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਤੇਰੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਆਇਆ, ਉਹੀ 
(ਪਾਪਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਜਨਕਜਲਆ, ਤੂੂੰ  ਪਾਪਾਂ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

41902 976 gun gwvq CIpw 
dustwirE pRiB 
rwKI pYj 
jngy]2]

jn-gy Gun Gaavath 

Shheepaa 

Dhusattaariou 

Prabh Raakhee 

Paij Janagae ||2||

Naam Dayv, the calico 

printer, was driven out 

by the evil villains, as 

he sang Your Glorious 

Praises; O God, You 

protected the honor 

of Your humble 

servant. ||2||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ 

(ਨਾਮਦੇਵ) ਛੀਂਬੇ ਨੂੂੰ  (ਬਿਾਹਮਣਾਂ 
ਨੇ) ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਟ ਆਖ ਕੇ 

ਦੁਰਕਾਜਰਆ, ਪਰ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ 

ਲਈ ॥੨॥

41903 976 jo qumry gun 
gwvih suAwmI  
hau bil bil 
bil iqngy]

iqn-gy Jo Thumarae Gun 

Gaavehi Suaamee 

Ho Bal Bal Bal 

Thinagae ||

Those who sing Your 

Glorious Praises, O my 

Lord and Master - I am 

a sacrifice, a sacrifice, 

a sacrifice to them.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਿਹੜੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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41904 976 Bvn Bvn pivqR 
siB kIey jh 
DUir prI jn 
pgy]3]

pgy: polw bolo Bhavan Bhavan 

Pavithr Sabh 

Keeeae Jeh 

Dhhoor Paree Jan 

Pagae ||3||

Those houses and 

homes are sanctified, 

upon which the dust 

of the feet of the 

humble settles. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਗ 

ਗਈ, ਤੂੂੰ  ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ॥੩॥

41905 976 qumry gun pRB  
kih n skih hm  
qum vf vf purK 
vfgy]

Thumarae Gun 

Prabh Kehi N 

Sakehi Ham Thum 

Vadd Vadd Purakh 

Vaddagae ||

I cannot describe Your 

Glorious Virtues, God; 

You are the greatest of 

the great, O Great 

Primal Lord God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ।

41906 976 jn nwnk kau  
dieAw pRB Dwrhu  
hm syvh qum jn 
pgy]4]4]

pgy: polw bolo Jan Naanak Ko 

Dhaeiaa Prabh 

Dhhaarahu Ham 

Saeveh Thum Jan 

Pagae ||4||4||

Please shower Your 

Mercy upon servant 

Nanak, God; I serve at 

the feet of Yor humble 

servants. ||4||4||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ 

ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜਕ ਮੈਂ ਭੀ 
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਸਕਾਂ ॥੪॥੪॥

41907 976 nt mhlw 4] Natt Mehalaa 4 || Nat, Fourth Mehl:

41908 976 myry mn jip hir 
hir nwmu mny]

Maerae Man Jap 

Har Har Naam 

Manae ||

O my mind, believe in 

and chant the Name 

of the Lord, Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਇਕਾਗਿ ਹੋ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ।
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41909 976 jgMnwiQ ikrpw 
pRiB DwrI miq 
gurmiq nwm 
bny]1]rhwau]

Jagannaathh 

Kirapaa Prabh 

Dhhaaree Math 

Guramath Naam 

Banae ||1|| 

Rehaao ||

God,the Master of the 

Universe,has 

showered His Mercy 

upon me, and through 

the Guru's Teachings, 

my intellect has been 

molded by the Naam. 

||1||Pause||

ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਿੀਵ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਮੱਤ ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੀ ਬਣ 

ਗਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41910 976 hir jn hir jsu 
hir hir gwieE  
aupdyis gurU gur  
suny]

Har Jan Har Jas 

Har Har Gaaeiou 

Oupadhaes Guroo 

Gur Sunae ||

The Lord's humble 

servant sings the 

Praises of the Lord, 

Har, Har, listening to 

the Guru's Teachings.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ (ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼) 

ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਿਨਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,

41911 976 iklibK pwp  
nwm hir kwty  
ijv Kyq ikRswin 
luny]1]

Kilabikh Paap 

Naam Har Kaattae 

Jiv Khaeth 

Kirasaan Lunae 

||1||

The Lord's Name cuts 

down all sins, like the 

farmer cutting down 

his crops. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਵਕਾਰ (ਇਉਂ) 

ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਕਸਾਨ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਖੇਤ ਕੱਟੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

41912 976 qumrI aupmw qum 
hI pRB jwnhu hm 
kih n skih  
hir guny]

Thumaree 

Oupamaa Thum 

Hee Prabh 

Jaanahu Ham Kehi 

N Sakehi Har 

Gunae ||

You alone know Your 

Praises, God; I cannot 

even describe Your 

Glorious Virtues, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੀ 
ਵਜਡਆਈ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
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41913 976 jYsy qum qYsy pRB 
qum hI gun jwnhu 
pRB Apuny]2]

Jaisae Thum 

Thaisae Prabh 

Thum Hee Gun 

Jaanahu Prabh 

Apunae ||2||

You are what You are, 

God; You alone know 

Your Glorious Virtues, 

God. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੂੰ  ਹੈਂ ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ; ਆਪਣੇ 
ਗੁਣ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ 
॥੨॥

41914 976 mwieAw Pws bMD 
bhu bMDy hir 
jipE Kul Kulny]

Maaeiaa Faas 

Bandhh Bahu 

Bandhhae Har 

Japiou Khul 

Khulanae ||

The mortals are bound 

by the many bonds of 

Maya's noose. 

Meditating on the 

Lord, the knot is untied

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ, ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਬਹੁਤ 

ਬੱਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਨ! 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਖੁਲਹ ਗਏ;

41915 976 ijau jl kuMcru 
qdUAY bWiDE  
hir cyiqE moK 
muKny]3]

Jio Jal Kunchar 

Thadhooai 

Baandhhiou Har 

Chaethiou Mokh 

Mukhanae ||3||

Like the elephant, 

which was caught in 

the water by the 

crococile; it 

remembered the Lord, 

and chanted the Lord's 

Name, and was 

released. ||3||

ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦੂਏ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ (ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ) 

ਬੂੰਨਹ  ਜਲਆ ਸੀ, (ਹਾਥੀ ਨੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕੀਤਾ, 
(ਤੂੰ ਦੂਏ ਤੋਂ) ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ 

ਗਈ ॥੩॥

41916 976 suAwmI pwrbRhm 
prmysru qum 
Kojhu jug jugny]

ju`g ju`gny Suaamee 

Paarabreham 

Paramaesar Thum 

Khojahu Jug 

Juganae ||

O my Lord and Master, 

Supreme Lord God, 

Transcendent Lord, 

throughout the ages, 

mortals search for You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ 

ਪਾਰਬਿਹਮ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ। ਿੁਗਾਂ ਿੁਗਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ 
ਭਾਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
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41917 976 qumrI Qwh pweI 
nhI pwvY jn 
nwnk ky pRB 
vfny]4]5]

v`fny Thumaree Thhaah 

Paaee Nehee 

Paavai Jan Naanak 

Kae Prabh 

Vaddanae 

||4||5||

Your extent cannot be 

estimated or known, O 

Great God of servant 

Nanak. ||4||5||

ਪਰ, ਹੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿਭੂ! 
ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹਾਥ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ ॥੪॥੫॥

41918 976 nt mhlw 4] Natt Mehalaa 4 || Nat, Fourth Mehl:

41919 976 myry mn kil 
kIriq hir 
pRvxy]

Maerae Man Kal 

Keerath Har 

Pravanae ||

O my mind,in this Dark 

Age of Kali Yuga,the 

Kirtan of the Lord's 

Praises is worthy and 

commendable.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਕਜਰਆ ਕਰ), 

ਮਨੱੁਖਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ (ਇਹੀ 
ਉੱਦਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ) ਪਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

41920 976 hir hir 
dieAwil dieAw 
pRB DwrI lig 
siqgur hir 
jpxy]1]rhwau]

l`ig Har Har Dhaeiaal 

Dhaeiaa Prabh 

Dhhaaree Lag 

Sathigur Har 

Japanae ||1|| 

Rehaao ||

When the Merciful 

Lord God shows 

kindness and 

compassion, then one 

falls at the feet of the 

True Guru, and 

meditates on the Lord. 

||1||Pause||

(ਪਰ, ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉੱਤੇ) ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ 

ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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41921 977 hir qum vf 
Agm Agocr 
suAwmI siB 
iDAwvih hir 
ruVxy]

Har Thum Vadd 

Agam Agochar 

Suaamee Sabh 

Dhhiaavehi Har 

Rurranae ||

O my Lord and Master, 

You are great, 

inaccessible and 

unfathomable; all 

meditate on You, O 

Beautiful Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ। ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  ਸੁੂੰ ਦਰ-ਸਰੂਪ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

41922 977 ijn kau qum@ry 
vf ktwK hY qy 
gurmuiK hir 
ismrxy]1]

Jin Ko Thumharae 

Vadd Kattaakh Hai 

Thae Guramukh 

Har Simaranae 

||1||

Those whom You view 

with Your Great Eye of 

Grace, meditate on 

You, Lord, and 

become Gurmukh. 

||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਤੇਰੀ 
ਬਹੁਤ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹੈ, 

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

41923 977 ieh prpMcu 
kIAw pRB suAwmI  
sBu jgjIvnu 
jugxy]

j`gjIvnu Eihu Parapanch 

Keeaa Prabh 

Suaamee Sabh 

Jagajeevan 

Juganae ||

The expanse of this 

creation is Your work, 

O God, my Lord and 

Master, Life of the 

entire universe, united 

with all.

ਇਹ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ-ਸੁਆਮੀ 
ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

(ਇਸ ਜਵਚ) ਹਰ ਥਾਂ ਿਗਤ ਦਾ 
ਿੀਵਨ-ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

41924 977 ijau sllY sll 
auTih bhu lhrI  
imil sllY sll 
smxy]2]

Jio Salalai Salal 

Outhehi Bahu 

Leharee Mil Salalai 

Salal Samanae 

||2||

Countless waves rise 

up from the water, 

and then they merge 

into the water again. 

||2||

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 

ਬਹੁਤ ਲਜਹਰਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਾਣੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥
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41925 977 jo pRB kIAw su 
qum hI jwnhu hm 
nh jwxI hir 
ghxy]

hrI jI dy crn-kml, 
Apxy AMdr (ghxy) 
vswauxy nh jwxy

Jo Prabh Keeaa S 

Thum Hee 

Jaanahu Ham Neh 

Jaanee Har 

Gehanae ||

You alone, God, know 

whatever You do. O 

Lord, I do not know.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜਾ (ਇਹ 

ਪਰਪੂੰਚ) ਤੂੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, 
ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੀ ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝ ਸਕਦੇ।

41926 977 hm bwirk kau  
ird ausqiq 
Dwrhu hm krh 
pRBU ismrxy]3]

Ham Baarik Ko 

Ridh Ousathath 

Dhhaarahu Ham 

Kareh Prabhoo 

Simaranae ||3||

I am Your child; please 

enshrine Your Praises 

within my heart, God, 

so that I may 

remember You in 

meditation. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, 
ਅਸਾਡੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਟਕਾ ਰੱਖ, ਤਾ 
ਜਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ 

ਰਹੀਏ ॥੩॥

41927 977 qum jliniD hir 
mwn srovr jo 
syvY sB Plxy]

Thum Jal Nidhh 

Har Maan Sarovar 

Jo Saevai Sabh 

Falanae ||

You are the treasure 

of water, O Lord, the 

Maansarovar Lake. 

Whoever serves You 

receives all fruitful 

rewards.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ 

ਦਾ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਸਭ 

ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ 

ਭਜਰਆ) ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਹੈਂ। 
ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਿਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
41928 977 jnu nwnku hir 

hir hir hir 
bWCY hir dyvhu 
kir 
ikRpxy]4]6]

Jan Naanak Har 

Har Har Har 

Baanshhai Har 

Dhaevahu Kar 

Kirapanae 

||4||6||

Servant Nanak longs 

for the Lord, Har, Har, 

Har, Har; bless him, 

Lord, with Your Mercy. 

||4||6||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ 

ਦੇਹ ॥੪॥੬॥

41929 977 nt nwrwien 
mhlw 4 pVqwl

nt: polw bolo Natt Naaraaein 

Mehalaa 4 

Parrathaala

Nat Naaraayan, Fourth 

Mehl, Partaal:

ਰਾਗ ਨਟ-ਨਾਰਾਇਨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।
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41930 977 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

41931 977 myry mn syv 
sPl hir Gwl]

Maerae Man Saev 

Safal Har Ghaal ||

O my mind, serve the 

Lord, and receive the 

fruits of your rewards.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ (ਕਰ, ਇਹ) 

ਜਮਹਨਤ ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

41932 977 ly gur pg ryn 
rvwl]

pg: polw bolo Lae Gur Pag Raen 

Ravaal ||

Receive the dust of 

the Guru's feet.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾ,

41933 977 siB dwild BMij  
duK dwl]

Sabh Dhalidh 

Bhanj Dhukh 

Dhaal ||

All poverty will be 

eliminated, and your 

pains will disappear.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ) ਸਾਰੇ 

ਦਜਰੱਦਰ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈ, (ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ 
ਦੇ ਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

41934 977 hir ho ho ho 
ndir 
inhwl]1]rhwau]

Har Ho Ho Ho 

Nadhar Nihaal 

||1|| Rehaao ||

The Lord shall bless 

you with His Glance of 

Grace, and you shall 

be enraptured. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਹੇ ਮਨ! ਹੇ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਜਨਹਾਲ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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41935 977 hir kw igRhu hir 
Awip svwirE  
hir rMg rMg 
mhl byAMq lwl 
lwl hir lwl]

Har Kaa Grihu Har 

Aap Savaariou Har 

Rang Rang Mehal 

Baeanth Laal Laal 

Har Laal ||

The Lord Himself 

embellishes His 

household. The Lord's 

Mansion of Love is 

studded with 

countless jewels, the 

jewels of the Beloved 

Lord.

(ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਸਿਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਤੇ 

ਅੱਤ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਦਾ (ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ) ਰੂੰਗ-ਮਹਲ ਹੈ।

41936 977 hir AwpnI 
ikRpw krI Awip 
igRih AwieE hm  
hir kI gur 
kIeI hY bsITI  
hm hir dyKy BeI 
inhwl inhwl 
inhwl inhwl]1]

(bsITI) ivcolgI[gi 
Rih[ kI-eI[

Har Aapanee 

Kirapaa Karee Aap 

Grihi Aaeiou Ham 

Har Kee Gur Keeee 

Hai Baseethee 

Ham Har 

Dhaekhae Bhee 

Nihaal Nihaal 

Nihaal Nihaal 

||1||

The Lord Himself has 

granted His Grace, and 

He has come into my 

home.The Guru is my 

advocate before the 

Lord. Gazing upon the 

Lord, I have become 

blissful, blissful, 

blissful. ||1||

ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ, (ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ ਉਹ 

ਆਪ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਲਈ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਵਚੋਲਾ-ਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 

(ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ 
॥੧॥
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41937 977 hir Awvqy kI 
Kbir guir pweI  
min qin Awndo 
AwnMd Bey hir 
Awvqy suny myry 
lwl hir lwl]

Har Aavathae Kee 

Khabar Gur Paaee 

Man Than 

Aanadho Aanandh 

Bheae Har 

Aavathae Sunae 

Maerae Laal Har 

Laal ||

From the Guru, I 

received news of the 

Lord's arrival. My mind 

and body became 

ecstatic and blissful, 

hearing of the arrival 

of the Lord, my 

Beloved Love, my Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਿਦੋਂ) ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆ ਵੱਸਣ ਦੀ 
ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ, (ਿਦੋਂ) ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ 
ਲਾਲ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਜਣਆ, 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

41938 977 jnu nwnku hir 
hir imly Bey 
glqwn hwl  
inhwl 
inhwl]2]1]7]

(glqwn) msq[ (hwl) 
hwlq

Jan Naanak Har 

Har Milae Bheae 

Galathaan Haal 

Nihaal Nihaal 

||2||1||7||

Servant Nanak has 

met with the Lord, 

Har, Har; he is 

intoxicated, 

enraptured, 

enraptured. 

||2||1||7||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਮਸਤ-ਹਾਲ ਹੋ ਜਗਆ, 

ਜਨਹਾਲ ਹੋ ਜਗਆ, ਜਨਹਾਲ ਹੋ 

ਜਗਆ ॥੨॥੧॥੭॥

41939 977 nt mhlw 4] Natt Mehalaa 4 || Nat, Fourth Mehl:

41940 977 mn imlu 
sMqsMgiq  
suBvMqI]

Man Mil 

Santhasangath 

Subhavanthee ||

O mind, join the 

Society of the Saints, 

and become noble and 

exalted.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਹੁ, (ਇਹ 

ਸੂੰਗਤ) ਭਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਹੈ।
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41941 977 suin AkQ kQw 
suKvMqI]

A-kQ: polw bolo Sun Akathh 

Kathhaa 

Sukhavanthee ||

Listen to the 

Unspoken Speech of 

the peace-giving Lord.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਅਕੱਥ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਸੁਜਣਆ 

ਕਰ, (ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ;

41942 977 sB iklivK pwp  
lhMqI]

Sabh Kilavikh Paap 

Lehanthee ||

All sins will be washed 

away.

ਹੇ ਮਨ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ;

41943 977 hir ho ho ho 
ilKqu 
ilKMqI]1]rhwau
]

Har Ho Ho Ho 

Likhath 

Likhanthee ||1|| 

Rehaao ||

Meet with the Lord, 

according to your pre-

ordained destiny. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! (ਇਹ ਕਥਾ ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਖ 

ਜਲਖਣ-ਿੋਗੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41944 977 hir kIriq 
kljug ivic 
aUqm miq 
gurmiq kQw 
BjMqI]

Har Keerath 

Kalajug Vich 

Ootham Math 

Guramath 

Kathhaa 

Bhajanthee ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the Kirtan of the 

Lord's Praise is lofty 

and exalted. Following 

the Guru's Teachings, 

the intellect dwells on 

the sermon of the 

Lord.

ਹੇ ਮਨ! ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਮ 

ਹੈ।
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41945 977 ijin jin suxI  
mnI hY ijin jin  
iqsu jn kY hau 
kurbwnMqI]1]

mMnI[ kurbw-nMqI Jin Jan Sunee 

Manee Hai Jin Jan 

This Jan Kai Ho 

Kurabaananthee 

||1||

I am a sacrifice to that 

person who listens 

and believes. ||1||

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

41946 977 hir AkQ kQw 
kw ijin rsu 
cwiKAw iqsu jn 
sB BUK lhMqI]

A-kQ: polw bolo Har Akathh 

Kathhaa Kaa Jin 

Ras Chaakhiaa This 

Jan Sabh Bhookh 

Lehanthee ||

One who tastes the 

sublime essence of the 

Unspoken Speech of 

the Lord - all his 

hunger is satisfied.

ਹੇ ਮਨ! ਅਕੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਚੱਜਖਆ ਹੈ, 

ਇਹ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਸਾਰੀ ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈ।

41947 977 nwnk jn hir 
kQw suix iqRpqy  
jip hir hir 
hir 
hovMqI]2]2]8]

Naanak Jan Har 

Kathhaa Sun 

Thripathae Jap Har 

Har Har 

Hovanthee 

||2||2||8||

Servant Nanak listens 

to the sermon of the 

Lord, and is satisfied; 

chanting the Lord's 

Name, Har, Har, Har, 

he has become like 

the Lord. ||2||2||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਸੇਵਕ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੨॥੮॥

41948 977 nt mhlw 4] Natt Mehalaa 4 || Nat, Fourth Mehl:
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41949 977 koeI Awin sunwvY  
hir kI hir 
gwl]

Koee Aan 

Sunaavai Har Kee 

Har Gaal ||

If only someone would 

come and tell me the 

Lord's sermon.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਸੁਨੇਹਾ) ਜਲਆ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ;

41950 977 iqs kau hau  
bil bil bwl]

This Ko Ho Bal Bal 

Baal ||

I would be a sacrifice, 

a sacrifice, a sacrifice 

to him.

ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਵਾਂ, 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਵਾਂ।

41951 977 so hir jnu hY  
Bl Bwl]

So Har Jan Hai 

Bhal Bhaal ||

That humble servant 

of the Lord is the best 

of the best.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ) ਭਲਾ 
ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।

41952 978 hir ho ho ho myil 
inhwl]1]rhwau]

Har Ho Ho Ho 

Mael Nihaal ||1|| 

Rehaao ||

Meeting with the Lord, 

you be enraptured. 

||1||Pause||

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਨਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41953 978 hir kw mwrgu  
gur sMiq bqwieE  
guir cwl idKweI 
hir cwl]

Har Kaa Maarag 

Gur Santh 

Bathaaeiou Gur 

Chaal Dhikhaaee 

Har Chaal ||

The Guru, the Saint, 

has shown me the 

Lord's Path. The Guru 

has shown me the way 

to walk on the Lord's 

Path.

ਸੂੰਤ-ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਜਸਆ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 

ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਿਾਚ ਜਸਖਾਈ 

ਹੈ,
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41954 978 AMqir kptu 
cukwvhu myry 
gurisKhu  
inhkpt kmwvhu  
hir kI hir 
Gwl inhwl 
inhwl inhwl]1]

Anthar Kapatt 

Chukaavahu 

Maerae 

Gurasikhahu 

Nihakapatt 

Kamaavahu Har 

Kee Har Ghaal 

Nihaal Nihaal 

Nihaal ||1||

Cast out deception 

from within yourself, 

O my Gursikhs, and 

without deception, 

serve the Lord. You 

shall be enraptured, 

enraptured, 

enraptured. ||1||

(ਤੇ ਆਜਖਆ ਹੈ-) ਹੇ ਗੁਰਜਸੱਖੋ! 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਵਲ-ਛਲ ਦੂਰ 

ਕਰੋ, ਜਨਰ-ਛਲ ਹੋ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਜਮਹਨਤ ਕਰੋ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਜਨਹਾਲ ਜਨਹਾਲ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

41955 978 qy gur ky isK  
myry hir pRiB 
Bwey ijnw hir 
pRBu jwinE myrw 
nwil]

Thae Gur Kae Sikh 

Maerae Har Prabh 

Bhaaeae Jinaa Har 

Prabh Jaaniou 

Maeraa Naal ||

Those Sikhs of the 

Guru, who realize that 

my Lord God is with 

them, are pleasing to 

my Lord God.

ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਜਸੱਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਿਾਣ 

ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 

ਨੇੜੇ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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41956 978 jn nwnk kau  
miq hir pRiB 
dInI hir dyiK 
inkit hdUir  
inhwl inhwl 
inhwl 
inhwl]2]3]9]

Jan Naanak Ko 

Math Har Prabh 

Dheenee Har 

Dhaekh Nikatt 

Hadhoor Nihaal 

Nihaal Nihaal 

Nihaal 

||2||3||9||

The Lord God has 

blessed servant Nanak 

with understanding; 

seeing his Lord hear at 

hand, his is 

enraptured, 

enraptured, 

enraptured, 

enraptured. 

||2||3||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ-

ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਿਸੂੰ ਨ-ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੩॥੯॥

41957 978 rwgu nt 
nwrwien mhlw 5

Raag Natt 

Naaraaein 

Mehalaa 5

Raag Nat Naaraayan, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਨਟ-ਨਾਰਾਇਨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

41958 978 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

41959 978 rwm hau ikAw 
jwnw ikAw BwvY]

Raam Ho Kiaa 

Jaanaa Kiaa 

Bhaavai ||

O Lord, how can I 

know what pleases 

You?

ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ! ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ ਤੈਨੂੂੰ  ਕੀਹ 

ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
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41960 978 min ipAws 
bhuqu  
drswvY]1]rhwau
]

Man Piaas Bahuth 

Dharasaavai ||1|| 

Rehaao ||

Within my mind is 

such a great thirst for 

the Blessed Vision of 

Your Darshan. 

||1||Pause||

(ਭਾਵ, ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਪਸੂੰਦ ਹੈ ਿਾਂ 
ਨਹੀਂ, ਪਰ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਹੁਤ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41961 978 soeI igAwnI  
soeI jnu qyrw  
ijsu aUpir ruc 
AwvY]

Soee Giaanee 

Soee Jan Thaeraa 

Jis Oopar Ruch 

Aavai ||

He alone is a spiritual 

teacher, and he alone 

is Your humble 

servant, to whom You 

have given Your 

approval.

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! ਹੇ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ 
ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

41962 978 ikRpw krhu ijsu 
purK ibDwqy so 
sdw sdw quDu 
iDAwvY ]1]

Kirapaa Karahu Jis 

Purakh 

Bidhhaathae So 

Sadhaa Sadhaa 

Thudhh Dhhiaavai 

||1||

He alone meditates on 

You forever and ever, 

O Primal Lord, O 

Architect of Destiny, 

unto whom You grant 

Your Grace. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

41963 978 kvn jog kvn 
igAwn iDAwnw  
kvn gunI 
rIJwvY]

Kavan Jog Kavan 

Giaan Dhhiaanaa 

Kavan Gunee 

Reejhaavai ||

What sort of Yoga, 

what spiritual wisdom 

and meditation, and 

what virtues please 

You?

ਉਹ ਜਕਹੜੇ ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਹਨ? 

ਜਕਹੜੀਆਂ ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਹਨ? ਜਕਹੜੀਆਂ 

ਸਮਾਧੀਆਂ ਹਨ? ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਿਤਨ 

ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ)।
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41964 978 soeI jnu soeI 
inj Bgqw ijsu 
aUpir rMgu 
lwvY]2]

Soee Jan Soee Nij 

Bhagathaa Jis 

Oopar Rang Laavai 

||2||

He alone is a humble 

servant, and he alone 

is God's own devotee, 

with whom You are in 

love. ||2||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰਾ 
ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪ 

ਆਪਣ ੇਜਪਆਰ ਦਾ ਰੂੰਗ 

ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ ॥੨॥

41965 978 sweI miq sweI 
buiD isAwnp  
ijqu inmK n pRBu 
ibsrwvY]

Saaee Math Saaee 

Budhh Siaanap 

Jith Nimakh N 

Prabh Bisaraavai ||

That alone is 

intelligence, that alone 

is wisdom and 

cleverness, which 

inspires one to never 

forget God, even for 

an instant.

ਉਹੀ ਸਮਝ (ਚੂੰਗੀ ਹੈ), ਉਹੀ 
ਬੱੁਧੀ ਤੇ ਜਸਆਣਪ (ਚੂੰਗੀ ਹੈ), 

ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਖ ਝਮਕਣ 

ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਭੁਲਾਂਦਾ।

41966 978 sMqsMig lig eyhu 
suKu pwieE hir 
gun sd hI 
gwvY]3]

Santhasang Lag 

Eaehu Sukh 

Paaeiou Har Gun 

Sadh Hee Gaavai 

||3||

Joining the Society of 

the Saints, I have 

found this peace, 

singing forever the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||3||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ) ਸੁਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

41967 978 dyiKE Acrju 
mhw mMgl rUp  
ikCu Awn nhI 
idstwvY]

A-crju Dhaekhiou Acharaj 

Mehaa Mangal 

Roop Kishh Aan 

Nehee 

Dhisattaavai ||

I have seen the 

Wondrous Lord, the 

embodiment of 

supreme bliss, and 

now, I see nothing else 

at all.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਅਚਰਿ-ਰੂਪ 

ਮਹਾਂ ਆਨੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਵਰਗੀ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੀ।
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41968 978 khu nwnk morcw  
guir lwihE qh 
grB join kh 
AwvY]4]1]

Kahu Naanak 

Morachaa Gur 

Laahiou Theh 

Garabh Jon Keh 

Aavai ||4||1||

Says Nanak, the Guru 

has rubbed sway the 

rust; now how could I 

ever enter the womb 

of reincarnation 

again? ||4||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਿੂੰਗਾਲ ਲਾਹ 

ਜਦੱਤਾ ਉਥੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕ 

ਸਕਦਾ ॥੪॥੧॥

41969 978 nt nwrwien 
mhlw 5 dupdy

du-pdy Natt Naaraaein 

Mehalaa 5 

Dhupadhae

Raag Nat Naaraayan, 

Fifth Mehl, Du-Padas:

ਰਾਗ ਨਟ-ਨਾਰਾਇਨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
41970 978 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

41971 978 aulwhno mY kwhU  
n dIE]

(aulwhno) aulWBw Oulaahano Mai 

Kaahoo N Dheeou 

||

I don't blame anyone 

else.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਜਕਸੇ ਵਲੋਂ 
ਜਕਸੇ ਵਧੀਕੀ ਦਾ) ਉਲਾਹਮਾ ਮੈਂ 
ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ,

41972 978 mn mIT quhwro 
kIE]1]rhwau]

Man Meeth 

Thuhaaro Keeou 

||1|| Rehaao ||

Whatever You do is 

sweet to my mind. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਤਦੋਂ 
ਤੋਂ) (ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ (ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ) 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41973 978 AwigAw mwin 
jwin suKu 
pwieAw suin 
suin nwmu quhwro  
jIE]

Aagiaa Maan Jaan 

Sukh Paaeiaa Sun 

Sun Naam 

Thuhaaro Jeeou ||

Understanding and 

obeying Your Order, I 

have found peace; 

hearing, listening to 

Your Name, I live.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  (ਜਮੱਠੀ) 
ਮੂੰਨ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।
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41974 978 eIhW aUhw hir 
qum hI qum hI  
iehu gur qy mMqRü 
idRVIE]1]

Eehaan Oohaa Har 

Thum Hee Thum 

Hee Eihu Gur Thae 

Manthra 

Dhrirreeou ||1||

Here and hereafter, O 

Lord, You, only You. 

The Guru has 

implanted this Mantra 

within me. ||1||

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ (ਲੈ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਪੱਕਾ 
ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਲੋਕ 

ਜਵਚ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੈਂ) 
॥੧॥

41975 978 jb qy jwin pweI 
eyh bwqw qb 
kusl Kym sB 
QIE]

Jab Thae Jaan 

Paaee Eaeh 

Baathaa Thab 

Kusal Khaem Sabh 

Thheeou ||

Since I came to realize 

this, I have been 

blessed with total 

peace and pleasure.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) 
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਤੋਂ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ 

ਦਾ ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

41976 978 swDsMig nwnk 
prgwisE Awn  
nwhI ry bIE] 
2]1]2]

Saadhhasang 

Naanak 

Paragaasiou Aan 

Naahee Rae 

Beeou 

||2||1||2||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, this has been 

revealed to Nanak, 

and now, there is no 

other for him at all. 

||2||1||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ ਜਕ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਇਹ) ਚਾਨਣ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਦੂਿਾ (ਕੁਝ ਭੀ ਕਰਨ-

ਿੋਗਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥੧॥੨॥

41977 978 nt mhlw 5] Natt Mehalaa 5 || Nat, Fifth Mehl:

41978 978 jw kau BeI 
qumwrI DIr]

Jaa Ko Bhee 

Thumaaree 

Dhheer ||

Whoever has You for 

support,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਜਦੱਤੀ ਧੀਰਿ ਜਮਲ ਗਈ,
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41979 978 jm kI qRws 
imtI suKu 
pwieAw inksI 
haumY 
pIr]1]rhwau]

buJwnI: polw bolo Jam Kee Thraas 

Mittee Sukh 

Paaeiaa Nikasee 

Houmai Peer 

||1|| Rehaao ||

Has the fear of death 

removed; peace is 

found, and the disease 

of egotism is taken 

away. ||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਜਹਮ ਜਮਟ ਜਗਆ, 

ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਚੋਭ ਭੀ 
ਜਨਕਲ ਗਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41980 978 qpiq buJwnI 
AMimRq bwnI  
iqRpqy ijau 
bwirk KIr]

Thapath 

Bujhaanee 

Anmrith Baanee 

Thripathae Jio 

Baarik Kheer ||

The fire within is 

quenched, and one is 

satisfied through the 

Ambrosial Word of the 

Guru's Bani, as the 

baby is satisfied by 

milk.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬੁਝਾ 
ਜਦੱਤੀ, ਉਹ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਇਉਂ ਰੱਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ 

ਦੱੁਧ ਨਾਲ ਰੱਿਦੇ ਹਨ।

41981 978 mwq ipqw swjn 
sMq myry sMq 
shweI bIr]1]

Maath Pithaa 

Saajan Santh 

Maerae Santh 

Sehaaee Beer 

||1||

The Saints are my 

mother, father and 

friends. The Saints are 

my help and support, 

and my brothers. ||1||

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਸੂੰਤ ਿਨ ਹੀ 
ਮਾਪੇ ਹਨ, ਸੂੰਤ ਿਨ ਹੀ ਸੱਿਣ 

ਭਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ ॥੧॥
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41982 979 Kuly BRm BIiq  
imly gopwlw hIrY 
byDy hIr]

Khulae Bhram 

Bheeth Milae 

Gopaalaa Heerai 

Baedhhae Heer ||

The doors of doubt 

are thrown open, and I 

have met the Lord of 

the World; God's 

diamond has pierced 

the diamond of my 

mind.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ) ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਨ ਦੇ ਜਭੱਤ 

ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਇਉਂ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਹੀਰੇ 

ਨੂੂੰ  ਹੀਰਾ ਜਵੂੰ ਨਹ  ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

41983 979 ibsm Bey nwnk 
jsu gwvq Twkur 
gunI 
ghIr]2]2]3]

Bisam Bheae 

Naanak Jas 

Gaavath Thaakur 

Gunee Geheer 

||2||2||3||

Nanak blossoms forth 

in ecstasy, singing the 

Lord's Praises; my Lord 

and Master is the 

ocean of virtue. 

||2||2||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਗਾਂਜਦਆਂ (ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਆਨੂੰ ਦ-ਮਗਨ ਹੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥੨॥੩॥

41984 979 nt mhlw 5] Natt Mehalaa 5 || Nat, Fifth Mehl:

41985 979 Apnw jnu  
Awpih Awip 
auDwirE]

au-DwirE Apanaa Jan 

Aapehi Aap 

Oudhhaariou ||

He Himself saves His 

humble servant.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
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41986 979 AwT phr jn kY 
sMig bisE mn 
qy nwih 
ibswirE]1]rhw
au]

Aath Pehar Jan Kai 

Sang Basiou Man 

Thae Naahi 

Bisaariou ||1|| 

Rehaao ||

Twenty-four hours a 

day, He dwells with 

His humble servant; 

He never forgets him 

from His Mind. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ 

ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

41987 979 brnu ichnu nwhI 
ikCu pyiKE dws 
kw kulu n 
ibcwirE]

Baran Chihan 

Naahee Kishh 

Paekhiou Dhaas 

Kaa Kul N 

Bichaariou ||

The Lord does not look 

at his color or form; 

He does not consider 

the ancestry of His 

slave.

(ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ 
ਬਾਹਰਲਾ) ਰੂੰਗ ਰੂਪ ਕੁਝ ਭੀ 
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਜਖਆ, ਸੇਵਕ ਦੇ 

(ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ) ਕੁਲ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਵਚਾਜਰਆ।

41988 979 kir ikrpw nwmu 
hir dIE shij 
suBwie 
svwirE]1]

Kar Kirapaa Naam 

Har Dheeou Sehaj 

Subhaae 

Savaariou ||1||

Granting His Grace, 

the Lord blesses him 

with His Name, and 

embellishes him with 

intuitive ease. ||1||

(ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ) ਹਰੀ ਨੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ, (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਅਤੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥
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41989 979 mhw ibKmu 
Agin kw swgru  
iqs qy pwir 
auqwirE]

Mehaa Bikham 

Agan Kaa Saagar 

This Thae Paar 

Outhaariou ||

The ocean of fire is 

treacherous and 

difficult, but he is 

carried across.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ ਜਕ ਇਹ 

ਿਗਤ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ (ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣਾ) ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਇਸ ਜਵਚੋਂ (ਆਪ) 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਇਆ ਹੈ।
41990 979 pyiK pyiK nwnk 

ibgswno punh 
punh 
bilhwirE]2]3
]4]

Paekh Paekh 

Naanak Bigasaano 

Puneh Puneh 

Balihaariou 

||2||3||4||

Seeing, seeing Him, 

Nanak blossoms forth, 

over and over again, a 

sacrifice to Him. 

||2||3||4||

ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੩॥੪॥

41991 979 nt mhlw 5] Natt Mehalaa 5 || Nat, Fifth Mehl:

41992 979 hir hir mn 
mih nwmu kihE]

Har Har Man Mehi 

Naam Kehiou ||

One who chants the 

Name of the Lord, Har, 

Har, within his mind

(ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,

41993 979 koit ApRwD 
imtih iKn 
BIqir qw kw duKu  
n 
rihE]1]rhwau]

Kott Apraadhh 

Mittehi Khin 

Bheethar Thaa Kaa 

Dhukh N Rehiou 

||1|| Rehaao ||

- millions of sins are 

erased in an instant, 

and pain is relieved. 

||1||Pause||

ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ 

ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਦੱੁਖ ਰਜਹ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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41994 979 Kojq Kojq BieE 
bYrwgI swDUsMig 
lihE]

Khojath Khojath 

Bhaeiou Bairaagee 

Saadhhoo Sang 

Lehiou ||

Seeking and searching, 

I have become 

detached; I have 

found the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਾਲ 

ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ (ਉਸੇ ਦਾ 
ਹੀ) ਮਤਵਾਲਾ ਬਣ ਜਗਆ, ਉਸ 

ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਲੱਭ ਜਲਆ।

41995 979 sgl iqAwig 
eyk ilv lwgI  
hir hir crn 
gihE]1]

Sagal Thiaag Eaek 

Liv Laagee Har Har 

Charan Gehiou 

||1||

Renouncing 

everything, I am 

lovingly focused on 

the One Lord. I grab 

hold of the feet of the 

Lord, Har, Har. ||1||

(ਹੋਰ) ਸਾਰੇ (ਜਖ਼ਆਲ) ਛੱਡ ਕੇ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਲਗਨ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੱਗ ਗਈ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ 

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਘੁੱ ਟ ਕੇ) 

ਿੜ ਲਏ ॥੧॥

41996 979 khq mukq sunqy 
insqwry jo jo 
srin pieE]

Kehath Mukath 

Sunathae 

Nisathaarae Jo Jo 

Saran Paeiou ||

Whoever chants His 

Name is liberated; 

whoever listens to it is 

saved, as is anyone 

who seeks His 

Sanctuary.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ 

ਸੁਣਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

41997 979 ismir ismir 
suAwmI pRBu 
Apnw khu nwnk 
And 
BieE]2]4]5]

Simar Simar 

Suaamee Prabh 

Apunaa Kahu 

Naanak Anadh 

Bhaeiou 

||2||4||5||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on God 

the Lord and Master, 

says Nanak, I am in 

ecstasy! ||2||4||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਹੜਾ 
ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)। ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥੪॥੫॥

41998 979 nt mhlw 5] Natt Mehalaa 5 || Nat, Fifth Mehl:
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41999 979 crnkml sMig  
lwgI forI]

Charan Kamal 

Sang Laagee 

Ddoree ||

I am in love with Your 

Lotus Feet.

ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 
ਪਿੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

42000 979 suKswgr kir 
prmgiq 
morI]1]rhwau]

Sukh Saagar Kar 

Param Gath 

Moree ||1|| 

Rehaao ||

O Lord, ocean of 

peace, please bless me 

with the supreme 

status. ||1||Pause||

ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹਰੀ! ਮੇਰੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਬਣਾ 
ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42001 979 AMclw ghwieE  
jn Apuny kau  
mnu bIDo pRym kI 
KorI]

Anchalaa 

Gehaaeiou Jan 

Apunae Ko Man 

Beedhho Praem 

Kee Khoree ||

He has inspired His 

humble servant to 

grasp the hem of His 

robe; his mind is 

pierced through with 

the intoxication of 

divine love.

ਹੇ ਸੁਖ-ਸਾਗਰ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਆਪ 

ਿੜਾਇਆ ਹੈ, (ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦਾ) 
ਮਨ (ਤੇਰੇ) ਜਪਆਰ ਦੀ ਖ਼ੁਮਾਰੀ 
ਜਵਚ ਜਵੱਝ ਜਗਆ ਹੈ।

42002 979 jsu gwvq Bgiq 
rsu aupijE  
mwieAw kI jwlI 
qorI]1]

jwlI: polw bolo Jas Gaavath 

Bhagath Ras 

Oupajiou Maaeiaa 

Kee Jaalee Thoree 

||1||

Singing His Praises, 

love wells up within 

the devotee, and the 

trap of Maya is 

broken. ||1||

ਤੇਰਾ ਿਸ ਗਾਂਜਦਆਂ (ਤੇਰੇ 

ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੇਰੀ) 
ਭਗਤੀ ਦਾ (ਅਜਿਹਾ) ਸੁਆਦ 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੇ) 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਿਾਹੀ ਤੋੜ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ ॥੧॥

42003 979 pUrn pUir rhy 
ikrpwiniD Awn  
n pyKau horI]

Pooran Poor 

Rehae Kirapaa 

Nidhh Aan N 

Paekho Horee ||

The Lord, the ocean of 

mercy, is all-

pervading, permeating 

everywhere; I do not 

see any other at all.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ। ਮੈਂ 
(ਜਕਤੇ ਭੀ ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ।
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42004 979 nwnk myil lIE 
dwsu Apunw pRIiq  
n kbhU 
QorI]2]5]6]

Naanak Mael 

Leeou Dhaas 

Apunaa Preeth N 

Kabehoo Thhoree 

||2||5||6||

He has united slave 

Nanak with Himself; 

His Love never 

diminishes. 

||2||5||6||

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਿੋੜ 

ਜਲਆ ਹੈ, (ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਪਿੀਤ (ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਕਦੇ ਘਟਦੀ 
ਨਹੀਂ ॥੨॥੫॥੬॥

42005 979 nt mhlw 5] Natt Mehalaa 5 || Nat, Fifth Mehl:

42006 979 myry mn jpu jip 
hir nwrwiex]

Maerae Man Jap 

Jap Har Naaraaein 

||

O my mind, chant, and 

meditate on the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ 

ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ ਿਜਪਆ ਕਰ।

42007 979 kbhU n ibsrhu 
mn myry qy AwT 
phr gun 
gwiex]1]rhwau]

Kabehoo N 

Bisarahu Man 

Maerae Thae Aath 

Pehar Gun Gaaein 

||1|| Rehaao ||

I shall never forget 

Him from my mind; 

twenty-four hours a 

day, I sing His Glorious 

Praises. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ 

ਭੀ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲ, (ਮੇਰਾ ਮਨ) ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੇ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42008 979 swDU DUir krau 
inq mjnu sB 
iklibK pwp 
gvwiex]

m`jnu Saadhhoo Dhhoor 

Karo Nith Majan 

Sabh Kilabikh Paap 

Gavaaein ||

I take my daily 

cleansing bath in the 

dust of the feet of the 

Holy, and I am rid of 

all my sins.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, (ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
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42009 979 pUrn pUir rhy 
ikrpwiniD Git 
Git idsit 
smwiexu]1]

Pooran Poor 

Rehae Kirapaa 

Nidhh Ghatt Ghatt 

Dhisatt Samaaein 

||1||

The Lord, the ocean of 

mercy, is all-

pervading, permeating 

everywhere; He is 

seen to be contained 

in each and every 

heart. ||1||

ਹੇ ਸਭ ਜਵਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦੱਸਦਾ 
ਰਹੇਂ ॥੧॥

42010 979 jwp qwp koit 
lK pUjw hir 
ismrx quil n 
lwiex]

pUjw: polw bolo, qu`il Jaap Thaap Kott 

Lakh Poojaa Har 

Simaran Thul N 

Laaein ||

Hundreds of 

thousands and 

millions of 

meditations, 

austerities and 

worships are not equal 

to remembering the 

Lord in meditation.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਹਰੀ! ਕਿੋੜਾਂ ਿਪ 

ਤਪ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੂਿਾ ਤੇਰੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ।

42011 979 duie kr joiV  
nwnku dwnu mWgY  
qyry dwsin dws 
dswiexu]2]6]7
]

Dhue Kar Jorr 

Naanak Dhaan 

Maangai Thaerae 

Dhaasan Dhaas 

Dhasaaein 

||2||6||7||

With his palms 

pressed together, 

Nanak begs for this 

blessing, that he may 

become the slave of 

the slaves of Your 

slaves. ||2||6||7||

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ 

ਿੋੜ ਕੇ (ਤੈਥੋਂ) ਖੈਰ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ) ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ (ਬਜਣਆ ਰਹਾਂ) 
॥੨॥੬॥੭॥

42012 979 nt mhlw 5] Natt Mehalaa 5 || Nat, Fifth Mehl:
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42013 979 myrY srbsu nwmu 
inDwnu]

mwqw ipqw rwj mwl sB 
ku`J (srbsu) srbMs[ 
srbsu: polw bolo imlvW

Maerai Sarabas 

Naam Nidhhaan ||

The treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is everything 

for me.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਹੈ।

42014 979 kir ikrpw 
swDUsMig imilE  
siqguir dIno 
dwnu]1]rhwau]

Kar Kirapaa 

Saadhhoo Sang 

Miliou Sathigur 

Dheeno Dhaan 

||1|| Rehaao ||

Granting His Grace, He 

has led me to join the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

the True Guru has 

granted this gift. 

||1||Pause||

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ 

ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ, (ਤੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਦਾਨ 

ਜਦੱਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42015 979 suKdwqw duK 
BMjnhwrw gwau 
kIrqnu pUrn 
igAwnu]

Sukhadhaathaa 

Dhukh 

Bhanjanehaaraa 

Gaao Keerathan 

Pooran Giaan ||

Sing the Kirtan, the 

Praises of the Lord, 

the Giver of peace, the 

Destroyer of pain; He 

shall bless you with 

perfect spiritual 

wisdom.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) 

ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ, (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਮੁਕੂੰ ਮਲ 

ਸੂਝ (ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

42016 979 kwmu kRoDu loBu KMf 
KMf kIn@y  
ibnisE mUV 
AiBmwnu]1]

Kaam Krodhh 

Lobh Khandd 

Khandd Keenhae 

Binasiou Moorr 

Abhimaan ||1||

Sexual desire, anger 

and greed shall be 

shattered and 

destroyed, and your 

foolish ego will be 

dispelled. ||1||

ਮੈਂ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ (ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਨੂੂੰ  ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ, (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮੂਰਖ (ਬਣਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਨਾਸ ਹੋਇਆ ॥੧॥
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42017 979 ikAw gux qyry 
AwiK vKwxw pRB 
AMqrjwmI jwnu]

Kiaa Gun Thaerae 

Aakh Vakhaanaa 

Prabh 

Antharajaamee 

Jaan ||

What Glorious Virtues 

of Yours should I 

chant? O God, You are 

the Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸੁਿਾਨ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਕਹੜੇ ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ 

ਦੱਸ ਕੇ ਜਗਣਾਂ?

42018 979 crnkml srin 
suKswgr nwnku 
sd 
kurbwnu]2]7]8
]

Charan Kamal 

Saran Sukh Saagar 

Naanak Sadh 

Kurabaan 

||2||7||8||

I seek the Sanctuary of 

Your Lotus Feet, O 

Lord, ocean of peace; 

Nanak is forever a 

sacrifice to You. 

||2||7||8||

ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੭॥੮॥

42019 980 nt mhlw 5] Natt Mehalaa 5 || Nat, Fifth Mehl:

42020 980 hau vwir vwir 
jwau gur 
gopwl]1]rhwau]

Ho Vaar Vaar Jaao 

Gur Gopaal ||1|| 

Rehaao ||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to the Guru, 

the Lord of the World. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ! ਮੈਂ (ਤੈਥੋਂ) ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42021 980 moih inrgun qum 
pUrn dwqy dInw 
nwQ dieAwl]1]

Mohi Niragun 

Thum Pooran 

Dhaathae 

Dheenaa Naathh 

Dhaeiaal ||1||

I am unworthy; You 

are the Perfect Giver. 

You are the Merciful 

Master of the meek. 

||1||

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! ਹੇ ਦਇਆ 

ਦੇ ਘਰ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਂ, 
ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
॥੧॥
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42022 980 aUTq bYTq sovq 
jwgq jIA pRwn 
Dn mwl]2]

Oothath Baithath 

Sovath Jaagath 

Jeea Praan Dhhan 

Maal ||2||

While standing up and 

sitting down, while 

sleeping and awake, 

You are my soul, my 

breath of life, my 

wealth and property. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਠਜਦਆਂ ਬੈਠਜਦਆਂ 

ਸੱੁਜਤਆਂ ਿਾਗਜਦਆਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ ॥੨॥

42023 980 drsn ipAws 
bhuqu min myrY  
nwnk drs 
inhwl]3]8]9]

Dharasan Piaas 

Bahuth Man 

Maerai Naanak 

Dharas Nihaal 

||3||8||9||

Within my mind there 

is such a great thirst 

for the Blessed Vision 

of Your Darshan. 

Nanak is enraptured 

with Your Glance of 

Grace. ||3||8||9||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਹੈ। 
(ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਨ ਦੇ ਕੇ 

ਜਨਹਾਲ ਕਰ ॥੩॥੮॥੯॥

42024 980 nt pVqwl 
mhlw 5

Natt Parrathaal 

Mehalaa 5

Nat Partaal, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਨਟ-ਨਾਰਾਇਨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

42025 980 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42026 980 koaU hY myro swjnu 
mIqu]

Kooo Hai Maero 

Saajan Meeth ||

Is there any friend or 

companion of mine,

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ (ਲੱਭਦਾ) ਹੈ 

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਿਣ ਜਮੱਤਰ,

42027 980 hir nwmu sunwvY 
nIq]

Har Naam 

Sunaavai Neeth ||

Who will constantly 

share the Lord's Name 

with me?

ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਣਾਂਦਾ ਰਹੇ।
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42028 980 ibnsY duKu 
ibprIiq]

Binasai Dhukh 

Bipareeth ||

Will he rid me of my 

pains and evil 

tendencies?

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਭੈੜੇ 

ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਿੀਤ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
42029 980 sBu Arpau mnu 

qnu cIqu 
]1]rhwau]

Sabh Arapo Man 

Than Cheeth 

||1|| Rehaao ||

I would surrender my 

mind, body, 

consciousness and 

everything. 

||1||Pause||

(ਿੇ ਕੋਈ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸੁਣਾਣ 

ਵਾਲਾ ਸੱਿਣ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣਾ ਤਨ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ 

ਸਭ ਕੁਝ ਸਦਕੇ ਕਰ ਜਦਆਂ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42030 980 koeI ivrlw  
Awpn kIq]

Koee Viralaa 

Aapan Keeth ||

How rare is that one 

whom the Lord makes 

His own,

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ (ਲੱਭਦਾ) ਹੈ 

(ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ) 

ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

42031 980 sMig crnkml  
mnu sIq]

Sang Charan 

Kamal Man Seeth 

||

And whose mind is 

sewn into the Lord's 

Lotus Feet.

ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜ 

ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

42032 980 kir ikrpw hir 
jsu dIq]1]

Kar Kirapaa Har 

Jas Dheeth ||1||

Granting His Grace, 

the Lord blesses him 

with His Praise. ||1||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਜਦੱਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

42033 980 hir Bij jnmu 
pdwrQu jIq]

Har Bhaj Janam 

Padhaarathh Jeeth 

||

Vibrating, meditating 

on the Lord, he is 

victorious in this 

precious human life,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਹੈ।

42034 980 koit piqq hoih 
punIq]

Kott Pathith Hohi 

Puneeth ||

And millions of sinners 

are sanctified.

(ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ) ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਕਾਰੀ 
ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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42035 980 nwnk dws bil 
bil kIq 
]2]1]10]19]

Naanak Dhaas Bal 

Bal Keeth 

||2||1||10||19||

Slave Nanak is a 

sacrifice, a sacrifice to 

Him. 

||2||1||10||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੇ 

ਅਜਿਹੇ) ਦਾਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਸਦਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੧॥੧੦॥੧੯॥

42036 980 nt AstpdIAw 
mhlw 4

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Natt 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 4

Nat Ashtapadees, 

Fourth Mehl:

ਰਾਗ ਨਟ-ਨਾਰਾਇਨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

42037 980 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42038 980 rwm myry min 
qin nwmu ADwry]

Raam Maerae 

Man Than Naam 

Adhhaarae ||

O Lord, Your Name is 

the support of my 

mind and body.

ਹੇ ਰਾਮ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ 

ਤਨ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ।

42039 980 iKnu plu rih n 
skau ibnu syvw  
mY gurmiq nwmu 
sm@wry]1]rhwau]

Khin Pal Rehi N 

Sako Bin Saevaa 

Mai Guramath 

Naam Samhaarae 

||1|| Rehaao ||

I cannot survive for a 

moment, even for an 

instant, without 

serving You. Following 

the Guru's Teachings, I 

dwell upon the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਇਕ ਜਖਨ ਇਕ ਪਲ 

ਭਰ ਭੀ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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42040 980 hir hir hir 
hir hir min 
iDAwvhu mY hir 
hir nwmu ipAwry]

Har Har Har Har 

Har Man 

Dhhiaavahu Mai 

Har Har Naam 

Piaarae ||

Within my mind, I 

meditate on the Lord, 

Har, Har, Har, Har, 

Har. The Name of the 

Lord, Har, Har, is so 

dear to me.

ਤੁਸੀ ਭੀ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ।

42041 980 dIn dieAwl 
Bey pRB Twkur  
gur kY sbid 
svwry]1]

Dheen Dhaeiaal 

Bheae Prabh 

Thaakur Gur Kai 

Sabadh Savaarae 

||1||

When God,my Lord 

and Master,became 

merciful to me the 

meek one, I was 

exalted by the Word 

of the Guru's Shabad. 

||1||

ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਕੂੰਗਾਲਾਂ 
ਉਤੇ ਭੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

42042 980 mDsUdn 
jgjIvn mwDo  
myry Twkur Agm 
Apwry]

j`gjIvn Madhhasoodhan 

Jagajeevan 

Maadhho Maerae 

Thaakur Agam 

Apaarae ||

Almighty Lord, Slayer 

of demons, Life of the 

World, my Lord and 

Master, inaccessible 

and infinite:

ਹੇ ਮਧ ਸੂਦਨ! ਹੇ ਿਗ ਿੀਵਨ! 

ਹੇ ਮਾਧੋ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਹੇ 

ਅਪਹੁੂੰਚ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ!

42043 980 iek ibnau bynqI 
krau gur AwgY  
mY swDU crn 
pKwry]2]

Eik Bino 

Baenathee Karo 

Gur Aagai Mai 

Saadhhoo Charan 

Pakhaarae ||2||

I offer this one prayer 

to the Guru, to bless 

me, that I may wash 

the feet of the Holy. 

||2||

(ਿੇ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ 
ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ 
ਧੋਂਦਾ ਰਹਾਂ ॥੨॥
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42044 980 shs nyqR nyqR hY 
pRB kau pRB eyko 
purKu inrwry]

Sehas Naethr 

Naethr Hai Prabh 

Ko Prabh Eaeko 

Purakh Niraarae ||

The thousands of eyes 

are the eyes of God; 

the One God, the 

Primal Being, remains 

unattached.

(ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ) ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, (ਜਿਰ 

ਭੀ) ਉਹ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ 
ਸਦਾ ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ।

42045 980 shs mUriq eyko 
pRBu Twkuru pRBu 
eyko gurmiq 
qwry]3]

Sehas Moorath 

Eaeko Prabh 

Thaakur Prabh 

Eaeko Guramath 

Thaarae ||3||

The One God, our Lord 

and Master, has 

thousands of forms; 

God alone, through 

the Guru's Teachings, 

saves us. ||3||

ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਭੀ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ 

ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

42046 980 gurmiq nwmu 
dmodru pwieAw  
hir hir nwmu 
auir Dwry]

Guramath Naam 

Dhamodhar 

Paaeiaa Har Har 

Naam Our 

Dhhaarae ||

Following the Guru's 

Teachings, I have been 

blessed with the 

Naam, the Name of 

the Lord. I have 

enshrined within my 

heart the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਹ ਉਸ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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42047 980 hir hir kQw 
bnI Aiq mITI  
ijau gUMgw gtk 
sm@wry]4]

Har Har Kathhaa 

Banee Ath 

Meethee Jio 

Goongaa Gattak 

Samhaarae ||4||

The sermon of the 

Lord, Har, Har, is so 

very sweet; like the 

mute, I taste its 

sweetness, but I 

cannot describe it at 

all. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ,) 
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੂੰ ਗਾ (ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ 

ਆਜਦਕ) ਬੜੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ 

ਪੀਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਸੁਆਦ ਦੱਸ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) ॥੪॥

42048 980 rsnw swd cKY 
Bwie dUjY Aiq 
PIky loB ibkwry]

c`KY Rasanaa Saadh 

Chakhai Bhaae 

Dhoojai Ath 

Feekae Lobh 

Bikaarae ||

The tongue savors the 

bland, insipid taste of 

the love of duality, 

greed and corruption.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਭ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਸੁਆਦ ਚੱਖਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਲੋਭ 

ਆਜਦਕ ਅੱਤ ਜਿੱਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

42049 980 jo gurmuiK swd 
cKih rwm nwmw  
sB An rs swd 
ibswry]5]

c`Kih Jo Guramukh 

Saadh Chakhehi 

Raam Naamaa 

Sabh An Ras Saadh 

Bisaarae ||5||

The Gurmukh tastes 

the flavor of the Lord's 

Name, and all other 

tastes and flavors are 

forgotten. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਿਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ॥੫॥
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42050 980 gurmiq rwm nwmu 
Dnu pwieAw suix 
khiqAw pwp 
invwry]

Guramath Raam 

Naam Dhhan 

Paaeiaa Sun 

Kehathiaa Paap 

Nivaarae ||

Following the Guru's 

Teachings, I have 

obtained the wealth of 

the Lord's Name; 

hearing it, and 

chanting it, sins are 

eradicated.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਧਨ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਚਾਰ ਕੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

42051 980 Drmrwie jmu 
nyiV n AwvY myry 
Twkur ky jn 
ipAwry]6]

Dhharam Raae 

Jam Naerr N Aavai 

Maerae Thaakur 

Kae Jan Piaarae 

||6||

The Messenger of 

Death and the 

Righteous Judge of 

Dharma do not even 

approach the beloved 

servant of my Lord 

and Master. ||6||

ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਧਰਮਰਾਿ 

ਿਾਂ (ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ) ਿਮ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ ॥੬॥

42052 980 sws sws sws hY 
jyqy mY gurmiq 
nwmu sm@wry]

Saas Saas Saas Hai 

Jaethae Mai 

Guramath Naam 

Samhaarae ||

With as many breaths 

as I have, I chant the 

Naam, under Guru's 

Instructions.

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਸਾਹ 

ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ) ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ।

42053 980 swsu swsu jwie  
nwmY ibnu so 
ibrQw swsu 
ibkwry]7]

Saas Saas Jaae 

Naamai Bin So 

Birathhaa Saas 

Bikaarae ||7||

Each and every breath 

which escapes me 

without the Naam - 

that breath is useless 

and corrupt. ||7||

ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੀ ਸਾਹ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਾਹ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇ-

ਕਾਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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42054 980 ikRpw ikRpw kir 
dIn pRB srnI  
mokau hir jn 
myil ipAwry]

Kirapaa Kirapaa 

Kar Dheen Prabh 

Saranee Mo Ko 

Har Jan Mael 

Piaarae ||

Please grant Your 

Grace; I am meek; I 

seek Your Sanctuary, 

God. Unite me with 

Your beloved, humble 

servants.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਦੀਨ 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਜਮਹਰ ਕਰ। 
ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ ਭਗਤ 

ਜਮਲਾ।

42055 981 nwnk dwsin 
dwsu khqu hY hm 
dwsn ky 
pinhwry]8]1]

Naanak Dhaasan 

Dhaas Kehath Hai 

Ham Dhaasan Kae 

Panihaarae 

||8||1||

Nanak, the slave of 

Your slaves, says, I am 

the water-carrier of 

Your slaves. ||8||1||

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਆਖਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ 
ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ 

॥੮॥੧॥

42056 981 nt mhlw 4 ] Natt Mehalaa 4 || Nat, Fourth Mehl:

42057 981 rwm hm pwQr 
inrgunIAwry]

inrgunI-Awry Raam Ham 

Paathhar 

Niraguneeaarae ||

O Lord, I am an 

unworthy stone.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਜਨਰਦਈ ਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਹਾਂ।

42058 981 ikRpw ikRpw kir 
gurU imlwey hm 
pwhn sbid gur 
qwry]1]rhwau]

Kirapaa Kirapaa 

Kar Guroo 

Milaaeae Ham 

Paahan Sabadh 

Gur Thaarae ||1|| 

Rehaao ||

The Merciful Lord, in 

His Mercy, has led me 

to meet the Guru; 

through the Word of 

the Guru's Shabad, 

this stone is carried 

across. ||1||Pause||

ਜਮਹਰ ਕਰ ਜਮਹਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ। ਸਾਨੂੂੰ  ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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42059 981 siqgur nwmu 
idRVwey Aiq 
mITw mYlwgru 
mlgwry]

(mYlwgru) cMdn[ 
(mlgwry) ^SbUdwr, mYl 
gwlx vwlw

Sathigur Naam 

Dhrirraaeae Ath 

Meethaa 

Mailaagar 

Malagaarae ||

The True Guru has 

implanted within me 

the exceedingly sweet 

Naam, the Name of 

the Lord; it is like the 

most fragrant 

sandalwood.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੱਕਾ ਕਰ, 

ਇਹ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਮੱਠਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਠੂੰ ਢਕ ਅਪੜਾਣ ਜਵਚ) ਚੂੰਦਨ 

ਤੋਂ ਭੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ।

42060 981 nwmY suriq vjI 
hY dh idis hir 
muskI musk 
gMDwry]1]

v`jI Naamai Surath 

Vajee Hai Dheh 

Dhis Har Musakee 

Musak 

Gandhhaarae 

||1||

Through the Name, 

my awareness extends 

in the ten directions; 

the fragrance of the 

fragrant Lord 

permeates the air. 

||1||

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ 
ਇਹ ਸੁਰਤ ਪਿਬਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਰ ਪਾਸੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥

42061 981 qyrI inrgux kQw  
kQw hY mITI  
guir nIky bcn 
smwry]

Thaeree Niragun 

Kathhaa Kathhaa 

Hai Meethee Gur 

Neekae Bachan 

Samaarae ||

Your unlimited sermon 

is the most sweet 

sermon; I contemplate 

the most Sublime 

Word of the Guru.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਮੱਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਸੋਹਣੇ 
ਬਚਨ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਏ ਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

42062 981 gwvq gwvq hir 
gun gwey gun 
gwvq guir 
insqwry]2]

Gaavath Gaavath 

Har Gun Gaaeae 

Gun Gaavath Gur 

Nisathaarae ||2||

Singing, singing, I sing 

the Glorious Praises of 

the Lord; singing His 

Glorious Praises, the 

Guru saves me. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ 
॥੨॥
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42063 981 ibbyku gurU gurU 
smdrsI iqsu 
imlIAY sMk 
auqwry]

Bibaek Guroo 

Guroo 

Samadharasee 

This Mileeai Sank 

Outhaarae ||

The Guru is wise and 

clear; the Guru looks 

upon all alike. Meeting 

with Him, doubt and 

skepticism are 

removed.

ਗੁਰੂ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ 

ਕਰਨ ਜਵਚ ਜਨਪੁੂੰ ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ 
ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਸ਼ੂੰ ਕੇ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

42064 981 siqgur imilAY  
prmpdu pwieAw  
hau siqgur kY 
bilhwry]3]

Sathigur Miliai 

Param Padh 

Paaeiaa Ho 

Sathigur Kai 

Balihaarae ||3||

Meeting with the True 

Guru, I have obtained 

the supreme status. I 

am a sacrifice to the 

True Guru. ||3||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੩॥

42065 981 pwKMf pwKMf kir 
kir Brmy loBu 
pwKMfu jig 
buirAwry]

j`ig Paakhandd 

Paakhandd Kar Kar 

Bharamae Lobh 

Paakhandd Jag 

Buriaarae ||

Practicing hypocrisy 

and deception, people 

wander around in 

confusion. Greed and 

hypocrisy are evils in 

this world.

(ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ ਬਟੋਰਨ 

ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਜਮਕ) 

ਜਦਖਾਵੇ ਸਦਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਿੀਵ) ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਲੋਭ ਤੇ ਇਹ (ਧਾਰਜਮਕ) 

ਜਵਖਾਵਾ ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਹ ਬੜੇ 

ਭੈੜੇ (ਵੈਰੀ) ਹਨ।

42066 981 hliq pliq 
duKdweI hovih  
jmkwlu KVw 
isir mwry]4]

KV@w Halath Palath 

Dhukhadhaaee 

Hovehi Jamakaal 

Kharraa Sir 

Maarae ||4||

In this world and the 

next, they are 

miserable; the 

Messenger of Death 

hovers over their 

heads, and strikes 

them down. ||4||

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ (ਇਹ ਸਦਾ) ਦੁਖਦਾਈ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਿਮਕਾਲ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ (ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
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42067 981 augvY idnsu Awlu 
jwlu sm@wlY ibKu 
mwieAw ky 
ibsQwry]

Ougavai Dhinas 

Aal Jaal Samhaalai 

Bikh Maaeiaa Kae 

Bisathhaarae ||

At the break of day, 

they take care of their 

affairs, and the 

poisonous 

entanglements of 

Maya.

(ਿਦੋਂ) ਜਦਨ ਚੜਹਦਾ ਹੈ (ਉਸੇ 

ਵੇਲੇ ਲੋਭ-ਵਸ ਿੀਵ) ਘਰ ਦੇ 

ਧੂੰ ਧੇ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ 

ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਖਲਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ;

42068 981 AweI rYin  
BieAw supnMqru  
ibKu supnY BI duK 
swry]5]

Aaee Rain Bhaeiaa 

Supananthar Bikh 

Supanai Bhee 

Dhukh Saarae 

||5||

When night falls, they 

enter the land of 

dreams, and even in 

dreams, they take care 

of their corruptions 

and pains. ||5||

(ਿਦੋਂ) ਰਾਤ ਆ ਗਈ (ਤਦੋਂ 
ਿੀਵ ਜਦਨ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਸੁਪਜਨਆਂ ਜਵਚ 

ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੋ ਜਗਆ, ਸੁਪਨੇ 

ਜਵਚ ਭੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸੂੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ॥੫॥

42069 981 klru Kyqu lY kUVu 
jmwieAw sB 
kUVY ky Klvwry]

k`lru Kalar Khaeth Lai 

Koorr Jamaaeiaa 

Sabh Koorrai Kae 

Khalavaarae ||

Taking a barren field, 

they plant falsehood; 

they shall harvest only 

falsehood.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਹਰਦਾ-ਖੇਤ 

ਕੱਲਰ ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ ਨਾਮ-

ਬੀਿ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦਾ। 
ਸਾਕਤ) ਉਸ ਜਵਚ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਬੀਿਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਖਲਵਾੜੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
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42070 981 swkq nr siB 
BUK BuKwny dir 
TwFy jm 
jMdwry]6]

Saakath Nar Sabh 

Bhookh 

Bhukhaanae Dhar 

Thaadtae Jam 

Jandhaarae ||6||

The materialistic 

people shall all remain 

hungry; the brutal 

Messenger of Death 

stands waiting at their 

door. ||6||

(ਇਸ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ, ਬਲੀ ਿਮਰਾਿ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਿਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

॥੬॥
42071 981 mnmuK krju 

ciVAw ibKu BwrI  
auqrY sbdu 
vIcwry]

Manamukh Karaj 

Charriaa Bikh 

Bhaaree Outharai 

Sabadh 

Veechaarae ||

The self-willed 

manmukh has 

accumulated a 

tremendous load of 

debt in sin; only by 

contemplating the 

Word of the Shabad, 

can this debt be paid 

off.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲਾ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਕਰਜ਼ਾ ਚਜੜਹਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆਂ ਹੀ ਇਹ 

ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।

42072 981 ijqny krj krj 
ky mMgIey kir 
syvk pig lig 
vwry]7]

pig: polw bolo, l`ig Jithanae Karaj 

Karaj Kae 

Mangeeeae Kar 

Saevak Pag Lag 

Vaarae ||7||

As much debt and as 

many creditors as 

there are, the Lord 

makes them into 

servants, who fall at 

his feet. ||7||

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ) ਕਰਜ਼ਾ ਮੂੰਗਣ 

ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਿਮਦੂਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦਾ) 
ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਜਦੱਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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42073 981 jgMnwQ siB jMqR 
aupwey nik KInI  
sB nQhwry]

rwm jI ny mn rUpI n`k 
c hukm rUpI n`Q pweI 
hY[ n`ik KInI pwV ky 
sB (n`Qhwry) n`Q vwly 
kr ley Bwv Apxy 
ADIn kr ley 
hn[j`gMnwQ, n`Qhwry[

Jagannaathh Sabh 

Janthr Oupaaeae 

Nak Kheenee Sabh 

Nathhehaarae ||

All the beings which 

the Lord of the 

Universe created - He 

puts the rings through 

their noses, and leads 

them all along.

(ਹੇ ਭਾਈ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿਗਤ 

ਦੇ ਨਾਥ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਨੱਕੋ-ਜਵੂੰ ਨਹੇ  ਹੋਏ (ਪਸ਼ੂਆਂ 

ਵਾਂਗ) ਸਭ ਉਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਹਨ।

42074 981 nwnk pRBu iKMcY 
iqv clIAY ijau 
BwvY rwm 
ipAwry]8]2]

Naanak Prabh 

Khinchai Thiv 

Chaleeai Jio 

Bhaavai Raam 

Piaarae ||8||2||

O Nanak, as God 

drives us on, so do we 

follow; it is all the Will 

of the Beloved Lord. 

||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ ਪਿਭੂ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਨੱਥ) ਜਖੱਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਜਪਆਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਤੁਰਨਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨॥

42075 981 nt mhlw 4] Natt Mehalaa 4 || Nat, Fourth Mehl:

42076 981 rwm hir AMimRq 
sir nwvwry]

n@wvwry Raam Har Anmrith 

Sar Naavaarae ||

The Lord has bathed 

me in the pool of 

Ambrosial Nectar.

ਹੇ ਰਾਮ! ਹੇ ਹਰੀ! (ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਦੇ ਸਰ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ,
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42077 981 siqguir igAwnu 
mjnu hY nIko  
imil klml 
pwp 
auqwry]1]rhwau]

m`jnu Sathigur Giaan 

Majan Hai Neeko 

Mil Kalamal Paap 

Outhaarae ||1|| 

Rehaao ||

The spiritual wisdom 

of the True Guru is the 

most excellent 

cleansing bath; 

bathing in it, all the 

filthy sins are washed 

away. ||1||Pause||

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਜਵਕਾਰ 

ਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਹੀ 
ਗੁਰੂ (-ਸਰੋਵਰ) ਜਵਚ ਸੋਹਣਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42078 981 sMgiq kw gunu 
bhuqu AiDkweI  
piV sUAw gnk 
auDwry]

piV@ Sangath Kaa Gun 

Bahuth 

Adhhikaaee Parr 

Sooaa Ganak 

Oudhhaarae ||

The virtues of the 

Sangat, the Holy 

Congregation, are so 

very great. Even the 

prostitute was saved, 

by teaching the parrot 

to speak the Lord's 

Name.

ਸੂੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ 

ਅਜਧਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

(ਵੇਖੋ,) ਤੋਤਾ (ਗਜਨਕਾ ਪਾਸੋਂ 
'ਰਾਮ ਨਾਮ') ਪੜਹ ਕੇ ਗਜਨਕਾ 
ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਗਆ।

42079 981 prs nprs Bey 
kuibjw kau lY 
bYkuMiT isDwry]1]

n-prs[ kuib-jw: 
polw bolo

Paras Naparas 

Bheae Kubijaa Ko 

Lai Baikunth 

Sidhhaarae ||1||

Krishna was pleased, 

and so he touched the 

hunch-back Kubija, 

and she was 

transported to the 

heavens. ||1||

ਕੁਜਬਿਾ ਨੂੂੰ  (ਸਿੀ ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਛੋਹ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਈ, (ਉਹ ਛੋਹ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਜਵਚ ਭੀ ਲੈ ਪਹੁੂੰਚੀ ॥੧॥
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42080 981 Ajwml pRIiq 
puqR pRiq kInI  
kir nwrwiex 
bolwry]

Ajw-m`l Ajaamal Preeth 

Puthr Prath 

Keenee Kar 

Naaraaein 

Bolaarae ||

Ajaamal loved his son 

Naaraayan, and called 

out his name.

ਅਿਾਮਲ ਦੀ ਆਪਣ ੇਪੱੁਤਰ 

(ਨਾਰਾਇਣ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਪਿੀਤ (ਿਗਤ-ਪਿਜਸਧ ਹੈ। 
ਅਿਾਮਲ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੂੂੰ ) 
ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਂਦਾ 
ਸੀ (ਨਾਰਾਇਣ ਆਖਜਦਆਂ ਉਸ 

ਦੀ ਪਿੀਤ ਨਾਰਾਇਣ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਭੀ ਬਣ ਗਈ)।

42081 981 myry Twkur kY 
min Bwie BwvnI  
jmkMkr mwir 
ibdwry]2]

Maerae Thaakur 

Kai Man Bhaae 

Bhaavanee 

Jamakankar Maar 

Bidhaarae ||2||

His loving devotion 

pleased my Lord and 

Master, who struck 

down and drove off 

the Messengers of 

Death. ||2||

ਜਪਆਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨਾਰਾਇਣ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਅਿਾਮਲ ਦੀ 
ਉਹ) ਪਿੀਤ ਪਸੂੰਦ ਆ ਗਈ, 

ਉਸ ਨੇ ਿਮਦੂਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ 

(ਅਿਾਮਲ ਤੋਂ ਪਰੇ) ਭਿਾ ਜਦੱਤਾ 
॥੨॥

42082 981 mwnuKu kQY kiQ 
lok sunwvY jo bolY 
so n bIcwry]

Maanukh Kathhai 

Kathh Lok 

Sunaavai Jo Bolai 

So N Beechaarae 

||

The mortal speaks and 

by speaking, makes 

the people listen; but 

he does not reflect 

upon what he himself 

says.

ਪਰ, ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਜਨਰਾ ਜ਼ਬਾਨੀ 
ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰ ਕੇ ਜਨਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ); ਿੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਵਸਾਂਦਾ।
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42083 981 sqsMgiq imlY q 
idVqw AwvY hir 
rwm nwim 
insqwry]3]

Sathasangath 

Milai Th 

Dhirrathaa Aavai 

Har Raam Naam 

Nisathaarae ||3||

But when he joins the 

Sat Sangat, the True 

Congregation, he is 

confirmed in his faith, 

and he is saved by the 

Name of the Lord. 

||3||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ 

ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਰਧਾ 
ਬੱਝਦੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ (ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

42084 981 jb lgu jIau 
ipMfu hY swbqu qb 
lig ikCu n 
smwry]

l`gu,sm@wry Jab Lag Jeeo Pindd 

Hai Saabath Thab 

Lag Kishh N 

Samaarae ||

As long as his soul and 

body are healthy and 

strong, he does not 

remember the Lord at 

all.

ਿਦੋਂ ਤਕ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ (ਦਾ 
ਮੇਲ) ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਤਕ (ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟਾ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੂੰ ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਦਾ,

42085 981 jb Gr mMdir 
Awig lgwnI  
kiF kUpu kFY 
pinhwry]4]

Jab Ghar Mandhar 

Aag Lagaanee 

Kadt Koop Kadtai 

Panihaarae ||4||

But when his home 

and mansion catch 

fire, then, he wants to 

dig the well to draw 

water. ||4||

(ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਵਾਂਗ ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਦੇ) ਘਰ-

ਮਹਲ ਜਵਚ ਿਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ ਤਦੋਂ ਖੂਹ ਪੱੁਟ ਕੇ ਪਾਣੀ 
ਕੱਢਦਾ ਹੈ (ਅੱਗ ਬੁਝਾਣ ਲਈ) 

॥੪॥
42086 981 swkq isau mn 

mylu n krIAhu  
ijin hir hir 
nwmu ibswry]

Saakath Sio Man 

Mael N Kareeahu 

Jin Har Har Naam 

Bisaarae ||

O mind, do not join 

with the faithless 

cynic, who has 

forgotten the Name of 

the Lord, Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਕਾ ਹੀ 
ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਉਹ ਸਾਕਤ ਹੈ, 

ਉਸ) ਸਾਕਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਂਝ 

ਨਾਹ ਪਾਣੀ,
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42087 981 swkq bcn 
ibCUAw ijau 
fsIAY qij 
swkq prY 
prwry]5]

f`sIAY Saakath Bachan 

Bishhooaa Jio 

Ddaseeai Thaj 

Saakath Parai 

Paraarae ||5||

The word of the 

faithless cynic stings 

like a scorpion; leave 

the faithless cynic far, 

far behind. ||5||

ਜਕਉਂਜਕ ਸਾਕਤ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 
ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਇਉਂ ਡੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ-ਠੂਹੇਂ ਦੇ 

ਡੂੰਗ ਨਾਲ। ਸਾਕਤ (ਦਾ ਸੂੰਗ) 

ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਹੋਰ 

ਪਰੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੫॥

42088 982 lig lig pRIiq  
bhu pRIiq lgweI  
lig swDUsMig 
svwry]

l`ig Lag Lag Preeth 

Bahu Preeth 

Lagaaee Lag 

Saadhhoo Sang 

Savaarae ||

Fall in love, fall deeply 

in love with the Lord; 

clinging to the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, you will be 

exalted and 

embellished.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ) ਲੱਗ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਬਹੁਤ ਪਿੀਤ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ 

ਚੂੰ ਗੇ ਬਣਾ ਲਏ,

42089 982 gur ky bcn siq 
siq kir mwny  
myry Twkur bhuqu 
ipAwry]6]

Gur Kae Bachan 

Sath Sath Kar 

Maanae Maerae 

Thaakur Bahuth 

Piaarae ||6||

Those who accept the 

Word of the Guru as 

True, totally True, are 

very dear to my Lord 

and Master. ||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ 
ਸਰਧਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ ॥੬॥

42090 982 pUrib jnim  
prcUn kmwey  
hir hir hir 
nwim ipAwry]

ies jnim c [ (pUrib) 
pihlW[(prcUn) siq 
sMqoK iKmw gRIbI 
inSkwm krm SuB gux 

Poorab Janam 

Parachoon 

Kamaaeae Har Har 

Har Naam Piaarae 

||

Because of actions 

committed in past 

lives, one comes to 

love the Name of the 

Lord, Har, Har, Har.

ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ 

ਕਮਾਏ, (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹੁਣ ਭੀ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਬਣਾਇਆ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8569 Published: March 06/ 2014



42091 982 gur pRswid 
AMimRq rsu 
pwieAw rsu gwvY 
rsu vIcwry]7]

Gur Prasaadh 

Anmrith Ras 

Paaeiaa Ras 

Gaavai Ras 

Veechaarae ||7||

By Guru's Grace, you 

shall obtain the 

ambrosial essence; 

sing of this essence, 

and reflect upon this 

essence. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਲੱਭ ਜਲਆ। ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ) ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  
ਸਲਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

42092 982 hir hir rUp rMg 
siB qyry myry 
lwln lwl 
gulwry]

Har Har Roop 

Rang Sabh 

Thaerae Maerae 

Laalan Laal 

Gulaarae ||

O Lord, Har, Har, all 

forms and colors are 

Yours; O my Beloved, 

my deep crimson ruby.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਲਾਲ! 

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ! (ਸਭ ਿੀਅ 

ਿੂੰਤ) ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ 

ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੂੰਗ ਹਨ।

42093 982 jYsw rMgu dyih so 
hovY ikAw nwnk  
jMq 
ivcwry]8]3]

Jaisaa Rang 

Dhaehi So Hovai 

Kiaa Naanak Janth 

Vichaarae 

||8||3||

Only that color which 

You impart, Lord, 

exists; O Nanak, what 

can the poor wretched 

being do? ||8||3||

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂੰਗ ਤੂੂੰ  (ਜਕਸੇ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ (ਉਸ ਉਤੇ) ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਰੂੰਗ ਹੀ ਚੜਹਦਾ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਜਵਚਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੮॥੩॥
42094 982 nt mhlw 4] Natt Mehalaa 4 || Nat, Fourth Mehl:

42095 982 rwm gur srin 
pRBU rKvwry]

Raam Gur Saran 

Prabhoo 

Rakhavaarae ||

In the Sanctuary of the 

Guru, the Lord God 

saves and protects us,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! 
(ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭੀ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪਾ 
ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਾ) 
ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈਂ,
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42096 982 ijau kuMcru qdUAY 
pkir clwieE  
kir aUpru kiF 
insqwry]1]rhwau
]

Jio Kunchar 

Thadhooai Pakar 

Chalaaeiou Kar 

Oopar Kadt 

Nisathaarae ||1|| 

Rehaao ||

As He protected the 

elephant, when the 

crocodile seized it and 

pulled it into the 

water; He lifted him 

up and pulled him out. 

||1||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ ਤੂੰ ਦੂਏ ਨੇ ਗਿ ਨੂੂੰ  
ਿੜ ਕੇ ਜਖਚ ਜਲਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ 

(ਤੂੰ ਦੂਏ ਦੀ ਿਾਹੀ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ ਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42097 982 pRB ky syvk 
bhuqu Aiq nIky  
min srDw kir 
hir Dwry]

Prabh Kae Saevak 

Bahuth Ath 

Neekae Man 

Saradhhaa Kar Har 

Dhhaarae ||

God's servants are 

sublime and exalted; 

they enshrine faith for 

Him in their minds.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ 
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਸਰਧਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਸਹਾਰਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

42098 982 myry pRiB srDw 
Bgiq min BwvY  
jn kI pYj 
svwry]1]

Maerae Prabh 

Saradhhaa 

Bhagath Man 

Bhaavai Jan Kee 

Paij Savaarae 

||1||

Faith and devotion are 

pleasing to my God's 

Mind; He saves the 

honor of His humble 

servants. ||1||

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਰਧਾ-ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

42099 982 hir hir syvku  
syvw lwgY sBu 
dyKY bRhm pswry]

Har Har Saevak 

Saevaa Laagai 

Sabh Dhaekhai 

Breham Pasaarae 

||

The servant of the 

Lord, Har, Har, is 

committed to His 

service; He sees God 

pervading the entire 

expanse of the 

universe.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ 
ਪਸਾਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
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42100 982 eyku purKu ieku 
ndrI AwvY sB 
eykw ndir 
inhwry]2]

Eaek Purakh Eik 

Nadharee Aavai 

Sabh Eaekaa 

Nadhar Nihaarae 

||2||

He sees the One and 

only Primal Lord God, 

who blesses all with 

His Glance of Grace. 

||2||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹੀ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਹਰ ਥਾਂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨॥
42101 982 hir pRBu Twkuru  

rivAw sB TweI  
sBu cyrI jgqu 
smwry]

TWeIN[j`g-qu Har Prabh Thaakur 

Raviaa Sabh 

Thaaee Sabh 

Chaeree Jagath 

Samaarae ||

God, our Lord and 

Master, is permeating 

and pervading all 

places; He takes care 

of the whole world as 

His slave.

ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 
ਜਵਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਦਾਸੀ ਵਾਂਗ 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

42102 982 Awip dieAwlu  
dieAw dwnu dyvY  
ivic pwQr kIry 
kwry]3]

Aap Dhaeiaal 

Dhaeiaa Dhaan 

Dhaevai Vich 

Paathhar Keerae 

Kaarae ||3||

The Merciful Lord 

Himself mercifully 

gives His gifts, even to 

worms in stones. ||3||

ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਪੱਥਰਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੩॥

42103 982 AMqir vwsu bhuqu 
muskweI BRim 
BUlw imrgu 
isM|@wry]

isM|@wry: |@ pYr hlMq bolo Anthar Vaas 

Bahuth 

Musakaaee Bhram 

Bhoolaa Mirag 

Sinn(g)haarae ||

Within the deer is the 

heavy fragrance of 

musk, but he is 

confused and deluded, 

and he shakes his 

horns looking for it.

(ਹਰਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਕਸਤੂਰੀ 
ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਮੌਿੂਦ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਭੁੱ ਲ ਕੇ 

ਹਰਨ (ਉਸ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਝਾੜੀਆਂ ਜਵਚ) ਭਾਲ ਕਰਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ (ਇਹੀ ਹਾਲ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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42104 982 bnu bnu FUiF FUiF 
iPir QwkI guir 
pUrY Gir 
insqwry]4]

Ban Ban Dtoodt 

Dtoodt Fir 

Thhaakee Gur 

Poorai Ghar 

Nisathaarae ||4||

Wandering, rambling 

and roaming through 

the forests and woods, 

I exhausted myself, 

and then in my own 

home, the Perfect 

Guru saved me. ||4||

ਪਿਭੂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਵਚਾਰੀ) 
ਿੂੰਗਲ ਿੂੰਗਲ ਢੂੂੰ ਢ ਢੂੂੰ ਢ ਕੇ 

ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
(ਆਖ਼ਰ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਘਰ ਜਵਚ (ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਪਿਭੂ 
ਜਵਖਾਇਆ ਤੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਇਆ ॥੪॥

42105 982 bwxI gurU gurU hY 
bwxI ivic bwxI  
AMimRqu swry]

Baanee Guroo 

Guroo Hai Baanee 

Vich Baanee 

Anmrith Saarae ||

The Word, the Bani is 

Guru, and Guru is the 

Bani. Within the Bani, 

the Ambrosial Nectar 

is contained.

(ਗੁਰੂ ਦੀ) ਬਾਣੀ (ਜਸੱਖ ਦਾ) 
ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ (ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਸੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
42106 982 gurubwxI khY  

syvku jnu mwnY  
prqiK gurU 
insqwry]5]

Gur Baanee Kehai 

Saevak Jan Maanai 

Parathakh Guroo 

Nisathaarae ||5||

If His humble servant 

believes, and acts 

according to the 

Words of the Guru's 

Bani, then the Guru, in 

person, emancipates 

him. ||5||

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਦਾ) ਸੇਵਕ ਉਸ ਬਾਣੀ ਉਤੇ 

ਸਰਧਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸ 

ਜਸੱਖ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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42107 982 sBu hY bRhmu bRhmu 
hY psirAw min 
bIijAw Kwvwry]

Sabh Hai Breham 

Breham Hai 

Pasariaa Man 

Beejiaa 

Khaavaarae ||

All is God, and God is 

the whole expanse; 

man eats what he has 

planted.

ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ (ਪਰ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਿੀਵ 

ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ ਬੀਿੇ 
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ),

42108 982 ijau jn cMdRhWsu  
duiKAw iDRstbuDI  
Apunw Gru lUkI 
jwry]6]

Bgq cMdRhWs jI nMU, 
rwjy iDRStbuDI ny ibK 
dyxI cwhI, jlwdW ny 
aus dy pu`qR mdn isMG nMU 
mwr id`qw[ ies ny 
Apxy Gr nUM cuAwqI 
lweI[ aus dI lVkI 
nwl, cMdRhWs dI SwdI 
ho geI, Bgq jI rwj dy 
mwlk bxy[vwihgurU jI 
A`gy pRym bynqI krky 
mdn isMG ijauNdw kIqw

Jio Jan 

Chandhrehaans 

Dhukhiaa 

Dhhrisattabudhhee 

 Apunaa Ghar 

Lookee Jaarae 

||6||

When Dhrishtabudhi 

tormented the humble 

devotee 

Chandrahaans, he only 

set his own house on 

fire. ||6||

ਜਿਵੇਂ ਜਧਿਸਟਬੁਧੀ ਭਲੇ 

ਚੂੰਦਿਹਾਂਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੋਚਦਾ 
ਲੋਚਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੂੰ  
ਚੁਆਤੀ ਨਾਲ ਸਾੜ ਬੈਠਾ ॥੬॥

42109 982 pRB kau jnu 
AMqir ird locY  
pRB jn ky sws 
inhwry]

Prabh Ko Jan 

Anthar Ridh Lochai 

Prabh Jan Kae 

Saas Nihaarae ||

God's humble servant 

longs for Him within 

his heart; God watches 

over each breath of 

His humble servant.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਗਤ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੇਖਣ ਲਈ 

ਤਾਂਘਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ (ਭੀ 
ਆਪਣ)ੇ ਸੇਵਕ-ਭਗਤ ਦੀ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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42110 982 ikRpw ikRpw kir 
Bgiq idRVwey jn 
pICY jgu 
insqwry]7]

Kirapaa Kirapaa 

Kar Bhagath 

Dhrirraaeae Jan 

Peeshhai Jag 

Nisathaarae ||7||

Mercifully, mercifully, 

He implants devotion 

within his humble 

servant; for his sake, 

God saves the whole 

world. ||7||

ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਭਗਤ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੱਕਾ 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਭਗਤ ਦੇ ਪੂਰਜਨਆਂ ਉਤੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

42111 982 Awpn Awip 
Awip pRBu Twkuru  
pRBu Awpy isRsit 
svwry]

Aapan Aap Aap 

Prabh Thaakur 

Prabh Aapae 

Srisatt Savaarae ||

God, our Lord and 

Master, is Himself by 

Himself; God Himself 

embellishes the 

universe.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ-ਰੂਪ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।

42112 982 jn nwnk Awpy 
Awip sBu vrqY  
kir ikRpw Awip 
insqwry]8]4]

Jan Naanak Aapae 

Aap Sabh Varathai 

Kar Kirapaa Aap 

Nisathaarae 

||8||4||

O servant Nanak, He 

Himself is all-

pervading; in His 

Mercy, He Himself 

emancipates all. 

||8||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰ 

ਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੪॥

42113 982 nt mhlw 4] Natt Mehalaa 4 || Nat, Fourth Mehl:

42114 982 rwm kir ikrpw 
lyhu aubwry]

Raam Kar Kirapaa 

Laehu Oubaarae ||

Grant Your Grace, 

Lord, and save me,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਜਮਹਰ ਕਰ, 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈ (ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਬਚਾ ਲੈ),

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8575 Published: March 06/ 2014



42115 982 ijau pkir 
dRopqI dustW 
AwnI hir hir 
lwj 
invwry]1]rhwau]

Jio Pakar 

Dhropathee 

Dhusattaan Aanee 

Har Har Laaj 

Nivaarae ||1|| 

Rehaao ||

As You saved Dropadi 

from shame when she 

was seized and 

brought before the 

court by the evil 

villians. ||1||Pause||

ਜਿਵੇਂ (ਿਦੋਂ) ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਦਿੋਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ ਜਲਆਂਦਾ ਸੀ (ਤਦੋਂ) 
ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਗਨ ਹੋਣ 

ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42116 982 kir ikrpw 
jwick jn qyry  
ieku mwgau dwnu 
ipAwry]

Kar Kirapaa 

Jaachik Jan 

Thaerae Eik 

Maago Dhaan 

Piaarae ||

Bless me with Your 

Grace - I am just a 

humble beggar of 

Yours; I beg for a 

single blessing, O my 

Beloved.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ, 

ਅਸੀਂ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ) ਮੂੰਗਤੇ ਹਾਂ, 
ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਇਕ ਦਾਨ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ।

42117 982 siqgur kI inq 
srDw lwgI  
mokau hir guru 
myil svwry]1]

Sathigur Kee Nith 

Saradhhaa Laagee 

Mo Ko Har Gur 

Mael Savaarae 

||1||

I long constantly for 

the True Guru. Lead 

me to meet the Guru, 

O Lord, that I may be 

exalted and 

embellished. ||1||

(ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ 
(ਤੇ ਮੇਰਾ ਿੀਵਨ) ਸਵਾਰ ॥੧॥
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42118 982 swkq krm pwxI 
ijau mQIAY inq 
pwxI Jol Julwry]

Saakath Karam 

Paanee Jio 

Mathheeai Nith 

Paanee Jhol 

Jhulaarae ||

The actions of the 

faithless cynic are like 

the churning of water; 

he churns, constantly 

churning only water.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕੂੰਮ (ਇਉਂ ਜਵਅਰਥ) 

ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਰੜਕੀਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਨੋ) ਸਦਾ 
ਪਾਣੀ ਹੀ ਜਰੜਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

42119 982 imil sqsMgiq 
prmpdu pwieAw  
kiF mwKn ky 
gtkwry]2]

Mil Sathasangath 

Param Padh 

Paaeiaa Kadt 

Maakhan Kae 

Gattakaarae ||2||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, the 

supreme status is 

obtained; the butter is 

produced, and eaten 

with delight. ||2||

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ 

ਕੀਤਾ, ਉਹ (ਮਾਨੋ, ਦੱੁਧ ਜਵਚੋਂ) 
ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

42120 982 inq inq 
kwieAw mjnu 
kIAw inq mil 
mil dyh svwry]

m`jnu Nith Nith Kaaeiaa 

Majan Keeaa Nith 

Mal Mal Dhaeh 

Savaarae ||

He may constantly and 

continually wash his 

body; he may 

constantly rub, clean 

and polish his body.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ, ਿ ੋ

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮਲ 

ਮਲ ਕੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

42121 983 myry siqgur ky 
min bcn n Bwey  
sB Pokt cwr 
sIgwry]3]

Maerae Sathigur 

Kae Man Bachan N 

Bhaaeae Sabh 

Fokatt Chaar 

Seegaarae ||3||

But if the Word of my 

True Guru is not 

pleasing to his mind, 

then all his 

preparations and 

beautiful decorations 

are useless. ||3||

ਪਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਪਆਰੇ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 

(ਸਰੀਰਕ) ਸੋਹਣੇ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਿੋਕੇ 

ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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42122 983 mtik mtik clu 
sKI shylI myry 
Twkur ky gun 
swry]

Mattak Mattak 

Chal Sakhee 

Sehaelee Maerae 

Thaakur Kae Gun 

Saarae ||

Walk playfully and 

carefree, O my friends 

and companions; 

cherish the Glorious 

Virtues of my Lord and 

Master.

ਹੇ ਸਖੀ! ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖ, (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ 

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਤੁਰ।

42123 983 gurmuiK syvw myry 
pRB BweI mY  
siqgur AlKu 
lKwry]4]

A-lKu Guramukh Saevaa 

Maerae Prabh 

Bhaaee Mai 

Sathigur Alakh 

Lakhaarae ||4||

To serve, as Gurmukh, 

is pleasing to my God. 

Through the True 

Guru, the unknown is 

known. ||4||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੇ 

ਸਜਤਗੁਰ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਅਲੱਖ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੪॥

42124 983 nwrI purKu purKu 
sB nwrI sBu eyko 
purKu murwry]

Naaree Purakh 

Purakh Sabh 

Naaree Sabh 

Eaeko Purakh 

Muraarae ||

Women and men, all 

the men and women, 

all came from the One 

Primal Lord God.

ਹੇ ਸਖੀ! (ਉਂਞ ਤਾਂ ਚਾਹੇ) 

ਇਸਤਿੀ ਹੈ (ਚਾਹੇ) ਮਰਦ ਹੈ, 

(ਚਾਹੇ) ਮਰਦ ਹੈ (ਚਾਹੇ) 

ਇਸਤਿੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਹਰ 

ਥਾਂ ਇਕੋ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ;

42125 983 sMq jnw kI rynu 
min BweI imil 
hir jn hir 
insqwry]5]

Santh Janaa Kee 

Raen Man Bhaaee 

Mil Har Jan Har 

Nisathaarae ||5||

My mind loves the 

dust of the feet of the 

humble; the Lord 

emancipates those 

who meet with the 

Lord's humble 

servants. ||5||

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
(ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦੀ ਧੂੜ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪਿਭੂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਸਖੀ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥
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42126 983 gRwm gRwm ngr 
sB iPirAw ird 
AMqir hir jn 
Bwry]

n`gr Graam Graam 

Nagar Sabh Firiaa 

Ridh Anthar Har 

Jan Bhaarae ||

From village to village, 

throughout all the 

cities I wandered; and 

then, inspired by the 

Lord's humble 

servants, I found Him 

deep within the 

nucleus of my heart.

ਹੇ ਸਖੀ! ਜਪੂੰ ਡ ਜਪੂੰ ਡ ਸ਼ਜਹਰ 

ਸ਼ਜਹਰ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂਜਿਰ ਕੇ 

ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਇਉਂ ਬਾਹਰ ਭਾਜਲਆਂ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ), ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਲਜਭਆ ਹੈ।

42127 983 srDw srDw 
aupwie imlwey  
mokau hir gur 
guir insqwry]6]

Saradhhaa 

Saradhhaa 

Oupaae Milaaeae 

Mo Ko Har Gur 

Gur Nisathaarae 

||6||

Faith and longing have 

welled up within me, 

and I have been 

blended with the Lord; 

the Guru, the Guru, 

has saved me. ||6||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ) 
ਸਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ 
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ, ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ ॥੬॥

42128 983 pvn sUqu sBu 
nIkw kirAw  
siqguir sbdu 
vIcwry]

Pavan Sooth Sabh 

Neekaa Kariaa 

Sathigur Sabadh 

Veechaarae ||

The thread of my 

breath has been made 

totally sublime and 

pure; I contemplate 

the Shabad, the Word 

of the True Guru.

ਹੇ ਸਖੀ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

(ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਸੁਰਤ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਆਪਣ ੇਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ।
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42129 983 inj Gir jwie 
AMimRq rsu pIAw  
ibnu nYnw jgqu 
inhwry]7]

j`gqu Nij Ghar Jaae 

Anmrith Ras Peeaa 

Bin Nainaa Jagath 

Nihaarae ||7||

I came back to the 

home of my own inner 

self; drinking in the 

ambrosial essence, I 

see the world, without 

my eyes. ||7||

ਉਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਿਗਤ (ਦੀ 
ਅਸਲੀਅਤ) ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ, ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ ਜਟਕ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਲਆ ॥੭॥

42130 983 qau gun eIs 
brin nhI swkau  
qum mMdr hm 
ink kIry]

Tho Gun Ees Baran 

Nehee Saako 

Thum Mandhar 

Ham Nik Keerae ||

I cannot describe Your 

Glorious Virtues, Lord; 

You are the temple, 

and I am just a tiny 

worm.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੂੰ  ਇਕ 

ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਦਰ ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਉਸ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਜਨਿੱਕੇ 

ਜਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ ਹਾਂ।

42131 983 nwnk ikRpw krhu 
gur mylhu mY rwmu 
jpq mn 
DIry]8]5]

Naanak Kirapaa 

Karahu Gur 

Maelahu Mai 

Raam Japath Man 

Dhheerae 

||8||5||

Bless Nanak with Your 

Mercy, and unite him 

with the Guru; 

meditating on my 

Lord, my mind is 

comforted and 

consoled. ||8||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਹਰ 

ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਿਾਵ ੇਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾਮ ਿਪ 

ਿਪ ਕੇ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ ॥੮॥੫॥

42132 983 nt mhlw 4] Natt Mehalaa 4 || Nat, Fourth Mehl:

42133 983 myry mn Bju 
Twkur Agm 
Apwry]

Bju: polw bolo Maerae Man Bhaj 

Thaakur Agam 

Apaarae ||

O my mind, vibrate, 

meditate on the 

inaccessible and 

infinite Lord and 

Master.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਯਾਦ ਕਜਰਆ ਕਰ,
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42134 983 hm pwpI bhu 
inrguxIAwry  
kir ikrpw guir 
insqwry]1]rhwau
]

Ham Paapee Bahu 

Niraguneeaarae 

Kar Kirapaa Gur 

Nisathaarae ||1|| 

Rehaao ||

I am such a great 

sinner; I am so 

unworthy. And yet the 

Guru, in His Mercy, 

has saved me. 

||1||Pause||

(ਤੇ ਆਜਖਆ ਕਰ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਬਹੁਤ ਸੱਖਣੇ ਹਾਂ। ਜਕਰਪਾ ਕਰ 

ਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42135 983 swDU purK swD 
jn pwey iek 
ibnau krau gur 
ipAwry]

Saadhhoo Purakh 

Saadhh Jan 

Paaeae Eik Bino 

Karo Gur Piaarae 

||

I have found the Holy 

Person, the Holy and 

humble servant of the 

Lord; I offer a prayer 

to Him, my Beloved 

Guru.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ! ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੀ 
ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੀ 
(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਬਖ਼ਸ਼, ਅਤੇ)

42136 983 rwm nwmu Dnu 
pUjI dyvhu sBu 
iqsnw BUK 
invwry]1]

pUMjI Raam Naam 

Dhhan Poojee 

Dhaevahu Sabh 

Thisanaa Bhookh 

Nivaarae ||1||

Please, bless me with 

the wealth, the capital 

of the Lord's Name, 

and take away all my 

hunger and thirst. 

||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਹ ਿੋ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਵੇ ॥੧॥

42137 983 pcY pqMgu imRg  
iBRMg kuMcr mIn  
iek ieMdRI pkir 
sGwry]

(pcY) sVdy hn[ (iBRMg) 
BOrw[ (sGwry) nws kr 
id`qy[ pcY: polw bolo[ 
sMGwry

Pachai Pathang 

Mrig Bhring 

Kunchar Meen Eik 

Eindhree Pakar 

Saghaarae ||

The moth, the deer, 

the bumble bee, the 

elephant and the fish 

are ruined, each by 

the one passion that 

controls them.

ਪਤੂੰਗਾ (ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਉੱਤੇ) 

ਸੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਹਰਨ, ਭੌਰਾ, 
ਹਾਥੀ, ਮੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਇਕ ਇਕ ਜਵਕਾਰ-ਵਾਸਨਾ 
ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8581 Published: March 06/ 2014



42138 983 pMc BUq sbl hY 
dyhI guru siqguru 
pwp invwry]2]

Panch Bhooth 

Sabal Hai Dhaehee 

Gur Sathigur Paap 

Nivaarae ||2||

The five powerful 

demons are in the 

body; the Guru, the 

True Guru turns out 

these sins. ||2||

ਪਰ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤਾਂ 
ਇਹ ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿ ੇਹੀ ਦੈਂਤ 

ਬਲਵਾਨ ਹਨ, (ਮਨੱੁਖ ਇਹਨਾਂ 
ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਕਵੇਂ ਕਰੇ?)। ਗੁਰੂ 

ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
42139 983 swsqR byd soiD 

soiD dyKy muin 
nwrd bcn 
pukwry]

Saasathr Baedh 

Sodhh Sodhh 

Dhaekhae Mun 

Naaradh Bachan 

Pukaarae ||

I searched and 

searched through the 

Shaastras and the 

Vedas; Naarad the 

silent sage proclaimed 

these words as well.

ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਧ 

ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਨਾਰਦ 

ਆਜਦਕ ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਭੀ 
(ਿੀਵਨ ਿੁਗਜਤ ਬਾਰੇ) ਿੋ 
ਬਚਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਜਹ ਗਏ 

ਹਨ,

42140 983 rwm nwmu pVhu 
giq pwvhu  
sqsMgiq guir 
insqwry]3]

pV@hu Raam Naam 

Parrahu Gath 

Paavahu 

Sathasangath Gur 

Nisathaarae ||3||

Chanting the Lord's 

Name, salvation is 

attained; the Guru 

saves those in the Sat 

Sangat, the True 

Congregation. ||3||

(ਉਹ ਭੀ ਸੋਧ ਵੇਖੇ ਹਨ; ਪਰ 

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਜਸੱਖੋਗੇ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਹੀ (ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਏ ਹਨ ॥੩॥
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42141 983 pRIqm pRIiq lgI 
pRB kyrI ijv 
sUrju kmlu 
inhwry]

Preetham Preeth 

Lagee Prabh 

Kaeree Jiv Sooraj 

Kamal Nihaarae ||

In love with the 

Beloved Lord God, one 

looks at Him as the 

lotus looks at the sun.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਬਜਣਆ ਹੈ (ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਲਈ ਇਉਂ ਤਾਂਘਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ 

ਸੂਰਿ ਨੂੂੰ  ਤੱਕਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਜਖੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ)
42142 983 myr sumyr moru bhu 

nwcY jb aunvY 
Gn Gnhwry]4]

pRym rUpI sumyr prbq[ 
(myr)au~pr[ gursyvk 
rUpI moru inrnw krn 
rUp n`cdy hn jdoN 
siqgurU rUp (Gnhwry) 
b`dl (Gn)bhuqy[ 
(aunvY) ikRpwlU ho ky, 
s`cy nwm dI vrKw krdy 
hn

Maer Sumaer Mor 

Bahu Naachai Jab 

Ounavai Ghan 

Ghanehaarae 

||4||

The peacock dances 

on the mountain, 

when the clouds hang 

low and heavy. ||4||

ਿਦੋਂ ਬੱਦਲ (ਵਰਹਨ ਲਈ) 

ਬਹੁਤ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉੱਚੇ 

ਪਹਾੜਾਂ (ਵਲੋਂ ਘਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 

ਵੇਖ ਕੇ) ਮੋਰ ਬਹੁਤ ਨੱਚਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

42143 983 swkq kau AMimRq 
bhu isMchu sB 
fwl PUl ibsu 
kwry]

(fwl) ieMdRy[ (Pul) 
krm[(ibsu) iviSAW 
dI (ibsu) ivhu (kwry) 
krky

Saakath Ko 

Anmrith Bahu 

Sinchahu Sabh 

Ddaal Fool 

Bisukaarae ||

The faithless cyinc 

may be totally 

drenched with 

ambrosial nectar, but 

even so, all his 

branches and flowers 

are filled with venom.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟਾ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ (ਮਾਨੋ, ਇਕ ਜਵਹੁਲਾ 
ਰੱੁਖ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨਾ 
ਹੀ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਸੂੰ ਿੀ ਿਾਓ, ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਿੁੱ ਲ 

ਸਭ ਜਵਹੁਲੇ ਹੀ ਰਜਹਣਗੇ।
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42144 983 ijau ijau invih  
swkq nr syqI  
CyiV CyiV kFY 
ibKu Kwry]5]

Jio Jio Nivehi 

Saakath Nar 

Saethee Shhaerr 

Shhaerr Kadtai 

Bikh Khaarae ||5||

The more one bows 

down in humility 

before the faithless 

cyinc, the more he 

provokes, and stabs, 

and spits out his 

poison. ||5||

ਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਲੋਕ ਜਨਮਿਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਉਹ ਛੇੜ-

ਖਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕੌੜਾ ਜ਼ਹਰ ਹੀ ਕੱਢਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥

42145 983 sMqn sMq swD  
imil rhIAY gux 
bolih 
praupkwry]

Santhan Santh 

Saadhh Mil 

Reheeai Gun 

Bolehi 

Paroupakaarae ||

Remain with the Holy 

man, the Saint of the 

Saints, who chants the 

Lord's Praises for the 

benefit of all.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਕਤ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਭਲੇ 

ਬਚਨ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

42146 983 sMqY sMqu imlY mnu 
ibgsY ijau jl 
imil kml 
svwry]6]

Santhai Santh 

Milai Man Bigasai 

Jio Jal Mil Kamal 

Savaarae ||6||

Meeting the Saint of 

Saints, the mind 

blossoms forth, like 

the lotus, exalted by 

obtaining the water. 

||6||

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਕੌਲ 

ਿੁੱ ਲ ਜਖੜਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਿਦੋਂ 
ਕੋਈ ਸੂੰਤ ਜਕਸੇ ਸੂੰਤ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥

42147 983 loB lhir sBu 
suAwnu hlku hY  
hlikE sBih 
ibgwry]

Lobh Lehar Sabh 

Suaan Halak Hai 

Halakiou Sabhehi 

Bigaarae ||

The waves of greed 

are like mad dogs with 

rabies. Their madness 

ruins everything.

ਲੋਭ ਦੀ ਲਜਹਰ ਜਨਰੋਲ 

ਹਲਕਾਇਆ ਕੱੁਤਾ ਹੀ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ) ਹਲਕਾਇਆ ਕੱੁਤਾ 
ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ) 

ਜਵਗਾੜਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ 
ਲੋਭੀ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਆਪਣੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਲੋਭੀ 
ਬਣਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।
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42148 983 myry Twkur kY 
dIbwin Kbir 
huoeI guir igAwnu 
KVgu lY mwry]7]

Maerae Thaakur 

Kai Dheebaan 

Khabar Huoee Gur 

Giaan Kharrag Lai 

Maarae ||7||

When the news 

reached the Court of 

my Lord and Master, 

the Guru took up the 

sword of spiritual 

wisdom, and killed 

them. ||7||

(ਇਸ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੂੰਚਦੀ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ 
ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਲੋਭ ਦਾ ਹਲਕਾਇਆ ਕੱੁਤਾ 
ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

42149 983 rwKu rwKu rwKu 
pRB myry mY rwKhu 
ikrpw Dwry]

Raakh Raakh 

Raakh Prabh 

Maerae Mai 

Raakhahu Kirapaa 

Dhhaarae ||

Save me, save me, 

save me, O my God; 

shower me with Your 

Mercy, and save me!

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! (ਇਸ ਲੋਭ-ਕੱੁਤੇ 

ਤੋਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਬਚਾ ਲੈ, ਬਚਾ ਲੈ, 

ਬਚਾ ਲੈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੀ ਬਚਾ ਲੈ।

42150 983 nwnk mY Dr 
Avr n kweI mY  
siqguru guru 
insqwry]8]6] 
Ckw 1]

Cy sbd ie`k C`kw[ C`kw 
ie`k bolo

Naanak Mai Dhhar 

Avar N Kaaee Mai 

Sathigur Gur 

Nisathaarae 

||8||6||

O Nanak, I have no 

other support; the 

Guru, the True Guru, 

has saved me. 

||8||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਮੇਰਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਰੱਖ)।੮।੬।ਛਕਾ 
॥੮॥੬॥ਛਕਾ ੧ ॥
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42151 984 rwgu mwlIgauVw 
mhlw 4

Raag Maalee 

Gourraa Mehalaa 4

Raag Maalee Gauraa, 

Fourth Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਲੀ-ਗਉੜਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

42152 984 <> siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42153 984 Aink jqn kir 
rhy hir AMqu  
nwhI pwieAw]

Anik Jathan Kar 

Rehae Har Anth 

Naahee Paaeiaa ||

Countless have tried, 

but none have found 

the Lord's limit.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! (ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਿੀਵ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨ ਕਰ ਕਰ 

ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਜਕਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।
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42154 984 hir Agm Agm 
AgwiD boiD  
Awdysu hir pRB 
rwieAw]1]rhwau
]

Har Agam Agam 

Agaadhh Bodhh 

Aadhaes Har 

Prabh Raaeiaa 

||1|| Rehaao ||

The Lord is 

inaccessible, 

unapproachable and 

unfathomable; I 

humbly bow to the 

Lord God, my King. 

||1||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਅਥਾਹ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42155 984 kwmu kRoDu loB mohu  
inq Jgrqy 
JgrwieAw]

Kaam Krodhh 

Lobh Mohu Nith 

Jhagarathae 

Jhagaraaeiaa ||

Sexual desire, anger, 

greed and emotional 

attachment bring 

continual conflict and 

strife.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ 

(ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ ਇਤਨੇ ਬਲੀ 
ਹਨ ਜਕ ਿੀਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਉਕਸਾਏ ਹੋਏ ਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਝਗਜੜਆਂ ਜਵਚ ਹੀ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
42156 984 hm rwKu rwKu 

dIn qyry hir 
srin hir pRB 
AwieAw]1]

Ham Raakh Raakh 

Dheen Thaerae 

Har Saran Har 

Prabh Aaeiaa 

||1||

Save me, save me, I 

am your humble 

creature, O Lord; I 

have come to Your 

Sanctuary, O my Lord 

God. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਦੇ ਮੂੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈ, ਬਚਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ॥੧॥

42157 984 srxwgqI pRiB 
pwlqy hir Bgiq 
vClu nwieAw]

srxw-gqI Saranaagathee 

Prabh Paalathae 

Har Bhagath 

Vashhal Naaeiaa ||

You protect and 

preserve those who 

take to Your 

Sanctuary, God; You 

are called the Lover of 

Your devotees.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਹੇ 

ਹਰੀ! 'ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ'-ਇਹ ਤੇਰਾ 
(ਪਿਜਸੱਧ) ਨਾਮ ਹੈ।
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42158 984 pRihlwdu jnu  
hrnwiK pkirAw  
hir rwiK lIE 
qrwieAw]2]

Prehilaadh Jan 

Haranaakh 

Pakariaa Har 

Raakh Leeou 

Tharaaeiaa ||2||

Prahlaad, Your humble 

servant, was caught by 

Harnaakhash; but You 

saved Him and carried 

him across, Lord. ||2||

ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੂੂੰ  
ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ ਿੜ ਜਲਆ, ਹੇ 

ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕੀਤੀ, ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਕਟ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ ॥੨॥

42159 984 hir cyiq ry mn  
mhlu pwvx sB 
dUK BMjnu 
rwieAw]

Har Chaeth Rae 

Man Mehal 

Paavan Sabh 

Dhookh Bhanjan 

Raaeiaa ||

Remember the Lord, O 

mind, and rise up to 

the Mansion of His 

Presence; the 

Sovereign Lord is the 

Destroyer of pain.

ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਜਰਆ ਕਰ, ਉਹ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
42160 984 Bau jnm mrn 

invwir Twkur  
hir gurmqI pRBu 
pwieAw]3]

Bho Janam Maran 

Nivaar Thaakur 

Har Guramathee 

Prabh Paaeiaa 

||3||

Our Lord and Master 

takes away the fear of 

birth and death; 

following the Guru's 

Teachings,the Lord 

God is found. ||3||

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਹੇ ਹਰੀ! (ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥

42161 984 hir piqq pwvn 
nwmu suAwmI Bau 
Bgq BMjnu 
gwieAw]

Har Pathith 

Paavan Naam 

Suaamee Bho 

Bhagath Bhanjan 

Gaaeiaa ||

The Name of the Lord, 

our Lord and Master, 

is the Purifier of 

sinners; I sing of the 

Lord, the Destroyer of 

the fears of His 

devotees.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ 
ਦਾ) ਹਰੇਕ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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42162 984 hir hwru hir 
auir DwirE jn 
nwnk nwim 
smwieAw]4]1]

Har Haar Har Our 

Dhhaariou Jan 

Naanak Naam 

Samaaeiaa 

||4||1||

One who wears the 

necklace of the Name 

of the Lord, Har, Har, 

in his heart, O servant 

Nanak, merges in the 

Naam. ||4||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਭਗਤਾਂ 
ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸਾਂਜਭਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਸਦਾ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੧॥

42163 984 mwlIgauVw mhlw 
4]

Maalee Gourraa 

Mehalaa 4 ||

Maalee Gauraa, 

Fourth Mehl:

42164 984 jip mn rwm 
nwmu suKdwqw]

Jap Man Raam 

Naam 

Sukhadhaathaa ||

O my mind, chant the 

Name of the Lord, the 

Giver of peace.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

42165 984 sqsMgiq imil 
hir swdu 
AwieAw gurmuiK 
bRhmu 
pCwqw]1]rhwau]

Sathasangath Mil 

Har Saadh Aaeiaa 

Guramukh 

Breham 

Pashhaathaa 

||1|| Rehaao ||

One who joins the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, and 

enjoys the sublime 

taste of the Lord, as 

Gurmukh, comes to 

realize God. 

||1||Pause||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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42166 984 vfBwgI gur 
drsnu pwieAw  
guir imilAY hir 
pRBu jwqw]

jw`qw Vaddabhaagee 

Gur Dharasan 

Paaeiaa Gur Miliai 

Har Prabh Jaathaa 

||

By great good fortune, 

one obtains the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan; 

meeting with the 

Guru, the Lord God is 

known.

ਹੇ ਮਨ! ਜਕਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਦਰਸਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

42167 984 durmiq mYlu geI 
sB nIkir hir 
AMimRiq hir sir 
nwqw]1]

hir hir nwm AMimRq dy 
(sir) sRovr[ dur-
m`iq[ n@wqw

Dhuramath Mail 

Gee Sabh Neekar 

Har Anmrith Har 

Sar Naathaa ||1||

The filth of evil-

mindedness is totally 

washed away, bathing 

in the Lord's ambrosial 

pool of nectar. ||1||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਦੇ 

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਭੈੜੀ 
ਮੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਜਨਕਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

42168 984 Dnu Dnu swDu  
ijn@I hir pRBu 
pwieAw iqn@ 
pUCau hir kI 
bwqw]

Dhhan Dhhan 

Saadhh Jinhee Har 

Prabh Paaeiaa 

Thinh Pooshho 

Har Kee Baathaa ||

Blessed, blessed are 

the Holy, who have 

found their Lord God; I 

ask them to tell me 

the stories of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੀ 
(ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) 
ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਪੱੁਛਾਂ।
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42169 984 pwie lgau inq 
krau judrIAw  
hir mylhu krim 
ibDwqw]2]

sRb ivAwpI mhW 
ivsmwd pRym gRIbI 
sihq lKW mxW (ju-
drIAw) bynqIAW, imMnqW

Paae Lago Nith 

Karo Judhareeaa 

Har Maelahu 

Karam 

Bidhhaathaa ||2||

I fall at their feet, and 

always pray to them, 

to mercifully unite me 

with my Lord, the 

Architect of Destiny. 

||2||

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਾਂ, ਮੈਂ 
ਜਨਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰਾਂ ਜਕ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਕਰਾ ਜਦਉ ॥੨॥

42170 984 illwt ilKy 
pwieAw guru swDU  
gur bcnI mnu 
qnu rwqw]

Lilaatt Likhae 

Paaeiaa Gur 

Saadhhoo Gur 

Bachanee Man 

Than Raathaa ||

Through the destiny 

written on my 

forehead, I have found 

the Holy Guru; my 

mind and body are 

imbued with the 

Guru's Word.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਲਖੇ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਗੁਰੂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

42171 984 hir pRBu Awie 
imly suKu pwieAw  
sB iklivK pwp 
gvwqw]3]

Har Prabh Aae 

Milae Sukh 

Paaeiaa Sabh 

Kilavikh Paap 

Gavaathaa ||3||

The Lord God has 

come to meet me; I 

have found peace, and 

I am rid of all the sins. 

||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

42172 984 rwm rswiexu 
ijn@ gurmiq 
pwieAw iqn@ kI 
aUqm bwqw]

Raam Rasaaein 

Jinh Guramath 

Paaeiaa Thinh Kee 

Ootham Baathaa 

||

Those who follow the 

Guru's Teachings find 

the Lord, the source of 

nectar; their words are 

sublime and exalted.

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ;

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8591 Published: March 06/ 2014



42173 984 iqn kI pMk 
pweIAY vfBwgI  
jn nwnku crin 
prwqw]4]2]

Thin Kee Pank 

Paaeeai 

Vaddabhaagee Jan 

Naanak Charan 

Paraathaa 

||4||2||

By great good fortune, 

one is blessed with the 

dust of their feet; 

servant Nanak falls at 

their feet. ||4||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ (ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਚਰਨੀਂ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥

42174 985 mwlIgauVw mhlw 
4]

Maalee Gourraa 

Mehalaa 4 ||

Maalee Gauraa, 

Fourth Mehl:

42175 985 siB isD swiDk 
muin jnw min 
BwvnI hir 
iDAwieE]

Sabh Sidhh 

Saadhhik Mun 

Janaa Man 

Bhaavanee Har 

Dhhiaaeiou ||

All the Siddhas, 

seekers and silent 

sages, with their 

minds full of love, 

meditate on the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਜਸੱਧਾਂ ਨੇ, ਸਾਜਧਕਾਂ 
ਨੇ, ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਜਵਚ (ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਸਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਾਜਰਆ,

42176 985 AprMpro 
pwrbRhmu suAwmI  
hir AlKu gurU 
lKwieE]1]rhw
au]

Ap-rMpro Aparanparo 

Paarabreham 

Suaamee Har 

Alakh Guroo 

Lakhaaeiou ||1|| 

Rehaao ||

The Supreme Lord 

God, my Lord and 

Master, is limitless; 

the Guru has inspired 

me to know the 

unknowable Lord. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਅਲੱਖ 

ਹਰੀ ਉਸ ਅਪਰੂੰਪਰ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਸੁਆਮੀ (ਅੂੰਦਰ-

ਵੱਸਦਾ) ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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42177 985 hm nIc miDm 
krm kIey nhI 
cyiqE hir 
rwieE]

Ham Neech 

Madhhim Karam 

Keeeae Nehee 

Chaethiou Har 

Raaeiou ||

I am low, and I commit 

evil actions; I have not 

remembered my 

Sovereign Lord.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਹੌਲੇ ਮੇਲ 

ਦੇ ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, 
ਕਦੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

42178 985 hir Awin myilE 
siqgurU iKnu bMD 
mukiq 
krwieE]1]

Har Aan Maeliou 

Sathiguroo Khin 

Bandhh Mukath 

Karaaeiou ||1||

The Lord has led me to 

meet the True Guru; in 

an instant, He 

liberated me from 

bondage. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਲਆ ਕੇ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਜਦਵਾ ਜਦੱਤੀ ॥੧॥

42179 985 pRiB msqky Duir 
lIiKAw gurmqI 
hir ilv lwieE]

Prabh Masathakae 

Dhhur Leekhiaa 

Guramathee Har 

Liv Laaeiou ||

Such is the destiny 

God wrote on my 

forehead; following 

the Guru's Teachings, I 

enshrine love for the 

Lord.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ (ਗੁਰੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਲੇਖ 

ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਲਈ;

42180 985 pMc sbd drgh 
bwijAw hir 
imilE mMglu 
gwieE]2]

Panch Sabadh 

Dharageh Baajiaa 

Har Miliou Mangal 

Gaaeiou ||2||

The Panch Shabad, the 

five primal sounds, 

vibrate and resound in 

the Court of the Lord; 

meeting the Lord, I 

sing the songs of joy. 

||2||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਮਾਨੋ) ਪੂੰਿਾਂ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਜਪਆ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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42181 985 piqq pwvnu nwmu 
nrhir  
mMdBwgIAW nhI 
BwieE]

Pathith Paavan 

Naam Narehar 

Mandhabhaageeaa

an Nehee 

Bhaaeiou ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the 

Purifier of sinners; the 

unfortunate wretches 

do not like this.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਜਵੱਤਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦ-

ਜਕਸਮਤ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

42182 985 qy grB jonI 
gwlIAih ijau 
lonu jlih 
glwieE]3]

Thae Garabh 

Jonee Gaaleeahi 

Jio Lon Jalehi 

Galaaeiou ||3||

They rot away in the 

womb of 

reincarnation; they fall 

apart like salt in water. 

||3||

ਜਿਵੇਂ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਗਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਉਹ (ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ) ਬੂੰ ਦੇ (ਨਾਮ-

ਹੀਣ ਰਜਹ ਕੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਗਾਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

42183 985 miq dyih hir 
pRB Agm Twkur  
gur crn mnu mY 
lwieE]

Math Dhaehi Har 

Prabh Agam 

Thaakur Gur 

Charan Man Mai 

Laaeiou ||

Please bless me with 

such understanding, O 

Inaccessible Lord God, 

my Lord and Master, 

that my mind may 

remain attached to 

the Guru's feet.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਠਾਕੁਰ! ਮੈਨੂੂੰ  ਅਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੇਹ 

ਜਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜੀ ਰੱਖਾਂ,

42184 985 hir rwm nwmY 
rhau lwgo jn 
nwnk nwim 
smwieE]4]3]

Har Raam Naamai 

Reho Laago Jan 

Naanak Naam 

Samaaeiou 

||4||3||

Servant Nanak 

remains attached to 

the Name of the Lord; 

he is merged in the 

Naam. ||4||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਬੇਨਤੀ ਕਰ 

ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਿੁਜੜਆ 

ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਹਾਂ ॥੪॥੩॥

42185 985 mwlIgauVw mhlw 
4]

Maalee Gourraa 

Mehalaa 4 ||

Maalee Gauraa, 

Fourth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8594 Published: March 06/ 2014



42186 985 myrw mnu rwm 
nwim ris lwgw]

Maeraa Man 

Raam Naam Ras 

Laagaa ||

My mind is addicted to 

the juice of the Lord's 

Name.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

42187 985 kml pRgwsu 
BieAw guru 
pwieAw hir 
jipE BRmu Bau 
Bwgw]1]rhwau]

Kamal Pragaas 

Bhaeiaa Gur 

Paaeiaa Har Japiou 

Bhram Bho 

Bhaagaa ||1|| 

Rehaao ||

My heart-lotus has 

blossomed forth, and I 

have found the Guru. 

Meditating on the 

Lord, my doubts and 

fears have run away. 

||1||Pause||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ ਮੇਰੇ 

(ਜਹਰਦੇ-) ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਦਾ 
ਜਖੜਾਉ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ ਭਟਕਣ 

ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42188 985 BY Bwie Bgiq 
lwgo myrw hIArw  
mnu soieE 
gurmiq jwgw]

Bhai Bhaae 

Bhagath Laago 

Maeraa Heearaa 

Man Soeiou 

Guramath Jaagaa 

||

In the Fear of God, my 

heart is committed in 

loving devotion to 

Him; following the 

Guru's Teachings, my 

sleeping mind has 

awakened.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ 

ਿਾਗ ਜਪਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ 
ਅਦਬ ਅਤੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

42189 985 iklibK KIn Bey  
sWiq AweI hir 
aur DwirE 
vfBwgw]1]

Kilabikh Kheen 

Bheae Saanth 

Aaee Har Our 

Dhhaariou 

Vaddabhaagaa 

||1||

All my sins have been 

erased, and I have 

found peace and 

tranquility; I have 

enshrined the Lord 

within my heart, by 

great good fortune. 

||1||

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਢ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ 

॥੧॥
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42190 985 mnmuK rMgu ksuMBu 
hY kcUAw ijau 
kusm cwir idn 
cwgw]

k-suMBu[k`cUAw,cWgw cMgw Manamukh Rang 

Kasunbh Hai 

Kachooaa Jio 

Kusam Chaar Dhin 

Chaagaa ||

The self-willed 

manmukh is like the 

false color of the 

safflower, which fades 

away; its color lasts for 

only a few days.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਰੂੰਗ 

ਵਾਲਾ ਕਸੁੂੰ ਭਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦੇ 

ਿੁੱ ਲ ਦਾ ਰੂੰਗ ਚਾਰ ਜਦਨ ਹੀ 
ਚੂੰਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

42191 985 iKn mih ibnis 
jwie prqwpY fMfu 
Drmrwie kw 
lwgw]2]

mwieAw AOguxW ivkwrW 
dw rMg, iKn c nws ho 
jwx qoN (prqwpY) 
pCqwauNdw

Khin Mehi Binas 

Jaae Parathaapai 

Ddandd Dhharam 

Raae Kaa Laagaa 

||2||

He perishes in an 

instant; he is 

tormented, and 

punished by the 

Righteous Judge of 

Dharma. ||2||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸੁਖ ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਸਦਾ) ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਧਰਮਰਾਿ ਦਾ ਡੂੰਡਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

42192 985 sqsMgiq pRIiq 
swD Aiq gUVI  
ijau rMgu mjIT 
bhu lwgw]

Sathasangath 

Preeth Saadhh Ath 

Goorree Jio Rang 

Majeeth Bahu 

Laagaa ||

The Lord's Love, found 

in the Sat Sangat, the 

True Congregation, is 

absolutely permanent, 

and colorfast.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਗੁਰੂ 

(ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਹਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਜਪਆਰ ਇਉਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਮਿੀਠ ਦਾ ਰੂੰਗ 

ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਮਿੀਠ 

ਨਾਲ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ) ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ 

ਭਾਵੇਂ ਿਾਣ (ਪਰ ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ 
ਉਤਰਦਾ)।
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42193 985 kwieAw kwpru 
cIr bhu Pwry  
hir rMgu n lhY  
sBwgw]3]

Kaaeiaa Kaapar 

Cheer Bahu Faarae 

Har Rang N Lehai 

Sabhaagaa ||3||

The cloth of the body 

may be torn to shreds, 

but still, this beautiful 

color of the Lord's 

Love does not fade 

away. ||3||

ਸਰੀਰ-ਕੱਪੜਾ ਨਾਸ ਭਾਵੇਂ ਹੋ 

ਿਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ 
ਉਤਰਦਾ ॥੩॥

42194 985 hir cwir@E rMgu  
imlY guru soBw  
hir rMig clUlY 
rWgw]

cwir@E: rwry pYr hlMq 
lwau

Har Chaarihou 

Rang Milai Gur 

Sobhaa Har Rang 

Chaloolai Raangaa 

||

Meeting with the 

Blessed Guru, one is 

dyed in the color of 

the Lord's Love, 

imbued with this deep 

crimson color.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਚਾੜਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਗੂੜਹੇ 
ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਉਹ) ਸੋਭਾ 
(ਖੱਟਦਾ ਹੈ)।

42195 985 jn nwnku iqn 
ky crn pKwrY jo 
hir crnI jnu 
lwgw]4]4]

Jan Naanak Thin 

Kae Charan 

Pakhaarai Jo Har 

Charanee Jan 

Laagaa ||4||4||

Servant Nanak washes 

the feet of that 

humble being, who is 

attached to the feet of 

the Lord. ||4||4||

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ-ਭਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੪॥

42196 985 mwlIgauVw mhlw 
4]

Maalee Gourraa 

Mehalaa 4 ||

Maalee Gauraa, 

Fourth Mehl:

42197 985 myry mn Bju hir 
hir nwmu gupwlw]

Bju: polw bolo Maerae Man Bhaj 

Har Har Naam 

Gupaalaa ||

O my mind, meditate, 

vibrate upon the 

Name of the Lord, the 

Lord of the World, 

Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿਗਤ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਿਜਪਆ ਕਰ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8597 Published: March 06/ 2014

mailto:cwir@E:%20rwry%20pYr%20hlMq%20lwau
mailto:cwir@E:%20rwry%20pYr%20hlMq%20lwau


42198 985 myrw mnu qnu lInu 
BieAw rwm nwmY  
miq gurmiq rwm 
rswlw]1]rhwau]

Maeraa Man Than 

Leen Bhaeiaa 

Raam Naamai 

Math Guramath 

Raam Rasaalaa 

||1|| Rehaao ||

My mind and body are 

merged in the Lord's 

Name,and through the 

Guru's Teachings,my 

intellect is imbued 

with the Lord, the 

source of nectar. 

||1||Pause||

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹੀ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤਨ 

(ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ ਇੂੰਦਿੇ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਰਸਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42199 985 gurmiq nwmu 
iDAweIAY hir 
hir min jpIAY  
hir jpmwlw]

jp-mwlw:polw bolo[ 
(jpmwlw) jp krn dI 
mwlw

Guramath Naam 

Dhhiaaeeai Har 

Har Man Japeeai 

Har Japamaalaa ||

Follow the Guru's 

Teachings, and 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, Har, Har. 

Chant, and meditate, 

on the beads of the 

mala of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਵਚ ਹਰੀ 
ਦਾ ਿਾਪ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

42200 985 ijn@ kY msqik 
lIiKAw hir 
imilAw hir 
bnmwlw]1]

bn-mwlw: polw bolo Jinh Kai Masathak 

Leekhiaa Har 

Miliaa Har 

Banamaalaa ||1||

Those who have such 

destiny inscribed upon 

their foreheads, meet 

with the Lord, 

adorned with garlands 

of flowers. ||1||

ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਇਹ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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42201 985 ijn@ hir nwmu 
iDAwieAw iqn@ 
cUky srb jMjwlw]

Jinh Har Naam 

Dhhiaaeiaa Thinh 

Chookae Sarab 

Janjaalaa ||

Those who meditate 

on the Name of the 

Lord - all their 

entanglements are 

ended.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਮਾਇਕ ਬੂੰ ਧਨ ਮੱੁਕ ਗਏ।

42202 985 iqn@ jmu nyiV n 
AwveI guir rwKy 
hir rKvwlw]2]

Thinh Jam Naerr N 

Aavee Gur 

Raakhae Har 

Rakhavaalaa ||2||

The Messenger of 

Death does not even 

approach them; the 

Guru, the Savior Lord, 

saves them. ||2||

(ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਜਲਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਰਾਖਾ 
ਬਜਣਆ ॥੨॥

42203 985 hm bwirk ikCU  
n jwxhU hir 
mwq ipqw 
pRiqpwlw]

Ham Baarik 

Kishhoo N 

Jaanehoo Har 

Maath Pithaa 

Prathipaalaa ||

I am a child; I know 

nothing at all. The 

Lord cherishes me, as 

my mother and father.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ (ਅਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਹਾਣ ਲਾਭ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ; ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮਾਜਪਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

42204 985 kru mwieAw 
Agin inq mylqy  
guir rwKy dIn 
dieAwlw]3]

d-ieAwlw Kar Maaeiaa Agan 

Nith Maelathae 

Gur Raakhae 

Dheen Dhaeiaalaa 

||3||

I continually put my 

hands into the fire of 

Maya, but the Guru 

saves me; He is 

merciful to the meek. 

||3||

(ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਅੱਗ ਜਵਚ ਹੱਥ 

ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਪੇ ਬਚਾਂਦੇ ਹਨ) 

ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਹੱਥ ਪਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ (ਮਨ 

ਿਸਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ), ਪਰ ਦੀਨਾਂ 
ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ॥੩॥
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42205 985 bhu mYly inrml 
hoieAw sB 
iklibK hir 
jis jwlw]

j`wlw Bahu Mailae 

Niramal Hoeiaa 

Sabh Kilabikh Har 

Jas Jaalaa ||

I was filthy, but I have 

become immaculate. 

Singing the Lord's 

Praises, all sins have 

been burnt to ashes.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ) 

ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਵਕਾਰੀ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ; ਹਰੀ-ਿਸ ਨੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾੜ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

42206 985 min Andu 
BieAw guru 
pwieAw jn 
nwnk sbid 
inhwlw]4]5]

Man Anadh 

Bhaeiaa Gur 

Paaeiaa Jan 

Naanak Sabadh 

Nihaalaa ||4||5||

My mind is in esctasy, 

having found the 

Guru; servant Nanak is 

enraptured through 

the Word of the 

Shabad. ||4||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜਗਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਹਾਲ ਹੋ 

ਜਗਆ ॥੪॥੫॥

42207 985 mwlIgauVw mhlw 
4]

Maalee Gourraa 

Mehalaa 4 ||

Maalee Gauraa, 

Fourth Mehl:

42208 986 myry mn hir Bju  
sB iklibK 
kwt]

Maerae Man Har 

Bhaj Sabh Kilabikh 

Kaatt ||

O my mind, meditate, 

vibrate on the Lord, 

and all sins will be 

eradicated.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

42209 986 hir hir aur 
DwirE guir pUrY  
myrw sIsu kIjY 
gur 
vwt]1]rhwau]

Har Har Our 

Dhhaariou Gur 

Poorai Maeraa 

Sees Keejai Gur 

Vaatt ||1|| 

Rehaao ||

The Guru has enshried 

the Lord,Har,Har, 

within my heart; I 

place my head on the 

Guru's Path. 

||1||Pause||

ਪਰ ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸਦਾ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ (ਪਿਾਣੀ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, (ਮੇਰੇ ਚੂੰ ਗੇ 

ਭਾਗ ਹੋਣ, ਿੇ) ਮੇਰਾ ਜਸਰ 

(ਅਜਿਹੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ 

(ਭੇਟਾ) ਕੀਤਾ ਿਾਏ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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42210 986 myry hir pRB kI 
mY bwq sunwvY  
iqsu mnu dyvau 
kit kwt]

Maerae Har Prabh 

Kee Mai Baath 

Sunaavai This Man 

Dhaevo Katt Kaatt 

||

Whoever tells me the 

stories of my Lord 

God, I would cut my 

mind into slices, and 

dedicate it to him.

ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ 

ਸੁਣਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਜਦਆਂ।

42211 986 hir swjnu myilE 
guir pUrY gur 
bcin ibkwno 
hit hwt]1]

h`it Har Saajan 

Maeliou Gur 

Poorai Gur Bachan 

Bikaano Hatt 

Haatt ||1||

The Perfect Guru has 

united me with the 

Lord, my Friend; I have 

sold myself at each 

and every store for the 

Guru's Word. ||1||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 

ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ 
ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਜਵਜਕਆ (ਗੁਲਾਮ) 

ਬਣ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ॥੧॥

42212 986 mkr pRwig dwnu 
bhu kIAw srIru 
dIE AD kwit]

mkr: polw bolo[A`D Makar Praag 

Dhaan Bahu Keeaa 

Sareer Dheeou 

Adhh Kaatt ||

One may give 

donations in charity at 

Prayaag, and cut the 

body in two at 

Benares,

ਜਕਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਘ ਦੀ ਸੂੰਗਿਾਂਦ 

ਤੇ ਪਿਯਾਗ-ਤੀਰਥ ਉਤੇ (ਿਾ ਕੇ) 

ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਕਾਸ਼ੀ ਿਾ ਕੇ ਕਰਵੱਤਿ ਨਾਲ 

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੁ-ਿਾੜ ਕਰਾ 
ਜਦੱਤਾ (ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਜਗਆ, ਜਕਉਂਜਕ)

42213 986 ibnu hir nwm ko 
mukiq n pwvY bhu 
kMcnu dIjY kit 
kwt]2]

k`it Bin Har Naam Ko 

Mukath N Paavai 

Bahu Kanchan 

Dheejai Katt Kaatt 

||2||

But without the Lord's 

Name, no one attains 

liberation, even 

though one may give 

away huge amounts of 

gold. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਮੁਕਤੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ) 
ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ 
ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 
ਸੋਨਾ ਭੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਕੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਨ ਜਦੱਤਾ ਿਾਏ 

॥੨॥
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42214 986 hir kIriq 
gurmiq jsu 
gwieE min 
auGry kpt 
kpwt]

Har Keerath 

Guramath Jas 

Gaaeiou Man 

Ougharae Kapatt 

Kapaatt ||

When one follows the 

Guru's Teachings, and 

sings the Kirtan of the 

Lord's Praises, the 

doors of the mind, 

held shut by 

deception, are thrown 

open again.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਿਸ ਗਾਜਵਆ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚਲੇ ਜਕਵਾੜ ਖੱੁਲਹ ਗਏ (ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ)।

42215 986 iqRkutI Poir Brmu 
Bau Bwgw lj 
BwnI mtukI 
mwt]3]

B`wgw l`j B`wnI[ mtukI: 
polw bolo

Thrikuttee For 

Bharam Bho 

Bhaagaa Laj 

Bhaanee 

Mattukee Maatt 

||3||

The three qualities are 

shattered, doubt and 

fear run away, and the 

clay pot of public 

opinion is broken. 

||3||

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਜਖੱਝ ਦੂਰ 

ਕੀਜਤਆਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਵਜਹਮ ਤੇ 

ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਸ ਦੀ 
ਲੋਕ-ਲਾਿ ਦੀ ਮਟੁਕੀ ਭੀ ਟੱੁਟ 

ਗਈ (ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਜਸਰ ਉੱਤੇ ਚੱੁਕੀ 
ਜਿਰਦਾ ਸੀ) ॥੩॥

42216 986 kljuig guru pUrw 
iqn pwieAw  
ijn Duir msqik 
ilKy illwt]

Kalajug Gur 

Pooraa Thin 

Paaeiaa Jin Dhhur 

Masathak Likhae 

Lilaatt ||

They alone find the 

Perfect Guru in this 

Dark Age of Kali Yuga, 

upon whose foreheads 

such pre-ordained 

destiny is inscribed.

ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਉਹਨਾਂ ਪਿਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੱਭਾ 
ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ 
ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਜਲਖੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8602 Published: March 06/ 2014



42217 986 jn nwnk rsu 
AMimRqu pIAw sB 
lwQI BUK 
iqKwt]4]6]Ckw 
 1] 

Cy sbd ie`k C`kw[ C`kw 
ie`k bolo

Jan Naanak Ras 

Anmrith Peeaa 

Sabh Laathhee 

Bhookh Thikhaatt 

||4||6||

Servant Nanak drinks 

in the Ambrosial 

Nectar; all his hunger 

and thirst are 

quenched. ||4||6||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਅਜਿਹੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱ ਖ ਤਿੇਹ ਲਜਹ 

ਗਈ ॥੪॥੬॥ਛਕਾ ੧ ॥

42218 986 mwlIgauVw mhlw 
5

Maalee Gourraa 

Mehalaa 5

Maalee Gauraa, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਲੀ-ਗਉੜਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

42219 986 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42220 986 ry mn thl hir  
suK swr]

Rae Man Ttehal 

Har Sukh Saar ||

O mind, true peace 

comes from serving 

the Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਅਸਲ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ।
42221 986 Avr thlw 

JUTIAw inq krY 
jmu isir 
mwr]1]rhwau]

th-lW Avar Ttehalaa 

Jhootheeaa Nith 

Karai Jam Sir Maar 

||1|| Rehaao ||

Other services are 

false,and as 

punishment for 

them,the Messenger 

of Death bashes in 

one's head. 

||1||Pause||

ਹੋਰ ਹੋਰ (ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ) ਟਹਲਾਂ 
ਜਵਅਰਥ ਹਨ, (ਹੋਰ ਟਹਲਾਂ-
ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42222 986 ijnw msqik 
lIiKAw qy imly 
sMgwr]

Jinaa Masathak 

Leekhiaa Thae 

Milae Sangaar ||

They alone join the 

Sangat, the 

Congregation, upon 

whose forehead such 

destiny is inscribed.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ (ਚੂੰਗਾ ਭਾਗ) ਜਲਜਖਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਮਲਦੇ ਹਨ,
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42223 986 sMswru Baujlu 
qwirAw hir sMq 
purK Apwr]1]

Sansaar Bhoujal 

Thaariaa Har 

Santh Purakh 

Apaar ||1||

They are carried 

across the terrifying 

world-ocean by the 

Saints of the Infinite, 

Primal Lord God. ||1||

(ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਤੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹਰੀ ਦੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

42224 986 inq crn syvhu 
swD ky qij loB 
moh ibkwr]

Nith Charan 

Saevahu Saadhh 

Kae Thaj Lobh 

Moh Bikaar ||

Serve forever at the 

feet of the Holy; 

renounce greed, 

emotional attachment 

and corruption.

ਹੇ ਮਨ! ਲੋਭ ਮੋਹ ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਜਪਆ ਰਹੁ।

42225 986 sB qjhu dUjI 
AwsVI rKu Aws 
iek inrMkwr]2]

Sabh Thajahu 

Dhoojee Aasarree 

Rakh Aas Eik 

Nirankaar ||2||

Abandon all other 

hopes, and rest your 

hopes in the One 

Formless Lord. ||2||

ਹੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇਹ। 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਆਸ 

ਰੱਖ ॥੨॥

42226 986 ieik Brim BUly 
swkqw ibnu gur  
AMD AMDwr]

Eik Bharam 

Bhoolae 

Saakathaa Bin Gur 

Andhh Andhhaar 

||

Some are faithless 

cynics, deluded by 

doubt; without the 

Guru, there is only 

pitch darkness.

ਹੇ ਮਨ! ਕਈ ਐਸੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਹਨ ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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42227 986 Duir hovnw su 
hoieAw ko n 
mytxhwr]3]

Dhhur Hovanaa S 

Hoeiaa Ko N 

Maettanehaar 

||3||

Whatever is pre-

ordained, comes to 

pass; no one can erase 

it. ||3||

(ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿ ੋਹੋਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋ ਕੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੋਣੀ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਭੀ ਿੀਵ ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੩॥

42228 986 Agm rUpu goibMd 
kw Aink nwm 
Apwr]

Agam Roop 

Gobindh Kaa Anik 

Naam Apaar ||

The beauty of the Lord 

of the Universe is 

profound and 

unfathomable; the 

Names of the Infinite 

Lord are immunerable.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ (ਉਸ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ)।

42229 986 Dnu DMnu qy jn 
nwnkw ijn hir 
nwmw auir 
Dwr]4]1]

Dhhan Dhhann 

Thae Jan 

Naanakaa Jin Har 

Naamaa Our 

Dhhaar ||4||1||

Blessed, blessed are 

those humble beings, 

O Nanak, who 

enshrine the Lord's 

Name in their hearts. 

||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੪॥੧॥

42230 986 mwlIgauVw mhlw 
5]

Maalee Gourraa 

Mehalaa 5 ||

Maalee Gauraa, Fifth 

Mehl:

42231 986 rwm nwm kau  
nmskwr]

Raam Naam Ko 

Namasakaar ||

I humbly bow to the 

Name of the Lord.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

42232 986 jwsu jpq hovq 
auDwr]1]rhwau]

Jaas Japath 

Hovath Oudhhaar 

||1|| Rehaao ||

Chanting it, one is 

saved. ||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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42233 986 jw kY ismrin  
imtih DMD]

Jaa Kai Simaran 

Mittehi Dhhandhh 

||

Meditating on Him in 

remembrance, 

conflicts are ended.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਮਨ ਉਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੇ),

42234 986 jw kY ismrin  
CUtih bMD]

Jaa Kai Simaran 

Shhoottehi 

Bandhh ||

Meditating on Him, 

one's bonds are untied.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ,

42235 986 jw kY ismrin  
mUrK cqur]

Jaa Kai Simaran 

Moorakh Chathur 

||

Meditating on Him, 

the fool becomes wise.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਮੂਰਖ 

ਬੂੰ ਦੇ ਭੀ ਜਸਆਣੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

42236 986 jw kY ismrin  
kulh auDr]1]

kulh: polw bolo Jaa Kai Simaran 

Kuleh Oudhhar 

||1||

Meditating on Him, 

one's ancestors are 

saved. ||1||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ 
ਕੁਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੁ) ॥੧॥

42237 986 jw kY ismrin  
Bau duK hrY]

Jaa Kai Simaran 

Bho Dhukh Harai 

||

Meditating on Him, 

fear and pain are 

taken away.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਹਰੇਕ ਡਰ ਅਤੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

42238 986 jw kY ismrin  
Apdw trY]

Jaa Kai Simaran 

Apadhaa Ttarai ||

Meditating on Him, 

misfortune is avoided.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ 

(ਹਰੇਕ) ਜਬਪਤਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਸਰ ਤੋਂ) ਟਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

42239 986 jw kY ismrin  
mucq pwp]

m`ucq Jaa Kai Simaran 

Muchath Paap ||

Meditating on Him, 

sins are erased.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

42240 986 jw kY ismrin  
nhI sMqwp]2]

Jaa Kai Simaran 

Nehee Santhaap 

||2||

Meditating on Him, 

agony is ended. ||2||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦਾ 
ਰਹੁ) ॥੨॥
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42241 986 jw kY ismrin  
ird ibgws]

Jaa Kai Simaran 

Ridh Bigaas ||

Meditating on Him, 

the heart blossoms 

forth.

ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਜਹਰਦਾ ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

42242 986 jw kY ismrin  
kvlw dwis]

Jaa Kai Simaran 

Kavalaa Dhaas ||

Meditating on Him, 

Maya becomes one's 

slave.

ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਮਾਇਆ (ਭੀ) ਦਾਸੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

42243 986 jw kY ismrin  
iniD inDwn]

Jaa Kai Simaran 

Nidhh Nidhhaan ||

Meditating on Him, 

one is blessed with the 

treasures of wealth.

ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

(ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ, ਮਾਨੋ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ),

42244 986 jw kY ismrin  
qry indwn]3]

Jaa Kai Simaran 

Tharae Nidhaan 

||3||

Meditating on Him, 

one crosses over in 

the end. ||3||

ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ) 

॥੩॥
42245 986 piqq pwvnu nwmu 

hrI]

Pathith Paavan 

Naam Haree ||

The Name of the Lord 

is the Purifier of 

sinners.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

42246 986 koit Bgq auDwru 
krI]

Kott Bhagath 

Oudhhaar Karee ||

It saves millions of 

devotees.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਕਿੋੜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ 
ਉਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

42247 986 hir dws dwsw  
dInu srn]

Har Dhaas 

Dhaasaa Dheen 

Saran ||

I am meek; I seek the 

Sanctuary of the slaves 

of the Lord's slaves.

ਇਹ ਜਨਮਾਣਾ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹੈ 

(ਤਾ ਜਕ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲ 

ਿਾਏ)।
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42248 986 nwnk mwQw sMq 
crn]4]2]

Naanak Maathhaa 

Santh Charan 

||4||2||

Nanak lays his 

forehead on the feet 

of the Saints. ||4||2||

ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੱਥਾ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਜਪਆ ਹੈ ॥੪॥੨॥

42249 986 mwlIgauVw mhlw 
5]

Maalee Gourraa 

Mehalaa 5 ||

Maalee Gauraa, Fifth 

Mehl:

42250 986 AYso shweI hir 
ko nwm]

Aiso Sehaaee Har 

Ko Naam ||

This is the sort of 

helper the Name of 

the Lord is.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ (ਜਿਵੇ 
ਅਗਾਂਹ ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ),

42251 986 swDsMgiq Bju  
pUrn 
kwm]1]rhwau]

Bju: polw bolo Saadhhasangath 

Bhaj Pooran Kaam 

||1|| Rehaao ||

Meditating in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

one's affairs are 

perfectly resolved. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿਪ ਕੇ) ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹਣਗੇ। 
(ਇਸ ਲਈ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ। ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42252 986 bUfq kau jYsy 
byVI imlq]

Booddath Ko 

Jaisae Baerree 

Milath ||

It is like a boat to a 

drowning man.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ 

ਸਹਾਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਡੱੁਬ 

ਰਹੇ ਨੂੂੰ  ਬੇੜੀ ਜਮਲ ਿਾਏ,

42253 987 bUJq dIpk  
imlq iqlq]

(iqlq) qyl[ bUJq, 
iql-q: poly bolo

Boojhath Dheepak 

Milath Thilath ||

It is like oil to the lamp 

whose flame is dying 

out.

ਜਿਵੇਂ ਬੱੁਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਨੂੂੰ  ਤੇਲ 

ਜਮਲ ਿਾਏ,

42254 987 jlq AgnI  
imlq nIr]

Jalath Aganee 

Milath Neer ||

It is like water poured 

on the burning fire.

ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੂੂੰ  
ਪਾਣੀ ਜਮਲ ਿਾਏ,

42255 987 jYsy bwirk muKih 
KIr]1]

Jaisae Baarik 

Mukhehi Kheer 

||1||

It is like milk poured 

into the baby's mouth. 

||1||

ਜਿਵੇਂ (ਭੁੱ ਖ ਨਾਲ ਜਵਲਕ ਰਹੇ) 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਦੱੁਧ ਪੈ ਿਾਏ 

॥੧॥
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42256 987 jYsy rx mih sKw 
BRwq]

Jaisae Ran Mehi 

Sakhaa Bhraath ||

As one's brother 

becomes a helper on 

the field of battle;

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ 

ਸਹਾਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਿੁੱ ਧ 

ਜਵਚ ਭਰਾ ਸਹਾਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

42257 987 jYsy BUKy Bojn 
mwq]

Jaisae Bhookhae 

Bhojan Maath ||

As one's hunger is 

satisfied by food;

ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਭੁੱ ਖੇ ਨੂੂੰ  ਭੋਿਨ ਹੀ 
ਸਹਾਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

42258 987 jYsy ikrKih  
brs myG]

(ikrKih) KyqI Jaisae Kirakhehi 

Baras Maegh ||

As the cloudburst 

saves the crops;

ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੂੰ  ਬੱਦਲ ਦਾ 
ਵਰਹਨਾ,

42259 987 jYsy pwln srin 
syNG]2]

Jaisae Paalan 

Saran Saenagh 

||2||

As one is protected in 

the tiger's lair;||2||

ਜਿਵੇਂ (ਜਕਸੇ ਅਨਾਥ ਨੂੂੰ ) ਸ਼ੇਰ 

(ਬਹਾਦਰ) ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਰੱਜਖਆ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੨॥
42260 987 gruV muiK nhI 

srp qRws]

Garurr Mukh 

Nehee Sarap 

Thraas ||

As with the magic spell 

of Garuda the eagle 

upon one's lips, one 

does not fear the 

snake;

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸਹਾਈ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਗਾਰੁੜ ਮੂੰਤਰ ਹੋਵੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸੱਪ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,

42261 987 sUAw ipMjir nhI 
Kwie iblwsu]

Sooaa Pinjar 

Nehee Khaae 

Bilaas ||

As the cat cannot eat 

the parrot in its cage;

ਜਿਵੇਂ ਜਪੂੰ ਿਰੇ ਜਵਚ ਬੈਠੇ ਤੋਤੇ ਨੂੂੰ  
ਜਬੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ,

42262 987 jYso AWfo ihrdy 
mwih]

Jaiso Aaanddo 

Hiradhae Maahi ||

As the bird cherishes 

her eggs in her heart;

ਜਿਵੇਂ ਕੂੂੰ ਿ ਦੇ ਚੇਤੇ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਆਂਡੇ (ਖ਼ਰਾਬ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ),

42263 987 jYso dwno ckI 
drwih]3]

dwno: polw bolo, c`kI Jaiso Dhaano 

Chakee Dharaahi 

||3||

As the grains are 

spared, by sticking to 

the central post of the 

mill;||3||

ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਚੱਕੀ ਦੀ ਜਕੱਲੀ 
ਨਾਲ (ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਪੀਸਣੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੩॥
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42264 987 bhuqu Epmw Qor 
khI]

Bahuth Oupamaa 

Thhor Kehee ||

Your Glory is so great; 

I can describe only a 

tiny bit of it.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਹੇ ਜਿਹੇ 

ਜਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੀ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਬਥੇਰੇ 

ਦੱਸੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

42265 987 hir Agm Agm  
AgwiD quhI]

Har Agam Agam 

Agaadhh Thuhee 

||

O Lord, You are 

inaccessible, 

unapproachable and 

unfathomable.

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹਰੀ! ਹੇ ਅਥਾਹ 

ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਰੱਜਖਅਕ ਹੈਂ)।

42266 987 aUc mUcO bhu 
Apwr]

Ooch Moocha 

Bahu Apaar ||

You are lofty and high, 

utterly great and 

infinite.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਉੱਚਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਵੱਡਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ।

42267 987 ismrq nwnk  
qry swr]4]3]

Simarath Naanak 

Tharae Saar 

||4||3||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, O Nanak, one is 

carried across. 

||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ 

ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰੇ 

ਹੋਏ ਿੀਵ ਭੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੩॥
42268 987 mwlIgauVw mhlw 

5]

Maalee Gourraa 

Mehalaa 5 ||

Maalee Gauraa, Fifth 

Mehl:

42269 987 iehI hmwrY sPl 
kwj]

Eihee Hamaarai 

Safal Kaaj ||

Please let my works be 

rewarding and fruitful.

ਇਹ (ਸੂੰਤ-ਸਰਨ) ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਲ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
42270 987 Apuny dws kau  

lyhu 
invwij]1]rhwau
]

Apunae Dhaas Ko 

Laehu Nivaaj 

||1|| Rehaao ||

Please cherish and 

exalt Your slave. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਦਾਸ (ਨਾਨਕ) 

ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰ (ਤੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਬਖ਼ਸ਼) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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42271 987 crn sMqh mwQ 
mor]

Charan Santheh 

Maathh Mor ||

I lay my forehead on 

the feet of the Saints,

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੇਰਾ 
ਮੱਥਾ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ 

(ਜਪਆ ਰਹੇ),

42272 987 nYin drsu pyKau  
inis Bor]

Nain Dharas 

Paekho Nis Bhor ||

And with my eyes, I 

gaze upon the Blessed 

Vision of their 

Darshan, day and 

night.

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਸੂੰਤਾਂ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ,

42273 987 hsq hmry sMq 
thl]

Hasath Hamarae 

Santh Ttehal ||

With my hands, I work 

for the Saints.

ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਟਜਹਲ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹਣ,

42274 987 pRwn mnu Dnu sMq 
bhl]1]

Praan Man Dhhan 

Santh Behal ||1||

I dedicate my breath 

of life, my mind and 

wealth to the Saints. 

||1||

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਧਨ 

ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਅਰਪਨ ਰਹੇ ॥੧॥

42275 987 sMqsMig myry mn 
kI pRIiq]

Santhasang 

Maerae Man Kee 

Preeth ||

My mind loves the 

Society of the Saints.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਮਹਰ ਕਰ) ਸੂੰਤਾਂ 
ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਬਜਣਆ ਰਹੇ,

42276 987 sMq gun bsih  
myrY cIiq]

Santh Gun Basehi 

Maerai Cheeth ||

The Virtues of the 

Saints abide within my 

consciousness.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਵੱਸੇ ਰਜਹਣ,

42277 987 sMq AwigAw  
mnih mIT]

Santh Aagiaa 

Manehi Meeth ||

The Will of the Saints 

is sweet to my mind.

ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮੱਠਾ 
ਲੱਗੇ,

42278 987 myrw kmlu ibgsY  
sMq fIT]2]

Maeraa Kamal 

Bigasai Santh 

Ddeeth ||2||

Seeing the Saints, my 

heart-lotus blossoms 

forth. ||2||

ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ-
ਕੂੰਵਲ ਜਖਜੜਆ ਰਹੇ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8611 Published: March 06/ 2014



42279 987 sMqsMig myrw hoie 
invwsu]

Santhasang 

Maeraa Hoe 

Nivaas ||

I dwell in the Society 

of the Saints.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ) ਸੂੰਤਾਂ 
ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਜਹਣ-ਖਲੋਣ 

ਬਜਣਆ ਰਹੇ,

42280 987 sMqn kI moih 
bhuqu ipAws]

Santhan Kee Mohi 

Bahuth Piaas ||

I have such a great 

thirst for the Saints.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਟਕੀ ਰਹੇ,

42281 987 sMq bcn myry 
mnih mMq]

Santh Bachan 

Maerae Manehi 

Manth ||

The Words of the 

Saints are the Mantras 

of my mind.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ-ਮੂੰਤਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ,

42282 987 sMq pRswid myry 
ibKY hMq]3]

Santh Prasaadh 

Maerae Bikhai 

Hanth ||3||

By the Grace of the 

Saints, my corruption 

is taken away. ||3||

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ 

॥੩॥
42283 987 mukiq jugiq 

eyhw inDwn]

Mukath Jugath 

Eaehaa Nidhhaan 

||

This way of liberation 

is my treasure.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ।

42284 987 pRB dieAwl  
moih dyvhu dwn]

Prabh Dhaeiaal 

Mohi Dhaevahu 

Dhaan ||

O Merciful God, please 

bless me with this gift.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਦਾ) 
ਦਾਨ ਦੇਹ,

42285 987 nwnk kau pRB 
dieAw Dwir]

Naanak Ko Prabh 

Dhaeiaa Dhhaar ||

O God, shower Your 

Mercy upon Nanak.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰ ਜਕ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੈਂ 
ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸੇ 

ਰਜਹਣ,

42286 987 crn sMqn ky  
myry irdy 
mJwir]4]4]

Charan Santhan 

Kae Maerae 

Ridhae Majhaar 

||4||4||

I have enshrined the 

feet of the Saints 

within my heart. 

||4||4||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਸੂੰਗ 

ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥

42287 987 mwlIgauVw mhlw 
5]

Maalee Gourraa 

Mehalaa 5 ||

Maalee Gauraa, Fifth 

Mehl:
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42288 987 sB kY sMgI nwhI 
dUir]

Sabh Kai Sangee 

Naahee Dhoor ||

He is with all; He is not 

far away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਭੀ 
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

42289 987 krn krwvn  
hwjrw 
hjUir]1]rhwau]

Karan Karaavan 

Haajaraa Hajoor 

||1|| Rehaao ||

He is the Cause of 

causes, ever-present 

here and now. 

||1||Pause||

ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42290 987 sunq jIE jwsu 
nwmu]

Sunath Jeeou Jaas 

Naam ||

Hearing His Name, one 

comes to life.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਣਜਦਆਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

42291 987 duK ibnsy suK 
kIE ibsRwmu]

Dhukh Binasae 

Sukh Keeou 

Bisraam ||

Pain is dispelled; 

peace and tranquility 

come to dwell within.

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੁਖ 

ਜਟਕਾਣਾ ਆ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ।
42292 987 sgl iniD hir 

hir hry]

Sagal Nidhh Har 

Har Harae ||

The Lord, Har, Har, is 

all treasure.

(ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨ।

42293 987 muin jn qw kI 
syv kry]1]

Mun Jan Thaa Kee 

Saev Karae ||1||

The silent sages serve 

Him. ||1||

ਸਭ ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਸੇ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

42294 987 jw kY Gir sgly 
smwih]

Jaa Kai Ghar 

Sagalae Samaahi ||

Everything is 

contained in His home.

ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਹੀ 
(ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ) ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ,

42295 987 ijs qy ibrQw  
koie nwih]

Jis Thae Birathhaa 

Koe Naahi ||

No one is turned away 

empty-handed.

ਜਿਸ (ਦੇ ਦਰ) ਤੋਂ ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ,
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42296 987 jIA jMqR kry 
pRiqpwl]

Jeea Janthr Karae 

Prathipaal ||

He cherishes all beings 

and creatures.

ਿ ੋਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

42297 987 sdw sdw syvhu 
ikrpwl]2]

Sadhaa Sadhaa 

Saevahu Kirapaal 

||2||

Forever and ever, 

serve the Merciful 

Lord. ||2||

ਉਸ ਜਕਰਪਾਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ॥੨॥

42298 987 sdw Drmu jw kY 
dIbwix]

Sadhaa Dhharam 

Jaa Kai Dheebaan 

||

Righteous justice is 

dispensed in His Court 

forever.

ਜਿਸ ਦੀ ਕਚਜਹਰੀ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਜਨਆਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

42299 987 bymuhqwj nhI 
ikCu kwix]

Baemuhathaaj 

Nehee Kishh Kaan 

||

He is carefree, and 

owes allegiance to no 

one.

ਿ ੋਬੇ-ਮੁਥਾਿ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ,

42300 987 sB ikCu krnw  
Awpn Awip]

Sabh Kishh 

Karanaa Aapan 

Aap ||

He Himself, by 

Himself, does 

everything.

ਿ ੋਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ,

42301 987 ry mn myry qU qw 
kau jwip]3]

Rae Man Maerae 

Thoo Thaa Ko Jaap 

||3||

O my mind, meditate 

on Him. ||3||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ ॥੩॥

42302 987 swDsMgiq kau  
hau bilhwr]

Saadhhasangath 

Ko Ho Balihaar ||

I am a sacrifice to the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

42303 987 jwsu imil hovY 
auDwru]

Jaas Mil Hovai 

Oudhhaar ||

Joining them, I am 

saved.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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42304 987 nwm sMig mn 
qnih rwq]

Naam Sang Man 

Thanehi Raath ||

My mind and body are 

attuned to the Naam, 

the Name of the Lord.

ਪਿਭੁ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
42305 987 nwnk kau pRiB 

krI dwiq]4]5]

Naanak Ko Prabh 

Karee Dhaath 

||4||5||

God has blessed 

Nanak with this gift. 

||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਤਨ ਜਵਚ ਨਾਮ (ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੫॥

42306 987 mwlIgauVw mhlw 
5 dupdy

du-pdy Maalee Gourraa 

Mehalaa 5 

Dhupadhae

Maalee Gauraa, Fifth 

Mehl, Du-Padas:

ਰਾਗ ਮਾਲੀ-ਗਉੜਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

42307 987 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42308 987 hir smrQ kI 
srnw]

smr`Q Har Samarathh 

Kee Saranaa ||

I seek the Sanctuary of 

the all-powerful Lord.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਹਾਂ ਿ ੋਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
42309 987 jIau ipMfu Dnu 

rwis myrI pRB 
eyk kwrn 
krnw]1]rhwau]

Jeeo Pindd Dhhan 

Raas Maeree 

Prabh Eaek Kaaran 

Karanaa ||1|| 

Rehaao ||

My soul, body, wealth 

and capital belong to 

the One God, the 

Cause of causes. 

||1||Pause||

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ 
ਧਨ, ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ-ਸਭ 

ਕੁਝ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਿ ੋ

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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42310 987 ismir ismir 
sdw suKu pweIAY  
jIvxY kw mUlu]

Simar Simar 

Sadhaa Sukh 

Paaeeai Jeevanai 

Kaa Mool ||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on Him, 

I have found 

everlasting peace. He 

is the source of life.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

42311 987 riv rihAw 
srbq TweI  
sUKmo AsQUl]1]

srb`q Rav Rehiaa 

Sarabath Thaaee 

Sookhamo 

Asathhool ||1||

He is all-pervading, 

permeating all places; 

He is in subtle essence 

and manifest form. 

||1||

ਇਹਨਾਂ ਜਦੱਸਦੇ ਅਣਜਦੱਸਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧॥

42312 988 Awl jwl ibkwr 
qij siB hir 
gunw iniq gwau]

Aal Jaal Bikaar 

Thaj Sabh Har 

Gunaa Nith Gaao 

||

Abandon all your 

entanglements and 

corruption; sing the 

Glorious Praises of the 

Lord forever.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲ 

ਛੱਡ ਕੇ ਜਵਕਾਰ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰ।

42313 988 kr joiV nwnku 
dwnu mWgY dyhu 
Apnw 
nwau]2]1]6]

Kar Jorr Naanak 

Dhaan Maangai 

Dhaehu Apanaa 

Naao ||2||1||6||

With palms pressed 

together, Nanak begs 

for this blessing; 

please bless me with 

Your Name. 

||2||1||6||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ) 
ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ (ਇਹੀ) ਦਾਨ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ॥੨॥੧॥੬॥

42314 988 mwlIgauVw mhlw 
5]

Maalee Gourraa 

Mehalaa 5 ||

Maalee Gauraa, Fifth 

Mehl:
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42315 988 pRB smrQ dyv 
Apwr]

Prabh Samarathh 

Dhaev Apaar ||

God is all-powerful, 

divine and infinite.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ! ਹੇ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ! ਹੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ!

42316 988 kaunu jwnY cilq 
qyry ikCu AMqu 
nwhI 
pwr]1]rhwau]

cil-q: polw bolo 
imlvW, l`ly ishwrI lwau

Koun Jaanai 

Chalith Thaerae 

Kishh Anth 

Naahee Paar 

||1|| Rehaao ||

Who knows Your 

wondrous plays? You 

have no end or 

limitation. 

||1||Pause||

ਤੇਰੇ ਚੋਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਚੋਿਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42317 988 iek iKnih Qwip 
auQwpdw GiV 
BMin krnYhwru]

Eik Khinehi 

Thhaap 

Outhhaapadhaa 

Gharr Bhann 

Karanaihaar ||

In an instant, You 

establish and 

disestablish; You 

create and destroy, O 

Creator Lord.

ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਘੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਭੂੰ ਨ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

42318 988 jyq kIn 
aupwrjnw pRBu 
dwnu dyie  
dwqwr]1]

Jaeth Keen 

Oupaarajanaa 

Prabh Dhaan 

Dhaee Dhaathaar 

||1||

As many beings as You 

created, God, so many 

You bless with Your 

blessings. ||1||

ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਨੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਭੂ (ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਨੂੂੰ ) ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

42319 988 hir srin 
AwieE dwsu qyrw  
pRB aUc Agm 
murwr]

Har Saran Aaeiou 

Dhaas Thaeraa 

Prabh Ooch Agam 

Muraar ||

I have come to Your 

Sanctuary, Lord; I am 

Your slave, O 

Inaccessible Lord God.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ! ਹੇ ਮੁਰਾਜਰ! 

ਤੇਰਾ ਦਾਸ (ਨਾਨਕ) ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹੈ।
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42320 988 kiF lyhu Baujl 
ibKm qy jnu 
nwnku sd 
bilhwr]2]2]7
]

Kadt Laehu 

Bhoujal Bikham 

Thae Jan Naanak 

Sadh Balihaar 

||2||2||7||

Lift me up and pull me 

out of the terrifying, 

treacherous world-

ocean; servant Nanak 

is forever a sacrifice to 

You. ||2||2||7||

(ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੂੰ ) ਔਖੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ। 
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੨॥੭॥

42321 988 mwlIgauVw mhlw 
5]

Maalee Gourraa 

Mehalaa 5 ||

Maalee Gauraa, Fifth 

Mehl:

42322 988 min qin bis 
rhy gopwl]

Man Than Bas 

Rehae Gopaal ||

The Lord of the World 

abides in my mind and 

body.

ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਕ! ਤੁਸੀ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਰਹੇ ਹੋ-

42323 988 dIn bWDv Bgiq 
vCl sdw sdw 
ikRpwl]1]rhwau
]

Dheen Baandhhav 

Bhagath Vashhal 

Sadhaa Sadhaa 

Kirapaal ||1|| 

Rehaao ||

Friend of the meek, 

Lover of His devotees, 

forever and ever 

merciful. ||1||Pause||

ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ! ਹੇ ਭਗਤੀ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਸਦਾ ਹੀ ਜਕਰਪਾਲ! ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42324 988 Awid AMqy miD 
qUhY pRB ibnw  
nwhI koie]

Aadh Anthae 

Madhh Thoohai 

Prabh Binaa 

Naahee Koe ||

In the beginning, in 

the end and in the 

middle, You alone 

exist, God; there is 

none other than You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਦੇ) 

ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸੀ, (ਿਗਤ 

ਦੇ) ਅੂੰਤ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, 
ਹੁਣ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ (ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ)। ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ (ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ) ਨਹੀਂ।
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42325 988 pUir rihAw 
sgl mMfl eyku 
suAwmI soie]1]

Poor Rehiaa Sagal 

Manddal Eaek 

Suaamee Soe 

||1||

He is totally 

permeating and 

pervading all worlds; 

He is the One and only 

Lord and Master. ||1||

ਇਕ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੧॥

42326 988 krin hir jsu  
nyqR drsnu rsin 
hir gun gwau]

Karan Har Jas 

Naethr Dharasan 

Rasan Har Gun 

Gaao ||

With my ears I hear 

God's Praises, and 

with my eyes I behold 

the Blessed Vision of 

His Darshan; with my 

tongue I sing the 

Lord's Glorious Praises.

ਮੈਂ ਕੂੰਨ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ), ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਦਰਸਨ 

(ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਿੀਭ ਨਾਲ ਹਰੀ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ।

42327 988 bilhwir jwey 
sdw nwnku dyhu 
Apxw 
nwau]2]3]8]6
]14]

Balihaar Jaaeae 

Sadhaa Naanak 

Dhaehu Apanaa 

Naao 

||2||3||8||6||14

||

Nanak is forever a 

sacrifice to You; 

please, bless me with 

Your Name. 

||2||3||8||6||14||

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਸਦਾ 
ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ 

॥੨॥੩॥੮॥੬॥੧੪॥

42328 988 mwlIgauVw bwxI 
Bgq nwmdyv jI 
kI

Maalee Gourraa 

Baanee Bhagath 

Naamadhaev Jee 

Kee

Maalee Gauraa, The 

Word Of Devotee 

Naam Dayv Jee:

ਰਾਗ ਮਾਲੀ-ਗਉੜਾ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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42329 988 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42330 988 Din DMin E rwm 
bynu bwjY]

Dhhan Dhhann Ou 

Raam Baen Baajai 

||

Blessed, blessed is 

that flute which the 

Lord plays.

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਿੀ ਦੀ 
ਬੂੰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਿੋ ਵੱਿ ਰਹੀ ਹੈ,

42331 988 mDur mDur Duin  
Anhq 
gwjY]1]rhwau]

Madhhur 

Madhhur Dhhun 

Anehath Gaajai 

||1|| Rehaao ||

The sweet, sweet 

unstruck sound 

current sings forth. 

||1||Pause||

ਬੜੀ ਜਮੱਠੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕ-

ਰਸ ਗੁੂੰ ਿਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42332 988 Din Din myGw 
romwvlI]

Dhhan Dhhan 

Maeghaa 

Romaavalee ||

Blessed, blessed is the 

wool of the sheep;

ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੇਢੇ ਦੀ ਉੱਨ ਤੋਂ,

42333 988 Din Din ikRsn 
EFY kWblI]1]

Dhhan Dhhan 

Kirasan Oudtai 

Kaanbalee ||1||

Blessed, blessed is the 

blanket worn by 

Krishna. ||1||

ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੂੰਬਲੀ ਤੋਂ ਿ ੋ

ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਪਜਹਨ ਰਹੇ ਹਨ 

॥੧॥
42334 988 Din Din qU mwqw 

dyvkI]

Dhhan Dhhan 

Thoo Maathaa 

Dhaevakee ||

Blessed, blessed are 

you, O mother 

Dayvakee;

ਹੇ ਮਾਂ ਦੇਵਕੀ! ਤੈਥੋਂ (ਭੀ) 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ,

42335 988 ijh igRh  
rmeIAw 
kvlwpqI]2]

r-meIAw[ kvlw-pqI Jih Grih Rameeaa 

Kavalaapathee 

||2||

Into your home the 

Lord was born. ||2||

ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ 

ਿੀ, ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ (ਿੂੰ ਮੇ) ॥੨॥

42336 988 Din Din bn KMf 
ibMdRwbnw]

Dhhan Dhhan Ban 

Khandd 

Bindhraabanaa ||

Blessed, blessed are 

the forests of 

Brindaaban;

ਧੂੰਨ ਹੈ ਿੂੰਗਲ ਦਾ ਉਹ ਟੋਟਾ, 
ਉਹ ਜਬੂੰ ਦਿਾਬਨ,
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42337 988 jh KylY sRI 
nwrwienw]3]

Jeh Khaelai Sree 

Naaraaeinaa ||3||

The Supreme Lord 

plays there. ||3||

ਜਿੱਥੇ ਸਿੀ ਨਾਰਾਇਣ ਿੀ 
(ਜਕਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਜਵਚ) ਖੇਡਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
42338 988 bynu bjwvY goDnu 

crY]
sB AvwzW coN nwm 
suxidAW, AMdr Ajpw 
jwp rUp (bynu) bIn 
v`jwauxI, ieMdRIAW rUp 
(goDnu) gaUAW[ AMimRq 
pIx rUp (crY) crdIAW 
hn

Baen Bajaavai 

Godhhan Charai ||

He plays the flute, and 

herds the cows;

ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪਿਭੂ (ਜਕਿਸ਼ਨ ਰੂਪ 

ਜਵਚ) ਬੂੰ ਸਰੀ ਵਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਗਾਈਆਂ ਚਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

42339 988 nwmy kw suAwmI  
Awnd krY]4]1]

Naamae Kaa 

Suaamee Aanadh 

Karai ||4||1||

Naam Dayv's Lord and 

Master plays happily. 

||4||1||

ਤੇ (ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ 

ਕੌਤਕ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

42340 988 myro bwpu mwDau  
qU Dnu kysO  
sWvlIE 
bITulwie]1]rhw
au]

dws (sWvlIE) kwlw, 
(bITulwie) auqpqI 
pwlxw lYqw krn vwly[ 
puMfrIk BgqjI ny 
Twkur jI nMU bYTx leI 
ie`t id`qI, ies qy bYTx 
krky. bITl nwm ipAw

Maero Baap 

Maadhho Thoo 

Dhhan Kaesa 

Saanvaleeou 

Beethulaae ||1|| 

Rehaao ||

O my Father, Lord of 

wealth, blessed are 

You, long-haired, dark-

skinned, my darling. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ! ਹੇ ਲੂੰ ਮੇ ਕੇਸਾਂ 
ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਾਂਵਲੇ ਰੂੰਗ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਬੀਠੁਲ! ਤੂੂੰ  ਧੂੰਨ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਪਤਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ 

ਰਾਖਾ ਹੈਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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42341 988 kr Dry ckR  
bYkuMT qy Awey gj 
hsqI ky pRwn 
auDwrIAly]

au-DwrIAly, c`kR, g`j Kar Dhharae Chakr 

Baikunth Thae 

Aaeae Gaj 

Hasathee Kae 

Praan 

Oudhhaareealae ||

You hold the steel 

chakra in Your hand; 

You came down from 

Heaven, and saved the 

life of the elephant.

ਹੇ ਮਾਧੋ! ਹੱਥਾਂ ਜਵਚ ਚੱਕਰ 

ਿੜ ਕੇ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਤੋਂ (ਹੀ) ਆਇਆ 

ਸੈਂ ਤੇ ਗਿ (ਹਾਥੀ) ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

(ਤੂੰ ਦੂਏ ਤੋਂ) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਬਚਾਈ ਸੀ।

42342 988 duhswsn kI sBw 
dRopqI AMbr lyq 
aubwrIAly]1]

Dhuhasaasan Kee 

Sabhaa 

Dhropathee Anbar 

Laeth 

Oubaareealae 

||1||

In the court of 

Duhsaasan, You saved 

the honor of Dropati, 

when her clothes were 

being removed. ||1||

ਹੇ ਸਾਂਵਲੇ ਪਿਭੂ! ਦੁਹਸਾਸਨ ਦੀ 
ਸਭਾ ਜਵਚ ਿਦੋਂ ਦਰੋਪਤੀ ਦੇ 

ਬਸਤਰ ਉਤਾਰੇ ਿਾ ਰਹੇ ਸਨ 

ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਬਚਾਈ ਸੀ ॥੧॥

42343 988 goqm nwir 
AhilAw qwrI  
pwvn kyqk 
qwrIAly]

A-h`ilAw Gotham Naar 

Ahaliaa Thaaree 

Paavan Kaethak 

Thaareealae ||

You saved Ahliyaa, the 

wife of Gautam; how 

many have You 

purified and carried 

across?

ਹੇ ਬੀਠੁਲ! ਗੋਤਮ ਜਰਸ਼ੀ ਦੀ 
ਵਹੁਟੀ ਅਹੱਜਲਆ ਨੂੂੰ  (ਿੋ ਜਰਸ਼ੀ 
ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਜਸਲਾ ਬਣ 

ਗਈ ਸੀ) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ 
ਸੀ; ਹੇ ਮਾਧੋ! ਤੂੂੰ  (ਅਨੇਕਾਂ 
ਪਜਤਤਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਜਵਤੱਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 

ਤਾਜਰਆ ਹੈ।

42344 988 AYsw ADmu 
Ajwiq nwmdyau  
qau srnwgiq 
AweIAly]2]2]

ADm: polw bolo[ sr-
nwgiq

Aisaa Adhham 

Ajaath 

Naamadhaeo Tho 

Saranaagath 

Aaeealae ||2||2||

Such a lowly outcaste 

as Naam Dayv has 

come seeking Your 

Sanctuary. ||2||2||

ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ (ਭੀ) ਇਕ ਬੜਾ 
ਨੀਚ ਹਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਿਾਤ ਵਾਲਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ (ਮੇਰੀ ਭੀ ਬਾਹੁੜੀ ਕਰ) 

॥੨॥੨॥
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42345 988 sBY Gt rwmu bolY  
rwmw bolY]

Sabhai Ghatt 

Raam Bolai 

Raamaa Bolai ||

Within all hearts, the 

Lord speaks, the Lord 

speaks.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ (ਸਰੀਰਾਂ) 
ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,

42346 988 rwm ibnw ko bolY 
ry]1]rhwau]

Raam Binaa Ko 

Bolai Rae ||1|| 

Rehaao ||

Who else speaks, 

other than the Lord? 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42347 988 eykl mwtI kuMjr 
cItI Bwjn hYN 
bhu nwnw ry]

Eaekal Maattee 

Kunjar Cheettee 

Bhaajan Hain Bahu 

Naanaa Rae ||

Out of the same clay, 

the elephant, the ant, 

and the many sorts of 

species are formed.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਵੇਂ ਇਕੋ ਹੀ ਜਮੱਟੀ 
ਤੋਂ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 

ਬਣਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

42348 988 AsQwvr jMgm 
kIt pqMgm Git 
Git rwmu smwnw 
ry]1]

Asathhaavar 

Jangam Keett 

Pathangam Ghatt 

Ghatt Raam 

Samaanaa Rae 

||1||

In stationary life 

forms, moving beings, 

worms, moths and 

within each and every 

heart, the Lord is 

contained. ||1||

ਜਤਵੇਂ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜੀ 
ਤਕ, ਜਨਰਜਿੂੰ ਦ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 

ਸਜਿੂੰ ਦ ਿੀ, ਕੀੜੇ-ਪਤੂੰ ਗੇ-ਹਰੇਕ 

ਘਟ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥

42349 988 eykl icMqw rwKu 
AnMqw Aaur 
qjhu sB Awsw 
ry]

Eaekal Chinthaa 

Raakh Ananthaa 

Aour Thajahu 

Sabh Aasaa Rae ||

Remember the One, 

Infinite Lord; abandon 

all other hopes.

ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ, 

ਇਕ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰ (ਿੋ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ)।
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42350 988 pRxvY nwmw Bey 
inhkwmw ko 
Twkuru ko dwsw 
ry]2]3]

Pranavai Naamaa 

Bheae 

Nihakaamaa Ko 

Thaakur Ko 

Dhaasaa Rae 

||2||3||

Naam Dayv prays, I 

have become 

dispassionate and 

detached; who is the 

Lord and Master, and 

who is the slave? 

||2||3||

ਨਾਮਦੇਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ 

ਕੇ) ਜਨਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਜਵਚ ਅਤੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਕੋਈ ਜਭੂੰ ਨ-

ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ॥੨॥੩॥

42351 989 rwgu mwrU mhlw 
1 Gru 1 caupdy

Raag Maaroo 

Mehalaa 1 Ghar 1 

Choupadhae

Raag Maaroo, First 

Mehl, First House, 

Chau-Padas:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

42352 989 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42353 989 sloku] Salok || Shalok:

42354 989 swjn qyry crn 
kI hoie rhw sd 
DUir]

Saajan Thaerae 

Charan Kee Hoe 

Rehaa Sadh 

Dhhoor ||

O my Friend, I shall 

forever remain the 

dust of Your feet.

ਹੇ ਜਮਤਿ-ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ 

ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਬਜਣਆ ਰਹਾਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8624 Published: March 06/ 2014



42355 989 nwnk srix 
quhwrIAw pyKau 
sdw hjUir]1]

Naanak Saran 

Thuhaareeaa 

Paekho Sadhaa 

Hajoor ||1||

Nanak seeks Your 

protection, and 

beholds You ever-

present, here and 

now. ||1||

ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ। (ਮੇਹਰ ਕਰ, ਸਮਰਥਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ ਜਕ) ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ ਸੂੰਗ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੧॥

42356 989 sbd] Sabadh || Shabad:

42357 989 ipChu rwqI 
sdVw nwmu Ksm 
kw lyih]

s`dVw Pishhahu Raathee 

Sadharraa Naam 

Khasam Kaa Laehi 

||

Those who receive the 

call in the last hours of 

the night, chant the 

Name of their Lord 

and Master.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਜਪਆਰ-ਭਜਰਆ ਸੱਦਾ ਭੇਿਦਾ 
ਹੈ (ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

42358 989 Kymy CqR srwiecy  
idsin rQ pIVy]

(Kymy) qMbU 
CqR[(srwiecy) knwqW[ 
rQ (pIVy) joVy

Khaemae Shhathr 

Saraaeichae 

Dhisan Rathh 

Peerrae ||

Tents, canopies, 

pavilions and carriages 

are prepared and 

made ready for them.

ਤੂੰ ਬੂ, ਛੱਤਰ, ਕਨਾਤਾਂ ਰਥ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਜਤਆਰ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ।

42359 989 ijnI qyrw nwmu 
iDAwieAw iqn 
kau sid 
imly]1]

s`id Jinee Thaeraa 

Naam Dhhiaaeiaa 

Thin Ko Sadh 

Milae ||1||

You send out the call, 

Lord, to those who 

meditate on Your 

Name. ||1||

ਇਹ ਸਾਰੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਣ-

ਵਜਡਆਈ ਦੇ ਪਦਾਰਥ) ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਮਲਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ॥੧॥

42360 989 bwbw mY krmhIx 
kUiVAwr]

Baabaa Mai 

Karameheen 

Koorriaar ||

Father, I am 

unfortunate, a fraud.

(ਪਰ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ 
(ਹੀ ਜਰਹਾ), ਮੈਂ ਕੂੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਵਣਿ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ।
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42361 989 nwmu n pwieAw 
qyrw AMDw Brim 
BUlw mnu 
myrw]1]rhwau]

Naam N Paaeiaa 

Thaeraa Andhhaa 

Bharam Bhoolaa 

Man Maeraa 

||1|| Rehaao ||

I have not found Your 

Name; my mind is 

blind and deluded by 

doubt. ||1||Pause||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਜਰਹਾ, 
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਨਾਹ 

ਕਰ ਸਜਕਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42362 989 swd kIqy duK 
prPuVy pUrib 
ilKy mwie]

(prPuVy) pRP`ulq hoey[ 
pr-PuVy

Saadh Keethae 

Dhukh Parafurrae 

Poorab Likhae 

Maae ||

I have enjoyed the 

tastes, and now my 

pains have come to 

fruition; such is my 

pre-ordained destiny, 

O my mother.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦਾ 
ਜਰਹਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲੇ ਸਾਰੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਲੂੰ ਮੇ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉੱਕਰਦੇ ਗਏ 

(ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ 

ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਦੱੁਖ ਵਧਦੇ 

ਗਏ।
42363 989 suK QoVy duK 

Agly dUKy dUiK 
ivhwie]2]

Sukh Thhorrae 

Dhukh Agalae 

Dhookhae Dhookh 

Vihaae ||2||

Now my joys are few, 

and my pains are 

many. In utter agony, I 

pass my life. ||2||

ਸੁਖ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਮਾਣੇ, ਪਰ 

ਦੱੁਖ ਬੇਅੂੰ ਤ ਉਗਮ ਪਏ, ਹੁਣ 

ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਹੀ 
ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ॥੨॥
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42364 989 ivCuiVAw kw 
ikAw vICuVY  
imilAw kw 
ikAw mylu]

Vishhurriaa Kaa 

Kiaa Veeshhurrai 

Miliaa Kaa Kiaa 

Mael ||

What separation could 

be worse than 

separation from the 

Lord? For those who 

are united with Him, 

what other union can 

there be?

ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦਾ ਿ ੋ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ 

ਹਨ ਹੋਰ ਜਕਸ ਜਪਆਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਹੈ? 

(ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ 

ਜਵਛੁੜ ਗਏ)। ਉਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ ਿੋ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਹੋਏ ਹਨ ਹੋਰ ਜਕਸ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬਾਕੀ 
ਰਜਹ ਜਗਆ? (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਜਕਸੇ ਪਦਾਰਥ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਾਹ 

ਰਜਹ ਗਈ)।

42365 989 swihbu so 
swlwhIAY ijin 
kir dyiKAw 
Kylu]3]

Saahib So 

Saalaaheeai Jin 

Kar Dhaekhiaa 

Khael ||3||

Praise the Lord and 

Master, who, having 

created this play, 

beholds it. ||3||

ਸਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਰਜਚਆ ਹੈ ਤੇ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

42366 989 sMjogI mylwvVw  
iein qin kIqy 
Bog]

Sanjogee 

Maelaavarraa Ein 

Than Keethae 

Bhog ||

By good destiny, this 

union comes about; 

this body enjoys its 

pleasures.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੇ 

ਸੂੰਿੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਰਸ ਹੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ।
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42367 989 ivjogI imil 
ivCuVy nwnk BI 
sMjog]4]1]

Vijogee Mil 

Vishhurrae 

Naanak Bhee 

Sanjog ||4||1||

Those who have lost 

their destiny, suffer 

separation from this 

union. O Nanak, they 

may still be united 

once again! ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਮੌਤ ਆਈ, ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਹੋ ਜਗਆ, 

(ਪਰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੀ 
ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਲੂੰ ਘਣੇ 
ਪਏ ॥੪॥੧॥

42368 989 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

42369 989 imil mwq ipqw  
ipMfu kmwieAw]

Mil Maath Pithaa 

Pindd Kamaaeiaa 

||

The union of the 

mother and father 

brings the body into 

being.

(ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਜਪਉ ਨੇ 

ਜਮਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ 

ਬਣਾਇਆ,

42370 989 iqin krqY lyKu 
ilKwieAw]

Thin Karathai 

Laekh Likhaaeiaa 

||

The Creator inscribes 

upon it the inscription 

of its destiny.

ਉਸੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਇਹ) ਲੇਖ (ਭੀ) ਜਲਖ 

ਜਦੱਤਾ,

42371 989 ilKu dwiq joiq 
vifAweI]

Likh Dhaath Joth 

Vaddiaaee ||

According to this 

inscription, gifts, light 

and glorious greatness 

are received.

ਜਕ ਤੂੂੰ  (ਿਗਤ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ) 

ਿੋਜਤ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਚੇਤੇ ਕਰੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਭੀ ਕਰੀਂ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਲਖਦਾ ਰਹੀਂ)।
42372 989 imil mwieAw  

suriq gvweI]1]

Mil Maaeiaa 

Surath Gavaaee 

||1||

Joining with Maya, the 

spiritual consciousness 

is lost. ||1||

ਪਰ ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ॥੧॥
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42373 989 mUrK mn kwhy 
krsih mwxw]

(krs-ih) krdw hYN Moorakh Man 

Kaahae Karasehi 

Maanaa ||

O foolish mind, why 

are you so proud?

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੂੂੰ  
(ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਦਾ) ਜਕਉਂ ਮਾਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
42374 989 auiT clxw KsmY 

Bwxw]1]rhwau]

Outh Chalanaa 

Khasamai Bhaanaa 

||1|| Rehaao ||

You shall have to arise 

and depart when it 

pleases your Lord and 

Master. ||1||Pause||

(ਿਦੋਂ) ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਹੋਇਆ ਤਦੋਂ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ ਿਗਤ ਤੋਂ) ਚਲੇ ਿਾਣਾ 
ਪਏਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42375 989 qij swd shj 
suKu hoeI]

Thaj Saadh Sehaj 

Sukh Hoee ||

Abandon the tastes of 

the world, and find 

intuitive peace.

(ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਜਵਚੋਂ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਛੱਡ ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

42376 989 Gr Cfxy rhY n 
koeI]

Ghar Shhaddanae 

Rehai N Koee ||

All must abandon their 

worldly homes; no one 

remains here forever.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਸੁਖ ਦਾ ਮੂਲ 

ਸਮਝ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਇਹ) ਘਰ ਤਾਂ 
ਛੱਡ ਿਾਣੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ 

(ਇਥੇ ਸਦਾ) ਜਟਜਕਆ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦਾ।

42377 989 ikCu KwjY ikCu 
Dir jweIAY]

Kishh Khaajai 

Kishh Dhhar 

Jaaeeai ||

Eat some, and save 

the rest,

(ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਇਹ 

ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਜਕ) ਕੁਝ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਖਾ-ਹੂੰਢਾ ਲਈਏ ਤੇ 

ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਿਾਈਏ,
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42378 989 jy bwhuiV dunIAw 
AweIAY]2]

Jae Baahurr 

Dhuneeaa Aaeeai 

||2||

If you are destined to 

return to the world 

again. ||2||

(ਪਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਿਾਣ ਦਾ 
ਲਾਭ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

ਿ ੇਮੁੜ (ਇਸ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਵਰਤਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਿਗਤ ਜਵਚ ਆ 

ਸਕਣਾ ਹੋਵੇ ॥੨॥
42379 989 sju kwieAw ptu 

hFwey]
sju: polw bolo, p`tu Saj Kaaeiaa Patt 

Hadtaaeae ||

He adorns his body 

and ress in silk robes.

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਹਾਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜਾ ਆਜਦਕ 

ਹੂੰਢਾਂਦਾ ਹੈ,

42380 989 Purmwieis bhuqu 
clwey]

Furamaaeis 

Bahuth Chalaaeae 

||

He issues all sorts of 

commands.

ਹੁਕਮ ਭੀ ਬਥੇਰਾ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ,

42381 989 kir syj suKwlI 
sovY]

Kar Saej Sukhaalee 

Sovai ||

Preparing his 

comfortable bed, he 

sleeps.

ਸੁਖਾਲੀ ਸੇਿ ਦਾ ਸੁਖ ਭੀ 
ਮਾਣਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ 

ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੱਤਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਜਖ਼ਰ)

42382 989 hQI paudI kwhy 
rovY]3]

h`QIN pauNdI Hathhee Poudhee 

Kaahae Rovai 

||3||

When he falls into the 

hands of the 

Messenger of Death, 

what good does it do 

to cry out? ||3||

ਿਦੋਂ ਿਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਤਦੋਂ ਰੋਣ ਪਛੁਤਾਣ ਦਾ ਕੋਈ 

ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੩॥

42383 989 Gr GuMmxvwxI  
BweI]

(dUjw pwT: GuMmx vwxI) Ghar 

Ghunmanavaanee 

Bhaaee ||

Household affairs are 

whirlpools of 

entanglements, O 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦਜਰਆ 

ਦੀਆਂ ਘੁੂੰ ਮਣ ਘੇਰੀਆਂ (ਵਾਂਗ) 

ਹਨ,

42384 990 pwp pQr qrxu  
n jweI]

Paap Pathhar 

Tharan N Jaaee ||

Sin is a stone which 

does not float.

ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲੱਦ ਕੇ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਇਹਨਾਂ 
ਘੁੂੰ ਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦੀ।
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42385 990 Bau byVw jIau 
cVwaU]

cV@waU Bho Baerraa Jeeo 

Charraaoo ||

So let the Fear of God 

be the boat to carry 

your soul across.

ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਾਏ, 

ਤੇ ਉਸ ਬੇੜੀ ਜਵਚ ਿੀਵ 

ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ,
42386 990 khu nwnk dyvY 

kwhU]4]2]

Kahu Naanak 

Dhaevai Kaahoo 

||4||2||

Says Nanak, rare are 

those who are blessed 

with this Boat. 

||4||2||

ਤਾਂ ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੂੰ ਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 

ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। 
(ਪਰ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਅਿੇਹੀ ਬੇੜੀ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੂੂੰ  
ਕਰਤਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥

42387 990 mwrU mhlw 1 Gru 
1]

Maaroo Mehalaa 

1 Ghar 1 ||

Maaroo, First Mehl, 

First House:
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42388 990 krxI kwgdu mnu 
msvwxI burw 
Blw duie lyK 
pey]

Karanee Kaagadh 

Man Masavaanee 

Buraa Bhalaa 

Dhue Laekh Peae 

||

Actions are the paper, 

and the mind is the 

ink; good and bad are 

both recorded upon it.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ (ਤੂੂੰ  ਅਚਰਿ 

ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ ਜਕ ਤੇਰੀ 
ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) 
ਆਚਰਨ, ਮਾਨੋ, ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹੈ, 

ਮਨ ਦਵਾਤ ਹੈ (ਉਸ ਬਣ ਰਹੇ 

ਆਚਰਨ-ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਤੇ ਮਨ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਸਆਹੀ ਨਾਲ) 

ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ (ਨਵੇਂ) ਲੇਖ ਜਲਖੇ ਿਾ 
ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਮਨ ਜਵਚ ਹੁਣ 

ਤਕ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ ਿੀਵ ਿੇਹੜੇ 

ਨਵੇਂ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਕੂੰਮ ਆਚਰਨ-ਰੂਪ 

ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਉੱਕਰਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

42389 990 ijau ijau ikrqu 
clwey iqau 
clIAY qau gux  
nwhI AMqu hry]1]

Jio Jio Kirath 

Chalaaeae Thio 

Chaleeai Tho Gun 

Naahee Anth 

Harae ||1||

As their past actions 

drive them, so are 

mortals driven. There 

is no end to Your 

Glorious Virtues, Lord. 

||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ-

ਰੂਪ ਸੁਭਾਉ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਜਤਵੇਂ ਹੀ 
ਉਹ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ॥੧॥

42390 990 icq cyqis kI 
nhI bwvirAw]

Chith Chaethas 

Kee Nehee 

Baavariaa ||

Why do you not keep 

Him in your 

consciousness, you 

mad man?

ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
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42391 990 hir ibsrq qyry 
gux 
gilAw]1]rhwau
]

Har Bisarath 

Thaerae Gun 

Galiaa ||1|| 

Rehaao ||

Forgetting the Lord, 

your own virtues shall 

rot away. 

||1||Pause||

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ 

ਤੇਰੇ (ਅੂੰਦਰੋਂ) ਗੁਣ ਘਟਦੇ ਿਾ 
ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42392 990 jwlI rYin jwlu 
idnu hUAw jyqI 
GVI PwhI qyqI]

jwLI, jwLu: polw bolo Jaalee Rain Jaal 

Dhin Hooaa 

Jaethee Gharree 

Faahee Thaethee 

||

The night is a net, and 

the day is a net; there 

are as many traps as 

there are moments.

(ਹੇ ਮਨ-ਪੂੰਛੀ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ ਹਰੇਕ) ਜਦਨ ਤੇ ਹਰੇਕ 

ਰਾਤ (ਤੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਿਸਾਣ ਲਈ) ਿਾਲ ਦਾ ਕੂੰਮ ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 

ਜਿਤਨੀਆਂ ਭੀ ਘੜੀਆਂ ਹਨ 

ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ (ਤੈਨੂੂੰ  ਿਸਾਣ 

ਜਹਤ) ਿਾਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਿਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

42393 990 ris ris cog 
cugih inq 
Pwsih CUtis mUVy  
kvn guxI]2]

Ras Ras Chog 

Chugehi Nith 

Faasehi Shhoottas 

Moorrae Kavan 

Gunee ||2||

With relish and 

delight, you 

continually bite at the 

bait; you are trapped, 

you fool - how will you 

ever escape? ||2||

ਤੂੂੰ  ਬੜੇ ਸੁਆਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁਗ ਜਰਹਾ ਹੈਂ 
ਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਸਦਾ ਿਸਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਹੇ 

ਮੂਰਖ ਮਨ! ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਕੇਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 

ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਗਾ? ॥੨॥
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42394 990 kwieAw Awrxu  
mnu ivic lohw  
pMc Agin iqqu 
lwig rhI]

Kaaeiaa Aaran 

Man Vich Lohaa 

Panch Agan Thith 

Laag Rehee ||

The body is a furnace, 

and the mind is the 

iron within it; the five 

fires are heating it.

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਮਾਨੋ, 

(ਲੋਹਾਰ ਦੀ) ਭੱਠੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਭੱਠੀ ਜਵਚ ਮਨ, ਮਾਨੋ, ਲੋਹਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿ 

ਅੱਗਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,

42395 990 koiely pwp pVy  
iqsu aUpir mnu 
jilAw sMn@I icMq 
BeI]3]

pVy: V hlMq nhIN 
lwauxw

Koeilae Paap 

Parrae This Oopar 

Man Jaliaa 

Sannhee Chinth 

Bhee ||3||

Sin is the charcoal 

placed upon it, which 

burns the mind; the 

tongs are anxiety and 

worry. ||3||

(ਕਾਮਾਜਦਕ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੂੰ  ਤੇਜ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਉਸ ਉਤੇ ਪਾਪਾਂ 
ਦੇ (ਭਖਦੇ) ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਮਨ (ਇਸ ਅੱਗ ਜਵਚ) ਸੜ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੀ ਸੂੰਨਹ ੀ ਹੈ 

(ਿੋ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਚੋਭਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰ 

ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਸਾੜਨ ਜਵਚ ਮਦਦ 

ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ) ॥੩॥

42396 990 BieAw mnUru  
kMcnu iPir hovY  
jy guru imlY 
iqnyhw]

Bhaeiaa Manoor 

Kanchan Fir Hovai 

Jae Gur Milai 

Thinaehaa ||

What was turned to 

slag is again 

transformed into gold, 

if one meets with the 

Guru.

ਪਰ ਿੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ 

ਤਾਂ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਜਨਕੂੰਮਾ ਲੋਹਾ 
ਹੋ ਚੁਕੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

42397 990 eyku nwmu AMimRqu  
Ehu dyvY qau 
nwnk iqRstis 
dyhw]4]3]

(iqRstis) iesiQ`q Eaek Naam 

Anmrith Ouhu 

Dhaevai Tho 

Naanak Thrisattas 

Dhaehaa ||4||3||

He blesses the mortal 

with the Ambrosial 

Name of the One Lord, 

and then, O Nanak, 

the body is held 

steady. ||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ (ਗੁਰੂ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਸਰੀਰ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇੂੰਦਿੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੪॥੩॥
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42398 990 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

42399 990 ibml mJwir  
bsis inrml 
jl pdmin 
jwvl ry]

(ibml)au~jl[ pdmin 
kvl[ (jwvl) jwlw[ 
(dUjw pwT: pdm 
injwvl)

Bimal Majhaar 

Basas Niramal Jal 

Padhaman Jaaval 

Rae ||

In the pure, 

immaculate waters, 

both the lotus and the 

slimy scum are found.

(ਹੇ ਡੱਡੂ!) ਸਾਫ਼ ਸਰੋਵਰ ਦੇ 

ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਕੌਲ 

ਿੁੱ ਲ ਤੇ ਿਾਲਾ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

42400 990 pdmin jwvl  
jl rs sMgiq  
sMig doK nhI 
ry]1]

(rs) pwxI Padhaman Jaaval 

Jal Ras Sangath 

Sang Dhokh 

Nehee Rae ||1||

The lotus flower is 

with the scum and the 

water, but it remains 

untouched by any 

pollution. ||1||

ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਉਸ ਿਾਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ 

(ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਜਨਰਲੇਪ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

42401 990 dwdr qU kbih n 
jwnis ry]

dwdr:polw bolo Dhaadhar Thoo 

Kabehi N Jaanas 

Rae ||

You frog, you will 

never understand.

ਹੇ ਡੱਡੂ! ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

42402 990 BKis isbwlu  
bsis inrml 
jl AMimRqu n 
lKis 
ry]1]rhwau]

BKis KWdw hYN[ 
(isbwlu) jwlw

Bhakhas Sibaal 

Basas Niramal Jal 

Anmrith N Lakhas 

Rae ||1|| Rehaao 

||

You eat the dirt, while 

you dwell in the 

immaculate waters. 

You know nothing of 

the ambrosial nectar 

there. ||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਸਾਫ਼-

ਪਜਵਤਿ ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ 
ਨਹੀਂ (ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ, ਤੇ ਸਦਾ) ਿਾਲਾ ਹੀ 
ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ (ਿ ੋਉਸ ਸਾਫ਼ 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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42403 990 bsu jl inq n 
vsq AlI Al  
myr c cwgun ry]

f`fU jl c in`q vsdw 
hY[ gursyvkx rUpI 
(AlI) BOrI[ gursyvk 
(Al) BOrw[ myr au~proN 
Bwv bwhroN cwgun cux 
lYNdy hn guxW nMU[ bsu 
jl: poly bolo[ (dUjw 
pwT: ccw gun)

Bas Jal Nith N 

Vasath Aleeal 

Maer Chachaa 

Gun Rae ||

You dwell continually 

in the water; the 

bumble bee does not 

dwell there, but it is 

intoxicated with its 

fragrance from afar.

ਹੇ ਡੱਡੂ! (ਤੇਰਾ) ਸਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਵਾਸ ਹੈ, ਭੌਰਾ (ਪਾਣੀ ਜਵਚ) 

ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, (ਜਿਰ ਭੀ) ਉਹ 

(ਿੁੱ ਲ ਦੀ) ਚੋਟੀ ਦਾ ਰਸ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ (ਚੂਸਦਾ ਹੈ)।

42404 990 cMd kumudnI dUrhu 
invsis AnBau 
kwrin ry]2]

(kumudnI) kvIAW[ 
(invsis) inauNdIAW 
hn[ irdy dw (An-
Bau) qwq prX[ ku-
mudnI, inv-sis: poly 
bolo

Chandh 

Kumudhanee 

Dhoorahu Nivasas 

Anabho Kaaran 

Rae ||2||

Intuitively sensing the 

moon in the distance, 

the lotus bows its 

head. ||2||

ਕੂੰਮੀ ਚੂੰਦ ਨੂੂੰ  ਦੂਰੋਂ ਹੀ (ਵੇਖ ਕੇ 

ਜਖੜ ਕੇ) ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਚੂੰਦ 

ਵਾਸਤੇ ਜਦਲੀ ਜਖੱਚ ਹੈ ॥੨॥
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42405 990 AMimRq KMfu dUiD 
mDu sMcis qUb n 
cwqur ry]

AMimRq du`D sihd nwl 
kOVquMmy dI byl isMjI 
jwvy, aus nwL l`igAw 
quMmw, cwqur ho ky 
kuV`qx nhIN C`fdw[ 
kOVquMmy vWg swkq, 
cwqur ho ky AOguxw 
ivkwrW dI kuV`qx nhIN 
C`fdw[ (nwmu) AMimRq[ 
(KMfu) BgqI[inSkwm 
krm dUiD[ (mDu) pRym 
Sihd[ mDu: polw bolo[ 
(dUjw pwT: qU bn)

Anmrith Khandd 

Dhoodhh Madhh 

Sanchas Thoo Ban 

Chaathur Rae ||

The realms of nectar 

are irrigated with milk 

and honey; you think 

you are clever to live 

in the water.

(ਥਣ ਦੇ) ਦੱੁਧ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਖੂੰਡ ਤੇ ਸ਼ਜਹਦ 

(ਵਰਗੀ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ (ਜਮਠਾਸ 

ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ 
(ਥਣ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਬੜੇ ਹੋਏ) ਜਚੱਚੜ 

ਦੀ (ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੀ) ਪਿੀਤ ਹੈ 

(ਦੱੁਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਤਵੇਂ) ਹੇ 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਤੁਰ ਡੱਡੂ।

42406 990 Apnw Awpu qU 
kbhu n Cofis  
ipsn pRIiq ijau 
ry]3]

sMq doKI rUpI (ipsn) 
ic`cV

Apanaa Aap Thoo 

Kabahu N 

Shhoddas Pisan 

Preeth Jio Rae 

||3||

You can never escape 

your own inner 

tendencies, like the 

love of the flea for 

blood. ||3||

ਤੂੂੰ  (ਭੀ) ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਉ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ (ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦੇ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਦੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਾਰ 

ਨਹੀਂ, ਤੂੂੰ  ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਾਲਾ ਹੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈਂ) ॥੩॥
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42407 990 pMifq sMig vsih 
jn mUrK Awgm 
sws suny]

Panddith Sang 

Vasehi Jan 

Moorakh Aagam 

Saas Sunae ||

The fool may live with 

the Pandit, the 

religious scholar, and 

listen to the Vedas 

and the Shaastras.

ਜਵਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਮੂਰਖ ਬੂੰ ਦੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ ਭੀ 
ਸੁਣਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਮੂਰਖ 

ਹੀ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ 
ਸੁਭਾਉ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ),

42408 990 Apnw Awpu qU 
kbhu n Cofis  
suAwn pUiC ijau 
ry]4]

Apanaa Aap Thoo 

Kabahu N 

Shhoddas Suaan 

Pooshh Jio Rae 

||4||

You can never escape 

your own inner 

tendencies, like the 

crooked tail of the 

dog. ||4||

ਜਿਵੇਂ ਕੱੁਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ (ਕਦੇ 

ਆਪਣਾ ਟੇਡਾ-ਪਨ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਦੀ, ਜਤਵੇਂ ਹੇ ਡੱਡੂ!) ਤੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਉ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ 
॥੪॥

42409 990 ieik pwKMfI  
nwim n rwcih  
ieik hir hir 
crxI ry]

Eik Paakhanddee 

Naam N Raachehi 

Eik Har Har 

Charanee Rae ||

Some are hypocrites; 

they do not merge 

with the Naam, the 

Name of the Lord. 

Some are absorbed in 

the Feet of the Lord, 

Har, Har.

ਕਈ ਐਸੇ ਪਖੂੰਡੀ ਬੂੰ ਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ (ਸਦਾ 
ਪਖੂੰਡ ਵਲ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ), ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ (ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ) ਿੋ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਦੇ ਹਨ।
42410 990 pUrib iliKAw 

pwvis nwnk  
rsnw nwmu jip 
ry]5]4]

Poorab Likhiaa 

Paavas Naanak 

Rasanaa Naam Jap 

Rae ||5||4||

The mortals obtain 

what they are 

predestined to 

receive; O Nanak, with 

your tongue, chant the 

Naam. ||5||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਿਜਪਆ ਕਰ, ਧੁਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਲੋਂ ਜਲਖੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਇਗੀ ॥੫॥੪॥

42411 990 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl,
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42412 990 sloku] Salok || Shalok:

42413 990 piqq punIq 
AsMK hoih hir 
crnI mnu lwg]

Pathith Puneeth 

Asankh Hohi Har 

Charanee Man 

Laag ||

Countless sinners are 

sanctified, attaching 

their minds to the 

Feet of the Lord.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਉਹ ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਦੇ ਭੀ 
ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

42414 990 ATsiT qIrQ 
nwmu pRB nwnk  
ijsu msqik 
Bwg]1]

Athasath 

Theerathh Naam 

Prabh Naanak Jis 

Masathak Bhaag 

||1||

The merits of the sixty-

eight places of 

pilgrimage are found 

in God's Name, O 

Nanak, when such 

destiny is inscribed 

upon one's forehead. 

||1||

ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

(ਚੂੰ ਗੇ) ਭਾਗ ਹੋਣ ॥੧॥

42415 990 sbdu] Sabadh || Shabad:

42416 990 sKI shylI grib 
ghylI]

Sakhee Sehaelee 

Garab Gehaelee ||

O friends and 

companions, so puffed 

up with pride,

ਹੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਸ-ਮਾਣ ਜਵਚ 

ਮੱਤੀ ਸਖੀਏ! ਮੇਰੀਏ ਸਹੇਲੀਏ! 

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਕੂੰਨ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਿੀਭ!)।

42417 990 suix sh kI iek 
bwq suhylI]1]

Sun Seh Kee Eik 

Baath Suhaelee 

||1||

Listen to this one 

joyous story of your 

Husband Lord. ||1||

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ (ਤੇ 

ਕਰ), ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੧॥

42418 990 jo mY bydn sw  
iksu AwKw mweI]

Jo Mai Baedhan 

Saa Kis Aakhaa 

Maaee ||

Who can I tell about 

my pain, O my mother?

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! ਮੈਂ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਦੱਸਾਂ 
ਆਪਣ ੇਜਦਲ ਦੀ ਪੀੜ? 

(ਜਬਗਾਨੀ ਪੀੜ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।
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42419 990 hir ibnu jIau n 
rhY kYsy rwKw 
mweI]1]rhwau]

Har Bin Jeeo N 

Rehai Kaisae 

Raakhaa Maaee 

||1|| Rehaao ||

Without the Lord, my 

soul cannot survive; 

how can I comfort it, O 

my mother? 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਰਜਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ। ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੱੁਝਦਾ 
ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42420 990 hau dohwgix KrI 
rM\wxI]

Ho Dhohaagan 

Kharee 

Rannjaanee ||

I am a dejected, 

discarded bride, 

totally miserable.

(ਿੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਸੁਆਸ ਭੀ ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਲੂੰ ਘੇ ਤਾਂ) ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਮੂੰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ (ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ), ਮੈਂ ਬੜੀ 
ਦੁਖੀ (ਹੁੂੰ ਦੀ ਹਾਂ),

42421 990 gieAw su jobnu  
Dn pCuqwxI]2]

Gaeiaa S Joban 

Dhhan 

Pashhuthaanee 

||2||

I have lost my youth; I 

regret and repent. 

||2||

(ਜਿਵੇਂ) ਜਿਸ ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਿਦੋਂ 
ਉਹ ਿੋਬਨ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛੁਤਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥

42422 990 qU dwnw swihbu 
isir myrw]

dwsn dws dy (isir) 
SRomxI suAwmI hoN jI

Thoo Dhaanaa 

Saahib Sir Maeraa 

||

You are my wise Lord 

and Master, above my 

head.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

42423 990 iKjmiq krI jnu 
bMdw qyrw]3]

Khijamath Karee 

Jan Bandhaa 

Thaeraa ||3||

I serve You as Your 

humble slave. ||3||

(ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ) ਤੇਰੀ 
ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ ਬਜਣਆ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਜਣਆ ਰਹਾਂ ॥੩॥

42424 990 Bxiq nwnku  
AMdysw eyhI]

Bhanath Naanak 

Andhaesaa 

Eaehee ||

Nanak humbly prays, 

this is my only concern:

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,
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42425 990 ibnu drsn kYsy 
rvau 
snyhI]4]5]

Bin Dharasan 

Kaisae Ravo 

Sanaehee 

||4||5||

Without the Blessed 

Vision of my Beloved, 

how can I enjoy Him? 

||4||5||

ਜਕ ਮੈਂ ਜਕਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਹੀ ਨਾਹ 

ਰਜਹ ਿਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ 
ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕਾਂ ॥੪॥੫॥
42426 991 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

42427 991 mul KrIdI lwlw 
golw myrw nwau 
sBwgw]

Mul Khareedhee 

Laalaa Golaa 

Maeraa Naao 

Sabhaagaa ||

I am Your slave, Your 

bonded servant, and 

so I am called 

fortunate.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਪਿੇਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵੱਟੇ 

ਜਵਚ ਮੇਰਾ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਖ਼ਰੀਦ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਭੀ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਈ 

ਹੈ।
42428 991 gur kI bcnI 

hwit ibkwnw  
ijqu lwieAw 
iqqu lwgw]1]

Gur Kee Bachanee 

Haatt Bikaanaa 

Jith Laaeiaa Thith 

Laagaa ||1||

I sold myself at Your 

store in exchange for 

the Guru's Word; 

whatever You link me 

to, to that I am linked. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ 

ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਮੈਂ ਲੱਗਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

42429 991 qyry lwly ikAw 
cqurweI]

Thaerae Laalae 

Kiaa Chathuraaee 

||

What cleverness can 

Your servant try with 

You?

(ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ 

ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੂੂੰ  ਅਿ ੇਪੂਰੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
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42430 991 swihb kw hukmu  
n krxw 
jweI]1]rhwau]

Saahib Kaa Hukam 

N Karanaa Jaaee 

||1|| Rehaao ||

O my Lord and Master, 

I cannot carry out the 

Hukam of Your 

Command. 

||1||Pause||

ਮੈਥੋਂ, ਹੇ ਸਾਜਹਬ! ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ 

ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹਦਾ 
(ਅਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 
ਜਕ ਸੇਵਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਧੀਕ 

ਕੀਤੀ ਿਾਏ; ਪਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ 
ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਜਰਹਾ, ਪੂਰੀ ਭੀ 
ਜਨਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42431 991 mw lwlI ipau 
lwlw myrw hau 
lwly kw jwieAw]

Maa Laalee Pio 

Laalaa Maeraa Ho 

Laalae Kaa Jaaeiaa 

||

My mother is Your 

slave, and my father is 

Your slave; I am the 

child of Your slaves.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਤੇਰੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ 
(ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬਣੀ ਉਸ ਮੱਤ) ਮਾਂ 
(ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੇਵਕ-ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਿਨਮ ਜਦੱਤਾ), (ਤੇਰਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ 

ਸੂੰ ਤੋਖ) ਮੇਰਾ ਜਪਉ ਬਜਣਆ। 
ਮੈਨੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ-ਸੁਭਾਵ ਨੂੂੰ ) 
ਸੂੰ ਤੋਖ-ਜਪਉ ਤੋਂ ਹੀ ਿਨਮ 

ਜਮਜਲਆ।
42432 991 lwlI nwcY lwlw 

gwvY Bgiq krau 
qyrI rwieAw]2]

Laalee Naachai 

Laalaa Gaavai 

Bhagath Karo 

Thaeree Raaeiaa 

||2||

My slave mother 

dances, and my slave 

father sings; I practice 

devotional worship to 

You, O my Sovereign 

Lord. ||2||

ਹੁਣ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ 
ਮਾਂ (-ਮੱਤ) ਹੁਲਾਰੇ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਪਉ (-

ਸੂੰ ਤੋਖ) ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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42433 991 pIAih q pwxI 
AwxI mIrw Kwih 
q pIsx jwau]

Peeahi Th Paanee 

Aanee Meeraa 

Khaahi Th Peesan 

Jaao ||

If You wish to drink, 

then I shall get water 

for You; if You wish to 

eat, I shall grind the 

corn for You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਜਕ ਮੈਂ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ 

ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਿੇ 
ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਕਰੇਂ ਤਾਂ) ਹੇ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ (ਬੂੰ ਜਦਆਂ) 

ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, 
ਤੇਰੇ (ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ) ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 

ਚੱਕੀ ਪੀਹਾਂ,
42434 991 pKw PyrI pYr 

mlovw jpq rhw 
qyrw nwau]3]

cV@waU Pakhaa Faeree 

Pair Malovaa 

Japath Rehaa 

Thaeraa Naao 

||3||

I wave the fan over 

You, and wash Your 

feet, and continue to 

chant Your Name. 

||3||

ਪੱਖਾ ਿੇਰਾਂ, ਤੇਰੇ (ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ) 

ਪੈਰ ਘੁੱ ਟਾਂ, ਤੇ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ ॥੩॥

42435 991 lUxhrwmI nwnku 
lwlw bKisih  
quDu vifAweI]

bKis-ih Loon Haraamee 

Naanak Laalaa 

Bakhasihi Thudhh 

Vaddiaaee ||

I have been untrue to 

myself, but Nanak is 

Your slave; please 

forgive him, by Your 

glorious greatness.

(ਪਰ ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਾਨਕ 

ਤੇਰੀ ਉਤਨੀ ਜਖ਼ਦਮਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਤੂੂੰ  
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ (ਤੇਰਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ) ਤੇਰੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ ਿਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਜਖ਼ਦਮਤ ਕਰਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਿ ੇ

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰੇਂ (ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਜਖ਼ਦਮਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਇਸ 

ਜਵਚ ਭੀ) ਤੇਰੀ ਹੀ ਿੈ-ਿੈਕਾਰ 

ਹੋਵੇਗੀ।
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42436 991 Awid jugwid 
dieAw piq 
dwqw quDu ivxu 
mukiq n 
pweI]4]6]

ju`gwid Aadh Jugaadh 

Dhaeiaapath 

Dhaathaa Thudhh 

Vin Mukath N 

Paaee ||4||6||

Since the very 

beginning of time, and 

throughout the ages, 

You have been the 

merciful and generous 

Lord. Without You, 

liberation cannot be 

attained. ||4||6||

ਤੂੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 
ਹੀ ਦਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ 
ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈਂ 
(ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਤੇਰੀ ਸਹੈਤਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ॥੪॥੬॥

42437 991 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

42438 991 koeI AwKY BUqnw  
ko khY byqwlw]

Koee Aakhai 

Bhoothanaa Ko 

Kehai Baethaalaa 

||

Some call him a ghost; 

some say that he is a 

demon.

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨਾਹ ਪਾਣ ਕਰ 

ਕੇ) ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਨਾਨਕ 

ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਤਿਜਹੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਕੋਈ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਨਾਨਕ ਕੋਈ 

ਜਿੂੰ ਨ ਹੈ (ਿੋ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਪਰੇ ਿੂਹ-ਉਿਾੜ ਜਵਚ ਹੀ 
ਬਹੁਤਾ ਜਚਰ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ)।

42439 991 koeI AwKY AwdmI  
nwnku vycwrw]1]

Koee Aakhai 

Aadhamee Naanak 

Vaechaaraa ||1||

Some call him a mere 

mortal; O, poor 

Nanak! ||1||

ਪਰ ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ 

(ਨਹੀਂ) ਨਾਨਕ ਹੈ ਤਾਂ (ਸਾਡੇ 

ਵਰਗਾ) ਆਦਮੀ (ਹੀ) ਉਂਞ ਹੈ 

ਆਜਿਜ਼ ਿੇਹਾ ॥੧॥
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42440 991 BieAw idvwnw 
swh kw nwnku 
baurwnw]

B-ieAw Bhaeiaa 

Dhivaanaa Saah 

Kaa Naanak 

Bouraanaa ||

Crazy Nanak has gone 

insane, after his Lord, 

the King.

ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਜਸ਼ਕ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ। (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਨਾਨਕ ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ

42441 991 hau hir ibnu  
Avru n 
jwnw]1]rhwau]

Ho Har Bin Avar N 

Jaanaa ||1|| 

Rehaao ||

I know of none other 

than the Lord. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42442 991 qau dyvwnw 
jwxIAY jw BY 
dyvwnw hoie]

Tho Dhaevaanaa 

Jaaneeai Jaa Bhai 

Dhaevaanaa Hoe 

||

He alone is known to 

be insane, when he 

goes insane with the 

Fear of God.

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) ਉਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਝੱਲਾ ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ 
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ-ਜਫ਼ਕਰਾਂ 
ਵਲੋਂ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਿੇਹਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

42443 991 eykI swihb 
bwhrw dUjw Avru  
n jwxY koie]2]

Eaekee Saahib 

Baaharaa Dhoojaa 

Avar N Jaanai Koe 

||2||

He recognizes none 

other than the One 

Lord and Master. ||2||

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ 
(ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ-

ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) ॥੨॥

42444 991 qau dyvwnw 
jwxIAY jw eykw 
kwr kmwie]

Tho Dhaevaanaa 

Jaaneeai Jaa 

Eaekaa Kaar 

Kamaae ||

He alone is known to 

be insane, if he works 

for the One Lord.

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ ਤਾਂ 
ਉਹ ਝੱਲਾ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਜਸਰਫ਼ (ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਰਾਜ਼ੀ ਰਜਹਣ ਦੀ ਹੀ) ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਹਰੇਕ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮੁਖ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ)।
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42445 991 hukmu pCwxY Ksm 
kw dUjI Avr 
isAwxp 
kwie]3]

Hukam 

Pashhaanai 

Khasam Kaa 

Dhoojee Avar 

Siaanap Kaae 

||3||

Recognizing the 

Hukam, the Command 

of his Lord and 

Master, what other 

cleverness is there? 

||3||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣੀ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਚਤੁਰਾਈ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ॥੩॥

42446 991 qau dyvwnw 
jwxIAY jw swihb 
Dry ipAwru]

Tho Dhaevaanaa 

Jaaneeai Jaa 

Saahib Dhharae 

Piaar ||

He alone is known to 

be insane, when he 

falls in love with his 

Lord and Master.

ਤਦੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਦੁਨੀਆ 

ਦੀਆਂ ਜਨਗਾਹਾਂ ਜਵਚ) ਝੱਲਾ 
ਿਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਮਾਜਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

42447 991 mMdw jwxY Awp 
kau Avru Blw 
sMswru]4]7]

Mandhaa Jaanai 

Aap Ko Avar 

Bhalaa Sansaar 

||4||7||

He sees himself as 

bad, and all the rest of 

the world as good. 

||4||7||

ਿਦੋਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  (ਹੋਰ 

ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਹੋਰ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲੋਂ ਚੂੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੭॥
42448 991 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

42449 991 iehu Dnu srb 
rihAw BrpUir]

Eihu Dhhan Sarab 

Rehiaa Bharapoor 

||

This wealth is all-

pervading, permeating 

all.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਜ਼ੱਰੇ ਜ਼ੱਰੇ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) 
ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ (ਭੀ) ਸਭ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਥਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 

ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਸਕੀਦਾ ਹੈ),
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42450 991 mnmuK iPrih is 
jwxih dUir]1]

Manamukh Firehi 

S Jaanehi Dhoor 

||1||

The self-willed 

manmukh wanders 

around, thinking that 

it is far away. ||1||

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ , 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਨੂੂੰ ) 
ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਥਾਂ ਤੇ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ ॥੧॥

42451 991 so Dnu vKru nwmu  
irdY hmwrY]

v`Kru So Dhhan Vakhar 

Naam Ridhai 

Hamaarai ||

That commodity, the 

wealth of the Naam, is 

within my heart.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਹਰ ਕਰ) ਤੇਰਾ 
ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਹ ਨਾਮ-

ਵੱਖਰ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਭੀ 
ਵੱਸ ਪਏ।

42452 991 ijsu qU dyih iqsY 
insqwrY]1]rhwau
]

Jis Thoo Dhaehi 

Thisai Nisathaarai 

||1|| Rehaao ||

Whoever You bless 

with it, is 

emancipated. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਨਾਮ-ਵੱਖਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42453 991 n iehu Dnu jlY  
n qskru lY 
jwie]

N Eihu Dhhan Jalai 

N Thasakar Lai 

Jaae ||

This wealth does not 

burn; it cannot be 

stolen by a thief.

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਇਕ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ ਿ ੋਨਾਹ 

ਸੜਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

42454 991 n iehu Dnu fUbY n 
iesu Dn kau 
imlY sjwie]2]

N Eihu Dhhan 

Ddoobai N Eis 

Dhhan Ko Milai 

Sajaae ||2||

This wealth does not 

drown, and its owner 

is never punished. 

||2||

ਇਹ ਧਨ (ਪਾਣੀਆਂ ਹੜਹਾਂ ਜਵਚ 

ਭੀ) ਡੱੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹ 

ਹੀ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੂੰਡ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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42455 991 iesu Dn kI  
dyKhu vifAweI]

Eis Dhhan Kee 

Dhaekhahu 

Vaddiaaee ||

Gaze upon the 

glorious greatness of 

this wealth,

ਵੇਖੋ, ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ 

ਇਹ ਹੈ ਜਕ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਪਾਸ ਇਹ ਧਨ ਹੈ,

42456 991 shjy mwqy An 
idnu jweI]3]

Sehajae Maathae 

Anadhin Jaaee 

||3||

And your nights and 

days will pass, imbued 

with celestial peace. 

||3||

ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਹਰੇਕ 

ਜਦਹਾੜਾ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਜਰਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
42457 991 iek bwq AnUp  

sunhu nr BweI]

Eik Baath Anoop 

Sunahu Nar 

Bhaaee ||

Listen to this 

incomparably 

beautiful story, O my 

brothers, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ ਿਨੋ! (ਇਸ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਦੀ ਬਾਬਤ) ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ 
ਗੱਲ (ਭੀ) ਸੁਣੋ!

42458 991 iesu Dn ibnu  
khhu iknY 
prmgiq 
pweI]4]

Eis Dhhan Bin 

Kehahu Kinai 

Param Gath Paaee 

||4||

Tell me, without this 

wealth, who has ever 

obtained the supreme 

status? ||4||

(ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਇਸ ਧਨ 

(ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਦੇ 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲੀ ॥੪॥

42459 991 Bxiq nwnku  
AkQ kI kQw 
suxwey]

A-kQ: polw bolo Bhanath Naanak 

Akathh Kee 

Kathhaa Sunaaeae 

||

Nanak humbly prays, I 

proclaim the 

Unspoken Speech of 

the Lord.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ ਦੇ 

ਗੁਣ ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ।

42460 991 siqguru imlY q 
iehu Dnu 
pwey]5]8]

Sathigur Milai Th 

Eihu Dhhan 

Paaeae ||5||8||

If one meets the True 

Guru, then this wealth 

is obtained. ||5||8||

ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਇਹ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੮॥
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42461 991 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

42462 991 sUr sru sois lY  
som sru poiK lY  
jugiq kir mrqu  
su snbMDu kIjY]

sUrj dI (sur) ipMglw 
duAwrw pRwxW nMU soK lY 
qmo guxIAW dI sMgq qoN 
mn sMkoc lY lvy, cMdRmw 
dI (sur) ieVw duAwrw 
pRwxW nMU pUrq kr lvy[ 
SWqI vwlI siqsMgq 
duAwrw guxW nMU pw lY 
lvy[ pOx svwsW nwl 
joV ky (mrqu) jwp kry

Soor Sar Sos Lai 

Som Sar Pokh Lai 

Jugath Kar Marath 

S Sanabandhh 

Keejai ||

Heat up the sun 

energy of the right 

nostril, and cool down 

the moon energy of 

the left nostril; 

practicing this breath-

control, bring them 

into perfect balance.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਤੂੂੰ  ਤਾਮਸੀ ਸੁਭਾਵ 

ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ (ਇਹ ਹੈ ਸੱਿੀ 
ਨਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਿਾਣ ਉਤਾਰਨੇ), 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਵ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਤਕੜਾ ਕਰ (ਇਹ ਹੈ 

ਖੱਬੀ ਨਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਿਾਣ 

ਚੜਹਾਣੇ)। ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਸੁਚੱਿਾ ਢੂੰਗ ਬਣਾ (ਇਹ ਹੈ 

ਪਿਾਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣਾ)। (ਬੱਸ! ਹੇ ਿੋਗੀ! 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ) ਅਿੇਹਾ ਮੇਲ 

ਜਮਲਾਓ।

42463 991 mIn kI cpl 
isau jugiq mnu 
rwKIAY aufY nh 
hMsu nh kMDu 
CIjY]1]

cpl: polw bolo Meen Kee Chapal 

Sio Jugath Man 

Raakheeai Ouddai 

Neh Hans Neh 

Kandhh Shheejai 

||1||

In this way, the fickle 

fish of the mind will be 

held steady; the swan-

soul shall not fly away, 

and the body-wall will 

not crumble. ||1||

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਵਰਗਾ 
ਚੂੰਚਲ ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ 

ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਨਾਹ ਹੀ ਸਰੀਰ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

42464 991 mUVy kwiecy Brim 
Bulw]

(kwiecy) iks leI[ 
Bu`lw

Moorrae 

Kaaeichae Bharam 

Bhulaa ||

You fool, why are you 

deluded by doubt?

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  (ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਦੇ) 

ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਜਕਉਂ 

(ਿੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੋਂ) ਲਾਂਭੇ 
ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?
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42465 991 nh cIinAw 
prmwnMdu  
bYrwgI]1]rhwau]

Neh Cheeniaa 

Paramaanandh 

Bairaagee ||1|| 

Rehaao ||

You do not remember 

the detached Lord of 

supreme bliss. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ 

ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਅਿ ੇ

ਤਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਜਕਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42466 991 Ajr ghu jwir 
lY Amr ghu 
mwir lY BRwiq 
qij Coif qau 
Aipau pIjY]

(A-jr) kwmwidkW nMU 
jwr lY[ mn nwm c 
joVnw hI (mwir) mwrnw 
(lY) hY[ BRWiq

Ajar Gahu Jaar Lai 

Amar Gahu Maar 

Lai Bhraath Thaj 

Shhodd Tho Apio 

Peejai ||

Seize and burn the 

unbearable; seize and 

kill the imperishable; 

leave behind your 

doubts, and then, you 

shall drink in the 

Nectar.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਿਰਾ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ ਰੋਕ 

ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾੜ ਦੇ, ਮੌਤ-ਰਜਹਤ 

ਹਰੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ ਜਵਘਨ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਰੱਖ, 

ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

42467 991 mIn kI cpl 
isau jugiq mnu 
rwKIAY aufY nh 
hMsu nh kMDu 
CIjY]2]

Meen Kee Chapal 

Sio Jugath Man 

Raakheeai Ouddai 

Neh Hans Neh 

Kandhh Shheejai 

||2||

In this way, the fickle 

fish of the mind will be 

held steady; the swan-

soul shall not fly away, 

and the body-wall 

shall not crumble. 

||2||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮੱਛੀ ਵਰਗਾ ਚੂੰਚਲ 

ਮਨ ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਰੱਖ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ, ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੌੜਨੋਂ  
ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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42468 992 Bxiq nwnku jno  
rvY jy hir mno  
mn pvn isau  
AMimRqu pIjY]

Bxiq: polw bolo Bhanath Naanak 

Jano Ravai Jae Har 

Mano Man Pavan 

Sio Anmrith Peejai 

||

Nanak humbly prays, if 

the Lord's humble 

servant dwells upon 

Him, in his mind of 

minds, with his every 

breath, then he drinks 

in the Ambrosial 

Nectar.

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿ ੇ

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਮਨ 

ਦੀ ਇਕਾਗਿਤਾ ਨਾਲ ਸੁਆਸ 

ਸੁਆਸ (ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।

42469 992 mIn kI cpl 
isau jugiq mnu 
rwKIAY aufY nh 
hMsu nh kMDu 
CIjY]3]9]

Meen Kee Chapal 

Sio Jugath Man 

Raakheeai Ouddai 

Neh Hans Neh 

Kandhh Shheejai 

||3||9||

In this way, the fickle 

fish of the mind will be 

held steady; the swan-

soul shall not fly away, 

and the body-wall 

shall not crumble. 

||3||9||

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਦੀ 
ਚੂੰਚਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਰੱਖ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ 

ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਖਜਚਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੩॥੯॥

42470 992 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

42471 992 mwieAw mueI n 
mnu muAw sru 
lhrI mY mqu]

Maaeiaa Muee N 

Man Muaa Sar 

Leharee Mai Math 

||

Maya is not 

conquered, and the 

mind is not subdued; 

the waves of desire in 

the world-ocean are 

intoxicating wine.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਜਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ 
ਵੇਖਦਾ, ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਦਾ) ਉਸ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ 
ਮੱੁਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਉਸ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ-ਸਰੋਵਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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42472 992 boihQu jl isir 
qir itkY swcw 
vKru ijqu]

itkY: polw bolo[ v`Kru Bohithh Jal Sir 

Thar Ttikai 

Saachaa Vakhar 

Jith ||

The boat crosses over 

the water, carrying the 

true merchandise.

ਉਹੀ ਿੀਵਨ-ਬੇੜਾ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਜਵਕਾਰ-

ਲਜਹਰਾਂ ਦੇ) ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਤਰ 

ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਸੌਦਾ 
ਹੈ।

42473 992 mwxku mn mih 
mnu mwrsI sic  
n lwgY kqu]

kqu:polw bolo[ (kqu) 
kqrw, QoVy mwqR

Maanak Man 

Mehi Man 

Maarasee Sach N 

Laagai Kath ||

The jewel within the 

mind subdues the 

mind; attached to the 

Truth, it is not broken.

ਜਿਸ ਮਨ ਜਵਚ ਨਾਮ-ਮੋਤੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਮੋਤੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮਨ ਜਵਚ ਤਿੇੜ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਉਹ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ)।

42474 992 rwjw qKiq itkY  
guxI BY pMcwiex 
rqu]1]

(pMcwiex) pRmySr Raajaa Thakhath 

Ttikai Gunee Bhai 

Panchaaein Rath 

||1||

The king is seated 

upon the throne, 

imbued with the Fear 

of God and the five 

qualities. ||1||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਰੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਿੀਵਾਤਮਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਪਰਜਵਰਤ ਰਜਹਣ 

ਕਰਕੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਜਹਰਦੇ-ਤਖ਼ਤ 

ਉਤੇ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ) ॥੧॥

42475 992 bwbw swcw 
swihbu dUir n 
dyKu]

Baabaa Saachaa 

Saahib Dhoor N 

Dhaekh ||

O Baba, do not see 

your True Lord and 

Master as being far 

away.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਤੋਂ) ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਨਾਹ 

ਸਮਝ (ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ)।
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42476 992 srb joiq 
jgjIvnw isir 
isir swcw 
lyKu]1]rhwau]

Sarab Joth 

Jagajeevanaa Sir 

Sir Saachaa Laekh 

||1|| Rehaao ||

He is the Light of all, 

the Life of the world; 

The True Lord writes 

His Inscription on each 

and every head. 

||1||Pause||

ਉਸ ਿਗਤ-ਦੇ-ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਉਤੇ ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42477 992 bRhmw ibsnu 
irKI munI sMkru  
ieMdu qpY ByKwrI]

Brehamaa Bisan 

Rikhee Munee 

Sankar Eindh 

Thapai 

Bhaekhaaree ||

Brahma and Vishnu, 

the Rishis and the 

silent sages, Shiva and 

Indra, penitents and 

beggars

ਬਿਹਮਾ ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਜਸ਼ਵ ਇੂੰਦਰ 

ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਚਾਹੇ 

ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 

ਜਤਆਗੀ ਹੈ,

42478 992 mwnY hukmu sohY 
dir swcY AwkI 
mrih APwrI]

Maanai Hukam 

Sohai Dhar 

Saachai Aakee 

Marehi Afaaree ||

- whoever obeys the 

Hukam of the Lord's 

Command, looks 

beautiful in the Court 

of the True Lord, while 

the stubborn rebels 

die.

ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸੋਭਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ (ਿੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ), ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੂੰਕਾਰੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।

42479 992 jMgm joD jqI 
sMinAwsI guir 
pUrY vIcwrI]

Jangam Jodhh 

Jathee Sanniaasee 

Gur Poorai 

Veechaaree ||

The wandering 

beggars, warriors, 

celibates and 

Sannyaasee hermits - 

through the Perfect 

Guru, consider this:

ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 

ਜਵਚਾਰ (ਕੇ ਵੇਖ) ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ 

ਿੂੰਗਮ ਹੋਣ, ਿੋਧੇ ਹੋਣ, ਿਤੀ 
ਹੋਣ, ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਹੋਣ,
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42480 992 ibnu syvw Plu 
kbhu n pwvis  
syvw krxI 
swrI]2]

Bin Saevaa Fal 

Kabahu N Paavas 

Saevaa Karanee 

Saaree ||2||

Without selfless 

service, no one ever 

receives the fruits of 

their rewards. Serving 

the Lord is the most 

excellent action. ||2||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕਦੇ ਭੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਘਾਲ-

ਕਮਾਈ ਦਾ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ-ਜਸਮਰਨ ਹੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਣੀ ਹੈ ॥੨॥

42481 992 inDinAw Dnu  
inguirAw guru  
inMmwixAw qU 
mwxu]

in-DinAw, in-guirAw, 
inM-mwixAw

Nidhhaniaa Dhhan 

Niguriaa Gur 

Ninmaaniaa Thoo 

Maan ||

You are the wealth of 

the poor, the Guru of 

the guru-less, the 

honor of the 

dishonored.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ (ਗ਼ਰੀਬ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ 
ਵਾਲਾ ਜਦਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ), ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਿੜਦਾ, 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੂੰ  ਰਾਹਬਰ ਬਣਦਾ 
ਹੈਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮਾਣ-ਆਦਰ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ (ਨਾਮ- ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ) 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਆਦਰ ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈਂ।

42482 992 AMDulY mwxku guru 
pkiVAw  
inqwixAw qU 
qwxu]

in-qwixAw Andhhulai Maanak 

Gur Pakarriaa 

Nithaaniaa Thoo 

Thaan ||

I am blind; I have 

grasped hold of the 

jewel, the Guru. You 

are the strength of the 

weak.

ਜਿਸ ਭੀ (ਆਤਮਕ ਅੱਖਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਅੂੰਨਹੇ  ਨੇ ਗੁਰੂ-ਿੋਤੀ (ਦਾ ਪੱਲਾ) 
ਿਜੜਆ ਹੈ ਉਸ ਜਨਆਸਰੇ ਦਾ 
ਤੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ।
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42483 992 hom jpw nhI 
jwixAw gurmqI 
swcu pCwxu]

Hom Japaa Nehee 

Jaaniaa 

Guramathee 

Saach Pashhaan ||

He is not known 

through burnt 

offerings and ritual 

chanting; the True 

Lord is known through 

the Guru's Teachings.

ਹੋਮ ਿਪ ਆਜਦਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਮੱਤ ਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਿੀਵ ਦਾ) ਦਰਦੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

42484 992 nwm ibnw nwhI 
dir FoeI JUTw 
Awvx jwxu]3]

Naam Binaa 

Naahee Dhar 

Dtoee Jhoothaa 

Aavan Jaan ||3||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

no one finds shelter in 

the Court of the Lord; 

the false come and go 

in reincarnation. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਹਾਰਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦਾ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਗੇੜ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

42485 992 swcw nwmu 
slwhIAY swcy qy 
iqRpiq hoie]

Saachaa Naam 

Salaaheeai 

Saachae Thae 

Thripath Hoe ||

So praise the True 

Name, and through 

the True Name, you 

will find satisfaction.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਵਜਡਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਿੀਵਨ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

42486 992 igAwn rqin 
mnu mwjIAY  
bhuiV n mYlw 
hoie]

Giaan Rathan Man 

Maajeeai Bahurr N 

Mailaa Hoe ||

When the mind is 

cleaned with the jewel 

of spiritual wisdom, it 

does not become dirty 

again.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ-ਰੂਪ ਰਤਨ 

ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਲਸ਼ਕਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਇਹ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।
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42487 992 jb lgu swihbu 
min vsY qb lgu 
ibGnu n hoie]

Jab Lag Saahib 

Man Vasai Thab 

Lag Bighan N Hoe 

||

As long as the Lord 

and Master dwells in 

the mind, no obstacles 

are encountered.

ਪਿਭੂ-ਮਾਲਕ ਿਦ ਤਕ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

42488 992 nwnk isru dy 
CutIAY min qin 
swcw 
soie]4]10]

Naanak Sir Dhae 

Shhutteeai Man 

Than Saachaa Soe 

||4||10||

O Nanak, giving one's 

head, one is 

emancipated, and the 

mind and body 

become true. 

||4||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਗਵਾਇਆਂ ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੧੦॥

42489 992 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

42490 992 jogI jugiq nwmu 
inrmwielu qw kY 
mYlu n rwqI]

Jogee Jugath 

Naam Niramaaeil 

Thaa Kai Mail N 

Raathee ||

The Yogi who is joined 

to the Naam, the 

Name of the Lord, is 

pure; he is not stained 

by even a particle of 

dirt.

ਜਿਸ ਿੋਗੀ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰਨਾ) ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ) ਰਤਾ ਭੀ 
ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।

42491 992 pRIqm nwQu sdw 
scu sMgy jnm 
mrx giq 
bIqI]1]

Preetham Naathh 

Sadhaa Sach 

Sangae Janam 

Maran Gath 

Beethee ||1||

The True Lord, his 

Beloved, is always 

with him; the rounds 

of birth and death are 

ended for him. ||1||

ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰਾ, ਸਭਨਾਂ 
ਦਾ ਖਸਮ ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਉਸ 

(ਿੋਗੀ) ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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42492 992 gusweI qyrw khw 
nwmu kYsy jwqI]

Gusaaee Thaeraa 

Kehaa Naam 

Kaisae Jaathee ||

O Lord of the 

Universe, what is Your 

Name, and what is it 

like?

ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ 
ਕਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ 
ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਿਾਜਤ ਹੈ?

42493 992 jw qau BIqir 
mhil bulwvih  
pUCau bwq 
inrMqI]1]rhwau]

Jaa Tho Bheethar 

Mehal Bulaavehi 

Pooshho Baath 

Niranthee ||1|| 

Rehaao ||

If You summon me 

into the Mansion of 

Your Presence, I will 

ask You, how I can 

become one with You. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੱਦਦਾ ਹੈਂ 
(ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ) ਤਦੋਂ ਮੈਂ (ਤੈਥੋਂ) ਇਹ 

ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ (ਭਾਵ, 

ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ ਤਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਨਾਹ ਕੋਈ ਤੇਰਾ 
ਖ਼ਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਿਾਜਤ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42494 992 bRhmxu 
bRhmigAwn 
iesnwnI hir 
gux pUjy pwqI]

p`wqI Brehaman Breham 

Giaan Eisanaanee 

Har Gun Poojae 

Paathee ||

He alone is a Brahmin, 

who takes his 

cleansing bath in the 

spiritual wisdom of 

God, and whose leaf-

offerings in worship 

are the Glorious 

Praises of the Lord.

ਉਹ ਬਿਾਹਮਣ ਬਿਹਮ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ) 
ਹੈ ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਗਆਨ-

ਿਲ ਜਵਚ ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ (ਮਾਨੋ, 

ਿੁੱ ਲਾਂ) ਪੱਤਿਾਂ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪੂਿਦਾ ਹੈ,
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42495 992 eyko nwmu eyku 
nwrwiexu iqRBvx 
eykw joqI]2]

Eaeko Naam Eaek 

Naaraaein 

Thribhavan Eaekaa 

Jothee ||2||

The One Name, the 

One Lord, and His One 

Light pervade the 

three worlds. ||2||

ਿ ੋਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਿੋ 
ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਦਾ 
ਪਸਾਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

42496 992 ijhvw fMfI iehu 
Gtu Cwbw qolau 
nwmu AjwcI]

A-jw`cI Jihavaa Ddanddee 

Eihu Ghatt 

Shhaabaa Tholo 

Naam Ajaachee ||

My tongue is the 

balance of the scale, 

and this heart of mine 

is the pan of the scale; 

I weigh the 

immeasurable Naam.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨੂੂੰ  ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਡੂੰਡੀ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਆਪਣ ੇਇਸ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  
ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਇਕ ਛਾਬਾ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, (ਇਸ ਛਾਬੇ ਜਵਚ) ਅਤੱੁਲ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਲਦਾ ਹਾਂ,

42497 992 eyko hwtu swhu 
sBnw isir  
vxjwry iek 
BwqI]3]

BWqI Eaeko Haatt Saahu 

Sabhanaa Sir 

Vanajaarae Eik 

Bhaathee ||3||

There is one store, and 

one banker above all; 

the merchants deal in 

the one commodity. 

||3||

(ਤੇ ਦੂਿ ੇਛਾਬੇ ਜਵਚ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਕੱਢ ਕੇ 

ਰੱਖੀ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ 

ਇਹ ਿਗਤ ਮੈਨੂੂੰ ) ਇਕ ਹੱਟ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ 

ਇਕੋ ਜਕਸਮ ਦੇ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਦੇ) ਵਣਿਾਰੇ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ (ਭਾਵ, 

ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ-ਜਪੂੰ ਡ ਦੀ ਰਾਜਸ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੈ ॥੩॥
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42498 992 dovY isry siqgurU 
inbyVy so bUJY  
ijsu eyk ilv 
lwgI jIAhu rhY 
inBrwqI]

in-BrWqI Dhovai Sirae 

Sathiguroo 

Nibaerrae So 

Boojhai Jis Eaek 

Liv Laagee Jeeahu 

Rehai 

Nibharaathee ||

The True Guru saves 

us at both ends; he 

alone understands, 

who is lovingly 

focused on the One 

Lord; his inner being 

remains free of doubt.

(ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਿ ੋਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਭਟਕਣਾ-ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ 

ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
42499 992 sbdu vswey Brmu 

cukwey sdw syvku 
idnu rwqI]4]

Sabadh Vasaaeae 

Bharam 

Chukaaeae Sadhaa 

Saevak Dhin 

Raathee ||4||

The Word of the 

Shabad abides within, 

and doubt is ended, 

for those who 

constantly serve, day 

and night. ||4||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ 
ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ 
ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
42500 992 aUpir ggnu 

ggn pir gorKu  
qw kw Agmu gurU 
puin vwsI]

Oopar Gagan 

Gagan Par Gorakh 

Thaa Kaa Agam 

Guroo Pun Vaasee 

||

Above is the sky of the 

mind, and beyond this 

sky is the Lord, the 

Protector of the 

World; the 

Inaccessible Lord God; 

the Guru abides there 

as well.

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਇਕ ਿੁਰਜਨਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ) ਉੱਚਾ ਉਹ 

ਜਚੱਤ-ਆਕਾਸ਼ ਹੈ (ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ) ਜਿਥੇ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਉਹ ਜਟਕਾਣਾ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਿੀਵ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਮਾਇਆ ਵਲ ਪਰਤਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)। ਜਿਰ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਜਟਕਾਣੇ ਦਾ 
ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।
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42501 992 gur bcnI bwhir 
Gir eyko nwnku 
BieAw 
audwsI]5]11]

Gur Bachanee 

Baahar Ghar 

Eaeko Naanak 

Bhaeiaa 

Oudhaasee 

||5||11||

According to the Word 

of the Guru's 

Teachings,what is 

outside is the same as 

what is inside the 

home of the self. 

Nanak has become a 

detached renunciate. 

||5||11||

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੫॥੧੧॥

42502 993 rwgu mwrU mhlw 
1 Gru 5 

Raag Maaroo 

Mehalaa 1 Ghar 5

Raag Maaroo, First 

Mehl, Fifth House:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

42503 993 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42504 993 Aih inis jwgY  
nId n sovY]

Ahinis Jaagai 

Needh N Sovai ||

Day and night, he 

remains awake and 

aware; he never sleeps 

or dreams.

(ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ 
ਿੀਵ) ਜਦਨ ਰਾਜਤ ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ।

42505 993 so jwxY ijsu 
vydn hovY]

So Jaanai Jis 

Vaedhan Hovai ||

He alone knows this, 

who feels the pain of 

separation from God.

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਕਦਰ 

ਿਾਣਦਾ ਭੀ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਦੇ ਅਜਹਸਾਸ ਦੀ 
ਤੜਿ ਹੋਵੇ।
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42506 993 pRym ky kwn lgy 
qn BIqir vYdu 
ik jwxY kwrI 
jIau]1]

Praem Kae Kaan 

Lagae Than 

Bheethar Vaidh K 

Jaanai Kaaree Jeeo 

||1||

My body is pierced 

through with the 

arrow of love. How 

can any physician 

know the cure? ||1||

ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ 

ਦੇ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਸਰੀਰਕ 

ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਬੂੰਦਾ ਜਬਰਹੋਂ-ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਿ 

ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ॥੧॥

42507 993 ijs no swcw  
isPqI lwey]

Jis No Saachaa 

Sifathee Laaeae ||

Rare is that one, who 

as Gurmukh,

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

42508 993 gurmuiK ivrly  
iksY buJwey]

bu`Jwey Guramukh Viralae 

Kisai Bujhaaeae ||

Understands, and 

whom the True Lord 

links to His Praise.

ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਕਦਰ ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ,

42509 993 AMimRq kI swr  
soeI jwxY ij 
AMimRq kw 
vwpwrI 
jIau]1]rhwau]

Anmrith Kee Saar 

Soee Jaanai J 

Anmrith Kaa 

Vaapaaree Jeeo 

||1|| Rehaao ||

He alone appreciates 

the value of the 

Ambsosial Nectar, who 

deals in this Ambrosia. 

||1||Pause||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਕਦਰ 

ਉਹੀ ਬੂੰਦਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ 
ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42510 993 ipr syqI Dn 
pRymu rcwey]

Pir Saethee Dhhan 

Praem Rachaaeae 

||

The soul-bride is in 

love with her Husband 

Lord;

ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਿੀ (ਆਪਣਾ ਆਪਾ 
ਵਾਰ ਕੇ) ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,

42511 993 gur kY sbid  
qQw icqu lwey]

Gur Kai Sabadh 

Thathhaa Chith 

Laaeae ||

The focuses her 

consciousness on the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਜਤਵੇਂ ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜਦੀ ਹੈ,
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42512 993 shj syqI Dn 
KrI suhylI  
iqRsnw iqKw 
invwrI jIau]2]

Sehaj Saethee 

Dhhan Kharee 

Suhaelee 

Thrisanaa Thikhaa 

Nivaaree Jeeo 

||2||

The soul-bride is 

joyously embellished 

with intuitive ease; 

her hunger and thirst 

are taken away. ||2||

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਬਹੁਤ 

ਸੁਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਪਆਸ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

42513 993 shsw qoVy Brmu 
cukwey]

Sehasaa Thorrae 

Bharam 

Chukaaeae ||

Tear down skepticism 

and dispel your doubt;

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸਜਹਮ-

ਤੌਖ਼ਲਾ ਮੁਕਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ 
ਹੈ,

42514 993 shjy isPqI 
DxKu cVwey]

cV@wey Sehajae Sifathee 

Dhhanakh 

Charraaeae ||

With your intuition, 

draw the bow of the 

Praise of the Lord.

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਧਣਖ (ਬਾਣ) ਕਸਦੀ ਹੈ,

42515 993 gur kY sbid mrY  
mnu mwry suMdir 
jogw DwrI 
jIau]3]

jo~gw Gur Kai Sabadh 

Marai Man 

Maarae Sundhar 

Jogaadhhaaree 

Jeeo ||3||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

conquer and subdue 

your mind; take the 

support of Yoga - 

Union with the 

beautiful Lord. ||3||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ (ਆਪਾ-ਭਾਵ ਵਲੋਂ) ਮਰਦੀ ਹੈ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੂੰ ਦਰ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਉਸ ਦੇ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੩॥

42516 993 haumY jilAw  
mnhu ivswry]

Houmai Jaliaa 

Manahu Visaarae 

||

Burnt by egotism, one 

forgets the Lord from 

his mind.

ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

ਸਜੜਆ ਰਜਹ ਕੇ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਅੂੰ ਕੁਰ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ 
ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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42517 993 jmpuir vjih 
KVg krwry]

v`jih Jam Pur Vajehi 

Kharrag Karaarae 

||

In the City of Death, 

he is attacked with 

massive swords.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਮ ਦੇ ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ 

ਕਰੜੇ ਖੂੰ ਡੇ ਵੱਿਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਇਤਨੇ ਆਤਮਕ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਮਾਨੋ, ਖੂੰ ਜਡਆਂ ਦੀਆਂ 

ਤਕੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਵੱਿ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ)।

42518 993 Ab kY kihAY  
nwmu n imleI qU 
shu jIAVy BwrI 
jIau]4]

Ab Kai Kehiai 

Naam N Milee 

Thoo Sahu 

Jeearrae Bhaaree 

Jeeo ||4||

Then, even if he asks 

for it, he will not 

receive the Lord's 

Name; O soul, you 

shall suffer terrible 

punishment. ||4||

ਉਸ ਵੇਲੇ (ਿਦੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਤਰਲੇ ਜਲਆਂ ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ) ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ। (ਹੇ ਿੀਵ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਇਤਨਾ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ ਤਾਂ) ਉਹ ਭਾਰਾ ਦੱੁਖ ਜਪਆ 

ਸਹਾਰ (ਉਸ ਭਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਜਵਚੋਂ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) 
॥੪॥

42519 993 mwieAw mmqw 
pvih iKAwlI]

Maaeiaa 

Mamathaa Pavehi 

Khiaalee ||

You are distracted by 

thoughts of Maya and 

worldly attachment.

ਹੇ ਿੀਵ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਹੁਣ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਜਖ਼ਆਲਾਂ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਪਆ ਰਹੇਂਗਾ (ਿੇ ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਿੋੜਨ ਦੇ 

ਆਹਰਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਰਹੇਂਗਾ, ਤਾਂ 
ਆਖ਼ਰ)

42520 993 jmpuir Pwsihgw 
jm jwlI]

Pwsih-gw, jwLI: polw 
bolo

Jam Pur 

Faasehigaa Jam 

Jaalee ||

In the City of Death, 

you will be caught by 

the noose of the 

Messenger of Death.

ਿਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਵਚ ਿਮ ਦੇ 

ਿਾਲ ਜਵਚ ਿਸੇਂਗਾ।
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42521 993 hyq ky bMDn qoiV 
n sWkih qw jmu 
kry KuAwrI 
jIau]5]

sWk-ih Haeth Kae 

Bandhhan Thorr N 

Saakehi Thaa Jam 

Karae Khuaaree 

Jeeo ||5||

You cannot break free 

from the bondage of 

loving attachment, 

and so the Messenger 

of Death will torture 

you. ||5||

(ਉਸ ਵੇਲੇ) ਤੂੂੰ  ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ 

ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਂਗਾ, (ਤਾਹੀਏ)ਂ 

ਤਦੋਂ ਿਮਰਾਿ ਤੇਰੀ ਬੇ-ਇੱਜ਼ਤੀ 
ਕਰੇਗਾ ॥੫॥

42522 993 nw hau krqw nw 
mY kIAw]

Naa Ho Karathaa 

Naa Mai Keeaa ||

I have done nothing; I 

am doing nothing now.

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਹ ਜਵਚਾਰਾ 
ਹਾਂ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ) ਨਾਹ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 

ਕੁਝ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰ 

ਸਜਕਆ ਹਾਂ।
42523 993 AMimRqu nwmu  

siqguir dIAw]

Anmrith Naam 

Sathigur Dheeaa ||

The True Guru has 

blessed me with the 

Ambrosial Nectar of 

the Naam.

ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ) ਤੇਰਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ।

42524 993 ijsu qU dyih iqsY 
ikAw cwrw  
nwnk srix 
qumwrI 
jIau]6]1]12]

Jis Thoo Dhaehi 

Thisai Kiaa 

Chaaraa Naanak 

Saran Thumaaree 

Jeeo ||6||1||12||

What other efforts can 

anyone make, when 

You bestow Your 

blessing? Nanak seeks 

Your Sanctuary. 

||6||1||12||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਨਾਮ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਦਬੀਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ 

ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਕ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ 
॥੬॥੧॥੧੨॥
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42525 993 mwrU mhlw 3 
Gru 1 

Maaroo Mehalaa 

3 Ghar 1

Maaroo, Third Mehl, 

First House:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

42526 993 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42527 993 jh bYswlih qh 
bYsw suAwmI jh 
Byjih qh jwvw]

Jeh Baisaalehi 

Theh Baisaa 

Suaamee Jeh 

Bhaejehi Theh 

Jaavaa ||

Wherever You seat 

me, there I sit, O my 

Lord and Master; 

wherever You send 

me, there I go.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਹਾਂਗਾ, 
ਤਾਂ) ਜਿੱਥੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਜਬਠਾਏਗਂਾ ਮੈਂ 
ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਿਥੇ ਤੂੂੰ  
ਮੈਨੂੂੰ  ਭੇਿੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਥੇ ਿਾਵਾਂਗਾ 
(ਭਾਵ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਰਹਾਂਗਾ)।

42528 993 sB ngrI mih 
eyko rwjw sBy 
pivqu hih 
Qwvw]1]

n`grI Sabh Nagaree 

Mehi Eaeko 

Raajaa Sabhae 

Pavith Hehi 

Thhaavaa ||1||

In the entire village, 

there is only One King; 

all places are sacred. 

||1||

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ ਇਕ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ (ਜਦੱਸੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ 
ਜਵਆਪਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ 
ਦੇ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ 

ਿਾਪਣਗੇ ॥੧॥
42529 993 bwbw dyih vsw  

sc gwvw]

Baabaa Dhaehi 

Vasaa Sach 

Gaavaa ||

O Baba, while I dwell 

in this body, let me 

sing Your True Praises,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾਨ) 

ਦੇਹ ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹਾਂ,
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42530 993 jw qy shjy shij 
smwvw]1]rhwau]

Jaa Thae Sehajae 

Sehaj Samaavaa 

||1|| Rehaao ||

That I may intuitively 

merge with You. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42531 993 burw Blw ikCu 
Awps qy jwinAw  
eyeI sgl 
ivkwrw]

Buraa Bhalaa 

Kishh Aapas Thae 

Jaaniaa Eaeee 

Sagal Vikaaraa ||

He thinks that good 

and bad deeds come 

from himself; this is 

the source of all evil.

ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਭੈੜਾ ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬਣਦੀ 
ਹੈ।

42532 993 iehu PurmwieAw 
Ksm kw hoAw  
vrqY iehu 
sMswrw]2]

Eihu Furamaaeiaa 

Khasam Kaa Hoaa 

Varathai Eihu 

Sansaaraa ||2||

Whatever happens in 

this world is only by 

the Order of our Lord 

and Master. ||2||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਇਹ ਭੀ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਹੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਵਰਤ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੨॥

42533 993 ieMdRI Dwqu sbl 
khIAq hY ieMdRI 
iks qy hoeI]

Eindhree Dhhaath 

Sabal Keheeath 

Hai Eindhree Kis 

Thae Hoee ||

Sexual desires are so 

strong and compelling; 

where has this sexual 

desire come from?

(ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) ਇਹ 

ਗੱਲ ਆਖੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਬੜੀ 
ਬਲ ਵਾਲੀ ਹੈ; ਪਰ (ਕਾਮ-

ਵਾਸਨਾ ਆਜਦਕ ਵਾਲੀ) ਇੂੰਦਿੀ 
ਭੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
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42534 993 Awpy Kyl krY 
siB krqw AYsw 
bUJY koeI]3]

bU`JY Aapae Khael Karai 

Sabh Karathaa 

Aisaa Boojhai 

Koee ||3||

The Creator Himself 

stages all the plays; 

how rare are those 

who realize this. ||3||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸਜਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

42535 993 gur prswdI eyk 
ilv lwgI  
duibDw qdy 
ibnwsI]

Gur Parasaadhee 

Eaek Liv Laagee 

Dhubidhhaa 

Thadhae Binaasee 

||

By Guru's Grace, one is 

lovingly focused on 

the One Lord, and 

then, duality is ended.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਿਦੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੇਰ-

ਤੇਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
42536 993 jo iqsu Bwxw so 

siq kir 
mwinAw kwtI 
jm kI PwsI]4]

Jo This Bhaanaa So 

Sath Kar Maaniaa 

Kaattee Jam Kee 

Faasee ||4||

Whatever is in 

harmony with His Will, 

he accepts as True; 

the noose of Death is 

loosened from around 

his neck. ||4||

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਠੀਕ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਉਸ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਿਾਹੀ 
ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥

42537 993 Bxiq nwnku lyKw 
mwgY kvnw jw 
cUkw min 
AiBmwnw]

Bhanath Naanak 

Laekhaa Maagai 

Kavanaa Jaa 

Chookaa Man 

Abhimaanaa ||

Prays Nanak, who can 

call him to account, 

when the egotistical 

pride of his mind has 

been silenced?

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਿਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਭੀ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੇ 

ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਗ ਸਕਦਾ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ ਭੈੜ ਰਜਹ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੇ)।
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42538 993 qwsu qwsu 
Drmrwie jpqu 
hY pey scy kI 
srnw]5]1]

Thaas Thaas 

Dhharam Raae 

Japath Hai Peae 

Sachae Kee 

Saranaa ||5||1||

Even the Righteous 

Judge of Dharma is 

intimidated and afraid 

of him; he has entered 

the Sanctuary of the 

True Lord. ||5||1||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ) ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਜਿਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਧਰਮਰਾਿ ਭੀ ਆਖਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ-ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਹਾਂ ॥੫॥੧॥

42539 993 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

42540 993 Awvx jwxw nw 
QIAY inj Gir 
vwsw hoie]

Aavan Jaanaa Naa 

Thheeai Nij Ghar 

Vaasaa Hoe ||

Coming and going in 

reincarnation no 

longer exist, when one 

dwells in the home of 

the self within.

(ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ) ਿਨਮ 

ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ, 
ਆਪਣ ੇਅਸਲ ਘਰ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

42541 993 scu Kjwnw 
bKisAw Awpy 
jwxY soie]1]

Sach Khajaanaa 

Bakhasiaa Aapae 

Jaanai Soe ||1||

He bestowed the 

Blessing of His 

treasure of truth; only 

He Himself knows. 

||1||

ਪਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਇਹ 

ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਉਸ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ) ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਕੌਣ 

ਇਸ ਦਾਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ) ॥੧॥
42542 994 ey mn hir jIau 

cyiq qU mnhu 
qij ivkwr]

Eae Man Har Jeeo 

Chaeth Thoo 

Manahu Thaj 

Vikaar ||

O my mind, remember 

the Dear Lord, and 

abandon the 

corruption of your 

mind.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ। ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ ਜਵਚਾਰ ਛੱਡ ਦੇਹ।
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42543 994 gur kY sbid 
iDAwie qU qw 
sic lgI 
ipAwru]1]rhwau
]

Gur Kai Sabadh 

Dhhiaae Thoo 

Sach Lagee Piaar 

||1|| Rehaao ||

Meditate on the Word 

of the Guru's Shabad; 

focus lovingly on the 

Truth. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਜਰਆ ਕਰ। 
(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਪਆਰ 

ਬਣੇਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42544 994 AYQY nwvhu 
BuilAw iPir hQu 
ikQwaU n pwie]

Aithhai Naavahu 

Bhuliaa Fir Hathh 

Kithhaaoo N Paae 

||

One who forgets the 

Name in this world, 

shall not find any 

place of rest anywhere 

else.

ਇਸ ਿਨਮ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਜਰਹਾਂ (ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ) ਮੁੜ 

ਜਕਤੇ ਭੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

42545 994 jonI siB 
BvweIAin  
ibstw mwih 
smwie]2]

Jonee Sabh 

Bhavaaeean 

Bisattaa Maahi 

Samaae ||2||

He shall wander in all 

sorts of 

reincarnations, and rot 

away in manure. ||2||

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਬੂੰਦਾ) 
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

42546 994 vfBwgI guru 
pwieAw pUrib 
iliKAw mwie]

Vaddabhaagee 

Gur Paaeiaa 

Poorab Likhiaa 

Maae ||

By great good fortune, 

I have found the Guru, 

according to my pre-

ordained destiny, O 

my mother.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਧੁਰੋਂ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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42547 994 An idnu scI 
Bgiq kir scw 
ley imlwie]3]

Anadhin Sachee 

Bhagath Kar 

Sachaa Leae 

Milaae ||3||

Night and day, I 

practice true 

devotional worship; I 

am united with the 

True Lord. ||3||

ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

42548 994 Awpy isRsit sB 
swjIAnu Awpy 
ndir kryie]

Aapae Srisatt Sabh 

Saajeean Aapae 

Nadhar Karaee ||

He Himself fashioned 

the entire universe; He 

Himself bestows His 

Glance of Grace.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਇਸ 

ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

42549 994 nwnk nwim 
vifAweIAw jY 
BwvY qY 
dyie]4]2]

Naanak Naam 

Vaddiaaeeaa Jai 

Bhaavai Thai 

Dhaee ||4||2||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

is glorious and great; 

as He pleases, He 

bestows His Blessings. 

||4||2||

ਜਿਹੜਾ ਿੀਵ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) 
ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੋੜ ਕੇ ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ) ਵਜਡਆਈਆਂ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥

42550 994 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

42551 994 ipCly gunh 
bKswie jIau  
Ab qU mwrig 
pwie]

Pishhalae Guneh 

Bakhasaae Jeeo 

Ab Thoo Maarag 

Paae ||

Please forgive my past 

mistakes, O my Dear 

Lord; now, please 

place me on the Path.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੇਰੇ ਜਪਛਲੇ 

ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼, ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੋਰ;
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42552 994 hir kI crxI 
lwig rhw ivchu 
Awpu gvwie]1]

Har Kee Charanee 

Laag Rehaa 

Vichahu Aap 

Gavaae ||1||

I remain attached to 

the Lord's Feet, and 

eradicate self-conceit 

from within. ||1||

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹਾਂ ॥੧॥

42553 994 myry mn gurmuiK 
nwmu hir 
iDAwie]

Maerae Man 

Guramukh Naam 

Har Dhhiaae ||

O my mind, as 

Gurmukh, meditate on 

the Name of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ 

ਕਰ (ਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਜਰਆ 

ਕਰ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ)

42554 994 sdw hir crxI 
lwig rhw iek 
min eykY 
Bwie]1]rhwau]

rhW Sadhaa Har 

Charanee Laag 

Rehaa Eik Man 

Eaekai Bhaae 

||1|| Rehaao ||

Remain attached 

forever to the Lord's 

Feet,single-

mindedly,with love for 

the One Lord. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਸਦਾ, ਹੇ ਹਰੀ! ਇਕਾਗਿ-
ਜਚੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42555 994 nw mY jwiq n 
piq hY nw mY Qyhu  
n Qwau]

Naa Mai Jaath N 

Path Hai Naa Mai 

Thhaehu N 

Thhaao ||

I have no social status 

or honor; I have no 

place or home.

ਨਾਹ ਮੇਰੀ (ਕੋਈ ਉੱਚੀ) ਿਾਜਤ 

ਹੈ, ਨਾਹ (ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ 

ਕੋਈ) ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾਹ ਮੇਰੀ 
ਭੁਇੂੰ  ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ-ਘਾਟ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8671 Published: March 06/ 2014



42556 994 sbid Byid BRmu 
kitAw guir nwmu 
dIAw 
smJwie]2]

Sabadh Bhaedh 

Bhram Kattiaa Gur 

Naam Dheeaa 

Samajhaae ||2||

Pierced through by the 

Word of the Shabad, 

my doubts have been 

cut away. The Guru 

has inspired me to 

understand the Naam, 

the Name of the Lord. 

||2||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਮਾਣੇ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ) ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਵੂੰ ਨਹ  ਕੇ 

ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਕੱਟ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥

42557 994 iehu mnu lwlc 
krdw iPrY  
lwlic lwgw 
jwie]

Eihu Man Laalach 

Karadhaa Firai 

Laalach Laagaa 

Jaae ||

This mind wanders 

around, driven by 

greed, totally attached 

to greed.

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ 

ਹੋਇਆ) ਇਹ ਮਨ ਅਨੇਕਾਂ 
ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, 

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਲਾਲਚ ਜਵਚ 

ਲੱਗ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ।

42558 994 DMDY kUiV 
ivAwipAw  
jmpuir cotw 
Kwie]3]

cotW Dhhandhhai Koorr 

Viaapiaa Jam Pur 

Chottaa Khaae 

||3||

He is engrossed in 

false pursuits; he shall 

endure beatings in the 

City of Death. ||3||

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਕੂੜੇ ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ (ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰਾਂ 
ਦੀਆਂ) ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

42559 994 nwnk sBu ikCu 
Awpy Awip hY  
dUjw nwhI koie]

Naanak Sabh 

Kishh Aapae Aap 

Hai Dhoojaa 

Naahee Koe ||

O Nanak, God Himself 

Himself is all-in-all. 

There is no other at all.

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਆਂ ਦੇ 

ਕੀਹ ਵੱਸ? ਇਹ ਿ ੋਕੁਝ ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਇਹ) 

ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਕਸੇ 

ਤੇ ਭੀ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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42560 994 Bgiq Kjwnw 
bKisEnu gurmuKw 
suKu hoie]4]3]

Bhagath 

Khajaanaa 

Bakhasioun 

Guramukhaa Sukh 

Hoe ||4||3||

He bestows the 

treasure of devotional 

worship, and the 

Gurmukhs abide in 

peace. ||4||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ) ਭਗਤੀ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥

42561 994 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

42562 994 sic rqy sy toil 
lhu sy ivrly 
sMswir]

r`qy Sach Rathae Sae 

Ttol Lahu Sae 

Viralae Sansaar ||

Seek and find those 

who are imbued with 

Truth; they are so rare 

in this world.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਜਵਚ 

(ਸਦਾ) ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ (ਉਂਞ) 

ਉਹ ਿਗਤ ਜਵਚ ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ 

ਜਵਰਲੇ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
42563 994 iqn imilAw muKu 

aujlw jip nwmu 
murwir]1]

Thin Miliaa Mukh 

Oujalaa Jap Naam 

Muraar ||1||

Meeting with them, 

one's face becomes 

radiant and bright, 

chanting the Name of 

the Lord. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੁਰਖ਼ਰੂ 

ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ (ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ) ॥੧॥

42564 994 bwbw swcw 
swihbu irdY 
smwil]

Baabaa Saachaa 

Saahib Ridhai 

Samaal ||

O Baba, contemplate 

and cherish the True 

Lord and Master 

within your heart.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ।
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42565 994 siqguru Apnw 
puiC dyKu lyhu 
vKru 
Bwil]1]rhwau]

v`Kru Sathigur Apanaa 

Pushh Dhaekh 

Laehu Vakhar 

Bhaal ||1|| 

Rehaao ||

Seek out and see, and 

ask your True Guru, 

and obtain the true 

commodity. 

||1||Pause||

(ਇਹੀ ਹੈ ਿੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ 

ਮਨੋਰਥ; ਬੇਸ਼ੱਕ) ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਭ ਲੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42566 994 ieku scw sB 
syvdI Duir Bwig 
imlwvw hoie]

Eik Sachaa Sabh 

Saevadhee Dhhur 

Bhaag Milaavaa 

Hoe ||

All serve the One True 

Lord; through pre-

ordained destiny, they 

meet Him.

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਉਸ ਦੀ ਹੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੁਰੋਂ 
ਜਲਖੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ (ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
42567 994 gurmuiK imly sy  

n ivCuVih  
pwvih scu 
soie]2]

Guramukh Milae 

Sae N Vishhurrehi 

Paavehi Sach Soe 

||2||

The Gurmukhs merge 

with Him, and will not 

be separated from 

Him again; they attain 

the True Lord. ||2||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਮੁੜ) ਨਹੀਂ 
ਜਵੱਛੁੜਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ (ਦਾ ਜਮਲਾਪ) ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
42568 994 ieik BgqI swr  

n jwxnI mnmuK 
Brim Bulwie]

Eik Bhagathee 

Saar N Jaananee 

Manamukh 

Bharam Bhulaae ||

Some do not 

appreciate the value 

of devotional worship; 

the self-willed 

manmukhs are 

deluded by doubt.

ਕਈ ਐਸੇ ਬੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
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42569 994 Enw ivic Awip 
vrqdw krxw 
ikCU n jwie]3]

Ounaa Vich Aap 

Varathadhaa 

Karanaa Kishhoo N 

Jaae ||3||

They are fillled with 

self-conceit; they 

cannot accomplish 

anything. ||3||

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹਨਾਂ 
(ਮਨਮੁਖਾਂ) ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ) 

ਕੁਝ ਭੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੩॥

42570 994 ijsu nwil joru n 
cleI Kly kIcY 
Ardwis]

c`leI Jis Naal Jor N 

Chalee Khalae 

Keechai Aradhaas 

||

Stand and offer your 

prayer, to the One 

who cannot be moved 

by force.

(ਤਾਂ ਜਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਕੀਹ ਕੀਤਾ ਿਾਏ? 

ਇਹੀ ਜਕ) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਅੱਗੇ (ਿੀਵ ਦੀ ਕੋਈ) ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
42571 994 nwnk gurmuiK 

nwmu min vsY qw 
suix kry 
swbwis]4]4]

Naanak Guramukh 

Naam Man Vasai 

Thaa Sun Karae 

Saabaas ||4||4||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

abides within the mind 

of the Gurmukh; 

hearing his prayer, the 

Lord applauds him. 

||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ 
(ਅਰਜ਼ੋਈ) ਸੁਣ ਕੇ ਆਦਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

42572 994 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:
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42573 994 mwrU qy sIqlu 
kry mnUrhu kMcnu 
hoie]

Maaroo Thae 

Seethal Karae 

Manoorahu 

Kanchan Hoe ||

He transforms the 

burning desert into a 

cool oasis; he 

transmutes rusted 

iron into gold.

ਹੇ ਮਨ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ) ਤਪਦੇ ਰੇਤ-ਥਲੇ 

(ਵਰਗੇ ਸੜਦੇ ਜਦਲ) ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮਨੂਰ (ਵਰਗੇ 

ਮਨ) ਤੋਂ ਸੋਨਾ (ਸੱੁਧ) ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

42574 994 so swcw 
swlwhIAY iqsu 
jyvfu Avru n 
koie]1]

So Saachaa 

Saalaaheeai This 

Jaevadd Avar N 

Koe ||1||

So praise the True 

Lord; there is none 

other as great as He is. 

||1||

ਹੇ ਮਨ! ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

42575 994 myry mn An idnu 
iDAwie hir 
nwau]

Maerae Man 

Anadhin Dhhiaae 

Har Naao ||

O my mind, night and 

day, meditate on the 

Lord's Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ।

42576 994 siqgur kY bcin 
ArwiD qU An 
idnu gux 
gwau]1]rhwau]

Sathigur Kai 

Bachan Araadhh 

Thoo Anadhin Gun 

Gaao ||1|| 

Rehaao ||

Contemplate the 

Word of the Guru's 

Teachings, and sing 

the Glorious Praises of 

the Lord, night and 

day. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦਾ ਰਹੁ, 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42577 994 gurmuiK eyko 
jwxIAY jw 
siqguru dyie 
buJwie]

bu`Jwie Guramukh Eaeko 

Jaaneeai Jaa 

Sathigur Dhaee 

Bujhaae ||

As Gurmukh, one 

comes to know the 

One Lord, when the 

True Guru instructs 

him.

ਹੇ ਮਨ! ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

(ਤਦੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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42578 994 so siqguru 
swlwhIAY ijdU 
eyh soJI 
pwie]2]

So Sathigur 

Saalaaheeai 

Jidhoo Eaeh 

Sojhee Paae ||2||

Praise the True Guru, 

who imparts this 

understanding. ||2||

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ 

ਸਮਝ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦਾ ਵਜਡਆਈ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੨॥

42579 994 siqguru Coif dUjY 
lgy ikAw krin 
AgY jwie]

Sathigur Shhodd 

Dhoojai Lagae Kiaa 

Karan Agai Jaae ||

Those who forsake the 

True Guru, and attach 

themselves to duality - 

what will they do 

when they go to the 

world hereafter?

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ) ਹੋਰ 

ਹੋਰ (ਮੋਹ) ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ 

ਕੀਹ ਕਰਨਗੇ?

42580 994 jmpuir bDy 
mwrIAih bhuqI 
imlY sjwie]3]

Jam Pur Badhhae 

Maareeahi 

Bahuthee Milai 

Sajaae ||3||

Bound and gagged in 

the City of Death, they 

will be beaten. They 

will be punished 

severely. ||3||

(ਅਜਿਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤਾਂ) ਿਮਰਾਿ ਦੀ 
ਕਚਜਹਰੀ ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਮਾਰੀਦੇ 

ਹਨ, ਅਜਿਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੩॥

42581 995 myrw pRBu 
vyprvwhu hY nw 
iqsu iqlu n 
qmwie]

(iqsu) iqRsnw[ 
(qmwie)qmoN gux KwhS

Maeraa Prabh 

Vaeparavaahu Hai 

Naa This Thil N 

Thamaae ||

My God is 

independent and self-

sufficient; he does not 

have even an iota of 

greed.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਰਤਾ 
ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ 
(ਿੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ 

ਹੀ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਸੋ)
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42582 995 nwnk iqsu 
srxweI Bij pau  
Awpy bKis 
imlwie]4]5]

B`ij Naanak This 

Saranaaee Bhaj Po 

Aapae Bakhas 

Milaae ||4||5||

O Nanak, run to His 

Sanctuary; granting 

His forgiveness, He 

merges us into 

Himself. ||4||5||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਹੀ 
ਛੇਤੀ ਿਾ ਪਉ, (ਸਰਨ ਪਏ ਨੂੂੰ ) 
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੫॥

42583 995 mwrU mhlw 4 
Gru 2 

Maaroo Mehalaa 

4 Ghar 2

Maaroo, Fourth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

42584 995 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42585 995 jipE nwmu suk 
jnk gur bcnI  
hir hir srix 
pry]

Japiou Naam Suk 

Janak Gur 

Bachanee Har Har 

Saran Parae ||

Suk-deva and Janak 

meditated on the 

Naam; following the 

Guru's Teachings they 

sought the Sanctuary 

of the Lord Har, Har.

ਹੇ ਮਨ! ਰਾਿਾ ਿਨਕ ਨੇ, 

ਸੁਕਦੇਵ ਜਰਸ਼ੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ, ਇਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪਏ;

42586 995 dwldu BMij sudwmy 
imilE BgqI 
Bwie qry]

Dhaaladh Bhanj 

Sudhaamae Miliou 

Bhagathee Bhaae 

Tharae ||

God met Sudama and 

removed his poverty; 

through loving 

devotional worship, he 

crossed over.

ਸੁਦਾਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ 
ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੂੰ  ਆ 

ਜਮਜਲਆ। ਇਹ ਸਭ ਭਗਤੀ-
ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੇ।
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42587 995 Bgiq vClu hir 
nwmu ikRqwrQu  
gurmuiK ikRpw 
kry]1]

Bhagath Vashhal 

Har Naam 

Kirathaarathh 

Guramukh Kirapaa 

Karae ||1||

God is the Lover of His 

devotees; the Lord's 

Name is fufilling; God 

showers His Mercy on 

the Gurmukhs. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਕਾਮਯਾਬ 

ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਇਹ ਨਾਮ 

ਜਮਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਉਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
42588 995 myry mn nwmu 

jpq auDry]

Maerae Man 

Naam Japath 

Oudhharae ||

O my mind, chanting 

the Naam, the Name 

of the Lord, you will be 

saved.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ (ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਾਣੀ) 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

42589 995 DR¨ pRihlwdu ibdru 
dwsI suqu gurmuiK 
nwim 
qry]1]rhwau]

Dhhroo Prehilaadh 

Bidhar Dhaasee 

Suth Guramukh 

Naam Tharae 

||1|| Rehaao ||

Dhroo, Prahlaad and 

Bidar the slave-girl's 

son, became 

Gurmukh, and through 

the Naam, crossed 

over. ||1||Pause||

ਧੂ ਭਗਤ, ਪਿਜਹਲਾਦ ਭਗਤ, 

ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਜਬਦਰ-(ਇਹ 

ਸਾਰੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42590 995 kljuig nwmu 
pRDwnu pdwrQu  
Bgq jnw auDry]

Kalajug Naam 

Pradhhaan 

Padhaarathh 

Bhagath Janaa 

Oudhharae ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the Naam is the 

supreme wealth; it 

saves the humble 

devotees.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਭਗਤ ਿਨ 

(ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਹੀ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।
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42591 995 nwmw jYdyau kbIru 
iqRlocnu siB doK 
gey cmry]

cmry: polw bolo Naamaa Jaidhaeo 

Kabeer Thrilochan 

Sabh Dhokh Geae 

Chamarae ||

All the faults of Naam 

Dayv, Jai Dayv, Kabeer, 

Trilochan and Ravi 

Daas the leather-

worker were covered.

ਨਾਮਦੇਵ ਬਚ ਜਗਆ, ਿੈਦੇਉ 

ਬਚ ਜਗਆ, ਕਬੀਰ ਬਚ 

ਜਗਆ, ਜਤਿਲੋਚਨ ਬਚ ਜਗਆ; 

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਰਜਵਦਾਸ) ਚਮਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।
42592 995 gurmuiK nwim 

lgy sy auDry siB 
iklibK pwp 
try]2]

Guramukh Naam 

Lagae Sae 

Oudhharae Sabh 

Kilabikh Paap 

Ttarae ||2||

Those who become 

Gurmukh, and remain 

attached to the Naam, 

are saved; all their sins 

are washed off. ||2||

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਹੜੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੱਗੇ 

ਉਹ ਸਭ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਟਲ 

ਗਏ ॥੨॥

42593 995 jo jo nwmu jpY 
AprwDI siB 
iqn ky doK 
prhry]

Jo Jo Naam Japai 

Aparaadhhee 

Sabh Thin Kae 

Dhokh Pareharae 

||

Whoever chants the 

Naam, all his sins and 

mistakes are taken 

away.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ 
ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰਦਾ (ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

42594 995 bysuAw rvq 
Ajwmlu auDirE  
muiK bolY 
nwrwiexu nrhry]

Ajw-m`lu Baesuaa Ravath 

Ajaamal 

Oudhhariou Mukh 

Bolai Naaraaein 

Nareharae ||

Ajaamal, who had sex 

with prostitites, was 

saved, by chanting the 

Name of the Lord.

(ਵੇਖ) ਵੇਸੁਆ ਦਾ ਸੂੰਗ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਅਿਾਮਲ ਿਦੋਂ ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
'ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਹਰੀ' ਉਚਾਰਨ 

ਲੱਗ ਜਪਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚ ਜਗਆ।
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42595 995 nwmu jpq 
augRsYix giq 
pweI qoiV bMDn 
mukiq kry]3]

Naam Japath 

Ougrasain Gath 

Paaee Thorr 

Bandhhan Mukath 

Karae ||3||

Chanting the Naam, 

Ugar Sain obtained 

salvation; his bonds 

were broken, and he 

was liberated. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਉਗਿਸੈਣ ਨੇ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ॥੩॥

42596 995 jn kau Awip 
AnugRhu kIAw  
hir AMgIkwru 
kry]

Jan Ko Aap 

Anugrahu Keeaa 

Har Angeekaar 

Karae ||

God Himself takes pity 

on His humble 

servants, and makes 

them His own.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤ ਉਤੇ (ਸਦਾ) ਆਪ 

ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਭਗਤ ਦਾ (ਸਦਾ) ਪੱਖ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

42597 995 syvk pYj rKY 
myrw goivdu srix 
pry auDry]

Saevak Paij Rakhai 

Maeraa Govidh 

Saran Parae 

Oudhharae ||

My Lord of the 

Universe saves the 

honor of His servants; 

those who seek His 

Sanctuary are saved.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੀ 
ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

42598 995 jn nwnk hir 
ikrpw DwrI aur 
DirE nwmu 
hry]4]1]

Jan Naanak Har 

Kirapaa Dhhaaree 

Our Dhhariou 

Naam Harae 

||4||1||

The Lord has 

showered servant 

Nanak with His Mercy; 

he has enshrined the 

Lord's Name within his 

heart. ||4||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ (ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ) ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਜਲਆ ॥੪॥੧॥

42599 995 mwrU mhlw 4] Maaroo Mehalaa 

4 ||

Maaroo, Fourth Mehl:
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42600 995 isD smwiD 
jipE ilv lweI  
swiDk muin 
jipAw]

Sidhh Samaadhh 

Japiou Liv Laaee 

Saadhhik Mun 

Japiaa ||

The Siddhas in 

Samaadhi meditate on 

Him; they are lovingly 

focused on Him. The 

seekers and the silent 

sages meditate on Him 

as well.

ਹੇ ਮਨ! ਜਸੱਧ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਿਪਦੇ ਰਹੇ, 

ਸਾਜਧਕ ਤੇ ਮੁਨੀ ਿਪਦੇ ਰਹੇ।

42601 995 jqI sqI sMqoKI 
iDAwieAw muiK 
ieMdRwidk rivAw]

Jathee Sathee 

Santhokhee 

Dhhiaaeiaa Mukh 

Eindhraadhik 

Raviaa ||

The celibates, the true 

and contented beings 

meditate on Him; 

Indra and the other 

gods chant His Name 

with their mouths.

ਿਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਜਰਆ, ਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂੰ ਤੋਖੀਆਂ 

ਨੇ ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ, ਇੂੰਦਿ 
ਆਜਦਕ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ।

42602 995 srix pry jipE  
qy Bwey gurmuiK 
pwir pieAw]1]

Saran Parae Japiou 

Thae Bhaaeae 

Guramukh Paar 

Paeiaa ||1||

Those who seek His 

Sanctuary meditate on 

Him; they become 

Gurmukh and swim 

across. ||1||

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਜਪਆ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਏ ॥੧॥

42603 995 myry mn nwmu 
jpq qirAw]

Maerae Man 

Naam Japath 

Thariaa ||

O my mind, chant the 

Naam, the Name of 

the Lord, and cross 

over.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ (ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਾਣੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਗਏ।
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42604 995 DMnw jtu bwlmIku 
btvwrw gurmuiK 
pwir 
pieAw]1]rhwau
]

Dhhannaa Jatt 

Baalameek 

Battavaaraa 

Guramukh Paar 

Paeiaa ||1|| 

Rehaao ||

Dhanna the farmer, 

and Balmik the 

highway robber, 

became Gurmukh, and 

crossed over. 

||1||Pause||

ਧੂੰਨਾ ਿੱਟ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ, 

ਬਾਲਮੀਕ ਡਾਕੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42605 995 suir nr gx 
gMDrby jipE  
iriK bpurY hir 
gwieAw]

gM-Drby Sur Nar Gan 

Gandhharabae 

Japiou Rikh 

Bapurai Har 

Gaaeiaa ||

Angels, men, heavenly 

heralds and celestial 

singers meditate on 

Him; even the humble 

Rishis sing of the Lord.

ਹੇ ਮਨ! ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੇ, ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੇ, (ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ-) 

ਗਣਾਂ ਨੇ, ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ 

ਨੇ ਨਾਮ ਿਜਪਆ; ਜਵਚਾਰੇ 

ਧਰਮਰਾਿ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਏ।

42606 995 sMkir bRhmY dyvI 
jipE muiK hir 
hir nwmu jipAw]

(dyvIN) dyviqAW Sankar Brehamai 

Dhaevee Japiou 

Mukh Har Har 

Naam Japiaa ||

Shiva, Brahma and the 

goddess Lakhshmi, 

meditate, and chant 

with their mouths the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਜਸ਼ਵ ਨੇ, ਬਿਹਮਾ ਨੇ, ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਨੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ।

42607 995 hir hir nwim 
ijnw mnu BInw qy 
gurmuiK pwir 
pieAw]2]

Har Har Naam 

Jinaa Man 

Bheenaa Thae 

Guramukh Paar 

Paeiaa ||2||

Those whose minds 

are drenched with the 

Name of the Lord, Har, 

Har, as Gurmukh, 

cross over. ||2||

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਜਗਆ 

ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਗਏ ॥੨॥
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42608 995 koit koit qyqIs 
iDAwieE hir 
jpiqAw AMqu n 
pwieAw]

Kott Kott 

Thaethees 

Dhhiaaeiou Har 

Japathiaa Anth N 

Paaeiaa ||

Millions and millions, 

three hundred thirty 

million gods meditate 

on Him; there is no 

end to those who 

meditate on the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੇਤੀ ਕਿੋੜ 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ, ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਵਾਜਲਆਂ (ਦੀ ਜਗਣਤੀ) 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

42609 995 byd purwx 
isimRiq hir 
jipAw muiK 
pMifq hir 
gwieAw]

ism-i Riq Baedh Puraan 

Simrith Har Japiaa 

Mukh Panddith 

Har Gaaeiaa ||

The Vedas, the 

Puraanas and the 

Simritees meditate on 

the Lord; the Pandits, 

the religious scholars, 

sing the Lord's Praises 

as well.

ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ 

ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ 

ਜਲਖਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ, ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ ਨੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ।

42610 995 nwmu rswlu ijnw 
min visAw qy 
gurmuiK pwir 
pieAw]3]

Naam Rasaal Jinaa 

Man Vasiaa Thae 

Guramukh Paar 

Paeiaa ||3||

Those whose minds 

are filled with the 

Naam, the source of 

nectar - as Gurmukh, 

they cross over. ||3||

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ 
ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਟਕ 

ਜਗਆ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਏ ॥੩॥

42611 995 Anq qrMgI nwmu 
ijn jipAw mY 
gxq n kir 
sikAw]

Anath Tharangee 

Naam Jin Japiaa 

Mai Ganath N Kar 

Sakiaa ||

Those who chant the 

Naam in endless 

waves - I cannot even 

count their number.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਬੇਅੂੰ ਤ ਰਚਨਾ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਿਾਣੀਆਂ ਨੇ ਿਜਪਆ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ।
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42612 995 goibdu ikRpw kry 
Qwie pwey jo hir 
pRB min BwieAw]

Gobidh Kirapaa 

Karae Thhaae 

Paaeae Jo Har 

Prabh Man 

Bhaaeiaa ||

The Lord of the 

Universe bestows His 

Mercy, and those who 

are pleasing to the 

Mind of the Lord God, 

find their place.

ਜਿਹੜੇ ਪਿਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਭਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ) 
ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

42613 995 guir Dwir ikRpw  
hir nwmu 
idRVwieE jn 
nwnk nwmu 
lieAw]4]2]

Gur Dhhaar 

Kirapaa Har Naam 

Dhrirraaeiou Jan 

Naanak Naam 

Laeiaa ||4||2||

The Guru, granting His 

Grace, implants the 

Lord's Name within; 

servant Nanak chants 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ, (ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ॥੪॥੨॥

42614 996 mwrU mhlw 4 
Gru 3

Maaroo Mehalaa 

4 Ghar 3

Maaroo, Fourth Mehl, 

Third House:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

42615 996 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42616 996 hir hir nwmu 
inDwnu lY gurmiq 
hir piq pwie]

Har Har Naam 

Nidhhaan Lai 

Guramath Har 

Path Paae ||

Take the treasure of 

the Name of the Lord 

Har Har. Follow the 

Guru's Teachings, and 

the Lord shall bless 

you with honor.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ 
ਅਸਲ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ (ਇਹ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਹਾਸਲ ਕਰ, (ਜਿਸ ਦੇ 

ਪਾਸ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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42617 996 hliq pliq 
nwil cldw hir  
AMqy ley Cfwie]

Halath Palath Naal 

Chaladhaa Har 

Anthae Leae 

Shhaddaae ||

Here and hereafter, 

the Lord goes with 

you; in the end, He 

shall deliver you.

(ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸਾਥ 

ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ 

ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

42618 996 ijQY AvGt 
glIAw BIVIAw  
iqQY hir hir 
mukiq krwie]1]

Jithhai Avaghatt 

Galeeaa 

Bheerreeaa 

Thithhai Har Har 

Mukath Karaae 

||1||

Where the path is 

difficult and the street 

is narrow, there the 

Lord shall liberate you. 

||1||

ਿੀਵਨ ਦੇ ਜਿਸ ਇਸ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭ ਦੇ ਜਬਖੜੇ 

ਰਸਤੇ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ 

ਗਲੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ 

ਘੁੱ ਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਥੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

42619 996 myry siqgurw mY 
hir hir nwmu 
idRVwie]

Maerae 

Sathiguraa Mai 

Har Har Naam 

Dhrirraae ||

O my True Guru, 

implant within me the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਹ।

42620 996 myrw mwq ipqw 
suq bMDpo mY hir 
ibnu Avru n 
mwie]1]rhwau]

Maeraa Maath 

Pithaa Suth 

Bandhhapo Mai 

Har Bin Avar N 

Maae ||1|| 

Rehaao ||

The Lord is my 

mother, father, child 

and relative; I have 

none other than the 

Lord, O my mother. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਹਰੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 
ਹੈ, ਹਰੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਪਉ ਹੈ, 

ਹਰੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੱੁਤਰ ਹਨ, ਹਰੀ 
ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਂ! 
ਹਰੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ 
(ਪੱਕਾ ਸਾਕ) ਨਹੀਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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42621 996 mY hir ibrhI 
hir nwmu hY koeI 
Awix imlwvY 
mwie]

Mai Har Birehee 

Har Naam Hai 

Koee Aan Milaavai 

Maae ||

I feel the pains of love 

and yearning for the 

Lord, and the Name of 

the Lord. If only 

someone would come 

and unite me with 

Him, O my mother.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ 
(ਅਸਲ) ਜਪਆਰਾ (ਜਮੱਤਰ) ਹੈ। 
ਹੇ ਮਾਂ! ਿ ੇਕੋਈ (ਉਸ ਜਮੱਤਰ 

ਨੂੂੰ ) ਜਲਆ ਕੇ (ਮੇਰੇ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ,

42622 996 iqsu AwgY mY 
jodVI myrw pRIqmu 
dyie imlwie]

This Aagai Mai 

Jodharree Maeraa 

Preetham Dhaee 

Milaae ||

I bow in humble 

devotion to one who 

inspires me to meet 

with my Beloved.

ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਨਿੱਤ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਭਲਾ ਜਿ ਜਕਤੇ 

ਮੇਰਾ ਪਿੀਤਮ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ।

42623 996 siqguru purKu 
dieAwl pRBu  
hir myly iFl n 
pwie]2]

Sathigur Purakh 

Dhaeiaal Prabh 

Har Maelae Dtil N 

Paae ||2||

The almighty and 

merciful True Guru 

unites me with the 

Lord God 

instantaneously. ||2||

ਹੇ ਮਾਂ! ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ 

ਪੁਰਖ ਹੈ ਿੋ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਤਾ ਜਢੱਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ॥੨॥

42624 996 ijn hir hir 
nwmu n cyiqE sy 
BwghIx mir 
jwie]

Jin Har Har Naam 

N Chaethiou Sae 

Bhaageheen Mar 

Jaae ||

Those who do not 

remember the Name 

of the Lord, Har, Har, 

are most unfortunate, 

and are slaughtered.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਦ-ਜਕਸਮਤ 

ਹਨ। (ਨਾਮ-ਹੀਣ ਮਨੱੁਖ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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42625 996 Eie iPir iPir 
join BvweIAih  
mir jMmih AwvY 
jwie]

Oue Fir Fir Jon 

Bhavaaeeahi Mar 

Janmehi Aavai 

Jaae ||

They wander in 

reincarnation, again 

and again; they die, 

and are re-born, and 

continue coming and 

going.

ਉਹ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ) ਬੂੰ ਦੇ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਵਾਏ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਨਾਮ-ਹੀਣ ਮਨੱੁਖ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

42626 996 Eie jm dir 
bDy mwrIAih  
hir drgh imlY 
sjwie]3]

mwrI-Aih Oue Jam Dhar 

Badhhae 

Maareeahi Har 

Dharageh Milai 

Sajaae ||3||

Bound and gagged at 

Death's Door, they are 

cruelly beaten, and 

punished in the Court 

of the Lord. ||3||

ਉਹ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਹੋਏ) ਬੂੰ ਦੇ 

ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੱਝੇ ਮਾਰੀ-
ਕੱੁਟੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਸਜ਼ਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੩॥

42627 996 qU pRBu hm 
srxwgqI mokau 
myil lYhu hir 
rwie]

srxw-gqI Thoo Prabh Ham 

Saranaagathee Mo 

Ko Mael Laihu Har 

Raae ||

O God, I seek Your 

Sanctuary; O my 

Sovereign Lord King, 

please unite me with 

Yourself.

ਹੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਹਾਂ। 
ਹੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜੀ ਰੱਖ।

42628 996 hir Dwir ikRpw 
jgjIvnw gur 
siqgur kI 
srxwie]

j`gjIvnw Har Dhhaar 

Kirapaa 

Jagajeevanaa Gur 

Sathigur Kee 

Saranaae ||

O Lord, Life of the 

World, please shower 

me with Your Mercy; 

grant me the 

Sanctuary of the Guru, 

the True Guru.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਹਰੀ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ (ਸਦਾ ਰੱਖ)।
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42629 996 hir jIau Awip 
dieAwlu hoie  
jn nwnk hir 
mylwie]4]1]3]

Har Jeeo Aap 

Dhaeiaal Hoe Jan 

Naanak Har 

Maelaae 

||4||1||3||

The Dear Lord, 

becoming merciful, 

has blended servant 

Nanak with Himself. 

||4||1||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ) 

ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੩॥

42630 996 mwrU mhlw 4] Maaroo Mehalaa 

4 ||

Maaroo, Fourth Mehl:

42631 996 hau pUMjI nwmu 
dswiedw ko dsy 
hir Dnu rwis]

d`sy Ho Poonjee Naam 

Dhasaaeidhaa Ko 

Dhasae Har Dhhan 

Raas ||

I inquire about the 

commodity of the 

Naam, the Name of 

the Lord. Is there 

anyone who can show 

me the wealth, the 

capital of the Lord?

ਮੈਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸਰਮਾਏ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਿੇ 
ਕੋਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਨਾਮ-ਧਨ ਨਾਮ-

ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦੇਵੇ,

42632 996 hau iqsu ivthu 
Kn KMnIAY mY myly 
hir pRB pwis]

Ho This Vittahu 

Khan Khanneeai 

Mai Maelae Har 

Prabh Paas ||

I cut myself into 

pieces, and make 

myself a sacrifice to 

that one who leads me 

to meet my Lord God.

ਤੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਵਾਂ।

42633 996 mY AMqir pRymu 
iprMm kw ikau 
sjxu imlY 
imlwis]1]

Mai Anthar Praem 

Piranm Kaa Kio 

Sajan Milai Milaas 

||1||

I am filled with the 

Love of my Beloved; 

how can I meet my 

Friend, and merge 

with Him? ||1||

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਪਿੇਮ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਸੱਿਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਮਲੇ? ਮੈਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਮਲਾਂ? ॥੧॥
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42634 996 mn ipAwirAw 
imqRw mY hir hir 
nwmu Dnu rwis]

Man Piaariaa 

Mithraa Mai Har 

Har Naam Dhhan 

Raas ||

O my beloved friend, 

my mind, I take the 

wealth, the capital of 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹੇ ਜਪਆਰੇ 

ਜਮੱਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  (ਅਸਲ) ਧਨ (ਅਸਲ) 

ਸਰਮਾਇਆ (ਿਾਪਦਾ ਹੈ)।

42635 996 guir pUrY nwmu 
idRVwieAw hir 
DIrk hir 
swbwis]1]rhwau
]

Gur Poorai Naam 

Dhrirraaeiaa Har 

Dhheerak Har 

Saabaas ||1|| 

Rehaao ||

The Perfect Guru has 

implanted the Naam 

within me; the Lord is 

my support - I 

celebrate the Lord. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੀਰਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42636 996 hir hir Awip 
imlwie guru mY 
dsy hir Dnu 
rwis]

Har Har Aap 

Milaae Gur Mai 

Dhasae Har Dhhan 

Raas ||

O my Guru, please 

unite me with the 

Lord, Har, Har; show 

me the wealth, the 

capital of the Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਦੇਹ, ਤਾ ਜਕ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਸਰਮਾਇਆ 

ਜਵਖਾ ਦੇਵੇ।

42637 996 ibnu gur pRymu n 
lBeI jn vyKhu 
min inrjwis]

l`-BeI Bin Gur Praem N 

Labhee Jan 

Vaekhahu Man 

Nirajaas ||

Without the Guru, 

love does not well up; 

see this, and know it in 

your mind.

ਹੇ ਸੱਿਣੋ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਨਰਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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42638 996 hir gur ivic 
Awpu riKAw hir 
myly gur 
swbwis]2]

Har Gur Vich Aap 

Rakhiaa Har 

Maelae Gur 

Saabaas ||2||

The Lord has installed 

Himself within the 

Guru; so praise the 

Guru, who unites us 

with the Lord. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰੋ ॥੨॥

42639 996 swgr Bgiq 
BMfwr hir pUry 
siqgur pwis]

Saagar Bhagath 

Bhanddaar Har 

Poorae Sathigur 

Paas ||

The ocean, the 

treasure of devotional 

worship of the Lord, 

rests with the Perfect 

True Guru.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮੌਿੂਦ ਹਨ।

42640 996 siqguru quTw 
Koil dyie muiK 
gurmuiK hir 
prgwis]

qu`Tw Sathigur Thuthaa 

Khol Dhaee Mukh 

Guramukh Har 

Paragaas ||

When it pleases the 

True Guru, He opens 

the treasure, and and 

the Gurmukhs are 

illuminated by the 

Lord's Light.

ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਜਮਹਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਇਹ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ) ਖੋਲਹ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਦੇ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਪਦੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
42641 996 mnmuiK Bwg 

ivhUixAw iqK 
mueIAw kMDI 
pwis]3]

Manamukh Bhaag 

Vihooniaa Thikh 

Mueeaa Kandhhee 

Paas ||3||

The unfortunate self-

willed manmukhs die 

of thirst, on the very 

bank of the river. ||3||

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਬਦ-ਜਕਸਮਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਉਵੇਂ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸਰੋਵਰ ਦੇ 

ਕੂੰ ਢੇ ਕੋਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਭੀ ਜਤਹਾਇਆ 

ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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42642 996 guru dwqw dwqwru 
hY hau mwgau 
dwnu gur pwis]

Gur Dhaathaa 

Dhaathaar Hai Ho 

Maago Dhaan Gur 

Paas ||

The Guru is the Great 

Giver; I beg for this gift 

from the Guru,

ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ 

ਖ਼ੈਰ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,

42643 996 icrI ivCuMnw myil 
pRB mY min qin 
vfVI Aws]

Chiree Vishhunnaa 

Mael Prabh Mai 

Man Than 

Vaddarree Aas ||

That He may unite me 

with God, from whom 

I was separated for so 

long! This is the great 

hope of my mind and 

body.

ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਚਰ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਹ ਬੜੀ 
ਤਾਂਘ ਹੈ।

42644 996 gur BwvY suix 
bynqI jn nwnk 
kI 
Ardwis]4]2]4
]

Gur Bhaavai Sun 

Baenathee Jan 

Naanak Kee 

Aradhaas 

||4||2||4||

If it pleases You, O my 

Guru, please listen to 

my prayer; this is 

servant Nanak's 

prayer. ||4||2||4||

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, 

ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ॥੪॥੨॥੪॥

42645 996 mwrU mhlw 4] Maaroo Mehalaa 

4 ||

Maaroo, Fourth Mehl:

42646 996 hir hir kQw 
suxwie pRB  
gurmiq hir irdY 
smwxI]

Har Har Kathhaa 

Sunaae Prabh 

Guramath Har 

Ridhai Samaanee 

||

O Lord God please 

preach Your sermon to 

me. Through the 

Guru's Teachings the 

Lord is merged into 

my heart.

ਹੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਰਹੁ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ 
ਇਹ ਹਜਰ-ਕਥਾ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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42647 996 jip hir hir 
kQw vfBwgIAw  
hir auqm pdu 
inrbwxI]

Jap Har Har 

Kathhaa 

Vaddabhaageeaa 

Har Outham Padh 

Nirabaanee ||

Meditate on the 

sermon of the Lord, 

Har, Har, O very 

fortunate ones; the 

Lord shall bless you 

with the most sublime 

status of Nirvaanaa.

ਹੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨ! (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ 
ਰਹੁ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉੱਤਮ ਅਤੇ 

ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

42648 997 gurmuKw min 
prqIiq hY guir 
pUrY nwim 
smwxI]1]

Guramukhaa Man 

Paratheeth Hai 

Gur Poorai Naam 

Samaanee ||1||

The minds of the 

Gurmukhs are filled 

with faith; through the 

Perfect Guru, they 

merge in the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਸਤੇ) ਸਰਧਾ 
ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

42649 997 mn myry mY hir 
hir kQw min 
BwxI]

Man Maerae Mai 

Har Har Kathhaa 

Man Bhaanee ||

O my mind, the 

sermon of the Lord, 

Har, Har, is pleasing to 

my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

42650 997 hir hir kQw 
inq sdw kir  
gurmuiK AkQ 
khwxI]1]rhwau]

A-kQ: polw bolo Har Har Kathhaa 

Nith Sadhaa Kar 

Guramukh Akathh 

Kehaanee ||1|| 

Rehaao ||

Continually and 

forever, speak the 

sermon of the Lord, 

Har, Har; as Gurmukh, 

speak the Unspoken 

Speech. ||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸਦਾ ਕਰਦਾ 
ਰਹੁ। ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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42651 997 mY mnu qnu Koij 
FMFoilAw ikau 
pweIAY AkQ 
khwxI]

Mai Man Than 

Khoj Dtandtoliaa 

Kio Paaeeai 

Akathh Kehaanee 

||

I have searched 

through and through 

my mind and body; 

how can I attain this 

Unspoken Speech?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਤਨ 

ਨੂੂੰ  ਖੋਿ ਕੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ 

ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ।

42652 997 sMq jnw imil 
pwieAw suix 
AkQ kQw min 
BwxI]

Santh Janaa Mil 

Paaeiaa Sun 

Akathh Kathhaa 

Man Bhaanee ||

Meeting with the 

humble Saints, I have 

found it; listening to 

the Unspoken Speech, 

my mind is pleased.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਅਕੱਥ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ) ਹਾਸਲ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ; (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

42653 997 myrY min qin 
nwmu ADwru hir  
mY myly purKu 
sujwxI]2]

Maerai Man Than 

Naam Adhhaar 

Har Mai Maelae 

Purakh Sujaanee 

||2||

The Lord's Name is the 

Support of my mind 

and body; I am united 

with the all-knowing 

Primal Lord God. ||2||

(ਸੂੰਤ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ। 
(ਗੁਰੂ ਹੀ) ਮੈਨੂੂੰ  ਸੁਿਾਣ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਜਮਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

42654 997 gur purKY purKu 
imlwie pRB  
imil surqI 
suriq smwxI]

Gur Purakhai 

Purakh Milaae 

Prabh Mil 

Surathee Surath 

Samaanee ||

The Guru, the Primal 

Being, has united me 

with the Primal Lord 

God. My 

consciousness has 

merged into the 

supreme 

consciousness.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ-ਪੁਰਖ ਨੇ 

ਪਿਭੂ-ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ, 
(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਸੁਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਹਰੀ 
ਜਵਚ (ਸਦਾ ਲਈ) ਜਟਕ ਗਈ।
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42655 997 vfBwgI guru 
syivAw hir 
pwieAw suGV 
sujwxI]

Vaddabhaagee 

Gur Saeviaa Har 

Paaeiaa Sugharr 

Sujaanee ||

By great good fortune, 

I serve the Guru, and I 

have found my Lord, 

all-wise and all-

knowing.

ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣਾ ਸੁਿਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਜਪਆ।

42656 997 mnmuK Bwg 
ivhUixAw iqn 
duKI rYix 
ivhwxI]3]

Manamukh Bhaag 

Vihooniaa Thin 

Dhukhee Rain 

Vihaanee ||3||

The self-willed 

manmukhs are very 

unfortunate; they pass 

their life-night in 

misery and pain. ||3||

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦ-ਜਕਸਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ (ਛੱੁਟੜ ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਰਾਤ 

ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ॥੩॥

42657 997 hm jwick dIn  
pRB qyirAw muiK 
dIjY AMimRq 
bwxI]

Ham Jaachik 

Dheen Prabh 

Thaeriaa Mukh 

Dheejai Anmrith 

Baanee ||

I am just a meek 

beggar at Your Door, 

God; please, place the 

Ambrosial Word of 

Your Bani in my mouth.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ (ਿੀਵ) ਤੇਰੇ (ਦਰ 

ਦੇ) ਜਨਮਾਣੇ ਮੂੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇਹ।

42658 997 siqguru myrw imqRü 
pRB hir mylhu 
suGV sujwxI]

Sathigur Maeraa 

Mithra Prabh Har 

Maelahu Sugharr 

Sujaanee ||

The True Guru is my 

friend; He unites me 

with my all-wise, all-

knowing Lord God.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ 
ਸੁਿਾਨ ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ।
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42659 997 jn nwnk 
srxwgqI kir 
ikrpw nwim 
smwxI]4]3]5]

sr-xwgqI Jan Naanak 

Saranaagathee Kar 

Kirapaa Naam 

Samaanee 

||4||3||5||

Servant Nanak has 

entered Your 

Sanctuary; grant Your 

Grace, and merge me 

into Your Name. 

||4||3||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਹਾਂ, ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਹਾਂ ॥੪॥੩॥੫॥

42660 997 mwrU mhlw 4] Maaroo Mehalaa 

4 ||

Maaroo, Fourth Mehl:

42661 997 hir Bwau lgw 
bYrwgIAw  
vfBwgI hir 
min rwKu]

Har Bhaao Lagaa 

Bairaageeaa 

Vaddabhaagee 

Har Man Raakh ||

Detached from the 

world, I am in love 

with the Lord; by great 

good fortune, I have 

enshrined the Lord 

within my mind.

ਹੇ ਬੈਰਾਗੀ ਿੀਊੜੇ! ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਹੈ, ਹੁਣ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖ।

42662 997 imil sMgiq 
srDw aUpjY gur 
sbdI hir rsu 
cwKu]

Mil Sangath 

Saradhhaa Oopajai 

Gur Sabadhee Har 

Ras Chaakh ||

Joining the Sangat, the 

Holy Congregation, 

faith has welled up 

within me; through 

the Word of the 

Guru's Shabad, I taste 

the sublime essence of 

the Lord.

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ (ਹੀ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦੀ) ਸਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, (ਤੂੂੰ  ਭੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਚੱਖਦਾ ਰਹੁ।
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42663 997 sBu mnu qnu 
hirAw hoieAw  
gurbwxI hir gux 
BwKu]1]

Sabh Man Than 

Hariaa Hoeiaa 

Gurabaanee Har 

Gun Bhaakh ||1||

My mind and body 

have totally 

blossomed forth; 

through the Word of 

the Guru's Bani, I 

chant the Glorious 

Praises of the Lord. 

||1||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਚੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ) ਉਸ ਦਾ 
ਤਨ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਉਚਾਜਰਆ ਕਰ ॥੧॥

42664 997 mn ipAwirAw 
imqRw hir hir 
nwm rsu cwKu]

Man Piaariaa 

Mithraa Har Har 

Naam Ras Chaakh 

||

O my beloved mind, 

my friend, taste the 

sublime essence of the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਜਮੱਤਰ ਮਨ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਚੱਜਖਆ ਕਰ।

42665 997 guir pUrY hir 
pwieAw hliq 
pliq piq 
rwKu]1]rhwau]

Gur Poorai Har 

Paaeiaa Halath 

Palath Path Raakh 

||1|| Rehaao ||

Through the Perfect 

Guru, I have found the 

Lord, who saves my 

honor, here and 

hereafter. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਤੂੂੰ  
ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ, ਅਤੇ) 

ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42666 997 hir hir nwmu 
iDAweIAY hir 
kIriq gurmuiK 
cwKu]

Har Har Naam 

Dhhiaaeeai Har 

Keerath 

Guramukh Chaakh 

||

Meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har; 

as Gurmukh, taste the 

Kirtan of the Lord's 

Praises.

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਧਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਤੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਦਾ ਸੁਆਦ) ਚੱਜਖਆ ਕਰ।
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42667 997 qnu DrqI hir 
bIjIAY ivic 
sMgiq hir pRB 
rwKu]

Than Dhharathee 

Har Beejeeai Vich 

Sangath Har Prabh 

Raakh ||

Plant the seed of the 

Lord in the body-farm. 

The Lord God is 

enshrined within the 

Sangat, the Holy 

Congregation.

ਇਹ ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋ) ਧਰਤੀ ਹੈ, 

(ਇਸ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਨਾਮ-ਬੀਿ) ਬੀਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਉਸ ਨਾਮ-

ਖੇਤੀ ਦਾ) ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

42668 997 AMimRqu hir hir 
nwmu hY guir pUrY  
hir rsu cwKu]2]

Anmrith Har Har 

Naam Hai Gur 

Poorai Har Ras 

Chaakh ||2||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is Ambrosial 

Nectar. Through the 

Perfect Guru, taste the 

sublime essence of the 

Lord. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਦਾ 
ਰਹੁ ॥੨॥

42669 997 mnmuK iqRsnw 
Bir rhy min 
Awsw dh ids 
bhu lwKu]

Manamukh 

Thrisanaa Bhar 

Rehae Man Aasaa 

Dheh Dhis Bahu 

Laakh ||

The self-willed 

manmukhs are filled 

with hunger and 

thirst; their minds run 

around in the ten 

directions, hoping for 

great wealth.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਦੀ ਮੈਲ) 

ਨਾਲ ਜਲੱਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਉਹਨਾਂ ਤੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੀ) ਆਸਾ (ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ), ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
42670 997 ibnu nwvY iDRgu 

jIvdy ivic 
ibstw mnmuK 
rwKu]

Bin Naavai Dhhrig 

Jeevadhae Vich 

Bisattaa 

Manamukh Raakh 

||

Without the Name of 

the Lord, their life is 

cursed; the manmukhs 

are stuck in manure.

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿੀਊਣਾ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ। 
ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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42671 997 Eie Awvih 
jwih BvweIAih  
bhu jonI durgMD 
BwKu]3]

vweI-Aih Oue Aavehi Jaahi 

Bhavaaeeahi Bahu 

Jonee 

Dhuragandhh 

Bhaakh ||3||

They come and go, 

and are consigned to 

wander through 

uncounted 

incarnations, eating 

stinking rot. ||3||

ਉਹ ਸਦਾ ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਵਾਏ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਗੂੰਦ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ) ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ 

॥੩॥

42672 997 qRwih qRwih 
srxwgqI hir 
dieAw Dwir pRB 
rwKu]

sr-xwgqI Thraahi Thraahi 

Saranaagathee 

Har Dhaeiaa 

Dhhaar Prabh 

Raakh ||

Begging, imploring, I 

seek Your Sanctuary; 

Lord, shower me with 

Your Mercy, and save 

me, God.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ, 

(ਸਾਡੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰ, ਅਸੀਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੂੰ  
ਬਚਾ ਲੈ ਬਚਾ ਲੈ।

42673 997 sMqsMgiq mylwpu 
kir hir nwmu 
imlY piq swKu]

Santhasangath 

Maelaap Kar Har 

Naam Milai Path 

Saakh ||

Lead me to join the 

Society of the Saints, 

and bless me with the 

honor and glory of the 

Lord's Name.

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਸਾਡਾ 
ਜਮਲਾਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖ, (ਉਥੇ 

ਹੀ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
42674 997 hir hir nwmu 

Dnu pwieAw jn 
nwnk gurmiq 
BwKu]4]4]6]

Har Har Naam 

Dhhan Paaeiaa Jan 

Naanak Guramath 

Bhaakh 

||4||4||6||

I have obtained the 

wealth of the Name of 

the Lord, Har, Har; 

servant Nanak chants 

the Lord's Name, 

through the Guru's 

Teachings. 

||4||4||6||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੂੰ  
ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਹੁ ॥੪॥੪॥੬॥
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42675 997 mwrU mhlw 4 
Gru 5 

Maaroo Mehalaa 

4 Ghar 5

Maaroo, Fourth Mehl, 

Fifth House:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

42676 997 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42677 997 hir hir Bgiq 
Bry BMfwrw]

Har Har Bhagath 

Bharae 

Bhanddaaraa ||

Devotional worship to 

the Lord, Har, Har, is 

an overflowing 

treasure.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ 

ਹਨ,

42678 997 gurmuiK rwmu kry 
insqwrw]

Guramukh Raam 

Karae Nisathaaraa 

||

The Gurmukh is 

emancipated by the 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਹੀ) ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

42679 997 ijs no ikRpw kry 
myrw suAwmI so 
hir ky gux gwvY 
jIau]1]

Jis No Kirapaa 

Karae Maeraa 

Suaamee So Har 

Kae Gun Gaavai 

Jeeo ||1||

One who is blessed by 

the Mercy of my Lord 

and Master sings the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

42680 997 hir hir ikRpw 
kry bnvwlI]

Har Har Kirapaa 

Karae Banavaalee 

||

O Lord, Har, Har, take 

pity on me,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਹਰੀ-
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

42681 997 hir ihrdY sdw 
sdw smwlI]

Har Hiradhai 

Sadhaa Sadhaa 

Samaalee ||

That within my heart, I 

may dwell upon You, 

Lord, forever and ever.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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42682 997 hir hir nwmu 
jphu myry jIAVy  
jip hir hir 
nwmu CfwvY 
jIau]1]rhwau]

Har Har Naam 

Japahu Maerae 

Jeearrae Jap Har 

Har Naam 

Shhaddaavai Jeeo 

||1|| Rehaao ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, O my 

soul; chanting the 

Name of the Lord, Har, 

Har, you shall be 

emancipated. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਿਜਪਆ ਕਰ। ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42683 998 suKswgru AMimRqu 
hir nwau]

Sukh Saagar 

Anmrith Har Naao 

||

The Ambrosial Name 

of the Lord is the 

ocean of peace.

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

42684 998 mMgq jnu jwcY  
hir dyhu pswau]

Mangath Jan 

Jaachai Har 

Dhaehu Pasaao ||

The beggar begs for it; 

O Lord, please bless 

him, in Your kindness.

(ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਮੂੰਗਤਾ (ਬਣ ਕੇ 

ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਹਰੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ (ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ) ਦੇਹ।

42685 998 hir siq siq  
sdw hir siq  
hir siq myrY 
min BwvY 
jIau]2]

Har Sath Sath 

Sadhaa Har Sath 

Har Sath Maerai 

Man Bhaavai Jeeo 

||2||

True, True is the Lord; 

the Lord is forever 

True; the True Lord is 

pleasing to my mind. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8701 Published: March 06/ 2014



42686 998 nvy iCdR sRvih  
ApivqRw]

Navae Shhidhr 

Sravehi Apavithraa 

||

The nine holes pour 

out filth.

(ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਨੱਕ ਕੂੰਨ 

ਆਜਦਕ ਨੌ ਛੇਕ ਹਨ, ਇਹ) ਨੌ 

ਹੀ ਛੇਕ ਜਸੂੰ ਮਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਅਤੇ ਜਵਕਾਰ-ਵਾਸਨਾ ਆਜਦਕ 

ਦੇ ਕਾਰਨ) ਅਪਜਵੱਤਰ ਭੀ ਹਨ।

42687 998 boil hir nwm  
pivqR siB ikqw]

ikqw: drimAwnw bolo Bol Har Naam 

Pavithr Sabh 

Kithaa ||

Chanting the Lord's 

Name, they are all 

purified and sanctified.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ) ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

42688 998 jy hir supRsMnu 
hovY myrw suAwmI  
hir ismrq mlu 
lih jwvY 
jIau]3]

supRsMn Jae Har Suprasann 

Hovai Maeraa 

Suaamee Har 

Simarath Mal Lehi 

Jaavai Jeeo ||3||

When my Lord and 

Master is totally 

pleased, He leads the 

mortal to meditate in 

remembrance on the 

Lord, and then his filth 

is taken away. ||3||

ਿ ੇਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਕਸੇ 

ਿੀਵ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ 

ਿਾਏ, ਤਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 
ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

42689 998 mwieAw mohu  
ibKmu hY BwrI]

Maaeiaa Mohu 

Bikham Hai 

Bhaaree ||

Attachment to Maya is 

terribly treacherous.

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਜਵਚ) 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਕਜਠਨ ਹੈ।

42690 998 ikau qrIAY duqru 
sMswrI]

du`q-ru Kio Thareeai 

Dhuthar 

Sansaaree ||

How can one cross 

over the difficult 

world-ocean?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। 
ਜਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਕਵੇਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾਏ?
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42691 998 siqguru boihQu 
dyie pRBu swcw  
jip hir hir 
pwir lMGwvY 
jIau]4]

Sathigur Bohithh 

Dhaee Prabh 

Saachaa Jap Har 

Har Paar 

Langhaavai Jeeo 

||4||

The True Lord bestows 

the boat of the True 

Guru; meditating on 

the Lord, Har, Har, one 

is carried across. ||4||

ਗੁਰੂ ਿਹਾਜ਼ (ਹੈ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਿਹਾਜ਼) ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

42692 998 qU srbqR qyrw 
sBu koeI]

srb`qR Thoo Sarabathr 

Thaeraa Sabh 

Koee ||

You are everywhere; 

all are Yours.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰਾ (ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ) ਹੈ।

42693 998 jo qU krih soeI 
pRB hoeI]

Jo Thoo Karehi 

Soee Prabh Hoee 

||

Whatever You do, 

God, that alone comes 

to pass.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

42694 998 jnu nwnku gux 
gwvY bycwrw hir 
BwvY hir Qwie 
pwvY 
jIau]5]1]7]

Jan Naanak Gun 

Gaavai 

Baechaaraa Har 

Bhaavai Har 

Thhaae Paavai 

Jeeo ||5||1||7||

Poor servant Nanak 

sings the Glorious 

Praises of the Lord; as 

it pleases the Lord, He 

bestows His approval. 

||5||1||7||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਨਾਨਕ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਇਹ ਕੂੰਮ) ਪਸੂੰਦ ਆ ਿਾਏ 

ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਵਾਨ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥੧॥੭॥

42695 998 mwrU mhlw 4] Maaroo Mehalaa 

4 ||

Maaroo, Fourth Mehl:

42696 998 hir hir nwmu  
jphu mn myry]

Har Har Naam 

Japahu Man 

Maerae ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, O my 

mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਜਪਆ ਕਰ,

42697 998 siB iklivK 
kwtY hir qyry]

Sabh Kilavikh 

Kaattai Har 

Thaerae ||

The Lord shall 

eradicate all your sins.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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42698 998 hir Dnu rwKhu  
hir Dnu sMchu  
hir clidAw 
nwil sKweI 
jIau]1]

Har Dhhan 

Raakhahu Har 

Dhhan Sanchahu 

Har Chaladhiaa 

Naal Sakhaaee 

Jeeo ||1||

Treasure the Lord's 

wealth, and gather in 

the Lord's wealth; 

when you depart in 

the end, the Lord shall 

go along with you as 

your only friend and 

companion. ||1||

ਹੇ ਮਨ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹੁ, ਇਹੀ ਧਨ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ 

ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥

42699 998 ijs no ikRpw kry  
so iDAwvY]

Jis No Kirapaa 

Karae So 

Dhhiaavai ||

He alone meditates on 

the Lord, unto whom 

He grants His Grace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਧਆਉਂਦਾ ਹੈ।

42700 998 inq hir jpu 
jwpY jip hir  
suKu pwvY]

Nith Har Jap 

Jaapai Jap Har 

Sukh Paavai ||

He continually chants 

the Lord's Chant; 

meditating on the 

Lord, one finds peace.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਿਾਪ ਿਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

42701 998 gur prswdI hir 
rsu AwvY jip 
hir hir pwir 
lMGweI 
jIau]1]rhwau]

Gur Parasaadhee 

Har Ras Aavai Jap 

Har Har Paar 

Langhaaee Jeeo 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, the 

sublime essence of the 

Lord is obtained. 

Meditating on the 

Lord, Har, Har, one is 

carried across. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਪ ਕੇ (ਆਪਣੀ 
ਿੀਵਨ-ਬੇੜੀ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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42702 998 inrBau inrMkwru 
siqnwmu]

Nirabho Nirankaar 

Sath Naam ||

The fearless, formless 

Lord - the Name is 

Truth.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦਾ ਡਰ 

ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

42703 998 jg mih sRystu 
aUqm kwmu]

Jag Mehi Sraesatt 

Ootham Kaam ||

To chant it is the most 

sublime and exalted 

activity in this world.

(ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ) ਦੁਨੀਆ 

ਜਵਚ (ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਨਾਲੋਂ) 
ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੂੰਗਾ ਕੂੰਮ ਹੈ।

42704 998 dusmn dUqjm 
kwlu Tyh mwrau  
hir syvk nyiV n 
jweI jIau]2]

Dhusaman Dhooth 

Jamakaal Thaeh 

Maaro Har Saevak 

Naerr N Jaaee 

Jeeo ||2||

Doing so, the 

Messenger of Death, 

the evil enemy, is 

killed. Death does not 

even approach the 

Lord's servant. ||2||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ ਉਹ) ਵੈਰੀ ਿਮਦੂਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਕਾ 
ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ॥੨॥

42705 998 ijsu aupir hir 
kw mnu mwinAw]

Jis Oupar Har Kaa 

Man Maaniaa ||

One whose mind is 

satisfied with the Lord

ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

42706 998 so syvku chu jug 
chu kuMt jwinAw]

So Saevak Chahu 

Jug Chahu Kuntt 

Jaaniaa ||

That servant is known 

throughout the four 

ages, in all four 

directions.

ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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42707 998 jy aus kw burw 
khY koeI pwpI  
iqsu jmkMkru 
KweI jIau]3]

Jae Ous Kaa Buraa 

Kehai Koee 

Paapee This 

Jamakankar 

Khaaee Jeeo ||3||

If some sinner speaks 

evil of him, the 

Messenger of Death 

chews him up. ||3||

ਿ ੇਕੋਈ ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ ਉਸ 

ਸੇਵਕ ਦੀ ਬਖ਼ੀਲੀ ਕਰੇ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਿਮਦੂਤ ਖਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

42708 998 sB mih eyku  
inrMjn krqw]

Sabh Mehi Eaek 

Niranjan Karathaa 

||

The One Pure Creator 

Lord is in all.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਇਕੋ 

ਜਨਰਲੇਪ ਕਰਤਾਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ,

42709 998 siB kir kir 
vyKY Apxy clqw]

cl-qw: polw bolo imlvW Sabh Kar Kar 

Vaekhai Apanae 

Chalathaa ||

He stages all His 

wondrous plays, and 

watches them.

ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

42710 998 ijsu hir rwKY  
iqsu kauxu mwrY  
ijsu krqw Awip 
CfweI jIau ]4]

Jis Har Raakhai 

This Koun Maarai 

Jis Karathaa Aap 

Shhaddaaee Jeeo 

||4||

Who can kill that 

person, whom the 

Lord has saved? The 

Creator Lord Himself 

delivers him. ||4||

ਕਰਤਾਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਪ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੪॥

42711 998 hau An idnu  
nwmu leI 
krqwry]

Ho Anadhin Naam 

Lee Karathaarae ||

I chant the Name of 

the Creator Lord, night 

and day.

ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਉਸ) ਕਰਤਾਰ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹਾਂ,
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42712 998 ijin syvk Bgq  
sBy insqwry]

Jin Saevak 

Bhagath Sabhae 

Nisathaarae ||

He saves all His 

servants and devotees.

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ-

ਭਗਤ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
(ਸਦਾ ਹੀ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਏ ਹਨ।

42713 998 ds AT cwir 
vyd siB pUChu  
jn nwnk nwmu 
CfweI 
jIau]5]2]8]

Dhas Ath Chaar 

Vaedh Sabh 

Pooshhahu Jan 

Naanak Naam 

Shhaddaaee Jeeo 

||5||2||8||

Consult the eighteen 

Puraanas and the four 

Vedas; O servant 

Nanak, only the Naam, 

the Name of the Lord, 

will deliver you. 

||5||2||8||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਅਠਾਰਾਂ 
ਪੁਰਾਣ ਚਾਰ ਵੇਦ (ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਵੇਖੋ 

(ਉਹ ਭੀ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥੨॥੮॥

42714 998 mwrU mhlw 5 
Gru 2 

Maaroo Mehalaa 

5 Ghar 2

Maaroo, Fifth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

42715 998 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42716 998 frpY Driq 
Akwsu nK´qRw  
isr aUpir Amru 
krwrw]

niKA`qRw Ddarapai 

Dhharath Akaas 

Nakhyathraa Sir 

Oopar Amar 

Karaaraa ||

The earth, the 

Akaashic ethers and 

the stars abide in the 

Fear of God. The 

almighty Order of the 

Lord is over the heads 

of all.

ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਤਾਰੇ-ਇਹਨਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰੜਾ ਹੁਕਮ 

ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਕੋਈ ਭੀ) ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਕੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ।
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42717 998 pauxu pwxI 
bYsMqru frpY  
frpY ieMdRü 
ibcwrw]1]

Poun Paanee 

Baisanthar 

Ddarapai Ddarapai 

Eindhra Bichaaraa 

||1||

Wind, water and fire 

abide in the Fear of 

God; poor Indra 

abides in the Fear of 

God as well. ||1||

ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ (ਆਜਦਕ 

ਹਰੇਕ ਤੱਤ) ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਨਮਾਣਾ ਇੂੰਦਰ (ਭੀ) 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਆਲ 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਦਾ ਰਾਿਾ ਹੈ) ॥੧॥
42718 998 eykw inrBau bwq 

sunI]

Eaekaa Nirabho 

Baath Sunee ||

I have heard one 

thing, that the One 

Lord alone is fearless.

(ਅਸਾਂ) ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਜਹਤ 

ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

42719 998 so suKIAw so sdw 
suhylw jo gur 
imil gwie 
gunI]1]rhwau]

So Sukheeaa So 

Sadhaa Suhaelaa 

Jo Gur Mil Gaae 

Gunee ||1|| 

Rehaao ||

He alone is at peace, 

and he alone is 

embellished forever, 

who meets with the 

Guru, and sings the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||Pause||

(ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਊਣਾ 
ਜਸੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਸੁਖੀ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ 
ਸੌਖਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
42720 998 dyhDwr Aru dyvw 

frpih isD 
swiDk fir 
muieAw]

frp-ih Dhaehadhhaar Ar 

Dhaevaa 

Ddarapehi Sidhh 

Saadhhik Ddar 

Mueiaa ||

The embodied and the 

divine beings abide in 

the Fear of God. The 

Siddhas and seekers 

die in the Fear of God.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਸੱਧ ਅਤੇ 

ਸਾਜਧਕ ਭੀ (ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ) ਥਰ 

ਥਰ ਕੂੰਬਦੇ ਹਨ।
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42721 998 lK caurwsIh 
mir mir jnmy  
iPir iPir jonI 
joieAw]2]

Lakh Chouraaseeh 

Mar Mar Janamae 

Fir Fir Jonee Joeiaa 

||2||

The 8.4 millions 

species of beings die, 

and die again, and are 

born over and over 

again. They are 

consigned to 

reincarnation. ||2||

ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ (ਿ ੋਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਤੁਰਦੇ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

42722 999 rwjsu swqku 
qwmsu frpih  
kyqy rUp 
aupwieAw]

Raajas Saathak 

Thaamas 

Ddarapehi 

Kaethae Roop 

Oupaaeiaa ||

Those who embody 

the energies of sattva-

white light, raajas-red 

passion, and taamas-

black darkness, abide 

in the Fear of God, 

along with the many 

created forms.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿ ੋਰਿੋ ਸਤੋ 

ਤਮੋ (ਇਹਨਾਂ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਉਸ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਕਾਰ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

42723 999 Cl bpurI ieh 
kaulw frpY Aiq 
frpY 
DrmrwieAw]3]

(kaulw) l`CmI[ Cl 
kaulw: poly bolo

Shhal Bapuree Eih 

Koulaa Ddarapai 

Ath Ddarapai 

Dhharam Raaeiaa 

||3||

This miserable 

deceiver Maya abides 

in the Fear of God; the 

Righteous Judge of 

Dharma is utterly 

afraid of Him as well. 

||3||

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਛਲ (ਬਣੀ ਹੋਈ) ਇਹ 

ਜਵਚਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਭੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਿ ਭੀ 
ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਥਰ ਥਰ ਕੂੰਬਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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42724 999 sgl smgRI 
frih ibAwpI  
ibnu fr  
krxYhwrw]

sm`gRI Sagal Samagree 

Ddarehi Biaapee 

Bin Ddar 

Karanaihaaraa ||

The entire expanse of 

the Universe is in the 

Fear of God; only the 

Creator Lord is 

without this Fear.

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੱਗਿੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਜਕਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ।

42725 999 khu nwnk Bgqn 
kw sMgI Bgq 
sohih 
drbwrw]4]1]

soh-ih Kahu Naanak 

Bhagathan Kaa 

Sangee Bhagath 

Sohehi 

Dharabaaraa 

||4||1||

Says Nanak, God is the 

companion of His 

devotees; His 

devotees look 

beautiful in the Court 

of the Lord. ||4||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ 
ਸਹਾਈ ਹੈ, ਭਗਤ ਉਸ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੧॥

42726 999 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

42727 999 pWc brK ko 
AnwQu DR¨ bwirku  
hir ismrq 
Amr Atwry]

Paanch Barakh Ko 

Anaathh Dhhroo 

Baarik Har 

Simarath Amar 

Attaarae ||

The five year old 

orphan boy Dhroo, by 

meditating in 

remembrance on the 

Lord, became 

stationary and 

permanent.

ਧੂ ਪੂੰਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 
ਇਕ ਅਨਾਥ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਉਸ 

ਨੇ ਅਟੱਲ ਪਦਵੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈ।

42728 999 puqR hyiq 
nwrwiexu kihE  
jmkMkr mwir 
ibdwry]1]

Puthr Haeth 

Naaraaein Kehiou 

Jamakankar Maar 

Bidhaarae ||1||

For the sake of his son, 

Ajaamal called out, 

""O Lord, 

Naaraayan"", who 

struck down and killed 

the Messenger of 

Death. ||1||

(ਅਿਾਮਲ ਆਪਣੇ) ਪੱੁਤਰ ਨੂੂੰ  
(ਵਾਿ ਮਾਰਨ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

'ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ' 

ਆਜਖਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ 

ਿਮਦੂਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਭਿਾ 
ਜਦੱਤਾ ॥੧॥
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42729 999 myry Twkur kyqy 
Agnq auDwry]

A-gnq Maerae Thaakur 

Kaethae Aganath 

Oudhhaarae ||

My Lord and Master 

has saved many, 

countless beings.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਜਕਤਨੇ ਹੀ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਤੂੂੰ  ਬਚਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

42730 999 moih dIn Alp 
miq inrgux  
pirE srix 
duAwry]1]rhwau]

Mohi Dheen Alap 

Math Niragun 

Pariou Saran 

Dhuaarae ||1|| 

Rehaao ||

I am meek, with little 

or no understanding, 

and unworthy; I seek 

protection at the 

Lord's Door. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਜਨਮਾਣਾ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਅਕਲ 

ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਡੱਗਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42731 999 bwlmIku supcwro 
qirE biDk qry 
ibcwry]

(supcwro) cMfwl[ b`iDk Baalameek 

Supachaaro 

Thariou Badhhik 

Tharae Bichaarae 

||

Baalmeek the outcaste 

was saved, and the 

poor hunter was saved 

as well.

(ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਬਾਲਮੀਕ ਚੂੰਡਾਲ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਜਗਆ, ਜਵਚਾਰੇ ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਵਰਗੇ 

ਭੀ ਤਰ ਗਏ।

42732 999 eyk inmK mn 
mwih ArwiDE  
gjpiq pwir 
auqwry]2]

gjpiq:polw bolo[ 
(gjpiq)hwQI

Eaek Nimakh Man 

Maahi Araadhhiou 

Gajapath Paar 

Outhaarae ||2||

The elephant 

remembered the Lord 

in his mind for an 

instant, and so was 

carried across. ||2||

ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ 

ਹੀ ਗਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਨੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ ॥੨॥

42733 999 kInI riKAw 
Bgq pRihlwdY  
hrnwKs nKih 
ibdwry]

pR-ihlwdY Keenee Rakhiaa 

Bhagath 

Prehilaadhai 

Haranaakhas 

Nakhehi 

Bidhaarae ||

He saved His devotee 

Prahlaad, and tore 

Harnaakhash with his 

nails.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪਣ)ੇ ਭਗਤ 

ਪਿਜਹਲਾਦ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ, 
(ਉਸ ਦੇ ਜਪਉ) ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੂੰ  
ਨਹੁੂੰ ਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਜਦੱਤਾ।
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42734 999 ibdru dwsI suqu  
BieE punIqw  
sgly kul 
aujwry]3]

Bidhar Dhaasee 

Suth Bhaeiou 

Puneethaa 

Sagalae Kul 

Oujaarae ||3||

Bidar, the son of a 

slave-girl, was 

purified, and all his 

generations were 

redeemed. ||3||

ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਜਬਦਰ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਪਜਵੱਤਰ (ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ) ਹੋ 

ਜਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ 

ਲਈਆਂ ॥੩॥
42735 999 kvn prwD 

bqwvau Apuny  
imiQAw moh 
mgnwry]

Kavan Paraadhh 

Bathaavo Apunae 

Mithhiaa Moh 

Maganaarae ||

What sins of mine 

should I speak of? I am 

intoxicated with false 

emotional attachment.

ਹੇ ਹਰੀ! ਆਪਣ ੇਜਕਹੜੇ ਜਕਹੜੇ 

ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

42736 999 AwieE swm  
nwnk Et hir 
kI lIjY Bujw 
pswry ]4]2]

Aaeiou Saam 

Naanak Outt Har 

Kee Leejai Bhujaa 

Pasaarae ||4||2||

Nanak has entered the 

Sanctuary of the Lord; 

please, reach out and 

take me into Your 

embrace. ||4||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਓਟ 

ਿੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ 

ਪਸਾਰ ਕੇ ਿੜ ਲੈ ॥੪॥੨॥

42737 999 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

42738 999 ivq nivq BRimE 
bhu BwqI Aink 
jqn kir Dwey]

Vith Navith 

Bhramiou Bahu 

Bhaathee Anik 

Jathan Kar 

Dhhaaeae ||

For the sake of riches, 

I wandered around in 

so many ways; I 

rushed around, 

making all sorts of 

efforts.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

(ਹੀ) ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਭਟਕਦਾ 
ਜਰਹਾ, (ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨ ਕਰ ਕੇ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ;
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42739 999 jo jo krm kIey  
hau haumY qy qy 
Bey Ajwey]1]

(Ajwey) byArQ Jo Jo Karam 

Keeeae Ho 

Houmai Thae Thae 

Bheae Ajaaeae 

||1||

The deeds I did in 

egotism and pride, 

have all been done in 

vain. ||1||

'ਮੈਂ ਮੈਂ' ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 

ਜਿਹੜੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਵਅਰਥ ਚਲੇ ਗਏ 

॥੧॥

42740 999 Avr idn kwhU 
kwj n lwey]

Avar Dhin Kaahoo 

Kaaj N Laaeae ||

Other days are of no 

use to me;

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਜਦਨਾਂ 
ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਲਾਈ ਰੱਖ।
42741 999 so idnu mokau 

dIjY pRB jIau jw 
idn hir jsu 
gwey]1]rhwau]

So Dhin Mo Ko 

Dheejai Prabh 

Jeeo Jaa Dhin Har 

Jas Gaaeae ||1|| 

Rehaao ||

Please bless me with 

those days, O Dear 

God, on which I may 

sing the Lord's Praises. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਦਨ ਦੇਹ, ਜਿਸ 

ਜਦਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42742 999 puqR klqR igRh 
dyiK pswrw ies 
hI mih aurJwey]

k-l`qR Puthr Kalathr Grih 

Dhaekh Pasaaraa 

Eis Hee Mehi 

Ourajhaaeae ||

Gazing upon children, 

spouse, household 

and possessions, one 

is entangled in these.

ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ ਘਰ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਿੀਵ ਇਸ 

(ਜਖਲਾਰੇ) ਜਵਚ ਹੀ ਰੱੁਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

42743 999 mwieAw md 
cwiK Bey audmwqy  
hir hir kbhu n 
gwey]2]

audmwqykmly Maaeiaa Madh 

Chaakh Bheae 

Oudhamaathae 

Har Har Kabahu N 

Gaaeae ||2||

Tasting the wine of 

Maya, one is 

intoxicated, and never 

sings of the Lord, Har, 

Har. ||2||

ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਖ ਕੇ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਂਦੇ 

॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8713 Published: March 06/ 2014



42744 999 ieh ibiD KojI 
bhu prkwrw ibnu 
sMqn nhI pwey]

Eih Bidhh Khojee 

Bahu Parakaaraa 

Bin Santhan 

Nehee Paaeae ||

In this way, I have 

examined lots of 

methods, but without 

the Saints, it is not 

found.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੀ 
ਖੋਿ ਕਰ ਵੇਖੀ ਹੈ (ਸਭ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਹੀ ਪਰਜਵਰਤ 

ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ)। ਸੋ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

42745 999 qum dwqwr vfy 
pRB sMmRQ mwgn 
kau dwnu 
Awey]3]

Thum Dhaathaar 

Vaddae Prabh 

Sanmrathh 

Maagan Ko Dhaan 

Aaeae ||3||

You are the Great 

Giver, the great and 

almighty God; I have 

come to beg a gift 

from You. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ। (ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਦਾਨ ਮੂੰਗਣ 

ਆਇਆ ਹਾਂ ॥੩॥

42746 999 iqAwigE sglw 
mwnu mhqw dws 
ryx srxwey]

m-h`qw Thiaagiou Sagalaa 

Maan Mehathaa 

Dhaas Raen 

Saranaaeae ||

Abandoning all pride 

and self-importance, I 

have sought the 

Sanctuary of the dust 

of the feet of the 

Lord's slave.

ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਾਰੀ ਵਜਡਆਈ 

ਛੱਡ ਜਦੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ,

42747 999 khu nwnk hir 
imil Bey eykY  
mhw AnMd suK 
pwey]4]3]

Kahu Naanak Har 

Mil Bheae Eaekai 

Mehaa Anandh 

Sukh Paaeae 

||4||3||

Says Nanak, meeting 

with the Lord, I have 

become one with Him; 

I have found supreme 

bliss and peace. 

||4||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਹੜੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ-

ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਵੱਡਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥

42748 999 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:
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42749 999 kvn Qwn DIirE 
hY nwmw kvn 
bsqu AhMkwrw]

AhM-kwrw Kavan Thhaan 

Dhheeriou Hai 

Naamaa Kavan 

Basath 

Ahankaaraa ||

In what place is the 

Name established? 

Where does egotism 

dwell?

(ਤੇਰਾ ਉਹ) ਨਾਮ (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਜਕੱਥੇ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੂੰ  
ਗਾਲਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ?) ਉਹ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਕੀਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਆਿਜਰਆ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈਂ)?

42750 999 kvn ichn suin 
aUpir CoihE muK 
qy suin kir gwrw 
]1]

Kavan Chihan Sun 

Oopar Shhohiou 

Mukh Thae Sun 

Kar Gaaraa ||1||

What injury have you 

suffered, listening to 

abuse from someone 

else's mouth? ||1||

ਸੁਣ, ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਕਹੜੇ ਿੱਟ 

ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਕਸੇ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਗੱਲਾਂ 
ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੂੰ  
ਕਿੋਧਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ? ॥੧॥

42751 999 sunhu ry qU kaunu  
khw qy AwieE]

khW Sunahu Rae Thoo 

Koun Kehaa Thae 

Aaeiou ||

Listen: who are you, 

and where did you 

come from?

ਸੁਣ (ਜਵਚਾਰ ਜਕ) ਤੂੂੰ  ਕੌਣ ਹੈਂ? 

(ਤੇਰਾ ਅਸਲਾ ਕੀਹ ਹੈ?), ਤੂੂੰ  
ਜਕਥੋਂ (ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਆਇਆ ਹੈਂ?

42752 999 eyqI n jwnau  
kyqIk mudiq  
clqy Kbir n 
pwieE]1]rhwau]

kyqI-k Eaethee N Jaano 

Kaetheek 

Mudhath 

Chalathae Khabar 

N Paaeiou ||1|| 

Rehaao ||

You don't even know 

how long you will stay 

here; you have no hint 

of when you shall 

leave. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ (ਜਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ) ਤੁਰਜਦਆਂ ਜਕਤਨਾ 
ਸਮਾ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦੀ। (ਜਿਰ, ਦੱਸ, ਆਪਣੇ 
ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ?) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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42753 999 shn sIl pvn 
Aru pwxI bsuDw 
iKmw inBrwqy]

bsu-Dw: polw bolo[in-
Brwqy

Sehan Seel Pavan 

Ar Paanee 

Basudhhaa 

Khimaa 

Nibharaathae ||

Wind and water have 

patience and 

tolerance; the earth 

has compassion and 

forgiveness, no doubt.

ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਇਹ ਦੋਵੇਂ 
ਤੱਤ) ਸਹਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸੁਭਾਉ 

ਵਾਲੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਤਾਂ 
ਜਨਰਸੂੰ ਦੇਹ ਜਖਮਾ-ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ।

42754 999 pMc qq imil 
BieE sMjogw  
ien mih kvn 
durwqy]2]

Panch Thath Mil 

Bhaeiou Sanjogaa 

Ein Mehi Kavan 

Dhuraathae ||2||

The union of the five 

tattvas - the five 

elements - has 

brought you into 

being. Which of these 

is evil? ||2||

ਪੂੰਿ ਤੱਤ ਜਮਲ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਪੂੰਿਾਂ ਤੱਤਾਂ ਜਵਚੋਂ ਭੈੜ ਜਕਸ 

ਜਵਚ ਹੈ? ॥੨॥

42755 999 ijin ric 
ricAw puriK 
ibDwqY nwly haumY 
pweI]

Jin Rach Rachiaa 

Purakh 

Bidhhaathai 

Naalae Houmai 

Paaee ||

The Primal Lord, the 

Architect of Destiny, 

formed your form; He 

also burdened you 

with egotism.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਕਰਤਾਰ 

ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੇ (ਸਰੀਰ ਬਣਾਣ ਵੇਲੇ) ਹਉਮੈ 

ਭੀ ਨਾਲ ਹੀ (ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

42756 999 jnm mrx aus 
hI kau hY ry Ehw 
AwvY jweI]3]

Janam Maran Ous 

Hee Ko Hai Rae 

Ouhaa Aavai Jaaee 

||3||

He alone is born and 

dies; He alone comes 

and goes. ||3||

ਉਸ (ਹਉਮੈ) ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿਨਮ 

ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) ਹੈ, ਉਹ 

ਹਉਮੈ ਹੀ ਿੂੰ ਮਦੀ ਮਰਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹੀ ਿੀਵ ਲਈ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦਾ 
ਚੱਕਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥
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42757 999 brnu ichnu nwhI 
ikCu rcnw  
imiQAw sgl 
pswrw]

Baran Chihan 

Naahee Kishh 

Rachanaa 

Mithhiaa Sagal 

Pasaaraa ||

Nothing of the color 

and the form of the 

creation shall remain; 

the entire expanse is 

transitory.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-

ਜਖਲਾਰਾ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, ਇਸ 

ਰਚਨਾ ਜਵਚ (ਜਥਰਤਾ ਦਾ) 
ਕੋਈ ਬਰਨ ਜਚਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

42758 999 Bxiq nwnku jb 
Kylu auJwrY qb 
eykY 
eykMkwrw]4]4]

(Kylu) rcnw nUM (auJwrY) 
iK`cky Awpxy c lIx 
kr lYNdy hn[ Ky@lu

Bhanath Naanak 

Jab Khael 

Oujhaarai Thab 

Eaekai 

Eaekankaaraa 

||4||4||

Prays Nanak, when He 

brings His play to its 

close, then only the 

One, the One Lord 

remains. ||4||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੂੰ  
ਉਿਾੜਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਇਕ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

42759 1000 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

42760 1000 mwn moh Aru loB 
ivkwrw bIE 
cIiq n GwilE ]

Maan Moh Ar 

Lobh Vikaaraa 

Beeou Cheeth N 

Ghaaliou ||

Pride, emotional 

attachment, greed and 

corruption are gone; I 

have not placed 

anything else, other 

than the Lord, within 

my consciousness.

ਮਾਣ ਮੋਹ ਅਤੇ ਲੋਭ ਆਜਦਕ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ 
ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਦਾ।
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42761 1000 nwm rqnu guxw 
hir bxjy lwid 
vKru lY 
cwilE]1]

v`Kru Naam Rathan 

Gunaa Har 

Banajae Laadh 

Vakhar Lai 

Chaaliou ||1||

I have purchased the 

jewel of the Naam and 

the Glorious Praises of 

the Lord; loading this 

merchandise, I have 

set out on my journey. 

||1||

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰਤਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ 
ਵਣਿਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ 
ਸੌਦਾ ਉਹ ਇਥੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

42762 1000 syvk kI EVik 
inbhI pRIiq]

Saevak Kee Ourrak 

Nibehee Preeth ||

The love which the 

Lord's servant feels for 

the Lord lasts forever.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਅਖ਼ੀਰ 

ਤਕ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

42763 1000 jIvq swihbu 
syivE Apnw  
clqy rwiKE 
cIiq]1]rhwau]

Jeevath Saahib 

Saeviou Apanaa 

Chalathae 

Raakhiou Cheeth 

||1|| Rehaao ||

In my life, I served my 

Lord and Master, and 

as I depart, I keep Him 

enshrined in my 

consciousness. 

||1||Pause||

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਉਹ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਜਚਰ 

ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42764 1000 jYsI AwigAw 
kInI Twkuir iqs 
qy muKu nhI 
moirE]

Jaisee Aagiaa 

Keenee Thaakur 

This Thae Mukh 

Nehee Moriou ||

I have not turned my 

face away from my 

Lord and Master's 

Command.

ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਹੁਕਮ 

ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 
ਕਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨਹੀਂ ਮੋਜੜਆ।
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42765 1000 shju AnMdu  
riKE igRh 
BIqir auiT  
auAwhU kau 
dauirE]2]

Sehaj Anandh 

Rakhiou Grih 

Bheethar Outh 

Ouaahoo Ko 

Dhouriou ||2||

He fills my household 

with celestial peace 

and bliss; if He asks 

me to leave, I leave at 

once. ||2||

ਿ ੇਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਘਰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਟਕਾਈ ਰੱਜਖਆ, ਤਾਂ 
ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ; (ਿੇ ਮਾਲਕ 

ਨੇ ਆਜਖਆ-) ਉੱਠ (ਉਸ-ਪਾਸੇ 

ਵਲ ਿਾਹ, ਤਾਂ ਸੇਵਕ) ਉਸੇ 

ਪਾਸੇ ਵਲ ਦੌੜ ਜਪਆ ॥੨॥

42766 1000 AwigAw mih BUK  
soeI kir sUKw  
sog hrK nhI 
jwinE]

Aagiaa Mehi 

Bhookh Soee Kar 

Sookhaa Sog 

Harakh Nehee 

Jaaniou ||

When I am under the 

Lord's Command, I 

find even hunger 

pleasurable; I know no 

difference between 

sorrow and joy.

ਿ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਭੁੱ ਖ-ਨੂੰ ਗ ਆ 

ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਉਸ ਨੇ 

ਸੁਖ ਮੂੰਨ ਜਲਆ। ਸੇਵਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਿਾਂ ਗ਼ਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

42767 1000 jo jo hukmu BieE 
swihb kw so mwQY 
ly mwinE]3]

Jo Jo Hukam 

Bhaeiou Saahib 

Kaa So Maathhai 

Lae Maaniou ||3||

Whatever the 

Command of my Lord 

and Master is, I bow 

my forehead and 

accept it. ||3||

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਰ-ਮੱਥੇ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ॥੩॥

42768 1000 BieE ikRpwlu 
Twkuru syvk kau  
svry hlq 
plwqw]

Bhaeiou Kirapaal 

Thaakur Saevak Ko 

Savarae Halath 

Palaathaa ||

The Lord and Master 

has become merciful 

to His servant; He has 

embellished both this 

world and the next.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਉਥੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ 
ਸੁਧਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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42769 1000 DMnu syvku sPlu 
Ehu AwieAw  
ijin nwnk Ksmu 
pCwqw]4]5]

Dhhann Saevak 

Safal Ouhu Aaeiaa 

Jin Naanak 

Khasam 

Pashhaathaa 

||4||5||

Blessed is that servant, 

and fruitful is his birth; 

O Nanak, he realizes 

his Lord and Master. 

||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੇ 

ਖ਼ਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਆਉਣਾ 
ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥

42770 1000 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

42771 1000 KuilAw krmu 
ikRpw BeI Twkur  
kIrqnu hir hir 
gweI]

K@`ilAw Khuliaa Karam 

Kirapaa Bhee 

Thaakur 

Keerathan Har Har 

Gaaee ||

Good karma has 

dawned for me - my 

Lord and Master has 

become merciful. I 

sing the Kirtan of the 

Praises of the Lord, 

Har, Har.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

42772 1000 sRmu Qwkw pwey 
ibsRwmw imit 
geI sglI 
DweI]1]

Sram Thhaakaa 

Paaeae Bisraamaa 

Mitt Gee Sagalee 

Dhhaaee ||1||

My struggle is ended; I 

have found peace and 

tranquility. All my 

wanderings have 

ceased. ||1||

ਉਸ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

42773 1000 Ab moih  
jIvnpdvI 
pweI]

Ab Mohi Jeevan 

Padhavee Paaee ||

Now, I have obtained 

the state of eternal 

life.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਦਰਿਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।
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42774 1000 cIiq AwieE 
min purKu 
ibDwqw sMqn kI 
srxweI]1]rhwau
]

Cheeth Aaeiou 

Man Purakh 

Bidhhaathaa 

Santhan Kee 

Saranaaee ||1|| 

Rehaao ||

The Primal Lord, the 

Architect of Destiny, 

has come into my 

conscious mind; I seek 

the Sanctuary of the 

Saints. ||1||Pause||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਜਸਰਿਣ-ਹਾਰ ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਜਸਆ 

ਹੈ, ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42775 1000 kwmu kRoDu loBu mohu 
invwry invry 
sgl bYrweI]

Kaam Krodhh 

Lobh Mohu 

Nivaarae Nivarae 

Sagal Bairaaee ||

Sexual desire, anger, 

greed and emotional 

attachment are 

eradicated; all my 

enemies are 

eliminated.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ 

(ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ) ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
42776 1000 sd hjUir hwjru 

hY nwjru kqih n 
BieE dUrweI]2]

Sadh Hajoor 

Haajar Hai Naajar 

Kathehi N Bhaeiou 

Dhooraaee ||2||

He is always ever-

present, here and 

now, watching over 

me; He is never far 

away. ||2||

ਸਭ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਿਾਪਦਾ 
ਹੈ, ਜਕਸੇ ਭੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ ॥੨॥

42777 1000 suK sIql srDw 
sB pUrI hoey sMq 
shweI]

Sukh Seethal 

Saradhhaa Sabh 

Pooree Hoeae 

Santh Sehaaee ||

In peace and cool 

tranquility, my faith 

has been totally 

fulfilled; the Saints are 

my Helpers and 

Support.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਠੂੰ ਢ ਤੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੂੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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42778 1000 pwvn piqq kIey 
iKn BIqir  
mihmw kQnu n 
jweI]3]

Paavan Pathith 

Keeeae Khin 

Bheethar 

Mehimaa Kathhan 

N Jaaee ||3||

He has purified the 

sinners in an instant; I 

cannot express His 

Glorious Praises. ||3||

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ, ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

42779 1000 inrBau Bey  
sgl BY Koey  
goibd crx 
EtweI]

Nirabho Bheae 

Sagal Bhai Khoeae 

Gobidh Charan 

Outtaaee ||

I have become 

fearless; all fear has 

departed. The feet of 

the Lord of the 

Universe are my only 

Shelter.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ 

ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਨਰਭਉ ਹੋ 

ਗਏ।

42780 1000 nwnku jsu gwvY 
Twkur kw rYix 
idnsu ilv 
lweI]4]6]

Naanak Jas Gaavai 

Thaakur Kaa Rain 

Dhinas Liv Laaee 

||4||6||

Nanak sings the 

Praises of his Lord and 

Master; night and day, 

he is lovingly focused 

on Him. ||4||6||

ਨਾਨਕ ਭੀ ਜਦਨ ਰਾਤ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜ ਕੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥

42781 1000 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

42782 1000 jo smrQu srb 
gux nwieku iqs 
kau kbhu n 
gwvis ry]

smr`Qu Jo Samarathh 

Sarab Gun Naaeik 

This Ko Kabahu N 

Gaavas Rae ||

He is all-powerful, the 

Master of all virtues, 

but you never sing of 

Him!

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 

ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
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42783 1000 Coif jwie iKn 
BIqir qw kau  
auAw kau iPir 
iPir Dwvis 
ry]1]

Shhodd Jaae Khin 

Bheethar Thaa Ko 

Ouaa Ko Fir Fir 

Dhhaavas Rae 

||1||

You shall have to leave 

all this in an instant, 

but again and again, 

you chase after it. 

||1||

ਉਸ (ਮਾਇਆ) ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਹਰ 

ਕੋਈ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਛੱਡ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਭੀ ਉਸੇ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

42784 1000 Apuny pRB kau  
ikau n smwris 
ry]

Apunae Prabh Ko 

Kio N Samaaras 

Rae ||

Why do you not 

contemplate your 

God?

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

42785 1000 bYrI sMig rMg 
ris ricAw iqsu 
isau jIArw 
jwris 
ry]1]rhwau]

Bairee Sang Rang 

Ras Rachiaa This 

Sio Jeearaa Jaaras 

Rae ||1|| Rehaao 

||

You are entangled in 

association with your 

enemies, and the 

enjoyment of 

pleasures; your soul is 

burning up with them! 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ-) ਵੈਰੀ 
ਨਾਲ ਮੌਿ-ਮੇਜਲਆਂ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੈਂ, ਤੇ, ਉਸ (ਮੋਹ 

ਦੇ) ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਸਾੜ ਜਰਹਾ ਹੈਂ (ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42786 1000 jw kY nwim 
suinAY jmu CofY  
qw kI srix n 
pwvis ry]

Jaa Kai Naam 

Suniai Jam 

Shhoddai Thaa 

Kee Saran N 

Paavas Rae ||

Hearing His Name, the 

Messenger of Death 

will release you, and 

yet, you do not enter 

His Sanctuary!

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਜਣਆਂ ਿਮਰਾਿ (ਭੀ) ਛੱਡ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ 

(ਜਕਉਂ) ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ?
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42787 1000 kwiF dyie 
isAwl bpury kau  
qw kI Et 
itkwvis ry]2]

Kaadt Dhaee Siaal 

Bapurae Ko Thaa 

Kee Outt Ttikaavas 

Rae ||2||

Turn out this wretched 

jackal, and seek the 

Shelter of that God. 

||2||

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਟਕਾ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ 
(ਜਸੂੰ ਘ-ਪਿਭੂ) ਜਨਮਾਣੇ ਜਗੱਦੜ ਨੂੂੰ  
ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

42788 1000 ijs kw jwsu 
sunq Bv qrIAY  
qw isau rMgu n 
lwvis ry]

Jis Kaa Jaas Sunath 

Bhav Thareeai 

Thaa Sio Rang N 

Laavas Rae ||

Praising Him, you shall 

cross over the 

terrifying world-ocean, 

and yet, you have not 

fallen in love with Him!

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿਸ 

ਸੁਜਣਆਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਿੋੜਦਾ।

42789 1000 QorI bwq Alp 
supny kI bhuir 
bhuir Atkwvis 
ry]3]

Thhoree Baath 

Alap Supanae Kee 

Bahur Bahur 

Attakaavas Rae 

||3||

This meager, short-

lived dream, this thing 

- you are engrossed in 

it, over and over again. 

||3||

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿੀਤ) ਸੁਪਨੇ ਦੀ 
ਹੀ ਹੋਛੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੂੰ  
ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸੇ ਜਵਚ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਿਸਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੩॥

42790 1000 BieE pRswdu 
ikRpwiniD Twkur  
sMqsMig piq 
pweI]

Bhaeiou Prasaadh 

Kirapaa Nidhh 

Thaakur 

Santhasang Path 

Paaee ||

When our Lord and 

Master, the ocean of 

mercy, grants His 

Grace, one finds honor 

in the Society of the 

Saints.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8724 Published: March 06/ 2014



42791 1000 khu nwnk qRY gux 
BRmu CUtw jau pRB 
Bey 
shweI]4]7]

Kahu Naanak Thrai 

Gun Bhram 

Shhoottaa Jo 

Prabh Bheae 

Sehaaee ||4||7||

Says Nanak, I am rid of 

the illusion of the 

three-phased Maya, 

when God becomes 

my help and support. 

||4||7||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ 
ਿੀ ਸਹਾਈ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ 
ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੭॥

42792 1000 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

42793 1000 AMqrjwmI sB 
ibiD jwnY iqs qy 
khw dulwirE]

ibiD: polw bolo Antharajaamee 

Sabh Bidhh Jaanai 

This Thae Kehaa 

Dhulaariou ||

The Inner-knower, the 

Searcher of hearts, 

knows everything; 

what can anyone hide 

from Him?

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਸਭ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ (ਦਾ 
ਅੂੰਦਰਲਾ ਭੇਤ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਜਕੱਥੇ ਕੁਝ 

ਲੁਕਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

42794 1000 hsq pwv Jry 
iKn BIqir  
Agin sMig lY 
jwirE]1]

Hasath Paav 

Jharae Khin 

Bheethar Agan 

Sang Lai Jaariou 

||1||

Your hands and feet 

will fall off in an 

instant, when you are 

burnt in the fire. ||1||

(ਹੇ ਮੂਰਖ! ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਤੂੂੰ  ਹਰਾਮਖ਼ੋਰੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਜੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੇ) ਹੱਥ ਪੈਰ (ਆਜਦਕ 

ਅੂੰਗ) ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਸੜ ਕੇ 

ਸੁਆਹ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

42795 1001 mUVy qY mn qy  
rwmu ibswirE]

Moorrae Thai Man 

Thae Raam 

Bisaariou ||

You fool, you have 

forgotten the Lord 

from your mind!

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8725 Published: March 06/ 2014



42796 1001 lUxu Kwie krih 
hrwmKorI pyKq 
nYn 
ibdwirE]1]rhw
au]

Loon Khaae Karehi 

Haraamakhoree 

Paekhath Nain 

Bidhaariou ||1|| 

Rehaao ||

You eat His salt, and 

then you are untrue to 

Him; before your very 

eyes, you shall be torn 

apart. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੱਤਾ 
ਖਾ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇ-ਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  
ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42797 1001 AswD rogu 
aupijE qn 
BIqir trq n  
kwhU twirE]

Asaadhh Rog 

Oupajiou Than 

Bheethar Ttarath 

N Kaahoo Ttaariou 

||

The incurable disease 

has arisen in your 

body; it cannot be 

removed or overcome.

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਿਦੋਂ ਹਰਾਮਖ਼ੋਰੀ 
ਦਾ ਇਹ) ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ 

ਕੀਜਤਆਂ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

42798 1001 pRB ibsrq mhw 
duKu pwieE iehu 
nwnk qqu 
bIcwirE]2]8]

Prabh Bisarath 

Mehaa Dhukh 

Paaeiou Eihu 

Naanak Thath 

Beechaariou 

||2||8||

Forgetting God, one 

endures utter agony; 

this is the essence of 

reality which Nanak 

has realized. ||2||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 

ਭੇਤ ਸਮਜਝਆ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਬੜਾ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥੮॥

42799 1001 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:
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42800 1001 crnkml pRB  
rwKy cIiq]

Charan Kamal 

Prabh Raakhae 

Cheeth ||

I have enshrined the 

lotus feet of God 

within my 

consciousness.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨ (ਸਦਾ ਆਪਣੇ) ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਵਸਾਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

42801 1001 hir gux gwvh  
nIqw nIq]

Har Gun Gaaveh 

Neethaa Neeth ||

I sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

continually, 

continuously.

ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ।

42802 1001 iqsu ibnu dUjw  
Avru n koaU]

This Bin Dhoojaa 

Avar N Kooo ||

There is none other 

than Him at all.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ (ਿੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹ 

ਸਕੇ।
42803 1001 Awid miD AMiq 

hY soaU]1]
miD: polw bolo Aadh Madhh Anth 

Hai Sooo ||1||

He alone exists, in the 

beginning, in the 

middle, and in the 

end. ||1||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਸਚਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਿਗਤ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ, ਜਵਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇ 

ਜਵਚ, ਅਤੇ ਿਗਤ ਦੇ ਅੂੰਤ 

ਜਵਚ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥
42804 1001 sMqn kI Et  

Awpy 
Awip]1]rhwau]

Santhan Kee Outt 

Aapae Aap ||1|| 

Rehaao ||

He Himself is the 

Shelter of the Saints. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ) 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42805 1001 jw kY vis hY 
sgl sMswru]

v`is Jaa Kai Vas Hai 

Sagal Sansaar ||

The entire universe is 

under His control.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਚ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8727 Published: March 06/ 2014



42806 1001 Awpy Awip Awip 
inrMkwru]

Aapae Aap Aap 

Nirankaar ||

He Himself, the 

Formless Lord, is 

Himself by Himself.

ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਸਦਾ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪ ਹੈ,

42807 1001 nwnk gihE  
swcw soie]

Naanak Gehiou 

Saachaa Soe ||

Nanak holds tight to 

that True Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ) ਉਸ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
42808 1001 suKu pwieAw  

iPir dUKu n 
hoie]2]9]

Sukh Paaeiaa Fir 

Dhookh N Hoe 

||2||9||

He has found peace, 

and shall never suffer 

pain again. ||2||9||

ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੨॥੯॥

42809 1001 mwrU mhlw 5 
Gru 3 

Maaroo Mehalaa 

5 Ghar 3

Maaroo, Fifth Mehl, 

Third House:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

42810 1001 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42811 1001 pRwn suKdwqw 
jIA suKdwqw  
qum kwhy 
ibswirE 
AigAwnQ]

Praan 

Sukhadhaathaa 

Jeea 

Sukhadhaathaa 

Thum Kaahae 

Bisaariou 

Agiaanathh ||

He is the Giver of 

peace to the breath of 

life, the Giver of life to 

the soul; how can you 

forget Him, you 

ignorant person?

ਹੇ ਅਜਗਆਨੀ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

ਿ ੋਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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42812 1001 hoCw mdu cwiK  
hoey qum bwvr  
dulB jnmu 
AkwrQ]1]

du-lB Hoshhaa Madh 

Chaakh Hoeae 

Thum Baavar 

Dhulabh Janam 

Akaarathh ||1||

You taste the weak, 

insipid wine, and you 

have gone insane. You 

have uselessly wasted 

this precious human 

life. ||1||

ਛੇਤੀ ਮੱੁਕ ਿਾਣ ਵਾਲਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਨਸ਼ਾ 
ਚੱਖ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, 
ਤੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ 

ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

42813 1001 ry nr AYsI 
krih ieAwnQ]

Rae Nar Aisee 

Karehi Eiaanathh 

||

O man, such is the 

foolishness you 

practice.

ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਤੂੂੰ  ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਬੇ-

ਅਕਲੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ,

42814 1001 qij swrMgDr  
BRim qU BUlw moih 
lpitE dwsI 
sMig 
swnQ]1]rhwau]

Thaj 

Saarangadhhar 

Bhram Thoo 

Bhoolaa Mohi 

Lapattiou Dhaasee 

Sang Saanathh 

||1|| Rehaao ||

Renouncing the Lord, 

the Support of the 

earth, you wander, 

deluded by doubt; you 

are engrossed in 

emotional 

attachment, 

associating with Maya, 

the slave-girl. 

||1||Pause||

ਜਕ ਤੂੂੰ  ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ 

ਚੂੰਬਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ 

ਮਾਇਆ-ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਸਾਥ 

ਬਣਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42815 1001 DrxIDru iqAwig  
nIc kul syvih  
hau hau krq 
ibhwvQ]

Dhharaneedhhar 

Thiaag Neech Kul 

Saevehi Ho Ho 

Karath Bihaavathh 

||

Abandoning the Lord, 

the Support of the 

earth, you serve her of 

lowly ancestry, and 

you pass you life 

acting egotistically.

ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਗ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ 

ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ-ਦਾਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, (ਇਸ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਕਾਰਨ) 'ਮੈਂ ਮੈਂ' ਕਰਜਦਆਂ 

ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ।
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42816 1001 Pokt krm krih 
AigAwnI  
mnmuiK AMDu 
khwvQ]2]

Fokatt Karam 

Karehi Agiaanee 

Manamukh Andhh 

Kehaavathh ||2||

You do useless deeds, 

you ignorant person; 

this is why you are 

called a blind, self-

willed manmukh. ||2||

ਹੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  
ਿੋਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, (ਅੱਖਾਂ 
ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਤੂੂੰ  (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵੱਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਅਖਵਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੨॥

42817 1001 siq hoqw Asiq 
kir mwinAw jo 
ibnsq so 
inhclu jwnQ]

s`iq, A-s`iq Sath Hothaa Asath 

Kar Maaniaa Jo 

Binasath So 

Nihachal Jaanathh 

||

That which is true, you 

believe to be untrue; 

what is transitory, you 

believe to be 

permanent.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਿਗਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਅਟੱਲ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ।

42818 1001 pr kI kau 
ApnI kir 
pkrI AYsy BUl 
BulwnQ]3]

Par Kee Ko 

Apanee Kar 

Pakaree Aisae 

Bhool 

Bhulaanathh ||3||

You grasp as your 

own, what belongs to 

others; in such 

delusions you are 

deluded. ||3||

ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ 

ਪਰਾਈ ਹੋ ਿਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਿਾਣ ਕੇ ਿੱਿਾ ਮਾਰੀ 
ਬੈਠਾ ਹੈਂ। ਕੈਸੀ ਅਚਰਿ ਭੁੱ ਲ 

ਜਵਚ ਭੁੱ ਲਾ ਜਪਆ ਹੈਂ! ॥੩॥

42819 1001 KqRI bRwhmx sUd 
vYs sB eykY 
nwim qrwnQ]

Khathree 

Braahaman Soodh 

Vais Sabh Eaekai 

Naam 

Tharaanathh ||

The Kh'shaatriyas, 

Brahmins, Soodras and 

Vaishyas all cross over, 

through the Name of 

the One Lord.

ਖੱਤਰੀ ਬਿਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ 

(ਜਕਸੇ ਭੀ ਵਰਨ ਦੇ ਿੀਵ ਹੋਣ) 

ਸਾਰੇ ਇਕ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ 

ਹਨ।
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42820 1001 guru nwnku 
aupdysu khqu hY  
jo sunY so pwir 
prwnQ]4]1]10
]

Gur Naanak 

Oupadhaes 

Kehath Hai Jo 

Sunai So Paar 

Paraanathh 

||4||1||10||

Guru Nanak speaks 

the Teachings; 

whoever listens to 

them is carried across. 

||4||1||10||

ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੦॥

42821 1001 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

42822 1001 gupqu krqw sMig 
so pRBu fhkwvey 
mnuKwie]

fhkw-vey[ (mnuKwie) 
iesqRI

Gupath Karathaa 

Sang So Prabh 

Ddehakaaveae 

Manukhaae ||

You may act in 

secrecy, but God is still 

with you; you can only 

deceive other people.

(ਮਨੱੁਖ) ਲੁਕ ਕੇ (ਜਵਕਾਰ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ) 
ਉਹ ਪਿਭੂ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ) 

ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ 

ਤਾਂ) ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਠੱਗਦਾ ਹੈ।

42823 1001 ibswir hir jIau  
ibKY Bogih qpq 
QMm gil 
lwie]1]

Bisaar Har Jeeo 

Bikhai Bhogehi 

Thapath Thhanm 

Gal Laae ||1||

Forgetting your Dear 

Lord, you enjoy 

corrupt pleasures, and 

so you shall have to 

embrace red-hot 

pillars. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜ 

ਸੜ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਜਵਸ਼ੇ ਭੋਗਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

42824 1001 ry nr kwie pr 
igRih jwie]

Rae Nar Kaae Par 

Grihi Jaae ||

O man, why do you go 

out to the households 

of others?

ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਵਚ ਿਾ 
ਕੇ ਇਉਂ (ਮੂੰਦ ਕਰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ)?
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42825 1001 kucl kTor kwim 
grDB qum nhI 
suinE 
Drmrwie]1]rhw
au]

Kuchal Kathor 

Kaam Garadhhabh 

Thum Nehee 

Suniou Dhharam 

Raae ||1|| 

Rehaao ||

You filthy, heartless, 

lustful donkey! 

Haven't you heard of 

the Righteous Judge of 

Dharma? 

||1||Pause||

ਹੇ ਗੂੰ ਦੇ! ਹੇ ਪੱਥਰ-ਜਦਲ! ਹੇ 

ਜਵਸ਼ਈ! ਹੇ ਖੋਤੇ ਮੂਰਖ! ਕੀ ਤੂੂੰ  
ਧਰਮਰਾਿ (ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ) 

ਨਹੀਂ ਸੁਜਣਆ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42826 1001 ibkwr pwQr  
glih bwDy inMd 
pot isrwie]

Bikaar Paathhar 

Galehi Baadhhae 

Nindh Pott Siraae 

||

The stone of 

corruption is tied 

around your neck, and 

the load of slander is 

on your head.

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ (ਤੇਰੇ) ਗਲ 

ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੀ 
ਪੋਟਲੀ (ਤੇਰੇ) ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।

42827 1001 mhw swgru smudu 
lMGnw pwir n 
prnw jwie]2]

Mehaa Saagar 

Samudh 

Langhanaa Paar N 

Paranaa Jaae ||2||

You must cross over 

the vast open ocean, 

but you cannot cross 

over to the other side. 

||2||

ਵੱਡਾ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਹੈ ਜਿਸ 

ਤੋਂ) ਲੂੰ ਘਣਾ ਹੈ (ਇਤਨੇ ਭਾਰ 

ਨਾਲ ਇਸ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਨਹੀਂ 
ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੨॥

42828 1001 kwim kRoiD loiB 
moih ibAwipE  
nyqR rKy iPrwie]

Kaam Krodhh 

Lobh Mohi 

Biaapiou Naethr 

Rakhae Firaae ||

You are engrossed in 

sexual desire, anger, 

greed and emotional 

attachment; you have 

turned your eyes away 

from the Truth.

(ਤੂੂੰ ) ਕਾਮ ਜਵਚ ਕਿੋਧ ਜਵਚ, ਲੋਭ 

ਜਵਚ, ਮੋਹ ਜਵਚ, ਿਜਸਆ 

ਜਪਆ ਹੈਂ; ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ 
ਅੱਖਾਂ ਿੇਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
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42829 1001 sIsu auTwvn n 
kbhU imleI mhw 
duqr mwie]3]

du`q-r Sees Outhaavan N 

Kabehoo Milee 

Mehaa Dhuthar 

Maae ||3||

You cannot even raise 

your head above the 

water of the vast, 

impassable sea of 

Maya. ||3||

(ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਨੂੂੰ ) 

ਕਦੇ ਭੀ ਜਸਰ ਚੱੁਕਣਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ। (ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ) ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ 

॥੩॥
42830 1001 sUru mukqw ssI 

mukqw  
bRhmigAwnI 
Ailpwie]

ssI: polw bolo[A-
ilpwie

Soor Mukathaa 

Sasee Mukathaa 

Breham Giaanee 

Alipaae ||

The sun is liberated, 

and the moon is 

liberated; the God-

realized being is pure 

and untouched.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਿ (ਚੂੰ ਗੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਦੇ ਕੇ) ਮੈਲ ਆਜਦਕ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਚੂੰਦਿਮਾ ਭੀ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) 
ਸਾਫ਼ ਹੈ।

42831 1001 suBwvq jYsy 
bYsMqr Ailpq 
sdw 
inrmlwie]4]

A-ilpq Subhaavath Jaisae 

Baisanthar Alipath 

Sadhaa 

Niramalaae ||4||

His inner nature is like 

that of fire, untouched 

and forever 

immaculate. ||4||

ਬਿਹਮ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਉਂ ਸੋਹਣਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ (ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ 

ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਕੇ ਭੀ) ਅੱਗ 

(ਮੈਲ ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਦਾ ਜਨਰਮਲ ਹੈ ॥੪॥

42832 1001 ijsu krmu 
KuilAw iqsu 
lihAw pVdw  
ijin gur pih 
mMinAw suBwie]

K@`ilAw Jis Karam Khuliaa 

This Lehiaa 

Parradhaa Jin Gur 

Pehi Manniaa 

Subhaae ||

When good karma 

dawns, the wall of 

doubt is torn down. 

He lovingly accepts the 

Guru's Will.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਭਾਗ ਿਾਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨ ਜਲਆ ਉਸ 

(ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ) ਦਾ ਪੜਦਾ ਲਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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42833 1002 guir mMqRü AvKDu  
nwmu dInw jn 
nwnk sMkt join  
n pwie]5]2] 

Gur Manthra 

Avakhadhh Naam 

Dheenaa Jan 

Naanak Sankatt 

Jon N Paae 

||5||2||

One who is blessed 

with the medicine of 

the GurMantra, the 

Name of the Lord, O 

servant Nanak, does 

not suffer the agonies 

of reincarnation. 

||5||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਨਾਮ-ਮੂੰ ਤੁ ਦੇ ਜਦੱਤਾ, ਨਾਮ-

ਦਾਰੂ ਦੇ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ) ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ॥੫॥੨॥

42834 1002 ry nr ien ibiD 
pwir prwie]

ibiD: polw bolo Rae Nar Ein Bidhh 

Paar Paraae ||

O man, in this way, 

you shall cross over to 

the other side.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

42835 1002 iDAwie hir 
jIau hoie 
imrqku iqAwig 
dUjw Bwau]rhwau 
dUjw]2]11]

Dhhiaae Har Jeeo 

Hoe Mirathak 

Thiaag Dhoojaa 

Bhaao || Rehaao 

Dhoojaa ||2||11||

Meditate on your Dear 

Lord, and be dead to 

the world; renounce 

your love of duality. 

||Second 

Pause||2||11||

ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਜਰਆ ਕਰ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਿਾ, ਅਤੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਪਆਰ ਛੱਡ 

ਦੇਹ।ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੨॥੧੧॥

42836 1002 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:
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42837 1002 bwhir FUFn qy  
CUit pry guir  
Gr hI mwih 
idKwieAw Qw]

bw-hir Baahar Dtoodtan 

Thae Shhoott 

Parae Gur Ghar 

Hee Maahi 

Dhikhaaeiaa 

Thhaa ||

I have quit searching 

outside; the Guru has 

shown me that God is 

within the home of my 

own heart.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ 

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਬਾਹਰ 

(ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ 

ਜਗਆ ਹਾਂ।
42838 1002 AnBau Acrj 

rUpu pRB pyiKAw  
myrw mnu Coif n 
kqhU jwieAw 
Qw]1]

An-Bau A-crj Anabho Acharaj 

Roop Prabh 

Paekhiaa Maeraa 

Man Shhodd N 

Kathehoo Jaaeiaa 

Thhaa ||1||

I have seen God, 

fearless, of wondrous 

beauty; my mind shall 

never leave Him to go 

anywhere else. ||1||

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸਚਰਿ 

ਰੂਪ ਦਾ ਜਹਰਦੇ ਜਵੱਚ ਅਨੁਭਵ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਉਸਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ ॥੧॥

42839 1002 mwnku pwieE ry  
pwieE hir pUrw 
pwieAw Qw]

Maanak Paaeiou 

Rae Paaeiou Har 

Pooraa Paaeiaa 

Thhaa ||

I have found the jewel; 

I have found the 

Perfect Lord.

ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਹੈ।

42840 1002 moil Amolu n 
pwieAw jweI  
kir ikrpw gurU 
idvwieAw 
Qw]1]rhwau]

Mol Amol N 

Paaeiaa Jaaee Kar 

Kirapaa Guroo 

Dhivaaeiaa Thhaa 

||1|| Rehaao ||

The invaluable value 

cannot be obtained; in 

His Mercy, the Guru 

bestows it. 

||1||Pause||

ਇਹ ਮੋਤੀ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, 

ਜਕਸੇ ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਤੀ 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦਵਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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42841 1002 Aidstu Agocru 
pwrbRhmu imil 
swDU AkQu 
kQwieAw Qw]

A-kQu: polw bolo Adhisatt Agochar 

Paarabreham Mil 

Saadhhoo Akathh 

Kathhaaeiaa 

Thhaa ||

The Supreme Lord 

God is imperceptible 

and unfathomable; 

meeting the Holy 

Saint, I speak the 

Unspoken Speech.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਸਰੂਰ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
42842 1002 Anhd sbdu 

dsmduAwir 
vijE qh AMimRq 
nwmu cuAwieAw 
Qw]2]

v`ijE Anehadh Sabadh 

Dhasam Dhuaar 

Vajiou Theh 

Anmrith Naam 

Chuaaeiaa Thhaa 

||2||

The unstruck sound 

current of the Shabad 

vibrates and resounds 

in the Tenth Gate; the 

Ambrosial Naam 

trickles down there. 

||2||

ਮੇਰੇ ਜਦਮਾਗ਼ ਜਵਚ ਹੁਣ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਚੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੨॥

42843 1002 qoit nwhI min 
iqRsnw bUJI  
AKut BMfwr 
smwieAw Qw]

Thott Naahee Man 

Thrisanaa Boojhee 

Akhutt Bhanddaar 

Samaaeiaa Thhaa 

||

I lack nothing; the 

thirsty desires of my 

mind are satisfied. The 

inexhaustible treasure 

has entered into my 

being.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਮੱੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ 

ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ 

ਜਵਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦੀ, ਮਨ ਜਵਚ (ਵੱਸ-ਰਹੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ (-ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ) ਬੱੁਝ 

ਗਈ ਹੈ।
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42844 1002 crx crx crx 
gur syvy AGVu 
GiVE rsu 
pwieAw Qw]3]

A-GVu Charan Charan 

Charan Gur 

Saevae Agharr 

Gharriou Ras 

Paaeiaa Thhaa 

||3||

I serve the feet, the 

feet, the feet of the 

Guru, and manage the 

unmanageable. I have 

found the juice, the 

sublime essence. ||3||

ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਜਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਤੇ ਪਜਹਲੀ ਕੋਝੀ ਘਾੜਤ 

ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੩॥

42845 1002 shjy Awvw shjy 
jwvw shjy mnu 
KylwieAw Qw]

Sehajae Aavaa 

Sehajae Jaavaa 

Sehajae Man 

Khaelaaeiaa Thhaa 

||

Intuitively I come, and 

intuively I go; my mind 

intuitively plays.

ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਮਨ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਖੇਡ ਜਰਹਾ ਹੈ।

42846 1002 khu nwnk Brmu  
guir KoieAw qw 
hir mhlI mhlu 
pwieAw 
Qw]4]3]12]

Kahu Naanak 

Bharam Gur 

Khoeiaa Thaa Har 

Mehalee Mehal 

Paaeiaa Thhaa 

||4||3||12||

Says Nanak, when the 

Guru drives out doubt, 

then the soul-bride 

enters the Mansion of 

the Lord's Presence. 

||4||3||12||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਿਦੋਂ ਦੀ) 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਅਸਜਥਰ ਜਟਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹਰੀ 
(ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥੩॥੧੨॥

42847 1002 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

42848 1002 ijsih swij 
invwijAw iqsih 
isau ruc nwih]

Jisehi Saaj 

Nivaajiaa Thisehi 

Sio Ruch Naahi ||

You feel no love for 

the One who created 

and embellished you.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ 
ਤੇਰਾ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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42849 1002 Awn rUqI Awn 
boeIAY Plu n PUlY 
qwih]1]

Aan Roothee Aan 

Boeeai Fal N 

Foolai Thaahi 

||1||

The seed, planted out 

season, does not 

germinate; it does not 

produce flower or 

fruit. ||1||

(ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਹਰਾਂ ਜਵਚ 

ਲੱਗਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਿੇ) ਰੱੁਤ 

ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਬੀਿ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਬੀਿ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਿੁੱ ਲ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਿਲ ॥੧॥

42850 1002 ry mn vqR bIjx 
nwau]

Rae Man Vathr 

Beejan Naao ||

O mind, this is the 

time to plant the seed 

of the Name.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! (ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ-

ਬੀਿਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾ ਹੈ।
42851 1002 boie KyqI lwie 

mnUAw Blo smau 
suAwau]1]rhwau]

Boe Khaethee 

Laae Manooaa 

Bhalo Samo Suaao 

||1|| Rehaao ||

Focus your mind, and 

cultivate this crop; at 

the proper time, make 

this your purpose. 

||1||Pause||

ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ (ਜਹਰਦੇ 

ਦੀ) ਖੇਤੀ ਜਵਚ (ਨਾਮ) ਬੀਿ 

ਲੈ। ਇਹੀ ਚੂੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, (ਇਸੇ 

ਜਵਚ) ਲਾਭ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42852 1002 Koie KhVw Brmu 
mn kw siqgur 
srxI jwie]

Khoe Kheharraa 

Bharam Man Kaa 

Sathigur Saranee 

Jaae ||

Eradicate the 

stubbornness and 

doubt of your mind, 

and go to the 

Sanctuary of the True 

Guru.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਜਜ਼ੱਦ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਤੇ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਿਾ ਪਉ (ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਬੀਿ 

ਬੀਿ ਲੈ)।

42853 1002 krmu ijs kau 
Durhu iliKAw  
soeI kwr 
kmwie]2]

Karam Jis Ko 

Dhhurahu Likhiaa 

Soee Kaar Kamaae 

||2||

He alone does such 

deeds, who has such 

pre-ordained karma. 

||2||

ਪਰ ਇਹ ਕਾਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ॥੨॥
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42854 1002 Bwau lwgw goibd 
isau Gwl pweI 
Qwie]

Bhaao Laagaa 

Gobidh Sio Ghaal 

Paaee Thhaae ||

He falls in love with 

the Lord of the 

Universe, and his 

efforts are approved.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੀ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ) 
ਜਮਹਨਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਵਾਨ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

42855 1002 Kyiq myrY jMimAw  
inKuit n kbhU 
jwie]3]

Khaeth Maerai 

Janmiaa Nikhutt N 

Kabehoo Jaae 

||3||

My crop has 

germinated, and it 

shall never be used 

up. ||3||

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਖੇਤ ਜਵਚ ਭੀ ਉਹ 

ਨਾਮ-ਫ਼ਸਲ ਉੱਗ ਜਪਆ ਹੈ ਿੋ 
ਕਦੇ ਭੀ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ॥੩॥

42856 1002 pwieAw Amolu 
pdwrQo Coif n 
kqhU jwie]

Paaeiaa Amol 

Padhaarathho 

Shhodd N 

Kathehoo Jaae ||

I have obtained the 

priceless wealth, 

which shall never 

leave me or go 

anywhere else.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ) ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ 

ਜਲਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ;

42857 1002 khu nwnk suKu 
pwieAw iqRpiq 
rhy 
AwGwie]4]4]1
3]

Kahu Naanak Sukh 

Paaeiaa Thripath 

Rehae Aaghaae 

||4||4||13||

Says Nanak, I have 

found peace; I am 

satisfied and fulfilled. 

||4||4||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੪॥੧੩॥

42858 1002 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:
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42859 1002 PUto AWfw Brm 
kw mnih BieE 
prgwsu]

Footto Aaanddaa 

Bharam Kaa 

Manehi Bhaeiou 

Paragaas ||

The egg of doubt has 

burst; my mind has 

been enlightened.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਮ 

(ਭਟਕਣ) ਦਾ ਆਂਡਾ ਿੁੱ ਟ 

ਜਗਆ (ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਤਮਕ 

ਉਡਾਰੀ ਲਾਣ-ਿੋਗਾ ਹੋ ਜਗਆ, 

ਜਿਵੇਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਖ਼ੋਲ ਦੇ ਿੁੱ ਟ 

ਿਾਣ ਜਪੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦਾ 
ਪੂੰਛੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਣ ਿੋਗਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)

42860 1002 kwtI byrI pgh 
qy guir kInI 
bMid Klwsu]1]

pg-h: polw bolo Kaattee Baeree 

Pageh Thae Gur 

Keenee Bandh 

Khalaas ||1||

The Guru has 

shattered the shackles 

on my feet, and has 

set me free. ||1||

ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ) ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਜਦੱਤੀਆਂ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ 
ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

42861 1002 Awvx jwxu 
rihE]

Aavan Jaan Rehiou 

||

My coming and going 

in reincarnation is 

ended.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਗਈ,

42862 1002 qpq kVwhw buiJ 
gieAw guir  
sIql nwmu 
dIE]1]rhwau]

buiJ: polw bolo,g-ieAw Thapath 

Karraahaa Bujh 

Gaeiaa Gur 

Seethal Naam 

Dheeou ||1|| 

Rehaao ||

The boiling cauldron 

has cooled down; the 

Guru has blessed me 

with the cooling, 

soothing Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਕ ਠੂੰ ਢ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬੱੁਝ ਜਗਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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42863 1002 jb qy swDUsMgu 
BieAw qau Coif 
gey inghwr]

(inghwr) AOgux, ivkwr Jab Thae 

Saadhhoo Sang 

Bhaeiaa Tho 

Shhodd Geae 

Nigehaar ||

Since I joined the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

those who were 

eyeing me have left.

ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਉਸ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਉੱਤੇ) ਤੱਕ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ (ਜਵਕਾਰ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਛੱਡ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

42864 1002 ijs kI Atk  
iqs qy CutI qau 
khw krY 
kotvwr]2]

Cu`tI[ (kotvwr) 
Twxydwr, Drmrwjw

Jis Kee Attak This 

Thae Shhuttee 

Tho Kehaa Karai 

Kottavaar ||2||

The one who tied me 

up, has released me; 

what can the 

Watchman of Death 

do to me now? ||2||

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ 

ਜਵਚ) ਪਾਈ ਹੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ 

ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ 
(ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਖਣ ਵਾਜਲਆਂ 

ਦਾ ਸਰਦਾਰ) ਕੋਤਵਾਲ (ਮੋਹ) 

ਭੀ ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੨॥

42865 1002 cUkw Bwrw krm 
kw hoey 
inhkrmw]

Chookaa Bhaaraa 

Karam Kaa Hoeae 

Nihakaramaa ||

The load of my karma 

has been removed, 

and I am now free of 

karma.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਮੂੰਦ-ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ 

(ਭਾਵ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਇਕੱਠ) ਮੱੁਕ ਜਗਆ, ਉਹ 

ਮੂੰਦ-ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲ ਗਏ,

42866 1002 swgr qy kMFY cVy  
guir kIny 
Drmw]3]

cV@y Saagar Thae 

Kandtai Charrae 

Gur Keenae 

Dhharamaa ||3||

I have crossed the 

world-ocean, and 

reached the other 

shore; the Guru has 

blessed me with this 

Dharma. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ 

(ਸੂੰਸਾਰ-) ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਜਵਚ 

ਡੱੁਬਣ) ਤੋਂ (ਬਚ ਕੇ) ਕੂੰ ਢੇ ਉਤੇ 

ਪਹੁੂੰਚ ਗਏ ॥੩॥
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42867 1002 scu Qwnu scu 
bYTkw scu suAwau 
bxwieAw]

Sach Thhaan Sach 

Baithakaa Sach 

Suaao Banaaeiaa 

||

True is my place, and 

True is my seat; I have 

made Truth my life's 

purpose.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ ਜਲਆ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਚਰਨ ਹੀ ਉਸ 

ਲਈ (ਆਤਮਕ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ) 
ਥਾਂ ਬਣ ਜਗਆ, ਬੈਠਕ ਬਣ 

ਗਈ,

42868 1002 scu pUMjI scu 
vKro nwnk Gir 
pwieAw]4]5]1
4]

v`Kro Sach Poonjee Sach 

Vakharo Naanak 

Ghar Paaeiaa 

||4||5||14||

True is my capital, and 

True is the 

merchandise, which 

Nanak has placed into 

the home of the heart. 

||4||5||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-

ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-

ਸੌਦਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ 

॥੪॥੫॥੧੪॥
42869 1002 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

42870 1003 bydu pukwrY muK qy  
pMfq kwmwmn kw 
mwTw]

gurU syvw nwm kmweI qoN 
kwmwmn (mwTw) 
inkMmw[ kw-mwmn: 
polw bolo

Baedh Pukaarai 

Mukh Thae 

Panddath 

Kaamaaman Kaa 

Maathaa ||

The Pandit, the 

religious scholar, 

proclaims the Vedas, 

but he is slow to act 

on them.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ 

ਤਾਂ) ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਵੇਦ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ 
ਪੜਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਕ 

ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਜਢੱਲਾ ਹੈ;

42871 1003 monI hoie bYTw 
iekWqI ihrdY 
klpn gwTw]

Monee Hoe 

Baithaa 

Eikaanthee 

Hiradhai Kalapan 

Gaathaa ||

Another person on 

silence sits alone, but 

his heart is tied in 

knots of desire.

(ਕੋਈ) ਮੋਨਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ (ਜਕਸੇ 

ਗੁਫ਼ਾ ਆਜਦਕ ਜਵਚ) ਇਕੱਲਾ 
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਪਰ ਉਸ ਦੇ 

ਭੀ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮਾਨਸਕ 

ਦੌੜ-ਭੱਿ ਦੀ ਗੂੰਢ ਬੱਝੀ ਹੋਈ 

ਹੈ;
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42872 1003 hoie audwsI igRhu 
qij cilE CutkY 
nwhI nwTw]1]

c`ilE Hoe Oudhaasee 

Grihu Thaj Chaliou 

Shhuttakai 

Naahee Naathaa 

||1||

Another becomes an 

Udaasi, a renunciate; 

he abandons his home 

and walks out on his 

family, but his 

wandering impulses 

do not leave him. 

||1||

(ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ) ਉਪਰਾਮ 

ਹੋ ਕੇ ਜਗਿਹਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ 

ਜਪਆ ਹੈ, (ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕੀ ਨਹੀਂ ॥੧॥

42873 1003 jIA kI kY pih 
bwq khw]

Jeea Kee Kai Pehi 

Baath Kehaa ||

Who can I tell about 

the state of my soul?

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਗੱਲ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਦੱਸਾਂ?

42874 1003 Awip mukqu mokau 
pRBu myly AYso khw 
lhw]1]rhwau]

Aap Mukath Mo 

Ko Prabh Maelae 

Aiso Kehaa Lehaa 

||1|| Rehaao ||

Where can I find such 

a person who is 

liberated, and who can 

unite me with my 

God? ||1||Pause||

ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ (ਗੁਰਮੁਖ) ਜਕੱਥੋਂ 
ਲੱਭਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ (ਮੋਹ 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਬਜਚਆ ਹੋਇਆ 

ਹੋਵੇ, ਤੇ, ਮੈਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42875 1003 qpsI kir kY 
dyhI swDI mnUAw 
dh ids Dwnw]

q-p`sI Thapasee Kar Kai 

Dhaehee 

Saadhhee 

Manooaa Dheh 

Dhis Dhhaanaa ||

Someone may practice 

intensive meditation, 

and discipline his 

body, but his mind still 

runs around in ten 

directions.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਕੋਈ ਤਪਸਵੀ 
(ਤਪ) ਕਰ ਕੇ (ਜਨਰੇ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਮਨ (ਉਸ 

ਦਾ ਭੀ) ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜ ਜਰਹਾ 
ਹੈ;
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42876 1003 bRhmcwir 
bRhmcju kInw  
ihrdY BieAw 
gumwnw]

Brehamachaar 

Brehamachaj 

Keenaa Hiradhai 

Bhaeiaa 

Gumaanaa ||

The celibate practices 

celibacy, but his heart 

is filled with pride.

ਜਕਸੇ ਬਿਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਾਮ-

ਵਾਸਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅੱਜਭਆਸ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, (ਪਰ ਉਸ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ,

42877 1003 sMinAwsI hoie kY 
qIriQ BRimE  
ausu mih kRoDu 
ibgwnw]2]

Sanniaasee Hoe 

Kai Theerathh 

Bhramiou Ous 

Mehi Krodhh 

Bigaanaa ||2||

The Sannyaasi 

wanders around at 

sacred shrines of 

pilgrimage, but his 

mindless anger is still 

within him. ||2||

(ਕੋਈ) ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਬਣ ਕੇ 

(ਹਰੇਕ) ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਭੌਂ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ; ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੋਧ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ (ਦੱਸ, 

ਪੂੰ ਜਡਤ! ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਕੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਿੋ ਆਪ ਮੁਕਤ 

ਹੋਵੇ) ॥੨॥
42878 1003 GUMGr bwiD Bey 

rwmdwsw rotIAn 
ky Epwvw]

(rwmdwsw) ie`k 
pMQ[b`wiD

Ghoonghar 

Baadhh Bheae 

Raamadhaasaa 

Rotteean Kae 

Oupaavaa ||

The temple dancers tie 

bells around their 

ankles to earn their 

living.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਆਪਣ ੇਪੈਰਾਂ ਨਾਲ) ਘੁੂੰ ਘਰੂ ਬੂੰਨਹ  
ਕੇ ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਉਹ ਭੀ ਰੋਟੀਆਂ (ਕਮਾਣ ਦੇ ਹੀ 
ਇਹ) ਢੂੰਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ;

42879 1003 brq nym krm 
Kt kIny bwhir 
ByK idKwvw]

Kt: polw bolo,bw-hir Barath Naem 

Karam Khatt 

Keenae Baahar 

Bhaekh 

Dhikhaavaa ||

Others go on fasts, 

take vows, perform 

the six rituals and 

wear religious robes 

for show.

(ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿ)ੋ ਵਰਤ ਨੇਮ 

ਆਜਦਕ ਅਤੇ ਛੇ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

(ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀ) ਬਾਹਰ 

(ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ) ਧਾਰਜਮਕ 

ਪਜਹਰਾਵਾ ਜਵਖਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ;
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42880 1003 gIq nwd muiK 
rwg Alwpy min  
nhI hir hir 
gwvw]3]

Geeth Naadh 

Mukh Raag 

Alaapae Man 

Nehee Har Har 

Gaavaa ||3||

Some sing songs and 

melodies and hymns, 

but their minds do not 

sing of the Lord, Har, 

Har. ||3||

(ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿ)ੋ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

(ਤਾਂ ਭਿਨਾਂ ਦੇ) ਗੀਤ ਰਾਗ 

ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਆਪਣੇ) 
ਮਨ (ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀ ਕਦੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ॥੩॥

42881 1003 hrK sog loB moh 
rhq hih  
inrml hir ky 
sMqw]

Harakh Sog Lobh 

Moh Rehath Hehi 

Niramal Har Kae 

Santhaa ||

The Lord's Saints are 

immaculately pure; 

they are beyond 

pleasure and pain, 

beyond greed and 

attachment.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਜਸਰਫ਼) ਹਰੀ ਦੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨ ਹੀ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ 
ਲੋਭ ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਤੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

42882 1003 iqn kI DUiV 
pwey mnu myrw jw 
dieAw kry 
BgvMqw]

d-ieAw Thin Kee Dhhoorr 

Paaeae Man 

Maeraa Jaa 

Dhaeiaa Karae 

Bhagavanthaa ||

My mind obtains the 

dust of their feet, 

when the Lord God 

shows mercy.

ਿਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਇਆ ਕਰੇ 

ਤਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

42883 1003 khu nwnk guru 
pUrw imilAw qW 
auqrI mn kI 
icMqw]4]

Kahu Naanak Gur 

Pooraa Miliaa 

Thaan Outharee 

Man Kee Chinthaa 

||4||

Says Nanak, I met the 

Perfect Guru, and then 

the anxiety of my 

mind was removed. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥
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42884 1003 myrw AMqrjwmI 
hir rwieAw]

Maeraa 

Antharajaamee 

Har Raaeiaa ||

My Sovereign Lord is 

the Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਪਤੀਿਦਾ)।
42885 1003 sBu ikCu jwxY  

myry jIA kw 
pRIqmu ibsir gey 
bkbwieAw]1]rh
wau dUjw]6]15]

bkbwieAw:polw bolo[ 
(bkbwieAw) bkvws

Sabh Kishh Jaanai 

Maerae Jeea Kaa 

Preetham Bisar 

Geae Bakabaaeiaa 

||1|| Rehaao 

Dhoojaa ||6||15||

The Beloved of my 

soul knows everything; 

all trivial talk is 

forgotten. 

||1||Second 

Pause||6||15||

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ) ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ ਬੋਲ 

ਬੋਲਣੇ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।੧।ਰਹਾਉ 

ਦੂਿਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ 

ਦੂਿਾ॥੬॥੧੫॥

42886 1003 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

42887 1003 koit lwK srb 
ko rwjw ijsu 
ihrdY nwmu 
qumwrw]

Kott Laakh Sarab 

Ko Raajaa Jis 

Hiradhai Naam 

Thumaaraa ||

One who has Your 

Name in his heart is 

the king of all the 

hundreds of 

thousands and 

millions of beings.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ (ਬੂੰ ਜਦਆਂ) ਸਭਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ (ਦੇ ਜਦਲ) ਦਾ ਰਾਿਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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42888 1003 jw kau nwmu n 
dIAw myrY 
siqguir sy mir 
jnmih 
gwvwrw]1]

Jaa Ko Naam N 

Dheeaa Maerai 

Sathigur Sae Mar 

Janamehi 

Gaavaaraa ||1||

Those, whom my True 

Guru has not blessed 

with Your Name, are 

poor idiots, who die 

and are reborn. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

42889 1003 myry siqgur hI 
piq rwKu]

piq: polw bolo Maerae Sathigur 

Hee Path Raakh ||

My True Guru protects 

and preserves my 

honor.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਰੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈਂ।

42890 1003 cIiq Awvih qb 
hI piq pUrI  
ibsrq rlIAY 
Kwku]1]rhwau]

Cheeth Aavehi 

Thab Hee Path 

Pooree Bisarath 

Raleeai Khaak 

||1|| Rehaao ||

When You come to 

mind, Lord, then I 

obtain perfect honor. 

Forgetting You, I roll in 

the dust. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ) ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇਂ ਤਦੋਂ ਹੀ 
(ਸਾਨੂੂੰ  ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਪੂਰਨ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। 
(ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਭੁੱ ਜਲਆਂ ਜਮੱਟੀ 
ਜਵਚ ਰਲ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42891 1003 rUp rMg KusIAw 
mn Bogx qy qy 
iCdR ivkwrw]

Roop Rang 

Khuseeaa Man 

Bhogan Thae Thae 

Shhidhr Vikaaraa 

||

The mind's pleasures 

of love and beauty 

bring just as many 

blames and sins.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਰੂੰਗ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੌਿਾਂ ਤੇ 

ਹੋਰ ਜਵਕਾਰ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਛੇਕ 

ਹਨ।
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42892 1003 hir kw nwmu 
inDwnu kilAwxw  
sUK shju iehu 
swrw]2]

Har Kaa Naam 

Nidhhaan 

Kaliaanaa Sookh 

Sehaj Eihu Saaraa 

||2||

The Name of the Lord 

is the treasure of 

Emancipation; it is 

absolute peace and 

poise. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) 
ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ; ਇਹ 

ਨਾਮ ਹੀ ਸਿੇਸ਼ਟ (ਪਦਾਰਥ) ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ (ਦਾ 
ਮੂਲ) ਹੈ ॥੨॥

42893 1003 mwieAw rMg  
ibrMg iKnY mih  
ijau bwdr kI 
CwieAw]

ib-rMg Maaeiaa Rang 

Birang Khinai Mehi 

Jio Baadhar Kee 

Shhaaeiaa ||

The pleasures of Maya 

fade away in an 

instant, like the shade 

of a passing cloud.

ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ (ਜਛਨ-

ਭੂੰਗਰ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਖਨ ਜਵਚ ਜਿੱਕੇ 

ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;

42894 1003 sy lwl Bey gUVY 
rMig rwqy ijn 
gur imil hir 
hir gwieAw]3]

Sae Laal Bheae 

Goorrai Rang 

Raathae Jin Gur 

Mil Har Har 

Gaaeiaa ||3||

They alone are dyed in 

the deep crimson of 

the Lord's Love, who 

meet the Guru, and 

sing the Praises of the 

Lord, Har, Har. ||3||

ਪਰ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 

ਗੂੜਹੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਗਏ 

(ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ) ॥੩॥

42895 1003 aUc mUc Apwr 
suAwmI Agm 
drbwrw]

Ooch Mooch 

Apaar Suaamee 

Agam 

Dharabaaraa ||

My Lord and Master is 

lofty and exalted, 

grand and infinite. The 

Darbaar of His Court is 

inaccessible.

ਉਹ ਿੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰ ਚੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਿੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਿੋ ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਿ ੋਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ਤੇ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ,
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42896 1003 nwmo vifAweI 
soBw nwnk Ksmu 
ipAwrw]4]7]1
6]

Naamo Vaddiaaee 

Sobhaa Naanak 

Khasam Piaaraa 

||4||7||16||

Through the Naam, 

glorious greatness and 

respect are obtained; 

O Nanak, my Lord and 

Master is my Beloved. 

||4||7||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ 
(ਦੁਨੀਆ ਦੀ) ਵਜਡਆਈ ਹੈ, 

ਨਾਮ ਹੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) 
ਸੋਭਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥੧੬॥

42897 1003 mwrU mhlw 5 
Gru 4 

Maaroo Mehalaa 

5 Ghar 4

Maaroo, Fifth Mehl, 

Fourth House:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

42898 1003 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

42899 1003 EAMkwir 
auqpwqI]

Ouankaar 

Outhapaathee ||

The One Universal 

Creator Lord created 

the creation.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਿਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ;

42900 1003 kIAw idnsu sB 
rwqI]

Keeaa Dhinas 

Sabh Raathee ||

He made all the days 

and the nights.

ਜਦਨ ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ; 

ਰਾਤਾਂ ਭੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

42901 1003 vxu iqRxu iqRBvx 
pwxI]

Van Thrin 

Thribhavan 

Paanee ||

The forests, meadows, 

three worlds, water,

ਿੂੰਗਲ, (ਿੂੰਗਲ ਦਾ) ਘਾਹ, 

ਜਤੂੰ ਨੇ ਭਵਨ, ਪਾਣੀ (ਆਜਦਕ 

ਸਾਰੇ ਤੱਤ),

42902 1003 cwir byd cwry 
KwxI]

Chaar Baedh 

Chaarae Khaanee 

||

The four Vedas, the 

four sources of 

creation,

ਚਾਰ ਵੇਦ, ਚਾਰ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ,
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42903 1003 KMf dIp siB 
loAw]

Khandd Dheep 

Sabh Loaa ||

The countries, the 

continents and all the 

worlds,

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਜਹੱਸੇ, 

ਟਾਪੂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ-

42904 1003 eyk kvwvY qy  
siB hoAw]1]

Eaek Kavaavai 

Thae Sabh Hoaa 

||1||

Have all come from 

the One Word of the 

Lord. ||1||

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ॥੧॥

42905 1003 krxYhwrw bUJhu 
ry]

bU`Jhu Karanaihaaraa 

Boojhahu Rae ||

Hey - understand the 

Creator Lord.

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ।

42906 1003 siqguru imlY q 
sUJY ry]1]rhwau]

Sathigur Milai Th 

Soojhai Rae ||1|| 

Rehaao ||

If you meet the True 

Guru, then you'll 

understand. 

||1||Pause||

ਪਰ, ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਇਹ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42907 1003 qRY gux kIAw 
pswrw]

Thrai Gun Keeaa 

Pasaaraa ||

He formed the 

expanse of the entire 

universe from the 

three gunas, the three 

qualities.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਤਿੈ-ਗੁਣੀ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ ਰਜਚਆ 

ਹੈ,

42908 1003 nrk surg 
Avqwrw]

Narak Surag 

Avathaaraa ||

People are incarnated 

in heaven and in hell.

ਕੋਈ ਨਰਕਾਂ ਜਵਚ ਹਨ, ਕੋਈ 

ਸੁਰਗਾਂ ਜਵਚ ਹਨ।

42909 1003 haumY AwvY jweI] Houmai Aavai 

Jaaee ||

In egotism, they come 

and go.

ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀਵ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

42910 1003 mnu itkxu n 
pwvY rweI]

Man Ttikan N 

Paavai Raaee ||

The mind cannot hold 

still, even for an 

instant.

(ਿੀਵ ਦਾ) ਮਨ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਜਟਕਦਾ।
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42911 1004 bwJu gurU gubwrw] Baajh Guroo 

Gubaaraa ||

Without the Guru, 

there is only pitch 

darkness.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਹਨੇਰਾ 
(ਹੀ ਹਨੇਰਾ) ਹੈ।

42912 1004 imil siqgur 
insqwrw]2]

Mil Sathigur 

Nisathaaraa ||2||

Meeting with the True 

Guru, one is 

emancipated. ||2||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਹੀ ਇਸ 

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
42913 1004 hau hau krm 

kmwxy]

Ho Ho Karam 

Kamaanae ||

All the deeds done in 

egotism,

ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਿੀਵ 

(ਅਨੇਕਾਂ) ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,

42914 1004 qy qy bMD glwxy] (glwxy) gL c PwhI 
pOx vwly

Thae Thae Bandhh 

Galaanae ||

Are just chains around 

the neck.

ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਗਲ ਜਵਚ ਿਾਹੀਆਂ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
42915 1004 myrI myrI DwrI] Maeree Maeree 

Dhhaaree ||

Harboring self-conceit 

and self-interest

ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਮਮਤਾ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

42916 1004 Ehw pYir lohwrI] (lohwrI) byVI Ouhaa Pair 

Lohaaree ||

Is just like placing 

chains around one's 

ankles.

ਉਹ ਮਮਤਾ ਹੀ ਿੀਵ ਦੇ ਪੈਰ 

ਜਵਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

42917 1004 so gur imil eyku 
pCwxY]

So Gur Mil Eaek 

Pashhaanai ||

He alone meets with 

the Guru, and realizes 

the One Lord,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

42918 1004 ijsu hovY Bwgu 
mQwxY]3]

Jis Hovai Bhaag 

Mathhaanai ||3||

Who has such destiny 

written on his 

forehead. ||3||

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗ ਿਾਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

42919 1004 so imilAw ij 
hir min 
BwieAw]

So Miliaa J Har 

Man Bhaaeiaa ||

He alone meets the 

Lord, who is pleasing 

to His Mind.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ;
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42920 1004 so BUlw ij pRBU 
BulwieAw]

So Bhoolaa J 

Prabhoo 

Bhulaaeiaa ||

He alone is deluded, 

who is deluded by God.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
42921 1004 nh Awphu mUrKu 

igAwnI]

Neh Aapahu 

Moorakh Giaanee 

||

No one, by himself, is 

ignorant or wise.

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਹ ਕੋਈ ਜਸਆਣਾ 
ਹੈ।

42922 1004 ij krwvY su nwmu 
vKwnI]

J Karaavai S Naam 

Vakhaanee ||

He alone chants the 

Naam, whom the Lord 

inspires to do so.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ ੋਕੁਝ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ (ਮੂਰਖ ਿਾਂ 
ਜਗਆਨੀ) ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

42923 1004 qyrw AMqu n 
pwrwvwrw]

Thaeraa Anth N 

Paaraavaaraa ||

You have no end or 

limitation.

ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ 
ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

42924 1004 jn nwnk sd 
bilhwrw]4]1]1
7]

Jan Naanak Sadh 

Balihaaraa 

||4||1||17||

Servant Nanak is 

forever a sacrifice to 

You. ||4||1||17||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੭॥

42925 1004 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

42926 1004 mohnI moih lIey 
qRY gunIAw]

Mohanee Mohi 

Leeeae Thrai 

Guneeaa ||

Maya, the enticer, has 

enticed the world of 

the three gunas, the 

three qualities.

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ) ਮੋਹਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਜਤਿ-ਗੁਣੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇ

ਵੱਸ ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,

42927 1004 loiB ivAwpI  
JUTI dunIAw]

Lobh Viaapee 

Jhoothee 

Dhuneeaa ||

The false world is 

engrossed in greed.

ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਸੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।
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42928 1004 myrI myrI kir kY 
sMcI AMq kI bwr 
sgl ly 
ClIAw]1]

Maeree Maeree 

Kar Kai Sanchee 

Anth Kee Baar 

Sagal Lae 

Shhaleeaa ||1||

Crying out, ""Mine, 

mine!"" they collect 

possessions, but in the 

end, they are all 

deceived. ||1||

ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਮਮਤਾ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) 
ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੂੰ  
ਧੋਖਾ ਦੇ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

42929 1004 inrBau inrMkwru 
dieAlIAw]

d-ieAlIAw Nirabho Nirankaar 

Dhaeialeeaa ||

The Lord is fearless, 

formless and merciful.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਰ-

ਰਜਹਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਸਰੂਪ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਿੋ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ,

42930 1004 jIA jMq sgly 
pRiqplIAw]1]r
hwau]

Jeea Janth Sagalae 

Prathipaleeaa 

||1|| Rehaao ||

He is the Cherisher of 

all beings and 

creatures. 

||1||Pause||

ਉਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42931 1004 eykY sRmu kir  
gwfI gf hY]

(eykY) ie`k[ (sRmu) 
kSt[ (kir) krky[ 
mwieAw dI (gwfI) 
g`fI[ (g`f) g`fdy hn

Eaekai Sram Kar 

Gaaddee 

Gaddehai ||

Some collect wealth, 

and bury it in the 

ground.

ਕੋਈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਿੋ ਬੜੀ 
ਜਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ ਦੱਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;

42932 1004 eykih supnY dwmu  
n CfhY]

Eaekehi Supanai 

Dhaam N 

Shhaddehai ||

Some cannot abandon 

wealth, even in their 

dreams.

ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਿ ੋਸੁਪਨੇ ਜਵਚ 

(ਭੀ, ਭਾਵ, ਕਦੇ ਭੀ ਇਸ ਨੂੂੰ ) 
ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
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42933 1004 rwju kmwie krI 
ijin QYlI qw kY 
sMig n cMcil 
clIAw]2]

QY~lI[ c`lIAw Raaj Kamaae 

Karee Jin Thhailee 

Thaa Kai Sang N 

Chanchal Chaleeaa 

||2||

The king exercises his 

power, and fills his 

money-bags, but this 

fickle companion will 

not go along with him. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਕੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿੋੜ ਜਲਆ; ਇਹ ਕਦੇ 

ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾਹ ਜਟਕਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ ॥੨॥

42934 1004 eykih pRwx ipMf 
qy ipAwrI]

Eaekehi Praan 

Pindd Thae 

Piaaree ||

Some love this wealth 

even more than their 

body and breath of life.

ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੂੰ ਦ ਨਾਲੋਂ 
ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਵਧੀਕ 

ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

42935 1004 eyk sMcI qij 
bwp mhqwrI]

Eaek Sanchee Thaj 

Baap 

Mehathaaree ||

Some collect it, 

forsaking their fathers 

and mothers.

ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਿ ੋਮਾਜਪਆਂ ਦਾ 
ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ;

42936 1004 suq mIq BRwq qy 
guhjI qw kY 
inkit n hoeI 
KlIAw]3]

Suth Meeth 

Bhraath Thae 

Guhajee Thaa Kai 

Nikatt N Hoee 

Khaleeaa ||3||

Some hide it from 

their children, friends 

and siblings, but it will 

not remain with them. 

||3||

ਪੱੁਤਰਾਂ ਜਮੱਤਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 

ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ 
॥੩॥

42937 1004 hoie AauDUq bYTy 
lwie qwrI]

Hoe Aoudhhooth 

Baithae Laae 

Thaaree ||

Some become 

hermits, and sit in 

meditative trances.

ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਜਤਆਗੀ 
ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ 

ਹਨ;

42938 1004 jogI jqI pMifq 
bIcwrI]

Jogee Jathee 

Panddith 

Beechaaree ||

Some are Yogis, 

celibates, religious 

scholars and thinkers.

ਕਈ ਿੋਗੀ ਹਨ ਿਤੀ ਹਨ 

ਜਸਆਣ ੇਪੂੰ ਜਡਤ ਹਨ;
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42939 1004 igRih mVI mswxI  
bn mih bsqy  
aUiT iqnw kY 
lwgI plIAw]4]

mV@I, p`lIAw Grihi Marree 

Masaanee Ban 

Mehi Basathae 

Ooth Thinaa Kai 

Laagee Paleeaa 

||4||

Some dwell in homes, 

graveyards, cremation 

grounds and forests; 

but Maya still clings to 

them there. ||4||

(ਪੂੰ ਜਡਤ) ਘਰ ਜਵਚ, (ਜਤਆਗੀ) 
ਮੜਹੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਜਵਚ ਿੂੰਗਲਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਇਹ ਮਾਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਭੀ ਚੂੰਬੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥

42940 1004 kwty bMDn Twkuir 
jw ky]

Kaattae Bandhhan 

Thaakur Jaa Kae ||

When the Lord and 

Master releases one 

from his bonds,

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ,

42941 1004 hir hir nwmu  
bisE jIA qw 
kY]

Har Har Naam 

Basiou Jeea Thaa 

Kai ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, comes to 

dwell in his soul.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਲਈ ਆ ਜਟਜਕਆ,

42942 1004 swDsMig Bey jn 
mukqy giq pweI 
nwnk ndir 
inhlIAw]5]2]
18]

in-hlIAw: polw bolo Saadhhasang 

Bheae Jan 

Mukathae Gath 

Paaee Naanak 

Nadhar Nihaleeaa 

||5||2||18||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, His humble 

servants are liberated; 

O Nanak, they are 

redeemed and 

enraptured by the 

Lord's Glance of 

Grace. ||5||2||18||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ 

ਗਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ॥੫॥੨॥੧੮॥

42943 1004 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:
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42944 1004 ismrhu eyku 
inrMjn soaU]

Simarahu Eaek 

Niranjan Sooo ||

Meditate in 

remembrance on the 

One Immaculate Lord.

ਉਸੇ ਜਨਰਲੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,

42945 1004 jw qy ibrQw jwq  
n koaU]

Jaa Thae Birathhaa 

Jaath N Kooo ||

No one is turned away 

from Him empty-

handed.

ਜਿਸ (ਦੇ ਦਰ) ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੀ 
ਿੀਵ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

42946 1004 mwq grB mih  
ijin 
pRiqpwirAw]

Maath Garabh 

Mehi Jin 

Prathipaariaa ||

He cherished and 

preserved you in your 

mother's womb;

ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਜਿਸ ਨੇ 

ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ,

42947 1004 jIau ipMfu dy  
swij svwirAw]

Jeeo Pindd Dhae 

Saaj Savaariaa ||

He blessed you with 

body and soul, and 

embellished you.

ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ।

42948 1004 soeI ibDwqw iKnu 
iKnu jpIAY]

Soee Bidhhaathaa 

Khin Khin Japeeai 

||

Each and every 

instant, meditate on 

that Creator Lord.

ਉਸੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਜਖਨ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

42949 1004 ijsu ismrq  
Avgux siB 
FkIAY]

Jis Simarath 

Avagun Sabh 

Dtakeeai ||

Meditating in 

remembrance on Him, 

all faults and mistakes 

are covered.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਢੱਕ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ।

42950 1004 crxkml aur 
AMqir Dwrhu]

Charan Kamal Our 

Anthar Dhhaarahu 

||

Enshrine the Lord's 

lotus feet deep within 

the nucleus of your 

self.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖੋ,
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42951 1004 ibiKAw bn qy  
jIau auDwrhu]

Bikhiaa Ban Thae 

Jeeo Oudhhaarahu 

||

Save your soul from 

the waters of 

corruption.

ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਾਇਆ (ਸਾਗਰ 

ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ) ਪਾਣੀ ਤੋਂ 
(ਆਪਣੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲਵੋ।

42952 1004 krx plwh 
imtih ibllwtw]

Karan Palaah 

Mittehi Bilalaattaa 

||

Your cries and shrieks 

shall be ended;

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸਾਰੇ ਕੀਰਨੇ ਤੇ ਜਵਰਲਾਪ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

42953 1004 jip goivd Brmu 
Bau Pwtw]

Jap Govidh 

Bharam Bho 

Faattaa ||

Meditating on the 

Lord of the Universe, 

your doubts and fears 

shall be dispelled.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ (ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪ ਕੇ 

ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਡਰ (ਦਾ 
ਪੜਦਾ) ਿਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

42954 1004 swDsMig ivrlw 
ko pwey]

Saadhhasang 

Viralaa Ko Paaeae 

||

Rare is that being, who 

finds the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਪਰ, ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

42955 1004 nwnku qw kY bil 
bil jwey]1]

Naanak Thaa Kai 

Bal Bal Jaaeae 

||1||

Nanak is a sacrifice, a 

sacrifice to Him. ||1||

ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

42956 1004 rwm nwmu min 
qin AwDwrw]

Raam Naam Man 

Than Aadhhaaraa 

||

The Lord's Name is the 

support of my mind 

and body.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਸਹਾਰਾ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖ।
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42957 1004 jo ismrY iqs kw 
insqwrw 
]1]rhwau]

Jo Simarai This Kaa 

Nisathaaraa ||1|| 

Rehaao ||

Whoever meditates on 

Him is emancipated. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਉਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦਾ ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

42958 1004 imiQAw vsqu  
siq kir mwnI]

Mithhiaa Vasath 

Sath Kar Maanee 

||

He believes that the 

false thing is true.

(ਹੇ ਮੂਰਖ!) ਤੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
42959 1004 ihqu lwieE sT 

mUV AigAwnI]
ihqu sT: poly bolo Hith Laaeiou Sath 

Moorr Agiaanee ||

The ignorant fool falls 

in love with it.

ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ! ਹੇ ਮੂਰਖ! ਹੇ ਬੇ-

ਸਮਝ! ਤੂੂੰ  (ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ) ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

42960 1004 kwm kRoD loB md 
mwqw]

mw`qw Kaam Krodhh 

Lobh Madh 

Maathaa ||

He is intoxicated with 

the wine of sexual 

desire, anger and 

greed;

(ਹੇ ਮੂਰਖ!) ਤੂੂੰ  ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ 

(ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ) ਦੇ ਨਸ਼ੇ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੈਂ,

42961 1004 kaufI bdlY  
jnmu gvwqw]

Kouddee Badhalai 

Janam Gavaathaa 

||

He loses this human 

life in exchance for a 

mere shell.

ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵੱਟੇ 

ਆਪਣਾ (ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ) 
ਿਨਮ ਗਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

42962 1004 Apnw Coif  
prwieAY rwqw]

r`wqw Apanaa Shhodd 

Paraaeiai Raathaa 

||

He abandons his own, 

and loves that of 

others.

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ) ਆਪਣਾ (ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ (ਹੋ 

ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ) 

ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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42963 1004 mwieAw md mn 
qn sMig jwqw]

Maaeiaa Madh 

Man Than Sang 

Jaathaa ||

His mind and body are 

permeated with the 

intoxication of Maya.

ਤੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚਜੜਹਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਲੱਗ ਕੇ ਜਸਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

42964 1004 iqRsn n bUJY  
krq klolw]

bUJY: polw bolo Thrisan N Boojhai 

Karath Kalolaa ||

His thirsty desires are 

not quenched, 

although he indulges 

in pleasures.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਿ-ਮੇਲੇ 

ਮਾਣਜਦਆਂ ਤੇਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਟਦੀ।

42965 1004 aUxI Aws  
imiQAw siB 
bolw]

Oonee Aas 

Mithhiaa Sabh 

Bolaa ||

His hopes are not 

fulfilled, and all his 

words are false.

(ਤੇਰੀ ਰੱਿਣ ਦੀ) ਆਸ (ਕਦੇ) 

ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ 
ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

42966 1004 Awvq iekylw  
jwq iekylw]

Aavath Eikaelaa 

Jaath Eikaelaa ||

He comes alone, and 

he goes alone.

ਿੀਵ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਥੋਂ 
ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ;

42967 1005 hm qum sMig JUTy 
siB bolw]

Ham Thum Sang 

Jhoothae Sabh 

Bolaa ||

False is all his talk of 

me and you.

ਸੂੰਸਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ (ਸਾਥ 

ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ ਬੋਲ 

ਝੂਠ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
42968 1005 pwie TgaurI  

Awip BulwieE]

Paae Thagouree 

Aap Bhulaaeiou ||

The Lord Himself 

administers the 

poisonous potion, to 

mislead and delude.

ਪਰ, (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਠਗ-ਬੂਟੀ ਖਵਾ ਕੇ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

42969 1005 nwnk ikrqu n 
jwie 
imtwieE]2]

Naanak Kirath N 

Jaae Mittaaeiou 

||2||

O Nanak, the the 

karma of past actions 

cannot be erased. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਨਮਾਂ 
ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ) ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ 

ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੨॥
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42970 1005 psu pMKI BUq Aru 
pRyqw]

Pas Pankhee 

Bhooth Ar 

Praethaa ||

Beasts, birds, demons 

and ghosts

ਿੀਵ ਪਸ਼ੂ ਪੂੰਛੀ ਭੂਤ ਪਿੇਤ 

ਆਜਦਕ

42971 1005 bhu ibiD jonI  
iPrq Anyqw]

ibiD: polw bolo Bahu Bidhh Jonee 

Firath Anaethaa ||

- in these many ways, 

the false wander in 

reincarnation.

ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਿੀਵ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
42972 1005 jh jwno qh 

rhnu n pwvY]

Jeh Jaano Theh 

Rehan N Paavai ||

Wherever they go, 

they cannot remain 

there.

ਜਿਸ ਅਸਲ ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ ਿਾਣਾ 
ਹੈ ਉਥੇ ਜਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,

42973 1005 Qwn ibhUn auiT 
auiT iPir DwvY]

Thhaan Bihoon 

Outh Outh Fir 

Dhhaavai ||

They have no place of 

rest; they rise up again 

and again and run 

around.

ਜਨਥਾਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉੱਠ 

ਕੇ (ਹੋਰ ਹੋਰ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ।

42974 1005 min qin bwsnw  
bhuqu ibsQwrw]

Man Than 

Baasanaa Bahuth 

Bisathhaaraa ||

Their minds and 

bodies are filled with 

immense, expansive 

desires.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ 

ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਸਨਾਂ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ 
ਜਖਲਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

42975 1005 AhMmyv mUTo 
bycwrw]

AhM-myv Ahanmaev 

Mootho 

Baechaaraa ||

The poor wretches are 

cheated by egotism.

ਹਉਮੈ ਇਸ ਜਵਚਾਰੇ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਲੁੱ ਟ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ।

42976 1005 Aink doK Aru 
bhuqu sjweI]

Anik Dhokh Ar 

Bahuth Sajaaee ||

They are filled with 

countless sins, and are 

severely punished.

ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਐਬ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਜ਼ਾ ਭੀ ਬਹੁਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,
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42977 1005 qw kI kImiq  
khxu n jweI]

Thaa Kee Keemath 

Kehan N Jaaee ||

The extent of this 

cannot be estimated.

(ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ 
ਕੋਈ) ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ (ਜਕਸੇ ਭੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ 

ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ)।
42978 1005 pRB ibsrq nrk 

mih pwieAw]

Prabh Bisarath 

Narak Mehi 

Paaeiaa ||

Forgetting God, they 

fall into hell.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱ ਲਣ 

ਕਰਕੇ ਿੀਵ ਨਰਕ ਜਵਚ 

ਸੱੁਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

42979 1005 qh mwq n bMDu n 
mIq n jwieAw]

(jwieAw) iesqRI Theh Maath N 

Bandhh N Meeth 

N Jaaeiaa ||

There are no mothers 

there, no siblings, no 

friends and no 

spouses.

ਉਥੇ ਨਾਹ ਮਾਂ, ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ, ਨਾਹ ਕੋਈ ਜਮੱਤਰ, 

ਨਾਹ ਇਸਤਿੀ-(ਕੋਈ ਭੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ)।

42980 1005 ijs kau hoq 
ikRpwl suAwmI]

Jis Ko Hoth 

Kirapaal Suaamee 

||

Those humble beings, 

unto whom the Lord 

and Master becomes 

Merciful,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

42981 1005 so jnu nwnk  
pwrgrwmI]3]

pwr-grwmI So Jan Naanak 

Paaragaraamee 

||3||

O Nanak, cross over. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਿੋਗਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

42982 1005 BRmq BRmq pRB 
srnI AwieAw]

Bhramath 

Bhramath Prabh 

Saranee Aaeiaa ||

Rambling and 

roaming, wandering 

around, I came to seek 

the Sanctuary of God.

ਿੀਵ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ (ਆਜਖ਼ਰ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਸਰਨ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
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42983 1005 dInw nwQ jgq 
ipq mwieAw]

Dheenaa Naathh 

Jagath Pith 

Maaeiaa ||

He is the Master of 

the meek, the father 

and mother of the 

world.

(ਿੋ) ਪਿਭੂ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਂ-ਜਪਉ ਹੈ, ਦਇਆ 

ਦਾ ਘਰ ਹੈ, (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖ 

ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

42984 1005 pRB dieAwl duK 
drd ibdwrx]

Prabh Dhaeiaal 

Dhukh Dharadh 

Bidhaaran ||

The Merciful Lord God 

is the Destroyer of 

sorrow and suffering.

ਉਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

42985 1005 ijsu BwvY iqs hI 
insqwrx]

Jis Bhaavai This 

Hee Nisathaaran ||

He emancipates 

whoever He pleases.

ਜਿਹੜਾ ਿੀਵ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

42986 1005 AMD kUp qy  
kwFnhwrw]

Andhh Koop Thae 

Kaadtanehaaraa ||

He lifts them up and 

pulls him out of the 

deep dark pit.

(ਸੂੰਸਾਰ-ਰੂਪ) ਅੂੰਨਹੇ  ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ 
(ਪਿਭੂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਕੱਢਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ,

42987 1005 pRym Bgiq hovq 
insqwrw]

Praem Bhagath 

Hovath 

Nisathaaraa ||

Emancipation comes 

through loving 

devotional worship.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਪਆਰ-ਭਰੀ ਭਗਤੀ 
ਨਾਲ ਿੀਵ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
42988 1005 swD rUp Apnw 

qnu DwirAw]

Saadhh Roop 

Apanaa Than 

Dhhaariaa ||

The Holy Saint is the 

very embodiment of 

the Lord's form.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਰੂਪ 

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ (ਆਪ ਹੀ 
ਸਦਾ) ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,

42989 1005 mhw Agin qy  
Awip aubwirAw]

Mehaa Agan Thae 

Aap Oubaariaa ||

He Himself saves us 

from the great fire.

ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੱਡੀ 
ਅੱਗ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ 
ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
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42990 1005 jp qp sMjm  
ies qy ikCu 
nwhI]

Jap Thap Sanjam 

Eis Thae Kishh 

Naahee ||

By myself, I cannot 

practice meditation, 

austerities, penance 

and self-discipline.

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ ਿਪ 

ਤਪ (ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ) ਤੇ 

ਸੂੰਿਮ (ਸੱੁਧ ਆਚਰਨ) ਦੀ 
ਜਮਹਨਤ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।
42991 1005 Awid AMiq pRB 

Agm AgwhI]

Aadh Anth Prabh 

Agam Agaahee ||

In the beginning and 

in the end, God is 

inaccessible and 

unfathomable.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੂੰਤ 

ਤਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਅਥਾਹ ਹੈਂ।

42992 1005 nwmu dyih mwgY 
dwsu qyrw]

Naam Dhaehi 

Maagai Dhaas 

Thaeraa ||

Please bless me with 

Your Name, Lord; Your 

slave begs only for this.

ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ।

42993 1005 hir jIvnpdu  
nwnk pRBu 
myrw]4]3]19]

Har Jeevan Padh 

Naanak Prabh 

Maeraa 

||4||3||19||

O Nanak, my Lord God 

is the Giver of the true 

state of life. 

||4||3||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੇਰਾ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਦਰਿਾ 
(ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ ॥੪॥੩॥੧੯॥

42994 1005 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

42995 1005 kq kau  
fhkwvhu logw  
mohn dIn 
ikrpweI]1]

Kath Ko 

Ddehakaavahu 

Logaa Mohan 

Dheen Kirapaaee 

||1||

Why do you try to 

deceive others, O 

people of the world? 

The Fascinating Lord is 

Merciful to the meek. 

||1||

ਹੇ ਲੋਕੋ! ਤੁਸੀਂ ਜਕਉਂ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਡੁਲਾਂਦੇ ਹੋ? ਸੋਹਣਾ ਪਿਭੂ 
ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥
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42996 1005 AYsI jwin pweI] Aisee Jaan Paaee 

||

This is what I have 

come to know.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ

42997 1005 srix sUro gur 
dwqw rwKY Awip 
vfweI]1]rhwau]

Saran Sooro Gur 

Dhaathaa Raakhai 

Aap Vaddaaee 

||1|| Rehaao ||

The brave and heroic 

Guru, the Generous 

Giver, gives Sanctuary 

and preserves our 

honor. ||1||Pause||

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, 

(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ) ਆਪ ਲਾਿ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

42998 1005 Bgqw kw 
AwigAwkwrI  
sdw sdw 
suKdweI]2]

Bhagathaa Kaa 

Aagiaakaaree 

Sadhaa Sadhaa 

Sukhadhaaee 

||2||

He submits to the Will 

of His devotees; He is 

forever and ever the 

Giver of peace. ||2||

ਹੇ ਲੋਕੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਮੂੰਨਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੨॥

42999 1005 Apny kau ikrpw 
krIAhu ieku 
nwmu iDAweI]3]

Apanae Ko Kirapaa 

Kareeahu Eik 

Naam Dhhiaaee 

||3||

Please bless me with 

Your Mercy, that I may 

meditate on Your 

Name alone. ||3||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ) ਆਪਣੇ (ਇਸ) 

ਸੇਵਕ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ 
(ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੩॥
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43000 1005 nwnku dInu nwmu 
mwgY duqIAw 
Brmu 
cukweI]4]4]20
]

Naanak Dheen 

Naam Maagai 

Dhutheeaa 

Bharam Chukaaee 

||4||4||20||

Nanak, the meek and 

humble, begs for the 

Naam, the Name of 

the Lord; it eradicates 

duality and doubt. 

||4||4||20||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੂਿੇ (ਨੂੂੰ  
ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਣ) ਦਾ 
ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ 

ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥੨੦॥

43001 1005 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

43002 1005 myrw Twkuru Aiq 
Bwrw]

Maeraa Thaakur 

Ath Bhaaraa ||

My Lord and Master is 

utterly powerful.

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਬਹੁਤ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

43003 1005 moih syvku 
bycwrw]1]

Mohi Saevak 

Baechaaraa ||1||

I am just His poor 

servant. ||1||

ਮੈਂ (ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਕ) 

ਜਨਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ॥੧॥

43004 1005 mohnu lwlu myrw  
pRIqm mn pRwnw]

Mohan Laal 

Maeraa Preetham 

Man Praanaa ||

My Enticing Beloved is 

very dear to my mind 

and my breath of life.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪਆਰੇ! ਹੇ 

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਜਪਆਰੇ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਸੋਹਣਾ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਹੈਂ।

43005 1005 mokau dyhu 
dwnw]1]rhwau]

Mo Ko Dhaehu 

Dhaanaa ||1|| 

Rehaao ||

He blesses me with His 

gift. ||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦਾ) ਦਾਨ 

ਬਖ਼ਸ਼ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43006 1005 sgly mY dyKy 
joeI]

Sagalae Mai 

Dhaekhae Joee ||

I have seen and tested 

all.

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਖੋਿ ਕੇ ਵੇਖ 

ਲਏ ਹਨ,

43007 1005 bIjau Avru n 
koeI]2]

Beejo Avar N Koee 

||2||

There is none other 

than Him. ||2||

ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥
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43008 1005 jIAn pRiqpwil  
smwhY]

Jeean Prathipaal 

Samaahai ||

He sustains and 

nurtures all beings.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੂੰ  ਰੋਜ਼ੀ 
ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ।

43009 1005 hY hosI Awhy]3] (Awhy) hn Hai Hosee Aahae 

||3||

He was, and shall 

always be. ||3||

ਉਹ ਹੁਣ ਭੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਪਜਹਲਾਂ ਭੀ ਸੀ 
॥੩॥

43010 1005 dieAw moih kIjY  
dyvw]

Dhaeiaa Mohi 

Keejai Dhaevaa ||

Please bless me with 

Your Mercy, O Divine 

Lord,

ਹੇ ਦੇਵ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ,

43011 1005 nwnk lwgo 
syvw]4]5]21]

Naanak Laago 

Saevaa 

||4||5||21||

And link Nanak to Your 

service. ||4||5||21||

ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ॥੪॥੫॥੨੧॥

43012 1005 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

43013 1005 piqq auDwrn 
qwrn bil bil  
bly bil jweIAY]

Pathith 

Oudhhaaran 

Thaaran Bal Bal 

Balae Bal Jaaeeai 

||

The Redeemer of 

sinners, who carries us 

across; I am a sacrifice, 

a sacrifice, a sacrifice, 

a sacrifice to Him.

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਣ ਵਾਲੇ 

ਅਤੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

43014 1005 AYsw koeI BytY 
sMqu ijqu hir hry 
hir 
iDAweIAY]1]

Aisaa Koee 

Bhaettai Santh Jith 

Har Harae Har 

Dhhiaaeeai ||1||

If only I could meet 

with such a Saint, who 

would inspire me to 

meditate on the Lord, 

Har, Har, Har. ||1||

(ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਕੋਈ 

ਅਜਿਹਾ ਸੂੰਤ ਜਮਲ ਪਏ ਜਿਸ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ 

॥੧॥
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43015 1005 mokau koie n 
jwnq khIAq 
dwsu qumwrw]

Mo Ko Koe N 

Jaanath Keheeath 

Dhaas Thumaaraa 

||

No one knows me; I 

am called Your slave.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਤਾਂ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ 

ਅਖਵਾਂਦਾ ਹਾਂ।

43016 1005 eyhw Et 
AwDwrw]1]rhwau
]

Eaehaa Outt 

Aadhhaaraa ||1|| 

Rehaao ||

This is my support and 

sustenance. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ (ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਦਾਸ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖੇਂਗਾ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43017 1005 srb Dwrn 
pRiqpwrn iek 
ibnau dInw]

Sarab Dhhaaran 

Prathipaaran Eik 

Bino Dheenaa ||

You support and 

cherish all; I am meek 

and humble - this is 

my only prayer.

ਹੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਣ 

ਵਾਲੇ! ਮੈਂ ਜਨਮਾਣਾ ਇਕ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

43018 1005 qumrI ibiD qum 
hI jwnhu qum jl  
hm mInw]2]

Thumaree Bidhh 

Thum Hee 

Jaanahu Thum Jal 

Ham Meenaa 

||2||

You alone know Your 

Way; You are the 

water, and I am the 

fish. ||2||

ਜਕ ਤੂੂੰ  ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਮੱਛੀ ਬਜਣਆ ਰਹਾਂ (ਪਰ ਇਹ 

ਜਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ-ਇਹ) ਿੁਗਜਤ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

43019 1005 pUrn ibsQIrn 
suAwmI Awih 
AwieE pwCY]

Pooran 

Bisathheeran 

Suaamee Aahi 

Aaeiou Paashhai ||

O Perfect and 

Expansive Lord and 

Master, I follow You in 

love.

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! ਹੇ ਸਾਰੇ 

ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ।

43020 1005 sglo BU mMfl 
KMfl pRB qum hI 
AwCY]3]

(B)U DrqI[ (mMfl) 
golwkwr[ (KMfl) KMf

Sagalo Bhoo 

Manddal Khanddal 

Prabh Thum Hee 

Aashhai ||3||

O God, You are 

pervading all the 

worlds, solar systems 

and galaxies. ||3||

ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ-ਧਰਤੀ, 
ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਜਹੱਸੇ-ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਹੈਂ (ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹਨ) ॥੩॥
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43021 1006 Atl AKieE 
dyvw mohn AlK 
Apwrw]

A-tl, A-KieE, A-
lK: polw bolo

Attal Akhaeiou 

Dhaevaa Mohan 

Alakh Apaaraa ||

You are eternal and 

unchanging, 

imperishable, invisible 

and infinite, O divine 

fascinating Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਅਜਬਨਾਸੀ! ਹੇ 

ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ! ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਅਲੱਖ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ!

43022 1006 dwnu pwvau sMqw 
sMgu nwnk rynu 
dwswrw]4]6]22
]

Dhaan Paavo 

Santhaa Sang 

Naanak Raen 

Dhaasaaraa 

||4||6||22||

Please bless Nanak 

with the gift of the 

Society of the Saints, 

and the dust of the 

feet of Your slaves. 

||4||6||22||

ਤੇਰੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਅਤੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ-(ਜਮਹਰ 

ਕਰ) ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ੈਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਾਂ ॥੪॥੬॥੨੨॥

43023 1006 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

43024 1006 iqRpiq AwGwey 
sMqw]

Thripath 

Aaghaaeae 

Santhaa ||

The Saints are fulfilled 

and satisfied;

ਉਹ (ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ-ਲਾਲ 

ਜਵਹਾਝ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿ ਗਏ,

43025 1006 gur jwny ijn 
mMqw]

Gur Jaanae Jin 

Manthaa ||

They know the Guru's 

Mantra and the 

Teachings.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲਈ।

43026 1006 qw kI ikCu khnu  
n jweI]

Thaa Kee Kishh 

Kehan N Jaaee ||

They cannot even be 

described;

ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ) ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ,

43027 1006 jw kau nwm 
bfweI]1]

Jaa Ko Naam 

Baddaaee ||1||

They are blessed with 

the glorious greatness 

of the Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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43028 1006 lwlu Amolw lwlo] Laal Amolaa Laalo 

||

My Beloved is a 

priceless jewel.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ 

ਐਸਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਕਸੇ 

(ਦੁਨੀਆਵੀ) ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ,

43029 1006 Agh Aqolw 
nwmo]1]rhwau]

Ageh Atholaa 

Naamo ||1|| 

Rehaao ||

His Name is 

unattainable and 

immeasurable. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ (ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ) 

ਿਜੜਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 

ਨਹੀਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43030 1006 Aivgq isau 
mwinAw mwno]

Aiv-gq Avigath Sio 

Maaniaa Maano ||

One whose mind is 

satisfied believing in 

the imperishable Lord 

God,

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਲਾਲ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਜਗਆ) ਅਜਦਿਸ਼ਟ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਪਤੀਿ ਜਗਆ,

43031 1006 gurmuiK qqu 
igAwno]

Guramukh Thath 

Giaano ||

Becomes Gurmukh 

and attains the 

essence of spiritual 

wisdom.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਅਸਲੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।

43032 1006 pyKq sgl 
iDAwno]

Paekhath Sagal 

Dhhiaano ||

He sees all in his 

meditation.

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ-

ਜਮਲਾਪ ਰੱਖਜਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

43033 1006 qijE mn qy 
AiBmwno]2]

Thajiou Man Thae 

Abhimaano ||2||

He banishes egotistical 

pride from his mind. 

||2||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

43034 1006 inhclu iqn kw 
Twxw]

Nihachal Thin Kaa 

Thaanaa ||

Permanent is the 

place of those

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਲਾਲ ਜਮਲ 

ਜਗਆ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਜਟਕਾਣਾ ਅਟੱਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਲ 

ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ),
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43035 1006 gur qy mhlu 
pCwxw]

Gur Thae Mehal 

Pashhaanaa ||

Who, through the 

Guru, realize the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
(ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ) ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

43036 1006 An idnu gur 
imil jwgy ]

Anadhin Gur Mil 

Jaagae ||

Meeting the Guru, 

they remain awake 

and aware night and 

day;

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

43037 1006 hir kI syvw 
lwgy]3]

Har Kee Saevaa 

Laagae ||3||

They are committed to 

the Lord's service. 

||3||

ਤੇ, ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
43038 1006 pUrn iqRpiq 

AGwey]

Pooran Thripath 

Aghaaeae ||

They are perfectly 

fulfilled and satisfied,

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਲਾਲ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

ਰੱਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

43039 1006 shj smwiD 
suBwey]

Sehaj Samaadhh 

Subhaaeae ||

Intuitively absorbed in 

Samaadhi.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ 
ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

43040 1006 hir BMfwru hwiQ 
AwieAw]

Har Bhanddaar 

Haathh Aaeiaa ||

The Lord's treasure 

comes into their 

hands;

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
43041 1006 nwnk gur qy 

pwieAw]4]7]2
3]

Naanak Gur Thae 

Paaeiaa 

||4||7||23||

O Nanak, through the 

Guru, they attain it. 

||4||7||23||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੭॥੨੩॥

43042 1006 mwrU mhlw 5 
Gru 6 dupdy

Maaroo Mehalaa 

5 Ghar 6 

Dhupadhae

Maaroo, Fifth Mehl, 

Sixth House, Du-Padas:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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43043 1006 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

43044 1006 Coif sgl 
isAwxpw imil 
swD iqAwig 
gumwnu]

Shhodd Sagal 

Siaanapaa Mil 

Saadhh Thiaag 

Gumaan ||

Abandon all your 

clever tricks; meet 

with the Holy, and 

renounce your 

egotistical pride.

ਸਾਰੀਆਂ (ਢੋਕੀਆਂ) 

ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ।

43045 1006 Avru sBu ikCu 
imiQAw rsnw 
rwm rwm 
vKwnu]1]

Avar Sabh Kishh 

Mithhiaa Rasanaa 

Raam Raam 

Vakhaan ||1||

Everything else is 

false; with your 

tongue, chant the 

Name of the Lord, 

Raam, Raam. ||1||

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ। 
(ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ ॥੧॥

43046 1006 myry mn krn 
suix hir nwmu]

Maerae Man 

Karan Sun Har 

Naam ||

O my mind, with your 

ears, listen to the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਜਣਆ 

ਕਰ।
43047 1006 imtih AG qyry  

jnm jnm ky  
kvnu bpuro 
jwmu]1]rhwau]

Mittehi Agh 

Thaerae Janam 

Janam Kae Kavan 

Bapuro Jaam 

||1|| Rehaao ||

The sins of your many 

past lifetimes shall be 

washed away; then, 

what can the 

wretched Messenger 

of Death do to you? 

||1||Pause||

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਤੇਰੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ (ਕੀਤੇ ਹੋਏ) 

ਪਾਪ ਜਮਟ ਿਾਣਗੇ। ਜਵਚਾਰਾ 
ਿਮ ਭੀ ਕੌਣ ਹੈ (ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਡਰਾ 
ਸਕੇ)? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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43048 1006 dUK dIn n Bau 
ibAwpY imlY suK 
ibsRwmu]

Dhookh Dheen N 

Bho Biaapai Milai 

Sukh Bisraam ||

Pain, poverty and fear 

shall not afflict you, 

and you shall find 

peace and pleasure.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਦੱੁਖ, ਮੁਥਾਿੀ, 
(ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ) ਡਰ-

(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ) 
ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

43049 1006 gur pRswid nwnku 
bKwnY hir Bjnu 
qqu 
igAwnu]2]1]24
]

Gur Prasaadh 

Naanak Bakhaanai 

Har Bhajan Thath 

Giaan 

||2||1||24||

By Guru's Grace, 

Nanak speaks; 

meditation on the 

Lord is the essence of 

spiritual wisdom. 

||2||1||24||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਨਾ 
ਹੀ ਅਸਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਹੀ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ) ॥੨॥੧॥੨੪॥

43050 1006 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

43051 1006 ijnI nwmu 
ivswirAw sy hoq 
dyKy Kyh]

Jinee Naam 

Visaariaa Sae Hoth 

Dhaekhae Khaeh 

||

Those who have 

forgotten the Naam, 

the Name of the Lord - 

I have seen them 

reduced to dust.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 

ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਸੜ ਕੇ) 

ਸੁਆਹ ਹੁੂੰ ਦੇ ਵੇਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

43052 1006 puqR imqR iblws 
binqw qUtqy ey 
nyh]1]

Puthr Mithr Bilaas 

Banithaa 

Thoottathae Eae 

Naeh ||1||

The love of children 

and friends, and the 

pleasures of married 

life are torn apart. 

||1||

ਪੱੁਤਰ, ਜਮੱਤਰ, ਇਸਤਿੀ 
(ਆਜਦਕ ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ) ਰੂੰਗ-

ਰਲੀਆਂ (ਮਾਣਦਾ ਹੈ)-ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਜਪਆਰ (ਆਜਖ਼ਰ) ਟੱੁਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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43053 1006 myry mn nwmu inq 
inq lyh]

Maerae Man 

Naam Nith Nith 

Laeh ||

O my mind, 

continually, 

continuously chant the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ।

43054 1006 jlq nwhI  
Agin swgr sUKu 
min qin 
dyh]1]rhwau]

Jalath Naahee 

Agan Saagar 

Sookh Man Than 

Dhaeh ||1|| 

Rehaao ||

You shall not burn in 

the ocean of fire, and 

your mind and body 

shall be blessed with 

peace. ||1||Pause||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰਾਂ 
ਜਵਚ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ ਦੇਹੀ 
ਜਵਚ ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43055 1006 ibrK CwieAw 
jYsy ibnsq pvn 
JUlq myh]

Birakh Shhaaeiaa 

Jaisae Binasath 

Pavan Jhoolath 

Maeh ||

Like the shade of a 

tree, these things shall 

pass away, like the 

clouds blown away by 

the wind.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਛੇਤੀ 
ਬਦਲਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ 
ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਜਬਲਾਸ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ)।

43056 1006 hir Bgiq idRVu 
imlu swD nwnk  
qyrY kwim Awvq 
eyh]2]2]25]

Har Bhagath Dhrirr 

Mil Saadhh 

Naanak Thaerai 

Kaam Aavath Eaeh 

||2||2||25||

Meeting with the Holy, 

devotional worship to 

the Lord is implanted 

within; O Nanak, only 

this shall work for you. 

||2||2||25||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਪੱਕੀ ਕਰ। ਇਹੀ ਤੇਰੇ 

ਕੂੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੨੫॥
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43057 1006 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

43058 1006 purKu pUrn suKh 
dwqw sMig bsqo 
nIq]

Purakh Pooran 

Sukheh Dhaathaa 

Sang Basatho 

Neeth ||

The perfect, primal 

Lord is the Giver of 

peace; He is always 

with you.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਹ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਹੀ (ਹਰੇਕ ਦੇ) ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

43059 1006 mrY n AwvY n 
jwie ibnsY  
ibAwpq ausn n 
sIq]1]

Marai N Aavai N 

Jaae Binasai 

Biaapath Ousan N 

Seeth ||1||

He does not die, and 

he does not come or 

go in reincarnation. He 

does not perish, and 

He is not affected by 

heat or cold. ||1||

ਉਹ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ 

ਹੈ। ਨਾਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਹ ਗ਼ਮੀ-ਕੋਈ 

ਭੀ ਉਸ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ॥੧॥

43060 1006 myry mn nwm 
isau kir pRIiq]

Maerae Man 

Naam Sio Kar 

Preeth ||

O my mind, be in love 

with the Naam, the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਈ ਰੱਖ।

43061 1006 cyiq mn mih 
hir hir inDwnw  
eyh inrml 
rIiq]1]rhwau]

Chaeth Man Mehi 

Har Har 

Nidhhaanaa Eaeh 

Niramal Reeth 

||1|| Rehaao ||

Within the mind, think 

of the Lord, Har, Har, 

the treasure. This is 

the purest way of life. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਯਾਦ ਕਜਰਆ ਕਰ। 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ 
ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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43062 1006 ikRpwl dieAwl 
gopwl goibd jo 
jpY iqsu sIiD]

Kirapaal Dhaeiaal 

Gopaal Gobidh Jo 

Japai This Seedhh 

||

Whoever meditates on 

the merciful 

compassionate Lord, 

the Lord of the 

Universe, is successful.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ 

ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਹੈ। 
ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

43063 1006 nvl nvqn 
cqur suMdr mnu 
nwnk iqsu sMig 
bIiD]2]3]26]

(nvl) nhIN hY vL 
&ryv ijn@W c 

Naval Navathan 

Chathur Sundhar 

Man Naanak This 

Sang Beedhh 

||2||3||26||

He is always new, 

fresh and young, 

clever and beautiful; 

Nanak's mind is 

pierced through with 

His Love. ||2||3||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਹੈ), 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਸਆਣਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਿੋਈ ਰੱਖ 

॥੨॥੩॥੨੬॥

43064 1006 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

43065 1006 clq bYsq sovq 
jwgq gur mMqRü 
irdY icqwir]

Chalath Baisath 

Sovath Jaagath 

Gur Manthra 

Ridhai Chithaar ||

While walking and 

sitting, sleeping and 

waking, contemplate 

within your heart the 

GurMantra.

ਤੁਰਜਦਆਂ ਜਿਰਜਦਆਂ, 

ਬੈਠਜਦਆਂ, ਸੱੁਤੇ ਜਪਆਂ, 

ਿਾਗਜਦਆਂ-ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖ।
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43066 1006 crx srx Bju 
sMig swDU Bv 
swgr auqrih 
pwir]1]

au~qr-ih,Bju: polw bolo Charan Saran Bhaj 

Sang Saadhhoo 

Bhav Saagar 

Outharehi Paar 

||1||

Run to the Lord's lotus 

feet, and join the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

Cross over the 

terrifying world-ocean, 

and reach the other 

side. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਤੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਜਹਂਗਾ ॥੧॥

43067 1007 myry mn nwmu 
ihrdY Dwir]

Maerae Man 

Naam Hiradhai 

Dhhaar ||

O my mind, enshrine 

the Naam, the Name 

of the Lord, within 

your heart.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖ।

43068 1007 kir pRIiq mnu 
qnu lwie hir 
isau Avr sgl 
ivswir]1]rhwau
]

Kar Preeth Man 

Than Laae Har Sio 

Avar Sagal Visaar 

||1|| Rehaao ||

Love the Lord, and 

commit your mind and 

body to Him; forget 

everything else. 

||1||Pause||

ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਤਨ ਲਾ ਕੇ (ਤਨੋਂ  
ਮਨੋਂ ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ (ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ) 

ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

43069 1007 jIau mnu qnu 
pRwx pRB ky qU 
Awpn Awpu 
invwir]

Jeeo Man Than 

Praan Prabh Kae 

Thoo Aapan Aap 

Nivaar ||

Soul, mind, body and 

breath of life belong 

to God; eliminate your 

self-conceit.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ, ਇਹ 

ਮਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਪਿਾਣ-

(ਸਭ ਕੁਝ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ 
ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਤੂੂੰ  ਮਾਣ ਜਕਸ 

ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?) ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ।
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43070 1007 goivd Bju siB 
suAwrQ pUry  
nwnk kbhu n 
hwir]2]4]27]

Govidh Bhaj Sabh 

Suaarathh Poorae 

Naanak Kabahu N 

Haar ||2||4||27||

Meditate, vibrate on 

the Lord of the 

Universe, and all your 

desires shall be 

fulfilled; O Nanak, you 

shall never be 

defeated. 

||2||4||27||

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਭੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ, 

(ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਭੀ) 
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਂਗਾ 
॥੨॥੪॥੨੭॥

43071 1007 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

43072 1007 qij Awpu ibnsI 
qwpu ryx swDU 
QIau]

Thaj Aap Binasee 

Thaap Raen 

Saadhhoo Thheeo 

||

Renounce your self-

conceit, and the fever 

shall depart; become 

the dust of the feet of 

the Holy.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ 

ਦੇਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਬਣ 

ਿਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਇਗਾ।

43073 1007 iqsih prwpiq 
nwmu qyrw kir 
ikRpw ijsu 
dIau]1]

Thisehi Paraapath 

Naam Thaeraa Kar 

Kirapaa Jis Dheeo 

||1||

He alone receives Your 

Name, Lord, whom 

You bless with Your 

Mercy. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

43074 1007 myry mn nwmu 
AMimRqu pIau]

Maerae Man 

Naam Anmrith 

Peeo ||

O my mind, drink in 

the Ambrosial Nectar 

of the Naam, the 

Name of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪੀਆ ਕਰ।
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43075 1007 Awn swd ibswir 
hoCy Amru jugu 
jugu 
jIau]1]rhwau]

Aan Saadh Bisaar 

Hoshhae Amar Jug 

Jug Jeeo ||1|| 

Rehaao ||

Abandon other bland, 

insipid tastes; become 

immortal, and live 

throughout the ages. 

||1||Pause||

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਚਸਕੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਦਾ 
ਲਈ ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

43076 1007 nwmu iek rs 
rMg nwmw nwim 
lwgI lIau]

Naam Eik Ras Rang 

Naamaa Naam 

Laagee Leeo ||

Savor the essence of 

the One and only 

Naam; love the Naam, 

focus and attune 

yourself to the Naam.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ 

ਦੇ ਵਾਸਤੇ (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਸੁਆਦ ਹਨ), ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ 

ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਹਨ,

43077 1007 mIqu swjnu sKw 
bMDpu hir eyku 
nwnk  
kIau]2]5]28]

Meeth Saajan 

Sakhaa Bandhhap 

Har Eaek Naanak 

Keeo 

||2||5||28||

Nanak has made the 

One Lord his only 

friend, companion and 

relative. ||2||5||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਸੱਿਣ ਜਮੱਤਰ ਤੇ ਸਨਬੂੰ ਧੀ 
ਬਣਾ ਜਲਆ। ਉਸ ਦੀ ਜਲਵ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥੫॥੨੮॥

43078 1007 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

43079 1007 pRiqpwil mwqw 
audir rwKY lgin 
dyq n syk]

l`gin Prathipaal 

Maathaa Oudhar 

Raakhai Lagan 

Dhaeth N Saek ||

He nourishes and 

preserves mortals in 

the womb of the 

mother, so that the 

fiery heat does not 

hurt them.

ਹੇ ਮਨ! ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ) ਸੇਕ ਲੱਗਣ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
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43080 1007 soeI suAwmI 
eIhw rwKY bUJu 
buiD ibbyk]1]

Soee Suaamee 

Eehaa Raakhai 

Boojh Budhh 

Bibaek ||1||

That Lord and Master 

protects us here. 

Understand this in 

your mind. ||1||

ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਭੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਖ 

ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਨਾਲ ਇਹ (ਸੱਚਾਈ) 

ਸਮਝ ਲੈ ॥੧॥

43081 1007 myry mn nwm kI 
kir tyk]

Maerae Man 

Naam Kee Kar 

Ttaek ||

O my mind, take the 

Support of the Naam, 

the Name of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ।

43082 1007 iqsih bUJu ijin 
qU kIAw pRBu 
krx kwrx 
eyk]1]rhwau]

Thisehi Boojh Jin 

Thoo Keeaa Prabh 

Karan Kaaran Eaek 

||1|| Rehaao ||

Understand the One 

who created you; the 

One God is the Cause 

of causes. 

||1||Pause||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
(ਸਹਾਰਾ) ਸਮਝ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ 

ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43083 1007 cyiq mn mih  
qij isAwxp  
Coif sgly ByK]

Chaeth Man Mehi 

Thaj Siaanap 

Shhodd Sagalae 

Bhaekh ||

Remember the One 

Lord in your mind, 

renounce your clever 

tricks, and give up all 

your religious robes.

ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ (ਜਵਖਾਵੇ 
ਦੇ) ਸਾਰੇ (ਧਾਰਜਮਕ) ਪਜਹਰਾਵੇ 
ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ 
ਰਹੁ।

43084 1007 ismir hir hir 
sdw nwnk qry 
keI 
Anyk]2]6]29]

Simar Har Har 

Sadhaa Naanak 

Tharae Kee Anaek 

||2||6||29||

Meditating in 

remembrance forever 

on the Lord, Har, Har, 

O Nanak, countless 

beings have been 

saved. ||2||6||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੀਵ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ 

॥੨॥੬॥੨੯॥

43085 1007 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:
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43086 1007 piqq pwvn nwmu 
jw ko AnwQ ko hY 
nwQu]

Pathith Paavan 

Naam Jaa Ko 

Anaathh Ko Hai 

Naathh ||

His Name is the 

Purifier of sinners; He 

is the Master of the 

masterless.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ-

ਿੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਖਸਜਮਆਂ 

ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ,

43087 1007 mhw Baujl mwih 
qulho jw ko 
iliKE mwQ]1]

Mehaa Bhoujal 

Maahi Thuleho Jaa 

Ko Likhiou Maathh 

||1||

In the vast and 

terrifying world-ocean, 

he is the raft for those 

who have such destiny 

inscribed on their 

foreheads. ||1||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ 

ਜਭਆਨਕ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ (ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਿਹਾਜ਼ 

ਹੈ। (ਪਰ ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ) ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
43088 1007 fUby nwm ibnu Gn 

swQ]

Ddoobae Naam 

Bin Ghan Saathh ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

huge numbers of 

companions have 

drowned.

ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪੂਰਾਂ ਦੇ 

ਪੂਰ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਰਹੇ ਹਨ,

43089 1007 krx kwrxu iciq  
n AwvY dy kir 
rwKY 
hwQ]1]rhwau]

Karan Kaaran 

Chith N Aavai 

Dhae Kar Raakhai 

Haathh ||1|| 

Rehaao ||

Even if someone does 

not remember the 

Lord, the Cause of 

causes, still, the Lord 

reaches out with His 

hand, and saves him. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਹੱਥ ਦੇ 

ਕੇ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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43090 1007 swDsMgiq gux 
aucwrx hir nwm 
AMimRq pwQ]

Saadhhasangath 

Gun Ouchaaran 

Har Naam Anmrith 

Paathh ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, chant the 

Glorious Praises of the 

Lord, and take the 

Path of the Ambrosial 

Name of the Lord.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉੱਚਾਰਦੇ 

ਰਜਹਣਾ-ਇਹੀ ਹੈ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ।

43091 1007 krhu ikRpw 
murwir mwDau  
suix nwnk jIvY 
gwQ]2]7]30]

Karahu Kirapaa 

Muraar Maadhho 

Sun Naanak Jeevai 

Gaathh 

||2||7||30||

Shower me with Your 

Mercy, O Lord; 

listening to Your 

sermon, Nanak lives. 

||2||7||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ! ਹੇ 

ਮਾਧੋ! ਜਮਹਰ ਕਰ (ਤਾ ਜਕ 

ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ 

॥੨॥੭॥੩੦॥

43092 1007 mwrU AMjulI 
mhlw 5 Gru 7

Maaroo Anjulee 

Mehalaa 5 Ghar 7

Maaroo, Anjulee ~ 

With Hands Cupped In 

Prayer, Fifth Mehl, 

Seventh House:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੭ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਅੂੰਿੁਲੀ'।

43093 1007 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

43094 1007 sMjogu ivjogu  
Durhu hI hUAw]

Sanjog Vijog 

Dhhurahu Hee 

Hooaa ||

Union and separation 

are ordained by the 

Primal Lord God.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ) 
ਜਮਲਾਪ ਅਤੇ ਜਵਛੋੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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43095 1007 pMc Dwqu kir  
puqlw kIAw]

puqlw: polw bolo Panch Dhhaath 

Kar Puthalaa 

Keeaa ||

The puppet is made 

from the five elements.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਹੀ) ਪੂੰਿ ਤੱਤ (ਇਕੱਠੇ) ਕਰ ਕੇ 

ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

43096 1007 swhY kY  
PurmwieAVY jI  
dyhI ivic jIau 
Awie pieAw]1]

(swhY) pwiqSwh 
pRmySrjI[ kYdy[ 
Purmwie-AVY

Saahai Kai 

Furamaaeiarrai 

Jee Dhaehee Vich 

Jeeo Aae Paeiaa 

||1||

By the Command of 

the Dear Lord King, 

the soul came and 

entered into the body. 

||1||

ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿੀਵਾਤਮਾ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਆ ਜਟਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

43097 1007 ijQY Agin BKY  
BV hwry]

(BV) B`T[ (hwry) 
brwbr[ BKY: polw 
bolo[ (dUjw pwT: 
BVhwry)

Jithhai Agan 

Bhakhai 

Bharrehaarae ||

In that place, where 

the fire rages like an 

oven,

ਜਿੱਥੇ (ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਪੇਟ 

ਦੀ) ਅੱਗ ਬੜੀ ਭਖਦੀ ਹੈ,

43098 1007 aUrD muK mhw 
gubwry]

Ooradhh Mukh 

Mehaa Gubaarae 

||

In that darkness where 

the body lies face 

down

ਉਸ ਜਭਆਨਕ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ 

ਿੀਵ ਉਲਟੇ-ਮੂੂੰ ਹ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
43099 1007 swis swis smwly 

soeI EQY Ksim 
Cfwie 
lieAw]2]

l-ieAw Saas Saas 

Samaalae Soee 

Outhhai Khasam 

Shhaddaae Laeiaa 

||2||

- there, one 

remembers his Lord 

and Master with each 

and every breath, and 

then he is rescued. 

||2||

ਿੀਵ (ਉਥੇ ਆਪਣ)ੇ ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਥਾਂ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਹੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਬਚਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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43100 1007 ivchu grBY  
inkil AwieAw]

Vichahu Garabhai 

Nikal Aaeiaa ||

Then, one comes out 

from within the womb,

ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚੋਂ 
ਬਾਹਰ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

43101 1007 Ksmu ivswir  
dunI icqu 
lwieAw]

Khasam Visaar 

Dhunee Chith 

Laaeiaa ||

And forgetting his Lord 

and Master, he 

attaches his 

consciousness to the 

world.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ 

ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

43102 1007 AwvY jwie 
BvweIAY jonI  
rhxu n ikqhI 
Qwie BieAw]3]

Aavai Jaae 

Bhavaaeeai Jonee 

Rehan N Kithehee 

Thhaae Bhaeiaa 

||3||

He comes and goes, 

and wanders in 

reincarnation; he 

cannot remain 

anywhere. ||3||

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰਨ ਕਰਕੇ) 

ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

(ਿੀਵ) ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਇੱਕ 

ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ॥੩॥

43103 1007 imhrvwin riK 
lieAnu Awpy]

Miharavaan Rakh 

Laeian Aapae ||

The Merciful Lord 

Himself emancipates.

ਉਸ ਜਮਹਰਵਾਨ (ਪਿਭੂ) ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ) ਬਚਾਏ ਹਨ।
43104 1007 jIA jMq siB  

iqs ky Qwpy]

Jeea Janth Sabh 

This Kae Thhaapae 

||

He created and 

established all beings 

and creatures.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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43105 1007 jnmu pdwrQu 
ijix cilAw 
nwnk AwieAw so 
prvwxu 
iQAw]4]1]31]

c`ilAw Janam 

Padhaarathh Jin 

Chaliaa Naanak 

Aaeiaa So 

Paravaan Thhiaa 

||4||1||31||

Those who depart 

after having been 

victorious in this 

priceless human life - 

O Nanak, their coming 

into the world is 

approved. 

||4||1||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਿਨਮ 

(ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਥੋਂ 
ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੩੧॥

43106 1008 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

43107 1008 vYdo n vweI BYxo 
n BweI eyko 
shweI rwmu hy]1]

vY~do Vaidho N Vaaee 

Bhaino N Bhaaee 

Eaeko Sehaaee 

Raam Hae ||1||

The One Lord alone is 

our help and support; 

neither physician nor 

friend, nor sister nor 

brother can be this. 

||1||

(ਦੱੁਖ-ਦਰਦ ਦੇ ਵੇਲੇ) ਜਸਰਫ਼ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਵੈਦ ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਵੈਦ ਦੀ 
ਦਵਾਈ; ਨਾਹ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਭਰਾ-ਕੋਈ ਭੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥
43108 1008 kIqw ijso hovY  

pwpW mlo DovY so 
ismrhu prDwnu 
hy]2]

Keethaa Jiso Hovai 

Paapaan Malo 

Dhhovai So 

Simarahu 

Paradhhaan Hae 

||2||

His actions alone come 

to pass; He washes off 

the filth of sins. 

Meditate in 

remembrance on that 

Supreme Lord. ||2||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਿ ੋ(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਪਾਪਾਂ 
ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹੈ ॥੨॥
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43109 1008 Git Gty vwsI  
srb invwsI  
AsiQru jw kw 
Qwnu hy]3]

Git Gty: polw bolo Ghatt Ghattae 

Vaasee Sarab 

Nivaasee Asathhir 

Jaa Kaa Thhaan 

Hae ||3||

He abides in each and 

every heart, and 

dwells in all; His seat 

and place are eternal. 

||3||

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰੋ) ਜਿਸ ਦਾ 
ਆਸਣ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਿ ੋਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੩॥
43110 1008 AwvY n jwvY sMgy 

smwvY pUrn jw 
kw kwmu hy]4]

Aavai N Jaavai 

Sangae Samaavai 

Pooran Jaa Kaa 

Kaam Hae ||4||

He does not come or 

go, and He is always 

with us. His actions 

are perfect. ||4||

(ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰੋ) ਜਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਕੂੰਮ ਮੁਕੂੰ ਮਲ (ਅਭੁੱ ਲ) ਹੈ, ਿ ੋ

ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ 

ਗੁਪਤ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੪॥

43111 1008 Bgq jnw kw 
rwKxhwrw]

Bhagath Janaa Kaa 

Raakhanehaaraa ||

He is the Savior and 

the Protector of His 

devotees.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

43112 1008 sMq jIvih jip 
pRwn ADwrw]

Santh Jeevehi Jap 

Praan Adhhaaraa 

||

The Saints live by 

meditating on God, 

the support of the 

breath of life.

ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸੂੰਤ ਿਨ (ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ) ਿਪ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8785 Published: March 06/ 2014



43113 1008 krn kwrn 
smrQu suAwmI  
nwnku iqsu 
kurbwnu 
hy]5]2]32]

smr`Qu Karan Kaaran 

Samarathh 

Suaamee Naanak 

This Kurabaan Hae 

||5||2||32||

The Almighty Lord and 

Master is the Cause of 

causes; Nanak is a 

sacrifice to Him. 

||5||2||32||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ 
ਖਸਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ (ਸਦਾ) ਉਸ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੨॥੩੨॥

43114 1008 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

43115 1008 mwrU mhlw 9] Maaroo Mehalaa 

9 ||

Maaroo, Ninth Mehl: ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਤੇਗਬਹਾਦਰ 

ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
43116 1008 hir ko nwmu sdw 

suKdweI]

Har Ko Naam 

Sadhaa 

Sukhadhaaee ||

The Name of the Lord 

is forever the Giver of 

peace.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

43117 1008 jw kau ismir  
Ajwmlu auDirE  
gnkw hU giq 
pweI]1]rhwau]

Ajwm`lu, auD-irE Jaa Ko Simar 

Ajaamal 

Oudhhariou 

Ganikaa Hoo Gath 

Paaee ||1|| 

Rehaao ||

Meditating in 

remembrance on it, 

Ajaamal was saved, 

and Ganika the 

prostitute was 

emancipated. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਅਿਾਮਲ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਜਗਆ ਸੀ, (ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਕੇ) ਵੇਸੁਆ ਨੇ ਭੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਈ ਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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43118 1008 pMcwlI kau rwj 
sBw mY rwm nwm 
suiD AweI]

(pMcwlI) pMjW pWfvW dI 
ptrwxI dRopqI

Panchaalee Ko 

Raaj Sabhaa Mehi 

Raam Naam 

Sudhh Aaee ||

Dropadi the princess 

of Panchaala 

remembered the 

Lord's Name in the 

royal court.

ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਰਾਿ-ਦਰਬਾਰ 

ਜਵਚ ਦਿੋਪਦੀ ਨੇ (ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਸੀ,

43119 1008 qw ko dUKu hirE  
kruxwmY ApnI 
pYj bFweI]1]

kruxw-mY Thaa Ko Dhookh 

Hariou Karunaa 

Mai Apanee Paij 

Badtaaee ||1||

The Lord, the 

embodiment of mercy, 

removed her 

suffering; thus His own 

glory was increased. 

||1||

ਤੇ, ਤਰਸ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 
(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਪਣਾ 
ਨਾਮਣਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ॥੧॥

43120 1008 ijh nr jsu 
ikrpwiniD 
gwieE qw kau 
BieE shweI]

Jih Nar Jas Kirapaa 

Nidhh Gaaeiou 

Thaa Ko Bhaeiou 

Sehaaee ||

That man, who sings 

the Praise of the Lord, 

the treasure of mercy, 

has the help and 

support of the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਭੀ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ 
ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਦਦਗਾਰ (ਹੋ ਕੇ) ਬਹੁਜੜਆ।

43121 1008 khu nwnk mY 
iehI BrosY ghI 
Awn 
srnweI]2]1]

Kahu Naanak Mai 

Eihee Bharosai 

Gehee Aan 

Saranaaee 

||2||1||

Says Nanak, I have 

come to rely on this. I 

seek the Sanctuary of 

the Lord. ||2||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਭੀ ਇਸੇ 

ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹੀ ਸਰਨ ਲਈ ਹੈ ॥੨॥੧॥

43122 1008 mwrU mhlw 9] Maaroo Mehalaa 

9 ||

Maaroo, Ninth Mehl:
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43123 1008 Ab mY khw krau  
rI mweI]

Ab Mai Kehaa 

Karo Ree Maaee ||

What should I do now, 

O mother?

ਹੇ ਮਾਂ! (ਵੇਲਾ ਜਵਹਾ ਿਾਣ ਤੇ) 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

(ਭਾਵ, ਵੇਲਾ ਜਵਹਾ ਿਾਣ ਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ)।
43124 1008 sgl jnmu  

ibiKAn isau 
KoieAw ismirE 
nwih  
kn@weI]1]rhwau]

(kn@weI) sB dI suK 
rUpI hrkq krOx vwly 
Bgvwn jI

Sagal Janam 

Bikhian Sio 

Khoeiaa Simariou 

Naahi Kanhaaee 

||1|| Rehaao ||

I have wasted my 

whole life in sin and 

corruption; I never 

remembered the Lord. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਗਵਾ ਲਈ, 

ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਕੀਤਾ (ਉਹ ਸਮਾ 
ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਣ ਤੇ ਜਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43125 1008 kwl Pws jb 
gr mY mylI iqh 
suiD sB 
ibsrweI]

Kaal Faas Jab Gar 

Mehi Maelee Thih 

Sudhh Sabh 

Bisaraaee ||

When Death places 

the noose around my 

neck, then I lose all my 

senses.

ਹੇ ਮਾਂ! ਿਦੋਂ ਿਮਰਾਿ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਗਲ ਜਵਚ ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਸੁਧ-ਬੁਧ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

43126 1008 rwm nwm ibnu Xw 
sMkt mY ko Ab 
hoq shweI]1]

Xw: qwlU qoN bolo Raam Naam Bin 

Yaa Sankatt Mehi 

Ko Ab Hoth 

Sehaaee ||1||

Now, in this disaster, 

other than the Name 

of the Lord, who will 

be my help and 

support? ||1||

ਉਸ ਜਬਪਤਾ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ 
ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ 
(ਿਮਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ ਤੋਂ, ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਜਹਮ ਤੋਂ ਜਸਰਫ਼ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਹੀ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
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43127 1008 jo sMpiq ApnI 
kir mwnI iCn mo 
BeI prweI]

Jo Sanpath 

Apanee Kar 

Maanee Shhin 

Mehi Bhee 

Paraaee ||

That wealth, which he 

believes to be his own, 

in an instant, belongs 

to another.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਹੜੇ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ 

ਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ) ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ ਜਬਗਾਨਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

43128 1008 khu nwnk Xh 
soc rhI min  
hir jsu kbhU n 
gweI]2]2]

Xh: X qwlU qoN bolo Kahu Naanak Yeh 

Soch Rehee Man 

Har Jas Kabehoo N 

Gaaee ||2||2||

Says Nanak, this still 

really bothers my 

mind - I never sang the 

Praises of the Lord. 

||2||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਹ 

ਪਛੁਤਾਵਾ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਕੀਤੀ ॥੨॥੨॥

43129 1008 mwrU mhlw 9] Maaroo Mehalaa 

9 ||

Maaroo, Ninth Mehl:

43130 1008 mweI mY mn ko 
mwnu n 
iqAwigE]

Maaee Mai Man 

Ko Maan N 

Thiaagiou ||

O my mother, I have 

not renounced the 

pride of my mind.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਤੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਛੁਤਾਵਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਨਾਹ ਛੱਜਡਆ।

43131 1008 mwieAw ky mid 
jnmu isrwieE  
rwm Bjn nhI 
lwigE]1]rhwau
]

Maaeiaa Kae 

Madh Janam 

Siraaeiou Raam 

Bhajan Nehee 

Laagiou ||1|| 

Rehaao ||

I have wasted my life 

intoxicated with Maya; 

I have not focused 

myself in meditation 

on the Lord. 

||1||Pause||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਦੱਤੀ, 
ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਜਵਚ 

ਮੈਂ ਨਾਹ ਲੱਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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43132 1008 jm ko fMfu pirE 
isr aUpir qb 
sovq qY jwigE]

Jam Ko Ddandd 

Pariou Sir Oopar 

Thab Sovath Thai 

Jaagiou ||

When Death's club 

falls on my head, then 

I will be wakened from 

my sleep.

(ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ 

ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਿਦੋਂ 
ਿਮਦੂਤ ਦਾ ਡੂੰਡਾ (ਇਸ ਦੇ) 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚੋਂ) ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ ਿਾਗਦਾ ਹੈ।

43133 1008 khw hoq Ab kY 
pCuqwey CUtq 
nwhin  
BwigE]1]

(BwigE) B`ijAW[ nw-
hin[ (dUjw pwT: nwh 
inBwigE)

Kehaa Hoth Ab Kai 

Pashhuthaaeae 

Shhoottath 

Naahin Bhaagiou 

||1||

But what good will it 

do to repent at that 

time? I cannot escape 

by running away. ||1||

ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਛੁਤਾਵੇ 
ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੂੰਵਰਦਾ ਨਹੀਂ, 
(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਮਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਭੱਜਿਆਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ॥੧॥

43134 1008 ieh icMqw aupjI  
Gt mY jb gur 
crnn 
AnurwigE]

Eih Chinthaa 

Oupajee Ghatt 

Mehi Jab Gur 

Charanan 

Anuraagiou ||

When this anxiety 

arises in the heart, 

then, one comes to 

love the Guru's feet.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਹ 

ਿੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਮਰ 

ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਰਹੀ)।
43135 1008 suPlu jnmu nwnk  

qb hUAw jo pRB 
js mY 
pwigE]2]3]

pw`igE Sufal Janam 

Naanak Thab 

Hooaa Jo Prabh 

Jas Mehi Paagiou 

||2||3||

My life becomes 

fruitful, O Nanak, only 

when I am absorbed in 

the Praises of God. 

||2||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਿਦੋਂ (ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੩॥
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43136 1008 mwrU AstpdIAw 
mhlw 1 Gru 1

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Maaroo 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 1 Ghar 1

Maaroo, Ashtapadees, 

First Mehl, First House:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

43137 1008 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

43138 1008 byd purwx kQy 
suxy hwry munI 
Anykw]

Baedh Puraan 

Kathhae Sunae 

Haarae Munee 

Anaekaa ||

Reciting and listening 

to the Vedas and the 

Puraanas, countless 

wise men have grown 

weary.

ਅਨੇਕਾਂ ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ (ਮੋਨਧਾਰੀ) 
ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ 

ਪੁਸਤਕਾਂ) ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁਣ 

ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ।

43139 1008 ATsiT qIrQ 
bhu Gxw BRim 
Qwky ByKw]

Athasath 

Theerathh Bahu 

Ghanaa Bhram 

Thhaakae 

Bhaekhaa ||

So many in their 

various religious robes 

have grown weary, 

wandering to the sixty-

eight sacred shrines of 

pilgrimage.

ਸਭ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂ 

ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭੌਂ ਭੌਂ ਕੇ 

ਥੱਕ ਗਏ (ਪਰੂੰ ਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਨਾਹ ਕਰ ਸਕੇ)।

43140 1008 swco swihbu 
inrmlo min mwnY 
eykw]1]

Saacho Saahib 

Niramalo Man 

Maanai Eaekaa 

||1||

The True Lord and 

Master is immaculate 

and pure. The mind is 

satisfied only by the 

One Lord. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਜਵਤਿ ਮਾਲਕ ਜਸਰਫ਼ ਮਨ 

(ਦੀ ਪਜਵਤਿਤਾ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਤੀਿਦਾ ਹੈ ॥੧॥

43141 1008 qU Ajrwvru  
Amru qU sB 
cwlxhwrI]

(Ajrw-vru) buFypy 
rihq[c`wlx-hwrI

Thoo Ajaraavar 

Amar Thoo Sabh 

Chaalanehaaree ||

You are eternal; You 

do not grow old. All 

others pass away.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ। (ਪਰ) ਤੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਬੱੁਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤੂੂੰ  ਅੱਤ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈਂ।
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43142 1008 nwmu rswiexu 
Bwie lY prhir 
duKu 
BwrI]1]rhwau]

Naam Rasaaein 

Bhaae Lai Parehar 

Dhukh Bhaaree 

||1|| Rehaao ||

One who lovingly 

focuses on the Naam, 

the source of nectar - 

his pains are taken 

away. ||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਹੈ। ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) 

ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43143 1009 hir pVIAY hir 
buJIAY gurmqI 
nwim auDwrw]

b`uJIAY Har Parreeai Har 

Bujheeai 

Guramathee 

Naam Oudhhaaraa 

||

Study the Lord's 

Name, and 

understand the Lord's 

Name; follow the 

Guru's Teachings, and 

through the Naam, 

you shall be saved.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) 
ਪੜਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ 
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਉ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

43144 1009 guir pUrY pUrI 
miq hY pUrY sbid 
bIcwrw]

m`iq Gur Poorai Pooree 

Math Hai Poorai 

Sabadh 

Beechaaraa ||

Perfect are the 

Teachings of the 

Perfect Guru; 

contemplate the 

Perfect Word of the 

Shabad.

ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਜਵਚਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

43145 1009 ATsiT qIrQ 
hir nwmu hY  
iklivK 
kwtxhwrw]2]

Athasath 

Theerathh Har 

Naam Hai Kilavikh 

Kaattanehaaraa 

||2||

The Lord's Name is the 

sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage, 

and the Eradicator of 

sins. ||2||

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ॥੨॥
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43146 1009 jlu iblovY jlu 
mQY qqu loVY AMDu 
AigAwnw]

mQY: polw bolo[ q`qu Jal Bilovai Jal 

Mathhai Thath 

Lorrai Andhh 

Agiaanaa ||

The blind ignorant 

mortal stirs the water 

and churns the water, 

wishing to obtain 

butter.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਾਣੀ ਜਰੜਕਦਾ 
ਹੈ, (ਸਦਾ) ਪਾਣੀ (ਹੀ) 
ਜਰੜਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੱਖਣ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਅਕਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੈ ਉਹ 

ਅਜਗਆਨੀ ਹੈ।
43147 1009 gurmqI diD 

mQIAY AMimRqu 
pweIAY nwmu 
inDwnw]

(d`iD) dhIN[mQIAY: 
polw bolo

Guramathee 

Dhadhh 

Mathheeai 

Anmrith Paaeeai 

Naam Nidhhaanaa 

||

Following the Guru's 

Teachings, one churns 

the cream, and the 

treasure of the 

Ambrosial Naam is 

obtained.

ਿ ੇਦਹੀਂ ਜਰੜਕੀਏ ਤਾਂ ਮੱਖਣ 

ਲੱਭਦਾ ਹੈ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਿੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੋ (ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

43148 1009 mnmuK qqu n 
jwxnI psU mwih 
smwnw]3]

q`qu Manamukh Thath 

N Jaananee Pasoo 

Maahi Samaanaa 

||3||

The self-willed 

manmukh is a beast; 

he does not know the 

essence of reality that 

is contained within 

himself. ||3||

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਭੇਤ 

ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ-

ਜਬਿਤੀ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

43149 1009 haumY myrw mrI 
mru mir jMmY vwro 
vwr]

Houmai Maeraa 

Maree Mar Mar 

Janmai Vaaro Vaar 

||

Dying in egotism and 

self-conceit, one dies, 

and dies again, only to 

be reincarnated over 

and over again.

ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਜਨਰੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਸ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਕੇ ਿੀਵ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ।

43150 1009 gur kY sbdy jy 
mrY iPir mrY n  
dUjI vwr]

Gur Kai Sabadhae 

Jae Marai Fir 

Marai N Dhoojee 

Vaar ||

But when he dies in 

the Word of the 

Guru's Shabad, then 

he does not die, ever 

again.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ 
ਵਲੋਂ) ਸਦਾ ਲਈ ਤਰਕ ਕਰ 

ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਦਾ।
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43151 1009 gurmqI jgjIvnu 
min vsY siB 
kul 
auDwrxhwr]4]

j`gjIvnu, kul: polw bolo Guramathee 

Jagajeevan Man 

Vasai Sabh Kul 

Oudhhaaranehaar 

||4||

When he follows the 

Guru's Teachings, and 

enshrines the Lord, 

the Life of the World, 

within his mind, he 

redeems all his 

generations. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਿਗਤ ਦਾ ਿੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦਾ 
ਹੀ ਹੈ) ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

43152 1009 scw vKru nwmu hY  
scw vwpwrw]

v`Kru Sachaa Vakhar 

Naam Hai Sachaa 

Vaapaaraa ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the true 

object, the true 

commodity.

(ਿੀਵ-ਵਣਿਾਰਾ ਿਗਤ-ਹੱਟ 

ਜਵਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ 

ਹੈ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
(ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ) 
ਸੌਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ) ਹੈ, ਇਹੀ ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਹੈ 

ਿ ੋਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

43153 1009 lwhw nwmu sMswir 
hY gurmqI 
vIcwrw]

Laahaa Naam 

Sansaar Hai 

Guramathee 

Veechaaraa ||

The Naam is the only 

true profit in this 

world. Follow the 

Guru's Teachings, and 

contemplate it.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ 

ਕੇ ਇਹ ਸੂਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਿਗਤ (-ਹੱਟ) ਜਵਚ ਨਾਮ (ਦੀ) 
ਖੱਟੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।

43154 1009 dUjY Bwie kwr 
kmwvxI inq 
qotw sYswrw]5]

Dhoojai Bhaae 

Kaar Kamaavanee 

Nith Thottaa 

Saisaaraa ||5||

To work in the love of 

duality, brings 

constant loss in this 

world. ||5||

ਪਰ ਿੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਸਦਾ) ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕੀਤੀ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਨੂੂੰ ) 
ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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43155 1009 swcI sMgiq Qwnu 
scu scy Gr 
bwrw]

Saachee Sangath 

Thhaan Sach 

Sachae Ghar 

Baaraa ||

True is one's 

association, true is 

one's place,

ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਪਜਵਤਿ, ਉਸ 

ਦਾ ਜਰਹੈਸ਼ੀ ਥਾਂ ਪਜਵਤਿ, ਉਸ ਦੇ 

ਘਰ ਬਾਰ ਪਜਵਤਿ ਹਨ।

43156 1009 scw Bojnu Bwau 
scu scu nwmu 
ADwrw]

Sachaa Bhojan 

Bhaao Sach Sach 

Naam Adhhaaraa 

||

And true is one's 

hearth and home, 

when one has the 

support of the Naam.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿੇਮ ਉਸ (ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਦਾ-
ਜਟਕਵੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

43157 1009 scI bwxI 
sMqoiKAw scw 
sbdu vIcwrw]6]

Sachee Baanee 

Santhokhiaa 

Sachaa Sabadh 

Veechaaraa ||6||

Contemplating the 

True Word of the 

Guru's Bani, and the 

True Word of the 

Shabad, one becomes 

content. ||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਵਲੋਂ) ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੬॥

43158 1009 rs Bogx 
pwiqswhIAw duK 
suK sMGwrw]

Ras Bhogan 

Paathisaaheeaa 

Dhukh Sukh 

Sanghaaraa ||

Enjoying princely 

pleasures, one shall be 

destroyed in pain and 

pleasure.

ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਮਾਣਨ 

ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਦੁਖ ਸੁਖ ਜਵਆਪਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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43159 1009 motw nwau 
DrweIAY gil 
Aaugx Bwrw]

gil: polw bolo Mottaa Naao 

Dhharaaeeai Gal 

Aougan Bhaaraa ||

Adopting a name of 

greatness, one strings 

heavy sins around his 

neck.

ਿ ੇ(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਡੱਪਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ) ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਭੀ 
ਰਖਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਸਗੋਂ ਗਲ 

ਜਵਚ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੱਝ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਦਾ 
ਹੀ ਹੈ)।

43160 1009 mwxs dwiq n 
hoveI qU dwqw 
swrw]7]

Maanas Dhaath N 

Hovee Thoo 

Dhaathaa Saaraa 

||7||

Mankind cannot give 

gifts; You alone are 

the Giver of 

everything. ||7||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ (ਸਭ 

ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ), ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ 

(ਮਾਇਕ) ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੀ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਜਤਿਪਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੭॥

43161 1009 Agm Agocru qU 
DxI Aivgqu 
Apwrw]

A-gocru, Aiv-gqu Agam Agochar 

Thoo Dhhanee 

Avigath Apaaraa ||

You are inaccessible 

and unfathomable; O 

Lord, You are 

imperishable and 

infinite.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅਗਮ ਹੈਂ, ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ।

43162 1009 gur sbdI dru 
joeIAY mukqy 
BMfwrw]

Gur Sabadhee 

Dhar Joeeai 

Mukathae 

Bhanddaaraa ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

seeking at the Lord's 

Door, one finds the 

treasure of liberation.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਲੀਏ ਤਾਂ 
(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੋ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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43163 1009 nwnk mylu n 
cUkeI swcy 
vwpwrw]8]1]

Naanak Mael N 

Chookee Saachae 

Vaapaaraa 

||8||1||

O Nanak, this union is 

not broken, if one 

deals in the 

merchandise of Truth. 

||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਵਪਾਰ ਹੈ (ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਿੀਵ-ਵਣਿਾਰੇ 

ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ-ਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ 
ਕਦੇ) ਜਮਲਾਪ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ 
॥੮॥੧॥

43164 1009 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

43165 1009 ibKu boihQw 
lwidAw dIAw 
smuMd mMJwir]

Bikh Bohithhaa 

Laadhiaa Dheeaa 

Samundh 

Manjhaar ||

The boat is loaded 

with sin and 

corruption, and 

launched into the sea.

ਿਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਬੇੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਜਹਰ ਨਾਲ 

ਲੱਜਦਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਠੇਲਹ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

43166 1009 kMDI idis n 
AwveI nw 
aurvwru n pwru]

Kandhhee Dhis N 

Aavee Naa 

Ouravaar N Paar ||

The shore cannot be 

seen on this side, nor 

on the shore beyond.

(ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ) ਕੂੰਢਾ ਜਦੱਸਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਨਾਹ ਉਰਲਾ ਕੂੰਢਾ ਨਾਹ 

ਪਾਰਲਾ।

43167 1009 vMJI hwiQ n 
KyvtU jlu swgru 
Asrwlu]1]

Vanjhee Haathh N 

Khaevattoo Jal 

Saagar Asaraal 

||1||

There are no oars, nor 

any boatmen, to cross 

over the terrifying 

world-ocean. ||1||

ਨਾਹ ਹੀ (ਮੁਸਾਜਫ਼ਰ ਦੇ) ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਵੂੰ ਝ ਹੈ, ਨਾਹ (ਬੇੜੇ ਨੂੂੰ  
ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ) ਮਲਾਹ ਹੈ। 
(ਜਿਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਿਹਾਜ਼ 

ਲੂੰ ਘ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਭਆਨਕ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਠਾਠਾਂ 
ਮਾਰਦਾ) ਪਾਣੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ 

॥੧॥
43168 1009 bwbw jgu PwQw 

mhw jwil]

Baabaa Jag 

Faathhaa Mehaa 

Jaal ||

O Baba, the world is 

caught in the great 

noose.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਗਤ (ਮਾਇਆ-ਮੋਹ 

ਦੇ) ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਿਾਲ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8797 Published: March 06/ 2014



43169 1009 gur prswdI 
aubry scw nwmu 
smwil]1]rhwau]

Gur Parasaadhee 

Oubarae Sachaa 

Naam Samaal 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, they 

are saved, 

contemplating the 

True Name. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਿਾਲ ਜਵਚੋਂ) ਿੀਊਂਦੇ ਉਹ 

ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂੰਭਾਲਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43170 1009 siqgurU hY boihQw  
sbid 
lMGwvxhwru]

Sathiguroo Hai 

Bohithhaa Sabadh 

Langhaavanehaar 

||

The True Guru is the 

boat; the Word of the 

Shabad will carry them 

across.

ਗੁਰੂ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਿੀਵ-

ਮੁਸਾਜਫ਼ਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਹੈ।
43171 1009 iqQY pvxu n 

pwvko nw jlu nw 
Awkwru]

Thithhai Pavan N 

Paavako Naa Jal 

Naa Aakaar ||

There is neither wind 

nor fire, neither water 

nor form there.

(ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜਿਸ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅਪੜਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ) ਉਥੇ ਨਾਹ ਹਵਾ ਨਾਹ ਅੱਗ 

ਨਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਹ ਇਹ ਸਭ 

ਕੁਝ ਿ ੋਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਕੋਈ 

ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ)।

43172 1009 iqQY scw sic 
nwie Bvjl 
qwrxhwru]2]

qwrx-hwru Thithhai Sachaa 

Sach Naae 

Bhavajal 

Thaaranehaar 

||2||

The True Name of the 

True Lord is there; it 

carries them across 

the terrifying world-

ocean. ||2||

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅੱਪਜੜਆ 

ਿੀਵ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਨਾਲ 

ਇਕ-ਜਮਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ), ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋਿੀਵ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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43173 1009 gurmuiK lMGy sy 
pwir pey scy 
isau ilv lwie]

Guramukh 

Langhae Sae Paar 

Peae Sachae Sio 

Liv Laae ||

The Gurmukhs reach 

the shore beyond, 

lovingly focusing on 

the True Lord.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ (ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਲੂੰ ਘਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਪਾਰਲੇ ਕੂੰ ਢੇ ਿਾ 
ਪਹੁੂੰਚਦੇ ਹਨ।

43174 1009 Awvw gauxu 
invwirAw joqI 
joiq imlwie]

Aavaa Goun 

Nivaariaa Jothee 

Joth Milaae ||

Their comings and 

goings are ended, and 

their light merges into 

the Light.

(ਗੁਰੂ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁਕਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

43175 1009 gurmqI shju 
aUpjY scy rhY 
smwie]3]

Guramathee Sehaj 

Oopajai Sachae 

Rehai Samaae 

||3||

Following the Guru's 

Teachings, intuitive 

peace wells up within 

them, and they remain 

merged in the True 

Lord. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਡੋਲ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

43176 1009 spu ipVweI 
pweIAY ibKu 
AMqir min rosu]

s`pu Sap Pirraaee 

Paaeeai Bikh 

Anthar Man Ros ||

The snake may be 

locked in a basket, but 

it is still poisonous, 

and the anger within 

its mind remains.

ਿ ੇਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਪਟਾਰੀ ਜਵਚ ਪਾ 
ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਜਹਰ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਡੂੰਗ ਮਾਰਨ 

ਲਈ) ਗੱੁਸਾ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ, ਮਾਨੋ, ਸੱਪ ਹੈ।
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43177 1009 pUrib iliKAw 
pweIAY iks no 
dIjY dosu]

Poorab Likhiaa 

Paaeeai Kis No 

Dheejai Dhos ||

One obtains what is 

pre-ordained; why 

does he blame others?

ਜਕਸੇ ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਸ ਨਾਲ ਮਨ 

ਦਾ ਮੂੰਦਾ ਸੁਭਾਉ ਬਦਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ), ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂੰਗਿਜਹ ਦਾ 
ਿਲ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੀ ਜਕਸੇ ਕੀਤੀ 
ਬੁਰਾਈ ਬਾਰੇ) ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

43178 1009 gurmuiK gwrVu jy 
suxy mMny nwau 
sMqosu]4]

Guramukh Gaararr 

Jae Sunae Mannae 

Naao Santhos 

||4||

If one, as Gurmukh, 

hears and believes in 

the Name, the charm 

against poison, his 

mind becomes 

content. ||4||

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਮਨ-ਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ) ਗਾਰੜ ਮੂੰਤਰ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ) 
ਸੁਣ ਲਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੇਝ ਪਾ ਲਏ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਠੂੰ ਢ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥

43179 1009 mwgrmCu 
PhweIAY kuMfI 
jwlu vqwie]

Maagaramashh 

Fehaaeeai 

Kunddee Jaal 

Vathaae ||

The crocodile is caught 

by the hook and line;

(ਦਜਰਆ ਜਵਚ) ਿਾਲ ਪਾ ਕੇ 

ਕੁੂੰ ਡੀ ਨਾਲ ਮਗਰਮੱਛ ਿਸਾ 
ਲਈਦਾ ਹੈ,

43180 1009 durmiq PwQw 
PwhIAY iPir 
iPir pCoqwie]

Dhuramath 

Faathhaa Faaheeai 

Fir Fir 

Pashhothaae ||

Caught in the trap of 

evil-mindedness, he 

regrets and repents, 

again and again.

ਜਤਵੇਂ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਕਾਬੂ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਵਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਪਛੁਤਾਂਦਾ (ਭੀ) ਹੈ।
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43181 1009 jMmx mrxu n 
suJeI ikrqu n 
myitAw jwie]5]

Janman Maran N 

Sujhee Kirath N 

Maettiaa Jaae 

||5||

He does not 

understand birth and 

death; the inscription 

of one's past actions 

cannot be erased. 

||5||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੱੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਜਕ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਜਵਆਪੇਗਾ। (ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭੀ 
ਕੀਹ ਵੱਸ? ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ 

(ਿੋ ਿੀਵ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੫॥

43182 1009 haumY ibKu pwie 
jgqu aupwieAw  
sbdu vsY ibKu 
jwie]

j`gqu Houmai Bikh Paae 

Jagath Oupaaeiaa 

Sabadh Vasai Bikh 

Jaae ||

Injecting the poison of 

egotism, the world 

was created; with the 

Shabad enshrined 

within, the poison is 

eliminated.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹਉਮੈ ਦਾ ਜ਼ਜਹਰ ਪਾ ਕੇ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਿੀਵ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ 

ਜ਼ਜਹਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

43183 1009 jrw joih n 
skeI sic rhY 
ilv lwie]

Jaraa Johi N Sakee 

Sach Rehai Liv 

Laae ||

Old age cannot 

torment one who 

remains lovingly 

absorbed in the True 

Lord.

(ਉਹ ਇਕ ਐਸੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ ) ਬੁਢੇਪਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

43184 1009 jIvn mukqu so 
AwKIAY ijsu 
ivchu haumY 
jwie]6]

Jeevan Mukath So 

Aakheeai Jis 

Vichahu Houmai 

Jaae ||6||

He alone is called 

Jivan-Mikta, liberated 

while yet alive, from 

within whom egotism 

is eradicated. ||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏ ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ 

ਕਜਹ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰਕ ਿੀਵਨ ਿੀਊਂਜਦਆਂ 

ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ॥੬॥
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43185 1010 DMDY Dwvq jgu 
bwiDAw nw bUJY 
vIcwru]

Dhhandhhai 

Dhhaavath Jag 

Baadhhiaa Naa 

Boojhai Veechaar 

||

The world is chasing 

after worldly affairs; 

caught and bound, it 

does not understand 

contemplative 

meditation.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਜਵਚ 

ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਬੱਝ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ) ਸੋਚ ਸੋਚ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

43186 1010 jMmx mrxu 
ivswirAw mnmuK 
mugDu gvwru]

Janman Maran 

Visaariaa 

Manamukh 

Mugadhh Gavaar 

||

The foolish, ignorant, 

self-willed manmukh 

has forgotten birth 

and death.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਅਿੇਹਾ ਮੂਰਖ ਤੇ 

ਬੱੁਧੂ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਭੁਲਾ ਹੀ 
ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

43187 1010 guir rwKy sy 
aubry scw sbdu 
vIcwir]7]

Gur Raakhae Sae 

Oubarae Sachaa 

Sabadh Veechaar 

||7||

Those whom the Guru 

has protected are 

saved, contemplating 

the True Word of the 

Shabad. ||7||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਸੋਚ-

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ (ਮੋਹ ਦੀ 
ਿੇਵੜੀ ਜਵਚੋਂ) ਬਚ ਜਨਕਲੇ ॥੭॥

43188 1010 sUhtu ipMjir pRym 
kY bolY bolxhwru]

Soohatt Pinjar 

Praem Kai Bolai 

Bolanehaar ||

In the cage of divine 

love, the parrot, 

speaks.

(ਤੋਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ 

ਜਪੂੰ ਿਰੇ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹੀ ਬੋਲੀ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਿ ੋਮਾਲਕ ਜਸਖਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕੇ 

ਤੋਤੇ ਉਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਿੇਹੜਾ 
ਿੀਵ-ਤੋਤਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦੇ 

ਜਪੂੰ ਿਰੇ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ 

ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਿ ੋਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਬੋਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਹੈ,
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43189 1010 scu cugY AMimRqu 
pIAY aufY q eykw 
vwr]

cugY: polw bolo Sach Chugai 

Anmrith Peeai 

Ouddai Th Eaekaa 

Vaar ||

It pecks at the Truth, 

and drinks in the 

Ambrosial Nectar; it 

flies away, only once.

ਤਾਂ ਉਹ ਿੀਵ-ਤੋਤਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁਗਦਾ ਹੈ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। (ਸਰੀਰ-

ਜਪੂੰ ਿਰੇ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਲਈ) ਇਕੋ 

ਵਾਰੀ ਹੀ ਜਤਆਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ)।

43190 1010 guir imilAY  
Ksmu pCwxIAY  
khu nwnk moK 
duAwru]8]2]

Gur Miliai Khasam 

Pashhaaneeai 

Kahu Naanak 

Mokh Dhuaar 

||8||2||

Meeting with the 

Guru, one recognizes 

his Lord and Master; 

says Nanak, he finds 

the gate of liberation. 

||8||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿ ੇਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਖਸਮ-

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨॥

43191 1010 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

43192 1010 sbid mrY qw 
mwir mru Bwgo 
iksu pih jwau]

Sabadh Marai 

Thaa Maar Mar 

Bhaago Kis Pehi 

Jaao ||

One who dies in the 

Word of the Shabad 

conquers death; 

otherwise, where can 

you run?

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਤੋਂ 
ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ 

ਡਰ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਉਂਞ 

ਮੌਤ ਤੋਂ) ਭੱਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਕਸ ਦੇ 

ਪਾਸ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
43193 1010 ijs kY fir BY 

BwgIAY AMimRqu qw 
ko nwau]

Jis Kai Ddar Bhai 

Bhaageeai 

Anmrith Thaa Ko 

Naao ||

Through the Fear of 

God, fear runs away; 

His Name is Ambrosial 

Nectar.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਅਦਬ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ (ਮੌਤ 

ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ) ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ), ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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43194 1010 mwrih rwKih 
eyku qU bIjau  
nwhI Qwau]1]

bI~jau Maarehi Raakhehi 

Eaek Thoo Beejo 

Naahee Thhaao 

||1||

You alone kill and 

protect; except for 

You, there is no place 

at all. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈਂ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 
ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
(ਿੋ ਮਾਰ ਸਕੇ ਿਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਸਕੇ) ॥੧॥

43195 1010 bwbw mY kucIlu  
kwcau miq hIn]

Baabaa Mai 

Kucheel Kaacho 

Mathiheen ||

O Baba, I am filthy, 

shallow and totally 

without 

understanding.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਮੈਂ ਗੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ-ਜਦਲ ਹਾਂ, 
ਅਕਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹਾਂ।

43196 1010 nwm ibnw ko kCu 
nhI guir pUrY  
pUrI miq 
kIn]1]rhwau]

Naam Binaa Ko 

Kashh Nehee Gur 

Poorai Pooree 

Math Keen ||1|| 

Rehaao ||

Without the Naam, no 

one is anything; the 

Perfect Guru has made 

my intellect perfect. 

||1||Pause||

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਭੀ 
ਿੀਵ ਕਾਸੇ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(ਅਕਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ)। (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਮੱਤ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਉਹ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ 

ਉਕਾਈ ਨਾਹ ਖਾਏ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

43197 1010 Avgix suBr  
gux nhI ibnu 
gux ikau Gir 
jwau]

su`Br Avagan Subhar 

Gun Nehee Bin 

Gun Kio Ghar Jaao 

||

I am full of faults, and I 

have no virtue at all. 

Without virtues, how 

can I go home?

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਮੈਂ 
ਔਗੁਣ ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਦੇਸ ਜਵਚ 

ਜਕਵੇਂ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
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43198 1010 shij sbid suKu 
aUpjY ibnu Bwgw  
Dnu nwih]

Sehaj Sabadh Sukh 

Oopajai Bin 

Bhaagaa Dhhan 

Naahi ||

Through the Word of 

the Shabad, intuitive 

peace wells up; 

without good destiny, 

the wealth is not 

obtained.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ-

ਧਨ ਜਕਸਮਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

43199 1010 ijn kY nwmu n 
min vsY sy bwDy 
dUK shwih]2]

Jin Kai Naam N 

Man Vasai Sae 

Baadhhae Dhookh 

Sehaahi ||2||

Those whose minds 

are not filled with the 

Naam are bound and 

gagged, and suffer in 

pain. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਵੱਸਦਾ, ਉਹ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ 

ਹੋਏ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥

43200 1010 ijnI nwmu 
ivswirAw sy 
ikqu Awey 
sMswir]

Jinee Naam 

Visaariaa Sae Kith 

Aaeae Sansaar ||

Those who have 

forgotten the Naam - 

why have they even 

come into the world?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ 

ਆਏ?

43201 1010 AwgY pwCY suKu 
nhI gwfy lwdy 
Cwru]

Aagai Paashhai 

Sukh Nehee 

Gaaddae Laadhae 

Shhaar ||

Here and hereafter, 

they do not find any 

peace; they have 

loaded their carts with 

ashes.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਸੁਖ, ਨਾਹ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਸੁਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਦੇ ਲੱਦੇ 

ਹੋਏ ਗੱਡੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ 

ਹਨ)।
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43202 1010 ivCuiVAw mylw 
nhI dUKu Gxo jm 
duAwir]3]

Vishhurriaa 

Maelaa Nehee 

Dhookh Ghano 

Jam Dhuaar ||3||

Those who are 

separated, do not 

meet with the Lord; 

they suffer in terrible 

pain at Death's Door. 

||3||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾਪ ਨਸੀਬ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਉਹ ਿਮਰਾਿ ਦੇ 

ਡਰ ਤੇ ਡਾਢਾ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
43203 1010 AgY ikAw jwxw  

nwih mY BUly qU 
smJwie]

Agai Kiaa Jaanaa 

Naahi Mai 

Bhoolae Thoo 

Samajhaae ||

I do not know what 

will happen in the 

world hereafter; I am 

so confused - please 

teach me, Lord!

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਜਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਜਕਹੀ ਵਾਪਰੇਗੀ।

43204 1010 BUly mwrgu jo dsy  
iqs kY lwgau 
pwie]

d`sy Bhoolae Maarag 

Jo Dhasae This Kai 

Laago Paae ||

I am confused; I would 

fall at the feet of one 

who shows me the 

Way.

ਮੈਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ , ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਅਕਲ ਦੇਹ। ਮੈਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ 

ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ 

ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ।
43205 1010 gur ibnu dwqw ko 

nhI kImiq khxu  
n jwie]4]

Gur Bin Dhaathaa 

Ko Nehee 

Keemath Kehan N 

Jaae ||4||

Without the Guru, 

there is no giver at all; 

His value cannot be 

described. ||4||

(ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ) ਦਾਤ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਇਸ 

ਦਾਤ ਦਾ ਮੱੁਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੪॥
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43206 1010 swjnu dyKw qw 
gil imlw swcu 
pTwieE lyKu]

Saajan Dhaekhaa 

Thaa Gal Milaa 

Saach Pathaaeiou 

Laekh ||

If I see my friend, then 

I will embrace Him; I 

have sent Him the 

letter of Truth.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਮੈਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਸਮਰਨ-ਰੂਪ 

ਜਚੱਠੀ ਮੈਂ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ ) ਭੇਿੀ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਮੈਂ 
ਦਰਸਨ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ 

ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਿਾਵਾਂਗੀ।

43207 1010 muiK iDmwxY Dn 
KVI gurmuiK 
AwKI dyKu]

(iDmwxY) audws,KV@I Mukh Dhhimaanai 

Dhhan Kharree 

Guramukh Aakhee 

Dhaekh ||

His soul-bride stands 

waiting expectantly; as 

Gurmukh, I see Him 

with my eyes.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਹੇ 

ਜਨਮੋ-ਝੂਣ ਖਲੋਤੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਉ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਉਸ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ।

43208 1010 quDu BwvY qU min 
vsih ndrI 
krim ivsyKu]5]

Thudhh Bhaavai 

Thoo Man Vasehi 

Nadharee Karam 

Visaekh ||5||

By the Pleasure of 

Your Will, You abide in 

my mind, and bless 

me with Your Glance 

of Grace. ||5||

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਡੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ 

ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਪਰਗਟਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੫॥

43209 1010 BUK ipAwso jy 
BvY ikAw iqsu 
mwgau dyie]

Bhookh Piaaso Jae 

Bhavai Kiaa This 

Maago Dhaee ||

One who is wandering 

hungry and thirsty - 

what can he give, and 

what can anyone ask 

from him?

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪ ਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਭੁੱ ਖਾ 
ਜਤਹਾਇਆ ਭਟਕ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ, 
ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੀਹ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਮੂੰਗ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਉਹ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਕੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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43210 1010 bIjau sUJY ko 
nhI min qin 
pUrnu dyie]

Beejo Soojhai Ko 

Nehee Man Than 

Pooran Dhaee ||

I cannot conceive of 

any other, who can 

bless my mind and 

body with perfection.

ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਦਾਤਾ) 
ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ, (ਹਾਂ,) ਉਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
43211 1010 ijin kIAw iqin 

dyiKAw Awip 
vfweI dyie]6]

Jin Keeaa Thin 

Dhaekhiaa Aap 

Vaddaaee Dhaee 

||6||

The One who created 

me takes care of me; 

He Himself blesses me 

with glory. ||6||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 

ਿਗਤ ਰਜਚਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਭੀ 
ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇ(ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ) 
ਵਜਡਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

43212 1010 ngrI nwieku 
nvqno bwlku 
lIl AnUpu]

n`grI Nagaree Naaeik 

Navathano Baalak 

Leel Anoop ||

In the body-village is 

my Lord and Master, 

whose body is ever-

new, Innocent and 

child-like, 

incomparably playful.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਜਵਚ ਉਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਨਵਾਂ ਹੈ, ਬਾਲਕ (ਵਾਂਗ 

ਉਹ ਜਨਰਵੈਰ) ਹੈ, ਉਹ ਅਨੋਖੇ 

ਕੌਤਕ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ।
43213 1010 nwir n purKu n 

pMKxU swcau 
cquru srUpu]

(pMKxU) pMCI[ (dUjw 
pwT: npMKxU)

Naar N Purakh N 

Pankhanoo Saacho 

Chathur Saroop ||

He is neither a 

woman, nor a man, 

nor a bird; the True 

Lord is so wise and 

beautiful.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਾ ਪੁੂੰ ਿ ਹੈ, 

(ਇਸਤਿੀ ਮਰਦ ਪੂੰਛੀ ਆਜਦਕ 

ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ) ਪਰ 

ਉਹ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਇਸਤਿੀ ਨਹੀਂ, 
ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਪੂੰਛੀ ਨਹੀਂ।
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43214 1010 jo iqsu BwvY so 
QIAY qU dIpku qU 
DUpu]7]

Jo This Bhaavai So 

Thheeai Thoo 

Dheepak Thoo 

Dhhoop ||7||

Whatever pleases 

Him, happens; You are 

the lamp, and You are 

the incense. ||7||

ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਚਾਨਣ (ਜਗਆਨ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸੁਗੂੰ ਧੀ (ਜਮੱਠਾ 
ਸੁਭਾਉ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੭॥

43215 1010 gIq swd cwKy 
suxy bwd swd 
qin rogu]

Geeth Saadh 

Chaakhae Sunae 

Baadh Saadh Than 

Rog ||

He hears the songs 

and tastes the flavors, 

but these flavors are 

useless and insipid, 

and bring only disease 

to the body.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਵੇਖੇ 

ਹਨ, ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਵੇਖੇ ਹਨ; 

ਇਹ ਗੀਤ ਤੇ ਸੁਆਦ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਰੋਗ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

43216 1010 scu BwvY swcau 
cvY CUtY sog 
ivjogu]

Sach Bhaavai 

Saacho Chavai 

Shhoottai Sog 

Vijog ||

One who loves the 

Truth and speaks the 

Truth, escapes from 

the sorrow of 

separation.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ (ਪਿਭੂ 
ਨਾਲੋਂ) ਜਵਛੋੜਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

43217 1010 nwnk nwmu n 
vIsrY jo iqsu 
BwvY su 
hogu]8]3]

Naanak Naam N 

Veesarai Jo This 

Bhaavai S Hog 

||8||3||

Nanak does not forget 

the Naam; whatever 

happens is by the 

Lord's Will. ||8||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੩॥
43218 1010 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:
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43219 1010 swcI kwr 
kmwvxI hoir 
lwlc bwid]

Saachee Kaar 

Kamaavanee Hor 

Laalach Baadh ||

Practice Truth - other 

greed and 

attachments are 

useless.

(ਪਿਭੂ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਅਰਥ (ਜਦੱਸਦੇ) ਹਨ।

43220 1010 iehu mnu swcY 
moihAw ijhvw 
sic swid]

Eihu Man Saachai 

Mohiaa Jihavaa 

Sach Saadh ||

The True Lord has 

fascinated this mind, 

and my tongue enjoys 

the taste of Truth.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਨ ਪਿੇਮ-ਵੱਸ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕ 

ਦੀ) ਿੀਭ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ 

(ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦੀ) ਹੈ।

43221 1010 ibnu nwvY ko rsu 
nhI hoir clih 
ibKu lwid]1]

Bin Naavai Ko Ras 

Nehee Hor Chalehi 

Bikh Laadh ||1||

Without the Name, 

there is no juice; the 

others depart, loaded 

with poison. ||1||

(ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸ (ਜਖੱਚੀ) 
ਨਹੀਂ (ਪਾਂਦਾ)। (ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੈ ਜਕ ਨਾਮ-ਰਸ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰਜਹਣ ਵਾਲੇ) ਬੂੰ ਦੇ ਉਹ 

ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਿੋ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲਈ 

ਜ਼ਜਹਰ ਹੈ ॥੧॥
43222 1010 AYsw lwlw myry 

lwl ko suix 
Ksm hmwry]

l`wlw Aisaa Laalaa 

Maerae Laal Ko 

Sun Khasam 

Hamaarae ||

I am such a slave of 

Yours, O my Beloved 

Lord and Master.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਖਸਮ! ਹੇ ਜਪਆਰੇ 

ਲਾਲ! (ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ) ਸੁਣ। ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਲਾਲ ਦਾ (ਭਾਵ, ਤੇਰਾ) 
ਅਿੇਹਾ ਸੇਵਕ-ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ,
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43223 1010 ijau Purmwvih 
iqau clw scu 
lwl 
ipAwry]1]rhwau
]

Jio Furamaavehi 

Thio Chalaa Sach 

Laal Piaarae ||1|| 

Rehaao ||

I walk in harmony with 

Your Command, O my 

True, Sweet Beloved. 

||1||Pause||

ਜਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ 
ਜਤਵੇਂ ਹੀ (ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ) 

ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

43224 1010 An idnu lwly 
cwkrI goly isir 
mIrw]

Anadhin Laalae 

Chaakaree Golae 

Sir Meeraa ||

Night and day, the 

slave works for his 

overlord.

ਸੇਵਕ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੂੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਜਸਰ ਉਤੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਖੜਾ ਜਦੱਸਦਾ) ਹੈ।

43225 1010 gur bcnI mnu 
vyicAw sbid 
mnu DIrw]

Gur Bachanee 

Man Vaechiaa 

Sabadh Man 

Dhheeraa ||

I have sold my mind 

for the Word of the 

Guru's Shabad; my 

mind is comforted and 

consoled by the 

Shabad.

ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) 

ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਨ ਧੀਰਿ ਿੜਦਾ 
ਹੈ।

43226 1011 gur pUry swbwis 
hY kwtY mn 
pIrw]2]

Gur Poorae 

Saabaas Hai 

Kaattai Man 

Peeraa ||2||

The Perfect Guru is 

honored and 

celebrated; He has 

taken away the pains 

of my mind. ||2||

ਸੇਵਕ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਧੂੰਨ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਦੀ ਪੀੜ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

43227 1011 lwlw golw DxI 
ko ikAw khau 
vifAweIAY]

Laalaa Golaa 

Dhhanee Ko Kiaa 

Keho Vaddiaaeeai 

||

I am the servant and 

slave of my Master; 

what glorious 

greatness of His can I 

describe?

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸੇਵਕ-ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੀ ਕੀਹ ਵਜਡਆਈ ਦੱਸ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
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43228 1011 BwxY bKsy pUrw 
DxI scu kwr 
kmweIAY]

Bhaanai Bakhasae 

Pooraa Dhhanee 

Sach Kaar 

Kamaaeeai ||

The Perfect Master, by 

the Pleasure of His 

Will, forgives, and 

then one practices 

Truth.

ਉਹ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ-ਉਤੇ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸੇਵਕ) ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

(ਦੀ) ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

43229 1011 ivCuiVAw kau 
myil ley gur kau 
bil jweIAY]3]

Vishhurriaa Ko 

Mael Leae Gur Ko 

Bal Jaaeeai ||3||

I am a sacrifice to my 

Guru, who re-unites 

the separated ones. 

||3||

ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ 
ਜਵਛੁੜੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

43230 1011 lwly goly miq 
KrI gur kI miq 
nIkI]

l`wly go~ly Laalae Golae Math 

Kharee Gur Kee 

Math Neekee ||

The intellect of His 

servant and slave is 

noble and true; it is 

made so by the Guru's 

intellect.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ 

ਸੇਵਕ-ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੀ ਅਕਲ ਭੀ 
ਚੂੰਗੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

43231 1011 swcI suriq 
suhwvxI mnmuK 
miq PIkI]

Saachee Surath 

Suhaavanee 

Manamukh Math 

Feekee ||

The intuition of those 

who are true is 

beautiful; the intellect 

of the self-willed 

manmukh is insipid.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੱਤ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਕ ਵਾਲੇ ਰਾਹੇ ਹੀ 
ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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43232 1011 mnu qnu qyrw qU 
pRBU scu DIrk  
Dur kI]4]

Man Than Thaeraa 

Thoo Prabhoo 

Sach Dhheerak 

Dhhur Kee ||4||

My mind and body 

belong to You, God; 

from the very 

beginning, Truth has 

been my only support. 

||4||

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ? ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ) ਮਨ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਟੇਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ ॥੪॥

43233 1011 swcY bYsxu auTxw  
scu Bojnu 
BwiKAw]

Saachai Baisan 

Outhanaa Sach 

Bhojan Bhaakhiaa 

||

In Truth I sit and 

stand; I eat and speak 

the Truth.

(ਸੇਵਕ ਦਾ) ਉਠਣਾ ਬੈਠਣਾ 
(ਸਦਾ ਹੀ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 
(ਆਤਮਕ) ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ ਜਸਮਰਨ 

ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ।
43234 1011 iciq scY ivqo 

scw swcw rsu 
cwiKAw]

nwmu rUp (ivqo) 
Dn[ivqo: polw bolo

Chith Sachai Vitho 

Sachaa Saachaa 

Ras Chaakhiaa ||

With Truth in my 

consciousness, I 

gather the wealth of 

Truth, and drink in the 

sublime essence of 

Truth.

ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹੀ 
ਰਸ ਸਦਾ ਚੱਖਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

43235 1011 swcY Gir swcY 
rKy gur bcin 
suBwiKAw]5]

Saachai Ghar 

Saachai Rakhae 

Gur Bachan 

Subhaakhiaa ||5||

In the home of Truth, 

the True Lord protects 

me; I speak the Words 

of the Guru's 

Teachings with love. 

||5||

(ਸੇਵਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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43236 1011 mnmuK kau 
Awlsu Gxo PwQy 
EjwVI]

Manamukh Ko 

Aalas Ghano 

Faathhae 

Oujaarree ||

The self-willed 

manmukh is very lazy; 

he is trapped in the 

wilderness.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਵਲੋਂ) ਬਹੁਤ ਆਲਸ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ ਸੁੂੰ ਞ ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
43237 1011 PwQw cugY inq 

cogVI lig bMDu 
ivgwVI]

cugY: polw bolo Faathhaa Chugai 

Nith Chogarree 

Lag Bandhh 

Vigaarree ||

He is drawn to the 

bait, and continually 

pecking at it, he is 

trapped; his link to the 

Lord is ruined.

(ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਸੁੂੰ ਞ ੇਮਨ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਜਵਚ) ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਮਨਮੁਖ ਜਨਤ 

(ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੀ) ਕੋਝੀ ਚੋਗ 

ਚੁਗਦਾ ਹੈ, (ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪਛੇ) ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਖ਼ਰਾਬ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
43238 1011 gur prswdI 

mukqu hoie swcy 
inj qwVI]6]

Gur Parasaadhee 

Mukath Hoe 

Saachae Nij 

Thaarree ||6||

By Guru's Grace, one is 

liberated, absorbed in 

the primal trance of 

Truth. ||6||

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ੁਲਾਮੀ 
ਜਵਚੋਂ ਮਨਮੁਖ ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਆਪਣੀ 
ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

43239 1011 Anhiq lwlw 
byiDAw pRB hyiq 
ipAwrI]

Anehath Laalaa 

Baedhhiaa Prabh 

Haeth Piaaree ||

His slave remains 

continually pierced 

through with love and 

affection for God.

ਸੇਵਕ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ) ਜਵੱਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) 

ਜਪਆਰ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8814 Published: March 06/ 2014



43240 1011 ibnu swcy jIau 
jil blau JUTy 
vykwrI]

Bin Saachae Jeeo 

Jal Balo Jhoothae 

Vaekaaree ||

Without the True 

Lord, the soul of the 

false, corrupt person is 

burnt to ashes.

(ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਜਨਸਚਾ ਹੈ ਜਕ) ਝੂਠੇ 

ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਸੜ ਬਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

43241 1011 bwid kwrw siB 
CofIAw swcI qru 
qwrI]7]

kwrW Baadh Kaaraa 

Sabh Shhoddeeaa 

Saachee Thar 

Thaaree ||7||

Abandoning all evil 

actions, he crosses 

over in the boat of 

Truth. ||7||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਸੇਵਕ ਮੋਹ-

ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਜਵਅਰਥ ਕਾਰਾਂ 
ਜਤਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ (ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਤਾਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਬੇੜੀ ਹੈ ॥੭॥

43242 1011 ijnI nwmu 
ivswirAw iqnw 
Taur n Twau]

Jinee Naam 

Visaariaa Thinaa 

Thour N Thaao ||

Those who have 

forgotten the Naam 

have no home, no 

place of rest.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ 
ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।

43243 1011 lwlY lwlcu 
iqAwigAw  
pwieAw hir 
nwau]

Laalai Laalach 

Thiaagiaa Paaeiaa 

Har Naao ||

The Lord's slave 

renounces greed and 

attachment, and 

obtains the Lord's 

Name.

ਸੇਵਕ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ 

ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।

43244 1011 qU bKsih qw 
myil lYih nwnk  
bil jwau]8]4]

bKs-ih Thoo Bakhasehi 

Thaa Mael Laihi 

Naanak Bal Jaao 

||8||4||

If You forgive him, 

Lord, then He is united 

with You; Nanak is a 

sacrifice. ||8||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਕ) 

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾਏ ਂ॥੮॥੪॥
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43245 1011 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

43246 1011 lwlY gwrbu 
CoifAw gur kY BY 
shij suBweI]

l`wlY Laalai Gaarab 

Shhoddiaa Gur Kai 

Bhai Sehaj 

Subhaaee ||

The Lord's slave 

renounces his 

egotistical pride 

through the Guru's 

Fear intuitively and 

easily.

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸੇਵਕ (ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ) 

ਨੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਸੇਵਕ ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੇਮ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

43247 1011 lwlY Ksmu 
pCwixAw vfI 
vifAweI]

Laalai Khasam 

Pashhaaniaa 

Vaddee Vaddiaaee 

||

The slave realizes his 

Lord and Master; 

glorious is his 

greatness!

ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਕ 

ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, 

ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਆਦਰ-ਮਾਣ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

43248 1011 Ksim imilAY 
suKu pwieAw  
kImiq khxu n 
jweI]1]

Khasam Miliai 

Sukh Paaeiaa 

Keemath Kehan N 

Jaaee ||1||

Meeting with his Lord 

and Master, he finds 

peace; His value 

cannot be desribed. 

||1||

ਿ ੇਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ 
ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਇਤਨਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਸ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥

43249 1011 lwlw golw Ksm 
kw KsmY 
vifAweI]

Laalaa Golaa 

Khasam Kaa 

Khasamai 

Vaddiaaee ||

I am the slave and 

servant of my Lord 

and Master; all glory is 

to my Master.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ-
ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਗ਼ੁਲਾਮ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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43250 1011 gur prswdI 
aubry hir kI 
srxweI]1]rhwau
]

Gur Parasaadhee 

Oubarae Har Kee 

Saranaaee ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Grace, I am 

saved, in the 

Sanctuary of the Lord. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਬਚ ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

43251 1011 lwly no isir 
kwr hY Duir 
Ksim PurmweI]

(lwly) gursyvk jI[ 
(kwr) pRymw-BgqI

Laalae No Sir Kaar 

Hai Dhhur Khasam 

Furamaaee ||

The slave has been 

given the most 

excellent task, by the 

Primal Command of 

the Master.

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ 

ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਜਸਰ 

ਤੇ (ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਣ ਦੀ) ਕਾਰ 

ਸੌਂਪ ਜਦੱਤੀ।

43252 1011 lwlY hukmu 
pCwixAw sdw 
rhY rjweI]

Laalai Hukam 

Pashhaaniaa 

Sadhaa Rehai 

Rajaaee ||

The slave realizes the 

Hukam of His 

Command, and 

submits to His Will 

forever.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸੇਵਕ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

43253 1011 Awpy mIrw bKis 
ley vfI 
vifAweI]2]

Aapae Meeraa 

Bakhas Leae 

Vaddee Vaddiaaee 

||2||

The Lord King Himself 

grants forgiveness; 

how glorious is His 

greatness! ||2||

ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ (ਸੇਵਕ ਉਤੇ) 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਬਹੁਤ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

43254 1011 Awip scw sBu 
scu hY gur sbid 
buJweI]

bu`JweI Aap Sachaa Sabh 

Sach Hai Gur 

Sabadh Bujhaaee 

||

He Himself is True, 

and everything is True; 

this is revealed 

through the Word of 

the Guru's Shabad.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੂਝ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਹੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ 
(ਜਨਯਮ) ਅਟੱਲ ਹੈ।
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43255 1011 qyrI syvw so kry  
ijs no lYih qU 
lweI]

Thaeree Saevaa So 

Karae Jis No Laihi 

Thoo Laaee ||

He alone serves You, 

whom You have 

enjoined to do so.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ।

43256 1011 ibnu syvw iknY n 
pwieAw dUjY 
Brim KuAweI]3]

Bin Saevaa Kinai N 

Paaeiaa Dhoojai 

Bharam Khuaaee 

||3||

Without serving Him, 

no one finds Him; in 

duality and doubt, 

they are ruined. ||3||

ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਜਕਆ, (ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿੀਵ) ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
43257 1011 so ikau mnhu 

ivswrIAY inq 
dyvY cVY 
svwieAw]

cVY@ So Kio Manahu 

Visaareeai Nith 

Dhaevai Charrai 

Savaaeiaa ||

How could we forget 

Him from our minds? 

The gifts which he 

bestows increase day 

by day.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਮਨ 

ਤੋਂ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਿੋ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਸਦਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਜਨਤ 

ਵਧਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

43258 1011 jIau ipMfu sBu 
iqs dw swhu iqnY 
ivic pwieAw]

Jeeo Pindd Sabh 

This Dhaa Saahu 

Thinai Vich 

Paaeiaa ||

Soul and body, all 

belong to Him; He 

infused the breath 

into us.

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਸੁਆਸ ਭੀ 
ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।
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43259 1011 jw ikRpw kry qw 
syvIAY syiv sic 
smwieAw]4]

Jaa Kirapaa Karae 

Thaa Saeveeai 

Saev Sach 

Samaaeiaa ||4||

If he shows His Mercy, 

then we serve Him; 

serving Him, we merge 

in Truth. ||4||

(ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਭੀ 
ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ 

ਸਕੀਦੀ ਹੈ) ਿਦੋਂ ਉਹ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਿੀਵ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

43260 1011 lwlw so jIvqu 
mrY mir ivchu 
Awpu gvwey]

Laalaa So Jeevath 

Marai Mar 

Vichahu Aap 

Gavaaeae ||

He alone is the Lord's 

slave, who remains 

dead while yet alive, 

and eradicates 

egotism from within.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ 

(ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ) ਹੈ ਿੋ ਦੁਨੀਆ 

ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ 
ਮਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਰਜਹ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

43261 1011 bMDn qUtih  
mukiq hoie  
iqRsnw Agin 
buJwey]

buJwey: polw bolo Bandhhan 

Thoottehi Mukath 

Hoe Thrisanaa 

Agan Bujhaaeae ||

His bonds are broken, 

the fire of his desire is 

quenched, and he is 

liberated.

(ਅਿੇਹੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸੁਤੂੰ ਤਿਤਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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43262 1011 sB mih nwmu 
inDwnu hY gurmuiK  
ko pwey]5]

Sabh Mehi Naam 

Nidhhaan Hai 

Guramukh Ko 

Paaeae ||5||

The treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is within all, 

but how rare are 

those who, as 

Gurmukh, obtain it. 

||5||

ਉਂਞ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹੀ 
ਬੂੰਦਾ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

43263 1011 lwly ivic guxu 
ikCu nhI lwlw 
AvgixAwru]

Laalae Vich Gun 

Kishh Nehee 

Laalaa Avaganiaar 

||

Within the Lord's 

slave, there is no 

virtue at all; the Lord's 

slave is totally 

unworthy.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਸੇਵਕ ਜਵਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ 
ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

43264 1011 quDu jyvfu dwqw 
ko nhI qU 
bKsxhwru]

Thudhh Jaevadd 

Dhaathaa Ko 

Nehee Thoo 

Bakhasanehaar ||

There is no Giver as 

great as You, Lord; You 

alone are the Forgiver.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਦਾਤਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

43265 1011 qyrw hukmu lwlw 
mMny eyh krxI 
swru]6]

Thaeraa Hukam 

Laalaa Mannae 

Eaeh Karanee Saar 

||6||

Your slave obeys the 

Hukam of Your 

Command; this is the 

most excellent action. 

||6||

ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਣ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕੂੰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੬॥

43266 1011 guru swgru AMimRq 
sru jo ieCy so 
Plu pwey]

Gur Saagar 

Anmrith Sar Jo 

Eishhae So Fal 

Paaeae ||

The Guru is the pool of 

nectar in the world-

ocean; whatever one 

desires, that fruit is 

obtained.

ਗੁਰੂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਵਰ 

ਹੈ ('ਅੂੰ ਜਮਿਤਸਰੁ' ਹੈ। ਸੇਵਕ 

ਇਸ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਇਥੋਂ) 
ਿ ੋਕੁਝ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਲ ਲੈ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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43267 1011 nwmu pdwrQu 
Amru hY ihrdY 
mMin vswey]

Naam 

Padhaarathh Amar 

Hai Hiradhai Mann 

Vasaaeae ||

The treasure of the 

Naam brings 

immortality; enshrine 

it in your heart and 

mind.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਸੇਵਕ 

ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋ(ਅਸਲ) ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ 

ਤੇ ਿੋ ਕਦੇ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

43268 1012 gur syvw sdw suKu 
hY ijs no hukmu 
mnwey]7]

Gur Saevaa 

Sadhaa Sukh Hai 

Jis No Hukam 

Manaaeae ||7||

Serving the Guru, 

eternal peace is 

obtained, by those 

whom the Lord 

inspires to obey the 

Hukam of His 

Command. ||7||

ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਤੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਇਸ ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

43269 1012 suienw rupw sB 
Dwqu hY mwtI ril 
jweI]

ru`pw cWdI Sueinaa Rupaa 

Sabh Dhhaath Hai 

Maattee Ral Jaaee 

||

Gold and silver, and all 

metals, mix with dust 

in the end

ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਜਦਕ ਸਭ 

(ਨਾਸਵੂੰ ਤ) ਮਾਇਆ ਹੈ (ਿਦੋਂ 
ਿੀਵ ਸਰੀਰ ਜਤਆਗਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਭਾ ਦੀ ਇਹ) ਜਮੱਟੀ 
ਜਵਚ ਰਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਸ ਦੇ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ)।

43270 1012 ibnu nwvY nwil n 
cleI siqguir 
bUJ buJweI]

bU`J bu`JweI Bin Naavai Naal N 

Chalee Sathigur 

Boojh Bujhaaee ||

Without the Name, 

nothing goes along 

with you; the True 

Guru has imparted this 

understanding.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਇਹ) ਸੂਝ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਜਦਕ ਕੋਈ 

ਚੀਜ਼ ਿੀਵ ਦੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8821 Published: March 06/ 2014



43271 1012 nwnk nwim rqy 
sy inrmly swcY 
rhy 
smweI]8]5]

Naanak Naam 

Rathae Sae 

Niramalae Saachai 

Rehae Samaaee 

||8||5||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam are immaculate 

and pure; they remain 

merged in the Truth. 

||8||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੮॥੫॥

43272 1012 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

43273 1012 hukmu BieAw  
rhxw nhI Duir 
Pwty cIrY]

Hukam Bhaeiaa 

Rehanaa Nehee 

Dhhur Faattae 

Cheerai ||

The Order is issued, 

and he cannot remain; 

the permit to stay has 

been torn up.

ਿਦੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਹੁਕਮ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਦੀ) 
ਜਚੱਠੀ ਧੁਰ (ਦਰਗਾਹ) ਤੋਂ ਪਾਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ (ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਰਜਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

43274 1012 eyhu mnu Avgix 
bwiDAw shu dyh 
srIrY]

Eaehu Man 

Avagan Baadhhiaa 

Sahu Dhaeh 

Sareerai ||

This mind is tied to its 

faults; it suffers 

terrible pain in its 

body.

(ਿਦ ਤਕ ਤੇਰਾ) ਇਹ ਮਨ 

ਔਗੁਣਾਂ (ਦੀ ਿਾਹੀ) ਜਵਚ ਬੱਝਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ (ਤਦ ਤਕ ਆਪਣੇ 
ਇਸ) ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਦੱੁਖ) 

ਸਹਾਰ।

43275 1012 pUrY guir 
bKsweIAih siB 
gunh PkIrY]1]

bKsweI-Aih Poorai Gur 

Bakhasaaeeahi 

Sabh Guneh 

Fakeerai ||1||

The Perfect Guru 

forgives all the 

mistakes of the beggar 

at His Door. ||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦਾ 
ਮੂੰਗਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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43276 1012 ikau rhIAY auiT 
clxw buJu sbd 
bIcwrw]

bu`Ju Kio Reheeai Outh 

Chalanaa Bujh 

Sabadh 

Beechaaraa ||

How can he stay here? 

He must get up and 

depart. Contemplate 

the Word of the 

Shabad, and 

understand this.

(ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੇਲਾ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਸਮਝ, 

(ਇਥੇ ਸਦਾ) ਜਟਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕੀਦਾ, (ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਆਇਆ, ਤਦੋਂ) ਇਥੋਂ ਚੱਲਣਾ 
ਹੀ ਪਏਗਾ।

43277 1012 ijsu qU mylih so 
imlY Duir hukmu 
Apwrw]1]rhwau
]

Jis Thoo Maelehi 

So Milai Dhhur 

Hukam Apaaraa 

||1|| Rehaao ||

He alone is united, 

whom You, O Lord, 

unite. Such is the 

Primal Command of 

the Infinite Lord. 

||1||Pause||

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਤੈਨੂੂੰ  
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਜਮਲਾਏ,ਂ ਧੁਰ 

ਤੋਂ ਤੇਰਾ (ਅਿੇਹਾ ਹੀ) ਹੁਕਮ ਹੈ 

(ਅਿੇਹੀ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

43278 1012 ijau qU rwKih 
iqau rhw jo dyih 
su Kwau]

Jio Thoo Raakhehi 

Thio Rehaa Jo 

Dhaehi S Khaao ||

As You keep me, I 

remain; whatever You 

give me, I eat.

(ਪਰ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ 
ਗੱਲ ਨਹੀਂ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ 

ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਰੱਖਦਾ 
ਹੈਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਿੇਹੜੀ (ਆਤਮਕ 

ਖ਼ੁਰਾਕ) ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਮੈਂ 
ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ।

43279 1012 ijau qU clwvih 
iqau clw muiK 
AMimRq nwau]

c`lW Jio Thoo 

Chalaavehi Thio 

Chalaa Mukh 

Anmrith Naao ||

As You lead me, I 

follow, with the 

Ambrosial Name in my 

mouth.

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ) 

ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਤੋਰਦਾ ਹੈਂ 
ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਪਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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43280 1012 myry Twkur hiQ 
vifAweIAw  
mylih min 
cwau]2]

Maerae Thaakur 

Hathh 

Vaddiaaeeaa 

Maelehi Man 

Chaao ||2||

All glorious greatness 

rests in the hands of 

my Lord and Master; 

my mind yearns to 

unite with You. ||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥ ਜਵਚ ਵਜਡਆਈਆਂ ਹਨ 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਵਜਡਆਈ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ) 
ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

43281 1012 kIqw ikAw 
swlwhIAY kir 
dyKY soeI]

Keethaa Kiaa 

Saalaaheeai Kar 

Dhaekhai Soee ||

Why should anyone 

praise any other 

created being? That 

Lord acts and sees.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 

(ਆਤਮਕ) ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 
(ਵਜਡਆਈਆਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰ 

ਦੀਆਂ ਕਰੋ) ਿੋ (ਿਗਤ-ਰਚਨਾ) 
ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਦੀ) 
ਸੂੰਭਾਲ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

43282 1012 ijin kIAw so 
min vsY mY Avru  
n koeI]

Jin Keeaa So Man 

Vasai Mai Avar N 

Koee ||

The One who created 

me, abides within my 

mind; there is no 

other at all.

ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਿਗਤ 

ਰਜਚਆ ਹੈ ਉਹੀ (ਮੇਰੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

43283 1012 so swcw 
swlwhIAY swcI 
piq hoeI]3]

So Saachaa 

Saalaaheeai 

Saachee Path 

Hoee ||3||

So praise that True 

Lord, and you shall be 

blessed with true 

honor. ||3||

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

(ਿੇਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਸਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
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43284 1012 pMifqu piV n 
phuceI bhu Awl 
jMjwlw]

Panddith Parr N 

Pahuchee Bahu 

Aal Janjaalaa ||

The Pandit, the 

religious scholar, 

reads, but does not 

reach the Lord; he is 

totally entangled in 

worldly affairs.

ਪੂੰ ਜਡਤ (ਸ਼ਾਸਤਿ ਪੁਰਾਣ 

ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਜਨਰੀਆਂ) ਪੜਹ ਕੇ (ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਤੇ) ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚਦਾ 
(ਜਿਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਜਵਛੋੜਾ ਮੱੁਕ ਿਾਏ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਭੀ) ਉਹ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਿੂੰਿਾਲਾਂ ਜਵਚ ਬਹੁਤ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
43285 1012 pwp puMn duie 

sMgmy KuiDAw 
jmkwlw]

Paap Punn Dhue 

Sangamae 

Khudhhiaa 

Jamakaalaa ||

He keeps the company 

of both virtue and 

vice, tormented by 

hunger and the 

Messenger of Death.

(ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਪਾਪ ਕੀਹ ਹੈ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨ ਕੀਹ ਹੈ 

ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਭੀ ਉਹ ਦਵੈਤ ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭੁੱ ਖ ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ (ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ) ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
43286 1012 ivCoVw Bau vIsrY  

pUrw rKvwlw]4]

Vishhorraa Bho 

Veesarai Pooraa 

Rakhavaalaa ||4||

One who is protected 

by the Perfect Lord, 

forgets separation and 

fear. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੋੜਾ ਤੇ ਸਜਹਮ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਹੀ ਮੱੁਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

43287 1012 ijn kI lyKY piq 
pvY sy pUry BweI]

Jin Kee Laekhai 

Path Pavai Sae 

Poorae Bhaaee ||

They alone are 

perfect, O Siblings of 

Destiny, whose honor 

is certified.

ਹੇ ਭਾਈ1 ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਜਹਸਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ 

ਭਾਂਡੇ ਸਮਝੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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43288 1012 pUry pUrI miq hY  
scI vifAweI]

Poorae Pooree 

Math Hai Sachee 

Vaddiaaee ||

Perfect is the intellect 

of the Perfect Lord. 

True is His glorious 

greatness.

ਅਿੇਹੇ ਪੂਰਨ ਗੁਣਵਾਨ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੱਤ 

ਭੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ) ਤੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
43289 1012 dydy qoit n 

AwveI lY lY Qik 
pweI]5]

dyNdy, Q`ik Dhaedhae Thott N 

Aavee Lai Lai 

Thhak Paaee ||5||

His gifts never run 

short, although those 

who receive may grow 

weary of receiving. 

||5||

(ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਦਾਤਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ) 

ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਿੀਵ ਦਾਤਾਂ 
ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

43290 1012 Kwr smudRü 
FMFolIAY ieku 
mxIAw pwvY]

smudRü Khaar Samudhra 

Dtandtoleeai Eik 

Maneeaa Paavai ||

Searching the salty 

sea, one finds the 

pearl.

(ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵਜਡਆਈ 

ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਨੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਰੜਜਕਆ ਤੇ ਉਸ 

ਜਵਚੋਂ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਜਨਕਲੇ, 

ਭਲਾ) ਿੇ ਖਾਰਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਰੜਜਕਆ ਿਾਏ, ਉਸ ਜਵਚੋਂ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਇਕ ਰਤਨ ਲੱਭ 

ਲਏ,

43291 1012 duie idn cwir 
suhwvxw mwtI 
iqsu KwvY]

Dhue Dhin Chaar 

Suhaavanaa 

Maattee This 

Khaavai ||

It looks beautiful for a 

few days, but in the 

end, it is eaten away 

by dust.

(ਤਾਂ ਭੀ ਆਖ਼ਰ ਕੇਹੜੀ ਮੱਲ 

ਮਾਰ ਲਈ? ਉਹ ਰਤਨ) ਦੋ 

ਚਾਰ ਜਦਨ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ (ਅੂੰਤ) ਉਸ ਰਤਨ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਜਮੱਟੀ ਹੀ ਖਾ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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43292 1012 guru swgru siq 
syvIAY dy qoit n 
AwvY]6]

Gur Saagar Sath 

Saeveeai Dhae 

Thott N Aavai 

||6||

If one serves the Guru, 

the ocean of Truth, 

the gifts one receives 

never run short. ||6||

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਅਸਲ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ) 

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  
ਸੇਜਵਆ ਿਾਏ (ਿੇ ਗੁਰੂ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪਈਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਐਸਾ ਨਾਮ-ਰਤਨ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਘਾਟਾ 
ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ॥੬॥

43293 1012 myry pRB Bwvin sy 
aUjly sB mYlu 
BrIjY]

Maerae Prabh 

Bhaavan Sae 

Oojalae Sabh Mail 

Bhareejai ||

They alone are pure, 

who are pleasing to 

my God; all others are 

soiled with filth.

ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ) ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ 

ਹਨ ਿੇਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

43294 1012 mYlw aUjlu qw 
QIAY pwrs sMig 
BIjY]

Mailaa Oojal Thaa 

Thheeai Paaras 

Sang Bheejai ||

The filthy become 

pure, when they meet 

with the Guru, the 

Philosopher's Stone.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ) ਮਲੀਨ-

ਮਨ ਹੋਇਆ ਬੂੰਦਾ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਗੁਰੂ-ਪਾਰਸ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ) ਜਭੱਿਦਾ ਹੈ।

43295 1012 vMnI swcy lwl 
kI ikin kImiq 
kIjY]7]

Vannee Saachae 

Laal Kee Kin 

Keemath Keejai 

||7||

Who can estimate the 

value of the color of 

the true jewel? ||7||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ-ਲਾਲ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਐਸਾ ਚੜਹਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ॥੭॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8827 Published: March 06/ 2014



43296 1012 ByKI hwQ n 
lBeI qIriQ 
nhI dwny]

ByKIN, l`-BeI Bhaekhee Haathh 

N Labhee 

Theerathh Nehee 

Dhaanae ||

Wearing religious 

robes, the Lord is not 

obtained, nor is He 

obtained by giving 

donations at sacred 

shrines of pilgrimage.

ਪਰ ਉਸ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਦੀ 
ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾਰਜਮਕ 

ਪਜਹਰਾਜਵਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦੀ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਤੇ ਦਾਨ-ਪੁੂੰ ਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।

43297 1012 pUCau byd 
pVMiqAw mUTI 
ivxu mwny]

pV@MiqAW Pooshho Baedh 

Parranthiaa 

Moothee Vin 

Maanae ||

Go and ask the 

readers of the Vedas; 

without faith, the 

world is cheated.

ਮੈਂ ਵੇਦ ਪੜਹਨ ਵਾਜਲਆਂ ਤੋਂ ਇਹ 

ਭੇਦ ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ (ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਭੀ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਦੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ)। ਿਦ ਤਕ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ 
(ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਭੱਿਦਾ ਤਦ ਤਕ 

ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਹੀ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਠੱਗੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।

43298 1012 nwnk kImiq so 
kry pUrw guru 
igAwny]8]6]

Naanak Keemath 

So Karae Pooraa 

Gur Giaanae 

||8||6||

O Nanak, he alone 

values the jewel, who 

is blessed with the 

spiritual wisdom of 

the Perfect Guru. 

||8||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਦੀ 
ਕਦਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਤੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ) ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੮॥੬॥

43299 1012 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, Fifth Mehl:
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43300 1012 mnmuKu lhir Gru 
qij ivgUcY  
Avrw ky Gr 
hyrY]

l-hir Manamukh Lehar 

Ghar Thaj 

Vigoochai Avaraa 

Kae Ghar Haerai ||

The self-willed 

manmukh, in a fit of 

passion, abandons his 

home, and is ruined; 

then, he spies on the 

homes of others.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਤਆਗ 

ਦੇ) ਿੋਸ਼ ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਘਰ 

ਜਤਆਗ ਕੇ (ਜਿਰ ਰੋਟੀ 
ਆਜਦਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ 

ਘਰ ਤੱਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

43301 1012 igRh Drmu gvwey  
siqguru n BytY  
durmiq GUmn 
GyrY]

Grih Dhharam 

Gavaaeae Sathigur 

N Bhaettai 

Dhuramath 

Ghooman Ghaerai 

||

He neglects his 

household duties, and 

does not meet with 

the True Guru; he is 

caught in the 

whirlpool of evil-

mindedness.

ਜਗਿਹਸਤ ਜਨਬਾਹੁਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ 

(ਜਕਰਤ ਕਰਨੀ) ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਜਤਆਗ ਨਾਲ 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸਜਤਗੁਰੂ (ਭੀ) ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ 

ਦੀ ਘੁੂੰ ਮਣ-ਘੇਰੀ ਜਵਚ (ਗੋਤੇ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ)।

43302 1012 idsMqru BvY pwT 
piV Qwkw iqRsnw 
hoie vDyrY]

Dhisanthar Bhavai 

Paath Parr 

Thhaakaa 

Thrisanaa Hoe 

Vadhhaerai ||

Wandering in foreign 

lands and reading 

scriptures, he grows 

weary, and his thirsty 

desires only increase.

(ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ (ਦਾ) ਰਟਨ ਕਰਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ, (ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਦੇ) ਪਾਠ ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਭੀ ਥੱਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਮੱੁਕਣ ਦੇ ਥਾਂ ਸਗੋਂ) 
ਵਧਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

43303 1012 kwcI ipMfI sbdu  
n cInY audru BrY 
jYsy ForY]1]

Kaachee Pinddee 

Sabadh N Cheenai 

Oudhar Bharai 

Jaisae Dtorai ||1||

His perishable body 

does not remember 

the Word of the 

Shabad; like a beast, 

he fills his belly. ||1||

ਹੋਛੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ (ਮਨਮੁਖ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਵਚਾਰਦਾ, (ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 
ਤੋਂ ਵੇਹਲੜ) ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ 

ਆਪਣਾ ਜਢੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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43304 1012 bwbw AYsI rvq 
rvY sMinAwsI]

Baabaa Aisee 

Ravath Ravai 

Sanniaasee ||

O Baba, this is the way 

of life of the 

Sannyaasi, the 

renunciate.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸਲ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਉਹ 

ਹੈ ਿ ੋਅਿੇਹਾ ਿੀਵਨ ਿੀਵੇ,

43305 1012 gur kY sbid eyk 
ilv lwgI qyrY 
nwim rqy 
iqRpqwsI]1]rhw
au]

Gur Kai Sabadh 

Eaek Liv Laagee 

Thaerai Naam 

Rathae 

Thripathaasee 

||1|| Rehaao ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

is to enshrine love for 

the One Lord. Imbued 

with Your Name, Lord, 

he remains satisfied 

and fulfilled. 

||1||Pause||

ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀ ਲਗਨ ਇਕ (ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਜਤਿਪਤੀ ਰਹੇਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43306 1012 GolI gyrU rMgu 
cVwieAw vsqR 
ByK ByKwrI]

GolI: polw bolo[ 
cV@wieAw

Gholee Gaeroo 

Rang Charraaeiaa 

Vasathr Bhaekh 

Bhaekhaaree ||

He dyes his robes with 

saffron dye, and 

wearing these robes, 

he goes out begging.

ਮਨਮੁਖ ਬੂੰਦਾ ਗੇਰੀ ਘੋਲਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਰੂੰਗ (ਆਪਣੇ 
ਕੱਪਜੜਆਂ ਉਤੇ) ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ, 

ਧਾਰਜਮਕ ਪਜਹਰਾਵੇ ਵਾਲੇ 

ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਭਖਾਰੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
43307 1012 kwpV Pwir 

bnweI iKMQw JolI 
mwieAwDwrI]

Kaaparr Faar 

Banaaee 

Khinthhaa Jholee 

Maaeiaadhhaaree 

||

Tearing his robes, he 

makes a patched coat, 

and puts the money in 

his wallet.

ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ (ਪਜਹਨਣ ਲਈ) 

ਗੋਦੜੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਅੂੰਨ 

ਆਟਾ ਆਜਦਕ) ਮਾਇਆ ਪਾਣ 

ਲਈ ਝੋਲੀ (ਜਤਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ)।
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43308 1012 Gir Gir mwgY  
jgu prboDY min 
AMDY piq hwrI]

Ghar Ghar Maagai 

Jag Parabodhhai 

Man Andhhai Path 

Haaree ||

From house to house 

he goes begging, and 

tries to teach the 

world; but his mind is 

blind, and so he loses 

his honor.

(ਆਪ ਤਾਂ) ਹਰੇਕ ਘਰ ਜਵਚ 

(ਿਾ ਕੇ ਜਭੱਜਛਆ) ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਸਤ ਧਰਮ ਦਾ) 
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

43309 1012 Brim Bulwxw  
sbdu n cInY jUAY 
bwjI hwrI]2]

Bharam Bhulaanaa 

Sabadh N Cheenai 

Jooai Baajee 

Haaree ||2||

He is deluded by 

doubt, and does not 

remember the Word 

of the Shabad. He 

loses his life in the 

gamble. ||2||

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ (ਪੈ ਕੇ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ 
(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਿੁਆਰੀਆ) ਿੂਏ 

ਜਵਚ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਦਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ 
ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੨॥

43310 1013 AMqir Agin n 
gur ibnu bUJY  
bwhir pUAr 
qwpY]

(pUAr) DUxI[bUJY: polw 
bolo[q`wpY

Anthar Agan N 

Gur Bin Boojhai 

Baahar Pooar 

Thaapai ||

Without the Guru, the 

fire within is not 

quenched; and 

outside, the fire still 

burns.

(ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਤਆਗੀ ਬਣੇ 
ਹੋਏ ਮਨਮੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ (ਬਲਦੀ) ਅੱਗ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਬੱੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 

ਬਾਹਰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਂਦਾ ਹੈ।

43311 1013 gur syvw ibnu  
Bgiq n hovI  
ikau kir cInis 
AwpY]

Gur Saevaa Bin 

Bhagath N Hovee 

Kio Kar Cheenas 

Aapai ||

Without serving the 

Guru, there is no 

devotional worship. 

How can anyone, by 

himself, know the 

Lord?

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ (ਇਹ ਮਨਮੁਖ) 

ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਜਕਵੇਂ ਪਛਾਣੇ?
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43312 1013 inMdw kir kir  
nrk invwsI  
AMqir Awqs 
jwpY]

(pwTMqR keI srUpw iv`c: 
Awqm jwpY)

Nindhaa Kar Kar 

Narak Nivaasee 

Anthar Aatham 

Jaapai ||

Slandering others, one 

lives in hell; within him 

is hazy darkness.

ਉਂਞ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਸੱੁਝਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਜਕਰਤੀ 
ਜਗਿਹਸਤੀਆਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਨਰਕੀ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤੀਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

43313 1013 ATsiT qIrQ 
Brim ivgUcih  
ikau mlu DopY 
pwpY]3]

Athasath 

Theerathh Bharam 

Vigoochehi Kio 

Mal Dhhopai 

Paapai ||3||

Wandering to the 

eixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage, 

he is ruined. How can 

the filth of sin be 

washed away? ||3||

ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਭੌਂ ਕੇ 

ਭੀ (ਮਨਮੁਖ ਜਤਆਗੀ) ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਿਾਣ 

ਨਾਲ) ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਕਵੇਂ ਧੁਪ 

ਸਕਦੀ ਹੈ? ॥੩॥

43314 1013 CwxI Kwku ibBUq 
cVweI mwieAw 
kw mgu johY]

cV@weI Shhaanee Khaak 

Bibhooth 

Charraaee 

Maaeiaa Kaa Mag 

Johai ||

He sifts through the 

dust, and applies 

ashes to his body, but 

he is searching for the 

path of Maya's wealth.

(ਲੋਕ-ਜਵਖਾਵੇ ਲਈ) ਸੁਆਹ 

ਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਆਹ 

ਆਪਣ ੇਜਪੂੰ ਡੇ ਉਤੇ ਮਲ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ (ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ) 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੱਕਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਕੋਈ ਜਗਿਹਸਤੀ 
ਦਾਨੀ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ 

ਕਰੇ)।

43315 1013 AMqir bwhir 
eyku n jwxY swcu 
khy qy CohY]

Anthar Baahar 

Eaek N Jaanai 

Saach Kehae Thae 

Shhohai ||

Inwardly and 

outwardly, he does 

not know the One 

Lord; if someone tells 

him the Truth, he 

grows angry.

(ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੋਰ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇ 

ਬਾਹਰ ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਜਵਆਪਕ) 

ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, (ਿੇ) ਇਹ 

ਸੱਚਾ ਵਾਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਖੀਏ ਤਾਂ 
ਜਖੱਝਦਾ ਹੈ।
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43316 1013 pwTu pVY muiK 
JUTo bolY ingury 
kI miq EhY]

Paath Parrai Mukh 

Jhootho Bolai 

Nigurae Kee Math 

Ouhai ||

He reads the 

scriptures, but tells 

lies; such is the 

intellect of one who 

has no guru.

(ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ) ਪਾਠ 

ਪੜਹਦਾ (ਤਾਂ) ਹੈ ਪਰ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਝੂਠ 

ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ-ਹੀਣ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹ 

ਪਜਹਲੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਤਆਗ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ)।

43317 1013 nwmu n jpeI  
ikau suKu pwvY  
ibnu nwvY ikau 
sohY]4]

Naam N Japee Kio 

Sukh Paavai Bin 

Naavai Kio Sohai 

||4||

Without chanting the 

Naam, how can he 

find peace? Without 

the Name, how can he 

look good? ||4||

ਿਦ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਿਪਦਾ ਤਦ ਤਕ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵਨ ਸੁਚੱਿਾ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ॥੪॥
43318 1013 mUMfu mufwie jtw 

isK bwDI moin 
rhY AiBmwnw]

jtW isK: poly bolo, b`wDI Moondd Muddaae 

Jattaa Sikh 

Baadhhee Mon 

Rehai Abhimaanaa 

||

Some shave their 

heads, some keep 

their hair in matted 

tangles; some keep it 

in braids, while some 

keep silent, filled with 

egotistical pride.

ਕੋਈ ਜਸਰ ਮੁਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਿਟਾਂ ਦਾ ਿੂੜਾ ਬੂੰਨਹ  ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਦਾ) ਮਾਣ (ਭੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ)।

43319 1013 mnUAw folY dh 
ids DwvY ibnu 
rq Awqm 
igAwnw]

Manooaa Ddolai 

Dheh Dhis 

Dhhaavai Bin Rath 

Aatham Giaanaa ||

Their minds waver and 

wander in ten 

directions, without 

loving devotion and 

enlightenment of the 

soul.

ਪਰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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43320 1013 AMimRqu Coif mhw 
ibKu pIvY  
mwieAw kw 
dyvwnw]

Anmrith Shhodd 

Mehaa Bikh 

Peevai Maaeiaa 

Kaa Dhaevaanaa ||

They abandon the 

Ambrosial Nectar, and 

drink the deadly 

poison, driven mad by 

Maya.

(ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਿੇਮੀ (ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ 
ਉਹ) ਜ਼ਜਹਰ ਪੀਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਿੋ ਇਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ)।

43321 1013 ikrqu n imteI  
hukmu n bUJY  
psUAw mwih 
smwnw]5]

Kirath N Mittee 

Hukam N Boojhai 

Pasooaa Maahi 

Samaanaa ||5||

Past actions cannot be 

erased; without 

understanding the 

Hukam of the Lord's 

Command, they 

become beasts. ||5||

(ਪਰ ਇਸ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ (ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, (ਉਹਨਾਂ 
ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਿੀਵ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਮਝ ਸਕਦਾ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ, 
ਜਤਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਭੀ) ਪਸ਼ੂ-

ਸੁਭਾਵ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥

43322 1013 hwQ kmMflu 
kwpVIAw min 
iqRsnw aupjI 
BwrI]

Haathh 

Kamanddal 

Kaaparreeaa Man 

Thrisanaa Oupajee 

Bhaaree ||

With bowl in hand, 

wearing his patched 

coat, great desires 

well up in his mind.

(ਮਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਜਤਆਗੀ ਬਣ 

ਕੇ) ਹੱਥ ਜਵਚ ਜਚੱਪੀ ਿੜ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਜਹਨ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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43323 1013 iesqRI qij kir 
kwim ivAwipAw  
icqu lwieAw pr 
nwrI]

Eisathree Thaj Kar 

Kaam Viaapiaa 

Chith Laaeiaa Par 

Naaree ||

Abandoning his own 

wife, he is engrossed 

in sexual desire; his 

thoughts are on the 

wives of others.

(ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਤਆਗੀ ਬਣ ਕੇ) 

ਆਪਣੀ ਇਸਤਿੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ 

ਨੂੂੰ  ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਨੇ ਆ 

ਦਬਾਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਾਈ ਨਾਰ 

ਨਾਲ ਜਚੱਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

43324 1013 isK kry kir  
sbdu n cInY  
lMptu hY bwjwrI]

is`K Sikh Karae Kar 

Sabadh N Cheenai 

Lanpatt Hai 

Baajaaree ||

He teaches and 

preaches, but does 

not contemplate the 

Shabad; he is bought 

and sold on the street.

ਚੇਲੇ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਕਾਮ-

ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ ਗਿਜਸਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਤੇ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ 
ਬਣਨ ਦੇ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) ਮਸਖ਼ਰਾ 
ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

43325 1013 AMqir ibKu  
bwhir inBrwqI  
qw jmu kry 
KuAwrI]6]

(ibK) gunwhW dI 
zihr[ (in-BrwqI) 
s`cy igAwn dIAW g`lW 
krdw[ibKu: polw bolo

Anthar Bikh 

Baahar 

Nibharaathee 

Thaa Jam Karae 

Khuaaree ||6||

With poison within, he 

pretends to be free of 

doubt; he is ruined 

and humiliated by the 

Messenger of Death. 

||6||

(ਮਨਮੁਖ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦਾ) ਜ਼ਜਹਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ (ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾਣ ਵਾਸਤੇ) ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਅਿੇਹੇ 

ਪਖੂੰਡੀ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ-

ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥੬॥

43326 1013 so sMinAwsI jo 
siqgur syvY  
ivchu Awpu 
gvwey]

So Sanniaasee Jo 

Sathigur Saevai 

Vichahu Aap 

Gavaaeae ||

He alone is a 

Sannyaasi, who serves 

the True Guru, and 

removes his self-

conceit from within.

ਅਸਲ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਉਹ ਹੈ ਿ ੋ

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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43327 1013 Cwdn Bojn kI 
Aws n kreI  
AicMqu imlY so 
pwey]

Shhaadhan Bhojan 

Kee Aas N Karee 

Achinth Milai So 

Paaeae ||

He does not ask for 

clothes or food; 

without asking, he 

accepts whatever he 

receives.

(ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਭੋਿਨ 

ਦੀ ਆਸ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, 
ਸਜਹਿ ਸੁਭਾਇ ਿੋ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

43328 1013 bkY n bolY iKmw 
Dnu sMgRhY qwmsu 
nwim jlwey]

Bakai N Bolai 

Khimaa Dhhan 

Sangrehai 

Thaamas Naam 

Jalaaeae ||

He does not speak 

empty words; he 

gathers in the wealth 

of tolerance, and 

burns away his anger 

with the Naam.

ਬਹੁਤ ਵਧ-ਘਟ ਬੋਲ ਨਹੀਂ 
ਬੋਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਵਧੀਕੀ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਉ-

ਰੂਪ ਧਨ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਕਿੋਧ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

43329 1013 Dnu igrhI 
sMinAwsI jogI  
ij hir crxI 
icqu lwey]7]

Dhhan Girehee 

Sanniaasee Jogee J 

Har Charanee 

Chith Laaeae ||7||

Blessed is such a 

householder, 

Sannyaasi and Yogi, 

who focuses his 

consciousness on the 

Lord's feet. ||7||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ 

ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ 
ਹੈ ਚਾਹੇ ਿੋਗੀ ਹੈ ॥੭॥

43330 1013 Aws inrws rhY 
sMinAwsI eyksu 
isau ilv lwey]

Aas Niraas Rehai 

Sanniaasee Eaekas 

Sio Liv Laaeae ||

Amidst hope, the 

Sannyaasi remains 

unmoved by hope; he 

remains lovingly 

focused on the One 

Lord.

ਅਸਲ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਉਹ ਹੈ ਿ ੋ

ਮਾਇਕ ਆਸਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਰਾਸ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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43331 1013 hir rsu pIvY qw 
swiq AwvY inj 
Gir qwVI lwey]

Har Ras Peevai 

Thaa Saath Aavai 

Nij Ghar Thaarree 

Laaeae ||

He drinks in the 

sublime essence of the 

Lord, and so finds 

peace and tranquility; 

in the home of his 

own being, he remains 

absorbed in the deep 

trance of meditation.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

43332 1013 mnUAw n folY  
gurmuiK bUJY  
Dwvqu vrij 
rhwey]

Manooaa N Ddolai 

Guramukh Boojhai 

Dhhaavath Varaj 

Rehaaeae ||

His mind does not 

waver; as Gurmukh, 

he understands. He 

restrains it from 

wandering out.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ) 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ 

ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਜਪੱਛੇ 

ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
43333 1013 igRhu srIru 

gurmqI Kojy nwmu 
pdwrQu pwey]8]

Grihu Sareer 

Guramathee 

Khojae Naam 

Padhaarathh 

Paaeae ||8||

Following the Guru's 

Teachings, he searches 

the home of his body, 

and obtains the 

wealth of the Naam. 

||8||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ (ਿੂੰਗਲ 

ਭਾਲਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਸਰੀਰ-ਘਰ ਨੂੂੰ  
ਖੋਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਸਰਮਾਇਆ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

43334 1013 bRhmw ibsnu 
mhysu sryst  
nwim rqy 
vIcwrI]

Brehamaa Bisan 

Mehaes Saraesatt 

Naam Rathae 

Veechaaree ||

Brahma, Vishnu and 

Shiva are exalted, 

imbued with 

contemplative 

meditation on the 

Naam.

ਬਿਹਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਹੋਵੇ, ਜਸ਼ਵ 

ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ 

ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ 

ਕੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਬਣ ਗਏ।
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43335 1013 KwxI bwxI ggn 
pqwlI jMqw joiq 
qumwrI]

pqwlIN, jMqW Khaanee Baanee 

Gagan Pathaalee 

Janthaa Joth 

Thumaaree ||

The sources of 

creation, speech, the 

heavens and the 

underworld, all beings 

and creatures, are 

infused with Your 

Light.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਭਾਵੇਂ) ਚੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ 

ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਬੋਲੀਆਂ ਜਵਚ, ਪਾਤਾਲ 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਿੋਜਤ ਹੈ।

43336 1013 siB suK mukiq 
nwm Duin bwxI  
scu nwmu aur 
DwrI]

Sabh Sukh Mukath 

Naam Dhhun 

Baanee Sach 

Naam Our 

Dhhaaree ||

All comforts and 

liberation are found in 

the Naam, and the 

vibrations of the 

Guru's Bani; I have 

enshrined the True 

Name within my heart.

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌ ਿਾਰੀ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

43337 1013 nwm ibnw nhI 
CUtis nwnk  
swcI qru qU 
qwrI]9]7]

Naam Binaa 

Nehee Shhoottas 

Naanak Saachee 

Thar Thoo 

Thaaree ||9||7||

Without the Naam, no 

one is saved; O Nanak, 

with the Truth, cross 

over to the other side. 

||9||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ  ਭੀ ਇਹੀ ਤਾਰੀ ਤਰ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਡੱੁਬਣ ਦਾ 
ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ॥੯॥੭॥

43338 1013 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:
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43339 1013 mwq ipqw sMjoig 
aupwey rkqu ibMdu 
imil ipMfu kry]

Maath Pithaa 

Sanjog Oupaaeae 

Rakath Bindh Mil 

Pindd Karae ||

Through the union of 

mother and father, 

the fetus is formed. 

The egg and sperm 

join together to make 

the body.

ਮਾਂ ਤੇ ਜਪਉ ਦੇ (ਸਰੀਰਕ) 

ਸੂੰਿੋਗ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ 
ਲਹੂ ਤੇ ਜਪਉ ਦਾ ਵੀਰਿ 

ਜਮਲਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵ 

ਦਾ) ਸਰੀਰ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।
43340 1013 AMqir grB 

auriD ilv lwgI  
so pRBu swry dwiq 
kry]1]

Anthar Garabh 

Ouradhh Liv 

Laagee So Prabh 

Saarae Dhaath 

Karae ||1||

Upside-down within 

the womb, it lovingly 

dwells on the Lord; 

God provides for it, 

and gives it 

nourishment there. 

||1||

ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਉਲਟੇ ਪਏ 

ਹੋਏ ਦੀ ਲਗਨ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰਹਾਂ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਲੋੜ 

ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਾਰਥ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

43341 1013 sMswru Bvjlu  
ikau qrY]

Sansaar Bhavajal 

Kio Tharai ||

How can he cross over 

the terrifying world-

ocean?

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਜਕਸੇ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਪਾਰ 

ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ,
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43342 1013 gurmuiK nwmu 
inrMjnu pweIAY  
APirE Bwru 
APwru 
trY]1]rhwau]

A-PirE, bysMBwl Guramukh Naam 

Niranjan Paaeeai 

Afariou Bhaar 

Afaar Ttarai ||1|| 

Rehaao ||

The Gurmukh obtains 

the Immaculate Naam, 

the Name of the Lord; 

the unbearable load of 

sins is removed. 

||1||Pause||

ਜਕਉਂਜਕ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ 

ਦੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਿਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ-

ਕਾਲਖ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦਾ 
(ਅਹੂੰਕਾਰ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਅਸਜਹ 

ਭਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਆਜਦਕ ਹੀ ਭਾਰ 

ਬਣ ਕੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੋਜਬਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43343 1013 qy gux ivsir 
gey AprwDI mY 
baurw ikAw 
krau hry]

Thae Gun Visar 

Geae 

Aparaadhhee Mai 

Bouraa Kiaa Karo 

Harae ||

I have forgotten Your 

Virtues, Lord; I am 

insane - what can I do 

now?

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਨਹਗਾਰ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰੇ ਉਹ ਉਪਕਾਰ ਭੁੱ ਲ ਗਏ 

ਹਨ, ਮੈਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹਾਂ 
(ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ) ਬੇ-

ਵੱਸ ਹਾਂ।
43344 1013 qU dwqw dieAwlu 

sBY isir Aih 
inis dwiq 
smwir kry]2]

Thoo Dhaathaa 

Dhaeiaal Sabhai 

Sir Ahinis Dhaath 

Samaar Karae 

||2||

You are the Merciful 

Giver, above the 

heads of all. Day and 

night, You give gifts, 

and take care of all. 

||2||

ਪਰ ਤੂੂੰ  ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈਂ, 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ (ਰਾਖਾ) 
ਹੈਂ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। 
ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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43345 1013 cwir pdwrQ lY 
jig jnimAw  
isv skqI Gir 
vwsu Dry]

Chaar 

Padhaarathh Lai 

Jag Janamiaa Siv 

Sakathee Ghar 

Vaas Dhharae ||

One is born to achieve 

the four great 

objectives of life. The 

spirit has taken up its 

home in the material 

world.

(ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ) ਚਾਰੇ 

ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੈ (ਜਿਰ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
43346 1014 lwgI BUK 

mwieAw mgu johY  
mukiq pdwrQu 
moih Kry]3]

Laagee Bhookh 

Maaeiaa Mag 

Johai Mukath 

Padhaarathh Mohi 

Kharae ||3||

Driven by hunger, it 

sees the path of 

Maya's riches; this 

emotional attachment 

takes away the 

treasure of liberation. 

||3||

ਸਦਾ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ 

ਹੀ ਚੂੰਬੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਤੱਕਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਜਵਚੋਂ) ਮੁਕਜਤ-ਪਦਾਰਥ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

43347 1014 krx plwv kry  
nhI pwvY ieq 
auq FUFq Qwik 
pry]

Karan Palaav 

Karae Nehee 

Paavai Eith Outh 

Dtoodtath Thhaak 

Parae ||

Weeping and wailing, 

he does not receive 

them; he searches 

here and there, and 

grows weary.

(ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿੀਵ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ) ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ 
ਿੋਗੀ ਮਾਇਆ) ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਢੂੂੰ ਢ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
43348 1014 kwim kRoiD 

AhMkwir ivAwpy  
kUV kutMb isau 
pRIiq kry]4]

Kaam Krodhh 

Ahankaar Viaapae 

Koorr Kuttanb Sio 

Preeth Karae ||4||

Engrossed in sexual 

desire, anger and 

egotism, he falls in 

love with his false 

relatives. ||4||

ਕਾਮ ਜਵਚ, ਕਿੋਧ ਜਵਚ, 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਨੱਜਪਆ ਹੋਇਆ 

ਿੀਵ ਸਦਾ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥ 

ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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43349 1014 KwvY BogY suix 
suix dyKY pihir 
idKwvY kwl Gry]

Khaavai Bhogai 

Sun Sun Dhaekhai 

Pehir Dhikhaavai 

Kaal Gharae ||

He eats and enjoys, 

listens and watches, 

and dresses up to 

show off in this house 

of death.

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਚੂੰ ਗੇ 

ਪਦਾਰਥ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਵਸ਼ੇ) 

ਭੋਗਦਾ ਹੈ, (ਸੋਭਾ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਆਜਦਕ ਦੇ ਬਚਨ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਸੁਣਦਾ ਹੈ, (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਤਮਾਸ਼ੇ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ, (ਸੋਹਣੇ 
ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਜਦਕ) ਪਜਹਨ 

ਕੇ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ-(ਬੱਸ! 

ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਹਰਾਂ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ)।

43350 1014 ibnu gur sbd n 
Awpu pCwxY ibnu 
hir nwm n kwlu 
try]5]

Bin Gur Sabadh N 

Aap Pashhaanai 

Bin Har Naam N 

Kaal Ttarae ||5||

Without the Word of 

the Guru's Shabad, he 

does not undersand 

himself. Without the 

Lord's Name, death 

cannot be avoided. 

||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ 

ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ (ਇਸ ਦੇ ਜਸਰ 

ਤੋਂ) ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ ॥੫॥
43351 1014 jyqw mohu haumY 

kir BUly myrI 
myrI krqy CIin 
Kry]

Jaethaa Mohu 

Houmai Kar 

Bhoolae Maeree 

Maeree Karathae 

Shheen Kharae ||

The more attachment 

and egotism delude 

and confuse him, the 

more he cries out, 

""Mine, mine!"", and 

the more he loses out.

ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਰ 

ਕੇ ਿੀਵ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ 
ਭੁੱ ਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ 

'ਮੇਰੀ (ਮਾਇਆ) ਮੇਰੀ 
(ਮਾਇਆ)' ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ 
ਹੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਇਸ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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43352 1014 qnu Dnu ibnsY 
shsY shsw iPir 
pCuqwvY muiK DUir 
pry]6]

Than Dhhan 

Binasai Sehasai 

Sehasaa Fir 

Pashhuthaavai 

Mukh Dhhoor 

Parae ||6||

His body and wealth 

pass away, and he is 

torn by skepticism and 

cynicism; in the end, 

he regrets and 

repents, when the 

dust falls on his face. 

||6||

ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹ 

ਧਨ, (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਸਜਹਮ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਸੀ) 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਿੀਵ 

ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਪਛੁਤਾਇਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ) 
ਇਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ ਜਿਟਕਾਰ ਹੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੬॥

43353 1014 ibriD BieAw  
jobnu qnu 
iKisAw kPu kMTu 
ibrUDo nYnhu nIru 
Fry]

Biradhh Bhaeiaa 

Joban Than 

Khisiaa Kaf Kanth 

Biroodhho 

Nainahu Neer 

Dtarae ||

He grows old, his body 

and youth waste 

away, and his throat is 

plugged with mucous; 

water flows from his 

eyes.

ਮਨੱੁਖ ਬੱੁਢਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿਵਾਨੀ ਜਖਸਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਸੂੰਘ ਬਲਗ਼ਮ ਨਾਲ ਰੁਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 
ਵਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

43354 1014 crx rhy kr 
kMpx lwgy swkq  
rwmu n irdY 
hry]7]

Charan Rehae Kar 

Kanpan Laagae 

Saakath Raam N 

Ridhai Harae ||7||

He feet fail him, and 

his hands shake and 

tremble; the faithless 

cynic does not 

enshrine the Lord in 

his heart. ||7||

ਪੈਰ (ਤੁਰਨੋਂ ) ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਹੱਥ ਕੂੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

(ਜਿਰ ਭੀ) ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਰੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਨਹੀਂ 
(ਵੱਸਦਾ) ॥੭॥

43355 1014 suriq geI kwlI 
hU Dauly iksY n 
BwvY riKE Gry]

Surath Gee Kaalee 

Hoo Dhhoulae 

Kisai N Bhaavai 

Rakhiou Gharae ||

His intellect fails him, 

his black hair turns 

white, and no one 

wants to keep him in 

their home.

(ਬੱੁਢਾ ਹੋ ਿਾਣ ਤੇ) ਅਕਲ 

ਜਟਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, ਕੇਸ 

ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਜਚੱਟੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਘਰ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
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43356 1014 ibsrq nwm AYsy 
doK lwgih jmu 
mwir smwry  
nrik Kry]8]

(Kry) iljWdw hY Bisarath Naam 

Aisae Dhokh 

Laagehi Jam Maar 

Samaarae Narak 

Kharae ||8||

Forgetting the Naam, 

these are the stigmas 

which stick to him; the 

Messenger of Death 

beats him, and drags 

him to hell. ||8||

(ਜਿਰ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰੀ 
ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਿੇਹੇ ਭੈੜ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਕਰ 

ਕੇ ਿਮਰਾਿ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ 

ਨਰਕ ਜਵਚ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

43357 1014 pUrb jnm ko 
lyKu n imteI  
jnim mrY kw 
kau dosu Dry]

Poorab Janam Ko 

Laekh N Mittee 

Janam Marai Kaa 

Ko Dhos Dhharae 

||

The record of one's 

past actions cannot be 

erased; who else is to 

blame for one's birth 

and death?

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ) ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ 
ਜਮਟਦਾ ਨਹੀਂ (ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ 

ਉਹ ਲੇਖਾ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਕਰ 

ਕੇ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਿੀਵ 

ਜਵਚਾਰਾ ਹੋਰ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਦੋਸ 

ਦੇਵੇ?

43358 1014 ibnu gur bwid 
jIvxu horu mrxw  
ibnu gur sbdY  
jnmu jry]9]

Bin Gur Baadh 

Jeevan Hor 

Maranaa Bin Gur 

Sabadhai Janam 

Jarae ||9||

Without the Guru, life 

and death are 

pointless; without the 

Word of the Guru's 

Shabad, life just burns 

away. ||9||

(ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਮਨੱੁਖ) ਹੋਰ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋਰ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝਣ ਕਰਕੇ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਸੜ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੯॥
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43359 1014 KusI KuAwr Bey 
rs Bogx Pokt 
krm ivkwr kry]

Khusee Khuaar 

Bheae Ras Bhogan 

Fokatt Karam 

Vikaar Karae ||

The pleasures enjoyed 

in happiness bring 

ruin; acting in 

corruption is useless 

indulgence.

ਿੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਮਾਣਨ ਜਵਚ, ਰਸ ਭੋਗਣ ਜਵਚ, 

ਤੇ ਹੋਰ ਿੋਕੇ ਤੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ 

ਕਰਨ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

43360 1014 nwmu ibswir loiB 
mUlu KoieE isir 
Drmrwie kw fMfu 
pry]10]

Naam Bisaar Lobh 

Mool Khoeiou Sir 

Dhharam Raae 

Kaa Ddandd Parae 

||10||

Forgetting the Naam, 

and caught by greed, 

he betrays his own 

source; the club of the 

Righteous Judge of 

Dharma will strike him 

over the head. ||10||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ, 

ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਮੂਲ ਭੀ 
ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਧਰਮਰਾਿ ਦਾ ਡੂੰਡਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

43361 1014 gurmuiK rwm nwm 
gux gwvih jw 
kau hir pRBu 
ndir kry]

Guramukh Raam 

Naam Gun 

Gaavehi Jaa Ko 

Har Prabh Nadhar 

Karae ||

The Gurmukhs sing 

the Glorious Praises of 

the Lord's Name; the 

Lord God blesses them 

with His Glance of 

Grace.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ 

ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

43362 1014 qy inrml purK 
AprMpr pUry qy 
jg mih gur 
goivd hry]11]

Ap-rMpr Thae Niramal 

Purakh Aparanpar 

Poorae Thae Jag 

Mehi Gur Govindh 

Harae ||11||

Those beings are pure, 

perfect unlimited and 

infinite; in this world, 

they are the 

embodiment of the 

Guru, the Lord of the 

Universe. ||11||

ਉਹ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਰੀ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪੂਰਨ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8845 Published: March 06/ 2014



43363 1014 hir ismrhu gur 
bcn smwrhu  
sMgiq hir jn 
Bwau kry]

Har Simarahu Gur 

Bachan 

Samaarahu 

Sangath Har Jan 

Bhaao Karae ||

Meditate in 

remembrance on the 

Lord; meditate and 

contemplate the 

Guru's Word, and love 

to associate with the 

humble servants of 

the Lord.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਪਿੇਮ 

ਿੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ ਰੱਖੋ।

43364 1014 hir jn guru 
prDwnu duAwrY  
nwnk iqn jn 
kI ryxu 
hry]12]8]

Har Jan Gur 

Paradhhaan 

Dhuaarai Naanak 

Thin Jan Kee Raen 

Harae ||12||8||

The Lord's humble 

servants are the 

embodiment of the 

Guru; they are 

supreme and 

respected in the Court 

of the Lord. Nanak 

seeks the dust of the 

feet of those humble 

servants of the Lord. 

||12||8||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ 

(ਦਾ ਬਚਨ) ਹੀ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਹੀ 
ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਅਰਦਾਸ ਕਰ-) ਹੇ ਹਰੀ! 
(ਮੈਨੂੂੰ ) ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਦੇਹ) 

॥੧੨॥੮॥

43365 1014 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ/ਕਾਿੀ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

43366 1014 mwrU kwPI mhlw 
1 Gru 2]

Maaroo Kaafee 

Mehalaa 1 Ghar 2 

||

Maaroo, Kaafee, First 

Mehl, Second House:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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43367 1014 Awvau vM\au 
fuMmxI ikqI imqR 
kryau]

(ikqI) ikq ny[ ikqI: 
polw bolo

Aavo Vannjo 

Ddunmanee 

Kithee Mithr 

Karaeo ||

The double-minded 

person comes and 

goes, and has 

numerous friends.

(ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁੜ 

ਕੇ) ਮੈਂ ਡੱਡੋਜਲਕੀ ਹੋਈ ਹੋਈ 

(ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ) 

ਭਟਕਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹਾਂ (ਜਦਲ ਦੇ 

ਧਰਵਾਸ ਲਈ) ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ 

ਜਮੱਤਰ ਬਣਾਂਦੀ ਹਾਂ,
43368 1014 sw Dn FoeI n 

lhY vwFI ikau 
DIryau]1]

Saa Dhhan Dtoee 

N Lehai Vaadtee 

Kio Dhheeraeo 

||1||

The soul-bride is 

separated from her 

Lord, and she has no 

place of rest; how can 

she be comforted? 

||1||

ਪਰ ਿਦ ਤਕ ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁੜੀ 
ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਧਰਵਾਸ ਜਕਵੇਂ 
ਆਵ?ੇ (ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁੜੀ) ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ (ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ) 
ਆਸਰਾ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 
॥੧॥

43369 1014 mYfw mnu rqw  
AwpnVy ipr 
nwil]

Maiddaa Man 

Rathaa 

Aapanarrae Pir 

Naal ||

My mind is attuned to 

the Love of my 

Husband Lord.

(ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ!) ਮੇਰਾ ਮਨ 

(ਤੈਂ) ਆਪਣ ੇਜਪਆਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ।

43370 1014 hau Goil GumweI 
KMnIAY kIqI ihk 
BorI ndir 
inhwil]1]rhwau
]

ih`k Ho Ghol 

Ghumaaee 

Khanneeai 

Keethee Hik 

Bhoree Nadhar 

Nihaal ||1|| 

Rehaao ||

I am devoted, 

dedicated, a sacrifice 

to the Lord; if only He 

would bless me with 

His Glance of Grace, 

even for an instant! 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਨੇ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ, 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਰਤਾ ਭਰ 

ਸਮਾ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਵਲ) ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8847 Published: March 06/ 2014



43371 1014 pyeIAVY fohwgxI  
swhurVY ikau 
jwau]

Paeeearrai 

Ddohaaganee 

Saahurarrai Kio 

Jaao ||

I am a rejected bride, 

abandoned in my 

parents' home; how 

can I go to my in-laws 

now?

(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ) ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਮੈਂ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦੇਸ ਜਕਵੇਂ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

43372 1014 mY gil Aaugx 
muTVI ibnu ipr  
JUir mrwau]2]

Mai Gal Aougan 

Mutharree Bin Pir 

Jhoor Maraao 

||2||

I wear my faults 

around my neck; 

without my Husband 

Lord, I am grieving, 

and wasting away to 

death. ||2||

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਔਗੁਣ ਮੇਰੇ ਗਲ ਗਲ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਗਏ ਹਨ, (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਔਗੁਣਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿੀ ਰਜਹ ਕੇ ਮੈਂ ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਦੁਖੀ ਭੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਭੀ ਮੈਂ ਸਹੇੜ 

ਲਈ ਹੈ ॥੨॥
43373 1014 pyeIAVY ipru 

sMmlw swhurVY 
Gir vwsu]

Paeeearrai Pir 

Sanmalaa 

Saahurarrai Ghar 

Vaas ||

But if, in my parents' 

home, I remember my 

Husband Lord, then I 

will come to dwell in 

the home of my in-

laws yet.

ਿ ੇਮੈਂ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ) ਪੇਕੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ 
ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੇਸ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਥਾਂ ਜਮਲ ਿਾਏ।

43374 1014 suiK svMiD 
sohwgxI ipru 
pwieAw 
guxqwsu]3]

s-vMiD Sukh Savandhh 

Sohaaganee Pir 

Paaeiaa 

Gunathaas ||3||

The happy soul-brides 

sleep in peace; they 

find their Husband 

Lord, the treasure of 

virtue. ||3||

ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ (ਿੀਵਨ-

ਰਾਤ) ਸੁਖ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ 

ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

(ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਵਚ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੩॥
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43375 1014 lyPu inhwlI pt 
kI kwpVu AMig 
bxwie]

p`t Laef Nihaalee Patt 

Kee Kaaparr Ang 

Banaae ||

Their blankets and 

mattresses are made 

of silk, and so are the 

clothes on their bodies.

(ਪਤੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ) ਿੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਲੇਿ 

ਲੈਣ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਲੈਣ, 

ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਭੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਹੀ 
ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਵਰਤਣ,

43376 1014 ipru muqI  
fohwgxI iqn 
fuKI rYix 
ivhwie]4]

mu`qI Pir Muthee 

Ddohaaganee Thin 

Ddukhee Rain 

Vihaae ||4||

The Lord rejects the 

impure soul-brides. 

Their life-night passes 

in misery. ||4||

ਤਾਂ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਤ 

ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਤੇ ਿ ੋਛੱੁਟੜ ਹੋ 

ਗਈਆਂ ॥੪॥

43377 1015 ikqI cKau 
swfVy ikqI vys 
kryau]

(swfVy) suAwd[ikqI: 
poly bolo[ c`Kau

Kithee Chakho 

Saaddarrae Kithee 

Vaes Karaeo ||

I have tasted many 

flavors, and worn 

many robes,

ਿ ੇਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੁਆਦਲੇ 

ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਸੋਹਣੇ ਪਜਹਰਾਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ,

43378 1015 ipr ibnu jobnu 
bwid gieAmu  
vwFI JUrydI 
JUryau]5]

(Juryau) ivCuV ky Joir@AW 
c JUr@dI hI JUr@dI[ g-
ieAmu[ JUryNdI

Pir Bin Joban 

Baadh Gaeiam 

Vaadtee 

Jhooraedhee 

Jhooraeo ||5||

But without my 

Husband Lord, my 

youth is slipping away 

uselessly; I am 

separated from Him, 

and I cry out in pain. 

||5||

ਜਿਰ ਭੀ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ 

ਕੇ ਮੇਰੀ ਿਵਾਨੀ ਜਵਅਰਥ ਹੀ 
ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਦ ਤਕ ਮੈਂ 
ਛੱੁਟੜ ਹਾਂ, ਮੈਂ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) 

ਝੁਰ ਝੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਦਨ ਕੱਟਾਂਗੀ 
॥੫॥

43379 1015 scy sMdw sdVw  
suxIAY gur 
vIcwir]

s`dVw Sachae Sandhaa 

Sadharraa Suneeai 

Gur Veechaar ||

I have heard the True 

Lord's message, 

contemplating the 

Guru.

ਿ ੇਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ-

ਸੁਨੇਹਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀਏ,
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43380 1015 scy scw bYhxw  
ndrI ndir 
ipAwir]6]

Sachae Sachaa 

Baihanaa 

Nadharee Nadhar 

Piaar ||6||

True is the home of 

the True Lord; by His 

Gracious Grace, I love 

Him. ||6||

ਤਾਂ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਥ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਦੀਦਾ ਹੈ ॥੬॥
43381 1015 igAwnI AMjnu 

sc kw fyKY 
fyKxhwru]

Giaanee Anjan 

Sach Kaa Ddaekhai 

Ddaekhanehaar ||

The spiritual teacher 

applies the ointment 

of Truth to his eyes, 

and sees God, the Seer.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

43382 1015 gurmuiK bUJY 
jwxIAY haumY 
grbu invwir]7]

Guramukh Boojhai 

Jaaneeai Houmai 

Garab Nivaar ||7||

The Gurmukh comes 

to know and 

understand; ego and 

pride are subdued. 

||7||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ) ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

43383 1015 qau Bwvin qau 
jyhIAw mU jyhIAw 
ikqIAwh]

ikqI-Awh Tho Bhaavan Tho 

Jaeheeaa Moo 

Jaeheeaa 

Kitheeaah ||

O Lord, You are 

pleased with those 

who are like Yourself; 

there are many more 

like me.

ਹੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀਆਂ 

ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ 

ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 

(ਪਰ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਤੋਂ ਵਾਂਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ) ਮੇਰੇ 

ਵਰਗੀਆਂ ਭੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ।
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43384 1015 nwnk nwhu n 
vICuVY iqn scY 
rqVIAwh]8]1]
9]

r`qVI-Awh Naanak Naahu N 

Veeshhurrai Thin 

Sachai 

Ratharreeaah 

||8||1||9||

O Nanak, the Husband 

does not separate 

from those who are 

imbued with Truth. 

||8||1||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ (ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ) ਤੋਂ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਜਵਛੁੜਦਾ ॥੮॥੧॥੯॥
43385 1015 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

43386 1015 nw BYxw 
BrjweIAw nw sy 
ssuVIAwh]

Naa Bhainaa 

Bharajaaeeaa Naa 

Sae Sasurreeaah ||

Neither the sisters, 

nor the sisters-in-law, 

nor the mothers-in-

law, shall remain.

ਨਾਹ ਭੈਣਾਂ ਨਾਹ ਭਰਿਾਈਆਂ 

ਨਾਹ ਸੱਸਾਂ-ਜਕਸੇ ਦਾ ਭੀ ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਿ ੋ(ਸਤਸੂੰਗੀ) 
ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।

43387 1015 scw swku n 
quteI gur myly 
shIAwh]1]

Sachaa Saak N 

Thuttee Gur 

Maelae Seheeaah 

||1||

The true relationship 

with the Lord cannot 

be broken; it was 

established by the 

Lord, O sister soul-

brides. ||1||

ਗੁਰੂ (ਸਤ ਸੂੰਗੀ-) ਸਹੇਲੀਆਂ 

ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ 

ਵਾਲਾ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸਾਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੱੁਟਦਾ 
॥੧॥

43388 1015 bilhwrI gur 
Awpxy sd 
bilhwrY jwau]

Balihaaree Gur 

Aapanae Sadh 

Balihaarai Jaao ||

I am a sacrifice to my 

Guru; I am forever a 

sacrifice to Him.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਹਾਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ।
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43389 1015 gur ibnu eyqw 
Biv QkI guir  
ipru myilmu  
idqmu 
imlwie]1]rhwau
]

Gur Bin Eaethaa 

Bhav Thhakee Gur 

Pir Maelim 

Dhitham Milaae 

||1|| Rehaao ||

Wandering so far 

without the Guru, I 

grew weary; now, the 

Guru has united me in 

Union with my 

Husband Lord. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ 
ਭੌਂ ਭੌਂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਸਾਂ, 
(ਹੁਣ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਤੀ 
ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  (ਪਤੀ) 
ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43390 1015 PuPI nwnI 
mwsIAw dyr 
jyTwnVIAwh]

Fufee Naanee 

Maaseeaa Dhaer 

Jaethaanarreeaah 

||

Aunts, uncles, 

grandparents and 

sisters-in-law

ਿੁੱ ਿੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ, 

ਜਦਰਾਣੀਆਂ, ਜਿਠਾਣੀਆਂ-

43391 1015 Awvin vM\in nw 
rhin pUr Bry 
phIAwh]2]

Aavan Vannjan 

Naa Rehan Poor 

Bharae Peheeaah 

||2||

- they all come and go; 

they cannot remain. 

They are like 

boatloads of 

passengers embarking. 

||2||

ਇਹ (ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਆਉਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਸਦਾ (ਸਾਡੇ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ (ਸਾਕਾਂ 
ਅੂੰਗਾਂ-) ਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ 

ਪੂਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
43392 1015 mwmy qY 

mwmwxIAw Bwier 
bwp n mwau]

(Bwier) Brw Maamae Thai 

Maamaaneeaa 

Bhaaeir Baap N 

Maao ||

Uncles, aunts, and 

cousins of all sorts, 

cannot remain.

ਮਾਮੇ, ਮਾਮੀਆਂ, ਭਰਾ, ਜਪਉ, ਤੇ 

ਮਾਂ-(ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਭੀ ਸੱਚਾ ਸਾਕ) 

ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
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43393 1015 swQ lfy iqn 
nwTIAw BIV 
GxI 
drIAwau]3]

lfy: polw bolo, drI-
Awau

Saathh Laddae 

Thin Naatheeaa 

Bheerr Ghanee 

Dhareeaao ||3||

The caravans are full, 

and great crowds of 

them are loading up at 

the riverbank. ||3||

(ਇਹ ਭੀ ਪਰਾਹੁਜਣਆਂ ਵਾਂਗ 

ਹਨ) ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਹੁਜਣਆਂ ਦੇ 

ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਲੱਦੇ ਚਲੇ 

ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂੰਸਾਰ-ਦਰੀਆ 

ਦੇ ਪੱਤਣ ਉਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 

ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ॥੩॥
43394 1015 swcau rMig 

rMgwvlo sKI 
hmwro kMqu]

Saacho Rang 

Rangaavalo 

Sakhee Hamaaro 

Kanth ||

O sister-friends, my 

Husband Lord is dyed 

in the color of Truth.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ! ਸਾਡਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਹ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

43395 1015 sic ivCoVw nw 
QIAY so shu rMig 
rvMqu]4]

Sach Vishhorraa 

Naa Thheeai So 

Sahu Rang 

Ravanth ||4||

She who lovingly 

remembers her True 

Husband Lord is not 

separated from Him 

again. ||4||

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। (ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਉਹ 

ਖਸਮ ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਗਲੇ 

ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੪॥
43396 1015 sBy ruqI cMgIAw  

ijqu scy isau 
nyhu]

Sabhae Ruthee 

Changeeaa Jith 

Sachae Sio Naehu 

||

All the seasons are 

good, in which the 

soul-bride falls in love 

with the True Lord.

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਹੀ ਰੱੁਤਾਂ ਚੂੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ 

ਹਨ ਜਿਸ ਜਿਸ ਰੱੁਤ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਬਣਦਾ ਹੈ,

43397 1015 sw Dn kMqu 
pCwixAw suiK 
suqI inis 
fyhu]5]

Saa Dhhan Kanth 

Pashhaaniaa Sukh 

Suthee Nis 

Ddaehu ||5||

That soul-bride, who 

knows her Husband 

Lord, sleeps in peace, 

night and day. ||5||

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ (ਦੇ ਸਾਕ) ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਜਦਨ ਰਾਤ ਪੂਰਨ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਸ਼ਾਂਤ-ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੫॥
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43398 1015 pqix kUky 
pwqxI vM\hu DRüik 
ivlwiV]

pUrn gurU jI (p`wqxI) 
mlwh[(p`qix) 
sqsMgiq[ (vM\hu)lMGo[ 
(DRüik) SIGr[ 
(ivlwiV) B`j ky

Pathan Kookae 

Paathanee 

Vannjahu Dhhraak 

Vilaarr ||

At the ferry, the 

ferryman announces, 

""O travellers, hurry 

up and cross over.""

(ਸੂੰਸਾਰ-ਦਰੀਆ ਦੇ) ਪੱਤਣ 

ਉਤੇ (ਖਲੋਤਾ) ਗੁਰੂ-ਮਲਾਹ 

(ਿੀਵ-ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਪੁਕਾਰ ਕੇ 

ਕਜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ (ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਦੇ ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ ਚੜਹੋ ਤੇ) ਦੌੜ 

ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਵੋ।
43399 1015 pwir pvMdVy ifTu 

mY siqgur boihiQ 
cwiV]6]

cwiV@ Paar 

Pavandharrae 

Ddith Mai Sathigur 

Bohithh Chaarr 

||6||

I have seen them 

crossing over there, on 

the boat of the True 

Guru. ||6||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ ਚੜਹ 
ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਦਰੀਆ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਅੱਪੜੇ ਹੋਏ (ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਿਾਣੀ) 
ਮੈਂ (ਆਪ) ਵੇਖੇ ਹਨ ॥੬॥

43400 1015 ihknI lidAw  
ihik lid gey  
ihik Bwry 
Brnwil]

(Brnwil) smuMdR c f`ubdy 
hn[ 
ih`knI[l`idAw[ih`ik[l`
id

Hikanee Ladhiaa 

Hik Ladh Geae Hik 

Bhaarae Bhar Naal 

||

Some are getting on 

board, and some have 

already set out; some 

are weighed down 

with their loads.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੁਣ ਕੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਦਰੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਖਰ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ) ਲੱਦ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੱਦ ਕੇ ਪਾਰ ਪਹੁੂੰਚ 

ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
(ਐਸੇ ਭੀ ਮੂੰਦਭਾਗੀ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ) ਭਾਰੇ ਹੋ ਕੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਚ (ਡੱੁਬ 

ਗਏ ਹਨ)।
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43401 1015 ijnI scu 
vxMijAw sy scy 
pRB nwil]7]

Jinee Sach 

Vananjiaa Sae 

Sachae Prabh Naal 

||7||

Those who deal in 

Truth, remain with 

their True Lord God. 

||7||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਸੁਣ ਕੇ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਵੱਖਰ ਖ਼ਰੀਜਦਆ 

ਹੈ ਉਹ (ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

॥੭॥
43402 1015 nw hm cMgy 

AwKIAh burw n 
idsY koie]

AwKI-Ah Naa Ham Changae 

Aakheeah Buraa N 

Dhisai Koe ||

I am not called good, 

and I see none who 

are bad.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ ਜਕ) ਅਸੀਂ (ਸਭ ਤੋਂ) ਚੂੰ ਗੇ 

ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਿਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਾਥੋਂ 
ਭੈੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

43403 1015 nwnk haumY 
mwrIAY scy 
jyhVw 
soie]8]2]10]

Naanak Houmai 

Maareeai Sachae 

Jaeharraa Soe 

||8||2||10||

O Nanak, one who 

conquers and subdues 

his ego, becomes just 

like the True Lord. 

||8||2||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ) ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕੀਤੀ) 
ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਵਰਗਾ 
ਹੀ ਬਣ ਜਗਆ ॥੮॥੨॥੧੦॥

43404 1015 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

43405 1015 nw jwxw mUrKu hY 
koeI nw jwxw 
isAwxw]

Naa Jaanaa 

Moorakh Hai Koee 

Naa Jaanaa 

Siaanaa ||

I do not believe that 

anyone is foolish; I do 

not believe that 

anyone is clever.

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਕ 

ਿੇਹੜਾ (ਬੂੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਮੂਰਖ 

(ਜਕਵੇਂ) ਹੈ, ਤੇ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ ਉਹ 

ਜਸਆਣਾ ਜਕਵੇਂ ਹੈ।
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43406 1015 sdw swihb kY 
rMgy rwqw An 
idnu nwmu 
vKwxw]1]

Sadhaa Saahib Kai 

Rangae Raathaa 

Anadhin Naam 

Vakhaanaa ||1||

Imbued forever with 

the Love of my Lord 

and Master, I chant 

His Name, night and 

day. ||1||

(ਅਸਲ ਜਸਆਣਪ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਹੈ, ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

43407 1015 bwbw mUrKu hw  
nwvY bil jwau]

Baabaa Moorakh 

Haa Naavai Bal 

Jaao ||

O Baba, I am so 

foolish, but I am a 

sacrifice to the Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ 

ਕੇ) ਮੈਂ ਮੱਤ-ਹੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,

43408 1015 qU krqw qU dwnw 
bInw qyrY nwim 
qrwau]1]rhwau]

Thoo Karathaa 

Thoo Dhaanaa 

Beenaa Thaerai 

Naam Tharaao 

||1|| Rehaao ||

You are the Creator, 

You are wise and all-

seeing. Through Your 

Name, we are carried 

across. ||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਜਕ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਹੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। (ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਤੂੂੰ  
ਸਾਡਾ ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਡੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਡੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43409 1015 mUrKu isAwxw 
eyku hY eyk joiq 
duie nwau]

Moorakh Siaanaa 

Eaek Hai Eaek Joth 

Dhue Naao ||

The same person is 

foolish and wise; the 

same light within has 

two names.

ਪਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ ਚਾਹੇ 

ਕੋਈ ਜਸਆਣਾ ਹੈ (ਹਰੇਕ ਜਵਚ) 

ਇਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ। ਮੂਰਖ ਤੇ ਜਸਆਣਾ ਦੋ ਵਖ 

ਵਖ ਨਾਮ ਹਨ ਿੋਜਤ ਦੋਹਾਂ 
ਜਵਚ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ।
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43410 1015 mUrKw isir mUrKu 
hY ij mMny nwhI  
nwau]2]

Moorakhaa Sir 

Moorakh Hai J 

Mannae Naahee 

Naao ||2||

The most foolish of 

the foolish are those 

who do not believe in 

the Name. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਕਬੂਲਦਾ, ਉਹ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੈ 

॥੨॥

43411 1015 gur duAwrY nwau 
pweIAY ibnu 
siqgur plY n 
pwie]

Gur Dhuaarai 

Naao Paaeeai Bin 

Sathigur Palai N 

Paae ||

Through the Guru's 

Gate, the Gurdwara, 

the Name is obtained. 

Without the True 

Guru, it is not received.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

43412 1015 siqgur kY BwxY 
min vsY qw Aih 
inis rhY ilv 
lwie]3]

Sathigur Kai 

Bhaanai Man 

Vasai Thaa Ahinis 

Rehai Liv Laae 

||3||

Through the Pleasure 

of the True Guru's 

Will, the Name comes 

to dwell in the mind, 

and then, night and 

day, one remains 

lovingly absorbed in 

the Lord. ||3||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਨਾਮ ਵੱਸ 

ਪਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

43413 1015 rwjM rMgM rUpM 
mwlM jobnu qy 
jUAwrI]

Raajan Rangan 

Roopan Maalan 

Joban Thae 

Jooaaree ||

In power, pleasures, 

beauty, wealth and 

youth, one gambles 

his life away.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਰਾਿ, ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ, 

ਰੂਪ, ਮਾਲ-ਧਨ ਤੇ ਿਵਾਨੀ-
ਜਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਜਵਹਾਝਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੁਆਰੀਏ 

ਸਮਝੋ।
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43414 1015 hukmI bwDy pwsY 
Kylih caupiV 
eykw swrI]4]

Hukamee 

Baadhhae Paasai 

Khaelehi Chouparr 

Eaekaa Saaree 

||4||

Bound by the Hukam 

of God's Command, 

the dice are thrown; 

he is just a piece in the 

game of chess. ||4||

(ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਬੱਝੇ 
ਹੋਏ ਉਹ (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ) ਚਉਪੜ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਕੋ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਦ 

ਹੈ ॥੪॥
43415 1015 jig cquru 

isAwxw Brim 
Bulwxw nwau 
pMifq pVih 
gwvwrI]

Jag Chathur 

Siaanaa Bharam 

Bhulaanaa Naao 

Panddith Parrehi 

Gaavaaree ||

The world is clever 

and wise, but it is 

deluded by doubt, and 

forgets the Name; the 

Pandit, the religious 

scholar, studies the 

scriptures, but he is 

still a fool.

ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਚਾਤੁਰ ਤੇ 

ਜਸਆਣਾ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; 

ਪੜਹਦੇ ਹਨ (ਮਾਇਆ ਕਮਾਣ 

ਵਾਲੀ) ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਜਵੱਜਦਆ, 

ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਦਾਂਦੇ ਹਨ 

'ਪੂੰ ਜਡਤ'।

43416 1015 nwau ivswrih  
bydu smwlih ibKu 
BUly lyKwrI]5]

Naao Visaarehi 

Baedh Samaalehi 

Bikh Bhoolae 

Laekhaaree ||5||

Forgetting the Name, 

he dwells upon the 

Vedas; he writes, but 

he is confused by his 

poisonous corruption. 

||5||

(ਇਹ ਪੂੰ ਜਡਤ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ; ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ ਵੇਦ (ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਨੂੂੰ  ਸੂੰਭਾਲ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਵਦਵਾਨ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜ਼ਜਹਰ ਜਵਚ ਭੁੱ ਲੇ ਪਏ ਹਨ 

॥੫॥
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43417 1016 klr KyqI qrvr 
kMTy bwgw 
pihrih kjlu 
JrY]

k`lr, b`wgw, k`jlu Kalar Khaethee 

Tharavar Kanthae 

Baagaa Pehirehi 

Kajal Jharai ||

He is like the crop 

planted in the salty 

soil, or the tree 

growing on the river 

bank, or the white 

clothes sprinkled with 

dirt.

ਕੱਲਰ ਜਵਚ ਖੇਤੀ ਬੀਿ ਕੇ 

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਸ ਜਵਅਰਥ ਹੈ, 

ਦਜਰਆ ਕੂੰ ਢੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਰੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਸਰਾ ਬਨਾਣਾ ਭੁੱ ਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ 

ਕਾਲਖ ਉਡ ਉਡ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ 
ਉਥੇ ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਜਚੱਟੇ ਕੱਪੜੇ 

ਪਜਹਨਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਕਾਲਖ ਨਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ 

ਹਨ)।

43418 1016 eyhu sMswru iqsY 
kI koTI jo pYsY so 
grib jrY]6]

pY~sY Eaehu Sansaar 

Thisai Kee Kothee 

Jo Paisai So Garab 

Jarai ||6||

This world is the house 

of desire; whoever 

enters it, is burnt 

down by egotistical 

pride. ||6||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਇਹ ਿਗਤ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਇਸ ਜਵਚ 

ਿੇਹੜਾ ਿਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਜਨਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ਉਹ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ (ਗ਼ਰਕ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਜਵਚ) ਸੜ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥

43419 1016 rXiq rwjy khw 
sbwey duhu AMqir 
so jwsI]

rX-iq: prjw X qwlU 
qoN bolo

Rayath Raajae 

Kehaa Sabaaeae 

Dhuhu Anthar So 

Jaasee ||

Where are all the 

kings and their 

subjects? Those who 

are immersed in 

duality are destroyed.

ਰਾਿ ੇਤੇ (ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ) ਪਰਿਾ-
ਇਹ ਸਭ ਜਕੱਥੇ ਹਨ? (ਸਭ 

ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕੂਚ ਕਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ)। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 

ਜਵਚ ਿੋ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੂੰਤ 

ਇਥੋਂ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਪਰ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਿਸ 

ਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਭੀ 
ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।
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43420 1016 khq nwnku gur 
scy kI pauVI  
rhsI AlKu 
invwsI]7]3]11
]

rh-sI, A-lKu: poly 
bolo

Kehath Naanak 

Gur Sachae Kee 

Pourree Rehasee 

Alakh Nivaasee 

||7||3||11||

Says Nanak, these are 

the steps of the 

ladder, of the 

Teachings of the True 

Guru; only the Unseen 

Lord shall remain. 

||7||3||11||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਅਭੁੱ ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਉੜੀ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿ ੋ

ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਪਉੜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਅਲੱਖ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥੩॥੧੧॥

43421 1016 mwrU mhlw 3 
Gru 5 AstpdI

AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Maaroo Mehalaa 

3 Ghar 5 

Asattapadhee

Maaroo, Third Mehl, 

Fifth House, 

Ashtapadees:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

43422 1016 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

43423 1016 ijs no pRymu mMin 
vswey]

Jis No Praem 

Mann Vasaaeae ||

One whose mind is 

filled with the Lord's 

Love

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ (ਆਪਣਾ) ਜਪਆਰ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,

43424 1016 swcY sbid shij 
suBwey]

Saachai Sabadh 

Sehaj Subhaaeae 

||

Is intuitively exalted by 

the True Word of the 

Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

(ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ (ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

(ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) (ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਚੋਭ ਦਾ ਇਹੀ ਇਲਾਿ ਹੈ)।
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43425 1016 eyhw vydn soeI 
jwxY Avru ik 
jwxY kwrI 
jIau]1]

Eaehaa Vaedhan 

Soee Jaanai Avar K 

Jaanai Kaaree Jeeo 

||1||

He alone knows the 

pain of this love; what 

does anyone else 

know about its cure? 

||1||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਚੋਭ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹ ਚੋਭ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਭ ਦਾ) ਇਲਾਿ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ॥੧॥

43426 1016 Awpy myly Awip 
imlwey]

Aapae Maelae Aap 

Milaaeae ||

He Himself unites in 

His Union.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

43427 1016 Awpxw ipAwru  
Awpy lwey]

Aapanaa Piaar 

Aapae Laaeae ||

He Himself inspires us 

with His Love.

(ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਆਪਣਾ 
ਜਪਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

43428 1016 pRym kI swr soeI 
jwxY ijs no 
ndir qumwrI 
jIau]1]rhwau]

Praem Kee Saar 

Soee Jaanai Jis No 

Nadhar 

Thumaaree Jeeo 

||1|| Rehaao ||

He alone appreciates 

the value of Your Love, 

upon whom You 

shower Your Grace, O 

Lord. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ) ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਕਦਰ (ਭੀ) ਉਹੀ ਿੀਵ ਿਾਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43429 1016 idb idRsit jwgY  
Brmu cukwey]

Dhib Dhrisatt 

Jaagai Bharam 

Chukaaeae ||

One whose spiritual 

vision is awakened - 

his doubt is driven out.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣਾ ਜਪਆਰ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਜਨਗਾਹ ਿਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ 

ਉਹ ਜਨਗਾਹ ਉਸ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

43430 1016 gur prswid  
prmpdu pwey]

Gur Parasaadh 

Param Padh 

Paaeae ||

By Guru's Grace, he 

obtains the supreme 

status.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਦਰਿਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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43431 1016 so jogI ieh 
jugiq pCwxY gur 
kY sbid bIcwrI 
jIau]2]

So Jogee Eih 

Jugath Pashhaanai 

Gur Kai Sabadh 

Beechaaree Jeeo 

||2||

He alone is a Yogi, who 

understands this way, 

and contemplates the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||2||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਇਸ ਿੁਗਜਤ 

ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਸਹੀ 
ਅਰਥਾਂ ਜਵਚ) ਿੋਗੀ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ 

ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

43432 1016 sMjogI Dn ipr 
mylw hovY]

Sanjogee Dhhan 

Pir Maelaa Hovai 

||

By good destiny, the 

soul-bride is united 

with her Husband Lord.

ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

43433 1016 gurmiq ivchu 
durmiq KovY]

dur-m`iq Guramath Vichahu 

Dhuramath Khovai 

||

Following the Guru's 

Teachings, she 

eradicates her evil-

mindedness from 

within.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨਾਸ 

ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

43434 1016 rMg isau inq 
rlIAw mwxY  
Apxy kMq 
ipAwrI jIau]3]

Rang Sio Nith 

Raleeaa Maanai 

Apanae Kanth 

Piaaree Jeeo ||3||

With love, she 

continually enjoys 

pleasure with Him; she 

becomes the beloved 

of her Husband Lord. 

||3||

ਉਹ ਪਿੇਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਿਭੂ ਪਤੀ 
ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

43435 1016 siqgur bwJhu  
vYdu n koeI]

Sathigur Baajhahu 

Vaidh N Koee ||

Other than the True 

Guru, there is no 

physician.

(ਪਿੇਮ ਦੀ ਚੋਭ ਦਾ ਇਲਾਿ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹਕੀਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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43436 1016 Awpy Awip  
inrMjnu soeI]

Aapae Aap 

Niranjan Soee ||

He Himself is the 

Immaculate Lord.

(ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਿ ਗੁਰੂ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਹ ਜਨਰਲੇਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

(ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ)।

43437 1016 siqgur imilAY  
mrY mMdw hovY 
igAwn bIcwrI 
jIau]4]

Sathigur Miliai 

Marai Mandhaa 

Hovai Giaan 

Beechaaree Jeeo 

||4||

Meeting with the True 

Guru, evil is 

conquered, and 

spiritual wisdom is 

contemplated. ||4||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭੈੜ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

43438 1016 eyhu sbdu swru  
ijs no lwey]

Eaehu Sabadh 

Saar Jis No Laaeae 

||

One who is committed 

to this most sublime 

Shabad

ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

43439 1016 gurmuiK iqRsnw 
BuK gvwey]

Bu`K Guramukh 

Thrisanaa Bhukh 

Gavaaeae ||

Becomes Gurmukh, 

and is rid of thirst and 

hunger.

(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
43440 1016 Awpx lIAw 

ikCU n pweIAY  
kir ikrpw kl 
DwrI jIau]5]

Aapan Leeaa 

Kishhoo N Paaeeai 

Kar Kirapaa Kal 

Dhhaaree Jeeo 

||5||

By one's own efforts, 

nothing can be 

accomplished; the 

Lord, in His Mercy, 

bestows power. ||5||

ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਕੁਝ ਭੀ 
ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਦਾ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੱਤਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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43441 1016 Agm ingmu  
siqgurU 
idKwieAw]

Agm, ingmu: poly bolo Agam Nigam 

Sathiguroo 

Dhikhaaeiaa ||

The True Guru has 

revealed the essence 

of the Shaastras and 

the Vedas.

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਜਕ 

(ਆਪਣ... ਧਾਰੀ ਿੀਉ)-ਇਹੀ 
ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਅਗਮ 

ਜਨਗਮੁ',

43442 1016 kir ikrpw  
ApnY Gir 
AwieAw]

Kar Kirapaa Apanai 

Ghar Aaeiaa ||

In His Mercy, He has 

come into the home of 

my self.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਇਹ) 'ਅਗਮ ਜਨਗਮੁ' ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਅਸਲ ਘਰ ਜਵਚ ਆ ਜਟਕਦਾ 
ਹੈ।

43443 1016 AMjn mwih 
inrMjnu jwqw  
ijn kau ndir 
qumwrI jIau]6]

Anjan Maahi 

Niranjan Jaathaa 

Jin Ko Nadhar 

Thumaaree Jeeo 

||6||

In the midst of Maya, 

the Immaculate Lord is 

known, by those upon 

whom You bestow 

Your Grace. ||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਸਾਰੇ ਜਵਚ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਨਰਲੇਪ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੬॥

43444 1016 gurmuiK hovY so 
qqu pwey]

Guramukh Hovai 

So Thath Paaeae ||

One who becomes 

Gurmukh, obtains the 

essence of reality;

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਇਹ) 

ਅਸਲੀਅਤ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

43445 1016 Awpxw Awpu  
ivchu gvwey]

Aapanaa Aap 

Vichahu Gavaaeae 

||

He eradictes his self-

conceit from within.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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43446 1016 siqgur bwJhu  
sBu DMDu kmwvY  
vyKhu min 
vIcwrI jIau]7]

Sathigur Baajhahu 

Sabh Dhhandhh 

Kamaavai 

Vaekhahu Man 

Veechaaree Jeeo 

||7||

Without the True 

Guru, all are entangled 

in worldly affairs; 

consider this in your 

mind, and see. ||7||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ ਕਰ 

ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾਣ 

ਵਾਲੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਹੀ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੭॥

43447 1016 ieik BRim BUly  
iPrih AhMkwrI]

Eik Bhram Bhoolae 

Firehi Ahankaaree 

||

Some are deluded by 

doubt; they strut 

around egotistically.

ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ (ਆਪਣੇ 
ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਜਤਆਗ ਤੇ ਹੀ) 
ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

43448 1016 ieknw gurmuiK  
haumY mwrI]

Eikanaa Guramukh 

Houmai Maaree ||

Some, as Gurmukh, 

subdue their egotism.

ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ 

ਹੈ।
43449 1016 scY sbid rqy 

bYrwgI hoir 
Brim Buly 
gwvwrI jIau]8]

Bu`ly Sachai Sabadh 

Rathae Bairaagee 

Hor Bharam 

Bhulae Gaavaaree 

Jeeo ||8||

Attuned to the True 

Word of the Shabad, 

they remain detached 

from the world. The 

other ignorant fools 

wander, confused and 

deluded by doubt. 

||8||

ਅਸਲ ਬੈਰਾਗੀ ਉਹ ਹਨ 

ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੂਰਖ 

(ਆਪਣੇ ਜਤਆਗ ਦੇ) ਭੁਲੇਖੇ 

ਜਵਚ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ 

॥੮॥
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43450 1016 gurmuiK ijnI 
nwmu n pwieAw]

Guramukh Jinee 

Naam N Paaeiaa ||

Those who have not 

become Gurmukh, and 

who have not found 

the Naam, the Name 

of the Lord

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,

43451 1016 mnmuiK ibrQw 
jnmu gvwieAw]

Manamukh 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa ||

Those self-willed 

manmukhs waste their 

lives uselessly.

ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਅਰਥ 

ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ।
43452 1016 AgY ivxu nwvY ko 

bylI nwhI bUJY 
gur bIcwrI 
jIau]9]

Agai Vin Naavai Ko 

Baelee Naahee 

Boojhai Gur 

Beechaaree Jeeo 

||9||

In the world hereafter, 

nothing except the 

Name will be of any 

assistance; this is 

understood by 

contemplating the 

Guru. ||9||

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 

ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੯॥
43453 1016 AMimRq nwmu sdw 

suKdwqw]

Anmrith Naam 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa ||

The Ambrosial Naam is 

the Giver of peace 

forever.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੇਰਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਅਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

43454 1016 guir pUrY jug 
cwry jwqw]

ju`g Gur Poorai Jug 

Chaarae Jaathaa ||

Throughout the four 

ages, it is known 

through the Perfect 

Guru.

ਸਦਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
(ਤੇਰੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ) ਸਾਂਝ 

ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

43455 1016 ijsu qU dyvih 
soeI pwey nwnk  
qqu bIcwrI 
jIau]10]1]

q`qu Jis Thoo Dhaevehi 

Soee Paaeae 

Naanak Thath 

Beechaaree Jeeo 

||10||1||

He alone receives it, 

unto whom You 

bestow it; this is the 

essence of reality 

which Nanak has 

realized. ||10||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ (ਇਹ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। 
ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਅਸਲ ਿੀਵਨ-

ਭੇਦ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਿੋਗਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥੧॥
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43456 1017 mwrU mhlw 5 
Gru 3 
AstpdIAw

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Maaroo Mehalaa 

5 Ghar 3 

Asattapadheeaa

Maaroo, Fifth Mehl, 

Third House, 

Ashtapadees:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

43457 1017 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

43458 1017 lK caurwsIh 
BRmqy BRmqy dulB 
jnmu Ab 
pwieE]1]

l`K, du-lB Lakh Chouraaseeh 

Bhramathae 

Bhramathae 

Dhulabh Janam Ab 

Paaeiou ||1||

Wandering and 

roaming through 8.4 

million incarnations, 

you have now been 

given this human life, 

so difficult to obtain. 

||1||

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭੌਂਜਦਆਂ ਭੌਜਦਆਂ ਹੁਣ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਮਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

43459 1017 ry mUVy qU hoCY 
ris lptwieE]

Rae Moorrae Thoo 

Hoshhai Ras 

Lapattaaeiou ||

You fool! You are 

attached and clinging 

to such trivial 

pleasures!

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

(ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਸੁਆਦ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ।

43460 1017 AMimRqu sMig bsqu 
hY qyrY ibiKAw 
isau 
aurJwieE]1]rhw
au]

Anmrith Sang 

Basath Hai Thaerai 

Bikhiaa Sio 

Ourajhaaeiou 

||1|| Rehaao ||

The Ambrosial Nectar 

abides with you, but 

you are engrossed in 

sin and corruption. 

||1||Pause||

ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ 

ਵਾਲੀ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ 

ਚੂੰਬਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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43461 1017 rqn jvyhr 
bnjin AwieE  
kwlru lwid 
clwieE]2]

Rathan Javaehar 

Banajan Aaeiou 

Kaalar Laadh 

Chalaaeiou ||2||

You have come to 

trade in gems and 

jewels, but you have 

loaded only barren 

soil. ||2||

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਆਇਆ ਸੈਂ 
ਰਤਨ ਤੇ ਿਵਾਹਰ ਖ਼ਰੀਦਣ 

ਲਈ, ਪਰ ਤੂੂੰ  ਇੱਥੋਂ ਕੱਲਰ ਲੱਦ 

ਕੇ ਹੀ ਤੁਰ ਜਪਆ ਹੈਂ ॥੨॥

43462 1017 ijh Gr mih 
quDu rhnw bsnw  
so Gru cIiq n 
AwieE]3]

Jih Ghar Mehi 

Thudhh Rehanaa 

Basanaa So Ghar 

Cheeth N Aaeiou 

||3||

That home within 

which you live - you 

have not kept that 

home in your 

thoughts. ||3||

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਜਿਸ ਘਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਰਜਹਣਾ-ਵੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਘਰ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਜਚੱਤ-ਚੇਤੇ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਆਇਆ ॥੩॥

43463 1017 Atl AKMf pRwx 
suKdweI iek 
inmK nhI quJu 
gwieE]4]

A-tl Attal Akhandd 

Praan 

Sukhadhaaee Eik 

Nimakh Nehee 

Thujh Gaaeiou 

||4||

He is immovable, 

indestructible, the 

Giver of peace to the 

soul; and yet you do 

not sing His Praises, 

even for an instant. 

||4||

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਅੱਖ ਝਮਕਣ 

ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਕਦੇ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਿ ੋਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਅਜਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਿ ੋਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੪॥
43464 1017 jhw jwxw so Qwnu 

ivswirE iek 
inmK nhI mnu 
lwieE]5]

Jehaa Jaanaa So 

Thhaan Visaariou 

Eik Nimakh Nehee 

Man Laaeiou ||5||

You have forgotten 

that place where you 

must go; you have not 

attached your mind to 

the Lord, even for an 

instant. ||5||

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਜਿਸ ਥਾਂ ਆਖ਼ਰ 

ਜ਼ਰੂਰ ਿਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਲ ਤਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਕਦੇ ਜਧਆਨ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ ॥੫॥
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43465 1017 puqR klqR igRh 
dyiK smgRI ies 
hI mih 
aurJwieE]6]

k-l`qR [sm`gRI Puthr Kalathr Grih 

Dhaekh Samagree 

Eis Hee Mehi 

Ourajhaaeiou 

||6||

Gazing upon your 

children, spouse, 

household and 

paraphernalia, you are 

entangled in them. 

||6||

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਪੱੁਤਰ, ਇਸਤਿੀ ਤੇ 

ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਿਜਸਆ 

ਜਪਆ ਹੈਂ ॥੬॥

43466 1017 ijqu ko lwieE  
iqq hI lwgw  
qYsy krm 
kmwieE]7]

Jith Ko Laaeiou 

Thith Hee Laagaa 

Thaisae Karam 

Kamaaeiou ||7||

As God links the 

mortals, so are they 

linked, and so are the 

deeds they do. ||7||

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ!) 

ਜਿਸ (ਕੂੰਮ) ਜਵਚ ਕੋਈ ਿੀਵ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ) ਲਾਇਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਵਚ ਉਹ ਲੱਗਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੂੰਮ ਹੀ 
ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

43467 1017 jau BieE 
ikRpwlu qw 
swDsMgu pwieAw  
jn nwnk bRhmu 
iDAwieE]8]1]

Jo Bhaeiou 

Kirapaal Thaa 

Saadhhasang 

Paaeiaa Jan 

Naanak Breham 

Dhhiaaeiou 

||8||1||

When He becomes 

Merciful, then the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

is found; servant 

Nanak meditates on 

God. ||8||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਉਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧॥

43468 1017 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:
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43469 1017 kir AnugRhu 
rwiK lIno BieE 
swDUsMgu]

A-nu`gRhu Kar Anugrahu 

Raakh Leeno 

Bhaeiou Saadhhoo 

Sang ||

Granting His Grace, He 

has protected me; I 

have found the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

43470 1017 hir nwm rsu 
rsnw aucwrY  
imst gUVw 
rMgu]1]

Har Naam Ras 

Rasanaa 

Ouchaarai Misatt 

Goorraa Rang 

||1||

My tongue lovingly 

chants the Lord's 

Name; this love is so 

sweet and intense! 

||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਦਾ) ਜਮੱਠਾ ਗੂੜਹਾ ਰੂੰਗ 

ਚਜੜਹਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
43471 1017 myry mwn ko 

AsQwnu]

Maerae Maan Ko 

Asathhaan ||

He is the place of rest 

for my mind,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

43472 1017 mIq swjn sKw 
bMDpu AMqrjwmI 
jwnu]1]rhwau]

Meeth Saajan 

Sakhaa Bandhhap 

Antharajaamee 

Jaan ||1|| Rehaao 

||

My friend, companion, 

associate and relative; 

He is the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts. 

||1||Pause||

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਸੁਿਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ 

ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਮੇਰਾ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

43473 1017 sMswr swgru 
ijin aupwieE  
srix pRB kI 
ghI]

Sansaar Saagar Jin 

Oupaaeiou Saran 

Prabh Kee Gehee 

||

He created the world-

ocean; I seek the 

Sanctuary of that God.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
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43474 1017 gur pRswdI pRBu 
ArwDy jmkMkru 
ikCu n khI]2]

Gur Prasaadhee 

Prabh Araadhhae 

Jamakankar Kishh 

N Kehee ||2||

By Guru's Grace, I 

worship and adore 

God; the Messenger of 

Death can't say 

anything to me. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਮਦੂਤ ਭੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਆਖਦਾ ॥੨॥

43475 1017 moK mukiq 
duAwir jw kY sMq 
irdw BMfwru]

Mokh Mukath 

Dhuaar Jaa Kai 

Santh Ridhaa 

Bhanddaar ||

Emancipation and 

liberation are at His 

Door; He is the 

treasure in the hearts 

of the Saints.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਮੁਕਤੀ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ ਹੈ (ਿੋ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ),

43476 1017 jIA jugiq 
sujwxu suAwmI  
sdw 
rwKxhwru]3]

Jeea Jugath Sujaan 

Suaamee Sadhaa 

Raakhanehaar 

||3||

The all-knowing Lord 

and Master shows us 

the true way of life; He 

is our Savior and 

Protector forever. 

||3||

ਉਹੀ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਿਾਨ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਿੀਊਣ ਦੀ 
ਿਾਚ ਜਸਖਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

43477 1017 dUK drd klys 
ibnsih ijsu bsY 
mn mwih]

Dhookh Dharadh 

Kalaes Binasehi Jis 

Basai Man Maahi 

||

Pain, suffering and 

troubles are 

eradicated, when the 

Lord abides in the 

mind.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦਰਦ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

43478 1017 imrqu nrku 
AsQwn ibKVy  
ibKu n pohY 
qwih]4]

Mirath Narak 

Asathhaan 

Bikharrae Bikh N 

Pohai Thaahi ||4||

Death, hell and the 

most horrible dwelling 

of sin and corruption 

cannot even touch 

such a person. ||4||

ਆਤਮਕ ਮੌਤ, ਨਰਕ, ਹੋਰ 

ਔਖੇ ਥਾਂ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ-

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਉਸ 

ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ॥੪॥
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43479 1017 iriD isiD nv 
iniD jw kY  
AMimRqw prvwh]

Ridhh Sidhh Nav 

Nidhh Jaa Kai 

Anmrithaa 

Paravaah ||

Wealth, miraculous 

spiritual powers and 

the nine treasures 

come from the Lord, 

as do the streams of 

Ambrosial Nectar.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ 
ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਦੇ 

ਚਸ਼ਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ,

43480 1017 Awid AMqy miD 
pUrn aUc Agm 
Agwh]5]

A-gm: polw bolo sog 
rihq

Aadh Anthae 

Madhh Pooran 

Ooch Agam Agaah 

||5||

In the beginning, in 

the middle, and in the 

end, He is perfect, 

lofty, unapproachable 

and unfathomable. 

||5||

ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਗਤ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ, ਅੂੰਤ ਜਵਚ, 

ਜਵਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇ ਜਵਚ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਥਾਹ ਹੈ ॥੫॥

43481 1017 isD swiDk dyv 
muin jn byd 
krih aucwru]

Sidhh Saadhhik 

Dhaev Mun Jan 

Baedh Karehi 

Ouchaar ||

The Siddhas, seekers, 

angelic beings, silent 

sages, and the Vedas 

speak of Him.

ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ 

ਿੋਗੀ, ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿੋਗੀ, ਦੇਵਤੇ, ਮੋਨ-ਧਾਰੀ ਸਾਧੂ, 

(ਉਹ ਪੂੰ ਜਡਤ ਿ)ੋ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ-

43482 1017 ismir suAwmI 
suK shij BuMcih  
nhI AMqu 
pwrwvwru]6]

Simar Suaamee 

Sukh Sehaj 

Bhunchehi Nehee 

Anth Paaraavaar 

||6||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord and Master, 

celestial peace is 

enjoyed; He has no 

end or limitation. 

||6||

(ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਣ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
(ਦਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਰ ਕੇ (ਹੀ) 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

(ਐਸਾ ਆਨੂੰ ਦ ਜਿਸ ਦਾ) ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ (ਿ ੋਕਦੇ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ) 
ਜਿਸ ਦਾ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ॥੬॥
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43483 1017 Aink pRwCq  
imtih iKn mih  
irdY jip 
Bgvwn]

Anik Praashhath 

Mittehi Khin Mehi 

Ridhai Jap 

Bhagavaan ||

Countless sins are 

erased in an instant, 

meditating on the 

Benevolent Lord 

within the heart.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਭਗਵਾਨ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਿਪ ਕੇ ਇਕ ਜਛਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

43484 1017 pwvnw qy mhw 
pwvn koit dwn 
iesnwn]7]

Paavanaa Thae 

Mehaa Paavan 

Kott Dhaan 

Eisanaan ||7||

Such a person 

becomes the purest of 

the pure, and is 

blessed with the 

merits of millions of 

donations to charity 

and cleansing baths. 

||7||

ਭਗਵਾਨ (ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਕ ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਕਿੋੜਾਂ ਦਾਨ ਹਨ 

ਤੇ ਕਿੋੜਾਂ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਨ 

॥੭॥

43485 1017 bl buiD suiD 
prwx srbsu  
sMqnw kI rwis]

srbsu: polw bolo imlvW Bal Budhh Sudhh 

Paraan Sarabas 

Santhanaa Kee 

Raas ||

God is power, 

intellect, 

understanding, the 

breath of life, wealth, 

and everything for the 

Saints.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਲ 

ਹੈ, ਬੱੁਧੀ ਹੈ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ, ਜਿੂੰ ਦ 

ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ 

ਹੈ।

43486 1017 ibsru nwhI  
inmK mn qy  
nwnk kI 
Ardwis]8]2]

Bisar Naahee 

Nimakh Man Thae 

Naanak Kee 

Aradhaas ||8||2||

May I never forget 

Him from my mind, 

even for an instant - 

this is Nanak's prayer. 

||8||2||

ਨਾਨਕ ਦੀ ਭੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ-

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  ਅੱਖ 

ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ 
ਨਾਹ ਭੁੱ ਲ ॥੮॥੨॥

43487 1017 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8873 Published: March 06/ 2014



43488 1017 ssiqR qIKix 
kwit fwirE min  
n kIno rosu]

Sasathr Theekhan 

Kaatt Ddaariou 

Man N Keeno Ros 

||

The sharp tool cuts 

down the tree, but it 

does not feel anger in 

its mind.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਰੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ) ਤੇਜ਼ ਹਜਥਆਰ 

ਨਾਲ ਕੱਟ ਸੱੁਜਟਆ (ਰੱੁਖ ਨੇ 

ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਉਸ ਉੱਤੇ) 

ਗੱੁਸਾ ਨਾਹ ਕੀਤਾ,

43489 1017 kwju auAw ko ly 
svwirE iqlu n 
dIno dosu]1]

Kaaj Ouaa Ko Lae 

Savaariou Thil N 

Dheeno Dhos 

||1||

It serves the purpose 

of the cutter, and does 

not blame him at all. 

||1||

(ਸਗੋਂ ਰੱੁਖ ਨੇ) ਉਸ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਸਵਾਰ ਜਦੱਤਾ, ਤੇ, (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾਹ 

ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

43490 1017 mn myry rwm rau 
inq nIiq]

Man Maerae 

Raam Ro Nith 

Neeth ||

O my mind, 

continually, 

continuously, 

meditate on the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ।

43491 1017 dieAwl dyv 
ikRpwl goibMd  
suin sMqnw kI 
rIiq]1]rhwau]

Dhaeiaal Dhaev 

Kirapaal Gobindh 

Sun Santhanaa 

Kee Reeth ||1|| 

Rehaao ||

The Lord of the 

Universe is merciful, 

divine and 

compassionate. Listen - 

 this is the way of the 

Saints. ||1||Pause||

ਦਇਆਲ, ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ, 

ਜਕਰਪਾਲ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ (ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਗੁਣ ਗਾ)। (ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਜਕਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ) 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨ-

ਮਰਯਾਦਾ ਸੁਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

43492 1018 crx qlY augwih 
bYisE sRmu n 
rihE srIir]

Charan Thalai 

Ougaahi Baisiou 

Sram N Rehiou 

Sareer ||

He plants his feet in 

the boat, and then sits 

down in it; the fatigue 

of his body is relieved.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਬੇੜੀ ਨੂੂੰ ) ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨੱਪ ਕੇ 

(ਉਸ ਜਵਚ) ਬਜਹ ਜਗਆ, (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਪੈਂਡੇ 

ਦਾ) ਥਕੇਵਾਂ ਨਾਹ ਜਰਹਾ।
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43493 1018 mhw swgru nh 
ivAwpY iKnih 
auqirE qIir]2]

Mehaa Saagar Neh 

Viaapai Khinehi 

Outhariou Theer 

||2||

The great ocean does 

not even affect him; in 

an instant, he arrives 

on the other shore. 

||2||

ਜਭਆਨਕ ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਦਰੀਆ 

ਭੀ) ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, (ਬੇੜੀ ਜਵਚ 

ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ) ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਹੀ (ਉਸ ਦਰੀਆ ਤੋਂ) ਪਾਰਲੇ 

ਕੂੰ ਢੇ ਿਾ ਉਤਜਰਆ ॥੨॥
43494 1018 cMdn Agr kpUr 

lypn iqsu sMgy  
nhI pRIiq]

Chandhan Agar 

Kapoor Laepan 

This Sangae Nehee 

Preeth ||

Sandalwood, aloe, and 

camphor-paste - the 

earth does not love 

them.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ) ਚੂੰਦਨ ਅਗਰ 

ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਲੇਪਨ (ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਧਰਤੀ) ਉਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨਾਲ 

(ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ) ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ;

43495 1018 ibstw mUqR Koid 
iqlu iqlu min n 
mnI 
ibprIiq]3]

Bisattaa Moothr 

Khodh Thil Thil 

Man N Manee 

Bipareeth ||3||

But it doesn't mind,if 

someone digs it up bit 

by bit,and applies 

manure and urine to 

it. ||3||

ਤੇ (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਧਰਤੀ 
ਉੱਤੇ) ਗੂੂੰ ਹ ਮੂਤਰ (ਸੱੁਟਦਾ ਹੈ, 

ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ ) ਪੱੁਟ ਕੇ ਰਤਾ ਰਤਾ 
(ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਵਰੱੁਧ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

(ਧਰਤੀ) ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂਦੀ 
॥੩॥

43496 1018 aUc nIc ibkwr 
suikRq sMlgn 
sB suK CqR]

su-ikRq[ sM-lgn: polw 
bolo

Ooch Neech 

Bikaar Sukirath 

Sanlagan Sabh 

Sukh Shhathr ||

High and low, bad and 

good - the comforting 

canopy of the sky 

stretches evenly over 

all.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ 
ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ 

ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਕਰੇ (ਆਕਾਸ਼ 

ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ) ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਛਤਰ (ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।
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43497 1018 imqR sqRü n kCU 
jwnY srb jIA 
smq]4]

ie`k (smq) 
smwn[smq: polw bolo

Mithr Sathra N 

Kashhoo Jaanai 

Sarab Jeea Samath 

||4||

It knows nothing of 

friend and enemy; all 

beings are alike to it. 

||4||

(ਆਕਾਸ਼) ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਤਰ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਵੈਰੀ, (ਆਕਾਸ਼) ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਹੈ ॥੪॥

43498 1018 kir pRgwsu pRcMf 
pRgitE AMDkwr 
ibnws]

Kar Pragaas 

Prachandd 

Pragattiou 

Andhhakaar 

Binaas ||

Blazing with its 

dazzling light, the sun 

rises, and dispels the 

darkness.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸੂਰਿ) ਤੇਜ਼ 

ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰ ਕੇ (ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ) 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ 

ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

43499 1018 pivqR ApivqRh 
ikrx lwgy min  
n BieE 
ibKwdu]5]

Pavithr Apavithreh 

Kiran Laagae Man 

N Bhaeiou 

Bikhaadh ||5||

Touching both the 

pure and the impure, 

it harbors no hatred to 

any. ||5||

ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਜਕਰਣਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, 

(ਸੂਰਿ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਇਸ 

ਗੱਲੋਂ) ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੫॥

43500 1018 sIq mMd sugMD 
cilE srb Qwn 
smwn]

Seeth Mandh 

Sugandhh Chaliou 

Sarab Thhaan 

Samaan ||

The cool and fragrant 

wind gently blows 

upon all places alike.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਠੂੰ ਢੀ (ਹਵਾ) 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ-ਭਰੀ (ਹਵਾ) ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ 
ਸਭਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਜਵਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ 
ਚੱਲਦੀ ਹੈ;

43501 1018 jhw sw ikCu qhw 
lwigE iqlu n 
sMkw mwn]6]

Jehaa Saa Kishh 

Thehaa Laagiou 

Thil N Sankaa 

Maan ||6||

Wherever anything is, 

it touches it there, and 

does not hesitate a 

bit. ||6||

ਜਿੱਥੇ ਭੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ (ਚੂੰਗੀ 
ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੂੰਦੀ) ਉੱਥੇ ਹੀ (ਸਭ 

ਨੂੂੰ ) ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਤਾ ਭੀ ਜਝਿਕ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ॥੬॥
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43502 1018 suBwie ABwie ju 
inkit AwvY sIqu 
qw kw jwie]

Subhaae Abhaae J 

Nikatt Aavai Seeth 

Thaa Kaa Jaae ||

Good or bad, whoever 

comes close to the fire 

- his cold is taken away.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਜਿਹੜਾ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਚੂੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਿਾਂ 
ਮੂੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ (ਅੱਗ ਦੇ) 

ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

43503 1018 Awp pr kw kCu  
n jwxY sdw 
shij suBwie]7]

Aap Par Kaa Kashh 

N Jaanai Sadhaa 

Sehaj Subhaae 

||7||

It knows nothing of its 

own or others'; it is 

constant in the same 

quality. ||7||

(ਅੱਗ) ਇਹ ਗੱਲ ਜਬਲਕੁਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀ ਜਕ ਇਹ ਆਪਣਾ 
ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, (ਅੱਗ) 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

ਆਪਣ ੇਸੁਭਾਵ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੭॥
43504 1018 crx srx snwQ 

iehu mnu rMig 
rwqy lwl]

Charan Saran 

Sanaathh Eihu 

Man Rang Raathae 

Laal ||

Whoever seeks the 

Sancuary of the feet of 

the Sublime Lord - his 

mind is attuned to the 

Love of the Beloved.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਖਸਮ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

43505 1018 gopwl gux inq 
gwau nwnk Bey 
pRB 
ikrpwl]8]3]

Gopaal Gun Nith 

Gaao Naanak 

Bheae Prabh 

Kirapaal ||8||3||

Constantly singing the 

Glorious Praises of the 

Lord of the World, O 

Nanak, God becomes 

merciful to us. 

||8||3||

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਗੋਪਾਲ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ। 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ) ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੮॥੩॥
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43506 1018 mwrU mhlw 5 
Gru 4 
AstpdIAw

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Maaroo Mehalaa 

5 Ghar 4 

Asattapadheeaa

Maaroo, Fifth Mehl, 

Fourth House, 

Ashtapadees:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

43507 1018 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

43508 1018 cwdnw cwdnu 
AWgin pRB jIau 
AMqir cwdnw]1]

cWdnw, cWdnu Chaadhanaa 

Chaadhan 

Aaangan Prabh 

Jeeo Anthar 

Chaadhanaa ||1||

Moonlight, moonlight - 

 in the courtyard of 

the mind, let the 

moonlight of God 

shine down. ||1||

(ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਜਦਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 

ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਦੀਵੇ ਆਜਦਕ ਬਾਲ 

ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਣਾ-ਇਹ ਜਵਹੜੇ 

ਜਵਚ ਹੋਰ ਸਭ ਚਾਨਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਵਧੀਆ ਚਾਨਣ ਹੈ ॥੧॥

43509 1018 AwrwDnw ArwDnu 
nIkw hir hir 
nwmu ArwDnw]2]

Aaraadhhanaa 

Araadhhan 

Neekaa Har Har 

Naam 

Araadhhanaa 

||2||

Meditation, 

meditation - sublime is 

meditation on the 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||2||

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ-ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਜਸਮਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ 
ਜਸਮਰਨ ਹੈ ॥੨॥
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43510 1018 iqAwgnw 
iqAwgnu nIkw  
kwmu kRoDu loBu 
iqAwgnw]3]

Thiaaganaa 

Thiaagan Neekaa 

Kaam Krodhh 

Lobh Thiaaganaa 

||3||

Renunciation, 

renunciation - noble is 

the renunciation of 

sexual desire, anger 

and greed. ||3||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜਗਿਹਸਤ 

ਜਤਆਗ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਕਾਮ 

ਕਿੋਧ ਲੋਭ (ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ) ਜਤਆਗ ਦੇਣਾ-
ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਤਆਗਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਤਆਗ ਹੈ ॥੩॥

43511 1018 mwgnw mwgnu 
nIkw hir jsu 
gur qy mwgnw]4]

Maaganaa 

Maagan Neekaa 

Har Jas Gur Thae 

Maaganaa ||4||

Begging, begging - it is 

noble to beg for the 

Lord's Praise from the 

Guru. ||4||

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਖ਼ੈਰ 

ਮੂੰਗਣਾ-ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ 

ਮੂੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੂੰਗ ਹੈ 

॥੪॥

43512 1018 jwgnw jwgnu 
nIkw hir 
kIrqn mih 
jwgnw]5]

Jaaganaa Jaagan 

Neekaa Har 

Keerathan Mehi 

Jaaganaa ||5||

Vigils, vigils - sublime 

is the vigil spent 

singing the Kirtan of 

the Lord's Praises. 

||5||

(ਦੇਵੀ ਆਜਦਕ ਦੀ ਪੂਿਾ ਵਾਸਤੇ 

ਲੋਕ ਿਾਗਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚ ਿਾਗਣਾ-ਇਹ ਹੋਰ 

ਿਾਗਜਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ 

ਿਾਗਰਾ ਹੈ ॥੫॥
43513 1018 lwgnw lwgnu 

nIkw gur crxI 
mnu lwgnw]6]

Laaganaa Laagan 

Neekaa Gur 

Charanee Man 

Laaganaa ||6||

Attachment, 

attachment - sublime 

is the attachment of 

the mind to the Guru's 

Feet. ||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਮਨ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਣਾ-ਇਹ ਹੋਰ 

ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ 

ਲਗਨ ਹੈ ॥੬॥
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43514 1018 ieh ibiD iqsih 
prwpqy jw kY 
msqik 
Bwgnw]7]

Eih Bidhh Thisehi 

Paraapathae Jaa 

Kai Masathak 

Bhaaganaa ||7||

He alone is blessed 

with this way of life, 

upon whose forehead 

such destiny is 

recorded. ||7||

ਪਰ, ਇਹ ਿੁਗਜਤ ਉਸੇ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਣ 

॥੭॥

43515 1018 khu nwnk iqsu 
sBu ikCu nIkw jo 
pRB kI 
srnwgnw]8]1]
4]

Kahu Naanak This 

Sabh Kishh 

Neekaa Jo Prabh 

Kee Saranaaganaa 

||8||1||4||

Says Nanak, 

everything is sublime 

and noble, for one 

who enters the 

Sanctuary of God. 

||8||1||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਸੋਹਣਾ ਗੁਣ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧॥੪॥

43516 1018 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl: ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ! ਆ।

43517 1018 Awau jI qU Awau 
hmwrY hir jsu 
sRvn 
sunwvnw]1]rhwau
]

Aao Jee Thoo Aao 

Hamaarai Har Jas 

Sravan 

Sunaavanaa ||1|| 

Rehaao ||

Please come O please 

come into the home of 

my heart that I may 

hear with my ears the 

Lord's Praises. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸ, ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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43518 1018 quDu Awvq myrw 
mnu qnu hirAw  
hir jsu qum 
sMig gwvnw]1]

Thudhh Aavath 

Maeraa Man Than 

Hariaa Har Jas 

Thum Sang 

Gaavanaa ||1||

With your coming, my 

soul and body are 

rejuvenated, and I sing 

with you the Lord's 

Praises. ||1||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ! ਤੇਰੇ ਆਇਆਂ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤਨ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ! ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਿਸ ਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
43519 1018 sMq ikRpw qy 

ihrdY vwsY dUjw 
Bwau 
imtwvnw]2]

Santh Kirapaa 

Thae Hiradhai 

Vaasai Dhoojaa 

Bhaao 

Mittaavanaa ||2||

By the Grace of the 

Saint, the Lord dwells 

within the heart, and 

the love of duality is 

eradicated. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

43520 1018 Bgq dieAw qy  
buiD prgwsY  
durmiq dUK 
qjwvnw]3]

Bhagath Dhaeiaa 

Thae Budhh 

Paragaasai 

Dhuramath 

Dhookh 

Thajaavanaa ||3||

By the kindness of the 

devotee, the intellect 

is enlightened, and 

pain and evil-

mindedness are 

eradicated. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਬੱੁਧੀ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰ ਜਤਆਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

43521 1018 drsnu Bytq hoq 
punIqw punrip 
griB n 
pwvnw]4]

Dharasan 

Bhaettath Hoth 

Puneethaa 

Punarap Garabh N 

Paavanaa ||4||

Beholding the Blessed 

Vision of His Darshan, 

one is sanctified, and 

is no longer consigned 

to the womb of 

reincarnation. ||4||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਜਦਆਂ 

ਿੀਵਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ ॥੪॥
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43522 1018 nau iniD iriD 
isiD pweI jo 
qumrY min 
Bwvnw]5]

No Nidhh Ridhh 

Sidhh Paaee Jo 

Thumarai Man 

Bhaavanaa ||5||

The nine treasures, 

wealth and miraculous 

spiritual powers are 

obtained, by one who 

is pleasing to Your 

mind. ||5||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜਾ (ਵਡਭਾਗੀ) 
ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ, 

(ਮਾਨੋ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ 
ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
43523 1018 sMq ibnw mY Qwau  

n koeI Avr n 
sUJY jwvnw]6]

Santh Binaa Mai 

Thhaao N Koee 

Avar N Soojhai 

Jaavanaa ||6||

Without the Saint, I 

have no place of rest 

at all; I cannot think of 

any other place to go. 

||6||

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 
ਿਾਣਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ ॥੬॥

43524 1018 moih inrgun kau  
koie n rwKY sMqw 
sMig smwvnw]7]

Mohi Niragun Ko 

Koe N Raakhai 

Santhaa Sang 

Samaavanaa ||7||

I am unworthy; no one 

gives me sanctuary. 

But in the Society of 

the Saints, I merge in 

God. ||7||

ਮੇਰੀ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਦੀ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ 
ਿੜਦਾ। ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ॥੭॥

43525 1018 khu nwnk guir  
clqu idKwieAw  
mn mDy hir hir 
rwvnw]8]2]5]

Kahu Naanak Gur 

Chalath 

Dhikhaaeiaa Man 

Madhhae Har Har 

Raavanaa 

||8||2||5||

Says Nanak, the Guru 

has revealed this 

miracle; within my 

mind, I enjoy the Lord, 

Har, Har. ||8||2||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਅਚਰਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ ॥੮॥੨॥੫॥
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43526 1019 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

43527 1019 jIvnw sPl 
jIvn suin hir  
jip jip sd 
jIvnw]1]rhwau]

Jeevanaa Safal 

Jeevan Sun Har 

Jap Jap Sadh 

Jeevanaa ||1|| 

Rehaao ||

Fruitful is the life, the 

life of one who hears 

about the Lord, and 

chants and meditates 

on Him; he lives 

forever. ||1||Pause||

ਿੀਊਣ ਜਵਚੋਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਿੀਊਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

43528 1019 pIvnw ijqu mnu 
AwGwvY nwmu 
AMimRq rsu 
pIvnw]1]

Peevanaa Jith Man 

Aaghaavai Naam 

Anmrith Ras 

Peevanaa ||1||

The real drink is that 

which satisfies the 

mind; this drink is the 

sublime essence of the 

Ambrosial Naam. ||1||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਪੀਣ ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ ਇਸ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

43529 1019 Kwvnw ijqu BUK  
n lwgY sMqoiK 
sdw 
iqRpqIvnw]2]

Khaavanaa Jith 

Bhookh N Laagai 

Santhokh Sadhaa 

Thripatheevanaa 

||2||

The real food is that 

which will never leave 

you hungry again; it 

will leave you 

contented and 

satisfied forever. ||2||

ਨਾਮ-ਭੋਿਨ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੀ 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ, ਸੂੰ ਤੋਖ ਜਵਚ ਸਦਾ ਰੱਿੇ 
ਰਹੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥

43530 1019 pYnxw rKu piq 
prmysur iPir 
nwgy nhI 
QIvnw]3]

pYn@xw Painanaa Rakh 

Path Paramaesur 

Fir Naagae Nehee 

Thheevanaa ||3||

The real clothes are 

those which protect 

your honor before the 

Transcendent Lord, 

and do not leave you 

naked ever again. 

||3||

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

ਰੱਖ, ਜਿਰ ਕਦੇ ਜਸਰੋਂ ਨੂੰ ਗੇ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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43531 1019 Bognw mn mDy 
hir rsu  
sMqsMgiq mih 
lIvnw]4]

Bhoganaa Man 

Madhhae Har Ras 

Santhasangath 

Mehi Leevanaa 

||4||

The real enjoyment 

within the mind is to 

be absorbed in the 

sublime essence of the 

Lord, in the Society of 

the Saints. ||4||

ਮਨ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਨਾਮ-

ਰਸ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੪॥

43532 1019 ibnu qwgy ibnu 
sUeI AwnI mnu 
hir BgqI sMig 
sIvnw]5]

Bin Thaagae Bin 

Sooee Aanee Man 

Har Bhagathee 

Sang Seevanaa 

||5||

Sew devotional 

worship to the Lord 

into the mind, without 

any needle or thread. 

||5||

(ਜਕਸੇ ਸੂਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ, ਜਕਸੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ; ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਰਹੀਏ) ਜਬਨਾ ਸੂਈ ਧਾਗਾ 
ਜਲਆਉਣ ਦੇ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਸੀਤਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥

43533 1019 mwiqAw hir rs 
mih rwqy iqsu 
bhuiV n kbhU 
AauKIvnw]6]

Aau-KIvnw duKI[ 
m`wiqAw[ (dUjw pwT: 
Aau KIvnw)

Maathiaa Har Ras 

Mehi Raathae This 

Bahurr N Kabehoo 

Aoukheevanaa 

||6||

Imbued and 

intoxicated with the 

sublime essence of the 

Lord, this experience 

will never wear off 

again. ||6||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਅਸਲ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਹਨ; ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁੜ ਕਦੇ ਭੀ 
ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ॥੬॥

43534 1019 imilE iqsu 
srb inDwnw  
pRiB ikRpwil 
ijsu dIvnw]7]

Miliou This Sarab 

Nidhhaanaa Prabh 

Kirapaal Jis 

Dheevanaa ||7||

One is blessed with all 

treasures, when God, 

in His Mercy, gives 

them. ||7||

ਪਰ, ਜਕਰਪਾਲ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ- ਦਾਤ 

ਜਦੱਤੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ (ਪਿਭੂ) 
ਜਮਲ ਜਪਆ ॥੭॥
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43535 1019 suKu nwnk sMqn 
kI syvw crx 
sMq Doie 
pIvnw]8]3]6]

Sukh Naanak 

Santhan Kee 

Saevaa Charan 

Santh Dhhoe 

Peevanaa 

||8||3||6||

O Nanak, service to 

the Saints beings 

peace; I drink in the 

wash water of the feet 

of the Saints. 

||8||3||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਸਲ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ, ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣ ਜਵਚ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਗ਼ਰੀਬੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ 

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਹੀ ਸੁਖ 

ਹੈ) ॥੮॥੩॥੬॥

43536 1019 mwrU mhlw 5 
Gru 8 AMjulIAw 

Maaroo Mehalaa 

5 Ghar 8 Anjuleeaa

Maaroo, Fifth Mehl, 

Eighth House, Anjulees 

~ With Hands Cupped 

In Prayer:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਘਰ ੮ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਅੂੰਿੁਲੀਆਂ'।

43537 1019 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

43538 1019 ijsu igRih bhuqu  
iqsY igRih icMqw]

Jis Grihi Bahuth 

Thisai Grihi 

Chinthaa ||

The household which 

is filled with 

abundance - that 

household suffers 

anxiety.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ (ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਜਕ ਜਕਤੇ ਖੱੁਸ ਨਾਹ ਿਾਏ)।

43539 1019 ijsu igRih QorI  
su iPrY BRmMqw]

Jis Grihi Thhoree S 

Firai Bhramanthaa 

||

One whose household 

has little, wanders 

around searching for 

more.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਥੋੜੀ 
ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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43540 1019 duhU ibvsQw qy jo 
mukqw soeI 
suhylw BwlIAY]1]

Dhuhoo 

Bivasathhaa Thae 

Jo Mukathaa Soee 

Suhaelaa 

Bhaaleeai ||1||

He alone is happy and 

at peace, who is 

liberated from both 

conditions. ||1||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 
ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸੌਖਾ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

43541 1019 igRh rwj mih  
nrku audws 
kroDw]

Grih Raaj Mehi 

Narak Oudhaas 

Karodhhaa ||

Householders and 

kings fall into hell, 

along with renunciates 

and angry men,

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਗਿਹਸਤ ਦੇ 

ਐਸ਼ਵਰਿ ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਉਹ (ਅਸਲ ਜਵਚ) ਨਰਕ 

(ਭੋਗ ਜਰਹਾ ਹੈ); ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਗਿਹਸਤ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲਾਂ ਦਾ) 
ਜਤਆਗ ਕਰ ਜਗਆ ਹੈ ਉਹ 

ਸਦਾ ਕਿੋਧ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

43542 1019 bhu ibiD byd 
pwT siB soDw]

ibiD: polw bolo Bahu Bidhh Baedh 

Paath Sabh 

Sodhhaa ||

And all those who 

study and recite the 

Vedas in so many ways.

ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੇਦ-ਪਾਠ ਸੋਧੇ ਹੋਣ।

43543 1019 dyhI mih jo rhY 
Ailpqw iqsu 
jn kI pUrn 
GwlIAY]2]

A-ilpqw Dhaehee Mehi Jo 

Rehai Alipathaa 

This Jan Kee 

Pooran Ghaaleeai 

||2||

Perfect is the work of 

that humble servant, 

who remains 

unattached while in 

the body. ||2||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹੀ ਜਮਹਨਤ 

ਜਸਰੇ ਚੜਹਦੀ ਹੈ ਿ ੋਸਰੀਰ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਜਦਆਂ 

ਹੀ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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43544 1019 jwgq sUqw Brim 
ivgUqw]

Jaagath Soothaa 

Bharam Vigoothaa 

||

The mortal sleeps, 

even while he is 

awake; he is being 

plundered by doubt.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਜਪਆ ਹੈ 

ਉਹ) ਿਾਗਦਾ ਸੱੁਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
43545 1019 ibnu gur mukiq  

n hoeIAY mIqw]

Bin Gur Mukath N 

Hoeeai Meethaa ||

Without the Guru, 

liberation is not 

obtained, friend.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

43546 1019 swDsMig qutih 
hau bMDn eyko 
eyku 
inhwlIAY]3]

Saadhhasang 

Thuttehi Ho 

Bandhhan Eaeko 

Eaek Nihaaleeai 

||3||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the bonds of 

egotism are released, 

and one comes to 

behold the One and 

only Lord. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

43547 1019 krm krY q bMDw  
nh krY q inMdw]

Karam Karai Th 

Bandhhaa Neh 

Karai Th Nindhaa 

||

Doing deeds, one is 

placed in bondage; but 

if he does not act, he 

is slandered.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) 

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚ 

ਿਕਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਿੇ 
ਉਹ ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਮ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ 
ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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43548 1019 moh mgn mnu 
ivAwipAw icMdw]

Moh Magan Man 

Viaapiaa Chindhaa 

||

Intoxicated with 

emotional 

attachment, the mind 

is afflicted with 

anxiety.

ਸੋ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਡੱੁਬਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਾਲ 

ਨੱਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

43549 1019 gur pRswid suKu 
duKu sm jwxY  
Git Git rwmu 
ihAwlIAY]4]

Gur Prasaadh Sukh 

Dhukh Sam Jaanai 

Ghatt Ghatt Raam 

Hiaaleeai ||4||

One who looks alike 

upon pleasure and 

pain, by Guru's Grace, 

sees the Lord in each 

and every heart. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸੁਖ ਅਤੇ ਦੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਇਕੋ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੪॥

43550 1019 sMswrY mih shsw 
ibAwpY]

Sansaarai Mehi 

Sehasaa Biaapai ||

Within the world, one 

is afflicted by 

skepticism;

ਿਗਤ (ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ) ਜਵਚ 

(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ) ਸਹਮ 

ਨੱਪੀ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;

43551 1019 AkQ kQw 
Agocr nhI jwpY]

A-kQ kQw: poly bolo Akathh Kathhaa 

Agochar Nehee 

Jaapai ||

He does not know the 

imperceptible 

Unspoken Speech of 

the Lord.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਕੱਥ ਅਗੋਚਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੱੁਝਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

43552 1019 ijsih buJwey 
soeI bUJY Ehu 
bwlk vwgI 
pwlIAY]5]

(vWgI) bu`Jwey b`UJY Jisehi Bujhaaeae 

Soee Boojhai 

Ouhu Baalak 

Vaagee Paaleeai 

||5||

He alone understands, 

whom the Lord 

inspires to 

understand. The Lord 

cherishes him as His 

child. ||5||

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੱਚੇ 

ਵਾਂਗ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ॥੫॥
43553 1019 Coif bhY qau CUtY 

nwhI]

Shhodd Behai Tho 

Shhoottai Naahee 

||

He may try to 

abandon Maya, but he 

is not released.

(ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਤਆਗੀ 
ਬਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਵੱਲੋਂ) ਛੱਡ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ (ਭੀ 
ਮਾਇਆ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
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43554 1019 jau isMcY qau Bau 
mn mwhI]

Jo Sanchai Tho 

Bho Man Maahee 

||

If he collects things, 

then his mind is afraid 

of losing them.

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ 

ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ 
(ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਡਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ ਜਕਤੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਨਾਹ 

ਿਾਏ)।

43555 1019 ies hI mih ijs 
kI piq rwKY  
iqsu swDU cauru 
FwlIAY]6]

Eis Hee Mehi Jis 

Kee Path Raakhai 

This Saadhhoo 

Chour Dtaaleeai 

||6||

I wave the fly-brush 

over that holy person, 

whose honor is 

protected in the midst 

of Maya. ||6||

ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਚੂੰ ਵਰ ਝੁਲਾਇਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

43556 1019 jo sUrw iqs hI 
hoie mrxw]

Jo Sooraa This Hee 

Hoe Maranaa ||

He alone is a warrior 

hero, who remains 

dead to the world.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ 
ਉਪਰਾਮਤਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ;

43557 1019 jo BwgY iqsu jonI 
iPrxw]

Jo Bhaagai This 

Jonee Firanaa ||

One who runs away 

will wander in 

reincarnation.

ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ 

ਤੋਂ) ਭਾਂਿ ਖਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

43558 1019 jo vrqwey soeI 
Bl mwnY buiJ 
hukmY durmiq 
jwlIAY]7]

bu`iJ Jo Varathaaeae 

Soee Bhal Maanai 

Bujh Hukamai 

Dhuramath 

Jaaleeai ||7||

Whatever happens, 

accept that as good. 

Realize the Hukam of 

His Command, and 

your evil-mindedness 

will be burnt away. 

||7||

(ਸੂਰਮਾ ਮਨੱੁਖ) ਉਸੇ ਭਾਣੇ ਨੂੂੰ  
ਜਮੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਰਜ਼ਾ 
ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
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43559 1019 ijqu ijqu lwvih  
iqqu iqqu lgnw]

l`gnw Jith Jith Laavehi 

Thith Thith 

Laganaa ||

Whatever He links us 

to, to that we are 

linked.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੂੰਮ 

ਜਵਚ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸੇ 

ਉਸੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਿੀਵ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ।

43560 1019 kir kir vyKY  
Apxy jcnw]

Kar Kar Vaekhai 

Apanae Jachanaa 

||

He acts, and does, and 

watches over His 

Creation.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

43561 1019 nwnk ky pUrn 
suKdwqy qU dyih q 
nwmu 
smwlIAY]8]1]7
]

Naanak Kae 

Pooran 

Sukhadhaathae 

Thoo Dhaehi Th 

Naam Samaaleeai 

||8||1||7||

You are the Giver of 

peace, the Perfect 

Lord of Nanak; as You 

grant Your blessings, I 

dwell upon Your 

Name. ||8||1||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧॥੭॥

43562 1019 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

43563 1019 ibrKY hyiT siB 
jMq iekTy]

iek`Ty Birakhai Haeth 

Sabh Janth 

Eikathae ||

Beneath the tree, all 

beings have gathered.

(ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਿ ਡੱੁਬਣ ਵੇਲੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਪੂੰਛੀ ਜਕਸੇ ਰੱੁਖ ਉਤੇ 

ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ) ਇਸ ਆਕਾਸ਼-ਰੱੁਖ ਹੇਠ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵ-ਿੂੰਤ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 

ਹਨ,

43564 1019 ieik qqy ieik 
bolin imTy]

Eik Thathae Eik 

Bolan Mithae ||

Some are hot-headed, 

and some speak very 

sweetly.

ਕਈ ਖਰਹਵੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਈ 

ਜਮੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
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43565 1019 Asqu audoqu 
BieAw auiT cly  
ijau ijau AauD 
ivhwxIAw]1]

As-qu: polw bolo[c`ly Asath Oudhoth 

Bhaeiaa Outh 

Chalae Jio Jio 

Aoudhh 

Vihaaneeaa ||1||

Sunset has come, and 

they rise up and 

depart; their days 

have run their course 

and expired. ||1||

ਡੱੁਬਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਿ ਿਦੋਂ 
ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਮੁੜ ਚੜਹ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ (ਪੂੰਛੀ ਰੱੁਖ ਉਤੋਂ) ਉੱਠ ਕੇ 

ਉੱਡ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਤਵੇਂ ਹੀ) 
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਉਮਰ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਪੂੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ 

ਇਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

43566 1019 pwp krydV  
srpr muTy]

(kryNdV) krn vwly[ 
m`uTy

Paap Karaedharr 

Sarapar Muthae ||

Those who committed 

sins are sure to be 

ruined.

ਇਥੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੀਵ 

(ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ) ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਟਾ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

43567 1019 AjrweIil PVy 
PiV kuTy]

(kuTy) koh idqy[ku`Ty Ajaraaeel Farrae 

Farr Kuthae ||

Azraa-eel, the Angel of 

Death, seizes and 

tortures them.

ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ 

ਦਾ ਫ਼ਜਰਸ਼ਤਾ ਿੜ ਿੜ ਕੇ ਕੁਹੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

43568 1020 dojik pwey 
isrjxhwrY lyKw 
mMgY bwxIAw]2]

Dhojak Paaeae 

Sirajanehaarai 

Laekhaa Mangai 

Baaneeaa ||2||

They are consigned to 

hell by the Creator 

Lord, and the 

Accountant calls them 

to give their account. 

||2||

(ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਾਣੋ ਜਕ ਅਜਿਹਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੇ ਦੋਜ਼ਕ 

ਜਵਚ ਪਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਧਰਮਰਾਿ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

43569 1020 sMig n koeI 
BeIAw bybw]

Sang N Koee 

Bheeaa Baebaa ||

No brothers or sisters 

can go with them.

(ਿਗਤ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ) 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਭੈਣ 

ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ।

43570 1020 mwlu jobnu Dnu  
Coif v\ysw]

Maal Joban Dhhan 

Shhodd Vanjaesaa 

||

Leaving behind their 

property, youth and 

wealth, they march off.

ਮਾਲ, ਧਨ, ਿਵਾਨੀ-ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ 
ਿਾਇਗਾ।
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43571 1020 krx krIm n 
jwqo krqw iql 
pIVy ijau 
GwxIAw]3]

(j`wqo) ksky bolo Karan Kareem N 

Jaatho Karathaa 

Thil Peerrae Jio 

Ghaaneeaa ||3||

They do not know the 

kind and 

compassionate Lord; 

they shall be crushed 

like sesame seeds in 

the oil-press. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਿਗਤ 

ਰਚਨਹਾਰ ਬਖ਼ਜਸ਼ੂੰਦਾ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, 

ਉਹ (ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ) ਇਉਂ ਪੀੜੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਤਲਾਂ ਦੀ 
ਘਾਣੀ ॥੩॥

43572 1020 Kuis Kuis lYdw  
vsqu prweI]

Khus Khus Laidhaa 

Vasath Paraaee ||

You happily, cheerfully 

steal the possessions 

of others,

ਤੂੂੰ  ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ-ਧਨ ਖੋਹ 

ਖੋਹ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈਂ,

43573 1020 vyKY suxy qyrY 
nwil KudweI]

Vaekhai Sunae 

Thaerai Naal 

Khudhaaee ||

But the Lord God is 

with you, watching 

and listening.

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਰੱਬ (ਤੇਰੀ 
ਹਰੇਕ ਕਰਤੂਤ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ 

(ਤੇਰੇ ਹਰੇਕ ਬੋਲ ਨੂੂੰ ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

43574 1020 dunIAw lib  
pieAw Kwq 
AMdir AglI 
gl n 
jwxIAw]4]

g`l Dhuneeaa Lab 

Paeiaa Khaath 

Andhar Agalee Gal 

N Jaaneeaa ||4||

Through worldly 

greed, you have fallen 

into the pit; you know 

nothing of the future. 

||4||

ਤੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ (ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ) ਦੇ 

ਚਸਕੇ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੈਂ 
(ਮਾਨੋ ਡੂੂੰ ਘੇ) ਟੋਏ ਜਵਚ ਜਡੱਗਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈਂ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਪਰਨ 

ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ॥੪॥

43575 1020 jim jim mrY mrY 
iPir jMmY]

jMim jMim Jam Jam Marai 

Marai Fir Janmai ||

You shall be born and 

born again, and die 

and die again, only to 

be reincarnated again.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਇਹ 

ਿੀਵ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮ ਕੇ (ਮੁੜ 

ਮੁੜ) ਮਰਦਾ ਹੈ, ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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43576 1020 bhuqu sjwie  
pieAw dyis lMmY]

Bahuth Sajaae 

Paeiaa Dhaes 

Lanmai ||

You shall suffer 

terrible punishment, 

on your way to the 

land beyond.

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ, ਇਹ (ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਦੇ) ਲੂੰ ਮੇ ਪੈਂਡੇ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

43577 1020 ijin kIqw iqsY  
n jwxI AMDw qw 
duKu shY 
prwxIAw]5]

Jin Keethaa Thisai 

N Jaanee Andhhaa 

Thaa Dhukh Sehai 

Paraaneeaa ||5||

The mortal does not 

know the One who 

created him; he is 

blind, and so he shall 

suffer. ||5||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ (ਹੋ ਕੇ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਹ (ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ) ਦੱੁਖ 

ਸਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

43578 1020 Kwlk Qwvhu Bulw 
muTw]

Khaalak 

Thhaavahu Bhulaa 

Muthaa ||

Forgetting the Creator 

Lord, he is ruined.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਵੱਲੋਂ 
ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਲੁਟਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ;

43579 1020 dunIAw Kylu burw  
ruT quTw]

Ky@lu ru`T qu`Tw Dhuneeaa Khael 

Buraa Ruth 

Thuthaa ||

The drama of the 

world is bad; it brings 

sadness and then 

happiness.

ਇਹ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਬੁਰਾ (ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਕਦੇ 

(ਮਾਇਆ ਗੁਆਚਣ ਤੇ ਇਹ) 

ਘਬਰਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਇਆ 

ਜਮਲਣ ਤੇ) ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਹੋ 

ਬਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
43580 1020 isdku sbUrI sMqu  

n imilE vqY  
Awpx 
BwxIAw]6]

(sbUrI) sMqoK 
vwly[v`qYD`ky KWdw

Sidhak Sabooree 

Santh N Miliou 

Vathai Aapan 

Bhaaneeaa ||6||

One who does not 

meet the Saint does 

not have faith or 

contentment; he 

wanders just as he 

pleases. ||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ 
ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ 

ਵਲੋਂ ਨਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾਹ 

ਸਬਰ ॥੬॥
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43581 1020 maulw Kyl kry 
siB Awpy]

maulw: polw bolo[K@yl Moulaa Khael 

Karae Sabh Aapae 

||

The Lord Himself 

stages all this drama.

(ਪਰ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੇਲ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
43582 1020 ieik kFy ieik 

lhir ivAwpy]

Eik Kadtae Eik 

Lehar Viaapae ||

Some, he lifts up, and 

some he throws into 

the waves.

ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 
ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਜਲਆ ਹੈ।

43583 1020 ijau ncwey iqau 
iqau ncin isir 
isir ikrq 
ivhwxIAw]7]

n`cwey Jio Nachaaeae 

Thio Thio Nachan 

Sir Sir Kirath 

Vihaaneeaa ||7||

As He makes them 

dance, so do they 

dance. Everyone lives 

their lives according to 

their past actions. 

||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ) 

ਨਚਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਤਵੇਂ ਜਤਵੇਂ ਿੀਵ 

ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ (ਉਸ ਦੇ ਜਪਛਲੇ 

ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ) 
ਕਮਾਈ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ॥੭॥

43584 1020 imhr kry qw 
Ksmu iDAweI]

Mihar Karae Thaa 

Khasam Dhhiaaee 

||

When the Lord and 

Master grants His 

Grace, then we 

meditate on Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਮਹਰ ਕਰੇ, 

ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

43585 1020 sMqw sMgiq nrik  
n pweI]

Santhaa Sangath 

Narak N Paaee ||

In the Society of the 

Saints, one is not 

consigned to hell.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਨਰਕ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
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43586 1020 AMimRq nwm dwnu  
nwnk kau gux 
gIqw inq 
vKwxIAw]8]2]
8]12]20]

gIqw gIq, js Anmrith Naam 

Dhaan Naanak Ko 

Gun Geethaa Nith 

Vakhaaneeaa 

||8||2||8||12||2

0||

Please bless Nanak 

with the gift of the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord; he 

continually sings the 

songs of Your Glories. 

||8||2||8||12||20||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੇਹ, (ਤਾ ਜਕ ਮੈਂ 
ਨਾਨਕ) ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਸਦਾ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੮॥੨॥੮॥੧੨॥੨੦॥

43587 1020 mwrU solhy mhlw 
1 

Maaroo Solehae 

Mehalaa 1

Maaroo, Solahas, First 

Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਸੋਹਲੇ' (੧੬ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ)।

43588 1020 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

43589 1020 swcw scu soeI  
Avru n koeI]

Saachaa Sach Soee 

Avar N Koee ||

The True Lord is True; 

there is no other at all.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਟੱਲ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
43590 1020 ijin isrjI iqn 

hI Puin goeI]

Jin Sirajee Thin 

Hee Fun Goee ||

He who created, shall 

in the end destroy.

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ (ਇਹ ਰਚਨਾ) 
ਰਚੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਮੁੜ ਨਾਸ 

ਕੀਤਾ ਹੈ (ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ)।
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43591 1020 ijau BwvY iqau 
rwKhu rhxw qum 
isau ikAw 
mukrweI hy]1]

Jio Bhaavai Thio 

Raakhahu 

Rehanaa Thum Sio 

Kiaa Mukaraaee 

Hae ||1||

As it pleases You, so 

You keep me, and so I 

remain; what excuse 

could I offer to You? 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ 

ਜਤਵੇਂ ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਰੱਖਦਾ 
ਹੈਂ, ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੇ 

ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ (ਹੁਕਮ) 

ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਜਹ-ਨੱੁਕਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ॥੧॥

43592 1020 Awip aupwey  
Awip Kpwey]

Aap Oupaaeae 

Aap Khapaaeae ||

You Yourself create, 

and You Yourself 

destroy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

43593 1020 Awpy isir isir 
DMDY lwey]

Aapae Sir Sir 

Dhhandhhai 

Laaeae ||

You yourself link each 

and every person to 

their tasks.

ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ 

ਲਾਂਦਾ ਹੈ।
43594 1020 Awpy vIcwrI 

guxkwrI Awpy 
mwrig lweI 
hy]2]

Aapae Veechaaree 

Gunakaaree 

Aapae Maarag 

Laaee Hae ||2||

You contemplate 

Yourself, You Yourself 

make us worthy; You 

Yourself place us on 

the Path. ||2||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਗੁਣ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

43595 1020 Awpy dwnw Awpy 
bInw]

Aapae Dhaanaa 

Aapae Beenaa ||

You Yourself are all-

wise, You Yourself are 

all-knowing.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,
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43596 1020 Awpy Awpu aupwie 
pqInw]

Aapae Aap 

Oupaae 

Patheenaa ||

You Yourself created 

the Universe, and You 

are pleased.

ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਰੂਪ ਜਵਚ) ਪਰਗਟ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ) 

ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

43597 1020 Awpy pauxu pwxI 
bYsMqru Awpy myil 
imlweI hy]3]

Aapae Poun 

Paanee Baisanthar 

Aapae Mael 

Milaaee Hae ||3||

You Yourself are the 

air, water and fire; You 

Yourself unite in 

Union. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਤੋਂ) ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ 

(ਆਜਦਕ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ) ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੂੰ ) ਇਕੱਠਾ ਕਰ 

ਕੇ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 

॥੩॥
43598 1020 Awpy sis sUrw  

pUro pUrw]
sis: polw bolo Aapae Sas Sooraa 

Pooro Pooraa ||

You Yourself are the 

moon, the sun, the 

most perfect of the 

perfect.

ਹਰ ਥਾਂ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੂਰਿ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ ਚੂੰਦਿਮਾ ਹੈ,

43599 1020 Awpy igAwin 
iDAwin guru sUrw]

Aapae Giaan 

Dhhiaan Gur 

Sooraa ||

You Yourself are 

spiritual wisdom, 

meditation, and the 

Guru, the Warrior 

Hero.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਗਆਨ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਹੈ।
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43600 1020 kwlu jwlu jmu 
joih n swkY swcy 
isau ilv lweI 
hy]4]

Kaal Jaal Jam Johi 

N Saakai Saachae 

Sio Liv Laaee Hae 

||4||

The Messenger of 

Death, and his noose 

of death, cannot touch 

one, who is lovingly 

focused on You, O 

True Lord. ||4||

ਜਿਸ ਭੀ ਿੀਵ ਨੇ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਪਿੇਮ-ਲਗਨ 

ਲਾਈ ਹੈ ਿਮ-ਰਾਿ ਉਸ ਵਲ 

ਤੱਕ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੪॥

43601 1020 Awpy purKu Awpy 
hI nwrI]

Aapae Purakh 

Aapae Hee Naaree 

||

You Yourself are the 

male, and You Yourself 

are the female.

(ਹਰੇਕ) ਮਰਦ ਭੀ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ ਤੇ (ਹਰੇਕ) ਇਸਤਿੀ ਭੀ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ,

43602 1020 Awpy pwsw Awpy 
swrI]

pwsw: polw bolo Aapae Paasaa 

Aapae Saaree ||

You Yourself are the 

chess-board, and You 

Yourself are the 

chessman.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਇਹ ਿਗਤ-

ਰੂਪ) ਚਉਪੜ (ਦੀ ਖੇਡ) ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਚਉਪੜ ਦੀਆਂ ਿੀਵ-

) ਨਰਦਾਂ ਹੈ।
43603 1020 Awpy ipV bwDI 

jgu KylY Awpy 
kImiq pweI 
hy]5]

Aapae Pirr 

Baadhhee Jag 

Khaelai Aapae 

Keemath Paaee 

Hae ||5||

You Yourself staged 

the drama in the 

arena of the world, 

and You Yourself 

evaluate the players. 

||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ 

ਿਗਤ (ਚਉਪੜ ਦੀ ਖੇਡ-ਰੂਪ) 

ਜਪੜ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੂੰ  ਪਰਖ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੫॥

43604 1020 Awpy Bvru Pulu 
Plu qrvru]

P`ulu Aapae Bhavar Ful 

Fal Tharavar ||

You Yourself are the 

bumble bee, the 

flower, the fruit and 

the tree.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਭੌਰਾ ਹੈਂ, 
ਆਪ ਹੀ ਿੁੱ ਲ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਿਲ ਹੈਂ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱੁਖ ਹੈਂ।

43605 1020 Awpy jlu Qlu 
swgru srvru]

Aapae Jal Thhal 

Saagar Saravar ||

You Yourself are the 

water, the desert, the 

ocean and the pool.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈਂ, ਆਪ ਹੀ 
ਸੱੁਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤਲਾਬ ਹੈਂ।
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43606 1020 Awpy mCu kCu 
krxI kru qyrw 
rUpu n lKxw 
jweI hy]6]

m`Cu[k`Cuu Aapae Mashh 

Kashh Karaneekar 

Thaeraa Roop N 

Lakhanaa Jaaee 

Hae ||6||

You Yourself are the 

great fish, the tortoise, 

the Cause of causes; 

Your form cannot be 

known. ||6||

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮੱਛ ਹੈਂ ਆਪ ਹੀ 
ਕੱਛੂ ਹੈਂ। (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ ਸਹੀ 
ਸਰੂਪ ਕੀਹ ਹੈ-ਇਹ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ) 
ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 
॥੬॥

43607 1020 Awpy idnsu Awpy 
hI rYxI]

Aapae Dhinas 

Aapae Hee Rainee 

||

You Yourself are the 

day, and You Yourself 

are the night.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਦਨ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ ਰਾਤ ਹੈ,

43608 1020 Awip pqIjY gur 
kI bYxI]

Aap Patheejai Gur 

Kee Bainee ||

You Yourself are 

pleased by the Word 

of the Guru's Bani.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

43609 1020 Awid jugwid 
Anwhid An 
idnu Git Git 
sbdu rjweI 
hy]7]

ju`gwid Aadh Jugaadh 

Anaahadh 

Anadhin Ghatt 

Ghatt Sabadh 

Rajaaee Hae ||7||

From the very 

beginning, and 

throughout the ages, 

the unstruck sound 

current resounds, 

night and day; in each 

and every heart, the 

Word of the Shabad, 

echoes Your Will. 

||7||

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਿੁਗਾਂ 
ਦੇ ਭੀ ਆਜਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਉਸੇ 

ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਰੌ 

ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ॥੭॥

43610 1020 Awpy rqnu AnUpu 
Amolo]

Aapae Rathan 

Anoop Amolo ||

You Yourself are the 

jewel, incomparably 

beautiful and priceless.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਰਤਨ 

ਹੈ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ।
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43611 1020 Awpy prKy pUrw 
qolo]

Aapae Parakhae 

Pooraa Tholo ||

You Yourself are the 

Assessor, the Perfect 

Weigher.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਰਤਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ 
ਤੋਲਦਾ ਹੈ।

43612 1021 Awpy iks hI  
kis bKsy Awpy 
dy lY BweI hy]8]

(ksv`tI) iemiqhwn 
qoN[kis: polw bolo

Aapae Kis Hee Kas 

Bakhasae Aapae 

Dhae Lai Bhaaee 

Hae ||8||

You Yourself test and 

forgive. You Yourself 

give and take, O 

Siblings of Destiny. 

||8||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਕਸੇ ਰਤਨ-

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ 

ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ ਦੀ ਵਣਿ-

ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਰਤਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਤਨ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੮॥

43613 1021 Awpy DnKu Awpy 
sr bwxw]

Drm rUp DnKu[(sr) 
brwbr[pRym rUpI 
(bwxw) qIr[ (dUjw 
pwT: srbwxw)

Aapae Dhhanakh 

Aapae Sarabaanaa 

||

He Himself is the bow, 

and He Himself is the 

archer.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਧਨਖ ਹੈ 

(ਆਪ ਹੀ ਤੀਰ ਹੈ) ਆਪ ਹੀ 
ਤੀਰ-ਅੂੰਦਾਜ਼ ਹੈ।

43614 1021 Awpy suGVu srUpu 
isAwxw]

Aapae Sugharr 

Saroop Siaanaa ||

He Himself is all-wise, 

beautiful and all-

knowing.

ਆਪ ਹੀ ਸੁਚੱਿਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ 

ਜਸਆਣਾ ਹੈ।

43615 1021 khqw bkqw 
suxqw soeI Awpy 
bxq bxweI 
hy]9]

Kehathaa 

Bakathaa 

Sunathaa Soee 

Aapae Banath 

Banaaee Hae ||9||

He is the speaker, the 

orator and the 

listener. He Himself 

made what is made. 

||9||

ਹਰ ਥਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨ 

ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ 

॥੯॥

43616 1021 pauxu gurU pwxI 
ipq jwqw]

Poun Guroo 

Paanee Pith 

Jaathaa ||

Air is the Guru, and 

water is known to be 

the father.

ਹਵਾ (ਿੋ ਸਰੀਰਾਂ ਲਈ ਇਉਂ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ) ਗੁਰੂ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ 
ਵਾਸਤੇ ਹੈ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।
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43617 1021 audr sMjogI  
DrqI mwqw]

mwqw: polw bolo Oudhar Sanjogee 

Dhharathee 

Maathaa ||

The womb of the great 

mother earth gives 

birth to all.

ਪਾਣੀ (ਿੋ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਜਪਉ 

(ਹੈ, ਇਹ ਭੀ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। 
ਧਰਤੀ (ਿੇਹੜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਮਾਂ ਅਖਵਾਣ-ਿੋਗ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਰਖਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਪੇਟ ਜਵਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ-

ਇਹ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਸਭ ਕੁਝ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ 
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ)।

43618 1021 rYix idnsu duie 
dweI dwieAw  
jgu KylY KylweI 
hy]10]

Rain Dhinas Dhue 

Dhaaee Dhaaeiaa 

Jag Khaelai 

Khaelaaee Hae 

||10||

Night and day are the 

two nurses, male and 

female; the world 

plays in this play. 

||10||

ਜਦਨ ਤੇ ਰਾਤ (ਿੋ ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਦੋਵੇਂ ਜਖਡਾਵੀ ਤੇ 

ਜਖਡਾਵਾ ਹਨ (ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਜਵਚ) ਿਗਤ ਖੇਡ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਖੇਡ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧੦॥

43619 1021 Awpy mCulI Awpy 
jwlw]

jwlw: polw bolo Aapae Mashhulee 

Aapae Jaalaa ||

You Yourself are the 

fish, and You Yourself 

are the net.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮੱਛੀ ਹੈਂ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  ਿਸਾਣ 

ਵਾਲਾ) ਿਾਲ ਹੈਂ;
43620 1021 Awpy gaU Awpy 

rKvwlw]

Aapae Goo Aapae 

Rakhavaalaa ||

You Yourself are the 

cows, and You yourself 

are their keeper.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਗਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈਂ।
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43621 1021 srb jIAw jig 
joiq qumwrI jYsI 
pRiB PurmweI 
hy]11]

Sarab Jeeaa Jag 

Joth Thumaaree 

Jaisee Prabh 

Furamaaee Hae 

||11||

Your Light fills all the 

beings of the world; 

they walk according to 

Your Command, O 

God. ||11||

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਿੋਜਤ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਰਤ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਭੂ ਨੇ ਹੁਕਮ 

ਕੀਤਾ ਹੈ (ਹੁਕਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ) 

॥੧੧॥

43622 1021 Awpy jogI Awpy 
BogI]

Aapae Jogee 

Aapae Bhogee ||

You Yourself are the 

Yogi, and You Yourself 

are the enjoyer.

(ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿੋਗੀ ਹੈ, 

(ਤੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਆਪ ਹੀ (ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ ) ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

43623 1021 Awpy rsIAw  
prm sMjogI]

Aapae Raseeaa 

Param Sanjogee ||

You Yourself are the 

reveller; You form the 

supreme Union.

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂੰਿੋਗ (ਜਮਲਾਪ) 

ਦੇ ਕਾਰਨ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਰਜਮਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸ ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈ।

43624 1021 Awpy vybwxI 
inrMkwrI inrBau 
qwVI lweI 
hy]12]

inrBau qwVI rUpI A&ur 
vybwxI aujwV c rihx 
vwly bRhm jI

Aapae Vaebaanee 

Nirankaaree 

Nirabho Thaarree 

Laaee Hae ||12||

You Yourself are 

speechless, formless 

and fearless, absorbed 

in the primal ecstasy 

of deep meditation. 

||12||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਿਾੜ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਜਨਰ-ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਸਰੂਪ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧੨॥

43625 1021 KwxI bwxI quJih 
smwxI]

Khaanee Baanee 

Thujhehi 

Samaanee ||

The sources of 

creation and speech 

are contained within 

You, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਚੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿੀਵ 

ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਭੀ 
ਤੇਰੇ ਜਵਚ ਹੀ ਸਮਾ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।
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43626 1021 jo dIsY sB 
Awvx jwxI]

Jo Dheesai Sabh 

Aavan Jaanee ||

All that is seen, is 

coming and going.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋ ਕੁਝ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਹੈ।
43627 1021 syeI swh scy 

vwpwrI siqguir 
bUJ buJweI 
hy]13]

bU`J bu`JweI Saeee Saah 

Sachae Vaapaaree 

Sathigur Boojh 

Bujhaaee Hae 

||13||

They are the true 

bankers and traders, 

whom the True Guru 

has inspired to 

understand. ||13||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ ਉਹੀ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਾਹ ਖਾਣ 

ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ 

॥੧੩॥

43628 1021 sbdu buJwey  
siqguru pUrw]

Sabadh Bujhaaeae 

Sathigur Pooraa ||

The Word of the 

Shabad is understood 

through the Perfect 

True Guru.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ ਰੂਪ) ਪੂਰਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ (ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਬਾਣੀ (ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ।

43629 1021 srb klw swcy 
BrpUrw]

Sarab Kalaa 

Saachae 

Bharapooraa ||

The True Lord is 

overflowing with all 

powers.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 
ਰਚਨਾ ਜਵਚ) ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈਂ।
43630 1021 APirE vyprvwhu 

sdw qU nw iqsu 
iqlu n qmweI 
hy]14]

(A-PirE) suqMqR Afariou 

Vaeparavaahu 

Sadhaa Thoo Naa 

This Thil N 

Thamaaee Hae 

||14||

You are beyond our 

grasp, and forever 

independent. You do 

not have even an iota 

of greed. ||14||

ਕੋਈ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  ਮੋੜ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ 

ਖਲਿਗਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ 

ਭੀ) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਹੈਂ। 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ) ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਵਾਸਤੇ) ਕੋਈ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧੪॥
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43631 1021 kwlu ibkwlu Bey 
dyvwny]

Kaal Bikaal Bheae 

Dhaevaanae ||

Birth and death are 

meaningless, for those

ਿਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਕੇ ਝੱਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਹਮ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ),

43632 1021 sbdu shj rsu 
AMqir mwny]

Sabadh Sehaj Ras 

Anthar Maanae ||

Who enjoy the 

sublime celestial 

essence of the Shabad 

within their minds.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਰਸ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
43633 1021 Awpy mukiq 

iqRpiq vrdwqw  
Bgiq Bwie min 
BweI hy]15]

Aapae Mukath 

Thripath 

Varadhaathaa 

Bhagath Bhaae 

Man Bhaaee Hae 

||15||

He Himself is the Giver 

of liberation, 

satisfaction and 

blessings, to those 

devotees who love 

Him in their minds. 

||15||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਪਿੀਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
(ਆਪ ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ) 
ਜਤਿਪਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ 

ਹੀ ਸਭ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ॥੧੫॥

43634 1021 Awip inrwlmu  
gur gm igAwnw]

Aap Niraalam Gur 

Gam Giaanaa ||

He Himself is 

immaculate; by 

contact with the Guru, 

spiritual wisdom is 

obtained.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਇਤਨਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿਗਤ 

ਰਚ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਆਪ (ਇਸ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ ਹੈਂ। ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ 

ਰੂਪ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।

43635 1021 jo dIsY quJ mwih 
smwnw]

Jo Dheesai Thujh 

Maahi Samaanaa 

||

Whatever is seen, shall 

merge into You.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿ ੋਕੁਝ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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43636 1021 nwnku nIcu  
iBiKAw dir 
jwcY mY dIjY nwmu 
vfweI hy]16]1]

Naanak Neech 

Bhikhiaa Dhar 

Jaachai Mai 

Dheejai Naam 

Vaddaaee Hae 

||16||1||

Nanak, the lowly, begs 

for charity at Your 

Door; please, bless 

him with the glorious 

greatness of Your 

Name. ||16||1||

ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ 
(ਨਾਮ ਦਾ) ਖ਼ੈਰ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ, 

ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ॥੧੬॥੧॥

43637 1021 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

43638 1021 Awpy DrqI Daulu 
AkwsM]

Aapae Dhharathee 

Dhhoul Akaasan ||

He Himself is the 

earth, the mythical 

bull which supports it 

and the Akaashic 

ethers.

(ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪੇ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ 
ਧਰਤੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਸ਼ ਹੈ।

43639 1021 Awpy swcy gux 
prgwsM]

Aapae Saachae 

Gun Paragaasan ||

The True Lord Himself 

reveals His Glorious 

Virtues.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

43640 1021 jqI sqI sMqoKI 
Awpy Awpy kwr 
kmweI hy]1]

Jathee Sathee 

Santhokhee Aapae 

Aapae Kaar 

Kamaaee Hae 

||1||

He Himself is celibate, 

chaste and contented; 

He Himself is the Doer 

of deeds. ||1||

ਆਪ ਹੀ ਿਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਦਾਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਿਤ ਸਤ 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਦੇ ਅਜਭਆਸ ਦੀ) ਕਾਰ 

ਕਮਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥
43641 1021 ijsu krxw so 

kir kir vyKY]

Jis Karanaa So Kar 

Kar Vaekhai ||

He who created the 

creation, beholds 

what He has created.

ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਇਹ 

ਰਜਚਆ ਸੂੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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43642 1021 koie n mytY swcy 
lyKY]

Koe N Maettai 

Saachae Laekhai ||

No one can erase the 

Inscription of the True 

Lord.

ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ 

ਨੂੂੰ  ਉਲੂੰ ਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
43643 1021 Awpy kry krwey 

Awpy Awpy dy 
vifAweI hy]2]

Aapae Karae 

Karaaeae Aapae 

Aapae Dhae 

Vaddiaaee Hae 

||2||

He Himself is the Doer, 

the Cause of causes; 

He Himself is the One 

who bestows glorious 

greatness. ||2||

(ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ 
(ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੰਮ) 

ਕਰਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ 
(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਆਦਰ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

43644 1021 pMc cor cMcl 
icqu cwlih]

Panch Chor 

Chanchal Chith 

Chaalehi ||

The five thieves cause 

the fickle 

consciousness to 

waver.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਹੀ) ਭਰਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਿ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਚੋਰ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਮਨ 

ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
43645 1021 pr Gr johih  

Gru nhI Bwlih]

Par Ghar Johehi 

Ghar Nehee 

Bhaalehi ||

It looks into the 

homes of others, but 

does not search its 

own home.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਾਮਾਜਦਕ ਮੋਹ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ਉਹ ਪਰਾਏ ਘਰ 

ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਖੋਿਦੇ।

43646 1021 kwieAw ngru 
FhY Fih FyrI  
ibnu sbdY piq 
jweI hy]3]

Kaaeiaa Nagar 

Dtehai Dtehi 

Dtaeree Bin 

Sabadhai Path 

Jaaee Hae ||3||

The body-village 

crumbles into dust; 

without the Word of 

the Shabad, one's 

honor is lost. ||3||

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ 
ਆਖ਼ਰ) ਸਰੀਰ ਸ਼ਜਹਰ ਢਜਹ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਢਜਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਖੋਹੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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43647 1021 gur qy bUJY  
iqRBvxu sUJY]

Gur Thae Boojhai 

Thribhavan 

Soojhai ||

One who realizes the 

Lord through the 

Guru, comprehends 

the three worlds.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਗਆਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ,
43648 1021 mnsw mwir mnY 

isau lUJY]

Manasaa Maar 

Manai Sio Loojhai 

||

He subdues his 

desires, and struggles 

with his mind.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਦੇ ਮਾਇਕ 

ਿੁਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ 
ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।

43649 1021 jo quDu syvih sy 
quD hI jyhy  
inrBau bwl 
sKweI hy]4]

Jo Thudhh Saevehi 

Sae Thudhh Hee 

Jaehae Nirabho 

Baal Sakhaaee Hae 

||4||

Those who serve You, 

become just like You; 

O Fearless Lord, You 

are their best friend 

from infancy. ||4||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਨਾ 
ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ 
ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ ॥੪॥

43650 1021 Awpy surgu mCu 
pieAwlw]

Aapae Surag 

Mashh Paeiaalaa 

||

You Yourself are the 

heavenly realms, this 

world and the nether 

regions of the 

underworld.

(ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪੇ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਰਗ-ਲੋਕ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਮਾਤ-ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਪਤਾਲ-ਲੋਕ ਹੈ।
43651 1021 Awpy joiq srUpI 

bwlw]

Aapae Joth 

Saroopee Baalaa 

||

You Yourself are the 

embodiment of light, 

forever young.

ਆਪ ਹੀ ਜਨਰਾ ਚਾਨਣ ਹੀ 
ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।

43652 1021 jtw ibkt 
ibkrwl srUpI  
rUpu n ryiKAw 
kweI hy]5]

Jattaa Bikatt 

Bikaraal Saroopee 

Roop N Raekhiaa 

Kaaee Hae ||5||

With matted hair, and 

a horrible, dreadful 

form, still, You have 

no form or feature. 

||5||

ਜਭਆਨਕ ਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ 

ਿਟਾਂ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ। ਜਿਰ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਜਚਹਨ-ਚੱਕਿ ਹੈ ॥੫॥
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43653 1021 byd kqybI Bydu n 
jwqw]

kqybIN Baedh Kathaebee 

Bhaedh N Jaathaa 

||

The Vedas and the 

Bible do not know the 

mystery of God.

ਨਾਹ ਹੀ ਜਹੂੰ ਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ 

ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਨੇ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਸ਼ਾਮੀ ਮਤਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਆਜਦਕ ਜਕਤਾਬਾਂ 
ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ 
ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਨੂੂੰ  ਸਮਜਝਆ ਹੈ।

43654 1021 nw iqsu mwq 
ipqw suq BRwqw]

Naa This Maath 

Pithaa Suth 

Bhraathaa ||

He has no mother, 

father, child or 

brother.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਮਾਂ, ਨਾਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਪੱੁਤਰ ਤੇ ਨਾਹ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹਨ।

43655 1021 sgly sYl aupwie 
smwey AlKu n 
lKxw jweI 
hy]6]

A-lKu: polw bolo Sagalae Sail 

Oupaae Samaaeae 

Alakh N Lakhanaa 

Jaaee Hae ||6||

He created all the 

mountains, and levels 

them again; the 

Unseen Lord cannot 

be seen. ||6||

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਆਜਦਕ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਿਦੋਂ ਚਾਹੇ) ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ, ਜਬਆਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੬॥

43656 1021 kir kir QwkI  
mIq Gnyry]

Kar Kar Thhaakee 

Meeth Ghanaerae 

||

I have grown weary of 

making so many 

friends.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ (ਦੇਵੀ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੂੰ ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਜਮੱਤਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ 

ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਂ,
43657 1021 koie n kwtY  

Avgux myry]

Koe N Kaattai 

Avagun Maerae ||

No one can rid me of 

my sins and mistakes.

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕੋਈ (ਅਿੇਹਾ 
ਜਮੱਤਰ) ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਜਕਆ।
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43658 1021 suir nr nwQu 
swihbu sBnw 
isir Bwie imlY  
Bau jweI hy]7]

Sur Nar Naathh 

Saahib Sabhanaa 

Sir Bhaae Milai 

Bho Jaaee Hae 

||7||

God is the Supreme 

Lord and Master of all 

the angels and mortal 

beings; blessed with 

His Love, their fear is 

dispelled. ||7||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਖਸਮ 

ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ (ਪਾਪਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ) ਸਹਮ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

43659 1021 BUly cUky mwrig 
pwvih]

Bhoolae Chookae 

Maarag Paavehi ||

He puts back on the 

Path those who have 

wandered and strayed.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਔਝੜੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈਂ।

43660 1021 Awip Bulwie qUhY 
smJwvih]

Bu`lwie Aap Bhulaae 

Thoohai 

Samajhaavehi ||

You Yourself make 

them stray, and You 

teach them again.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਰ 

ਆਪ ਹੀ (ਜਸੱਧੇ ਰਾਹ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ।

43661 1021 ibnu nwvY mY 
Avru n dIsY  
nwvhu giq imiq 
pweI hy]8]

Bin Naavai Mai 

Avar N Dheesai 

Naavahu Gath 

Mith Paaee Hae 

||8||

I cannot see anything 

except the Name. 

Through the Name 

comes salvation and 

merit. ||8||

(ਔਝੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਵਸੀਲਾ ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਹੀ ਪਤਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਦਇਆਲ) ਹੈਂ, ਅਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ 
(ਬੇਅੂੰ ਤ) ਹੈਂ ॥੮॥

43662 1022 gMgw jmunw kyl 
kydwrw]

Gangaa Jamunaa 

Kael Kaedhaaraa ||

The Ganges, the 

Jamunaa where 

Krishna played, Kaydar 

Naat'h,

ਗੂੰਗਾ, ਿਮੁਨਾ, ਜਬੂੰ ਦਿਾਬਨ, 

ਕੇਦਾਰ,
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43663 1022 kwsI kWqI purI 
duAwrw]

Kaasee Kaanthee 

Puree Dhuaaraa ||

Benares, Kanchivaram, 

Puri, Dwaarkaa,

ਕਾਂਸ਼ੀ, ਕਾਂਤੀ, ਦੁਆਰਕਾ ਪੁਰੀ,

43664 1022 gMgw swgru byxI 
sMgmu ATsiT 
AMik smweI 
hy]9]

Gangaa Saagar 

Baenee Sangam 

Athasath Ank 

Samaaee Hae 

||9||

Ganga Saagar where 

the Ganges empties 

into the ocean, 

Trivaynee where the 

three rivers come 

together, and the sixty-

eight sacred shrines of 

pilgrimage, are all 

merged in the Lord's 

Being. ||9||

ਸਾਗਰ-ਗੂੰਗਾ, ਜਤਿਬੇਣੀ ਦਾ 
ਸੂੰਗਮ ਆਜਦਕ ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥ ਉਸ ਕਰਤਾਰ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੋਦ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਹੋਏ ਹਨ ॥੯॥

43665 1022 Awpy isD swiDku 
vIcwrI]

Aapae Sidhh 

Saadhhik 

Veechaaree ||

He Himself is the 

Siddha, the seeker, in 

meditative 

contemplation.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਇਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਜਕਤੇ 

ਜਤਆਗੀ ਹਨ ਤੇ ਜਕਤੇ ਰਾਿੇ 
ਹਨ, ਸੋ,) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿੋਗ-

ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗਾ ਹੋਇਆ 

ਿੋਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਿੋਗ-ਸਾਧਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਿੋਗ-

ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
43666 1022 Awpy rwjnu pMcw 

kwrI]

Aapae Raajan 

Panchaa Kaaree ||

He Himself is the King 

and the Council.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਿਾ ਹੈ ਆਪ 

ਹੀ (ਆਪਣੇ ਰਾਿ ਜਵਚ) ਪੈਂਚ 

ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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43667 1022 qKiq bhY AdlI 
pRBu Awpy Brmu 
Bydu Bau jweI 
hy]10]

Thakhath Behai 

Adhalee Prabh 

Aapae Bharam 

Bhaedh Bho Jaaee 

Hae ||10||

God Himself, the wise 

Judge, sits on the 

throne; He takes away 

doubt, duality and 

fear. ||10||

ਜਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਿਗਤ ਜਵਚੋਂ) ਭਟਕਣਾ, 
(ਪਰਸਪਰ) ਜਵੱਥ ਤੇ ਡਰ-

ਸਹਮ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

43668 1022 Awpy kwjI Awpy 
mulw]

mu`lW Aapae Kaajee 

Aapae Mulaa ||

He Himself is the Qazi; 

He Himself is the 

Mullah.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ 
ਜਵਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ 
ਮੱੁਲਾਂ ਹੈ।

43669 1022 Awip ABulu n 
kbhU Bulw]

A-Bu`lu, Bu`lw Aap Abhul N 

Kabehoo Bhulaa ||

He Himself is infallible; 

He never makes 

mistakes.

(ਿੀਵ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਭੁੱ ਲਾਂ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ 
ਪਿਭੂ) ਆਪ ਅਭੁੱ ਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ 

ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
43670 1022 Awpy imhr 

dieAw piq 
dwqw nw iksY ko 
bYrweI hy]11]

Aapae Mihar 

Dhaeiaapath 

Dhaathaa Naa 

Kisai Ko Bairaaee 

Hae ||11||

He Himself is the Giver 

of Grace, compassion 

and honor; He is no 

one's enemy. ||11||

ਉਹ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਹਰ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੧॥

43671 1022 ijsu bKsy iqsu 
dy vifAweI]

Jis Bakhasae This 

Dhae Vaddiaaee ||

Whoever He forgives, 

He blesses with 

glorious greatness.

ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਈ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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43672 1022 sBsY dwqw iqlu  
n qmweI]

Sabhasai 

Dhaathaa Thil N 

Thamaaee ||

He is the Giver of all; 

He does not have even 

an iota of greed.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਿੀਵ 

ਪਾਸੋਂ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦਾ) ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

43673 1022 Brpuir Dwir 
rihAw inhkyvlu  
gupqu pRgtu sB 
TweI hy]12]

Bharapur Dhhaar 

Rehiaa Nihakaeval 

Gupath Pragatt 

Sabh Thaaee Hae 

||12||

The Immaculate Lord 

is all pervading, 

permeating 

everywhere, both 

hidden and manifest. 

||12||

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਸਭ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ 
ਆਪ) ਪਜਵਤਿ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 

ਅਣਜਦੱਸਦਾ, ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧੨॥

43674 1022 ikAw swlwhI  
Agm ApwrY]

Kiaa Saalaahee 

Agam Apaarai ||

How can I praise the 

inaccessible, infinite 

Lord?

ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕੇਹੜੀ ਕੇਹੜੀ 
ਜਸਫ਼ਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

43675 1022 swcy isrjxhwr 
murwrY]

Saachae 

Sirajanehaar 

Muraarai ||

The True Creator Lord 

is the Enemy of ego.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

43676 1022 ijs no ndir kry 
iqsu myly myil 
imlY mylweI 
hy]13]

Jis No Nadhar 

Karae This Maelae 

Mael Milai 

Maelaaee Hae 

||13||

He unites those whom 

He blesses with His 

Grace; uniting them in 

His Union, they are 

united. ||13||

ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਜਮਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧੩॥
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43677 1022 bRhmw ibsnu 
mhysu duAwrY]

Brehamaa Bisan 

Mehaes Dhuaarai 

||

Brahma, Vishnu and 

Shiva stand at His 

Door;

(ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਦਰ ਤੇ ਕੀਹ ਬਿਹਮਾ, ਕੀਹ 

ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਤੇ ਕੀਹ ਜਸ਼ਵ-

43678 1022 aUBy syvih AlK 
ApwrY]

A-lK Oobhae Saevehi 

Alakh Apaarai ||

They serve the 

unseen, infinite Lord.

ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਪਾਰ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਖਲੋਤੇ ਸੇਵਾ 
ਜਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

43679 1022 hor kyqI dir 
dIsY ibllwdI mY 
gxq n AwvY 
kweI hy]14]

Hor Kaethee Dhar 

Dheesai 

Bilalaadhee Mai 

Ganath N Aavai 

Kaaee Hae ||14||

Millions of others can 

be seen crying at His 

door; I cannot even 

estimate their 

numbers. ||14||

ਹੋਰ ਭੀ ਇਤਨੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਲੋਕਾਈ 

ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ 
ਜਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ 

ਜਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ॥੧੪॥

43680 1022 swcI kIriq  
swcI bwxI]

Saachee Keerath 

Saachee Baanee ||

True is the Kirtan of 

His Praise, and True is 

the Word of His Bani.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ।

43681 1022 hor n dIsY byd 
purwxI]

Hor N Dheesai 

Baedh Puraanee ||

I can see no other in 

the Vedas and the 

Puraanas.

ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਇਸ ਰਾਜਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।
43682 1022 pUMjI swcu scy 

gux gwvw mY Dr 
hor n kweI 
hy]15]

Poonjee Saach 

Sachae Gun 

Gaavaa Mai Dhhar 

Hor N Kaaee Hae 

||15||

Truth is my capital; I 

sing the Glorious 

Praises of the True 

Lord. I have no other 

support at all. ||15||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਟੱਲ ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ॥੧੫॥
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43683 1022 jugu jugu swcw hY 
BI hosI]

Jug Jug Saachaa 

Hai Bhee Hosee ||

In each and every age, 

the True Lord is, and 

shall always be.

ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ 

ਰਹੇਗਾ।
43684 1022 kauxu n mUAw  

kauxu n mrsI]

Koun N Mooaa 

Koun N Marasee ||

Who has not died? 

Who shall not die?

ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੋਰ ਿੇਹੜਾ ਭੀ 
ਿੀਵ ਆਇਆ ਉਹ (ਆਖ਼ਰ) 

ਮਰ ਜਗਆ, ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਆਵੇਗਾ 
ਉਹ (ਜ਼ਰੂਰ) ਮਰੇਗਾ।

43685 1022 nwnku nIcu khY 
bynMqI dir dyKhu 
ilv lweI 
hy]16]2]

Naanak Neech 

Kehai Baenanthee 

Dhar Dhaekhahu 

Liv Laaee Hae 

||16||2||

Nanak the lowly offers 

this prayer; see Him 

within your own self, 

and lovingly focus on 

the Lord. ||16||2||

ਗਰੀਬ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਦਰਬਾਰ 

ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਬੜੇ 

ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧੬॥੨॥

43686 1022 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

43687 1022 dUjI durmiq  
AMnI bolI]

dur-m`iq AMn@I Dhoojee 

Dhuramath Annee 

Bolee ||

In duality and evil-

mindedness, the soul-

bride is blind and deaf.

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ 

ਦੀ ਝਾਕ ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਕ 

ਇਸ ਜਵਚ ਿਸੀ ਹੋਈ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਅੂੰਨਹ ੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਨਾਹ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਉਹ ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
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43688 1022 kwm kRoD kI kcI 
colI]

k`cI[colI: polw bolo Kaam Krodhh Kee 

Kachee Cholee ||

She wears the dress of 

sexual desire and 

anger.

ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਆਜਦਕ ਜਵਚ ਗਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

43689 1022 Gir vru shju n 
jwxY Cohir ibnu 
ipr nId n pweI 
hy]1]

Ghar Var Sehaj N 

Jaanai Shhohar Bin 

Pir Needh N Paaee 

Hae ||1||

Her Husband Lord is 

within the home of 

her own heart, but she 

does not know Him; 

without her Husband 

Lord, she cannot go to 

sleep. ||1||

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

ਅੂੰਞਾਣ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਹੈ 

ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 
ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੀ ਹੋਈ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੧॥

43690 1022 AMqir Agin  
jlY BVkwry]

(BVkwry) BV, BV 
krky sVdw hY vw kRoD 
nwl cONk au~Tdw hY

Anthar Agan Jalai 

Bharrakaarae ||

The great fire of desire 

blazes within her.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਭੜ ਭੜ ਕਰ ਕੇ ਬਲਦੀ 
ਹੈ।

43691 1022 mnmuKu qky kuMfw 
cwry]

q`ky, kuMfW Manamukh 

Thakae Kunddaa 

Chaarae ||

The self-willed 

manmukh looks 

around in the four 

directions.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ) ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ।

43692 1022 ibnu siqgur syvy  
ikau suKu pweIAY  
swcy hwiQ vfweI 
hy]2]

Bin Sathigur 

Saevae Kio Sukh 

Paaeeai Saachae 

Haathh Vaddaaee 

Hae ||2||

Without serving the 

True Guru, how can 

she find peace? 

Glorious greatness 

rests in the hands of 

the True Lord. ||2||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ 

ਵਜਡਆਈ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰੇ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੨॥
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43693 1022 kwmu kRoDu AhMkwru 
invwry]

Kaam Krodhh 

Ahankaar 

Nivaarae ||

Eradicating sexual 

desire, anger and 

egotism,

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ 

ਕਿੋਧ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

43694 1022 qskr pMc sbid 
sMGwry]

Thasakar Panch 

Sabadh 

Sanghaarae ||

She destroys the five 

thieves through the 

Word of the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਦਾ ਹੈ,

43695 1022 igAwn KVgu lY  
mn isau lUJY  
mnsw mnih 
smweI hy]3]

Giaan Kharrag Lai 

Man Sio Loojhai 

Manasaa Manehi 

Samaaee Hae 

||3||

Taking up the sword of 

spiritual wisdom, she 

struggles with her 

mind, and hope and 

desire are smoothed 

over in her mind. ||3||

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲੇ ਜਗਆਨ ਦੀ 
ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਇਕ ਿੁਰਨਾ ਮਨ 

ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮਨ ਜਵਚ ਮਾਇਕ 

ਿੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ) ॥੩॥
43696 1022 mw kI rkqu  

ipqw ibdu Dwrw]
mW, ibMdu Maa Kee Rakath 

Pithaa Bidh 

Dhhaaraa ||

From the union of the 

mother's egg and the 

father's sperm,

ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਤੇ ਜਪਉ ਦਾ ਵੀਰਿ 

ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਰਲਾ ਕੇ-

43697 1022 mUriq sUriq kir 
Awpwrw]

Moorath Soorath 

Kar Aapaaraa ||

The form of infinite 

beauty has been 

created.

ਹੇ ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਬੱੁਤ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ।
43698 1022 joiq dwiq jyqI 

sB qyrI qU krqw 
sB TweI hy]4]

Joth Dhaath 

Jaethee Sabh 

Thaeree Thoo 

Karathaa Sabh 

Thaaee Hae ||4||

The blessings of light 

all come from You; 

You are the Creator 

Lord, pervading 

everywhere. ||4||

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਿੋਜਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੀ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ ॥੪॥
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43699 1022 quJ hI kIAw  
jMmx mrxw]

Thujh Hee Keeaa 

Janman Maranaa 

||

You have created birth 

and death.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਨਮ ਤੇ ਮਰਨ (ਦਾ 
ਜਸਲਜਸਲਾ) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ,

43700 1022 gur qy smJ pVI  
ikAw frxw]

Gur Thae Samajh 

Parree Kiaa 

Ddaranaa ||

Why should anyone 

fear, if they come to 

understand through 

the Guru?

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ 

ਸੂਝ ਪੈ ਿਾਏ ਉਹ ਜਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ।

43701 1022 qU dieAwlu 
dieAw kir 
dyKih duKu drdu 
srIrhu jweI 
hy]5]

Thoo Dhaeiaal 

Dhaeiaa Kar 

Dhaekhehi Dhukh 

Dharadh 

Sareerahu Jaaee 

Hae ||5||

When You, O Merciful 

Lord, look with Your 

kindness, then pain 

and suffering leave the 

body. ||5||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈਂ, 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਵਲ ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਉਸ 

ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਦੁਖ ਦਰਦ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

43702 1022 inj Gir bYis 
rhy Bau KwieAw]

Nij Ghar Bais 

Rehae Bho 

Khaaeiaa ||

One who sits in the 

home of his own self, 

eats his own fears.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਿੇਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ (ਜਵਚ 

ਵੱਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ) 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

43703 1022 Dwvq rwKy Twik 
rhwieAw]

Dhhaavath 

Raakhae Thaak 

Rehaaeiaa ||

He quiets and holds 

his wandering mind 

still.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਦੌੜਨੋਂ  ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੋਕ ਕੇ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟਕਾਂਦੇ ਹਨ।
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43704 1022 kml ibgws hry 
sr suBr Awqm 
rwmu sKweI hy]6]

su`Br Kamal Bigaas 

Harae Sar Subhar 

Aatham Raam 

Sakhaaee Hae 

||6||

His heart-lotus 

blossoms forth in the 

overflowing green 

pool, and the Lord of 

his soul becomes his 

companion and 

helper. ||6||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਕਮਲ ਜਖੜ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਜਗਆਨ ਇੂੰਦਿੇ-ਰੂਪ) 

ਤਲਾਬ (ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ) 

ਨਕਾਨਕ ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ (ਸਦਾ ਲਈ) ਜਮੱਤਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

43705 1022 mrxu ilKwie  
mMfl mih Awey]

Maran Likhaae 

Manddal Mehi 

Aaeae ||

With their death 

already ordained, 

mortals come into this 

world.

ਿੇਹੜੇ ਭੀ ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੌਤ (ਦਾ 
ਪਰਵਾਨਾ ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਉਤੇ) 

ਜਲਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

43706 1022 ikau rhIAY  
clxw prQwey]

(prQwey) pRlok[ c`lxw Kio Reheeai 

Chalanaa 

Parathhaaeae ||

How can they remain 

here? They have to go 

to the world beyond.

ਜਕਸੇ ਭੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਇਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਿਾਣਾ ਹੈ।
43707 1022 scw Amru scy 

Amrw puir so 
scu imlY vfweI 
hy]7]

Sachaa Amar 

Sachae Amaraa 

Pur So Sach Milai 

Vaddaaee Hae 

||7||

True is the Lord's 

Command; the true 

ones dwell in the 

eternal city. The True 

Lord blesses them 

with glorious 

greatness. ||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸਦਾ-
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ 

(ਅਮਰ) ਹੈ। ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪੁਰੀ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਇਹ) ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੭॥
43708 1022 Awip aupwieAw  

jgqu sbwieAw]
j`gqu Aap Oupaaeiaa 

Jagath Sabaaeiaa 

||

He Himself created the 

whole world.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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43709 1022 ijin isirAw  
iqin DMDY 
lwieAw]

Jin Siriaa Thin 

Dhhandhhai 

Laaeiaa ||

The One who made it, 

assigns the tasks to it.

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ (ਿਗਤ) ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ (ਆਪ ਹੀ) 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਜਵਚ ਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

43710 1023 scY aUpir Avr  
n dIsY swcy 
kImiq pweI 
hy]8]

Sachai Oopar Avar 

N Dheesai Saachae 

Keemath Paaee 

Hae ||8||

I cannot see any other 

above the True Lord. 

The True Lord does 

the appraisal. ||8||

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਜਸਰ) ਉਤੇ 

ਕੋਈ ਹੋਰ (ਤਾਕਤ) ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦੀ ਿ ੋਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

(ਦੀ ਸਮਰਥਾ) ਦਾ ਮੱੁਲ ਪਾ ਸਕੇ 

॥੮॥
43711 1023 AYQY goielVw  

idn cwry]

Aithhai Goeilarraa 

Dhin Chaarae ||

In this green pasture, 

the mortal stays only a 

few days.

(ਜਿਵੇਂ ਔੜ ਦੇ ਜਦਨੀਂ 
ਦਜਰਆਵਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ ਮਾਲ ਡੂੰਗਰ 

ਚਾਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਥੇ 

ਥੋੜੇ ਹੀ ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਜਟਕਾਣਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਇਥੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਦਾ 
ਹੀ ਵਸੇਬਾ ਹੈ।

43712 1023 Kylu qmwsw  
DuMDUkwry]

Khael Thamaasaa 

Dhhundhhookaara

e ||

He plays and frolics in 

utter darkness.

ਇਹ ਿਗਤ ਇਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਕ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ (ਿੀਵ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਗਆਨਤਾ 
ਦੇ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਿਸੇ ਪਏ 

ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8919 Published: March 06/ 2014



43713 1023 bwjI Kyil gey 
bwjIgr ijau 
inis supnY 
BKlweI hy]9]

Baajee Khael Geae 

Baajeegar Jio Nis 

Supanai 

Bhakhalaaee Hae 

||9||

The jugglers have 

staged their show, and 

left, like people 

mumbling in a dream. 

||9||

ਬਾਿੀਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਿੀਵ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਬਾਿੀ ਖੇਡ ਕੇ 

ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਇਸ ਖੇਡ 

ਜਵਚੋਂ ਜਕਸੇ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ) ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  
ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ (ਧਨ 

ਲੱਭ ਕੇ) ਬਰੜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ 

ਸੁਪਨਾ ਟੱੁਜਟਆਂ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ) ॥੯॥

43714 1023 iqn kau qKiq 
imlI vifAweI]

Thin Ko Thakhath 

Milee Vaddiaaee 

||

They alone are blessed 

with glorious 

greatness at the Lord's 

throne,

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਨੋ, ਆਤਮਕ 

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਖ਼ਤ 

ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ-ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠਦੇ 

ਹਨ),

43715 1023 inrBau min 
visAw ilv 
lweI]

Nirabho Man 

Vasiaa Liv Laaee ||

Who enshrine the 

fearless Lord in their 

minds, and lovingly 

center themselves on 

Him.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਹ ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ।

43716 1023 KMfI bRhmMfI 
pwqwlI purIeI  
iqRBvx qwVI 
lweI hy]10]

pwqwlIN, purI-eIN Khanddee 

Brehamanddee 

Paathaalee 

Pureeee 

Thribhavan 

Thaarree Laaee 

Hae ||10||

In the galaxies and 

solar systems, nether 

regions, celestial 

realms and the three 

worlds, the Lord is in 

the primal void of 

deep absorption. 

||10||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਖੂੰਡਾਂ 
ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਮੂੰਡਲਾਂ 
ਜਵਚ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ 

ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ  

॥੧੦॥
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43717 1023 swcI ngrI qKqu 
scwvw]

n`grI, s`cwvw Saachee Nagaree 

Thakhath 

Sachaavaa ||

True is the village, and 

true is the throne,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜਹਰਦਾ-ਤਖ਼ਤ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਨਵਾਸ-ਥਾਂ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

43718 1023 gurmuiK swcu 
imlY suKu pwvw]

Guramukh Saach 

Milai Sukh Paavaa 

||

Of those Gurmukhs 

who meet with the 

True Lord, and find 

peace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

43719 1023 swcy swcY qKiq 
vfweI haumY 
gxq gvweI 
hy]11]

Saachae Saachai 

Thakhath 

Vaddaaee Houmai 

Ganath Gavaaee 

Hae ||11||

In Truth, seated upon 

the true throne, they 

are blessed with 

glorious greatness; 

their egotism is 

eradicated, along with 

the calculation of their 

account. ||11||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਸਦਾ ਅਡੋਲ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਜਹਰਦੇ-ਤਖ਼ਤ 

ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ) ਵਜਡਆਈ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ 

ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

43720 1023 gxq gxIAY  
shsw jIAY]

Ganath Ganeeai 

Sehasaa Jeeai ||

Calculating its 

account, the soul 

becomes anxious.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ 

ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਸਹਮ ਬਜਣਆ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

43721 1023 ikau suKu pwvY  
dUAY qIAY]

Kio Sukh Paavai 

Dhooai Theeai ||

How can one find 

peace, through duality 

and the three gunas - 

the three qualities?

ਨਾਹ ਹੀ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਝਾਕ ਜਵਚ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਗਨ 

ਜਵਚ-ਸੁਖ ਜਕਤੇ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।
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43722 1023 inrmlu eyku 
inrMjnu dwqw gur 
pUry qy piq pweI 
hy]12]

Niramal Eaek 

Niranjan Dhaathaa 

Gur Poorae Thae 

Path Paaee Hae 

||12||

The One Lord is 

immaculate and 

formless, the Great 

Giver; through the 

Perfect Guru, honor is 

obtained. ||12||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟ ਲਈ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਿੋ ਪਜਵਤਿ-
ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਮਾਇਆ-ਕਾਲਖ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੧੨॥
43723 1023 juig juig ivrlI 

gurmuiK jwqw]

Jug Jug Viralee 

Guramukh Jaathaa 

||

In each and every age, 

very rare are those 

who, as Gurmukh, 

realize the Lord.

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਿੁਗ 

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਜਕਸੇ ਉਸ 

ਜਵਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਹੈ।

43724 1023 swcw riv rihAw  
mnu rwqw]

Saachaa Rav 

Rehiaa Man 

Raathaa ||

Their minds are 

imbued with the True, 

all-pervading Lord.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਸਭ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਿਸ ਦਾ) ਮਨ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ 

ਹੈ।
43725 1023 iqs kI Et ghI 

suKu pwieAw min 
qin mYlu n kweI 
hy]13]

This Kee Outt 

Gehee Sukh 

Paaeiaa Man Than 

Mail N Kaaee Hae 

||13||

Seeking His Shelter, 

they find peace, and 

their minds and bodies 

are not stained with 

filth. ||13||

ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਪੱਲਾ ਿਜੜਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ 

ਤਨ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਕੋਈ 

ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ॥੧੩॥

43726 1023 jIB rswieix 
swcY rwqI]

Jeebh Rasaaein 

Saachai Raathee ||

Their tongues are 

imbued with the True 

Lord, the source of 

nectar;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਭ ਸਭ ਰਸਾਂ 
ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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43727 1023 hir pRBu sMgI  
Bau n BrwqI]

(BrwqI) BRmx Har Prabh Sangee 

Bho N Bharaathee 

||

Abiding with the Lord 

God, they have no fear 

or doubt.

ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦਾ 
(ਸਦਾ ਲਈ) ਸਾਥੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।

43728 1023 sRvx sRoq rjy  
gurbwxI joqI 
joiq imlweI 
hy]14]

r`jy Sravan Sroth Rajae 

Gurabaanee 

Jothee Joth 

Milaaee Hae 

||14||

Hearing the Word of 

the Guru's Bani, their 

ears are satisfied, and 

their light merges into 

the Light. ||14||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਕੂੰਨ ਸਦਾ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧੪॥

43729 1023 riK riK pYr Dry 
pau Drxw]

Rakh Rakh Pair 

Dhharae Po 

Dhharanaa ||

Carefully, carefully, I 

place my feet upon 

the ground.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪਿੀਤ ਜਸਰਫ਼ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਭ ਰਹੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ 

ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ 
ਿਜੜਆ ਹੈ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਧਰਤੀ 
ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ 

ਮੁਕਾਂਜਦਆਂ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੈਰ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 

ਉੱਕਾ ਹੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ)।

43730 1023 jq kq dyKau  
qyrI srxw]

Jath Kath Dhaekho 

Thaeree Saranaa 

||

Wherever I go, I 

behold Your Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ 
ਉਧਰ ਸਭ ਿੀਵ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
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43731 1023 duKu suKu dyih qUhY 
min Bwvih quJ 
hI isau bix 
AweI hy]15]

Dhukh Sukh 

Dhaehi Thoohai 

Man Bhaavehi 

Thujh Hee Sio Ban 

Aaee Hae ||15||

Whether You grant me 

pain or pleasure, You 

are pleasing to my 

mind. I am in harmony 

with You. ||15||

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਦੱੁਖ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ ॥੧੫॥

43732 1023 AMq kwil ko 
bylI nwhI]

Anth Kaal Ko 

Baelee Naahee ||

No one is anyone's 

companion or helper 

at the very last 

moment;

ਿਗਤ ਜਵਚ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਵੇਲੇ 

ਕੋਈ (ਸਾਕ ਅੂੰਗ) ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ 
ਬਣ ਸਕਦਾ।

43733 1023 gurmuiK jwqw quDu 
swlwhI]

Guramukh Jaathaa 

Thudhh Saalaahee 

||

As Gurmukh, I realize 

You and praise You.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
43734 1023 nwnk nwim rqy 

bYrwgI inj Gir 
qwVI lweI 
hy]16]3]

Naanak Naam 

Rathae Bairaagee 

Nij Ghar Thaarree 

Laaee Hae 

||16||3||

O Nanak, imbued with 

the Naam, I am 

detached; in the home 

of my own self deep 

within, I am absorbed 

in the primal void of 

deep meditation. 

||16||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ 
ਉਪਰਾਮ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੬॥੩॥

43735 1023 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:
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43736 1023 Awid jugwdI  
Apr Apwry]

Aadh Jugaadhee 

Apar Apaarae ||

From the very 

beginning of time, and 

throughout the ages, 

You are infinite and 

incomparable.

ਹੇ ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੌਿੂਦ ਪਿਭੂ! 
ਹੇ ਅਪਰ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹਰੀ!

43737 1023 Awid inrMjn  
Ksm hmwry]

Aadh Niranjan 

Khasam Hamaarae 

||

You are my primal, 

immaculate Lord and 

Master.

ਹੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੂਲ! ਹੇ 

ਜਨਰੂੰਿਨ! ਹੇ ਸਾਡੇ ਖਸਮ!

43738 1023 swcy jog jugiq 
vIcwrI swcy 
qwVI lweI hy]1]

Saachae Jog 

Jugath 

Veechaaree 

Saachae Thaarree 

Laaee Hae ||1||

I contemplate the Way 

of Yoga, the Way of 

Union with the True 

Lord. I am truly 

absorbed in the primal 

void of deep 

meditation. ||1||

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦੀ ਿੁਗਜਤ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਨ ਵਾਲੇ! 

(ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਜਵਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ 

ਸੀ ॥੧॥

43739 1023 kyqiVAw jug  
DuMDUkwrY]

Kaetharriaa Jug 

Dhhundhhookaarai 

 ||

For so many ages, 

there was only pitch 

darkness;

(ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ) 
ਧੁੂੰ ਧੂਕਾਰ ਜਵਚ, ਇਕ-ਰਸ ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਜਕਤਨੇ ਹੀ ਿੁਗ-

43740 1023 qwVI lweI  
isrjxhwrY]

Thaarree Laaee 

Sirajanehaarai ||

The Creator Lord was 

absorbed in the primal 

void.

ਉਸ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੇ ਸਮਾਧੀ 
ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ।
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43741 1023 scu nwmu scI 
vifAweI swcY 
qKiq vfweI 
hy]2]

Sach Naam Sachee 

Vaddiaaee Saachai 

Thakhath 

Vaddaaee Hae 

||2||

There was the True 

Name, the glorious 

greatness of the Truth, 

and the glory of His 

true throne. ||2||

ਉਸ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਵਜਡਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਤਖ਼ਤ 

ਉਤੇ ਸਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੨॥
43742 1023 sqjuig squ 

sMqoKu srIrw]

Sathajug Sath 

Santhokh Sareeraa 

||

In the Golden Age of 

Truth, Truth and 

contentment filled the 

bodies.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਿਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਉਸ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦਾ 
ਸਦਕਾ) ਸਤ ਅਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ 

(ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ ਉੱਘੜਦਾ) ਹੈ 

ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਸਤਿੁਗ ਜਵਚ 

(ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ)।

43743 1023 siq siq vrqY  
gihr gMBIrw]

Sath Sath Varathai 

Gehir Ganbheeraa 

||

Truth was pervasive, 

Truth, deep, profound 

and unfathomable.

(ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ) ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ, ਡੂੂੰ ਘਾ 
ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
(ਹਰ ਥਾਂ) ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

43744 1023 scw swihbu scu 
prKY swcY hukim 
clweI hy ]3]

Sachaa Saahib 

Sach Parakhai 

Saachai Hukam 

Chalaaee Hae 

||3||

The True Lord 

appraises the mortals 

on the Touchstone of 

Truth, and issues His 

True Command. ||3||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਲਕ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਸਹੀ 
ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੩॥
43745 1023 sq sMqoKI 

siqguru pUrw]

Sath Santhokhee 

Sathigur Pooraa ||

The Perfect True Guru 

is true and contented.

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ (ਭੀ) ਸਤ ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
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43746 1023 gur kw sbdu mny  
so sUrw]

mMny Gur Kaa Sabadh 

Manae So Sooraa 

||

He alone is a spiritual 

hero, who believes in 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਸੂਰਮਾ 
(ਬਣ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ (ਜਵਕਾਰ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ)।

43747 1023 swcI drgh swcu 
invwsw mwnY 
hukmu rjweI 
hy]4]

Saachee Dharageh 

Saach Nivaasaa 

Maanai Hukam 

Rajaaee Hae ||4||

He alone obtains a 

true seat in the True 

Court of the Lord, who 

surrenders to the 

Command of the 

Commander. ||4||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸਦਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 

ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ॥੪॥

43748 1023 sqjuig swcu khY 
sBu koeI]

Sathajug Saach 

Kehai Sabh Koee ||

In the Golden Age of 

Truth, everyone spoke 

the Truth.

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਸਤਿੁਗ ਜਵਚ 

ਹੈ।
43749 1023 sic vrqY swcw 

soeI]

Sach Varathai 

Saachaa Soee ||

Truth was pervasive - 

the Lord was Truth.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਿਗਤ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
43750 1023 min muiK swcu  

Brm Bau BMjnu  
gurmuiK swcu 
sKweI hy]5]

Man Mukh Saach 

Bharam Bho 

Bhanjan 

Guramukh Saach 

Sakhaaee Hae 

||5||

With Truth in their 

minds and mouths, 

mortals were rid of 

doubt and fear. Truth 

was the friend of the 

Gurmukhs. ||5||

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਹੈ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਸਹਮ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਉਸ ਦਾ 
ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
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43751 1023 qRyqY Drm klw 
iek cUkI]

Thraethai 

Dhharam Kalaa Eik 

Chookee ||

In the Silver Age of 

Traytaa Yoga, one 

power of Dharma was 

lost.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਧਰਮ 

ਦੀ ਇਕ ਤਾਕਤ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

43752 1023 qIin crx iek 
duibDw sUkI]

Theen Charan Eik 

Dhubidhhaa 

Sookee ||

Three feet remained; 

through duality, one 

was cut off.

ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ 

ਪੈਰ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰ-

ਤੇਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ, 

ਮਾਨੋ, ਤਿੇਤੇ ਿੁਗ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
43753 1023 gurmuiK hovY su 

swcu vKwxY  
mnmuiK pcY 
AvweI hy]6]

Guramukh Hovai S 

Saach Vakhaanai 

Manamukh Pachai 

Avaaee Hae ||6||

Those who were 

Gurmukh spoke the 

Truth, while the self-

willed manmukhs 

wasted away in vain. 

||6||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ (ਮੇਰ-ਤੇਰ ਦੇ) 

ਅਵੈੜਾ-ਪਨ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ, ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਸਤਿੁਗ 

ਜਵਚ ਹੈ) ॥੬॥
43754 1023 mnmuiK kdy n 

drgh sIJY]

Manamukh 

Kadhae N 

Dharageh Seejhai 

||

The manmukh never 

succeeds in the Court 

of the Lord.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ,

43755 1023 ibnu sbdY ikau 
AMqru rIJY]

Bin Sabadhai Kio 

Anthar Reejhai ||

Without the Word of 

the Shabad, how can 

one be pleased within?

ਉਸ ਦਾ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ 

ਭੀ (ਜਸਮਰਨ ਦੇ) ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
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43756 1023 bwDy Awvih bwDy 
jwvih soJI bUJ  
n kweI hy]7]

b`wDy, so~JI b`UJ Baadhhae Aavehi 

Baadhhae Jaavehi 

Sojhee Boojh N 

Kaaee Hae ||7||

In bondage they come, 

and in bondage they 

go; they understand 

and comprehend 

nothing. ||7||

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ 

ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ 

ਹੀ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਮਾਰਗ ਦੀ) ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੭॥

43757 1023 dieAw duAwpuir  
ADI hoeI]

A`DI Dhaeiaa Dhuaapur 

Adhhee Hoee ||

In the Brass Age of 

Dwaapur Yuga, 

compassion was cut in 

half.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਦਇਆ ਅੱਧੀ ਰਜਹ ਗਈ 

(ਦਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ 

ਜਗਆ) ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਦੁਆਪੁਰ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
43758 1024 gurmuiK ivrlw 

cInY koeI]

Guramukh Viralaa 

Cheenai Koee ||

Only a few, as 

Gurmukh, 

remembered the Lord.

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨੂੂੰ ) 

ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।
43759 1024 duie pg Drmu 

Dry DrxIDr  
gurmuiK swcu 
iqQweI hy]8]

Dhue Pag 

Dhharam Dhharae 

Dhharaneedhhar 

Guramukh Saach 

Thithhaaee Hae 

||8||

Dharmic faith, which 

upholds and supports 

the earth, had only 

two feet; Truth was 

revealed to the 

Gurmukhs. ||8||

ਉਹ ਉਸੇ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਿਤੱਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। (ਨਹੀਂ ਤਾਂ 
ਦੁਆਪੁਰ ਵਾਲੇ) ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਧਰਮ ਜਸਰਫ਼ ਦੋ ਪੈਰ 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਦੈਵੀ ਸੂੰਪਤਾ ਤੇ ਆਸੁਰੀ 
ਸੂੰਪਤਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ) 

॥੮॥
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43760 1024 rwjy Drmu krih  
prQwey]

(prQwey) kwrx Raajae Dhharam 

Karehi 

Parathhaaeae ||

The kings acted 

righteously only out of 

self-interest.

ਰਾਿ ੇਲੋਕ ਜਕਸੇ ਗ਼ਰਜ਼ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਧਰਮ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ,

43761 1024 Awsw bMDy dwnu 
krwey]

Aasaa Bandhhae 

Dhaan Karaaeae ||

Tied to hopes of 

reward, they gave to 

charities.

ਦੁਨੀਆਵੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ 

ਦਾਨ-ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਲਕ-ਟੱੁਟੀ 
ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ)।

43762 1024 rwm nwm ibnu 
mukiq n hoeI  
Qwky krm kmweI 
hy]9]

Raam Naam Bin 

Mukath N Hoee 

Thhaakae Karam 

Kamaaee Hae 

||9||

Without the Lord's 

Name, liberation did 

not come, although 

they grew weary of 

performing rituals. 

||9||

(ਦਾਨ-ਪੁੂੰ ਨ ਆਜਦਕ ਦੇ) ਕਰਮ 

ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ) ॥੯॥

43763 1024 krm Drm kir  
mukiq mMgwhI]

Karam Dhharam 

Kar Mukath 

Mangaahee ||

Practicing religious 

rituals, they sought 

liberation,

(ਦੁਆਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾਨ-

ਪੁੂੰ ਨ ਤੀਰਥ ਆਜਦਕ) ਕਰਮ 

ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ।
43764 1024 mukiq pdwrQu  

sbid slwhI]

Mukath 

Padhaarathh 

Sabadh Salaahee 

||

But the treasure of 

liberation comes only 

by praising the Shabad.

ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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43765 1024 ibnu gur sbdY 
mukiq n hoeI  
prpMcu kir 
BrmweI hy]10]

Bin Gur Sabadhai 

Mukath N Hoee 

Parapanch Kar 

Bharamaaee Hae 

||10||

Without the Word of 

the Guru's Shabad, 

liberation is not 

obtained; practicing 

hypocrisy, they 

wander around 

confused. ||10||

(ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਸਮੇ ਦਾ 
ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਸਤਿੁਗ ਰੱਖ ਲਵੋ 
ਚਾਹੇ ਤਿੇਤਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਆਪੁਰ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੁਕਤੀ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ (ਦੁਆਪੁਰ 

ਵਾਲੇ) ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਿਬ ਭੁਲੇਖੇ 

ਜਵਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੧੦॥
43766 1024 mwieAw mmqw  

CofI n jweI]

Maaeiaa 

Mamathaa 

Shhoddee N Jaaee 

||

Love and attachment 

to Maya cannot be 

abandoned.

(ਸਮਾ ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ) ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਅਪਣੱਤ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ।

43767 1024 sy CUty scu kwr 
kmweI]

Sae Shhoottae 

Sach Kaar 

Kamaaee ||

They alone find 

release, who practice 

deeds of Truth.

ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ (ਇਸ ਮਮਤਾ 
ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਜਵਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ ਿੇਹੜੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,

43768 1024 Aih inis Bgiq 
rqy vIcwrI  
Twkur isau bix 
AweI hy]11]

Ahinis Bhagath 

Rathae 

Veechaaree 

Thaakur Sio Ban 

Aaee Hae ||11||

Day and night, the 

devotees remain 

imbued with 

contemplative 

meditation; they 

become just like their 

Lord and Master. 

||11||

ਿੇਹੜੇ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿੇਹੜੇ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਤੇ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧੧॥
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43769 1024 ieik jp qp 
kir kir qIrQ 
nwvih]

n@wvih Eik Jap Thap Kar 

Kar Theerathh 

Naavehi ||

Some chant and 

practice intensive 

meditation, and take 

cleansing baths at 

sacred shrines of 

pilgrimage.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ ਐਸੇ ਹਨ 

ਿ ੋਿਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਪ ਤਾਪਦੇ 

ਹਨ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

43770 1024 ijau quDu BwvY  
iqvY clwvih]

Jio Thudhh 

Bhaavai Thivai 

Chalaavehi ||

They walk as You will 

them to walk.

(ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀ 
ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਹੈ ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੋਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
43771 1024 hiT ingRih  

ApqIju n BIjY  
ibnu hir gur  
ikin piq pweI 
hy]12]

hiT: polw bolo[ in-
gRih, A-pqIju

Hath Nigrehi 

Apatheej N 

Bheejai Bin Har 

Gur Kin Path 

Paaee Hae ||12||

By stubborn rituals of 

self-suppression, the 

Lord is not pleased. No 

one has ever obtained 

honor, without the 

Lord, without the 

Guru. ||12||

(ਉਹ ਜਵਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ 

ਜਕ) ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਇਹ ਕਦੇ ਨ ਪਤੀਿਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਗੱਝ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ (ਸਮੇ ਤੇ ਿੁਗ ਦਾ 
ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਜਪਆ ਹੋਵੇ) 
॥੧੨॥

43772 1024 klI kwl mih  
iek kl rwKI]

kl: polw bolo Kalee Kaal Mehi 

Eik Kal Raakhee ||

In the Iron Age, the 

Dark Age of Kali Yuga, 

only one power 

remains.

(ਿੇ ਧਰਮ-ਸੱਜਤਆ ਦੇ ਚਾਰ 

ਜਹੱਸੇ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣ ਤੇ ਿੇ 
ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਧਰਮ 

ਦੀ ਇਕੋ ਸਜਤਆ ਰਜਹ ਿਾਏ 

ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ, ਮਾਨੋ, 

ਕਜਲਿੁਗ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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43773 1024 ibnu gur pUry  
iknY n BwKI]

Bin Gur Poorae 

Kinai N Bhaakhee 

||

Without the Perfect 

Guru, no one has even 

described it.

ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਦੇ 

ਜਕਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਾਈ।

43774 1024 mnmuiK kUVu vrqY 
vrqwrw ibnu 
siqgur Brmu n 
jweI hy]13]

Manamukh Koorr 

Varathai 

Varathaaraa Bin 

Sathigur Bharam N 

Jaaee Hae ||13||

The self-willed 

manmukhs have 

staged the show of 

falsehood. Without 

the True Guru, doubt 

does not depart. 

||13||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੧੩॥

43775 1024 siqguru vyprvwhu 
isrMdw]

Sathigur 

Vaeparavaahu 

Sirandhaa ||

The True Guru is the 

Creator Lord, 

independent and 

carefree.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਗ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ,

43776 1024 nw jm kwix n 
CMdw bMdw]

Naa Jam Kaan N 

Shhandhaa 

Bandhaa ||

He does not fear 

death, and He is not 

dependent on mortal 

men.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਿਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ 
ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ।

43777 1024 jo iqsu syvy so 
AibnwsI nw 
iqsu kwlu sMqweI 
hy]14]

Jo This Saevae So 

Abinaasee Naa 

This Kaal 

Santhaaee Hae 

||14||

Whoever serves Him 

becomes immortal 

and imperishable, and 

will not be tortured by 

death. ||14||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ-

ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ) ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਂਦਾ ॥੧੪॥

43778 1024 gur mih Awpu 
riKAw krqwry]

Gur Mehi Aap 

Rakhiaa 

Karathaarae ||

The Creator Lord has 

enshrined Himself 

within the Guru.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ 

ਜਵਚ ਲੁਕਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ,
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43779 1024 gurmuiK koit 
AsMK auDwry]

Guramukh Kott 

Asankh 

Oudhhaarae ||

The Gurmukh saves 

countless millions.

ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਕਿੋੜਾਂ ਤੇ ਅਸੂੰਖਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

43780 1024 srb jIAw 
jgjIvnu dwqw  
inrBau mYlu n 
kweI hy]15]

j`gjIvnu Sarab Jeeaa 

Jagajeevan 

Dhaathaa Nirabho 

Mail N Kaaee Hae 

||15||

The Life of the World 

is the Great Giver of all 

beings. The Fearless 

Lord has no filth at all. 

||15||

ਉਹ ਿਗਤ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਦੀ) 
ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ 
॥੧੫॥

43781 1024 sgly jwcih gur 
BMfwrI]

Sagalae Jaachehi 

Gur Bhanddaaree 

||

Everyone begs from 

the Guru, God's 

Treasurer.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਜਵਚੋਂ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ,

43782 1024 Awip inrMjnu  
AlK ApwrI]

A-lK Aap Niranjan 

Alakh Apaaree ||

He Himself is the 

immaculate, 

unknowable, infinite 

Lord.

ਿ ੋਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਉਤਾਂਹ ਹੈ ਿੋ ਅਲੱਖ ਹੈ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

43783 1024 nwnku swcu khY  
pRB jwcY mY dIjY 
swcu rjweI 
hy]16]4]

Naanak Saach 

Kehai Prabh 

Jaachai Mai 

Dheejai Saach 

Rajaaee Hae 

||16||4||

Nanak speaks the 

Truth; he begs from 

God. Please bless me 

with the Truth, by 

Your Will. ||16||4||

ਹੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! 
ਨਾਨਕ (ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੈ 

ਕੇ) ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਹ 

॥੧੬॥੪॥

43784 1024 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:
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43785 1024 swcY myly sbid 
imlwey]

Saachai Maelae 

Sabadh Milaaeae 

||

The True Lord unites 

with those who are 

united with the Word 

of the Shabad.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਮਲਾਇਆ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ,

43786 1024 jw iqsu Bwxw  
shij smwey]

Jaa This Bhaanaa 

Sehaj Samaaeae ||

When it pleases Him, 

we intuitively merge 

with Him.

ਤਾਂ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਾ, 
ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ।
43787 1024 iqRBvx joiq DrI 

prmysir Avru n 
dUjw BweI hy]1]

Thribhavan Joth 

Dhharee 

Paramaesar Avar 

N Dhoojaa Bhaaee 

Hae ||1||

The Light of the 

Transcendent Lord 

pervades the three 

worlds; there is no 

other at all, O Siblings 

of Destiny. ||1||

ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ 

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਰੱਖੀ 
ਹੈ; ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

43788 1024 ijs ky cwkr  
iqs kI syvw]

Jis Kae Chaakar 

This Kee Saevaa ||

I am His servant; I 

serve Him.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,

43789 1024 sbid pqIjY  
AlK AByvw]

A-lK Sabadh Patheejai 

Alakh Abhaevaa ||

He is unknowable and 

mysterious; He is 

pleased by the Shabad.

ਿਦੋਂ (ਭਗਤ ਿਨ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਅਲੱਖ ਅਤੇ ਅਭੇਵ ਪਿਭੂ 
(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਾਲ ਤੇ) 

ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
43790 1024 Bgqw kw 

guxkwrI krqw  
bKis ley 
vifAweI hy]2]

Bhagathaa Kaa 

Gunakaaree 

Karathaa Bakhas 

Leae Vaddiaaee 

Hae ||2||

The Creator is the 

Benefactor of His 

devotees. He forgives 

them - such is His 

greatness. ||2||

ਕਰਤਾਰ ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਈ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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43791 1024 dydy qoit n AwvY  
swcy]

Dhaedhae Thott N 

Aavai Saachae ||

The True Lord gives 

and gives; His 

blessings never run 

short.

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ) ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ (ਭੂੰ ਡਾਜਰਆਂ ਜਵਚ) ਘਾਟਾ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,

43792 1024 lY lY mukir paudy 
kwcy]

mu`kir, pauNdy Lai Lai Mukar 

Poudhae Kaachae 

||

The false ones receive, 

and then deny having 

received.

ਪਰ ਥੋੜਹ-ਜਵਤੇ ਿੀਵ ਦਾਤਾਂ ਲੈ 

ਲੈ ਕੇ (ਭੀ) ਮੱੁਕਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

43793 1024 mUlu n bUJih  
swic n rIJih  
dUjY Brim BulweI 
hy]3]

Mool N Boojhehi 

Saach N Reejhehi 

Dhoojai Bharam 

Bhulaaee Hae 

||3||

They do not 

understand their 

origins, they are not 

pleased with the 

Truth, and so they 

wander in duality and 

doubt. ||3||

(ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦੇ) ਮੂਲ-ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਖੁਲਹ-ਜਦਲੇ ਸੁਭਾਉ) ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ। ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਲਈ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ 

ਜਵਚ ਭਟਕ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

43794 1024 gurmuiK jwig rhy 
idn rwqI]

Guramukh Jaag 

Rehae Dhin 

Raathee ||

The Gurmukhs remain 

awake and aware, day 

and night.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
43795 1024 swcy kI ilv  

gurmiq jwqI]

Saachae Kee Liv 

Guramath Jaathee 

||

Following the Guru's 

Teachings, they know 

the Love of the True 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਲਗਨ (ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ) ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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43796 1024 mnmuK soie rhy 
sy lUty gurmuK 
swbqu BweI 
hy]4]

Manamukh Soe 

Rehae Sae Loottae 

Guramukh 

Saabath Bhaaee 

Hae ||4||

The self-willed 

manmukhs remain 

asleep, and are 

plundered. The 

Gurmukhs remain safe 

and sound, O Siblings 

of Destiny. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ। ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁਟਾ ਬੈਠਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥
43797 1024 kUVy AwvY kUVy 

jwvY]

Koorrae Aavai 

Koorrae Jaavai ||

The false come, and 

the false go;

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਗਿਸੀ ਹੀ ਿੂੰ ਮਦੀ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੀ ਹੀ 
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

43798 1024 kUVy rwqI kUVu 
kmwvY]

Koorrae Raathee 

Koorr Kamaavai ||

Imbued with 

falsehood, they 

practice only 

falsehood.

ਿੇਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। 
ਉਹ ਇਥੇ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ ਹੀ ਵਣਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।
43799 1024 sbid imly sy 

drgh pYDy  
gurmuiK suriq 
smweI hy]5]

Sabadh Milae Sae 

Dharageh 

Paidhhae 

Guramukh Surath 

Samaaee Hae 

||5||

Those who are imbued 

with the Shabad are 

robed in honor in the 

Court of the Lord; the 

Gurmukhs focus their 

consciousness on Him. 

||5||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ 
ਸੁਰਤ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੫॥
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43800 1024 kUiV muTI TgI 
TgvwVI]

T`gI, T`gvwVI Koorr Muthee 

Thagee 

Thagavaarree ||

The false are cheated, 

and robbed by the 

robbers.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਮੋਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਬਗ਼ੀਚੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਮਾਜਦਕ ਠੱਗ 

ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

43801 1024 ijau vwVI 
EjwiV aujwVI]

Jio Vaarree 

Oujaarr Oujaarree 

||

The garden is laid 

waste, like the rough 

wilderness.

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਿੁਲਵਾੜੀ ਜਕਤੇ 

ਉਿਾੜ ਜਵਚ (ਜਨਖਸਮੀ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ) ਉੱਿੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
43802 1024 nwm ibnw ikCu 

swid n lwgY hir 
ibsirAY duKu 
pweI hy]6]

Naam Binaa Kishh 

Saadh N Laagai 

Har Bisariai Dhukh 

Paaee Hae ||6||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

nothing tastes sweet; 

forgetting the Lord, 

they suffer in sorrow. 

||6||

(ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਰ 

ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਜਖੱਚ ਸੁਆਦਲੀ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭੁੱ ਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ 
ਦੱੁਖ ਹੀ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ॥੬॥

43803 1024 Bojnu swcu imlY 
AwGweI]

Bhojan Saach Milai 

Aaghaaee ||

Receiving the food of 

Truth, one is satisfied.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਆਤਮਕ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਵਾਸਤੇ) ਭੋਿਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

43804 1024 nwm rqnu swcI 
vifAweI]

Naam Rathan 

Saachee 

Vaddiaaee ||

True is the glorious 

greatness of the jewel 

of the Name.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰਤਨ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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43805 1024 cInY Awpu pCwxY 
soeI joqI joiq 
imlweI hy]7]

Cheenai Aap 

Pashhaanai Soee 

Jothee Joth 

Milaaee Hae ||7||

One who understands 

his own self, realizes 

the Lord. His light 

merges into the Light. 

||7||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹੀ (ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ-

ਮਨੋਰਥ ਨੂੂੰ ) ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੭॥

43806 1025 nwvhu BulI cotw 
Kwey]

Naavahu Bhulee 

Chottaa Khaaeae 

||

Wandering from the 

Name, he endures 

beatings.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦੀ 
ਹੈ।

43807 1025 bhuqu isAwxp  
Brmu n jwey]

Bahuth Siaanap 

Bharam N Jaaeae 

||

Even great cleverness 

does not dispel doubt.

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ ਭਾਵੇਂ 
ਉਹ) ਬਹੁਤ ਜਸਆਣਪ 

(ਜਵਖਾਵੇ), ਉਸ ਦੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
43808 1025 pic pic muey 

Acyq n cyqih  
Ajgir Bwir 
ldweI hy]8]

l`dweI Pach Pach Mueae 

Achaeth N 

Chaethehi Ajagar 

Bhaar Ladhaaee 

Hae ||8||

The unconscious fool 

does not remain 

conscious of the Lord; 

he putrifies and rots 

away to death, 

carrying his heavy load 

of sin. ||8||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਵਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ, (ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਹੋ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ (ਮੋਹ ਦੇ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੇ 

ਬੋਝ ਹੇਠ ਲੱਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੮॥
43809 1025 ibnu bwd 

ibroDih koeI 
nwhI]

Bin Baadh 

Birodhhehi Koee 

Naahee ||

No one is free of 

conflict and strife.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆਂ 

ਦਾ ਜਿਧਰ ਜਕਧਰ ਭੀ ਹਾਲ 

ਵੇਖੋ) ਝਗਜੜਆਂ ਤੋਂ ਜਵਰੋਧ ਤੋਂ 
ਕੋਈ ਭੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
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43810 1025 mY dyKwilhu iqsu 
swlwhI]

Mai Dhaekhaalihu 

This Saalaahee ||

Show me anyone who 

is, and I will praise him.

(ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਐਸਾ 
ਜਵਖਾਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
43811 1025 mnu qnu Arip 

imlY jgjIvnu  
hir isau bxq 
bxweI hy]9]

Man Than Arap 

Milai Jagajeevan 

Har Sio Banath 

Banaaee Hae ||9||

Dedicating mind and 

body to God, one 

meets the Lord, the 

Life of the World, and 

becomes just like Him. 

||9||

ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਭੇਟਾ 
ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਛੱਜਡਆਂ 

ਹੀ) ਿਗਤ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ 

॥੯॥
43812 1025 pRB kI giq 

imiq koie n 
pwvY]

Prabh Kee Gath 

Mith Koe N Paavai 

||

No one knows the 

state and extent of 

God.

ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣ 

ਸਕਦਾ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।

43813 1025 jy ko vfw khwie  
vfweI KwvY]

Jae Ko Vaddaa 

Kehaae Vaddaaee 

Khaavai ||

Whoever calls himself 

great, will be eaten by 

his greatness.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਵੱਡਾ ਅਖਵਾ ਕੇ (ਇਹ ਮਾਣ 

ਕਰੇ ਜਕ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਗਜਤ ਜਮਜਤ 

ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ) ਮਾਣ 

ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

43814 1025 swcy swihb qoit  
n dwqI sglI  
iqnih aupweI 
hy]10]

dwqIN Saachae Saahib 

Thott N Dhaathee 

Sagalee Thinehi 

Oupaaee Hae 

||10||

There is no lack of gifts 

of our True Lord and 

Master. He created all. 

||10||

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ (ਸਭ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ) ਦਾਤਾਂ 
ਜਵਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੧੦॥
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43815 1025 vfI vifAweI 
vyprvwhy]

Vaddee Vaddiaaee 

Vaeparavaahae ||

Great is the glorious 

greatness of the 

independent Lord.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਇਕ) 

ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਸਫ਼ਤ ਹੈ ਜਕ 

(ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਿਗਤ-ਪਰਵਾਰ 

ਦਾ ਮਾਲਕ-ਖਸਮ ਹੋ ਕੇ ਭੀ) ਬੇ-

ਪਰਵਾਹ ਹੈ (ਪਿਬੂੰ ਧ ਕਰਨ 

ਜਵਚ ਘਬਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ),
43816 1025 Awip aupwey dwnu 

smwhy]

Aap Oupaaeae 

Dhaan Samaahae 

||

He Himself created, 

and gives sustanance 

to all.

ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ 

ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ।
43817 1025 Awip dieAwlu  

dUir nhI dwqw  
imilAw shij 
rjweI hy]11]

Aap Dhaeiaal 

Dhoor Nehee 

Dhaathaa Miliaa 

Sehaj Rajaaee Hae 

||11||

The Merciful Lord is 

not far away; the 

Great Giver 

spontaneously unites 

with Himself, by His 

Will. ||11||

ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਿੀਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 

ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਭੀ) 
ਆਤਮਕ ਅਡਲੋਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
43818 1025 ieik sogI ieik 

roig ivAwpy]

Eik Sogee Eik Rog 

Viaapae ||

Some are sad, and 

some are afflicted 

with disease.

(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਸੋਗ 

ਜਵਚ ਗਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੀਵ ਰੋਗ ਹੇਠ ਦਬਾਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

43819 1025 jo ikCu kry su 
Awpy Awpy]

Jo Kishh Karae S 

Aapae Aapae ||

Whatever God does, 

He does by Himself.

ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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43820 1025 Bgiq Bwau gur 
kI miq pUrI  
Anhid sbid 
lKweI hy]12]

Bhagath Bhaao 

Gur Kee Math 

Pooree Anehadh 

Sabadh Lakhaaee 

Hae ||12||

Through loving 

devotion, and the 

Perfect Teachings of 

the Guru, the unstruck 

sound current of the 

Shabad is realized. 

||12||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੱਤ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਗੂੰਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 

ਅਮਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਲਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਸੋਗ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ) ॥੧੨॥

43821 1025 ieik nwgy BUKy  
Bvih Bvwey]

nWgy Eik Naagae 

Bhookhae Bhavehi 

Bhavaaeae ||

Some wander and 

roam around, hungry 

and naked.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ (ਿਗਤ ਜਤਆਗ 

ਕੇ) ਨੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਭੁੱ ਖਾਂ 
ਕੱਟਦੇ ਹਨ (ਜਤਆਗ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 

ਦੇ) ਭਟਕਾਏ ਹੋਏ (ਥਾਂ ਥਾਂ) ਭੌਂਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ।
43822 1025 ieik hTu kir 

mrih n kImiq 
pwey]

hTu: polw bolo Eik Hath Kar 

Marehi N 

Keemath Paaeae 

||

Some act in 

stubbornness and die, 

but do not know the 

value of God.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ (ਜਕਸੇ ਜਮਥੀ 
ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਧੱਕਾ-ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਅਿੇਹਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਕਦਰ 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
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43823 1025 giq Aivgq kI 
swr n jwxY bUJY 
sbdu kmweI 
hy]13]

Gath Avigath Kee 

Saar N Jaanai 

Boojhai Sabadh 

Kamaaee Hae 

||13||

They do not know the 

difference between 

good and bad; this is 

understood only 

through the practice 

of the Word of the 

Shabad. ||13||

ਅਿੇਹੇ ਜਕਸੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹੀ ਬੂੰਦਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ (ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਢਾਲਦਾ ਹੈ) ॥੧੩॥

43824 1025 ieik qIriQ 
nwvih AMnu n 
Kwvih]

Eik Theerathh 

Naavehi Ann N 

Khaavehi ||

Some bathe at sacred 

shrines and refuse to 

eat.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ (ਿਗਤ ਜਤਆਗ 

ਕੇ) ਤੀਰਥ (ਤੀਰਥਾਂ) ਉਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅੂੰਨ 

ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ (ਦੁਧਾਧਾਰੀ ਬਣਦੇ 

ਹਨ)।

43825 1025 ieik Agin 
jlwvih dyh 
Kpwvih]

Eik Agan Jalaavehi 

Dhaeh Khapaavehi 

||

Some torment their 

bodies in burning fire.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ (ਜਤਆਗੀ ਬਣ ਕੇ) 

ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹਨ (ਧੂਣੀਆਂ 

ਤਪਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ) ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  (ਤਪਾਂ ਦਾ) ਕਸ਼ਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

43826 1025 rwm nwm ibnu 
mukiq n hoeI  
ikqu ibiD pwir 
lMGweI hy]14]

ibiD: polw bolo Raam Naam Bin 

Mukath N Hoee 

Kith Bidhh Paar 

Langhaaee Hae 

||14||

Without the Lord's 

Name, liberation is not 

obtained; how can 

anyone cross over? 

||14||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ। ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ ॥੧੪॥
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43827 1025 gurmiq Cofih  
auJiV jweI]

Guramath 

Shhoddehi 

Oujharr Jaaee ||

Abandoning the 

Guru's Teachings, 

some wander in the 

wilderness.

(ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਿ)ੋ ਔਝੜੇ 

ਿਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰਨਾ 
ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

43828 1025 mnmuiK rwmu n 
jpY AvweI]

Manamukh Raam 

N Japai Avaaee ||

The self-willed 

manmukhs are 

destitute; they do not 

meditate on the Lord.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਅਵੈੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਿਪਦਾ।

43829 1025 pic pic bUfih  
kUVu kmwvih  
kUiV kwlu bYrweI 
hy]15]

Pach Pach 

Booddehi Koorr 

Kamaavehi Koorr 

Kaal Bairaaee Hae 

||15||

They are ruined, 

destroyed and 

drowned from 

practicing falsehood; 

death is the enemy of 

the false. ||15||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ 
ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ (ਜਨਰਾ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਧੂੰਧਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਹੋ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਹੀ) ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਝੂਠੇ 

ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ (ਿਸੇ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਵੈਰਨ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੫॥

43830 1025 hukmy AwvY hukmy 
jwvY]

Hukamae Aavai 

Hukamae Jaavai ||

By the Hukam of the 

Lord's Command, they 

come, and by the 

Hukam of His 

Command, they go.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ (ਇਥੋਂ) ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

43831 1025 bUJY hukmu so 
swic smwvY ]

Boojhai Hukam So 

Saach Samaavai ||

One who realizes His 

Hukam, merges in the 

True Lord.

ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8944 Published: March 06/ 2014



43832 1025 nwnk swcu imlY 
min BwvY gurmuiK 
kwr kmweI 
hy]16]5]

Naanak Saach 

Milai Man Bhaavai 

Guramukh Kaar 

Kamaaee Hae 

||16||5||

O Nanak, he merges in 

the True Lord, and his 

mind is pleased with 

the Lord. The 

Gurmukhs do His 

work. ||16||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ) 
ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥੫॥

43833 1025 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

43834 1025 Awpy krqw purKu 
ibDwqw]

Aapae Karathaa 

Purakh 

Bidhhaathaa ||

He Himself is the 

Creator Lord, the 

Architect of Destiny.

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ 

ਹੀ ਇਸ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

43835 1025 ijin Awpy Awip 
aupwie pCwqw]

Jin Aapae Aap 

Oupaae 

Pashhaathaa ||

He evaluates those 

whom He Himself has 

created.

ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਭੀ 
ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ।

43836 1025 Awpy siqguru  
Awpy syvku Awpy 
isRsit aupweI 
hy]1]

Aapae Sathigur 

Aapae Saevak 

Aapae Srisatt 

Oupaaee Hae 

||1||

He Himself is the True 

Guru, and He Himself 

is the servant; He 

Himself created the 

Universe. ||1||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ 

॥੧॥

43837 1025 Awpy nyVY nwhI 
dUry]

Aapae Naerrai 

Naahee Dhoorae 

||

He is near at hand, not 

far away.

(ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) 

ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਭੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ।
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43838 1025 bUJih gurmuiK sy 
jn pUry]

Boojhehi 

Guramukh Sae Jan 

Poorae ||

The Gurmukhs 

understand Him; 

perfect are those 

humble beings.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਅਭੁੱ ਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
43839 1025 iqn kI sMgiq 

Aih inis lwhw  
gur sMgiq eyh 
vfweI hy]2]

Thin Kee Sangath 

Ahinis Laahaa Gur 

Sangath Eaeh 

Vaddaaee Hae 

||2||

Associating with them 

night and day is 

profitable. This is the 

glorious greatness of 

associating with the 

Guru. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ ਭੀ ਜਦਨ ਰਾਤ ਲਾਭ 

ਹੀ ਲਾਭ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

43840 1025 juig juig sMq 
Bly pRB qyry]

Jug Jug Santh 

Bhalae Prabh 

Thaerae ||

Throughout the ages, 

Your Saints are holy 

and sublime, O God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤ ਨੇਕ ਬੂੰ ਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

43841 1025 hir gux gwvih  
rsn rsyry]

Har Gun Gaavehi 

Rasan Rasaerae ||

They sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

savoring it with their 

tongues.

ਉਹ ਿੀਭ ਨਾਲ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

43842 1025 ausqiq krih 
prhir duKu 
dwldu ijn nwhI 
icMq prweI 
hy]3]

Ousathath Karehi 

Parehar Dhukh 

Dhaaladh Jin 

Naahee Chinth 

Paraaee Hae ||3||

They chant His Praises, 

and their pain and 

poverty are taken 

away; they are not 

afraid of anyone else. 

||3||

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੱੁਖ ਦਜਰੱਦਿ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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43843 1025 Eie jwgq rhih  
n sUqy dIsih]

Oue Jaagath 

Rehehi N Soothae 

Dheesehi ||

They remain awake 

and aware, and do not 

appear to sleep.

ਉਹ (ਸੂੰਤ ਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ ਸਦਾ) ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਕਦੇ ਭੀ ਸੱੁਤੇ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦੇ।

43844 1025 sMgiq kul qwry  
swcu prIsih]

Sangath Kul 

Thaarae Saach 

Pareesehi ||

They serve up Truth, 

and so save their 

companions and 

relatives.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਲਾਂ 
ਤਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵੂੰ ਡਦੇ ਹਨ।

43845 1025 kilml mYlu 
nwhI qy inrml  
Eie rhih Bgiq 
ilv lweI hy]4]

Kalimal Mail 

Naahee Thae 

Niramal Oue 

Rehehi Bhagath 

Liv Laaee Hae 

||4||

They are not stained 

with the filth of sins; 

they are immaculate 

and pure, and remain 

absorbed in loving 

devotional worship. 

||4||

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਾਪਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ (ਰਤਾ ਭੀ) ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, 
ਉਹ ਪਜਵੱਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਰੱੁਝ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੪॥

43846 1025 bUJhu hir jn  
siqgur bwxI]

Boojhahu Har Jan 

Sathigur Baanee ||

O humble servants of 

the Lord, understand 

the Word of the 

Guru's Bani.

ਹੇ ਪਿਾਣੀਹੋ! ਹਰੀ-ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਇਹ 

ਪੱਕੀ ਗੱਲ) ਸਮਝ ਲਵੋ,

43847 1025 eyhu jobnu swsu hY  
dyh purwxI]

Eaehu Joban Saas 

Hai Dhaeh 

Puraanee ||

This youth, breath and 

body shall pass away.

ਜਕ ਇਹ ਿੁਆਨੀ ਇਹ ਸੁਆਸ 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ 

ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
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43848 1025 Awju kwil mir 
jweIAY pRwxI  
hir jpu jip 
irdY iDAweI 
hy]5]

Aaj Kaal Mar 

Jaaeeai Praanee 

Har Jap Jap Ridhai 

Dhhiaaee Hae 

||5||

O mortal, you shall die 

today or tomorrow; 

chant, and meditate 

on the Lord within 

your heart. ||5||

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! (ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਿੂੰ ਜਮਆ 

ਹੈ ਉਸ ਨੇ) ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇ ਜਵਚ 

ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ ਆ ਿਾਣਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪੋ ਤੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰੋ ॥੫॥

43849 1025 Cofhu pRwxI kUV 
kbwVw]

Shhoddahu 

Praanee Koorr 

Kabaarraa ||

O mortal, abandon 

falsehood and your 

worthless ways.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਜਨਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ।

43850 1025 kUVu mwry kwlu 
auCwhwVw]

(au~CwhwVw) auqSwh 
nwl auC`l ky

Koorr Maarae Kaal 

Oushhaahaarraa ||

Death viciously kills 

the false beings.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਨਰਾ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪਹੁੂੰਚ ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ 

ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
43851 1025 swkq kUiV 

pcih min haumY  
duhu mwrig pcY 
pcweI hy]6]

Saakath Koorr 

Pachehi Man 

Houmai Dhuhu 

Maarag Pachai 

Pachaaee Hae 

||6||

The faithless cynic is 

ruined through 

falsehood and his 

egotistical mind.On 

the path of duality, he 

rots away and 

decomposes. ||6||

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਹਉਮੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ॥੬॥

43852 1026 Coifhu inMdw qwiq 
prweI]

Shhoddihu 

Nindhaa Thaath 

Paraaee ||

Abandon slander and 

envy of others.

ਪਰਾਈ ਈਰਖਾ ਤੇ ਪਰਾਈ 

ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਛੱਡ ਜਦਉ।
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43853 1026 piV piV dJih  
swiq n AweI]

piV@ piV@ d`Jih sWiq Parr Parr Dhajhehi 

Saath N Aaee ||

Reading and studying, 

they burn, and do not 

find tranquility.

(ਿੇਹੜੇ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਤੇ ਈਰਖਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਤੇ 

ਈਰਖਾ ਦੀ ਸੜਨ ਜਵਚ) ਪੈ ਪੈ 

ਕੇ ਸੜਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।
43854 1026 imil sqsMgiq 

nwmu slwhhu  
Awqm rwmu 
sKweI hy]7]

Mil Sathasangath 

Naam Salaahahu 

Aatham Raam 

Sakhaaee Hae 

||7||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, praise 

the Naam, the Name 

of the Lord. The Lord, 

the Supreme Soul, 

shall be your helper 

and companion. ||7||

ਸਤ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰੋ (ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ (ਸਦਾ 
ਦਾ) ਸਾਥੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

43855 1026 Cofhu kwm kRoDu 
buirAweI]

Shhoddahu Kaam 

Krodhh Buriaaee 

||

Abandon sexual 

desire, anger and 

wickedness.

ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਆਜਦਕ ਮੂੰਦ ਕਰਮ 

ਜਤਆਗੋ,

43856 1026 haumY DMDu Cofhu 
lMptweI]

Houmai Dhhandhh 

Shhoddahu 

Lanpattaaee ||

Abandon your 

involvement in 

egotistical affairs and 

conflicts.

ਹਉਮੈ ਦੀ ਉਲਝਣ ਛੱਡੋ, 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਖਜਚਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਚੋ।
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43857 1026 siqgur srix 
prhu qw aubrhu  
ieau qrIAY 
Bvjlu BweI 
hy]8]

Sathigur Saran 

Parahu Thaa 

Oubarahu Eio 

Thareeai Bhavajal 

Bhaaee Hae ||8||

If you seek the 

Sanctuary of the True 

Guru, then you shall 

be saved. In this way 

you shall cross over 

the terrifying world-

ocean, O Siblings of 

Destiny. ||8||

(ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਬਚ ਸਕੋਗੇ ਿੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ 
(ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਹੀ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੮॥

43858 1026 AwgY ibml ndI  
Agin ibKu Jylw]

ibml: polw bolo Aagai Bimal 

Nadhee Agan Bikh 

Jhaelaa ||

In the hereafter, you 

shall have to cross 

over the fiery river of 

poisonous flames.

ਜਨੂੰ ਦਾ ਤਾਜਤ ਪਰਾਈ ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਬੁਜਰਆਈ ਵਾਲੇ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਂ ਜਨਰੋਲ ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ 
ਜਵਚੋਂ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਲਾਟਾਂ 
ਜਨਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਿ ੋਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।
43859 1026 iqQY Avru n 

koeI jIau 
iekylw]

Thithhai Avar N 

Koee Jeeo Eikaelaa 

||

No one else will be 

there; your soul shall 

be all alone.

ਉਸ ਆਤਮਕ ਜਬਪਤਾ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 
ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਹੀ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ।
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43860 1026 BV BV Agin 
swgru dy lhrI  
piV dJih  
mnmuK qweI 
hy]9]

(BV) BVwky hI 
BVBVwky mwr ky[ iqs 
c (piV) pY ky[piV: 
VwVy hlMq n lwau[d`Jih

Bharr Bharr Agan 

Saagar Dhae 

Leharee Parr 

Dhajhehi 

Manamukh 

Thaaee Hae ||9||

The ocean of fire spits 

out waves of searing 

flames; the self-willed 

manmukhs fall into it, 

and are roasted there. 

||9||

ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਈਰਖਾ ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਆਜਦਕ ਦੀ) ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਇਤਨਾ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਤਨੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਉਸ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਸੜਦੇ ਹਨ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੯॥

43861 1026 gur pih mukiq 
dwnu dy BwxY]

Gur Pehi Mukath 

Dhaan Dhae 

Bhaanai ||

Liberation comes from 

the Guru; He grants 

this blessing by the 

Pleasure of His Will.

(ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ (ਦਾ ਵਸੀਲਾ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ) 
ਖੈਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

43862 1026 ijin pwieAw  
soeI ibiD jwxY]

Jin Paaeiaa Soee 

Bidhh Jaanai ||

He alone knows the 

way, who obtains it.

ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖੈਰ ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਉਹ (ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ 
ਬਚ ਜਨਕਲਣ ਦਾ) ਭੇਤ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
43863 1026 ijn pwieAw 

iqn pUChu BweI  
suKu siqgur syv 
kmweI hy]10]

Jin Paaeiaa Thin 

Pooshhahu 

Bhaaee Sukh 

Sathigur Saev 

Kamaaee Hae 

||10||

So ask one who has 

obtained it, O Siblings 

of Destiny. Serve the 

True Guru, and find 

peace. ||10||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱੁਛ ਕੇ 

ਵੇਖ ਲਵ ੋ(ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਕ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਕੀਜਤਆਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥
43864 1026 gur ibnu auriJ 

mrih bykwrw]

Gur Bin Ourajh 

Marehi Baekaaraa 

||

Without the Guru, he 

dies entangled in sin 

and corruption.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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43865 1026 jmu isir mwry  
kry KuAwrw]

Jam Sir Maarae 

Karae Khuaaraa ||

The Messenger of 

Death smashes his 

head and humiliates 

him.

(ਆਤਮਕ) ਮੌਤ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਜਸਰ ਉਤੇ (ਮੁੜ ਮੁੜ) ਚੋਟ 

ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦੀ (ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

43866 1026 bwDy mukiq nwhI  
nr inMdk fUbih 
inMd prweI 
hy]11]

b`wDy Baadhhae Mukath 

Naahee Nar 

Nindhak Ddoobehi 

Nindh Paraaee 

Hae ||11||

The slanderous person 

is not freed of his 

bonds; he is drowned, 

slandering others. 

||11||

(ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ) ਬੱਝੇ 
ਹੋਏ ਜਨੂੰ ਦਕ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦੀ ਵਾਦੀ ਜਵਚੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, 
ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਜਦਆ (ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ) ਸਦਾ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧੧॥
43867 1026 bolhu swcu  

pCwxhu AMdir ]

Bolahu Saach 

Pashhaanahu 

Andhar ||

So speak the Truth, 

and realize the Lord 

deep within.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੋ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ 
ਪਿਤੀਤ ਕਰੋ।

43868 1026 dUir nwhI dyKhu 
kir nMdir]

Dhoor Naahee 

Dhaekhahu Kar 

Nandhar ||

He is not far away; 

look, and see Him.

ਜਧਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ 

ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

43869 1026 ibGnu nwhI  
gurmuiK qru qwrI  
ieau Bvjlu pwir 
lMGweI hy]12]

Bighan Naahee 

Guramukh Thar 

Thaaree Eio 

Bhavajal Paar 

Langhaaee Hae 

||12||

No obstacles shall 

block your way; 

become Gurmukh, and 

cross over to the other 

side. This is the way to 

cross over the 

terrifying world-ocean. 

||12||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਨਾਮ 

ਿਪੋ, ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਤਾਰੀ 
ਤਰੋ (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਕੋਈ) 

ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਭਾਵ, ਨਾਮ ਿਪਾ 
ਕੇ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

43870 1026 dyhI AMdir nwmu 
invwsI]

Dhaehee Andhar 

Naam Nivaasee ||

The Naam, the Name 

of the Lord, abides 

deep within the body.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਨਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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43871 1026 Awpy krqw hY 
AibnwsI]

Aapae Karathaa 

Hai Abinaasee ||

The Creator Lord is 

eternal and 

imperishable.

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ 
(ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ) ਹੈ।

43872 1026 nw jIau mrY n 
mwirAw jweI  
kir dyKY sbid 
rjweI hy]13]

Naa Jeeo Marai N 

Maariaa Jaaee Kar 

Dhaekhai Sabadh 

Rajaaee Hae 

||13||

The soul does not die, 

and it cannot be killed; 

God creates and 

watches over all. 

Through the Word of 

the Shabad, His Will is 

manifest. ||13||

(ਿੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ 
ਅੂੰਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮਾਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਕਰਤਾਰ (ਿੀਵ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ (ਸਭ ਦੀ) 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

43873 1026 Ehu inrmlu hY  
nwhI AMiDAwrw]

Ouhu Niramal Hai 

Naahee 

Andhhiaaraa ||

He is immaculate, and 

has no darkness.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱੁਧ-ਸਰੂਪ 

ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਆਜਦਕ ਦਾ) ਰਤਾ ਭੀ ਹਨੇਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

43874 1026 Ehu Awpy qKiq 
bhY sicAwrw]

Ouhu Aapae 

Thakhath Behai 

Sachiaaraa ||

The True Lord Himself 

sits upon His throne.

ਉਹ ਸੱਚ-ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਹਰੇਕ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ 

ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
43875 1026 swkq kUVy bMiD 

BvweIAih mir 
jnmih AweI 
jweI hy]14]

BvweI-Aih Saakath Koorrae 

Bandhh 

Bhavaaeeahi Mar 

Janamehi Aaee 

Jaaee Hae ||14||

The faithless cynics are 

bound and gagged, 

and forced to wander 

in reincarnation. They 

die, and are reborn, 

and continue coming 

and going. ||14||

ਪਰ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਬੱਝ ਕੇ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਮਰਦੇ ਹਨ ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਇਹ ਆਵਾਗਵਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥
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43876 1026 gur ky syvk  
siqgur ipAwry]

Gur Kae Saevak 

Sathigur Piaarae ||

The Guru's servants 

are the Beloveds of 

the True Guru.

ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ (ਮਾਇਆ-ਮੋਹ 

ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹ ਕੇ)

43877 1026 Eie bYsih qKiq  
su sbdu vIcwry]

Oue Baisehi 

Thakhath S 

Sabadh 

Veechaarae ||

Contemplating the 

Shabad, they sit upon 

His throne.

ਜਹਰਦੇ-ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਂਦੇ ਹਨ।

43878 1026 qqu lhih 
AMqrgiq jwxih  
sqsMgiq swcu 
vfweI hy]15]

Thath Lehehi 

Antharagath 

Jaanehi 

Sathasangath 

Saach Vaddaaee 

Hae ||15||

They realize the 

essence of reality, and 

know the state of their 

inner being. This is the 

true glorious 

greatness of those 

who join the Sat 

Sangat. ||15||

ਉਹ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੫॥

43879 1026 Awip qrY jnu 
ipqrw qwry]

Aap Tharai Jan 

Pitharaa Thaarae 

||

He Himself saves His 

humble servant, and 

saves his ancestors as 

well.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਆਪ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਜਪਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਪਉ ਦਾਦਾ 
ਆਜਦਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੂੰ ) ਭੀ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

43880 1026 sMgiq mukiq su 
pwir auqwry]

Sangath Mukath S 

Paar Outhaarae ||

His companions are 

liberated; He carries 

them across.

ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਿਤਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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43881 1026 nwnku iqs kw 
lwlw golw ijin 
gurmuiK hir ilv 
lweI hy]16]6]

Naanak This Kaa 

Laalaa Golaa Jin 

Guramukh Har Liv 

Laaee Hae 

||16||6||

Nanak is the servant 

and slave of that 

Gurmukh who lovingly 

focuses his 

consciousness on the 

Lord. ||16||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਹੈ ਨਾਨਕ 

(ਭੀ) ਉਸ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਹੈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ ॥੧੬॥੬॥

43882 1026 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

43883 1026 kyqy jug vrqy  
gubwrY]

Kaethae Jug 

Varathae Gubaarai 

||

For many ages, only 

darkness prevailed;

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੁਗ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ ਲੂੰ ਘ ਗਏ (ਭਾਵ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ-
ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਸਮਾ 
ਅਿੇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 

ਕੁਝ ਭੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦੀ)।
43884 1026 qwVI lweI Apr 

ApwrY]

Thaarree Laaee 

Apar Apaarai ||

The infinite, endless 

Lord was absorbed in 

the primal void.

ਤਦੋਂ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ (ਆਪਣ ੇਆਪ ਜਵਚ) ਸਮਾਧੀ 
ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

43885 1026 DuMDUkwir inrwlmu 
bYTw nw qid DMDu 
pswrw hy]1]

Dhhundhhookaar 

Niraalam Baithaa 

Naa Thadh 

Dhhandhh 

Pasaaraa Hae 

||1||

He sat alone and 

unaffected in absolute 

darkness; the world of 

conflict did not exist. 

||1||

ਉਸ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਜਨਰਲੇਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 

ਸੀ, ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਿਗਤ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਹ ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਸੀ ॥੧॥

43886 1026 jug CqIh iqnY 
vrqwey]

Jug Shhatheeh 

Thinai 

Varathaaeae ||

Thirty-six ages passed 

like this.

(ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ) ਛੱਤੀ ਿੁਗ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਵਰਤਾਈ 

ਰੱਖੇ,
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43887 1026 ijau iqsu Bwxw  
iqvY clwey]

Jio This Bhaanaa 

Thivai Chalaaeae 

||

He causes all to 

happen by the 

Pleasure of His Will.

ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਸੇ 

ਤਰਹਾਂ (ਉਸ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ 
ਕਾਰ ਹੀ) ਚਲਾਂਦਾ ਜਰਹਾ।

43888 1026 iqsih srIku n 
dIsY koeI Awpy 
Apr Apwrw 
hy]2]

Thisehi Sareek N 

Dheesai Koee 

Aapae Apar 

Apaaraa Hae ||2||

No rival of His can be 

seen. He Himself is 

infinite and endless. 

||2||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 

ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ॥੨॥

43889 1026 gupqy bUJhu jug 
cquAwry]

(cquAwry) cwry[ju`g Gupathae 

Boojhahu Jug 

Chathuaarae ||

God is hidden 

throughout the four 

ages - understand this 

well.

(ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਰਚ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੀ, 
ਉਸੇ ਨੂੂੰ ) ਚੌਹਾਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ 

(ਿਗਤ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਗੁਪਤ 

ਜਵਆਪਕ ਿਾਣੋ।
43890 1026 Git Git vrqY  

audr mJwry]

Ghatt Ghatt 

Varathai Oudhar 

Majhaarae ||

He pervades each and 

every heart, and is 

contained within the 

belly.

ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ।

43891 1026 jugu jugu eykw 
eykI vrqY koeI 
bUJY gur vIcwrw 
hy]3]

Jug Jug Eaekaa 

Eaekee Varathai 

Koee Boojhai Gur 

Veechaaraa Hae 

||3||

The One and Only Lord 

prevails throughout 

the ages. How rare are 

those who 

contemplate the Guru, 

and understand this. 

||3||

ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਿੁਗ ਜਵਚ (ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਰਮ ਜਰਹਾ ਹੈ-ਇਸ ਭੇਤ 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਉਹ ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ (ਦੀ 
ਬਾਣੀ) ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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43892 1026 ibMdu rkqu imil  
ipMfu srIAw]

Bindh Rakath Mil 

Pindd Sareeaa ||

From the union of the 

sperm and the egg, 

the body was formed.

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੀ) ਜਪਤਾ ਦੇ ਵੀਰਿ ਦੀ 
ਬੂੂੰ ਦ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ 

ਜਮਲ ਕੇ (ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ।

43893 1026 pauxu pwxI 
AgnI imil 
jIAw]

Poun Paanee 

Aganee Mil Jeeaa 

||

From the union of air, 

water and fire, the 

living being is made.

ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ (ਆਜਦਕ 

ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਜਮਲ ਕੇ ਿੀਵ ਰਚ 

ਜਦੱਤੇ।

43894 1026 Awpy coj kry rMg 
mhlI hor 
mwieAw moh 
pswrw hy]4]

Aapae Choj Karae 

Rang Mehalee Hor 

Maaeiaa Moh 

Pasaaraa Hae 

||4||

He Himself plays 

joyfully in the mansion 

of the body; all the 

rest is just attachment 

to Maya's expanse. 

||4||

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਬੈਠਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਚੋਿ 

ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਜਰਆ ਹੈ ॥੪॥

43895 1026 grB kuMfl mih  
aurD iDAwnI]

Garabh Kunddal 

Mehi Ouradhh 

Dhhiaanee ||

Within the mother's 

womb, upside-down, 

the mortal meditated 

on God.

(ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ) ਿੀਵ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ 

ਪੱੁਠਾ (ਲਟਕ ਕੇ) ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

43896 1026 Awpy jwxY 
AMqrjwmI]

Aapae Jaanai 

Antharajaamee ||

The Inner-knower, the 

Searcher of hearts, 

knows everything.

ਪਿਭੂ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
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43897 1026 swis swis scu 
nwmu smwly  
AMqir audr 
mJwrw hy]5]

Saas Saas Sach 

Naam Samaalae 

Anthar Oudhar 

Majhaaraa Hae 

||5||

With each and every 

breath, he 

contemplated the 

True Name, deep 

within himself, within 

the womb. ||5||

ਿੀਵ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

43898 1027 cwir pdwrQ lY  
jig AwieAw]

Chaar 

Padhaarathh Lai 

Jag Aaeiaa ||

He came into the 

world to obtain the 

four great blessings.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ) ਚਾਰ 

ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਿੀਵ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਇਆ ਹੈ,

43899 1027 isv skqI Gir 
vwsw pwieAw]

Siv Sakathee Ghar 

Vaasaa Paaeiaa ||

He came to dwell in 

the home of the Shiva 

and Shakti, energy and 

matter.

(ਪਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਚੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣਾ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।

43900 1027 eyku ivswry qw 
ipV hwry AMDulY  
nwmu ivswrw 
hy]6]

Eaek Visaarae 

Thaa Pirr Haarae 

Andhhulai Naam 

Visaaraa Hae ||6||

But he forgot the One 

Lord, and he has lost 

the game. The blind 

person forgets the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||6||

(ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਿੀਵ ਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। 
ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਨਾਮ ਭੁਲਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 
ਹਾਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

43901 1027 bwlku mrY bwlk 
kI lIlw]

Baalak Marai 

Baalak Kee Leelaa 

||

The child dies in his 

childish games.

(ਵੇਖੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ! ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਕੋਈ) ਬਾਲਕ ਮਰਦਾ ਹੈ,
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43902 1027 kih kih rovih  
bwlu rMgIlw]

Kehi Kehi Rovehi 

Baal Rangeelaa ||

They cry and mourn, 

saying that he was 

such a playful child.

ਤਾਂ (ਮਾਂ ਜਪਉ ਭੈਣ ਭਰਾ 
ਆਜਦਕ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ) ਉਸ ਬਾਲਕ 

ਦੀਆਂ ਜਪਆਰ-ਭਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 
ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਆਖ 

ਆਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਜਕ ਬਾਲਕ 

ਬੜਾ ਹਸ-ਮੁਖਾ ਸੀ।
43903 1027 ijs kw sw so 

iqn hI lIAw  
BUlw rovxhwrw 
hy]7]

Jis Kaa Saa So Thin 

Hee Leeaa 

Bhoolaa 

Rovanehaaraa Hae 

||7||

The Lord who owns 

him has taken him 

back. Those who weep 

and mourn are 

mistaken. ||7||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ 

ਉਹ ਬਾਲਕ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹ 

ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਲਆ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ) ਰੋਣ ਵਾਲਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
43904 1027 Bir jobin mir 

jwih ik kIjY]

Bhar Joban Mar 

Jaahi K Keejai ||

What can they do, if 

he dies in his youth?

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰ-ਿਵਾਨੀ ਵੇਲੇ 

ਮਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦੋਂ ਭੀ ਕੀਹ 

ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

43905 1027 myrw myrw kir  
rovIjY]

Maeraa Maeraa 

Kar Roveejai ||

They cry out, ""His is 

mine, he is mine!""

ਇਹ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਰੋਵੀਦਾ ਹੀ 
ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਮੇਰਾ (ਜਪਆਰਾ) ਸੀ 
ਮੇਰਾ (ਜਪਆਰਾ) ਸੀ।

43906 1027 mwieAw kwrix 
roie ivgUcih  
iDRgu jIvxu 
sMswrw hy]8]

Maaeiaa Kaaran 

Roe Vigoochehi 

Dhhrig Jeevan 

Sansaaraa Hae 

||8||

They cry for the sake 

of Maya, and are 

ruined; their lives in 

this world are cursed. 

||8||

(ਿੇਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਭੀ ਹਨ ਉਹ ਭੀ 
ਆਪਣੀਆਂ ਥੁੜਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰ 

ਕੇ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰੋ ਰੋ 

ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਅਿੇਹਾ ਿੀਵਨ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥
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43907 1027 kwlI hU Puin 
Dauly Awey]

Kaalee Hoo Fun 

Dhhoulae Aaeae ||

Their black hair 

eventually turns grey.

(ਿਵਾਨੀ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਕਾਲੇ 

ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਰ ਧੌਲੇ ਆ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
43908 1027 ivxu nwvY gQu 

gieAw gvwey]
gQu: polw bolo[ g-ieAw Vin Naavai Gathh 

Gaeiaa Gavaaeae 

||

Without the Name, 

they lose their wealth, 

and then leave.

(ਇਸ ਉਮਰ ਤਕ ਭੀ) ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਰਜਹ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ 

ਗਵਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
43909 1027 durmiq AMDulw 

ibnis ibnwsY  
mUTy roie pUkwrw 
hy]9]

Dhuramath 

Andhhulaa Binas 

Binaasai Moothae 

Roe Pookaaraa 

Hae ||9||

They are evil-minded 

and blind - they are 

totally ruined; they are 

plundered, and cry out 

in pain. ||9||

ਭੈੜੀ ਮੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਿੀਵ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਠੱਜਗਆ 

ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ 
ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਉਮਰ ਤਕ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੋਣੇ 
ਰੋਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੯॥

43910 1027 Awpu vIcwir n 
rovY koeI]

Aap Veechaar N 

Rovai Koee ||

One who understands 

himself, does not cry.

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
43911 1027 siqguru imlY q 

soJI hoeI]

Sathigur Milai Th 

Sojhee Hoee ||

When he meets the 

True Guru, then he 

understands.

ਪਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪਏ।
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43912 1027 ibnu gur bjr 
kpwt n KUlih  
sbid imlY 
insqwrw hy]10]

Bin Gur Bajar 

Kapaatt N 

Khoolehi Sabadh 

Milai Nisathaaraa 

Hae ||10||

Without the Guru, the 

heavy, hard doors are 

not opened. Obtaining 

the Word of the 

Shabad, one is 

emancipated. ||10||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪੜਦਾ 
ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ; ਅਕਲ, 

ਮਾਨੋ, ਕਰੜੇ ਕਵਾੜਾਂ ਜਵਚ ਬੂੰਦ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਉਹ) ਕਰੜੇ ਕਵਾੜ ਖੁਲਹਦੇ 

ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਇਸ ਕੈਦ ਜਵਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

43913 1027 ibriD BieAw 
qnu CIjY dyhI]

Biradhh Bhaeiaa 

Than Shheejai 

Dhaehee ||

The body grows old, 

and is beaten out of 

shape.

ਮਨੱੁਖ ਬੱੁਢਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦਾ) ਸਰੀਰ ਭੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

43914 1027 rwmu n jpeI  
AMiq snyhI]

Raam N Japee 

Anth Sanaehee ||

But he does not 

meditate on the Lord, 

His only friend, even 

at the end.

(ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਇਤਨਾ 
ਪਿਬਲ ਹੈ ਜਕ ਅਿ ੇਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ ਿ ੋ(ਸਭ ਸਾਕਾਂ ਅੂੰਗਾਂ 
ਦੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਿਾਣ ਤੇ ਭੀ) ਅੂੰਤ 

ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

43915 1027 nwmu ivswir clY 
muih kwlY drgh 
JUTu KuAwrw 
hy]11]

Naam Visaar 

Chalai Muhi Kaalai 

Dharageh Jhooth 

Khuaaraa Hae 

||11||

Forgetting the Naam, 

the Name of the Lord, 

he departs with his 

face blackened. The 

false are humiliated in 

the Court of the Lord. 

||11||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਜਟੱਕਾ 
ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੁਰ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ (ਪੱਲੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
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43916 1027 nwmu ivswir clY  
kUiVAwro]

Naam Visaar 

Chalai Koorriaaro 

||

Forgetting the Naam, 

the false ones depart.

(ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਕੂੜ ਦਾ ਵਣਿ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ (ਇਥੋਂ 
ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ-
ਹੱਥ) ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

43917 1027 Awvq jwq pVY 
isir Cwro]

pVY: polw bolo Aavath Jaath 

Parrai Sir Shhaaro 

||

Coming and going, 

dust falls on their 

heads.

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਸੁਆਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

(ਜਿਟਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ)।

43918 1027 swhurVY Gir vwsu  
n pwey pyeIAVY 
isir mwrw 
hy]12]

Saahurarrai Ghar 

Vaas N Paaeae 

Paeeearrai Sir 

Maaraa Hae 

||12||

The soul-bride finds 

no home in her in-

laws' home, the world 

hereafter; she suffers 

in agony in this world 

of her parents' home. 

||12||

(ਇਥੋਂ ਗਏ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ, 
(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ) ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਜਰਹਾ ਇਥੇ) ਭੀ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਜਰਹਾ ॥੧੨॥

43919 1027 KwjY pYJY rlI 
krIjY]

Khaajai Paijhai 

Ralee Kareejai ||

She eats, dresses and 

plays joyfully,

(ਚੂੰਗਾ) ਖਾਈਦਾ ਹੈ, (ਚੂੰਗਾ) 
ਪਜਹਨੀਦਾ ਹੈ, (ਦੁਨੀਆ ਦੀ) 
ਮੌਿ ਮਾਣੀਦੀ ਹੈ।

43920 1027 ibnu AB BgqI  
bwid mrIjY]

Bin Abh 

Bhagathee Baadh 

Mareejai ||

But without loving 

devotional worship of 

the Lord, she dies 

uselessly.

(ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰੁਝੇਜਵਆਂ ਜਵਚ) 

ਜਹਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਞਾ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ 

ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲਈਦੀ ਹੈ।
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43921 1027 sr Apsr kI 
swr n jwxY jmu 
mwry ikAw cwrw 
hy]13]

Ap-sr Sar Apasar Kee 

Saar N Jaanai Jam 

Maarae Kiaa 

Chaaraa Hae 

||13||

One who does not 

distinguish between 

good and evil, is 

beaten by the 

Messenger of Death; 

how can anyone 

escape this? ||13||

ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋ ਕੇ) ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਸਮੇ ਦੀ ਸੂਝ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਮ 

ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ॥੧੩॥

43922 1027 privrqI 
nrivriq pCwxY]

Paravirathee 

Naravirath 

Pashhaanai ||

One who realizes what 

he has to possess, and 

what he has to 

abandon,

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਜਹਣਾ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

43923 1027 gur kY sMig  
sbid Gru jwxY]

Gur Kai Sang 

Sabadh Ghar 

Jaanai ||

Associating with the 

Guru, comes to know 

the Word of the 

Shabad, within the 

home of his own self.

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ-ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

43924 1027 iks hI mMdw 
AwiK n clY sic 
Krw sicAwrw 
hy]14]

Kis Hee Mandhaa 

Aakh N Chalai 

Sach Kharaa 

Sachiaaraa Hae 

||14||

Do not call anyone 

else bad; follow this 

way of life. Those who 

are true are judged to 

be genuine by the 

True Lord. ||14||

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਮੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ 
ਵਪਾਰੀ ਬੂੰਦਾ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ) ਖਰਾ (ਜਸੱਕਾ ਮੂੰ ਜਨਆ 

ਿਾਂਦਾ) ਹੈ ॥੧੪॥

43925 1027 swc ibnw dir 
isJY n koeI]

Saach Binaa Dhar 

Sijhai N Koee ||

Without Truth, no one 

succeeds in the Court 

of the Lord.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਦਰ ਤੇ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 

ਜਵਚ) ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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43926 1027 swc sbid pYJY  
piq hoeI]

Saach Sabadh 

Paijhai Path Hoee 

||

Through the True 

Shabad, one is robed 

in honor.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਸਰੋਪਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
43927 1027 Awpy bKis ley 

iqsu BwvY haumY 
grbu invwrw 
hy]15]

Aapae Bakhas 

Leae This Bhaavai 

Houmai Garab 

Nivaaraa Hae 

||15||

He forgives those with 

whom He is pleased; 

they silence their 

egotism and pride. 

||15||

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥
43928 1027 gur ikrpw qy  

hukmu pCwxY]

Gur Kirapaa Thae 

Hukam 

Pashhaanai ||

One who realizes the 

Hukam of God's 

Command, by the 

Grace of the Guru,

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ,

43929 1027 jugh jugMqr kI 
ibiD jwxY]

Jugeh Juganthar 

Kee Bidhh Jaanai 

||

Comes to know the 

lifestyle of the ages.

ਤੇ ਿੁਗਾਂ ਿੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ 

ਰਹੀ ਉਸ ਜਵਧੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਸਹੀ-
ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਜਵਧੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ)।
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43930 1027 nwnk nwmu jphu 
qru qwrI scu 
qwry qwrxhwrw 
hy]16]1]7]

Naanak Naam 

Japahu Thar 

Thaaree Sach 

Thaarae 

Thaaranehaaraa 

Hae ||16||1||7||

O Nanak, chant the 

Naam, and cross over 

to the other side. The 

True Lord will carry 

you across. 

||16||1||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਿਪੋ 

(ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਤਾਰੀ 
ਤਰੋ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਤੇ ਤਾਰਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥੧॥੭॥

43931 1027 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

43932 1027 hir sw mIqu 
nwhI mY koeI]

Har Saa Meeth 

Naahee Mai Koee 

||

I have no other friend 

like the Lord.

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਜਮੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ,

43933 1027 ijin qnu mnu 
dIAw suriq 
smoeI]

Jin Than Man 

Dheeaa Surath 

Samoee ||

He gave me body and 

mind, and infused 

consciousness into my 

being.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਦੱਤਾ ਇਹ 

(ਮਨ) ਜਿੂੰ ਦ ਜਦੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਜਰ ਸੁਰਤ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤੀ।

43934 1027 srb jIAw 
pRiqpwil smwly  
so AMqir dwnw 
bInw hy]1]

Sarab Jeeaa 

Prathipaal 

Samaalae So 

Anthar Dhaanaa 

Beenaa Hae ||1||

He cherishes and cares 

for all beings; He is 

deep within, the wise, 

all-knowing Lord. ||1||

(ਉਹ ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ ਹੀ ਹੈ ਿ)ੋ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ 

ਸਭ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਸਭ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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43935 1027 guru srvru hm 
hMs ipAwry]

Gur Saravar Ham 

Hans Piaarae ||

The Guru is the sacred 

pool, and I am His 

beloved swan.

(ਪਰ ਉਹ ਜਮੱਤਰ-ਪਿਭੂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਗੁਰੂ 

ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਉਸ 

ਜਪਆਰੇ (ਸਰੋਵਰ) ਦੇ ਹੂੰਸ ਹਾਂ। 
(ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਹੂੰਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ-ਮਾਨਸਰੋਵਰ 

ਜਵਚੋਂ ਮੋਤੀ ਜਮਲਦੇ ਹਨ)।

43936 1027 swgr mih rqn 
lwl bhu swry]

Saagar Mehi 

Rathan Laal Bahu 

Saarae ||

In the ocean, there are 

so many jewels and 

rubies.

(ਗੁਰੂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ) ਉਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਰਤਨ ਹਨ, ਲਾਲ 

ਹਨ, ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਹਨ, ਹੀਰੇ 

ਹਨ।
43937 1027 moqI mwxk hIrw 

hir jsu gwvq 
mnu qnu BInw 
hy]2]

Mothee Maanak 

Heeraa Har Jas 

Gaavath Man 

Than Bheenaa Hae 

||2||

The Lord's Praises are 

pearls, gems and 

diamonds. Singing His 

Praises, my mind and 

body are drenched 

with His Love. ||2||

(ਗੁਰੂ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਜਵਆਂ 

ਮਨ (ਹਰੀ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ) 

ਜਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ (ਭੀ) 
ਜਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

43938 1027 hir Agm Agwhu 
AgwiD inrwlw]

Har Agam Agaahu 

Agaadhh Niraalaa 

||

The Lord is 

inaccessible, 

inscrutable, 

unfathomable and 

unattached.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਥਾਹ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ (ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ) 

ਦੀ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ 

ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ।
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43939 1027 hir AMqu n 
pweIAY gur 
gopwlw]

Har Anth N 

Paaeeai Gur 

Gopaalaa ||

The Lord's limits 

cannot be found; the 

Guru is the Lord of the 

World.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 

ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

43940 1027 siqgur miq qwry 
qwrxhwrw myil 
ley rMig lInw 
hy]3]

(qwrxhwrw) siqgurU 
swihb jI dw sRb`q dy 
Bly dw miq sB nMU 
qwrx vwlw hY

Sathigur Math 

Thaarae 

Thaaranehaaraa 

Mael Leae Rang 

Leenaa Hae ||3||

Through the Teachings 

of the True Guru, the 

Lord carries us across 

to the other side. He 

unites in His Union 

those who are colored 

by His Love. ||3||

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਪਿਭੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

43941 1027 siqgur bwJhu  
mukiq iknyhI]

Sathigur Baajhahu 

Mukath Kinaehee 

||

Without the True 

Guru, how can anyone 

be liberated?

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।

43942 1027 Ehu Awid jugwdI  
rwm snyhI]

Ouhu Aadh 

Jugaadhee Raam 

Sanaehee ||

He has been the 

Friend of the Lord, 

from the very 

beginning of time, and 

all throughout the 

ages.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿ ੋਆਪ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, 

ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਤੇ ਸਭ 

ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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43943 1027 drgh mukiq kry 
kir ikrpw bKsy 
Avgux kInw 
hy]4]

Dharageh Mukath 

Karae Kar Kirapaa 

Bakhasae Avagun 

Keenaa Hae ||4||

By His Grace, He 

grants liberation in His 

Court; He forgives 

them for their sins. 

||4||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ, ਸਾਨੂੂੰ  ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੪॥

43944 1028 siqguru dwqw  
mukiq krwey]

Sathigur Dhaathaa 

Mukath Karaaeae 

||

The True Guru, the 

Giver, grants 

liberation;

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ) ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਦਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ,

43945 1028 siB rog gvwey  
AMimRq rsu pwey]

Sabh Rog 

Gavaaeae Anmrith 

Ras Paaeae ||

All diseases are 

eradicated, and one is 

blessed with the 

Ambrosial Nectar.

ਸਾਡੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 

ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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43946 1028 jmu jwgwiq nwhI 
kru lwgY ijsu 
Agin buJI Tru 
sInw hy]5]

Jam Jaagaath 

Naahee Kar Laagai 

Jis Agan Bujhee 

Thar Seenaa Hae 

||5||

Death, the tax 

collector, does not 

impose any tax on one 

whose inner fire has 

been put out, whose 

heart is cool and 

tranquil. ||5||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਬੱੁਝ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਤੀ (ਨਾਮ 

ਦੀ ਠੂੰ ਢ ਨਾਲ) ਠੂੰ ਢੀ-ਠਾਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਮ ਮਸੂਲੀਆ ਉਸ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਿਮ ਦਾ) ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 
ਪੈਂਦਾ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਇਕ ਵੱਖਰ 

ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ-ਬੇੜੇ ਜਵਚ 

ਲੱਜਦਆ ਹੀ ਨਹੀਂ) ॥੫॥

43947 1028 kwieAw hMs 
pRIiq bhu DwrI]

Kaaeiaa Hans 

Preeth Bahu 

Dhhaaree ||

The body has 

developed a great love 

for the soul-swan.

???ਇਹ ਕਾਂਇਆਂ (ਮਾਨੋ) ਇਕ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਇਸਤਿੀ ਹੈ (ਪਰ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆ ਕੇ) ਪੂੰਛੀ ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਕਾਇਆ-ਨਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿੀਤ 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

43948 1028 Ehu jogI purKu  
Eh suMdir nwrI]

Ouhu Jogee 

Purakh Ouh 

Sundhar Naaree ||

He is a Yogi, and she is 

a beautiful woman.

ਇਹ ਿੀਵਾਤਮਾ (ਮਾਨੋ) ਇਕ 

ਿੋਗੀ ਹੈ (ਿ ੋਿੋਗੀ ਵਾਲੀ ਿੇਰੀ 
ਪਾ ਕੇ ਿਗਤ ਤੋਂ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਇਹ ਕਾਂਇਆਂ (ਮਾਨੋ) ਇਕ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਇਸਤਿੀ ਹੈ (ਪਰ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆ ਕੇ) ਪੂੰਛੀ ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਕਾਇਆ-ਨਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿੀਤ 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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43949 1028 Aih inis BogY 
coj ibnodI auiT 
clqY mqw n 
kInw hy]6]

Ahinis Bhogai Choj 

Binodhee Outh 

Chalathai Mathaa 

N Keenaa Hae 

||6||

Day and night, he 

enjoys her with 

delight, and then he 

arises and departs 

without consulting 

her. ||6||

ਰੂੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਿੋਗੀ-ਿੀਵਤਮਾ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਕਾਂਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੋਗਦਾ ਹੈ 

(ਦਰਗਾਹੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਤੇ) 

ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ (ਿੋਗੀ-ਿੀਵ 

ਕਾਇਆ-ਨਾਰ ਨਾਲ) ਸਲਾਹ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੬॥
43950 1028 isRsit aupwie 

rhy pRB CwjY]

Srisatt Oupaae 

Rehae Prabh 

Shhaajai ||

Creating the Universe, 

God remains diffused 

throughout it.

ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,

43951 1028 pauxu pwxI 
bYsMqru gwjY]

Poun Paanee 

Baisanthar Gaajai 

||

In the wind, water and 

fire, He vibrates and 

resounds.

ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ (ਆਜਦਕ ਸਭ 

ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਰਚ ਕੇ ਸਭ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪਰਗਟ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

43952 1028 mnUAw folY dUq 
sMgiq imil so 
pwey jo ikCu 
kInw hy]7]

Manooaa Ddolai 

Dhooth Sangath 

Mil So Paaeae Jo 

Kishh Keenaa Hae 

||7||

The mind wavers, 

keeping company with 

evil passions; one 

obtains the rewards of 

his own actions. ||7||

(ਪਰ ਉਸ ਰੱਖਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਕੇ) ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਲ 

ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਦਾ ਿਲ ਪਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

43953 1028 nwmu ivswir doK 
duK shIAY]

Naam Visaar 

Dhokh Dhukh 

Seheeai ||

Forgetting the Naam, 

one suffers the misery 

of his evil ways.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਦੋਖਾਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ) ਜਵਚ ਿਸ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ।
43954 1028 hukmu BieAw 

clxw ikau 
rhIAY]

Hukam Bhaeiaa 

Chalanaa Kio 

Reheeai ||

When the order to 

depart is issued, how 

can he remain here?

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ (ਸੱਦਾ) 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਇਥੇ ਰਜਹ 

ਸਕੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
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43955 1028 nrk kUp mih 
goqy KwvY ijau 
jl qy bwhir  
mInw hy]8]

Narak Koop Mehi 

Gothae Khaavai 

Jio Jal Thae Baahar 

Meenaa Hae ||8||

He falls into the pit of 

hell, and suffers like a 

fish out of water. ||8||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ 

ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 

ਜਵਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਇਉਂ ਤੜਿਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ 

ਕੇ ਮੱਛੀ (ਤੜਿਦੀ ਹੈ) ॥੮॥

43956 1028 caurwsIh nrk  
swkqu BogweIAY]

Chouraaseeh 

Narak Saakath 

Bhogaaeeai ||

The faithless cynic has 

to endure 8.4 million 

hellish incarnations.

ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ ਿੀਵ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) 

ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।

43957 1028 jYsw kIcY qYso 
pweIAY]

Jaisaa Keechai 

Thaiso Paaeeai ||

As he acts, so does he 

suffer.

(ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ 
ਜਨਯਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜਤਹੋ 

ਜਿਹਾ ਿਲ ਭੋਗੀਦਾ ਹੈ।
43958 1028 siqgur bwJhu  

mukiq n hoeI  
ikriq bwDw gRis 
dInw hy]9]

Sathigur Baajhahu 

Mukath N Hoee 

Kirath Baadhhaa 

Gras Dheenaa Hae 

||9||

Without the True 

Guru, there is no 

liberation. Bound and 

gagged by his own 

actions, he is helpless. 

||9||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਝਾ ਿੀਵ 

ਉਸ ਗੇੜ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੯॥
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43959 1028 KMfy Dwr glI 
Aiq BIVI]

Khanddae Dhhaar 

Galee Ath 

Bheerree ||

This path is very 

narrow, like the sharp 

edge of a sword.

(ਇਸ ਜਵਕਾਰ-ਭਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਸਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਰਸਤਾ, ਮਾਨੋ,) ਇਕ ਬੜੀ ਹੀ 
ਤੂੰਗ ਗਲੀ (ਜਵਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ 

ਜਿਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੂੰ ਕੋਚ ਕਰ ਕੇ 

ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ) ਹੈ (ਉਹ ਰਸਤਾ, 
ਮਾਨੋ,) ਖੂੰ ਡੇ ਦੀ ਧਾਰ (ਵਰਗਾ 
ਜਤਿੱ ਖਾ) ਹੈ (ਜਿਸ ਉਤੋਂ 
ਲੂੰ ਘਜਦਆਂ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਡੋਜਲਆਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਜਡੱਗ ਪਈਦਾ ਹੈ)।

43960 1028 lyKw lIjY iql 
ijau pIVI]

Laekhaa Leejai Thil 

Jio Peerree ||

When his account is 

read, he shall be 

crushed like the 

sesame seed in the 

mill.

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਹਸਾਬ ਭੀ 
ਮੁਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਦ 

ਤਕ ਮਨ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਮੌਿੂਦ ਹਨ, ਤਦ ਤਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ) ਜਿਵੇਂ ਜਤਲਾਂ ਨੂੂੰ  (ਕੋਲ ੂ

ਜਵਚ) ਪੀਜੜਆਂ ਹੀ ਤੇਲ 

ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ ਦੱੁਖ ਦੇ 

ਕੋਲੂ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ)।

43961 1028 mwq ipqw klqR 
suq bylI nwhI  
ibnu hir rs  
mukiq n kInw 
hy]10]

k-l`qR Maath Pithaa 

Kalathr Suth 

Baelee Naahee Bin 

Har Ras Mukath N 

Keenaa Hae ||10||

Mother, father, 

spouse and child - 

none is anyone's 

friend in the end. 

Without the Lord's 

Love, no one is 

liberated. ||10||

ਇਸ ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਮਾਂ ਜਪਉ 

ਵਹੁਟੀ ਪੱੁਤਰ ਕੋਈ ਭੀ ਸਹਾਈ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੧੦॥
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43962 1028 mIq sKy kyqy jg 
mwhI]

j`g Meeth Sakhae 

Kaethae Jag 

Maahee ||

You may have many 

friends and 

companions in the 

world,

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਭਾਵੇਂ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਜਮੱਤਰ ਸਾਥੀ (ਬਣਾ ਲਈਏ),

43963 1028 ibnu gur prmysr  
koeI nwhI]

Bin Gur 

Paramaesar Koee 

Naahee ||

But without the Guru, 

the Transcendent Lord 

Incarnate, there is no 

one at all.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬਦੇ ਿੀਵ ਦਾ) ਕੋਈ 

ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

43964 1028 gur kI syvw 
mukiq prwieix  
An idnu kIrqnu 
kInw hy]11]

Gur Kee Saevaa 

Mukath Paraaein 

Anadhin 

Keerathan Keenaa 

Hae ||11||

Service to the Guru is 

the way to liberation. 

Night and day, sing the 

Kirtan of the Lord's 

Praises. ||11||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਹੀ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। (ਿੇਹੜਾ 
ਬੂੰਦਾ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧੧॥

43965 1028 kUVu Coif swcy 
kau Dwvhu]

Koorr Shhodd 

Saachae Ko 

Dhhaavahu ||

Abandon falsehood, 

and pursue the Truth,

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰੋ।

43966 1028 jo ieChu soeI 
Plu pwvhu]

Jo Eishhahu Soee 

Fal Paavahu ||

And you shall obtain 

the fruits of your 

desires.

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਭੀ ਤਰਸੇਵਾਂ 
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ), ਿੋ ਕੁਝ (ਪਿਭੂ-
ਦਰ ਤੋਂ) ਮੂੰ ਗੋਗੇ ਉਹੀ ਜਮਲ 

ਿਾਇਗਾ।
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43967 1028 swc vKr ky 
vwpwrI ivrly lY 
lwhw saudw kInw 
hy]12]

Saach Vakhar Kae 

Vaapaaree Viralae 

Lai Laahaa 

Soudhaa Keenaa 

Hae ||12||

Very few are those 

who trade in the 

merchandise of Truth. 

Those who deal in it, 

obtain the true profit. 

||12||

(ਪਰ ਮਾਇਆ ਇਤਨੀ ਪਿਬਲ 

ਹੈ ਜਕ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ-ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਵੱਖਰ ਦੇ ਵਣਿਣ 

ਵਾਲੇ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਜਵਰਲੇ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਵਣਿ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਦਾ) ਲਾਭ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

43968 1028 hir hir nwmu  
vKru lY clhu]

Har Har Naam 

Vakhar Lai 

Chalahu ||

Depart with the 

merchandise of the 

Name of the Lord, Har, 

Har,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ 
(ਇਥੋਂ) ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਤੁਰੋ,

43969 1028 drsnu pwvhu  
shij mhlhu]

mh`lhu Dharasan Paavahu 

Sehaj Mehalahu ||

And you shall 

intuitively obtain the 

Blessed Vision of His 

Darshan, in the 

Mansion of His 

Presence.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਪਾਵੋਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
(ਉਹ ਦਾਤ ਜਮਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਅਡੋਲ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਹੋਗੇ।
43970 1028 gurmuiK Koij 

lhih jn pUry  
ieau smdrsI 
cInw hy]13]

Guramukh Khoj 

Lehehi Jan Poorae 

Eio Samadharasee 

Cheenaa Hae 

||13||

The Gurmukhs search 

for Him and find Him; 

they are the perfect 

humble beings. In this 

way, they see Him, 

who looks upon all 

alike. ||13||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ (ਆਤਮਕ 

ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ) ਪੂਰਨ (ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਵੱਖਰ) ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਭ 

ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ 

ਵੱਸਦਾ ਹੀ) ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੧੩॥
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43971 1028 pRB byAMq  
gurmiq ko 
pwvih]

Prabh Baeanth 

Guramath Ko 

Paavehi ||

God is endless; 

following the Guru's 

Teachings, some find 

Him.

ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) ਬੂੰ ਦੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

43972 1028 gur kY sbid mn 
kau smJwvih]

Gur Kai Sabadh 

Man Ko 

Samajhaavehi ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they instruct their 

minds.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ 

ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ) 

ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ।

43973 1028 siqgur kI bwxI 
siq siq kir 
mwnhu ieau 
Awqm rwmY lInw 
hy]14]

Sathigur Kee 

Baanee Sath Sath 

Kar Maanahu Eio 

Aatham Raamai 

Leenaa Hae ||14||

Accept as True, 

Perfectly True, the 

Word of the True 

Guru's Bani. In this 

way, you shall merge 

in the Lord, the 

Supreme Soul. ||14||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਪੂਰਨ ਸਰਧਾ ਬਣਾਵੋ। ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਸਰਧਾ ਬਣਾਇਆਂ) ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੧੪॥

43974 1028 nwrd swrd 
syvk qyry]

Naaradh Saaradh 

Saevak Thaerae ||

Naarad and Saraswati 

are Your servants.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਰਦ (ਆਜਦਕ ਵੱਡੇ 

ਵੱਡੇ ਜਰਸ਼ੀ) ਤੇ ਸਾਰਦਾ 
(ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਦੇਵੀਆਂ) 

ਸਭ ਤੇਰੇ (ਹੀ ਦਰ ਦੇ) ਸੇਵਕ 

ਹਨ,

43975 1028 iqRBvix syvk 
vfhu vfyry]

Thribhavan Saevak 

Vaddahu 

Vaddaerae ||

Your servants are the 

greatest of the great, 

throughout the three 

worlds.

ਇਸ ਜਤਿਭਵਨੀ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ ਭੀ 
ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ।
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43976 1028 sB qyrI kudriq  
qU isir isir 
dwqw sBu qyro 
kwrxu kInw 
hy]15]

Sabh Thaeree 

Kudharath Thoo 

Sir Sir Dhaathaa 

Sabh Thaero 

Kaaran Keenaa 

Hae ||15||

Your creative power 

permeates all; You are 

the Great Giver of all. 

You created the whole 

creation. ||15||

ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈਂ ॥੧੫॥

43977 1028 ieik dir syvih  
drdu v\wey]

Eik Dhar Saevehi 

Dharadh 

Vanjaaeae ||

Some serve at Your 

Door, and their 

sufferings are 

dispelled.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੀਵ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ) ਦੱੁਖ 

ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

43978 1028 Eie drgh pYDy  
siqgurU Cfwey]

Oue Dharageh 

Paidhhae 

Sathiguroo 

Shhaddaaeae ||

They are robed with 

honor in the Court of 

the Lord, and 

emancipated by the 

True Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ) ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

43979 1028 haumY bMDn  
siqguir qoVy  
icqu cMclu clix  
n dInw hy]16]

Houmai Bandhhan 

Sathigur Thorrae 

Chith Chanchal 

Chalan N Dheenaa 

Hae ||16||

The True Guru breaks 

the bonds of egotism, 

and restrains the fickle 

consciousness. ||16||

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ) ਦੇ 

ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਤੋੜ ਜਦੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂੰਚਲ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ) 

ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ ॥੧੬॥
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43980 1028 siqgur imlhu  
cInhu ibiD 
sweI]

ibiD: polw bolo,sWeIN Sathigur Milahu 

Cheenahu Bidhh 

Saaee ||

Meet the True Guru, 

and search for the way,

ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲੋ, ਤੇ (ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ) ਉਹ ਢੂੰਗ ਜਸੱਖ ਲਵੋ,

43981 1028 ijqu pRBu pwvhu  
gxq n kweI]

Jith Prabh 

Paavahu Ganath N 

Kaaee ||

By which you may find 

God, and not have to 

answer for your 

account.

ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕੋ, ਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਭੀ ਕੋਈ ਨਾਹ 

ਰਜਹ ਿਾਏ।
43982 1028 haumY mwir krhu 

gur syvw jn 
nwnk hir rMig 
BInw 
hy]17]2]8]

Houmai Maar 

Karahu Gur Saevaa 

Jan Naanak Har 

Rang Bheenaa Hae 

||17||2||8||

Subdue your egotism, 

and serve the Guru; O 

servant Nanak, you 

shall be drenched with 

the Lord's Love. 

||17||2||8||

ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ! (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥੨॥੮॥

43983 1028 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

43984 1028 Asur sGwrx  
rwmu hmwrw]

A-sur Asur Saghaaran 

Raam Hamaaraa ||

My Lord is the 

Destroyer of demons.

ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਕਾਮਾਜਦਕ) ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

43985 1028 Git Git 
rmeIAw rwmu 
ipAwrw]

Git: poly bolo[ r-
meIAw

Ghatt Ghatt 

Rameeaa Raam 

Piaaraa ||

My Beloved Lord is 

pervading each and 

every heart.

ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ 

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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43986 1028 nwly AlKu n 
lKIAY mUly  
gurmuiK ilKu 
vIcwrw hy]1]

Naalae Alakh N 

Lakheeai Moolae 

Guramukh Likh 

Veechaaraa Hae 

||1||

The unseen Lord is 

always with us, but He 

is not seen at all. The 

Gurmukh 

contemplates the 

record. ||1||

ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ, ਜਿਰ ਭੀ ਉਹ ਅਲੱਖ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਕਾ ਹੀ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਿੋ ਲਵੋ 
॥੧॥

43987 1028 gurmuiK swDU 
srix qumwrI]

Guramukh 

Saadhhoo Saran 

Thumaaree ||

The Holy Gurmukh 

seeks Your Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਾਧ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ)।

43988 1029 kir ikrpw pRiB  
pwir auqwrI]

Kar Kirapaa Prabh 

Paar Outhaaree ||

God grants His Grace, 

and carries him across 

to the other side.

(ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਲ 

ਮੂੂੰ ਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ।

43989 1029 Agin pwxI 
swgru Aiq 
ghrw guru 
siqguru pwir 
auqwrw hy]2]

Agan Paanee 

Saagar Ath 

Geharaa Gur 

Sathigur Paar 

Outhaaraa Hae 

||2||

The ocean is very 

deep, filled with fiery 

water; the Guru, the 

True Guru, carries us 

across to the other 

side. ||2||

ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ 
ਡੂੂੰ ਘਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ਇਸ ਜਵਚ 

ਪਾਣੀ (ਦੇ ਥਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਅੱਗ (ਭੜਕ ਰਹੀ) ਹੈ। ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8978 Published: March 06/ 2014



43990 1029 mnmuK AMDuly  
soJI nwhI]

Manamukh 

Andhhulae Sojhee 

Naahee ||

The blind, self-willed 

manmukh does not 

understand.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਇਸ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

43991 1029 Awvih jwih  
mrih mir jwhI]

Aavehi Jaahi 

Marehi Mar 

Jaahee ||

He comes and goes in 

reincarnation, dying, 

and dying again.

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 

ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।

43992 1029 pUrib iliKAw 
lyKu n imteI  
jm dir AMDu 
KuAwrw hy]3]

Poorab Likhiaa 

Laekh N Mittee 

Jam Dhar Andhh 

Khuaaraa Hae 

||3||

The primal inscription 

of destiny cannot be 

erased. The spiritually 

blind suffer terribly at 

Death's door. ||3||

(ਪਰ ਉਹ ਜਵਚਾਰੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਕਰਨ?) ਜਪਛਲੇ ਿਨਮਾਂ 
ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ 

(ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉੱਕਜਰਆ ਜਪਆ ਹੈ) ਜਮਟਦਾ 
ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਿੀਵ ਿਮ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥
43993 1029 ieik Awvih 

jwvih Gir vwsu  
n pwvih]

Eik Aavehi Jaavehi 

Ghar Vaas N 

Paavehi ||

Some come and go, 

and do not find a 

home in their own 

heart.

(ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੀਵ 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਹਨ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ,

43994 1029 ikrq ky bwDy  
pwp kmwvih]

Kirath Kae 

Baadhhae Paap 

Kamaavehi ||

Bound by their past 

actions, they commit 

sins.

ਉਹ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ (ਹੋਰ 

ਹੋਰ) ਪਾਪ ਕਰੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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43995 1029 AMDuly soJI bUJ n 
kweI loBu burw 
AhMkwrw hy]4]

Andhhulae Sojhee 

Boojh N Kaaee 

Lobh Buraa 

Ahankaaraa Hae 

||4||

The blind ones have 

no understanding, no 

wisdom; they are 

trapped and ruined by 

greed and egotism. 

||4||

ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸੂਝ 

ਬੂਝ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ (ਜਕ 

ਜਕਸ ਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) 

॥੪॥
43996 1029 ipr ibnu ikAw 

iqsu Dn sIgwrw]

Pir Bin Kiaa This 

Dhhan Seegaaraa 

||

Without her Husband 

Lord, what good are 

the soul-bride's 

decorations?

ਿੇਹੜੀ ਇਸਤਿੀ ਪਤੀ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ 
ਹਾਰ-ਜਸੂੰਗਾਰ ਜਕਸ ਅਰਥ?

43997 1029 pr ipr rwqI  
Ksmu ivswrw]

Par Pir Raathee 

Khasam Visaaraa 

||

She has forgotten her 

Lord and Master, and 

is infatuated with 

another's husband.

ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਸਮ 

ਜਵਸਾਰ ਰੱਜਖਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 

ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨਾਲ ਰੂੰਗ-

ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ।
43998 1029 ijau bysuAw pUq  

bwpu ko khIAY  
iqau Pokt kwr 
ivkwrw hy]5]

Jio Baesuaa Pooth 

Baap Ko Keheeai 

Thio Fokatt Kaar 

Vikaaraa Hae ||5||

Just as no one knows 

who is the father of 

the prostitute's son, 

such are the 

worthless, useless 

deeds that are done. 

||5||

(ਇਹ ਹਾਰ-ਜਸੂੰਗਾਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹੋਰ ਹੋਰ ਨਰਕ ਜਵਚ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ)। ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਵੇਸੁਆ ਦੇ 

ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਜਪਉ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਉਹ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ) 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਿੋਕੇ ਤੇ 

ਜਵਕਾਰ ਹੀ ਹਨ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ॥੫॥
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43999 1029 pRyq ipMjr mih  
dUK Gnyry]

Praeth Pinjar Mehi 

Dhookh 

Ghanaerae ||

The ghost, in the body-

cage, suffers all sorts 

of afflictions.

(ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਪਿੇਤ-

ਿੂਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਭੀ ਪਿੇਤਾਂ ਦੇ 

ਰਜਹਣ ਲਈ ਜਪੂੰ ਿਰ ਹੀ ਹਨ) 

ਇਹਨਾਂ ਪਿੇਤ-ਜਪੂੰ ਿਰਾਂ ਜਵਚ ਉਹ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਦੱੁਖ ਸਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

44000 1029 nrik pcih  
AigAwn AMDyry]

Narak Pachehi 

Agiaan 

Andhhaerae ||

Those who are blind to 

spiritual wisdom, 

putrefy in hell.

ਅਜਗਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਉਹ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ) 

ਨਰਕ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
44001 1029 Drmrwie kI 

bwkI lIjY ijin 
hir kw nwmu 
ivswrw hy]6]

Dhharam Raae 

Kee Baakee Leejai 

Jin Har Kaa Naam 

Visaaraa Hae ||6||

The Righteous Judge 

of Dharma collects the 

balance due on the 

account, of those who 

forget the Name of 

the Lord. ||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ 

ਜਸਰ ਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 
ਚੜਹਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਧਰਮਰਾਿ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਪਾਸੋਂ 
ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 
ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) 

॥੬॥
44002 1029 sUrju qpY Agin 

ibKu Jwlw]
ibKu: polw bolo, J`wlw Sooraj Thapai 

Agan Bikh Jhaalaa 

||

The scorching sun 

blazes with flames of 

poison.

(ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਨੋ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਸੂਰਿ 

ਤਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਵਹੁਲੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ 

ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਜਨਕਲਦੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।
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44003 1029 Apqu psU mnmuKu 
byqwlw]

A-pq: polw bolo Apath Pasoo 

Manamukh 

Baethaalaa ||

The self-willed 

manmukh is 

dishonored, a beast, a 

demon.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ, ਮਾਨੋ, ਭੂਤ ਹੈ, 

(ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ 
ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ) ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਤੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

44004 1029 Awsw mnsw kUVu 
kmwvih rogu burw 
buirAwrw hy]7]

Aasaa Manasaa 

Koorr Kamaavehi 

Rog Buraa 

Buriaaraa Hae 

||7||

Trapped by hope and 

desire, he practices 

falsehood, and is 

afflicted by the 

terrible disease of 

corruption. ||7||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਇਕ 

ਿੁਰਜਨਆਂ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ 
ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਮੋਹ ਦਾ ਇਹ) ਅੱਤ ਭੈੜਾ ਰੋਗ 

ਚੂੰਬਜੜਆ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

44005 1029 msqik Bwru  
klr isir Bwrw]

Masathak Bhaar 

Kalar Sir Bhaaraa 

||

He carries the heavy 

load of sins on his 

forehead and head.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ (ਪਾਪਾਂ ਦੇ) ਕੱਲਰ ਦਾ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਰੱਜਖਆ ਹੋਵੇ,

44006 1029 ikau kir Bvjlu 
lMGis pwrw]

Kio Kar Bhavajal 

Langhas Paaraa ||

How can he cross the 

terrifying world-ocean?

ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਜਕਵੇਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੇਗਾ?
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44007 1029 siqguru boihQu  
Awid jugwdI  
rwm nwim 
insqwrw hy]8]

Sathigur Bohithh 

Aadh Jugaadhee 

Raam Naam 

Nisathaaraa Hae 

||8||

From the very 

beginning of time, and 

throughout the ages, 

the True Guru has 

been the boat; 

through the Lord's 

Name, He carries us 

across. ||8||

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਿੁਗਾਂ ਦੇ 

ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ 

ਿ ੋਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

44008 1029 puqR klqR jig  
hyqu ipAwrw]

p`uqR , k-l`qR , j`ig Puthr Kalathr Jag 

Haeth Piaaraa ||

The love of one's 

children and spouse is 

so sweet in this world.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਪੱੁਤਰ ਨਾਲ 

ਇਸਤਿੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਜਪਆਰ 

ਹੈ।

44009 1029 mwieAw mohu  
psirAw pwswrw]

Maaeiaa Mohu 

Pasariaa 

Paasaaraa ||

The expansive expanse 

of the Universe is 

attachment to Maya.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ-

ਰੂਪ ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਜਰਆ ਜਪਆ 

ਹੈ।

44010 1029 jm ky Pwhy  
siqguir qoVy  
gurmuiK qqu 
bIcwrw hy]9]

Jam Kae Faahae 

Sathigur Thorrae 

Guramukh Thath 

Beechaaraa Hae 

||9||

The True Guru snaps 

the noose of Death, 

for that Gurmukh who 

contemplates the 

essence of reality. 

||9||

(ਇਹ ਮੋਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਇਸ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਗਲੋਂ) ਤੋੜ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਨ ਿੋ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੯॥
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44011 1029 kUiV muTI cwlY 
bhu rwhI]

rwhIN Koorr Muthee 

Chaalai Bahu 

Raahee ||

Cheated by falsehood, 

the self-willed 

manmukh walks along 

many paths;

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ) ਲੁਟਾ ਬੈਠਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਕਈ ਰਾਹਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ।

44012 1029 mnmuKu dwJY piV 
piV BwhI]

piV piV: VwVy hlMq n 
lwau

Manamukh 

Dhaajhai Parr Parr 

Bhaahee ||

He may be highly 

educated, but he 

burns in the fire.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਸੜਦਾ 
ਹੈ (ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

44013 1029 AMimRq nwmu gurU 
vf dwxw nwmu 
jphu suK swrw 
hy]10]

Anmrith Naam 

Guroo Vadd 

Dhaanaa Naam 

Japahu Sukh 

Saaraa Hae ||10||

The Guru is the Great 

Giver of the Ambrosial 

Naam, the Name of 

the Lord. Chanting the 

Naam, sublime peace 

is obtained. ||10||

(ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ) 

ਗੁਰੂ (ਿੋ) ਵੱਡਾ ਜਸਆਣਾ 
(ਹਕੀਮ) ਹੈ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਨਾਮ 

ਿਪੋ (ਇਸੇ ਜਵਚ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਹੈ 

॥੧੦॥
44014 1029 siqguru quTw scu 

idRVwey]

Sathigur Thuthaa 

Sach Dhrirraaeae 

||

The True Guru, in His 

Mercy, implants Truth 

within.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਤੱੁਠਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ-
ਨਾਮ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪੱਕਾ ਕਰਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

44015 1029 siB duK myty  
mwrig pwey]

Sabh Dhukh 

Maettae Maarag 

Paaeae ||

All suffering is 

eradicated, and one is 

placed on the Path.

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ 
ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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44016 1029 kMfw pwie n 
gfeI mUly ijsu 
siqguru 
rwKxhwrw 
hy]11]

g`-feI Kanddaa Paae N 

Gaddee Moolae Jis 

Sathigur 

Raakhanehaaraa 

Hae ||11||

Not even a thorn ever 

pierces the foot of one 

who has the True Guru 

as his Protector. 

||11||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਪੈਂਡੇ ਤੁਰਜਦਆਂ) ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ 

ਜਵਚ ਕੂੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱੁਭਦਾ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ) ॥੧੧॥

44017 1029 KyhU Kyh rlY qnu 
CIjY]

Khaehoo Khaeh 

Ralai Than 

Shheejai ||

Dust mixes with dust, 

when the body wastes 

away.

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਮਨਮੁਖ ਦਾ) ਸਰੀਰ 

ਆਖ਼ਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਉਸ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ) ਸੁਆਹ ਜਵਚ ਹੀ ਰਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
44018 1029 mnmuKu pwQru sYlu  

n BIjY]

Manamukh 

Paathhar Sail N 

Bheejai ||

The self-willed 

manmukh is like a 

stone slab, which is 

impervious to water.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪੱਥਰ ਜਦਲ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ (ਭਗਤੀ-ਭਾਵ 

ਜਵਚ) ਨਹੀਂ ਜਭੱਿਦਾ।
44019 1029 krx plwv kry 

bhuqyry nrik 
surig Avqwrw 
hy]12]

Karan Palaav 

Karae 

Bahuthaerae 

Narak Surag 

Avathaaraa Hae 

||12||

He cries out and 

weeps and wails; he is 

reincarnated into 

heaven and then hell. 

||12||

(ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾ ਜਵਹਾ ਿਾਣ 

ਤੇ ਿੇ ਉਹ) ਬਥੇਰੇ ਤਰਲੇ ਭੀ 
ਕਰੇ (ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ) 
ਉਹ ਕਦੇ ਨਰਕ ਜਵਚ ਕਦੇ 

ਸੁਰਗ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਖ ਸੁਖ 

ਭੋਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੧੨॥
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44020 1029 mwieAw ibKu  
BuieAMgm nwly]

BuieAMgm, nwly: polw 
bolo

Maaeiaa Bikh 

Bhueiangam 

Naalae ||

They live with the 

poisonous snake of 

Maya.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ-ਰੂਪ ਸੱਪ ਦਾ 
ਜ਼ਜਹਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

44021 1029 iein duibDw Gr 
bhuqy gwly]

gwly: polw bolo Ein Dhubidhhaa 

Ghar Bahuthae 

Gaalae ||

This duality has ruined 

so many homes.

ਇਸ ਨੇ ਦੁਜਬਧਾ ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਘਰ ਗਾਲ ਜਦੱਤੇ ਹਨ 

(ਮੋਹ ਨੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ)।

44022 1029 siqgur bwJhu  
pRIiq n aupjY  
Bgiq rqy 
pqIAwrw hy]13]

Sathigur Baajhahu 

Preeth N Oupajai 

Bhagath Rathae 

Patheeaaraa Hae 

||13||

Without the True 

Guru, love does not 

well up. Imbued with 

devotional worship, 

the soul is satisfied. 

||13||

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਿੀਤ 

ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੩॥

44023 1029 swkq mwieAw 
kau bhu Dwvih]

Saakath Maaeiaa 

Ko Bahu 

Dhhaavehi ||

The faithless cynics 

chase after Maya.

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵ ਮਾਇਆ 

ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਬਹੁਤ ਭੱਿ-ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹਨ,

44024 1029 nwmu ivswir khw 
suKu pwvih]

Naam Visaar 

Kehaa Sukh 

Paavehi ||

Forgetting the Naam, 

how can they find 

peace?

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਇਸੇ ਜਵਚ ਸੁਖ 

ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) 

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਕੱਥੋਂ ਲੈ 

ਸਕਦੇ ਹਨ?
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44025 1029 iqRhu gux AMqir 
Kpih Kpwvih  
nwhI pwir 
auqwrw hy]14]

Thrihu Gun Anthar 

Khapehi 

Khapaavehi 

Naahee Paar 

Outhaaraa Hae 

||14||

In the three qualities, 

they are destroyed; 

they cannot cross over 

to the other side. 

||14||

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਿਸੇ ਰਜਹ ਕੇ ਦੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਦੁਖੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਇਸ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਉਹ ਪਾਰਲੇ ਬੂੰ ਨੇ 

ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦੇ ॥੧੪॥

44026 1029 kUkr sUkr 
khIAih 
kUiVAwrw]

khI-Aih Kookar Sookar 

Keheeahi 

Koorriaaraa ||

The false are called 

pigs and dogs.

ਜਨਰੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬੂੰ ਦੇ 

(ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਹਨ, ਪਰ 

ਅਸਲ ਜਵਚ ਉਹ) ਕੱੁਤੇ ਤੇ ਸੂਰ 

ਹੀ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਅਖਵਾਂਦੇ 

ਹਨ,

44027 1029 Bauik mrih Bau 
Bau Bauhwrw]

k`uqy vWg kRoD, hMkwr, 
ivkwr dy kOVy bcn 
Bauik-Bauik ky, jm 
purI jUnW c (BauN BauN) 
GuMm-GuMm ky, (Bauhwrw) 
BYBIq ho ky, bwr-bwr 
mrih mrdw hY

Bhouk Marehi Bho 

Bho Bho Haaraa ||

They bark themselves 

to death; they bark 

and bark and howl in 

fear.

(ਜਕਉਂਜਕ ਕੱੁਜਤਆਂ ਤੇ ਸੂਰਾਂ 
ਵਾਂਗ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭੌਂਕ 

ਭੌਂਕ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਭਟਕਦੇ ਭਟਕਦੇ ਥੱਕ ਟੱੁਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

44028 1029 min qin JUTy  
kUVu kmwvih  
durmiq drgh 
hwrw hy]15]

Man Than 

Jhoothae Koorr 

Kamaavehi 

Dhuramath 

Dharageh Haaraa 

Hae ||15||

False in mind and 

body, they practice 

falsehood; through 

their evil-mindedness, 

they lose out in the 

Court of the Lord. 

||15||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਉਹ ਮੋਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੈੜੀ ਮੱਤੇ 

ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਉਹ ਿੀਵਨ-

ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੫॥
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44029 1029 siqguru imlY q 
mnUAw tykY]

Sathigur Milai Th 

Manooaa Ttaekai 

||

Meeting the True 

Guru, the mind is 

stabilized.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ (ਡੋਲਦੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

44030 1029 rwm nwmu dy  
srix prykY]

(pry) kYpY ky Raam Naam Dhae 

Saran Paraekai ||

One who seeks His 

Sanctuary is blessed 

with the Lord's Name.

ਉਹ ਸਰਨ ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਧਨ) 

ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।
44031 1029 hir Dnu nwmu 

Amolku dyvY hir 
jsu drgh 
ipAwrw hy]16]

Har Dhhan Naam 

Amolak Dhaevai 

Har Jas Dharageh 

Piaaraa Hae ||16||

They are given the 

priceless wealth of the 

Lord's Name; singing 

His Praises, they are 

His beloveds in His 

court. ||16||

ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ (ਅਜਿਹਾ) ਕੀਮਤੀ 
ਧਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਆਦਰ-ਜਪਆਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥
44032 1030 rwm nwmu swDU 

srxweI]

Raam Naam 

Saadhhoo 

Saranaaee ||

In the Sanctuary of the 

Holy, chant the Lord's 

Name.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

44033 1030 siqgur bcnI  
giq imiq pweI]

Sathigur Bachanee 

Gath Mith Paaee 

||

Through the True 

Guru's Teachings, one 

comes to know His 

state and extent.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਦਇਆਲ) ਹੈ ਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ 
(ਬੇਅੂੰ ਤ) ਹੈ।

44034 1030 nwnk hir jip  
hir mn myry hir 
myly mylxhwrw 
hy]17]3]9]

Naanak Har Jap 

Har Man Maerae 

Har Maelae 

Maelanehaaraa 

Hae ||17||3||9||

Nanak: chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har, O my mind; the 

Lord, the Uniter, shall 

unite you with 

Himself. ||17||3||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਾ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ 
ਨੂੂੰ ) ਮੇਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਚਰਣਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੭॥੩॥੯॥
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44035 1030 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

44036 1030 Gir rhu ry mn 
mugD ieAwny]

Ghar Rahu Rae 

Man Mugadhh 

Eiaanae ||

Remain in your own 

home, O my foolish 

and ignorant mind.

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਮੂਰਖ ਮਨ! 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ।

44037 1030 rwmu jphu  
AMqrgiq 
iDAwny]

Raam Japahu 

Antharagath 

Dhhiaanae ||

Meditate on the Lord - 

concentrate deep 

within your being and 

meditate on Him.

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਹੀ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ।

44038 1030 lwlc Coif rchu 
AprMpir ieau 
pwvhu mukiq 
duAwrw hy]1]

Laalach Shhodd 

Rachahu 

Aparanpar Eio 

Paavahu Mukath 

Dhuaaraa Hae 

||1||

Renounce your greed, 

and merge with the 

infinite Lord. In this 

way, you shall find the 

door of liberation. 

||1||

(ਹੇ ਮਨ! ਮਾਇਆ ਦਾ) ਲਾਲਚ 

ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਹੁ ਿੋ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਸਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਤੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ 

ਲਏਗਂਾ ॥੧॥
44039 1030 ijsu ibsirAY  

jmu johix lwgY]

Jis Bisariai Jam 

Johan Laagai ||

If you forget Him, the 

Messenger of Death 

will catch sight of you.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਭੁੱ ਲ ਿਾਣ ਨਾਲ 

ਮੌਤ ਘੂਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

44040 1030 siB suK jwih  
duKw Puin AwgY]

Sabh Sukh Jaahi 

Dhukhaa Fun 

Aagai ||

All peace will be gone, 

and you will suffer in 

pain in the world 

hereafter.

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ 

ਜਵਚ ਦੱੁਖ ਹੀ ਦੱੁਖ ਵਾਪਰਦੇ 

ਹਨ,
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44041 1030 rwm nwmu jip 
gurmuiK jIAVy  
eyhu prm qqu 
vIcwrw hy]2]

Raam Naam Jap 

Guramukh 

Jeearrae Eaehu 

Param Thath 

Veechaaraa Hae 

||2||

Chant the Name of the 

Lord as Gurmukh, O 

my soul; this is the 

supreme essence of 

contemplation. ||2||

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ, ਤੇ 

ਉਸ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸੋਚ ਦੇ ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ ਰੱਖ ॥੨॥

44042 1030 hir hir nwmu 
jphu rsu mITw]

Har Har Naam 

Japahu Ras 

Meethaa ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, the 

sweetest essence.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ (ਿਜਪਆਂ ਹੀ ਸਮਝ 

ਪਏਗੀ ਜਕ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦਾ) 
ਜਮੱਠਾ ਸੁਆਦ ਹੈ।

44043 1030 gurmuiK hir rsu  
AMqir fITw]

Guramukh Har Ras 

Anthar Ddeethaa 

||

As Gurmukh, see the 

essence of the Lord 

deep within.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ-

ਰਸ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਅਨੁਭਵ 

ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

44044 1030 Aih inis rwm 
rhhu rMig rwqy  
eyhu jpu qpu 
sMjmu swrw hy]3]

Ahinis Raam 

Rehahu Rang 

Raathae Eaehu Jap 

Thap Sanjam 

Saaraa Hae ||3||

Day and night, remain 

imbued with the 

Lord's Love. This is the 

essence of all 

chanting, deep 

meditation and self-

discipline. ||3||

ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਹੋ, ਇਹ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਹੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਤਪ ਹੈ, 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਤਪ ਹੈ, ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੂੰਿਮ ਹੈ 

॥੩॥

44045 1030 rwm nwmu gur 
bcnI bolhu]

Raam Naam Gur 

Bachanee Bolahu 

||

Speak the Guru's 

Word, and the Name 

of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੋ,
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44046 1030 sMq sBw mih  
iehu rsu tolhu]

sBw: polw bolo Santh Sabhaa 

Mehi Eihu Ras 

Ttolahu ||

In the Society of the 

Saints, search for this 

essence.

(ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲੇਗਾ, 
ਪਰ ਇਹ ਆਨੂੰ ਦ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਇਸ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।
44047 1030 gurmiq Koij 

lhhu Gru Apnw  
bhuiV n grB 
mJwrw hy]4]

Guramath Khoj 

Lehahu Ghar 

Apanaa Bahurr N 

Garabh Majhaaraa 

Hae ||4||

Follow the Guru's 

Teachings - seek and 

find the home of your 

own self, and you shall 

never be consigned to 

the womb of 

reincarnation again. 

||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭੋ ਜਿਥੇ ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ 

ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਾਹ ਪੈਣਾ ਪਏ ॥੪॥

44048 1030 scu qIriQ nwvhu  
hir gux gwvhu]

n@wvhu Sach Theerathh 

Naavahu Har Gun 

Gaavahu ||

Bathe at the sacred 

shrine of Truth, and 

sing the Glorious 

Praises of the Lord.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰੋ), ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਵ ੋ(ਇਹੀ ਹੈ ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਸ) ਤੀਰਥ ਉਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ।
44049 1030 qqu vIcwrhu hir 

ilv lwvhu]

Thath 

Veechaarahu Har 

Liv Laavahu ||

Reflect upon the 

essence of reality, and 

lovingly focus your 

consciousness on the 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰੋ।
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44050 1030 AMq kwil jmu 
joih n swkY hir 
bolhu rwmu 
ipAwrw hy]5]

Anth Kaal Jam Johi 

N Saakai Har 

Bolahu Raam 

Piaaraa Hae ||5||

At the very last 

moment, the 

Messenger of Death 

will not be able to 

touch you, if you chant 

the Name of the 

Beloved Lord. ||5||

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੋ, 

ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ॥੫॥

44051 1030 siqguru purKu 
dwqw vf dwxw]

Sathigur Purakh 

Dhaathaa Vadd 

Dhaanaa ||

The True Guru, the 

Primal Being, the 

Great Giver, is all-

knowing.

ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਦਾ ਰੂਪ) 

ਹੈ, ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਹੈ, ਬੜਾ ਜਸਆਣਾ ਹੈ,

44052 1030 ijsu AMqir swcu  
su sbid smwxw]

Jis Anthar Saach S 

Sabadh Samaanaa 

||

Whoever has Truth 

within himself, merges 

in the Word of the 

Shabad.

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

44053 1030 ijs kau siqguru 
myil imlwey iqsu 
cUkw jm BY Bwrw 
hy]6]

Jis Ko Sathigur 

Mael Milaaeae 

This Chookaa Jam 

Bhai Bhaaraa Hae 

||6||

One whom the True 

Guru unites in Union, 

is rid of the 

overpowering fear of 

death. ||6||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ (ਦੇ ਜਸਰ) ਤੋਂ ਿਮਾਂ ਦੇ 

ਡਰ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥

44054 1030 pMc qqu imil  
kwieAw kInI]

Panch Thath Mil 

Kaaeiaa Keenee ||

The body is formed 

from the union of the 

five elements.

(ਆਪਣੇ) ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ, ਿੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂੰਿ (ਜਵਰੋਧੀ) 
ਤੱਤ ਰਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
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44055 1030 iqs mih rwm 
rqnu lY cInI]

This Mehi Raam 

Rathan Lai 

Cheenee ||

Know that the Lord's 

jewel is within it.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਖੋਿ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈ।

44056 1030 Awqm rwmu rwmu 
hY Awqm hir 
pweIAY sbid 
vIcwrw hy]7]

Aatham Raam 

Raam Hai Aatham 

Har Paaeeai 

Sabadh 

Veechaaraa Hae 

||7||

The soul is the Lord, 

and the Lord is the 

soul; contemplating 

the Shabad, the Lord is 

found. ||7||

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਵਚਾਰ ਕਰੀਏ, (ਜਤਉਂ 

ਜਤਉਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ) ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਇਕ-ਰੂਪ ਹਨ ॥੭॥

44057 1030 sq sMqoiK rhhu 
jn BweI]

Sath Santhokh 

Rehahu Jan 

Bhaaee ||

Abide in truth and 

contentment, O 

humble Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ ਿਨੋ! ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਜਵਚ ਿੀਵਨ ਜਬਤਾਵੋ।

44058 1030 iKmw ghhu  
siqgur srxweI]

Khimaa Gehahu 

Sathigur 

Saranaaee ||

Hold tight to 

compassion and the 

Sanctuary of the True 

Guru.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ 

ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਗੁਣ 

ਗਿਹਣ ਕਰੋ।

44059 1030 Awqmu cIin  
prwqmu cInhu  
gur sMgiq iehu 
insqwrw hy]8]

Aatham Cheen 

Paraatham 

Cheenahu Gur 

Sangath Eihu 

Nisathaaraa Hae 

||8||

Know your soul, and 

know the Supreme 

Soul; associating with 

the Guru, you shall be 

emancipated. ||8||

ਆਪਣ ੇਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਕੇ 

ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਛਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਇਹ ਜਨਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥

44060 1030 swkq kUV kpt 
mih tykw]

Saakath Koorr 

Kapatt Mehi 

Ttaekaa ||

The faithless cynics are 

stuck in falsehood and 

deceit.

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਤੇ ਛਲ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਆਸਰਾ 
(ਭਾਲਦੇ ਹਨ),
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44061 1030 Aih inis inMdw 
krih Anykw]

Ahinis Nindhaa 

Karehi Anaekaa ||

Day and night, they 

slander many others.

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੀ ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

44062 1030 ibnu ismrn  
Awvih Puin 
jwvih gRB jonI 
nrk mJwrw 
hy]9]

Bin Simaran 

Aavehi Fun 

Jaavehi Grabh 

Jonee Narak 

Majhaaraa Hae 

||9||

Without meditative 

remembrance, they 

come and then go, 

and are cast into the 

hellish womb of 

reincarnation. ||9||

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ 

(ਇਸ ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪੈ ਕੇ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਰਭ-ਿੂਨ 

ਦੇ ਨਰਕਾਂ ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੯॥

44063 1030 swkq jm kI 
kwix n cUkY]

Saakath Jam Kee 

Kaan N Chookai ||

The faithless cynic is 

not rid of his fear of 

death.

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਿਮ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,

44064 1030 jm kw fMfu n 
kbhU mUkY]

Jam Kaa Ddandd N 

Kabehoo Mookai 

||

The Messenger of 

Death's club is never 

taken away.

ਿਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ।

44065 1030 bwkI Drmrwie 
kI lIjY isir 
APirE Bwru 
APwrw hy]10]

A-PirE, Aqol Baakee Dhharam 

Raae Kee Leejai Sir 

Afariou Bhaar 

Afaaraa Hae 

||10||

He has to answer to 

the Righteous Judge of 

Dharma for the 

account of his actions; 

the egotistical being 

carries the unbearable 

load. ||10||

ਅਹੂੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਅਸਜਹ ਭਾਰ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਹ, 

ਮਾਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ) ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ ਇਸ 

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਜਲਆ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥
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44066 1030 ibnu gur swkqu  
khhu ko qirAw]

Bin Gur Saakath 

Kehahu Ko Thariaa 

||

Tell me: without the 

Guru, what faithless 

cynic has been saved?

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਭੀ ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ ਬੂੰਦਾ 
(ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ।

44067 1030 haumY krqw  
Bvjil pirAw]

Houmai Karathaa 

Bhavajal Pariaa ||

Acting egotistically, he 

falls into the terrifying 

world-ocean.

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਹ) 'ਹਉ ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਂ' ਕਰਦਾ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

44068 1030 ibnu gur pwru n 
pwvY koeI hir 
jpIAY pwir 
auqwrw hy]11]

Bin Gur Paar N 

Paavai Koee Har 

Japeeai Paar 

Outhaaraa Hae 

||11||

Without the Guru, no 

one is saved; 

meditating on the 

Lord, they are carried 

across to the other 

side. ||11||

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਹੀ) ਪਾਰਲੇ ਕੂੰ ਢੇ ਪਹੁੂੰਚ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
44069 1030 gur kI dwiq n 

mytY koeI]

Gur Kee Dhaath N 

Maettai Koee ||

No one can erase the 

Guru's blessings.

ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ 

ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
44070 1030 ijsu bKsy iqsu 

qwry soeI]

Jis Bakhasae This 

Thaarae Soee ||

The Lord carries across 

those whom He 

forgives.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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44071 1030 jnm mrx duKu 
nyiV n AwvY min 
so pRBu Apr 
Apwrw hy]12]

Janam Maran 

Dhukh Naerr N 

Aavai Man So 

Prabh Apar 

Apaaraa Hae 

||12||

The pains of birth and 

death do not even 

approach those whose 

minds are filled with 

God, the infinite and 

endless. ||12||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ ਅਪਰ 

ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੱੁਖ ਉਸ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ ॥੧੨॥

44072 1030 gur qy BUly Awvhu 
jwvhu]

Gur Thae Bhoolae 

Aavahu Jaavahu ||

Those who forget the 

Guru come and go in 

reincarnation.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਰਹੋਗੇ 

ਤਾਂ (ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਮੁੜ ਮੁੜ) 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੋਗੇ,

44073 1030 jnim mrhu Puin 
pwp kmwvhu]

Janam Marahu 

Fun Paap 

Kamaavahu ||

They are born, only to 

die again, and 

continue committing 

sins.

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਪਾਪ-ਕਰਮ ਕਰਦੇ 

ਰਹੋਗੇ।

44074 1030 swkq mUV Acyq  
n cyqih duKu 
lwgY qw rwmu 
pukwrw hy]13]

Saakath Moorr 

Achaeth N 

Chaethehi Dhukh 

Laagai Thaa Raam 

Pukaaraa Hae 

||13||

The unconscious, 

foolish, faithless cynic 

does not remember 

the Lord; but when he 

is stricken with pain, 

then he cries out for 

the Lord. ||13||

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮੂਰਖ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 

'ਹਾਇ ਰਾਮ! ਹਾਇ ਰਾਮ!' 

ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ॥੧੩॥

44075 1030 suKu duKu purb 
jnm ky kIey]

Sukh Dhukh Purab 

Janam Kae Keeeae 

||

Pleasure and pain are 

the consequences of 

the actions of past 

lives.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖ 

ਸੁਖ ਭੋਗੀਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 8996 Published: March 06/ 2014



44076 1030 so jwxY ijin 
dwqY dIey]

So Jaanai Jin 

Dhaathai Dheeeae 

||

The Giver, who blesses 

us with these - He 

alone knows.

ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ (ਇਹ ਦੁਖ 

ਸੁਖ ਭੋਗਣੇ) ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

44077 1030 iks kau dosu 
dyih qU pRwxI shu 
Apxw kIAw 
krwrw hy]14]

Kis Ko Dhos 

Dhaehi Thoo 

Praanee Sahu 

Apanaa Keeaa 

Karaaraa Hae 

||14||

So who can you 

blame, O mortal 

being? The hardships 

you suffer are from 

your own actions. 

||14||

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! (ਵਾਪਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਦੋਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ 
ਆਪਣ ੇਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਕਰੜਾ ਿਲ ਸਹਾਰ ॥੧੪॥

44078 1031 haumY mmqw 
krdw AwieAw]

Houmai 

Mamathaa 

Karadhaa Aaeiaa 

||

Practicing egotism and 

possessiveness, you 

have come into the 

world.

(ਿਨਮ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ) ਿੀਵ 

ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਅਹੂੰਕਾਰ-

ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

44079 1031 Awsw mnsw bMiD 
clwieAw]

Aasaa Manasaa 

Bandhh 

Chalaaeiaa ||

Hope and desire bind 

you and lead you on.

ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ 

ਮਨ ਦੇ ਮਾਇਕ ਿੁਰਜਨਆਂ ਜਵਚ 

ਬੱਝਾ ਚਲਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ।
44080 1031 myrI myrI krq  

ikAw ly cwly  
ibKu lwdy Cwr 
ibkwrw hy]15]

Maeree Maeree 

Karath Kiaa Lae 

Chaalae Bikh 

Laadhae Shhaar 

Bikaaraa Hae 

||15||

Indulging in egotism 

and self-conceit, what 

will you be able to 

carry with you, except 

the load of ashes from 

poison and 

corruption? ||15||

'ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹੈ'-ਇਹ ਆਖ 

ਆਖ ਕੇ ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੀ 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਾ ਸਕਦਾ। 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਜ਼ਹਰ ਹੀ ਲੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਿੋ 
ਇਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੧੫॥

44081 1031 hir kI Bgiq  
krhu jn BweI]

Har Kee Bhagath 

Karahu Jan Bhaaee 

||

Worship the Lord in 

devotion, O humble 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰੋ।
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44082 1031 AkQu kQhu mnu 
mnih smweI]

A-kQu: polw bolo Akathh Kathhahu 

Man Manehi 

Samaaee ||

Speak the Unspoken 

Speech, and the mind 

will merge back into 

the Mind.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਜਵਕਾਰੀ) ਮਨ 

(ਰੱਬ) ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ।
44083 1031 auiT clqw Twik 

rKhu Gir ApunY  
duKu kwty 
kwtxhwrw hy 
]16]

cl-qw: polw bolo imlvW Outh Chalathaa 

Thaak Rakhahu 

Ghar Apunai 

Dhukh Kaattae 

Kaattanehaaraa 

Hae ||16||

Restrain your restless 

mind within its own 

home, and the Lord, 

the Destroyer, shall 

destroy your pain. 

||16||

ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਿ ੋ(ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ) ਉਠ ਉਠ ਕੇ ਭੱਿਦਾ ਹੈ 

ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣ ੇਅਡੋਲ 

ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣੇ ਜਵਚ ਕਾਬੂ 

ਕਰ ਰੱਖੋ। (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ 
ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ॥੧੬॥

44084 1031 hir gur pUry kI  
Et prwqI]

Har Gur Poorae 

Kee Outt 

Paraathee ||

I seek the support of 

the Perfect Guru, the 

Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਦੀ 
ਕਦਰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈ,

44085 1031 gurmuiK hir ilv  
gurmuiK jwqI]

Guramukh Har Liv 

Guramukh Jaathee 

||

The Gurmukh loves 

the Lord; the Gurmukh 

realizes the Lord.

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨੀ ਸਮਝ 

ਲਈ ਹੈ,

44086 1031 nwnk rwm nwim 
miq aUqm hir 
bKsy pwir 
auqwrw 
hy]17]4]10]

Naanak Raam 

Naam Math 

Ootham Har 

Bakhasae Paar 

Outhaaraa Hae 

||17||4||10||

O Nanak, through the 

Lord's Name, the 

intellect is exalted; 

granting His 

forgiveness, the Lord 

carries him across to 

the other side. 

||17||4||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਮੱਤ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੭॥੪॥੧੦॥
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44087 1031 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

44088 1031 srix pry gurdyv 
qumwrI]

Saran Parae 

Guradhaev 

Thumaaree ||

O Divine Guru, I have 

entered Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ 

ਜਪਆ ਹਾਂ,

44089 1031 qU smrQu 
dieAwlu murwrI]

Thoo Samarathh 

Dhaeiaal 

Muraaree ||

You are the Almighty 

Lord, the Merciful 

Lord.

ਤੂੂੰ  (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ 
ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈਂ।

44090 1031 qyry coj n jwxY 
koeI qU pUrw 
purKu ibDwqw 
hy]1]

Thaerae Choj N 

Jaanai Koee Thoo 

Pooraa Purakh 

Bidhhaathaa Hae 

||1||

No one knows Your 

wondrous plays; You 

are the perfect 

Architect of Destiny. 

||1||

ਕੋਈ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧॥

44091 1031 qU Awid jugwid  
krih pRiqpwlw]

Thoo Aadh 

Jugaadh Karehi 

Prathipaalaa ||

From the very 

beginning of time, and 

throughout the ages, 

You cherish and 

sustain Your beings.

ਿਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਿੁਗਾਂ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈਂ,

44092 1031 Git Git rUpu 
AnUpu dieAwlw]

Ghatt Ghatt Roop 

Anoop Dhaeiaalaa 

||

You are in each and 

every heart, O 

Merciful Lord of 

incomparable beauty.

ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੂੰ  
ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈਂ।
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44093 1031 ijau quDu BwvY  
iqvY clwvih sBu 
qyro kIAw kmwqw 
hy]2]

Jio Thudhh 

Bhaavai Thivai 

Chalaavehi Sabh 

Thaero Keeaa 

Kamaathaa Hae 

||2||

As You will, You cause 

all to walk; everyone 

acts according to Your 

Command. ||2||

ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਪਿੇਜਰਆ ਹੋਇਆ (ਕਰਮ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

44094 1031 AMqir joiq BlI  
jgjIvn]

j`gjIvn Anthar Joth 

Bhalee Jagajeevan 

||

Deep within the 

nucleus of all, is the 

Light of the Life of the 

World.

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੈ,

44095 1031 siB Gt BogY  
hir rsu pIvn]

Sabh Ghatt Bhogai 

Har Ras Peevan ||

The Lord enjoys the 

hearts of all, and 

drinks in their essence.

ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈ।
44096 1031 Awpy lyvY Awpy 

dyvY iqhu loeI 
jgq ipq dwqw 
hy]3]

Aapae Laevai 

Aapae Dhaevai 

Thihu Loee Jagath 

Pith Dhaathaa Hae 

||3||

He Himself gives, and 

He himself takes; He is 

the generous father of 

the beings of the three 

worlds. ||3||

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠਾ) ਲੈ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਨਾਮ-ਰਸ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਿਗਤ ਦਾ 
ਜਪਤਾ ਪਿਭੂ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਭਵਨਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾਤਾਂ 
ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

44097 1031 jgqu aupwie Kylu 
rcwieAw]

j`gqu Jagath Oupaae 

Khael Rachaaeiaa 

||

Creating the world, He 

has set His play into 

motion.

ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਮਾਨੋ, ਇਕ) ਖੇਡ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ;

44098 1031 pvxY pwxI 
AgnI jIau 
pwieAw]

Pavanai Paanee 

Aganee Jeeo 

Paaeiaa ||

He placed the soul in 

the body of air, water 

and fire.

ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ (ਆਜਦਕ 

ਤੱਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ 

ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਜਵਚ) 

ਜਿੂੰ ਦ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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44099 1031 dyhI ngrI nau 
drvwjy so dsvw 
gupqu rhwqw 
hy]4]

Dhaehee Nagaree 

No Dharavaajae 

So Dhasavaa 

Gupath Rehaathaa 

Hae ||4||

The body-village has 

nine gates; the Tenth 

Gate remains hidden. 

||4||

ਇਸ ਸਰੀਰ-ਨਗਰੀ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ 

ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ (ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਤੌਰ 

ਤੇ) ਲਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, (ਜਿਸ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚੀਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਦਸਵਾਂ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ (ਉਸ ਨੇ) ਗੁਪਤ 

ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੪॥

44100 1031 cwir ndI AgnI  
Asrwlw]

(Asrwlw) iBAwnk 
(ndI cwir) cwr 
ndIAW-jIv 
h`iqAw,kwm,moh,loB[

Chaar Nadhee 

Aganee Asaraalaa 

||

There are four horrible 

rivers of fire.

(ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਨਰਦਇਤਾ 
ਮੋਹ ਲੋਭ ਤੇ ਕਿੋਧ) ਚਾਰ ਅੱਗ 

ਦੀਆਂ ਜਭਆਨਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ।

44101 1031 koeI gurmuiK bUJY  
sbid inrwlw]

Koee Guramukh 

Boojhai Sabadh 

Niraalaa ||

How rare is that 

Gurmukh who 

understands this, and 

through the Word of 

the Shabad, remains 

unattached.

ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਿੋ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

44102 1031 swkq durmiq 
fUbih dwJih  
guir rwKy hir 
ilv rwqw hy]5]

Saakath 

Dhuramath 

Ddoobehi 

Dhaajhehi Gur 

Raakhae Har Liv 

Raathaa Hae ||5||

The faithless cynics are 

drowned and burnt 

through their evil-

mindedness. The Guru 

saves those who are 

imbued with the Love 

of the Lord. ||5||

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵ 

ਭੈੜੀ ਮੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ 
ਨਦੀਆਂ ਜਵਚ) ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਇਹਨਾਂ ਅੱਗ-ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਜਲਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 

॥੫॥
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44103 1031 Apu qyju vwie  
ipRQmI Awkwsw]

AppwxI[ 
qyjAgnI[vwiehvw

Ap Thaej Vaae 

Prithhamee 

Aakaasaa ||

Water, fire, air, earth 

and ether

ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਹਵਾ ਧਰਤੀ ਤੇ 

ਆਕਾਸ਼-

44104 1031 iqn mih pMc 
qqu Gir vwsw]

Thin Mehi Panch 

Thath Ghar Vaasaa 

||

In that house of the 

five elements, they 

dwell.

ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂੰਿ-ਤੱਤੀ ਘਰ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਜਵਚ 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
44105 1031 siqgur sbid 

rhih rMig rwqw  
qij mwieAw 
haumY BRwqw hy]6]

Sathigur Sabadh 

Rehehi Rang 

Raathaa Thaj 

Maaeiaa Houmai 

Bhraathaa Hae 

||6||

Those who remain 

imbued with the Word 

of the True Guru's 

Shabad, renounce 

Maya, egotism and 

doubt. ||6||

ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੬॥

44106 1031 iehu mnu BIjY  
sbid pqIjY]

Eihu Man Bheejai 

Sabadh Patheejai 

||

This mind is drenched 

with the Shabad, and 

satisfied.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਿੁੜਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

44107 1031 ibnu nwvY ikAw 
tyk itkIjY]

Bin Naavai Kiaa 

Ttaek Ttikeejai ||

Without the Name, 

what support can 

anyone have?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ 
ਭਾਲਦਾ।
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44108 1031 AMqir coru muhY 
Gru mMdru iein 
swkiq dUqu n 
jwqw hy]7]

Anthar Chor 

Muhai Ghar 

Mandhar Ein 

Saakath Dhooth N 

Jaathaa Hae ||7||

The temple of the 

body is being 

plundered by the 

thieves within, but this 

faithless cynic does 

not even recognize 

these demons. ||7||

ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ 

ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਜਵਕਾਰੀ 
ਮਨ-) ਚੋਰ ਦਾ ਘਰ-ਘਾਟ 

ਲੁੱ ਟਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵ ਨੇ ਇਸ 

ਚੋਰ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਜਣਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 
॥੭॥

44109 1031 duMdr dUq BUq 
BIhwly]

Dhundhar Dhooth 

Bhooth 

Bheehaalae ||

They are 

argumentative 

demons, terrifying 

goblins.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰੌਲਾ 
ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਭੂਤਾਂ 
ਵਰਗੇ ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀ ਵੱਸਦੇ 

ਹੋਣ,

44110 1031 iKMcoqwix krih 
byqwly]

Khinchothaan 

Karehi Baethaalae 

||

These demons stir up 

conflict and strife.

ਤੇ ਉਹ ਭੂਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ 

ਵਲ ਜਖੱਚਾ-ਜਖੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ,

44111 1031 sbd suriq ibnu  
AwvY jwvY piq 
KoeI Awvq jwqw 
hy]8]

Sabadh Surath Bin 

Aavai Jaavai Path 

Khoee Aavath 

Jaathaa Hae ||8||

Without awareness of 

the Shabad, one 

comes and goes in 

reincarnation; he loses 

his honor in this 

coming and going. 

||8||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਸੁਰਤ-ਸੂਝ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹ 

ਕੇ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥

44112 1031 kUVu klru qnu 
BsmY FyrI]

Koorr Kalar Than 

Bhasamai Dtaeree 

||

The body of the false 

person is just a pile of 

barren dirt.

ਹੇ ਿੀਵ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੂੜ (-

ਰੂਪ) ਕੱਲਰ ਹੀ (ਜਵਹਾਝਦਾ 
ਹੈਂ), ਸਰੀਰ ਭੀ ਆਖ਼ਰ ਸੁਆਹ 

ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

(ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀਹ ਜਪਆ ਹੈ?)।
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44113 1031 ibnu nwvY kYsI 
piq qyrI]

Bin Naavai Kaisee 

Path Thaeree ||

Without the Name, 

what honor can you 

have?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈਂ।

44114 1031 bwDy mukiq nwhI  
jug cwry  
jmkMkir kwil 
prwqw hy]9]

Baadhhae Mukath 

Naahee Jug 

Chaarae 

Jamakankar Kaal 

Paraathaa Hae 

||9||

Bound and gagged 

throughout the four 

ages, there is no 

liberation; the 

Messenger of Death 

keeps such a person 

under his gaze. ||9||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ 

ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ 
(ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਕਾਲ-ਿਮਦੂਤ 

ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ) 

ਪਛਾਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਕ ਇਹ 

ਮੇਰਾ ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੈ) ॥੯॥

44115 1031 jm dir bwDy  
imlih sjweI]

Jam Dhar 

Baadhhae Milehi 

Sajaaee ||

At Death's door, he is 

tied up and punished;

(ਕੂੜ ਕੱਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੂੰ ) 
ਿਮ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੱਝੇ ਨੂੂੰ  ਸਜ਼ਾਵਾਂ 
ਜਮਲਦੀਆਂ ਹਨ,

44116 1031 iqsu AprwDI  
giq nhI kweI]

This Aparaadhhee 

Gath Nehee Kaaee 

||

Such a sinner does not 

obtain salvation.

ਉਸ (ਜਵਚਾਰੇ) ਮੂੰਦ-ਕਰਮੀ ਦਾ 
ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

44117 1031 krx plwv kry 
ibllwvY ijau 
kuMfI mInu prwqw 
hy]10]

Karan Palaav 

Karae Bilalaavai Jio 

Kunddee Meen 

Paraathaa Hae 

||10||

He cries out in pain, 

like the fish pierced by 

the hook. ||10||

ਉਹ ਜਵਲਕਦਾ ਹੈ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਪਰ ਮੋਹ ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ) ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ 
ਕੁੂੰ ਡੀ ਜਵਚ ਿਸ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧੦॥

44118 1031 swkqu PwsI pVY 
iekylw]

pVY: polw bolo Saakath Faasee 

Parrai Eikaelaa ||

The faithless cynic is 

caught in the noose all 

alone.

ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਉਸ 

(ਮੌਤ ਦੀ) ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਿਸੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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44119 1031 jm vis kIAw  
AMDu duhylw]

v`is Jam Vas Keeaa 

Andhh Dhuhaelaa 

||

The miserable 

spiritually blind person 

is caught in the power 

of Death.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਿੀਵ ਿਮ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

44120 1031 rwm nwm ibnu  
mukiq n sUJY  
Awju kwil pic 
jwqw hy]11]

Raam Naam Bin 

Mukath N Soojhai 

Aaj Kaal Pach 

Jaathaa Hae 

||11||

Without the Lord's 

Name, liberation is not 

known. He shall waste 

away, today or 

tomorrow. ||11||

(ਉਹ ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ ਿੀਵ 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆਂ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ) ਹਰੀ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ 
ਸੱੁਝ ਸਕਦਾ, ਜਨਿੱਤ (ਮੋਹ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਹੀ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੧੧॥

44121 1031 siqgur bwJu n 
bylI koeI]

Sathigur Baajh N 

Baelee Koee ||

Other than the True 

Guru, no one is your 

friend.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ) ਕੋਈ 

ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
44122 1031 AYQY EQY rwKw  

pRBu soeI]

Aithhai Outhhai 

Raakhaa Prabh 

Soee ||

Here and hereafter, 

God is the Savior.

(ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
(ਿੀਵ ਦੀ) ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

44123 1031 rwm nwmu dyvY 
kir ikrpw ieau 
sllY sll 
imlwqw hy]12]

Raam Naam 

Dhaevai Kar 

Kirapaa Eio Salalai 

Salal Milaathaa 

Hae ||12||

He grants His Grace, 

and bestows the 

Lord's Name. He 

merges with Him, like 

water with water. 

||12||

(ਸਜਤਗੁਰੂ) ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਿੀਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਇਉਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) 
ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਪਾਣੀ ਰਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੨॥

44124 1032 BUly isK gurU 
smJwey]

Bhoolae Sikh 

Guroo 

Samajhaaeae ||

The Guru instructs His 

wandering Sikhs;

ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਜਖਆ ਦੇ 

ਕੇ ਗੁਰੂ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,
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44125 1032 auJiV jwdy  
mwrig pwey]

Oujharr Jaadhae 

Maarag Paaeae ||

If they go astray, He 

sets them on the right 

path.

ਕੁਰਾਹੇ ਿਾਂਦੇ ਨੂੂੰ  (ਠੀਕ) ਰਾਹ ਤੇ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

44126 1032 iqsu gur syiv 
sdw idnu rwqI  
duKBMjn sMig 
sKwqw hy]13]

This Gur Saev 

Sadhaa Dhin 

Raathee Dhukh 

Bhanjan Sang 

Sakhaathaa Hae 

||13||

So serve the Guru, 

forever, day and night; 

He is the Destroyer of 

pain - He is with you 

as your companion. 

||13||

(ਤੂੂੰ ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ 

ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਤਿਤਾ 
ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

44127 1032 gur kI Bgiq  
krih ikAw 
pRwxI]

Gur Kee Bhagath 

Karehi Kiaa 

Praanee ||

O mortal being, what 

devotional worship 

have you performed 

to the Guru?

(ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਕੀਹ ਕਦਰ ਿਾਣ ਸਕਦੇ 

ਹਨ?

44128 1032 bRhmY ieMidR mhyis  
n jwxI]

Brehamai Eindhr 

Mehaes N Jaanee 

||

Even Brahma, Indra 

and Shiva do not know 

it.

ਬਿਹਮਾ ਨੇ, ਇੂੰਦਰ ਨੇ, ਜਸ਼ਵ ਨੇ 

(ਭੀ ਇਹ ਕਦਰ) ਨਾਹ ਸਮਝੀ।

44129 1032 siqguru AlKu  
khhu ikau lKIAY  
ijsu bKsy iqsih 
pCwqw hy]14]

A-lKu,kh-hu Sathigur Alakh 

Kehahu Kio 

Lakheeai Jis 

Bakhasae Thisehi 

Pashhaathaa Hae 

||14||

Tell me, how can the 

unknowable True 

Guru be known? He 

alone attains this 

realization, whom the 

Lord forgives. ||14||

ਗੁਰੂ ਅਲੱਖ (-ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਜਝਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ) 
ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

44130 1032 AMqir pRymu 
prwpiq drsnu]

Anthar Praem 

Paraapath 

Dharasan ||

One who has love 

within, obtains the 

Blessed Vision of His 

Darshan.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਗੁਰੂ ਦਾ) ਪਿੇਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਦੀਦਾਰ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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44131 1032 gurbwxI isau 
pRIiq suprsnu]

gurbwxI isau pRIiq hI 
(su-prsnu) sRyst 
drSn imlxw hY

Gurabaanee Sio 

Preeth S Parasan 

||

One who enshrines 

love for the Word of 

the Guru's Bani, meets 

with Him.

ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੀਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੁਹ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

44132 1032 Aih inis 
inrml joiq 
sbweI Git 
dIpku gurmuiK 
jwqw hy]15]

Ahinis Niramal 

Joth Sabaaee 

Ghatt Dheepak 

Guramukh Jaathaa 

Hae ||15||

Day and night, the 

Gurmukh sees the 

immaculate Divine 

Light everywhere; this 

lamp illuminates his 

heart. ||15||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਜਵਤਿ ਿੋਜਤ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਦਨ ਰਾਤ (ਜਗਆਨ ਦਾ) ਦੀਵਾ 
(ਿਗਦਾ) ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

44133 1032 Bojn igAwnu 
mhw rsu mITw]

Bhojan Giaan 

Mehaa Ras 

Meethaa ||

The food of spiritual 

wisdom is the 

supremely sweet 

essence.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਜਲਆ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਜਗਆਨ ਇਕ 

ਐਸੀ (ਆਤਮਕ) ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ ਿ ੋ

ਜਮੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਸੁਆਦਲੀ ਹੈ।

44134 1032 ijin cwiKAw  
iqin drsnu 
fITw]

Jin Chaakhiaa Thin 

Dharasan 

Ddeethaa ||

Whoever tastes it, 

sees the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan.

ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਦ ਚੱਜਖਆ 

ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।

44135 1032 drsnu dyiK imly 
bYrwgI mnu mnsw 
mwir smwqw 
hy]16]

Dharasan Dhaekh 

Milae Bairaagee 

Man Manasaa 

Maar Samaathaa 

Hae ||16||

Beholding His 

Darshan, the 

unattached one meets 

the Lord; subduing the 

mind's desires, he 

merges into the Lord. 

||16||

ਿੇਹੜੇ ਪਿੇਮੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

(ਆਪਣੀਆਂ) ਕਾਮਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਕੇ (ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ) ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੬॥
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44136 1032 siqguru syvih sy 
prDwnw]

Sathigur Saevehi 

Sae Paradhhaanaa 

||

Those who serve the 

True Guru are 

supreme and famous.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਹਰ ਥਾਂ ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ,

44137 1032 iqn Gt Gt 
AMqir bRhmu 
pCwnw]

Thin Ghatt Ghatt 

Anthar Breham 

Pashhaanaa ||

Deep within each and 

every heart, they 

recognize God.

ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

44138 1032 nwnk hir jsu  
hir jn kI 
sMgiq dIjY ijn 
siqguru hir pRBu 
jwqw 
hy]17]5]11]

Naanak Har Jas 

Har Jan Kee 

Sangath Dheejai 

Jin Sathigur Har 

Prabh Jaathaa Hae 

||17||5||11||

Please bless Nanak 

with the Lord's 

Praises, and the 

Sangat, the 

Congregation of the 

Lord's humble 

servants; through the 

True Guru, they know 

their Lord God. 

||17||5||11||

(ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਦਾਜਸ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ 

ਜਲਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਜਮਲ 

ਿਾਏ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰਜਹ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧੭॥੫॥੧੧॥

44139 1032 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

44140 1032 swcy swihb 
isrjxhwry]

Saachae Saahib 

Sirajanehaarae ||

The True Lord is the 

Creator of the 

Universe.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ! ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਰਚਣਹਾਰ!

44141 1032 ijin Dr ckR Dry 
vIcwry]

Jin Dhhar Chakr 

Dhharae 

Veechaarae ||

He established and 

contemplates the 

worldly sphere.

ਜਿਸ ਤੈਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 

ਬਣਾਏ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ-

ਜਵਚਾਰ ਕੇ (ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ) 
ਜਟਕਾਏ ਹਨ।
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44142 1032 Awpy krqw kir 
kir vyKY swcw 
vyprvwhw hy]1]

Aapae Karathaa 

Kar Kar Vaekhai 

Saachaa 

Vaeparavaahaa 

Hae ||1||

He Himself created the 

creation, and beholds 

it; He is True and 

independent. ||1||

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ ਰਚ 

ਰਚ ਕੇ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

(ਿਗਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜਖਲਾਰਾ 
ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਉਹ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਹੈ 

॥੧॥
44143 1032 vykI vykI jMq 

aupwey]
vy~kI vy~kI Vaekee Vaekee 

Janth Oupaaeae ||

He created the beings 

of different kinds.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੂੰਗਾ ਰੂੰਗ ਦੇ 

ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ। 
ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ 

ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

44144 1032 duie pMdI duie 
rwh clwey]

Dhue Pandhee 

Dhue Raah 

Chalaaeae ||

The two travellers 

have set out in two 

directions.

ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖਤਾ-ਇਹ 

ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੋਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

44145 1032 gur pUry ivxu  
mukiq n hoeI  
scu nwmu jip 
lwhw hy]2]

Gur Poorae Vin 

Mukath N Hoee 

Sach Naam Jap 

Laahaa Hae ||2||

Without the Perfect 

Guru, no one is 

liberated. Chanting 

the True Name, one 

profits. ||2||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮੂੰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਲੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਹੀ (ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ) ਲਾਭ ਖੱਟ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

44146 1032 pVih mnmuK pru 
ibiD nhI jwnw]

pV@ih[ ibiD: polw bolo Parrehi 

Manamukh Par 

Bidhh Nehee 

Jaanaa ||

The self-willed 

manmukhs read and 

study, but they do not 

know the way.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਕਤਾਬਾਂ) 
ਪੜਹਦੇ ਹਨ,
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44147 1032 nwmu n bUJih  
Brim Bulwnw]

Naam N Boojhehi 

Bharam Bhulaanaa 

||

They do not 

understand the Naam, 

the Name of the Lord; 

they wander, deluded 

by doubt.

ਪਰ ਉਹ (ਉਸ ਪੜਹੇ ਹੋਏ ਉਤੇ 

ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ) ਿਾਚ ਨਹੀਂ 
ਜਸੱਖਦੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ (ਕਦਰ) ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ, (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ (ਪੈ ਕੇ) ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
44148 1032 lY kY vFI dyin 

augwhI durmiq 
kw gil Pwhw 
hy]3]

Lai Kai Vadtee 

Dhaen Ougaahee 

Dhuramath Kaa 

Gal Faahaa Hae 

||3||

They take bribes, and 

give false testimony; 

the noose of evil-

mindedness is around 

their necks. ||3||

ਜਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ (ਝੂਠੀਆਂ) 

ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਭੈੜੀ 
ਮੱਤ ਦੀ ਿਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 

ਜਵਚ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

44149 1032 isimRiq swsqR 
pVih purwxw]

ism-i Riq: m mukqw, 
A`Dy rwry RishwrI lw 
ky,:polw bolo , ishwrI 
q`qy nMU lwau

Simrith Saasathr 

Parrehi Puraanaa 

||

They read the 

Simritees, the 

Shaastras and the 

Puraanas;

(ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਭੀ) ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ 

ਸ਼ਾਸਤਿ ਪੁਰਾਣ ਪੜਹਦੇ ਹਨ,

44150 1032 vwdu vKwxih qqu  
n jwxw]

Vaadh Vakhaanehi 

Thath N Jaanaa ||

They argue and 

debate, but do not 

know the essence of 

reality.

(ਪਰ) ਚਰਚਾ (ਹੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
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44151 1032 ivxu gur pUry qqu  
n pweIAY sc 
sUcy scu rwhw 
hy]4]

Vin Gur Poorae 

Thath N Paaeeai 

Sach Soochae Sach 

Raahaa Hae ||4||

Without the Perfect 

Guru, the essence of 

reality is not obtained. 

The true and pure 

beings walk the Path 

of Truth. ||4||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਲੱਭ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ (ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ) 

ਉਹ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਸਤਾ ਿੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥

44152 1032 sB swlwhy suix 
suix AwKY]

Sabh Saalaahae 

Sun Sun Aakhai ||

All praise God and 

listen, and listen and 

speak.

(ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ) ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਦੂਜਿਆਂ 

ਪਾਸੋਂ) ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ) ਆਖਦੀ ਹੈ।

44153 1032 Awpy dwnw scu 
prwKY]

Aapae Dhaanaa 

Sach Paraakhai ||

He Himself is wise, and 

He Himself judges the 

Truth.

ਪਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

(ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ ) 
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ।

44154 1032 ijn kau ndir 
kry pRBu ApnI  
gurmuiK sbdu 
slwhw hy]5]

Jin Ko Nadhar 

Karae Prabh 

Apanee Guramukh 

Sabadh Salaahaa 

Hae ||5||

Those whom God 

blesses with His 

Glance of Grace 

become Gurmukh, and 

praise the Word of the 

Shabad. ||5||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ) 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ  (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੫॥

44155 1032 suix suix AwKY  
kyqI bwxI]

Sun Sun Aakhai 

Kaethee Baanee ||

Many listen and listen, 

and speak the Guru's 

Bani.

(ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਸੋਂ) ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਲੁਕਾਈ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਭੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
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44156 1032 suix khIAY ko  
AMqu n jwxI]

Sun Keheeai Ko 

Anth N Jaanee ||

Listening and 

speaking, no one 

knows His limits.

ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਕਥਨ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ।

44157 1032 jw kau AlKu 
lKwey Awpy AkQ 
kQw buiD qwhw 
hy]6]

A-lKu, A-kQ: polw 
bolo

Jaa Ko Alakh 

Lakhaaeae Aapae 

Akathh Kathhaa 

Budhh Thaahaa 

Hae ||6||

He alone is wise, unto 

whom the unseen 

Lord reveals Himself; 

he speaks the 

Unspoken Speech. 

||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਅਜਦਿਸ਼ਟ 

ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਬੱੁਧੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਉਹ ਉਸ ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

44158 1032 jnmy kau vwjih 
vwDwey]

Janamae Ko 

Vaajehi 

Vaadhhaaeae ||

At birth, the 

congratulations pour 

in;

(ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀਵ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੇ) ਿੂੰ ਮਣ ਤੇ ਵਾਿੇ ਵੱਿਦੇ 

ਹਨ, ਵਧਾਈਆਂ ਜਮਲਦੀਆਂ 

ਹਨ,

44159 1032 soihlVy  
AigAwnI gwey]

Sohilarrae 

Agiaanee Gaaeae 

||

The ignorant sing 

songs of joy.

ਜਗਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

44160 1032 jo jnmY iqsu 
srpr mrxw  
ikrqu pieAw 
isir swhw hy]7]

Jo Janamai This 

Sarapar Maranaa 

Kirath Paeiaa Sir 

Saahaa Hae ||7||

Whoever is born, is 

sure to die, according 

to the destiny of past 

deeds inscribed upon 

his head by the 

Sovereign Lord King. 

||7||

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੇ ਮਰਨਾ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਮੌਤ ਦਾ) ਮੁਹੂਰਤ 

ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੭॥

44161 1032 sMjogu ivjogu myrY 
pRiB kIey]

Sanjog Vijog 

Maerai Prabh 

Keeeae ||

Union and separation 

were created by my 

God.

(ਿੂੰ ਮ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਣਾ ਤੇ (ਮਰ ਕੇ ਪਰਵਾਰ 

ਤੋਂ) ਜਵਛੁੜਨਾ-ਇਹ ਖੇਡ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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44162 1032 isRsit aupwie  
duKw suK dIey]

d`uKW Srisatt Oupaae 

Dhukhaa Sukh 

Dheeeae ||

Creating the Universe, 

He gave it pain and 

pleasure.

ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੱੁਖ ਸੁਖ 

ਭੀ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

44163 1032 duK suK hI qy 
Bey inrwly  
gurmuiK sIlu 
snwhw hy ]8]

Dhukh Sukh Hee 

Thae Bheae 

Niraalae 

Guramukh Seel 

Sanaahaa Hae 

||8||

The Gurmukhs remain 

unaffected by pain 

and pleasure; they 

wear the armor of 

humility. ||8||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਜਮੱਠੇ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਸੂੰਿੋਅ 

ਪਜਹਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੱੁਖ ਸੁਖ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੮॥

44164 1032 nIky swcy ky 
vwpwrI]

Neekae Saachae 

Kae Vaapaaree ||

The noble people are 

traders in Truth.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਹਾਝਣ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
44165 1032 scu saudw lY gur 

vIcwrI]
sau~dw Sach Soudhaa Lai 

Gur Veechaaree ||

They purchase the 

true merchandise, 

contemplating the 

Guru.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਵਚਾਰ ਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਇਥੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

44166 1032 scw vKru ijsu 
Dnu plY sbid 
scY Emwhw hy]9]

Sachaa Vakhar Jis 

Dhhan Palai 

Sabadh Sachai 

Oumaahaa Hae 

||9||

One who has the 

wealth of the true 

commodity in his lap, 

is blessed with the 

rapture of the True 

Shabad. ||9||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਧਨ ਹੈ 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੯॥
44167 1032 kwcI saudI qotw 

AwvY]
k`wcIN, sau~dIN Kaachee Soudhee 

Thottaa Aavai ||

The false dealings lead 

only to loss.

ਜਨਰੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਹੋਛੇ ਵਣਿ 

ਕੀਜਤਆਂ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਜਵਚ) ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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44168 1032 gurmuiK vxju kry  
pRB BwvY]

Guramukh Vanaj 

Karae Prabh 

Bhaavai ||

The trades of the 

Gurmukh are pleasing 

to God.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਬੂੰਦਾ ਉਹ (ਆਤਮਕ) ਵਪਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
44169 1032 pUMjI swbqu rwis 

slwmiq cUkw 
jm kw Pwhw 
hy]10]

Poonjee Saabath 

Raas Salaamath 

Chookaa Jam Kaa 

Faahaa Hae ||10||

His stock is safe, and 

his capital is safe and 

sound. The noose of 

Death is cut away 

from around his neck. 

||10||

ਉਸ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਸ ਦੀ 
ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਤੋਂ ਕੱਟੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੦॥

44170 1033 sBu ko bolY Awpx 
BwxY]

Sabh Ko Bolai 

Aapan Bhaanai ||

Everyone speaks as 

they please.

ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਸੁਆਰਥ ਦੇ ਸੁਭਾਵ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਸਭ ਬਚਨ) ਬੋਲਦਾ 
ਹੈ,

44171 1033 mnmuKu dUjY boil  
n jwxY]

Manamukh 

Dhoojai Bol N 

Jaanai ||

The self-willed 

manmukh, in duality, 

does not know how to 

speak.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਬੋਲ) ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ।

44172 1033 AMDuly kI miq 
AMDlI bolI  
Awie gieAw duKu 
qwhw hy]11]

Andhhulae Kee 

Math Andhhalee 

Bolee Aae Gaeiaa 

Dhukh Thaahaa 

Hae ||11||

The blind person has a 

blind and deaf 

intellect; coming and 

going in reincarnation, 

he suffers in pain. 

||11||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ 

ਚੁਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਕਲ ਅੂੰਨਹ ੀ ਤੇ 

ਬੋਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ)। ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਵਾਪਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੧॥
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44173 1033 duK mih jnmY  
duK mih mrxw]

Dhukh Mehi 

Janamai Dhukh 

Mehi Maranaa ||

In pain he is born, and 

in pain he dies.

ਮਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ 

ਗਿਜਸਆ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ (ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਦੱੁਖ ਸਹੇੜ ਸਹੇੜ ਕੇ) 

ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ।
44174 1033 dUKu n imtY ibnu 

gur kI srxw]

Dhookh N Mittai 

Bin Gur Kee 

Saranaa ||

His pain is not 

relieved, without 

seeking the Sanctuary 

of the Guru.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਇਹ ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ 
ਲੂੰ ਮਾ) ਦੱੁਖ ਜਮਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

44175 1033 dUKI aupjY dUKI 
ibnsY ikAw lY 
AwieAw ikAw lY 
jwhw hy]12]

Dhookhee Oupajai 

Dhookhee Binasai 

Kiaa Lai Aaeiaa 

Kiaa Lai Jaahaa 

Hae ||12||

In pain he is created, 

and in pain he 

perishes. What has he 

brought with himself? 

And what will he take 

away? ||12||

ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਦਾ ਤੇ ਦੱੁਖਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੱਿਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਾਹ ਹੀ ਲੈ 

ਕੇ ਇਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

44176 1033 scI krxI gur 
kI isrkwrw]

(isrkwrw) pwiqswhI Sachee Karanee 

Gur Kee 

Sirakaaraa ||

True are the actions of 

those who are under 

the Guru's influence.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਸਤਾ 
ਹੈ,

44177 1033 Awvxu jwxu nhI 
jm Dwrw]

Aavan Jaan Nehee 

Jam Dhhaaraa ||

They do not come and 

go in reincarnation, 

and they are not 

subject to the laws of 

Death.

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਿੜੀਦਾ।
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44178 1033 fwl Coif qqu 
mUlu prwqw min 
swcw Emwhw 
hy]13]

Ddaal Shhodd 

Thath Mool 

Paraathaa Man 

Saachaa 

Oumaahaa Hae 

||13||

Whoever abandons 

the branches, and 

clings to the true root, 

enjoys true ecstasy 

within his mind. ||13||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਜਵਚ) ਟਾਹਣੀਆਂ 

ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਲ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਚੀ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾਂਦਾ ਹੈ) 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

44179 1033 hir ky log nhI 
jmu mwrY]

Har Kae Log 

Nehee Jam Maarai 

||

Death cannot strike 

down the people of 

the Lord.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ 
(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ 

ਸਕਦੀ),
44180 1033 nw duKu dyKih  

pMiQ krwrY]

Naa Dhukh 

Dhaekhehi Panthh 

Karaarai ||

They do not see pain 

on the most difficult 

path.

ਉਹ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ) ਕਰੜੇ 

ਰਸਤੇ ਤੇ (ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ) ਦੱੁਖ 

ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ।

44181 1033 rwm nwmu Gt 
AMqir pUjw Avru  
n dUjw kwhw 
hy]14]

pUjw: polw bolo Raam Naam Ghatt 

Anthar Poojaa 

Avar N Dhoojaa 

Kaahaa Hae ||14||

Deep within the 

nucleus of their 

hearts, they worship 

and adore the Lord's 

Name; there is 

nothing else at all for 

them. ||14||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਖੇੜਾ ਨਹੀਂ 
ਵਾਪਰਦਾ ॥੧੪॥
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44182 1033 EVu n kQnY  
isPiq sjweI]

(isPiq) mihmw 
(sjweI) sjwauxw kIqI 
hI

Ourr N Kathhanai 

Sifath Sajaaee ||

There is no end to the 

Lord's sermon and 

Praise.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਭਗਤ) ਤੇਰੀਆਂ 

ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ 

ਉੱਦਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

44183 1033 ijau quDu Bwvih  
rhih rjweI]

rh-ih Jio Thudhh 

Bhaavehi Rehehi 

Rajaaee ||

As it pleases You, I 

remain under Your 

Will.

(ਉਹ) ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
44184 1033 drgh pYDy jwin 

suhyly hukim scy 
pwiqswhw hy]15]

Dharageh 

Paidhhae Jaan 

Suhaelae Hukam 

Sachae 

Paathisaahaa Hae 

||15||

I am embellished with 

robes of honor in the 

Court of the Lord, by 

the Order of the True 

King. ||15||

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸੌਖੇ 

ਪਹੁੂੰਚਦੇ ਹਨ ॥੧੫॥

44185 1033 ikAw khIAY gux 
kQih Gnyry]

Kiaa Keheeai Gun 

Kathhehi 

Ghanaerae ||

How can I chant Your 

uncounted glories?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੀਵ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ।

44186 1033 AMqu n pwvih  
vfy vfyry]

Anth N Paavehi 

Vaddae 

Vaddaerae ||

Even the greatest of 

the great do not know 

Your limits.

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

(ਦੇਵਤੇ ਆਜਦਕ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ 

ਭੀ) ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦੇ।
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44187 1033 nwnk swcu imlY 
piq rwKhu qU 
isir swhw 
pwiqswhw 
hy]16]6]12]

Naanak Saach 

Milai Path 

Raakhahu Thoo Sir 

Saahaa 

Paathisaahaa Hae 

||16||6||12||

Please bless Nanak 

with the Truth, and 

preserve his honor; 

You are the supreme 

emperor above the 

heads of kings. 

||16||6||12||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਪਾਜਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਤੇ ਭੀ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ (ਮੇਰੀ 
ਅਰਦਾਸ ਹੈ) ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਏ, ਮੇਰੀ ਲਾਿ 

ਰੱਖ ॥੧੬॥੬॥੧੨॥

44188 1033 mwrU mhlw 1 
dKxI]

Maaroo Mehalaa 

1 Dhakhanee ||

Maaroo, First Mehl, 

Dakhanee:

44189 1033 kwieAw ngru  
ngr gV AMdir]

n`gru[n`gr[ gV@[d`KxI Kaaeiaa Nagar 

Nagar Garr Andhar 

||

Deep within the body-

village is the fortress.

(ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਸਣ ਵਾਸਤੇ 

ਸ਼ਜਹਰ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਖੀ 
ਵਾਸਤੇ ਜਕਲਹੇ  ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਇਹਨਾਂ) ਸ਼ਜਹਰਾਂ ਤੇ ਜਕਜਲਹਆਂ 

(ਦੀ ਜਗਣਤੀ) ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖਾ) 
ਸਰੀਰ ਭੀ ਇਕ ਸ਼ਜਹਰ ਹੈ।

44190 1033 swcw vwsw puir 
ggnMdir]

(ggnMdir) vwihgurU jI 
AkwS AMdr (puir) 
pUrn hn

Saachaa Vaasaa 

Pur Gaganandhar 

||

The dwelling of the 

True Lord is within the 

city of the Tenth Gate.

(ਇਹ ਸ਼ਜਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਵੱਸਣ ਲਈ ਵਸਾਇਆ 

ਹੈ), ਇਸ ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ ਇਸ ਦੇ 

ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਜਨਵਾਸ ਹੈ।

44191 1033 AsiQru Qwnu sdw 
inrmwielu Awpy 
Awpu 
aupwiedw]1]

Asathhir Thhaan 

Sadhaa Niramaaeil 

Aapae Aap 

Oupaaeidhaa 

||1||

This place is 

permanent and 

forever immaculate. 

He Himself created it. 

||1||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ 

ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
(ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵਚ) 

ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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44192 1033 AMdir kot Cjy 
htnwly]

(htnwly) bzwr[ C`jy Andhar Kott 

Shhajae 

Hattanaalae ||

Within the fortress are 

balconies and bazaars.

ਇਸ (ਸਰੀਰ-) ਜਕਲਹੇ  ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ, ਮਾਨੋ, ਛੱਿੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ,

44193 1033 Awpy lyvY vsqu 
smwly]

Aapae Laevai 

Vasath Samaalae 

||

He Himself takes care 

of His merchandise.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸੌਦਾ 
ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ।

44194 1033 bjr kpwt jVy 
jiV jwxY gur 
sbdI 
Kolwiedw]2]

Bajar Kapaatt 

Jarrae Jarr Jaanai 

Gur Sabadhee 

Kholaaeidhaa 

||2||

The hard and heavy 

doors of the Tenth 

Gate are closed and 

locked. Through the 

Word of the Guru's 

Shabad, they are 

thrown open. ||2||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਕਰੜੇ 

ਕਵਾੜ ਭੀ ਅੂੰਦਰ ਿੜੇ ਪਏ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਇਹ ਕਵਾੜ ਬੂੰਦ ਕਰਨੇ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਿੋੜ ਕੇ 

ਕਵਾੜ) ਖੁਲਹਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

44195 1033 BIqir kot guPw 
Gr jweI]

Bheethar Kott 

Gufaa Ghar Jaaee 

||

Within the fortress is 

the cave, the home of 

the self.

ਇਸ (ਸਰੀਰ) ਜਕਲਹੇ  ਗੁਫ਼ਾ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਰਹੈਸ਼ ਦਾ ਥਾਂ 
ਹੈ।

44196 1033 nau Gr Qwpy  
hukim rjweI]

No Ghar Thhaapae 

Hukam Rajaaee ||

He established the 

nine gates of this 

house, by His 

Command and His Will.

ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣ ੇ

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ (ਇਸ ਜਕਲਹੇ  
ਜਵਚ) ਨੌ ਘਰ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ 

(ਿੋ ਪਰੱਤਖ ਜਦਸਦੇ ਹਨ)।

44197 1033 dsvY purKu AlyKu 
ApwrI Awpy 
AlKu 
lKwiedw]3]

A-lKu Dhasavai Purakh 

Alaekh Apaaree 

Aapae Alakh 

Lakhaaeidhaa 

||3||

In the Tenth Gate, the 

Primal Lord, the 

unknowable and 

infinite dwells; the 

unseen Lord reveals 

Himself. ||3||

ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਜਵਚ (ਿੋ ਗੁਪਤ ਹੈ) 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਲੇਖੇ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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44198 1033 paux pwxI 
AgnI iek 
vwsw]

Poun Paanee 

Aganee Eik Vaasaa 

||

Within the body of air, 

water and fire, the 

One Lord dwells.

(ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਉਸ ਨੇ) 

ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ (ਆਜਦਕ 

ਤੱਤਾਂ) ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠੇ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

44199 1033 Awpy kIqo Kylu 
qmwsw]

Ky@lu Aapae Keetho 

Khael Thamaasaa 

||

He Himself stages His 

wondrous dramas and 

plays.

(ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਦਾ) ਖੇਲ ਤੇ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

44200 1033 bldI jil invrY 
ikrpw qy Awpy 
jliniD 
pwiedw]4]

Baladhee Jal 

Nivarai Kirapaa 

Thae Aapae Jal 

Nidhh Paaeidhaa 

||4||

By His Grace, water 

puts out the burning 

fire; He Himself stores 

it up in the watery 

ocean. ||4||

ਿੇਹੜੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਉਸ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ 

(ਬੜਵਾ ਅਗਨੀ) ਉਸ ਨੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ 

॥੪॥
44201 1033 Driq aupwie  

DrI Drmswlw ]

Dhharath Oupaae 

Dhharee Dhharam 

Saalaa ||

Creating the earth, He 

established it as the 

home of Dharma.

ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਧਰਮ 

ਕਮਾਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

44202 1033 auqpiq prlau  
Awip inrwlw]

Outhapath Paralo 

Aap Niraalaa ||

Creating and 

destroying, He 

remains unattached.

ਿਗਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੇ ਪਰਲੋ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਆਪ ਇਸ ਉਤਪੱਤੀ ਪਰਲੋ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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44203 1033 pvxY Kylu kIAw 
sB QweI klw 
iKMic 
Fwhwiedw]5]

QWeIN Pavanai Khael 

Keeaa Sabh 

Thhaaee Kalaa 

Khinch 

Dtaahaaeidhaa 

||5||

He stages the play of 

the breath 

everywhere. 

Withdrawing His 

power, He lets the 

beings crumble. ||5||

ਹਰ ਥਾਂ (ਭਾਵ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ) ਉਸ ਨੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਖੇਡ 

ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਿੀਵ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ 

ਹਨ), ਆਪ ਹੀ (ਇਹ ਸੁਆਸਾਂ 
ਦੀ) ਤਾਕਤ ਜਖੱਚ ਕੇ (ਕੱਢ ਕੇ 

ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੂੰ ) ਢਾਹ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥

44204 1033 Bwr ATwrh  
mwlix qyrI]

Bhaar Athaareh 

Maalan Thaeree ||

Your gardener is the 

vast vegetation of 

nature.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਬਨਸਪਤੀ (ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿੁੱ ਲ 

ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਤੇਰੀ 
ਮਾਲਣ ਹੈ,

44205 1033 cauru FulY pvxY 
lY PyrI]

FulY: polw bolo Chour Dtulai 

Pavanai Lai Faeree 

||

The wind blowing 

around is the chauree, 

the fly-brush, waving 

over You.

(ਿੇਹੜੀ ਹਵਾ) ਿੇਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ) ਹਵਾ ਦਾ (ਮਾਨੋ) ਚਉਰ 

(ਤੇਰੇ ਉਤੇ) ਝੁਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।

44206 1033 cMdu sUrju duie  
dIpk rwKy sis 
Gir sUru 
smwiedw]6]

Chandh Sooraj 

Dhue Dheepak 

Raakhae Sas Ghar 

Soor Samaaeidhaa 

||6||

The Lord placed the 

two lamps, the sun 

and the moon; the sun 

merges in the house of 

the moon. ||6||

(ਆਪਣੇ ਿਗਤ-ਮਹੱਲ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਚੂੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਿ 

(ਮਾਨੋ) ਦੋ ਦੀਵੇ (ਿਗਾ) ਰੱਖੇ 

ਹਨ, ਚੂੰਦਿਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਸੂਰਿ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਸੂਰਿ ਦੀਆਂ ਜਕਰਨਾਂ ਚੂੰਦਿਮਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਚੂੰਦਿਮਾ ਨੂੂੰ  ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ॥੬॥
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44207 1033 pMKI pMc aufir  
nhI Dwvih]

(pMc) pMj ieMdRy[ 
au~fir,Dwv-ih

Pankhee Panch 

Ouddar Nehee 

Dhhaavehi ||

The five birds do not 

fly wild.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) 
ਪੂੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲ) ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਰਦੇ,

44208 1033 sPilE ibrKu  
AMimRq Plu 
pwvih]

pwvi-h Safaliou Birakh 

Anmrith Fal 

Paavehi ||

The tree of life is 

fruitful, bearing the 

fruit of Ambrosial 

Nectar.

(ਿੇਹੜੇ) ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ (ਮਾਨੋ 

ਅਜਿਹਾ) ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱੁਖ 

ਹੈ।
44209 1033 gurmuiK shij 

rvY gux gwvY hir 
rsu cog 
cugwiedw]7]

Guramukh Sehaj 

Ravai Gun Gaavai 

Har Ras Chog 

Chugaaeidhaa 

||7||

The Gurmukh 

intuitively sings the 

Glorious Praises of the 

Lord; he eats the food 

of the Lord's sublime 

essence. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਿੀਵ-ਪੂੰਛੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ (ਰੂਪ) ਚੋਗ ਚੁਗਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੭॥

44210 1033 iJlimil iJlkY  
cMdu n qwrw]

Jhilamil Jhilakai 

Chandh N Thaaraa 

||

The dazzling light 

glitters, although 

neither the moon nor 

the stars are shining;

('ਸਿਲ ਜਬਰਖ' ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮ-

ਪਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ) 
ਐਸਾ ਜਝਲਜਮਲ ਜਝਲਜਮਲ 

ਕਰ ਕੇ ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਸ ਦੀ ਚਮਕ ਤਕ ਨਾਹ ਚੂੰਦ, 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਤਾਰਾ,
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44211 1033 sUrj ikrix n 
ibjuil gYxwrw]

(gYxwrw) AkwS[n: 
dyl@I dIvw dw kMm krdw 
hY

Sooraj Kiran N 

Bijul Gainaaraa ||

Neither the sun's rays 

nor the lightning 

flashes across the sky.

ਨਾਹ ਸੂਰਿ ਦੀ ਜਕਰਣ, ਅਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਬਿਲੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਬਰਾਬਰੀ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ)।

44212 1033 AkQI kQau  
ichnu nhI koeI  
pUir rihAw min 
Bwiedw]8]

A-kQI: polw bolo Akathhee Kathho 

Chihan Nehee 

Koee Poor Rehiaa 

Man Bhaaeidhaa 

||8||

I describe the 

indescribable state, 

which has no sign, 

where the all-

pervading Lord is still 

pleasing to the mind. 

||8||

(ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਦਾ) ਜਬਆਨ 

ਤਾਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ (ਪਰ ਉਹ 

ਪਰਕਾਸ਼) ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹ ਪਰਕਾਸ਼ 

ਆਪਣਾ) ਜ਼ਹੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ ਬੜਾ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੮॥

44213 1033 psrI ikrix  
joiq auijAwlw]

Pasaree Kiran Joth 

Oujiaalaa ||

The rays of Divine 

Light have spread out 

their brilliant radiance.

(ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

'ਸਿਲ ਜਬਰਖ' ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ) ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਦੀ ਜਕਰਣ 

ਪਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਆਤਮਕ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

44214 1033 kir kir dyKY  
Awip dieAwlw]

Kar Kar Dhaekhai 

Aap Dhaeiaalaa ||

Having created the 

creation, the Merciful 

Lord Himself gazes 

upon it.

ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ।
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44215 1033 Anhd rux 
Juxkwru sdw Duin  
inrBau kY Gir  
vwiedw]9]

Anehadh Run 

Jhunakaar Sadhaa 

Dhhun Nirabho 

Kai Ghar 

Vaaeidhaa ||9||

The sweet, melodious, 

unstruck sound 

current vibrates 

continuously in the 

home of the fearless 

Lord. ||9||

(ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ) 

ਇਕ-ਰਸ ਜਮੱਠੀ ਜਮੱਠੀ ਸੁਰ 

ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੀ ਧੁਜਨ ਸਦਾ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਿਾਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)। (ਉਹ 

ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ, 

ਐਸਾ ਸਾਜ਼) ਵਿਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਉਹ ਜਨਡਰਤਾ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਜਟਕਾਣੇ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 

॥੯॥

44216 1034 Anhdu vwjY BRmu 
Bau BwjY]

Anehadh Vaajai 

Bhram Bho 

Bhaajai ||

When the unstruck 

sound current 

resounds, doubt and 

fear run away.

(ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਇਕ-ਰਸ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਵਾਿਾ ਵੱਿਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਡਰ-

ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

44217 1034 sgl ibAwip 
rihAw pRBu CwjY]

Sagal Biaap Rehiaa 

Prabh Shhaajai ||

God is all-pervading, 

giving shade to all.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਤੱਖ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਉਤੇ 

(ਆਪਣੀ ਰੱਜਖਆ ਦੀ) ਛਾਂ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
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44218 1034 sB qyrI qU 
gurmuiK jwqw  
dir sohY gux 
gwiedw]10]

Sabh Thaeree 

Thoo Guramukh 

Jaathaa Dhar 

Sohai Gun 

Gaaeidhaa ||10||

All belong to You; to 

the Gurmukhs, You 

are known. Singing 

Your Praises, they look 

beautiful in Your 

Court. ||10||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ 
ਤੇਰੀ ਹੈ (ਤੇ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਇਸ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ)-('ਸਿਲ 

ਜਬਰਖ' ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਗੁਰਮੁਖ 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥
44219 1034 Awid inrMjnu 

inrmlu soeI]

Aadh Niranjan 

Niramal Soee ||

He is the Primal Lord, 

immaculate and pure.

ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਿਾਣ ਜਲਆ ਹੈ 

ਜਕ ਉਹ ਪਜਵੱਤਿ-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਦਾ ਮੱੁਢ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ।

44220 1034 Avru n jwxw 
dUjw koeI]

Avar N Jaanaa 

Dhoojaa Koee ||

I know of no other at 

all.

ਉਸ ਵਰਗਾ ਦੂਿਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।

44221 1034 eykMkwru vsY min 
BwvY haumY grbu 
gvwiedw]11]

Eaekankaar Vasai 

Man Bhaavai 

Houmai Garab 

Gavaaeidhaa 

||11||

The One Universal 

Creator Lord dwells 

within, and is pleasing 

to the mind of those 

who banishe egotism 

and pride. ||11||

ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
44222 1034 AMimRqu pIAw  

siqguir dIAw]

Anmrith Peeaa 

Sathigur Dheeaa ||

I drink in the 

Ambrosial Nectar, 

given by the True Guru.

ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਦੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 

ਲੈ ਕੇ ਪੀਤਾ।
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44223 1034 Avru n jwxw 
dUAw qIAw]

Avar N Jaanaa 

Dhooaa Theeaa ||

I do not know any 

other second or third.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਕਤੇ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਦੂਿਾ ਤੀਿਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, 
(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ)।
44224 1034 eyko eyku su Apr 

prMpru priK 
KjwnY 
pwiedw]12]

Eaeko Eaek S Apar 

Paranpar Parakh 

Khajaanai 

Paaeidhaa ||12||

He is the One, Unique, 

Infinite and Endless 

Lord; He evaluates all 

beings and places 

some in His treasury. 

||12||

(ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹਰ ਥਾਂ) ਇਕੋ 

ਇਕ ਅਪਰ ਅਪਾਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਖ ਕੇ (ਤੇ ਪਸੂੰਦ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਜਵਚ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥
44225 1034 igAwnu iDAwnu 

scu gihr 
gMBIrw]

Giaan Dhhiaan 

Sach Gehir 

Ganbheeraa ||

Spiritual wisdom and 

meditation on the 

True Lord are deep 

and profound.

ਹੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ! 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾਣੀ 
ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨਾ 
ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
(ਉੱਦਮ) ਹੈ।

44226 1034 koie n jwxY qyrw 
cIrw]

Koe N Jaanai 

Thaeraa Cheeraa 

||

No one knows Your 

expanse.

(ਤੂੂੰ  ਇਕ ਐਸਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਹੈਂ ਜਕ) ਤੇਰਾ ਜਖਲਾਰ ਕੋਈ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
44227 1034 jyqI hY qyqI quDu 

jwcY krim imlY 
so pwiedw]13]

Jaethee Hai 

Thaethee Thudhh 

Jaachai Karam 

Milai So Paaeidhaa 

||13||

All that are, beg from 

You; You are attained 

only by Your Grace. 

||13||

ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੈਥੋਂ ਹੀ 
(ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ) ਮੂੰਗਦੀ ਹੈ। 
ਉਹ ਹੀ ਿੀਵ ਕੁਝ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧੩॥
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44228 1034 krmu Drmu scu  
hwiQ qumwrY]

Karam Dhharam 

Sach Haathh 

Thumaarai ||

You hold karma and 

Dharma in Your hands, 

O True Lord.

(ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 

ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਜਮਕ ਜਮਥੇ 

ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਤੇਰੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਹੀ ਅਸਲ ਕਰਮ ਹੈ ਅਸਲ 

ਧਰਮ ਹੈ।
44229 1034 vyprvwh AKut 

BMfwrY]

Vaeparavaah 

Akhutt 

Bhanddaarai ||

O Independent Lord, 

Your treasures are 

inexhaustible.

ਹੇ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਨਾਮ 

ਤੇਰੇ ਕਦੇ ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
44230 1034 qU dieAwlu 

ikrpwlu sdw pRBu  
Awpy myil 
imlwiedw]14]

Thoo Dhaeiaal 

Kirapaal Sadhaa 

Prabh Aapae Mael 

Milaaeidhaa 

||14||

You are forever kind 

and compassionate, 

God. You unite in Your 

Union. ||14||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਦਇਆ ਦਾ 
ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ 
ਮਾਲਕ (ਪਿਭੂ) ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚੋਂ ਇਹ 

ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ) ਆਪਣੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥
44231 1034 Awpy dyiK idKwvY 

Awpy]

Aapae Dhaekh 

Dhikhaavai Aapae 

||

You Yourself see, and 

cause Yourself to be 

seen.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦਾ 
ਹੈ।

44232 1034 Awpy Qwip auQwpy 
Awpy]

Aapae Thhaap 

Outhhaapae 

Aapae ||

You Yourself establish, 

and You Yourself 

disestablish.

ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ 

ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

44233 1034 Awpy joiV ivCoVy 
krqw Awpy mwir 
jIvwiedw]15]

Aapae Jorr 

Vishhorrae 

Karathaa Aapae 

Maar 

Jeevaaeidhaa 

||15||

The Creator Himself 

unites and separates; 

He Himself kills and 

rejuvenates. ||15||

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ (ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) ਜਵਛੋੜਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥
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44234 1034 jyqI hY qyqI quDu 
AMdir]

Jaethee Hai 

Thaethee Thudhh 

Andhar ||

As much as there is, is 

contained within You.

ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਹੈ 

ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
44235 1034 dyKih Awip bYis 

ibjmMdir]
(ibjmMdir) s`cKMf, 
siqsMgiq

Dhaekhehi Aap 

Bais Bij Mandhar 

||

You gaze upon Your 

creation, sitting within 

Your royal palace.

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਮਜਹਲ 

ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

44236 1034 nwnku swcu khY 
bynMqI hir 
drsin suKu 
pwiedw]16]1]1
3]

Naanak Saach 

Kehai Baenanthee 

Har Dharasan 

Sukh Paaeidhaa 

||16||1||13||

Nanak offers this true 

prayer; gazing upon 

the Blessed Vision of 

the Lord's Darshan, I 

have found peace. 

||16||1||13||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ (ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ 

ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਉਸ) ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥੧॥੧੩॥

44237 1034 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

44238 1034 drsnu pwvw jy 
quDu Bwvw]

Dharasan Paavaa 

Jae Thudhh 

Bhaavaa ||

If I am pleasing to You, 

Lord, then I obtain the 

Blessed Vision of Your 

Darshan.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,

44239 1034 Bwie Bgiq swcy 
gux gwvw]

Bhaae Bhagath 

Saachae Gun 

Gaavaa ||

In loving devotional 

worship, O True Lord, I 

sing Your Glorious 

Praises.

ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) 

ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ (ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, 
ਤੇ) ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
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44240 1034 quDu Bwxy qU 
Bwvih krqy  
Awpy rsn 
rswiedw]1]

Thudhh Bhaanae 

Thoo Bhaavehi 

Karathae Aapae 

Rasan 

Rasaaeidhaa ||1||

By Your Will, O Creator 

Lord, You have 

become pleasing to 

me, and so sweet to 

my tongue. ||1||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੀਭ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਰਸ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

44241 1034 sohin Bgq pRBU 
drbwry]

soh-in Sohan Bhagath 

Prabhoo 

Dharabaarae ||

The devotees look 

beautiful in the 

Darbaar, the Court of 

God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ।

44242 1034 mukqu Bey hir 
dws qumwry]

Mukath Bheae Har 

Dhaas Thumaarae 

||

Your slaves, Lord, are 

liberated.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਦਾਸ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
44243 1034 Awpu gvwie qyrY 

rMig rwqy An 
idnu nwmu 
iDAwiedw]2]

Aap Gavaae 

Thaerai Rang 

Raathae Anadhin 

Naam 

Dhhiaaeidhaa 

||2||

Eradicating self-

conceit, they are 

attuned to Your Love; 

night and day, they 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||2||

ਉਹ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਮਟਾ ਕੇ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਭਾਵ, ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

44244 1034 eIsru bRhmw dyvI 
dyvw]

Eesar Brehamaa 

Dhaevee Dhaevaa 

||

Shiva, Brahma, gods 

and goddesses,

ਜਸ਼ਵ, ਬਿਹਮਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵੀਆਂ 

ਤੇ ਦੇਵਤੇ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9029 Published: March 06/ 2014



44245 1034 ieMdR qpy muin  
qyrI syvw]

Eindhr Thapae 

Mun Thaeree 

Saevaa ||

Indra, ascetics and 

silent sages serve You.

ਇੂੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਤਪੀ ਲੋਕ, 

ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ-ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਕਤਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ 

ਜਮਥੇ ਿਾਣ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਕ 

ਹਨ)।

44246 1034 jqI sqI kyqy 
bnvwsI AMqu n 
koeI pwiedw]3]

Jathee Sathee 

Kaethae 

Banavaasee Anth 

N Koee Paaeidhaa 

||3||

Celibates, givers of 

charity and the many 

forest-dwellers have 

not found the Lord's 

limits. ||3||

ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਧਾਰੀ, ਅਨੇਕਾਂ 
ਉੱਚ-ਆਚਰਨੀ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਬਨਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਤਆਗੀ (ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਕੋਈ ਭੀ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ॥੩॥

44247 1034 ivxu jwxwey koie  
n jwxY]

Vin Jaanaaeae Koe 

N Jaanai ||

No one knows You, 

unless You let them 

know You.

ਿਦ ਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਸੂਝ ਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਕੋਈ ਿੀਵ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਦੀ) ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।
44248 1034 jo ikCu kry su 

Awpx BwxY]

Jo Kishh Karae S 

Aapan Bhaanai ||

Whatever is done, is 

by Your Will.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ (ਆਪਣੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ) ਕਰਦਾ ਹੈ।

44249 1034 lK caurwsIh 
jIA aupwey BwxY 
swh lvwiedw]4]

Lakh Chouraaseeh 

Jeea Oupaaeae 

Bhaanai Saah 

Lavaaeidhaa ||4||

You created the 8.4 

million species of 

beings; by Your Will, 

they draw their 

breath. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ 

ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ 
ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿਵਾਲੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ॥੪॥
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44250 1034 jo iqsu BwvY so 
inhcau hovY]

Jo This Bhaavai So 

Nihacho Hovai ||

Whatever is pleasing 

to Your Will, 

undoubtedly comes to 

pass.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

44251 1034 mnmuKu Awpu 
gxwey rovY]

Manamukh Aap 

Ganaaeae Rovai ||

The self-willed 

manmukh shows off, 

and comes to grief.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ 

ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ) 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਿਤਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਹੀ) ਦੁਖੀ 
ਭੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

44252 1034 nwvhu Bulw Taur  
n pwey Awie 
jwie duKu 
pwiedw]5]

Naavahu Bhulaa 

Thour N Paaeae 

Aae Jaae Dhukh 

Paaeidhaa ||5||

Forgetting the Name, 

he finds no place of 

rest; coming and going 

in reincarnation, he 

suffers in pain. ||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝਾ 
ਹੋਇਆ (ਮਨਮੁਖ) ਜਕਤੇ 

ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਿੂੰ ਮਦਾ ਤੇ 

ਮਰਦਾ ਹੈ, ਿੂੰ ਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ (ਇਸ ਗੇੜ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

44253 1034 inrml kwieAw 
aUjl hMsw]

Niramal Kaaeiaa 

Oojal Hansaa ||

Pure is the body, and 

immaculate is the 

swan-soul;

ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਜਵੱਤਿ ਹੈ ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਪਜਵੱਤਿ (ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ) 
ਿੀਵਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

44254 1034 iqsu ivic nwmu 
inrMjn AMsw]

This Vich Naam 

Niranjan Ansaa ||

Within it is the 

immaculate essence of 

the Naam.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ (ਸਰੀਰ) ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, (ਉਹ ਿੀਵਾਤਮਾ ਸਹੀ 
ਅਰਥਾਂ ਜਵਚ) ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਅੂੰਸ ਹੈ।
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44255 1034 sgly dUK AMimRqu 
kir pIvY bwhuiV 
dUKu n 
pwiedw]6]

Sagalae Dhookh 

Anmrith Kar 

Peevai Baahurr 

Dhookh N 

Paaeidhaa ||6||

Such a being drinks in 

all his pains like 

Ambrosial Nectar; he 

never suffers sorrow 

again. ||6||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਉਹ ਕਦੇ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ ॥੬॥

44256 1034 bhu swdhu dUKu 
prwpiq hovY]

Bahu Saadhahu 

Dhookh Paraapath 

Hovai ||

For his excessive 

indulgences, he 

receives only pain;

ਬਹੁਤੇ (ਭੋਗਾਂ ਦੇ) ਸੁਆਦਾਂ ਤੋਂ 
ਦੱੁਖ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

44257 1034 Boghu rog su AMiq 
ivgovY]

Bhogahu Rog S 

Anth Vigovai ||

From his enjoyments, 

he contracts diseases, 

and in the end, he 

wastes away.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ (ਆਜਖ਼ਰ) 

ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੱੁਖ 

ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

44258 1034 hrKhu sogu n 
imteI kbhU ivxu 
Bwxy 
Brmwiedw]7]

Harakhahu Sog N 

Mittee Kabehoo 

Vin Bhaanae 

Bharamaaeidhaa 

||7||

His pleasure can never 

erase his pain; without 

accepting the Lord's 

Will, he wanders lost 

and confused. ||7||

(ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ) ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਭੀ 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ) 
ਕਦੇ ਜਮਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੭॥

44259 1034 igAwn ivhUxI  
BvY sbweI]

Giaan Vihoonee 

Bhavai Sabaaee ||

Without spiritual 

wisdom, they all just 

wander around.

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ (ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ) ਤੋਂ ਵਾਂਿੀ ਰਜਹ ਕੇ 

ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
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44260 1034 swcw riv rihAw  
ilv lweI]

Saachaa Rav 

Rehiaa Liv Laaee ||

The True Lord is 

pervading and 

permeating 

everywhere, lovingly 

engaged.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਗੁਪਤ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

44261 1034 inrBau sbdu gurU 
scu jwqw joqI 
joiq 
imlwiedw]8]

Nirabho Sabadh 

Guroo Sach 

Jaathaa Jothee 

Joth Milaaeidhaa 

||8||

The Fearless Lord is 

known through the 

Shabad, the Word of 

the True Guru; one's 

light merges into the 

Light. ||8||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, 

ਿ ੋਜਨਰਭੈਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ 

ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

44262 1034 Atlu Afolu 
Aqolu murwry]

A-tlu Attal Addol Athol 

Muraarae ||

He is the eternal, 

unchanging, 

immeasurable Lord.

ਮੁਰ (ਆਜਦਕ ਦੈਂਤਾਂ) ਦਾ ਵੈਰੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਦੇ 

ਤੋਜਲਆ ਜਮਜਣਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

44263 1034 iKn mih Fwih  
Pyir auswry]

Khin Mehi Dtaahi 

Faer Ousaarae ||

In an instant, He 

destroys, ang then 

reconstructs.

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ ) ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਢਾਹ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9033 Published: March 06/ 2014



44264 1034 rUpu n ryiKAw  
imiq nhI kImiq  
sbid Byid 
pqIAwiedw]9]

pqI-Awiedw Roop N Raekhiaa 

Mith Nehee 

Keemath Sabadh 

Bhaedh 

Patheeaaeidhaa 

||9||

He has no form or 

shape, no limit or 

value. Pierced by the 

Shabad, one is 

satisfied. ||9||

ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ 
ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਚਹਨ ਚੱਕਿ ਨਹੀਂ 
ਦੱਸੇ ਿਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੇਡਾ 
ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਕਹੋ ਿੇਹਾ ਹੈ-ਇਹ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ। 
ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਵੂੰ ਨਹ  
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ ਪਤੀਿ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੯॥

44265 1035 hm dwsn ky dws 
ipAwry]

Ham Dhaasan Kae 

Dhaas Piaarae ||

I am the slave of Your 

slaves, O my Beloved.

ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ,

44266 1035 swiDk swc Bly 
vIcwry]

Saadhhik Saach 

Bhalae 

Veechaarae ||

The seekers of Truth 

and goodness 

contemplate You.

ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ ਿਤਨ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿ ੋਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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44267 1035 mMny nwau soeI 
ijix jwsI Awpy 
swcu 
idRVwiedw]10]

Mannae Naao 

Soee Jin Jaasee 

Aapae Saach 

Dhrirraaeidhaa 

||10||

Whoever believes in 

the Name, wins; He 

Himself implants Truth 

within. ||10||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਮੂੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਨਾਮ ਿਪਣ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ-

ਮਨੋਰਥ ਜਨਸ਼ਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ (ਿਗਤ ਜਵਚੋਂ ਿੀਵਨ-

ਬਾਜ਼ੀ) ਜਿੱਤ ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਪਰ 

ਇਹ ਖੇਡ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਦੀ ਨਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਦਿੜਹ ਕਰਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੦॥

44268 1035 plY swcu scy 
sicAwrw]

p`lY Palai Saach Sachae 

Sachiaaraa ||

The Truest of the True 

has the Truth is His lap.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਦੇ ਵਣਿਾਰੇ ਹਨ।
44269 1035 swcy BwvY sbdu 

ipAwrw]

Saachae Bhaavai 

Sabadh Piaaraa ||

The True Lord is 

pleased with those 

who love the Shabad.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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44270 1035 iqRBvix swcu 
klw Dir QwpI  
swcy hI 
pqIAwiedw]11]

Thribhavan Saach 

Kalaa Dhhar 

Thhaapee Saachae 

Hee 

Patheeaaeidhaa 

||11||

Exerting His power, 

the Lord has 

established Truth 

throughout the three 

worlds; with Truth He 

is pleased. ||11||

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ (ਜਵਆਪਕ ਹੈ), 

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜਤਆ ਦੇ ਕੇ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ। (ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧੧॥

44271 1035 vfw vfw AwKY 
sBu koeI]

Vaddaa Vaddaa 

Aakhai Sabh Koee 

||

Everyone calls Him the 

greatest of the great.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ,

44272 1035 gur ibnu soJI 
iknY n hoeI]

Gur Bin Sojhee 

Kinai N Hoee ||

Without the Guru, no 

one understands Him.

ਪਰ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
44273 1035 swic imlY so 

swcy Bwey nw 
vICuiV duKu 
pwiedw]12]

Saach Milai So 

Saachae Bhaaeae 

Naa Veeshhurr 

Dhukh Paaeidhaa 

||12||

The True Lord is 

pleased with those 

who merge in Truth; 

they are not separated 

again, and they do not 

suffer. ||12||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ (ਉਸ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜਦਾ ਨਹੀਂ) 
ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੨॥

44274 1035 Durhu ivCuMny DwhI 
ruMny]

DWhIN Dhhurahu 

Vishhunnae 

Dhhaahee Runnae 

||

Separated from the 

Primal Lord, they 

loudly weep and wail.

ਪਰ ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ 

ਹਨ ਉਹ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ 

ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
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44275 1035 mir mir jnmih  
muhliq puMny]

jnm-ih Mar Mar Janamehi 

Muhalath Punnae 

||

They die and die, only 

to be reborn, when 

their time has passed.

ਿਦੋਂ ਿਦੋਂ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹਨ 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ, ਮਰਦੇ ਹਨ ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਹਨ (ਇਸੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

44276 1035 ijsu bKsy iqsu 
dy vifAweI myil  
n 
pCoqwiedw]13]

Jis Bakhasae This 

Dhae Vaddiaaee 

Mael N 

Pashhothaaeidhaa 

||13||

He blesses those 

whom He forgives 

with glorious 

greatness; united with 

Him, they do not 

regret or repent. ||13 

|

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ) ਵਜਡਆਈ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਜਵਛੁੜਦਾ ਹੈ) ਨਾਹ ਪਛੁਤਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੩॥

44277 1035 Awpy krqw Awpy 
Bugqw]

Aapae Karathaa 

Aapae Bhugathaa 

||

| He Himself is the 

Creator, and He 

Himself is the Enjoyer.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

44278 1035 Awpy iqRpqw Awpy 
mukqw]

Aapae Thripathaa 

Aapae Mukathaa 

||

He Himself is satisfied, 

and He Himself is 

liberated.

ਜਿਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ 
ਰੱਿ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ 

ਹੋ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
44279 1035 Awpy mukiq dwnu 

mukqIsru mmqw 
mohu 
cukwiedw]14]

Aapae Mukath 

Dhaan 

Mukatheesar 

Mamathaa Mohu 

Chukaaeidhaa 

||14||

The Lord of liberation 

Himself grants 

liberation; He 

eradicates 

possessiveness and 

attachment. ||14||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥
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44280 1035 dwnw kY isir 
dwnu vIcwrw]

Dhaanaa Kai Sir 

Dhaan Veechaaraa 

||

I consider Your gifts to 

be the most wonderful 

gifts.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ।

44281 1035 krx kwrx 
smrQu Apwrw]

smr`Qu Karan Kaaran 

Samarathh 

Apaaraa ||

You are the Cause of 

causes, Almighty 

Infinite Lord.

ਉਹ ਇਸ ਿਗਤ ਦਾ ਰਚਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

44282 1035 kir kir vyKY  
kIqw Apxw  
krxI kwr 
krwiedw]15]

Kar Kar Vaekhai 

Keethaa Apanaa 

Karanee Kaar 

Karaaeidhaa 

||15||

Creating the creation, 

You gaze upon what 

You have created; You 

cause all to do their 

deeds. ||15||

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ 

ਕਾਰ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਰਨ-ਿੋਗ 

ਹੋਵੇ ॥੧੫॥

44283 1035 sy gux gwvih  
swcy Bwvih]

Sae Gun Gaavehi 

Saachae Bhaavehi 

||

They alone sing Your 

Glorious Praises, who 

are pleasing to You, O 

True Lord.

ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ।

44284 1035 quJ qy aupjih  
quJ mwih 
smwvih]

aupj-ih, smwv-ih Thujh Thae 

Oupajehi Thujh 

Maahi Samaavehi 

||

They issue forth from 

You, and merge again 

into You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਤੈਥੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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44285 1035 nwnku swcu khY 
bynMqI imil swcy 
suKu 
pwiedw]16]2]1
4]

Naanak Saach 

Kehai Baenanthee 

Mil Saachae Sukh 

Paaeidhaa 

||16||2||14||

Nanak offers this true 

prayer; meeting with 

the True Lord, peace is 

obtained. 

||16||2||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਬੇਨਤੀਆਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੧੬॥੨॥੧੪॥

44286 1035 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

44287 1035 Arbd nrbd 
DuMDUkwrw]

(Arbd) 
igxqI[(nrbd) An-
igxq

Arabadh 

Narabadh 

Dhhundhhookaara

a ||

For endless eons, 

there was only utter 

darkness.

(ਿਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਸਮਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਗਣਤੀ 
ਦੇ ਵਾਸਤੇ) ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ 

(ਲਫ਼ਜ਼ ਭੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਿਾ 
ਸਕਦੇ, ਐਸੀ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਸੀ (ਭਾਵ, ਅਿੇਹੀ 
ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ 

ਕੁਝ ਭੀ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

44288 1035 Drix n ggnw  
hukmu Apwrw]

Dhharan N 

Gaganaa Hukam 

Apaaraa ||

There was no earth or 

sky; there was only 

the infinite Command 

of His Hukam.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾਹ 

ਆਕਾਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਜਕਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ 

ਜਰਹਾ ਸੀ।
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44289 1035 nw idnu rYin n 
cMdu n sUrju suMn 
smwiD 
lgwiedw]1]

Naa Dhin Rain N 

Chandh N Sooraj 

Sunn Samaadhh 

Lagaaeidhaa ||1||

There was no day or 

night, no moon or sun; 

God sat in primal, 

profound Samaadhi. 

||1||

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਦਨ ਸੀ ਨਾਹ ਰਾਤ 

ਸੀ, ਨਾਹ ਚੂੰਦ ਸੀ ਨਾਹ ਸੂਰਿ 

ਸੀ। ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਜਵਚ ਹੀ (ਮਾਨੋ ਐਸੀ) 
ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਿੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ॥੧॥

44290 1035 KwxI n bwxI  
paux n pwxI]

Khaanee N Baanee 

Poun N Paanee ||

There were no sources 

of creation or powers 

of speech, no air or 

water.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਸਨ, 

ਨਾਹ ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 

ਸਨ, ਨਾਹ ਹਵਾ ਸੀ, ਨਾਹ 

ਪਾਣੀ ਸੀ,
44291 1035 Epiq Kpiq n 

Awvx jwxI]

Oupath Khapath N 

Aavan Jaanee ||

There was no creation 

or destruction, no 

coming or going.

ਨਾਹ ਉਤਪੱਤੀ ਸੀ ਨਾਹ ਪਰਲੌ 

ਸੀ, ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਣ ਸੀ ਨਾਹ 

ਮਰਨ ਸੀ।

44292 1035 KMf pqwl spq 
nhI swgr ndI 
n nIru 
vhwiedw]2]

Khandd Pathaal 

Sapath Nehee 

Saagar Nadhee N 

Neer Vehaaeidhaa 

||2||

There were no 

continents, nether 

regions, seven seas, 

rivers or flowing 

water. ||2||

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌ ਖੂੰਡ 

ਸਨ ਨਾਹ ਪਾਤਾਲ ਸੀ, ਨਾਹ 

ਸਤ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਸਨ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਨਦੀਆਂ ਜਵਚ ਪਾਣੀ ਵਜਹ 

ਜਰਹਾ ਸੀ ॥੨॥

44293 1035 nw qid surgu 
mCu pieAwlw]

p-ieAwlw Naa Thadh Surag 

Mashh Paeiaalaa 

||

There were no 

heavenly realms, earth 

or nether regions of 

the underworld.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਸੁਰਗ-ਲੋਕ ਸੀ, 
ਨਾਹ ਮਾਤ-ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਪਤਾਲ ਸੀ।
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44294 1035 dojku iBsqu nhI 
KY kwlw]

KY: nws krn vwlw 
(kwlw) kwl[(nhI) 
dyl@I dIvw

Dhojak Bhisath 

Nehee Khai Kaalaa 

||

There was no heaven 

or hell, no death or 

time.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਸੀ ਨਾਹ 

ਬਜਹਸ਼ਤ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਸੀ।

44295 1035 nrku surgu nhI 
jMmxu mrxw nw 
ko Awie n 
jwiedw]3]

Narak Surag 

Nehee Janman 

Maranaa Naa Ko 

Aae N Jaaeidhaa 

||3||

There was no hell or 

heaven, no birth or 

death, no coming or 

going in reincarnation. 

||3||

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਸੁਰਗ ਸੀ ਨਾਹ 

ਨਰਕ ਸੀ, ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਣ ਸੀ 
ਨਾਹ ਮਰਨ ਸੀ, ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਸੀ ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਸੀ 
॥੩॥

44296 1035 bRhmw ibsnu 
mhysu n koeI]

Brehamaa Bisan 

Mehaes N Koee ||

There was no Brahma, 

Vishnu or Shiva.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਬਿਹਮਾ ਸੀ 
ਨਾਹ ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਸੀ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਜਸ਼ਵ ਸੀ।

44297 1035 Avru n dIsY eyko 
soeI]

Avar N Dheesai 

Eaeko Soee ||

No one was seen, 

except the One Lord.

ਤਦੋਂ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਜਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੱਸਦਾ।
44298 1035 nwir purKu nhI  

jwiq n jnmw nw 
ko duKu suKu 
pwiedw]4]

Naar Purakh 

Nehee Jaath N 

Janamaa Naa Ko 

Dhukh Sukh 

Paaeidhaa ||4||

There was no female 

or male, no social class 

or caste of birth; no 

one experienced pain 

or pleasure. ||4||

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਇਸਤਿੀ ਸੀ 
ਨਾਹ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸੀ ਤਦੋਂ ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਿਾਜਤ ਸੀ ਨਾਹ ਜਕਸੇ 

ਿਾਜਤ ਜਵਚ ਕੋਈ ਿਨਮ ਹੀ 
ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਹ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਸੁਖ 

ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਿੀਵ ਹੀ ਸੀ ॥੪॥

44299 1035 nw qid jqI sqI 
bnvwsI ]

Naa Thadh Jathee 

Sathee 

Banavaasee ||

There were no people 

of celibacy or charity; 

no one lived in the 

forests.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਿਤੀ ਸੀ ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਸਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਜਤਆਗੀ ਸੀ।
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44300 1035 nw qid isD 
swiDk suKvwsI]

Naa Thadh Sidhh 

Saadhhik 

Sukhavaasee ||

There were no Siddhas 

or seekers, no one 

living in peace.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਜਸੱਧ ਸਨ ਨਾਹ 

ਸਾਜਧਕ ਸਨ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ 

ਜਗਿਹਸਤੀ ਸਨ।

44301 1035 jogI jMgm ByKu n 
koeI nw ko nwQu 
khwiedw]5]

Jogee Jangam 

Bhaekh N Koee 

Naa Ko Naathh 

Kehaaeidhaa ||5||

There were no Yogis, 

no wandering pilgrims, 

no religious robes; no 

one called himself the 

master. ||5||

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਿੋਗੀਆਂ ਦਾ ਤੇ 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਿੂੰਗਮਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਸੀ, 
ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਿੋਗੀਆਂ ਦਾ 
ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ॥੫॥

44302 1035 jp qp sMjm nw 
bRq pUjw]

Jap Thap Sanjam 

Naa Brath Poojaa 

||

There was no chanting 

or meditation, no self-

discipline, fasting or 

worship.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਿਪ ਹੋ ਰਹੇ 

ਸਨ ਨਾਹ ਤਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, 

ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਸੂੰਿਮ ਸਾਧੇ ਿਾ 
ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਹ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਿਾ 
ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਪੂਿਾ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਸੀ।

44303 1035 nw ko AwiK 
vKwxY dUjw]

Naa Ko Aakh 

Vakhaanai 

Dhoojaa ||

No one spoke or 

talked in duality.

ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਿੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ।

44304 1035 Awpy Awip 
aupwie ivgsY  
Awpy kImiq 
pwiedw]6]

Aapae Aap 

Oupaae Vigasai 

Aapae Keemath 

Paaeidhaa ||6||

He created Himself, 

and rejoiced; He 

evaluates Himself. 

||6||

ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਵਡੱਪਣ ਦਾ ਮੱੁਲ ਆਪ ਹੀ 
ਪਾਂਦਾ ਸੀ ॥੬॥
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44305 1035 nw suic sMjmu 
qulsI mwlw]

Naa Such Sanjam 

Thulasee Maalaa 

||

There was no 

purification, no self-

restraint, no malas of 

basil seeds.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਸੱੁਚ ਰੱਖੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਕੋਈ 

ਸੂੰਿਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਸੀ, 
ਨਾਹ ਹੀ ਜਕਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ 
ਮਾਲਾ ਸੀ।

44306 1035 ü gopI kwnu n gaU 
guoAwlw]

kwn@ Gopee Kaan N 

Goo Guoaalaa ||

There were no Gopis, 

no Krishna, no cows or 

cowherds.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਗੋਪੀ ਸੀ 
ਨਾਹ ਕੋਈ ਕਾਨਹ  ਸੀ, ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਗਊ ਸੀ ਨਾਹ ਗਊਆਂ ਦਾ 
ਰਾਖਾ ਸੀ।

44307 1035 qMqu mMqu pwKMfu n 
koeI nw ko vMsu 
vjwiedw]7]

Thanth Manth 

Paakhandd N Koee 

Naa Ko Vans 

Vajaaeidhaa ||7||

There were no tantras, 

no mantras and no 

hypocrisy; no one 

played the flute. ||7||

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਤੂੰਤਿ ਮੂੰਤਿ 
ਆਜਦਕ ਪਖੂੰਡ ਸੀ ਤੇ ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਬੂੰ ਸਰੀ ਵਿਾ ਜਰਹਾ ਸੀ 
॥੭॥

44308 1035 krm Drm nhI 
mwieAw mwKI]

Karam Dhharam 

Nehee Maaeiaa 

Maakhee ||

There was no karma, 

no Dharma, no 

buzzing fly of Maya.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਧਾਰਜਮਕ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਸੀ ਨਾਹ ਜਕਤੇ 

ਜਮੱਠੀ ਮਾਇਆ ਸੀ।
44309 1035 jwiq jnmu nhI 

dIsY AwKI]

Jaath Janam 

Nehee Dheesai 

Aakhee ||

Social class and birth 

were not seen with 

any eyes.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਕੋਈ (ਉੱਚੀ 
ਨੀਵੀਂ) ਿਾਜਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਜਕਸੇ ਿਾਜਤ ਜਵਚ ਕੋਈ ਿਨਮ 

ਲੈਂਦਾ ਅੱਖੀਂ ਜਦੱਸਦਾ ਸੀ।
44310 1035 mmqw jwlu kwlu 

nhI mwQY nw ko 
iksY 
iDAwiedw]8]

Mamathaa Jaal 

Kaal Nehee 

Maathhai Naa Ko 

Kisai Dhhiaaeidhaa 

||8||

There was no noose of 

attachment, no death 

inscribed upon the 

forehead; no one 

meditated on 

anything. ||8||

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਮਮਤਾ ਦਾ ਿਾਲ ਸੀ, ਨਾਹ 

ਜਕਤੇ ਜਕਸੇ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਕਾਲ 

(ਕੂਕਦਾ ਸੀ)। ਨਾਹ ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਜਕਸੇ ਦਾ ਜਸਮਰਨ-ਜਧਆਨ 

ਧਰਦਾ ਸੀ ॥੮॥
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44311 1035 inMdu ibMdu nhI  
jIau n ijMdo]

Nindh Bindh 

Nehee Jeeo N 

Jindho ||

There was no slander, 

no seed, no soul and 

no life.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਸੀ 
ਨਾਹ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਸੀ, ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਸੀ ਨਾਹ ਕੋਈ ਜਿੂੰ ਦ 

ਸੀ।
44312 1035 nw qid gorKu nw 

mwiCMdo]

Naa Thadh Gorakh 

Naa Maashhindho 

||

There was no Gorakh 

and no Maachhindra.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਗੋਰਖ ਸੀ ਨਾਹ 

ਮਾਜਛੂੰ ਦਿ ਨਾਥ ਸੀ।

44313 1035 nw qid igAwnu 
iDAwnu kul 
Epiq nw ko 
gxq 
gxwiedw]9]

Naa Thadh Giaan 

Dhhiaan Kul 

Oupath Naa Ko 

Ganath 

Ganaaeidhaa ||9||

There was no spiritual 

wisdom or meditation, 

no ancestry or 

creation, no reckoning 

of accounts. ||9||

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਕਤੇ (ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ) ਜਗਆਨ-ਚਰਚਾ 
ਸੀ ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਸਮਾਧੀ-
ਇਸਜਥਤ ਜਧਆਨ ਸੀ, ਤਦੋਂ 
ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 
ਸੀ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ (ਚੂੰਗੀ 
ਕੁਲ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਣ ਦਾ) ਮਾਣ 

ਕਰਦਾ ਸੀ ॥੯॥
44314 1036 vrn ByK nhI 

bRhmx KqRI]

Varan Bhaekh 

Nehee Brehaman 

Khathree ||

There were no castes 

or social classes, no 

religious robes, no 

Brahmin or 

Kh'shaatriya.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਬਿਾਹਮਣ ਖੱਤਿੀ 
ਆਜਦਕ ਵਰਨ ਸਨ ਨਾਹ ਜਕਤੇ 

ਿੋਗੀ ਿੂੰਗਮ ਆਜਦਕ ਭੇਖ ਸਨ।

44315 1036 dyau n dyhurw gaU 
gwieqRI]

Dhaeo N 

Dhaehuraa Goo 

Gaaeithree ||

There were no demi-

gods or temples, no 

cows or Gaayatri 

prayer.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਤੇ 

ਨਾਹ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮੂੰਦਰ ਸੀ। 
ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਗਊ ਸੀ, ਨਾਹ 

ਜਕਤੇ ਗਾਇਤਿੀ ਸੀ।
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44316 1036 hom jg nhI 
qIriQ nwvxu nw 
ko pUjw 
lwiedw]10]

j`g Hom Jag Nehee 

Theerathh Naavan 

Naa Ko Poojaa 

Laaeidhaa ||10||

There were no burnt 

offerings, no 

ceremonial feasts, no 

cleansing rituals at 

sacred shrines of 

pilgrimage; no one 

worshipped in 

adoration. ||10||

ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਹਵਨ ਸਨ ਨਾਹ 

ਿੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਹ ਜਕਤੇ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀ ਤੇ 

ਨਾਹ ਕੋਈ (ਦੇਵ-) ਪੂਿਾ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਸੀ ॥੧੦॥

44317 1036 nw ko mulw nw ko 
kwjI]

mu`lW Naa Ko Mulaa Naa 

Ko Kaajee ||

There was no Mullah, 

there was no Qazi.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਸੀ 
ਨਾਹ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ,

44318 1036 nw ko syKu 
mswieku hwjI]

Naa Ko Saekh 

Masaaeik Haajee 

||

There was no Shaykh, 

or pilgrims to Mecca.

ਨਾਹ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ਼ ਸੀ ਨਾਹ ਹਾਿੀ 
ਸੀ।

44319 1036 reIAiq rwau n 
haumY dunIAw nw 
ko khxu 
khwiedw]11]

Reeath Raao N 

Houmai Dhuneeaa 

Naa Ko Kehan 

Kehaaeidhaa 

||11||

There was no king or 

subjects, and no 

worldly egotism; no 

one spoke of himself. 

||11||

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਪਰਿਾ ਸੀ 
ਨਾਹ ਕੋਈ ਰਾਿਾ ਸੀ, ਨਾਹ 

ਜਕਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਹੀ 
ਸੀ, ਨਾਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 

ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ॥੧੧॥

44320 1036 Bwau n BgqI nw 
isv skqI]

Bhaao N 

Bhagathee Naa Siv 

Sakathee ||

There was no love or 

devotion, no Shiva or 

Shakti - no energy or 

matter.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਪਿੇਮ ਸੀ ਨਾਹ 

ਜਕਤੇ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਨਾਹ ਜਕਤੇ 

ਿੜਹ ਸੀ ਨਾਹ ਚੇਤਨ ਸੀ।

44321 1036 swjnu mIqu ibMdu 
nhI rkqI]

Saajan Meeth 

Bindh Nehee 

Rakathee ||

There were no friends 

or companions, no 

semen or blood.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਸੱਿਣ ਸੀ 
ਨਾਹ ਜਮੱਤਰ ਸੀ, ਨਾਹ ਜਕਤੇ 

ਜਪਤਾ ਦਾ ਵੀਰਿ ਸੀ ਨਾਹ ਮਾਂ 
ਦੀ ਰੱਤ ਸੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9045 Published: March 06/ 2014



44322 1036 Awpy swhu Awpy 
vxjwrw swcy eyho 
Bwiedw]12]

Aapae Saahu 

Aapae Vanajaaraa 

Saachae Eaeho 

Bhaaeidhaa ||12||

He Himself is the 

banker, and He 

Himself is the 

merchant. Such is the 

Pleasure of the Will of 

the True Lord. ||12||

ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਹ 

ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਵਣਿ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਇਹੋ ਕੁਝ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਸੀ ॥੧੨॥

44323 1036 byd kqyb n 
isMimRiq swsq]

isMm-i Riq Baedh Kathaeb N 

Sinmrith Saasath 

||

There were no Vedas, 

Korans or Bibles, no 

Simritees or Shaastras.

ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਕਤੇ ਸ਼ਾਸਤਿ 
ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਦ ਸਨ, ਨਾਹ 

ਜਕਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅੂੰਿੀਲ ਆਜਦਕ 

ਸ਼ਾਮੀ ਜਕਤਾਬਾਂ ਸਨ।
44324 1036 pwT purwx audY 

nhI Awsq]

Paath Puraan 

Oudhai Nehee 

Aasath ||

There was no 

recitation of the 

Puraanas, no sunrise 

or sunset.

ਤਦੋਂ ਜਕਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਦੋਂ ਨਾਹ ਜਕਤੇ 

ਸੂਰਿ ਦਾ ਚੜਹਨਾ ਸੀ ਨਾਹ 

ਡੱੁਬਣਾ ਸੀ।
44325 1036 khqw bkqw 

Awip Agocru  
Awpy AlKu 
lKwiedw]13]

Kehathaa 

Bakathaa Aap 

Agochar Aapae 

Alakh 

Lakhaaeidhaa 

||13||

The Unfathomable 

Lord Himself was the 

speaker and the 

preacher; the unseen 

Lord Himself saw 

everything. ||13||

ਤਦੋਂ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣ 

ਚਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ 
ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਸੀ ॥੧੩॥
44326 1036 jw iqsu Bwxw qw 

jgqu aupwieAw]
j`gqu Jaa This Bhaanaa 

Thaa Jagath 

Oupaaeiaa ||

When He so willed, He 

created the world.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤਾ।
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44327 1036 bwJu klw Awfwxu 
rhwieAw]

Baajh Kalaa 

Aaddaan 

Rehaaeiaa ||

Without any 

supporting power, He 

sustained the universe.

ਇਸ ਸਾਰੇ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰੇ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਨੇ (ਜਕਸੇ ਜਦੱਸਦੇ) ਸਹਾਰੇ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ (ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ) 
ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ।

44328 1036 bRhmw ibsnu 
mhysu aupwey  
mwieAw mohu 
vDwiedw]14]

Brehamaa Bisan 

Mehaes Oupaaeae 

Maaeiaa Mohu 

Vadhhaaeidhaa 

||14||

He created Brahma, 

Vishnu and Shiva; He 

fostered enticement 

and attachment to 

Maya. ||14||

ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਿਹਮਾ ਜਵਸ਼ਨੂ ਤੇ 

ਜਸ਼ਵ ਭੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤੇ, 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਭੀ ਵਧਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧੪॥

44329 1036 ivrly kau guir 
sbdu suxwieAw]

Viralae Ko Gur 

Sabadh Sunaaeiaa 

||

How rare is that 

person who listens to 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ।

44330 1036 kir kir dyKY  
hukmu sbwieAw]

Kar Kar Dhaekhai 

Hukam Sabaaeiaa 

||

He created the 

creation, and watches 

over it; the Hukam of 

His Command is over 

all.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।
44331 1036 KMf bRhmMf 

pwqwl ArMBy  
gupqhu 
prgtIAwiedw]1
5]

prgtI-Awiedw Khandd 

Brehamandd 

Paathaal 

Aranbhae 

Gupathahu 

Paragattee 

Aaeidhaa ||15||

He formed the 

planets, solar systems 

and nether regions, 

and brought what was 

hidden to 

manifestation. ||15||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਖੂੰਡ ਬਿਹਮੂੰਡ ਪਾਤਾਲ ਆਜਦਕ 

ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਗੁਪਤ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪਰਗਟ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧੫॥
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44332 1036 qw kw AMqu n 
jwxY koeI]

Thaa Kaa Anth N 

Jaanai Koee ||

No one knows His 

limits.

ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਿਾਣ 

ਸਕਦਾ,
44333 1036 pUry gur qy soJI 

hoeI]

Poorae Gur Thae 

Sojhee Hoee ||

This understanding 

comes from the 

Perfect Guru.

ਇਹ ਸਮਝ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ।

44334 1036 nwnk swic rqy 
ibsmwdI ibsm 
Bey gux 
gwiedw]16]3]1
5]

Naanak Saach 

Rathae 

Bisamaadhee 

Bisam Bheae Gun 

Gaaeidhaa 

||16||3||15||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Truth are 

wonderstruck; singing 

His Glorious Praises, 

they are filled with 

wonder. 

||16||3||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ) 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਉਸ 

ਦੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੌਤਕ 

ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ) ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੈਰਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੬॥੩॥੧੫॥

44335 1036 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

44336 1036 Awpy Awpu aupwie 
inrwlw]

Aapae Aap 

Oupaae Niraalaa ||

He Himself created the 

creation, remaining 

unattached.

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵਚ) 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ (ਭੀ) ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

44337 1036 swcw Qwnu kIE 
dieAwlw]

Saachaa Thhaan 

Keeou Dhaeiaalaa 

||

The Merciful Lord has 

established His True 

Home.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਰਜਹਣ 

ਲਈ) ਥਾਂ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।
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44338 1036 paux pwxI 
AgnI kw bMDnu  
kwieAw kotu 
rcwiedw]1]

Poun Paanee 

Aganee Kaa 

Bandhhan Kaaeiaa 

Kott Rachaaeidhaa 

||1||

Binding together air, 

water and fire, He 

created the fortress of 

the body. ||1||

ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ (ਆਜਦਕ 

ਤੱਤਾਂ) ਦਾ ਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹਾ 
ਰਚਦਾ ਹੈ ॥੧॥

44339 1036 nau Gr Qwpy  
QwpxhwrY]

No Ghar Thhaapae 

Thhaapanehaarai 

||

The Creator 

established the nine 

gates.

ਬਣਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੌ ਘਰ 

(ਕਰਮ ਇੂੰਦਿੇ) ਬਣਾਏ ਹਨ।

44340 1036 dsvY vwsw AlK 
ApwrY]

Dhasavai Vaasaa 

Alakh Apaarai ||

In the Tenth Gate, is 

the dwelling of the 

infinite, unseen Lord.

ਦਸਵੇਂ ਘਰ (ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ) 

ਜਵਚ ਉਸ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਰਹੈਸ਼ ਹੈ।
44341 1036 swier spq Bry 

jil inrmil  
gurmuiK mYlu n 
lwiedw]2]

Saaeir Sapath 

Bharae Jal Niramal 

Guramukh Mail N 

Laaeidhaa ||2||

The seven seas are 

overflowing with the 

Ambrosial Water; the 

Gurmukhs are not 

stained with filth. 

||2||

(ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਮਲੀਨ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਬੱੁਧੀ-ਇਹ 

ਸੱਤੇ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੇ ਪਜਵਤਿ ਿਲ ਨਾਲ ਭਰੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ ॥੨॥
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44342 1036 riv sis dIpk 
joiq sbweI]

Rav Sas Dheepak 

Joth Sabaaee ||

The lamps of the sun 

and the moon fill all 

with light.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੂਰਿ 

ਚੂੰਦਿਮਾ (ਿਗਤ ਦੇ) ਦੀਵੇ 
ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਿ 

ਚੂੰਦਿਮਾ (ਆਜਦਕ) ਦੀਜਵਆਂ 

ਜਵਚ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿੋਜਤ (ਚਾਨਣ 

ਕਰ ਰਹੀ) ਹੈ।
44343 1036 Awpy kir vyKY 

vifAweI]

Aapae Kar Vaekhai 

Vaddiaaee ||

Creating them, He 

beholds His own 

glorious greatness.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ 
ਵਜਡਆਈ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

44344 1036 joiq srUp sdw 
suKdwqw scy soBw 
pwiedw]3]

Joth Saroop 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Sachae Sobhaa 

Paaeidhaa ||3||

The Giver of peace is 

forever the 

embodiment of Light; 

from the True Lord, 

glory is obtained. ||3||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ 
ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿੇਹੜਾ 
ਿੀਵ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਭਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

44345 1036 gV mih hwt 
ptx vwpwrw]

gV@[ ptx:polw bolo Garr Mehi Haatt 

Pattan Vaapaaraa 

||

Within the fortress are 

the stores and 

markets; the business 

is transacted there.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰੀਰ-

) ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ (ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ, 
ਮਾਨੋ) ਸ਼ਹਰ ਦੇ ਹੱਟ ਹਨ ਜਿਥੇ 

(ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ) ਵਾਪਾਰ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
44346 1036 pUrY qoil qolY 

vxjwrw]

Poorai Thol Tholai 

Vanajaaraa ||

The Supreme 

Merchant weighs with 

the perfect weights.

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ 
ਤੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ 

ਵਣਿ ਜਵਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ, ਇਸ) ਪੂਰੇ ਤੋਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿਭੂ-ਵਣਿਾਰਾ (ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹੇ  
ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ-

ਵੱਖਰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ।
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44347 1036 Awpy rqnu ivswhy 
lyvY Awpy kImiq 
pwiedw]4]

Aapae Rathan 

Visaahae Laevai 

Aapae Keemath 

Paaeidhaa ||4||

He Himself buys the 

jewel, and He Himself 

appraises its value. 

||4||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਜਵਹਾਝਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ 

ਰਤਨ ਦਾ (ਠੀਕ) ਮੱੁਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

44348 1036 kImiq pweI 
pwvxhwrY]

Keemath Paaee 

Paavanehaarai ||

The Appraiser 

appraises its value.

ਕਦਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਨਾਮ-ਰਤਨ ਦੀ ਕਦਰ 

ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
44349 1036 vyprvwh pUry 

BMfwrY]

Vaeparavaah 

Poorae 

Bhanddaarai ||

The Independent Lord 

is overflowing with His 

treasures.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ) ਉਸ ਵੇ-ਪਰਵਾਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਜਵਚੋਂ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
44350 1036 srb klw ly 

Awpy rihAw  
gurmuiK iksY 
buJwiedw]5]

bu`Jwiedw Sarab Kalaa Lae 

Aapae Rehiaa 

Guramukh Kisai 

Bujhaaeidhaa 

||5||

He holds all powers, 

He is all-pervading; 

how few are those 

who, as Gurmukh, 

understand this. ||5||

ਪਿਭੂ ਜਕਸੇ (ਜਵਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੱਜਤਆ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੫॥

44351 1036 ndir kry pUrw 
guru BytY]

Nadhar Karae 

Pooraa Gur 

Bhaettai ||

When He bestows His 

Glance of Grace, one 

meets the Perfect 

Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰਾ ਸਜਤਗੁਰ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

44352 1036 jm jMdwru n mwrY 
PytY]

Jam Jandhaar N 

Maarai Faettai ||

The tyrannical 

Messenger of Death 

cannot strike him then.

ਜ਼ਾਲਮ ਿਮ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ 

ਸੱਟ-ਿੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਦਾ।
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44353 1036 ijau jl AMqir 
kmlu ibgwsI  
Awpy ibgis 
iDAwiedw]6]

Jio Jal Anthar 

Kamal Bigaasee 

Aapae Bigas 

Dhhiaaeidhaa 

||6||

He blossoms forth like 

the lotus flower in the 

water; he blossoms 

forth in joyful 

meditation. ||6||

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਕਉਲ ਿੁੱ ਲ 

ਜਖੜਦਾ ਹੈ (ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ) ਜਤਵੇਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਖੜ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
44354 1036 Awpy vrKY 

AMimRqDwrw]

Aapae Varakhai 

Anmrith Dhhaaraa 

||

He Himself rains down 

the Ambrosial Stream 

of jewels,

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ) ਆਪ 

ਹੀ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ 
ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

44355 1036 rqn jvyhr lwl 
Apwrw]

Rathan Javaehar 

Laal Apaaraa ||

Diamonds, and rubies 

of priceless value.

ਜਿਸ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣ-

ਰੂਪ ਰਤਨ ਿਵਾਹਰ ਤੇ ਲਾਲ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
44356 1036 siqguru imlY q 

pUrw pweIAY pRym 
pdwrQu 
pwiedw]7]

Sathigur Milai Th 

Pooraa Paaeeai 

Praem 

Padhaarathh 

Paaeidhaa ||7||

When they meet the 

True Guru, then they 

find the Perfect Lord; 

they obtain the 

treasure of Love. ||7||

ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ) 

ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਵੱਖਰ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
44357 1036 pRym pdwrQu lhY 

Amolo]

Praem 

Padhaarathh Lehai 

Amolo ||

Whoever receives the 

priceless treasure of 

Love

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦਾ ਕੀਮਤੀ 
ਸੌਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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44358 1036 kb hI n Gwtis  
pUrw qolo]

Kab Hee N 

Ghaattas Pooraa 

Tholo ||

- his weight never 

decreases; he has 

perfect weight.

ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਘਟਦਾ 
ਨਹੀਂ, (ਿਦ ਕਦੇ ਭੀ ਤੋਜਲਆ 

ਿਾਏ ਉਸ ਦਾ) ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਹੀ 
ਜਨਕਲੇਗਾ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਹੱਲੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਸ 

ਦਾ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੇਮ 

ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ)।
44359 1036 scy kw vwpwrI 

hovY sco saudw 
pwiedw]8]

Sachae Kaa 

Vaapaaree Hovai 

Sacho Soudhaa 

Paaeidhaa ||8||

The trader of Truth 

becomes true, and 

obtains the 

merchandise. ||8||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਲੱਦਦਾ ਹੈ 

॥੮॥
44360 1036 scw saudw  

ivrlw ko pwey]

Sachaa Soudhaa 

Viralaa Ko Paaeae 

||

How rare are those 

who obtain the true 

merchandise.

(ਪਰ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੌਦਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

44361 1036 pUrw siqguru 
imlY imlwey]

Pooraa Sathigur 

Milai Milaaeae ||

Meeting the Perfect 

True Guru, one meets 

with the Lord.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੌਦਾ 
ਜਦਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

44362 1037 gurmuiK hoie su 
hukmu pCwxY mwnY 
hukmu 
smwiedw]9]

Guramukh Hoe S 

Hukam 

Pashhaanai 

Maanai Hukam 

Samaaeidhaa 

||9||

One who becomes 

Gurmukh realizes the 

Hukam of His 

command; 

surrendering to His 

Command, one 

merges in the Lord. 

||9||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਿੇਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  (ਜਸਰ-ਮੱਥੇ ਤੇ) 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਰਜ਼ਾ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਜਵਚ ਹੀ) ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9053 Published: March 06/ 2014



44363 1037 hukmy AwieAw 
hukim smwieAw]

Hukamae Aaeiaa 

Hukam Samaaeiaa 

||

By His Command we 

come, and by His 

command we merge 

into Him again.

(ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਮਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਿਗਤ ਤੋਂ ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

44364 1037 hukmy dIsY jgqu 
aupwieAw]

j`gqu Hukamae Dheesai 

Jagath Oupaaeiaa 

||

By His Command, the 

world was formed.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

44365 1037 hukmy surgu mCu 
pieAwlw hukmy 
klw 
rhwiedw]10]

p-ieAwlw Hukamae Surag 

Mashh Paeiaalaa 

Hukamae Kalaa 

Rehaaeidhaa 

||10||

By His Command, the 

heavens, this world 

and the nether regions 

were created; by His 

Command, His Power 

supports them. ||10||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਸੁਰਗ-ਲੋਕ ਮਾਤ-ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਤਾਲ-ਲੋਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਸੱਜਤਆ ਨਾਲ ਇਸ (ਿਗਤ) ਨੂੂੰ  
ਆਸਰਾ ਦੇਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

44366 1037 hukmy DrqI  
Daul isir BwrM]

Hukamae 

Dhharathee 

Dhhoul Sir 

Bhaaran ||

The Hukam of His 

Command is the 

mythical bull which 

supports the burden 

of the earth on its 

head.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਧਰਤੀ 
ਬਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਬਲਦ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ (ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ)।

44367 1037 hukmy paux pwxI 
gYxwrM]

Hukamae Poun 

Paanee Gainaaran 

||

By His Hukam, air, 

water and fire came 

into being.

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ 
(ਆਜਦਕ ਤੱਤ ਬਣੇ) ਤੇ ਆਕਾਸ਼ 

ਬਜਣਆ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9054 Published: March 06/ 2014



44368 1037 hukmy isv skqI 
Gir vwsw hukmy 
Kyl 
Kylwiedw]11]

Ky@l Ky@lwiedw Hukamae Siv 

Sakathee Ghar 

Vaasaa Hukamae 

Khael 

Khaelaaeidhaa 

||11||

By His Hukam, one 

dwells in the house of 

matter and energy - 

Shiva and Shakti. By 

His Hukam, He plays 

His plays. ||11||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਿੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ (ਿਗਤ 

ਦੇ ਸਾਰੇ) ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੧੧॥

44369 1037 hukmy Awfwxy 
AwgwsI]

Hukamae 

Aaddaanae 

Aagaasee ||

By the Hukam of His 

command, the sky is 

spread above.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ 

ਤਣੇ ਗਏ,

44370 1037 hukmy jl Ql 
iqRBvx vwsI]

Hukamae Jal Thhal 

Thribhavan 

Vaasee ||

By His Hukam, His 

creatures dwell in the 

water, on the land and 

throughout the three 

worlds.

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 
ਜਤੂੰ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

44371 1037 hukmy sws igrws 
sdw Puin hukmy 
dyiK 
idKwiedw]12]

Hukamae Saas 

Giraas Sadhaa Fun 

Hukamae Dhaekh 

Dhikhaaeidhaa 

||12||

By His Hukam, we 

draw our breath and 

receive our food; by 

His Hukam, He 

watches over us, and 

inspires us to see. 

||12||

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸਦਾ ਜਰਜ਼ਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ 
ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੨॥
44372 1037 hukim aupwey ds 

Aauqwrw]

Hukam Oupaaeae 

Dhas Aouthaaraa 

||

By His Hukam, He 

created His ten 

incarnations,

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਜਵਸ਼ਨੂ ਦੇ) ਦਸ ਅਵਤਾਰ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ,

44373 1037 dyv dwnv 
Agxq Apwrw ]

A-gxq Dhaev Dhaanav 

Aganath Apaaraa 

||

And the uncounted 

and infinite gods and 

devils.

ਅਣਜਗਣਤ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਦੇਵਤੇ 

ਬਣਾਏ ਤੇ ਦੈਂਤ ਬਣਾਏ।
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44374 1037 mwnY hukmu su 
drgh pYJY swic 
imlwie 
smwiedw]13]

Maanai Hukam S 

Dharageh Paijhai 

Saach Milaae 

Samaaeidhaa 

||13||

Whoever obeys the 

Hukam of His 

Command, is robed 

with honor in the 

Court of the Lord; 

united with the Truth, 

He merges in the Lord. 

||13||

ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
ਮੂੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇ(ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

44375 1037 hukmy jug CqIh 
gudwry]

Hukamae Jug 

Shhatheeh 

Gudhaarae ||

By the Hukam of His 

Command, the thirty-

six ages passed.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ('ਧੁੂੰ ਧੂਕਾਰਾਂ' ਦੇ) ਛੱਤੀ ਿੁਗ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਦੱਤੇ,

44376 1037 hukmy isD swiDk 
vIcwry]

Hukamae Sidhh 

Saadhhik 

Veechaarae ||

By His Hukam, the 

Siddhas and seekers 

contemplate Him.

ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਉਹ 

ਜਸੱਧ ਸਾਜਧਕ ਤੇ ਜਵਚਾਰਵਾਨ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
44377 1037 Awip nwQu nQˆØI 

sB jw kI bKsy  
mukiq 
krwiedw]14]

Aap Naathh 

Nathhanaee Sabh 

Jaa Kee Bakhasae 

Mukath 

Karaaeidhaa 

||14||

The Lord Himself has 

brought all under His 

control. Whoever He 

forgives, is liberated. 

||14||

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਖਸਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ ਉਹ ਮੇਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥
44378 1037 kwieAw kotu gVY 

mih rwjw]
gV@Y Kaaeiaa Kott 

Garrai Mehi 

Raajaa ||

In the strong fortress 

of the body with its 

beautiful doors,

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਸਰੀਰ ਜਕਲਹਾ ਬਜਣਆ ਹੈ, ਇਸ 

ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ ਰਾਿਾ ਹੈ।

44379 1037 nyb Kvws Blw 
drvwjw]

(nyb) cobdwr, (Kvws) 
cOrdwr

Naeb Khavaas 

Bhalaa 

Dharavaajaa ||

Is the king, with his 

special assistants and 

ministers.

ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਮੂੂੰ ਹ) ਸੋਹਣਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਕਰਮ ਇੂੰਦਿੇ ਤੇ ਜਗਆਨ ਇੂੰਦਿੇ 
ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹਨ।
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44380 1037 imiQAw loBu  
nwhI Gir vwsw  
lib pwip 
pCuqwiedw]15]

Mithhiaa Lobh 

Naahee Ghar 

Vaasaa Lab Paap 

Pashhuthaaeidhaa 

||15||

Those gripped by 

falsehood and greed 

do not dwell in the 

celestial home; 

engrossed in greed 

and sin, they come to 

regret and repent. 

||15||

ਪਰ ਝੂਠਾ ਲੋਭ (ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ) ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਅੱਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। 
ਲੋਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿੀਵ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥

44381 1037 squ sMqoKu ngr 
mih kwrI]

(kwrI) AOSDI[n`gr Sath Santhokh 

Nagar Mehi 

Kaaree ||

Truth and 

contentment govern 

this body-village.

ਜਿਸ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਜਵਚ ਸੇਵਾ, 
ਸੂੰ ਤੋਖ, ਕਾਜਰੂੰ ਦੇ ਹਨ।

44382 1037 jqu squ sMjmu  
srix murwrI]

Jath Sath Sanjam 

Saran Muraaree ||

Chastity, truth and self-

control are in the 

Sanctuary of the Lord.

ਿਤ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਤੇ ਸੂੰਿਮ 

ਸਜਹਤ (ਉਸ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਿੀਵ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

44383 1037 nwnk shij imlY 
jgjIvnu gur 
sbdI piq 
pwiedw]16]4]1
6]

j`gjIvnu Naanak Sehaj 

Milai Jagajeevan 

Gur Sabadhee 

Path Paaeidhaa 

||16||4||16||

O Nanak, one 

intuitively meets the 

Lord, the Life of the 

World; the Word of 

the Guru's Shabad 

brings honor. 

||16||4||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਉਸ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਦਾ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੬॥੪॥੧੬॥

44384 1037 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:
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44385 1037 suMn klw 
AprMpir DwrI]

Sunn Kalaa 

Aparanpar 

Dhhaaree ||

In the Primal Void, the 

Infinite Lord assumed 

His Power.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਿੋ 
ਜਨਰੋਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, 

ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪ ਹੀ 
ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

44386 1037 Awip inrwlmu 
Apr ApwrI]

Aap Niraalam Apar 

Apaaree ||

He Himself is 

unattached, infinite 

and incomparable.

ਉਹ ਅਪਰ ਤੇ ਅਪਾਰ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣ ੇਸਹਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ)।

44387 1037 Awpy kudriq 
kir kir dyKY  
suMnhu suMnu 
aupwiedw]1]

Aapae Kudharath 

Kar Kar Dhaekhai 

Sunnahu Sunn 

Oupaaeidhaa 

||1||

He Himself exercised 

His Creative Power, 

and He gazes upon His 

creation; from the 

Primal Void, He 

formed the Void. ||1||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਰੋਲ ਉਹ 

ਹਾਲਤ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਜਤ ਰਚ ਕੇ 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥
44388 1037 pauxu pwxI suMnY 

qy swjy]

Poun Paanee 

Sunnai Thae 

Saajae ||

From this Primal Void, 

He fashioned air and 

water.

ਹਵਾ ਪਾਣੀ (ਆਜਦਕ ਤੱਤ) ਉਹ 

ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

44389 1037 isRsit aupwie  
kwieAw gV 
rwjy]

gV@[ rwjy: polw bolo Srisatt Oupaae 

Kaaeiaa Garr 

Raajae ||

He created the 

universe, and the king 

in the fortress of the 

body.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ) ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰੀਰ-

ਜਕਜਲਹਆਂ ਦੇ ਰਾਿੇ (ਿੀਵ) ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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44390 1037 Agin pwxI jIau 
joiq qumwrI suMny 
klw 
rhwiedw]2]

Agan Paanee Jeeo 

Joth Thumaaree 

Sunnae Kalaa 

Rehaaeidhaa ||2||

Your Light pervades 

fire, water and souls; 

Your Power rests in 

the Primal Void. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਆਜਦਕ 

ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਿੋਜਤ ਹੈ। 
ਤੂੂੰ  ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

44391 1037 suMnhu bRhmw 
ibsnu mhysu 
aupwey]

Sunnahu 

Brehamaa Bisan 

Mehaes Oupaaeae 

||

From this Primal Void, 

Brahma, Vishnu and 

Shiva issued forth.

ਬਿਹਮਾ ਜਵਸ਼ਨੂ ਜਸ਼ਵ ਜਨਰੋਲ 

ਆਪਣ ੇਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।

44392 1037 suMny vrqy jug 
sbwey]

Sunnae Varathae 

Jug Sabaaeae ||

This Primal Void is 

pervasive throughout 

all the ages.

ਸਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿੁਗ ਜਨਰੋਲ ਉਸ 

ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਬੀਤਦੇ ਗਏ।

44393 1037 iesu pd vIcwry  
so jnu pUrw iqsu 
imlIAY Brmu 
cukwiedw]3]

Eis Padh 

Veechaarae So Jan 

Pooraa This 

Mileeai Bharam 

Chukaaeidhaa 

||3||

That humble being 

who contemplates this 

state is perfect; 

meeting with him, 

doubt is dispelled. 

||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਹੈਰਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਹਾਲਤ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਭਾਲਣ ਦੀ) ਉਕਾਈ 

ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਿੇਹੇ ਪੂਰਨ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਭੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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44394 1037 suMnhu spq 
srovr Qwpy]

Sunnahu Sapath 

Sarovar Thhaapae 

||

From this Primal Void, 

the seven seas were 

established.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਪੂੰਿ 

ਜਗਆਨ ਇੂੰਦਿੇ ਮਨ ਤੇ ਬੱਧ-

ਇਹ) ਸੱਤ ਸਰੋਵਰ ਭੀ ਜਨਰੋਲ 

ਆਪਣ ੇਆਪੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹਨ।

44395 1037 ijin swjy vIcwry 
Awpy]

Jin Saajae 

Veechaarae Aapae 

||

The One who created 

them, Himself 

contemplates them.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ 

ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
44396 1037 iqqu sq sir 

mnUAw gurmuiK 
nwvY iPir bwhuiV 
join n 
pwiedw]4]

n@wvY Thith Sath Sar 

Manooaa 

Guramukh Naavai 

Fir Baahurr Jon N 

Paaeidhaa ||4||

That human being 

who becomes 

Gurmukh, who bathes 

in the pool of Truth, is 

not cast into the 

womb of reincarnation 

again. ||4||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਰ 

(ਪਿਭੂ) ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੪॥

44397 1037 suMnhu cMdu sUrju 
gYxwry]

Sunnahu Chandh 

Sooraj Gainaarae 

||

From this Primal Void, 

came the moon, the 

sun and the earth.

ਚੂੰਦ ਸੂਰਿ ਆਕਾਸ਼ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪੇ ਤੋਂ 
ਬਣੇ।

44398 1037 iqs kI joiq 
iqRBvx swry]

This Kee Joth 

Thribhavan Saarae 

||

His Light pervades all 

the three worlds.

ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿੋਜਤ ਸਾਰੇ 

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਪਸਰ ਰਹੀ 
ਹੈ।
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44399 1037 suMny AlK Apwr 
inrwlmu suMny 
qwVI lwiedw]5]

Sunnae Alakh 

Apaar Niraalam 

Sunnae Thaarree 

Laaeidhaa ||5||

The Lord of this Primal 

Void is unseen, infinite 

and immaculate; He is 

absorbed in the Primal 

Trance of Deep 

Meditation. ||5||

ਉਹ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ 
ਆਪੇ ਜਵਚ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ 

ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁਥਾਿ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਹੀ ਆਪੇ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

44400 1037 suMnhu Driq 
Akwsu aupwey]

Sunnahu Dhharath 

Akaas Oupaaeae ||

From this Primal Void, 

the earth and the 

Akaashic Ethers were 

created.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ 

ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।

44401 1037 ibnu QMmw rwKy  
scu kl pwey]

QMm@wkl: polw bolo Bin Thhanmaa 

Raakhae Sach Kal 

Paaeae ||

He supports them 

without any visible 

support, by exercising 

His True Power.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 

ਹੀ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥੂੰ ਮਹਾਂ ਦੇ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

44402 1037 iqRBvx swij 
myKulI mwieAw  
Awip aupwie 
Kpwiedw]6]

Thribhavan Saaj 

Maekhulee 

Maaeiaa Aap 

Oupaae 

Khapaaeidhaa 

||6||

He fashioned the 

three worlds, and the 

rope of Maya; He 

Himself creates and 

destroys. ||6||

ਜਤੂੰ ਨੇ ਭਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੜਾਗੀ (ਜਵਚ 

ਬੂੰਨਹ ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)। ਆਪ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

44403 1037 suMnhu KwxI suMnhu 
bwxI]

Sunnahu Khaanee 

Sunnahu Baanee 

||

From this Primal Void, 

came the four sources 

of creation, and the 

power of speech.

ਪਿਭੂ ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ 
ਹੀ ਿੀਵ-ਉਤਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ 

ਖਾਣੀਆਂ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚਦਾ ਹੈ।
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44404 1037 suMnhu aupjI suMin 
smwxI]

Sunnahu Oupajee 

Sunn Samaanee ||

They were created 

from the Void, and 

they will merge into 

the Void.

ਉਸ ਦੇ ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ 
ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਆਪੇ ਜਵਚ ਹੀ ਸਮਾ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

44405 1037 auqBuju clqu 
kIAw isir krqY  
ibsmwdu sbid 
dyKwiedw]7]

Outhabhuj 

Chalath Keeaa Sir 

Karathai 

Bisamaadh Sabadh 

Dhaekhaaeidhaa 

||7||

The Supreme Creator 

created the play of 

Nature; through the 

Word of His Shabad, 

He stages His 

Wondrous Show. ||7||

ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਅਿੇਹਾ 
ਕੌਤਕ ਹੀ ਰਜਚਆ ਜਿਵੇਂ 
ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਬਨਸਪਤੀ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

44406 1037 suMnhu rwiq idnsu 
duie kIey]

Sunnahu Raath 

Dhinas Dhue 

Keeeae ||

From this Primal Void, 

He made both night 

and day;

ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਦਨ ਤੇ 

ਰਾਤ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ।

44407 1037 Epiq Kpiq suKw 
duK dIey]

suKW Oupath Khapath 

Sukhaa Dhukh 

Dheeeae ||

Creation and 

destruction, pleasure 

and pain.

ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਤੇ 

ਮਰਨ, ਸੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

44408 1037 suK duK hI qy 
Amru AqIqw  
gurmuiK inj Gru 
pwiedw]8]

Sukh Dhukh Hee 

Thae Amar 

Atheethaa 

Guramukh Nij 

Ghar Paaeidhaa 

||8||

The Gurmukh is 

immortal, untouched 

by pleasure and pain. 

He obtains the home 

of his own inner being. 

||8||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਸੁਖਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿੇਹੜਾ ਸਦਾ ਉਸ 

ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 

॥੮॥
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44409 1038 swm vydu irgu  
jujru AQrbxu]

Su~D pwT hY irgu: polw 
bolo[ A-Qrbxu

Saam Vaedh Rig 

Jujar Athharaban 

||

The Saam Veda, the 

Rig Veda, the Jujar 

Veda and the At'harva 

Veda

ਸਾਮ ਜਰਗ ਿਿੁਰ ਅਥਰਬਣ-

ਇਹ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਨਰੋਲ 

ਆਪਣ ੇਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਗਟੇ।

44410 1038 bRhmy muiK  
mwieAw hY qRY 
gux]

Brehamae Mukh 

Maaeiaa Hai Thrai 

Gun ||

Form the mouth of 

Brahma; they speak of 

the three gunas, the 

three qualities of 

Maya.

ਬਿਹਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਵੇਦ ਬਣੇ), 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨੇ ਗੁਣ ਭੀ ਉਸ 

ਦੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

44411 1038 qw kI kImiq 
kih n skY ko  
iqau boly ijau 
bolwiedw]9]

Thaa Kee Keemath 

Kehi N Sakai Ko 

Thio Bolae Jio 

Bolaaeidhaa ||9||

None of them can 

describe His worth. 

We speak as He 

inspires us to speak. 

||9||

ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਿੀਵ 

ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੯॥

44412 1038 suMnhu spq 
pwqwl aupwey]

Sunnahu Sapath 

Paathaal 

Oupaaeae ||

From the Primal Void, 

He created the seven 

nether regions.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਨਰੋਲ ਆਪਣ ੇਆਪੇ ਤੋਂ 
ਹੀ ਸੱਤ ਪਾਤਾਲ (ਤੇ ਸੱਤ 

ਆਕਾਸ਼) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ,

44413 1038 suMnhu Bvx rKy 
ilv lwey]

Sunnahu Bhavan 

Rakhae Liv Laaeae 

||

From the Primal Void, 

He established this 

world to lovingly dwell 

upon Him.

ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ 
ਜਤੂੰ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ 

ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

44414 1038 Awpy kwrxu kIAw 
AprMpir sBu 
qyro kIAw 
kmwiedw]10]

Aapae Kaaran 

Keeaa Aparanpar 

Sabh Thaero 

Keeaa 

Kamaaeidhaa 

||10||

The Infinite Lord 

Himself created the 

creation. Everyone 

acts as You make them 

act, Lord. ||10||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ 

ਹੀ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੱੁਢ 

ਬਣਾਇਆ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਿੇਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥
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44415 1038 rj qm sq kl  
qyrI CwieAw]

Raj Tham Sath Kal 

Thaeree 

Shhaaeiaa ||

Your Power is diffused 

through the three 

gunas: raajas, taamas 

and satva.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ) ਰਿੋ 
ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਣੇ।

44416 1038 jnm mrx haumY 
duKu pwieAw]

Janam Maran 

Houmai Dhukh 

Paaeiaa ||

Through egotism, they 

suffer the pains of 

birth and death.

ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿੂੰ ਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਉਮੈ 

ਦਾ ਦੱੁਖ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

44417 1038 ijs no ikRpw kry 
hir gurmuiK guix 
cauQY mukiq 
krwiedw]11]

Jis No Kirapaa 

Karae Har 

Guramukh Gun 

Chouthhai Mukath 

Karaaeidhaa 

||11||

Those blessed by His 

Grace become 

Gurmukh; they attain 

the fourth state, and 

are liberated. ||11||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ 

ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ (ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 
ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ) ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਮੁਕਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੧॥

44418 1038 suMnhu aupjy ds 
Avqwrw]

Sunnahu Oupajae 

Dhas Avathaaraa 

||

From the Primal Void, 

the ten incarnations 

welled up.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਨਰੋਲ ਆਪਣ ੇਆਪੇ ਤੋਂ 
ਹੀ (ਜਵਸ਼ਨੂ ਦੇ) ਦਸ ਅਵਤਾਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
44419 1038 isRsit aupwie  

kIAw pwswrw]

Srisatt Oupaae 

Keeaa Paasaaraa 

||

Creating the Universe, 

He made the expanse.

(ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ 
ਜਖਲਾਜਰਆ।
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44420 1038 dyv dwnv gx 
gMDrb swjy siB 
iliKAw krm 
kmwiedw]12]

gM-Drb Dhaev Dhaanav 

Gan Gandhharab 

Saajae Sabh 

Likhiaa Karam 

Kamaaeidhaa 

||12||

He fashioned the demi-

gods and demons, the 

heavenly heralds and 

celestial musicians; 

everyone acts 

according to their past 

karma. ||12||

ਦੇਵਤੇ, ਦੈਂਤ, ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਦੇ ਗਣ, 

(ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ) ਗੂੰਧਰਬ-

ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ। ਸਭ ਿੀਵ ਧੁਰੋਂ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਲਖੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ 

॥੧੨॥
44421 1038 gurmuiK smJY  

rogu n hoeI]

Guramukh 

Samajhai Rog N 

Hoee ||

The Gurmukh 

understands, and does 

not suffer the disease.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਕਲਾ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਖੁੂੰ ਝਦਾ, ਤੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਰੋਗ 

(ਜਵਕਾਰ) ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
44422 1038 ieh gur kI 

pauVI jwxY jnu 
koeI]

Eih Gur Kee 

Pourree Jaanai Jan 

Koee ||

How rare are those 

who understand this 

ladder of the Guru.

ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਇਸ (ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਪੌੜੀ (ਦਾ ਭੇਤ) ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ।

44423 1038 jugh jugMqir 
mukiq prwiex so 
mukiq BieAw 
piq 
pwiedw]13]

Jugeh Juganthar 

Mukath Paraaein 

So Mukath 

Bhaeiaa Path 

Paaeidhaa ||13||

Throughout the ages, 

they are dedicated to 

liberation, and so they 

become liberated; 

thus they are honored. 

||13||

ਿੁਗਾਂ ਿੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਇਹ ਪੌੜੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥
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44424 1038 pMc qqu suMnhu 
prgwsw]

Panch Thath 

Sunnahu 

Paragaasaa ||

From the Primal Void, 

the five elements 

became manifest.

ਪੂੰਿਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਜਣਆ ਇਹ 

ਮਾਨੁਖੀ ਸਰੀਰ ਜਨਰੋਲ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਗਟ 

ਹੋਇਆ।
44425 1038 dyh sMjogI krm 

AiBAwsw]

Dhaeh Sanjogee 

Karam Abhiaasaa 

||

They joined to form 

the body, which 

engages in actions.

ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੂੰਿੋਗ ਕਰਕੇ 

ਿੀਵ ਕਰਮਾਂ ਜਵਚ ਰੱੁਝ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

44426 1038 burw Blw duie  
msqik lIKy  
pwpu puMnu 
bIjwiedw]14]

Buraa Bhalaa 

Dhue Masathak 

Leekhae Paap 

Punn 

Beejaaeidhaa 

||14||

Both bad and good are 

written on the 

forehead, the seeds of 

vice and virtue. ||14||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਤੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਲਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਿੀਵ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨ (ਦੇ 

ਬੀਿ) ਬੀਿਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ) ॥੧੪॥

44427 1038 aUqm siqgur 
purK inrwly]

Ootham Sathigur 

Purakh Niraalae ||

The True Guru, the 

Primal Being, is 

sublime and detached.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ (ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ) ਮਨੱੁਖ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

44428 1038 sbid rqy hir 
ris mqvwly]

m`qvwly Sabadh Rathae 

Har Ras 

Mathavaalae ||

Attuned to the Word 

of the Shabad, He is 

intoxicated with the 

sublime essence of the 

Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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44429 1038 iriD buiD isiD 
igAwnu gurU qy 
pweIAY pUrY Bwig 
imlwiedw]15]

Ridhh Budhh 

Sidhh Giaan Guroo 

Thae Paaeeai 

Poorai Bhaag 

Milaaeidhaa 

||15||

Riches, intellect, 

miraculous spiritual 

powers and spiritual 

wisdom are obtained 

from the Guru; 

through perfect 

destiny, they are 

received. ||15||

ਆਤਮਕ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਚੀ ਅਕਲ 

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ (ਦੀ ਦਾਜਤ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ (ਸਰਨ ਆਏ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥

44430 1038 iesu mn mwieAw 
kau nyhu Gnyrw]

Eis Man Maaeiaa 

Ko Naehu 

Ghanaeraa ||

This mind is so in love 

with Maya.

ਹੇ ਜਗਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ੋ! ਇਸ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਹ 

ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

44431 1038 koeI bUJhu 
igAwnI krhu 
inbyrw]

Koee Boojhahu 

Giaanee Karahu 

Nibaeraa ||

Only a few are 

spiritually wise enough 

to understand and 

know this.

(ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝੋ ਤੇ 

ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ।

44432 1038 Awsw mnsw 
haumY shsw nru 
loBI kUVu 
kmwiedw]16]

Aasaa Manasaa 

Houmai Sehasaa 

Nar Lobhee Koorr 

Kamaaeidhaa 

||16||

In hope and desire, 

egotism and 

skepticism, the greedy 

man acts falsely. 

||16||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਲੋਭ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਹੇਠ ਜਨਿੱਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ 
ਧੂੰਧਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ 
ਕਾਮਨਾਂ ਹਉਮੈ ਸਹਮ 

(ਆਜਦਕ) ਚੂੰਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧੬॥
44433 1038 siqgur qy pwey 

vIcwrw]

Sathigur Thae 

Paaeae 

Veechaaraa ||

From the True Guru, 

contemplative 

meditation is obtained.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ (ਦੀ ਦਾਜਤ) ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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44434 1038 suMn smwiD scy 
Gr bwrw]

Sunn Samaadhh 

Sachae Ghar 

Baaraa ||

And then, one dwells 

with the True Lord in 

His celestial home, the 

Primal State of 

Absorption in Deepest 

Samaadhi.

ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

44435 1038 nwnk inrml 
nwdu sbd Duin  
scu rwmY nwim 
smwiedw]17]5]
17]

Naanak Niramal 

Naadh Sabadh 

Dhhun Sach 

Raamai Naam 

Samaaeidhaa 

||17||5||17||

O Nanak, the 

immaculate sound 

current of the Naad, 

and the Music of the 

Shabad resound; one 

merges into the True 

Name of the Lord. 

||17||5||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਰੌ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਗ 

(ਜਿਹਾ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੭॥੫॥੧੭॥

44436 1038 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

44437 1038 jh dyKw qh dIn 
dieAwlw]

d-ieAwlw Jeh Dhaekhaa 

Theh Dheen 

Dhaeiaalaa ||

Wherever I look, I see 

the Lord, merciful to 

the meek.

ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

44438 1038 Awie n jweI  
pRBu ikrpwlw]

Aae N Jaaee Prabh 

Kirapaalaa ||

God is compassionate; 

He does not come or 

go in reincarnation.

ਉਹ ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਿਭੂ 
ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਮਰਦਾ 
ਹੈ।
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44439 1038 jIAw AMdir 
jugiq smweI  
rihE inrwlmu 
rwieAw]1]

Jeeaa Andhar 

Jugath Samaaee 

Rehiou Niraalam 

Raaeiaa ||1||

He pervades all beings 

in His mysterious way; 

the Sovereign Lord 

remains detached. 

||1||

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਉਸੇ ਦੀ 
ਜਸਖਾਈ ਹੋਈ) ਿੀਵਨ-ਿਾਚ 

ਗੁਪਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਊ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ) 

ਉਹ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੋਰ 

ਆਸਜਰਆਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁਥਾਿ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

44440 1038 jgu iqs kI 
CwieAw ijsu 
bwpu n mwieAw]

Jag This Kee 

Shhaaeiaa Jis Baap 

N Maaeiaa ||

The world is a 

reflection of Him; He 

has no father or 

mother.

(ਅਸਲ ਸਦਾ ਜਟਕੀ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੈ) ਿਗਤ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ 

(ਿਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਇਸ 

ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਚ 

ਹੀ ਗੁੂੰ ਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)। ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਜਪਉ ਨਾਹ ਮਾਂ,
44441 1038 nw iqsu BYx n 

Brwau kmwieAw]

Naa This Bhain N 

Bharaao 

Kamaaeiaa ||

He has not acquired 

any sister or brother.

ਨਾਹ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਾਹ ਭਾਈ ਤੇ 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਸੇਵਕ।
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44442 1038 nw iqsu Epiq 
Kpiq kul jwqI  
Ehu Ajrwvru 
min BwieAw]2]

kul: polw bolo[ (Ajrw-
vr) buFypy rihq, sRySt 
pRmySr[

Naa This Oupath 

Khapath Kul 

Jaathee Ouhu 

Ajaraavar Man 

Bhaaeiaa ||2||

There is no creation or 

destruction for Him; 

He has no ancestry or 

social status. The 

Ageless Lord is 

pleasing to my mind. 

||2||

ਨਾਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਤੇ ਨਾਹ 

ਮੌਤ, ਨਾਹ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਲ 

ਤੇ ਨਾਹ ਿਾਜਤ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬੁਢੇਪਾ 
ਨਹੀਂ ਜਵਆਪ ਸਕਦਾ, ਉਹ 

ਮਹਾਨ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹਸਤੀ ਹੈ 

(ਿਗਤ ਦੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਹੀ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
44443 1038 qU Akwl purKu  

nwhI isir kwlw]
kwlw: polw bolo Thoo Akaal Purakh 

Naahee Sir Kaalaa 

||

You are the Deathless 

Primal Being. Death 

does not hover over 

Your head.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਭੀ ਮੌਤ-ਰਜਹਤ 

ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਮੌਤ ਸਵਾਰ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

44444 1038 qU purKu AlyK  
AgMm inrwlw]

Thoo Purakh 

Alaekh Aganm 

Niraalaa ||

You are the unseen 

inaccessible and 

detached Primal Lord.

ਤੂੂੰ  ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਅਲੇਖ 

ਹੈਂ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ ਹੈਂ।

44445 1038 sq sMqoiK sbid 
Aiq sIqlu shj 
Bwie ilv 
lwieAw]3]

Sath Santhokh 

Sabadh Ath 

Seethal Sehaj 

Bhaae Liv Laaeiaa 

||3||

You are true and 

content; the Word of 

Your Shabad is cool 

and soothing. Through 

it, we are lovingly, 

intuitively attuned to 

You. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੂੰ ਤੋਖ 

(ਵਾਲੇ ਿੀਵਨ) ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਿੁੜ ਕੇ) ਪੂਰਨ 

ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ ਠੂੰ ਡਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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44446 1038 qRY vrqwie cauQY 
Gir vwsw]

Thrai Varathaae 

Chouthhai Ghar 

Vaasaa ||

The three qualities are 

pervasive; the Lord 

dwells in His home, 

the fourth state.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ (ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ) ਚੌਥੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਥੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ)।

44447 1038 kwl ibkwl kIey 
iek gRwsw]

Kaal Bikaal Keeeae 

Eik Graasaa ||

He has made death 

and birth into a bite of 

food.

ਿਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਕ 

ਜਗਰਾਹੀ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਿਨਮ ਹੈ ਨਾਹ 

ਮੌਤ)।

44448 1038 inrml joiq 
srb jgjIvnu  
guir Anhd 
sbid 
idKwieAw]4]

Niramal Joth Sarab 

Jagajeevan Gur 

Anehadh Sabadh 

Dhikhaaeiaa ||4||

The immaculate Light 

is the Life of the whole 

world. The Guru 

reveals the unstruck 

melody of the Shabad. 

||4||

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਪਜਵੱਤਿ ਿੋਜਤ (ਚਾਨਣ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ), ਉਹ ਿਗਤ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕ-ਰਸ 

ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ (ਿਗਿੀਵਨ) ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੪॥

44449 1038 aUqm jn sMq 
Bly hir ipAwry]

Ootham Jan Santh 

Bhalae Har Piaarae 

||

Sublime and good are 

those humble Saints, 

the Beloveds of the 

Lord.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸੂੰਤ 

ਹਨ ਉਹ ਭਲੇ ਹਨ,
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44450 1038 hir rs mwqy  
pwir auqwry]

mw`qy Har Ras Maathae 

Paar Outhaarae ||

They are intoxicated 

with the sublime 

essence of the Lord, 

and are carried across 

to the other side.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

44451 1038 nwnk ryx sMq 
jn sMgiq hir 
gur prswdI 
pwieAw]5]

Naanak Raen 

Santh Jan Sangath 

Har Gur 

Parasaadhee 

Paaeiaa ||5||

Nanak is the dust of 

the Society of the 

Saints; by Guru's 

Grace, he finds the 

Lord. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੫॥
44452 1038 qU AMqrjwmI 

jIA siB qyry]

Thoo 

Antharajaamee 

Jeea Sabh Thaerae 

||

You are the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts. All beings 

belong to You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ (ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

44453 1039 qU dwqw hm syvk 
qyry]

Thoo Dhaathaa 

Ham Saevak 

Thaerae ||

You are the Great 

Giver; I am Your slave.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

44454 1039 AMimRq nwmu ikRpw 
kir dIjY guir 
igAwn rqnu 
dIpwieAw]6]

Anmrith Naam 

Kirapaa Kar 

Dheejai Gur Giaan 

Rathan 

Dheepaaeiaa ||6||

Please be merciful and 

bless me with Your 

Ambrosial Naam, and 

the jewel, the lamp of 

the Guru's spiritual 

wisdom. ||6||

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਦੇਹ। (ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇਰੇ ਜਗਆਨ 

ਦਾ ਰਤਨ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੬॥
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44455 1039 pMc qqu imil  
iehu qnu kIAw]

Panch Thath Mil 

Eihu Than Keeaa ||

From the union of the 

five elements, this 

body was made.

(ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ) ਪੂੰਿਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ 

ਜਮਲ ਕੇ ਇਹ (ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ 

ਬਣਾਇਆ,

44456 1039 Awqm rwm pwey  
suKu QIAw]

Aatham Raam 

Paaeae Sukh 

Thheeaa ||

Finding the Lord, the 

Supreme Soul, peace 

is established.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਸ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਜਗਆ।
44457 1039 krm krqUiq  

AMimRq Plu lwgw  
hir nwm rqnu 
min pwieAw]7]

Karam Karathooth 

Anmrith Fal 

Laagaa Har Naam 

Rathan Man 

Paaeiaa ||7||

The good karma of 

past actions brings 

fruitful rewards, and 

man is blessed with 

the jewel of the Lord's 

Name. ||7||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 

ਬਣਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ) ਕੂੰਮਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਨਾਮ-

ਿਲ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ, 

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਲੱਭ ਜਲਆ ॥੭॥
44458 1039 nw iqsu BUK 

ipAws mnu 
mwinAw]

Naa This Bhookh 

Piaas Man 

Maaniaa ||

His mind does not feel 

any hunger or thirst.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) 

ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਭੁੱ ਖ-ਤਿੇਹ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ,

44459 1039 srb inrMjnu 
Git Git 
jwinAw]

Sarab Niranjan 

Ghatt Ghatt 

Jaaniaa ||

He knows the 

Immaculate Lord to be 

everywhere, in each 

and every heart.

ਉਹ ਜਨਰੂੰਿਨ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਂ 
ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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44460 1039 AMimRq ris rwqw 
kyvl bYrwgI  
gurmiq Bwie 
suBwieAw]8]

Anmrith Ras 

Raathaa Kaeval 

Bairaagee 

Guramath Bhaae 

Subhaaeiaa ||8||

Imbued with the 

Lord's Ambrosial 

essence, he becomes a 

pure, detached 

renunciate; he is 

lovingly absorbed in 

the Guru's Teachings. 

||8||

ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਜਸਰਫ਼ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਹੀ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥
44461 1039 AiDAwqm krm 

kry idnu rwqI]

Adhhiaatham 

Karam Karae Dhin 

Raathee ||

Whoever does the 

deeds of the soul, day 

and night,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਹੀ 
ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਦੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

44462 1039 inrml joiq 
inrMqir jwqI]

Niramal Joth 

Niranthar Jaathee 

||

Sees the immaculate 

Divine Light deep 

within.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਜਵਤਿ 
ਿੋਜਤ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ-ਰਸ 

ਜਵਆਪਕ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
44463 1039 sbdu rswlu rsn 

ris rsnw byxu 
rswlu 
vjwieAw]9]

Sabadh Rasaal 

Rasan Ras Rasanaa 

Baen Rasaal 

Vajaaeiaa ||9||

Enraptured with the 

delightful essence of 

the Shabad, the 

source of nectar, my 

tongue plays the 

sweet music of the 

flute. ||9||

ਸਭ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  (ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ)। ਉਸ ਦੀ ਿੀਭ 

ਮਹਾਨ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

(ਰਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ (ਆਪਣ ੇ

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ, 
ਮਾਨੋ,) ਇਕ ਰਸੀਲੀ ਬੂੰ ਸਰੀ 
ਵਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

44464 1039 byxu rswl vjwvY 
soeI]

Baen Rasaal 

Vajaavai Soee ||

He alone plays the 

sweet music of this 

flute,

ਪਰ ਇਹ ਰਸੀਲੀ ਬੂੰ ਸਰੀ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਵਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
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44465 1039 jw kI iqRBvx 
soJI hoeI]

Jaa Kee 

Thribhavan Sojhee 

Hoee ||

Who knows the three 

worlds.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
44466 1039 nwnk bUJhu ieh 

ibiD gurmiq  
hir rwm nwim 
ilv 
lwieAw]10]

ibiD: polw bolo Naanak Boojhahu 

Eih Bidhh 

Guramath Har 

Raam Naam Liv 

Laaeiaa ||10||

O Nanak, know this, 

through the Guru's 

Teachings, and 

lovingly focus yourself 

on the Lord's Name. 

||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਿਾਚ ਜਸੱਖ ਲੈ। ਜਿਸ 

ਜਕਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧੦॥

44467 1039 AYsy jn ivrly 
sMswry]

Aisae Jan Viralae 

Sansaarae ||

Rare are those beings 

in this world,

ਿਗਤ ਜਵਚ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ 

ਥੋੜੇ ਹਨ,

44468 1039 gur sbdu 
vIcwrih rhih 
inrwry]

rh-ih Gur Sabadh 

Veechaarehi 

Rehehi Niraarae ||

Who contemplate the 

Word of the Guru's 

Shabad, and remain 

detached.

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਸੁਰਤ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਜਵਚਰਦੇ ਹੋਏ 

ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

44469 1039 Awip qrih  
sMgiq kul 
qwrih iqn sPl 
jnmu jig 
AwieAw]11]

Aap Tharehi 

Sangath Kul 

Thaarehi Thin 

Safal Janam Jag 

Aaeiaa ||11||

They save themselves, 

and save all their 

associates and 

ancestors; fruitful is 

their birth and coming 

into this world. ||11||

ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਆਪ 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧੧॥
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44470 1039 Gru dru mMdru  
jwxY soeI]

Ghar Dhar 

Mandhar Jaanai 

Soee ||

He alone knows the 

home of his own 

heart, and the door to 

the temple,

ਉਹੀ ਬੂੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਹਲ ਪਛਾਣ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

44471 1039 ijsu pUry gur qy  
soJI hoeI]

Jis Poorae Gur 

Thae Sojhee Hoee 

||

Who obtains perfect 

understanding from 

the Guru.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਉੱਚੀ) 
ਸਮਝ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

44472 1039 kwieAw gV 
mhl mhlI pRBu 
swcw scu swcw 
qKqu 
rcwieAw]12]

gV@[ (mhlI) mihlW dy 
mwlk

Kaaeiaa Garr 

Mehal Mehalee 

Prabh Saachaa 

Sach Saachaa 

Thakhath 

Rachaaeiaa ||12||

In the body-fortress is 

the palace; God is the 

True Master of this 

Palace. The True Lord 

established His True 

Throne there. ||12||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਕਲਹੇ  ਹਨ ਮਹਲ ਹਨ। ਉਹ 

ਮਹਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਹੀ ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

(ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ) ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਬੈਠਣ ਲਈ ਤਖ਼ਤ 

ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧੨॥
44473 1039 cqur ds hwt  

dIvy duie swKI]

Chathur Dhas 

Haatt Dheevae 

Dhue Saakhee ||

The fourteen realms 

and the two lamps are 

the witnesses.

ਚੌਦਾਂ ਤਬਕ ਤੇ ਸੂਰਿ ਚੂੰਦ 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ,

44474 1039 syvk pMc nwhI 
ibKu cwKI]

Saevak Panch 

Naahee Bikh 

Chaakhee ||

The Lord's servants, 

the self-elect, do not 

taste the poison of 

corruption.

(ਜਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਮੂੰ ਨੇ-

ਪਿਮੂੰ ਨੇ ਸੇਵਕ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ) 

ਉਹ ਮੂੰ ਨੇ-ਪਿਮੂੰ ਨੇ ਸੇਵਕ (ਜਿਰ) 

ਉਸ ਮਾਇਆ-ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਚੱਖਦੇ।
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44475 1039 AMqir vsqu 
AnUp inrmolk  
guir imilAY hir 
Dnu pwieAw]13]

Anthar Vasath 

Anoop Niramolak 

Gur Miliai Har 

Dhhan Paaeiaa 

||13||

Deep within, is the 

priceless, 

incomparable 

commodity; meeting 

with the Guru, the 

wealth of the Lord is 

obtained. ||13||

ਇਹ ਬੇ-ਜਮਸਾਲ ਤੇ ਅਮੋਲਕ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ-ਮਹਲ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਿੇ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ 

ਧਨ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

44476 1039 qKiq bhY qKqY 
kI lwiek]

Thakhath Behai 

Thakhathai Kee 

Laaeik ||

He alone sits on the 

throne, who is worthy 

of the throne.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਜਹਰਦੇ-ਤਖ਼ਤ 

ਉਤੇ ਬੈਠਣ-ਿੋਗਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਜਹਰਦੇ-ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਾਹ ਉਸ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਮਾਇਆ ਵਲ 

ਡੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ)।

44477 1039 pMc smwey  
gurmiq pwiek]

Panch Samaaeae 

Guramath Paaeik 

||

Following the Guru's 

Teachings, he subdues 

the five demons, and 

becomes the Lord's 

foot soldier.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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44478 1039 Awid jugwdI hY 
BI hosI shsw 
Brmu 
cukwieAw]14]

Aadh Jugaadhee 

Hai Bhee Hosee 

Sehasaa Bharam 

Chukaaeiaa ||14||

He has existed from 

the very beginning of 

time and throughout 

the ages; He exists 

here and now, and will 

always exist. 

Meditating on Him, 

skepticism and doubt 

are dispelled. ||14||

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਿੁਗਾਂ ਦੇ 

ਆਜਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ 

ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਸਹਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

44479 1039 qKiq slwmu hovY  
idnu rwqI]

Thakhath Salaam 

Hovai Dhin 

Raathee ||

The Lord of the 

Throne is greeted and 

worshipped day and 

night.

ਜਹਰਦੇ-ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

44480 1039 iehu swcu vfweI  
gurmiq ilv 
jwqI]

Eihu Saach 

Vaddaaee 

Guramath Liv 

Jaathee ||

This true glorious 

greatness comes to 

those who love the 

Guru's Teachings.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜਲਵ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਆਦਰ ਸਦਾ ਲਈ 

ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 

ਇੱਜ਼ਤ ਸਦਾ ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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44481 1039 nwnk rwmu jphu 
qru qwrI hir 
AMiq sKweI 
pwieAw]15]1]1
8]

Naanak Raam 

Japahu Thar 

Thaaree Har Anth 

Sakhaaee Paaeiaa 

||15||1||18||

O Nanak, meditate on 

the Lord, and swim 

across the river; they 

find the Lord, their 

best friend, in the end. 

||15||1||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪੋ। (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ ਜਸਮਰਨ ਦੀ) 
ਤਾਰੀ ਤਰੋ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 

ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਆਖ਼ੀਰ ਤਕ ਸਾਥੀ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥੧॥੧੮॥

44482 1039 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

44483 1039 hir Dnu sMchu ry 
jn BweI]

Har Dhhan 

Sanchahu Rae Jan 

Bhaaee ||

Gather in the wealth 

of the Lord, O humble 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ।

44484 1039 siqgur syiv  
rhhu srxweI]

rh-hu Sathigur Saev 

Rehahu Saranaaee 

||

Serve the True Guru, 

and remain in His 

Sanctuary.

(ਪਰ ਇਹ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਹੋ।
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44485 1039 qskru coru n 
lwgY qw kau Duin 
aupjY sbid 
jgwieAw]1]

Thasakar Chor N 

Laagai Thaa Ko 

Dhhun Oupajai 

Sabadh Jagaaeiaa 

||1||

This wealth cannot be 

stolen; the celestial 

melody of the Shabad 

wells up and keeps us 

awake and aware. 

||1||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਆਤਮਕ 

ਰਸਤਾ ਿੜਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
(ਕੋਈ ਚੋਰ ਉਸ ਉਤੇ ਆਪਣਾ 
ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ 
ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਗਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਰੌ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥
44486 1039 qU eykMkwru 

inrwlmu rwjw]

Thoo Eaekankaar 

Niraalam Raajaa ||

You are the One 

Universal Creator, the 

Immaculate King.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

ਹੈਂ, ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਰਾਿਾ ਹੈਂ।

44487 1039 qU Awip svwrih  
jn ky kwjw]

Thoo Aap 

Savaarehi Jan Kae 

Kaajaa ||

You Yourself arrange 

and resolve the affairs 

of Your humble 

servant.

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਸਵਾਰਦਾ ਹੈਂ।

44488 1039 Amru Afolu 
Apwru Amolku  
hir AsiQr 
Qwin 
suhwieAw]2]

Amar Addol Apaar 

Amolak Har 

Asathhir Thhaan 

Suhaaeiaa ||2||

You are immortal, 

immovable, infinite 

and priceless; O Lord, 

Your place is beautiful 

and eternal. ||2||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੈਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਪੋਹ 

ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਡੁਲਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, 
ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ। ਤੂੂੰ  ਐਸੇ ਥਾਂ ਸੋਭ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ ਿ ੋਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥

44489 1039 dyhI ngrI aUqm 
Qwnw]

n`grI Dhaehee Nagaree 

Ootham Thhaanaa 

||

In the body-village, 

the most sublime 

place,

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ, ਮਾਨੋ, ਇਕ 

ਸ਼ਜਹਰ ਹੈ।
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44490 1039 pMc lok vsih 
prDwnw]

Panch Lok Vasehi 

Paradhhaanaa ||

The supremely noble 

people dwell.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਰੀਰ-ਸ਼ਜਹਰ 

ਜਵਚ ਮੂੰ ਨੇ-ਪਿਮੂੰ ਨੇ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹ ਸਰੀਰ-

ਸ਼ਜਹਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸਣ 

ਲਈ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਥਾਂ ਹੈ।
44491 1039 aUpir eykMkwru 

inrwlmu suMn 
smwiD 
lgwieAw]3]

Oopar Eaekankaar 

Niraalam Sunn 

Samaadhh 

Lagaaeiaa ||3||

Above them is the 

Immaculate Lord, the 

One Universal Creator; 

they are lovingly 

absorbed in the 

profound, primal state 

of Samaadhi. ||3||

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ 
ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ (ਆਪਣੇ 
ਵਰਗਾ) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਜਕਸੇ 

ਆਸਰੇ-ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਸ ਸਰੀਰ-

ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ, ਮਾਨੋ,) ਐਸੀ 
ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਮਾਇਕ-ਿੁਰਨੇ ਨਹੀਂ 
ਉਠਦੇ ॥੩॥

44492 1039 dyhI ngrI nau 
drvwjy]

Dhaehee Nagaree 

No Dharavaajae ||

There are nine gates 

to the body-village;

(ਹਰੇਕ) ਸਰੀਰ-ਸ਼ਜਹਰ ਨੂੂੰ  ਨੌ 

ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ-

44493 1039 isir isir 
krxYhwrY swjy]

Sir Sir 

Karanaihaarai 

Saajae ||

The Creator Lord 

fashioned them for 

each and every person.

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਲਾ ਜਦੱਤੇ 

ਹਨ।
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44494 1039 dsvY purKu 
AqIqu inrwlw  
Awpy AlKu 
lKwieAw]4]

Dhasavai Purakh 

Atheeth Niraalaa 

Aapae Alakh 

Lakhaaeiaa ||4||

Within the Tenth 

Gate, dwells the 

Primal Lord, detached 

and unequalled. The 

unknowable reveals 

Himself. ||4||

(ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜਜ਼ਆਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ, ਸਰੀਰ-ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ 

ਆਪਣਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ। ਇਕ ਦਸਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੇ ਿੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ) ਜਵਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਜਟਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਿੋ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਿੋ ਜਨਰਲੇਪ 

ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ। (ਪਰ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਆਪ) ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

44495 1039 purKu AlyKu scy 
dIvwnw]

Purakh Alaekh 

Sachae 

Dheevaanaa ||

The Primal Lord 

cannot be held to 

account; True is His 

Celestial Court.

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ-ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ 
ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਚੱਤਿ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾ ਸਕਦਾ (ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ) ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਭੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈ।

44496 1039 hukim clwey scu 
nIswnw]

Hukam Chalaaeae 

Sach Neesaanaa ||

The Hukam of His 

Command is in effect; 

True is His Insignia.

(ਿਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਉਹ) 

ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ ਚਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ) 
ਪਰਵਾਨਾ ਅਟੱਲ ਹੈ।
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44497 1039 nwnk Koij lhhu 
Gru Apnw hir 
Awqm rwm nwmu 
pwieAw]5]

Naanak Khoj 

Lehahu Ghar 

Apanaa Har 

Aatham Raam 

Naam Paaeiaa 

||5||

O Nanak, search and 

examine your own 

home, and you shall 

find the Supreme Soul, 

and the Name of the 

Lord. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ-

ਘਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ) ਆਪਣਾ 
ਜਹਰਦਾ-ਘਰ ਖੋਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਲੱਭ ਲਵੋ। (ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਇਹ ਖੋਿ-ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ) 

ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਰਬ-ਜਵਅਪਕ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੫॥
44498 1040 srb inrMjn 

purKu sujwnw]

Sarab Niranjan 

Purakh Sujaanaa ||

The Primal Lord is 

everywhere, 

immaculate and all-

knowing.

ਉਹ ਸੁਿਾਨ ਪਿਭੂ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ 

ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ,

44499 1040 Adlu kry gur 
igAwn smwnw]

Ad-lu: polw bolo Adhal Karae Gur 

Giaan Samaanaa ||

He administers justice, 

and is absorbed in the 

spiritual wisdom of 

the Guru.

ਤੇ (ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਵਚ) ਜਨਆਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਇਸ ਜਗਆਨ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਲੀਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,
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44500 1040 kwmu kRoDu lY 
grdin mwry  
haumY loBu 
cukwieAw]6]

purwxy smyN grdin mwry 
szw sI,ijs c doSI dI 
grdin qlvwr nwl 
v`Fdy sn[kwmu kRoDu.dI 
mMd vwSnw rUpI grdin 
(lY) PV ky,pRymw-BgqI 
rUpI qlvwr dI, bMdgI 
rUpI Dwr nwl v`F idqI

Kaam Krodhh Lai 

Garadhan Maarae 

Houmai Lobh 

Chukaaeiaa ||6||

He seizes sexual desire 

and anger by their 

necks, and kills them; 

He eradicates egotism 

and greed. ||6||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਤੇ 

ਕਿੋਧ ਨੂੂੰ  ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਲੋਭ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੬॥

44501 1040 scY Qwin vsY 
inrMkwrw]

Sachai Thhaan 

Vasai Nirankaaraa 

||

In the True Place, the 

Formless Lord abides.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਇਕ ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
44502 1040 Awip pCwxY  

sbdu vIcwrw]

Aap Pashhaanai 

Sabadh 

Veechaaraa ||

Whoever understands 

his own self, 

contemplates the 

Word of the Shabad.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
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44503 1040 scY mhil invwsu 
inrMqir Awvx 
jwxu 
cukwieAw]7]

Sachai Mehal 

Nivaas Niranthar 

Aavan Jaan 

Chukaaeiaa ||7||

He comes to abide 

deep within the True 

Mansion of His 

Presence, and his 

comings and goings 

are ended. ||7||

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੇ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ (ਮਜਹਲ) ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਜਟਕਾਣਾ ਸਦਾ ਲਈ 

ਬਣਾ ਜਲਆ (ਭਾਵ, ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦਾ ਿੂੰ ਮਣ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
44504 1040 nw mnu clY n 

pauxu aufwvY]
c`lY Naa Man Chalai N 

Poun Ouddaavai ||

His mind does not 

waver, and he is not 

buffeted by the winds 

of desire.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾਈ ਜਿਰਦੀ।

44505 1040 jogI sbdu 
Anwhdu vwvY]

Jogee Sabadh 

Anaahadh Vaavai 

||

Such a Yogi vibrates 

the unstruck sound 

current of the Shabad.

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਇਕ-

ਰਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਦਾ 
ਵਾਿਾ) ਵਿਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

44506 1040 pMc sbd Juxkwru 
inrwlmu pRiB 
Awpy vwie 
suxwieAw]8]

Panch Sabadh 

Jhunakaar 

Niraalam Prabh 

Aapae Vaae 

Sunaaeiaa ||8||

God Himself plays the 

pure music of the 

Panch Shabad, the five 

primal sounds to hear. 

||8||

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ, ਇਕ ਜਮੱਠਾ 
ਜਮੱਠਾ ਇਕ-ਰਸ ਰਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਿ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 

ਇਕੱਠੇ ਵਿਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰੋਂ ਜਕਸੇ 

ਸਾਜ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਰਾਗ (ਅੂੰਦਰ-

ਵੱਸਦੇ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਾ 
ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ॥੮॥
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44507 1040 Bau bYrwgw shij 
smwqw]

Bho Bairaagaa 

Sehaj Samaathaa 

||

In the Fear of God, in 

detachment, one 

intuitively merges into 

the Lord.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਉਪਿਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ) ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
44508 1040 haumY iqAwgI 

Anhid rwqw]

Houmai Thiaagee 

Anehadh Raathaa 

||

Renouncing egotism, 

he is imbued with the 

unstruck sound 

current.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ) 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

44509 1040 AMjnu swir 
inrMjnu jwxY  
srb inrMjnu 
rwieAw]9]

Anjan Saar 

Niranjan Jaanai 

Sarab Niranjan 

Raaeiaa ||9||

With the ointment of 

enlightenment, the 

Immaculate Lord is 

known; the 

Immaculate Lord King 

is pervading 

everywhere. ||9||

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਸੁਰਮਾ ਪਾ 
ਕੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ ਰਾਿਨ-ਪਿਭੂ ਆਪ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ (ਸਰਨ 

ਪਏ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੯॥
44510 1040 duK BY BMjnu pRBu 

AibnwsI]

Dhukh Bhai 

Bhanjan Prabh 

Abinaasee ||

God is eternal and 

imperishable; He is the 

Destroyer of pain and 

fear.

ਪਿਭੂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਤੇ ਡਰ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕਦੇ 

ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

44511 1040 rog kty kwtI 
jm PwsI]

Rog Kattae 

Kaattee Jam 

Faasee ||

He cures the disease, 

and cuts away the 

noose of death.

ਉਹ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, 

ਿਮ ਦੀ ਿਾਹੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।
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44512 1040 nwnk hir pRBu so 
Bau BMjnu guir 
imilAY hir pRBu 
pwieAw]10]

Naanak Har Prabh 

So Bho Bhanjan 

Gur Miliai Har 

Prabh Paaeiaa 

||10||

O Nanak, the Lord God 

is the Destroyer of 

fear; meeting the 

Guru, the Lord God is 

found. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਹਰੀ, ਉਹ 

ਭਉ-ਭੂੰ ਿਨ ਪਿਭੂ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਵੇ 
॥੧੦॥

44513 1040 kwlY kvlu 
inrMjnu jwxY]

Kaalai Kaval 

Niranjan Jaanai ||

One who knows the 

Immaculate Lord 

chews up death.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਜਗਰਾਹੀ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ),

44514 1040 bUJY krmu su 
sbdu pCwxY]

Boojhai Karam S 

Sabadh 

Pashhaanai ||

One who understands 

karma, realizes the 

Word of the Shabad.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

44515 1040 Awpy jwxY Awip 
pCwxY sBu iqs 
kw coju 
sbwieAw]11]

Aapae Jaanai Aap 

Pashhaanai Sabh 

This Kaa Choj 

Sabaaeiaa ||11||

He Himself knows, and 

He Himself realizes. 

This whole world is all 

His play. ||11||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਸੇ ਦਾ 
ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧੧॥
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44516 1040 Awpy swhu Awpy 
vxjwrw]

Aapae Saahu 

Aapae Vanajaaraa 

||

He Himself is the 

Banker, and He 

Himself is the 

Merchant.

(ਇਹ ਿਗਤ, ਮਾਨੋ, ਇਕ 

ਸ਼ਜਹਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਿੀਵ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਰਾਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਵਪਾਰੀ ਹੈ,

44517 1040 Awpy prKy 
prKxhwrw]

Aapae Parakhae 

Parakhanehaaraa 

||

The Appraiser Himself 

appraises.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਵਣਿ ਨੂੂੰ  
ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

44518 1040 Awpy kis 
ksvtI lwey  
Awpy kImiq 
pwieAw]12]

Aapae Kas 

Kasavattee Laaeae 

Aapae Keemath 

Paaeiaa ||12||

He Himself tests upon 

His Touchstone, and 

He Himself estimates 

the value. ||12||

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ-ਵਣਿਾਰੇ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਵਣਿ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਜਨਆਰਾ 
ਸੋਨੇ ਨੂੂੰ  ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਘਸਾ ਕੇ 

ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਰ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ (ਉਸ ਵਣਿ ਦਾ) ਮੱੁਲ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੨॥

44519 1040 Awip dieAwil 
dieAw pRiB 
DwrI]

d-ieAwil Aap Dhaeiaal 

Dhaeiaa Prabh 

Dhhaaree ||

God Himself, the 

Merciful Lord, grants 

His Grace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਦਇਆ-ਦੇ-

ਘਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ,

44520 1040 Git Git riv 
rihAw bnvwrI]

Ghatt Ghatt Rav 

Rehiaa 

Banavaaree ||

The Gardener 

pervades and 

permeates each and 

every heart.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਗਆ ਜਕ 

ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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44521 1040 purKu AqIqu vsY 
inhkyvlu gur 
purKY purKu 
imlwieAw]13]

Purakh Atheeth 

Vasai Nihakaeval 

Gur Purakhai 

Purakh Milaaeiaa 

||13||

The pure, primal, 

detached Lord abides 

within all. The Guru, 

the Lord Incarnate, 

leads us to meet the 

Lord God. ||13||

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਪਜਵਤਿ-
ਸਰੂਪ ਹੈ। (ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਹੋਈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰ 

ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧੩॥

44522 1040 pRBu dwnw bInw  
grbu gvwey]

Prabh Dhaanaa 

Beenaa Garab 

Gavaaeae ||

God is wise and all-

knowing; He purges 

men of their pride.

ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮ 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਮਹਰ 

ਕਰੇ ਉਸ ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਮਟਾਂਦਾ ਹੈ,

44523 1040 dUjw mytY eyku 
idKwey]

Dhoojaa Maettai 

Eaek Dhikhaaeae 

||

Eradicating duality, 

the One Lord reveals 

Himself.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ ਦੂਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਆਪਣਾ 
ਆਪ ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

44524 1040 Awsw mwih 
inrwlmu jonI  
Akul inrMjnu 
gwieAw]14]

A-kul: polw bolo Aasaa Maahi 

Niraalam Jonee 

Akul Niranjan 

Gaaeiaa ||14||

Such a being remains 

unattached amidst 

hope, singing the 

Praise of the 

Immaculate Lord, who 

has no ancestry. 

||14||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਜਵਚ (ਜਵਚਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਭੀ) ਆਸਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬੇ-

ਮੁਥਾਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ 

ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੁਲ 

ਨਹੀਂ ॥੧੪॥
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44525 1040 haumY myit sbid 
suKu hoeI]

Houmai Maett 

Sabadh Sukh Hoee 

||

Eradicating egotism, 

he obtains the peace 

of the Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

44526 1040 Awpu vIcwry  
igAwnI soeI]

Aap Veechaarae 

Giaanee Soee ||

He alone is spiritually 

wise, who 

contemplates his own 

self.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸਲ ਜਗਆਨ-ਵਾਨ 

ਹੈ।
44527 1040 nwnk hir jsu 

hir gux lwhw  
sqsMgiq scu 
Plu 
pwieAw]15]2]
19]

Naanak Har Jas 

Har Gun Laahaa 

Sathasangath Sach 

Fal Paaeiaa 

||15||2||19||

O Nanak, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord, the true profit is 

obtained; in the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, the fruit 

of Truth is obtained. 

||15||2||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ-
(ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਹੀ ਅਸਲ) 

ਖੱਟੀ ਹੈ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਿਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥੨॥੧੯॥
44528 1040 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

44529 1040 scu khhu scY 
Gir rhxw]

kh-hu Sach Kehahu 

Sachai Ghar 

Rehanaa ||

Speak the Truth, and 

remain in the home of 

Truth.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੋ, 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਸ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ ਜਮਲੀ ਰਹੇਗੀ,
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44530 1040 jIvq mrhu  
Bvjlu jgu 
qrxw]

Jeevath Marahu 

Bhavajal Jag 

Tharanaa ||

Remain dead while yet 

alive, and cross over 

the terrifying world-

ocean.

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਵੋਗੇ।

44531 1040 guru boihQu guru 
byVI qulhw mn 
hir jip pwir 
lMGwieAw]1]

Gur Bohithh Gur 

Baerree Thulehaa 

Man Har Jap Paar 

Langhaaeiaa ||1||

The Guru is the boat, 

the ship, the raft; 

meditating on the 

Lord in your mind, you 

shall be carried across 

to the other side. 

||1||

ਹੇ ਮਨ! (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) ਗੁਰੂ ਿਹਾਜ਼ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੁਲਹਾ 
ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪ, (ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ 

ਿਜਪਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

44532 1040 haumY mmqw loB 
ibnwsnu]

Houmai 

Mamathaa Lobh 

Binaasan ||

Eliminating egotism, 

possessiveness and 

greed,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਉਮੈ 

ਮਮਤਾ ਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

44533 1040 nau dr mukqy  
dsvY Awsnu]

No Dhar 

Mukathae 

Dhasavai Aasan ||

One is liberated from 

the nine gates, and 

obtains a place in the 

Tenth Gate.

(ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨੌ ਗੋਲਕਾਂ 
ਦੇ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦਸਵੇਂ 
ਦੁਆਰ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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44534 1040 aUpir prY prY 
AprMpru ijin 
Awpy Awpu 
aupwieAw]2]

Ap-rMpru Oopar Parai Parai 

Aparanpar Jin 

Aapae Aap 

Oupaaeiaa ||2||

Lofty and high, the 

farthest of the far and 

infinite, He created 

Himself. ||2||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵਚ) 

ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿੋ ਪਰੇ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 

ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਜਵਚ ਪਿਤੱਖ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
44535 1040 gurmiq lyvhu  

hir ilv qrIAY]

Guramath 

Laevahu Har Liv 

Thareeai ||

Receiving the Guru's 

Teachings, and 

lovingly attuned to the 

Lord, one crosses over.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗਿਜਹਣ ਕਰੋ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋਜੜਆਂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ।

44536 1040 Aklu gwie jm 
qy ikAw frIAY]

(A-klu) klpxw rihq 
bRhm

Akal Gaae Jam 

Thae Kiaa 

Ddareeai ||

Singing the Praises of 

the absolute Lord, why 

should anyone be 

afraid of death?

(ਇਕ-ਰਸ ਜਵਆਪਕ) ਅਖੂੰਡ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਜਤਆਂ ਿਮ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।

44537 1040 jq jq dyKau  
qq qq qum hI  
Avru n duqIAw 
gwieAw]3]

Jath Jath Dhaekho 

Thath Thath Thum 

Hee Avar N 

Dhutheeaa 

Gaaeiaa ||3||

Wherever I look, I see 

only You; I do not sing 

of any other at all. 

||3||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ 
ਉਧਰ ਉਧਰ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈਂ। ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
॥੩॥

44538 1040 scu hir nwmu scu 
hY srxw]

Sach Har Naam 

Sach Hai Saranaa 

||

True is the Lord's 

Name, and True is His 

Sanctuary.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ ਭੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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44539 1040 scu gur sbdu  
ijqY lig qrxw]

ijqY: polw bolo Sach Gur Sabadh 

Jithai Lag 

Tharanaa ||

True is the Word of 

the Guru's Shabad, 

grasping it, one is 

carries across.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਭੀ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ (ਵਸੀਲਾ 
ਹੈ), ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਹੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘੀਦਾ ਹੈ।
44540 1040 AkQu kQY dyKY 

AprMpru Puin  
griB n jonI 
jwieAw]4]

A-kQu: polw bolo[Ap-
rMpru

Akathh Kathhai 

Dhaekhai 

Aparanpar Fun 

Garabh N Jonee 

Jaaeiaa ||4||

Speaking the 

Unspoken, one sees 

the Infinite Lord, and 

then, he does not 

have to enter the 

womb of reincarnation 

again. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਰੇ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 

ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਿਰ ਗਰਭ-ਿੋਜਨ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥੪॥

44541 1040 sc ibnu squ 
sMqoKu n pwvY]

Sach Bin Sath 

Santhokh N Paavai 

||

Without the Truth, no 

one finds sincerity or 

contentment.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ 

(ਦਾ ਆਤਮਕ ਗੁਣ) ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
44542 1040 ibnu gur mukiq 

n AwvY jwvY]

Bin Gur Mukath N 

Aavai Jaavai ||

Without the Guru, no 

one is liberated; 

coming and going in 

reincarnation continue.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ, ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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44543 1040 mUl mMqRü hir 
nwmu rswiexu khu 
nwnk pUrw 
pwieAw]5]

Mool Manthra Har 

Naam Rasaaein 

Kahu Naanak 

Pooraa Paaeiaa 

||5||

Chanting the Mool 

Mantra, and the Name 

of the Lord, the source 

of nectar, says Nanak, 

I have found the 

Perfect Lord. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਿੋ ਸਭ ਮੂੰਤਿਾਂ ਦਾ ਮੂਲ 

ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਸਭ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। 
(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ) ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
44544 1041 sc ibnu Bvjlu  

jwie n qirAw]

Sach Bin Bhavajal 

Jaae N Thariaa ||

Without the Truth, the 

terrifying world-ocean 

cannot be crossed.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ।

44545 1041 eyhu smuMdu AQwhu  
mhw ibKu BirAw]

Eaehu Samundh 

Athhaahu Mehaa 

Bikh Bhariaa ||

This ocean is vast and 

unfathomable; it is 

overflowing with the 

worst poison.

ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਡੂੂੰ ਘਾ ਹੈ ਤੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) 

ਜ਼ਜਹਰ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।

44546 1041 rhY AqIqu  
gurmiq ly aUpir  
hir inrBau kY 
Gir pwieAw]6]

Rehai Atheeth 

Guramath Lae 

Oopar Har 

Nirabho Kai Ghar 

Paaeiaa ||6||

One who receives the 

Guru's Teachings, and 

remains aloof and 

detached, obtains a 

place in the home of 

the Fearless Lord. 

||6||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਜ਼ਜਹਰ-ਭਰੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ 

ਉਤਾਂਹ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ ਅਿੇਹੇ (ਆਤਮਕ) ਜਟਕਾਣੇ 
ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰ-ਸਜਹਮ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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44547 1041 JUTI jg ihq kI 
cqurweI]

Jhoothee Jag Hith 

Kee Chathuraaee 

||

False is the cleverness 

of loving attachment 

to the world.

ਿਗਤ ਦੇ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਮੋਹ 

ਦੀ ਜਸਆਣਪ ਜਵਅਰਥ ਹੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

44548 1041 iblm n lwgY  
AwvY jweI]

Bilam N Laagai 

Aavai Jaaee ||

In no time at all, it 

comes and goes.

ਜਕਉਂਜਕ (ਿਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਸਾਥ ਮੱੁਕਜਦਆਂ) ਰਤਾ ਜਚਰ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
44549 1041 nwmu ivswir  

clih AiBmwnI  
aupjY ibnis 
KpwieAw]7]

c`lih Naam Visaar 

Chalehi 

Abhimaanee 

Oupajai Binas 

Khapaaeiaa ||7||

Forgetting the Naam, 

the Name of the Lord, 

the proud egotistical 

people depart; in 

creation and 

destruction they are 

wasted away. ||7||

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁਲਾ ਕੇ (ਇਥੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ) ਤੁਰ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ। (ਿ ੋਭੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਸਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਮਰਦਾ ਹੈ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੭॥

44550 1041 aupjih ibnsih  
bMDn bMDy]

Oupajehi Binasehi 

Bandhhan 

Bandhhae ||

In creation and 

destruction, they are 

bound in bondage.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

44551 1041 haumY mwieAw ky 
gil PMDy]

gil: polw bolo Houmai Maaeiaa 

Kae Gal Fandhhae 

||

The noose of egotism 

and Maya is around 

their necks.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਿਾਹੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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44552 1041 ijsu rwm nwmu 
nwhI miq 
gurmiq so 
jmpuir bMiD 
clwieAw]8]

Jis Raam Naam 

Naahee Math 

Guramath So Jam 

Pur Bandhh 

Chalaaeiaa ||8||

Whoever does not 

accept the Guru's 

Teachings, and does 

not dwell upon the 

Lord's Name, is bound 

and bagged, and 

dragged into the City 

of Death. ||8||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 

ਉਸ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਬੱਝ 

ਕੇ ਿਮ ਦੇ ਸ਼ਜਹਰ ਜਵਚ 

ਧੱਜਕਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

44553 1041 gur ibnu moK 
mukiq ikau 
pweIAY]

Gur Bin Mokh 

Mukath Kio 

Paaeeai ||

Without the Guru, 

how can anyone be 

emancipated or 

liberated?

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਕਸੇ ਭੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ,

44554 1041 ibnu gur rwm 
nwmu ikau 
iDAweIAY]

Bin Gur Raam 

Naam Kio 

Dhhiaaeeai ||

Without the Guru, 

how can anyone 

meditate on the Lord's 

Name?

ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

44555 1041 gurmiq lyhu qrhu 
Bv duqru mukiq 
Bey suKu 
pwieAw]9]

du`q-ru Guramath Laehu 

Tharahu Bhav 

Dhuthar Mukath 

Bheae Sukh 

Paaeiaa ||9||

Accepting the Guru's 

Teachings, cross over 

the arduous, terrifying 

world-ocean; you shall 

be emancipated, and 

find peace. ||9||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੋ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਵੋਗੇ ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। 
ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ) 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਬੱਚ ਜਨਕਲੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਜਗਆ ॥੯॥
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44556 1041 gurmiq ikRsin 
govrDn Dwry]

jmnw iknwry mQrw pws 
go-vrDn prbq[

Guramath Kirasan 

Govaradhhan 

Dhhaarae ||

Through the Guru's 

Teachings, Krishna 

lifted up the mountain 

of Govardhan.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਬੜਾ ਆਤਮਕ ਬਲ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਸੇ 

ਗੁਰਮੱਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਕਿਸ਼ਨ (ਿੀ) ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ 

ਪਹਾੜ ਨੂੂੰ  (ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ) ਚੱੁਕ 

ਜਲਆ ਸੀ,
44557 1041 gurmiq swieir 

pwhx qwry]

Guramath Saaeir 

Paahan Thaarae ||

Through the Guru's 

Teachings, Rama 

floated stones across 

the ocean.

ਤੇ (ਸਿੀ ਰਾਮ ਚੂੰਦਿ ਿੀ ਨੇ) ਪੱਥਰ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਜਦੱਤੇ ਸਨ।

44558 1041 gurmiq lyhu  
prmpdu pweIAY  
nwnk guir Brmu 
cukwieAw]10]

Guramath Laehu 

Param Padh 

Paaeeai Naanak 

Gur Bharam 

Chukaaeiaa ||10||

Accepting the Guru's 

Teachings, the 

supreme status is 

obtained; O Nanak, 

the Guru eradicates 

doubt. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿ ੋਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਆਇਆ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤੀ 
॥੧੦॥

44559 1041 gurmiq lyhu qrhu 
scu qwrI]

Guramath Laehu 

Tharahu Sach 

Thaaree ||

Accepting the Guru's 

Teachings, cross over 

to the other side 

through Truth.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗਿਜਹਣ ਕਰੋ ਤੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੋ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ 

ਤਾਰੀ ਤਰੋ।
44560 1041 Awqm cInhu 

irdY murwrI]

Aatham Cheenahu 

Ridhai Muraaree 

||

O soul, remember the 

Lord within your heart.

ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਓ।
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44561 1041 jm ky Pwhy  
kwtih hir jip  
Akul inrMjnu 
pwieAw]11]

A-kul: polw bolo Jam Kae Faahae 

Kaattehi Har Jap 

Akul Niranjan 

Paaeiaa ||11||

The noose of death is 

cut away, meditating 

on the Lord; you shall 

obtain the Immaculate 

Lord, who has no 

ancestry. ||11||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਿਪ ਦੇ ਦੇਸ ਲੈ ਿਾਣ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਿੇਹੜਾ 
ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੁਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ ॥੧੧॥

44562 1041 gurmiq pMc sKy 
gurBweI]

Guramath Panch 

Sakhae Gur 

Bhaaee ||

Through the Guru's 

Teachings, the Holy 

become one's friends 

and Siblings of Destiny.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਸਤ 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਆਜਦਕ ਪੂੰਿੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਸਾਥੀ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਗੁਰ-ਭਾਈ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

44563 1041 gurmiq Agin 
invwir smweI]

Guramath Agan 

Nivaar Samaaee ||

Through the Guru's 

Teachings, the inner 

fire is subdued and 

extinguished.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

44564 1041 min muiK nwmu 
jphu jgjIvn  
ird AMqir AlKu 
lKwieAw]12]

j`gjIvn, A-lKu: polw 
bolo

Man Mukh Naam 

Japahu Jagajeevan 

Ridh Anthar Alakh 

Lakhaaeiaa ||12||

Chant the Naam with 

your mind and mouth; 

know the unknowable 

Lord, the Life of the 

World, deep within 

the nucleus of your 

heart. ||12||

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਿਪਦੇ ਰਹੋ। (ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥
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44565 1041 gurmuiK bUJY  
sbid pqIjY]

Guramukh Boojhai 

Sabadh Patheejai 

||

The Gurmukh 

understands, and is 

pleased with the Word 

of the Shabad.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਇਹ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ) 

ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
44566 1041 ausqiq inMdw  

iks kI kIjY]

Ousathath 

Nindhaa Kis Kee 

Keejai ||

Who does he praise or 

slander?

ਇਹ ਜਿਰ ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
44567 1041 cInhu Awpu jphu 

jgdIsru hir 
jgMnwQu min 
BwieAw]13]

Cheenahu Aap 

Japahu 

Jagadheesar Har 

Jagannaathh Man 

Bhaaeiaa ||13||

Know yourself, and 

meditate on the Lord 

of the Universe; let 

your mind be pleased 

with the Lord, the 

Master of the 

Universe. ||13||

ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ (ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪਦੇ ਰਹੋ। 
(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹਰੀ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

44568 1041 jo bRhmMif KMif 
so jwxhu]

Jo Brehamandd 

Khandd So 

Jaanahu ||

Know the One who 

pervades all the 

realms of the universe.

ਿੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਪਛਾਣੋ।

44569 1041 gurmuiK bUJhu  
sbid pCwxhu]

Guramukh 

Boojhahu Sabadh 

Pashhaanahu ||

As Gurmukh, 

understand and 

realize the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਭੇਤ 

ਸਮਝੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣੋ।
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44570 1041 Git Git Bogy 
Bogxhwrw rhY 
AqIqu 
sbwieAw]14]

Ghatt Ghatt 

Bhogae 

Bhoganehaaraa 

Rehai Atheeth 

Sabaaeiaa ||14||

The Enjoyer enjoys 

each and every heart, 

and yet He remains 

detached from all. 

||14||

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਣ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਭੀ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

44571 1041 gurmiq bolhu  
hir jsu sUcw]

Guramath Bolahu 

Har Jas Soochaa ||

Through the Guru's 

Teachings, chant the 

Pure Praises of the 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰੋ ਿੋ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਿ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

44572 1041 gurmiq AwKI 
dyKhu aUcw]

Guramath Aakhee 

Dhaekhahu 

Oochaa ||

Through the Guru's 

Teachings, behold the 

lofty Lord with your 

eyes.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

(ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ) ਵੇਖੋ।
44573 1041 sRvxI nwmu suxY 

hir bwxI nwnk  
hir rMig 
rMgwieAw]15]3
]20]

Sravanee Naam 

Sunai Har Baanee 

Naanak Har Rang 

Rangaaeiaa 

||15||3||20||

Whoever listens to the 

Lord's Name, and the 

Word of His Bani, O 

Nanak, is imbued with 

the color of the Lord's 

Love. ||15||3||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥੩॥੨੦॥

44574 1041 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:

44575 1041 kwmu kRoDu prhru 
pr inMdw]

Kaam Krodhh 

Parehar Par 

Nindhaa ||

Leave behind sexual 

desire, anger and the 

slander of others.

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਤੇ 

ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦੂਰ ਕਰ,
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44576 1041 lbu loBu qij hohu 
inicMdw]

in-icMdw Lab Lobh Thaj 

Hohu Nichindhaa 

||

Renounce greed and 

possessiveness, and 

become carefree.

ਲੱਬ ਅਤੇ ਲੋਭ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਜਨਸਜਚੂੰ ਤ ਹੋ ਿਾ (ਭਾਵ, ਿੇ ਤੂੂੰ  
ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਜਦਆ, 

ਲੱਬ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲਏਗਂਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ)।
44577 1041 BRm kw sMglu 

qoiV inrwlw hir 
AMqir hir rsu 
pwieAw]1]

Bhram Kaa Sangal 

Thorr Niraalaa Har 

Anthar Har Ras 

Paaeiaa ||1||

Break the chains of 

doubt, and remain 

unattached; you shall 

find the Lord, and the 

Lord's sublime 

essence, deep within 

yourself.||1||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ) 

ਭਟਕਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ੂੰਿੀਰ ਤੋੜ ਕੇ 

ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
44578 1041 inis dwmin ijau 

cmik cMdwiexu 
dyKY]

Nis Dhaaman Jio 

Chamak 

Chandhaaein 

Dhaekhai ||

As one sees the flash 

of lightning in the 

night,

ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਬਿਲੀ ਦੀ 
ਚਮਕ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ (ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ) ਚਾਨਣ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

44579 1041 Aih inis joiq 
inrMqir pyKY]

Ahinis Joth 

Niranthar Paekhai 

||

see the Divine Light 

deep within your 

nucleus, day and night.

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਜਦਨ ਰਾਤ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
44580 1041 AwnMd rUpu AnUpu 

srUpw guir pUrY 
dyKwieAw]2]

Aanandh Roop 

Anoop Saroopaa 

Gur Poorai 

Dhaekhaaeiaa 

||2||

The Lord, the 

embodiment of bliss, 

incomparably 

beautiful, reveals the 

Perfect Guru. ||2||

ਉਹ ਆਨੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਤੇ ਸੁੂੰ ਦਰ-

ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ (ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਵੇਜਖਆ ਹੈ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ 
ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ ॥੨॥
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44581 1041 siqgur imlhu  
Awpy pRBu qwry]

Sathigur Milahu 

Aapae Prabh 

Thaarae ||

So meet with the True 

Guru, and God Himself 

will save you.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਵੋ 
(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

44582 1041 sis Gir sUru 
dIpku gYxwry]

Sas Ghar Soor 

Dheepak 

Gainaarae ||

He placed the lamps of 

the sun and the moon 

in the home of the sky.

ਉਸ ਦੇ ਸਾਂਤ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਗਆਨ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਆਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ (ਮਾਨੋ) ਦੀਵਾ ਿਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

44583 1041 dyiK Aidstu 
rhhu ilv lwgI  
sBu iqRBvix 
bRhmu 
sbwieAw]3]

Dhaekh Adhisatt 

Rehahu Liv Laagee 

Sabh Thribhavan 

Breham Sabaaeiaa 

||3||

See the invisible Lord, 

and remain absorbed 

in loving devotion. 

God is all throughout 

the three worlds.||3||

See the invisible Lord, 

and remain absorbed 

in loving devotion. 

God is all throughout 

the three worlds.||3||

See the invisible Lord, 

and remain

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖੋ। (ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ 

ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਹਰ 

ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਜਤਿਭਵਣੀ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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44584 1041 AMimRq rsu pwey  
iqRsnw Bau jwey]

Anmrith Ras 

Paaeae Thrisanaa 

Bho Jaaeae ||

Obtaining the sublime 

ambrosial essence, 

desire and fear are 

dispelled.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਜਹਮ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
44585 1041 AnBau pdu pwvY  

Awpu gvwey]
An-Bau Anabho Padh 

Paavai Aap 

Gavaaeae ||

The state of inspired 

illumination is 

obtained, and self-

conceit is eradicated.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਜਗਆਨ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
44586 1041 aUcI pdvI aUco 

aUcw inrml 
sbdu 
kmwieAw]4]

Oochee Padhavee 

Oocho Oochaa 

Niramal Sabadh 

Kamaaeiaa ||4||

The lofty and exalted 

state, the highest of 

the high is obtained, 

practicing the 

immaculate Word of 

the Shabad. ||4||

ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਿ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਕਮਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੀਵਨ-ਘਾੜਤ ਘੜਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥
44587 1041 AidRst Agocru  

nwmu Apwrw]
A-idRsit, A-gocru Adhrisatt Agochar 

Naam Apaaraa ||

The Naam, the Name 

of the invisible and 

unfathomable Lord, is 

infinite.

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ,

44588 1042 Aiq rsu mITw  
nwmu ipAwrw]

Ath Ras Meethaa 

Naam Piaaraa ||

The sublime essence 

of the Beloved Naam 

is utterly sweet.

ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੀ 
ਰਸੀਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜਮੱਠਾ ਤੇ 

ਬੜਾ ਹੀ ਜਪਆਰਾ ਹੈ।
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44589 1042 nwnk kau juig 
juig hir jsu 
dIjY hir jpIAY  
AMqu n 
pwieAw]5]

Naanak Ko Jug Jug 

Har Jas Dheejai 

Har Japeeai Anth 

N Paaeiaa ||5||

O Lord, please bless 

Nanak with Your 

Praise in each and 

every age; meditating 

on the Lord, I cannot 

find His limits.||5||

(ਮੇਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ 

ਜਕ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਹ। (ਜਿਉਂ 

ਜਿਉਂ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੀਏ 

(ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 
ਦਾ) ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਜਭਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੫॥

44590 1042 AMqir nwmu 
prwpiq hIrw]

Anthar Naam 

Paraapath Heeraa 

||

With the Naam deep 

within the nucleus of 

the self, the jewel is 

obtained.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਹੀਰਾ ਲੱਭ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

44591 1042 hir jpqy mnu 
mn qy DIrw]

Har Japathae Man 

Man Thae 

Dhheeraa ||

Meditating on the 

Lord, the mind is 

comforted and 

consoled by the mind 

itself.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ ਧੀਰਿ-

ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

44592 1042 duGt Gt Bau 
BMjnu pweIAY  
bwhuiV jnim n 
jwieAw]6]

du-Gt: polw bolo Dhughatt Ghatt 

Bho Bhanjan 

Paaeeai Baahurr 

Janam N Jaaeiaa 

||6||

On that most difficult 

path, the Destroyer of 

fear is found, and one 

does not have to enter 

the womb of 

reincarnation again. 

||6||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਔਖੇ ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ ਦਾ ਡਰ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਮੁੜ ਿਨਮ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਣ-

ਮਰਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੬॥
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44593 1042 Bgiq hyiq gur 
sbid qrMgw]

Bhagath Haeth 

Gur Sabadh 

Tharangaa ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

inspiration for loving 

devotional worship 

wells up.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਇਹ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਕ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

44594 1042 hir jsu nwmu 
pdwrQu mMgw]

Har Jas Naam 

Padhaarathh 

Mangaa ||

I beg for the treasure 

of the Naam, and the 

Lord's Praise.

ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਦੀ ਦਾਜਤ) ਮੂੰਗਦਾ 
ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ (ਦਾ) 
ਸਰਮਾਇਆ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ।

44595 1042 hir BwvY gur 
myil imlwey hir 
qwry jgqu 
sbwieAw]7]

j`gqu Har Bhaavai Gur 

Mael Milaaeae 

Har Thaarae 

Jagath Sabaaeiaa 

||7||

When it pleases the 

Lord, He unites me in 

Union with the Guru; 

the Lord saves the 

whole world.||7||

(ਿੇਹੜਾ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਿੀਵ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਚਾਹੇ ਤਾਂ) ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

44596 1042 ijin jpu jipE  
siqgur miq 
vwky]

(vwky) vwkW Anuswr Jin Jap Japiou 

Sathigur Math Vaa 

Kae ||

One who chants the 

Lord's Chant, attains 

the Wisdom of the 

True Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ ਿਜਪਆ ਹੈ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਨੇ 

(ਸਮਝੋ) ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਘਰ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।
44597 1042 jmkMkr kwlu  

syvk pg qw ky]
pg: polw bolo Jamakankar Kaal 

Saevak Pag Thaa 

Kae ||

The tyrant, the 

Messenger of Death, 

becomes a servant at 

his feet.

ਕਾਲ ਅਤੇ ਿਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਸ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ 

ਹਨ।
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44598 1042 aUqm sMgiq giq 
imiq aUqm jgu 
Baujlu pwir 
qrwieAw]8]

j`gu Ootham Sangath 

Gath Mith 

Ootham Jag 

Bhoujal Paar 

Tharaaeiaa ||8||

In the noble 

congregation of the 

Sangat, one's state 

and way of life 

become noble as well, 

and one crosses over 

the terrifying world-

ocean. ||8||

ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਤ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਹਣੀ-
ਬਜਹਣੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

44599 1042 iehu Bvjlu jgqu  
sbid gur qrIAY]

j`gqu Eihu Bhavajal 

Jagath Sabadh Gur 

Thareeai ||

Through the Shabad, 

one crosses over this 

terrifying world-ocean.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

44600 1042 AMqr kI duibDw  
AMqir jrIAY]

Anthar Kee 

Dhubidhhaa 

Anthar Jareeai ||

The duality within is 

burnt away from 

within.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਅੂੰਦਰਲੀ 
ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਸੜ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

44601 1042 pMc bwx ly jm 
kau mwrY  
ggnMqir DxKu 
cVwieAw]9]

cV@wieAw Panch Baan Lae 

Jam Ko Maarai 

Gagananthar 

Dhhanakh 

Charraaeiaa ||9||

Taking up the five 

arrows of virtue, 

Death is killed, 

drawing the Bow of 

the Tenth Gate in the 

Mind's Sky. ||9||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ-

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਰੂਪ) ਧਨੁਖ ਨੂੂੰ  ਅਿੇਹਾ ਕੱਸਦਾ 
ਹੈ ਜਕ (ਸਤ, ਸੂੰ ਤੋਖ, ਦਇਆ, 

ਧਰਮ, ਧੀਰਿ ਦੇ) ਪੂੰਿ ਤੀਰ 

ਲੈ ਕੇ ਿਮ ਨੂੂੰ  (ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੂੰ , 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੂੂੰ ) ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੯॥
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44602 1042 swkq nir sbd 
suriq ikau 
pweIAY]

Saakath Nar 

Sabadh Surath Kio 

Paaeeai ||

How can the faithless 

cynics attain 

enlightened 

awareness of the 

Shabad?

ਪਰ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਲਗਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ,

44603 1042 sbd suriq ibnu  
AweIAY jweIAY]

Sabadh Surath Bin 

Aaeeai Jaaeeai ||

Without awareness of 

the Shabad, they 

come and go in 

reincarnation.

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਗਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

44604 1042 nwnk gurmuiK 
mukiq prwiexu  
hir pUrY Bwig 
imlwieAw]10]

Naanak Guramukh 

Mukath Paraaein 

Har Poorai Bhaag 

Milaaeiaa ||10||

O Nanak, the Gurmukh 

obtains the support of 

liberation; by perfect 

destiny, he meets the 

Lord. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣਾ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥
44605 1042 inrBau siqguru 

hY rKvwlw]

Nirabho Sathigur 

Hai Rakhavaalaa ||

The Fearless True 

Guru is our Savior and 

Protector.

ਜਨਰਭਉ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

44606 1042 Bgiq prwpiq 
gur gopwlw]

Bhagath 

Paraapath Gur 

Gopaalaa ||

Devotional worship is 

obtained through the 

Guru, the Lord of the 

world.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ (ਦੀ ਦਾਜਤ) ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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44607 1042 Duin AnMd 
Anwhdu vwjY gur 
sbid inrMjnu 
pwieAw]11]

Dhhun Anandh 

Anaahadh Vaajai 

Gur Sabadh 

Niranjan Paaeiaa 

||11||

The blissful music of 

the unstruck sound 

current vibrates and 

resounds; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, the 

Immaculate Lord is 

obtained. ||11||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਇਕ-ਰਸ ਰੌ ਚੱਲ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ॥੧੧॥

44608 1042 inrBau so isir  
nwhI lyKw]

Nirabho So Sir 

Naahee Laekhaa ||

He alone is fearless, 

who has no destiny 

written on His head.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ 

ਜਵਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

44609 1042 Awip AlyKu  
kudriq hY dyKw]

Aap Alaekh 

Kudharath Hai 

Dhaekhaa ||

God Himself is unseen; 

He reveals Himself 

through His wondrous 

creative power.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਅਲੇਖ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ 
ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਜਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੂੰਗ ਸਕਦਾ)। 
ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਜਤ 

ਜਵਚ ਉਹ ਹੀ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
44610 1042 Awip AqIqu 

AjonI sMBau  
nwnk gurmiq so 
pwieAw]12]

Aap Atheeth 

Ajonee Sanbho 

Naanak Guramath 

So Paaeiaa ||12||

He Himself is 

unattached, unborn 

and self-existent. O 

Nanak, through the 

Guru's Teachings, He is 

found. ||12||

(ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਉਹ 

ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ, ਿੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਜਹਤ 

ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥
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44611 1042 AMqr kI giq  
siqguru jwxY]

Anthar Kee Gath 

Sathigur Jaanai ||

The True Guru knows 

the state of one's 

inner being.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਅੂੰਦਰਲੀ ਆਤਮਕ 

ਹਾਲਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

44612 1042 so inrBau gur 
sbid pCwxY]

So Nirabho Gur 

Sabadh 

Pashhaanai ||

He alone is fearless, 

who realizes the Word 

of the Guru's Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਹ ਜਨਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ) ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

44613 1042 AMqru dyiK  
inrMqir bUJY  
Anq n mnu 
folwieAw]13]

Anthar Dhaekh 

Niranthar Boojhai 

Anath N Man 

Ddolaaeiaa ||13||

He looks within his 

own inner being, and 

realizes the Lord 

within all; his mind 

does not waver at all. 

||13||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਅੂੰਦਰਲਾ 
(ਜਹਰਦਾ) ਪਰਖ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਇਕ-ਰਸ ਸਭ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

(ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ) ਵਲ ਨਹੀਂ 
ਡੋਲਦਾ ॥੧੩॥

44614 1042 inrBau so AB 
AMqir visAw]

Nirabho So Abh 

Anthar Vasiaa ||

He alone is fearless, 

within whose being 

the Lord abides.

ਜਨਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਗਟ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

44615 1042 Aih inis nwim 
inrMjn risAw]

Ahinis Naam 

Niranjan Rasiaa ||

Day and night, he is 

delighted with the 

Immaculate Naam, the 

Name of the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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44616 1042 nwnk hir jsu 
sMgiq pweIAY  
hir shjy shij 
imlwieAw]14]

Naanak Har Jas 

Sangath Paaeeai 

Har Sehajae Sehaj 

Milaaeiaa ||14||

O Nanak, in the 

Sangat, the Holy 

Congregation, the 

Lord's Praise is 

obtained, and one 

easily, intuitively 

meets the Lord. ||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੂੰਗਤ 

(ਜਵਚ ਬੈਜਠਆਂ) ਜਮਲਦੀ ਹੈ। 
(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਡੋਲ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

44617 1042 AMqir bwhir so 
pRBu jwxY]

bw-hir Anthar Baahar So 

Prabh Jaanai ||

One who knows God, 

within the self and 

beyond,

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਬੂੰਦਾ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ 

(ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) 

ਜਵਆਪਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
44618 1042 rhY Ailpqu  

clqy Gir AwxY]
A-ilpqu, c`lqy Rehai Alipath 

Chalathae Ghar 

Aanai ||

Remains detached, 

and brings his 

wandering mind back 

to its home.

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਵਲ) ਦੌੜਦੇ (ਮਨ) ਨੂੂੰ  
(ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ) ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਲੈ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
44619 1042 aUpir Awid 

srb iqhu loeI  
scu nwnk AMimRq 
rsu 
pwieAw]15]4]
21]

Oopar Aadh Sarab 

Thihu Loee Sach 

Naanak Anmrith 

Ras Paaeiaa 

||15||4||21||

The True Primal Lord is 

over all the three 

worlds; O Nanak, His 

Ambrosial Nectar is 

obtained. 

||15||4||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਉਤੇ ਰਾਖਾ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇ 

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥੪॥੨੧॥

44620 1042 mwrU mhlw 1] Maaroo Mehalaa 

1 ||

Maaroo, First Mehl:
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44621 1042 kudriq krnYhwr 
Apwrw]

Kudharath 

Karanaihaar 

Apaaraa ||

The Creator Lord is 

infinite; His creative 

power is wondrous.

ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ।
44622 1042 kIqy kw nwhI 

ikhu cwrw]
(ikhu) koeI Keethae Kaa 

Naahee Kihu 

Chaaraa ||

Created beings have 

no power over Him.

ਕੋਈ ਿੀਵ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਅੜਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ) ਉਸ ਦੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਿੀਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ।
44623 1042 jIA aupwie 

irjku dy Awpy  
isir isir hukmu 
clwieAw]1]

c`lwieAw Jeea Oupaae Rijak 

Dhae Aapae Sir Sir 

Hukam Chalaaeiaa 

||1||

He formed the living 

beings, and He Himself 

sustains them; the 

Hukam of His 

Command controls 

each and every one. 

||1||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਸਭਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਜਰਜ਼ਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ 

ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੋਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

44624 1042 hukmu clwie  
rihAw BrpUry]

Hukam Chalaae 

Rehiaa 

Bharapoorae ||

The all-pervading Lord 

orchestrates all 

through His Hukam.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਆਪਣਾ) ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ।
44625 1042 iksu nyVY iksu 

AwKW dUry]

Kis Naerrai Kis 

Aakhaan Dhoorae 

||

Who is near, and who 

is far away?

ਮੈਂ ਕੀਹ ਦੱਸਾਂ ਜਕ ਜਕਸ ਤੋਂ ਉਹ 

ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਜਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ? 

(ਭਾਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਨਰਲੇਪ ਭੀ ਹੈ)।
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44626 1042 gupq pRgt hir 
Git Git dyKhu  
vrqY qwku 
sbwieAw]2]

Gupath Pragatt 

Har Ghatt Ghatt 

Dhaekhahu 

Varathai Thaak 

Sabaaeiaa ||2||

Behold the Lord, both 

hidden and manifest, 

in each and every 

heart; the unique Lord 

is permeating all. ||2||

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਗੁਪਤ ਭੀ ਤੇ ਪਰਗਟ ਭੀ 
ਵੱਸਦਾ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ 
ਜਵਚ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੨॥

44627 1042 ijs kau myly  
suriq smwey]

Jis Ko Maelae 

Surath Samaaeae 

||

One whom the Lord 

unites with Himself, 

merges in conscious 

awareness.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੀ ਸੁਰਤ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੁੜਦੀ ਹੈ,

44628 1042 gur sbdI hir 
nwmu iDAwey]

Gur Sabadhee Har 

Naam Dhhiaaeae 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

meditate on the Lord's 

Name.

ਉਹ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।

44629 1042 Awnd rUp AnUp 
Agocr gur 
imilAY Brmu 
jwieAw]3]

Aanadh Roop 

Anoop Agochar 

Gur Miliai Bharam 

Jaaeiaa ||3||

God is the 

embodiment of bliss, 

incomparably 

beautiful and 

unfathomable; 

meeting with the 

Guru, doubt is 

dispelled. ||3||

ਉਹ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਹੈ ਿੋ ਬੇ-ਜਮਸਾਲ 

ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

44630 1042 mn qn Dn qy  
nwmu ipAwrw]

Man Than Dhhan 

Thae Naam 

Piaaraa ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is more 

dear to me than my 

mind, body and 

wealth.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ 
ਆਪਣ ੇਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਨਾਲੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧੀਕ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
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44631 1042 AMiq sKweI 
clxvwrw]

c`lxvwrw Anth Sakhaaee 

Chalanavaaraa ||

In the end, when I 

must depart, it shall 

be my only help and 

support.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰ 

ਤਕ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

44632 1043 moh pswr nhI 
sMig bylI ibnu 
hir gur ikin 
suKu pwieAw]4]

Moh Pasaar 

Nehee Sang 

Baelee Bin Har Gur 

Kin Sukh Paaeiaa 

||4||

In this world of love 

and attachment, no 

one is anyone else's 

friend or companion; 

without the Lord, 

without the Guru, who 

has ever found peace? 

||4||

ਿਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਖਲਾਰੇ ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ 
ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਨੇ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ॥੪॥

44633 1043 ijs kau ndir 
kry guru pUrw]

Jis Ko Nadhar 

Karae Gur Pooraa 

||

He, unto whom the 

Perfect Guru grants 

His Grace,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

44634 1043 sbid imlwey 
gurmiq sUrw]

Sabadh Milaaeae 

Guramath Sooraa 

||

Is merged in the Word 

of the Shabad, 

through the Teachings 

of the brave, heroic 

Guru.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਦੇ ਆਸਰੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਸੂਰਮਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
44635 1043 nwnk gur ky 

crn sryvhu  
ijin BUlw mwrig 
pwieAw]5]

Naanak Gur Kae 

Charan Saraevahu 

Jin Bhoolaa 

Maarag Paaeiaa 

||5||

O Nanak, dwell upon, 

and serve at the 

Guru's feet; He places 

those who wander 

back on the Path. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁੱ ਲੇ 

ਹੋਏ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ ਭਟਕਦੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਿੋ (ਭਾਵ, 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜੋ) ॥੫॥
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44636 1043 sMq jnW hir Dnu 
jsu ipAwrw]

Santh Janaan Har 

Dhhan Jas Piaaraa 

||

The wealth of the 

Lord's Praise is very 

dear to the humble 

Saints.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

44637 1043 gurmiq pwieAw 
nwmu qumwrw]

Guramath Paaeiaa 

Naam Thumaaraa 

||

Through the Guru's 

Teachings, I have 

obtained Your Name, 

Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

44638 1043 jwicku syv kry 
dir hir kY hir 
drgh jsu 
gwieAw]6]

Jaachik Saev Karae 

Dhar Har Kai Har 

Dharageh Jas 

Gaaeiaa ||6||

The beggar serves at 

the Lord's door, and in 

the Court of the Lord, 

sings His Praises. ||6||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੂੰਗਤਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਜਟਕ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

44639 1043 siqguru imlY q 
mhil bulwey]

Sathigur Milai Th 

Mehal Bulaaeae ||

When one meets the 

True Guru, he is called 

into the Mansion of 

the Lord's Presence.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸੱਦਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।

44640 1043 swcI drgh giq 
piq pwey]

Saachee Dharageh 

Gath Path Paaeae 

||

In the True Court, he is 

blessed with salvation 

and honor.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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44641 1043 swkq Taur nwhI  
hirmMdr jnm 
mrY duKu 
pwieAw]7]

Saakath Thour 

Naahee Har 

Mandhar Janam 

Marai Dhukh 

Paaeiaa ||7||

The faithless cynic has 

no place of rest in the 

Lord's palace; he 

suffers the pains of 

birth and death. ||7||

ਪਰ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਲ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ 

ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਮਰਦਾ ਤੇ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
44642 1043 syvhu siqgur 

smuMdu AQwhw]

Saevahu Sathigur 

Samundh 

Athhaahaa ||

So serve the True 

Guru, the 

unfathomable ocean,

ਸਜਤਗੁਰੂ ਅਥਾਹ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ।

44643 1043 pwvhu nwmu rqnu 
Dnu lwhw]

Paavahu Naam 

Rathan Dhhan 

Laahaa ||

And you shall obtain 

the profit, the wealth, 

the jewel of the Naam.

(ਉਸ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਰਤਨ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ), ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ-

ਰਤਨ ਨਾਮ-ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਵੋਗੇ (ਇਹੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ 

ਦਾ) ਲਾਭ (ਹੈ)।

44644 1043 ibiKAw mlu 
jwie AMimRq sir 
nwvhu gur sr 
sMqoKu pwieAw]8]

Bikhiaa Mal Jaae 

Anmrith Sar 

Naavahu Gur Sar 

Santhokh Paaeiaa 

||8||

The filth of corruption 

is washed away, by 

bathing in the pool of 

Ambrosial Nectar. In 

the Guru's pool, 

contentment is 

obtained. ||8||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਦੀ ਮੈਲ (ਮਨ ਤੋਂ) ਧੁਪ ਿਾਇਗੀ 
(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਇਗੀ ਤੇ) ਗੁਰੂ-

ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਸੂੰ ਤੋਖ (-ਿਲ) 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਇਗਾ ॥੮॥

44645 1043 siqgur syvhu sMk  
n kIjY]

Sathigur Saevahu 

Sank N Keejai ||

So serve the Guru 

without hesitation.

(ਪੂਰੀ ਸਰਧਾ ਨਾਲ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਰਤਾ ਭੀ) ਸ਼ੱਕ 

ਨਾਹ ਕਰੋ।
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44646 1043 Awsw mwih  
inrwsu rhIjY]

Aasaa Maahi 

Niraas Reheejai ||

And in the midst of 

hope, remain 

unmoved by hope.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ) ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਜਵਚ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹ ਕੇ ਜਿਊ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
44647 1043 sMsw dUK ibnwsnu 

syvhu iPir 
bwhuiV rogu n 
lwieAw]9]

Sansaa Dhookh 

Binaasan Saevahu 

Fir Baahurr Rog N 

Laaeiaa ||9||

Serve the Eradicator of 

cynicism and suffering, 

and you shall never 

again be afflicted by 

the disease. ||9||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਰੋ 

ਿ ੋਸਾਰੇ ਸਹਮ ਤੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ (ਮੋਹ 

ਦਾ) ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ ॥੯॥

44648 1043 swcy BwvY iqsu 
vfIAwey]

vfI-Awey Saachae Bhaavai 

This Vaddeeaaeae 

||

One who is pleasing to 

the True Lord is 

blessed with glorious 

greatness.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
44649 1043 kaunu su dUjw  

iqsu smJwey]

Koun S Dhoojaa 

This Samajhaaeae 

||

Who else can teach 

him anything?

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਿ ੋਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕੇ।

44650 1043 hir gur mUriq 
eykw vrqY nwnk  
hir gur 
BwieAw]10]

Har Gur Moorath 

Eaekaa Varathai 

Naanak Har Gur 

Bhaaeiaa ||10||

The Lord and the Guru 

are pervading in one 

form. O Nanak, the 

Lord loves the Guru. 

||10||

ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 
ਇਕੋ ਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਿ ੋਿਗਤ 

ਜਵਚ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਿੋ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿੋ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਹੈ ॥੧੦॥
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44651 1043 vwcih pusqk 
vyd purwnW]

Vaachehi Pusathak 

Vaedh Puraanaan 

||

Some read scriptures, 

the Vedas and the 

Puraanas.

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ) 

ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਆਜਦਕ (ਧਰਮ-) 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹਦੇ ਹਨ,

44652 1043 iek bih sunih  
sunwvih kwnW]

k`wnW Eik Behi Sunehi 

Sunaavehi 

Kaanaan ||

Some sit and listen, 

and read to others.

ਿ ੋਕੁਝ ਉਹ ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਬੂੰ ਦੇ ਬਜਹ ਕੇ 

ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
44653 1043 Ajgr kptu  

khhu ikau Kul@Y  
ibnu siqgur qqu  
n pwieAw]11]

Aj-gr Ajagar Kapatt 

Kehahu Kio 

Khulhai Bin 

Sathigur Thath N 

Paaeiaa ||11||

Tell me, how can the 

heavy, rigid doors be 

opened? Without the 

True Guru, the 

essence of reality is 

not realized. ||11||

ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦਾ) ਕਰੜਾ ਕਵਾੜ ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਖੁਲਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਅਸਲੀਅਤ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ॥੧੧॥

44654 1043 krih ibBUiq  
lgwvih BsmY]

Karehi Bibhooth 

Lagaavehi 

Bhasamai ||

Some collect dust, and 

smear their bodies 

with ashes;

(ਇਕ ਉਹ ਭੀ ਹਨ ਿੋ ਜਤਆਗੀ 
ਬਣ ਕੇ ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ ਿਾ 
ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ) 

ਸੁਆਹ ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਉਹ ਸੁਆਹ (ਆਪਣੇ ਜਪੂੰ ਡੇ 

ਉਤੇ) ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

44655 1043 AMqir kRoDu cMfwlu 
su haumY]

Anthar Krodhh 

Chanddaal S 

Houmai ||

But deep within them 

are the outcasts of 

anger and egotism.

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਚੂੰਡਾਲ ਕਿੋਧ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਹਉਮੈ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
44656 1043 pwKMf kIny jogu  

n pweIAY ibnu 
siqgur AlKu n 
pwieAw]12]

Paakhandd 

Keenae Jog N 

Paaeeai Bin 

Sathigur Alakh N 

Paaeiaa ||12||

Practicing hypocrisy, 

Yoga is not obtained; 

without the True 

Guru, the unseen Lord 

is not found. ||12||

(ਸੋ, ਜਤਆਗ ਦੇ ਇਹ) ਪਾਖੂੰਡ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ ॥੧੨॥
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44657 1043 qIrQ vrq nym 
krih auidAwnw]

Theerathh Varath 

Naem Karehi 

Oudhiaanaa ||

Some make vows to 

visit sacred shrines of 

pilgrimage, keep fasts 

and live in the forest.

(ਜਤਆਗੀ ਬਣ ਕੇ) ਿੂੰਗਲਾਂ 
ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਧਾਰਦੇ 

ਹਨ,

44658 1043 jqu squ sMjmu  
kQih igAwnw]

Jath Sath Sanjam 

Kathhehi Giaanaa 

||

Some practice 

chastity, charity and 

self-discipline, and 

speak of spiritual 

wisdom.

ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਿਤ ਸਤ ਸੂੰਿਮ ਦੇ ਸਾਧਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ,

44659 1043 rwm nwm ibnu  
ikau suKu pweIAY  
ibnu siqgur  
Brmu n 
jwieAw]13]

Raam Naam Bin 

Kio Sukh Paaeeai 

Bin Sathigur 

Bharam N Jaaeiaa 

||13||

But without the Lord's 

Name, how can 

anyone find peace? 

Without the True 

Guru, doubt is not 

dispelled. ||13||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੧੩॥

44660 1043 inaulI krm 
BuieAMgm BwTI]

Nioulee Karam 

Bhueiangam 

Bhaathee ||

Inner cleansing 

techniques, 

channeling the energy 

to raise the Kundalini 

to the Tenth Gate,

(ਇਹ ਲੋਕ) ਜਨਉਲੀ ਕਰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁੂੰ ਡਲਨੀ ਨੂੂੰ  ਦਸਮ 

ਦੁਆਰ ਜਵਚ ਖੋਹਲਣਾ ਦੱਸਦੇ 

ਹਨ,

44661 1043 ryck kuMBk pUrk  
mn hwTI]

Raechak Kunbhak 

Poorak Man 

Haathee ||

Inhaling, exhaling and 

holding the breath by 

the force of the mind -

ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ (ਪਿਾਣਾਯਮ 

ਦੇ ਅੱਜਭਆਸ ਜਵਚ) ਪਿਾਣ 

ਉਤਾਂਹ ਚਾੜਹਦੇ ਹਨ, ਸੁਖਮਨਾ 
ਜਵਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਜਿਰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ,
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44662 1043 pwKMf Drmu pRIiq 
nhI hir sau gur 
sbd mhw rsu 
pwieAw]14]

Paakhandd 

Dhharam Preeth 

Nehee Har So Gur 

Sabadh Mehaa 

Ras Paaeiaa ||14||

By empty hypocritical 

practices, Dharmic 

love for the Lord is not 

produced. Only 

through the Word of 

the Guru's Shabad is 

the sublime, supreme 

essence obtained. 

||14||

ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਜਨਰਾ 
ਪਾਖੂੰਡ-ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿੀਤ 

ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ (ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ) ਰਸ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ 
॥੧੪॥

44663 1043 kudriq dyiK rhy  
mnu mwinAw]

Kudharath Dhaekh 

Rehae Man 

Maaniaa ||

Seeing the Lord's 

creative power, my 

mind remains satisfied.

(ਇਕ ਉਹ ਹਨ ਿੇਹੜੇ) 

ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਉਸ ਦੀਦਾਰ ਜਵਚ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

44664 1043 gur sbdI sBu 
bRhmu pCwinAw]

Gur Sabadhee 

Sabh Breham 

Pashhaaniaa ||

Through the Guru's 

Shabad, I have realized 

that all is God.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ 
ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।

44665 1043 nwnk Awqm rwmu 
sbwieAw gur 
siqgur AlKu 
lKwieAw]15]5
]22]

Naanak Aatham 

Raam Sabaaeiaa 

Gur Sathigur Alakh 

Lakhaaeiaa 

||15||5||22||

O Nanak, the Lord, the 

Supreme Soul, is in all. 

The Guru, the True 

Guru, has inspired me 

to see the unseen 

Lord. ||15||5||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਹੀ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥੫॥੨੨॥
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44666 1043 mwrU solhy mhlw 
3

Maaroo Solehae 

Mehalaa 3

Maaroo, Solhay, Third 

Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਸੋਹਲੇ' (੧੬ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ)।

44667 1043 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

44668 1043 hukmI shjy 
isRsit aupweI]

Hukamee Sehajae 

Srisatt Oupaaee ||

By the Hukam of His 

Command, He 

effortlessly created 

the Universe.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਉਚੇਚੇ ਿਤਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

44669 1043 kir kir vyKY  
ApxI vifAweI]

Kar Kar Vaekhai 

Apanee Vaddiaaee 

||

Creating the creation, 

He gazes upon His 

own greatness.

(ਿਗਤ-ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਕੂੰਮ) ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਜਡਆਈ 

(ਆਪ ਹੀ) ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।

44670 1043 Awpy kry krwey 
Awpy hukmy 
rihAw smweI 
hy]1]

Aapae Karae 

Karaaeae Aapae 

Hukamae Rehiaa 

Samaaee Hae 

||1||

He Himself acts, and 

inspires all to act; in 

His Will, He pervades 

and permeates all. 

||1||

ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ) 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

44671 1043 mwieAw mohu 
jgqu gubwrw]

j`gqu Maaeiaa Mohu 

Jagath Gubaaraa 

||

The world is in the 

darkness of love and 

attachment to Maya.

(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੇ) ਿਗਤ ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਬਣਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।
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44672 1043 gurmuiK bUJY ko 
vIcwrw]

Guramukh Boojhai 

Ko Veechaaraa ||

How rare is that 

Gurmukh who 

contemplates, and 

understands.

ਇਸ ਜਵਚਾਰ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

44673 1043 Awpy ndir kry 
so pwey Awpy myil 
imlweI hy]2]

Aapae Nadhar 

Karae So Paaeae 

Aapae Mael 

Milaaee Hae ||2||

He alone attains the 

Lord, unto whom He 

grants His Grace. He 

Himself unites in His 

Union. ||2||

ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ, ਇਹ ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

44674 1044 Awpy myly dy 
vifAweI]

Aapae Maelae 

Dhae Vaddiaaee ||

Uniting with Himself, 

He bestows glorious 

greatness.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
44675 1044 gur prswdI  

kImiq pweI]

Gur Parasaadhee 

Keemath Paaee ||

By Guru's Grace, one 

comes to know the 

Lord's worth.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ) 
ਕਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

44676 1044 mnmuiK bhuqu 
iPrY ibllwdI  
dUjY Bwie KuAweI 
hy]3]

Manamukh 

Bahuth Firai 

Bilalaadhee 

Dhoojai Bhaae 

Khuaaee Hae 

||3||

The self-willed 

manmukh wanders 

everywhere, weeping 

and wailing; he is 

utterly ruined by the 

love of duality. ||3||

ਮਨ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਲੁਕਾਈ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝੀ 
ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜਵਲਕਦੀ ਜਿਰਦੀ 
ਹੈ ॥੩॥

44677 1044 haumY mwieAw 
ivcy pweI]

Houmai Maaeiaa 

Vichae Paaee ||

Egotism was instilled 

into the illusion of 

Maya.

(ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ) ਇਸ ਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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44678 1044 mnmuK BUly piq 
gvweI]

Manamukh 

Bhoolae Path 

Gavaaee ||

The self-willed 

manmukh is deluded, 

and loses his honor.

ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ 
ਲੁਕਾਈ ਨੇ (ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ।

44679 1044 gurmuiK hovY so 
nwie rwcY swcY 
rihAw smweI 
hy]4]

Guramukh Hovai 

So Naae Raachai 

Saachai Rehiaa 

Samaaee Hae 

||4||

But one who becomes 

Gurmukh is absorbed 

in the Name; he 

remains immersed in 

the True Lord. ||4||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

44680 1044 gur qy igAwnu 
nwm rqnu 
pwieAw]

Gur Thae Giaan 

Naam Rathan 

Paaeiaa ||

Spiritual wisdom is 

obtained from the 

Guru, along with the 

jewel of the Naam, the 

Name of the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

44681 1044 mnsw mwir mn 
mwih smwieAw]

Manasaa Maar 

Man Maahi 

Samaaeiaa ||

Desires are subdued, 

and one remains 

immersed in the mind.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਿੁਰਨੇ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਕੇ ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

44682 1044 Awpy Kyl kry 
siB krqw Awpy 
dyie buJweI 
hy]5]

bu`JweI Aapae Khael Karae 

Sabh Karathaa 

Aapae Dhaee 

Bujhaaee Hae 

||5||

The Creator Himself 

stages all His plays; He 

Himself bestows 

understanding. ||5||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਇਹ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੫॥
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44683 1044 siqguru syvy Awpu 
gvwey]

Sathigur Saevae 

Aap Gavaaeae ||

One who serves the 

True Guru eradicates 

self-conceit.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

44684 1044 imil pRIqm 
sbid suKu pwey]

Mil Preetham 

Sabadh Sukh 

Paaeae ||

Meeting with his 

Beloved, he finds 

peace through the 

Word of the Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
44685 1044 AMqir ipAwru  

BgqI rwqw  
shij mqy bix 
AweI hy]6]

mqy: polw bolo Anthar Piaar 

Bhagathee 

Raathaa Sehaj 

Mathae Ban Aaee 

Hae ||6||

Deep within his inner 

being, he is imbued 

with loving devotion; 

intuitively, he 

becomes one with the 

Lord. ||6||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ 
ਬੱੁਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੀ ਪਿਤੀਤ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੬॥
44686 1044 dUKinvwrxu gur 

qy jwqw]

Dhookh Nivaaran 

Gur Thae Jaathaa 

||

The Destroyer of pain 

is known through the 

Guru.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ,

44687 1044 Awip imilAw 
jgjIvnu dwqw]

Aap Miliaa 

Jagajeevan 

Dhaathaa ||

The Great Giver, the 

Life of the world, 

Himself has met me.

ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 

ਿਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆ ਜਮਜਲਆ।
44688 1044 ijs no lwey soeI 

bUJY Bau Brmu 
srIrhu jweI 
hy]7]

Jis No Laaeae Soee 

Boojhai Bho 

Bharam Sareerahu 

Jaaee Hae ||7||

He alone understands, 

whom the Lord joins 

with Himself. Fear and 

doubt are taken away 

from his body. ||7||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਡਰ 

ਹਰੇਕ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
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44689 1044 Awpy gurmuiK 
Awpy dyvY]

Aapae Guramukh 

Aapae Dhaevai ||

He Himself is the 

Gurmukh, and He 

Himself bestows His 

blessings.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

44690 1044 scY sbid  
siqguru syvY]

Sachai Sabadh 

Sathigur Saevai ||

Through the True 

Word of the Shabad, 

serve the True Guru.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
44691 1044 jrw jmu iqsu 

joih n swkY swcy 
isau bix AweI 
hy]8]

Jaraa Jam This Johi 

N Saakai Saachae 

Sio Ban Aaee Hae 

||8||

Old age and death 

cannot even touch 

one who is in harmony 

with the True Lord. 

||8||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 
ਅਜਿਹੀ ਪਿੀਤ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਉਸ ਪਿੀਤ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੱਕ 

ਸਕਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਨਾਹ ਉਹ 

ਪਿੀਤ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ ਉਥੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ) 

॥੮॥
44692 1044 iqRsnw Agin  

jlY sMswrw]

Thrisanaa Agan 

Jalai Sansaaraa ||

The world is burning 

up in the fire of desire.

ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜ ਜਰਹਾ ਹੈ,

44693 1044 jil jil KpY  
bhuqu ivkwrw]

Jal Jal Khapai 

Bahuth Vikaaraa ||

It burns and burns, 

and is destroyed in all 

its corruption.

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਸੜ ਸੜ ਕੇ 

ਬਹੁਤ ਦੱੁਖੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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44694 1044 mnmuKu Taur n 
pwey kbhU  
siqgur bUJ 
buJweI hy]9]

bU`J bu`JweI Manamukh Thour 

N Paaeae Kabehoo 

Sathigur Boojh 

Bujhaaee Hae 

||9||

The self-willed 

manmukh finds no 

place of rest 

anywhere. The True 

Guru has imparted this 

understanding. ||9||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉ ਦਾ) ਥਾਂ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ। (ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਬਚਾਉ ਦਾ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੯॥

44695 1044 siqguru syvin sy 
vfBwgI]

Sathigur Saevan 

Sae 

Vaddabhaagee ||

Those who serve the 

True Guru are very 

fortunate.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ,

44696 1044 swcY nwim sdw 
ilv lwgI]

Saachai Naam 

Sadhaa Liv Laagee 

||

They remain lovingly 

focused on the True 

Name forever.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਦਾ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

44697 1044 AMqir nwmu 
rivAw inhkyvlu  
iqRsnw sbid 
buJweI hy]10]

bu`JweI Anthar Naam 

Raviaa Nihakaeval 

Thrisanaa Sabadh 

Bujhaaee Hae 

||10||

The Immaculate 

Naam, the Name of 

the Lord, permeates 

the nucleus of their 

inner being; through 

the Shabad, their 

desires are quenched. 

||10||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਦੀ 
ਅੱਗ) ਬੁਝਾ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੧੦॥

44698 1044 scw sbdu scI hY 
bwxI]

Sachaa Sabadh 

Sachee Hai Baanee 

||

True is the Word of 

the Shabad, and True 

is the Bani of His Word.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਵਸਤ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ 
ਹੈ।

44699 1044 gurmuiK ivrlY 
iknY pCwxI]

Guramukh Viralai 

Kinai Pashhaanee 

||

How rare is that 

Gurmukh who realizes 

this.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹ 

ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ।
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44700 1044 scY sbid rqy 
bYrwgI Awvxu 
jwxu rhweI hy 
]11]

Sachae Sabadh 

Rathae Bairaagee 

Aavan Jaan 

Rehaaee Hae 

||11||

Those who are imbued 

with the True Shabad 

are detached. Their 

comings and goings in 

reincarnation are 

ended. ||11||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਉਪਰਾਮ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

44701 1044 sbdu buJY so mYlu 
cukwey]

Sabadh Bujhai So 

Mail Chukaaeae ||

One who realizes the 

Shabad is cleansed of 

impurities.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣੀ ਬੱੁਧੀ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
44702 1044 inrml nwmu vsY 

min Awey]

Niramal Naam 

Vasai Man Aaeae 

||

The Immaculate Naam 

abides within his mind.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਜਵੱਤਰ ਨਾਮ 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ।

44703 1044 siqguru Apxw 
sd hI syvih  
haumY ivchu jweI 
hy]12]

Sathigur Apanaa 

Sadh Hee Saevehi 

Houmai Vichahu 

Jaaee Hae ||12||

He serves his True 

Guru forever, and 

egotism is eradicated 

from within. ||12||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੨॥
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44704 1044 gur qy bUJY qw 
dru sUJY]

Gur Thae Boojhai 

Thaa Dhar Soojhai 

||

If one comes to 

understand, through 

the Guru, then he 

comes to know the 

Lord's Door.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼) 

ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ)।

44705 1044 nwm ivhUxw kiQ 
kiQ lUJY]

Naam Vihoonaa 

Kathh Kathh 

Loojhai ||

But without the Naam, 

one babbles and 

argues in vain.

ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਵਜਖਆਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ (ਆਪ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ) 

ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
44706 1044 siqgur syvy kI 

vifAweI iqRsnw 
BUK gvweI 
hy]13]

Sathigur Saevae 

Kee Vaddiaaee 

Thrisanaa Bhookh 

Gavaaee Hae 

||13||

The glory of serving 

the True Guru is that it 

eradicates hunger and 

thirst. ||13||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

44707 1044 Awpy Awip imlY  
qw bUJY]

Aapae Aap Milai 

Thaa Boojhai ||

When the Lord unites 

them with Himself, 

then they come to 

understand.

ਪਰ, (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪਏ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

44708 1044 igAwn ivhUxw  
ikCU n sUJY]

Giaan Vihoonaa 

Kishhoo N Soojhai 

||

Without spiritual 

wisdom, they 

understand nothing at 

all.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱ ਖ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ) 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ।
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44709 1044 gur kI dwiq  
sdw mn AMqir  
bwxI sbid 
vjweI hy]14]

Gur Kee Dhaath 

Sadhaa Man 

Anthar Baanee 

Sabadh Vajaaee 

Hae ||14||

One whose mind is 

filled with the Guru's 

gift forever - his inner 

being resounds with 

the Shabad, and the 

Word of the Guru's 

Bani. ||14||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ) ਦਾਤ ਸਦਾ ਵੱਸਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਵੱਿ ਰਹੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਿੱਕੀ-ਮੋਟੀ 
ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਿਾਂਦੀ) 
॥੧੪॥

44710 1044 jo Duir iliKAw  
su krm 
kmwieAw]

Jo Dhhur Likhiaa S 

Karam Kamaaeiaa 

||

He acts according to 

his pre-ordained 

destiny.

(ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ) ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਿ ੋਲੇਖ) 

ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਮ 

ਿੀਵ ਕਮਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

44711 1044 koie n mytY Duir 
PurmwieAw]

Koe N Maettai 

Dhhur 

Furamaaeiaa ||

No one can erase the 

Command of the 

Primal Lord.

ਧੁਰੋਂ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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44712 1044 sqsMgiq mih 
iqn hI vwsw  
ijn kau Duir 
iliK pweI 
hy]15]

Sathasangath 

Mehi Thin Hee 

Vaasaa Jin Ko 

Dhhur Likh Paaee 

Hae ||15||

They alone dwell in 

the Sat Sangat, the 

True Congregation, 

who have such pre-

ordained destiny. 

||15||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਬਜਹਣ ਦਾ 
ਅਵਸਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰੋਂ ਜਲਖ ਕੇ ਇਹ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸੌਂਪੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੫॥

44713 1044 ApxI ndir kry  
so pwey]

Apanee Nadhar 

Karae So Paaeae ||

He alone finds the 

Lord, unto whom He 

grants His Grace.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕਣ ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

44714 1044 scY sbid qwVI 
icqu lwey]

Sachai Sabadh 

Thaarree Chith 

Laaeae ||

He links his 

consciousness to the 

deep meditative state 

of the True Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜਦਾ ਹੈ-ਇਹੀ 
ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਿੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ) 
ਸਮਾਧੀ।

44715 1044 nwnk dwsu khY 
bynMqI BIiKAw 
nwmu dir pweI 
hy]16]1]

Naanak Dhaas 

Kehai Baenanthee 

Bheekhiaa Naam 

Dhar Paaee Hae 

||16||1||

Nanak, Your slave, 

offers this humble 

prayer; I stand at Your 

Door, begging for Your 

Name. ||16||1||

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੇ) ਦਰ ਤੇ (ਹਾਜ਼ਰ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਜਭੱਜਛਆ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥੧॥

44716 1044 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

44717 1044 eyko eyku vrqY 
sBu soeI]

Eaeko Eaek 

Varathai Sabh 

Soee ||

The One and only Lord 

is pervading and 

permeating 

everywhere.

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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44718 1044 gurmuiK ivrlw 
bUJY koeI]

Guramukh Viralaa 

Boojhai Koee ||

How rare is that 

person, who as 

Gurmukh, 

understands this.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਭੇਤ 

ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

44719 1044 eyko riv rihAw  
sB AMqir iqsu 
ibnu Avru n 
koeI hy]1]

Eaeko Rav Rehiaa 

Sabh Anthar This 

Bin Avar N Koee 

Hae ||1||

The One Lord is 

permeating and 

pervading, deep 

within the nucleus of 

all. Without Him, 

there is no other at all. 

||1||

ਜਕ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, 

ਉਸ (ਪਰਾਮਤਮਾ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ॥੧॥

44720 1044 lK caurwsIh 
jIA aupwey]

Lakh Chouraaseeh 

Jeea Oupaaeae ||

He created the 8.4 

millions species of 

beings.

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ) 
ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
44721 1045 igAwnI iDAwnI 

AwiK suxwey]

Giaanee 

Dhhiaanee Aakh 

Sunaaeae ||

The spiritual teachers 

and meditators 

proclaim this.

ਜਸਆਣ ੇਮਨੱੁਖ ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ 

ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਭੀ (ਇਹੀ ਗੱਲ) 

ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਗਏ ਹਨ।

44722 1045 sBnw irjku 
smwhy Awpy  
kImiq hor n 
hoeI hy]2]

Sabhanaa Rijak 

Samaahae Aapae 

Keemath Hor N 

Hoee Hae ||2||

He Himself nourishes 

all; no one else can 

estimate His value. 

||2||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੨॥

44723 1045 mwieAw mohu AMDu 
AMDwrw]

Maaeiaa Mohu 

Andhh 

Andhhaaraa ||

Love and attachment 

to Maya are utter 

darkness.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ) ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ (ਭੀ ਪਿਬਲ) ਹੈ, (ਮੋਹ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਗਤ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ 
ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ।
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44724 1045 haumY myrw  
psirAw pwswrw]

Houmai Maeraa 

Pasariaa 

Paasaaraa ||

Egotism and 

possessiveness have 

spread throughout the 

expanse of the 

universe.

(ਹਰ ਪਾਸੇ) ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ 
ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

44725 1045 Anidnu jlq 
rhY idnu rwqI  
gur ibnu sWiq n 
hoeI hy]3]

Anadhin Jalath 

Rehai Dhin 

Raathee Gur Bin 

Saanth N Hoee 

Hae ||3||

Night and day, they 

burn, day and night; 

without the Guru, 

there is no peace or 

tranquility. ||3||

ਿਗਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ) ਸੜ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
॥੩॥

44726 1045 Awpy joiV ivCoVy 
Awpy]

Aapae Jorr 

Vishhorrae Aapae 

||

He Himself unites, and 

He Himself separates.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਿੋੜ ਕੇ (ਇਥੇ ਪਰਵਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ 
(ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪੋ ਜਵਚੋਂ) ਜਵਛੋੜ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
44727 1045 Awpy Qwip auQwpy 

Awpy]

Aapae Thhaap 

Outhhaapae 

Aapae ||

He Himself 

establishes, and He 

Himself disestablishes.

ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

44728 1045 scw hukmu scw 
pwswrw horin 
hukmu n hoeI 
hy]4]

Sachaa Hukam 

Sachaa Paasaaraa 

Horan Hukam N 

Hoee Hae ||4||

True is the Hukam of 

His Command, and 

True is the expanse of 

His universe. No one 

else can issue any 

Command. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਟੱਲ 

ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਇਹ) ਿਗਤ-ਪਸਾਰਾ 
ਭੀ ਸਚ-ਮੁਚ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ (ਅਜਿਹਾ) 
ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੪॥
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44729 1045 Awpy lwie ley so 
lwgY]

Aapae Laae Leae 

So Laagai ||

He alone is attached 

to the Lord, whom the 

Lord attaches to 

Himself.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ) ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

44730 1045 gur prswdI jm 
kw Bau BwgY]

Gur Parasaadhee 

Jam Kaa Bho 

Bhaagai ||

By Guru's Grace, the 

fear of death runs 

away.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

44731 1045 AMqir sbdu sdw 
suKdwqw gurmuiK 
bUJY koeI hy]5]

Anthar Sabadh 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Guramukh Boojhai 

Koee Hae ||5||

The Shabad, the Giver 

of peace, dwells 

forever deep within 

the nucleus of the self. 

One who is Gurmukh 

understands. ||5||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥

44732 1045 Awpy myly myil 
imlwey]

Aapae Maelae 

Mael Milaaeae ||

God Himself unites 

those united in His 

Union.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਪੂਰਬਲੇ 

ਜਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ-

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

44733 1045 pUrib iliKAw so 
mytxw n jwey]

Purab Likhiaa So 

Maettanaa N 

Jaaeae ||

Whatever is pre-

ordained by destiny, 

cannot be erased.

ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿ ੋਲੇਖ (ਮੱਥੇ ਤੇ) ਜਲਜਖਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) 
ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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44734 1045 Anidnu Bgiq 
kry idnu rwqI  
gurmuiK syvw hoeI 
hy]6]

(Anidnu) ie`k rs Anadhin Bhagath 

Karae Dhin 

Raathee 

Guramukh Saevaa 

Hoee Hae ||6||

Night and day, His 

devotees worship Him, 

day and night; one 

who becomes 

Gurmukh serves Him. 

||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ 
ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੬॥

44735 1045 siqguru syiv sdw 
suKu jwqw]

Sathigur Saev 

Sadhaa Sukh 

Jaathaa ||

Serving the True Guru, 

lasting peace is 

experienced.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ,

44736 1045 Awpy Awie 
imilAw sBnw 
kw dwqw]

Aapae Aae Miliaa 

Sabhanaa Kaa 

Dhaathaa ||

He Himself, the Giver 

of all, has come and 

met me.

ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਭੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) 

ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

44737 1045 haumY mwir 
iqRsnw Agin 
invwrI sbdu 
cIin suKu hoeI 
hy]7]

Houmai Maar 

Thrisanaa Agan 

Nivaaree Sabadh 

Cheen Sukh Hoee 

Hae ||7||

Subduing egotism, the 

fire of thirst has been 

extinguished; 

contemplating the 

Word of the Shabad, 

peace is found. ||7||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਮਾਰ ਕੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਜਣਆਂ ਹੀ ਸੁਖ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੭॥

44738 1045 kwieAw kutMbu 
mohu n bUJY]

Kaaeiaa Kuttanb 

Mohu N Boojhai ||

One who is attached 

to his body and family, 

does not understand.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਮੋਹ (ਗਿਸ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਪਰਵਾਰ 

(ਦਾ ਮੋਹ ਗਿਸ ਜਰਹਾ ਹੈ) (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਖੇਡ ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
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44739 1045 gurmuiK hovY q 
AwKI sUJY]

Guramukh Hovai 

Th Aakhee Soojhai 

||

But one who becomes 

Gurmukh, sees the 

Lord with his eyes.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

44740 1045 Anidnu nwmu rvY 
idnu rwqI imil 
pRIqm suKu hoeI 
hy]8]

Anadhin Naam 

Ravai Dhin 

Raathee Mil 

Preetham Sukh 

Hoee Hae ||8||

Night and day, he 

chants the Naam, day 

and night; meeting 

with his Beloved, he 

finds peace. ||8||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੀਤਮ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥
44741 1045 mnmuK Dwqu dUjY 

hY lwgw]

Manamukh 

Dhhaath Dhoojai 

Hai Laagaa ||

The self-willed 

manmukh wanders 

distracted, attached to 

duality.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ (ਗਿਸੀ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਆਹਰ) ਜਵਚ 

ਰੱੁਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
44742 1045 jnmq kI n mUE  

AwBwgw]

Janamath Kee N 

Mooou 

Aabhaagaa ||

That unfortunate 

wretch - why didn't he 

just die as soon as he 

was born?

ਪਰ ਉਹ ਬਦ-ਨਸੀਬ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਹੀ ਜਕਉਂ ਨ ਮਰ ਜਗਆ?

44743 1045 Awvq jwq 
ibrQw jnmu 
gvwieAw ibnu 
gur mukiq n 
hoeI hy]9]

Aavath Jaath 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa Bin Gur 

Mukath N Hoee 

Hae ||9||

Coming and going, he 

wastes away his life in 

vain. Without the 

Guru, liberation is not 

obtained. ||9||

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਜਵਅਰਥ 

ਿਨਮ ਗਵਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਇਸ ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੯॥
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44744 1045 kwieAw kusuD  
haumY mlu lweI]

Kaaeiaa Kusudhh 

Houmai Mal Laaee 

||

That body which is 

stained with the filth 

of egotism is false and 

impure.

ਉਹ ਸਰੀਰ ਅਪਜਵੱਤਰ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।

44745 1045 jy sau Dovih qw 
mYlu n jweI]

Jae So Dhhovehi 

Thaa Mail N Jaaee 

||

It may be washed a 

hundred times, but its 

filth is still not 

removed.

ਿ ੇ(ਅਿੇਹੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਤੀਰਥ 

ਆਜਦਕਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕ) ਸੌ ਵਾਰੀ 
ਭੀ ਧੋਂਦੇ ਰਜਹਣ, ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ 

ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

44746 1045 sbid DopY qw 
hCI hovY iPir 
mYlI mUil n hoeI 
hy]10]

Sabadh Dhhopai 

Thaa Hashhee 

Hovai Fir Mailee 

Mool N Hoee Hae 

||10||

But if it is washed with 

the Word of the 

Shabad, then it is truly 

cleansed, and it shall 

never be soiled again. 

||10||

(ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਹਰਦਾ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਸਰੀਰ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਮੁੜ ਸਰੀਰ (ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ 

ਨਾਲ) ਕਦੇ ਗੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੧੦॥

44747 1045 pMc dUq kwieAw 
sMGwrih]

Panch Dhooth 

Kaaeiaa 

Sanghaarehi ||

The five demons 

destroy the body.

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿੇ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਗਾਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

44748 1045 mir mir jMmih  
sbdu n 
vIcwrih]

Mar Mar Janmehi 

Sabadh N 

Veechaarehi ||

He dies and dies again, 

only to be 

reincarnated; he does 

not contemplate the 

Shabad.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਵਸਾਂਦੇ। ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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44749 1045 AMqir mwieAw 
moh gubwrw ijau 
supnY suiD n hoeI 
hy]11]

Anthar Maaeiaa 

Moh Gubaaraa Jio 

Supanai Sudhh N 

Hoee Hae ||11||

The darkness of 

emotional attachment 

to Maya is within his 

inner being; as if in a 

dream, he does not 

understand. ||11||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਉਹ ਇਉਂ 

ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਹਨ 

॥੧੧॥

44750 1045 ieik pMcw mwir  
sbid hY lwgy]

Eik Panchaa Maar 

Sabadh Hai Laagae 

||

Some conquer the five 

demons, by being 

attached to the 

Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ;

44751 1045 siqguru Awie 
imilAw vfBwgy]

Sathigur Aae 

Miliaa 

Vaddabhaagae ||

They are blessed and 

very fortunate; the 

True Guru comes to 

meet them.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਆ ਜਮਜਲਆ ਹੈ।

44752 1045 AMqir swcu rvih 
rMig rwqy shij 
smwvY soeI 
hy]12]

Anthar Saach 

Ravehi Rang 

Raathae Sehaj 

Samaavai Soee 

Hae ||12||

Within the nucleus of 

their inner being, they 

dwell upon the Truth; 

attuned to the Lord's 

Love, they intuitively 

merge in Him. ||12||

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹੀ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥
44753 1045 gur kI cwl gurU 

qy jwpY]

Gur Kee Chaal 

Guroo Thae Jaapai 

||

The Guru's Way is 

known through the 

Guru.

ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ 

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਜਸੱਖੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।
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44754 1045 pUrw syvku sbid 
is\wpY]

Pooraa Saevak 

Sabadh Sinjaapai 

||

His perfect servant 

attains realization 

through the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੇਵਕ 

ਜਸੂੰ ਞਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

44755 1045 sdw sbdu rvY 
Gt AMqir rsnw 
rsu cwKY scu 
soeI hy]13]

Sadhaa Sabadh 

Ravai Ghatt 

Anthar Rasanaa 

Ras Chaakhai Sach 

Soee Hae ||13||

Deep within his heart, 

he dwells forever 

upon the Shabad; he 

tastes the sublime 

essence of the True 

Lord with his tongue. 

||13||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਚੱਖਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਸਦਾ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

44756 1045 haumY mwry sbid 
invwry]

Houmai Maarae 

Sabadh Nivaarae 

||

Egotism is conquered 

and subdued by the 

Shabad.

(ਪੂਰਨ ਸੇਵਕ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

44757 1045 hir kw nwmu rKY 
auir Dwry]

Har Kaa Naam 

Rakhai Our 

Dhhaarae ||

I have enshrined the 

Name of the Lord 

within my heart.

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
44758 1045 eyksu ibnu hau 

horu n jwxw shjy 
hoie su hoeI 
hy]14]

Eaekas Bin Ho Hor 

N Jaanaa Sehajae 

Hoe S Hoee Hae 

||14||

Other than the One 

Lord, I know nothing 

at all. Whatever will 

be, will automatically 

be. ||14||

(ਪੂਰਨ ਸੇਵਕ ਇਹੀ ਯਕੀਨ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ-) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  (ਉਸ 

ਵਰਗਾ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਿੋ 
ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੧੪॥

44759 1045 ibnu siqgur  
shju iknY nhI 
pwieAw]

Bin Sathigur Sehaj 

Kinai Nehee 

Paaeiaa ||

Without the True 

Guru, no one obtains 

intuitive wisdom.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
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44760 1045 gurmuiK bUJY sic 
smwieAw]

Guramukh Boojhai 

Sach Samaaeiaa ||

The Gurmukh 

understands, and is 

immersed in the True 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
44761 1045 scw syiv sbid 

sc rwqy haumY  
sbdy KoeI 
hy]15]

Sachaa Saev 

Sabadh Sach 

Raathae Houmai 

Sabadhae Khoee 

Hae ||15||

He serves the True 

Lord, and is attuned to 

the True Shabad. The 

Shabad banishes 

egotism. ||15||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਰੱਤੇ 

ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧੫॥
44762 1045 Awpy guxdwqw 

bIcwrI]

Aapae 

Gunadhaathaa 

Beechaaree ||

He Himself is the Giver 

of virtue, the 

Contemplative Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਯੋਗ 

ਪਾਤਿ) ਜਵਚਾਰ ਕੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ)ੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ;
44763 1045 gurmuiK dyvih 

pkI swrI]

Guramukh 

Dhaevehi Pakee 

Saaree ||

The Gurmukh is given 

the winning dice.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ ਉਹ ਇਸ ਿੀਵਨ-ਖੇਡ ਜਵਚ 

ਪੱੁਗ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
44764 1045 nwnk nwim 

smwvih swcY  
swcy qy piq hoeI 
hy]16]2]

Naanak Naam 

Samaavehi 

Saachai Saachae 

Thae Path Hoee 

Hae ||16||2||

O Nanak, immersed in 

the Naam, the Name 

of the Lord, one 

becomes true; from 

the True Lord, honor is 

obtained. ||16||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧੬॥੨॥

44765 1045 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:
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44766 1045 jgjIvnu swcw  
eyko dwqw]

Jagajeevan 

Saachaa Eaeko 

Dhaathaa ||

One One True Lord is 

the Life of the World, 

the Great Giver.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 

(ਸਾਰੇ) ਿਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
44767 1045 gur syvw qy sbid 

pCwqw]

Gur Saevaa Thae 

Sabadh 

Pashhaathaa ||

Serving the Guru, 

through the Word of 

the Shabad, He is 

realized.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

44768 1046 eyko Amru eykw 
piqswhI jugu 
jugu isirkwr 
bxweI hy]1]

(isirkwr) piqswhI Eaeko Amar 

Eaekaa 

Pathisaahee Jug 

Jug Sir Kaar 

Banaaee Hae ||1||

There is only One 

Command, and there 

is only One Supreme 

King. In each and 

every age, He links 

each to their tasks. 

||1||

ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ 
ਹੀ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਰਾਿ ਹੈ। 
ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕਾਰ ਮੁਕਰਰ 

ਕਰਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

44769 1046 so jnu inrmlu  
ijin Awpu 
pCwqw]

So Jan Niramal Jin 

Aap Pashhaathaa 

||

That humble being is 

immaculate, who 

knows his own self.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਗਆ;

44770 1046 Awpy Awie 
imilAw suKdwqw]

Aapae Aae Miliaa 

Sukhadhaathaa ||

The Lord, the Giver of 

peace, Himself comes 

and meets him.

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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44771 1046 rsnw sbid rqI 
gux gwvY dir 
swcY piq pweI 
hy]2]

Rasanaa Sabadh 

Rathee Gun 

Gaavai Dhar 

Saachai Path 

Paaee Hae ||2||

His tongue is imbued 

with the Shabad, and 

he sings the Glorious 

Praises of the Lord; he 

is honored in the 

Court of the True Lord. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਭ ਸਦਾ 
ਪਰਾਮਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
44772 1046 gurmuiK nwim 

imlY vifAweI]

Guramukh Naam 

Milai Vaddiaaee ||

The Gurmukh is 

blessed with the 

glorious greatness of 

the Naam.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।

44773 1046 mnmuiK inMdik 
piq gvweI]

Manamukh 

Nindhak Path 

Gavaaee ||

The self-willed 

manmukh, the 

slanderer, loses his 

honor.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਜਨੂੰ ਦਕ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਆਪਣੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ 
ਲਈ।

44774 1046 nwim rqy 
prmhMs bYrwgI  
inj Gir qwVI 
lweI hy]3]

Naam Rathae 

Param Hans 

Bairaagee Nij Ghar 

Thaarree Laaee 

Hae ||3||

Attuned to the Naam, 

the supreme soul-

swans remain 

detached; in the home 

of the self, they 

remain absorbed in 

deep meditative 

trance. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮ ਹੂੰਸ 

ਹਨ, (ਅਸਲ) ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ, 

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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44775 1046 sbid mrY soeI 
jnu pUrw]

Sabadh Marai 

Soee Jan Pooraa ||

That humble being 

who dies in the 

Shabad is perfect.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ 

ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਆਪਣੇ 
ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦਾ, ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਭਾ ਦਾ ਮਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ), 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਨ ਹੈ।

44776 1046 siqguru AwiK 
suxwey sUrw]

Sathigur Aakh 

Sunaaeae Sooraa 

||

The brave, heroic True 

Guru chants and 

proclaims this.

(ਇਹ ਗੱਲ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਟਾਕਰਾ ਸਿਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ) ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਕੇ 

(ਹਰੇਕ ਪਿਾਣੀ ਨੂੂੰ ) ਸੁਣਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ।

44777 1046 kwieAw AMdir 
AMimRq sru swcw  
mnu pIvY Bwie 
suBweI hy]4]

Kaaeiaa Andhar 

Anmrith Sar 

Saachaa Man 

Peevai Bhaae 

Subhaaee Hae 

||4||

Deep within the body 

is the true pool of 

Ambrosial Nectar; the 

mind drinks it in with 

loving devotion. ||4||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਜਵਚੋਂ) ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬੜੇ ਪਿੇਮ-

ਜਪਆਰ ਨਾਲ (ਨਾਮ-ਿਲ) 

ਪੀਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

44778 1046 piV pMifqu  
Avrw smJwey]

piV@ Parr Panddith 

Avaraa 

Samajhaaeae ||

The Pandit, the 

religious scholar, reads 

and instructs others,

ਪੂੰ ਜਡਤ (ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹ 
ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੱਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

44779 1046 Gr jlqy kI  
Kbir n pwey]

Ghar Jalathae Kee 

Khabar N Paaeae 

||

But he does not 

realize that his own 

home is on fire.

ਪਰ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ 

ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਹਰਦਾ-) ਘਰ 

ਸੜ ਰਹੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
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44780 1046 ibnu siqgur syvy  
nwmu n pweIAY  
piV Qwky sWiq  
n AweI hy]5]

piV@ Bin Sathigur 

Saevae Naam N 

Paaeeai Parr 

Thhaakae Saanth 

N Aaee Hae ||5||

Without serving the 

True Guru, the Naam 

is not obtained. You 

can read until you are 

exhausted, but you 

shall not find peace 

and tranquility. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਠੂੰ ਢ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ)। 
ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ 

ਪੁਸਤਕ) ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਥੱਕ 

ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪੈਦਾ ਨਾਹ ਹੋਈ ॥੫॥

44781 1046 ieik Bsm 
lgwie iPrih 
ByKDwrI]

Eik Bhasam Lagaae 

Firehi 

Bhaekhadhhaaree 

||

Some smear their 

bodies with ashes, and 

wander around in 

religious disguises.

ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਸਾਧੂਆਂ 

ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ (ਜਪੂੰ ਡੇ ਉਤੇ) 

ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ।

44782 1046 ibnu sbdY haumY 
ikin mwrI]

Bin Sabadhai 

Houmai Kin 

Maaree ||

Without the Word of 

the Shabad, who has 

ever subdued egotism?

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ 
ਨਹੀਂ ਸਜਕਆ।

44783 1046 Anidnu jlq 
rhih idnu rwqI  
Brim ByiK 
BrmweI hy]6]

rh-ih Anadhin Jalath 

Rehehi Dhin 

Raathee Bharam 

Bhaekh 

Bharamaaee Hae 

||6||

Night and day, they 

continue burning, day 

and night; they are 

deluded and confused 

by their doubt and 

religious costumes. 

||6||

(ਸਾਧ-ਬਾਣੇ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) 
ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ) ਸੜਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਰਮ ਜਵਚ 

ਭੇਖ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ ॥੬॥
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44784 1046 ieik igRh kutMb 
mih sdw audwsI]

Eik Grih Kuttanb 

Mehi Sadhaa 

Oudhaasee ||

Some, in the midst of 

their household and 

family, remain always 

unattached.

ਪਰ, ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ 
ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਪਰਵਾਰ ਜਵਚ 

(ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹੀ) ਸਦਾ 
ਜਨਰਮੋਹ ਹਨ,

44785 1046 sbid muey hir 
nwim invwsI]

Sabadh Mueae 

Har Naam 

Nivaasee ||

They die in the 

Shabad, and dwell in 

the Lord's Name.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
44786 1046 An idnu sdw 

rhih rMig rwqy  
BY Bwie Bgiq 
icqu lweI hy]7]

rh-ih Anadhin Sadhaa 

Rehehi Rang 

Raathae Bhai 

Bhaae Bhagath 

Chith Laaee Hae 

||7||

Night and day, they 

remain forever 

attuned to His Love; 

they focus their 

consciousness on 

loving devotion and 

the Fear of God. ||7||

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ; ਪਿਭੂ ਦੇ ਅਦਬ ਤੇ ਜਪਆਰ 

ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ ॥੭॥

44787 1046 mnmuKu inMdw kir 
kir ivguqw]

Manamukh 

Nindhaa Kar Kar 

Viguthaa ||

The self-willed 

manmukh indulges in 

slander, and is ruined.

ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ 

(ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ ਕਰ 

ਕੇ ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

44788 1046 AMqir loBu BaukY 
ijsu kuqw]

Anthar Lobh 

Bhoukai Jis Kuthaa 

||

The dog of greed barks 

within him.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੋਭ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱੁਤਾ (ਜਨਿੱਤ) 

ਭੌਂਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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44789 1046 jmkwlu iqsu kdy  
n CofY AMiq 
gieAw pCuqweI 
hy]8]

Jamakaal This 

Kadhae N 

Shhoddai Anth 

Gaeiaa 

Pashhuthaaee Hae 

||8||

The Messenger of 

Death never leaves 

him, and in the end, 

he leaves, regretting 

and repenting. ||8||

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਕਦੇ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, 
ਅਖ਼ੀਰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਭੀ ਉਹ 

ਇਥੋਂ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥

44790 1046 scY sbid scI 
piq hoeI]

Sachai Sabadh 

Sachee Path Hoee 

||

Through the True 

Word of the Shabad, 

true honor is obtained.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

44791 1046 ibnu nwvY mukiq  
n pwvY koeI]

Bin Naavai 

Mukath N Paavai 

Koee ||

Without the Name, no 

one attains liberation.

ਤੇ, ਨਾਮ (ਿਪਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਲੋਭ ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ।

44792 1046 ibnu siqgur ko 
nwau n pwey pRiB 
AYsI bxq 
bxweI hy]9]

Bin Sathigur Ko 

Naao N Paaeae 

Prabh Aisee 

Banath Banaaee 

Hae ||9||

Without the True 

Guru, no one finds the 

Name. Such is the 

making which God has 

made. ||9||

ਪਿਭੂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਰਯਾਦਾ 
ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ (ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੯॥

44793 1046 ieik isD swiDk 
bhuqu vIcwrI]

Eik Sidhh Saadhhik 

Bahuth 

Veechaaree ||

Some are Siddhas and 

seekers, and great 

contemplators.

ਕਈ (ਐਸੇ ਹਨ ਿ)ੋ ਿੋਗ-

ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ ਿੋਗੀ 
(ਅਖਵਾਂਦੇ) ਹਨ, ਕਈ (ਅਿੇ) 
ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਕਈ ਚਰਚਾ (ਆਜਦਕ) ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਨ।
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44794 1046 ieik Aih inis 
nwim rqy 
inrMkwrI]

Eik Ahinis Naam 

Rathae 

Nirankaaree ||

Some remain imbued 

with the Naam, the 

Name of the Formless 

Lord, day and night.

ਕਈ ਜਦਨ ਰਾਤ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

44795 1046 ijs no Awip 
imlwey so bUJY  
Bgiq Bwie Bau 
jweI hy]10]

Jis No Aap 

Milaaeae So 

Boojhai Bhagath 

Bhaae Bho Jaaee 

Hae ||10||

He alone understands, 

whom the Lord unites 

with Himself; through 

loving devotional 

worship, fear is 

dispelled. ||10||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ) ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਤੇ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥
44796 1046 iesnwnu dwnu 

krih nhI 
bUJih]

Eisanaan Dhaan 

Karehi Nehee 

Boojhehi ||

Some take cleansing 

baths and give 

donations to charities, 

but they do not 

understand.

ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਾਣੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਇਹਨਾਂ 
ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ) ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ।

44797 1046 ieik mnUAw 
mwir mnY isau 
lUJih]

Eik Manooaa Maar 

Manai Sio 

Loojhehi ||

Some struggle with 

their minds, and 

conquer and subdue 

their minds.

ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਮਾਰ ਕੇ 

ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਿੂੰਗ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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44798 1046 swcY sbid rqy 
iek rMgI swcY 
sbid imlweI 
hy]11]

Saachai Sabadh 

Rathae Eik Rangee 

Saachai Sabadh 

Milaaee Hae 

||11||

Some are imbued with 

love for the True Word 

of the Shabad; they 

merge with the True 

Shabad. ||11||

ਉਹ ਇਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

44799 1046 Awpy isrjy dy 
vifAweI]

Aapae Sirajae 

Dhae Vaddiaaee ||

He Himself creates 

and bestows glorious 

greatness.

(ਪਰ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ)। ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ;

44800 1046 Awpy BwxY dyie 
imlweI]

dy-ie Aapae Bhaanai 

Dhaee Milaaee ||

By the Pleasure of His 

Will, He bestows 

union.

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

44801 1046 Awpy ndir kry 
min visAw myrY 
pRiB ieau 
PurmweI hy]12]

Aapae Nadhar 

Karae Man Vasiaa 

Maerai Prabh Eio 

Furamaaee Hae 

||12||

Bestowing His Grace, 

He comes to dwell in 

the mind; such is the 

Command ordained by 

my God. ||12||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੀਵ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ-ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ 

ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧੨॥

44802 1046 siqguru syvih sy 
jn swcy]

Sathigur Saevehi 

Sae Jan Saachae ||

Those humble beings 

who serve the True 

Guru are true.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ 

ਮੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਟਕਵੇਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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44803 1046 mnmuK syiv n 
jwxin kwcy]

Manamukh Saev N 

Jaanan Kaachae ||

The false, self-willed 

manmukhs do not 

know how to serve the 

Guru.

ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰ ਮੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ, ਉਹ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
44804 1046 Awpy krqw kir 

kir vyKY ijau 
BwvY iqau lweI 
hy]13]

Aapae Karathaa 

Kar Kar Vaekhai Jio 

Bhaavai Thio 

Laaee Hae ||13||

The Creator Himself 

creates the creation 

and watches over it; 

he attaches all 

according to the 

Pleasure of His Will. 

||13||

(ਪਰ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕੌਤਕ 

ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਰੇ 

ਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧੩॥

44805 1046 juig juig swcw  
eyko dwqw]

Jug Jug Saachaa 

Eaeko Dhaathaa ||

In each and every age, 

the True Lord is the 

one and only Giver.

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
(ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

44806 1046 pUrY Bwig gur 
sbdu pCwqw]

Poorai Bhaag Gur 

Sabadh 

Pashhaathaa ||

Through perfect 

destiny, one realizes 

the Word of the 

Guru's Shabad.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਦੀ 
ਕਦਰ) ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

44807 1046 sbid imly sy 
ivCuVy nwhI  
ndrI shij 
imlweI hy]14]

Sabadh Milae Sae 

Vishhurrae 

Naahee Nadharee 

Sehaj Milaaee Hae 

||14||

Those who are 

immersed in the 

Shabad are not 

separated again. By 

His Grace, they are 

intuitively immersed in 

the Lord. ||14||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਉਥੋਂ ਜਿਰ ਜਵੱਛੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਭੂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਮਲਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥
44808 1046 haumY mwieAw  

mYlu kmwieAw]

Houmai Maaeiaa 

Mail Kamaaeiaa ||

Acting in egotism, they 

are stained with the 

filth of Maya.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,
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44809 1046 mir mir jMmih  
dUjw BwieAw]

Mar Mar Janmehi 

Dhoojaa Bhaaeiaa 

||

They die and die 

again, only to be 

reborn in the love of 

duality.

ਉਹ ਸਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਦੂਿਾ ਪਾਸਾ ਹੀ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

44810 1046 ibnu siqgur syvy 
mukiq n hoeI  
min dyKhu ilv 
lweI hy]15]

Bin Sathigur 

Saevae Mukath N 

Hoee Man 

Dhaekhahu Liv 

Laaee Hae ||15||

Without serving the 

True Guru, no one 

finds liberation. O 

mind, tune into this, 

and see. ||15||

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਡੂੂੰ ਘੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ 

ਵੇਖ ਲਵ,ੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ॥੧੫॥

44811 1047 jo iqsu BwvY soeI 
krsI]

Jo This Bhaavai 

Soee Karasee ||

He does whatever He 

pleases.

(ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਗਤ-ਖੇਡ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ) ਿ ੋਕੁਝ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ 

ਕਰੇਗਾ।
44812 1047 Awphu hoAw nw 

ikCu hosI]

Aapahu Hoaa Naa 

Kishh Hosee ||

No one has done, or 

can do anything by 

himself.

ਿੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ 

ਨਾਹ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਹੋ ਸਜਕਆ 

ਹੈ ਨਾਹ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਹੋ 

ਸਕੇਗਾ।
44813 1047 nwnk nwmu imlY 

vifAweI dir 
swcY piq pweI 
hy]16]3]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Dhar Saachai Path 

Paaee Hae 

||16||3||

O Nanak, through the 

Name, one is blessed 

with glorious 

greatness, and obtains 

honor in the Court of 

the True Lord. 

||16||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਆਦਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੧੬॥੩॥

44814 1047 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9148 Published: March 06/ 2014



44815 1047 jo AwieAw so sBu 
ko jwsI]

Jo Aaeiaa So Sabh 

Ko Jaasee ||

All who come shall 

have to depart.

ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਿੀਵ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਹੀ 
(ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਿਗਤ ਤੋਂ) ਕੂਚ 

(ਭੀ) ਕਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

44816 1047 dUjY Bwie bwDw 
jm PwsI]

Dhoojai Bhaae 

Baadhhaa Jam 

Faasee ||

In the love of duality, 

they are caught by the 

noose of the 

Messenger of Death.

(ਪਰ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਿੀਵ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਬੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

44817 1047 siqguir rwKy sy 
jn aubry swcy 
swic smweI 
hy]1]

Sathigur Raakhae 

Sae Jan Oubarae 

Saachae Saach 

Samaaee Hae 

||1||

Those humble beings 

who are protected by 

the True Guru, are 

saved. They merge 

into the Truest of the 

True. ||1||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ) ਬਚ ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ; 

ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
44818 1047 Awpy krqw kir 

kir vyKY]

Aapae Karathaa 

Kar Kar Vaekhai ||

The Creator Himself 

creates the creation, 

and watches over it.

(ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ) ਕਰਤਾਰ 

ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈ;

44819 1047 ijs no ndir kry  
soeI jnu lyKY]

Jis No Nadhar 

Karae Soee Jan 

Laekhai ||

Thay alone are 

acceptable, upon 

whom He bestows His 

Glance of Grace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ 
ਜਵਚ ਹੈ।

44820 1047 gurmuiK igAwnu  
iqsu sBu ikCu 
sUJY AigAwnI 
AMDu kmweI 
hy]2]

Guramukh Giaan 

This Sabh Kishh 

Soojhai Agiaanee 

Andhh Kamaaee 

Hae ||2||

The Gurmukh attains 

spiritual wisdom, and 

understands 

everything. The 

ignorant ones act 

blindly. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ) ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ 
ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਆਨ 

ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਮਨੱੁਖ ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ 

ਵਾਲਾ ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥
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44821 1047 mnmuK shsw bUJ  
n pweI]

Manamukh 

Sehasaa Boojh N 

Paaee ||

The self-willed 

manmukh is cynical; 

he doesn't understand.

ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ) ਸਹਮ 

(ਖਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
44822 1047 mir mir jMmY  

jnmu gvweI]

Mar Mar Janmai 

Janam Gavaaee ||

He dies and dies again, 

only to be reborn, and 

loses his life uselessly 

again.

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣਾ (ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
44823 1047 gurmuiK nwim rqy 

suKu pwieAw  
shjy swic 
smweI hy]3]

Guramukh Naam 

Rathae Sukh 

Paaeiaa Sehajae 

Saach Samaaee 

Hae ||3||

The Gurmukh is 

imbued with the 

Naam, the Name of 

the Lord; he find 

peace, and is 

intuitively immersed in 

the True Lord. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

44824 1047 DMDY Dwvq mnu 
BieAw mnUrw]

Dhhandhhai 

Dhhaavath Man 

Bhaeiaa Manooraa 

||

Chasing after worldly 

affairs, the mind has 

become corroded and 

rusty.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਲਿਗਨ ਜਵਚ 

ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਜਦਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਸਜੜਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਉਂ ਸਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ),
44825 1047 iPir hovY kMcnu  

BytY guru pUrw]

Fir Hovai Kanchan 

Bhaettai Gur 

Pooraa ||

But meeting with the 

Perfect Guru, it is 

transmuted into gold 

once again.

ਪਰ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ 

(ਸੱੁਧ) ਸੋਨਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9150 Published: March 06/ 2014



44826 1047 Awpy bKis ley 
suKu pwey pUrY 
sbid imlweI 
hy]4]

Aapae Bakhas 

Leae Sukh Paaeae 

Poorai Sabadh 

Milaaee Hae ||4||

When the Lord 

Himself grants 

forgiveness, then 

peace is obtained; 

through the Perfect 

Word of the Shabad, 

one is united with 

Him. ||4||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

44827 1047 durmiq JUTI burI 
buirAwir]

Dhuramath 

Jhoothee Buree 

Buriaar ||

The false and evil-

minded are the most 

wicked of the wicked.

ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਝੂਠ ਜਵਚ ਭੈੜ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੈੜ ਦਾ ਅੱਡਾ 
ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

44828 1047 AaugixAwrI 
AaugixAwir]

Aouganiaaree 

Aouganiaar ||

They are the most 

unworthy of the 

unworthy.

ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

44829 1047 kcI miq PIkw 
muiK bolY durmiq  
nwmu n pweI 
hy]5]

Kachee Math 

Feekaa Mukh Bolai 

Dhuramath Naam 

N Paaee Hae ||5||

With false intellect, 

and insipid words of 

mouth, evil-minded, 

they do not obtain the 

Naam. ||5||

ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਸਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਥੜਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਖਰਹਵਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੫॥

44830 1047 AaugixAwrI  
kMq n BwvY]

Aouganiaaree 

Kanth N Bhaavai ||

The unworthy soul-

bride is not pleasing to 

her Husband Lord.

ਔਗੁਣਾਂ-ਭਰੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ,

44831 1047 mn kI jUTI jUTu 
kmwvY]

Man Kee Joothee 

Jooth Kamaavai ||

False-minded, her 

actions are false.

ਮਨ ਦੀ ਗੂੰਦੀ ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ ਗੂੰਦਾ ਕੂੰਮ ਹੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।
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44832 1047 ipr kw swau n 
jwxY mUriK ibnu 
gur bUJ n pweI 
hy]6]

Pir Kaa Saao N 

Jaanai Moorakh 

Bin Gur Boojh N 

Paaee Hae ||6||

The foolish person 

does not know the 

excellence of her 

Husband Lord. 

Without the Guru, she 

does not understand 

at all. ||6||

ਉਹ ਮੂਰਖ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਤੀ-
ਰੂਪ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ॥੬॥

44833 1047 durmiq KotI Kotu 
kmwvY]

Dhuramath 

Khottee Khott 

Kamaavai ||

The evil-minded, 

wicked soul-bride 

practices wickedness.

ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸਦਾ ਖੋਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ਸਦਾ ਖੋਟ ਕਮਾਂਦੀ ਹੈ (ਖੋਟਾ 
ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ)।

44834 1047 sIgwru kry ipr 
Ksm n BwvY]

Seegaar Karae Pir 

Khasam N Bhaavai 

||

She decorates herself, 

but her Husband Lord 

is not pleased.

(ਦੁਰਾਚਾਰਨ ਇਸਤਿੀ ਵਾਂਗ ਉਹ 

ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਜਮਕ) ਸਿਾਵਟ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

44835 1047 guxvMqI sdw ipru 
rwvY siqguir 
myil imlweI 
hy]7]

Gunavanthee 

Sadhaa Pir Raavai 

Sathigur Mael 

Milaaee Hae ||7||

The virtuous soul-

bride enjoys and 

ravishes her Husband 

Lord forever; the True 

Guru unites her in His 

Union. ||7||

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ (-

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੭॥

44836 1047 Awpy hukmu kry  
sBu vyKY]

Aapae Hukam 

Karae Sabh 

Vaekhai ||

God Himself issues the 

Hukam of His 

Command, and 

beholds all.

(ਪਰ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ 
ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਪਿੇਰੇ 

ਹੋਏ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ) ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
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44837 1047 ieknw bKis ley  
Duir lyKY]

Eikanaa Bakhas 

Leae Dhhur 

Laekhai ||

Some are forgiven, 

according to their pre-

ordained destiny.

ਧੁਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੇਖੇ ਜਵਚ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
44838 1047 An idnu nwim 

rqy scu pwieAw  
Awpy myil 
imlweI hy]8]

Anadhin Naam 

Rathae Sach 

Paaeiaa Aapae 

Mael Milaaee Hae 

||8||

Night and day, they 

are imbued with the 

Naam, and they find 

the True Lord. He 

Himself unites them in 

His Union. ||8||

ਉਹ ਿੀਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੮॥

44839 1047 haumY Dwqu moh 
ris lweI]

Houmai Dhhaath 

Moh Ras Laaee ||

Egotism attaches them 

to the juice of 

emotional 

attachment, and 

makes them run 

around.

ਮਾਇਆ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

ਮੋਹ ਦੇ ਰਸ ਜਵਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ 
ਹੈ।

44840 1047 gurmuiK ilv 
swcI shij 
smweI]

Guramukh Liv 

Saachee Sehaj 

Samaaee ||

The Gurmukh is 

intuitively immersed in 

the True Love of the 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਲਗਨ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
44841 1047 Awpy mylY Awpy 

kir vyKY ibnu 
siqgur bUJ n 
pweI hy]9]

Aapae Maelai 

Aapae Kar Vaekhai 

Bin Sathigur Boojh 

N Paaee Hae ||9||

He Himself unites, He 

Himself acts, and 

beholds. Without the 

True Guru, 

understanding is not 

obtained. ||9||

ਪਰ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਖੇਲ ਕਰ ਕੇ 

ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ-ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ॥੯॥
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44842 1047 ieik sbdu 
vIcwir sdw jn 
jwgy]

Eik Sabadh 

Veechaar Sadhaa 

Jan Jaagae ||

Some contemplate the 

Word of the Shabad; 

these humble beings 

remain always awake 

and aware.

ਕਈ ਐਸੇ ਮਨੱੁਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

44843 1047 ieik mwieAw 
moih soie rhy 
ABwgy]

Eik Maaeiaa Mohi 

Soe Rehae 

Abhaagae ||

Some are attached to 

the love of Maya; 

these unfortunate 

ones remain asleep.

ਕਈ ਐਸੇ ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਹਨ ਿ ੋ

ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

44844 1047 Awpy kry krwey 
Awpy horu krxw 
ikCU n jweI 
hy]10]

Aapae Karae 

Karaaeae Aapae 

Hor Karanaa 

Kishhoo N Jaaee 

Hae ||10||

He Himself acts, and 

inspires all to act; no 

one else can do 

anything. ||10||

(ਪਰ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਜਵਰੱੁਧ) ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ 
ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧੦॥

44845 1047 kwlu mwir gur 
sbid invwry]

Kaal Maar Gur 

Sabadh Nivaarae 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

death is conquered 

and killed.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-
ਭਾਵ) ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

44846 1047 hir kw nwmu rKY 
aur Dwry]

Har Kaa Naam 

Rakhai Our 

Dhhaarae ||

Keep the Name of the 

Lord enshrined within 

your heart.

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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44847 1047 siqgur syvw qy 
suKu pwieAw hir 
kY nwim smweI 
hy]11]

Sathigur Saevaa 

Thae Sukh Paaeiaa 

Har Kai Naam 

Samaaee Hae 

||11||

Serving the True Guru, 

peace is obtained, and 

one merges in the 

Name of the Lord. 

||11||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

44848 1047 dUjY Bwie iPrY 
dyvwnI]

Dhoojai Bhaae 

Firai Dhaevaanee 

||

In the love of duality, 

the world wanders 

around insane.

ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਝੱਲੀ ਹੋਈ 

ਭਟਕਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ,

44849 1047 mwieAw moih duK 
mwih smwnI]

Maaeiaa Mohi 

Dhukh Maahi 

Samaanee ||

Immersed in love and 

attachment to Maya, 

it suffers in pain.

ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅਤੇ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਗਿਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

44850 1047 bhuqy ByK krY nh 
pwey ibnu siqgur 
suKu n pweI 
hy]12]

Bahuthae Bhaekh 

Karai Neh Paaeae 

Bin Sathigur Sukh 

N Paaee Hae 

||12||

Wearing all sorts of 

religious robes, He is 

not obtained. Without 

the True Guru, peace 

is not found. ||12||

ਿ ੇਉਹ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਜਮਕ 

ਪਜਹਰਾਵੇ ਭੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਉਹ 

ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ॥੧੨॥

44851 1047 iks no khIAY jw 
Awip krwey]

Kis No Keheeai Jaa 

Aap Karaaeae ||

Who is to blame, 

when He Himself does 

everything?

ਿਦੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ (ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

44852 1047 ijqu BwvY iqqu 
rwih clwey]

Jith Bhaavai Thith 

Raahi Chalaaeae ||

As He wills, so is the 

path we take.

ਜਿਸ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੋਰਨਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹ 

ਉੱਤੇ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਤੋਰਦਾ ਹੈ।
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44853 1047 Awpy imhrvwnu 
suKdwqw ijau 
BwvY iqvY clweI 
hy]13]

Aapae Miharavaan 

Sukhadhaathaa Jio 

Bhaavai Thivai 

Chalaaee Hae 

||13||

He Himself is the 

Merciful Giver of 

peace; as He wills, so 

do we follow. ||13||

ਸਭਨਾ ਉਪਰ ਜਮਹਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਪੂੰਧ ਉਤੇ) 

ਤੋਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧੩॥
44854 1047 Awpy krqw Awpy 

Bugqw]

Aapae Karathaa 

Aapae Bhugathaa 

||

He Himself is the 

Creator, and He 

Himself is the Enjoyer.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ ) ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

44855 1047 Awpy sMjmu Awpy 
jugqw]

Aapae Sanjam 

Aapae Jugathaa ||

He Himself is 

detached, and He 

Himself is attached.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਭੋਗਣ ਵੱਲੋਂ) ਪਰਹੇਜ਼ (ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ), ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ।
44856 1047 Awpy inrmlu 

imhrvwnu 
mDusUdnu ijs dw 
hukmu n myitAw 
jweI hy]14]

Aapae Niramal 

Miharavaan 

Madhhusoodhan 

Jis Dhaa Hukam N 

Maettiaa Jaaee 

Hae ||14||

He Himself is 

immaculate, 

compassionate, the 

lover of nectar; the 

Hukam of His 

Command cannot be 

erased. ||14||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਉਹ 

ਐਸਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਮੋਜੜਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੧੪॥

44857 1047 sy vfBwgI ijnI 
eyko jwqw]

Sae 

Vaddabhaagee 

Jinee Eaeko 

Jaathaa ||

Those who know the 

One Lord are very 

fortunate.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) ਿਾਜਣਆ ਹੈ,
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44858 1048 Git Git vis 
rihAw jgjIvnu 
dwqw]

Ghatt Ghatt Vas 

Rehiaa Jagajeevan 

Dhaathaa ||

He dwells in each and 

every heart, the Great 

Giver, the Life of the 

world.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਇਹ ਸਮਜਝਆ ਹੈ ਜਕ) 

ਿਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਾਤਾਰ 

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

44859 1048 iek QY gupqu  
prgtu hY Awpy  
gurmuiK BRmu Bau 
jweI hy]15]

Eik Thhai Gupath 

Paragatt Hai 

Aapae Guramukh 

Bhram Bho Jaaee 

Hae ||15||

At the same time, He 

is both hidden and 

revealed. For the 

Gurmukh, doubt and 

fear are dispelled. 

||15||

ਜਕਸੇ ਥਾਂ ਉਹ ਲੁਜਕਆ ਹੋਇਆ 

(ਵੱਸਦਾ) ਹੈ, ਜਕਸੇ ਥਾਂ ਪਰਤੱਖ 

ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਕਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ) ਭਰਮ ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਰ ਨਾਹ ਕੋਈ ਵੈਰੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਕਸੇ ਤੋਂ 
ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ॥੧੫॥

44860 1048 gurmuiK hir jIau 
eyko jwqw]

Guramukh Har 

Jeeo Eaeko 

Jaathaa ||

The Gurmukh knows 

the One, the Dear 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਹੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

44861 1048 AMqir nwmu 
sbid pCwqw]

Anthar Naam 

Sabadh 

Pashhaathaa ||

Deep within the 

nucleus of his inner 

being, is the Naam, 

the Name of the Lord; 

he realizes the Word 

of the Shabad.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।
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44862 1048 ijsu qU dyih soeI 
jnu pwey nwnk  
nwim vfweI 
hy]16]4]

Jis Thoo Dhaehi 

Soee Jan Paaeae 

Naanak Naam 

Vaddaaee Hae 

||16||4||

He alone receives it, 

unto whom You give 

it. O Nanak, the Naam 

is glorious greatness. 

||16||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧੬॥੪॥

44863 1048 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

44864 1048 scu swlwhI  
gihr gMBIrY]

Sach Saalaahee 

Gehir Ganbheerai 

||

I praise the true, 

profound and 

unfathomable Lord.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਥਾਹ ਤੇ ਵੱਡੇ 

ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

44865 1048 sBu jgu hY iqs 
hI kY cIrY]

j`gu Sabh Jag Hai This 

Hee Kai Cheerai ||

All the world is in His 

power.

ਿ ੋਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਜਿਸ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

44866 1048 siB Gt BogvY 
sdw idnu rwqI  
Awpy sUK invwsI 
hy]1]

Sabh Ghatt 

Bhogavai Sadhaa 

Dhin Raathee 

Aapae Sookh 

Nivaasee Hae 

||1||

He enjoys all hearts 

forever, day and night; 

He Himself dwells in 

peace. ||1||

ਿ ੋਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ॥੧॥

44867 1048 scw swihbu scI 
nweI]

Sachaa Saahib 

Sachee Naaee ||

True is the Lord and 

Master, and True is His 

Name.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
44868 1048 gur prswdI mMin 

vsweI]

Gur Parasaadhee 

Mann Vasaaee ||

By Guru's Grace, I 

enshrine Him in my 

mind.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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44869 1048 Awpy Awie 
visAw Gt 
AMqir qUtI jm 
kI PwsI hy]2]

Aapae Aae Vasiaa 

Ghatt Anthar 

Thoottee Jam Kee 

Faasee Hae ||2||

He Himself has come 

to dwell deep within 

the nucleus of my 

heart; the noose of 

death has been 

snapped. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਆਪੇ ਹੀ (ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ) 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

44870 1048 iksu syvI qY iksu 
swlwhI]

Kis Saevee Thai Kis 

Saalaahee ||

Whom should I serve, 

and whom should I 

praise?

(ਿੇ ਤੂੂੰ  ਪੱੁਛੇਂ ਜਕ) ਮੈਂ ਜਕਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਕਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

44871 1048 siqguru syvI 
sbid swlwhI]

Sathigur Saevee 

Sabadh Saalaahee 

||

I serve the True Guru, 

and praise the Word 

of the Shabad.

(ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ 

ਜਕ) ਮੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

44872 1048 scY sbid sdw 
miq aUqm AMqir 
kmlu pRgwsI 
hy]3]

Sachai Sabadh 

Sadhaa Math 

Ootham Anthar 

Kamal Pragaasee 

Hae ||3||

Through the True 

Shabad, the intellect is 

exalted and ennobled 

forever, and the lotus 

deep within blossoms 

forth. ||3||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਸਦਾ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਕੌਲ 

ਿੁੱ ਲ ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

44873 1048 dyhI kwcI kwgd 
imkdwrw]

(imkdwrw) brwbr Dhaehee Kaachee 

Kaagadh 

Mikadhaaraa ||

The body is frail and 

perishable, like paper.

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ 

ਵਾਂਗ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ,
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44874 1048 bUMd pvY ibnsY  
Fhq n lwgY 
bwrw]

Boondh Pavai 

Binasai Dtehath N 

Laagai Baaraa ||

When the drop of 

water falls upon it, it 

crumbles and 

dissolves 

instantaneously.

(ਜਿਵੇਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਇਕ) ਬੂੂੰ ਦ ਪੈ ਿਾਏ ਤਾਂ 
(ਕਾਗ਼ਜ਼) ਗਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ) ਨਾਸ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

44875 1048 kMcn kwieAw 
gurmuiK bUJY ijsu 
AMqir nwmu 
invwsI hy]4]

Kanchan Kaaeiaa 

Guramukh Boojhai 

Jis Anthar Naam 

Nivaasee Hae 

||4||

But the body of the 

Gurmukh, who 

understands, is like 

gold; the Naam, the 

Name of the Lord, 

dwells deep within. 

||4||

ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ) ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ 

ਸਰੀਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਸੱੁਧ ਸੋਨਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥
44876 1048 scw caukw  

suriq kI kwrw]

Sachaa Choukaa 

Surath Kee Kaaraa 

||

Pure is that kitchen, 

which is enclosed by 

spiritual awareness.

ਉਹ ਜਹਰਦਾ ਸਦਾ ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਹਰਦਾ ਹੀ ਸਦਾ (ਸੱੁਚਾ) 
ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲਗਨ 

ਉਸ ਚੌਂਕੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹਨ 

(ਿੋ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ , ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ 

ਚੌਂਕਾ ਜਭੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ)

44877 1048 hir nwmu Bojnu 
scu AwDwrw]

Har Naam Bhojan 

Sach Aadhhaaraa 

||

The Lord's Name is my 

food, and Truth is my 

support.

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਹਰਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਵੱਲੋਂ) ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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44878 1048 sdw iqRpiq 
pivqRü hY pwvnu  
ijqu Git hir 
nwmu invwsI 
hy]5]

Sadhaa Thripath 

Pavithra Hai 

Paavan Jith Ghatt 

Har Naam 

Nivaasee Hae 

||5||

Forever satisfied, 

sanctified and pure is 

that person, within 

whose heart the Lord's 

Name abides. ||5||

ਅਜਿਹੇ ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਸ 

ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੈ ॥੫॥

44879 1048 hau iqn 
bilhwrI jo swcY 
lwgy]

Ho Thin Balihaaree 

Jo Saachai Laagae 

||

I am a sacrifice to 

those who are 

attached to the Truth.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

44880 1048 hir gux gwvih  
An idnu jwgy]

Har Gun Gaavehi 

Anadhin Jaagae ||

They sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

and remain awake and 

aware night and day.

ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

44881 1048 swcw sUKu sdw 
iqn AMqir rsnw 
hir ris rwsI 
hy]6]

Saachaa Sookh 

Sadhaa Thin 

Anthar Rasanaa 

Har Ras Raasee 

Hae ||6||

True peace fills them 

forever, and their 

tongues savor the 

sublime essence of the 

Lord. ||6||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਿੀਭ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਰਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੬॥

44882 1048 hir nwmu cyqw  
Avru n pUjw]

pUjw: polw bolo Har Naam 

Chaethaa Avar N 

Poojaa ||

I remember the Lord's 

Name, and no other at 

all.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ) ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਿਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।
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44883 1048 eyko syvI Avru n 
dUjw]

Eaeko Saevee Avar 

N Dhoojaa ||

I serve the One Lord, 

and no other at all.

ਮੈਂ ਇਕ ਪਰਾਮਤਮਾ ਦੀ ਹੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੂਿੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

44884 1048 pUrY guir sBu scu 
idKwieAw scY 
nwim invwsI 
hy]7]

Poorai Gur Sabh 

Sach Dhikhaaeiaa 

Sachai Naam 

Nivaasee Hae 

||7||

The Perfect Guru has 

revealed the whole 

Truth to me; I dwell in 

the True Name. ||7||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥
44885 1048 BRim BRim jonI  

iPir iPir 
AwieAw]

Bhram Bhram 

Jonee Fir Fir 

Aaeiaa ||

Wandering, wandering 

in reincarnation, again 

and again, he comes 

into the world.

ਿੀਵ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

44886 1048 Awip BUlw jw 
Ksim BulwieAw]

Aap Bhoolaa Jaa 

Khasam 

Bhulaaeiaa ||

He is deluded and 

confused, when the 

Lord and Master 

confuses him.

(ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਿਦੋਂ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾ ਜਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਿੀਵ ਭੀ 
ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਗਆ।

44887 1048 hir jIau imlY 
qw gurmuiK bUJY  
cInY sbdu 
AibnwsI hy]8]

Har Jeeo Milai 

Thaa Guramukh 

Boojhai Cheenai 

Sabadh Abinaasee 

Hae ||8||

He meets with the 

Dear Lord, when, as 

Gurmukh, he 

understands; he 

remembers the 

Shabad, the Word of 

the immortal, eternal 

Lord God. ||8||

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਇਹ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ) 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਅਜਬਨਾਸੀ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਤੋਲਦਾ ਹੈ ॥੮॥
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44888 1048 kwim kRoiD Bry  
hm AprwDI]

Kaam Krodhh 

Bharae Ham 

Aparaadhhee ||

I am a sinner, 

overflowing with 

sexual desire and 

anger.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਭੁੱ ਲਣਹਾਰ ਿੀਵ 

ਕਾਮ ਕਿੋਧ (ਦੇ ਜਚੱਕੜ) ਨਾਲ 

ਜਲੱਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।

44889 1048 ikAw muhu lY 
bolh nw hm gux  
n syvw swDI]

sw`DI Kiaa Muhu Lai 

Boleh Naa Ham 

Gun N Saevaa 

Saadhhee ||

With what mouth 

should I speak? I have 

no virtue, and I have 

rendered no service.

ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਜਦਆਂ ਭੀ 
ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਹ ਸਾਡੇ 

ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹਨ, ਨਾਹ 

ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ।

44890 1048 fubdy pwQr myil 
lYhu qum Awpy  
swcu nwmu 
AibnwsI hy]9]

Ddubadhae 

Paathhar Mael 

Laihu Thum Aapae 

Saach Naam 

Abinaasee Hae 

||9||

I am a sinking stone; 

please, Lord, unite me 

with Yourself. Your 

Name is eternal and 

imperishable. ||9||

(ਪਰ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈਂ, 
ਜਮਹਰ ਕਰ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੂੰ  
ਡੱੁਬ ਰਹੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਡੱੁਬ ਰਹੇ ਪੱਥਰ-ਜਦਲਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲਾ ਲੈ। 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ 

ਤੇ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ ॥੯॥

44891 1048 nw koeI kry n 
krxY jogw]

Naa Koee Karae N 

Karanai Jogaa ||

No one does anything; 

no one is able to do 

anything.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੀ ਪਿੇਰਨਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

44892 1048 Awpy krih 
krwvih su 
hoiegw]

Aapae Karehi 

Karaavehi S 

Hoeigaa ||

That alone happens, 

which the Lord 

Himself does, and 

causes to be done.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੋਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈਂ।
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44893 1048 Awpy bKis lYih 
suKu pwey sd hI 
nwim invwsI 
hy]10]

Aapae Bakhas 

Laihi Sukh Paaeae 

Sadh Hee Naam 

Nivaasee Hae 

||10||

Those whom He 

Himself forgives, find 

peace; they dwell 

forever in the Naam, 

the Name of the Lord. 

||10||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

44894 1048 iehu qnu DrqI  
sbdu bIij 
Apwrw]

Eihu Than 

Dhharathee 

Sabadh Beej 

Apaaraa ||

This body is the earth, 

and the infinite 

Shabad is the seed.

(ਆਪਣੇ) ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਧਰਤੀ ਬਣਾ, ਇਸ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਬੀਿ ਪਾ।

44895 1048 hir swcy syqI 
vxju vwpwrw]

Har Saachae 

Saethee Vanaj 

Vaapaaraa ||

Deal and trade with 

the True Name alone.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ (ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ) ਵਣਿ ਵਪਾਰ 

ਕਜਰਆ ਕਰ।
44896 1048 scu Dnu jMimAw  

qoit n AwvY  
AMqir nwmu 
invwsI hy]11]

Sach Dhhan 

Janmiaa Thott N 

Aavai Anthar 

Naam Nivaasee 

Hae ||11||

The True wealth 

increases; it is never 

exhausted, when the 

Naam dwells deep 

within. ||11||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ (ਨਾਮ-) ਧਨ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ ਕਦੇ 

ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। (ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੧॥
44897 1048 hir jIau  

AvgixAwry no 
guxu kIjY]

Har Jeeo 

Avaganiaarae No 

Gun Keejai ||

O Dear Lord, please 

bless me, the 

worthless sinner, with 

virtue.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਗੁਣ-ਹੀਨ ਿੀਵ 

ਜਵਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ,
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44898 1048 Awpy bKis lYih  
nwmu dIjY]

Aapae Bakhas 

Laihi Naam 

Dheejai ||

Forgive me, and bless 

me with Your Name.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਤੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼।

44899 1048 gurmuiK hovY so 
piq pwey iekqu 
nwim invwsI 
hy]12]

Guramukh Hovai 

So Path Paaeae 

Eikath Naam 

Nivaasee Hae 

||12||

One who becomes 

Gurmukh, is honored; 

he dwells in the Name 

of the One Lord alone. 

||12||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟਦਾ ਹੈ; ਉਹ 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

44900 1048 AMqir hir Dnu  
smJ n hoeI]

Anthar Har Dhhan 

Samajh N Hoee ||

The wealth of the Lord 

is deep within one's 

inner being, but he 

does not realize it.

ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

44901 1048 gur prswdI bUJY 
koeI]

Gur Parasaadhee 

Boojhai Koee ||

By Guru's Grace, one 

comes to understand.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਇਹ ਭੇਤ) 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
44902 1048 gurmuiK hovY so 

Dnu pwey sd hI 
nwim invwsI 
hy]13]

Guramukh Hovai 

So Dhhan Paaeae 

Sadh Hee Naam 

Nivaasee Hae 

||13||

One who becomes 

Gurmukh is blessed 

with this wealth; he 

lives forever in the 

Naam. ||13||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਹ) ਧਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ 

ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

44903 1048 Anl vwau Brim 
BulweI]

Anal Vaao Bharam 

Bhulaaee ||

Fire and wind lead him 

into delusions of 

doubt.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ 

(ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ), (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ) 
ਝੱਖੜ (ਝੁੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ), 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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44904 1049 mwieAw moih  
suiD n kweI]

Maaeiaa Mohi 

Sudhh N Kaaee ||

In love and 

attachment to Maya, 

he has no 

understanding at all.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ (ਇਸ 

ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ) ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

44905 1049 mnmuK AMDy ikCU  
n sUJY gurmiq 
nwmu pRgwsI 
hy]14]

Manamukh 

Andhhae Kishhoo 

N Soojhai 

Guramath Naam 

Pragaasee Hae 

||14||

The blind, self-willed 

manmukh sees 

nothing; through the 

Guru's Teachings, the 

Naam is gloriously 

revealed. ||14||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ) ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸੱੁਝਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

44906 1049 mnmuK haumY 
mwieAw sUqy]

Manamukh 

Houmai Maaeiaa 

Soothae ||

The manmukhs are 

asleep in egotism and 

Maya.

ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ 

ਜਵਚ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ 

ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

44907 1049 Apxw Gru n 
smwlih AMiq 
ivgUqy]

Apanaa Ghar N 

Samaalehi Anth 

Vigoothae ||

They do not watch 

over their own homes, 

and are ruined in the 

end.

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ) ਹੋ ਰਹੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਹਰਦਾ-ਘਰ 

ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਦੇ, ਆਜਖ਼ਰ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

44908 1049 pr inMdw krih  
bhu icMqw jwlY  
duKy duiK invwsI 
hy]15]

Par Nindhaa 

Karehi Bahu 

Chinthaa Jaalai 

Dhukhae Dhukh 

Nivaasee Hae 

||15||

They slander others, 

and burn in great 

anxiety; they dwell in 

pain and suffering. 

||15||

(ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ) 

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਦੀ) ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਸਾੜਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦੱੁਖਾਂ 
ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੫॥
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44909 1049 Awpy krqY kwr 
krweI]

Aapae Karathai 

Kaar Karaaee ||

The Creator Himself 

has created the 

creation.

(ਪਰ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ (ਇਹ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੀ) 
ਕਾਰ ਸਦਾ ਕਰਾਈ ਹੈ।

44910 1049 Awpy gurmuiK 
dyie buJweI]

Aapae Guramukh 

Dhaee Bujhaaee ||

He blesses the 

Gurmukh with 

understanding.

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਸਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸਦਾ ਹੈ।

44911 1049 nwnk nwim rqy 
mnu inrmlu nwmy 
nwim invwsI 
hy]16]5]

Naanak Naam 

Rathae Man 

Niramal Naamae 

Naam Nivaasee 

Hae ||16||5||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam - their minds 

become immaculate; 

they dwell in the 

Naam, and only the 

Naam. ||16||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੬॥੫॥

44912 1049 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

44913 1049 eyko syvI sdw 
iQru swcw]

Eaeko Saevee 

Sadhaa Thhir 

Saachaa ||

I serve the One Lord, 

who is eternal, stable 

and True.

ਮੈਂ ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਿੋ 
ਇਕੋ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
44914 1049 dUjY lwgw sBu 

jgu kwcw]

Dhoojai Laagaa 

Sabh Jag Kaachaa 

||

Attached to duality, 

the whole world is 

false.

ਿਗਤ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਛੱਡ ਕੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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44915 1049 gurmqI sdw scu 
swlwhI swcy hI 
swic pqIjY 
hy]1]

Guramathee 

Sadhaa Sach 

Saalaahee 

Saachae Hee 

Saach Patheejai 

Hae ||1||

Following the Guru's 

Teachings, I praise the 

True Lord forever, 

pleased with the 

Truest of the True. 

||1||

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
(ਮੇਰਾ ਮਨ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ ਹੀ ਜਗੱਜਝਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
44916 1049 qyry gux bhuqy mY 

eyku n jwqw]

Thaerae Gun 

Bahuthae Mai 

Eaek N Jaathaa ||

Your Glorious Virtues 

are so many, Lord; I do 

not know even one.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਣ 

(ਉਪਕਾਰ) ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਇੱਕ ਉਪਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਸਜਕਆ (ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾਈ)।

44917 1049 Awpy lwie ley 
jgjIvnu dwqw]

Aapae Laae Leae 

Jagajeevan 

Dhaathaa ||

The Life of the world, 

the Great Giver, 

attaches us to himself.

ਿਗਤ ਦਾ ਿੀਵਨ ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ (ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ।
44918 1049 Awpy bKsy dy 

vifAweI  
gurmiq iehu mnu 
BIjY hy]2]

Aapae Bakhasae 

Dhae Vaddiaaee 

Guramath Eihu 

Man Bheejai Hae 

||2||

He Himself forgives, 

and bestows glorious 

greatness. Following 

the Guru's Teachings, 

this mind is delighted. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਨਾਮ ਦੀ) ਵਜਡਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

44919 1049 mwieAw lhir  
sbid invwrI]

lh-ir Maaeiaa Lehar 

Sabadh Nivaaree 

||

The Word of the 

Shabad has subdued 

the waves of Maya.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਹਰ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲਈ,

44920 1049 iehu mnu inrmlu  
haumY mwrI]

Eihu Man Niramal 

Houmai Maaree ||

Egotism has been 

conquered, and this 

mind has become 

immaculate.

ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ 

ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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44921 1049 shjy gux gwvY 
rMig rwqw rsnw 
rwmu rvIjY hy]3]

Sehajae Gun 

Gaavai Rang 

Raathaa Rasanaa 

Raam Raveejai 

Hae ||3||

I intuitively sing His 

Glorious Praises, 

imbued with the 

Lord's Love. My 

tongue chants and 

savors the Lord's 

Name. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਿੀਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

44922 1049 myrI myrI krq 
ivhwxI]

Maeree Maeree 

Karath Vihaanee ||

Crying out, ""Mine, 

mine!"" he spends his 

life.

(ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ) 

'ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ' 'ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ' 

ਕਰਜਦਆਂ ਬੀਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

44923 1049 mnmuiK n bUJY  
iPrY ieAwxI]

Manamukh N 

Boojhai Firai 

Eiaanee ||

The self-willed 

manmukh does not 

understand; he 

wanders around in 

ignorance.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਬੇ-ਸਮਝ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੀ, (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ।

44924 1049 jmkwlu GVI 
muhqu inhwly An 
idnu Awrjw CIjY 
hy]4]

Jamakaal Gharree 

Muhath Nihaalae 

Anadhin Aarajaa 

Shheejai Hae ||4||

The Messenger of 

Death watches over 

him every moment, 

every instant; night 

and day, his life is 

wasting away. ||4||

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ ਹਰੇਕ ਘੜੀ ਹਰੇਕ ਪਲ ਨੂੂੰ  
ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਅਜਿਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 

ਇਕ ਇਕ ਜਦਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਜਵਅਰਥ ਹੀ) ਘਟਦੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੪॥
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44925 1049 AMqir loBu krY  
nhI bUJY]

Anthar Lobh Karai 

Nehee Boojhai ||

He practices greed 

within, and does not 

understand.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਲੋਭ ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ) 

ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ।
44926 1049 isr aUpir 

jmkwlu n sUJY]

Sir Oopar 

Jamakaal N 

Soojhai ||

He does not see the 

Messenger of Death 

hovering over his head.

ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

44927 1049 AYQY kmwxw su 
AgY AwieAw  
AMqkwil ikAw 
kIjY hy]5]

Aithhai Kamaanaa 

S Agai Aaeiaa 

Anthakaal Kiaa 

Keejai Hae ||5||

Whatever one does in 

this world, will come 

to face him in the 

hereafter; what can he 

do at that very last 

moment? ||5||

ਇਸ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਿਲ) ਭੁਗਤਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਭ-

ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਗਵਾਇਆਂ) ਅੂੰਤ 

ਸਮੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੫॥

44928 1049 jo sic lwgy iqn 
swcI soie]

Jo Sach Laagae 

Thin Saachee Soe 

||

Those who are 

attached to the Truth 

are true.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

44929 1049 dUjY lwgy mnmuiK 
roie]

Dhoojai Laagae 

Manamukh Roe ||

The self-willed 

manmukhs, attached 

to duality, weep and 

wail.

ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਲੱਗ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਿੀਵ 

ਦੱੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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44930 1049 duhw isirAw kw 
Ksmu hY Awpy  
Awpy gux mih 
BIjY hy]6]

Dhuhaa Siriaa Kaa 

Khasam Hai Aapae 

Aapae Gun Mehi 

Bheejai Hae ||6||

He is the Lord and 

Master of both 

worlds; He Himself 

delights in virtue. 

||6||

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ? ਕੋਈ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ-) ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 
ਜਸਜਰਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਪਤੀਿਦਾ ਹੈ ॥੬॥
44931 1049 gur kY sbid 

sdw jnu sohY]

Gur Kai Sabadh 

Sadhaa Jan Sohai 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, His 

humble servant is 

exalted forever.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,

44932 1049 nwm rswieix  
iehu mnu mohY]

Naam Rasaaein 

Eihu Man Mohai ||

This mind is enticed by 

the Naam, the source 

of nectar.

ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

44933 1049 mwieAw moh mYlu 
pqMgu n lwgY  
gurmqI hir 
nwim BIjY hy]7]

Maaeiaa Moh Mail 

Pathang N Laagai 

Guramathee Har 

Naam Bheejai Hae 

||7||

It is not stained at all 

by the dirt of 

attachment to Maya; 

through the Guru's 

Teachings, it is pleased 

and saturated with the 

Lord's Name. ||7||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਮੈਲ ਰਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਉਸ ਦਾ ਮਨ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਭੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

44934 1049 sBnw ivic vrqY 
ieku soeI]

Sabhanaa Vich 

Varathai Eik Soee 

||

The One Lord is 

contained within all.

ਇਕ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,
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44935 1049 gur prswdI 
prgtu hoeI]

Gur Parasaadhee 

Paragatt Hoee ||

By Guru's Grace, He is 

revealed.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਹ (ਜਕਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

44936 1049 haumY mwir sdw 
suKu pwieAw  
nwie swcY AMimRqu 
pIjY hy]8]

Houmai Maar 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Naae 

Saachai Anmrith 

Peejai Hae ||8||

One who subdues his 

ego, finds lasting 

peace; he drinks in the 

Ambrosial Nectar of 

the True Name. ||8||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੮॥

44937 1049 iklibK dUK 
invwrxhwrw]

Kilabikh Dhookh 

Nivaaranehaaraa 

||

God is the Destroyer 

of sin and pain.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਾਰੇ) 

ਪਾਪ ਅਤੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ,

44938 1049 gurmuiK syivAw 
sbid vIcwrw]

Guramukh Saeviaa 

Sabadh 

Veechaaraa ||

The Gurmukh serves 

Him, and 

contemplates the 

Word of the Shabad.

ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

44939 1049 sBu ikCu Awpy 
Awip vrqY  
gurmuiK qnu mnu 
BIjY hy]9]

Sabh Kishh Aapae 

Aap Varathai 

Guramukh Than 

Man Bheejai Hae 

||9||

He Himself is 

pervading everything. 

The Gurmukh's body 

and mind are 

saturated and pleased. 

||9||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ) 

ਰਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰਮੁਖ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਇਹ ਜਨਸਚਾ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ; ਹਰ ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ 

॥੯॥
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44940 1049 mwieAw Agin 
jlY sMswry]

Maaeiaa Agan 

Jalai Sansaarae ||

The world is burning in 

the fire of Maya.

ਮਾਇਆ (ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ) ਦੀ ਅੱਗ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ,

44941 1049 gurmuiK invwrY 
sbid vIcwry]

Guramukh 

Nivaarai Sabadh 

Veechaarae ||

The Gurmukh 

extinguishes this fire, 

by contemplating the 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਇਸ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-
ਅੱਗ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
44942 1049 AMqir sWiq sdw 

suKu pwieAw  
gurmqI nwmu 
lIjY hy]10]

Anthar Saanth 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa 

Guramathee 

Naam Leejai Hae 

||10||

Deep within are peace 

and tranquility, and 

lasting peace is 

obtained. Following 

the Guru's Teachings, 

one is blessed with the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||10||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ ਠੂੰ ਢ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥

44943 1049 ieMdR ieMdRwsix 
bYTy jm kw Bau 
pwvih]

Eindhr 

Eindhraasan 

Baithae Jam Kaa 

Bho Paavehi ||

Even Indra, seated 

upon his throne, is 

caught in the fear of 

death.

(ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਦੇ ਰਾਿੇ) ਇੂੰਦਰ ਵਰਗੇ ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 

(ਇਸ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ 
ਸਹਮ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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44944 1049 jmu n CofY bhu 
krm kmwvih]

Jam N Shhoddai 

Bahu Karam 

Kamaavehi ||

The Messenger of 

Death will not spare 

them, even though 

they try all sorts of 

things.

(ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਮਥੇ 

ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।

44945 1049 siqguru BytY qw 
mukiq pweIAY  
hir hir rsnw 
pIjY hy]11]

Sathigur Bhaettai 

Thaa Mukath 

Paaeeai Har Har 

Rasanaa Peejai 

Hae ||11||

When one meets with 

the True Guru, one is 

liberated, drinking in 

and savoring the 

sublime essence of the 

Lord, Har, Har. ||11||

ਿਦੋਂ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਇਸ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ ਹਜਰ-

ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧੧॥

44946 1049 mnmuiK AMqir  
Bgiq n hoeI]

Manamukh Anthar 

Bhagath N Hoee ||

There is no devotion 

within the self-willed 

manmukh.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

44947 1049 gurmuiK Bgiq  
sWiq suKu hoeI]

Guramukh 

Bhagath Saanth 

Sukh Hoee ||

Through devotional 

worship, the Gurmukh 

obtains peace and 

tranquility.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਢ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ।
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44948 1049 pivqR pwvn sdw 
hY bwxI gurmiq 
AMqru BIjY 
hy]12]

Pavithr Paavan 

Sadhaa Hai 

Baanee Guramath 

Anthar Bheejai 

Hae ||12||

Forever pure and 

sanctified is the Word 

of the Guru's Bani; 

following the Guru's 

Teachings, one's inner 

being is drenched in it. 

||12||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਜਹਰਦਾ ਪਤੀਿਦਾ 
ਹੈ ॥੧੨॥

44949 1049 bRhmw ibsnu 
mhysu vIcwrI]

Brehamaa Bisan 

Mehaes 

Veechaaree ||

I have considered 

Brahma, Vishnu and 

Shiva.

ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ-ਬਿਹਮਾ 
ਹੋਵੇ, ਜਵਸ਼ਨੂ ਹੋਵੇ, ਜਸ਼ਵ ਹੋਵੇ-

44950 1049 qRY gux bDk  
mukiq inrwrI]

Thrai Gun 

Badhhak Mukath 

Niraaree ||

They are bound by the 

three qualities - the 

three gunas; they are 

far away from 

liberation.

(ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਾਣੀ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਬੱਝੇ ਪਏ ਹਨ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ (ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ) ਲਾਂਭੇ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

44951 1050 gurmuiK igAwnu 
eyko hY jwqw An 
idnu nwmu rvIjY 
hy]13]

Guramukh Giaan 

Eaeko Hai Jaathaa 

Anadhin Naam 

Raveejai Hae 

||13||

The Gurmukh knows 

the spiritual wisdom 

of the One Lord. Night 

and day, he chants the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||13||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਸਰਫ਼ ਇਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

44952 1050 byd pVih hir 
nwmu n bUJih]

Baedh Parrehi Har 

Naam N Boojhehi 

||

He may read the 

Vedas, but he does 

not realize the Lord's 

Name.

(ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ) ਵੇਦ (ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਪੜਹਦੇ ਹਨ, 

(ਪਰ ਿੇ ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ) 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ,
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44953 1050 mwieAw kwrix  
piV piV lUJih]

Maaeiaa Kaaran 

Parr Parr Loojhehi 

||

For the sake of Maya, 

he reads and recites 

and argues.

ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ (ਕਮਾਣ) 

ਵਾਸਤੇ ਹੀ (ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੜਹ ਪੜਹ 
ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੱਟ ਚੜਹਾਵੇ ਤੇ 

ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਖੱਝਦੇ ਹਨ।
44954 1050 AMqir mYlu  

AigAwnI AMDw  
ikau kir duqru 
qrIjY hy]14]

du`q-ru Anthar Mail 

Agiaanee Andhhaa 

Kio Kar Dhuthar 

Thareejai Hae 

||14||

The ignorant and blind 

person is filled with 

filth within. How can 

he cross over the 

impassable world-

ocean? ||14||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਮੈਲ ਹੈ 

(ਉਹ ਵੇਦ-ਪਾਠੀ ਪੂੰ ਜਡਤ ਭੀ 
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭੀ) ਉਹ ਅੂੰਨਹ ਾ ਬੇ-

ਸਮਝ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ 

ਦੱੁਤਰ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਜਰਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧੪॥

44955 1050 byd bwd siB 
AwiK vKwxih]

Baedh Baadh Sabh 

Aakh Vakhaanehi 

||

He voices all the 

controversies of the 

Vedas,

ਸਾਰੇ (ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ) ਵੇਦ 

(ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) 
ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਉਚਾਰ ਕੇ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) 
ਜਵਆਜਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ,

44956 1050 n AMqru BIjY n 
sbdu pCwxih]

N Anthar Bheejai 

N Sabadh 

Pashhaanehi ||

But his inner being is 

not saturated or 

satisfied, and he does 

not realize the Word 

of the Shabad.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਨਾਹ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਆਪਣਾ) ਜਹਰਦਾ ਜਭੱਿਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਉਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9176 Published: March 06/ 2014



44957 1050 puMnu pwpu sBu 
byid idRVwieAw  
gurmuiK AMimRqu 
pIjY hy]15]

Punn Paap Sabh 

Baedh 

Dhrirraaeiaa 

Guramukh 

Anmrith Peejai 

Hae ||15||

The Vedas tell all 

about virtue and vice, 

but only the Gurmukh 

drinks in the 

Ambrosial Nectar. 

||15||

ਵੇਦ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਸ ਗੱਲ 

ਵਲ ਜਧਆਨ ਜਦਵਾਇਆ ਹੈ ਜਕ 

ਜਕਹੜਾ ਪੁੂੰ ਨ-ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ 

ਜਕਹੜਾ ਪਾਪ-ਕਰਮ ਹੈ। 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ ਪੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥
44958 1050 Awpy swcw eyko 

soeI]

Aapae Saachaa 

Eaeko Soee ||

The One True Lord is 

all by Himself.

(ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ) ਜਸਰਫ਼ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਿ ੋ

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

44959 1050 iqsu ibnu dUjw  
Avru n koeI]

This Bin Dhoojaa 

Avar N Koee ||

There is no one else 

except Him.

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ ਵਰਗਾ) 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

44960 1050 nwnk nwim rqy 
mnu swcw sco 
scu rvIjY 
hy]16]6]

Naanak Naam 

Rathae Man 

Saachaa Sacho 

Sach Raveejai Hae 

||16||6||

O Nanak, true is the 

mind of one who is 

attuned to the Naam; 

he speaks Truth, and 

nothing but Truth. 

||16||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥੬॥

44961 1050 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:
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44962 1050 scY scw qKqu 
rcwieAw]

Sachai Sachaa 

Thakhath 

Rachaaeiaa ||

The True Lord has 

established the 

Throne of Truth.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪਣ ੇ'ਜਨਿ 

ਘਰ' ਜਵਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਤਖ਼ਤ 

ਬਣਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ,

44963 1050 inj Gir visAw  
iqQY mohu n 
mwieAw]

Nij Ghar Vasiaa 

Thithhai Mohu N 

Maaeiaa ||

He dwells in His own 

home deep within the 

self, where there is no 

emotional attachment 

to Maya.

ਉਸ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਜਵਚ ਉਹ 

ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।

44964 1050 sd hI swcu 
visAw Gt 
AMqir gurmuiK 
krxI swrI 
hy]1]

Sadh Hee Saach 

Vasiaa Ghatt 

Anthar Guramukh 

Karanee Saaree 

Hae ||1||

The True Lord dwells 

deep within the 

nucleus of the 

Gurmukh's heart 

forever; his actions are 

excellent. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਣ ਦਾ) 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

44965 1050 scw saudw scu 
vwpwrw]

Sachaa Soudhaa 

Sach Vaapaaraa ||

True is his 

merchandise, and true 

is his trade.

ਨਾਮ-ਧਨ ਖੱਟਣਾ ਹੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਸੌਦਾ ਹੈ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਵਪਾਰ ਹੈ,

44966 1050 n iqQY Brmu n 
dUjw pswrw]

N Thithhai Bharam 

N Dhoojaa 

Pasaaraa ||

There is no doubt 

within him, and no 

expanse of duality.

ਉਸ ਸੌਦੇ-ਵਪਾਰ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਖਲ-ਿਗਨ ਨਹੀਂ।
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44967 1050 scw Dnu KitAw  
kdy qoit n AwvY  
bUJY ko vIcwrI 
hy]2]

Sachaa Dhhan 

Khattiaa Kadhae 

Thott N Aavai 

Boojhai Ko 

Veechaaree Hae 

||2||

He has earned the 

true wealth, which is 

never exhausted. How 

few are those who 

contemplate this, and 

understand. ||2||

ਇਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਖੱਜਟਆਂ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

44968 1050 scY lwey sy jn 
lwgy]

Sachai Laaeae Sae 

Jan Laagae ||

They alone are 

attached to the True 

Name, whom the Lord 

Himself attaches.

(ਇਸ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇ ਵਪਾਰ 

ਜਵਚ) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਲਾਇਆ 

ਹੈ।
44969 1050 AMqir sbdu  

msqik vfBwgy]

Anthar Sabadh 

Masathak 

Vaddabhaagae ||

The Word of the 

Shabad is deep within 

the nucleus of the self; 

good fortune is 

recorded upon their 

foreheads.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ ਿਾਗ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

44970 1050 scY sbid sdw 
gux gwvih sbid 
rqy vIcwrI 
hy]3]

Sachai Sabadh 

Sadhaa Gun 

Gaavehi Sabadh 

Rathae 

Veechaaree Hae 

||3||

Through the True 

Word of the Shabad, 

they sing the True 

Praises of the Lord; 

they are attuned to 

contemplative 

meditation on the 

Shabad. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਚੀ 
ਵੀਚਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
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44971 1050 sco scw scu 
swlwhI]

Sacho Sachaa Sach 

Saalaahee ||

I praise the True Lord, 

the Truest of the True.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

44972 1050 eyko vyKw dUjw 
nwhI]

Eaeko Vaekhaa 

Dhoojaa Naahee ||

I see the One Lord, 

and no other.

ਮੈਂ ਤਾਂ (ਹਰ ਥਾਂ) ਜਸਰਫ਼ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਨਹੀਂ (ਜਦੱਸਦਾ)।
44973 1050 gurmiq aUco aUcI 

pauVI igAwin 
rqin haumY mwrI 
hy]4]

Guramath Oocho 

Oochee Pourree 

Giaan Rathan 

Houmai Maaree 

Hae ||4||

The Guru's Teachings 

are the ladder to 

reach the highest of 

the high. the jewel of 

spiritual wisdom 

conquers egotism. 

||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ-ਇਹ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚਣ ਲਈ) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਗਆਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
44974 1050 mwieAw mohu  

sbid jlwieAw]

Maaeiaa Mohu 

Sabadh Jalaaeiaa 

||

Emotional attachment 

to Maya is burnt away 

by the Word of the 

Shabad.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ,

44975 1050 scu min visAw  
jw quDu BwieAw]

Sach Man Vasiaa 

Jaa Thudhh 

Bhaaeiaa ||

The True One comes 

to dwell in the mind, 

when it pleases You, O 

Lord.

ਿਦੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗ ਜਪਆ ਤਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਜਪਆ।
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44976 1050 scy kI sB scI 
krxI haumY iqKw 
invwrI hy]5]

Sachae Kee Sabh 

Sachee Karanee 

Houmai Thikhaa 

Nivaaree Hae 

||5||

True are all the actions 

of the truthful; the 

thirst of egotism is 

subdued. ||5||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਭੁੱ ਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਅਭੁੱ ਲ ਿਾਪਣ ਲੱਗ 

ਪਈ ॥੫॥
44977 1050 mwieAw mohu sBu 

Awpy kInw]

Maaeiaa Mohu 

Sabh Aapae 

Keenaa ||

All by Himself, God 

created emotional 

attachment to Maya.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ,

44978 1050 gurmuiK ivrlY  
iknhI cInw]

Guramukh Viralai 

Kin Hee Cheenaa 

||

How rare are those 

who, as Gurmukh, 

realize the Lord.

ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਕਸੇ ਉਸ 

ਜਵਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਿ ੋ

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
44979 1050 gurmuiK hovY su 

scu kmwvY swcI 
krxI swrI 
hy]6]

Guramukh Hovai S 

Sach Kamaavai 

Saachee Karanee 

Saaree Hae ||6||

One who becomes 

Gurmukh practices 

Truth; true and 

excellent are his 

actions. ||6||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੀ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੬॥

44980 1050 kwr kmweI jo 
myry pRB BweI]

Kaar Kamaaee Jo 

Maerae Prabh 

Bhaaee ||

He does those deeds 

which are pleasing to 

my God;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ 

ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਿੋ ਮੇਰੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ),

44981 1050 haumY iqRsnw  
sbid buJweI]

buJweI Houmai Thrisanaa 

Sabadh Bujhaaee 

||

Through the Shabad, 

he burns away 

egotism and the thirst 

of desire.

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟਾ ਜਦੱਤੀ,
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44982 1050 gurmiq sd hI 
AMqru sIqlu  
haumY mwir 
invwrI hy]7]

Guramath Sadh 

Hee Anthar 

Seethal Houmai 

Maar Nivaaree 

Hae ||7||

Following the Guru's 

Teachings, he remains 

forever cool and calm 

deep within; he 

conquers and subdues 

his ego. ||7||

ਜਿਸ ਨੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ 
ਜਦੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸ਼ਾਂਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

44983 1050 sic lgy iqn 
sBu ikCu BwvY]

Sach Lagae Thin 

Sabh Kishh 

Bhaavai ||

Those who are 

attached to the Truth 

are pleased with 

everything.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਭਲਾ 
ਿਾਪਦਾ ਹੈ।

44984 1050 scY sbdy sic 
suhwvY]

Sachai Sabadhae 

Sach Suhaavai ||

They are embellished 

with the True Word of 

the Shabad.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

44985 1050 AYQY swcy sy dir 
swcy ndrI ndir 
svwrI hy]8]

Aithhai Saachae 

Sae Dhar Saachae 

Nadharee Nadhar 

Savaaree Hae 

||8||

Those who are true in 

this world, are true in 

the Court of the Lord. 

The Merciful Lord 

adorns them with His 

Mercy. ||8||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਭੀ 
ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿੀਵਨ ਸੂੰਵਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ 

॥੮॥
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44986 1050 ibnu swcy jo dUjY 
lwieAw]

Bin Saachae Jo 

Dhoojai Laaeiaa ||

Those who are 

attached to duality, 

and not the Truth,

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ) ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

44987 1050 mwieAw moh duK 
sbwieAw]

Maaeiaa Moh 

Dhukh Sabaaeiaa 

||

Are trapped in 

emotional attachment 

to Maya; they totally 

suffer in pain.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ (ਚੂੰਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ),

44988 1050 ibnu gur duKu suKu 
jwpY nwhI  
mwieAw moh duKu 
BwrI hy]9]

Bin Gur Dhukh 

Sukh Jaapai 

Naahee Maaeiaa 

Moh Dhukh 

Bhaaree Hae ||9||

Without the Guru, 

they do not 

understand pain and 

pleasure; attached to 

Maya, they suffer in 

terrible pain. ||9||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦੱੁਖ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵਾਪਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਕ ਦੱੁਖ ਜਕਵੇਂ 
ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਖ ਜਕਵੇਂ ਜਮਲੇ 

॥੯॥
44989 1050 swcw sbdu ijnw 

min BwieAw]

Saachaa Sabadh 

Jinaa Man 

Bhaaeiaa ||

Those whose minds 

are pleased with the 

True Word of the 

Shabad

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

44990 1050 pUrib iliKAw  
iqnI kmwieAw]

Poorab Likhiaa 

Thinee Kamaaeiaa 

||

Act according to pre-

ordained destiny.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ 

ਜਵਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ) 
ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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44991 1050 sco syvih scu 
iDAwvih sic 
rqy vIcwrI 
hy]10]

Sacho Saevehi 

Sach Dhhiaavehi 

Sach Rathae 

Veechaaree Hae 

||10||

They serve the True 

Lord, and meditate on 

the True Lord; they 

are imbued with 

contemplative 

meditation on the 

True Lord. ||10||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਚੀ 
ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੦॥

44992 1050 gur kI syvw 
mITI lwgI]

Gur Kee Saevaa 

Meethee Laagee 

||

Service to the Guru 

seems sweet to them.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) 
ਸੇਵਾ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

44993 1050 An idnu sUK 
shj smwDI]

Anadhin Sookh 

Sehaj 

Samaadhhee ||

Night and day, they 

are intuitively 

immersed in celestial 

peace.

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਆਮਤਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ 
ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

44994 1050 hir hir 
kriqAw mnu 
inrmlu hoAw gur 
kI syv ipAwrI 
hy]11]

Har Har Karathiaa 

Man Niramal Hoaa 

Gur Kee Saev 

Piaaree Hae 

||11||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, 

their minds become 

immaculate; they love 

to serve the Guru. 

||11||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹਣਾ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

44995 1050 sy jn suKIey  
siqguir scy 
lwey]

Sae Jan Sukheeeae 

Sathigur Sachae 

Laaeae ||

Those humble beings 

are at peace, whom 

the True Guru 

attaches to the Truth.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,
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44996 1050 Awpy Bwxy Awip 
imlwey]

Aapae Bhaanae 

Aap Milaaeae ||

He Himself, in His Will, 

merges them into 

Himself.

(ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਹੀ ਜਮਹਰ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਆਪ ਹੀ 
(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ) ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ, 

ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਲਏ।

44997 1050 siqguir rwKy sy 
jn aubry hor 
mwieAw moh 
KuAwrI hy]12]

Sathigur Raakhae 

Sae Jan Oubarae 

Hor Maaeiaa Moh 

Khuaaree Hae 

||12||

Those humble beings, 

whom the True Guru 

protects, are saved. 

The rest are ruined 

through emotional 

attachment to Maya. 

||12||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਬਚ ਗਏ, 

ਹੋਰ ਲੁਕਾਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਖ਼ੁਆਰੀ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) 

ਝੱਲਦੀ ਰਹੀ ॥੧੨॥

44998 1051 gurmuiK swcw 
sbid pCwqw]

Guramukh 

Saachaa Sabadh 

Pashhaathaa ||

The Gurmukh realizes 

the True Word of the 

Shabad.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ,

44999 1051 nw iqsu kutMbu nw 
iqsu mwqw]

mwqw: polw bolo Naa This Kuttanb 

Naa This Maathaa 

||

He has no family, and 

he has no mother.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ 

ਜਕ) ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ 
ਨਾਹ ਕੋਈ (ਖ਼ਾਸ) ਪਰਵਾਰ ਹੈ 

ਨਾਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ,

45000 1051 eyko eyku rivAw 
sB AMqir sBnw 
jIAw kw AwDwrI 
hy]13]

Eaeko Eaek Raviaa 

Sabh Anthar 

Sabhanaa Jeeaa 

Kaa Aadhhaaree 

Hae ||13||

The One and Only Lord 

is pervading and 

permeating deep 

within the nucleus of 

all. He is the Support 

of all beings. ||13||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੧੩॥
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45001 1051 haumY myrw dUjw 
BwieAw]

Houmai Maeraa 

Dhoojaa Bhaaeiaa 

||

Egotism, 

possessiveness, and 

the love of duality

(ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਹਉਮੈ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ 
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਪਸੂੰਦ ਹੈ;

45002 1051 ikCu n clY Duir 
Ksim iliK 
pwieAw]

Kishh N Chalai 

Dhhur Khasam 

Likh Paaeiaa ||

- none of these shall 

go along with you; 

such is the pre-

ordained will of our 

Lord and Master.

ਪਰ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ 
ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ 

ਜਕ ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ (ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਨਾਲ) ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

45003 1051 gur swcy qy swcu 
kmwvih swcY dUK 
invwrI hy]14]

Gur Saachae Thae 

Saach Kamaavehi 

Saachai Dhookh 

Nivaaree Hae 

||14||

Through the True 

Guru, practice Truth, 

and the True Lord 

shall take away your 

pains. ||14||

ਅਭੁੱ ਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ) 

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ॥੧੪॥

45004 1051 jw qU dyih sdw 
suKu pwey]

Jaa Thoo Dhaehi 

Sadhaa Sukh 

Paaeae ||

If You so bless me, 

then I shall find lasting 

peace.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
45005 1051 swcY sbdy swcu 

kmwey]

Saachai Sabadhae 

Saach Kamaaeae 

||

Through the True 

Word of the Shabad, I 

live the Truth.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਸਰੂਪ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।
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45006 1051 AMdru swcw mnu 
qnu swcw Bgiq 
Bry BMfwrI 
hy]15]

Andhar Saachaa 

Man Than Saachaa 

Bhagath Bharae 

Bhanddaaree Hae 

||15||

The True Lord is within 

me, and my mind and 

body have become 

True. I am blessed 

with the overflowing 

treasure of devotional 

worship. ||15||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਅਡੋਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਸਰੀਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੂੰ ਡਾਰੇ ਭਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧੫॥

45007 1051 Awpy vyKY hukim 
clwey]

Aapae Vaekhai 

Hukam Chalaaeae 

||

He Himself watches, 

and issues His 

Command.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਸਭ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੋਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

45008 1051 Apxw Bwxw 
Awip krwey]

Apanaa Bhaanaa 

Aap Karaaeae ||

He Himself inspires us 

to obey His Will.

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਆਪ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

45009 1051 nwnk nwim rqy 
bYrwgI mnu qnu 
rsnw nwim 
svwrI hy]16]7]

Naanak Naam 

Rathae Bairaagee 

Man Than 

Rasanaa Naam 

Savaaree Hae 

||16||7||

O Nanak, only those 

who are attuned to 

the Naam are 

detached; their minds, 

bodies and tongues 

are embellished with 

the Naam. ||16||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਿੀਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ 

ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧੬॥੭॥

45010 1051 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

45011 1051 Awpy Awpu aupwie  
aupMnw]

(aupMnw) auqpqI krn 
vwly rwmjI

Aapae Aap 

Oupaae Oupannaa 

||

He Himself created 

Himself, and came 

into being.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਗਟ 

ਹੋਇਆ,
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45012 1051 sB mih vrqY  
eyku prCMnw]

(prCMnw) pRgt Sabh Mehi 

Varathai Eaek 

Parashhannaa ||

The One Lord is 

pervading in all, 

remaining hidden.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਅੂੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ[

45013 1051 sBnw swr kry 
jgjIvnu ijin 
Apxw Awpu 
pCwqw hy]1]

Sabhanaa Saar 

Karae Jagajeevan 

Jin Apanaa Aap 

Pashhaathaa Hae 

||1||

The Lord, the Life of 

the world, takes care 

of all. Whoever knows 

his own self, realizes 

God. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਜਲਆ ਹੈ 

(ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਹ 

ਿਗਤ-ਦਾ-ਸਹਾਰਾ ਪਿਭੂ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
45014 1051 ijin bRhmw 

ibsnu mhysu 
aupwey]

Jin Brehamaa 

Bisan Mehaes 

Oupaaeae ||

He who created 

Brahma, Vishnu and 

Shiva,

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਹਮਾ 
ਜਵਸ਼ਨੂ ਜਸ਼ਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ,

45015 1051 isir isir DMDY  
Awpy lwey]

Sir Sir Dhhandhhai 

Aapae Laaeae ||

Links each and every 

being to its tasks.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

45016 1051 ijsu BwvY iqsu 
Awpy myly ijin 
gurmuiK eyko jwqw 
hy]2]

Jis Bhaavai This 

Aapae Maelae Jin 

Guramukh Eaeko 

Jaathaa Hae ||2||

He merges into 

Himself, whoever is 

pleasing to His Will. 

The Gurmukh knows 

the One Lord. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਿਾਣ ਜਲਆ (ਉਹ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਹੜਾ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੨॥
45017 1051 Awvw gauxu hY 

sMswrw]

Aavaa Goun Hai 

Sansaaraa ||

The world is coming 

and going in 

reincarnation.

ਇਹ ਿਗਤ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ।
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45018 1051 mwieAw mohu bhu 
icqY ibkwrw]

Maaeiaa Mohu 

Bahu Chithai 

Bikaaraa ||

Attached to Maya, it 

dwells on its many sins.

ਇਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਬਲ 

ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀਵ) 

ਜਵਕਾਰ ਜਚਤਵਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45019 1051 iQru swcw 
swlwhI sd hI  
ijin gur kw 
sbdu pCwqw 
hy]3]

Thhir Saachaa 

Saalaahee Sadh 

Hee Jin Gur Kaa 

Sabadh 

Pashhaathaa Hae 

||3||

One who realizes the 

Word of the Guru's 

Shabad, praises 

forever the eternal, 

unchanging True Lord. 

||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ (ਉਹ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ) (ਇਥੇ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹਣ-

ਿੋਗ ਹੈ ॥੩॥

45020 1051 ieik mUil lgy  
EnI suKu 
pwieAw]

Eik Mool Lagae 

Ounee Sukh 

Paaeiaa ||

Some are attached to 

the root - they find 

peace.

ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਿਗਤ ਦੇ 

ਰਚਨਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

45021 1051 fwlI lwgy iqnI 
jnmu gvwieAw]

Ddaalee Laagae 

Thinee Janam 

Gavaaeiaa ||

But those who are 

attached to the 

branches, waste their 

lives away uselessly.

ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਗਵਾ ਜਲਆ ਹੈ।

45022 1051 AMimRq Pl iqn 
jn kau lwgy jo 
bolih AMimRq 
bwqw hy]4]

bwqW Anmrith Fal Thin 

Jan Ko Laagae Jo 

Bolehi Anmrith 

Baathaa Hae ||4||

Those humble beings, 

who chant the Name 

of the Ambrosial Lord, 

produce the ambrosial 

fruit. ||4||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 

ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਬੋਲ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ ॥੪॥
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45023 1051 hm gux nwhI  
ikAw bolh bol]

Ham Gun Naahee 

Kiaa Boleh Bol ||

I have no virtues; what 

words should I speak?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਗੁਣ-ਹੀਨ 

ਹਾਂ, (ਆਪਣੇ ਮੂੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ-ਿੋਗੇ ਨਹੀਂ 
ਹਾਂ।

45024 1051 qU sBnw dyKih  
qolih qol]

Thoo Sabhanaa 

Dhaekhehi Tholehi 

Thol ||

You see all, and weigh 

them on Your scale.

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ (ਦੇ ਕਰਮਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਪਰਖਦਾ ਹੈਂ।

45025 1051 ijau BwvY iqau 
rwKih rhxw  
gurmuiK eyko jwqw 
hy]5]

rh-xw Jio Bhaavai Thio 

Raakhehi Rehanaa 

Guramukh Eaeko 

Jaathaa Hae ||5||

By Your will, You 

preserve me, and so 

do I remain. The 

Gurmukh knows the 

One Lord. ||5||

ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੂੂੰ  
ਸਾਨੂੂੰ  ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
45026 1051 jw quDu Bwxw qw 

scI kwrY lwey]

Jaa Thudhh 

Bhaanaa Thaa 

Sachee Kaarai 

Laaeae ||

According to Your Will, 

You link me to my true 

tasks.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ, 

ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੱਚੀ ਕਾਰ 

ਜਵਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ)

45027 1051 Avgx Coif gux 
mwih smwey]

Avagan Shhodd 

Gun Maahi 

Samaaeae ||

Renouncing vice, I am 

immersed in virtue.

ਔਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

45028 1051 gux mih eyko 
inrmlu swcw gur 
kY sbid pCwqw 
hy]6]

Gun Mehi Eaeko 

Niramal Saachaa 

Gur Kai Sabadh 

Pashhaathaa Hae 

||6||

The One Immaculate 

True Lord abides in 

virtue; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, He is realized. 

||6||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਿੋਜੜਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਜਵੱਤਰ ਅਜਬਨਾਸੀ 
ਪਿਭੂ ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
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45029 1051 jh dyKw qh eyko 
soeI]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Eaeko Soee 

||

Wherever I look, there 

I see Him.

ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਧਰ 

ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

45030 1051 dUjI durmiq  
sbdy KoeI]

Dhoojee 

Dhuramath 

Sabadhae Khoee 

||

Duality and evil-

mindedness are 

destroyed through the 

Shabad.

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖਣ ਲਈ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

45031 1051 eyksu mih pRBu 
eyku smwxw ApxY 
rMig sd rwqw 
hy]7]

Eaekas Mehi 

Prabh Eaek 

Samaanaa Apanai 

Rang Sadh 

Raathaa Hae ||7||

The One Lord God is 

immersed in His 

Oneness. He is 

attuned forever to His 

own delight. ||7||

(ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਇਉਂ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਿ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

45032 1051 kwieAw kmlu hY 
kumlwxw]

Kaaeiaa Kamal Hai 

Kumalaanaa ||

The body-lotus is 

withering away,

(ਮਨਮੁਖ ਦੇ) ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ 

ਕੁਮਲਾਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

45033 1051 mnmuKu sbdu n 
buJY ieAwxw]

Manamukh 

Sabadh N Bujhai 

Eiaanaa ||

But the ignorant, self-

willed manmukh does 

not understand the 

Shabad.

ਜਕਉਂਜਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇ-ਸਮਝ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ।

45034 1051 gur prswdI 
kwieAw Kojy pwey 
jgjIvnu dwqw 
hy]8]

Gur Parasaadhee 

Kaaeiaa Khojae 

Paaeae Jagajeevan 

Dhaathaa Hae 

||8||

By Guru's Grace, he 

searches his body, and 

finds the Great Giver, 

the Life of the world. 

||8||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਖੋਿਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਿਗਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥
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45035 1051 kot ghI ky pwp 
invwry]

(ghI) jnmW Kott Gehee Kae 

Paap Nivaarae ||

The Lord frees up the 

body-fortress, which 

was seized by sins,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਗਿਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

45036 1051 sdw hir jIau 
rwKY aur Dwry]

Sadhaa Har Jeeo 

Raakhai Our 

Dhhaarae ||

When one keeps the 

Dear Lord enshrined 

forever in the heart.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
45037 1051 jo ieCy soeI Plu 

pwey ijau rMgu 
mjITY rwqw 
hy]9]

Jo Eishhae Soee 

Fal Paaeae Jio 

Rang Majeethai 

Raathaa Hae ||9||

The fruits of his 

desires are obtained, 

and he is dyed in the 

permanent color of 

the Lord's Love. ||9||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਿਸ (ਿਲ) ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਲ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਇਉਂ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਮਿੀਠ ਦਾ (ਪੱਕਾ) ਰੂੰਗ ਹੈ ॥੯॥

45038 1051 mnmuKu igAwnu 
kQy n hoeI]

Manamukh Giaan 

Kathhae N Hoee ||

The self-willed 

manmukh speaks of 

spiritual wisdom, but 

does not understand.

ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ ਜਗਆਨ 

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

(ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

45039 1051 iPir iPir AwvY  
Taur n koeI]

Fir Fir Aavai Thour 

N Koee ||

Again and again, he 

comes into the world, 

but he finds no place 

of rest.

ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਕਤੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।
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45040 1051 gurmuiK igAwnu 
sdw swlwhy juig 
juig eyko jwqw 
hy]10]

Guramukh Giaan 

Sadhaa Saalaahae 

Jug Jug Eaeko 

Jaathaa Hae 

||10||

The Gurmukh is 

spiritually wise, and 

praises the Lord 

forever. Throughout 

each and every age, 

the Gurmukh knows 

the One Lord. ||10||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ (ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਕੇ) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਇਕੋ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਸਮਝ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

45041 1051 mnmuKu kwr kry  
siB duK sbwey]

Manamukh Kaar 

Karae Sabh Dhukh 

Sabaaeae ||

All the deeds which 

the manmukh does 

bring pain - nothing 

but pain.

ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ ਉਹੀ 
ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਹੀ ਦੱੁਖ ਵਾਪਰਨ।

45042 1051 AMqir sbdu nwhI  
ikau dir jwey]

Anthar Sabadh 

Naahee Kio Dhar 

Jaaeae ||

The Word of the 

Shabad is not within 

him; how can he go to 

the Court of the Lord?

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦਾ।

45043 1051 gurmuiK sbdu vsY 
min swcw sd 
syvy suKdwqw 
hy]11]

Guramukh Sabadh 

Vasai Man 

Saachaa Sadh 

Saevae 

Sukhadhaathaa 

Hae ||11||

The True Shabad 

dwells deep within the 

mind of the Gurmukh; 

he serves the Giver of 

peace forever. ||11||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖਾਂ 
ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

45044 1052 jh dyKw qU sBnI 
QweI]

QWeIN Jeh Dhaekhaa 

Thoo Sabhanee 

Thhaaee ||

Wherever I look, I see 

You, everywhere.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਤੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈਂ,
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45045 1052 pUrY guir sB 
soJI pweI]

Poorai Gur Sabh 

Sojhee Paaee ||

Through the Perfect 

Guru, all this is known.

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਮਲੀ ਹੈ।

45046 1052 nwmo nwmu 
iDAweIAY sdw 
sd iehu mnu nwmy 
rwqw hy]12]

Naamo Naam 

Dhhiaaeeai 

Sadhaa Sadh Eihu 

Man Naamae 

Raathaa Hae 

||12||

I meditate forever and 

ever on the Naam; this 

mind is imbued with 

the Naam. ||12||

ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ) ਇਹ 

ਮਨ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

45047 1052 nwmy rwqw pivqu 
srIrw]

Naamae Raathaa 

Pavith Sareeraa ||

Imbued with the 

Naam, the body is 

sanctified.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ) ਪਜਵੱਤਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

45048 1052 ibnu nwvY fUib 
muey ibnu nIrw]

Bin Naavai Ddoob 

Mueae Bin Neeraa 

||

Without the Naam, 

they are drowned and 

die without water.

ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਸੁੂੰ ਞ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਕੇ 

(ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ) ਮਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ।
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45049 1052 Awvih jwvih 
nwmu nhI bUJih  
ieknw gurmuiK 
sbdu pCwqw 
hy]13]

Aavehi Jaavehi 

Naam Nehee 

Boojhehi Eikanaa 

Guramukh Sabadh 

Pashhaathaa Hae 

||13||

They come and go, but 

do not understand the 

Naam. Some, as 

Gurmukh, realize the 

Word of the Shabad. 

||13||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਖ਼ਾਲੀ ਹੀ) ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧੩॥
45050 1052 pUrY siqguir bUJ 

buJweI]

Poorai Sathigur 

Boojh Bujhaaee ||

The Perfect True Guru 

has imparted this 

understanding.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸਾਨੂੂੰ  ਇਹ) ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ,

45051 1052 ivxu nwvY mukiq  
iknY n pweI]

Vin Naavai 

Mukath Kinai N 

Paaee ||

Without the Name, no 

one attains liberation.

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
45052 1052 nwmy nwim imlY 

vifAweI shij 
rhY rMig rwqw 
hy]14]

Naamae Naam 

Milai Vaddiaaee 

Sehaj Rehai Rang 

Raathaa Hae 

||14||

Through the Naam, 

the Name of the Lord, 

one is blessed with 

glorious greatness; he 

remains intuitively 

attuned to the Lord's 

Love. ||14||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥
45053 1052 kwieAw ngru  

FhY Fih FyrI]

Kaaeiaa Nagar 

Dtehai Dtehi 

Dtaeree ||

The body-village 

crumbles and 

collapses into a pile of 

dust.

ਇਹ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ (ਆਜਖ਼ਰ) 

ਢਜਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਢਜਹ ਕੇ ਢੇਰੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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45054 1052 ibnu sbdY cUkY 
nhI PyrI]

Bin Sabadhai 

Chookai Nehee 

Faeree ||

Without the Shabad, 

the cycle of 

reincarnation is not 

brought to an end.

ਪਰ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ (ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ।
45055 1052 swcu slwhy swic 

smwvY ijin 
gurmuiK eyko jwqw 
hy]15]

Saach Salaahae 

Saach Samaavai 

Jin Guramukh 

Eaeko Jaathaa Hae 

||15||

One who knows the 

One Lord, through the 

True Guru, praises the 

True Lord, and 

remains immersed in 

the True Lord. ||15||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

45056 1052 ijs no ndir kry  
so pwey]

Jis No Nadhar 

Karae So Paaeae ||

The True Word of the 

Shabad comes to 

dwell in the mind,

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਦਾਜਤ) ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,

45057 1052 swcw sbdu vsY 
min Awey]

Saachaa Sabadh 

Vasai Man Aaeae 

||

When the Lord 

bestows His Glance of 

Grace.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

45058 1052 nwnk nwim rqy 
inrMkwrI dir 
swcY swcu pCwqw 
hy]16]8]

Naanak Naam 

Rathae 

Nirankaaree Dhar 

Saachai Saach 

Pashhaathaa Hae 

||16||8||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam, the Name of 

the Formless Lord, 

realize the True Lord 

in His True Court. 

||16||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

(ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) 

॥੧੬॥੮॥

45059 1052 mwrU solhy 3] 3: qIjw pV@o Maaroo Solehae 3 

||

Maaroo, Solhay, Third 

Mehl:
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45060 1052 Awpy krqw sBu 
ijsu krxw]

Aapae Karathaa 

Sabh Jis Karanaa ||

O Creator, it is You 

Yourself who does all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਉਹ 

ਕਰਤਾਰ ਹੈਂ ਜਿਸ ਦਾ (ਰਜਚਆ 

ਹੋਇਆ ਇਹ) ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੈ।

45061 1052 jIA jMq siB  
qyrI srxw]

Jeea Janth Sabh 

Thaeree Saranaa 

||

All beings and 

creatures are under 

Your Protection.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਹਨ।

45062 1052 Awpy gupqu vrqY 
sB AMqir gur kY 
sbid pCwqw 
hy]1]

Aapae Gupath 

Varathai Sabh 

Anthar Gur Kai 

Sabadh 

Pashhaathaa Hae 

||1||

You are hidden, and 

yet permeating within 

all; through the Word 

of the Guru's Shabad, 

You are realized. ||1||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

45063 1052 hir ky Bgiq Bry 
BMfwrw]

Har Kae Bhagath 

Bharae 

Bhanddaaraa ||

Devotion to the Lord is 

a treasure overflowing.

ਹਰੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਭੂੰ ਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।

45064 1052 Awpy bKsy sbid 
vIcwrw]

Aapae Bakhasae 

Sabadh 

Veechaaraa ||

He Himself blesses us 

with contemplative 

meditation on the 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ 

ਹੀ ਪਿਭੂ ਇਹ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

45065 1052 jo quDu BwvY soeI 
krsih scy isau 
mnu rwqw hy]2]

Jo Thudhh Bhaavai 

Soee Karasehi 

Sachae Sio Man 

Raathaa Hae ||2||

You do whatever You 

please; my mind is 

attuned to the True 

Lord. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਿੀਵ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। (ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਿੀਵ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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45066 1052 Awpy hIrw rqnu 
Amolo]

Aapae Heeraa 

Rathan Amolo ||

You Yourself are the 

priceless diamond and 

jewel.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਕੀਮਤੀ) ਹੀਰਾ 
ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ।

45067 1052 Awpy ndrI qoly 
qolo]

Aapae Nadharee 

Tholae Tholo ||

In Your Mercy, You 

weigh with Your scale.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ (ਇਸ ਹੀਰੇ 

ਦੀ) ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।
45068 1052 jIA jMq siB 

srix qumwrI  
kir ikrpw 
Awip pCwqw 
hy]3]

Jeea Janth Sabh 

Saran Thumaaree 

Kar Kirapaa Aap 

Pashhaathaa Hae 

||3||

All beings and 

creatures are under 

Your protection. One 

who is blessed by Your 

Grace realizes his own 

self. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਹਨ। ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ ॥੩॥

45069 1052 ijs no ndir hovY 
Duir qyrI]

Jis No Nadhar 

Hovai Dhhur 

Thaeree ||

One who receives 

Your Mercy, O Primal 

Lord,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਧੁਰੋਂ 
ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹੋਵੇ,
45070 1052 mrY n jMmY cUkY 

PyrI]

Marai N Janmai 

Chookai Faeree ||

Does not die, and is 

not reborn; he is 

released from the 

cycle of reincarnation.

ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

45071 1052 swcy gux gwvY 
idnu rwqI juig 
juig eyko jwqw 
hy]4]

Saachae Gun 

Gaavai Dhin 

Raathee Jug Jug 

Eaeko Jaathaa Hae 

||4||

He sings the Glorious 

Praises of the True 

Lord, day and night, 

and, throughout the 

ages, he knows the 

One Lord. ||4||

(ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਹੋਵੇ, ਉਹ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਉਹ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਵੱਸਦਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
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45072 1052 mwieAw moih sBu 
jgqu aupwieAw]

j`gqu Maaeiaa Mohi 

Sabh Jagath 

Oupaaeiaa ||

Emotional attachment 

to Maya wells up 

throughout the whole 

world,

ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਿਗਤ ਤੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਹੀ) 
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

45073 1052 bRhmw ibsnu dyv 
sbwieAw]

Brehamaa Bisan 

Dhaev Sabaaeiaa 

||

From Brahma, Vishnu 

and all the demi-gods.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਬਿਹਮਾ, ਜਵਸ਼ਨੂ, ਸਾਰੇ 

ਹੀ ਦੇਵਤੇ (ਿੋ ਭੀ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਹੈ)।

45074 1052 jo quDu Bwxy sy 
nwim lwgy  
igAwn mqI 
pCwqw hy]5]

Jo Thudhh 

Bhaanae Sae 

Naam Laagae 

Giaan Mathee 

Pashhaathaa Hae 

||5||

Those who are 

pleasing to Your Will, 

are attached to the 

Naam; through 

spiritual wisdom and 

understanding, You 

are recognized. ||5||

ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ 

ਹਨ। ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ 

॥੫॥

45075 1052 pwp puMn vrqY 
sMswrw]

Paap Punn 

Varathai 

Sansaaraa ||

The world is engrossed 

in vice and virtue.

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ) ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨਾਂ 
ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

45076 1052 hrKu sogu sBu 
duKu hY Bwrw]

Harakh Sog Sabh 

Dhukh Hai 

Bhaaraa ||

Happiness and misery 

are totally loaded with 

pain.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਹਰ ਥਾਂ ਜਕਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਗ਼ਮੀ ਹੈ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) 
ਭਾਰਾ ਦੱੁਖ (ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਪ 

ਜਰਹਾ ਹੈ)।
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45077 1052 gurmuiK hovY so 
suKu pwey ijin 
gurmuiK nwmu 
pCwqw hy]6]

Guramukh Hovai 

So Sukh Paaeae Jin 

Guramukh Naam 

Pashhaathaa Hae 

||6||

One who becomes 

Gurmukh finds peace; 

such a Gurmukh 

recognizes the Naam. 

||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਹਜਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
45078 1052 ikrqu n koeI 

mytxhwrw]

Kirath N Koee 

Maettanehaaraa 

||

No one can erase the 

record of one's actions.

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

45079 1052 gur kY sbdy moK 
duAwrw]

Gur Kai Sabadhae 

Mokh Dhuaaraa ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

one finds the door of 

salvation.

(ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

45080 1052 pUrib iliKAw so 
Plu pwieAw  
ijin Awpu mwir 
pCwqw hy]7]

Poorab Likhiaa So 

Fal Paaeiaa Jin Aap 

Maar Pashhaathaa 

Hae ||7||

One who conquers 

self-conceit and 

recognizes the Lord, 

obtains the fruits of 

his pre-destined 

rewards. ||7||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਜਮਟਾ ਕੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਾਲ) 

ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਭੀ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਿਲ ਹੁਣ 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ॥੭॥

45081 1052 mwieAw moih hir 
isau icqu n 
lwgY]

Maaeiaa Mohi Har 

Sio Chith N Laagai 

||

Emotionally attached 

to Maya, one's 

consciousness is not 

attached to the Lord.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਨ ਿੁੜ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

45082 1052 dUjY Bwie Gxw 
duKu AwgY]

Dhoojai Bhaae 

Ghanaa Dhukh 

Aagai ||

In the love of duality, 

he will suffer terrible 

agony in the world 

hereafter.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਜਰਹਾਂ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ 

ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
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45083 1052 mnmuK Brim Buly 
ByKDwrI AMq 
kwil pCuqwqw 
hy]8]

Manamukh 

Bharam Bhulae 

Bhaekhadhhaaree 

Anth Kaal 

Pashhuthaathaa 

Hae ||8||

The hypocritical, self-

willed manmukhs are 

deluded by doubt; at 

the very last moment, 

they regret and 

repent. ||8||

ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ 

ਧਾਰਜਮਕ ਪਜਹਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਭੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਹੀ 
ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਵੇਲੇ 

ਪਛੁਤਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

45084 1052 hir kY BwxY hir 
gux gwey]

Har Kai Bhaanai 

Har Gun Gaaeae ||

In accordance with the 

Lord's Will, he sings 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

45085 1052 siB iklibK 
kwty dUK sbwey]

Sabh Kilabikh 

Kaattae Dhookh 

Sabaaeae ||

He is rid of all sins, and 

all suffering.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

45086 1052 hir inrml 
inrml hY bwxI  
hir syqI mnu 
rwqw hy ]9]

Har Niramal 

Niramal Hai 

Baanee Har 

Saethee Man 

Raathaa Hae ||9||

The Lord is 

immaculate, and 

immaculate is the 

Word of His Bani. My 

mind is imbued with 

the Lord. ||9||

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਰੱਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿ ੋਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜਿਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਭੀ ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ ॥੯॥

45087 1052 ijs no ndir kry  
so gux iniD pwey]

Jis No Nadhar 

Karae So Gun 

Nidhh Paaeae ||

One who is blessed 

with the Lord's Glance 

of Grace, obtains the 

Lord, the treasure of 

virtue.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ 
ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

45088 1052 haumY myrw Twik 
rhwey]

Houmai Maeraa 

Thaak Rehaaeae ||

Egotism and 

possessiveness are 

brought to an end.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ (ਦੇ ਪਿਭਾਵ) 

ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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45089 1052 gux Avgx kw 
eyko dwqw gurmuiK 
ivrlI jwqw 
hy]10]

Gun Avagan Kaa 

Eaeko Dhaathaa 

Guramukh Viralee 

Jaathaa Hae 

||10||

The One Lord is the 

only Giver of virtue 

and vice, merits and 

demerits; how rare are 

those who, as 

Gurmukh, understand 

this. ||10||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਵਰਜਲਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਜਝਆ 

ਹੈ ਜਕ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 

ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ 

॥੧੦॥

45090 1052 myrw pRBu inrmlu  
Aiq Apwrw]

Maeraa Prabh 

Niramal Ath 

Apaaraa ||

My God is immaculate, 

and utterly infinite.

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਬੜਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

45091 1052 Awpy mylY gur 
sbid vIcwrw]

Aapae Maelai Gur 

Sabadh 

Veechaaraa ||

God unites with 

Himself, through 

contemplation of the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

45092 1053 Awpy bKsy scu 
idRVwey mnu qnu 
swcY rwqw hy]11]

Aapae Bakhasae 

Sach Dhrirraaeae 

Man Than Saachai 

Raathaa Hae 

||11||

He Himself forgives, 

and implants the 

Truth. The mind and 

body are then attuned 

to the True Lord. 

||11||

ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ; 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ 
ਤਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
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45093 1053 mnu qnu mYlw  
ivic joiq 
Apwrw]

Man Than Mailaa 

Vich Joth Apaaraa 

||

Within the polluted 

mind and body is the 

Light of the Infinite 

Lord.

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਗੂੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਜਿਰ ਭੀ ਉਸ ਦੇ) 

ਅੂੰਦਰ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

45094 1053 gurmiq bUJY kir 
vIcwrw]

Guramath Boojhai 

Kar Veechaaraa ||

One who understands 

the Guru's Teachings, 

contemplates this.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

45095 1053 haumY mwir sdw 
mnu inrmlu  
rsnw syiv 
suKdwqw hy]12]

Houmai Maar 

Sadhaa Man 

Niramal Rasanaa 

Saev 

Sukhadhaathaa 

Hae ||12||

Conquering egotism, 

the mind becomes 

immaculate forever; 

with his tongue, he 

serves the Lord, the 

Giver of peace. ||12||

ਤਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ, 

ਅਤੇ ਿੀਭ ਨਾਲ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਸਦਾ ਲਈ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

45096 1053 gV kwieAw 
AMdir bhu ht 
bwjwrw]

gV@[h`t Garr Kaaeiaa 

Andhar Bahu Hatt 

Baajaaraa ||

In the fortress of the 

body there are many 

shops and bazaars;

ਇਸ ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ (ਮਨ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਆਜਦਕ) ਕਈ 

ਹੱਟ ਹਨ ਕਈ ਬਜ਼ਾਰ ਹਨ 

(ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-

ਵੱਖਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ)।

45097 1053 iqsu ivic nwmu hY 
Aiq Apwrw]

This Vich Naam 

Hai Ath Apaaraa ||

Within them is the 

Naam, the Name of 

the utterly infinite 

Lord.

ਇਸ (ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹੇ) ਦੇ ਜਵਚ 

(ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ 

ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਹੈ।
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45098 1053 gur kY sbid 
sdw dir sohY  
haumY mwir  
pCwqw hy]13]

Gur Kai Sabadh 

Sadhaa Dhar Sohai 

Houmai Maar 

Pashhaathaa Hae 

||13||

In His Court, one is 

embellished forever 

with the Word of the 

Guru's Shabad; he 

conquers egotism and 

realizes the Lord. 

||13||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਨਾਮ-ਵੱਖਰ 

ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ 
ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਦੀ) ਕਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

45099 1053 rqnu Amolku 
Agm Apwrw]

Rathan Amolak 

Agam Apaaraa ||

The jewel is priceless, 

inaccessible and 

infinite.

ਕੋਈ ਭੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ 

ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

45100 1053 kImiq kvxu kry 
vycwrw]

Keemath Kavan 

Karae Vaechaaraa 

||

How can the poor 

wretch estimate its 

worth?

ਿੀਵ ਜਵਚਾਰਾ ਇਸ ਨਾਮ-

ਰਤਨ ਦਾ ਮੱੁਲ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

45101 1053 gur kY sbdy qoil 
qolwey AMqir 
sbid pCwqw 
hy]14]

Gur Kai Sabadhae 

Thol Tholaaeae 

Anthar Sabadh 

Pashhaathaa Hae 

||14||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, it 

is weighed, and so the 

Shabad is realized 

deep within. ||14||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਖ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥
45102 1053 isimRiq swsqR 

bhuqu ibsQwrw]
ism-i Riq Simrith Saasathr 

Bahuth 

Bisathhaaraa ||

The great volumes of 

the Simritees and the 

Shaastras

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਬਹੁਤ ਜਵਚਾਰ-

ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਰਦੇ ਹਨ,
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45103 1053 mwieAw mohu 
psirAw pwswrw]

Maaeiaa Mohu 

Pasariaa 

Paasaaraa ||

Only extend the 

extension of 

attachment to Maya.

(ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ) ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ (ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ 
ਹੀ) ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

45104 1053 mUrK pVih sbdu  
n bUJih gurmuiK 
ivrlY jwqw 
hy]15]

pV@ih,b`UJih Moorakh Parrehi 

Sabadh N 

Boojhehi 

Guramukh Viralai 

Jaathaa Hae 

||15||

The fools read them, 

but do not understand 

the Word of the 

Shabad. How rare are 

those who, as 

Gurmukh, understand. 

||15||

(ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ੇਹੋਏ) ਮੂਰਖ 

(ਉਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੜਹਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦਰ) ਸਮਝ ਲਈ 

ਹੈ ॥੧੫॥
45105 1053 Awpy krqw kry 

krwey]

Aapae Karathaa 

Karae Karaaeae ||

The Creator Himself 

acts, and causes all to 

act.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ) ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

45106 1053 scI bwxI scu 
idRVwey]

Sachee Baanee 

Sach Dhrirraaeae 

||

Through the True 

Word of His Bani, 

Truth is implanted 

deep within.

(ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਪੱਕਾ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

45107 1053 nwnk nwmu imlY 
vifAweI juig 
juig eyko jwqw 
hy]16]9]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Jug Jug Eaeko 

Jaathaa Hae 

||16||9||

O Nanak, through the 

Naam, one is blessed 

with glorious 

greatness, and 

throughout the ages, 

the One Lord is 

known. ||16||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਵਆਪਕ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥੯॥
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45108 1053 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

45109 1053 so scu syivhu 
isrjxhwrw]

So Sach Saevihu 

Sirajanehaaraa ||

Serve the True Creator 

Lord.

ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰੋ,

45110 1053 sbdy dUK 
invwrxhwrw]

Sabadhae Dhookh 

Nivaaranehaaraa 

||

The Word of the 

Shabad is the 

Destroyer of pain.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਕੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।

45111 1053 Agmu Agocru  
kImiq nhI pweI  
Awpy Agm 
AQwhw hy]1]

Agam Agochar 

Keemath Nehee 

Paaee Aapae 

Agam Athhaahaa 

Hae ||1||

He is inaccessible and 

unfathomable; He 

cannot be evaluated. 

He Himself is 

inaccessible and 

immeasurable. ||1||

ਉਹ ਅਪਹੁੂੰਚ ਅਗੋਚਰ ਤੇ 

ਅਥਾਹ ਪਿਭੂ (ਆਪਣ ੇਵਰਗਾ) 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥

45112 1053 Awpy scw scu 
vrqwey]

Aapae Sachaa 

Sach Varathaaeae 

||

The True Lord Himself 

makes Truth pervasive.

ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

45113 1053 ieik jn swcY 
Awpy lwey]

Eik Jan Saachai 

Aapae Laaeae ||

He attaches some 

humble beings to the 

Truth.

ਕਈ ਭਗਤ-ਿਨ ਐਸੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।
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45114 1053 swco syvih swcu 
kmwvih nwmy 
sic smwhw 
hy]2]

Saacho Saevehi 

Saach Kamaavehi 

Naamae Sach 

Samaahaa Hae 

||2||

They serve the True 

Lord and practice 

Truth; through the 

Name, they are 

absorbed in the True 

Lord. ||2||

ਉਹ ਭਗਤ-ਿਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਦਾ 
ਹੀ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰਨ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਨਾਮ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ) ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
45115 1053 Duir Bgqw myly  

Awip imlwey]
BgqW Dhhur Bhagathaa 

Maelae Aap 

Milaaeae ||

The Primal Lord unites 

His devotees in His 

Union.

ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ,

45116 1053 scI BgqI Awpy 
lwey]

Sachee Bhagathee 

Aapae Laaeae ||

He attaches them to 

true devotional 

worship.

ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

45117 1053 swcI bwxI sdw 
gux gwvY iesu 
jnmY kw lwhw 
hy]3]

Saachee Baanee 

Sadhaa Gun 

Gaavai Eis Janamai 

Kaa Laahaa Hae 

||3||

One who sings forever 

the Glorious Praises of 

the Lord, through the 

True Word of His Bani, 

earns the profit of this 

life. ||3||

(ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਹੀ ਮਨੱੁਖ) ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ॥੩॥

45118 1053 gurmuiK vxju 
krih pru Awpu 
pCwxih]

pCwx-ih Guramukh Vanaj 

Karehi Par Aap 

Pashhaanehi ||

The Gurmukh trades, 

and understands his 

own self.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਦਾ) ਵਣਿ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਕਸੇ) ਪਰਾਏ ਨੂੂੰ  ਤੇ 

ਜਕਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੂੰ  (ਇਉਂ) 

ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9207 Published: March 06/ 2014



45119 1053 eyks ibnu ko 
Avru n jwxih]

Eaekas Bin Ko Avar 

N Jaanehi ||

He knows no other 

than the One Lord.

(ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦੂਿਾ ਵੱਸਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ।

45120 1053 scw swhu scy 
vxjwry pUMjI nwmu 
ivswhw hy]4]

Sachaa Saahu 

Sachae Vanajaarae 

Poonjee Naam 

Visaahaa Hae 

||4||

True is the banker, 

and True are His 

traders, who buy the 

merchandise of the 

Naam. ||4||

(ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਕ ਸਭਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਸ਼ਾਹ-ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਿੀਵ ਉਸ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ) ਪੂੂੰ ਿੀ (ਲੈ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ-ਸੌਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥

45121 1053 Awpy swjy isRsit 
aupwey]

Aapae Saajae 

Srisatt Oupaaeae 

||

He Himself fashions 

and creates the 

Universe.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚਦਾ ਹੈ।

45122 1053 ivrly kau gur 
sbdu buJwey]

Viralae Ko Gur 

Sabadh Bujhaaeae 

||

He inspires a few to 

realize the Word of 

the Guru's Shabad.

(ਜਕਸੇ) ਜਵਰਲੇ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂਝ ਭੀ 
ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

45123 1053 siqguru syvih sy 
jn swcy kwty 
jm kw Pwhw 
hy]5]

Sathigur Saevehi 

Sae Jan Saachae 

Kaattae Jam Kaa 

Faahaa Hae ||5||

Those humble beings 

who serve the True 

Guru are true. He 

snaps the noose of 

death from around 

their necks. ||5||

(ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ) ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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45124 1053 BMnY GVy svwry 
swjy]

Bhannai Gharrae 

Savaarae Saajae ||

He destroys, creates, 

embellishes and 

fashions all beings,

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ-ਭਾਂਡੇ) ਘੜ ਕੇ 

(ਆਪ ਹੀ) ਭੂੰ ਨਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੂੰਵਾਰਦਾ ਹੈ।

45125 1053 mwieAw moih dUjY 
jMq pwjy]

Maaeiaa Mohi 

Dhoojai Janth 

Paajae ||

And attaches them to 

duality, attachment 

and Maya.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ, ਮੇਰ-

ਤੇਰ ਜਵਚ ਭੀ ਿੀਵ (ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ) ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
45126 1053 mnmuK iPrih  

sdw AMDu 
kmwvih jm kw 
jyvVw gil Pwhw 
hy]6]

gil: polw bolo Manamukh Firehi 

Sadhaa Andhh 

Kamaavehi Jam 

Kaa Jaevarraa Gal 

Faahaa Hae ||6||

The self-willed 

manmukhs wander 

around forever, acting 

blindly. Death has 

strung his noose 

around their necks. 

||6||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ 
ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਵਾਲਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ ਰੱਸੀ 
ਿਾਹੀ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੬॥

45127 1053 Awpy bKsy gur 
syvw lwey]

Aapae Bakhasae 

Gur Saevaa Laaeae 

||

He Himself forgives, 

and enjoins us to 

serve the Guru.

ਪਿਭੂ ਆਪ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ) 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

45128 1053 gurmqI nwmu mMin 
vswey]

Guramathee 

Naam Mann 

Vasaaeae ||

Through the Guru's 

Teachings, the Naam 

comes to dwell within 

the mind.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ (ਆਪਣਾ) 
ਨਾਮ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।
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45129 1053 An idnu nwmu 
iDAwey swcw  
iesu jg mih 
nwmo lwhw hy]7]

Anadhin Naam 

Dhhiaaeae 

Saachaa Eis Jag 

Mehi Naamo 

Laahaa Hae ||7||

Night and day, 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the True Lord, and 

earn the profit of the 

Naam in this world. 

||7||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਡੋਲ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਖੱਟੀ ਹੈ ॥੭॥

45130 1053 Awpy scw scI 
nweI]

Aapae Sachaa 

Sachee Naaee ||

He Himself is True, 

and True is His Name.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
45131 1053 gurmuiK dyvY mMin 

vsweI]

Guramukh 

Dhaevai Mann 

Vasaaee ||

The Gurmukh bestows 

it, and enshrines it 

within the mind.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ (ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਵਜਡਆਈ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਿੀਵ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

45132 1053 ijn min visAw 
sy jn sohih iqn 
isir cUkw kwhw 
hy]8]

Jin Man Vasiaa Sae 

Jan Sohehi Thin Sir 

Chookaa Kaahaa 

Hae ||8||

Noble and exalted are 

those, within whose 

mind the Lord abides. 

Their heads are free of 

strife. ||8||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੋਭਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ (ਜਪਆ) 

ਭਾਰਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

45133 1053 Agm Agocru  
kImiq nhI 
pweI]

Agam Agochar 

Keemath Nehee 

Paaee ||

He is inaccessible and 

unfathomable; His 

value cannot be 

appraised.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਜਕਸੇ 

ਦੁਜਨਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ)।
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45134 1053 gur prswdI mMin 
vsweI]

Gur Parasaadhee 

Mann Vasaaee ||

By Guru's Grace, He 

dwells within the mind.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹਾਂ।
45135 1053 sdw sbid 

swlwhI guxdwqw  
lyKw koie n mMgY  
qwhw hy]9]

Sadhaa Sabadh 

Saalaahee 

Gunadhaathaa 

Laekhaa Koe N 

Mangai Thaahaa 

Hae ||9||

No one calls that 

person to account, 

who praises the Word 

of the Shabad, the 

Giver of virtue. ||9||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
(ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਣ-ਦਾਤੇ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਉਸ (ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਦਾ ॥੯॥

45136 1053 bRhmw ibsnu rudRü  
iqs kI syvw]

Brehamaa Bisan 

Rudhra This Kee 

Saevaa ||

Brahma, Vishnu and 

Shiva serve Him.

ਬਿਹਮਾ ਜਵਸ਼ਨੂ ਜਸ਼ਵ (ਇਹ 

ਸਾਰੇ) ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ 
ਹੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

45137 1053 AMqu n pwvih  
AlK AByvw]

A-lK Anth N Paavehi 

Alakh Abhaevaa ||

Even they cannot find 

the limits of the 

unseen, unknowable 

Lord.

(ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਭੀ ਉਸ) 

ਅਲੱਖ ਅਤੇ ਅਭੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੇ।

45138 1053 ijn kau ndir 
krih qU ApxI  
gurmuiK AlKu 
lKwhw hy]10]

Jin Ko Nadhar 

Karehi Thoo 

Apanee Guramukh 

Alakh Lakhaahaa 

Hae ||10||

Those who are blessed 

by Your Glance of 

Grace, become 

Gurmukh, and 

comprehend the 

incomprehensible. 

||10||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ 
ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਅਲੱਖ ਸਰੂਪ 

ਸਮਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

45139 1054 pUrY siqguir soJI 
pweI]

Poorai Sathigur 

Sojhee Paaee ||

The Perfect True Guru 

has imparted this 

understanding.

ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ,
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45140 1054 eyko nwmu mMin 
vsweI]

Eaeko Naam 

Mann Vasaaee ||

I have enshrined the 

Naam, the One Name, 

within my mind.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।

45141 1054 nwmu jpI qY nwmu 
iDAweI mhlu 
pwie gux gwhw 
hy]11]

Naam Japee Thai 

Naam Dhhiaaee 

Mehal Paae Gun 

Gaahaa Hae 

||11||

I chant the Naam, and 

meditate on the 

Naam. Singing His 

Glorious Praises, I 

enter the Mansion of 

the Lord's Presence. 

||11||

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਧਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ ਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧੧॥

45142 1054 syvk syvih mMin 
hukmu Apwrw]

Saevak Saevehi 

Mann Hukam 

Apaaraa ||

The servant serves, 

and obeys the 

Command of the 

Infinite Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਤਾਂ ਉਸ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,

45143 1054 mnmuK hukmu n 
jwxih swrw]

Manamukh 

Hukam N Jaanehi 

Saaraa ||

The self-willed 

manmukhs do not 

know the value of the 

Lord's Command.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

45144 1054 hukmy mMny hukmy 
vifAweI hukmy 
vyprvwhw hy]12]

Hukamae Mannae 

Hukamae 

Vaddiaaee 

Hukamae 

Vaeparavaahaa 

Hae ||12||

By the Hukam of the 

Lord's Command, one 

is exalted; by His 

Hukam, one is 

glorified; by His 

Hukam, one becomes 

carefree. ||12||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਹੁਕਮ (ਮੂੰਨਣ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਵਜਡਆਈ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਪਰਵਾਹ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥
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45145 1054 gur prswdI  
hukmu pCwxY]

Gur Parasaadhee 

Hukam 

Pashhaanai ||

By Guru's Grace, one 

recognizes the Lord's 

Hukam.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ,

45146 1054 Dwvqu rwKY iekqu 
Gir AwxY]

Dhhaavath 

Raakhai Eikath 

Ghar Aanai ||

The wandering mind is 

restrained, and 

brought back to the 

home of the One Lord.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਇੱਕ ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਲੈ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

45147 1054 nwmy rwqw sdw 
bYrwgI nwmu rqnu 
min qwhw 
hy]13]

Naamae Raathaa 

Sadhaa Bairaagee 

Naam Rathan Man 

Thaahaa Hae 

||13||

Imbued with the 

Naam, one remains 

forever detached; the 

jewel of the Naam 

rests within the mind. 

||13||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਰਤਨ-ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

45148 1054 sB jg mih 
vrqY eyko soeI]

Sabh Jag Mehi 

Varathai Eaeko 

Soee ||

The One Lord is 

pervasive throughout 

all the world.

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

45149 1054 gur prswdI 
prgtu hoeI]

Gur Parasaadhee 

Paragatt Hoee ||

By Guru's Grace, He is 

revealed.

ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

45150 1054 sbdu slwhih sy 
jn inrml inj 
Gir vwsw qwhw 
hy]14]

slw-hih Sabadh Salaahehi 

Sae Jan Niramal 

Nij Ghar Vaasaa 

Thaahaa Hae 

||14||

Those humble beings 

who praise the Shabad 

are immaculate; they 

dwell within the home 

of their own inner self. 

||14||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਵਾਸ 

ਸਦਾ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਜਵਚ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥
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45151 1054 sdw Bgq qyrI 
srxweI]

Sadhaa Bhagath 

Thaeree 

Saranaaee ||

The devotees abide 

forever in Your 

Sanctuary, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

45152 1054 Agm Agocr  
kImiq nhI 
pweI]

Agam Agochar 

Keemath Nehee 

Paaee ||

You are inaccessible 

and unfathomable; 

Your value cannot be 

estimated.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ 

ਅਗੋਚਰ! ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ (ਜਕਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤੂੂੰ  ਜਮਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ)।

45153 1054 ijau quDu Bwvih  
iqau qU rwKih  
gurmuiK nwmu 
iDAwhw hy]15]

Jio Thudhh 

Bhaavehi Thio 

Thoo Raakhehi 

Guramukh Naam 

Dhhiaahaa Hae 

||15||

As it pleases Your Will, 

You keep us; the 

Gurmukh meditates 

on the Naam. ||15||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। (ਤੇਰੇ 

ਭਗਤ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਧਆਉਂਦੇ ਹਨ 

॥੧੫॥
45154 1054 sdw sdw qyry 

gux gwvw]

Sadhaa Sadhaa 

Thaerae Gun 

Gaavaa ||

Forever and ever, I 

sing Your Glorious 

Praises.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ,

45155 1054 scy swihb qyrY 
min Bwvw]

Sachae Saahib 

Thaerai Man 

Bhaavaa ||

O my True Lord and 

Master, may I become 

pleasing to Your Mind.

ਤਾਂ ਜਕ, ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਮਾਲਕ! 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਰਹਾਂ।

45156 1054 nwnku swcu khY 
bynMqI scu dyvhu 
sic smwhw 
hy]16]1]10]

Naanak Saach 

Kehai Baenanthee 

Sach Dhaevahu 

Sach Samaahaa 

Hae 

||16||1||10||

Nanak offers this true 

prayer: O Lord, please 

bless me with Truth, 

that I may merge in 

the Truth. 

||16||1||10||

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ 

ਅੱਗੇ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਦੇਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਾਂ 
॥੧੬॥੧॥੧੦॥
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45157 1054 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

45158 1054 siqguru syvin sy 
vfBwgI]

Sathigur Saevan 

Sae 

Vaddabhaagee ||

Those who serve the 

True Guru are very 

fortunate.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਨ;

45159 1054 An idnu swic 
nwim ilv lwgI]

Anadhin Saach 

Naam Liv Laagee 

||

Night and day, they 

remain lovingly 

attuned to the True 

Name.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

45160 1054 sdw suKdwqw 
rivAw Gt 
AMqir sbid scY 
Emwhw hy]1]

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Raviaa Ghatt 

Anthar Sabadh 

Sachai Oumaahaa 

Hae ||1||

The Lord, the Giver of 

peace, abides forever 

deep within their 

hearts; they delight in 

the True Word of the 

Shabad. ||1||

ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

45161 1054 ndir kry qw gurU 
imlwey]

Nadhar Karae 

Thaa Guroo 

Milaaeae ||

When the Lord grants 

His Grace, one meets 

with the Guru.

ਪਰ, ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ 
(ਹੀ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ,

45162 1054 hir kw nwmu mMin 
vswey]

Har Kaa Naam 

Mann Vasaaeae ||

The Name of the Lord 

is enshrined within the 

mind.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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45163 1054 hir min visAw 
sdw suKdwqw  
sbdy min Emwhw 
hy]2]

Har Man Vasiaa 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Sabadhae Man 

Oumaahaa Hae 

||2||

The Lord, the Giver of 

peace, abides forever 

within the mind; the 

mind is delighted with 

the Word of the 

Shabad. ||2||

ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਿਭੂ ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਿੀਵਨ-

ਹੁਲਾਰਾ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

45164 1054 ikRpw kry qw 
myil imlwey]

Kirapaa Karae 

Thaa Mael 

Milaaeae ||

When the Lord 

bestows His Mercy, He 

unites in His Union.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤਦੋਂ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

45165 1054 haumY mmqw  
sbid jlwey]

Houmai 

Mamathaa Sabadh 

Jalaaeae ||

Egotism and 

attachment are 

burned away by the 

Shabad.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

45166 1054 sdw mukqu rhY 
iek rMgI nwhI 
iksY nwil kwhw 
hy]3]

Sadhaa Mukath 

Rehai Eik Rangee 

Naahee Kisai Naal 

Kaahaa Hae ||3||

In the Love of the One 

Lord, one remains 

liberated forever; he is 

not in conflict with 

anyone. ||3||

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਤੋਂ) ਸਦਾ 
ਆਜ਼ਾਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਭੀ ਵੈਰ-ਜਵਰੋਧ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੩॥
45167 1054 ibnu siqgur syvy  

Gor AMDwrw]

Bin Sathigur 

Saevae Ghor 

Andhhaaraa ||

Without serving the 

True Guru, there is 

only pitch-black 

darkness.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਿੀਵ ਦੇ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਜਵਚ 

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਆਜਦਕ ਦਾ) 
ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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45168 1054 ibnu sbdY koie n 
pwvY pwrw]

Bin Sabadhai Koe 

N Paavai Paaraa ||

Without the Shabad, 

no one crosses over to 

the other side.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਦਾ) 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ।
45169 1054 jo sbid rwqy 

mhw bYrwgI so 
scu sbdy lwhw 
hy]4]

Jo Sabadh Raathae 

Mehaa Bairaagee 

So Sach Sabadhae 

Laahaa Hae ||4||

Those who are imbued 

with the Shabad, are 

very detached. They 

earn the profit of the 

True Word of the 

Shabad. ||4||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਵੱਡੇ ਜਤਆਗੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ) ਖੱਟੀ ਹੈ ॥੪॥

45170 1054 duKu suKu krqY  
Duir iliK 
pwieAw]

Dhukh Sukh 

Karathai Dhhur 

Likh Paaeiaa ||

Pain and pleasure are 

pre-ordained by the 

Creator.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਨਾਲ ਹੀ ਦੱੁਖ ਅਤੇ ਸੁਖ 

(ਭੋਗਣਾ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਲਖ ਕੇ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

45171 1054 dUjw Bwau Awip 
vrqwieAw]

Dhoojaa Bhaao 

Aap Varathaaeiaa 

||

He Himself has caused 

the love of duality to 

be pervasive.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

45172 1054 gurmuiK hovY su 
Ailpqo vrqY  
mnmuK kw ikAw 
vyswhw hy]5]

A-ilpqo Guramukh Hovai S 

Alipatho Varathai 

Manamukh Kaa 

Kiaa Vaesaahaa 

Hae ||5||

One who becomes 

Gurmukh remains 

detached; how can 

anyone trust the self-

willed manmukh? 

||5||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਜਕ 

ਜਕਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਿਾਏ) ॥੫॥
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45173 1054 sy mnmuK jo sbdu  
n pCwxih]

Sae Manamukh Jo 

Sabadh N 

Pashhaanehi ||

Those who do not 

recognize the Shabad 

are manmukhs.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,

45174 1054 gur ky BY kI swr  
n jwxih]

Gur Kae Bhai Kee 

Saar N Jaanehi ||

They do not know the 

essence of the Fear of 

the Guru.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ।

45175 1054 BY ibnu ikau 
inrBau scu 
pweIAY jmu kwiF 
leygw swhw 
hy]6]

Bhai Bin Kio 

Nirabho Sach 

Paaeeai Jam Kaadt 

Leaegaa Saahaa 

Hae ||6||

Without this Fear, how 

can anyone find the 

Fearless True Lord? 

The Messenger of 

Death will pull the 

breath out. ||6||

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ-

ਅਦਬ ਜਵਚ ਨਾਹ ਰਹੀਏ, ਉਨਾ 
ਜਚਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਨਰਭਉ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, (ਸਦਾ ਇਹ 

ਸਹਮ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਤਾ ਨਹੀਂ) ਿਮਰਾਿ (ਕਦੋਂ ਆ 

ਕੇ) ਜਿੂੰ ਦ ਕੱਢ ਲਏਗਾ ॥੬॥

45176 1054 APirE jmu  
mwirAw n jweI]

(A-PirE) AmoV Afariou Jam 

Maariaa N Jaaee ||

The invulnerable 

Messenger of Death 

cannot be killed.

ਿਮਰਾਿ ਨੂੂੰ  ਰੋਜਕਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਿਮਰਾਿ ਨੂੂੰ  ਮਾਜਰਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

45177 1054 gur kY sbdy nyiV  
n AweI]

Gur Kai Sabadhae 

Naerr N Aaee ||

The Word of the 

Guru's Shabad 

prevents him from 

approaching.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ (ਿਮਰਾਿ ਦਾ ਸਹਮ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ।
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45178 1054 sbdu suxy qw 
dUrhu BwgY mqu 
mwry hir jIau 
vyprvwhw hy]7]

Sabadh Sunae 

Thaa Dhoorahu 

Bhaagai Math 

Maarae Har Jeeo 

Vaeparavaahaa 

Hae ||7||

When he hears the 

Word of the Shabad, 

he runs far away. He is 

afraid that the self-

sufficient Dear Lord 

will kill him. ||7||

ਿਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

(ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ (ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ) ਭੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮਤਾਂ ਵੇਪਰਵਾਹ 

ਪਿਭੂ (ਇਸ ਖੁਨਾਮੀ ਜਪੱਛੇ) ਸਜ਼ਾ 
ਹੀ ਨ ਦੇਵੇ (ਿਮਰਾਿ ਗੁਰਮੁਖ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ॥੭॥

45179 1054 hir jIau kI hY  
sB isrkwrw]

(isrkwrw) pwiqswhI Har Jeeo Kee Hai 

Sabh Sirakaaraa ||

The Dear Lord is the 

Ruler above all.

ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੈ (ਿਮਰਾਿ 

ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਰਈਅਤ ਹੈ),

45180 1054 eyhu jmu ikAw 
kry ivcwrw]

Eaehu Jam Kiaa 

Karae Vichaaraa ||

What can this 

wretched Messenger 

of Death do?

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਿਮਰਾਿ ਜਵਚਾਰਾ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
45181 1054 hukmI bMdw hukmu 

kmwvY hukmy 
kFdw swhw 
hy]8]

Hukamee Bandhaa 

Hukam Kamaavai 

Hukamae 

Kadtadhaa Saahaa 

Hae ||8||

As slave to the Hukam 

of the Lord's 

Command, the mortal 

acts according to His 

Hukam. According to 

His Hukam, he is 

deprived of his breath. 

||8||

ਿਮਰਾਿ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ॥੮॥

45182 1054 gurmuiK swcY 
kIAw Akwrw]

Guramukh Saachai 

Keeaa Akaaraa ||

The Gurmukh realizes 

that the True Lord 

created the creation.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
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45183 1054 gurmuiK psirAw 
sBu pwswrw]

psirAw:polw bolo Guramukh 

Pasariaa Sabh 

Paasaaraa ||

The Gurmukh knows 

that the Lord has 

expanded the entire 

expanse.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਜਖਲਾਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
45184 1054 gurmuiK hovY so 

scu bUJY sbid 
scY suKu qwhw 
hy]9]

Guramukh Hovai 

So Sach Boojhai 

Sabadh Sachai 

Sukh Thaahaa Hae 

||9||

One who becomes 

Gurmukh, 

understands the True 

Lord. Through the 

True Word of the 

Shabad, he finds 

peace. ||9||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

45185 1054 gurmuiK jwqw  
krim ibDwqw]

Guramukh Jaathaa 

Karam 

Bidhhaathaa ||

The Gurmukh knows 

that the Lord is the 

Architect of karma.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
45186 1055 jug cwry gur 

sbid pCwqw]

Jug Chaarae Gur 

Sabadh 

Pashhaathaa ||

Throughout the four 

ages, he recognizes 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਚੌਹਾਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਆਈ ਹੈ।

45187 1055 gurmuiK mrY n 
jnmY gurmuiK  
gurmuiK sbid 
smwhw hy]10]

Guramukh Marai 

N Janamai 

Guramukh 

Guramukh Sabadh 

Samaahaa Hae 

||10||

The Gurmukh does not 

die, the Gurmukh is 

not reborn; the 

Gurmukh is immersed 

in the Shabad. ||10||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥
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45188 1055 gurmuiK nwim 
sbid swlwhy]

Guramukh Naam 

Sabadh Saalaahae 

||

The Gurmukh praises 

the Naam, and the 

Shabad.

ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ,

45189 1055 Agm Agocr 
vyprvwhy]

Agam Agochar 

Vaeparavaahae ||

God is inaccessible, 

unfathomable and self-

sufficient.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਮ 

ਅਗੋਚਰ ਵੇਪਰਵਾਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

45190 1055 eyk nwim jug 
cwir auDwry sbdy 
nwm ivswhw 
hy]11]

Eaek Naam Jug 

Chaar Oudhhaarae 

Sabadhae Naam 

Visaahaa Hae 

||11||

The Naam, the Name 

of the One Lord, saves 

and redeems 

throughout the four 

ages. Through the 

Shabad, one trades in 

the Naam. ||11||

(ਗੁਰਮੁਖ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਾਮਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ 
ਚੌਹਾਂ ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦਾ 
ਵਣਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧੧॥
45191 1055 gurmuiK sWiq  

sdw suKu pwey]

Guramukh Saanth 

Sadhaa Sukh 

Paaeae ||

The Gurmukh obtains 

eternal peace and 

tranqulity.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਠੂੰ ਢ ਤੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

45192 1055 gurmuiK ihrdY 
nwmu vswey]

Guramukh 

Hiradhai Naam 

Vasaaeae ||

The Gurmukh 

enshrines the Naam 

within his heart.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
45193 1055 gurmuiK hovY so 

nwmu bUJY kwty 
durmiq Pwhw 
hy]12]

Guramukh Hovai 

So Naam Boojhai 

Kaattae 

Dhuramath 

Faahaa Hae ||12||

One who becomes 

Gurmukh recognizes 

the Naam, and the 

noose of evil-

mindedness is 

snapped. ||12||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੨॥
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45194 1055 gurmuiK aupjY 
swic smwvY]

Guramukh Oupajai 

Saach Samaavai ||

The Gurmukh wells up 

from, and then merges 

back into Truth.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,

45195 1055 nw mir jMmY n 
jUnI pwvY]

Naa Mar Janmai N 

Joonee Paavai ||

He does not die and 

take birth, and is not 

consigned to 

reincarnation.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਮਰਦਾ ਿੂੰ ਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

45196 1055 gurmuiK sdw 
rhih rMig rwqy  
An idnu lYdy 
lwhw hy]13]

Guramukh Sadhaa 

Rehehi Rang 

Raathae Anadhin 

Laidhae Laahaa 

Hae ||13||

The Gurmukh remains 

forever imbued with 

the color of the Lord's 

Love. Night and day, 

he earns a profit. 

||13||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਾਭ 

ਖੱਟਦੇ ਹਨ ॥੧੩॥

45197 1055 gurmuiK Bgq  
sohih drbwry]

Guramukh 

Bhagath Sohehi 

Dharabaarae ||

The Gurmukhs, the 

devotees, are exalted 

and beautified in the 

Court of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

45198 1055 scI bwxI sbid 
svwry]

Sachee Baanee 

Sabadh Savaarae 

||

They are embellished 

with the True Word of 

His Bani, and the 

Word of the Shabad.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਸੁਧਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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45199 1055 Anidnu gux gwvY 
idnu rwqI shj 
syqI Gir jwhw 
hy]14]

Anadhin Gun 

Gaavai Dhin 

Raathee Sehaj 

Saethee Ghar 

Jaahaa Hae ||14||

Night and day, they 

sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

day and night, and 

they intuitively go to 

their own home. 

||14||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ) 
॥੧੪॥

45200 1055 siqguru pUrw  
sbdu suxwey]

Sathigur Pooraa 

Sabadh Sunaaeae 

||

The Perfect True Guru 

proclaims the Shabad;

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ)

45201 1055 An idnu Bgiq 
krhu ilv lwey]

Anadhin Bhagath 

Karahu Liv Laaeae 

||

Night and day, remain 

lovingly attuned to 

devotional worship.

ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਰਹੋ।

45202 1055 hir gux gwvih 
sd hI inrml  
inrml gux 
pwiqswhw hy]15]

Har Gun Gaavehi 

Sadh Hee Niramal 

Niramal Gun 

Paathisaahaa Hae 

||15||

One who sings forever 

the Glorious Praises of 

the Lord, becomes 

immaculate; 

Immaculate are the 

Glorious Praises of the 

Sovereign Lord . 

||15||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਜਵੱਤਰ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਜਵੱਤਰ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧੫॥

45203 1055 gux kw dwqw 
scw soeI]

Gun Kaa Dhaathaa 

Sachaa Soee ||

The True Lord is the 

Giver of virtue.

ਪਰ, (ਆਪਣੇ) ਗੁਣਾਂ (ਦੇ ਗਾਣ) 

ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।
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45204 1055 gurmuiK ivrlw 
bUJY koeI]

Guramukh Viralaa 

Boojhai Koee ||

How rare are those 

who, as Gurmukh, 

understand this.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਗੱਲ 

ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
45205 1055 nwnk jnu nwmu 

slwhy ibgsY so 
nwmu byprvwhw 
hy]16]2]11]

Naanak Jan Naam 

Salaahae Bigasai 

So Naam 

Baeparavaahaa 

Hae 

||16||2||11||

Servant Nanak praises 

the Naam; he 

blossoms forth in the 

ecstasy of the Name of 

the self-sufficient 

Lord. ||16||2||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਵੇਪਰਵਾਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥੨॥੧੧॥

45206 1055 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

45207 1055 hir jIau syivhu  
Agm Apwrw]

Har Jeeo Saevihu 

Agam Apaaraa ||

Serve the Dear Lord, 

the inaccessible and 

infinite.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਤੇ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ।

45208 1055 iqs dw AMqu n 
pweIAY 
pwrwvwrw]

This Dhaa Anth N 

Paaeeai 

Paaraavaaraa ||

He has no end or 

limitation.

ਉਸ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, (ਉਸ ਦੀ 
ਹਸਤੀ) ਦਾ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਲੱਜਭਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

45209 1055 gur prswid 
rivAw Gt 
AMqir iqqu Git 
miq Agwhw 
hy]1]

Gur Parasaadh 

Raviaa Ghatt 

Anthar Thith Ghatt 

Math Agaahaa 

Hae ||1||

By Guru's Grace, one 

who dwells upon the 

Lord deep within his 

heart - his heart is 

filled with infinite 

wisdom. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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45210 1055 sB mih vrqY  
eyko soeI]

Sabh Mehi 

Varathai Eaeko 

Soee ||

The One Lord is 

pervading and 

permeating amidst all.

ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

45211 1055 gur prswdI 
prgtu hoeI]

Gur Parasaadhee 

Paragatt Hoee ||

By Guru's Grace, He is 

revealed.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਹ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

45212 1055 sBnw pRiqpwl 
kry jgjIvnu  
dydw irjku 
sMbwhw hy]2]

j`gjIvnu Sabhanaa 

Prathipaal Karae 

Jagajeevan 

Dhaedhaa Rijak 

Sanbaahaa Hae 

||2||

The Life of the world 

nurtures and cherishes 

all, giving sustenance 

to all. ||2||

ਉਹ ਿਗਤ-ਦਾ-ਸਹਾਰਾ ਪਿਭੂ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

45213 1055 pUrY siqguir bUiJ 
buJwieAw]

bU`iJ,bu`JwieAw Poorai Sathigur 

Boojh Bujhaaeiaa 

||

The Perfect True Guru 

has imparted this 

understanding.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਆਪ) ਸਮਝ ਕੇ 

(ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ,

45214 1055 hukmy hI sBu 
jgqu aupwieAw]

j`gqu Hukamae Hee 

Sabh Jagath 

Oupaaeiaa ||

By the Hukam of His 

Command, He created 

the entire Universe.

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

45215 1055 hukmu mMny soeI 
suKu pwey hukmu 
isir swhw 
pwiqswhw hy]3]

swhW,pwiqswhW Hukam Mannae 

Soee Sukh Paaeae 

Hukam Sir Saahaa 

Paathisaahaa Hae 

||3||

Whoever submits to 

His Command, finds 

peace; His Command 

is above the heads of 

kings and emperors. 

||3||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਨੂੂੰ  (ਜਮੱਠਾ ਕਰਕੇ) ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹਾਂ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਭੀ 
ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ 
ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ) ॥੩॥
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45216 1055 scw siqguru 
sbdu Apwrw]

Sachaa Sathigur 

Sabadh Apaaraa ||

True is the True Guru. 

Infinite is the Word of 

His Shabad.

ਗੁਰੂ ਅਭੁੱ ਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਭੀ ਬਹੁਤ ਡੂੂੰ ਘਾ ਹੈ।

45217 1055 iqs dY sbid  
insqrY sMswrw]

This Dhai Sabadh 

Nisatharai 

Sansaaraa ||

Through His Shabad, 

the world is saved.

ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਗਤ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ।
45218 1055 Awpy krqw kir 

kir vyKY dydw 
sws igrwhw 
hy]4]

Aapae Karathaa 

Kar Kar Vaekhai 

Dhaedhaa Saas 

Giraahaa Hae 

||4||

The Creator Himself 

created the creation; 

He gazes upon it, and 

blesses it with breath 

and nourishment. 

||4||

(ਗੁਰੂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਸਾਹ (ਜਿੂੰ ਦ) ਭੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ 
ਭੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

45219 1055 koit mDy iksih 
buJwey]

Kott Madhhae 

Kisehi Bujhaaeae 

||

Out of millions, only a 

few understand.

ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
45220 1055 gur kY sbid rqy  

rMgu lwey]

Gur Kai Sabadh 

Rathae Rang 

Laaeae ||

Imbued with the Word 

of the Guru's Shabad, 

they are colored in His 

Love.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਪਆਰ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

45221 1055 hir swlwhih 
sdw suKdwqw  
hir bKsy Bgiq 
slwhw hy]5]

swlw-hih Har Saalaahehi 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Har Bakhasae 

Bhagath Salaahaa 

Hae ||5||

They praise the Lord, 

the Giver of peace 

forever; the Lord 

forgives His devotees, 

and blesses them with 

His Praise. ||5||

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਰੀ 
ਦੀ ਸਦਾ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ (ਹੋਰ) ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੫॥

45222 1055 siqguru syvih sy 
jn swcy]

Sathigur Saevehi 

Sae Jan Saachae ||

Those humble beings 

who serve the True 

Guru are true.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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45223 1055 jo mir jMmih  
kwcin kwcy]

Jo Mar Janmehi 

Kaachan Kaachae 

||

The falsest of the false 

die, only to be reborn.

ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
45224 1055 Agm Agocru 

vyprvwhw Bgiq 
vClu AQwhw hy 
]6]

Agam Agochar 

Vaeparavaahaa 

Bhagath Vashhal 

Athhaahaa Hae 

||6||

The inaccessible, 

unfathomable, self-

sufficient, 

incomprehensible 

Lord is the Lover of His 

devotees. ||6||

ਅਪਹੁੂੰਚ ਅਗੋਚਰੁ ਵੇਪਰਵਾਹ 

ਅਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥

45225 1055 siqguru pUrw swcu 
idRVwey]

Sathigur Pooraa 

Saach Dhrirraaeae 

||

The Perfect True Guru 

implants Truth within.

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

45226 1055 scY sbid sdw 
gux gwey]

Sachai Sabadh 

Sadhaa Gun 

Gaaeae ||

Through the True 

Word of the Shabad, 

they sing His Glorious 

Praises forever.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ,

45227 1055 guxdwqw vrqY 
sB AMqir isir 
isir ilKdw 
swhw hy]7]

Gunadhaathaa 

Varathai Sabh 

Anthar Sir Sir 

Likhadhaa Saahaa 

Hae ||7||

The Giver of virtue is 

pervading deep within 

the nucleus of all 

beings; He inscribes 

the time of destiny 

upon each and every 

person's head. ||7||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਗੁਣ-ਦਾਤਾ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ 

ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਮਾ (ਸਾਹਾ) 
ਜਲਖਦਾ ਹੈ (ਿਦੋਂ ਜਿੂੰ ਦ-ਵਹੁਟੀ 
ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹੁਰੇ-ਘਰ ਤੁਰ 

ਪੈਣਾ ਹੈ) ॥੭॥

45228 1055 sdw hdUir 
gurmuiK jwpY]

Sadhaa Hadhoor 

Guramukh Jaapai 

||

The Gurmukh knows 

that God is always 

ever-present.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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45229 1055 sbdy syvY so jnu 
DRwpY]

Sabadhae Saevai 

So Jan Dhhraapai 

||

That humble being 

who serves the 

Shabad, is comforted 

and fulfilled.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ) ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

45230 1055 An idnu syvih 
scI bwxI sbid 
scY Emwhw hy]8]

Anadhin Saevehi 

Sachee Baanee 

Sabadh Sachai 

Oumaahaa Hae 

||8||

Night and day, he 

serves the True Word 

of the Guru's Bani; he 

delights in the True 

Word of the Shabad. 

||8||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥

45231 1055 AigAwnI AMDw  
bhu krm idRVwey]

Agiaanee Andhhaa 

Bahu Karam 

Dhrirraaeae ||

The ignorant and blind 

cling to all sorts of 

rituals.

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਤੋਂ) ਬੇ-ਸਮਝ 

(ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) 

ਅੂੰਨਹ ਾਂ (ਹੋਇਆ) ਮਨੱੁਖ (ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਆਜਦਕ ਹੋਰ ਹੋਰ) ਅਨੇਕਾਂ 
(ਜਮੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮਾਂ 
ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

45232 1055 mn hiT krm  
iPir jonI pwey]

Manehath Karam 

Fir Jonee Paaeae 

||

They stubborn-

mindedly perform 

these rituals, and are 

consigned to 

reincarnation.

ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਦੇ 

ਹਠ ਨਾਲ (ਅਜਿਹੇ) ਕਰਮ 

(ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂਨੀਆਂ ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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45233 1056 ibiKAw kwrix  
lbu loBu kmwvih  
durmiq kw do 
rwhw hy]9]

do dYÍq dw, do Kotw 
(rwhw) rwh[dur-m`iq[ 
(dUjw pwT: dorwhw)

Bikhiaa Kaaran Lab 

Lobh Kamaavehi 

Dhuramath Kaa 

Dhoraahaa Hae 

||9||

For the sake of poison, 

they act in greed and 

possessiveness, and 

evil-minded duality. 

||9||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ 

(ਕਮਾਣ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੱਬ ਲੋਭ 

(ਨੂੂੰ  ਚਮਕਾਣ ਵਾਲੇ) ਕਰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦਾ ਦੁ-

ਜਚੱਤਾ-ਪਨ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

45234 1056 pUrw siqguru  
Bgiq idRVwey]

Pooraa Sathigur 

Bhagath 

Dhrirraaeae ||

The Perfect True Guru 

implants devotional 

worship within.

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਸ਼ਵਾਸ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

45235 1056 gur kY sbid hir 
nwim icqu lwey]

Gur Kai Sabadh 

Har Naam Chith 

Laaeae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

lovingly centers his 

consciousness on the 

Lord's Name.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ (ਆਪਣਾ) ਜਚੱਤ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ।

45236 1056 min qin hir 
rivAw Gt 
AMqir min BInY 
Bgiq slwhw 
hy]10]

Man Than Har 

Raviaa Ghatt 

Anthar Man 

Bheenai Bhagath 

Salaahaa Hae 

||10||

The Lord pervades his 

mind, body and heart; 

deep within, his mind 

is drenched with 

devotional worship 

and praise of the Lord. 

||10||

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ) ਮਨ 

ਜਭੱਜਿਆਂ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

45237 1056 myrw pRBu swcw  
Asur sMGwrxu]

A-sur Maeraa Prabh 

Saachaa Asur 

Sanghaaran ||

My True Lord God is 

the Destroyer of 

demons.

ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਮਾਜਦਕ) ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,
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45238 1056 gur kY sbid  
Bgiq insqwrxu]

Gur Kai Sabadh 

Bhagath 

Nisathaaran ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, His 

devotees are saved.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੋੜ ਕੇ) 

(ਆਪਣੀ) ਭਗਤੀ ਜਵਚ (ਲਾ ਕੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

45239 1056 myrw pRBu swcw 
sd hI swcw  
isir swhw 
pwiqswhw hy]11]

Maeraa Prabh 

Saachaa Sadh Hee 

Saachaa Sir 

Saahaa 

Paathisaahaa Hae 

||11||

My True Lord God is 

forever True. He is the 

Emperor over the 

heads of kings. ||11||

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ (ਭੀ 
ਹੁਕਮ ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ ॥੧੧॥

45240 1056 sy Bgq scy qyrY 
min Bwey]

Sae Bhagath 

Sachae Thaerai 

Man Bhaaeae ||

True are those 

devotees, who are 

pleasing to Your Mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹੀ ਭਗਤ ਅਡੋਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ;

45241 1056 dir kIrqnu 
krih gur sbid 
suhwey]

Dhar Keerathan 

Karehi Gur Sabadh 

Suhaaeae ||

They sing the Kirtan of 

His Praises at His Door; 

they are embellished 

and exalted by the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ (ਜਟਕ ਕੇ) 

ਤੇਰ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
45242 1056 swcI bwxI An 

idnu gwvih  
inrDn kw nwmu 
vyswhw hy]12]

Saachee Baanee 

Anadhin Gaavehi 

Niradhhan Kaa 

Naam Vaesaahaa 

Hae ||12||

Night and day, they 

sing the True Word of 

His Bani. The Naam is 

the wealth of the 

poor. ||12||

ਉਹ ਭਗਤ ਿਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਨਾਮ-) 

ਧਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਲਈ 

ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ॥੧੨॥
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45243 1056 ijn Awpy myil  
ivCoVih nwhI]

Jin Aapae Mael 

Vishhorrehi 

Naahee ||

Those whom You 

unite, Lord, are never 

separated again.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜ ਕੇ (ਜਿਰ) ਜਵਛੋੜਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈਂ,

45244 1056 gur kY sbid  
sdw swlwhI]

Gur Kai Sabadh 

Sadhaa Saalaahee 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they praise You 

forever.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

45245 1056 sBnw isir qU 
eyko swihbu sbdy 
nwmu slwhw 
hy]13]

Sabhanaa Sir Thoo 

Eaeko Saahib 

Sabadhae Naam 

Salaahaa Hae 

||13||

You are the One Lord 

and Master over all. 

Through the Shabad, 

the Naam is praised. 

||13||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈਂ। 
(ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਿੀਵ 

ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ 

ਤੇਰਾ) ਨਾਮ (ਿਪ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਤੇਰੀ) ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ॥੧੩॥
45246 1056 ibnu sbdY quDuno 

koeI n jwxI]

Bin Sabadhai 

Thudhhuno Koee 

N Jaanee ||

Without the Shabad, 

no one knows You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ,
45247 1056 quDu Awpy kQI  

AkQ khwxI]
A-kQ: polw bolo Thudhh Aapae 

Kathhee Akathh 

Kehaanee ||

You Yourself speak the 

Unspoken Speech.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਕੱਥ ਸਰੂਪ 

ਦਾ ਜਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
45248 1056 Awpy sbdu sdw 

guru dwqw hir 
nwmu jip sMbwhw 
hy]14]

Aapae Sabadh 

Sadhaa Gur 

Dhaathaa Har 

Naam Jap 

Sanbaahaa Hae 

||14||

You Yourself are the 

Shabad forever, the 

Guru, the Great Giver; 

chanting the Lord's 

Name, You bestow 

Your treasure. ||14||

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ 

ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈਂ, ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ 
ਆ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧੪॥
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45249 1056 qU Awpy krqw 
isrjxhwrw]

Thoo Aapae 

Karathaa 

Sirajanehaaraa ||

You Yourself are the 

Creator of the 

Universe.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ 

ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈਂ।
45250 1056 qyrw iliKAw  

koie n 
mytxhwrw]

Thaeraa Likhiaa 

Koe N 

Maettanehaaraa 

||

No one can erase what 

You have written.

ਕੋਈ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਜਲਖੇ ਲੇਖ ਨੂੂੰ  
ਜਮਟਾਣ-ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

45251 1056 gurmuiK nwmu 
dyvih qU Awpy  
shsw gxq n  
qwhw hy]15]

Guramukh Naam 

Dhaevehi Thoo 

Aapae Sehasaa 

Ganath N Thaahaa 

Hae ||15||

You Yourself bless the 

Gurmukh with the 

Naam, who is no 

longer skeptical, and is 

not held to account. 

||15||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, (ਤੇ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸਹਮ ਕੋਈ 

ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੧੫॥

45252 1056 Bgq scy qyrY 
drvwry]

Bhagath Sachae 

Thaerai 

Dharavaarae ||

Your true devotees 

stand at the Door of 

Your Court.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ 

ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

45253 1056 sbdy syvin Bwie 
ipAwry]

Sabadhae Saevan 

Bhaae Piaarae ||

They serve the Shabad 

with love and 

affection.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

45254 1056 nwnk nwim rqy 
bYrwgI nwmy 
kwrju sohw 
hy]16]3]12]

Naanak Naam 

Rathae Bairaagee 

Naamae Kaaraj 

Sohaa Hae 

||16||3||12||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam remain 

detached; through the 

Naam, their affairs are 

resolved. 

||16||3||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) ਜਤਆਗੀ ਹਨ, 

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਸਿਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥੩॥੧੨॥

45255 1056 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:
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45256 1056 myrY pRiB swcY  
ieku Kylu 
rcwieAw]

Ky@lu Maerai Prabh 

Saachai Eik Khael 

Rachaaeiaa ||

My True Lord God has 

staged a play.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ 

ਪਿਭੂ ਨੇ (ਇਹ ਿਗਤ) ਇਕ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

45257 1056 koie n iks hI 
jyhw aupwieAw]

Koe N Kis Hee 

Jaehaa Oupaaeiaa 

||

He has created no one 

like anyone else.

(ਇਸ ਜਵਚ ਉਸ ਨੇ) ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਜਕਸੇ ਦੂਿੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਇਆ।

45258 1056 Awpy Prku kry 
vyiK ivgsY siB 
rs dyhI mwhw 
hy]1]

Aapae Farak Karae 

Vaekh Vigasai 

Sabh Ras Dhaehee 

Maahaa Hae ||1||

He made them 

different, and he gazes 

upon them with 

pleasure; he placed all 

the flavors in the 

body. ||1||

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ) ਫ਼ਰਕ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਇਹ 

ਫ਼ਰਕ) ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
(ਜਿਰ ਉਸ ਨੇ) ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਵਚ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਸਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ ॥੧॥
45259 1056 vwjY pauxu qY 

Awip vjwey]

Vaajai Poun Thai 

Aap Vajaaeae ||

You Yourself vibrate 

the beat of the breath.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ 
ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ) 

ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਵਾਿਾ ਵੱਿ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਸੁਆਸ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ), ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਵਾਿ ੇ

ਵਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
45260 1056 isv skqI dyhI 

mih pwey]

Siv Sakathee 

Dhaehee Mehi 

Paaeae ||

Shiva and Shakti, 

energy and matter - 

You have placed them 

into the body.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਮਾਇਆ (ਦੋਵੇਂ 
ਹੀ) ਪਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।
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45261 1056 gur prswdI  
aultI hovY  
igAwn rqnu 
sbdu qwhw hy]2]

Gur Parasaadhee 

Oulattee Hovai 

Giaan Rathan 

Sabadh Thaahaa 

Hae ||2||

By Guru's Grace, one 

turns away from the 

world, and attains the 

jewel of spiritual 

wisdom, and the Word 

of the Shabad. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ 
ਪਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਗੁਰ 

ਸ਼ਬਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

45262 1056 AMDyrw cwnxu  
Awpy kIAw]

m:2 jI ny dwsndws dy 
AMdr AMDyrw myt ky 
cwnxu Awpy hI kIqw

Andhhaeraa 

Chaanan Aapae 

Keeaa ||

He Himself created 

darkness and light.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ 
ਅਤੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

45263 1056 eyko vrqY Avru  
n bIAw]

Eaeko Varathai 

Avar N Beeaa ||

He alone is pervasive; 

there is no other at all.

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

45264 1056 gur prswdI  
Awpu pCwxY kmlu 
ibgsY buiD qwhw 
hy]3]

Gur Parasaadhee 

Aap Pashhaanai 

Kamal Bigasai 

Budhh Thaahaa 

Hae ||3||

One who realizes his 

own self - by Guru's 

Grace, the lotus of his 

mind blossoms forth. 

||3||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਪਰਖ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਅਕਲ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

45265 1056 ApxI ghxgiq  
Awpy jwxY]

(ghx-giq) pRwpqI dI 
AvsQw

Apanee Gehan 

Gath Aapae Jaanai 

||

Only He Himself knows 

His depth and extent.

ਆਪਣੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
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45266 1056 horu loku suix 
suix AwiK vKwxY]

Hor Lok Sun Sun 

Aakh Vakhaanai ||

Other people can only 

listen and hear what is 

spoken and said.

ਿਗਤ ਤਾਂ (ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਸੋਂ) ਸੁਣ 

ਸੁਣ ਕੇ (ਜਿਰ) ਆਖ ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ।

45267 1056 igAwnI hovY su 
gurmuiK bUJY swcI 
isPiq slwhw 
hy]4]

Giaanee Hovai S 

Guramukh Boojhai 

Saachee Sifath 

Salaahaa Hae 

||4||

One who is spiritually 

wise, understands 

himself as Gurmukh; 

he praises the True 

Lord. ||4||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ 

ਕੇ (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

45268 1056 dyhI AMdir vsqu 
Apwrw]

Dhaehee Andhar 

Vasath Apaaraa ||

Deep within the body 

is the priceless object.

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਹੀ) 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ (ਮੌਿੂਦ) ਹੈ,

45269 1056 Awpy kpt 
Kulwvxhwrw]

Aapae Kapatt 

Khulaavanehaaraa 

||

He Himself opens the 

doors.

(ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਭੱਤ ਵੱਿ ੇ

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ), ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਕਵਾੜਾਂ ਨੂੂੰ  ਖੋਲਹਣ 

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

45270 1056 gurmuiK shjy 
AMimRqu pIvY  
iqRsnw Agin 
buJwhw hy]5]

bu`Jwhw Guramukh 

Sehajae Anmrith 

Peevai Thrisanaa 

Agan Bujhaahaa 

Hae ||5||

The Gurmukh 

intuitively drings in the 

Ambrosial Nectar, and 

the fire of desire is 

quenched. ||5||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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45271 1056 siB rs dyhI 
AMdir pwey]

Sabh Ras Dhaehee 

Andhar Paaeae ||

He placed all the 

flavors within the 

body.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚਸਕੇ 

ਭੀ ਪਾ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਨਾਮ-

ਵਸਤੂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਲੱਭੇ?)।

45272 1056 ivrly kau guru 
sbdu buJwey]

Viralae Ko Gur 

Sabadh Bujhaaeae 

||

How rare are those 

who understand, 

through the Word of 

the Guru's Shabad.

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ (ਆਪਣੇ) 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

45273 1056 AMdru Kojy sbdu 
swlwhy bwhir  
kwhy jwhw hy]6]

Andhar Khojae 

Sabadh Saalaahae 

Baahar Kaahae 

Jaahaa Hae ||6||

So search within 

yourself, and praise 

the Shabad. Why run 

around outside your 

self? ||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਅੂੰਦਰ 

ਖੋਿਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ (ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ 
ਨਹੀਂ ॥੬॥

45274 1056 ivxu cwKy swdu 
iksY n AwieAw]

Vin Chaakhae 

Saadh Kisai N 

Aaeiaa ||

Without tasting, no 

one enjoys the flavor.

(ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਹੈ, ਪਰ) ਚੱਖਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦਾ) ਸੁਆਦ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

45275 1056 gur kY sbid  
AMimRqu 
pIAwieAw]

Gur Kai Sabadh 

Anmrith 

Peeaaeiaa ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

one drinks in the 

Ambrosial Nectar.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਪਲਾਂਦਾ ਹੈ,
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45276 1056 AMimRqu pI 
Amrwpdu hoey  
gur kY sbid rsu 
qwhw hy]7]

Anmrith Pee 

Amaraa Padh 

Hoeae Gur Kai 

Sabadh Ras 

Thaahaa Hae ||7||

The Ambrosial Nectar 

is drunk, and the 

immoral status is 

obtained, when one 

obtains the sublime 

essence of the Guru's 

Shabad. ||7||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀ 
ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ) ਸੁਆਦ ਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੭॥

45277 1056 Awpu pCwxY so 
siB gux jwxY]

Aap Pashhaanai So 

Sabh Gun Jaanai ||

One who realizes 

himself, knows all 

virtues.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇ

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ (ਰੱਬੀ) ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
45278 1057 gur kY sbid hir 

nwmu vKwxY]

Gur Kai Sabadh 

Har Naam 

Vakhaanai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

chants the Name of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।

45279 1057 Anidnu nwim 
rqw idnu rwqI  
mwieAw mohu 
cukwhw hy]8]

Anadhin Naam 

Rathaa Dhin 

Raathee Maaeiaa 

Mohu Chukaahaa 

Hae ||8||

Night and day, he 

remains imbued with 

the Naam, day and 

night; he is rid of 

emotional attachment 

to Maya. ||8||

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਤੇ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

45280 1057 gur syvw qy sBu 
ikCu pwey]

Gur Saevaa Thae 

Sabh Kishh Paaeae 

||

Serving the Guru, all 

things are obtained;

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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45281 1057 haumY myrw Awpu 
gvwey]

Houmai Maeraa 

Aap Gavaaeae ||

Egotism, 

possessiveness and 

self-conceit are taken 

away.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

45282 1057 Awpy ikRpw kry 
suKdwqw gur kY 
sbdy sohw hy]9]

Aapae Kirapaa 

Karae 

Sukhadhaathaa 

Gur Kai Sabadhae 

Sohaa Hae ||9||

The Lord, the Giver of 

peace Himself grants 

His Grace; He exalts 

and adorns with the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||9||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਦਾਤਾ ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

45283 1057 gur kw sbdu 
AMimRq hY bwxI]

Gur Kaa Sabadh 

Anmrith Hai 

Baanee ||

The Guru's Shabad is 

the Ambrosial Bani.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ,

45284 1057 An idnu hir kw 
nwmu vKwxI]

Anadhin Har Kaa 

Naam Vakhaanee 

||

Night and day, chant 

the Name of the Lord.

(ਇਸ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ) ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।
45285 1057 hir hir scw 

vsY Gt AMqir so 
Gtu inrmlu qwhw 
hy]10]

Har Har Sachaa 

Vasai Ghatt 

Anthar So Ghatt 

Niramal Thaahaa 

Hae ||10||

That heart becomes 

immaculate, which is 

filled with the True 

Lord, Har, Har. ||10||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਉਹ ਜਹਰਦਾ 
ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

45286 1057 syvk syvih 
sbid slwhih]

slw-hih Saevak Saevehi 

Sabadh Salaahehi 

||

His servants serve, and 

praise His Shabad.

(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਸੇਵਕ (ਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ,
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45287 1057 sdw rMig rwqy  
hir gux gwvih]

Sadhaa Rang 

Raathae Har Gun 

Gaavehi ||

Imbued forever with 

the color of His Love, 

they sing the Glorious 

Praises of the Lord.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

45288 1057 Awpy bKsy sbid 
imlwey prml 
vwsu min qwhw 
hy]11]

Aapae Bakhasae 

Sabadh Milaaeae 

Paramal Vaas Man 

Thaahaa Hae 

||11||

He Himself forgives, 

and unites them with 

the Shabad; the 

fragrance of 

sandalwood 

permeates their 

minds. ||11||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ (ਮਾਨੋ) ਚੂੰਦਨ ਦੀ 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧੧॥

45289 1057 sbdy AkQu kQy 
swlwhy]

A-kQu: polw bolo Sabadhae Akathh 

Kathhae 

Saalaahae ||

Through the Shabad, 

they speak the 

Unspoken, and praise 

the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

45290 1057 myry pRB swcy 
vyprvwhy]

Maerae Prabh 

Saachae 

Vaeparavaahae ||

My True Lord God is 

self-sufficient.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਵੇਪਰਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

45291 1057 Awpy guxdwqw  
sbid imlwey  
sbdY kw rsu  
qwhw hy]12]

Aapae 

Gunadhaathaa 

Sabadh Milaaeae 

Sabadhai Kaa Ras 

Thaahaa Hae 

||12||

The Giver of virtue 

Himself unites them 

with the Shabad; they 

enjoy the sublime 

essence of the 

Shabad. ||12||

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥
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45292 1057 mnmuKu BUlw Taur  
n pwey]

Manamukh 

Bhoolaa Thour N 

Paaeae ||

The confused, self-

willed manmukhs find 

no place of rest.

ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ ਿੀਵਨ 

ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ) ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

45293 1057 jo Duir iliKAw  
su krm kmwey]

Jo Dhhur Likhiaa S 

Karam Kamaaeae 

||

They do those deeds 

which they are pre-

destined to do.

(ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ? 

ਉਸ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਿੋ ਕੁਝ ਧੁਰੋਂ ਉਸ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ ਉਹ 

ਕਰਮ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

45294 1057 ibiKAw rwqy 
ibiKAw KojY mir 
jnmY duKu qwhw 
hy]13]

Bikhiaa Raathae 

Bikhiaa Khojai Mar 

Janamai Dhukh 

Thaahaa Hae 

||13||

Imbued with poison, 

they search out 

poison, and suffer the 

pains of death and 

rebirth. ||13||

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ) ਮਸਤ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ (ਹੁਣ ਭੀ) 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ (ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ 

ਸੋਗ), ਇਹ ਦੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਵਾਪਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

45295 1057 Awpy Awip Awip 
swlwhy]

Aapae Aap Aap 

Saalaahae ||

He Himself praises 

Himself.

(ਿੇ ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਭੀ ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
45296 1057 qyry gux pRB quJ 

hI mwhy]

Thaerae Gun 

Prabh Thujh Hee 

Maahae ||

Your Glorious Virtues 

are within You alone, 

God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਹਨ (ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ)।
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45297 1057 qU Awip scw  
qyrI bwxI scI  
Awpy AlKu 
AQwhw hy]14]

Thoo Aap Sachaa 

Thaeree Baanee 

Sachee Aapae 

Alakh Athhaahaa 

Hae ||14||

You Yourself are True, 

and True is the Word 

of Your Bani. You 

Yourself are invisible 

and unknowable. 

||14||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਅਟੱਲ ਹੈਂ, 
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਅਟੱਲ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਅਲੱਖ 

ਤੇ ਅਥਾਹ ਹੈਂ ॥੧੪॥

45298 1057 ibnu gur dwqy  
koie n pwey]

Bin Gur Dhaathae 

Koe N Paaeae ||

Without the Guru, the 

Giver, no one finds the 

Lord,

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ,
45299 1057 lK kotI jy krm 

kmwey]

Lakh Kottee Jae 

Karam Kamaaeae 

||

Though one may make 

hundreds of 

thousands and 

millions of attempts.

ਿ ੇ(ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਧਾਰਜਮਕ ਜਮਥੇ 

ਹੋਏ) ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ 
ਜਿਰੇ (ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਤਨ 

ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ)।
45300 1057 gur ikrpw qy  

Gt AMqir 
visAw sbdy scu 
swlwhw hy]15]

Gur Kirapaa Thae 

Ghatt Anthar 

Vasiaa Sabadhae 

Sach Saalaahaa 

Hae ||15||

By Guru's Grace, He 

dwells deep within the 

heart; through the 

Shabad, praise the 

True Lord. ||15||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

45301 1057 sy jn imly Duir 
Awip imlwey]

Sae Jan Milae 

Dhhur Aap 

Milaaeae ||

They alone meet Him, 

whom the Lord unites 

with Himself.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਧੁਰੋਂ ਆਪਣੇ 
ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਜਮਲਦੇ ਹਨ।
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45302 1057 swcI bwxI sbid 
suhwey]

Saachee Baanee 

Sabadh Suhaaeae 

||

They are adorned and 

exalted with the True 

Word of His Bani, and 

the Shabad.

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
45303 1057 nwnk jnu gux 

gwvY inq swcy  
gux gwvh guxI 
smwhw 
hy]16]4]13]

Naanak Jan Gun 

Gaavai Nith 

Saachae Gun 

Gaaveh Gunee 

Samaahaa Hae 

||16||4||13||

Servant Nanak 

continually sings the 

Glorious Praises of the 

True Lord; singing His 

Glories, he is 

immersed in the 

Glorious Lord of 

Virtue. ||16||4||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਭੀ ਗੁਣ 

ਗਾਵੀਏ। (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੬॥੪॥੧੩॥

45304 1057 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

45305 1057 inhclu eyku sdw 
scu soeI]

Nihachal Eaek 

Sadhaa Sach Soee 

||

The One Lord is 

eternal and 

unchanging, forever 

True.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਅਟੱਲ ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਹੈ।

45306 1057 pUry gur qy soJI 
hoeI]

Poorae Gur Thae 

Sojhee Hoee ||

Through the Perfect 

Guru, this 

understanding is 

obtained.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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45307 1057 hir ris BIny  
sdw iDAwiein  
gurmiq sIlu 
sMnwhw hy]1]

Har Ras Bheenae 

Sadhaa Dhhiaaein 

Guramath Seel 

Sannaahaa Hae 

||1||

Those who are 

drenched with the 

sublime essence of the 

Lord, meditate forever 

on Him; following the 

Guru's Teachings, they 

obtain the armor of 

humility. ||1||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਜਭੱਿੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਚੂੰ ਗੇ 

ਆਚਰਨ ਦਾ ਸੂੰਿੋਅ (ਪਜਹਨੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 

ਜਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹੱਲਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ) ॥੧॥

45308 1057 AMdir rMgu sdw 
sicAwrw]

Andhar Rang 

Sadhaa Sachiaaraa 

||

Deep within, they love 

the True Lord forever.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੈ।
45309 1057 gur kY sbid hir 

nwim ipAwrw]

Gur Kai Sabadh 

Har Naam Piaaraa 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they love the Lord's 

Name.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਪਿੇਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

45310 1057 nau iniD nwmu 
visAw Gt 
AMqir CoifAw 
mwieAw kw lwhw 
hy]2]

No Nidhh Naam 

Vasiaa Ghatt 

Anthar Shhoddiaa 

Maaeiaa Kaa 

Laahaa Hae ||2||

The Naam, the 

embodiment of the 

nine treasures, abides 

within their hearts; 

they renounce the 

profit of Maya. ||2||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਸੁਖਾਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਅਸਲ ਖੱਟੀ 
ਮੂੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

45311 1057 reIAiq rwjy  
durmiq doeI]

Reeath Raajae 

Dhuramath Dhoee 

||

Both the king and his 

subjects are involved 

in evil-mindedness 

and duality.

ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਤੇ 

ਪਰਿਾ ਸਭ ਦੁਜਬਧਾ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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45312 1057 ibnu siqgur syvy  
eyku n hoeI]

Bin Sathigur 

Saevae Eaek N 

Hoee ||

Without serving the 

True Guru, they do not 

become one with the 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

45313 1057 eyku iDAwiein  
sdw suKu pwiein  
inhclu rwju 
iqnwhw hy]3]

Eaek Dhhiaaein 

Sadhaa Sukh 

Paaein Nihachal 

Raaj Thinaahaa 

Hae ||3||

Those who meditate 

on the One Lord find 

eternal peace. Their 

power is eternal and 

unfailing. ||3||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਟੱਲ 

(ਆਤਮਕ) ਰਾਿ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

45314 1057 Awvxu jwxw rKY  
n koeI]

Aavan Jaanaa 

Rakhai N Koee ||

No one can save them 

from coming and 

going.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ) 

ਕੋਈ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

45315 1057 jMmxu mrxu iqsY 
qy hoeI]

Janman Maran 

Thisai Thae Hoee 

||

Birth and death come 

from Him.

ਇਹ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ ਚੱਕਰ) 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

45316 1057 gurmuiK swcw 
sdw iDAwvhu  
giq mukiq iqsY 
qy pwhw hy]4]

Guramukh 

Saachaa Sadhaa 

Dhhiaavahu Gath 

Mukath Thisai 

Thae Paahaa Hae 

||4||

The Gurmukh 

meditates forever on 

the True Lord. 

Emancipation and 

liberation are 

obtained from Him. 

||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਨਿੱਤ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ 
ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੪॥

45317 1057 scu sMjmu 
siqgurU duAwrY]

Sach Sanjam 

Sathiguroo 

Dhuaarai ||

Truth and self-control 

are found through the 

Door of the True Guru.

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪੱਕਾ 
ਪਿਬੂੰ ਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ (ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ),
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45318 1057 haumY kRoDu sbid 
invwrY]

Houmai Krodhh 

Sabadh Nivaarai ||

Egotism and anger are 

silenced through the 

Shabad.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਕਿੋਧ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

45319 1057 siqguru syiv sdw 
suKu pweIAY sIlu 
sMqoKu sBu qwhw 
hy]5]

Sathigur Saev 

Sadhaa Sukh 

Paaeeai Seel 

Santhokh Sabh 

Thaahaa Hae ||5||

Serving the True Guru, 

lasting peace is found; 

humility and 

contentment all come 

from Him. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਚੂੰਗਾ ਆਚਰਨ, ਸੂੰ ਤੋਖ-ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ 

॥੫॥

45320 1057 haumY mohu aupjY 
sMswrw]

Houmai Mohu 

Oupajai Sansaaraa 

||

Out of egotism and 

attachment, the 

Universe welled up.

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਖਜਚਤ ਜਰਹਾਂ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

45321 1057 sBu jgu ibnsY  
nwmu ivswrw]

Sabh Jag Binasai 

Naam Visaaraa ||

Forgetting the Naam, 

the Name of the Lord, 

all the world perishes.

(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
45322 1057 ibnu siqgur syvy 

nwmu n pweIAY  
nwmu scw jig 
lwhw hy]6]

Bin Sathigur 

Saevae Naam N 

Paaeeai Naam 

Sachaa Jag Laahaa 

Hae ||6||

Without serving the 

True Guru, the Naam 

is not obtained. The 

Naam is the True 

profit in this world. 

||6||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ। ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ॥੬॥
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45323 1057 scw Amru sbid 
suhwieAw]

Sachaa Amar 

Sabadh Suhaaeiaa 

||

True is His Will, 

beauteous and 

pleasing through the 

Word of the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਅਟੱਲ ਹੁਕਮ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

45324 1057 pMc sbd imil  
vwjw vwieAw]

Panch Sabadh Mil 

Vaajaa Vaaeiaa ||

The Panch Shabad, the 

five primal sounds, 

vibrate and resonate.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਉਂ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) ਪੂੰਿ 

ਹੀ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮਲ 

ਕੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

45325 1058 sdw kwrju sic 
nwim suhylw ibnu 
sbdY kwrju kyhw 
hy]7]

Sadhaa Kaaraj 

Sach Naam 

Suhaelaa Bin 

Sabadhai Kaaraj 

Kaehaa Hae ||7||

Through the True 

Name, one's actions 

are forever 

embellished. Without 

the Shabad, what can 

anyone do? ||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਿਨਮ-

ਮਨੋਰਥ ਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਾਹਦਾ 
ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ? (ਿੀਵਨ 

ਜਨਸਿਲ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੭॥

45326 1058 iKn mih hsY  
iKn mih rovY]

h`sY Khin Mehi Hasai 

Khin Mehi Rovai ||

One instant, he laughs, 

and the next instant, 

he cries.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਜਝਆਂ ਮਨੱੁਖ) ਘੜੀ ਜਵਚ 

ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਘੜੀ ਜਵਚ ਰੋ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ)

45327 1058 dUjI durmiq  
kwrju n hovY]

Dhoojee 

Dhuramath Kaaraj 

N Hovai ||

Because of duality and 

evil-mindedness, his 

affairs are not 

resolved.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਸਿਲ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9246 Published: March 06/ 2014



45328 1058 sMjogu ivjogu 
krqY iliK pwey  
ikrqu n clY 
clwhw hy]8]

Sanjog Vijog 

Karathai Likh 

Paaeae Kirath N 

Chalai Chalaahaa 

Hae ||8||

Union and separation 

are pre-ordained by 

the Creator. Actions 

already committed 

cannot be taken back. 

||8||

(ਪਰ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ) ਿੁੜਨਾ ਤੇ 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ) ਜਵਛੁੜ ਿਾਣਾ-
(ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ 

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ) ਜਲਖ ਰੱਖੇ 

ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰਬਲੀ ਕਰਮ-

ਕਮਾਈ (ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) 
ਜਮਟਾਇਆਂ ਜਮਟਦੀ ਨਹੀਂ ॥੮॥

45329 1058 jIvn mukiq gur 
sbdu kmwey]

Jeevan Mukath 

Gur Sabadh 

Kamaaeae ||

One who lives the 

Word of the Guru's 

Shabad becomes Jivan 

Mukta - liberated 

while yet alive.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਨ ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ,

45330 1058 hir isau sd hI 
rhY smwey]

Har Sio Sadh Hee 

Rehai Samaaeae ||

He remains forever 

immersed in the Lord.

ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45331 1058 gur ikrpw qy 
imlY vifAweI  
haumY rogu n qwhw 
hy]9]

Gur Kirapaa Thae 

Milai Vaddiaaee 

Houmai Rog N 

Thaahaa Hae ||9||

By Guru's Grace, one is 

blessed with glorious 

greatness; he is not 

afflicted by the 

disease of egotism. 

||9||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੯॥
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45332 1058 rs ks Kwey  
ipMfu vDwey]

Ras Kas Khaaeae 

Pindd Vadhhaaeae 

||

Eating tasty delicacies, 

he fattens up his body

(ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਜਤਆਗੀਆਂ 

ਦਾ ਹਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਵੱਲੋਂ 'ਜਤਆਗ' ਕਰ ਕੇ 

ਖੱਟੇ ਜਮੱਠੇ ਕਸੈਲੇ ਆਜਦਕ) 

ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  ਮੋਟਾ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

45333 1058 ByK krY gur 
sbdu n kmwey]

Bhaekh Karai Gur 

Sabadh N 

Kamaaeae ||

And wears religious 

robes, but he does not 

live to the Word of the 

Guru's Shabad.

(ਜਤਆਗੀਆਂ ਵਾਲਾ) ਧਾਰਜਮਕ 

ਪਜਹਰਾਵਾ ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਨ 

ਨਹੀਂ ਜਬਤਾਂਦਾ,

45334 1058 AMqir rogu mhw 
duKu BwrI ibstw 
mwih smwhw 
hy]10]

Anthar Rog Mehaa 

Dhukh Bhaaree 

Bisattaa Maahi 

Samaahaa Hae 

||10||

Deep with the nucleus 

of his being is the 

great disease; he 

suffers terrible pain, 

and eventually sinks 

into the manure. 

||10||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਚਸਜਕਆਂ ਦਾ) 
ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ 
ਭਾਰੀ ਦੱੁਖ ਵਾਪਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥

45335 1058 byd pVih piV  
bwdu vKwxih]

pV@-ih, piV@ Baedh Parrehi Parr 

Baadh Vakhaanehi 

||

He reads and studies 

the Vedas, and argues 

about them;

(ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਭੀ) ਵੇਦ 

(ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) 

ਪੜਹਦੇ ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੜਹ 
ਕੇ ਜਨਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ 
ਜਸਲਜਸਲਾ ਛੇੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

45336 1058 Gt mih bRhmu  
iqsu sbid n 
pCwxih]

Ghatt Mehi 

Breham This 

Sabadh N 

Pashhaanehi ||

God is within his own 

heart, but he does not 

recognize the Word of 

the Shabad.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨਾਲ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ।
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45337 1058 gurmuiK hovY su 
qqu iblovY rsnw 
hir rsu qwhw 
hy]11]

Guramukh Hovai S 

Thath Bilovai 

Rasanaa Har Ras 

Thaahaa Hae 

||11||

One who becomes 

Gurmukh churns the 

essence of reality; his 

tongue savors the 

sublime essence of the 

Lord. ||11||

ਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਤ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਿੀਭ 

ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

45338 1058 Gir vQu Cofih  
bwhir Dwvih]

Ghar Vathh 

Shhoddehi Baahar 

Dhhaavehi ||

Those who forsake the 

object within their 

own hearts, wander 

outside.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ 

ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ, ਬਾਹਰ 

ਭਟਕਦੇ ਹਨ,

45339 1058 mnmuK AMDy swdu  
n pwvih]

Manamukh 

Andhhae Saadh N 

Paavehi ||

The blind, self-willed 

manmukhs do not 

taste the flavor of God.

ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ 
ਮਾਣ ਸਕਦੇ।

45340 1058 An rs rwqI  
rsnw PIkI boly  
hir rsu mUil n 
qwhw hy]12]

An Ras Raathee 

Rasanaa Feekee 

Bolae Har Ras 

Mool N Thaahaa 

Hae ||12||

Imbued with the taste 

of another, their 

tongues speak 

tasteless, insipid 

words. They never 

taste the sublime 

essence of the Lord. 

||12||

ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੀਭ ਜਿੱਕੇ ਬੋਲ 

ਬੋਲਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਬਲਕੁਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੧੨॥

45341 1058 mnmuK dyhI Brmu 
Bqwro]

Manamukh 

Dhaehee Bharam 

Bhathaaro ||

The self-willed 

manmukh has doubt 

as his spouse.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣ ਮਨ ਦੇ 

ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ,

45342 1058 durmiq mrY inq 
hoie KuAwro]

Dhuramath Marai 

Nith Hoe Khuaaro 

||

He dies of evil-

mindedness, and 

suffers forever.

(ਇਸ) ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮਨਮੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਸਦਾ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।
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45343 1058 kwim kRoiD mnu 
dUjY lwieAw  
supnY suKu n qwhw 
hy]13]

Kaam Krodhh Man 

Dhoojai Laaeiaa 

Supanai Sukh N 

Thaahaa Hae 

||13||

His mind is attached to 

sexual desire, anger 

and duality, and he 

does not find peace, 

even in dreams. ||13||

ਮਨਮੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਮ 

ਜਵਚ, ਕਿੋਧ ਜਵਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ 
॥੧੩॥

45344 1058 kMcn dyhI sbdu 
Bqwro]

Kanchan Dhaehee 

Sabadh Bhathaaro 

||

The body becomes 

golden, with the Word 

of the Shabad as its 

spouse.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਪਜਵੱਤਰ ਸਰੀਰ 

ਦਾ ਆਗੂ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

45345 1058 An idnu Bog Bogy  
hir isau ipAwro]

Anadhin Bhog 

Bhogae Har Sio 

Piaaro ||

Night and day, enjoy 

the enjoyments, and 

be in love with the 

Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

45346 1058 mhlw AMdir gYr 
mhlu pwey Bwxw 
buiJ smwhw 
hy]14]

Mehalaa Andhar 

Gair Mehal Paaeae 

Bhaanaa Bujh 

Samaahaa Hae 

||14||

Deep within the 

mansion of the self, 

one finds the Lord, 

who transcends this 

mansion. Realizing His 

Will, we merge in Him. 

||14||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਲਾ-ਮਕਾਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ 
ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਠਾ ਮੂੰਨ ਕੇ 

ਉਸ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥

45347 1058 Awpy dyvY 
dyvxhwrw]

Aapae Dhaevai 

Dhaevanehaaraa 

||

The Great Giver 

Himself gives.

ਪਰ, (ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

45348 1058 iqsu AwgY nhI 
iksY kw cwrw]

This Aagai Nehee 

Kisai Kaa Chaaraa 

||

No one has any power 

to stand against Him.

ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਕਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
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45349 1058 Awpy bKsy sbid 
imlwey iqs dw 
sbdu AQwhw 
hy]15]

Aapae Bakhasae 

Sabadh Milaaeae 

This Dhaa Sabadh 

Athhaahaa Hae 

||15||

He Himself forgives, 

and unites us with the 

Shabad; The Word of 

His Shabad is 

unfathomable. ||15||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੈ 

॥੧੫॥

45350 1058 jIau ipMfu sBu hY 
iqsu kyrw]

Jeeo Pindd Sabh 

Hai This Kaeraa ||

Body and soul, all 

belong to Him.

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ 

ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

45351 1058 scw swihbu 
Twkuru myrw]

Sachaa Saahib 

Thaakur Maeraa ||

The True Lord is my 

only Lord and Master.

ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

45352 1058 nwnk gurbwxI 
hir pwieAw hir 
jpu jwip smwhw 
hy]16]5]14]

Naanak 

Gurabaanee Har 

Paaeiaa Har Jap 

Jaap Samaahaa 

Hae 

||16||5||14||

O Nanak, through the 

Word of the Guru's 

Bani, I have found the 

Lord. Chanting the 

Lord's Chant, I merge 

in Him. ||16||5||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਿਾਪ ਿਪ ਕੇ ਉਸ ਜਵਚ 

ਸਮਾਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੬॥੫॥੧੪॥

45353 1058 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

45354 1058 gurmuiK nwd byd 
bIcwru]

Guramukh Naadh 

Baedh Beechaar ||

The Gurmukh 

contemplates the 

sound current of the 

Naad instead of the 

Vedas.

(ਿੋਗੀ ਨਾਦ ਵਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪੂੰ ਜਡਤ ਵੇਦ ਪੜਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ) 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਣਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਵਾਸਤੇ ਨਾਦ (ਦਾ ਵਿਾਣਾ ਅਤੇ) 

ਵੇਦ (ਦਾ ਪਾਠ) ਹੈ।
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45355 1058 gurmuiK igAwnu 
iDAwnu Awpwru]

Guramukh Giaan 

Dhhiaan Aapaar ||

The Gurmukh attains 

infinite spiritual 

wisdom and 

meditation.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਹੀ 
ਗੁਰਮੁਖ ਲਈ ਜਗਆਨ (-

ਚਰਚਾ) ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਹੈ।

45356 1058 gurmuiK kwr kry  
pRB BwvY gurmuiK 
pUrw pwiedw]1]

Guramukh Kaar 

Karae Prabh 

Bhaavai 

Guramukh Pooraa 

Paaeidhaa ||1||

The Gurmukh acts in 

harmony with God's 

Will; the Gurmukh 

finds perfection. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਉਹ) ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 

(ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ)। (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

45357 1058 gurmuiK mnUAw 
aulit prwvY]

Guramukh 

Manooaa Oulatt 

Paraavai ||

The mind of the 

Gurmukh turns away 

from the world.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ) ਰੋਕ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
45358 1058 gurmuiK bwxI 

nwdu vjwvY]

Guramukh Baanee 

Naadh Vajaavai ||

The Gurmukh vibrates 

the Naad, the sound 

current of the Guru's 

Bani.

ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ (ਮਾਨੋ, ਿੋਗੀ ਵਾਂਗ) 

ਨਾਦ ਵਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

45359 1058 gurmuiK sic rqy 
bYrwgI inj Gir 
vwsw pwiedw]2]

Guramukh Sach 

Rathae Bairaagee 

Nij Ghar Vaasaa 

Paaeidhaa ||2||

The Gurmukh, attuned 

to the Truth, remains 

detached, and dwells 

in the home of the self 

deep within. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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45360 1058 gur kI swKI  
AMimRq BwKI]

Gur Kee Saakhee 

Anmrith Bhaakhee 

||

I speak the Ambrosial 

Teachings of the Guru.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

45361 1058 scY sbdy scu 
suBwKI]

Sachai Sabadhae 

Sach Subhaakhee 

||

I lovingly chant the 

Truth, through the 

True Word of the 

Shabad.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

45362 1058 sdw sic rMig 
rwqw mnu myrw  
scy sic 
smwiedw]3]

Sadhaa Sach Rang 

Raathaa Man 

Maeraa Sachae 

Sach Samaaeidhaa 

||3||

My mind remains 

forever imbued with 

the Love of the True 

Lord. I am immersed 

in the Truest of the 

True. ||3||

ਉਸ ਦਾ ਮਮਤਾ ਜਵਚ ਿਸਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

45363 1058 gurmuiK mnu 
inrmlu sq sir 
nwvY]

s`q, n@wvY Guramukh Man 

Niramal Sath Sar 

Naavai ||

Immaculate and pure 

is the mind of the 

Gurmukh, who bathes 

in the Pool of Truth.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰ ਤੋਖ ਦੇ 

ਸਰੋਵਰ (ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;

45364 1058 mYlu n lwgY sic 
smwvY]

Mail N Laagai Sach 

Samaavai ||

No filth attaches to 

him; he merges in the 

True Lord.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਨਹੀਂ ਚੂੰਬੜਦੀ, ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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45365 1058 sco scu kmwvY 
sd hI scI 
Bgiq 
idRVwiedw]4]

Sacho Sach 

Kamaavai Sadh 

Hee Sachee 

Bhagath 

Dhrirraaeidhaa 

||4||

He truly practices 

Truth forever; true 

devotion is implanted 

within him. ||4||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਣ 

ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੪॥
45366 1058 gurmuiK scu bYxI  

gurmuiK scu nYxI]

Guramukh Sach 

Bainee Guramukh 

Sach Nainee ||

True is the speech of 

the Gurmukh; true are 

the eyes of the 

Gurmukh.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

(ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ)।

45367 1058 gurmuiK scu 
kmwvY krxI]

Guramukh Sach 

Kamaavai Karanee 

||

The Gurmukh 

practices and lives the 

Truth.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ-

ਿੋਗ ਕੂੰਮ ਹੈ।
45368 1058 sd hI scu khY 

idnu rwqI Avrw 
scu khwiedw]5]

Sadh Hee Sach 

Kehai Dhin 

Raathee Avaraa 

Sach Kehaaeidhaa 

||5||

He speaks the Truth 

forever, day and night, 

and inspires others to 

speak the Truth. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

45369 1058 gurmuiK scI 
aUqm bwxI]

Guramukh Sachee 

Ootham Baanee ||

True and exalted is the 

speech of the 

Gurmukh.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਹੀ 
ਗੁਰਮੁਖ (ਸਦਾ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ),
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45370 1058 gurmuiK sco scu 
vKwxI]

Guramukh Sacho 

Sach Vakhaanee ||

The Gurmukh speaks 

Truth, only Truth.

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।

45371 1058 gurmuiK sd 
syvih sco scw  
gurmuiK sbdu 
suxwiedw]6]

Guramukh Sadh 

Saevehi Sacho 

Sachaa Guramukh 

Sabadh 

Sunaaeidhaa ||6||

The Gurmukh serves 

the Truest of the True 

forever; the Gurmukh 

proclaims the Word of 

the Shabad. ||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਬਾਣੀ ਹੀ 
ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

45372 1059 gurmuiK hovY su 
soJI pwey]

Guramukh Hovai S 

Sojhee Paaeae ||

One who becomes 

Gurmukh understands.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

45373 1059 haumY mwieAw 
Brmu gvwey]

Houmai Maaeiaa 

Bharam Gavaaeae 

||

He rids himself of 

egotism, Maya and 

doubt.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਅਤੇ 

ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
45374 1059 gur kI pauVI 

aUqm aUcI dir 
scY hir gux 
gwiedw]7]

Gur Kee Pourree 

Ootham Oochee 

Dhar Sachai Har 

Gun Gaaeidhaa 

||7||

He ascends the 

sublime, exalted 

ladder of the Guru, 

and he sings the 

Glorious Praises of the 

Lord at His True Door. 

||7||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ 

ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ ਹੋਈ) ਉੱਚੀ ਤੇ 

ਉੱਤਮ ਪੌੜੀ (ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਨੱੁਖ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਮੂੰਡਲਾਂ 
ਜਵਚ ਚੜਹ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਿਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ॥੭॥
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45375 1059 gurmuiK scu 
sMjmu krxI swru]

Guramukh Sach 

Sanjam Karanee 

Saar ||

The Gurmukh 

practices true self-

control, and acts in 

excellence.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ-ਇਹੀ 
ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ, 

ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) 

ਵਧੀਆ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ।

45376 1059 gurmuiK pwey moK 
duAwru]

Guramukh Paaeae 

Mokh Dhuaar ||

The Gurmukh obtains 

the gate of salvation.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਪਾਣ ਵਾਲਾ (ਇਹ) ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

45377 1059 Bwie Bgiq sdw 
rMig rwqw Awpu 
gvwie 
smwiedw]8]

Bhaae Bhagath 

Sadhaa Rang 

Raathaa Aap 

Gavaae 

Samaaeidhaa 

||8||

Through loving 

devotion, he remains 

forever imbued with 

the Lord's Love; 

eradicating self-

conceit, he merges in 

the Lord. ||8||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਸਦਾ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥
45378 1059 gurmuiK hovY mnu 

Koij suxwey]

Guramukh Hovai 

Man Khoj 

Sunaaeae ||

One who becomes 

Gurmukh examines his 

own mind, and 

instructs others.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਖੋਿ ਕੇ (ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਇਹ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ,

45379 1059 scY nwim sdw 
ilv lwey]

Sachai Naam 

Sadhaa Liv Laaeae 

||

He is lovingly attuned 

to the True Name 

forever.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖੋ,
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45380 1059 jo iqsu BwvY soeI 
krsI jo scy 
min Bwiedw]9]

Jo This Bhaavai 

Soee Karasee Jo 

Sachae Man 

Bhaaeidhaa ||9||

They act in harmony 

with the Mind of the 

True Lord. ||9||

ਿ ੋਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ) ਿ ੋਉਸ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਭਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

45381 1059 jw iqsu BwvY  
siqgurU imlwey]

Jaa This Bhaavai 

Sathiguroo 

Milaaeae ||

As it pleases His Will, 

He unites us with the 

True Guru.

(ਗੁਰਮੁਜਖ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਇਹੀ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਤਦੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ,

45382 1059 jw iqsu BwvY qw 
mMin vswey]

Jaa This Bhaavai 

Thaa Mann 

Vasaaeae ||

As it pleases His Will, 

He comes to dwell 

within the mind.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਆਪਣਾ ਨਾਮ) ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।
45383 1059 AwpxY BwxY sdw 

rMig rwqw BwxY 
mMin 
vswiedw]10]

Aapanai Bhaanai 

Sadhaa Rang 

Raathaa Bhaanai 

Mann 

Vasaaeidhaa 

||10||

As it pleases His Will, 

He imbues us with His 

Love; as it pleases His 

Will, He comes to 

dwell in the mind. 

||10||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਉਸ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
(ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ (ਆਪਣਾ ਨਾਮ) 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥
45384 1059 mn hiT krm 

kry so CIjY]

Manehath Karam 

Karae So Shheejai 

||

Those who act 

stubborn-mindedly 

are destroyed.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਦੇ ਹਠ 

ਨਾਲ (ਹੀ ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) 

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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45385 1059 bhuqy ByK kry  
nhI BIjY]

Bahuthae Bhaekh 

Karae Nehee 

Bheejai ||

Wearing all sorts of 

religious robes, they 

do not please the Lord.

(ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ) ਧਾਰਜਮਕ 

ਪਜਹਰਾਵੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ) ਜਭੱਿਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

45386 1059 ibiKAw rwqy duKu 
kmwvih duKy duiK 
smwiedw]11]

Bikhiaa Raathae 

Dhukh Kamaavehi 

Dhukhae Dhukh 

Samaaeidhaa 

||11||

Tinged by corruption, 

they earn only pain; 

they are immersed in 

pain. ||11||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਮਨੱੁਖ (ਜਿਹੜੇ ਭੀ ਕਰਮ 

ਕਰਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਦੱੁਖ 

(ਹੀ) ਖੱਟਦੇ ਹਨ। (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ) ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
45387 1059 gurmuiK hovY su 

suKu kmwey]

Guramukh Hovai S 

Sukh Kamaaeae ||

One who becomes 

Gurmukh earns peace.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇ ਉੱਦਮਾਂ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਖੱਟਦਾ ਹੈ,

45388 1059 mrx jIvx kI 
soJI pwey]

Maran Jeevan Kee 

Sojhee Paaeae ||

He comes to 

understand death and 

birth.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕੀਹ ਹੈ 

ਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਕੀਹ ਹੈ।
45389 1059 mrxu jIvxu jo 

sm kir jwxY so 
myry pRB 
Bwiedw]12]

Maran Jeevan Jo 

Sam Kar Jaanai So 

Maerae Prabh 

Bhaaeidhaa ||12||

One who looks alike 

upon death and birth, 

is pleasing to my God. 

||12||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮੌਤ ਅਤੇ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖ ਕੇ) 

ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਨਾਹ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਨਾਹ ਮੌਤ 

ਤੋਂ ਡਰ), ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੇਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥
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45390 1059 gurmuiK mrih su 
hih prvwxu]

h-ih Guramukh Marehi 

S Hehi Paravaan ||

The Gurmukh, while 

remaining dead, is 

respected and 

approved.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸੋਹਣੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਉਹ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ)।

45391 1059 Awvx jwxw 
sbdu pCwxu]

Aavan Jaanaa 

Sabadh Pashhaan 

||

He realizes that 

coming and going are 

according to God's 

Will.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਮਝ।

45392 1059 mrY n jMmY nw 
duKu pwey mn hI 
mnih 
smwiedw]13]

Marai N Janmai 

Naa Dhukh Paaeae 

Man Hee Manehi 

Samaaeidhaa 

||13||

He does not die, he is 

not reborn, and he 

does not suffer in 

pain; his mind merges 

in the Mind of God. 

||13||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਉਂ ਯਕੀਨ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ 

(ਇਹ) ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, ਉਹ 

(ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਸਦਾ 
ਹੀ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

45393 1059 sy vfBwgI ijnI 
siqguru pwieAw]

Sae 

Vaddabhaagee 

Jinee Sathigur 

Paaeiaa ||

Very fortunate are 

those who find the 

True Guru.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ।

45394 1059 haumY ivchu mohu 
cukwieAw]

Houmai Vichahu 

Mohu Chukaaeiaa 

||

They eradicate 

egotism and 

attachment from 

within.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਅਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ।
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45395 1059 mnu inrmlu iPir 
mYlu n lwgY dir 
scY soBw 
pwiedw]14]

Man Niramal Fir 

Mail N Laagai Dhar 

Sachai Sobhaa 

Paaeidhaa ||14||

Their minds are 

immaculate, and they 

are never again 

stained with filth. They 

are honored at the 

Door of the True 

Court. ||14||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮੁੜ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੪॥

45396 1059 Awpy kry krwey 
Awpy]

Aapae Karae 

Karaaeae Aapae ||

He Himself acts, and 

inspires all to act.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਕੁਝ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

45397 1059 Awpy vyKY Qwip 
auQwpy]

Aapae Vaekhai 

Thhaap 

Outhhaapae ||

He Himself watches 

over all; He establishes 

and disestablishes.

ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

45398 1059 gurmuiK syvw myry 
pRB BwvY scu 
suix lyKY 
pwiedw]15]

Guramukh Saevaa 

Maerae Prabh 

Bhaavai Sach Sun 

Laekhai Paaeidhaa 

||15||

The service of the 

Gurmukh is pleasing to 

my God; one who 

listens to the Truth is 

approved. ||15||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, (ਿੀਵ 

ਪਾਸੋਂ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਸ ਦੀ 
ਇਹ ਜਮਹਨਤ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੧੫॥

45399 1059 gurmuiK sco scu 
kmwvY]

Guramukh Sacho 

Sach Kamaavai ||

The Gurmukh 

practices Truth, and 

only Truth.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

45400 1059 gurmuiK inrmlu  
mYlu n lwvY]

Guramukh 

Niramal Mail N 

Laavai ||

The Gurmukh is 

immaculate; no filth 

attaches to him.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵਤਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
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45401 1059 nwnk nwim rqy 
vIcwrI nwmy 
nwim 
smwiedw]16]1]
15]

Naanak Naam 

Rathae 

Veechaaree 

Naamae Naam 

Samaaeidhaa 

||16||1||15||

O Nanak, those who 

contemplate the 

Naam are imbued with 

it. They merge in the 

Naam, the Name of 

the Lord. 

||16||1||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥੧॥੧੫॥

45402 1059 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

45403 1059 Awpy isRsit 
hukim sB swjI]

Aapae Srisatt 

Hukam Sabh 

Saajee ||

He Himself fashioned 

the Universe, through 

the Hukam of His 

Command.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

45404 1059 Awpy Qwip 
auQwip invwjI]

Aapae Thhaap 

Outhhaap 

Nivaajee ||

He Himself establishes 

and disestablishes, 

and embellishes with 

grace.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਆਪ ਹੀ) 
ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਆਪ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

45405 1059 Awpy inAwau kry 
sBu swcw swcy 
swic 
imlwiedw]1]

Aapae Niaao 

Karae Sabh 

Saachaa Saachae 

Saach Milaaeidhaa 

||1||

The True Lord Himself 

administers all justice; 

through Truth, we 

merge in the True 

Lord. ||1||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਜਨਆਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

45406 1059 kwieAw kotu hY 
Awkwrw]

Kaaeiaa Kott Hai 

Aakaaraa ||

The body takes the 

form of a fortress.

(ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋ 

ਇਕ) ਜਕਲਹਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੱਸਦਾ-ਸਰੂਪ 

ਹੈ,
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45407 1059 mwieAw mohu 
psirAw pwswrw]

Maaeiaa Mohu 

Pasariaa 

Paasaaraa ||

Emotional attachment 

to Maya has expanded 

throughout its 

expanse.

(ਪਰ ਿੇ ਇਸ ਜਵਚ) ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ (ਹੀ ਪਿਬਲ ਹੈ, ਿੇ ਇਸ 

ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਹੀ) 
ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

45408 1059 ibnu sbdY BsmY 
kI FyrI KyhU Kyh 
rlwiedw]2]

Bin Sabadhai 

Bhasamai Kee 

Dtaeree Khaehoo 

Khaeh 

Ralaaeidhaa ||2||

Without the Word of 

the Shabad, the body 

is reduced to a pile of 

ashes; in the end, dust 

mingles with dust. 

||2||

ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਇਹ ਸਰੀਰ) ਸੁਆਹ 

ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, (ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹ ਕੇ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) ਜਮੱਟੀ-ਖੇਹ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰੋਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

45409 1059 kwieAw kMcn 
kotu Apwrw]

Kaaeiaa Kanchan 

Kott Apaaraa ||

The body is the infinite 

fortress of gold;

ਉਹ (ਮਨੱੁਖਾ) ਸਰੀਰ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਜਹਣ ਵਾਸਤੇ 

(ਮਾਨੋ) ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਕਲਹਾ ਹੈ,

45410 1059 ijsu ivic 
rivAw sbdu 
Apwrw]

Jis Vich Raviaa 

Sabadh Apaaraa ||

It is permeated by the 

Infinite Word of the 

Shabad.

ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

45411 1059 gurmuiK gwvY sdw 
gux swcy imil 
pRIqm suKu 
pwiedw ]3]

Guramukh Gaavai 

Sadhaa Gun 

Saachae Mil 

Preetham Sukh 

Paaeidhaa ||3||

The Gurmukh sings 

the Glorious Praises of 

the True Lord forever; 

meeting his Beloved, 

he finds peace. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਸਦਾ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੀਤਮ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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45412 1059 kwieAw hirmMdru  
hir Awip svwry]

Kaaeiaa Har 

Mandhar Har Aap 

Savaarae ||

The body is the temple 

of the Lord; the Lord 

Himself embellishes it.

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਪਜਵੱਤਰ) ਘਰ 

ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,

45413 1059 iqsu ivic hir 
jIau vsY murwry]

This Vich Har Jeeo 

Vasai Muraarae ||

The Dear Lord dwells 

within it.

ਇਸ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ-ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ 

ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ।

45414 1059 gur kY sbid 
vxjin vwpwrI  
ndrI Awip 
imlwiedw]4]

Gur Kai Sabadh 

Vanajan 

Vaapaaree 

Nadharee Aap 

Milaaeidhaa ||4||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

merchants trade, and 

in His Grace, the Lord 

merges them with 

Himself. ||4||

ਜਿਹੜੇ ਿੀਵ-ਵਣਿਾਰੇ (ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
45415 1059 so sUcw ij kroDu 

invwry]

So Soochaa J 

Karodhh Nivaarae 

||

He alone is pure, who 

eradicates anger.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਕਿੋਧ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਜਵੱਤਰ ਜਹਰਦੇ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
45416 1059 sbdy bUJY Awpu 

svwry]

Sabadhae Boojhai 

Aap Savaarae ||

He realizes the 

Shabad, and reforms 

himself.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਵਾਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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45417 1059 Awpy kry krwey 
krqw Awpy mMin 
vswiedw]5]

Aapae Karae 

Karaaeae Karathaa 

Aapae Mann 

Vasaaeidhaa ||5||

The Creator Himself 

acts, and inspires all to 

act; He Himself abides 

in the mind. ||5||

(ਪਰ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਹੈ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇਹ ਉੱਦਮ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਇਹ ਕੂੰਮ) 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ (ਆਪਣਾ ਨਾਮ) 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

45418 1059 inrml Bgiq hY 
inrwlI]

Niramal Bhagath 

Hai Niraalee ||

Pure and unique is 

devotional worship.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
(ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ (ਇਕ) ਅਨੋਖੀ (ਦਾਜਤ) 

ਹੈ।
45419 1059 mnu qnu Dovih 

sbid vIcwrI]

Man Than 

Dhhovehi Sabadh 

Veechaaree ||

The mind and body 

are washed clean, 

contemplating the 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

(ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ 

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ) ਮਨ 

ਤਨ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
45420 1060 An idnu sdw 

rhY rMig rwqw  
kir ikrpw 
Bgiq 
krwiedw]6]

Anadhin Sadhaa 

Rehai Rang 

Raathaa Kar 

Kirapaa Bhagath 

Karaaeidhaa ||6||

One who remains 

forever imbued with 

His Love, night and 

day - in His Mercy, the 

Lord inspires him to 

perform devotional 

worship service. ||6||

(ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਮਨੱੁਖ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪਰ ਇਹ 

ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੀ ਹੈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ) 
ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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45421 1060 iesu mn mMdr 
mih mnUAw DwvY]

Eis Man Mandhar 

Mehi Manooaa 

Dhhaavai ||

In this temple of the 

mind, the mind 

wanders around.

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

(ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ) ਚੂੰਚਲ ਮਨ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

45422 1060 suKu plir 
iqAwig mhw duKu 
pwvY]

p`lir Sukh Palar Thiaag 

Mehaa Dhukh 

Paavai ||

Discarding joy like 

straw, it suffers in 

terrible pain.

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਪਰਾਲੀ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਗ ਕੇ ਬੜਾ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

45423 1060 ibnu siqgur Byty  
Taur n pwvY  
Awpy Kylu 
krwiedw]7]

Bin Sathigur 

Bhaettae Thour N 

Paavai Aapae 

Khael Karaaeidhaa 

||7||

Without meeting the 

True Guru, it finds no 

place of rest; He 

Himself has staged this 

play. ||7||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ; (ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ? ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹ) ਖੇਡ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੭॥

45424 1060 Awip AprMpru 
Awip vIcwrI]

Ap-rMpru Aap Aparanpar 

Aap Veechaaree ||

He Himself is infinite; 

He contemplates 

Himself.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

45425 1060 Awpy myly krxI 
swrI]

Aapae Maelae 

Karanee Saaree ||

He Himself bestows 

Union through actions 

of excellence.

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਣੀ 
ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

45426 1060 ikAw ko kwr kry 
vycwrw Awpy 
bKis 
imlwiedw]8]

Kiaa Ko Kaar Karae 

Vaechaaraa Aapae 

Bakhas 

Milaaeidhaa ||8||

What can the poor 

creatures do? 

Granting forgiveness, 

He unites them with 

Himself. ||8||

ਿੀਵ ਜਵਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਕੋਈ (ਚੂੰਗਾ ਮੂੰਦਾ) ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥
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45427 1060 Awpy siqguru myly 
pUrw]

Aapae Sathigur 

Maelae Pooraa ||

The Perfect Lord 

Himself unites them 

with the True Guru.

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ,

45428 1060 scY sbid mhw 
bl sUrw]

Sachai Sabadh 

Mehaabal Sooraa 

||

Through the True 

Word of the Shabad, 

he makes them brave 

spiritual heroes.

ਤੇ, ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਆਤਮਕ ਬਲ 

ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

45429 1060 Awpy myly dy 
vifAweI scy 
isau icqu 
lwiedw]9]

Aapae Maelae 

Dhae Vaddiaaee 

Sachae Sio Chith 

Laaeidhaa ||9||

Uniting them with 

Himself, He bestows 

glorious greatness; He 

inspires them to focus 

their consciousness on 

the True Lord. ||9||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ। (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਉਸ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ (ਆਪਣਾ) 
ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੯॥

45430 1060 Gr hI AMdir  
swcw soeI]

Ghar Hee Andhar 

Saachaa Soee ||

The True Lord is deep 

within the heart.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

45431 1060 gurmuiK ivrlw 
bUJY koeI]

Guramukh Viralaa 

Boojhai Koee ||

How rare are those 

who, as Gurmukh, 

realize this.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਇਹ ਭੇਤ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
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45432 1060 nwmu inDwnu 
visAw Gt 
AMqir rsnw nwmu 
iDAwiedw]10]

Naam Nidhhaan 

Vasiaa Ghatt 

Anthar Rasanaa 

Naam 

Dhhiaaeidhaa 

||10||

The treasure of the 

Naam abides deep 

within their hearts; 

they meditate on the 

Naam with their 

tongues. ||10||

(ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੇਤ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥

45433 1060 idsMqru BvY  
AMqru nhI Bwly]

Dhisanthar Bhavai 

Anthar Nehee 

Bhaalae ||

He wanders through 

foreign lands, but does 

not look within 

himself.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਤਆਗ 

ਆਜਦਕ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ 

ਤੀਰਥ ਆਜਦਕ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਥਾਂ 
ਭੌਂਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

45434 1060 mwieAw moih bDw 
jmkwly]

Maaeiaa Mohi 

Badhhaa 

Jamakaalae ||

Attached to Maya, he 

is bound and gagged 

by the Messenger of 

Death.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਖੋਿਦਾ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ 

ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
45435 1060 jm kI PwsI  

kbhU n qUtY dUjY 
Bwie 
Brmwiedw]11]

Jam Kee Faasee 

Kabehoo N 

Thoottai Dhoojai 

Bhaae 

Bharamaaeidhaa 

||11||

The noose of death 

around his neck will 

never be untied; in the 

love of duality, he 

wanders in 

reincarnation. ||11||

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

45436 1060 jpu qpu sMjmu  
horu koeI nwhI]

Jap Thap Sanjam 

Hor Koee Naahee 

||

There is no real 

chanting, meditation, 

penance or self-

control,

ਕੋਈ ਿਪ ਕੋਈ ਤਪ ਕੋਈ 

ਸੂੰਿਮ (ਇਸ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਉੱਦਮ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ,
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45437 1060 jb lgu gur kw 
sbdu n kmwhI]

Jab Lag Gur Kaa 

Sabadh N 

Kamaahee ||

As long as one does 

not live to the Word of 

the Guru's Shabad.

ਿਦੋਂ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੇ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਣ ਦੀ) 
ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

45438 1060 gur kY sbid 
imilAw scu 
pwieAw scy sic 
smwiedw]12]

Gur Kai Sabadh 

Miliaa Sach 

Paaeiaa Sachae 

Sach Samaaeidhaa 

||12||

Accepting the Word of 

the Guru's Shabad, 

one obtains Truth; 

through Truth, one 

merges in the True 

Lord. ||12||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧੨॥

45439 1060 kwm kroDu sbl 
sMswrw]

Kaam Karodhh 

Sabal Sansaaraa ||

Sexual desire and 

anger are very 

powerful in the world.

ਕਾਮ ਅਤੇ ਕਿੋਧ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਬੜੇ ਬਲੀ ਹਨ,

45440 1060 bhu krm 
kmwvih sBu duK 
kw pswrw]

Bahu Karam 

Kamaavehi Sabh 

Dhukh Kaa 

Pasaaraa ||

They lead to all sorts 

of actions, but these 

only add to all the 

pain.

(ਿੀਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ 

ਨੂੂੰ  ਪਜਤਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਆਜਦਕ 

ਧਾਰਜਮਕ ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਕਰਮ (ਭੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਖਲਾਰਾ 
(ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।
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45441 1060 siqgur syvih sy 
suKu pwvih scY 
sbid 
imlwiedw]13]

Sathigur Saevehi 

Sae Sukh Paavehi 

Sachai Sabadh 

Milaaeidhaa 

||13||

Those who serve the 

True Guru find peace; 

they are united with 

the True Shabad. 

||13||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, (ਗੁਰੂ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥
45442 1060 pauxu pwxI hY 

bYsMqru]

Poun Paanee Hai 

Baisanthar ||

Air, water and fire 

make up the body.

(ਉਂਞ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ) 

ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ (ਆਜਦਕ 

ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਹੀ ਤੱਤ ਹਨ, ਪਰ)

45443 1060 mwieAw mohu vrqY 
sB AMqir]

Maaeiaa Mohu 

Varathai Sabh 

Anthar ||

Emotional attachment 

to Maya rules deep 

within all.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ (ਆਪਣਾ) ਜ਼ੋਰ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

45444 1060 ijin kIqy jw 
iqsY pCwxih  
mwieAw mohu 
cukwiedw]14]

Jin Keethae Jaa 

Thisai 

Pashhaanehi 

Maaeiaa Mohu 

Chukaaeidhaa 

||14||

When one realizes the 

One who created him, 

emotional attachment 

to Maya is dispelled. 

||14||

ਿਦੋਂ (ਕੋਈ ਵਡ-ਭਾਗੀ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ (ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

45445 1060 ieik mwieAw 
moih grib 
ivAwpy]

Eik Maaeiaa Mohi 

Garab Viaapae ||

Some are engrossed in 

emotional attachment 

to Maya and pride.

ਕਈ (ਿੀਵ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਗਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

45446 1060 haumY hoie rhy hY 
Awpy]

Houmai Hoe 

Rehae Hai Aapae 

||

They are self-

conceited and 

egotistical.

ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਬਣੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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45447 1060 jmkwlY kI Kbir  
n pweI AMiq 
gieAw 
pCuqwiedw]15]

Jamakaalai Kee 

Khabar N Paaee 

Anth Gaeiaa 

Pashhuthaaeidhaa 

||15||

They never think 

about the Messenger 

of Death; in the end, 

they leave, regretting 

and repenting. ||15||

(ਪਰ ਜਿਸ ਭੀ ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਇਸ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਅੂੰਤ 

ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

45448 1060 ijin aupwey so 
ibiD jwxY]

Jin Oupaaeae So 

Bidhh Jaanai ||

He alone knows the 

Way, who created it.

ਪਰ, (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਿੀਵ) 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ (ਇਸ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਦਾ) 
ਢੂੰਗ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

45449 1060 gurmuiK dyvY sbdu 
pCwxY]

Guramukh 

Dhaevai Sabadh 

Pashhaanai ||

The Gurmukh, who is 

blessed with the 

Shabad, realizes Him.

(ਉਹ ਇਹ ਸੂਝ ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
45450 1060 nwnk dwsu khY 

bynMqI sic nwim 
icqu 
lwiedw]16]2]1
6]

Naanak Dhaas 

Kehai Baenanthee 

Sach Naam Chith 

Laaeidhaa 

||16||2||16||

Slave Nanak offers ths 

prayer; O Lord, let my 

consciousness be 

attached to the True 

Name. ||16||2||16||

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧੬॥੨॥੧੬॥

45451 1060 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:
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45452 1060 Awid jugwid 
dieAw piq 
dwqw]

Aadh Jugaadh 

Dhaeiaapath 

Dhaathaa ||

From the very 

beginning of time, and 

throughout the ages, 

the Merciful Lord has 

been the Great Giver.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਿਗਤ ਦੇ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, 
ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਇਆ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ (ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਪਦਾਰਥ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

45453 1060 pUry gur kY sbid 
pCwqw]

Poorae Gur Kai 

Sabadh 

Pashhaathaa ||

Through the Shabad, 

the Word of the 

Perfect Guru, He is 

realized.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਣ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।

45454 1060 quDuno syvih sy 
quJih smwvih qU 
Awpy myil 
imlwiedw]1]

Thudhhuno 

Saevehi Sae 

Thujhehi 

Samaavehi Thoo 

Aapae Mael 

Milaaeidhaa ||1||

Those who serve You 

are immersed in You. 

You unite them in 

Union with Yourself. 

||1||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ 

(ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ। ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

45455 1060 Agm Agocru  
kImiq nhI 
pweI]

Agam Agochar 

Keemath Nehee 

Paaee ||

You are inaccessible 

and unfathomable; 

Your limits cannot be 

found.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, 
ਜਗਆਨ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਤੇਰੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, 
ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ (ਜਕਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤੇਰੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ)।

45456 1060 jIA jMq qyrI 
srxweI]

Jeea Janth 

Thaeree 

Saranaaee ||

All beings and 

creatures seek Your 

Sanctuary.

ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਆਸਰੇ ਹਨ।
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45457 1060 ijau quDu BwvY  
iqvY clwvih qU 
Awpy mwrig 
pwiedw]2]

Jio Thudhh 

Bhaavai Thivai 

Chalaavehi Thoo 

Aapae Maarag 

Paaeidhaa ||2||

As is pleases Your Will, 

You guide us along; 

You Yourself place us 

on the Path. ||2||

ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਰੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈਂ 
॥੨॥

45458 1060 hY BI swcw hosI 
soeI]

Hai Bhee Saachaa 

Hosee Soee ||

The True Lord is, and 

shall always be.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਹੇਗਾ।
45459 1060 Awpy swjy Avru  

n koeI]

Aapae Saajae Avar 

N Koee ||

He Himself creates - 

there is no other at all.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

45460 1060 sBnw swr kry 
suKdwqw Awpy 
irjku 
phucwiedw]3]

Sabhanaa Saar 

Karae 

Sukhadhaathaa 

Aapae Rijak 

Pahuchaaeidhaa 

||3||

The Giver of peace 

takes care of all; He 

Himself sustains them. 

||3||

ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ 

ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

45461 1060 Agm Agocru 
AlK Apwrw]

Agam Agochar 

Alakh Apaaraa ||

You are inaccessible, 

unfathomable, 

invisible and infinite;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਅਗੋਚਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਅਲੱਖ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ।

45462 1060 koie n jwxY qyrw 
prvwrw]

Koe N Jaanai 

Thaeraa 

Paravaaraa ||

No one knows Your 

extent.

ਕੋਈ ਭੀ ਿਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਕ 

ਤੇਰਾ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਵਾਰ ਹੈ।
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45463 1060 Awpxw Awpu 
pCwxih Awpy  
gurmqI Awip 
buJwiedw]4]

Aapanaa Aap 

Pashhaanehi 

Aapae 

Guramathee Aap 

Bujhaaeidhaa 

||4||

You Yourself realize 

Yourself. Through the 

Guru's Teachings, You 

reveal Yourself. ||4||

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ 
ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ 

ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਸਤਾ) ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੪॥

45464 1060 pwqwl purIAw 
loA Awkwrw]

Paathaal Pureeaa 

Loa Aakaaraa ||

Your Almighty 

Command prevails 

throughout

(ਅਨੇਕਾਂ) ਪਾਤਾਲ, (ਅਨੇਕਾਂ) 
ਪੁਰੀਆਂ, (ਅਨੇਕਾਂ) ਮੂੰਡਲ-ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ),

45465 1061 iqsu ivic vrqY  
hukmu krwrw]

This Vich Varathai 

Hukam Karaaraa ||

The nether worlds, 

realms and worlds of 

form.

ਇਸ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਕਰੜਾ ਹੁਕਮ ਿਗਤ ਦੀ ਕਾਰ 

ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
45466 1061 hukmy swjy hukmy 

Fwhy hukmy myil 
imlwiedw]5]

Hukamae Saajae 

Hukamae Dtaahae 

Hukamae Mael 

Milaaeidhaa ||5||

By the Hukam of Your 

Command, You create, 

and by Your 

Command, You 

destroy. By Your 

Command, You unite 

in Union. ||5||

(ਇਸ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ) ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਢਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ) ਮੇਲ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੫॥

45467 1061 hukmY bUJY su 
hukmu slwhy]

Hukamai Boojhai S 

Hukam Salaahae ||

One who realizes Your 

Command, praises 

Your Command.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ 

ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

45468 1061 Agm Agocr 
vyprvwhy]

Agam Agochar 

Vaeparavaahae ||

You are Inaccessible, 

Unfathomable and 

Self-Sufficient.

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ! ਹੇ ਅਗੋਚਰ! ਹੇ ਵੇ-
ਪਰਵਾਹ!
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45469 1061 jyhI miq dyih so 
hovY qU Awpy 
sbid 
buJwiedw]6]

bu`Jwiedw Jaehee Math 

Dhaehi So Hovai 

Thoo Aapae 

Sabadh 

Bujhaaeidhaa 

||6||

As is the 

understanding You 

give, so do I become. 

You Yourself reveal 

the Shabad. ||6||

ਤੂੂੰ  ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ (ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਿੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਹੁਕਮ ਦੀ) ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ 
॥੬॥

45470 1061 An idnu Awrjw  
iCjdI jwey]

Anadhin Aarajaa 

Shhijadhee Jaaeae 

||

Night and day, the 

days of our lives wear 

away.

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

45471 1061 rYix idnsu duie 
swKI Awey]

Rain Dhinas Dhue 

Saakhee Aaeae ||

Night and day both 

bear witness to this 

loss.

ਰਾਤ ਅਤੇ ਜਦਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ 

ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ (ਜਿਹੜਾ 
ਜਦਨ ਰਾਤ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਵਾਪਸ ਉਮਰ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦਾ)।
45472 1061 mnmuKu AMDu n 

cyqY mUVw isr 
aUpir kwlu 
rUAwiedw]7]

mUV@w Manamukh Andhh 

N Chaethai 

Moorraa Sir Oopar 

Kaal Rooaaeidhaa 

||7||

The blind, foolish, self-

willed manmukh is not 

aware of this; death is 

hovering over his 

head. ||7||

ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ 

ਗੱਲ ਨੂੂੰ ) ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 
(ਉਧਰੋਂ) ਮੌਤ (ਦਾ ਨਗਾਰਾ) 
ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਗੱਿਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
45473 1061 mnu qnu sIqlu  

gur crxI lwgw]

Man Than Seethal 

Gur Charanee 

Laagaa ||

The mind and body 

are cooled and 

soothed, holding tight 

to the Guru's Feet.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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45474 1061 AMqir Brmu 
gieAw Bau 
Bwgw]

Anthar Bharam 

Gaeiaa Bho 

Bhaagaa ||

Doubt is eliminated 

from within, and fear 

runs away.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਜਟਕੀ ਹੋਈ) 

ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਡਰ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

45475 1061 sdw AnMdu scy 
gux gwvih scu 
bwxI 
bolwiedw]8]

Sadhaa Anandh 

Sachae Gun 

Gaavehi Sach 

Baanee 

Bolaaeidhaa ||8||

One is in bliss forever, 

singing the Glorious 

Praises of the True 

Lord, and speaking the 

True Word of His Bani. 

||8||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। (ਪਰ 

ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ) 
ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ ਹੀ) 
ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ ॥੮॥

45476 1061 ijin qU jwqw  
krm ibDwqw]

Jin Thoo Jaathaa 

Karam 

Bidhhaathaa ||

One who knows You 

as the Architect of 

Karma,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੇ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ,

45477 1061 pUrY Bwig gur 
sbid pCwqw]

Poorai Bhaag Gur 

Sabadh 

Pashhaathaa ||

Has the good fortune 

of perfect destiny, and 

recognizes the Word 

of the Guru's Shabad.

ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ) ਪਛਾਣ 

ਜਲਆ।
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45478 1061 jiq piq scu 
scw scu soeI  
haumY mwir 
imlwiedw]9]

Jath Path Sach 

Sachaa Sach Soee 

Houmai Maar 

Milaaeidhaa ||9||

The Lord, the Truest of 

the True, is his social 

class and honor. 

Conquering his ego, he 

is united with the 

Lord. ||9||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇ

ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਿਾਜਤ ਉਹ ਆਪ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਕੁਲ ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

45479 1061 mnu kToru dUjY 
Bwie lwgw]

Man Kathor 

Dhoojai Bhaae 

Laagaa ||

The stubborn and 

insensitive mind is 

attached to the love of 

duality.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

45480 1061 Brmy BUlw iPrY 
ABwgw]

Bharamae Bhoolaa 

Firai Abhaagaa ||

Deluded by doubt, the 

unfortunate wander 

around in confusion.

ਉਹ ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45481 1061 krmu hovY qw 
siqguru syvy shjy 
hI suKu 
pwiedw]10]

Karam Hovai Thaa 

Sathigur Saevae 

Sehajae Hee Sukh 

Paaeidhaa ||10||

But if they are blessed 

by God's Grace, they 

serve the True Guru, 

and easily obtain 

peace. ||10||

ਿਦੋਂ ਉਸ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥
45482 1061 lK caurwsIh 

Awip aupwey]

Lakh Chouraaseeh 

Aap Oupaaeae ||

He Himself created the 

8.4 million species of 

beings.

ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਆਪ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹਨ,

45483 1061 mwns jnim gur 
Bgiq idRVwey]

Maanas Janam 

Gur Bhagath 

Dhrirraaeae ||

Only in this human 

life, is devotional 

worship to the Guru 

implanted within.

(ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਿੀਵ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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45484 1061 ibnu BgqI  
ivstw ivic 
vwsw ibstw 
ivic iPir 
pwiedw]11]

Bin Bhagathee 

Bisattaa Vich 

Vaasaa Bisattaa 

Vich Fir Paaeidhaa 

||11||

Without devotion, one 

lives in manure; he 

falls into manure again 

and again. ||11||

ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੰਦ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

45485 1061 krmu hovY guru 
Bgiq idRVwey]

Karam Hovai Gur 

Bhagath 

Dhrirraaeae ||

If one is blessed with 

His Grace, devotional 

worship to the Guru is 

implanted within.

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

45486 1061 ivxu krmw ikau 
pwieAw jwey]

Vin Karamaa Kio 

Paaeiaa Jaaeae ||

Without God's Grace, 

how can anyone find 

Him?

ਪਿਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

45487 1061 Awpy kry krwey 
krqw ijau BwvY 
iqvY 
clwiedw]12]

Aapae Karae 

Karaaeae Karathaa 

Jio Bhaavai Thivai 

Chalaaeidhaa 

||12||

The Creator Himself 

acts, and inspires all to 

act; as He wills, he 

leads us on. ||12||

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਕੁਝ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 
ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੋਰਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

45488 1061 isimRiq swsq  
AMqu n jwxY]

ism-i Riq Simrith Saasath 

Anth N Jaanai ||

The Simritees and the 

Shaastras do not know 

His limits.

ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ (ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਭੇਤ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣ ਸਕਦਾ।
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45489 1061 mUrKu AMDw qqu n 
pCwxY]

Moorakh Andhhaa 

Thath N 

Pashhaanai ||

The blind fool does 

not recognize the 

essence of reality.

(ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ) 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਅਸਲੀਅਤ 

ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।

45490 1061 Awpy kry krwey 
krqw Awpy 
Brim 
Bulwiedw]13]

Aapae Karae 

Karaaeae Karathaa 

Aapae Bharam 

Bhulaaeidhaa 

||13||

The Creator Himself 

acts, and inspires all to 

act; He Himself 

deludes with doubt. 

||13||

(ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

45491 1061 sBu ikCu Awpy 
Awip krwey]

Sabh Kishh Aapae 

Aap Karaaeae ||

He Himself causes 

everything to be done.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਦਾ 
ਹੈ,

45492 1061 Awpy isir isir 
DMDY lwey]

Aapae Sir Sir 

Dhhandhhai 

Laaeae ||

He Himself joins each 

and every person to 

his tasks.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਜਲਖੇ 

ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਜਵਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

45493 1061 Awpy Qwip auQwpy 
vyKY gurmuiK 
Awip 
buJwiedw]14]

Aapae Thhaap 

Outhhaapae 

Vaekhai 

Guramukh Aap 

Bujhaaeidhaa 

||14||

He Himself establishes 

and disestablishes, 

and watches over all; 

He reveals Himself to 

the Gurmukh. ||14||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ 
ਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਦੀ) ਸੋਝੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

45494 1061 scw swihbu 
gihr gMBIrw]

Sachaa Saahib 

Gehir Ganbheeraa 

||

The True Lord and 

Master is profoundly 

deep and 

unfathomable.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ, 

ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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45495 1061 sdw slwhI qw 
mnu DIrw]

Sadhaa Salaahee 

Thaa Man 

Dhheeraa ||

Praising Him forever, 

the mind is comforted 

and consoled.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਧੀਰਿ ਵਾਲਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45496 1061 Agm Agocru  
kImiq nhI pweI  
gurmuiK mMin 
vswiedw]15]

Agam Agochar 

Keemath Nehee 

Paaee Guramukh 

Mann 

Vasaaeidhaa 

||15||

He is inaccessible and 

unfathomable; His 

value cannot be 

estimated. He dwells 

in the mind of the 

Gurmukh. ||15||

ਉਸ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਅਗੋਚਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਜਕਸੇ 

ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ 

ਉਹ ਜਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ (ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥
45497 1061 Awip inrwlmu  

hor DMDY loeI]

Aap Niraalam Hor 

Dhhandhhai Loee 

||

He Himself is 

detached; all others 

are entangled in their 

affairs.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ, 

ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਦੌੜ-ਭੱਿ ਜਵਚ ਖਜਚਤ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

45498 1061 gur prswdI bUJY 
koeI]

Gur Parasaadhee 

Boojhai Koee ||

By Guru's Grace, one 

comes to understand 

Him.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉਸ ਨਾਲ) 

ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
45499 1061 nwnk nwmu vsY 

Git AMqir  
gurmqI myil 
imlwiedw]16]3
]17]

Naanak Naam 

Vasai Ghatt 

Anthar 

Guramathee Mael 

Milaaeidhaa 

||16||3||17||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

comes to dwell deep 

within the heart; 

through the Guru's 

Teachings, one is 

united in His Union. 

||16||3||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥੩॥੧੭॥

45500 1061 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:
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45501 1061 jug CqIh kIE 
gubwrw]

Jug Shhatheeh 

Keeou Gubaaraa ||

For thirty-six ages, 

utter darkness 

prevailed.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਸਮਾ ਤੂੂੰ  
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ 
ਿ ੋਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

45502 1061 qU Awpy jwxih 
isrjxhwrw]

Thoo Aapae 

Jaanehi 

Sirajanehaaraa ||

Only You Yourself 

know this, O Creator 

Lord.

ਹੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ (ਜਕ ਉਹ ਹਾਲਤ 

ਕੀਹ ਸੀ)।
45503 1061 hor ikAw ko khY 

ik AwiK vKwxY  
qU Awpy kImiq 
pwiedw]1]

Hor Kiaa Ko Kehai 

K Aakh Vakhaanai 

Thoo Aapae 

Keemath 

Paaeidhaa ||1||

What can anyone else 

say? What can anyone 

explain? Only You 

Yourself can estimate 

Your worth. ||1||

(ਉਸ ਗੁਬਾਰ ਦੀ ਬਾਬਤ) ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਜਹ 

ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਿੀਵ ਆਖ ਕੇ 

ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਬਆਨ ਕਰ 

ਸਕਦਾ। ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 
ਅਸਲੀਅਤ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

45504 1061 EAMkwir sB 
isRsit aupweI]

Ouankaar Sabh 

Srisatt Oupaaee ||

The One Universal 

Creator created the 

entire Universe.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

45505 1061 sBu Kylu qmwsw  
qyrI vifAweI]

Sabh Khael 

Thamaasaa 

Thaeree 

Vaddiaaee ||

All the plays and 

dramas are to Your 

glory and greatness.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ ਰਜਚਆ ਇਹ 

ਿਗਤ) ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਖੇਲ-

ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਜਡਆਈ 

ਹੈ।
45506 1061 Awpy vyk kry 

siB swcw Awpy 
BMin 
GVwiedw]2]

Aapae Vaek Karae 

Sabh Saachaa 

Aapae Bhann 

Gharraaeidhaa 

||2||

The True Lord Himself 

makes all distinctions; 

He Himself breaks and 

builds. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਖ ਵਖ ਜਕਸਮ ਦੇ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ 

ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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45507 1061 bwjIgir iek 
bwjI pweI]

Baajeegar Eik 

Baajee Paaee ||

The Juggler has staged 

His juggling show.

(ਪਿਭੂ-) ਬਾਿੀਗਰ ਨੇ (ਇਹ 

ਿਗਤ) ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਜਚਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
45508 1061 pUry gur qy ndrI 

AweI]

Poorae Gur Thae 

Nadharee Aaee ||

Through the Perfect 

Guru, one comes to 

behold it.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ,

45509 1061 sdw Ailpqu rhY 
gur sbdI swcy 
isau icqu 
lwiedw]3]

A-ilpqu Sadhaa Alipath 

Rehai Gur 

Sabadhee Saachae 

Sio Chith 

Laaeidhaa ||3||

One who remains 

forever detached in 

the Word of the 

Guru's Shabad - his 

consciousness is 

attuned to the True 

Lord. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਇਸ ਿਗਤ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਵਚ) ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥

45510 1061 bwjih bwjy Duin 
Awkwrw]

Baajehi Baajae 

Dhhun Aakaaraa ||

The musical 

instruments of the 

body vibrate and 

resound.

ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੱਸ ਰਹੇ ਸਰੀਰ 

(ਜਮੱਠੀ ਸੁਰ) ਨਾਲ (ਮਾਨੋ) ਵਾਿ ੇ

ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ।

45511 1061 Awip vjwey 
vjwvxhwrw]

Aap Vajaaeae 

Vajaavanehaaraa 

||

The Player Himself 

plays them.

ਵਿਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਇਹ (ਸਰੀਰ-) ਵਾਿ ੇ

ਵਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
45512 1061 Git Git pauxu 

vhY iek rMgI  
imil pvxY sB 
vjwiedw]4]

v`jwiedw Ghatt Ghatt Poun 

Vehai Eik Rangee 

Mil Pavanai Sabh 

Vajaaeidhaa ||4||

The breath flows 

equally through the 

hearts of each and 

every being. Receiving 

the breath, all the 

instruments sing. ||4||

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਉਸ ਸਦਾ 
ਇਕ-ਰੂੰਗ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਸੁਆਸ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ) 

ਪਉਣ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਿੇ 
ਵਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥
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45513 1062 krqw kry su 
inhcau hovY]

Karathaa Karae S 

Nihacho Hovai ||

Whatever the Creator 

does, surely comes to 

pass.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

45514 1062 gur kY sbdy  
haumY KovY]

Gur Kai Sabadhae 

Houmai Khovai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

egotism is consumed.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

45515 1062 gur prswdI iksY 
dy vifAweI nwmo 
nwmu 
iDAwiedw]5]

Gur Parasaadhee 

Kisai Dhae 

Vaddiaaee Naamo 

Naam 

Dhhiaaeidhaa 

||5||

By Guru's Grace, some 

are blessed with 

glorious greatness; 

they meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||5||

(ਜਿਸ) ਜਕਸੇ (ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਜਡਆਈ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਹੀ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

45516 1062 gur syvy jyvfu horu 
lwhw nwhI]

Gur Saevae 

Jaevadd Hor 

Laahaa Naahee ||

There is no other 

profit as great as 

service to the Guru.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।
45517 1062 nwmu mMin vsY  

nwmo swlwhI]

Naam Mann Vasai 

Naamo Saalaahee 

||

The Naam abides 

within my mind, and I 

praise the Naam.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
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45518 1062 nwmo nwmu sdw 
suKdwqw nwmo 
lwhw pwiedw]6]

Naamo Naam 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Naamo Laahaa 

Paaeidhaa ||6||

The Naam is forever 

the Giver of peace. 

Through the Naam, we 

earn the profit. ||6||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ 
ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਹੀ (ਅਸਲ) ਲਾਭ ਮਨੱੁਖ 

ਖੱਟਦਾ ਹੈ ॥੬॥

45519 1062 ibnu nwvY sB duKu 
sMswrw]

Bin Naavai Sabh 

Dhukh Sansaaraa 

||

Without the Name, all 

the world suffers in 

misery.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆਂ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੱੁਖ ਹੀ ਦੱੁਖ ਹੈ।

45520 1062 bhu krm 
kmwvih vDih 
ivkwrw]

Bahu Karam 

Kamaavehi 

Vadhhehi Vikaaraa 

||

The more actions one 

does, the more the 

corruption increases.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਧਾਰਜਮਕ ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਹੋਰ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਗੋਂ) 
ਜਵਕਾਰ ਵਧਦੇ ਹਨ।

45521 1062 nwmu n syvih  
ikau suKu pweIAY  
ibnu nwvY duKu 
pwiedw]7]

Naam N Saevehi 

Kio Sukh Paaeeai 

Bin Naavai Dhukh 

Paaeidhaa ||7||

Without serving the 

Naam, how can 

anyone find peace? 

Without the Naam, 

one suffers in pain. 

||7||

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ 

ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਕਵੇਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ 

ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੱੁਖ ਹੀ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ 

॥੭॥

45522 1062 Awip kry qY 
Awip krwey]

Aap Karae Thai 

Aap Karaaeae ||

He Himself acts, and 

inspires all to act.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

45523 1062 gur prswdI iksY 
buJwey]

Gur Parasaadhee 

Kisai Bujhaaeae ||

By Guru's Grace, He 

reveals Himself to a 

few.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਕਸੇ 

(ਜਵਰਲੇ) ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ 

ਸਮਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9283 Published: March 06/ 2014



45524 1062 gurmuiK hovih sy 
bMDn qoVih  
mukqI kY Gir 
pwiedw]8]

Guramukh Hovehi 

Sae Bandhhan 

Thorrehi 

Mukathee Kai 

Ghar Paaeidhaa 

||8||

One who becomes 

Gurmukh breaks his 

bonds, and attains the 

home of liberation. 

||8||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਜਟਕਾਣੇ ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੮॥

45525 1062 gxq gxY so jlY 
sMswrw]

Ganath Ganai So 

Jalai Sansaaraa ||

One who calculates his 

accounts, burns in the 

world.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਜਗਣਤੀਆਂ 

ਜਗਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਸਦਾ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜਵਚ) ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

45526 1062 shsw mUil n 
cukY ivkwrw]

Sehasaa Mool N 

Chukai Vikaaraa ||

His skepticism and 

corruption are never 

dispelled.

ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜਵਅਰਥ ਸਹਮ 

ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ।

45527 1062 gurmuiK hovY su 
gxq cukwey scy 
sic 
smwiedw]9]

Guramukh Hovai S 

Ganath Chukaaeae 

Sachae Sach 

Samaaeidhaa 

||9||

One who becomes 

Gurmukh abandons 

his calculations; 

through Truth, we 

merge in the True 

Lord. ||9||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਮੁਕਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੯॥
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45528 1062 jy scu dyie q 
pwey koeI]

Jae Sach Dhaee Th 

Paaeae Koee ||

If God grants Truth, 

then we may attain it.

ਪਰ, ਿ ੇਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ ਹੀ 
ਇਹ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰੀ) ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
45529 1062 gur prswdI 

prgtu hoeI]

Gur Parasaadhee 

Paragatt Hoee ||

By Guru's Grace, it is 

revealed.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
45530 1062 scu nwmu swlwhy 

rMig rwqw gur 
ikrpw qy suKu 
pwiedw]10]

Sach Naam 

Saalaahae Rang 

Raathaa Gur 

Kirapaa Thae Sukh 

Paaeidhaa ||10||

One who praises the 

True Name, and 

remains imbued with 

the Lord's Love, by 

Guru's Grace, finds 

peace. ||10||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥
45531 1062 jpu qpu sMjmu 

nwmu ipAwrw]

Jap Thap Sanjam 

Naam Piaaraa ||

The Beloved Naam, 

the Name of the Lord, 

is chanting, 

meditation, penance 

and self-control.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮੱਠਾ ਨਾਮ 

(ਿਪਣਾ ਹੀ) ਿਪ ਹੈ ਤਪ ਹੈ 

ਸੂੰਿਮ ਹੈ।

45532 1062 iklivK kwty 
kwtxhwrw]

Kilavikh Kaattae 

Kaattanehaaraa ||

God, the Destroyer, 

destroys sins.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਪਾਪ (ਪਾਪ) 

ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।
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45533 1062 hir kY nwim qnu 
mnu sIqlu hoAw  
shjy shij 
smwiedw]11]

Har Kai Naam 

Than Man Seethal 

Hoaa Sehajae 

Sehaj 

Samaaeidhaa 

||11||

Through the Name of 

the Lord, the body and 

mind are cooled and 

soothed, and one is 

intuitively, easily 

absorbed into the 

Celestial Lord. ||11||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦਾ ਤਨ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

45534 1062 AMqir loBu min 
mYlY mlu lwey]

Anthar Lobh Man 

Mailai Mal Laaeae 

||

With greed within 

them, their minds are 

filthy, and they spread 

filth around.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਲਾਲਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਮੈਲਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ),

45535 1062 mYly krm kry  
duKu pwey]

Mailae Karam 

Karae Dhukh 

Paaeae ||

They do filthy deeds, 

and suffer in pain.

ਮੈਲੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਲਾਲਚ ਦੀ ਹੋਰ ਮੈਲ (ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਲਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45536 1062 kUVo kUVu kry 
vwpwrw kUVu boil 
duKu pwiedw]12]

Koorro Koorr 

Karae Vaapaaraa 

Koorr Bol Dhukh 

Paaeidhaa ||12||

They deal in 

falsehood, and 

nothing but falsehood; 

telling lies, they suffer 

in pain. ||12||

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਉਹ) ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਆਤਮਕ) ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਕਮਾਣ ਦਾ ਧੂੰਧਾ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱੁਖ 

ਸਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥
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45537 1062 inrml bwxI ko 
mMin vswey]

Niramal Baanee 

Ko Mann 

Vasaaeae ||

Rare is that person 

who enshrines the 

Immaculate Bani of 

the Guru's Word 

within his mind.

ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ ) ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
(ਗੁਰ-) ਬਾਣੀ (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,

45538 1062 gur prswdI  
shsw jwey]

Gur Parasaadhee 

Sehasaa Jaaeae ||

By Guru's Grace, his 

skepticism is removed.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਸ 

ਦਾ) ਸਹਮ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

45539 1062 gur kY BwxY clY 
idnu rwqI nwmu 
cyiq suKu 
pwiedw]13]

c`lY Gur Kai Bhaanai 

Chalai Dhin 

Raathee Naam 

Chaeth Sukh 

Paaeidhaa ||13||

He walks in harmony 

with the Guru's Will, 

day and night; 

remembering the 

Naam, the Name of 

the Lord, he finds 

peace. ||13||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੧੩॥

45540 1062 Awip isrMdw 
scw soeI]

Aap Sirandhaa 

Sachaa Soee ||

The True Lord Himself 

is the Creator.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

45541 1062 Awip aupwie  
Kpwey soeI]

Aap Oupaae 

Khapaaeae Soee ||

He Himself creates 

and destroys.

ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

45542 1062 gurmuiK hovY su 
sdw slwhy imil 
swcy suKu 
pwiedw]14]

Guramukh Hovai S 

Sadhaa Salaahae 

Mil Saachae Sukh 

Paaeidhaa ||14||

One who becomes 

Gurmukh, praises the 

Lord forever. Meeting 

the True Lord, he finds 

peace. ||14||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥
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45543 1062 Anyk jqn kry  
ieMdRI vis n 
hoeI]

v`is Anaek Jathan 

Karae Eindhree 

Vas N Hoee ||

Making countless 

efforts, sexual desire is 

not overcome.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਕਰੇ 

ਤਾਂ ਭੀ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।

45544 1062 kwim kroiD jlY 
sBu koeI]

Kaam Karodhh 

Jalai Sabh Koee ||

Everyone is burning in 

the fires of sexuality 

and anger.

(ਜਧਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ) ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਕਾਮ ਜਵਚ ਕਿੋਧ ਜਵਚ 

ਸੜ ਜਰਹਾ ਹੈ।
45545 1062 siqgur syvy mnu 

vis AwvY mn 
mwry mnih 
smwiedw]15]

Sathigur Saevae 

Man Vas Aavai 

Man Maarae 

Manehi 

Samaaeidhaa 

||15||

Serving the True Guru, 

one brings his mind 

under control; 

conquering his mind, 

he merges in the Mind 

of God. ||15||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਮਨ 

ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਮਨ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਰੋਕ ਜਲਆ 

ਿਾਏ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ) ॥੧੫॥

45546 1062 myrw qyrw quDu 
Awpy kIAw]

Maeraa Thaeraa 

Thudhh Aapae 

Keeaa ||

You Yourself created 

the sense of 'mine' 

and 'yours.'

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) 

ਮੇਰ-ਤੇਰ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ।

45547 1062 siB qyry jMq qyry 
siB jIAw]

Sabh Thaerae 

Janth Thaerae 

Sabh Jeeaa ||

All creatures are 

Yours; You created all 

beings.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

45548 1062 nwnk nwmu 
smwil sdw qU  
gurmqI mMin 
vswiedw]16]4]
18]

Naanak Naam 

Samaal Sadhaa 

Thoo Guramathee 

Mann 

Vasaaeidhaa 

||16||4||18||

O Nanak, contemplate 

the Naam forever; 

through the Guru's 

Teachings, the Lord 

abides in the mind. 

||16||4||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੁ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

(ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੬॥੪॥੧੮॥
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45549 1062 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

45550 1062 hir jIau dwqw 
Agm AQwhw]

Har Jeeo Dhaathaa 

Agam Athhaahaa 

||

The Dear Lord is the 

Giver, inaccessible and 

unfathomable.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਡੂੂੰ ਘਾ (ਮਾਨੋ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈ।
45551 1062 Esu iqlu n 

qmwie vyprvwhw]

Ous Thil N 

Thamaae 

Vaeparavaahaa ||

He does not have even 

an iota of greed; He is 

self-sufficient.

(ਉਹ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ) ਉਸ ਵੇਪਰਵਾਹ ਨੂੂੰ  
ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।

45552 1062 iqs no ApiV n 
skY koeI Awpy 
myil 
imlwiedw]1]

This No Aparr N 

Sakai Koee Aapae 

Mael Milaaeidhaa 

||1||

No one can reach up 

to Him; He Himself 

unites in His Union. 

||1||

ਕੋਈ ਿੀਵ (ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ 

ਨਾਲ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ 
ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
45553 1062 jo ikCu krY su 

inhcau hoeI]

Jo Kishh Karai S 

Nihacho Hoee ||

Whatever He does, 

surely comes to pass.

(ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

45554 1062 iqsu ibnu dwqw  
Avru n koeI]

This Bin Dhaathaa 

Avar N Koee ||

There is no other 

Giver, except for Him.

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ 

ਦੇਣ-ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

45555 1062 ijs no nwm dwnu 
kry so pwey gur 
sbdI 
mylwiedw]2]

Jis No Naam 

Dhaan Karae So 

Paaeae Gur 

Sabadhee 

Maelaaeidhaa 

||2||

Whoever the Lord 

blesses with His gift, 

obtains it. Through the 

Word of the Guru's 

Shabad, He unites him 

with Himself. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਜਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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45556 1062 caudh Bvx qyry 
htnwly]

Choudheh Bhavan 

Thaerae 

Hattanaalae ||

The fourteen worlds 

are Your markets.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ ਤੇਰੇ 

ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ (ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਤੇਰੀ ਦੱਸੀ 
ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ 

ਹੈ)।

45557 1062 siqguir idKwey 
AMqir nwly]

Sathigur 

Dhikhaaeae 

Anthar Naalae ||

The True Guru reveals 

them, along with one's 

inner being.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ 
ਇਹ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਸਰੂਪ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੀ 
ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

45558 1062 nwvY kw vwpwrI 
hovY gur sbdI ko 
pwiedw]3]

Naavai Kaa 

Vaapaaree Hovai 

Gur Sabadhee Ko 

Paaeidhaa ||3||

One who deals in the 

Name, through the 

Word of the Guru's 

Shabad, obtains it. 

||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਵਣਿਾਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਹ 

ਦਾਜਤ) ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥
45559 1063 siqguir syivAY  

shj AnMdw]

Sathigur Saeviai 

Sehaj Anandhaa ||

Serving the True Guru, 

one obtains intuitive 

bliss.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਿਾਈਏ 

ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

45560 1063 ihrdY Awie vuTw 
goivMdw]

Hiradhai Aae 

Vuthaa Govindhaa 

||

The Lord of the 

Universe comes to 

dwell within the heart.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੋਜਬੂੰ ਦ-

ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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45561 1063 shjy Bgiq kry 
idnu rwqI Awpy 
Bgiq 
krwiedw]4]

Sehajae Bhagath 

Karae Dhin 

Raathee Aapae 

Bhagath 

Karaaeidhaa ||4||

He intuitively practices 

devotional worship 

day and night; God 

Himself practices 

devotional worship. 

||4||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਗਤ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ (ਆਪਣੀ) ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

45562 1063 siqgur qy ivCuVy  
iqnI duKu 
pwieAw]

Sathigur Thae 

Vishhurrae Thinee 

Dhukh Paaeiaa ||

Those who are 

separated from the 

True Guru, suffer in 

misery.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) 
ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ) ਦੱੁਖ ਹੀ ਦੱੁਖ 

ਸਹੇਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

45563 1063 Anidnu 
mwrIAih duKu 
sbwieAw]

Anadhin 

Maareeahi Dhukh 

Sabaaeiaa ||

Night and day, they 

are punished, and 

they suffer in total 

agony.

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ 

ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਵਾਪਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45564 1063 mQy kwly mhlu n 
pwvih duK hI 
ivic duKu 
pwiedw]5]

Mathhae Kaalae 

Mehal N Paavehi 

Dhukh Hee Vich 

Dhukh Paaeidhaa 

||5||

Their faces are 

blackened, and they 

do not obtain the 

Mansion of the Lord's 

Presence. They suffer 

in sorrow and agony. 

||5||

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ਼ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਕਾਲੇ ਹੋਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਮਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। (ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ) 

ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਹੀ ਗਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ॥੫॥
45565 1063 siqguru syvih sy 

vfBwgI]

Sathigur Saevehi 

Sae 

Vaddabhaagee ||

Those who serve the 

True Guru are very 

fortunate.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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45566 1063 shj Bwie scI 
ilv lwgI]

Sehaj Bhaae 

Sachee Liv Laagee 

||

They intuitively 

enshrine love for the 

True Lord.

ਜਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਿਤਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

45567 1063 sco scu kmwvih 
sd hI scY myil 
imlwiedw]6]

Sacho Sach 

Kamaavehi Sadh 

Hee Sachai Mael 

Milaaeidhaa ||6||

They practice Truth, 

forever Truth; they are 

united in Union with 

the True Lord. ||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਗੁਰੂ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ 
ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

45568 1063 ijs no scw dyie 
su pwey]

Jis No Sachaa 

Dhaee S Paaeae ||

He alone obtains the 

Truth, unto whom the 

True Lord gives it.

ਪਰ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਹੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

45569 1063 AMqir swcu Brmu 
cukwey]

Anthar Saach 

Bharam 

Chukaaeae ||

His inner being is filled 

with Truth, and his 

doubt is dispelled.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
45570 1063 scu scY kw Awpy 

dwqw ijsu dyvY so 
scu pwiedw]7]

Sach Sachai Kaa 

Aapae Dhaathaa 

Jis Dhaevai So 

Sach Paaeidhaa 

||7||

The True Lord Himself 

is the Giver of Truth; 

he alone obtains the 

Truth, unto whom He 

gives it. ||7||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪਣ ੇਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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45571 1063 Awpy krqw 
sBnw kw soeI]

Aapae Karathaa 

Sabhanaa Kaa 

Soee ||

He Himself is the 

Creator of all.

ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ (ਮਾਲਕ) ਹੈ।

45572 1063 ijs no Awip 
buJwey bUJY koeI]

Jis No Aap 

Bujhaaeae Boojhai 

Koee ||

Only one whom He 

instructs, understands 

Him.

ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ।

45573 1063 Awpy bKsy dy 
vifAweI Awpy 
myil 
imlwiedw]8]

Aapae Bakhasae 

Dhae Vaddiaaee 

Aapae Mael 

Milaaeidhaa ||8||

He Himself forgives, 

and grants glorious 

greatness. He himself 

unites in His Union. 

||8||

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਜਡਆਈ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

45574 1063 haumY kridAw  
jnmu gvwieAw]

Houmai Karadhiaa 

Janam Gavaaeiaa 

||

Acting egotistically, 

one loses his life.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 'ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਵੱਡਾ ਬਣ ਿਾਵਾਂ'-ਇਹਨਾਂ ਹੀ 
ਸੋਚਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

45575 1063 AwgY mohu n cUkY 
mwieAw]

Aagai Mohu N 

Chookai Maaeiaa 

||

Even in the world 

hereafter, emotioal 

attachment to Maya 

does not leave him.

ਉਸ ਦੇ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ (ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ।
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45576 1063 AgY jmkwlu lyKw 
lyvY ijau iql 
GwxI 
pIVwiedw]9]

Agai Jamakaal 

Laekhaa Laevai Jio 

Thil Ghaanee 

Peerraaeidhaa 

||9||

In the world hereafter, 

the Messenger of 

Death calls him to 

account, and crushes 

him like sesame seeds 

in the oil-press. ||9||

(ਿਦੋਂ) ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਧਰਮ 

ਰਾਿ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ) 
ਜਹਸਾਬ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਇਉਂ) ਪੀਜੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
(ਕੋਲੂ ਜਵਚ ਪਾਈ) ਘਾਣੀ ਦੇ 

ਜਤਲ ਪੀੜੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੯॥

45577 1063 pUrY Bwig gur 
syvw hoeI]

Poorai Bhaag Gur 

Saevaa Hoee ||

By perfect destiny, 

one serves the Guru.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਕਾਰ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

(ਹੀ ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

45578 1063 ndir kry qw syvy 
koeI]

Nadhar Karae 

Thaa Saevae Koee 

||

If God grants His 

Grace, then one serves.

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
45579 1063 jmkwlu iqsu 

nyiV n AwvY  
mhil scY suKu 
pwiedw]10]

Jamakaal This 

Naerr N Aavai 

Mehal Sachai Sukh 

Paaeidhaa ||10||

The Messenger of 

Death cannot even 

approach him, and in 

the Mansion of the 

True Lord's Presence, 

he finds peace. ||10||

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

45580 1063 iqn suKu pwieAw  
jo quDu Bwey]

Thin Sukh Paaeiaa 

Jo Thudhh 

Bhaaeae ||

They alone find peace, 

who are pleasing to 

Your Will.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ।

45581 1063 pUrY Bwig gur 
syvw lwey]

Poorai Bhaag Gur 

Saevaa Laaeae ||

By perfect destiny, 

they are attached to 

the Guru's service.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਜਕ 

ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਕਾਰੇ ਲਾਈ ਰਜਖਆ।
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45582 1063 qyrY hiQ hY sB 
vifAweI ijsu 
dyvih so 
pwiedw]11]

Thaerai Hathh Hai 

Sabh Vaddiaaee Jis 

Dhaevehi So 

Paaeidhaa ||11||

All glorious greatness 

rests in Your Hands; 

he alone obtains it, 

unto whom You give 

it. ||11||

ਸਾਰੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ 
ਉਹ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

45583 1063 AMdir prgwsu  
gurU qy pwey]

Andhar Paragaas 

Guroo Thae 

Paaeae ||

Through the Guru, 

one's inner being is 

enlightened and 

illumined.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,

45584 1063 nwmu pdwrQu mMin 
vswey]

Naam 

Padhaarathh 

Mann Vasaaeae ||

The wealth of the 

Naam, the Name of 

the Lord, comes to 

dwell in the mind.

ਉਹ (ਤੇਰਾ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

45585 1063 igAwn rqnu 
sdw Git cwnxu  
AigAwn AMDyru 
gvwiedw]12]

Giaan Rathan 

Sadhaa Ghatt 

Chaanan Agiaan 

Andhhaer 

Gavaaeidhaa 

||12||

The jewel of spiritual 

wisdom ever illumines 

the heart, and the 

darkness of spiritual 

ignorance is dispelled. 

||12||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝੀ 
ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੨॥

45586 1063 AigAwnI AMDy 
dUjY lwgy]

Agiaanee Andhhae 

Dhoojai Laagae ||

The blind and ignorant 

are attached to duality.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ 

ਚੁਕੇ ਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਵਚ ਲੱਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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45587 1063 ibnu pwxI fuib 
mUey ABwgy]

Bin Paanee Ddub 

Mooeae Abhaagae 

||

The unfortunates are 

drowned without 

water, and die.

ਉਹ ਬਦ-ਜਕਸਮਤ ਮਨੱੁਖ 

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
45588 1063 clidAw Gru dru 

ndir n AwvY  
jm dir bwDw 
duKu pwiedw]13]

Chaladhiaa Ghar 

Dhar Nadhar N 

Aavai Jam Dhar 

Baadhhaa Dhukh 

Paaeidhaa ||13||

When they depart 

from the world, they 

do not find the Lord's 

door and home; 

bound and gagged at 

Death's door, they 

suffer in pain. ||13||

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਜਪਆਂ 

ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਘਰ-ਬਾਰ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ। (ਅਜਿਹਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੩॥

45589 1063 ibnu siqgur syvy  
mukiq n hoeI]

Bin Sathigur 

Saevae Mukath N 

Hoee ||

Without serving the 

True Guru, no one 

finds liberation.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ,

45590 1063 igAwnI iDAwnI 
pUChu koeI]

Giaanee 

Dhhiaanee 

Pooshhahu Koee 

||

Go ask any spiritual 

teacher or meditator.

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੱੁਛ ਵੇਖੇ ਿੋ ਧਾਰਜਮਕ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹ ਕੇ ਜਨਰੀ ਕਥਾ-
ਵਾਰਤਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਹਨ, ਿਾਂ ਿ,ੋ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
45591 1063 siqguru syvy iqsu 

imlY vifAweI  
dir scY soBw 
pwiedw]14]

Sathigur Saevae 

This Milai 

Vaddiaaee Dhar 

Sachai Sobhaa 

Paaeidhaa ||14||

Whoever serves the 

True Guru is blessed 

with glorious 

greatness, and 

honored in the Court 

of the True Lord. 

||14||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਦਰ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥
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45592 1063 siqgur no syvy  
iqsu Awip 
imlwey]

Sathigur No 

Saevae This Aap 

Milaaeae ||

One who serves the 

True Guru, the Lord 

merges into Himself.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

45593 1063 mmqw kwit sic 
ilv lwey]

Mamathaa Kaatt 

Sach Liv Laaeae ||

Cutting away 

attachment, one 

lovingly focuses on the 

True Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

45594 1063 sdw scu vxjih 
vwpwrI nwmo 
lwhw 
pwiedw]15]

Sadhaa Sach 

Vanajehi 

Vaapaaree Naamo 

Laahaa Paaeidhaa 

||15||

The merchants deal 

forever in Truth; they 

earn the profit of the 

Naam. ||15||

ਜਿਹੜੇ ਵਣਿਾਰੇ-ਿੀਵ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ 

ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥

45595 1063 Awpy kry krwey 
krqw]

Aapae Karae 

Karaaeae Karathaa 

||

The Creator Himself 

acts, and inspires all to 

act.

ਪਰ, ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਕੁਝ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

45596 1063 sbid mrY soeI 
jnu mukqw]

Sabadh Marai 

Soee Jan 

Mukathaa ||

He alone is liberated, 

who dies in the Word 

of the Shabad.

(ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਜਤਆਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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45597 1063 nwnk nwmu vsY 
mn AMqir nwmo 
nwmu 
iDAwiedw]16]5
]19]

Naanak Naam 

Vasai Man Anthar 

Naamo Naam 

Dhhiaaeidhaa 

||16||5||19||

O Nanak, the Naam 

dwells deep within the 

mind; meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord. 

||16||5||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੬॥੫॥੧੯॥

45598 1063 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

45599 1063 jo quDu krxw so 
kir pwieAw]

Jo Thudhh 

Karanaa So Kar 

Paaeiaa ||

Whatever You do, is 

done.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜਾ ਕੂੰਮ ਤੂੂੰ  
ਕਰਨਾ (ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈਂ, ਉਹ ਕੂੰਮ 

ਤੂੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ,
45600 1063 Bwxy ivic ko 

ivrlw AwieAw]

Bhaanae Vich Ko 

Viralaa Aaeiaa ||

How rare are those 

who walk in harmony 

with the Lord's Will.

(ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ।

45601 1063 Bwxw mMny so suKu 
pwey Bwxy ivic 
suKu pwiedw]1]

Bhaanaa Mannae 

So Sukh Paaeae 

Bhaanae Vich 

Sukh Paaeidhaa 

||1||

One who surrenders 

to the Lord's Will finds 

peace; he finds peace 

in the Lord's Will. 

||1||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਰ-ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
45602 1063 gurmuiK qyrw 

Bwxw BwvY]

Guramukh 

Thaeraa Bhaanaa 

Bhaavai ||

Your Will is pleasing to 

the Gurmukh.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
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45603 1063 shjy hI suKu scu 
kmwvY]

Sehajae Hee Sukh 

Sach Kamaavai ||

Practicing Truth, he 

intuitively finds peace.

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45604 1063 Bwxy no locY 
bhuqyrI Awpxw 
Bwxw Awip 
mnwiedw]2]

Bhaanae No 

Lochai 

Bahuthaeree 

Aapanaa Bhaanaa 

Aap Manaaeidhaa 

||2||

Many long to walk in 

harmony with the 

Lord's Will; He Himself 

inspires us to 

surrender to His Will. 

||2||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਠਾ ਮੂੰਨਣ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਥੇਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਤੋਂ) 
ਮਨਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

45605 1063 qyrw Bwxw mMny su 
imlY quDu Awey]

Thaeraa Bhaanaa 

Mannae S Milai 

Thudhh Aaeae ||

One who surrenders 

to Your Will, meets 

with You, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੂੰ  
ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

45606 1064 ijsu Bwxw BwvY so 
quJih smwey]

Jis Bhaanaa 

Bhaavai So 

Thujhehi 

Samaaeae ||

One who is pleased 

with Your Will is 

immersed in You.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ (ਚਰਨਾਂ) 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

45607 1064 Bwxy ivic vfI 
vifAweI Bwxw 
iksih 
krwiedw]3]

Bhaanae Vich 

Vaddee Vaddiaaee 

Bhaanaa Kisehi 

Karaaeidhaa ||3||

Glorious greatness 

rests in God's Will; 

rare are those who 

accept it. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। 
ਪਰ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੂੂੰ  ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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45608 1064 jw iqsu BwvY qw 
gurU imlwey]

Jaa This Bhaavai 

Thaa Guroo 

Milaaeae ||

When it pleases His 

Will, He leads us to 

meet the Guru.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ (ਜਕਸੇ 

ਵਡਭਾਗੀ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

45609 1064 gurmuiK nwmu 
pdwrQu pwey]

Guramukh Naam 

Padhaarathh 

Paaeae ||

The Gurmukh finds 

the treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

45610 1064 quDu AwpxY BwxY  
sB isRsit 
aupweI ijs no 
Bwxw dyih iqsu 
Bwiedw]4]

Thudhh Aapanai 

Bhaanai Sabh 

Srisatt Oupaaee Jis 

No Bhaanaa 

Dhaehi This 

Bhaaeidhaa ||4||

By Your Will, You 

created the whole 

Universe; those whom 

You bless with Your 

favor are pleased with 

Your Will. ||4||

ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਰਜ਼ਾ ਮੂੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੪॥

45611 1064 mnmuKu AMDu kry 
cqurweI]

Manamukh Andhh 

Karae 

Chathuraaee ||

The blind, self-willed 

manmukhs practice 

cleverness.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ 
ਵਲੋਂ ਬਥੇਰੀ) ਜਸਆਣਪ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

45612 1064 Bwxw n mMny bhuqu 
duKu pweI]

Bhaanaa N 

Mannae Bahuth 

Dhukh Paaee ||

They do not surrender 

to the Lord's Will, and 

suffer terrible pain.

(ਪਰ ਿਦ ਤਕ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਕੀਤੇ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਠਾ 
ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ (ਉਤਨਾ 
ਜਚਰ ਉਹ) ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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45613 1064 Brmy BUlw AwvY 
jwey Gru mhlu n 
kbhU pwiedw]5]

Bharamae Bhoolaa 

Aavai Jaaeae Ghar 

Mehal N Kabehoo 

Paaeidhaa ||5||

Deluded by doubt, 

they come and go in 

reincarnation; they 

never find the 

Mansion of the Lord's 

Presence. ||5||

ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ 

ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਕਦੇ ਭੀ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ॥੫॥
45614 1064 siqguru myly dy 

vifAweI]

Sathigur Maelae 

Dhae Vaddiaaee ||

The True Guru brings 

Union, and grants 

glorious greatness.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ।

45615 1064 siqgur kI syvw 
Duir PurmweI]

Sathigur Kee 

Saevaa Dhhur 

Furamaaee ||

The Primal Lord 

ordained service to 

the True Guru.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

45616 1064 siqgur syvy qw 
nwmu pwey nwmy hI 
suKu pwiedw]6]

Sathigur Saevae 

Thaa Naam 

Paaeae Naamae 

Hee Sukh 

Paaeidhaa ||6||

Serving the True Guru, 

the Naam is obtained. 

Through the Naam, 

one finds peace. ||6||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

45617 1064 sB nwvhu aupjY  
nwvhu CIjY]

Sabh Naavahu 

Oupajai Naavahu 

Shheejai ||

Everything wells up 

from the Naam, and 

through the Naam, 

perishes.

ਨਾਮ (ਜਸਮਰਨ) ਤੋਂ ਹਰੇਕ 

(ਗੁਣ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ (ਜਸਮਰਨ) ਤੋਂ 
(ਹਰੇਕ ਔਗੁਣ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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45618 1064 gur ikrpw qy  
mnu qnu BIjY]

Gur Kirapaa Thae 

Man Than Bheejai 

||

By Guru's Grace, the 

mind and body are 

pleased with the 

Naam.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਤਨ (ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ) ਜਭੱਿਦਾ 
ਹੈ।

45619 1064 rsnw nwmu 
iDAwey ris BIjY  
rs hI qy rsu 
pwiedw]7]

Rasanaa Naam 

Dhhiaaeae Ras 

Bheejai Ras Hee 

Thae Ras 

Paaeidhaa ||7||

Meditating on the 

Naam, the tongue is 

drenched with the 

Lord's sublime 

essence. Through this 

essence, the Essence is 

obtained. ||7||

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ) ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਅਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਆਨੂੰ ਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਹੋਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

45620 1064 mhlY AMdir 
mhlu ko pwey]

Mehalai Andhar 

Mehal Ko Paaeae 

||

Rare are those who 

find the Mansion of 

the Lord's Presence 

within the mansion of 

their own body.

ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ) 
ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

45621 1064 gur kY sbid  
sic icqu lwey]

Gur Kai Sabadh 

Sach Chith Laaeae 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they lovingly focus 

their consciousness on 

the True Lord.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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45622 1064 ijs no scu dyie  
soeI scu pwey  
scy sic 
imlwiedw]8]

Jis No Sach Dhaee 

Soee Sach Paaeae 

Sachae Sach 

Milaaeidhaa ||8||

Whoever the Lord 

blesses with Truth 

obtains Truth; he 

merges in Truth, and 

only Truth. ||8||

ਪਰ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਇਕ-

ਜਮਕ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥

45623 1064 nwmu ivswir min 
qin duKu pwieAw]

Naam Visaar Man 

Than Dhukh 

Paaeiaa ||

Forgetting the Naam, 

the Name of the Lord, 

the mind and body 

suffer in pain.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਤਨ ਜਵਚ ਦੁਖ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ,

45624 1064 mwieAw mohu sBu 
rogu kmwieAw]

Maaeiaa Mohu 

Sabh Rog 

Kamaaeiaa ||

Attached to the love 

of Maya, he earns 

nothing but disease.

(ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਪਿਬਲ ਹੈ। 
ਉਸ ਨੇ) ਜਨਰਾ (ਆਤਮਕ) ਰੋਗ 

ਹੀ ਖੱਜਟਆ ਹੈ।

45625 1064 ibnu nwvY mnu qnu 
hY kustI nrky 
vwsw pwiedw]9]

Bin Naavai Man 

Than Hai Kusattee 

Narakae Vaasaa 

Paaeidhaa ||9||

Without the Name, his 

mind and body are 

afflicted with leprosy, 

and he obtains his 

home in hell. ||9||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ) ਮਨ ਭੀ ਰੋਗੀ, ਤਨ (ਭਾਵ, 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) ਭੀ ਰੋਗੀ 
(ਜਵਕਾਰੀ), ਉਹ ਨਰਕ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੯॥

45626 1064 nwim rqy iqn 
inrml dyhw]

Naam Rathae Thin 

Niramal Dhaehaa 

||

Those who are imbued 

with the Naam - their 

bodies are immaculate 

and pure.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9303 Published: March 06/ 2014



45627 1064 inrml hMsw sdw 
suKu nyhw]

Niramal Hansaa 

Sadhaa Sukh 

Naehaa ||

Their soul-swan is 

immaculate, and in 

the Lord's Love, they 

find eternal peace.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਜਵੱਤਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ) ਜਪਆਰ (ਿੋੜ ਕੇ) ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

45628 1064 nwmu slwih sdw 
suKu pwieAw inj 
Gir vwsw 
pwiedw]10]

Naam Salaahi 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Nij Ghar 

Vaasaa Paaeidhaa 

||10||

Praising the Naam, 

they find eternal 

peace, and dwell in 

the home of their own 

inner being. ||10||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

45629 1064 sBu ko vxju kry 
vwpwrw]

Sabh Ko Vanaj 

Karae Vaapaaraa 

||

Everyone deals and 

trades.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ) ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਵਣਿ ਵਾਪਾਰ (ਆਜਦਕ 

ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

45630 1064 ivxu nwvY sBu 
qotw sMswrw]

Vin Naavai Sabh 

Thottaa Sansaaraa 

||

Without the Name, all 

the world loses.

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਰਜਹ ਕੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਨਰਾ 
ਘਾਟਾ (ਹੀ ਘਾਟਾ) ਹੈ,

45631 1064 nwgo AwieAw 
nwgo jwsI ivxu 
nwvY duKu 
pwiedw]11]

Naago Aaeiaa 

Naago Jaasee Vin 

Naavai Dhukh 

Paaeidhaa ||11||

Naked they come, and 

naked they go; 

without the Name, 

they suffer in pain. 

||11||

(ਜਕਉਂਜਕ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੀਵ) 

ਨੂੰ ਗਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਥੋਂ) 
ਨੂੰ ਗਾ ਹੀ ਤੁਰ ਿਾਇਗਾ 
(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਇਥੇ 

ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਇਗੀ)। ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਝਆ ਹੋਇਆ ਦੱੁਖ 

ਹੀ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
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45632 1064 ijs no nwmu dyie  
so pwey]

Jis No Naam 

Dhaee So Paaeae 

||

He alone obtains the 

Naam, unto whom the 

Lord gives it.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਹੀ 
ਇਹ ਦਾਜਤ) ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

45633 1064 gur kY sbid hir 
mMin vswey]

Gur Kai Sabadh 

Har Mann 

Vasaaeae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

Lord comes to dwell in 

the mind.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

45634 1064 gur ikrpw qy  
nwmu visAw Gt 
AMqir nwmo nwmu 
iDAwiedw]12]

Gur Kirapaa Thae 

Naam Vasiaa 

Ghatt Anthar 

Naamo Naam 

Dhhiaaeidhaa 

||12||

By Guru's Grace, the 

Naam dwells deep 

within the heart, and 

one meditates upon 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||12||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

45635 1064 nwvY no locY jyqI 
sB AweI]

Naavai No Lochai 

Jaethee Sabh Aaee 

||

Everyone who comes 

into the world, longs 

for the Name.

ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਲੁਕਾਈ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਹ 

ਸਾਰੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਦੀ 
ਹੈ,

45636 1064 nwau iqnw imlY  
Duir purib 
kmweI]

Naao Thinaa Milai 

Dhhur Purab 

Kamaaee ||

They alone are blessed 

with the Name, whose 

past actions were so 

ordained by the Primal 

Lord.

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਜਹਲੇ 

ਿਨਮ ਜਵਚ (ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ) 
ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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45637 1064 ijnI nwau 
pwieAw sy 
vfBwgI gur kY 
sbid 
imlwiedw]13]

Jinee Naao 

Paaeiaa Sae 

Vaddabhaagee 

Gur Kai Sabadh 

Milaaeidhaa 

||13||

Those who obtain the 

Name are very 

fortunate. Through 

the Word of the 

Guru's Shabad, they 

are united with God. 

||13||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। (ਅਜਿਹੇ 

ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੩॥

45638 1064 kwieAw kotu Aiq 
Apwrw]

Kaaeiaa Kott Ath 

Apaaraa ||

Utterly incomparable 

is the fortress of the 

body.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ) ਸਰੀਰ ਉਸ 

ਬਹੁਤ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਰਜਹਣ) ਲਈ ਜਕਲਹਾ ਹੈ।
45639 1064 iqsu ivic bih 

pRBu kry vIcwrw]

This Vich Behi 

Prabh Karae 

Veechaaraa ||

Within it, God sits in 

contemplation.

ਇਸ ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੇ) 

ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45640 1064 scw inAwau sco 
vwpwrw inhclu 
vwsw 
pwiedw]14]

Sachaa Niaao 

Sacho Vaapaaraa 

Nihachal Vaasaa 

Paaeidhaa ||14||

He administers true 

justice, and trades in 

Truth; through Him, 

one finds the eternal, 

unchanging dwelling. 

||14||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਆਂ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਵਾਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਇਸ 

ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ) ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਰਜਹਤ 

ਜਨਵਾਸ ਪਿਾਪਤ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥
45641 1064 AMqr Gr bMky 

Qwnu suhwieAw]

Anthar Ghar 

Bankae Thhaan 

Suhaaeiaa ||

Deep within the inner 

self are glorious 

homes and beautiful 

places.

(ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਨ ਬੱੁਧੀ 
ਆਜਦਕ) ਅੂੰਦਰਲੇ ਘਰ ਸੋਹਣੇ 
ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਹਰਦਾ-ਥਾਂ 
ਭੀ ਸੋਹਣਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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45642 1064 gurmuiK ivrlY 
iknY Qwnu 
pwieAw]

Guramukh Viralai 

Kinai Thhaan 

Paaeiaa ||

But rare is that person 

who, as Gurmukh, 

finds these places.

ਜਕਸੇ ਉਸ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਥਾਂ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45643 1064 iequ swiQ inbhY 
swlwhy scy hir 
scw mMin 
vswiedw]15]

Eith Saathh 

Nibehai Saalaahae 

Sachae Har Sachaa 

Mann 

Vasaaeidhaa 

||15||

If one stays in these 

places, and praises the 

True Lord, the True 

Lord comes to dwell in 

the mind. ||15||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਇਸ (ਮਨ 

ਬੱੁਧੀ ਆਜਦਕ ਵਾਲੇ) ਸਾਥ ਜਵਚ 

ਤੋੜ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ॥੧੫॥

45644 1064 myrY krqY iek 
bxq bxweI]

Maerai Karathai 

Eik Banath 

Banaaee ||

My Creator Lord has 

formed this formation.

ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਕ 

(ਅਿੀਬ) ਜਵਓਂਤ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ,

45645 1064 iesu dyhI ivic  
sB vQu pweI]

Eis Dhaehee Vich 

Sabh Vathh Paaee 

||

He has placed 

everything within this 

body.

ਜਕ ਉਸ ਨੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ (ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
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45646 1064 nwnk nwmu 
vxjih rMig rwqy  
gurmuiK ko nwmu 
pwiedw]16]6]2
0]

Naanak Naam 

Vanajehi Rang 

Raathae 

Guramukh Ko 

Naam Paaeidhaa 

||16||6||20||

O Nanak, those who 

deal in the Naam are 

imbued with His Love. 

The Gurmukh obtains 

the Naam, the Name 

of the Lord. 

||16||6||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੬॥੬॥੨੦॥

45647 1064 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

45648 1064 kwieAw kMcnu 
sbdu vIcwrw]

Kaaeiaa Kanchan 

Sabadh 

Veechaaraa ||

Contemplating the 

Word of the Shabad, 

the body becomes 

golden.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦਾ) ਸਰੀਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ 
ਸੱੁਧ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

45649 1064 iqQY hir vsY  
ijs dw AMqu n 
pwrwvwrw]

Thithhai Har Vasai 

Jis Dhaa Anth N 

Paaraavaaraa ||

The Lord abides there; 

He has no end or 

limitation.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ 
ਪਾਰਲਾ ਉਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਸ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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45650 1064 An idnu hir 
syivhu scI bwxI  
hir jIau sbid 
imlwiedw]1]

Anadhin Har 

Saevihu Sachee 

Baanee Har Jeeo 

Sabadh 

Milaaeidhaa ||1||

Night and day, serve 

the Lord, and chant 

the True Word of the 

Guru's Bani. Through 

the Shabad, meet the 

Dear Lord. ||1||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

45651 1065 hir cyqih iqn 
bilhwrY jwau]

Har Chaethehi 

Thin Balihaarai 

Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who remember 

the Lord.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

45652 1065 gur kY sbid  
iqn myil 
imlwau]

Gur Kai Sabadh 

Thin Mael Milaao 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

unite in Union with 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲਦਾ ਹਾਂ।

45653 1065 iqn kI DUir  
lweI muiK 
msqik sqsMgiq 
bih gux 
gwiedw]2]

Thin Kee Dhhoor 

Laaee Mukh 

Masathak 

Sathasangath Behi 

Gun Gaaeidhaa 

||2||

I touch the dust of 

their feet to my face 

and forehead; sitting 

in the Society of the 

Saints, I sing His 

Glorious Praises. ||2||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਉਤੇ ਆਪਣ ੇਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੨॥

45654 1065 hir ky gux gwvw  
jy hir pRB Bwvw]

Har Kae Gun 

Gaavaa Jae Har 

Prabh Bhaavaa ||

I sing the Glorious 

Praises of the Lord, as 

I am pleasing to the 

Lord God.

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿ ੇਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਾਂ (ਿੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਉਸ 

ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ)।
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45655 1065 AMqir hir nwmu 
sbid suhwvw]

Anthar Har Naam 

Sabadh Suhaavaa 

||

With the Lord's Name 

deep within my inner 

being, I am adorned 

with the Word of the 

Shabad.

ਿ ੇਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪਏ, 

ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
45656 1065 gurbwxI chu kuMfI 

suxIAY swcY nwim 
smwiedw]3]

kuMfIN Gurabaanee 

Chahu Kunddee 

Suneeai Saachai 

Naam 

Samaaeidhaa 

||3||

The Word of the 

Guru's Bani is heard 

throughout the four 

corners of the world; 

through it, we merge 

in the True Name. 

||3||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਜਰਹਾਂ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਸਮਾਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

45657 1065 so jnu swcw ij 
AMqru Bwly]

Bwly So Jan Saachaa J 

Anthar Bhaalae ||

That humble being, 

who searches within 

himself,

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਅਡੋਲ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
45658 1065 gur kY sbid hir 

ndir inhwly]

Gur Kai Sabadh 

Har Nadhar 

Nihaalae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

sees the Lord with his 

eyes.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
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45659 1065 igAwn AMjnu 
pwey gur sbdI  
ndrI ndir 
imlwiedw]4]

Giaan Anjan 

Paaeae Gur 

Sabadhee 

Nadharee Nadhar 

Milaaeidhaa ||4||

Through the Guru's 

Shabad, he applies the 

ointment of spiritual 

wisdom to his eyes; 

the Gracious Lord, in 

His Grace, unites him 

with Himself. ||4||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, 

ਜਮਹਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

45660 1065 vfYBwig iehu 
srIru pwieAw]

Vaddai Bhaag Eihu 

Sareer Paaeiaa ||

By great good fortune, 

I obtained this body;

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਬੜੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

45661 1065 mwxs jnim  
sbid icqu 
lwieAw]

Maanas Janam 

Sabadh Chith 

Laaeiaa ||

In this human life, I 

have focused my 

consciousness on the 

Word of the Shabad.

(ਪਰ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਜਲਆ 

ਿਾਣ,ੋ ਜਿਸ ਨੇ) ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਚ (ਆ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋਜੜਆ।

45662 1065 ibnu sbdY sBu 
AMD AMDyrw  
gurmuiK iksih 
buJwiedw]5]

Bin Sabadhai Sabh 

Andhh 

Andhhaeraa 

Guramukh Kisehi 

Bujhaaeidhaa 

||5||

Without the Shabad, 

everything is 

enveloped in utter 

darkness; only the 

Gurmukh 

understands. ||5||

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਹਰ ਥਾਂ ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਹੈ ॥੫॥
45663 1065 ieik ikqu Awey  

jnmu gvwey]

Eik Kith Aaeae 

Janam Gavaaeae 

||

Some merely waste 

away their lives - why 

have they even come 

into the world?

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਗਵਾ ਕੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਵਅਰਥ 

ਹੀ ਆਏ (ਿਾਣ)ੋ

45664 1065 mnmuK lwgy dUjY 
Bwey]

Manamukh 

Laagae Dhoojai 

Bhaaeae ||

The self-willed 

manmukhs are 

attached to the love of 

duality.

ਜਕਉਂਜਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।
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45665 1065 eyh vylw iPir 
hwiQ n AwvY  
pig iKisAY 
pCuqwiedw]6]

Eaeh Vaelaa Fir 

Haathh N Aavai 

Pag Khisiai 

Pashhuthaaeidhaa 

||6||

This opportunity shall 

not into their hands 

again; their foot slips, 

and they come to 

regret and repent. 

||6||

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਾ 
ਜਿਰ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ (ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਗਵਾ ਕੇ) ਮੌਤ 

ਆਉਣ ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥

45666 1065 gur kY sbid  
pivqRü srIrw]

Gur Kai Sabadh 

Pavithra Sareeraa 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

body is sanctified.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਸਰੀਰ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਪਜਵੱਤਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

45667 1065 iqsu ivic vsY  
scu guxI ghIrw]

This Vich Vasai 

Sach Gunee 

Geheeraa ||

The True Lord, the 

ocean of virtue, dwells 

within it.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਵੱਡੇ 

ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।
45668 1065 sco scu vyKY sB 

QweI scu suix 
mMin 
vswiedw]7]

QWeIN Sacho Sach 

Vaekhai Sabh 

Thhaaee Sach Sun 

Mann 

Vasaaeidhaa ||7||

One who sees the 

Truest of the True 

everywhere, hears the 

Truth, and enshrines it 

within his mind. ||7||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਿਰ) ਹਰ ਥਾਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਸੁਣ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੭॥
45669 1065 haumY gxq gur 

sbid invwry]

Houmai Ganath 

Gur Sabadh 

Nivaarae ||

Egotism and mental 

calculations are 

relieved through the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਜਗਣਤੀਆਂ 

(ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਹੀ) ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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45670 1065 hir jIau ihrdY 
rKhu aur Dwry]

Har Jeeo Hiradhai 

Rakhahu Our 

Dhhaarae ||

Keep the Dear Lord 

close, and enshrine 

Him in your heart.

(ਤਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖੋ।

45671 1065 gur kY sbid 
sdw swlwhy imil 
swcy suKu 
pwiedw]8]

Gur Kai Sabadh 

Sadhaa Saalaahae 

Mil Saachae Sukh 

Paaeidhaa ||8||

One who praises the 

Lord forever, through 

the Guru's Shabad, 

meets with the True 

Lord, and finds peace. 

||8||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੮॥
45672 1065 so cyqy ijsu Awip 

cyqwey]

So Chaethae Jis 

Aap Chaethaaeae 

||

He alone remembers 

the Lord, whom the 

Lord inspires to 

remember.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਹੀ) ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

45673 1065 gur kY sbid vsY 
min Awey]

Gur Kai Sabadh 

Vasai Man Aaeae 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, He 

comes to dwell in the 

mind.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

45674 1065 Awpy vyKY Awpy 
bUJY AwpY Awpu 
smwiedw]9]

Aapae Vaekhai 

Aapae Boojhai 

Aapai Aap 

Samaaeidhaa 

||9||

He Himself sees, and 

He Himself 

understands; He 

merges all into 

Himself. ||9||

(ਹਰੇਕ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ ) 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

(ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੋਇਆ) ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੯॥
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45675 1065 ijin mn ivic 
vQu pweI soeI 
jwxY]

Jin Man Vich 

Vathh Paaee Soee 

Jaanai ||

He alone knows, who 

has placed the object 

within his mind.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਉਹ ਹੀ 
(ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

45676 1065 gur kY sbdy Awpu 
pCwxY]

Gur Kai Sabadhae 

Aap Pashhaanai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

comes to understand 

himself.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45677 1065 Awpu pCwxY soeI 
jnu inrmlu bwxI 
sbdu 
suxwiedw]10]

Aap Pashhaanai 

Soee Jan Niramal 

Baanee Sabadh 

Sunaaeidhaa 

||10||

That humble being 

who understands 

himself is immaculate. 

He proclaims the 

Guru's Bani, and the 

Word of the Shabad. 

||10||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਉਹ ਜਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

45678 1065 eyh kwieAw 
pivqu hY srIru]

Eaeh Kaaeiaa 

Pavith Hai Sareer 

||

This body is sanctified 

and purified;

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ) ਪਜਵੱਤਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

45679 1065 gur sbdI cyqY 
guxI ghIru]

Gur Sabadhee 

Chaethai Gunee 

Geheer ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, it 

contemplates the 

Lord, the ocean of 

virtue.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।
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45680 1065 An idnu gux 
gwvY rMig rwqw  
gux kih guxI 
smwiedw]11]

Anadhin Gun 

Gaavai Rang 

Raathaa Gun Kehi 

Gunee 

Samaaeidhaa 

||11||

One who chants the 

Glorious Praises of the 

Lord night and day, 

and remains attuned 

to His Love, chants His 

Glorious Virtues, 

immersed in the 

Glorious Lord. ||11||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ ਕੇ 

ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

45681 1065 eyhu srIru sB  
mUlu hY mwieAw]

Eaehu Sareer Sabh 

Mool Hai Maaeiaa 

||

This body is the source 

of all Maya;

ਪਰ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਜਨਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

45682 1065 dUjY Bwie Brim 
BulwieAw]

Dhoojai Bhaae 

Bharam 

Bhulaaeiaa ||

In love with duality, it 

is deluded by doubt.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਿਸਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45683 1065 hir n cyqY sdw 
duKu pwey ibnu 
hir cyqy duKu 
pwiedw]12]

Har N Chaethai 

Sadhaa Dhukh 

Paaeae Bin Har 

Chaethae Dhukh 

Paaeidhaa ||12||

It does not remember 

the Lord, and suffers 

in eternal pain. 

Without remembering 

the Lord, it suffers in 

pain. ||12||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, (ਇਹ ਪੱਕੀ 
ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੱੁਖ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

45684 1065 ij siqguru syvy  
so prvwxu]

J Sathigur Saevae 

So Paravaan ||

One who serves the 

True Guru is approved 

and respected.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਆਦਰ-ਿੋਗ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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45685 1065 kwieAw hMsu 
inrmlu dir scY 
jwxu]

Kaaeiaa Hans 

Niramal Dhar 

Sachai Jaan ||

His body and soul-

swan are immaculate 

and pure; in the Court 

of the Lord, he is 

known to be true.

ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਪਜਵੱਤਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਆਤਮਾ ਪਜਵੱਤਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਉਹ ਿਾਣ-ੂਪਛਾਣੂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਸਤਕਾਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ)।

45686 1065 hir syvy hir 
mMin vswey sohY 
hir gux 
gwiedw]13]

Har Saevae Har 

Mann Vasaaeae 

Sohai Har Gun 

Gaaeidhaa ||13||

He serves the Lord, 

and enshrines the Lord 

in his mind; he is 

exalted, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||13||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

45687 1065 ibnu Bwgw guru 
syivAw n jwie]

Bin Bhaagaa Gur 

Saeviaa N Jaae ||

Without good destiny, 

no one can serve the 

True Guru.

ਪਰ, ਜਕਸਮਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਜਪਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

45688 1065 mnmuK BUly muey 
ibllwie]

Manamukh 

Bhoolae Mueae 

Bilalaae ||

The self-willed 

manmukhs are 

deluded, and die 

weeping and wailing.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਦੱੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ।
45689 1065 ijn kau ndir 

hovY gur kyrI hir 
jIau Awip 
imlwiedw]14]

Jin Ko Nadhar 

Hovai Gur Kaeree 

Har Jeeo Aap 

Milaaeidhaa 

||14||

Those who are blessed 

by the Guru's Glance 

of Grace - the Dear 

Lord unites them with 

Himself. ||14||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
(ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9316 Published: March 06/ 2014



45690 1065 kwieAw kotu pky 
htnwly]

Kaaeiaa Kott 

Pakae Hattanaalae 

||

In the body fortress, 

are the solidly-

constructed markets.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਸਰੀਰ (ਇਕ 

ਐਸਾ) ਜਕਲਹਾ (ਬਣ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ 

(ਜਿਸ ਦੇ) ਬਾਜ਼ਾਰ (ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ) 

ਅਡੋਲ (ਹੋ ਿਾਂਦੇ) ਹਨ,

45691 1065 gurmuiK lyvY  
vsqu smwly]

Guramukh Laevai 

Vasath Samaalae 

||

The Gurmukh 

purchases the object, 

and takes care of it.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ) ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

45692 1065 hir kw nwmu 
iDAwie idnu 
rwqI aUqm pdvI 
pwiedw]15]

Har Kaa Naam 

Dhhiaae Dhin 

Raathee Ootham 

Padhavee 

Paaeidhaa ||15||

Meditating on the 

Name of the Lord, day 

and night, he attains 

the sublime, exalted 

status. ||15||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

45693 1065 Awpy scw hY 
suKdwqw]

Aapae Sachaa Hai 

Sukhadhaathaa ||

The True Lord Himself 

is the Giver of peace.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ (ਸਾਰੇ) ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

45694 1065 pUry gur kY sbid 
pCwqw]

Poorae Gur Kai 

Sabadh 

Pashhaathaa ||

Through the Shabad of 

the Perfect Guru, He is 

realized.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।
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45695 1065 nwnk nwmu slwhy 
swcw pUrY Bwig 
ko 
pwiedw]16]7]2
1]

Naanak Naam 

Salaahae Saachaa 

Poorai Bhaag Ko 

Paaeidhaa 

||16||7||21||

Nanak praises the 

Naam, the True Name 

of the Lord; through 

perfect destiny, He is 

found. ||16||7||21||

ਪੂਰੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹ ਦਾਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧੬॥੭॥੨੧॥

45696 1066 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

45697 1066 inrMkwir Awkwru 
aupwieAw]

Nirankaar Aakaar 

Oupaaeiaa ||

The Formless Lord 

created the universe 

of form.

ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ) ਇਹ 

ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ,

45698 1066 mwieAw mohu 
hukim bxwieAw]

Maaeiaa Mohu 

Hukam Banaaeiaa 

||

By the Hukam of His 

Command, He created 

attachment to Maya.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਭੀ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ।

45699 1066 Awpy Kyl kry 
siB krqw suix 
swcw mMin 
vswiedw]1]

Aapae Khael Karae 

Sabh Karathaa Sun 

Saachaa Mann 

Vasaaeidhaa ||1||

The Creator Himself 

stages all the plays; 

hearing of the True 

Lord, enshrine Him in 

your mind. ||1||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਸੁਣ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥
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45700 1066 mwieAw mweI qRY 
gux prsUiq 
jmwieAw]

Maaeiaa Maaee 

Thrai Gun 

Parasooth 

Jamaaeiaa ||

Maya, the mother, 

gave birth to the three 

gunas, the three 

qualities,

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ 

ਜਨਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) (ਿਗਤ 

ਦੀ) ਮਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ (ਿਗਤ ਦੇ 

ਜਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ) 

ਤਿੈਗੁਣੀ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

(ਬਿਹਮਾ ਜਸ਼ਵ ਆਜਦਕ ਭੀ ਉਸੇ 

ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ),

45701 1066 cwry byd bRhmy no 
PurmwieAw]

Chaarae Baedh 

Brehamae No 

Furamaaeiaa ||

And proclaimed the 

four Vedas to Brahma.

ਬਿਹਮਾ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ 

(ਰਚਣ ਲਈ) ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ।

45702 1066 vr@y mwh vwr 
iQqI kir iesu 
jg mih soJI 
pwiedw]2]

iQ`qI, j`g Varhae Maah Vaar 

Thhithee Kar Eis 

Jag Mehi Sojhee 

Paaeidhaa ||2||

Creating the years, 

months, days and 

dates, He infused 

intelligence into the 

world. ||2||

ਵਰਹੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਜਥੱਤਾਂ 
(ਆਜਦਕ) ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਿਗਤ 

ਜਵਚ (ਸਮੇ ਆਜਦਕ ਦੀ) ਸੂਝ 

ਭੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥

45703 1066 gur syvw qy 
krxI swr]

Gur Saevaa Thae 

Karanee Saar ||

Service to the Guru is 

the most excellent 

action.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ ਜਮਲ 

ਜਗਆ,

45704 1066 rwm nwmu rwKhu 
auir Dwr]

Raam Naam 

Raakhahu Our 

Dhhaar ||

Enshrine the Lord's 

Name within your 

heart.

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖੋ।
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45705 1066 gurbwxI vrqI 
jg AMqir iesu 
bwxI qy hir nwmu 
pwiedw]3]

Gurabaanee 

Varathee Jag 

Anthar Eis Baanee 

Thae Har Naam 

Paaeidhaa ||3||

The Word of the 

Guru's Bani prevails 

throughout the world; 

through this Bani, the 

Lord's Name is 

obtained. ||3||

ਸੋ, ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

45706 1066 vydu pVY An idnu 
vwd smwly]

Vaedh Parrai 

Anadhin Vaadh 

Samaalae ||

He reads the Vedas, 

but he starts 

arguments night and 

day.

(ਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆਂ ਰਜਹ ਕੇ 

ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਹੀ) ਪੜਹਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਆਜਦਕ 

ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,

45707 1066 nwmu n cyqY bDw 
jmkwly]

Naam N Chaethai 

Badhhaa 

Jamakaalae ||

He does not 

remember the Naam, 

the Name of the Lord; 

he is bound and 

gagged by the 

Messenger of Death.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45708 1066 dUjY Bwie sdw 
duKu pwey qRY gux 
Brim 
Bulwiedw]4]

Dhoojai Bhaae 

Sadhaa Dhukh 

Paaeae Thrai Gun 

Bharam 

Bhulaaeidhaa 

||4||

In the love of duality, 

he suffers in pain 

forever; he is deluded 

by doubt, and 

confused by the three 

gunas. ||4||

ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਉਹ ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥
45709 1066 gurmuiK eyksu 

isau ilv lwey]

Guramukh Eaekas 

Sio Liv Laaeae ||

The Gurmukh is in love 

with the One Lord 

alone;

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ,
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45710 1066 iqRibiD mnsw 
mnih smwey]

Thribidhh 

Manasaa Manehi 

Samaaeae ||

He submerges in his 

mind the three-

phased desire.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿੁਰਨੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

45711 1066 swcY sbid sdw 
hY mukqw mwieAw 
mohu cukwiedw]5]

Saachai Sabadh 

Sadhaa Hai 

Mukathaa 

Maaeiaa Mohu 

Chukaaeidhaa 

||5||

Through the True 

Word of the Shabad, 

he is liberated forever; 

he renounces 

emotional attachment 

to Maya. ||5||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਸਦਾ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

45712 1066 jo Duir rwqy sy 
huix rwqy]

Jo Dhhur Raathae 

Sae Hun Raathae 

||

Those who are so pre-

ordained to be 

imbued, are imbued 

with love for the Lord.

ਪਰ, ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 

(ਪਜਹਲੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

45713 1066 gur prswdI 
shjy mwqy]

mw`qy Gur Parasaadhee 

Sehajae Maathae 

||

By Guru's Grace, they 

are intuitively 

intoxicated.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
45714 1066 siqguru syiv sdw 

pRBu pwieAw AwpY 
Awpu 
imlwiedw]6]

Sathigur Saev 

Sadhaa Prabh 

Paaeiaa Aapai Aap 

Milaaeidhaa ||6||

Serving the True Guru 

forever, they find God; 

He Himself unites 

them with Himself. 

||6||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਆਪੇ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9321 Published: March 06/ 2014



45715 1066 mwieAw moih  
Brimn pwey]

pwp ivkwr AOguxW dI 
(Brimn) GuMmxGyrI[ 
(dUjw pwT: Brim n)

Maaeiaa Mohi 

Bharam N Paaeae 

||

In attachment to Maya 

and doubt, the Lord is 

not found.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ, 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

45716 1066 dUjY Bwie lgw  
duKu pwey]

Dhoojai Bhaae 

Lagaa Dhukh 

Paaeae ||

Attached to the love 

of duality, one suffers 

in pain.

ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਦੱੁਖ (ਹੀ) 
ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।

45717 1066 sUhw rMgu idn 
QoVy hovY iesu 
jwdy iblm n 
lwiedw]7]

Soohaa Rang Dhin 

Thhorrae Hovai Eis 

Jaadhae Bilam N 

Laaeidhaa ||7||

The crimson color lasts 

for only a few days; all 

too soon, it fades 

away. ||7||

(ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦੇ ਰੂੰਗ ਵਾਂਗ ਮਾਇਆ 

ਦਾ) ਸ਼ੋਖ਼ ਰੂੰਗ ਥੋੜੇ ਜਦਨ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਸ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
॥੭॥

45718 1066 eyhu mnu BY Bwie 
rMgwey]

Eaehu Man Bhai 

Bhaae Rangaaeae 

||

So color this mind in 

the Fear and the Love 

of God.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ) ਇਸ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-

ਅਦਬ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗਦਾ ਹੈ,

45719 1066 iequ rMig swcy 
mwih smwey]

cV@wiedw Eith Rang Saachae 

Maahi Samaaeae 

||

Dyed in this color, one 

merges in the True 

Lord.

ਉਹ ਇਸ ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਰੂੰਗੀਿ 

ਕੇ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45720 1066 pUrY Bwig ko iehu 
rMgu pwey gurmqI 
rMgu cVwiedw]8]

Poorai Bhaag Ko 

Eihu Rang Paaeae 

Guramathee Rang 

Charraaeidhaa 

||8||

By perfect destiny, 

some may obtain this 

color. Through the 

Guru's Teachings, this 

color is applied. ||8||

ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਰੂੰਗ 

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ 

॥੮॥
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45721 1066 mnmuKu bhuqu kry 
AiBmwnu]

Manamukh 

Bahuth Karae 

Abhimaan ||

The self-willed 

manmukhs take great 

pride in themselves.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਬੜਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

45722 1066 drgh kb hI n 
pwvY mwnu]

Dharageh Kab Hee 

N Paavai Maan ||

In the Court of the 

Lord, they are never 

honored.

ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਕਦੇ ਭੀ ਆਦਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ।
45723 1066 dUjY lwgy jnmu 

gvwieAw ibnu 
bUJy duKu 
pwiedw]9]

Dhoojai Laagae 

Janam Gavaaeiaa 

Bin Boojhae 

Dhukh Paaeidhaa 

||9||

Attached to duality, 

they waste their lives; 

without 

understanding, they 

suffer in pain. ||9||

ਹੋਰ ਹੋਰ (ਮੋਹ) ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ 

ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਗੂੰ ਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ ਸਦਾ ਦੱੁਖ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

45724 1066 myrY pRiB AMdir 
Awpu lukwieAw]

Maerai Prabh 

Andhar Aap 

Lukaaeiaa ||

My God has hidden 

Himself deep within 

the self.

ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਗੁਪਤ 

ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

45725 1066 gur prswdI hir 
imlY imlwieAw]

Gur Parasaadhee 

Har Milai 

Milaaeiaa ||

By Guru's Grace, one is 

united in the Lord's 

Union.

(ਜਿਰ ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਾਇਆ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।
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45726 1066 scw pRBu scw 
vwpwrw nwmu 
Amolku 
pwiedw]10]

Sachaa Prabh 

Sachaa Vaapaaraa 

Naam Amolak 

Paaeidhaa ||10||

God is True, and True 

is His trade, through 

which the priceless 

Naam is obtained. 

||10||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਹੀ ਸਹੀ 
ਵਣਿ-ਵਪਾਰ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ) ਕੀਮਤੀ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੦॥

45727 1066 iesu kwieAw kI 
kImiq iknY n 
pweI]

Eis Kaaeiaa Kee 

Keemath Kinai N 

Paaee ||

No one has found this 

body's value.

(ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਆਸਰੇ) 

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਸ (ਮਨੱੁਖਾ) 
ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।

45728 1066 myrY Twkuir ieh 
bxq bxweI]

Maerai Thaakur 

Eih Banath 

Banaaee ||

My Lord and Master 

has worked His 

handiwork.

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ,

45729 1066 gurmuiK hovY su 
kwieAw soDY  
Awpih Awpu 
imlwiedw]11]

Guramukh Hovai S 

Kaaeiaa Sodhhai 

Aapehi Aap 

Milaaeidhaa 

||11||

One who becomes 

Gurmukh purifies his 

body, and then the 

Lord unites him with 

Himself. ||11||

ਜਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਆਪਣੇ) 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
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45730 1066 kwieAw ivic 
qotw kwieAw 
ivic lwhw]

Kaaeiaa Vich 

Thottaa Kaaeiaa 

Vich Laahaa ||

Within the body, one 

loses, and within the 

body, one wins.

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆਂ) ਸਰੀਰ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦਾ) ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ) ਸਰੀਰ 

ਅੂੰਦਰ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਲਾਭ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

45731 1066 gurmuiK Kojy 
vyprvwhw]

Guramukh Khojae 

Vaeparavaahaa ||

The Gurmukh seeks 

the self-sustaining 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਵੇਪਰਵਾਹ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ) ਭਾਲਦਾ 
ਹੈ।

45732 1066 gurmuiK vxij 
sdw suKu pwey  
shjy shij 
imlwiedw]12]

Guramukh Vanaj 

Sadhaa Sukh 

Paaeae Sehajae 

Sehaj Milaaeidhaa 

||12||

The Gurmukh trades, 

and finds peace 

forever; he intuitively 

merges in the Celestial 

Lord. ||12||

ਨਾਮ-ਵਣਿ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ 
ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

45733 1066 scw mhlu scy 
BMfwrw]

Sachaa Mehal 

Sachae 

Bhanddaaraa ||

True is the Lord's 

Mansion, and True is 

His treasure.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਭੀ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
45734 1066 Awpy dyvY 

dyvxhwrw]

Aapae Dhaevai 

Dhaevanehaaraa 

||

The Great Giver 

Himself gives.

ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ) ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9325 Published: March 06/ 2014



45735 1066 gurmuiK swlwhy 
suKdwqy min myly 
kImiq 
pwiedw]13]

Guramukh 

Saalaahae 

Sukhadhaathae 

Man Maelae 

Keemath 

Paaeidhaa ||13||

The Gurmukh praises 

the Giver of peace; his 

mind is united with 

the Lord, and he 

comes to know His 

worth. ||13||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ (ਦੇ 

ਨਾਮ) ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੧੩॥
45736 1066 kwieAw ivic 

vsqu kImiq nhI 
pweI]

Kaaeiaa Vich 

Vasath Keemath 

Nehee Paaee ||

Within the body is the 

object; its value 

cannot be estimated.

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੱੁਖ 

ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

45737 1066 gurmuiK Awpy dy 
vifAweI]

Guramukh Aapae 

Dhae Vaddiaaee ||

He Himself grants 

glorious greatness to 

the Gurmukh.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣ ੇ

ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ) 
ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

45738 1066 ijs dw htu soeI 
vQu jwxY gurmuiK 
dyie n 
pCoqwiedw]14]

h`tu, v`Qu Jis Dhaa Hatt Soee 

Vathh Jaanai 

Guramukh Dhaee 

N 

Pashhothaaeidhaa 

||14||

He alone knows this 

object, to whom this 

store belongs; the 

Gurmukh is blessed 

with it, and does not 

come to regret. ||14||

ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
(ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ-) ਹੱਟ ਹੈ, ਉਹ 

(ਇਸ ਜਵਚ ਰਖੇ ਹੋਏ ਨਾਮ-) 

ਪਦਾਰਥ (ਦੀ ਕਦਰ) ਨੂੂੰ  
ਿਾਣਦਾ ਹੈ। (ਉਹ ਪਿਭੂ ਇਹ 

ਦਾਜਤ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

(ਦੇ ਕੇ) ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ॥੧੪॥
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45739 1066 hir jIau sB 
mih rihAw 
smweI]

Har Jeeo Sabh 

Mehi Rehiaa 

Samaaee ||

The Dear Lord is 

pervading and 

permeating all.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

45740 1066 gur prswdI 
pwieAw jweI]

Gur Parasaadhee 

Paaeiaa Jaaee ||

By Guru's Grace, He is 

found.

(ਪਰ ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

45741 1066 Awpy myil imlwey 
Awpy sbdy shij 
smwiedw]15]

Aapae Mael 

Milaaeae Aapae 

Sabadhae Sehaj 

Samaaeidhaa 

||15||

He Himself unites in 

His Union; through the 

Word of the Shabad, 

one intuitively merges 

with Him. ||15||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥
45742 1067 Awpy scw sbid 

imlwey]

Aapae Sachaa 

Sabadh Milaaeae 

||

The True Lord Himself 

unites us in the Word 

of His Shabad.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

45743 1067 sbdy ivchu Brmu 
cukwey]

Sabadhae Vichahu 

Bharam 

Chukaaeae ||

Within the Shabad, 

doubt is driven out.

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਉਸ ਦੇ) 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

45744 1067 nwnk nwim imlY 
vifAweI nwmy hI 
suKu 
pwiedw]16]8]2
2]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Naamae Hee Sukh 

Paaeidhaa 

||16||8||22||

O Nanak, He blesses 

us with His Naam, and 

throgh the Naam, 

peace is found. 

||16||8||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੧੬॥੮॥੨੨॥
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45745 1067 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:

45746 1067 Agm Agocr 
vyprvwhy]

Agam Agochar 

Vaeparavaahae ||

He is inaccessible, 

unfathomable and self-

sustaining.

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਬੇ-

ਮੁਥਾਿ ਪਿਭੂ!
45747 1067 Awpy imhrvwn 

Agm AQwhy]

Aapae Miharavaan 

Agam Athhaahae 

||

He Himself is merciful, 

inaccessible and 

unlimited.

ਹੇ (ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ) ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ! ਹੇ ਜਮਹਰਵਾਨ! ਹੇ 

ਅਪਹੁੂੰਚ! ਹੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ!

45748 1067 ApiV koie n 
skY iqsno gur 
sbdI 
mylwieAw]1]

A`piV[skY: polw bolo Aparr Koe N Sakai 

This No Gur 

Sabadhee 

Maelaaeiaa ||1||

No one can reach up 

to Him; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, He is met. 

||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ 

ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

45749 1067 quDuno syvih jo 
quDu Bwvih]

Thudhhuno 

Saevehi Jo Thudhh 

Bhaavehi ||

He alone serves You, 

who pleases You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

45750 1067 gur kY sbdy sic 
smwvih]

Gur Kai Sabadhae 

Sach Samaavehi ||

Through the Guru's 

Shabad, he merges in 

the True Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਤੇਰੇ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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45751 1067 Anidnu gux 
rvih idnu rwqI  
rsnw hir rsu 
BwieAw]2]

Anadhin Gun 

Ravehi Dhin 

Raathee Rasanaa 

Har Ras Bhaaeiaa 

||2||

Night and day, he 

chants the Lord's 

Praises, day and night; 

his tongue savors and 

delights in the sublime 

essence of the Lord. 

||2||

ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਹ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਹਰੀ! 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੀਭ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੨॥

45752 1067 sbid mrih sy 
mrxu svwrih]

Sabadh Marehi 

Sae Maran 

Savaarehi ||

Those who die in the 

Shabad - their death is 

exalted and glorified.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ , ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਵਲੋਂ) ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਰਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਇਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ)।

45753 1067 hir ky gux  
ihrdY aur 
Dwrih]

Har Kae Gun 

Hiradhai Our 

Dhhaarehi ||

They enshrine the 

Lord's Glories in their 

hearts.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

45754 1067 jnmu sPlu hir 
crxI lwgy dUjw 
Bwau 
cukwieAw]3]

Janam Safal Har 

Charanee Laagae 

Dhoojaa Bhaao 

Chukaaeiaa ||3||

Holding tight to the 

Guru's feet, their lives 

becomes prosperous, 

and they are rid of the 

love of duality. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
45755 1067 hir jIau myly  

Awip imlwey]

Har Jeeo Maelae 

Aap Milaaeae ||

The Dear Lord unites 

them in Union with 

Himself.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪ ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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45756 1067 gur kY sbdy Awpu 
gvwey]

Gur Kai Sabadhae 

Aap Gavaaeae ||

Through the Guru's 

Shabad, self-conceit is 

dispelled.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

45757 1067 An idnu sdw 
hir BgqI rwqy  
iesu jg mih 
lwhw pwieAw]4]

Anadhin Sadhaa 

Har Bhagathee 

Raathae Eis Jag 

Mehi Laahaa 

Paaeiaa ||4||

Those who remain 

attuned to devotional 

worship to the Lord, 

night and day, earn 

the profit in this 

world. ||4||

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹ (ਭਗਤੀ ਦਾ) 
ਲਾਭ ਖੱਟਦੇ ਹਨ ॥੪॥

45758 1067 qyry gux khw mY 
khxu n jweI]

Thaerae Gun 

Kehaa Mai Kehan 

N Jaaee ||

What Glorious Virtues 

of Yours should I 

describe? I cannot 

describe them.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰਾ ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ 

ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ।

45759 1067 AMqu n pwrw  
kImiq nhI 
pweI]

Anth N Paaraa 

Keemath Nehee 

Paaee ||

You have no end or 

limitation. Your value 

cannot be estimated.

ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ, ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ।

45760 1067 Awpy dieAw kry 
suKdwqw gux mih 
guxI 
smwieAw]5]

Aapae Dhaeiaa 

Karae 

Sukhadhaathaa 

Gun Mehi Gunee 

Samaaeiaa ||5||

When the Giver of 

peace Himself bestows 

His Mercy, the 

virtuous are absorbed 

in virtue. ||5||

ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਪਿਭੂ 
ਿਦੋਂ) ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9330 Published: March 06/ 2014



45761 1067 iesu jg mih  
mohu hY pwswrw]

Eis Jag Mehi Mohu 

Hai Paasaaraa ||

In this world, 

emotional attachment 

is spread all over.

ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਹਰ ਪਾਸੇ) 

ਮੋਹ ਪਸਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

45762 1067 mnmuKu AigAwnI 
AMDu AMDwrw]

Manamukh 

Agiaanee Andhh 

Andhhaaraa ||

The ignorant, self-

willed manmukh is 

immersed in utter 

darkness.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ 
ਬੇ-ਸਮਝ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਜਬਲਕੁਲ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

45763 1067 DMDY Dwvqu jnmu 
gvwieAw ibnu 
nwvY duKu 
pwieAw]6]

Dhhandhhai 

Dhhaavath Janam 

Gavaaeiaa Bin 

Naavai Dhukh 

Paaeiaa ||6||

Chasing after worldly 

affairs, he wastes 

away his life in vain; 

without the Name, he 

suffers in pain. ||6||

(ਮੋਹ ਦੇ) ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਭਟਕਦਾ (ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ 

ਿਾਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

45764 1067 krmu hovY qw 
siqguru pwey]

Karam Hovai Thaa 

Sathigur Paaeae ||

If God grants His 

Grace, then one finds 

the True Guru.

(ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

45765 1067 haumY mYlu sbid 
jlwey]

Houmai Mail 

Sabadh Jalaaeae ||

Through the Shabad, 

the filth of egotism is 

burned away.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ 

ਸਾੜਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9331 Published: March 06/ 2014



45766 1067 mnu inrmlu 
igAwnu rqnu 
cwnxu AigAwnu 
AMDyru 
gvwieAw]7]

Man Niramal 

Giaan Rathan 

Chaanan Agiaan 

Andhhaer 

Gavaaeiaa ||7||

The mind becomes 

immaculate, and the 

jewel of spiritual 

wisdom brings 

enlightenment; the 

darkness of spiritual 

ignorance is dispelled. 

||7||

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਗਆਨ ਰਤਨ (ਲੱਭ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਜਗਆਨ-

ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

45767 1067 qyry nwm Anyk  
kImiq nhI 
pweI]

Thaerae Naam 

Anaek Keemath 

Nehee Paaee ||

Your Names are 

countless; Your value 

cannot be estimated.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 

ਤੇ) ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ, 

ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
(ਜਕਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 

ਵੱਟੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ)।

45768 1067 scu nwmu hir 
ihrdY vsweI]

Sach Naam Har 

Hiradhai Vasaaee 

||

I enshrine the Lord's 

True Name within my 

heart.

(ਿੇ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ) ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਵਾਂ।
45769 1067 kImiq kauxu kry 

pRB qyrI qU Awpy 
shij 
smwieAw]8]

Keemath Koun 

Karae Prabh 

Thaeree Thoo 

Aapae Sehaj 

Samaaeiaa ||8||

Who can estimate 

Your value, God? You 

are immersed and 

absorbed in Yourself. 

||8||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  
ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ॥੮॥
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45770 1067 nwmu Amolku 
Agm Apwrw]

Naam Amolak 

Agam Apaaraa ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is 

priceless, inaccessible 

and infinite.

ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ (ਜਕਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ)।
45771 1067 nw ko hoAw  

qolxhwrw]

Naa Ko Hoaa 

Tholanehaaraa ||

No one can weigh it. ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ) 
ਮੱੁਲ ਪਾਣ-ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਜਕਆ।
45772 1067 Awpy qoly qoil 

qolwey gur sbdI 
myil 
qolwieAw]9]

Aapae Tholae Thol 

Tholaaeae Gur 

Sabadhee Mael 

Tholaaeiaa ||9||

You Yourself weigh, 

and estimate all; 

through the Word of 

the Guru's Shabad, 

You unite, when the 

weight is perfect. 

||9||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਕਦਰ ਿਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ 

ਕਦਰ ਿਾਣ ਕੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਦਰ 

ਕਰਨੀ ਜਸਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਮੇਲ ਕੇ ਕਦਰ ਜਸਖਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

45773 1067 syvk syvih  
krih Ardwis]

Saevak Saevehi 

Karehi Aradhaas ||

Your servant serves, 

and offers this prayer.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੇ) ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

45774 1067 qU Awpy myil 
bhwlih pwis]

Thoo Aapae Mael 

Behaalehi Paas ||

Please, let me sit near 

You, and unite me 

with Yourself.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਸ ਜਬਠਾਂਦਾ ਹੈਂ।

45775 1067 sBnw jIAw kw 
suKdwqw pUrY 
krim 
iDAwieAw]10]

Sabhanaa Jeeaa 

Kaa 

Sukhadhaathaa 

Poorai Karam 

Dhhiaaeiaa ||10||

You are the Giver of 

peace to all beings; by 

perfect karma, we 

meditate on You. 

||10||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ) 

ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੧੦॥
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45776 1067 jqu squ sMjmu ij 
scu kmwvY]

Jath Sath Sanjam J 

Sach Kamaavai ||

Chastity, truth and self-

control come by 

practicing and living 

the Truth.

ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣਾ, 
ਜਵਕਾਰ-ਰਜਹਤ ਿੀਵਨ, 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਰੋਕਣ ਦਾ ਿਤਨ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਨੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

45777 1067 iehu mnu inrmlu  
ij hir gux gwvY]

Eihu Man Niramal 

J Har Gun Gaavai 

||

This mind becomes 

immaculate and pure, 

singing the Glorious 

Praises of the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਇਹ ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

45778 1067 iesu ibKu mih  
AMimRqu prwpiq 
hovY hir jIau myry 
BwieAw]11]

Eis Bikh Mehi 

Anmrith 

Paraapath Hovai 

Har Jeeo Maerae 

Bhaaeiaa ||11||

In this world of poison, 

the Ambrosial Nectar 

is obtained, if it 

pleases my Dear Lord. 

||11||

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਇਸ ਮਾਇਆ-ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਜਵਚ 

ਵਰਤਜਦਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਇਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਭਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧੧॥

45779 1067 ijs no buJwey  
soeI bUJY]

Jis No Bujhaaeae 

Soee Boojhai ||

He alone understands, 

whom God inspires to 

understand.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸਮਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
45780 1067 hir gux gwvY  

AMdru sUJY]

Har Gun Gaavai 

Andhar Soojhai ||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

one's inner being is 

awakened.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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45781 1067 haumY myrw Twik 
rhwey shjy hI 
scu pwieAw]12]

Houmai Maeraa 

Thaak Rehaaeae 

Sehajae Hee Sach 

Paaeiaa ||12||

Egotism and 

possessiveness are 

silenced and subdued, 

and one intuitively 

finds the True Lord. 

||12||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ 
ਨੂੂੰ  (ਪਿਭਾਵ ਪਾਣ ਤੋਂ) ਰੋਕ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਰੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥
45782 1067 ibnu krmw hor 

iPrY GnyrI]

Bin Karamaa Hor 

Firai Ghanaeree ||

Without good karma, 

countless others 

wander around.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੀ ਹੋਈ) 

ਹੋਰ ਬਥੇਰੀ ਲੁਕਾਈ ਭਟਕਦੀ 
ਜਿਰਦੀ ਹੈ।

45783 1067 mir mir jMmY  
cukY n PyrI]

Mar Mar Janmai 

Chukai N Faeree ||

They die, and die 

again, only to be 

reborn; they cannot 

escape the cycle of 

reincarnation.

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕਦਾ 
ਨਹੀਂ।

45784 1067 ibKu kw rwqw 
ibKu kmwvY suKu n 
kbhU 
pwieAw]13]

Bikh Kaa Raathaa 

Bikh Kamaavai 

Sukh N Kabehoo 

Paaeiaa ||13||

Imbued with poison, 

they practice poison 

and corruption, and 

they never find peace. 

||13||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ-

ਜ਼ਹਰ ਦਾ ਲੱਟੂ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਹਰ ਹੀ 
ਜਵਹਾਝਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਕਦੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਮਾਣ ਸਕਦਾ ॥੧੩॥
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45785 1067 bhuqy ByK kry 
ByKDwrI]

Bahuthae Bhaekh 

Karae 

Bhaekhadhhaaree 

||

Many disguise 

themselves with 

religious robes.

(ਜਤਆਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਜਹਰਾਵਾ 
ਪਾਈ ਜਿਰਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਭੀ 
ਨਾਹ ਭੁੱ ਲ ਿਾਣਾ ਜਕ ਇਹ ਇਸ 

ਜ਼ਹਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਿੋਗ 

ਸੂੰ ਜਨਆਸ ਆਜਦਕ ਵਾਲਾ) 
ਧਾਰਜਮਕ ਪਜਹਰਾਵਾ ਪਾਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਬਥੇਰੇ (ਇਹੋ 

ਜਿਹੇ) ਭੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ,

45786 1067 ibnu sbdY haumY 
iknY n mwrI]

Bin Sabadhai 

Houmai Kinai N 

Maaree ||

Without the Shabad, 

no one has conquered 

egotism.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਜਕਆ।

45787 1067 jIvqu mrY qw 
mukiq pwey scY 
nwie 
smwieAw]14]

Jeevath Marai 

Thaa Mukath 

Paaeae Sachai 

Naae Samaaeiaa 

||14||

One who remains 

dead while yet alive is 

liberated, and merges 

in the True Name. 

||14||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰ-

ਜਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਉਹ (ਹਉਮੈ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥
45788 1067 AigAwnu iqRsnw  

iesu qnih 
jlwey]

Agiaan Thrisanaa 

Eis Thanehi 

Jalaaeae ||

Spiritual ignorance 

and desire burn this 

human body.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਕਜਹ ਲਵ,ੋ ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਸਾੜਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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45789 1068 iqs dI bUJY ij 
gur sbdu kmwey]

bU`JY This Dhee Boojhai 

J Gur Sabadh 

Kamaaeae ||

He alone puts out this 

fire, who practices and 

lives the Guru's 

Shabad.

ਇਹ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਬੱੁਝਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

45790 1068 qnu mnu sIqlu 
kRoDu invwry haumY 
mwir 
smwieAw]15]

Than Man Seethal 

Krodhh Nivaarae 

Houmai Maar 

Samaaeiaa ||15||

His body and mind are 

cooled and soothed, 

and his anger is 

silenced; conquering 

egotism, he merges in 

the Lord. ||15||

ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 

ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਿੋਧ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ) 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

45791 1068 scw swihbu scI 
vifAweI]

Sachaa Saahib 

Sachee Vaddiaaee 

||

True is the Lord and 

Master, and True is His 

glorious greatness.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
45792 1068 gur prswdI  

ivrlY pweI]

Gur Parasaadhee 

Viralai Paaee ||

By Guru's Grace, a rare 

few attain this.

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
45793 1068 nwnku eyk khY 

bynMqI nwmy nwim 
smwieAw 
]16]1]23]

Naanak Eaek Kehai 

Baenanthee 

Naamae Naam 

Samaaeiaa 

||16||1||23||

Nanak offers this one 

prayer: through the 

Naam, the Name of 

the Lord, may I merge 

in the Lord. 

||16||1||23||

ਨਾਨਕ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਉਹ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੬॥੧॥੨੩॥

45794 1068 mwrU mhlw 3] Maaroo Mehalaa 

3 ||

Maaroo, Third Mehl:
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45795 1068 ndrI Bgqw lYhu 
imlwey]

BgqW Nadharee 

Bhagathaa Laihu 

Milaaeae ||

By Your Grace, please 

unite with Your 

devotees.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ,
45796 1068 Bgq slwhin  

sdw ilv lwey]

Bhagath Salaahan 

Sadhaa Liv Laaeae 

||

Your devotees ever 

praise You, lovingly 

focusing on You.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਭਗਤ (ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
45797 1068 qau srxweI  

aubrih krqy  
Awpy myil 
imlwieAw]1]

Tho Saranaaee 

Oubarehi 

Karathae Aapae 

Mael Milaaeiaa 

||1||

In Your Sanctuary, 

they are saved, O 

Creator Lord; You 

unite them in Union 

with Yourself. ||1||

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

45798 1068 pUrY sbid Bgiq 
suhweI]

Poorai Sabadh 

Bhagath Suhaaee 

||

Sublime and exalted is 

devotion to the 

Perfect Word of the 

Shabad.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਪੂਰੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇਰੀ) 
ਭਗਤੀ ਜਨਖਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,

45799 1068 AMqir suKu qyrY 
min BweI]

Anthar Sukh 

Thaerai Man 

Bhaaee ||

Peace prevails within; 

they are pleasing to 

Your Mind.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਭਗਤੀ) ਤੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
45800 1068 mnu qnu scI 

BgqI rwqw scy 
isau icqu 
lwieAw]2]

Man Than Sachee 

Bhagathee 

Raathaa Sachae 

Sio Chith Laaeiaa 

||2||

One whose mind and 

body are imbued with 

true devotion, focuses 

his consciousness on 

the True Lord. ||2||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ 
ਤਨ ਤੇਰੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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45801 1068 haumY ivic sd 
jlY srIrw]

Houmai Vich Sadh 

Jalai Sareeraa ||

In egotism, the body is 

forever burning.

ਹਉਮੈ (ਦੀ ਅੱਗ) ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ) ਸਰੀਰ (ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਸਦਾ ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45802 1068 krmu hovY Byty 
guru pUrw]

Karam Hovai 

Bhaettae Gur 

Pooraa ||

When God grants His 

Grace, one meets the 

Perfect Guru.

(ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ) ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

45803 1068 AMqir AigAwnu 
sbid buJwey  
siqgur qy suKu 
pwieAw]3]

b`uJwey Anthar Agiaan 

Sabadh Bujhaaeae 

Sathigur Thae 

Sukh Paaeiaa 

||3||

The Shabad dispels 

the spiritual ignorance 

within, and through 

the True Guru, one 

finds peace. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ-

ਵੱਸਦੇ ਅਜਗਆਨ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

45804 1068 mnmuKu AMDw AMDu 
kmwey]

Manamukh 

Andhhaa Andhh 

Kamaaeae ||

The blind, self-willed 

manmukh acts blindly.

ਪਰ, ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ 

ਵਾਲਾ ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਔਝੜੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

45805 1068 bhu sMkt jonI 
Brmwey]

Bahu Sankatt 

Jonee 

Bharamaaeae ||

He is in terrible 

trouble, and wanders 

in reincarnation.

(ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਸਹੀ 
ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ 
ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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45806 1068 jm kw jyvVw 
kdy n kwtY AMqy 
bhu duKu 
pwieAw]4]

Jam Kaa Jaevarraa 

Kadhae N Kaattai 

Anthae Bahu 

Dhukh Paaeiaa 

||4||

He can never snap the 

noose of Death, and in 

the end, he suffers in 

horrible pain. ||4||

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਗਲੋਂ) 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ 

ਭੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

45807 1068 Awvx jwxw  
sbid invwry]

Aavan Jaanaa 

Sabadh Nivaarae 

||

Through the Shabad, 

one's comings and 

goings in reincarnation 

are ended.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

45808 1068 scu nwmu rKY aur 
Dwry]

Sach Naam Rakhai 

Our Dhhaarae ||

He keeps the True 

Name enshrined 

within his heart.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
45809 1068 gur kY sbid mrY  

mnu mwry haumY 
jwie 
smwieAw]5]

Gur Kai Sabadh 

Marai Man 

Maarae Houmai 

Jaae Samaaeiaa 

||5||

He dies in the Word of 

the Guru's Shabad, 

and conquers his 

mind; stilling his 

egotism, he merges in 

the Lord. ||5||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
45810 1068 Awvx jwxY prj 

ivgoeI]

Aavan Jaanai Paraj 

Vigoee ||

Coming and going, the 

people of the world 

are wasting away.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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45811 1068 ibnu siqgur iQru 
koie n hoeI]

Bin Sathigur Thhir 

Koe N Hoee ||

Without the True 

Guru, no one finds 

permanence and 

stability.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਸ 

ਚੱਕਰ ਜਵਚੋਂ) ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਖੁਲਹੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

45812 1068 AMqir joiq 
sbid suKu 
visAw joqI joiq 
imlwieAw]6]

Anthar Joth 

Sabadh Sukh 

Vasiaa Jothee Joth 

Milaaeiaa ||6||

The Shabad shines its 

Light deep within the 

self, and one dwells in 

peace; one's light 

merges into the Light. 

||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਪਰਗਟ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੬॥

45813 1068 pMc dUq icqvih 
ivkwrw]

Panch Dhooth 

Chithavehi 

Vikaaraa ||

The five demons think 

of evil and corruption.

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ 

(ਪਿਭਾਵ ਦੇ) ਕਾਰਨ (ਿੀਵ ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਜਵਕਾਰ ਜਚਤਵਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

45814 1068 mwieAw moh kw 
eyhu pswrw]

Maaeiaa Moh Kaa 

Eaehu Pasaaraa ||

The expanse is the 

manifestation of 

emotional attachment 

to Maya.

ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

45815 1068 siqguru syvy qw 
mukqu hovY pMc 
dUq vis 
AwieAw]7]

Sathigur Saevae 

Thaa Mukath 

Hovai Panch 

Dhooth Vas 

Aaeiaa ||7||

Serving the True Guru, 

one is liberated, and 

the five demons are 

put under his control. 

||7||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ 

ਦਬਾਅ ਤੋਂ) ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿੇ ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥
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45816 1068 bwJu gurU hY mohu 
gubwrw]

Baajh Guroo Hai 

Mohu Gubaaraa ||

Without the Guru, 

there is only the 

darkness of 

attachment.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਮੋਹ (ਇਤਨਾ ਪਿਬਲ ਰਜਹੂੰਦਾ) 
ਹੈ (ਜਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) 
ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ (ਬਜਣਆ) ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

45817 1068 iPir iPir fubY  
vwro vwrw]

Fir Fir Ddubai 

Vaaro Vaaraa ||

Over and over, time 

and time again, they 

are drowned.

ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ 
(ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) ਡੱੁਬਦਾ 
ਹੈ।

45818 1068 siqgur Byty scu 
idRVwey scu nwmu 
min BwieAw]8]

Sathigur Bhaettae 

Sach Dhrirraaeae 

Sach Naam Man 

Bhaaeiaa ||8||

Meeting the True 

Guru, Truth is 

implanted within, and 

the True Name 

becomes pleasing to 

the mind. ||8||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਤਾਂ ਜਿਰ) 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥
45819 1068 swcw dru swcw 

drvwrw]

Saachaa Dhar 

Saachaa 

Dharavaaraa ||

True is His Door, and 

True is His Court, His 

Royal Darbaar.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਭੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈ।

45820 1068 scy syvih sbid 
ipAwrw]

Sachae Saevehi 

Sabadh Piaaraa ||

The true ones serve 

Him, through the 

Beloved Word of the 

Shabad.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਹੀ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9342 Published: March 06/ 2014



45821 1068 scI Duin scy 
gux gwvw scy 
mwih 
smwieAw]9]

Sachee Dhhun 

Sachae Gun 

Gaavaa Sachae 

Maahi Samaaeiaa 

||9||

Singing the Glorious 

Praises of the True 

Lord, in the true 

melody, I am 

immersed and 

absorbed in Truth. 

||9||

(ਿੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਮੈਂ (ਭੀ) ਜਟਕਵੀਂ 
ਲਗਨ ਨਾਲ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ। 
(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੯॥
45822 1068 GrY AMdir ko  

Gru pwey]

Gharai Andhar Ko 

Ghar Paaeae ||

Deep within the home 

of the self, one finds 

the home of the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

45823 1068 gur kY sbdy 
shij suBwey]

Gur Kai Sabadhae 

Sehaj Subhaaeae 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

one easily, intuitively 

finds it.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
45824 1068 EQY sogu ivjogu n 

ivAwpY shjy 
shij 
smwieAw]10]

Outhhai Sog Vijog 

N Viaapai Sehajae 

Sehaj Samaaeiaa 

||10||

There, one is not 

afflicted with sorrow 

or separation; merge 

into the Celestial Lord 

with intuitive ease. 

||10||

ਉਸ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆਂ ਸੋਗ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ, (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਜਵਛੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧੦॥

45825 1068 dUjY Bwie dustw 
kw vwsw]

Dhoojai Bhaae 

Dhusattaa Kaa 

Vaasaa ||

The evil people live in 

the love of duality.

ਕੁਕਰਮੀ ਬੂੰ ਦੇ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ 
ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,
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45826 1068 Baudy iPrih bhu 
moh ipAwsw]

Bhoudhae Firehi 

Bahu Moh Piaasaa 

||

They wander around, 

totally attached and 

thirsty.

ਬੜੇ ਮੋਹ ਬੜੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ।

45827 1068 kusMgiq bhih  
sdw duKu pwvih  
duKo duKu 
kmwieAw]11]

Kusangath Behehi 

Sadhaa Dhukh 

Paavehi Dhukho 

Dhukh Kamaaeiaa 

||11||

They sit in evil 

gatherings, and suffer 

in pain forever; they 

earn pain, nothing but 

pain. ||11||

(ਕੁਕਰਮੀ ਬੂੰ ਦੇ) ਸਦਾ ਭੈੜੀ 
ਸੁਹਬਤ ਜਵਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਦੱੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਦਾ 
ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਜਨਰਾ ਦੱੁਖ ਹੀ ਦੱੁਖ 

ਜਨਕਲੇ ॥੧੧॥
45828 1068 siqgur bwJhu  

sMgiq n hoeI]

Sathigur Baajhahu 

Sangath N Hoee ||

Without the True 

Guru, there is no 

Sangat, no 

Congregation.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਭਲੀ 
ਸੁਹਬਤ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ।

45829 1068 ibnu sbdy pwru n 
pwey koeI]

Bin Sabadhae Paar 

N Paaeae Koee ||

Without the Shabad, 

no one can cross over 

to the other side.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਕੁਕਰਮਾਂ (ਦੀ ਨਦੀ) ਦਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ।
45830 1068 shjy gux rvih 

idnu rwqI joqI 
joiq 
imlwieAw]12]

Sehajae Gun 

Ravehi Dhin 

Raathee Jothee 

Joth Milaaeiaa 

||12||

One who intuitively 

chants God's Glorious 

Praises day and night - 

his light merges into 

the Light. ||12||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧੨॥
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45831 1068 kwieAw ibrKu  
pMKI ivic vwsw]

Kaaeiaa Birakh 

Pankhee Vich 

Vaasaa ||

The body is the tree; 

the bird of the soul 

dwells within it.

(ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ-ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਪੂੰਛੀ 
ਜਕਸੇ ਰੱੁਖ ਉਤੇ ਆ ਜਟਕਦੇ 

ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਹ) ਸਰੀਰ 

(ਮਾਨੋ) ਰੱੁਖ ਹੈ, (ਇਸ ਸਰੀਰ) 

ਜਵਚ (ਿੀਵ) ਪੂੰਛੀ ਦਾ ਜਨਵਾਸ 

ਹੈ।
45832 1068 AMimRqu cugih gur 

sbid invwsw]

Anmrith Chugehi 

Gur Sabadh 

Nivaasaa ||

It drinks in the 

Ambrosial Nectar, 

resting in the Word of 

the Guru's Shabad.

ਜਿਹੜੇ ਿੀਵ-ਪੂੰਛੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ-ਚੋਗ 

ਚੁਗਦੇ ਹਨ,

45833 1068 aufih n mUly n 
Awvih n jwhI  
inj Gir vwsw 
pwieAw]13]

Ouddehi N 

Moolae N Aavehi 

N Jaahee Nij Ghar 

Vaasaa Paaeiaa 

||13||

It never flies away, 

and it does not come 

or go; it dwells within 

the home of its own 

self. ||13||

ਉਹ ਜਬਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕਦੇ, ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੧੩॥

45834 1068 kwieAw soDih  
sbdu vIcwrih]

Kaaeiaa Sodhhehi 

Sabadh 

Veechaarehi ||

Purify the body, and 

contemplate the 

Shabad.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ) ਸਰੀਰ 

ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

45835 1068 moh TgaurI Brmu 
invwrih]

Moh Thagouree 

Bharam Nivaarehi 

||

Remove the poisonous 

drug of emotional 

attachment, and 

eradicate doubt.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੋਹ ਦੀ ਠੱਗ-ਬੂਟੀ 
ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ।
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45836 1068 Awpy ikRpw kry 
suKdwqw Awpy 
myil 
imlwieAw]14]

Aapae Kirapaa 

Karae 

Sukhadhaathaa 

Aapae Mael 

Milaaeiaa ||14||

The Giver of peace 

Himself bestows His 

Mercy, and unites us 

in Union with Himself. 

||14||

ਪਰ, (ਇਹ) ਜਕਰਪਾ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ 
ਕੇ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥
45837 1069 sd hI nyVY dUir  

n jwxhu]

Sadh Hee Naerrai 

Dhoor N Jaanahu 

||

He is always near at 

hand; He is never far 

away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ (ਸਾਡੇ) 

ਨੇੜੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਕਦੇ 

ਭੀ ਆਪਣ ੇਤੋਂ) ਦੂਰ ਨਾਹ 

ਸਮਝੋ।
45838 1069 gur kY sbid  

njIik pCwxhu]

Gur Kai Sabadh 

Najeek 

Pashhaanahu ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

realize that He is very 

near.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਵੇਖੋ।

45839 1069 ibgsY kmlu 
ikrix prgwsY  
prgtu kir 
dyKwieAw]15]

Bigasai Kamal 

Kiran Paragaasai 

Paragatt Kar 

Dhaekhaaeiaa 

||15||

Your heart-lotus shall 

blossom forth, and the 

ray of God's Divine 

Light shall illuminate 

your heart; He shall be 

revealed to You. 

||15||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ) ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਦੀ) ਜਕਰਨ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ) ਪਰਤੱਖ ਕਰ 

ਕੇ ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

45840 1069 Awpy krqw scw 
soeI]

Aapae Karathaa 

Sachaa Soee ||

The True Lord is 

Himself the Creator.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪ 

ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ,
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45841 1069 Awpy mwir 
jIvwly Avru n 
koeI]

Aapae Maar 

Jeevaalae Avar N 

Koee ||

He Himself kills, and 

gives life; there is no 

other at all.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ 

ਜਿਵਾਲਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਾਰਦਾ 
ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਭੀ 
ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ)।

45842 1069 nwnk nwmu imlY 
vifAweI Awpu 
gvwie suKu 
pwieAw]16]2]
24]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Aap Gavaae Sukh 

Paaeiaa 

||16||2||24||

O Nanak, through the 

Naam, the Name of 

the Lord, glorious 

greatness is obtained. 

Eradicating self-

conceit, peace is 

found. ||16||2||24||

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ 

ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਸੋਭਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥੨॥੨੪॥

45843 1069 mwrU solhy mhlw 
4 

Maaroo Solehae 

Mehalaa 4

Maaroo, Solahas, 

Fourth Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਸੋਹਲੇ' (੧੬ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ)।

45844 1069 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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45845 1069 scw Awip 
svwrxhwrw]

Sachaa Aap 

Savaaranehaaraa 

||

The Lord Lord Himself 

is the One who exalts 

and embellishes.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

45846 1069 Avr n sUJis  
bIjI kwrw]

bI~jI Avar N Soojhas 

Beejee Kaaraa ||

Do not consider any 

other work.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਿੀ ਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦੀ।
45847 1069 gurmuiK scu vsY 

Gt AMqir shjy 
sic smweI 
hy]1]

Guramukh Sach 

Vasai Ghatt 

Anthar Sehajae 

Sach Samaaee Hae 

||1||

The True Lord abides 

deep within the heart 

of the Gurmukh, who 

intuitively merges in 

the True Lord. ||1||

ਪਰ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਣ 

ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

45848 1069 sBnw scu vsY 
mn mwhI]

Sabhanaa Sach 

Vasai Man 

Maahee ||

The True Lord dwells 

within the minds of all.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

45849 1069 gur prswdI  
shij smwhI]

Gur Parasaadhee 

Sehaj Samaahee ||

By Guru's Grace, they 

are intuitively 

absorbed in Him.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ (ਿੀਵ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ) ਲੀਨ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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45850 1069 guru guru krq  
sdw suKu pwieAw  
gur crxI icqu 
lweI hy]2]

Gur Gur Karath 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Gur 

Charanee Chith 

Laaee Hae ||2||

Calling out, "Guru, 

Guru", I have found 

eternal peace; my 

consciousness is 

focused on the Guru's 

feet. ||2||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ 

ਕਰਜਦਆਂ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

45851 1069 siqguru hY 
igAwnu siqguru 
hY pUjw]

Sathigur Hai Giaan 

Sathigur Hai 

Poojaa ||

The True Guru is 

spiritual wisdom; the 

True Guru is worship 

and adoration.

ਗੁਰੂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

(ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ, ਗੁਰੂ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਭਗਤੀ 
(ਜਸਖਾਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ।

45852 1069 siqguru syvI  
Avru n dUjw]

Sathigur Saevee 

Avar N Dhoojaa ||

I serve the True Guru, 

and no other.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ (ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ) ਨਹੀਂ (ਜਲਆਉਂਦਾ)।

45853 1069 siqgur qy nwmu 
rqn Dnu pwieAw  
siqgur kI syvw 
BweI hy]3]

Sathigur Thae 

Naam Rathan 

Dhhan Paaeiaa 

Sathigur Kee 

Saevaa Bhaaee 

Hae ||3||

From the True Guru, I 

have obtained the 

wealth, the jewel of 

the Naam. Service to 

the True Guru is 

pleasing to me. ||3||

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਲੱਭਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) 
ਸੇਵਾ ਹੀ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 

॥੩॥

45854 1069 ibnu siqgur jo 
dUjY lwgy]

Bin Sathigur Jo 

Dhoojai Laagae ||

Without the True 

Guru, those who are 

attached to duality

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,
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45855 1069 Awvih jwih BRim 
mrih ABwgy]

Aavehi Jaahi 

Bhram Marehi 

Abhaagae ||

Come and go, and 

wander in 

reincarnation; these 

unfortunate ones die.

ਉਹ ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
45856 1069 nwnk iqn kI 

iPir giq hovY  
ij gurmuiK rhih 
srxweI hy]4]

rh-ih Naanak Thin Kee 

Fir Gath Hovai J 

Guramukh Rehehi 

Saranaaee Hae 

||4||

O Nanak, even after 

they are emancipated, 

those who become 

Gurmukh remain in 

the Guru's Sanctuary. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਹੀ ਜਿਰ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥

45857 1069 gurmuiK pRIiq 
sdw hY swcI]

Guramukh Preeth 

Sadhaa Hai 

Saachee ||

The love of the 

Gurmukh is forever 

true.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਪਿੀਤ ਪੱਕੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
45858 1069 siqgur qy mwgau  

nwmu AjwcI]

Sathigur Thae 

Maago Naam 

Ajaachee ||

I beg for the 

invaluable Naam, the 

Name of the Lord, 

from the Guru.

(ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ-) ਮੈਂ ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ (ਤੇਰਾ) ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ।

45859 1069 hohu dieAwlu 
ikRpw kir hir 
jIau riK lyvhu 
gur srxweI 
hy]5]

Hohu Dhaeiaal 

Kirapaa Kar Har 

Jeeo Rakh Laevahu 

Gur Saranaaee 

Hae ||5||

O Dear Lord, please be 

kind, and grant Your 

Grace; please keep me 

in the Guru's 

Sanctuary. ||5||

ਹੇ ਹਰੀ! ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ ॥੫॥
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45860 1069 AMimRq rsu  
siqgurU 
cuAwieAw]

Anmrith Ras 

Sathiguroo 

Chuaaeiaa ||

The True Guru trickles 

the Ambrosial Nectar 

into my mouth.

ਗੁਰੂ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

45861 1069 dsvY duAwir 
pRgtu hoie 
AwieAw]

Dhasavai Dhuaar 

Pragatt Hoe 

Aaeiaa ||

My Tenth Gate has 

been opened and 

revealed.

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਉਸ ਦੇ ਸੋਚ-

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

45862 1069 qh Anhd sbd 
vjih Duin bwxI  
shjy shij 
smweI hy]6]

Theh Anehadh 

Sabadh Vajehi 

Dhhun Baanee 

Sehajae Sehaj 

Samaaee Hae 

||6||

The unstruck sound 

current of the Shabad 

vibrates and resounds 

there, with the melody 

of the Guru's Bani; 

one is easily, 

intuitively absorbed in 

the Lord. ||6||

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਇਉਂ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ, ਮਾਨੋ, ਉਥੇ) ਪੂੰਿ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਿ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥
45863 1069 ijn kau krqY 

Duir iliK pweI]

Jin Ko Karathai 

Dhhur Likh Paaee 

||

Those who are so pre-

ordained by the 

Creator,

ਪਰ, (ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ 
ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ 
ਜਲਖ ਕੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

45864 1069 An idnu guru guru 
krq ivhweI]

Anadhin Gur Gur 

Karath Vihaaee ||

Pass their nights and 

days calling on the 

Guru.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰਜਦਆਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ।
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45865 1069 ibnu siqgur ko 
sIJY nwhI gur 
crxI icqu lweI 
hy]7]

Bin Sathigur Ko 

Seejhai Naahee 

Gur Charanee 

Chith Laaee Hae 

||7||

Without the True 

Guru, no one 

understands; focus 

your consciousness on 

the Guru's Feet. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ) 

ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣਾ 
ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖ ॥੭॥

45866 1069 ijsu BwvY iqsu 
Awpy dyie]

Jis Bhaavai This 

Aapae Dhaee ||

The Lord Himself 

blesses those with 

whom He is pleased.

ਜਿਹੜਾ ਿੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
45867 1069 gurmuiK nwmu 

pdwrQu lyie]

Guramukh Naam 

Padhaarathh Laee 

||

The Gurmukh receives 

the wealth of the 

Naam.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 

ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

45868 1069 Awpy ikRpw kry 
nwmu dyvY nwnk 
nwim smweI 
hy]8]

Aapae Kirapaa 

Karae Naam 

Dhaevai Naanak 

Naam Samaaee 

Hae ||8||

When the Lord grants 

His Grace, He bestows 

the Naam; Nanak is 

immersed and 

absorbed in the Naam. 

||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥

45869 1069 igAwn rqnu  
min prgtu 
BieAw]

Giaan Rathan Man 

Paragatt Bhaeiaa 

||

The jewel of spiritual 

wisdom is revealed 

within the mind.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਸੂਝ ਉੱਘੜ ਪਈ,

45870 1069 nwmu pdwrQu 
shjy lieAw]

Naam 

Padhaarathh 

Sehajae Laeiaa ||

The wealth of the 

Naam is easily, 

intuitively received.

ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਲੱਭ ਜਲਆ।
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45871 1069 eyh vifAweI  
gur qy pweI  
siqgur kau sd 
bil jweI hy]9]

Eaeh Vaddiaaee 

Gur Thae Paaee 

Sathigur Ko Sadh 

Bal Jaaee Hae 

||9||

This glorious greatness 

is obtained from the 

Guru; I am forever a 

sacrifice to the True 

Guru. ||9||

ਪਰ ਇਹ ਵਜਡਆਈ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
(ਹੀ) ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੯॥

45872 1069 pRgitAw sUru  
inis imitAw 
AMiDAwrw]

Pragattiaa Soor 

Nis Mittiaa 

Andhhiaaraa ||

With the rising of the 

sun, the darkness of 

the night is dispelled.

(ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ) ਸੂਰਿ ਚੜਹਦਾ ਹੈ 

(ਤਦੋਂ) ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

45873 1069 AigAwnu 
imitAw gur 
rqin Apwrw]

Agiaan Mittiaa Gur 

Rathan Apaaraa ||

Spiritual ignorance is 

eradicated, by the 

priceless jewel of the 

Guru.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਕੀਮਤੀ ਜਗਆਨ-ਰਤਨ ਨਾਲ 

ਅਜਗਆਨ-ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

45874 1069 siqgur igAwnu 
rqnu Aiq BwrI  
krim imlY suKu 
pweI hy]10]

Sathigur Giaan 

Rathan Ath 

Bhaaree Karam 

Milai Sukh Paaee 

Hae ||10||

The True Guru is the 

fantastically valuable 

jewel of spiritual 

wisdom; blessed by 

God's Mercy, peace is 

found. ||10||

ਗੁਰੂ ਦਾ (ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ) 

'ਜਗਆਨ ਰਤਨ' ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

45875 1069 gurmuiK nwmu  
pRgtI hY soie]

Guramukh Naam 

Pragattee Hai Soe 

||

The Gurmukh obtains 

the Naam, and his 

good reputation 

increases.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਜਖੱਲਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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45876 1069 chu juig inrmlu  
hCw loie]

Chahu Jug Niramal 

Hashhaa Loe ||

In all four ages he is 

considered to be pure 

and good.

ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਪਜਵੱਤਰ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੱਛਾ 
ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

45877 1069 nwmy nwim rqy 
suKu pwieAw  
nwim rihAw ilv 
lweI hy]11]

Naamae Naam 

Rathae Sukh 

Paaeiaa Naam 

Rehiaa Liv Laaee 

Hae ||11||

Imbued with the 

Naam, the Name of 

the Lord, he finds 

peace. He remains 

lovingly focused on 

the Naam. ||11||

ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਖ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

45878 1069 gurmuiK nwmu 
prwpiq hovY]

Guramukh Naam 

Paraapath Hovai ||

The Gurmukh receives 

the Naam.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

45879 1069 shjy jwgY shjy 
sovY]

Sehajae Jaagai 

Sehajae Sovai ||

In intuitive peace he 

wakes, and in intuitive 

peace he sleeps.

ਉਹ ਿਾਗਦਾ ਸੱੁਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਿਾਗਦਾ ਹੈ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਸੌਂਦਾ 
ਹੈ)।

45880 1070 gurmuiK nwim 
smwie smwvY  
nwnk nwmu 
iDAweI hy]12]

Guramukh Naam 

Samaae Samaavai 

Naanak Naam 

Dhhiaaee Hae 

||12||

The Gurmukh is 

immersed and 

absorbed in the Naam; 

Nanak meditates on 

the Naam. ||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ) ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਹੀ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥
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45881 1070 Bgqw muiK  
AMimRq hY bwxI]

BgqW Bhagathaa Mukh 

Anmrith Hai 

Baanee ||

The Ambrosial Nectar 

of the Guru's Bani is in 

the mouth of the 

devotees.

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

45882 1070 gurmuiK hir nwmu 
AwiK vKwxI]

Guramukh Har 

Naam Aakh 

Vakhaanee ||

The Gurmukhs chant 

and repeat the Lord's 

Name.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਆਪ) ਉਚਾਰ ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ।

45883 1070 hir hir krq  
sdw mnu ibgsY  
hir crxI mnu 
lweI hy]13]

Har Har Karath 

Sadhaa Man 

Bigasai Har 

Charanee Man 

Laaee Hae ||13||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, 

their minds forever 

blossom forth; they 

focus their minds on 

the Lord's Feet. ||13||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਸਦਾ ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

45884 1070 hm mUrK 
AigAwn igAwnu 
ikCu nwhI]

Ham Moorakh 

Agiaan Giaan 

Kishh Naahee ||

I am foolish and 

ignorant; I have no 

wisdom at all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, 
ਅੂੰਞਾਣ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਕੁਝ ਭੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

45885 1070 siqgur qy smJ 
pVI mn mwhI]

Sathigur Thae 

Samajh Parree 

Man Maahee ||

From the True Guru, I 

have obtained 

understanding in my 

mind.

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ (ਇਹ) ਸਮਝ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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45886 1070 hohu dieAwlu 
ikRpw kir hir 
jIau siqgur kI 
syvw lweI 
hy]14]

Hohu Dhaeiaal 

Kirapaa Kar Har 

Jeeo Sathigur Kee 

Saevaa Laaee Hae 

||14||

O Dear Lord, please be 

kind to me, and grant 

Your Grace; let me be 

committed to serving 

the True Guru. ||14||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, 

ਜਮਹਰ ਕਰ, (ਸਾਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਲਾਈ ਰੱਖ ॥੧੪॥

45887 1070 ijin siqguru 
jwqw iqin eyku 
pCwqw]

Jin Sathigur 

Jaathaa Thin Eaek 

Pashhaathaa ||

Those who know the 

True Guru realize the 

One Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਇਉਂ) ਪਛਾਣ 

ਜਲਆ,

45888 1070 srby riv rihAw 
suKdwqw]

Sarabae Rav 

Rehiaa 

Sukhadhaathaa ||

The Giver of peace is 

all-pervading, 

permeating 

everywhere.

ਜਕ ਉਹ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪਿਭੂ ਸਭਨਾਂ 
ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

45889 1070 Awqmu cIin  
prmpdu pwieAw  
syvw suriq 
smweI hy]15]

Aatham Cheen 

Param Padh 

Paaeiaa Saevaa 

Surath Samaaee 

Hae ||15||

Understanding my 

own soul, I have 

obtained the Supreme 

Status; my awareness 

is immersed in selfless 

service. ||15||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧੫॥

45890 1070 ijn kau Awid 
imlI vifAweI]

Jin Ko Aadh Milee 

Vaddiaaee ||

Those who are blessed 

with glorious 

greatness by the 

Primal Lord God

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,
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45891 1070 siqguru min 
visAw ilv 
lweI]

Sathigur Man 

Vasiaa Liv Laaee ||

Are lovingly focused 

on the True Guru, who 

dwells within their 

minds.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45892 1070 Awip imilAw 
jgjIvnu dwqw  
nwnk AMik 
smweI hy]16]1]

j`gjIvnu Aap Miliaa 

Jagajeevan 

Dhaathaa Naanak 

Ank Samaaee Hae 

||16||1||

The Giver of life to the 

world Himself meets 

them; O Nanak, they 

are absorbed in His 

Being. ||16||1||

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਦਾਤਾਰ ਆਪ ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਸਮਾਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧੬॥੧॥

45893 1070 mwrU mhlw 4] Maaroo Mehalaa 

4 ||

Maaroo, Fourth Mehl:

45894 1070 hir Agm 
Agocru sdw 
AibnwsI]

Har Agam Agochar 

Sadhaa Abinaasee 

||

The Lord is 

inaccessible and 

unfathomable; He is 

eternal and 

imperishable.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਰਜਹਤ ਹੈ,

45895 1070 srby riv rihAw  
Gt vwsI]

Sarabae Rav 

Rehiaa Ghatt 

Vaasee ||

He dwells in the heart, 

and is all-pervading, 

permeating 

everywhere.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, 

ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।
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45896 1070 iqsu ibnu Avru  
n koeI dwqw hir 
iqsih sryvhu 
pRwxI hy]1]

This Bin Avar N 

Koee Dhaathaa 

Har Thisehi 

Saraevahu 

Praanee Hae ||1||

There is no other Giver 

except Him; worship 

the Lord, O mortals. 

||1||

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਉਸੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰੋ ॥੧॥

45897 1070 jw kau rwKY hir 
rwKxhwrw]

Jaa Ko Raakhai Har 

Raakhanehaaraa ||

No one can kill anyone ਬਚਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,

45898 1070 qw kau koie n 
swkis mwrw]

Thaa Ko Koe N 

Saakas Maaraa ||

Who is saved by the 

Savior Lord.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

45899 1070 so AYsw hir 
syvhu sMqhu jw kI 
aUqm bwxI hy]2]

So Aisaa Har 

Saevahu Santhahu 

Jaa Kee Ootham 

Baanee Hae ||2||

So serve such a Lord, 

O Saints, whose Bani is 

exalted and sublime. 

||2||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਜਰਆ ਕਰੋ। 
ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਉੱਚਾ ਕਰ 

ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

45900 1070 jw jwpY ikCu 
ikQwaU nwhI]

(ikQwaU) iksy QW Jaa Jaapai Kishh 

Kithhaaoo Naahee 

||

When it seems that a 

place is empty and 

void,

ਿਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਜਕਤੇ ਭੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ (ਸਦਾ-
ਜਥਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ,

45901 1070 qw krqw BrpUir 
smwhI]

Thaa Karathaa 

Bharapoor 

Samaahee ||

There, the Creator 

Lord is permeating 

and pervading.

ਤਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਸਮਝੋ (ਿੋ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ)।
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45902 1070 sUky qy Puin 
hirAw kIqonu  
hir iDAwvhu coj 
ivfwxI hy ]3]

Sookae Thae Fun 

Hariaa Keethon 

Har Dhhiaavahu 

Choj Viddaanee 

Hae ||3||

He causes the dried-

up branch to blossom 

forth in greenery 

again; so meditate on 

the Lord - wondrous 

are His ways! ||3||

ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸੱੁਕੇ ਤੋਂ ਹਰਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ 

ਅਸਚਰਿ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ॥੩॥

45903 1070 jo jIAw kI vydn 
jwxY]

(vydn) pIVw, 
hwlq[jIAW

Jo Jeeaa Kee 

Vaedhan Jaanai ||

The One who knows 

the anguish of all 

beings

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੋਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਦਲ ਦੀ ਪੀੜ ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

45904 1070 iqsu swihb kY  
hau kurbwxY]

This Saahib Kai Ho 

Kurabaanai ||

Unto that Lord and 

Master, I am a 

sacrifice.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

45905 1070 iqsu AwgY jn 
kir bynMqI jo 
srb suKw kw 
dwxI hy]4]

This Aagai Jan Kar 

Baenanthee Jo 

Sarab Sukhaa Kaa 

Dhaanee Hae 

||4||

Offer your prayers to 

the One who is the 

Giver of all peace and 

joy. ||4||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਅਰਦਾਸ ਕਜਰਆ 

ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੪॥

45906 1070 jo jIAY kI swr  
n jwxY]

Jo Jeeai Kee Saar 

N Jaanai ||

But one who does not 

know the state of the 

soul

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ) 
ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਦੱੁਖ-ਦਰਦ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝ ਸਕਦਾ,

45907 1070 iqsu isau ikCu n 
khIAY AjwxY]

This Sio Kishh N 

Keheeai Ajaanai ||

Do not say anything to 

such an ignorant 

person.

ਉਸ ਮੂਰਖ ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਦੱੁਖ-

ਦਰਦ ਦੀ) ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
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45908 1070 mUrK isau nh 
lUJu prwxI hir 
jpIAY pdu 
inrbwxI hy]5]

Moorakh Sio Neh 

Loojh Paraanee 

Har Japeeai Padh 

Nirabaanee Hae 

||5||

Do not argue with 

fools, O mortals. 

Meditate on the Lord, 

in the state of 

Nirvaanaa. ||5||

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਉਸ ਮੂਰਖ ਨਾਲ 

ਕੋਈ ਝੇੜਾ ਨਾਹ ਕਰ। ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਸਨਾ-
ਰਜਹਤ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੫॥
45909 1070 nw kir icMq  

icMqw hY krqy]

Naa Kar Chinth 

Chinthaa Hai 

Karathae ||

Don't worry - let the 

Creator take care of it.

(ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਨਾਹ ਕਰ, ਇਹ ਜਫ਼ਕਰ 

ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਹੈ।
45910 1070 hir dyvY jil 

Qil jMqw sBqY]
(sBqY) sB qweIN,sB QW Har Dhaevai Jal 

Thhal Janthaa 

Sabhathai ||

The Lord gives to all 

creatures in the water 

and on the land.

ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਿਲ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ (ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ) ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਰਜ਼ਕ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

45911 1070 AicMq dwnu dyie 
pRBu myrw ivic 
pwQr kIt 
pKwxI hy]6]

Achinth Dhaan 

Dhaee Prabh 

Maeraa Vich 

Paathhar Keett 

Pakhaanee Hae 

||6||

My God bestows His 

blessings without 

being asked, even to 

worms in soil and 

stones. ||6||

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਉਹ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਜਚੱਤ-ਚੇਤਾ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਪੱਥਰਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀਜੜਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
(ਜਰਜ਼ਕ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

45912 1070 nw kir Aws  
mIq suq BweI]

Naa Kar Aas 

Meeth Suth 

Bhaaee ||

Do not place your 

hopes in friends, 

children and siblings.

ਜਮੱਤਰ ਦੀ, ਪੱੁਤਰ ਦੀ, ਭਰਾ 
ਦੀ-ਜਕਸੇ ਦੀ ਭੀ ਆਸ ਨਾਹ 

ਕਰ।
45913 1070 nw kir Aws  

iksY swh 
ibauhwr kI 
prweI]

Naa Kar Aas Kisai 

Saah Biouhaar Kee 

Paraaee ||

Do not place your 

hopes in kings or the 

business of others.

ਜਕਸੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਕਸੇ ਜਵਹਾਰ 

ਦੀ-ਕੋਈ ਭੀ ਪਰਾਈ ਆਸ ਨਾਹ 

ਕਰ।
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45914 1070 ibnu hir nwvY ko 
bylI nwhI hir 
jpIAY 
swrMgpwxI hy]7]

Bin Har Naavai Ko 

Baelee Naahee 

Har Japeeai 

Saarangapaanee 

Hae ||7||

Without the Lord's 

Name, no one will be 

your helper; so 

meditate on the Lord, 

the Lord of the world. 

||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ। 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ 

ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੭॥

45915 1070 An idnu nwmu 
jphu bnvwrI]

Anadhin Naam 

Japahu 

Banavaaree ||

Night and day, chant 

the Naam.

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਰਹੋ।

45916 1070 sB Awsw mnsw 
pUrY QwrI]

Sabh Aasaa 

Manasaa Poorai 

Thhaaree ||

All your hopes and 

desires shall be 

fulfilled.

ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਪੂਰੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਰੇਕ ਿੁਰਨਾ 
ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

45917 1070 jn nwnk nwmu 
jphu Bv KMfnu  
suiK shjy rYix 
ivhwxI hy]8]

Jan Naanak Naam 

Japahu Bhav 

Khanddan Sukh 

Sehajae Rain 

Vihaanee Hae 

||8||

O servant Nanak, 

chant the Naam, the 

Name of the Destroyer 

of fear, and your life-

night shall pass in 

intuitive peace and 

poise. ||8||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਰਹੋ। ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ) 
ਉਮਰ-ਰਾਤ ਸੁਖ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਬੀਤਦੀ ਹੈ ॥੮॥
45918 1070 ijin hir syivAw  

iqin suKu 
pwieAw]

Jin Har Saeviaa 

Thin Sukh Paaeiaa 

||

Those who serve the 

Lord find peace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੇ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ।
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45919 1070 shjy hI hir 
nwim smwieAw]

Sehajae Hee Har 

Naam Samaaeiaa 

||

They are intuitively 

absorbed in the Lord's 

Name.

ਉਹ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ (ਤਪ 

ਆਜਦਕ) ਿਤਨ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45920 1070 jo srix prY iqs 
kI piq rwKY  
jwie pUChu vyd 
purwxI hy]9]

Jo Saran Parai This 

Kee Path Raakhai 

Jaae Pooshhahu 

Vaedh Puraanee 

Hae ||9||

The Lord preserves the 

honor of those who 

seek His Sanctuary; go 

and consult the Vedas 

and the Puraanas. 

||9||

ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ (ਦੇ ਪੜਹਨ 

ਵਾਜਲਆਂ) ਪਾਸੋਂ ਿਾ ਕੇ ਪੱੁਛ 

ਲਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਲਾਿ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੯॥

45921 1070 ijsu hir syvw 
lwey soeI jnu 
lwgY]

Jis Har Saevaa 

Laaeae Soee Jan 

Laagai ||

That humble being is 

attached to the Lord's 

service, whom the 

Lord so attaches.

ਪਰ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

45922 1070 gur kY sbid  
Brm Bau BwgY]

Gur Kai Sabadh 

Bharam Bho 

Bhaagai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

doubt and fear are 

dispelled.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

45923 1070 ivcy igRh sdw 
rhY audwsI ijau 
kmlu rhY ivic 
pwxI hy]10]

Vichae Grih 

Sadhaa Rehai 

Oudhaasee Jio 

Kamal Rehai Vich 

Paanee Hae ||10||

In his own home, he 

remains unattached, 

like the lotus flower in 

the water. ||10||

ਜਿਵੇਂ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

(ਪਾਣੀ ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਗਿਹਸਤ 

ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਸਦਾ 
ਉਪਰਾਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥
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45924 1071 ivic haumY syvw 
Qwie n pwey]

Vich Houmai 

Saevaa Thhaae N 

Paaeae ||

One who serves in 

egotism is not 

accepted or approved.

ਹਉਮੈ-ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਪਰਵਾਨ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ,

45925 1071 jnim mrY iPir 
AwvY jwey]

Janam Marai Fir 

Aavai Jaaeae ||

Such a person is born, 

only to die again, and 

come and go in 

reincarnation.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਤਾਂ ਸਗੋਂ) ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

45926 1071 so qpu pUrw sweI 
syvw jo hir myry 
min BwxI 
hy]11]

sWeIN So Thap Pooraa 

Saaee Saevaa Jo 

Har Maerae Man 

Bhaanee Hae 

||11||

Perfect is that 

penance and that 

service, which is 

pleasing to the Mind 

of my Lord. ||11||

ਉਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤਪ, ਉਹੀ ਹੈ 

ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਨਾ 
ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ) ॥੧੧॥

45927 1071 hau ikAw gux 
qyry AwKw 
suAwmI]

Ho Kiaa Gun 

Thaerae Aakhaa 

Suaamee ||

What Glorious Virtues 

of Yours should I 

chant, O my Lord and 

Master?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਕਹੜੇ 

ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ?

45928 1071 qU srb jIAw kw 
AMqrjwmI]

Thoo Sarab Jeeaa 

Kaa 

Antharajaamee ||

You are the Inner-

knower, the Searcher 

of all souls.

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

45929 1071 hau mwgau dwnu 
quJY pih krqy  
hir An idnu 
nwmu vKwxI 
hy]12]

Ho Maago Dhaan 

Thujhai Pehi 

Karathae Har 

Anadhin Naam 

Vakhaanee Hae 

||12||

I beg for blessings 

from You, O Creator 

Lord; I repeat Your 

Name night and day. 

||12||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਾਸੋਂ 
ਇਹ ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਮੈਂ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ 
ਰਹਾਂ ॥੧੨॥
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45930 1071 iks hI joru  
AhMkwr bolx 
kw]

AhM-kwr Kis Hee Jor 

Ahankaar Bolan 

Kaa ||

Some speak in 

egotistical power.

ਜਕਸੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਚੂੰਗਾ ਬੋਲ 

ਸਕਣ ਦੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ।

45931 1071 iks hI joru  
dIbwn mwieAw 
kw]

Kis Hee Jor 

Dheebaan 

Maaeiaa Kaa ||

Some have the power 

of authority and Maya.

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਾ 
ਤਾਣ ਹੈ।

45932 1071 mY hir ibnu tyk 
Dr Avr n 
kweI qU krqy 
rwKu mY inmwxI 
hy]13]

Mai Har Bin Ttaek 

Dhhar Avar N 

Kaaee Thoo 

Karathae Raakh 

Mai Nimaanee 

Hae ||13||

I have no other 

Support at all, except 

the Lord. O Creator 

Lord, please save me, 

meek and dishonored. 

||13||

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ 
ਨਹੀਂ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਮੇਰੀ 
ਜਨਮਾਣੀ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਕਰ ॥੧੩॥

45933 1071 inmwxy mwxu 
krih quDu BwvY]

Nimaanae Maan 

Karehi Thudhh 

Bhaavai ||

You bless the meek 

and dishonored with 

honor, as it pleases 

You, O Lord.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  ਜਨਮਾਣੇ ਦਾ 
ਮਾਣ ਹੈਂ। ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ, ਉਹੀ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

45934 1071 hor kyqI JiK 
JiK AwvY jwvY]

JiK: polw bolo Hor Kaethee Jhakh 

Jhakh Aavai Jaavai 

||

Many others argue in 

conflict, coming and 

going in reincarnation.

(ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਿਾਣ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰ ਕੇ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਲੁਕਾਈ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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45935 1071 ijn kw pKu 
krih qU suAwmI  
iqn kI aUpir 
gl quDu AwxI 
hy]14]

p`Ku[g`l Jin Kaa Pakh 

Karehi Thoo 

Suaamee Thin Kee 

Oopar Gal Thudhh 

Aanee Hae ||14||

Those people, whose 

side You take, O Lord 

and Master, are 

elevated and 

successful. ||14||

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 

ਹਰ ਥਾਂ ਮੂੰਨੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੪॥

45936 1071 hir hir nwmu  
ijnI sdw 
iDAwieAw]

Har Har Naam 

Jinee Sadhaa 

Dhhiaaeiaa ||

Those who meditate 

forever on the Name 

of the Lord, Har, Har,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ,

45937 1071 iqnI gur 
prswid prmpdu 
pwieAw]

Thinee Gur 

Parasaadh Param 

Padh Paaeiaa ||

By Guru's Grace, 

obtain the supreme 

status.

ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ।

45938 1071 ijin hir syivAw 
iqin suKu 
pwieAw ibnu syvw  
pCoqwxI hy ]15]

Jin Har Saeviaa 

Thin Sukh Paaeiaa 

Bin Saevaa 

Pashhothaanee 

Hae ||15||

Those who serve the 

Lord find peace; 

without serving Him, 

they regret and 

repent. ||15||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ 

ਸੁਖ ਮਾਜਣਆ। ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਲੁਕਾਈ 

ਪਛੁਤਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੫॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9365 Published: March 06/ 2014



45939 1071 qU sB mih 
vrqih hir 
jgMnwQu]

Thoo Sabh Mehi 

Varathehi Har 

Jagannaathh ||

You are pervading all, 

O Lord of the world.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਦਾ ਨਾਥ 

ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ।

45940 1071 so hir jpY ijsu 
gur msqik hwQu]

So Har Japai Jis 

Gur Masathak 

Haathh ||

He alone meditates on 

the Lord, upon whose 

forehead the Guru 

places His hand.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

45941 1071 hir kI srix 
pieAw hir jwpI  
jnu nwnku dwsu 
dswxI hy]16]2]

Har Kee Saran 

Paeiaa Har Jaapee 

Jan Naanak Dhaas 

Dhasaanee Hae 

||16||2||

Entering the Sanctuary 

of the Lord, I meditate 

on the Lord; servant 

Nanak is the slave of 

His slaves. ||16||2||

(ਮੈਂ ਭੀ) ਹਰੀ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਹਰੀ 
ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ॥੧੬॥੨॥

45942 1071 mwrU solhy mhlw 
5

Maaroo Solehae 

Mehalaa 5

Maaroo, Solahas, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਸੋਹਲੇ' (੧੬ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ)।

45943 1071 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

45944 1071 klw aupwie DrI 
ijin Drxw]

Kalaa Oupaae 

Dhharee Jin 

Dhharanaa ||

He infused His power 

into the earth.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਹੀ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਧਰਤੀ ਸਾਿੀ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9366 Published: March 06/ 2014



45945 1071 ggnu rhwieAw 
hukmy crxw]

Gagan Rehaaeiaa 

Hukamae 

Charanaa ||

He suspends the 

heavens upon the feet 

of His Command.

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੂੰ  ਥੂੰ ਮਹ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ,

45946 1071 Agin aupwie  
eIDn mih bwDI  
so pRBu rwKY BweI 
hy]1]

b`wDI Agan Oupaae 

Eedhhan Mehi 

Baadhhee So 

Prabh Raakhai 

Bhaaee Hae ||1||

He created fire and 

locked it into wood. 

That God protects all, 

O Siblings of Destiny. 

||1||

ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਕੜਾਂ ਜਵਚ ਬੂੰਨਹ  
ਰੱਜਖਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

45947 1071 jIA jMq kau  
irjku sMbwhy]

Jeea Janth Ko Rijak 

Sanbaahae ||

He gives nourishment 

to all beings and 

creatures.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ,

45948 1071 krx kwrx 
smrQ Awpwhy]

smr`Q Karan Kaaran 

Samarathh 

Aapaahae ||

He Himself is the all-

powerful Creator, the 

Cause of causes.

ਿ ੋਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਿੋ ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ 

ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ,

45949 1071 iKn mih Qwip 
auQwpnhwrw soeI 
qyrw shweI 
hy]2]

Khin Mehi Thhaap 

Outhhaapanehaara

a Soee Thaeraa 

Sehaaee Hae ||2||

In an instant, He 

establishes and 

disestablishes; He is 

your help and support. 

||2||

ਿ ੋਇਕ ਜਛਨ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਤੇਰਾ ਭੀ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ॥੨॥

45950 1071 mwq grB mih  
ijin 
pRiqpwilAw]

Maath Garabh 

Mehi Jin 

Prathipaaliaa ||

He cherished you in 

your mother's womb.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ 

ਪੇਟ ਜਵਚ (ਤੇਰੀ) ਪਾਲਣਾ 
ਕੀਤੀ,
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45951 1071 swis gRwis hoie 
sMig smwilAw]

Saas Graas Hoe 

Sang Samaaliaa ||

With every breath and 

morsel of food, He is 

with you, and takes 

care of you.

ਤੇਰੇ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ 
ਹਰੇਕ ਜਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ 
ਸੂੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕੀਤੀ,

45952 1071 sdw sdw jpIAY 
so pRIqmu vfI 
ijsu vifAweI 
hy]3]

Sadhaa Sadhaa 

Japeeai So 

Preetham Vaddee 

Jis Vaddiaaee Hae 

||3||

Forever and ever, 

meditate on that 

Beloved; Great is His 

glorious greatness! 

||3||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਤਨੀ 
ਵੱਡੀ ਵਜਡਆਈ ਹੈ, ਉਸ 

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ 
ਹੀ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥

45953 1071 sulqwn Kwn kry 
iKn kIry]

Sulathaan Khaan 

Karae Khin Keerae 

||

The sultans and nobles 

are reduced to dust in 

an instant.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ 

ਖ਼ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਛਨ ਜਵਚ ਕੀੜੇ 

(ਕੂੰਗਾਲ) ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

45954 1071 grIb invwij 
kry pRBu mIry]

Gareeb Nivaaj 

Karae Prabh 

Meerae ||

God cherishes the 

poor, and makes them 

into rulers.

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੇ ਕਰ ਕੇ ਅਮੀਰ 

ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

45955 1071 grb invwrx  
srb sDwrx  
ikCu kImiq khI  
n jweI hy]4]

Garab Nivaaran 

Sarab Sadhhaaran 

Kishh Keemath 

Kehee N Jaaee 

Hae ||4||

He is the Destroyer of 

egotistical pride, the 

Support of all. His 

value cannot be 

estimated. ||4||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਅਹੂੰਕਾਰੀਆਂ 

ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੪॥

45956 1071 so piqvMqw so 
DnvMqw]

So Pathivanthaa 

So Dhhanavanthaa 

||

He alone is honorable, 

and he alone is 

wealthy,

ਉਹੀ (ਅਸਲ) ਇੱਜ਼ਤ-ਦਾਰ ਹੈ 

ਉਹੀ (ਅਸਲ) ਧਨਾਢ ਹੈ।
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45957 1071 ijsu min visAw  
hir BgvMqw]

Jis Man Vasiaa Har 

Bhagavanthaa ||

Within whose mind 

the Lord God abides.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹਰੀ 
ਭਗਵਾਨ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

45958 1071 mwq ipqw suq 
bMDp BweI ijin 
ieh isRsit 
aupweI hy]5]

Maath Pithaa Suth 

Bandhhap Bhaaee 

Jin Eih Srisatt 

Oupaaee Hae 

||5||

He alone is my 

mother, father, child, 

relative and sibling, 

who created this 

Universe. ||5||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਹੈ ਮਾਂ ਜਪਉ, ਉਹੀ ਹੈ ਪੱੁਤਰ 

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਭਰਾ (ਉਹੀ ਹੈ 

ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ 
ਸਨਬੂੰ ਧੀ) ॥੫॥

45959 1071 pRB Awey srxw  
Bau nhI krxw]

Prabh Aaeae 

Saranaa Bho 

Nehee Karanaa ||

I have come to God's 

Sanctuary, and so I 

fear nothing.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਜਕਸੇ 

ਜਕਸਮ ਦਾ ਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ।
45960 1071 swDsMgiq  

inhcau hY qrxw]

Saadhhasangath 

Nihacho Hai 

Tharanaa ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I am sure to be 

saved.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਜ਼ਰੂਰ (ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ) ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

45961 1071 mn bc krm 
ArwDy krqw  
iqsu nwhI kdy 
sjweI hy]6]

Man Bach Karam 

Araadhhae 

Karathaa This 

Naahee Kadhae 

Sajaaee Hae ||6||

One who adores the 

Creator in thought, 

word and deed, shall 

never be punished. 

||6||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੂੰਮਾਂ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ 
ਪੋਹ ਸਕਦਾ ॥੬॥
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45962 1071 gux inDwn mn 
qn mih rivAw]

Gun Nidhhaan 

Man Than Mehi 

Raviaa ||

One whose mind and 

body are permeated 

with the Lord, the 

treasure of virtue,

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

45963 1071 jnm mrx kI 
join n BivAw]

Janam Maran Kee 

Jon N Bhaviaa ||

Does not wander in 

birth, death and 

reincarnation.

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ।

45964 1071 dUK ibnws kIAw 
suiK fyrw jw 
iqRpiq rhy 
AwGweI hy]7]

Dhookh Binaas 

Keeaa Sukh 

Ddaeraa Jaa 

Thripath Rehae 

Aaghaaee Hae 

||7||

Pain vanishes and 

peace prevails, when 

one is satisfied and 

fulfilled. ||7||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੭॥

45965 1071 mIqu hmwrw soeI 
suAwmI]

Meeth Hamaaraa 

Soee Suaamee ||

My Lord and Master is 

my best friend.

ਉਹੀ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ (ਅਸਲ) ਜਮੱਤਰ ਹੈ।

45966 1072 Qwn QnMqir 
AMqrjwmI]

Thhaan 

Thhananthar 

Antharajaamee ||

The Inner-knower, the 

Searcher of hearts, is 

in all places and 

interspaces.

ਉਸ ਪੂਰਨ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

45967 1072 ismir ismir 
pUrn prmysur  
icMqw gxq 
imtweI hy]8]

Simar Simar 

Pooran 

Paramaesur 

Chinthaa Ganath 

Mittaaee Hae 

||8||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on the 

Perfect Transcendent 

Lord, I am rid of all 

anxieties and 

calculations. ||8||

ਸਭ ਦੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਜਸਮਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਜਮਟਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥
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45968 1072 hir kw nwmu koit 
lK bwhw]

koit l`KbwhW vwlI &Oj 
vWg shwiek hn nwmu 
jI[ bwhW

Har Kaa Naam 

Kott Lakh Baahaa 

||

One who has the 

Name of the Lord has 

hundreds of 

thousands and 

millions of arms.

(ਜਿਵੇਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 
ਬਹੁਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਮਨੱੁਖ 

ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ 
ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 

ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਮਾਨੋ) ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ 
ਬਾਹਾਂ ਹੈ,

45969 1072 hir jsu kIrqnu  
sMig Dnu qwhw]

Har Jas Keerathan 

Sang Dhhan 

Thaahaa ||

The wealth of the 

Kirtan of the Lord's 

Praises is with him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿਸ-ਕੀਰਤਨ 

ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਧਨ ਹੈ।

45970 1072 igAwn KVgu 
kir ikrpw dInw  
dUq mwry kir 
DweI hy]9]

Giaan Kharrag Kar 

Kirapaa Dheenaa 

Dhooth Maarae 

Kar Dhhaaee Hae 

||9||

In His Mercy, God has 

blessed me with the 

sword of spiritual 

wisdom; I have 

attacked and killed the 

demons. ||9||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ 
ਤਲਵਾਰ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

45971 1072 hir kw jwpu 
jphu jpu jpny]

Har Kaa Jaap 

Japahu Jap 

Japanae ||

Chant the Chant of the 

Lord, the Chant of 

Chants.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ 

ਿਜਪਆ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਿਪਣ-ਿੋਗ 

ਿਪ ਹੈ।
45972 1072 jIiq Awvhu vshu 

Gir Apny]

Jeeth Aavahu 

Vasahu Ghar 

Apanae ||

Be a winner of the 

game of life and come 

to abide in your true 

home.

(ਇਸ ਿਪ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਜਿੱਤ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਅਸਲ ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਹੋਗੇ।
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45973 1072 lK caurwsIh 
nrk n dyKhu  
rsik rsik gux 
gweI hy]10]

Lakh Chouraaseeh 

Narak N 

Dhaekhahu Rasak 

Rasak Gun Gaaee 

Hae ||10||

You shall not see the 

8.4 million types of 

hell; sing His Glorious 

Praises and remain 

saturated with loving 

devotion||10||

ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਨਰਕ 

ਵੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। (ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

45974 1072 KMf bRhmMf 
auDwrxhwrw]

Khandd 

Brehamandd 

Oudhhaaranehaara

a ||

He is the Savior of 

worlds and galaxies.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੂੰਡਾਂ ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ ਦੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ-

ਿੋਗ ਹੈ।

45975 1072 aUc AQwh AgMm 
Apwrw]

Ooch Athhaah 

Aganm Apaaraa ||

He is lofty, 

unfathomable, 

inaccessible and 

infinite.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਥਾਹ ਹੈ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

45976 1072 ijs no ikRpw kry 
pRBu ApnI so jnu 
iqsih iDAweI 
hy]11]

Jis No Kirapaa 

Karae Prabh 

Apanee So Jan 

Thisehi Dhhiaaee 

Hae ||11||

That humble being, 

unto whom God 

grants His Grace, 

meditates on Him. 

||11||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

45977 1072 bMDn qoiV lIey 
pRiB moly]

Bandhhan Thorr 

Leeeae Prabh 

Molae ||

God has broken my 

bonds, and claimed 

me as His own.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ,

45978 1072 kir ikrpw kIny 
Gr goly]

Kar Kirapaa 

Keenae Ghar 

Golae ||

In His Mercy, He has 

made me the slave of 

His home.

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਘਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ 
ਜਲਆ,
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45979 1072 Anhd rux 
Juxkwru shj 
Duin swcI kwr 
kmweI hy]12]

Anehadh Run 

Jhunakaar Sehaj 

Dhhun Saachee 

Kaar Kamaaee Hae 

||12||

The unstruck celestial 

sound current 

resounds and vibrates, 

when one performs 

acts of true service. 

||12||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਤਾਰ ਬੱਝੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ (ਮਾਨੋ) 

ਲਗਾਤਾਰ ਜਮੱਠਾ ਸੁਰੀਲਾ ਰਾਗ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

45980 1072 min prqIiq 
bnI pRB qyrI]

Man Paratheeth 

Banee Prabh 

Thaeree ||

O God, I have 

enshrined faith in You 

within my mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਸਰਧਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

45981 1072 ibnis geI haumY 
miq myrI]

Binas Gee Houmai 

Math Maeree ||

My egotistical intellect 

has been driven out.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਮਤਾ 
ਵਾਲੀ ਬੱੁਧੀ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

45982 1072 AMgIkwru kIAw 
pRiB ApnY jg 
mih soB suhweI 
hy]13]

Angeekaar Keeaa 

Prabh Apanai Jag 

Mehi Sobh 

Suhaaee Hae 

||13||

God has made me His 

own, and now I have a 

glorious reputation in 

this world. ||13||

ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਸੋਭਾ ਚਮਕ ਪਈ 

॥੧੩॥

45983 1072 jY jYkwru jphu 
jgdIsY]

j`gdIsY Jai Jai Kaar Japahu 

Jagadheesai ||

Proclaim His Glorious 

Victory, and meditate 

on the Lord of the 

Universe.

ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

45984 1072 bil bil jweI  
pRB Apuny eIsY]

Bal Bal Jaaee 

Prabh Apunae 

Eesai ||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to my Lord 

God.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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45985 1072 iqsu ibnu dUjw  
Avru n dIsY  
eykw jgiq 
sbweI hy]14]

j`g-iq This Bin Dhoojaa 

Avar N Dheesai 

Eaekaa Jagath 

Sabaaee Hae 

||14||

I do not see any other 

except Him. The One 

Lord pervades the 

whole world. ||14||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ 

ਵਰਗਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ। ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਉਹ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ 

॥੧੪॥

45986 1072 siq siq siq 
pRBu jwqw]

Sath Sath Sath 

Prabh Jaathaa ||

True, True, True is God. ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਿਾਣ 

ਜਲਆ ਹੈ,

45987 1072 gur prswid sdw 
mnu rwqw]

Gur Parasaadh 

Sadhaa Man 

Raathaa ||

By Guru's Grace, my 

mind is attuned to 

Him forever.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਉਸ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
45988 1072 ismir ismir 

jIvih jn qyry  
eykMkwir smweI 
hy]15]

Simar Simar 

Jeevehi Jan 

Thaerae 

Eaekankaar 

Samaaee Hae 

||15||

Your humble servants 

live by meditating, 

meditating in 

remembrance on You, 

merging in You, O One 

Universal Creator. 

||15||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਸਰੂਪ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੫॥

45989 1072 Bgq jnw kw 
pRIqmu ipAwrw]

Bhagath Janaa Kaa 

Preetham Piaaraa 

||

The Dear Lord is the 

Beloved of His humble 

devotees.

ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰਾ ਹੈ,

45990 1072 sBY auDwrxu Ksmu 
hmwrw]

s`BY Sabhai 

Oudhhaaran 

Khasam Hamaaraa 

||

My Lord and Master is 

the Savior of all.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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45991 1072 ismir nwmu puMnI 
sB ieCw jn 
nwnk pYj rKweI 
hy]16]1]

Simar Naam 

Punnee Sabh 

Eishhaa Jan 

Naanak Paij 

Rakhaaee Hae 

||16||1||

Meditating in 

remembrance on the 

Naam, the Name of 

the Lord, all desires 

are fulfilled. He has 

saved the honor of 

servant Nanak. 

||16||1||

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਸ 

ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ 
ਸਦਾ ਲਾਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥੧॥

45992 1072 mwrU solhy mhlw 
5 

Maaroo Solehae 

Mehalaa 5

Maaroo, Solahas, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਸੋਹਲੇ' (੧੬ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ)।

45993 1072 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

45994 1072 sMgI jogI nwir 
lptwxI]

Sangee Jogee Naar 

Lapattaanee ||

The body-bride is 

attached to the Yogi, 

the husband-soul.

(ਇਹ ਿੀਵਾਤਮਾ ਅਸਲ ਜਵਚ 

ਜਵਰਕਤ) ਿੋਗੀ (ਹੈ, ਇਹ 

ਕਾਇਆਂ-) ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਸਾਥੀ 
(ਿਦੋਂ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਕਾਇਆਂ-) ਇਸਤਿੀ (ਇਸ ਨਾਲ) 

ਲਪਟੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾਂਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

45995 1072 auriJ rhI rMg 
rs mwxI]

Ourajh Rehee 

Rang Ras Maanee 

||

She is involved with 

him, enjoying pleasure 

and delights.

(ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਰੂੰਗ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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45996 1072 ikrq sMjogI Bey 
iekqRw krqy Bog 
iblwsw hy]1]

Kirath Sanjogee 

Bheae Eikathraa 

Karathae Bhog 

Bilaasaa Hae ||1||

As a consequence of 

past actions, they have 

come together, 

enjoying pleasurable 

play. ||1||

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਿੋਗਾਂ ਨਾਲ 

(ਇਹ ਿੀਵਾਤਮਾ ਅਤੇ 

ਕਾਇਆਂ) ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ, 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਭੋਗ ਜਬਲਾਸ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

45997 1072 jo ipru krY su 
Dn qqu mwnY]

Jo Pir Karai S 

Dhhan Thath 

Maanai ||

Whatever the 

husband does, the 

bride willingly accepts.

ਿ ੋਕੁਝ ਿੀਵਾਤਮਾ-ਪਤੀ 
ਕਾਇਆਂ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਤੁਰਤ ਮੂੰਨਦੀ ਹੈ।

45998 1072 ipru Dnih 
sIgwir rKY 
sMgwnY]

Pir Dhhanehi 

Seegaar Rakhai 

Sangaanai ||

The husband adorns 

his bride, and keeps 

her with himself.

ਿੀਵਾਤਮਾ-ਪਤੀ ਕਾਇਆਂ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਸਿਾ-ਸੂੰਵਾਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

45999 1072 imil eykqR  
vsih idnu rwqI  
ipRau dy Dnih 
idlwsw hy]2]

eyk`qR Mil Eaekathr 

Vasehi Dhin 

Raathee Prio Dhae 

Dhhanehi 

Dhilaasaa Hae 

||2||

Joining together, they 

live in harmony day 

and night; the 

husband comforts his 

wife. ||2||

ਜਮਲ ਕੇ ਜਦਨ ਰਾਤ ਇਹ 

ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਿੀਵਾਤਮਾ-
ਪਤੀ ਕਾਇਆਂ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  (ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦਾ) ਹੌਸਲਾ ਦੇਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

46000 1072 Dn mwgY ipRau 
bhu ibiD DwvY]

Dhhan Maagai 

Prio Bahu Bidhh 

Dhhaavai ||

When the bride asks, 

the husband runs 

around in all sorts of 

ways.

ਕਾਇਆਂ-ਇਸਤਿੀ (ਭੀ ਿੋ ਕੁਝ) 

ਮੂੰਗਦੀ ਹੈ, (ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ) ਿੀਵਾਤਮਾ-ਪਤੀ ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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46001 1072 jo pwvY so Awix 
idKwvY]

Jo Paavai So Aan 

Dhikhaavai ||

Whatever he finds, he 

brings to show his 

bride.

ਿ ੋਕੁਝ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਲਆ ਕੇ (ਆਪਣੀ ਕਾਇਆਂ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

46002 1072 eyk vsqu kau 
phuic n swkY Dn 
rhqI BUK 
ipAwsw hy]3]

Eaek Vasath Ko 

Pahuch N Saakai 

Dhhan Rehathee 

Bhookh Piaasaa 

Hae ||3||

But there is one thing 

he cannot reach, and 

so his bride remains 

hungry and thirsty. 

||3||

(ਪਰ ਇਸ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਜਵਚ ਇਸ 

ਨੂੂੰ ) ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ, (ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਕਾਇਆਂ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ 
(ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਭੁੱ ਖ ਤਿੇਹ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥
46003 1072 Dn krY ibnau  

doaU kr jorY]

Dhhan Karai Bino 

Dhooo Kar Jorai ||

With her palms 

pressed together, the 

bride offers her prayer,

ਕਾਇਆਂ-ਇਸਤਿੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ 

ਿੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਾਤਮਾ-ਪਤੀ 
ਅੱਗੇ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ-

46004 1072 ipRA prdyis n 
jwhu vshu Gir 
morY]

Pria Paradhaes N 

Jaahu Vasahu 

Ghar Morai ||

"O my beloved, do not 

leave me and go to 

foreign lands; please 

stay here with me.

ਹੇ ਭਾਈ! ਕਾਇਆਂ-ਇਸਤਿੀ ਦੋਵੇਂ 
ਹੱਥ ਿੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਾਤਮਾ-
ਪਤੀ ਅੱਗੇ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ-ਹੇ ਜਪਆਰੇ! (ਮੈਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਤੁਰ ਿਾਈ,ਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਇਸ 

ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹੀਂ। ਇਸੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਣਿ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 
ਭੁੱ ਖ ਤਿੇਹ ਜਮਟਦੀ ਰਹੇ (ਮੇਰੀਆਂ 

ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਰਜਹਣ) 

॥੪॥
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46005 1072 AYsw bxju krhu 
igRh BIqir ijqu 
auqrY BUK 
ipAwsw hy]4]

Aisaa Banaj 

Karahu Grih 

Bheethar Jith 

Outharai Bhookh 

Piaasaa Hae ||4||

Do such business 

within our home, that 

my hunger and thirst 

may be 

relieved.""||4||

46006 1072 sgly krm Drm  
jug swDw]

s`wDw Sagalae Karam 

Dhharam Jug 

Saadhhaa ||

All sorts of religious 

rituals are performed 

in this age,

ਪਰ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਮਥੇ 

ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ 

ਆਏ ਹਨ।
46007 1072 ibnu hir rs suKu 

iqlu nhI lwDw]

Bin Har Ras Sukh 

Thil Nehee 

Laadhhaa ||

But without the 

sublime essence of the 

Lord, not an iota of 

peace is found.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਰਤਾ ਭਰ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।

46008 1072 BeI ikRpw nwnk 
sqsMgy qau Dn 
ipr AnMd 
aulwsw hy]5]

Bhee Kirapaa 

Naanak 

Sathasangae Tho 

Dhhan Pir Anandh 

Oulaasaa Hae 

||5||

When the Lord 

becomes Merciful, O 

Nanak, then in the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, the 

bride and the husband 

enjoy ecstasy and 

bliss. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੇ 

ਕਾਇਆਂ ਜਮਲ ਕੇ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ॥੫॥

46009 1073 Dn AMDI ipru 
cplu isAwnw]

Dhhan Andhhee 

Pir Chapal Siaanaa 

||

The body-bride is 

blind, and the groom 

is clever and wise.

ਮਾਇਆ-ਗਿਸੀ ਕਾਇਆਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਿੀਵਾਤਮਾ ਚੂੰਚਲ 

ਚਤੁਰ ਹੋ ਕੇ-
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46010 1073 pMc qqu kw rcnu 
rcwnw]

Panch Thath Kaa 

Rachan Rachaanaa 

||

The creation was 

created of the five 

elements.

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

46011 1073 ijsu vKr kau 
qum Awey hhu so 
pwieE siqgur 
pwsw hy]6]

Jis Vakhar Ko 

Thum Aaeae Hahu 

So Paaeiou 

Sathigur Paasaa 

Hae ||6||

That merchandise, for 

which you have come 

into the world, is 

received only from the 

True Guru. ||6||

ਜਿਸ (ਨਾਮ-) ਪਦਾਰਥ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਏ 

ਹੋ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੬॥

46012 1073 Dn khY qU vsu mY 
nwly]

Dhhan Kehai Thoo 

Vas Mai Naalae ||

The body-bride says, 

""Please live with me,

ਕਾਇਆਂ (ਿੀਵਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) 
ਆਖਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ- ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਰਹੁ।

46013 1073 ipRA suKvwsI  
bwl gupwly]

(bwl) nvIn Pria Sukhavaasee 

Baal Gupaalae ||

O my beloved, 

peaceful, young lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਤੇ ਸੁਖ-ਰਜਹਣੇ 
ਲਾਡੁਲੇ ਪਤੀ! (ਜਕਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਨਾ ਿਾਈ)ਂ।

46014 1073 quJY ibnw hau 
ikq hI n lyKY  
vcnu dyih Coif n 
jwsw hy]7]

Thujhai Binaa Ho 

Kith Hee N Laekhai 

Vachan Dhaehi 

Shhodd N Jaasaa 

Hae ||7||

Without you, I am of 

no account. Please 

give me your word, 

that you will not leave 

me"". ||7||

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਭੀ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਮੇਰੇ ਨਾਲ) ਇਕਰਾਰ 

ਕਰ ਜਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਿਾਵਾਂਗਾ ॥੭॥

46015 1073 ipir kihAw hau 
hukmI bMdw]

Pir Kehiaa Ho 

Hukamee Bandhaa 

||

The soul-husband 

says, ""I am the slave 

of my Commander.

(ਿਦੋਂ ਭੀ ਕਾਇਆਂ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ 

ਇਹ ਤਰਲਾ ਜਲਆ, ਤਦੋਂ ਹੀ) 
ਿੀਵਾਤਮਾ-ਪਤੀ ਨੇ ਆਜਖਆ-

ਮੈਂ ਤਾਂ (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ।
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46016 1073 Ehu Bwro Twkuru  
ijsu kwix n 
CMdw]

Ouhu Bhaaro 

Thaakur Jis Kaan N 

Shhandhaa ||

He is my Great Lord 

and Master, who is 

fearless and 

independent.

ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ।

46017 1073 ijcru rwKY iqcru 
qum sMig rhxw  
jw sdy q aUiT 
isDwsw hy]8]

s`dy Jichar Raakhai 

Thichar Thum 

Sang Rehanaa Jaa 

Sadhae Th Ooth 

Sidhhaasaa Hae 

||8||

As long as He wills, I 

will remain with you. 

When He summons 

me, I shall arise and 

depart.""||8||

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਉਹ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਜਚਰ 

ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਿਦੋਂ ਸੱਦੇਗਾ, 
ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗਾ 
॥੮॥

46018 1073 jau ipRA bcn 
khy Dn swcy]

Jo Pria Bachan 

Kehae Dhhan 

Saachae ||

The husband speaks 

words of Truth to the 

bride,

ਿਦੋਂ ਭੀ ਿੀਵਾਤਮਾ ਇਹ ਸੱਚੇ 

ਬਚਨ ਕਾਇਆਂ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਆਖਦਾ ਹੈ,

46019 1073 Dn kCU n smJY  
cMcil kwcy]

Dhhan Kashhoo N 

Samajhai Chanchal 

Kaachae ||

But the bride is 

restless and 

inexperienced, and 

she does not 

understand anything.

ਉਹ ਚੂੰਚਲ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਕੱਚੀ 
ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।

46020 1073 bhuir bhuir ipr 
hI sMgu mwgY Ehu 
bwq jwnY kir 
hwsw hy]9]

Bahur Bahur Pir 

Hee Sang Maagai 

Ouhu Baath Jaanai 

Kar Haasaa Hae 

||9||

Again and again, she 

begs her husband to 

stay; she thinks that 

he is just joking when 

he answers her. ||9||

ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੀਵਾਤਮਾ-ਪਤੀ 
ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਮੂੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ, 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  
ਮਖ਼ੌਲ ਸਮਝ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ॥੯॥
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46021 1073 AweI AwigAw  
iprhu bulwieAw]

Aaee Aagiaa 

Pirahu Bulaaeiaa 

||

The Order comes, and 

the husband-soul is 

called.

ਿਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ 
ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਸੱਦਾ ਭੇਿਦਾ ਹੈ,

46022 1073 nw Dn puCI n 
mqw pkwieAw]

Naa Dhhan 

Pushhee N 

Mathaa Pakaaeiaa 

||

He does not consult 

with his bride, and 

does not ask her 

opinion.

ਿੀਵਾਤਮਾ ਨਾਹ ਹੀ ਕਾਇਆਂ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

46023 1073 aUiT isDwieE 
CUtir mwtI dyKu 
nwnk imQn 
mohwsw hy]10]

Ooth Sidhhaaeiou 

Shhoottar 

Maattee Dhaekh 

Naanak Mithhan 

Mohaasaa Hae 

||10||

He gets up and 

marches off, and the 

discarded body-bride 

mingles with dust. O 

Nanak, behold the 

illusion of emotional 

attachment and hope. 

||10||

ਉਹ ਕਾਇਆਂ-ਜਮੱਟੀ ਨੂੂੰ  ਛੱੁਟੜ 

ਕਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਵੇਖ, ਇਹ ਹੈ ਮੋਹ 

ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਸਾਰਾ ॥੧੦॥

46024 1073 ry mn loBI suix 
mn myry]

Rae Man Lobhee 

Sun Man Maerae 

||

O greedy mind - listen, 

O my mind!

ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਭੀ ਮਨ! (ਮੇਰੀ ਗੱਲ) 

ਸੁਣ!

46025 1073 siqguru syiv idnu 
rwiq sdyry]

Sathigur Saev Dhin 

Raath Sadhaerae 

||

Serve the True Guru 

day and night forever.

ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ।
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46026 1073 ibnu siqgur pic 
mUey swkq ingury 
gil jm Pwsw 
hy]11]

Bin Sathigur Pach 

Mooeae Saakath 

Nigurae Gal Jam 

Faasaa Hae ||11||

Without the True 

Guru, the faithless 

cynics rot away and 

die. The noose of 

Death is around the 

necks of those who 

have no guru. ||11||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਾਕਤ ਜਨਗੁਰੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ) ਸੜ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

ਿਮਰਾਿ ਦਾ (ਇਹ) ਿਾਹਾ 
ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

46027 1073 mnmuiK AwvY  
mnmuiK jwvY]

Manamukh Aavai 

Manamukh Jaavai 

||

The self-willed 

manmukh comes, and 

the self-willed 

manmukh goes.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ 
ਹੈ,

46028 1073 mnmuiK iPir 
iPir cotw KwvY]

Manamukh Fir Fir 

Chottaa Khaavai ||

The manmukh suffers 

beatings again and 

again.

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਇਸ 

ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

46029 1073 ijqny nrk sy 
mnmuiK BogY  
gurmuiK lypu n 
mwsw hy]12]

Jithanae Narak 

Sae Manamukh 

Bhogai Guramukh 

Laep N Maasaa 

Hae ||12||

The manmukh 

endures as many hells 

as there are; the 

Gurmukh is not even 

touched by them. 

||12||

ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਤਾ 
ਭੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੧੨॥

46030 1073 gurmuiK soie ij 
hir jIau 
BwieAw]

pih-rwieAw Guramukh Soe J 

Har Jeeo Bhaaeiaa 

||

He alone is Gurmukh, 

who is pleasing to the 

Dear Lord.

ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਿਾਣ ੋਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ ਜਗਆ।
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46031 1073 iqsu kauxu 
imtwvY ij pRiB 
pihrwieAw]

This Koun 

Mittaavai J Prabh 

Pehiraaeiaa ||

Who can destroy 

anyone who is robed 

in honor by the Lord?

ਜਿਸ (ਅਜਿਹੇ) ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ 

ਸੋਭਾ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

46032 1073 sdw AnMdu kry 
AwnMdI ijsu 
isrpwau pieAw  
gil Kwsw 
hy]13]

giL[K`wsw Sadhaa Anandh 

Karae Aanandhee 

Jis Sirapaao Paeiaa 

Gal Khaasaa Hae 

||13||

The blissful one is 

forever in bliss; he is 

dressed in robes of 

honor. ||13||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

ਕਰਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਹਣਾ 
ਜਸਰੋਪਾਉ ਪੈ ਜਗਆ, ਉਹ 

ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੧੩॥

46033 1073 hau bilhwrI 
siqgur pUry]

Ho Balihaaree 

Sathigur Poorae ||

I am a sacrifice to the 

Perfect True Guru.

ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।

46034 1073 srix ky dwqy  
bcn ky sUry]

Saran Kae 

Dhaathae Bachan 

Kae Soorae ||

He is the Giver of 

Sanctuary, the Heroic 

Warrior who keeps His 

Word.

ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਿੋਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੂਰਜਮਆਂ 

ਵਾਂਗ ਬਚਨ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

46035 1073 AYsw pRBu imilAw 
suKdwqw ivCuiV  
n kq hI jwsw 
hy]14]

Aisaa Prabh Miliaa 

Sukhadhaathaa 

Vishhurr N Kath 

Hee Jaasaa Hae 

||14||

Such is the Lord God, 

the Giver of peace, 

whom I have met; He 

shall never leave me 

or go anywhere else. 

||14||

(ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਅਜਿਹਾ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ, ਜਕ 

ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ ਮੈਂ 
ਹੋਰ ਜਕਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਾਵਾਂਗਾ 
॥੧੪॥
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46036 1073 gux inDwn ikCu 
kIm n pweI]

Gun Nidhhaan 

Kishh Keem N 

Paaee ||

He is the treasure of 

virtue; His value 

cannot be estimated.

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ 
ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।

46037 1073 Git Git pUir 
rihE sB TweI]

Ghatt Ghatt Poor 

Rehiou Sabh 

Thaaee ||

He is perfectly 

permeating each and 

every heart, prevailing 

everywhere.

ਤੂੂੰ  ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ।

46038 1073 nwnk srix dIn 
duKBMjn hau ryx  
qyry jo dwsw 
hy]15]1]2]

Naanak Saran 

Dheen Dhukh 

Bhanjan Ho Raen 

Thaerae Jo 

Dhaasaa Hae 

||15||1||2||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the 

Destroyer of the pains 

of the poor; I am the 

dust of the feet of 

Your slaves. 

||15||1||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਜਮਹਰ ਕਰ, 

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦੀ ਧੂੜ 

ਬਜਣਆ ਰਹਾਂ ਿੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ 

ਹਨ ॥੧੫॥੧॥੨॥

46039 1073 mwrU solhy mhlw 
5

Maaroo Solehae 

Mehalaa 5

Maaroo, Solahas, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਸੋਹਲੇ' (੧੬ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ)।

46040 1073 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

46041 1073 krY AnMdu AnMdI 
myrw]

Karai Anandh 

Anandhee Maeraa 

||

My Blissful Lord is 

forever in bliss.

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ 
(ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਾਣ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
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46042 1073 Git Git pUrnu  
isr isrih 
inbyrw]

Ghatt Ghatt 

Pooran Sir Sirehi 

Nibaeraa ||

He fills each and every 

heart, and judges each 

and everyone.

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਉਹ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

46043 1073 isir swhw kY 
scw swihbu Avru  
nwhI ko dUjw  
hy]1]

Sir Saahaa Kai 

Sachaa Saahib 

Avar Naahee Ko 

Dhoojaa Hae ||1||

The True Lord and 

Master is above the 

heads of all kings; 

there is none other 

than Him. ||1||

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੀ 
ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ (ਉਸ 

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

46044 1073 hrKvMq AwnMq 
dieAwlw]

Harakhavanth 

Aananth 

Dhaeiaalaa ||

He is joyful, blissful 

and merciful.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।

46045 1073 pRgit rihE pRBu 
srb aujwlw]

Pragatt Rehiou 

Prabh Sarab 

Oujaalaa ||

God's Light is manifest 

everywhere.

ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਉਹ ਹੀ (ਆਪਣੀ 
ਿੋਜਤ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

46046 1073 rUp kry kir vyKY 
ivgsY Awpy hI 
Awip pUjw hy]2]

Roop Karae Kar 

Vaekhai Vigasai 

Aapae Hee Aap 

Poojaa Hae ||2||

He creates forms, and 

gazing upon them, He 

enjoys them; He 

Himself worships 

Himself. ||2||

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ 

(ਸਭਨਾਂ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਸਭ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ) ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੀ) ਪੂਿਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨॥
46047 1073 Awpy kudriq kry 

vIcwrw]

Aapae Kudharath 

Karae Veechaaraa 

||

He contemplates His 

own creative power.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ 

ਕੁਦਰਜਤ ਰਚਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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46048 1073 Awpy hI scu kry 
pswrw]

Aapae Hee Sach 

Karae Pasaaraa ||

The True Lord Himself 

creates the expanse of 

the Universe.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ ਬਣਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

46049 1073 Awpy Kyl iKlwvY 
idnu rwqI Awpy 
suix suix BIjw 
hy]3]

Aapae Khael 

Khilaavai Dhin 

Raathee Aapae 

Sun Sun Bheejaa 

Hae ||3||

He Himself stages the 

play, day and night; He 

Himself listens, and 

hearing, rejoices. ||3||

ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਖੇਡਾਂ ਜਖਡਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ) ਸੁਣ ਸੁਣ 

ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

46050 1073 swcw qKqu scI 
pwiqswhI]

Saachaa Thakhath 

Sachee 

Paathisaahee ||

True is His throne, and 

True is His kingdom.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

46051 1073 scu KjInw swcw 
swhI]

Sach Khajeenaa 

Saachaa Saahee ||

True is the treasure of 

the True Banker.

ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
46052 1074 Awpy scu DwirE 

sBu swcw scy 
sic vrqIjw 
hy]4]

Aapae Sach 

Dhhaariou Sabh 

Saachaa Sachae 

Sach Varatheejaa 

Hae ||4||

He Himself is True, 

and true is all that He 

has established. True 

is the prevailing Order 

of the True Lord. ||4||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

(ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ) ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਵਰਤਾਰਾ 
ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥
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46053 1074 scu qpwvsu scy 
kyrw]

Sach Thapaavas 

Sachae Kaeraa ||

True is the justice of 

the True Lord.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਨਆਂ ਭੀ ਅਟੱਲ (ਅਭੁੱ ਲ) ਹੈ।

46054 1074 swcw Qwnu sdw 
pRB qyrw]

Saachaa Thhaan 

Sadhaa Prabh 

Thaeraa ||

Your place is forever 

True, O God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਜਟਕਾਣਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

46055 1074 scI kudriq 
scI bwxI scu 
swihb suKu kIjw 
hy]5]

Sachee Kudharath 

Sachee Baanee 

Sach Saahib Sukh 

Keejaa Hae ||5||

True is Your Creative 

Power, and True is the 

Word of Your Bani. 

True is the peace 

which You give, O my 

Lord and Master. ||5||

ਹੇ ਸਾਜਹਬ! ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ 

ਕੁਦਰਜਤ ਤੇ (ਉਸ ਦੀ) ਬਣਤਰ 

ਅਟੱਲ ਜਨਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਇਸ ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ) 

ਅਟੱਲ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੫॥

46056 1074 eyko Awip qUhY 
vf rwjw]

Eaeko Aap 

Thoohai Vadd 

Raajaa ||

You alone are the 

greatest king.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਿਾ ਹੈਂ।

46057 1074 hukim scy kY pUry 
kwjw]

k`wjw Hukam Sachae Kai 

Poorae Kaajaa ||

By the Hukam of Your 

Command, O True 

Lord, our affairs are 

fulfilled.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਜਸਰੇ ਚੜਹਦੇ ਹਨ।

46058 1074 AMqir bwhir sBu 
ikCu jwxY Awpy 
hI Awip pqIjw 
hy]6]

Anthar Baahar 

Sabh Kishh Jaanai 

Aapae Hee Aap 

Patheejaa Hae 

||6||

Inwardly and 

outwardly, You know 

everything; You 

Yourself are pleased 

with Yourself. ||6||

ਿ ੋਕੁਝ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਿ ੋਕੁਝ ਬਾਹਰ 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
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46059 1074 qU vf rsIAw qU 
vf BogI]

Thoo Vadd 

Raseeaa Thoo 

Vadd Bhogee ||

You are the great 

party-goer, You are 

the great enjoyer.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੋ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸ 

ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
46060 1074 qU inrbwxu qUhY 

hI jogI]

Thoo Nirabaan 

Thoohai Hee 

Jogee ||

You are detached in 

Nirvaanaa, You are the 

Yogi.

(ਜਨਰਾਕਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ) ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਿੋਗੀ 
ਹੈਂ।

46061 1074 srb sUK shj 
Gir qyrY Aimau 
qyrI idRstIjw 
hy]7]

Sarab Sookh Sehaj 

Ghar Thaerai Amio 

Thaeree 

Dhrisatteejaa Hae 

||7||

All celestial comforts 

are in Your home; 

Your Glance of Grace 

rains Nectar. ||7||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਜਵਚ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੭॥

46062 1074 qyrI dwiq quJY qy 
hovY]

Thaeree Dhaath 

Thujhai Thae 

Hovai ||

You alone give Your 

gifts.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਤਨੀ ਦਾਤ ਤੂੂੰ  ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਇਹ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ 
ਹੈਂ।

46063 1074 dyih dwnu sBsY 
jMq loAY]

Dhaehi Dhaan 

Sabhasai Janth 

Loai ||

You grant Your gifts 

unto all the beings of 

the world.

ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਨ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

46064 1074 qoit n AwvY pUr 
BMfwrY iqRpiq rhy 
AwGIjw hy]8]

Thott N Aavai 

Poor Bhanddaarai 

Thripath Rehae 

Aagheejaa Hae 

||8||

Your treasures are 

overflowing, and are 

never exhausted; 

through them, we 

remain satisfied and 

fulfilled. ||8||

ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ 

ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ (ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 
ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪੂਰਨ ਤੌਰ 

ਤੇ ਰੱਿੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੮॥

46065 1074 jwcih isD 
swiDk bnvwsI]

Jaachehi Sidhh 

Saadhhik 

Banavaasee ||

The Siddhas, seekers 

and forest-dwellers 

beg from You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੂੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਸੱਧ 

ਤੇ ਸਾਜਧਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ) 
ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ।
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46066 1074 jwcih jqI sqI 
suKvwsI]

Jaachehi Jathee 

Sathee 

Sukhavaasee ||

The celibates and 

abstainers, and those 

who abide in peace 

beg from You.

ਸੁਖ-ਰਜਹਣੇ ਿਤੀ ਤੇ ਸਤੀ (ਭੀ 
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ।

46067 1074 ieku dwqwru  
sgl hY jwick  
dyih dwnu 
isRstIjw hy]9]

Eik Dhaathaar 

Sagal Hai Jaachik 

Dhaehi Dhaan 

Srisatteejaa Hae 

||9||

You alone are the 

Great Giver; all are 

beggars of You. You 

bless all the world 

with Your gifts. ||9||

ਤੂੂੰ  ਇਕ ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੂੰਗਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  
ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੯॥

46068 1074 krih Bgiq Aru 
rMg Apwrw]

Karehi Bhagath Ar 

Rang Apaaraa ||

Your devotees worship 

You with infinite love.

(ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

46069 1074 iKn mih Qwip 
auQwpnhwrw]

Khin Mehi Thhaap 

Outhhaapanehaara

a ||

In an instant, You 

establish and 

disestablish.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ 

ਜਛਨ ਜਵਚ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

46070 1074 Bwro qolu byAMq 
suAwmI hukmu 
mMin BgqIjw 
hy]10]

Bhaaro Thol 

Baeanth Suaamee 

Hukam Mann 

Bhagatheejaa Hae 

||10||

Your weight is so 

heavy, O my infinite 

Lord and Master. Your 

devotees surrender to 

the Hukam of Your 

Command. ||10||

ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੇਅੂੰ ਤ ਤਾਕਤ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ। (ਿੀਵ) 

ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ॥੧੦॥

46071 1074 ijsu dyih drsu  
soeI quDu jwxY]

Jis Dhaehi Dharas 

Soee Thudhh 

Jaanai ||

They alone know You, 

whom You bless with 

Your Glance of Grace.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਦਰਸਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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46072 1074 Ehu gur kY sbid  
sdw rMg mwxY]

Ouhu Gur Kai 

Sabadh Sadhaa 

Rang Maanai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they enjoy Your Love 

forever.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

46073 1074 cquru srUpu 
isAwxw soeI jo 
min qyrY BwvIjw 
hy]11]

Chathur Saroop 

Siaanaa Soee Jo 

Man Thaerai 

Bhaaveejaa Hae 

||11||

They alone are clever, 

handsome and wise, 

who are pleasing to 

Your Mind. ||11||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) ਜਸਆਣਾ 
ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

46074 1074 ijsu cIiq 
Awvih so 
vyprvwhw]

Jis Cheeth Aavehi 

So Vaeparavaahaa 

||

One who keeps You in 

his consciousness, 

becomes carefree and 

independent.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ,

46075 1074 ijsu cIiq 
Awvih so swcw 
swhw]

Jis Cheeth Aavehi 

So Saachaa Saahaa 

||

One who keeps You in 

his consciousness, is 

the true king.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ (ਨਾਮ-) 

ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

46076 1074 ijsu cIiq 
Awvih iqsu Bau 
kyhw Avru khw 
ikCu kIjw 
hy]12]

Jis Cheeth Aavehi 

This Bho Kaehaa 

Avar Kehaa Kishh 

Keejaa Hae ||12||

One who keeps You in 

his consciousness - 

what does he have to 

fear? And what else 

does he need to do? 

||12||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ 

ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9390 Published: March 06/ 2014



46077 1074 iqRsnw bUJI  
AMqru TMFw]

bUJI: polw bolo Thrisanaa Boojhee 

Anthar Thandtaa 

||

Thirst and desire are 

quenched, and one's 

inner being is cooled 

and soothed.

ਉਸ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਦੀ ਅੱਗ) 

ਬੱੁਝ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਗਆ,

46078 1074 guir pUrY lY qUtw 
gMFw]

Gur Poorai Lai 

Thoottaa Gandtaa 

||

The True Guru has 

mended the broken 

one.

(ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ) ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਮੁੜ ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ।
46079 1074 suriq sbdu ird 

AMqir jwgI  
Aimau Joil Joil 
pIjw hy]13]

Surath Sabadh 

Ridh Anthar 

Jaagee Amio Jhol 

Jhol Peejaa Hae 

||13||

Awareness of the 

Word of the Shabad 

has awakened within 

my heart. Shaking it 

and vibrating it, I drink 

in the Ambrosial 

Nectar. ||13||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਸੁਰਤ ਜਵਚ 

(ਜਟਕਾਣ ਦੀ ਸੂਝ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਿਾਗ ਪਈ। 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਬੜੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

46080 1074 mrY nwhI sd sd 
hI jIvY]

Marai Naahee 

Sadh Sadh Hee 

Jeevai ||

I shall not die; I shall 

live forever and ever.

ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ 
ਸਹੇੜਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ।

46081 1074 Amru BieAw  
AibnwsI QIvY]

Amar Bhaeiaa 

Abinaasee 

Thheevai ||

I have become 

immortal; I am eternal 

and imperishable.

ਉਹ ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ 

ਦਾ ਸਹਮ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ।

46082 1074 nw ko AwvY nw ko 
jwvY guir dUir 
kIAw BrmIjw 
hy]14]

Naa Ko Aavai Naa 

Ko Jaavai Gur 

Dhoor Keeaa 

Bharameejaa Hae 

||14||

I do not come, and I 

do not go. The Guru 

has driven out my 

doubts. ||14||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, 
ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥
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46083 1074 pUry gur kI pUrI 
bwxI]

Poorae Gur Kee 

Pooree Baanee ||

Perfect is the Word of 

the Perfect Guru.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ-

46084 1074 pUrY lwgw pUry 
mwih smwxI]

Poorai Laagaa 

Poorae Maahi 

Samaanee ||

One who is attached 

to the Perfect Lord, is 

immersed in the 

Perfect Lord.

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 

ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

46085 1074 cVY svwieAw 
inq inq rMgw  
GtY nwhI qolIjw 
hy]15]

cV@Y Charrai Savaaeiaa 

Nith Nith Rangaa 

Ghattai Naahee 

Tholeejaa Hae 

||15||

His love increases day 

by day, and when it is 

weighed, it does not 

decrease. ||15||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦਾ ਰੂੰਗ 

(ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਦਾ ਹੀ 
ਵਧਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ 

ਕੀਜਤਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਘੱਟ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧੫॥

46086 1074 bwrhw kMcnu suDu 
krwieAw]

Baarehaa Kanchan 

Sudhh Karaaeiaa 

||

When the gold is 

made one hundred 

percent pure,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਬਾਰਾਂ ਵੂੰ ਨੀ ਦੇ ਸੋਨੇ 

ਵਰਗਾ ਖਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

46087 1074 ndir srwP  
vMnIs cVwieAw]

(vMnIs) ksOtI q y 
cV@wieAw priKAw[ 
(dUjw pwT: vMnI s 
cVwieAw)

Nadhar Saraaf 

Vannee 

Sacharraaeiaa ||

Its color is true to the 

jeweller's eye.

ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ (ਸੋਹਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ) ਗੁਰੂ-

ਸਰਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

46088 1074 priK KjwnY 
pwieAw srwPI  
iPir nwhI 
qweIjw hy]16]

Parakh Khajaanai 

Paaeiaa Saraafee 

Fir Naahee 

Thaaeejaa Hae 

||16||

Assaying it, it is placed 

in the treasury by God 

the Jeweller, and it is 

not melted down 

again. ||16||

(ਜਿਵੇਂ ਸੱੁਧ ਸੋਨੇ ਨੂੂੰ ) ਸਰਾਫ਼ 

ਪਰਖ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਿਰ ਪਰਖਣ 

ਲਈ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ 
(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧੬॥
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46089 1074 AMimRq nwmu 
qumwrw suAwmI]

Anmrith Naam 

Thumaaraa 

Suaamee ||

Your Naam is 

Ambrosial Nectar, O 

my Lord and Master.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
46090 1074 nwnk dws sdw 

kurbwnI]

Naanak Dhaas 

Sadhaa 

Kurabaanee ||

Nanak, Your slave, is 

forever a sacrifice to 

You.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੈਥੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

46091 1074 sMqsMig mhw suKu 
pwieAw dyiK 
drsnu iehu mnu 
BIjw 
hy]17]1]3]

Santhasang 

Mehaa Sukh 

Paaeiaa Dhaekh 

Dharasan Eihu 

Man Bheejaa Hae 

||17||1||3||

In the Society of the 

Saints, I have found 

great peace; gazing 

upon the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan, this mind is 

pleased and satisfied. 

||17||1||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ, (ਤੇਰਾ) ਦਰਸਨ 

ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨ 

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ) ਜਭੱਿਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥੧॥੩॥

46092 1074 mwrU mhlw 5 
solhy 

Maaroo Mehalaa 

5 Solehae

Maaroo, Fifth Mehl, 

Solhas:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਸੋਹਲੇ' (੧੬ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ)।

46093 1074 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

46094 1074 guru gopwlu guru 
goivMdw]

Gur Gopaal Gur 

Govindhaa ||

The Guru is the Lord of 

the World, the Guru is 

the Master of the 

Universe.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰੂ 

ਗੋਪਾਲ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਗੋਜਵੂੰ ਦ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ।
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46095 1074 guru dieAwlu 
sdw bKisMdw]

bK-isMdw Gur Dhaeiaal 

Sadhaa 

Bakhasindhaa ||

The Guru is merciful, 

and always forgiving.

ਗੁਰੂ ਦਜਰਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਸਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

46096 1074 guru swsq 
isimRiq Ktu 
krmw guru pivqRü 
AsQwnw hy]1]

ism-i Riq Gur Saasath 

Simrith Khatt 

Karamaa Gur 

Pavithra 

Asathhaanaa Hae 

||1||

The Guru is the 

Shaastras, the 

Simritees and the six 

rituals. The Guru is the 

Holy Shrine. ||1||

(ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰੂ (ਹੀ 
ਸ਼ਾਸਤਿ ਹੈ, ਜਸਜਮਿਤੀ ਹੈ, ਛੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਪਜਵੱਤਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ॥੧॥

46097 1075 guru ismrq siB 
iklivK nwsih]

Gur Simarath Sabh 

Kilavikh Naasehi ||

Meditating in 

remembrance on the 

Guru, all the sins are 

erased.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਯਾਦ 

ਕਰਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

46098 1075 guru ismrq jm 
sMig n Pwsih]

Gur Simarath Jam 

Sang N Faasehi ||

Meditating in 

remembrance on the 

Guru, one is not 

strangled by the noose 

of Death.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਜਦਆਂ (ਿੀਵ) 

ਿਮ ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਿਸਦੇ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

46099 1075 guru ismrq mnu 
inrmlu hovY guru 
kwty Apmwnw 
hy]2]

Gur Simarath Man 

Niramal Hovai Gur 

Kaattae 

Apamaanaa Hae 

||2||

Meditating in 

remembrance on the 

Guru, the mind 

becomes immaculate; 

the Guru eliminates 

egotistical pride. ||2||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਜਦਆਂ ਮਨ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਜਨਰਾਦਰੀ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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46100 1075 gur kw syvku  
nrik n jwey]

Gur Kaa Saevak 

Narak N Jaaeae ||

The Guru's servant is 

not consigned to hell.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,

46101 1075 gur kw syvku  
pwrbRhmu iDAwey]

Gur Kaa Saevak 

Paarabreham 

Dhhiaaeae ||

The Guru's servant 

meditates on the 

Supreme Lord God.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

46102 1075 gur kw syvku 
swDsMgu pwey guru 
krdw inq jIA 
dwnw hy]3]

Gur Kaa Saevak 

Saadhhasang 

Paaeae Gur 

Karadhaa Nith 

Jeea Dhaanaa Hae 

||3||

The Guru's servant 

joins the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy; the Guru 

ever gives the life of 

the soul. ||3||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

(ਦਾ ਜਮਲਾਪ) ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) 

ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

46103 1075 gur duAwrY hir 
kIrqnu suxIAY]

Gur Dhuaarai Har 

Keerathan Suneeai 

||

At the Gurdwara, the 

Guru's Gate, the Kirtan 

of the Lord's Praises 

are sung.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

46104 1075 siqguru Byit hir 
jsu muiK BxIAY]

Sathigur Bhaett 

Har Jas Mukh 

Bhaneeai ||

Meeting with the True 

Guru, one chants the 

Lord's Praises.

ਹਰੀ ਦਾ ਿਸ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਉਚਾਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ)।
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46105 1075 kil klys 
imtwey siqguru  
hir drgh dyvY 
mwnW hy]4]

Kal Kalaes 

Mittaaeae 

Sathigur Har 

Dharageh Dhaevai 

Maanaan Hae 

||4||

The True Guru 

eradicates sorrow and 

suffering, and bestows 

honor in the Court of 

the Lord. ||4||

ਗੁਰੂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ 

ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

46106 1075 Agmu Agocru  
gurU idKwieAw]

A-gm: polw bolo sog 
rihq

Agam Agochar 

Guroo 

Dhikhaaeiaa ||

The Guru has revealed 

the inaccessible and 

unfathomable Lord.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ 

ਅਗੋਚਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

46107 1075 BUlw mwrig  
siqguir pwieAw]

Bhoolaa Maarag 

Sathigur Paaeiaa ||

The True Guru returns 

to the Path, those who 

have wandered away.

ਕੁਰਾਹੇ ਿਾ ਰਹੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਹੀ (ਸਦਾ) ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।

46108 1075 gur syvk kau  
ibGnu n BgqI  
hir pUr 
idRV@wieAw 
igAwnW hy]5]

Gur Saevak Ko 

Bighan N 

Bhagathee Har 

Poor 

Dhrirrhaaeiaa 

Giaanaan Hae 

||5||

No obstacles stand in 

the way of devotion to 

the Lord, for one who 

serves the Guru. The 

Guru implants perfect 

spiritual wisdom. ||5||

ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 
ਗੁਰੂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੫॥

46109 1075 guir idRstwieAw  
sBnI TWeI]

Gur Dhrisattaaeiaa 

Sabhanee 

Thaanee ||

The Guru has revealed 

the Lord everywhere.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਹੀ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ) ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂ

ਵੱਸਦਾ ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ (ਤੇ 

ਦੱਜਸਆ ਹੈ ਜਕ)
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46110 1075 jil Qil pUir 
rihAw gosweI]

Jal Thhal Poor 

Rehiaa Gosaaee ||

The Lord of the 

Universe is 

permeating and 

pervading the water 

and the land.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਿਲ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ 
ਸਭ ਥਾਈ ਂਇਕੋ ਜਿਹਾ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

46111 1075 aUc aUn sB eyk 
smwnW min lwgw 
shij iDAwnw 
hy]6]

Ooch Oon Sabh 

Eaek Samaanaan 

Man Laagaa Sehaj 

Dhhiaanaa Hae 

||6||

The high and the low 

are all the same to 

Him. Focus your 

mind's meditation 

intuitively on Him. 

||6||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੁੜਦੀ ਹੈ ॥੬॥

46112 1075 guir imilAY sB 
iqRsn buJweI]

buJweI: polw bolo Gur Miliai Sabh 

Thrisan Bujhaaee 

||

Meeting with the 

Guru, all thirst is 

quenched.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
ਉਹ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਦੀ ਅੱਗ) ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,

46113 1075 guir imilAY nh 
johY mweI]

Gur Miliai Neh 

Johai Maaee ||

Meeting with the 

Guru, one is not 

watched by Maya.

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ 
ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।

46114 1075 squ sMqoKu dIAw  
guir pUrY nwmu 
AMimRqu pI pwnW 
hy]7]

Sath Santhokh 

Dheeaa Gur 

Poorai Naam 

Anmrith Pee 

Paanaan Hae ||7||

The Perfect Guru 

bestows truth and 

contentment; I drink 

in the Ambrosial 

Nectar of the Naam, 

the Name of the Lord. 

||7||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਸਤ ਅਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਆਪ ਪੀਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਲਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
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46115 1075 gur kI bwxI sB 
mwih smwxI]

Gur Kee Baanee 

Sabh Maahi 

Samaanee ||

The Word of the 

Guru's Bani is 

contained in all.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਣ-ਿੋਗ ਹੈ,

46116 1075 Awip suxI qY 
Awip vKwxI]

Aap Sunee Thai 

Aap Vakhaanee ||

He Himself hears it, 

and He Himself 

repeats it.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ) 
ਆਪ ਸੁਣੀ ਅਤੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
46117 1075 ijin ijin jpI 

qyeI siB insqRy  
iqn pwieAw 
inhcl QwnW 
hy]8]

Jin Jin Japee 

Thaeee Sabh 

Nisathrae Thin 

Paaeiaa Nihachal 

Thhaanaan Hae 

||8||

Those who meditate 

on it, are all 

emancipated; they 

attain the eternal and 

unchanging home. 

||8||

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹ 

ਬਾਣੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਜਟਕਾਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ ਿੋ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ) ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੮॥

46118 1075 siqgur kI 
mihmw siqguru 
jwxY]

Sathigur Kee 

Mehimaa Sathigur 

Jaanai ||

The Glory of the True 

Guru is known only to 

the True Guru.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਉੱਚ-ਆਤਮਕਤਾ ਗੁਰੂ 

(ਹੀ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

46119 1075 jo ikCu kry su 
Awpx BwxY]

Jo Kishh Karae S 

Aapan Bhaanai ||

Whatever He does, is 

according to the 

Pleasure of His Will.

(ਗੁਰੂ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ) ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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46120 1075 swDU DUir jwcih 
jn qyry nwnk 
sd kurbwnW 
hy]9]1]4]

Saadhhoo Dhhoor 

Jaachehi Jan 

Thaerae Naanak 

Sadh Kurabaanaan 

Hae ||9||1||4||

Your humble servants 

beg for the dust of the 

feet of the Holy; 

Nanak is forever a 

sacrifice to You. 

||9||1||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ 

ਤੇ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੯॥੧॥੪॥

46121 1075 mwrU solhy mhlw 
5

Maaroo Solehae 

Mehalaa 5

Maaroo, Solahas, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਸੋਹਲੇ' (੧੬ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ)।

46122 1075 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

46123 1075 Awid inrMjnu 
pRBu inrMkwrw]

Aadh Niranjan 

Prabh Nirankaaraa 

||

The Primal, 

Immaculate Lord God 

is formless.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਿੋ ਸਭ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈ ਿ ੋਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਸਰੂਪ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ,

46124 1075 sB mih vrqY  
Awip inrwrw]

Sabh Mehi 

Varathai Aap 

Niraaraa ||

The Detached Lord is 

Himself prevailing in 

all.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਤੇ 

ਜਿਰ ਭੀ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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46125 1075 vrnu jwiq ichnu 
nhI koeI sB 
hukmy isRsit 
aupwiedw]1]

Varan Jaath 

Chihan Nehee 

Koee Sabh 

Hukamae Srisatt 

Oupaaeidhaa 

||1||

He has no race or 

social class, no 

identifying mark. By 

the Hukam of His Will, 

He created the entire 

universe. ||1||

ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ (ਬਿਾਹਮਣ ਖਤਿੀ 
ਆਜਦਕ) ਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 

ਿਾਜਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਚਹਨ 

ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

46126 1075 lK caurwsIh 
join sbweI]

Lakh Chouraaseeh 

Jon Sabaaee ||

Out of all the 8.4 

million species of 

beings,

ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ-

46127 1075 mwxs kau pRiB 
dIeI vifAweI]

dI-eI Maanas Ko Prabh 

Dheeee Vaddiaaee 

||

God blessed mankind 

with glory.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਈ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

46128 1075 iesu pauVI qy jo 
nru cUkY so Awie 
jwie duKu 
pwiedw]2]

Eis Pourree Thae 

Jo Nar Chookai So 

Aae Jaae Dhukh 

Paaeidhaa ||2||

That human who 

misses this chance, 

shall suffer the pains 

of coming and going in 

reincarnation. ||2||

ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਪੌੜੀ 
ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਦੱੁਖ 

ਭੋਗਦਾ ਹੈ ॥੨॥

46129 1075 kIqw hovY iqsu 
ikAw khIAY]

Keethaa Hovai 

This Kiaa Keheeai 

||

What should I say, to 

one who has been 

created.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਜਵਅਰਥ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)
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46130 1075 gurmuiK nwmu 
pdwrQu lhIAY]

Guramukh Naam 

Padhaarathh 

Leheeai ||

The Gurmukh receives 

the treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

46131 1075 ijsu Awip Bulwey 
soeI BUlY so bUJY  
ijsih 
buJwiedw]3]

n`gru Jis Aap Bhulaaeae 

Soee Bhoolai So 

Boojhai Jisehi 

Bujhaaeidhaa 

||3||

He alone is confused, 

whom the Lord 

Himself confuses. He 

alone understands, 

whom the Lord 

inspires to 

understand. ||3||

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਇਹ 

ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਹੀ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਸਤਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
46132 1075 hrK sog kw 

ngru iehu kIAw]

Harakh Sog Kaa 

Nagar Eihu Keeaa 

||

This body has been 

made the village of joy 

and sorrow.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਦਾ 
ਨਗਰ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

46133 1075 sy aubry jo 
siqgur srxIAw]

srxI-Aw Sae Oubarae Jo 

Sathigur 

Saraneeaa ||

They alone are 

emancipated, who 

seek the Sanctuary of 

the True Guru.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ (ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

46134 1075 iqRhw guxw qy rhY 
inrwrw so 
gurmuiK soBw 
pwiedw]4]

Thrihaa Gunaa 

Thae Rehai 

Niraaraa So 

Guramukh Sobhaa 

Paaeidhaa ||4||

One who remains 

untouched by the 

three qualities, the 

three gunas - such a 

Gurmukh is blessed 

with glory. ||4||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਜਨਰਾਲਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
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46135 1075 Aink krm kIey  
bhuqyry]

Anik Karam 

Keeeae 

Bahuthaerae ||

You can do anything, 

but whatever you do,

(ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ 

ਭਾਵੇਂ) ਅਨੇਕਾਂ ਬਥੇਰੇ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਿਾਣ,

46136 1075 jo kIjY so bMDnu 
pYry]

Jo Keejai So 

Bandhhan Pairae 

||

Only serves to tie your 

feet.

ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ 

ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਪੈਰਾਂ ਜਵਚ ਿਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
46137 1075 kuruqw bIju bIjy  

nhI jMmY sBu 
lwhw mUlu 
gvwiedw]5]

ku-r`uqw Kuruthaa Beej 

Beejae Nehee 

Janmai Sabh 

Laahaa Mool 

Gavaaeidhaa ||5||

The seed which is 

planted out of season 

does not sprout, and 

all one's capital and 

profits are lost. ||5||

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਸਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰਮ 

ਇਉਂ ਹੀ ਜਵਅਰਥ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ,) 
ਬੇ-ਬਹਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ 

ਬੀਿ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੱੁਖ 

ਖੱਟੀ ਭੀ ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਭੀ ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

46138 1075 kljug mih 
kIrqnu prDwnw]

Kalajug Mehi 

Keerathan 

Paradhhaanaa ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the Kirtan of the 

Lord's Praises are most 

sublime and exalted.

(ਿੁਗਾਂ ਦੀ ਵੂੰ ਡ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਭੀ) ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ 

ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਪਰਧਾਨ ਕਰਮ 

ਹੈ।

46139 1075 gurmuiK jpIAY  
lwie iDAwnw]

Guramukh Japeeai 

Laae Dhhiaanaa ||

Become Gurmukh, 

chant and focus your 

meditation.

(ਉਂਞ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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46140 1076 Awip qrY sgly 
kul qwry hir 
drgh piq isau 
jwiedw]6]

piq: polw bolo Aap Tharai Sagalae 

Kul Thaarae Har 

Dharageh Path Sio 

Jaaeidhaa ||6||

You shall save 

yourself, and save all 

your generations as 

well. You shall go to 

the Court of the Lord 

with honor. ||6||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿਪਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਆਪ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

46141 1076 KMf pqwl dIp 
siB loAw]

Khandd Pathaal 

Dheep Sabh Loaa 

||

All the continents, 

nether worlds, islands 

and worlds

ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਖੂੰਡ ਮੂੰਡਲ 

ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਦੀਪ ਹਨ,

46142 1076 siB kwlY vis  
Awip pRiB kIAw]

Sabh Kaalai Vas 

Aap Prabh Keeaa 

||

God Himself has made 

them all subject to 

death.

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ 

ਹਨ।

46143 1076 inhclu eyku 
Awip AibnwsI  
so inhclu jo 
iqsih 
iDAwiedw]7]

Nihachal Eaek Aap 

Abinaasee So 

Nihachal Jo 

Thisehi 

Dhhiaaeidhaa 

||7||

The One Imperishable 

Lord Himself is 

unmoving and 

unchanging. 

Meditating on Him, 

one becomes 

unchanging. ||7||

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੀ 
ਅਟੱਲ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ 
ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੭॥

46144 1076 hir kw syvku so 
hir jyhw]

Har Kaa Saevak So 

Har Jaehaa ||

The Lord's servant 

becomes like the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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46145 1076 Bydu n jwxhu  
mwxs dyhw]

Bhaedh N Jaanahu 

Maanas Dhaehaa 

||

Do not think that, 

because of his human 

body, he is different.

ਉਸ ਦਾ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ (ਵੇਖ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦਾ) 
ਫ਼ਰਕ ਨਾਹ ਸਮਝੋ।

46146 1076 ijau jl qrMg 
auTih bhu BwqI  
iPir sllY sll 
smwiedw]8]

Jio Jal Tharang 

Outhehi Bahu 

Bhaathee Fir 

Salalai Salal 

Samaaeidhaa 

||8||

The waves of the 

water rise up in 

various ways, and then 

the water merges 

again in water. ||8||

(ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਰਾਂ 
ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੜ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਪਾਣੀ ਰਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

46147 1076 ieku jwicku mMgY 
dwnu duAwrY]

Eik Jaachik Mangai 

Dhaan Dhuaarai ||

A beggar begs for 

charity at His Door.

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਾਸ) ਇਕ ਮੂੰਗਤਾ 
(ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ) ਦਰ ਤੇ (ਖੜਾ 
ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦਾ) ਖ਼ੈਰ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ।

46148 1076 jw pRB BwvY qw 
ikrpw DwrY]

Jaa Prabh Bhaavai 

Thaa Kirapaa 

Dhhaarai ||

When God pleases, He 

takes pity on him.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਤਦੋਂ ਉਹ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

46149 1076 dyhu drsu ijqu 
mnu iqRpqwsY hir 
kIrqin mnu 
Thrwiedw]9]

Dhaehu Dharas 

Jith Man 

Thripathaasai Har 

Keerathan Man 

Theharaaeidhaa 

||9||

Please bless me with 

the Blessed Vision of 

Your Darshan, to 

satisfy my mind, O 

Lord. Through the 

Kirtan of Your Praises, 

my mind is held 

steady. ||9||

(ਮੂੰਗਤਾ ਇਉਂ ਮੂੰਗੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ-

ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ, 

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥
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46150 1076 rUVo Twkuru ikqY 
vis n AwvY]

rUV@o[v`is Roorro Thaakur 

Kithai Vas N Aavai 

||

The Beauteous Lord 

and Master is not 

controlled in any way.

ਸੋਹਣਾ ਪਿਭੂ ਜਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,

46151 1076 hir so ikCu kry  
ij hir ikAw 
sMqw BwvY]

Har So Kishh Karae 

J Har Kiaa Santhaa 

Bhaavai ||

The Lord does that 

which pleases the 

Saints of the Lord.

ਪਰ ਿੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਸੂੰਤ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

46152 1076 kIqw loVin soeI 
krwiein dir 
Pyru n koeI 
pwiedw]10]

Keethaa Lorran 

Soee Karaaein 

Dhar Faer N Koee 

Paaeidhaa ||10||

He does whatever 

they wish to be done; 

nothing blocks their 

way at His Door. 

||10||

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਿ ੋਕੁਝ) 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਪਿਭੂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ॥੧੦॥

46153 1076 ijQY AauGtu 
Awie bnqu hY 
pRwxI]

AauGtu: polw bolo Jithhai Aoughatt 

Aae Banath Hai 

Praanee ||

Wherever the mortal 

is confronted with 

difficulty,

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! (ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) 

ਜਿਥੇ ਭੀ ਕੋਈ ਔਜਖਆਈ ਆ 

ਬਣਦੀ ਹੈ,

46154 1076 iqQY hir 
iDAweIAY 
swirMgpwxI]

Thithhai Har 

Dhhiaaeeai 

Saaringapaanee ||

There he should 

meditate on the Lord 

of the Universe.

ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਨੁਖ-ਧਾਰੀ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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46155 1076 ijQY puqRü klqRü n 
bylI koeI iqQY 
hir Awip 
Cfwiedw]11]

k-l`qRü Jithhai Puthra 

Kalathra N Baelee 

Koee Thithhai Har 

Aap 

Shhaddaaeidhaa 

||11||

Where there are no 

children, spouse or 

friends, there the Lord 

Himself comes to the 

rescue. ||11||

ਜਿੱਥੇ ਨਾਹ ਪੱੁਤਰ ਨਾਹ ਇਸਤਿੀ 
ਕੋਈ ਭੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ, ਉਥੇ ਪਿਭੂ ਆਪ 

(ਔਜਖਆਈ ਤੋਂ) ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੧॥

46156 1076 vfw swihbu 
Agm AQwhw]

Vaddaa Saahib 

Agam Athhaahaa 

||

The Great Lord and 

Master is inaccessible 

and unfathomable.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, 

ਅਥਾਹ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

46157 1076 ikau imlIAY pRB 
vyprvwhw]

Kio Mileeai Prabh 

Vaeparavaahaa ||

How can anyone meet 

with God, the self-

suficient One?

ਉਸ ਬੇ-ਮੁਥਾਿ ਨੂੂੰ  ਿੀਵ ਆਪਣੇ 
ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

46158 1076 kwit islk ijsu 
mwrig pwey so 
ivic sMgiq vwsw 
pwiedw]12]

Kaatt Silak Jis 

Maarag Paaeae So 

Vich Sangath 

Vaasaa Paaeidhaa 

||12||

Those who have had 

the noose cut away 

from around their 

necks, whom God has 

set back upon the 

Path, obtain a place in 

the Sangat, the 

Congregation. ||12||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਿਾਹੀ 
ਕੱਟ ਕੇ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਆ ਜਟਕਦਾ ਹੈ 

॥੧੨॥

46159 1076 hukmu bUJY so 
syvku khIAY]

Hukam Boojhai So 

Saevak Keheeai ||

One who realizes the 

Hukam of the Lord's 

Command is said to be 

His servant.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਗਤ ਆਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਹੜਾ (ਹਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ,
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46160 1076 burw Blw duie  
smsir shIAY]

Buraa Bhalaa 

Dhue Samasar 

Seheeai ||

He endures both bad 

and good equally.

(ਤੇ, ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਦੁਖ (ਆਵੇ ਚਾਹੇ) ਸੁਖ, 

ਦੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

46161 1076 haumY jwie q 
eyko bUJY so 
gurmuiK shij 
smwiedw]13]

Houmai Jaae Th 

Eaeko Boojhai So 

Guramukh Sehaj 

Samaaeidhaa 

||13||

When egotism is 

silenced, then one 

comes to know the 

One Lord. Such a 

Gurmukh intuitively 

merges in the Lord. 

||13||

ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

46162 1076 hir ky Bgq  
sdw suKvwsI]

Har Kae Bhagath 

Sadhaa 

Sukhavaasee ||

The devotees of the 

Lord dwell forever in 

peace.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

46163 1076 bwl suBwie  
AqIq audwsI]

Baal Subhaae 

Atheeth 

Oudhaasee ||

With a child-like, 

innocent nature, they 

remain detached, 

turning away from the 

world.

ਉਹ ਸਦਾ ਵੈਰ-ਜਵਰੋਧ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਵਰਕਤ ਅਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

46164 1076 Aink rMg krih 
bhu BwqI ijau 
ipqw pUqu 
lwfwiedw]14]

BWqI Anik Rang Karehi 

Bahu Bhaathee Jio 

Pithaa Pooth 

Laaddaaeidhaa 

||14||

They enjoy various 

pleasures in many 

ways; God caresses 

them, like a father 

caressing his son. 

||14||

ਜਿਵੇਂ ਜਪਉ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰ ਨੂੂੰ  
ਕਈ ਲਾਡ ਲਡਾਂਦਾ ਹੈ, (ਜਤਵੇਂ 
ਭਗਤ ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ ਦੀ ਗੋਦ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਆਤਮਕ ਰੂੰਗ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ ॥੧੪॥
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46165 1076 Agm Agocru  
kImiq nhI 
pweI]

Agam Agochar 

Keemath Nehee 

Paaee ||

He is inaccessible and 

unfathomable; His 

value cannot be 

estimated.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।
46166 1076 qw imlIAY jw 

ley imlweI]

Thaa Mileeai Jaa 

Leae Milaaee ||

We meet Him, only 

when He causes us to 

meet.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ।

46167 1076 gurmuiK pRgtu 
BieAw iqn jn 
kau ijn Duir 
msqik lyKu 
ilKwiedw]15]

Guramukh Pragatt 

Bhaeiaa Thin Jan 

Ko Jin Dhhur 

Masathak Laekh 

Likhaaeidhaa 

||15||

The Lord is revealed to 

those humble 

Gurmukhs, who have 

such pre-ordained 

destiny inscribed upon 

their foreheads. 

||15||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਪੂਰਬਲੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਧੁਰੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੧੫॥

46168 1076 qU Awpy krqw  
kwrx krxw]

Thoo Aapae 

Karathaa Kaaran 

Karanaa ||

You Yourself are the 

Creator Lord, the 

Cause of causes.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈਂ।

46169 1076 isRsit aupwie  
DrI sB Drxw]

Srisatt Oupaae 

Dhharee Sabh 

Dhharanaa ||

You created the 

Universe, and You 

support the whole 

earth.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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46170 1076 jn nwnku srix 
pieAw hir 
duAwrY hir BwvY 
lwj 
rKwiedw]16]1]
5]

Jan Naanak Saran 

Paeiaa Har 

Dhuaarai Har 

Bhaavai Laaj 

Rakhaaeidhaa 

||16||1||5||

Servant Nanak seeks 

the Sanctuary of Your 

Door, O Lord; if it is 

Your Will, please 

preserve his honor. 

||16||1||5||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ (ਜਡੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ) 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ 

ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਿੀਵ ਦੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੬॥੧॥੫॥

46171 1076 mwrU solhy mhlw 
5

Maaroo Solehae 

Mehalaa 5

Maaroo, Solahas, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਸੋਹਲੇ' (੧੬ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ)।

46172 1076 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

46173 1076 jo dIsY so eyko 
qUhY]

Jo Dheesai So 

Eaeko Thoohai ||

Whatever is seen is 

You, O One Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਹੈਂ।
46174 1076 bwxI qyrI sRvix 

suxIAY]

Baanee Thaeree 

Sravan Suneeai ||

What the ears hear is 

the Word of Your Bani.

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਬੋਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ) ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੋਲ ਕੂੰਨੀਂ 
ਸੁਜਣਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

46175 1076 dUjI Avr n 
jwpis kweI  
sgl qumwrI 
Dwrxw]1]

Dhoojee Avar N 

Jaapas Kaaee 

Sagal Thumaaree 

Dhhaaranaa ||1||

There is nothing else 

to be seen at all. You 

give support to all. 

||1||

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਰਚੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ ਸ਼ੈ ਤੈਥੋਂ 
ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸ ਰਹੀ ॥੧॥
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46176 1076 Awip icqwry 
Apxw kIAw]

Aap Chithaarae 

Apanaa Keeaa ||

You Yourself are 

conscious of Your 

Creation.

ਆਪਣ ੇਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿਗਤ ਦੀ 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ,

46177 1076 Awpy Awip Awip 
pRBu QIAw]

Aapae Aap Aap 

Prabh Thheeaa ||

You Yourself 

established Yourself, O 

God.

ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ।

46178 1076 Awip aupwie 
ricEnu pswrw  
Awpy Git Git 
swrxw]2]

Aap Oupaae 

Rachioun Pasaaraa 

Aapae Ghatt Ghatt 

Saaranaa ||2||

Creating Yourself, You 

formed the expanse of 

the Universe; You 

Yourself cherish and 

sustain each and every 

heart. ||2||

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਿਗਤ-

ਪਸਾਰਾ ਰਜਚਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ 
(ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੀ) ਸਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

46179 1076 ieik aupwey vf 
drvwrI]

Eik Oupaaeae 

Vadd Dharavaaree 

||

You created some to 

hold great and royal 

courts.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 
ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ,

46180 1076 ieik audwsI  
ieik Gr bwrI]

Eik Oudhaasee Eik 

Ghar Baaree ||

Some turn away from 

the world in 

renunciation, and 

some maintain their 

households.

ਕਈ ਜਤਆਗੀ ਤੇ ਕਈ 

ਜਗਿਹਸਤੀ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

46181 1077 ieik BUKy ieik 
iqRpiq AGwey  
sBsY qyrw 
pwrxw]3]

Eik Bhookhae Eik 

Thripath 

Aghaaeae 

Sabhasai Thaeraa 

Paaranaa ||3||

Some are hungry and 

some are satisfied and 

satiated, but all lean 

on Your Support. ||3||

ਤੂੂੰ  ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹਨ ਿੋ ਸਦਾ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ 

ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿ ੇਹੋਏ ਹਨ। 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ ॥੩॥
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46182 1077 Awpy siq siq 
siq swcw]

Aapae Sath Sath 

Sath Saachaa ||

The True Lord Himself 

is True, True, True.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਸਰਫ਼ ਆਪ ਹੀ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

46183 1077 Eiq poiq Bgqn 
sMig rwcw]

Outh Poth 

Bhagathan Sang 

Raachaa ||

He is woven into the 

essence of His 

devotees, through and 

through.

ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ 
ਨਾਲ ਰਜਚਆ-ਜਮਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

46184 1077 Awpy gupqu Awpy 
hY prgtu Apxw 
Awpu pswrxw]4]

Aapae Gupath 

Aapae Hai 

Paragatt Apanaa 

Aap Pasaaranaa 

||4||

He Himself is hidden, 

and He Himself is 

revealed. He Himself 

spreads Himself out. 

||4||

(ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵਚ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਪ ਹੀ 
ਲੁਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ 

ਜਦੱਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਭੀ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ। (ਿਗਤ-ਰੂਪ ਜਵਚ) ਉਸ 

ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਜਖਲਾਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੪॥

46185 1077 sdw sdw sd 
hovxhwrw]

Sadhaa Sadhaa 

Sadh 

Hovanehaaraa ||

Forever, forever and 

ever, He shall always 

exist.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਿੀਊਂਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

46186 1077 aUcw Agmu 
AQwhu Apwrw]

Oochaa Agam 

Athhaahu Apaaraa 

||

He is lofty, 

inaccessible, 

unfathomable and 

infinite.

(ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ) ਉਹ 

ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, 

ਅਥਾਹ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

46187 1077 aUxy Bry Bry Bir 
aUxy eyih clq 
suAwmI ky 
kwrxw]5]

Oonae Bharae 

Bharae Bhar 

Oonae Eaehi 

Chalath Suaamee 

Kae Kaaranaa 

||5||

He fills the empty, and 

empties out the filled; 

such are the plays and 

dramas of my Lord 

and Master. ||5||

ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਇਹ 

ਕੌਤਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ ਜਕ ਸੱਖਣੇ 
(ਭਾਂਡੇ) ਭਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਭਜਰਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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46188 1077 muiK swlwhI scy 
swhw]

Mukh Saalaahee 

Sachae Saahaa ||

With my mouth, I 

praise my True Lord 

King.

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ 
ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ।

46189 1077 nYxI pyKw Agm 
AQwhw]

Nainee Paekhaa 

Agam Athhaahaa 

||

With my eyes, I behold 

the inaccessible and 

unfathomable Lord.

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਅਥਾਹ ਪਿਭੂ! 
(ਜਕਰਪਾ ਕਰ, ਹਰ ਥਾਂ) ਮੈਂ 
(ਤੈਨੂੂੰ ) ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ।

46190 1077 krnI suix suix 
mnu qnu hirAw  
myry swihb sgl 
auDwrxw]6]

Karanee Sun Sun 

Man Than Hariaa 

Maerae Saahib 

Sagal 

Oudhhaaranaa 

||6||

Listening, listening 

with my ears, my mind 

and body are 

rejuvenated; my Lord 

and Master saves all. 

||6||

ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਮੇਰਾ ਤਨ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨਾਲ) ਹਜਰਆ-ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਰਹੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  
ਸਭਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੬॥

46191 1077 kir kir vyKih  
kIqw Apxw]

Kar Kar Vaekhehi 

Keethaa Apanaa ||

He created the 

creation, and gazes 

upon what He has 

created.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਜਤਆਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

46192 1077 jIA jMq soeI hY 
jpxw]

Jeea Janth Soee 

Hai Japanaa ||

All beings and 

creatures meditate on 

Him.

ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਉਸੇ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੂੂੰ  ਿਪਦੇ ਹਨ।

46193 1077 ApxI kudriq 
Awpy jwxY ndrI 
ndir 
inhwlxw]7]

Apanee Kudharath 

Aapae Jaanai 

Nadharee Nadhar 

Nihaalanaa ||7||

He Himself knows His 

creative power; He 

blesses with His 

Glance of Grace. ||7||

ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ (ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਤਾਕਤ) ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਮਹਰ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

ਸਭ ਵਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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46194 1077 sMq sBw jh 
bYsih pRB pwsy]

sBw: polw bolo Santh Sabhaa Jeh 

Baisehi Prabh 

Paasae ||

Where the Saints 

gather together and 

sit, God dwells close at 

hand.

ਜਿਸ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਸੂੰਤ 

ਿਨ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਬੈਠਦੇ ਹਨ,

46195 1077 AnMd mMgl hir 
clq qmwsy]

Anandh Mangal 

Har Chalath 

Thamaasae ||

They abide in bliss and 

joy, beholding the 

Lord's wondrous play.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਦਾ 
ਜਜ਼ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ,

46196 1077 gux gwvih 
Anhd Duin bwxI  
qh nwnk dwsu 
icqwrxw]8]

Gun Gaavehi 

Anehadh Dhhun 

Baanee Theh 

Naanak Dhaas 

Chithaaranaa 

||8||

They sing the Glories 

of the Lord, and the 

unstruck sound 

current of His Bani; O 

Nanak, His slaves 

remain conscious of 

Him. ||8||

ਅਤੇ ਇਕ-ਰਸ ਸੁਰ ਜਵਚ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ) ਉਸ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਏ 

॥੮॥

46197 1077 Awvxu jwxw sBu 
clqu qumwrw]

Aavan Jaanaa 

Sabh Chalath 

Thumaaraa ||

Coming and going is all 

Your wondrous play.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਿੂੰ ਮਣਾ ਤੇ 

ਮਰਨਾ-ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ 
(ਰਜਚਆ) ਖੇਲ ਹੈ।

46198 1077 kir kir dyKY  
Kylu Apwrw]

Kar Kar Dhaekhai 

Khael Apaaraa ||

Creating the Creation, 

You gaze upon Your 

infinite play.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਇਹ ਖੇਲ ਕਰ ਕਰ 

ਕੇ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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46199 1077 Awip aupwey 
aupwvxhwrw  
Apxw kIAw 
pwlxw]9]

Aap Oupaaeae 

Oupaavanehaaraa 

Apanaa Keeaa 

Paalanaa ||9||

Creating the Creation, 

You Yourself cherish 

and nurture it. ||9||

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਆਪ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

(ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  (ਆਪ ਹੀ) ਪਾਲਦਾ 
ਹੈ ॥੯॥

46200 1077 suix suix jIvw  
soie qumwrI]

Sun Sun Jeevaa 

Soe Thumaaree ||

Listening, listening to 

Your Glory, I live.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ 

ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
46201 1077 sdw sdw jweI 

bilhwrI]

Sadhaa Sadhaa 

Jaaee Balihaaree 

||

Forever and ever, I am 

a sacrifice to You.

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।

46202 1077 duie kr joiV  
ismrau idnu 
rwqI myry suAwmI 
Agm 
Apwrxw]10]

Dhue Kar Jorr 

Simaro Dhin 

Raathee Maerae 

Suaamee Agam 

Apaaranaa ||10||

With my palms 

pressed together, I 

meditate in 

remembrance on You, 

day and night, O my 

inaccessible, infinite 

Lord and Master. 

||10||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਮਾਲਕ! (ਿਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧੦॥

46203 1077 quDu ibnu dUjy 
iksu swlwhI]

Thudhh Bin 

Dhoojae Kis 

Saalaahee ||

Other than You, who 

else should I praise?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ।

46204 1077 eyko eyku jpI mn 
mwhI]

bU`iJ Eaeko Eaek Japee 

Man Maahee ||

I meditate on the One 

and Only Lord within 

my mind.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ 

ਇਕ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਿਪਦਾ ਹਾਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9414 Published: March 06/ 2014



46205 1077 hukmu bUiJ jn 
Bey inhwlw ieh 
Bgqw kI 
Gwlxw]11]

Hukam Boojh Jan 

Bheae Nihaalaa 

Eih Bhagathaa Kee 

Ghaalanaa ||11||

Realizing the Hukam 

of Your Will, Your 

humble servants are 

enraptured; this is the 

achievement of Your 

devotees. ||11||

ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਕੇ ਸਦਾ ਜਖੜੇ-ਮੱਥੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ-ਇਹ ਹੈ ਤੇਜਰਆਂ 

ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ 

॥੧੧॥

46206 1077 gur aupdyis  
jpIAY min swcw]

Gur Oupadhaes 

Japeeai Man 

Saachaa ||

Following the Guru's 

Teachings, I meditate 

on the True Lord 

within my mind.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

46207 1077 gur aupdyis rwm 
rMig rwcw]

Gur Oupadhaes 

Raam Rang 

Raachaa ||

Following the Guru's 

Teachings, I am 

immersed in the Lord's 

Love.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਮਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

46208 1077 gur aupdyis  
qutih siB bMDn  
iehu Brmu mohu 
prjwlxw]12]

qu`t-ih[pr-jwlxw Gur Oupadhaes 

Thuttehi Sabh 

Bandhhan Eihu 

Bharam Mohu 

Parajaalanaa 

||12||

Following the Guru's 

Teachings, all bonds 

are broken, and this 

doubt and emotional 

attachment are burnt 

away. ||12||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਇਹ ਭਟਕਣਾ, ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਇਹ ਮੋਹ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੜ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

46209 1077 jh rwKY soeI suK 
Qwnw]

Jeh Raakhai Soee 

Sukh Thhaanaa ||

Wherever He keeps 

me, is my place of rest.

('ਐਸਾ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਆਇਆ' 

ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਜਿੱਥੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਨੂੂੰ ) (ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ) ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੈ,
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46210 1077 shjy hoie soeI 
Bl mwnw]

Sehajae Hoe Soee 

Bhal Maanaa ||

Whatever naturally 

happens, I accept that 

as good.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਿੋ ਕੁਝ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ,

46211 1077 ibnsy bYr nwhI 
ko bYrI sBu eyko 
hY Bwlxw]13]

Binasae Bair 

Naahee Ko Bairee 

Sabh Eaeko Hai 

Bhaalanaa ||13||

Hatred is gone - I have 

no hatred at all; I see 

the One Lord in all. 

||13||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ 

ਵੈਰ-ਜਵਰੋਧ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, (ਜਿਹੜਾ) 
ਹਰ ਥਾਂ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

46212 1077 fr cUky ibnsy 
AMiDAwry]

Ddar Chookae 

Binasae 

Andhhiaarae ||

Fear has been 

removed, and 

darkness has been 

dispelled.

('ਐਸਾ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਆਇਆ', 

ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ ਡਰ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

46213 1077 pRgt Bey pRB 
purK inrwry]

Pragatt Bheae 

Prabh Purakh 

Niraarae ||

The all-powerful, 

primal, detached Lord 

God has been 

revealed.

(ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ 
ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

46214 1077 Awpu Coif pey 
srxweI ijs kw 
sw iqsu 
Gwlxw]14]

Aap Shhodd Peae 

Saranaaee Jis Kaa 

Saa This 

Ghaalanaa ||14||

Forsaking self-conceit, 

I have entered His 

Sanctuary, and I work 

for Him. ||14||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ (ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ) ਦੀ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9416 Published: March 06/ 2014



46215 1077 AYsw ko vfBwgI 
AwieAw]

Aisaa Ko 

Vaddabhaagee 

Aaeiaa ||

Rare are those few, 

very blessed people, 

who come into the 

world,

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ,

46216 1077 AwT phr ijin 
Ksmu iDAwieAw]

Aath Pehar Jin 

Khasam 

Dhhiaaeiaa ||

And meditate on their 

Lord and Master, 

twenty-four hours a 

day.

ਜਿਹੜਾ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

46217 1077 iqsu jn kY sMig 
qrY sBu koeI so 
prvwr 
sDwrxw]15]

This Jan Kai Sang 

Tharai Sabh Koee 

So Paravaar 

Sadhhaaranaa 

||15||

Associating with such 

humble people, all are 

saved, and their 

families are saved as 

well. ||15||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ) ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਪਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥
46218 1077 ieh bKsIs  

Ksm qy pwvw]

Eih Bakhasees 

Khasam Thae 

Paavaa ||

This is the blessing 

which I have received 

from my Lord and 

Master.

(ਿੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਮੈਂ ਉਸ 

ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਦਾਤ 

ਹਾਜਸਲ ਕਰਾਂ
46219 1077 AwT phr kr 

joiV iDAwvw]

Aath Pehar Kar 

Jorr Dhhiaavaa ||

Twenty-four hours a 

day, with my palms 

pressed together, I 

meditate on Him.

ਜਕ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ 

ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹਾਂ,
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46220 1077 nwmu jpI nwim 
shij smwvw  
nwmu nwnk imlY 
aucwrxw]16]1]
6]

Naam Japee Naam 

Sehaj Samaavaa 

Naam Naanak 

Milai Ouchaaranaa 

||16||1||6||

I chant the Naam, and 

through the Naam, I 

intuitively merge into 

the Lord; O Nanak, 

may I be blessed with 

the Naam, and ever 

repeat it. 

||16||1||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਦਾਤ ਜਮਲੀ 
ਰਹੇ ॥੧੬॥੧॥੬॥

46221 1077 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

46222 1077 sUriq dyiK n 
BUlu gvwrw]

Soorath Dhaekh N 

Bhool Gavaaraa ||

Do not be fooled by 

appearances, you fool.

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਿਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ) ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ 
ਨਾਹ ਖਾਹ।

46223 1077 imQn mohwrw JUTu 
pswrw]

Mithhan 

Mohaaraa Jhooth 

Pasaaraa ||

This is a false 

attachment to the 

expanse of an illusion.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਦਾ ਝੂਠਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਹੈ।

46224 1077 jg mih koeI 
rhxu n pwey  
inhclu eyku 
nwrwiexw]1]

Jag Mehi Koee 

Rehan N Paaeae 

Nihachal Eaek 

Naaraaeinaa ||1||

No one can remain in 

this world; only the 

One Lord is 

permanent and 

unchanging. ||1||

ਿਗਤ ਜਵਚ ਕੋਈ ਭੀ ਸਦਾ 
ਲਈ ਜਟਜਕਆ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ, ਜਸਰਫ਼ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥

46225 1077 gur pUry kI pau 
srxweI]

Gur Poorae Kee Po 

Saranaaee ||

Seek the Sanctuary of 

the Perfect Guru.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ।
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46226 1077 mohu sogu sBu 
Brmu imtweI]

Mohu Sog Sabh 

Bharam Mittaaee 

||

He shall eradicate all 

emotional 

attachment, sorrow 

and doubt.

ਗੁਰੂ (ਸਰਨ ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਮੋਹ ਸੋਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਜਮਟਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

46227 1077 eyko mMqRü idRVwey 
AauKDu scu nwmu 
ird gwiexw]2]

Eaeko Manthra 

Dhrirraaeae 

Aoukhadhh Sach 

Naam Ridh 

Gaaeinaa ||2||

He shall administer 

the medicine, the 

Mantra of the One 

Name. Sing the True 

Name within your 

heart. ||2||

ਗੁਰੂ ਇਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕੋ ਦਵਾਈ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
46228 1078 ijsu nwmY kau  

qrsih bhu dyvw]
qrs-ih Jis Naamai Ko 

Tharasehi Bahu 

Dhaevaa ||

So many gods yearn 

for the Naam, the 

Name of the Lord.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵਤੇ ਤਰਸਦੇ ਹਨ,

46229 1078 sgl Bgq jw 
kI krdy syvw]

Sagal Bhagath Jaa 

Kee Karadhae 

Saevaa ||

All the devotees serve 

Him.

ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤ ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,

46230 1078 AnwQw nwQu dIn 
duK BMjnu so gur 
pUry qy 
pwiexw]3]

Anaathhaa Naathh 

Dheen Dhukh 

Bhanjan So Gur 

Poorae Thae 

Paaeinaa ||3||

He is the Master of 

the masterless, the 

Destroyer of the pains 

of the poor. His Name 

is obtained from the 

Perfect Guru. ||3||

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਨਖਸਜਮਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, 

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ 
ਦੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥

46231 1078 horu duAwrw koie  
n sUJY]

Hor Dhuaaraa Koe 

N Soojhai ||

I cannot conceive of 

any other door.

ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ (ਐਸਾ) ਨਹੀਂ 
ਸੱੁਝਦਾ (ਜਿਥੋਂ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਜਮਲ ਸਕੇ)।
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46232 1078 iqRBvx DwvY qw 
ikCU n bUJY]

Thribhavan 

Dhhaavai Thaa 

Kishhoo N Boojhai 

||

One who wanders 

through the three 

worlds, understands 

nothing.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ 

ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦਾ ਜਿਰੇ ਤਾਂ ਭੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਰਤਨ ਦੀ ਕੋਈ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।
46233 1078 siqguru swhu 

BMfwru nwm ijsu  
iehu rqnu iqsY qy 
pwiexw]4]

Sathigur Saahu 

Bhanddaar Naam 

Jis Eihu Rathan 

Thisai Thae 

Paaeinaa ||4||

The True Guru is the 

banker, with the 

treasure of the Naam. 

This jewel is obtained 

from Him. ||4||

ਇਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਐਸਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥

46234 1078 jw kI DUir kry 
punIqw]

Jaa Kee Dhhoor 

Karae Puneethaa 

||

The dust of His feet 

purifies.

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

46235 1078 suir nr dyv n 
pwvih mIqw]

Sur Nar Dhaev N 

Paavehi Meethaa 

||

Even the angelic 

beings and gods 

cannot obtain it, O 

friend.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੇਵਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

46236 1078 siq purKu 
siqguru prmysru  
ijsu Bytq pwir 
prwiexw]5]

Sath Purakh 

Sathigur 

Paramaesar Jis 

Bhaettath Paar 

Paraaeinaa ||5||

The True Guru is the 

True Primal Being, the 

Transcendent Lord 

God; meeting with 

Him, one is carried 

across to the other 

side. ||5||

ਜਸਰਫ਼ ਹਰੀ-ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ 

ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੫॥

46237 1078 pwrjwqu loVih 
mn ipAwry]

Paarajaath Lorrehi 

Man Piaarae ||

O my beloved mind, if 

you wish for the 'tree 

of life';

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਿੇ ਤੂੂੰ  (ਸੁਰਗ 

ਦਾ) ਪਾਰਿਾਤ (ਰੱੁਖ) ਹਾਸਲ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ,
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46238 1078 kwmDynu sohI 
drbwry]

Kaamadhhaen 

Sohee 

Dharabaarae ||

If you wish for 

Kaamadhayna, the 

wish-fulfilling cow to 

adorn your court;

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ ਜਕ ਕਾਮਧੇਨ 

ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਉਤੇ ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੋਵੇ,

46239 1078 iqRpiq sMqoKu syvw 
gur pUry nwmu 
kmwie 
rswiexw]6]

Thripath Santhokh 

Saevaa Gur 

Poorae Naam 

Kamaae 

Rasaaeinaa ||6||

If you wish to be 

satisfied and 

contented, then serve 

the Perfect Guru, and 

practice the Naam, the 

source of nectar. ||6||

ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਹੁ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਨ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ, (ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੇ 

ਤੁਰ ਕੇ) ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ॥੬॥

46240 1078 gur kY sbid  
mrih pMc DwqU]

Gur Kai Sabadh 

Marehi Panch 

Dhhaathoo ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

five thieves of desire 

are conquered.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪੂੰਿ ੇਜਵਸ਼ੇ ਮਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

46241 1078 BY pwrbRhm  
hovih inrmlw 
qU]

Bhai Paarabreham 

Hovehi Niramalaa 

Thoo ||

In the Fear of the 

Supreme Lord God, 

you shall become 

immaculate and pure.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਿਾਇਂਗਾ।

46242 1078 pwrsu jb BytY 
guru pUrw qw 
pwrsu pris 
idKwiexw]7]

Paaras Jab 

Bhaettai Gur 

Pooraa Thaa 

Paaras Paras 

Dhikhaaeinaa 

||7||

When one meets the 

Perfect Guru, the 

Philosopher's Stone, 

His touch reveals the 

Lord, the 

Philosopher's Stone. 

||7||

(ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਹੀ) ਪਾਰਸ ਹੈ। 
ਿਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ-ਪਾਰਸ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਸ ਨੂੂੰ  
ਛੁਜਹਆਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ) 
ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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46243 1078 keI bYkuMT nwhI 
lvY lwgy]

Kee Baikunth 

Naahee Lavai 

Laagae ||

Myriads of heavens do 

not equal the Lord's 

Name.

ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਕੁੂੰ ਠ (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀ) ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ।

46244 1078 mukiq bpuVI BI 
igAwnI iqAwgy]

Mukath Bapurree 

Bhee Giaanee 

Thiaagae ||

The spiritually wise 

forsake mere 

liberation.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਕ 

ਜਨਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ 

(ਇਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ) ਛਡ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

46245 1078 eykMkwru siqgur 
qy pweIAY hau 
bil bil gur 
drswiexw]8]

Eaekankaar 

Sathigur Thae 

Paaeeai Ho Bal Bal 

Gur 

Dharasaaeinaa 

||8||

The One Universal 

Creator Lord is found 

through the True 

Guru. I am a sacrifice, 

a sacrifice to the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan. ||8||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੮॥

46246 1078 gur kI syv n 
jwxY koeI]

Gur Kee Saev N 

Jaanai Koee ||

No one knows how to 

serve the Guru.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ (ਪੈਣ ਦਾ ਕੀਹ 

ਮਹਾਤਮ ਹੈ?-ਇਹ ਭੇਤ ਜਨਰੇ 

ਜਦਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ)।

46247 1078 guru pwrbRhmu 
Agocru soeI]

Gur Paarabreham 

Agochar Soee ||

The Guru is the 

unfathomable, 

Supreme Lord God.

ਗੁਰੂ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) 

ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ।
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46248 1078 ijs no lwie ley  
so syvku ijsu 
vfBwg 
mQwiexw]9]

Jis No Laae Leae 

So Saevak Jis 

Vaddabhaag 

Mathhaaeinaa 

||9||

He alone is the Guru's 

servant, whom the 

Guru Himself links to 

His service, and upon 

whose forehead such 

blessed destiny is 

inscribed. ||9||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗ ਪੈਣ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ) ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੯॥

46249 1078 gur kI mihmw  
byd n jwxih]

Gur Kee Mehimaa 

Baedh N Jaanehi ||

Even the Vedas do not 

know the Guru's Glory.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਉੱਚ-ਆਤਮਕਤਾ ਵੇਦ 

(ਭੀ) ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ,

46250 1078 quCmwq suix suix 
vKwxih]

qu`C-mwq Thushh Maath Sun 

Sun Vakhaanehi ||

They narrate only a 

tiny bit of what is 

heard.

ਉਹ (ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ 

ਰਤਾ-ਮਾਤਿ ਹੀ ਜਬਆਨ ਕਰ 

ਸਕੇ ਹਨ।
46251 1078 pwrbRhm 

AprMpr siqgur  
ijsu ismrq mnu 
sIqlwiexw 
]10]

Ap-rMpr Paarabreham 

Aparanpar 

Sathigur Jis 

Simarath Man 

Seethalaaeinaa 

||10||

The True Guru is the 

Supreme Lord God, 

the Incomparable 

One; meditating in 

remembrance on Him, 

the mind is cooled and 

soothed. ||10||

ਗੁਰੂ (ਉੱਚ-ਆਤਮਕਤਾ ਜਵਚ) 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਿੋ ਪਰੇ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

46252 1078 jw kI soie suxI  
mnu jIvY]

Jaa Kee Soe Sunee 

Man Jeevai ||

Hearing of Him, the 

mind comes to life.

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ 

ਮਨ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,
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46253 1078 irdY vsY qw TMFw 
QIvY]

Ridhai Vasai Thaa 

Thandtaa 

Thheevai ||

When He dwells 

within the heart, one 

becomes peaceful and 

cool.

ਿ ੇਗੁਰੂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ, ਤਾਂ ਜਹਰਦਾ 
ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

46254 1078 guru muKhu Alwey  
qw soBw pwey iqsu 
jm kY pMiQ n 
pwiexw]11]

Gur Mukhahu 

Alaaeae Thaa 

Sobhaa Paaeae 

This Jam Kai 

Panthh N 

Paaeinaa ||11||

Chanting the Guru's 

Name with the mouth, 

one obtains glory, and 

does not have to walk 

on the Path of Death. 

||11||

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰੇ, ਤਾਂ 
ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਸੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦਾ ॥੧੧॥

46255 1078 sMqn kI srxweI 
piVAw]

Santhan Kee 

Saranaaee Parriaa 

||

I have entered the 

Sanctuary of the 

Saints,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਭੀ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ,

46256 1078 jIau pRwx Dnu 
AwgY DirAw]

Jeeo Praan Dhhan 

Aagai Dhhariaa ||

And placed before 

them my soul, my 

breath of life and 

wealth.

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਆਪਣੇ ਪਿਾਣ 

ਆਪਣਾ ਧਨ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਜਲਆ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

46257 1078 syvw suriq n 
jwxw kweI qum 
krhu dieAw 
ikrmwiexw]12]

Saevaa Surath N 

Jaanaa Kaaee 

Thum Karahu 

Dhaeiaa 

Kiramaaeinaa 

||12||

I know nothing about 

service and 

awareness; please 

take pity upon this 

worm. ||12||

ਮੈਂ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ 

ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਜਨਮਾਣੇ 
ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰ 

॥੧੨॥
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46258 1078 inrgux kau sMig 
lyhu rlwey]

Niragun Ko Sang 

Laehu Ralaaeae ||

I am unworthy; please 

merge me into 

Yourself.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਣ-ਹੀਣ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਲਾਈ ਰੱਖ।

46259 1078 kir ikrpw moih 
thlY lwey]

Kar Kirapaa Mohi 

Ttehalai Laaeae ||

Please bless me with 

Your Grace, and link 

me to Your service.

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਟਹਲ ਜਵਚ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖ।

46260 1078 pKw Pyrau pIsau  
sMq AwgY crx 
Doie suKu 
pwiexw]13]

Pakhaa Faero 

Peeso Santh Aagai 

Charan Dhhoe 

Sukh Paaeinaa 

||13||

I wave the fan, and 

grind the corn for the 

Saints; washing their 

feet, I find peace. 

||13||

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ 
ਰਹਾਂ, (ਚੱਕੀ) ਪੀਂਹਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧੩॥

46261 1078 bhuqu duAwry BRim 
BRim AwieAw]

Bahuth Dhuaarae 

Bhram Bhram 

Aaeiaa ||

After wandering 

around at so many 

doors, I have come to 

Yours, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਦਰਵਾਜਜ਼ਆਂ ਤੇ 

ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ।

46262 1078 qumrI ikRpw qy  
qum srxwieAw]

Thumaree Kirapaa 

Thae Thum 

Saranaaeiaa ||

By Your Grace, I have 

entered Your 

Sanctuary.

ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਹੁਣ) 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।

46263 1078 sdw sdw sMqh 
sMig rwKhu eyhu 
nwm dwnu 
dyvwiexw]14]

Sadhaa Sadhaa 

Santheh Sang 

Raakhahu Eaehu 

Naam Dhaan 

Dhaevaaeinaa 

||14||

Forever and ever, 

keep me in the 

Company of the 

Saints; please bless me 

with this Gift of Your 

Name. ||14||

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰੱਖ, 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਖ਼ੈਰ ਪਵਾ ॥੧੪॥

46264 1078 Bey ikRpwl 
gusweI myry]

Bheae Kirapaal 

Gusaaee Maerae 

||

My World-Lord has 

become merciful,

ਿਦੋਂ (ਹੁਣ) ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਇਆ,
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46265 1078 drsnu pwieAw 
siqgur pUry]

Dharasan Paaeiaa 

Sathigur Poorae ||

And I have obtained 

the Blessed Vision of 

the Darshan of the 

Perfect True Guru.

ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਹੋਇਆ।

46266 1078 sUK shj sdw 
AwnMdw nwnk 
dws 
dswiexw]15]2]
7]

Sookh Sehaj 

Sadhaa 

Aanandhaa 

Naanak Dhaas 

Dhasaaeinaa 

||15||2||7||

I have found eternal 

peace, poise and bliss; 

Nanak is the slave of 

Your slaves. 

||15||2||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ 

ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧੫॥੨॥੭॥

46267 1078 mwrU solhy mhlw 
5

Maaroo Solehae 

Mehalaa 5

Maaroo, Solahas, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਸੋਹਲੇ' (੧੬ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ)।

46268 1078 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

46269 1078 ismrY DrqI Aru 
Awkwsw]

Simarai 

Dhharathee Ar 

Aakaasaa ||

The earth and the 

Akaashic ethers 

meditate in 

remembrance.

ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ 

ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੈ।

46270 1078 ismrih cMd 
sUrj guxqwsw]

Simarehi Chandh 

Sooraj 

Gunathaasaa ||

The moon and the sun 

meditate in 

remembrance on You, 

O treasure of virtue.

ਚੂੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਿ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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46271 1078 paux pwxI 
bYsMqr ismrih  
ismrY sgl 
aupwrjnw]1]

aupwr-jnw Poun Paanee 

Baisanthar 

Simarehi Simarai 

Sagal 

Oupaarajanaa 

||1||

Air, water and fire 

meditate in 

remembrance. All 

creation meditates in 

remembrance. ||1||

ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ (ਆਜਦਕ 

ਤੱਤ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਕੂੰਮ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਕੂੰਮ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥

46272 1079 ismrih KMf dIp 
siB loAw]

Simarehi Khandd 

Dheep Sabh Loaa 

||

All the continents, 

islands and worlds 

meditate in 

remembrance.

ਸਾਰੇ ਖੂੰਡਾਂ ਦੀਪਾਂ ਮੂੰਡਲਾਂ (ਦੇ 

ਿੀਵ) ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

46273 1079 ismrih pwqwl 
purIAw scu soAw]

Simarehi Paathaal 

Pureeaa Sach Soaa 

||

The nether worlds and 

spheres meditate in 

remembrance on that 

True Lord.

ਪਾਤਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ 

(ਦੇ ਵਾਸੀ) ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

46274 1079 ismrih KwxI  
ismrih bwxI  
ismrih sgly 
hir jnw]2]

Simarehi Khaanee 

Simarehi Baanee 

Simarehi Sagalae 

Har Janaa ||2||

The sources of 

creation and speech 

meditate in 

remembrance; all the 

Lord's humble 

servants meditate in 

remembrance. ||2||

ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਅਤੇ 

ਬਾਣੀਆਂ (ਦੇ ਿੀਵ), ਸਾਰੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ 

॥੨॥

46275 1079 ismrih bRhmy 
ibsn mhysw]

Simarehi 

Brehamae Bisan 

Mehaesaa ||

Brahma, Vishnu and 

Shiva meditate in 

remembrance.

ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਹਮੇ ਜਵਸ਼ਨੂ ਅਤੇ 

ਜਸ਼ਵ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ।
46276 1079 ismrih dyvqy 

koiV qyqIsw]

Simarehi 

Dhaevathae Korr 

Thaetheesaa ||

The three hundred 

thirty million gods 

meditate in 

remembrance.

ਤੇਤੀ ਕਿੋੜ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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46277 1079 ismrih jiK´ dYq 
siB ismrih  
Agnqu n jweI 
jsu gnw]3]

j`iKA,dYNq[ A-gnqu Simarehi Jakhiy 

Dhaith Sabh 

Simarehi Aganath 

N Jaaee Jas Ganaa 

||3||

The titans and demons 

all meditate in 

remembrance; Your 

Praises are 

uncountable - they 

cannot be counted. 

||3||

ਸਾਰੇ ਿੱਖਯਯ ਅਤੇ ਦੈਂਤ ਉਸ 

ਅਗਣਤ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੩॥

46278 1079 ismrih psu pMKI 
siB BUqw]

psu: polw bolo[(Buqw) 
sRIr, BUq

Simarehi Pas 

Pankhee Sabh 

Bhoothaa ||

All the beasts, birds 

and demons meditate 

in remembrance.

ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੂੰਛੀ ਆਜਦਕ ਿੀਵ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

46279 1079 ismrih bn 
prbq AauDUqw]

Simarehi Ban 

Parabath 

Aoudhhoothaa ||

The forests, 

mountains and 

hermits meditate in 

remembrance.

ਿੂੰਗਲ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਜਟਕੇ ਹੋਏ 

ਪਹਾੜ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵੱਚ 

ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

46280 1079 lqw blI swK 
sB ismrih riv 
rihAw suAwmI  
sB mnw]4]

(lqw) ib`RC qy cVHn 
vwlI vyl[DrqI qy 
ivCx vwlI (blI) 
vyl[lqw: polw bolo[b`lI

Lathaa Balee 

Saakh Sabh 

Simarehi Rav 

Rehiaa Suaamee 

Sabh Manaa ||4||

All the vines and 

branches meditate in 

remembrance; O my 

Lord and Master, You 

are permeating and 

pervading all minds. 

||4||

ਵੇਲਾਂ ਰੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ, ਸਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਕੂੰਮ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥

46281 1079 ismrih QUl 
sUKm siB jMqw]

Simarehi Thhool 

Sookham Sabh 

Janthaa ||

All beings, both subtle 

and gross, meditate in 

remembrance.

ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਿੱਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵ, ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ)।
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46282 1079 ismrih isD 
swiDk hir mMqw]

Simarehi Sidhh 

Saadhhik Har 

Manthaa ||

The Siddhas and 

seekers meditate in 

remembrance on the 

Lord's Mantra.

ਜਸੱਧ ਅਤੇ ਸਾਜਧਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਮੂੰਤਿ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

46283 1079 gupq pRgt 
ismrih pRB myry  
sgl Bvn kw 
pRB Dnw]5]

Gupath Pragatt 

Simarehi Prabh 

Maerae Sagal 

Bhavan Kaa Prabh 

Dhhanaa ||5||

Both the visible and 

the invisible meditate 

in remembrance on 

my God; God is the 

Master of all worlds. 

||5||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਜਦੱਸਦੇ 

ਅਣਜਦੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ॥੫॥

46284 1079 ismrih nr 
nwrI Awsrmw]

Aw-srmw Simarehi Nar 

Naaree Aasaramaa 

||

Men and women, 

throughout the four 

stages of life, meditate 

in remembrance on 

You.

ਚੌਹਾਂ ਆਸ਼ਿਮਾਂ ਦੇ ਨਰ ਤੇ 

ਨਾਰੀਆਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ।

46285 1079 ismrih jwiq 
joiq siB vrnw]

Simarehi Jaath 

Joth Sabh Varanaa 

||

All social classes and 

souls of all races 

meditate in 

remembrance on You.

ਸਭ ਿਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਿਾਣੀਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ।

46286 1079 ismrih guxI 
cqur siB byqy  
ismrih rYxI 
Aru idnw]6]

Simarehi Gunee 

Chathur Sabh 

Baethae Simarehi 

Rainee Ar Dhinaa 

||6||

All the virtuous, clever 

and wise people 

meditate in 

remembrance; night 

and day meditate in 

remembrance. ||6||

ਗੁਣਵਾਨ ਚਤੁਰ ਜਸਆਣੇ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ। (ਸਾਰੇ ਿੀਵ) 

ਰਾਤ ਅਤੇ ਜਦਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ॥੬॥
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46287 1079 ismrih GVI 
mUrq pl inmKw]

Simarehi Gharree 

Moorath Pal 

Nimakhaa ||

Hours, minutes and 

seconds meditate in 

remembrance.

ਘੜੀ ਮੁਹੂਰਤ, ਪਲ, ਜਨਮਖ 

(ਆਜਦਕ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਵੂੰ ਡਾਂ) ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਹੁਕਮ-ਜਨਯਮ ਜਵਚ ਲੂੰ ਘਦੇ 

ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ।

46288 1079 ismrY kwlu 
Akwlu suic socw]

Simarai Kaal Akaal 

Such Sochaa ||

Death and life, and 

thoughts of 

purification, meditate 

in remembrance.

ਮੌਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਿਨਮ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਸੱੁਚ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰਕ ਜਕਿਆ-ਇਹ ਭੀ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

46289 1079 ismrih saux 
swsqR sMjogw  
AlKu n lKIAY 
ieku iKnw]7]

Simarehi Soun 

Saasathr Sanjogaa 

Alakh N Lakheeai 

Eik Khinaa ||7||

The Shaastras, with 

their lucky signs and 

joinings, meditate in 

remembrance; the 

invisible cannot be 

seen, even for an 

instant. ||7||

ਸੂੰਿੋਗ ਆਜਦਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ 

ਿੋਜਤਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਿ ਉਸ 

ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ 

ਹਨ। ਪਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਐਸਾ ਹੈ 

ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ 

ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੭॥

46290 1079 krn krwvnhwr 
suAwmI]

Karan 

Karaavanehaar 

Suaamee ||

The Lord and Master is 

the Doer, the Cause of 

causes.

ਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ 

ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ!

46291 1079 sgl Gtw ky 
AMqrjwmI]

Sagal Ghattaa Kae 

Antharajaamee ||

He is the Inner-

knower, the Searcher 

of all hearts.

ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!
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46292 1079 kir ikrpw ijsu 
BgqI lwvhu  
jnmu pdwrQu so 
ijnw]8]

(ijnw) ij`iqAw[ijnw: 
polw bolo

Kar Kirapaa Jis 

Bhagathee 

Laavahu Janam 

Padhaarathh So 

Jinaa ||8||

That person, whom 

You bless with Your 

Grace, and link to Your 

devotional service, 

wins this invaluable 

human life. ||8||

ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲਾਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਉਹ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥

46293 1079 jw kY min vUTw  
pRBu Apnw]

Jaa Kai Man 

Voothaa Prabh 

Apanaa ||

He, within whose mind 

God dwells,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

46294 1079 pUrY krim gur 
kw jpu jpnw]

Poorai Karam Gur 

Kaa Jap Japanaa ||

Has perfect karma, 

and chants the Chant 

of the Guru.

ਉਹ (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਪੂਰੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ (ਦੱਜਸਆ) ਨਾਮ-

ਿਾਪ ਿਪਦਾ ਹੈ।
46295 1079 srb inrMqir so 

pRBu jwqw bhuiV  
n jonI Brim 
runw]9]

(ruMnw) roNdw Sarab Niranthar So 

Prabh Jaathaa 

Bahurr N Jonee 

Bharam Runaa 

||9||

One who realizes God 

pervading deep within 

all, does not wander 

crying in reincarnation 

again. ||9||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੯॥

46296 1079 gur kw sbdu vsY 
min jw kY]

Gur Kaa Sabadh 

Vasai Man Jaa Kai 

||

Pain, sorrow and 

doubt run away from 

that one,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

46297 1079 dUKu drdu BRmu qw 
kw BwgY]

Dhookh Dharadh 

Bhram Thaa Kaa 

Bhaagai ||

Within whose mind 

the Word of the 

Guru's Shabad abides.

ਉਸ ਦਾ ਦੱੁਖ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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46298 1079 sUK shj AwnMd 
nwm rsu Anhd 
bwxI shj 
Dunw]10]

Sookh Sehaj 

Aanandh Naam 

Ras Anehadh 

Baanee Sehaj 

Dhhunaa ||10||

Intuitive peace, poise 

and bliss come from 

the sublime essence of 

the Naam; the 

unstruck sound 

current of the Guru's 

Bani intuitively 

vibrates and resounds. 

||10||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਕ-ਰਸ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰੌ 

ਚੱਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧੦॥
46299 1079 so DnvMqw ijin 

pRBu iDAwieAw]

So Dhhanavanthaa 

Jin Prabh 

Dhhiaaeiaa ||

He alone is wealthy, 

who meditates on God.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਉਹ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਗਆ,

46300 1079 so piqvMqw ijin 
swDsMgu pwieAw]

So Pathivanthaa 

Jin Saadhhasang 

Paaeiaa ||

He alone is honorable, 

who joins the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਉਹ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਜਗਆ।

46301 1079 pwrbRhmu jw kY 
min vUTw so pUr 
krMmw nw 
iCnw]11]

(iCnw) nws[v`UTw Paarabreham Jaa 

Kai Man Voothaa 

So Poor Karanmaa 

Naa Shhinaa 

||11||

That person, within 

whose mind the 

Supreme Lord God 

abides, has perfect 

karma, and becomes 

famous. ||11||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਜਸਆ, ਉਹ 

ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਗਆ 

ਉਹ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉੱਘਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ॥੧੧॥

46302 1079 jil Qil 
mhIAil suAwmI 
soeI]

Jal Thhal Meheeal 

Suaamee Soee ||

The Lord and Master is 

pervading the water, 

land and sky.

ਉਹੀ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਿਲ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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46303 1079 Avru n khIAY  
dUjw koeI]

Avar N Keheeai 

Dhoojaa Koee ||

There is no other said 

to be so.

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਦੂਿਾ 
ਦੱਜਸਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

46304 1079 gur igAwn 
AMjin kwitE 
BRmu sglw Avru  
n dIsY eyk 
ibnw]12]

Gur Giaan Anjan 

Kaattiou Bhram 

Sagalaa Avar N 

Dheesai Eaek 

Binaa ||12||

The ointment of the 

Guru's spiritual 

wisdom has 

eradicated all doubts; 

except the One Lord, I 

do not see any other 

at all. ||12||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਗਆਨ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਨੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ) 
ਸਾਰਾ ਭਰਮ (-ਿਾਲਾ) ਕੱਟ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਕਤੇ 

ਕੋਈ) ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ ॥੧੨॥

46305 1079 aUcy qy aUcw 
drbwrw]

Oochae Thae 

Oochaa 

Dharabaaraa ||

The Lord's Court is the 

highest of the high.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਭ 

(ਦਰਬਾਰਾਂ) ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ,

46306 1079 khxu n jweI  
AMqu n pwrw]

Kehan N Jaaee 

Anth N Paaraa ||

His limit and extent 

cannot be described.

ਉਸ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ ਦਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

46307 1079 gihr gMBIr  
AQwh suAwmI  
Aqulu n jweI 
ikAw imnw]13]

A-qu`lu[imnw: polw bolo Gehir Ganbheer 

Athhaah Suaamee 

Athul N Jaaee Kiaa 

Minaa ||13||

The Lord and Master is 

profoundly deep, 

unfathomable and 

unweighable; how can 

He be measured? 

||13||

ਹੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਤੇ ਅਥਾਹ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ)! 

ਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  ਅਤੱੁਲ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੂੰ  
ਤੋਜਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਮਜਣਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੧੩॥

46308 1079 qU krqw qyrw sBu 
kIAw]

Thoo Karathaa 

Thaeraa Sabh 

Keeaa ||

You are the Creator; 

all is created by You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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46309 1079 quJu ibnu Avru n 
koeI bIAw]

Thujh Bin Avar N 

Koee Beeaa ||

Without You, there is 

no other at all.

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ (ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

46310 1079 Awid miD AMiq 
pRBu qUhY sgl 
pswrw qum 
qnw]14]

Aadh Madhh Anth 

Prabh Thoohai 

Sagal Pasaaraa 

Thum Thanaa 

||14||

You alone, God, are in 

the beginning, the 

middle and the end. 

You are the root of the 

entire expanse. ||14||

ਿਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ 

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ 
ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥

46311 1079 jmdUqu iqsu 
inkit n AwvY]

Jamadhooth This 

Nikatt N Aavai ||

The Messenger of 

Death does not even 

approach that person

ਿਮਦੂਤ ਵੀ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ (ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)

46312 1079 swDsMig hir 
kIrqnu gwvY]

Saadhhasang Har 

Keerathan Gaavai 

||

Who sings the Kirtan 

of the Lord's Praises in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ।

46313 1079 sgl mnorQ qw 
ky pUrn jo sRvxI 
pRB kw jsu 
sunw]15]

Sagal Manorathh 

Thaa Kae Pooran 

Jo Sravanee Prabh 

Kaa Jas Sunaa 

||15||

All desires are fulfilled, 

for one who listens 

with his ears to the 

Praises of God. ||15||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਕੂੰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ ਿਸ ਸੁਣਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧੫॥

46314 1079 qU sBnw kw sBu 
ko qyrw]

Thoo Sabhanaa 

Kaa Sabh Ko 

Thaeraa ||

You belong to all, and 

all belong to You,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
(ਖਸਮ) ਹੈਂ। ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰਾ 
(ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਹੈ।

46315 1079 swcy swihb 
gihr gMBIrw]

Saachae Saahib 

Gehir Ganbheeraa 

||

O my true, deep and 

profound Lord and 

Master.

(ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ! ਹੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!)
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46316 1080 khu nwnk syeI 
jn aUqm jo 
Bwvih suAwmI 
qum 
mnw]16]1]8]

Kahu Naanak 

Saeee Jan Ootham 

Jo Bhaavehi 

Suaamee Thum 

Manaa 

||16||1||8||

Says Nanak, those 

humble beings are 

exalted, who are 

pleasing to Your Mind, 

O my Lord and Master. 

||16||1||8||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 

॥੧੬॥੧॥੮॥

46317 1080 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

46318 1080 pRB smrQ srb 
suK dwnw]

Prabh Samarathh 

Sarab Sukh 

Dhaanaa ||

God is the almighty 

Giver of all peace and 

joy.

ਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ!

46319 1080 ismrau nwmu hohu 
imhrvwnw]

Simaro Naam 

Hohu 

Miharavaanaa ||

Be merciful to me, 

that I may meditate in 

remembrance on Your 

Name.

(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰਵਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ।

46320 1080 hir dwqw jIA 
jMq ByKwrI jnu 
bWCY jwcMgnw]1]

jw-cMgnw BIK Har Dhaathaa Jeea 

Janth 

Bhaekhaaree Jan 

Baanshhai 

Jaachanganaa 

||1||

The Lord is the Great 

Giver; all beings and 

creatures are beggars; 

His humble servants 

yearn to beg from 

Him. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ) 

ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ। (ਨਾਨਕ ਉਸ ਦਾ) 
ਦਾਸ ਮੂੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ (ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

46321 1080 mwgau jn DUir  
prmgiq pwvau]

Maago Jan Dhhoor 

Param Gath Paavo 

||

I beg for the dust of 

the feet of the 

humble, that I may be 

blessed with the 

supreme status,

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੈਂ (ਉਸ ਦੇ) 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹਾਂ ਤਾ ਜਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਸਕਾਂ,
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46322 1080 jnm jnm kI  
mYlu imtwvau]

Janam Janam Kee 

Mail Mittaavo ||

And the filth of 

countless lifetimes 

may be erased.

ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੀ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ 

ਸਕਾਂ।
46323 1080 dIrG rog imtih  

hir AauKiD  
hir inrmil 
rwpY mMgnw]2]

Dheeragh Rog 

Mittehi Har 

Aoukhadhh Har 

Niramal Raapai 

Manganaa ||2||

The chronic diseases 

are cured by the 

medicine of the Lord's 

Name; I beg to be 

imbued with the 

Immaculate Lord. 

||2||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ 

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਮੈਂ ਭੀ (ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਉਸ ਦੇ 

ਪਜਵੱਤਰ ਨਾਮ ਜਵਚ (ਮੇਰਾ 
ਮਨ) ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਹੇ ॥੨॥

46324 1080 sRvxI suxau  
ibml jsu 
suAwmI]

Sravanee Suno 

Bimal Jas Suaamee 

||

With my ears, I listen 

to the Pure Praises of 

my Lord and Master.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ) ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ 
ਪਜਵੱਤਰ ਿਸ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾਂ।

46325 1080 eykw Et qjau 
ibKu kwmI]

Eaekaa Outt Thajo 

Bikh Kaamee ||

With the Support of 

the One Lord, I have 

abandoned 

corruption, sexuality 

and desire.

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ 
ਹੈ, (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਮ-

ਵਾਸਨਾ ਜਤਆਗ ਜਦਆਂ,

46326 1080 iniv iniv pwie 
lgau dws qyry  
kir suikRqu nwhI 
sMgnw]3]

su-ikRqu Niv Niv Paae Lago 

Dhaas Thaerae Kar 

Sukirath Naahee 

Sanganaa ||3||

I humbly bow and fall 

at the feet of Your 

slaves; I do not 

hesitate to do good 

deeds. ||3||

ਮੈਂ ਜਨਊਂ ਜਨਊਂ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਹ 

ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਜਦਆਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਝਾਕਾ ਨਾਹ ਲੱਗੇ ॥੩॥
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46327 1080 rsnw gux gwvY  
hir qyry]

Rasanaa Gun 

Gaavai Har 

Thaerae ||

O Lord, with my 

tongue I sing Your 

Glorious Praises.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਹਰੀ! (ਜਮਹਰ 

ਕਰ) ਮੇਰੀ ਿੀਭ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੀ ਰਹੇ,

46328 1080 imtih kmwqy  
Avgux myry]

Mittehi 

Kamaathae 

Avagun Maerae ||

The sins which I have 

committed are erased.

ਤੇ, ਮੇਰੇ (ਜਪਛਲੇ) ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਔਗੁਣ ਜਮਟ ਿਾਣ।

46329 1080 ismir ismir 
suAwmI mnu jIvY  
pMc dUq qij 
qMgnw]4]

Simar Simar 

Suaamee Man 

Jeevai Panch 

Dhooth Thaj 

Thanganaa ||4||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on my 

Lord and Master, my 

mind lives; I am rid of 

the five oppressive 

demons. ||4||

(ਜਮਹਰ ਕਰ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ (ਤੇ, ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਦੁਖੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿ 

ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਏ ॥੪॥
46330 1080 crnkml jip  

boihiQ crIAY]
cr@IAY Charan Kamal Jap 

Bohithh Chareeai 

||

Meditating on Your 

lotus feet, I have come 

aboard Your boat.

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ 

ਕੇ (ਨਾਮ-) ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ 

ਚੜਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

46331 1080 sMqsMig imil  
swgru qrIAY]

Santhasang Mil 

Saagar Thareeai ||

Joining the Society of 

the Saints, I cross over 

the world-ocean.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
46332 1080 Arcw bMdn hir 

smq invwsI  
bwhuiV join n 
nMgnw]5]

Arachaa Bandhan 

Har Samath 

Nivaasee Baahurr 

Jon N Nanganaa 

||5||

My flower-offering 

and worship is to 

realize that the Lord is 

dwelling alike in all; I 

shall not be 

reincarnated naked 

again. ||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਇਕ-ਸਮਾਨ ਵੱਸਦਾ ਿਾਣ ਲੈਣਾ-
ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਰਚਾ-ਪੂਿਾ, 
ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੂੰਦਨਾ। 
(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਈਦਾ ॥੫॥
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46333 1080 dws dwsn ko  
kir lyhu guopwlw]

guopwlw: guo: hoVy AONkV 
ivcwly bolo

Dhaas Dhaasan Ko 

Kar Laehu 

Guopaalaa ||

Please make me the 

slave of Your slaves, O 

Lord of the world.

ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ।

46334 1080 ikRpwinDwn dIn 
dieAwlw]

Kirapaa Nidhhaan 

Dheen Dhaeiaalaa 

||

You are the treasure 

of Grace, merciful to 

the meek.

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਹੇ ਦੀਨਾਂ 
ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ!

46335 1080 sKw shweI pUrn 
prmysur imlu  
kdy n hovI 
BMgnw]6]

Sakhaa Sehaaee 

Pooran 

Paramaesur Mil 

Kadhae N Hovee 

Bhanganaa ||6||

Meet with your 

companion and 

helper, the Perfect 

Transcendent Lord 

God; you shall never 

be separated from 

Him again. ||6||

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮੇਸਰ! 

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈਂ। ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮਲ, ਤੈਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਜਵਛੋੜਾ 
ਨਾਹ ਹੋਵੇ ॥੬॥

46336 1080 mnu qnu Arip 
DrI hir AwgY]

Man Than Arap 

Dhharee Har Aagai 

||

I dedicate my mind 

and body, and place 

them in offering 

before the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣਾ ਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ 

ਭੇਟਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

46337 1080 jnm jnm kw  
soieAw jwgY]

Janam Janam Kaa 

Soeiaa Jaagai ||

Asleep for countless 

lifetimes, I have 

awakened.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦਾ 
ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ (ਭੀ) ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।
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46338 1080 ijs kw sw soeI 
pRiqpwlku hiq 
iqAwgI haumY 
hMqnw ]7]

hiq: polw bolo Jis Kaa Saa Soee 

Prathipaalak Hath 

Thiaagee Houmai 

Hanthanaa ||7||

He, to whom I belong, 

is my cherisher and 

nurturer. I have killed 

and discarded my 

murderous self-

conceit. ||7||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ 
ਰਾਖਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਲਈ ਜਤਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥

46339 1080 jil Qil pUrn 
AMqrjwmI]

Jal Thhal Pooran 

Antharajaamee ||

The Inner-knower, the 

Searcher of hearts, is 

pervading the water 

and the land.

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਿਲ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਸਭ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

46340 1080 Git Git rivAw  
ACl suAwmI]

A-Cl: polw bolo Ghatt Ghatt 

Raviaa Ashhal 

Suaamee ||

The undeceivable Lord 

and Master is 

permeating each and 

every heart.

ਮਾਇਆ ਪਾਸੋਂ ਨਾਹ ਛਜਲਆ 

ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ

46341 1080 Brm BIiq KoeI  
guir pUrY eyku 
rivAw 
srbMgnw]8]

Bharam Bheeth 

Khoee Gur Poorai 

Eaek Raviaa 

Sarabanganaa 

||8||

The Perfect Guru has 

demolished the wall of 

doubt, and now I see 

the One Lord 

pervading 

everywhere. ||8||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਪਾਣ 

ਵਾਲੀ) ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਕੂੰਧ ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥
46342 1080 jq kq pyKau  

pRB suKswgr]

Jath Kath Paekho 

Prabh Sukh Saagar 

||

Wherever I look, there 

I see God, the ocean 

of peace.

ਮੈਂ ਜਿਸ ਭੀ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ (ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ)।
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46343 1080 hir qoit BMfwr 
nwhI rqnwgr]

Har Thott 

Bhanddaar 

Naahee 

Rathanaagar ||

The Lord's treasure is 

never exhausted; He is 

the storehouse of 

jewels.

ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ 

ਜਵਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

46344 1080 Agh Agwh ikCu 
imiq nhI 
pweIAY so bUJY 
ijsu 
ikrpMgnw]9]

Ageh Agaah Kishh 

Mith Nehee 

Paaeeai So 

Boojhai Jis 

Kirapanganaa 

||9||

He cannot be seized; 

He is inaccessible, and 

His limits cannot be 

found. He is realized 

when the Lord 

bestows His Grace. 

||9||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ 
ਕੋਈ ਹੱਦ-ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ ਿ ੋਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ 
ਿਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ। 
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਹੋਵੇ ॥੯॥

46345 1080 CwqI sIql mnu 
qnu TMFw]

Shhaathee Seethal 

Man Than 

Thandtaa ||

My heart is cooled, 

and my mind and body 

are calmed and 

soothed.

ਉਹਨਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ) ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ,

46346 1080 jnm mrx kI 
imtvI fMJw]

Janam Maran Kee 

Mittavee 

Ddanjhaa ||

The craving for birth 

and death is quenched.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਨ 

ਜਮਟ ਗਈ ਹੈ,

46347 1080 kru gih kwiF 
lIey pRiB ApunY  
AimE Dwir 
idRstMgnw]10]

Kar Gehi Kaadt 

Leeeae Prabh 

Apunai Amiou 

Dhhaar 

Dhrisattanganaa 

||10||

Grasping hold of my 

hand, He has lifted me 

up and out; He has 

blessed me with His 

Ambrosial Glance of 

Grace. ||10||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਹੱਥ ਿੜ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਨੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੧੦॥

46348 1080 eyko eyku rivAw 
sB TweI]

TWeIN Eaeko Eaek Raviaa 

Sabh Thaaee ||

The One and Only Lord 

is permeating and 

pervading everywhere.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਭਟਕਣਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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46349 1080 iqsu ibnu dUjw 
koeI nwhI]

This Bin Dhoojaa 

Koee Naahee ||

There is none other 

than Him at all.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ 

ਵਰਗਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,

46350 1080 Awid miD AMiq  
pRBu rivAw  
iqRsn buJI 
BrmMgnw]11]

Aadh Madhh Anth 

Prabh Raviaa 

Thrisan Bujhee 

Bharamanganaa 

||11||

God permeates the 

beginning, the middle 

and the end; He has 

subdued my desires 

and doubts. ||11||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ ਸੀ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਿਗਤ ਦੇ 

ਅੂੰਤ ਜਵਚ ਹੋਵੇਗਾ ॥੧੧॥

46351 1080 guru prmysru guru 
goibMdu]

Gur Paramaesar 

Gur Gobindh ||

The Guru is the 

Transcendent Lord, 

the Guru is the Lord of 

the Universe.

ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ 

ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ,

46352 1080 guru krqw guru 
sd bKsMdu]

Gur Karathaa Gur 

Sadh Bakhasandh 

||

The Guru is the 

Creator, the Guru is 

forever forgiving.

ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ (ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ) 

ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
46353 1080 gur jpu jwip 

jpq Plu 
pwieAw igAwn 
dIpku 
sMqsMgnw]12]

Gur Jap Jaap 

Japath Fal Paaeiaa 

Giaan Dheepak 

Santh Sanganaa 

||12||

Meditating, chanting 

the Guru's Chant, I 

have obtained the 

fruits and rewards; in 

the Company of the 

Saints, I have been 

blessed with the lamp 

of spiritual wisdom. 

||12||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਦੱਜਸਆ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਿਾਪ ਿਪਜਦਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਦਾ ਦੀਵਾ ਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੨॥
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46354 1080 jo pyKw so sBu 
ikCu suAwmI]

Jo Paekhaa So 

Sabh Kishh 

Suaamee ||

Whatever I see, is my 

Lord and Master God.

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਮੈਂ ਿ ੋਕੁਝ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ (ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ) ਹੈ,

46355 1080 jo sunxw so pRB 
kI bwnI]

Jo Sunanaa So 

Prabh Kee Baanee 

||

Whatever I hear, is the 

Bani of God's Word.

ਿ ੋਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਹਰ ਥਾਂ ਆਪ ਬੋਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।

46356 1080 jo kIno so qumih 
krwieE srix 
shweI sMqh 
qnw]13]

qnw ipAwry Jo Keeno So 

Thumehi 

Karaaeiou Saran 

Sehaaee Santheh 

Thanaa ||13||

Whatever I do, You 

make me do; You are 

the Sanctuary, the 

help and support of 

the Saints, Your 

children. ||13||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਿੀਵ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਕਰਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਸਰਨ-ਜਪਆਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ 
॥੧੩॥

46357 1080 jwcku jwcY qumih 
ArwDY]

swDY: polw bolo Jaachak Jaachai 

Thumehi 

Araadhhai ||

The beggar begs, and 

worships You in 

adoration.

(ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ) ਮੂੰਗਤਾ (ਦਾਸ) 

ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਰਾਧਦਾ ਹੈ।

46358 1080 piqq pwvn  
pUrn pRB swDY]

Pathith Paavan 

Pooran Prabh 

Saadhhai ||

You are the Purifier of 

the sinners, O 

Perfectly Holy Lord 

God.

ਹੇ ਪਜਤਤ-ਪਾਵਨ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਪੂਰਨ ਸਾਧ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ ਦਾਸ 

ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਹ)।

46359 1080 eyko dwnu srb 
suK gux iniD  
Awn mMgn  
inhikMcnw]14]

(inh-ikMcnw) 
inrie`Cq[

Eaeko Dhaan 

Sarab Sukh Gun 

Nidhh Aan 

Mangan 

Nihakinchanaa 

||14||

Please bless me with 

this one gift, O 

treasure of all bliss 

and virtue; I do not 

ask for anything else. 

||14||

ਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! 
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ ਤੈਥੋਂ) ਜਸਰਫ਼ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਦਾ) ਦਾਨ (ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ), ਹੋਰ 

ਮੂੰਗਾਂ ਮੂੰਗਣੀਆਂ ਜਨਕੂੰਮੀਆਂ 

ਹਨ ॥੧੪॥
46360 1081 kwieAw pwqRü pRBu 

krxYhwrw]

Kaaeiaa Paathra 

Prabh 

Karanaihaaraa ||

God is the Creator of 

the body-vessel.

ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ) ਯੋਗ 

ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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46361 1081 lgI lwig sMq 
sMgwrw]

Lagee Laag Santh 

Sangaaraa ||

In the Society of the 

Saints, the dye is 

produced.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਛੁਹ 

ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

46362 1081 inrml soie bxI 
hir bwxI mnu 
nwim mjITY 
rMgnw]15]

Niramal Soe 

Banee Har Baanee 

Man Naam 

Majeethai 

Ranganaa ||15||

Through the Word of 

the Lord's Bani, one's 

reputation becomes 

immaculate, and the 

mind is colored by the 

dye of the Naam, the 

Name of the Lord. 

||15||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਸੋਭਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮਿੀਠ 

(ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੂੰਗ ਵਰਗੇ) ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

46363 1081 solh klw 
sMpUrn PilAw]

Soleh Kalaa 

Sanpooran Faliaa 

||

The sixteen powers, 

absolute perfection 

and fruitful rewards 

are obtained,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੀਵਨ ਮੁਕੂੰ ਮਲ 

ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

46364 1081 Anq klw hoie 
Twkuru ciVAw]

Anath Kalaa Hoe 

Thaakur Charriaa 

||

When the Lord and 

Master of infinite 

power is revealed.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਆਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ-ਸੂਰਿ ਚੜਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ 
ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

46365 1081 And ibnod hir 
nwim suK nwnk  
AMimRq rsu hir 
BuMcnw]16]2]9]

Anadh Binodh Har 

Naam Sukh 

Naanak Anmrith 

Ras Har 

Bhunchanaa 

||16||2||9||

The Lord's Name is 

Nanak's bliss, play and 

peace; he drinks in the 

Ambrosial Nectar of 

the Lord. 

||16||2||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਨੂੰ ਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖ 

ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਮਾਣਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥੨॥੯॥
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46366 1081 mwrU solhy mhlw 
5

Maaroo Solehae 

Mehalaa 5

Maaroo, Solhas, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਸੋਹਲੇ' (੧੬ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ)।

46367 1081 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

46368 1081 qU swihbu hau 
syvku kIqw]

Thoo Saahib Ho 

Saevak Keethaa ||

You are my Lord and 

Master; You have 

made me Your servant.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਮੇਰਾ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਮੈਂ ਤੇਰਾ (ਪੈਦਾ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਸੇਵਕ ਹਾਂ।

46369 1081 jIau ipMfu sBu 
qyrw dIqw]

Jeeo Pindd Sabh 

Thaeraa Dheethaa 

||

My soul and body are 

all gifts from You.

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ 

ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

46370 1081 krn krwvn sBu 
qUhY qUhY hY nwhI 
ikCu AswVw]1]

Karan Karaavan 

Sabh Thoohai 

Thoohai Hai 

Naahee Kishh 

Asaarraa ||1||

You are the Creator, 

the Cause of causes; 

nothing belongs to 

me. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ 
(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ ਭੀ 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ। ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ॥੧॥

46371 1081 qumih pTwey qw 
jg mih Awey]

Thumehi 

Pathaaeae Thaa 

Jag Mehi Aaeae ||

When You sent me, I 

came into the world.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਭੇਿਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ (ਇਹ) ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
46372 1081 jo quDu Bwxw sy 

krm kmwey]

Jo Thudhh 

Bhaanaa Sae 

Karam Kamaaeae 

||

Whatever is pleasing 

to Your Will, I do.

ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਿੀਵ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
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46373 1081 quJ qy bwhir 
ikCU n hoAw qw 
BI nwhI ikCu 
kwVw]2]

Thujh Thae Baahar 

Kishhoo N Hoaa 

Thaa Bhee Naahee 

Kishh Kaarraa 

||2||

Without You, nothing 

is done, so I am not 

anxious at all. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 
ਇਤਨਾ ਖਲਿਗਨ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੨॥

46374 1081 aUhw hukmu qumwrw 
suxIAY]

Oohaa Hukam 

Thumaaraa 

Suneeai ||

In the world hereafter, 

the Hukam of Your 

Command is heard.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ ਤੇਰਾ 
(ਹੀ) ਹੁਕਮ (ਚੱਲ ਜਰਹਾ) 
ਸੁਜਣਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ,

46375 1081 eIhw hir jsu 
qyrw BxIAY]

Eehaa Har Jas 

Thaeraa Bhaneeai 

||

In this world, I chant 

Your Praises, Lord.

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਉਚਾਰੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ।

46376 1081 Awpy lyK AlyKY 
Awpy qum isau  
nwhI ikCu  
JwVw]3]

(JwVw) JgVw Aapae Laekh 

Alaekhai Aapae 

Thum Sio Naahee 

Kishh Jhaarraa 

||3||

You Yourself write the 

account, and You 

Yourself erase it; no 

one can argue with 

You. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ) ਲੇਖੇ (ਜਲਖਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ), ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਲੇਖੇ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ (ਿੀਵ) 

ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ 

॥੩॥
46377 1081 qU ipqw siB 

bwirk Qwry]

Thoo Pithaa Sabh 

Baarik Thhaarae ||

You are our father; we 

are all Your children.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) 
ਜਪਤਾ ਹੈਂ, ਸਾਰੇ (ਿੀਵ) ਤੇਰੇ 

ਬੱਚੇ ਹਨ।
46378 1081 ijau Kylwvih 

iqau Kylxhwry]

Jio Khaelaavehi 

Thio 

Khaelanehaarae ||

We play as You cause 

us to play.

ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਖਡਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।
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46379 1081 auJV mwrgu sBu 
qum hI kInw clY 
nwhI ko 
vypwVw]4]

(vy-pwVw) 
ault[(au~JV) c`lY

Oujharr Maarag 

Sabh Thum Hee 

Keenaa Chalai 

Naahee Ko 

Vaepaarraa ||4||

The wilderness and 

the path are all made 

by You. No one can 

take the wrong path. 

||4||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਗ਼ਲਤ ਰਸਤਾ ਤੇ ਠੀਕ 

ਰਸਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੀ 
ਿੀਵ (ਆਪਣ ੇਆਪ) ਗ਼ਲਤ 

ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੪॥

46380 1081 ieik bYswie rKy 
igRh AMqir]

Eik Baisaae Rakhae 

Grih Anthar ||

Some remain seated 

within their homes.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕਈ ਿੀਵ ਐਸੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਘਰ ਜਵਚ ਜਬਠਾਲ 

ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

46381 1081 ieik pTwey dys 
idsMqir]

Eik Pathaaeae 

Dhaes Dhisanthar 

||

Some wander across 

the country and 

through foreign lands.

ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਜਵਚ ਭੇਿਦਾ ਹੈਂ।

46382 1081 iek hI kau Gwsu  
iek hI kau 
rwjw ien mih 
khIAY ikAw 
kUVw ]5]

Eik Hee Ko Ghaas 

Eik Hee Ko Raajaa 

Ein Mehi Keheeai 

Kiaa Koorraa ||5||

Some are grass-

cutters, and some are 

kings. Who among 

these can be called 

false? ||5||

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਘਾਹ ਖੋਤਰਨ 

ਤੇ ਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਰਾਿ ੇਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ 

ਇਹਨਾਂ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ 

ਨੂੂੰ  ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਆਜਖਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੫॥

46383 1081 kvn su mukqI  
kvn su nrkw]

Kavan S Mukathee 

Kavan S Narakaa ||

Who is liberated, and 

who will land in hell?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਨਰਕ ਹੈ।
46384 1081 kvnu sYswrI  

kvnu su Bgqw]

Kavan Saisaaree 

Kavan S Bhagathaa 

||

Who is worldly, and 

who is a devotee?

ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੈ ਨਾਹ ਕੋਈ ਭਗਤ 

ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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46385 1081 kvn su dwnw  
kvnu su hoCw  
kvn su surqw  
kvnu jVw]6]

d`wnw Kavan S Dhaanaa 

Kavan S Hoshhaa 

Kavan S Surathaa 

Kavan Jarraa ||6||

Who is wise, and who 

is shallow? Who is 

aware, and who is 

ignorant? ||6||

ਨਾਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਨਾਹ ਕੋਈ ਹੋਛੇ ਸੁਭਾਉ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਨਾਹ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਤੇ ਨਾਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ ॥੬॥

46386 1081 hukmy mukqI  
hukmy nrkw]

Hukamae 

Mukathee 

Hukamae Narakaa 

||

By the Hukam of the 

Lord's Command, one 

is liberated, and by His 

Hukam, one falls into 

hell.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

(ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਤੀ (ਜਮਲਦੀ) ਹੈ, 

ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਵਚ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) 
ਨਰਕ (ਜਮਲਦਾ) ਹੈ।

46387 1081 hukim sYswrI  
hukmy Bgqw]

Hukam Saisaaree 

Hukamae 

Bhagathaa ||

By His Hukam, one is 

worldly, and by His 

Hukam, one is a 

devotee.

ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ।

46388 1081 hukmy hoCw hukmy 
dwnw dUjw nwhI 
Avru DVw]7]

Hukamae Hoshhaa 

Hukamae Dhaanaa 

Dhoojaa Naahee 

Avar Dhharraa 

||7||

By His Hukam, one is 

shallow, and by His 

Hukam, one is wise. 

There is no other side 

except His. ||7||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਕਾਹਲੇ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਤੇ ਕੋਈ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਤੇਰੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਧੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ॥੭॥

46389 1081 swgru kInw Aiq 
qum Bwrw]

KV@y Saagar Keenaa Ath 

Thum Bhaaraa ||

You made the ocean 

vast and huge.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਵੱਡਾ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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46390 1081 ieik KVy 
rswqil kir  
mnmuK gwvwrw]

Eik Kharrae 

Rasaathal Kar 

Manamukh 

Gaavaaraa ||

You made some into 

foolish self-willed 

manmukhs, and 

dragged them into hell.

(ਇਥੇ) ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਦੇ 

ਮੁਰੀਦ-ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਨਰਕ ਜਵਚ ਪਾਂਦਾ ਹੈਂ।

46391 1081 ieknw pwir 
lMGwvih Awpy  
siqguru ijn kw 
scu byVw]8]

Eikanaa Paar 

Langhaavehi 

Aapae Sathigur Jin 

Kaa Sach Baerraa 

||8||

Some are carried 

across, in the ship of 

Truth of the True 

Guru. ||8||

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ। ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਿਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੮॥

46392 1081 kauqku kwlu iehu 
hukim pTwieAw]

Kouthak Kaal Eihu 

Hukam Pathaaeiaa 

||

You issue Your 

Command for this 

amazing thing, death.

ਇਹ ਕਾਲ (ਮੌਤ, ਿੋ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਬਣਾਇਆ ਇਕ) ਜਖਡੌਣਾ (ਹੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ) ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
46393 1081 jIA jMq Epwie 

smwieAw]

Jeea Janth Oupaae 

Samaaeiaa ||

You create all beings 

and creatures, and 

absorb them back into 

Yourself.

(ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ) ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

46394 1081 vyKY ivgsY siB 
rMg mwxy rcnu 
kInw ieku 
AwKwVw]9]

Vaekhai Vigasai 

Sabh Rang 

Maanae Rachan 

Keenaa Eik 

Aakhaarraa ||9||

You gaze in delight 

upon the one arena of 

the world, and enjoy 

all the pleasures. ||9||

(ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੂੰ ) 
ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ) 

ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ) 
ਸਾਰੇ ਰੂੰਗ ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਇਕ 

ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੯॥
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46395 1081 vfw swihbu vfI 
nweI]

Vaddaa Saahib 

Vaddee Naaee ||

Great is the Lord and 

Master, and Great is 

His Name.

ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਬਹੁਤ) ਵੱਡਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ (ਭੀ 
ਬਹੁਤ) ਵੱਡੀ ਹੈ,

46396 1081 vf dwqwru vfI 
ijsu jweI]

Vadd Dhaathaar 

Vaddee Jis Jaaee ||

He is the Great Giver; 

Great is His place.

ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਥਾਂ (ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਬਹੁਤ) ਵੱਡੀ ਹੈ।
46397 1081 Agm Agocru 

byAMq Aqolw hY 
nwhI ikCu 
AwhwVw]10]

Agam Agochar 

Baeanth Atholaa 

Hai Naahee Kishh 

Aahaarraa ||10||

He is inaccessible and 

unfathomable, infinite 

and unweighable. He 

cannot be measureed. 

||10||

ਉਹ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਤੋਜਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਤੋਲਣ ਲਈ 

ਕੋਈ ਭੀ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੧੦॥
46398 1081 kImiq koie n 

jwxY dUjw]

Keemath Koe N 

Jaanai Dhoojaa ||

No one else knows His 

value.

ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਉਸ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ,

46399 1081 Awpy Awip  
inrMjn pUjw]

Aapae Aap 

Niranjan Poojaa ||

Only You Yourself, O 

Immaculate Lord, are 

equal to Yourself.

ਉਹ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

46400 1081 Awip suigAwnI  
Awip iDAwnI  
Awip sqvMqw 
Aiq gwVw]11]

Aiq: polw bolo[ gwV@w Aap S Giaanee Aap 

Dhhiaanee Aap 

Sathavanthaa Ath 

Gaarraa ||11||

You Yourself are the 

spiritual teacher, You 

Yourself are the One 

who meditates. You 

Yourself are the great 

and immense Being of 

Truth. ||11||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਜਵਚ ਸਮਾਧੀ 
ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧੧॥

46401 1081 kyqiVAw idn  
gupqu khwieAw]

Kaetharriaa Dhin 

Gupath Kehaaeiaa 

||

For so many days, You 

remained invisible.

(ਹੁਣ ਿਗਤ ਬਣਨ ਤੇ ਜਸਆਣੇ) 
ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ ਬੇਅੂੰ ਤ ਸਮਾ 
ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੀ ਜਰਹਾ,
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46402 1081 kyqiVAw idn  
suMin smwieAw]

Kaetharriaa Dhin 

Sunn Samaaeiaa ||

For so many days, You 

were absorbed in 

silent absorption.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਸਮਾ ਉਹ ਅਿੁਰ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਜਰਹਾ।

46403 1081 kyqiVAw idn 
DuMDUkwrw Awpy 
krqw 
prgtVw]12]

Kaetharriaa Dhin 

Dhhundhhookaara

a Aapae Karathaa 

Paragattarraa 

||12||

For so many days, 

there was only pitch 

darkness, and then the 

Creator revealed 

Himself. ||12||

ਬੇਅੂੰ ਤ ਸਮਾ ਇਕ ਐਸੀ 
ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਿੋ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਰ 

ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ-ਰੂਪ ਜਵਚ) ਪਰਗਟ 

ਕਰ ਜਲਆ ॥੧੨॥
46404 1081 Awpy skqI sblu 

khwieAw]

Aapae Sakathee 

Sabal Kehaaeiaa ||

You Yourself are called 

the God of Supreme 

Power.

ਬਲਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਮਾਇਆ 

ਅਖਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
46405 1082 Awpy sUrw Amru 

clwieAw]

Aapae Sooraa 

Amar Chalaaeiaa 

||

You Yourself are the 

hero, exerting Your 

regal power.

ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹੁਕਮ 

ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
46406 1082 Awpy isv 

vrqweIAnu 
AMqir Awpy 
sIqlu Twru 
gVw]13]

(gVw) TMFy Twr gVy[ 
gVw: V hlMq nhIN 
lwauxw

Aapae Siv 

Varathaaeean 

Anthar Aapae 

Seethal Thaar 

Garraa ||13||

You Yourself spread 

peace within; You are 

cool and icy calm. 

||13||

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਉਸਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਈ 

ਹੋਈ ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਗੜੇ ਵਰਗਾ ਸੀਤਲ ਠੂੰ ਢਾ-
ਠਾਰ ਹੈ ॥੧੩॥

46407 1082 ijsih invwjy  
gurmuiK swjy]

Jisehi Nivaajae 

Guramukh Saajae 

||

One whom You bless 

and make Gurmukh

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ 
ਆਤਮਕ ਘਾੜਤ ਘੜਦਾ ਹੈ।
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46408 1082 nwmu vsY iqsu 
Anhd vwjy]

Naam Vasai This 

Anehadh Vaajae ||

The Naam abides 

within him, and the 

unstruck sound 

current vibrates for 

him.

ਉਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਮਾਨੋ) ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਇਕ-ਰਸ ਵਾਿ ੇ(ਵੱਿ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ)।

46409 1082 iqs hI suKu iqs 
hI TkurweI  
iqsih n AwvY 
jmu nyVw]14]

This Hee Sukh This 

Hee Thakuraaee 

Thisehi N Aavai 

Jam Naerraa 

||14||

He is peaceful, and he 

is the master of all; 

the Messenger of 

Death does not even 

approach him. ||14||

ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ 

ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਿਮਰਾਿ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦਾ (ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸ ਉਤੇ ਅਸਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ) ॥੧੪॥

46410 1082 kImiq kwgd  
khI n jweI]

Keemath Kaagadh 

Kehee N Jaaee ||

His value cannot be 

described on paper.

ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਉਤੇ (ਜਲਖ ਕੇ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

46411 1082 khu nwnk byAMq 
gusweI]

Kahu Naanak 

Baeanth Gusaaee 

||

Says Nanak, the Lord 

of the world is infinite.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

46412 1082 Awid miD AMiq  
pRBu soeI hwiQ 
iqsY kY 
nybyVw]15]

Aadh Madhh Anth 

Prabh Soee 

Haathh Thisai Kai 

Naebaerraa ||15||

In the beginning, in 

the middle and in the 

end, God exists. 

Judgement is in His 

Hands alone. ||15||

ਿਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਚ, ਹੁਣ ਅੂੰਤ 

ਜਵਚ ਭੀ ਉਹੀ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ 

॥੧੫॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9451 Published: March 06/ 2014



46413 1082 iqsih srIku  
nwhI ry koeI]

Thisehi Sareek 

Naahee Rae Koee 

||

No one is equal to Him. ਹੇ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

46414 1082 iks hI buqY  
jbwbu n hoeI]

(buqY) pwsoN, bhwny 
krky[buqY: polw bolo

Kis Hee Buthai 

Jabaab N Hoee ||

No one can stand up 

against Him by any 

means.

ਉਸ ਦੇ ਜਕਸੇ ਭੀ ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।
46415 1082 nwnk kw pRBu 

Awpy Awpy kir 
kir vyKY coj 
KVw]16]1]10]

nyVy (KV@w) KVy@ Naanak Kaa Prabh 

Aapae Aapae Kar 

Kar Vaekhai Choj 

Kharraa 

||16||1||10||

Nanak's God is Himself 

all-in-all. He creates 

and stages and 

watches His wondrous 

plays. ||16||1||10||

ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਭੂ (ਹਰ ਥਾਂ) ਆਪ 

ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਖੜਾ ਆਪ 

ਹੀ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧੬॥੧॥੧੦॥

46416 1082 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

46417 1082 Acuq pwrbRhm  
prmysur 
AMqrjwmI]

A-c`uq Achuth 

Paarabreham 

Paramaesur 

Antharajaamee ||

The Supreme Lord 

God is imperishable, 

the Transcendent 

Lord, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਅਜਬਨਾਸੀ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਪਾਰਬਿਹਮ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਪਰਮੇਸੁਰ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਹੈਂ।

46418 1082 mDusUdn dwmodr 
suAwmI]

Madhhusoodhan 

Dhaamodhar 

Suaamee ||

He is the Slayer of 

demons, our Supreme 

Lord and Master.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਮਧੁਸੂਦਨ ਤੇ 

ਦਾਮੋਦਰ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ।
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46419 1082 irKIkys govrDn 
DwrI murlI 
mnohr hir 
rMgw]1]

go-vrDn Rikheekaes 

Govaradhhan 

Dhhaaree Muralee 

Manohar Har 

Rangaa ||1||

The Supreme Rishi, 

the Master of the 

sensory organs, the 

uplifter of mountains, 

the joyful Lord playing 

His enticing flute. 

||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਰਖੀਕੇਸ਼ 

ਗੋਵਰਧਨਧਾਰੀ ਤੇ ਮਨੋਹਰ 

ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ 
ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧॥

46420 1082 mohn mwDv ikRs˜ 
murwry]

 ˜ A`Dw nnw: polw bolo Mohan Maadhhav 

Kirasa Muraarae ||

The Enticer of Hearts, 

the Lord of wealth, 

Krishna, the Enemy of 

ego.

(ਹੇ ਹਰੀ!) ਮੋਹਨ, ਮਾਧਵ, 

ਜਕਿਸ਼ਨ, ਮੁਰਾਰੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ।

46421 1082 jgdIsur hir 
jIau Asur 
sMGwry]

A-sur Jagadheesur Har 

Jeeo Asur 

Sanghaarae ||

The Lord of the 

Universe, the Dear 

Lord, the Destroyer of 

demons.

ਹੇ ਹਰੀ ਿੀਉ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ਿਗਤ 

ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

46422 1082 jgjIvn 
AibnwsI Twkur  
Gt Gt vwsI hY 
sMgw]2]

j`gjIvn Jagajeevan 

Abinaasee 

Thaakur Ghatt 

Ghatt Vaasee Hai 

Sangaa ||2||

The Life of the World, 

our eternal and ever-

stable Lord and 

Master dwells within 

each and every heart, 

and is always with us. 

||2||

ਹੇ ਿਗਿੀਵਨ! ਹੇ ਅਜਬਨਾਸੀ 
ਠਾਕੁਰ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

46423 1082 DrxIDr eIs 
nrisMG 
nwrwiex]

Dhharaneedhhar 

Ees Narasingh 

Naaraaein ||

The Support of the 

Earth, the man-lion, 

the Supreme Lord God.

ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ! ਹੇ 

ਈਸ਼ਵਰ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ਨਰਜਸੂੰਘ 

ਅਵਤਾਰ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ਜਵਸ਼ਨੂ 

ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਹੈ।
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46424 1082 dwVw AgRy ipRQim 
Drwiex]

dwV@W A`gRy Dhaarraa Agrae 

Prithham 

Dhharaaein ||

The Protector who 

tears apart demons 

with His teeth, the 

Upholder of the earth.

(ਵਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ) 

ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਦਾੜਹਾਂ 
ਉੱਤੇ ਚੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ।

46425 1082 bwvn rUpu kIAw 
quDu krqy sB hI 
syqI hY cMgw]3]

Baavan Roop 

Keeaa Thudhh 

Karathae Sabh 

Hee Saethee Hai 

Changaa ||3||

O Creator, You 

assumed the form of 

the pygmy to humble 

the demons; You are 

the Lord God of all. 

||3||

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! (ਰਾਿਾ ਬਲ ਨੂੂੰ  
ਛਲਣ ਲਈ) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਵਾਮਨ-ਰੂਪ 

ਧਾਜਰਆ ਸੀ। ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, (ਜਿਰ ਭੀ ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਤੋਂ) ਉੱਤਮ ਹੈਂ ॥੩॥

46426 1082 sRI rwmcMd ijsu 
rUpu n ryiKAw]

Sree 

Raamachandh Jis 

Roop N Raekhiaa 

||

You are the Great 

Raam Chand, who has 

no form or feature.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਉਹ ਸਿੀ ਰਾਮਚੂੰ ਦਰ 

ਹੈਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ 

ਨਾਹ ਰੇਖ।

46427 1082 bnvwlI ckRpwix  
dris AnUipAw]

c`kR-pwix Banavaalee 

Chakrapaan 

Dharas Anoopiaa 

||

Adorned with flowers, 

holding the chakra in 

Your hand, Your form 

is incomparably 

beautiful.

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ਬਨਵਾਲੀ ਤੇ 

ਸੁਦਰਸ਼ਨ-ਚੱਕਿ-ਧਾਰੀ। ਤੂੂੰ  ਬੇ-

ਜਮਸਾਲ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

46428 1082 shs nyqR mUriq 
hY shsw ieku 
dwqw sB hY 
mMgw]4]

Sehas Naethr 

Moorath Hai 

Sehasaa Eik 

Dhaathaa Sabh 

Hai Mangaa ||4||

You have thousands of 

eyes, and thousands 

of forms. You alone 

are the Giver, and all 

are beggars of You. 

||4||

ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰ ਹਨ, 

ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 

ਹਨ। ਤੂੂੰ  ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ, 
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਥੋਂ ਮੂੰਗਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੪॥
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46429 1082 Bgiq vClu  
AnwQh nwQy]

Bhagath Vashhal 

Anaathheh 

Naathhae ||

You are the Lover of 

Your devotees, the 

Master of the 

masterless.

ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! ਤੂੂੰ  ਭਗਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

46430 1082 gopI nwQu sgl 
hY swQy]

Gopee Naathh 

Sagal Hai Saathhae 

||

The Lord and Master 

of the milk-maids, You 

are the companion of 

all.

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

46431 1082 bwsudyv inrMjn 
dwqy brin n 
swkau gux 
AMgw]5]

Baasudhaev 

Niranjan Dhaathae 

Baran N Saako 

Gun Angaa ||5||

O Lord, Immacuate 

Great Giver, I cannot 

describe even an iota 

of Your Glorious 

Virtues. ||5||

ਹੇ ਵਾਸੁਦੇਵ! ਹੇ ਜਨਰਲੇਪ 

ਦਾਤਾਰ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੫॥

46432 1082 mukMd mnohr 
lKmI nwrwiex]

Mukandh 

Manohar 

Lakhamee 

Naaraaein ||

Liberator, Enticing 

Lord, Lord of Lakshmi, 

Supreme Lord God.

ਹੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ! ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ! 
ਹੇ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਰਾਇਣ!

46433 1082 dRopqI ljw 
invwir auDwrx]

hMkwrI durjoDn Awid 
dRopqI jI dI l`jw 
(invwir) inivrq kr 
rhy sn, ngn hox qoN 
bcwA ky, l`jw inivrq 
krky auDwrx vwly hoN jI

Dhropathee Lajaa 

Nivaar 

Oudhhaaran ||

Savior of Dropadi's 

honor.

ਹੇ ਦਿੋਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਬੇਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ!
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46434 1082 kmlw kMq krih 
kMqUhl And 
ibnodI 
inhsMgw]6]

(kMqUhl) auqSwh[(inh-
sMgw) AsMg

Kamalaakanth 

Karehi Kanthoohal 

Anadh Binodhee 

Nihasangaa ||6||

Lord of Maya, miracle-

worker, absorbed in 

delightful play, 

unattached. ||6||

ਹੇ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਪਤੀ! ਤੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ 
ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਜਨਰਲੇਪ ਭੀ ਹੈਂ ॥੬॥

46435 1082 AmoG drsn  
AwjUnI sMBau]

Amogh Dharasan 

Aajoonee Sanbho 

||

The Blessed Vision of 

His Darshan is fruitful 

and rewarding; He is 

not born, He is self-

existent.

ਹੇ ਿਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਉੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸਨ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਿੂਨਾਂ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਪਰਕਾਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!
46436 1082 Akwl mUriq  

ijsu kdy nwhI 
Kau]

Akaal Moorath Jis 

Kadhae Naahee 

Kho ||

His form is undying; it 

is never destroyed.

ਹੇ ਮੌਤ-ਰਜਹਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

(ਅਜਿਹੇ) ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ 

ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ!

46437 1082 AibnwsI 
Aibgq Agocr  
sBu ikCu quJ hI 
hY lgw]7]

Abinaasee Abigath 

Agochar Sabh 

Kishh Thujh Hee 

Hai Lagaa ||7||

O imperishable, 

eternal, unfathomable 

Lord, everything is 

attached to You. ||7||

ਹੇ ਅਜਬਨਾਸੀ! ਹੇ ਅਜਦਿਸ਼ਟ! ਹੇ 

ਅਗੋਚਰ! (ਿਗਤ ਦੀ) ਹਰੇਕ 

ਸ਼ੈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਹੈ ॥੭॥

46438 1082 sRIrMg bYkuMT ky 
vwsI]

Sreerang Baikunth 

Kae Vaasee ||

The Lover of 

greatness, who dwells 

in heaven.

ਹੇ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਪਤੀ! ਹੇ ਬੈਕੁੂੰ ਠ 

ਦੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ!
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46439 1082 mCu kCu kUrmu  
AwigAw 
AauqrwsI]

(m`Cu) Avqwr[smuMdR 
irVkx vyly mMiDAwcl 
phwV hyT kMf dyx vwly 
kUrmu k`Cu Avqwr

Mashh Kashh 

Kooram Aagiaa 

Aoutharaasee ||

By the Pleasure of His 

Will, He took 

incarnation as the 

great fish and the 

tortoise.

ਮੱਛ ਤੇ ਕੱਛੂਕੁੂੰ ਮਾ (ਆਜਦਕ) 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਜਗਆ ਜਵਚ 

ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ।

46440 1082 kysv clq 
krih inrwly  
kIqw loVih so 
hoiegw]8]

Kaesav Chalath 

Karehi Niraalae 

Keethaa Lorrehi So 

Hoeigaa ||8||

The Lord of beauteous 

hair, the Worker of 

miraculous deeds, 

whatever He wishes, 

comes to pass. ||8||

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਲੂੰ ਮੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ! ਤੂੂੰ  
(ਸਦਾ) ਅਨੋਖੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ। ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੮॥

46441 1082 inrwhwrI inrvYru 
smwieAw]

Niraahaaree 

Niravair 

Samaaeiaa ||

He is beyond need of 

any sustenance, free 

of hate and all-

pervading.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅੂੰਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਊਂਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ 
ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ।

46442 1082 Dwir Kylu  
cqurBuju 
khwieAw]

Dhhaar Khael 

Chathurabhuj 

Kehaaeiaa ||

He has staged His play; 

He is called the four-

armed Lord.

ਇਹ ਿਗਤ-ਖੇਡ ਰਚ ਕੇ (ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਬਿਹਮਾ 
ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ।

46443 1082 swvl suMdr rUp 
bxwvih byxu 
sunq sB 
mohYgw]9]

Saaval Sundhar 

Roop Banaavehi 

Baen Sunath Sabh 

Mohaigaa ||9||

He assumed the 

beautiful form of the 

blue-skinned Krishna; 

hearing His flute, all 

are fascinated and 

enticed. ||9||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਕਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਂਵਲੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਤੂੂੰ  
ਬਣਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ। ਤੇਰੀ 
ਬੂੰ ਸਰੀ ਸੁਣਜਦਆਂ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਮੋਹੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੯॥
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46444 1082 bnmwlw ibBUKn 
kml nYn]

Banamaalaa 

Bibhookhan Kamal 

Nain ||

He is adorned with 

garlands of flowers, 

with lotus eyes.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਰੇ ਗਜਹਣੇ ਹਨ। 
ਹੇ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਵਾਲੇ!

46445 1082 suMdr kuMfl mukt 
bYn]

Sundhar Kunddal 

Mukatt Bain ||

His ear-rings, crown 

and flute are so 

beautiful.

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁੂੰ ਡਲਾਂ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਮੁਕਟ-ਧਾਰੀ! ਹੇ ਬੂੰ ਸਰੀ ਵਾਲੇ!

46446 1082 sMK ckR gdw hY 
DwrI mhw swrQI 
sqsMgw]10]

Sankh Chakr 

Gadhaa Hai 

Dhhaaree Mehaa 

Saarathhee 

Sathasangaa 

||10||

He carries the conch, 

the chakra and the 

war club; He is the 

Great Charioteer, who 

stays with His Saints. 

||10||

ਹੇ ਸੂੰਖ-ਧਾਰੀ! ਹੇ ਚੱਕਿ-ਧਾਰੀ! 
ਹੇ ਗਦਾ-ਧਾਰੀ! ਤੂੂੰ  ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ 

ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਥਵਾਹੀ 
(ਆਗੂ) ਹੈਂ ॥੧੦॥

46447 1082 pIq pIqMbr 
iqRBvx DxI]

Peeth Peethanbar 

Thribhavan 

Dhhanee ||

The Lord of yellow 

robes, the Master of 

the three worlds.

ਹੇ ਪੀਲੇ ਬਸਤਿਾਂ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ!

46448 1082 jgMnwQu gopwlu 
muiK BxI]

Jagannaathh 

Gopaal Mukh 

Bhanee ||

The Lord of the 

Universe, the Lord of 

the world; with my 

mouth, I chant His 

Name.

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈਂ, 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈਂ। ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ) 

ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ।

46449 1082 swirMgDr 
Bgvwn bITulw mY 
gxq n AwvY  
srbMgw]11]

Saaringadhhar 

Bhagavaan 

Beethulaa Mai 

Ganath N Aavai 

Sarabangaa ||11||

The Archer who draws 

the bow, the Beloved 

Lord God; I cannot 

count all His limbs. 

||11||

ਹੇ ਧਨੁਖ-ਧਾਰੀ! ਹੇ ਭਗਵਾਨ! 

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ! ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 

॥੧੧॥
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46450 1082 inhkMtku 
inhkyvlu khIAY]

Nihakanttak 

Nihakaeval 

Keheeai ||

He is said to be free of 

anguish, and 

absolutely immaculate.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵਾਸਨਾ-
ਰਜਹਤ ਆਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

46451 1082 DnMjY jil Qil 
hY mhIAY]

(DnMjY) krqwrjI Dhhananjai Jal 

Thhal Hai Meheeai 

||

The Lord of prosperity, 

pervading the water, 

the land and the sky.

ਉਹੀ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ ਧਨ ਨੂੂੰ  
ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ) ਧਨੂੰ ਿੈ ਹੈ। ਉਹ 

ਿਲ ਜਵਚ ਹੈ ਥਲ ਜਵਚ ਹੈ 

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ (ਹਰ ਥਾਂ) ਹੈ।
46452 1083 imrq lok 

pieAwl smIpq  
AsiQr Qwnu 
ijsu hY 
ABgw]12]

p-ieAw, lA-B`gw Mirath Lok Paeiaal 

Sameepath 

Asathhir Thhaan 

Jis Hai Abhagaa 

||12||

He is near this world 

and the nether regions 

of the underworld; His 

Place is permanent, 

ever-stable and 

imperishable. ||12||

ਮਾਤ ਲੋਕ ਜਵਚ, ਪਤਾਲ ਜਵਚ 

(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਸ 

ਦਾ ਥਾਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਟੱੁਟਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ ॥੧੨॥

46453 1083 piqq pwvn duK 
BY BMjnu]

Pathith Paavan 

Dhukh Bhai 

Bhanjan ||

The Purifier of sinners, 

the Destroyer of pain 

and fear.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਸਾਰੇ ਡਰ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

46454 1083 AhMkwr invwrxu 
hY Bv KMfnu]

Ahankaar 

Nivaaran Hai Bhav 

Khanddan ||

The Eliminator of 

egotism, the 

Eradicator of coming 

and going.

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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46455 1083 BgqI qoiKq dIn 
ikRpwlw guxy n 
ikq hI hY 
iBgw]13]

(ikq) iksy sbd sprs 
rUp rs gMD doS ivkwr 
c (iBgw) iB`jy nhIN 
AQvw sdw inrlyp 
hoN[iB`gw

Bhagathee 

Thokhith Dheen 

Kirapaalaa Gunae 

N Kith Hee Hai 

Bhigaa ||13||

He is pleased with 

devotional worship, 

and merciful to the 

meek; He cannot be 

appeased by any other 

qualities. ||13||

ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਗੁਣ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤੀਿਦਾ ॥੧੩॥

46456 1083 inrMkwru ACl 
Afolo]

Nirankaar Ashhal 

Addolo ||

The Formless Lord is 

undeceivable and 

unchanging.

ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਅੱਗੇ) 

ਉਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

46457 1083 joiq srUpI sBu 
jgu maulo]

mau~lo: ksky bolo Joth Saroopee 

Sabh Jag Moulo ||

He is the Embodiment 

of Light; through Him, 

the whole world 

blossoms forth.

ਉਹ ਜਨਰਾ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ) ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਜਖੜ ਜਰਹਾ ਹੈ।

46458 1083 so imlY ijsu 
Awip imlwey  
Awphu koie n 
pwvYgw]14]

So Milai Jis Aap 

Milaaeae Aapahu 

Koe N Paavaigaa 

||14||

He alone unites with 

Him, whom He unites 

with Himself. No one 

can attain the Lord by 

himself. ||14||

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਹੀ) ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪ ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ। (ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਨਰੇ) ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ 

ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧੪॥
46459 1083 Awpy gopI Awpy 

kwnw]
kwn@w Aapae Gopee 

Aapae Kaanaa ||

He Himself is the milk-

maid, and He Himself 

is Krishna.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਗੋਪੀਆਂ 

ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਕਿਸ਼ਨ ਹੈ।
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46460 1083 Awpy gaU crwvY 
bwnw]

Aapae Goo 

Charaavai Baanaa 

||

He Himself grazes the 

cows in the forest.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਗਊਆਂ ਨੂੂੰ  
ਜਬੂੰ ਦਿਾਬਨ ਜਵਚ ਚਾਰਦਾ ਹੈ।

46461 1083 Awip aupwvih 
Awip Kpwvih  
quDu lypu nhI 
ieku iqlu  
rMgw]15]

Aap Oupaavehi 

Aap Khapaavehi 

Thudhh Laep 

Nehee Eik Thil 

Rangaa ||15||

You Yourself create, 

and You Yourself 

destroy. Not even a 

particle of filth 

attaches to You. 

||15||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂੰਗ-

ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਰਤਾ 
ਭੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧੫॥

46462 1083 eyk jIh gux 
kvn bKwnY]

Eaek Jeeh Gun 

Kavan Bakhaanai 

||

Which of Your 

Glorious Virtues can I 

chant with my one 

tongue?

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੀ) ਇੱਕ ਿੀਭ 

(ਤੇਰੇ) ਜਕਹੜੇ ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

46463 1083 shs PnI syK  
AMqu n jwnY]

Sehas Fanee Saekh 

Anth N Jaanai ||

Even the thousand-

headed serpent does 

not know Your limit.

ਹਜ਼ਾਰ ਿਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ 

(ਭੀ) (ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ।

46464 1083 nvqn nwm jpY 
idnu rwqI ieku 
guxu nwhI pRB 
kih sMgw]16]

kih (sMgw) skdw Navathan Naam 

Japai Dhin 

Raathee Eik Gun 

Naahee Prabh 

Kehi Sangaa 

||16||

One may chant new 

names for You day and 

night, but even so, O 

God, no one can 

describe even one of 

Your Glorious Virtues. 

||16||

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ (ਤੇਰੇ) ਨਵੇਂ 
ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਉਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭੀ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
॥੧੬॥

46465 1083 Et ghI jgq 
ipq srxwieAw]

Outt Gehee Jagath 

Pith Saranaaeiaa 

||

I have grasped the 

Support, and entered 

the Sanctuary of the 

Lord, the Father of the 

world.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਜਪਤਾ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਓਟ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।
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46466 1083 BY BieAwnk 
jmdUq duqr hY 
mwieAw]

du`q-r Bhai Bhaeiaanak 

Jamadhooth 

Dhuthar Hai 

Maaeiaa ||

The Messenger of 

Death is terrifying and 

horrendous, and sea 

of Maya is impassable.

ਿਮਦੂਤ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ, 

ਬੜੇ ਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ 

(ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ 

ਜਿਸ) ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਔਖਾ 
ਹੈ।

46467 1083 hohu ikRpwl ieCw 
kir rwKhu swD 
sMqn kY sMig 
sMgw]17]

Hohu Kirapaal 

Eishhaa Kar 

Raakhahu Saadhh 

Santhan Kai Sang 

Sangaa ||17||

Please be merciful, 

Lord, and save me, if it 

is Your Will; please 

lead me to join with 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||17||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਹੁ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰੱਖ ॥੧੭॥

46468 1083 idRsitmwn hY  
sgl imQynw]

imQynw: polw bolo Dhrisattimaan Hai 

Sagal Mithhaenaa 

||

All that is seen is an 

illusion.

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਇਹ ਜਦੱਸਦਾ 
ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ।

46469 1083 ieku mwgau dwnu  
goibd sMq rynw]

Eik Maago Dhaan 

Gobidh Santh 

Raenaa ||

I beg for this one gift, 

for the dust of the feet 

of the Saints, O Lord of 

the Universe.

ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ) ਇਕ (ਇਹ) 

ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ (ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

(ਜਮਲੇ)।

46470 1083 msqik lwie 
prmpdu pwvau  
ijsu pRwpiq so 
pwvYgw]18]

Masathak Laae 

Param Padh Paavo 

Jis Praapath So 

Paavaigaa ||18||

Applying it to my 

forehead, I obtain the 

supreme status; he 

alone obtains it, unto 

whom You give it. 

||18||

(ਇਹ ਧੂੜ) ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। 
ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਜਿਸ 

ਚਰਨ-ਧੂੜ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਜਲਖੀ 
ਹੈ ਉਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧੮॥
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46471 1083 ijn kau ikRpw 
krI suKdwqy]

Jin Ko Kirapaa 

Karee 

Sukhadhaathae ||

Those, unto whom the 

Lord, the Giver of 

peace, grants His 

Mercy,

ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ! ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,

46472 1083 iqn swDU crx 
lY irdY prwqy]

(prwqy) pRwpq kIqy Thin Saadhhoo 

Charan Lai Ridhai 

Paraathae ||

Grasp the feet of the 

Holy, and weave them 

into their hearts.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

46473 1083 sgl nwm inDwnu 
iqn pwieAw  
Anhd sbd min 
vwjMgw]19]

Sagal Naam 

Nidhhaan Thin 

Paaeiaa Anehadh 

Sabadh Man 

Vaajangaa ||19||

They obtain all the 

wealth of the Naam, 

the Name of the Lord; 

the unstruck sound 

current of the Shabad 

vibrates and resounds 

within their minds. 

||19||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਮਾਨੋ) ਇਕ-ਰਸ ਵਾਿੇ ਵੱਿਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧੯॥

46474 1083 ikrqm nwm kQy 
qyry ijhbw]

Kiratham Naam 

Kathhae Thaerae 

Jihabaa ||

With my tongue I 

chant the Names given 

to You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਸਾਡੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਿੀਭ 

ਤੇਰੇ ਉਹ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ ਿੋ 
ਨਾਮ (ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੇ) ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

46475 1083 siqnwmu qyrw  
prw pUrblw]

Sath Naam 

Thaeraa Paraa 

Poorabalaa ||

Sat Naam' is Your 

perfect, primal Name.

ਪਰ 'ਸਜਤਨਾਮੁ' ਤੇਰਾ ਮੱੁਢ-

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ (ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  
'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਇਹ 

'ਹੋਂਦ' ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਭੀ ਮੌਿੂਦ ਸੀ)।
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46476 1083 khu nwnk Bgq 
pey srxweI dyhu 
drsu min rMgu 
lgw]20]

Kahu Naanak 

Bhagath Peae 

Saranaaee Dhaehu 

Dharas Man Rang 

Lagaa ||20||

Says Nanak, Your 

devotees have 

entered Your 

Sanctuary. Please 

bestow the Blessed 

Vision of Your 

Darshan; their minds 

are filled with love for 

You. ||20||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਰਸਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨੦॥

46477 1083 qyrI giq imiq  
qUhY jwxih]

Thaeree Gath 

Mith Thoohai 

Jaanehi ||

You alone know Your 

state and extent.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ ਤੇ 

ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ-ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

46478 1083 qU Awpy kQih qY 
Awip vKwxih]

Thoo Aapae 

Kathhehi Thai Aap 

Vakhaanehi ||

You Yourself speak, 

and You Yourself 

describe it.

ਆਪਣੀ 'ਗਜਤ ਜਮਜਤ' ਤੂੂੰ  ਦੱਸ 

ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਬਆਨ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ।

46479 1083 nwnk dwsu dwsn 
ko krIAhu hir 
BwvY dwsw rwKu 
sMgw]21]2]11]

Naanak Dhaas 

Dhaasan Ko 

Kareeahu Har 

Bhaavai Dhaasaa 

Raakh Sangaa 

||21||2||11||

Please make Nanak 

the slave of Your 

slaves, O Lord; as it 

pleases Your Will, 

please keep him with 

Your slaves. 

||21||2||11||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖ। 
ਤੇ, ਹੇ ਹਰੀ! ਿ ੇਤੇਰੀ ਜਮਹਰ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ (ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰੱਖ 

॥੨੧॥੨॥੧੧॥

46480 1083 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:
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46481 1083 Alh Agm 
KudweI bMdy]

A`lh Aleh Agam 

Khudhaaee 

Bandhae ||

O slave of the 

inaccessible Lord God 

Allah,

ਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਰੱਬ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ!

46482 1083 Coif iKAwl 
dunIAw ky DMDy]

Shhodd Khiaal 

Dhuneeaa Kae 

Dhhandhhae ||

Forsake thoughts of 

worldly 

entanglements.

(ਜਨਰੇ) ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਜਖ਼ਆਲ 

ਛੱਡ ਦੇਹ, (ਜਨਰੇ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਝੂੰ ਬੇਲੇ ਛੱਡ ਦੇਹ।
46483 1083 hoie pY Kwk  

PkIr muswPru  
iehu drvysu kbUlu 
drw]1]

Hoe Pai Khaak 

Fakeer Musaafar 

Eihu Dharavaes 

Kabool Dharaa 

||1||

Become the dust of 

the feet of the humble 

fakeers, and consider 

yourself a traveller on 

this journey. O saintly 

dervish, you shall be 

approved in the Court 

of the Lord. ||1||

ਰੱਬ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਕੇ (ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) 

ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਬਜਣਆ ਰਹੁ। ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਫ਼ਕੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

46484 1083 scu invwj XkIn 
muslw]

mus`lw Sach Nivaaj 

Yakeen Musalaa ||

Let Truth be your 

prayer, and faith your 

prayer-mat.

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ) ਜਨਮਾਜ਼ 

ਬਣਾ। ਰੱਬ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ-ਇਹ 

ਤੇਰਾ ਮੁਸੱਲਾ ਹੋਵੇ।

46485 1083 mnsw mwir  
invwirhu Awsw]

Manasaa Maar 

Nivaarihu Aasaa ||

Subdue your desires, 

and overcome your 

hopes.

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ! (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਨ ਦਾ ਿੁਰਨਾ ਮਾਰ 

ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇਹ-ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਟਾ 
ਬਣਾ।
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46486 1083 dyh msIiq mnu 
maulwxw klm 
KudweI pwku 
Krw]2]

Dhaeh Maseeth 

Man Moulaanaa 

Kalam Khudhaaee 

Paak Kharaa ||2||

Let your body be the 

mosque, and your 

mind the priest. Let 

true purity be God's 

Word for you. ||2||

(ਤੇਰਾ ਇਹ) ਸਰੀਰ (ਤੇਰੀ) 
ਮਸੀਤ ਹੋਵੇ, (ਤੇਰਾ) ਮਨ (ਉਸ 

ਮਸੀਤ ਜਵਚ) ਮੱੁਲਾਂ (ਬਜਣਆ 

ਰਹੇ)। (ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ) 
ਪਜਵੱਤਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ-ਇਹ 

ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਲਮਾ ਹੈ 

॥੨॥
46487 1083 srw srIAiq ly 

kMmwvhu]
(Sr@w) Drm dI 
mrXwdw[ (s-rIAiq) 
Drm dw rsqw

Saraa Sareeath 

Lae Kanmaavahu 

||

Let your practice be to 

live the spiritual life.

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! (ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ 
ਨਾਮ) ਲੈ ਕੇ ਬੂੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਕਜਰਆ ਕਰ-ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ 

ਸ਼ਰਹ ਸ਼ਰੀਅਜਤ (ਬਾਹਰਲੀ 
ਧਾਰਜਮਕ ਰਜਹਣੀ)।

46488 1083 qrIkiq qrk  
Koij tolwvhu]

(qrIkiq) AMdr dI 
SuDI (qrk) vYrwg

Thareekath Tharak 

Khoj Ttolaavahu ||

Let your spiritual 

cleansing be to 

renounce the world 

and seek God.

ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! (ਆਪਾ-ਭਾਵ) 

ਜਤਆਗ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ-

ਵੱਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੂੰ ) ਖੋਿ ਕੇ ਲੱਭ-

ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ 
ਤਰੀਕਾ।

46489 1083 mwrPiq mnu 
mwrhu Abdwlw  
imlhu hkIkiq  
ijqu iPir n 
mrw]3]

(mwrPiq) Awqm 
igAwn[(Abdwlw) 
v`fw[(hkIkiq) s`cweI

Maarafath Man 

Maarahu 

Abadhaalaa 

Milahu Hakeekath 

Jith Fir N Maraa 

||3||

Let control of the 

mind be your spiritual 

wisdom, O holy man; 

meeting with God, you 

shall never die again. 

||3||

ਹੇ ਅਬਦਾਲ ਫ਼ਕੀਰ! ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖ-ਇਹ ਹੈ 

ਮਾਰਫ਼ਜਤ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ)। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਮਜਲਆ 

ਰਹੁ-ਇਹ ਹੈ ਹਕੀਕਜਤ (ਚੌਥਾ 
ਪਦ)। (ਇਹ ਹਕੀਕਜਤ ਐਸੀ 
ਹੈ ਜਕ) ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੩॥
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46490 1083 kurwxu kqyb idl 
mwih kmwhI]

Kuraan Kathaeb 

Dhil Maahi 

Kamaahee ||

Practice within your 

heart the teachings of 

the Koran and the 

Bible;

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਆਪਣੇ ਜਦਲ 

ਜਵਚ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ 

ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੁ-ਇਹ 

ਹੈ ਕੁਰਾਨ, ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਤੇਬਾਂ 
ਦੀ ਤਾਲੀਮ।

46491 1083 ds Aaurwq  
rKhu bd rwhI]

(Aaurwq) iesqRIAW 
rUpI ds ieMdRIAW nUM 
bdKoty (rwhI) rwh qoN

Dhas Aouraath 

Rakhahu Badh 

Raahee ||

Restrain the ten 

sensory organs from 

straying into evil.

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਆਪਣੇ ਦਸ 

ਹੀ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੈੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ 
ਰੋਕ ਰੱਖ।

46492 1083 pMc mrd isdik 
ly bwDhu KYir 
sbUrI kbUl 
prw]4]

Panch Maradh 

Sidhak Lae 

Baadhhahu Khair 

Sabooree Kabool 

Paraa ||4||

Tie up the five demons 

of desire with faith, 

charity and 

contentment, and you 

shall be acceptable. 

||4||

ਜਸਦਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂੰਿ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਸੂਰਜਮਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੜ 

ਕੇ ਬੂੰਨਹ  ਰੱਖ। ਸੂੰ ਤੋਖ ਦੇ ਖ਼ੈਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਜਹਂਗਾ ॥੪॥

46493 1083 mkw imhr rojw 
pY Kwkw]

m`kw[K`wkw Makaa Mihar 

Rojaa Pai Khaakaa 

||

Let compassion be 

your Mecca, and the 

dust of the feet of the 

holy your fast.

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! (ਜਦਲ ਜਵਚ 

ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਤਰਸ ਨੂੂੰ  (ਹੱਿ-

ਅਸਥਾਨ) ਮੱਕਾ (ਸਮਝ)। (ਸਭ 

ਦੇ) ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਹੋਏ ਰਜਹਣਾ 
(ਅਸਲ) ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ।

46494 1083 iBsqu pIr lPj 
kmwie AMdwjw]

Bhisath Peer Lafaj 

Kamaae 

Andhaajaa ||

Let Paradise be your 

practice of the 

Prophet's Word.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਤੁਰਨਾ-ਇਹ ਹੈ ਬਜਹਸ਼ਤ।
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46495 1083 hUr nUr musku 
KudwieAw bMdgI 
Alh Awlw 
hujrw]5]

nwmu pRym rUpI (musku) 
^uSbU, ^udw jI nUM cyqy 
krn vwlI[bMdgI rUp 
(Awl@w) au~qm[ hujrw: 
polw bolo[ (hujrw) 
koTVI hY[A`lh

Hoor Noor Musak 

Khudhaaeiaa 

Bandhagee Aleh 

Aalaa Hujaraa 

||5||

God is the beauty, the 

light and the 

fragrance. Meditation 

on Allah is the 

secluded meditation 

chamber. ||5||

ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੀ 
ਹੂਰਾਂ ਹਨ, ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਹੀ 
ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ 
ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁਿਰਾ ਹੈ 

(ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ 

ਕੇ ਇੱਕ ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੫॥

46496 1084 scu kmwvY soeI 
kwjI]

Sach Kamaavai 

Soee Kaajee ||

He alone is a Qazi, 

who practices the 

Truth.

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਹੈ (ਅਸਲ) ਕਾਜ਼ੀ।

46497 1084 jo idlu soDY soeI 
hwjI]

Jo Dhil Sodhhai 

Soee Haajee ||

He alone is a Haji, a 

pilgrim to Mecca, who 

purifies his heart.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਜਦਲ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ 

(ਅਸਲ) ਹੱਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
46498 1084 so mulw mlaUn 

invwrY so drvysu  
ijsu isPiq 
Drw]6]

(mlaUn) SYqwn[mu`lW So Mulaa Maloon 

Nivaarai So 

Dharavaes Jis 

Sifath Dhharaa 

||6||

He alone is a Mullah, 

who banishes evil; he 

alone is a saintly 

dervish, who takes the 

Support of the Lord's 

Praise. ||6||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਅਸਲ) ਮੱੁਲਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ (ਅਸਲ) 

ਫ਼ਕੀਰ ॥੬॥

46499 1084 sBy vKq sBy 
kir vylw]

s`By, vylw: polw bolo Sabhae Vakhath 

Sabhae Kar Vaelaa 

||

Always, at every 

moment, remember 

God,

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਹਰ ਵਕਤ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਖ਼ਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਮੌਲਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਦਲ ਜਵਚ ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ।
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46500 1084 Kwlku Xwid idlY 
mih maulw]

maulw: polw bolo Khaalak Yaadh 

Dhilai Mehi 

Moulaa ||

The Creator within 

your heart.

ਹਰ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ 

ਰਹੋ-ਇਹੀ ਹੈ ਤਸਬੀ।

46501 1084 qsbI Xwid krhu  
ds mrdnu suMniq 
sIlu bMDwin 
brw]7]

kwm, kRoD, loB, moh, 
hMkwr, sbd sprs rUp 
rs gMD ien@Wds dsW 
iviSAW nMU (mrdnu) 
mLxw kry[ (bMDwin) 
inXm[(brw)sRySt

Thasabee Yaadh 

Karahu Dhas 

Maradhan 

Sunnath Seel 

Bandhhaan Baraa 

||7||

Let your meditation 

beads be the 

subjugation of the ten 

senses. Let good 

conduct and self-

restraint be your 

circumcision. ||7||

ਉਹ ਖ਼ੁਦਾ ਹੀ ਦਸਾਂ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਜਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਚੂੰਗਾ ਸੁਭਾਉ 

ਅਤੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਤਕੜਾ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਸੁੂੰ ਨਜਤ (ਸਮਝ) 

॥੭॥

46502 1084 idl mih jwnhu  
sB iPlhwlw]

Dhil Mehi Jaanahu 

Sabh Filehaalaa ||

You must know in your 

heart that everything 

is temporary.

ਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਦਲ ਜਵਚ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਿਾਣ।

46503 1084 iKlKwnw ibrwdr  
hmU jMjwlw]

(iKlKwnw) kul Gr[ 
(ibrwdr) sbMDI[ (hmU) 
qmwm[iKl-Kwnw, K`wnw

Khilakhaanaa 

Biraadhar Hamoo 

Janjaalaa ||

Family, household and 

siblings are all 

entanglements.

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਟੱਬਰ-ਟੋਰ (ਦਾ 
ਮੋਹ) ਸਭ ਿਾਹੀਆਂ (ਜਵਚ 

ਿਸਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ) ਹੈ।

46504 1084 mIr mlk aumry 
PwnwieAw eyk 
mukwm Kudwie 
drw]8]

Meer Malak 

Oumarae 

Faanaaeiaa Eaek 

Mukaam 

Khudhaae Dharaa 

||8||

Kings, rulers and 

nobles are mortal and 

transitory; only God's 

Gate is the permanent 

place. ||8||

ਸ਼ਾਹ, ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ 

ਸਭ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ। ਜਸਰਫ਼ 

ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੮॥
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46505 1084 Avil isPiq  
dUjI swbUrI]

A`vil Aval Sifath 

Dhoojee 

Saabooree ||

First, is the Lord's 

Praise; second, 

contentment;

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! (ਤੇਰੀ ਉਮਰ 

ਦੇ) ਇਹ ਪੂੰਿ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ (ਿ ੇਤੂੂੰ ) ਪਜਹਲੇ ਵਕਤ 

ਜਵਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ, ਿ ੇਸੂੰ ਤੋਖ ਤੇਰੀ 
ਦੂਿੀ ਜਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ,

46506 1084 qIjY hlymI cauQY 
KYrI]

Theejai Halaemee 

Chouthhai Khairee 

||

Third, humility, and 

fourth, giving to 

charities.

ਜਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤੀਿੇ ਵਕਤ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਜਨਮਿਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਂ, ਿ ੇ

ਚੌਥੇ ਵਕਤ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ 
ਭਲਾ ਮੂੰਗੇਂ,

46507 1084 pMjvY pMjy iekqu 
mukwmY eyih pMij 
vKq qyry  
Aprprw]9]

Apr-prw Panjavai Panjae 

Eikath Mukaamai 

Eaehi Panj 

Vakhath Thaerae 

Aparaparaa ||9||

Fifth is to hold one's 

desires in restraint. 

These are the five 

most sublime daily 

prayers. ||9||

ਿ ੇਪੂੰਿਵੇਂ ਵਕਤ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਰੱਖੇਂ (ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ) 

ਇਹ ਪੂੰਿ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। (ਭਾਵ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ, ਸੂੰ ਤੋਖ, ਜਨਮਿਤਾ, ਸਭ 

ਦਾ ਭਲਾ ਮੂੰਗਣਾ, ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖਣਾ-
ਇਹ ਪੂੰਿ ਹਨ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪੂੰਿ ਜਨਮਾਜ਼ਾਂ, 
ਤੇ, ਇਹ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ) ॥੯॥
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46508 1084 sglI jwin krhu 
maudIPw]

(maudIPw) d&w Sagalee Jaan 

Karahu 

Moudheefaa ||

Let your daily worship 

be the knowledge that 

God is everywhere.

ਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਇਕੋ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸਦਾ ਿਾਣ-ਇਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰੱਬੀ 
ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਬਣਾਈ ਰੱਖ।

46509 1084 bd Aml Coif  
krhu hiQ kUjw]

Aml: polw bolo[ kU`jw Badh Amal 

Shhodd Karahu 

Hathh Koojaa ||

Let renunciation of 

evil actions be the 

water-jug you carry.

ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇ-ਇਹ 

ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਿੜ (ਸਰੀਰਕ ਸੁਅੱਛਤਾ 
ਵਾਸਤੇ)।

46510 1084 Kudwie eyku buiJ  
dyvhu bWgW burgU  
br Kur dwr 
Krw]10]

(burgU) kwzI[ (br) 
&l[(Kur) Kwxw[ 
(dwr) r`Kxw[ (Krw) 
cMgw[ b`uiJ[ (dUjw 
pwT: brKurdwr)

Khudhaae Eaek 

Bujh Dhaevahu 

Baangaan Buragoo 

Barakhuradhaar 

Kharaa ||10||

Let realization of the 

One Lord God be your 

call to prayer; be a 

good child of God - let 

this be your trumpet. 

||10||

ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਜਕ ਸਾਰੀ ਹੀ 
ਖ਼ਲਕਤ ਦਾ ਇਕੋ ਖ਼ੁਦਾ ਹੈ-ਇਹ 

ਸਦਾ ਬਾਂਗ ਜਦਆ ਕਰ। ਹੇ 

ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਈ!ਂ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਚੂੰਗਾ 
ਪੱੁਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਿਤਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ-ਇਹ ਜਸੂੰ ਙ 

ਵਿਾਇਆ ਕਰ ॥੧੦॥
46511 1084 hku hlwlu bKorhu 

Kwxw]
(bKorhu) Cko[(Kwxw) 
Bojn[h`ku

Hak Halaal 

Bakhorahu 

Khaanaa ||

Let what is earned 

righteously be your 

blessed food.

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਹੱਕ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਜਰਆ ਕਰ-ਇਹ ਹੈ 

'ਹਲਾਲ', ਇਹ, ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ 

ਕਰ।
46512 1084 idl drIAwau  

Dovhu mYlwxw]

Dhil Dhareeaao 

Dhhovahu 

Mailaanaa ||

Wash away pollution 

with the river of your 

heart.

(ਜਦਲ ਜਵਚੋਂ ਜਵਤਕਰੇ ਕੱਢ ਕੇ) 

ਜਦਲ ਨੂੂੰ  ਦਰੀਆ ਬਣਾਣ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਜਦਲ 

ਦੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਧੋਇਆ 

ਕਰ।
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46513 1084 pIru pCwxY  
iBsqI soeI  
AjrweIlu n doj 
Trw]11]

(doj) dozk[ (Trw) 
Tihrweygw

Peer Pashhaanai 

Bhisathee Soee 

Ajaraaeel N Dhoj 

Tharaa ||11||

One who realizes the 

Prophet attains 

heaven. Azraa-eel, the 

Messenger of Death, 

does not cast him into 

hell. ||11||

ਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ-ਪੀਰ (ਦੇ 

ਹੁਕਮ) ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਬਜਹਸ਼ਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਦੋਜ਼ਕ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਸੱੁਟਦਾ 
॥੧੧॥

46514 1084 kwieAw ikrdwr  
Aaurq XkInw]

XkInw: X qwLU qoN bolo Kaaeiaa Kiradhaar 

Aourath Yakeenaa 

||

Let good deeds be 

your body, and faith 

your bride.

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਆਪਣੇ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ , ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਦਾ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ 

ਔਰਤ (ਪਜਤਬਿਤਾ ਇਸਤਿੀ) 
ਬਣਾ,

46515 1084 rMg qmwsy mwix 
hkInw]

mn ieMdRIAW nMU (hkInw) 
v`s krky rMg qmwsy 
mwix

Rang Thamaasae 

Maan Hakeenaa ||

Play and enjoy the 

Lord's love and delight.

(ਤੇ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਮਾਣਨ ਦੇ ਥਾਂ, ਇਸ ਪਜਤਬਿਤਾ 
ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਰੱਬੀ 
ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਮਾਜਣਆ ਕਰ।
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46516 1084 nwpwk pwku kir  
hdUir hdIsw  
swbq sUriq 
dsqwr 
isrw]12]

crnkmlW (hdUir) 
pws[ (nwpwk) Apiv`qR 
mn nMU pwku piv`qR krky, 
nyk Awcrx aupdyS 
Drm ivvsQw vwlI 
Dwrimk pusqk 
(hdIsw) bnwauxw kir

Naapaak Paak Kar 

Hadhoor 

Hadheesaa 

Saabath Soorath 

Dhasathaar Siraa 

||12||

Purify what is impure, 

and let the Lord's 

Presence be your 

religious tradition. Let 

your total awareness 

be the turban on your 

head. ||12||

ਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਮਲੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰ-

ਇਹੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਜਮਲਾਪ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਹ ਦੀ 
ਜਕਤਾਬ। (ਸੁੂੰ ਨਜਤ, ਲਬਾਂ ਕਟਾਣ 

ਆਜਦਕ ਸ਼ਰਹ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) 

ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੂੰ  ਜਿਉਂ ਕਾ 
ਜਤਉਂ ਰੱਖ-ਇਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ-ਆਦਰ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੨॥

46517 1084 muslmwxu mom 
idil hovY]

Musalamaan Mom 

Dhil Hovai ||

To be Muslim is to be 

kind-hearted,

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! (ਅਸਲ) 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਮੋਮ 

ਵਰਗੇ ਨਰਮ ਜਦਲ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

46518 1084 AMqr kI mlu  
idl qy DovY]

Anthar Kee Mal 

Dhil Thae Dhhovai 

||

And wash away 

pollution from within 

the heart.

ਅਤੇ ਿ ੋਆਪਣ ੇਜਦਲ ਤੋਂ 
ਅੂੰਦਰਲੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਧੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
46519 1084 dunIAw rMg n 

AwvY nyVY ijau 
kusm pwtu iGau 
pwku hrw]13]

(kusm) Pu`l[ (pwtu) 
rySm[ (pwku) 
piv`qR[(hrw) imRgwn 
hrn dw cMm

Dhuneeaa Rang N 

Aavai Naerrai Jio 

Kusam Paatt Ghio 

Paak Haraa ||13||

He does not even 

approach worldly 

pleasures; he is pure, 

like flowers, silk, ghee 

and the deer-skin. 

||13||

(ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਰੂੰਗ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦਾ (ਿੋ ਇਉਂ ਪਜਵੱਤਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਿੁੱ ਲ ਰੇਸ਼ਮ 

ਜਘਉ ਅਤੇ ਜਮਿਗਛਾਲਾ ਪਜਵੱਤਰ 

(ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੧੩॥
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46520 1084 jw kau imhr  
imhr imhrvwnw]

Jaa Ko Mihar 

Mihar 

Miharavaanaa ||

One who is blessed 

with the mercy and 

compassion of the 

Merciful Lord,

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉੱਤੇ ਜਮਹਰਵਾਨ (ਮੌਲਾ) ਦੀ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਮਹਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

46521 1084 soeI mrdu mrdu 
mrdwnw]

Soee Maradh 

Maradh 

Maradhaanaa ||

Is the manliest man 

among men.

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਸੂਰਮਾ ਮਰਦ (ਸਾਬਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ।
46522 1084 soeI syKu mswieku 

hwjI so bMdw ijsu 
njir nrw]14]

Soee Saekh 

Masaaeik Haajee 

So Bandhaa Jis 

Najar Naraa 

||14||

He alone is a Shaykh, a 

preacher, a Haji, and 

he alone is God's 

slave, who is blessed 

with God's Grace. 

||14||

ਉਹੀ ਹੈ (ਅਸਲ) ਸ਼ੇਖ਼ 

ਮਸਾਇਕ ਤੇ ਹਾਿੀ, ਉਹੀ ਹੈ 

(ਅਸਲ) ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਬੂੰਦਾ ਜਿਸ 

ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧੪॥

46523 1084 kudriq kwdr 
krx krImw]

Kudharath 

Kaadhar Karan 

Kareemaa ||

The Creator Lord has 

Creative Power; the 

Merciful Lord has 

Mercy.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ! 

ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਜਤ ਨੂੂੰ , 
ਬਖ਼ਜਸ਼ੂੰਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਚੇ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ ,
46524 1084 isPiq muhbiq  

AQwh rhImw]

Sifath Muhabath 

Athhaah 

Reheemaa ||

The Praises and the 

Love of the Merciful 

Lord are 

unfathomable.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਡੂੂੰ ਘੇ ਰਜਹਮ-ਜਦਲ ਖ਼ੁਦਾ 
ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਨੂੂੰ ,
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46525 1084 hku hukmu scu 
KudwieAw buiJ  
nwnk bMid Klws 
qrw]15]3]12]

AOguxW dybMid bMDn qoN 
(Klws) Cu`t ky (qrw) 
qrnw kr[ h`ku, b`uiJ

Hak Hukam Sach 

Khudhaaeiaa Bujh 

Naanak Bandh 

Khalaas Tharaa 

||15||3||12||

Realize the True 

Hukam, the Command 

of the Lord, O Nanak; 

you shall be released 

from bondage, and 

carried across. 

||15||3||12||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ , ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ, 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥੩॥੧੨॥

46526 1084 mwrU mhlw 5] Maaroo Mehalaa 

5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

46527 1084 pwrbRhm sB aUc 
ibrwjy]

Paarabreham 

Sabh Ooch 

Biraajae ||

The Abode of the 

Supreme Lord God is 

above all.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 

(ਆਤਮਕ) ਜਟਕਾਣੇ ਉੱਤੇ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

46528 1084 Awpy Qwip auQwpy 
swjy]

Aapae Thhaap 

Outhhaapae 

Saajae ||

He Himself 

establishes, 

establishes and 

creates.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਚਨਾ 
ਰਚਦਾ ਹੈ।
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46529 1084 pRB kI srix 
ghq suKu pweIAY  
ikCu Bau n 
ivAwpY bwl 
kw]1]

gurbwxI jI iv`c ieh 
sbd vI Awauxgy: bwl 
kw, kwl kw, nwl kw, 
Anwl kw[ ieh swry 
v`Kry pV@ny jI[ bwkI 
k`ky iek`Ty swry soihly 
bwxI c, ijvyN-qwirkw 
mMfl jnk moqI[(bwl) 
mwieAw

Prabh Kee Saran 

Gehath Sukh 

Paaeeai Kishh Bho 

N Viaapai Baal Kaa 

||1||

Holding tight to the 

Sanctuary of God, 

peace is found, and 

one is not afflicted by 

the fear of Maya. 

||1||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ ਡਰ ਰਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥

46530 1084 grB Agin mih  
ijnih aubwirAw]

Garabh Agan Mehi 

Jinehi Oubaariaa ||

He saved you from the 

fire of the womb,

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਬਚਾਈ ਰੱਜਖਆ,

46531 1084 rkq ikrm mih  
nhI sMGwirAw]

Rakath Kiram 

Mehi Nehee 

Sanghaariaa ||

And did not destroy 

you, when you were 

an egg in your 

mother's ovary.

ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਦੇ ਜਕਰਮਾਂ 
ਜਵਚ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਮਰਨ ਨਾਹ 

ਜਦੱਤਾ,

46532 1084 Apnw ismrnu dy 
pRiqpwilAw Ehu 
sgl Gtw kw 
mwlkw]2]

Apanaa Simaran 

Dhae 

Prathipaaliaa 

Ouhu Sagal 

Ghattaa Kaa 

Maalakaa ||2||

Blessing you with 

meditative 

remembrance upon 

Himself, He nurtured 

you and cherished 

you; He is the Master 

of all hearts. ||2||

ਉਸ ਨੇ (ਤਦੋਂ) ਆਪਣੇ (ਨਾਮ 

ਦਾ) ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਜਖਆ 

ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ॥੨॥
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46533 1084 crxkml 
srxweI 
AwieAw]

Charan Kamal 

Saranaaee Aaeiaa 

||

I have come to the 

Sanctuary of His lotus 

feet.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

46534 1084 swDsMig hY hir 
jsu gwieAw]

Saadhhasang Hai 

Har Jas Gaaeiaa ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I sing the Praises 

of the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,

46535 1084 jnm mrx siB 
dUK invwry jip 
hir hir Bau 
nhI kwl kw]3]

Janam Maran 

Sabh Dhookh 

Nivaarae Jap Har 

Har Bho Nehee 

Kaal Kaa ||3||

I have erased all the 

pains of birth and 

death; meditating on 

the Lord, Har, Har, I 

have no fear of death. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਿਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ) ਮੌਤ 

ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ॥੩॥

46536 1084 smrQ AkQ 
Agocr dyvw]

smr`Q, A-kQ: polw 
bolo

Samarathh Akathh 

Agochar Dhaevaa 

||

God is all-powerful, 

indescribable, 

unfathomable and 

divine.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਹੀ 
ਤਰਹਾਂ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਨੂਰ 

ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ।

46537 1084 jIA jMq siB qw 
kI syvw]

Jeea Janth Sabh 

Thaa Kee Saevaa 

||

All beings and 

creatures serve Him.

ਸਾਰੇ ਿੀਆ-ਿੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸੇ ਦਾ 
ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।
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46538 1084 AMfj jyrj syqj 
auqBuj bhu 
prkwrI 
pwlkw]4]

Anddaj Jaeraj 

Saethaj Outhabhuj 

Bahu Parakaaree 

Paalakaa ||4||

In so many ways, He 

cherishes those born 

from eggs, from the 

womb, from sweat 

and from the earth. 

||4||

ਅੂੰਡਿ ਿੇਰਿ ਸੇਤਿ ਉਤਭੁਿ-

ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੪॥

46539 1084 iqsih prwpiq 
hoie inDwnw]

Thisehi Paraapath 

Hoe Nidhhaanaa 

||

He alone obtains this 

wealth,

ਉਸ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਨਾਮ 

ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

46540 1084 rwm nwm rsu 
AMqir mwnw]

Raam Naam Ras 

Anthar Maanaa ||

Who savors and 

enjoys, deep within his 

mind, the Name of the 

Lord.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ,

46541 1084 kru gih lIny 
AMD kUp qy ivrly 
kyeI swlkw]5]

Kar Gehi Leenae 

Andhh Koop Thae 

Viralae Kaeee 

Saalakaa ||5||

Grasping hold of his 

arm, God lifts him up 

and pulls him out of 

the deep, dark pit. 

Such a devotee of the 

Lord is very rare. ||5||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਹੱਥ ਿੜ 

ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ) ਅੂੰਨਹੇ  ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲੇ ਹੀ ਸੂੰਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੫॥

46542 1085 Awid AMiq miD 
pRBu soeI]

Aadh Anth Madhh 

Prabh Soee ||

God exists in the 

beginning, in the 

middle and in the end.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ ਦੇ) 

ਆਜਦ ਜਵਚ ਹੁਣ ਅਖ਼ੀਰ ਜਵਚ 

(ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

46543 1085 Awpy krqw kry  
su hoeI]

Aapae Karathaa 

Karae S Hoee ||

Whatever the Creator 

Lord Himself does, 

comes to pass.

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਿੋ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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46544 1085 BRmu Bau imitAw  
swDsMg qy  
dwild n koeI 
Gwlkw]6]

Bhram Bho 

Mittiaa 

Saadhhasang Thae 

Dhaalidh N Koee 

Ghaalakaa ||6||

Doubt and fear are 

erased, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, and then 

one is not afflicted by 

deadly pain. ||6||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਭਟਕਣਾ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਡਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੀ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜਲਆ ਸਕਦੇ ॥੬॥

46545 1085 aUqm bwxI gwau 
guopwlw]

guopwlw: hoVy AONkV 
ivcwly bolo

Ootham Baanee 

Gaao Guopaalaa ||

I sing the most 

Sublime Bani, the 

Word of the Lord of 

the Universe.

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਇਆ ਕਰੋ,

46546 1085 swDsMgiq kI 
mMghu rvwlw]

Saadhhasangath 

Kee Mangahu 

Ravaalaa ||

I beg for the dust of 

the feet of the Saadh 

Sangat.

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਮੂੰ ਜਗਆ ਕਰੋ,

46547 1085 bwsn myit  
inbwsn hoeIAY  
klml sgly 
jwlkw]7]

(bwsn) vwSnw[ 
(inbwsn) vwSnw rihq

Baasan Maett 

Nibaasan Hoeeai 

Kalamal Sagalae 

Jaalakaa ||7||

Eradicating desire, I 

have become free of 

desire; I have burnt 

away all my sins. ||7||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਦੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਨਾਂ ਜਮਟਾ 
ਕੇ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਸਾੜ ਲਈਦੇ ਹਨ ॥੭॥

46548 1085 sMqw kI ieh 
rIiq inrwlI]

sMqW Santhaa Kee Eih 

Reeth Niraalee ||

This is the unique way 

of the Saints;

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਚਾਲ ਹੈ,

46549 1085 pwrbRhmu kir 
dyKih nwlI]

Paarabreham Kar 

Dhaekhehi Naalee 

||

They behold the 

Supreme Lord God 

with them.

ਜਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ 
ਆਪਣ)ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦੇ 

ਹਨ।
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46550 1085 swis swis 
AwrwDin hir 
hir ikau ismrq 
kIjY Awlkw]8]

Saas Saas 

Aaraadhhan Har 

Har Kio Simarath 

Keejai Aalakaa 

||8||

With each and every 

breath, they worship 

and adore the Lord, 

Har, Har. How could 

anyone be too lazy to 

meditate on Him? 

||8||

ਸੂੰਤ ਿਨ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਹ 

ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਕਦੇ 

ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
॥੮॥

46551 1085 jh dyKw qh 
AMqrjwmI]

Jeh Dhaekhaa 

Theh 

Antharajaamee ||

Wherever I look, there 

I see the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts.

ਹੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲੇ! ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਉਧਰ (ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈਂ)।

46552 1085 inmK n ivsrhu  
pRB myry suAwmI]

Nimakh N 

Visarahu Prabh 

Maerae Suaamee 

||

I never forget God, my 

Lord and Master, even 

for an instant.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! (ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ ) ਅੱਖ ਝਮਕਣ 

ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਨਾਹ 

ਜਵਸਰ।

46553 1085 ismir ismir 
jIvih qyry dwsw  
bin jil pUrn 
Qwlkw]9]

Simar Simar 

Jeevehi Thaerae 

Dhaasaa Ban Jal 

Pooran 

Thhaalakaa ||9||

Your slaves live by 

meditating, meditating 

in remembrance on 

the Lord; You are 

permeating the 

woods, the water and 

the land. ||9||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਿਲ 

ਜਵਚ ਥਲ ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ) ॥੯॥

46554 1085 qqI vwau n qw 
kau lwgY]

Thathee Vaao N 

Thaa Ko Laagai ||

Even the hot wind 

does not touch one

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
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46555 1085 ismrq nwmu An 
idnu jwgY]

Simarath Naam 

Anadhin Jaagai ||

Who remains awake in 

meditative 

remembrance, night 

and day.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

46556 1085 And ibnod kry 
hir ismrnu iqsu 
mwieAw sMig n 
qwlkw]10]

Anadh Binodh 

Karae Har Simaran 

This Maaeiaa Sang 

N Thaalakaa 

||10||

He delights and enjoys 

meditative 

remembrance on the 

Lord; he has no 

attachment to Maya. 

||10||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਤਉਂ 

ਜਤਉਂ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦਾ ॥੧੦॥

46557 1085 rog sog dUK iqsu 
nwhI]

Rog Sog Dhookh 

This Naahee ||

Disease, sorrow and 

pain do not affect him;

ਉਸ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਰੋਗ 

ਸੋਗ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,

46558 1085 swDsMig hir 
kIrqnu gwhI]

Saadhhasang Har 

Keerathan Gaahee 

||

He sings the Kirtan of 

the Lord's Praises in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
46559 1085 Awpxw nwmu dyih 

pRB pRIqm suix 
bynMqI 
Kwlkw]11]

Aapanaa Naam 

Dhaehi Prabh 

Preetham Sun 

Baenanthee 

Khaalakaa ||11||

Please bless me with 

Your Name, O my 

Beloved Lord God; 

please listen to my 

prayer, O Creator. 

||11||

ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਖ਼ਲਕਤ ਦੇ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! (ਮੇਰੀ ਭੀ) 
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ) ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਦੇਹ ॥੧੧॥

46560 1085 nwm rqnu qyrw hY 
ipAwry]

Naam Rathan 

Thaeraa Hai 

Piaarae ||

Your Name is a jewel, 

O my Beloved Lord.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।
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46561 1085 rMig rqy qyrY dws 
Apwry]

Rang Rathae 

Thaerai Dhaas 

Apaarae ||

Your slaves are 

imbued with Your 

Infinite Love.

ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇਰੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
46562 1085 qyrY rMig rqy quDu 

jyhy ivrly kyeI 
Bwlkw]12]

Thaerai Rang 

Rathae Thudhh 

Jaehae Viralae 

Kaeee Bhaalakaa 

||12||

Those who are imbued 

with Your Love, 

become like You; it is 

so rare that they are 

found. ||12||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ 

ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ 

ਜਵਰਲੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ॥੧੨॥

46563 1085 iqn kI DUiV  
mWgY mnu myrw]

Thin Kee Dhhoorr 

Maangai Man 

Maeraa ||

My mind longs for the 

dust of the feet of 

those

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ,

46564 1085 ijn ivsrih 
nwhI kwhU byrw]

ivsr-ih Jin Visarehi 

Naahee Kaahoo 

Baeraa ||

Who never forget the 

Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਵੇਲੇ ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ।

46565 1085 iqn kY sMig 
prmpdu pweI  
sdw sMgI hir 
nwl kw]13]

Thin Kai Sang 

Param Padh Paaee 

Sadhaa Sangee 

Har Naalakaa 

||13||

Associating with them, 

I obtain the supreme 

status; the Lord, my 

Companion, is always 

with me. ||13||

(ਅਜਿਹੇ) ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਮੈਂ ਭੀ (ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਸਕਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਮੇਰਾ) ਸਦਾ ਸਾਥੀ ਬਜਣਆ 

ਰਹੇਗਾ ॥੧੩॥
46566 1085 swjnu mIqu 

ipAwrw soeI]

Saajan Meeth 

Piaaraa Soee ||

He alone is my 

beloved friend and 

companion,

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ 
ਸਿਣ ਹੈ ਜਮੱਤਰ ਹੈ,
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46567 1085 eyku idRVwey  
durmiq KoeI]

Eaek Dhrirraaeae 

Dhuramath Khoee 

||

Who implants the 

Name of the One Lord 

within, and eradicates 

evil-mindedness.

ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਇਕ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ) ਨੂੂੰ  
ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇ,

46568 1085 kwmu kRoDu AhMkwru 
qjwey iqsu jn 
kau aupdysu 
inrmwlkw]14]

Kaam Krodhh 

Ahankaar 

Thajaaeae This Jan 

Ko Oupadhaes 

Niramaalakaa 

||14||

Immaculate are the 

teachings of that 

humble servant of the 

Lord, who casts out 

sexual desire, anger 

and egotism. ||14||

ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਅਹੂੰਕਾਰ (ਦਾ ਖਜਹੜਾ) ਛਡਾ 
ਦੇਵੇ। ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਅਜਿਹਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ (ਿੁਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸੁਣਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ ) ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

46569 1085 quDu ivxu nwhI 
koeI myrw]

Thudhh Vin 

Naahee Koee 

Maeraa ||

Other than You, O 

Lord, no one is mine.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 

(ਸਹਾਰਾ) ਨਹੀਂ।

46570 1085 guir pkVwey pRB 
ky pYrw]

Gur Pakarraaeae 

Prabh Kae Pairaa 

||

The Guru has led me 

to grasp the feet of 

God.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਪੈਰ 

ਿੜਾਏ ਹਨ।

46571 1085 hau bilhwrI 
siqgur pUry ijin 
KMifAw Brmu 
Anwl kw]15]

Ho Balihaaree 

Sathigur Poorae 

Jin Khanddiaa 

Bharam Anaalakaa 

||15||

I am a sacrifice to the 

Perfect True Guru, 

who has destroyed the 

illusion of duality. 

||15||

ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ 
ਨਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝੱਖੜ ਥੂੰ ਮਹ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੧੫॥
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46572 1085 swis swis pRBu  
ibsrY nwhI]

Saas Saas Prabh 

Bisarai Naahee ||

With each and every 

breath, I never forget 

God.

(ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) 
ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਵੇਲੇ ਉਹ) ਭੁੱ ਲੇ ਨਾਹ।

46573 1085 AwT phr hir 
hir kau 
iDAweI]

Aath Pehar Har 

Har Ko Dhhiaaee 

||

Twenty-four hours a 

day, I meditate on the 

Lord, Har, Har.

ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦਾ ਰਹਾਂ।

46574 1085 nwnk sMq qyrY 
rMig rwqy qU 
smrQu 
vfwlkw]16]4]
13]

Naanak Santh 

Thaerai Rang 

Raathae Thoo 

Samarathh 

Vaddaalakaa 

||16||4||13||

O Nanak, the Saints 

are imbued with Your 

Love; You are the 

great and all-powerful 

Lord. ||16||4||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, 
ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧੬॥੪॥੧੩॥

46575 1085 mwrU mhlw 5 Maaroo Mehalaa 5 Maaroo, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
46576 1085 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

46577 1085 crnkml ihrdY 
inq DwrI]

Charan Kamal 

Hiradhai Nith 

Dhhaaree ||

I enshrine the Lord's 

lotus feet continually 

within my heart.

(ਿੇ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ) ਮੈਂ 
(ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸੋਹਣੇ ਚਰਣ ਸਦਾ 
(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖਾਂ,
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46578 1085 guru pUrw iKnu 
iKnu nmskwrI]

Gur Pooraa Khin 

Khin 

Namasakaaree ||

Each and every 

moment, I humbly 

bow to the Perfect 

Guru.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਜਖਨ 

ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ,

46579 1085 qnu mnu Arip 
DrI sBu AwgY  
jg mih nwmu 
suhwvxw]1]

Than Man Arap 

Dhharee Sabh 

Aagai Jag Mehi 

Naam Suhaavanaa 

||1||

I dedicate my body, 

mind and everything, 

and place it in offering 

before the Lord. His 

Name is the most 

beautiful in this world. 

||1||

ਆਪਣਾ ਤਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਭ 

ਕੁਝ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰ 

ਕੇ ਰੱਖ ਜਦਆਂ (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਨਾਮ ਹੀ ਿਗਤ 

ਜਵਚ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

46580 1085 so Twkuru ikau  
mnhu ivswry]

So Thaakur Kio 

Manahu Visaarae 

||

Why forget the Lord 

and Master from your 

mind?

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜਕਉਂ 

ਭੁਲਾਂਦਾ ਹੈਂ,
46581 1085 jIau ipMfu dy 

swij svwry]

Jeeo Pindd Dhae 

Saaj Savaarae ||

He blessed you with 

body and soul, 

creating and 

embellishing you.

ਜਿਹੜਾ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹੈ?

46582 1085 swis grwis 
smwly krqw  
kIqw Apxw 
pwvxw]2]

Saas Garaas 

Samaalae 

Karathaa Keethaa 

Apanaa Paavanaa 

||2||

With every breath and 

morsel of food, the 

Creator takes care of 

His beings, who 

receive according to 

what they have done. 

||2||

ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 

ਜਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ (ਖਾਂਜਦਆਂ 

ਸਾਹ ਲੈਂਜਦਆਂ) ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ 

ਰੱਖ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ 

ਦਾ ਿਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

46583 1085 jw qy ibrQw koaU 
nwhI]

Jaa Thae Birathhaa 

Kooo Naahee ||

No one returns empty-

handed from Him;

ਜਿਸ (ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰ) ਤੋਂ 
ਕਦੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ,
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46584 1085 AwT phr hir 
rKu mn mwhI]

Aath Pehar Har 

Rakh Man Maahee 

||

Twenty-four hours a 

day, keep the Lord in 

your mind.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਾਂਭ ਰੱਖ।

46585 1086 swDsMig Bju 
Acuq suAwmI  
drgh soBw 
pwvxw]3]

A-cu`q Saadhhasang Bhaj 

Achuth Suaamee 

Dharageh Sobhaa 

Paavanaa ||3||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, meditate and 

vibrate upon your 

imperishable Lord and 

Master, and you shall 

be honored in the 

Court of the Lord. 

||3||

ਉਸ ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ) ਿਜਪਆ ਕਰ। ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੩॥

46586 1086 cwir pdwrQ 
Ast dsw isiD]

Chaar 

Padhaarathh Asatt 

Dhasaa Sidhh ||

The four great 

blessings, and the 

eighteen miraculous 

spiritual powers,

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੋੜਦਾ 
ਹੈਂ, ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਠਾਰਾਂ ਜਸੱਧੀਆਂ 

ਲੋੜਦਾ ਹੈਂ,

46587 1086 nwmu inDwnu shj 
suKu nau iniD]

Naam Nidhhaan 

Sehaj Sukh No 

Nidhh ||

Are found in the 

treasure of the Naam, 

which brings celestial 

peace and poise, and 

the nine treasures.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਲੋੜਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ (ਯਕਰਨ ਕਰ 

ਜਕ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ (ਅਸਲ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ। 
(ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ 

ਅਠਾਰਾਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਤੇ ਨੌ 

ਜਨਧੀਆਂ ਹੈ)।
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46588 1086 srb kilAwx jy 
mn mih cwhih  
imil swDU 
suAwmI 
rwvxw]4]

cwh-ih Sarab Kaliaan Jae 

Man Mehi 

Chaahehi Mil 

Saadhhoo 

Suaamee 

Raavanaa ||4||

If you yearn in your 

mind for all joys, then 

join the Saadh Sangat, 

and dwell upon your 

Lord and Master. ||4||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਲੋੜਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਜਰਆ ਕਰ ॥੪॥

46589 1086 swsq isMimRiq 
byd vKwxI]

isMm-i Riq Saasath Sinmrith 

Baedh Vakhaanee 

||

The Shaastras, the 

Simritees and the 

Vedas proclaim

ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਨੇ, ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਨੇ, 

ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਆਜਖਆ ਹੈ,

46590 1086 jnmu pdwrQu 
jIqu prwxI]

Janam 

Padhaarathh Jeeth 

Paraanee ||

That the mortal must 

be victorious in this 

priceless human life.

ਜਕ ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਨੂੂੰ  ਸਿਲਾ ਕਰ।

46591 1086 kwmu kRoDu inMdw 
prhrIAY hir 
rsnw nwnk 
gwvxw]5]

Kaam Krodhh 

Nindhaa 

Parehareeai Har 

Rasanaa Naanak 

Gaavanaa ||5||

Forsaking sexual 

desire, anger and 

slander, sing of the 

Lord with your tongue, 

O Nanak. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਸਿਲਾ ਤਾਂ 
ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇ) ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਗਾਈ ਿਾਏ। ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮ 

ਛੱਜਡਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੋਧ 

ਜਤਆਜਗਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਨੂੰ ਦਾ ਛੱਡੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗਣ 

ਜਵਚ ਹੀ ਿਨਮ ਦੀ ਸਿਲਤਾ 
ਹੈ) ॥੫॥
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46592 1086 ijsu rUpu n 
ryiKAw kulu nhI 
jwqI]

kulu: polw bolo Jis Roop N 

Raekhiaa Kul 

Nehee Jaathee ||

He has no form or 

shape, no ancestry or 

social class.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਕੀਹ) 

ਰੂਪ, ਰੇਖ, ਕੁਲ ਅਤੇ ਿਾਜਤ (ਹੈ-

ਇਹ ਗੱਲ) ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ,

46593 1086 pUrn pUir rihAw  
idnu rwqI]

Pooran Poor 

Rehiaa Dhin 

Raathee ||

The Perfect Lord is 

perfectly pervading 

day and night.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ ਹੈ,

46594 1086 jo jo jpY soeI 
vfBwgI bhuiV n 
jonI pwvxw]6]

Jo Jo Japai Soee 

Vaddabhaagee 

Bahurr N Jonee 

Paavanaa ||6||

Whoever meditates on 

Him is very fortunate; 

he is not consigned to 

reincarnation again. 

||6||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿਪਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੬॥

46595 1086 ijs no ibsrY  
purKu ibDwqw]

Jis No Bisarai 

Purakh 

Bidhhaathaa ||

One who forgets the 

Primal Lord, the 

Architect of karma,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਜਵਸਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

46596 1086 jlqw iPrY rhY 
inq qwqw]

q`wqw Jalathaa Firai 

Rehai Nith 

Thaathaa ||

Wanders around 

burning, and remains 

tormented.

ਉਹ ਸਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਸੜਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
(ਕਿੋਧ ਨਾਲ) ਸਜੜਆ ਭੁੱ ਜਿਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
46597 1086 AikrqGxY kau 

rKY n koeI nrk 
Gor mih 
pwvxw]7]

A-ikrq-GxY Akirathaghanai Ko 

Rakhai N Koee 

Narak Ghor Mehi 

Paavanaa ||7||

No one can save such 

an ungrateful person; 

he is thrown into the 

most horrible hell. 

||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਇਸ ਭੈੜੀ ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ) 
ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ ਇਸ) ਜਭਆਨਕ 

ਨਰਕ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੭॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9488 Published: March 06/ 2014



46598 1086 jIau pRwx qnu 
Dnu ijin 
swijAw]

Jeeo Praan Than 

Dhhan Jin Saajiaa 

||

He blessed you with 

your soul, the breath 

of life, your body and 

wealth;

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਜਿੂੰ ਦ ਜਦੱਤੀ, ਪਿਾਣ ਜਦੱਤੇ, 

ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਧਨ ਜਦੱਤਾ,

46599 1086 mwq grB mih 
rwiK invwijAw]

Maath Garabh 

Mehi Raakh 

Nivaajiaa ||

He preserved and 

nurtured you in your 

mother's womb.

ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਕਰ 

ਕੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ,

46600 1086 iqs isau pRIiq 
Cwif An rwqw  
kwhU isrY n 
lwvxw]8]

This Sio Preeth 

Shhaadd An 

Raathaa Kaahoo 

Sirai N Laavanaa 

||8||

Forsaking His Love, 

you are imbued with 

another; you shall 

never achieve your 

goals like this. ||8||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਛੱਡ 

ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਪਾਸੇ ਭੀ ਨੇਪਰੇ 

ਨਹੀਂ ਚੜਹਦਾ ॥੮॥
46601 1086 Dwir AnugRhu  

suAwmI myry]
A-nu`gRhu Dhhaar Anugrahu 

Suaamee Maerae 

||

Please shower me 

with Your Merciful 

Grace, O my Lord and 

Master.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! (ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ) ਦਇਆ ਕਰੀ ਰੱਖ,

46602 1086 Git Git vsih  
sBn kY nyry]

Ghatt Ghatt 

Vasehi Sabhan Kai 

Naerae ||

You dwell in each and 

every heart, and are 

near everyone.

ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ।
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46603 1086 hwiQ hmwrY 
kCUAY nwhI ijsu 
jxwieih iqsY 
jxwvxw]9]

jxw-ieih Haathh Hamaarai 

Kashhooai Naahee 

Jis Janaaeihi Thisai 

Janaavanaa ||9||

Nothing is in my 

hands; he alone 

knows, whom You 

inspire to know. ||9||

ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਇਹ 

ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੯॥

46604 1086 jw kY msqik  
Duir iliK 
pwieAw]

Jaa Kai Masathak 

Dhhur Likh 

Paaeiaa ||

One who has such pre-

ordained destiny 

inscribed upon his 

forehead,

ਧੁਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚੋਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਪਿਭੂ ਨੇ ਚੂੰ ਗੇ 

ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਖ ਕੇ 

ਪਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

46605 1086 iqs hI purK n 
ivAwpY mwieAw]

This Hee Purakh N 

Viaapai Maaeiaa ||

That person is not 

afflicted by Maya.

ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ।

46606 1086 nwnk dws sdw 
srxweI dUsr 
lvY n 
lwvxw]10]

Naanak Dhaas 

Sadhaa Saranaaee 

Dhoosar Lavai N 

Laavanaa ||10||

Slave Nanak seeks 

Your Sanctuary 

forever; there is no 

other equal to You. 

||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ 

॥੧੦॥
46607 1086 AwigAw dUK sUK 

siB kIny]

Aagiaa Dhookh 

Sookh Sabh 

Keenae ||

In His Will, He made all 

pain and pleasure.

(ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ) 
ਹੁਕਮ ਜਵਚ (ਆਪ ਹੀ) ਬਣਾਏ 

ਹਨ।
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46608 1086 AMimRq nwmu  
ibrlY hI cIny]

Anmrith Naam 

Biralai Hee 

Cheenae ||

How rare are those 

who remember the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord.

(ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) 

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ।

46609 1086 qw kI kImiq 
khxu n jweI jq 
kq EhI 
smwvxw]11]

Thaa Kee Keemath 

Kehan N Jaaee 

Jath Kath Ouhee 

Samaavanaa 

||11||

His value cannot be 

described. He is 

prevailing everywhere. 

||11||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, 
ਉਂਞ) ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧੧॥

46610 1086 soeI Bgqu soeI 
vf dwqw]

Soee Bhagath 

Soee Vadd 

Dhaathaa ||

He is the devotee; He 

is the Great Giver.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਵਚ ਬੈਠਾ 
ਆਪਣੀ) ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਦਾਤਾਰ ਹੈ,

46611 1086 soeI pUrn purKu 
ibDwqw]

Soee Pooran 

Purakh 

Bidhhaathaa ||

He is the Perfect 

Primal Lord, the 

Architect of karma.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਹੈ।

46612 1086 bwl shweI soeI 
qyrw jo qyrY min 
Bwvxw]12]

Baal Sehaaee Soee 

Thaeraa Jo Thaerai 

Man Bhaavanaa 

||12||

He is your help and 

support, since infancy; 

He fulfills your mind's 

desires. ||12||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜਾ (ਤੇਰਾ ਭਗਤ) 

ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਬਾਲ-

ਸਖਾਈ ਹੈ (ਉਹੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ 

ਜਪਆਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 

ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਕ 

ਇਕ ਦੂਿੇ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

॥੧੨॥
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46613 1086 imrqu dUK sUK 
iliK pwey]

Mirath Dhookh 

Sookh Likh Paaeae 

||

Death, pain and 

pleasure are ordained 

by the Lord.

ਮੌਤ ਦੱੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਲਖ ਕੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

46614 1086 iqlu nhI bDih  
Gtih n Gtwey]

Thil Nehee 

Badhhehi Ghattehi 

N Ghattaaeae ||

They do not increase 

or decrease by 

anyone's efforts.

ਨਾਹ ਇਹ ਵਧਾਇਆਂ ਰਤਾ ਭੀ 
ਵਧਦੇ ਹਨ, ਨਾਹ ਇਹ 

ਘਟਾਇਆਂ ਰਤਾ ਭਰ ਘਟਦੇ 

ਹਨ।
46615 1086 soeI hoie ij 

krqy BwvY kih 
kY Awpu 
v\wvxw]13]

Soee Hoe J 

Karathae Bhaavai 

Kehi Kai Aap 

Vanjaavanaa 

||13||

That alone happens, 

which is pleasing to 

the Creator; speaking 

of himself, the mortal 

ruins himself. ||13||

ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
(ਇਹ) ਆਖ ਕੇ (ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਾਂ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ 
ਕਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

46616 1086 AMD kUp qy syeI 
kwFy]

Andhh Koop Thae 

Saeee Kaadtae ||

He lifts us up and pulls 

us out of the deep 

dark pit;

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ 

ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

46617 1086 jnm jnm ky 
tUty gWFy]

Janam Janam Kae 

Ttoottae 

Gaandtae ||

He unites with 

Himself, those who 

were separated for so 

many incarnations.

ਤੇ, ਕਈ ਿਨਮਾਂ ਦੇ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਲੋਂ) ਟੱੁਜਟਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  (ਮੁੜ 

ਆਪਣ ੇਨਾਲ) ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9492 Published: March 06/ 2014



46618 1086 ikrpw Dwir rKy 
kir Apuny imil 
swDU goibMdu 
iDAwvxw]14]

Kirapaa Dhhaar 

Rakhae Kar 

Apunae Mil 

Saadhhoo 

Gobindh 

Dhhiaavanaa 

||14||

Showering them with 

His Mercy, He protects 

them with His own 

hands. Meeting with 

the Holy Saints, they 

meditate on the Lord 

of the Universe. ||14||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ॥੧੪॥

46619 1086 qyrI kImiq  
khxu n jweI]

Thaeree Keemath 

Kehan N Jaaee ||

Your worth cannot be 

described.

(ਹੇ ਪਿਭੂ) ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

46620 1086 Acrj rUpu vfI 
vifAweI]

A-crj Acharaj Roop 

Vaddee Vaddiaaee 

||

Wondrous is Your 

form, and Your 

glorious greatness.

ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਜਡਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ।

46621 1086 Bgiq dwnu mMgY 
jnu qyrw nwnk 
bil bil 
jwvxw]15]1]1
4]22]24]2]1
4]62]

Bhagath Dhaan 

Mangai Jan 

Thaeraa Naanak 

Bal Bal Jaavanaa 

||15||1||14||22|

|24||2||14||62||

Your humble servant 

begs for the gift of 

devotional worship. 

Nanak is a sacrifice, a 

sacrifice to You. 

||15||1||14||22||24

||2||14||62||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੋਂ) ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖ਼ੈਰ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥੧॥੧੪॥੨੨॥੨੪॥੨॥੧੪
॥੬੨॥

46622 1086 mwrU vwr mhlw 3 Maaroo Vaar 

Mehalaa 3

Vaar Of Maaroo, Third 

Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਵਾਰ'।

46623 1086 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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46624 1086 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

46625 1086 ivxu gwhk guxu 
vycIAY qau guxu 
shGo jwie]

Vin Gaahak Gun 

Vaecheeai Tho 

Gun Sehagho Jaae 

||

If virtue is sold when 

there is no buyer, then 

it is sold very cheap.

ਿ ੇਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ 

(ਕੋਈ) ਗੁਣ (ਭਾਵ, ਕੋਈ 

ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ) ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ 
ਉਹ ਗੁਣ ਸਸਤੇ-ਭਾ ਜਵਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ 
ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ)।

46626 1086 gux kw gwhku jy 
imlY qau guxu 
lwK ivkwie]

Gun Kaa Gaahak 

Jae Milai Tho Gun 

Laakh Vikaae ||

But if one meets a 

buyer of virtue, then 

virtue sells for 

hundreds of 

thousands.

ਪਰ ਿੇ ਗੁਣ ਦਾ ਗਾਹਕ ਜਮਲ 

ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ 

ਨਾਲ ਜਵਕਦਾ ਹੈ।

46627 1087 gux qy gux imil 
pweIAY jy 
siqgur mwih 
smwie]

Gun Thae Gun Mil 

Paaeeai Jae 

Sathigur Maahi 

Samaae ||

Meeting with a 

virtuous person, virtue 

is obtained, and one is 

immersed in the True 

Guru.

(ਪਰ ਿੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਜਵਚ 

'ਆਪਾ' ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਵਆਂ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

(ਪਿਭੂ ਦਾ 'ਨਾਮ'-ਰੂਪ ਕੀਮਤੀ 
ਪਦਾਰਥ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

46628 1087 muoil Amuolu n 
pweIAY vxij n 
lIjY hwit]

Muol Amuol N 

Paaeeai Vanaj N 

Leejai Haatt ||

Priceless virtues are 

not obtained for any 

price; they cannot be 

purchased in a store.

'ਨਾਮ' ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਕਸੇ 

ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ, ਜਕਸੇ ਹੱਟ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ 

ਨਹੀਂ ਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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46629 1087 nwnk pUrw qolu hY  
kbhu n hovY 
Gwit]1]

Naanak Pooraa 

Thol Hai Kabahu N 

Hovai Ghaatt ||1||

O Nanak, their weight 

is full and perfect; it 

never decreases at all. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ('ਨਾਮ' ਦੇ ਮੱੁਲ ਦਾ) 
ਤੋਲ ਤਾਂ ਬੱਝਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ 

ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, 

'ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ'-
ਇਹ ਬੱਝਵਾਂ ਮੱੁਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ 

ਤੋਂ ਘਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਦਮ 'ਨਾਮ' 

ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ) ॥੧॥

46630 1087 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

46631 1087 nwm ivhUxy  
Brmsih Awvih 
jwvih nIq]

(Brms-ih) BRmdy hn Naam Vihoonae 

Bharamasehi 

Aavehi Jaavehi 

Neeth ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

they wander around, 

continually coming 

and going in 

reincarnation.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ 'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ 

ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਹਨ (ਭਟਕਣਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਜਨਿੱਤ ਿੂੰ ਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, 'ਵਾਸਨਾ' ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

46632 1087 ieik bWDy ieik 
FIilAw ieik 
suKIey hir pRIiq]

Eik Baandhhae Eik 

Dteeliaa Eik 

Sukheeeae Har 

Preeth ||

Some are in bondage, 

and some are set free; 

some are happy in the 

Love of the Lord.

ਸੋ, ਕਈ ਿੀਵ (ਇਹਨਾਂ 
'ਵਾਸਨਾ' ਨਾਲ) ਬੱਝੇ ਪਏ ਹਨ, 

ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੂੰ ਧਨ ਕੁਝ ਜਢੱਲੇ 

ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਜਬਲਕੁਲ) ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
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46633 1087 nwnk scw mMin 
lY scu krxI scu 
rIiq]2]

Naanak Sachaa 

Mann Lai Sach 

Karanee Sach 

Reeth ||2||

O Nanak, believe in 

the True Lord, and 

practice Truth, 

through the lifestyle of 

Truth. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਉਸ 

ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ ਹੈ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 
ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
46634 1087 pauVI] Pourree || Pauree:

46635 1087 gur qy igAwnu 
pwieAw Aiq 
KVgu krwrw]

Gur Thae Giaan 

Paaeiaa Ath 

Kharrag Karaaraa 

||

From the Guru, I have 

obtained the 

supremely powerful 

sword of spiritual 

wisdom.

(ਜਗਆਨ, ਮਾਨੋ) ਬੜਾ ਤੇਜ਼ 

ਖੂੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

46636 1087 dUjw BRmu gVu 
kitAw mohu loBu 
AhMkwrw]

gV@ Dhoojaa Bhram 

Garr Kattiaa Mohu 

Lobh Ahankaaraa 

||

I have cut down the 

fortress of duality and 

doubt, attachment, 

greed and egotism.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ) 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਣਾ, 
ਮੋਹ, ਲੋਭ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ-ਰੂਪ 

ਜਕਲਹਾ (ਜਿਸ ਜਵਚ ਉਹ 

ਜਘਜਰਆ ਜਪਆ ਸੀ, ਇਸ 

ਜਗਆਨ-ਖੜਗ ਨਾਲ) ਕੱਜਟਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
46637 1087 hir kw nwmu min 

visAw gur 
sbid vIcwrw]

Har Kaa Naam 

Man Vasiaa Gur 

Sabadh 

Veechaaraa ||

The Name of the Lord 

abides within my 

mind; I contemplate 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋਜੜਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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46638 1087 sc sMjim miq 
aUqmw hir lgw 
ipAwrw]

Sach Sanjam Math 

Oothamaa Har 

Lagaa Piaaraa ||

Through Truth, self-

discipline and sublime 

understanding, the 

Lord has become very 

dear to me.

ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਸੂੰਿਮ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੀ ਮੱਤ ਚੂੰਗੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

46639 1087 sBu sco scu 
vrqdw scu 
isrjxhwrw]1]

Sabh Sacho Sach 

Varathadhaa Sach 

Sirajanehaaraa 

||1||

Truly, truly, the True 

Creator Lord is all-

pervading. ||1||

(ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

46640 1087 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

46641 1087 kydwrw rwgw 
ivic jwxIAY 
BweI sbdy kry 
ipAwru]

Kaedhaaraa 

Raagaa Vich 

Jaaneeai Bhaaee 

Sabadhae Karae 

Piaar ||

Among the ragas, 

Kaydaaraa Raga is 

known as good, O 

Siblings of Destiny, if 

through it, one comes 

to love the Word of 

the Shabad,

ਹੇ ਭਾਈ! ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਨੂੂੰ  
(ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ) ਰਾਗਾਂ ਜਵਚ ਤਾਂ 
ਹੀ ਿਾਣ ੋ(ਭਾਵ, ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ 

ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਹੀ ਵਜਡਆਈਏ, ਿੇ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਪਏ,

46642 1087 sqsMgiq isau 
imldo rhY scy 
Dry ipAwru]

Sathasangath Sio 

Miladho Rehai 

Sachae Dhharae 

Piaar ||

And if one remains in 

the Soceity of the 

Saints, and enshrines 

love for the True Lord.

ਸਤਸੂੰਗਜਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ 

ਸਦਾ ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਧਾਰਨ 

ਕਰੇ।

46643 1087 ivchu mlu kty 
AwpxI kulw kw 
kry auDwru]

Vichahu Mal 

Kattae Aapanee 

Kulaa Kaa Karae 

Oudhhaar ||

Such a person washes 

away the pollution 

from within, and saves 

his generations as well.

ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਭੀ ਕੱਟੇ ਤੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਤਾਰ 

ਲਏ,
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46644 1087 guxw kI rwis 
sMgRhY Avgx kFY 
ivfwir]

sM-gRhY Gunaa Kee Raas 

Sangrehai Avagan 

Kadtai Viddaar ||

He gathes in the 

capital of virtue, and 

destroys and drives 

out unvirtuous sins.

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਤੇ 

ਔਗੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇ।

46645 1087 nwnk imilAw so 
jwxIAY gurU n 
CofY Awpxw dUjY  
n Dry ipAwru]1]

Naanak Miliaa So 

Jaaneeai Guroo N 

Shhoddai Aapanaa 

Dhoojai N 

Dhharae Piaar 

||1||

O Nanak, he alone is 

known as united, who 

does not forsake his 

Guru, and who does 

not love duality. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਜਵਚ) ਿੁਜੜਆ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਮਝੋ ਿੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾਹ ਛੱਡੇ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮੋਹ ਨਾਹ ਪਾਏ 

॥੧॥

46646 1087 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

46647 1087 swgru dyKau fir 
mrau BY qyrY fru 
nwih]

Saagar Dhaekho 

Ddar Maro Bhai 

Thaerai Ddar 

Naahi ||

Gazing upon the world-

ocean, I am afraid of 

death; but if I live in 

the Fear of You, God, 

then I am not afraid.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿਦੋਂ ਮੈਂ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 
ਡਰ ਨਾਲ ਸਜਹਮ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
(ਜਕ ਜਕਵੇਂ ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਬਚ ਕੇ 

ਲੂੰ ਘਾਂਗਾ, ਪਰ) ਤੇਰੇ ਡਰ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦਾ ਕੋਈ) ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ;
46648 1087 gur kY sbid 

sMqoKIAw nwnk 
ibgsw nwie]2]

Gur Kai Sabadh 

Santhokheeaa 

Naanak Bigasaa 

Naae ||2||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

am content; O Nanak, 

I blossom forth in the 

Name. ||2||

ਜਕਉਂਜਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਜਖੜਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥

46649 1087 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:
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46650 1087 ciV boihQY 
cwlsau swgru 
lhrI dyie]

ciV@ Charr Bohithhai 

Chaalaso Saagar 

Leharee Dhaee ||

I get on board the 

boat and set out, but 

the ocean is churning 

with waves.

(ਸੂੰਸਾਰ-) ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਤਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ) ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ-

ਰੂਪ) ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ ਚੜਹ ਕੇ 

(ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਲੂੰ ਘਾਂਗਾ।

46651 1087 Twk n scY boihQY  
jy guru DIrk 
dyie]

Thaak N Sachai 

Bohithhai Jae Gur 

Dhheerak Dhaee 

||

The boat of Truth 

encounters no 

obstruction, if the 

Guru gives 

encouragement.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 
ਇਸ ਸੱਚੇ ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ 

ਚਜੜਹਆਂ (ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।

46652 1087 iqqu dir jwie 
auqwrIAw guru 
idsY swvDwnu]

Thith Dhar Jaae 

Outhaareeaa Gur 

Dhisai 

Saavadhhaan ||

He takes us across to 

the door on the other 

side, as the Guru 

keeps watch.

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸੁਚੇਤ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੈ ਜਕ 

ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੂੰ ) ਉਸ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਦਰ 

ਤੇ ਿਾ ਉਤਾਰੇਗਾ।

46653 1087 nwnk ndrI 
pweIAY drgh 
clY mwnu]3]

Naanak Nadharee 

Paaeeai Dharageh 

Chalai Maan ||3||

O Nanak, if I am 

blessed with His 

Grace, I shall go to His 

Court with honor. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਦਾ ਿਹਾਜ਼) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

46654 1087 pauVI] Pourree || Pauree:

46655 1087 inhkMtk rwju 
BuMic qU gurmuiK 
scu kmweI]

Nihakanttak Raaj 

Bhunch Thoo 

Guramukh Sach 

Kamaaee ||

Enjoy your kingdom of 

bliss; as Gurmukh, 

practice Truth.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਜਨਰਚੋਭ ਰਾਿ ਮਾਣ,
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46656 1087 scY qKiq bYTw 
inAwau kir  
sqsMgiq myil 
imlweI]

Sachai Thakhath 

Baithaa Niaao Kar 

Sathasangath 

Mael Milaaee ||

Sitting upon the 

throne of Truth, the 

Lord administers 

justice; He unites us in 

Union with the Society 

of the Saints.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੋ ਪਿਭੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਜਹ ਕੇ ਜਨਆਂ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੂੰ  ਸਤਸੂੰਗ 

ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਦੇਵੇਗਾ,

46657 1087 scw aupdysu hir 
jwpxw hir isau 
bix AweI]

Sachaa Oupadhaes 

Har Jaapanaa Har 

Sio Ban Aaee ||

Meditating on the 

Lord, through the True 

Teachings, we become 

just like the Lord.

ਓਥੇ ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਕਮਾਇਆਂ ਤੇਰੀ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇਗੀ।

46658 1087 AYQY suKdwqw 
min vsY AMiq 
hoie sKweI]

Aithhai 

Sukhadhaathaa 

Man Vasai Anth 

Hoe Sakhaaee ||

If the Lord, the Giver 

of peace, abides in the 

mind, in this world, 

then in the end, He 

becomes our help and 

support.

ਇਸ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਸੁਖਦਾਤਾ 
ਰੱਬ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸੇਗਾ ਤੇ ਅੂੰਤ 

ਵੇਲੇ ਭੀ ਸਾਥੀ ਬਣੇਗਾ।

46659 1087 hir isau pRIiq 
aUpjI guir soJI 
pweI]2]

Har Sio Preeth 

Oopajee Gur 

Sojhee Paaee 

||2||

Love for the Lord wells 

up, when the Guru 

imparts 

understanding. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

46660 1087 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

46661 1087 BUlI BUlI mY 
iPrI pwDru khY  
n koie]

Bhoolee Bhoolee 

Mai Firee 

Paadhhar Kehai N 

Koe ||

Confused and 

deluded, I wander 

around, but no one 

shows me the way.

ਬਥੇਰੇ ਜਚਰ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੀ ਹੋਈ ਮੈਂ 
ਭਟਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਪੱਧਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ,
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46662 1087 pUChu jwie 
isAwixAw duKu 
kwtY myrw koie]

Pooshhahu Jaae 

Siaaniaa Dhukh 

Kaattai Maeraa 

Koe ||

I go and ask the clever 

people, if there is 

there anyone who can 

rid me of my pain.

ਕੋਈ ਜਧਰ ਿਾ ਕੇ ਜਕਸੇ ਜਸਆਣੇ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛੋ, ਭਲਾ ਿੇ ਕੋਈ 

ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦੇਵੇ।

46663 1087 siqguru swcw 
min vsY swjnu 
auq hI Twie]

Sathigur Saachaa 

Man Vasai Saajan 

Outh Hee Thaae ||

If the True Guru 

abides within my 

mind, then I see the 

Lord, my best friend, 

there.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ ਤਾਂ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ 
ਭੀ ਓਸੇ ਥਾਂ (ਭਾਵ, ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ),

46664 1087 nwnk mnu 
iqRpqwsIAY  
isPqI swcY 
nwie]1]

Naanak Man 

Thripathaaseeai 

Sifathee Saachai 

Naae ||1||

O Nanak, my mind is 

satisfied and fulfilled, 

contemplating the 

Praises of the True 

Name. ||1||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਮਨ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

46665 1087 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

46666 1087 Awpy krxI kwr 
Awip Awpy kry 
rjwie]

Aapae Karanee 

Kaar Aap Aapae 

Karae Rajaae ||

He Himself is the Doer, 

and He is the deed; He 

Himself issues the 

Command.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਆਪ 

ਹੀ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

46667 1087 Awpy iks hI 
bKis ley Awpy 
kwr kmwie]

Aapae Kis Hee 

Bakhas Leae 

Aapae Kaar 

Kamaae ||

He Himself forgives 

some, and He Himself 

does the deed.

ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ (ਜਿਸ ਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰੇ 

ਉਸ ਜਵਚ ਪਿਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ 
ਦੀ) ਕਾਰ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ।
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46668 1087 nwnk cwnxu gur 
imly duK ibKu 
jwlI nwie]2]

Naanak Chaanan 

Gur Milae Dhukh 

Bikh Jaalee Naae 

||2||

O Nanak, receiving the 

Divine Light from the 

Guru, suffering and 

corruption are burnt 

away, through the 

Name. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਨਾਮ' ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਜਵਹੁ-ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਏ ਦੱੁਖ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

46669 1087 pauVI] Pourree || Pauree:

46670 1087 mwieAw vyiK n 
Bulu qU mnmuK 
mUrKw]

Maaeiaa Vaekh N 

Bhul Thoo 

Manamukh 

Moorakhaa ||

Don't be fooled by 

gazing at the riches of 

Maya, you foolish self-

willed manmukh.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਹੇ ਮਨ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ! 

ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਉਕਾਈ 

ਨਾਹ ਖਾਹ,

46671 1087 clidAw nwil n 
cleI sBu JUTu 
drbu lKw]

c`lidAW[c`-leI[ l`KW Chaladhiaa Naal N 

Chalee Sabh 

Jhooth Dharab 

Lakhaa ||

It shall not go along 

with you when you 

must depart; all the 

wealth you see is false.

ਇਹ (ਏਥੋਂ) ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਸੋ, ਸਾਰੇ 

ਧਨ ਨੂੂੰ  ਝੂਠਾ (ਸਾਥੀ) ਿਾਣ।

46672 1087 AigAwnI AMDu n 
bUJeI isr aUpir  
jm KVgu klKw]

(kl`Kw) iK`icAw[b`UJeI Agiaanee Andhh N 

Boojhee Sir Oopar 

Jam Kharrag 

Kalakhaa ||

The blind and ignorant 

do not understand, 

that the sword of 

death is hanging over 

their heads.

(ਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ) 

ਮੂਰਖ ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ ਜਕ ਜਸਰ ਉਤੇ ਿਮ 

ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਭੀ ਹੈ (ਤੇ 

ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਸਾਥ 

ਟੱੁਟਣਾ ਹੈ)।

46673 1087 gur prswNdI 
aubry ijn hir 
rsu cKw]

c`Kw Gur Parasaadhee 

Oubarae Jin Har 

Ras Chakhaa ||

By Guru's Grace, those 

who drink in the 

sublime essence of the 

Lord are saved.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸ ਚੱਜਖਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਮੋਹ ਪਾਣ ਦੀ ਉਕਾਈ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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46674 1088 Awip krwey kryN 
Awip Awpy hir 
rKw]3]

Aap Karaaeae 

Karae Aap Aapae 

Har Rakhaa ||3||

He Himself is the Doer, 

and He Himself is the 

Cause; the Lord 

Himself is our Saving 

Grace. ||3||

ਇਹ (ਉੱਦਮ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ (ਿੀਵ 

ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਾਨੋ) ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ ਦਾ 
ਰਾਖਾ ਹੈ ॥੩॥

46675 1088 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

46676 1088 ijnw guru nhI 
ByitAw BY kI  
nwhI ibMd]

Jinaa Gur Nehee 

Bhaettiaa Bhai Kee 

Naahee Bindh ||

Those who do not 

meet with the Guru, 

who have no Fear of 

God at all,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਤਾ 
ਭੀ ਡਰ ਨਹੀਂ,

46677 1088 Awvxu jwvxu duKu 
Gxw kdy n cUkY 
icMd]

Aavan Jaavan 

Dhukh Ghanaa 

Kadhae N Chookai 

Chindh ||

Continue coming and 

going in reincarnation, 

and suffer terrible 

pain; their anxiety is 

never relieved.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ (ਦਾ) 
ਡਾਢਾ ਦੱੁਖ ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੀ 
ਨਹੀਂ।

46678 1088 kwpV ijvY 
pCoVIAY GVI 
muhq GVIAwlu]

Kaaparr Jivai 

Pashhorreeai 

Gharree Muhath 

Gharreeaal ||

They are beaten like 

clothes being washed 

on the rocks, and 

struck every hour like 

chimes.

ਜਿਵੇਂ (ਧੋਣ ਵੇਲੇ) ਕੱਪੜਾ 
(ਪਟੜੇ ਤੇ) ਪਟਕਾਈਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਘਜੜਆਲ ਮੁੜ ਮੁੜ 

(ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ)

46679 1088 nwnk scy nwm 
ibnu isrhu n cukY 
jMjwlu]1]

Naanak Sachae 

Naam Bin Sirahu N 

Chukai Janjaal 

||1||

O Nanak, without the 

True Name, these 

entanglements are not 

removed from hanging 

over one's head. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਤਵੇਂ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਤੋਂ (ਭੀ) ਸਹਸਾ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ 
॥੧॥

46680 1088 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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46681 1088 iqRBvx FUFI 
sjxw haumY burI 
jgiq]

j`g-iq Thribhavan 

Dtoodtee Sajanaa 

Houmai Buree 

Jagath ||

I have searched 

throughout the three 

worlds, O my friend; 

egotism is bad for the 

world.

ਹੇ ਸੱਿਣ (ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ 
ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਭਾਲ ਵੇਜਖਆ ਹੈ 

ਜਕ ਿਗਤ ਜਵਚ 'ਹਉਮੈ' 

ਚੂੰਦਰੀ (ਬਲਾ ਚੂੰਬੜੀ ਹੋਈ) ਹੈ।

46682 1088 nw Juru hIAVy  
scu cau nwnk 
sco scu]2]

Naa Jhur Heearrae 

Sach Cho Naanak 

Sacho Sach ||2||

Don't worry, O my 

soul; speak the Truth, 

O Nanak, the Truth, 

and only the Truth. 

||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਦਲ! 

(ਇਸ 'ਹਉਮੈ' ਤੋਂ ਘਾਬਰ ਕੇ) 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਾਹ ਕਰ, ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਿੋ ਸਦਾ ਹੀ ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥
46683 1088 pauVI] Pourree || Pauree:

46684 1088 gurmuiK Awpy 
bKisEnu hir 
nwim smwxy]

Guramukh Aapae 

Bakhasioun Har 

Naam Samaanae 

||

The Lord Himself 

forgives the 

Gurmukhs; they are 

absorbed and 

immersed in the Lord's 

Name.

ਿ ੋਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ; ਵੇਖੋ 

ਪਉੜੀ ੩), ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ।
46685 1088 Awpy BgqI 

lwieEnu gur 
sbid nIswxy]

Aapae Bhagathee 

Laaeioun Gur 

Sabadh 

Neesaanae ||

He Himself links them 

to devotional worship; 

they bear the Insignia 

of the Guru's Shabad.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ 
ਜਨਖੇੜਨ ਵਾਲਾ) ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ 

ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੇ (ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲਾਇਆ ਹੈ।
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46686 1088 snmuK sdw sohxy  
scY dir jwxy]

Sanamukh Sadhaa 

Sohanae Sachai 

Dhar Jaanae ||

Those who turn 

towards the Guru, as 

sunmukh, are 

beautiful. They are 

famous in the Court of 

the True Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 
ਨੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ 

ਪੈਂਦੀਆਂ, (ਜਕਉਂਜਕ ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਕਰਕੇ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

46687 1088 AYQY EQY mukiq hY  
ijn rwm pCwxy]

Aithhai Outhhai 

Mukath Hai Jin 

Raam Pashhaanae 

||

In this world, and in 

the world hereafter, 

they are liberated; 

they realize the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
46688 1088 DMnu DMnu sy jn  

ijn hir syivAw  
iqn hau 
kurbwxy]4]

Dhhann Dhhann 

Sae Jan Jin Har 

Saeviaa Thin Ho 

Kurabaanae ||4||

Blessed, blessed are 

those humble beings 

who serve the Lord. I 

am a sacrifice to them. 

||4||

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
॥੪॥

46689 1088 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

46690 1088 mhl kucjI  
mVvVI kwlI 
mnhu ksuD]

(mhl) iesqRI, 
ijMd[(mVvVI) sRIr 
rUpI (mV) mV@y c (vVI) 
pRvyS hoeI[ ku-c`jI[ 
k-su`D

Mehal Kuchajee 

Marravarree 

Kaalee Manahu 

Kasudhh ||

The rude, ill-mannered 

bride is encased in the 

body-tomb; she is 

blackened, and her 

mind is impure.

ਉਸ (ਿੀਵ-) ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਚੱਿ ਨਹੀਂ ਿ ੋਜਨਰਾ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਲੀ 
ਹੈ।
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46691 1088 jy gux hovin qw 
ipru rvY nwnk  
Avgux muMD]1]

Jae Gun Hovan 

Thaa Pir Ravai 

Naanak Avagun 

Mundhh ||1||

She can enjoy her 

Husband Lord, only if 

she is virtuous. O 

Nanak, the soul-bride 

is unworthy, and 

without virtue. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਹੀ ਜਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿ ੇ(ਉਸ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ 

ਗੁਣ ਹੋਣ, (ਪਰ ਕੁਚੱਿੀ) 
ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਨਰੇ 

ਔਗੁਣ ਹੀ ॥੧॥
46692 1088 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

46693 1088 swcu sIl scu 
sMjmI sw pUrI 
prvwir]

Saach Seel Sach 

Sanjamee Saa 

Pooree Paravaar ||

She has good conduct, 

true self-discipline, 

and a perfect family.

ਉਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਚੂੰ ਗੇ 

ਆਚਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਿੁਗਜਤ 

ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਵਾਰ ਜਵਚ 

ਮੂੰਨੀ-ਪਿਮੂੰ ਨੀ ਹੈ,

46694 1088 nwnk Aih inis 
sdw BlI ipr kY 
hyiq ipAwir]2]

Naanak Ahinis 

Sadhaa Bhalee Pir 

Kai Haeth Piaar 

||2||

O Nanak, day and 

night, she is always 

good; she loves her 

Beloved Husband 

Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਇਸਤਿੀ ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਹਤ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦਨੇ ਰਾਤ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੂੰਗੀ ਹੈ ॥੨॥

46695 1088 pauVI] Pourree || Pauree:

46696 1088 Awpxw Awpu 
pCwixAw nwmu 
inDwnu pwieAw]

Aapanaa Aap 

Pashhaaniaa 

Naam Nidhhaan 

Paaeiaa ||

One who realizes his 

own self, is blessed 

with the treasure of 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) 
ਪੜਤਾਜਲਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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46697 1088 ikrpw kir kY 
AwpxI gur 
sbid imlwieAw]

Kirapaa Kar Kai 

Aapanee Gur 

Sabadh Milaaeiaa 

||

Granting His Mercy, 

the Guru merges him 

in the Word of His 

Shabad.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

46698 1088 gur kI bwxI 
inrmlI hir rsu 
pIAwieAw]

Gur Kee Baanee 

Niramalee Har Ras 

Peeaaeiaa ||

The Word of the 

Guru's Bani is 

immaculate and pure; 

through it, one drinks 

in the sublime essence 

of the Lord.

ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਜਵਤਿ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸ ਜਪਲਾਂਦਾ ਹੈ।

46699 1088 hir rsu ijnI 
cwiKAw An rs 
Twik rhwieAw]

Har Ras Jinee 

Chaakhiaa An Ras 

Thaak Rehaaeiaa 

||

Those who taste the 

sublime essence of the 

Lord, forsake other 

flavors.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਚੱਜਖਆ ਹੈ 

ਉਹ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਰਿ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਚਸਜਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਣ ਦੇਂਦੇ)।

46700 1088 hir rsu pI sdw 
iqRpiq Bey iPir 
iqRsnw BuK 
gvwieAw]5]

Har Ras Pee 

Sadhaa Thripath 

Bheae Fir 

Thrisanaa Bhukh 

Gavaaeiaa ||5||

Drinking in the 

sublime essence of the 

Lord, they remain 

satisfied forever; their 

hunger and thirst are 

quenched. ||5||

ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ 
ਰੱਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਭੁੱ ਖ ਨਾਸ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੫॥

46701 1088 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9507 Published: March 06/ 2014



46702 1088 ipr KusIey Dn 
rwvIey Dn auir 
nwmu sIgwru]

Pir Khuseeeae 

Dhhan Raaveeeae 

Dhhan Our Naam 

Seegaar ||

Her Husband Lord is 

pleased, and He 

enjoys His bride; the 

soul-bride adorns her 

heart with the Naam, 

the Name of the Lord.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ 'ਨਾਮ'-ਜਸੂੰਗਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

46703 1088 nwnk Dn AwgY 
KVI soBwvMqI 
nwir]1]

KV@I Naanak Dhhan 

Aagai Kharree 

Sobhaavanthee 

Naar ||1||

O Nanak, that bride 

who stands before 

Him, is the most noble 

and respected woman. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਖਲੋਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥

46704 1088 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

46705 1088 ssurY pyeIAY kMq 
kI kMqu AgMmu 
AQwhu]

Sasurai Paeeeai 

Kanth Kee Kanth 

Aganm Athhaahu 

||

In her father-in-law's 

home hereafter and in 

her parents' home in 

this world she belongs 

to her Husband Lord. 

Her Husband is 

inaccessible and 

unfathomable.

ਪਿਭੂ-ਖਸਮ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਤੇ 

ਬਹੁਤ ਡੂੂੰ ਘਾ ਹੈ; ਿੋ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਹੁਰੇ-ਘਰ ਤੇ ਪੇਕੇ-

ਘਰ (ਦੋਹੀਂ ਥਾਈ,ਂ ਭਾਵ ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਉਸ) ਖਸਮ 

ਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ,

46706 1088 nwnk DMnu 
suohwgxI jo 
Bwvih 
vyprvwh]2]

sou: AONkV hoVy ivcwly 
bolo

Naanak Dhhann 

Suohaaganee Jo 

Bhaavehi 

Vaeparavaah ||2||

O Nanak, she is the 

happy soul-bride, who 

is pleasing to her 

carefree, independent 

Lord. ||2||

ਤੇ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ 

ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥
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46707 1088 pauVI] Pourree || Pauree:

46708 1088 qKiq rwjw so 
bhY ij qKqY 
lwiek hoeI]

Thakhath Raajaa 

So Behai J 

Thakhathai Laaeik 

Hoee ||

That king sits upon the 

throne, who is worthy 

of that throne.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਿੋਗ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਉਹੀ ਰਾਿਾ ਬਣ ਕੇ ਤਖ਼ਤ 

ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਦੀ 'ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ' 

ਗਵਾ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ)।

46709 1088 ijnI scu 
pCwixAw scu 
rwjy syeI]

Jinee Sach 

Pashhaaniaa Sach 

Raajae Saeee ||

Those who realize the 

True Lord, they alone 

are the true kings.

ਸੋ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਲ 

ਰਾਿ ੇਹਨ।

46710 1088 eyih BUpiq rwjy  
n AwKIAih dUjY 
Bwie duKu hoeI]

Eaehi Bhoopath 

Raajae N 

Aakheeahi Dhoojai 

Bhaae Dhukh 

Hoee ||

These mere earthly 

rulers are not called 

kings; in the love of 

duality, they suffer.

ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ 

ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਿੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਿਾ 
ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਇਕ ਤਾਂ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਸਦਾ 
ਦੱੁਖ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ,

46711 1088 kIqw ikAw 
swlwhIAY ijsu 
jwdy iblm n 
hoeI]

Keethaa Kiaa 

Saalaaheeai Jis 

Jaadhae Bilam N 

Hoee ||

Why should someone 

praise someone else 

who is also created? 

They depart in no time 

at all.

(ਦੂਿੇ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੀਹ 

ਵਜਡਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਿ ੋਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਸ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
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46712 1088 inhclu scw eyku 
hY gurmuiK bUJY su 
inhclu hoeI]6]

Nihachal Sachaa 

Eaek Hai 

Guramukh Boojhai 

S Nihachal Hoee 

||6||

The One True Lord is 

eternal and 

imperishable. One 

who, as Gurmukh, 

understands becomes 

eternal as well. ||6||

ਅਟੱਲ ਰਾਿ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਹੈ। ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ 

ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਭੀ ("ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ" ਵਲੋਂ) 
ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

46713 1088 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

46714 1088 sBnw kw ipru 
eyku hY ipr ibnu  
KwlI nwih]

Sabhanaa Kaa Pir 

Eaek Hai Pir Bin 

Khaalee Naahi ||

The One Lord is the 

Husband of all. No one 

is without the 

Husband Lord.

ਸਭ ਿੀਵ ਇਸਤਿੀਆਂ ਦਾ ਖਸਮ 

ਇਕ ਪਿਭੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ 
ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਖਸਮ ਨਾਹ 

ਹੋਵੇ।

46715 1088 nwnk sy sohwgxI  
ij siqgur mwih 
smwih]1]

Naanak Sae 

Sohaaganee J 

Sathigur Maahi 

Samaahi ||1||

O Nanak, they are the 

pure soul-brides, who 

merge in the True 

Guru. ||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ 

ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹਨ ॥੧॥

46716 1088 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

46717 1088 mn ky AiDk 
qrMg ikau dir 
swihb CutIAY]

Man Kae Adhhik 

Tharang Kio Dhar 

Saahib Shhutteeai 

||

The mind is churning 

with so many waves of 

desire. How can one 

be emancipated in the 

Court of the Lord?

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ) ਮਨ ਦੀਆਂ 

ਕਈ ਲਜਹਰਾਂ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਜਹਰਾਂ 
ਮਨ ਜਵਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 

ਉਤਨਾ ਜਚਰ) ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕੀਦਾ।
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46718 1088 jy rwcY sc rMig  
gUVY rMig Apwr 
kY]

gUVY@ Jae Raachai Sach 

Rang Goorrai Rang 

Apaar Kai ||

Be absorbed in the 

Lord's True Love, and 

imbued with the deep 

color of the Lord's 

Infinite Love.

ਿ ੇਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੂੜਹੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਮਨ ਮਸਤ ਰਹੇ,

46719 1088 nwnk gur 
prswdI CutIAY  
jy icqu lgY 
sic]2]

Naanak Gur 

Parasaadhee 

Shhutteeai Jae 

Chith Lagai Sach 

||2||

O Nanak, by Guru's 

Grace, one is 

emancipated, if the 

consciousness is 

attached to the True 

Lord. ||2||

ਿ ੇਜਚੱਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਸੁਰਖ਼ਰੂ 

ਹੋਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥

46720 1088 pauVI] Pourree || Pauree:

46721 1088 hir kw nwmu 
Amolu hY ikau 
kImiq kIjY]

Har Kaa Naam 

Amol Hai Kio 

Keemath Keejai ||

The Name of the Lord 

is priceless. How can 

its value be estimated?

(ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ 

ਐਸੀ ਵਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਵੇਂ 
ਮੱੁਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ,

46722 1089 Awpy isRsit sB 
swjIAnu Awpy 
vrqIjY]

Aapae Srisatt Sabh 

Saajeean Aapae 

Varatheejai ||

He Himself created the 

entire universe, and 

He Himself is 

pervading it.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਮੱੁਲ ਦੀ 
ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਭੀ ਜਕਵੇਂ? ਜਕਉਂਜਕ) 

ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ 

ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

46723 1089 gurmuiK sdw 
slwhIAY scu 
kImiq kIjY]

Guramukh Sadhaa 

Salaaheeai Sach 

Keemath Keejai ||

The Gurmukhs praise 

the Lord forever, and 

through the Truth, 

they assess Him.

(ਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਸਦਾ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੀਏ 

(ਬੱਸ, ਇਹ) ਜਸਮਰਨ ਹੀ 
('ਨਾਮ' ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਲਈ) ਮੱੁਲ 

ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9511 Published: March 06/ 2014



46724 1089 gur sbdI kmlu 
ibgwisAw iev 
hir rsu pIjY]

Gur Sabadhee 

Kamal Bigaasiaa 

Eiv Har Ras Peejai 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

heart-lotus blossoms 

forth, and in this way, 

one drinks in the 

sublime essence of the 

Lord.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਹਰਦਾ-ਕੌਲ ਜਖੜਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਪੀਵੀਦਾ ਹੈ,

46725 1089 Awvx jwxw 
TwikAw suiK 
shij svIjY]7]

Aavan Jaanaa 

Thaakiaa Sukh 

Sehaj Saveejai 

||7||

Coming and going in 

reincarnation ceases, 

and one sleeps in 

peace and poise. ||7||

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਉਣ ਿਾਣ ਦਾ 
ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ 

ਜਵਚ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੭॥

46726 1089 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

46727 1089 nw mYlw nw DuMDlw  
nw Bgvw nw kcu]

Naa Mailaa Naa 

Dhhundhhalaa 

Naa Bhagavaa Naa 

Kach ||

Neither dirty, nor dull, 

nor saffron, nor any 

color that fades.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ) ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਲੱਬੜਦਾ, ਉਸ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਧੁੂੰ ਧਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
(ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਫ਼ ਜਪਆ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਭੇਖ 

ਆਜਦਕ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਿਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਭੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ।
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46728 1089 nwnk lwlo lwlu 
hY scY rqw 
scu]1]

Naanak Laalo Laal 

Hai Sachai Rathaa 

Sach ||1||

O Nanak, crimson - 

deep crimson is the 

color of one who is 

imbued with the True 

Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ) 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ) 

ਗੂੜਹਾ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

46729 1089 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

46730 1089 shij vxspiq  
Pulu Plu Bvru 
vsY BY KMif]

v-xspiq[ P`ulu Sehaj Vanasapath 

Ful Fal Bhavar 

Vasai Bhai Khandd 

||

The bumble bee 

intuitively and 

fearlessly dwells 

among the vegetation, 

flowers and fruits.

ਉਹ ਿੀਵ-ਭੌਰਾ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ (ਸਦਾ) 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਿੁੱ ਲ 

ਹਰੇਕ ਿਲ (ਿਗਤ ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਮਨ-ਮੋਹਣਾ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਪਾਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ।
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46731 1089 nwnk qrvru eyku 
hY eyko Pulu 
iBrMgu]2]

pRmySrjI rUpI (qrvru) 
ibR`C[Drm rUpI 
Pu`l[gursyvk (iB-rMgu) 
BOrw

Naanak Tharavar 

Eaek Hai Eaeko Ful 

Bhirang ||2||

O Nanak, there is only 

one tree, one flower, 

and one bumble bee. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਛੀਆਂ ਦੇ 

ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱੁਖ 

ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਿੀਵ-

) ਭੌਰਾ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਆਸਰਾ-ਸਹਾਰਾ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ (ਿੋ ਭੌਜਰਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰੇਕ 

ਿੁੱ ਲ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ 
ਜਿਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ ਸਾਲਾਹ-ਰੂਪ) ਿੁੱ ਲ (ਦੀ 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਹੀ) ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੨॥

46732 1089 pauVI] Pourree || Pauree:

46733 1089 jo jn lUJih mnY 
isau sy sUry 
prDwnw]

Jo Jan Loojhehi 

Manai Sio Sae 

Soorae 

Paradhhaanaa ||

Those humble beings 

who struggle with 

their minds are brave 

and distinguished 

heroes.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਨਾਲ 

ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੂਰਮੇ 

ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੂੰ ਨੇ-

ਪਿਮੂੰ ਨੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;

46734 1089 hir syqI sdw 
imil rhy ijnI 
Awpu pCwnw]

Har Saethee 

Sadhaa Mil Rehae 

Jinee Aap 

Pashhaanaa ||

Those who realize 

their own selves, 

remain forever united 

with the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਰੱਬ 

ਨਾਲ ਜਮਲੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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46735 1089 igAwnIAw kw 
iehu mhqu hY mn 
mwih smwnw]

m-h`qu Giaaneeaa Kaa 

Eihu Mehath Hai 

Man Maahi 

Samaanaa ||

This is the glory of the 

spiritual teachers, that 

they remain absorbed 

in their mind.

ਜਗਆਨਵਾਨ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਹੀ ਇਹ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇਸੇ ਗੱਲ ਜਵਚ ਵਜਡਆਈ ਹੈ) 

ਜਕ ਉਹ ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਭਟਕਣ ਦੇ ਥਾਂ ਅੂੰਦਰ 

ਵਲ ਪਰਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

46736 1089 hir jIau kw 
mhlu pwieAw  
scu lwie 
iDAwnw]

Har Jeeo Kaa 

Mehal Paaeiaa 

Sach Laae 

Dhhiaanaa ||

They attain the 

Mansion of the Lord's 

Presence, and focus 

their meditation on 

the True Lord.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

46737 1089 ijn gur prswdI  
mnu jIiqAw jgu 
iqnih 
ijqwnw]8]

Jin Gur 

Parasaadhee Man 

Jeethiaa Jag 

Thinehi Jithaanaa 

||8||

Those who conquer 

their own minds, by 

Guru's Grace, conquer 

the world. ||8||

(ਸੋ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਜਤਆ 

ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਗਤ ਜਿੱਤ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੮॥

46738 1089 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

46739 1089 jogI hovw jig 
Bvw Gir Gir 
BIiKAw lyau]

Jogee Hovaa Jag 

Bhavaa Ghar Ghar 

Bheekhiaa Laeo ||

If I were to become a 

Yogi, and wander 

around the world, 

begging from door to 

door,

ਿ ੇਮੈਂ ਿੋਗੀ ਬਣ ਿਾਵਾਂ, ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਭੌਂਦਾ ਜਿਰਾਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ 

ਤੋਂ (ਜਨਰਾ) ਖੈਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂ
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46740 1089 drgh lyKw 
mMgIAY iksu iksu 
auqru dyau]

Dharageh Laekhaa 

Mangeeai Kis Kis 

Outhar Dhaeo ||

Then, when I am 

summoned to the 

Court of the Lord, 

what answer could I 

give?

(ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਲ 

ਵੇਖਾਂ ਹੀ ਨਾਹ, ਤਾਂ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ (ਤਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦਾ) 
ਲੇਖਾ ਮੂੰਗੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਕਸ ਜਕਸ 

ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਿਵਾਬ ਜਦਆਂਗਾ?

46741 1089 iBiKAw nwmu  
sMqoKu mVI sdw 
scu hY nwil]

iB`iKAw[mV@I Bhikhiaa Naam 

Santhokh Marree 

Sadhaa Sach Hai 

Naal ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the 

charity I beg for; 

contentment is my 

temple. The True Lord 

is always with me.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਜਭੱਜਛਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਨੂੂੰ  ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

ਰੱਬ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ।

46742 1089 ByKI hwQ n 
lDIAw sB bDI 
jmkwil]

ByKIN[ l`DIAw[ b`DI Bhaekhee Haathh 

N Ladhheeaa Sabh 

Badhhee Jamakaal 

||

Nothing is obtained by 

wearing religious 

robes; all will be 

seized by the 

Messenger of Death.

ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਿਮਕਾਲ ਨੇ ਬੂੰਨਹ  ਰੱਖੀ 
ਹੈ।

46743 1089 nwnk glw 
JUTIAw scw nwmu 
smwil]1]

Naanak Galaa 

Jhootheeaa 

Sachaa Naam 

Samaal ||1||

O Nanak, talk is false; 

contemplate the True 

Name. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਯਾਦ ਕਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ 

ਗੱਲਾਂ ਕੂੜੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥

46744 1089 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

46745 1089 ijqu dir lyKw 
mMgIAY so dru 
syivhu n koie]

Jith Dhar Laekhaa 

Mangeeai So Dhar 

Saevihu N Koe ||

Through that door, 

you will be called to 

account; do not serve 

at that door.

ਜਿਸ ਬੂਹੇ ਤੇ (ਬੈਜਠਆਂ, ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ (ਜਿਰ ਭੀ) 
ਮੂੰ ਜਗਆ ਿਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੂਹਾ 
ਕੋਈ ਨਾਹ ਮੱਜਲਓ।
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46746 1089 AYsw siqguru 
loiV lhu ijsu 
jyvfu Avru n 
koie]

Aisaa Sathigur Lorr 

Lahu Jis Jaevadd 

Avar N Koe ||

Seek and find such a 

True Guru, who has no 

equal in His greatness.

ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ੋਜਿਸ ਵਰਗਾ 
ਹੋਰ ਨਾਹ ਲੱਭ ਸਕੇ।

46747 1089 iqsu srxweI 
CUtIAY lyKw mMgY  
n koie]

This Saranaaee 

Shhootteeai 

Laekhaa Mangai N 

Koe ||

In His Sanctuary, one 

is released, and no 

one calls him to 

account.

ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

(ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ) ਮੁਕਤ 

ਹੋਈਦਾ ਹੈ। (ਜਿਰ ਜਕਸੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ) ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਦਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ)

46748 1089 scu idRVwey scu 
idRVu scw Ehu 
sbdu dyie]

Sach Dhrirraaeae 

Sach Dhrirr Sachaa 

Ouhu Sabadh 

Dhaee ||

Truth is implanted 

within Him, and He 

implants Truth within 

others. He bestows 

the blessing of the 

True Shabad.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪੱਲੇ ਬੂੰਨਹ ਦਾ ਹੈ (ਸਰਨ 

ਆਇਆਂ ਦੇ) ਪੱਲੇ ਬੂੰਨਹ ਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

46749 1089 ihrdY ijs dY 
scu hY qnu mnu 
BI scw hoie]

Hiradhai Jis Dhai 

Sach Hai Than 

Man Bhee Sachaa 

Hoe ||

One who has Truth 

within his heart - his 

body and mind are 

also true.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਰੱਬ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਭੀ 
ਰੱਬ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
46750 1089 nwnk scY hukim 

mMinAY scI 
vifAweI dyie]

Naanak Sachai 

Hukam Manniai 

Sachee Vaddiaaee 

Dhaee ||

O Nanak, if one 

submits to the Hukam, 

the Command of the 

True Lord God, he is 

blessed with true glory 

and greatness.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਮੂੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀ 
ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ;
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46751 1089 scy mwih 
smwvsI ijs no 
ndir kryie]2]

Sachae Maahi 

Samaavasee Jis No 

Nadhar Karaee 

||2||

He is immersed and 

merged in the True 

Lord, who blesses him 

with His Glance of 

Grace. ||2||

ਪਰ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

46752 1089 pauVI] Pourree || Pauree:

46753 1089 sUry eyih n 
AwKIAih  
AhMkwir mrih 
duKu pwvih]

Soorae Eaehi N 

Aakheeahi 

Ahankaar Marehi 

Dhukh Paavehi ||

They are not called 

heroes, who die of 

egotism, suffering in 

pain.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਮਰਦੇ 

ਹਨ (ਖਪਦੇ ਹਨ) ਤੇ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ 
ਆਖੀਦਾ,

46754 1089 AMDy Awpu n 
pCwxnI dUjY pic 
jwvih]

Andhhae Aap N 

Pashhaananee 

Dhoojai Pach 

Jaavehi ||

The blind ones do not 

realize their own 

selves; in the love of 

duality, they rot.

ਉਹ (ਅਹੂੰਕਾਰੀ) ਅੂੰਨਹੇ  ਆਪਣਾ 
ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

46755 1089 Aiq kroD isau 
lUJdy AgY ipCY 
duKu pwvih]

Ath Karodhh Sio 

Loojhadhae Agai 

Pishhai Dhukh 

Paavehi ||

They struggle with 

great anger; here and 

hereafter, they suffer 

in pain.

ਬੜੇ ਕਿੋਧ ਜਵਚ ਆ ਕੇ (ਦੂਜਿਆਂ 

ਨਾਲ) ਲੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ 

ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਦੱੁਖ ਹੀ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ।

46756 1089 hir jIau  
AhMkwru n BwveI  
vyd kUik 
suxwvih]

AhM-kwru Har Jeeo Ahankaar 

N Bhaavee Vaedh 

Kook Sunaavehi ||

The Dear Lord is not 

pleased by egotism; 

the Vedas proclaim 

this clearly.

ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ 

ਭੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਜਹ ਰਹੇ ਹਨ 

ਜਕ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਅਹੂੰਕਾਰ ਚੂੰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
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46757 1089 AhMkwir muey sy 
ivgqI gey mir 
jnmih iPir 
Awvih]9]

iv-gqI:polw 
bolo[(ivgqI) bygq[

Ahankaar Mueae 

Sae Vigathee Geae 

Mar Janamehi Fir 

Aavehi ||9||

Those who die of 

egotism, shall not find 

salvation. They die, 

and are reborn in 

reincarnation. ||9||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬੇ-ਗਤੇ ਹੀ 
ਗਏ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਨਾਹ 

ਸੁਧਜਰਆ), ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਮਰਦੇ ਿੂੰ ਮਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੯॥

46758 1089 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

46759 1089 kwgau hoie n 
aUjlw lohy nwv  
n pwru]

Kaago Hoe N 

Oojalaa Lohae 

Naav N Paar ||

The crow does not 

become white, and an 

iron boat does not 

float across.

ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਚੱਟਾ (ਹੂੰਸ) ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ (ਨਦੀ 
ਦਾ) ਪਾਰਲਾ ਕੂੰਢਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦੀ;

46760 1089 iprm pdwrQu 
mMin lY DMnu 
svwrxhwru]

Piram 

Padhaarathh 

Mann Lai Dhhann 

Savaaranehaar ||

One who puts his faith 

in the treasure of his 

Beloved Lord is 

blessed; he exalts and 

embellishes others as 

well.

ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸੇ ਉਸ ਸਵਾਰਨ 

ਵਾਲੇ (ਗੁਰੂ) ਨੂੂੰ  (ਜਿਸ ਦੀ ਮੱਤ 

ਲੈ ਕੇ ਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਮਨ 

ਵਾਲਾ ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਅੂੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

46761 1089 hukmu pCwxY 
aUjlw isir 
kwst lohw pwir]

Hukam 

Pashhaanai 

Oojalaa Sir Kaasatt 

Lohaa Paar ||

One who realizes the 

Hukam of God's 

Command - his face is 

radiant and bright; he 

floats across, like iron 

upon wood.

ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਕਾਂ ਤੋਂ) 
ਹੂੰਸ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ) 
ਲੱਕੜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੋਹਾ (ਨਦੀ 
ਦੇ) ਪਾਰਲੇ ਕੂੰ ਢੇ ਿਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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46762 1089 iqRsnw CofY BY 
vsY nwnk krxI 
swru]1]

Thrisanaa 

Shhoddai Bhai 

Vasai Naanak 

Karanee Saar ||1||

Forsake thirst and 

desire, and abide in 

the Fear of God; O 

Nanak, these are the 

most excellent actions. 

||1||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਹ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਤਆਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਜਵਚ ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ, 

(ਬੱਸ!) ਇਹੀ ਕਰਣੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਚੂੰਗੀ ਹੈ ॥੧॥

46763 1089 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

46764 1089 mwrU mwrx jo gey  
mwir n skih  
gvwr]

Maaroo Maaran 

Jo Geae Maar N 

Sakehi Gavaar ||

The ignorant people 

who go to the desert 

to conquer their 

minds, are not able to 

conquer them.

ਿ ੋਮੂਰਖ ਬਾਹਰ ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ 

ਉਹ ਮਾਰ ਨ ਸਕੇ;

46765 1089 nwnk jy iehu 
mwrIAY gur 
sbdI vIcwir]

Naanak Jae Eihu 

Maareeai Gur 

Sabadhee 

Veechaar ||

O Nanak, if this mind 

is to be conquered, 

one must contemplate 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਇਹ ਮਨ ਵੱਸ 

ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ ਕੀਜਤਆਂ 

ਹੀ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

46766 1089 eyhu mnu mwirAw  
nw mrY jy locY 
sBu koie]

Eaehu Man 

Maariaa Naa 

Marai Jae Lochai 

Sabh Koe ||

This mind is not 

conquered by 

conquering it, even 

though everyone longs 

to do so.

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਂਞ) ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 

ਜਕਤਨੀ ਹੀ ਤਾਂਘ ਕਰੇ ਇਹ 

ਮਨ ਿਤਨ ਕੀਜਤਆਂ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
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46767 1089 nwnk mn hI 
kau mnu mwrsI  
jy siqguru BytY 
soie]2]

Naanak Man Hee 

Ko Man Maarasee 

Jae Sathigur 

Bhaettai Soe ||2||

O Nanak, the mind 

itself conquers the 

mind, if one meets 

with the True Guru. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਹੈਤਾ ਨਾਲ ਅੂੰਦਰ ਵਲ 

ਪਰਜਤਆਂ ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੨॥
46768 1090 pauVI] Pourree || Pauree:

46769 1090 dovY qrPw 
aupweIEnu ivic 
skiq isv vwsw]

Dhovai Tharafaa 

Oupaaeeoun Vich 

Sakath Siv Vaasaa 

||

He created both sides; 

Shiva dwells within 

Shakti (the soul dwells 

within the material 

universe).

ਇਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਤੇ 

ਆਤਮਾ (ਦੋਹਾਂ ਦਾ) ਵਾਸ ਹੈ 

(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕੋਈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ 

ਲੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ 

ਧਨੀ ਹਨ) ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।

46770 1090 skqI iknY n 
pwieE iPir 
jnim ibnwsw]

Sakathee Kinai N 

Paaeiou Fir Janam 

Binaasaa ||

Through the material 

universe of Shakti, no 

one has ever found 

the Lord; they 

continue to be born 

and die in 

reincarnation.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਜਕਸੇ ਨੇ (ਰੱਬ) ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ।

46771 1090 guir syivAY swiq 
pweIAY jip sws 
igrwsw]

Gur Saeviai Saath 

Paaeeai Jap Saas 

Giraasaa ||

Serving the Guru, 

peace is found, 

meditating on the 

Lord with every breath 

and morsel of food.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਜਰਆਂ ਖਾਂਜਦਆਂ ਪੀਂਜਦਆਂ 

ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਠੂੰ ਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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46772 1090 isimRiq swsq 
soiD dyKu aUqm 
hir dwsw]

ism-i Riq Simrith Saasath 

Sodhh Dhaekh 

Ootham Har 

Dhaasaa ||

Searching and looking 

through the Simritees 

and the Shaastras, I 

have found that the 

most sublime person 

is the slave of the Lord.

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ 
(ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਬੇਸ਼ਕ) ਖੋਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ, 

ਚੂੰ ਗੇ ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਹਨ ਿੋ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ।

46773 1090 nwnk nwm ibnw  
ko iQru nhI nwmy 
bil jwsw]10]

Naanak Naam 

Binaa Ko Thhir 

Nehee Naamae 

Bal Jaasaa ||10||

O Nanak, without the 

Naam, nothing is 

permanent and stable; 

I am a sacrifice to the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! 'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਨਹੀਂ; ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ॥੧੦॥

46774 1090 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

46775 1090 hovw pMifqu joqkI  
vyd pVw muiK 
cwir]

pV@W Hovaa Panddith 

Jothakee Vaedh 

Parraa Mukh 

Chaar ||

I might become a 

Pandit, a religious 

scholar, or an 

astrologer, and recite 

the four Vedas with 

my mouth;

ਿ ੇਮੈਂ (ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ) 
ਜਵਦਵਾਨ ਬਣ ਿਾਵਾਂ, ਿੋਤਸ਼ੀ 
ਬਣ ਿਾਵਾਂ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਮੂੂੰ ਹ-

ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜਹ ਸਕਾਂ;

46776 1090 nv KMf mDy 
pUjIAw ApxY 
cij vIcwir]

c`ij Nav Khandd 

Madhhae 

Poojeeaa Apanai 

Chaj Veechaar ||

I might be worshipped 

throughout the nine 

regions of the earth 

for my wisdom and 

thought;

ਿ ੇਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਆਪਣੀ ਚੂੰਗੀ ਅਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਸਾਰੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਮੇਰੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ;
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46777 1090 mqu scw AKru 
Buil jwie caukY 
iBtY n koie]

(A`Kr) bRhm Math Sachaa 

Akhar Bhul Jaae 

Choukai Bhittai N 

Koe ||

Let me not forget the 

Word of Truth, that no 

one can touch my 

sacred cooking square.

(ਿੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੱੁਚ ਰੱਖਾਂ ਤੇ 

ਜਖ਼ਆਲ ਰੱਖਾਂ ਜਕ) ਜਕਤੇ ਕੋਈ 

(ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਮੇਰੇ) ਚੌਂਕੇ ਨੂੂੰ  ਜਭੱਟ ਨ ਿਾਏ (ਤਾਂ 
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। 
(ਜਧਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਜਕਤੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ (ਮਨ ਤੋਂ) ਭੁੱ ਲ ਨਾਹ ਿਾਏ।

46778 1090 JUTy cauky nwnkw  
scw eyko soie]1]

Jhoothae Choukae 

Naanakaa Sachaa 

Eaeko Soe ||1||

Such cooking squares 

are false, O Nanak; 

only the One Lord is 

True. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੇ ਚੌਂਕੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਹਨ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ॥੧॥

46779 1090 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

46780 1090 Awip aupwey kry 
Awip Awpy ndir 
kryie]

Aap Oupaaeae 

Karae Aap Aapae 

Nadhar Karaee ||

He Himself creates 

and He Himself acts; 

He bestows His Glance 

of Grace.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸਭ ਕਾਰਿ) ਆਪ 

ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਿੀਆਂ 

ਤੇ) ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

46781 1090 Awpy dy 
vifAweIAw khu 
nwnk scw 
soie]2]

Aapae Dhae 

Vaddiaaeeaa Kahu 

Naanak Sachaa 

Soe ||2||

He Himself grants 

glorious greatness; 

says Nanak, He is the 

True Lord. ||2||

ਆਪ ਹੀ ਵਜਡਆਈਆਂ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ; ਆਖ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ) ਹੈ ॥੨॥

46782 1090 pauVI] Pourree || Pauree:
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46783 1090 kMtku kwlu eyku hY  
horu kMtku n sUJY]

Kanttak Kaal Eaek 

Hai Hor Kanttak N 

Soojhai ||

Only death is painful; I 

cannot conceive of 

anything else as 

painful.

(ਮਨੱੁਖ ਲਈ) ਮੌਤ (ਦਾ ਡਰ 

ਹੀ) ਇਕ (ਐਸਾ) ਕੂੰਡਾ ਹੈ (ਿ ੋ

ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦਲ ਜਵਚ ਚੱੁਭਦਾ 
ਹੈ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੂੰਡਾ (ਭਾਵ, 

ਸਜਹਮ) ਇਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
46784 1090 APirE jg mih 

vrqdw pwpI 
isau lUJY]

(A-PirE) AmoV Afariou Jag Mehi 

Varathadhaa 

Paapee Sio Loojhai 

||

It is unstoppable; it 

stalks and pervades 

the world, and fights 

with the sinners.

(ਇਹ ਮੌਤ) ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਮੌਤ ਦਾ 
ਸਜਹਮ) ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ) ਅੜਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਦਬਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ)।

46785 1090 gur sbdI hir 
BydIAY hir jip 
hir bUJY]

Gur Sabadhee Har 

Bhaedheeai Har 

Jap Har Boojhai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

one is immersed in the 

Lord. Meditating on 

the Lord, one comes 

to realize the Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਪਿੋਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

46786 1090 so hir srxweI 
CutIAY jo mn 
isau jUJY]

So Har Saranaaee 

Shhutteeai Jo Man 

Sio Joojhai ||

He alone is 

emancipated in the 

Sanctuary of the Lord, 

who struggles with his 

own mind.

ਿ ੋਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ 

ਟਾਕਰਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਮੌਤ ਦੇ ਸਜਹਮ 

ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

46787 1090 min vIcwir hir 
jpu kry hir 
drgh sIJY]11]

Man Veechaar Har 

Jap Karae Har 

Dharageh Seejhai 

||11||

One who 

contemplates and 

meditates on the Lord 

in his mind, succeeds 

in the Court of the 

Lord. ||11||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਕਰ 

ਕੇ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਪਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੧੧॥
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46788 1090 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

46789 1090 hukim rjweI 
swKqI drgh 
scu kbUlu]

Hukam Rajaaee 

Saakhathee 

Dharageh Sach 

Kabool ||

Submit to the Will of 

the Lord Commander; 

in His Court, only 

Truth is accepted.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਜਰਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਸੱਚ (ਭਾਵ, ਜਸਮਰਨ) 

ਪਿਵਾਨ ਹੈ।
46790 1090 swihbu lyKw 

mMgsI dunIAw 
dyiK n BUlu]

Saahib Laekhaa 

Mangasee 

Dhuneeaa Dhaekh 

N Bhool ||

Your Lord and Master 

shall call you to 

account; do not go 

astray on beholding 

the world.

ਦੁਨੀਆ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ (ਜਸਮਰਨ 

ਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਲਣ ਦੀ) ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਹ 

ਖਾਹ, ਮਾਲਕ (ਤੇਰੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ) 
ਲੇਖਾ ਮੂੰ ਗੇਗਾ।

46791 1090 idl drvwnI jo 
kry drvysI idlu 
rwis]

(drvwnI) rokxw 
kry[(rwis) s`icAweI 
vwly

Dhil Dharavaanee 

Jo Karae 

Dharavaesee Dhil 

Raas ||

One who keeps watch 

over his heart, and 

keeps his heart pure, 

is a dervish, a saintly 

devotee.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਦਲ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਲ ਨੂੂੰ  ਜਸੱਧੇ ਰਾਹ 

ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਫ਼ਕੀਰੀ ਕਮਾਂਦਾ 
ਹੈ,

46792 1090 iesk muhbiq 
nwnkw lyKw krqy 
pwis]1]

mu-h`biq Eisak Muhabath 

Naanakaa Laekhaa 

Karathae Paas 

||1||

Love and affection, O 

Nanak, are in the 

accounts placed 

before the Creator. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਹਸਾਬ ਕਰਤਾਰ 

ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

46793 1090 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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46794 1090 Algau joie 
mDUkVau  
swrMgpwix 
sbwie]

(joie) jo sMswr qoN 
(Algau) Al`g 
inrlyp, BOry vWg sB 
QW qoN sugMDI lYx vwly 
(mDUkVau) ibbykI swDU 
jI hn[ (swrMgpwix) 
rwm jI[ A-l`gau[ m-
DUkVau[ swrMg-pwix

Alago Joe 

Madhhookarro 

Saarangapaan 

Sabaae ||

One who is 

unattached like the 

bumble bee, sees the 

Lord of the world 

everywhere.

(ਿੋ ਿੀਵ-) ਭੌਰਾ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹ 

ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਤੱਕਦਾ ਹੈ,

46795 1090 hIrY hIrw byiDAw  
nwnk kMiT 
suBwie]2]

Heerai Heeraa 

Baedhhiaa Naanak 

Kanth Subhaae 

||2||

The diamond of his 

mind is pierced 

through with the 

Diamond of the Lord's 

Name; O Nanak, his 

neck is embellished 

with it. ||2||

ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਪਿੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗਲ ਨਾਲ (ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ) ਹੈ 

॥੨॥

46796 1090 pauVI] Pourree || Pauree:

46797 1090 mnmuK kwlu 
ivAwpdw moih 
mwieAw lwgy]

Manamukh Kaal 

Viaapadhaa Mohi 

Maaeiaa Laagae ||

The self-willed 

manmukhs are 

afflicted by death; 

they cling to Maya in 

emotional attachment.

ਮਨ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ (ਦਾ 
ਸਜਹਮ) ਦਬਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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46798 1090 iKn mih mwir 
pCwVsI Bwie 
dUjY Twgy]

Khin Mehi Maar 

Pashhaarrasee 

Bhaae Dhoojai 

Thaagae ||

In an instant, they are 

thrown to the ground 

and killed; in the love 

of duality, they are 

deluded.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਲੁੱ ਟੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਇਹ ਸਜਹਮ) ਪਲ ਜਵਚ ਮਾਰ 

ਕੇ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

46799 1090 iPir vylw hiQ n 
AwveI jm kw 
fMfu lwgy]

Fir Vaelaa Hathh N 

Aavee Jam Kaa 

Ddandd Laagae ||

This opportunity shall 

not come into their 

hands again; they are 

beaten by the 

Messenger of Death 

with his stick.

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡੂੰਡਾ ਆ ਹੀ 
ਵੱਿਦਾ ਹੈ (ਮੌਤ ਜਸਰ ਤੇ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਤਦੋਂ (ਇਸ ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲਣ ਲਈ) ਸਮਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

46800 1090 iqn jm fMfu n 
lgeI jo hir 
ilv jwgy]

Thin Jam Ddandd 

N Lagee Jo Har Liv 

Jaagae ||

But Death's stick does 

not even strike those 

who remain awake 

and aware in the Love 

of the Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਮ ਦਾ ਡੂੰਡਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ (ਸਜਹਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ)।

46801 1090 sB qyrI quDu 
CfwvxI sB quDY 
lwgy]12]

Sabh Thaeree 

Thudhh 

Shhaddaavanee 

Sabh Thudhhai 

Laagae ||12||

All are Yours, and cling 

to You; only You can 

save them. ||12||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛਡਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਜਰਆਂ 

ਦਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈਂ ॥੧੨॥
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46803 1090 srby joie 
AgCmI dUKu 
Gnyro AwiQ]

(srby) swirAW c 
(AgCmI) iesiQ`q, 
AivnwSI nMU (joie) 
dyK[(AwiQ) mwieAw 
suAwdW iviSAW c[A-
gCmI

Sarabae Joe 

Agashhamee 

Dhookh Ghanaero 

Aathh ||

See the imperishable 

Lord everywhere; 

attachment to wealth 

brings only great pain.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  
ਨਾਹ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬੜਾ ਦੱੁਖ 

ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ,

46804 1090 kwlru lwdis sru 
lwGxau lwBu n 
pUjI swiQ]1]

Gor pwpW AOguxW 
iviSAW rUpI 
kwlru[(sru) sMswr 
jmpur rUpI smuMdR[ pUMjI

Kaalar Laadhas Sar 

Laaghano Laabh N 

Poonjee Saathh 

||1||

Loaded with dust, you 

have to cross over the 

world-ocean; you are 

not carrying the profit 

and capital of the 

Name with you. ||1||

ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਕੱਲਰ ਲੱਦ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਪਰ ਉਸ ਨੇ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਲੂੰ ਘਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਹ 

ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਖੱਟੀ ॥੧॥

46805 1090 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

46806 1090 pUMjI swcau nwmu 
qU AKutau drbu 
Apwru]

A-K`utau Poonjee Saacho 

Naam Thoo 

Akhutto Dharab 

Apaar ||

My capital is Your True 

Name, O Lord; this 

wealth is inexhaustible 

and infinite.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਾਸ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸ (ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਧਨ ਹੈਂ,

46807 1090 nwnk vKru 
inrmlau DMnu 
swhu vwpwru]2]

Naanak Vakhar 

Niramalo Dhhann 

Saahu Vaapaar 

||2||

O Nanak, this 

merchandise is 

immaculate; blessed is 

the banker who trades 

in it. ||2||

ਜਿਸ ਪਾਸ ਇਹ ਪਜਵਤਿ ਸੌਦਾ 
ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਧੂੰਨ 

ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਣਿ ਧੂੰਨ ਹੈ 

॥੨॥

46808 1090 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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46809 1090 pUrb pRIiq  
iprwix lY motau 
Twkuru mwix]

(pUrb) pihlW pRIiq 
(iprwix) pRwpq kr 
lY[ (motau) BwrI

Poorab Preeth 

Piraan Lai Motto 

Thaakur Maan ||

Know and enjoy the 

primal, eternal Love of 

the Great Lord and 

Master.

(ਹੇ ਿੀਵ!) ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਮੱੁਢਲੀ 
ਪਿੀਤ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ 

ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ।

46810 1090 mwQY aUBY jmu 
mwrsI nwnk 
mylxu nwim]3]

Maathhai Oobhai 

Jam Maarasee 

Naanak Maelan 

Naam ||3||

Blessed with the 

Naam, O Nanak, you 

shall strike down the 

Messenger of Death, 

and push his face to 

the ground. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨਾ ਿਮ ਨੂੂੰ  (ਭਾਵ, ਮੌਤ ਦੇ 

ਸਜਹਮ ਨੂੂੰ ) ਮੂੂੰ ਹ-ਭਾਰ ਮਾਰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

46811 1090 pauVI] Pourree || Pauree:

46812 1090 Awpy ipMfu 
svwirEnu ivic 
nv iniD nwmu]

Aapae Pindd 

Savaarioun Vich 

Nav Nidhh Naam 

||

He Himself has 

embellished the body, 

and placed the nine 

treasures of the Naam 

within it.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਸੂੰਵਾਜਰਆ ਹੈ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜਵਚ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ (ਮਾਨੋ) ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਾ 
ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

46813 1090 ieik Awpy Brim 
BulwieAnu iqn 
inhPl kwmu]

Eik Aapae Bharam 

Bhulaaeian Thin 

Nihafal Kaam ||

He confuses some in 

doubt; fruitless are 

their actions.

ਪਰ ਕਈ ਿੀਵ ਉਸ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ (ਸਾਰਾ) ਉੱਦਮ ਅਸਿਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

46814 1090 ieknI gurmuiK 
buiJAw hir 
Awqm rwmu]

bu`iJAw Eikanee Guramukh 

Bujhiaa Har 

Aatham Raam ||

Some, as Gurmukh, 

realize their Lord, the 

Supreme Soul.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ (ਸਭ ਥਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਜਤ (ਜਵਆਪਕ) ਸਮਝੀ ਹੈ,
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46815 1090 ieknI suix kY 
mMinAw hir 
aUqm kwmu]

Eikanee Sun Kai 

Manniaa Har 

Ootham Kaam ||

Some listen to the 

Lord, and obey Him; 

sublime and exalted 

are their actions.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੇ 'ਨਾਮ' ਸੁਣ ਕੇ 

ਮੂੰਨ ਜਲਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 'ਨਾਮ' 

ਜਵਚ ਮਨ ਜਗਝਾ ਜਲਆ ਹੈ) 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉੱਦਮ ਚੂੰਗਾ 
ਹੈ।

46816 1090 AMqir hir rMgu 
aupijAw gwieAw 
hir gux 
nwmu]13]

Anthar Har Rang 

Oupajiaa Gaaeiaa 

Har Gun Naam 

||13||

Love for the Lord wells 

up deep within, 

singing the Glorious 

Praises of the Lord's 

Name. ||13||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ, 'ਨਾਮ' ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

46817 1090 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

46818 1091 Bolqix BY min 
vsY hykY pwDr 
hIfu]

Bo-l`qix Bholathan Bhai 

Man Vasai Haekai 

Paadhhar Heedd 

||

The Fear of God 

abides in the mind of 

the innocent; this is 

the straight path to 

the One Lord.

ਉਹੀ ਇਕ ਜਹਰਦਾ ਸਰਲ ਹੈ 

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਭੋਲਾ-ਪਨ 

ਤੇ (ਰੱਬੀ) ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਰੱਬ 

ਆਪ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

46819 1091 Aiq fwhpix  
duKu Gxo qIny 
Qwv BrIfu]1]

eIrKw dy (fw-h`pix) 
swVy Btkx[ (BrIf) 
Apiv`qR[

Ath Ddaahapan 

Dhukh Ghano 

Theenae Thhaav 

Bhareedd ||1||

Jealousy and envy 

bring terrible pain, 

and one is cursed 

throughout the three 

worlds. ||1||

ਪਰ ਸਾੜੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੱੁਖ ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ, 

ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਤੂੰ ਨੇ ਹੀ 
ਭਜਰਸ਼ਟੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

46820 1091 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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46821 1091 mWdlu byid is 
bwjxo Gxo DVIAY  
joie]

(mWdlu) Fol[ (is) 
iqMnW lokW c [ bhuqy 
p`K qy krm kWf 
Awidk[(DVIAY) DV 
DV krky v`jxw

Maandhal Baedh S 

Baajano Ghano 

Dhharreeai Joe ||

The drum of the Vedas 

vibrates, bringing 

dispute and 

divisiveness.

ਘਣਾ ਧੜਾ (ਭਾਵ, ਬਹੁਤੀ 
ਲੁਕਾਈ) ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਢੋਲ 

ਨੂੂੰ  (ਿ ੋਢੋਲ) ਵੇਦ ਨੇ ਵਿਾਇਆ 

{ਭਾਵ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰਸਤਾ}।

46822 1091 nwnk nwmu 
smwil qU bIjau 
Avru n koie]2]

Naanak Naam 

Samaal Thoo 

Beejo Avar N Koe 

||2||

O Nanak, contemplate 

the Naam, the Name 

of the Lord; there is 

none except Him. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  'ਨਾਮ' ਜਸਮਰ, 

(ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ) ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਕੋਈ 

(ਸਹੀ ਰਸਤਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥

46823 1091 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

46824 1091 swgru guxI  
AQwhu ikin 
hwQwlw dyKIAY]

(hwQwlw) hwQ Qwh 
AMq[ (dUjw pwT: 
ikinhw Qwlw)

Saagar Gunee 

Athhaahu Kin 

Haathhaalaa 

Dhaekheeai ||

The world-ocean of 

the three qualities is 

unfathomably deep; 

how can its bottom be 

seen?

(ਇਹ) ਤਿੈ-ਗੁਣੀ (ਸੂੰਸਾਰ) 

(ਮਾਨੋ) ਇਕ ਅੱਤ ਡੂੂੰ ਘਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਥ 

ਜਕਸ ਨੇ ਲੱਭੀ ਹੈ?

46825 1091 vfw vyprvwhu  
siqguru imlY q 
pwir pvw]

Vaddaa 

Vaeparavaahu 

Sathigur Milai Th 

Paar Pavaa ||

If I meet with the 

great, self-sufficient 

True Guru, then I am 

carried across.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ (ਿੋ ਇਸ ਜਤਿਗੁਣੀ 
ਸੂੰਸਾਰ ਵਲੋਂ) ਬੜਾ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ 

(ਹੈ) ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੀ ਇਸ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਵਾਂ।

46826 1091 mJ Bir duK 
bduK]

(mJ) irdy c[b-du`K Majh Bhar Dhukh 

Badhukh ||

This ocean is filled up 

with pain and 

suffering.

ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ 
ਜਵਚਲਾ ਜਹੱਸਾ ਦੱੁਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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46827 1091 nwnk scy nwm 
ibnu iksY n lQI 
BuK]3]

Naanak Sachae 

Naam Bin Kisai N 

Lathhee Bhukh 

||3||

O Nanak, without the 

True Name, no one's 

hunger is appeased. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਦੀ ਭੀ 
(ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ) ਭੁੱ ਖ 

ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ॥੩॥

46828 1091 pauVI] Pourree || Pauree:

46829 1091 ijnI AMdru 
BwilAw gur 
sbid suhwvY]

Jinee Andhar 

Bhaaliaa Gur 

Sabadh Suhaavai 

||

Those who search 

their inner beings 

through the Word of 

the Guru's Shabad are 

exalted and adorned.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਖੋਜਿਆ ਹੈ,

46830 1091 jo ieCin so 
pwiedy hir nwmu 
iDAwvY]

Jo Eishhan So 

Paaeidhae Har 

Naam Dhhiaavai ||

They obtain what they 

wish for, meditating 

on the Lord's Name.

ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਿਲ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

46831 1091 ijs no ikRpw kry  
iqsu guru imlY so 
hir gux gwvY]

Jis No Kirapaa 

Karae This Gur 

Milai So Har Gun 

Gaavai ||

One who is blessed by 

God's Grace, meets 

with the Guru; he 

sings the Glorious 

Praises of the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ 

ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ।

46832 1091 Drmrwie iqn 
kw imqu hY jm 
mig n pwvY]

Dhharam Raae 

Thin Kaa Mith Hai 

Jam Mag N Paavai 

||

The Righteous Judge 

of Dharma is his 

friend; he does not 

have to walk on the 

Path of Death.

ਧਰਮਰਾਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮੱਤਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਿਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ।
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46833 1091 hir nwmu 
iDAwvih idnsu 
rwiq hir nwim 
smwvY]14]

Har Naam 

Dhhiaavehi Dhinas 

Raath Har Naam 

Samaavai ||14||

He meditates on the 

Lord's Name, day and 

night; he is absorbed 

and immersed in the 

Lord's Name. ||14||

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੪॥

46834 1091 sloku mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

46835 1091 suxIAY eyku 
vKwxIAY surig 
imriq pieAwil]

Suneeai Eaek 

Vakhaaneeai 

Surag Mirath 

Paeiaal ||

Listen to and speak 

the Name of the One 

Lord, who permeates 

the heavens, this 

world and the nether 

regions of the 

underworld.

ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਜਬਆਨ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ 

ਸੁਰਗ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਤਾਲ 

ਜਵਚ (ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ) 

ਪਿਭੂ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ,

46836 1091 hukmu n jweI 
myitAw jo 
iliKAw so nwil]

Hukam N Jaaee 

Maettiaa Jo 

Likhiaa So Naal ||

The Hukam of His 

Command cannot be 

erased; whatever He 

has written, shall go 

with the mortal.

ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਲੂੰ ਜਘਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ, (ਿੀਆਂ ਦਾ) ਿੋ ਿ ੋ

ਲੇਖ ਉਸ ਨੇ ਜਲਜਖਆ ਹੈ ਉਹੀ 
(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਤੋਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

46837 1091 kauxu mUAw kauxu 
mwrsI kauxu 
AwvY kauxu jwie]

Koun Mooaa Koun 

Maarasee Koun 

Aavai Koun Jaae ||

Who has died, and 

who kills? Who comes 

and who goes?

(ਸੋ,) ਨਾਹ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਮਰਦਾ ਹੈ।
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46838 1091 kauxu rhsI 
nwnkw iks kI 
suriq smwie]1]

Koun Rehasee 

Naanakaa Kis Kee 

Surath Samaae 

||1||

Who is enraptured, O 

Nanak, and whose 

consciousness merges 

in the Lord? ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਆਨੂੰ ਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੁਰਤ (ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਜਵਚ) ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥

46839 1091 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

46840 1091 hau muAw mY 
mwirAw pauxu 
vhY drIAwau]

drI-Awau Ho Muaa Mai 

Maariaa Poun 

Vehai Dhareeaao 

||

In egotism, he dies; 

possessiveness kills 

him, and the breath 

flows out like a river.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਿੀਵ 'ਹਉਮੈ' ਦਾ 
ਮਾਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਦਜਰਆ 

ਵਜਹੂੰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

46841 1091 iqRsnw QkI 
nwnkw jw mnu 
rqw nwie]

Thrisanaa Thhakee 

Naanakaa Jaa Man 

Rathaa Naae ||

Desire is exhausted, O 

Nanak, only when the 

mind is imbued with 

the Name.

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਮਨ 

'ਨਾਮ' ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

46842 1091 loiex rqy 
loiexI kMnI 
suriq smwie]

Loein Rathae 

Loeinee Kannee 

Surath Samaae ||

His eyes are imbued 

with the eyes of the 

Lord, and his ears ring 

with celestial 

consciousness.

ਅੱਖਾਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਜਵਚ 

ਰੱਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, (ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਆਜਦਕ) ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕੂੰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

46843 1091 jIB rswieix 
cUnVI rqI lwl 
lvwie]

Jeebh Rasaaein 

Choonarree 

Rathee Laal 

Lavaae ||

His tongue drinks in 

the sweet nectar, dyed 

crimson by chanting 

the Name of the 

Beloved Lord.

ਿੀਭ 'ਨਾਮ' ਜਸਮਰ ਕੇ ਨਾਮ-

ਰਸੈਣ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਸੋਹਣਾ 
ਲਾਲ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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46844 1091 AMdru musik 
JkoilAw kImiq 
khI n jwie]2]

JkoilAw: ko bolo G n 
bolo

Andhar Musak 

Jhakoliaa Keemath 

Kehee N Jaae 

||2||

His inner being is 

drenched with the 

Lord's fragrance; his 

worth cannot be 

described. ||2||

ਮਨ ('ਨਾਮ' ਜਵਚ) ਮਹਕ ਕੇ 

ਲਪਟਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਐਸੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਦਾ) ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ 
॥੨॥

46845 1091 pauVI] Pourree || Pauree:

46846 1091 iesu jug mih 
nwmu inDwnu hY  
nwmo nwil clY]

Eis Jug Mehi Naam 

Nidhhaan Hai 

Naamo Naal 

Chalai ||

In this age, the Naam, 

the Name of the Lord, 

is the treasure. Only 

the Naam goes along 

in the end.

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ (ਿੀਵ 

ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਹੀ 
(ਅਸਲ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 'ਨਾਮ' ਹੀ 
(ਇਥੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

46847 1091 eyhu AKutu kdy n 
inKuteI Kwie 
Kricau plY]

Eaehu Akhutt 

Kadhae N 

Nikhuttee Khaae 

Kharachio Palai ||

It is inexhaustible; it is 

never empty, no 

matter how much one 

may eat, consume or 

spend.

ਇਹ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਮੱੁਕ ਹੈ 

ਕਦੇ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਕ ਖਾਓ 

ਖਰਚੋ ਤੇ ਪੱਲੇ ਬੂੰਨਹੋ ।

46848 1091 hir jn nyiV n 
AwveI jmkMkr 
jmklY]

(jmklY) jMmx mrn Har Jan Naerr N 

Aavee Jamakankar 

Jamakalai ||

The Messenger of 

Death does not even 

approach the humble 

servant of the Lord.

(ਜਿਰ, ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ) 

ਭਗਤ ਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਮਕਾਲ 

ਿਮਦੂਤ ਭੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

46849 1091 sy swh scy 
vxjwirAw ijn 
hir Dnu plY]

Sae Saah Sachae 

Vanajaariaa Jin 

Har Dhhan Palai ||

They alone are the 

true bankers and 

traders, who have the 

wealth of the Lord in 

their laps.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਹਨ 

ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ।
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46850 1091 hir ikrpw qy  
hir pweIAY jw 
Awip hir 
GlY]15]

G`lY Har Kirapaa Thae 

Har Paaeeai Jaa 

Aap Har Ghalai 

||15||

By the Lord's Mercy, 

one finds the Lord, 

only when the Lord 

Himself sends for him. 

||15||

ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਉਹ ਆਪ (ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਭੇਿਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

46851 1091 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

46852 1091 mnmuK vwpwrY 
swr n jwxnI  
ibKu ivhwJih  
ibKu sMgRhih ibK 
isau Drih 
ipAwru]

sMgR-hih Manamukh 

Vaapaarai Saar N 

Jaananee Bikh 

Vihaajhehi Bikh 

Sangrehehi Bikh 

Sio Dhharehi Piaar 

||

The self-willed 

manmukh does not 

appreciate the 

excellence of trading 

in Truth. He deals in 

poison, collects 

poison, and is in love 

with poison.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) ਵਪਾਰ 

ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਮਾਇਆ ਿੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਆਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ;

46853 1091 bwhrhu pMifq 
sdwiedy mnhu 
mUrK gwvwr]

Baaharahu 

Panddith 

Sadhaaeidhae 

Manahu Moorakh 

Gaavaar ||

Outwardly, they call 

themselves Pandits, 

religious scholars, but 

in their minds they are 

foolish and ignorant.

ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਜਵਦਵਾਨ 

ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ 

ਜਵਚ ਮੂਰਖ ਹਨ ਗੂੰ ਵਾਰ ਹਨ,

46854 1091 hir isau icqu n 
lwienI vwdI 
Drin ipAwru]

Har Sio Chith N 

Laaeinee Vaadhee 

Dhharan Piaar ||

They do not focus 

their consciousness on 

the Lord; they love to 

engage in arguments.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਤਾਂ 
ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ (ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ 

ਆਸਰੇ) ਚਰਚਾ ਜਵਚ ਜਪਆਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ,
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46855 1091 vwdw kIAw 
krin khwxIAw  
kUVu boil krih 
Awhwru]

Vaadhaa Keeaa 

Karan Kehaaneeaa 

Koorr Bol Karehi 

Aahaar ||

They speak to cause 

arguments, and earn 

their living by telling 

lies.

ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਨਿੱਤ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਂਦੇ 

ਹਨ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ।

46856 1091 jg mih rwm 
nwmu hir 
inrmlw horu mYlw 
sBu Awkwru]

Jag Mehi Raam 

Naam Har 

Niramalaa Hor 

Mailaa Sabh 

Aakaar ||

In this world, only the 

Lord's Name is 

immaculate and pure. 

All other objects of 

creation are polluted.

(ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਪਜਵਤਿ ਕੂੰਮ) ਹੈ, ਹੋਰ ਿੋ ਕੁਝ 

ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ 
ਆਹਰ) ਮੈਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

46857 1091 nwnk nwmu n 
cyqnI hoie mYly 
mrih gvwr]1]

Naanak Naam N 

Chaethanee Hoe 

Mailae Marehi 

Gavaar ||1||

O Nanak, those who 

do not remember the 

Naam, the Name of 

the Lord, are polluted; 

they die in ignorance. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ 'ਨਾਮ' ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੀਵੇਂ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ ਹਨ ॥੧॥

46858 1091 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

46859 1091 duKu lgw ibnu 
syivAY hukmu mMny 
duKu jwie]

Dhukh Lagaa Bin 

Saeviai Hukam 

Mannae Dhukh 

Jaae ||

Without serving the 

Lord, he suffers in 

pain; accepting the 

Hukam of God's 

Command, pain is 

gone.

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ 

ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ (ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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46860 1091 Awpy dwqw suKY 
dw Awpy dyie 
sjwie]

Aapae Dhaathaa 

Sukhai Dhaa 

Aapae Dhaee 

Sajaae ||

He Himself is the Giver 

of peace; He Himself 

awards punishment.

(ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

46861 1091 nwnk eyvY 
jwxIAY sBu ikCu 
iqsY rjwie]2]

Naanak Eaevai 

Jaaneeai Sabh 

Kishh Thisai 

Rajaae ||2||

O Nanak, know this 

well; all that happens 

is according to His 

Will. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

46862 1091 pauVI] Pourree || Pauree:

46863 1091 hir nwm ibnw  
jgqu hY inrDnu  
ibnu nwvY iqRpiq 
nwhI]

Har Naam Binaa 

Jagath Hai 

Niradhhan Bin 

Naavai Thripath 

Naahee ||

Without the Lord's 

Name the world is 

poor. Without the 

Name no one is 

satisfied.

ਪਿਭੂ ਦੇ 'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿਗਤ 

ਕੂੰਗਾਲ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਭਾਵੇਂ 
ਜਕਤਨੀ ਹੀ ਮਾਇਆ ਿੋੜ ਲਏ) 

'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੂੰ ਤੋਖ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ।

46864 1091 dUjY Brim 
BulwieAw haumY 
duKu pwhI]

Dhoojai Bharam 

Bhulaaeiaa 

Houmai Dhukh 

Paahee ||

He is deluded by 

duality and doubt. In 

egotism, he suffers in 

pain.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹੀ ਿੀਵ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

46865 1092 ibnu krmw ikCU  
n pweIAY jy 
bhuqu locwhI]

Bin Karamaa 

Kishhoo N Paaeeai 

Jae Bahuth 

Lochaahee ||

Without good karma, 

he does not obtain 

anything, no matter 

how much he may 

wish for it.

ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨੀ ਹੀ ਲਾਲਸਾ 
ਕਰਨ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।
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46866 1092 AwvY jwie jMmY 
mrY gur sbid 
CutwhI]

Aavai Jaae Janmai 

Marai Gur Sabadh 

Shhuttaahee ||

Coming and going in 

reincarnation, and 

birth and death are 

ended, through the 

Word of the Guru's 

Shabad.

(ਸੋ, ਇਸ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ) ਿਗਤ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਮਰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ) 
ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

46867 1092 Awip krY iksu 
AwKIAY dUjw ko 
nwhI]16]

Aap Karai Kis 

Aakheeai Dhoojaa 

Ko Naahee ||16||

He Himself acts, so 

unto whom should we 

complain? There is no 

other at all. ||16||

ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸ 

ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ, 
ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਹੈ 

ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ॥੧੬॥

46868 1092 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

46869 1092 iesu jg mih  
sMqI Dnu KitAw  
ijnw siqguru 
imilAw pRBu 
Awie]

j`g[sMqIN[K`itAw Eis Jag Mehi 

Santhee Dhhan 

Khattiaa Jinaa 

Sathigur Miliaa 

Prabh Aae ||

In this world, the 

Saints earn the 

wealth; they come to 

meet God through the 

True Guru.

ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ ਸੂੰਤਾਂ ਨੇ (ਹੀ) 
ਨਾਮ-ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ (ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਿਭੂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ,

46870 1092 siqguir scu 
idRVwieAw iesu 
Dn kI kImiq 
khI n jwie]

Sathigur Sach 

Dhrirraaeiaa Eis 

Dhhan Kee 

Keemath Kehee N 

Jaae ||

The True Guru 

implants the Truth 

within; the value of 

this wealth cannot be 

described.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਸਮਰਨ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਪੱਕੀ ਗੂੰਢ ਬੂੰਨਹ  ਜਦੱਤੀ ਹੈ)। 

ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਤਨਾ 
ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।
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46871 1092 iequ Din pwieAY  
BuK lQI suKu 
visAw min 
Awie]

Eith Dhhan Paaeiai 

Bhukh Lathhee 

Sukh Vasiaa Man 

Aae ||

Obtaining this wealth, 

hunger is relieved, and 

peace comes to dwell 

in the mind.

ਿ ੇਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਜਮਲ ਿਾਏ 

ਤਾਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਲਜਹ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਵਚ ਸੁਖ ਆ 

ਵਸਦਾ ਹੈ,

46872 1092 ijMn@w kau Duir 
iliKAw iqnI 
pwieAw Awie]

Jinnhaa Ko Dhhur 

Likhiaa Thinee 

Paaeiaa Aae ||

Only those who have 

such pre-ordained 

destiny, come to 

receive this.

ਪਰ ਜਮਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹੋਂ ਜਲਜਖਆ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ)।

46873 1092 mnmuKu jgqu 
inrDnu hY  
mwieAw no 
ibllwie]

j`gqu Manamukh Jagath 

Niradhhan Hai 

Maaeiaa No 

Bilalaae ||

The world of the self-

willed manmukh is 

poor, crying out for 

Maya.

ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਿਗਤ ਸਦਾ ਕੂੰਗਾਲ ਹੈ 

ਮਾਇਆ ਲਈ ਹੀ ਜਵਲਕਦਾ ਹੈ,

46874 1092 An idnu iPrdw 
sdw rhY BuK n 
kdy jwie]

Anadhin Firadhaa 

Sadhaa Rehai 

Bhukh N Kadhae 

Jaae ||

Night and day, it 

wanders continually, 

and its hunger is never 

relieved.

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਦਾ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ (ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀ) ਭੁੱ ਖ ਜਮਟਦੀ ਨਹੀਂ,

46875 1092 sWiq n kdy 
AwveI nh suKu 
vsY min Awie]

Saanth N Kadhae 

Aavee Neh Sukh 

Vasai Man Aae ||

It never finds calm 

tranquility, and peace 

never comes to dwell 

in its mind.

ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਢ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,
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46876 1092 sdw icMq 
icqvdw rhY  
shsw kdy n 
jwie]

Sadhaa Chinth 

Chithavadhaa 

Rehai Sehasaa 

Kadhae N Jaae ||

It is always plagued by 

anxiety, and its 

cynicism never 

departs.

ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਤੌਖ਼ਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ, ਸਦਾ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

46877 1092 nwnk ivxu 
siqgur miq BvI  
siqgur no imlY  
qw sbdu kmwie]

Naanak Vin 

Sathigur Math 

Bhavee Sathigur 

No Milai Thaa 

Sabadh Kamaae ||

O Nanak, without the 

True Guru, the 

intellect is perverted; 

if one meets the True 

Guru, then one 

practices the Word of 

the Shabad.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ 
ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਨੂੂੰ  
ਚੱਕਿ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿੇ 
ਮਨਮੁਖ ਭੀ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ 

ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

46878 1092 sdw sdw suK 
mih rhY scy 
mwih smwie]1]

Sadhaa Sadhaa 

Sukh Mehi Rehai 

Sachae Maahi 

Samaae ||1||

Forever and ever, he 

dwells in peace, and 

merges in the True 

Lord. ||1||

(ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਜਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

46879 1092 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

46880 1092 ijin aupweI 
mydnI soeI swr 
kryie]

kry-ie Jin Oupaaee 

Maedhanee Soee 

Saar Karaee ||

The One who created 

the world, takes care 

of it.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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46881 1092 eyko ismrhu  
Bwierhu iqsu 
ibnu Avru n 
koie]

Eaeko Simarahu 

Bhaaeirahu This 

Bin Avar N Koe ||

Meditate in 

remembrance on the 

One Lord, O Siblings of 

Destiny; there is none 

other than Him.

ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਉਸ ਇਕ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ (ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

46882 1092 Kwxw sbdu 
cMigAweIAw ijqu 
KwDY sdw iqRpiq 
hoie]

Khaanaa Sabadh 

Changiaaeeaa Jith 

Khaadhhai Sadhaa 

Thripath Hoe ||

So eat the food of the 

Shabad and goodness; 

eating it, you shall 

remain satisfied 

forever.

(ਹੇ ਭਰਾਵੋ!) ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਭੋਿਨ 

ਬਣਾਓ (ਭਾਵ, ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣਾਓ), ਇਹ ਭੋਿਨ 

ਖਾਜਧਆਂ ਸਦਾ ਰੱਿੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ 

(ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

46883 1092 pYnxu isPiq 
snwie hY sdw 
sdw Ehu aUjlw  
mYlw kdy n hoie]

pYn@xu Painan Sifath 

Sanaae Hai Sadhaa 

Sadhaa Ouhu 

Oojalaa Mailaa 

Kadhae N Hoe ||

Dress yourself in the 

Praise of the Lord. 

Forever and ever, it is 

radiant and bright; it is 

never polluted.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ  
ਵਜਡਆਈਆਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ) 
ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕਾ 
ਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ 

ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

46884 1092 shjy scu Dnu 
KitAw QoVw kdy  
n hoie]

Sehajae Sach 

Dhhan Khattiaa 

Thhorraa Kadhae 

N Hoe ||

I have intuitively 

earned the true 

wealth, which never 

decreases.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ (ਰਜਹ 

ਕੇ) ਖੱਜਟਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ।
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46885 1092 dyhI no sbdu 
sIgwru hY ijqu 
sdw sdw suKu 
hoie]

Dhaehee No 

Sabadh Seegaar 

Hai Jith Sadhaa 

Sadhaa Sukh Hoe 

||

The body is adorned 

with the Shabad, and 

is at peace forever and 

ever.

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ (ਮਾਨੋ) ਗਹਣਾ ਹੈ, ਇਸ 

(ਗਹਣੇ ਦੀ ਬਰਕਜਤ) ਨਾਲ 

ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

46886 1092 nwnk gurmuiK 
buJIAY ijs no 
Awip ivKwly 
soie]2]

Naanak Guramukh 

Bujheeai Jis No 

Aap Vikhaalae Soe 

||2||

O Nanak, the Gurmukh 

realizes the Lord, who 

reveals Himself. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਇਹ (ਿੀਵਨ-ਭੇਤ) 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੨॥

46887 1092 pauVI] Pourree || Pauree:

46888 1092 AMqir jpu qpu 
sMjmo gur sbdI 
jwpY]

Anthar Jap Thap 

Sanjamo Gur 

Sabadhee Jaapai ||

Deep within the self 

are meditation and 

austere self-discipline, 

when one realizes the 

Word of the Guru's 

Shabad.

('ਦੂਿੇ ਭਰਮ' ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ) ਮਨ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਜਟਕਣਾ-ਇਹੀ 
ਿਪ ਹੈ ਇਹੀ ਤਪ ਹੈ ਇਹੀ 
ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ 

ਸਮਝ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

46889 1092 hir hir nwmu 
iDAweIAY haumY 
AigAwnu gvwpY]

Har Har Naam 

Dhhiaaeeai 

Houmai Agiaan 

Gavaapai ||

Meditating on the 

Name of the Lord, Har, 

Har, egotism and 

ignorance are 

eliminated.

ਿ ੇ('ਦੂਿੇ ਭਰਮ' ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੀਏ ਤਾਂ 
ਹਉਮੈ ਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।
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46890 1092 AMdru AMimRiq 
BrpUru hY cwiKAw 
swdu jwpY]

Andhar Anmrith 

Bharapoor Hai 

Chaakhiaa Saadh 

Jaapai ||

One's inner being is 

overflowing with 

Ambrosial Nectar; 

tasting it, the flavor is 

known.

(ਉਂਞ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ) ਜਹਰਦਾ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕ 

ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਰੋਮ 

ਰੋਮ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ), (ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ-ਰਸ) 

ਚੱਜਖਆਂ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

46891 1092 ijn cwiKAw sy 
inrBau Bey sy 
hir ris DRwpY]

Jin Chaakhiaa Sae 

Nirabho Bheae 

Sae Har Ras 

Dhhraapai ||

Those who taste it 

become fearless; they 

are satisfied with the 

sublime essence of the 

Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਚੱਜਖਆ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਭਉ (ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਰੂਪ) ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
46892 1092 hir ikrpw Dwir 

pIAwieAw iPir 
kwlu n 
ivAwpY]17]

Har Kirapaa 

Dhhaar Peeaaeiaa 

Fir Kaal N Viaapai 

||17||

Those who drink it in, 

by the Grace of the 

Lord, are never again 

afflicted by death. 

||17||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਇਹ ਰਸ ਜਪਲਾਇਆ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ) ॥੧੭॥

46893 1092 sloku mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

46894 1092 loku Avgxw kI 
bMn@Y gMTVI gux n 
ivhwJY koie]

Lok Avaganaa Kee 

Bannhai 

Gantharree Gun N 

Vihaajhai Koe ||

People tie up bundles 

of demerits; no one 

deals in virtue.

ਿਗਤ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ 
ਬੂੰਨਹ ੀ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
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46895 1092 gux kw gwhku 
nwnkw ivrlw 
koeI hoie]

Gun Kaa Gaahak 

Naanakaa Viralaa 

Koee Hoe ||

Rare is that person, O 

Nanak, who purchases 

virtue.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਣ ਖ਼ਰੀਦਣ 

ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

46896 1092 gur prswdI gux 
pweIAin@ ijs no 
ndir kryie]1]

Gur Parasaadhee 

Gun Paaeeanih Jis 

No Nadhar Karaee 

||1||

By Guru's Grace, one is 

blessed with virtue, 

when the Lord 

bestows His Glance of 

Grace. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣ 

ਜਮਲਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਜਮਲਦੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਨ) ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

46897 1092 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

46898 1092 gux Avgux 
smwin hih ij 
Awip kIqy 
krqwir]

Gun Avagun 

Samaan Hehi J Aap 

Keethae Karathaar 

||

Merits and demerits 

are the same; they are 

both created by the 

Creator.

(ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੂੰ ਜਨਆ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ) ਗੁਣ 

ਤੇ ਔਗੁਣ (ਭਾਵ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ 
ਦਾ ਸਲੂਕ) ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਿਾਪਦੇ 

ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ 'ਹੁਕਮ' ਜਵਚ 

ਤੁਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਇਹ (ਗੁਣ ਤੇ ਔਗੁਣ) 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹਨ।
46899 1092 nwnk hukim 

mMinAY suKu 
pweIAY gur 
sbdI 
vIcwir]2]

Naanak Hukam 

Manniai Sukh 

Paaeeai Gur 

Sabadhee 

Veechaar ||2||

O Nanak, one who 

obeys the Hukam of 

the Lord's Command, 

finds peace, 

contemplating the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰ ਜਨਆਂ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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46900 1092 pauVI] Pourree || Pauree:

46901 1092 AMdir rwjw qKqu 
hY Awpy kry 
inAwau]

Andhar Raajaa 

Thakhath Hai 

Aapae Karae 

Niaao ||

The King sits on the 

throne within the self; 

He Himself 

administers justice.

(ਿੀਵ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਹੀ (ਿੀਆਂ 

ਦਾ) ਮਾਲਕ (ਬੈਠਾ) ਹੈ, (ਿੀਵ 

ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਹੀ (ਉਸ ਦਾ) ਤਖ਼ਤ 

ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਅੂੰਦਰ ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ, ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ) ਜਨਆਂ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

46902 1092 gur sbdI dru 
jwxIAY AMdir 
mhlu Asrwau]

(Asrwau) Awsrw Gur Sabadhee 

Dhar Jaaneeai 

Andhar Mehal 

Asaraao ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

Lord's Court is known; 

within the self is the 

Sanctuary, the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

(ਿੀਵ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਹੀ (ਉਸ ਦਾ) 
ਮਹਲ ਹੈ, (ਿੀਵ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
(ਬੈਠਾ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਆਸਰਾ (ਦੇਈ 

ਿਾ ਜਰਹਾ) ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ 

ਮਹਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

46903 1092 Kry priK KjwnY 
pweIAin KoitAw  
nwhI Qwau]

Kharae Parakh 

Khajaanai Paaeean 

Khottiaa Naahee 

Thhaao ||

The coins are assayed, 

and the genuine coins 

are placed in His 

treasury, while the 

counterfeit ones find 

no place.

(ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 

ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਖਰੇ ਿੀਵ 

ਪਰਖ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਰੱਖੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਅੂੰਦਰ ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ ਹੀ ਖਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਆਪ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ), 

ਖੋਜਟਆਂ ਨੂੂੰ  ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।

46904 1092 sBu sco scu 
vrqdw sdw scu 
inAwau]

Sabh Sacho Sach 

Varathadhaa 

Sadhaa Sach Niaao 

||

The Truest of the True 

is all-pervading; His 

justice is forever True.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਜਨਆਂ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ;
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46905 1092 AMimRq kw rsu 
AwieAw min 
visAw nwau]18]

Anmrith Kaa Ras 

Aaeiaa Man Vasiaa 

Naao ||18||

One comes to enjoy 

the Ambrosial 

essence, when the 

Name is enshrined in 

the mind. ||18||

ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੧੮॥

46906 1092 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

46907 1092 haumY krI qW qU 
nwhI qU hovih  
hau nwih]

Ho Mai Karee 

Thaan Thoo 

Naahee Thoo 

Hovehi Ho Naahi 

||

When one acts in 

egotism, then You are 

not there, Lord. 

Wherever You are, 

there is no ego.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਮੈਂ 'ਹਉਂ, ਹਉਂ' 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਗਟ) ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਪਰ ਿਦੋਂ 
ਤੂੂੰ  ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ਮੇਰੀ 'ਹਉਂ' 

ਮੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

46908 1093 bUJhu igAwnI 
bUJxw eyh AkQ 
kQw mn mwih]

A-kQ: polw bolo Boojhahu Giaanee 

Boojhanaa Eaeh 

Akathh Kathhaa 

Man Maahi ||

O spiritual teachers, 

understand this: the 

Unspoken Speech is in 

the mind.

ਹੇ ਜਗਆਨਵਾਨ! ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਇਹ ਡੂੂੰ ਘੀ ਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਸਮਝ।

46909 1093 ibnu gur qqu n 
pweIAY AlKu vsY 
sB mwih]

Bin Gur Thath N 

Paaeeai Alakh 

Vasai Sabh Maahi 

||

Without the Guru, the 

essence of reality is 

not found; the 

Invisible Lord dwells 

everywhere.

ਅਲੱਖ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 

ਅਸਲੀਅਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।
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46910 1093 siqguru imlY q 
jwxIAY jW sbdu 
vsY mn mwih]

Sathigur Milai Th 

Jaaneeai Jaan 

Sabadh Vasai Man 

Maahi ||

One meets the True 

Guru, and then the 

Lord is known, when 

the Word of the 

Shabad comes to 

dwell in the mind.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ 

ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

46911 1093 Awpu gieAw BRmu 
Bau gieAw jnm 
mrn duK jwih]

Aap Gaeiaa Bhram 

Bho Gaeiaa Janam 

Maran Dhukh 

Jaahi ||

When self-conceit 

departs, doubt and 

fear also depart, and 

the pain of birth and 

death is removed.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 'ਹਉਂ' ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਭਟਕਣਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਮੌਤ 

ਆਜਦਕ ਦਾ) ਡਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਦੱੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੀ ਇਹੀ ਹਨ)।

46912 1093 gurmiq AlKu 
lKweIAY aUqm 
miq qrwih]

Guramath Alakh 

Lakhaaeeai 

Ootham Math 

Tharaahi ||

Following the Guru's 

Teachings, the Unseen 

Lord is seen; the 

intellect is exalted, 

and one is carried 

across.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਲਆਂ 

ਰੱਬ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਬੱੁਧ ਉੱਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 

(ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਤਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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46913 1093 nwnk so hM hM sw  
jpu jwphu  
iqRBvx iqsY 
smwih]1]

siqgurU jI (so) vwihgurU 
srUp (hM) hn[ (sw) 
vwihgurU jI, siqgurU jI 
srUp (hM) hn, ies 
leI vwihgurU siqgurU 
vwihgurU siqgurU jI jpu 
jpxw kro[ (dUjw pwT: 
sohM hMsw)

Naanak Sohan 

Hansaa Jap 

Jaapahu 

Thribhavan Thisai 

Samaahi ||1||

O Nanak, chant the 

chant of 'Sohang 

hansaa' - 'He is me, 

and I am Him.' The 

three worlds are 

absorbed in Him. ||1||

(ਸੋ,) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ) 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ 
ਆਤਮਾ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਏ, (ਵੇਖ!) ਜਤਿਲੋਕੀ ਦੇ ਹੀ 
ਿੀਵ ਉਸੇ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਉਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ) ॥੧॥

46914 1093 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

46915 1093 mnu mwxku ijin 
priKAw gur 
sbdI vIcwir]

Man Maanak Jin 

Parakhiaa Gur 

Sabadhee 

Veechaar ||

Some assay their mind-

jewel, and 

contemplate the Word 

of the Guru's Shabad.

ਇਹ ਮਨ ਸੱੁਚਾ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ (ਇਸ 

ਸੱੁਚੇ ਮੋਤੀ ਨੂੂੰ ) ਪਰਖ ਜਲਆ ਹੈ,

46916 1093 sy jn ivrly 
jwxIAih kljug 
ivic sMswir]

Sae Jan Viralae 

Jaaneeahi Kalajug 

Vich Sansaar ||

Only a few of those 

humble beings are 

known in this world, in 

this Dark Age of Kali 

Yuga.

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਜਿੱਥੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਜਹਰਾ ਹੈ 

ਬੜੇ ਘੱਟ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ।
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46917 1093 AwpY no Awpu 
imil rihAw  
haumY duibDw 
mwir]

Aapai No Aap Mil 

Rehiaa Houmai 

Dhubidhhaa Maar 

||

One's self remains 

blended with the 

Lord's Self, when 

egotism and duality 

are conquered.

ਉਸ ਦਾ ਆਪਾ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੇਰ-

ਤੇਰ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ 'ਆਪੇ' ਨਾਲ 

ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

46918 1093 nwnk nwim rqy 
duqru qry Baujlu 
ibKmu sMswru]2]

du`q-ru Naanak Naam 

Rathae Dhuthar 

Tharae Bhoujal 

Bikham Sansaar 

||2||

O Nanak, those who 

are imbued with the 

Naam cross over the 

difficult, treacherous 

and terrifying world-

ocean. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਇਸ ਡਰਾਉਣੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ॥੨॥

46919 1093 pauVI] Pourree || Pauree:

46920 1093 mnmuK AMdru n 
BwlnI muTy AhM 
mqy]

m`qy[ m`uTy Manamukh 

Andhar N 

Bhaalanee 

Muthae 

Ahanmathae ||

The self-willed 

manmukhs do not 

search within their 

own selves; they are 

deluded by their 

egotistical pride.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੋਿਦੇ।

46921 1093 cwry kuMfW Biv 
Qky AMdir iqK 
qqy]

q`qy Chaarae Kunddaan 

Bhav Thhakae 

Andhar Thikh 

Thathae ||

Wandering in the four 

directions, they grow 

weary, tormented by 

burning desire within.

ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ 

(ਹੋਣ ਕਰਕੇ) (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਭਟਕ 

ਭਟਕ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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46922 1093 isMimRiq swsq n 
soDnI mnmuK 
ivguqy]

isMm-i Riq[ iv-g`uqy Sinmrith Saasath 

N Sodhhanee 

Manamukh 

Viguthae ||

They do not study the 

Simritees and the 

Shaastras; the 

manmukhs waste 

away and are lost.

ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣ ੇਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਗਹੁ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਿਦੇ ਤੇ 

(ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਥਾਂ 
ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ ਕੋ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
46923 1093 ibnu gur iknY n 

pwieE hir nwmu  
hir sqy]

s`qy Bin Gur Kinai N 

Paaeiou Har Naam 

Har Sathae ||

Without the Guru, no 

one finds the Naam, 

the Name of the True 

Lord.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।

46924 1093 qqu igAwnu 
vIcwirAw hir 
jip hir 
gqy]19]

gqy: polw bolo Thath Giaan 

Veechaariaa Har 

Jap Har Gathae 

||19||

One who 

contemplates the 

essence of spiritual 

wisdom and meditates 

on the Lord is saved. 

||19||

ਅਸਾਂ ਅਸਲ ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਇਹ 

ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ 

॥੧੯॥

46925 1093 slok mÚ 2] Salok Ma 2 || Shalok, Second Mehl:

46926 1093 Awpy jwxY kry 
Awip Awpy AwxY 
rwis]

Aapae Jaanai 

Karae Aap Aapae 

Aanai Raas ||

He Himself knows, He 

Himself acts, and He 

Himself does it right.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲਾਂ 
ਦੀ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਿ) ਜਸਰੇ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9551 Published: March 06/ 2014



46927 1093 iqsY AgY nwnkw  
Kilie kIcY 
Ardwis]1]

Kil-ie Thisai Agai 

Naanakaa Khalie 

Keechai Aradhaas 

||1||

So stand before Him, 

O Nanak, and offer 

your prayers. ||1||

(ਇਸ ਲਈ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੀ ਅਦਬ 

ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੧॥

46928 1093 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

46929 1093 ijin kIAw iqin 
dyiKAw Awpy jwxY 
soie]

Jin Keeaa Thin 

Dhaekhiaa Aapae 

Jaanai Soe ||

He who created the 

creation, watches over 

it; He Himself knows.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਇਸ 

ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ (ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ) 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

46930 1093 iks no khIAY 
nwnkw jw Gir 
vrqY sBu 
koie]2]

Kis No Keheeai 

Naanakaa Jaa 

Ghar Varathai 

Sabh Koe ||2||

Unto whom should I 

speak, O Nanak, when 

everything is 

contained within the 

home of the heart? 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 
ਹਰੇਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ)ੋ 

ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰਨੀ ਜਵਅਰਥ ਹੈ ॥੨॥

46931 1093 pauVI] Pourree || Pauree:

46932 1093 sBy Qok ivswir  
ieko imqu kir]

Sabhae Thhok 

Visaar Eiko Mith 

Kar ||

Forget everything, and 

be friends with the 

One Lord alone.

ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਦਾ ਮੋਹ) 

ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਮੱਤਰ ਬਣਾ,
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46933 1093 mnu qnu hoie 
inhwlu pwpw dhY 
hir]

pwpW Man Than Hoe 

Nihaal Paapaa 

Dhehai Har ||

Your mind and body 

shall be enraptured, 

and the Lord shall 

burn away your sins.

ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਖੜ ਆਵੇਗਾ ਤੇਰਾ 
ਸਰੀਰ ਹੌਲਾ-ਿੁੱ ਲ ਹੋ ਿਾਇਗਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

46934 1093 Awvx jwxw cukY  
jnim n jwih 
mir]

Aavan Jaanaa 

Chukai Janam N 

Jaahi Mar ||

Your comings and 

goings in reincarnation 

shall cease; you shall 

not be reborn and die 

again.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਤੇਰਾ) ਿੂੰ ਮਣਾ 
ਮਰਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਇਗਾ, ਤੂੂੰ  ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਿੂੰ ਮੇ ਮਰੇਂਗਾ।

46935 1093 scu nwmu AwDwru  
soig n moih jir]

Sach Naam 

Aadhhaar Sog N 

Mohi Jar ||

The True Name shall 

be your Support, and 

you shall not burn in 

sorrow and 

attachment.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਬਣਾ, 
ਤੂੂੰ  ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਵਚ ਤੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਸੜੇਂਗਾ।

46936 1093 nwnk nwmu 
inDwnu mn mih 
sMij Dir]20]

Naanak Naam 

Nidhhaan Man 

Mehi Sanj Dhhar 

||20||

O Nanak, gather in the 

treasure of the Naam, 

the Name of the Lord, 

within your mind. 

||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰੱਖ ॥੨੦॥

46937 1093 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

46938 1093 mwieAw mnhu n 
vIsrY mWgY dMmw 
dMm]

Maaeiaa Manahu 

N Veesarai 

Maangai Dhanmaa 

Dhanm ||

You do not forget 

Maya from your mind; 

you beg for it with 

each and every breath.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਨੋਂ  
ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦੀ, ਿੋ 
(ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੂੰਗਣ ਦੇ ਥਾਂ) 
ਸੁਆਸ-ਸੁਆਸ (ਮਾਇਆ ਹੀ) 
ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ,
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46939 1093 so pRBu iciq n 
AwveI nwnk  
nhI krMm]1]

So Prabh Chith N 

Aavee Naanak 

Nehee Karanm 

||1||

You do not even think 

of that God; O Nanak, 

it is not in your karma. 

||1||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ 

ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਇਹ ਿਾਣ ੋ

ਜਕ) ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਚੂੰ ਗੇ ਨਹੀਂ 
ਹਨ ॥੧॥

46940 1093 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

46941 1093 mwieAw swiQ n 
cleI ikAw 
lptwvih AMD]

lptwv-ih Maaeiaa Saathh N 

Chalee Kiaa 

Lapattaavehi 

Andhh ||

Maya and its wealth 

shall not go along with 

you, so why do you 

cling to it - are you 

blind?

ਹੇ ਅੂੰਨਹੇ  (ਿੀਵ)! ਤੂੂੰ  (ਮੁੜ ਮੁੜ) 

ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਚੂੰਬੜਦਾ ਹੈਂ? 

ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

46942 1093 gur ky crx 
iDAwie qU qUtih 
mwieAw bMD]2]

Gur Kae Charan 

Dhhiaae Thoo 

Thoottehi 

Maaeiaa Bandhh 

||2||

Meditate on the 

Guru's Feet, and the 

bonds of Maya shall 

be cut away from you. 

||2||

ਤੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ (ਭਾਵ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ 

ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ) (ਤਾਂ ਿੁ) 
ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਹਨ ਟੱੁਟ ਿਾਣ ॥੨॥
46943 1093 pauVI] Pourree || Pauree:

46944 1093 BwxY hukmu 
mnwieEnu BwxY 
suKu pwieAw]

Bhaanai Hukam 

Manaaeioun 

Bhaanai Sukh 

Paaeiaa ||

By the Pleasure of His 

Will, the Lord inspires 

us to obey the Hukam 

of His Command; by 

the Pleasure of His 

Will, we find peace.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ) ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਹੈ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਸੁਖ ਲੱਭਾ ਹੈ।
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46945 1093 BwxY siqguru 
myilEnu BwxY scu 
iDAwieAw]

Bhaanai Sathigur 

Maelioun Bhaanai 

Sach Dhhiaaeiaa ||

By the Pleasure of His 

Will, He leads us to 

meet the True Guru; 

by the Pleasure of His 

Will, we meditate on 

the Truth.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 'ਨਾਮ' ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ।

46946 1093 Bwxy jyvf hor 
dwiq nwhI scu 
AwiK suxwieAw]

Bhaanae Jaevadd 

Hor Dhaath 

Naahee Sach Aakh 

Sunaaeiaa ||

There is no other gift 

as great as the 

Pleasure of His Will; 

this Truth is spoken 

and proclaimed.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਰਜਹਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 
ਰੱਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਆਪ 'ਨਾਮ' ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ।

46947 1093 ijn kau pUrib 
iliKAw iqn scu 
kmwieAw]

Jin Ko Poorab 

Likhiaa Thin Sach 

Kamaaeiaa ||

Those who have such 

pre-ordained destiny, 

practice and live the 

Truth.

ਪਰ 'ਨਾਮ' ਜਸਮਰਦੇ ਉਹੀ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਮੱੁਢ ਤੋਂ 
ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪੂਰਬਲੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਮਰਨ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਮੌਿੂਦ ਹਨ)।

46948 1093 nwnk iqsu 
srxwgqI ijin 
jgqu 
aupwieAw]21]

sr-xwgqI[ j`gqu Naanak This 

Saranaagathee Jin 

Jagath Oupaaeiaa 

||21||

Nanak has entered His 

Sanctuary; He created 

the world. ||21||

(ਸੋ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਰਹੁ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ 

ਸੂੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੨੧॥

46949 1093 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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46950 1093 ijn kau AMdir 
igAwnu nhI BY 
kI nwhI ibMd]

Jin Ko Andhar 

Giaan Nehee Bhai 

Kee Naahee Bindh 

||

Those who do not 

have spiritual wisdom 

within, do not have 

even an iota of the 

Fear of God.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੋਈ,

46951 1093 nwnk muieAw kw 
ikAw mwrxw ij 
Awip mwry 
goivMd]1]

Naanak Mueiaa 

Kaa Kiaa 

Maaranaa J Aap 

Maarae Govindh 

||1||

O Nanak, why kill 

those who are already 

dead? The Lord of the 

Universe Himself has 

killed them. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ) ਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਨੋ) ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਇਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਏਦੂੂੰ  ਵਧੀਕ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ 

ਕੀਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ॥੧॥

46952 1093 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

46953 1093 mn kI pqRI 
vwcxI suKI hU 
suKu swru]

p`qRI Man Kee Pathree 

Vaachanee Sukhee 

Hoo Sukh Saar ||

To read the horoscope 

of the mind, is the 

most sublime joyful 

peace.

(ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਥੱਤਾਂ ਆਜਦਕ ਦੱਸਣ 

ਲਈ ਪੱਤਿੀ ਪੜਹਨ ਦੇ ਥਾਂ) 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਪੱਤਿੀ ਪੜਹਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਕ ਇਸ ਦੀ 
ਕੇਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀਹ ਹਾਲਤ ਹੈ; 

ਇਹ ਪੱਤਿੀ ਵਾਚਣ ਨਾਲ) ਸਭ 

ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

46954 1093 so bRwhmxu Blw 
AwKIAY ij bUJY 
bRhmu bIcwru]

So Braahaman 

Bhalaa Aakheeai J 

Boojhai Breham 

Beechaar ||

He alone is called a 

good Brahmin, who 

understands God in 

contemplative 

meditation.

(ਿੋ ਜਥੱਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬੁਰਾਈ 

ਜਵਚਾਰਨ ਦੇ ਥਾਂ) ਰੱਬੀ ਜਵਚਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿਾਹਮਣ 

ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਿਾਣੋ।
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46955 1093 hir swlwhy hir 
pVY gur kY sbid 
vIcwir]

pV@Y Har Saalaahae Har 

Parrai Gur Kai 

Sabadh Veechaar 

||

He praises the Lord, 

and reads of the Lord, 

and contemplates the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਿ ੋ(ਬਿਾਹਮਣ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜਹਦਾ ਹੈ,

46956 1094 AwieAw Ehu 
prvwxu hY ij 
kul kw kry 
auDwru]

Aaeiaa Ouhu 

Paravaan Hai J Kul 

Kaa Karae 

Oudhhaar ||

Celebrated and 

approved is the 

coming into the world 

of such a person, who 

saves all his 

generations as well.

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਪਣੀ ਕੁਲ 

ਦਾ ਭੀ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣਾ 
ਸਿਲ ਹੈ।

46957 1094 AgY jwiq n 
puCIAY krxI 
sbdu hY swru]

Agai Jaath N 

Pushheeai 

Karanee Sabadh 

Hai Saar ||

Hereafter, no one is 

questioned about 

social status; excellent 

and sublime is the 

practice of the Word 

of the Shabad.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ (ਉੱਚੀ) 
ਿਾਜਤ ਦੀ ਪੱੁਛ-ਜਗੱਛ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, ਓਥੇ ਤਾਂ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ) ਬਾਣੀ (ਦਾ ਅੱਜਭਆਸ) ਹੀ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ (ਜਮਥੀ ਿਾਂਦੀ) ਹੈ,

46958 1094 horu kUVu pVxw  
kUVu kmwvxw  
ibiKAw nwil 
ipAwru]

pV@xw Hor Koorr 

Parranaa Koorr 

Kamaavanaa 

Bikhiaa Naal Piaar 

||

Other study is false, 

and other actions are 

false; such people are 

in love with poison.

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਪੜਹਨਾ ਤੇ ਕਮਾਣਾ ਜਵਅਰਥ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਆਰ 

(ਵਧਾਂਦਾ) ਹੈ।
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46959 1094 AMdir suKu n 
hoveI mnmuK 
jnmu KuAwru]

Andhar Sukh N 

Hovee Manamukh 

Janam Khuaar ||

They do not find any 

peace within 

themselves; the self-

willed manmukhs 

waste away their lives.

(ਉਸ ਪੜਹਾਈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨਾਲ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹੀ 
ਔਤਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

46960 1094 nwnk nwim rqy 
sy aubry gur kY 
hyiq Apwir]2]

Naanak Naam 

Rathae Sae 

Oubarae Gur Kai 

Haeth Apaar ||2||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam are saved; they 

have infinite love for 

the Guru. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਪਿੇਮ ਕਰ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ('ਜਬਜਖਆ' ਦੇ 

ਅਸਰ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

46961 1094 pauVI] Pourree || Pauree:

46962 1094 Awpy kir kir 
vyKdw Awpy sBu 
scw]

Aapae Kar Kar 

Vaekhadhaa 

Aapae Sabh 

Sachaa ||

He Himself creates the 

creation, and gazes 

upon it; He Himself is 

totally True.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਹਰ 

ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ (ਮੌਿੂਦ) ਹੈ।
46963 1094 jo hukmu n bUJY  

Ksm kw soeI nru 
kcw]

k`cw Jo Hukam N 

Boojhai Khasam 

Kaa Soee Nar 

Kachaa ||

One who does not 

understand the 

Hukam, the Command 

of his Lord and 

Master, is false.

ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਇਸ 

ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੋਣ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ 
ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਡੋਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

46964 1094 ijqu BwvY iqqu 
lwiedw gurmuiK 
hir scw]

s`cw Jith Bhaavai Thith 

Laaeidhaa 

Guramukh Har 

Sachaa ||

By the Pleasure of His 

Will, the True Lord 

joins the Gurmukh to 

Himself.

ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ 
ਉਸੇ ਪਾਸੇ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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46965 1094 sBnw kw swihbu 
eyku hY gur sbdI 
rcw]

rcw: polw bolo Sabhanaa Kaa 

Saahib Eaek Hai 

Gur Sabadhee 

Rachaa ||

He is the One Lord and 

Master of all; through 

the Word of the 

Guru's Shabad, we are 

blended with Him.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਉਸ ਜਵਚ) ਿੁਜੜਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

46966 1094 gurmuiK sdw 
slwhIAY siB 
iqs dy jcw]

Guramukh Sadhaa 

Salaaheeai Sabh 

This Dhae Jachaa 

||

The Gurmukhs praise 

Him forever; all are 

beggars of Him.

(ਸੋ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਿਗਤ ਦੇ ਇਹ) 

ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ 
ਹਨ।

46967 1094 ijau nwnk Awip 
ncwiedw iqv hI 
ko ncw]22]1] 
suDu]

n`cwiedwn`cw[su`Du Jio Naanak Aap 

Nachaaeidhaa 

Thiv Hee Ko 

Nachaa ||22||1|| 

Sudhh ||

O Nanak, as He 

Himself makes us 

dance, we dance. 

||22||1|| Sudh||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਨਚਾਂਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਿੀਵ 

ਨੱਚਦਾ ਹੈ ॥੨੨॥੧॥ਸੁਧੁ ॥

46968 1094 mwrU vwr mhlw 
5 fKxy mÚ 5

f`Kxy Maaroo Vaar 

Mehalaa 5 

Ddakhanae Ma 5

Vaar Of Maaroo, Fifth 

Mehl, Dakhanay, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਵਾਰ-ਡਖਣੇ'।

46969 1094 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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46970 1094 qU cau sjx 
mYifAw fyeI issu 
auqwir]

(cau) hukm kho 
jI[(mYifAw) dwsn dws 
dy[ (fyeI) 
idAW[(issu) isr[ 
issu:polw bolo 

Thoo Cho Sajan 

Maiddiaa Ddaeee 

Sis Outhaar ||

If You tell me to, O my 

Friend, I will cut off my 

head and give it to 

You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਿਣ! ਤੂੂੰ  ਆਖ (ਭਾਵ, 

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਖੇਂ ਤਾਂ) ਮੈਂ ਆਪਣਾ 
ਜਸਰ ਭੀ ਲਾਹ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰ 

ਜਦਆਂ,

46971 1094 nYx mihMjy qrsdy  
kid psI 
dIdwru]1]

m-ihMjy[ p`sI Nain Mehinjae 

Tharasadhae Kadh 

Pasee Dheedhaar 

||1||

My eyes long for You; 

when will I see Your 

Vision? ||1||

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਾਂਗੀ ॥੧॥

46972 1094 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

46973 1094 nIhu mihMjw qaU 
nwil ibAw nyh  
kUVwvy fyKu]

(nIhu) pRym (mihMjw) 
dwsn dws dw[ 
ibAwdUjw, hor

Neehu Mehinjaa 

Thoo Naal Biaa 

Naeh Koorraavae 

Ddaekh ||

I am in love with You; I 

have seen that other 

love is false.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰਾ ਜਪਆਰ (ਹੁਣ 

ਜਸਰਫ਼) ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਿੇ 
ਜਪਆਰ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ 

(ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਦੂਿੇ 
ਜਪਆਰ ਝੂਠੇ ਹਨ)।

46974 1094 kpV Bog frwvxy  
ijcru iprI n 
fyKu]2]

Kaparr Bhog 

Ddaraavanae 

Jichar Piree N 

Ddaekh ||2||

Even clothes and food 

are frightening to me, 

as long as I do not see 

my Beloved. ||2||

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਤੀ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਪਜਹਨਣੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ॥੨॥

46975 1094 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

46976 1094 auTI JwlU kMqVy  
hau psI qau 
dIdwru]

Outhee Jhaaloo 

Kantharrae Ho 

Pasee Tho 

Dheedhaar ||

I rise early, O my 

Husband Lord, to 

behold Your Vision.

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਕੂੰਤ! ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂ ਤੇ 

(ਪਜਹਲਾਂ) ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾਂ।
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46977 1094 kwjlu hwru qmol 
rsu ibnu psy hiB 
rs Cwru]3]

(p`sy) drsn dyKy (hiB) 
swry[k`wjlu

Kaajal Haar 

Thamol Ras Bin 

Pasae Habh Ras 

Shhaar ||3||

Eye make-up, garlands 

of flowers, and the 

flavor of betel leaf, are 

all nothing but dust, 

without seeing You. 

||3||

ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੱਿਲ ਹਾਰ ਪਾਨ ਦਾ ਰਸ-ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ ਸੁਆਹ ਸਮਾਨ 

ਹਨ ॥੩॥

46978 1094 pauVI] Pourree || Pauree:

46979 1094 qU scw swihbu 
scu scu sBu 
DwirAw]

Thoo Sachaa 

Saahib Sach Sach 

Sabh Dhhaariaa ||

You are True, O my 

True Lord and Master; 

You uphold all that is 

true.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਅਤੇ 

ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਅਟੱਲ ਜਨਯਮ ਹੀ 
ਹਰ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
46980 1094 gurmuiK kIqo Qwtu  

isrij sMswirAw]

Guramukh Keetho 

Thhaatt Siraj 

Sansaariaa ||

You created the world, 

making a place for the 

Gurmukhs.

ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਇਹ 

ਜਨਯਮ ਭੀ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਜਕ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 

ਉਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

46981 1094 hir AwigAw hoey 
byd pwpu puMnu 
vIcwirAw]

Har Aagiaa Hoeae 

Baedh Paap Punn 

Veechaariaa ||

By the Will of the Lord, 

the Vedas came into 

being; they 

discriminate between 

sin and virtue.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਜਗਆ 

ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਰਗਟ) ਹੋਏ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਨਖੇਜੜਆ ਹੈ।
46982 1094 bRhmw ibsnu 

mhysu qRY gux 
ibsQwirAw]

Brehamaa Bisan 

Mehaes Thrai Gun 

Bisathhaariaa ||

You created Brahma, 

Vishnu and Shiva, and 

the expanse of the 

three qualities.

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਬਿਹਮਾ ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਤੇ ਜਸ਼ਵ 

ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ-ਰੂਪ 

ਿਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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46983 1094 nv KMf ipRQmI 
swij hir rMg 
svwirAw]

Nav Khandd 

Prithhamee Saaj 

Har Rang 

Savaariaa ||

Creating the world of 

the nine regions, O 

Lord, You have 

embellished it with 

beauty.

ਹੇ ਹਰੀ! ਇਹ ਨੌ ਜਹੱਜਸਆਂ 

ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਿ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਇਸ 

ਜਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗ ਸਿਾਏ ਹਨ।

46984 1094 vykI jMq aupwie  
AMqir kl 
DwirAw]

vy~kIN[kl: polw bolo Vaekee Janth 

Oupaae Anthar Kal 

Dhhaariaa ||

Creating the beings of 

various kinds, You 

infused Your power 

into them.

ਵਖ ਵਖ ਭਾਂਤ ਦੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਆਪਣੀ ਸੱਜਤਆ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ 
ਹੈ।

46985 1094 qyrw AMqu n jwxY 
koie scu 
isrjxhwirAw]

Thaeraa Anth N 

Jaanai Koe Sach 

Sirajanehaariaa ||

No one knows Your 

limit, O True Creator 

Lord.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਸਰਿਣਹਾਰ! 

ਕੋਈ ਿੀਵ (ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ।

46986 1094 qU jwxih sB 
ibiD Awip  
gurmuiK 
insqwirAw]1]

Thoo Jaanehi Sabh 

Bidhh Aap 

Guramukh 

Nisathaariaa ||1||

You Yourself know all 

ways and means; You 

Yourself save the 

Gurmukhs. ||1||

ਸਭ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੋਰ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਉਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੧॥

46987 1094 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

46988 1094 jy qU imqRü 
AswfVw ihk 
BorI nw vyCoiV]

ih`k Jae Thoo Mithra 

Asaaddarraa Hik 

Bhoree Naa 

Vaeshhorr ||

If You are my friend 

then don't separate 

Yourself from me even 

for an instant.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਮਤਿ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ (ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ) 
ਨਾਹ ਜਵਛੋੜ।
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46989 1094 jIau mihMjw qau 
moihAw kid psI 
jwnI qoih]1]

Jeeo Mehinjaa Tho 

Mohiaa Kadh 

Pasee Jaanee 

Thohi ||1||

My soul is fascinated 

and enticed by You; 

when will I see You, O 

my Love? ||1||

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ) ਮੋਹ ਲਈ ਹੈ (ਹੁਣ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂਘ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਵੇਖਾਂ 
॥੧॥

46990 1094 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

46991 1094 durjn qU jlu 
BwhVI ivCoVy 
mir jwih]

Dhurajan Thoo Jal 

Bhaaharree 

Vishhorrae Mar 

Jaahi ||

Burn in the fire, you 

evil person; O 

separation, be dead.

ਹੇ ਦੁਰਿਨ! ਤੂੂੰ  ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜ 

ਿਾ, ਹੇ ਜਵਛੋੜੇ! ਤੂੂੰ  ਮਰ ਿਾ।

46992 1094 kMqw qU sau 
syjVI mYfw hBo 
duKu aulwih]2]

sauN, h`Bo Kanthaa Thoo So 

Saejarree Maiddaa 

Habho Dhukh 

Oulaahi ||2||

O my Husband Lord, 

please sleep upon my 

bed, that all my 

sufferings may be 

gone. ||2||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਕੂੰਤ! ਤੂੂੰ  (ਮੇਰੀ 
ਜਹਰਦਾ-) ਸੇਿ ਉਤੇ (ਆ ਕੇ) ਸੌਂ 
ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ 

॥੨॥

46993 1094 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

46994 1094 durjnu dUjw Bwau 
hY vyCoVw haumY 
rogu]

Dhurajan Dhoojaa 

Bhaao Hai 

Vaeshhorraa 

Houmai Rog ||

The evil person is 

engrossed in the love 

of duality; through the 

disease of egotism, he 

suffers separation.

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ (ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਵੱਡਾ) ਵੈਰੀ 
ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ (ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ) 
ਜਵਛੋੜਾ (ਪਾਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ।
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46995 1094 sjxu scw 
pwiqswhu ijsu 
imil kIcY 
Bogu]3]

Sajan Sachaa 

Paathisaahu Jis Mil 

Keechai Bhog 

||3||

The True Lord King is 

my friend; meeting 

with Him, I am so 

happy. ||3||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ (ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ) 
ਜਮਤਿ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

(ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥

46996 1094 pauVI] Pourree || Pauree:

46997 1094 qU Agm 
dieAwlu byAMqu  
qyrI kImiq khY 
kauxu]

Thoo Agam 

Dhaeiaal Baeanth 

Thaeree Keemath 

Kehai Koun ||

You are inaccessible, 

merciful and infinite; 

who can estimate Your 

worth?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ 
ਦਇਆਲ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ।

46998 1094 quDu isrijAw 
sBu sMswru qU 
nwieku sgl 
Baux]

Thudhh Sirajiaa 

Sabh Sansaar Thoo 

Naaeik Sagal 

Bhoun ||

You created the entire 

universe; You are the 

Master of all the 

worlds.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦਾ 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈਂ।

46999 1094 qyrI kudriq  
koie n jwxY myry 
Twkur sgl 
raux]

Thaeree 

Kudharath Koe N 

Jaanai Maerae 

Thaakur Sagal 

Roun ||

No one knows Your 

creative power, O my 

all-pervading Lord and 

Master.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਮਾਲਕ! ਕੋਈ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ 
ਸਕਦਾ।
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47000 1094 quDu ApiV koie  
n skY qU 
AibnwsI jg 
auDrx]

A`piV[ pwpW qoN (au-
Drx) auDwrn vwly hoN

Thudhh Aparr Koe 

N Sakai Thoo 

Abinaasee Jag 

Oudhharan ||

No one can equal You; 

You are imperishable 

and eternal, the Savior 

of the world.

ਹੇ ਿਗਤ ਉੱਧਾਰਣ ਵਾਲੇ 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ! ਕੋਈ ਿੀਵ 

ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।

47001 1095 quDu Qwpy cwry 
jug qU krqw 
sgl Drx]

Thudhh Thhaapae 

Chaarae Jug Thoo 

Karathaa Sagal 

Dhharan ||

You established the 

four ages; You are the 

Creator of all worlds.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚਾਰੇ 

ਿੁੱ ਗ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਸਮਾ ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਮੇ ਦੀ 
ਵੂੰ ਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ)।

47002 1095 quDu Awvx jwxw 
kIAw quDu lypu n 
lgY iqRx]

Thudhh Aavan 

Jaanaa Keeaa 

Thudhh Laep N 

Lagai Thrin ||

You created the 

comings and goings of 

reincarnation; not 

even a particle of filth 

sticks to You.

(ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

(ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ) 
ਰਤਾ ਭੀ ਪਿਭਾਵ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ।

47003 1095 ijsu hovih Awip 
dieAwlu iqsu 
lwvih siqgur 
crx]

Jis Hovehi Aap 

Dhaeiaal This 

Laavehi Sathigur 

Charan ||

As you are merciful, 

You attach us to the 

Feet of the True Guru.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  
ਜਦਆਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ,
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47004 1095 qU horqu aupwie  
n lBhI  
AibnwsI isRsit 
krx]2]

Thoo Horath 

Oupaae N 

Labhehee 

Abinaasee Srisatt 

Karan ||2||

You cannot be found 

by any other efforts; 

You are the eternal, 

imperishable Creator 

of the Universe. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ-ਕਰਤਾ 
ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ! (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਉਪਾਵ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਜਮਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥

47005 1095 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47006 1095 jy qU vqih AM|xy  
hB Driq suhwvI 
hoie]

Jae Thoo Vathehi 

Ann(g)anae Habh 

Dhharath 

Suhaavee Hoe ||

If You come into my 

courtyard, all the 

earth becomes 

beautiful.

ਹੇ ਪਿਭੂ-ਕੂੰਤ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ 

(ਜਹਰਦੇ-) ਵੇਹੜੇ ਜਵਚ ਆ 

ਿਾਏ,ਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ 

ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

47007 1095 ihksu kMqY bwhrI  
mYfI vwq n puCY 
koie]1]

(ih`ksu) ie`k kMqY pqI 
jI (bwhrI) 
ibnw[mYNfI[ (dUjw 
pwT: ihk su)

Hikas Kanthai 

Baaharee 

Maiddee Vaath N 

Pushhai Koe ||1||

Other than the One 

Lord, my Husband, no 

one else cares for me. 

||1||

ਪਰ ਇਕ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਖ਼ਬਰ-ਸੁਰਤ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਪੱੁਛਦਾ (ਭਾਵ, ਿੇ ਪਿਭੂ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪਏ, ਤਾਂ 
ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜਗਆਨ 

ਇੂੰਦਿੇ ਚਮਕ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਿ ੇ

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ) 
॥੧॥

47008 1095 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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47009 1095 hBy tol suhwvxy  
shu bYTw AM|xu 
mil]

m`il Habhae Ttol 

Suhaavanae Sahu 

Baithaa Ann(g)an 

Mal ||

All my adornments 

become beautiful, 

when You, O Lord, sit 

in my courtyard and 

make it Yours.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਰਾਹੀ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-
ਵੇਹੜਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ (ਵਰਤਣੇ) ਿਬਦੇ ਹਨ,

47010 1095 phI n vM\Y 
ibrQVw jo Gir 
AwvY cil]2]

Pehee N Vannjai 

Birathharraa Jo 

Ghar Aavai Chal 

||2||

Then no traveller who 

comes to my home 

shall leave empty-

handed. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ-ਰਾਹੀ 
(ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਪਰਤ ਕੇ ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਆ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਿਗਤ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ॥੨॥

47011 1095 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47012 1095 syj ivCweI kMq 
kU kIAw hBu 
sIgwru]

Saej Vishhaaee 

Kanth Koo Keeaa 

Habh Seegaar ||

I have spread out my 

bed for You, O my 

Husband Lord, and 

applied all my 

decorations.

ਮੈਂ ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਿ 

ਜਵਛਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਹਾਰ-

ਜਸੂੰਗਾਰ ਕੀਤਾ (ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ 

ਸਿਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਧਾਰਜਮਕ 

ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ),

47013 1095 ieqI mMiJ n 
smwveI jy gil 
pihrw hwru]3]

ieqI: polw bolo[gil: 
polw bolo[ pihrW

Eithee Manjh N 

Samaavee Jae Gal 

Pehiraa Haar ||3||

But even this is not 

pleasing to me, to 

wear a garland around 

my neck. ||3||

ਪਰ ਹੁਣ (ਿਦੋਂ ਉਹ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ ਤਾਂ) ਿੇ ਮੈਂ (ਆਪਣੇ 
ਗਲ ਜਵਚ) ਇਕ ਹਾਰ ਭੀ 
ਪਜਹਨ ਲਵਾਂ (ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰ 

ਪਤੀ-ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ 

ਜਵੱਥ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਪਤੀ ਤੇ 

ਮੇਰੇ ਜਵਚਕਾਰ ਇਤਨੀ ਜਵੱਥ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਧਾਰਜਮਕ ਸਾਧਨ 

ਪਤੀ-ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ 

ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ) ॥੩॥
47014 1095 pauVI] Pourree || Pauree:
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47015 1095 qU pwrbRhmu 
prmysru join n 
AwvhI]

Thoo 

Paarabreham 

Paramaesar Jon N 

Aavehee ||

O Supreme Lord God, 

O Transcendent Lord, 

You do not take birth.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਪਾਰਬਿਹਮ ਹੈਂ, ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ।

47016 1095 qU hukmI swjih 
isRsit swij 
smwvhI]

Thoo Hukamee 

Saajehi Srisatt Saaj 

Samaavehee ||

By the Hukam of Your 

Command, You 

formed the Universe; 

forming it, You merge 

into it.

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, (ਿਗਤ) ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਇਸ ਜਵਚ) ਜਵਆਪਕ 

ਹੈਂ।

47017 1095 qyrw rUpu n jweI 
liKAw ikau 
quJih iDAwvhI]

Thaeraa Roop N 

Jaaee Lakhiaa Kio 

Thujhehi 

Dhhiaavehee ||

Your Form cannot be 

known; how can one 

meditate on You?

ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਰ ਿੀਵ ਤੇਰਾ 
ਜਧਆਨ ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਧਰਨ?

47018 1095 qU sB mih 
vrqih Awip  
kudriq dyKwvhI]

Thoo Sabh Mehi 

Varathehi Aap 

Kudharath 

Dhaekhaavehee ||

You are pervading and 

permeating all; You 

Yourself reveal Your 

creative potency.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, (ਸਭ ਜਵਚ) 

ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਵਖਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

47019 1095 qyrI Bgiq Bry 
BMfwr qoit n 
AwvhI]

Thaeree Bhagath 

Bharae Bhanddaar 

Thott N Aavehee 

||

Your treasures of 

devotional worship 

are overflowing; they 

never decrease.

(ਤੇਰੇ ਪਾਸ) ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਿੋ ਕਦੇ 

ਮੱੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
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47020 1095 eyih rqn jvyhr 
lwl kIm n 
pwvhI]

Eaehi Rathan 

Javaehar Laal 

Keem N Paavehee 

||

These gems, jewels 

and diamonds - their 

value cannot be 

estimated.

ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਐਸੇ 

ਰਤਨ ਿਵਾਹਰ ਤੇ ਲਾਲ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ 
(ਿਗਤ ਜਵਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਜਵਚ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਮਲ ਸਕਣ)।

47021 1095 ijsu hovih Awip 
dieAwlu iqsu 
siqgur syvw 
lwvhI]

Jis Hovehi Aap 

Dhaeiaal This 

Sathigur Saevaa 

Laavehee ||

As You Yourself 

become merciful, 

Lord, You link us to the 

service of the True 

Guru.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਦਇਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ।

47022 1095 iqsu kdy n AwvY 
qoit jo hir gux 
gwvhI]3]

This Kadhae N 

Aavai Thott Jo Har 

Gun Gaavehee 

||3||

One who sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, never suffers any 

deficiency. ||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਕੇ) ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ 
ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ ॥੩॥

47023 1095 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47024 1095 jw mU psI hT mY  
iprI mihjY 
nwil]

(p`sI) dyKxw krdw hY[ 
(hT) ihrdy (mY) iv`c[ 
hT: polw bolo[ m-ihMjY

Jaa Moo Pasee 

Hath Mai Piree 

Mehijai Naal ||

When I look within my 

being, I find that my 

Beloved is with me.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ (ਜਧਆਨ ਨਾਲ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ 
ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ (ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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47025 1095 hBy fuK 
aulwihAmu nwnk  
ndir inhwil]1]

(aulwihAmu) lwh id`qy[ 
h`By[fu`K

Habhae Ddukh 

Oulaahiam 

Naanak Nadhar 

Nihaal ||1||

All pains are relieved, 

O Nanak, when He 

bestows His Glance of 

Grace. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ ॥੧॥

47026 1095 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47027 1095 nwnk bYTw BKy 
vwau lMmy syvih  
dru KVw]

(bYTw) iesiQ`q ho ky, 
(BKy) knsoAW suxdw 
hW, (dru)siqsMgq[lMmy 
lMmy pY ky Bwv fMfauq 
krky, sB qoN (lMmy) 
ivAwpk v`fy vwihgurU 
jI[ KV@w

Naanak Baithaa 

Bhakhae Vaao 

Lanmae Saevehi 

Dhar Kharraa ||

Nanak sits waiting for 

news of the Lord and 

stands at the Lord's 

Door; serving Him for 

so long.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਖੜੇ ਤੇਰਾ 
ਦਰ ਸੇਂਵਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਭੀ 
(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜਾ) ਤੇਰੀ ਸੋਇ 

ਸੁਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

47028 1095 iprIey qU jwxu 
mihjw swau joeI 
sweI muhuKVw]2]

(swau) mqlb (muhuKVw) 
mu`KVw[(m-ihMjw) 
sWeIN[ muhuK-Vw: zor 
dI bolo

Pireeeae Thoo 

Jaan Mehijaa Saao 

Joee Saaee Muhu 

Kharraa ||2||

O my Beloved, only 

You know my 

objective; I stand, 

waiting to see the 

Lord's face. ||2||

ਹੇ ਪਤੀ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਸਾਈ!ਂ ਮੈਂ 
ਖਲੋਤਾ ਤੇਰਾ ਮੂੂੰ ਹ ਤੱਕ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ ॥੨॥

47029 1095 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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47030 1095 ikAw gwlwieE 
BUC pr vyil n 
johy kMq qU]

(gwlwieE) 
boilAw[(BUC) bkvwd 
(vyil) iesqRI (johy) q`kyN

Kiaa Gaalaaeiou 

Bhooshh Par Vael 

N Johae Kanth 

Thoo ||

What should I say to 

you, you fool? Don't 

look at the vines of 

others - be a true 

husband.

(ਹੇ ਿੀਵ!) ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਵੇਖ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
(ਮੂੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ) ਨਾਹ ਵੇਖ, 

ਤੇ (ਕਾਮਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ) ਮੱਤ-ਹੀਣੇ 
ਨਾਪਾਕ ਬੋਲ ਨਾਹ ਬੋਲ।

47031 1095 nwnk Pulw sMdI 
vwiV iKiVAw hBu 
sMswru ijau]3]

Naanak Fulaa 

Sandhee Vaarr 

Khirriaa Habh 

Sansaar Jio ||3||

O Nanak, the entire 

world is blooming, like 

a garden of flowers. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ ਿੁਲਵਾੜੀ 
ਜਖੜੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਜਖਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਇਥੇ ਕੋਈ ਿੁੱ ਲ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਜਕਸੇ ਪਰਾਈ ਸੁੂੰ ਦਰੀ ਵਲ 

ਮੂੰਦ-ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ) ॥੩॥

47032 1095 pauVI] Pourree || Pauree:

47033 1095 suGVu sujwxu 
srUpu qU sB mih 
vrqMqw]

suG-Vu Sugharr Sujaan 

Saroop Thoo Sabh 

Mehi 

Varathanthaa ||

You are Wise, all-

knowing and 

beautiful; You are 

pervading and 

permeating all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸੁਚੱਿਾ ਜਸਆਣਾ ਤੇ 

ਸੋਹਣਾ ਹੈਂ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ,

47034 1095 qU Awpy Twkuru 
syvko Awpy 
pUjMqw]

Thoo Aapae 

Thaakur Saevako 

Aapae Poojanthaa 

||

You Yourself are the 

Lord and Master, and 

the servant; You 

worship and adore 

Yourself.

(ਸੋ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈਂ 
ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈਂ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਪੂਿਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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47035 1095 dwnw bInw Awip 
qU Awpy sqvMqw]

Dhaanaa Beenaa 

Aap Thoo Aapae 

Sathavanthaa ||

You are all-wise and 

all-seeing; You 

Yourself are true and 

pure.

(ਹਰੇਕ ਿੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਵਆਪਕ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨੂੂੰ ) ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਚੂੰ ਗੇ ਆਚਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

47036 1095 jqI sqI pRBu 
inrmlw myry hir 
BgvMqw]

Jathee Sathee 

Prabh Niramalaa 

Maerae Har 

Bhagavanthaa ||

The Immaculate Lord, 

my Lord God, is 

celibate and True.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਭਗਵਾਨ! ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਿਤੀ ਹੈਂ, ਆਪ ਹੀ 
ਪਜਵਤਿ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

47037 1095 sBu bRhm pswru 
pswirE Awpy 
KylMqw]

Sabh Breham 

Pasaar Pasaariou 

Aapae 

Khaelanthaa ||

God spreads out the 

expanse of the entire 

universe, and He 

Himself plays in it.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਜਖਲਾਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਿਗਤ-

ਖੇਡ ਖੇਡ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

47038 1095 iehu Awvw gvxu 
rcwieE kir coj 
dyKMqw]

dy-KMqw Eihu Aavaa Gavan 

Rachaaeiou Kar 

Choj 

Dhaekhanthaa ||

He created this 

coming and going of 

reincarnation; creating 

the wondrous play, He 

gazes upon it.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦਾ 
ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਰਚਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਰਚ 

ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

47039 1095 iqsu bwhuiV 
griB n pwvhI  
ijsu dyvih gur 
mMqw]

This Baahurr 

Garabh N 

Paavehee Jis 

Dhaevehi Gur 

Manthaa ||

One who is blessed 

with the Guru's 

Teachings, is not 

consigned to the 

womb of 

reincarnation, ever 

again.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ।
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47040 1095 ijau Awip 
clwvih iqau 
cldy ikCu vis 
n jMqw]4]

jMqW Jio Aap Chalaavehi 

Thio Chaladhae 

Kishh Vas N 

Janthaa ||4||

All walk as He makes 

them walk; nothing is 

under the control of 

the created beings. 

||4||

(ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ) 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਇਖ਼ਜਤਆਰ ਜਵਚ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੋਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਜਤਵੇਂ 
ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ॥੪॥

47041 1095 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47042 1095 kurIey kurIey 
vYidAw qil 
gwVw mh ryru]

vYrwg rUpI (kurIey) 
fMfI[ (vYidAw) c`lx 
vwly[ (qil) Q`ly 
(gwV@w) qkVw[b`uDI rUpI 
(mh) DrqI (mh) c , 
AOguxW ivkwrW dw (ryru) 
Kwqw[ (ryru) Fwh, 
kwmwidkW qoN bc ky 
rhIN[

Kureeeae 

Kureeeae Vaidhiaa 

Thal Gaarraa 

Meharaer ||

You are walking along 

the river-bank, but the 

land is giving way 

beneath you.

ਹੇ (ਸੂੰਸਾਰ-) ਨਦੀ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ ਕੂੰ ਢੇ 

ਿਾਣ ਵਾਜਲਆ! ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ 

(ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ) ਬੜੀ ਢਾਹ 

ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

47043 1095 vyKy iCtiV QIvdo  
jwim iKsMdo 
pyru]1]

Vaekhae Shhittarr 

Thheevadho Jaam 

Khisandho Paer 

||1||

Watch out! Your foot 

might slip, and you'll 

fall in and die. ||1||

ਜਧਆਨ ਰੱਖੀਂ, ਿਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ 
ਪੈਰ ਜਤਲਕ ਜਗਆ, ਤਾਂ (ਮੋਹ 

ਦੇ ਜਚੱਕੜ ਨਾਲ) ਜਲੱਬੜ 

ਿਾਏਗਂਾ ॥੧॥

47044 1095 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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47045 1095 scu jwxY kcu 
vYidE qU AwGU 
AwGy slvy]

(vYidE) nwS hox vwly 
(kcu) k`cy AOgux ivkwr 
(scu) s`cy (jwxY) jwxdw 
hYN, ien@W nMU PVn leI 
qU (AwGU) A`gy (AwGy) 
A`gy (slvy) jWdw hYN

Sach Jaanai Kach 

Vaidhiou Thoo 

Aaghoo Aaghae 

Salavae ||

You believe what is 

false and temporary to 

be true, and so you 

run on and on.

(ਹੇ ਿੀਵ!) ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਕੱਚ (-

ਰੂਪ ਮਾਇਆ) ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

47046 1095 nwnk AwqsVI 
mMiJ nYxU ibAw 
Fil pbix ijau  
juMimE]2]

(AwqsVI) AgnI[ 
(mMiJ) ivc[ (nYxU) 
m`Kx Fl jWdw 
hY[(ibAw) dUjw[ pwxI 
dy (Fil) Fl jwx 
krky, (p`bix) cpu`qI 
p`qy, (juMimE) nws ho 
jWdy hn, ieauN AOgux 
pwp krn vwly nws ho

Naanak 

Aathasarree 

Manjh Nainoo 

Biaa Dtal Paban Jio 

Junmiou ||2||

O Nanak, like butter in 

the fire, it shall melt 

away; it shall fade 

away like the water-

lily. ||2||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਇਉਂ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਮੱਖਣ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਪੱਘਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ), ਿਾਂ, ਜਿਵੇਂ 
(ਪਾਣੀ ਦੇ ਢਲ ਿਾਣ ਨਾਲ) 

ਚੁਪੱਤੀ ਜਡੱਗ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥

47047 1095 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47048 1095 Bory Bory rUhVy  
syvydy Awlku]

(Bory) hy Boly, (Bory) 
svyry[ (rUhVy) suMdr[ 
(syvyNdy) Bjn krn nUM[ 
(Awlku) Awls krdw hYN

Bhorae Bhorae 

Rooharrae 

Saevaedhae Aalak 

||

O my foolish and silly 

soul, why are you too 

lazy to serve?

ਹੇ ਭੋਲੀਏ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਤੂੂੰ  ਆਲਸ ਕਰਦੀ 
ਹੈਂ।
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47049 1095 mudiq peI 
icrwxIAw iPir  
kfU AwvY 
ruiq]3]

mu`diq[k`fU Mudhath Pee 

Chiraaneeaa Fir 

Kaddoo Aavai 

Ruth ||3||

Such a long time has 

passed. When will this 

opportunity come 

again? ||3||

ਲੂੰ ਮੀਆਂ ਮੱੁਦਤਾਂ ਜਪਛੋਂ (ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਿੇ 
ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਬੀਤ 

ਜਗਆ) ਤਾਂ ਮੁੜ (ਕੀਹ ਪਤਾ 
ਹੈ?) ਕਦੋਂ (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ) 
ਰੱੁਤ ਆਵੇ ॥੩॥

47050 1096 pauVI] Pourree || Pauree:

47051 1096 quDu rUpu n 
ryiKAw jwiq qU 
vrnw bwhrw]

Thudhh Roop N 

Raekhiaa Jaath 

Thoo Varanaa 

Baaharaa ||

You have no form or 

shape, no social class 

or race.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਕੋਈ (ਖ਼ਾਸ) ਰੂਪ 

ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਚਹਨ-ਚੱਕਿ ਨਹੀਂ। 
ਤੇਰੀ ਕੋਈ (ਖ਼ਾਸ) ਿਾਜਤ ਨਹੀਂ, 
(ਬਿਾਹਮਣ ਖਤਿੀ ਆਜਦ) ਤੇਰਾ 
ਕੋਈ (ਖ਼ਾਸ) ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

47052 1096 ey mwxs jwxih 
dUir qU vrqih 
jwhrw]

Eae Maanas 

Jaanehi Dhoor 

Thoo Varathehi 

Jaaharaa ||

These humans believe 

that You are far away; 

but You are quite 

obviously apparent.

ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਹਰ 

ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ,

47053 1096 qU siB Gt 
Bogih Awip quDu  
lypu n lwhrw]

Thoo Sabh Ghatt 

Bhogehi Aap 

Thudhh Laep N 

Laaharaa ||

You enjoy Yourself in 

every heart, and no 

filth sticks to You.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ 

ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, 
(ਜਿਰ ਭੀ) ਤੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਅਸਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

47054 1096 qU purKu AnMdI 
AnMq sB joiq 
smwhrw]

(smwhrw) smweI Thoo Purakh 

Anandhee Ananth 

Sabh Joth 

Samaaharaa ||

You are the blissful 

and infinite Primal 

Lord God; Your Light is 

all-pervading.

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ 

ਤੇਰੀ ਿੋਜਤ ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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47055 1096 qU sB dyvw mih 
dyv ibDwqy 
nrhrw]

Thoo Sabh 

Dhaevaa Mehi 

Dhaev 

Bidhhaathae 

Nareharaa ||

Among all divine 

beings, You are the 

most divine, O Creator-

architect, Rejuvenator 

of all.

ਹੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ! ਹੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ! ਸਾਰੇ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਤਾ 
(ਪਿਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  
ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਨਾਸ-ਰਜਹਤ 

ਹੈਂ,
47056 1096 ikAw AwrwDy 

ijhvw iek qU 
AibnwsI 
Aprprw]

Kiaa Aaraadhhae 

Jihavaa Eik Thoo 

Abinaasee 

Aparaparaa ||

How can my single 

tongue worship and 

adore You? You are 

the eternal, 

imperishable, infinite 

Lord God.

ਮੇਰੀ ਇਕ ਿੀਭ ਤੇਰੀ 
ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।

47057 1096 ijsu mylih 
siqguru Awip  
iqs ky siB kul 
qrw]

kul: polw bolo Jis Maelehi 

Sathigur Aap This 

Kae Sabh Kul 

Tharaa ||

One whom You 

Yourself unite with the 

True Guru - all his 

generations are saved.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।

47058 1096 syvk siB krdy 
syv dir nwnku 
jnu qyrw]5]

Saevak Sabh 

Karadhae Saev 

Dhar Naanak Jan 

Thaeraa ||5||

All Your servants serve 

You; Nanak is a 

humble servant at 

Your Door. ||5||

ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ (ਭੀ ਤੇਰੇ ਹੀ) ਦਰ ਤੇ 

(ਜਪਆ ਹਾਂ) ॥੫॥

47059 1096 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9576 Published: March 06/ 2014



47060 1096 ghfVVw iqRix 
CwieAw gwPl 
jilEhu Bwih]

gh-fV-Vw Gehaddarrarraa 

Thrin Shhaaeiaa 

Gaafal Jaliouhu 

Bhaahi ||

He builds a hut of 

straw, and the fool 

lights a fire in it.

ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਘਾਹ ਨਾਲ 

ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ-ਛੱਪਰ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

47061 1096 ijnw Bwg 
mQwhVY iqn 
ausqwd 
pnwih]1]

Jinaa Bhaag 

Mathhaaharrai 

Thin Ousathaadh 

Panaahi ||1||

Only those who have 

such pre-ordained 

destiny on their 

foreheads, find Shelter 

with the Master. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ ਿਾਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਉਹ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਤੋਂ 
ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

47062 1096 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47063 1096 nwnk pITw pkw 
swijAw DirAw 
Awix maujUdu]

Naanak Peethaa 

Pakaa Saajiaa 

Dhhariaa Aan 

Moujoodh ||

O Nanak, he grinds the 

corn, cooks it and 

places it before 

himself.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਨਆਜ਼ ਆਜਦਕ 

ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਧਾਲੂ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਆਟਾ) ਜਪਹਾ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ 
ਸੂੰਵਾਰ ਕੇ ਜਤਆਰ ਜਲਆ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

47064 1096 bwJhu siqgur 
Awpxy bYTw Jwku 
drUd]2]

Baajhahu Sathigur 

Aapanae Baithaa 

Jhaak Dharoodh 

||2||

But without his True 

Guru, he sits and waits 

for his food to be 

blessed. ||2||

(ਪਰ ਿਦ ਤਕ ਪੀਰ ਆ ਕੇ) 

ਦੁਆ (ਨਾ ਪੜਹੇ, ਉਹ) ਬੈਠਾ 
ਝਾਕਦਾ ਹੈ। (ਜਤਵੇਂ ਮਨੱੁਖ 

ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਜਮਕ ਸਾਧਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਿਦ ਤਕ ਗੁਰੂ 

ਨਾਹ ਜਮਲੇ ਮਨੱੁਖ ਰੱਬ ਦੀ 
ਰਜਹਮਤ ਨੂੂੰ  ਬੈਠਾ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
47065 1096 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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47066 1096 nwnk BusrIAw 
pkweIAw  
pweIAw QwlY 
mwih]

Bu`srIAW[ pkweIAW[ 
pweIAW

Naanak 

Bhusareeaa 

Pakaaeeaa 

Paaeeaa Thhaalai 

Maahi ||

O Nanak, the loaves of 

bread are baked and 

placed on the plate.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਇਤਨੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਜਕ 

ਰਸੋਈ ਚੌਂਕਾ ਆਜਦਕ ਵਰਤਣ 

ਦੇ ਥਾਂ) ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹੀ ਮੂੰਨ 

ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਥਾਲ ਜਵਚ 

ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

47067 1096 ijnI gurU 
mnwieAw rij 
rij syeI 
Kwih]3]

Jinee Guroo 

Manaaeiaa Raj Raj 

Saeee Khaahi 

||3||

Those who obey their 

Guru, eat and are 

totally satisfied. ||3||

ਿ ੇਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ (ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਹ 

ਉਹਨਾਂ ਭੁਸਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਧਰਤੀ 
ਉਤੇ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਗ਼ਰੀਬ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗ਼ਰੀਬੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ ਅਨੁਭਵ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੇਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ॥੩॥

47068 1096 pauVI] Pourree || Pauree:

47069 1096 quDu jg mih Kylu 
rcwieAw ivic 
haumY pweIAw]

Thudhh Jag Mehi 

Khael Rachaaeiaa 

Vich Houmai 

Paaeeaa ||

You have staged this 

play in the world, and 

infused egotism into 

all beings.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹਉਮੈ ਪਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, (ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਕ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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47070 1096 eyku mMdru pMc 
cor hih inq 
krih 
buirAweIAw]

Eaek Mandhar 

Panch Chor Hehi 

Nith Karehi 

Buriaaeeaa ||

In the one temple of 

the body are the five 

thieves, who 

continually misbehave.

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਇਕ ਹੈ 

(ਇਸ ਜਵਚ) ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿ 

ਚੋਰ ਹਨ ਿੋ ਸਦਾ ਹੀ ਭੈੜ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

47071 1096 ds nwrI ieku 
purKu kir dsy 
swid luoBweIAw]

ds: polw bolo Dhas Naaree Eik 

Purakh Kar Dhasae 

Saadh 

Luobhaaeeaa ||

The ten brides, the 

sensory organs were 

created, and the one 

husband, the self; the 

ten are engrossed in 

flavors and tastes.

(ਇਕ ਪਾਸੇ) ਮਨ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ) ਦਸ ਇੂੰਦਿੀਆਂ 

ਹਨ, ਇਹ ਦਸੇ ਹੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ) ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਿਸੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

47072 1096 eyin mwieAw 
mohxI mohIAw  
inq iPrih 
BrmweIAw]

Eaen Maaeiaa 

Mohanee 

Moheeaa Nith 

Firehi 

Bharamaaeeaa ||

This Maya fascinates 

and entices them; 

they wander 

continually in doubt.

ਇਸ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਨੇ 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੋਜਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ) ਸਦਾ 
ਭਟਕਦੀਆਂ ਜਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।

47073 1096 hwTw dovY kIqIE  
isv skiq 
vrqweIAw]

hwTW Haathaa Dhovai 

Keetheeou Siv 

Sakath 

Varathaaeeaa ||

You created both 

sides, spirit and 

matter, Shiva and 

Shakti.

(ਪਰ) ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਰਚੀ 
ਹੈ।

47074 1096 isv AgY skqI 
hwirAw eyvY hir 
BweIAw]

Siv Agai Sakathee 

Haariaa Eaevai Har 

Bhaaeeaa ||

Matter loses out to 

spirit; this is pleasing 

to the Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਹੀ ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਕ ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਹਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
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47075 1096 ieik ivchu hI 
quDu riKAw jo 
sqsMig 
imlweIAw]

Eik Vichahu Hee 

Thudhh Rakhiaa Jo 

Sathasang 

Milaaeeaa ||

You enshrined spirit 

within, which leads to 

merger with the Sat 

Sangat, the True 

Congregation.

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਿੋਜੜਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਜਵਚੋਂ ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ 

(ਤੇ ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਕਰ ਰੱਜਖਆ ਹੈ)

47076 1096 jl ivchu ibMbu 
auTwilE jl 
mwih 
smweIAw]6]

Jal Vichahu Binb 

Outhaaliou Jal 

Maahi Samaaeeaa 

||6||

Within the bubble, 

You formed the 

bubble, which shall 

once again merge into 

the water. ||6||

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚੋਂ ਬੁਲਬੁਲਾ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

॥੬॥

47077 1096 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47078 1096 Awgwhw kU qRwiG  
ipCw Pyir n  
muhfVw]

muhf-Vw: polw bolo Aagaahaa Koo 

Thraagh Pishhaa 

Faer N 

Muhaddarraa ||

Look ahead; don't turn 

your face backwards.

ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਲਈ ਤਾਂਘ ਕਰ, 

ਜਪਛਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਮੋਢਾ ਨ ਮੋੜ 

(ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ 
ਬਣਾਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰ, ਨੀਵਾਂ 
ਨ ਹੋਣ ਦੇ)।

47079 1096 nwnk isiJ 
ievyhw vwr  
bhuiV n hovI 
jnmVw]1]

Naanak Sijh 

Eivaehaa Vaar 

Bahurr N Hovee 

Janamarraa ||1||

O Nanak, be successful 

this time, and you 

shall not be 

reincarnated again. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸੇ ਿਨਮ ਜਵਚ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ (ਿੀਵਨ-ਖੇਡ 

ਜਿੱਤ) ਤਾਜਕ ਮੁੜ ਿਨਮ ਨਾਹ 

ਲੈਣਾ ਪਏ ॥੧॥

47080 1096 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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47081 1096 sjxu mYfw 
cweIAw hB khI 
dw imqu]

h`B Sajan Maiddaa 

Chaaeeaa Habh 

Kehee Dhaa Mith 

||

My joyful friend is 

called the friend of all.

ਮੇਰਾ ਜਮਤਿ-ਪਿਭੂ ਜਪਆਰ-ਭਰੇ 

ਜਦਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈ (ਹਰੇਕ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

47082 1096 hBy jwxin 
Awpxw khI n 
Twhy icqu]2]

Habhae Jaanan 

Aapanaa Kehee N 

Thaahae Chith 

||2||

All think of Him as 

their own; He never 

breaks anyone's heart. 

||2||

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ (ਜਮਤਿ) ਿਾਣਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਜਕਸੇ ਦਾ ਜਦਲ ਤੋੜਦਾ 
ਨਹੀਂ ॥੨॥

47083 1096 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47084 1096 guJVw lDmu lwlu  
mQY hI prgtu 
iQAw]

gu`JVw, l`Dmu,m`QY Gujharraa 

Ladhham Laal 

Mathhai Hee 

Paragatt Thhiaa ||

The hidden jewel has 

been found; it has 

appeared on my 

forehead.

(ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਪਿਭੂ-) ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਲੁਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਜਪਆ, (ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ 

ਹੋ ਜਗਆ (ਭਾਵ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ 

ਜਖੜ ਜਪਆ)।

47085 1096 soeI suhwvw Qwnu  
ijQY iprIey 
nwnk jI qU 
vuiTAw]3]

Soee Suhaavaa 

Thhaan Jithhai 

Pireeeae Naanak 

Jee Thoo Vuthiaa 

||3||

Beautiful and exalted 

is that place, O Nanak, 

where You dwell, O 

my Dear Lord. ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ! ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਜਹਰਦਾ ਸੋਹਣਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

47086 1096 pauVI] Pourree || Pauree:
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47087 1096 jw qU myrY vil hY  
qw ikAw muhCMdw]

v`il[ muh-CMdw Jaa Thoo Maerai 

Val Hai Thaa Kiaa 

Muhashhandhaa 

||

When You are on my 

side, Lord, what do I 

need to worry about?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਥਾਿੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।

47088 1096 quDu sBu ikCu mYno 
sauipAw jw qyrw 
bMdw]

Thudhh Sabh 

Kishh Maino 

Soupiaa Jaa 

Thaeraa Bandhaa 

||

You entrusted 

everything to me, 

when I became Your 

slave.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹਾਂ, 
ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ।

47089 1096 lKmI qoit n 
AwveI Kwie 
Kric rhMdw]

Lakhamee Thott N 

Aavee Khaae 

Kharach 

Rehandhaa ||

My wealth is 

inexhaustible, no 

matter how much I 

spend and consume.

ਮੈਨੂੂੰ  ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ 

ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ ਮੈਂ (ਤੇਰਾ 
ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ) ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ 
ਵੂੰ ਡਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਭੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

47090 1096 lK caurwsIh 
mydnI sB syv 
krMdw]

Lakh Chouraaseeh 

Maedhanee Sabh 

Saev Karandhaa ||

The 8.4 million species 

of beings all work to 

serve me.

ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੀਵ 

ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ।

47091 1096 eyh vYrI imqR 
siB kIiqAw nh 
mMgih mMdw]

Eaeh Vairee Mithr 

Sabh Keethiaa 

Neh Mangehi 

Mandhaa ||

All these enemies 

have become my 

friends, and no one 

wishes me ill.

ਤੂੂੰ  ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਮੇਰੇ ਜਮਤਿ 
ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਕੋਈ ਭੀ ਮੇਰਾ 
ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਜਚਤਵਦੇ।

47092 1096 lyKw koie n 
puCeI jw hir 
bKsMdw]

Laekhaa Koe N 

Pushhee Jaa Har 

Bakhasandhaa ||

No one calls me to 

account, since God is 

my forgiver.

ਹੇ ਹਰੀ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ਣ 

ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਹਸਾਬ 

ਨਹੀਂ ਪੱੁਛਦਾ,
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47093 1096 AnMdu BieAw suKu 
pwieAw imil 
gur goivMdw]

Anandh Bhaeiaa 

Sukh Paaeiaa Mil 

Gur Govindhaa ||

I have become blissful, 

and I have found 

peace, meeting with 

the Guru, the Lord of 

the Universe.

ਜਕਉਂਜਕ ਗੋਜਵੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਢ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

47094 1096 sBy kwj 
svwirAY jw quDu 
BwvMdw]7]

Sabhae Kaaj 

Savaariai Jaa 

Thudhh 

Bhaavandhaa 

||7||

All my affairs have 

been resolved, since 

You are pleased with 

me. ||7||

ਿਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 

ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸੂੰਵਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੭॥

47095 1096 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47096 1096 fyKx kU musqwku  
muKu ikjyhw qau 
DxI]

ik-jyhw Ddaekhan Koo 

Musathaak Mukh 

Kijaehaa Tho 

Dhhanee ||

I am so eager to see 

You, O Lord; what 

does Your face look 

like?

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਾਲਕ! ਤੇਰਾ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਖ 

ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਂ,

47097 1096 iPrdw ikqY hwil  
jw ifTmu qw mnu 
DRwipAw]1]

Firadhaa Kithai 

Haal Jaa Dditham 

Thaa Man 

Dhhraapiaa ||1||

I wandered around in 

such a miserable state, 

but when I saw You, 

my mind was 

comforted and 

consoled. ||1||

(ਮਾਇਆ-ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ) ਮੈਂ ਜਕਸੇ 

ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਿਦੋਂ ਤੇਰਾ 
ਮੂੂੰ ਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਲਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ 
ਮਨ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਜਤਿਪਤ ਹੋ 

ਜਗਆ ॥੧॥
47098 1097 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9583 Published: March 06/ 2014



47099 1097 duKIAw drd Gxy  
vydn jwxy qU 
DxI]

(vy~dn) pIVw Dhukheeaa 

Dharadh Ghanae 

Vaedhan Jaanae 

Thoo Dhhanee ||

The miserable endure 

so much suffering and 

pain; You alone know 

their pain, Lord.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਖੁਣੋਂ) ਮੈਂ ਦੁਖੀ 
ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੀੜਾਂ 
ਹਨ। ਹੇ ਖਸਮ! ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਪੀੜ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।

47100 1097 jwxw lK Bvy  
iprI ifKMdo qw 
jIvsw]2]

l`K Jaanaa Lakh 

Bhavae Piree 

Ddikhandho Thaa 

Jeevasaa ||2||

I may know hundreds 

of thousands of 

remedies, but I shall 

live only if I see my 

Husband Lord. ||2||

ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਲੱਖ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 
(ਜਕ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੀ ਵੇਦਨ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, 
ਜਿਰ ਭੀ) ਮੈਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾਂ ॥੨॥

47101 1097 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47102 1097 FhdI jwie 
krwir vhix 
vhMdy mY ifiTAw]

Dtehadhee Jaae 

Karaar Vehan 

Vehandhae Mai 

Ddithiaa ||

I have seen the river-

bank washed away by 

the raging waters of 

the river.

(ਸੂੰਸਾਰ-ਨਦੀ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੇ 

ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਦੀ ਦਾ) 
ਕੂੰਢਾ ਢਜਹੂੰਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਰੋੜਹ ਜਵਚ ਅਨੇਕਾਂ 
ਬੂੰ ਦੇ ਰੁੜਹਦੇ ਮੈਂ (ਆਪ) ਵੇਖੇ ਹਨ।

47103 1097 syeI rhy Amwx  
ijnw siqguru 
ByitAw]3]

Saeee Rehae 

Amaan Jinaa 

Sathigur Bhaettiaa 

||3||

They alone remain 

intact, who meet with 

the True Guru. ||3||

ਉਹੀ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

47104 1097 pauVI] Pourree || Pauree:

47105 1097 ijsu jn qyrI BuK 
hY iqsu duKu n 
ivAwpY]

Jis Jan Thaeree 

Bhukh Hai This 

Dhukh N Viaapai ||

No pain afflicts that 

humble being who 

hungers for You, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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47106 1097 ijin jin 
gurmuiK buiJAw  
su chu kuMfI jwpY]

b`uiJAw[kuMfIN Jin Jan Guramukh 

Bujhiaa S Chahu 

Kunddee Jaapai ||

That humble Gurmukh 

who understands, is 

celebrated in the four 

directions.

ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

47107 1097 jo nru aus kI 
srxI prY iqsu 
kMbih pwpY]

Jo Nar Ous Kee 

Saranee Parai This 

Kanbehi Paapai ||

Sins run away from 

that man, who seeks 

the Sanctuary of the 

Lord.

(ਜਿਰ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸੇਵਕ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭੀ 
ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ।

47108 1097 jnm jnm kI 
mlu auqrY gur 
DUVI nwpY]

n@wpY Janam Janam Kee 

Mal Outharai Gur 

Dhhoorree Naapai 

||

The filth of countless 

incarnations is washed 

away, bathing in the 

dust of the Guru's feet.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਈ 

ਿਨਮਾਂ ਦੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

47109 1097 ijin hir Bwxw 
mMinAw iqsu sogu 
n sMqwpY]

Jin Har Bhaanaa 

Manniaa This Sog 

N Santhaapai ||

Whoever submits to 

the Lord's Will does 

not suffer in sorrow.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਨੂੂੰ  (ਜਮੱਠਾ ਕਰ ਕੇ) ਮੂੰਨ ਜਲਆ 

ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

47110 1097 hir jIau qU 
sBnw kw imqu hY  
siB jwxih AwpY]

Har Jeeo Thoo 

Sabhanaa Kaa 

Mith Hai Sabh 

Jaanehi Aapai ||

O Dear Lord, You are 

the friend of all; all 

believe that You are 

theirs.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ, ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸਮਝਦਾ ਹੈਂ।
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47111 1097 AYsI soBw jnY kI  
jyvfu hir 
prqwpY]

Aisee Sobhaa Janai 

Kee Jaevadd Har 

Parathaapai ||

The glory of the Lord's 

humble servant is as 

great as the Glorious 

Radiance of the Lord.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਤਨੀ 
ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ 
ਵੱਡਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਿ-

ਪਰਤਾਪ ਹੈ।

47112 1097 sB AMqir jn 
vrqwieAw hir 
jn qy jwpY]8]

Sabh Anthar Jan 

Varathaaeiaa Har 

Jan Thae Jaapai 

||8||

Among all, His humble 

servant is pre-

eminent; through His 

humble servant, the 

Lord is known. ||8||

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਟਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਜਣਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥

47113 1097 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47114 1097 ijnw ipCY hau 
geI sy mY ipCY 
BI rivAwsu]

Jinaa Pishhai Ho 

Gee Sae Mai 

Pishhai Bhee 

Raviaas ||

Those whom I 

followed, now follow 

me.

(ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਿਬ ਪਿਭਾਵ ਹੈ, 

ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ 

ਵਾਸਤੇ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਜਪਛੇ 

ਮੈਂ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਮੁਥਾਿੀ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਿਦੋਂ ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਵਲ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ) 
ਉਹ ਭੀ ਮੇਰੇ ਜਪਛੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

47115 1097 ijnw kI mY 
AwsVI iqnw 
mihjI Aws]1]

Jinaa Kee Mai 

Aasarree Thinaa 

Mehijee Aas ||1||

Those in whom I 

placed my hopes, now 

place their hopes in 

me. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਆਸ 

ਰੱਖੀ ਜਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ 
ਆਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ॥੧॥

47116 1097 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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47117 1097 iglI iglI 
rofVI BaudI Biv 
Biv Awie]

mwieAw rUpI (guV) dI, 
iviSAW dI slHwB vwlI, 
ig`lI ig`lI (rofVI) 
roVI [lwlcI rUpI 
m`KI[ bwr-bwr jnmW 
c BauNdI BauNdI, Biv 
BauN BauN ky, sMswr c 
Awie AwauNdI hY[ig`lI

Gilee Gilee 

Roddarree 

Bhoudhee Bhav 

Bhav Aae ||

The fly flies around, 

and comes to the wet 

lump of molasses.

ਜਚਪ-ਜਚਪ ਕਰਦੀ ਗੁੜ ਦੀ 
ਰੌੜੀ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉੱਡ 

ਕੇ ਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਆਖ਼ਰ 

ਗੁੜ ਨਾਲ ਹੀ ਚੂੰਬੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਮਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ)

47118 1097 jo bYTy sy PwiQAw  
aubry Bwg 
mQwie]2]

m`Qwie Jo Baithae Sae 

Faathhiaa 

Oubarae Bhaag 

Mathhaae ||2||

Whoever sits on it, is 

caught; they alone are 

saved, who have good 

destiny on their 

foreheads. ||2||

ਿੇਹੜੇ ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਹੋ ਹੋ) ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਉਹ 

(ਇਸ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਿਸ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਜਸਰਫ਼) ਉਹੀ ਬਚਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ 

(ਿਾਗਦੇ ਹਨ) ॥੨॥
47119 1097 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47120 1097 ifTw hB mJwih  
KwlI koie n 
jwxIAY]

Ddithaa Habh 

Majhaahi Khaalee 

Koe N Jaaneeai ||

I see Him within all. No 

one is without Him.

(ਇਹ ਅਸਚਰਿ ਖੇਡ ਹੈ ਜਕ 

ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਿੋ 
ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲਏ? 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਮੈਂ) ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਵੇਜਖਆ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਭੀ ਿੀਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ।
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47121 1097 qY sKI Bwg 
mQwih ijnI myrw 
sjxu rwivAw]3]

Thai Sakhee Bhaag 

Mathhaahi Jinee 

Maeraa Sajan 

Raaviaa ||3||

Good destiny is 

inscribed on the 

forehead of that 

companion, who who 

enjoys the Lord, my 

Friend. ||3||

ਪਰ ਜਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ (ਸਤ 

ਸੂੰਗਣ) ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ 

ਭਾਗ ਿਾਗਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ 
ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਜਪਆਰੇ ਜਮਤਿ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੩॥

47122 1097 pauVI] Pourree || Pauree:

47123 1097 hau FwFI dir 
gux gwvdw jy 
hir pRB BwvY]

Ho Dtaadtee Dhar 

Gun Gaavadhaa 

Jae Har Prabh 

Bhaavai ||

I am a minstrel at His 

Door, singing His 

Glorious Praises, to 

please to my Lord God.

ਿ ੇਹਰੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ (ਿ ੇ

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ) 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਢਾਢੀ (ਉਸ ਦੇ) ਦਰ ਤੇ 

(ਉਸ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ।

47124 1097 pRBu myrw iQr 
QwvrI hor AwvY 
jwvY]

Prabh Maeraa 

Thhir Thhaavaree 

Hor Aavai Jaavai ||

My God is permanent 

and stable; others 

continue coming and 

going.

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਟਕਾਣੇ 
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ) 
ਿੂੰ ਮਦੀ ਮਰਦੀ ਹੈ।

47125 1097 so mMgw dwnu 
guosweIAw ijqu 
BuK lih jwvY]

So Mangaa Dhaan 

Guosaaeeaa Jith 

Bhukh Lehi Jaavai 

||

I beg for that gift from 

the Lord of the World, 

which will satisfy my 

hunger.

ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਂਈ! ਮੈਂ (ਤੈਥੋਂ) 
ਉਹ ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਮੇਰੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏ।
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47126 1097 pRB jIau dyvhu 
drsnu Awpxw  
ijqu FwFI 
iqRpqwvY]

Prabh Jeeo 

Dhaevahu 

Dharasan Aapanaa 

Jith Dtaadtee 

Thripathaavai ||

O Dear Lord God, 

please bless Your 

minstrel with the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, that I might 

be satisfied and 

fulfilled.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਦਰਸਨ ਜਦਉ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਢਾਢੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਵਾਂ।

47127 1097 Ardwis suxI 
dwqwir pRiB  
FwFI kau mhil 
bulwvY]

Aradhaas Sunee 

Dhaathaar Prabh 

Dtaadtee Ko 

Mehal Bulaavai ||

God, the Great Giver, 

hears the prayer, and 

summons the minstrel 

to the Mansion of His 

Presence.

ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਮੇਰੀ) 
ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਢਾਢੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਹਲ ਜਵਚ 

ਬੁਲਾ ਜਲਆ (ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ);

47128 1097 pRB dyKidAw duK 
BuK geI FwFI 
kau mMgxu iciq  
n AwvY]

Prabh 

Dhaekhadhiaa 

Dhukh Bhukh Gee 

Dtaadtee Ko 

Mangan Chith N 

Aavai ||

Gazing upon God, the 

minstrel is rid of pain 

and hunger; he does 

not think to ask for 

anything else.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ 
ਮੇਰੀ (ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਭੁੱ ਖ ਤੇ 

ਹੋਰ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਢਾਢੀ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਾਹ 

ਜਰਹਾ ਜਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੂੰਗਾਂ,

47129 1097 sBy ieCw pUrIAw  
lig pRB kY pwvY]

Sabhae Eishhaa 

Pooreeaa Lag 

Prabh Kai Paavai ||

All desires are fulfilled, 

touching the feet of 

God.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ 

ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ (ਮੇਰੀ ਕੋਈ 

ਵਾਸਨਾ ਰਜਹ ਹੀ ਨ ਗਈ)।
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47130 1097 hau inrguxu FwFI 
bKisEnu pRiB 
puriK vydwvY]9]

Ho Niragun 

Dtaadtee 

Bakhasioun Prabh 

Purakh 

Vaedhaavai ||9||

I am His humble, 

unworthy minstrel; 

the Primal Lord God 

has forgiven me. ||9||

ਉਸ ਪਿਭੂ-ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਨਮਾਣੇ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਢਾਢੀ ਨੂੂੰ  
ਬਖ਼ਸ਼ ਜਲਆ ॥੯॥

47131 1097 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47132 1097 jw Cuty qw Kwku  
qU suM\I kMqu n 
jwxhI]

Jaa Shhuttae Thaa 

Khaak Thoo 

Sunnjee Kanth N 

Jaanehee ||

When the soul leaves, 

you shall become dust, 

O vacant body; why do 

you not realize your 

Husband Lord?

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ!) ਿਦੋਂ (ਤੇਰਾ 
ਤੇ ਇਸ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ) ਮੱੁਕ 

ਿਾਇਗਾ, ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਜਮੱਟੀ ਹੋ 

ਿਾਇਂਗੀ, (ਉਸ ਵੇਲੇ) ਜਿੂੰ ਦ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੀ ਤੂੂੰ  ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਂਗੀ।

47133 1097 durjn syqI nyhu  
qU kY guix hir 
rMgu mwxhI]1]

Dhurajan Saethee 

Naehu Thoo Kai 

Gun Har Rang 

Maanehee ||1||

You are in love with 

evil people; by what 

virtues will you enjoy 

the Lord's Love? ||1||

(ਹੁਣ) ਤੇਰਾ ਜਪਆਰ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਹੈ, (ਦੱਸ!) ਤੂੂੰ  ਜਕਸ ਗੁਣ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹਰੀ (ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ 

ਸਕਦੀ ਹੈਂ? ॥੧॥
47134 1097 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47135 1097 nwnk ijsu ibnu 
GVI n jIvxw  
ivsry srY n  
ibMd]

Naanak Jis Bin 

Gharree N 

Jeevanaa Visarae 

Sarai N Bindh ||

O Nanak, without Him, 

you cannot survive, 

even for an instant; 

you cannot afford to 

forget Him, even for a 

moment.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਕ ਘੜੀ ਭੀ 
ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਹੀ 
ਿਾਨ ਖਾ ਿਾਂਦੇ ਹਨ), ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਜਰਆਂ ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਭੀ 
ਿੀਵਨ-ਜਨਰਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ,
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47136 1097 iqsu isau ikau 
mn rUsIAY  
ijsih hmwrI 
icMd]2]

This Sio Kio Man 

Rooseeai Jisehi 

Hamaaree Chindh 

||2||

Why are you alienated 

from Him, O my mind? 

He takes care of you. 

||2||

(ਜਿਰ) ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਸਾਡਾ ਜਫ਼ਕਰ ਹੈ, 

ਉਸ ਨਾਲ ਰੱੁਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੨॥

47137 1097 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47138 1097 rqy rMig 
pwrbRhm kY mnu 
qnu Aiq gulwlu]

Rathae Rang 

Paarabreham Kai 

Man Than Ath 

Gulaal ||

Those who are imbued 

with the Love of the 

Supreme Lord God, 

their minds and bodies 

are colored deep 

crimson.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮ 

ਿੋਜਤ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਤਨ ਮਨ (ਜਪਆਰ ਜਵਚ) ਗੂੜਹਾ 
ਲਾਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

47139 1097 nwnk ivxu nwvY 
AwlUidAw ijqI 
horu iKAwlu]3]

(AwlUidAw) gMdy, 
BYVy[ijqI: polw bolo 
(ijqI) ijqnyy

Naanak Vin Naavai 

Aaloodhiaa Jithee 

Hor Khiaal ||3||

O Nanak, without the 

Name, other thoughts 

are polluted and 

corrupt. ||3||

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਣ 

ਵਾਲਾ) ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਜਧਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਤੇ (ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਮੈਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
47140 1097 pvVI] Pavarree || Pauree:

47141 1097 hir jIau jw qU 
myrw imqRü hY qw 
ikAw mY kwVw]

Har Jeeo Jaa Thoo 

Maeraa Mithra 

Hai Thaa Kiaa Mai 

Kaarraa ||

O Dear Lord, when 

You are my friend, 

what sorrow can afflict 

me?

ਹੇ ਹਰੀ ਿੀ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਮਤਿ 
ਹੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ,
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47142 1097 ijnI TgI jgu 
TigAw sy quDu 
mwir invwVw]

(invwVw) nivrq[ T`gIN Jinee Thagee Jag 

Thagiaa Sae 

Thudhh Maar 

Nivaarraa ||

You have beaten off 

and destroyed the 

cheats that cheat the 

world.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿਨਹ ਾਂ (ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਠੱਗ ਜਲਆ 

ਹੈ ਉਹ ਤੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਰ 

ਕੇ ਭਿਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ,

47143 1097 guir Baujlu 
pwir lMGwieAw  
ijqw pwvwVw]

ij`qw Gur Bhoujal Paar 

Langhaaeiaa Jithaa 

Paavaarraa ||

The Guru has carried 

me across the 

terrifying world-ocean, 

and I have won the 

battle.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲ ਜਿੱਤ 

ਲਏ ਹਨ।

47144 1097 gurmqI siB rs 
Bogdw vfw 
AwKwVw]

Guramathee Sabh 

Ras Bhogadhaa 

Vaddaa 

Aakhaarraa ||

Through the Guru's 

Teachings, I enjoy all 

the pleasures in the 

great world-arena.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੂੰਗ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਇਸ ਵੱਡੇ ਿਗਤ-ਅਖਾੜੇ (ਨੂੂੰ  
ਜਿੱਤ ਜਲਆ ਹੈ)।

47145 1097 siB ieMdRIAw  
vis kir idqIE  
sqvMqw swVw]

ieMdRIAW[v`is Sabh Eindhreeaa 

Vas Kar Dhitheeou 

Sathavanthaa 

Saarraa ||

The True Lord has 

brought all my senses 

and organs under my 

control.

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਸਤਵੂੰ ਤਾ ਸਾਈ ਂ(ਮੇਰੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ) ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਨ,

47146 1098 ijqu lweIAin  
iqqY lgdIAw  
nh iKMjoqwVw]

ijqu, iqqY: poly bolo, 
lweI-Ain

Jith Laaeean 

Thithai 

Lagadheeaa Neh 

Khinjothaarraa ||

Wherever I join them, 

there they are joined; 

they do not struggle 

against me.

ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿਸ ਪਾਸੇ 

ਲਾਈਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ 
ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ 

ਜਖੱਚੋਤਾਣ ਨਹੀਂ (ਕਰਦੀਆਂ)।
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47147 1098 jo ieCI so Plu 
pwiedw guir 
AMdir vwVw]

Jo Eishhee So Fal 

Paaeidhaa Gur 

Andhar Vaarraa ||

I obtain the fruits of 

my desires; the Guru 

has directed me within.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਅੂੰਦਰ 

ਵਲ ਪਰਤਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਿ ੋਕੁਝ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ 
ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

47148 1098 guru nwnku quTw  
Bwierhu hir 
vsdw nyVw]10]

Gur Naanak 

Thuthaa 

Bhaaeirahu Har 

Vasadhaa Naerraa 

||10||

When Guru Nanak is 

pleased, O Siblings of 

Destiny, the Lord is 

seen to be dwelling 

near at hand. ||10||

ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਪਰਸੂੰਨ ਹੋ ਜਪਆ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ) ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

47149 1098 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47150 1098 jw mUM Awvih 
iciq qU qw hBy 
suK lhwau]

h`By Jaa Moon Aavehi 

Chith Thoo Thaa 

Habhae Sukh 

Lehaao ||

When You come into 

my consciousness, 

then I obtain all peace 

and comfort.

ਹੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

47151 1098 nwnk mn hI 
mMiJ rMgwvlw  
iprI qihjw 
nwau]1]

Naanak Man Hee 

Manjh 

Rangaavalaa Piree 

Thehijaa Naao 

||1||

Nanak: with Your 

Name within my mind, 

O my Husband Lord, I 

am filled with delight. 

||1||

(ਉਦੋਂ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਮੱਠਾ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਸੁਖ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

47152 1098 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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47153 1098 kpV Bog ivkwr  
ey hBy hI Cwr]

Kaparr Bhog 

Vikaar Eae Habhae 

Hee Shhaar ||

Enjoyment of clothes 

and corrupt pleasures - 

 all these are nothing 

more than dust.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਵਰਵੇ ਰਜਹ 

ਕੇ ਜਨਰੇ) ਖਾਣ-ਹੂੰਢਾਣ (ਦੇ 

ਪਦਾਰਥ) ਜਵਕਾਰ (ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ 

ਜਵਚ) ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਆਹ 

ਸਮਾਨ ਹਨ (ਉੱਕੇ ਹੀ ਜਨਕੂੰ ਮੇ 

ਹਨ)।

47154 1098 Kwku luoVydw qMin 
Ky jo rqy 
dIdwr]2]

luo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Khaak 

Luorraedhaa 

Thann Khae Jo 

Rathae Dheedhaar 

||2||

I long for the dust of 

the feet of those who 

are imbued with the 

Lord's Vision. ||2||

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਿ ੋ

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ 

ਹਨ ॥੨॥

47155 1098 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47156 1098 ikAw qkih 
ibAw pws kir 
hIAVy ihku 
ADwru]

q`kih[ih`ku Kiaa Thakehi Biaa 

Paas Kar Heearrae 

Hik Adhhaar ||

Why do you look in 

other directions? O my 

heart, take the 

Support of the Lord 

alone.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦੇ! (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਜਕਉਂ ਤੱਕਦੀ ਹੈਂ? 

ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣਾ।

47157 1098 QIau sMqn kI 
ryxu ijqu lBI 
suKdwqwru]3]

Thheeo Santhan 

Kee Raen Jith 

Labhee Sukh 

Dhaathaar ||3||

Become the dust of 

the feet of the Saints, 

and find the Lord, the 

Giver of peace. ||3||

(ਤੇ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪਏ ॥੩॥

47158 1098 pauVI] Pourree || Pauree:
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47159 1098 ivxu krmw hir 
jIau n pweIAY  
ibnu siqgur  
mnUAw n lgY]

Vin Karamaa Har 

Jeeo N Paaeeai Bin 

Sathigur Manooaa 

N Lagai ||

Without good karma, 

the Dear Lord is not 

found; without the 

True Guru, the mind is 

not joined to Him.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ 

ਮਨ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
47160 1098 Drmu DIrw kil 

AMdry iehu pwpI  
mUil n qgY]

q`gY Dhharam 

Dhheeraa Kal 

Andharae Eihu 

Paapee Mool N 

Thagai ||

Only the Dharma 

remains stable in this 

Dark Age of Kali Yuga; 

these sinners will not 

last at all.

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਧਰਮ ਹੀ ਸਦਾ 
ਇਕ-ਰਸ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 

ਮਨ (ਿਦੋਂ ਤਕ) ਪਾਪਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਜਵਰਤ (ਹੈ) ਜਬਲਕੁਲ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦਾ,

47161 1098 Aih kru kry su 
Aih kru pwey  
iek GVI muhqu  
n lgY]

Ahi Kar Karae S 

Ahi Kar Paaeae Eik 

Gharree Muhath 

N Lagai ||

Whatever one does 

with this hand, he 

obtains with the other 

hand, without a 

moment's delay.

(ਜਕਉਂਜਕ ਕੀਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਮਾਨਸਕ ਜਸੱਟਾ ਜਨਕਲਜਦਆਂ) 

ਰਤਾ ਭੀ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਿ ੋ

ਕੁਝ ਇਹ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦਾ ਿਲ ਇਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

47162 1098 cwry jug mY 
soiDAw ivxu 
sMgiq AhMkwru n 
BgY]

B`gY Chaarae Jug Mai 

Sodhhiaa Vin 

Sangath Ahankaar 

N Bhagai ||

I have examined the 

four ages, and without 

the Sangat, the Holy 

Congregation, egotism 

does not depart.

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ) 

ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ 

ਮਨ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,
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47163 1098 haumY mUil n 
CuteI ivxu swDU 
sqsMgY]

Houmai Mool N 

Shhuttee Vin 

Saadhhoo 

Sathasangai ||

Egotism is never 

eradicated without 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹਉਮੈ ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕ 

ਸਕਦੀ।

47164 1098 iqcru Qwh n 
pwveI ijcru  
swihb isau mn 
BMgY]

Thichar Thhaah N 

Paavee Jichar 

Saahib Sio Man 

Bhangai ||

As long as one's mind 

is torn away from his 

Lord and Master, he 

finds no place of rest.

(ਿਦ ਤਕ ਮਨ ਜਵਚ ਹਉਮੈ ਹੈ, 

ਤਦ ਤਕ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ 
ਜਵੱਥ ਹੈ) ਿਦ ਤਕ ਮਾਲਕ 

ਨਾਲੋਂ ਜਵੱਥ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

47165 1098 ijin jin  
gurmuiK syivAw  
iqsu Gir dIbwxu 
ABgY]

AB`gY Jin Jan Guramukh 

Saeviaa This Ghar 

Dheebaan Abhagai 

||

That humble being, 

who, as Gurmukh, 

serves the Lord, has 

the Support of the 

Imperishable Lord in 

the home of his heart.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੈ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ 

ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

47166 1098 hir ikrpw qy  
suKu pwieAw gur 
siqgur crxI 
lgY]11]

l`gY Har Kirapaa Thae 

Sukh Paaeiaa Gur 

Sathigur Charanee 

Lagai ||11||

By the Lord's Grace, 

peace is obtained, and 

one is attached to the 

feet of the Guru, the 

True Guru. ||11||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੧੧॥

47167 1098 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:
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47168 1098 loVIdo hB jwie  
so mIrw mIrMn 
isir]

(mIrMn) pwiqSwhW dy 
(mIrw) pwiqSwh

Lorreedho Habh 

Jaae So Meeraa 

Meerann Sir ||

I have searched 

everywhere for the 

King over the heads of 

kings.

ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਬਾਹਰ) ਹਰ ਥਾਂ 
ਭਾਲਦਾ ਜਿਰਦਾ ਸਾਂ;

47169 1098 hT mMJwhU so DxI  
caudo muiK 
Alwie]1]

Hath Manjhaahoo 

So Dhhanee 

Choudho Mukh 

Alaae ||1||

That Master is within 

my heart; I chant His 

Name with my mouth. 

||1||

ਪਰ ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਉਹ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

47170 1098 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47171 1098 mwixkU moih mwau  
ifMnw DxI  
Apwih]

(mwixkU) mwxk pRmySr[ 
(mwau) mwqw ipqw 
siqgurW[ (Apwih) 
inrlyp[ (ifMnw) dwn 
idqw

Maanikoo Mohi 

Maao Ddinnaa 

Dhhanee Apaahi ||

O my mother, the 

Master has blessed me 

with the jewel.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ-ਮੋਤੀ ਜਦੱਤਾ।

47172 1098 ihAwau mihjw 
TMFVw muKhu scu 
Alwie]2]

Hiaao Mehijaa 

Thandtarraa 

Mukhahu Sach 

Alaae ||2||

My heart is cooled and 

soothed, chanting the 

True Name with my 

mouth. ||2||

(ਹੁਣ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਉਚਾਰ 

ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥

47173 1098 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47174 1098 mU QIAwaU syj  
nYxw iprI 
ivCwvxw]

Moo Thheeaaoo 

Saej Nainaa Piree 

Vishhaavanaa ||

I have become the bed 

for my Beloved 

Husband Lord; my 

eyes have become the 

sheets.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
(ਦੇ ਜਬਰਾਿਣ) ਵਾਸਤੇ ਸੇਿ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਸੇਿ ਦਾ) 
ਜਵਛਾਉਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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47175 1098 jy fyKY ihk vwr  
qw suK kImw hU 
bwhry]3]

ih`k Jae Ddaekhai Hik 

Vaar Thaa Sukh 

Keemaa Hoo 

Baaharae ||3||

If You look at me, even 

for an instant, then I 

obtain peace beyond 

all price. ||3||

ਿਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭੀ (ਮੇਰੇ 

ਵਲ) ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਅਿੇਹੇ 

ਸੁਖ ਅਨੁਭਵ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ 
(ਿੇਹੜੇ ਜਕਸੇ ਭੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 
ਜਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ) ॥੩॥

47176 1098 pauVI] Pourree || Pauree:

47177 1098 mnu locY hir 
imlx kau ikau 
drsnu pweIAw]

Man Lochai Har 

Milan Ko Kio 

Dharasan Paaeeaa 

||

My mind longs to 

meet the Lord; how 

can I obtain the 

Blessed Vision of His 

Darshan?

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਬੜਾ ਤਰਸਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਕ) ਜਕਵੇਂ 
ਦਰਸਨ ਕਰਾਂ।

47178 1098 mY lK ivVqy 
swihbw jy ibMd 
buolweIAw]

(iv-V`qy) K`t ley[ 
l`K[ buo: hoVy AONkV 
ivcwly bolo

Mai Lakh 

Virrathae 

Saahibaa Jae 

Bindh Buolaaeeaa 

||

I obtain hundreds of 

thousands, if my Lord 

and Master speaks to 

me, even for an 

instant.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਾਲਕ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਵਾਿ ਮਾਰੇਂ ਤਾਂ 
(ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ 
ਰੁਪਏ ਖੱਟ ਲਏ ਹਨ।

47179 1098 mY cwry kuMfw 
BwlIAw quDu 
jyvfu n sweIAw]

kMufW[ BwlIAW[ sweIAW Mai Chaarae 

Kunddaa 

Bhaaleeaa Thudhh 

Jaevadd N 

Saaeeaa ||

I have searched in four 

directions; there is no 

other as great as You, 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈ!ਂ ਮੈਂ ਚੁਿੇਰੇ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਖੋਿ ਕੇ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ 

ਜਕ ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

47180 1098 mY dishu mwrgu 
sMqho ikau pRBU 
imlweIAw]

d`ishu Mai Dhasihu 

Maarag Santheho 

Kio Prabhoo 

Milaaeeaa ||

Show me the Path, O 

Saints. How can I meet 

God?

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਤੁਸੀਂ ਹੀ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਜਕ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ 
ਜਮਲਾਂ।
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47181 1098 mnu Ariphu  
haumY qjhu iequ 
pMiQ julweIAw]

Man Arapihu 

Houmai Thajahu 

Eith Panthh 

Julaaeeaa ||

I dedicate my mind to 

Him, and renounce my 

ego. This is the Path 

which I shall take.

(ਸੂੰਤ ਿਨ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 

ਜਕ) ਮਨ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਭੇਟਾ ਕਰੋ 

ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰੋ (ਤੇ ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਜਕ) ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਤੇ 

ਤੁਰਾਂ।

47182 1098 inq syivhu 
swihbu Awpxw  
sqsMig 
imlweIAw]

Nith Saevihu 

Saahib Aapanaa 

Sathasang 

Milaaeeaa ||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, I serve 

my Lord and Master 

continually.

(ਸੂੰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਕ) 

ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰੋ (ਤੇ ਕਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕ) 

ਮੈਂ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂ।

47183 1098 sBy Awsw pUrIAw  
gur mhil 
bulweIAw]

Sabhae Aasaa 

Pooreeaa Gur 

Mehal Bulaaeeaa 

||

All my hopes are 

fulfilled; the Guru has 

ushered me into the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਸੱਦ ਜਲਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਣਗੀਆਂ।

47184 1098 quDu jyvfu horu n 
suJeI myry imqR 
guosweIAw]12]

gou: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Thudhh Jaevadd 

Hor N Sujhee 

Maerae Mithr 

Guosaaeeaa 

||12||

I cannot conceive of 

any other as great as 

You, O my Friend, O 

Lord of the World. 

||12||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮਤਿ! ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਮਾਲਕ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਿੇਡਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ (ਤੂੂੰ  ਮੇਹਰ 

ਕਰ, ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇਹ) ॥੧੨॥

47185 1098 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47186 1098 mU QIAwaU qKqu  
iprI mihMjy 
pwiqswh]

(mU) mYN (QIAwaU) hojwvW Moo Thheeaaoo 

Thakhath Piree 

Mehinjae 

Paathisaah ||

I have become the 

throne for my Beloved 

Lord King.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਂ 
(ਤੇਰੇ ਬੈਠਣ ਲਈ) ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਤਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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47187 1098 pwv imlwvy koil  
kvl ijvY 
ibgswvdo]1]

koil pws[ (ibgswvdo) 
iKV rhy

Paav Milaavae Kol 

Kaval Jivai 

Bigasaavadho 

||1||

If You place Your foot 

on me, I blossom forth 

like the lotus flower. 

||1||

ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਛੁਹਾਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਮੈਂ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਵਾਂਗ ਜਖੜ 

ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

47188 1098 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47189 1098 iprIAw sMdVI 
BuK mU lwvx QI  
ivQrw]

(mU) dwsn dws nMU , 
(iprIAw) pqI rwm jI 
dy (sMdVI) drsnW dI 
B`uK hY, ies nMU (lwvx) 
lwhux (QI) leI, 
(ivQrW) js khW

Pireeaa 

Sandharree Bhukh 

Moo Laavan 

Thhee Vithharaa ||

If my Beloved 

becomes hungry, I will 

become food, and 

place myself before 

Him.

ਜਪਆਰੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਜਮਟਾਣ ਲਈ ਮੇਰਾ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਸਲੂਣਾ ਬਣ ਿਾਏ।

47190 1098 jwxu imTweI ieK  
byeI pIVy nw 
hutY]2]

gMny nMU (byeI) dubwrw 
pIVy qd BI rs dyxo 
nhIN (hu`tY) htdw,ieauN 
dwsn dws gMny vwlw 
gux Dwry[BwvyN q`qI qvI 
qy KV@ ky kSt shwry 
Pyr BI js khy[ie`K

Jaan Mithaaee 

Eikh Baeee 

Peerrae Naa 

Huttai ||2||

I may be crushed, 

again and again, but 

like sugarcane, I do 

not stop yielding 

sweet juice. ||2||

ਮੈਂ ਅਿੇਹੀ ਗੂੰ ਨੇ ਦੀ ਜਮਠਾਸ 

ਬਣਨਾ ਜਸੱਖ ਲਵਾਂ ਜਕ (ਗੂੰ ਨੇ ਨੂੂੰ ) 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੀਜਤਆਂ ਭੀ ਨਾਹ 

ਮੱੁਕੇ (ਭਾਵ, ਮੈਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਜਮਟਾ ਜਦਆਂ, ਤੇ ਆਪਾ 
ਵਾਰਜਦਆਂ ਕਦੇ ਅੱਕਾਂ ਨਾਹ, 

ਰੱਿਾਂ ਨਾਹ) ॥੨॥

47191 1098 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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47192 1098 Tgw nIhum qRoiV  
jwxu gMDRbw 
ngrI]

(nIhum) pRym[ (gM-DRbw) 
hrIcMd dI n`grI vWg, 
JUTy (jwxu) jwnxw kr[ 
T`gW[ (dUjw pwT: nIhu 
mqRoiV)

Thagaa Neehu 

Mathrorr Jaan 

Gandhhrabaa 

Nagaree ||

Break off your love 

with the cheaters; 

realize that it is a 

mirage.

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਤੋੜ ਦੇ, (ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੂੰ ) ਧੂਏ ਂ

ਦਾ ਪਹਾੜ ਸਮਝ।

47193 1098 suK GtwaU fUie  
iesu pMDwxU Gr 
Gxy]3]

Sukh Ghattaaoo 

Ddooe Eis 

Pandhhaanoo 

Ghar Ghanae 

||3||

Your pleasure lasts for 

only two moments; 

this traveller wanders 

through countless 

homes. ||3||

(ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦਾ 
ਸੁਖ (ਮਾਜਣਆਂ) ਇਸ ਿੀਵ-

ਰਾਹੀ ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ (ਜਵਚ 

ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

47194 1098 pauVI] Pourree || Pauree:

47195 1098 Akl klw nh 
pweIAY pRBu AlK 
AlyKM]

(A-kl) klpxw rihq 
bRhm[ A-lK: poly bolo

Akal Kalaa Neh 

Paaeeai Prabh 

Alakh Alaekhan ||

God is not found by 

intellectual devices; 

He is unknowable and 

unseen.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਚਹਨ-

ਚੱਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਿੋ ਵਧਦਾ ਘਟਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ (ਕਲਾ) 
ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

47196 1099 Ktu drsn BRmqy 
iPrih nh 
imlIAY ByKM]

Khatt Dharasan 

Bhramathae Firehi 

Neh Mileeai 

Bhaekhan ||

The followers of the 

six orders wander and 

roam around wearing 

religious robes, but 

they do not meet God.

ਛੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ (ਜਵਅਰਥ) 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਭੇਖਾਂ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।
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47197 1099 vrq krih 
cMdRwiexw sy ikqY  
n lyKM]

Varath Karehi 

Chandhraaeinaa 

Sae Kithai N 

Laekhan ||

They keep the lunar 

fasts, but they are of 

no account.

(ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ) ਚੂੰਦਿਾਇਣ ਵਰਤ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ (ਉਹ ਜਕਸੇ 

ਜਗਣਤੀ ਜਵਚ ਨਹੀਂ)।

47198 1099 byd pVih 
sMpUrnw qqu swr  
n pyKM]

Baedh Parrehi 

Sanpooranaa 

Thath Saar N 

Paekhan ||

Those who read the 

Vedas in their entirety, 

still do not see the 

sublime essence of 

reality.

ਿ ੋਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜਹਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਭੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ 
ਵੇਖ ਸਕਦੇ।

47199 1099 iqlku kFih  
iesnwnu kir  
AMqir kwlyKM]

(kwlyKM) kwlK Thilak Kadtehi 

Eisanaan Kar 

Anthar 

Kaalaekhan ||

They apply ceremonial 

marks to their 

foreheads, and take 

cleansing baths, but 

they are blackened 

within.

ਕਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ (ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ) ਜਤਲਕ ਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਕਾਲਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ)।

47200 1099 ByKI pRBU n 
lBeI ivxu scI 
isKM]

ByKIN[ l`-BeI[ is`KM Bhaekhee 

Prabhoo N Labhee 

Vin Sachee Sikhan 

||

They wear religious 

robes, but without the 

True Teachings, God is 

not found.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੇਖਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸੱਚੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

47201 1099 BUlw mwrig so 
pvY ijsu Duir 
msqik lyKM]

Bhoolaa Maarag 

So Pavai Jis Dhhur 

Masathak Laekhan 

||

One who had strayed, 

finds the Path again, if 

such pre-ordained 

destiny is written on 

his forehead.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰੋਂ 
(ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਜਲਜਖਆ) ਲੇਖ 

ਉੱਘੜ ਪਏ, ਉਹ (ਪਜਹਲਾਂ) 
ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹੋਇਆ (ਭੀ 
ਠੀਕ) ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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47202 1099 iqin jnmu 
svwirAw Awpxw  
ijin guru AKI 
dyKM]13]

A`KIN Thin Janam 

Savaariaa Aapanaa 

Jin Gur Akhee 

Dhaekhan ||13||

One who sees the 

Guru with his eyes, 

embellishes and exalts 

his human life. ||13||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ 
ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਨਮ 

ਸਿਲਾ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧੩॥

47203 1099 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47204 1099 so invwhU gif jo 
clwaU n QIAY]

So Nivaahoo Gadd 

Jo Chalaaoo N 

Thheeai ||

Focus on that which 

will not pass away.

ਿ ੋ(ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ) ਸਾਥ ਛੱਡ 

ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋੜ 

ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ।

47205 1099 kwr kUVwvI Cif  
sMmlu scu 
DxI]1]

Kaar Koorraavee 

Shhadd Sanmal 

Sach Dhhanee 

||1||

Abandon your false 

actions, and meditate 

on the True Master. 

||1||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  (ਮਨ ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕੇ ਰੱਖ, (ਿੇਹੜੀ ਕਾਰ ਉਸ ਦੀ 
ਯਾਦ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਵੇ, ਉਸ) ਕੂੜੀ 
ਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਹ (ਮਾਇਆ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਕਾਰ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਨੂੂੰ  
ਨਾਹ ਗੱਡ) ॥੧॥

47206 1099 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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47207 1099 hB smwxI joiq  
ijau jl GtwaU 
cMdRmw]

Habh Samaanee 

Joth Jio Jal 

Ghattaaoo 

Chandhramaa ||

God's Light is 

permeating all, like 

the moon reflected in 

the water.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ (ਮੌਿੂਦ ਹੈ) 

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਜੜਆਂ ਜਵਚ 

ਚੂੰਦਿਮਾ (ਦਾ ਪਿਜਤਜਬੂੰ ਬ) ਹੈ। 
(ਪਰ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।
47208 1099 prgtu QIAw 

Awip nwnk  
msqik iliKAw 
]2]

Paragatt Thheeaa 

Aap Naanak 

Masathak Likhiaa 

||2||

He Himself is revealed, 

O Nanak, to one who 

has such destiny 

inscribed upon his 

forehead. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ (ਪੂਰਬਲਾ) ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ 

ਿਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥

47209 1099 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47210 1099 muK suhwvy nwmu 
cau AwT phr 
gux gwau]

Mukh Suhaavae 

Naam Cho Aath 

Pehar Gun Gaao ||

One's face becomes 

beautiful chanting the 

Naam the Name of the 

Lord, and singing His 

Glorious Praises, 

twenty-four hours a 

day.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਸੁੂੰ ਦਰ 

(ਜਦੱਸਦੇ) ਹਨ।

47211 1099 nwnk drgh 
mMnIAih imlI 
inQwvy Qwau]3]

mMnI-Aih Naanak Dharageh 

Manneeahi Milee 

Nithhaavae 

Thhaao ||3||

O Nanak, in the Court 

of the Lord, you shall 

be accepted; even the 

homeless find a home 

there. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹੇ (ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ) ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਮਾਣ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਪਜਹਲਾਂ) ਜਕਤੇ ਭੀ 
ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮਲਦਾ 
(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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47212 1099 pauVI] Pourree || Pauree:

47213 1099 bwhr ByiK n 
pweIAY pRBu 
AMqrjwmI]

Baahar Bhaekh N 

Paaeeai Prabh 

Antharajaamee ||

By wearing religious 

robes outwardly, God, 

the Inner-knower is 

not found.

ਰੱਬ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ (ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਹਰੇਕ 

ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

47214 1099 ieksu hir jIau 
bwhrI sB iPrY 
inkwmI]

ie`k-su Eikas Har Jeeo 

Baaharee Sabh 

Firai Nikaamee ||

Without the One Dear 

Lord, all wander 

around aimlessly.

ਤੇ, ਇਕ ਰੱਬ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਅਰਥ 

ਜਵਚਰਦੀ ਹੈ।

47215 1099 mnu rqw kutMb 
isau inq grib 
iPrwmI]

Man Rathaa 

Kuttanb Sio Nith 

Garab Firaamee ||

Their minds are 

imbued with 

attachment to family, 

and so they 

continually wander 

around, puffed up 

with pride.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

47216 1099 iPrih gumwnI 
jg mih ikAw 
grbih dwmI ]

Firehi Gumaanee 

Jag Mehi Kiaa 

Garabehi 

Dhaamee ||

The arrogant wander 

around the world; why 

are they so proud of 

their wealth?

ਮਾਇਆ-ਧਾਰੀ ਬੂੰ ਦੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਕਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ,

47217 1099 clidAw nwil n 
cleI iKn jwie 
iblwmI]

Chaladhiaa Naal N 

Chalee Khin Jaae 

Bilaamee ||

Their wealth shall not 

go with them when 

they depart; in an 

instant, it is gone.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ 

ਮਾਇਆ ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ, ਜਖਨ ਪਲ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸਾਥ ਛੱਡ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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47218 1099 ibcrdy iPrih 
sMswr mih hir 
jI hukwmI]

hMkwrI zor zulm krky 
kihMdy hn, hir jI swfy 
(hukwmI) hukm c hn

Bicharadhae Firehi 

Sansaar Mehi Har 

Jee Hukaamee ||

They wander around 

in the world, according 

to the Hukam of the 

Lord's Command.

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

(ਜਵਅਰਥ ਹੀ) ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

47219 1099 krmu Kulw guru 
pwieAw hir 
imilAw suAwmI]

K@`lw Karam Khulaa Gur 

Paaeiaa Har Miliaa 

Suaamee ||

When one's karma is 

activated, one finds 

the Guru, and through 

Him, the Lord and 

Master is found.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ (ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ) ਖੁਲਹਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

47220 1099 jo jnu hir kw 
syvko hir iqs 
kI kwmI]14]

Jo Jan Har Kaa 

Saevako Har This 

Kee Kaamee 

||14||

That humble being, 

who serves the Lord, 

has his affairs resolved 

by the Lord. ||14||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਉਸ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

47221 1099 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47222 1099 muKhu Alwey hB 
mrxu pCwxMdo 
koie]

h`B[ pCw-xMdo Mukhahu Alaaeae 

Habh Maran 

Pashhaanandho 

Koe ||

All speak with their 

mouths, but rare are 

those one who realize 

death.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਆਖਦੀ ਹੈ (ਜਕ) ਮੌਤ (ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਖੜੀ ਹੈ), ਪਰ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ (ਇਹ ਗੱਲ 

ਯਕੀਨ ਨਾਲ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
47223 1099 nwnk iqnw Kwku  

ijnw XkInw ihk 
isau ]1]

XkInw: X qwLU qoN 
bol[ ih`k[ ie`k

Naanak Thinaa 

Khaak Jinaa 

Yakeenaa Hik Sio 

||1||

Nanak is the dust of 

the feet of those who 

have faith in the One 

Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
(ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

(ਮੂੰਗਦਾ) ਹਾਂ ਿ ੋ(ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਸੱਚ 

ਿਾਣ ਕੇ) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਿੋੜਦੇ ਹਨ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9606 Published: March 06/ 2014



47224 1099 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47225 1099 jwxu vsMdo mMiJ  
pCwxU ko hykVo]

Jaan Vasandho 

Manjh 

Pashhaanoo Ko 

Haekarro ||

Know that He dwells 

within all; rare are 

those who realize this.

ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

47226 1099 qY qin pVdw 
nwih nwnk jY 
guru ByitAw]2]

Thai Than 

Parradhaa Naahi 

Naanak Jai Gur 

Bhaettiaa ||2||

There is no obscuring 

veil on the body of 

that one, O Nanak, 

who meets the Guru. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ) ਜਵੱਥ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ (ਤੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੨॥
47227 1099 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47228 1099 mqVI kWFku 
Awh pwv DovMdo 
pIvsw]

DMn mh`lw 4 jI dwsn 
dws dI (m`qVI) miq coN 
nwm vwihgurU jI nUM 
(kWFku) pRgt krn 
vwly (Awh) hn

Matharree 

Kaandtak Aah 

Paav Dhhovandho 

Peevasaa ||

I drink in the water 

which has washed the 

feet of those who 

share the Teachings.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮੇਰੀ ਖੋਟੀ ਮਤ 

ਨੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗਾ।

47229 1099 mU qin pRymu 
AQwh psx kU  
scw DxI]3]

(mU) dwsn dws[(p`sx) 
dyKx kU nUM[mU, qin 
iek`Tw pwT mUqin n kro

Moo Than Praem 

Athhaah Pasan 

Koo Sachaa 

Dhhanee ||3||

My body is filled with 

infinite love to see my 

True Master. ||3||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਅਥਾਹ ਪਿੇਮ ਹੈ (ਪਰ ਮੇਰੀ 
ਖੋਟੀ ਮਤ ਦਰਸਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ ਰੋਕ ਪਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੩॥
47230 1099 pauVI] Pourree || Pauree:
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47231 1099 inrBau nwmu 
ivswirAw nwil 
mwieAw rcw]

rcw: polw bolo Nirabho Naam 

Visaariaa Naal 

Maaeiaa Rachaa ||

Forgetting the Naam, 

the Name of the 

Fearless Lord, he 

becomes attached to 

Maya.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

47232 1099 AwvY jwie 
BvweIAY bhu jonI 
ncw]

n`cw Aavai Jaae 

Bhavaaeeai Bahu 

Jonee Nachaa ||

He comes and goes, 

and wanders, dancing 

in countless 

incarnations.

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ।

47233 1099 bcnu kry qY 
iKsik jwie boly 
sBu kcw]

k`cw Bachan Karae Thai 

Khisak Jaae Bolae 

Sabh Kachaa ||

He gives his word, but 

then backs out. All 

that he says is false.

(ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮਸਤ ਮਨੱੁਖ 

ਿ ੇਕੋਈ) ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

47234 1099 AMdrhu QoQw 
kUiVAwru kUVI 
sB Kcw]

Kcw: polw bolo Andharahu 

Thhothhaa 

Koorriaar Koorree 

Sabh Khachaa ||

The false person is 

hollow within; he is 

totally engrossed in 

falsehood.

ਉਹ ਝੂਠਾ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ 
ਨੀਯਤ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਸ ਦੀ 
(ਹਰੇਕ ਗੱਲ) ਝੂਠੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਗੱਪ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
47235 1099 vYru kry inrvYr 

nwil JUTy lwlcw]

Vair Karae Niravair 

Naal Jhoothae 

Laalachaa ||

He tries to take 

vengeance upon the 

Lord, who bears no 

vengeance; such a 

person is trapped by 

falsehood and greed.

ਅਿੇਹਾ ਬੂੰਦਾ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਜਨਰਵੈਰ ਬੂੰ ਦੇ 

ਨਾਲ ਭੀ ਵੈਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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47236 1099 mwirAw scY 
pwiqswih vyiK 
Duir kirmcw]

kirmcw:polw bolo[ 
(kirmcw) lyKw joKw 
(dUjw pwT: kir mcw 
3. krim cw)

Maariaa Sachai 

Paathisaahi Vaekh 

Dhhur 

Karamachaa ||

The True King, the 

Primal Lord God, kills 

him when He sees 

what he has done.

ਮੁੂੰ ਢ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਲਾਲਚੀ ਦੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 

(ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੂੰ ) ਮਾਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
47237 1099 jmdUqI hY 

hyirAw duK hI 
mih pcw]

pcw: polw bolo Jamadhoothee Hai 

Haeriaa Dhukh 

Hee Mehi Pachaa 

||

The Messenger of 

Death sees him, and 

he rots away in pain.

ਅਿੇਹਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਿਮਦੂਤਾਂ 
ਦੀ ਤੱਕ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਦੱੁਖਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

47238 1099 hoAw qpwvsu 
Drm kw nwnk 
dir scw]15]

Hoaa Thapaavas 

Dhharam Kaa 

Naanak Dhar 

Sachaa ||15||

Even-handed justice is 

administered, O 

Nanak, in the Court of 

the True Lord. ||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ (ਹੀ) ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੧੫॥

47239 1099 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47240 1099 prBwqy pRB nwmu 
jip gur ky crx 
iDAwie]

Parabhaathae 

Prabh Naam Jap 

Gur Kae Charan 

Dhhiaae ||

In the early hours of 

the morning, chant 

the Name of God, and 

meditate on the Feet 

of the Guru.

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ 

(ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੋੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਪੂਰੀ ਜਨਮਿਤਾ ਹਲੀਮੀ 
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ)।
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47241 1099 jnm mrx mlu 
auqrY scy ky gux 
gwie]1]

Janam Maran Mal 

Outharai Sachae 

Kae Gun Gaae 

||1||

The filth of birth and 

death is erased, 

singing the Glorious 

Praises of the True 

Lord. ||1||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਜਤਆਂ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਮਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

47242 1099 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47243 1099 dyh AMDwrI AMDu  
suM\I nwm 
ivhUxIAw]

Dhaeh 

Andhhaaree 

Andhh Sunnjee 

Naam Vihooneeaa 

||

The body is dark, blind 

and empty, without 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੋਇਆ 

ਸਰੀਰ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਤੋਂ) 
ਸੱਖਣਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 

ਤੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ ਇੂੰਦਿੇ ਸੁਚੱਿੀ 
ਵਰਤੋਂ ਵਲੋਂ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਪਰਜਵਰਤ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ)।

47244 1099 nwnk sPl jnMmu  
jY Git vuTw scu 
DxI]2]

Naanak Safal 

Jananm Jai Ghatt 

Vuthaa Sach 

Dhhanee ||2||

O Nanak, fruitful is the 

birth of one, within 

whose heart the True 

Master dwells. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ 

॥੨॥

47245 1099 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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47246 1099 loiex loeI ifT  
ipAws n buJY mU 
GxI]

Loein Loee Ddith 

Piaas N Bujhai 

Moo Ghanee ||

With my eyes, I have 

seen the Light; my 

great thirst for Him is 

not quenched.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ (ਜਨਰੇ) ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਭਾਵ, 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ (ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਲਸਾ ਬਹੁਤ 

ਵਧਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਸਾ 
ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ।

47247 1100 nwnk sy 
AKVIAw ibAMin  
ijnI ifsMdo mw 
iprI]3]

gurbwxI ArQW c lIx 
surq rUp, (ibAMin) 
dUjIAW A`KW jo siqgurU 
swihb jI b^Sdy 
hn[A`KVIAW[mw: ibMdI 
n lwau

Naanak Sae 

Akharreeaa Biann 

Jinee Ddisandho 

Maa Piree ||3||

O Nanak, these are 

not the eyes which can 

see my Beloved 

Husband Lord. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਤਿਸਨਾ-ਮਾਰੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਦੱਸ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ਉਹ ਅੱਖਾਂ 
(ਇਹਨਾਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਵੇੜਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲੋਂ) ਹੋਰ ਜਕਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰਾ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

47248 1100 pauVI] Pourree || Pauree:

47249 1100 ijin jin 
gurmuiK syivAw  
iqin siB suK 
pweI]

Jin Jan Guramukh 

Saeviaa Thin Sabh 

Sukh Paaee ||

That humble being, 

who, as Gurmukh, 

serves the Lord, 

obtains all peace and 

pleasure.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ 

ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਾਣ ਲਏ 

ਹਨ,

47250 1100 Ehu Awip qirAw 
kutMb isau sBu 
jgqu qrweI]

j`gqu Ouhu Aap Thariaa 

Kuttanb Sio Sabh 

Jagath Tharaaee ||

He Himself is saved, 

along with his family, 

and all the world is 

saved as well.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ 

ਆਪ ਭੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਤਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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47251 1100 Ein hir nwmw 
Dnu sMicAw sB 
iqKw buJweI]

iqKw, buJweI: polw bolo Oun Har Naamaa 

Dhhan Sanchiaa 

Sabh Thikhaa 

Bujhaaee ||

He collects the wealth 

of the Lord's Name, 

and all his thirst is 

quenched.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਇਤਨਾ ਿੋਜੜਆ ਹੈ 

ਜਕ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਹੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਜਮਟਾ ਲਈ ਹੈ।

47252 1100 Ein Cfy lwlc 
dunI ky AMqir 
ilv lweI]

Oun Shhaddae 

Laalach Dhunee 

Kae Anthar Liv 

Laaee ||

He renounces worldly 

greed, and his inner 

being is lovingly 

attuned to the Lord.

ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਜਦੱਤੇ ਹਨ 

(ਲਾਲਚਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸਦਾ) 
ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
47253 1100 Esu sdw sdw 

Gir AnMdu hY  
hir sKw shweI]

Ous Sadhaa 

Sadhaa Ghar 

Anandh Hai Har 

Sakhaa Sehaaee ||

Forever and ever, the 

home of his heart is 

filled with bliss; the 

Lord is his companion, 

help and support.

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਅਨੂੰ ਦ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਉਸ 

ਦਾ ਜਮਤਿ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

47254 1100 Ein vYrI imqR  
sm kIiqAw sB 
nwil suBweI]

Oun Vairee Mithr 

Sam Keethiaa 

Sabh Naal 

Subhaaee ||

He looks alike upon 

enemy and friend, and 

wishes well to all.

ਉਸ ਨੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਜਮਤਿ ਇਕੋ ਿੇਹੇ 

ਸਮਝ ਲਏ ਹਨ (ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  
ਜਮਤਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ), ਸਭਨਾਂ 
ਨਾਲ ਚੂੰਗਾ ਸੁਭਾਉ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

47255 1100 hoAw EhI Alu  
jg mih gur 
igAwnu jpweI]

Alu:polw bolo[ (Alu) 
pUrn,iqRpq

Hoaa Ouhee Al Jag 

Mehi Gur Giaan 

Japaaee ||

He alone is fulfilled in 

this world, who 

meditates on the 

spiritual wisdom of 

the Guru.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਨਾਮਣੇ 
ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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47256 1100 pUrib iliKAw 
pwieAw hir 
isau bix 
AweI]16]

Poorab Likhiaa 

Paaeiaa Har Sio 

Ban Aaee ||16||

He obtains what is pre-

ordained for him, 

according to the Lord. 

||16||

ਜਪਛਲੇ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਕੀਤੇ ਭਲੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਉੱਘੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਇਸ 

ਿਨਮ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਿੀਤ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧੬॥

47257 1100 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47258 1100 scu suhwvw 
kwFIAY kUVY kUVI 
soie]

Sach Suhaavaa 

Kaadteeai Koorrai 

Koorree Soe ||

The true person is said 

to be beautiful; false is 

the reputation of the 

false.

ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ-ਧਨ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 

ਦੁਨੀਆਵੀ ਧਨ (ਦੇ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨ) ਜਵਚ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ 

ਝਗੜੇ-ਉਪਾਧੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ 

ਹੀ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ।
47259 1100 nwnk ivrly 

jwxIAih ijn 
scu plY hoie]1]

jwxI-Aih Naanak Viralae 

Jaaneeahi Jin Sach 

Palai Hoe ||1||

O Nanak, rare are 

those who have Truth 

in their laps. ||1||

ਜਿਰ ਭੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਐਸੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਜਵਰਲੇ ਹੀ ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਵੇ (ਹਰ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ-ਮੂਲ 

ਦੁਨੀਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਹੀ ਜਪੱਛੇ 

ਦੌੜ ਜਰਹਾ ਹੈ) ॥੧॥

47260 1100 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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47261 1100 sjx muKu AnUpu  
ATy phr 
inhwlsw]

inhwlsW Sajan Mukh 

Anoop Athae 

Pehar Nihaalasaa 

||

The face of my friend, 

the Lord, is 

incomparably 

beautiful; I would 

watch Him, twenty-

four hours a day.

ਸੱੁਤੀ ਹੋਈ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ) ਵੇਜਖਆ, 

ਸੱਿਣ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਸੋਹਣਾ (ਲੱਗਾ)।

47262 1100 suqVI so shu 
ifTu qY supny hau 
KMnIAY]2]

su`qVI Sutharree So Sahu 

Ddith Thai 

Supanae Ho 

Khanneeai ||2||

In sleep, I saw my 

Husband Lord; I am a 

sacrifice to that 

dream. ||2||

ਹੇ ਸੁਪਨੇ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦੀ 
ਹਾਂ। (ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਅੱਠੇ ਪਹਰ (ਸੱਿਣ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ) 

ਵੇਖਦੀ ਰਹਾਂ ॥੨॥

47263 1100 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47264 1100 sjx scu priK  
muiK Alwvxu 
QoQrw]

priK: polw bolo Sajan Sach Parakh 

Mukh Alaavan 

Thhothharaa ||

O my friend, realize 

the True Lord. Just to 

talk about Him is 

useless.

ਹੇ ਜਮਤਿ! (ਜਨਰਾ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਆਖਣਾ 
ਜਵਅਰਥ ਹੈ, ਨਾਮ-ਧਨ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਿਾਚ-

ਤੋਲ।

47265 1100 mMn mJwhU liK  
quDhu dUir n su 
iprI]3]

liK: polw bolo Mann Majhaahoo 

Lakh Thudhhahu 

Dhoor N S Piree 

||3||

See Him within your 

mind; your Beloved is 

not far away. ||3||

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ 

ਵੇਖ, ਉਹ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

47266 1100 pauVI] Pourree || Pauree:
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47267 1100 Driq Awkwsu 
pwqwlu hY cMdu 
sUru ibnwsI]

Dhharath Aakaas 

Paathaal Hai 

Chandh Soor 

Binaasee ||

The earth, the 

Akaashic ethers of the 

sky, the nether regions 

of the underworld, the 

moon and the sun 

shall pass away.

ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਚੂੰਦ 

ਅਤੇ ਸੂਰਿ-ਇਹ ਸਭ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਹਨ।

47268 1100 bwidswh swh 
aumrwv Kwn  
Fwih fyry jwsI]

Baadhisaah Saah 

Oumaraav Khaan 

Dtaahi Ddaerae 

Jaasee ||

Emperors, bankers, 

rulers and leaders 

shall depart, and their 

homes shall be 

demolished.

ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ 

ਿਾਗੀਰਦਾਰ (ਸਭ ਆਪਣੇ) 
ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ (ਇਥੋਂ) 
ਤੁਰ ਿਾਣਗੇ।

47269 1100 rMg quMg grIb 
msq sBu loku 
isDwsI]

Rang Thung 

Gareeb Masath 

Sabh Lok 

Sidhhaasee ||

The poor and the rich, 

the humble and the 

intoxicated, all these 

people shall pass away.

ਕੂੰਗਾਲ, ਅਮੀਰ, ਗ਼ਰੀਬ, 

ਮਾਇਆ-ਮੱਤੇ (ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ) 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੀ (ਇਥੋਂ) ਚਾਲੇ 

ਪਾ ਿਾਇਗਾ।

47270 1100 kwjI syK 
mswiekw sBy 
auiT jwsI]

Kaajee Saekh 

Masaaeikaa 

Sabhae Outh 

Jaasee ||

The Qazis, Shaykhs 

and preachers shall all 

arise and depart.

ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਆਜਦਕ ਭੀ ਸਾਰੇ 

ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਿਾਣਗੇ।

47271 1100 pIr pYkwbr 
AaulIey ko iQru  
n rhwsI]

Peer Paikaabar 

Aouleeeae Ko 

Thhir N Rehaasee 

||

The spiritual teachers, 

prophets and disciples 

- none of these shall 

remain permanently.

ਪੀਰ ਪੈਗ਼ੂੰ ਬਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਆਗੂ-ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਭੀ ਕੋਈ ਇਥੇ ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ 

ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
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47272 1100 rojw bwg invwj 
kqyb ivxu buJy  
sB jwsI]

ro~jw[bWg[bu`Jy Rojaa Baag Nivaaj 

Kathaeb Vin 

Bujhae Sabh 

Jaasee ||

Fasts, calls to prayer 

and sacred scriptures - 

without 

understanding, all 

these shall vanish.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਰੋਜ਼ ੇਰੱਖੇ, ਬਾਂਗਾਂ 
ਜਦੱਤੀਆਂ, ਜਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਹੀਆਂ, 

ਧਾਰਜਮਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜਹੇ ਉਹ 

ਭੀ ਅਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਾਰ ਨ ਸਮਝੀ ਉਹ ਭੀ ਸਾਰੇ 

(ਿਗਤ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰ) ਚਲੇ 

ਿਾਣਗੇ।
47273 1100 lK caurwsIh 

mydnI sB AwvY 
jwsI]

Lakh Chouraaseeh 

Maedhanee Sabh 

Aavai Jaasee ||

The 8.4 million species 

of beings of the earth 

shall all continue 

coming and going in 

reincarnation.

ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ 

ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਰ 

ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

47274 1100 inhclu scu 
Kudwie eyku  
Kudwie bMdw  
AibnwsI]17]

Nihachal Sach 

Khudhaae Eaek 

Khudhaae 

Bandhaa 

Abinaasee ||17||

The One True Lord 

God is eternal and 

unchanging. The 

Lord's slave is also 

eternal. ||17||

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਸੱਚਾ ਖ਼ੁਦਾ ਹੀ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਬੂੰਦਾ (ਭਗਤ) ਭੀ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥੧੭॥

47275 1100 fKxy mÚ 5] Ddakhanae Ma 5 

||

Dakhanay, Fifth Mehl:

47276 1100 ifTI hB FMFoil  
ihksu bwJu n 
koie]

if`TI,h`B Ddithee Habh 

Dtandtol Hikas 

Baajh N Koe ||

I have seen and 

examined all; without 

the One Lord, there is 

none at all.

ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਭਾਲ ਕੇ ਵੇਖ 

ਲਈ ਹੈ, (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਇਕ ਤੇਰੇ 

(ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ) ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਭੀ (ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ) ਨਹੀਂ (ਦੇਂਦਾ)।
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47277 1100 Awau sjx qU 
muiK lgu myrw 
qnu mnu TMFw 
hoie]1]

Aao Sajan Thoo 

Mukh Lag Maeraa 

Than Man 

Thandtaa Hoe 

||1||

Come, and show me 

Your face, O my 

friend, so that my 

body and mind may be 

cooled and soothed. 

||1||

ਹੇ ਜਮਤਿ-ਪਿਭੂ! ਆ, ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਦਰਸਨ ਦੇਹ, (ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ 

ਕੀਜਤਆਂ) ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਜਵਚ 

ਠੂੰ ਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

47278 1100 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47279 1100 Awsku Awsw 
bwhrw mU min  
vfI Aws]

Aasak Aasaa 

Baaharaa Moo 

Man Vaddee Aas 

||

The lover is without 

hope, but within my 

mind, there is great 

hope.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਸੱਚਾ) ਪਿੇਮੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆਵੀ ਆਸਾਂ ਨਾਹ 

ਪੋਹ ਸਕਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਹਨ।
47280 1100 Aws inrwsw ihku 

qU hau bil bil  
bil 
geIAws]2]

Aas Niraasaa Hik 

Thoo Ho Bal Bal 

Bal Geeaas ||2||

In the midst of hope, 

only You, O Lord, 

remain free of hope; I 

am a sacrifice, a 

sacrifice, a sacrifice to 

You. ||2||

ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ਿੋ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਦੁਨੀਆਵੀ) ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਹੀ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰ) ॥੨॥

47281 1100 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47282 1100 ivCoVw suxy fuKu  
ivxu ifTy 
mirEid]

Vishhorraa Sunae 

Ddukh Vin Ddithae 

Marioudh ||

Even if I just hear of 

separation from You, I 

am in pain; without 

seeing You, O Lord, I 

die.

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ) ਪਿੇਮੀ 
ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ 

ਹੀ ਦੱੁਖ ਪਿਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜਕ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੋੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੱਚਾ ਪਿੇਮੀ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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47283 1100 bwJu ipAwry 
Awpxy ibrhI nw 
DIroid]3]

(ibrhI) pRymI[(DIroid) 
DIrj

Baajh Piaarae 

Aapanae Birehee 

Naa Dhheerodh 

||3||

Without her Beloved, 

the separated lover 

takes no comfort. 

||3||

ਆਪਣ ੇਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ 

ਕੇ ਪਿੇਮੀ ਦਾ ਮਨ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੩॥

47284 1100 pauVI] Pourree || Pauree:

47285 1100 qt qIrQ dyv 
dyvwilAw kydwru 
mQurw kwsI]

qt: polw bolo, kWsI Thatt Theerathh 

Dhaev 

Dhaevaaliaa 

Kaedhaar 

Mathhuraa Kaasee 

||

River-banks sacred 

shrines idols, temples, 

and places of 

pilgrimage like 

Kaydarnaat'h, 

Mat'huraa and 

Benares,

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਮੂੰਦਰ, ਕੇਦਾਰ 

ਮਥੁਰਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਆਜਦਕ ਤੀਰਥ,

47286 1100 koit qyqIsw dyvqy  
sxu ieMdRY jwsI]

Kott Thaetheesaa 

Dhaevathae San 

Eindhrai Jaasee ||

The three hundred 

thirty million gods, 

along with Indra, shall 

all pass away.

ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, ਇੂੰਦਰ 

ਦੇਵਤਾ ਭੀ-ਆਖ਼ਰ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਹਨ।

47287 1100 isimRiq swsqR 
byd cwir Ktu 
drs smwsI]

ism-i Riq: m mukqw , 
A`Dy rwry R ishwrI lw 
ky,:polw bolo , q`qy 
ishwrI lwau

Simrith Saasathr 

Baedh Chaar Khatt 

Dharas Samaasee 

||

The Simritees, 

Shaastras, the four 

Vedas and the six 

systems of philosophy 

shall vanish.

ਚਾਰ ਵੇਦ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਸਾਸਤਿ 
ਆਜਦਕ ਧਾਰਜਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ 
(ਦੇ ਪੜਹਨ ਵਾਲੇ) ਤੇ ਜਛਆਂ ਭੇਖਾਂ 
ਦੇ ਸਾਧੂ ਭੀ ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ  ਚੱਲ 

ਿਾਣਗੇ।

47288 1100 poQI pMifq gIq 
kivq kvqy BI 
jwsI]

kiv-q, kv-qy: poly bolo Pothhee Panddith 

Geeth Kavith 

Kavathae Bhee 

Jaasee ||

Prayer books, Pandits, 

religious scholars, 

songs, poems and 

poets shall also depart.

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਜਵਦਵਾਨ, ਗੀਤਾਂ 
ਕਜਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਖਣ ਵਾਲੇ 

ਕਵੀ ਭੀ ਿਗਤ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ 

ਿਾਣਗੇ।
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47289 1100 jqI sqI 
sMinAwsIAw siB 
kwlY vwsI]

Jathee Sathee 

Sanniaaseeaa 

Sabh Kaalai 

Vaasee ||

Those who are 

celibate, truthful and 

charitiable, and the 

Sannyaasee hermits 

are all subject to 

death.

ਿਤੀ ਸਤੀ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ-ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਭੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

47290 1100 muin jogI 
idgMbrw jmY sxu 
jwsI]

Mun Jogee 

Dhiganbaraa 

Jamai San Jaasee 

||

The silent sages, the 

Yogis and the nudists, 

along with the 

Messengers of Death, 

shall pass away.

ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਿੋਗੀ, 
ਨਾਂਗੇ, ਿਮਦੂਤ-ਇਹ ਭੀ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ।

47291 1100 jo dIsY so 
ivxsxw sB 
ibnis ibnwsI]

Jo Dheesai So 

Vinasanaa Sabh 

Binas Binaasee ||

Whatever is seen shall 

perish; all will dissolve 

and disappear.

(ਮੱੁਕਦੀ ਗੱਲ) (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿੋ 
ਕੁਝ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣਾ ਹੈ।

47292 1100 iQru pwrbRhmu 
prmysro syvku 
iQru hosI]18]

Thhir 

Paarabreham 

Paramaesaro 

Saevak Thhir 

Hosee ||18||

Only the Supreme 

Lord God, the 

Transcendent Lord, is 

permanent. His 

servant becomes 

permanent as well. 

||18||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਕੇਵਲ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮੇਸਰ 

ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭਗਤ ਭੀ 
ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥

47293 1100 slok fKxy mÚ 
5]

Salok Ddakhanae 

Ma 5 ||

Shalok Dakhanay, Fifth 

Mehl:
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47294 1100 sY nMgy nh nMg  
BuKy lK n 
BuiKAw]

Bu`Ky[l`K[B`uiKAw Sai Nangae Neh 

Nang Bhukhae 

Lakh N Bhukhiaa ||

Hundreds of times 

naked does not make 

the person naked; 

tens of thousands of 

hungers do not make 

him hungry;

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨੂੰ ਗ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਚਾਹੇ 

ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗਾ ਰਜਹਣਾ 
ਪਏ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਚੱੁਭਦੀ 
ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਭੁੱ ਖਾ ਰਜਹਣਾ 
ਪਏ।

47295 1100 fuKy koiV n fuK  
nwnk iprI 
ipKMdo suB 
idsit]1]

koiV: VwVy nUM hlMq nhIN 
lwauxw[f`uKy[f`uK

Ddukhae Korr N 

Ddukh Naanak 

Piree Pikhandho 

Subh Dhisatt ||1||

Millions of pains do 

not cause him pain. O 

Nanak, the Husband 

Lord blesses him with 

his Glance of Grace. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਵਲ) 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਤੱਕੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਪੋਂਹਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿੋੜਾਂ ਦੱੁਖ 

ਵਾਪਰਨ ॥੧॥

47296 1101 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47297 1101 suK smUhw Bog  
BUim sbweI ko 
DxI]

Sukh Samoohaa 

Bhog Bhoom 

Sabaaee Ko 

Dhhanee ||

Even if one were to 

enjoy all pleasures, 

and be master of the 

entire earth,

ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਮਾਣਨ ਨੂੂੰ  ਜਮਲੇ ਹੋਣ, ਿ ੇਉਹ 

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ,

47298 1101 nwnk hBo rogu  
imrqk nwm 
ivhUixAw]2]

Naanak Habho 

Rog Mirathak 

Naam Vihooniaa 

||2||

O Nanak, all of that is 

just a disease. Without 

the Naam, he is dead. 

||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਆਤਮਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਉਸ ਲਈ ਰੋਗ (ਸਮਾਨ) ਹਨ 

(ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਮੁਰਜਦਹਾਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ) ॥੨॥
47299 1101 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:
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47300 1101 ihks kUM qU Awih  
pCwxU BI ihku 
kir]

Hikas Koon Thoo 

Aahi Pashhaanoo 

Bhee Hik Kar ||

Yearn for the One 

Lord, and make Him 

your friend.

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖ, ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਜਮੱਤਰ ਬਣਾ,

47301 1101 nwnk AwsVI 
inbwih mwnuK 
prQweI 
ljIvdo]3]

(prQweI) pwsoN 
mMgxw[l`jIvdo[ 
SrimMdw[ hoxw

Naanak Aasarree 

Nibaahi Maanukh 

Parathhaaee 

Lajeevadho ||3||

O Nanak, He alone 

fulfills your hopes; you 

should feel 

embarrassed, visiting 

other places. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਆਸ 

ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਲੱਿਾ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥

47302 1101 pauVI] Pourree || Pauree:

47303 1101 inhclu eyku 
nrwiexo hir 
Agm AgwDw]

Nihachal Eaek 

Naraaeino Har 

Agam Agaadhhaa 

||

The One and only Lord 

is eternal, 

imperishable, 

inaccessible and 

incomprehensible.

ਜਸਰਫ਼ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਅਥਾਹ 

ਹਰੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

47304 1101 inhclu nwmu 
inDwnu hY ijsu 
ismrq hir 
lwDw]

Nihachal Naam 

Nidhhaan Hai Jis 

Simarath Har 

Laadhhaa ||

The treasure of the 

Naam is eternal and 

imperishable. 

Meditating in 

remembrance on Him, 

the Lord is attained.

ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭੀ 
ਅਮੱੁਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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47305 1101 inhclu kIrqnu 
gux goibMd  
gurmuiK gwvwDw]

Nihachal 

Keerathan Gun 

Gobindh 

Guramukh 

Gaavaadhhaa ||

The Kirtan of His 

Praises is eternal and 

imperishable; the 

Gurmukh sings the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗਾਂਜਵਆ 

ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭੀ (ਐਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੈ ਿ)ੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

47306 1101 scu Drmu qpu 
inhclo idnu rYin 
ArwDw]

Sach Dhharam 

Thap Nihachalo 

Dhin Rain 

Araadhhaa ||

Truth, righteousness, 

Dharma and intense 

meditation are eternal 

and imperishable. Day 

and night, worship the 

Lord in adoration.

ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਤਪ।

47307 1101 dieAw Drmu qpu 
inhclo ijsu 
krim ilKwDw]

Dhaeiaa Dhharam 

Thap Nihachalo Jis 

Karam 

Likhaadhhaa ||

Compassion, 

righteousness, 

Dharma and intense 

meditation are eternal 

and imperishable; 

they alone obtain 

these, who have such 

pre-ordained destiny.

ਪਰ ਇਹ ਅਟੱਲ ਤਪ ਦਇਆ 

ਤੇ ਧਰਮ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ ਹੈ।

47308 1101 inhclu msqik 
lyKu iliKAw so 
tlY n tlwDw]

Nihachal 

Masathak Laekh 

Likhiaa So Ttalai N 

Ttalaadhhaa ||

The inscription 

inscribed upon one's 

forehead is eternal 

and imperishable; it 

cannot be avoided by 

avoidance.

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ 

ਇਹ ਲੇਖ ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਦੇ 

ਟਾਜਲਆਂ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9622 Published: March 06/ 2014



47309 1101 inhclu sMgiq 
swD jn bcn 
inhclu gur 
swDw]

swDw: polw bolo ibMdI 
ibnw

Nihachal Sangath 

Saadhh Jan 

Bachan Nihachal 

Gur Saadhhaa ||

The Congregation, the 

Company of the Holy, 

and the word of the 

humble, are eternal 

and imperishable. The 

Holy Guru is eternal 

and imperishable.

ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ (ਭੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ) 

ਅਟੱਲ (ਰਸਤਾ) ਹੈ, ਗੁਰੂ-ਸਾਧ 

ਦੇ ਬਚਨ ਭੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ) ਅਟੱਲ 

(ਬੋਲ) ਹਨ।

47310 1101 ijn kau pUrib 
iliKAw iqn 
sdw sdw 
AwrwDw]19]

Jin Ko Poorab 

Likhiaa Thin 

Sadhaa Sadhaa 

Aaraadhhaa 

||19||

Those who have such 

pre-ordained destiny 

worship and adore the 

Lord, forever and ever. 

||19||

ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਉੱਘਜੜਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਸਦਾ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ॥੧੯॥

47311 1101 slok fKxy mÚ 
5]

Salok Ddakhanae 

Ma 5 ||

Shalok, Dakhanay, 

Fifth Mehl:

47312 1101 jo fubMdo Awip so 
qrwey ikn@ Ky]

Jo Ddubandho Aap 

So Tharaaeae Kinh 

Khae ||

One who himself has 

drowned - how can he 

carry anyone else 

across?

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪ ਹੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚ) ਡੱੁਬ 

ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਕਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

47313 1101 qwrydVo BI qwir  
nwnk ipr isau 
riqAw]1]

Thaaraedharro 

Bhee Thaar 

Naanak Pir Sio 

Rathiaa ||1||

One who is imbued 

with the Love of the 

Husband Lord - O 

Nanak, he himself is 

saved, and he saves 

others as well. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਤੀ-
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਜਪਆਰ) ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ (ਇਹਨਾਂ 
ਜਠਿੱਲਹਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਆਪ ਭੀ ਤਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

47314 1101 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9623 Published: March 06/ 2014



47315 1101 ijQY koie kQMin  
nwau suxMdo mw 
iprI]

mw: ibMdI n lwau Jithhai Koe 

Kathhann Naao 

Sunandho Maa 

Piree ||

Wherever someone 

speaks and hears the 

Name of my Beloved 

Lord,

ਜਿਸ ਥਾਂ (ਭਾਵ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ (ਗੁਰਮੁਖ ਬੂੰ ਦੇ) ਮੇਰੇ 

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ 

ਉਚਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਭੀ ਉਥੇ 

(ਚੱਲ ਕੇ) ਿਾਵਾਂ।
47316 1101 mUM julwaUN qiQ  

nwnk iprI psMdo  
hirE QIEis]2]

(q`iQ) iqs jg@w Moon Julaaoon 

Thathh Naanak 

Piree Pasandho 

Hariou Thheeous 

||2||

That is where I go, O 

Nanak, to see Him, 

and blossom forth in 

bliss. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਜਪਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਆਪਾ) ਹਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

47317 1101 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47318 1101 myrI myrI ikAw 
krih puqR klqR 
snyh]

k-l`qR Maeree Maeree 

Kiaa Karehi Puthr 

Kalathr Sanaeh ||

You are in love with 

your children and your 

wife; why do you keep 

calling them your own?

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਇਹ 

ਆਖੀ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਜਕ ਇਹ 

ਮੇਰੀ ਇਸਤਿੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ 
ਪੱੁਤਰ ਹੈ?

47319 1101 nwnk nwm 
ivhUxIAw  
inmuxIAwdI 
dyh]3]

(in-muxI-AwdI) 
muinAwd rihq

Naanak Naam 

Vihooneeaa 

Nimuneeaadhee 

Dhaeh ||3||

O Nanak, without the 

Naam, the Name of 

the Lord, the human 

body has no 

foundation. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰਜਹ ਕੇ 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਂਇਆਂ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ 
ਿਾਇਗਾ) ॥੩॥

47320 1101 pauVI] Pourree || Pauree:
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47321 1101 nYnI dyKau gur 
drsno gur crxI 
mQw]

m`Qw Nainee Dhaekho 

Gur Dharasano 

Gur Charanee 

Mathhaa ||

With my eyes, I gaze 

upon the Blessed 

Vision of the Guru's 

Darshan; I touch my 

forehead to the Guru's 

feet.

ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਧਰਦਾ ਹਾਂ,

47322 1101 pYrI mwrig gur 
cldw pKw PyrI 
hQw]

pYrIN[ p`Kw[ h`Qw Pairee Maarag Gur 

Chaladhaa Pakhaa 

Faeree Hathhaa ||

With my feet I walk on 

the Guru's Path; with 

my hands, I wave the 

fan over Him.

ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ 
ਨਾਲ ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਗਤ ਨੂੂੰ ) 
ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ ਹਾਂ।

47323 1101 Akwl mUriq  
irdY iDAwiedw  
idnu rYin jpMQw]

Akaal Moorath 

Ridhai 

Dhhiaaeidhaa 

Dhin Rain 

Japanthhaa ||

I meditate on Akaal 

Moorat, the undying 

form, within my heart; 

day and night, I 

meditate on Him.

(ਇਸ ਸੂੰਿਮ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 

ਜਦਨ ਰਾਤ (ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਿਪਦਾ ਹਾਂ।

47324 1101 mY CifAw sgl 
Apwiexo BrvwsY 
gur smrQw]

smr`Qw Mai Shhaddiaa 

Sagal Apaaeino 

Bharavaasai Gur 

Samarathhaa ||

I have renounced all 

possessiveness, and 

have placed my faith 

in the all-powerful 

Guru.

ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ 

ਜਵਚ ਸਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਮੈਂ 
(ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਸਾਰੀ 
ਅਪਣੱਤ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

47325 1101 guir bKisAw 
nwmu inDwnu sBo 
duKu lQw]

l`Qw Gur Bakhasiaa 

Naam Nidhhaan 

Sabho Dhukh 

Lathhaa ||

The Guru has blessed 

me with the treasure 

of the Naam; I am rid 

of all sufferings.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, (ਹੁਣ) ਮੇਰਾ 
ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਲਜਹ ਜਗਆ 

ਹੈ।
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47326 1101 Boghu BuMchu 
BweIho plY nwmu 
AgQw]

A-g`Qw Bhogahu 

Bhunchahu 

Bhaaeeho Palai 

Naam Agathhaa ||

Eat and enjoy the 

Naam, the Name of 

the indescribable Lord, 

O Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਰਾਵੋ! (ਤੁਸੀਂ ਭੀ) ਅਕੱਥ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੂੰ  (ਖੁਲਹੇ  
ਜਦਲ) ਵਰਤੋ, ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ।

47327 1101 nwmu dwnu 
iesnwnu idVu  
sdw krhu gur 
kQw]

kQw: polw bolo Naam Dhaan 

Eisanaan Dhirr 

Sadhaa Karahu 

Gur Kathhaa ||

Confirm your faith in 

the Naam, charity and 

self-purification; chant 

the Guru's sermon 

forever.

ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਕਰੋ, ਨਾਮ ਿਪੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ 

ਆਪਣਾ ਆਚਰਨ ਪਜਵੱਤਿ 
ਬਣਾਓ।

47328 1101 shju BieAw pRBu 
pwieAw jm kw 
Bau lQw]20]

l`Qw Sehaj Bhaeiaa 

Prabh Paaeiaa Jam 

Kaa Bho Lathhaa 

||20||

Blessed with intuitive 

poise, I have found 

God; I am rid of the 

fear of the Messenger 

of Death. ||20||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਦੋਂ) ਮਨ ਦੀ 
ਅਡੋਲਤਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਰੱਬ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਜਿਰ) ਮੌਤ 

ਦਾ ਡਰ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕ 

ਸਕਦੀ) ॥੨੦॥
47329 1101 slok fKxy mÚ 

5]

Salok Ddakhanae 

Ma 5 ||

Shalok, Dakhanay, 

Fifth Mehl:

47330 1101 lgVIAw 
iprIAMin  
pyKMdIAw nw 
iqpIAw]

iqpIAW:polw bolo[ 
(iqpIAw) r`jdIAW nhIN 
A`KW[l`gVIAW

Lagarreeaa 

Pireeann 

Paekhandheeaa 

Naa Thipeeaa ||

I am centered and 

focused on my 

Beloved, but I am not 

satisfied, even by 

seeing Him.

(ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ) ਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਹੁਣ 

ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ 

ਰੱਿਦੀਆਂ ਨਹੀਂ (ਅੱਕਦੀਆਂ 

ਨਹੀਂ)।
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47331 1101 hB mJwhU so DxI  
ibAw n ifTo 
koie]1]

Habh Majhaahoo 

So Dhhanee Biaa 

N Dditho Koe 

||1||

The Lord and Master is 

within all; I do not see 

any other. ||1||

ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ (ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ), 

(ਮੈਂ ਜਕਤੇ ਭੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ 

ਵਰਗਾ) ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ 
ਵੇਜਖਆ ॥੧॥

47332 1101 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47333 1101 kQVIAw sMqwh  
qy suKwaU pMDIAw]

(pMDIAW) 
fMfIAW[kQVIAW: polw 
bolo

Kathharreeaa 

Santhaah Thae 

Sukhaaoo 

Pandhheeaa ||

The sayings of the 

Saints are the paths of 

peace.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼-ਮਈ 

ਬਚਨ ਸੁਖ ਜਵਖਾਲਣ ਵਾਲਾ 
ਰਸਤਾ ਹਨ;

47334 1101 nwnk lDVIAw 
iqMnwh ijnw Bwgu 
mQwhVY]2]

l`DVIAW Naanak 

Ladhharreeaa 

Thinnaah Jinaa 

Bhaag 

Mathhaaharrai 

||2||

O Nanak, they alone 

obtain them, upon 

whose foreheads such 

destiny is written. 

||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਬਚਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਪੂਰਬਲੇ 

ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਭਾਗ 

(ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

47335 1101 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47336 1101 fUMgir jlw Qlw  
BUim bnw Pl 
kMdrw]

jlW[QlW[bnW[kMdrW Ddoongar Jalaa 

Thhalaa Bhoom 

Banaa Fal 

Kandharaa ||

He is totally 

permeating the 

mountains, oceans, 

deserts, lands, forests, 

orchards, caves,

ਪਹਾੜਾਂ ਜਵਚ, ਸਮੁੂੰ ਦਰਾਂ ਜਵਚ, 

ਰੇਤਲੇ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ, ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ, ਿਲਾਂ 
ਜਵਚ, ਗੁਫ਼ਾਂ ਜਵਚ,

47337 1101 pwqwlw Awkws  
pUrnu hB Gtw]

GtW Paathaalaa Aakaas 

Pooran Habh 

Ghattaa ||

The nether regions of 

the underworld, the 

Akaashic ethers of the 

skies, and all hearts.

ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ ਜਵਚ-ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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47338 1101 nwnk pyiK jIE  
iekqu sUiq 
proqIAw]3]

Naanak Paekh 

Jeeou Eikath 

Sooth Parotheeaa 

||3||

Nanak sees that they 

are all strung on the 

same thread. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਸਾਰੀ 
ਹੀ ਰਚਨਾ ਨੂੂੰ ) ਇਕੋ ਧਾਗੇ ਜਵਚ 

(ਭਾਵ, ਹੁਕਮ ਜਵਚ, ਮਰਯਾਦਾ 
ਜਵਚ) ਪਿੋ ਰੱਜਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩॥

47339 1101 pauVI] Pourree || Pauree:

47340 1101 hir jI mwqw  
hir jI ipqw  
hir jIau 
pRiqpwlk]

Har Jee Maathaa 

Har Jee Pithaa Har 

Jeeo Prathipaalak 

||

The Dear Lord is my 

mother, the Dear Lord 

is my father; the Dear 

Lord cherishes and 

nurtures me.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਜਪਤਾ 
ਹੈ (ਮਾਜਪਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਾਲਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

47341 1101 hir jI myrI swr 
kry hm hir ky 
bwlk]

Har Jee Maeree 

Saar Karae Ham 

Har Kae Baalak ||

The Dear Lord takes 

care of me; I am the 

child of the Lord.

ਪਿਭੂ ਮੇਰੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਅਸੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ।

47342 1101 shjy shij 
iKlwiedw nhI 
krdw Awlk]

Sehajae Sehaj 

Khilaaeidhaa 

Nehee Karadhaa 

Aalak ||

Slowly and steadily, He 

feeds me; He never 

fails.

ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ 

ਿੀਵਨ-ਖੇਡ ਜਖਡਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਤਾ ਭੀ) ਆਲਸ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
47343 1101 Aaugxu ko n 

icqwrdw gl 
syqI lwiek]

gL:polw bolo[ (gl) 
syqI nwl (lwiek) 
lwauNdy hn

Aougan Ko N 

Chithaaradhaa Gal 

Saethee Laaeik ||

He does not remind 

me of my faults; He 

hugs me close in His 

embrace.

ਮੇਰੇ ਜਕਸੇ ਔਗੁਣ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦਾ, (ਸਦਾ) ਆਪਣੇ ਗਲ 

ਨਾਲ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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47344 1101 muih mMgW soeI 
dyvdw hir ipqw 
suKdwiek]

Muhi Mangaan 

Soee Dhaevadhaa 

Har Pithaa 

Sukhadhaaeik ||

Whatever I ask for, He 

give me; the Lord is 

my peace-giving father.

ਿ ੋਕੁਝ ਮੈਂ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, 
ਮੇਰਾ ਸੁਖ-ਦਾਈ ਜਪਤਾ-ਪਿਭੂ 
ਉਹੀ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

47345 1102 igAwnu rwis 
nwmu Dnu 
sauipEnu iesu 
saudy lwiek]

Giaan Raas Naam 

Dhhan Soupioun 

Eis Soudhae Laaeik 

||

He has blessed me 

with the capital, the 

wealth of spiritual 

wisdom; He has made 

me worthy of this 

merchandise.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਸੌਂਪ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੌਦਾ ਜਵਹਾਝਣ ਦੇ 

ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

47346 1102 swJI gur nwil 
bhwilAw srb 
suK pwiek]

sWJI Saajhee Gur Naal 

Behaaliaa Sarab 

Sukh Paaeik ||

He has made me a 

partner with the Guru; 

I have obtained all 

peace and comforts.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

(ਹੁਣ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਬਣ 

ਗਏ ਹਨ।

47347 1102 mY nwlhu kdy n 
ivCuVY hir ipqw  
sBnw glw 
lwiek]21]

g`lW Mai Naalahu 

Kadhae N 

Vishhurrai Har 

Pithaa Sabhanaa 

Galaa Laaeik 

||21||

He is with me, and 

shall never separate 

from me; the Lord, my 

father, is potent to do 

everything. ||21||

ਮੇਰਾ ਜਪਤਾ-ਪਿਭੂ ਕਦੇ ਭੀ ਮੇਰੇ 

ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ 

॥੨੧॥

47348 1102 slok fKxy mÚ 
5]

Salok Ddakhanae 

Ma 5 ||

Shalok, Dakhanay, 

Fifth Mehl:
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47349 1102 nwnk kciVAw 
isau qoiV FUiF 
sjx sMq 
pikAw]

Naanak Kacharriaa 

Sio Thorr Dtoodt 

Sajan Santh Pakiaa 

||

O Nanak, break away 

from the false, and 

seek out the Saints, 

your true friends.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਪਿੀਤ ਪਾਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਦੀ ਗੂੰਢ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਸੋ) 

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੀਤ ਤੋੜ ਲੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਕੱਚੀ ਹੈ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ 
ਸਾਥੀ ਨਾਹ ਸਮਝ)। ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਦੀ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਪੱਕੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ) ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਸੁਆਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

47350 1102 Eie jIvMdy 
ivCuVih Eie 
muieAw n jwhI 
CoiV]1]

Oue Jeevandhae 

Vishhurrehi Oue 

Mueiaa N Jaahee 

Shhorr ||1||

The false shall leave 

you, even while you 

are still alive; but the 

Saints shall not 

forsake you, even 

when you are dead. 

||1||

ਸੁਆਰਥੀ ਤਾਂ ਿੀਊਂਜਦਆਂ ਹੀ 
(ਜਦਲੋਂ) ਜਵੱਛੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੂੰਗੀ ਮਰਨ 

ਤੇ ਭੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ (ਪਿਭੂ-
ਜਪਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

47351 1102 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47352 1102 nwnk ibjulIAw 
cmkMin Gurin@ 
Gtw Aiq 
kwlIAw]

ibjulIAW, GtW, 
kwlIAW: poly bolo

Naanak Bijuleeaa 

Chamakann 

Ghuranih Ghattaa 

Ath Kaaleeaa ||

O Nanak, the lightning 

flashes, and thunder 

echoes in the dark 

black clouds.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਵਣ ਦੀ ਰੱੁਤੇ 

ਿਦੋਂ) ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੜਹੀਆਂ 

ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਗੱਿਦੀਆਂ 

ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਬਿਲੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ,
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47353 1102 brsin myG 
Apwr nwnk  
sMgim iprI 
suhMdIAw]2]

Barasan Maegh 

Apaar Naanak 

Sangam Piree 

Suhandheeaa 

||2||

The downpour from 

the clouds is heavy; O 

Nanak, the soul-brides 

are exalted and 

embellished with their 

Beloved. ||2||

ਤੇ ਬੱਦਲ ਮੁਹਲੇ-ਧਾਰ ਵਰਹਦੇ 

ਹਨ (ਤਦੋਂ ਕੈਸਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ); ਪਰ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ 

ਘਟਾਵਾਂ (ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਜਵਚ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ 

ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥

47354 1102 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47355 1102 jl Ql nIir 
Bry sIql pvx 
Julwr dy]

Jal Thhal Neer 

Bharae Seethal 

Pavan 

Jhulaaradhae ||

The ponds and the 

lands are overflowing 

with water, and the 

cold wind is blowing.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ 

ਲੋਆਂ ਜਪਛੋਂ ਵਰਖਾ ਰੱੁਤੇ) ਟੋਏ-

ਜਟੱਬੇ (ਮੀਂਹ ਦੇ) ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਠੂੰ ਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 
ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਣ,

47356 1102 syjVIAw soieMn  
hIry lwl 
jVMdIAw]

Saejarreeaa 

Soeinn Heerae 

Laal Jarrandheeaa 

||

Her bed is adorned 

with gold, diamonds 

and rubies;

ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਲੂੰ ਘ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਿੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ,

47357 1102 suBr kpV Bog  
nwnk iprI 
ivhUxI 
qqIAw]3]

su`Br[q`qIAW Subhar Kaparr 

Bhog Naanak Piree 

Vihoonee 

Thatheeaa ||3||

She is blessed with 

beautiful gowns and 

delicacies, O Nanak, 

but without her 

Beloved, she burns in 

agony. ||3||

ਸਗਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ੂਪਜਹਨਣ ਨੂੂੰ  
ਹੋਣ, (ਪਰ ਿੇ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ)ੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ 
(ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਦਾਰਥ 

ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਪੁਚਾਣ ਦੇ ਥਾਂ) 
ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੩॥

47358 1102 pauVI] Pourree || Pauree:
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47359 1102 kwrxu krqY jo 
kIAw soeI hY 
krxw]

Kaaran Karathai Jo 

Keeaa Soee Hai 

Karanaa ||

He does the dees 

which the Creator 

causes him to do.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਿੋ ਸਬੱਬ ਕਰਤਾਰ 

ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਬਣਨਾ 
ਹੈ।

47360 1102 jy sau Dwvih 
pRwxIAw pwvih 
Duir lhxw]

Jae So Dhhaavehi 

Praaneeaa 

Paavehi Dhhur 

Lehanaa ||

Even if you run in 

hundreds of 

directions, O mortal, 

you shall still receive 

what you are pre-

destined to receive.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਦੌੜਦਾ 
ਜਿਰੇਂ, ਿ ੋਧੁਰੋਂ (ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਲਹਣਾ 
(ਜਲਜਖਆ) ਹੈ ਉਹੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰੇਂਗਾ।

47361 1102 ibnu krmw ikCU  
n lBeI jy 
iPrih sB 
Drxw]

l`-BeI Bin Karamaa 

Kishhoo N Labhee 

Jae Firehi Sabh 

Dhharanaa ||

Without good karma, 

you shall obtain 

nothing, even if you 

wander across the 

whole world.

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਭੀ ਿੇ 
ਭਟਕਦਾ ਜਿਰੇਂ, ਤਾਂ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲੇਗਾ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ)।

47362 1102 gur imil Bau 
goivMd kw BY fru 
dUir krxw]

Gur Mil Bho 

Govindh Kaa Bhai 

Ddar Dhoor 

Karanaa ||

Meeting with the 

Guru, you shall know 

the Fear of God, and 

other fears shall be 

taken away.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ), ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆਵੀ ਡਰਾਂ ਦਾ 
ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

47363 1102 BY qy bYrwgu aUpjY  
hir Kojq 
iPrxw]

Bhai Thae Bairaag 

Oopajai Har 

Khojath Firanaa ||

Through the Fear of 

God, the attitude of 

detachment wells up, 

and one sets out in 

search of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ 
ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਖੋਿ 

ਜਵਚ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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47364 1102 Kojq Kojq shju 
aupijAw iPir  
jnim n mrxw]

Khojath Khojath 

Sehaj Oupajiaa Fir 

Janam N Maranaa 

||

Searching and 

searching, intuitive 

wisdom wells up, and 

then, one is not born 

to die again.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਿ ਕਰਜਦਆਂ 

ਕਰਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

47365 1102 ihAwie kmwie 
iDAwieAw  
pwieAw swD 
srxw]

(ihAwie) irdy (kmwie) 
kmw ky

Hiaae Kamaae 

Dhhiaaeiaa 

Paaeiaa Saadhh 

Saranaa ||

Practicing meditation 

within my heart, I 

have found the 

Sanctuary of the Holy.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਨਾਮ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

47366 1102 boihQu nwnk dyau 
guru ijsu hir 
cVwey iqsu 
Baujlu 
qrxw]22]

cV@wey Bohithh Naanak 

Dhaeo Gur Jis Har 

Charraaeae This 

Bhoujal Tharanaa 

||22||

Whoever the Lord 

places on the boat of 

Guru Nanak, is carried 

across the terrifying 

world-ocean. ||22||

(ਹੇ ਪਿਾਣੀ!) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

(ਆਤਮਕ) ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਹਰੀ ਨੇ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਿਹਾਜ਼ ਜਵਚ 

ਜਬਠਾ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  ਤਰ ਜਲਆ ॥੨੨॥

47367 1102 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Dakhanay Fifth 

Mehl:

47368 1102 pihlw mrxu 
kbUil jIvx kI 
Cif Aws]

pihlw: ibMdI nhIN 
lwauxI

Pehilaa Maran 

Kabool Jeevan Kee 

Shhadd Aas ||

First, accept death, 

and give up any hope 

of life.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਬੂੰ ਦੇ!) ਿੇ ਪਜਹਲਾਂ (ਹਉਮੈ 

ਮਮਤਾ ਦਾ) ਜਤਆਗ ਪਰਵਾਨ 

ਕਰੇਂ, ਤੇ (ਸੁਆਰਥ-ਭਰੀ) 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ,
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47369 1102 hohu sBnw kI 
ryxukw qau Awau 
hmwrY pwis]1]

Hohu Sabhanaa 

Kee Raenukaa Tho 

Aao Hamaarai 

Paas ||1||

Become the dust of 

the feet of all, and 

then, you may come 

to me. ||1||

ਿ ੇਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਹੋ ਿਾਏ,ਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ 

ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

47370 1102 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47371 1102 muAw jIvMdw pyKu  
jIvMdy mir jwin]

Muaa Jeevandhaa 

Paekh Jeevandhae 

Mar Jaan ||

See, that only one 

who has died, truly 

lives; one who is alive, 

consider him dead.

ਅਸਲ ਜਵਚ ਉਸੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  
ਜਿਊਂਦਾ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਨੇ 

ਸੂੰਸਾਰਕ ਵਾਸਨਾ ਜਮਟਾ 
ਲਈਆਂ ਹਨ। ਿੇਹੜੇ ਜਨਰੇ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂੰਗ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
47372 1102 ijn@w muhbiq 

iek isau qy 
mwxs 
prDwn]2]

mu-h`biq Jinhaa Muhabath 

Eik Sio Thae 

Maanas 

Paradhhaan ||2||

Those who are in love 

with the One Lord, are 

the supreme people. 

||2||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ (ਕਹੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ), ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ॥੨॥

47373 1102 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

47374 1102 ijsu min vsY 
pwrbRhmu inkit  
n AwvY pIr]

Jis Man Vasai 

Paarabreham 

Nikatt N Aavai 

Peer ||

Pain does not even 

approach that person, 

within whose mind 

God abides.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦਾ,
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47375 1102 BuK iqK iqsu n 
ivAwpeI jmu  
nhI AwvY 
nIr]3]

Bhukh Thikh This 

N Viaapee Jam 

Nehee Aavai Neer 

||3||

Hunger and thirst do 

not affect him, and 

the Messenger of 

Death does not 

approach him. ||3||

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ-ਤਿੇਹ ਉਸ 

ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਉ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ (ਭੀ) ਉਸ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥੩॥

47376 1102 pauVI] Pourree || Pauree:

47377 1102 kImiq khxu n 
jweIAY scu swh 
AfolY]

Keemath Kehan N 

Jaaeeai Sach Saah 

Addolai ||

Your worth cannot be 

estimated, O True, 

Unmoving Lord God.

ਹੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨ ਡੋਲਣ 

ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ! ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

47378 1102 isD swiDk 
igAwnI 
iDAwnIAw kauxu 
quDuno qolY]

Sidhh Saadhhik 

Giaanee 

Dhhiaaneeaa Koun 

Thudhhuno Tholai 

||

The Siddhas, seekers, 

spiritual teachers and 

meditators - who 

among them can 

measure You?

ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੁਗੇ ਹੋਏ 

ਿੋਗੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 

ਜਗਆਨ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ-

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੇਹੜਾ ਹੈ ਿੋ 
ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ ਪਾ ਸਕੇ?

47379 1102 BMnx GVx 
smrQu hY Epiq 
sB prlY]

Bhannan Gharran 

Samarathh Hai 

Oupath Sabh 

Paralai ||

You are all-powerful, 

to form and break; 

You create and 

destroy all.

ਪਿਭੂ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, 

(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ) ਉਤਪੱਤੀ ਭੀ 
ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ ਭੀ 
ਉਹੀ।
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47380 1102 krx kwrx 
smrQu hY Git 
Git sB bolY]

Karan Kaaran 

Samarathh Hai 

Ghatt Ghatt Sabh 

Bolai ||

You are all-powerful to 

act, and inspire all to 

act; You speak through 

each and every heart.

ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

47381 1102 irjku smwhy 
sBsY ikAw 
mwxsu folY]

Rijak Samaahae 

Sabhasai Kiaa 

Maanas Ddolai ||

You give sustanance to 

all; why should 

mankind waver?

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ 

ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਜਵਅਰਥ 

ਹੀ ਘਾਬਰਦਾ ਹੈ।

47382 1102 gihr gBIru 
AQwhu qU gux 
igAwn AmolY]

Gehir Gabheer 

Athhaahu Thoo 

Gun Giaan Amolai 

||

You are deep, 

profound and 

unfathomable; Your 

virtuous spiritual 

wisdom is priceless.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਡੂੂੰ ਘਾ ਹੈਂ ਜਸਆਣਾ 
ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। 
ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਜਗਆਨ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।
47383 1102 soeI kMmu 

kmwvxw kIAw 
Duir maulY]

(maulY) pRmySr[maulY: 
polw bolo

Soee Kanm 

Kamaavanaa 

Keeaa Dhhur 

Moulai ||

They do the deeds 

which they are pre-

ordained to do.

ਿੀਵ ਉਹੀ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਧੁਰੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ 

ਜਮਥ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੋ 

ਜਿਹੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ)।

47384 1102 quDhu bwhir ikCu 
nhI nwnku gux 
bolY]23]1]2]

bw-hir Thudhhahu 

Baahar Kishh 

Nehee Naanak 

Gun Bolai 

||23||1||2||

Without You, there is 

nothing at all; Nanak 

chants Your Glorious 

Praises. ||23||1||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਰਤ 

ਜਰਹਾ। ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨੩॥੧॥੨॥

47385 1102 rwgu mwrU bwxI 
kbIr jIau kI

Raag Maaroo 

Baanee Kabeer 

Jeeo Kee

Raag Maaroo, The 

Word Of Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ 

ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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47386 1102 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

47387 1102 pfIAw kvn 
kumiq qum lwgy]

Paddeeaa Kavan 

Kumath Thum 

Laagae ||

O Pandit, O religious 

scholar, in what foul 

thoughts are you 

engaged?

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਕਹੜੀ 
ਕੁਮੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋ?

47388 1102 bUfhugy prvwr 
skl isau rwm  
n jphu  
ABwgy]1]rhwau]

Booddahugae 

Paravaar Sakal Sio 

Raam N Japahu 

Abhaagae ||1|| 

Rehaao ||

You shall be drowned, 

along with your family, 

if you do not meditate 

on the Lord, you 

unfortunate person. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਪਾਂਡੇ! ਤੁਸੀਂ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ, ਸਾਰੇ 

ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਿਾਉਗੇ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

47389 1102 byd purwn pVy kw  
ikAw gunu Kr 
cMdn js Bwrw]

Baedh Puraan 

Parrae Kaa Kiaa 

Gun Khar 

Chandhan Jas 

Bhaaraa ||

What is the use of 

reading the Vedas and 

the Puraanas? It is like 

loading a donkey with 

sandalwood.

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਤੂੂੰ  ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ 
ਜਕ ਤੂੂੰ  ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਜੜਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, 
ਪਰ) ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜਹਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਭੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ (ਿੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਞਾ ਜਰਹਾ; ਇਹ ਤਾਂ 
ਜਦਮਾਗ਼ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਲੱਦ 

ਜਲਆ), ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ 

ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਲੱਦਾ ਲੱਦ ਜਲਆ।
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47390 1103 rwm nwm kI 
giq nhI jwnI  
kYsy auqris 
pwrw]1]

auqr-is: polw bolo Raam Naam Kee 

Gath Nehee 

Jaanee Kaisae 

Outharas Paaraa 

||1||

You do not know the 

exalted state of the 

Lord's Name; how will 

you ever cross over? 

||1||

ਤੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਜਕਵੇਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੇਂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਜਕਹੋ ਜਿਹੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
47391 1103 jIA bDhu su 

Drmu kir Qwphu  
ADrmu khhu kq 
BweI]

(b`Dhu) nws krdy hoN[ 
A-Drm[ kq: polw bolo

Jeea Badhhahu S 

Dhharam Kar 

Thhaapahu 

Adhharam Kehahu 

Kath Bhaaee ||

You kill living beings, 

and call it a righteous 

action. Tell me, 

brother, what would 

you call an 

unrighteous action?

(ਹੇ ਪਾਂਡੇ! ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 
ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੂੰ  ਜਨੂੰ ਦਦੇ ਹੋ; ਪਰ 

ਿੱਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀ) 
ਿੀਵ ਮਾਰਦੇ ਹੋ (ਕੁਰਬਾਨੀ 
ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ) ਇਸ ਨੂੂੰ  ਧਰਮ 

ਦਾ ਕੂੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਿਰ, ਹੇ 

ਭਾਈ! ਦੱਸੋ, ਪਾਪ ਜਕਹੜਾ ਹੈ? 

(ਿੱਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 

ਭੀ ਿੀਵ-ਜਹੂੰ ਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ) 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਜਰਸ਼ੀ ਜਮਥਦੇ ਹੋ।
47392 1103 Awps kau  

muinvr kir 
Qwphu kw kau  
khhu ksweI]2]

muin-vr Aapas Ko Munivar 

Kar Thhaapahu 

Kaa Ko Kehahu 

Kasaaee ||2||

You call yourself the 

most excellent sage; 

then who would you 

call a butcher? ||2||

(ਿੇ ਿੀਵ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 

ਜਰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,) ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਕਸਾਈ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਆਖਦੇ ਹੋ? 

(ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਸਾਈ 

ਜਕਉਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿੋ ਮਾਸ ਵੇਚਦੇ 

ਹਨ? ॥੨॥
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47393 1103 mn ky AMDy Awip  
n bUJhu kwih 
buJwvhu BweI]

bu`Jwvhu Man Kae Andhhae 

Aap N Boojhahu 

Kaahi Bujhaavahu 

Bhaaee ||

You are blind in your 

mind, and do not 

understand your own 

self; how can you 

make others 

understand, O 

brother?

ਹੇ ਅਜਗਆਨੀ ਪਾਂਡੇ! ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ 
ਰਸਤੇ ਦੀ) ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, 

ਹੋਰ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਮੱਤਾਂ ਦੇਹ ਰਹੇ ਹੋ?

47394 1103 mwieAw kwrn  
ibidAw bychu  
jnmu AibrQw 
jweI]3]

ib`idAw[A-ibrQw Maaeiaa Kaaran 

Bidhiaa Baechahu 

Janam Abirathhaa 

Jaaee ||3||

For the sake of Maya 

and money, you sell 

knowledge; your life is 

totally worthless. 

||3||

(ਇਸ ਪੜਹੀ ਹੋਈ ਜਵੱਜਦਆ ਤੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਉਠਾ ਰਹੇ, ਇਸ) ਜਵੱਜਦਆ ਨੂੂੰ  
ਜਸਰਫ਼ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਵੇਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਅਰਥ 

ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ॥੩॥
47395 1103 nwrd bcn 

ibAwsu khq hY  
suk kau pUChu 
jweI]

Naaradh Bachan 

Biaas Kehath Hai 

Suk Ko Pooshhahu 

Jaaee ||

Naarad and Vyaasa say 

these things; go and 

ask Suk Dayv as well.

(ਿੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ 

ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ 
ਆਪਣ ੇਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 

ਬਚਨ ਪੜਹ ਸੁਣ ਵੇਖੋ) ਨਾਰਦ 

ਜਰਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਹਨ, 

ਜਵਆਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ; 

ਸੁਕਦੇਵ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਿਾ ਕੇ ਪੱੁਛ ਲਵ ੋ

(ਭਾਵ, ਸੁਕਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜਹ 
ਕੇ ਭੀ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਭੀ ਇਹੀ 
ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ 

ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।
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47396 1103 kih kbIr rwmY 
rim CUthu nwih 
q bUfy 
BweI]4]1]

b`Ufy Kehi Kabeer 

Raamai Ram 

Shhoottahu Naahi 

Th Booddae 

Bhaaee ||4||1||

Says Kabeer, chanting 

the Lord's Name, you 

shall be saved; 

otherwise, you shall 

drown, brother. 

||4||1||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਡੱੁਬੇ ਸਮਝੋ ॥੪॥੧॥

47397 1103 bnih bsy ikau 
pweIAY jau lau 
mnhu n qjih 
ibkwr]

Banehi Basae Kio 

Paaeeai Jo Lo 

Manahu N Thajehi 

Bikaar ||

Living in the forest, 

how will you find Him? 

Not until you remove 

corruption from your 

mind.

ਿਦ ਤਕ, ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਜਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਿੂੰਗਲ 

ਜਵਚ ਿਾ ਵੱਜਸਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

47398 1103 ijh Gru bnu 
smsir kIAw qy 
pUry sMswr]1]

Jih Ghar Ban 

Samasar Keeaa 

Thae Poorae 

Sansaar ||1||

Those who look alike 

upon home and forest, 

are the most perfect 

people in the world. 

||1||

ਿਗਤ ਜਵਚ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਉਹੀ 
ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਿੂੰਗਲ 

ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਿਾਜਣਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹੋਏ ਹੀ ਜਤਆਗੀ ਹਨ) ॥੧॥

47399 1103 swr suKu pweIAY  
rwmw]

Saar Sukh Paaeeai 

Raamaa ||

You shall find real 

peace in the Lord,

ਅਸਲ ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

47400 1103 rMig rvhu AwqmY 
rwm]1]rhwau]

Rang Ravahu 

Aathamai Raam 

||1|| Rehaao ||

If you lovingly dwell on 

the Lord within your 

being. ||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੋ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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47401 1103 jtw Bsm lypn 
kIAw khw guPw 
mih bwsu]

Jattaa Bhasam 

Laepan Keeaa 

Kehaa Gufaa Mehi 

Baas ||

What is the use of 

wearing matted hair, 

smearing the body 

with ashes, and living 

in a cave?

ਿ ੇਤੁਸਾਂ ਿਟਾ (ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ) 
ਨੂੂੰ  ਸੁਆਹ ਜਲੂੰ ਬ ਲਈ, ਿਾਂ ਜਕਸੇ 

ਗੁਫ਼ਾ ਜਵਚ ਿਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, 

ਤਾਂ ਭੀ ਕੀਹ ਹੋਇਆ? (ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ)।

47402 1103 mnu jIqy jgu 
jIiqAw jW qy  
ibiKAw qy hoie 
audwsu]2]

Man Jeethae Jag 

Jeethiaa Jaan Thae 

Bikhiaa Thae Hoe 

Oudhaas ||2||

Conquering the mind, 

one conquers the 

world, and then 

remains detached 

from corruption. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ 

ਜਲਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ (ਮਾਨੋ) ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਜਲਆ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆ 

ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥

47403 1103 AMjnu dyie sBY 
koeI tuku cwhn 
mwih ibfwnu]

sB koeI kihMdw hY ik 
(AMjnu) igAwn 
dyvo[(tuku) uQoVI QoVI 
(cwhn) cwhnw (mwih) 
iv`c iPrdy ho[(ibfwnu) 
Ascrj[ s`BY

Anjan Dhaee 

Sabhai Koee Ttuk 

Chaahan Maahi 

Biddaan ||

They all apply make-

up to their eyes; there 

is little difference 

between their 

objectives.

ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ (ਸੁਰਮਾ ਪਾਣ ਵਾਜਲਆਂ 

ਦੀ) ਨੀਅਤ ਜਵਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ 

ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕੋਈ 

ਸੁਰਮਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵਕਾਰਾਂ ਲਈ, 

ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੂੰਗੀ 
ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜਤਵੇਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਕਲਣ ਲਈ 

ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ 

ਉੱਦਮ ਉੱਦਮ ਜਵਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ)
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47404 1103 igAwn AMjnu 
ijh pwieAw qy 
loien 
prvwnu]3]

Giaan Anjan Jih 

Paaeiaa Thae 

Loein Paravaan 

||3||

But those eyes, to 

which the ointment of 

spiritual wisdom is 

applied, are approved 

and supreme. ||3||

ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ (ਗੁਰੂ 

ਦੇ) ਜਗਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ 
ਪਾਇਆ ਹੈ ॥੩॥

47405 1103 kih kbIr Ab 
jwinAw guir  
igAwnu dIAw 
smJwie]

Kehi Kabeer Ab 

Jaaniaa Gur Giaan 

Dheeaa 

Samajhaae ||

Says Kabeer, now I 

know my Lord; the 

Guru has blessed me 

with spiritual wisdom.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ 
ਰਸਤੇ ਦਾ) ਜਗਆਨ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ 

ਗਈ ਹੈ।

47406 1103 AMqrgiq hir 
ByitAw Ab myrw 
mnu kqhU n 
jwie]4]2]

Antharagath Har 

Bhaettiaa Ab 

Maeraa Man 

Kathehoo N Jaae 

||4||2||

I have met the Lord, 

and I am emancipated 

within; now, my mind 

does not wander at all. 

||4||2||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਜਪਆ 

ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ (ਿੂੰਗਲ ਗੁਫ਼ਾ 
ਆਜਦਕ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ ॥੪॥੨॥

47407 1103 iriD isiD jw 
kau PurI qb 
kwhU isau ikAw 
kwj]

Ridhh Sidhh Jaa Ko 

Furee Thab 

Kaahoo Sio Kiaa 

Kaaj ||

You have riches and 

miraculous spiritual 

powers; so what 

business do you have 

with anyone else?

(ਭਲਾ, ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਨਰਾ ਿੁਰਨਾ ਉੱਠਣ ਤੇ ਹੀ 
ਜਰੱਧੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਹੋ ਪੈਣ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀਹ ਮੁਥਾਿੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ? (ਤੇ ਤੂੂੰ  ਅਿੇ ਭੀ 
ਮੁਥਾਿ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈਂ)।
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47408 1103 qyry khny kI 
giq ikAw khau  
mY bolq hI bf 
lwj]1]

Thaerae Kehanae 

Kee Gath Kiaa 

Keho Mai Bolath 

Hee Badd Laaj 

||1||

What should I say 

about the reality of 

your talk? I am 

embarrassed even to 

speak to you. ||1||

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਤੂੂੰ  ਆਖਦਾ ਹੈਂ 'ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਰੱਧੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਿੁਰ ਪਈਆਂ 

ਹਨ', ਪਰ) ਤੇਰੇ ਜਨਰਾ (ਇਹ 

ਗੱਲ) ਆਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ 
ਕੀਹ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਗੱਲ 

ਕਰਜਦਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
47409 1103 rwmu ijh pwieAw 

rwm]
rwmu hy BweI! Raam Jih Paaeiaa 

Raam ||

One who has found 

the Lord,

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਚ-

ਮੁਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

47410 1103 qy Bvih n bwrY 
bwr]1]rhwau]

Thae Bhavehi N 

Baarai Baar ||1|| 

Rehaao ||

Does not wander from 

door to door. 

||1||Pause||

ਉਹ (ਜਭੱਜਛਆ ਮੂੰਗਣ ਲਈ) 

ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

47411 1103 JUTw jgu fhkY 
Gnw idn duie 
brqn kI Aws]

Jhoothaa Jag 

Ddehakai Ghanaa 

Dhin Dhue 

Barathan Kee Aas 

||

The false world 

wanders all around, in 

hopes of finding 

wealth to use for a 

few days.

ਦੋ ਚਾਰ ਜਦਨ (ਮਾਇਆ) 

ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਹੀ ਇਹ 

ਝੂਠਾ ਿਗਤ ਜਕਤਨਾ ਹੀ 
ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

47412 1103 rwm audku ijh 
jn pIAw iqih 
bhuir n BeI 
ipAws]2]

Raam Oudhak Jih 

Jan Peeaa Thihi 

Bahur N Bhee 

Piaas ||2||

That humble being, 

who drinks in the 

Lord's water, never 

becomes thirsty again. 

||2||

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਤਿੇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ॥੨॥
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47413 1103 gur pRswid ijh 
bUiJAw Awsw qy 
BieAw inrwsu]

Gur Prasaadh Jih 

Boojhiaa Aasaa 

Thae Bhaeiaa 

Niraas ||

Whoever understands, 

by Guru's Grace, 

becomes free of hope 

in the midst of hope.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ) ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਾਂ ਤੋਂ 
ਉਤਾਂਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

47414 1103 sBu scu ndrI 
AwieAw jau 
Awqm BieAw 
audwsu]3]

Sabh Sach 

Nadharee Aaeiaa 

Jo Aatham 

Bhaeiaa Oudhaas 

||3||

One comes to see the 

Lord everywhere, 

when the soul 

becomes detached. 

||3||

ਜਕਉਂਜਕ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਿਾਏ 

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਮਾਇਆ ਵਲ ਉਸ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ) 
॥੩॥

47415 1103 rwm nwm rsu 
cwiKAw hir 
nwmw hr qwir]

c`wiKAw Raam Naam Ras 

Chaakhiaa Har 

Naamaa Har Thaar 

||

I have tasted the 

sublime essence of the 

Lord's Name; the 

Lord's Name carries 

everyone across.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਕੌਤਕ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ 
ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ,

47416 1103 khu kbIr kMcnu 
BieAw BRmu 
gieAw smudRY 
pwir]4]3]

Kahu Kabeer 

Kanchan Bhaeiaa 

Bhram Gaeiaa 

Samudhrai Paar 

||4||3||

Says Kabeer, I have 

become like gold; 

doubt is dispelled, and 

I have crossed over 

the world-ocean. 

||4||3||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਸੱੁਧ 

ਸੋਨਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਸਦਾ ਲਈ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੪॥੩॥
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47417 1103 audk smuMd sll 
kI swiKAw ndI 
qrMg smwvihgy]

smwvih-gy Oudhak Samundh 

Salal Kee Saakhiaa 

Nadhee Tharang 

Samaavehigae ||

Like drops of water in 

the water of the 

ocean, and like waves 

in the stream, I merge 

in the Lord.

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

47418 1103 suMnih suMnu 
imilAw 
smdrsI pvn 
rUp hoie 
jwvihgy]1]

Sunnehi Sunn 

Miliaa 

Samadharasee 

Pavan Roop Hoe 

Jaavehigae ||1||

Merging my being into 

the Absolute Being of 

God, I have become 

impartial and 

transparent, like the 

air. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਹਵਾ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ 

ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਿੁਰ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਹੀ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

47419 1103 bhuir hm kwhy 
Awvihgy]

Bahur Ham 

Kaahae Aavehigae 

||

Why should I come 

into the world again?

ਮੈਂ ਜਿਰ ਕਦੇ (ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ) ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ।

47420 1103 Awvn jwnw hukmu 
iqsY kw hukmY 
buiJ 
smwvihgy]1]rhw
au]

Aavan Jaanaa 

Hukam Thisai Kaa 

Hukamai Bujh 

Samaavehigae 

||1|| Rehaao ||

Coming and going is by 

the Hukam of His 

Command; realizing 

His Hukam, I shall 

merge in Him. 

||1||Pause||

ਇਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ (ਅਨੁਸਾਰ) ਹੀ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਕੇ 

(ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ) ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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47421 1103 jb cUkY pMc Dwqu 
kI rcnw AYsy 
Brmu cukwvihgy]

Jab Chookai Panch 

Dhhaath Kee 

Rachanaa Aisae 

Bharam 

Chukaavehigae ||

When the body, 

formed of the five 

elements, perishes, 

then any such doubts 

shall end.

ਹੁਣ ਿਦੋਂ (ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ) ਮੇਰਾ ਪੂੰਿ-ਤੱਤੀ ਸਰੀਰ 

ਦਾ ਮੋਹ ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਭੀ ਇਉਂ ਮੁਕਾ 
ਜਲਆ ਹੈ,

47422 1103 drsnu Coif Bey 
smdrsI eyko 
nwmu 
iDAwvihgy]2]

Dharasan Shhodd 

Bheae 

Samadharasee 

Eaeko Naam 

Dhhiaavehigae 

||2||

Giving up the different 

schools of philosophy, 

I look upon all equally; 

I meditate only on the 

One Name. ||2||

ਜਕ ਜਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭੇਖ (ਦੀ 
ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ) ਛੱਡ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਇਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਸਮਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੨॥
47423 1103 ijq hm lwey  

iqq hI lwgy qYsy 
krm kmwvihgy]

Jith Ham Laaeae 

Thith Hee Laagae 

Thaisae Karam 

Kamaavehigae ||

Whatever I am 

attached to, to that I 

am attached; such are 

the deeds I do.

(ਪਰ, ਇਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਹੈ) ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ 
ਲੱਗ ਜਪਆ ਹਾਂ (ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ 

ਕੂੰਮ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ) 

ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੂੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ।

47424 1103 hir jI ikRpw 
kry jau ApnI qO 
gur ky sbid 
smwvihgy]3]

Har Jee Kirapaa 

Karae Jo Apanee 

Tha Gur Kae 

Sabadh 

Samaavehigae 

||3||

When the Dear Lord 

grants His Grace, then 

I am merged in the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||3||

ਿਦੋਂ ਭੀ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ) ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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47425 1103 jIvq mrhu mrhu 
Puin jIvhu  
punrip jnmu n 
hoeI]

Jeevath Marahu 

Marahu Fun 

Jeevahu Punarap 

Janam N Hoee ||

Die while yet alive, 

and by so dying, be 

alive; thus you shall 

not be reborn again.

ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹੀ 
(ਪਜਹਲਾਂ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੋ। 
ਿਦੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਰੋਗੇ, ਤਾਂ 
ਜਿਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਪਾਸੇ ਿੀਊ ਪਵੋਗੇ। ਜਿਰ ਕਦੇ 

ਿਨਮ (ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ) ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ।

47426 1104 khu kbIr jo 
nwim smwny suMn 
rihAw ilv 
soeI]4]4]

Kahu Kabeer Jo 

Naam Samaanae 

Sunn Rehiaa Liv 

Soee ||4||4||

Says Kabeer, whoever 

is absorbed in the 

Naam remains lovingly 

absorbed in the 

Primal, Absolute Lord. 

||4||4||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿੋ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਿੁਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

47427 1104 jau qum@ mokau 
dUir krq hau  
qau qum mukiq 
bqwvhu]

hau hoN Jo Thumh Mo Ko 

Dhoor Karath Ho 

Tho Thum Mukath 

Bathaavahu ||

If You keep me far 

away from You, then 

tell me, what is 

liberation?

ਹੇ ਰਾਮ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ 
ਦੱਸ ਹੋਰ ਮੁਕਤੀ ਕੀਹ ਹੈ?

47428 1104 eyk Anyk hoie 
rihE sgl mih  
Ab kYsy 
Brmwvhu]1]

Eaek Anaek Hoe 

Rehiou Sagal Mehi 

Ab Kaisae 

Bharamaavahu 

||1||

The One has many 

forms, and is 

contained within all; 

how can I be fooled 

now? ||1||

ਤੂੂੰ  ਇਕ ਪਿਭੂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰ 

ਕੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈਂ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ)। ਹੁਣ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ 

ਜਕਉਂ ਪਾਂਦਾ ਹੈਂ (ਜਕ ਮੁਕਤੀ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਕਸਮ 

ਦੀ ਜਮਲੇਗੀ)? ॥੧॥
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47429 1104 rwm mokau qwir  
khW lY jeI hY]

Raam Mo Ko 

Thaar Kehaan Lai 

Jee Hai ||

O Lord, where will You 

take me, to save me?

ਹੇ ਰਾਮ! (ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਬੈਠਾ 
ਹਾਂ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਮਰਨ ਜਪਛੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ) ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਕੱਥੇ ਲੈ 

ਿਾਏਗਂਾ? (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਮੁਕਤੀ ਹੈ।
47430 1104 soDau mukiq khw 

dyau kYsI kir 
pRswdu moih pweI 
hY]1]rhwau]

(soDau) vIcwr dwhW Sodhho Mukath 

Kehaa Dhaeo 

Kaisee Kar 

Prasaadh Mohi 

Paaee Hai ||1|| 

Rehaao ||

Tell me where, and 

what sort of liberation 

shall You give me? By 

Your Grace, I have 

already obtained it. 

||1||Pause||

ਿ ੇਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹਣਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ) ਮੈਂ 
ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ-ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਜਕਥੇ ਲੈ ਿਾ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਦੇਵੇਂਗਾ? 

(ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ) ਤੇਰੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ 
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

47431 1104 qwrn qrnu qbY 
lgu khIAY jb 
lgu qqu n 
jwinAw]

Thaaran Tharan 

Thabai Lag 

Keheeai Jab Lag 

Thath N Jaaniaa ||

People talk of 

salvation and being 

saved, as long as they 

do not understand the 

essence of reality.

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣਾ ਤੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ-ਇਹ 

ਗੱਲ ਤਦ ਤਕ ਹੀ ਕਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਿਦ ਤਕ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਿਾਂਦੀ।
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47432 1104 Ab qau ibml 
Bey Gt hI mh  
kih kbIr mnu 
mwinAw]2]5]

Ab Tho Bimal 

Bheae Ghatt Hee 

Mehi Kehi Kabeer 

Man Maaniaa 

||2||5||

I have now become 

pure within my heart, 

says Kabeer, and my 

mind is pleased and 

appeased. ||2||5||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਹੁਣ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ (ਤੇਰੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ 

(ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ) ਪਰਚ ਜਗਆ 

ਹੈ (ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ) ॥੨॥੫॥

47433 1104 ijin gV kot 
kIey kMcn ky  
Coif gieAw so 
rwvnu]1]

gV@ Jin Garr Kott 

Keeeae Kanchan 

Kae Shhodd 

Gaeiaa So Raavan 

||1||

Raawan made castles 

and fortresses of gold, 

but he had to abandon 

them when he left. 

||1||

ਜਿਸ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਕਲਹੇ  
ਬਣਾਏ (ਦੱਸੀਏ ਹਨ), ਉਹ ਭੀ 
(ਉਹ ਜਕਲਹੇ  ਇਥੇ ਹੀ) ਛੱਡ 

ਜਗਆ ॥੧॥

47434 1104 kwhy kIjqu hY  
min Bwvnu]

(kIjqu) krdy hoN Kaahae Keejath 

Hai Man Bhaavan 

||

Why do you act only 

to please your mind?

ਜਕਉਂ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ?

47435 1104 jb jmu Awie 
kys qy pkrY qh 
hir ko nwmu 
Cfwvn]1]rhwau
]

Jab Jam Aae Kaes 

Thae Pakarai Theh 

Har Ko Naam 

Shhaddaavan 

||1|| Rehaao ||

When Death comes 

and grabs you by the 

hair, then only the 

Name of the Lord will 

save you. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਿਮਦੂਤ ਆ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ 
ਿੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਮੌਤ 

ਜਸਰ ਤੇ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਉਸ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਉਸ 

ਮੌਤ ਦੇ ਸਜਹਮ ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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47436 1104 kwlu Akwlu Ksm 
kw kIn@w iehu 
prpMcu bDwvnu]

Kaal Akaal Khasam 

Kaa Keenhaa Eihu 

Parapanch 

Badhhaavan ||

Death, and 

deathlessness are the 

creations of our Lord 

and Master; this show, 

this expanse, is only 

an entanglement.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ 

ਅਮੋੜ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬੂੰ ਧਨ-ਰੂਪ 

ਇਹ ਿਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ 
ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

47437 1104 kih kbIr qy 
AMqy mukqy ijn@ 
ihrdY rwm 
rswienu]2]6]

Kehi Kabeer Thae 

Anthae Mukathae 

Jinh Hiradhai 

Raam Rasaaein 

||2||6||

Says Kabeer, those 

who have the sublime 

essence of the Lord in 

their hearts - in the 

end, they are 

liberated. ||2||6||

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਉਹੀ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਭ 

ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੨॥੬॥

47438 1104 dyhI gwvw jIau 
Dr mhqau bsih 
pMc ikrswnw]

(mhqau) ptvwrI, 
(ikrswnw) kwm kRoD 
loB moh hMkwr[mh-
qau: polw bolo

Dhaehee Gaavaa 

Jeeo Dhhar 

Mehatho Basehi 

Panch Kirasaanaa 

||

The body is a village, 

and the soul is the 

owner and farmer; the 

five farm-hands live 

there.

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋ 

ਇਕ) ਨਗਰ ਹੈ, ਿੀਵ ਇਸ 

(ਨਗਰ ਦੀ) ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਜਵਚ ਪੂੰਿ ਜਕਸਾਨ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ-

47439 1104 nYnU nktU sRvnU 
rs piq ieMdRI 
kihAw n 
mwnw]1]

(rs) rsnw (piq) 
cmVI[ieMdRIN

Nainoo Nakattoo 

Sravanoo 

Rasapath Eindhree 

Kehiaa N Maanaa 

||1||

The eyes, nose, ears, 

tongue and sensory 

organs of touch do not 

obey any order. ||1||

ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੂੰਨ, ਿੀਭ ਤੇ 

(ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ) ਇੂੰਦਿੀ। 
ਇਹ ਪੂੰਿੇ ਹੀ ਿੀਵ-ਚੌਧਰੀ ਦਾ 
ਜਕਹਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ (ਅਮੋੜ 

ਹਨ) ॥੧॥
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47440 1104 bwbw Ab n 
bsau ieh gwau]

Baabaa Ab N Baso 

Eih Gaao ||

O father, now I shall 

not live in this village.

ਹੇ ਬਾਬਾ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਜਪੂੰ ਡ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਣਾ,

47441 1104 GrI GrI kw 
lyKw mwgY kwieQu  
cyqU 
nwau]1]rhwau]

(kwieQu) bRhm jI dw 
nwau nwm (cyqU) cyqy kro

Gharee Gharee 

Kaa Laekhaa 

Maagai Kaaeithh 

Chaethoo Naao 

||1|| Rehaao ||

The accountants 

summoned Chitar and 

Gupat, the recording 

scribes of the 

conscious and the 

unconscious, to ask for 

an account of each 

and every moment. 

||1||Pause||

ਜਿੱਥੇ ਜਰਹਾਂ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ 
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਚਤਿਗੁਪਤ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

47442 1104 Drmrwie jb 
lyKw mwgY bwkI 
inksI BwrI]

Dhharam Raae Jab 

Laekhaa Maagai 

Baakee Nikasee 

Bhaaree ||

When the Righteous 

Judge of Dharma calls 

for my account, there 

shall be a very heavy 

balance against me.

(ਿੋ ਿੀਵ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਿਦੋਂ 
ਧਰਮਰਾਿ (ਇਸ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ) ਜਹਸਾਬ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ੂੰ ਮੇ) ਬਹੁਤ ਕੁਝ 

ਦੇਣਾ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ।

47443 1104 pMc ikRswn vw 
Bwig gey lY 
bwiDE jIau  
drbwrI]2]

(ikRswn) kwmwidk vw 
auh (drbwrI) Drmrwjy 
ny[ b`wiDE

Panch 

Kirasaanavaa 

Bhaag Geae Lai 

Baadhhiou Jeeo 

Dharabaaree ||2||

The five farm-hands 

shall then run away, 

and the bailiff shall 

arrest the soul. ||2||

(ਸਰੀਰ ਢਜਹ ਿਾਣ ਤੇ) ਉਹ 

ਪੂੰਿ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਭੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਪਰ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਲੇਖਾ ਮੂੰਗਣ 

ਵਾਲੇ) ਦਰਬਾਰੀ ਬੂੰਨਹ  ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
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47444 1104 khY kbIr sunhu 
ry sMqhu Kyq hI 
krhu inbyrw]

Kehai Kabeer 

Sunahu Rae 

Santhahu Khaeth 

Hee Karahu 

Nibaeraa ||

Says Kabeer, listen, O 

Saints: settle your 

accounts in this farm.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! ਸੁਣੋ, ਇਸੇ ਹੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਵਚ (ਇਹਨਾਂ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦਾ) ਜਹਸਾਬ ਮੁਕਾਉ,

47445 1104 Ab kI bwr  
bKis bMdy kau  
bhuir n Baujil 
Pyrw]3]7]

Ab Kee Baar 

Bakhas Bandhae 

Ko Bahur N 

Bhoujal Faeraa 

||3||7||

O Lord, please forgive 

Your slave now, in this 

life, so that he may 

not have to return 

again to this terrifying 

world-ocean. ||3||7||

(ਤੇ ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਜਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰੋ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਰੀ 
(ਭਾਵ, ਇਸੇ ਹੀ ਿਨਮ ਜਵਚ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ 

ਲੈ, ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਮੇਰਾ ਮੁੜ ਿੇਰ ਨਾਹ ਹੋਵੇ 
॥੩॥੭॥

47446 1104 rwgu mwrU bwxI 
kbIr jIau kI

Raag Maaroo 

Baanee Kabeer 

Jeeo Kee

Raag Maaroo, The 

Word Of Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ 

ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

47447 1104 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

47448 1104 AnBau iknY n 
dyiKAw  
bYrwgIAVy]

bYrwgI-AVy Anabho Kinai N 

Dhaekhiaa 

Bairaageearrae ||

No one has seen the 

Fearless Lord, O 

renunciate.

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਵੈਰਾਗੀ! 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਕਦੇ) ਜਕਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 
ਵੇਜਖਆ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਤਮਕ 

ਝਲਕਾਰਾ ਹੀ ਵੱਿਦਾ ਹੈ।
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47449 1104 ibnu BY AnBau 
hoie vxw hMbY]1]

(AnBau) inrBau nMU 
pRwpiq hoie ky[ibnu BY 
(vxw) hoxw bxdw (hMbY) 
hY

Bin Bhai Anabho 

Hoe Vanaahanbai 

||1||

Without the Fear of 

God, how can the 

Fearless Lord be 

obtained? ||1||

ਤੇ, ਇਹ ਆਤਮਕ ਝਲਕਾਰਾ 
ਤਦੋਂ ਵੱਿਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

47450 1104 shu hdUir dyKY qW 
Bau pvY 
bYrwgIAVy]

Sahu Hadhoor 

Dhaekhai Thaan 

Bho Pavai 

Bairaageearrae ||

If one sees the 

Presence of his 

Husband Lord near at 

hand, then he feels 

the Fear of God, O 

renunciate.

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਬੈਰਾਗੀ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ-ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ ਪਿਭੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ)।

47451 1104 hukmY bUJY q 
inrBau hoie vxw 
hMbY]2]

Hukamai Boojhai 

Th Nirabho Hoe 

Vanaahanbai ||2||

If he realizes the 

Hukam of the Lord's 

Command, then he 

becomes fearless. 

||2||

ਇਸ ਡਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਹੁਕਮ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਹ 

ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ 
ਿੀਊਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ 
ਸੂੰਸਾਰਕ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰਕ ਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

47452 1104 hir pwKMfu n 
kIjeI  
bYrwgIAVy]

Har Paakhandd N 

Keejee 

Bairaageearrae ||

Don't practice 

hypocrisy with the 

Lord, O renunciate!

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਬੈਰਾਗੀ! (ਇਹ 

ਤੀਰਥ ਆਜਦਕ ਕਰ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾਹ 

ਕਰੀਏ,
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47453 1104 pwKMif rqw sBu 
loku vxw hMbY]3]

Paakhandd Rathaa 

Sabh Lok 

Vanaahanbai ||3||

The whole world is 

filled with hypocrisy. 

||3||

ਸਾਰਾ ਿਗਤ (ਤੀਰਥ ਆਜਦਕ 

ਕਰਨ ਦੇ ਵਜਹਣ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਖੂੰਡ ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ ਜਪਆ ਹੈ 

॥੩॥

47454 1104 iqRsnw pwsu n 
CofeI bYrwgIAVy]

Thrisanaa Paas N 

Shhoddee 

Bairaageearrae ||

Thirst and desire do 

not just go away, O 

renunciate.

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਬੈਰਾਗੀ! (ਪਖੂੰਡ-

ਕਰਮ ਕੀਜਤਆਂ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,

47455 1104 mmqw jwilAw 
ipMfu vxw hMbY 
]4]

Mamathaa Jaaliaa 

Pindd 

Vanaahanbai ||4||

The body is burning in 

the fire of worldly love 

and attachment. ||4||

ਸਗੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥

47456 1104 icMqw jwil qnu 
jwilAw  
bYrwgIAVy]

Chinthaa Jaal Than 

Jaaliaa 

Bairaageearrae ||

Anxiety is burned, and 

the body is burned, O 

renunciate,

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਬੈਰਾਗੀ! ਿੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮਮਤਾ ਵਲੋਂ) 
ਮਰ ਿਾਏ,

47457 1104 jy mnu imrqku 
hoie vxw hMbY]5]

Jae Man Mirathak 

Hoe Vanaahanbai 

||5||

Only if one lets his 

mind become dead. 

||5||

(ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਜਿਹੇ ਬੈਰਾਗੀ 
ਨੇ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਸਾੜ ਕੇ ਸਰੀਰ (ਦਾ 
ਮੋਹ) ਸਾੜ ਜਲਆ ਹੈ ॥੫॥

47458 1104 siqgur ibnu 
bYrwgu n hoveI  
bYrwgIAVy]

Sathigur Bin 

Bairaag N Hovee 

Bairaageearrae ||

Without the True 

Guru, there can be no 

renunciation,

(ਪਰ) ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਬੈਰਾਗੀ! 
ਸਜਤਗੁਰੂ (ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ) 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਵੈਰਾਗ 

ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,
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47459 1104 jy locY sBu koie  
vxw hMbY]6]

Jae Lochai Sabh 

Koe Vanaahanbai 

||6||

Even though all the 

people may wish for it. 

||6||

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਕਤਨੀ ਹੀ ਤਾਂਘ 

ਕਰੇ ॥੬॥

47460 1104 krmu hovY siqguru 
imlY bYrwgIAVy ]

Karam Hovai 

Sathigur Milai 

Bairaageearrae ||

When God grants His 

Grace, one meets the 

True Guru, O 

renunciate,

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਬੈਰਾਗੀ! ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਤਦੋਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਜਕਰਪਾ ਹੋਵੇ,

47461 1104 shjy pwvY soie  
vxw hMbY]7]

Sehajae Paavai 

Soe Vanaahanbai 

||7||

And automatically, 

intuitively finds that 

Lord. ||7||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਿਰ) ਸਜਹਿੇ ਹੀ 
(ਵੈਰਾਗ) ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
47462 1104 khu kbIr iek 

bynqI bYrwgIAVy]

Kahu Kabeer Eik 

Baenathee 

Bairaageearrae ||

Says Kabeer, I offer 

this one prayer, O 

renunciate.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ 

ਬੈਰਾਗੀ! (ਪਖੂੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ, ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ) ਇਉਂ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ,

47463 1104 mokau Baujlu 
pwir auqwir vxw 
hMbY]8]1]8]

Mo Ko Bhoujal 

Paar Outhaar 

Vanaahanbai 

||8||1||8||

Carry me across the 

terrifying world-ocean. 

||8||1||8||

'ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ' ॥੮॥੧॥੮॥

47464 1105 rwjn kaunu 
qumwrY AwvY]

Raajan Koun 

Thumaarai Aavai 

||

O king, who will come 

to you?

ਹੇ ਰਾਿਾ (ਦੁਰਿੋਧਨ)! ਤੇਰੇ 

ਘਰ ਕੌਣ ਆਵੇ? (ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ 

ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਖੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ)।
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47465 1105 AYso Bwau ibdr 
ko dyiKE Ehu 
grIbu moih 
BwvY]1]rhwau]

Aiso Bhaao Bidhar 

Ko Dhaekhiou 

Ouhu Gareeb 

Mohi Bhaavai 

||1|| Rehaao ||

I have seen such love 

from Bidur, that the 

poor man is pleasing 

to me. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਜਬਦਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਿੇਮ 

ਵੇਜਖਆ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ 

(ਭੀ) ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

47466 1105 hsqI dyiK Brm 
qy BUlw sRI 
Bgvwnu n 
jwinAw]

Hasathee Dhaekh 

Bharam Thae 

Bhoolaa Sree 

Bhagavaan N 

Jaaniaa ||

Gazing upon your 

elephants, you have 

gone astray in doubt; 

you do not know the 

Great Lord God.

ਤੂੂੰ  ਹਾਥੀ (ਆਜਦਕ) ਵੇਖ ਕੇ 

ਮਾਣ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਖੁੂੰ ਝ ਜਗਆ 

ਹੈਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ 
ਹੈਂ।

47467 1105 qumro dUDu ibdr 
ko pwn@o AMimRqu 
kir mY 
mwinAw]1]

Thumaro 

Dhoodhh Bidhar 

Ko Paanho 

Anmrith Kar Mai 

Maaniaa ||1||

I judge Bidur's water 

to be like ambrosial 

nectar, in comparison 

with your milk. ||1||

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਦੱੁਧ ਹੈ, ਦੂਿੇ 
ਪਾਸੇ ਜਬਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ; ਇਹ 

ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

47468 1105 KIr smwin swgu 
mY pwieAw gun 
gwvq rYin 
ibhwnI]

Kheer Samaan 

Saag Mai Paaeiaa 

Gun Gaavath Rain 

Bihaanee ||

I find his rough 

vegetables to be like 

rice pudding; the night 

of my life passes 

singing the Glorious 

Praises of the Lord.

(ਜਬਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਰੱਝਾ 
ਹੋਇਆ) ਸਾਗ (ਤੇਰੀ ਰਸੋਈ 

ਦੀ ਪੱਕੀ) ਖੀਰ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਜਮੱਠਾ) ਲੱਗਦਾ ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ 

ਜਬਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਹ ਕੇ ਮੇਰੀ) 
ਰਾਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਬੀਤੀ ਹੈ।
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47469 1105 kbIr ko Twkuru  
And ibnodI  
jwiq n kwhU kI 
mwnI]2]9]

Kabeer Ko Thaakur 

Anadh Binodhee 

Jaath N Kaahoo 

Kee Maanee 

||2||9||

Kabeer's Lord and 

Master is joyous and 

blissful; He does not 

care about anyone's 

social class. ||2||9||

ਕਬੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਆਨੂੰ ਦ 

ਤੇ ਮੌਿ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 
ਉਸ ਨੇ ਜਕਿਸ਼ਨ-ਰੂਪ ਜਵਚ ਆ 

ਕੇ ਜਕਸੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਰਾਤਬੇ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਤਵੇਂ) 
ਉਹ ਜਕਸੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਿਾਤ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੨॥੯॥

47470 1105 slok kbIr] Salok Kabeer || Shalok, Kabeer:

47471 1105 ggn dmwmw 
bwijE pirE 
nIswnY Gwau]

Gagan 

Dhamaamaa 

Baajiou Pariou 

Neesaanai Ghaao 

||

The battle-drum beats 

in the sky of the mind; 

aim is taken, and the 

wound is inflicted.

ਉਸ ਦੇ ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਜਵਚ 

ਧੌਂਸਾ ਵੱਿਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਜਨਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿੱਥੇ ਜਕਸੇ ਜਵਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਾਈ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ ਦੀ ਧੂਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ)।

47472 1105 Kyqu ju mWifE 
sUrmw Ab jUJn 
ko dwau]1]

Khaeth J 

Maanddiou 

Sooramaa Ab 

Joojhan Ko Dhaao 

||1||

The spiritual warriors 

enter the field of 

battle; now is the time 

to fight! ||1||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਇਸ ਿਗਤ-ਰੂਪ ਰਣ-

ਭੂਮੀ ਜਵਚ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਅੜ 

ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ-ਿੀਵਨ ਹੀ 
ਮੌਕਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 

ਲਜੜਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 

ਅਸਲ ਸੂਰਮਾ ॥੧॥
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47473 1105 sUrw so 
pihcwnIAY ju 
lrY dIn ky hyq]

Sooraa So 

Pehichaaneeai J 

Larai Dheen Kae 

Haeth ||

He alone is known as a 

spiritual hero, who 

fights in defense of 

religion.

(ਹਾਂ, ਇਕ ਹੋਰ ਭੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ) 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਸੂਰਮਾ ਹੀ 
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੈ,

47474 1105 purjw purjw kit 
mrY kbhU n CwfY 
Kyqu]2]2]

Purajaa Purajaa 

Katt Marai 

Kabehoo N 

Shhaaddai Khaeth 

||2||2||

He may be cut apart, 

piece by piece, but he 

never leaves the field 

of battle. ||2||2||

(ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ 
ਲੜਦਾ) ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ 

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ (ਪਰ 

ਜਪਛਾਂਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਦਾ, 
ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਬਚਾਣ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਿੜੀ ਹੋਈ 

ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ) ॥੨॥੨॥
47475 1105 kbIr kw sbdu 

rwgu mwrU bwxI 
nwmdyau jI kI

Kabeer Kaa 

Sabadh Raag 

Maaroo Baanee 

Naamadhaeo Jee 

Kee

Shabad Of Kabeer, 

Raag Maaroo, The 

Word Of Naam Dayv 

Jee:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ 

ਿੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

47476 1105 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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47477 1105 cwir mukiq cwrY 
isiD imil kY  
dUlh pRB kI 
srin pirE]

(is`iD) mukqIAW Chaar Mukath 

Chaarai Sidhh Mil 

Kai Dhooleh Prabh 

Kee Saran Pariou 

||

I have obtained the 

four kinds of 

liberation, and the 

four miraculous 

spiritual powers, in 

the Sanctuary of God, 

my Husband Lord.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਚਾਰ ਜਕਸਮ 

ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ (ਜਮੱਥੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ), ਇਹ ਚਾਰੇ 

ਮੁਕਤੀਆਂ (ਅਠਾਰਾਂ) ਜਸੱਧੀਆਂ 

ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਖਸਮ (-ਪਿਭੂ) 
ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਹਨ,

47478 1105 mukiq BieE  
cauhUM jug jwinE  
jsu kIriq mwQY 
CqRü DirE]1]

Mukath Bhaeiou 

Chouhoon Jug 

Jaaniou Jas 

Keerath Maathhai 

Shhathra 

Dhhariou ||1||

I am liberated, and 

famous throughout 

the four ages; the 

canopy of praise and 

fame waves over my 

head. ||1||

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ) ਮੁਕਤੀ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਚਹੁੂੰ ਆਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਉੱਘਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਡਆਈ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਛਤਰ 

ਝੁਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥
47479 1105 rwjwrwm jpq ko 

ko n qirE]

Raajaa Raam 

Japath Ko Ko N 

Thariou ||

Meditating on the 

Sovereign Lord God, 

who has not been 

saved?

ਪਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ 

ਤਰੇ ਹਨ।

47480 1105 gur aupdyis swD 
kI sMgiq Bgqu 
Bgqu qw ko nwmu 
pirE]1]rhwau]

Gur Oupadhaes 

Saadhh Kee 

Sangath Bhagath 

Bhagath Thaa Ko 

Naam Pariou 

||1|| Rehaao ||

Whoever follows the 

Guru's Teachings and 

joins the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, is called 

the most devoted of 

the devotees. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭਗਤ ਪੈ ਜਗਆ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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47481 1105 sMK ckR mwlw 
iqlku ibrwijq  
dyiK pRqwpu jmu 
firE]

mwlw: polw bolo Sankh Chakr 

Maalaa Thilak 

Biraajith Dhaekh 

Prathaap Jam 

Ddariou ||

He is adorned with the 

conch, the chakra, the 

mala and the 

ceremonial tilak mark 

on his forehead; 

gazing upon his 

radiant glory, the 

Messenger of Death is 

scared away.

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸੂੰਖ, ਚੱਕਿ, ਮਾਲਾ, 
ਜਤਲਕ ਆਜਦਕ ਚਮਕਦਾ ਵੇਖ 

ਕੇ, ਪਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ, ਿਮਰਾਿ 

ਭੀ ਸਜਹਮ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

47482 1105 inrBau Bey rwm 
bl grijq jnm 
mrn sMqwp 
ihirE]2]

grij`q Nirabho Bheae 

Raam Bal Garajith 

Janam Maran 

Santhaap Hiriou 

||2||

He becomes fearless, 

and the power of the 

Lord thunders through 

him; the pains of birth 

and death are taken 

away. ||2||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ, 
(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਿਮ 

ਭੀ ਡਰਦਾ ਹੈ), ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਪਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
47483 1105 AMbrIk kau dIE 

ABY pdu rwju 
BBIKn AiDk 
kirE]

A-BY, A-iDk: poly bolo Anbareek Ko 

Dheeou Abhai 

Padh Raaj 

Bhabheekhan 

Adhhik Kariou ||

The Lord blessed 

Ambreek with fearless 

dignity, and elevated 

Bhabhikhan to 

become king.

(ਅੂੰਬਰੀਕ ਨੇ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ, 

ਪਿਭੂ ਨੇ) ਅੂੰਬਰੀਕ ਨੂੂੰ  ਜਨਰਭੈਤਾ 
ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਿਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ (ਤੇ 

ਦੁਰਬਾਸਾ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ 

ਜਵਗਾੜ ਨਾ ਸਜਕਆ), ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਭਭੀਖਣ ਨੂੂੰ  ਰਾਿ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ 
ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ;
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47484 1105 nau iniD Twkuir 
deI sudwmY DR¨A 
Atlu AjhU n 
tirE]3]

A-tlu No Nidhh Thaakur 

Dhee Sudhaamai 

Dhhrooa Attal 

Ajehoo N Ttariou 

||3||

Sudama's Lord and 

Master blessed him 

with the nine 

treasures; he made 

Dhroo permanent and 

unmoving; as the 

north star, he still 

hasn't moved. ||3||

ਸੁਦਾਮੇ (ਗ਼ਰੀਬ) ਨੂੂੰ  ਠਾਕੁਰ ਨੇ 

ਨੌ ਜਨਧੀਆਂ ਦੇ ਜਦੱਤੀਆਂ, ਧੂ ਨੂੂੰ  
ਅਟੱਲ ਪਦਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਿੋ ਅਿ ੇ

ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ॥੩॥

47485 1105 Bgq hyiq mwirE 
hrnwKsu nrisMG 
rUp hoie dyh 
DirE]

Bhagath Haeth 

Maariou 

Haranaakhas 

Narasingh Roop 

Hoe Dhaeh 

Dhhariou ||

For the sake of His 

devotee Prahlaad, God 

assumed the form of 

the man-lion, and 

killed Harnaakhash.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ 

(ਪਿਜਹਲਾਦ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਨਰਜਸੂੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਜਰਆ, ਤੇ 

ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੂੰ  ਮਾਜਰਆ।

47486 1105 nwmw khY Bgiq 
bis kysv AjhUM 
bil ky duAwr 
Kro]4]1]

b`is Naamaa Kehai 

Bhagath Bas 

Kaesav Ajehoon 

Bal Kae Dhuaar 

Kharo ||4||1||

Says Naam Dayv, the 

beautiful-haired Lord 

is in the power of His 

devotees; He is 

standing at Balraja's 

door, even now! 

||4||1||

ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਹੈ, (ਵੇਖੋ!) ਅਿ ੇਤਕ ਉਹ 

(ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਰਾਿਾ) ਬਜਲ ਦੇ 

ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

47487 1105 mwrU kbIr jIau] Maaroo Kabeer 

Jeeo ||

Maaroo, Kabeer Jee:
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47488 1105 dInu ibswirE ry 
idvwny dInu 
ibswirE ry]

Dheen Bisaariou 

Rae Dhivaanae 

Dheen Bisaariou 

Rae ||

You have forgotten 

your religion, O 

madman; you have 

forgotten your religion.

ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨੱੁਖ! ਤੂੂੰ  ਧਰਮ 

(ਮਨੱੁਖਾ-ਿੀਵਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼) 

ਜਵਸਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

47489 1105 pytu BirE psUAw 
ijau soieE mnuKu 
jnmu hY 
hwirE]1]rhwau]

Paett Bhariou 

Pasooaa Jio 

Soeiou Manukh 

Janam Hai Haariou 

||1|| Rehaao ||

You fill your belly, and 

sleep like an animal; 

you have wasted and 

lost this human life. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜਢੱਡ ਭਰ ਕੇ 

ਸੱੁਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ; ਤੂੂੰ  ਮਨੱੁਖ 

ਿੀਵਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੂੰ ਵਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

47490 1105 swDsMgiq kbhU  
nhI kInI ricE 
DMDY JUT]

Saadhhasangath 

Kabehoo Nehee 

Keenee Rachiou 

Dhhandhhai 

Jhooth ||

You never joined the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

You are engrossed in 

false pursuits.

ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਜਗਆ, ਿਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ 

ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੈਂ;

47491 1105 suAwn sUkr 
bwies ijvY  
Btkqu cwilE 
aUiT]1]

(bwies) kW Suaan Sookar 

Baaeis Jivai 

Bhattakath 

Chaaliou Ooth 

||1||

You wander like a dog, 

a pig, a crow; soon, 

you shall have to get 

up and leave. ||1||

ਕਾਂ, ਕੱੁਤੇ, ਸੂਰ ਵਾਂਗ ਭਟਕਦਾ 
ਹੀ (ਿਗਤ ਤੋਂ) ਤੁਰ ਿਾਏਗਂਾ 
॥੧॥
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47492 1105 Awps kO dIrG 
kir jwnY Aaurn 
kau lg mwq]

lg: polw bolo Aapas Ko 

Dheeragh Kar 

Jaanai Aouran Ko 

Lag Maath ||

You believe that you 

yourself are great, and 

that others are small.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੱੁਛ 

ਿਾਣਦੇ ਹਨ,

47493 1105 mnsw bwcw 
krmnw mY dyKy  
dojk jwq]2]

(mnsw) mn[ (bwcw) 
bwxI[ (krmnw) sRIr 
krky jo v`fy AKvwauNdy 
sn[b`wcw

Manasaa Baachaa 

Karamanaa Mai 

Dhaekhae Dhojak 

Jaath ||2||

Those who are false in 

thought, word and 

deed, I have seen 

them going to hell. 

||2||

ਮਨੱੁਖ ਮਨ, ਬਚਨ ਿਾਂ ਕਰਮ 

ਦੁਆਰਾ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੋਟੇ ਿਾਣਦੇ ਹਨ) 

ਐਸੇ ਬੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋਜ਼ਕ ਿਾਂਦੇ ਵੇਖੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਨਿੱਤ ਇਹ ਵੇਖਣ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਜਿਹੇ 

ਹੂੰਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

ਇਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 
ਦੋਜ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜ ਰਹੇ 

ਹਨ) ॥੨॥
47494 1105 kwmI kRoDI 

cwqurI bwjIgr 
bykwm]

Kaamee Krodhhee 

Chaathuree 

Baajeegar 

Baekaam ||

The lustful, the angry, 

the clever, the 

deceitful and the lazy

ਕਾਮ-ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ, ਕਿੋਧ-ਅਧੀਨ 

ਹੋ ਕੇ, ਚਤਰਾਈਆ ਠੱਗੀਆਂ 

ਨਕਾਰੇ-ਪਨ ਜਵਚ,

47495 1105 inMdw krqy jnmu 
isrwno kbhU n 
ismirE rwmu]3]

Nindhaa Karathae 

Janam Siraano 

Kabehoo N 

Simariou Raam 

||3||

Waste their lives in 

slander, and never 

remember their Lord 

in meditation. ||3||

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰ ਕੇ, 

(ਹੇ ਕਮਜਲਆ!) ਤੂੂੰ  ਿੀਵਨ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ॥੩॥
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47496 1105 kih kbIr cyqY 
nhI mUrKu mugDu 
gvwru]

Kehi Kabeer 

Chaethai Nehee 

Moorakh 

Mugadhh Gavaar 

||

Says Kabeer, the fools, 

the idiots and the 

brutes do not 

remember the Lord.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਉਹ) 

ਮੂਰਖ ਮੂੜਹ ਗੂੰ ਵਾਰ ਮਨੱੁਖ-

47497 1105 rwmu nwmu jwinE 
nhI kYsy auqris 
pwir]4]1]

Raam Naam 

Jaaniou Nehee 

Kaisae Outharas 

Paar ||4||1||

They do not know the 

Lord's Name; how can 

they be carried 

across? ||4||1||

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਜਕਵੇਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘੇਗਾ? ॥੪॥੧॥

47498 1106 rwgu mwrU bwxI 
jYdyau jIau kI

Raag Maaroo 

Baanee Jaidhaeo 

Jeeo Kee

Raag Maaroo, The 

Word Of Jai Dayv Jee:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਭਗਤ ਿੈਦੇਵ 

ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

47499 1106 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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47500 1106 cMd sq ByidAw  
nwd sq pUirAw  
sUr sq KoVsw 
dqu kIAw]

dqu: polw bolo, sqsur Chandh Sath 

Bhaedhiaa Naadh 

Sath Pooriaa Soor 

Sath Khorrasaa 

Dhath Keeaa ||

The breath is drawn in 

through the left 

nostril; it is held in the 

central channel of the 

Sushmanaa and 

exhaled through the 

right nostril repeating 

the Lord's Name 

sixteen times.

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹੀ) ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਜਵਚ ਪਿਾਣ 

ਚੜਹ ਭੀ ਗਏ ਹਨ, ਸੁਖਮਨਾ 
ਜਵਚ ਅਟਕਾਏ ਭੀ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ 

ਸੱਿੀ ਸੁਰ ਰਸਤੇ ਸੋਲਾਂ ਵਾਰੀ 
'ਓਂ' ਆਖ ਕੇ (ਉਤਰ) ਭੀ ਆਏ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਉੱਦਮ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚ ਹੀ ਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਪਿਾਣ 

ਚਾੜਹਨ, ਜਟਕਾਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਗਈ)।

47501 1106 Abl blu 
qoiVAw Acl 
clu QipAw  
AGVu GiVAw  
qhw Aipau 
pIAw]1]

A-bl, A-GVu: poly 
bolo[ A-c`l[c`lu

Abal Bal Thorriaa 

Achal Chal 

Thhapiaa Agharr 

Gharriaa Thehaa 

Apio Peeaa ||1||

I am powerless; my 

power has been 

broken. My unstable 

mind has been 

stabliized, and my 

unadorned soul has 

been adorned. I drink 

in the Ambrosial 

Nectar. ||1||

(ਇਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਸਦਕਾ) (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਪੈਣ 

ਕਰਕੇ) ਕਮਜ਼ੋਰ (ਹੋਏ) ਮਨ ਦਾ 
('ਦੁਜਬਧਾ ਜਦਿਸਜਟ' ਵਾਲਾ) ਬਲ 

ਟੱੁਟ ਜਗਆ ਹੈ, ਅਮੋੜ ਮਨ ਦਾ 
ਚੂੰਚਲ ਸੁਭਾਉ ਰੁਕ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਇਹ ਅਲਹੜ ਮਨ ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ 
ਘਾੜਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਇਥੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥
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47502 1106 mn Awid gux 
Awid vKwixAw]

Man Aadh Gun 

Aadh Vakhaaniaa 

||

Within my mind, I 

chant the Name of the 

Primal Lord God, the 

Source of virtue.

ਹੇ ਮਨ! ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਜਤਆਂ-

47503 1106 qyrI duibDw  
idRsit 
sMmwinAw]1]rhw
au]

Thaeree 

Dhubidhhaa 

Dhrisatt 

Sanmaaniaa ||1|| 

Rehaao ||

My vision, that You 

are I are separate, has 

melted away. 

||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਜਵਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ 

ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

47504 1106 AriD kau 
AriDAw sriD 
kau sriDAw  
sll kau slil  
sMmwin AwieAw]

Aradhh Ko 

Aradhhiaa 

Saradhh Ko 

Saradhhiaa Salal 

Ko Salal Sanmaan 

Aaeiaa ||

I worship the One who 

is worthy of being 

worshipped. I trust the 

One who is worthy of 

being trusted. Like 

water merging in 

water, I merge in the 

Lord.

ਿੈਦੇਉ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿੇ 
ਆਰਾਧਣ-ਿੋਗ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਿ ੇਸਰਧਾ-
ਿੋਗ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਸਦਕ ਧਾਰੀਏ, 

ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਪਾਣੀ।

47505 1106 bdiq jYdyau  
jYdyv kau rMimAw  
bRhmu inrbwxu 
ilv lIxu 
pwieAw]2]1]

Badhath Jaidhaeo 

Jaidhaev Ko 

Ranmiaa Breham 

Nirabaan Liv Leen 

Paaeiaa ||2||1||

Says Jai Dayv, I 

meditate and 

contemplate the 

Luminous, Triumphant 

Lord. I am lovingly 

absorbed in the 

Nirvaanaa of God. 

||2||1||

ਿੇਦੈਵ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾਂ-ਰਜਹਤ 

ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧॥
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47506 1106 kbIru] mwrU] Kabeer || Maaroo 

||

Kabeer, Maaroo:

47507 1106 rwmu ismru  
pCuqwihgw mn]

Raam Simar 

Pashhuthaahigaa 

Man ||

Meditate in 

remembrance on the 

Lord, or else you will 

regret it in the end, O 

mind.

ਹੇ ਮਨ! (ਹੁਣ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ) ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ, (ਨਹੀਂ ਤਾਂ 
ਸਮਾ ਜਵਹਾ ਿਾਣ ਤੇ) ਅਫ਼ਸੋਸ 

ਕਰੇਂਗਾ।

47508 1106 pwpI jIArw loBu 
krqu hY Awju 
kwil auiT 
jwihgw 
]1]rhwau]

Paapee Jeearaa 

Lobh Karath Hai 

Aaj Kaal Outh 

Jaahigaa ||1|| 

Rehaao ||

O sinful soul, you act 

in greed, but today or 

tomorrow, you will 

have to get up and 

leave. ||1||Pause||

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿੂੰ ਦ (ਧਨ ਪਦਾਰਥ 

ਦਾ) ਲੋਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੂੰ  
ਥੋੜੇ ਹੀ ਜਦਨਾਂ ਜਵਚ (ਇਹ ਸਭ 

ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ) ਤੁਰ 

ਿਾਏਗਂਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

47509 1106 lwlc lwgy jnmu 
gvwieAw  
mwieAw Brm 
Bulwihgw]

Laalach Laagae 

Janam Gavaaeiaa 

Maaeiaa Bharam 

Bhulaahigaa ||

Clinging to greed, you 

have wasted your life, 

deluded in the doubt 

of Maya.

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਿਸ 

ਕੇ ਿੀਵਨ ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ।

47510 1106 Dn jobn kw 
grbu n kIjY  
kwgd ijau gil 
jwihgw]1]

giL Dhhan Joban Kaa 

Garab N Keejai 

Kaagadh Jio Gal 

Jaahigaa ||1||

Do not take pride in 

your wealth and 

youth; you shall 

crumble apart like dry 

paper. ||1||

ਨਾਹ ਕਰ ਇਹ ਮਾਣ ਧਨ ਤੇ 

ਿੁਆਨੀ ਦਾ, (ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ) 

ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਂਗ ਗਲ ਿਾਏਗਂਾ 
॥੧॥
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47511 1106 jau jmu Awie 
kys gih ptkY  
qw idn ikCu n 
bswihgw]

Jo Jam Aae Kaes 

Gehi Pattakai Thaa 

Dhin Kishh N 

Basaahigaa ||

When the Messenger 

of Death comes and 

grabs you by the hair, 

and knocks you down, 

on that day, you shall 

be powerless.

ਹੇ ਮਨ! ਿਦੋਂ ਿਮ ਨੇ ਆ ਕੇ 

ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਿੜ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਭੁੂੰ ਞੇ 
ਪਟਕਾਇਆ, ਤਦੋਂ ਤੇਰੀ (ਉਸ 

ਅੱਗੇ) ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾਇਗੀ।

47512 1106 ismrnu Bjnu 
dieAw nhI 
kInI qau muiK 
cotw Kwihgw]2]

Simaran Bhajan 

Dhaeiaa Nehee 

Keenee Tho Mukh 

Chottaa Khaahigaa 

||2||

You do not remember 

the Lord, or vibrate 

upon Him in 

meditation, and you 

do not practice 

compassion; you shall 

be beaten on your 

face. ||2||

ਤੂੂੰ  ਹੁਣ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਭਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੂੰ  ਦਇਆ 

ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ 
ਹੋਵੇਂਗਾ ॥੨॥

47513 1106 Drmrwie jb 
lyKw mwgY ikAw 
muKu lY kY 
jwihgw]

Dhharam Raae Jab 

Laekhaa Maagai 

Kiaa Mukh Lai Kai 

Jaahigaa ||

When the Righteous 

Judge of Dharma calls 

for your account, what 

face will you show Him 

then?

ਹੇ ਮਨ! ਿਦੋਂ ਧਰਮਰਾਿ ਨੇ 

(ਤੈਥੋਂ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ 
ਦਾ) ਜਹਸਾਬ ਮੂੰ ਜਗਆ, ਤਾਂ ਕੀਹ 

ਮੂੂੰ ਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਹੋਵੇਂਗਾ?

47514 1106 khqu kbIru sunhu 
ry sMqhu  
swDsMgiq qir 
jWihgw]3]1]

Kehath Kabeer 

Sunahu Rae 

Santhahu 

Saadhhasangath 

Thar Jaanhigaa 

||3||1||

Says Kabeer, listen, O 

Saints: in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, you shall 

be saved. ||3||1||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! ਸੁਣੋ, ਸਾਧ-ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥੧॥
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47515 1106 rwgu mwrU bwxI 
rivdws jIau kI

Raag Maaroo 

Baanee Ravidhaas 

Jeeo Kee

Raag Maaroo, The 

Word Of Ravi Daas Jee:

ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

47516 1106 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

47517 1106 AYsI lwl quJ 
ibnu kaunu krY]

Aisee Laal Thujh 

Bin Koun Karai ||

O Love, who else but 

You could do such a 

thing?

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਅਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?

47518 1106 grIb invwju  
guseIAw myrw  
mwQY CqRü 
DrY]1]rhwau]

gu-seIAw Gareeb Nivaaj 

Guseeaa Maeraa 

Maathhai 

Shhathra Dhharai 

||1|| Rehaao ||

O Patron of the poor, 

Lord of the World, You 

have put the canopy 

of Your Grace over my 

head. ||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਣ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ) ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਭੀ ਛੱਤਰ ਝੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਰਾਿਾ 
ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

47519 1106 jw kI Coiq jgq 
kau lwgY qw pr 
quhˆØI FrY]

Jaa Kee Shhoth 

Jagath Ko Laagai 

Thaa Par 

Thuhanaee Dtarai 

||

Only You can grant 

Mercy to that person 

whose touch pollutes 

the world.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਤਨਾ ਨੀਵਾਂ 
ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੋਵੇ) ਜਕ ਉਸ 

ਦੀ ਜਭੱਟ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਲੱਗ 

ਿਾਏ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਜਭੱਜਟਆ 

ਜਗਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣ) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9669 Published: March 06/ 2014



47520 1106 nIch aUc krY 
myrw goibMdu kwhU 
qy n frY]1]

Neecheh Ooch 

Karai Maeraa 

Gobindh Kaahoo 

Thae N Ddarai 

||1||

You exalt and elevate 

the lowly, O my Lord 

of the Universe; You 

are not afraid of 

anyone. ||1||

ਮੇਰਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੀਚ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
ਉੱਚੇ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਕਸੇ 

ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ॥੧॥

47521 1106 nwmdyv kbIru 
iqlocnu sDnw 
sYnu qrY]

Naamadhaev 

Kabeer Thilochan 

Sadhhanaa Sain 

Tharai ||

Naam Dayv, Kabeer, 

Trilochan, Sadhana 

and Sain crossed over.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਜਤਿਲੋਚਨ 

ਸਧਨਾ ਅਤੇ ਸੈਨ (ਆਜਦਕ 

ਭਗਤ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਏ।

47522 1106 kih rivdwsu  
sunhu ry sMqhu  
hir jIau qy sBY 
srY]2]1]

Kehi Ravidhaas 

Sunahu Rae 

Santhahu Har Jeeo 

Thae Sabhai Sarai 

||2||1||

Says Ravi Daas, listen, 

O Saints, through the 

Dear Lord, all is 

accomplished. 

||2||1||

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸੁਣੋ, ਪਿਭੂ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ॥੨॥੧॥

47523 1106 mwrU] Maaroo || Maaroo:

47524 1106 suKswgr suirqru 
icMqwmin kwmDYn 
bis jw ky ry]

suir-qru[icMqw-
min[b`is

Sukh Saagar 

Surithar 

Chinthaaman 

Kaamadhhaen Bas 

Jaa Kae Rae ||

The Lord is the ocean 

of peace; the 

miraculous tree of life, 

the jewel of miracles 

and the wish-fulfilling 

cow are all under His 

power.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ) ਿੋ ਪਿਭੂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਸੁਰਗ ਦੇ ਪੂੰਿ ਰੱੁਖ, 

ਜਚੂੰ ਤਾਮਜਣ ਅਤੇ ਕਾਮਧੇਨ ਹਨ;
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47525 1106 cwir pdwrQ  
Ast mhw isiD  
nv iniD kr ql 
qw kY]1]

ql: polw bolo Chaar 

Padhaarathh Asatt 

Mehaa Sidhh Nav 

Nidhh Kar Thal 

Thaa Kai ||1||

The four great 

blessings, the eight 

great miraculous 

spiritual powers and 

the nine treasures are 

in the palm of His 

hand. ||1||

ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਚਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ, ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌ 

ਜਨਧੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦੇ 

ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਉਤੇ ਹਨ 

॥੧॥

47526 1106 hir hir hir n 
jpis rsnw]

Har Har Har N 

Japas Rasanaa ||

Why don't you chant 

the Lord's Name, Har, 

Har, Har?

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਤੂੂੰ  ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਕਉਂ 

ਨਹੀਂ ਿਪਦਾ?
47527 1106 Avr sB Cwif  

bcn 
rcnw]1]rhwau]

Avar Sabh 

Shhaadd Bachan 

Rachanaa ||1|| 

Rehaao ||

Abandon all other 

devices of words. 

||1||Pause||

ਹੋਰ ਸਭ ਿੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 

(ਆਪਣੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

47528 1106 nwnw iKAwn 
purwn byd ibiD  
cauqIs ACr 
mwhI]

Naanaa Khiaan 

Puraan Baedh 

Bidhh Chouthees 

Ashhar Maahee ||

The many epics, the 

Puraanas and the 

Vedas are all 

composed out of the 

letters of the alphabet.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਪਿਸੂੰਗ, ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ 

ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਵਧੀਆਂ ਇਹ 

ਸਭ ਵਾਕ-ਰਚਨਾ ਹੀ ਹਨ 

(ਅਨੁਭਵੀ ਜਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿ ੋ

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।
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47529 1106 ibAws bIcwir  
kihE prmwrQu  
rwm nwm sir 
nwhI]2]

Biaas Beechaar 

Kehiou 

Paramaarathh 

Raam Naam Sar 

Naahee ||2||

After careful thought, 

Vyaasa spoke the 

supreme truth, that 

there is nothing equal 

to the Lord's Name. 

||2||

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਖੋਿੀ) 
ਜਵਆਸ ਜਰਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਚ ਜਵਚਾਰ 

ਕੇ ਇਹੀ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦੱਜਸਆ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 

ਆਜਦਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 

॥੨॥

47530 1106 shj smwiD  
aupwiD rhq hoie  
bfyBwig ilv 
lwgI]

Sehaj Samaadhh 

Oupaadhh Rehath 

Hoe Baddae Bhaag 

Liv Laagee ||

In intuitive Samaadhi, 

their troubles are 

eliminated; the very 

fortunate ones 

lovingly focus on the 

Lord.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ ਉਸ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ।
47531 1106 kih rivdws  

audws dws miq  
jnm mrn BY 
BwgI]3]2]15]

Kehi Ravidhaas 

Oudhaas Dhaas 

Math Janam 

Maran Bhai 

Bhaagee 

||3||2||15||

Says Ravi Daas, the 

Lord's slave remains 

detached from the 

world; the fear of birth 

and death runs away 

from his mind. 

||3||2||15||

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਸੇਵਕ ਦੀ ਮੱਤ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਜਨਰਮੋਹ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ, ਿਨਮ 

ਮਰਨ (ਭਾਵ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਦੇ 

ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥੨॥੧੫॥

47532 1107 quKwrI CMq mhlw 
1 bwrh mwhw

Thukhaaree 

Shhanth Mehalaa 

1 Baareh Maahaa

Tukhaari Chhant, First 

Mehl, Baarah Maahaa 

~ The Twelve Months:

ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਛੂੰਤ'।
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47533 1107 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

47534 1107 qU suix ikrq 
krMmw purib 
kmwieAw]

Thoo Sun Kirath 

Karanmaa Purab 

Kamaaeiaa ||

Listen: according to 

the karma of their past 

actions,

ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣ। 
ਪੂਰਬਲੇ ਕਮਾਏ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ-

47535 1107 isir isir suK 
shMmw dyih su qU 
Blw]

Sir Sir Sukh 

Sehanmaa Dhaehi 

S Thoo Bhalaa ||

Each and every person 

experiences happiness 

or sorrow; whatever 

You give, Lord, is good.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਿ ੋ

ਸੁਖ ਤੇ ਦੱੁਖ (ਝੱਲਣ ਲਈ) ਤੂੂੰ  
ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ।

47536 1107 hir rcnw qyrI  
ikAw giq myrI  
hir ibnu GVI n 
jIvw]

Har Rachanaa 

Thaeree Kiaa Gath 

Maeree Har Bin 

Gharree N Jeevaa 

||

O Lord, the Created 

Universe is Yours; 

what is my condition? 

Without the Lord, I 

cannot survive, even 

for an instant.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਚੀ 
ਮਾਇਆ ਜਵਚ (ਰੱੁਝਾ ਜਪਆ) 

ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੀਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ (ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਇਕ ਘੜੀ ਭੀ ਿੀਊਣਾ 
ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹੈ?

47537 1107 ipRA bwJu duhylI  
koie n bylI  
gurmuiK AMimRqu 
pIvW]

Pria Baajh 

Dhuhaelee Koe N 

Baelee Guramukh 

Anmrith Peevaan 

||

Without my Beloved, I 

am miserable; I have 

no friend at all. As 

Gurmukh, I drink in 

the Ambrosial Nectar.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਤੇਰੇ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਦੱੁਖੀ 
ਹਾਂ, (ਇਸ ਦੱੁਖ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। (ਮੇਹਰ ਕਰ ਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪੀਂਦਾ ਰਹਾਂ।
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47538 1107 rcnw rwic rhy 
inrMkwrI pRB 
min krm 
sukrmw]

pRmySr jI Apny syvk 
jI dyy smwn krmW nMU 
(sukrmw) sRySt krm 
mMndy hn[su-krmw

Rachanaa Raach 

Rehae 

Nirankaaree Prabh 

Man Karam 

Sukaramaa ||

The Formless Lord is 

contained in His 

Creation. To obey God 

is the best course of 

action.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦੀ ਰਚੀ 
ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਹੀ ਿਸੇ ਪਏ ਹਾਂ 
(ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਿੀਵਨ ਹੈ?), 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਣਾ ਹੀ 
ਸਭ ਕੂੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕੂੰਮ ਹੈ 

(ਇਹੀ ਹੈ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ ਿੀਵਨ-

ਮਨੋਰਥ)।

47539 1107 nwnk pMQu inhwly 
sw Dn qU suix 
Awqm rwmw]1]

Naanak Panthh 

Nihaalae Saa 

Dhhan Thoo Sun 

Aatham Raamaa 

||1||

O Nanak, the soul-

bride is gazing upon 

Your Path; please 

listen, O Supreme 

Soul. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਸਰਬ ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ! ਤੂੂੰ  (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ) ਸੁਣ (ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ ਦੇਹ), ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੀ 
ਹੈ ॥੧॥

47540 1107 bwbIhw ipRau boly  
koikl bwxIAw]

Baabeehaa Prio 

Bolae Kokil 

Baaneeaa ||

The rainbird cries out, 

"Pri-o! Beloved!", and 

the song-bird sings the 

Lord's Bani.

(ਜਿਵੇਂ) ਪਪੀਹਾ 'ਜਪਿਉ ਜਪਿਉ' 

ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ ('ਕੂ ਕੂ' 

ਦੀ ਜਮੱਠੀ) ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ,

47541 1107 sw Dn siB rs 
colY AMik 
smwxIAw]

bu`D rUpI (colY) JoLI c 
[(AMik)pRym c 

Saa Dhhan Sabh 

Ras Cholai Ank 

Samaaneeaa ||

The soul-bride enjoys 

all the pleasures, and 

merges in the Being of 

her Beloved.

(ਜਤਵੇਂ ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਵੈਰਾਗ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਜਮੱਠੀ ਸੁਰ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ) ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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47542 1107 hir AMik smwxI  
jw pRB BwxI sw 
sohwgix nwry]

Har Ank Samaanee 

Jaa Prabh Bhaanee 

Saa Sohaagan 

Naarae ||

She merges into the 

Being of her Beloved, 

when she becomes 

pleasing to God; she is 

the happy, blessed 

soul-bride.

ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, (ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ) ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ।

47543 1107 nv Gr Qwip  
mhl Gru aUcau  
inj Gir vwsu 
murwry]

Nav Ghar Thhaap 

Mehal Ghar 

Oocho Nij Ghar 

Vaas Muraarae ||

Establishing the nine 

houses, and the Royal 

Mansion of the Tenth 

Gate above them, the 

Lord dwells in that 

home deep within the 

self.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
(ਸਰੀਰਕ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ ) ਿੁਗਤੀ 
ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਸਰੂਪ ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

(ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਉੱਠ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਉੱਚਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਮੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

47544 1107 sB qyrI qU myrw 
pRIqmu inis 
bwsur rMig rwvY]

Sabh Thaeree 

Thoo Maeraa 

Preetham Nis 

Baasur Rang 

Raavai ||

All are Yours, You are 

my Beloved; night and 

day, I celebrate Your 

Love.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਖਦੀ ਹੈ-ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰਾ ਖਸਮ-ਸਾਈ ਂਹੈਂ।

47545 1107 nwnk ipRau ipRau 
cvY bbIhw koikl 
sbid suhwvY]2]

Naanak Prio Prio 

Chavai Babeehaa 

Kokil Sabadh 

Suhaavai ||2||

O Nanak, the rainbird 

cries out, ""Pri-o! Pri-

o! Beloved! Beloved!"" 

The song-bird is 

embellished with the 

Word of the Shabad. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਜਪਿਉ 

ਜਪਿਉ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ 

ਜਮੱਠਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ) ਸੋਹਣੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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47546 1107 qU suix hir rs 
iBMny pRIqm 
Awpxy]

Thoo Sun Har Ras 

Bhinnae Preetham 

Aapanae ||

Please listen, O my 

Beloved Lord - I am 

drenched with Your 

Love.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ! ਹੇ ਰਸ-ਜਭੂੰ ਨੇ 

ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  (ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ) ਸੁਣ,

47547 1107 min qin rvq 
rvMny GVI n 
bIsrY]

Man Than Ravath 

Ravannae Gharree 

N Beesarai ||

My mind and body are 

absorbed in dwelling 

on You; I cannot forget 

You, even for an 

instant.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਜਵਚ ਰਮੇ 

ਹੋਏ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੈਨੂੂੰ ) 

ਇਕ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਭੁਲਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

47548 1107 ikau GVI 
ibswrI hau 
bilhwrI hau 
jIvw gux gwey]

Kio Gharree 

Bisaaree Ho 

Balihaaree Ho 

Jeevaa Gun 

Gaaeae ||

How could I forget 

You, even for an 

instant? I am a 

sacrifice to You; 

singing Your Glorious 

Praises, I live.

ਮੈਂ ਇਕ ਘੜੀ ਭਰ ਭੀ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
(ਸਦਾ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

47549 1107 nw koeI myrw hau 
iksu kyrw hir 
ibnu rhxu n 
jwey]

Naa Koee Maeraa 

Ho Kis Kaeraa Har 

Bin Rehan N 

Jaaeae ||

No one is mine; unto 

whom do I belong? 

Without the Lord, I 

cannot survive.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੋੜ 

ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ) ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ 
(ਸਦਾ ਦਾ) ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾਹ ਹੀ 
ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਦਾ (ਸਦਾ ਦਾ) ਸਾਥੀ 
ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ 
ਿੜਦਾ।

47550 1107 Et ghI hir 
crx invwsy Bey 
pivqR srIrw]

Outt Gehee Har 

Charan Nivaasae 

Bheae Pavithr 

Sareeraa ||

I have grasped the 

Support of the Lord's 

Feet; dwelling there, 

my body has become 

immaculate.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਵੱਸ ਪਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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47551 1107 nwnk idRsit 
dIrG suKu pwvY  
gur sbdI mnu 
DIrw]3]

Naanak Dhrisatt 

Dheeragh Sukh 

Paavai Gur 

Sabadhee Man 

Dhheeraa ||3||

O Nanak, I have 

obtained profound 

insight, and found 

peace; my mind is 

comforted by the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਲੂੰ ਮੇ 

ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਧੀਰਿ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

47552 1107 brsY AMimRqDwr  
bUMd suhwvxI]

Barasai Anmrith 

Dhhaar Boondh 

Suhaavanee ||

The Ambrosial Nectar 

rains down on us! Its 

drops are so delightful!

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ), ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ 

ਬੂੂੰ ਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਵਰਹਦੀ ਹੈ,

47553 1107 swjn imly shij 
suBwie hir isau 
pRIiq bxI]

Saajan Milae Sehaj 

Subhaae Har Sio 

Preeth Banee ||

Meeting the Guru, the 

Best Friend, with 

intuitive ease, the 

mortal falls in love 

with the Lord.

ਉਸ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਨੂੂੰ  ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਹੋਈ ਨੂੂੰ  ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਆ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

47554 1107 hirmMdir AwvY  
jw pRB BwvY Dn 
aUBI gux swrI]

Har Mandhar 

Aavai Jaa Prabh 

Bhaavai Dhhan 

Oobhee Gun 

Saaree ||

The Lord comes into 

the temple of the 

body, when it pleases 

God's Will; the soul-

bride rises up, and 

sings His Glorious 

Praises.

(ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
ਪਿਭੂ-ਦੇਵ ਦੇ ਜਟਕਣ ਲਈ 

ਮੂੰਦਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਮੂੰਦਰ 

ਜਵਚ ਆ ਜਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੀ ਹੈ,
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47555 1107 Gir Gir kMqu 
rvY sohwgix hau  
ikau kMiq 
ivswrI]

Ghar Ghar Kanth 

Ravai Sohaagan 

Ho Kio Kanth 

Visaaree ||

In each and every 

home, the Husband 

Lord ravishes and 

enjoys the happy soul-

brides; so why has He 

forgotten me?

(ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ-) ਹਰੇਕ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ?

47556 1107 auniv Gn Cwey  
brsu suBwey min 
qin pRymu suKwvY]

aun-iv Ounav Ghan 

Shhaaeae Baras 

Subhaaeae Man 

Than Praem 

Sukhaavai ||

The sky is overcast 

with heavy, low-

hanging clouds; the 

rain is delightful, and 

my Beloved's Love is 

pleasing to my mind 

and body.

(ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ 

ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ-) ਹੇ 

ਜਲਫ਼ ਕੇ ਘਟ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਆਏ 

ਬੱਦਲ! ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਵਰਹ (ਹੇ 

ਤਰਸ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਵਰਖਾ ਕਰ), ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

47557 1107 nwnk vrsY 
AMimRq bwxI kir 
ikrpw Gir 
AwvY]4]

Naanak Varasai 

Anmrith Baanee 

Kar Kirapaa Ghar 

Aavai ||4||

O Nanak, the 

Ambrosial Nectar of 

Gurbani rains down; 

the Lord, in His Grace, 

has come into the 

home of my heart. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਸੁਭਾਗ) 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ 

ਆਪ ਉਥੇ ਆ ਜਟਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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47558 1107 cyqu bsMqu Blw  
Bvr suhwvVy]

Chaeth Basanth 

Bhalaa Bhavar 

Suhaavarrae ||

In the month of Chayt, 

the lovely spring has 

come, and the bumble 

bees hum with joy.

ਚੇਤ (ਦਾ ਮਹੀਨਾ) ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, (ਚੇਤ ਜਵਚ) ਬਸੂੰਤ 

(ਦਾ ਮੌਸਮ ਭੀ) ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਿੁੱ ਲਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ 

ਹੋਏ) ਭਵਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

47559 1108 bn PUly mMJ bwir  
mY ipru Gir 
bwhuVY]

Ban Foolae Manjh 

Baar Mai Pir Ghar 

Baahurrai ||

The forest is 

blossoming in front of 

my door; if only my 

Beloved would return 

to my home!

(ਇਸ ਮਹੀਨੇ) ਖੁਲਹੀ ਿੂਹ ਜਵਚ 

ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਿੁੱ ਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ। (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਦਾ ਕੌਲ-

ਿੁੱ ਲ ਭੀ ਜਖੜ ਪਏ, ਿ)ੇ ਮੇਰਾ 
ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸੇ।
47560 1108 ipru Gir nhI 

AwvY Dn ikau 
suKu pwvY ibrih 
ibroD qnu CIjY]

Pir Ghar Nehee 

Aavai Dhhan Kio 

Sukh Paavai Birehi 

Birodhh Than 

Shheejai ||

If her Husband Lord 

does not return home, 

how can the soul-

bride find peace? Her 

body is wasting away 

with the sorrow of 

separation.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਨਾਹ 

ਆ ਵੱਸੇ, ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ (ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ) ਜਵਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ) 

ਹੱਜਲਆਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
47561 1108 koikl AMib 

suhwvI bolY ikau 
duKu AMik shIjY]

Kokil Anb 

Suhaavee Bolai Kio 

Dhukh Ank 

Seheejai ||

The beautiful song-

bird sings, perched on 

the mango tree; but 

how can I endure the 

pain in the depths of 

my being?

(ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ) ਕੋਇਲ ਅੂੰਬ 

ਦੇ ਰੱੁਖ ਉਤੇ ਜਮੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ 
ਹੈ (ਜਵਿੋਗਣ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਬੋਲ 

ਜਮੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਚੋਭਵੇਂ 
ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਹਾਜਰਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ।
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47562 1108 Bvru BvMqw PUlI 
fwlI ikau jIvw 
mru mwey]

Bhavar 

Bhavanthaa 

Foolee Ddaalee 

Kio Jeevaa Mar 

Maaeae ||

The bumble bee is 

buzzing around the 

flowering branches; 

but how can I survive? 

I am dying, O my 

mother!

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੇਰਾ ਮਨ-ਭੌਰਾ 
(ਅੂੰਦਰਲੇ ਜਖੜੇ ਹੋਏ ਜਹਰਦੇ-

ਕਮਲ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਰੂੰਗ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਦੇ) ਿੁੱ ਲਾਂ ਤੇ 

ਡਾਲੀਆਂ ਉਤੇ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੈ।

47563 1108 nwnk cyiq shij 
suKu pwvY jy hir 
vru Gir Dn 
pwey]5]

Naanak Chaeth 

Sehaj Sukh Paavai 

Jae Har Var Ghar 

Dhhan Paaeae 

||5||

O Nanak, in Chayt, 

peace is easily 

obtained, if the soul-

bride obtains the Lord 

as her Husband, within 

the home of her own 

heart. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 

ਜਵਚ (ਬਸੂੰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜਵਚ) 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਿੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲਏ ॥੫॥

47564 1108 vYswKu Blw swKw 
vys kry]

Vaisaakh Bhalaa 

Saakhaa Vaes 

Karae ||

Baisakhi is so pleasant; 

the branches blossom 

with new leaves.

ਵੈਸਾਖ (ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੇਹਾ) 
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ! (ਰੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ) 

ਲਗਰਾਂ (ਸੱਿ-ਜਵਆਹੀਆਂ 

ਮੁਜਟਆਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ 

ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ) ਹਾਰ-ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
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47565 1108 Dn dyKY hir 
duAwir Awvhu 
dieAw kry]

Dhhan Dhaekhai 

Har Dhuaar 

Aavahu Dhaeiaa 

Karae ||

The soul-bride yearns 

to see the Lord at her 

door. Come, O Lord, 

and take pity on me!

(ਇਹਨਾਂ ਲਗਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ-

ਜਸੂੰਗਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤੀ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁੜੀ ਨਾਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ 
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ ਧੂਹ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ 

ਜਵਚ ਖਲੋਤੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕੁਦਰਜਤ-ਰਾਣੀ ਦਾ 
ਸੋਹਿ-ਜਸੂੰਗਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਮਾਹ-

ਭਰੀ) ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
(ਜਹਰਦੇ-) ਦਰ ਤੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਆਖਦੀ 
ਹੈ-ਹੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ!) ਜਮਹਰ ਕਰ 

ਕੇ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ) 

ਆਓ।

47566 1108 Gir Awau 
ipAwry duqr qwry  
quDu ibnu AFu n 
molo]

du`q-r Ghar Aao Piaarae 

Dhuthar Thaarae 

Thudhh Bin Adt N 

Molo ||

Please come home, O 

my Beloved; carry me 

across the treacherous 

world-ocean. Without 

You, I am not worth 

even a shell.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ! (ਮੇਰੇ) ਘਰ ਜਵਚ 

ਆਓ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਜਬਖਮ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ, ਤੈਥੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ 
ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

47567 1108 kImiq kaux kry 
quDu BwvW dyiK 
idKwvY Folo]

Keemath Koun 

Karae Thudhh 

Bhaavaan Dhaekh 

Dhikhaavai Dtolo 

||

Who can estimate my 

worth, if I am pleasing 

to You? I see You, and 

inspire others to see 

You, O my Love.

ਪਰ, ਹੇ ਜਮਤਿ-ਪਿਭੂ! ਿ ੇਗੁਰੂ 

ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਿੇ ਮੈਂ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਤਾਂ ਕੌਣ 

ਮੇਰਾ ਮੱੁਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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47568 1108 dUir n jwnw  
AMqir mwnw hir 
kw mhlu pCwnw]

Dhoor N Jaanaa 

Anthar Maanaa 

Har Kaa Mehal 

Pashhaanaa ||

I know that You are 

not far away; I believe 

that You are deep 

within me, and I 

realize Your Presence.

ਜਿਰ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾਪੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ 
ਜਕ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ, ਉਸ ਜਟਕਾਣੇ ਦੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਹੋ ਿਾਇਗੀ ਜਿਥੇ ਤੂੂੰ  
ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ।

47569 1108 nwnk vYswKIN 
pRBu pwvY suriq 
sbid mnu 
mwnw]6]

Naanak 

Vaisaakheen 

Prabh Paavai 

Surath Sabadh 

Man Maanaa 

||6||

O Nanak, finding God 

in Baisakhi, the 

consciousness is filled 

with the Word of the 

Shabad, and the mind 

comes to believe. 

||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਵੈਸਾਖ ਜਵਚ 

(ਕੁਦਰਜਤ-ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੋਹਿ-

ਜਸੂੰਗਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ (ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਮਨ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ 

ਹੀ) ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

47570 1108 mwhu jyTu Blw  
pRIqmu ikau 
ibsrY]

Maahu Jaeth 

Bhalaa Preetham 

Kio Bisarai ||

The month of Jayt'h is 

so sublime. How could 

I forget my Beloved?

ਿੇਠ ਮਹੀਨਾ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ) 
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿੀਤਮ-ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵੱਸਰਦਾ।
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47571 1108 Ql qwpih sr 
Bwr sw Dn 
ibnau krY]

Thhal Thaapehi 

Sar Bhaar Saa 

Dhhan Bino Karai 

||

The earth burns like a 

furnace, and the soul-

bride offers her prayer.

(ਿੇਠ ਜਵਚ ਲੋਆਂ ਪੈਣ ਨਾਲ) 

ਭੱਠ ਵਾਂਗ ਥਲ ਤਪਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 

ਨਾਲ ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਤਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ 

ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਕੇ) ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ,

47572 1108 Dn ibnau krydI  
gux swrydI gux 
swrI pRB Bwvw]

kryNdI[swryNdI Dhhan Bino 

Karaedhee Gun 

Saaraedhee Gun 

Saaree Prabh 

Bhaavaa ||

The bride offers her 

prayer, and sings His 

Glorious Praises; 

singing His Praises, she 

becomes pleasing to 

God.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਿ ੋਇਸ 

ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਜਨਰਾਲਾ ਆਪਣੇ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਮਹਲ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ-

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾ ਜਕ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗ ਪਵਾਂ।
47573 1108 swcY mhil rhY 

bYrwgI Awvx 
dyih q Awvw]

Saachai Mehal 

Rehai Bairaagee 

Aavan Dhaehi Th 

Aavaa ||

The Unattached Lord 

dwells in His true 

mansion. If He allows 

me, then I will come to 

Him.

ਸਦਾ ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਜਹਲ 

ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹੇ ਮਾਇਆ 

ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਜਗਆ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਭੀ ਤੇਰੇ 

ਮਹਲ ਜਵਚ ਆ ਿਾਵਾਂ (ਤੇ 

ਬਾਹਰਲੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ 

ਸਕਾਂ)।
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47574 1108 inmwxI inqwxI  
hir ibnu ikau 
pwvY suK mhlI]

Nimaanee 

Nithaanee Har Bin 

Kio Paavai Sukh 

Mehalee ||

The bride is 

dishonored and 

powerless; how will 

she find peace without 

her Lord?

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਜਹ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ) ਜਨਢਾਲ ਤੇ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਜਚਰ 

(ਤਪਸ਼ੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਮਹਲ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ 

ਸਕਦੀ।
47575 1108 nwnk jyiT jwxY 

iqsu jYsI krim 
imlY gux 
gihlI]7]

Naanak Jaeth 

Jaanai This Jaisee 

Karam Milai Gun 

Gehilee ||7||

O Nanak, in Jayt'h, she 

who knows her Lord 

becomes just like Him; 

grasping virtue, she 

meets with the 

Merciful Lord. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਠ (ਦੀ ਸਾੜਦੀ 
ਲੋ) ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ (ਸ਼ਾਂਤ-

ਜਚੱਤ ਪਿਭੂ) ਵਰਗੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਉਸ 

ਜਵਚ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼-ਲੋ ਤੋਂ ਬਚੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ॥੭॥

47576 1108 AwswVu Blw  
sUrju ggin qpY]

Aasaarr Bhalaa 

Sooraj Gagan 

Thapai ||

The month of Aasaarh 

is good; the sun blazes 

in the sky.

(ਿਦੋਂ) ਹਾੜ ਮਹੀਨਾ ਚੂੰਗਾ 
ਿੋਬਨ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ ਸੂਰਿ ਤਪਦਾ ਹੈ।

47577 1108 DrqI dUK shY 
soKY Agin BKY]

BKY: polw bolo Dhharathee 

Dhookh Sehai 

Sokhai Agan 

Bhakhai ||

The earth suffers in 

pain, parched and 

roasted in the fire.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੂਰਿ ਧਰਤੀ ਦੀ 
ਨਮੀ ਨੂੂੰ ) ਸੁਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ 
ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ (ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਿੀਅ-ਿੂੰਤ ਔਖੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ), 

ਧਰਤੀ ਅੱਗ (ਵਾਂਗ) ਭਖਦੀ ਹੈ।
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47578 1108 Agin rsu soKY  
mrIAY DoKY BI so 
ikrqu n hwry]

Agan Ras Sokhai 

Mareeai Dhhokhai 

Bhee So Kirath N 

Haarae ||

The fire dries up the 

moisture, and she dies 

in agony. But even 

then, the sun does not 

grow tired.

(ਸੂਰਿ) ਅੱਗ (ਵਾਂਗ) ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  
ਸੁਕਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ) 

ਕਿਾਹ ਕਿਾਹ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਭੀ ਸੂਰਿ ਆਪਣਾ 
ਕਰਤੱਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ (ਕਰੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

47579 1108 rQu iPrY CwieAw 
Dn qwkY tIfu 
lvY mMiJ bwry]

AigAwn rUpI rQu[SWq 
rUpI (CwieAw) 
CW[sMklp ivklp rUpI 
(tIfu) ibMfy [(lvY) 
boldy hn[kusMg rUpI 
(bwry) jMgl, (mMiJ) 
iv`c[q`wkY

Rathh Firai 

Shhaaeiaa Dhhan 

Thaakai Tteedd 

Lavai Manjh 

Baarae ||

His chariot moves on, 

and the soul-bride 

seeks shade; the 

crickets are chirping in 

the forest.

(ਸੂਰਿ ਦਾ) ਰਥ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿੂੰ ਦ ਜਕਤੇ ਛਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਂਡਾ ਭੀ 
ਬਾਹਰ ਿੂਹ ਜਵਚ (ਰੱੁਖ ਦੀ 
ਛਾਵੇਂ) ਟੀਂ ਟੀਂ ਜਪਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਿਾਨ 

ਲੁਕਾਂਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ)।

47580 1108 Avgx bwiD 
clI duKu AwgY  
suKu iqsu swcu 
smwly]

b`wiD[c`lI Avagan Baadhh 

Chalee Dhukh 

Aagai Sukh This 

Saach Samaalae ||

She ties up her bundle 

of faults and demerits, 

and suffers in the 

world hereafter. But 

dwelling on the True 

Lord, she finds peace.

(ਅਿੇਹੀ ਮਾਨਸਕ ਤਪਸ਼ ਦਾ) 
ਦੱੁਖ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ (ਭਾਵ, ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ) ਮੌਿੂਦ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ (ਦੀ ਪੂੰਡ ਜਸਰੇ 

ਉਤੇ) ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਸਰਫ਼ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
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47581 1108 nwnk ijs no 
iehu mnu dIAw  
mrxu jIvxu pRB 
nwly]8]

Naanak Jis No Eihu 

Man Dheeaa 

Maran Jeevan 

Prabh Naalae 

||8||

O Nanak, I have given 

this mind to Him; 

death and life rest 

with God. ||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸਾਥ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਾੜ ਦੀ 
ਕਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਰਗਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) ॥੮॥

47582 1108 swvix srs mnw  
Gx vrsih ruiq 
Awey]

Saavan Saras 

Manaa Ghan 

Varasehi Ruth 

Aaeae ||

In Saawan, be happy, 

O my mind. The rainy 

season has come, and 

the clouds have burst 

into showers.

(ਹਾੜ ਦੀ ਅੱਤ ਦਰਿੇ ਦੀ 
ਤਪਸ਼ ਜਵਚ ਘਾਹ ਆਜਦਕ ਸੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਜਪਛੋਂ 
ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ ਘਟਾਂ 
ਚੜਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪੂੰਛੀ 
ਮਨੱੁਖ ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਰਹੇ, ਸੱੁਕਾ 
ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਭੀ ਹਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਜਰਆਵਲ 

ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਿਾਣੀ ਬੋਲ 

ਉਠਦਾ ਹੈ-) ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! 

ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ (ਵਰਖਾ 
ਦੀ) ਰੱੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਦਲ 

ਵਰਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਭੀ ਹਰਾ 
ਹੋ (ਤੂੂੰ  ਭੀ ਉਮਾਹ ਜਵਚ ਆ)।
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47583 1108 mY min qin shu 
BwvY ipr prdyis 
isDwey]

Mai Man Than 

Sahu Bhaavai Pir 

Paradhaes 

Sidhhaaeae ||

My mind and body are 

pleased by my Lord, 

but my Beloved has 

gone away.

(ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਪਤੀ ਦੀ ਨਾਰ 

ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਤੜਪ ਉਠਦਾ ਹੈ। 
ਉਮਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ 

ਸਾਮਾਨ ਜਵਛੋੜੇ ਜਵਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਦੁਖਦਾਈ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਜਬਰਹੋਂ ਜਵਚ ਉਹ ਇਉਂ ਆਖਦੀ 
ਹੈ- ਹੇ ਮਾਂ! ਇਹ ਬੱਦਲ ਵੇਖ 

ਵੇਖ ਕੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਨ 

ਜਵਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ 
ਿੀ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।

47584 1108 ipru Gir nhI 
AwvY mrIAY hwvY  
dwmin cmik 
frwey]

Pir Ghar Nehee 

Aavai Mareeai 

Haavai Dhaaman 

Chamak 

Ddaraaeae ||

My Beloved has not 

come home, and I am 

dying of the sorrow of 

separation. The 

lightning flashes, and I 

am scared.

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ) ਪਤੀ ਘਰ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ 
ਹਾਹੁਜਕਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 
ਜਬਿਲੀ ਚਮਕ ਕੇ (ਸਗੋਂ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

47585 1108 syj iekylI KrI 
duhylI mrxu 
BieAw duKu mwey]

Saej Eikaelee 

Kharee Dhuhaelee 

Maran Bhaeiaa 

Dhukh Maaeae ||

My bed is lonely, and I 

am suffering in agony. 

I am dying in pain, O 

my mother!

ਹੇ ਮਾਂ! (ਪਤੀ ਦੇ ਜਵਛੋੜੇ ਜਵਚ) 

ਮੇਰੀ ਸੱਖਣੀ ਸੇਿ ਮੈਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, (ਪਤੀ ਤੋਂ 
ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੌਤ 

(ਬਰਾਬਰ) ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
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47586 1108 hir ibnu nId 
BUK khu kYsI  
kwpVu qin n 
suKwvey]

Har Bin Needh 

Bhookh Kahu 

Kaisee Kaaparr 

Than N 

Sukhaaveae ||

Tell me - without the 

Lord, how can I sleep, 

or feel hungry? My 

clothes give no 

comfort to my body.

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਜਪਆਰ ਹੈ, 

ਜਬਰਹਣੀ ਨਾਰ ਵਾਂਗ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਾਹ 

ਨੀਂਦ, ਨਾਹ ਭੁੱ ਖ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਕੱਪੜਾ ਭੀ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ 
ਸੁਖਾਂਦਾ (ਸਰੀਰਕ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਕੋਈ ਭੀ ਸਾਧਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਧੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ)।

47587 1108 nwnk sw 
sohwgix kMqI  
ipr kY AMik 
smwvey]9]

Naanak Saa 

Sohaagan Kanthee 

Pir Kai Ank 

Samaaveae ||9||

O Nanak, she alone is 

a happy soul-bride, 

who merges in the 

Being of her Beloved 

Husband Lord. ||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਿ ੋਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੯॥

47588 1108 Bwdau Brim BulI  
Bir jobin 
pCuqwxI]

Bhaadho Bharam 

Bhulee Bhar Joban 

Pashhuthaanee ||

In Bhaadon, the young 

woman is confused by 

doubt; later, she 

regrets and repents.

ਭਾਦਰੋਂ (ਦਾ ਮਹੀਨਾ) ਆ ਜਗਆ 

ਹੈ। (ਪਰ) ਿੇਹੜੀ ਇਸਤਿੀ ਭਰ-

ਿੋਬਨ ਜਵਚ (ਿੋਬਨ ਦੇ ਮਾਣ 

ਦੇ) ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਗ਼ਲਤੀ ਖਾ 
ਗਈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਤੀ ਦੇ ਜਵਛੋੜੇ 

ਜਵਚ) ਪਛਤਾਣਾ ਹੀ ਜਪਆ
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47589 1108 jl Ql nIir 
Bry brs ruqy rMgu 
mwxI]

Jal Thhal Neer 

Bharae Baras 

Ruthae Rang 

Maanee ||

The lakes and fields 

are overflowing with 

water; the rainy 

season has come - the 

time to celebrate!

ਵਰਖਾ ਰੱੁਤ ਜਵਚ ਟੋਏ ਜਟੱਬੇ 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

(ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ) ਰੂੰਗ 

ਮਾਜਣਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪਰ 

ਭਰਮ ਜਵੱਚ ਭੁੱ ਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਨੀਰ-ਭਰੇ ਥਾਂ ਚੂੰ ਗੇ ਨਾਹ 

ਲੱਗੇ)।

47590 1108 brsY inis kwlI  
ikau suKu bwlI  
dwdr mor lvMqy]

kwlI: polw bolo[b`wlI[ 
dwdr: polw bolo

Barasai Nis Kaalee 

Kio Sukh Baalee 

Dhaadhar Mor 

Lavanthae ||

In the dark of night it 

rains; how can the 

young bride find 

peace? The frogs and 

peacocks send out 

their noisy calls.

ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਮੀਂਹ ਵਰਹਦਾ ਹੈ, 

ਡੱਡੂ ਗੁੜੈਂ ਗੁੜੈਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਮੋਰ ਕੁਹਕਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਪਤੀ 
ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੀ) ਨਾਰ ਨੂੂੰ  (ਇਸ 

ਸੁਹਾਵਣੇ ਰੂੰਗ ਤੋਂ) ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

47591 1108 ipRau ipRau cvY  
bbIhw boly  
BuieAMgm iPrih 
fsMqy]

Prio Prio Chavai 

Babeehaa Bolae 

Bhueiangam Firehi 

Ddasanthae ||

"Pri-o! Pri-o! Beloved! 

Beloved!" cries the 

rainbird, while the 

snakes slither around, 

biting.

ਪਪੀਹਾ ਭੀ 'ਜਪਿਉ ਜਪਿਉ' ਕਰਦਾ 
ਹੈ, (ਪਰ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ (ਭਾਦਰੋਂ 
ਜਵਚ ਇਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਸੱਪ 

ਡੂੰਗਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ,
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47592 1108 mCr fMg swier 
Br suBr ibnu 
hir ikau suKu 
pweIAY]

m`Cr[ su`Br Mashhar Ddang 

Saaeir Bhar 

Subhar Bin Har Kio 

Sukh Paaeeai ||

The mosquitoes bite 

and sting, and the 

ponds are filled to 

overflowing; without 

the Lord, how can she 

find peace?

ਮੱਛਰ ਡੂੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਚੁਿੇਰੇ 

ਛੱਪੜ-ਤਲਾਬ (ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ) ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਜਬਰਹਣੀ ਨਾਰ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਸੁਹਿ-ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ)। (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਿਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ 
ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ ਅਜਹਸਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਜਵਚ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।

47593 1108 nwnk pUiC clau 
gur Apuny jh 
pRBu qh hI 
jweIAY]10]

Naanak Pooshh 

Chalo Gur Apunae 

Jeh Prabh Theh 

Hee Jaaeeai ||10||

O Nanak, I will go and 

ask my Guru; 

wherever God is, there 

I will go. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ (ਉਸ 

ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ) ਤੁਰਾਂਗੀ, 
ਜਿਥੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਮਲ ਸਕਦਾ 
ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਿਾਵਾਂਗੀ ॥੧੦॥
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47594 1108 Asuin Awau iprw  
sw Dn JUir mueI]

Asun Aao Piraa 

Saa Dhhan Jhoor 

Muee ||

In Assu, come, my 

Beloved; the soul-

bride is grieving to 

death.

(ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਘੁੂੰ ਮੇ ਤੇ ਤਿਾਟਕੇ 

ਲੂੰ ਘਣ ਤੇ) ਅੱਸੂ (ਦੀ ਜਮੱਠੀ 
ਰੱੁਤ) ਜਵਚ (ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਦਲ 

ਜਵਚ ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਤਵੇਂ ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਵਛੋੜੇ 

ਜਵਚ ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, 

ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ-) ਹੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ! (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਆ ਵੱਸ (ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ) ਮੈਂ 
ਹਾਹੁਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।

47595 1108 qw imlIAY pRB 
myly dUjY Bwie 
KueI]

Thaa Mileeai 

Prabh Maelae 

Dhoojai Bhaae 

Khuee ||

She can only meet 

Him, when God leads 

her to meet Him; she 

is ruined by the love of 

duality.

ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਮੈਂ ਔਝੜੇ ਪਈ ਹੋਈ 

ਹਾਂ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪ ਜਮਲਾਏ।ਂ

47596 1108 JUiT ivguqI qw 
ipr muqI kukh 
kwh is Puly]

(kukh) iplCI lMmw 
Gwh[(kwh) Gwh PUs 
vWg dwhVw[ (P`uly) 
ic`ty ho rhy hn[ 
ivg`uqI[m`uqI[P`uly

Jhooth Viguthee 

Thaa Pir Muthee 

Kukeh Kaah S 

Fulae ||

If she is plundered by 

falsehood, then her 

Beloved forsakes her. 

Then, the white 

flowers of old age 

blossom in my hair.

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ, ਹੇ ਪਤੀ! ਤੈਥੋਂ 
ਜਵਛੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਜਪਲਛੀ ਤੇ 

ਕਾਹੀ (ਦੇ ਸੁਫ਼ੈਦ ਬੂਰ ਵਾਂਗ 

ਮੇਰੇ ਕੇਸ) ਜਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
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47597 1109 AwgY Gwm ipCY 
ruiq jwfw dyiK 
clq mnu foly]

ip`CY[r`uiq[jwfw clq: 
poly bolo

Aagai Ghaam 

Pishhai Ruth 

Jaaddaa Dhaekh 

Chalath Man 

Ddolae ||

Summer is now behind 

us, and the winter 

season is ahead. 

Gazing upon this play, 

my shaky mind wavers.

(ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ) ਜਨਿੱਘ ਅਗਾਂਹ 

ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ ਹੈ (ਘਟ ਜਗਆ ਹੈ), 

ਉਸ ਦੇ ਜਪਛੇ ਜਪਛੇ ਸਰੀਰਕ 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਘਬਰਾ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਅਿ ੇ

ਤਕ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਜਕਆ)।

47598 1109 dh idis swK  
hrI hrIAwvl  
shij pkY so 
mITw]

hrI-Awvl: ibhwrI d`b 
ky bolo[p`kY

Dheh Dhis Saakh 

Haree Hareeaaval 

Sehaj Pakai So 

Meethaa ||

In all ten directions, 

the branches are 

green and alive. That 

which ripens slowly, is 

sweet.

(ਕਾਹੀ ਜਪਲਛੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ 

ਕੇ ਤਾਂ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ) 

ਹਰ ਪਾਸੇ (ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ) 

ਹਰੀਆਂ ਸਾਖਾਂ ਦੀ ਹਜਰਆਵਲ 

ਵੇਖ ਕੇ (ਇਹ ਧੀਰਿ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ) ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

(ਿੇਹੜਾ ਿੀਵ) ਜਦਿੜਹ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਜਮਠਾਸ (ਖ਼ੁਸ਼ੀ) ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

47599 1109 nwnk Asuin 
imlhu ipAwry  
siqgur Bey 
bsITw]11]

Naanak Asun 

Milahu Piaarae 

Sathigur Bheae 

Baseethaa ||11||

O Nanak, in Assu, 

please meet me, my 

Beloved. The True 

Guru has become my 

Advocate and Friend. 

||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅੱਸੂ (ਦੀ ਜਮੱਠੀ 
ਰੱੁਤ) ਜਵਚ (ਤੂੂੰ  ਭੀ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! 
(ਮੇਹਰ ਕਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ॥੧੧॥
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47600 1109 kqik ikrqu 
pieAw jo pRB 
BwieAw]

k`qik Kathak Kirath 

Paeiaa Jo Prabh 

Bhaaeiaa ||

In Katak, that alone 

comes to pass, which 

is pleasing to the Will 

of God.

(ਜਿਵੇਂ) ਕੱਤਕ (ਦੇ ਮਹੀਨੇ) ਜਵਚ 

(ਜਕਸਾਨ ਨੂੂੰ  ਮੁੂੰ ਿੀ ਮਕਈ 

ਆਜਦਕ ਸਾਵਣੀ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿਲ (ਮਨ 

ਜਵਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਰੂਪ ਜਵਚ) ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
(ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

47601 1109 dIpku shij blY  
qiq jlwieAw]

q`iq Dheepak Sehaj 

Balai Thath 

Jalaaeiaa ||

The lamp of intuition 

burns, lit by the 

essence of reality.

(ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਚਾਨਣ ਦਾ) ਦੀਵਾ ਿਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਦੀਵਾ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਨੇ ਿਗਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

47602 1109 dIpk rs qylo  
Dn ipr mylo Dn 
EmwhY srsI]

Dheepak Ras 

Thaelo Dhhan Pir 

Maelo Dhhan 

Oumaahai Sarasee 

||

Love is the oil in the 

lamp, which unites the 

soul-bride with her 

Lord. The bride is 

delighted, in ecstasy.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਚਾਨਣ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ (ਮਾਨੋ, 

ਦੀਵੇ ਜਵਚ) ਤੇਲ ਬਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ 
ਹੈ।
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47603 1109 Avgx mwrI mrY  
n sIJY guix 
mwrI qw mrsI]

Avagan Maaree 

Marai N Seejhai 

Gun Maaree Thaa 

Marasee ||

One who dies in faults 

and demerits - her 

death is not 

successful. But one 

who dies in glorious 

virtue, really truly dies.

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਈ, 

ਉਹ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ) ਕਾਮਯਾਬ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਮਾਜਰਆ ਉਹ ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ।

47604 1109 nwmu Bgiq dy 
inj Gir bYTy  
Ajhu iqnwVI 
Awsw]

Naam Bhagath 

Dhae Nij Ghar 

Baithae Ajahu 

Thinaarree Aasaa 

||

Those who are blessed 

with devotional 

worship of the Naam, 

the Name of the Lord, 

sit in the home of 

their own inner being. 

They place their hopes 

in You.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ 

ਭਟਕਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ ਹੀ 
(ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਤਾਂਘ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

47605 1109 nwnk imlhu  
kpt dr Kolhu  
eyk GVI Ktu 
mwsw]12]

Ko-lhu[Ktu: polw bolo Naanak Milahu 

Kapatt Dhar 

Kholahu Eaek 

Gharree Khatt 

Maasaa ||12||

Nanak: please open 

the shutters of Your 

Door, O Lord, and 

meet me. A single 

moment is like six 

months to me. ||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਸਦਾ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਹੇ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਸਾਨੂੂੰ ) ਜਮਲ, (ਸਾਡੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਪਾਣ ਵਾਲੇ) 

ਜਕਵਾੜ ਖੋਹਲ ਦੇਹ, (ਤੇਰੇ 

ਨਾਲੋਂ) ਇਕ ਘੜੀ (ਦਾ ਜਵਛੋੜਾ) 
ਛੇ ਮਹੀਨੇ (ਦਾ ਜਵਛੋੜਾ 
ਿਾਪਦਾ) ਹੈ ॥੧੨॥
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47606 1109 mMGr mwhu Blw  
hir gux AMik 
smwvey]

Manghar Maahu 

Bhalaa Har Gun 

Ank Samaaveae ||

The month of Maghar 

is good, for those who 

sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

and merge in His Being.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੱਘਰ 

ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

47607 1109 guxvMqI gux rvY  
mY ipru inhclu 
Bwvey]

Gunavanthee Gun 

Ravai Mai Pir 

Nihachal 

Bhaaveae ||

The virtuous wife 

utters His Glorious 

Praises; my Beloved 

Husband Lord is 

Eternal and 

Unchanging.

ਇਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

47608 1109 inhclu cquru 
sujwxu ibDwqw  
cMclu jgqu 
sbwieAw]

j`gqu Nihachal Chathur 

Sujaan 

Bidhhaathaa 

Chanchal Jagath 

Sabaaeiaa ||

The Primal Lord is 

Unmoving and 

Unchanging, Clever 

and Wise; all the 

world is fickle.

ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤਾਂ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਹੈ, ਇਕ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਹੀ ਿ ੋ

ਚਤੁਰ ਹੈ ਤੇ ਜਸਆਣਾ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

47609 1109 igAwnu iDAwnu 
gux AMik smwxy  
pRB Bwxy qw 
BwieAw]

Giaan Dhhiaan 

Gun Ank 

Samaanae Prabh 

Bhaanae Thaa 

Bhaaeiaa ||

By virtue of spiritual 

wisdom and 

meditation, she 

merges in His Being; 

she is pleasing to God, 

and He is pleasing to 

her.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਦੀ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ; ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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47610 1109 gIq nwd kivq 
kvy suix rwm 
nwim duKu BwgY]

kiv-q: polw bolo Geeth Naadh 

Kavith Kavae Sun 

Raam Naam 

Dhukh Bhaagai ||

I have heard the songs 

and the music, and the 

poems of the poets; 

but only the Name of 

the Lord takes away 

my pain.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਬਾਣੀ ਕਾਜਵ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) 

ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

47611 1109 nwnk sw Dn 
nwh ipAwrI AB 
BgqI ipr 
AwgY]13]

Naanak Saa Dhhan 

Naah Piaaree Abh 

Bhagathee Pir 

Aagai ||13||

O Nanak, that soul-

bride is pleasing to her 

Husband Lord, who 

performs loving 

devotional worship 

before her Beloved. 

||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਦਲੀ ਜਪਆਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ (ਭੇਟ) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ॥੧੩॥

47612 1109 poiK quKwru pVY  
vxu iqRxu rsu soKY]

pVY: polw bolo Pokh Thukhaar 

Parrai Van Thrin 

Ras Sokhai ||

In Poh, the snow falls, 

and the sap of the 

trees and the fields 

dries up.

ਪੋਹ (ਦੇ ਮਹੀਨੇ) ਜਵਚ ਕੱਕਰ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਣ ਨੂੂੰ  ਘਾਹ ਨੂੂੰ  
(ਹਰੇਕ ਘਾਹ-ਬੂਟ ਦੇ) ਰਸ ਨੂੂੰ  
ਸੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਭੁਲਾਇਆਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਕੋਰਾਪਨ ਜ਼ੋਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿੀਵਨ ਜਵਚੋਂ ਪਿੇਮ-

ਰਸ ਸੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

47613 1109 Awvq kI nwhI  
min qin vsih 
muKy]

Aavath Kee 

Naahee Man Than 

Vasehi Mukhae ||

Why have You not 

come? I keep You in 

my mind, body and 

mouth.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ? (ਤਾ 
ਜਕ ਮੇਰਾ ਿੀਵਨ ਰੱੁਖਾ ਨ ਹੋ 

ਿਾਏ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9696 Published: March 06/ 2014



47614 1109 min qin riv 
rihAw jgjIvnu  
gur sbdI rMgu 
mwxI]

Man Than Rav 

Rehiaa Jagajeevan 

Gur Sabadhee 

Rang Maanee ||

He is permeating and 

pervading my mind 

and body; He is the 

Life of the World. 

Through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

enjoy His Love.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ 

ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

47615 1109 AMfj jyrj syqj 
auqBuj Git Git 
joiq smwxI]

Anddaj Jaeraj 

Saethaj Outhabhuj 

Ghatt Ghatt Joth 

Samaanee ||

His Light fills all those 

born of eggs, born 

from the womb, born 

of sweat and born of 

the earth, each and 

every heart.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹੀ ਿੋਜਤ ਸਮਾਈ ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ।

47616 1109 drsnu dyhu  
dieAw piq dwqy  
giq pwvau miq 
dyho]

dieAw-piq Dharasan Dhaehu 

Dhaeiaapath 

Dhaathae Gath 

Paavo Math 

Dhaeho ||

Grant me the Blessed 

Vision of Your 

Darshan, O Lord of 

Mercy and 

Compassion. O Great 

Giver, grant me 

understanding, that I 

might find salvation.

ਹੇ ਜਦਆਲ ਦਾਤਾਰ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ ਦੇਹ, ਮੈਨੂੂੰ  
(ਚੂੰਗੀ) ਅਕਲ ਦੇਹ, (ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ) ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ (ਤੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂ)।

47617 1109 nwnk rMig rvY 
ris rsIAw hir 
isau pRIiq 
snyho]14]

Naanak Rang 

Ravai Ras Raseeaa 

Har Sio Preeth 

Sanaeho ||14||

O Nanak, the Lord 

enjoys, savors and 

ravishes the bride who 

is in love with Him. 

||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਪਿੀਤ ਜਿਸ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿੇਮੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥
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47618 1109 mwiG punIq BeI  
qIrQu AMqir 
jwinAw]

Maagh Puneeth 

Bhee Theerathh 

Anthar Jaaniaa ||

In Maagh, I become 

pure; I know that the 

sacred shrine of 

pilgrimage is within 

me.

ਮਾਘ (ਮਹੀਨੇ) ਜਵਚ (ਲੋਕ 

ਪਿਯਾਗ ਆਜਦਕ ਉਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਨ ਜਵਚ ਪਜਵਤਿਤਾ ਮੂੰਨਦੇ 

ਹਨ ਪਰ) ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਤੀਰਥ 

ਪਛਾਣ ਜਲਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

47619 1109 swjn shij imly  
gux gih AMik 
smwinAw]

Saajan Sehaj Milae 

Gun Gehi Ank 

Samaaniaa ||

I have met my Friend 

with intuitive ease; I 

grasp His Glorious 

Virtues, and merge in 

His Being.

ਿ ੋਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

47620 1109 pRIqm gux AMky  
suix pRB bMky quDu 
Bwvw sir nwvw]

nwv@W Preetham Gun 

Ankae Sun Prabh 

Bankae Thudhh 

Bhaavaa Sar 

Naavaa ||

O my Beloved, 

Beauteous Lord God, 

please listen: I sing 

Your Glories, and 

merge in Your Being. If 

it is pleasing to Your 

Will, I bathe in the 

sacred pool within.

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ 

ਪਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਉਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਲਆ 

(ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ)।
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47621 1109 gMg jmun qh 
byxI sMgm swq 
smuMd smwvw]

Gang Jamun Theh 

Baenee Sangam 

Saath Samundh 

Samaavaa ||

The Ganges, Jamunaa, 

the sacred meeting 

place of the three 

rivers, the seven seas,

ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ 
ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਗੂੰਗਾ 
ਿਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ-ਥਾਂ ਹੈ 

ਜਤਿਬੇਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਤੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਸਮਾਏ ਮੂੰਨਦਾ ਹਾਂ।
47622 1109 puMn dwn pUjw 

prmysur juig 
juig eyko jwqw]

Punn Dhaan 

Poojaa 

Paramaesur Jug 

Jug Eaeko Jaathaa 

||

Charity, donations, 

adoration and worship 

all rest in the 

Transcendent Lord 

God; throughout the 

ages, I realize the One.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਰੇਕ ਿੁਗ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਪਰਮੇਸਰ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 

(ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ) 

ਸਾਰੇ ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਮ ਦਾਨ ਤੇ ਪੂਿਾ 
ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ।

47623 1109 nwnk mwiG mhw 
rsu hir jip  
ATsiT qIrQ 
nwqw]15]

n@wqw Naanak Maagh 

Mehaa Ras Har 

Jap Athasath 

Theerathh 

Naathaa ||15||

O Nanak, in Maagh, 

the most sublime 

essence is meditation 

on the Lord; this is the 

cleansing bath of the 

sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage. 

||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ 

(ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ ਦੇ 

ਥਾਂ) ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾ 
ਰਸ ਪੀ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ 

ਅਠਾਹਠ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਲਆ ॥੧੫॥
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47624 1109 Plguin min 
rhsI pRymu 
suBwieAw]

rhsI: polw bolo[imlvW Falagun Man 

Rehasee Praem 

Subhaaeiaa ||

In Phalgun, her mind is 

enraptured, pleased 

by the Love of her 

Beloved.

(ਜਸਆਲੀ ਰੱੁਤ ਦੀ ਕਰੜੀ 
ਸਰਦੀ ਜਪਛੋਂ ਬਹਾਰ ਜਿਰਨ ਤੇ) 

ਿੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ (ਲੋਕ 

ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਅਸਲ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ;

47625 1109 An idnu rhsu 
BieAw Awpu 
gvwieAw]

Anadhin Rehas 

Bhaeiaa Aap 

Gavaaeiaa ||

Night and day, she is 

enraptured, and her 

selfishness is gone.

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾਇਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ 
ਜਖੜਾਉ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

47626 1109 mn mohu 
cukwieAw jw 
iqsu BwieAw  
kir ikrpw Gir 
AwE]

Man Mohu 

Chukaaeiaa Jaa 

This Bhaaeiaa Kar 

Kirapaa Ghar Aaou 

||

Emotional attachment 

is eradicated from her 

mind, when it pleases 

Him; in His Mercy, He 

comes to my home.

(ਪਰ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾਣਾ ਕੋਈ 

ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਭੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਆ ਪਿਵੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
47627 1109 bhuqy vys krI 

ipr bwJhu mhlI 
lhw n QwE]

Bahuthae Vaes 

Karee Pir 

Baajhahu Mehalee 

Lehaa N Thhaaou 

||

I dress in various 

clothes, but without 

my Beloved, I shall not 

find a place in the 

Mansion of His 

Presence.

ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਮੈਂ 
ਬਥੇਰੇ (ਧਾਰਜਮਕ) ਜਸੂੰਗਾਰ 

(ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੱਸਦੇ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ) 

ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਟਕਾਣਾ ਨਾਹ ਹੀ 
ਜਮਜਲਆ।
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47628 1109 hwr for rs pwt 
ptMbr ipir loVI 
sIgwrI]

Haar Ddor Ras 

Paatt Pattanbar 

Pir Lorree 

Seegaaree ||

I have adorned myself 

with garlands of 

flowers, pearl 

necklaces, scented oils 

and silk robes.

ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਪਸੂੰਦ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਹਾਰ-ਜਸੂੰਗਾਰਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ 
ਕੱਪਜੜਆਂ ਨਾਲ ਜਸੂੰਗਾਰੀ ਗਈ।

47629 1109 nwnk myil leI  
guir ApxY Gir 
vru pwieAw 
nwrI]16]

Naanak Mael Lee 

Gur Apanai Ghar 

Var Paaeiaa 

Naaree ||16||

O Nanak, the Guru has 

united me with Him. 

The soul-bride has 

found her Husband 

Lord, within the home 

of her own heart. 

||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ ॥੧੬॥

47630 1109 by ds mwh ruqI 
iQqI vwr Bly]

(by) do qy (ds), bwrW 
mwh mhIny[ds: polw 
bolo[r`uqI[iQ`qI

Bae Dhas Maah 

Ruthee Thhithee 

Vaar Bhalae ||

The twelve months, 

the seasons, the 

weeks, the days, the 

hours, the minutes 

and the seconds are 

all sublime,

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਅਡੋਲ 

ਹੋਏ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬਾਰਾਂ ਹੀ 
ਮਹੀਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੱੁਤਾਂ, 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੱਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਦਨ 

ਸੁਲੱਖਣੇ ਿਾਪਦੇ ਹਨ।
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47631 1109 GVI mUrq pl 
swcy Awey shij 
imly]

(mUrq) do GVI Gharree Moorath 

Pal Saachae Aaeae 

Sehaj Milae ||

When the True Lord 

comes and meets her 

with natural ease.

ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸਾਰੇ 

ਮੁਹੂਰਤ ਤੇ ਪਲ ਸੁਲੱਖਣੇ 
ਿਾਪਦੇ ਹਨ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਸੂੰਗਿਾਂਦ ਮੱਜਸਆ ਆਜਦਕ ਦੀ 
ਹੀ ਪਜਵਤਿਤਾ ਦਾ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ)। (ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਮੁਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਿਦੋਂ 
ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪਏ,

47632 1109 pRB imly ipAwry  
kwrj swry krqw 
sB ibiD jwxY]

Prabh Milae 

Piaarae Kaaraj 

Saarae Karathaa 

Sabh Bidhh Jaanai 

||

God, my Beloved, has 

met me, and my 

affairs are all resolved. 

The Creator Lord 

knows all ways and 

means.

(ਭਾਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਜਲਆਂ) ਸਭ ਕੂੰਮ ਰਾਸ ਆ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਕਰਤਾਰ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਸਿਲਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਬਧੀਆਂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

47633 1109 ijin sIgwrI  
iqsih ipAwrI  
mylu BieAw rMgu 
mwxY]

Jin Seegaaree 

Thisehi Piaaree 

Mael Bhaeiaa 

Rang Maanai ||

I am loved by the One 

who has embellished 

and exalted me; I have 

met Him, and I savor 

His Love.

(ਪਰ ਇਹ ਜਸਦਕ-ਸਰਧਾ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਸੋਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਨਾ ਹੈ। (ਉਸ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੀ ਹੈ।
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47634 1109 Gir syj suhwvI  
jw ipir rwvI  
gurmuiK msqik 
Bwgo]

Ghar Saej 

Suhaavee Jaa Pir 

Raavee Guramukh 

Masathak Bhaago 

||

The bed of my heart 

becomes beautiful, 

when my Husband 

Lord ravishes me. As 

Gurmukh, the destiny 

on my forehead has 

been awakened and 

activated.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖ 

ਉੱਘਜੜਆ, (ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਿੋਜੜਆ, 

ਉਸ ਦੀ ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ।

47635 1110 nwnk Aih inis 
rwvY pRIqmu hir 
vru iQru 
sohwgo]17]1]

Naanak Ahinis 

Raavai Preetham 

Har Var Thhir 

Sohaago 

||17||1||

O Nanak, day and 

night, my Beloved 

enjoys me; with the 

Lord as my Husband, 

my Marriage is 

Eternal. ||17||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਸੁਭਾਗ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ 

ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸੁਹਾਗ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥੧॥

47636 1110 quKwrI mhlw 1] Thukhaaree 

Mehalaa 1 ||

Tukhaari, First Mehl:

47637 1110 pihlY phrY nYx 
slonVIey rYix 
AMiDAwrI rwm]

(slonVIey) pqI rwmjI 
ibnw hor iksy nMU n 
dyKx vwly mhW ivsmwd 
suMdr nyqRW vwlI 
gursyvk sKI[(rYix) 
AvsQw rUpI rwq

Pehilai Peharai 

Nain 

Salonarreeeae 

Rain Andhhiaaree 

Raam ||

In the first watch of 

the dark night, O bride 

of splendored eyes,

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਿਾਂ ਵਾਲੀਏ! (ਹੇ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਸੋਹਣੇ ਜਗਆਨ ਨੇਤਿ ਜਮਲੇ 

ਸਨ, ਪਰ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ) 

ਪਜਹਲੇ ਜਹੱਸੇ ਜਵਚ (ਤੇਰੀਆਂ 

ਉਹਨਾਂ) ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ 

(ਅਜਗਆਨਤਾ ਦੀ) ਹਨੇਰੀ 
ਰਾਤ (ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।
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47638 1110 vKru rwKu mueIey  
AwvY vwrI rwm]

Vakhar Raakh 

Mueeeae Aavai 

Vaaree Raam ||

Protect your riches; 

your turn is coming 

soon.

(ਇਸ ਆਤਮਕ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਹੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਰਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! 

(ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਸੌਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, 

(ਜਿਹੜੀ ਭੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਇਥੇ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਿਾਣ 

ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ) ਵਾਰੀ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

47639 1110 vwrI AwvY kvxu 
jgwvY sUqI jm 
rsu cUsey]

cU-sey Vaaree Aavai 

Kavan Jagaavai 

Soothee Jam Ras 

Chooseae ||

When your turn 

comes, who will wake 

you? While you sleep, 

your juice shall be 

sucked out by the 

Messenger of Death.

(ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇਕ ਦੀ) ਵਾਰੀ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ। (ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) 
ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਿਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਣ 

ਵਾਲਾ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ 
ਰਸ ਚੂਸਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ? 

(ਅਜਿਹੀ ਨੂੂੰ ) ਿਗਾਏ ਭੀ ਕੌਣ?
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47640 1110 rYix AMDyrI ikAw 
piq qyrI coru 
pVY Gru mUsey]

pVY: VwVy hlMq n 
lwau[ mU-sey

Rain Andhhaeree 

Kiaa Path Thaeree 

Chor Parrai Ghar 

Mooseae ||

The night is so dark; 

what will become of 

your honor? The 

thieves will break into 

your home and rob 

you.

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੀਏ! (ਿ ੇ

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਤੇਰੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ (ਹੀ 
ਬਣੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ) ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਜਕਤੇ ਭੀ) ਤੈਨੂੂੰ  ਇੱਜ਼ਤ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲੇਗੀ। (ਅਜਿਹੀ ਸੱੁਤੀ 
ਹੋਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਕਾਮਾਜਦਕ ਹਰੇਕ) 

ਚੋਰ ਸੂੰਨਹ  ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਤੇ, 

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-) ਘਰ ਲੁੱ ਟ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
47641 1110 rwKxhwrw Agm 

Apwrw suix 
bynMqI myrIAw]

Raakhanehaaraa 

Agam Apaaraa Sun 

Baenanthee 

Maereeaa ||

O Saviour Lord, 

Inaccessible and 

Infinite, please hear 

my prayer.

ਹੇ ਰੱਜਖਆ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਬੇ-

ਅੂੰਤ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। 
(ਮੇਰੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਦਬਾਈ ਨਾਹ 

ਰੱਖੇ)।

47642 1110 nwnk mUrKu 
kbih n cyqY  
ikAw sUJY rYix 
AMDyrIAw]1]

Naanak Moorakh 

Kabehi N Chaethai 

Kiaa Soojhai Rain 

Andhhaereeaa 

||1||

O Nanak, the fool 

never remembers 

Him; what can he see 

in the dark of night? 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ 

ਭੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੁੱ ਪ) 

ਹਨੇਰੀ (ਿੀਵਨ-) ਰਾਤ ਜਵਚ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹੀ ਰਸਤਾ) ਸੱੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
॥੧॥

47643 1110 dUjw phru BieAw  
jwgu AcyqI rwm]

Dhoojaa Pehar 

Bhaeiaa Jaag 

Achaethee Raam 

||

The second watch has 

begun; wake up, you 

unconscious being!

ਹੇ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ! (ਹੁਣ 

ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ) 
ਦੂਿਾ ਪਹਰ ਲੂੰ ਘ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਹੋ।
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47644 1110 vKru rwKu mueIey  
KwjY KyqI rwm]

v`Kru Vakhar Raakh 

Mueeeae Khaajai 

Khaethee Raam ||

Protect your riches, O 

mortal; your farm is 

being eaten.

ਹੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਰਹੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! (ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਸੌਦਾ 
ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, (ਤੇਰੇ ਆਤਮਕ 

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ) ਫ਼ਸਲ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਆ ਕੇ) ਖਾਧੀ ਿਾ ਰਹੀ 
ਹੈ।

47645 1110 rwKhu KyqI hir 
gur hyqI jwgq 
coru n lwgY]

Raakhahu 

Khaethee Har Gur 

Haethee Jaagath 

Chor N Laagai ||

Protect your crops, 

and love the Lord, the 

Guru. Stay awake and 

aware, and the thieves 

shall not rob you.

ਹਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਪਾ 
ਕੇ (ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲੀ) ਫ਼ਸਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਜਰਹਾਂ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਕੋਈ 

ਭੀ) ਚੋਰ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਧਨ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਨਹ  ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।

47646 1110 jm mig n jwvhu  
nw duKu pwvhu jm 
kw fru Bau BwgY]

Jam Mag N 

Jaavahu Naa 

Dhukh Paavahu 

Jam Kaa Ddar Bho 

Bhaagai ||

You shall not have to 

go on the path of 

Death, and you shall 

not suffer in pain; your 

fear and terror of 

death shall run away.

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਿਮਾਂ 
ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾਹ ਤੁਰੋ, ਅਤੇ 

ਦੱੁਖ ਨਾਹ ਸਹੇੜੋ। (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚੇ ਜਰਹਾਂ) ਿਮਰਾਿ ਦਾ ਡਰ-

ਭਉ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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47647 1110 riv sis dIpk  
gurmiq duAwrY  
min swcw muiK 
iDAwvey]

iDAw-vey Rav Sas Dheepak 

Guramath 

Dhuaarai Man 

Saachaa Mukh 

Dhhiaaveae ||

The lamps of the sun 

and the moon are lit 

by the Guru's 

Teachings, through His 

Door, meditating on 

the True Lord, in the 

mind and with the 

mouth.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਗਆਨ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਿਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
47648 1110 nwnk mUrKu 

Ajhu n cyqY ikv  
dUjY suKu 
pwvey]2]

Naanak Moorakh 

Ajahu N Chaethai 

Kiv Dhoojai Sukh 

Paaveae ||2||

O Nanak, the fool still 

does not remember 

the Lord. How can he 

find peace in duality? 

||2||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਅਿ ੇਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਿਦੋਂ ਜਕ ਉਸ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਿਾ 
ਪਹਰ ਬੀਤ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) ਹੋਰ 

ਹੋਰ (ਜਪਆਰ) ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ 

ਜਕਸੇ ਭੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ ॥੨॥
47649 1110 qIjw phru 

BieAw nId 
ivAwpI rwm]

Theejaa Pehar 

Bhaeiaa Needh 

Viaapee Raam ||

The third watch has 

begun, and sleep has 

set in.

ਿਦੋਂ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ 
ਤੀਿਾ ਪਹਰ ਭੀ ਲੂੰ ਘਦਾ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਿੀਵ ਉਤੇ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ;
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47650 1110 mwieAw suq dwrw  
dUiK sMqwpI rwm]

Maaeiaa Suth 

Dhaaraa Dhookh 

Santhaapee Raam 

||

The mortal suffers in 

pain, from attachment 

to Maya, children and 

spouse.

ਮਾਇਆ ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ 
ਆਜਦਕ ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਕਲਪਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

47651 1110 mwieAw suq dwrw 
jgq ipAwrw  
cog cugY inq 
PwsY]

Maaeiaa Suth 

Dhaaraa Jagath 

Piaaraa Chog 

Chugai Nith Faasai 

||

Maya, his children, his 

wife and the world are 

so dear to him; he 

bites the bait, and is 

caught.

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ, 

ਪੱੁਤਰਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਇਸਤਿੀ ਦਾ 
ਜਪਆਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਪਆਰ 

(ਮੋਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਮਨੱੁਖ) ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ 

ਸਦਾ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ) ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ)।

47652 1110 nwmu iDAwvY qw 
suKu pwvY gurmiq  
kwlu n gRwsY]

Naam Dhhiaavai 

Thaa Sukh Paavai 

Guramath Kaal N 

Graasai ||

Meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord, he shall find 

peace; following the 

Guru's Teachings, he 

shall not be seized by 

death.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।
47653 1110 jMmxu mrxu kwlu  

nhI CofY ivxu 
nwvY sMqwpI]

Janman Maran 

Kaal Nehee 

Shhoddai Vin 

Naavai 

Santhaapee ||

He cannot escape 

from birth, dying and 

death; without the 

Name, he suffers.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਸਦਾ ਕਲਪਦੀ 
ਹੈ, ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਇਸ 

ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
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47654 1110 nwnk qIjY 
iqRibiD lokw  
mwieAw moih 
ivAwpI]3]

iqRibiD: polw bolo Naanak Theejai 

Thribidhh Lokaa 

Maaeiaa Mohi 

Viaapee ||3||

O Nanak, in the third 

watch of the three-

phased Maya, the 

world is engrossed in 

attachment to Maya. 

||3||

ਹੇ ਲੋਕੋ! ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ 
ਤੀਿਾ ਪਹਰ ਲੂੰ ਘਜਦਆਂ ਭੀ 
(ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਞੀ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

47655 1110 cauQw phru 
BieAw dauqu 
ibhwgY rwm]

Chouthhaa Pehar 

Bhaeiaa Dhouth 

Bihaagai Raam ||

The fourth watch has 

begun, and the day is 

about to dawn.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ 
ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਰ ਬੀਤ 

ਜਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ 
ਜਦਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਕਾਲੇ 

ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਧੌਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।

47656 1110 iqn Gru 
rwiKAVw juo An 
idnu jwgY rwm]

Thin Ghar 

Raakhiarraa Juo 

Anadhin Jaagai 

Raam ||

Those who remain 

awake and aware, 

night and day, 

preserve and protect 

their homes.

ਪਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਈ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਤੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

47657 1110 gur pUiC jwgy  
nwim lwgy iqnw 
rYix suhylIAw]

Gur Pooshh 

Jaagae Naam 

Laagae Thinaa 

Rain Suhaeleeaa ||

The night is pleasant 

and peaceful, for 

those who remain 

awake; following the 

Guru's advice, they 

focus on the Naam.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ, 

ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਸੌਖੀ ਲੂੰ ਘਦੀ ਹੈ।
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47658 1110 gur sbdu 
kmwvih jnim n 
Awvih iqnw hir 
pRBu bylIAw]

Gur Sabadh 

Kamaavehi Janam 

N Aavehi Thinaa 

Har Prabh 

Baeleeaa ||

Those who practice 

the Word of the 

Guru's Shabad are not 

reincarnated again; 

the Lord God is their 

Best Friend.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਦਦਗਾਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

47659 1110 kr kMip crx 
srIru kMpY nYx 
AMDuly qnu Bsm 
sy]

(Bsm) suAwh (sy)jYsy Kar Kanp Charan 

Sareer Kanpai 

Nain Andhhulae 

Than Bhasam Sae 

||

The hands shake, the 

feet and body totter, 

the vision goes dark, 

and the body turns to 

dust.

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ 

ਪਹਰ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਹੱਥ 

ਪੈਰ ਕੂੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਸਰੀਰ ਕੂੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਸਰੀਰ ਸੁਆਹ ਵਰਗਾ (ਰੱੁਖਾ 
ਜਿਹਾ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

47660 1110 nwnk duKIAw 
jug cwry ibnu 
nwm hir ky min 
vsy]4]

Naanak 

Dhukheeaa Jug 

Chaarae Bin Naam 

Har Kae Man 

Vasae ||4||

O Nanak, people are 

miserable throughout 

the four ages, if the 

Name of the Lord does 

not abide in the mind. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਅਿ ੇਭੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਗ-ਹੀਣ 

ਹੀ ਸਮਝੋ। ਿੁਗ ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ, 
ਇਹ ਪੱਕਾ ਜਨਯਮ ਿਾਣੋ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਚੌਹਾਂ ਹੀ 
ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਦੱੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
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47661 1110 KUlI gMiT auTo  
iliKAw AwieAw  
rwm]

pRwn Apwn vwXU (gMiT) 
gMF K@¨lI

Khoolee Ganth 

Outho Likhiaa 

Aaeiaa Raam ||

The knot has been 

untied; rise up - the 

order has come!

ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਜਮਲੇ 

ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਗੂੰਢ ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਸੁਆਸ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ), ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਜਲਜਖਆ 

ਹੁਕਮ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਹੇ 

ਿੀਵ!) ਉੱਠ (ਤੁਰਨ ਲਈ 

ਜਤਆਰ ਹੋ ਿਾ)।
47662 1110 rs ks suK Twky  

bMiD clwieAw  
rwm]

c`lwieAw Ras Kas Sukh 

Thaakae Bandhh 

Chalaaeiaa Raam 

||

Pleasures and 

comforts are gone; 

like a prisoner, you are 

driven on.

ਿੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਰੋਕ ਲਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਜਲਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਾਣਾ ਚਾਹੇ ਿਾਂ 
ਨਾਹ ਿਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਗਤ ਤੋਂ ਤੋਰ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ)।

47663 1110 bMiD clwieAw  
jw pRB BwieAw  
nw dIsY nw 
suxIAY]

Bandhh 

Chalaaeiaa Jaa 

Prabh Bhaaeiaa 

Naa Dheesai Naa 

Suneeai ||

You shall be bound 

and gagged, when it 

pleases God; you will 

not see or hear it 

coming.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਇਥੋਂ ਚੱੁਕ ਜਲਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਜਿਰ) ਨਾਹ ਿੀਵ ਦਾ ਇੱਥੇ 

ਕੁਝ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਕੁਝ 

ਸੁਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

47664 1110 Awpx vwrI 
sBsY AwvY pkI 
KyqI luxIAY]

p`kI Aapan Vaaree 

Sabhasai Aavai 

Pakee Khaethee 

Luneeai ||

Everyone will have 

their turn; the crop 

ripens, and then it is 

cut down.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ; (ਜਿਵੇਂ) ਪੱਕਾ ਫ਼ਸਲ 

(ਆਜਖ਼ਰ) ਕੱਜਟਆ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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47665 1110 GVI csy kw lyKw 
lIjY burw Blw 
shu jIAw]

csy: polw bolo Gharree Chasae 

Kaa Laekhaa Leejai 

Buraa Bhalaa Sahu 

Jeeaa ||

The account is kept for 

every second, every 

instant; the soul 

suffers for the bad and 

the good.

ਿੀਵ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘੜੀ ਪਲ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੋਂ 
ਲੇਖਾ ਮੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਿੀਵ! ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ ਿਲ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

47666 1110 nwnk suir nr 
sbid imlwey  
iqin pRiB kwrxu 
kIAw]5]2]

Naanak Sur Nar 

Sabadh Milaaeae 

Thin Prabh Kaaran 

Keeaa ||5||2||

O Nanak, the angelic 

beings are united with 

the Word of the 

Shabad; this is the way 

God made it. ||5||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਅਜਿਹਾ ਸਬਬ ਬਣਾ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ ਜਕ ਭਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੨॥

47667 1110 quKwrI mhlw 1] Thukhaaree 

Mehalaa 1 ||

Tukhaari, First Mehl:

47668 1110 qwrw ciVAw 
lMmw ikau ndir 
inhwilAw rwm]

(qwrw) bRhm, sRb 
ivAwpI mhW ivsmwd 
hI ivsmwd, pRkwS hI 
pRkwS (lMmw) lMmy[ 
ciV@Aw

Thaaraa Charriaa 

Lanmaa Kio 

Nadhar Nihaaliaa 

Raam ||

The meteor shoots 

across the sky. How 

can it be seen with the 

eyes?

ਜਵਆਪਕ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਪਣਾ) 
ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਜਖਆ 

ਜਕਵੇਂ ਿਾਏ?

47669 1110 syvk pUr krMmw  
siqguir sbid 
idKwilAw rwm]

Saevak Poor 

Karanmaa 

Sathigur Sabadh 

Dhikhaaliaa Raam 

||

The True Guru reveals 

the Word of the 

Shabad to His servant 

who has such perfect 

karma.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਦਰਸਨ ਕਰਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗ ਪਏ।
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47670 1110 gur sbid 
idKwilAw scu 
smwilAw Aih 
inis dyiK 
bIcwirAw]

Gur Sabadh 

Dhikhaaliaa Sach 

Samaaliaa Ahinis 

Dhaekh 

Beechaariaa ||

The Guru reveals the 

Shabad; dwelling on 

the True Lord, day and 

night, he beholds and 

reflects on God.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੇ (ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਵਖਾਲ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।
47671 1110 Dwvq pMc rhy  

Gru jwixAw kwmu 
kRoDu ibKu mwirAw]

Dhhaavath Panch 

Rehae Ghar 

Jaaniaa Kaam 

Krodhh Bikh 

Maariaa ||

The five restless 

desires are restrained, 

and he knows the 

home of his own 

heart. He conquers 

sexual desire, anger 

and corruption.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਅਸਲ) 

ਘਰ ਨੂੂੰ  ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਪੂੰਿ ੇਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲ) ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਨੂੂੰ  ਕਿੋਧ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ।

47672 1110 AMqir joiq BeI  
gur swKI cIny 
rwm krMmw]

gurmiq (swKI) is`iKAw 
duAwry

Anthar Joth Bhee 

Gur Saakhee 

Cheenae Raam 

Karanmaa ||

His inner being is 

illuminated, by the 

Guru's Teachings; He 

beholds the Lord's 

play of karma.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਿੋ ਕੁਝ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਤਕ (ਿਾਣ 

ਕੇ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
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47673 1111 nwnk haumY mwir 
pqIxy qwrw 
ciVAw lMmw]1]

Naanak Houmai 

Maar Patheenae 

Thaaraa Charriaa 

Lanmaa ||1||

O Nanak, killing his 

ego, he is satisfied; the 

meteor has shot 

across the sky. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਿਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
47674 1111 gurmuiK jwig rhy  

cUkI AiBmwnI 
rwm]

Guramukh Jaag 

Rehae Chookee 

Abhimaanee Raam 

||

The Gurmukhs remain 

awake and aware; 

their egotistical pride 

is eradicated.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵੱਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
47675 1111 An idnu Boru 

BieAw swic 
smwnI rwm]

Anadhin Bhor 

Bhaeiaa Saach 

Samaanee Raam ||

Night and day, it is 

dawn for them; they 

merge in the True 

Lord.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

47676 1111 swic smwnI  
gurmuiK min 
BwnI gurmuiK 
swbqu jwgy]

Saach Samaanee 

Guramukh Man 

Bhaanee 

Guramukh 

Saabath Jaagae ||

The Gurmukhs are 

merged in the True 

Lord; they are pleasing 

to His Mind. The 

Gurmukhs are intact, 

safe and sound, awake 

and awake.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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47677 1111 swcu nwmu AMimRqu 
guir dIAw hir 
crnI ilv lwgy]

Saach Naam 

Anmrith Gur 

Dheeaa Har 

Charanee Liv 

Laagae ||

The Guru blesses them 

with the Ambrosial 

Nectar of the True 

Name; they are 

lovingly attuned to the 

Lord's Feet.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਵ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

47678 1111 pRgtI joiq joiq 
mih jwqw  
mnmuiK Brim 
BulwxI]

Pragattee Joth 

Joth Mehi Jaathaa 

Manamukh 

Bharam 

Bhulaanee ||

The Divine Light is 

revealed, and in that 

Light, they achieve 

realization; the self-

willed manmukhs 

wander in doubt and 

confusion.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਜਵਚ ਉਸੇ 

ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਨੂੂੰ  ਵੱਸਦੀ ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

47679 1111 nwnk Boru 
BieAw mnu 
mwinAw jwgq 
rYix ivhwxI]2]

Naanak Bhor 

Bhaeiaa Man 

Maaniaa Jaagath 

Rain Vihaanee 

||2||

O Nanak, when the 

dawn breaks, their 

minds are satisfied; 

they pass their life-

night awake and 

aware. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ (ਉਸ ਚਾਨਣ 

ਜਵਚ) ਪਰਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਤ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 

॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9715 Published: March 06/ 2014



47680 1111 Aaugx vIsirAw  
guxI Gru kIAw  
rwm]

Aougan Veesariaa 

Gunee Ghar Keeaa 

Raam ||

Forgetting faults and 

demerits, virtue and 

merit enter one's 

home.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 'ਤਾਰਾ ਚਜੜਆ 

ਲੂੰ ਮਾ', ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ 

ਔਗੁਣ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਗੁਣ ਆਪਣਾ ਜਟਕਾਣਾ 
ਆ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ।

47681 1111 eyko riv rihAw  
Avru n bIAw  
rwm]

Eaeko Rav Rehiaa 

Avar N Beeaa 

Raam ||

The One Lord is 

permeating 

everywhere; there is 

no other at all.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

47682 1111 riv rihAw soeI  
Avru n koeI mn 
hI qy mnu 
mwinAw]

Rav Rehiaa Soee 

Avar N Koee Man 

Hee Thae Man 

Maaniaa ||

He is All-pervading; 

there is no other. The 

mind comes to 

believe, from the mind.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 'ਤਾਰਾ 
ਚਜੜਆ ਲੂੰ ਮਾ', ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਹਰ 

ਥਾਂ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ) ਪਰਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

47683 1111 ijin jl Ql 
iqRBvx Gtu Gtu 
QwipAw so pRBu 
gurmuiK jwinAw]

Jin Jal Thhal 

Thribhavan Ghatt 

Ghatt Thhaapiaa 

So Prabh 

Guramukh Jaaniaa 

||

The One who 

established the water, 

the land, the three 

worlds, each and 

every heart - that God 

is known by the 

Gurmukh.

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਿਲ 

ਥਲ ਜਤੂੰ ਨੇ ਭਵਨ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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47684 1111 krx kwrx 
smrQ Apwrw  
iqRibiD myit 
smweI]

smr`Q,iqRibiD: polw bolo Karan Kaaran 

Samarathh 

Apaaraa Thribidhh 

Maett Samaaee ||

The Infinite, All-

powerful Lord is the 

Creator, the Cause of 

causes; erasing the 

three-phased Maya, 

we merge in Him.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 'ਤਾਰਾ ਚਜੜਆ 

ਲੂੰ ਮਾ', ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਜਮਟਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਸਮਾਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਿੋ ਸਾਰੀਆਂ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਿ ੋ

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।
47685 1111 nwnk Avgx 

guxh smwxy AYsI 
gurmiq pweI]3]

Naanak Avagan 

Guneh Samaanae 

Aisee Guramath 

Paaee ||3||

O Nanak, then, 

demerits are dissolved 

by merits; such are the 

Guru's Teachings. 

||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਅਜਿਹੀ ਮੱਤ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਔਗੁਣ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਸਮਾ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

47686 1111 Awvx jwx rhy  
cUkw Bolw rwm]

Bolw: polw bolo Aavan Jaan Rehae 

Chookaa Bholaa 

Raam ||

My coming and going 

in reincarnation have 

ended; doubt and 

hesitation are gone.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਆਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ 'ਤਾਰਾ ਚਜੜਆ ਲੂੰ ਮਾ', 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਕੋਝੀ ਿੀਵਨ-ਚਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਗਈ।
47687 1111 haumY mwir imly  

swcw colw rwm]
colw: polw bolo Houmai Maar 

Milae Saachaa 

Cholaa Raam ||

Conquering my ego, I 

have met the True 

Lord, and now I wear 

the robe of Truth.

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸਰੀਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਗਆ।
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47688 1111 haumY guir KoeI  
prgtu hoeI cUky 
sog sMqwpY]

Houmai Gur 

Khoee Paragatt 

Hoee Chookae Sog 

Santhaapai ||

The Guru has rid me of 

egotism; my sorrow 

and suffering are 

dispelled.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, ਉਹ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੋਭਾ 
ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਗ਼ਮ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਮੱੁਕ 

ਗਏ।
47689 1111 joqI AMdir joiq 

smwxI Awpu 
pCwqw AwpY]

Jothee Andhar 

Joth Samaanee 

Aap Pashhaathaa 

Aapai ||

My might merges into 

the Light; I realize and 

understand my own 

self.

ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

47690 1111 pyeIAVY Gir  
sbid pqIxI  
swhurVY ipr 
BwxI]

Paeeearrai Ghar 

Sabadh Patheenee 

Saahurarrai Pir 

Bhaanee ||

In this world of my 

parents' home, I am 

satisfied with the 

Shabad; at my in-laws' 

home, in the world 

beyond, I shall be 

pleasing to my 

Husband Lord.

ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਇਸ 

ਲੋਕ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਪਰਚੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਿਾ ਕੇ) ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਭਾ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

47691 1111 nwnk siqguir 
myil imlweI  
cUkI kwix 
lokwxI]4]3]

Naanak Sathigur 

Mael Milaaee 

Chookee Kaan 

Lokaanee ||4||3||

O Nanak, the True 

Guru has united me in 

His Union; my 

dependence on 

people has ended. 

||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ) ਿੋੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ 
॥੪॥੩॥

47692 1111 quKwrI mhlw 1] Thukhaaree 

Mehalaa 1 ||

Tukhaari, First Mehl:
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47693 1111 BolwvVY BulI  
Buil Buil 
pCoqwxI]

B`ulI[B`uil Bholaavarrai 

Bhulee Bhul Bhul 

Pashhothaanee ||

Deluded by doubt, 

misled and confused, 

the soul-bride later 

regrets and repents.

(ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ) ਕੋਝੇ ਭੁਲੇਖੇ 

ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਛੁਤਾਂਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

47694 1111 ipir CoifAVI 
suqI ipr kI swr  
n jwxI]

s`uqI Pir Shhoddiarree 

Suthee Pir Kee 

Saar N Jaanee ||

Abandoning her 

Husband Lord, she 

sleeps, and does not 

appreciate His Worth.

(ਅਜਿਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੀ। (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਜਵਚ) ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ 
(ਅਜਿਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੇ ਭੀ ਮਨੋਂ  ਲਾਹ ਜਦੱਤਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

47695 1111 ipir CofI suqI  
Avgix muqI  
iqsu Dn ivDx 
rwqy]

m`uqI[iv`Dx Pir Shhoddee 

Suthee Avagan 

Muthee This 

Dhhan Vidhhan 

Raathae ||

Leaving her Husband 

Lord, she sleeps, and is 

plundered by her 

faults and demerits. 

The night is so painful 

for this bride.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ 

ਸੱੁਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ, (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਸੱੁਤੀ 
ਰਜਹਣ ਦੇ ਇਸ) ਔਗੁਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ 
ਰਾਤ ਦੱੁਖਦਾਈ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੱੁਖਾਂ 
ਜਵਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ)।
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47696 1111 kwim kRoiD 
AhMkwir ivguqI  
haumY lgI qwqy]

Kaam Krodhh 

Ahankaar 

Viguthee Houmai 

Lagee Thaathae ||

Sexual desire, anger 

and egotism destroy 

her. She burns in 

egotism.

ਉਹ ਇਸਤਿੀ ਕਾਮ ਜਵਚ ਕਿੋਧ 

ਜਵਚ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਉਮੈ ਚੂੰਬੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਈਰਖਾ ਚੂੰਬੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

47697 1111 aufir hMsu 
cilAw 
PurmwieAw BsmY 
Bsm smwxI]

Ouddar Hans 

Chaliaa 

Furamaaeiaa 

Bhasamai Bhasam 

Samaanee ||

When the soul-swan 

flies away, by the 

Command of the Lord, 

her dust mingles with 

dust.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿੀਵਾਤਮਾ (ਤਾਂ ਆਜਖ਼ਰ ਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਸਰੀਰ ਜਮੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ 

ਜਮੱਟੀ ਨਾਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

47698 1111 nwnk scy nwm 
ivhUxI Buil Buil 
pCoqwxI]1]

Naanak Sachae 

Naam Vihoonee 

Bhul Bhul 

Pashhothaanee 

||1||

O Nanak, without the 

True Name, she is 

confused and deluded, 

and so she regrets and 

repents. ||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱ ਲੀ ਹੋਈ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੁੱ ਲਾਂ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਅਨੇਕਾਂ ਦੱੁਖ ਸਹੇੜ ਕੇ) 

ਪਛੁਤਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

47699 1111 suix nwh ipAwry  
iek bynMqI myrI]

Sun Naah Piaarae 

Eik Baenanthee 

Maeree ||

Please listen, O my 

Beloved Husband 

Lord, to my one prayer.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ-) ਪਤੀ! ਮੇਰੀ 
ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ-

47700 1111 qU inj Gir 
visAVw hau 
ruil BsmY FyrI]

Thoo Nij Ghar 

Vasiarraa Ho Rul 

Bhasamai Dtaeree 

||

You dwell in the home 

of the self deep 

within, while I roll 

around like a dust-ball.

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ (ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਕੇ 

ਸੁਆਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ।
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47701 1111 ibnu Apny nwhY  
koie n cwhY  
ikAw khIAY  
ikAw kIjY]

Bin Apanae Naahai 

Koe N Chaahai 

Kiaa Keheeai Kiaa 

Keejai ||

Without my Husband 

Lord, no one likes me 

at all; what can I say or 

do now?

ਆਪਣ ੇ(ਪਿਭੂ-) ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ। (ਇਸ ਹਾਲਤ ਜਵਚ 

ਜਿਰ) ਕੀਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ? ਕੀਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

47702 1111 AMimRq nwmu rsn 
rsu rsnw gur 
sbdI rsu pIjY]

Anmrith Naam 

Rasan Ras Rasanaa 

Gur Sabadhee Ras 

Peejai ||

The Ambrosial Naam, 

the Name of the Lord, 

is the sweetest nectar 

of nectars. Through 

the Word of the 

Guru's Shabad, with 

my tongue, I drink in 

this nectar.

(ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ!) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਭ 

ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਸ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਾਮ-

ਰਸ ਿੀਭ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

47703 1111 ivxu nwvY ko sMig  
n swQI AwvY 
jwie GnyrI]

Vin Naavai Ko 

Sang N Saathhee 

Aavai Jaae 

Ghanaeree ||

Without the Name, no 

one has any friend or 

companion; millions 

come and go in 

reincarnation.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਹੋਰ) ਕੋਈ ਸੂੰਗੀ 
ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। (ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਈ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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47704 1111 nwnk lwhw lY 
Gir jweIAY  
swcI scu miq 
qyrI]2]

Naanak Laahaa Lai 

Ghar Jaaeeai 

Saachee Sach 

Math Thaeree 

||2||

Nanak: the profit is 

earned and the soul 

returns home. True, 

true are Your 

Teachings. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਲਾਭ 

ਖੱਟ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਅੱਪੜ ਿਾਈਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ (ਿਜਪਆ 

ਕਰ। ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ) 

ਤੇਰੀ ਮੱਤ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਤੋਂ) ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਇਗੀ ॥੨॥

47705 1111 swjn dyis  
ivdysIAVy  
swnyhVy dydI]

(swjn) prm im`qR rwm 
jI, (dyis) AMdr bwhr 
BrpUr hn[(ivdysIAVy) 
r`b dy dyS qoN ivCVy 
pRdysI pKMfI pws, 
(swnyhVy) pRwpqI leI 
sunyhyN idMdI hY,pqI jI 
nMU kho, dwsn dwsI nMU 
suMdr drSn b^Sx[ 
ieh sunyhW pRwpqI vwly 
gursyvk jI hI dy skdy 
hn

Saajan Dhaes 

Vidhaeseearrae 

Saanaeharrae 

Dhaedhee ||

O Friend, You have 

travelled so far from 

Your homeland; I send 

my message of love to 

You.

ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਿੀ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ-ਦੇਸ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, (ਪਰ ਨਾਮ-ਹੀਣ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਜਘਰ 

ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਪਰਦੇਸ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਿਾਣ ਕੇ (ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ) ਤਰਲੇ-ਭਰੇ ਸਨੇਹੇ 

ਭੇਿਦੀ ਹੈ।
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47706 1111 swir smwly iqn 
sjxw muMD nYx 
BrydI]

Saar Samaalae 

Thin Sajanaa 

Mundhh Nain 

Bharaedhee ||

I cherish and 

remember that Friend; 

the eyes of this soul-

bride are filled with 

tears.

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੀ ਹੋਈ) ਅੂੰਞਾਣ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਦੱੁਖਾਂ 
ਦੇ ਕਾਰਨ) ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਰਲਾਪ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ 
ਿੀ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਦੀ 
ਹੈ।

47707 1111 muMD nYx BrydI  
gux swrydI ikau 
pRB imlw 
ipAwry]

Mundhh Nain 

Bharaedhee Gun 

Saaraedhee Kio 

Prabh Milaa 

Piaarae ||

The eyes of the soul-

bride are filled with 

tears; I dwell upon 

Your Glorious Virtues. 

How can I meet my 

Beloved Lord God?

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੀ ਹੋਈ) ਅੂੰਞਾਣ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਸਹੇੜੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਜਵਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, (ਤੇ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਮਲਾਂ।

47708 1111 mwrgu pMQu n 
jwxau ivKVw  
ikau pweIAY ipru 
pwry]

Maarag Panthh N 

Jaano Vikharraa 

Kio Paaeeai Pir 

Paarae ||

I do not know the 

treacherous path, the 

way to You. How can I 

find You and cross 

over, O my Husband 

Lord?

(ਜਿਸ ਦੇਸ ਜਵਚ ਉਹ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) ਰਸਤਾ (ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ) ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ 

ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ 

ਰਸਤਾ ਿਾਣਦੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਮਲਾਂ, ਉਹ 

ਤਾਂ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ) ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
47709 1111 siqgur sbdI 

imlY ivCuMnI qnu 
mnu AwgY rwKY]

Sathigur Sabadhee 

Milai Vishhunnee 

Than Man Aagai 

Raakhai ||

Through the Shabad, 

the Word of the True 

Guru, the separated 

soul-bride meets with 

the Lord; I place my 

body and mind before 

You.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਹੜੀ ਜਵਛੁੜੀ 
ਹੋਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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47710 1111 nwnk AMimRq 
ibrKu mhw rs 
PilAw imil 
pRIqm rsu 
cwKY]3]

(ibrKu) ibRC, gurU Naanak Anmrith 

Birakh Mehaa Ras 

Faliaa Mil 

Preetham Ras 

Chaakhai ||3||

O Nanak, the 

ambrosial tree bears 

the most delicious 

fruits; meeting with 

my Beloved, I taste the 

sweet essence. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਇਕ ਐਸਾ ਰੱੁਖ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਿਲ 

ਲੱਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ 

ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ (ਉਸ ਰੱੁਖ ਦੇ ਿਲਾਂ ਦਾ) 
ਸੁਆਦ ਚੱਖਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

47711 1111 mhil bulwieVIey  
iblmu n kIjY]

Mehal 

Bulaaeirreeeae 

Bilam N Keejai ||

The Lord has called 

you to the Mansion of 

His Presence - do not 

delay!

ਹੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸੱਦੀ 
ਹੋਈਏ! ਜਢੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ।
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47712 1112 An idnu rqVIey  
shij imlIjY]

r`qVIey Anadhin 

Ratharreeeae 

Sehaj Mileejai ||

Night and day, imbued 

with His Love, you 

shall meet with Him 

with intuitive ease.

ਹੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀ ਹੋਈਏ! ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਹੜੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਭੀ 
ਜਢੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ)।

47713 1112 suiK shij 
imlIjY rosu n 
kIjY grbu 
invwir smwxI]

Sukh Sehaj 

Mileejai Ros N 

Keejai Garab 

Nivaar Samaanee 

||

In celestial peace and 

poise, you shall meet 

Him; do not harbor 

anger - subdue your 

proud self!

ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਜਕਸੇ 

ਆਪਣ ੇਉੱਦਮ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਕੇ 

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ) ਜਗਲਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਜਕ ਮੇਰਾ 
ਉੱਦਮ ਛੇਤੀ ਸਿਲ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਹੀ ਪਿਭੂ ਜਵਚ) 

ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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47714 1112 swcY rwqI imlY 
imlweI mnmuiK 
Awvx jwxI]

Saachai Raathee 

Milai Milaaee 

Manamukh Aavan 

Jaanee ||

Imbued with Truth, I 

am united in His 

Union, while the self-

willed manmukhs 

continue coming and 

going.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
47715 1112 jb nwcI qb 

GUGtu kYsw mtukI 
PoiV inrwrI]

Jab Naachee Thab 

Ghooghatt Kaisaa 

Mattukee Forr 

Niraaree ||

When you dance, 

what veil covers you? 

Break the water pot, 

and be unattached.

(ਜਿਵੇਂ) ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਤਿੀ 
ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੂੰ ਡ 

ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, (ਜਤਵੇਂ ਜਿਹੜੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ ਦੇ 

ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉਹ) ਸਰੀਰ 

ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ) 
ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

47716 1112 nwnk AwpY Awpu 
pCwxY gurmuiK 
qqu 
bIcwrI]4]4]

Naanak Aapai Aap 

Pashhaanai 

Guramukh Thath 

Beechaaree 

||4||4||

O Nanak, realize your 

own self; as Gurmukh, 

contemplate the 

essence of reality. 

||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਜਵਚਾਰ-ਮੂੰਡਲ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥
47717 1112 quKwrI mhlw 1] Thukhaaree 

Mehalaa 1 ||

Tukhaari, First Mehl:

47718 1112 myry lwl rMgIly  
hm lwln ky 
lwly]

Maerae Laal 

Rangeelae Ham 

Laalan Kae Laalae 

||

O my Dear Beloved, I 

am the slave of Your 

slaves.

ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਦਾ (ਸਦਾ ਲਈ) 

ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ।
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47719 1112 guir AlKu 
lKwieAw Avru  
n dUjw Bwly]

Gur Alakh 

Lakhaaeiaa Avar N 

Dhoojaa Bhaalae 

||

The Guru has shown 

me the Invisible Lord, 

and now, I do not seek 

any other.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਅਲੱਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਜਦੱਤੀ, (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭਾਲ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
47720 1112 guir AlKu 

lKwieAw jw 
iqsu BwieAw jw 
pRiB ikrpw 
DwrI]

Gur Alakh 

Lakhaaeiaa Jaa 

This Bhaaeiaa Jaa 

Prabh Kirapaa 

Dhhaaree ||

The Guru showed me 

the Invisible Lord, 

when it pleased Him, 

and when God 

showered His 

Blessings.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਿਦੋਂ 
ਪਿਭੂ ਨੇ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਉਤੇ) 

ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਲੱਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਗਆਨ 

ਜਦੱਤਾ।

47721 1112 jgjIvnu dwqw  
purKu ibDwqw  
shij imly 
bnvwrI]

Jagajeevan 

Dhaathaa Purakh 

Bidhhaathaa Sehaj 

Milae Banavaaree 

||

The Life of the World, 

the Great Giver, the 

Primal Lord, the 

Architect of Destiny, 

the Lord of the woods - 

 I have met Him with 

intuitive ease.

ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ ਿਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਹੈ।

47722 1112 ndir krih qU 
qwrih qrIAY  
scu dyvhu dIn 
dieAwlw]

Nadhar Karehi 

Thoo Thaarehi 

Thareeai Sach 

Dhaevahu Dheen 

Dhaeiaalaa ||

Bestow Your Glance of 

Grace and carry me 

across, to save me. 

Please bless me with 

the Truth, O Lord, 

Merciful to the meek.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਿਦੋਂ 
ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ, ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  (ਆਪ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
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47723 1112 pRxviq nwnk  
dwsin dwsw qU 
srb jIAw 
pRiqpwlw]1]

Pranavath Naanak 

Dhaasan Dhaasaa 

Thoo Sarab Jeeaa 

Prathipaalaa ||1||

Prays Nanak, I am the 

slave of Your slaves. 

You are the Cherisher 

of all souls. ||1||

ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ ॥੧॥

47724 1112 Birpuir Dwir 
rhy Aiq ipAwry]

Bharipur Dhhaar 

Rehae Ath Piaarae 

||

My Dear Beloved is 

enshrined throughout 

the Universe.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਇਹ 

ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

47725 1112 sbdy riv rihAw  
gur rUip murwry]

Sabadhae Rav 

Rehiaa Gur Roop 

Muraarae ||

The Shabad is 

pervading, through 

the Guru, the 

Embodiment of the 

Lord.

(ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ ) ਆਸਰਾ ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

47726 1112 gur rUp murwry  
iqRBvx Dwry qw 
kw AMqu n 
pwieAw]

Gur Roop 

Muraarae 

Thribhavan 

Dhhaarae Thaa 

Kaa Anth N 

Paaeiaa ||

The Guru, the 

Embodiment of the 

Lord, is enshrined 

throughout the three 

worlds; His limits 

cannot be found.

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਿੀਵ ਨੇ ਅਿ ੇਤਕ) ਉਸ (ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।

47727 1112 rMgI ijnsI jMq 
aupwey inq dyvY 
cVY svwieAw]

rMgIN[ijnsIN[ Rangee Jinasee 

Janth Oupaaeae 

Nith Dhaevai 

Charrai Savaaeiaa 

||

He created the beings 

of various colors and 

kinds; His Blessings 

increase day by day.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗਾਂ 
ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿੀਵ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ (ਦਾਨ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਉਸ ਦਾ ਭੂੰ ਡਾਰਾ ਸਦਾ ਵਧਦਾ 
ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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47728 1112 AprMpru Awpy 
Qwip auQwpy iqsu 
BwvY so hovY]

Ap-rMpru Aparanpar Aapae 

Thhaap 

Outhhaapae This 

Bhaavai So Hovai 

||

The Infinite Lord 

Himself establishes 

and disestablishes; 

whatever pleases Him, 

happens.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

47729 1112 nwnk hIrw hIrY 
byiDAw gux kY 
hwir provY]2]

Naanak Heeraa 

Heerai Baedhhiaa 

Gun Kai Haar 

Parovai ||2||

O Nanak, the diamond 

of the mind is pierced 

through by the 

diamond of spiritual 

wisdom. The garland 

of virtue is strung. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ ਜਕ ਜਿਹੜਾ 
ਿੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜਵਚ (ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਪਿੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਚੁਜਕਆ ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਮਹਾਨ ਉੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

47730 1112 gux guxih smwxy  
msqik nwm 
nIswxo]

Gun Gunehi 

Samaanae 

Masathak Naam 

Neesaano ||

The virtuous person 

merges in the Virtuous 

Lord; his forehead 

bears the insignia of 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

47731 1112 scu swic 
smwieAw cUkw 
Awvx jwxo]

Sach Saach 

Samaaeiaa 

Chookaa Aavan 

Jaano ||

The true person 

merges in the True 

Lord; his comings and 

goings are over.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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47732 1112 scu swic pCwqw  
swcY rwqw swcu 
imlY min BwvY]

Sach Saach 

Pashhaathaa 

Saachai Raathaa 

Saach Milai Man 

Bhaavai ||

The true person 

realizes the True Lord, 

and is imbued with 

Truth. He meets the 

True Lord, and is 

pleasing to the Lord's 

Mind.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਕਾਇਮ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

47733 1112 swcy aUpir Avru  
n dIsY swcy 
swic smwvY]

Saachae Oopar 

Avar N Dheesai 

Saachae Saach 

Samaavai ||

No one else is seen to 

be above the True 

Lord; the true person 

merges in the True 

Lord.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

47734 1112 mohin moih lIAw 
mnu myrw bMDn 
Koil inrwry]

Mohan Mohi 

Leeaa Man 

Maeraa Bandhhan 

Khol Niraarae ||

The Fascinating Lord 

has fascinated my 

mind; releasing me 

from bondage, He has 

set me free.

ਉਸ ਮੋਹਨ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

(ਭੀ) ਮੋਹ ਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
47735 1112 nwnk joqI joiq 

smwxI jw 
imilAw Aiq 
ipAwry]3]

Naanak Jothee 

Joth Samaanee Jaa 

Miliaa Ath Piaarae 

||3||

O Nanak, my light 

merged into the Light, 

when I met my most 

Darling Beloved. ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿਦੋਂ (ਕੋਈ 

ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਉਸ) ਅੱਤ 

ਜਪਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
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47736 1112 sc Gru Koij lhy  
swcw gur Qwno]

Sach Ghar Khoj 

Lehae Saachaa 

Gur Thhaano ||

By searching, the true 

home, the place of the 

True Guru is found.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ) ਖੋਿ ਕਰ ਕੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
47737 1112 mnmuiK nh 

pweIAY gurmuiK 
igAwno]

Manamukh Neh 

Paaeeai 

Guramukh Giaano 

||

The Gurmukh obtains 

spiritual wisdom, 

while the self-willed 

manmukh does not.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  (ਇਹ 

ਦਾਜਤ) ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।
47738 1112 dyvY scu dwno so 

prvwno sd dwqw 
vf dwxw]

Dhaevai Sach 

Dhaano So 

Paravaano Sadh 

Dhaathaa Vadd 

Dhaanaa ||

Whoever the Lord has 

blessed with the gift of 

Truth is accepted; the 

Supremely Wise Lord 

is forever the Great 

Giver.

(ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ 
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਜਸਆਣੇ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਦਾਨ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

47739 1112 Amru AjonI 
AsiQru jwpY  
swcw mhlu 
icrwxw]

Amar Ajonee 

Asathhir Jaapai 

Saachaa Mehal 

Chiraanaa ||

He is known to be 

Immortal, Unborn and 

Permanent; the True 

Mansion of His 

Presence is everlasting.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਅਮਰ ਅਿੋਨੀ 
ਅਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ) ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੱੁਢ 

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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47740 1112 doiq aucwpiq 
lyKu n ilKIAY  
pRgtI joiq 
murwrI]

(doiq) au~T 
igAw[auDwr cu`kI roz 
ilKweI jwxI ies lyKy 
dw (aucwpiq) roz 
nwmcw, hMgqw AOguxW 
v`loN gursyvk jI, pUrn 
gurU jI ny pUrn ikRpw 
krky htw ley[ 
aucwpiq: polw bolo

Dhoth 

Ouchaapath Laekh 

N Likheeai 

Pragattee Joth 

Muraaree ||

The day-to-day 

account of deeds is 

not recorded for that 

person, who manifests 

the radiance of the 

Divine Light of the 

Lord.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਪਰਗਟ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਿੋਜਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਹਸਾਬ 

ਜਲਖਣਾ ਬੂੰਦ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ ਹੱਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ),

47741 1112 nwnk swcw swcY 
rwcw gurmuiK 
qrIAY 
qwrI]4]5]

Naanak Saachaa 

Saachai Raachaa 

Guramukh 

Thareeai Thaaree 

||4||5||

O Nanak, the true 

person is absorbed in 

the True Lord; the 

Gurmukh crosses over 

to the other side. 

||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਇਹ ਤਾਰੀ ਤਰੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੪॥੫॥

47742 1112 quKwrI mhlw 1] Thukhaaree 

Mehalaa 1 ||

Tukhaari, First Mehl:

47743 1112 ey mn myirAw qU 
smJu Acyq 
ieAwixAw rwm]

Eae Man Maeriaa 

Thoo Samajh 

Achaeth Eiaaniaa 

Raam ||

O my ignorant, 

unconscious mind, 

reform yourself.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ 

ਮਨ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਞਾਣ ਮਨ! ਤੂੂੰ  
ਹੋਸ਼ ਕਰ।
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47744 1112 ey mn myirAw  
Cif Avgx guxI 
smwixAw rwm]

Eae Man Maeriaa 

Shhadd Avagan 

Gunee Samaaniaa 

Raam ||

O my mind, leave 

behind your faults and 

demerits, and be 

absorbed in virtue.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ 

ਛੱਡ ਦੇ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ 
(ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ ਲੀਨ ਜਰਹਾ 
ਕਰ।

47745 1112 bhu swd luBwxy  
ikrq kmwxy  
ivCuiVAw nhI 
mylw]

Bahu Saadh 

Lubhaanae Kirath 

Kamaanae 

Vishhurriaa Nehee 

Maelaa ||

You are deluded by so 

many flavors and 

pleasures, and you act 

in such confusion. You 

are separated, and 

you will not meet your 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਅਨੇਕਾਂ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਸੁਆਦਾਂ 
ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹੀ) ਉਹਨਾਂ ਜਵਛੁੜੇ 

ਹੋਇਆਂ ਦਾ (ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

47746 1112 ikau duqru qrIAY  
jm fir mrIAY  
jm kw pMQu 
duhylw]

du`q-ru Kio Dhuthar 

Thareeai Jam Ddar 

Mareeai Jam Kaa 

Panthh Dhuhaelaa 

||

How can the 

impassible world-

ocean be crossed? The 

fear of the Messenger 

of Death is deadly. The 

path of Death is 

agonizingly painful.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ 

ਔਖਾ ਹੈ, (ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ) 

ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ। ਿਮਾਂ 
ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸਜਹਮੇ ਰਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! ਿਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ 

ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ 
ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
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47747 1112 min rwmu nhI 
jwqw swJ pRBwqw  
AvGit ruDw 
ikAw kry]

(sWJ) sMiDAw[ 
(pRBwqw) AMimRq vyly[ru`Dw

Man Raam Nehee 

Jaathaa Saajh 

Prabhaathaa 

Avaghatt Rudhhaa 

Kiaa Karae ||

The mortal does not 

know the Lord in the 

evening, or in the 

morning; trapped on 

the treacherous path, 

what will he do then?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 

(ਜਕਸੇ ਭੀ ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਔਖੇ ਰਾਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲਣ ਲਈ) ਉਹ ਕੁਝ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

47748 1112 bMDin bwiDAw  
ien ibiD CUtY  
gurmuiK syvY 
nrhry]1]

Bandhhan 

Baadhhiaa Ein 

Bidhh Shhoottai 

Guramukh Saevai 

Nareharae ||1||

Bound in bondage, he 

is released only by this 

method: as Gurmukh, 

serve the Lord. ||1||

(ਪਰ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) 
ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰੇ ॥੧॥

47749 1112 ey mn myirAw qU 
Coif Awl jMjwlw  
rwm]

Eae Man Maeriaa 

Thoo Shhodd Aal 

Janjaalaa Raam ||

O my mind, abandon 

your household 

entanglements.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਘਰ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ।

47750 1112 ey mn myirAw  
hir syvhu purKu 
inrwlw rwm]

Eae Man Maeriaa 

Har Saevahu 

Purakh Niraalaa 

Raam ||

O my mind, serve the 

Lord, the Primal, 

Detached Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ, ਿੋ ਸਭਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਭੀ ਹੈ ਤੇ 

ਜਨਰਲੇਪ ਭੀ ਹੈ।
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47751 1113 hir ismir 
eykMkwru swcw sBu 
jgqu ijin 
aupwieAw]

j`gqu Har Simar 

Eaekankaar 

Saachaa Sabh 

Jagath Jinn 

Oupaaeiaa ||

Meditate in 

remembrance on the 

One Universal Creator; 

the True Lord created 

the entire Universe.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਇਕ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਅਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,

47752 1113 pauxu pwxI 
Agin bwDy guir  
Kylu jgiq 
idKwieAw]

j`g-iq Poun Paanee Agan 

Baadhhae Gur 

Khael Jagath 

Dhikhaaeiaa ||

The Guru controls the 

air, water and fire; He 

has staged the drama 

of the world.

ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ (ਆਜਦਕ 

ਤੱਤਾਂ) ਨੂੂੰ  (ਮਰਯਾਦਾ ਜਵਚ) 

ਬੂੰ ਜਨਹ ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ! (ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਇਹ) ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

(ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋਜੜਆ ਹੈ)।

47753 1113 Awcwir qU  
vIcwir Awpy hir 
nwmu sMjm jp 
qpo]

Aachaar Thoo 

Veechaar Aapae 

Har Naam Sanjam 

Jap Thapo ||

Reflect on your own 

self, and so practice 

good conduct; chant 

the Name of the Lord 

as your self-discipline 

and meditation.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਹੀ 
ਤੂੂੰ  ਧਾਰਜਮਕ ਮਰਯਾਦਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਹੀ ਤੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ 

ਅਨੇਕਾਂ ਸੂੰਿਮ ਅਨੇਕਾਂ ਿਪ 

ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਪ।
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47754 1113 sKw sYnu ipAwru 
pRIqmu nwmu hir 
kw jpu jpo]2]

Sakhaa Sain Piaar 

Preetham Naam 

Har Kaa Jap Japo 

||2||

The Name of the Lord 

is your Companion, 

Friend and Dear 

Beloved; chant it, and 

meditate on it. ||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਪਦਾ ਰਹੁ ਿਪਦਾ 
ਰਹੁ, ਇਹੀ ਹੈ ਜਮੱਤਰ ਇਹੀ ਹੈ 

ਸੱਿਣ ਇਹੀ ਹੈ ਜਪਆਰਾ 
ਪਿੀਤਮ॥੨॥

47755 1113 ey mn myirAw qU 
iQru rhu cot n 
KwvhI rwm]

Eae Man Maeriaa 

Thoo Thhir Rahu 

Chott N 

Khaavehee Raam 

||

O my mind, remain 

steady and stable, and 

you will not have to 

endure beatings.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਅਡੋਲ 

ਜਟਜਕਆ ਜਰਹਾ ਕਰ, (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਤੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਸੱਟ 

ਨਹੀਂ ਖਾਜਹਂਗਾ।
47756 1113 ey mn myirAw  

gux gwvih shij 
smwvhI rwm]

Eae Man Maeriaa 

Gun Gaavehi Sehaj 

Samaavehee Raam 

||

O my mind, singing 

the Glorious Praises of 

the Lord, you shall 

merge into Him with 

intuitive ease.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਿ ੇਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਹੇਂਗਾ।

47757 1113 gux gwie rwm  
rswie rsIAih  
gur igAwn AMjnu 
swrhy]

rsI-Aih,swr-hy Gun Gaae Raam 

Rasaae Raseeahi 

Gur Giaan Anjan 

Saarehae ||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, be 

happy. Apply the 

ointment of spiritual 

wisdom to your eyes.

ਹੇ ਮਨ! ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆਂ (ਗੁਣ) ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਰਸ ਿਾਣਗੇ। (ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਮਨ!) ਿੇ ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੋਈ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਦਾ ਸੁਰਮਾ (ਆਪਣੀਆਂ 

ਆਤਮਕ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ) ਪਾ ਲਏ,ਂ
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47758 1113 qRY lok dIpku  
sbid cwnxu pMc 
dUq sMGwrhy]

sMGwr-hy Thrai Lok Dheepak 

Sabadh Chaanan 

Panch Dhooth 

Sanghaarehae ||

The Word of the 

Shabad is the lamp 

which illuminates the 

three worlds; it 

slaughters the five 

demons.

ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਚਾਨਣ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ (-ਪਿਭੂ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਿਗ ਪਏਗਾ), ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) 
ਚਾਨਣ (ਹੋ ਿਾਇਗਾ)। ਤੂੂੰ  
(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਰ ਲਏਗਂਾ।

47759 1113 BY kwit inrBau 
qrih duqru guir 
imilAY kwrj 
swrey]

du`q-ru[ sw-rey Bhai Kaatt Nirabho 

Tharehi Dhuthar 

Gur Miliai Kaaraj 

Saareae ||

Quieting your fears, 

become fearless, and 

you shall cross over 

the impassible world 

ocean. Meeting the 

Guru, your affairs shall 

be resolved.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਿ ੇਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਡਰ ਕੱਟ ਕੇ 

ਜਨਰਭਉ ਹੋ ਿਾਜਹਂਗਾ, ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਜਹਂਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ 
ਔਖਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸੂੰਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

47760 1113 rUpu rMgu ipAwru 
hir isau hir 
Awip ikrpw 
Dwrey]3]

Dw-rey Roop Rang Piaar 

Har Sio Har Aap 

Kirapaa 

Dhhaareae ||3||

You shall find the joy 

and the beauty of the 

Lord's Love and 

Affection; the Lord 

Himself shall shower 

you with His Grace. 

||3||

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ (ਸੋਹਣਾ 
ਆਤਮਕ) ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਸੋਹਣਾ ਆਤਮਕ) ਰੂੰਗ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦਾ ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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47761 1113 ey mn myirAw qU 
ikAw lY AwieAw  
ikAw lY jwiesI  
rwm]

Eae Man Maeriaa 

Thoo Kiaa Lai 

Aaeiaa Kiaa Lai 

Jaaeisee Raam ||

O my mind, why did 

you come into the 

world? What will you 

take with you when 

you go?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਨਾਹ ਤੂੂੰ  (ਿਨਮ 

ਸਮੇ) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ 

ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਹ ਤੂੂੰ  (ਇਥੋਂ 
ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ 

ਲੈ ਕੇ ਿਾਜਹਂਗਾ (ਜਵਅਰਥ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ 

ਿਾਹੀਆਂ ਜਵਚ ਿਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ)।

47762 1113 ey mn myirAw qw 
CutsI jw Brmu 
cukwiesI rwm]

C`utsI Eae Man Maeriaa 

Thaa Shhuttasee 

Jaa Bharam 

Chukaaeisee Raam 

||

O my mind, you shall 

be emancipated, when 

you eliminate your 

doubts.

ਹੇ ਮਨ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਜਵਚੋਂ) ਤਦੋਂ 
ਤੇਰੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਣਾ 
ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ।

47763 1113 Dnu sMic hir 
hir nwm vKru  
gur sbid Bwau 
pCwxhy]

Dhhan Sanch Har 

Har Naam Vakhar 

Gur Sabadh Bhaao 

Pashhaanehae ||

So gather the wealth 

and capital of the 

Name of the Lord, Har, 

Har; through the Word 

of the Guru's Shabad, 

you shall realize its 

value.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਜਰਆ 

ਕਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ 
(ਜਵਹਾਜਝਆ ਕਰ)। ਹੇ ਮਨ! ਿ ੇ

ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਜਪਆਰ ਪਛਾਣ ਲਏ,ਂ

47764 1113 mYlu prhir  
sbid inrmlu  
mhlu Gru scu 
jwxhy]

Mail Parehar 

Sabadh Niramal 

Mehal Ghar Sach 

Jaanehae ||

Filth shall be taken 

away, through the 

Immaculate Word of 

the Shabad; you shall 

know the Mansion of 

the Lord's Presence, 

your true home.

ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਤੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਜਹਂਗਾ। ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਘਰ-ਮਹਲ ਲੱਭ ਲਏਗਂਾ।
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47765 1113 piq nwmu pwvih  
Gir isDwvih  
Joil AMimRq pI 
rso]

Path Naam 

Paavehi Ghar 

Sidhhaavehi Jhol 

Anmrith Pee Raso 

||

Through the Naam, 

you shall obtain 

honor, and come 

home. Eagerly drink in 

the Ambrosial Amrit.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ ਪੀਆ ਕਰ, ਤੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦਾ) ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ 

ਲਏਗਂਾ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰਚ ਿਾਜਹਂਗਾ।
47766 1113 hir nwmu 

iDAweIAY sbid 
rsu pweIAY  
vfBwig jpIAY 
hir jso]4]

Har Naam 

Dhhiaaeeai 

Sabadh Ras 

Paaeeai 

Vaddabhaag 

Japeeai Har Jaso 

||4||

Meditate on the Lord's 

Name, and you shall 

obtain the sublime 

essence of the 

Shabad; by great good 

fortune, chant the 

Praises of the Lord. 

||4||

ਹੇ ਮਨ! (ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

(ਨਾਮ ਦਾ) ਸੁਆਦ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹੀ) ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ (ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੪॥

47767 1113 ey mn myirAw  
ibnu pauVIAw  
mMdir ikau cVY  
rwm]

cVY@ Eae Man Maeriaa 

Bin Pourreeaa 

Mandhar Kio 

Charrai Raam ||

O my mind, without a 

ladder, how will you 

climb up to the 

Temple of the Lord?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਜਿਵੇਂ) ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ) ਕੋਠੇ 

(ਦੀ ਛੱਤ) ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹ 
ਸਕਦਾ (ਜਤਵੇਂ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤਕ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ)।

47768 1113 ey mn myirAw  
ibnu byVI pwir n 
AMbVY rwm]

Eae Man Maeriaa 

Bin Baerree Paar N 

Anbarrai Raam ||

O my mind, without a 

boat, you shall not 

reach the other shore.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ 

ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕਦਾ।
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47769 1113 pwir swjnu  
Apwru pRIqmu gur 
sbd suriq 
lMGwvey]

lMGw-vey Paar Saajan Apaar 

Preetham Gur 

Sabadh Surath 

Langhaaveae ||

On that far shore is 

Your Beloved, Infinite 

Friend. Only your 

awareness of the 

Guru's Shabad will 

carry you across.

ਹੇ ਮਨ! ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ! ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ, ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ) ਪਾਰਲੇ 

ਪਾਸੇ (ਵੱਸਦਾ ਹੈ)। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂਝ (ਹੀ ਇਸ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ) ਲੂੰ ਘਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

47770 1113 imil swDsMgiq 
krih rlIAw  
iPir n 
pCoqwvey]

pCoqw-vey Mil 

Saadhhasangath 

Karehi Raleeaa Fir 

N Pashhothaaveae 

||

Join the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, and you shall 

enjoy ecstasy; you 

shall not regret or 

repent later on.

ਹੇ ਮਨ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਰਹੇਂ (ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਭੀ ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ 

ਪਾਸੇ ਪਹੁੂੰਚ ਿਾਏ।ਂ ਜਿਹੜਾ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਮੁੜ ਪਛੁਤਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਜਵਕਾਰ-ਜਠਿੱਲਹਾਂ 
ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ)।

47771 1113 kir dieAw dwnu 
dieAwl swcw  
hir nwm sMgiq 
pwvE]

pwv-E Kar Dhaeiaa 

Dhaan Dhaeiaal 

Saachaa Har Naam 

Sangath Paavou ||

Be Merciful, O 

Merciful True Lord 

God: please give me 

the Blessing of the 

Lord's Name, and the 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਹੇ ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਹ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਹਾਸਲ 

ਕਰੀ ਰੱਖਾਂ।
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47772 1113 nwnku pieAMpY  
suxhu pRIqm gur 
sbid mnu 
smJwvE]5]6]

pie-AMpY,smJwv-E Naanak Paeianpai 

Sunahu Preetham 

Gur Sabadh Man 

Samajhaavou 

||5||6||

Nanak prays: please 

hear me, O my 

Beloved; instruct my 

mind through the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||5||6||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਹੇ 

ਪਿੀਤਮ! (ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣ 

(ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ 

ਦੇਂਦਾ ਰਹਾਂ ॥੫॥੬॥

47773 1113 quKwrI CMq mhlw 
4

Thukhaaree 

Shhanth Mehalaa 4

Tukhaari Chhant, 

Fourth Mehl:

ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਛੂੰਤ'।

47774 1113 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

47775 1113 AMqir iprI 
ipAwru ikau ipr 
ibnu jIvIAY rwm]

Anthar Piree Piaar 

Kio Pir Bin 

Jeeveeai Raam ||

My inner being is filled 

with love for my 

Beloved Husband 

Lord. How can I live 

without Him?

(ਹੇ ਸਖੀਏ!) ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਜਪਆਰ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

(ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

47776 1113 jb lgu drsu n 
hoie ikau AMimRqu 
pIvIAY rwm]

Jab Lag Dharas N 

Hoe Kio Anmrith 

Peeveeai Raam ||

As long as I do not 

have the Blessed 

Vision of His Darshan, 

how can I drink in the 

Ambrosial Nectar?

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਿਦੋਂ ਤਕ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, (ਤਦ 

ਤਕ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।
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47777 1113 ikau AMimRqu 
pIvIAY hir ibnu 
jIvIAY iqsu ibnu 
rhnu n jwey]

Kio Anmrith 

Peeveeai Har Bin 

Jeeveeai This Bin 

Rehan N Jaaeae ||

How can I drink in the 

Ambrosial Nectar 

without the Lord? I 

cannot survive 

without Him.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

(ਕਦੇ ਭੀ) ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ।

47778 1113 Anidnu ipRau 
ipRau kry idnu 
rwqI ipr ibnu 
ipAws n jwey]

Anadhin Prio Prio 

Karae Dhin 

Raathee Pir Bin 

Piaas N Jaaeae ||

Night and day, I cry 

out, ""Pri-o! Pri-o! 

Beloved! Beloved!"", 

day and night. 

Without my Husband 

Lord, my thirst is not 

quenched.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ। (ਹੇ ਸਖੀ!) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
(ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਂਤੀ ਨਛੱਤਿ ਦੀ ਵਰਖਾ-
ਬੂੂੰ ਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਪੀਹੇ ਦੀ 
ਜਪਆਸ ਨਹੀਂ ਜਮਟਦੀ)।

47779 1113 ApxI ikRpw 
krhu hir ipAwry  
hir hir nwmu 
sd swirAw]

Apanee Kirapaa 

Karahu Har 

Piaarae Har Har 

Naam Sadh 

Saariaa ||

Please, bless me with 

Your Grace, O my 

Beloved Lord, that I 

may dwell on the 

Name of the Lord, Har, 

Har, forever.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ! (ਜਿਸ ਿੀਵ 

ਉੱਤੇ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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47780 1113 gur kY sbid 
imilAw mY pRIqmu  
hau siqgur 
ivthu 
vwirAw]1]

Gur Kai Sabadh 

Miliaa Mai 

Preetham Ho 

Sathigur Vittahu 

Vaariaa ||1||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

have met my Beloved; 

I am a sacrifice to the 

True Guru. ||1||

ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਭੀ) ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤਮ ਜਮਲ ਜਪਆ 

ਹੈ ॥੧॥

47781 1113 jb dyKW ipru 
ipAwrw hir gux 
ris rvw rwm]

Jab Dhaekhaan Pir 

Piaaraa Har Gun 

Ras Ravaa Raam ||

When I see my 

Beloved Husband 

Lord, I chant the Lord's 

Glorious Praises with 

love.

ਹੇ ਸਖੀ! ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 
ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਉਸ 

ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ,

47782 1114 myrY AMqir hoie 
ivgwsu ipRau ipRau 
scu inq cvw  
rwm]

Maerai Anthar 

Hoe Vigaas Prio 

Prio Sach Nith 

Chavaa Raam ||

My inner being 

blossoms forth; I 

continually utter, ""Pri-

o! Pri-o! Beloved! 

Beloved!""

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਖੜਾਉ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਤਾਹੀਏ,ਂ ਹੇ 

ਸਖੀ!) ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਚਾਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ।

47783 1114 ipRau cvw ipAwry  
sbid insqwry  
ibnu dyKy iqRpiq  
n Awvey]

cvW Prio Chavaa 

Piaarae Sabadh 

Nisathaarae Bin 

Dhaekhae 

Thripath N Aaveae 

||

I speak of my Dear 

Beloved, and through 

the Shabad, I am 

saved. Unless I can see 

Him, I am not satisfied.

ਹੇ ਸਖੀ! ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ ਪਿੀਤਮ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਸਦਾ) ਉਚਾਰਦੀ ਹਾਂ। 
ਉਹ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਹੇ ਸਖੀ! ਉਸ 

ਪਿੀਤਮ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਜਤਿਪਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
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47784 1114 sbid sIgwru hovY 
inq kwmix hir 
hir nwmu 
iDAwvey]

iDAwv-ey Sabadh Seegaar 

Hovai Nith 

Kaaman Har Har 

Naam Dhhiaaveae 

||

That soul-bride who is 

ever adorned with the 

Shabad, meditates on 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਹੇ ਸਖੀ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ 
(ਆਤਮਕ) ਜਸੂੰਗਾਰ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

47785 1114 dieAw dwnu 
mMgq jn dIjY mY  
pRIqmu dyhu 
imlwey]

Dhaeiaa Dhaan 

Mangath Jan 

Dheejai Mai 

Preetham Dhaehu 

Milaaeae ||

Please bless this 

beggar, Your humble 

servant, with the Gift 

of Mercy; please unite 

me with my Beloved.

(ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਨਿੱਤ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ-ਹੇ ਗੁਰੂ!) 

ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮੂੰਗਤੇ ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਹ 

ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ 
ਦੇਹ।

47786 1114 An idnu guru 
gopwlu iDAweI  
hm siqgur 
ivthu Gumwey]2]

Anadhin Gur 

Gopaal Dhhiaaee 

Ham Sathigur 

Vittahu 

Ghumaaeae ||2||

Night and day, I 

meditate on the Guru, 

the Lord of the World; 

I am a sacrifice to the 

True Guru. ||2||

ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

47787 1114 hm pwQr guru 
nwv ibKu Bvjlu 
qwrIAY rwm]

Ham Paathhar Gur 

Naav Bikh Bhavajal 

Thaareeai Raam ||

I am a stone in the 

Boat of the Guru. 

Please carry me across 

the terrifying ocean of 

poison.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ (ਪਾਪਾਂ 
ਨਾਲ ਭਾਰੇ ਹੋ ਚੁਕੇ) ਪੱਥਰ ਹਾਂ, 
ਗੁਰੂ ਬੇੜੀ ਹੈ। (ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈ।
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47788 1114 gur dyvhu sbdu 
suBwie mY mUV 
insqwrIAY rwm]

Gur Dhaevahu 

Sabadh Subhaae 

Mai Moorr 

Nisathaareeai 

Raam ||

O Guru, please, 

lovingly bless me with 

the Word of the 

Shabad. I am such a 

fool - please save me!

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ ਜਵਚ 

(ਿੋੜ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ, 

ਅਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੂਰਖ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ।

47789 1114 hm mUV mugD 
ikCu imiq nhI 
pweI qU AgMmu 
vf jwixAw]

Ham Moorr 

Mugadhh Kishh 

Mith Nehee Paaee 

Thoo Aganm Vadd 

Jaaniaa ||

I am a fool and an 

idiot; I know nothing 

of Your extent. You 

are known as 

Inaccessible and Great.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, 
ਅਜਗਆਨੀ ਹਾਂ। ਤੂੂੰ  ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ 
ਹੈਂ-ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ) 

ਸਮਜਝਆ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਂ।
47790 1114 qU Awip dieAwlu 

dieAw kir 
mylih hm 
inrguxI 
inmwixAw]

Thoo Aap Dhaeiaal 

Dhaeiaa Kar 

Maelehi Ham 

Niragunee 

Nimaaniaa ||

You Yourself are 

Merciful; please, 

mercifully bless me. I 

am unworthy and 

dishonored - please, 

unite me with Yourself!

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈਂ। 
ਸਾਨੂੂੰ  ਗੁਣ-ਹੀਨ ਜਨਮਾਣੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈਂ।

47791 1114 Anyk jnm pwp 
kir Brmy huix 
qau srxwgiq 
Awey]

sr-xwgiq Anaek Janam Paap 

Kar Bharamae Hun 

Tho Saranaagath 

Aaeae ||

Through countless 

lifetimes, I wandered 

in sin; now, I have 

come seeking Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ (ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਏ 

ਹਾਂ।
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47792 1114 dieAw krhu riK 
lyvhu hir jIau  
hm lwgh 
siqgur pwey]3]

Dhaeiaa Karahu 

Rakh Laevahu Har 

Jeeo Ham Laageh 

Sathigur Paaeae 

||3||

Take pity on me and 

save me, Dear Lord; I 

have grasped the Feet 

of the True Guru. 

||3||

ਹੇ ਹਰੀ ਿੀਉ! ਜਮਹਰ ਕਰੋ, 

ਰੱਜਖਆ ਕਰੋ ਜਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ॥੩॥

47793 1114 gur pwrs hm 
loh imil kMcnu 
hoieAw rwm]

Gur Paaras Ham 

Loh Mil Kanchan 

Hoeiaa Raam ||

The Guru is the 

Philosopher's Stone; 

by His touch, iron is 

transformed into gold.

ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਪਾਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਲੋਹਾ ਹਾਂ, (ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ 
ਪਾਰਸ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

47794 1114 joqI joiq 
imlwie kwieAw 
gVu soihAw rwm]

gV@ Jothee Joth Milaae 

Kaaeiaa Garr 

Sohiaa Raam ||

My light merges into 

the Light, and my 

body-fortress is so 

beautiful.

(ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਜਮਲਾ ਕੇ (ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹਾ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

47795 1114 kwieAw gVu 
soihAw myrY pRiB 
moihAw ikau 
swis igrwis 
ivswrIAY]

Kaaeiaa Garr 

Sohiaa Maerai 

Prabh Mohiaa Kio 

Saas Giraas 

Visaareeai ||

My body-fortress is so 

beautiful; I am 

fascinated by my God. 

How could I forget 

Him, for even a 

breath, or a morsel of 

food?

(ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹਾ ਸੋਹਣਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਹਰੇਕ) ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ (ਹਰੇਕ) 

ਜਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ (ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਕਦੇ ਭੀ 
ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
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47796 1114 AidRstu Agocru  
pkiVAw gur 
sbdI hau  
siqgur kY 
bilhwrIAY]

Adhrisatt Agochar 

Pakarriaa Gur 

Sabadhee Ho 

Sathigur Kai 

Balihaareeai ||

I have seized the 

Unseen and 

Unfathomable Lord, 

through the Word of 

the Guru's Shabad. I 

am a sacrifice to the 

True Guru.

ਮੈਂ ਉਸ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਜਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ।

47797 1114 siqgur AwgY  
sIsu Byt dyau jy 
siqgur swcy 
BwvY]

Sathigur Aagai 

Sees Bhaett Dhaeo 

Jae Sathigur 

Saachae Bhaavai ||

I place my head in 

offering before the 

True Guru, if it truly 

pleases the True Guru.

ਿ ੇਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 
ਜਸਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਧਰ 

ਜਦਆਂ।

47798 1114 Awpy dieAw 
krhu pRB dwqy  
nwnk AMik 
smwvY]4]1]

Aapae Dhaeiaa 

Karahu Prabh 

Dhaathae Naanak 

Ank Samaavai 

||4||1||

Take pity on me, O 

God, Great Giver, that 

Nanak may merge in 

Your Being. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥

47799 1114 quKwrI mhlw 4] Thukhaaree 

Mehalaa 4 ||

Tukhaari, Fourth Mehl:

47800 1114 hir hir Agm 
AgwiD AprMpr  
Aprprw]

Apr-prw[Ap-rMpr Har Har Agam 

Agaadhh 

Aparanpar 

Aparaparaa ||

The Lord, Har, Har, is 

Inaccessible, 

Unfathomable, 

Infinite, the Farthest 

of the Far.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹਰੀ! ਹੇ 

ਅਥਾਹ ਹਰੀ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਰੀ! 
ਹੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਰੀ!
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47801 1114 jo qum iDAwvih 
jgdIs qy jn 
Bau ibKmu qrw]

Jo Thum 

Dhhiaavehi 

Jagadhees Thae 

Jan Bho Bikham 

Tharaa ||

Those who meditate 

on You, O Lord of the 

Universe - those 

humble beings cross 

over the terrifying, 

treacherous world-

ocean.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰੀ! 
ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਔਖੇ ਤਰੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

47802 1114 ibKm Bau iqn 
qirAw suhylw  
ijn hir hir 
nwmu iDAwieAw]

Bikham Bho Thin 

Thariaa Suhaelaa 

Jin Har Har Naam 

Dhhiaaeiaa ||

Those who meditate 

on the Name of the 

Lord, Har, Har, easily 

cross over the 

terrifying, treacherous 

world-ocean.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਔਖੇ ਤਰੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

47803 1114 gur vwik siqgur  
jo Bwie cly iqn 
hir hir Awip 
imlwieAw]

Gur Vaak Sathigur 

Jo Bhaae Chalae 

Thin Har Har Aap 

Milaaeiaa ||

Those who lovingly 

walk in harmony with 

the Word of the Guru, 

the True Guru - the 

Lord, Har, Har, unites 

them with Himself.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿੇਮ 

ਦੇ ਆਸਰੇ ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ 

ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਜਲਆ।

47804 1114 joqI joiq imil 
joiq smwxI hir 
ikRpw kir 
DrxIDrw]

Jothee Joth Mil 

Joth Samaanee 

Har Kirapaa Kar 

Dhharaneedhharaa 

 ||

The mortal's light 

meets the Light of 

God, and blends with 

that Divine Light when 

the Lord, the Support 

of the Earth, grants His 

Grace.

ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਰੀ! 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇਰੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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47805 1114 hir hir Agm 
AgwiD AprMpr 
Aprprw]1]

Ap-rMpr Har Har Agam 

Agaadhh 

Aparanpar 

Aparaparaa ||1||

The Lord, Har, Har, is 

Inaccessible, 

Unfathomable, 

Infinite, the Farthest 

of the Far. ||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹਰੀ! ਹੇ 

ਅਥਾਹ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹਰੀ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਰੀ! (ਇਹ 

ਸਭ ਤੇਰੀ ਜਕਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

47806 1114 qum suAwmI Agm 
AQwh qU Git 
Git pUir rihAw]

Thum Suaamee 

Agam Athhaah 

Thoo Ghatt Ghatt 

Poor Rehiaa ||

O my Lord and Master, 

You are Inaccessible 

and Unfathomable. 

You are totally 

pervading and 

permeating each and 

every heart.

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਅਥਾਹ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ; 
ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ।

47807 1114 qU AlK AByau 
AgMmu gur 
siqgur bcin 
lihAw]

Thoo Alakh 

Abhaeo Aganm 

Gur Sathigur 

Bachan Lehiaa ||

You are Unseen, 

Unknowable and 

Unfathomable; You 

are found through the 

Word of the Guru, the 

True Guru.

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਅਭੇਵ ਅਤੇ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਪਿਭੂ ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

47808 1114 Dnu DMnu qy jn  
purK pUry ijn  
gur sMqsMgiq 
imil gux rvy]

Dhhan Dhhann 

Thae Jan Purakh 

Poorae Jin Gur 

Santhasangath Mil 

Gun Ravae ||

Blessed, blessed are 

those humble, 

powerful and perfect 

people, who join the 

Guru's Sangat, the 

Society of the Saints, 

and chant His Glorious 

Praises.

ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਨ ਜਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
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47809 1114 ibbyk buiD 
bIcwir gurmuiK  
gur sbid iKnu 
iKnu hir inq 
cvy]

Bibaek Budhh 

Beechaar 

Guramukh Gur 

Sabadh Khin Khin 

Har Nith Chavae ||

With clear and precise 

understanding, the 

Gurmukhs 

contemplate the 

Guru's Shabad; each 

and every instant, 

they continually speak 

of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ 
ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਹਰ ਜਖਨ ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
47810 1114 jw bhih gurmuiK  

hir nwmu bolih  
jw KVy gurmuiK  
hir hir kihAw]

bh-ih,KVy@ Jaa Behehi 

Guramukh Har 

Naam Bolehi Jaa 

Kharrae 

Guramukh Har Har 

Kehiaa ||

When the Gurmukh 

sits down, he chants 

the Lord's Name. 

When the Gurmukh 

stands up, he chants 

the Lord's Name, Har, 

Har.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਿਦੋਂ (ਜਕਤੇ) ਬੈਠਦੇ ਹਨ 

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਖਲੋਂਦੇ 

ਹਨ ਤਦੋਂ ਭੀ ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਬੈਠੇ ਖਲੋਤੇ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ)।

47811 1114 qum suAwmI Agm 
AQwh qU Git 
Git pUir 
rihAw]2]

Thum Suaamee 

Agam Athhaah 

Thoo Ghatt Ghatt 

Poor Rehiaa ||2||

O my Lord and Master, 

You are Inaccessible 

and Unfathomable. 

You are totally 

pervading and 

permeating each and 

every heart. ||2||

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਅਥਾਹ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ; ਅਤੇ ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ ॥੨॥
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47812 1114 syvk jn syvih 
qy prvwxu ijn 
syivAw gurmiq 
hry]

Saevak Jan 

Saevehi Thae 

Paravaan Jin 

Saeviaa Guramath 

Harae ||

Those humble 

servants who serve 

are accepted. They 

serve the Lord, and 

follow the Guru's 

Teachings.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ,

47813 1114 iqn ky koit siB 
pwp iKnu prhir  
hir dUir kry]

Thin Kae Kott Sabh 

Paap Khin Parehar 

Har Dhoor Karae 

||

All their millions of 

sins are taken away in 

an instant; the Lord 

takes them far away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ।

47814 1114 iqn ky pwp doK 
siB ibnsy ijn 
min iciq ieku 
ArwiDAw]

Thin Kae Paap 

Dhokh Sabh 

Binasae Jin Man 

Chith Eik 

Araadhhiaa ||

All their sin and blame 

is washed away. They 

worship and adore the 

One Lord with their 

conscious minds.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਨਾਸ ਹੋ 

ਗਏ।
47815 1115 iqn kw jnmu 

sPilE sBu 
kIAw krqY ijn 
gur bcnI scu 
BwiKAw]

Thin Kaa Janam 

Safaliou Sabh 

Keeaa Karathai Jin 

Gur Bachanee 

Sach Bhaakhiaa ||

The Creator makes 

fruitful the lives of all 

those who, through 

the Guru's Word, 

chant the True Name.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ, 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਿਨਮ ਸਿਲ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।
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47816 1115 qy DMnu jn vf 
purK pUry jo 
gurmiq hir jip 
Bau ibKmu qry]

Thae Dhhann Jan 

Vadd Purakh 

Poorae Jo 

Guramath Har Jap 

Bho Bikham 

Tharae ||

Blessed are those 

humble beings, those 

great and perfect 

people, who follow 

the Guru's Teachings 

and meditate on the 

Lord; they cross over 

the terrifying and 

treacherous world-

ocean.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 

ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਇਸ ਔਖੇ ਤਰੇ ਿਾਣ 

ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

47817 1115 syvk jn syvih 
qy prvwxu ijn 
syivAw gurmiq 
hry]3]

Saevak Jan 

Saevehi Thae 

Paravaan Jin 

Saeviaa Guramath 

Harae ||3||

Those humble 

servants who serve 

are accepted. They 

follow the Guru's 

Teachings, and serve 

the Lord. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕੀਤੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ) ॥੩॥

47818 1115 qU AMqrjwmI hir 
Awip ijau qU 
clwvih ipAwry  
hau iqvY clw]

c`lW Thoo 

Antharajaamee 

Har Aap Jio Thoo 

Chalaavehi Piaarae 

Ho Thivai Chalaa ||

You Yourself, Lord, are 

the Inner-knower, the 

Searcher of hearts; as 

You make me walk, O 

my Beloved, so do I 

walk.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ।
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47819 1115 hmrY hwiQ ikCu 
nwih jw qU mylih  
qw hau Awie 
imlw]

Hamarai Haathh 

Kishh Naahi Jaa 

Thoo Maelehi 

Thaa Ho Aae Milaa 

||

Nothing is in my 

hands; when You unite 

me, then I come to be 

united.

ਹੇ ਹਰੀ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਤਦੋਂ (ਹੀ) ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜਮਲਦਾ 
ਹਾਂ।

47820 1115 ijn kau qU hir 
mylih suAwmI  
sBu iqn kw lyKw 
Cutik gieAw]

Jin Ko Thoo Har 

Maelehi Suaamee 

Sabh Thin Kaa 

Laekhaa Shhuttak 

Gaeiaa ||

Those whom You unite 

with Yourself, O my 

Lord and Master - all 

their accounts are 

settled.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਜਪਛਲੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਲੇਖ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਦ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ)।

47821 1115 iqn kI gxq n 
kirAhu ko BweI  
jo gur bcnI hir 
myil lieAw]

Thin Kee Ganath N 

Kariahu Ko Bhaaee 

Jo Gur Bachanee 

Har Mael Laeiaa ||

No one can go through 

the accounts of those, 

O Siblings of Destiny, 

who through the 

Word of the Guru's 

Teachings are united 

with the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 
ਉਤੇ ਤੋਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ ਜਧਰ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਜਪਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਨਾਹ ਕਜਰਓ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।
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47822 1115 nwnk dieAwlu 
hoAw iqn aUpir  
ijn gur kw Bwxw 
mMinAw Blw]

Naanak Dhaeiaal 

Hoaa Thin Oopar 

Jin Gur Kaa 

Bhaanaa Manniaa 

Bhalaa ||

O Nanak, the Lord 

shows Mercy to those 

who accept the Guru's 

Will as good.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਠੀ ਕਰਕੇ 

ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

47823 1115 qU AMqrjwmI hir 
Awip ijau qU 
clwvih ipAwry  
hau iqvY 
clw]4]2]

Thoo 

Antharajaamee 

Har Aap Jio Thoo 

Chalaavehi Piaarae 

Ho Thivai Chalaa 

||4||2||

You Yourself, Lord, are 

the Inner-knower, the 

Searcher of hearts; as 

You make me walk, O 

my Beloved, so do I 

walk. ||4||2||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੋਰਦਾ 
ਹੈਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੨॥

47824 1115 quKwrI mhlw 4] Thukhaaree 

Mehalaa 4 ||

Tukhaari, Fourth Mehl:

47825 1115 qU jgjIvnu 
jgdIsu sB 
krqw isRsit 
nwQu]

j`gdIsu Thoo Jagajeevan 

Jagadhees Sabh 

Karathaa Srisatt 

Naathh ||

You are the Life of the 

World, the Lord of the 

Universe, our Lord and 

Master, the Creator of 

all the Universe.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ 
(ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖਸਮ 

ਹੈਂ।
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47826 1115 iqn qU 
iDAwieAw myrw 
rwmu ijn kY Duir 
lyKu mwQu]

Thin Thoo 

Dhhiaaeiaa 

Maeraa Raam Jin 

Kai Dhhur Laekh 

Maathh ||

They alone meditate 

on You, O my Lord, 

who have such destiny 

recorded on their 

foreheads.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ (ਹਜਰ-

ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ) 
ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ।

47827 1115 ijn kau Duir 
hir iliKAw 
suAwmI iqn hir 
hir nwmu 
ArwiDAw]

Jin Ko Dhhur Har 

Likhiaa Suaamee 

Thin Har Har 

Naam Araadhhiaa 

||

Those who are so pre-

destined by their Lord 

and Master, worship 

and adore the Name 

of the Lord, Har, Har.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ-ਹਰੀ ਨੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚੋਂ ਧੁਰੋਂ 
ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਉਹ (ਸਦਾ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

47828 1115 iqn ky pwp iek 
inmK siB lwQy  
ijn gur bcnI 
hir jwipAw]

Thin Kae Paap Eik 

Nimakh Sabh 

Laathhae Jin Gur 

Bachanee Har 

Jaapiaa ||

All sins are erased in 

an instant, for those 

who meditate on the 

Lord, through the 

Guru's Teachings.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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47829 1115 Dnu DMnu qy jn  
ijn hir nwmu 
jipAw iqn dyKy  
hau BieAw 
snwQu]

Dhhan Dhhann 

Thae Jan Jin Har 

Naam Japiaa Thin 

Dhaekhae Ho 

Bhaeiaa Sanaathh 

||

Blessed, blessed are 

those humble beings 

who meditate on the 

Lord's Name. Seeing 

them, I am uplifted.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਮੁਬਾਜਰਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ ਮੈਂ (ਭੀ) ਖਸਮ ਵਾਲਾ 
(ਅਖਵਾਣ ਿੋਗਾ) ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਭੀ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਲੱਗ ਜਪਆ ਹਾਂ)।

47830 1115 qU jgjIvnu 
jgdIsu sB 
krqw isRsit 
nwQu]1]

Thoo Jagajeevan 

Jagadhees Sabh 

Karathaa Srisatt 

Naathh ||1||

You are the Life of the 

World, the Lord of the 

Universe, our Lord and 

Master, the Creator of 

all the Universe. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ 
(ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖਸਮ 

ਹੈਂ ॥੧॥
47831 1115 qU jil Qil 

mhIAil BrpUir  
sB aUpir swcu 
DxI]

Thoo Jal Thhal 

Meheeal 

Bharapoor Sabh 

Oopar Saach 

Dhhanee ||

You are totally 

pervading the water, 

the land and the sky. 

O True Lord, You are 

the Master of all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਿਲ ਜਵਚ ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ।

47832 1115 ijn jipAw hir 
min cIiq hir 
jip jip mukqu 
GxI]

Jin Japiaa Har Man 

Cheeth Har Jap 

Jap Mukath 

Ghanee ||

Those who meditate 

on the Lord in their 

conscious minds - all 

those who chant and 

meditate on the Lord 

are liberated.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਸਦਾ) ਿਜਪਆ (ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ)।
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47833 1115 ijn jipAw hir  
qy mukq pRwxI  
iqn ky aUjl muK  
hir duAwir]

aU~jl Jin Japiaa Har 

Thae Mukath 

Praanee Thin Kae 

Oojal Mukh Har 

Dhuaar ||

Those mortal beings 

who meditate on the 

Lord are liberated; 

their faces are radiant 

in the Court of the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿਪ ਕੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਲੁਕਾਈ 

ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 

ਪਿਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਜਵੱਤਰ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉਿਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਪਿਭੂ-
ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ)।

47834 1115 Eie hliq 
pliq jn Bey 
suhyly hir rwiK 
lIey rKnhwir]

Oue Halath Palath 

Jan Bheae 

Suhaelae Har 

Raakh Leeeae 

Rakhanehaar ||

Those humble beings 

are exalted in this 

world and the next; 

the Savior Lord saves 

them.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਾਣ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

47835 1115 hir sMqsMgiq 
jn suxhu BweI  
gurmuiK hir syvw 
sPl bxI]

Har 

Santhasangath Jan 

Sunahu Bhaaee 

Guramukh Har 

Saevaa Safal 

Banee ||

Listen to the Lord's 

Name in the Society of 

the Saints, O humble 

Siblings of Destiny. 

The Gurmukh's service 

to the Lord is fruitful.

ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋਂ ! ਹੇ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ! ਸੁਣੋ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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47836 1115 qU jil Qil 
mhIAil BrpUir  
sB aUpir swcu 
DxI]2]

Thoo Jal Thhal 

Meheeal 

Bharapoor Sabh 

Oopar Saach 

Dhhanee ||2||

You are totally 

pervading the water, 

the land and the sky. 

O True Lord, You are 

the Master of all. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਿਲ ਜਵਚ ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ॥੨॥

47837 1115 qU Qwn QnMqir 
hir eyku hir 
eyko eyku rivAw]

Thoo Thhaan 

Thhananthar Har 

Eaek Har Eaeko 

Eaek Raviaa ||

You are the One Lord, 

the One and Only 

Lord, pervading all 

places and interspaces.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਇਕ 

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ।

47838 1115 vix iqRix 
iqRBvix sB 
isRsit muiK hir 
hir nwmu civAw]

(civAw) aucwirAw Van Thrin 

Thribhavan Sabh 

Srisatt Mukh Har 

Har Naam Chaviaa 

||

The forests and fields, 

the three worlds and 

the entire Universe, 

chant the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ, ਘਾਹ ਦੇ 

ਤੀਲੇ ਜਵਚ, ਜਤਿਭਵਣੀ-ਿਗਤ 

ਜਵਚ-ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ। ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ (ਭਾਵ, 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਿੀਵ) ਆਪਣੇ 
ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ 
ਉਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

47839 1115 siB cvih hir 
hir nwmu krqy  
AsMK Agxq 
hir iDAwvey]

A-gxq,iDAwv-ey Sabh Chavehi Har 

Har Naam 

Karathae Asankh 

Aganath Har 

Dhhiaaveae ||

All chant the Name of 

the Creator Lord, Har, 

Har; countless, 

uncountable beings 

meditate on the Lord.

ਅਸੂੰਖਾਂ ਿੀਵ ਅਣਜਗਣਤ ਿੀਵ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। (ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਰਹੀ ਹੈ।
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47840 1115 so DMnu Dnu hir 
sMqu swDU jo hir 
pRB krqy Bwvey]

So Dhhann Dhhan 

Har Santh 

Saadhhoo Jo Har 

Prabh Karathae 

Bhaaveae ||

Blessed, blessed are 

those Saints and Holy 

People of the Lord, 

who are pleasing to 

the Creator Lord God.

ਹਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸੂੰਤ ਹਰੀ ਦਾ 
ਉਹ ਸਾਧੂ ਧੂੰਨ ਹੈ ਧੂੰਨ ਹੈ, 

ਜਿਹੜਾ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਿਹੜਾ 
ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ।

47841 1115 so sPlu drsnu 
dyhu krqy ijsu 
hir ihrdY nwmu 
sd civAw]

So Safal Dharasan 

Dhaehu Karathae 

Jis Har Hiradhai 

Naam Sadh 

Chaviaa ||

O Creator, please bless 

me with the Fruitful 

Vision, the Darshan, of 

those who chant the 

Lord's Name in their 

hearts forever.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ (ਤੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ), ਿੋ ਸਦਾ 
(ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਕਾਮਯਾਬ (ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ) ਹੈ, (ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਬਖ਼ਸ਼।

47842 1115 qU Qwn QnMqir 
hir eyku hir 
eyko eyku 
rivAw]3]

Thoo Thhaan 

Thhananthar Har 

Eaek Har Eaeko 

Eaek Raviaa ||3||

You are the One Lord, 

the One and Only 

Lord, pervading all 

places and 

interspaces. ||3||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਇਕ 

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ ॥੩॥

47843 1115 qyrI Bgiq BMfwr 
AsMK ijsu qU 
dyvih myry 
suAwmI iqsu 
imlih]

Thaeree Bhagath 

Bhanddaar Asankh 

Jis Thoo Dhaevehi 

Maerae Suaamee 

This Milehi ||

The treasures of 

devotional worship to 

You are countless; he 

alone is blessed with 

them, O my Lord and 

Master, whom You 

bless.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! (ਤੇਰੇ ਘਰ 

ਜਵਚ) ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, (ਪਰ 

ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ) ਉਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਆਪ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9759 Published: March 06/ 2014



47844 1115 ijs kY msqik  
gur hwQu iqsu 
ihrdY hir gux 
itkih]

Jis Kai Masathak 

Gur Haathh This 

Hiradhai Har Gun 

Ttikehi ||

The Lord's Glorious 

Virtues abide within 

the heart of that 

person, whose 

forehead the Guru has 

touched.

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

47845 1115 hir gux ihrdY 
itkih iqs kY  
ijsu AMqir Bau 
BwvnI hoeI]

Har Gun Hiradhai 

Ttikehi This Kai Jis 

Anthar Bho 

Bhaavanee Hoee 

||

The Glorious Virtues of 

the Lord dwell in the 

heart of that person, 

whose inner being is 

filled with the Fear of 

God, and His Love.

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਡਰ ਅਦਬ 

ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ) ਸਰਧਾ-
ਜਪਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

47846 1116 ibnu BY iknY n 
pRymu pwieAw ibnu 
BY pwir n 
auqirAw koeI]

Bin Bhai Kinai N 

Praem Paaeiaa Bin 

Bhai Paar N 

Outhariaa Koee ||

Without the Fear of 

God, His Love is not 

obtained. Without the 

Fear of God, no one is 

carried across to the 

other side.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਪਿੇਮ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਡਰ-ਅਦਬ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਜਕਆ 

(ਕੋਈ ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਨਹੀਂ ਸਜਕਆ)।

47847 1116 Bau Bwau pRIiq 
nwnk iqsih 
lwgY ijsu qU 
AwpxI ikrpw 
krih]

Bho Bhaao Preeth 

Naanak Thisehi 

Laagai Jis Thoo 

Aapanee Kirapaa 

Karehi ||

O Nanak, he alone is 

blessed with the Fear 

of God, and God's 

Love and Affection, 

whom You, Lord, bless 

with Your Mercy.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਤੇਰਾ ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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47848 1116 qyrI Bgiq BMfwr 
AsMK ijsu qU 
dyvih myry 
suAwmI iqsu 
imlih]4]3]

Thaeree Bhagath 

Bhanddaar Asankh 

Jis Thoo Dhaevehi 

Maerae Suaamee 

This Milehi 

||4||3||

The treasures of 

devotional worship to 

You are countless; he 

alone is blessed with 

Them, O my Lord and 

Master, whom You 

bless. ||4||3||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! (ਤੇਰੇ ਘਰ 

ਜਵਚ) ਤੇਰੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, (ਪਰ 

ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ) ਉਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਆਪ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੪॥੩॥

47849 1116 quKwrI mhlw 4] Thukhaaree 

Mehalaa 4 ||

Tukhaari, Fourth Mehl:

47850 1116 nwvxu purbu 
ABIcu gur 
siqgur drsu 
BieAw]

n@wvxu[ (A-BIcu) 
ABIij`q inC`qR

Naavan Purab 

Abheech Gur 

Sathigur Dharas 

Bhaeiaa ||

To receive the Blessed 

Vision of the Darshan 

of the Guru, the True 

Guru, is to truly bathe 

at the Abhaijit festival.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ 

ਜਗਆ, (ਇਹ ਗੁਰ-ਦਰਸ਼ਨ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, (ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਵਾਸਤੇ) ਅਭੀਚ (ਨਛੱਤਿ ਦਾ) 
ਪਜਵੱਤਰ ਜਦਹਾੜਾ ਹੈ।

47851 1116 durmiq mYlu hrI  
AigAwnu AMDyru 
gieAw]

Dhuramath Mail 

Haree Agiaan 

Andhhaer Gaeiaa 

||

The filth of evil-

mindedness is washed 

off, and the darkness 

of ignorance is 

dispelled.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਖੋਟੀ 
ਮੱਤ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ 
ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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47852 1116 gur drsu 
pwieAw AigAwnu 
gvwieAw AMqir 
joiq pRgwsI]

Gur Dharas 

Paaeiaa Agiaan 

Gavaaeiaa Anthar 

Joth Pragaasee ||

Blessed by the Guru's 

Darshan, spiritual 

ignorance is dispelled, 

and the Divine Light 

illuminates the inner 

being.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਜਲਆ, (ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਜਗਆਨ (-

ਹਨੇਰਾ) ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।

47853 1116 jnm mrx duK 
iKn mih ibnsy  
hir pwieAw pRBu 
AibnwsI]

Janam Maran 

Dhukh Khin Mehi 

Binasae Har 

Paaeiaa Prabh 

Abinaasee ||

The pains of birth and 

death vanish in an 

instant, and the 

Eternal, Imperishable 

Lord God is found.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) 

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ (ਦਾ ਜਮਲਾਪ) 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਿਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤਕ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ।

47854 1116 hir Awip krqY  
purbu kIAw  
siqgurU kulKyiq 
nwvix gieAw]

(kulKyiq) kurCyqR, 
n@wvix

Har Aap Karathai 

Purab Keeaa 

Sathiguroo 

Kulakhaeth 

Naavan Gaeiaa ||

The Creator Lord God 

Himself created the 

festival, when the True 

Guru went to bathe at 

the festival in Kuruk-

shaytra.

ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਅਭੀਚ 

ਪੁਰਬ ਦੇ) ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ 

(ਦੇ ਸਮੇ) ਤੇ ਕੁਲਖੇਤ ਤੇ ਜਗਆ, 

ਹਰੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਾਣ ਦੇ ਇਸ ਉੱਦਮ 

ਨੂੂੰ  ਉਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਪਜਵੱਤਰ ਜਦਹਾੜਾ 
ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ।
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47855 1116 nwvxu purbu 
ABIcu gur 
siqgur drsu 
BieAw]1]

Naavan Purab 

Abheech Gur 

Sathigur Dharas 

Bhaeiaa ||1||

To receive the Blessed 

Vision of the Darshan 

of the Guru, the True 

Guru, is to truly bathe 

at the Abhaijit festival. 

||1||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੋ 

ਜਗਆ, (ਇਹ ਗੁਰ-ਦਰਸਨ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, (ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਵਾਸਤੇ) ਅਭੀਚ (ਨਛੱਤਿ ਦਾ) 
ਪਜਵੱਤਰ ਜਦਹਾੜਾ ਹੈ ॥੧॥

47856 1116 mwrig pMiQ cly 
gur siqgur sMig 
isKw]

c`ly[is`KW Maarag Panthh 

Chalae Gur 

Sathigur Sang 

Sikhaa ||

The Sikhs travelled 

with the Guru, the 

True Guru, on the 

path, along the road.

ਅਨੇਕਾਂ ਜਸੱਖ ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ 

ਿੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੂੰ ਮੇ ਪੈਂਡੇ 

ਜਵਚ ਗਏ।

47857 1116 An idnu Bgiq 
bxI iKnu iKnu 
inmK ivKw]

ivKw: polw bolo Anadhin Bhagath 

Banee Khin Khin 

Nimakh Vikhaa ||

Night and day, 

devotional worship 

services were held, 

each and every 

instant, with each step.

ਹਰੇਕ ਜਖਨ, ਜਨਮਖ ਜਨਮਖ, 

ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਦਾ 
ਅਵਸਰ) ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਸੀ।

47858 1116 hir hir Bgiq 
bxI pRB kyrI  
sBu loku vyKix 
AwieAw]

Har Har Bhagath 

Banee Prabh 

Kaeree Sabh Lok 

Vaekhan Aaeiaa ||

Devotional worship 

services to the Lord 

God were held, and all 

the people came to 

see the Guru.

(ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡੇ ਜਵਚ) ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਉੱਦਮ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਸੀ, 
ਬਹੁਤ ਲੁਕਾਈ (ਗੁਰੂ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
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47859 1116 ijn drsu 
siqgur gurU 
kIAw iqn Awip 
hir mylwieAw]

Jin Dharas 

Sathigur Guroo 

Keeaa Thin Aap 

Har Maelaaeiaa ||

Whoever was blessed 

with the Darshan of 

the Guru, the True 

Guru, the Lord united 

with Himself.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖਾਂ) ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕੀਤਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਜਲਆ (ਭਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।

47860 1116 qIrQ audmu 
siqgurU kIAw  
sB lok auDrx 
ArQw]

AOgxW qoN (au-Drx) 
qwrn leI

Theerathh 

Oudham 

Sathiguroo Keeaa 

Sabh Lok 

Oudhharan 

Arathhaa ||

The True Guru made 

the pilgrimage to the 

sacred shrines, for the 

sake of saving all the 

people.

(ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ) 

ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੂੰ  (ਗ਼ਲਤ 

ਰਸਤੇ ਤੋਂ) ਬਚਾਣ ਲਈ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਿਾਣ 

ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

47861 1116 mwrig pMiQ cly 
gur siqgur sMig 
isKw]2]

is`KW Maarag Panthh 

Chalae Gur 

Sathigur Sang 

Sikhaa ||2||

The Sikhs travelled 

with the Guru, the 

True Guru, on the 

path, along the road. 

||2||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜਸੱਖ 

ਉਸ ਲੂੰ ਮੇ ਪੈਂਡੇ ਜਵਚ ਗਏ (ਸਨ) 

॥੨॥

47862 1116 pRQm Awey 
kulKyiq gur  
siqgur purbu 
hoAw]

Prathham Aaeae 

Kulakhaeth Gur 

Sathigur Purab 

Hoaa ||

When the Guru, the 

True Guru, first arrived 

at Kuruk-shaytra, it 

was a very auspicious 

time.

ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ) ਿੀ ਪਜਹਲਾਂ 
ਕੁਲਖੇਤ (ਕੁਰੂਖੇਤਿ) ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚੇ। 
(ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 

ਜਦਨ) ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਲ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਜਵੱਤਰ 

ਜਦਨ ਬਣ ਜਗਆ।
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47863 1116 Kbir BeI 
sMswir Awey qRY 
loAw]

Khabar Bhee 

Sansaar Aaeae 

Thrai Loaa ||

The news spread 

throughout the world, 

and the beings of the 

three worlds came.

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਦੂਰ ਦੂਰ 

ਤਕ) (ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਦੇ ਕੁਲੇਖਤ 

ਆਉਣ ਦੀ) ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਗਈ, 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਲੋਕ (ਦਰਸਨ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਆ ਗਏ।

47864 1116 dyKix Awey qIin 
lok suir nr 
muin jn siB 
AwieAw]

Dhaekhan Aaeae 

Theen Lok Sur Nar 

Mun Jan Sabh 

Aaeiaa ||

The angelic beings and 

silent sages from all 

the three worlds came 

to see Him.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਲੋਕ ਆ ਪਹੁੂੰ ਚੇ। ਦੈਵੀ ਸੁਭਾਵ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ, ਜਰਸ਼ੀ ਸੁਭਾਵ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਬਹੁਤ ਆ ਇਕੱਠੇ 

ਹੋਏ।
47865 1116 ijn prisAw 

guru siqgurU pUrw  
iqn ky iklivK 
nws gvwieAw]

Jin Parasiaa Gur 

Sathiguroo Pooraa 

Thin Kae Kilavikh 

Naas Gavaaeiaa ||

Those who are 

touched by the Guru, 

the True Guru - all 

their sins and mistakes 

were erased and 

dispelled.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖਾਂ) ਨੇ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਜਪਛਲੇ 

ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ।

47866 1116 jogI idgMbr 
sMinAwsI Ktu 
drsn kir gey 
gosit FoAw]

Ktu: polw bolo[ FoAw 
imlwp, Awsrw ilAw

Jogee Dhiganbar 

Sanniaasee Khatt 

Dharasan Kar 

Geae Gosatt 

Dtoaa ||

The Yogis, the nudists, 

the Sannyaasees and 

those of the six 

schools of philosophy 

spoke with Him, and 

then bowed and 

departed.

ਿੋਗੀ, ਨਾਂਗੇ, ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ (ਸਾਰੇ 

ਹੀ) ਛੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ (ਦਰਸਨ 

ਕਰਨ ਆਏ)। ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੀ 
ਪਰਸਪਰ ਸ਼ੁਭ ਜਵਚਾਰ (ਉਹ 

ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਭੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਏ।
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47867 1116 pRQm Awey 
kulKyiq gur 
siqgur purbu 
hoAw]3]

Prathham Aaeae 

Kulakhaeth Gur 

Sathigur Purab 

Hoaa ||3||

When the Guru, the 

True Guru, first arrived 

at Kuruk-shaytra, it 

was a very auspicious 

time. ||3||

ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ) ਿੀ ਪਜਹਲਾਂ 
ਕੁਲਖੇਤ (ਕੁਰੂਖੇਤਿ) ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚੇ। 
(ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 

ਜਦਨ) ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਲ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਜਵੱਤਰ 

ਜਦਨ ਬਣ ਜਗਆ ॥੩॥

47868 1116 duqIAw jmun gey 
guir hir hir 
jpnu kIAw]

(duqIAw) dUjy qIrQ qy Dhutheeaa Jamun 

Geae Gur Har Har 

Japan Keeaa ||

Second, the Guru 

went to the river 

Jamunaa, where He 

chanted the Name of 

the Lord, Har, Har.

ਜਿਰ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) 
ਿਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚੇ। 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ (ਉਥੇ ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਿਜਪਆ-ਿਪਾਇਆ।

47869 1116 jwgwqI imly dy 
Byt gur ipCY  
lMGwie dIAw]

(jwgwqI) msUlIey Jaagaathee Milae 

Dhae Bhaett Gur 

Pishhai Langhaae 

Dheeaa ||

The tax collectors met 

the Guru and gave 

Him offerings; they did 

not impose the tax on 

His followers.

(ਿਾਤਿੀਆਂ ਪਾਸੋਂ) ਸਰਕਾਰੀ 
ਮਸੂਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਭੀ 
ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ (ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮਲੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਸੱਖ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਉਹਨਾਂ ਮਸੂਲੀਆਂ ਨੇ ਜਬਨਾ 
ਮਸੂਲ ਲਏ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ।

47870 1116 sB CutI siqgurU 
ipCY ijin hir 
hir nwmu 
iDAwieAw]

Cu`tI Sabh Shhuttee 

Sathiguroo Pishhai 

Jin Har Har Naam 

Dhhiaaeiaa ||

All the True Guru's 

followers were 

excused from the tax; 

they meditated on the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ 
ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਮਸੂਲ ਭਰਨ ਤੋਂ 
ਬਚ ਗਈ। (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਜਿਸ 

ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ,
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47871 1116 gur bcin mwrig  
jo pMiQ cwly iqn 
jmu jwgwqI nyiV  
n AwieAw]

Gur Bachan 

Maarag Jo Panthh 

Chaalae Thin Jam 

Jaagaathee Naerr 

N Aaeiaa ||

The Messenger of 

Death does not even 

approach those who 

have walked on the 

path, and followed the 

Guru's Teachings.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, 

ਿਮਰਾਿ ਮਸੂਲੀਆ (ਵੀ) 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 
(ਜਿਹੜੀ) ਲੁਕਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, (ਿਮਰਾਿ 

ਮਸੂਲੀਆ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ)।

47872 1116 sB gurU gurU 
jgqu bolY gur kY 
nwie lieAY siB 
Cutik gieAw]

j`gqu Sabh Guroo Guroo 

Jagath Bolai Gur 

Kai Naae Laeiai 

Sabh Shhuttak 

Gaeiaa ||

All the world said, 

"Guru! Guru! Guru!" 

Uttering the Guru's 

Name, they were all 

emancipated.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਆ ਿਾਏ 

(ਿੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਿਾਏ) ਤਾਂ (ਨਾਮ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ (ਿਮ 

ਿਾਗਾਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

47873 1116 duqIAw jmun gey 
guir hir hir 
jpnu kIAw]4]

Dhutheeaa Jamun 

Geae Gur Har Har 

Japan Keeaa ||4||

Second, the Guru 

went to the river 

Jamunaa, where He 

chanted the Name of 

the Lord, Har, Har. 

||4||

ਜਿਰ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) 
ਿਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚੇ। 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਨੇ (ਉਥੇ ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਿਜਪਆ-ਿਪਾਇਆ ॥੪॥

47874 1116 iqRqIAw Awey 
sursrI qh 
kauqku clqu 
BieAw]

Thritheeaa Aaeae 

Surasaree Theh 

Kouthak Chalath 

Bhaeiaa ||

Third, He went to the 

Ganges, and a 

wonderful drama was 

played out there.

(ਦੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਤੀਿੇ ਥਾਂ ਗੂੰਗਾ 
ਪਹੁੂੰ ਚੇ। ਉਥੇ ਇਕ ਅਿਬ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ।
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47875 1116 sB mohI dyiK 
drsnu gur sMq  
iknY AwFu n dwmu 
lieAw]

(AwFu) A`DI dwmu dmVI Sabh Mohee 

Dhaekh Dharasan 

Gur Santh Kinai 

Aadt N Dhaam 

Laeiaa ||

All were fascinated, 

gazing upon the 

Blessed Vision of the 

Saintly Guru's 

Darshan; no tax at all 

was imposed upon 

anyone.

ਸੂੰਤ-ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਕਸੇ (ਭੀ 
ਮਸੂਲੀਏ) ਨੇ (ਜਕਸੇ ਭੀ ਿਾਤੂ 

ਪਾਸੋਂ) ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ (ਮਸੂਲ ਭੀ) 
ਵਸੂਲ ਨਾਹ ਕੀਤਾ।

47876 1116 AwFu dwmu ikCu 
pieAw n bolk  
jwgwqIAw mohx 
muMdix peI]

(bolk) golk[ (mohx) 
pUrn gurU jI dy drSn 
krky, (muMdix) cu`p, 
(peI) pY geI

Aadt Dhaam Kishh 

Paeiaa N Bolak 

Jaagaatheeaa 

Mohan Mundhan 

Pee ||

No tax at all was 

collected, and the 

mouths of the tax 

collectors were sealed.

(ਮਸੂਲੀਆਂ ਦੀਆਂ) ਗੋਲਕਾਂ 
ਜਵਚ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਭੀ ਮਸੂਲ 

ਨਾਹ ਜਪਆ। ਮਸੂਲੀਏ ਇਉਂ 

ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਿੋਗੇ 

ਨਾਹ ਰਹੇ,

47877 1116 BweI hm krh 
ikAw iksu pwis 
mWgh sB Bwig 
siqgur ipCY 
peI]

Bhaaee Ham 

Kareh Kiaa Kis 

Paas Maangeh 

Sabh Bhaag 

Sathigur Pishhai 

Pee ||

They said, ""O 

brothers, what should 

we do? Who should 

we ask? Everyone is 

running after the True 

Guru.""

(ਆਖਣ ਲੱਗੇ)- ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀਂ 
(ਹੁਣ) ਕੀਹ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਜਕਸ 

ਪਾਸੋਂ (ਮਸੂਲ) ਮੂੰਗੀਏ? ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਭੱਿ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਿਾ ਪਈ ਹੈ (ਤੇ, 

ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਜਸੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੂਲ ਲੈ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ)।
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47878 1117 jwgwqIAw aupwv 
isAwxp kir  
vIcwru ifTw BMin 
bolkw siB auiT 
gieAw]

Jaagaatheeaa 

Oupaav Siaanap 

Kar Veechaar 

Ddithaa Bhann 

Bolakaa Sabh Outh 

Gaeiaa ||

The tax collectors 

were smart; they 

thought about it, and 

saw. They broke their 

cash-boxes and left.

ਮਸੂਲੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਹੀਲੇ ਸੋਚੇ, 

ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀਆਂ, (ਆਜਖ਼ਰ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ 

ਜਲਆ (ਜਕ ਮਸੂਲ ਉਗਰਾਹੁਣ 

ਜਵਚ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ), ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ 
ਬੂੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 

ਚਲੇ ਗਏ।

47879 1117 iqRqIAw Awey 
sursrI qh 
kauqku clqu 
BieAw]5]

Thritheeaa Aaeae 

Surasaree Theh 

Kouthak Chalath 

Bhaeiaa ||5||

Third, He went to the 

Ganges, and a 

wonderful drama was 

played out there. 

||5||

(ਦੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਤੀਿੇ ਥਾਂ ਗੂੰਗਾ 
ਪਹੁੂੰ ਚੇ। ਉਥੇ ਇਹ ਅਿਬ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ॥੫॥

47880 1117 imil Awey ngr 
mhw jnw gur 
siqgur Et ghI]

n`gr Mil Aaeae Nagar 

Mehaa Janaa Gur 

Sathigur Outt 

Gehee ||

The important men of 

the city met together, 

and sought the 

Protection of the 

Guru, the True Guru.

ਨਗਰ ਦੇ ਤੁਰਨੇ-ਜਸਰ ਮਨੱੁਖ 

ਜਮਲ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ 
ਦੇ ਕੋਲ) ਆਏ। (ਉਹਨਾਂ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਓਟ ਲਈ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਪੱਲਾ ਿਜੜਆ।

47881 1117 guru siqguru guru 
goivdu puiC  
isimRiq kIqw 
shI]

ism-i Riq: m mukqw, 
A`Dy rwry R ishwrI lw 
ky,: polw bolo , q`qy 
ishwrI lwau

Gur Sathigur Gur 

Govidh Pushh 

Simrith Keethaa 

Sehee ||

The Guru, the True 

Guru, the Guru is the 

Lord of the Universe. 

Go ahead and consult 

the Simritees - they 

will confirm this.

(ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਪੱੁਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਪੂੰਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਰਨਾ ਕਰ 

ਜਲਆ ਜਕ 'ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ' 'ਗੁਰੁ 

ਗੋਜਵੂੰ ਦ' ਨੂੂੰ  (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਣਾ ਹੀ ਅਸਲ) ਜਸਜਮਿਤੀ ਹੈ।
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47882 1117 isimRiq swsqR  
sBnI shI kIqw  
suik pRihlwid  
sRI rwm kir gur 
goivdu 
iDAwieAw]

Simrith Saasathr 

Sabhanee Sehee 

Keethaa Suk 

Prehilaadh 

Sreeraam Kar Gur 

Govidh Dhhiaaeiaa 

||

The Simritees and the 

Shaastras all confirm 

that Suk Dayv and 

Prahlaad meditated on 

the Guru, the Lord of 

the Universe, and 

knew Him as the 

Supreme Lord.

ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂ ਿਨਾਂ ਨੇ 

(ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪੱੁਛ ਕੇ) ਇਹ 

ਜਨਰਨਾ ਕਰ ਜਲਆ (ਜਕ ਜਿਵੇਂ) 
ਸੁਕਦੇਵ ਨੇ ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੇ ਸਿੀ 
ਰਾਮ ਚੂੰਦਰ ਨੇ 'ਗੋਜਵੂੰ ਦ, 

ਗੋਜਵੂੰ ਦ' ਆਖ ਆਖ ਕੇ 'ਗੁਰ 

ਗੋਜਵੂੰ ਦ' ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ 

ਸੀ (ਜਤਵੇਂ ਗੁਰ ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ) 

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ।

47883 1117 dyhI ngir koit  
pMc cor vtvwry  
iqn kw Qwau Qyhu 
gvwieAw]

Dhaehee Nagar 

Kott Panch Chor 

Vattavaarae Thin 

Kaa Thhaao 

Thhaehu 

Gavaaeiaa ||

The five thieves and 

the highway robbers 

dwell in the fortress of 

the body-village; the 

Guru has destroyed 

their home and place.

(ਉਹਨਾਂ ਸੁਕ ਪਿਜਹਲਾਦ ਸਿੀ 
ਰਾਮ ਨੇ) ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਜਵਚ 

ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ 

ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ 

ਚੋਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂੰਿ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੂੰ  (ਮਾਰ 

ਕੇ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਨਸ਼ਾਨ ਹੀ ਜਮਟਾ ਜਦੱਤਾ ਸੀ।

47884 1117 kIrqn purwx 
inq puMn hovih  
gur bcin nwnik  
hir Bgiq lhI ]

Keerathan Puraan 

Nith Punn Hovehi 

Gur Bachan 

Naanak Har 

Bhagath Lehee ||

The Puraanas 

continually praise the 

giving of charity, but 

devotional worship of 

the Lord is only 

obtained through the 

Word of Guru Nanak.

(ਨਗਰ ਦੇ ਪੂੰਚਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ) 

ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। (ਨਗਰ 

ਜਵਚ) ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ 

ਪਏ-(ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾ ਿਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ 

ਪੁੂੰ ਨ-ਦਾਨ (ਹੋ ਗਏ)।
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47885 1117 imil Awey ngr 
mhw jnw gur 
siqgur Et 
ghI]6]4]10]

(jnw) sRySt purK[n`gr Mil Aaeae Nagar 

Mehaa Janaa Gur 

Sathigur Outt 

Gehee 

||6||4||10||

The important men of 

the city met together, 

and sought the 

Protection of the 

Guru, the True Guru. 

||6||4||10||

ਨਗਰ ਦੇ ਤੁਰਨੇ-ਜਸਰ ਮਨੱੁਖ 

ਜਮਲ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ 
ਦੇ ਕੋਲ) ਆਏ। (ਉਹਨਾਂ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਓਟ ਲਈ, (ਉਹਨਾਂ) 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿਜੜਆ 

॥੬॥੪॥੧੦॥

47886 1117 quKwrI CMq mhlw 
5

Thukhaaree 

Shhanth Mehalaa 5

Tukhaari Chhant, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

47887 1117 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

47888 1117 Goil GumweI 
lwlnw guir mnu 
dInw]

Ghol Ghumaaee 

Laalanaa Gur Man 

Dheenaa ||

O my Beloved, I am a 

sacrifice to You. 

Through the Guru, I 

have dedicated my 

mind to You.

ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਇਹ) ਮਨ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਦੇ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।

47889 1117 suix sbdu qumwrw  
myrw mnu BInw]

Sun Sabadh 

Thumaaraa 

Maeraa Man 

Bheenaa ||

Hearing the Word of 

Your Shabad, my mind 

is enraptured.

ਹੇ ਲਾਲ! ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨਾਲ) ਜਭੱਿ 

ਜਗਆ ਹੈ।
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47890 1117 iehu mnu BInw  
ijau jl mInw  
lwgw rMgu murwrw]

Eihu Man Bheenaa 

Jio Jal Meenaa 

Laagaa Rang 

Muraaraa ||

This mind is 

enraptured, like the 

fish in the water; it is 

lovingly attached to 

the Lord.

ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ! (ਮੇਰਾ ਇਹ) ਮਨ 

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨਾਲ ਇਉਂ) 

ਜਭੱਿ ਜਗਆ ਹੈ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਤੇਰਾ ਇਤਨਾ) ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ (ਜਕ ਇਸ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਮਨ ਿੀਊ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਮੱਛੀ (ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਰਜਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)।
47891 1117 kImiq khI n 

jweI Twkur qyrw 
mhlu Apwrw]

Keemath Kehee N 

Jaaee Thaakur 

Thaeraa Mehal 

Apaaraa ||

Your Worth cannot be 

described, O my Lord 

and Master; Your 

Mansion is 

Incomparable and 

Unrivalled.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! ਤੇਰਾ ਮੱੁਲ 

ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ (ਤੂੂੰ  
ਜਕਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 

ਇਵਜ਼ ਜਮਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ), 
ਤੇਰੇ ਜਟਕਾਣੇ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

47892 1117 sgl guxw ky 
dwqy suAwmI  
ibnau sunhu iek 
dInw]

Sagal Gunaa Kae 

Dhaathae 

Suaamee Bino 

Sunahu Eik 

Dheenaa ||

O Giver of all Virtue, O 

my Lord and Master, 

please hear the prayer 

of this humble person.

ਹੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ! ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਕ 

ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ-

47893 1117 dyhu drsu nwnk 
bilhwrI jIAVw 
bil bil 
kInw]1]

Dhaehu Dharas 

Naanak Balihaaree 

Jeearraa Bal Bal 

Keenaa ||1||

Please bless Nanak 

with the Blessed 

Vision of Your 

Darshan. I am a 

sacrifice, my soul is a 

sacrifice, a sacrifice to 

You. ||1||

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਦਰਸਨ ਬਖ਼ਸ਼, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਨਮਾਣੀ 
ਜਿਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਨੇ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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47894 1117 iehu qnu mnu qyrw  
siB gux qyry]

Eihu Than Man 

Thaeraa Sabh Gun 

Thaerae ||

This body and mind 

are Yours; all virtues 

are Yours.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰਾ) ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ (ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ), (ਮੇਰਾ) ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ 
(ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਸਾਰੇ 

ਗੁਣ ਭੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਮਲਦੇ 

ਹਨ।
47895 1117 KMnIAY vM\w  

drsn qyry]

Khanneeai 

Vannjaa Dharasan 

Thaerae ||

I am a sacrifice, every 

little bit, to Your 

Darshan.

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

47896 1117 drsn qyry suix 
pRB myry inmK 
idRsit pyiK 
jIvw]

Dharasan Thaerae 

Sun Prabh Maerae 

Nimakh Dhrisatt 

Paekh Jeevaa ||

Please hear me, O my 

Lord God; I live only by 

seeing Your Vision, 

even if only for an 

instant.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ) ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ 

(ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ)। ਅੱਖ 

ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਹੀ 
(ਮੇਰੇ ਵਲ) ਜਨਗਾਹ ਕਰ। 
(ਤੈਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

47897 1117 AMimRq nwmu 
sunIjY qyrw  
ikrpw krih q 
pIvw]

Anmrith Naam 

Suneejai Thaeraa 

Kirapaa Karehi Th 

Peevaa ||

I have heard that Your 

Name is the most 

Ambrosial Nectar; 

please bless me with 

Your Mercy, that I may 

drink it in.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। 
ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰੇਂ 
ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਲ) ਪੀ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
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47898 1117 Aws ipAwsI  
ipr kY qweI  
ijau cwiqRku 
bUMdyry]

qWeIN Aas Piaasee Pir Kai 

Thaaee Jio 

Chaathrik 

Boondhaerae ||

My hopes and desires 

rest in You, O my 

Husband Lord; like the 

rainbird, I long for the 

rain-drop.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ! ਤੇਰੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਤਾਂਘ ਦੀ (ਮਾਨੋ) ਜਪਆਸ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਹੈ (ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ 

ਜਪਆਸ ਜਮਟਦੀ ਨਹੀਂ) ਜਿਵੇਂ 
ਪਪੀਹਾ (ਸਵਾਂਤੀ ਨਛੱਤਿ ਦੀ 
ਵਰਖਾ ਦੀ) ਬੂੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਤਾਂਘਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

47899 1117 khu nwnk  
jIAVw bilhwrI  
dyhu drsu pRB 
myry]2]

Kahu Naanak 

Jeearraa 

Balihaaree 

Dhaehu Dharas 

Prabh Maerae 

||2||

Says Nanak, my soul is 

a sacrifice to You; 

please bless me with 

Your Darshan, O my 

Lord God. ||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ) ਦਰਸਨ 

ਦੇਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ 

ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

47900 1117 qU swcw swihbu  
swhu Aimqw]

A-imqw: polw bolo Thoo Saachaa 

Saahib Saahu 

Amithaa ||

You are my True Lord 

and Master, O Infinite 

King.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਬੇਅੂੰ ਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈਂ।

47901 1117 qU pRIqmu ipAwrw  
pRwn ihq icqw]

(icqw) icMqn[icqw: 
polw bolo

Thoo Preetham 

Piaaraa Praan Hith 

Chithaa ||

You are my Dear 

Beloved, so dear to my 

life and consciousness.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਸਾਡਾ) ਪਿੀਤਮ ਹੈਂ, 
(ਸਾਡਾ) ਜਪਆਰਾ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  ਸਾਡੇ 

ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਡੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈਂ।
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47902 1117 pRwn suKdwqw  
gurmuiK jwqw  
sgl rMg bin 
Awey]

Praan 

Sukhadhaathaa 

Guramukh Jaathaa 

Sagal Rang Ban 

Aaeae ||

You bring peace to my 

soul; You are known to 

the Gurmukh. All are 

blessed by Your Love.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਸਾਨੂੂੰ ) ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
47903 1117 soeI krmu kmwvY 

pRwxI jyhw qU 
Purmwey]

Soee Karam 

Kamaavai Praanee 

Jaehaa Thoo 

Furamaaeae ||

The mortal does only 

those deeds which 

You ordain, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਤੂੂੰ  
ਕੀਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੀਵ ਉਹੀ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

47904 1117 jw kau ikRpw 
krI jgdIsuir  
iqin swDsMig 
mnu ijqw]

j`gdIsuir Jaa Ko Kirapaa 

Karee Jagadheesur 

Thin Saadhhasang 

Man Jithaa ||

One who is blessed by 

Your Grace, O Lord of 

the Universe, 

conquers his mind in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ 

ਕੇ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰ ਜਲਆ।

47905 1117 khu nwnk 
jIAVw bilhwrI  
jIau ipMfu qau 
idqw]3]

Kahu Naanak 

Jeearraa 

Balihaaree Jeeo 

Pindd Tho Dhithaa 

||3||

Says Nanak, my soul is 

a sacrifice to You; You 

gave me my soul and 

body. ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੇਰੀ ਇਹ) ਜਨਮਾਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਤੈਥੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ॥੩॥
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47906 1117 inrguxu rwiK 
lIAw sMqn kw 
sdkw]

Niragun Raakh 

Leeaa Santhan Kaa 

Sadhakaa ||

I am unworthy, but He 

has saved me, for the 

sake of the Saints.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਣ-ਹੀਨ ਨੂੂੰ  (ਭੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ।

47907 1117 siqguir Fwik 
lIAw moih pwpI 
pVdw]

pVdw: polw bolo Sathigur Dtaak 

Leeaa Mohi 

Paapee Parradhaa 

||

The True Guru has 

covered by faults; I am 

such a sinner.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪੀ ਦਾ 
ਪਰਦਾ ਢੱਕ ਜਲਆ ਹੈ (ਮੇਰੇ 

ਪਾਪ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਦੱਤੇ)।

47908 1117 Fwknhwry pRBU 
hmwry jIA pRwn 
suKdwqy]

Dtaakanehaarae 

Prabhoo 

Hamaarae Jeea 

Praan 

Sukhadhaathae ||

God has covered for 

me; He is the Giver of 

the soul, life and 

peace.

ਹੇ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਣ 

ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਪਿਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ! 

ਹੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ!

47909 1117 AibnwsI 
Aibgq suAwmI  
pUrn purK 
ibDwqy]

Abinaasee Abigath 

Suaamee Pooran 

Purakh 

Bidhhaathae ||

My Lord and Master is 

Eternal and 

Unchanging, Ever-

present; He is the 

Perfect Creator, the 

Architect of Destiny.

ਹੇ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ 

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਸਭ 

ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! ਹੇ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ!

47910 1117 ausqiq khnu n 
jwie qumwrI  
kauxu khY qU kd 
kw]

Ousathath Kehan 

N Jaae Thumaaree 

Koun Kehai Thoo 

Kadh Kaa ||

Your Praise cannot be 

described; who can 

say where You are?

ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈਂ।
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47911 1117 nwnk dwsu qw kY 
bilhwrI imlY 
nwmu hir 
inmkw]4]1]11
]

Naanak Dhaas 

Thaa Kai 

Balihaaree Milai 

Naam Har 

Nimakaa 

||4||1||11||

Slave Nanak is a 

sacrifice to the one 

who blesses him with 

the Lord's Name, even 

for an instant. 

||4||1||11||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ 

ਭੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੧॥

47912 1118 kydwrw mhlw 4 
Gru 1

Kaedhaaraa 

Mehalaa 4 Ghar 1

Kaydaaraa, Fourth 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

47913 1118 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

47914 1118 myry mn rwm nwm 
inq gwvIAY ry]

Maerae Man 

Raam Naam Nith 

Gaaveeai Rae ||

O my mind, sing 

continually the Name 

of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

47915 1118 Agm Agocru n 
jweI hir 
liKAw guru pUrw 
imlY lKwvIAY 
ry]rhwau]

Agam Agochar N 

Jaaee Har Lakhiaa 

Gur Pooraa Milai 

Lakhaaveeai Rae 

|| Rehaao ||

The Inaccessible, 

Unfathomable Lord 

cannot be seen; 

meeting with the 

Perfect Guru, He is 

seen. ||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, (ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਉਹ) 

ਸਮਜਝਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ। 
ਿਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਜਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ॥ ਰਹਾਉ॥
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47916 1118 ijsu Awpy ikrpw 
kry myrw suAwmI  
iqsu jn kau 
hir ilv lwvIAY 
ry]

Jis Aapae Kirapaa 

Karae Maeraa 

Suaamee This Jan 

Ko Har Liv 

Laaveeai Rae ||

That person, upon 

whom my Lord and 

Master showers His 

Mercy - the Lord 

attunes that one to 

Himself.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ) 
ਜਪਆਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

47917 1118 sBu ko Bgiq kry 
hir kyrI hir 
BwvY so Qwie 
pwvIAY ry]1]

Sabh Ko Bhagath 

Karae Har Kaeree 

Har Bhaavai So 

Thhaae Paaveeai 

Rae ||1||

Everyone worships the 

Lord, but only that 

person who is pleasing 

to the Lord is 

accepted. ||1||

ਹੇ ਮਨ! (ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ) ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਪਰਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥

47918 1118 hir hir nwmu 
Amolku hir pih  
hir dyvY qw nwmu 
iDAwvIAY ry]

Har Har Naam 

Amolak Har Pehi 

Har Dhaevai Thaa 

Naam Dhhiaaveeai 

Rae ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is priceless. It 

rests with the Lord. If 

the Lord bestows it, 

then we meditate on 

the Naam.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਕਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਮੱੁਲ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ, (ਉਸ ਦਾ 
ਇਹ ਨਾਮ ਉਸ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

(ਆਪਣੇ) ਪਾਸ ਹੈ। ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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47919 1118 ijs no nwmu dyie 
myrw suAwmI iqsu 
lyKw sBu 
CfwvIAY ry]2]

Jis No Naam 

Dhaee Maeraa 

Suaamee This 

Laekhaa Sabh 

Shhaddaaveeai 

Rae ||2||

That person, whom 

my Lord and Master 

blesses with His Name 

- his entire account is 

forgiven. ||2||

ਹੇ ਮਨ! ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸ (ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਜਹਸਾਬ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

47920 1118 hir nwmu 
ArwDih sy DMnu 
jn khIAih  
iqn msqik Bwgu  
Duir iliK 
pwvIAY ry]

khI-Aih Har Naam 

Araadhhehi Sae 

Dhhann Jan 

Keheeahi Thin 

Masathak Bhaag 

Dhhur Likh 

Paaveeai Rae ||

Those humble beings 

who worship and 

adore the Lord's 

Name, are said to be 

blessed. Such is the 

good destiny written 

on their foreheads.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਆਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਜਲਖੀ ਚੂੰਗੀ 
ਜਕਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

47921 1118 iqn dyKy myrw mnu 
ibgsY ijau suqu 
imil mwq gil 
lwvIAY ry]3]

Thin Dhaekhae 

Maeraa Man 

Bigasai Jio Suth 

Mil Maath Gal 

Laaveeai Rae ||3||

Gazing upon them, my 

mind blossoms forth, 

like the mother who 

meets with her son 

and hugs him close. 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਮੇਰਾ ਮਨ (ਇਉਂ) ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ ਪੱੁਤਰ (ਆਪਣੀ) ਮਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ (ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ), ਉਹ 

ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਚੂੰਬੜ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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47922 1118 hm bwirk hir 
ipqw pRB myry  
mokau dyhu mqI 
ijqu hir pwvIAY 
ry]

Ham Baarik Har 

Pithaa Prabh 

Maerae Mo Ko 

Dhaehu Mathee 

Jith Har Paaveeai 

Rae ||

I am a child, and You, 

O my Lord God, are 

my Father; please 

bless me with such 

understanding, that I 

may find the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  
ਅਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੇਹ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਸਕੇ।

47923 1118 ijau bCurw dyiK 
gaU suKu mwnY  
iqau nwnk hir 
gil lwvIAY 
ry]4]1]

Jio Bashhuraa 

Dhaekh Goo Sukh 

Maanai Thio 

Naanak Har Gal 

Laaveeai Rae 

||4||1||

Like the cow, which is 

happy upon seeing her 

calf, O Lord, please 

hug Nanak close in 

Your Embrace. 

||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ (ਆਪਣੇ) 
ਵੱਛੇ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸੁਖ ਪਿਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ 

ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

47924 1118 kydwrw mhlw 4 
Gru 1

Kaedhaaraa 

Mehalaa 4 Ghar 1

Kaydaaraa, Fourth 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

47925 1118 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

47926 1118 myry mn hir hir 
gun khu ry]

Maerae Man Har 

Har Gun Kahu Rae 

||

O my mind, chant the 

Glorious Praises of the 

Lord, Har, Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ।
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47927 1118 siqgurU ky crn 
Doie Doie pUjhu  
ien ibiD myrw 
hir pRBu lhu 
ry]rhwau]

Sathiguroo Kae 

Charan Dhhoe 

Dhhoe Poojahu 

Ein Bidhh Maeraa 

Har Prabh Lahu 

Rae || Rehaao ||

Wash the Feet of the 

True Guru, and 

worship them. In this 

way, you shall find my 

Lord God. ||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੂਜਿਆ 

ਕਰ (ਭਾਵ, ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ)। ਹੇ 

ਮਨ! ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈ ॥ 

ਰਹਾਉ॥

47928 1118 kwmu kRoDu loBu mohu  
AiBmwnu ibKY rs  
ien sMgiq qy qU 
rhu ry]

Kaam Krodhh 

Lobh Mohu 

Abhimaan Bikhai 

Ras Ein Sangath 

Thae Thoo Rahu 

Rae ||

Sexual desire, anger, 

greed, attachment, 

egotism and corrupt 

pleasures - stay away 

from these.

ਹੇ ਮਨ! ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, 

ਅਹੂੰਕਾਰ, ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ ਚਸਕੇ-

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਸਦਾ ਪਰੇ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ।
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47929 1118 imil sqsMgiq  
kIjY hir gosit  
swDU isau gosit  
hir pRym rswiexu  
rwm nwmu 
rswiexu hir 
rwm nwm rwm 
rmhu ry]1]

Mil Sathasangath 

Keejai Har Gosatt 

Saadhhoo Sio 

Gosatt Har Praem 

Rasaaein Raam 

Naam Rasaaein 

Har Raam Naam 

Raam Ramahu Rae 

||1||

Join the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, and 

speak with the Holy 

People about the Lord. 

The Love of the Lord is 

the healing remedy; 

the Name of the Lord 

is the healing remedy. 

Chant the Name of the 

Lord, Raam, Raam. 

||1||

ਹੇ ਮਨ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ 

ਹਜਰ-ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਸਭ 

ਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਸ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ 

ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ ॥੧॥

47930 1119 AMqr kw 
AiBmwnu joru qU 
ikCu ikCu ikCu 
jwnqw iehu dUir 
krhu Awpn ghu 
ry]

ry hy BweI! (Awpn) 
Apxy rwmjI nUM (ghu) 
gRihx kr

Anthar Kaa 

Abhimaan Jor 

Thoo Kishh Kishh 

Kishh Jaanathaa 

Eihu Dhoor Karahu 

Aapan Gahu Rae ||

So you think that the 

egotistical pride in 

power which you 

harbor deep within is 

everything. Let it go, 

and restrain your self-

conceit.

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ 

ਹੈਂਕੜ ਦੂਰ ਕਰ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਕੁਝ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ (ਜਕ ਤੂੂੰ  ਬੜਾ 
ਜਸਆਣਾ ਹੈਂ)। ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖ।
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47931 1119 jn nwnk kau  
hir dieAwl 
hohu suAwmI hir 
sMqn kI DUir 
kir 
hry]2]1]2]

Jan Naanak Ko Har 

Dhaeiaal Hohu 

Suaamee Har 

Santhan Kee 

Dhhoor Kar Harae 

||2||1||2||

Please be kind to 

servant Nanak, O Lord, 

my Lord and Master; 

please make him the 

dust of the Feet of the 

Saints. ||2||1||2||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਹੁ। 
(ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖ 

॥੨॥੧॥੨॥

47932 1119 kydwrw mhlw 5 
Gru 2

Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 Ghar 2

Kaydaaraa, Fifth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

47933 1119 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

47934 1119 mweI sMqsMig 
jwgI]

Maaee 

Santhasang Jaagee 

||

O mother, I have 

awakened in the 

Society of the Saints.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚੋਂ) ਿਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

47935 1119 ipRA rMg dyKY  
jpqI nwmu 
inDwnI]rhwau]

Pria Rang 

Dhaekhai 

Japathee Naam 

Nidhhaanee || 

Rehaao ||

Seeing the Love of my 

Beloved, I chant His 

Name, the greatest 

treasure||Pause||

(ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ) ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਹੀ (ਕੀਤੇ) ਕੌਤਕ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, 

(ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਨਾਮ ਿਪਦੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥ 

ਰਹਾਉ॥
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47936 1119 drsn ipAws  
locn qwr lwgI]

Dharasan Piaas 

Lochan Thaar 

Laagee ||

I am so thirsty for the 

Blessed Vision of His 

Darshan. my eyes are 

focused on Him;

ਹੇ ਮਾਂ! (ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ 
ਿਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਦਰਸਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਵਚ ਹੀ 
ਉਸ ਦੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰ 

ਬੱਝੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

47937 1119 ibsrI iqAws 
ibfwnI]1]

(iqAws) iqRSnw, 
(ibfwnI) ibgwnI ^rwb 
krn vwLI

Bisaree Thiaas 

Biddaanee ||1||

I have forgotten other 

thirsts. ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ 
ਜਪਆਸ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

47938 1119 Ab guru pwieE 
hY shj 
suKdwiek drsnu 
pyKq mnu 
lptwnI]

Ab Gur Paaeiou 

Hai Sehaj 

Sukhadhaaeik 

Dharasan 

Paekhath Man 

Lapattaanee ||

Now, I have found my 

Peace-giving Guru 

with ease; seeing His 

Darshan, my mind 

clings to Him.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ) ਹੁਣ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ। 
(ਉਸ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਮੇਰਾ) ਮਨ (ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਲਪਟ ਜਗਆ ਹੈ।

47939 1119 dyiK dmodr rhsu 
min aupijE  
nwnk ipRA 
AMimRq 
bwnI]2]1]

Dhaekh 

Dhamodhar Rehas 

Man Oupajiou 

Naanak Pria 

Anmrith Baanee 

||2||1||

Seeing my Lord, joy 

has welled up in my 

mind; O Nanak, the 

speech of my Beloved 

is so sweet! ||2||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਹੇ ਮਾਂ!) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹੁਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 

॥੨॥੧॥
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47940 1119 kydwrw mhlw 5 
Gru 3

Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 Ghar 3

Kaydaaraa, Fifth Mehl, 

Third House:

ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

47941 1119 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

47942 1119 dIn ibnau sunu  
dieAwl]

Dheen Bino Sun 

Dhaeiaal ||

Please listen to the 

prayers of the humble, 

O Merciful Lord.

ਹੇ ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ 
ਦੇ ਨਾਥ! ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ-

47943 1119 pMc dws qIin 
doKI eyk mnu  
AnwQ nwQ]

Panch Dhaas 

Theen Dhokhee 

Eaek Man 

Anaathh Naathh ||

The five thieves and 

the three dispositions 

torment my mind.

(ਮੇਰਾ ਇਹ) ਇਕ ਮਨ ਹੈ, 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ 

(ਬਜਣਆ ਜਪਆ) ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ।

47944 1119 rwKu ho 
ikrpwl]rhwau]

ho: hy Raakh Ho Kirapaal 

|| Rehaao ||

O Merciful Lord, 

Master of the 

masterless, please 

save me from them. 

||Pause||

ਹੇ ਜਕਰਪਾਲ ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ ॥ ਰਹਾਉ॥

47945 1119 Aink jqn  
gvnu krau]

Anik Jathan Gavan 

Karo ||

I make all sorts of 

efforts and go on 

pilgrimages;

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ) ਮੈਂ ਕਦੀ ਿਤਨ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

47946 1119 Ktu krm jugiq  
iDAwnu Drau]

Khatt Karam 

Jugath Dhhiaan 

Dhharo ||

I perform the six 

rituals, and meditate 

in the right way.

ਮੈਂ ਛੇ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਕਰਮਾਂ ਦੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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47947 1119 aupwv sgl kir  
hwirE nh nh 
hutih  
ibkrwl]1]

(hutih) htdy Oupaav Sagal Kar 

Haariou Neh Neh 

Huttehi Bikaraal 

||1||

I am so tired of making 

all these efforts, but 

the horrible demons 

still do not leave me. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਕਰ ਕੇ 

ਥੱਕ ਜਗਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ 

ਡਰਾਉਣੇ ਜਵਕਾਰ (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 

ਹੱਲੇ ਕਰਨੋਂ ) ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ 

॥੧॥

47948 1119 srix bMdn  
kruxwpqy]

Saran Bandhan 

Karunaa Pathae ||

I seek Your Sanctuary, 

and bow to You, O 

Compassionate Lord.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਸਰ ਜਨਵਾਉਂਦਾ 
ਹਾਂ।

47949 1119 Bv hrx hir 
hir hir hry]

Bhav Haran Har 

Har Har Harae ||

You are the Destroyer 

of fear, O Lord, Har, 

Har, Har, Har.

ਹੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ!

47950 1119 eyk qUhI dIn 
dieAwl]

Eaek Thoohee 

Dheen Dhaeiaal ||

You alone are Merciful 

to the meek.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! (ਮੇਰਾ) ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
(ਰਾਖਾ) ਹੈਂ।

47951 1119 pRB crn nwnk 
Awsro]

Prabh Charan 

Naanak Aasaro ||

Nanak takes the 

Support of God's Feet.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।

47952 1119 auDry BRm moh 
swgr]

Oudhharae Bhram 

Moh Saagar ||

I have been rescued 

from the ocean of 

doubt,

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ) ਭਰਮ 

ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਜਵਚ 

ਡੱੁਬਣ) ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ,

47953 1119 lig sMqnw pg 
pwl]2]1]2]

(pg) crnI (pwl) 
p`ly[pg: polw bolo

Lag Santhanaa Pag 

Paal ||2||1||2||

Holding tight to the 

feet and the robes of 

the Saints. 

||2||1||2||

ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ 

ਕੇ, ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ 
ਿੜ ਕੇ ॥੨॥੧॥੨॥
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47954 1119 kydwrw mhlw 5 
Gru 4

Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 Ghar 4

Kaydaaraa, Fifth Mehl, 

Fourth House:

ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

47955 1119 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

47956 1119 srnI AwieE  
nwQ inDwn]

Saranee Aaeiou 

Naathh Nidhhaan 

||

I have come to Your 

Sanctuary, O Lord, O 

Supreme Treasure.

ਹੇ ਨਾਥ! ਹੇ (ਸਭ ਸੁਖਾਂ ਦੇ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ
47957 1119 nwm pRIiq lwgI  

mn BIqir mwgn 
kau hir 
dwn]1]rhwau]

Naam Preeth 

Laagee Man 

Bheethar Maagan 

Ko Har Dhaan 

||1|| Rehaao ||

Love for the Naam, 

the Name of the Lord, 

is enshrined within my 

mind; I beg for the gift 

of Your Name. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ। ਹੇ 

ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ 

ਮੂੰਗਣ ਲਈ (ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਹਾਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

47958 1119 suKdweI pUrn 
prmysur kir 
ikrpw rwKhu 
mwn]

Sukhadhaaee 

Pooran 

Paramaesur Kar 

Kirapaa Raakhahu 

Maan ||

O Pefect Transcendent 

Lord, Giver of Peace, 

please grant Your 

Grace and save my 

honor.

ਹੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ! ਹੇ ਸਰਬ ਗੁਣ 

ਭਰਪੂਰ! ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 

ਮਾਲਕ! ਜਮਹਰ ਕਰ, (ਮੇਰੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਦੀ) ਲਾਿ ਰੱਖ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9787 Published: March 06/ 2014



47959 1119 dyhu pRIiq  
swDUsMig suAwmI  
hir gun rsn 
bKwn]1]

Dhaehu Preeth 

Saadhhoo Sang 

Suaamee Har Gun 

Rasan Bakhaan 

||1||

Please bless me with 

such love, O my Lord 

and Master, that in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, I 

may chant the 

Glorious Praises of the 

Lord with my tongue. 

||1||

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ) 
ਜਪਆਰ ਬਖ਼ਸ਼। ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੀ 
ਿੀਭ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਦੀ ਰਹੇ 

॥੧॥

47960 1119 gopwl dieAwl 
goibd dmodr  
inrml kQw 
igAwn]

Gopaal Dhaeiaal 

Gobidh 

Dhamodhar 

Niramal Kathhaa 

Giaan ||

O Lord of the World, 

Merciful Lord of the 

Universe, Your sermon 

and spiritual wisdom 

are immaculate and 

pure.

ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਹੇ ਦਇਆਲ! ਹੇ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ ਦਮੋਦਰ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਪਜਵੱਤਰ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਸੂਝ (ਬਖ਼ਸ਼)।

47961 1119 nwnk kau hir 
kY rMig rwghu  
crnkml sMig 
iDAwn]2]1]3]

rWghu Naanak Ko Har Kai 

Rang Raagahu 

Charan Kamal 

Sang Dhhiaan 

||2||1||3||

Please attune Nanak 

to Your Love, O Lord, 

and focus his 

meditation on Your 

Lotus Feet. 

||2||1||3||

ਹੇ ਹਰੀ! ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
(ਜਪਆਰ-) ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗ 

ਦੇਹ। (ਨਾਨਕ ਦੀ) ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਹੇ 

॥੨॥੧॥੩॥

47962 1119 kydwrw mhlw 5] Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 ||

Kaydaaraa, Fifth Mehl:

47963 1119 hir ky drsn ko  
min cwau]

Har Kae Dharasan 

Ko Man Chaao ||

My mind yearns for 

the Blessed Vision of 

the Lord's Darshan.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹਰੀ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ।
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47964 1119 kir ikrpw 
sqsMig imlwvhu  
qum dyvhu Apno 
nwau]rhwau]

Kar Kirapaa 

Sathasang 

Milaavahu Thum 

Dhaevahu Apano 

Naao || Rehaao ||

Please grant Your 

Grace, and unite me 

with the Society of the 

Saints; please bless me 

with Your Name. 

||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾਈ 

ਰੱਖ, (ਤੇ ਉਥੇ ਰੱਖ ਕੇ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ ॥ ਰਹਾਉ॥

47965 1119 krau syvw sq 
purK ipAwry jq 
sunIAY qq min 
rhswau]

(rhswau)AnMd[ jq, 
qq: poly bolo

Karo Saevaa Sath 

Purakh Piaarae 

Jath Suneeai 

Thath Man 

Rehasaao ||

I serve my True 

Beloved Lord. 

Wherever I hear His 

Praise, there my mind 

is in ecstasy.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) 

ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਜਿਥੇ ਭੀ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਸੁਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ 
ਮਨ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

47966 1120 vwrI PyrI sdw 
GumweI kvnu 
AnUpu qyro 
Twau]1]

Vaaree Faeree 

Sadhaa Ghumaaee 

Kavan Anoop 

Thaero Thaao 

||1||

I am a sacrifice, a 

sacrifice, forever 

devoted to You. Your 

place is incomparably 

beautiful! ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਨੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, (ਜਿੱਥੇ ਤੂੂੰ  
ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ) ਤੇਰਾ (ਉਹ) ਥਾਂ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ॥੧॥

47967 1120 srb pRiqpwlih  
sgl smwlih  
sgilAw qyrI 
Cwau]

Sarab 

Prathipaalehi 

Sagal Samaalehi 

Sagaliaa Thaeree 

Shhaao ||

You cherish and 

nurture all; You take 

care of all, and Your 

shade covers all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।
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47968 1120 nwnk ky pRB 
purK ibDwqy Git 
Git quJih 
idKwau]2]2]4]

Naanak Kae Prabh 

Purakh 

Bidhhaathae 

Ghatt Ghatt 

Thujhehi Dhikhaao 

||2||2||4||

You are the Primal 

Creator, the God of 

Nanak; I behold You in 

each and every heart. 

||2||2||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਜਸਰਿਣਹਾਰ! 

(ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੨॥੨॥੪॥

47969 1120 kydwrw mhlw 5] Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 ||

Kaydaaraa, Fifth Mehl:

47970 1120 ipRA kI pRIiq 
ipAwrI]

Pria Kee Preeth 

Piaaree ||

I love the Love of my 

Beloved.

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਖੱਚ ਪਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

47971 1120 mgn mnY mih 
icqvau Awsw  
nYnhu qwr 
quhwrI]rhwau]

Magan Manai 

Mehi Chithavo 

Aasaa Nainahu 

Thaar Thuhaaree 

|| Rehaao ||

My mind is intoxicated 

with delight, and my 

consciousness is filled 

with hope; my eyes 

are drenched with 

Your Love. ||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਸਤ (ਰਜਹ ਕੇ) ਮੈਂ (ਤੇਰੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ 
ਜਚਤਵਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ (ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸਨ 

ਦੀ) ਤਾਂਘ-ਭਰੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥ ਰਹਾਉ॥

47972 1120 Eie idn phr  
mUrq pl kYsy  
Eie pl GrI  
ikhwrI]

(ikhwrI) kyho jyhI Oue Dhin Pehar 

Moorath Pal 

Kaisae Oue Pal 

Gharee Kihaaree 

||

Blessed is that day, 

that hour, minute and 

second when the 

heavy, rigid shutters 

are opened, and 

desire is quenched.

ਉਹ ਜਦਹਾੜੇ, ਉਹ ਪਹਰ, ਉਹ 

ਮੁਹੂਰਤ, ਉਹ ਪਲ ਬੜੇ ਹੀ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਘੜੀ ਭੀ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
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47973 1120 KUly kpt Dpt  
buiJ iqRsnw  
jIvau pyiK 
drswrI]1]

Khoolae Kapatt 

Dhhapatt Bujh 

Thrisanaa Jeevo 

Paekh 

Dharasaaree ||1||

Seeing the Blessed 

Vision of Your 

Darshan, I live. ||1||

ਿਦੋਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ (ਮਨ ਦੇ ਬੂੰਦ ਹੋ ਚੁਕੇ) 

ਜਕਵਾੜ ਝਟਪਟ ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਤਾਂ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥
47974 1120 kvnu su jqnu  

aupwau iknyhw  
syvw kaun 
bIcwrI]

Koun S Jathan 

Oupaao Kinaehaa 

Saevaa Koun 

Beechaaree ||

What is the method, 

what is the effort, and 

what is the service, 

which inspires me to 

contemplate You?

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਉਹ ਜਕਹੜਾ 
ਿਤਨ ਦੱਸਾਂ? ਉਹ ਜਕਹੜਾ 
ਹੀਲਾ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਜਕਹੜੀ 
ਸੇਵਾ ਜਵਚਾਰਾਂ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਸਦਕਾ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)।

47975 1120 mwnu AiBmwnu 
mohu qij nwnk  
sMqh sMig 
auDwrI]2]3]5]

Maan Abhimaan 

Mohu Thaj 

Naanak Santheh 

Sang Oudhhaaree 

||2||3||5||

Abandon your 

egotistical pride and 

attachment; O Nanak, 

you shall be saved in 

the Society of the 

Saints. ||2||3||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਮਾਣ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਮੋਹ ਜਤਆਗ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੨॥੩॥੫॥

47976 1120 kydwrw mhlw 5] Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 ||

Kaydaaraa, Fifth Mehl:

47977 1120 hir hir hir 
gun gwvhu]

Har Har Har Gun 

Gaavahu ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

Har, Har, Har.

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਜਰਹਾ ਕਰੋ।
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47978 1120 krhu ikRpw 
gopwl goibdy  
Apnw nwmu 
jpwvhu]rhwau]

Karahu Kirapaa 

Gopaal Gobidhae 

Apanaa Naam 

Japaavahu || 

Rehaao ||

Have Mercy on me, O 

Life of the World, O 

Lord of the Universe, 

that I may chant Your 

Name. ||Pause||

ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਜਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ॥ ਰਹਾਉ॥

47979 1120 kwiF lIey pRB 
Awn ibKY qy  
swDsMig mnu 
lwvhu]

Kaadt Leeeae 

Prabh Aan Bikhai 

Thae Saadhhasang 

Man Laavahu ||

Please lift me up, God, 

out of vice and 

corruption, and attach 

my mind to the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਜਲਆ ਹੈ।

47980 1120 BRmu Bau mohu 
kitE gur bcnI  
Apnw drsu 
idKwvhu]1]

Bhram Bho Mohu 

Kattiou Gur 

Bachanee Apanaa 

Dharas 

Dhikhaavahu ||1||

Doubt, fear and 

attachment are 

eradicated from that 

person who follows 

the Guru's Teachings, 

and gazes on the 

Blessed Vision of His 

Darshan. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਦਰਸਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮੋਹ ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

47981 1120 sB kI ryn hoie 
mnu myrw AhMbuiD 
qjwvhu]

Sabh Kee Raen 

Hoe Man Maeraa 

Ahanbudhh 

Thajaavahu ||

Let my mind become 

the dust of all; may I 

abandon my 

egotistical intellect.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਾ, ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਹੋਇਆ ਰਹੇ।
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47982 1120 ApnI Bgiq 
dyih dieAwlw  
vfBwgI nwnk  
hir 
pwvhu]2]4]6]

Apanee Bhagath 

Dhaehi Dhaeiaalaa 

Vaddabhaagee 

Naanak Har 

Paavahu 

||2||4||6||

Please bless me with 

Your devotional 

worship, O Merciful 

Lord; by great good 

fortune, O Nanak, I 

have found the Lord. 

||2||4||6||

ਹੇ ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! (ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ (ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਬਖ਼ਸ਼। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੁਸੀਂ 
ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ॥੨॥੪॥੬॥

47983 1120 kydwrw mhlw 5] Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 ||

Kaydaaraa, Fifth Mehl:

47984 1120 hir ibnu jnmu 
AkwrQ jwq]

Har Bin Janam 

Akaarathh Jaath ||

Without the Lord, life 

is useless.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਭਿਨ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਅਰਥ ਚਲੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

47985 1120 qij gopwl Awn 
rMig rwcq  
imiQAw pihrq 
Kwq]rhwau]

Thaj Gopaal Aan 

Rang Raachath 

Mithhiaa Pehirath 

Khaath || Rehaao 

||

Those who forsake the 

Lord, and become 

engrossed in other 

pleasures - false and 

useless are the clothes 

they wear, and the 

food they eat. 

||Pause||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੀ ਯਾਦ) ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਪਜਹਨਣਾ ਖਾਣਾ ਸਭ 

ਕੁਝ ਜਵਅਰਥ ਹੈ ॥ ਰਹਾਉ॥

47986 1120 Dnu jobnu sMpY suK 
BuogvY sMig n 
inbhq mwq]

(mwq) inmK mwqR Dhhan Joban 

Sanpai Sukh 

Bhuogavai Sang N 

Nibehath Maath ||

The pleasures of 

wealth, youth, 

property and comforts 

will not stay with you, 

O mother.

(ਮਨੱੁਖ ਇਥੇ) ਧਨ ਦੌਲਤ 

(ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਿੁਆਨੀ 
ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ ਿਗਤ ਤੋਂ 
ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ) ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।
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47987 1120 imRg iqRsnw dyiK 
ricE bwvr dRüm 
CwieAw rMig 
rwq]1]

Mrig Thrisanaa 

Dhaekh Rachiou 

Baavar Dhraam 

Shhaaeiaa Rang 

Raath ||1||

Seeing the mirage, the 

madman is entangled 

in it; he is imbued with 

pleasures that pass 

away, like the shade of 

a tree. ||1||

ਝੱਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ) 

ਠਗ-ਨੀਰੇ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਮਾਨੋ) 

ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਮੌਿ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੈ ॥੧॥

47988 1120 mwn moh mhw md 
mohq kwm kRoD kY 
Kwq]

Maan Moh Mehaa 

Madh Mohath 

Kaam Krodhh Kai 

Khaath ||

Totally intoxicated 

with the wine of pride 

and attachment, he 

has fallen into the pit 

of sexual desire and 

anger.

ਮਨੱੁਖ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਮਾਣ ਮੋਹ 

ਦੇ ਭਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਮੋਜਹਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਦੇ ਟੋਏ 

ਜਵਚ ਜਡੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

47989 1120 kru gih lyhu 
dws nwnk kau  
pRB jIau hoie 
shwq]2]5]7]

Kar Gehi Laehu 

Dhaas Naanak Ko 

Prabh Jeeo Hoe 

Sehaath 

||2||5||7||

O Dear God, please be 

the Help and Support 

of servant Nanak; 

please take me by the 

hand, and uplift me. 

||2||5||7||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਨਾਨਕ ਦਾ) 
ਸਹਾਈ ਬਣ ਕੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਹੱਥ ਿੜ ਕੇ (ਇਸ ਟੋਏ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗਣੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ ॥੨॥੫॥੭॥

47990 1120 kydwrw mhlw 5] Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 ||

Kaydaaraa, Fifth Mehl:

47991 1120 hir ibnu koie n 
cwlis swQ]

Har Bin Koe N 

Chaalas Saathh ||

Nothing goes along 

with the mortal, 

except for the Lord.

(ਿਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ (ਿੀਵ ਦੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ।
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47992 1120 dInw nwQ 
kruxwpiq 
suAwmI AnwQw ky 
nwQ]rhwau]

Dheenaa Naathh 

Karunaapath 

Suaamee 

Anaathhaa Kae 

Naathh || Rehaao 

||

He is the Master of 

the meek, the Lord of 

Mercy, my Lord and 

Master, the Master of 

the masterless. 

||Pause||

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! ਹੇ ਜਮਹਰਾਂ 
ਦੇ ਸਾਈ!ਂ ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੇ 

ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! (ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਹੈ) ॥ ਰਹਾਉ॥

47993 1120 suq sMpiq  
ibiKAw rs 
Buogvq nh 
inbhq jm kY 
pwQ]

(pwQ) rsqy[ Buo: hoVy 
AONkV ivcwly bolo

Suth Sanpath 

Bikhiaa Ras 

Bhuogavath Neh 

Nibehath Jam Kai 

Paathh ||

Children, possessions 

and the enjoyment of 

corrupt pleasures do 

not go along with the 

mortal on the path of 

Death.

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਾਸ) ਪੱੁਤਰ (ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ), ਧਨ (ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ), (ਮਨੱੁਖ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸ 

ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਮਰਾਿ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਥ 

ਨਹੀਂ ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦਾ।

47994 1120 nwmu inDwnu gwau 
gun goibMd auDru 
swgr ky Kwq]1]

AOguxW qoN (au-Dru) 
auDwrnw kro

Naam Nidhhaan 

Gaao Gun 

Gobindh Oudhhar 

Saagar Kae Khaath 

||1||

Singing the Glorious 

Praises of the treasure 

of the Naam, and the 

Lord of the Universe, 

the mortal is carried 

across the deep 

ocean. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਨਾਲ 

ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੈ। ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ 

ਕਰ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਟੋਟੇ (ਜਵਚ 

ਜਡੱਗਣ) ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ ॥੧॥

47995 1120 srin smrQ 
AkQ Agocr  
hir ismrq duK 
lwQ]

smr`Q, A-kQ: polw 
bolo

Saran Samarathh 

Akathh Agochar 

Har Simarath 

Dhukh Laathh ||

In the Sanctuary of the 

All-powerful, 

Indescribable, 

Unfathomable Lord, 

meditate in 

remembrance on Him, 

and your pains shall 

vanish.

ਹੇ ਸਮਰਥ! ਹੇ ਅਕੱਥ! ਹੇ 

ਅਗੋਚਰ! ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੈਂ ਤੇਰੀ) 
ਸਰਨ (ਆਇਆ ਹਾਂ), (ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ) ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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47996 1120 nwnk dIn DUir 
jn bWCq imlY 
ilKq Duir 
mwQ]2]6]8]

Naanak Dheen 

Dhhoor Jan 

Baanshhath Milai 

Likhath Dhhur 

Maathh 

||2||6||8||

Nanak longs for the 

dust of the feet of the 

Lord's humble servant; 

he shall obtain it only 

if such pre-ordained 

destiny is written on 

his forehead. 

||2||6||8||

ਗਰੀਬ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਧੁਰ-ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਲਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥੬॥੮॥

47997 1120 kydwrw mhlw 5 
Gru 5

Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 Ghar 5

Kaydaaraa, Fifth Mehl, 

Fifth House:

ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

47998 1120 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

47999 1120 ibsrq nwih mn 
qy hrI]

Bisarath Naahi 

Man Thae Haree ||

I do not forget the 

Lord in my mind.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਤੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ,

48000 1120 Ab ieh pRIiq 
mhw pRbl BeI  
Awn ibKY 
jrI]rhwau]

Ab Eih Preeth 

Mehaa Prabal 

Bhee Aan Bikhai 

Jaree || Rehaao ||

This love has now 

become very strong; it 

has burnt away other 

corruption. ||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਖ਼ਰ ਇਹ 

ਜਪਆਰ ਇਤਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਵਸ਼ੇ 

(ਇਸ ਪਿੀਤ-ਅਗਨੀ ਜਵਚ) ਸੜ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ਰਹਾਉ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9796 Published: March 06/ 2014



48001 1120 bUMd khw iqAwig 
cwiqRk mIn rhq  
n GrI]

Boondh Kehaa 

Thiaag Chaathrik 

Meen Rehath N 

Gharee ||

How can the rainbird 

forsake the rain-drop? 

The fish cannot 

survive without water, 

even for an instant.

(ਵੇਖੋ ਪਿੀਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ!) 

ਪਪੀਹਾ (ਸ਼ਵਾਂਤੀ ਨਛੱਤਿ ਦੀ 
ਵਰਖਾ ਦੀ) ਬੂੂੰ ਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਬੂੂੰ ਦ ਨਾਲ ਜਤਿਪਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ। ਮੱਛੀ (ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਇਤਨਾ ਜਪਆਰ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਇਕ ਘੜੀ ਭੀ 
ਿੀਊ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

48002 1121 gun gopwl aucwru 
rsnw tyv eyh 
prI]1]

Gun Gopaal 

Ouchaar Rasanaa 

Ttaev Eaeh Paree 

||1||

My tongue chants the 

Glorious Praises of the 

Lord of the World; this 

has become part of 

my very nature. ||1||

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰ। (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਹਜਰ-ਗੁਣ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਰ ਉਹ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਰਜਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ) ॥੧॥

48003 1121 mhw nwd kurMk 
moihE byiD qIKn 
srI]

Mehaa Naadh 

Kurank Mohiou 

Baedhh Theekhan 

Saree ||

The deer is fascinated 

by the sound of the 

bell, and so it is shot 

with the sharp arrow.

(ਪਿੀਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ 
ਵੇਖ!) ਹਰਨ (ਘੂੰ ਡੇਹੇੜੇ ਦੀ) 
ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਜਹਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਜਵਚ ਇਤਨਾ ਮਸਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ) ਜਤਿੱ ਖੇ 

ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਵੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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48004 1121 pRB crnkml 
rswl nwnk  
gwiT bwiD 
DrI]2]1]9]

gWiT, b`wiD Prabh Charan 

Kamal Rasaal 

Naanak Gaath 

Baadhh Dhharee 

||2||1||9||

God's Lotus Feet are 

the Source of Nectar; 

O Nanak, I am tied to 

them by a knot. 

||2||1||9||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਜਮੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, (ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੀ ਪੱਕੀ) ਗੂੰਢ ਬੂੰਨਹ  ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੧॥੯॥

48005 1121 kydwrw mhlw 5] Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 ||

Kaydaaraa, Fifth Mehl:

48006 1121 pRIqmu bsq ird 
mih Kor]

Preetham Basath 

Ridh Mehi Khor ||

My Beloved dwells in 

the cave of my heart.

ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਕੋਰਾ-ਪਨ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਿੋ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ)।
48007 1121 Brm BIiq 

invwir Twkur  
gih lyhu ApnI 
Er]1]rhwau]

Bharam Bheeth 

Nivaar Thaakur 

Gehi Laehu 

Apanee Our ||1|| 

Rehaao ||

Shatter the wall of 

doubt, O my Lord and 

Master; please grab 

hold of me, and lift me 

up towards Yourself. 

||1||Pause||

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਕੂੰਧ ਦੂਰ ਕਰ 

(ਇਹ ਕੂੰਧ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰੇ 

ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ)। (ਮੇਰਾ ਹੱਥ) 

ਿੜ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ 

(ਿੋੜ) ਲੈ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਲੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48008 1121 AiDk grq 
sMswr swgr kir 
dieAw cwrhu 
Dor]

Adhhik Garath 

Sansaar Saagar Kar 

Dhaeiaa Chaarahu 

Dhhor ||

The world-ocean is so 

vast and deep; please 

be kind, lift me up and 

place me on the shore.

ਹੇ ਪਿੀਤਮ! (ਤੇਰੇ ਇਸ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਗੜਹੇ ਹਨ, ਜਮਹਰ ਕੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ) ਕੂੰ ਢੇ 

ਤੇ ਚਾੜਹ ਲੈ।
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48009 1121 sMqsMig hir 
crn boihQ  
auDrqy lY mor]1]

AOguxW qoN (au-Drqy) 
auDwrdy hn

Santhasang Har 

Charan Bohithh 

Oudhharathae Lai 

Mor ||1||

In the Society of the 

Saints, the Lord's Feet 

are the boat to carry 

us across. ||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਿਹਾਜ਼ (ਜਵਚ ਚਾੜਹ 
ਲੈ), (ਤੇਰੇ ਇਹ ਚਰਨ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ 

॥੧॥
48010 1121 grB kuMt mih 

ijnih DwirE  
nhI ibKY bn 
mih hor]

Garabh Kuntt 

Mehi Jinehi 

Dhhaariou Nehee 

Bikhai Ban Mehi 

Hor ||

The One who placed 

you in the womb of 

your mother's belly - 

no one else shall save 

you in the wilderness 

of corruption.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ 

ਪੇਟ ਜਵਚ ਬਚਾਈ ਰੱਜਖਆ, 

ਜਵਸ਼ੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

(ਡੱੁਬਦੇ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਭੀ 
ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

48011 1121 hir skq srn 
smrQ nwnk  
Awn nhI 
inhor]2]2]10
]

Har Sakath Saran 

Samarathh 

Naanak Aan 

Nehee Nihor 

||2||2||10||

The power of the 

Lord's Sanctuary is all-

powerful; Nanak does 

not rely on any other. 

||2||2||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਰਨ 

ਪਏ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ 
॥੨॥੨॥੧੦॥

48012 1121 kydwrw mhlw 5] Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 ||

Kaydaaraa, Fifth Mehl:

48013 1121 rsnw rwm rwm 
bKwnu]

Rasanaa Raam 

Raam Bakhaan ||

With your tongue, 

chant the Name of the 

Lord.

(ਆਪਣੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ,
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48014 1121 gun guopwl aucwru 
idnu rYin Bey 
klml 
hwn]rhwau]

guo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Gun Guopaal 

Ouchaar Dhin Rain 

Bheae Kalamal 

Haan || Rehaao ||

Chanting the Glorious 

Praises of the Lord, 

day and night, your 

sins shall be 

eradicated. ||Pause||

ਜਦਨ ਰਾਤ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰ। (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥ ਰਹਾਉ॥
48015 1121 iqAwig clnw 

sgl sMpq kwlu 
isr pir jwnu]

Thiaag Chalanaa 

Sagal Sanpath Kaal 

Sir Par Jaan ||

You shall have to leave 

behind all your riches 

when you depart. 

Death is hanging over 

your head - know this 

well!

ਸਾਰਾ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਕੇ 

(ਆਜਖ਼ਰ ਹਰੇਕ ਪਿਾਣੀ ਨੇ ਇਥੋਂ) 
ਚਲੇ ਿਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ 
ਆਪਣ)ੇ ਜਸਰ ਉਤੇ (ਖਲੋਤੀ) 
ਸਮਝ।

48016 1121 imQn moh durMq 
Awsw JUTu srpr 
mwnu]1]

Mithhan Moh 

Dhuranth Aasaa 

Jhooth Sarapar 

Maan ||1||

Transitory 

attachments and evil 

hopes are false. Surely 

you must believe this! 

||1||

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, 

ਕਦੇ ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਆਸਾਂ-ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚੇ ਕਰ 

ਕੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਮੂੰਨ ॥੧॥

48017 1121 siq purK Akwl 
mUriq irdY Dwrhu 
iDAwnu]

Sath Purakh Akaal 

Moorath Ridhai 

Dhhaarahu 

Dhhiaan ||

Within your heart, 

focus your meditation 

on the True Primal 

Being, Akaal Moorat, 

the Undying Form.

(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਜਰਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੋਂਦ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
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48018 1121 nwmu inDwnu lwBu 
nwnk bsqu ieh 
prvwnu]2]3]11
]

Naam Nidhhaan 

Laabh Naanak 

Basath Eih 

Paravaan 

||2||3||11||

Only this profitable 

merchandise, the 

treasure of the Naam, 

O Nanak, shall be 

accepted. 

||2||3||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ 
ਅਸਲ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ (ਅਸਲ) 

ਖੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥੩॥੧੧॥

48019 1121 kydwrw mhlw 5] Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 ||

Kaydaaraa, Fifth Mehl:

48020 1121 hir ky nwm ko 
AwDwru]

Har Kae Naam Ko 

Aadhhaar ||

I take only the Support 

of the Name of the 

Lord.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

48021 1121 kil klys n kCu 
ibAwpY sMqsMig 
ibauhwru]rhwau]

Kal Kalaes N Kashh 

Biaapai 

Santhasang 

Biouhaar || 

Rehaao ||

Suffering and conflict 

do not afflict me; I 

deal only with the 

Society of the Saints. 

||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ 

(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ ਉਸ 

ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ॥ ਰਹਾਉ॥

48022 1121 kir AnugRhu  
Awip rwiKE nh 
aupjqau bykwru]

A-nu`gRhu Kar Anugrahu Aap 

Raakhiou Neh 

Oupajatho 

Baekaar ||

Showering His Mercy 

on me, the Lord 

Himself has saved me, 

and no evil thoughts 

arise within me.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਮਹਰ ਕਰ 

ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ 

ਜਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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48023 1121 ijsu prwpiq 
hoie ismrY iqsu 
dhq nh 
sMswru]1]

Jis Paraapath Hoe 

Simarai This 

Dhehath Neh 

Sansaar ||1||

Whoever receives this 

Grace, contemplates 

Him in meditation; he 

is not burned by the 

fire of the world. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਧੁਰ-ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਉਸ (ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ) ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ (ਭਾਵ, 

ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ) 

ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੧॥
48024 1121 suK mMgl AwnMd 

hir hir pRB 
crn AMimRq swru]

Sukh Mangal 

Aanandh Har Har 

Prabh Charan 

Anmrith Saar ||

Peace, joy and bliss 

come from the Lord, 

Har, Har. God's Feet 

are sublime and 

excellent.

ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ, 

(ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੂੰ ਦ (ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ)।

48025 1121 nwnk dws 
srnwgqI qyry 
sMqnw kI 
Cwru]2]4]12]

Naanak Dhaas 

Saranaagathee 

Thaerae 

Santhanaa Kee 

Shhaar 

||2||4||12||

Slave Nanak seeks 

Your Sanctuary; he is 

the dust of the feet of 

Your Saints. 

||2||4||12||

(ਹੇ ਪਿਭੂ !) ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

(ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ) ॥੨॥੪॥੧੨॥

48026 1121 kydwrw mhlw 5] Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 ||

Kaydaaraa, Fifth Mehl:

48027 1121 hir ky nwm ibnu  
iDRgu sRoq]

Har Kae Naam Bin 

Dhhrig Sroth ||

Without the Name of 

the Lord, one's ears 

are cursed.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਕੂੰਨ 

ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਜਿਰ ਇਹ ਜਨੂੰ ਦਾ-ਚੁਗਲੀ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰੱੁਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।
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48028 1121 jIvn rUp 
ibswir jIvih  
iqh kq jIvn 
hoq]rhwau]

Jeevan Roop 

Bisaar Jeevehi 

Thih Kath Jeevan 

Hoth || Rehaao ||

Those who forget the 

Embodiment of Life - 

what is the point of 

their lives? ||Pause||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਿੀਊਂਦੇ 

ਹਨ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਜਦਨ 

ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ), ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿੀਊਣ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਿੀਊਣ ਨੂੂੰ  ਿੀਊਣਾ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ) ॥ ਰਹਾਉ॥

48029 1121 Kwq pIq Anyk 
ibMjn jYsy Bwr 
bwhk Koq]

(bwhk) Bwr bwhux 
vwlw (Koq) Koqw

Khaath Peeth 

Anaek Binjan 

Jaisae Bhaar 

Baahak Khoth ||

One who eats and 

drinks countless 

delicacies is no more 

than a donkey, a beast 

of burden.

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ 

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਅਨੇਕਾਂ ਚੂੰ ਗੇ 

ਚੂੰ ਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, 

(ਉਹ ਇਉਂ ਹੀ ਹਨ) ਜਿਵੇਂ ਭਾਰ 

ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਖੋਤੇ।
48030 1121 AwT phr mhw 

sRmu pwieAw jYsy 
ibrK jMqI 
joq]1]

Aath Pehar Mehaa 

Sram Paaeiaa 

Jaisae Birakh 

Janthee Joth ||1||

Twenty-four hours a 

day, he endures 

terrible suffering, like 

the bull, chained to 

the oil-press. ||1||

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰਨ ਵਾਲੇ) 

ਅੱਠੇ ਪਹਰ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) 

ਬੜਾ ਥਕੇਵਾਂ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲਦ ਕੋਹਲੂ ਅੱਗੇ 

ਿੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

48031 1121 qij guopwl ij 
Awn lwgy sy bhu 
pRkwrI roq]

guo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Thaj Guopaal J 

Aan Laagae Sae 

Bahu Prakaaree 

Roth ||

Forsaking the Life of 

the World, and 

attached to another, 

they weep and wail in 

so many ways.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਜਤਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਹਰਾਂ ਜਵਚ 

ਲੱਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ 

ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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48032 1121 kr joir nwnk  
dwnu mwgY hir 
rKau kMiT 
proq]2]5]13]

Kar Jor Naanak 

Dhaan Maagai Har 

Rakho Kanth 

Paroth 

||2||5||13||

With his palms 

pressed together, 

Nanak begs for this 

gift; O Lord, please 

keep me strung 

around Your Neck. 

||2||5||13||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ) 
ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ (ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਦੇਹ), ਮੈਂ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਗਲੇ 

ਜਵਚ ਪਿੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ॥੨॥੫॥੧੩॥

48033 1121 kydwrw mhlw 5] Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 ||

Kaydaaraa, Fifth Mehl:

48034 1121 sMqh DUir ly  
muiK mlI]

Santheh Dhhoor 

Lae Mukh Malee 

||

I take the dust of the 

feet of the Saints and 

apply it to my face.

ਹੇ ਭਾਈ ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਲੈ ਕੇ (ਆਪਣੇ) ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮਲ 

ਲਈ (ਤੇ, ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਏ),

48035 1121 guxw Acuq sdw 
pUrn nh doK 
ibAwpih 
klI]rhwau]

A-c`uq Gunaa Achuth 

Sadhaa Pooran 

Neh Dhokh 

Biaapehi Kalee || 

Rehaao ||

Hearing of the 

Imperishable, 

Eternally Perfect Lord, 

pain does not afflict 

me, even in this Dark 

Age of Kali Yuga. 

||Pause||

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਿਗਤ ਦੇ ਜਵਕਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ॥ 

ਰਹਾਉ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9804 Published: March 06/ 2014



48036 1121 gur bcin kwrj 
srb pUrn eIq 
aUq n hlI]

h`lI Gur Bachan Kaaraj 

Sarab Pooran Eeth 

Ooth N Halee ||

Through the Guru's 

Word, all affairs are 

resolved, and the 

mind is not tossed 

about here and there.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਲਾਈ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚੜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ,

48037 1121 pRB eyk Aink 
srbq pUrn ibKY 
Agin n 
jlI]1]

srb`q[jlI: polw bolo Prabh Eaek Anik 

Sarabath Pooran 

Bikhai Agan N 

Jalee ||1||

Whoever sees the One 

God to be pervading in 

all the many beings, 

does not burn in the 

fire of corruption. 

||1||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੇਕਾਂ 
ਰੂਪਾਂ ਜਵਚ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਸੜਦਾ (ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ॥੧॥

48038 1121 gih Bujw lIno 
dwsu Apno joiq 
joqI rlI]

Gehi Bhujaa Leeno 

Dhaas Apano Joth 

Jothee Ralee ||

The Lord grasps His 

slave by the arm, and 

his light merges into 

the Light.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਦਾਸ ਨੂੂੰ  
(ਉਸ ਦੀ) ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

48039 1121 pRB crn srn 
AnwQu AwieE  
nwnk hir sMig 
clI]2]6]14]

Prabh Charan 

Saran Anaathh 

Aaeiou Naanak 

Har Sang Chalee 

||2||6||14||

Nanak, the orphan, 

has come seeking the 

Sanctuary of God's 

Feet; O Lord, he walks 

with You. 

||2||6||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ 

(ਪਿਾਣੀ ਭੀ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਿਾਣੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੬॥੧੪॥
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48040 1121 kydwrw mhlw 5] Kaedhaaraa 

Mehalaa 5 ||

Kaydaaraa, Fifth Mehl:

48041 1122 hir ky nwm kI  
mn rucY]

rucY: polw bolo Har Kae Naam Kee 

Man Ruchai ||

My mind is filled with 

yearning for the Name 

of the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ 

ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

48042 1122 koit sWiq AnMd 
pUrn jlq CwqI 
buJY]rhwau]

buJY: polw bolo Kott Saanth 

Anandh Pooran 

Jalath Shhaathee 

Bujhai || Rehaao 

||

I am totally filled with 

tranquility and bliss; 

the burning desire 

within has been 

quenched. ||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੂਰਨ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਜਹਲੀ) ਬਲ 

ਰਹੀ ਅੱਗ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥ 

ਰਹਾਉ॥
48043 1122 sMq mwrig clq 

pRwnI piqq auDry 
mucY]

mu`cY: polw bolo Santh Maarag 

Chalath Praanee 

Pathith 

Oudhharae 

Muchai ||

Walking on the path of 

the Saints, millions of 

mortal sinners have 

been saved.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

48044 1122 rynu jn kI lgI 
msqik Aink 
qIrQ sucY]1]

s`ucY Raen Jan Kee 

Lagee Masathak 

Anik Theerathh 

Suchai ||1||

One who applies the 

dust of the feet of the 

humble to his 

forehead, is purified, 

as if he has bathed at 

countless sacred 

shrines. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ) ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 
(ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ) ਦੀ ਪਜਵੱਤਿਤਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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48045 1122 crnkml 
iDAwn BIqir  
Git Gtih 
suAwmI suJY]

s`uJY Charan Kamal 

Dhhiaan Bheethar 

Ghatt Ghattehi 

Suaamee Sujhai ||

Meditating on His 

Lotus Feet deep 

within, one realizes 

the Lord and Master in 

each and every heart.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਧਆਨ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

48046 1122 srin dyv Apwr 
nwnk bhuir jmu  
nhI 
luJY]2]7]15]

l`uJY Saran Dhaev 

Apaar Naanak 

Bahur Jam Nehee 

Lujhai 

||2||7||15||

In the Sanctuary of the 

Divine, Infinite Lord, 

Nanak shall never 

again be tortured by 

the Messenger of 

Death. ||2||7||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਚਾਨਣ-ਰੂਪ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿਮਦੂਤ ਮੁੜ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ 
॥੨॥੭॥੧੫॥

48047 1122 kydwrw CMq mhlw 
5

Kaedhaaraa 

Shhanth Mehalaa 5

Kaydaaraa Chhant, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ'।

48048 1122 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

48049 1122 imlu myry pRIqm 
ipAwirAw]rhwau
]

Mil Maerae 

Preetham Piaariaa 

|| Rehaao ||

Please meet me, O my 

Dear Beloved. 

||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ! ਹੇ ਮੇਰੇ 

ਪਿੀਤਮ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ॥ ਰਹਾਉ॥

48050 1122 pUir rihAw 
srbqR mY so purKu 
ibDwqw]

Poor Rehiaa 

Sarabathr Mai So 

Purakh 

Bidhhaathaa ||

He is All-pervading 

amongst all, the 

Architect of Destiny.

ਉਹ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ 

ਹੈ।
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48051 1122 mwrgu pRB kw  
hir kIAw sMqn 
sMig jwqw]

j`wqw Maarag Prabh Kaa 

Har Keeaa 

Santhan Sang 

Jaathaa ||

The Lord God has 

created His Path, 

which is known in the 

Society of the Saints.

ਪਿਭੂ (ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ) ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 

(ਉਹ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਹੀ ਉਸ 

ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

48052 1122 sMqn sMig jwqw  
purKu ibDwqw  
Git Git ndir 
inhwilAw]

Santhan Sang 

Jaathaa Purakh 

Bidhhaathaa Ghatt 

Ghatt Nadhar 

Nihaaliaa ||

The Creator Lord, the 

Architect of Destiny, is 

known in the Society 

of the Saints; You are 

seen in each and every 

heart.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਅੱਖੀਂ ਵੇਜਖਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

48053 1122 jo srnI AwvY  
srb suK pwvY  
iqlu nhI BMnY 
GwilAw]

Jo Saranee Aavai 

Sarab Sukh Paavai 

Thil Nehee 

Bhannai Ghaaliaa 

||

One who comes to His 

Sanctuary, finds 

absolute peace; not 

even a bit of his work 

goes unnoticed.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ 
ਦੀ) ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਪਿਭੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਜਮਹਨਤ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਦਾ।

48054 1122 hir gux iniD 
gwey shj suBwey  
pRym mhw rs 
mwqw]

m`wqw Har Gun Nidhh 

Gaaeae Sehaj 

Subhaaeae Praem 

Mehaa Ras 

Maathaa ||

One who sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, the Treasure of 

Virtue, is easily, 

naturally intoxicated 

with the supreme, 

sublime essence of 

divine love.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਿੇਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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48055 1122 nwnk dws qyrI 
srxweI qU pUrn 
purKu ibDwqw]1]

Naanak Dhaas 

Thaeree 

Saranaaee Thoo 

Pooran Purakh 

Bidhhaathaa ||1||

Slave Nanak seeks 

Your Sanctuary; You 

are the Perfect 

Creator Lord, the 

Architect of Destiny. 

||1||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਦਾ) ਰਚਨਹਾਰ ਹੈਂ ॥੧॥

48056 1122 hir pRym Bgiq 
jn byiDAw sy 
Awn kq jwhI]

Har Praem 

Bhagath Jan 

Baedhhiaa Sae 

Aan Kath Jaahee ||

The Lord's humble 

servant is pierced 

through with loving 

devotion to Him; 

where else can he go?

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦੀ ਪਿੇਮਾ-
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਜਵੱਝ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ (ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।

48057 1122 mInu ibCohw nw 
shY jl ibnu mir 
pwhI]

Meen Bishhohaa 

Naa Sehai Jal Bin 

Mar Paahee ||

The fish cannot 

endure separation, 

and without water, it 

will die.

(ਜਿਵੇਂ) ਮੱਛੀ (ਪਾਣੀ ਦਾ) 
ਜਵਛੋੜਾ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, 
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

48058 1122 hir ibnu ikau 
rhIAY dUK ikin 
shIAY cwiqRk  
bUMd ipAwisAw]

Har Bin Kio 

Reheeai Dhookh 

Kin Seheeai 

Chaathrik Boondh 

Piaasiaa ||

Without the Lord, how 

can I survive? How can 

I endure the pain? I 

am like the rainbird, 

thirsty for the rain-

drop.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਿੇਮ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਜਵੱਝ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਰਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਭੀ ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਜਰਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
(ਜਿਵੇਂ) ਪਪੀਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਵਾਂਤੀ 
ਬੂੂੰ ਦ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ।
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48059 1122 kb rYin ibhwvY  
ckvI suKu pwvY  
sUrj ikrix 
pRgwisAw]

Kab Rain Bihaavai 

Chakavee Sukh 

Paavai Sooraj 

Kiran Pragaasiaa ||

"When will the night 

pass?," asks the chakvi 

bird. "I shall find peace 

only when the rays of 

the sun shine on me."

(ਜਿਵੇਂ) ਿਦ ਤਕ ਰਾਤ ਨਾਹ 

ਮੱੁਕੇ, ਿਦ ਤਕ ਸੂਰਿ ਦੀ 
ਜਕਰਨ ਲੋਅ ਨ ਕਰੇ, ਚਕਵੀ ਨੂੂੰ  
ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

48060 1122 hir dris mnu 
lwgw idnsu 
sBwgw An idnu 
hir gux gwhI]

Har Dharas Man 

Laagaa Dhinas 

Sabhaagaa 

Anadhin Har Gun 

Gaahee ||

My mind is attached 

to the Blessed Vision 

of the Lord. Blessed 

are the nights and 

days, when I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord,

(ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਵੱਝ ੇਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਲਈ) ਉਹ ਜਦਨ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

48061 1122 nwnk dwsu khY 
bynMqI kq hir 
ibnu pRwx 
itkwhI]2]

Naanak Dhaas 

Kehai Baenanthee 

Kath Har Bin Praan 

Ttikaahee ||2||

Slave Nanak utters this 

prayer; without the 

Lord, how can the 

breath of life continue 

to flow through me? 

||2||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਜਵੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ) ਪਿਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਤੇ ਭੀ ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦੇ ॥੨॥

48062 1122 sws ibnw ijau 
dyhurI kq soBw 
pwvY]

Saas Binaa Jio 

Dhaehuree Kath 

Sobhaa Paavai ||

Without the breath, 

how can the body 

obtain glory and fame?

ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ (ਆਉਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਕਤੇ ਸੋਭਾ 
ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ,
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48063 1122 drs ibhUnw swD 
jnu iKnu itkxu  
n AwvY]

Dharas Bihoonaa 

Saadhh Jan Khin 

Ttikan N Aavai ||

Without the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan, the humble, 

holy person does not 

find peace, even for an 

instant.

(ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਦਰਸਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਧੂ-ਿਨ (ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ)। (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ) ਇਕ 

ਜਖਨ ਲਈ ਭੀ ਜਟਕ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

48064 1122 hir ibnu jo 
rhxw nrku so 
shxw crnkml 
mnu byiDAw]

Har Bin Jo 

Rehanaa Narak So 

Sehanaa Charan 

Kamal Man 

Baedhhiaa ||

Those who are 

without the Lord 

suffer in hell; my mind 

is pierced through 

with the Lord's Feet.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿ ੋਿੀਊਣ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਊਣ 

ਨਰਕ (ਦਾ ਦੱੁਖ) ਸਹਾਰਨ (ਦੇ 

ਤੱੁਲ) ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵੱਛ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48065 1122 hir risk 
bYrwgI nwim ilv 
lwgI kqhu n 
jwie inKyiDAw]

Har Rasik 

Bairaagee Naam 

Liv Laagee 

Kathahu N Jaae 

Nikhaedhhiaa ||

The Lord is both 

sensual and 

unattached; lovingly 

attune yourself to the 

Naam, the Name of 

the Lord. No one can 

ever deny Him.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸੀਆ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੇਮੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ 
ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਜਕਤੇ ਭੀ ਜਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।

48066 1122 hir isau jwie 
imlxw swDsMig 
rhxw so suKu 
AMik n mwvY]

Har Sio Jaae 

Milanaa 

Saadhhasang 

Rehanaa So Sukh 

Ank N Maavai ||

Go and meet with the 

Lord, and dwell in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

no one can contain 

that peace within his 

being.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ 
(ਤੇ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਿਾਣਾ (ਇਸ ਤੋਂ ਐਸਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਹ 

ਆਨੂੰ ਦ ਲੁਜਕਆ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ।
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48067 1122 hohu ikRpwl nwnk 
ky suAwmI hir 
crnh sMig 
smwvY]3]

Hohu Kirapaal 

Naanak Kae 

Suaamee Har 

Charaneh Sang 

Samaavai ||3||

Please be kind to me, 

O Lord and Master of 

Nanak, that I may 

merge in You. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

48068 1122 Kojq Kojq pRB 
imly hir kruxw 
Dwry]

Khojath Khojath 

Prabh Milae Har 

Karunaa Dhhaarae 

||

Searching and 

searching, I have met 

with my Lord God, 

who has showered me 

with His Mercy.

(ਪਿਭੂ ਿੀ ਦੀ) ਭਾਲ ਕਰਜਦਆਂ 

ਕਰਜਦਆਂ (ਆਖ਼ਰ) ਪਿਭੂ ਿੀ 
(ਆਪ ਹੀ) ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਪਏ (ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਭੂ ਿੀ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

48069 1122 inrguxu nIcu 
AnwQu mY nhI 
doK bIcwry]

Niragun Neech 

Anaathh Mai 

Nehee Dhokh 

Beechaarae ||

I am unworthy, a lowly 

orphan, but He does 

not even consider my 

faults.

ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, 
ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ 
ਅਨਾਥ ਸਾਂ। ਪਰ ਪਿਭੂ ਿੀ ਨੇ 

ਮੇਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵਲ ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਤਾ।

48070 1122 nhI doK bIcwry  
pUrn suK swry  
pwvn ibrdu 
bKwinAw]

Nehee Dhokh 

Beechaarae 

Pooran Sukh 

Saarae Paavan 

Biradh Bakhaaniaa 

||

He does not consider 

my faults; He has 

blessed me with 

Perfect Peace. It is said 

that it is His Way to 

purify us.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਜਵਚਾਰੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਉਸ 

ਨੇ ਦੇ ਜਦੱਤੇ, (ਤਾਹੀਏ ਂਤਾਂ ਇਹ) 

ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਪਜਤਤਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨਾ (ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ।
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48071 1122 Bgiq vClu suin  
AMcluo gihAw  
Git Git pUr 
smwinAw]

Bhagath Vashhal 

Sun Anchaluo 

Gehiaa Ghatt 

Ghatt Poor 

Samaaniaa ||

Hearing that He is the 

Love of His devotees, I 

have grasped the hem 

of His robe. He is 

totally permeating 

each and every heart.

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਕ ਪਿਭੂ ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜ ਜਲਆ (ਤੇ 

ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੂੰਗੀ)। ਪਿਭੂ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 

ਤੇ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

48072 1122 suKswgruo pwieAw  
shj suBwieAw  
jnm mrn duK 
hwry]

Sukh Saagaruo 

Paaeiaa Sehaj 

Subhaaeiaa Janam 

Maran Dhukh 

Haarae ||

I have found the Lord, 

the Ocean of Peace, 

with intuitive ease; 

the pains of birth and 

death are gone.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜ 

ਜਲਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪ-

ਮੁਹਾਰਾ ਹੀ ਜਮਲ ਜਪਆ। ਿਨਮ 

ਤੋਂ ਮਰਨ ਤਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਦੱੁਖ ਥੱਕ ਗਏ (ਮੱੁਕ ਗਏ)।

48073 1122 kru gih lIny 
nwnk dws Apny  
rwm nwm auir 
hwry]4]1]

Kar Gehi Leenae 

Naanak Dhaas 

Apanae Raam 

Naam Our Haarae 

||4||1||

Taking him by the 

hand, the Lord has 

saved Nanak, His 

slave; He has woven 

the garland of His 

Name into his heart. 

||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਿੜ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਾਰ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

48074 1123 rwgu kydwrw bwxI 
kbIr jIau kI

Raag Kaedhaaraa 

Baanee Kabeer 

Jeeo Kee

Raag Kaydaaraa, The 

Word Of Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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48075 1123 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

48076 1123 ausqiq inMdw 
doaU ibbrijq  
qjhu mwnu 
AiBmwnw]

ib-br-ijq Ousathath 

Nindhaa Dhooo 

Bibarajith Thajahu 

Maan Abhimaanaa 

||

Those who ignore 

both praise and 

slander, who reject 

egotistical pride and 

conceit,

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ 

ਕਰਨੀ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਦੇ ਐਬ 

ਿਰੋਲਣ-ੇਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੂੰਮ ਮਾੜੇ 

ਹਨ। (ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ ਭੀ) ਛੱਡ 

ਜਦਉ (ਜਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ) 
ਆਦਰ (ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਕੋਈ) 

ਆਕੜ (ਜਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ)।

48077 1123 lohw kMcnu sm 
kir jwnih qy 
mUriq 
Bgvwnw]1]

jwn-ih Lohaa Kanchan 

Sam Kar Jaanehi 

Thae Moorath 

Bhagavaanaa 

||1||

Who look alike upon 

iron and gold - they 

are the very image of 

the Lord God. ||1||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ ਿਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। {ਸੋਨਾ-
ਆਦਰ। ਲੋਹਾ-ਜਨਰਾਦਰੀ} ॥੧॥

48078 1123 qyrw jnu eyku 
AwDu koeI]

Thaeraa Jan Eaek 

Aadhh Koee ||

Hardly anyone is a 

humble servant of 

Yours, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

48079 1123 kwmu kRoDu loBu mohu 
ibbrijq hir 
pdu cIn@Y  
soeI]1] rhwau]

Kaam Krodhh 

Lobh Mohu 

Bibarajith Har 

Padh Cheenhai 

Soee ||1|| 

Rehaao ||

Ignoring sexual desire, 

anger, greed and 

attachment, such a 

person becomes 

aware of the Lord's 

Feet. ||1||Pause||

(ਿੋ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ (ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰ) ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। (ਿ ੋ

ਮਨੱੁਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗਦਾ 
ਹੈ) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ 

ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48080 1123 rj gux qm gux  
sq gux khIAY  
ieh qyrI sB 
mwieAw]

Raj Gun Tham Gun 

Sath Gun Keheeai 

Eih Thaeree Sabh 

Maaeiaa ||

Raajas, the quality of 

energy and activity; 

Taamas, the quality of 

darkness and inertia; 

and Satvas, the quality 

of purity and light, are 

all called the creations 

of Maya, Your illusion.

ਕੋਈ ਿੀਵ ਰਿੋ ਗੁਣ ਜਵਚ ਹਨ, 

ਕੋਈ ਤਮੋ ਗੁਣ ਜਵਚ ਹਨ, ਕੋਈ 

ਸਤੋ ਗੁਣ ਜਵਚ ਹਨ। ਪਰ 

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ 
ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਹੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।

48081 1123 cauQy pd kau jo 
nru cIn@Y iqn@ hI 
prmpdu 
pwieAw]2]

Chouthhae Padh 

Ko Jo Nar 

Cheenhai Thinh 

Hee Param Padh 

Paaeiaa ||2||

That man who realizes 

the fourth state - he 

alone obtains the 

supreme state. ||2||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ) 

ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ (ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ) 

ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥

48082 1123 qIrQ brq nym 
suic sMjm sdw 
rhY inhkwmw]

Theerathh Barath 

Naem Such 

Sanjam Sadhaa 

Rehai Nihakaamaa 

||

Amidst pilgrimages, 

fasting, rituals, 

purification and self-

discipline, he remains 

always without 

thought of reward.

ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸੱੁਚ 

ਸੂੰਿਮ ਆਜਦਕ ਨੇਮਾਂ ਵਲੋਂ 
ਜਨਸ਼ਕਾਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਭਾਵ, 

ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ)।

48083 1123 iqRsnw Aru 
mwieAw BRmu cUkw  
icqvq Awqm 
rwmw]3]

Thrisanaa Ar 

Maaeiaa Bhram 

Chookaa 

Chithavath 

Aatham Raamaa 

||3||

Thirst and desire for 

Maya and doubt 

depart, remembering 

the Lord, the Supreme 

Soul. ||3||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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48084 1123 ijh mMdir dIpku 
prgwisAw  
AMDkwru qh 
nwsw]

Jih Mandhar 

Dheepak 

Paragaasiaa 

Andhhakaar Theh 

Naasaa ||

When the temple is 

illuminated by the 

lamp, its darkness is 

dispelled.

*ਜਿਵੇਂ) ਜਿਸ ਘਰ ਜਵਚ ਦੀਵਾ 
ਿਗ ਪਏ, ਉੱਥੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48085 1123 inrBau pUir rhy  
BRmu Bwgw kih 
kbIr jn 
dwsw]4]1]

Nirabho Poor 

Rehae Bhram 

Bhaagaa Kehi 

Kabeer Jan 

Dhaasaa ||4||1||

The Fearless Lord is All-

pervading. Doubt has 

run away, says Kabeer, 

the Lord's humble 

slave. ||4||1||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਿਨ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਹੀ 
ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਨਰਭਉ 

ਪਿਭੂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਏ ਉਸ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੧॥
48086 1123 iknhI bnijAw 

kWsI qWbw  
iknhI laug 
supwrI]

Kinehee Banajiaa 

Kaansee Thaanbaa 

Kinehee Loug 

Supaaree ||

Some deal in bronze 

and copper, some in 

cloves and betel nuts.

ਕਈ ਲੋਕ ਕੈਂਹ ਤਾਂਬੇ ਆਜਦਕ 

ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ 

ਲੌਂ ਗ ਸੁਪਾਰੀ ਆਜਦਕ ਵਣਿਦੇ 

ਹਨ।

48087 1123 sMqhu bnijAw  
nwmu goibd kw  
AYsI Kyp 
hmwrI]1]

Santhahu Banajiaa 

Naam Gobidh Kaa 

Aisee Khaep 

Hamaaree ||1||

The Saints deal in the 

Naam, the Name of 

the Lord of the 

Universe. Such is my 

merchandise as well. 

||1||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵਣਜਿਆ ਹੈ; ਮੈਂ ਭੀ ਇਹੀ 
ਸੌਦਾ ਲੱਜਦਆ ਹੈ ॥੧॥

48088 1123 hir ky nwm ky 
ibAwpwrI]

Har Kae Naam Kae 

Biaapaaree ||

I am a trader in the 

Name of the Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਵਣਿ ਕਰਦੇ ਹਨ,
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48089 1123 hIrw hwiQ 
ciVAw inrmolku  
CUit geI 
sMswrI]1]rhwau]

Heeraa Haathh 

Charriaa 

Niramolak Shhoott 

Gee Sansaaree 

||1|| Rehaao ||

The priceless diamond 

has come into my 

hands. I have left the 

world behind. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ 

ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਬਰਤੀ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਸਦਾ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48090 1123 swcy lwey qau 
sc lwgy swcy ky 
ibauhwrI]

Saachae Laaeae 

Tho Sach Laagae 

Saachae Kae 

Biouhaaree ||

When the True Lord 

attached me, then I 

was attached to Truth. 

I am a trader of the 

True Lord.

ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਵਣਿ 

ਜਵਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈ।
48091 1123 swcI bsqu ky 

Bwr clwey phucy 
jwie BMfwrI]2]

Saachee Basath 

Kae Bhaar 

Chalaaeae 

Pahuchae Jaae 

Bhanddaaree 

||2||

I have loaded the 

commodity of Truth; It 

has reached the Lord, 

the Treasurer. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਵਸਤ ਦੇ 

ਲੱਦੇ ਲੱਦ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਿਾ ਅੱਪੜਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

48092 1123 Awpih rqn 
jvwhr mwink  
AwpY hY pwswrI]

Aapehi Rathan 

Javaahar Maanik 

Aapai Hai 

Paasaaree ||

He Himself is the 

pearl, the jewel, the 

ruby; He Himself is the 

jeweller.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮੋਤੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਟ 

ਚਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ;
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48093 1123 AwpY dh ids 
Awp clwvY  
inhclu hY 
ibAwpwrI]3]

Aapai Dheh Dhis 

Aap Chalaavai 

Nihachal Hai 

Biaapaaree ||3||

He Himself spreads 

out in the ten 

directions. The 

Merchant is Eternal 

and Unchanging. ||3||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ-ਵਣਿਾਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਤੋਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

48094 1123 mnu kir bYlu  
suriq kir pYfw  
igAwn goin Bir 
fwrI]

pYNfw Man Kar Bail 

Surath Kar 

Paiddaa Giaan 

Gon Bhar Ddaaree 

||

My mind is the bull, 

and meditation is the 

road; I have filled my 

packs with spiritual 

wisdom, and loaded 

them on the bull.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਬਲਦ ਬਣਾ 
ਕੇ, (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ 
ਆਪਣੀ) ਸੁਰਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ ਤੁਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦੱਸੇ) ਜਗਆਨ ਦੀ ਛੱਟ ਭਰ 

ਲਈ ਹੈ।
48095 1123 khqu kbIru sunhu 

ry sMqhu inbhI 
Kyp 
hmwrI]4]2]

Kehath Kabeer 

Sunahu Rae 

Santhahu Nibehee 

Khaep Hamaaree 

||4||2||

Says Kabeer, listen, O 

Saints: my 

merchandise has 

reached its 

destination! ||4||2||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਵਣਜਿਆ 

ਹੋਇਆ ਨਾਮ-ਵੱਖਰ ਬੜਾ 
ਲਾਹੇ-ਵੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੪॥੨॥

48096 1123 rI klvwir  
gvwir mUF miq  
aulto pvnu 
iPrwvau]

Ree Kalavaar 

Gavaar Moodt 

Math Oulatto 

Pavan Firaavo ||

You barbaric brute, 

with your primitive 

intellect - reverse your 

breath and turn it 

inward.

ਹੇ (ਮਾਇਆ ਦਾ) ਨਸ਼ਾ ਵੂੰ ਡਣ 

ਵਾਲੀ! ਹੇ ਗੂੰ ਵਾਰਨ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਮੂਰਖ ਅਕਲ! ਮੈਂ ਤਾਂ (ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਮੌਿ ਜਵਚ) ਆਪਣੇ 
ਜਵੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਚੂੰਚਲ ਮਨ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਵਰਿ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ।
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48097 1123 mnu mqvwr myr 
sr BwTI  
AMimRqDwr 
cuAwvau]1]

Man Mathavaar 

Maer Sar 

Bhaathee Anmrith 

Dhhaar Chuaavo 

||1||

Let your mind be 

intoxicated with the 

stream of Ambrosial 

Nectar which trickles 

down from the 

furnace of the Tenth 

Gate. ||1||

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ) 
ਸੁਰਤ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ 
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ (ਨਾਮ-) ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਤਉਂ 

ਜਤਉਂ ਮੇਰਾ ਮਨ (ਉਸ ਜਵਚ) 

ਮਸਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

48098 1123 bolhu BeIAw  
rwm kI duhweI]

Bolahu Bheeaa 

Raam Kee 

Dhuhaaee ||

O Siblings of Destiny, 

call on the Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ ਿਪੋ; ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ-

ਰਸ ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਪੀਓ।
48099 1123 pIvhu sMq sdw 

miq durlB shjy 
ipAws 
buJweI]1]rhwau]

dur-lB Peevahu Santh 

Sadhaa Math 

Dhuralabh Sehajae 

Piaas Bujhaaee 

||1|| Rehaao ||

O Saints, drink in this 

wine forever; it is so 

difficult to obtain, and 

it quenches your thirst 

so easily. ||1||Pause||

ਇਸ ਨਾਮ-ਰਸ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਪੀਣ 

ਨਾਲ) ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਸਦਾ ਲਈ 

ਐਸੀ ਬਣ ਿਾਇਗੀ ਿੋ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਨਾਲ ਬਜਣਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, (ਇਹ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਸਜਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

(ਅਪੜਾ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਪਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48100 1123 BY ibic Bwau 
Bwie koaU bUJih  
hir rsu pwvY 
BweI]

Bhai Bich Bhaao 

Bhaae Kooo 

Boojhehi Har Ras 

Paavai Bhaaee ||

In the Fear of God, is 

the Love of God. Only 

those few who 

understand His Love 

obtain the sublime 

essence of the Lord, O 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੋਿੋ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਪਿੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੇਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਰਲੇ 

(ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) ਬੂੰ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ 

ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
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48101 1123 jyqy Gt AMimRqu 
sB hI mih BwvY 
iqsih 
pIAweI]2]

Jaethae Ghatt 

Anmrith Sabh Hee 

Mehi Bhaavai 

Thisehi Peeaaee 

||2||

As many hearts as 

there are - in all of 

them, is His Ambrosial 

Nectar; as He pleases, 

He causes them to 

drink it in. ||2||

ਜਕ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿੀਵ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹ 

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਪਰ, 

ਿ ੋਿੀਵ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਉਹ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਪਆਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

48102 1123 ngrI eykY nau 
drvwjy Dwvqu 
brij rhweI]

Nagaree Eaekai No 

Dharavaajae 

Dhhaavath Baraj 

Rehaaee ||

There are nine gates 

to the one city of the 

body; restrain your 

mind from escaping 

through them.

("ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ" ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਨੌਂ -ਗੋਲਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ 
ਵਰਿ ਕੇ ਰੋਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

48103 1123 iqRkutI CUtY  
dsvwdru KUl@Y qw 
mnu KIvw 
BweI]3]

dsvw-dru Thrikuttee 

Shhoottai 

Dhasavaa Dhar 

Khoolhai Thaa 

Man Kheevaa 

Bhaaee ||3||

When the knot of the 

three qualities is 

untied, then the Tenth 

Gate opens up, and 

the mind is 

intoxicated, O Siblings 

of Destiny. ||3||

ਉਸ ਦੀ ਜਤਿਊੜੀ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਜਖੱਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ), 

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ (ਉਸ 

ਜਮਲਾਪ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ 

ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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48104 1123 ABY pd pUir  
qwp qh nwsy  
kih kbIr 
bIcwrI]

Abhai Padh Poor 

Thaap Theh 

Naasae Kehi 

Kabeer 

Beechaaree ||

When the mortal fully 

realizes the state of 

fearless dignity, then 

his sufferings vanish; 

so says Kabeer after 

careful deliberation.

ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ 

ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

('ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ' ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ 

ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ) ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

48105 1123 aubt clMqy iehu 
mdu pwieAw jYsy 
KoNd 
KumwrI]4]3]

c-lMqy Oubatt 

Chalanthae Eihu 

Madh Paaeiaa 

Jaisae Khonadh 

Khumaaree 

||4||3||

Turning away from the 

world, I have obtained 

this wine, and I am 

intoxicated with it. 

||4||3||

(ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ, 

ਔਖਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਹ ਹੈ) ਇਸ 

ਔਖੇ ਚੜਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ 

ਚੜਹਜਦਆਂ ਹੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ 
ਇਉਂ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਅੂੰ ਗੂਰੀ ਸ਼ਰਾਬ 

ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥

48106 1123 kwm kRoD iqRsnw 
ky lIny giq nhI 
eykY jwnI]

Kaam Krodhh 

Thrisanaa Kae 

Leenae Gath 

Nehee Eaekai 

Jaanee ||

You are engrossed 

with unsatisfied sexual 

desire and unresolved 

anger; you do not 

know the State of the 

One Lord.

(ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ!) ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਆਜਦਕ ਜਵਚ ਗਿਸੇ 

ਰਜਹ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਸਮਜਝਆ ਜਕ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਮੇਲ 

ਜਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

48107 1123 PUtI AwKY kCU n 
sUJY bUif mUey  
ibnu pwnI]1]

AWKYN Foottee Aakhai 

Kashhoo N Soojhai 

Boodd Mooeae 

Bin Paanee ||1||

Your eyes are blinded, 

and you see nothing at 

all. You drown and die 

without water. ||1||

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ, (ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਸੱੁਝਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ। ਤੂੂੰ  ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ 
(ਰੜੇ ਹੀ) ਡੱੁਬ ਮੋਇਓਂ ॥੧॥
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48108 1124 clq kq tyFy 
tyFy tyFy]

Chalath Kath 

Ttaedtae Ttaedtae 

Ttaedtae ||

Why do you walk in 

that crooked, zig-zag 

way?

(ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਿੀਵ!) ਜਕਉਂ 

ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈਂ?

48109 1124 Asiq crm 
ibstw ky mUMdy  
durgMD hI ky 
byFy]1]rhwau]

As-iq Asath Charam 

Bisattaa Kae 

Moondhae 

Dhuragandhh Hee 

Kae Baedtae ||1|| 

Rehaao ||

You are nothing more 

than a bundle of 

bones, wrapped in 

skin, filled with 

manure; you give off 

such a rotten smell! 

||1||Pause||

ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੱਡੀਆਂ, ਚੂੰਮੜੀ ਤੇ 

ਜਵਸ਼ਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੁਰਗੂੰ ਧ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਲੱਬਜੜਆ ਹੋਇਆ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48110 1124 rwm n jphu  
kvn BRm BUly  
qum qy kwlu n 
dUry]

Raam N Japahu 

Kavan Bhram 

Bhoolae Thum 

Thae Kaal N 

Dhoorae ||

You do not meditate 

on the Lord. What 

doubts have confused 

and deluded you? 

Death is not far away 

from you!

(ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ!) ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ, ਜਕਹੜੇ ਭੁਲੇਜਖਆਂ 

ਜਵਚ ਭੁੱ ਜਲਆ ਹੈਂ? (ਕੀ ਤੇਰਾ 
ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ ਹੈ ਜਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ 
ਆਵੇਗੀ?) ਮੌਤ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ।

48111 1124 Aink jqn kir  
ieh qnu rwKhu  
rhY AvsQw 
pUry]2]

AvsQw aumr pUrI hox 
qoN (rhY) rih Kqm ho 
jwvygw

Anik Jathan Kar 

Eihu Than 

Raakhahu Rehai 

Avasathhaa 

Poorae ||2||

Making all sorts of 

efforts, you manage to 

preserve this body, 

but it shall only 

survive until its time is 

up. ||2||

ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨ 

ਕਰ ਕੇ ਪਾਲ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਇਹ 

ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਢਜਹ 

ਪਏਗਾ ॥੨॥
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48112 1124 Awpn kIAw kCU  
n hovY ikAw ko 
krY prwnI]

Aapan Keeaa 

Kashhoo N Hovai 

Kiaa Ko Karai 

Paraanee ||

By one's own efforts, 

nothing is done. What 

can the mere mortal 

accomplish?

(ਪਰ) ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ? 

ਿੀਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

48113 1124 jw iqsu BwvY  
siqguru BytY eyko 
nwmu bKwnI]3]

Jaa This Bhaavai 

Sathigur Bhaettai 

Eaeko Naam 

Bakhaanee ||3||

When it pleases the 

Lord, the mortal 

meets the True Guru, 

and chants the Name 

of the One Lord. ||3||

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਤੇ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਇਹ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

48114 1124 blUAw ky GrUAw 
mih bsqy Pulvq 
dyh AieAwny]

pMj q`q rUpI blUAw ryqy 
dy GrUAw Gr sRIr mih 
c [Pu`lvq

Balooaa Kae 

Gharooaa Mehi 

Basathae Fulavath 

Dhaeh Aeiaanae ||

You live in a house of 

sand, but you still puff 

up your body - you 

ignorant fool!

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ! (ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ 

ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਸਮਾਨ ਹੈ) ਤੂੂੰ  ਰੇਤ 

ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਇਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ।

48115 1124 khu kbIr ijh 
rwmu n cyiqE  
bUfy bhuqu 
isAwny]4]4]

Kahu Kabeer Jih 

Raam N Chaethiou 

Booddae Bahuth 

Siaanae ||4||4||

Says Kabeer, those 

who do not remember 

the Lord may be very 

clever, but they still 

drown. ||4||4||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ 

ਜਸਆਣ ੇਭੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ) 

ਜਵਚ ਡੱੁਬ ਗਏ ॥੪॥੪॥
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48116 1124 tyFI pwg tyFy 
cly lwgy bIry 
Kwn]

Ttaedtee Paag 

Ttaedtae Chalae 

Laagae Beerae 

Khaan ||

Your turban is 

crooked, and you walk 

crooked; and now you 

have started chewing 

betel leaves.

(ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ) ਜਵੂੰ ਗੀ ਪੱਗ 

ਬੂੰਨਹ ਦਾ ਹੈ, ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈ, ਪਾਨ ਦੇ ਬੀੜੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,

48117 1124 Bwau Bgiq isau 
kwju n kCUAY myro 
kwmu dIvwn]1]

Bhaao Bhagath Sio 

Kaaj N Kashhooai 

Maero Kaam 

Dheevaan ||1||

You have no use at all 

for loving devotional 

worship; you say you 

have business in court. 

||1||

(ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਮੇਰਾ ਕੂੰਮ 

ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਿਾਂ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਲੋੜ ਨਹੀਂ ॥੧॥

48118 1124 rwmu ibswirE hY  
AiBmwin]

Raam Bisaariou 

Hai Abhimaan ||

In your egotistical 

pride, you have 

forgotten the Lord.

ਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ (ਆ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

48119 1124 kink kwmnI 
mhw suMdrI pyiK 
pyiK scu 
mwin]1] rhwau 
]

Kanik Kaamanee 

Mehaa Sundharee 

Paekh Paekh Sach 

Maan ||1|| 

Rehaao ||

Gazing upon your 

gold, and your very 

beautiful wife, you 

believe that they are 

permanent. 

||1||Pause||

ਸੋਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਹਣੀ ਇਸਤਿੀ 
ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮੂੰਨ ਬੈਠਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਸਦਾ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48120 1124 lwlc JUT 
ibkwr mhw md  
ieNh ibiD AauD 
ibhwin]

Laalach Jhooth 

Bikaar Mehaa 

Madh Eih Bidhh 

Aoudhh Bihaan ||

You are engrossed in 

greed, falsehood, 

corruption and great 

arrogance. Your life is 

passing away.

(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਲਾਲਚ, ਝੂਠ, 

ਜਵਕਾਰ, ਬੜਾ ਅਹੂੰਕਾਰ-

ਇਹਨੀਂ ਗੱਲੀਂ ਹੀ (ਸਾਰੀ) 
ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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48121 1124 kih kbIr AMq 
kI byr Awie 
lwgo kwlu 
indwin]2]5]

Kehi Kabeer Anth 

Kee Baer Aae 

Laago Kaal 

Nidhaan ||2||5||

Says Kabeer, at the 

very last moment, 

death will come and 

seize you, you fool! 

||2||5||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਆਖ਼ਰ 

ਉਮਰ ਮੱੁਕਣ ਤੇ ਮੌਤ (ਜਸਰ ਤੇ) 

ਆ ਹੀ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ ॥੨॥੫॥

48122 1124 cwir idn ApnI 
naubiq cly 
bjwie]

Chaar Dhin 

Apanee Noubath 

Chalae Bajaae ||

The mortal beats the 

drum for a few days, 

and then he must 

depart.

ਮਨੱੁਖ (ਿ ੇਰਾਿਾ ਭੀ ਬਣ ਿਾਏ 

ਤਾਂ ਭੀ) ਥੋੜਹੇ ਹੀ ਜਦਨ ਰਾਿ 

ਮਾਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ) ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

48123 1124 ieqnku KtIAw 
gTIAw mtIAw  
sMig n kCu lY 
jwie]1]rhwau]

ieqn-ku Eithanak 

Khatteeaa 

Gatheeaa 

Matteeaa Sang N 

Kashh Lai Jaae 

||1|| Rehaao ||

With so much wealth 

and cash and buried 

treasure, still, he 

cannot take anything 

with him. 

||1||Pause||

ਿ ੇਇਤਨਾ ਧਨ ਭੀ ਿੋੜ ਲਏ 

ਜਕ ਗੂੰਢਾਂ ਬੂੰਨਹ  ਲਏ, ਜ਼ਮੀਨ 

ਜਵਚ ਦੱਬ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਭੀ ਕੋਈ 

ਚੀਜ਼ (ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਿੀਵ ਦੇ) ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48124 1124 idhrI bYTI 
imhrI rovY duAwrY 
lau sMig mwie]

Dhiharee Baithee 

Miharee Rovai 

Dhuaarai Lo Sang 

Maae ||

Sitting on the 

threshhold, his wife 

weeps and wails; his 

mother accompanies 

him to the outer gate.

(ਿਦੋਂ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਘਰ 

ਦੀ ਦਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਵਹੁਟੀ 
ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੂਹੇ ਤਕ 

ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ (ਉਸ ਦੇ ਮੁਰਦਾ 
ਸਰੀਰ ਦਾ) ਸਾਥ ਕਰਦੀ ਹੈ,
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48125 1124 mrht lig sBu 
logu kutMbu imil  
hMsu iekylw 
jwie]1]

(mrht) mswx (lig) 
q`k

Marehatt Lag Sabh 

Log Kuttanb Mil 

Hans Eikaelaa Jaae 

||1||

All the people and 

relatives together go 

to the crematorium, 

but the swan-soul 

must go home all 

alone. ||1||

ਮਸਾਣਾਂ ਤਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਜਿੂੰ ਦ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

48126 1124 vY suq vY ibq vY 
pur pwtn bhuir  
n dyKY Awie]

(vY) Eh suqpu`qR (ibq) 
Dn nkd[ (pur) purI 
)pwtn) Sihr

Vai Suth Vai Bith 

Vai Pur Paattan 

Bahur N Dhaekhai 

Aae ||

Those children, that 

wealth, that city and 

town - he shall not 

come to see them 

again.

ਉਹ (ਆਪਣੇ) ਪੱੁਤਰ, ਧਨ, 

ਨਗਰ ਸ਼ਜਹਰ ਮੁੜ ਕਦੇ ਆ ਕੇ 

ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ।

48127 1124 khqu kbIru rwmu  
kI n ismrhu  
jnmu AkwrQ 
jwie]2]6]

Kehath Kabeer 

Raam Kee N 

Simarahu Janam 

Akaarathh Jaae 

||2||6||

Says Kabeer, why do 

you not meditate on 

the Lord? Your life is 

uselessly slipping 

away! ||2||6||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਜਕਉਂ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? (ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੬॥

48128 1124 rwgu kydwrw bwxI 
rivdws jIau kI

Raag Kaedhaaraa 

Baanee Ravidhaas 

Jeeo Kee

Raag Kaydaaraa, The 

Word Of Ravi Daas Jee:

ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

48129 1124 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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48130 1124 Ktu krm kul 
sMjugqu hY hir 
Bgiq ihrdY 
nwih]

Khatt Karam Kul 

Sanjugath Hai Har 

Bhagath Hiradhai 

Naahi ||

One who performs the 

six religious rituals and 

comes from a good 

family, but who does 

not have devotion to 

the Lord in his heart,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉੱਚੀ ਬਿਾਹਮਣ 

ਕੁਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ, ਜਨਿੱਤ ਛੇ 

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ; ਪਰ ਿੇ 
ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ,

48131 1124 crnwribMd n 
kQw BwvY supc 
quil smwin]1]

(crnwribMd) crnkvlW 
dI[ (supc) 
cMfwl[supc: polw bolo

Charanaarabindh 

N Kathhaa Bhaavai 

Supach Thul 

Samaan ||1||

One who does not 

appreciate talk of the 

Lord's Lotus Feet, is 

just like an outcaste, a 

pariah. ||1||

ਿ ੇਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੂੰਗੀਆਂ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਚੂੰਡਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚੂੰਡਾਲ 

ਵਰਗਾ ਹੈ ॥੧॥
48132 1124 ry icq cyiq cyq 

Acyq]

Rae Chith Chaeth 

Chaeth Achaeth ||

Be conscious, be 

conscious, be 

conscious, O my 

unconscious mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ।

48133 1124 kwhy n 
bwlmIkih dyK]

Kaahae N 

Baalameekehi 

Dhaekh ||

Why do you not look 

at Baalmeek?

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਬਾਲਮੀਕ ਵਲ 

ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ?

48134 1124 iksu jwiq qy  
ikh pdih 
AmirE rwm 
Bgiq 
ibsyK]1]rhwau]

(AmirE) A`pVy Kis Jaath Thae Kih 

Padhehi Amariou 

Raam Bhagath 

Bisaekh ||1|| 

Rehaao ||

From such a low social 

status, what a high 

status he obtained! 

Devotional worship to 

the Lord is sublime! 

||1||Pause||

ਇਕ ਨੀਵੀਂ ਿਾਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ 

ਦਰਿੇ ਉੱਤੇ ਅੱਪੜ ਜਗਆ-ਇਹ 

ਵਜਡਆਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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48135 1124 suAwn sqRü Ajwqu 
sB qy ikRs˜ lwvY 
hyqu]

(s`qRü) vYrI[ ikRs˜ A`Dw 
˜: polw bolo 

Suaan Sathra 

Ajaath Sabh Thae 

Kirasa Laavai 

Haeth ||

The killer of dogs, the 

lowest of all, was 

lovingly embraced by 

Krishna.

(ਬਾਲਮੀਕ) ਕੱੁਜਤਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ 
ਸੀ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੂੰਡਾਲ 

ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕੀਤਾ।

48136 1124 logu bpurw ikAw 
srwhY qIin lok 
pRvys]2]

Log Bapuraa Kiaa 

Saraahai Theen 

Lok Pravaes ||2||

See how the poor 

people praise him! His 

praise extends 

throughout the three 

worlds. ||2||

ਜਵਚਾਰਾ ਿਗਤ ਉਸ ਦੀ ਕੀਹ 

ਵਜਡਆਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਤਿਲੋਕੀ ਜਵਚ 

ਜਖੱਲਰ ਗਈ ॥੨॥

48137 1124 Ajwmlu ipMgulw 
luBqu kuMcru gey 
hir kY pwis]

Ajwm`lu Ajaamal Pingulaa 

Lubhath Kunchar 

Geae Har Kai Paas 

||

Ajaamal, Pingulaa, 

Lodhia and the 

elephant went to the 

Lord.

ਅਿਾਮਲ, ਜਪੂੰਗਲਾ, ਜਸ਼ਕਾਰੀ, 
ਕੁੂੰ ਚਰ-ਇਹ ਸਾਰੇ (ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ) 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿਾ ਅੱਪੜੇ।

48138 1124 AYsy durmiq 
insqry qU ikau  
n qrih  
rivdws]3]1]

Aisae Dhuramath 

Nisatharae Thoo 

Kio N Tharehi 

Ravidhaas 

||3||1||

Even such evil-minded 

beings were 

emancipated. Why 

should you not also be 

saved, O Ravi Daas? 

||3||1||

ਹੇ ਰਜਵਦਾਸ! ਿੇ ਅਜਿਹੀ ਭੈੜੀ 
ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਤਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  
(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਜਕਉਂ 

ਨ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੇਂਗਾ? ॥੩॥੧॥

48139 1125 rwgu BYrau mhlw 
1 Gru 1 caupdy

cau-pdy Raag Bhairo 

Mehalaa 1 Ghar 1 

Choupadhae

Raag Bhairao, First 

Mehl, First House, 

Chau-Padas:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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48140 1125 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

48141 1125 quJ qy bwhir  
ikCU n hoie]

Thujh Thae Baahar 

Kishhoo N Hoe ||

Without You, nothing 

happens.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਭੀ ਕੂੰਮ 

ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਰੱੁਧ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਜਰਹਾ।
48142 1125 qU kir kir 

dyKih jwxih 
soie]1]

Thoo Kar Kar 

Dhaekhehi Jaanehi 

Soe ||1||

You create the 

creatures, and gazing 

on them, you know 

them. ||1||

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰ 

ਕੇ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ (ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ 
ਹੈਂ ॥੧॥

48143 1125 ikAw khIAY  
ikCu khI n 
jwie]

Kiaa Keheeai Kishh 

Kehee N Jaae ||

What can I say? I 

cannot say anything.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਚਾਹੇ 

ਉਹ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਹੈ ਚਾਹੇ 

ਦੱੁਖ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9829 Published: March 06/ 2014



48144 1125 jo ikCu AhY sB 
qyrI 
rjwie]1]rhwau]

Jo Kishh Ahai Sabh 

Thaeree Rajaae 

||1|| Rehaao ||

Whatever exists, is by 

Your Will. ||Pause||

ਿ ੇਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਜਮਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਜਵਰੱੁਧ 

ਰੋਸ ਵਿੋਂ) ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਕੀਹ 

ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? (ਸਾਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਸਾਥੋਂ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕੋਈ 

ਜਗਲਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
(ਕੋਈ ਜਗਲਾ ਿਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48145 1125 jo ikCu krxw su 
qyrY pwis]

Jo Kishh Karanaa S 

Thaerai Paas ||

Whatever is to be 

done, rests with You.

ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਕੋਈ 

ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ 
ਕਰਨਾ ਹੈ।

48146 1125 iksu AwgY kIcY 
Ardwis]2]

Kis Aagai Keechai 

Aradhaas ||2||

Unto whom should I 

offer my prayer? ||2||

(ਿੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਕੋਈ ਐਸੀ 
ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਿ ੋਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਦੁਖਦਾਈ ਿਾਪੇ, ਤਾਂ ਭੀ ਤੈਥੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ॥੨॥

48147 1125 AwKxu sunxw 
qyrI bwxI]

Aakhan Sunanaa 

Thaeree Baanee ||

I speak and hear the 

Bani of Your Word.

(ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਇਹੀ ਿਬਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁਣੀਏ।

48148 1125 qU Awpy jwxih  
srb ivfwxI]3]

Thoo Aapae 

Jaanehi Sarab 

Viddaanee ||3||

You Yourself know all 

Your Wondrous Play. 

||3||

ਹੇ ਸਾਰੇ ਅਚਰਿ ਕੌਤਕ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼) ਸਮਝਦਾ 
ਹੈਂ ॥੩॥
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48149 1125 kry krwey jwxY 
Awip]

Karae Karaaeae 

Jaanai Aap ||

You Yourself act, and 

inspire all to act; only 

You Yourself know.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਸਾਰੇ 

ਭੇਦ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਜਕਉਂ 

ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਤੇ ਕਰਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ)

48150 1125 nwnk dyKY Qwip 
auQwip]4]1]

Naanak Dhaekhai 

Thhaap Outhhaap 

||4||1||

Says Nanak, You, Lord, 

see, establish and 

disestablish. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਰਚ ਕੇ 

ਭੀ ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਭੀ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

48151 1125 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

48152 1125 rwgu BYrau mhlw 
1 Gru 2]

Raag Bhairo 

Mehalaa 1 Ghar 2 

||

Raag Bhairao, First 

Mehl, Second House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

48153 1125 gur kY sbid qry 
muin kyqy  
ieMdRwidk 
bRhmwid qry]

Gur Kai Sabadh 

Tharae Mun 

Kaethae 

Eindhraadhik 

Brehamaadh 

Tharae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, so 

many silent sages have 

been saved; Indra and 

Brahma have also 

been saved.

ਇੂੰਦਿ ਬਿਹਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ 

ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦੇ ਰਹੇ,
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48154 1125 snk snMdn 
qpsI jn kyqy  
gur prswdI 
pwir pry]1]

q-p`sI Sanak Sanandhan 

Thapasee Jan 

Kaethae Gur 

Parasaadhee Paar 

Parae ||1||

Sanak, Sanandan and 

many humble men of 

austerity, by Guru's 

Grace, have been 

carried across to the 

other side. ||1||

(ਬਿਹਮਾ ਦੇ ਪੁਤਿ) ਸਨਕ 

ਸਨੂੰ ਦਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਪੀ 
ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਭਵਿਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ੇ॥੧॥

48155 1125 Bvjlu ibnu sbdY  
ikau qrIAY]

Bhavajal Bin 

Sabadhai Kio 

Thareeai ||

Without the Word of 

the Shabad, how can 

anyone cross over the 

terrifying world-ocean?

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਦੀ ਅਗਵਾਈ) 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ,

48156 1125 nwm ibnw jgu 
roig ibAwipAw  
duibDw fuib fuib 
mrIAY]1]rhwau]

Naam Binaa Jag 

Rog Biaapiaa 

Dhubidhhaa Ddub 

Ddub Mareeai 

||1|| Rehaao ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

the world is entangled 

in the disease of 

duality, and is 

drowned, drowned, 

and dies. ||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆਂ ਰਜਹ ਕੇ ਿਗਤ 

(ਮੇਰ-ਤੇਰ ਜਵਤਕਰੇ ਦੇ) ਰੋਗ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਮੇਰ-ਤੇਰ (ਦੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਪਾਣੀਆਂ) 

ਜਵਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਡੱੁਬ ਕੇ (ਗੋਤੇ 

ਖਾ ਕੇ ਆਜਖ਼ਰ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲਈਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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48157 1125 guru dyvw gur 
AlK AByvw  
iqRBvx soJI gur 
kI syvw]

Gur Dhaevaa Gur 

Alakh Abhaevaa 

Thribhavan Sojhee 

Gur Kee Saevaa ||

The Guru is Divine; the 

Guru is Inscrutable 

and Mysterious. 

Serving the Guru, the 

three worlds are 

known and 

understood.

ਗੁਰੂ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ) 

ਚਾਨਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਅਲੱਖ ਅਭੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਰੂਪ) ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 

ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਹੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਇਆਂ ਹੀ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਭਵਣਾਂ (ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ) 
ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

48158 1125 Awpy dwiq krI  
guir dwqY  
pwieAw AlK 
AByvw]2]

A-lK Aapae Dhaath 

Karee Gur 

Dhaathai Paaeiaa 

Alakh Abhaevaa 

||2||

The Guru, the Giver, 

has Himself given me 

the Gift; I have 

obtained the 

Inscrutable, 

Mysterious Lord. ||2||

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪ (ਨਾਮ 

ਦੀ) ਦਾਤ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਅਲੱਖ ਅਭੇਵ ਪਿਭੂ ਲੱਭ ਜਪਆ 

॥੨॥

48159 1125 mnu rwjw mnu mn 
qy mwinAw mnsw 
mnih smweI]

Man Raajaa Man 

Man Thae 

Maaniaa Manasaa 

Manehi Samaaee 

||

The mind is the king; 

the mind is appeased 

and satisfied through 

the mind itself, and 

desire is stilled in the 

mind.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਿੇਹੜਾ 
ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣ-ਿੋਗਾ ਹੋ 

ਜਗਆ; ਉਹ ਮਨ ਮਾਇਕ 

ਿੁਰਜਨਆਂ ਦੇ ਜਪਛੇ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਬੂੰਦ ਕਰਨੀ ਮੂੰਨ ਜਗਆ, ਉਸ 

ਮਨ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਉਸ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਹੀ ਅੂੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ 

ਗਈ।
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48160 1125 mnu jogI mnu 
ibnis ibEgI  
mnu smJY gux 
gweI]3]

Man Jogee Man 

Binas Biougee 

Man Samajhai 

Gun Gaaee ||3||

The mind is the Yogi, 

the mind wastes away 

in separation from the 

Lord; singing the 

Glorious Praises of the 

Lord, the mind is 

instructed and 

reformed. ||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਉਹ) 

ਮਨ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਮਲਾਪੀ 
ਹੋ ਜਗਆ, ਉਹ ਮਨ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ (-
ਦੀਦਾਰ) ਦਾ ਪਿੇਮੀ ਹੋ ਜਗਆ, 

ਉਹ ਮਨ ਉੱਚੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਜਗਆ, ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਪਆ 

॥੩॥
48161 1125 gur qy mnu 

mwirAw sbdu 
vIcwirAw qy 
ivrly sMswrw]

Gur Thae Man 

Maariaa Sabadh 

Veechaariaa Thae 

Viralae Sansaaraa 

||

How very rare are 

those in this world 

who, through the 

Guru, subdue their 

minds, and 

contemplate the Word 

of the Shabad.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹ ਜਵਰਲੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ 

ਹੈ),

48162 1125 nwnk swihbu 
Birpuir lIxw  
swc sbid 
insqwrw]4]1]2
]

Naanak Saahib 

Bharipur Leenaa 

Saach Sabadh 

Nisathaaraa 

||4||1||2||

O Nanak, our Lord and 

Master is All-

pervading; through 

the True Word of the 

Shabad, we are 

emancipated. 

||4||1||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਜਲਕ-

ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਨਕਾ-
ਨਕ) ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਦੇ ਡੂੂੰ ਘੇ 
ਪਾਣੀਆਂ ਜਵਚੋਂ) ਉਹ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥੧॥੨॥

48163 1125 BYrau mhlw 1] Bhairo Mehalaa 1 

||

Bhairao, First Mehl:
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48164 1125 nYnI idRsit nhI  
qnu hInw jir 
jIiqAw isir 
kwlo]

Nainee Dhrisatt 

Nehee Than 

Heenaa Jar 

Jeethiaa Sir Kaalo 

||

The eyes lose their 

sight, and the body 

withers away; old age 

overtakes the mortal, 

and death hangs over 

his head.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ 

ਵੇਖਣ ਦੀ (ਪੂਰੀ) ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ 
ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਲੱਸਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ 

ਜਲਆ ਹੈ (ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ)। ਤੇਰੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਹੁਣ 

ਮੌਤ ਕੂਕ ਰਹੀ ਹੈ।

48165 1125 rUpu rMgu rhsu 
nhI swcw ikau 
CofY jm jwlo]1]

Roop Rang Rehas 

Nehee Saachaa 

Kio Shhoddai Jam 

Jaalo ||1||

Beauty, loving 

attachment and the 

pleasures of life are 

not permanent. How 

can anyone escape 

from the noose of 

death? ||1||

ਨਾਹ ਤੇਰਾ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਬਜਣਆ, 

ਨਾਹ ਤੈਨੂੂੰ  ਰੱਬੀ ਰੂੰਗ ਚਜੜਹਆ, 

ਨਾਹ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਰੱਬੀ ਖੇੜਾ 
ਆਇਆ, (ਦੱਸ) ਿਮ ਦਾ ਿਾਲ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਛੱਡੇਗਾ? ॥੧॥

48166 1125 pRwxI hir jip  
jnmu gieE]

Praanee Har Jap 

Janam Gaeiou ||

O mortal, meditate on 

the Lord - your life is 

passing away!

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ। ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਬੀਤਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।

48167 1126 swc sbd ibnu 
kbhu n CUtis  
ibrQw jnmu 
BieE]1]rhwau]

Saach Sabadh Bin 

Kabahu N 

Shhoottas 

Birathhaa Janam 

Bhaeiou ||1|| 

Rehaao ||

Without the True 

Word of the Shabad, 

you shall never be 

released, and your life 

shall be totally useless. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹ ਕੇ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਿਮ ਦੇ ਿਾਲ ਤੋਂ) ਤੂੂੰ  
ਕਦੇ ਭੀ ਬਜਚਆ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕੇਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਚਲੀ ਿਾਇਗੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48168 1126 qn mih kwmu 
kRoDu hau mmqw  
kiTn pIr Aiq 
BwrI]

Than Mehi Kaam 

Krodhh Ho 

Mamathaa Kathin 

Peer Ath Bhaaree 

||

Within the body are 

sexual desire, anger, 

egotism and 

attachment. This pain 

is so great, and so 

difficult to endure.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਕਾਮ (ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਜਰਹਾ) ਹੈ, ਕਿੋਧ 

(ਪਿਬਲ) ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, 

ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, 

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਔਖੀ 
ਪੀੜ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ (ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ ਤੇਰਾ 
ਬਚਾ ਜਕਵੇਂ ਹੋਵੇ?)।

48169 1126 gurmuiK rwm 
jphu rsu rsnw  
ien ibiD qru qU 
qwrI]2]

Guramukh Raam 

Japahu Ras 

Rasanaa Ein Bidhh 

Thar Thoo 

Thaaree ||2||

As Gurmukh, chant 

the Lord's Name, and 

savor it with your 

tongue; in this way, 

you shall cross over to 

the other side. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ, 

ਿੀਭ ਨਾਲ (ਜਸਮਰਨ ਦਾ) 
ਸੁਆਦ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੂੂੰ ਘੇ 
ਪਾਣੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਜਸਮਰਨ ਦੀ) 
ਤਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ॥੨॥

48170 1126 bhry krn  
Akil BeI hoCI  
sbd shju nhI 
bUiJAw]

Beharae Karan 

Akal Bhee 

Hoshhee Sabadh 

Sehaj Nehee 

Boojhiaa ||

Your ears are deaf, 

and your intellect is 

worthless, and still, 

you do not intuitively 

understand the Word 

of the Shabad.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਲੋਂ) ਤੇਰੇ ਕੂੰਨ ਬੋਲੇ (ਹੀ ਰਹੇ), 

ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜਹ-ਜਵਤੀ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ (ਰਤਾ ਰਤਾ ਗੱਲ ਤੇ ਜਛੱਥਾ 
ਪੈਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਉ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ), ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਸ਼ਾਂਤ-ਰਸ ਤੂੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਸਜਕਆ।
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48171 1126 jnmu pdwrQu  
mnmuiK hwirAw  
ibnu gur AMDu n 
sUiJAw ]3]

Janam 

Padhaarathh 

Manamukh 

Haariaa Bin Gur 

Andhh N Soojhiaa 

||3||

The self-willed 

manmukh wastes this 

priceless human life 

and loses it. Without 

the Guru, the blind 

person cannot see. 

||3||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਗਵਾ 
ਜਲਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਨਾਹ 

ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੀ ਜਰਹਾ, 
ਤੈਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਨਾਹ ਆਈ ॥੩॥

48172 1126 rhY audwsu Aws 
inrwsw shj 
iDAwin bYrwgI]

Rehai Oudhaas 

Aas Niraasaa Sehaj 

Dhhiaan Bairaagee 

||

Whoever remains 

detached and free of 

desire in the midst of 

desire - and whoever, 

unattached, intuitively 

meditates on the 

Celestial Lord

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ 

ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਦੁਨੀਆ 

ਵਲੋਂ) ਉਪਰਾਮ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ 

(ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ) ਜਨਰਮੋਹ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

48173 1126 pRxviq nwnk  
gurmuiK CUtis  
rwm nwim ilv 
lwgI]4]2]3]

Pranavath Naanak 

Guramukh 

Shhoottas Raam 

Naam Liv Laagee 

||4||2||3||

- prays Nanak, as 

Gurmukh, he is 

released. He is lovingly 

attuned to the Naam, 

the Name of the Lord. 

||4||||2||3||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 

ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। (ਹੇ ਪਿਾਣੀ!) 
ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੪॥੨॥੩॥
48174 1126 BYrau mhlw 1] Bhairo Mehalaa 1 

||

Bhairao, First Mehl:
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48175 1126 BUMfI cwl crx 
kr iKsry qucw 
dyh kumlwnI]

(BUMfI) BYVI[ (kr) 
h`Q[ (crx) pYr[ 
inrblqw nwl (iKsry) 
iKskx l`g pey[ 
(qucw) cmVI

Bhoonddee Chaal 

Charan Kar 

Khisarae Thuchaa 

Dhaeh 

Kumalaanee ||

His walk becomes 

weak and clumsy, his 

feet and hands shake, 

and the skin of his 

body is withered and 

wrinkled.

(ਹੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਿੀਵ! ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ 

ਜਵਚ) ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਬੇ-ਢਬੀ ਹੋ 

ਚੁਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਜਢਲਕ 

ਪਏ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਚਮੜੀ ਉਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ,

48176 1126 nyqRI DuMiD krn 
Bey bhry mnmuiK  
nwmu n jwnI]1]

Naethree 

Dhhundhh Karan 

Bheae Beharae 

Manamukh Naam 

N Jaanee ||1||

His eyes are dim, his 

ears are deaf, and yet, 

the self-willed 

manmukh does not 

know the Naam. ||1||

ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ 

ਲੱਗ ਜਪਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੂੰਨ ਬੋਲੇ 

ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਿ ੇਭੀ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ॥੧॥
48177 1126 AMDuly ikAw 

pwieAw jig 
Awie]

Andhhulae Kiaa 

Paaeiaa Jag Aae ||

O blind man, what 

have you obtained by 

coming into the world?

ਹੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  
ਹੋਏ ਿੀਵ! ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਵਿੋਂ) ਕੁਝ ਭੀ 
ਨਾਹ ਖੱਜਟਆ,

48178 1126 rwmu irdY nhI 
gur kI syvw cwly 
mUlu 
gvwie]1]rhwau]

Raam Ridhai 

Nehee Gur Kee 

Saevaa Chaalae 

Mool Gavaae 

||1|| Rehaao ||

The Lord is not in your 

heart, and you do not 

serve the Guru. After 

wasting your capital, 

you shall have to 

depart. ||1||Pause||

ਸਗੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੂਲ ਭੀ ਗਵਾ ਜਲਆ 

(ਿੇਹੜਾ ਪਜਹਲਾਂ ਕੋਈ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਭੀ 
ਨਾਸ ਕਰ ਜਲਆ, ਜਕਉਂਜਕ) ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਤੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48179 1126 ijhvw rMig nhI 
hir rwqI jb 
bolY qb PIky]

Jihavaa Rang 

Nehee Har 

Raathee Jab Bolai 

Thab Feekae ||

Your tongue is not 

imbued with the Love 

of the Lord; whatever 

you say is tasteless 

and insipid.

(ਹੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਿੀਵ!) ਤੇਰੀ ਿੀਭ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਜਭੱਿੀ, ਿਦੋਂ ਭੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਕੇ 

ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।

48180 1126 sMq jnw kI 
inMdw ivAwpis  
psU Bey kdy hoih  
n nIky]2]

Santh Janaa Kee 

Nindhaa Viaapas 

Pasoo Bheae 

Kadhae Hohi N 

Neekae ||2||

You indulge in slander 

of the Saints; 

becoming a beast, you 

shall never be noble. 

||2||

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਭਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ 

ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਜਰਹਾਂ) ਇਹ ਕਦੇ ਭੀ ਚੂੰ ਗੇ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਣਗੇ ॥੨॥

48181 1126 AMimRq kw rsu 
ivrlI pwieAw  
siqgur myil 
imlwey]

Anmrith Kaa Ras 

Viralee Paaeiaa 

Sathigur Mael 

Milaaeae ||

Only a few obtain the 

sublime essence of the 

Ambrosial Amrit, 

united in Union with 

the True Guru.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦੇ ਿਾਪ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਉਹਨਾਂ ਜਵਰਜਲਆਂ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।
48182 1126 jb lgu sbd 

Bydu nhI AwieAw  
qb lgu kwlu 
sMqwey]3]

Jab Lag Sabadh 

Bhaedh Nehee 

Aaeiaa Thab Lag 

Kaal Santhaaeae 

||3||

As long as the mortal 

does not come to 

understand the 

mystery of the 

Shabad, the Word of 

God, he shall continue 

to be tormented by 

death. ||3||

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿਦੋਂ ਤਕ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
ਤਦੋਂ ਤਕ (ਇਹ ਅਿੇਹੇ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਕਰ 

ਕੇ) ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੁਖੀ 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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48183 1126 An ko dru Gru  
kbhU n jwnis  
eyko dru 
sicAwrw]

(An) hor swkq dw An Ko Dhar Ghar 

Kabehoo N Jaanas 

Eaeko Dhar 

Sachiaaraa ||

Whoever finds the 

door of the One True 

Lord, does not know 

any other house or 

door.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਮੱਲੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ 
ਭਾਲਦਾ,

48184 1126 gur prswid 
prmpdu pwieAw  
nwnku khY 
ivcwrw]4]3]4]

Gur Parasaadh 

Param Padh 

Paaeiaa Naanak 

Kehai Vichaaraa 

||4||3||4||

By Guru's Grace, I 

have obtained the 

supreme status; so 

says poor Nanak. 

||4||3||4||

ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩॥੪॥

48185 1126 BYrau mhlw 1] Bhairo Mehalaa 1 

||

Bhairao, First Mehl:

48186 1126 sglI rYix sovq  
gil PwhI idnsu 
jMjwil gvwieAw]

Sagalee Rain 

Sovath Gal Faahee 

Dhinas Janjaal 

Gavaaeiaa ||

He spends the entire 

night in sleep; the 

noose is tied around 

his neck. His day is 

wasted in worldly 

entanglements.

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, 
(ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਿਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਜਵਚ ਪੈਂਦੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਦਨ ਮਾਇਆ 

ਕਮਾਣ ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ ਗੁਜ਼ਾਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।
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48187 1126 iKnu plu GVI  
nhI pRBu jwinAw  
ijin iehu jgqu 
aupwieAw]1]

j`gqu Khin Pal Gharree 

Nehee Prabh 

Jaaniaa Jin Eihu 

Jagath Oupaaeiaa 

||1||

He does not know 

God, who created this 

world, for a moment, 

for even an instant. 

||1||

ਇਕ ਜਖਨ ਇਕ ਪਲ ਇਕ 

ਘੜੀ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

॥੧॥

48188 1126 mn ry ikau 
CUtis duKu BwrI]

Man Rae Kio 

Shhoottas Dhukh 

Bhaaree ||

O mortal, how will you 

escape this terrible 

disaster?

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ 
ਭਾਰੀ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ (ਿ ੇ

ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
ਤਾਂ ਇਸ ਦੱੁਖ ਤੋਂ) ਜਕਵੇਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਪਾਏਗਂਾ?

48189 1126 ikAw ly Awvis  
ikAw ly jwvis  
rwm jphu 
guxkwrI]1]rhwa
u]

Kiaa Lae Aavas 

Kiaa Lae Jaavas 

Raam Japahu 

Gunakaaree ||1|| 

Rehaao ||

What did you bring 

with you, and what 

will you take away? 

Meditate on the Lord, 

the Most Worthy and 

Generous Lord. 

||1||Pause||

(ਜਦਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਦੱਸ, 

ਿਦੋਂ ਿੂੰ ਜਮਆ ਸੀ) ਕੇਹੜੀ 
ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 

ਆਇਆ ਸੀ? ਇਥੋਂ ਤੁਰਨ 

ਲੱਗਾ ਭੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਲੈ ਕੇ ਿਾ ਸਕੇਂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ, ਇਹੀ ਹੈ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9841 Published: March 06/ 2014



48190 1126 aUNDau kvlu 
mnmuK miq hoCI  
min AMDY isir 
DMDw]

Oonadhho Kaval 

Manamukh Math 

Hoshhee Man 

Andhhai Sir 

Dhhandhhaa ||

The heart-lotus of the 

self-willed manmukh is 

upside-down; his 

intellect is shallow; his 

mind is blind, and his 

head is entangled in 

worldly affairs.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਜਹਰਦਾ-ਕਵਲ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਲੋਂ ਉਲਜਟਆ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਥੋੜਹ-
ਜਵਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਮਨ 

(ਦੀ ਅਗਵਾਈ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲਾਂ 
ਦੀ ਪੂੰਡ ਬੱਝੀ ਪਈ ਹੈ।

48191 1126 kwlu ibkwlu sdw 
isir qyrY ibnu 
nwvY gil 
PMDw]2]

Kaal Bikaal Sadhaa 

Sir Thaerai Bin 

Naavai Gal 

Fandhhaa ||2||

Death and re-birth 

constantly hang over 

your head; without 

the Name, your neck 

shall be caught in the 

noose. ||2||

ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) ਸਦਾ 
ਤੇਰੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਜਟਜਕਆ ਜਪਆ 

ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਤੇਰੇ ਗਲ ਜਵਚ ਮੋਹ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ॥੨॥

48192 1126 fgrI cwl nyqR 
Puin ADuly sbd 
suriq nhI BweI]

fgrI:polw bolo[ 
(fgrI) fwvW fol

Ddagaree Chaal 

Naethr Fun 

Andhhulae Sabadh 

Surath Nehee 

Bhaaee ||

Your steps are 

unsteady, and your 

eyes are blind; you are 

not aware of the Word 

of the Shabad, O 

Sibling of Destiny.

ਹੈਂਕੜ-ਭਰੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਹੈ, 

ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਲ ਜਧਆਨ ਦੇਣਾ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
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48193 1126 swsqR byd qRY gux 
hY mwieAw  
AMDulau DMDu 
kmweI]3]

Saasathr Baedh 

Thrai Gun Hai 

Maaeiaa 

Andhhulo 

Dhhandhh 

Kamaaee ||3||

The Shaastras and the 

Vedas keep the mortal 

bound to the three 

modes of Maya, and 

so he performs his 

deeds blindly. ||3||

ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ ਪੜਹਦਾ ਭੀ ਤਿੈਗੁਣੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਜਪਆ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  (ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈਂ, ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥

48194 1126 KoieE mUlu lwBu 
kh pwvis  
durmiq igAwn 
ivhUxy]

Khoeiou Mool 

Laabh Keh Paavas 

Dhuramath Giaan 

Vihoonae ||

He loses his capital - 

how can he earn any 

profit? The evil-

minded person has no 

spiritual wisdom at all.

ਹੇ ਜਗਆਨ-ਹੀਣ ਿੀਵ! ਭੈੜੀ 
ਮੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਉਹ ਅਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਭੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈਂ ਿ ੋ

ਪਜਹਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੀ (ਇਥੇ 

ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ) ਆਤਮਕ 

ਲਾਭ ਤੂੂੰ  ਜਕਥੋਂ ਖੱਟਣਾ ਸੀ?
48195 1126 sbdu bIcwir  

rwm rsu cwiKAw  
nwnk swic 
pqIxy ]4]4]5]

Sabadh Beechaar 

Raam Ras 

Chaakhiaa Naanak 

Saach Patheenae 

||4||4||5||

Contemplating the 

Shabad, he drinks in 

the sublime essence of 

the Lord; O Nanak, his 

faith is confirmed in 

the Truth. ||4||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ 

(ਦੇ ਜਸਮਰਨ) ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਚੱਜਖਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੪॥੫॥

48196 1126 BYrau mhlw 1] Bhairo Mehalaa 1 

||

Bhairao, First Mehl:
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48197 1126 gur kY sMig rhY 
idn rwqI rwmu 
rsin rMig rwqw]

Gur Kai Sang Rehai 

Dhin Raathee 

Raam Rasan Rang 

Raathaa ||

He remains with the 

Guru day and night 

and his tongue savors 

the savory taste of the 

Lord's Love.

ਅਿੇਹਾ ਦਾਸ ਜਦਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ), 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਉਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
48198 1126 Avru n jwxis  

sbdu pCwxis  
AMqir jwix 
pCwqw]1]

Avar N Jaanas 

Sabadh 

Pashhaanas 

Anthar Jaan 

Pashhaathaa ||1||

He does not know any 

other; he realizes the 

Word of the Shabad. 

He knows and realizes 

the Lord deep within 

his own being. ||1||

ਉਹ ਦਾਸ ਸਦਾ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਆਜਦਕ ਜਕਸੇ) ਹੋਰ 

(ਬੋਲ) ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ, ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਿਾਣ ਕੇ 

ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

48199 1126 so jnu AYsw mY 
min BwvY]

So Jan Aisaa Mai 

Man Bhaavai ||

Such a humble person 

is pleasing to my mind.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਾਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਅਿੇਹਾ ਦਾਸ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

48200 1126 Awpu mwir  
AprMpir rwqw  
gur kI kwr 
kmwvY]1]rhwau]

Aap Maar 

Aparanpar 

Raathaa Gur Kee 

Kaar Kamaavai 

||1|| Rehaao ||

He conquers his self-

conceit, and is imbued 

with the Infinite Lord. 

He serves the Guru. 

||1||Pause||

ਿ ੋਆਪਾ-ਭਾਵ (ਸੁਆਰਥ) ਮੁਕਾ 
ਕੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਜਪਆਰ) 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਜਨਆਂ 

ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾ 
ਜਦੱਤੇ ਹਨ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48201 1126 AMqir bwhir 
purKu inrMjnu  
Awid purK 
Awdyso]

Anthar Baahar 

Purakh Niranjan 

Aadh Purakh 

Aadhaeso ||

Deep within my being, 

and outside as well, is 

the Immaculate Lord 

God. I bow humbly 

before that Primal 

Lord God.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਦਾਸ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿ)ੋ ਉਸ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ 
ਮੱੁਢ ਹੈ।

48202 1126 Gt Gt AMqir 
srb inrMqir  
riv rihAw scu 
vyso]2]

Ghatt Ghatt 

Anthar Sarab 

Niranthar Rav 

Rehiaa Sach Vaeso 

||2||

Deep within each and 

every heart, and 

amidst all, the 

Embodiment of Truth 

is permeating and 

pervading. ||2||

(ਉਸ ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਅੂੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ। (ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) 
ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ-ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਇੱਕ-ਰਸ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ 

ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥
48203 1127 swic rqy scu 

AMimRqu ijhvw  
imiQAw mYlu n 
rweI]

Saach Rathae Sach 

Anmrith Jihavaa 

Mithhiaa Mail N 

Raaee ||

Those who are imbued 

with Truth - their 

tongues are tinged 

with Truth; they do 

not have even an iota 

of the filth of 

falsehood.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ 

ਜਪਆਰ) ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੀਭ ਉਤੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ 

ਦੀ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਤਾ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
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48204 1127 inrml nwmu 
AMimRq rsu 
cwiKAw sbid 
rqy piq 
pweI]3]

Niramal Naam 

Anmrith Ras 

Chaakhiaa Sabadh 

Rathae Path Paaee 

||3||

They taste the sweet 

Ambrosial Nectar of 

the Immaculate Naam, 

the Name of the Lord; 

imbued with the 

Shabad, they are 

blessed with honor. 

||3||

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਪਜਵੱਤਿ ਨਾਮ (ਿਪਦੇ 

ਹਨ), ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਸਦਾ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਤੇ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਖੱਟਦੇ ਹਨ ॥੩॥

48205 1127 guxI guxI imil 
lwhw pwvis  
gurmuiK nwim 
vfweI]

Gunee Gunee Mil 

Laahaa Paavas 

Guramukh Naam 

Vaddaaee ||

The virtuous meet 

with the virtuous, and 

earn the profit; as 

Gurmukh, they obtain 

the glorious greatness 

of the Naam.

ਗੁਣਵਾਨ (ਸੇਵਕ) ਗੁਣਵਾਨ 

(ਸੇਵਕ) ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ) 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ,

48206 1127 sgly dUK imtih  
gur syvw nwnk 
nwmu 
sKweI]4]5]6]

Sagalae Dhookh 

Mittehi Gur 

Saevaa Naanak 

Naam Sakhaaee 

||4||5||6||

All sorrows are erased, 

by serving the Guru; O 

Nanak, the Naam is 

our only Friend and 

Companion. 

||4||5||6||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ; ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਸ ਦਾ (ਸਦਾ ਦਾ) ਜਮੱਤਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥੬॥

48207 1127 BYrau mhlw 1] Bhairo Mehalaa 1 

||

Bhairao, First Mehl:
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48208 1127 ihrdY nwmu srb 
Dnu Dwrxu gur 
prswdI pweIAY]

Hiradhai Naam 

Sarab Dhhan 

Dhhaaran Gur 

Parasaadhee 

Paaeeai ||

The Naam the Name 

of the Lord is the 

wealth and support of 

all; It is enshrined in 

the heart, by Guru's 

Grace.

(ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ 

ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਲਈ (ਆਤਮਕ ਲੋੜਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ) ਧਨ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਸਹਾਰਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਇਹ ਧਨ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

48209 1127 Amr pdwrQ qy 
ikrqwrQ shj 
iDAwin ilv 
lweIAY]1]

Amar Padhaarathh 

Thae 

Kirathaarathh 

Sehaj Dhhiaan Liv 

Laaeeai ||1||

One who gathers this 

imperishable wealth is 

fulfilled, and through 

intuitive meditation, is 

lovingly focused on 

the Lord. ||1||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਵਾਲਾ 
ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਜਟਕਾਓ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹ ਕੇ ਸੁਰਤ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
48210 1127 mn ry rwm Bgiq 

icqu lweIAY]

Man Rae Raam 

Bhagath Chith 

Laaeeai ||

O mortal, focus your 

consciousness on 

devotional worship of 

the Lord.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।
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48211 1127 gurmuiK rwm nwmu 
jip ihrdY shj 
syqI Gir 
jweIAY]1]rhwau
]

Guramukh Raam 

Naam Jap Hiradhai 

Sehaj Saethee 

Ghar Jaaeeai 

||1|| Rehaao ||

As Gurmukh, meditate 

on the Name of the 

Lord in your heart, and 

you shall return to 

your home with 

intuitive ease. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਸਮਰ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ 
ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਜਦਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰਚ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48212 1127 Brmu Bydu Bau  
kbhu n CUtis  
Awvq jwq n 
jwnI]

Bharam Bhaedh 

Bho Kabahu N 

Shhoottas Aavath 

Jaath N Jaanee ||

Doubt, separation and 

fear are never 

eradicated, and the 

mortal continues 

coming and going in 

reincarnation, as long 

as he does not know 

the Lord.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਭਟਕਣਾ, ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ 
ਜਵੱਥ, ਡਰ-ਸਹਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਮੱੁਕਦਾ, ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

48213 1127 ibnu hir nwm ko 
mukiq n pwvis  
fUib muey ibnu 
pwnI]2]

Bin Har Naam Ko 

Mukath N Paavas 

Ddoob Mueae Bin 

Paanee ||2||

Without the Name of 

the Lord, no one is 

liberated; they drown 

and die without water. 

||2||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਵਚ) ਗੋਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਜਤਿਪਤੀ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੨॥
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48214 1127 DMDw krq sglI 
piq Kovis Brmu  
n imtis gvwrw]

Dhhandhhaa 

Karath Sagalee 

Path Khovas 

Bharam N Mittas 

Gavaaraa ||

Busy with his worldly 

affairs, all honor is 

lost; the ignorant one 

is not rid of his doubts.

ਹੇ ਮੂਰਖ (ਮਨ)! (ਜਨਰੀ) 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਕਰਜਦਆਂ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਲਏਗਂਾ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਤੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕੇਗੀ।

48215 1127 ibnu gur sbd  
mukiq nhI kb 
hI AMDuly DMDu 
pswrw]3]

Bin Gur Sabadh 

Mukath Nehee 

Kab Hee 

Andhhulae 

Dhhandhh 

Pasaaraa ||3||

Without the Word of 

the Guru's Shabad, the 

mortal is never 

liberated; he remains 

blindly entangled in 

the expanse of worldly 

affairs. ||3||

ਹੇ ਅੂੰਨਹੇ  (ਮਨ)! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

(ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਤੋਂ) ਕਦੇ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਇਹ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਜਟਕੀ ਰਹੇਗੀ, 
ਸੁਰਤ ਦਾ ਇਹ ਜਖੂੰ ਡਾਉ 

ਬਜਣਆ ਰਹੇਗਾ ॥੩॥
48216 1127 Akul inrMjn 

isau mnu mwinAw  
mn hI qy mnu 
mUAw]

Akul Niranjan Sio 

Man Maaniaa 

Man Hee Thae 

Man Mooaa ||

My mind is pleased 

and appeased with the 

Immaculate Lord, who 

has no ancestry. 

Through the mind 

itself, the mind is 

subdued.

ਿੇਹੜਾ ਮਨ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 

ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਮਾਇਕ ਿੁਰਜਨਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ 

ਮਨ ਦਾ ਚਾਉ-ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

48217 1127 AMqir bwhir 
eyko jwinAw  
nwnk Avru n 
dUAw]4]6]7]

Anthar Baahar 

Eaeko Jaaniaa 

Naanak Avar N 

Dhooaa 

||4||6||7||

Deep within my being, 

and outside as well, I 

know only the One 

Lord. O Nanak, there is 

no other at all. 

||4||6||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਸੁਝਦਾ ॥੪॥੬॥੭॥

48218 1127 BYrau mhlw 1] Bhairo Mehalaa 1 

||

Bhairao, First Mehl:
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48219 1127 jgn hom puMn 
qp pUjw dyh duKI  
inq dUK shY]

j`gn Jagan Hom Punn 

Thap Poojaa 

Dhaeh Dhukhee 

Nith Dhookh Sehai 

||

You may give feasts, 

make burnt offerings, 

donate to charity, 

perform austere 

penance and worship, 

and endure pain and 

suffering in the body.

(ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ) ਿੱਗ ਹਵਨ 

ਪੁੂੰ ਨ-ਦਾਨ, ਤਪ ਪੂਿਾ ਆਜਦਕ 

ਕਰਮ ਕੀਜਤਆਂ ਸਰੀਰ (ਜਿਰ 

ਭੀ) ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਦੱੁਖ 

ਹੀ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।

48220 1127 rwm nwm ibnu  
mukiq n pwvis  
mukiq nwim  
gurmuiK lhY]1]

Raam Naam Bin 

Mukath N Paavas 

Mukath Naam 

Guramukh Lehai 

||1||

But without the Lord's 

Name, liberation is not 

obtained. As 

Gurmukh, obtain the 

Naam and liberation. 

||1||

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖ਼ਲਾਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥

48221 1127 rwm nwm ibnu  
ibrQy jig 
jnmw]

Raam Naam Bin 

Birathhae Jag 

Janamaa ||

Without the Lord's 

Name, birth into the 

world is useless.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਰਜਹ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਿਨਮ (ਲੈਣਾ) ਜਵਅਰਥ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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48222 1127 ibKu KwvY ibKu 
bolI bolY ibnu 
nwvY inhPlu mir 
BRmnw]1]rhwau]

Bikh Khaavai Bikh 

Bolee Bolai Bin 

Naavai Nihafal 

Mar Bhramanaa 

||1|| Rehaao ||

Without the Name, 

the mortal eats poison 

and speaks poisonous 

words; he dies 

fruitlessly, and 

wanders in 

reincarnation. 

||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੀ 
ਜ਼ਹਰ ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਨਿੱਤ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ-
ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਅਰਥ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਭਟਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48223 1127 pusqk pwT  
ibAwkrx vKwxY  
sMiDAw krm 
iqkwl krY ]

(iqkwl) svyry, 
dupihry, Swm- iqMny 
kwl sMiDAw krdy hn

Pusathak Paath 

Biaakaran 

Vakhaanai 

Sandhhiaa Karam 

Thikaal Karai ||

The mortal may read 

scriptures, study 

grammar and say his 

prayers three times a 

day.

(ਪੂੰ ਜਡਤ ਸੂੰਸਜਕਿਤ) ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ 

ਪਾਠ ਤੇ ਜਵਆਕਰਣ ਆਜਦਕ 

(ਆਪਣੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ 

ਆਜਦਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਤੂੰ ਨ ਵੇਲੇ (ਹਰ ਰੋਜ਼) ਸੂੰ ਜਧਆ-

ਕਰਮ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,

48224 1127 ibnu gur sbd  
mukiq khw pRwxI  
rwm nwm ibnu  
auriJ mrY]2]

Bin Gur Sabadh 

Mukath Kehaa 

Praanee Raam 

Naam Bin Ourajh 

Marai ||2||

Without the Word of 

the Guru's Shabad, 

where is liberation, O 

mortal? Without the 

Lord's Name, the 

mortal is entangled 

and dies. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ 

ਜ਼ਹਰ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਬਲਕੁਲ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਵਾਂਜਿਆ ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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48225 1127 fMf kmMfl isKw 
sUqu DoqI qIriQ 
gvnu Aiq BRmnu 
krY]

isKw:polw bolo[ (isKw) 
cotI bodI

Ddandd 

Kamanddal Sikhaa 

Sooth Dhhothee 

Theerathh Gavan 

Ath Bhraman Karai 

||

Walking sticks, 

begging bowls, hair 

tufts, sacred threads, 

loin cloths, pilgrimages 

to sacred shrines and 

wandering all around

(ਿੋਗੀ ਹੱਥ ਜਵਚ) ਡੂੰਡਾ ਤੇ 

ਖੱਪਰ ਿੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਾਹਮਣ 

ਬੋਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਨੇਊ ਤੇ 

ਧੋਤੀ ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ, (ਿੋਗੀ) 
ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਤੇ ਧਰਤੀ-ਭਿਮਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

48226 1127 rwm nwm ibnu  
sWiq n AwvY  
jip hir hir 
nwmu su pwir 
prY]3]

Raam Naam Bin 

Saanth N Aavai Jap 

Har Har Naam S 

Paar Parai ||3||

- without the Lord's 

Name, peace and 

tranquility are not 

obtained. One who 

chants the Name of 

the Lord, Har, Har, 

crosses over to the 

other side. ||3||

(ਪਰ ਇਹਨੀਂ ਕੂੰਮੀਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ 
ਆ ਸਕਦੀ। ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਜਵਸ਼ੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

48227 1127 jtw muktu qin 
Bsm lgweI  
bsqR Coif qin 
ngnu BieAw]

Jattaa Mukatt 

Than Bhasam 

Lagaaee Basathr 

Shhodd Than 

Nagan Bhaeiaa ||

The mortal's hair may 

be matted and tangled 

upon his head, and he 

may smear his body 

with ashes; he may 

take off his clothes 

and go naked.

ਿਟਾਂ ਦਾ ਿੂੜਾ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਜਪੂੰ ਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲਈ, 

ਸਰੀਰ ਉਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ 

ਨੂੰ ਗਾ ਰਜਹਣ ਲੱਗ ਜਪਆ,
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48228 1127 rwm nwm ibnu  
iqRpiq n AwvY  
ikrq kY bWDY 
ByKu BieAw]4]

Raam Naam Bin 

Thripath N Aavai 

Kirath Kai 

Baandhhai Bhaekh 

Bhaeiaa ||4||

But without the Lord's 

Name, he is not 

satisfied; he wears 

religious robes, but he 

is bound by the karma 

of the actions he 

committed in past 

lives. ||4||

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਲਈ 

(ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਡੂੰਬਰ) ਜਨਰਾ 
ਬਾਹਰਲਾ ਧਾਰਜਮਕ ਜਲਬਾਸ 

ਹੀ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਵਲੋਂ ਮਨ ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ ॥੪॥

48229 1127 jyqy jIA jMq  
jil Qil 
mhIAil jqR kqR 
qU srb jIAw]

Jaethae Jeea Janth 

Jal Thhal Meheeal 

Jathr Kathr Thoo 

Sarab Jeeaa ||

As many beings and 

creatures as there are 

in the water, on the 

land and in the sky - 

wherever they are, 

You are with them all, 

O Lord.

(ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 

ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿੀਵ ਵੱਸਦੇ ਹਨ 

ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹਰ 

ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ।

48230 1127 gur prswid  
rwiK ly jn kau  
hir rsu nwnk 
Joil 
pIAw]5]7]8]

Gur Parasaadh 

Raakh Lae Jan Ko 

Har Ras Naanak 

Jhol Peeaa 

||5||7||8||

By Guru's Grace, 

please preserve Your 

humble servant; O 

Lord, Nanak stirs up 

this juice, and drinks it 

in. ||5||7||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਜਵਸ਼ੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸ ਬੜੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥੭॥੮॥
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48231 1127 rwgu BYrau mhlw 
3 caupdy Gru 1

Raag Bhairo 

Mehalaa 3 

Choupadhae Ghar 

1

Raag Bhairao, Third 

Mehl, Chaupadas, First 

House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

48232 1127 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

48233 1127 jwiq kw grbu n 
krIAhu koeI]

Jaath Kaa Garab N 

Kareeahu Koee ||

No one should be 

proud of his social 

class and status.

ਕੋਈ ਭੀ ਜਧਰ (ਉੱਚੀ) ਿਾਜਤ ਦਾ 
ਮਾਣ ਨਾਹ ਕਜਰਓ।

48234 1127 bRhmu ibMdy so 
bRwhmxu hoeI]1]

Breham Bindhae 

So Braahaman 

Hoee ||1||

He alone is a Brahmin, 

who knows God. ||1||

('ਿਾਜਤ' ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਿਾਹਮਣ 

ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਬਿਾਹਮਣ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਬਿਹਮ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

48235 1127 jwiq kw grbu n 
kir mUrK 
gvwrw]

Jaath Kaa Garab N 

Kar Moorakh 

Gavaaraa ||

Do not be proud of 

your social class and 

status, you ignorant 

fool!

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਹੇ ਗੂੰ ਵਾਰ! (ਉੱਚੀ) 
ਿਾਜਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਹ ਕਰ।

48236 1128 iesu grb qy  
clih bhuqu 
ivkwrw]1]rhwau
]

Eis Garab Thae 

Chalehi Bahuth 

Vikaaraa ||1|| 

Rehaao ||

So much sin and 

corruption comes 

from this pride. 

||1||Pause||

ਇਸ ਮਾਣ-ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੋਂ 
(ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) 

ਕਈ ਜਵਗਾੜ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48237 1128 cwry vrn AwKY 
sBu koeI]

Chaarae Varan 

Aakhai Sabh Koee 

||

Everyone says that 

there are four castes, 

four social classes.

ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਜਕ (ਬਿਾਹਮਣ, ਖੱਤਿੀ, ਵੈਸ਼, 

ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹ) ਚਾਰ ਹੀ (ਵਖ 

ਵਖ) ਵਰਨ ਹਨ।
48238 1128 bRhmu ibMdu qy sB 

Epiq hoeI]2]

Breham Bindh 

Thae Sabh Oupath 

Hoee ||2||

They all emanate from 

the drop of God's 

Seed. ||2||

(ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਜਤ-ਰੂਪ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥

48239 1128 mwtI eyk sgl 
sMswrw]

Maattee Eaek 

Sagal Sansaaraa ||

The entire universe is 

made of the same clay.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਿੋਜਤ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ),

48240 1128 bhu ibiD BWfy 
GVY kum@wrw]3]

GV@Y Bahu Bidhh 

Bhaanddae 

Gharrai 

Kumhaaraa ||3||

The Potter has shaped 

it into all sorts of 

vessels. ||3||

(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ) ਘੁਜਮਆਰ ਇਕੋ 

ਜਮੱਟੀ ਤੋਂ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 

ਘੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

48241 1128 pMc qqu imil  
dyhI kw Awkwrw]

Panch Thath Mil 

Dhaehee Kaa 

Aakaaraa ||

The five elements join 

together, to make up 

the form of the human 

body.

ਪੂੰਿ ਤੱਤ ਜਮਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

48242 1128 Git viD ko krY 
bIcwrw]4]

Ghatt Vadhh Ko 

Karai Beechaaraa 

||4||

Who can say which is 

less, and which is 

more? ||4||

ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ 
ਜਕ ਜਕਸੇ (ਵਰਨ ਵਾਲੇ) ਜਵਚ 

ਬਹੁਤੇ ਤੱਤ ਹਨ, ਤੇ, ਜਕਸੇ 

(ਵਰਨ ਵਾਲੇ) ਜਵਚ ਥੋੜਹੇ ਤੱਤ 

ਹਨ ॥੪॥
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48243 1128 khqu nwnk iehu 
jIau krm bMDu 
hoeI]

Kehath Naanak 

Eihu Jeeo Karam 

Bandhh Hoee ||

Says Nanak, this soul is 

bound by its actions.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਭਾਵੇਂ 
ਕੋਈ ਬਿਾਹਮਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 

ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਆਪੋ 

ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ (ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

48244 1128 ibnu siqgur Byty  
mukiq n 
hoeI]5]1]

Bin Sathigur 

Bhaettae Mukath 

N Hoee ||5||1||

Without meeting the 

True Guru, it is not 

liberated. ||5||1||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੫॥੧॥

48245 1128 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48246 1128 jogI igRhI pMifq 
ByKDwrI]

Jogee Grihee 

Panddith 

Bhaekhadhhaaree 

||

The Yogis, the 

householders, the 

Pandits, the religious 

scholars, and the 

beggars in religious 

robes

ਿੋਗੀ, ਜਗਿਹਸਤੀ, ਪੂੰ ਜਡਤ, ਭੇਖਾਂ 
ਦੇ ਸਾਧੂ-

48247 1128 ey sUqy ApxY 
AhMkwrI]1]

Eae Soothae 

Apanai 

Ahankaaree ||1||

- they are all asleep in 

egotism. ||1||

ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣ ੇ(ਜਕਸੇ) 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ (ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਵਲੋਂ) ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਹੋਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
48248 1128 mwieAw mid 

mwqw rihAw 
soie]

m`wqw Maaeiaa Madh 

Maathaa Rehiaa 

Soe ||

They are asleep, 

intoxicated with the 

wine of Maya.

ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ (ਮੋਹ ਦੇ) ਨਸ਼ੇ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਵਲੋਂ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਇਸ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਮਾਜਦਕ ਲੁੱ ਟਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।
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48249 1128 jwgqu rhY n mUsY 
koie]1]rhwau]

Jaagath Rehai N 

Moosai Koe ||1|| 

Rehaao ||

Only those who 

remain awake and 

aware are not robbed. 

||1||Pause||

ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਜਵਕਾਰ ਲੁੱ ਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48250 1128 so jwgY ijsu 
siqguru imlY]

So Jaagai Jis 

Sathigur Milai ||

One who has met the 

True Guru, remains 

awake and aware.

ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
48251 1128 pMc dUq Ehu 

vsgiq krY]2]
v`s-giq Panch Dhooth 

Ouhu Vasagath 

Karai ||2||

Such a person 

overpowers the five 

thieves. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪੂੰਿ ੇਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥
48252 1128 so jwgY jo qqu 

bIcwrY]

So Jaagai Jo Thath 

Beechaarai ||

One who 

contemplates the 

essence of reality 

remains awake and 

aware.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ 

ਧੱਕਾ-ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

48253 1128 Awip mrY Avrw  
nh mwrY]3]

Aap Marai Avaraa 

Neh Maarai ||3||

He kills his self-

conceit, and does not 

kill anyone else. ||3||

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

48254 1128 so jwgY jo eyko 
jwxY]

So Jaagai Jo Eaeko 

Jaanai ||

One who knows the 

One Lord remains 

awake and aware.

ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ,
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48255 1128 prikriq CofY  
qqu pCwxY]4]

pr-ikriq Parakirath 

Shhoddai Thath 

Pashhaanai ||4||

He abandons the 

service of others, and 

realizes the essence of 

reality. ||4||

ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਅਸਲੇ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
48256 1128 chu vrnw ivic  

jwgY koie]

Chahu Varanaa 

Vich Jaagai Koe ||

Of the four castes, 

whoever remains 

awake and aware

(ਕੋਈ ਬਿਾਹਮਣ ਹੋਵੇ ਖੱਤਿੀ ਹੋਵੇ 
ਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੇ) ਚੌਹਾਂ 
ਵਰਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਕਸੇ ਖ਼ਾਸ 

ਵਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਲਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ)।

48257 1128 jmY kwlY qy CUtY 
soie]5]

Jamai Kaalai Thae 

Shhoottai Soe 

||5||

Is released from birth 

and death. ||5||

(ਜਿਹੜਾ ਿਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥
48258 1128 khq nwnk jnu 

jwgY soie]

Kehath Naanak 

Jan Jaagai Soe ||

Says Nanak, that 

humble being remains 

awake and aware,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਿਾਗਦਾ ਹੈ,

48259 1128 igAwn AMjnu jw 
kI nyqRI 
hoie]6]2]

nyqRIN Giaan Anjan Jaa 

Kee Naethree Hoe 

||6||2||

Who applies the 

ointment of spiritual 

wisdom to his eyes. 

||6||2||

ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ 
ਸੁਰਮਾ ਜਪਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੬॥੨॥

48260 1128 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48261 1128 jw kau rwKY  
ApxI srxweI]

Jaa Ko Raakhai 

Apanee Saranaaee 

||

Whoever the Lord 

keeps in His Sanctuary,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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48262 1128 swcy lwgY swcw 
Plu pweI]1]

Saachae Laagai 

Saachaa Fal Paaee 

||1||

Is attached to the 

Truth, and receives 

the fruit of Truth. 

||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
48263 1128 ry jn kY isau 

krhu pukwrw]

Rae Jan Kai Sio 

Karahu Pukaaraa 

||

O mortal, unto whom 

will you complain?

ਹੇ ਭਾਈ! (ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਉਣ 

ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਨਾਹ 

ਕਰਦੇ ਜਿਰੋ।
48264 1128 hukmy hoAw hukmy 

vrqwrw]1]rhwau
]

Hukamae Hoaa 

Hukamae 

Varathaaraa ||1|| 

Rehaao ||

The Hukam of the 

Lord's Command is 

pervasive; by the 

Hukam of His 

Command, all things 

happen. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਇਹ ਿਗਤ ਬਜਣਆ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48265 1128 eyhu Awkwru qyrw 
hY Dwrw]

Eaehu Aakaar 

Thaeraa Hai 

Dhhaaraa ||

This Creation was 

established by You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਆਸਰੇ ਹੈ।

48266 1128 iKn mih ibnsY  
krq n lwgY 
bwrw]2]

Khin Mehi Binasai 

Karath N Laagai 

Baaraa ||2||

In an instant You 

destroy it, and You 

create it again without 

a moment's delay. 

||2||

(ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਚਾਹੇਂ) ਇਹ ਇਕ ਜਛਨ 

ਜਵਚ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਜਦਆਂ ਭੀ (ਤੈਨੂੂੰ ) 

ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੨॥

48267 1128 kir pRswdu ieku 
Kylu idKwieAw]

Kar Prasaadh Eik 

Khael Dhikhaaeiaa 

||

By His Grace, He has 

staged this Play.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ) 

ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਵਖਾਲ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ,
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48268 1128 gur ikrpw qy  
prmpdu 
pwieAw]3]

Gur Kirapaa Thae 

Param Padh 

Paaeiaa ||3||

By the Guru's Merciful 

Grace, I have obtained 

the supreme status. 

||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

48269 1128 khq nwnku mwir 
jIvwly soie]

Kehath Naanak 

Maar Jeevaalae 

Soe ||

Says Nanak, He alone 

kills and revives.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵਾਲਦਾ ਹੈ।

48270 1128 AYsw bUJhu Brim  
n BUlhu 
koie]4]3]

Aisaa Boojhahu 

Bharam N 

Bhoolahu Koe 

||4||3||

Understand this well - 

do not be confused by 

doubt. ||4||3||

ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝੋ, ਤੇ, ਕੋਈ ਜਧਰ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾਹ ਪਵੋ 
॥੪॥੩॥

48271 1128 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48272 1128 mY kwmix myrw 
kMqu krqwru]

Mai Kaaman 

Maeraa Kanth 

Karathaar ||

I am the bride; the 

Creator is my Husband 

Lord.

ਹੇ ਸਖੀ! ਮੈਂ (ਿੀਵ-) ਇਸਤਿੀ 
ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ,

48273 1128 jyhw krwey qyhw 
krI sIgwru]1]

Jaehaa Karaaeae 

Thaehaa Karee 

Seegaar ||1||

As He inspires me, I 

adorn myself. ||1||

ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਉਤਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬਣਾ 
ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਉਹ 

ਬਣਵਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
48274 1128 jW iqsu BwvY qW 

kry Bogu]

Jaan This Bhaavai 

Thaan Karae Bhog 

||

When it pleases Him, 

He enjoys me.

ਹੇ ਸਖੀ! ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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48275 1128 qnu mnu swcy 
swihb 
jogu]1]rhwau]

Than Man Saachae 

Saahib Jog ||1|| 

Rehaao ||

I am joined, body and 

mind, to my True Lord 

and Master. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ 

ਚੁਕੀ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48276 1128 ausqiq inMdw  
kry ikAw koeI]

Ousathath 

Nindhaa Karae 

Kiaa Koee ||

How can anyone 

praise or slander 

anyone else?

ਹੇ ਸਖੀ! (ਹੁਣ) ਜਕਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਉਸਤਜਤ ਿਾਂ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦਾ ਹੁਣ 

ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ।

48277 1128 jW Awpy vrqY  
eyko soeI]2]

Jaan Aapae 

Varathai Eaeko 

Soee ||2||

The One Lord Himself 

is pervading and 

permeating all. ||2||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਸਚਾ ਹੋ ਜਗਆ ਜਕ) 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਜਵਚ 

ਬੈਠਾ ਪਿੇਰਨਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਉਸਤਜਤ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਜਵਚ ਭੀ ਉਹੀ, ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਜਵਚ ਭੀ ਉਹੀ) ॥੨॥
48278 1128 gur prswdI  

iprm ksweI]

Gur Parasaadhee 

Piram Kasaaee ||

By Guru's Grace, I am 

attracted by His Love.

ਹੇ ਸਖੀ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ) 

ਜਪਆਰ ਦੀ ਜਖੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ,

48279 1128 imlaugI 
dieAwl pMc 
sbd vjweI]3]

Milougee Dhaeiaal 

Panch Sabadh 

Vajaaee ||3||

I shall meet with my 

Merciful Lord, and 

vibrate the Panch 

Shabad, the Five 

Primal Sounds. ||3||

ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ ਜਖੜਾਉ-ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦੀ ਹਾਂ ॥੩॥

48280 1128 Bniq nwnku kry 
ikAw koie]

Bhanath Naanak 

Karae Kiaa Koe ||

Prays Nanak, what can 

anyone do?

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਹੇ 

ਸਖੀ!) ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਰ ਿੀਵ ਉਸ 

ਦਾ ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
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48281 1128 ijs no Awip 
imlwvY 
soie]4]4]

Jis No Aap 

Milaavai Soe 

||4||4||

He alone meets with 

the Lord, whom the 

Lord Himself meets. 

||4||4||

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

48282 1128 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48283 1128 so muin ij mn 
kI duibDw mwry]

So Mun J Man Kee 

Dhubidhhaa 

Maarae ||

He alone is a silent 

sage, who subdues his 

mind's duality.

ਅਸਲ ਮੋਨ-ਧਾਰੀ ਸਾਧੂ ਉਹ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਦੀ ਮੇਰ-

ਤੇਰ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

48284 1128 duibDw mwir  
bRhmu bIcwry]1]

Dhubidhhaa Maar 

Breham 

Beechaarae ||1||

Subduing his duality, 

he contemplates God. 

||1||

ਅਤੇ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਮੁਕਾ ਕੇ (ਉਸ 

ਮੇਰ-ਤੇਰ ਦੇ ਥਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

48285 1128 iesu mn kau  
koeI Kojhu BweI]

Eis Man Ko Koee 

Khojahu Bhaaee ||

Let each person 

examine his own 

mind, O Siblings of 

Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਖੋਿਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ।

48286 1128 mnu Kojq nwmu 
nau iniD 
pweI]1]rhwau]

Man Khojath 

Naam No Nidhh 

Paaee ||1|| 

Rehaao ||

Examine your mind, 

and you shall obtain 

the nine treasures of 

the Naam. 

||1||Pause||

ਮਨ (ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ) ਦੀ 
ਪੜਤਾਲ ਕਰਜਦਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਹੀ (ਮਾਨੋ) 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48287 1128 mUlu mohu kir  
krqY jgqu 
aupwieAw]

j`gqu Mool Mohu Kar 

Karathai Jagath 

Oupaaeiaa ||

The Creator created 

the world, upon the 

foundation of worldly 

love and attachment.

(ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਦੇ) ਮੱੁਢ ਮੋਹ 

ਨੂੂੰ  ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
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48288 1128 mmqw lwie  
Brim 
BuolwieAw]2]

Mamathaa Laae 

Bharam 

Bhuolaaeiaa ||2||

Attaching it to 

possessiveness, He has 

led it into confusion 

with doubt. ||2||

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਪਣੱਤ ਚੂੰ ਬੋੜ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ (ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ) 
ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਜਦੱਤਾ ॥੨॥

48289 1128 iesu mn qy sB 
ipMf prwxw]

Eis Man Thae Sabh 

Pindd Paraanaa ||

From this Mind come 

all bodies, and the 

breath of life.

ਇਹ ਮਨ (ਦੇ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਅਪਣੱਤ ਆਜਦਕ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ) 
ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਜਸਲਜਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

48290 1128 mn kY vIcwir  
hukmu buiJ 
smwxw]3]

Man Kai Veechaar 

Hukam Bujh 

Samaanaa ||3||

By mental 

contemplation, the 

mortal realizes the 

Hukam of the Lord's 

Command, and 

merges in Him. ||3||

ਮਨ ਦੇ (ਸੁਚੱਿੇ) ਵੀਚਾਰ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਕੇ ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

48291 1129 krmu hovY guru 
ikrpw krY]

Karam Hovai Gur 

Kirapaa Karai ||

When the mortal has 

good karma, the Guru 

grants His Grace.

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ (ਿੀਵ ਉੱਤੇ) 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

48292 1129 iehu mnu jwgY  
iesu mn kI 
duibDw mrY]4]

Eihu Man Jaagai 

Eis Man Kee 

Dhubidhhaa Marai 

||4||

Then this mind is 

awakened, and the 

duality of this mind is 

subdued. ||4||

ਤਾਂ (ਿੀਵ ਦਾ) ਇਹ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚੋਂ) ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ 

ਦੀ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੪॥
48293 1129 mn kw suBwau  

sdw bYrwgI]

Man Kaa Subhaao 

Sadhaa Bairaagee 

||

It is the innate nature 

of the mind to remain 

forever detached.

(ਿੀਵ ਦੇ) ਮਨ ਦਾ ਅਸਲਾ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਹੈ ਿੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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48294 1129 sB mih vsY  
AqIqu 
AnrwgI]5]

Sabh Mehi Vasai 

Atheeth 

Anaraagee ||5||

The Detached, 

Dispassionate Lord 

dwells within all. ||5||

ਿ ੋਸਭ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਜਵਰਕਤ ਹੈ ਿ ੋਜਨਰਮੋਹ ਹੈ 

॥੫॥

48295 1129 khq nwnku jo 
jwxY Byau]

Kehath Naanak Jo 

Jaanai Bhaeo ||

Says Nanak, one who 

understands this 

mystery,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਸਲੇ 

ਬਾਰੇ) ਇਹ ਭੇਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

48296 1129 Awid purKu 
inrMjn 
dyau]6]5]

Aadh Purakh 

Niranjan Dhaeo 

||6||5||

Becomes the 

embodiment of the 

Primal, Immaculate, 

Divine Lord God. 

||6||5||

ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਮਮਤਾ ਦੀ 
ਦੁਜਬਧਾ ਆਜਦਕ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਕੇ) 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਭ ਦਾ ਮੱੁਢ ਹੈ ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਚਾਨਣ-ਰੂਪ ਹੈ ॥੬॥੫॥

48297 1129 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48298 1129 rwm nwmu jgq 
insqwrw]

Raam Naam 

Jagath 

Nisathaaraa ||

The world is saved 

through Name of the 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 

ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

48299 1129 Bvjlu pwir 
auqwrxhwrw]1]

Bhavajal Paar 

Outhaaranehaaraa 

||1||

It carries the mortal 

across the terrifying 

world-ocean. ||1||

ਅਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥
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48300 1129 gur prswdI hir 
nwmu sm@wil]

Gur Parasaadhee 

Har Naam 

Samhaal ||

By Guru's Grace, dwell 

upon the Lord's Name.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਿ ਬਣ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ।

48301 1129 sd hI inbhY qyrY 
nwil]1]rhwau]

Sadh Hee Nibehai 

Thaerai Naal ||1|| 

Rehaao ||

It shall stand by you 

forever. ||1||Pause||

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48302 1129 nwmu n cyqih  
mnmuK gwvwrw]

Naam N Chaethehi 

Manamukh 

Gaavaaraa ||

The foolish self-willed 

manmukhs do not 

remember the Naam, 

the Name of the Lord.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ।

48303 1129 ibnu nwvY kYsy 
pwvih pwrw]2]

Bin Naavai Kaisae 

Paavehi Paaraa 

||2||

Without the Name, 

how will they cross 

over? ||2||

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਭੀ (ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦੇ ॥੨॥

48304 1129 Awpy dwiq kry  
dwqwru]

Aapae Dhaath 

Karae Dhaathaar 

||

The Lord, the Great 

Giver, Himself gives 

His Gifts.

(ਪਰ, ਇਹ ਜਕਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ 
ਗੱਲ ਨਹੀਂ) ਨਾਮ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,
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48305 1129 dyvxhwry kau 
jYkwru]3]

Dhaevanehaarae 

Ko Jaikaar ||3||

Celebrate and praise 

the Great Giver! ||3||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਦੇਣ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ 
ਜਸਰ ਜਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

(ਪਿਭੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਮੂੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ॥੩॥

48306 1129 ndir kry  
siqgurU imlwey]

Nadhar Karae 

Sathiguroo 

Milaaeae ||

Granting His Grace, 

the Lord unites the 

mortals with the True 

Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

48307 1129 nwnk ihrdY nwmu 
vswey]4]6]

Naanak Hiradhai 

Naam Vasaaeae 

||4||6||

O Nanak, the Naam is 

enshrined within the 

heart. ||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥

48308 1129 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48309 1129 nwmy auDry siB 
ijqny loA]

Naamae 

Oudhharae Sabh 

Jithanae Loa ||

All people are saved 

through the Naam, the 

Name of the Lord.

ਚੌਦਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ 
ਿੀਵ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।

48310 1129 gurmuiK ijnw 
prwpiq hoie]1]

Guramukh Jinaa 

Paraapath Hoe 

||1||

Those who become 

Gurmukh are blessed 

to receive It. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

48311 1129 hir jIau ApxI 
ikRpw kryie]

Har Jeeo Apanee 

Kirapaa Karaee ||

When the Dear Lord 

showers His Mercy,

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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48312 1129 gurmuiK nwmu 
vifAweI 
dyie]1]rhwau]

Guramukh Naam 

Vaddiaaee Dhaee 

||1|| Rehaao ||

He blesses the 

Gurmukh with the 

glorious greatness of 

the Naam. 

||1||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ 

(ਆਪਣਾ) ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਇਹੀ 
ਹੈ ਅਸਲ) ਇੱਜ਼ਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

48313 1129 rwm nwim ijn 
pRIiq ipAwru]

Raam Naam Jin 

Preeth Piaar ||

Those who love the 

Beloved Name of the 

Lord

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਹੈ,

48314 1129 Awip auDry siB 
kul auDwrxhwru 
]2]

Aap Oudhharae 

Sabh Kul 

Oudhhaaranehaar 

||2||

Save themselves, and 

save all their 

ancestors. ||2||

ਉਹ ਆਪ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਗਏ। (ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਹਰੇਕ 

ਆਪਣੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  
ਬਚਾਣ-ਿੋਗਾ ਹੋ ਜਗਆ ॥੨॥

48315 1129 ibnu nwvY mnmuK 
jmpuir jwih]

Bin Naavai 

Manamukh Jam 

Pur Jaahi ||

Without the Name, 

the self-willed 

manmukhs go to the 

City of Death.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਿਮਰਾਿ ਦੇ 

ਦੇਸ ਜਵਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

48316 1129 AauKy hovih cotw 
Kwih]3]

Aoukhae Hovehi 

Chottaa Khaahi 

||3||

They suffer in pain and 

endure beatings. ||3||

ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ, (ਤੇ ਜਨਿੱਤ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ) ਸੱਟਾਂ ਸਹਾਰਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
48317 1129 Awpy krqw dyvY 

soie]

Aapae Karathaa 

Dhaevai Soe ||

When the Creator 

Himself gives,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕਰਤਾਰ ਆਪ 

ਹੀ (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

48318 1129 nwnk nwmu 
prwpiq 
hoie]4]7]

Naanak Naam 

Paraapath Hoe 

||4||7||

O Nanak, then the 

mortals receive the 

Naam. ||4||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਉਸ 

ਦਾ) ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥
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48319 1129 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48320 1129 goivMd pRIiq  
snkwidk auDwry]

Govindh Preeth 

Sanakaadhik 

Oudhhaarae ||

Love of the Lord of the 

Universe saved Sanak 

and his brother, the 

sons of Brahma.

ਸਨਕ, ਸਨੂੰ ਦਨ, ਸਨਤਾਨ, 

ਸਨਤਕੁਮਾਰ-ਬਿਹਮਾ ਦੇ 

ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੱੁਤਰਾਂ- ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਚਰਨਾਂ ਦੇ) 

ਜਪਆਰ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ,

48321 1129 rwm nwm sbid 
bIcwry]1]

Raam Naam 

Sabadh 

Beechaarae ||1||

They contemplated 

the Word of the 

Shabad, and the Name 

of the Lord. ||1||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆ ॥੧॥

48322 1129 hir jIau ApxI 
ikrpw Dwru]

Har Jeeo Apanee 

Kirapaa Dhhaar ||

O Dear Lord, please 

shower me with Your 

Mercy,

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਆਪਣੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰੀ ਰੱਖ,

48323 1129 gurmuiK nwmy lgY 
ipAwru]1]rhwau
]

Guramukh 

Naamae Lagai 

Piaar ||1|| 

Rehaao ||

That as Gurmukh, I 

may embrace love for 

Your Name. 

||1||Pause||

ਤਾਂ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਮੇਰਾ) ਜਪਆਰ (ਤੇਰੇ) ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਬਜਣਆ ਰਹੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48324 1129 AMqir pRIiq 
Bgiq swcI hoie]

Anthar Preeth 

Bhagath Saachee 

Hoe ||

Whoever has true 

loving devotional 

worship deep within 

his being

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਪਿੀਜਤ-ਭਗਤੀ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
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48325 1129 pUrY guir mylwvw 
hoie]2]

Poorai Gur 

Maelaavaa Hoe 

||2||

Meets the Lord, 

through the Perfect 

Guru. ||2||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
48326 1129 inj Gir vsY  

shij suBwie]

Nij Ghar Vasai 

Sehaj Subhaae ||

He naturally, 

intuitively dwells 

within the home of his 

own inner being.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ, ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

48327 1129 gurmuiK nwmu vsY 
min Awie]3]

Guramukh Naam 

Vasai Man Aae 

||3||

The Naam abides 

within the mind of the 

Gurmukh. ||3||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

48328 1129 Awpy vyKY 
vyKxhwru]

Aapae Vaekhai 

Vaekhanehaar ||

The Lord, the Seer, 

Himself sees.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਸਭ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

48329 1129 nwnk nwmu rKhu 
aur Dwir]4]8]

Naanak Naam 

Rakhahu Our 

Dhhaar ||4||8||

O Nanak, enshrine the 

Naam within your 

heart. ||4||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੋ ਕੇ ਰੱਖ 

॥੪॥੮॥

48330 1129 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48331 1129 kljug mih rwm 
nwmu aur Dwru]

Kalajug Mehi 

Raam Naam Our 

Dhhaar ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, enshrine the 

Lord's Name within 

your heart.

ਇਸ ਜਵਕਾਰਾਂ-ਭਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ।
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48332 1129 ibnu nwvY mwQY 
pwvY Cwru]1]

Bin Naavai 

Maathhai Paavai 

Shhaar ||1||

Without the Name, 

ashes will be blown in 

your face. ||1||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ 
(ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਦੀ) ਜਨਰਾਦਰੀ ਹੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
48333 1129 rwm nwmu dulBu hY 

BweI]
du-lBu Raam Naam 

Dhulabh Hai 

Bhaaee ||

The Lord's Name is so 

difficult to obtain, O 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
48334 1129 gur prswid vsY 

min 
AweI]1]rhwau]

Gur Parasaadh 

Vasai Man Aaee 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, it 

comes to dwell in the 

mind. ||1||Pause||

(ਇਹ ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਜਕਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48335 1129 rwm nwmu jn 
Bwlih soie]

Raam Naam Jan 

Bhaalehi Soe ||

That humble being 

who seeks the Lord's 

Name

ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਲਦੇ 

ਹਨ,

48336 1129 pUry gur qy  
pRwpiq hoie]2]

Poorae Gur Thae 

Praapath Hoe 

||2||

Receives it from the 

Perfect Guru. ||2||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ (ਜਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ) ॥੨॥

48337 1129 hir kw Bwxw 
mMnih sy jn 
prvwxu]

Har Kaa Bhaanaa 

Mannehi Sae Jan 

Paravaan ||

Those humble beings 

who accept the Will of 

the Lord, are approved 

and accepted.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  (ਜਮੱਠਾ ਕਰਕੇ) ਮੂੰਨਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਸਤਕਾਰੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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48338 1129 gur kY sbid  
nwm nIswxu]3]

Gur Kai Sabadh 

Naam Neesaan 

||3||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they bear the insignia 

of the Naam, the 

Name of the Lord. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ (ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ) ਦਾ 
ਪਰਵਾਨਾ (ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

48339 1129 so syvhu jo kl 
rihAw Dwir]

So Saevahu Jo Kal 

Rehiaa Dhhaar ||

So serve the One, 

whose power supports 

the Universe.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ 

ਕਰੋ,

48340 1129 nwnk gurmuiK 
nwmu 
ipAwir]4]9]

Naanak Guramukh 

Naam Piaar 

||4||9||

O Nanak, the Gurmukh 

loves the Naam. 

||4||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੱਜਤਆ 

ਨਾਲ ਤੋਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥੯॥

48341 1129 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48342 1129 kljug mih bhu 
krm kmwih]

Kalajug Mehi Bahu 

Karam Kamaahi ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, many rituals are 

performed.

ਜਿਹੜੇ (ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਲੋਕ) 

ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ ਜਵਚ ਭੀ ਹੋਰ 

ਹੋਰ (ਜਮਥੇ ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ,

48343 1129 nw ruiq n krm 
Qwie pwih]1]

Naa Ruth N Karam 

Thhaae Paahi 

||1||

But it is not the time 

for them, and so they 

are of no use. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਕਰਮ ਦੀ 
ਹੁਣ) ਰੱੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥
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48344 1129 kljug mih rwm 
nwmu hY swru]

Kalajug Mehi 

Raam Naam Hai 

Saar ||

In Kali Yuga, the Lord's 

Name is the most 

sublime.

(ਿੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ 
ਵਲ ਭੀ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਭੀ) ਕਲਿੁਗ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਿਪਣਾ ਹੀ) ਸਿੇਸ਼ਟ (ਕੂੰਮ) ਹੈ।

48345 1129 gurmuiK swcw 
lgY 
ipAwru]1]rhwau
]

Guramukh 

Saachaa Lagai 

Piaar ||1|| 

Rehaao ||

As Gurmukh, be 

lovingly attached to 

Truth. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48346 1129 qnu mnu Koij GrY 
mih pwieAw]

Than Man Khoj 

Gharai Mehi 

Paaeiaa ||

Searching my body 

and mind, I found Him 

within the home of my 

own heart.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਿ ਕੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਜਲਆ,

48347 1129 gurmuiK rwm 
nwim icqu 
lwieAw]2]

Guramukh Raam 

Naam Chith 

Laaeiaa ||2||

The Gurmukh centers 

his consciousness on 

the Lord's Name. ||2||

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆ ॥੨॥

48348 1130 igAwn AMjnu  
siqgur qy hoie]

Giaan Anjan 

Sathigur Thae Hoe 

||

The ointment of 

spiritual wisdom is 

obtained from the 

True Guru.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਮਲ ਜਗਆ,

48349 1130 rwm nwmu riv 
rihAw iqhu 
loie]3]

Raam Naam Rav 

Rehiaa Thihu Loe 

||3||

The Lord's Name is 

pervading the three 

worlds. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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48350 1130 kiljug mih hir 
jIau eyku hor 
ruiq n kweI]

Kalijug Mehi Har 

Jeeo Eaek Hor 

Ruth N Kaaee ||

In Kali Yuga, it is the 

time for the One Dear 

Lord; it is not the time 

for anything else.

(ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀ) 
ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਹੀ ਰੱੁਤ ਹੈ, 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ 

ਕਰਨ ਦੀ ਰੱੁਤ ਨਹੀਂ।

48351 1130 nwnk gurmuiK 
ihrdY rwm nwmu 
lyhu 
jmweI]4]10]

Naanak Guramukh 

Hiradhai Raam 

Naam Laehu 

Jamaaee 

||4||10||

O Nanak, as Gurmukh, 

let the Lord's Name 

grow within your 

heart. ||4||10||

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਬੀਿ ਬੀਿ ਲਵ ੋ॥੪॥੧੦॥

48352 1130 BYrau mhlw 3 
Gru 2

Bhairo Mehalaa 3 

Ghar 2

Bhairao, Third Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

48353 1130 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

48354 1130 duibDw mnmuK 
roig ivAwpy  
iqRsnw jlih 
AiDkweI]

Dhubidhhaa 

Manamukh Rog 

Viaapae Thrisanaa 

Jalehi Adhhikaaee 

||

The self-willed 

manmukhs are 

afflicted with the 

disease of duality; 

they are burnt by the 

intense fire of desire.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਜਵਤਕਰੇ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਰੋਗ ਜਵਚ ਿਕੜੇ ਪਏ 

ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਸੜਦੇ ਹਨ।
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48355 1130 mir mir jMmih  
Taur n pwvih  
ibrQw jnmu 
gvweI]1]

Mar Mar Janmehi 

Thour N Paavehi 

Birathhaa Janam 

Gavaaee ||1||

They die and die 

again, and are reborn; 

they find no place of 

rest. They waste their 

lives uselessly. ||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਕੀਮਤੀ) ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ 
ਕੇ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੇੜ 

ਜਵਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਖੁਲਹੀਰ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ ॥੧॥

48356 1130 myry pRIqm kir 
ikrpw dyhu 
buJweI]

bu`JweI Maerae Preetham 

Kar Kirapaa 

Dhaehu Bujhaaee 

||

O my Beloved, grant 

Your Grace, and give 

me understanding.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ, (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼।

48357 1130 haumY rogI jgqu 
aupwieAw ibnu 
sbdY rogu n 
jweI]1]rhwau]

j`gqu Houmai Rogee 

Jagath Oupaaeiaa 

Bin Sabadhai Rog 

N Jaaee ||1|| 

Rehaao ||

The world was created 

in the disease of 

egotism; without the 

Word of the Shabad, 

the disease is not 

cured. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹਉਮੈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ) ਰੋਗੀ 
ਬਣਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48358 1130 isMimRiq swsqR 
pVih muin kyqy  
ibnu sbdY suriq  
n pweI]

isMm-i Riq Sinmrith Saasathr 

Parrehi Mun 

Kaethae Bin 

Sabadhai Surath N 

Paaee ||

There are so many 

silent sages, who read 

the Simritees and the 

Shaastras; without the 

Shabad, they have no 

clear awareness.

ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ 

ਪੜਹਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਸਤਿ ਭੀ ਪੜਹਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।
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48359 1130 qRY gux sBy roig 
ivAwpy mmqw 
suriq gvweI]2]

Thrai Gun Sabhae 

Rog Viaapae 

Mamathaa Surath 

Gavaaee ||2||

All those under the 

influence of the three 

qualities are afflicted 

with the disease; 

through 

possessiveness, they 

lose their awareness. 

||2||

ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿੈ-ਗੁਣੀ ਿੀਵ ਹਉਮੈ 

ਦੇ ਰੋਗ ਜਵਚ ਿਸੇ ਪਏ ਹਨ, 

ਮਮਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ 

ਭੁਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ॥੨॥

48360 1130 ieik Awpy kwiF 
ley pRiB Awpy  
gur syvw pRiB 
lwey]

Eik Aapae Kaadt 

Leae Prabh Aapae 

Gur Saevaa Prabh 

Laaeae ||

O God, you save some, 

and you enjoin others 

to serve the Guru.

ਪਰ, ਕਈ ਐਸੇ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਮਮਤਾ ਜਵਚੋਂ) ਬਚਾ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਲਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

48361 1130 hir kw nwmu 
inDwno pwieAw  
suKu visAw min 
Awie]3]

Har Kaa Naam 

Nidhhaano 

Paaeiaa Sukh 

Vasiaa Man Aae 

||3||

They obtain the 

treasure of the Name 

of the Lord; peace 

comes to abide within 

their minds. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਆ ਵੱਜਸਆ 

ਹੈ ॥੩॥

48362 1130 cauQI pdvI 
gurmuiK vrqih  
iqn inj Gir 
vwsw pwieAw]

Chouthhee 

Padhavee 

Guramukh 

Varathehi Thin Nij 

Ghar Vaasaa 

Paaeiaa ||

The Gurmukhs dwell in 

the fourth state; they 

obtain a dwelling in 

the home of their own 

inner being.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ 
ਉਤਲੇ ਆਤਮਕ ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਿਗਤ ਨਾਲ ਵਰਤਣ-

ਜਵਹਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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48363 1130 pUrY siqguir 
ikrpw kInI  
ivchu Awpu 
gvwieAw]4]

Poorai Sathigur 

Kirapaa Keenee 

Vichahu Aap 

Gavaaeiaa ||4||

The Perfect True Guru 

shows His Mercy to 

them; they eradicate 

their self-conceit from 

within. ||4||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ) 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥

48364 1130 eyksu kI  
isirkwr eyk  
ijin bRhmw 
ibsnu rudRü 
aupwieAw]

(isirkwr) pwiqswhI Eaekas Kee Sir 

Kaar Eaek Jin 

Brehamaa Bisan 

Rudhra Oupaaeiaa 

||

Everyone must serve 

the One Lord, who 

created Brahma, 

Vishnu and Shiva.

(ਪਰ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਹਮਾ 
ਜਵਸ਼ਨੂ ਜਸ਼ਵ (ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਦੇਵਤੇ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ 
ਹੁਕਮ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।

48365 1130 nwnk inhclu 
swcw eyko nw Ehu 
mrY n 
jwieAw]5]1]11
]

Naanak Nihachal 

Saachaa Eaeko 

Naa Ouhu Marai N 

Jaaeiaa 

||5||1||11||

O Nanak, the One True 

Lord is permanent and 

stable. He does not 

die, and He is not 

born. ||5||1||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਅਟੱਲ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ 
ਹੈ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ॥੫॥੧॥੧੧॥

48366 1130 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48367 1130 mnmuiK duibDw  
sdw hY rogI rogI 
sgl sMswrw]

Manamukh 

Dhubidhhaa 

Sadhaa Hai Rogee 

Rogee Sagal 

Sansaaraa ||

The self-willed 

manmukh is afflicted 

with the disease of 

duality forever; the 

entire universe is 

diseased.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਦੇ 

ਰੋਗ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ) ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਹੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ 

ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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48368 1130 gurmuiK bUJih  
rogu gvwvih gur 
sbdI vIcwrw]1]

Guramukh 

Boojhehi Rog 

Gavaavehi Gur 

Sabadhee 

Veechaaraa ||1||

The Gurmukh 

understands, and is 

cured of the disease, 

contemplating the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||1||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਜਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 

(ਇਹ) ਰੋਗ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

48369 1130 hir jIau  
sqsMgiq mylwie]

Har Jeeo 

Sathasangath 

Maelaae ||

O Dear Lord, please let 

me join the Sat 

Sangat, the True 

Congregation.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਦਾ ਮੇਲ ਜਮਲਾ।

48370 1130 nwnk iqs no 
dyie vifAweI jo 
rwm nwim icqu 
lwie]1]rhwau]

Naanak This No 

Dhaee Vaddiaaee 

Jo Raam Naam 

Chith Laae ||1|| 

Rehaao ||

O Nanak, the Lord 

blesses with glorious 

greatness, those who 

focus their 

consciousness on the 

Lord's Name. 

||1||Pause||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

(ਆਪਣਾ) ਜਚੱਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48371 1130 mmqw kwil siB 
roig ivAwpy iqn 
jm kI hY isir 
kwrw]

Mamathaa Kaal 

Sabh Rog Viaapae 

Thin Jam Kee Hai 

Sir Kaaraa ||

Death takes all those 

who are afflicted with 

the disease of 

possessiveness. They 

are subject to the 

Messenger of Death.

ਮਮਤਾ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ ਿੀਵ 

ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਰੋਗ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ (ਮਾਨੋ) ਿਮਰਾਿ 

ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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48372 1130 gurmuiK pRwxI jmu 
nyiV n AwvY ijn 
hir rwiKAw auir 
Dwrw]2]

Guramukh 

Praanee Jam 

Naerr N Aavai Jin 

Har Raakhiaa Our 

Dhhaaraa ||2||

The Messenger of 

Death does not even 

approach that mortal 

who, as Gurmukh, 

enshrines the Lord 

within his heart. ||2||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ, ਿਮਰਾਿ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ ॥੨॥

48373 1130 ijn hir kw nwmu  
n gurmuiK jwqw  
sy jg mih kwhy 
AwieAw]

Jin Har Kaa Naam 

N Guramukh 

Jaathaa Sae Jag 

Mehi Kaahae 

Aaeiaa ||

One who does not 

know the Lord's 

Name, and who does 

not become Gurmukh - 

 why did he even 

come into the world?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਉਣਾ ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

48374 1130 gur kI syvw kdy  
n kInI ibrQw 
jnmu 
gvwieAw]3]

Gur Kee Saevaa 

Kadhae N Keenee 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa ||3||

He never serves the 

Guru; he wastes his 

life uselessly. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੀਵਨ 

ਅਿਾਈ ਂਹੀ ਗਵਾ ਜਲਆ ॥੩॥

48375 1130 nwnk sy pUry 
vfBwgI siqgur 
syvw lwey]

Naanak Sae 

Poorae 

Vaddabhaagee 

Sathigur Saevaa 

Laaeae ||

O Nanak, those whom 

the True Guru enjoins 

to His service, have 

perfect good fortune.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ) ਪੂਰੇ (ਭਾਂਡੇ) ਹਨ, ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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48376 1130 jo ieCih soeI 
Plu pwvih  
gurbwxI suKu pwey 
]4]2]12]

Jo Eishhehi Soee 

Fal Paavehi 

Gurabaanee Sukh 

Paaeae 

||4||2||12||

They obtain the fruits 

of their desires, and 

find peace in the Word 

of the Guru's Bani. 

||4||2||12||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ) 
ਿ ੋਕੁਝ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹੀ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ 
ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੧੨॥

48377 1130 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48378 1130 duK ivic jMmY  
duiK mrY duK 
ivic kwr 
kmwie]

Dhukh Vich Janmai 

Dhukh Marai 

Dhukh Vich Kaar 

Kamaae ||

In pain he is born, in 

pain he dies, and in 

pain he does his deeds.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਦੁਖ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਦਾ 
ਹੈ ਦੁਖ ਜਵਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਦੁਖ 

ਜਵਚ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਕਾਰ-

ਜਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

48379 1130 grB jonI ivic  
kdy n inklY  
ibstw mwih 
smwie]1]

Garabh Jonee Vich 

Kadhae N Nikalai 

Bisattaa Maahi 

Samaae ||1||

He is never released 

from the womb of 

reincarnation; he rots 

away in manure. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਿਦ ਤਕ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ 

ਹੈ ਤਦ ਤਕ) ਕਦੇ ਭੀ ਉਹ 

(ਇਸ ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ) ਜਨਕਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ) ਸਦਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

48380 1130 iDRgu iDRgu 
mnmuiK jnmu 
gvwieAw]

Dhhrig Dhhrig 

Manamukh Janam 

Gavaaeiaa ||

Cursed, cursed is the 

self-willed manmukh, 

who wastes his life 

away.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਜਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ 
ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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48381 1130 pUry gur kI syv  
n kInI hir kw 
nwmu n 
BwieAw]1]rhwau
]

Poorae Gur Kee 

Saev N Keenee 

Har Kaa Naam N 

Bhaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

He does not serve the 

Perfect Guru; he does 

not love the Name of 

the Lord. ||1||Pause||

(ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਨਾਹ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ 

ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48382 1130 gur kw sbdu  
siB rog gvwey  
ijs no hir jIau 
lwey]

Gur Kaa Sabadh 

Sabh Rog 

Gavaaeae Jis No 

Har Jeeo Laaeae ||

The Word of the 

Guru's Shabad cures 

all diseases; he alone 

is attached to it, 

whom the Dear Lord 

attaches.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਉਹੀ ਿੁੜਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਬਦ ਦੀ ਲਗਨ) 

ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

48383 1131 nwmy nwim imlY 
vifAweI ijs no 
mMin vswey]2]

Naamae Naam 

Milai Vaddiaaee 

Jis No Mann 

Vasaaeae ||2||

Through the Naam, 

glorious greatness is 

obtained; he alone 

obtains it, whose mind 

is filled with the Lord. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਲਗਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ (ਆਪਣਾ ਨਾਮ) ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥

48384 1131 siqguru BytY qw 
Plu pwey scu 
krxI suK swru]

Sathigur Bhaettai 

Thaa Fal Paaeae 

Sach Karanee Sukh 

Saar ||

Meeting the True 

Guru, the fruitful 

rewards are obtained. 

This true lifestyle 

beings sublime peace.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਹੀ (ਅਸਲ) ਕਰਤੱਬ 

ਹੈ, (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਹੀ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ (ਹਜਰ-

ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ) ਿਲ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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48385 1131 sy jn inrml jo 
hir lwgy hir 
nwmy Drih 
ipAwru]3]

Sae Jan Niramal Jo 

Har Laagae Har 

Naamae Dhharehi 

Piaar ||3||

Those humble beings 

who are attached to 

the Lord are 

immaculate; they 

enshrine love for the 

Lord's Name. ||3||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
48386 1131 iqn kI ryxu imlY  

qW msqik lweI  
ijn siqguru pUrw 
iDAwieAw]

Thin Kee Raen 

Milai Thaan 

Masathak Laaee 

Jin Sathigur 

Pooraa Dhhiaaeiaa 

||

If I obtain the dust of 

their feet, I apply it to 

my forehead. They 

meditate on the 

Perfect True Guru.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ, ਿ ੇ

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਜਮਲ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੂੜ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾਵਾਂ।

48387 1131 nwnk iqn kI 
ryxu pUrY Bwig 
pweIAY ijnI 
rwm nwim icqu 
lwieAw]4]3]1
3]

Naanak Thin Kee 

Raen Poorai Bhaag 

Paaeeai Jinee 

Raam Naam Chith 

Laaeiaa 

||4||3||13||

O Nanak, this dust is 

obtained only by 

perfect destiny. They 

focus their 

consciousness on the 

Lord's Name. 

||4||3||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਪੂਰੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੪॥੩॥੧੩॥

48388 1131 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:
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48389 1131 sbdu bIcwry so 
jnu swcw ijn kY 
ihrdY swcw soeI]

Sabadh 

Beechaarae So Jan 

Saachaa Jin Kai 

Hiradhai Saachaa 

Soee ||

That humble being 

who contemplates the 

Word of the Shabad is 

true; the True Lord is 

within his heart.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ) ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

48390 1131 swcI Bgiq  
krih idnu rwqI  
qW qin dUKu n 
hoeI]1]

Saachee Bhagath 

Karehi Dhin 

Raathee Thaan 

Than Dhookh N 

Hoee ||1||

If someone performs 

true devotional 

worship day and night, 

then his body will not 

feel pain. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਕੋਈ (ਜਵਕਾਰ-) ਦੱੁਖ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧॥

48391 1131 Bgqu Bgqu khY 
sBu koeI]

Bhagath Bhagath 

Kehai Sabh Koee ||

Everyone calls him, 

""Devotee, devotee.""

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।
48392 1131 ibnu siqgur syvy  

Bgiq n pweIAY  
pUrY Bwig imlY 
pRBu 
soeI]1]rhwau]

Bin Sathigur 

Saevae Bhagath N 

Paaeeai Poorai 

Bhaag Milai Prabh 

Soee ||1|| 

Rehaao ||

But without serving 

the True Guru, 

devotional worship is 

not obtained. Only 

through perfect 

destiny does one meet 

God. ||1||Pause||

ਪੂਰੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ (ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ) ਹਰ 

ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ 

ਭਗਤ ਹੈ ਭਗਤ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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48393 1131 mnmuK mUlu 
gvwvih lwBu 
mwgih lwhw lwBu  
ikdU hoeI]

Manamukh Mool 

Gavaavehi Laabh 

Maagehi Laahaa 

Laabh Kidhoo 

Hoee ||

The self-willed 

manmukhs lose their 

capital, and still, they 

demand profits. How 

can they earn any 

profit?

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣਾ) 
ਸਰਮਾਇਆ (ਹੀ) ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ 

(ਆਤਮਕ) ਲਾਭ। (ਦੱਸੋ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਖੱਟੀ ਜਕਵੇਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲਾਭ ਜਕਥੋਂ ਜਮਲੇ?

48394 1131 jmkwlu sdw hY 
isr aUpir dUjY 
Bwie piq 
KoeI]2]

Jamakaal Sadhaa 

Hai Sir Oopar 

Dhoojai Bhaae 

Path Khoee ||2||

The Messenger of 

Death is always 

hovering above their 

heads. In the love of 

duality, they lose their 

honor. ||2||

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਿਸ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥

48395 1131 bhly ByK Bvih 
idnu rwqI haumY 
rogu n jweI]

Behalae Bhaekh 

Bhavehi Dhin 

Raathee Houmai 

Rog N Jaaee ||

Trying on all sorts of 

religious robes, they 

wander around day 

and night, but the 

disease of their 

egotism is not cured.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਕਈ (ਧਾਰਜਮਕ) 

ਭੇਖ ਕਰ ਕੇ ਜਦਨ ਰਾਤ (ਥਾਂ 
ਥਾਂ) ਭੌਂਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਤਆਗ ਦੀ 
ਹਉਮੈ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਇਹ) ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

48396 1131 piV piV lUJih  
bwdu vKwxih  
imil mwieAw 
suriq gvweI]3]

Parr Parr Loojhehi 

Baadh Vakhaanehi 

Mil Maaeiaa 

Surath Gavaaee 

||3||

Reading and studying, 

they argue and 

debate; attached to 

Maya, they lose their 

awareness. ||3||

(ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰ ਜਡਤ ਆਜਦਕ 

ਲੋਕ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ ਆਜਦਕ) ਪੜਹ 
ਪੜਹ ਕੇ (ਜਿਰ ਆਪੋ ਜਵਚ) ਜਮਲ 

ਕੇ ਬਹਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਰਚਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ 
ਆਪਣੀ) ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੩॥
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48397 1131 siqguru syvih  
prmgiq pwvih  
nwim imlY 
vifAweI]

Sathigur Saevehi 

Param Gath 

Paavehi Naam 

Milai Vaddiaaee ||

Those who serve the 

True Guru are blessed 

with the supreme 

status; through the 

Naam, they are 

blessed with glorious 

greatness.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

48398 1131 nwnk nwmu ijnw 
min visAw dir 
swcY piq 
pweI]4]4]14]

Naanak Naam 

Jinaa Man Vasiaa 

Dhar Saachai Path 

Paaee 

||4||4||14||

O Nanak, those whose 

minds are filled with 

the Naam, are 

honored in the Court 

of the True Lord. 

||4||4||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆ ਵੱਜਸਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਖੱਟ ਲਈ ॥੪॥੪॥੧੪॥

48399 1131 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48400 1131 mnmuK Awsw nhI 
auqrY dUjY Bwie 
KuAwey]

Manamukh Aasaa 

Nehee Outharai 

Dhoojai Bhaae 

Khuaaeae ||

The self-willed 

manmukh cannot 

escape false hope. In 

the love of duality, he 

is ruined.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ (ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਿੋੜਨ ਦੀ) 
ਲਾਲਸਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਉਹ 

ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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48401 1131 audru nY swxu n 
BrIAY kbhU  
iqRsnw Agin 
pcwey]1]

(audru) pyt[ (nY) ndI[ 
(swxu) brwbr[ (pcwey) 
swVy[ (dUjw pwT: 
nYswxu)

Oudhar Nai Saan 

N Bhareeai 

Kabehoo 

Thrisanaa Agan 

Pachaaeae ||1||

His belly is like a river - 

it is never filled up. He 

is consumed by the 

fire of desire. ||1||

ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ 

(ਮਾਇਆ ਨਾਲ) ਕਦੇ ਰੱਿਦਾ 
ਨਹੀਂ। ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸਾੜਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

48402 1131 sdw AnMdu rwm 
ris rwqy]

Sadhaa Anandh 

Raam Ras Raathae 

||

Eternally blissful are 

those who are imbued 

with the sublime 

essence of the Lord.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

48403 1131 ihrdY nwmu  
duibDw min BwgI  
hir hir AMimRqu 
pI 
iqRpqwqy]1]rhwau
]

Hiradhai Naam 

Dhubidhhaa Man 

Bhaagee Har Har 

Anmrith Pee 

Thripathaathae 

||1|| Rehaao ||

The Naam, the Name 

of the Lord, fills their 

hearts, and duality 

runs away from their 

minds. Drinking in the 

Ambrosial Nectar of 

the Lord, Har, Har, 

they are satisfied. 

||1||Pause||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਸਦਾ) ਰੱਿੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48404 1131 Awpy pwrbRhmu  
isRsit ijin 
swjI isir isir 
DMDY lwey]

Aapae 

Paarabreham 

Srisatt Jin Saajee 

Sir Sir Dhhandhhai 

Laaeae ||

The Supreme Lord 

God Himself created 

the Universe; He links 

each and every person 

to their tasks.

ਪਰ, (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਿਗਤ 

ਰਜਚਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਛਲੀ 
ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਜਵਚ 

ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
48405 1131 mwieAw mohu 

kIAw ijin Awpy  
Awpy dUjY 
lwey]2]

Maaeiaa Mohu 

Keeaa Jin Aapae 

Aapae Dhoojai 

Laaeae ||2||

He Himself created 

love and attachment 

to Maya; He Himself 

attaches the mortals 

to duality. ||2||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

48406 1131 iqs no ikhu 
khIAY jy dUjw 
hovY siB quDY 
mwih smwey]

This No Kihu 

Keheeai Jae 

Dhoojaa Hovai 

Sabh Thudhhai 

Maahi Samaaeae 

||

If there were any 

other, then I would 

speak to him; all will 

be merged in You.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਬਾਰੇ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ 
ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਹ 

ਸਾਥੋਂ ਓਪਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਦਰੀਆ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਦਰੀਆ ਜਵਚ)।

48407 1131 gurmuiK igAwnu 
qqu bIcwrw joqI 
joiq imlwey]3]

Guramukh Giaan 

Thath Beechaaraa 

Jothee Joth 

Milaaeae ||3||

The Gurmukh 

contemplates the 

essence of spiritual 

wisdom; his light 

merges into the Light. 

||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸੂਝ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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48408 1131 so pRBu swcw sd 
hI swcw swcw 
sBu Awkwrw]

So Prabh Saachaa 

Sadh Hee Saachaa 

Saachaa Sabh 

Aakaaraa ||

God is True, Forever 

True, and all His 

Creation is True.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਂਦ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਭੀ ਸਦਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ)।

48409 1131 nwnk siqguir 
soJI pweI sic 
nwim 
insqwrw]4]5]1
5]

Naanak Sathigur 

Sojhee Paaee Sach 

Naam Nisathaaraa 

||4||5||15||

O Nanak, the True 

Guru has given me this 

understanding; the 

True Name brings 

emancipation. 

||4||5||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੪॥੫॥੧੫॥

48410 1131 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48411 1131 kil mih pRyq  
ijn@I rwmu n 
pCwqw sqjuig 
prmhMs bIcwrI]

Kal Mehi Praeth 

Jinhee Raam N 

Pashhaathaa 

Sathajug Param 

Hans Beechaaree 

||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, those who do 

not realize the Lord 

are goblins. In the 

Golden Age of Sat 

Yuga, the supreme 

soul-swans 

contemplated the 

Lord.

ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ ਪਿੇਤ (ਜਸਰਫ਼ 

ਉਹੀ) ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ) ਨਹੀਂ ਪਛਾਜਣਆ। 
ਸਤਿੁਗ ਜਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 

ਿੀਵਨ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ 

ਹੋ ਗਏ (ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿੁਗ 

ਜਵਚ ਭੀ ਪਰਮ ਹੂੰਸ ਨਹੀਂ)।
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48412 1131 duAwpuir qRyqY 
mwxs vrqih  
ivrlY haumY 
mwrI]1]

Dhuaapur 

Thraethai Maanas 

Varathehi Viralai 

Houmai Maaree 

||1||

In the Silver Age of 

Dwaapur Yuga, and 

the Brass Age of 

Traytaa Yuga, mankind 

prevailed, but only a 

rare few subdued their 

egos. ||1||

ਦੁਆਪੁਰ ਜਵਚ ਤਿੇਤੇ ਜਵਚ ਭੀ 
(ਸਤਿੁਗ ਅਤੇ ਕਲਿੁਗ ਵਰਗੇ 

ਹੀ) ਮਨੱੁਖ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। (ਤਦੋਂ 
ਭੀ) ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੇ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕੀਤੀ ॥੧॥

48413 1131 kil mih rwm 
nwim vifAweI]

Kal Mehi Raam 

Naam Vaddiaaee 

||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, glorious 

greatness is obtained 

through the Lord's 

Name.

ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ।

48414 1131 juig juig 
gurmuiK eyko jwqw  
ivxu nwvY mukiq  
n 
pweI]1]rhwau]

Jug Jug Guramukh 

Eaeko Jaathaa Vin 

Naavai Mukath N 

Paaee ||1|| 

Rehaao ||

In each and every age, 

the Gurmukhs know 

the One Lord; without 

the Name, liberation is 

not attained. 

||1||Pause||

(ਿੁਗ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ) 
ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। (ਜਕਸੇ ਭੀ ਿੁਗ 

ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48415 1131 ihrdY nwmu lKY  
jnu swcw gurmuiK 
mMin vsweI]

Hiradhai Naam 

Lakhai Jan Saachaa 

Guramukh Mann 

Vasaaee ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is revealed 

in the heart of the 

True Lord's humble 

servant. It dwells in 

the mind of the 

Gurmukh.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਵੱਸਦਾ) ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

48416 1131 Awip qry sgly 
kul qwry ijnI 
rwm nwim ilv 
lweI]2]

Aap Tharae 

Sagalae Kul 

Thaarae Jinee 

Raam Naam Liv 

Laaee ||2||

Those who are lovingly 

focused on the Lord's 

Name save 

themselves; they save 

all their ancestors as 

well. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਭੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲਗਨ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਆਪ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲਈਆਂ ॥੨॥

48417 1131 myrw pRBu hY gux 
kw dwqw Avgx  
sbid jlwey]

Maeraa Prabh Hai 

Gun Kaa Dhaathaa 

Avagan Sabadh 

Jalaaeae ||

My Lord God is the 

Giver of virtue. The 

Word of the Shabad 

burns away all faults 

and demerits.

ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੋੜ ਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਰੇ) ਔਗੁਣ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

48418 1132 ijn min visAw  
sy jn sohy ihrdY 
nwmu vswey]3]

Jin Man Vasiaa Sae 

Jan Sohae 

Hiradhai Naam 

Vasaaeae ||3||

Those whose minds 

are filled with the 

Naam are beautiful; 

they enshrine the 

Naam within their 

hearts. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਵਸਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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48419 1132 Gru dru mhlu  
siqgurU 
idKwieAw rMg 
isau rlIAw 
mwxY]

Ghar Dhar Mehal 

Sathiguroo 

Dhikhaaeiaa Rang 

Sio Raleeaa 

Maanai ||

The True Guru has 

revealed to me the 

Lord's Home and His 

Court, and the 

Mansion of His 

Presence. I joyfully 

enjoy His Love.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਹਲ ਜਵਖਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

48420 1132 jo ikCu khY su 
Blw kir mwnY  
nwnk nwmu 
vKwxY]4]6]16]

Jo Kishh Kehai S 

Bhalaa Kar Maanai 

Naanak Naam 

Vakhaanai 

||4||6||16||

Whatever He says, I 

accept as good; Nanak 

chants the Naam. 

||4||6||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਲਾ ਿਾਣ ਕੇ 

ਮੂੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬॥੧੬॥

48421 1132 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48422 1132 mnsw mnih 
smwie lY gur 
sbdI vIcwr]

Manasaa Manehi 

Samaae Lai Gur 

Sabadhee 

Veechaar ||

The desires of the 

mind are absorbed in 

the 

mind,contemplating 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ (ਮਾਇਕ) 

ਿੁਰਜਨਆਂ ਨੂੂੰ  (ਅੂੰਦਰ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਹ।

48423 1132 gur pUry qy soJI 
pvY iPir mrY n  
vwro vwr]1]

Gur Poorae Thae 

Sojhee Pavai Fir 

Marai N Vaaro 

Vaar ||1||

Understanding is 

obtained from the 

Perfect Guru, and then 

the mortal does not 

die over and over 

again. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਇਹ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੧॥
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48424 1132 mn myry rwm nwmu 
AwDwru]

Man Maerae 

Raam Naam 

Aadhhaar ||

My mind takes the 

Support of the Lord's 

Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ) ਆਸਰਾ 
ਬਣਾ।

48425 1132 gur prswid 
prmpdu pwieAw  
sB ieC 
pujwvxhwru]1]r
hwau]

Gur Parasaadh 

Param Padh 

Paaeiaa Sabh 

Eishh 

Pujaavanehaar 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, I 

have obtained the 

supreme status; the 

Lord is the Fulfiller of 

all desires. 

||1||Pause||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48426 1132 sB mih eyko riv 
rihAw gur ibnu  
bUJ n pwie]

Sabh Mehi Eaeko 

Rav Rehiaa Gur 

Bin Boojh N Paae 

||

The One Lord is 

permeating and 

pervading amongst all; 

without the Guru, this 

understanding is not 

obtained.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, 

ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

48427 1132 gurmuiK pRgtu 
hoAw myrw hir 
pRBu An idnu 
hir gux 
gwie]2]

Guramukh Pragatt 

Hoaa Maeraa Har 

Prabh Anadhin 

Har Gun Gaae 

||2||

My Lord God has been 

revealed to me, and I 

have become 

Gurmukh. Night and 

day, I sing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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48428 1132 suKdwqw hir eyku 
hY hor QY suKu n 
pwih]

Sukhadhaathaa 

Har Eaek Hai Hor 

Thhai Sukh N 

Paahi ||

The One Lord is the 

Giver of peace; peace 

is not found anywhere 

else.

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ (ਜਿਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ) ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਰ ਥਾਂ 
ਤੋਂ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ।
48429 1132 siqguru ijnI n 

syivAw dwqw sy 
AMiq gey 
pCuqwih]3]

Sathigur Jinee N 

Saeviaa Dhaathaa 

Sae Anth Geae 

Pashhuthaahi 

||3||

Those who do not 

serve the Giver, the 

True Guru, depart 

regretfully in the end. 

||3||

ਗੁਰੂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ 

ਆਖ਼ਰ ਇਥੋਂ ਿਾਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥ 

ਮਲਦੇ ਹਨ ॥੩॥

48430 1132 siqguru syiv sdw 
suKu pwieAw  
iPir duKu n lwgY 
Dwie]

Sathigur Saev 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Fir Dhukh 

N Laagai Dhhaae 

||

Serving the True Guru, 

lasting peace is 

obtained, and the 

mortal does not suffer 

in pain any longer.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ। ਕੋਈ ਭੀ ਦੱੁਖ 

ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਚੂੰਬੜ ਸਕਦਾ।

48431 1132 nwnk hir Bgiq 
prwpiq hoeI  
joqI joiq 
smwie]4]7]17
]

Naanak Har 

Bhagath 

Paraapath Hoee 

Jothee Joth 

Samaae 

||4||7||17||

Nanak has been 

blessed with 

devotional worship of 

the Lord; his light has 

merged into the Light. 

||4||7||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ 

ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੭॥੧੭॥

48432 1132 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:
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48433 1132 bwJu gurU jgqu 
baurwnw BUlw 
cotw KweI]

j`gqu Baajh Guroo 

Jagath Bouraanaa 

Bhoolaa Chottaa 

Khaaee ||

Without the Guru, the 

world is insane; 

confused and deluded, 

it is beaten, and it 

suffers.

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿਗਤ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ) 

ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

48434 1132 mir mir jMmY  
sdw duKu pwey dr 
kI Kbir n 
pweI]1]

Mar Mar Janmai 

Sadhaa Dhukh 

Paaeae Dhar Kee 

Khabar N Paaee 

||1||

It dies and dies again, 

and is reborn, always 

in pain, but it is 

unaware of the Lord's 

Gate. ||1||

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੱੁਖ 

ਸਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 

ਦੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ॥੧॥

48435 1132 myry mn sdw 
rhhu siqgur kI 
srxw]

Maerae Man 

Sadhaa Rehahu 

Sathigur Kee 

Saranaa ||

O my mind,remain 

always in the 

Protection of the True 

Guru's Sanctuary.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ।

48436 1132 ihrdY hir nwmu 
mITw sd lwgw  
gur sbdy Bvjlu 
qrxw]1]rhwau]

Hiradhai Har 

Naam Meethaa 

Sadh Laagaa Gur 

Sabadhae Bhavajal 

Tharanaa ||1|| 

Rehaao ||

Those people, to 

whose hearts the 

Lord's Name seems 

sweet, are carried 

across the terrifying 

world-ocean by the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||1||Pause||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48437 1132 ByK krY bhuqu 
icqu folY AMqir 
kwmu kRoDu 
AhMkwru]

AhM-kwru Bhaekh Karai 

Bahuth Chith 

Ddolai Anthar 

Kaam Krodhh 

Ahankaar ||

The mortal wears 

various religious 

robes, but his 

consciousness is 

unsteady; deep within, 

he is filled with sexual 

desire, anger and 

egotism.

ਹੇ ਮਨ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਕਈ 

(ਧਾਰਜਮਕ) ਭੇਖ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਹੀ) ਡੋਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਕਾਮ (ਦਾ ਜ਼ੋਰ) ਹੈ, ਕਿੋਧ 

(ਦਾ ਜ਼ੋਰ) ਹੈ, ਅਹੂੰਕਾਰ (ਦਾ 
ਜ਼ੋਰ) ਹੈ।

48438 1132 AMqir iqsw BUK  
Aiq bhuqI  
Baukq iPrY dr 
bwru]2]

dr (bwru) iv`c[ (dUjw 
pwT: drbwru)

Anthar Thisaa 

Bhookh Ath 

Bahuthee 

Bhoukath Firai 

Dhar Baar ||2||

Deep within is the 

great thirst and 

immense hunger; he 

wanders from door to 

door. ||2||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਬੜੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਬੜੀ ਭੁੱ ਖ ਹੈ, ਉਹ (ਕੱੁਤੇ ਵਾਂਗ 

ਰੋਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭੌਂਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ, (ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ) 

ਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ (ਖੜਕਾਂਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

48439 1132 gur kY sbid 
mrih iPir 
jIvih iqn kau 
mukiq duAwir]

Gur Kai Sabadh 

Marehi Fir Jeevehi 

Thin Ko Mukath 

Dhuaar ||

Those who die in the 

Word of the Guru's 

Shabad are reborn; 

they find the door of 

liberation.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।
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48440 1132 AMqir sWiq sdw 
suKu hovY hir 
rwiKAw aur 
Dwir]3]

Anthar Saanth 

Sadhaa Sukh Hovai 

Har Raakhiaa Our 

Dhhaar ||3||

With constant peace 

and tranquility deep 

within, they enshrine 

the Lord within their 

hearts. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

48441 1132 ijau iqsu BwvY  
iqvY clwvY krxw 
ikCU n jweI]

Jio This Bhaavai 

Thivai Chalaavai 

Karanaa Kishhoo N 

Jaaee ||

As it pleases Him, He 

inspires us to act. 

Nothing else can be 

done.

ਪਰ, (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਹੀਂ) 
ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਹ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਉਤੇ 

ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਚੱਲ ਸਕਦਾ।

48442 1132 nwnk gurmuiK 
sbdu sm@wly rwm 
nwim 
vifAweI]4]8]
18]

Naanak Guramukh 

Sabadh Samhaalae 

Raam Naam 

Vaddiaaee 

||4||8||18||

O Nanak, the Gurmukh 

contemplates the 

Word of the Shabad, 

and is blessed with the 

glorious greatness of 

the Lord's Name. 

||4||8||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੮॥੧੮॥

48443 1132 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:
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48444 1132 haumY mwieAw 
moih KuAwieAw  
duKu Kty duK 
Kwie]

Houmai Maaeiaa 

Mohi Khuaaeiaa 

Dhukh Khattae 

Dhukh Khaae ||

Lost in egotism, Maya 

and attachment, the 

mortal earns pain, and 

eats pain.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਉਹ ਦੱੁਖ ਹੀ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ ਦੱੁਖ 

ਹੀ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।

48445 1132 AMqir loB hlku  
duKu BwrI ibnu 
ibbyk  
Brmwie]1]

Anthar Lobh Halak 

Dhukh Bhaaree 

Bin Bibaek 

Bharamaae ||1||

The great disease, the 

rabid disease of greed, 

is deep within him; he 

wanders around 

indiscriminately. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੋਭ (ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱੁਤੇ ਨੂੂੰ ) 

ਹਲਕ (ਹੋ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ (ਕੱੁਤਾ 
ਆਪ ਭੀ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਲੋਭੀ ਨੂੂੰ ) ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ 
ਪਰਖ ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ 

ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

48446 1132 mnmuiK iDRgu 
jIvxu sYswir]

Manamukh Dhhrig 

Jeevan Saisaar ||

The life of the self-

willed manmukh in 

this world is cursed.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ (-ਢੂੰਗ) ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ।
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48447 1132 rwm nwmu supnY  
nhI cyiqAw hir 
isau kdy n lwgY 
ipAwru]1]rhwau
]

Raam Naam 

Supanai Nehee 

Chaethiaa Har Sio 

Kadhae N Laagai 

Piaar ||1|| 

Rehaao ||

He does not 

remember the Lord's 

Name, even in his 

dreams. He is never in 

love with the Lord's 

Name. ||1||Pause||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ 

ਭੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ 

ਭੀ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48448 1132 psUAw krm krY  
nhI bUJY kUVu 
kmwvY kUVo hoie]

Pasooaa Karam 

Karai Nehee 

Boojhai Koorr 

Kamaavai Koorro 

Hoe ||

He acts like a beast, 

and does not 

understand anything. 

Practicing falsehood, 

he becomes false.

ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ ਪਸ਼ੂਆਂ 

ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਜਕ ਇਹ 

ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ)। 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸੇ 

ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

48449 1132 siqguru imlY q 
aultI hovY Koij 
lhY jnu koie]2]

Sathigur Milai Th 

Oulattee Hovai 

Khoj Lehai Jan Koe 

||2||

But when the mortal 

meets the True Guru, 

his way of looking at 

the world changes. 

How rare are those 

humble beings who 

seek and find the Lord. 

||2||

ਪਰ ਿੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ 

ਵਲੋਂ ਪਰਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਰ 

ਉਹ) ਖੋਿ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ॥੨॥
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48450 1132 hir hir nwmu  
irdY sd visAw  
pwieAw guxI 
inDwnu]

Har Har Naam 

Ridhai Sadh Vasiaa 

Paaeiaa Gunee 

Nidhhaan ||

That person, whose 

heart is forever filled 

with the Name of the 

Lord, Har, Har, obtains 

the Lord, the Treasure 

of Virtue.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

48451 1132 gur prswdI pUrw 
pwieAw cUkw mn 
AiBmwnu]3]

Gur Parasaadhee 

Pooraa Paaeiaa 

Chookaa Man 

Abhimaan ||3||

By Guru's Grace, he 

finds the Perfect Lord; 

the egotistical pride of 

his mind is eradicated. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

48452 1132 Awpy krqw kry 
krwey Awpy 
mwrig pwey]

Aapae Karathaa 

Karae Karaaeae 

Aapae Maarag 

Paaeae ||

The Creator Himself 

acts, and causes all to 

act. He Himself places 

us on the path.

(ਪਰ, ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ।

48453 1133 Awpy gurmuiK dy 
vifAweI nwnk 
nwim 
smwey]4]9]19
]

Aapae Guramukh 

Dhae Vaddiaaee 

Naanak Naam 

Samaaeae 

||4||9||19||

He Himself blesses the 

Gurmukh with glorious 

greatness; O Nanak, 

he merges in the 

Naam. ||4||9||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ), 

ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੯॥੧੯॥

48454 1133 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:
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48455 1133 myrI ptIAw 
ilKhu hir goivMd 
gopwlw]

Maeree Patteeaa 

Likhahu Har 

Govindh Gopaalaa 

||

Upon my writing 

tablet, I write the 

Name of the Lord, the 

Lord of the Universe, 

the Lord of the World.

(ਪਿਜਹਲਾਦ ਆਪਣੇ ਪੜਹਾਉਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਿੱਤ ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਉਤੇ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਲਖ ਜਦਉ, ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਲਖ ਜਦਉ, ਗੋਪਾਲ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਲਖ ਜਦਉ।

48456 1133 dUjY Bwie PwQy 
jm jwlw]

Dhoojai Bhaae 

Faathhae Jam 

Jaalaa ||

In the love of duality, 

the mortals are caught 

in the noose of the 

Messenger of Death.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

48457 1133 siqguru kry myrI 
pRiqpwlw]

Sathigur Karae 

Maeree 

Prathipaalaa ||

The True Guru 

nurtures and sustains 

me.

ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

48458 1133 hir suKdwqw myrY 
nwlw]1]

nwlw:polw bolo[ nwlw: 
l hlMq n lwau

Har 

Sukhadhaathaa 

Maerai Naalaa 

||1||

The Lord, the Giver of 

peace, is always with 

me. ||1||

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

48459 1133 gur aupdyis  
pRihlwdu hir 
aucrY]

auu~crY Gur Oupadhaes 

Prehilaadh Har 

Oucharai ||

Following his Guru's 

instructions, Prahlaad 

chanted the Lord's 

Name;

(ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਜਹਲਾਦ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ।

48460 1133 swsnw qy bwlku  
gmu n 
krY]1]rhwau]

(swsnw) szw, (gmu) Sok Saasanaa Thae 

Baalak Gam N 

Karai ||1|| 

Rehaao ||

He was a child, but he 

was not afraid when 

his teacher yelled at 

him. ||1||Pause||

ਬਾਲਕ (ਪਿਜਹਲਾਦ) ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ 
ਨਹੀਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48461 1133 mwqw aupdysY  
pRihlwd ipAwry]

Maathaa 

Oupadhaesai 

Prehilaadh Piaarae 

||

Prahlaad's mother 

gave her beloved son 

some advice:

(ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ) ਮਾਂ 
ਸਮਝਾਂਦੀ ਹੈ-ਹੇ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਜਹਲਾਦ!

48462 1133 puqR rwm nwmu 
Cofhu jIau lyhu 
aubwry]

Puthr Raam Naam 

Shhoddahu Jeeo 

Laehu Oubaarae ||

"My son, you must 

abandon the Lord's 

Name, and save your 

life!"

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਪੱੁਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਆਪਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਬਚਾ ਲੈ।

48463 1133 pRihlwdu khY  
sunhu myrI mwie]

Prehilaadh Kehai 

Sunahu Maeree 

Maae ||

Prahlaad said: 

""Listen, O my mother;

(ਅੱਗੋਂ) ਪਿਜਹਲਾਦ ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਸੁਣ,

48464 1133 rwm nwmu n Cofw  
guir dIAw 
buJwie]2]

Raam Naam N 

Shhoddaa Gur 

Dheeaa Bujhaae 

||2||

I shall never give up 

the Lord's Name. My 

Guru has taught me 

this."||2||

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਾਂਗਾ (ਇਹ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ 

ਹੈ ॥੨॥

48465 1133 sMfw mrkw siB 
jwie pukwry]

SukRwcwrj dy pu`qR sMfw 
mrkw,dYNqW dy b`icAw nMU 
pV@wauNdy sn

Sanddaa Marakaa 

Sabh Jaae 

Pukaarae ||

Sandaa and Markaa, 

his teachers, went to 

his father the king, 

and complained:

ਸੂੰਡ ਅਮਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜਰਆਂ 

ਨੇ ਿਾ ਕੇ (ਹਰਨਾਖਸ਼ ਕੋਲ) 

ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ-

48466 1133 pRihlwdu Awip 
ivgiVAw siB 
cwtVy ivgwVy]

Prehilaadh Aap 

Vigarriaa Sabh 

Chaattarrae 

Vigaarrae ||

"Prahlaad himself has 

gone astray, and he 

leads all the other 

pupils astray."

ਪਿਜਹਲਾਦ ਆਪ ਜਵਗਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਉਸ ਨੇ) ਸਾਰੇ ਮੁੂੰ ਡੇ 

ਭੀ ਜਵਗਾੜ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।
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48467 1133 dust sBw mih  
mMqRü pkwieAw]

Dhusatt Sabhaa 

Mehi Manthra 

Pakaaeiaa ||

In the court of the 

wicked king, a plan 

was hatched.

(ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ) ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ 
ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ 
(ਜਕ ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਈਏ।)
48468 1133 pRhlwd kw rwKw 

hoie  
rGurwieAw]3]

Prehalaadh Kaa 

Raakhaa Hoe 

Raghuraaeiaa 

||3||

God is the Savior of 

Prahlaad. ||3||

(ਪਰ) ਪਿਜਹਲਾਦ ਦਾ ਰਾਖਾ 
ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਗਆ 

॥੩॥

48469 1133 hwiQ KVgu kir 
DwieAw Aiq 
AhMkwir]

(Aiq) AiqAMq Haathh Kharrag 

Kar Dhhaaeiaa Ath 

Ahankaar ||

With sword in hand, 

and with great 

egotistical pride, 

Prahlaad's father ran 

up to him.

(ਹਰਨਾਖਸ਼) ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਤਲਵਾਰ ਿੜ ਕੇ ਬੜੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਨਾਲ (ਪਿਜਹਲਾਦ ਉੱਤੇ) ਟੱੁਟ 

ਜਪਆ,

48470 1133 hir qyrw khw  
quJu ley aubwir]

Har Thaeraa 

Kehaa Thujh Leae 

Oubaar ||

"Where is your Lord, 

who will save you?"

(ਅਤੇ ਕਜਹਣ ਲੱਗਾ-ਦੱਸ) ਜਕੱਥੇ 

ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਰੀ, ਜਿਹੜਾ (ਤੈਨੂੂੰ ) 
ਬਚਾ ਲਏ?

48471 1133 iKn mih BYAwn 
rUpu inkisAw 
QMm@ aupwiV]

Khin Mehi Bhaiaan 

Roop Nikasiaa 

Thhanmh Oupaarr 

||

In an instant, the Lord 

appeared in a dreadful 

form, and shattered 

the pillar.

(ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਜਢੱਲ ਸੀ ਜਕ 

ਝੱਟ) ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਭਆਨਕ ਰੂਪ 

(ਧਾਰ ਕੇ) ਥੂੰ ਮਹ ਪਾੜ ਕੇ ਜਨਕਲ 

ਆਇਆ।

48472 1133 hrxwKsu nKI 
ibdwirAw  
pRhlwdu lIAw 
aubwir ]4]

Haranaakhas 

Nakhee Bidhaariaa 

Prehalaadh Leeaa 

Oubaar ||4||

Harnaakhash was torn 

apart by His claws, and 

Prahlaad was saved. 

||4||

(ਉਸ ਨੇ ਨਰਜਸੂੰਘ ਰੂਪ ਜਵਚ) 

ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਨਹੁੂੰ ਆਂ 

ਨਾਲ ਚੀਰ ਜਦੱਤਾ, ਤੇ, 

ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਜਲਆ ॥੪॥
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48473 1133 sMq jnw ky hir 
jIau kwrj 
svwry]

Santh Janaa Kae 

Har Jeeo Kaaraj 

Savaarae ||

The Dear Lord 

completes the tasks of 

the Saints.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰਦਾ 
ਹੈ।

48474 1133 pRhlwd jn ky  
iekIh kul 
auDwry]

ie`kIh Prehalaadh Jan 

Kae Eikeeh Kul 

Oudhhaarae ||

He saved twenty-one 

generations of 

Prahlaad's 

descendents.

(ਵੇਖ! ਉਸ ਨੇ) ਪਿਜਹਲਾਦ 

ਦੀਆਂ ਇੱਕੀ ਕੁਲਾਂ (ਭੀ) ਤਾਰ 

ਜਦੱਤੀਆਂ।

48475 1133 gur kY sbid  
haumY ibKu mwry]

Gur Kai Sabadh 

Houmai Bikh 

Maarae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

poison of egotism is 

neutralized.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ 

ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

48476 1133 nwnk rwm nwim 
sMq 
insqwry]5]10]
20]

Naanak Raam 

Naam Santh 

Nisathaarae 

||5||10||20||

O Nanak, through the 

Name of the Lord, the 

Saints are 

emancipated. 

||5||10||20||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੧੦॥੨੦॥

48477 1133 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

48478 1133 Awpy dYq lwie 
idqy sMq jnw 
kau Awpy rwKw 
soeI]

dYNq Aapae Dhaith Laae 

Dhithae Santh 

Janaa Ko Aapae 

Raakhaa Soee ||

The Lord Himself 

makes demons pursue 

the Saints, and He 

Himself saves them.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ) 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਦੱੁਖ ਦੇਣ ਲਈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦੈਂਤ ਚੂੰ ਬੋੜ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ) ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ 
ਹੈ।
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48479 1133 jo qyrI sdw 
srxweI iqn 
min duKu n 
hoeI]1]

Jo Thaeree Sadhaa 

Saranaaee Thin 

Man Dhukh N 

Hoee ||1||

Those who remain 

forever in Your 

Sanctuary, O Lord - 

their minds are never 

touched by sorrow. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ (ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨੇ ਹੀ 
ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੇਣ) ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੧॥

48480 1133 juig juig Bgqw 
kI rKdw 
AwieAw]

Jug Jug Bhagathaa 

Kee Rakhadhaa 

Aaeiaa ||

In each and every age, 

the Lord saves the 

honor of His devotees.

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ)ੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ (ਇੱਜ਼ਤ) 

ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

48481 1133 dYq puqRü pRhlwdu  
gwieqRI qrpxu 
ikCU n jwxY  
sbdy myil 
imlwieAw]1]rh
wau]

(qrpxu) ihMdU miq, mMqR 
pwT krky, dyvqy, ip`qRW 
nUM iqRpq krn leI, h`Q 
AQvw ArGy pwxI dyx 
dw krmu qrpxu hY[ dYNq

Dhaith Puthra 

Prehalaadh 

Gaaeithree 

Tharapan Kishhoo 

N Jaanai Sabadhae 

Mael Milaaeiaa 

||1|| Rehaao ||

Prahlaad, the demon's 

son, knew nothing of 

the Hindu morning 

prayer, the Gayatri, 

and nothing about 

ceremonial water-

offerings to his 

ancestors; but through 

the Word of the 

Shabad, he was united 

in the Lord's Union. 

||1||Pause||

(ਵੇਖੋ) ਦੈਂਤ (ਹਰਨਾਖਸ਼) ਦਾ 
ਪੱੁਤਰ ਪਿਜਹਲਾਦ ਗਾਇਤਿੀ 
(ਮੂੰਤਿ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ; ਜਪਤਰਾਂ 
ਦੀ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ ਵਾਸਤੇ) ਪੂਿਾ-
ਅਰਚਾ (ਕਰਨੀ-) ਇਹ ਕੁਝ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਣਦਾ। (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜ ਜਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48482 1133 Anidnu Bgiq 
krih idn rwqI  
duibDw sbdy 
KoeI]

Anadhin Bhagath 

Karehi Dhin 

Raathee 

Dhubidhhaa 

Sabadhae Khoee 

||

Night and day, he 

performed devotional 

worship service, day 

and night, and 

through the Shabad, 

his duality was 

eradicated.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੇਰ-ਤੇਰ ਮੁਕਾ ਲਈ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

48483 1133 sdw inrml hY jo 
sic rwqy scu 
visAw min 
soeI]2]

Sadhaa Niramal 

Hai Jo Sach 

Raathae Sach 

Vasiaa Man Soee 

||2||

Those who are imbued 

with Truth are 

immaculate and pure; 

the True Lord abides 

within their minds. 

||2||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਹੀ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸਦਾ 
ਪਜਵੱਤਰ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
48484 1133 mUrK duibDw 

pVih mUlu n 
pCwxih ibrQw 
jnmu gvwieAw]

Moorakh 

Dhubidhhaa 

Parrhehi Mool N 

Pashhaanehi 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa ||

The fools in duality 

read, but they do not 

understand anything; 

they waste their lives 

uselessly.

ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਮੇਰ-ਤੇਰ (ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਵੱਜਦਆ ਹੀ 
ਜਨਿੱਤ) ਪੜਹਦੇ ਹਨ, ਰਚਨਹਾਰ 

ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦੇ।
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48485 1133 sMq jnw kI 
inMdw krih dustu 
dYqu 
icVwieAw]3]

dYNq Santh Janaa Kee 

Nindhaa Karehi 

Dhusatt Dhaith 

Chirraaeiaa ||3||

The wicked demon 

slandered the Saint, 

and stirred up trouble. 

||3||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ (ਭੀ) 
ਕਰਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਆਪਣਾ) ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ 

ਗਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। (ਇਹੋ ਜਿਹੇ 

ਮੂਰਖ ਸੂੰਡ ਅਮਰਕ ਆਜਦਕਾਂ 
ਨੇ ਹੀ) ਦੁਸ਼ਟ ਦੈਂਤ 

(ਹਰਨਾਖਸ਼) ਨੂੂੰ  (ਪਿਜਹਲਾਦ ਦੇ 

ਜਵਰੁਧ) ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ॥੩॥

48486 1133 pRhlwdu duibDw n 
pVY hir nwmu n 
CofY frY n iksY 
dw frwieAw]

Prehalaadh 

Dhubidhhaa N 

Parrai Har Naam N 

Shhoddai Ddarai N 

Kisai Dhaa 

Ddaraaeiaa ||

Prahlaad did not read 

in duality, and he did 

not abandon the 

Lord's Name; he was 

not afraid of any fear.

ਪਰ ਪਿਜਹਲਾਦ ਮੇਰ-ਤੇਰ (ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਵੱਜਦਆ) ਨਹੀਂ 
ਪੜਹਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਜਕਸੇ 

ਦਾ ਡਰਾਇਆ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ।

48487 1133 sMq jnw kw hir 
jIau rwKw dYqY 
kwlu nyVw 
AwieAw]4]

dYNqY Santh Janaa Kaa 

Har Jeeo Raakhaa 

Dhaithai Kaal 

Naerraa Aaeiaa 

||4||

The Dear Lord became 

the Savior of the Saint, 

and the demonic 

Death could not even 

approach him. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ। 
(ਪਿਜਹਲਾਦ ਨਾਲ ਅੱਡਾ ਲਾ ਕੇ 

ਮੂਰਖ ਹਰਨਾਖਸ਼) ਦੈਂਤ ਦਾ 
ਕਾਲ (ਸਗੋਂ) ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ 

॥੪॥
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48488 1133 AwpxI pYj Awpy 
rwKY BgqW dyie 
vifAweI]

Aapanee Paij 

Aapae Raakhai 

Bhagathaan 

Dhaee Vaddiaaee 

||

The Lord Himself 

saved his honor, and 

blessed his devotee 

with glorious 

greatness.

(ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਂਝੀ 
ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਿਾਣ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰ ਕੇ) ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ 

ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ, (ਆਪਣ)ੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ) ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

48489 1133 nwnk hrxwKsu 
nKI ibdwirAw  
AMDY dr kI 
Kbir n 
pweI]5]11]21
]

nKIN Naanak 

Haranaakhas 

Nakhee Bidhaariaa 

Andhhai Dhar Kee 

Khabar N Paaee 

||5||11||21||

O Nanak, Harnaakhash 

was torn apart by the 

Lord with His claws; 

the blind demon knew 

nothing of the Lord's 

Court. ||5||11||21||

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਰਜਸੂੰਘ ਰੂਪ 

ਧਾਰ ਕੇ) ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ) ਨਹੁੂੰ ਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ 

ਜਦੱਤਾ। (ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਣ ਜਵਚ) 

ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ ਚੁਕੇ (ਹਰਨਾਖਸ) ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਭੇਤ 

ਨਾਹ ਸਮਜਝਆ ॥੫॥੧੧॥੨੧॥

48490 1133 rwgu BYrau mhlw 
4 caupdy Gru 1

Raag Bhairo 

Mehalaa 4 

Choupadhae Ghar 

1

Raag Bhairao, Fourth 

Mehl, Chaupadas, First 

House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

48491 1133 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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48492 1133 hir jn sMq kir 
ikrpw pig 
lwiexu]

pig: polw bolo Har Jan Santh Kar 

Kirapaa Pag Laaein 

||

The Lord, in His Mercy, 

attaches mortals to 

the feet of the Saints.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ) ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ)।

48493 1134 gur sbdI hir 
Bju suriq 
smwiexu]1]

Gur Sabadhee Har 

Bhaj Surath 

Samaaein ||1||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

vibrate and meditate 

on the Lord; let your 

awareness be 

absorbed in Him. ||1||

ਹੇ ਮਨ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਉ, ਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਵਚ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਿਾਗ ਲਾ ॥੧॥

48494 1134 myry mn hir Bju 
nwmu nrwiexu]

Maerae Man Har 

Bhaj Naam 

Naraaein ||

O my mind, vibrate 

and meditate on the 

Lord and the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ, ਨਾਰਾਇਣ 

ਨਾਰਾਇਣ ਿਜਪਆ ਕਰ।

48495 1134 hir hir ikRpw 
kry suKdwqw  
gurmuiK Bvjlu 
hir nwim 
qrwiexu]1]rhwau
]

Har Har Kirapaa 

Karae 

Sukhadhaathaa 

Guramukh 

Bhavajal Har 

Naam Tharaaein 

||1|| Rehaao ||

The Lord, Har, Har, the 

Giver of Peace, grants 

His Grace; the 

Gurmukh crosses over 

the terrifying world-

ocean through the 

Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48496 1134 sMgiq swD myil  
hir gwiexu]

Sangath Saadhh 

Mael Har Gaaein 

||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, sing of the 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੇ 

ਮੇਲ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਜਰਆ 

ਕਰ,

48497 1134 gurmqI ly rwm 
rswiexu]2]

Guramathee Lae 

Raam Rasaaein 

||2||

Follow the Guru's 

Teachings, and you 

shall obtain the Lord, 

the Source of Nectar. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ 
ਦਾ ਘਰ ਹੈ ॥੨॥

48498 1134 gur swDU AMimRq 
igAwn sir 
nwiexu]

n@wiexu Gur Saadhhoo 

Anmrith Giaan Sar 

Naaein ||

Bathe in the pool of 

ambrosial nectar, the 

spiritual wisdom of 

the Holy Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਜਗਆਨ-ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,

48499 1134 siB iklivK 
pwp gey 
gwvwiexu]3]

Sabh Kilavikh Paap 

Geae Gaavaaein 

||3||

All sins will be 

eliminated and 

eradicated. ||3||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਐਬ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

48500 1134 qU Awpy krqw  
isRsit Drwiexu]

Thoo Aapae 

Karathaa Srisatt 

Dhharaaein ||

You Yourself are the 

Creator, the Support 

of the Universe.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈਂ।

48501 1134 jnu nwnku myil  
qyrw dws 
dswiexu]4]1]

Jan Naanak Mael 

Thaeraa Dhaas 

Dhasaaein 

||4||1||

Please unite servant 

Nanak with Yourself; 

he is the slave of Your 

slaves. ||4||1||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾਈ ਰੱਖ, 

(ਨਾਨਕ) ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਹੈ ॥੪॥੧॥

48502 1134 BYrau mhlw 4] Bhairo Mehalaa 4 

||

Bhairao, Fourth Mehl:
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48503 1134 boil hir nwmu  
sPl sw GrI]

Bol Har Naam 

Safal Saa Gharee 

||

Fruitful is that 

moment when the 

Lord's Name is spoken.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ (ਜਿਸ ਘੜੀ 
ਨਾਮ ਿਪੀਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਘੜੀ 
ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

48504 1134 gur aupdyis siB 
duK prhrI]1]

Gur Oupadhaes 

Sabh Dhukh 

Pareharee ||1||

Following the Guru's 

Teachings, all pains 

are taken away. ||1||

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਆਪਣ)ੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ 

॥੧॥

48505 1134 myry mn hir Bju 
nwmu nrhrI]

Maerae Man Har 

Bhaj Naam 

Nareharee ||

O my mind, vibrate 

the Name of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਦਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ (ਤੇ, ਆਜਖਆ ਕਰ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!)

48506 1134 kir ikrpw mylhu 
guru pUrw  
sqsMgiq sMig  
isMDu Bau 
qrI]1] rhwau]

Kar Kirapaa 

Maelahu Gur 

Pooraa 

Sathasangath Sang 

Sindhh Bho 

Tharee ||1|| 

Rehaao ||

O Lord, be merciful, 

and unite me with the 

Perfect Guru. Joining 

with the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, I shall 

cross over the 

terrifying world-ocean. 

||1||Pause||

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹ 

ਸਤਸੂੰਗਤ ਨਾਲ (ਜਮਲ ਕੇ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48507 1134 jgjIvnu 
iDAwie min hir 
ismrI]

j`gjIvnu Jagajeevan 

Dhhiaae Man Har 

Simaree ||

Meditate on the Life 

of the World; 

remember the Lord in 

your mind.

ਿਗਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰ, 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।
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48508 1134 kot kotMqr qyry 
pwp prhrI]2]

Kott Kottanthar 

Thaerae Paap 

Pareharee ||2||

Millions upon millions 

of your sins shall be 

taken away. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਵੇਗਾ ॥੨॥

48509 1134 sqsMgiq swD  
DUir muiK prI]

Sathasangath 

Saadhh Dhhoor 

Mukh Paree ||

In the Sat Sangat, 

apply the dust of the 

feet of the holy to 

your face;

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

48510 1134 iesnwnu kIE  
ATsiT 
sursrI]3]

sur-srI Eisanaan Keeou 

Athasath 

Surasaree ||3||

This is how to bathe in 

the sixty-eight sacred 

shrines, and the 

Ganges. ||3||

ਉਸ ਨੇ (ਮਾਨੋ) ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ 

ਜਲਆ, ਗੂੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ 

ਜਲਆ ॥੩॥

48511 1134 hm mUrK kau  
hir ikrpw krI]

Ham Moorakh Ko 

Har Kirapaa Karee 

||

I am a fool; the Lord 

has shown mercy to 

me.

ਸਭ ਨੂੂੰ  ਤਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਨੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਉੱਤੇ 

ਭੀ ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ,

48512 1134 jnu nwnku qwirE 
qwrx hrI]4]2]

Jan Naanak 

Thaariou Thaaran 

Haree ||4||2||

The Savior Lord has 

saved servant Nanak. 

||4||2||

ਤੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਉਸ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ (ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ) ॥੪॥੨॥

48513 1134 BYrau mhlw 4] Bhairo Mehalaa 4 

||

Bhairao, Fourth Mehl:

48514 1134 suikRqu krxI  
swru jpmwlI]

su-ikRqu[jpmwlI: polw 
bolo

Sukirath Karanee 

Saar Japamaalee 

||

To do good deeds is 

the best rosary.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੂੰਭਾਲ ਰੱਖ, 

ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਨ-

ਿੋਗ ਕੂੰਮ, ਇਹੀ ਹੈ ਮਾਲਾ।
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48515 1134 ihrdY Pyir clY 
quDu nwlI]1]

Hiradhai Faer 

Chalai Thudhh 

Naalee ||1||

Chant on the beads 

within your heart, and 

it shall go along with 

you. ||1||

(ਇਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਮਾਲਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਿੇਜਰਆ ਕਰ। ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰੇਗਾ ॥੧॥

48516 1134 hir hir nwmu 
jphu bnvwlI]

Har Har Naam 

Japahu 

Banavaalee ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, the 

Lord of the forest.

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ (ਤੇ, 

ਅਰਦਾਸ ਕਜਰਆ ਕਰੋ-

48517 1134 kir ikrpw mylhu 
sqsMgiq qUit 
geI mwieAw jm 
jwlI]1]rhwau]

Kar Kirapaa 

Maelahu 

Sathasangath 

Thoott Gee 

Maaeiaa Jam 

Jaalee ||1|| 

Rehaao ||

Have mercy on me, 

Lord, and unite me 

with the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, so that I 

may be released from 

Maya's noose of 

death. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਨੂੂੰ  ਸਤ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਈ ਰੱਖ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਾਹੀ 
ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48518 1134 gurmuiK syvw  
Gwil ijin 
GwlI]

Guramukh Saevaa 

Ghaal Jin Ghaalee 

||

Whoever, as 

Gurmukh, serves and 

works hard,

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਜਮਹਨਤ ਕੀਤੀ,

48519 1134 iqsu GVIAY sbdu  
scI tkswlI]2]

This Gharreeai 

Sabadh Sachee 

Ttakasaalee ||2||

Is molded and shaped 

in the true mint of the 

Shabad, the Word of 

God. ||2||

(ਿਤ, ਧੀਰਿ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ, ਭਉ 

ਆਜਦਕ ਦੀ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਜਵਚ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ ਉੱਦਮ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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48520 1134 hir Agm 
Agocru guir  
Agm idKwlI]

A-gm: polw bolo[ 
(Agm) sog rihq

Har Agam Agochar 

Gur Agam 

Dhikhaalee ||

The Guru has revealed 

to me the Inaccessible 

and Unfathomable 

Lord.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਿੇਰੀ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਅਗੋਚਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ) ਜਵਖਾਲ ਜਦੱਤਾ,
48521 1134 ivic kwieAw 

ngr lDw hir 
BwlI]3]

Vich Kaaeiaa 

Nagar Ladhhaa 

Har Bhaalee ||3||

Searching within the 

body-village, I have 

found the Lord. ||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ) ਉਸ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਭਾਲ ਕੇ ਲੱਭ ਜਲਆ ॥੩॥

48522 1134 hm bwirk hir 
ipqw pRiqpwlI]

Ham Baarik Har 

Pithaa 

Prathipaalee ||

I am just a child; the 

Lord is my Father, who 

nurtures and cherishes 

me.

ਹੇ ਨਾਨਕ-ਦਾਸ! ਹੇ ਹਰੀ! 
ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੂੂੰ  
ਸਾਡਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਜਪਤਾ ਹੈਂ।

48523 1134 jn nwnk qwrhu  
ndir 
inhwlI]4]3]

Jan Naanak 

Thaarahu Nadhar 

Nihaalee ||4||3||

Please save servant 

Nanak, Lord; bless him 

with Your Glance of 

Grace. ||4||3||

ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ 

(ਸਾਨੂੂੰ ) ਦਾਸਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਕੇ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਓ 

॥੪॥੩॥
48524 1134 BYrau mhlw 4] Bhairo Mehalaa 4 

||

Bhairao, Fourth Mehl:

48525 1134 siB Gt qyry qU 
sBnw mwih]

Sabh Ghatt 

Thaerae Thoo 

Sabhanaa Maahi ||

All hearts are Yours, 

Lord; You are in all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ 

(ਬਣਾਏ ਹੋਏ) ਹਨ, ਤੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ) 
ਸਾਜਰਆਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ।

48526 1134 quJ qy bwhir  
koeI nwih]1]

Thujh Thae Baahar 

Koee Naahi ||1||

There is nothing at all 

except You. ||1||

ਕੋਈ ਭੀ ਸਰੀਰ ਤੇਰੀ ਿੋਜਤ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥
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48527 1134 hir suKdwqw myry 
mn jwpu]

Har 

Sukhadhaathaa 

Maerae Man Jaap 

||

O my mind, meditate 

on the Lord, the Giver 

of peace.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ (ਉਹੀ) ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

48528 1134 hau quDu swlwhI  
qU myrw hir pRBu 
bwpu]1]rhwau]

Ho Thudhh 

Saalaahee Thoo 

Maeraa Har Prabh 

Baap ||1|| 

Rehaao ||

I praise You, O Lord 

God, You are my 

Father. ||1||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, 
ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ 
ਜਪਉ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48529 1134 jh jh dyKw qh 
hir pRBu soie]

Jeh Jeh Dhaekhaa 

Theh Har Prabh 

Soe ||

Wherever I look, I see 

only the Lord God.

ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਉਧਰ ਉਧਰ ਉਹ ਹਰੀ ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

48530 1134 sB qyrY vis dUjw 
Avru n koie]2]

Sabh Thaerai Vas 

Dhoojaa Avar N 

Koe ||2||

All are under Your 

control; there is no 

other at all. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ, (ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਤੇਰੇ 

ਵਰਗਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥

48531 1134 ijs kau qum 
hir rwiKAw 
BwvY]

Jis Ko Thum Har 

Raakhiaa Bhaavai 

||

O Lord, when it is Your 

Will to save someone,

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੂੰ  ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਂ,

48532 1134 iqs kY nyVY koie  
n jwvY]3]

This Kai Naerrai 

Koe N Jaavai ||3||

Then nothing can 

threaten him. ||3||

ਕੋਈ (ਵੈਰੀ ਆਜਦਕ) ਉਸ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥੩॥
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48533 1134 qU jil Qil 
mhIAil sBqY 
BrpUir]

Thoo Jal Thhal 

Meheeal Sabh 

Thai Bharapoor ||

You are totally 

pervading and 

permeating the 

waters, the lands, the 

skies and all places.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਿਲ ਜਵਚ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ।

48534 1134 jn nwnk hir 
jip hwjrw 
hjUir]4]4]

Jan Naanak Har 

Jap Haajaraa 

Hajoor ||4||4||

Servant Nanak 

meditates on the Ever-

present Lord. ||4||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਿੋ ਹਰ ਥਾਂ 
ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ (ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ) ਹੈ ॥੪॥੪॥

48535 1134 BYrau mhlw 4 
Gru 2

Bhairo Mehalaa 4 

Ghar 2

Bhairao, Fourth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

48536 1134 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

48537 1134 hir kw sMqu hir 
kI hir mUriq  
ijsu ihrdY hir 
nwmu murwir]

Har Kaa Santh Har 

Kee Har Moorath 

Jis Hiradhai Har 

Naam Muraar ||

The Lord's Saint is the 

embodiment of the 

Lord; within his heart 

is the Name of the 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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48538 1134 msqik Bwgu hovY 
ijsu iliKAw so 
gurmiq ihrdY  
hir nwmu 
sm@wir]1]

Masathak Bhaag 

Hovai Jis Likhiaa 

So Guramath 

Hiradhai Har 

Naam Samhaar 

||1||

One who has such 

destiny inscribed on 

his forehead, follows 

the Guru's Teachings, 

and contemplates the 

Name of the Lord 

within his heart. ||1||

ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਧੁਰੋਂ) 
ਚੂੰਗੀ ਜਕਸਮਤ (ਦਾ ਲੇਖ) 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

48539 1135 mDusUdnu jpIAY  
aur Dwir]

Madhhusoodhan 

Japeeai Our 

Dhhaar ||

Enshrine Him in your 

heart, and meditate 

on the Lord.

(ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

48540 1135 dyhI ngir 
qskr pMc DwqU  
gur sbdI hir 
kwFy 
mwir]1]rhwau]

Dhaehee Nagar 

Thasakar Panch 

Dhhaathoo Gur 

Sabadhee Har 

Kaadtae Maar 

||1|| Rehaao ||

The five plundering 

thieves are in the 

body-village; through 

the Word of the 

Guru's Shabad, the 

Lord has beaten them 

and driven them out. 

||1||Pause||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਆਪਣ)ੇ 

ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਜਵਚ (ਵੱਸ ਰਹੇ) 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪਾਣ ਵਾਲੇ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48541 1135 ijn kw hir syqI 
mnu mwinAw iqn 
kwrj hir Awip 
svwir]

Jin Kaa Har 

Saethee Man 

Maaniaa Thin 

Kaaraj Har Aap 

Savaar ||

Those whose minds 

are satisfied with the 

Lord - the Lord Himself 

resolves their affairs.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਨਾਲ 

ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ।
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48542 1135 iqn cUkI 
muhqwjI lokn 
kI hir AMgIkwru 
kIAw 
krqwir]2]

Thin Chookee 

Muhathaajee 

Lokan Kee Har 

Angeekaar Keeaa 

Karathaar ||2||

Their subservience 

and their dependence 

on other people is 

ended; the Creator 

Lord is on their side. 

||2||

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਮੱੁਕ ਚੁਕੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੨॥

48543 1135 mqw msUriq qW 
ikCu kIjY jy ikCu 
hovY hir bwhir]

Mathaa 

Masoorath Thaan 

Kishh Keejai Jae 

Kishh Hovai Har 

Baahar ||

If something were 

beyond the realm of 

the Lord's Power, only 

then would we have 

recourse to consult 

someone else.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਸਾਲਾਹ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਕੋਈ 

ਕੂੰਮ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

48544 1135 jo ikCu kry soeI 
Bl hosI hir 
iDAwvhu An 
idnu nwmu 
murwir]3]

Jo Kishh Karai 

Soee Bhal Hosee 

Har Dhhiaavahu 

Anadhin Naam 

Muraar ||3||

Whatever the Lord 

does is good. Meditate 

on the Name of the 

Lord, night and day. 

||3||

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। (ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ ॥੩॥

48545 1135 hir jo ikCu kry  
su Awpy Awpy Ehu  
pUiC n iksY kry 
bIcwir]

Har Jo Kishh Karae 

S Aapae Aapae 

Ouhu Pooshh N 

Kisai Karae 

Beechaar ||

Whatever the Lord 

does, He does by 

Himself. He does not 

ask or consult anyone 

else.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਪੱੁਛ 

ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਕਸੇ ਨਾਲ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
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48546 1135 nwnk so pRBu sdw 
iDAweIAY ijin 
myilAw siqguru 
ikrpw 
Dwir]4]1]5]

Naanak So Prabh 

Sadhaa 

Dhhiaaeeai Jin 

Maeliaa Sathigur 

Kirapaa Dhhaar 

||4||1||5||

O Nanak, meditate 

forever on God; 

granting His Grace, He 

unites us with the 

True Guru. 

||4||1||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਅਸਾਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ ॥੪॥੧॥੫॥

48547 1135 BYrau mhlw 4] Bhairo Mehalaa 4 

||

Bhairao, Fourth Mehl:

48548 1135 qy swDU hir mylhu 
suAwmI ijn 
jipAw giq hoie 
hmwrI]

Thae Saadhhoo 

Har Maelahu 

Suaamee Jin 

Japiaa Gath Hoe 

Hamaaree ||

O my Lord and Master, 

please unite me with 

the Holy people; 

meditating on You, I 

am saved.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਕਰਾ ਦੇਹ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕੀਜਤਆਂ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਿਾਏ।

48549 1135 iqn kw drsu 
dyiK mnu ibgsY  
iKnu iKnu iqn 
kau hau 
bilhwrI]1]

Thin Kaa Dharas 

Dhaekh Man 

Bigasai Khin Khin 

Thin Ko Ho 

Balihaaree ||1||

Gazing upon the 

Blessed Vision of their 

Darshan, my mind 

blossoms forth. Each 

and every moment, I 

am a sacrifice to them. 

||1||

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਖਜੜਆ ਰਹੇ। ਹੇ 

ਹਰੀ! ਮੈਂ ਇਕ ਇਕ ਜਛਨ 

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥

48550 1135 hir ihrdY jip 
nwmu murwrI]

Har Hiradhai Jap 

Naam Muraaree ||

Meditate within your 

heart on the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਜਮਹਰ 

ਕਰ) ਮੈਂ (ਸਦਾ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ।
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48551 1135 ikRpw ikRpw kir 
jgq ipq 
suAwmI hm 
dwsin dws kIjY 
pinhwrI]1]rhw
au]

Kirapaa Kirapaa 

Kar Jagath Pith 

Suaamee Ham 

Dhaasan Dhaas 

Keejai Panihaaree 

||1|| Rehaao ||

Show Mercy, Mercy to 

me, O Father of the 

World, O my Lord and 

Master; make me the 

water-carrier of the 

slave of Your slaves. 

||1||Pause||

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਜਪਤਾ! ਹੇ 

ਸੁਆਮੀ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਦਾਸਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣ 

ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48552 1135 iqn miq aUqm  
iqn piq aUqm  
ijn ihrdY 
visAw bnvwrI]

Thin Math 

Ootham Thin Path 

Ootham Jin 

Hiradhai Vasiaa 

Banavaaree ||

Their intellect is 

sublime and exalted, 

and so is their honor; 

the Lord, the Lord of 

the forest, abides 

within their hearts.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਸਦਾ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਉੱਚੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

48553 1135 iqn kI syvw 
lwie hir 
suAwmI iqn 
ismrq giq hoie 
hmwrI]2]

Thin Kee Saevaa 

Laae Har Suaamee 

Thin Simarath 

Gath Hoe 

Hamaaree ||2||

O my Lord and Master, 

please link me to the 

service of those who 

meditate in 

remembrance on You, 

and are saved. ||2||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ) ਸੇਵਾ 
ਜਵਚ ਲਾਈ ਰੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕੀਜਤਆਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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48554 1135 ijn AYsw 
siqguru swDu n 
pwieAw qy hir 
drgh kwFy 
mwrI]

Jin Aisaa Sathigur 

Saadhh N Paaeiaa 

Thae Har 

Dharageh Kaadtae 

Maaree ||

Those who do not find 

such a Holy True Guru 

are beaten, and driven 

out of the Court of the 

Lord.

(ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਅਜਿਹਾ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਜਲਆ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚੋਂ 
ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

48555 1135 qy nr inMdk soB  
n pwvih iqn 
nk kwty  
isrjnhwrI]3]

Thae Nar Nindhak 

Sobh N Paavehi 

Thin Nak Kaattae 

Sirajanehaaree 

||3||

These slanderous 

people have no honor 

or reputation; their 

noses are cut by the 

Creator Lord. ||3||

ਉਹ ਜਨੂੰ ਦਕ ਮਨੱੁਖ (ਜਕਤੇ ਭੀ) 
ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ। ਜਸਰਿਨਹਾਰ 

ਨੇ (ਆਪ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ 

ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੩॥

48556 1135 hir Awip bulwvY  
Awpy bolY hir 
Awip inrMjnu 
inrMkwru 
inrwhwrI]

Har Aap Bulaavai 

Aapae Bolai Har 

Aap Niranjan 

Nirankaar 

Niraahaaree ||

The Lord Himself 

speaks, and the Lord 

Himself inspires all to 

speak; He is 

Immaculate and 

Formless, and needs 

no sustenance.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਜਸਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਿੀਵਾਂ ਵਾਂਗ) ਜਕਸੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਬੋਲਣ 

ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠਾ) ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
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48557 1135 hir ijsu qU 
mylih so quDu 
imlsI jn nwnk  
ikAw eyih jMq 
ivcwrI]4]2]6]

Har Jis Thoo 

Maelehi So 

Thudhh Milasee 

Jan Naanak Kiaa 

Eaehi Janth 

Vichaaree 

||4||2||6||

O Lord, he alone 

meets You, whom You 

cause to meet. Says 

servant Nanak, I am a 

wretched creature. 

What can I do? 

||4||2||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਹਰੀ ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਣੇ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੬॥

48558 1135 BYrau mhlw 4] Bhairo Mehalaa 4 

||

Bhairao, Fourth Mehl:

48559 1135 sqsMgiq sweI 
hir qyrI ijqu 
hir kIriq hir 
sunxy]

sWeIN Sathasangath 

Saaee Har Thaeree 

Jith Har Keerath 

Har Sunanae ||

That is Your True 

Congregation Lord 

where the Kirtan of 

the Lord's Praises are 

heard.

ਹੇ ਹਰੀ! (ਉਹੀ ਇਕੱਠ) ਤੇਰੀ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ (ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ) 
ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਚ, ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

48560 1135 ijn hir nwmu 
suixAw mnu BInw  
iqn hm sRyvh 
inq crxy]1]

Jin Har Naam 

Suniaa Man 

Bheenaa Thin Ham 

Sraeveh Nith 

Charanae ||1||

The minds of those 

who listen to the 

Lord's Name are 

drenched with bliss; I 

worship their feet 

continually. ||1||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਜਣਆ ਹੈ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ) ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਮਨ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਜਵਚ) ਜਭੱਿ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨੀ (ਆਪਣੀ) ਸੁਭਾਗਤਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9920 Published: March 06/ 2014



48561 1135 jgjIvnu hir  
iDAwie qrxy]

j`gjIvnu Jagajeevan Har 

Dhhiaae Tharanae 

||

Meditating on the 

Lord, the Life of the 

World, the mortals 

cross over.

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

48562 1135 Anyk AsMK nwm 
hir qyry n jwhI 
ijhvw iequ 
gnxy]1]rhwau]

Anaek Asankh 

Naam Har Thaerae 

N Jaahee Jihavaa 

Eith Gananae 

||1|| Rehaao ||

Your Names are so 

many, they are 

countless, O Lord. This 

tongue of mine cannot 

even count them. 

||1||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਤੇਰੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ 
ਬਣੇ ਹੋਏ) ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ 
ਹਨ ਅਣਜਗਣਤ ਹਨ, ਇਸ 

ਿੀਭ ਨਾਲ ਜਗਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48563 1135 gurisK hir 
bolhu hir gwvhu  
ly gurmiq hir 
jpxy]

Gurasikh Har 

Bolahu Har 

Gaavahu Lae 

Guramath Har 

Japanae ||

O Gursikhs, chant the 

Lord's Name, and sing 

the Praises of the 

Lord. Take the Guru's 

Teachings, and 

meditate on the Lord.

ਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸੱਖੋ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਜਰਆ ਕਰੋ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਗਾਜਵਆ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰੋ।

48564 1135 jo aupdysu suxy 
gur kyrw so jnu 
pwvY hir suK 
Gxy ]2]

Jo Oupadhaes 

Sunae Gur Kaeraa 

So Jan Paavai Har 

Sukh Ghanae ||2||

Whoever listens to the 

Guru's Teachings - that 

humble being receives 

countless comforts 

and pleasures from 

the Lord. ||2||

ਹੇ ਗੁਰਜਸੱਖੋ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ (ਸਰਧਾ 
ਨਾਲ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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48565 1135 DMnu su vMsu DMnu su 
ipqw DMnu su mwqw  
ijin jn jxy]

mwqw: polw bolo Dhhann S Vans 

Dhhann S Pithaa 

Dhhann S 

Maathaa Jin Jan 

Janae ||

Blessed is the 

ancestry, blessed is 

the father, and 

blessed is that mother 

who gave birth to this 

humble servant.

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲ, ਧੂੰਨ 

ਹੈ ਉਹ ਜਪਉ ਤੇ ਧੂੰਨ ਹੈ ਉਹ 

ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਤ-ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਨਮ ਜਦੱਤਾ।

48566 1135 ijn swis 
igrwis 
iDAwieAw myrw 
hir hir sy swcI 
drgh hir jn 
bxy]3]

Jin Saas Giraas 

Dhhiaaeiaa 

Maeraa Har Har 

Sae Saachee 

Dharageh Har Jan 

Banae ||3||

Those who meditate 

on my Lord, Har, Har, 

with every breath and 

morsel of food - those 

humble servants of 

the Lord look beautiful 

in the True Court of 

the Lord. ||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ 

ਜਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

48567 1135 hir hir Agm 
nwm hir qyry  
ivic Bgqw hir 
Drxy]

BgqW Har Har Agam 

Naam Har Thaerae 

Vich Bhagathaa 

Har Dhharanae ||

O Lord, Har, Har, Your 

Names are profound 

and infinite; Your 

devotees cherish them 

deep within.

ਹੇ ਹਰੀ! (ਤੇਰੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਤੇਰੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ ਨਾਮ 

ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
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48568 1135 nwnk jin 
pwieAw miq 
gurmiq jip hir 
hir pwir 
pvxy]4]3]7]

Naanak Jan 

Paaeiaa Math 

Guramath Jap Har 

Har Paar Pavanae 

||4||3||7||

Servant Nanak has 

obained the wisdom 

of the Guru's 

Teachings; meditating 

on the Lord, Har, Har, 

he crosses over to the 

other side. 

||4||3||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਜਿਸ ਸੇਵਕ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥੩॥੭॥

48569 1136 BYrau mhlw 5 
Gru 1

Bhairo Mehalaa 5 

Ghar 1

Bhairao, Fifth Mehl, 

First House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

48570 1136 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

48571 1136 sglI QIiq  
pwis fwir rwKI]

Sagalee Thheeth 

Paas Ddaar 

Raakhee ||

Setting aside all other 

days,

(ਤੇਰੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਥੱਤਾਂ ਲਾਂਭੇ ਰਜਹਣ ਜਦੱਤੀਆਂ,

48572 1136 Astm QIiq  
goivMd jnmw 
sI]1]

(goivMd) sRI ikRSn jI Asattam Thheeth 

Govindh Janamaa 

See ||1||

It is said that the Lord 

was born on the 

eighth lunar day. ||1||

ਅਤੇ (ਭਾਦਰੋਂ ਵਦੀ) ਅਸ਼ਟਮੀ 
ਜਥੱਤ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਿਨਮ ਜਲਆ 

॥੧॥
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48573 1136 Brim BUly nr  
krq kcrwiex]

BwdRoN vdI s`qvIN nUM, 
mqIry c gLI k`F ky, 
aus c p`Qr dI v`tI r`K 
idMdy hn[AstmI iQ`q 
vwly idn, ie`k pKMfI 
pMfw k`Fdw hY qW kihMdy 
hn,Twkur jI jMmy 
hn[ies qr@W Brim c 
BUly pKMfI nr purS, 
AjyhIAW kcrwiex 
kicAweI vwlIAW Kcr 
ibDIAW krq krdy hn[

Bharam Bhoolae 

Nar Karath 

Kacharaaein ||

Deluded and confused 

by doubt, the mortal 

practices falsehood.

ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਹੋਏ ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਤੂੂੰ  ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ (ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਦਰੋਂ ਵਦੀ 
ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੂੰ  ਜਕਿਸ਼ਨ-ਰੂਪ ਜਵਚ 

ਿਨਮ ਜਲਆ)।

48574 1136 jnm mrx qy 
rhq  
nwrwiex]1]rhw
au]

Janam Maran 

Thae Rehath 

Naaraaein ||1|| 

Rehaao ||

The Lord is beyond 

birth and death. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48575 1136 kir pMjIru  
KvwieE cor]

Kar Panjeer 

Khavaaeiou Chor 

||

You prepare sweet 

treats and feed them 

to your stone god.

ਪੂੰਿੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਲੁਕਾ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਕਿਸ਼ਨ-ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵਚ) 

ਖਵਾਂਦਾ ਹੈਂ।
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48576 1136 Ehu jnim n mrY  
ry swkq For]2]

Ouhu Janam N 

Marai Rae Saakath 

Dtor ||2||

God is not born, and 

He does not die, you 

foolish, faithless cynic! 

||2||

ਹੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮੂਰਖ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

48577 1136 sgl prwD dyih 
loronI]

Sagal Paraadhh 

Dhaehi Loronee ||

You sing lullabyes to 

your stone god - this is 

the source of all your 

mistakes.

ਤੂੂੰ  (ਜਕਿਸ਼ਨ-ਮੂਰਤੀ ਨੂੂੰ ) ਲੋਰੀ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ (ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੋਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੂੰਮ) ਸਾਰੇ 

ਅਪਰਾਧਾਂ (ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ)।

48578 1136 so muKu jlau ijqu 
khih Twkuru 
jonI]3]

So Mukh Jalo Jith 

Kehehi Thaakur 

Jonee ||3||

Let that mouth be 

burnt, which says that 

our Lord and Master is 

subject to birth. ||3||

ਸੜ ਿਾਏ (ਤੇਰਾ) ਉਹ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੂੂੰ  ਆਖਦਾ ਹੈਂ 
ਜਕ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

48579 1136 jnim n mrY n 
AwvY n jwie]

Janam N Marai N 

Aavai N Jaae ||

He is not born, and He 

does not die; He does 

not come and go in 

reincarnation.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ਨਾਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

48580 1136 nwnk kw pRBu 
rihE 
smwie]4]1]

Naanak Kaa Prabh 

Rehiou Samaae 

||4||1||

The God of Nanak is 

pervading and 

permeating 

everywhere. ||4||1||

ਉਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈ 

॥੪॥੧॥

48581 1136 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:
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48582 1136 aUTq suKIAw  
bYTq suKIAw]

Oothath Sukheeaa 

Baithath Sukheeaa 

||

Standing up, I am at 

peace; sitting down, I 

am at peace.

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਇਉਂ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਭ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਹ 

ਉਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
48583 1136 Bau nhI lwgY jW 

AYsy buJIAw]1]
bu`JIAw Bho Nehee Laagai 

Jaan Aisae 

Bujheeaa ||1||

I feel no fear, because 

this is what I 

understand. ||1||

ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਕੋਈ (ਮੌਤ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਡਰ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥

48584 1136 rwKw eyku hmwrw 
suAwmI]

Raakhaa Eaek 

Hamaaraa 

Suaamee ||

The One Lord, my Lord 

and Master, is my 

Protector.

ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਇਕ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹੀ ਹੈ।

48585 1136 sgl Gtw kw 
AMqrjwmI]1]rhw
au]

Sagal Ghattaa Kaa 

Antharajaamee 

||1|| Rehaao ||

He is the Inner-

knower, the Searcher 

of Hearts. 

||1||Pause||

ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48586 1136 soie AicMqw  
jwig AicMqw]

Soe Achinthaa 

Jaag Achinthaa ||

I sleep without worry, 

and I awake without 

worry.

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ) ਤਾਂ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਨਸਜਚੂੰ ਤ ਹੋ ਕੇ 

ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਜਨਸਜਚੂੰ ਤ ਹੋ ਕੇ 

ਿਾਗਦਾ ਹੈ,

48587 1136 jhw khW pRBu qUM 
vrqMqw]2]

Jehaa Kehaan 

Prabh Thoon 

Varathanthaa 

||2||

You, O God, are 

pervading 

everywhere. ||2||

(ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ 

ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਸੁਆਮੀ!) ਤੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ ॥੨॥
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48588 1136 Gir suiK visAw  
bwhir suKu 
pwieAw]

bw-hir Ghar Sukh Vasiaa 

Baahar Sukh 

Paaeiaa ||

I dwell in peace in my 

home, and I am at 

peace outside.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵਚ 

(ਭੀ) ਸੁਖੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੋਂ 
ਬਾਹਰ (ਿਾ ਕੇ) ਭੀ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

48589 1136 khu nwnk guir 
mMqRü 
idRVwieAw]3]2]

Kahu Naanak Gur 

Manthra 

Dhrirraaeiaa 

||3||2||

Says Nanak, the Guru 

has implanted His 

Mantra within me. 

||3||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਇਹ) ਉਪਦੇਸ਼ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ (ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਅਸਾਂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ) 

॥੩॥੨॥
48590 1136 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48591 1136 vrq n rhau n 
mh rmdwnw]

(mh) mhInw (rmdwnw) 
roiz`AW dw[ rmd`wnw

Varath N Reho N 

Meh 

Ramadhaanaa ||

I do not keep fasts, 

nor do I observe the 

month of Ramadaan.

ਨਾਹ ਮੈਂ (ਜਹੂੰ ਦੂ ਦੇ) ਵਰਤਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਹ ਮੈਂ 
(ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ) ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ 

ਮਹੀਨੇ (ਜਵਚ ਰੱਖੇ ਰੋਜਜ਼ਆਂ 

ਦਾ)।
48592 1136 iqsu syvI jo rKY 

indwnw]1]

This Saevee Jo 

Rakhai Nidhaanaa 

||1||

I serve only the One, 

who will protect me in 

the end. ||1||

ਮੈਂ ਤਾਂ (ਜਸਰਫ਼) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ 
ਜਿਹੜਾ ਆਜਖ਼ਰ (ਹਰੇਕ ਦੀ) 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

48593 1136 eyku gusweI Alhu 
myrw]

gusWeIN,A`lhu Eaek Gusaaee 

Alahu Maeraa ||

The One Lord, the 

Lord of the World, is 

my God Allah.

ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਹੂੰ ਦੂ) ਗੁਸਾਈ ਂ(ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਮੁਸਲਮਾਨ) 

ਅੱਲਾ (ਆਖਦਾ ਹੈ)।
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48594 1136 ihMdU qurk duhW 
nybyrw]1]rhwau]

Hindhoo Thurak 

Dhuhaan 

Naebaeraa ||1|| 

Rehaao ||

He adminsters justice 

to both Hindus and 

Muslims. ||1||Pause||

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਜਵਚ) ਮੈਂ 
ਜਹੂੰ ਦੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਹੀ ਸਾਂਝ ਮੁਕਾ ਲਈ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48595 1136 hj kwbY jwau n 
qIrQ pUjw]

h`j[ k`wbY[ pUjw: polw 
bolo

Haj Kaabai Jaao N 

Theerathh Poojaa 

||

I do not make 

pilgrimages to Mecca, 

nor do I worship at 

Hindu sacred shrines.

ਮੈਂ ਨਾਹ ਕਾਬੇ ਦਾ ਹੱਿ ਕਰਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ), ਨਾਹ ਮੈਂ (ਜਹੂੰ ਦੂਆਂ 

ਵਾਂਗ) ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪੂਿਾ ਕਰਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
48596 1136 eyko syvI Avru n 

dUjw]2]

Eaeko Saevee Avar 

N Dhoojaa ||2||

I serve the One Lord, 

and not any other. 

||2||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਦੂਿ ੇਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ (ਜਸਮਰਦਾ) ॥੨॥

48597 1136 pUjw krau n 
invwj gujwrau]

Poojaa Karo N 

Nivaaj Gujaaro ||

I do not perform 

Hindu worship 

services, nor do I offer 

the Muslim prayers.

ਮੈਂ ਨਾਹ (ਜਹੂੰ ਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵੇਦ-) 

ਪੂਿਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਹ 

(ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਂਗ) ਜਨਮਾਜ਼ 

ਪੜਹਦਾ ਹਾਂ।

48598 1136 eyk inrMkwr ly 
irdY 
nmskwrau]3]

Eaek Nirankaar 

Lae Ridhai 

Namasakaaro 

||3||

I have taken the One 

Formless Lord into my 

heart; I humbly 

worship Him there. 

||3||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਰਫ਼ ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ (ਉਸ 

ਅੱਗੇ) ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

48599 1136 nw hm ihMdU n 
muslmwn]

Naa Ham Hindhoo 

N Musalamaan ||

I am not a Hindu, nor 

am I a Muslim.

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ) ਨਾਹ ਅਸੀਂ 
ਜਹੂੰ ਦੂ (ਦੇ ਮੁਥਾਿ) ਹਾਂ, ਨਾਹ 

ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ (ਦੇ ਮੁਥਾਿ) 

ਹਾਂ।
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48600 1136 Alh rwm ky  
ipMfu prwn]4]

A`lh Aleh Raam Kae 

Pindd Paraan 

||4||

My body and breath of 

life belong to Allah - to 

Raam - the God of 

both. ||4||

ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡੀ ਇਹ 

ਜਿੂੰ ਦ (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ 

ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਮੁਸਲਮਾਨ) ਅੱਲਾ (ਆਖਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਹੂੰ ਦੂ) ਰਾਮ (ਆਖਦਾ 
ਹੈ) ॥੪॥

48601 1136 khu kbIr iehu 
kIAw vKwnw]

Kahu Kabeer Eihu 

Keeaa Vakhaanaa 

||

Says Kabeer, this is 

what I say:

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲਹ ਕੇ 

ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ,
48602 1136 gur pIr imil  

Kuid Ksmu 
pCwnw]5]3]

Gur Peer Mil 

Khudh Khasam 

Pashhaanaa 

||5||3||

Meeting with the 

Guru, my Spiritual 

Teacher, I realize God, 

my Lord and Master. 

||5||3||

ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ-ਪੀਰ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ 

॥੫॥੩॥

48603 1136 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48604 1136 ds imrgI shjy 
bMiDAwnI]

(imrgI) ieMdRIAW[ bMiD-
AwnI

Dhas Miragee 

Sehajae Bandhh 

Aanee ||

I easily tied up the 

deer - the ten sensory 

organs.

(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦਸੇ 

ਜਹਰਨੀਆਂ (ਇੂੰਦਿੀਆਂ) ਬੂੰਨਹ  ਕੇ 

ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ (ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ 

ਲਈਆਂ)।

48605 1136 pWc imrg byDy  
isv kI bwnI]1]

bwnI: polw bolo Paanch Mirag 

Baedhhae Siv Kee 

Baanee ||1||

I shot five of the 

desires with the Word 

of the Lord's Bani. 

||1||

ਕਦੇ ਖ਼ਤਾ ਨਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ-ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂੰਿ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਜਹਰਨ (ਭੀ) ਜਵੂੰ ਨਹ  
ਲਏ ॥੧॥
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48606 1136 sMqsMig ly ciVE 
iskwr]

ciV@E Santhasang Lae 

Charriou Sikaar ||

I go out hunting with 

the Saints,

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 
ਜਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚੜਹ ਜਪਆ 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਮੈਂ 
ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਹਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੜਨ 

ਲਈ ਜਤਆਰੀ ਕਰ ਲਈ)।

48607 1136 imRg pkry ibnu 
Gor 
hQIAwr]1]rhwau
]

Mrig Pakarae Bin 

Ghor Hathheeaar 

||1|| Rehaao ||

And we capture the 

deer without horses or 

weapons. 

||1||Pause||

ਜਬਨਾ ਘੋਜੜਆਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹਜਥਆਰਾਂ ਤੋਂ (ਉਹ ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਜਹਰਨ ਮੈਂ ਿੜ ਲਏ (ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰ ਲਏ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48608 1136 AwKyr ibriq  
bwhir AwieE 
Dwie]

Aakhaer Birath 

Baahar Aaeiou 

Dhhaae ||

My mind used to run 

around outside 

hunting.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ) ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਜਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ 

ਜਨਕਲ ਜਗਆ।
48609 1136 Ahyrw pwieE  

Gr kY gWie]2]

Ahaeraa Paaeiou 

Ghar Kai Gaane 

||2||

But now, I have found 

the game within the 

home of my body-

village. ||2||

(ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਕੜਨਾ ਸੀ 
ਉਹ ਮਨ-) ਜਸ਼ਕਾਰ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਲੱਭ ਜਪਆ (ਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਾਬੂ ਕਰ ਜਲਆ) ॥੨॥

48610 1136 imRg pkry Gir 
Awxy hwit]

Mrig Pakarae Ghar 

Aanae Haatt ||

I caught the deer and 

brought them home.

(ਪੂੰਿਾਂ) ਜਹਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਵਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, 
ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਜਵਚ ਲੈ ਆਂਦਾ।
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48611 1136 cuK cuK ly gey  
bWFy bwit]3]

cKu:polw bolo[ (cuK) 
QoVw 

Chukh Chukh Lae 

Geae Baandtae 

Baatt ||3||

Dividing them up, I 

shared them, bit by 

bit. ||3||

(ਸੂੰਤ ਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਰਤਾ 
ਰਤਾ ਕਰ ਕੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ-

ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਂ ਲੈ ਗਏ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਿਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਜਹਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੱਢ 

ਜਦੱਤਾ) ॥੩॥
48612 1136 eyhu Ahyrw kIno 

dwnu]

Eaehu Ahaeraa 

Keeno Dhaan ||

God has given this gift. ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਿਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਜਸ਼ਕਾਰ (ਇਹ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ 

ਜਦੱਤਾ।
48613 1136 nwnk kY Gir  

kyvl nwmu]4]4]

Naanak Kai Ghar 

Kaeval Naam 

||4||4||

Nanak's home is filled 

with the Naam, the 

Name of the Lord. 

||4||4||

ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ (ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਮਾਜਦਕ ਭੀ 
ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ) 

॥੪॥੪॥
48614 1136 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48615 1136 jy sau loic loic  
KwvwieAw]

(loic) cwh ky Jae So Loch Loch 

Khaavaaeiaa ||

Even though he may 

be fed with hundreds 

of longings and 

yearnings,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਿੇ ਸੌ ਵਾਰੀ ਭੀ ਬੜੀ ਤਾਂਘ 

ਨਾਲ (ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਨਾਮ-) ਭੋਿਨ ਖਵਾਲਣ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕੀਤਾ ਿਾਏ,
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48616 1136 swkq hir hir 
cIiq n 
AwieAw]1]

Saakath Har Har 

Cheeth N Aaeiaa 

||1||

Still the faithless cynic 

does not remember 

the Lord, Har, Har. 

||1||

ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (-ਭੋਿਨ) 

ਜਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥

48617 1136 sMq jnw kI lyhu 
mqy]

Santh Janaa Kee 

Laehu Mathae ||

Take in the teachings 

of the humble Saints.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਦੀ) 
ਜਸੱਜਖਆ ਜਲਆ ਕਰੋ।

48618 1136 swDsMig pwvhu 
prmgqy]1]rhwau
]

prm-gqy Saadhhasang 

Paavahu Param 

Gathae ||1|| 

Rehaao ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, you shall obtain 

the supreme status. 

||1||Pause||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ) ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਵੋਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48619 1136 pwQr kau bhu 
nIru pvwieAw]

Paathhar Ko Bahu 

Neer Pavaaeiaa ||

Stones may be kept 

under water for a long 

time.

ਿ ੇਜਕਸੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੁਟਾਇਆ ਿਾਏ, 

(ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਭੱਿਦਾ ਨਹੀਂ,

48620 1136 nh BIgY AiDk 
sUkwieAw]2]

Neh Bheegai 

Adhhik Sookaaeiaa 

||2||

Even so, they do not 

absorb the water; they 

remain hard and dry. 

||2||

(ਅੂੰਦਰੋਂ ਉਹ) ਜਬਲਕੁਲ ਸੱੁਕਾ 
ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ 

ਸਾਕਤ ਦਾ) ॥੨॥

48621 1137 Ktu swsqR mUrKY 
sunwieAw]

Khatt Saasathr 

Moorakhai 

Sunaaeiaa ||

The six Shaastras may 

be read to a fool,

ਿ ੇਜਕਸੇ ਅਨਪੜਹ ਮੂਰਖ ਨੂੂੰ  ਛੇ 

ਸ਼ਾਸਤਿ ਸੁਣਾਏ ਿਾਣ,
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48622 1137 jYsy dh ids 
pvnu 
JulwieAw]3]

Jaisae Dheh Dhis 

Pavan Jhulaaeiaa 

||3||

But it is like the wind 

blowing in the ten 

directions. ||3||

(ਉਹ ਅਨਪੜਹ ਜਵਚਾਰਾ ਕੀਹ 

ਸਮਝੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਨੂੂੰ ? ਉਸ 

ਦੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਉਸ 

ਦੇ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ (ਜਨਰੀ) ਹਵਾ ਹੀ 
ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ (ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ 

ਸਾਕਤ ਦਾ) ॥੩॥

48623 1137 ibnu kx Klhwnu  
jYsy gwh n 
pwieAw]

(kx) dwxy[ (Klhwnu) 
KlvwVy (dUjw pwT: 
gwhn)

Bin Kan Khalehaan 

Jaisae Gaahan 

Paaeiaa ||

It is like threshing a 

crop without any corn - 

 nothing is gained.

ਜਿਵੇਂ ਅੂੰਨ ਦੇ ਦਾਜਣਆਂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਖਲਵਾੜਾ ਗਾਜਹਆ 

ਿਾਏ (ਉਸ ਜਵਚੋਂ ਦਾਜਣਆਂ ਦਾ 
ਬੋਹਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ),

48624 1137 iqau swkq qy ko  
n 
brwswieAw]4]

Thio Saakath Thae 

Ko N Baraasaaeiaa 

||4||

In the same way, no 

benefit comes from 

the faithless cynic. 

||4||

ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਪਾਸੋਂ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੪॥
48625 1137 iqq hI lwgw  

ijqu ko lwieAw]

Thith Hee Laagaa 

Jith Ko Laaeiaa ||

As the Lord attaches 

them, so are all 

attached.

ਪਰ, (ਸਾਕਤ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ (ਕੂੰਮ) 

ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ) ਉਹ 

ਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
48626 1137 khu nwnk pRiB 

bxq 
bxwieAw]5]5]

Kahu Naanak 

Prabh Banath 

Banaaeiaa 

||5||5||

Says Nanak, God has 

formed such a form. 

||5||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਕੋਈ 

ਸਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂੰਤ ਹੈ-

ਇਹ) ਖੇਡ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ॥੫॥੫॥
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48627 1137 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48628 1137 jIau pRwx ijin 
ricE srIr]

Jeeo Praan Jin 

Rachiou Sareer ||

He created the soul, 

the breath of life and 

the body.

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਿਾਣ (ਦੇ ਕੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਸਰੀਰ 

ਰਚੇ ਹਨ,

48629 1137 ijnih aupwey  
iqs kau pIr]1]

Jinehi Oupaaeae 

This Ko Peer ||1||

He created all beings, 

and knows their pains. 

||1||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ) ਦਰਦ ਹੈ ॥੧॥

48630 1137 guru goibMdu jIA 
kY kwm]

Gur Gobindh Jeea 

Kai Kaam ||

The Guru, the Lord of 

the Universe, is the 

Helper of the soul.

ਉਹ ਗੁਰੂ (ਹੀ) ਉਹ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

(ਹੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

48631 1137 hliq pliq jw 
kI sd 
Cwm]1]rhwau]

Halath Palath Jaa 

Kee Sadh Shhaam 

||1|| Rehaao ||

Here and herafter, He 

always provides 

shade. ||1||Pause||

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਦਾ ਜਿਸ (ਗੋਜਬੂੰ ਦ) 

ਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਅਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸਦਾ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48632 1137 pRBu AwrwDn  
inrml rIiq]

Prabh Aaraadhhan 

Niramal Reeth ||

Worship and 

adoration of God is 

the pure way of life.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨਾ 
ਹੀ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਹੈ 

(ਇਹ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ)।

48633 1137 swDsMig ibnsI 
ibprIiq]2]

Saadhhasang 

Binasee Bipareeth 

||2||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the love of 

duality vanishes. ||2||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ) ਉਲਟੀ ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਜਤ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਸਮਰਨ ਨਾਹ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੨॥
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48634 1137 mIq hIq Dnu nh 
pwrxw]

(pwrxw) Awsrw Meeth Heeth 

Dhhan Neh 

Paaranaa ||

Friends, well-wishers 

and wealth will not 

support you.

ਜਮੱਤਰ, ਜਹਤੂ, ਧਨ-ਇਹ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ) ਸਹਾਰਾ 
ਨਹੀਂ ਹਨ।

48635 1137 DMin DMin myry 
nwrwiexw]3]

Dhhann Dhhann 

Maerae 

Naaraaeinaa ||3||

Blessed, blessed is my 

Lord. ||3||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ! (ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ) ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈਂ ॥੩॥

48636 1137 nwnku bolY AMimRq 
bwxI]

Naanak Bolai 

Anmrith Baanee ||

Nanak utters the 

Ambrosial Bani of the 

Lord.

ਨਾਨਕ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ (ਇਹ) ਬਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ

48637 1137 eyk ibnw dUjw  
nhI jwxI]4]6]

Eaek Binaa 

Dhoojaa Nehee 

Jaanee ||4||6||

Except the One Lord, 

he does not know any 

other at all. ||4||6||

ਜਕ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ) ਨਾਹ ਸਮਝੀਂ ॥੪॥੬॥

48638 1137 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48639 1137 AwgY dXu pwCY 
nwrwiex]

d-Xu: d mukqw, Xu 
AONkV sihq qwlU qoN bolo

Aagai Dhay 

Paashhai 

Naaraaein ||

The Lord is in front of 

me, and the Lord is 

behind me.

ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਉਤੇ) ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਪੱਛੇ ਲੂੰ ਘ ਚੁਕੇ ਸਮੇ ਜਵਚ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ 
ਸੀ)।

48640 1137 miDBwig hir 
pRym rswiex]1]

(miD) ivcly (Bwig) 
ih`sy irdy c [ ivcly 
ih`sy Bwv vrqmwn smyN 
c 

Madhh Bhaag Har 

Praem Rasaaein 

||1||

My Beloved Lord, the 

Source of Nectar, is in 

the middle as well. 

||1||

ਹੁਣ ਭੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ 
ਪਿਭੂ ਹੀ (ਸਾਡੇ ਨਾਲ) ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥
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48641 1137 pRBU hmwrY swsqR 
saux]

Prabhoo Hamaarai 

Saasathr Soun ||

God is my Shaastra 

and my favorable 

omen.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 

ਚੂੰਗਾ ਮੁਹੂਰਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ 
ਸ਼ਾਸਤਿ ਹੈ,

48642 1137 sUK shj AwnMd 
igRh 
Baux]1]rhwau]

Sookh Sehaj 

Aanandh Grih 

Bhoun ||1|| 

Rehaao ||

In His Home and 

Mansion, I find peace, 

poise and bliss. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ) ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਹਨ ਆਨੂੰ ਦ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48643 1137 rsnw nwmu krn 
suix jIvy]

Rasanaa Naam 

Karan Sun Jeevae 

||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

with my tongue, and 

hearing it with my 

ears, I live.

ਿੀਭ ਨਾਲ ਨਾਮ (ਿਪ ਕੇ), 

ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ (ਨਾਮ) ਸੁਣ ਕੇ 

(ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੀਵ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਗਏ।

48644 1137 pRB ismir 
ismir Amr iQru 
QIvy]2]

Prabh Simar Simar 

Amar Thhir 

Thheevae ||2||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on God, 

I have become eternal, 

permanent and stable. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰ ਕੇ (ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਅਡੋਲ-

ਜਚੱਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ॥੨॥

48645 1137 jnm jnm ky 
dUK invwry]

Janam Janam Kae 

Dhookh Nivaarae 

||

The pains of countless 

lifetimes have been 

erased.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ) 
ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ-

ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ,
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48646 1137 Anhd sbd vjy  
drbwry ]3]

Anehadh Sabadh 

Vajae 

Dharabaarae ||3||

The Unstruck Sound-

current of the Shabad, 

the Word of God, 

vibrates in the Court 

of the Lord. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਦਰਬਾਰ 

ਜਵਚ ਇਉਂ ਇਕ-ਰਸ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਣ ਜਗਆ ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਿਾਂ ਹੀ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਿਣ ਨਾਲ 

ਸੂੰਗੀਤਕ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥

48647 1137 kir ikrpw pRiB  
lIey imlwey]

Kar Kirapaa Prabh 

Leeeae Milaaeae 

||

Granting His Grace, 

God has blended me 

with Himself.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸਗਨ ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਛੱਡ 

ਕੇ ਜਸੱਧੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆ ਪਏ,

48648 1137 nwnk pRB 
srxwgiq 
Awey]4]7]

sr-xwgiq Naanak Prabh 

Saranaagath 

Aaeae ||4||7||

Nanak has entered the 

Sanctuary of God. 

||4||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਜਲਆ ॥੪॥੭॥

48649 1137 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48650 1137 koit mnorQ  
Awvih hwQ]

Kott Manorathh 

Aavehi Haathh ||

It brings millions of 

desires to fulfillment.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਿੋੜਾਂ 
ਮੂੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

48651 1137 jm mwrg kY 
sMgI pWQ]1]

Jam Maarag Kai 

Sangee Paanthh 

||1||

On the Path of Death, 

It will go with you and 

help you. ||1||

ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਪੱਛੋਂ ਭੀ ਇਹ ਨਾਮ 

ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥
48652 1137 gMgw jlu gur 

goibMd nwm]

Gangaa Jal Gur 

Gobindh Naam ||

The Naam, the Name 

of the Lord of the 

Universe, is the holy 

water of the Ganges.

ਗੁਰ-ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ 
ਅਸਲ) ਗੂੰਗਾ-ਿਲ ਹੈ।
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48653 1137 jo ismrY iqs kI 
giq hovY pIvq 
bhuiV n join 
BRmwm]1]rhwau]

Jo Simarai This 

Kee Gath Hovai 

Peevath Bahurr N 

Jon Bhramaam 

||1|| Rehaao ||

Whoever meditates on 

it, is saved; drinking it 

in, the mortal does not 

wander in 

reincarnation again. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਨਾਮ) ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ (ਇਸ ਨਾਮ-

ਿਲ ਗੂੰਗਾ-ਿਲ ਨੂੂੰ ) ਪੀਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48654 1137 pUjw jwp qwp  
iesnwn]

Poojaa Jaap Thaap 

Eisanaan ||

It is my worship, 

meditation, austerity 

and cleansing bath.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ (ਦੇਵ-) ਪੂਿਾ ਹੈ, 

ਨਾਮ ਹੀ ਿਪ-ਤਪ ਹੈ, ਤਾਪ ਹੀ 
ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ।

48655 1137 ismrq nwm Bey 
inhkwm]2]

Simarath Naam 

Bheae Nihakaam 

||2||

Meditating in 

remembrance on the 

Naam, I have become 

free of desire. ||2||

ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ 

ਵਾਸਨਾਂ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

48656 1137 rwj mwl swdn 
drbwr]

(swdn) suAwd, k`pVy[ 
(drbwr) kcihrIAW[ 
swdn: polw bolo

Raaj Maal 

Saadhan 

Dharabaar ||

It is my domain and 

empire, wealth, 

mansion and court.

ਰਾਿ, ਮਾਲ, ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ, 

ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਣ ੇ(ਿ ੋਸੁਖ 

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਹਨ, ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸੁਖ 

ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ)।

48657 1137 ismrq nwm  
pUrn Awcwr]3]

Simarath Naam 

Pooran Aachaar 

||3||

Meditating in 

remembrance on the 

Naam brings perfect 

conduct. ||3||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਆਚਰਨ ਸੱੁਚਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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48658 1137 nwnk dws iehu 
kIAw bIcwru]

Naanak Dhaas 

Eihu Keeaa 

Beechaar ||

Slave Nanak has 

deliberated, and has 

come to this 

conclusion:

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ,

48659 1137 ibnu hir nwm  
imiQAw sB 
Cwru]4]8]

Bin Har Naam 

Mithhiaa Sabh 

Shhaar ||4||8||

Without the Lord's 

Name, everything is 

false and worthless, 

like ashes. ||4||8||

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀ (ਮਾਇਆ) 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ ਸੁਆਹ (ਦੇ ਤੱੁਲ) 

ਹੈ ॥੪॥੮॥

48660 1137 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48661 1137 lypu n lwgo iql 
kw mUil]

mh`ly CyvyN swihb jI nMU 
iql ijMnI BI zihr dI 
(lypu) Coh Asr, (mUil) 
au~kw hI nhIN, (lwgo) 
l`igAw

Laep N Laago Thil 

Kaa Mool ||

The poison had 

absolutely no harmful 

effect.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਲਕ 

(ਗੁਰੂ) ਹਜਰਗੋਜਬੂੰ ਦ ਉੱਤੇ ਉਸ 

ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੂੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ) 
ਜਬਲਕੁਲ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਮਾੜਾ 
ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਜਕਆ,

48662 1137 dustu bRwhmxu 
mUAw hoie kY 
sUl]1]

Dhusatt 

Braahaman 

Mooaa Hoe Kai 

Sool ||1||

But the wicked 

Brahmin died in pain. 

||1||

(ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ 

ਉਹ) ਚੂੰਦਰਾ ਬਿਾਹਮਣ (ਪੇਟ 

ਜਵਚ) ਸੂਲ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਮਰ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥

48663 1137 hir jn rwKy  
pwrbRhim Awip]

Har Jan Raakhae 

Paarabreham Aap 

||

The Supreme Lord 

God Himself has saved 

His humble servant.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਦੀ ਰੱਜਖਆ (ਸਦਾ ਹੀ) ਆਪ 

ਕੀਤੀ ਹੈ।
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48664 1137 pwpI mUAw gur 
prqwip]1]rhwau
]

Paapee Mooaa 

Gur Parathaap 

||1|| Rehaao ||

The sinner died 

through the Power of 

the Guru. 

||1||Pause||

(ਵੇਖੋ, ਜਵਸਾਹ-ਘਾਤੀ ਬਿਾਹਮਣ) 

ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ 

(ਆਪ ਹੀ) ਮਰ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48665 1137 Apxw Ksmu jin 
Awip iDAwieAw]

Apanaa Khasam 

Jan Aap 

Dhhiaaeiaa ||

The humble servant of 

the Lord and Master 

meditates on Him.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ 

ਦੀ ਆਪ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ) ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ।

48666 1137 ieAwxw pwpI  
Ehu Awip 
pcwieAw]2]

Eiaanaa Paapee 

Ouhu Aap 

Pachaaeiaa ||2||

He Himself has 

destroyed the 

ignorant sinner. ||2||

ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਦੁਸ਼ਟ (ਇਸ 

ਰੱਬੀ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਨਾਹ 

ਸਜਕਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) 

ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਇਆ ॥੨॥
48667 1137 pRB mwq ipqw  

Apxy dws kw 
rKvwlw]

Prabh Maath 

Pithaa Apanae 

Dhaas Kaa 

Rakhavaalaa ||

God is the Mother, the 

Father and the 

Protector of His slave.

ਮਾਂ ਜਪਉ (ਵਾਂਗ) ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਦਾ ਆਪ ਰਾਖਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ,

48668 1137 inMdk kw mwQw  
eIhW aUhw 
kwlw]3]

kwlw: polw bolo Nindhak Kaa 

Maathhaa Eehaan 

Oohaa Kaalaa 

||3||

The face of the 

slanderer, here and 

hereafter, is 

blackened. ||3||

(ਤਾਹੀਏ ਂਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ) 

ਦੋਖੀ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਦੁਹੀਂ ਸਰਾਈ ਂਕਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

48669 1137 jn nwnk kI 
prmysir suxI 
Ardwis]

Jan Naanak Kee 

Paramaesar Sunee 

Aradhaas ||

The Transcendent 

Lord has heard the 

prayer of servant 

Nanak.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ 

(ਸਦਾ ਹੀ) ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ,
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48670 1137 mlyCu pwpI 
picAw BieAw 
inrwsu]4]9]

Malaeshh Paapee 

Pachiaa Bhaeiaa 

Niraas ||4||9||

The filthy sinner lost 

hope and died. 

||4||9||

(ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ 

ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਦੁਸ਼ਟ 

ਪਾਪੀ (ਆਪ ਹੀ) ਮਰ ਜਮਜਟਆ, 

ਤੇ, ਬੇ-ਮੁਰਾਦਾ ਹੀ ਜਰਹਾ 
॥੪॥੯॥

48671 1137 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48672 1137 KUbu KUbu KUbu KUbu  
KUbu qyro nwmu]

Khoob Khoob 

Khoob Khoob 

Khoob Thaero 

Naam ||

Excellent, excellent, 

excellent, excellent, 

excellent is Your Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਮੱਠਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਚੂੰਗਾ ਹੈ।

48673 1137 JUTu JUTu JUTu JUTu 
dunI 
gumwnu]1]rhwau]

Jhooth Jhooth 

Jhooth Jhooth 

Dhunee Gumaan 

||1|| Rehaao ||

False, false, false, false 

is pride in the world. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ!) ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਮਾਣ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਮੱੁਕ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ 
ਕੀਹ ਭਰੋਸਾ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48674 1137 ngj qyry bMdy  
dIdwru Apwru]

(ngj) au~qm Su`D rqn 
pRkwS bRhm srUp

Nagaj Thaerae 

Bandhae 

Dheedhaar Apaar 

||

The glorious vision of 

Your slaves, O Infinite 

Lord, is wonderful and 

beauteous.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਦਰਸਨ ਬੇਅੂੰ ਤ (ਅਮੋਲਕ) 

ਹੈ।

48675 1138 nwm ibnw sB 
dunIAw Cwru]1]

Naam Binaa Sabh 

Dhuneeaa Shhaar 

||1||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

the whole world is just 

ashes. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਿੀਵ ਵਾਸਤੇ) ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 

(ਦਾ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ) ਸੁਆਹ (ਦੇ 

ਤੱੁਲ) ਹੈ ॥੧॥
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48676 1138 Acrju qyrI 
kudriq qyry kdm 
slwh]

A-crju Acharaj Thaeree 

Kudharath 

Thaerae Kadham 

Salaah ||

Your Creative Power is 

marvellous, and Your 

Lotus Feet are 

admirable.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਕੁਦਰਜਤ 

ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ 

ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹਨ।

48677 1138 gnIv qyrI 
isPiq scy 
pwiqswh]2]

Ganeev Thaeree 

Sifath Sachae 

Paathisaah ||2||

Your Praise is 

priceless, O True King. 

||2||

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਇਕ) ਅਮੋਲਕ 

(ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਹੈ ॥੨॥

48678 1138 nIDirAw Dr  
pnh Kudwie]

nI-DirAw Needhhariaa 

Dhhar Paneh 

Khudhaae ||

God is the Support of 

the unsupported.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਆਸਜਰਆਂ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ (ਜਨਓਜਟਆਂ ਦੀ) 
ਓਟ ਹੈ।

48679 1138 grIb invwju  
idnu rYix 
iDAwie]3]

Gareeb Nivaaj 

Dhin Rain Dhhiaae 

||3||

Meditate day and 

night on the Cherisher 

of the meek and 

humble. ||3||

ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ ॥੩॥

48680 1138 nwnk kau Kuid 
Ksm imhrvwn]

Naanak Ko Khudh 

Khasam 

Miharavaan ||

God has been merciful 

to Nanak.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

48681 1138 Alhu n ivsrY  
idl jIA 
prwn]4]10]

A`lhu Alahu N Visarai 

Dhil Jeea Paraan 

||4||10||

May I never forget 

God; He is my heart, 

my soul, my breath of 

life. ||4||10||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਤੋਂ, 
ਉਸ ਦੇ ਜਦਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਾਣਾਂ 
ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਵਸਰਦਾ 
॥੪॥੧੦॥

48682 1138 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:
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48683 1138 swc pdwrQu 
gurmuiK lhhu]

lh-hu Saach 

Padhaarathh 

Guramukh Lehahu 

||

As Gurmukh, obtain 

the true wealth.

(ਇਹ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ (ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਧਨ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।

48684 1138 pRB kw Bwxw siq 
kir shhu]1]

sh-hu Prabh Kaa 

Bhaanaa Sath Kar 

Sehahu ||1||

Accept the Will of God 

as True. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਰਜ਼ਾ 
ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ)ੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਿਾਣ 

ਕੇ ਸਹਾਰੋ ॥੧॥

48685 1138 jIvq jIvq  
jIvq rhhu]

rh-hu Jeevath Jeevath 

Jeevath Rehahu ||

Live, live, live forever. (ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੁਆਰਾ) ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ 
ਰਹੋ,

48686 1138 rwm rswiexu 
inq auiT pIvhu]

Raam Rasaaein 

Nith Outh 

Peevahu ||

Rise early each day, 

and drink in the 

Nectar of the Lord.

ਸਦਾ ਆਹਰ ਨਾਲ ਸਭ ਰਸਾਂ 
ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ,

48687 1138 hir hir hir 
hir rsnw 
khhu]1]rhwau]

kh-hu Har Har Har Har 

Rasanaa Kehahu 

||1|| Rehaao ||

With your tongue, 

chant the Name of the 

Lord, Har, Har, Har, 

Har. ||1||Pause||

ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਉਚਾਰਦੇ 

ਰਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48688 1138 kiljug mih  
iek nwim auDwru]

Kalijug Mehi Eik 

Naam Oudhhaar ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the One Name 

alone shall save you.

ਜਸਰਫ਼ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

48689 1138 nwnku bolY bRhm 
bIcwru]2]11]

Naanak Bolai 

Breham Beechaar 

||2||11||

Nanak speaks the 

wisdom of God. 

||2||11||

ਨਾਨਕ (ਤੁਹਾਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦੀ (ਇਹੀ) 
ਿੁਗਜਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥੧੧॥
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48690 1138 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48691 1138 siqguru syiv  
srb Pl pwey]

Sathigur Saev 

Sarab Fal Paaeae 

||

Serving the True Guru, 

all fruits and rewards 

are obtained.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਸਾਰੇ ਿਲ (ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ) ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

48692 1138 jnm jnm kI 
mYlu imtwey]1]

Janam Janam Kee 

Mail Mittaaeae 

||1||

The filth of so many 

lifetimes is washed 

away. ||1||

(ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
48693 1138 piqq pwvn pRB 

qyro nwau]

Pathith Paavan 

Prabh Thaero 

Naao ||

Your Name, God, is 

the Purifier of sinners.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਵਕਾਰੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

48694 1138 pUrib krm ilKy  
gux 
gwau]1]rhwau]

Poorab Karam 

Likhae Gun Gaao 

||1|| Rehaao ||

Because of the karma 

of my past deeds, I 

sing the Glorious 

Praises of the Lord. 

||1||Pause||

ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦੀ ਦਾਤ 

ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਲਖੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48695 1138 swDUsMig hovY 
auDwru]

Saadhhoo Sang 

Hovai Oudhhaar ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I am saved.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48696 1138 soBw pwvY pRB kY 
duAwr]2]

Sobhaa Paavai 

Prabh Kai Dhuaar 

||2||

I am blessed with 

honor in God's Court. 

||2||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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48697 1138 srb kilAwx  
crx pRB syvw]

Sarab Kaliaan 

Charan Prabh 

Saevaa ||

Serving at God's Feet, 

all comforts are 

obtained.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)

48698 1138 DUir bwCih siB 
suir nr dyvw]3]

Dhhoor Baashhehi 

Sabh Sur Nar 

Dhaevaa ||3||

All the angels and 

demi-gods long for the 

dust of the feet of 

such beings. ||3||

ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਰੇ 

ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਲੋੜਦੇ ਹਨ ॥੩॥

48699 1138 nwnk pwieAw 
nwm inDwnu]

Naanak Paaeiaa 

Naam Nidhhaan ||

Nanak has obtained 

the treasure of the 

Naam.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

48700 1138 hir jip jip  
auDirAw sgl 
jhwnu]4]12]

Har Jap Jap 

Oudhhariaa Sagal 

Jehaan ||4||12||

Chanting and 

meditating on the 

Lord, the whole world 

is saved. ||4||12||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੨॥

48701 1138 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48702 1138 Apxy dws kau  
kMiT lgwvY]

Apanae Dhaas Ko 

Kanth Lagaavai ||

God hugs His slave 

close in His Embrace.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ ਆਪਣ)ੇ ਗਲ ਨਾਲ 

ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

48703 1138 inMdk kau Agin 
mih pwvY]1]

Nindhak Ko Agan 

Mehi Paavai ||1||

He throws the 

slanderer into the fire. 

||1||

ਅਤੇ (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ) ਦੋਖੀ 
ਨੂੂੰ  (ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੂੰਦਰੇ-ਅੂੰਦਰ 

ਧੁਖ ਰਹੀ) ਅੱਗ ਜਵਚ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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48704 1138 pwpI qy rwKy 
nwrwiex]

Paapee Thae 

Raakhae 

Naaraaein ||

The Lord saves His 

servants from the 

sinners.

ਜਨੂੰ ਦਕ-ਦੋਖੀ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪ) 

ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।
48705 1138 pwpI kI giq  

kqhU nwhI pwpI 
picAw Awp 
kmwiex]1]rhwau
]

Paapee Kee Gath 

Kathehoo Naahee 

Paapee Pachiaa 

Aap Kamaaein 

||1|| Rehaao ||

No one can save the 

sinner. The sinner is 

destroyed by his own 

actions. ||1||Pause||

ਜਨੂੰ ਦਕ-ਦੋਖੀ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਕਤੇ ਭੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ, (ਜਕਉਂਜਕ) ਜਨੂੰ ਦਕ-

ਦੋਖੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਸਦਾ ਜਨੂੰ ਦਾ-ਈਰਖਾ 
ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48706 1138 dws rwm jIau  
lwgI pRIiq]

Dhaas Raam Jeeo 

Laagee Preeth ||

The Lord's slave is in 

love with the Dear 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

48707 1138 inMdk kI hoeI 
ibprIiq]2]

Nindhak Kee Hoee 

Bipareeth ||2||

The slanderer loves 

something else. ||2||

ਪਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੋਖੀ ਦਾ (ਜਨੂੰ ਦਾ-
ਈਰਖਾ ਆਜਦਕ) ਭੈੜੇ ਕੂੰਮਾਂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

48708 1138 pwrbRhim Apxw 
ibrdu 
pRgtwieAw]

Paarabreham 

Apanaa Biradh 

Pragattaaeiaa ||

The Supreme Lord 

God has revealed His 

Innate Nature.

(ਸਦਾ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖ 

ਕੇ) ਆਪਣਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ 
(ਇਹ) ਸੁਭਾਉ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,

48709 1138 doKI Apxw kIqw 
pwieAw]3]

Dhokhee Apanaa 

Keethaa Paaeiaa 

||3||

The evil-doer obtains 

the fruits of his own 

actions. ||3||

(ਸੇਵਕ ਦੇ) ਜਨੂੰ ਦਕ-ਦੋਖੀ ਨੇ (ਭੀ 
ਸਦਾ) ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ 

ਦਾ ਿਲ ਭੁਗਜਤਆ ਹੈ ॥੩॥
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48710 1138 Awie n jweI  
rihAw smweI]

Aae N Jaaee 

Rehiaa Samaaee ||

God does not come or 

go; He is All-pervading 

and permeating.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਹ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

48711 1138 nwnk dws hir 
kI 
srxweI]4]13]

Naanak Dhaas Har 

Kee Saranaaee 

||4||13||

Slave Nanak seeks the 

Sanctuary of the Lord. 

||4||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ 

(ਸਦਾ) ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੧੩॥

48712 1138 rwgu BYrau mhlw 
5 caupdy Gru 2

Raag Bhairo 

Mehalaa 5 

Choupadhae Ghar 

2

Raag Bhairao, Fifth 

Mehl, Chaupadas, 

Second House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

48713 1138 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

48714 1138 sRIDr mohn sgl 
aupwvn inrMkwr 
suKdwqw]

Sreedhhar Mohan 

Sagal Oupaavan 

Nirankaar 

Sukhadhaathaa ||

The Fascinating Lord, 

the Creator of all, the 

Formless Lord, is the 

Giver of Peace.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਭੂ 
ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 
ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 
ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
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48715 1138 AYsw pRBu Coif  
krih An syvw  
kvn ibiKAw rs 
mwqw]1]

m`wqw Aisaa Prabh 

Shhodd Karehi An 

Saevaa Kavan 

Bikhiaa Ras 

Maathaa ||1||

You have abandoned 

this Lord, and you 

serve another. Why 

are you intoxicated 

with the pleasures of 

corruption? ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਪੂਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਝ ੇਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੈਂ ॥੧॥

48716 1138 ry mn myry qU 
goivd Bwju]

Rae Man Maerae 

Thoo Govidh Bhaaj 

||

O my mind, meditate 

on the Lord of the 

Universe.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ।
48717 1138 Avr aupwv 

sgl mY dyKy jo 
icqvIAY iqqu 
ibgris 
kwju]1]rhwau]

ibg-ris Avar Oupaav Sagal 

Mai Dhaekhae Jo 

Chithaveeai Thith 

Bigaras Kaaj ||1|| 

Rehaao ||

I have seen all other 

sorts of efforts; 

whatever you can 

think of, will only bring 

failure. ||1||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਹੀਲੇ (ਕਰਦੇ ਲੋਕ) ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹਨ 

(ਇਹੀ) ਨਤੀਿਾ ਜਨਕਲਦਾ 
ਵੇਜਖਆ ਹੈ ਜਕ) ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ 
ਭੀ ਹੀਲਾ ਸੋਜਚਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ (ਹੀਲੇ) ਨਾਲ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਕੂੰਮ (ਸਗੋਂ) 
ਜਵਗੜਦਾ (ਹੀ) ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48718 1138 Twkuru Coif dwsI 
kau ismrih  
mnmuK AMD 
AigAwnw]

Thaakur Shhodd 

Dhaasee Ko 

Simarehi 

Manamukh Andhh 

Agiaanaa ||

The blind, ignorant, 

self-willed manmukhs 

forsake their Lord and 

Master, and dwell on 

His slave Maya.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ ਚੁਕੇ ਮਨੱੁਖ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ 
(ਮਾਇਆ) ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
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48719 1138 hir kI Bgiq 
krih iqn 
inMdih ingury psU 
smwnw ]2]

Har Kee Bhagath 

Karehi Thin 

Nindhehi Nigurae 

Pasoo Samaanaa 

||2||

They slander those 

who worship their 

Lord; they are like 

beasts, without a 

Guru. ||2||

ਅਜਿਹੇ ਜਨਗੁਰੇ ਮਨੱੁਖ, ਪਸ਼ੂਆਂ 

ਵਰਗੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਨੂੰ ਦਦੇ ਹਨ 

ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥

48720 1138 jIau ipMfu qnu 
Dnu sBu pRB kw  
swkq khqy myrw]

Jeeo Pindd Than 

Dhhan Sabh Prabh 

Kaa Saakath 

Kehathae Maeraa 

||

Soul, life, body and 

wealth all belong to 

God, but the faithless 

cynics claim that they 

own them.

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ 

ਧਨ-ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਆਖਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਜਕ ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ।

48721 1139 AhMbuiD durmiq 
hY mYlI ibnu gur  
Bvjil Pyrw]3]

Ahanbudhh 

Dhuramath Hai 

Mailee Bin Gur 

Bhavajal Faeraa 

||3||

They are proud and 

arrogant, evil-minded 

and filthy; without the 

Guru, they are 

reincarnated into the 

terrifying world-ocean. 

||3||

ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬੱੁਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਖੋਟੀ ਹੋਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਗੇੜ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
48722 1139 hom jg jp qp 

siB sMjm qit 
qIriQ nhI 
pwieAw]

Hom Jag Jap Thap 

Sabh Sanjam Thatt 

Theerathh Nehee 

Paaeiaa ||

Through burnt 

offerings, charitable 

feasts, ritualistic 

chants, penance, all 

sorts of austere self-

discipline and 

pilgrimages to sacred 

shrines and rivers, 

they do not find God.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੋਮ, ਿੱਗ, ਿਪ-

ਤਪ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 

ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਕਸੇ ਪਜਵੱਤਰ 

ਨਦੀ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ ਉਤੇ ਜਕਸੇ ਤੀਰਥ 

ਉਤੇ (ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਜਤਆਂ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ।
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48723 1139 imitAw Awpu pey 
srxweI gurmuiK 
nwnk jgqu 
qrwieAw]4]1]1
4]

j`gqu Mittiaa Aap Peae 

Saranaaee 

Guramukh Naanak 

Jagath Tharaaeiaa 

||4||1||14||

Self-conceit is only 

erased when one 

seeks the Lord's 

Sanctuary and 

becomes Gurmukh; O 

Nanak, he crosses over 

the world-ocean. 

||4||1||14||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ ਿਗਤ 

(ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੪॥

48724 1139 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48725 1139 bn mih pyiKE  
iqRx mih pyiKE  
igRih pyiKE 
audwswey]

gi Rih[ (audwswey) 
ivr`kq, audwsIn

Ban Mehi 

Paekhiou Thrin 

Mehi Paekhiou 

Grihi Paekhiou 

Oudhaasaaeae ||

I have seen Him in the 

woods, and I have 

seen Him in the fields. 

I have seen Him in the 

household, and in 

renunciation.

(ਸੂੰਤ ਿਨਾ ਦੀ ਸੂੰਗਜਤ ਦੁਆਰਾ 
ਮੈਂ) ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ, ਬਨਸਪਤੀ 
ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖ 

ਜਲਆ, ਘਰ ਜਵਚ ਭੀ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਜਲਆ, ਤੇ, ਜਤਆਗੀ ਜਵਚ 

ਭੀ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਜਲਆ,

48726 1139 dMfDwr jtDwrY 
pyiKE vrq nym 
qIrQwey]1]

Dhanddadhhaar 

Jattadhhaarai 

Paekhiou Varath 

Naem 

Theerathhaaeae 

||1||

I have seen Him as a 

Yogi carrying His staff, 

as a Yogi with matted 

hair, fasting, making 

vows, and visiting 

sacred shrines of 

pilgrimage. ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੂੰਡ-ਧਾਰੀਆਂ ਜਵਚ, 

ਿਟਾ-ਧਾਰੀਆਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਵੇਖ ਜਲਆ, ਵਰਤ-ਨੇਮ ਅਤੇ 

ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਜਵਚ ਭੀ ਵੇਖ ਜਲਆ ॥੧॥
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48727 1139 sMqsMig pyiKE  
mn mwey]

Santhasang 

Paekhiou Man 

Maaeaen ||

I have seen Him in the 

Society of the Saints, 

and within my own 

mind.

ਿਦੋਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ ਜਲਆ,

48728 1139 aUB pieAwl 
srb mih pUrn  
ris mMgl gux 
gwey]1]rhwau]

Oobh Paeiaal 

Sarab Mehi 

Pooran Ras 

Mangal Gun 

Gaaeae ||1|| 

Rehaao ||

In the sky, in the 

nether regions of the 

underworld, and in 

everything, He is 

pervading and 

permeating. With love 

and joy, I sing His 

Glorious Praises. 

||1||Pause||

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ 

ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ 

ਉਹ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ ਜਪਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48729 1139 jog ByK sMinAwsY 
pyiKE jiq jMgm 
kwpVwey]

Jog Bhaekh 

Sanniaasai 

Paekhiou Jath 

Jangam 

Kaaparraaeae ||

I have seen Him 

among the Yogis, the 

Sannyaasees, the 

celibates, the 

wandering hermits 

and the wearers of 

patched coats.

(ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਵੇਜਖਆ, ਤਦੋਂ ਮੈਂ 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਿੋਗੀਆਂ 

ਜਵਚ, ਸਾਰੇ ਭੇਖਾਂ ਜਵਚ, 

ਸੂੰ ਜਨਆਸੀਆਂ ਜਵਚ, ਿਤੀਆਂ 

ਜਵਚ, ਿੂੰਗਮਾਂ ਜਵਚ, ਕਾਪੜੀਏ 

ਸਾਧੂਆਂ ਜਵਚ, ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ ਜਲਆ।
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48730 1139 qpI qpIsur muin 
mih pyiKE nt 
nwitk 
inrqwey]2]

ntW dy (nwitk) qmwSy[ 
(inrqwey) inRqkwrI

Thapee Thapeesur 

Mun Mehi 

Paekhiou Natt 

Naattik 

Nirathaaeae ||2||

I have seen Him 

among the men of 

severe self-discipline, 

the silent sages, the 

actors, dramas and 

dances. ||2||

ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤਪੀਆਂ ਜਵਚ, 

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀਆਂ ਜਵਚ, 

ਮੁਨੀਆਂ ਜਵਚ, ਨਾਟਕ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨਟਾਂ ਜਵਚ, ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ 

ਜਵਚ (ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ) 
ਵੇਖ ਜਲਆ ॥੨॥

48731 1139 chu mih pyiKE  
Kt mih pyiKE  
ds AstI 
isMimRqwey]

Chahu Mehi 

Paekhiou Khatt 

Mehi Paekhiou 

Dhas Asattee 

Sinmrithaaeae ||

I have seen Him in the 

four Vedas, I have 

seen Him in the six 

Shaastras, in the 

eighteen Puraanas and 

the Simritees as well.

(ਿਦੋਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇ

ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਵੇਜਖਆ, ਤਦੋਂ ਮੈਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਜਵਚ, ਛੇ 

ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਜਵਚ, ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ 
ਜਵਚ, (ਸਾਰੀਆਂ) ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ ਜਲਆ।

48732 1139 sB imil eyko 
eyku vKwnih qau 
iks qy khau 
durwey]3]

Sabh Mil Eaeko 

Eaek Vakhaanehi 

Tho Kis Thae Keho 

Dhuraaeae ||3||

All together, they 

declare that there is 

only the One Lord. So 

tell me, from whom is 

He hidden? ||3||

(ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਜਲਆ ਜਕ) 

ਸਾਰੇ ਿੀਅ-ਿੂੰਤ ਜਮਲ ਕੇ 

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ 
ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸ ਪਾਸੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ 
ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ॥੩॥

48733 1139 Agh Agh 
byAMq suAwmI nh 
kIm kIm kImwey]

A-gh Ageh Ageh 

Baeanth Suaamee 

Neh Keem Keem 

Keemaaeae ||

Unfathomable and 

Inaccessible, He is our 

Infinite Lord and 

Master; His Value is 

beyond valuation.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਅਥਾਹ 

ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਕਸੇ 

ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਦਲੇ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।
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48734 1139 jn nwnk iqn 
kY bil bil 
jweIAY ijh Git 
prgtIAwey]4]2
]15]

prgtI-Awey Jan Naanak Thin 

Kai Bal Bal Jaaeeai 

Jih Ghatt 

Paragatteeaaeae 

||4||2||15||

Servant Nanak is a 

sacrifice, a sacrifice to 

those, within whose 

heart He is revealed. 

||4||2||15||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਵੱਸਦਾ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ, 

ਪਰ) ਜਿਸ ਜਿਸ (ਵਡ-ਭਾਗੀ) 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ ਪਰਤੱਖ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੧੫॥

48735 1139 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48736 1139 inkit buJY so 
burw ikau krY]

bu`JY Nikatt Bujhai So 

Buraa Kio Karai ||

How can anyone do 

evil, if he realizes that 

the Lord is near?

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ)ੇ ਨੇੜੇ (ਵੱਸਦਾ) 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਜਕਸੇ ਨਾਲ 

ਕੋਈ) ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।
48737 1139 ibKu sMcY inq 

frqw iPrY]

Bikh Sanchai Nith 

Ddarathaa Firai ||

One who gathers 

corruption, constantly 

feels fear.

ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ 

ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਿੋੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ) ਸਦਾ 
ਡਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

48738 1139 hY inkty Aru Bydu  
n pwieAw]

Hai Nikattae Ar 

Bhaedh N Paaeiaa 

||

He is near, but this 

mystery is not 

understood.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ 
ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ (ਜਨਿੱਤ 

ਮਾਇਆ ਿੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਇਹ ਭੇਤ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9953 Published: March 06/ 2014



48739 1139 ibnu siqgur sB 
mohI mwieAw]1]

Bin Sathigur Sabh 

Mohee Maaeiaa 

||1||

Without the True 

Guru, all are enticed 

by Maya. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

48740 1139 nyVY nyVY sBu ko 
khY]

Naerrai Naerrai 

Sabh Ko Kehai ||

Everyone says that He 

is near, near at hand.

(ਆਖਣ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ) ਹਰੇਕ ਪਿਾਣੀ 
(ਇਹ) ਆਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ) ਨੇੜੇ ਹੈ 

(ਸਭ ਦੇ) ਨੇੜੇ ਹੈ।
48741 1139 gurmuiK Bydu  

ivrlw ko 
lhY]1]rhwau]

Guramukh Bhaedh 

Viralaa Ko Lehai 

||1|| Rehaao ||

But rare is that 

person, who, as 

Gurmukh, 

understands this 

mystery. ||1||Pause||

ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48742 1139 inkit n dyKY pr 
igRih jwie]

Nikatt N Dhaekhai 

Par Grihi Jaae ||

The mortal does not 

see the Lord near at 

hand; instead, he goes 

to the homes of 

others.

(ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਵਚ 

(ਚੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ) ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨੇੜੇ-ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ 
ਵੇਖਦਾ।

48743 1139 drbu ihrY  
imiQAw kir 
Kwie]

Dharab Hirai 

Mithhiaa Kar 

Khaae ||

He steals their wealth 

and lives in falsehood.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਾਇਆ ਧਨ 

ਚੁਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਧਨ ਨੂੂੰ  
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਭੀ 
ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਖਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

48744 1139 peI TgaurI hir 
sMig n jwinAw]

Pee Thagouree 

Har Sang N 

Jaaniaa ||

Under the influence of 

the drug of illusion, he 

does not know that 

the Lord is with him.

ਮਾਇਆ-ਠਗਬੂਟੀ ਉਸ ਉਤੇ 

ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ 
ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਨਾਲ 

ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
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48745 1139 bwJu gurU hY Brim 
BulwinAw]2]

Baajh Guroo Hai 

Bharam 

Bhulaaniaa ||2||

Without the Guru, he 

is confused and 

deluded by doubt. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

48746 1139 inkit n jwnY  
bolY kUVu]

Nikatt N Jaanai 

Bolai Koorr ||

Not understanding 

that the Lord is near, 

he tells lies.

(ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ) ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ,

48747 1139 mwieAw moih  
mUTw hY mUVu ]

Maaeiaa Mohi 

Moothaa Hai 

Moorr ||

In love and 

attachment to Maya, 

the fool is plundered.

ਉਹ ਮੂਰਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ (ਆਪਣੀ 
ਆਤਮਕ ਰਾਿ-ਪੂੂੰ ਿੀ) ਲੁਟਾਈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
48748 1139 AMqir vsqu  

idsMqir jwie]

Anthar Vasath 

Dhisanthar Jaae ||

That which he seeks is 

within his own self, 

but he looks for it 

outside.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਹ (ਜਨਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ) ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

48749 1139 bwJu gurU hY Brim 
Bulwie]3]

Baajh Guroo Hai 

Bharam Bhulaae 

||3||

Without the Guru, he 

is confused and 

deluded by doubt. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਿਗਤ) ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

48750 1139 ijsu msqik 
krmu iliKAw  
illwt]

(msqik) SromxI[ 
(krmu) Bwg[ (illwt) 
m`Qy

Jis Masathak 

Karam Likhiaa 

Lilaatt ||

One whose good 

karma is recorded on 

his forehead

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਲਲਾਟ ਉਤੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ (ਦਾ 
ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ ਉੱਘੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
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48751 1139 siqguru syvy Kul@y 
kpwt]

Sathigur Saevae 

Khulhae Kapaatt ||

Serves the True Guru; 

thus the hard and 

heavy shutters of his 

mind are opened wide.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਕਵਾੜ 

ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

48752 1139 AMqir bwhir 
inkty soie]

Anthar Baahar 

Nikattae Soe ||

Within his own being 

and beyond, he sees 

the Lord near at hand.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇ 

ਬਾਹਰ ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ,

48753 1139 jn nwnk AwvY 
n jwvY 
koie]4]3]16]

Jan Naanak Aavai 

N Jaavai Koe 

||4||3||16||

O servant Nanak, he 

does not come and go 

in reincarnation. 

||4||3||16||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ) 

ਕੋਈ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਮਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥੧੬॥

48754 1139 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48755 1139 ijsu qU rwKih  
iqsu kaunu mwrY]

Jis Thoo Raakhehi 

This Koun Maarai 

||

Who can kill that 

person whom You 

protect, O Lord?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਬਚਾਏ,ਂ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,

48756 1139 sB quJ hI 
AMqir sgl 
sMswrY ]

Sabh Thujh Hee 

Anthar Sagal 

Sansaarai ||

All beings, and the 

entire universe, is 

within You.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਸਾਰੀ (ਉਤਪੱਤੀ) ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਅਧੀਨ ਹੈ।

48757 1139 koit aupwv  
icqvq hY pRwxI]

Kott Oupaav 

Chithavath Hai 

Praanee ||

The mortal thinks up 

millions of plans,

ਿੀਵ (ਆਪਣ ੇਵਾਸਤੇ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਹੀਲੇ ਸੋਚਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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48758 1139 so hovY ij krY 
coj ivfwxI]1]

So Hovai J Karai 

Choj Viddaanee 

||1||

But that alone 

happens, which the 

Lord of wondrous 

plays does. ||1||

ਪਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਅਚਰਿ ਚੋਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

48759 1139 rwKhu rwKhu 
ikrpw Dwir]

Raakhahu 

Raakhahu Kirapaa 

Dhhaar ||

Save me, save me, O 

Lord; shower me with 

Your Mercy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ,

48760 1139 qyrI srix qyrY 
drvwir]1]rhwau
]

Thaeree Saran 

Thaerai Dharavaar 

||1|| Rehaao ||

I seek Your Sanctuary, 

and Your Court. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰ, ਰੱਜਖਆ ਕਰ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48761 1139 ijin syivAw  
inrBau suKdwqw]

Jin Saeviaa 

Nirabho 

Sukhadhaathaa ||

Whoever serves the 

Fearless Lord, the 

Giver of Peace,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਨਰਭਉ ਅਤੇ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਲਈ,

48762 1139 iqin Bau dUir 
kIAw eyku 
prwqw]

Thin Bho Dhoor 

Keeaa Eaek 

Paraathaa ||

Is rid of all his fears; 

he knows the One 

Lord.

ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ) ਡਰ 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ।

48763 1139 jo qU krih soeI 
Puin hoie]

Jo Thoo Karehi 

Soee Fun Hoe ||

Whatever You do, that 

alone comes to pass in 

the end.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

48764 1139 mwrY n rwKY dUjw 
koie]2]

Maarai N Raakhai 

Dhoojaa Koe ||2||

There is no other who 

can kill or protect us. 

||2||

(ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਨਾਹ 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥
48765 1139 ikAw qU socih  

mwxs bwix]
(mwxs) mnu`K[ (bwix) 
Awdq

Kiaa Thoo Sochehi 

Maanas Baan ||

What do you think, 

with your human 

understanding?

(ਆਪਣੇ) ਮਨੱੁਖਾ ਸੁਭਾਉ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੂੰ  ਕੀਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ?
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48766 1139 AMqrjwmI purKu 
sujwxu]

Antharajaamee 

Purakh Sujaan ||

The All-knowing Lord 

is the Searcher of 

Hearts.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਸਆਣਾ ਹੈ।
48767 1139 eyk tyk eyko 

AwDwru]

Eaek Ttaek Eaeko 

Aadhhaar ||

The One and only Lord 

is my Support and 

Protection.

(ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਉਹੀ ਟੇਕ ਹੈ 

ਉਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ।

48768 1139 sB ikCu jwxY 
isrjxhwru]3]

Sabh Kishh Jaanai 

Sirajanehaar ||3||

The Creator Lord 

knows everything. 

||3||

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
48769 1139 ijsu aUpir ndir 

kry krqwru]

Jis Oopar Nadhar 

Karae Karathaar ||

That person who is 

blessed by the 

Creator's Glance of 

Grace

ਕਰਤਾਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,

48770 1140 iqsu jn ky siB 
kwj svwir]

This Jan Kae Sabh 

Kaaj Savaar ||

All his affairs are 

resolved.

ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ।

48771 1140 iqs kw rwKw eyko 
soie]

This Kaa Raakhaa 

Eaeko Soe ||

The One Lord is his 

Protector.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਰਾਖਾ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
48772 1140 jn nwnk ApiV  

n swkY 
koie]4]4]17]

Jan Naanak Aparr 

N Saakai Koe 

||4||4||17||

O servant Nanak, no 

one can equal him. 

||4||4||17||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਿਗਤ ਦਾ 
ਕੋਈ ਿੀਵ) ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੪॥੪॥੧੭॥

48773 1140 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:
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48774 1140 qau kVIAY jy hovY 
bwhir]

(kVIAY) b`JIAY Tho Karreeai Jae 

Hovai Baahar ||

We should feel sad, if 

God were beyond us.

ਿ ੇ(ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ 

ਬਜਣਆ ਰਹੇ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ) ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
(ਹਰ ਗੱਲੇ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ।

48775 1140 qau kVIAY jy 
ivsrY nrhir]

Tho Karreeai Jae 

Visarai Narehar ||

We should feel sad, if 

we forget the Lord.

ਤਦੋਂ ਭੀ ਝੁਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਾਡੇ ਮਨੋਂ ) ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਏ।
48776 1140 qau kVIAY jy 

dUjw Bwey]

Tho Karreeai Jae 

Dhoojaa Bhaaeae 

||

We should feel sad, if 

we are in love with 

duality.

ਿਦੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ) 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ (ਭੀ) ਝੁਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ।

48777 1140 ikAw kVIAY jW 
rihAw smwey]1]

Kiaa Karreeai Jaan 

Rehiaa Samaaeae 

||1||

But why should we 

feel sad? The Lord is 

pervading 

everywhere. ||1||

ਪਰ ਿਦੋਂ (ਇਹ ਯਕੀਨ 

ਬਜਣਆ ਰਹੇ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਜਚੂੰ ਤਾ-ਝੋਰਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
48778 1140 mwieAw moih kVy 

kiV picAw]

Maaeiaa Mohi 

Karrae Karr 

Pachiaa ||

In love and 

attachment to Maya, 

the mortals are sad, 

and are consumed by 

sadness.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਜਖੱਝ ਜਖੱਝ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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48779 1140 ibnu nwvY BRim 
BRim BRim 
KipAw]1]rhwau
]

Bin Naavai Bhram 

Bhram Bhram 

Khapiaa ||1|| 

Rehaao ||

Without the Name, 

they wander and 

wander and wander, 

and waste away. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕ ਕੇ 

ਭਟਕ ਕੇ ਭਟਕ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

48780 1140 qau kVIAY jy 
dUjw krqw]

Tho Karreeai Jae 

Dhoojaa Karathaa 

||

We should feel sad, if 

there were another 

Creator Lord.

ਿ ੇ(ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਹੀਦਾ ਹੈ।
48781 1140 qau kVIAY jy 

AinAwie ko 
mrqw]

Tho Karreeai Jae 

Aniaae Ko 

Marathaa ||

We should feel sad, if 

someone dies by 

injustice.

ਤਦੋਂ ਭੀ ਝੂਰੀਦਾ ਹੈ ਿੇ ਇਹ 

ਜਖ਼ਆਲ ਬਣੇ ਜਕ ਕੋਈ ਪਿਾਣੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

48782 1140 qau kVIAY jy 
ikCu jwxY nwhI]

Tho Karreeai Jae 

Kishh Jaanai 

Naahee ||

We should feel sad, if 

something were not 

known to the Lord.

ਿ ੇਇਹ ਯਕੀਨ ਜਟਕ ਿਾਏ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਿਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੀ ਝੁਰਦੇ 

ਰਹੀਦਾ ਹੈ।
48783 1140 ikAw kVIAY jW 

BrpUir 
smwhI]2]

Kiaa Karreeai Jaan 

Bharapoor 

Samaahee ||2||

But why should we 

feel sad? The Lord is 

totally permeating 

everywhere. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਜਿਰ ਅਸੀਂ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਜਕਉਂ ਕਰੀਏ? ॥੨॥

48784 1140 qau kVIAY jy 
ikCu hoie iD|wxY]

Tho Karreeai Jae 

Kishh Hoe 

Dhhin(g)aanai ||

We should feel sad, if 

God were a tyrant.

ਜਿਰ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਜਕਉਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾਏ? ਕੁਝ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,
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48785 1140 qau kVIAY jy 
BUil rM\wxY]

Tho Karreeai Jae 

Bhool Rannjaanai 

||

We should feel sad, if 

He made us suffer by 

mistake.

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ 

ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਰ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਜਕਉਂ ਕੀਤਾ ਿਾਏ?

48786 1140 guir kihAw jo 
hoie sBu pRB qy]

Gur Kehiaa Jo Hoe 

Sabh Prabh Thae 

||

The Guru says that 

whatever happens is 

all by God's Will.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਜਸਆ ਹੈ ਜਕ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
48787 1140 qb kwVw Coif  

AicMq hm 
soqy]3]

Thab Kaarraa 

Shhodd Achinth 

Ham Sothae ||3||

So I have abandoned 

sadness, and I now 

sleep without anxiety. 

||3||

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ (ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ) ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 
॥੩॥

48788 1140 pRB qUhY Twkuru  
sBu ko qyrw]

Prabh Thoohai 

Thaakur Sabh Ko 

Thaeraa ||

O God, You alone are 

my Lord and Master; 

all belong to You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਤੇਰਾ 
(ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਹੈ।

48789 1140 ijau BwvY iqau 
krih inbyrw]

Jio Bhaavai Thio 

Karehi Nibaeraa ||

According to Your Will, 

You pass judgement.

ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
(ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਜਕਸਮਤ ਦਾ) 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

48790 1140 duqIAw nwsiq  
ieku rihAw 
smwie]

(duqIAw) dÍYq[ (nwsiq) 
nws ho geI

Dhutheeaa 

Naasath Eik 

Rehiaa Samaae ||

There is no other at 

all; the One Lord is 

permeating and 

pervading everywhere.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ (ਤੇਰੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ।

48791 1140 rwKhu pYj nwnk 
srxwie]4]5]1
8]

Raakhahu Paij 

Naanak Saranaae 

||4||5||18||

Please save Nanak's 

honor; I have come to 

Your Sanctuary. 

||4||5||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ 
ਅਰਦਾਸ ਕਜਰਆ ਕਰ ਜਕ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਿ ਰੱਖ 

॥੪॥੫॥੧੮॥
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48792 1140 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48793 1140 ibnu bwjy kYso 
inrqkwrI]

Bin Baajae Kaiso 

Nirathikaaree ||

Without music, how is 

one to dance?

(ਨਾਚ ਦੇ ਨਾਲ) ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਨਾਚ ਿਬਦਾ ਨਹੀਂ।

48794 1140 ibnu kMTY kYsy 
gwvnhwrI]

Bin Kanthai Kaisae 

Gaavanehaaree ||

Without a voice, how 

is one to sing?

ਗਲੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਗਵਈਆ 

ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

48795 1140 jIl ibnw kYsy 
bjY rbwb]

b`jY Jeel Binaa Kaisae 

Bajai Rabaab ||

Without strings, how 

is a guitar to be 

played?

ਤੂੰਦੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ 
ਵੱਿ ਸਕਦੀ।

48796 1140 nwm ibnw ibrQy 
siB kwj]1]

Naam Binaa 

Birathhae Sabh 

Kaaj ||1||

Without the Naam, all 

affairs are useless. 

||1||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋਰ) ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਜਵਅਰਥ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

48797 1140 nwm ibnw khhu  
ko qirAw]

kh-hu Naam Binaa 

Kehahu Ko Thariaa 

||

Without the Naam - 

tell me: who has ever 

been saved?

ਦੱਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੌਣ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ 
ਹੈ?

48798 1140 ibnu siqgur kYsy 
pwir 
pirAw]1]rhwau
]

Bin Sathigur 

Kaisae Paar Pariaa 

||1|| Rehaao ||

Without the True 

Guru, how can anyone 

cross over to the other 

side? ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ 
ਹੈ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48799 1140 ibnu ijhvw khw 
ko bkqw]

Bin Jihavaa Kehaa 

Ko Bakathaa ||

Without a tongue, 

how can anyone 

speak?

ਿੀਭ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ-

ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,

48800 1140 ibnu sRvnw khw 
ko sunqw]

Bin Sravanaa 

Kehaa Ko 

Sunathaa ||

Without ears, how can 

anyone hear?

ਕੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

48801 1140 ibnu nyqRw khw ko 
pyKY]

ny~qRW[ khW Bin Naethraa 

Kehaa Ko Paekhai 

||

Without eyes, how can 

anyone see?

ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

48802 1140 nwm ibnw nru  
khI n lyKY]2]

Naam Binaa Nar 

Kehee N Laekhai 

||2||

Without the Naam, 

the mortal is of no 

account at all. ||2||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਜਕਸੇ ਪੱੁਛ-ਜਗਛ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੨॥
48803 1140 ibnu ibidAw  

khw koeI pMifq]
ib`idAw Bin Bidhiaa Kehaa 

Koee Panddith ||

Without learning, how 

can one be a Pandit - a 

religious scholar?

ਜਵੱਜਦਆ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਪੂੰ ਜਡਤ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦੇ।

48804 1140 ibnu AmrY kYsy 
rwj mMifq]

Bin Amarai Kaisae 

Raaj Manddith ||

Without power, what 

is the glory of an 

empire?

(ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਰਾਿ ਦੀਆਂ ਸਿਾਵਟਾਂ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ।
48805 1140 ibnu bUJy khw mnu 

Thrwnw]

Bin Boojhae Kehaa 

Man Theharaanaa 

||

Without 

understanding, how 

can the mind become 

steady?

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਜਕਤੇ 

ਜਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

48806 1140 nwm ibnw sBu 
jgu baurwnw]3]

Naam Binaa Sabh 

Jag Bouraanaa 

||3||

Without the Naam, 

the whole world is 

insane. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ 

ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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48807 1140 ibnu bYrwg khw 
bYrwgI]

Bin Bairaag Kehaa 

Bairaagee ||

Without detachment, 

how can one be a 

detached hermit?

ਿ ੇਵੈਰਾਗੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ 

ਵਲੋਂ ਜਨਰਮੋਹਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਵੈਰਾਗੀ ਕਾਹਦਾ?
48808 1140 ibnu hau iqAwig  

khw koaU 
iqAwgI]

Bin Ho Thiaag 

Kehaa Kooo 

Thiaagee ||

Without renouncing 

egotism, how can 

anyone be a 

renunciate?

ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਜਤਆਗੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ 
ਸਕਦਾ।

48809 1140 ibnu bis pMc  
khw mn cUry]

b`is[ khW Bin Bas Panch 

Kehaa Man 

Choorae ||

Without overcoming 

the five thieves, how 

can the mind be 

subdued?

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨ ਮਾਜਰਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

48810 1140 nwm ibnw sd 
sd hI JUry]4]

Naam Binaa Sadh 

Sadh Hee Jhoorae 

||4||

Without the Naam, 

the mortal regrets and 

repents forever and 

ever. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ 
ਹੀ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰਾਂ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

48811 1140 ibnu gur dIiKAw  
kYsy igAwnu]

Bin Gur Dheekhiaa 

Kaisae Giaan ||

Without the Guru's 

Teachings, how can 

anyone obtain 

spiritual wisdom?

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦੀ।

48812 1140 ibnu pyKy khu kYso 
iDAwnu]

Bin Paekhae Kahu 

Kaiso Dhhiaan ||

Without seeing - tell 

me: how can anyone 

visualize in 

meditation?

ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਕਾਹਦੀ, ਿੇ 
ਆਪਣ ੇਇਸ਼ਟ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ?
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48813 1140 ibnu BY kQnI 
srb ibkwr]

Bin Bhai 

Kathhanee Sarab 

Bikaar ||

Without the Fear of 

God, all speech in 

useless.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੁੂੰ ਚ-

ਜਗਆਨਤਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ।

48814 1140 khu nwnk dr kw 
bIcwr]5]6]19
]

Kahu Naanak Dhar 

Kaa Beechaar 

||5||6||19||

Says Nanak, this is the 

wisdom of the Lord's 

Court. ||5||6||19||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਪਹੁੂੰਚਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਵਚਾਰ 

ਹੈ ॥੫॥੬॥੧੯॥

48815 1140 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48816 1140 haumY rogu mwnuK 
kau dInw]

Houmai Rog 

Maanukh Ko 

Dheenaa ||

Mankind is afflicted 

with the disease of 

egotism.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੇ ਰੱਜਖਆ ਹੈ,

48817 1140 kwm roig mYglu 
bis lInw]

b`is Kaam Rog Maigal 

Bas Leenaa ||

The disease of sexual 

desire overwhelms the 

elephant.

ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਹਾਥੀ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

48818 1140 idRsit roig pic 
muey pqMgw]

Dhrisatt Rog Pach 

Mueae Pathangaa 

||

Because of the disease 

of vision, the moth is 

burnt to death.

(ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖਣ ਦੇ 

ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤੂੰ ਗੇ (ਦੀਵੇ 
ਦੀ ਲਾਟ ਉਤੇ) ਸੜ ਮਰਦੇ ਹਨ।

48819 1140 nwd roig Kip 
gey kurMgw]1]

Naadh Rog Khap 

Geae Kurangaa 

||1||

Because of the disease 

of the sound of the 

bell, the deer is lured 

to its death. ||1||

(ਘੂੰ ਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ) ਆਵਾਜ਼ 

(ਸੁਣਨ) ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਜਹਰਨ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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48820 1140 jo jo dIsY so so 
rogI]

Jo Jo Dheesai So 

So Rogee ||

Whoever I see is 

diseased.

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਿੀਵ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਜਕਸੇ ਨ ਜਕਸੇ ਰੋਗ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
48821 1140 rog rihq myrw 

siqguru 
jogI]1]rhwau]

jogI:polw bolo Rog Rehith 

Maeraa Sathigur 

Jogee ||1|| 

Rehaao ||

Only my True Guru, 

the True Yogi, is free 

of disease. 

||1||Pause||

(ਅਸਲ) ਿੋਗੀ ਮੇਰਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

(ਸਭ) ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48822 1140 ijhvw roig mInu 
gRisAwno]

gRis-Awno Jihavaa Rog Meen 

Grasiaano ||

Because of the disease 

of taste, the fish is 

caught.

ਿੀਭ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਛੀ 
ਿੜੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

48823 1140 bwsn roig Bvru 
ibnswno ]

(bwsn) nwsW dI ^uSbU Baasan Rog 

Bhavar Binasaano 

||

Because of the disease 

of smell, the bumble 

bee is destroyed.

ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਿੁੱ ਲ 

ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਲੈਣ ਦੇ ਰਸ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਭੌਰਾ (ਿੁੱ ਲ ਜਵਚ 

ਮੀਜਟਆ ਿਾ ਕੇ) ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

48824 1140 hyq rog kw sgl 
sMswrw]

Haeth Rog Kaa 

Sagal Sansaaraa ||

The whole world is 

caught in the disease 

of attachment.

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਮੋਹ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ 
ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ,

48825 1140 iqRibiD rog mih  
bDy ibkwrw]2]

q iR ibiD: polw bolo Thribidhh Rog 

Mehi Badhhae 

Bikaaraa ||2||

In the disease of the 

three qualities, 

corruption is 

multiplied. ||2||

ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਰੋਗ ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਿੀਵ 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 9966 Published: March 06/ 2014



48826 1140 rogy mrqw rogy 
jnmY]

Rogae Marathaa 

Rogae Janamai ||

In disease the mortals 

die, and in disease 

they are born.

(ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਨ ਜਕਸੇ 

ਆਤਮਕ) ਰੋਗ ਜਵਚ (ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ) ਹੀ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਜਕਸੇ ਨ ਜਕਸੇ ਆਤਮਕ) ਰੋਗ 

ਜਵਚ (ਗਿਜਸਆ ਹੋਇਆ) ਹੀ 
ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ,

48827 1140 rogy iPir iPir  
jonI BrmY]

Rogae Fir Fir Jonee 

Bharamai ||

In disease they 

wander in 

reincarnation again 

and again.

ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

48828 1141 rog bMD rhnu 
rqI n pwvY]

r`qI Rog Bandhh 

Rehan Rathee N 

Paavai ||

Entangled in disease, 

they cannot stay still, 

even for an instant.

ਰੋਗ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ) ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ।

48829 1141 ibnu siqgur rogu 
kqih n jwvY]3]

Bin Sathigur Rog 

Kathehi N Jaavai 

||3||

Without the True 

Guru, the disease is 

never cured. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਹ) 

ਰੋਗ ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੩॥

48830 1141 pwrbRhim ijsu 
kInI dieAw]

Paarabreham Jis 

Keenee Dhaeiaa ||

When the Supreme 

Lord God grants His 

Mercy,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ,

48831 1141 bwh pkiV roghu 
kiF lieAw]

Baah Pakarr 

Rogahu Kadt 

Laeiaa ||

He grabs hold of the 

mortal's arm, and pulls 

him up and out of the 

disease.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ 

ਰੋਗ ਜਵਚੋਂ ਬਚਾ ਜਲਆ।
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48832 1141 qUty bMDn swDsMgu 
pwieAw]

Thoottae 

Bandhhan 

Saadhhasang 

Paaeiaa ||

Reaching the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, the 

mortal's bonds are 

broken.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ 

(ਆਤਮਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ) 

ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ ਗਏ।

48833 1141 khu nwnk guir  
rogu 
imtwieAw]4]7]
20]

Kahu Naanak Gur 

Rog Mittaaeiaa 

||4||7||20||

Says Nanak, the Guru 

cures him of the 

disease. ||4||7||20||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਿਹੜਾ 
ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਸ ਦਾ) ਰੋਗ 

ਜਮਟਾ ਜਦੱਤਾ ॥੪॥੭॥੨੦॥

48834 1141 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48835 1141 cIiq AwvY qW 
mhw AnMd]

Cheeth Aavai 

Thaan Mehaa 

Anandh ||

When He comes to 

mind, then I am in 

supreme bliss.

(ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬੜਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48836 1141 cIiq AwvY qW 
siB duK BMj]

Cheeth Aavai 

Thaan Sabh Dhukh 

Bhanj ||

When He comes to 

mind, then all my 

pains are shattered.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48837 1141 cIiq AwvY qW 
srDw pUrI]

Cheeth Aavai 

Thaan Saradhhaa 

Pooree ||

When He comes to 

mind, my hopes are 

fulfilled.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਸੱਧਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

48838 1141 cIiq AwvY qW 
kbih n JUrI]1]

Cheeth Aavai 

Thaan Kabehi N 

Jhooree ||1||

When He comes to 

mind, I never feel 

sadness. ||1||

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ 
ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ॥੧॥
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48839 1141 AMqir rwmrwie 
pRgty Awie]

Anthar Raam Raae 

Pragattae Aae ||

Deep within my being, 

my Sovereign Lord 

King has revealed 

Himself to me.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48840 1141 guir pUrY dIE 
rMgu 
lwie]1]rhwau]

Gur Poorai 

Dheeou Rang Laae 

||1|| Rehaao ||

The Perfect Guru has 

inspired me to love 

Him. ||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰੂੰਗ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48841 1141 cIiq AwvY qW 
srb ko rwjw]

Cheeth Aavai 

Thaan Sarab Ko 

Raajaa ||

When He comes to 

mind, I am the king of 

all.

(ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਸਭ ਦਾ 
ਰਾਿਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48842 1141 cIiq AwvY qW 
pUry kwjw]

k`wjw Cheeth Aavai 

Thaan Poorae 

Kaajaa ||

When He comes to 

mind, all my affairs are 

completed.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

48843 1141 cIiq AwvY qW 
rMig gulwl]

Cheeth Aavai 

Thaan Rang Gulaal 

||

When He comes to 

mind, I am dyed in the 

deep crimson of His 

Love.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਗੂੜਹੇ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

48844 1141 cIiq AwvY qW 
sdw inhwl]2]

Cheeth Aavai 

Thaan Sadhaa 

Nihaal ||2||

When He comes to 

mind, I am ecstatic 

forever. ||2||

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਖੜੇ-ਮੱਥੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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48845 1141 cIiq AwvY qW 
sd DnvMqw]

Cheeth Aavai 

Thaan Sadh 

Dhhanavanthaa ||

When He comes to 

mind, I am wealthy 

forever.

(ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48846 1141 cIiq AwvY qW 
sd inBrMqw]

(in-BrMqw) sMsy BRWq 
rihq, Ac`l

Cheeth Aavai 

Thaan Sadh 

Nibharanthaa ||

When He comes to 

mind, I am free of 

doubt forever.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਣਾ 
ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48847 1141 cIiq AwvY qW 
siB rMg mwxy]

Cheeth Aavai 

Thaan Sabh Rang 

Maanae ||

When He comes to 

mind, then I enjoy all 

pleasures.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 

(ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

48848 1141 cIiq AwvY qW 
cUkI kwxy]3]

Cheeth Aavai 

Thaan Chookee 

Kaanae ||3||

When He comes to 

mind, I am rid of fear. 

||3||

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ 
॥੩॥

48849 1141 cIiq AwvY qW 
shj Gru 
pwieAw]

Cheeth Aavai 

Thaan Sehaj Ghar 

Paaeiaa ||

When He comes to 

mind, I find the home 

of peace and poise.

(ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ 

ਪਰਗਟਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

48850 1141 cIiq AwvY qW 
suMin smwieAw]

Cheeth Aavai 

Thaan Sunn 

Samaaeiaa ||

When He comes to 

mind, I am absorbed 

in the Primal Void of 

God.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ 

ਿੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ,
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48851 1141 cIiq AwvY sd 
kIrqnu krqw]

Cheeth Aavai Sadh 

Keerathan 

Karathaa ||

When He comes to 

mind, I continually 

sing the Kirtan of His 

Praises.

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

48852 1141 mnu mwinAw  
nwnk 
BgvMqw]4]8]2
1]

Man Maaniaa 

Naanak 

Bhagavanthaa 

||4||8||21||

Nanak's mind is 

pleased and satisfied 

with the Lord God. 

||4||8||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੮॥੨੧॥

48853 1141 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48854 1141 bwpu hmwrw sd 
crMjIvI]

Baap Hamaaraa 

Sadh 

Charanjeevee ||

My Father is Eternal, 

forever alive.

(ਿਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਜਪਤਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਦਤਾ, ਤਦੋਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ ਜਗਆ ਜਕ) 

ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

48855 1141 BweI hmwry sd 
hI jIvI]

Bhaaee Hamaarae 

Sadh Hee Jeevee 

||

My brothers live 

forever as well.

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਗਏ,

48856 1141 mIq hmwry sdw 
AibnwsI]

Meeth Hamaarae 

Sadhaa Abinaasee 

||

My friends are 

permanent and 

imperishable.

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਪਿੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਲਈ 

ਅਟੱਲ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ,
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48857 1141 kutMbu hmwrw inj 
Gir vwsI]1]

Kuttanb Hamaaraa 

Nij Ghar Vaasee 

||1||

My family abides in 

the home of the self 

within. ||1||

(ਸਾਰੀਆਂ ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਦਾ) ਮੇਰਾ 
ਪਰਵਾਰ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਗਆ 

॥੧॥

48858 1141 hm suKu pwieAw  
qW sBih suhyly]

Ham Sukh Paaeiaa 

Thaan Sabhehi 

Suhaelae ||

I have found peace, 

and so all are at peace.

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਜਗਆ, ਤਦੋਂ (ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੀਤ ਭਾਈ 

ਸਾਰੇ ਇੂੰਦਿੇ-ਇਹ) ਸਾਰੇ ਹੀ 
(ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ,

48859 1141 guir pUrY ipqw 
sMig 
myly]1]rhwau]

Gur Poorai Pithaa 

Sang Maelae 

||1|| Rehaao ||

The Perfect Guru has 

united me with my 

Father. ||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਜਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48860 1141 mMdr myry sB qyN 
aUcy]

Mandhar Maerae 

Sabh Thae Oochae 

||

My mansions are the 

highest of all.

(ਿਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਜਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ, 
ਤਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ) ਜਟਕਾਣੇ ਸਾਰੀਆਂ 

(ਮਾਇਕ ਪਿੇਰਨਾ) ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ 

ਗਏ,

48861 1141 dys myry byAMq 
ApUCy]

Dhaes Maerae 

Baeanth 

Apooshhae ||

My countries are 

infinite and 

uncountable.

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਅਸਥਾਨ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ 

ਜਕ ਿਮ-ਰਾਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੱੁਛਣ-

ਿੋਗਾ ਹੀ ਨਾਹ ਜਰਹਾ।
48862 1141 rwju hmwrw sd 

hI inhclu]

Raaj Hamaaraa 

Sadh Hee Nihachal 

||

My kingdom is 

eternally stable.

ਤਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸਦਾ ਲਈ 

ਅਟੱਲ ਹੋ ਗਈ,
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48863 1141 mwlu hmwrw AKUtu 
Abyclu]2]

(Abycl) Ac`l Maal Hamaaraa 

Akhoott Abaechal 

||2||

My wealth is 

inexhaustible and 

permanent. ||2||

ਤਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਨਾਮ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਗਆ, ਿੋ 
ਮੱੁਕ ਹੀ ਨਾਹ ਸਕੇ, ਿੋ ਸਦਾ 
ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ॥੨॥

48864 1141 soBw myrI sB 
jug AMqir]

Sobhaa Maeree 

Sabh Jug Anthar ||

My glorious 

reputation resounds 

throughout the ages.

(ਿਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਜਪਤਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਕ ਇਹ ਿ ੋ

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੋਭਾ) ਸਾਰੇ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ 

ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
48865 1141 bwj hmwrI Qwn 

QnMqir]

Baaj Hamaaree 

Thhaan 

Thhananthar ||

My fame has spread in 

all places and 

interspaces.

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਇਹੀ ਸੋਭਾ ਹੈ 

(ਇਹ ਿ)ੋ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ) ਵਜਡਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 

ਲਈ ਭੀ ਇਹੀ ਵਜਡਆਈ ਹੈ,

48866 1141 kIriq hmrI  
Gir Gir hoeI]

Keerath Hamaree 

Ghar Ghar Hoee ||

My praises echo in 

each and every house.

(ਇਹ ਿ)ੋ ਹਰੇਕ ਘਰ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੀ ਇਹੀ ਹੈ,

48867 1141 Bgiq hmwrI  
sBnI loeI]3]

Bhagath 

Hamaaree 

Sabhanee Loee 

||3||

My devotional 

worship is known to all 

people. ||3||

(ਇਹ ਿ)ੋ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੀ ਇਹੀ ਹੈ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਸੋਭਾ 
ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਰਤੀ ਮਾਣ-ਆਦਰ 

ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ) ॥੩॥
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48868 1141 ipqw hmwry pRgty 
mwJ]

Pithaa Hamaarae 

Pragattae Maajh ||

My Father has 

revealed Himself 

within me.

(ਿਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਜਪਤਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ) ਪਿਭੂ-
ਜਪਤਾ ਿੀ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਪਏ,

48869 1141 ipqw pUq ril  
kInI sWJ]

Pithaa Pooth Ral 

Keenee Saanjh ||

The Father and son 

have joined together 

in partnership.

ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਉਂ 

ਜਪਆਰ ਪਾ ਜਲਆ ਜਿਵੇਂ ਜਪਉ 

ਆਪਣ ੇਪੱੁਤਰ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।
48870 1141 khu nwnk jau 

ipqw pqIny]

Kahu Naanak Jo 

Pithaa Patheenae 

||

Says Nanak, when my 

Father is pleased,

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿਦੋਂ ਜਪਤਾ-
ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ ਜਕਸੇ ਪੱੁਤਰ ਉੱਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

48871 1141 ipqw pUq eykY 
rMig 
lIny]4]9]22]

Pithaa Pooth 

Eaekai Rang 

Leenae 

||4||9||22||

Then the Father and 

son are joined 

together in love, and 

become one. 

||4||9||22||

ਤਦੋਂ ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ ਤੇ ਿੀਵ-ਪੱੁਤਰ 

ਇੱਕੋ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਇਕ-ਜਮਕ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥੯॥੨੨॥

48872 1141 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48873 1141 inrvYr purK  
siqgur pRB dwqy]

Niravair Purakh 

Sathigur Prabh 

Dhaathae ||

The True Guru, the 

Primal Being, is free of 

revenge and hate; He 

is God, the Great Giver.

ਹੇ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾਹ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ! ਹੇ ਦਾਤਾਰ 

ਪਿਭੂ!

48874 1141 hm AprwDI qum@ 
bKswqy]

Ham Aparaadhhee 

Thumh 

Bakhasaathae ||

I am a sinner; You are 

my Forgiver.

ਅਸੀਂ (ਿੀਵ) ਭੁੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ (ਸਾਡੀਆਂ) ਭੁੱ ਲਾਂ 
ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ।
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48875 1141 ijsu pwpI kau  
imlY n FoeI]

Jis Paapee Ko 

Milai N Dtoee ||

That sinner, who finds 

no protection 

anywhere

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਨੂੂੰ  
ਹੋਰ ਜਕਤੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ,

48876 1141 srix AwvY qW 
inrmlu hoeI]1]

Saran Aavai Thaan 

Niramal Hoee 

||1||

- if he comes seeking 

Your Sanctuary, then 

he becomes 

immaculate and pure. 

||1||

ਿਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਜਵੱਤਰ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

48877 1141 suKu pwieAw 
siqgurU mnwie]

Sukh Paaeiaa 

Sathiguroo 

Manaae ||

Pleasing the True 

Guru, I have found 

peace.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ) ਸਾਰੇ (ਇੱਜਛਤ) ਿਲ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
48878 1141 sB Pl pwey gurU 

iDAwie]1]rhwau
]

Sabh Fal Paaeae 

Guroo Dhhiaae 

||1|| Rehaao ||

Meditating on the 

Guru, I have obtained 

all fruits and rewards. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48879 1141 pwrbRhm siqgur 
Awdysu]

Paarabreham 

Sathigur Aadhaes 

||

I humbly bow to the 

Supreme Lord God, 

the True Guru.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੀ) 
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।

48880 1141 mnu qnu qyrw sBu 
qyrw dysu]

Man Than Thaeraa 

Sabh Thaeraa 

Dhaes ||

My mind and body are 

Yours; all the world is 

Yours.

(ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਇਹ) ਮਨ 

(ਇਹ) ਤਨ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ (ਿ ੋਕੁਝ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ) ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੇਸ ਹੈ 

(ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ)।
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48881 1141 cUkw pVdw qW 
ndrI AwieAw]

pVdw: polw bolo Chookaa 

Parradhaa Thaan 

Nadharee Aaeiaa 

||

When the veil of 

illusion is removed, 

then I come to see You.

(ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਪਰਦਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ।

48882 1141 Ksmu qUhY sBnw 
ky rwieAw]2]

Khasam Thoohai 

Sabhanaa Kae 

Raaeiaa ||2||

You are my Lord and 

Master; You are the 

King of all. ||2||

(ਉਹ ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਹੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  (ਹੀ 
ਸਭ ਦਾ) ਖਸਮ ਹੈਂ ॥੨॥

48883 1141 iqsu Bwxw sUky 
kwst hirAw]

This Bhaanaa 

Sookae Kaasatt 

Hariaa ||

When it pleases Him, 

even dry wood 

becomes green.

ਿ ੇਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 
ਸੱੁਕੇ ਕਾਠ ਹਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

48884 1141 iqsu Bwxw qW Ql 
isir sirAw]

This Bhaanaa 

Thaan Thhal Sir 

Sariaa ||

When it pleases Him, 

rivers flow across the 

desert sands.

ਿ ੇਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 
ਥਲ ਉੱਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

48885 1141 iqsu Bwxw qW 
siB Pl pwey]

This Bhaanaa 

Thaan Sabh Fal 

Paaeae ||

When it pleases Him, 

all fruits and rewards 

are obtained.

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

48886 1141 icMq geI lig 
siqgur pwey]3]

Chinth Gee Lag 

Sathigur Paaeae 

||3||

Grasping hold of the 

Guru's feet, my 

anxiety is dispelled. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੩॥

48887 1142 hrwmKor inrgux 
kau qUTw]

Haraamakhor 

Niragun Ko 

Thoothaa ||

I am unworthy and 

ungrateful, but He has 

been merciful to me.

ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ-

ਹੀਨ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਭੀ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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48888 1142 mnu qnu sIqlu  
min AMimRqu vUTw]

Man Than Seethal 

Man Anmrith 

Voothaa ||

My mind and body 

have been cooled and 

soothed; the 

Ambrosial Nectar rains 

down in my mind.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਤਨ 

ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

48889 1142 pwrbRhm gur Bey 
dieAwlw]

Paarabreham Gur 

Bheae Dhaeiaalaa 

||

The Supreme Lord 

God, the Guru, has 

become kind and 

compassionate to me.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਲ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

48890 1142 nwnk dws dyiK 
Bey 
inhwlw]4]10]
23]

Naanak Dhaas 

Dhaekh Bheae 

Nihaalaa 

||4||10||23||

Slave Nanak beholds 

the Lord, enraptured. 

||4||10||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ ਜਨਹਾਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧੦॥੨੩॥

48891 1142 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48892 1142 siqguru myrw  
bymuhqwju]

Sathigur Maeraa 

Baemuhathaaj ||

My True Guru is totally 

independent.

ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ 

ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ)-
48893 1142 siqgur myry scw 

swju]

Sathigur Maerae 

Sachaa Saaj ||

My True Guru is 

adorned with Truth.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਉਹ ਸਦਾ ਬੇ-ਗ਼ਰਜ਼ ਹੈ)।

48894 1142 siqguru myrw  
sBs kw dwqw]

Sathigur Maeraa 

Sabhas Kaa 

Dhaathaa ||

My True Guru is the 

Giver of all.

ਗੁਰੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਦਾਤਾਂ) ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
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48895 1142 siqguru myrw  
purKu ibDwqw]1]

Sathigur Maeraa 

Purakh 

Bidhhaathaa ||1||

My True Guru is the 

Primal Creator Lord, 

the Architect of 

Destiny. ||1||

ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੈ 

॥੧॥

48896 1142 gur jYsw nwhI ko 
dyv]

Gur Jaisaa Naahee 

Ko Dhaev ||

There is no deity equal 

to the Guru.

ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

48897 1142 ijsu msqik 
Bwgu su lwgw 
syv]1]rhwau]

Jis Masathak 

Bhaag S Laagaa 

Saev ||1|| 

Rehaao ||

Whoever has good 

destiny inscribed on 

his forehead, applies 

himself to seva - 

selfless service. 

||1||Pause||

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਚੂੰਗੀ ਜਕਸਮਤ (ਿਾਗ ਪਏ) 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

48898 1142 siqguru myrw  
srb pRiqpwlY]

Sathigur Maeraa 

Sarab Prathipaalai 

||

My True Guru is the 

Sustainer and 

Cherisher of all.

ਜਪਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,

48899 1142 siqguru myrw  
mwir jIvwlY]

Sathigur Maeraa 

Maar Jeevaalai ||

My True Guru kills and 

revives.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ) ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

48900 1142 siqgur myry kI 
vifAweI]

Sathigur Maerae 

Kee Vaddiaaee ||

The glorious greatness 

of my True Guru

ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਸੋਭਾ-

48901 1142 pRgtu BeI hY 
sBnI QweI]2]

QWeIN Pragatt Bhee Hai 

Sabhanee 

Thhaaee ||2||

Has become manifest 

everywhere. ||2||

ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

॥੨॥
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48902 1142 siqguru myrw qwxu 
inqwxu]

Sathigur Maeraa 

Thaan Nithaan ||

My True Guru is the 

power of the 

powerless.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ 
ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ (ਿਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਗੁਰੂ 

(ਉਸ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

48903 1142 siqguru myrw Gir 
dIbwxu]

Sathigur Maeraa 

Ghar Dheebaan ||

My True Guru is my 

home and court.

ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

48904 1142 siqgur kY hau  
sd bil jwieAw]

Sathigur Kai Ho 

Sadh Bal Jaaeiaa ||

I am forever a sacrifice 

to the True Guru.

ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

48905 1142 pRgtu mwrgu ijin 
kir 
idKlwieAw]3]

Pragatt Maarag Jin 

Kar Dhikhalaaeiaa 

||3||

He has shown me the 

path. ||3||

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਜਸੱਧਾ ਰਾਹ 

ਜਵਖਾਲ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੩॥

48906 1142 ijin guru syivAw  
iqsu Bau n 
ibAwpY]

Jin Gur Saeviaa 

This Bho N Biaapai 

||

One who serves the 

Guru is not afflicted 

with fear.

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਉਸ 

ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ,

48907 1142 ijin guru syivAw  
iqsu duKu n 
sMqwpY]

Jin Gur Saeviaa 

This Dhukh N 

Santhaapai ||

One who serves the 

Guru does not suffer 

in pain.

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਤਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।
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48908 1142 nwnk soDy 
isMimRiq byd]

Naanak Sodhhae 

Sinmrith Baedh ||

Nanak has studied the 

Simritees and the 

Vedas.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਵੇਦ 

(ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਖੋਿ 

ਵੇਖੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ)

48909 1142 pwrbRhm gur  
nwhI 
Byd]4]11]24]

Paarabreham Gur 

Naahee Bhaedh 

||4||11||24||

There is no difference 

between the Supreme 

Lord God and the 

Guru. ||4||11||24||

ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਭੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੪॥੧੧॥੨੪॥

48910 1142 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48911 1142 nwmu lYq mnu 
prgtu BieAw]

Naam Laith Man 

Paragatt Bhaeiaa 

||

Repeating the Naam, 

the Name of the Lord, 

the mortal is exalted 

and glorified.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲ ਕੇ) ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48912 1142 nwmu lYq pwpu 
qn qy gieAw]

Naam Laith Paap 

Than Thae Gaeiaa 

||

Repeating the Naam, 

sin is banished from 

the body.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ 

(ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ) ਪਾਪ 

ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
48913 1142 nwmu lYq sgl 

purbwieAw]

Naam Laith Sagal 

Purabaaeiaa ||

Repeating the Naam, 

all festivals are 

celebrated.

ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਮਾਨੋ) ਸਾਰੇ 

ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਗਏ,

48914 1142 nwmu lYq ATsiT 
mjnwieAw]1]

A`Ts`iT[ m`jnwieAw Naam Laith 

Athasath 

Majanaaeiaa ||1||

Repeating the Naam, 

one is cleansed at the 

sixty-eight sacred 

shrines. ||1||

ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਗਆ 

॥੧॥
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48915 1142 qIrQu hmrw hir 
ko nwmu]

Theerathh 

Hamaraa Har Ko 

Naam ||

My sacred shrine of 

pilgrimage is the 

Name of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ 
ਤੀਰਥ ਹੈ।

48916 1142 guir aupdyisAw  
qqu 
igAwnu]1]rhwau
]

Gur Oupadhaesiaa 

Thath Giaan ||1|| 

Rehaao ||

The Guru has 

instructed me in the 

true essence of 

spiritual wisdom. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸਾਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ ਇਹ 

ਜਨਚੋੜ ਸਮਝਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48917 1142 nwmu lYq duKu 
dUir prwnw]

Naam Laith Dhukh 

Dhoor Paraanaa ||

Repeating the Naam, 

the mortal's pains are 

taken away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਹਰੇਕ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48918 1142 nwmu lYq Aiq 
mUV suigAwnw]

mUV@[su-igAwnw Naam Laith Ath 

Moorr Sugiaanaa 

||

Repeating the Naam, 

the most ignorant 

people become 

spiritual teachers.

ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ 
ਮੂਰਖ ਭੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੋਹਣੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

48919 1142 nwmu lYq prgit 
aujIAwrw]

aujI-Awrw Naam Laith 

Paragatt 

Oujeeaaraa ||

Repeating the Naam, 

the Divine Light blazes 

forth.

ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48920 1142 nwmu lYq Cuty 
jMjwrw]2]

Naam Laith 

Shhuttae 

Janjaaraa ||2||

Repeating the Naam, 

one's bonds are 

broken. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ 

(ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ) ਿਾਹੀਆਂ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥
48921 1142 nwmu lYq jmu 

nyiV n AwvY]

Naam Laith Jam 

Naerr N Aavai ||

Repeating the Naam, 

the Messenger of 

Death does not draw 

near.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਿਮ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
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48922 1142 nwmu lYq drgh 
suKu pwvY]

Naam Laith 

Dharageh Sukh 

Paavai ||

Repeating the Naam, 

one finds peace in the 

Court of the Lord.

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

48923 1142 nwmu lYq pRBu khY 
swbwis]

Naam Laith Prabh 

Kehai Saabaas ||

Repeating the Naam, 

God gives His Approval.

ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਭੀ) ਆਦਰ-ਮਾਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

48924 1142 nwmu hmwrI swcI 
rwis]3]

Naam Hamaaree 

Saachee Raas 

||3||

The Naam is my true 

wealth. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ 

॥੩॥
48925 1142 guir aupdysu 

kihE iehu swru]

Gur Oupadhaes 

Kehiou Eihu Saar 

||

The Guru has 

instructed me in these 

sublime teachings.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

48926 1142 hir kIriq mn 
nwmu ADwru]

Har Keerath Man 

Naam Adhhaar ||

The Kirtan of the 

Lord's Praises and the 

Naam are the Support 

of the mind.

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ) ਮਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।

48927 1142 nwnk auDry nwm 
punhcwr]

puMn jm@W krn leI, 
(punhcwr) puMn krm 
krny[ AOguxW qoN (au-
Dry) auDwr ley[ punh-
cwr

Naanak 

Oudhharae Naam 

Punehachaar ||

Nanak is saved 

through the 

atonement of the 

Naam.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 

ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੇ ਪਿਾਸ਼ਜਚਤ 

ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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48928 1142 Avir krm  
lokh 
pqIAwr]4]12]
25]

pqI-Awr Avar Karam Lokeh 

Patheeaar 

||4||12||25||

Other actions are just 

to please and appease 

the people. 

||4||12||25||

ਹੋਰ ਸਾਰੇ (ਪਿਾਸ਼ਜਚਤ) ਕਰਮ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਣ 

ਵਾਸਤੇ ਹਨ (ਜਕ ਅਸੀਂ 
ਧਾਰਜਮਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ) 
॥੪॥੧੨॥੨੫॥

48929 1142 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

48930 1142 nmskwr qw kau  
lK bwr]

Namasakaar Thaa 

Ko Lakh Baar ||

I bow in humble 

worship, tens of 

thousands of times.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ 
ਵਾਰੀ ਜਸਰ ਜਨਵਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ,

48931 1142 iehu mnu dIjY qw 
kau vwir]

Eihu Man Dheejai 

Thaa Ko Vaar ||

I offer this mind as a 

sacrifice.

ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
48932 1142 ismrin qw kY  

imtih sMqwp]

Simaran Thaa Kai 

Mittehi Santhaap 

||

Meditating in 

remembrance on Him, 

sufferings are erased.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 

(ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

48933 1142 hoie AnMdu n 
ivAwpih 
qwp]1]

ivAwp-ih Hoe Anandh N 

Viaapehi Thaap 

||1||

Bliss wells up, and no 

disease is contracted. 

||1||

(ਮਨ ਜਵਚ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ ਦੱੁਖ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ॥੧॥

48934 1142 AYso hIrw 
inrml nwm]

Aiso Heeraa 

Niramal Naam ||

Such is the diamond, 

the Immaculate Naam, 

the Name of the Lord.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ) ਪਜਵੱਤਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਅਜਿਹਾ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ,
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48935 1142 jwsu jpq pUrn 
siB 
kwm]1]rhwau]

Jaas Japath 

Pooran Sabh Kaam 

||1|| Rehaao ||

Chanting it, all works 

are perfectly 

completed. 

||1||Pause||

ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਪਜਦਆਂ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

48936 1142 jw kI idRsit  
duK fyrw FhY]

Jaa Kee Dhrisatt 

Dhukh Ddaeraa 

Dtehai ||

Beholding Him, the 

house of pain is 

demolished.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਢਜਹ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48937 1142 AMimRq nwmu  
sIqlu min ghY]

Anmrith Naam 

Seethal Man 

Gehai ||

The mind seizes the 

cooling, soothing, 

Ambrosial Nectar of 

the Naam.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ) 
ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

48938 1142 Aink Bgq jw 
ky crn pUjwrI]

Anik Bhagath Jaa 

Kae Charan 

Poojaaree ||

Millions of devotees 

worship His Feet.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਿ ਰਹੇ 

ਹਨ,

48939 1142 sgl mnorQ 
pUrnhwrI]2]

Sagal Manorathh 

Pooranehaaree 

||2||

He is the Fulfiller of all 

the mind's desires. 

||2||

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥
48940 1142 iKn mih aUxy  

suBr BirAw]
su`Br Khin Mehi Oonae 

Subhar Bhariaa ||

In an instant, He fills 

the empty to over-

flowing.

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਖ਼ਾਲੀ (ਜਹਰਜਦਆਂ) ਨੂੂੰ  ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ (ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ) ਨਕਾ-
ਨਕ ਭਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

48941 1142 iKn mih sUky 
kIny hirAw]

Khin Mehi Sookae 

Keenae Hariaa ||

In an instant, He 

transforms the dry 

into green.

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਸੱੁਕੇ 

ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਹਰੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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48942 1142 iKn mih inQwvy 
kau dIno Qwnu]

Khin Mehi 

Nithhaavae Ko 

Dheeno Thhaan ||

In an instant, He gives 

the homeless a home.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਆਸਰਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

48943 1142 iKn mih inmwxy 
kau dIno mwnu]3]

Khin Mehi 

Nimaanae Ko 

Dheeno Maan 

||3||

In an instant, He 

bestows honor on the 

dishonored. ||3||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਮਾਣ-ਆਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

48944 1143 sB mih eyku 
rihAw BrpUrw]

Sabh Mehi Eaek 

Rehiaa 

Bharapooraa ||

The One Lord is totally 

pervading and 

permeating all.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।
48945 1143 so jwpY ijsu 

siqguru pUrw]

So Jaapai Jis 

Sathigur Pooraa ||

He alone meditates on 

the Lord, whose True 

Guru is Perfect.

(ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਹੀ) ਿਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ (ਪਿੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

48946 1143 hir kIrqnu qw 
ko AwDwru]

Har Keerathan 

Thaa Ko Aadhhaar 

||

Such a person has the 

Kirtan of the Lord's 

Praises for his Support.

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਆਸਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

48947 1143 khu nwnk ijsu 
Awip 
dieAwru]4]13]
26]

Kahu Naanak Jis 

Aap Dhaeiaar 

||4||13||26||

Says Nanak, the Lord 

Himself is merciful to 

him. ||4||13||26||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੩॥੨੬॥

48948 1143 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:
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48949 1143 moih duhwgin  
Awip sIgwrI]

Mohi Dhuhaagan 

Aap Seegaaree ||

I was discarded and 

abandoned, but He 

has embellished me.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! (ਮੈਂ) ਮੂੰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ (ਸਾਂ) ਮੈਨੂੂੰ  (ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨੇ) ਆਪ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਗਜਹਜਣਆਂ ਨਾਲ) ਸਿਾ ਜਲਆ,

48950 1143 rUp rMg dy nwim 
svwrI]

Roop Rang Dhae 

Naam Savaaree ||

He has blessed me 

with beauty and His 

Love; through His 

Name, I am exalted.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਆਤਮਕ) ਰੂਪ ਦੇ 

ਕੇ (ਸੋਹਣਾ) ਪਿੇਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੋੜ ਕੇ 

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ ) ਸੋਹਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਜਲਆ।
48951 1143 imitE duKu Aru 

sgl sMqwp]

Mittiou Dhukh Ar 

Sagal Santhaap ||

All my pains and 

sorrows have been 

eradicated.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੱੁਖ 

ਜਮਟ ਜਗਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ 

ਜਮਟ ਗਏ ਹਨ।
48952 1143 gur hoey myry mweI 

bwp]1]

Gur Hoeae 

Maerae Maaee 

Baap ||1||

The Guru has become 

my Mother and 

Father. ||1||

(ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਮਹਰ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਕਰਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕੂੰਤ-

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਜਪਉ ਬਜਣਆ ਹੈ 

॥੧॥
48953 1143 sKI shyrI myrY 

gRsiq AnMd]
gRsiq Sakhee Sehaeree 

Maerai Grasath 

Anandh ||

O my friends and 

companions, my 

household is in bliss.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਖੀਓ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਸਹੇਲੀਓ! ਮੇਰੇ (ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ,

48954 1143 kir ikrpw Byty 
moih 
kMq]1]rhwau]

Kar Kirapaa 

Bhaettae Mohi 

Kanth ||1|| 

Rehaao ||

Granting His Grace, my 

Husband Lord has met 

me. ||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮੇਰੇ ਖਸਮ (-ਪਿਭੂ) 
ਿੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪਏ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48955 1143 qpiq buJI pUrn 
sB Awsw]

buJI: polw bolo Thapath Bujhee 

Pooran Sabh 

Aasaa ||

The fire of desire has 

been extinguished, 

and all my desires 

have been fulfilled.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! (ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਦੀ) ਸੜਨ ਬੱੁਝ 

ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਆਸ 

ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,

48956 1143 imty AMDyr Bey 
prgwsw]

Mittae Andhhaer 

Bheae Paragaasaa 

||

The darkness has been 

dispelled, and the 

Divine Light blazes 

forth.

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ ਸਾਰੇ) ਹਨੇਰੇ ਜਮਟ ਗਏ ਹਨ, 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ।
48957 1143 Anhd sbd 

Acrj ibsmwd]
A-crj Anehadh Sabadh 

Acharaj 

Bisamaadh ||

The Unstruck Sound-

current of the Shabad, 

the Word of God, is 

wondrous and 

amazing!

(ਹੁਣ ਇਉਂ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) 
ਇਕ-ਰਸ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਗ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ) (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਅਚਰਿ ਤੇ ਹੈਰਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ (ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ)।

48958 1143 guru pUrw pUrw 
prswd]2]

Gur Pooraa 

Pooraa Parasaadh 

||2||

Perfect is the Grace of 

the Perfect Guru. 

||2||

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ) 

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ (ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਇਹ) ਪੂਰੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ) 
ਜਮਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ॥੨॥

48959 1143 jw kau pRgt Bey 
gopwl]

Jaa Ko Pragatt 

Bheae Gopaal ||

That person, unto 

whom the Lord reveals 

Himself

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਜਿਸ (ਸੁਭਾਗੀ) 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ ਪਰਗਟ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48960 1143 qw kY drsin  
sdw inhwl]

Thaa Kai Dharasan 

Sadhaa Nihaal ||

By the Blessed Vision 

of his Darshan, I am 

forever enraptured.

ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸਦਾ ਜਨਹਾਲ ਹੋ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ।
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48961 1143 srb guxw qw kY 
bhuqu inDwn]

Sarab Gunaa Thaa 

Kai Bahuth 

Nidhhaan ||

He obtains all virtues 

and so many treasures.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸਾਰੇ (ਆਤਮਕ) ਗੁਣ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਮਾਨੋ) ਭਾਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

48962 1143 jw kau siqguir 
dIE nwmu]3]

Jaa Ko Sathigur 

Dheeou Naam 

||3||

The True Guru blesses 

him with the Naam, 

the Name of the Lord. 

||3||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਦੇ ਜਦੱਤਾ 
॥੩॥

48963 1143 jw kau ByitE  
Twkuru Apnw]

Jaa Ko Bhaettiou 

Thaakur Apanaa ||

That person who 

meets with his Lord 

and Master

ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

48964 1143 mnu qnu sIqlu  
hir hir jpnw]

Man Than Seethal 

Har Har Japanaa ||

His mind and body are 

cooled and soothed, 

chanting the Name of 

the Lord, Har, Har.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਿਪਜਦਆਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ 

ਦਾ ਤਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

48965 1143 khu nwnk jo jn 
pRB Bwey]

Kahu Naanak Jo 

Jan Prabh Bhaaeae 

||

Says Nanak, such a 

humble being is 

pleasing to God;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,

48966 1143 qw kI rynu ibrlw 
ko 
pwey]4]14]27]

Thaa Kee Raen 

Biralaa Ko Paaeae 

||4||14||27||

Only a rare few are 

blessed with the dust 

of his feet. 

||4||14||27||

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ (ਵਡਭਾਗੀ) 
ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੪॥੨੭॥

48967 1143 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:
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48968 1143 icqvq pwp n 
Awlku AwvY]

(Awlku) Awls Chithavath Paap N 

Aalak Aavai ||

The mortal does not 

hesitate to think about 

sin.

(ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਾਪ ਸੋਚਜਦਆਂ (ਰਤਾ ਭੀ) 
ਜਢੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

48969 1143 bysuAw Bjq ikCu  
nh srmwvY]

Bjq:polw bolo Baesuaa Bhajath 

Kishh Neh 

Saramaavai ||

He is not ashamed to 

spend time with 

prostitutes.

ਵੇਸੁਆ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਿਾਣੋਂ ਭੀ 
ਰਤਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

48970 1143 swro idnsu mjUrI 
krY]

Saaro Dhinas 

Majooree Karai ||

He works all day long, (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਸਾਰਾ ਹੀ 
ਜਦਨ ਮਿੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,

48971 1143 hir ismrn kI 
vylw bjr isir 
prY]1]

vylw: polw bolo[ b`jr Har Simaran Kee 

Vaelaa Bajar Sir 

Parai ||1||

But when it is time to 

remember the Lord, 

then a heavy stone 

falls on his head. ||1||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਤਦੋਂ ਇਉਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ 

ਦੇ) ਜਸਰ ਉਤੇ ਜਬਿਲੀ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
48972 1143 mwieAw lig BUlo 

sMswru]
l`ig Maaeiaa Lag 

Bhoolo Sansaar ||

Attached to Maya, the 

world is deluded and 

confused.

ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

48973 1143 Awip BulwieAw 
BulwvxhwrY rwic 
rihAw ibrQw 
ibauhwr]1]rhwau
]

Aap Bhulaaeiaa 

Bhulaavanehaarai 

Raach Rehiaa 

Birathhaa 

Biouhaar ||1|| 

Rehaao ||

The Deluder Himself 

has deluded the 

mortal, and now he is 

engrossed in worthless 

worldly affairs. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਿਗਤ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ (ਹੀ 
ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਿਗਤ) ਜਵਅਰਥ ਜਵਹਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48974 1143 pyKq mwieAw 
rMig ibhwie]

Paekhath Maaeiaa 

Rang Bihaae ||

Gazing on Maya's 

illusion, its pleasures 

pass away.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਵੇਖਜਦਆਂ ਹੀ (ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਮਰ) ਬੀਤ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

48975 1143 gVbV krY  
kaufI rMgu lwie]

Garrabarr Karai 

Kouddee Rang 

Laae ||

He loves the shell, and 

ruins his life.

ਤੱੁਛ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਪਾ ਕੇ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰ-

ਜਵਹਾਰ ਜਵਚ ਭੀ) ਹੇਰਾ-ਵੇਰੀ 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

48976 1143 AMD ibauhwr bMD 
mnu DwvY]

Andhh Biouhaar 

Bandhh Man 

Dhhaavai ||

Bound to blind worldly 

affairs, his mind 

wavers and wanders.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਵਲ (ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ ਦੌੜਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

48977 1143 krxYhwru n jIA 
mih AwvY]2]

Karanaihaar N 

Jeea Mehi Aavai 

||2||

The Creator Lord does 

not come into his 

mind. ||2||

ਪਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ॥੨॥

48978 1143 krq krq iev 
hI duKu pwieAw]

Karath Karath Eiv 

Hee Dhukh 

Paaeiaa ||

Working and working 

like this, he only 

obtains pain,

(ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਮਨੱੁਖ) ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ ਦੱੁਖ 

ਭੋਗਦਾ ਹੈ,

48979 1143 pUrn hoq n  
kwrj mwieAw]

Pooran Hoth N 

Kaaraj Maaeiaa ||

And his affairs of Maya 

are never completed.

ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ (ਇਸ ਦੇ) ਕੂੰਮ 

ਕਦੇ ਮੱੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

48980 1143 kwim kRoiD loiB 
mnu lInw]

Kaam Krodhh 

Lobh Man Leenaa 

||

His mind is saturated 

with sexual desire, 

anger and greed.

ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ, ਕਿੋਧ ਜਵਚ, 

ਲੋਭ ਜਵਚ (ਇਸ ਦਾ) ਮਨ ਡੱੁਬਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;
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48981 1143 qViP mUAw ijau 
jl ibnu 
mInw]3]

Tharraf Mooaa Jio 

Jal Bin Meenaa 

||3||

Wiggling like a fish out 

of water, he dies. 

||3||

ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਤੜਿ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਲੁਛ ਲੁਛ 

ਕੇ ਇਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
48982 1143 ijs ky rwKy hoie 

hir Awip]

Jis Kae Raakhae 

Hoe Har Aap ||

One who has the Lord 

Himself as his 

Protector,

ਪਰ, ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ,

48983 1143 hir hir nwmu  
sdw jpu jwip]

Har Har Naam 

Sadhaa Jap Jaap ||

Chants and meditates 

forever on the Name 

of the Lord, Har, Har.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ।

48984 1143 swDsMig hir ky 
gux gwieAw]

Saadhhasang Har 

Kae Gun Gaaeiaa 

||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, he chants the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

48985 1143 nwnk siqguru 
pUrw 
pwieAw]4]15]
28]

Naanak Sathigur 

Pooraa Paaeiaa 

||4||15||28||

O Nanak, he has found 

the Perfect True Guru. 

||4||15||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੫॥੨੮॥

48986 1143 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:
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48987 1143 ApxI dieAw 
kry so pwey]

Apanee Dhaeiaa 

Karae So Paaeae ||

He alone obtains it, 

unto whom the Lord 

shows Mercy.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ) ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

48988 1143 hir kw nwmu mMin 
vswey]

Har Kaa Naam 

Mann Vasaaeae ||

He enshrines the 

Name of the Lord in 

his mind.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

48989 1143 swc sbdu ihrdy 
mn mwih]

Saach Sabadh 

Hiradhae Man 

Maahi ||

With the True Word of 

the Shabad in his 

heart and mind,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

48990 1143 jnm jnm ky 
iklivK 
jwih]1]

Janam Janam Kae 

Kilavikh Jaahi 

||1||

The sins of countless 

incarnations vanish. 

||1||

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

48991 1143 rwm nwmu jIA ko 
AwDwru]

Raam Naam Jeea 

Ko Aadhhaar ||

The Lord's Name is the 

Support of the soul.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ।

48992 1143 gur prswid 
jphu inq BweI  
qwir ley swgr 
sMswru ]1]rhwau]

Gur Parasaadh 

Japahu Nith 

Bhaaee Thaar 

Leae Saagar 

Sansaar ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Grace, chant 

the Name continually, 

O Siblings of Destiny; 

It shall carry you 

across the world-

ocean. ||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਇਹ ਨਾਮ) ਸਦਾ 
ਿਜਪਆ ਕਰੋ, (ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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48993 1143 ijn kau iliKAw  
hir eyhu inDwnu]

Jin Ko Likhiaa Har 

Eaehu Nidhhaan ||

Those who have this 

treasure of the Lord's 

Name written in their 

destiny,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਜਲਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ,

48994 1143 sy jn drgh 
pwvih mwnu]

Sae Jan Dharageh 

Paavehi Maan ||

Those humble beings 

are honored in the 

Court of the Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।
48995 1143 sUK shj AwnMd 

gux gwau]

Sookh Sehaj 

Aanandh Gun 

Gaao ||

Singing His Glorious 

Praises with peace, 

poise and bliss,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ 

ਕਰੋ,

48996 1143 AwgY imlY inQwvy 
Qwau]2]

Aagai Milai 

Nithhaavae 

Thhaao ||2||

Even the homeless 

obtain a home 

hereafter. ||2||

(ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ (ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ), (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ ਿੀਵ ਭੀ ਸਹਾਰਾ 
ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਥਾਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੨॥
48997 1143 jugh jugMqir  

iehu qqu swru]
ju`gh[ ju`gMqir Jugeh Juganthar 

Eihu Thath Saar ||

Throughout the ages, 

this has been the 

essence of reality.

(ਿੁਗ ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ) ਹਰੇਕ 

ਿੁਗ ਜਵਚ (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਦਾ) ਤੱਤ ਹੈ 

ਜਨਚੋੜ ਹੈ।
48998 1143 hir ismrxu 

swcw bIcwru]

Har Simaran 

Saachaa Beechaar 

||

Meditate in 

remembrance on the 

Lord, and contemplate 

the Truth.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਹੀ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਿੀਊਣ ਦੀ) 
ਸਹੀ ਜਵਚਾਰ ਹੈ।
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48999 1144 ijsu liV lwie 
ley so lwgY]

Jis Larr Laae Leae 

So Laagai ||

He alone is attached 

to the hem of the 

Lord's robe, whom the 

Lord Himself attaches.

ਪਰ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੜ 

ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

49000 1144 jnm jnm kw 
soieAw jwgY]3]

Janam Janam Kaa 

Soeiaa Jaagai 

||3||

Asleep for countless 

incarnations, he now 

awakens. ||3||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਦਾ ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

49001 1144 qyry Bgq Bgqn 
kw Awip]

Thaerae Bhagath 

Bhagathan Kaa 

Aap ||

Your devotees belong 

to You, and You 

belong to Your 

devotees.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਭਗਤ (ਤੇਰੇ 

ਸਹਾਰੇ ਹਨ), ਤੂੂੰ  ਆਪ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦਾ (ਸਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈਂ)।

49002 1144 ApxI mihmw  
Awpy jwip]

Apanee Mehimaa 

Aapae Jaap ||

You Yourself inspire 

them to chant Your 

Praises.

(ਭਗਤਾਂ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ।

49003 1144 jIA jMq siB 
qyrY hwiQ]

Jeea Janth Sabh 

Thaerai Haathh ||

All beings and 

creatures are in Your 

Hands.

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਤੇਰੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹਨ,

49004 1144 nwnk ky pRB sd 
hI 
swiQ]4]16]29
]

Naanak Kae Prabh 

Sadh Hee Saathh 

||4||16||29||

Nanak's God is always 

with him. 

||4||16||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ ॥੪॥੧੬॥੨੯॥

49005 1144 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:
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49006 1144 nwmu hmwrY 
AMqrjwmI]

Naam Hamaarai 

Antharajaamee ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the 

Inner-knower of my 

heart.

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ,

49007 1144 nwmu hmwrY AwvY 
kwmI]

Naam Hamaarai 

Aavai Kaamee ||

The Naam is so useful 

to me.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸਵਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ,

49008 1144 roim roim rivAw  
hir nwmu]

Rom Rom Raviaa 

Har Naam ||

The Lord's Name 

permeates each and 

every hair of mine.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਪਆ ਹੈ,

49009 1144 siqgur pUrY kIno 
dwnu]1]

Sathigur Poorai 

Keeno Dhaan 

||1||

The Perfect True Guru 

has given me this gift. 

||1||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਰਤਨ ਦਾ) ਦਾਨ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

49010 1144 nwmu rqnu myrY 
BMfwr]

Naam Rathan 

Maerai Bhanddaar 

||

The Jewel of the Naam 

is my treasure.

(ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ,

49011 1144 Agm Amolw 
Apr 
Apwr]1]rhwau]

Agam Amolaa 

Apar Apaar ||1|| 

Rehaao ||

It is inaccessible, 

priceless, infinite and 

incomparable. 

||1||Pause||

ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਿੋ 
ਜਕਸੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49012 1144 nwmu hmwrY 
inhcl DnI]

Naam Hamaarai 

Nihachal Dhhanee 

||

The Naam is my 

unmoving, unchanging 

Lord and Master.

ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਉਤੇ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
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49013 1144 nwm kI mihmw  
sB mih bnI]

Naam Kee 

Mehimaa Sabh 

Mehi Banee ||

The glory of the Naam 

spreads over the 

whole world.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਹੀ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੋਭ ਰਹੀ 
ਹੈ।

49014 1144 nwmu hmwrY pUrw 
swhu]

Naam Hamaarai 

Pooraa Saahu ||

The Naam is my 

perfect master of 

wealth.

ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ) ਸ਼ਾਹ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਕੋਈ ਕਮੀ 
ਨਹੀਂ,

49015 1144 nwmu hmwrY 
byprvwhu]2]

Naam Hamaarai 

Baeparavaahu 

||2||

The Naam is my 

independence. ||2||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਉਹ) ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ॥੨॥
49016 1144 nwmu hmwrY Bojn 

Bwau]

Naam Hamaarai 

Bhojan Bhaao ||

The Naam is my food 

and love.

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਮ 

ਦਾ ਦਾਨ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
49017 1144 nwmu hmwrY mn 

kw suAwau]

Naam Hamaarai 

Man Kaa Suaao ||

The Naam is the 

objective of my mind.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੂੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

49018 1144 nwmu n ivsrY sMq 
pRswid]

Naam N Visarai 

Santh Prasaadh ||

By the Grace of the 

Saints, I never forget 

the Naam.

ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ।
49019 1144 nwmu lYq Anhd 

pUry nwd]3]

Naam Laith 

Anehadh Poorae 

Naadh ||3||

Repeating the Naam, 

the Unstruck Sound-

current of the Naad 

resounds. ||3||

ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ (ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ 

ਇਉਂ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਇਕ-ਰਸ 

ਵੱਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ॥੩॥
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49020 1144 pRB ikrpw qy  
nwmu nau iniD 
pweI]

Prabh Kirapaa 

Thae Naam No 

Nidhh Paaee ||

By God's Grace, I have 

obtained the nine 

treasures of the Naam.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਮਲ 

ਜਗਆ ਹੈ (ਿ ੋਮੇਰੇ ਲਈ, ਮਾਨੋ, 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ।

49021 1144 gur ikrpw qy  
nwm isau bin 
AweI]

Gur Kirapaa Thae 

Naam Sio Ban 

Aaee ||

By Guru's Grace, I am 

tuned in to the Naam.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।

49022 1144 DnvMqy syeI 
prDwn]

Dhhanavanthae 

Saeee Paradhhaan 

||

They alone are 

wealthy and supreme,

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) ਧਨਾਢ 

ਹਨ, ਉਹੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਤੁਰਨੇ-ਜਸਰ ਮਨੱੁਖ ਹਨ,

49023 1144 nwnk jw kY nwmu 
inDwn]4]17]3
0]

Naanak Jaa Kai 

Naam Nidhhaan 

||4||17||30||

O Nanak, who have 

the treasure of the 

Naam. ||4||17||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ) ॥੪॥੧੭॥੩੦॥

49024 1144 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49025 1144 qU myrw ipqw qUhY 
myrw mwqw]

Thoo Maeraa 

Pithaa Thoohai 

Maeraa Maathaa 

||

You are my Father, 

and You are my 

Mother.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਪਤਾ ਹੈਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮਾਂ 
ਹੈਂ।

49026 1144 qU myry jIA pRwn 
suKdwqw]

Thoo Maerae Jeea 

Praan 

Sukhadhaathaa ||

You are my Soul, my 

Breath of Life, the 

Giver of Peace.

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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49027 1144 qU myrw Twkuru  
hau dwsu qyrw]

Thoo Maeraa 

Thaakur Ho Dhaas 

Thaeraa ||

You are my Lord and 

Master; I am Your 

slave.

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਸੇਵਕ ਹਾਂ।

49028 1144 quJ ibnu Avru  
nhI ko myrw]1]

Thujh Bin Avar 

Nehee Ko Maeraa 

||1||

Without You, I have no 

one at all. ||1||

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ 
(ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

49029 1144 kir ikrpw krhu 
pRB dwiq]

Kar Kirapaa 

Karahu Prabh 

Dhaath ||

Please bless me with 

Your Mercy, God, and 

give me this gift,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹ) ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼,

49030 1144 qum@rI ausqiq  
krau idn 
rwiq]1]rhwau]

Thumharee 

Ousathath Karo 

Dhin Raath ||1|| 

Rehaao ||

That I may sing Your 

Praises, day and night. 

||1||Pause||

(ਜਕ) ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49031 1144 hm qyry jMq qU 
bjwvnhwrw]

Ham Thaerae 

Janth Thoo 

Bajaavanehaaraa 

||

I am Your musical 

instrument, and You 

are the Musician.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ 

(ਸੂੰਗੀਤਕ) ਸਾਜ਼ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
(ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ) ਵਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
49032 1144 hm qyry iBKwrI  

dwnu dyih 
dwqwrw]

Ham Thaerae 

Bhikhaaree Dhaan 

Dhaehi 

Dhaathaaraa ||

I am Your beggar; 

please bless me with 

Your charity, O Great 

Giver.

ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ (ਦਰ 

ਦੇ) ਮੂੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਦਾਨ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

49033 1144 qau prswid rMg 
rs mwxy]

Tho Parasaadh 

Rang Ras Maanae 

||

By Your Grace, I enjoy 

love and pleasures.

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 
(ਬੇਅੂੰ ਤ) ਰੂੰਗ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਆ 

ਰਹੇ ਹਾਂ।
49034 1144 Gt Gt AMqir  

qumih smwxy]2]

Ghatt Ghatt 

Anthar Thumehi 

Samaanae ||2||

You are deep within 

each and every heart. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ ॥੨॥
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49035 1144 qum@rI ikRpw qy  
jpIAY nwau]

Thumharee 

Kirapaa Thae 

Japeeai Naao ||

By Your Grace, I chant 

the Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

(ਹੀ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ,

49036 1144 swDsMig qumry 
gux gwau]

Saadhhasang 

Thumarae Gun 

Gaao ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I sing Your 

Glorious Praises.

(ਜਮਹਰ ਕਰ ਜਕ) ਮੈਂ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ।

49037 1144 qum@rI dieAw qy  
hoie drd 
ibnwsu]

Thumharee 

Dhaeiaa Thae Hoe 

Dharadh Binaas ||

In Your Mercy, You 

take away our pains.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

(ਹੀ) ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਦਰਦ ਦਾ 
ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

49038 1144 qumrI mieAw qy  
kml ibgwsu]3]

Thumaree Maeiaa 

Thae Kamal Bigaas 

||3||

By Your Mercy, the 

heart-lotus blossoms 

forth. ||3||

ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਹੀ) ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਕੌਲ ਦਾ ਜਖੜਾਉ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

49039 1144 hau bilhwir 
jwau gurdyv]

Ho Balihaar Jaao 

Guradhaev ||

I am a sacrifice to the 

Divine Guru.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ,

49040 1144 sPl drsnu jw 
kI inrml syv]

Safal Dharasan Jaa 

Kee Niramal Saev 

||

The Blessed Vision of 

His Darshan is fruitful 

and rewarding; His 

service is immaculate 

and pure.

ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਮੁਰਾਦਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ।

49041 1144 dieAw krhu  
Twkur pRB myry]

Dhaeiaa Karahu 

Thaakur Prabh 

Maerae ||

Be Merciful to me, O 

my Lord God and 

Master,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! 
ਜਮਹਰ ਕਰ,
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49042 1144 gux gwvY nwnku 
inq 
qyry]4]18]31]

Gun Gaavai 

Naanak Nith 

Thaerae 

||4||18||31||

That Nanak may 

continually sing Your 

Glorious Praises. 

||4||18||31||

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੇ ॥੪॥੧੮॥੩੧॥

49043 1144 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49044 1144 sB qy aUc jw kw 
drbwru]

Sabh Thae Ooch 

Jaa Kaa Dharabaar 

||

His Regal Court is the 

highest of all.

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ 
ਦਰਬਾਰ ਸਭ (ਪਾਜਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰਾਂ) ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ,

49045 1144 sdw sdw qw kau 
johwru]

Sadhaa Sadhaa 

Thaa Ko Johaar ||

I humbly bow to Him, 

forever and ever.

ਉਸ (ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ) ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਹੀ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

49046 1144 aUcy qy aUcw jw 
kw Qwn]

Oochae Thae 

Oochaa Jaa Kaa 

Thhaan ||

His place is the highest 

of the high.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 
ਮਹੱਲ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ,

49047 1144 koit AGw imtih  
hir nwm]1]

AGw: polw bolo Kott Aghaa 

Mittehi Har Naam 

||1||

Millions of sins are 

erased by the Name of 

the Lord. ||1||

ਉਸ ਹਰੀ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

49048 1144 iqsu srxweI  
sdw suKu hoie]

This Saranaaee 

Sadhaa Sukh Hoe 

||

In His Sanctuary, we 

find eternal peace.

ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

49049 1144 kir ikrpw jw 
kau mylY 
soie]1]rhwau]

Kar Kirapaa Jaa Ko 

Maelai Soe ||1|| 

Rehaao ||

He Mercifully unites us 

with Himself. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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49050 1144 jw ky krqb lKy  
n jwih]

Jaa Kae Karathab 

Lakhae N Jaahi ||

His wondrous actions 

cannot even be 

described.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੋਿ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ਸਮਝ ੇਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ,

49051 1144 jw kw Brvwsw  
sB Gt mwih]

Jaa Kaa 

Bharavaasaa Sabh 

Ghatt Maahi ||

All hearts rest their 

faith and hope in Him.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੈ,

49052 1144 pRgt BieAw  
swDU kY sMig]

Pragatt Bhaeiaa 

Saadhhoo Kai Sang 

||

He is manifest in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
49053 1144 Bgq ArwDih 

An idnu 
rMig]2]

Bhagath 

Araadhhehi 

Anadhin Rang 

||2||

The devotees lovingly 

worship and adore 

Him night and day. 

||2||

ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

49054 1144 dydy qoit nhI  
BMfwr]

Dhaedhae Thott 

Nehee Bhanddaar 

||

He gives, but His 

treasures are never 

exhausted.

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਦਾਤਾਂ) 
ਦੇਂਜਦਆਂ ਭੀ (ਉਸ ਦੇ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਜਵਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।

49055 1144 iKn mih Qwip 
auQwpnhwr]

Khin Mehi Thhaap 

Outhhaapanehaar 

||

In an instant, He 

establishes and 

disestablishes.

ਉਹ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲਾ ਹੈ।

49056 1144 jw kw hukmu n 
mytY koie]

Jaa Kaa Hukam N 

Maettai Koe ||

No one can erase the 

Hukam of His 

Command.

ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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49057 1144 isir pwiqswhw 
swcw soie]3]

Sir Paathisaahaa 

Saachaa Soe ||3||

The True Lord is above 

the heads of kings. 

||3||

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਪਾਜਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ (ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ) ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੀ ਹੈ ॥੩॥
49058 1144 ijs kI Et iqsY 

kI Awsw]

Jis Kee Outt Thisai 

Kee Aasaa ||

He is my Anchor and 

Support; I place my 

hopes in Him.

(ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, (ਸੁਖਾਂ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਲਈ ਭੀ) ਉਸੇ ਦੀ 
(ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) ਆਸ ਹੈ।

49059 1145 duKu suKu hmrw  
iqs hI pwsw]

Dhukh Sukh 

Hamaraa This Hee 

Paasaa ||

I place my pain and 

pleasure before Him.

ਦੱੁਖ (ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੇ) ਸੁਖ 

(ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਲਈ) ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ (ਸਦਾ 
ਅਰਦਾਸ) ਹੈ।

49060 1145 rwiK lIno sBu 
jn kw pVdw]

pVdw: polw bolo Raakh Leeno Sabh 

Jan Kaa Parradhaa 

||

He covers the faults of 

His humble servant.

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ,

49061 1145 nwnku iqs kI 
ausqiq 
krdw]4]19]3
2]

Naanak This Kee 

Ousathath 

Karadhaa 

||4||19||32||

Nanak sings His 

Praises. ||4||19||32||

ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੀ (ਹੀ ਸਦਾ) 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੯॥੩੨॥

49062 1145 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49063 1145 rovnhwrI roju 
bnwieAw]

Rovanehaaree Roj 

Banaaeiaa ||

The whiner whines 

every day.

(ਜਕਸੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ 

ਮਾਇਕ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ) 
ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਿੀ (ਰੋਣ ਨੂੂੰ ) 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ,
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49064 1145 bln brqn kau  
snbMDu iciq 
AwieAw]

(bln) smW guzwrn 
leI[ (brqn) pdwrQ

Balan Barathan Ko 

Sanabandhh Chith 

Aaeiaa ||

His attachment to his 

household and 

entanglements cloud 

his mind.

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਛੁੜੇ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਵਰਤਣ-

ਜਵਹਾਰ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਚੇਤੇ 

ਆਉਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

49065 1145 bUiJ bYrwgu kry 
jy koie]

Boojh Bairaag 

Karae Jae Koe ||

If someone becomes 

detached through 

understanding,

ਪਰ ਿੇ ਕੋਈ ਪਿਾਣੀ (ਇਹ) 

ਸਮਝ ਕੇ (ਜਕ ਇਹ ਮਾਇਕ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦੇ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ) 

ਜਨਰਮੋਹਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ,

49066 1145 jnm mrx iPir 
sogu n hoie]1]

Janam Maran Fir 

Sog N Hoe ||1||

He will not have to 

suffer in birth and 

death again. ||1||

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਜਕਸੇ ਦੇ) ਿਨਮ 

(ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਤੇ, ਜਕਸੇ ਦੇ) ਮਰਨ 

ਦਾ ਗ਼ਮ ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦਾ ॥੧॥

49067 1145 ibiKAw kw sBu 
DMDu pswru]

Bikhiaa Kaa Sabh 

Dhhandhh Pasaar 

||

All of his conflicts are 

extensions of his 

corruption.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ 
ਸਾਰਾ ਧੂੰਧਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ 
ਸਾਰਾ ਜਖਲਾਰਾ ਹੈ।

49068 1145 ivrlY kIno nwm 
ADwru]1]rhwau]

Viralai Keeno 

Naam Adhhaar 

||1|| Rehaao ||

How rare is that 

person who takes the 

Naam as his Support. 

||1||Pause||

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

(ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
49069 1145 iqRibiD mwieAw 

rhI ibAwip]
qi RibiD Thribidhh Maaeiaa 

Rehee Biaap ||

The three-phased 

Maya infects all.

ਇਹ ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ (ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ) ਜ਼ੋਰ ਪਾ 
ਰਹੀ ਹੈ।
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49070 1145 jo lptwno iqsu 
dUK sMqwp]

Jo Lapattaano This 

Dhookh Santhaap 

||

Whoever clings to it 

suffers pain and 

sorrow.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਮਾਇਆ 

ਨੂੂੰ ) ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਅਨੇਕਾਂ) ਕਲੇਸ਼ ਜਵਆਪਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
49071 1145 suKu nwhI ibnu 

nwm iDAwey]

Sukh Naahee Bin 

Naam Dhhiaaeae 

||

There is no peace 

without meditating on 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

49072 1145 nwm inDwnu 
bfBwgI pwey]2]

Naam Nidhhaan 

Baddabhaagee 

Paaeae ||2||

By great good fortune, 

the treasure of the 

Naam is received. 

||2||

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਜਕਸਮਤ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

49073 1145 sÍWgI isau jo mnu 
rIJwvY]

Svaangee Sio Jo 

Man Reejhaavai ||

One who loves the 

actor in his mind,

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਸਾਂਗ-

ਧਾਰੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ,

49074 1145 sÍwig auqwirAY  
iPir pCuqwvY]

Svaag Outhaariai 

Fir Pashhuthaavai 

||

Later regrets it when 

the actor takes off his 

costume.

ਿਦੋਂ ਉਹ ਸਾਂਗ ਲਾਹ ਜਦੱਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ (ਜਪਆਰ 

ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖ 

ਕੇ) ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ।
49075 1145 myG kI CwieAw 

jYsy brqnhwr]

Maegh Kee 

Shhaaeiaa Jaisae 

Barathanehaar ||

The shade from a 

cloud is transitory,

ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ (ਨੂੂੰ  
ਜਟਕਵੀਂ ਛਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ) 

ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਕਰਨਾ ਹੈ,

49076 1145 qYso prpMcu moh 
ibkwr]3]

Thaiso Parapanch 

Moh Bikaar ||3||

Like the worldly 

paraphernalia of 

attachment and 

corruption. ||3||

ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਿਗਤ-ਪਸਾਰਾ 
ਮੋਹ ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ 

ਹੈ ॥੩॥

49077 1145 eyk vsqu jy pwvY 
koie]

Eaek Vasath Jae 

Paavai Koe ||

If someone is blessed 

with the singular 

substance,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ,
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49078 1145 pUrn kwju qwhI 
kw hoie]

Pooran Kaaj 

Thaahee Kaa Hoe 

||

Then all of his tasks 

are accomplished to 

perfection.

ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ (ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਅਸਲ) ਕੂੰਮ ਜਕਸੇ ਜਸਰੇ ਚੜਹਦਾ 
ਹੈ।

49079 1145 gur pRswid ijin 
pwieAw nwmu]

Gur Prasaadh Jin 

Paaeiaa Naam ||

One who obtains the 

Naam, by Guru's Grace

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ,

49080 1145 nwnk AwieAw so 
prvwnu]4]20]
33]

Naanak Aaeiaa So 

Paravaan 

||4||20||33||

- O Nanak, his coming 

into the world is 

certified and 

approved. 

||4||20||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿੂੰ ਜਮਆ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੦॥੩੩॥

49081 1145 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49082 1145 sMq kI inMdw  
jonI Bvnw]

Santh Kee 

Nindhaa Jonee 

Bhavanaa ||

Slandering the Saints, 

the mortal wanders in 

reincarnation.

ਜਕਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਆਚਰਨ 

ਉਤੇ ਅਣਹੋਏ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਣ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਕਈ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

49083 1145 sMq kI inMdw  
rogI krnw]

Santh Kee 

Nindhaa Rogee 

Karanaa ||

Slandering the Saints, 

he is diseased.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ 
ਦੂਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ 
ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੂਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ 

ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

49084 1145 sMq kI inMdw dUK 
shwm]

Santh Kee 

Nindhaa Dhookh 

Sehaam ||

Slandering the Saints, 

he suffers in pain.

(ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਇਹ 

ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਥੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ) ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਦੇ ਕਾਰਨ (ਕਈ ਆਤਮਕ) 

ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ.
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49085 1145 fwnu dYq inMdk 
kau jwm]1]

Ddaan Dhaith 

Nindhak Ko Jaam 

||1||

The slanderer is 

punished by the 

Messenger of Death. 

||1||

(ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਭੀ) 
ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੂੂੰ  ਿਮਰਾਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

49086 1145 sMqsMig krih jo 
bwdu]

Santhasang Karehi 

Jo Baadh ||

Those who argue and 

fight with the Saints

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

49087 1145 iqn inMdk nwhI 
ikCu 
swdu]1]rhwau]

Thin Nindhak 

Naahee Kishh 

Saadh ||1|| 

Rehaao ||

- those slanderers find 

no happiness at all. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49088 1145 Bgq kI inMdw  
kMDu CydwvY]

(kMDu) sRIr[ (CydwvY) 
k`tdI hY

Bhagath Kee 

Nindhaa Kandhh 

Shhaedhaavai ||

Slandering the 

devotees, the wall of 

the mortal's body is 

shattered.

ਜਕਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਤੇ ਜਚੱਕੜ 

ਸੱੁਟਣ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੂਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ 

ਪਿੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

49089 1145 Bgq kI inMdw  
nrku BuMcwvY]

Bhagath Kee 

Nindhaa Narak 

Bhunchaavai ||

Slandering the 

devotees, he suffers in 

hell.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ 
(ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ) ਨਰਕ 

(ਦਾ ਦੱੁਖ) ਭੋਗਾਂਦੀ ਹੈ,

49090 1145 Bgq kI inMdw  
grB mih glY]

Bhagath Kee 

Nindhaa Garabh 

Mehi Galai ||

Slandering the 

devotees, he rots in 

the womb.

ਉਸ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਗਲਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

49091 1145 Bgq kI inMdw  
rwj qy tlY]2]

Bhagath Kee 

Nindhaa Raaj Thae 

Ttalai ||2||

Slandering the 

devotees, he loses his 

realm and power. 

||2||

ਤੇ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਪਦਵੀ ਤੋਂ 
ਹੇਠਾਂ ਜਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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49092 1145 inMdk kI giq  
kqhU nwih]

Nindhak Kee Gath 

Kathehoo Naahi ||

The slanderer finds no 

salvation at all.

ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਜਚੱਕੜ 

ਸੱੁਟਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਕਦੇ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ,

49093 1145 Awip bIij Awpy 
hI Kwih]

Aap Beej Aapae 

Hee Khaahi ||

He eats only that 

which he himself has 

planted.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਨੂੰ ਦਕ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦਾ 
ਇਹ ਮਾੜਾ ਬੀਿ) ਬੀਿ ਕੇ 

ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਿਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

49094 1145 cor jwr jUAwr 
qy burw]

Chor Jaar Jooaar 

Thae Buraa ||

He is worse than a 

thief, a lecher, or a 

gambler.

ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਚੋਰ 

ਨਾਲੋਂ ਜਵਭਚਾਰੀ ਨਾਲੋਂ 
ਿੂਆਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਭੈੜਾ 
ਸਾਬਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

49095 1145 Axhodw Bwru  
inMdik isir 
Drw]3]

Anehodhaa Bhaar 

Nindhak Sir 

Dhharaa ||3||

The slanderer places 

an unbearable burden 

upon his head. ||3||

ਜਕਉਂਜਕ ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਜਸਰ ਉਤੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱੁਜਕਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋਪਜਹਲਾਂ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ॥੩॥
49096 1145 pwrbRhm ky Bgq 

inrvYr]

Paarabreham Kae 

Bhagath Niravair 

||

The devotees of the 

Supreme Lord God are 

beyond hate and 

vengeance.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਜਕਸੇ 

ਨਾਲ ਭੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

49097 1145 so insqrY jo pUjY 
pYr]

So Nisatharai Jo 

Poojai Pair ||

Whoever worships 

their feet is 

emancipated.

ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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49098 1145 Awid puriK  
inMdku BolwieAw]

Aadh Purakh 

Nindhak 

Bholaaeiaa ||

The Primal Lord God 

has deluded and 

confused the 

slanderer.

(ਪਰ ਜਨੂੰ ਦਕ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੂੂੰ  ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾ 
ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

49099 1145 nwnk ikrqu n 
jwie 
imtwieAw]4]21
]34]

Naanak Kirath N 

Jaae Mittaaeiaa 

||4||21||34||

O Nanak, the record of 

one's past actions 

cannot be erased. 

||4||21||34||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਪਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ 

ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ 

ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੪॥੨੧॥੩੪॥

49100 1145 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49101 1145 nwmu hmwrY byd 
Aru nwd]

Naam Hamaarai 

Baedh Ar Naadh ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is for me 

the Vedas and the 

Sound-current of the 

Naad.

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਦਿੜਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਤੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦ (ਸ਼ਾਸਤਿ 
ਆਜਦਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ) ਅਤੇ 

(ਿੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਸੂੰ ਙੀ ਆਜਦਕ) 

ਵਿਾਣਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
49102 1145 nwmu hmwrY pUry 

kwj]

Naam Hamaarai 

Poorae Kaaj ||

Through the Naam, 

my tasks are perfectly 

accomplished.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ,

49103 1145 nwmu hmwrY pUjw 
dyv]

Naam Hamaarai 

Poojaa Dhaev ||

The Naam is my 

worship of deities.

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਹੈ,

49104 1145 nwmu hmwrY gur 
kI syv]1]

Naam Hamaarai 

Gur Kee Saev 

||1||

The Naam is my 

service to the Guru. 

||1||

ਹਜਰ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰਨੀ ਹੈ ॥੧॥
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49105 1145 guir pUrY idRiVE 
hir nwmu]

Gur Poorai 

Dhrirriou Har 

Naam ||

The Perfect Guru has 

implanted the Naam 

within me.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪੱਕਾ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

49106 1145 sB qy aUqmu hir 
hir 
kwmu]1]rhwau]

Sabh Thae 

Ootham Har Har 

Kaam ||1|| 

Rehaao ||

The highest task of all 

is the Name of the 

Lord, Har, Har. 

||1||Pause||

(ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

ਜਕ) ਸਭਨਾਂ ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ ਕੂੰਮ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
49107 1145 nwmu hmwrY mjn 

iesnwnu]

Naam Hamaarai 

Majan Eisanaan ||

The Naam is my 

cleansing bath and 

purification.

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਨਾਮ ਜਦਿੜਹ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ) 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਲਈ ਪੁਰਬਾਂ ਸਮੇ ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ,

49108 1145 nwmu hmwrY pUrn 
dwnu]

Naam Hamaarai 

Pooran Dhaan ||

The Naam is my 

perfect donation of 

charity.

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਲਈ (ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਿਾ ਕੇ) ਸਭ 

ਕੁਝ (ਬਿਾਹਮਣਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦਾਨ ਕਰ 

ਦੇਣਾ-ਇਹ ਭੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਹੈ।
49109 1145 nwmu lYq qy sgl 

pvIq]

Naam Laith Thae 

Sagal Paveeth ||

Those who repeat the 

Naam are totally 

purified.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱੁਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

49110 1145 nwmu jpq myry 
BweI mIq]2]

Naam Japath 

Maerae Bhaaee 

Meeth ||2||

Those who chant the 

Naam are my friends 

and Siblings of 

Destiny. ||2||

ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 
ਹਨ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ ਹਨ ॥੨॥
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49111 1145 nwmu hmwrY saux 
sMjog]

Naam Hamaarai 

Soun Sanjog ||

The Naam is my 

auspicious omen and 

good fortune.

(ਕਾਰਾਂ-ਜਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲਤਾ 
ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ) ਸਗਨ (ਜਵਚਾਰਦੇ 

ਹਨ) ਮੁਹੂਰਤ (ਕਢਾਂਦੇ ਹਨ) 

ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।

49112 1145 nwmu hmwrY  
iqRpiq su Bog]

Naam Hamaarai 

Thripath Subhog ||

The Naam is the 

sublime food which 

satisfies me.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਰੱਿਣਾ-(ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਸੁਆਦ) ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਹੈ।

49113 1145 nwmu hmwrY sgl 
Awcwr]

Naam Hamaarai 

Sagal Aachaar ||

The Naam is my good 

conduct.

(ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਆਜਦਕ ਜਮਥੇ 

ਹੋਏ) ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਹੈ।
49114 1145 nwmu hmwrY  

inrml 
ibauhwr]3]

Naam Hamaarai 

Niramal Biouhaar 

||3||

The Naam is my 

immaculate 

occupation. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਲਈ ਪਜਵੱਤਰ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਹੈ 

॥੩॥

49115 1145 jw kY min  
visAw pRBu eyku]

Jaa Kai Man Vasiaa 

Prabh Eaek ||

All those humble 

beings whose minds 

are filled with the One 

God

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਜਸਆ 

ਹੈ (ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ)।

49116 1145 sgl jnw kI  
hir hir tyk]

Sagal Janaa Kee 

Har Har Ttaek ||

Have the Support of 

the Lord, Har, Har.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
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49117 1145 min qin nwnk  
hir gux gwau]

Man Than Naanak 

Har Gun Gaao ||

O Nanak, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord with your mind 

and body.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਨੋਂ  
ਤਨੋਂ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ)

49118 1145 swDsMig ijsu dyvY 
nwau]4]22]35
]

Saadhhasang Jis 

Dhaevai Naao 

||4||22||35||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the Lord bestows 

His Name. 

||4||22||35||

(ਪਰ ਇਹ ਕੂੰਮ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੨॥੩੫॥

49119 1146 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49120 1146 inrDn kau qum 
dyvhu Dnw]

Niradhhan Ko 

Thum Dhaevahu 

Dhhanaa ||

You bless the poor 

with wealth, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਜਿਸ) ਕੂੰਗਾਲ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣਾ ਨਾਮ-) ਧਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ,

49121 1146 Aink pwp jwih  
inrml mnw]

Anik Paap Jaahi 

Niramal Manaa ||

Countless sins are 

taken away, and the 

mind becomes 

immaculate and pure.

ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

49122 1146 sgl mnorQ 
pUrn kwm]

Sagal Manorathh 

Pooran Kaam ||

All the mind's desires 

are fulfilled, and one's 

tasks are perfectly 

accomplished.

ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂੰਗਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

49123 1146 Bgq Apuny kau  
dyvhu nwm]1]

Bhagath Apunae 

Ko Dhaevahu 

Naam ||1||

You bestow Your 

Name upon Your 

devotee. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੂੰ  
(ਆਪ ਹੀ) ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ ॥੧॥
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49124 1146 sPl syvw gopwl 
rwie]

Safal Saevaa 

Gopaal Raae ||

Service to the Lord, 

our Sovereign King, is 

fruitful and rewarding.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਕ-ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਸਦਾ) 
ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

49125 1146 krn krwvnhwr 
suAwmI qw qy 
ibrQw koie n 
jwie]1]rhwau]

Karan 

Karaavanehaar 

Suaamee Thaa 

Thae Birathhaa 

Koe N Jaae ||1|| 

Rehaao ||

Our Lord and Master is 

the Creator, the Cause 

of causes; no one is 

turned away from His 

Door empty-handed. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

49126 1146 rogI kw pRB 
KMfhu rogu]

Rogee Kaa Prabh 

Khanddahu Rog ||

God eradicates the 

disease from the 

diseased person.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂ (ਆਪਣਾ ਨਾਮ-ਦਾਰੂ 

ਦੇ ਕੇ) ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾਸ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ,
49127 1146 duKIey kw  

imtwvhu pRB sogu]

Dhukheeeae Kaa 

Mittaavahu Prabh 

Sog ||

God takes away the 

sorrows of the 

suffering.

ਦੁਖੀਏ ਦਾ ਗ਼ਮ ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ,

49128 1146 inQwvy kau qum@ 
Qwin bYTwvhu]

Nithhaavae Ko 

Thumh Thhaan 

Baithaavahu ||

And those who have 

no place at all - You 

seat them upon the 

place.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਭੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ) ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ 
ਥਾਂ ਤੇ ਜਬਠਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।
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49129 1146 dws Apny kau  
BgqI lwvhu]2]

Dhaas Apanae Ko 

Bhagathee 

Laavahu ||2||

You link Your slave to 

devotional worship. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

49130 1146 inmwxy kau pRB 
dyqo mwnu]

Nimaanae Ko 

Prabh Dhaetho 

Maan ||

God bestows honor on 

the dishonored.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ 

ਭੀ ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ।

49131 1146 mUV mugDu hoie 
cqur suigAwnu]

Moorr Mugadhh 

Hoe Chathur 

Sugiaan ||

He makes the foolish 

and ignorant become 

clever and wise.

(ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਆਣਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਗਆਨਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
49132 1146 sgl BieAwn 

kw Bau nsY]
B-ieAwn, n`sY Sagal Bhaeiaan 

Kaa Bho Nasai ||

The fear of all fear 

disappears.

(ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਸਾਰੇ 

ਡਰਾਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
49133 1146 jn Apny kY hir 

min bsY]3]

Jan Apanae Kai 

Har Man Basai 

||3||

The Lord dwells within 

the mind of His 

humble servant. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ 

(ਸਦਾ) ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

49134 1146 pwrbRhm pRB sUK 
inDwn]

Paarabreham 

Prabh Sookh 

Nidhhaan ||

The Supreme Lord 

God is the Treasure of 

Peace.

ਪਰਮੇਸਰ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ,

49135 1146 qqu igAwnu hir 
AMimRq nwm]

Thath Giaan Har 

Anmrith Naam ||

The Ambrosial Name 

of the Lord is the 

essence of reality.

ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ਼ 

ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ।
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49136 1146 kir ikrpw sMq 
thlY lwey]

Kar Kirapaa Santh 

Ttehalai Laaeae ||

Granting His Grace, He 

enjoins the mortals to 

serve the Saints.

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਆਪ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

49137 1146 nwnk swDUsMig 
smwey]4]23]3
6]

Naanak Saadhhoo 

Sang Samaaeae 

||4||23||36||

O Nanak, such a 

person merges in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||4||23||36||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ) 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨੩॥੩੬॥

49138 1146 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49139 1146 sMq mMfl mih  
hir min vsY]

Santh Manddal 

Mehi Har Man 

Vasai ||

In the Realm of the 

Saints, the Lord dwells 

in the mind.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਰਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਪਰਗਟ 

ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)।

49140 1146 sMq mMfl mih  
durqu sBu nsY]

n`sY Santh Manddal 

Mehi Dhurath 

Sabh Nasai ||

In the Realm of the 

Saints, all sins run 

away.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ) ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ 

ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
49141 1146 sMq mMfl mih  

inrml rIiq]

Santh Manddal 

Mehi Niramal 

Reeth ||

In the Realm of the 

Saints, one's lifestyle is 

immaculate.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

49142 1146 sMqsMig hoie eyk 
prIiq]1]

Santhasang Hoe 

Eaek Pareeth 

||1||

In the Society of the 

Saints, one comes to 

love the One Lord. 

||1||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੈਦਾ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

49143 1146 sMq mMflu qhw 
kw nwau]

Santh Manddal 

Thehaa Kaa Naao 

||

That alone is called 

the Realm of the 

Saints,

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੈ,
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49144 1146 pwrbRhm kyvl 
gux 
gwau]1]rhwau]

Paarabreham 

Kaeval Gun Gaao 

||1|| Rehaao ||

Where only the 

Glorious Praises of the 

Supreme Lord God are 

sung. ||1||Pause||

ਜਿਥੇ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

49145 1146 sMq mMfl mih  
jnm mrxu rhY]

Santh Manddal 

Mehi Janam 

Maran Rehai ||

In the Realm of the 

Saints, birth and death 

are ended.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਿਨਮ 

ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

49146 1146 sMq mMfl mih  
jmu ikCU n khY]

Santh Manddal 

Mehi Jam Kishhoo 

N Kehai ||

In the Realm of the 

Saints, the Messenger 

of Death cannot touch 

the mortal.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ 
ਿਮਰਾਿ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਸਕਦਾ,

49147 1146 sMqsMig hoie 
inrml bwxI]

Santhasang Hoe 

Niramal Baanee ||

In the Society of the 

Saints, one's speech 

becomes immaculate

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

49148 1146 sMq mMfl mih  
nwmu vKwxI]2]

Santh Manddal 

Mehi Naam 

Vakhaanee ||2||

In the realm of the 

saints, the Lord's 

Name is chanted. 

||2||

(ਉਥੇ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) 
ਉਚਾਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

49149 1146 sMq mMfl kw  
inhcl Awsnu]

Santh Manddal 

Kaa Nihachal 

Aasan ||

The Realm of the 

Saints is the eternal, 

ever-stable place.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ (ਐਸਾ 
ਹੈ ਜਕ ਉਥੇ ਜਟਕਣ ਵਾਲੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਤੋਂ) ਅਡੋਲ 

(ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ),

49150 1146 sMq mMfl mih  
pwp ibnwsnu]

Santh Manddal 

Mehi Paap 

Binaasan ||

In the Realm of the 

Saints, sins are 

destroyed.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ (ਸਾਰੇ) 

ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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49151 1146 sMq mMfl mih  
inrml kQw]

Santh Manddal 

Mehi Niramal 

Kathhaa ||

In the Realm of the 

Saints, the immaculate 

sermon is spoken.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਿ ੋ(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਚਾਈ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
49152 1146 sMqsMig haumY 

duK nsw]3]
n`sw Santhasang 

Houmai Dhukh 

Nasaa ||3||

In the Society of the 

Saints, the pain of 

egotism runs away. 

||3||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਹਉਮੈ (ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
49153 1146 sMq mMfl kw  

nhI ibnwsu]

Santh Manddal 

Kaa Nehee Binaas 

||

The Realm of the 

Saints cannot be 

destroyed.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੇ ਵਾਯੂ-ਮੂੰਡਲ ਦਾ 
ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

49154 1146 sMq mMfl mih  
hir guxqwsu]

Santh Manddal 

Mehi Har 

Gunathaas ||

In the Realm of the 

Saints, is the Lord, the 

Treasure of Virtue.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਦਾ) 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

49155 1146 sMq mMfl Twkur 
ibsRwmu]

Santh Manddal 

Thaakur Bisraam 

||

The Realm of the 

Saints is the resting 

place of our Lord and 

Master.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਸਦਾ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੈ।

49156 1146 nwnk Eiq poiq 
Bgvwnu]4]24]
37]

Naanak Outh Poth 

Bhagavaan 

||4||24||37||

O Nanak, He is woven 

into the fabric of His 

devotees, through and 

through. 

||4||24||37||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਗਵਾਨ-ਪਿਭੂ 
(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ 

ਵਾਂਗ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੪॥੩੭॥

49157 1146 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:
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49158 1146 rogu kvnu jW rwKY 
Awip]

Rog Kavan Jaan 

Raakhai Aap ||

Why worry about 

disease, when the 

Lord Himself protects 

us?

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਰੋਗ 

ਜਵਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
49159 1146 iqsu jn hoie n 

dUKu sMqwpu]

This Jan Hoe N 

Dhookh Santhaap 

||

That person whom the 

Lord protects, does 

not suffer pain and 

sorrow.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਕੋਈ 

ਕਲੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

49160 1146 ijsu aUpir pRBu 
ikrpw krY]

Jis Oopar Prabh 

Kirapaa Karai ||

That person, upon 

whom God showers 

His Mercy

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

49161 1146 iqsu aUpr qy  
kwlu prhrY]1]

This Oopar Thae 

Kaal Pareharai 

||1||

- Death hovering 

above him is turned 

away. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਮੌਤ 

(ਦਾ ਡਰ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ) ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
49162 1146 sdw sKweI hir 

hir nwmu]

Sadhaa Sakhaaee 

Har Har Naam ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is forever our 

Help and Support.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਸਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ।

49163 1146 ijsu cIiq AwvY  
iqsu sdw suKu hovY  
inkit n AwvY 
qw kY 
jwmu]1]rhwau]

Jis Cheeth Aavai 

This Sadhaa Sukh 

Hovai Nikatt N 

Aavai Thaa Kai 

Jaam ||1|| 

Rehaao ||

When He comes to 

mind, the mortal finds 

lasting peace, and the 

Messenger of Death 

cannot even approach 

him. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ, ਿਮਰਾਿ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ। ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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49164 1146 jb iehu n so qb 
iknih aupwieAw]

jdoN ieh ikC BI nhIN 
bixAW (so) sI

Jab Eihu N So Thab 

Kinehi Oupaaeiaa 

||

When this being did 

not exist, who created 

him then?

ਿਦੋਂ ਇਹ ਿੀਵ ਪਜਹਲਾਂ ਹੈ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਜਕਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ?

49165 1146 kvn mUl qy  
ikAw 
pRgtwieAw]

Kavan Mool Thae 

Kiaa Pragattaaeiaa 

||

What has been 

produced from the 

source?

(ਵੇਖੋ,) ਜਕਸ ਮੱੁਢ ਤੋਂ (ਜਪਤਾ ਦੀ 
ਬੂੂੰ ਦ ਤੋਂ) ਇਸ ਦੀ ਕੈਸੀ ਸੋਹਣੀ 
ਸੂਰਤ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਬਣਾ 
ਜਦੱਤੀ।

49166 1146 Awpih mwir  
Awip jIvwlY]

Aapehi Maar Aap 

Jeevaalai ||

He Himself kills, and 

He Himself 

rejuvenates.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

49167 1146 Apny Bgq kau  
sdw pRiqpwlY]2]

Apanae Bhagath 

Ko Sadhaa 

Prathipaalai ||2||

He cherishes His 

devotees forever. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ 
ਸਦਾ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

49168 1146 sB ikCu jwxhu  
iqs kY hwQ]

Sabh Kishh 

Jaanahu This Kai 

Haathh ||

Know that everything 

is in His Hands.

ਇਹ ਸੱਚ ਿਾਣੋ ਜਕ ਹਰੇਕ 

ਤਾਕਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਹੱਥਾਂ ਜਵਚ ਹੈ।
49169 1146 pRBu myro AnwQ ko 

nwQ]

Prabh Maero 

Anaathh Ko 

Naathh ||

My God is the Master 

of the masterless.

ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਜਨਖਸਜਮਆਂ 

ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ।

49170 1146 duKBMjnu qw kw hY 
nwau]

Dhukh Bhanjan 

Thaa Kaa Hai Naao 

||

His Name is the 

Destroyer of pain.

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ 'ਦੁਖ-

ਭੂੰ ਿਨੁ' (ਭਾਵ, ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।
49171 1146 suK pwvih iqs 

ky gux gwau]3]

Sukh Paavehi This 

Kae Gun Gaao 

||3||

Singing His Glorious 

Praises, you shall find 

peace. ||3||

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਂਗਾ ॥੩॥
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49172 1146 suix suAwmI  
sMqn Ardwis]

Sun Suaamee 

Santhan Aradhaas 

||

O my Lord and Master, 

please listen to the 

prayer of Your Saint.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈਂ।

49173 1146 jIau pRwn Dnu  
qum@rY pwis]

Jeeo Praan Dhhan 

Thumharai Paas ||

I place my soul, my 

breath of life and 

wealth before You.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਆਪਣੇ 
ਪਿਾਣ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ 

ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

49174 1146 iehu jgu qyrw sB 
quJih iDAwey]

Eihu Jag Thaeraa 

Sabh Thujhehi 

Dhhiaaeae ||

All this world is Yours; 

it meditates on You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦੀ ਹੈ।

49175 1147 kir ikrpw  
nwnk suKu 
pwey]4]25]38
]

Kar Kirapaa 

Naanak Sukh 

Paaeae 

||4||25||38||

Please shower Nanak 

with Your Mercy and 

bless him with peace. 

||4||25||38||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨੫॥੩੮॥

49176 1147 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49177 1147 qyrI tyk rhw  
kil mwih]

Thaeree Ttaek 

Rehaa Kal Maahi 

||

With Your Support, I 

survive in the Dark 

Age of Kali Yuga.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਸ ਜਵਕਾਰ-ਭਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹੀ 
ਿੀਊਂਦਾ ਹਾਂ।

49178 1147 qyrI tyk qyry gux 
gwih]

Thaeree Ttaek 

Thaerae Gun 

Gaahi ||

With Your Support, I 

sing Your Glorious 

Praises.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਸਭ ਿੀਵ) ਤੇਰੇ ਹੀ 
ਸਹਾਰੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ।
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49179 1147 qyrI tyk n pohY 
kwlu]

Thaeree Ttaek N 

Pohai Kaal ||

With Your Support, 

death cannot even 

touch me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ।

49180 1147 qyrI tyk ibnsY 
jMjwlu]1]

Thaeree Ttaek 

Binasai Janjaal 

||1||

With Your Support, my 

entanglements vanish. 

||1||

ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਿਾਹੀ ਟੱੁਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
49181 1147 dIn dunIAw qyrI 

tyk]

Dheen Dhuneeaa 

Thaeree Ttaek ||

In this world and the 

next, I have Your 

Support.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

49182 1147 sB mih rivAw  
swihbu 
eyk]1]rhwau]

Sabh Mehi Raviaa 

Saahib Eaek ||1|| 

Rehaao ||

The One Lord, our 

Lord and Master, is all-

pervading. 

||1||Pause||

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਹੀ ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

49183 1147 qyrI tyk krau 
AwnMd]

Thaeree Ttaek 

Karo Aanandh ||

With Your Support, I 

celebrate blissfully.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ
49184 1147 qyrI tyk jpau 

gur mMq]

Thaeree Ttaek 

Japo Gur Manth ||

With Your Support, I 

chant the Guru's 

Mantra.

ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰਾ ਲੈ 

ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਿਪਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

49185 1147 qyrI tyk qrIAY 
Bau swgru]

Thaeree Ttaek 

Thareeai Bho 

Saagar ||

With Your Support, I 

cross over the 

terrifying world-ocean.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ (ਨਾਮ ਦੇ) ਸਹਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ,

49186 1147 rwKxhwru pUrw 
suKswgru]2]

Raakhanehaar 

Pooraa Sukh 

Saagar ||2||

The Perfect Lord, our 

Protector and Savior, 

is the Ocean of Peace. 

||2||

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
(ਮਾਨੋ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ ॥੨॥
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49187 1147 qyrI tyk nwhI 
Bau koie]

Thaeree Ttaek 

Naahee Bho Koe ||

With Your Support, I 

have no fear.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ 

ਜਵਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
49188 1147 AMqrjwmI swcw 

soie]

Antharajaamee 

Saachaa Soe ||

The True Lord is the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

49189 1147 qyrI tyk qyrw 
min qwxu]

Thaeree Ttaek 

Thaeraa Man 

Thaan ||

With Your Support, my 

mind is filled with Your 

Power.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

49190 1147 eIhW aUhW qU 
dIbwxu]3]

Eehaan Oohaan 

Thoo Dheebaan 

||3||

Here and there, You 

are my Court of 

Appeal. ||3||

ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ ॥੩॥

49191 1147 qyrI tyk qyrw 
Brvwsw]

Thaeree Ttaek 

Thaeraa 

Bharavaasaa ||

I take Your Support, 

and place my faith in 

You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ,

49192 1147 sgl iDAwvih  
pRB guxqwsw]

Sagal Dhhiaavehi 

Prabh 

Gunathaasaa ||

All meditate on God, 

the Treasure of Virtue.

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਸਭ 

ਿੀਵ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ 

ਹਨ,

49193 1147 jip jip Andu 
krih qyry dwsw]

Jap Jap Anadh 

Karehi Thaerae 

Dhaasaa ||

Chanting and 

meditating on You, 

Your slaves celebrate 

in bliss.

ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਹਨ।

49194 1147 ismir nwnk  
swcy guxqwsw 
]4]26]39]

Simar Naanak 

Saachae 

Gunathaasaa 

||4||26||39||

Nanak meditates in 

remembrance on the 

True Lord, the 

Treasure of Virtue. 

||4||26||39||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ ॥੪॥੨੬॥੩੯॥
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49195 1147 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49196 1147 pRQmy CofI prweI 
inMdw]

Prathhamae 

Shhoddee Paraaee 

Nindhaa ||

First, I gave up 

slandering others.

(ਅਸਲ ਵੈਸ਼ਨਵ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਐਬ ਲੱਭਣੇ 
ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

49197 1147 auqir geI sB 
mn kI icMdw]

Outhar Gee Sabh 

Man Kee Chindhaa 

||

All the anxiety of my 

mind was dispelled.

(ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਮਨ ਤੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਚੂੰ ਤਨ ਲਜਹ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ),

49198 1147 loBu mohu sBu kIno 
dUir]

Lobh Mohu Sabh 

Keeno Dhoor ||

Greed and attachment 

were totally banished.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਲੋਭ ਅਤੇ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

49199 1147 prm bYsno pRB 
pyiK hjUir]1]

Param Baisano 

Prabh Paekh 

Hajoor ||1||

I see God ever-

present, close at hand; 

I have become a great 

devotee. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

49200 1147 AYso iqAwgI  
ivrlw koie]

Aiso Thiaagee 

Viralaa Koe ||

Such a renunciate is 

very rare.

(ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੀ ਅਸਲ 

ਜਤਆਗੀ ਹੈ, ਪਰ) ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਜਤਆਗੀ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

49201 1147 hir hir nwmu  
jpY jnu 
soie]1]rhwau]

Har Har Naam 

Japai Jan Soe 

||1|| Rehaao ||

Such a humble servant 

chants the Name of 

the Lord, Har, Har. 

||1||Pause||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 
ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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49202 1147 AhMbuiD kw  
CoifAw sMgu]

Ahanbudhh Kaa 

Shhoddiaa Sang ||

I have forsaken my 

egotistical intellect.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਲ 

ਵੈਸ਼ਨਵ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ) 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,

49203 1147 kwm kRoD kw  
auqirAw rMgu]

Kaam Krodhh Kaa 

Outhariaa Rang ||

The love of sexual 

desire and anger has 

vanished.

(ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ) ਕਾਮ ਅਤੇ 

ਕਿੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

49204 1147 nwm iDAwey hir 
hir hry]

Naam Dhhiaaeae 

Har Har Harae ||

I meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord, Har, Har.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।

49205 1147 swD jnw kY sMig  
insqry]2]

Saadhh Janaa Kai 

Sang Nisatharae 

||2||

In the Company of the 

Holy, I am 

emancipated. ||2||

ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

49206 1147 bYrI mIq hoey 
sMmwn]

Bairee Meeth 

Hoeae Sanmaan ||

Enemy and friend are 

all the same to me.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਜਮੱਤਰ ਇੱਕੋ 

ਜਿਹੇ (ਜਮੱਤਰ ਹੀ) ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ,

49207 1147 srb mih pUrn 
Bgvwn]

Sarab Mehi 

Pooran Bhagavaan 

||

The Perfect Lord God 

is permeating all.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

49208 1147 pRB kI AwigAw 
mwin suKu 
pwieAw]

Prabh Kee Aagiaa 

Maan Sukh 

Paaeiaa ||

Accepting the Will of 

God, I have found 

peace.

ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਮੱਠਾ ਿਾਣ ਕੇ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਹੈ,
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49209 1147 guir pUrY hir 
nwmu 
idRVwieAw]3]

Gur Poorai Har 

Naam 

Dhrirraaeiaa ||3||

The Perfect Guru has 

implanted the Name 

of the Lord within me. 

||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ 
॥੩॥

49210 1147 kir ikrpw ijsu 
rwKY Awip]

Kar Kirapaa Jis 

Raakhai Aap ||

That person, whom 

the Lord, in His Mercy, 

saves

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਪ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,

49211 1147 soeI Bgqu jpY 
nwm jwp]

Soee Bhagath 

Japai Naam Jaap ||

That devotee chants 

and meditates on the 

Naam.

ਉਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਭਗਤ, ਉਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ ਿਪਦਾ 
ਹੈ।

49212 1147 min pRgwsu gur 
qy miq leI]

Man Pragaas Gur 

Thae Math Lee ||

That person, whose 

mind is illumined, and 

who obtains 

understanding 

through the Guru

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
(ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਦੀ) ਜਸੱਜਖਆ 

ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ।

49213 1147 khu nwnk qw kI 
pUrI peI 
]4]27]40]

Kahu Naanak Thaa 

Kee Pooree Pee 

||4||27||40||

- says Nanak, he is 

totally fulfilled. 

||4||27||40||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ 

॥੪॥੨੭॥੪੦॥

49214 1147 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49215 1147 suKu nwhI bhuqY 
Din Kwty]

Sukh Naahee 

Bahuthai Dhhan 

Khaattae ||

There is no peace in 

earning lots of money.

ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟਣ ਨਾਲ 

(ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ,

49216 1147 suKu nwhI pyKy 
inriq nwty]

Sukh Naahee 

Paekhae Nirath 

Naattae ||

There is no peace in 

watching dances and 

plays.

ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵੇਜਖਆਂ ਭੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ।
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49217 1147 suKu nwhI bhu dys 
kmwey]

Sukh Naahee Bahu 

Dhaes Kamaaeae 

||

There is no peace in 

conquering lots of 

countries.

ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭੀ 
ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

49218 1147 srb suKw hir 
hir gux gwey]1]

Sarab Sukhaa Har 

Har Gun Gaaeae 

||1||

All peace comes from 

singing the Glorious 

Praises of the Lord, 

Har, Har. ||1||

ਪਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕੀਜਤਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

49219 1147 sUK shj AwnMd 
lhhu]

lh-hu Sookh Sehaj 

Aanandh Lehahu 

||

You shall obtain 

peace, poise and bliss,

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ,

49220 1147 swDsMgiq 
pweIAY vfBwgI  
gurmuiK hir hir 
nwmu 
khhu]1]rhwau]

Saadhhasangath 

Paaeeai 

Vaddabhaagee 

Guramukh Har Har 

Naam Kehahu 

||1|| Rehaao ||

When you find the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

by great good fortune. 

As Gurmukh, utter the 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||1||Pause||

ਪਰ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਹੇ 

ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੋ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49221 1147 bMDn mwq ipqw 
suq binqw]

Bandhhan Maath 

Pithaa Suth 

Banithaa ||

Mother, father, 

children and spouse - 

all place the mortal in 

bondage.

ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਪੱੁਤਰ, ਇਸਤਿੀ 
(ਆਜਦਕ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।
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49222 1147 bMDn krm Drm 
hau krqw]

Bandhhan Karam 

Dhharam Ho 

Karathaa ||

Religious rituals and 

actions done in ego 

place the mortal in 

bondage.

(ਤੀਰਥ ਆਜਦਕ ਜਮਥੇ ਹੋਏ) 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ ਭੀ ਿਾਹੀਆਂ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ) 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਮੈਂ 
ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਆਜਦਕ ਕਰਮ 

ਕੀਤੇ ਹਨ)।

49223 1147 bMDn kwtnhwru  
min vsY]

Bandhhan 

Kaattanehaar Man 

Vasai ||

If the Lord, the 

Shatterer of bonds, 

abides in the mind,

ਪਰ ਿਦੋਂ ਇਹ ਿਾਹੀਆਂ ਕੱਟ 

ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

49224 1147 qau suKu pwvY  
inj Gir bsY]2]

Tho Sukh Paavai 

Nij Ghar Basai 

||2||

Then peace is 

obtained, dwelling in 

the home of the self 

deep within. ||2||

ਤਦੋਂ (ਮਾਂ ਜਪਉ ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ 
ਆਜਦਕ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

49225 1147 siB jwick pRB 
dyvnhwr]

Sabh Jaachik 

Prabh 

Dhaevanehaar ||

Everyone is a beggar; 

God is the Great Giver.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਦਰ) ਦੇ (ਹੀ) 
ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ,

49226 1147 gux inDwn byAMq 
Apwr]

Gun Nidhhaan 

Baeanth Apaar ||

The Treasure of Virtue 

is the Infinite, Endless 

Lord.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

49227 1147 ijs no krmu kry  
pRBu Apnw]

Jis No Karam 

Karae Prabh 

Apanaa ||

That person, unto 

whom God grants His 

Mercy

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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49228 1147 hir hir nwmu  
iqnY jin 
jpnw]3]

Har Har Naam 

Thinai Jan Japanaa 

||3||

- that humble being 

chants the Name of 

the Lord, Har, Har. 

||3||

ਉਸੇ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਹੈ ॥੩॥

49229 1147 gur Apny AwgY 
Ardwis]

Gur Apanae Aagai 

Aradhaas ||

I offer my prayer to 

my Guru.

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ (ਸਦਾ) 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਜਰਆ ਕਰ,

49230 1147 kir ikrpw purK 
guxqwis]

Kar Kirapaa 

Purakh Gunathaas 

||

O Primal Lord God, 

Treasure of Virtue, 

please bless me with 

Your Grace.

ਤੇ, ਆਖਦਾ ਰਹੁ- ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਮਾਲਕ! ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ! ਜਮਹਰ ਕਰ।

49231 1147 khu nwnk qumrI 
srxweI]

Kahu Naanak 

Thumaree 

Saranaaee ||

Says Nanak, I have 

come to Your 

Sanctuary.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ,

49232 1147 ijau BwvY iqau 
rKhu 
gusweI]4]28]4
1]

Jio Bhaavai Thio 

Rakhahu Gusaaee 

||4||28||41||

If it pleases You, 

please protect me, O 

Lord of the World. 

||4||28||41||

ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਰੱਖ 

॥੪॥੨੮॥੪੧॥

49233 1147 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49234 1147 gur imil  
iqAwigE dUjw 
Bwau]

Gur Mil Thiaagiou 

Dhoojaa Bhaao ||

Meeting with the 

Guru, I have forsaken 

the love of duality.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ,
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49235 1148 gurmuiK jipE  
hir kw nwau]

Guramukh Japiou 

Har Kaa Naao ||

As Gurmukh, I chant 

the Name of the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,
49236 1148 ibsrI icMq nwim 

rMgu lwgw]

Bisaree Chinth 

Naam Rang Laagaa 

||

My anxiety is gone, 

and I am in love with 

the Naam, the Name 

of the Lord.

(ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਮੱੁਕ 

ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਜਗਆ,

49237 1148 jnm jnm kw 
soieAw jwgw]1]

Janam Janam Kaa 

Soeiaa Jaagaa 

||1||

I was asleep for 

countless lifetimes, 

but I have now 

awakened. ||1||

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਸੱੁਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਿਾਗ ਜਪਆ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਦੀ 
ਸਮਝ ਆ ਗਈ) ॥੧॥

49238 1148 kir ikrpw  
ApnI syvw lwey]

Kar Kirapaa 

Apanee Saevaa 

Laaeae ||

Granting His Grace, He 

has linked me to His 

service.

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

49239 1148 swDUsMig srb 
suK 
pwey]1]rhwau]

Saadhhoo Sang 

Sarab Sukh Paaeae 

||1|| Rehaao ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, all pleasures are 

found. ||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

49240 1148 rog doK gur 
sbid invwry]

Rog Dhokh Gur 

Sabadh Nivaarae 

||

The Word of the 

Guru's Shabad has 

eradicated disease and 

evil.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਰੋਗ ਅਤੇ 

ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ,
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49241 1148 nwm AauKDu mn 
BIqir swry]

Naam Aoukhadhh 

Man Bheethar 

Saarae ||

My mind has absorbed 

the medicine of the 

Naam.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ-ਦਾਰੂ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਕੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

49242 1148 gur Bytq min 
BieAw AnMd]

Gur Bhaettath 

Man Bhaeiaa 

Anandh ||

Meeting with the 

Guru, my mind is in 

bliss.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

49243 1148 srb inDwn nwm 
BgvMq]2]

Sarab Nidhhaan 

Naam Bhagavanth 

||2||

All treasures are in the 

Name of the Lord God. 

||2||

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ॥੨॥

49244 1148 jnm mrx kI  
imtI jm qRws]

Janam Maran Kee 

Mittee Jam Thraas 

||

My fear of birth and 

death and the 

Messenger of Death 

has been dispelled.

(ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ 
ਸਜਹਮ ਿਮ-ਰਾਿ ਦਾ ਡਰ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

49245 1148 swDsMgiq aUND 
kml ibgws]

Saadhhasangath 

Oonadhh Kamal 

Bigaas ||

In the Saadh Sangat, 

the inverted lotus of 

my heart has 

blossomed forth.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦਾ (ਪਜਹਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਵਲ) ਉਲਜਟਆ ਹੋਇਆ 

ਜਹਰਦਾ-ਕਮਲ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

49246 1148 gux gwvq  
inhclu ibsRwm]

Gun Gaavath 

Nihachal Bisraam 

||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, I 

have found eternal, 

abiding peace.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਤਮਕ) 

ਜਟਕਾਣਾ (ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਅਡੋਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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49247 1148 pUrn hoey sgly 
kwm]3]

Pooran Hoeae 

Sagalae Kaam 

||3||

All my tasks are 

perfectly 

accomplished. ||3||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

49248 1148 dulB dyh AweI 
prvwnu]

du-lB Dhulabh Dhaeh 

Aaee Paravaan ||

This human body, so 

difficult to obtain, is 

approved by the Lord.

(ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਪ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਸਰੀਰ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

49249 1148 sPl hoeI jip 
hir hir nwmu]

Safal Hoee Jap Har 

Har Naam ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, it 

has become fruitful.

(ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਆ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
49250 1148 khu nwnk pRiB 

ikrpw krI]

Kahu Naanak 

Prabh Kirapaa 

Karee ||

Says Nanak, God has 

blessed me with His 

Mercy.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,

49251 1148 swis igrwis  
jpau hir 
hrI]4]29]42
]

Saas Giraas Japo 

Har Haree 

||4||29||42||

With every breath and 

morsel of food, I 

meditate on the Lord, 

Har, Har. 

||4||29||42||

ਮੈਂ ਭੀ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹਰੇਕ ਜਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੨੯॥੪੨॥

49252 1148 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49253 1148 sB qy aUcw jw 
kw nwau]

Sabh Thae Oochaa 

Jaa Kaa Naao ||

His Name is the 

Highest of all.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮਣਾ 
ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10030 Published: March 06/ 2014



49254 1148 sdw sdw qw ky 
gux gwau]

Sadhaa Sadhaa 

Thaa Kae Gun 

Gaao ||

Sing His Glorious 

Praises, forever and 

ever.

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰ।

49255 1148 ijsu ismrq  
sglw duKu jwie]

Jis Simarath 

Sagalaa Dhukh 

Jaae ||

Meditating in 

remembrance on Him, 

all pain is dispelled.

ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਜਦਆਂ 

ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

49256 1148 srb sUK vsih 
min Awie]1]

Sarab Sookh 

Vasehi Man Aae 

||1||

All pleasures come to 

dwell in the mind. 

||1||

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ (ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾ) ॥੧॥
49257 1148 ismir mnw qU  

swcw soie]

Simar Manaa Thoo 

Saachaa Soe ||

O my mind, meditate 

in remembrance on 

the True Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਜਰਆ 

ਕਰ।
49258 1148 hliq pliq  

qumrI giq 
hoie]1]rhwau]

Halath Palath 

Thumaree Gath 

Hoe ||1|| Rehaao 

||

In this world and the 

next, you shall be 

saved. ||1||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49259 1148 purK inrMjn 
isrjnhwr]

Purakh Niranjan 

Sirajanehaar ||

The Immaculate Lord 

God is the Creator of 

all.

ਹੇ ਮਨ! (ਤੂੂੰ  ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਜਰਆ ਕਰ) 

ਿ ੋਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਿੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

49260 1148 jIA jMq dyvY 
Awhwr]

Jeea Janth 

Dhaevai Aahaar ||

He gives sustenance to 

all beings and 

creatures.

ਿ ੋਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਾਣ ਲਈ 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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49261 1148 koit Kqy iKn 
bKsnhwr]

Kqy: polw bolo Kott Khathae Khin 

Bakhasanehaar ||

He forgives millions of 

sins and mistakes in an 

instant.

ਿ ੋ(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ,

49262 1148 Bgiq Bwie sdw 
insqwr]2]

Bhagath Bhaae 

Sadhaa Nisathaar 

||2||

Through loving 

devotional worship, 

one is emancipated 

forever. ||2||

ਿ ੋਉਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
49263 1148 swcw Dnu swcI 

vifAweI]

Saachaa Dhhan 

Saachee 

Vaddiaaee ||

True wealth and true 

glorious greatness,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਲੱਭ 

ਜਪਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਦੀ) ਸੋਭਾ ਜਮਲ ਗਈ,

49264 1148 gur pUry qy  
inhcl miq 
pweI]

Gur Poorae Thae 

Nihachal Math 

Paaee ||

And eternal, 

unchanging wisdom, 

are obtained from the 

Perfect Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਡੋਲ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਈ।

49265 1148 kir ikrpw ijsu 
rwKnhwrw]

Kar Kirapaa Jis 

Raakhanehaaraa ||

When the Protector, 

the Savior Lord, 

bestows His Mercy,

ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)

49266 1148 qw kw sgl imtY 
AMiDAwrw]3]

Thaa Kaa Sagal 

Mittai 

Andhhiaaraa ||3||

All spiritual darkness is 

dispelled. ||3||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

49267 1148 pwrbRhm isau  
lwgo iDAwn]

Paarabreham Sio 

Laago Dhhiaan ||

I focus my meditation 

on the Supreme Lord 

God.

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,
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49268 1148 pUrn pUir rihE  
inrbwn]

Pooran Poor 

Rehiou Nirabaan 

||

The Lord of Nirvaanaa 

is totally pervading 

and permeating all.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ 
ਸਭ ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ,

49269 1148 BRm Bau myit  
imly gopwl]

Bhram Bho Maett 

Milae Gopaal ||

Eradicating doubt and 

fear, I have met the 

Lord of the World.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਅਤੇ ਡਰ ਜਮਟਾ ਕੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

49270 1148 nwnk kau gur 
Bey 
dieAwl]4]30]
43]

Naanak Ko Gur 

Bheae Dhaeiaal 

||4||30||43||

The Guru has become 

merciful to Nanak. 

||4||30||43||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੪॥੩੦॥੪੩॥

49271 1148 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49272 1148 ijsu ismrq min 
hoie pRgwsu]

Jis Simarath Man 

Hoe Pragaas ||

Meditating in 

remembrance on Him, 

the mind is illumined.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ

49273 1148 imtih klys suK 
shij invwsu]

Mittehi Kalaes 

Sukh Sehaj Nivaas 

||

Suffering is eradicated, 

and one comes to 

dwell in peace and 

poise.

(ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਜਦਆਂ 

ਸਾਰੇ) ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਸੁਖਾਂ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕਾਉ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

49274 1148 iqsih prwpiq  
ijsu pRBu dyie]

Thisehi Paraapath 

Jis Prabh Dhaee ||

They alone receive it, 

unto whom God gives 

it.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  (ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ ਹੈ,
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49275 1148 pUry gur kI pwey 
syv]1]

Poorae Gur Kee 

Paaeae Saev ||1||

They are blessed to 

serve the Perfect 

Guru. ||1||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
49276 1148 srb suKw pRB 

qyro nwau]

Sarab Sukhaa 

Prabh Thaero 

Naao ||

All peace and comfort 

are in Your Name, God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ।

49277 1148 AwT phr myry 
mn 
gwau]1]rhwau]

Aath Pehar 

Maerae Man Gaao 

||1|| Rehaao ||

Twenty-four hours a 

day, O my mind, sing 

His Glorious Praises. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਅੱਠੇ ਪਹਰ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ 

ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49278 1148 jo ieCY soeI Plu 
pwey]

Jo Eishhai Soee Fal 

Paaeae ||

You shall receive the 

fruits of your desires,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿੋ ਕੁਝ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ) ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

49279 1148 hir kw nwmu mMin 
vswey]

Har Kaa Naam 

Mann Vasaaeae ||

When the Name of the 

Lord comes to dwell in 

the mind.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।
49280 1148 Awvx jwx rhy  

hir iDAwie]

Aavan Jaan Rehae 

Har Dhhiaae ||

Meditating on the 

Lord, your comings 

and goings cease.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
49281 1148 Bgiq Bwie pRB 

kI ilv 
lwie]2]

Bhagath Bhaae 

Prabh Kee Liv Laae 

||2||

Through loving 

devotional worship, 

lovingly focus your 

attention on God. 

||2||

ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

49282 1148 ibnsy kwm kRoD 
AhMkwr]

Binasae Kaam 

Krodhh Ahankaar 

||

Sexual desire, anger 

and egotism are 

dispelled.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਅਹੂੰਕਾਰ (ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ) 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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49283 1148 qUty mwieAw moh 
ipAwr]

Thoottae Maaeiaa 

Moh Piaar ||

Love and attachment 

to Maya are broken.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤਣਾਵਾਂ ਟੱੁਟ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

49284 1148 pRB kI tyk rhY 
idnu rwiq]

Prabh Kee Ttaek 

Rehai Dhin Raath 

||

Lean on God's 

Support, day and night.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

49285 1148 pwrbRhmu kry 
ijsu dwiq]3]

Paarabreham 

Karae Jis Dhaath 

||3||

The Supreme Lord 

God has given this gift. 

||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

49286 1148 krn krwvnhwr 
suAwmI]

Karan 

Karaavanehaar 

Suaamee ||

Our Lord and Master is 

the Creator, the Cause 

of causes.

ਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਿੋਗ 

ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਾਵਣ ਦੇ ਸਮਰਥ 

ਸੁਆਮੀ!

49287 1148 sgl Gtw ky 
AMqrjwmI]

Sagal Ghattaa Kae 

Antharajaamee ||

He is the Inner-

knower, the Searcher 

of all hearts.

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ!

49288 1148 kir ikrpw  
ApnI syvw lwie]

Kar Kirapaa 

Apanee Saevaa 

Laae ||

Bless me with Your 

Grace, Lord, and link 

me to Your service.

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖ,

49289 1148 nwnk dws qyrI 
srxwie]4]31]
44]

Naanak Dhaas 

Thaeree Saranaae 

||4||31||44||

Slave Nanak has come 

to Your Sanctuary. 

||4||31||44||

(ਮੈਂ ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ 
॥੪॥੩੧॥੪੪॥

49290 1148 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:
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49291 1148 lwj mrY jo nwmu  
n lyvY]

Laaj Marai Jo 

Naam N Laevai ||

One who does not 

repeat the Naam, the 

Name of the Lord, 

shall die of shame.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਜਵਚ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ 

ਹੌਲਾ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
49292 1148 nwm ibhUn suKI 

ikau sovY]

Naam Bihoon 

Sukhee Kio Sovai 

||

Without the Name, 

how can he ever sleep 

in peace?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ।
49293 1148 hir ismrnu 

Cwif prmgiq 
cwhY]

Har Simaran 

Shhaadd Param 

Gath Chaahai ||

The mortal abandons 

meditative 

remembrance of the 

Lord, and then wishes 

for the state of 

supreme salvation;

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ (ਹਾਸਲ 

ਕਰਨੀ) ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

49294 1149 mUl ibnw swKw 
kq AwhY]1]

Mool Binaa 

Saakhaa Kath 

Aahai ||1||

But without roots, 

how can there be any 

branches? ||1||

(ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਜਵਅਰਥ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱੁਖ ਦੇ) ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਉਸ ਉਤੇ) ਕੋਈ ਟਹਣੀ ਨਹੀਂ 
ਉੱਗ ਸਕਦੀ ॥੧॥

49295 1149 guru goivMdu myry 
mn iDAwie]

Gur Govindh 

Maerae Man 

Dhhiaae ||

O my mind, meditate 

on the Guru, the Lord 

of the Universe.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਗੋਜਵੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ) ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।

49296 1149 jnm jnm kI 
mYlu auqwrY bMDn 
kwit hir sMig 
imlwie]1]rhwau
]

Janam Janam Kee 

Mail Outhaarai 

Bandhhan Kaatt 

Har Sang Milaae 

||1|| Rehaao ||

The filth of countless 

incarnations shall be 

washed away. 

Breaking your bonds, 

you shall be united 

with the Lord. 

||1||Pause||

(ਏਹ ਜਸਮਰਨ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਦੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋੜ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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49297 1149 qIriQ nwie khw 
suic sYlu]

(sYlu) p`Qr[ n@wie[ 
s`uic

Theerathh Naae 

Kehaa Such Sail ||

How can a stone be 

purified by bathing at 

a sacred shrine of 

pilgrimage?

ਪੱਥਰ (ਪੱਥਰ-ਜਦਲ ਮਨੱੁਖ) 

ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਤਮਕ) ਪਜਵੱਤਿਤਾ ਹਾਸਲ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
49298 1149 mn kau ivAwpY  

haumY mYlu]

Man Ko Viaapai 

Houmai Mail ||

The filth of egotism 

clings to the mind.

(ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਇਹੀ) ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਮੈਲ ਚੂੰਬੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਜਕ ਮੈਂ ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਕਰ 

ਆਇਆ ਹਾਂ)।
49299 1149 koit krm bMDn 

kw mUlu]

Kott Karam 

Bandhhan Kaa 

Mool ||

Millions of rituals and 

actions taken are the 

root of entanglements.

(ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਆਜਦਕ ਜਮਥੇ 

ਹੋਏ) ਕਿੋੜਾਂ ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ 

(ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ) ਿਾਹੀਆਂ ਦਾ 
(ਹੀ) ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

49300 1149 hir ky Bjn ibnu  
ibrQw pUlu]2]

Har Kae Bhajan 

Bin Birathhaa Pool 

||2||

Without meditating 

and vibrating on the 

Lord, the mortal 

gathers only worthless 

bundles of straw. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਹ ਜਮਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ) ਜਵਅਰਥ ਪੂੰਡ ਹੀ 
ਹਨ ॥੨॥

49301 1149 ibnu Kwey bUJY 
nhI BUK]

bUJY: polw bolo Bin Khaaeae 

Boojhai Nehee 

Bhookh ||

Without eating, 

hunger is not satisfied.

(ਭੋਿਨ) ਖਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਪੇਟ 

ਦੀ) ਭੁੱ ਖ (ਦੀ ਅੱਗ) ਨਹੀਂ 
ਬੱੁਝਦੀ।

49302 1149 rogu jwie qW 
auqrih dUK]

au~qr-ih Rog Jaae Thaan 

Outharehi Dhookh 

||

When the disease is 

cured, then the pain 

goes away.

(ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ) ਸਰੀਰਕ 

ਦੱੁਖ ਤਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿ ੇ

(ਅੂੰਦਰੋਂ) ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏ।
49303 1149 kwm kRoD loB 

moih ibAwipAw]

Kaam Krodhh 

Lobh Mohi 

Biaapiaa ||

The mortal is 

engrossed in sexual 

desire, anger, greed 

and attachment.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,
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49304 1149 ijin pRiB kInw  
so pRBu nhI 
jwipAw]3]

Jin Prabh Keenaa 

So Prabh Nehee 

Jaapiaa ||3||

He does not meditate 

on God, that God who 

created him. ||3||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਿਪਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੩॥

49305 1149 Dnu Dnu swD DMnu 
hir nwau]

Dhhan Dhhan 

Saadhh Dhhann 

Har Naao ||

Blessed, blessed is the 

Holy Saint, and 

blessed is the Name of 

the Lord.

ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ,

49306 1149 AwT phr  
kIrqnu gux 
gwau]

Aath Pehar 

Keerathan Gun 

Gaao ||

Twenty-four hours a 

day, sing the Kirtan, 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

49307 1149 Dnu hir Bgiq  
Dnu krxYhwr]

Dhhan Har 

Bhagath Dhhan 

Karanaihaar ||

Blessed is the devotee 

of the Lord, and 

blessed is the Creator 

Lord.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਧਨ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ (ਸਦਾ ਮੌਿੂਦ) 

ਹੈ,

49308 1149 srix nwnk pRB 
purK 
Apwr]4]32]4
5]

Saran Naanak 

Prabh Purakh 

Apaar 

||4||32||45||

Nanak seeks the 

Sanctuary of God, the 

Primal, the Infinite. 

||4||32||45||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੩੨॥੪੫॥

49309 1149 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:
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49310 1149 gur supRsMn hoey  
Bau gey]

supRsMn Gur Suprasann 

Hoeae Bho Geae 

||

When the Guru was 

totally pleased, my 

fear was taken away.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਬਹੁਤ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

49311 1149 nwm inrMjn mn 
mih ley]

Naam Niranjan 

Man Mehi Leae ||

I enshrine the Name of 

the Immaculate Lord 

within my mind.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

49312 1149 dIn dieAwl 
sdw ikrpwl]

Dheen Dhaeiaal 

Sadhaa Kirapaal ||

He is Merciful to the 

meek, forever 

Compassionate.

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

49313 1149 ibnis gey sgly 
jMjwl]1]

Binas Geae 

Sagalae Janjaal 

||1||

All my entanglements 

are finished. ||1||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂੰ ਧਨ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
49314 1149 sUK shj AwnMd 

Gny]

Sookh Sehaj 

Aanandh Ghanae 

||

I have found peace, 

poise, and myriads of 

pleasures.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

49315 1149 swDsMig imty BY 
Brmw AMimRqu hir 
hir rsn 
Bny]1]rhwau]

Saadhhasang 

Mittae Bhai 

Bharamaa 

Anmrith Har Har 

Rasan Bhanae 

||1|| Rehaao ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, fear and doubt 

are dispelled. My 

tongue chants the 

Ambrosial Name of 

the Lord, Har, Har. 

||1||Pause||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਵਜਹਮ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਆਮਤਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

49316 1149 crnkml isau 
lwgo hyqu]

Charan Kamal Sio 

Laago Haeth ||

I have fallen in love 

with the Lord's Lotus 

Feet.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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49317 1149 iKn mih 
ibnisE mhw 
pryqu]

Khin Mehi 

Binasiou Mehaa 

Paraeth ||

In an instant, the 

terrible demons are 

destroyed.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ (ਖੋਟਾ ਸੁਭਾਉ-

ਰੂਪ) ਵੱਡਾ ਪਿੇਤ ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

49318 1149 AwT phr hir 
hir jpu jwip]

Aath Pehar Har 

Har Jap Jaap ||

Twenty-four hours a 

day, I meditate and 

chant the Name of the 

Lord, Har, Har.

ਤੂੂੰ  ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ ਿਜਪਆ ਕਰ,

49319 1149 rwKnhwr goivd 
gur Awip]2]

Raakhanehaar 

Govidh Gur Aap 

||2||

The Guru is Himself 

the Savior Lord, the 

Lord of the Universe. 

||2||

ਸਭ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ ਸਕਣ 

ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਆਪ (ਤੇਰੀ 
ਭੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰੇਗਾ) ॥੨॥

49320 1149 Apny syvk kau  
sdw pRiqpwrY]

Apanae Saevak Ko 

Sadhaa 

Prathipaarai ||

He Himself cherishes 

His servant forever.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,

49321 1149 Bgq jnw ky 
sws inhwrY]

Bhagath Janaa Kae 

Saas Nihaarai ||

He watches over every 

breath of His humble 

devotee.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਸਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਬੜੇ ਜਧਆਨ ਨਾਲ 

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ)।

49322 1149 mwns kI khu 
kyqk bwq]

Maanas Kee Kahu 

Kaethak Baath ||

Tell me, what is the 

nature of human 

beings?

ਦੱਸ, ਮਨੱੁਖ ਜਵਚਾਰੇ ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਹ ਜਵਗਾੜ ਸਕਦੇ 

ਹਨ?

49323 1149 jm qy rwKY dy 
kir hwQ]3]

Jam Thae Raakhai 

Dhae Kar Haathh 

||3||

The Lord extends His 

Hand, and saves them 

from the Messenger of 

Death. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੱਥ 

ਦੇ ਕੇ ਿਮਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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49324 1149 inrml soBw  
inrml rIiq]

Niramal Sobhaa 

Niramal Reeth ||

Immaculate is the 

Glory, and Immaculate 

is the way of life,

ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਸੋਭਾ 
ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਸਦਾ ਪਜਵੱਤਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

49325 1149 pwrbRhmu 
AwieAw min 
cIiq]

Paarabreham 

Aaeiaa Man 

Cheeth ||

Of those who 

remember the 

Supreme Lord God in 

their minds.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

49326 1149 kir ikrpw guir 
dIno dwnu]

Kar Kirapaa Gur 

Dheeno Dhaan ||

The Guru, in His 

Mercy, has granted 

this Gift.

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ,
49327 1149 nwnk pwieAw 

nwmu 
inDwnu]4]33]4
6]

Naanak Paaeiaa 

Naam Nidhhaan 

||4||33||46||

Nanak has obtained 

the treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord. 

||4||33||46||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ 

॥੪॥੩੩॥੪੬॥

49328 1149 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49329 1149 krx kwrx 
smrQu guru myrw]

Karan Kaaran 

Samarathh Gur 

Maeraa ||

My Guru is the All-

powerful Lord, the 

Creator, the Cause of 

causes.

ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ-ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,

49330 1149 jIA pRwx 
suKdwqw nyrw]

Jeea Praan 

Sukhadhaathaa 

Naeraa ||

He is the Soul, the 

Breath of Life, the 

Giver of Peace, always 

near.

(ਸਭ ਨੂੂੰ ) ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਪਿਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਸਭਨਾਂ ਦੇ) ਨੇੜੇ 

(ਵੱਸਦਾ ਹੈ)।
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49331 1149 BY BMjn 
AibnwsI rwie]

Bhai Bhanjan 

Abinaasee Raae ||

He is the Destroyer of 

fear, the Eternal, 

Unchanging, Sovereign 

Lord King.

ਉਹ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ) ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ,

49332 1149 drsin dyiKAY  
sBu duKu jwie]1]

Dharasan 

Dhaekhiai Sabh 

Dhukh Jaae ||1||

Gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan, all fear is 

dispelled. ||1||

ਿ ੇਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੋ ਿਾਏ, 

(ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

49333 1149 jq kq pyKau  
qyrI srxw]

Jath Kath Paekho 

Thaeree Saranaa 

||

Wherever I look, is the 

Protection of Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ।

49334 1149 bil bil jweI  
siqgur 
crxw]1]rhwau]

Bal Bal Jaaee 

Sathigur Charanaa 

||1|| Rehaao ||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to the Feet of 

the True Guru. 

||1||Pause||

ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਜਿਸ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋਜੜਆ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49335 1149 pUrn kwm imly 
gurdyv]

Pooran Kaam 

Milae Guradhaev 

||

My tasks are perfectly 

accomplished, 

meeting the Divine 

Guru.

ਗੁਰਦੇਵ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

49336 1149 siB Pldwqw  
inrml syv]

Sabh 

Faladhaathaa 

Niramal Saev ||

He is the Giver of all 

rewards. Serving Him, 

I am immaculate.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈ।

49337 1149 kru gih lIny  
Apuny dws]

Kar Gehi Leenae 

Apunae Dhaas ||

He reaches out with 

His Hand to His slaves.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਿੜ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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49338 1149 rwm nwmu ird 
dIE invws]2]

Raam Naam Ridh 

Dheeou Nivaas 

||2||

The Name of the Lord 

abides in their hearts. 

||2||

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਟਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
49339 1149 sdw AnMdu nwhI 

ikCu sogu]

Sadhaa Anandh 

Naahee Kishh Sog 

||

They are forever in 

bliss, and do not suffer 

at all.

(ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਗ਼ਮ (ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।

49340 1149 dUKu drdu nh 
ibAwpY rogu]

Dhookh Dharadh 

Neh Biaapai Rog ||

No pain, sorrow or 

disease afflicts them.

ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਕੋਈ ਦਰਦ ਕੋਈ 

ਰੋਗ ਉਸ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
49341 1149 sBu ikCu qyrw qU 

krxYhwru]

Sabh Kishh 

Thaeraa Thoo 

Karanaihaar ||

Everything is Yours, O 

Creator Lord.

(ਿੋ ਕੁਝ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ) 

ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ।

49342 1149 pwrbRhm gur 
Agm Apwr]3]

Paarabreham Gur 

Agam Apaar ||3||

The Guru is the 

Supreme Lord God, 

the Inaccessible and 

Infinite. ||3||

ਹੇ ਗੁਰੂ-ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ 

ਅਪਹੁੂੰਚ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ! ॥੩॥

49343 1149 inrml soBw 
Acrj bwxI]

A-crj Niramal Sobhaa 

Acharaj Baanee ||

His Glorious Grandeur 

is immaculate, and the 

Bani of His Word is 

wonderful!

ਉਸ ਦੀ ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਸੋਭਾ (ਹਰ 

ਥਾਂ ਪਸਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਵਸਮਾਦ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ-
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49344 1149 pwrbRhm pUrn 
min BwxI]

Paarabreham 

Pooran Man 

Bhaanee ||

The Perfect Supreme 

Lord God is pleasing to 

my mind.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਮੱਠੀ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
49345 1149 jil Qil 

mhIAil rivAw 
soie]

Jal Thhal Meheeal 

Raviaa Soe ||

He is permeating the 

waters, the lands and 

the skies.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਿਲ ਜਵਚ ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਸਭ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ

49346 1149 nwnk sBu ikCu  
pRB qy 
hoie]4]34]47
]

Naanak Sabh 

Kishh Prabh Thae 

Hoe 

||4||34||47||

O Nanak, everything 

comes from God. 

||4||34||47||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿ ੋਕੁਝ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਸਭ ਕੁਝ 

ਪਿਭੂ ਤੋਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 

ਹੀ) ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥੩੪॥੪੭॥

49347 1149 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49348 1149 mnu qnu rwqw  
rwm rMig crxy]

Man Than Raathaa 

Raam Rang 

Charanae ||

My mind and body are 

imbued with the Love 

of the Lord's Feet.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ 
ਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

49349 1150 srb mnorQ 
pUrn krxy]

Sarab Manorathh 

Pooran Karanae ||

All the desires of my 

mind have been 

perfectly fulfilled.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

49350 1150 AwT phr gwvq 
BgvMqu]

Aath Pehar 

Gaavath 

Bhagavanth ||

Twenty-four hours a 

day, I sing of the Lord 

God.

(ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ) ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

(ਬੀਤਦੀ ਹੈ),

49351 1150 siqguir dIno  
pUrw mMqu]1]

Sathigur Dheeno 

Pooraa Manth 

||1||

The True Guru has 

imparted this perfect 

wisdom. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ) ਭਰਪੂਰ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ 
ਦੇ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥
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49352 1150 so vfBwgI ijsu 
nwim ipAwru]

So Vaddabhaagee 

Jis Naam Piaar ||

Very fortunate are 

those who love the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਬਣ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।

49353 1150 iqs kY sMig qrY 
sMswru]1]rhwau]

This Kai Sang 

Tharai Sansaar 

||1|| Rehaao ||

Associating with them, 

we cross over the 

world-ocean. 

||1||Pause||

ਉਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

49354 1150 soeI igAwnI ij 
ismrY eyk]

Soee Giaanee J 

Simarai Eaek ||

They are spiritual 

teachers, who 

meditate in 

remembrance on the 

One Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਕ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

49355 1150 so DnvMqw ijsu 
buiD ibbyk]

So Dhhanavanthaa 

Jis Budhh Bibaek ||

Wealthy are those 

who have a 

discriminating intellect.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਅਕਲ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

49356 1150 so kulvMqw ij 
ismrY suAwmI]

So Kulavanthaa J 

Simarai Suaamee 

||

Noble are those who 

remember their Lord 

and Master in 

meditation.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਛੁਹ 

ਕੇ) ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਜਗਆ।
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49357 1150 so piqvMqw ij 
Awpu pCwnI]2]

So Pathivanthaa J 

Aap Pashhaanee 

||2||

Honorable are those 

who understand their 

own selves. ||2||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇ

ਆਚਰਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

49358 1150 gur prswid  
prmpdu pwieAw]

Gur Parasaadh 

Param Padh 

Paaeiaa ||

By Guru's Grace, I 

have obtained the 

supreme status.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਜਮਲ ਜਗਆ,

49359 1150 gux guopwl idnu 
rYin iDAwieAw]

guo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Gun Guopaal Dhin 

Rain Dhhiaaeiaa ||

Day and night I 

meditate on the 

Glories of God.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਣ ੇਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੇ।

49360 1150 qUty bMDn pUrn 
Awsw]

Thoottae 

Bandhhan Pooran 

Aasaa ||

My bonds are broken, 

and my hopes are 

fulfilled.

ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ ਸਭ ਿਾਹੀਆਂ ਟੱੁਟ 

ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਆਸਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ,

49361 1150 hir ky crx ird 
mwih invwsw]3]

Har Kae Charan 

Ridh Maahi 

Nivaasaa ||3||

The Feet of the Lord 

now abide in my 

heart. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ ਲਈ) ਜਟਕ 

ਗਏ ॥੩॥

49362 1150 khu nwnk jw ky 
pUrn krmw]

Kahu Naanak Jaa 

Kae Pooran 

Karamaa ||

Says Nanak, one 

whose karma is perfect

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ,

49363 1150 so jnu AwieAw  
pRB kI srnw]

So Jan Aaeiaa 

Prabh Kee Saranaa 

||

That humble being 

enters the Sanctuary 

of God.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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49364 1150 Awip pivqu  
pwvn siB kIny]

Aap Pavith Paavan 

Sabh Keenae ||

He himself is pure, and 

he sanctifies all.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪ ਸੱੁਚੇ 

ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ) ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

49365 1150 rwm rswiexu  
rsnw 
cIn@y]4]35]48
]

Raam Rasaaein 

Rasanaa Cheenhae 

||4||35||48||

His tongue chants the 

Name of the Lord, the 

Source of Nectar. 

||4||35||48||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਨੂੂੰ  ਚੱਖਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩੫॥੪੮॥

49366 1150 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49367 1150 nwmu lYq ikCu 
ibGnu n lwgY]

Naam Laith Kishh 

Bighan N Laagai ||

Repeating the Naam, 

the Name of the Lord, 

no obstacles block the 

way.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ ਕਾਮਾਜਦਕ ਦੀ) ਕੋਈ 

ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
49368 1150 nwmu suxq jmu 

dUrhu BwgY]

Naam Sunath Jam 

Dhoorahu Bhaagai 

||

Listening to the Naam, 

the Messenger of 

Death runs far away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਜਦਆਂ 

(ਿੀਵਨ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਾਸੋਂ) ਿਮਰਾਿ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਰੇ 

ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

49369 1150 nwmu lYq sB 
dUKh nwsu]

Naam Laith Sabh 

Dhookheh Naas ||

Repeating the Naam, 

all pains vanish.

ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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49370 1150 nwmu jpq hir 
crx invwsu]1]

Naam Japath Har 

Charan Nivaas 

||1||

Chanting the Naam, 

the Lord's Lotus Feet 

dwell within. ||1||

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਮਨ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

49371 1150 inribGn Bgiq  
Bju hir hir 
nwau]

Nirabighan 

Bhagath Bhaj Har 

Har Naao ||

Meditating, vibrating 

the Name of the Lord, 

Har, Har, is 

unobstructed 

devotional worship.

ਇਹ ਭਗਤੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ 

ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਕੋਈ 

ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦੀ।

49372 1150 rsik rsik hir 
ky gux 
gwau]1]rhwau]

Rasak Rasak Har 

Kae Gun Gaao 

||1|| Rehaao ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord 

with loving affection 

and energy. 

||1||Pause||

ਬੜੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਜਰਹਾ ਕਰ, ਸਦਾ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

49373 1150 hir ismrq ikCu 
cwKu n johY]

Har Simarath 

Kishh Chaakh N 

Johai ||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, the Eye of Death 

cannot see you.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ,

49374 1150 hir ismrq dYq 
dyau n pohY]

dYNq Har Simarath 

Dhaith Dhaeo N 

Pohai ||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, demons and 

ghosts shall not touch 

you.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਕੋਈ 

ਦੇਉ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ,

49375 1150 hir ismrq mohu 
mwnu n bDY]

Har Simarath 

Mohu Maan N 

Badhhai ||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, attachment and 

pride shall not bind 

you.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਕੁਚਲ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
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49376 1150 hir ismrq  
grB join n 
ruDY]2]

r`uDY Har Simarath 

Garabh Jon N 

Rudhhai ||2||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, you shall not be 

consigned to the 

womb of 

reincarnation. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮਨੱੁਖ ਿੂਨਾਂ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸਦਾ ॥੨॥

49377 1150 hir ismrn kI  
sglI bylw]

bylw: polw bolo Har Simaran Kee 

Sagalee Baelaa ||

Any time is a good 

time to meditate in 

remembrance on the 

Lord.

(ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਸਮਾ ਜਸਮਰਨ 

ਜਵਚ ਗੁਜ਼ਾਜਰਆ ਿਾਏ ਉਹੀ 
ਚੂੰਗਾ ਹੈ) ਹਰੇਕ ਸਮਾ ਜਸਮਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ,

49378 1150 hir ismrnu bhu 
mwih iekylw]

Har Simaran Bahu 

Maahi Eikaelaa ||

Among the masses, 

only a few meditate in 

remembrance on the 

Lord.

ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

49379 1150 jwiq Ajwiq jpY 
jnu koie]

Jaath Ajaath Japai 

Jan Koe ||

Social class or no 

social class, anyone 

may meditate on the 

Lord.

ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 

ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ ਦਾ ਹੋਵੇ,

49380 1150 jo jwpY iqs kI 
giq hoie]3]

Jo Jaapai This Kee 

Gath Hoe ||3||

Whoever meditates on 

Him is emancipated. 

||3||

ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
49381 1150 hir kw nwmu  

jpIAY swDsMig]

Har Kaa Naam 

Japeeai 

Saadhhasang ||

Chant the Name of the 

Lord in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਿਜਪਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
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49382 1150 hir ky nwm kw  
pUrn rMgu]

Har Kae Naam Kaa 

Pooran Rang ||

Perfect is the Love of 

the Lord's Name.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂੰਗ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਉਤੇ ਚੜਹਦਾ ਹੈ)।

49383 1150 nwnk kau pRB 
ikrpw Dwir]

Naanak Ko Prabh 

Kirapaa Dhhaar ||

O God, shower Your 

Mercy on Nanak,

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰ,

49384 1150 swis swis hir 
dyhu 
icqwir]4]36]4
9]

Saas Saas Har 

Dhaehu Chithaar 

||4||36||49||

That he may think of 

you with each and 

every breath. 

||4||36||49||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਜਤ) ਦੇਹ (ਤਾ ਜਕ) ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ) ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

(ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੪॥੩੬॥੪੯॥

49385 1150 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49386 1150 Awpy swsqu Awpy 
bydu]

Aapae Saasath 

Aapae Baedh ||

He Himself is the 

Shaastras, and He 

Himself is the Vedas.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ (ਤੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਸ਼ਾਸਤਿ ਹੈ, ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ (ਤੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਵੇਦ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ ਹੈ)।

49387 1150 Awpy Git Git  
jwxY Bydu]

Aapae Ghatt Ghatt 

Jaanai Bhaedh ||

He knows the secrets 

of each and every 

heart.

ਹੇ ਮਨ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ), ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਦਲ ਦਾ) ਭੇਦ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
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49388 1150 joiq srUp jw kI 
sB vQu]

Joth Saroop Jaa 

Kee Sabh Vathh ||

He is the Embodiment 

of Light; all beings 

belong to Him.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ 
(ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਉਹ ਜਨਰਾ ਨੂਰ 

ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ।
49389 1150 krx kwrx pUrn 

smrQu]1]

Karan Kaaran 

Pooran Samarathh 

||1||

The Creator, the Cause 

of causes, the Perfect 

All-powerful Lord. 

||1||

ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ 

ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ ॥੧॥
49390 1150 pRB kI Et ghhu 

mn myry]
gh-hu Prabh Kee Outt 

Gehahu Man 

Maerae ||

Grab hold of the 

Support of God, O my 

mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲਈ ਰੱਖ।

49391 1150 crnkml 
gurmuiK AwrwDhu  
dusmn dUKu n 
AwvY 
nyry]1]rhwau]

Charan Kamal 

Guramukh 

Aaraadhhahu 

Dhusaman 

Dhookh N Aavai 

Naerae ||1|| 

Rehaao ||

As Gurmukh, worship 

and adore His Lotus 

Feet; enemies and 

pains shall not even 

approach you. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਜਰਆ ਕਰ, 

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਉੱਦਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ) ਵੈਰੀ (ਉਸ ਦੇ) 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

(ਉਸ ਦੇ) ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49392 1150 Awpy vxu iqRxu 
iqRBvx swru]

Aapae Van Thrin 

Thribhavan Saar ||

He Himself is the 

Essence of the forests 

and fields, and all the 

three worlds.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਹ (ਪਿਭੂ) ਆਪ 

ਹੀ (ਹਰੇਕ) ਿੂੰਗਲ (ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹੈ, (ਸਾਰੀ) 
ਵਨਸਪਤੀ (ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ) ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ।

49393 1150 jw kY sUiq  
proieAw sMswru]

Jaa Kai Sooth 

Paroeiaa Sansaar 

||

The universe is strung 

on His Thread.

(ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਪਿੋਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।
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49394 1150 Awpy isv skqI 
sMjogI]

Aapae Siv 

Sakathee Sanjogee 

||

He is the Uniter of 

Shiva and Shakti - 

mind and matter.

ਹੇ ਮਨ! ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਿੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਿਜਕਿਤੀ ਨੂੂੰ  
ਿੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

49395 1150 Awip inrbwxI  
Awpy BogI]2]

Aap Nirabaanee 

Aapae Bhogee 

||2||

He Himself is in the 

detachment of 

Nirvaanaa, and He 

Himself is the Enjoyer. 

||2||

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ) 
ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ (ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ 

ਸਾਰੇ ਭੋਗ) ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੨॥
49396 1150 jq kq pyKau  

qq qq soie]

Jath Kath Paekho 

Thath Thath Soe ||

Wherever I look, there 

He is.

ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਕਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

49397 1150 iqsu ibnu dUjw  
nwhI koie]

This Bin Dhoojaa 

Naahee Koe ||

Without Him, there is 

no one at all.

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਕਤੇ ਭੀ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

49398 1150 swgru qrIAY  
nwm kY rMig]

Saagar Thareeai 

Naam Kai Rang ||

In the Love of the 

Naam, the world-

ocean is crossed.

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇ) ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾਇਆਂ ਹੀ ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
49399 1150 gux gwvY nwnku 

swDsMig]3]

Gun Gaavai 

Naanak 

Saadhhasang ||3||

Nanak sings His 

Glorious Praises in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||3||

ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

49400 1150 mukiq Bugiq 
jugiq vis jw 
kY]

v`is Mukath Bhugath 

Jugath Vas Jaa Kai 

||

Liberation, the ways 

and means of 

enjoyment and union 

are under His Control.

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਤੀ (ਦੇਣੀ, ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੂੰ ) ਭੋਿਨ (ਦੇਣਾ, 
ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਿੀਵਨ-ਤੋਰੇ ਤੋਰਨਾ- 
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ।
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49401 1150 aUxw nwhI ikCu  
jn qw kY]

Oonaa Naahee 

Kishh Jan Thaa Kai 

||

His humble servant 

lacks nothing.

ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ (ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ 

ਦੀ) ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

49402 1150 kir ikrpw ijsu 
hoie supRsMn]

supRsMn Kar Kirapaa Jis Hoe 

Suprasann ||

That person, with 

whom the Lord, in His 

Mercy, is pleased

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

49403 1150 nwnk dws syeI 
jn 
DMn]4]37]50]

Naanak Dhaas 

Saeee Jan Dhhann 

||4||37||50||

- O slave Nanak, that 

humble servant is 

blessed. 

||4||37||50||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਸਾਰੇ 

ਬੂੰ ਦੇ (ਅਸਲ) ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ 

॥੪॥੩੭॥੫੦॥

49404 1150 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49405 1150 Bgqw min 
AwnMdu goibMd]

Bhagathaa Man 

Aanandh Gobindh 

||

The minds of the 

Lord's devotee are 

filled with bliss.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

49406 1150 AsiQiq Bey  
ibnsI sB icMd]

Asathhith Bheae 

Binasee Sabh 

Chindh ||

They become stable 

and permanent, and 

all their anxiety is 

gone.

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ 

ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ) ਅਡੋਲਤਾ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਂ ਦਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਚਤ-ਚੇਤਾ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ।

49407 1151 BY BRm ibnis 
gey iKn mwih]

Bhai Bhram Binas 

Geae Khin Maahi 

||

Their fears and doubts 

are dispelled in an 

instant.

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਸਜਹਮ ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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49408 1151 pwrbRhmu visAw 
min Awie]1]

Paarabreham 

Vasiaa Man Aae 

||1||

The Supreme Lord 

God comes to dwell in 

their minds. ||1||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

49409 1151 rwm rwm sMq 
sdw shwie]

Raam Raam Santh 

Sadhaa Sehaae ||

The Lord is forever the 

Help and Support of 

the Saints.

(ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।

49410 1151 Gir bwhir nwly 
prmysru riv 
rihAw pUrn sB 
Twie]1]rhwau]

Ghar Baahar 

Naalae 

Paramaesar Rav 

Rehiaa Pooran 

Sabh Thaae ||1|| 

Rehaao ||

Inside the home of the 

heart, and outside as 

well, the Transcendent 

Lord is always with us, 

permeating and 

pervading all places. 

||1||Pause||

ਉਹ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂਪੂਰਨ ਤੌਰ 

ਤੇ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਘਰ ਜਵਚ ਘਰੋਂ 
ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49411 1151 Dnu mwlu jobnu  
jugiq gopwl]

Dhhan Maal Joban 

Jugath Gopaal ||

The Lord of the World 

is my wealth, 

property, youth and 

ways and means.

(ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ 
ਮਾਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਿਵਾਨੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਹੀ ਿੀਊਣ 

ਦੀ ਸੁਚੱਿੀ ਿਾਚ ਹੈ।
49412 1151 jIA pRwx inq 

suK pRiqpwl]

Jeea Praan Nith 

Sukh Prathipaal ||

He continually 

cherishes and brings 

peace to my soul and 

breath of life.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਉਸ 

ਦੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

49413 1151 Apny dws kau dy 
rwKY hwQ]

Apanae Dhaas Ko 

Dhae Raakhai 

Haathh ||

He reaches out with 

His Hand and saves His 

slave.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।
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49414 1151 inmK n CofY sd 
hI swQ]2]

Nimakh N 

Shhoddai Sadh 

Hee Saathh ||2||

He does not abandon 

us, even for an instant; 

He is always with us. 

||2||

ਉਹ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਲਈ ਭੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ 
ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਦਾ ਉਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
49415 1151 hir sw pRIqmu  

Avru n koie]

Har Saa Preetham 

Avar N Koe ||

There is no other 

Beloved like the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

49416 1151 swir sm@wly swcw 
soie]

Saar Samhaalae 

Saachaa Soe ||

The True Lord takes 

care of all.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਬੜੇ ਗਹੁ 

ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ) 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

49417 1151 mwq ipqw suq 
bMDu nrwiexu]

Maath Pithaa Suth 

Bandhh Naraaein 

||

The Lord is our 

Mother, Father, Son 

and Relation.

ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਪਉ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪੱੁਤਰ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਹੈ।

49418 1151 Awid jugwid  
Bgq gux 
gwiexu]3]

Aadh Jugaadh 

Bhagath Gun 

Gaaein ||3||

Since the beginning of 

time, and throughout 

the ages, His devotees 

sing His Glorious 

Praises. ||3||

ਿਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਤੋਂ ਭਗਤ (ਉਸ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ 

ਰਹੇ ਹਨ ॥੩॥

49419 1151 iqs kI Dr pRB 
kw min joru]

This Kee Dhhar 

Prabh Kaa Man Jor 

||

My mind is filled with 

the Support and the 

Power of the Lord.

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਤਾਣ ਹੈ।

49420 1151 eyk ibnw dUjw  
nhI horu]

Eaek Binaa 

Dhoojaa Nehee 

Hor ||

Without the Lord, 

there is no other at all.

ਉਹ ਇੱਕ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਦੂਿ ੇਦਾ 
ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ।
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49421 1151 nwnk kY min  
iehu purKwrQu]

(purKwrQu) au~dm Naanak Kai Man 

Eihu 

Purakhaarathh ||

Nanak's mind is 

encouraged by this 

hope,

ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਭੀ) 
ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ,

49422 1151 pRBU hmwrw swry 
suAwrQu]4]38]
51]

Prabhoo 

Hamaaraa Saarae 

Suaarathh 

||4||38||51||

That God will 

accomplish my 

objectives in life. 

||4||38||51||

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ 

ਕੂੰਮ ਸੁਆਰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩੮॥੫੧॥

49423 1151 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49424 1151 BY kau Bau 
piVAw ismrq 
hir nwm]

piVAw: pY igAw[ V: 
hlMq n lwau

Bhai Ko Bho 

Parriaa Simarath 

Har Naam ||

Fear itself becomes 

afraid, when the 

mortal remembers the 

Lord's Name in 

meditation.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਡਰ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਡਰ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਡਰ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ)।

49425 1151 sgl ibAwiD 
imtI iqRhu gux 
kI dws ky hoey 
pUrn 
kwm]1]rhwau]

imtI: polw bolo Sagal Biaadhh 

Mittee Thrihu Gun 

Kee Dhaas Kae 

Hoeae Pooran 

Kaam ||1|| 

Rehaao ||

All the diseases of the 

three gunas - the 

three qualities - are 

cured, and tasks of the 

Lord's slaves are 

perfectly 

accomplished. 

||1||Pause||

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ 

ਬੀਮਾਰੀ (ਭਗਤ ਿਨ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚੜਹਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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49426 1151 hir ky lok sdw 
gux gwvih iqn 
kau imilAw 
pUrn Dwm]

Har Kae Lok 

Sadhaa Gun 

Gaavehi Thin Ko 

Miliaa Pooran 

Dhhaam ||

The people of the Lord 

always sing His 

Glorious Praises; they 

attain His Perfect 

Mansion.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

49427 1151 jn kw drsu bWCY  
idn rwqI hoie 
punIq Drmrwie 
jwm]1]

Jan Kaa Dharas 

Baanshhai Dhin 

Raathee Hoe 

Puneeth Dhharam 

Raae Jaam ||1||

Even the Righteous 

Judge of Dharma and 

the Messenger of 

Death yearn, day and 

night, to be sanctified 

by the Blessed Vision 

of the Lord's humble 

servant. ||1||

ਧਰਮਰਾਿ ਿਮਰਾਿ ਭੀ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦਰਸਨ ਨਾਲ 

ਉਹ) ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

49428 1151 kwm kRoD loB md 
inMdw swDsMig 
imitAw 
AiBmwn]

Kaam Krodhh 

Lobh Madh 

Nindhaa 

Saadhhasang 

Mittiaa Abhimaan 

||

Sexual desire, anger, 

intoxication, egotism, 

slander and egotistical 

pride are eradicted in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਰਹਾਂ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ 

ਅਹੂੰਕਾਰ (ਹਰੇਕ ਜਵਕਾਰ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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49429 1151 AYsy sMq Bytih  
vfBwgI nwnk 
iqn kY sd 
kurbwn]2]39]
52]

Aisae Santh 

Bhaettehi 

Vaddabhaagee 

Naanak Thin Kai 

Sadh Kurabaan 

||2||39||52||

By great good fortune, 

such Saints are met. 

Nanak is forever a 

sacrifice to them. 

||2||39||52||

ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦੇ ਹਨ। 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੩੯॥੫੨॥

49430 1151 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49431 1151 pMc mjmI jo pMc  
n rwKY]

pMjW ivkwrW dw (mjmI) 
Zulwm[ m`jmI

Panch Majamee Jo 

Panchan Raakhai 

||

One who harbors the 

five thieves, becomes 

the embodiment of 

these five.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ ਜਵਚ 

ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ ਪੀਰਾਂ ਦਾ 
ਉਪਾਸਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

49432 1151 imiQAw rsnw  
inq auiT BwKY]

Mithhiaa Rasanaa 

Nith Outh 

Bhaakhai ||

He gets up each day 

and tells lies.

ਤੇ ਸਦਾ ਜਗਣ-ਜਮਥ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ

49433 1151 ckR bxwie krY 
pwKMf]

Chakr Banaae 

Karai Paakhandd 

||

He applies ceremonial 

religious marks to his 

body, but practices 

hypocrisy.

(ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ 

ਉੱਤੇ) ਗਣੇਸ਼ ਆਜਦਕ ਦਾ 
ਜਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ 
ਹੋਣ ਦਾ ਜਵਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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49434 1151 Juir Juir pcY  
jYsy iqRA rMf]1]

Jhur Jhur Pachai 

Jaisae Thria Randd 

||1||

He wastes away in 

sadness and pain, like 

a lonely widow. ||1||

ਉਹ (ਅਸਲ ਜਵਚ) ਅੂੰਦਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਤਰਲੈ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਧਵਾ ਇਸਤਿੀ (ਪਤੀ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ) ॥੧॥

49435 1151 hir ky nwm ibnw  
sB JUTu]

Har Kae Naam 

Binaa Sabh Jhooth 

||

Without the Name of 

the Lord, everything is 

false.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਹੋਰ) ਸਾਰੀ (ਜਵਖਾਵੇ 
ਵਾਲੀ ਧਾਰਜਮਕ ਜਕਿਆ) ਝੂਠਾ 
ਉੱਦਮ ਹੈ।

49436 1151 ibnu gur pUry  
mukiq n pweIAY  
swcI drgih  
swkq 
mUTu]1]rhwau]

Bin Gur Poorae 

Mukath N Paaeeai 

Saachee 

Dharagehi Saakath 

Mooth ||1|| 

Rehaao ||

Without the Perfect 

Guru, liberation is not 

obtained. In the Court 

of the True Lord, the 

faithless cynic is 

plundered. 

||1||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣ ਪੈਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ। ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਠੱਗੀ ਦਾ 
ਪਾਿ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

49437 1151 soeI kucIlu  
kudriq nhI 
jwnY]

Soee Kucheel 

Kudharath Nehee 

Jaanai ||

One who does not 

know the Lord's 

Creative Power is 

polluted.

ਅਸਲ ਜਵਚ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਗੂੰਦੀ 
ਰਜਹਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 

ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜਵਚ (ਇਸ ਦੇ 

ਕਰਤਾਰ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸਦਾ) ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ।
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49438 1151 lIipAY Qwie n 
suic hir mwnY]

Leepiai Thhaae N 

Such Har Maanai 

||

Ritualistically 

plastering one's 

kitchen square does 

not make it pure in 

the Eyes of the Lord.

ਿ ੇਬਾਹਰਲਾ ਚੌਕਾ ਜਲਜਪਆ 

ਿਾਏ (ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸੱੁਚ 

ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱੁਚ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ।

49439 1151 AMqru mYlw bwhru 
inq DovY]

Anthar Mailaa 

Baahar Nith 

Dhhovai ||

If a person is polluted 

within, he may wash 

himself everyday on 

the outside,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਤਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਸੱੁਚ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਸਦਾ ਧੋਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

49440 1151 swcI drgih  
ApnI piq KovY 
]2]

Saachee 

Dharagehi Apanee 

Path Khovai ||2||

But in the Court of the 

True Lord, he forfeits 

his honor. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

49441 1151 mwieAw kwrix  
krY aupwau]

Maaeiaa Kaaran 

Karai Oupaao ||

He works for the sake 

of Maya,

(ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਜਵਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਭੇਖ ਤੇ ਸੱੁਚ 

ਆਜਦਕ ਦਾ) ਹੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

49442 1151 kbih n GwlY  
sIDw pwau]

Kabehi N Ghaalai 

Seedhhaa Paao ||

But he never places 

his feet on the right 

path.

ਪਰ (ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ) ਕਦੇ ਭੀ ਜਸੱਧਾ ਪੈਰ 

ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ।
49443 1151 ijin kIAw iqsu 

cIiq n AwxY]

Jin Keeaa This 

Cheeth N Aanai ||

He never even 

remembers the One 

who created him.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਦਾ।
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49444 1151 kUVI kUVI muKhu 
vKwxY]3]

Koorree Koorree 

Mukhahu 

Vakhaanai ||3||

He speaks falsehood, 

only falsehood, with 

his mouth. ||3||

(ਹਾਂ) ਝੂਠ-ਮੂਠ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਠੱਗਣ 

ਲਈ ਆਪਣੇ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ (ਰਾਮ ਰਾਮ) 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

49445 1151 ijs no krmu kry 
krqwru]

Jis No Karam 

Karae Karathaar ||

That person, unto 

whom the Creator 

Lord shows Mercy,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ-

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

49446 1151 swDsMig hoie 
iqsu ibauhwru]

Saadhhasang Hoe 

This Biouhaar ||

Deals with the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਬਜਹਣ-ਖਲੋਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

49447 1151 hir nwm Bgiq 
isau lwgw rMgu]

Har Naam Bhagath 

Sio Laagaa Rang ||

One who lovingly 

worships the Lord's 

Name,

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦਾ ਪਿੇਮ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
49448 1151 khu nwnk iqsu 

jn nhI 
BMgu]4]40]53]

Kahu Naanak This 

Jan Nehee Bhang 

||4||40||53||

Says Nanak - no 

obstacles ever block 

his way. 

||4||40||53||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਕਦੇ) 

ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 
॥੪॥੪੦॥੫੩॥

49449 1151 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49450 1151 inMdk kau iPtky 
sMswru]

Nindhak Ko 

Fittakae Sansaar ||

The entire universe 

curses the slanderer.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਜਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਂਦਾ ਹੈ,

49451 1151 inMdk kw JUTw 
ibauhwru]

Nindhak Kaa 

Jhoothaa Biouhaar 

||

False are the dealings 

of the slanderer.

(ਜਕਉਂਜਕ ਿਗਤ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਣ ਦਾ ਇਹ 

ਕਸਬ ਝੂਠਾ ਹੈ।
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49452 1151 inMdk kw mYlw 
Awcwru]

Nindhak Kaa 

Mailaa Aachaar ||

The slanderer's 

lifestyle is filthy and 

polluted.

(ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ) ਤੁਹਮਤਾਂ 
ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਆਚਰਨ ਹੀ ਗੂੰਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

49453 1151 dws Apuny kau 
rwKnhwru]1]

Dhaas Apunae Ko 

Raakhanehaar 

||1||

The Lord is the Saving 

Grace and the 

Protector of His slave. 

||1||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 

ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗਣ ਤੋਂ) 
ਆਪ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

49454 1151 inMdku muAw  
inMdk kY nwil]

Nindhak Muaa 

Nindhak Kai Naal 

||

The slanderer dies 

with the rest of the 

slanderers.

(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਉਤੇ) ਤੁਹਮਤਾਂ 
ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਤੁਹਮਤਾਂ 
ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
49455 1151 pwrbRhm 

prmysir jn 
rwKy inMdk kY 
isir kVikE 
kwlu]1]rhwau]

kV-ikE Paarabreham 

Paramaesar Jan 

Raakhae Nindhak 

Kai Sir Karrakiou 

Kaal ||1|| Rehaao 

||

The Supreme Lord 

God, the Transcendent 

Lord, protects and 

saves His humble 

servant. Death roars 

and thunders over the 

head of the slanderer. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ-ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਜਡੱਗਣ ਵਲੋਂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਪਣ)ੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

(ਸਦਾ) ਗੱਿਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49456 1152 inMdk kw kihAw  
koie n mwnY]

Nindhak Kaa 

Kehiaa Koe N 

Maanai ||

No one belives what 

the slanderer says.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ,
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49457 1152 inMdk JUT boil 
pCuqwny]

Nindhak Jhooth 

Bol 

Pashhuthaanae ||

The slanderer tells lies, 

and later regrets and 

repents.

ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ 

ਕੇ (ਜਿਰ) ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,

49458 1152 hwQ pCorih isru 
Drin lgwih]

Haathh 

Pashhorehi Sir 

Dhharan Lagaahi 

||

He wrings his hands, 

and hits his head 

against the ground.

(ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨੂੰ ਦਕ) ਹੱਥ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ 

ਪਟਕਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਸ਼ਰਜਮੂੰ ਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

49459 1152 inMdk kau deI 
CofY nwih]2]

Nindhak Ko Dhee 

Shhoddai Naahi 

||2||

The Lord does not 

forgive the slanderer. 

||2||

(ਪਰ ਊਿਾਂ ਲਾਣ ਦੀ ਵਾਦੀ 
ਜਵਚ ਦੋਖੀ ਮਨੱੁਖ ਅਜਿਹਾ 
ਿਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ 

ਦੋਖੀ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਣੇ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚੋਂ) ਛੁਟਕਾਰਾ 
ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ॥੨॥

49460 1152 hir kw dwsu  
ikCu burw n mwgY]

Har Kaa Dhaas 

Kishh Buraa N 

Maagai ||

The Lord's slave does 

not wish anyone ill.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ (ਉਸ 

ਦੋਖੀ ਦਾ ਭੀ) ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਦਾ (ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
49461 1152 inMdk kau lwgY 

duK sWgY]

Nindhak Ko Laagai 

Dhukh Saangai ||

The slanderer suffers, 

as if stabbed by a 

spear.

ਜਿਰ ਭੀ) ਦੋਖੀ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ) ਦੱੁਖ 

ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ) ਬਰਛੀ 
(ਲੱਗਣ) ਦਾ (ਦੱੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

49462 1152 bguly ijau  
rihAw pMK 
pswir]

Bagulae Jio Rehiaa 

Pankh Pasaar ||

Like a crane, he 

spreads his feathers, 

to look like a swan.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਉਤੇ ਊਿਾਂ ਲਾਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ 

ਖੂੰਡ ਜਖਲਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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49463 1152 muK qy boilAw qW 
kiFAw 
bIcwir]3]

Mukh Thae Boliaa 

Thaan Kadtiaa 

Beechaar ||3||

When he speaks with 

his mouth, then he is 

exposed and driven 

out. ||3||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਹੀ ਉਹ) ਮੂਹੋਂ 
(ਤੁਹਮਤਾਂ ਦੇ) ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 

ਤਦੋਂ ਉਹ (ਝੂਠਾ ਦੋਖੀ) 
ਜਮਜਥਆ ਿਾ ਕੇ (ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਦੁਰਕਾਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

49464 1152 AMqrjwmI krqw 
soie]

Antharajaamee 

Karathaa Soe ||

The Creator is the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

49465 1152 hir jnu krY su 
inhclu hoie]

Har Jan Karai S 

Nihachal Hoe ||

That person, whom 

the Lord makes His 

Own, becomes stable 

and steady.

ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਜਵਚ ਰਤਾ ਭਰ ਝੂਠ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਉਹ ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਬੁਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।

49466 1152 hir kw dwsu  
swcw drbwir]

Har Kaa Dhaas 

Saachaa 

Dharabaar ||

The Lord's slave is true 

in the Court of the 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

49467 1152 jn nwnk 
kihAw qqu 
bIcwir]4]41]5
4]

Jan Naanak Kehiaa 

Thath Beechaar 

||4||41||54||

Servant Nanak speaks, 

after contemplating 

the essence of reality. 

||4||41||54||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ 

ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਤੱਤ ਕਜਹ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੪॥੪੧॥੫੪॥

49468 1152 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49469 1152 duie kr joir  
krau Ardwis]

Dhue Kar Jor Karo 

Aradhaas ||

With my palms 

pressed together, I 

offer this prayer.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।
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49470 1152 jIau ipMfu Dnu  
iqs kI rwis]

Jeeo Pindd Dhhan 

This Kee Raas ||

My soul, body and 

wealth are His 

property.

ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ, ਮੇਰਾ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਇਹ ਧਨ-ਸਭ ਕੁਝ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ।

49471 1152 soeI myrw suAwmI 
krnYhwru]

Soee Maeraa 

Suaamee 

Karanaihaar ||

He is the Creator, my 

Lord and Master.

ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

49472 1152 koit bwr jweI 
bilhwr]1]

Kott Baar Jaaee 

Balihaar ||1||

Millions of times, I am 

a sacrifice to Him. 

||1||

ਮੈਂ ਕਿੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

49473 1152 swDU DUir punIq 
krI]

Saadhhoo Dhhoor 

Puneeth Karee ||

The dust of the feet of 

the Holy brings purity.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈ,

49474 1152 mn ky ibkwr 
imtih pRB 
ismrq jnm 
jnm kI mYlu 
hrI]1]rhwau]

Man Kae Bikaar 

Mittehi Prabh 

Simarath Janam 

Janam Kee Mail 

Haree ||1|| 

Rehaao ||

Remembering God in 

meditation, the mind's 

corruption is 

eradicated, and the 

filth of countless 

incarnations is washed 

away. ||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਮਨ ਦੇ ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ (ਕੇ ਕੀਤੇ 

ਕੁਕਰਮਾਂ) ਦੀ ਮੈਲ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49475 1152 jw kY igRh mih  
sgl inDwn]

Jaa Kai Grih Mehi 

Sagal Nidhhaan ||

All treasures are in His 

household.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਇਹ 

ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ,

49476 1152 jw kI syvw  
pweIAY mwnu]

Jaa Kee Saevaa 

Paaeeai Maan ||

Serving Him, the 

mortal attains honor.

ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕੀਜਤਆਂ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ,
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49477 1152 sgl mnorQ 
pUrnhwr]

Sagal Manorathh 

Pooranehaar ||

He is the Fulfiller of 

the mind's desires.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ 

ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

49478 1152 jIA pRwn Bgqn 
AwDwr]2]

Jeea Praan 

Bhagathan 

Aadhhaar ||2||

He is the Support of 

the soul and the 

breath of life of His 

devotees. ||2||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦਾ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ॥੨॥

49479 1152 Git Git AMqir  
sgl pRgws]

Ghatt Ghatt 

Anthar Sagal 

Pragaas ||

His Light shines in 

each and every heart.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਇਹ 

ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
49480 1152 jip jip jIvih  

Bgq guxqws]

Jap Jap Jeevehi 

Bhagath 

Gunathaas ||

Chanting and 

meditating on God, 

the Treasure of Virtue, 

His devotees live.

ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਭਗਤ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

49481 1152 jw kI syv n 
ibrQI jwie]

Jaa Kee Saev N 

Birathhee Jaae ||

Service to Him does 

not go in vain.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ 
ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ,

49482 1152 mn qn AMqir  
eyku iDAwie]3]

Man Than Anthar 

Eaek Dhhiaae 

||3||

Deep within your mind 

and body, meditate on 

the One Lord. ||3||

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣੇ 
ਤਨ ਜਵਚ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ ॥੩॥
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49483 1152 gur aupdyis  
dieAw sMqoKu]

Gur Oupadhaes 

Dhaeiaa Santhokh 

||

Following the Guru's 

Teachings, compassion 

and contentment are 

found.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉੱਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

49484 1152 nwmu inDwnu 
inrmlu iehu Qoku]

Naam Nidhhaan 

Niramal Eihu 

Thhok ||

This Treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is the 

immaculate object.

ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ (ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਅਜਿਹਾ) ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਕ ਇਹ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

49485 1152 kir ikrpw lIjY 
liV lwie]

Kar Kirapaa Leejai 

Larr Laae ||

Please grant Your 

Grace, O Lord, and 

attach me to the hem 

of Your robe.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਪੱਲੇ ਲਾਈ 

ਰੱਖ।

49486 1152 crnkml nwnk  
inq 
iDAwie]4]42]
55]

Charan Kamal 

Naanak Nith 

Dhhiaae 

||4||42||55||

Nanak meditates 

continually on the 

Lord's Lotus Feet. 

||4||42||55||

(ਮੈਂ) ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਸਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੪॥੪੨॥੫੫॥

49487 1152 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49488 1152 siqgur Apuny  
sunI Ardwis]

Sathigur Apunae 

Sunee Aradhaas ||

The True Guru has 

listened to my prayer.

ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ) ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ,

49489 1152 kwrju AwieAw 
sglw rwis]

Kaaraj Aaeiaa 

Sagalaa Raas ||

All my affairs have 

been resolved.

ਉਸ ਦਾ (ਹਰੇਕ) ਕੂੰਮ ਮੁਕੂੰ ਮਲ 

ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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49490 1152 mn qn AMqir  
pRBU iDAwieAw]

Man Than Anthar 

Prabhoo 

Dhhiaaeiaa ||

Deep within my mind 

and body, I meditate 

on God.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

49491 1152 gur pUry fru 
sgl 
cukwieAw]1]

Gur Poorae Ddar 

Sagal Chukaaeiaa 

||1||

The Perfect Guru has 

dispelled all my fears. 

||1||

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ (ਹਰੇਕ) 

ਡਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

49492 1152 sB qy vf smrQ 
gurdyv]

smr`Q Sabh Thae Vadd 

Samarathh 

Guradhaev ||

The All-powerful 

Divine Guru is the 

Greatest of all.

ਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ (ਦੇਵਜਤਆਂ) ਨਾਲੋਂ 
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ।

49493 1152 siB suK pweI  
iqs kI 
syv]rhwau]

Sabh Sukh Paaee 

This Kee Saev || 

Rehaao ||

Serving Him, I obtain 

all comforts. ||Pause||

ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥ ਰਹਾਉ॥

49494 1152 jw kw kIAw sBu 
ikCu hoie]

Jaa Kaa Keeaa 

Sabh Kishh Hoe ||

Everything is done by 

Him.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਿਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ,

49495 1152 iqs kw Amru n 
mytY koie]

This Kaa Amar N 

Maettai Koe ||

No one can erase His 

Eternal Decree.

ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਕੋਈ ਿੀਵ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

49496 1152 pwrbRhmu 
prmysru AnUpu]

Paarabreham 

Paramaesar 

Anoop ||

The Supreme Lord 

God, the Transcendent 

Lord, is incomparably 

beautiful.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਪਰਮੇਸਰ (ਐਸਾ ਹੈ 

ਜਕ ਉਸ) ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10068 Published: March 06/ 2014



49497 1152 sPl mUriq guru 
iqs kw rUpu]2]

Safal Moorath Gur 

This Kaa Roop 

||2||

The Guru is the Image 

of Fulfillment, the 

Embodiment of the 

Lord. ||2||

ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੈ ॥੨॥

49498 1152 jw kY AMqir bsY 
hir nwmu]

Jaa Kai Anthar 

Basai Har Naam ||

The Name of the Lord 

abides deep within 

him.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

49499 1152 jo jo pyKY su 
bRhmigAwnu]

Jo Jo Paekhai S 

Breham Giaan ||

Wherever he looks, he 

sees the Wisdom of 

God.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿ ੋ

ਕੁਝ ਭੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਵੇਜਖਆ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਦੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਹੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।
49500 1152 bIs ibsuey jw kY 

min prgwsu]
ibsu-ey Bees Bisueae Jaa 

Kai Man Paragaas 

||

His mind is totally 

enlightened and 

illuminated.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

49501 1152 iqsu jn kY  
pwrbRhm kw 
invwsu]3]

This Jan Kai 

Paarabreham Kaa 

Nivaas ||3||

Within that person, 

the Supreme Lord God 

abides. ||3||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

49502 1152 iqsu gur kau sd 
krI nmskwr]

This Gur Ko Sadh 

Karee Namasakaar 

||

I humbly bow to that 

Guru forever.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਸਦਾ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,
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49503 1152 iqsu gur kau sd 
jwau bilhwr]

This Gur Ko Sadh 

Jaao Balihaar ||

I am forever a sacrifice 

to that Guru.

ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

49504 1152 siqgur ky crn  
Doie Doie pIvw]

Sathigur Kae 

Charan Dhhoe 

Dhhoe Peevaa ||

I wash the feet of the 

Guru, and drink in this 

water.

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ 

ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਦਕੇ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ)।

49505 1152 gur nwnk jip 
jip sd 
jIvw]4]43]56
]

Gur Naanak Jap 

Jap Sadh Jeevaa 

||4||43||56||

Chanting and 

meditating forever on 

Guru Nanak, I live. 

||4||43||56||

ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ 

ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੪੩॥੫੬॥

49506 1153 rwgu BYrau mhlw 
5 pVqwl Gru 3

Raag Bhairo 

Mehalaa 5 

Parrathaal Ghar 3

Raag Bhairao, Fifth 

Mehl, Partaal, Third 

House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।

49507 1153 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

49508 1153 priqpwl pRB 
ikRpwl kvn gun 
gnI]

Parathipaal Prabh 

Kirapaal Kavan 

Gun Ganee ||

God is the 

Compassionate 

Cherisher. Who can 

count His Glorious 

Virtues?

ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਜਕਰਪਾਲ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਕਹੜੇ 

ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ?
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49509 1153 Aink rMg bhu 
qrMg srb ko 
DnI]1]rhwau]

Anik Rang Bahu 

Tharang Sarab Ko 

Dhhanee ||1|| 

Rehaao ||

Countless colors, and 

countless waves of 

joy; He is the Master 

of all. ||1||Pause||

(ਿਗਤ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗ-

ਤਮਾਸ਼ੇ (ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ 

ਹਨ), (ਤੂੂੰ  ਇਕ ਬੇਅੂੰ ਤ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਹੈਂ, ਿਗਤ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਅ-ਿੂੰਤ 

ਤੇਰੇ ਜਵਚੋਂ ਹੀ) ਲਜਹਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49510 1153 Aink igAwn  
Aink iDAwn  
Aink jwp jwp 
qwp]

Anik Giaan Anik 

Dhhiaan Anik Jaap 

Jaap Thaap ||

Endless spiritual 

wisdom, endless 

meditations, endless 

chants, intense 

meditations and 

austere self-disciplines.

ਹੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ! ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਿੀਵ (ਧਾਰਜਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ) 

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਿੀਵ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੀਵ ਮੂੰਤਿਾਂ ਦੇ 

ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਧੂਣੀਆਂ 

ਤਪ ਰਹੇ ਹਨ।

49511 1153 Aink guinq  
Duinq lilq  
Aink Dwr 
munI]1]

Anik Gunith 

Dhhunith Lalith 

Anik Dhhaar 

Munee ||1||

Countless virtues, 

musical notes and 

playful sports; 

countless silent sages 

enshrine Him in their 

hearts. ||1||

ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ 

(ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਜਵਚ) ਜਮਠੀਆਂ 

ਸੁਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਿੀਵ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ॥੧॥
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49512 1153 Aink nwd 
Aink bwj  
inmK inmK 
Aink sÍwd  
Aink doK Aink 
rog imtih js 
sunI]

suAwd Anik Naadh Anik 

Baaj Nimakh 

Nimakh Anik 

Svaadh Anik 

Dhokh Anik Rog 

Mittehi Jas Sunee 

||

Countless melodies, 

countless instruments, 

countless tastes, each 

and every instant. 

Countless mistakes 

and countless diseases 

are removed by 

hearing His Praise.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਰਾਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ 
ਸਾਿ ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਇਕ 

ਜਨਮਖ ਜਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਆਦ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਜਣਆਂ 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਕਾਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

49513 1153 nwnk syv Apwr 
dyv qth Kth  
brq pUjw gvn 
Bvn jwqR krn  
sgl Pl 
punI]2]1]57]
8]21]7]57]9
3]

qIrQW dy (qth) 
iknwry[(Kth) Cy 
SwsqR[qth, Kth, 
punI: poly bolo

Naanak Saev 

Apaar Dhaev 

Thatteh Khatteh 

Barath Poojaa 

Gavan Bhavan 

Jaathr Karan Sagal 

Fal Punee 

||2||1||57||8||2

1||7||57||93||

O Nanak, serving the 

Infinite, Divine Lord, 

one earns all the 

rewards and merits of 

performing the six 

rituals, fasts, worship 

services, pilgrimages 

to sacred rivers, and 

journeys to sacred 

shrines. 

||2||1||57||8||21||7

||57||93||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ-ਦੇਵ ਦੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਹੀ ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ 
ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੀ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੀ ਦੇਵ-

ਪੂਿਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੀ ਦੇਸ-

ਰਟਨ ਤੇ ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਹੈ। 
ਸਾਰੇ ਿਲ ਸਾਰੇ ਪੁੂੰ ਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਹਨ 

॥੨॥੧॥੫੭॥੮॥੨੧॥੭॥੫੭॥੯
੩॥
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49514 1153 BYrau 
AstpdIAw 
mhlw 1 Gru 2

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Bhairo 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 1 Ghar 2

Bhairao, Ashtapadees, 

First Mehl, Second 

House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

49515 1153 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

49516 1153 Awqm mih rwmu  
rwm mih Awqmu  
cInis gur 
bIcwrw]

Aatham Mehi 

Raam Raam Mehi 

Aatham Cheenas 

Gur Beechaaraa ||

The Lord is in the soul, 

and the soul is in the 

Lord. This is realized 

through the Guru's 

Teachings.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਧੁਰੋਂ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਰਾਹੀਂ 
ਇਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ (ਿੀਉਂਦਾ) ਹੈ।

49517 1153 AMimRq bwxI  
sbid pCwxI duK 
kwtY hau 
mwrw]1]

Anmrith Baanee 

Sabadh 

Pashhaanee 

Dhukh Kaattai Ho 

Maaraa ||1||

The Ambrosial Word 

of the Guru's Bani is 

realized through the 

Word of the Shabad. 

Sorrow is dispelled, 

and egotism is 

eliminated. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

49518 1153 nwnk haumY rog 
bury]

Naanak Houmai 

Rog Burae ||

O Nanak, the disease 

of egotism is so very 

deadly.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ (ਆਤਮਕ) ਰੋਗ ਬਹੁਤ 

ਚੂੰਦਰੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10073 Published: March 06/ 2014



49519 1153 jh dyKW qh eykw 
bydn Awpy bKsY 
sbid 
Dury]1]rhwau]

Jeh Dhaekhaan 

Theh Eaekaa 

Baedhan Aapae 

Bakhasai Sabadh 

Dhhurae ||1|| 

Rehaao ||

Wherever I look, I see 

the pain of the same 

disease. The Primal 

Lord Himself bestows 

the Shabad of His 

Word. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਤਾਂ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਿਧਰ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਇਹ ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਧੁਰੋਂ 
ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

(ਿੋੜਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49520 1153 Awpy prKy  
prKxhwrY bhuir 
sUlwku n hoeI]

AOguxW dw (sUlwku) Cyk Aapae Parakhae 

Parakhanehaarai 

Bahur Soolaak N 

Hoee ||

When the Appraiser 

Himself appraises the 

mortal, then he is not 

tested again.

ਪਰਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਖ (ਕੇ ਪਰਵਾਨ 

ਕਰ) ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ 

(ਹਉਮੈ ਦਾ) ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

49521 1153 ijn kau ndir 
BeI guir myly  
pRB Bwxw scu 
soeI]2]

Jin Ko Nadhar 

Bhee Gur Maelae 

Prabh Bhaanaa 

Sach Soee ||2||

Those who are blessed 

with His Grace meet 

with the Guru. They 

alone are true, who 

are pleasing to God. 

||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹੋ ਗਈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜ ਜਲਆ। ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

49522 1153 pauxu pwxI 
bYsMqru rogI rogI  
Driq sBogI]

(sBogI) rwijAW sihq, 
s`pW sihq[s-BogI

Poun Paanee 

Baisanthar Rogee 

Rogee Dhharath 

Sabhogee ||

Air, water and fire are 

diseased; the world 

with its enjoyments is 

diseased.

(ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਇਤਨਾ ਬਲੀ 
ਹੈ ਜਕ) ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ 

(ਆਜਦਕ ਤੱਤ ਭੀ) ਇਸ ਰੋਗ 

ਜਵਚ ਗਿਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ 

ਧਰਤੀ ਭੀ ਹਉਮੈ-ਰੋਗ ਦਾ 
ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਵਰਤਣ 

ਵਾਲੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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49523 1153 mwq ipqw 
mwieAw dyh is 
rogI rogI kutMb 
sMjogI]3]

Maath Pithaa 

Maaeiaa Dhaeh S 

Rogee Rogee 

Kuttanb Sanjogee 

||3||

Mother, father, Maya 

and the body are 

diseased; those united 

with their relatives are 

diseased. ||3||

(ਆਪੋ ਆਪਣੇ) ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਜਪਉ, 

ਮਾਇਆ, ਸਰੀਰ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ 

ਹਨ ॥੩॥

49524 1153 rogI bRhmw ibsnu 
srudRw rogI sgl 
sMswrw]

s-rudRw Rogee Brehamaa 

Bisan Sarudhraa 

Rogee Sagal 

Sansaaraa ||

Brahma, Vishnu and 

Shiva are diseased; the 

whole world is 

diseased.

(ਸਾਧਾਰਨ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ 
ਕੀਹ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਣ 

ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ) ਬਿਹਮਾ, ਜਵਸ਼ਨੂ ਤੇ 

ਜਸ਼ਵ ਭੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਜਵਚ 

ਹਨ, ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸ 

ਰੋਗ ਜਵਚ ਗਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

49525 1153 hir pdu cIin  
Bey sy mukqy gur 
kw sbdu 
vIcwrw]4]

Har Padh Cheen 

Bheae Sae 

Mukathae Gur Kaa 

Sabadh 

Veechaaraa ||4||

Those who remember 

the Lord's Feet and 

contemplate the Word 

of the Guru's Shabad 

are liberated. ||4||

ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸੁਤੂੰ ਤਰ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ 
ਕਦਰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਇਆ ਹੈ ॥੪॥

49526 1153 rogI swq smuMd 
sndIAw KMf 
pqwl is roig 
Bry]

(sndIAw) sihq 
ndIAW[s-ndIAw

Rogee Saath 

Samundh 

Sanadheeaa 

Khandd Pathaal S 

Rog Bharae ||

The seven seas are 

diseased, along with 

the rivers; the 

continents and the 

nether regions of the 

underworlds are full of 

disease.

ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਹਉਮੈ ਦੇ) ਰੋਗੀ ਹਨ, 

ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਾਲ-

ਇਹ ਭੀ (ਹਉਮੈ-) ਰੋਗ ਨਾਲ 

ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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49527 1153 hir ky lok is 
swic suhyly srbI 
QweI ndir 
kry]5]

srbIN, QWeIN Har Kae Lok S 

Saach Suhaelae 

Sarabee Thhaaee 

Nadhar Karae 

||5||

The people of the Lord 

dwell in Truth and 

peace; He blesses 

them with His Grace 

everywhere. ||5||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
49528 1153 rogI Kt drsn 

ByKDwrI nwnw 
hTI Anykw]

n@wn@w, hTI: polw 
bolo[AnykW

Rogee Khatt 

Dharasan 

Bhaekhadhhaaree 

Naanaa Hathee 

Anaekaa ||

The six Shaastras are 

diseased, as are the 

many who follow the 

different religious 

orders.

ਛੇ ਹੀ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ (ਿੋਗੀ 
ਿੂੰਗਮ ਆਜਦਕ) ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਹਠ-ਸਾਧਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀ ਹਉਮੈ-ਰੋਗ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

49529 1153 byd kqyb krih 
kh bpury nh 
bUJih iek 
eykw]6]

b`pury[ b`UJih Baedh Kathaeb 

Karehi Keh 

Bapurae Neh 

Boojhehi Eik 

Eaekaa ||6||

What can the poor 

Vedas and Bibles do? 

People do not 

understand the One 

and Only Lord. ||6||

ਵੇਦ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੈਤਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ 

ਿ ੋਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ (ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਸ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ) ਹੈ ॥੬॥
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49530 1153 imT rsu Kwie su 
roig BrIjY kMd 
mUil suKu nwhI]

im`T Mith Ras Khaae S 

Rog Bhareejai 

Kandh Mool Sukh 

Naahee ||

Eating sweet treats, 

the mortal is filled 

with disease; he finds 

no peace at all.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਭੀ ਹਉਮੈ-) ਰੋਗ ਜਵਚ 

ਜਲੱਬਜੜਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਿਗਤ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਿਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਜਨਰੇ) ਗਾਿਰ ਮੂਲੀ 
(ਖਾ ਲੈਣ) ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ।

49531 1153 nwmu ivswir  
clih An 
mwrig AMq kwil 
pCuqwhI]7]

Naam Visaar 

Chalehi An 

Maarag Anth Kaal 

Pashhuthaahee 

||7||

Forgetting the Naam, 

the Name of the Lord, 

they walk on other 

paths, and at the very 

last moment, they 

regret and repent. 

||7||

(ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 

ਜਤਆਗੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁਲਾ ਕੇ ਿੇਹੜੇ ਿੇਹੜੇ ਭੀ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਆਖ਼ਰ ਪਛੁਤਾਂਦੇ ਹੀ ਹਨ ॥੭॥

49532 1153 qIriQ BrmY rogu  
n CUtis piVAw 
bwdu ibbwdu 
BieAw]

piV@Aw Theerathh 

Bharamai Rog N 

Shhoottas Parriaa 

Baadh Bibaadh 

Bhaeiaa ||

Wandering around at 

sacred shrines of 

pilgrimage, the mortal 

is not cured of his 

disease. Reading 

scripture, he gets 

involved in useless 

arguments.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੀਰਥ ਉਤੇ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਭੀ (ਹਉਮੈ-) ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ, 
ਪਜੜਹਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਭੀ 
ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਜਚਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਝਗੜਾ-ਬਹਸ (ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ 

ਹਉਮੈ-ਰੋਗ) ਚੂੰਬਜੜਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
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49533 1153 duibDw rogu su 
AiDk vfyrw  
mwieAw kw 
muhqwju 
BieAw]8]

Dhubidhhaa Rog S 

Adhhik Vaddaeraa 

Maaeiaa Kaa 

Muhathaaj 

Bhaeiaa ||8||

The disease of duality 

is so very deadly; it 

causes dependence on 

Maya. ||8||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ ਇਕ ਬੜਾ 
ਭਾਰਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੁਥਾਿ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੮॥

49534 1153 gurmuiK swcw 
sbid slwhY min 
swcw iqsu rogu 
gieAw]

Guramukh 

Saachaa Sabadh 

Salaahai Man 

Saachaa This Rog 

Gaeiaa ||

One who becomes 

Gurmukh and praises 

the True Shabad with 

the True Lord in his 

mind is cured of his 

disease.

ਿੇਹੜਾ (ਵੱਡ-ਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ (ਹਉਮੈ-) ਰੋਗ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

49535 1153 nwnk hir jn  
An idnu inrml  
ijn kau krim 
nIswxu 
pieAw]9]1]

Naanak Har Jan 

Anadhin Niramal 

Jin Ko Karam 

Neesaan Paeiaa 

||9||1||

O Nanak, the humble 

servant of the Lord is 

immaculate, night and 

day; he bears the 

insignia of the Lord's 

Grace. ||9||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਸਦਾ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਤੇ ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨ 

(ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦਾ) ਹੈ ॥੯॥੧॥
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49536 1154 BYrau mhlw 3 
Gru 2

Bhairo Mehalaa 3 

Ghar 2

Bhairao, Third Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

49537 1154 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

49538 1154 iqin krqY ieku 
clqu aupwieAw]

Thin Karathai Eik 

Chalath 

Oupaaeiaa ||

The Creator has 

staged His Wondrous 

Play.

(ਇਹ ਿਗਤ) ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ,

49539 1154 Anhd bwxI 
sbdu suxwieAw]

Anehadh Baanee 

Sabadh Sunaaeiaa 

||

I listen to the Unstruck 

Sound-current of the 

Shabad, and the Bani 

of His Word.

(ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਇਕ-ਰਸ 

ਵਲਵਲੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

49540 1154 mnmuiK BUly  
gurmuiK 
buJwieAw]

bu`JwieAw Manamukh 

Bhoolae 

Guramukh 

Bujhaaeiaa ||

The self-willed 

manmukhs are 

deluded and confused, 

while the Gurmukhs 

understand.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਤੋਂ) ਖੁੂੰ ਝ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

49541 1154 kwrxu krqw 
krdw 
AwieAw]1]

Kaaran Karathaa 

Karadhaa Aaeiaa 

||1||

The Creator creates 

the Cause that causes. 

||1||

ਇਹ ਸਬਬ ਕਰਤਾਰ (ਸਦਾ ਤੋਂ 
ਹੀ) ਬਣਾਂਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥
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49542 1154 gur kw sbdu myrY 
AMqir iDAwnu]

Gur Kaa Sabadh 

Maerai Anthar 

Dhhiaan ||

Deep within my being, 

I meditate on the 

Word of the Guru's 

Shabad.

(ਮੇਰੇ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ 
ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਚੁਕਾ 
ਹੈ।

49543 1154 hau kbhu n 
Cofau hir kw 
nwmu]1]rhwau]

Ho Kabahu N 

Shhoddo Har Kaa 

Naam ||1|| 

Rehaao ||

I shall never forsake 

the Name of the Lord. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49544 1154 ipqw pRhlwdu 
pVx pTwieAw]

pV@x Pithaa Prehalaadh 

Parran Pathaaeiaa 

||

Prahlaad's father sent 

him to school, to learn 

to read.

(ਵੇਖੋ, ਪਿਹਲਾਦ ਦੇ) ਜਪਉ ਨੇ 

ਪਿਹਲਾਦ ਨੂੂੰ  ਪੜਹਨ ਵਾਸਤੇ 

(ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਵਚ) ਘੱਜਲਆ।

49545 1154 lY pwtI pwDy kY 
AwieAw]

pw`tI[ pWDy Lai Paattee 

Paadhhae Kai 

Aaeiaa ||

He took his writing 

tablet and went to the 

teacher.

ਪਿਹਲਾਦ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ 

ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ।

49546 1154 nwm ibnw nh 
pVau Acwr]

pV@au Naam Binaa Neh 

Parro Achaar ||

He said, ""I shall not 

read anything except 

the Naam, the Name 

of the Lord.

(ਪਾਂਧੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜਹਾਣ 

ਲੱਗੇ, ਪਰ ਪਿਹਲਾਦ ਨੇ 

ਆਜਖਆ-) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰ-

ਜਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜਹਾਂਗਾ,
49547 1154 myrI ptIAw 

iliK dyhu goibMd 
murwir]2]

Maeree Patteeaa 

Likh Dhaehu 

Gobindh Muraar 

||2||

Write the Lord's Name 

on my tablet."||2||

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਲਖ 

ਜਦਹੁ ॥੨॥
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49548 1154 puqR pRihlwd 
isau kihAw 
mwie]

Puthr Prehilaadh 

Sio Kehiaa Maae ||

Prahlaad's mother said 

to her son,

ਮਾਂ ਨੇ (ਆਪਣੇ) ਪੱੁਤਰ 

ਪਿਹਲਾਦ ਨੂੂੰ  ਆਜਖਆ-

49549 1154 privriq n 
pVhu rhI 
smJwie]

pRihlwd jI ny ikhw ik 
CL rwjnIqI ivkwr c 
privriq K`cq hox 
vwlI pV@weI nhIN 
(pV@hu) pV@Wgw

Paravirath N 

Parrahu Rehee 

Samajhaae ||

"I advise you not to 

read anything except 

what you are taught."

ਤੂੂੰ  ਜਿਸ (ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਜਵਚ 

ਰੱੁਝਾ ਜਪਆ ਹੈਂ ਉਹ ਨਾਹ ਪੜਹ 
(ਬਥੇਰਾ) ਸਮਝਾ ਰਹੀ।

49550 1154 inrBau dwqw 
hir jIau myrY 
nwil]

Nirabho Dhaathaa 

Har Jeeo Maerai 

Naal ||

He answered, ""The 

Great Giver, my 

Fearless Lord God is 

always with me.

(ਪਰ ਪਿਹਲਾਦ ਨੇ ਇਹੀ ਉੱਤਰ 

ਜਦੱਤਾ-) ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਹ ਡਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਦਾ) ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਹੈ,

49551 1154 jy hir Cofau qau 
kuil lwgY 
gwil]3]

Jae Har Shhoddo 

Tho Kul Laagai 

Gaal ||3||

If I were to forsake the 

Lord, then my family 

would be 

disgraced.""||3||

ਿ ੇਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਛੱਡ ਜਦਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਦਾਗ਼ ਲੱਗੇਗਾ ॥੩॥

49552 1154 pRhlwid siB 
cwtVy ivgwry]

Prehalaadh Sabh 

Chaattarrae 

Vigaarae ||

"Prahlaad has 

corrupted all the other 

students.

ਵਸਾਈ = ਵੱਸ, ਜ਼ੋਰ ॥੪॥

49553 1154 hmwrw kihAw n 
suxY Awpxy kwrj 
svwry]

Hamaaraa Kehiaa 

N Sunai Aapanae 

Kaaraj Savaarae ||

He does not listen to 

what I say, and he 

does his own thing.
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49554 1154 sB ngrI mih  
Bgiq idRVweI]

Sabh Nagaree 

Mehi Bhagath 

Dhrirraaee ||

He instigated 

devotional worship in 

the townspeople.""

49555 1154 dust sBw kw  
ikCu n 
vsweI]4]

Dhusatt Sabhaa 

Kaa Kishh N 

Vasaaee ||4||

The gathering of the 

wicked people could 

not do anything 

against him. ||4||

49556 1154 sMfY mrkY kIeI 
pUkwr]

kI-eI Sanddai Marakai 

Keeee Pookaar ||

Sanda and Marka, his 

teachers, made the 

complaint.

(ਆਜਖ਼ਰ) ਸੂੰਡ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰਕ 

ਨੇ (ਹਰਨਾਖਸ਼ ਪਾਸ) ਿਾ 
ਜਸ਼ਕੈਤ ਕੀਤੀ।

49557 1154 sBy dYq rhy JK 
mwir]

dYNq, JK: polw bolo Sabhae Dhaith 

Rehae Jhakh Maar 

||

All the demons kept 

trying in vain.

ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ 
ਥੱਕੇ (ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨ 

ਗਈ)।

49558 1154 Bgq jnw kI  
piq rwKY soeI]

Bhagath Janaa Kee 

Path Raakhai Soee 

||

The Lord protected His 

humble devotee, and 

preserved his honor.

ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਿ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

49559 1154 kIqy kY kihAY  
ikAw hoeI ]5]

Keethae Kai Kehiai 

Kiaa Hoee ||5||

What can be done by 

mere created beings? 

||5||

ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਕਸੇ 

(ਦੋਖੀ) ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ 

ਸਕਦਾ ॥੫॥
49560 1154 ikrq sMjogI  

dYiq rwju 
clwieAw]

Kirath Sanjogee 

Dhaith Raaj 

Chalaaeiaa ||

Because of his past 

karma, the demon 

ruled over his kingdom.

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਿੋਗ 

ਨਾਲ ਦੈਂਤ (ਹਰਨਾਖਸ਼) ਨੇ 

ਰਾਿ ਚਲਾ ਜਲਆ,
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49561 1154 hir n bUJY iqin 
Awip BulwieAw]

Har N Boojhai Thin 

Aap Bhulaaeiaa ||

He did not realize the 

Lord; the Lord Himself 

confused him.

(ਰਾਿ ਦੇ ਮਦ ਜਵਚ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਕੁਝ ਭੀ) ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਸਮਝਦਾ (ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭੀ 
ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

(ਆਪ ਹੀ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ 
ਰੱਜਖਆ ਸੀ।

49562 1154 puqR pRhlwd isau  
vwdu rcwieAw]

Puthr Prehalaadh 

Sio Vaadh 

Rachaaeiaa ||

He started an 

argument with his son 

Prahlaad.

(ਸੋ) ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ) ਪੱੁਤਰ 

ਪਿਹਲਾਦ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਖੜਾ 
ਕਰ ਜਲਆ।

49563 1154 AMDw n bUJY kwlu 
nyVY AwieAw]6]

Andhhaa N 

Boojhai Kaal 

Naerrai Aaeiaa 

||6||

The blind one did not 

understand that his 

death was 

approaching. ||6||

(ਰਾਿ ਦੇ ਮਦ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ (ਹਰਨਾਖਸ਼ ਇਹ) 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ (ਜਕ ਉਸ 

ਦੀ) ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ॥੬॥

49564 1154 pRhlwdu koTy 
ivic rwiKAw  
bwir dIAw qwlw]

Prehalaadh 

Kothae Vich 

Raakhiaa Baar 

Dheeaa Thaalaa ||

Prahlaad was placed in 

a cell, and the door 

was locked.

(ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ) ਪਿਹਲਾਦ ਨੂੂੰ  
ਕੋਠੇ ਜਵਚ ਬੂੰਦ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ, ਤੇ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੂੰ  ਿੂੰਦਰਾ ਲਵਾ 
ਜਦੱਤਾ।

49565 1154 inrBau bwlk u 
mUil n freI  
myrY AMqir gur 
gopwlw]

Nirabho Baalak 

Mool N Ddaree 

Maerai Anthar Gur 

Gopaalaa ||

The fearless child was 

not afraid at all. He 

said, ""Within my 

being, is the Guru, the 

Lord of the World.""

ਪਰ ਜਨਡਰ ਬਾਲਕ ਜਬਲਕੁਲ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦਾ, (ਉਹ ਆਖਦਾ 
ਸੀ-) ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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49566 1154 kIqw hovY srIkI 
krY Anhodw nwau 
DrwieAw]

Keethaa Hovai 

Sareekee Karai 

Anehodhaa Naao 

Dhharaaeiaa ||

The created being 

tried to compete with 

his Creator, but he 

assumed this name in 

vain.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਰਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

49567 1154 jo Duir iliKAw  
suo Awie phuqw  
jn isau vwdu 
rcwieAw]7]

Jo Dhhur Likhiaa 

Suo Aae Pahuthaa 

Jan Sio Vaadh 

Rachaaeiaa ||7||

That which was 

predestined for him 

has come to pass; he 

started an argument 

with the Lord's 

humble servant. ||7||

(ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ 

ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਛੇੜ ਜਲਆ। ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਿ ੋਭਾਵੀ ਜਲਖੀ 
ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ 

ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ ॥੭॥

49568 1154 ipqw pRhlwd 
isau gurj 
auTweI]

Pithaa Prehalaadh 

Sio Guraj 

Outhaaee ||

The father raised the 

club to strike down 

Prahlaad, saying,

ਸੋ, ਜਪਉ (ਹਰਨਾਖਸ਼) ਨੇ 

ਪਿਹਲਾਦ ਉੱਤੇ ਗੁਰਿ ਚੱੁਕੀ,

49569 1154 khW qum@wrw 
jgdIs gusweI]

gusWeIN Kehaan 

Thumhaaraa 

Jagadhees 

Gusaaee ||

"Where is your God, 

the Lord of the 

Universe, now?"

(ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ-ਦੱਸ) ਜਕੱਥੇ ਹੈ 

ਤੇਰਾ ਿਗਦੀਸ਼? ਜਕੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ 
ਗੁਸਾਈ?ਂ (ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ 

ਬਚਾਏ)।

49570 1154 jgjIvnu dwqw  
AMiq sKweI]

Jagajeevan 

Dhaathaa Anth 

Sakhaaee ||

He replied, ""The Life 

of the World, the 

Great Giver, is my Help 

and Support in the 

end.

(ਪਿਹਲਾਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਜਦੱਤਾ-) 
ਿਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਾਤਾਰ 

ਪਿਭੂ ਹੀ ਆਖ਼ਰ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
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49571 1154 jh dyKw qh 
rihAw 
smweI]8]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Rehiaa 

Samaaee ||8||

Wherever I look, I see 

Him permeating and 

prevailing.""||8||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਉਧਰ ਹੀ ਉਹ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੮॥

49572 1154 QMm@ aupwiV hir 
Awpu idKwieAw]

Thhanmha 

Oupaarr Har Aap 

Dhikhaaeiaa ||

Tearing down the 

pillars, the Lord 

Himself appeared.

(ਉਸੇ ਵੇਲੇ) ਥੂੰ ਮ੍ਹ ਪਾੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਪਰਗਟ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

49573 1154 AhMkwrI dYqu 
mwir pcwieAw]

Ahankaaree 

Dhaith Maar 

Pachaaeiaa ||

The egotistical demon 

was killed and 

destroyed.

(ਰਾਿ ਦੇ ਮਦ ਜਵਚ) ਮੱਤੇ ਹੋਏ 

(ਹਰਨਾਖਸ਼) ਦੈਂਤ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਇਆ।
49574 1154 Bgqw min 

AwnMdu vjI 
vDweI]

Bhagathaa Man 

Aanandh Vajee 

Vadhhaaee ||

The minds of the 

devotees were filled 

with bliss, and 

congratulations 

poured in.

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਆਨੂੰ ਦ (ਸਦਾ) ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ 
ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

49575 1154 Apny syvk kau 
dy vifAweI]9]

Apanae Saevak Ko 

Dhae Vaddiaaee 

||9||

He blessed His servant 

with glorious 

greatness. ||9||

(ਭਗਤ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੂੰ  
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

49576 1154 jMmxu mrxw mohu 
aupwieAw]

Janman Maranaa 

Mohu Oupaaeiaa 

||

He created birth, 

death and attachment.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।
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49577 1154 Awvxu jwxw  
krqY iliK 
pwieAw]

Aavan Jaanaa 

Karathai Likh 

Paaeiaa ||

The Creator has 

ordained coming and 

going in reincarnation.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਉਣਾ (ਿਗਤ 

ਤੋਂ) ਚਲੇ ਿਾਣਾ-ਇਹ ਲੇਖ 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਲਖ 

ਰੱਜਖਆ ਹੈ।
49578 1154 pRhlwd kY kwrij  

hir Awpu 
idKwieAw]

Prehalaadh Kai 

Kaaraj Har Aap 

Dhikhaaeiaa ||

For the sake of 

Prahlaad, the Lord 

Himself appeared.

(ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਪਿਹਲਾਦ ਦਾ ਕੂੰਮ ਸੂੰਵਾਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਨਰਜਸੂੰਘ ਰੂਪ ਜਵਚ) 

ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ।

49579 1154 Bgqw kw bolu  
AwgY 
AwieAw]10]

Bhagathaa Kaa Bol 

Aagai Aaeiaa 

||10||

The word of the 

devotee came true. 

||10||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ 

ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਗਆ (ਜਕ 'ਅਪੁਨੇ 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ ਵਜਡਆਈ') 

॥੧੦॥

49580 1154 dyv kulI liKmI 
kau krih jYkwru]

(dyv) dyviqAW dI 
(kulI) kul[l`iKmI

Dhaev Kulee 

Lakhimee Ko 

Karehi Jaikaar ||

The gods proclaimed 

the victory of Lakshmi, 

and said,

ਸਾਰੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੇ ਲੱਛਮੀ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕੀਤੀ,

49581 1154 mwqw nrisMG kw 
rUpu invwru]

Maathaa 

Narasingh Kaa 

Roop Nivaar ||

"O mother, make this 

form of the Man-lion 

disappear!"

O mother, let this 

horrible Manlion form 

disappear".

49582 1154 liKmI Bau krY  
n swkY jwie]

Lakhimee Bho 

Karai N Saakai 

Jaae ||

Lakshmi was afraid, 

and did not approach.

(ਪਰ) ਲੱਛਮੀ ਭੀ ਡਰਦੀ ਸੀ, 
ਉਹ ਭੀ (ਨਰਜਸੂੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ) 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
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49583 1155 pRhlwdu jnu  
crxI lwgw 
Awie]11]

Prehalaadh Jan 

Charanee Laagaa 

Aae ||11||

The humble servant 

Prahlaad came and fell 

at the Lord's Feet. 

||11||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਭਗਤ 

ਪਿਹਲਾਦ (ਨਰਜਸੂੰਘ ਦੀ) 
ਚਰਨੀਂ ਆ ਲੱਗਾ ॥੧੧॥

49584 1155 siqguir nwmu 
inDwnu 
idRVwieAw]

Sathigur Naam 

Nidhhaan 

Dhrirraaeiaa ||

The True Guru 

implanted the 

treasure of the Naam 

within.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

49585 1155 rwju mwlu JUTI 
sB mwieAw]

Raaj Maal 

Jhoothee Sabh 

Maaeiaa ||

Power, property and 

all Maya is false.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਿ ਮਾਲ ਤੇ 

ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ-ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ।
49586 1155 loBI nr rhy 

lptwie]

Lobhee Nar Rehae 

Lapattaae ||

But still, the greedy 

people continue 

clinging to them.

ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ ਇਸ 

ਨਾਲ ਹੀ ਚੂੰਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

49587 1155 hir ky nwm ibnu  
drgh imlY 
sjwie ]12]

Har Kae Naam Bin 

Dharageh Milai 

Sajaae ||12||

Without the Name of 

the Lord, the mortals 

are punished in His 

Court. ||12||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੧੨॥

49588 1155 khY nwnku sBu ko 
kry krwieAw]

Kehai Naanak 

Sabh Ko Karae 

Karaaeiaa ||

Says Nanak, everyone 

acts as the Lord makes 

them act.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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49589 1155 sy prvwxu ijnI 
hir isau icqu 
lwieAw]

Sae Paravaan 

Jinee Har Sio Chith 

Laaeiaa ||

They alone are 

approved and 

accepted, who focus 

their consciousness on 

the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਇਥੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਨਾਮ) ਨਾਲ ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ।

49590 1155 Bgqw kw  
AMgIkwru krdw 
AwieAw]

Bhagathaa Kaa 

Angeekaar 

Karadhaa Aaeiaa 

||

He has made His 

devotees His Own.

ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਆ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

49591 1155 krqY Apxw rUpu 
idKwieAw]13]1
]2]

Karathai Apanaa 

Roop Dhikhaaeiaa 

||13||1||2||

The Creator has 

appeared in His Own 

Form. ||13||1||2||

ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ) 

॥੧੩॥੧॥੨॥

49592 1155 BYrau mhlw 3] Bhairo Mehalaa 3 

||

Bhairao, Third Mehl:

49593 1155 gur syvw qy  
AMimRq Plu 
pwieAw haumY 
iqRsn buJweI]

(buJweI) pweI Gur Saevaa Thae 

Anmrith Fal 

Paaeiaa Houmai 

Thrisan Bujhaaee 

||

Serving the Guru, I 

obtain the Ambrosial 

Fruit; my egotism and 

desire have been 

quenched.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਲ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
(ਦੀ ਅੱਗ) ਬੁਝਾ ਲਈ।
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49594 1155 hir kw nwmu ihRdY 
min visAw  
mnsw mnih 
smweI]1]

Har Kaa Naam 

Hridhai Man 

Vasiaa Manasaa 

Manehi Samaaee 

||1||

The Name of the Lord 

dwells within my heart 

and mind, and the 

desires of my mind are 

quieted. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸ ਜਪਆ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ 
(ਮਾਇਕ) ਿੁਰਨਾ ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ ॥੧॥

49595 1155 hir jIau ikRpw 
krhu myry ipAwry]

Har Jeeo Kirapaa 

Karahu Maerae 

Piaarae ||

O Dear Lord, my 

Beloved, please bless 

me with Your Mercy.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਮੈਂ 
ਗਰੀਬ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ।

49596 1155 An idnu hir 
gux dIn jnu 
mWgY gur kY 
sbid 
auDwry]1]rhwau]

Anadhin Har Gun 

Dheen Jan 

Maangai Gur Kai 

Sabadh 

Oudhhaarae ||1|| 

Rehaao ||

Night and day, Your 

humble servant begs 

for Your Glorious 

Praises; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, he is saved. 

||1||Pause||

(ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ) ਗਰੀਬ ਸੇਵਕ 

(ਤੈਥੋਂ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

(ਗਾਣ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਈ 

ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49597 1155 sMq jnw kau jmu 
joih n swkY rqI 
AMc dUK n lweI]

Santh Janaa Ko 

Jam Johi N Saakai 

Rathee Anch 

Dhookh N Laaee ||

The Messenger of 

Death cannot even 

touch the humble 

Saints; it does not 

cause them even an 

iota of suffering or 

pain.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਵਲ ਿਮਰਾਿ 

(ਭੀ) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ ਸੇਕ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਲਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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49598 1155 Awip qrih 
sgly kul qwrih  
jo qyrI 
srxweI]2]

Aap Tharehi 

Sagalae Kul 

Thaarehi Jo 

Thaeree 

Saranaaee ||2||

Those who enter Your 

Sanctuary, Lord, save 

themselves, and save 

all their ancestors as 

well. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
49599 1155 Bgqw kI pYj 

rKih qU Awpy  
eyh qyrI 
vifAweI]

Bhagathaa Kee 

Paij Rakhehi Thoo 

Aapae Eaeh 

Thaeree 

Vaddiaaee ||

You Yourself save the 

honor of Your 

devotees; this is Your 

Glory, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ 
ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ।

49600 1155 jnm jnm ky 
iklivK duK 
kwtih duibDw 
rqI n rweI]3]

Janam Janam Kae 

Kilavikh Dhukh 

Kaattehi 

Dhubidhhaa 

Rathee N Raaee 

||3||

You cleanse them of 

the sins and the pains 

of countless 

incarnations; You love 

them without even an 

iota of duality. ||3||

ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਜਪਛਲੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਦੱੁਖ 

ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਰਤਾ ਭਰ ਰਾਈ ਭਰ ਭੀ ਮੇਰ-

ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ॥੩॥

49601 1155 hm mUV mugD 
ikCu bUJih nwhI  
qU Awpy dyih 
buJweI]

Ham Moorr 

Mugadhh Kishh 

Boojhehi Naahee 

Thoo Aapae 

Dhaehi Bujhaaee 

||

I am foolish and 

ignorant, and 

understand nothing. 

You Yourself bless me 

with understanding.

ਅਸੀਂ (ਿੀਵ) ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਅੂੰਞਾਣ 

ਹਾਂ, ਅਸੀਂ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹੀ ਰਸਤਾ) (ਰਤਾ ਭੀ) ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਸਾਨੂੂੰ  
ਇਹ) ਸਮਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।
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49602 1155 jo quDu BwvY soeI 
krsI Avru n 
krxw jweI]4]

Jo Thudhh Bhaavai 

Soee Karasee Avar 

N Karanaa Jaaee 

||4||

You do whatever You 

please; nothing else 

can be done at all. 

||4||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜਾ ਕੂੰਮ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ) ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ 
ਉਲਟ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੪॥

49603 1155 jgqu aupwie quDu 
DMDY lwieAw BUMfI 
kwr kmweI]

j`gqu Jagath Oupaae 

Thudhh 

Dhhandhhai 

Laaeiaa 

Bhoonddee Kaar 

Kamaaee ||

Creating the world, 

You have linked all to 

their tasks - even the 

evil deeds which men 

do.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ) ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ) ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ 

ਲਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, (ਤੇਰੀ ਪਿੇਰਨਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ) ਭੈੜੀ ਕਾਰ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

49604 1155 jnmu pdwrQu  
jUAY hwirAw  
sbdY suriq n 
pweI]5]

Janam 

Padhaarathh Jooai 

Haariaa Sabadhai 

Surath N Paaee 

||5||

They lose this precious 

human life in the 

gamble, and do not 

understand the Word 

of the Shabad. ||5||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਿਗਤ ਨੇ) ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਨੂੂੰ  (ਿੁਆਰੀਏ ਵਾਂਗ) 

ਿੂਏ ਜਵਚ ਹਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਿਗਤ ਨੇ) 

ਆਮਤਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ॥੫॥
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49605 1155 mnmuiK mrih 
iqn ikCU n sUJY  
durmiq AigAwn 
AMDwrw]

mr-ih Manamukh 

Marehi Thin 

Kishhoo N Soojhai 

Dhuramath Agiaan 

Andhhaaraa ||

The self-willed 

manmukhs die, 

understanding 

nothing; they are 

enveloped by the 

darkness of evil-

mindedness and 

ignorance.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਤਾ ਭੀ 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਭੈੜੀ ਮੱਤ 

ਦਾ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ ਦਾ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਹਨੇਰਾ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

49606 1155 Bvjlu pwir n 
pwvih kb hI  
fUib muey ibnu 
gur isir 
Bwrw]6]

Bhavajal Paar N 

Paavehi Kab Hee 

Ddoob Mueae Bin 

Gur Sir Bhaaraa 

||6||

They do not cross over 

the terrible world-

ocean; without the 

Guru, they drown and 

die. ||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਸਰ-

ਪਰਨੇ ਡੱੁਬ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ 
ਲੂੰ ਘ ਸਕਦੇ ॥੬॥

49607 1155 swcY sbid rqy 
jn swcy hir 
pRiB Awip 
imlwey]

Saachai Sabadh 

Rathae Jan 

Saachae Har Prabh 

Aap Milaaeae ||

True are those humble 

beings who are 

imbued with the True 

Shabad; the Lord God 

unites them with 

Himself.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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49608 1155 gur kI bwxI 
sbid pCwqI  
swic rhy ilv 
lwey]7]

Gur Kee Baanee 

Sabadh 

Pashhaathee 

Saach Rehae Liv 

Laaeae ||7||

Through the Word of 

the Guru's Bani, they 

come to understand 

the Shabad. They 

remain lovingly 

focused on the True 

Lord. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਤਮ-

ਤਰੂੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੭॥

49609 1155 qUM Awip inrmlu  
qyry jn hY 
inrml gur kY 
sbid vIcwry]

Thoon Aap 

Niramal Thaerae 

Jan Hai Niramal 

Gur Kai Sabadh 

Veechaarae ||

You Yourself are 

Immaculate and Pure, 

and pure are Your 

humble servants who 

contemplate the Word 

of the Guru's Shabad.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਪਜਵੱਤਰ 

ਸਰੂਪ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ) ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਜਵੱਤਰ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

49610 1155 nwnku iqn kY 
sd bilhwrY rwm 
nwmu auir 
Dwry]8]2]3]

Naanak Thin Kai 

Sadh Balihaarai 

Raam Naam Our 

Dhhaarae 

||8||2||3||

Nanak is forever a 

sacrifice to those, who 

enshrine the Lord's 

Name within their 

hearts. ||8||2||3||

ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ ॥੮॥੨॥੩॥

49611 1155 BYrau mhlw 5 
AstpdIAw Gru 
2

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Bhairo Mehalaa 5 

Asattapadheeaa 

Ghar 2

Bhairao, Fifth Mehl, 

Ashtapadees, Second 

House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

49612 1155 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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49613 1155 ijsu nwmu irdY  
soeI vf rwjw]

Jis Naam Ridhai 

Soee Vadd Raajaa 

||

He alone is a great 

king, who keeps the 

Naam, the Name of 

the Lord, within his 

heart.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ (ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ 
ਰਾਿਾ ਹੈ।

49614 1155 ijsu nwmu irdY  
iqsu pUry kwjw]

Jis Naam Ridhai 

This Poorae Kaajaa 

||

One who keeps the 

Naam in his heart - his 

tasks are perfectly 

accomplished.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚੜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
49615 1155 ijsu nwmu irdY  

iqin koit Dn 
pwey]

Jis Naam Ridhai 

Thin Kott Dhhan 

Paaeae ||

One who keeps the 

Naam in his heart, 

obtains millions of 

treasures.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੇ (ਮਾਨੋ) ਕਿੋੜਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ 

ਧਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ।

49616 1155 nwm ibnw jnmu 
ibrQw jwey]1]

Naam Binaa 

Janam Birathhaa 

Jaaeae ||1||

Without the Naam, life 

is useless. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ 

ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
49617 1155 iqsu swlwhI ijsu 

hir Dnu rwis]

This Saalaahee Jis 

Har Dhhan Raas ||

I praise that person, 

who has the capital of 

the Lord's Wealth.

ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਉਂਦਾ 
ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ।

49618 1155 so vfBwgI ijsu 
gur msqik 
hwQu]1]rhwau]

So Vaddabhaagee 

Jis Gur Masathak 

Haathh ||1|| 

Rehaao ||

He is very fortunate, 

on whose forehead 

the Guru has placed 

His Hand. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਹੱਥ ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, 
ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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49619 1155 ijsu nwmu irdY  
iqsu kot keI 
sYnw]

Jis Naam Ridhai 

This Kott Kee 

Sainaa ||

One who keeps the 

Naam in his heart, has 

many millions of 

armies on his side.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਕਈ ਜਕਜਲਹਆਂ 

ਤੇ ਫ਼ੌਿਾਂ (ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ)

49620 1155 ijsu nwmu irdY  
iqsu shj suKYnw]

Jis Naam Ridhai 

This Sehaj 

Sukhainaa ||

One who keeps the 

Naam in his heart, 

enjoys peace and 

poise.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

49621 1156 ijsu nwmu irdY so 
sIqlu hUAw]

Jis Naam Ridhai So 

Seethal Hooaa ||

One who keeps the 

Naam in his heart 

becomes cool and 

calm.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ (ਪੂਰਨ ਤੌਰ 

ਤੇ) ਸ਼ਾਂਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
49622 1156 nwm ibnw iDRgu 

jIvxu mUAw]2]

Naam Binaa 

Dhhrig Jeevan 

Mooaa ||2||

Without the Naam, 

both life and death are 

cursed. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
49623 1156 ijsu nwmu irdY so 

jIvn mukqw]

Jis Naam Ridhai So 

Jeevan Mukathaa 

||

One who keeps the 

Naam in his heart is 

Jivan-mukta, liberated 

while yet alive.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

49624 1156 ijsu nwmu irdY  
iqsu sB hI 
jugqw]

Jis Naam Ridhai 

This Sabh Hee 

Jugathaa ||

One who keeps the 

Naam in his heart 

knows all ways and 

means.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਚੱਿੇ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਿਾਚ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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49625 1156 ijsu nwmu irdY  
iqin nau iniD 
pweI]

Jis Naam Ridhai 

Thin No Nidhh 

Paaee ||

One who keeps the 

Naam in his heart 

obtains the nine 

treasures.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਮਾਨੋ, ਧਰਤੀ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ) ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
49626 1156 nwm ibnw BRim 

AwvY jweI]3]

Naam Binaa 

Bhram Aavai Jaaee 

||3||

Without the Naam, 

the mortal wanders, 

coming and going in 

reincarnation. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
49627 1156 ijsu nwmu irdY so 

vyprvwhw]

Jis Naam Ridhai So 

Vaeparavaahaa ||

One who keeps the 

Naam in his heart is 

carefree and 

independent.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇ-ਮੁਥਾਿ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
49628 1156 ijsu nwmu irdY  

iqsu sd hI 
lwhw]

Jis Naam Ridhai 

This Sadh Hee 

Laahaa ||

One who keeps the 

Naam in his heart 

always earns a profit.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਜਕਸੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ), ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਿਾਪਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

49629 1156 ijsu nwmu irdY  
iqsu vf 
prvwrw]

Jis Naam Ridhai 

This Vadd 

Paravaaraa ||

One who keeps the 

Naam in his heart has 

a large family.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਵਾਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ)।
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49630 1156 nwm ibnw mnmuK 
gwvwrw]4]

Naam Binaa 

Manamukh 

Gaavaaraa ||4||

Without the Naam, 

the mortal is just an 

ignorant, self-willed 

manmukh. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਿੀਵਨ-ਿਾਚ 

ਵਲੋਂ) ਮੂਰਖ ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
49631 1156 ijsu nwmu irdY  

iqsu inhcl 
Awsnu]

Jis Naam Ridhai 

This Nihachal 

Aasan ||

One who keeps the 

Naam in his heart has 

a permanent position.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-
ਤਖ਼ਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
49632 1156 ijsu nwmu irdY  

iqsu qKiq 
invwsnu]

Jis Naam Ridhai 

This Thakhath 

Nivaasan ||

One who keeps the 

Naam in his heart is 

seated on the throne.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ) 

ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ (ਸਦਾ 
ਲਈ) ਜਨਵਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

49633 1156 ijsu nwmu irdY so 
swcw swhu]

Jis Naam Ridhai So 

Saachaa Saahu ||

One who keeps the 

Naam in his heart is 

the true king.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਦਾ 
ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

49634 1156 nwm hIx nwhI 
piq vyswhu]5]

Naameheen 

Naahee Path 

Vaesaahu ||5||

Without the Naam, no 

one has any honor or 

respect. ||5||

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਨਾਹ 

ਜਕਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਜਕਤੇ ਇਤਬਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੫॥

49635 1156 ijsu nwmu irdY so 
sB mih jwqw]

Jis Naam Ridhai So 

Sabh Mehi Jaathaa 

||

One who keeps the 

Naam in his heart is 

famous everywhere.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ 

ਸੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।
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49636 1156 ijsu nwmu irdY so 
purKu ibDwqw]

Jis Naam Ridhai So 

Purakh 

Bidhhaathaa ||

One who keeps the 

Naam in his heart is 

the Embodiment of 

the Creator Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

49637 1156 ijsu nwmu irdY so 
sB qy aUcw]

Jis Naam Ridhai So 

Sabh Thae Oochaa 

||

One who keeps the 

Naam in his heart is 

the highest of all.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
49638 1156 nwm ibnw BRim 

jonI mUcw]6]

Naam Binaa 

Bhram Jonee 

Moochaa ||6||

Without the Naam, 

the mortal wanders in 

reincarnation. ||6||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ ॥੬॥

49639 1156 ijsu nwmu irdY  
iqsu pRgit 
phwrw]

Jis Naam Ridhai 

This Pragatt 

Pehaaraa ||

One who keeps the 

Naam in his heart sees 

the Lord manifested in 

His Creation.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਦੀ 
ਜਮਹਨਤ (ਸਭ ਥਾਂ) ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
49640 1156 ijsu nwmu irdY  

iqsu imitAw 
AMDwrw]

Jis Naam Ridhai 

This Mittiaa 

Andhhaaraa ||

One who keeps the 

Naam in his heart - his 

darkness is dispelled.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

49641 1156 ijsu nwmu irdY so 
purKu prvwxu]

Jis Naam Ridhai So 

Purakh Paravaan 

||

One who keeps the 

Naam in his heart is 

approved and 

accepted.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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49642 1156 nwm ibnw iPir 
Awvx jwxu]7]

Naam Binaa Fir 

Aavan Jaan ||7||

Without the Naam, 

the mortal continues 

coming and going in 

reincarnation. ||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

49643 1156 iqin nwmu 
pwieAw ijsu 
BieE ikRpwl]

Thin Naam 

Paaeiaa Jis 

Bhaeiou Kirapaal 

||

He alone receives the 

Naam, who is blessed 

by the Lord's Mercy.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਸ ਨੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ।

49644 1156 swDsMgiq mih 
lKy guopwl]

guo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Saadhhasangath 

Mehi Lakhae 

Guopaal ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the Lord of the 

World is understood.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) 

ਉਸ ਨੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ 

ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਜਲਆ।

49645 1156 Awvx jwx rhy  
suKu pwieAw]

Aavan Jaan Rehae 

Sukh Paaeiaa ||

Coming and going in 

reincarnation ends, 

and peace is found.

ਉਸ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਮੱੁਕ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ।
49646 1156 khu nwnk qqY 

qqu 
imlwieAw]8]1]
4]

Kahu Naanak 

Thathai Thath 

Milaaeiaa 

||8||1||4||

Says Nanak, my 

essence has merged in 

the Essence of the 

Lord. ||8||1||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 

ਇੱਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਗਈ ॥੮॥੧॥੪॥

49647 1156 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49648 1156 koit ibsn kIny 
Avqwr ]

Kott Bisan Keenae 

Avathaar ||

He created millions of 

incarnations of Vishnu.

(ਉਹ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ) 

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਜਵਸ਼ਨੂ-ਅਵਤਾਰ 

ਬਣਾਏ,
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49649 1156 koit bRhmMf jw 
ky DRmswl]

Kott Brehamandd 

Jaa Kae 

Dhhramasaal ||

He created millions of 

universes as places to 

practice righteousness.

ਕਿੋੜਾਂ ਬਿਹਮੂੰਡ ਜਿਸ ਦੇ ਧਰਮ-

ਅਸਥਾਨ ਹਨ,

49650 1156 koit mhys  
aupwie smwey]

Kott Mehaes 

Oupaae Samaaeae 

||

He created and 

destroyed millions of 

Shivas.

ਜਿਹੜਾ ਕਿੋੜਾਂ ਜਸ਼ਵ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ (ਆਪਣੇ ਜਵਚ ਹੀ) ਲੀਨ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

49651 1156 koit bRhmy jgu 
swjx lwey]1]

Kott Brehamae Jag 

Saajan Laaeae 

||1||

He employed millions 

of Brahmas to create 

the worlds. ||1||

ਜਿਸ ਨੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਬਿਹਮੇ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੂੰਮ ਤੇ ਲਾਏ 

ਹੋਏ ਹਨ ॥੧॥
49652 1156 AYso DxI guivMdu 

hmwrw]

Aiso Dhhanee 

Guvindh 

Hamaaraa ||

Such is my Lord and 

Master, the Lord of 

the Universe.

ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਬੇਅੂੰ ਤ) ਹੈ,

49653 1156 brin n swkau  
gux 
ibsQwrw]1]rhw
au]

Baran N Saako 

Gun Bisathhaaraa 

||1|| Rehaao ||

I cannot even describe 

His Many Virtues. 

||1||Pause||

ਜਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਵਸਥਾਰ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49654 1156 koit mwieAw jw 
kY syvkwie]

(syvkwie) syvkxIAW Kott Maaeiaa Jaa 

Kai Saevakaae ||

Millions of Mayas are 

His maid-servants.

(ਉਹ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 

ਜਕ) ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਲੱਛਮੀਆਂ ਉਸ 

ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ,

49655 1156 koit jIA jw kI 
ishjwie]

Kott Jeea Jaa Kee 

Sihajaae ||

Millions of souls are 

His beds.

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਿੀਵ ਉਸ ਦੀ ਸੇਿ 

ਹਨ।

49656 1156 koit aupwrjnw  
qyrY AMig]

aupwr-jnw Kott Oupaarajanaa 

Thaerai Ang ||

Millions of universes 

are the limbs of His 

Being.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਉਤਪੱਤੀਆਂ 

ਤੇਰੇ ਆਪੇ ਜਵਚ ਸਮਾ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10100 Published: March 06/ 2014



49657 1156 koit Bgq bsq 
hir sMig]2]

Kott Bhagath 

Basath Har Sang 

||2||

Millions of devotees 

abide with the Lord. 

||2||

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ॥੨॥

49658 1156 koit CqRpiq  
krq nmskwr]

Kott Shhathrapath 

Karath 

Namasakaar ||

Millions of kings with 

their crowns and 

canopies bow before 

Him.

(ਉਹ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 

ਜਕ) ਕਿੋੜਾਂ ਰਾਿੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਂਦੇ ਹਨ,

49659 1156 koit ieMdR TwFy hY 
duAwr]

Kott Eindhr 

Thaadtae Hai 

Dhuaar ||

Millions of Indras 

stand at His Door.

ਕਿੋੜਾਂ ਇੂੰਦਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ 

ਹਨ,

49660 1156 koit bYkuMT jw kI 
idRstI mwih]

Kott Baikunth Jaa 

Kee Dhrisattee 

Maahi ||

Millions of heavenly 

paradises are within 

the scope of His Vision.

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਉਸ ਦੀ 
(ਜਮਹਰ ਦੀ) ਜਨਗਾਹ ਜਵਚ ਹਨ,

49661 1156 koit nwm jw kI 
kImiq nwih]3]

Kott Naam Jaa Kee 

Keemath Naahi 

||3||

Millions of His Names 

cannot even be 

appraised. ||3||

ਉਸ ਦੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ, 

(ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ) ਜਕ ਉਸ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ॥੩॥

49662 1156 koit pUrIAq hY  
jw kY nwd]

Kott Pooreeath 

Hai Jaa Kai Naadh 

||

Millions of celestial 

sounds resound for 

Him.

(ਉਹ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਸ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿੋੜਾਂ (ਸੂੰਖ ਆਜਦਕ) 

ਨਾਦ ਪੂਰੇ (ਵਿਾਏ) ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

49663 1156 koit AKwry 
cilq ibsmwd]

cil-q: polw bolo 
imlvW, l`ly ishwrI lwau

Kott Akhaarae 

Chalith Bisamaadh 

||

His Wondrous Plays 

are enacted on 

millions of stages.

ਉਸ ਦੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਿਗਤ-

ਅਖਾੜੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਰਚੇ 

ਕੌਤਕ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਨ।
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49664 1156 koit skiq isv  
AwigAwkwr]

Kott Sakath Siv 

Aagiaakaar ||

Millions of Shaktis and 

Shivas are obedient to 

Him.

ਕਿੋੜਾਂ ਜਸ਼ਵ ਤੇ ਕਿੋੜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਨ।

49665 1156 koit jIA dyvY 
AwDwr]4]

Kott Jeea Dhaevai 

Aadhhaar ||4||

He gives sustenance 

and support to 

millions of beings. 

||4||

ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿੋੜਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਸਰਾ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥

49666 1156 koit qIrQ jw ky 
crn mJwr]

Kott Theerathh 

Jaa Kae Charan 

Majhaar ||

In His Feet are millions 

of sacred shrines of 

pilgrimage.

(ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਐਸਾ ਧਣੀ 
ਹੈ) ਜਕ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਹਨ (ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣਾ ਹੀ 
ਕਿੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਬਰਾਬਰ ਹੈ),

49667 1156 koit pivqR jpq 
nwm cwr]

Kott Pavithr 

Japath Naam 

Chaar ||

Millions chant His 

Sacred and Beautiful 

Name.

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਿੀਵ ਉਸ ਦਾ ਸੋਹਣਾ 
ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ ਸੱੁਚੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
49668 1156 koit pUjwrI krqy 

pUjw]

Kott Poojaaree 

Karathae Poojaa ||

Millions of 

worshippers worship 

Him.

ਕਿੋੜਾਂ ਪੁਿਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਿਾ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

49669 1156 koit ibsQwrnu  
Avru n dUjw]5]

Kott Bisathhaaran 

Avar N Dhoojaa 

||5||

Millions of expanses 

are His; there is no 

other at all. ||5||

ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੫॥

49670 1156 koit mihmw jw 
kI inrml hMs]

Kott Mehimaa Jaa 

Kee Niramal Hans 

||

Millions of swan-souls 

sing His Immaculate 

Praises.

(ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਐਸਾ ਹੈ) 

ਜਕ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਿੀਵ ਉਸ ਦੀ ਮਜਹਮਾ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
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49671 1156 koit ausqiq jw 
kI krq bRhmMs]

Kott Ousathath 

Jaa Kee Karath 

Brehamans ||

Millions of Brahma's 

sons sing His Praises.

ਸਨਕ ਆਜਦਕ ਬਿਹਮਾ ਦੇ ਕਿੋੜਾਂ 
ਹੀ ਪੱੁਤਰ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਜਤ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,

49672 1156 koit prlau 
Epiq inmK 
mwih]

Kott Paralo 

Oupath Nimakh 

Maahi ||

He creates and 

destroys millions, in an 

instant.

ਉਹ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਅੱਖ ਦੇ ਇਕ ਿੋਰ 

ਜਵਚ ਕਿੋੜਾਂ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਉਤਪੱਤੀ ਤੇ ਨਾਸ (ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।

49673 1156 koit guxw qyry  
gxy n jwih]6]

Kott Gunaa 

Thaerae Ganae N 

Jaahi ||6||

Millions are Your 

Virtues, Lord - they 

cannot even be 

counted. ||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਗੁਣ 

ਹਨ, (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਜਗਣੇ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ ॥੬॥

49674 1156 koit igAwnI  
kQih igAwnu]

Kott Giaanee 

Kathhehi Giaan ||

Millions of spiritual 

teachers teach His 

spiritual wisdom.

(ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਐਸਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਜਬਆਨ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

49675 1156 koit iDAwnI  
Drq iDAwnu]

Kott Dhhiaanee 

Dhharath Dhhiaan 

||

Millions of meditators 

focus on His 

meditation.

ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ 
ਸਾਧੂ (ਉਸ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

49676 1156 koit qpIsr qp 
hI krqy]

Kott Thapeesar 

Thap Hee 

Karathae ||

Millions of austere 

penitents practice 

austerities.

(ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ) 

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀ ਤਪ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

49677 1157 koit munIsr muoin 
mih rhqy]7]

Kott Muneesar 

Muon Mehi 

Rehathae ||7||

Millions of silent sages 

dwell in silence. ||7||

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਮੋਨ 

ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੭॥
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49678 1157 Aivgq nwQu  
Agocr suAwmI]

Avigath Naathh 

Agochar Suaamee 

||

Our Eternal, 

Imperishable, 

Incomprehensible 

Lord and Master,

ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ 

ਸੁਆਮੀ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ,

49679 1157 pUir rihAw Gt  
AMqrjwmI]

Poor Rehiaa Ghatt 

Antharajaamee ||

The Inner-knower, the 

Searcher of hearts, is 

permeating all hearts.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

49680 1157 jq kq dyKau  
qyrw vwsw]

Jath Kath Dhaekho 

Thaeraa Vaasaa ||

Wherever I look, I see 

Your Dwelling, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਕਧਰ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਜਨਵਾਸ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

49681 1157 nwnk kau guir 
kIE 
pRgwsw]8]2]5]

Naanak Ko Gur 

Keeou Pragaasaa 

||8||2||5||

The Guru has blessed 

Nanak with 

enlightenment. 

||8||2||5||

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਅਜਿਹਾ ਆਤਮਕ) ਚਾਨਣ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ ॥੮॥੨॥੫॥

49682 1157 BYrau mhlw 5] Bhairo Mehalaa 5 

||

Bhairao, Fifth Mehl:

49683 1157 siqguir mokau 
kIno dwnu]

Sathigur Mo Ko 

Keeno Dhaan ||

The True Guru has 

blessed me with this 

gift.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ,

49684 1157 Amol rqnu hir 
dIno nwmu]

Amol Rathan Har 

Dheeno Naam ||

He has given me the 

Priceless Jewel of the 

Lord's Name.

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ) ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਿ ੋਜਕਸੇ ਭੀ ਮੱੁਲ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

49685 1157 shj ibnod coj 
AwnMqw]

Sehaj Binodh Choj 

Aananthaa ||

Now, I intuitively 

enjoy endless 

pleasures and 

wondrous play.

(ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਆਨੂੰ ਦ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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49686 1157 nwnk kau pRBu 
imilE 
AicMqw]1]

Naanak Ko Prabh 

Miliou Achinthaa 

||1||

God has 

spontaneously met 

with Nanak. ||1||

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਜਮਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

49687 1157 khu nwnk kIriq 
hir swcI]

Kahu Naanak 

Keerath Har 

Saachee ||

Says Nanak, True is 

the Kirtan of the 

Lord's Praise.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਵਜਡਆਈ 

ਕਜਰਆ ਕਰ।

49688 1157 bhuir bhuir iqsu 
sMig mnu 
rwcI]1]rhwau]

Bahur Bahur This 

Sang Man 

Raachee ||1|| 

Rehaao ||

Again and again, my 

mind remains 

immersed in it. 

||1||Pause||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਨਾਲ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49689 1157 AicMq hmwrY  
Bojn Bwau]

Achinth Hamaarai 

Bhojan Bhaao ||

Spontaneously, I feed 

on the Love of God.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ) 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਪਆਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਹੈ,

49690 1157 AicMq hmwrY  
lIcY nwau]

Achinth Hamaarai 

Leechai Naao ||

Spontaneously, I take 

God's Name.

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਅਜਚੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ ਜਲਆ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ,

49691 1157 AicMq hmwrY  
sbid auDwr]

Achinth Hamaarai 

Sabadh Oudhhaar 

||

Spontaneously, I am 

saved by the Word of 

the Shabad.

ਅਜਚੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਾਉ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
49692 1157 AicMq hmwrY Bry 

BMfwr]2]

Achinth Hamaarai 

Bharae Bhanddaar 

||2||

Spontaneously, my 

treasures are filled to 

overflowing. ||2||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ ॥੨॥
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49693 1157 AicMq hmwrY  
kwrj pUry]

Achinth Hamaarai 

Kaaraj Poorae ||

Spontaneously, my 

works are perfectly 

accomplished.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,

49694 1157 AicMq hmwrY lQy 
ivsUry]

Achinth Hamaarai 

Lathhae Visoorae 

||

Spontaneously, I am 

rid of sorrow.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਸਾਰੇ) ਜਚੂੰ ਤਾ-ਝੋਰੇ ਮੱੁਕ ਗਏ 

ਹਨ,

49695 1157 AicMq hmwrY bYrI 
mIqw]

Achinth Hamaarai 

Bairee Meethaa ||

Spontaneously, my 

enemies have become 

friends.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਵੈਰੀ 
ਭੀ ਜਮੱਤਰ ਜਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

49696 1157 AicMqo hI iehu 
mnu vis 
kIqw]3]

v`is Achintho Hee Eihu 

Man Vas Keethaa 

||3||

Spontaneously, I have 

brought my mind 

under control. ||3||

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ 

ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੩॥

49697 1157 AicMq pRBU hm 
kIAw idlwsw]

Achinth Prabhoo 

Ham Keeaa 

Dhilaasaa ||

Spontaneously, God 

has comforted me.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੌਸਲਾ 
ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ।

49698 1157 AicMq hmwrI  
pUrn Awsw]

Achinth Hamaaree 

Pooran Aasaa ||

Spontaneously, my 

hopes have been 

fulfilled.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਜਕਿਪਾ 
ਦੁਆਰਾ) ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
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49699 1157 AicMq hm@w kau  
sgl isDWqu]

Achinth Hamhaa 

Ko Sagal 

Sidhhaanth ||

Spontaneously, I have 

totally realized the 

essence of reality.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਨਚੋੜ 

ਹੈ।
49700 1157 AicMqu hm kau  

guir dIno mMqu]4]

Achinth Ham Ko 

Gur Dheeno 

Manth ||4||

Spontaneously, I have 

been blessed with the 

Guru's Mantra. ||4||

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੪॥

49701 1157 AicMq hmwry  
ibnsy bYr]

Achinth Hamaarae 

Binasae Bair ||

Spontaneously, I am 

rid of hatred.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ) ਵੈਰ-ਜਵਰੋਧ 

ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,

49702 1157 AicMq hmwry  
imty AMDyr]

Achinth Hamaarae 

Mittae Andhhaer 

||

Spontaneously, my 

darkness has been 

dispelled.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
49703 1157 AicMqo hI min 

kIrqnu mITw]

Achintho Hee Man 

Keerathan 

Meethaa ||

Spontaneously, the 

Kirtan of the Lord's 

Praise seems so sweet 

to my mind.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ,

49704 1157 AicMqo hI pRBu 
Git Git 
fITw]5]

Achintho Hee 

Prabh Ghatt Ghatt 

Ddeethaa ||5||

Spontaneously, I 

behold God in each 

and every heart. ||5||

ਅਤੇ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਹੀ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਹਰੇਕ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੫॥
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49705 1157 AicMq imitE hY  
sglo Brmw]

Achinth Mittiou 

Hai Sagalo 

Bharamaa ||

Spontaneously, all my 

doubts have been 

dispelled.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 
ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ,

49706 1157 AicMq visE  
min suK ibsRwmw]

Achinth Vasiou 

Man Sukh 

Bisraamaa ||

Spontaneously, peace 

and celestial harmony 

fill my mind.

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਅਜਚੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ 
(ਪੱਕਾ) ਜਟਕਾਣਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।

49707 1157 AicMq hmwrY  
Anhq vwjY]

v`wjY Achinth Hamaarai 

Anehath Vaajai ||

Spontaneously, the 

Unstruck Melody of 

the Sound-current 

resounds within me.

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਇੱਕ-ਰਸ ਵਾਿਾ ਵੱਿ ਜਰਹਾ ਹੈ,

49708 1157 AicMq hmwrY  
goibMdu gwjY]6]

g`wjY Achinth Hamaarai 

Gobindh Gaajai 

||6||

Spontaneously, the 

Lord of the Universe 

has revealed Himself 

to me. ||6||

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਿ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੬॥
49709 1157 AicMq hmwrY mnu 

pqIAwnw]
pqI-Awnw Achinth Hamaarai 

Man Patheeaanaa 

||

Spontaneously, my 

mind has been 

pleased and appeased.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਜਗਆ ਹੈ,

49710 1157 inhcl DnI  
AicMqu pCwnw]

Nihachal Dhhanee 

Achinth 

Pashhaanaa ||

I have spontaneously 

realized the Eternal, 

Unchanging Lord.

ਅਜਚੂੰ ਤ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲਈ ਹੈ।
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49711 1157 AicMqo aupijE  
sgl ibbykw]

Achintho Oupajiou 

Sagal Bibaekaa ||

Spontaneously, all 

wisdom and 

knowledge has welled 

up within me.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਚੂੰ ਗੇ ਮਾੜੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

49712 1157 AicMq crI hiQ  
hir hir 
tykw]7]

cr@I Achinth Charee 

Hathh Har Har 

Ttaekaa ||7||

Spontaneously, the 

Support of the Lord, 

Har, Har, has come 

into my hands. ||7||

ਇਸ ਅਜਚੂੰ ਤ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਲਈ ਟੇਕ ਜਮਲ ਗਈ 

ਹੈ ॥੭॥

49713 1157 AicMq pRBU Duir 
iliKAw lyKu]

Achinth Prabhoo 

Dhhur Likhiaa 

Laekh ||

Spontaneously, God 

has recorded my pre-

ordained destiny.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ 

ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ,

49714 1157 AicMq imilE  
pRBu Twkuru eyku]

Achinth Miliou 

Prabh Thaakur 

Eaek ||

Spontaneously, the 

One Lord and Master 

God has met me.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

49715 1157 icMq AicMqw  
sglI geI]

Chinth Achinthaa 

Sagalee Gee ||

Spontaneously, all my 

cares and worries 

have been taken away.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,

49716 1157 pRB nwnk nwnk  
nwnk 
meI]8]3]6]

Prabh Naanak 

Naanak Naanak 

Mee ||8||3||6||

Nanak, Nanak, Nanak, 

has merged into the 

Image of God. 

||8||3||6||

ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਲਈ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ 
॥੮॥੩॥੬॥

49717 1157 BYrau bwxI Bgqw 
kI]

Bhairo Baanee 

Bhagathaa Kee ||

Bhairao, The Word Of 

The Devotees,

ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਜਵੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।
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49718 1157 kbIr jIau Gru 1 Kabeer Jeeo Ghar 1 Kabeer Jee, First 

House:

(ਰਾਗ ਭੈਰਉ) ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

49719 1157 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

49720 1157 iehu Dnu myry hir 
ko nwau]

Eihu Dhhan 

Maerae Har Ko 

Naao ||

The Name of the Lord - 

 this alone is my 

wealth.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਲਈ ਧਨ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਧਨ 

ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, 

ਪਰ)

49721 1157 gWiT n bwDau  
byic n 
Kwau]1]rhwau]

Gaanth N 

Baadhho Baech N 

Khaao ||1|| 

Rehaao ||

I do not tie it up to 

hide it, nor do I sell it 

to make my living. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਨਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਲੁਕਾ ਕੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਜਵਖਾਵੇ 
ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
49722 1157 nwau myry KyqI  

nwau myry bwrI]

Naao Maerae 

Khaethee Naao 

Maerae Baaree ||

The Name is my crop, 

and the Name is my 

field.

(ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਖੇਤੀ-ਵਾੜੀ ਨੂੂੰ  
ਆਸਰਾ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਮੇਰੇ 

ਲਈ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, 

ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬਗ਼ੀਚੀ ਹੈ।
49723 1157 Bgiq krau jnu 

srin qum@wrI]1]

Bhagath Karo Jan 

Saran 

Thumhaaree ||1||

As Your humble 

servant, I perform 

devotional worship to 

You; I seek Your 

Sanctuary. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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49724 1157 nwau myry mwieAw  
nwau myry pUMjI]

Naao Maerae 

Maaeiaa Naao 

Maerae Poonjee ||

The Name is Maya and 

wealth for me; the 

Name is my capital.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਲਈ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਹੈ (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਭਾਵ, 

ਵਪਾਰ ਸਰੀਰਕ ਜਨਰਬਾਹ 

ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

49725 1157 qumih Coif jwnau 
nhI dUjI]2]

Thumehi Shhodd 

Jaano Nehee 

Dhoojee ||2||

I do not forsake You; I 

do not know any other 

at all. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਮੈਂ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਦਾ ॥੨॥

49726 1157 nwau myry bMiDp  
nwau myry BweI]

Naao Maerae 

Bandhhip Naao 

Maerae Bhaaee ||

The Name is my 

family, the Name is my 

brother.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਭਰਾ ਹੈ;

49727 1157 nwau myry sMig  
AMiq hoie 
sKweI]3]

Naao Maerae Sang 

Anth Hoe 

Sakhaaee ||3||

The Name is my 

companion, who will 

help me in the end. 

||3||

ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰ ਨੂੂੰ  
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥

49728 1157 mwieAw mih  
ijsu rKY audwsu]

Maaeiaa Mehi Jis 

Rakhai Oudhaas ||

One whom the Lord 

keeps detached from 

Maya

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

49729 1157 kih kbIr hau 
qw ko dwsu]4]1]

Kehi Kabeer Ho 

Thaa Ko Dhaas 

||4||1||

- says Kabeer, I am his 

slave. ||4||1||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ॥੪॥੧॥
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49730 1157 nWgy Awvnu nWgy 
jwnw]

Naangae Aavan 

Naangae Jaanaa ||

Naked we come, and 

naked we go.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਨੂੰ ਗੇ ਆਈਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਨੂੰ ਗੇ ਹੀ (ਇੱਥੋਂ) ਤੁਰ ਪਈਦਾ 
ਹੈ।

49731 1157 koie n rihhY  
rwjw rwnw]1]

Koe N Rehihai 

Raajaa Raanaa 

||1||

No one, not even the 

kings and queens, 

shall remain. ||1||

ਕੋਈ ਰਾਿਾ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, 
ਜਕਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹਣਾ ॥੧॥

49732 1158 rwmu rwjw nau 
iniD myrY]

Raam Raajaa No 

Nidhh Maerai ||

The Sovereign Lord is 

the nine treasures for 

me.

ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਿਗਤ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਧਨ-ਮਾਲ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ 
ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ)।

49733 1158 sMpY hyqu klqu 
Dnu 
qyrY]1]rhwau]

k-l`qu Sanpai Haeth 

Kalath Dhhan 

Thaerai ||1|| 

Rehaao ||

The possessions and 

the spouse to which 

the mortal is lovingly 

attached, are Your 

wealth, O Lord. 

||1||Pause||

ਪਰ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਐਸ਼ਵਰਿ ਦਾ 
ਮੋਹ, ਇਸਤਿੀ ਧਨ-(ਇਹੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49734 1158 Awvq sMg n 
jwq sMgwqI]

Aavath Sang N 

Jaath Sangaathee 

||

They do not come 

with the mortal, and 

they do not go with 

him.

(ਇਹ ਅਪਣਾ ਸਰੀਰ ਭੀ) ਿੋ 
ਿਨਮ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।

49735 1158 khw BieE dir 
bWDy hwQI]2]

Kehaa Bhaeiou 

Dhar Baandhhae 

Haathhee ||2||

What good does it do 

him, if he has 

elephants tied up at 

his doorway? ||2||

(ਜਿਰ) ਿੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਬੱਝੇ 
ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੀ ਕੀਹ ਹੋਇਆ 

॥੨॥

49736 1158 lMkw gFu sony kw 
BieAw]

Lankaa Gadt 

Sonae Kaa Bhaeiaa 

||

The fortress of Sri 

Lanka was made out 

of gold,

(ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਲੂੰ ਕਾ 
ਦਾ ਜਕਲਹਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10112 Published: March 06/ 2014



49737 1158 mUrKu rwvnu ikAw 
ly gieAw]3]

g-ieAw Moorakh Raavan 

Kiaa Lae Gaeiaa 

||3||

But what could the 

foolish Raawan take 

with him when he 

left? ||3||

(ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਮਾਣ ਉੱਤੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ) ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ (ਮਰਨ 

ਵੇਲੇ) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭੀ 
ਨਾਹ ਲੈ ਤੁਜਰਆ ॥੩॥

49738 1158 kih kbIr ikCu 
gunu bIcwir]

Kehi Kabeer Kishh 

Gun Beechaar ||

Says Kabeer, think of 

doing some good 

deeds.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ 

ਭਜਲਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਭੀ ਜਵਚਾਰ,

49739 1158 cly juAwrI duie 
hQ Jwir]4]2]

Chalae Juaaree 

Dhue Hathh Jhaar 

||4||2||

In the end, the 

gambler shall depart 

empty-handed. 

||4||2||

(ਧਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਬੂੰਦਾ) ਿੁਆਰੀਏ ਵਾਂਗ (ਿਗਤ 

ਤੋਂ) ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥

49740 1158 mYlw bRhmw mYlw 
ieMdu]

Mailaa Brehamaa 

Mailaa Eindh ||

Brahma is polluted, 

and Indra is polluted.

ਬਿਹਮਾ (ਭਾਵੇਂ ਿਗਤ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਮਜਥਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਪਰ) ਬਿਹਮਾ ਭੀ ਮੈਲਾ, ਇੂੰਦਰ 

ਭੀ ਮੈਲਾ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਦਾ ਰਾਿਾ ਜਮਜਥਆ ਜਗਆ ਹੈ)।

49741 1158 riv mYlw mYlw hY 
cMdu]1]

Rav Mailaa Mailaa 

Hai Chandh ||1||

The sun is polluted, 

and the moon is 

polluted. ||1||

(ਦੁਨੀਆ ਨੂੂੰ  ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) 

ਸੂਰਿ ਤੇ ਚੂੰਦਿਮਾ ਭੀ ਮੈਲੇ ਹਨ 

॥੧॥
49742 1158 mYlw mlqw iehu 

sMswru]

Mailaa Malathaa 

Eihu Sansaar ||

This world is polluted 

with pollution.

ਇਹ (ਸਾਰਾ) ਸੂੰਸਾਰ ਮੈਲਾ ਹੈ, 

ਮਲੀਨ ਹੈ,
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49743 1158 ieku hir inrmlu  
jw kw AMqu n 
pwru]1]rhwau]

Eik Har Niramal 

Jaa Kaa Anth N 

Paar ||1|| Rehaao 

||

Only the One Lord is 

Immaculate; He has no 

end or limitation. 

||1||Pause||

ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ, (ਇਤਨਾ ਪਜਵੱਤਰ 

ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦੀ ਪਜਵੱਤਿਤਾ ਦਾ) 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49744 1158 mYly bRhmMfwie kY  
eIs]

(bRhmMfwie) bRhmMfW 
kYdy[ (eIs)rwjy (dUjw 
pwT: kYeIs)

Mailae 

Brehamanddaae 

Kai Ees ||

The rulers of kingdoms 

are polluted.

ਬਿਜਹਮੂੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਿੇ (ਭੀ ਹੋ ਿਾਣ 

ਤਾਂ ਭੀ) ਮੈਲੇ ਹਨ;

49745 1158 mYly inis bwsur 
idn qIs]2]

Mailae Nis Baasur 

Dhin Thees ||2||

Nights and days, and 

the days of the month 

are polluted. ||2||

ਰਾਤ ਜਦਨ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਿੀਹੇ 

ਜਦਨ ਸਭ ਮੈਲੇ ਹਨ (ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਿੀਅ-ਿੂੰਤ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਲਾ ਕਰੀ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ) ॥੨॥
49746 1158 mYlw moqI mYlw 

hIru]

Mailaa Mothee 

Mailaa Heer ||

The pearl is polluted, 

the diamond is 

polluted.

(ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਭੀ) 
ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਭੀ ਮੈਲੇ ਹਨ,

49747 1158 mYlw pvnu pwvku 
Aru nIru]3]

Mailaa Poun 

Paavak Ar Neer 

||3||

Wind, fire and water 

are polluted. ||3||

ਹਵਾ, ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭੀ ਮੈਲੇ 

ਹਨ ॥੩॥

49748 1158 mYly isv sMkrw 
mhys]

Mailae Siv 

Sankaraa Mehaes 

||

Shiva, Shankara and 

Mahaysh are polluted.

ਜਸ਼ਵ-ਸ਼ੂੰਕਰ-ਮਹੇਸ਼ ਭੀ ਮੈਲੇ 

ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ 

ਜਮਥੇ ਗਏ ਹਨ)।
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49749 1158 mYly isD swiDk 
Aru ByK]4]

Mailae Sidhh 

Saadhhik Ar 

Bhaekh ||4||

The Siddhas, seekers 

and strivers, and those 

who wear religious 

robes, are polluted. 

||4||

ਜਸੱਧ, ਸਾਧਕ ਤੇ ਭੇਖਧਾਰੀ 
ਸਾਧੂ ਸਭ ਮੈਲੇ ਹਨ ॥੪॥

49750 1158 mYly jogI jMgm 
jtw shyiq]

Mailae Jogee 

Jangam Jattaa 

Sehaeth ||

The Yogis and 

wandering hermits 

with their matted hair 

are polluted.

ਿੋਗੀ, ਿੂੰਗਮ, ਿਟਾਧਾਰੀ ਸਭ 

ਅਪਜਵੱਤਰ ਹਨ;

49751 1158 mYlI kwieAw hMs 
smyiq]5]

Mailee Kaaeiaa 

Hans Samaeth 

||5||

The body, along with 

the swan-soul, is 

polluted. ||5||

ਇਹ ਸਰੀਰ ਭੀ ਮੈਲਾ ਤੇ 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਭੀ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੫॥
49752 1158 kih kbIr qy jn 

prvwn]

Kehi Kabeer Thae 

Jan Paravaan ||

Says Kabeer, those 

humble beings are 

approved and pure,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਸਰਫ਼ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਕਬੂਲ ਹਨ,

49753 1158 inrml qy jo 
rwmih 
jwn]6]3]

Niramal Thae Jo 

Raamehi Jaan 

||6||3||

Who know the Lord. 

||6||3||

ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵੱਤਰ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ॥੬॥੩॥

49754 1158 mnu kir mkw  
ikblw kir dyhI]

m`kw[ ikblw: polw bolo Man Kar Makaa 

Kibalaa Kar 

Dhaehee ||

Let your mind be 

Mecca, and your body 

the temple of worship.

ਹੇ ਮੱੁਲਾਂ! ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੱਕਾ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਬਲਾ ਬਣਾ। 
(ਅੂੰਤਹਕਰਨ ਮੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ 
ਕਰਤਾਰ ਉਸ ਜਵਚ ਪੂਿਯ ਹੈ)।

49755 1158 bolnhwru prm 
guru eyhI]1]

Bolanehaar Param 

Gur Eaehee ||1||

Let the Supreme Guru 

be the One who 

speaks. ||1||

ਬੋਲਣਹਾਰ ਿੀਵਾਤਮਾ ਬਾਂਗ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ 

ਜਨਮਾਜ਼ ਪੜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮ 

ਗੁਰ (ਇਮਾਮ) ਹੈ ॥੧॥
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49756 1158 khu ry mulW bWg 
invwj]

Kahu Rae Mulaan 

Baang Nivaaj ||

O Mullah, utter the 

call to prayer.

ਹੇ ਮੱੁਲਾਂ! ਇਹ ਦਸ 

ਦਰਵਾਜਜ਼ਆਂ (ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ) ਵਾਲਾ 
ਸਰੀਰ ਹੀ ਅਸਲ ਮਸੀਤ ਹੈ,

49757 1158 eyk msIiq dsY 
drvwj]1]rhwau
]

Eaek Maseeth 

Dhasai Dharavaaj 

||1|| Rehaao ||

The one mosque has 

ten doors. 

||1||Pause||

ਇਸ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦੇਹ 

ਤੇ ਜਨਮਾਜ਼ ਪੜਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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49758 1158 imisimil qwmsu  
Brmu kdUrI]

muhMmd swihb jI dI 
spu`qRI Pwiqmw dy nwau qy 
Bojn iqAwr krky, 
au~pr rumwl pw ky, aus 
dy nwau dw Pwiqhw pV@n 
nMU kdUrI kihMdy hn, 
jIAW nMU mwrn rUp qmo 
gux Aqy Brm nUM ijbih 
Bwv k`tx rUp kdUrI 
kro[pRmySr dw nwm SurU 
krn nMU ibsim`lw kihMdy 
hn, ibsim`lw kih ky 
gLw k`tdy hn, gLw 
k`tx vyLy ibsim`lw nhIN 
kihx cwhIdw[ qwms 
qmo gux[ kdUrI Awpxy 
ieSt A`gy pdwrQ dw 
Arpxw[ ieDr Brm nUM 
kdUrI k`txw hI kdUrI 
hY[imis-imil 

Misimil Thaamas 

Bharam 

Kadhooree ||

So slaughter your evil 

nature, doubt and 

cruelty;

(ਹੇ ਮੱੁਲਾਂ! ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 
ਦੇਣ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਕਿੋਧੀ ਸੁਭਾਉ, ਭਟਕਣਾ ਤੇ 

ਕਦੂਰਤ ਦੂਰ ਕਰ,

49759 1158 BwiKly pMcY hoie 
sbUrI]2]

(pMcY) pMjy kwmwidk[ 
sbUrI sMqoK[ BwiK-ly

Bhaakh Lae 

Panchai Hoe 

Sabooree ||2||

Consume the five 

demons and you shall 

be blessed with 

contentment. ||2||

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਦੇਹ, 

ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ 
॥੨॥
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49760 1158 ihMdU qurk kw  
swihbu eyk]

Hindhoo Thurak 

Kaa Saahib Eaek ||

Hindus and Muslims 

have the same One 

Lord and Master.

ਜਹੂੰ ਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

49761 1158 kh krY mulW kh 
krY syK]3]

Keh Karai Mulaan 

Keh Karai Saekh 

||3||

What can the Mullah 

do, and what can the 

Shaykh do? ||3||

ਮੱੁਲਾਂ ਿਾਂ ਸ਼ੇਖ਼ (ਬਜਣਆਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵੱਡਾ 
ਮਰਾਤਬਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
॥੩॥

49762 1158 kih kbIr hau 
BieAw idvwnw]

Kehi Kabeer Ho 

Bhaeiaa 

Dhivaanaa ||

Says Kabeer, I have 

gone insane.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਮੇਰੀਆਂ 

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰਗ-ਜਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਪਦੀਆਂ 

ਹਨ; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ) ਮੈਂ ਪਾਗਲ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ,

49763 1158 muis muis mnUAw  
shij 
smwnw]4]4]

m`uis m`uis Mus Mus 

Manooaa Sehaj 

Samaanaa 

||4||4||

Slaughtering, 

slaughtering my mind, 

I have merged into the 

Celestial Lord. 

||4||4||

ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ 

(ਅੂੰਦਰਲਾ ਹੱਿ ਕਰ ਕੇ ਹੀ) 
ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੪॥੪॥

49764 1158 gMgw kY sMig  
silqw ibgrI]

sil-qw: polw bolo Gangaa Kai Sang 

Salithaa Bigaree ||

When the stream 

flows into the Ganges,

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਵਗੜਨਾ ਹੀ 
ਹੈ ਤਾਂ) ਨਦੀ ਭੀ ਗੂੰਗਾ ਨਾਲ 

ਰਲ ਕੇ ਜਵਗੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

49765 1158 so silqw gMgw 
hoie inbrI]1]

So Salithaa 

Gangaa Hoe 

Nibaree ||1||

Then it becomes the 

Ganges. ||1||

ਪਰ ਉਹ ਨਦੀ ਤਾਂ ਗੂੰਗਾ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੁਕਾ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

49766 1158 ibgirE kbIrw  
rwm duhweI]

Bigariou Kabeeraa 

Raam Dhuhaaee ||

Just so, Kabeer has 

changed.

ਕਬੀਰ ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ) ਕਬੀਰ 

ਜਵਗੜ ਜਗਆ ਹੈ।
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49767 1158 swcu BieE An 
kqih n 
jweI]1]rhwau]

Saach Bhaeiou An 

Kathehi N Jaaee 

||1|| Rehaao ||

He has become the 

Embodiment of Truth, 

and he does not go 

anywhere else. 

||1||Pause||

(ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਜਕ ਰਾਮ ਦੀ 
ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਦੇ ਕੇ) ਕਬੀਰ ਰਾਮ 

ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਹੁਣ 

(ਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

49768 1158 cMdn kY sMig  
qrvru ibgirE]

Chandhan Kai 

Sang Tharavar 

Bigariou ||

Associating with the 

sandalwood tree, the 

tree nearby is changed;

(ਸਧਾਰਨ) ਰੱੁਖ ਭੀ ਚੂੰਦਨ ਦੇ 

ਨਾਲ (ਲੱਗ ਕੇ) ਜਵਗੜ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

49769 1158 so qrvru cMdnu 
hoie inbirE]2]

So Tharavar 

Chandhan Hoe 

Nibariou ||2||

That tree begins to 

smell just like the 

sandalwood tree. 

||2||

ਪਰ ਉਹ ਰੱੁਖ ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ 

ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

49770 1158 pwrs kY sMig  
qWbw ibgirE]

Paaras Kai Sang 

Thaanbaa Bigariou 

||

Coming into contact 

with the philosophers' 

stone, copper is 

transformed;

ਤਾਂਬਾ ਭੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ 

ਰੂਪ ਵਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

49771 1158 so qWbw kMcnu 
hoie inbirE]3]

So Thaanbaa 

Kanchan Hoe 

Nibariou ||3||

That copper is 

transformed into gold. 

||3||

ਪਰ ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੁਕਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

49772 1158 sMqn sMig kbIrw 
ibgirE]

Santhan Sang 

Kabeeraa Bigariou 

||

In the Society of the 

Saints, Kabeer is 

transformed;

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਕਬੀਰ ਭੀ ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਜਵਗੜ ਜਗਆ ਹੈ।
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49773 1158 so kbIru rwmY 
hoie 
inbirE]4]5]

So Kabeer Raamai 

Hoe Nibariou 

||4||5||

That Kabeer is 

transformed into the 

Lord. ||4||5||

ਪਰ ਇਹ ਕਬੀਰ ਹੁਣ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਇੱਕ-ਜਮੱਕ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਤੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਮੁਕਾ ਚੁਜਕਆ ਹੈ 

॥੪॥੫॥

49774 1158 mwQy iqlku hiQ 
mwlw bwnW]

Maathhae Thilak 

Hathh Maalaa 

Baanaan ||

Some apply 

ceremonial marks to 

their foreheads, hold 

malas in their hands, 

and wear religious 

robes.

(ਲੋਕ) ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਤਲਕ ਲਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਜਵਚ ਮਾਲਾ 
ਿੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਜਮਕ 

ਪਜਹਰਾਵਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, (ਤੇ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ),

49775 1158 logn rwmu 
iKlaunw 
jwnW]1]

Logan Raam 

Khilounaa Jaanaan 

||1||

Some people think 

that the Lord is a play-

thing. ||1||

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਖਡੌਣਾ 
(ਭਾਵ, ਅੂੰਞਾਣਾ ਬਾਲ) ਸਮਝ 

ਜਲਆ ਹੈ (ਜਕ ਇਹਨੀਂ ਗਲੀਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਚਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

49776 1158 jau hau baurw  
qau rwm qorw]

Jo Ho Bouraa Tho 

Raam Thoraa ||

If I am insane, then I 

am Yours, O Lord.

(ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਦਰ ਆਜਦਕ 

ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਜਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ 
ਪੂਿਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਾਗਲ ਆਖਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਿ ੇਮੈਂ (ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਭਾਣੇ) ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭੀ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹ ਠੂੰ ਢ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
(ਸੇਵਕ) ਹਾਂ।
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49777 1158 logu mrmu kh 
jwnY 
morw]1]rhwau]

Log Maram Keh 

Jaanai Moraa 

||1|| Rehaao ||

How can people know 

my secret? 

||1||Pause||

ਦੁਨੀਆ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਦਾ 
ਭੇਤ ਕੀਹ ਿਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49778 1158 qorau n pwqI  
pUjau n dyvw]

Thoro N Paathee 

Poojo N Dhaevaa 

||

I do not pick leaves as 

offerings, and I do not 

worship idols.

(ਦੇਵਜਤਆਂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਧਰਨ 

ਲਈ) ਨਾਹ ਹੀ ਮੈਂ (ਿੁੱ ਲ) ਪੱਤਰ 

ਤੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਹ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਦੇਵੀ 
ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

49779 1158 rwm Bgiq ibnu  
inhPl syvw]2]

Raam Bhagath Bin 

Nihafal Saevaa 

||2||

Without devotional 

worship of the Lord, 

service is useless. 

||2||

(ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਪੂਿਾ ਜਵਅਰਥ ਹੈ ॥੨॥

49780 1158 siqguru pUjau  
sdw sdw 
mnwvau]

Sathigur Poojo 

Sadhaa Sadhaa 

Manaavo ||

I worship the True 

Guru; forever and 

ever, I surrender to 

Him.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

49781 1158 AYsI syv drgh 
suKu pwvau]3]

Aisee Saev 

Dharageh Sukh 

Paavo ||3||

By such service, I find 

peace in the Court of 

the Lord. ||3||

ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥
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49782 1158 logu khY kbIru 
baurwnw]

Log Kehai Kabeer 

Bouraanaa ||

People say that 

Kabeer has gone 

insane.

(ਜਹੂੰ ਦੂ-) ਿਗਤ ਆਖਦਾ ਹੈ, 

ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਨਾਹ ਇਹ ਜਤਲਕ 

ਆਜਦਕ ਜਚਹਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ ਿੁੱ ਲ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ 

ਜਕਸੇ ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ ਭੇਟ ਕਰਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ),

49783 1158 kbIr kw mrmu  
rwm 
pihcwnW]4]6]

Kabeer Kaa 

Maram Raam 

Pehichaanaan 

||4||6||

Only the Lord realizes 

the secret of Kabeer. 

||4||6||

ਪਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਜਦਲ ਦਾ ਭੇਤ 

ਕਬੀਰ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੬॥

49784 1158 aulit jwiq kul 
doaU ibswrI]

Oulatt Jaath Kul 

Dhooo Bisaaree ||

Turning away from the 

world, I have 

forgotten both my 

social class and 

ancestry.

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਉਲਟਾ ਕੇ ਮੈਂ 
ਿਾਤ ਤੇ ਕੁਲ ਦੋਵੇਂ ਜਵਸਾਰ 

ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਨ (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਜਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਿਾਤ 

ਿਾਂ ਕੁਲ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

49785 1158 suMn shj mih  
bunq hmwrI]1]

Sunn Sehaj Mehi 

Bunath Hamaaree 

||1||

My weaving now is in 

the most profound 

celestial stillness. ||1||

ਮੇਰੀ ਜਲਵ ਹੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਿੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, 

ਜਿੱਥੇ ਅਡੋਲਤਾ ਹੀ ਅਡੋਲਤਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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49786 1158 hmrw Jgrw rhw 
n koaU]

Hamaraa Jhagaraa 

Rehaa N Kooo ||

I have no quarrel with 

anyone.

ਦੋਹਾਂ (ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਤੇ 

ਸ਼ਰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ) ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ 
(ਭਾਵ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹ 

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਤੱੁਛ ਹਨ)।

49787 1159 pMifq mulW Cwfy 
doaU]1]rhwau]

Panddith Mulaan 

Shhaaddae Dhooo 

||1|| Rehaao ||

I have abandoned 

both the Pandits, the 

Hindu religious 

scholars, and the 

Mullahs, the Muslim 

priests. ||1||Pause||

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ) ਮੈਂ 
ਪੂੰ ਜਡਤ ਅਤੇ ਮੱੁਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49788 1159 buin buin Awp 
Awpu pihrwvau]

Bun Bun Aap Aap 

Pehiraavo ||

I weave and weave, 

and wear what I 

weave.

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਸੁਰਤ ਦੀ ਤਾਣੀ) ਉਣ ਉਣ ਕੇ 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਪਜਹਨਾ 
ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

49789 1159 jh nhI Awpu  
qhw hoie 
gwvau]2]

Jeh Nehee Aap 

Thehaa Hoe Gaavo 

||2||

Where egotism does 

not exist, there I sing 

God's Praises. ||2||

ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
ਜਿੱਥੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥

49790 1159 pMifq mulW jo 
iliK dIAw]

Panddith Mulaan 

Jo Likh Dheeaa ||

Whatever the Pandits 

and Mullahs have 

written,

(ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਤੇ ਸ਼ਰਹ ਬਾਰੇ) 

ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਜਲਜਖਆ ਹੈ,

49791 1159 Cwif cly hm  
kCU n lIAw]3]

c`ly Shhaadd Chalae 

Ham Kashhoo N 

Leeaa ||3||

I reject; I do not 

accept any of it. ||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ ਭੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੩॥
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49792 1159 irdY ieKlwsu  
inriK ly mIrw]

(ieKlwsu) inSkpt pRym Ridhai Eikhalaas 

Nirakh Lae 

Meeraa ||

My heart is pure, and 

so I have seen the 

Lord within.

ਿ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਹੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ (ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)।

49793 1159 Awpu Koij Koij  
imly 
kbIrw]4]7]

Aap Khoj Khoj 

Milae Kabeeraa 

||4||7||

Searching, searching 

within the self, Kabeer 

has met the Lord. 

||4||7||

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੋ ਭੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲੇ 

ਹਨ ਆਪਾ ਖੋਿ ਖੋਿ ਕੇ ਹੀ 
ਜਮਲੇ ਹਨ (ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ 

ਸ਼ਰਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲੇ) ॥੪॥੭॥

49794 1159 inrDn Awdru  
koeI n dyie]

Niradhhan Aadhar 

Koee N Dhaee ||

No one respects the 

poor man.

ਕੋਈ (ਧਨੀ) ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਗਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਜਤਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
49795 1159 lwK jqn krY  

Ehu iciq n 
Dryie]1]rhwau]

Laakh Jathan Karai 

Ouhu Chith N 

Dhharaee ||1|| 

Rehaao ||

He may make 

thousands of efforts, 

but no one pays any 

attention to him. 

||1||Pause||

ਕੂੰਗਾਲ ਮਨੱੁਖ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ 
ਿਤਨ (ਧਨੀ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ) 

ਕਰੇ, ਉਹ ਧਨੀ ਮਨੱੁਖ (ਉਸ ਦੇ 

ਿਤਨਾਂ ਦੀ) ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49796 1159 jau inrDnu  
srDn kY jwie]

Jo Niradhhan 

Saradhhan Kai 

Jaae ||

When the poor man 

goes to the rich man,

ਿ ੇਕਦੇ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਬੂੰਦਾ 
ਜਕਸੇ ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ 
ਿਾਏ,

49797 1159 Awgy bYTw pIiT 
iPrwie]1]

Aagae Baithaa 

Peeth Firaae ||1||

And sits right in front 

of him, the rich man 

turns his back on him. 

||1||

ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਧਨੀ ਬੈਠਾ (ਉਸ 

ਗ਼ਰੀਬ ਵਲੋਂ) ਜਪੱਠ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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49798 1159 jau srDnu  
inrDn kY jwie]

Jo Saradhhan 

Niradhhan Kai 

Jaae ||

But when the rich man 

goes to the poor man,

ਪਰ ਿੇ ਧਨੀ ਮਨੱੁਖ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ 

ਘਰ ਿਾਏ,

49799 1159 dIAw Awdru  
lIAw bulwie]2]

Dheeaa Aadhar 

Leeaa Bulaae 

||2||

The poor man 

welcomes him with 

respect. ||2||

ਉਹ ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਿੀ-
ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥

49800 1159 inrDn srDnu  
donau BweI]

Niradhhan 

Saradhhan Dhono 

Bhaaee ||

The poor man and the 

rich man are both 

brothers.

ਉਂਞ ਕੂੰਗਾਲ ਤੇ ਧਨੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ 
ਹੀ ਹਨ (ਧਨੀ ਨੂੂੰ  ਇਤਨਾ ਮਾਣ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ)।

49801 1159 pRB kI klw n 
mytI jweI]3]

Prabh Kee Kalaa N 

Maettee Jaaee 

||3||

God's pre-ordained 

plan cannot be erased. 

||3||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਇਹ ਰਜ਼ਾ (ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਰਜਹ 

ਜਗਆ ਤੇ ਕੋਈ ਧਨੀ ਬਣ 

ਜਗਆ) ਜਮਟਾਈ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ॥੩॥

49802 1159 kih kbIr  
inrDn hY soeI]

Kehi Kabeer 

Niradhhan Hai 

Soee ||

Says Kabeer, he alone 

is poor,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਅਸਲ 

ਜਵਚ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਕੂੰਗਾਲ 

ਹੈ,
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49803 1159 jw ky ihrdY nwmu  
n hoeI]4]8]

Jaa Kae Hiradhai 

Naam N Hoee 

||4||8||

Who does not have 

the Naam, the Name 

of the Lord, in his 

heart. ||4||8||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਧਨ 

ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਨੇ ਨਾਲ ਜਨਭਣਾ ਹੈ; 

ਦੂਿ,ੇ ਜਕਤਨਾ ਹੀ ਧਨ ਮਨੱੁਖ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਿਾਏ, ਕਦੇ 

ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭੁੱ ਖਾ 
ਕੂੰਗਾਲ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੮॥

49804 1159 gur syvw qy 
Bgiq kmweI]

Gur Saevaa Thae 

Bhagath Kamaaee 

||

Serving the Guru, 

devotional worship is 

practiced.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਬੂੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਂ,

49805 1159 qb ieh mwns 
dyhI pweI]

Thab Eih Maanas 

Dhaehee Paaee ||

Then, this human 

body is obtained.

ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ 

ਜਮਜਲਆ ਸਮਝ।

49806 1159 ies dyhI kau  
ismrih dyv]

Eis Dhaehee Ko 

Simarehi Dhaev ||

Even the gods long for 

this human body.

ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੇਵਤੇ 

ਭੀ ਤਾਂਘਦੇ ਹਨ।

49807 1159 so dyhI Bju hir 
kI syv]1]

Bju: polw bolo So Dhaehee Bhaj 

Har Kee Saev ||1||

So vibrate that human 

body, and think of 

serving the Lord. ||1||

ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਰੀਰ (ਜਮਜਲਆ ਹੈ, 

ਇਸ ਰਾਹੀਂ) ਨਾਮ ਜਸਮਰ, ਹਰੀ 
ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ ॥੧॥

49808 1159 Bjhu guoibMd BUil 
mq jwhu]

Bhajahu Guobindh 

Bhool Math Jaahu 

||

Vibrate, and meditate 

on the Lord of the 

Universe, and never 

forget Him.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ 

ਭੁਲਾ ਨਾਹ ਦੇਣੀ।
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49809 1159 mwns jnm kw  
eyhI 
lwhu]1]rhwau]

Maanas Janam 

Kaa Eaehee Laahu 

||1|| Rehaao ||

This is the blessed 

opportunity of this 

human incarnation. 

||1||Pause||

ਇਹ ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਮਨੱੁਖਾ-
ਿਨਮ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49810 1159 jb lgu jrw rogu  
nhI AwieAw]

Jab Lag Jaraa Rog 

Nehee Aaeiaa ||

As long as the disease 

of old age has not 

come to the body,

ਿਦੋਂ ਤਕ ਬੁਢੇਪਾ-ਰੂਪ ਰੋਗ 

ਨਹੀਂ ਆ ਜਗਆ,

49811 1159 jb lgu kwil 
gRsI nhI  
kwieAw]

Jab Lag Kaal 

Grasee Nehee 

Kaaeiaa ||

And as long as death 

has not come and 

seized the body,

ਿਦ ਤਕ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ 

ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਕਜੜਆ,

49812 1159 jb lgu ibkl 
BeI nhI bwnI]

ibkl, bwnI: poly bolo Jab Lag Bikal Bhee 

Nehee Baanee ||

And as long as your 

voice has not lost its 

power,

ਿਦ ਤਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 

ਜਥੜਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ,

49813 1159 Bij lyih ry mn  
swirgpwnI]2]

swirg-pwnI Bhaj Laehi Rae 

Man 

Saarigapaanee 

||2||

O mortal being, 

vibrate and meditate 

on the Lord of the 

World. ||2||

(ਉਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ) 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕਰ ਲੈ ॥੨॥

49814 1159 Ab n Bjis  
Bjis kb BweI]

Ab N Bhajas 

Bhajas Kab Bhaaee 

||

If you do not vibrate 

and meditate on Him 

now, when will you, O 

Sibing of Destiny?

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਐਸ ਵੇਲੇ 

ਭਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਰ 

ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗਾ?

49815 1159 AwvY AMqu n 
BijAw jweI]

Aavai Anth N 

Bhajiaa Jaaee ||

When the end comes, 

you will not be able to 

vibrate and meditate 

on Him.

ਿਦੋਂ ਮੌਤ (ਜਸਰ ਤੇ) ਆ ਅੱਪੜੀ 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕੇਗਾ।
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49816 1159 jo ikCu krih  
soeI Ab swru]

Jo Kishh Karehi 

Soee Ab Saar ||

Whatever you have to 

do - now is the best 

time to do it.

ਿ ੋਕੁਝ (ਭਿਨ ਜਸਮਰਨ) ਤੂੂੰ  
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ 
ਕਰ ਲੈ,

49817 1159 iPir pCuqwhu n 
pwvhu pwru]3]

Fir Pashhuthaahu 

N Paavahu Paar 

||3||

Otherwise, you shall 

regret and repent 

afterwards, and you 

shall not be carried 

across to the other 

side. ||3||

(ਿੇ ਸਮਾ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ) ਤਾਂ ਮੁੜ 

ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ 

ਪਛਤਾਵੇ ਜਵਚੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ ॥੩॥

49818 1159 so syvku jo 
lwieAw syv]

So Saevak Jo 

Laaeiaa Saev ||

He alone is a servant, 

whom the Lord 

enjoins to His service.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ,

49819 1159 iqn hI pwey  
inrMjn dyv]

Thin Hee Paaeae 

Niranjan Dhaev ||

He alone attains the 

Immaculate Divine 

Lord.

ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

49820 1159 gur imil qw ky 
Kul@y kpwt]

Gur Mil Thaa Kae 

Khulhae Kapaatt ||

Meeting with the 

Guru, his doors are 

opened wide,

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ 

ਮਨ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੁਲਹਦੇ ਹਨ,

49821 1159 bhuir n AwvY  
jonI bwt]4]

Bahur N Aavai 

Jonee Baatt ||4||

And he does not have 

to journey again on 

the path of 

reincarnation. ||4||

ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਿਨਮ (ਮਰਨ) ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥੪॥

49822 1159 iehI qyrw 
Aausru ieh qyrI 
bwr]

Eihee Thaeraa 

Aousar Eih 

Thaeree Baar ||

This is your chance, 

and this is your time.

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦਾ) ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ (ਇੱਥੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਣਾ)।
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49823 1159 Gt BIqir qU 
dyKu ibcwir]

Ghatt Bheethar 

Thoo Dhaekh 

Bichaar ||

Look deep into your 

own heart, and reflect 

on this.

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ 

ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ।

49824 1159 khq kbIru jIiq 
kY hwir]

Kehath Kabeer 

Jeeth Kai Haar ||

Says Kabeer, you can 

win or lose.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਤੇਰੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ 

ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਜਿੱਤ ਕੇ ਿਾਹ ਚਾਹੇ 

ਹਾਰ ਕੇ ਿਾਹ।
49825 1159 bhu ibiD kihE  

pukwir 
pukwir]5]1]9]

Bahu Bidhh 

Kehiou Pukaar 

Pukaar 

||5||1||9||

In so many ways, I 

have proclaimed this 

out loud. ||5||1||9||

ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
॥੫॥੧॥੯॥

49826 1159 isv kI purI bsY 
buiD swru]

Siv Kee Puree 

Basai Budhh Saar 

||

In the City of God, 

sublime understanding 

prevails.

(ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਸਿੇਸ਼ਟ (ਬਣ ਕੇ) 

ਕੱਜਲਆਣ-ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੇਸ 

ਜਵਚ ਵੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
49827 1159 qh qum@ imil kY  

krhu ibcwru]

Theh Thumh Mil 

Kai Karahu Bichaar 

||

There, you shall meet 

with the Lord, and 

reflect on Him.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਉਸ ਦੇਸ 

ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਹੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰੋ,

49828 1159 eIq aUq kI soJI 
prY]

Eeth Ooth Kee 

Sojhee Parai ||

Thus, you shall 

understand this world 

and the next.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇਸ ਜਵਚ 

ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਇਹ ਸਮਝ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਹੁਣ ਵਾਲਾ 
ਿੀਵਨ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 

ਅਗਲੇ ਿੀਵਨ ਉਤੇ ਕੀਹ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ;
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49829 1159 kaunu krm myrw 
kir kir mrY]1]

Koun Karam 

Maeraa Kar Kar 

Marai ||1||

What is the use of 

claiming that you own 

everything, if you only 

die in the end? ||1||

ਉਸ ਦੇਸ ਜਵਚ ਅੱਪਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਮਮਤਾ 
ਜਵਚ ਿਸਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ॥੧॥

49830 1159 inj pd aUpir  
lwgo iDAwnu]

Nij Padh Oopar 

Laago Dhhiaan ||

I focus my meditation 

on my inner self, deep 

within.

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਸ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ-ਰੂਪ) ਘਰ ਜਵਚ 

ਿੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿ ੋਮੇਰਾ ਆਪਣਾ 
ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ,

49831 1159 rwjwrwm nwmu  
morw 
bRhmigAwnu]1]r
hwau]

Raajaa Raam 

Naam Moraa 

Breham Giaan 

||1|| Rehaao ||

The Name of the 

Sovereign Lord is my 

spiritual wisdom. 

||1||Pause||

ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਣਾ) ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਲਈ ਬਿਹਮ-ਜਗਆਨ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

49832 1159 mUl duAwrY  
bMiDAw bMDu]

Mool Dhuaarai 

Bandhhiaa Bandhh 

||

In the first chakra, the 

root chakra, I have 

grasped the reins and 

tied them.

(ਹੇ ਿੋਗੀ! ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਿਗਤ-ਦੇ-

ਮੂਲ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਟਕ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੜਹ ਅੱਗੇ) ਬੂੰਨਹ  
ਬੂੰਨਹ  ਜਲਆ ਹੈ।

49833 1159 riv aUpir gih 
rwiKAw cMdu]

Rav Oopar Gehi 

Raakhiaa Chandh 

||

I have firmly placed 

the moon above the 

sun.

ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ-ਸੁਭਾਉ ਨੂੂੰ  ਗਿਜਹਣ ਕਰ 

ਕੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਤਮੋਗੁਣੀ ਸੁਭਾਉ ਦੇ 

ਉੱਤੇ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

49834 1159 pCm duAwrY 
sUrju qpY]

Pashham Dhuaarai 

Sooraj Thapai ||

The sun blazes forth at 

the western gate.

ਜਿੱਥੇ (ਪਜਹਲਾਂ ਅਜਗਆਨਤਾ 
ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, 
ਉਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਗਆਨ 

ਦਾ ਸੂਰਿ ਚਮਕ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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49835 1159 myr fMf isr 
aUpir bsY]2]

lokfMf, rwjfMf, jmdMf 
qoN (myr) aUpr ho ky[ 
(isr) iSromxI pRmySr 
c [ sB dy SRomxI ho ky 
bsY vsxw kry

Maer Ddandd Sir 

Oopar Basai ||2||

Through the central 

channel of the 

Shushmanaa, it rises 

up above my head. 

||2||

ਉਹ ਪਿਭੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

49836 1159 pscm duAwry kI 
isl EV]

Pasacham 

Dhuaarae Kee Sil 

Ourr ||

There is a stone at 

that western gate,

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ, ਹੇ 

ਿੋਗੀ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਜਸਲ ਦਾ 
ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਜਸਰਾ (ਲੱਭ ਜਪਆ 

ਹੈ) ਿ ੋਅਜਗਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 

ਥਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ (ਅੱਗੇ ਿੜੀ ਹੋਈ 

ਸੀ),
49837 1159 iqh isl aUpir  

iKVkI Aaur]

Thih Sil Oopar 

Khirrakee Aour ||

And above that stone, 

is another window.

ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਜਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ) ਇਕ 

ਹੋਰ ਤਾਕੀ ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ,

49838 1159 iKVkI aUpir  
dsvwduAwru]

Khirrakee Oopar 

Dhasavaa Dhuaar 

||

Above that window is 

the Tenth Gate.

ਇਸ ਤਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ 

ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ (ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ 
ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ)।

49839 1159 kih kbIr qw 
kw AMqu n 
pwru]3]2]10]

Kehi Kabeer Thaa 

Kaa Anth N Paar 

||3||2||10||

Says Kabeer, it has no 

end or limitation. 

||3||2||10||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੁਣ 

ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਿ ੋ

ਮੱੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੩॥੨॥੧੦॥
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49840 1159 so mulW jo mn 
isau lrY]

So Mulaan Jo Man 

Sio Larai ||

He alone is a Mullah, 

who struggles with his 

mind,

ਅਸਲ ਮੱੁਲਾਂ ਉਹ ਹੈ ਿ ੋਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੇ 

ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ),

49841 1159 gur aupdyis kwl 
isau jurY]

Gur Oupadhaes 

Kaal Sio Jurai ||

And through the 

Guru's Teachings, 

fights with death.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਮੌਤ (ਦੇ ਸਜਹਮ) ਨਾਲ 

ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

49842 1159 kwl purK kw  
mrdY mwnu]

purK dw kwl krn vwly 
kwl dw mwnu mLy, Bwv 
ij`qy

Kaal Purakh Kaa 

Maradhai Maan ||

He crushes the pride 

of the Messenger of 

Death.

ਿ ੋਿਮ-ਰਾਿ ਦਾ (ਇਹ) ਮਾਣ 

(ਜਕ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਥਰ-

ਥਰ ਕੂੰਬਦਾ ਹੈ) ਨਾਸ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
49843 1159 iqsu mulw kau  

sdw slwmu]1]

This Mulaa Ko 

Sadhaa Salaam 

||1||

Unto that Mullah, I 

ever offer greetings of 

respect. ||1||

ਮੈਂ ਐਸੇ ਮੱੁਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

49844 1160 hY hjUir kq dUir 
bqwvhu]

Hai Hajoor Kath 

Dhoor Bathaavahu 

||

God is present, right 

here at hand; why do 

you say that He is far 

away?

(ਹੇ ਮੱੁਲਾਂ!) ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ 
ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਦੂਰ (ਜਕਤੇ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 

ਤੇ) ਜਕਉਂ (ਬੈਠਾ) ਦੱਸਦੇ ਹੋ?

49845 1160 duMdr bwDhu suMdr 
pwvhu]1]rhwau]

Dhundhar 

Baadhhahu 

Sundhar Paavahu 

||1|| Rehaao ||

Tie up your disturbing 

passions, and find the 

Beauteous Lord. 

||1||Pause||

ਿ ੇਉਸ ਸੁਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕ ਰੌਲਾ ਪਾਣ 

ਵਾਲੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਜਵਚ 

ਰੱਖੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49846 1160 kwjI so ju 
kwieAw bIcwrY]

Kaajee So J 

Kaaeiaa 

Beechaarai ||

He alone is a Qazi, 

who contemplates the 

human body,

ਅਸਲ ਕਾਜ਼ੀ ਉਹ ਹੈ ਿ ੋਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਖੋਿ,ੇ
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49847 1160 kwieAw kI 
Agin bRhmu 
prjwrY]

bRhmAiBAws rUp 
AgnI krky, 
dyhAiBmwn (pr-jwrY) 
ivSyS krky jwlxw kry

Kaaeiaa Kee Agan 

Breham Parajaarai 

||

And through the fire 

of the body, is 

illumined by God.

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਤ ਨੂੂੰ  
ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ,

49848 1160 supnY ibMdu n 
dyeI Jrnw]

Supanai Bindh N 

Dhaeee Jharanaa 

||

He does not lose his 

semen, even in his 

dreams;

ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ ਕਾਮ ਦੀ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਜਵਚ ਨਾਹ 

ਆਉਣ ਦੇਵੇ।
49849 1160 iqsu kwjI kau  

jrw n mrnw]2]

This Kaajee Ko 

Jaraa N Maranaa 

||2||

For such a Qazi, there 

is no old age or death. 

||2||

ਅਜਿਹੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੂੰ  ਬੁਢੇਪੇ ਤੇ ਮੌਤ 

ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ॥੨॥

49850 1160 so surqwnu ju duie 
sr qwnY]

surqwnu pwiqswh 
bRhmigAwnI[vYrwg,ivvy
k,nwmu jpx jpwaux do 
sr qIr

So Surathaan J 

Dhue Sar Thaanai 

||

He alone is a sultan 

and a king, who shoots 

the two arrows,

ਅਸਲ ਸੁਲਤਾਨ (ਬਾਦਸ਼ਾਹ) 

ਉਹ ਹੈ ਿ ੋ(ਜਗਆਨ ਤੇ ਵੈਰਾਗ 

ਦੇ) ਦੋ ਤੀਰ ਤਾਣਦਾ ਹੈ,

49851 1160 bwhir jwqw  
BIqir AwnY]

Baahar Jaathaa 

Bheethar Aanai ||

Gathers in his 

outgoing mind,

ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਵਲ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਦਰ 

ਵਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

49852 1160 ggn mMfl mih  
lskru krY]

Gagan Manddal 

Mehi Lasakar Karai 

||

And assembles his 

army in the realm of 

the mind's sky, the 

Tenth Gate.

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਭਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

49853 1160 so surqwnu CqRü 
isir DrY]3]

So Surathaan 

Shhathra Sir 

Dhharai ||3||

The canopy of royalty 

waves over such a 

sultan. ||3||

ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਤੇ 

(ਅਸਲ) ਛਤਰ ਝੁਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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49854 1160 jogI gorKu gorKu 
krY]

Jogee Gorakh 

Gorakh Karai ||

The Yogi cries out, 

""Gorakh, Gorakh"".

ਿੋਗੀ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ) 

ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਿਪਦਾ ਹੈ,

49855 1160 ihMdU rwm nwmu 
aucrY]

Hindhoo Raam 

Naam Oucharai ||

The Hindu utters the 

Name of Raam.

ਜਹੂੰ ਦੂ (ਸਿੀ ਰਾਮ ਚੂੰਦਰ ਦੀ 
ਮੂਰਤੀ ਜਵਚ ਹੀ ਜਮਥੇ ਹੋਏ) 

ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ,

49856 1160 muslmwn kw eyku 
Kudwie]

Musalamaan Kaa 

Eaek Khudhaae ||

The Muslim has only 

One God.

ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ (ਸਤਵੇਂ 
ਅਸਮਾਨ ਜਵਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ) 

ਜਨਰਾ ਆਪਣਾ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ 
ਹੀ) ਰੱਬ ਮੂੰਨ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

49857 1160 kbIr kw suAwmI  
rihAw 
smwie]4]3]11
]

Kabeer Kaa 

Suaamee Rehiaa 

Samaae 

||4||3||11||

The Lord and Master 

of Kabeer is all-

pervading. 

||4||3||11||

ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਪਿਭੂ ਉਹ 

ਹੈ, ਿ ੋਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

(ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ) 

॥੪॥੩॥੧੧॥

49858 1160 mhlw 5] Mehalaa 5 || Fifth Mehl:

49859 1160 jo pwQr kau  
khqy dyv]

Jo Paathhar Ko 

Kehathae Dhaev ||

Those who call a stone 

their god

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪੱਥਰ (ਦੀ ਮੂਰਤੀ) 
ਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਆਖਦੇ ਹਨ,

49860 1160 qw kI ibrQw hovY 
syv]

Thaa Kee 

Birathhaa Hovai 

Saev ||

Their service is useless. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ 
ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

49861 1160 jo pwQr kI pWeI 
pwie]

Jo Paathhar Kee 

Paanee Paae ||

Those who fall at the 

feet of a stone god

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪੱਥਰ (ਦੀ ਮੂਰਤੀ) 
ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,
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49862 1160 iqs kI Gwl  
AjWeI jwie]1]

This Kee Ghaal 

Ajaanee Jaae ||1||

- their work is wasted 

in vain. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹਨਤ ਅਿਾਈ ਂ

ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

49863 1160 Twkuru hmrw sd 
bolMqw]

Thaakur Hamaraa 

Sadh Bolanthaa ||

My Lord and Master 

speaks forever.

ਸਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,

49864 1160 srb jIAw kau  
pRBu dwnu 
dyqw]1]rhwau]

Sarab Jeeaa Ko 

Prabh Dhaan 

Dhaethaa ||1|| 

Rehaao ||

God gives His gifts to 

all living beings. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49865 1160 AMqir dyau n 
jwnY AMDu]

Anthar Dhaeo N 

Jaanai Andhh ||

The Divine Lord is 

within the self, but the 

spiritually blind one 

does not know this.

ਅੂੰਨਹ ਾ ਮੂਰਖ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ-

ਵੱਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ,

49866 1160 BRm kw moihAw  
pwvY PMDu]

Bhram Kaa 

Mohiaa Paavai 

Fandhh ||

Deluded by doubt, he 

is caught in the noose.

ਭਰਮ ਦਾ ਮਾਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਿਾਲ ਜਵਛਾਉਂਦਾ ਹੈ।

49867 1160 n pwQru bolY nw 
ikCu dyie]

N Paathhar Bolai 

Naa Kishh Dhaee 

||

The stone does not 

speak; it does not give 

anything to anyone.

ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਾਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,

49868 1160 Pokt krm  
inhPl hY 
syv]2]

Fokatt Karam 

Nihafal Hai Saev 

||2||

Such religious rituals 

are useless; such 

service is fruitless. 

||2||

(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣ ਤੇ 

ਭੋਗ ਆਜਦਕ ਲਵਾਣ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਜਵਅਰਥ ਹਨ, (ਇਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਿਲ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ॥੨॥
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49869 1160 jy imrqk kau  
cMdnu cVwvY]

cV@wvY Jae Mirathak Ko 

Chandhan 

Charraavai ||

If a corpse is anointed 

with sandalwood oil,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਮੁਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਦਨ 

(ਰਗੜ ਕੇ) ਲਾ ਦੇਵੇ,

49870 1160 aus qy khhu  
kvn Pl pwvY]

Ous Thae Kehahu 

Kavan Fal Paavai ||

What good does it do? ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ (ਇਸ ਸੇਵਾ 
ਦਾ) ਿਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

49871 1160 jy imrqk kau  
ibstw mwih 
rulweI]

Jae Mirathak Ko 

Bisattaa Maahi 

Rulaaee ||

If a corpse is rolled in 

manure,

ਤੇ, ਿ ੇਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਗੂੰਦ 

ਜਵਚ ਰੋਲ ਦੇਵੇ,

49872 1160 qW imrqk kw  
ikAw Git 
jweI]3]

Thaan Mirathak 

Kaa Kiaa Ghatt 

Jaaee ||3||

What does it lose from 

this? ||3||

ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ 

ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੩॥

49873 1160 khq kbIr hau 
khau pukwir]

Kehath Kabeer Ho 

Keho Pukaar ||

Says Kabeer, I 

proclaim this out loud

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ 
ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ

49874 1160 smiJ dyKu swkq 
gwvwr]

Samajh Dhaekh 

Saakath Gaavaar 

||

Behold, and 

understand, you 

ignorant, faithless 

cynic.

ਹੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮੂਰਖ! 

ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖ,

49875 1160 dUjY Bwie bhuqu 
Gr gwly]

Dhoojai Bhaae 

Bahuth Ghar 

Gaalae ||

The love of duality has 

ruined countless 

homes.

ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਿੀਵ 

ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।
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49876 1160 rwm Bgq hY sdw 
suKwly]4]4]12]

Raam Bhagath Hai 

Sadhaa Sukhaalae 

||4||4||12||

The Lord's devotees 

are forever in bliss. 

||4||4||12||

ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਜਸਰਫ਼ 

ਉਹੀ ਹਨ ਿੋ ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ 

ਹਨ' ॥੪॥੪॥੧੨॥

49877 1160 jl mih mIn  
mwieAw ky byDy]

Jal Mehi Meen 

Maaeiaa Kae 

Baedhhae ||

The fish in the water is 

attached to Maya.

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਮੱਛੀਆਂ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਜਵੱਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ,

49878 1160 dIpk pqMg  
mwieAw ky Cydy]

Dheepak Pathang 

Maaeiaa Kae 

Shhaedhae ||

The moth fluttering 

around the lamp is 

pierced through by 

Maya.

ਦੀਜਵਆਂ ਉੱਤੇ (ਸੜਨ ਵਾਲੇ) 

ਭੂੰ ਬਟ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਪਿੋਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ।

49879 1160 kwm mwieAw  
kuMcr kau 
ibAwpY]

Kaam Maaeiaa 

Kunchar Ko 

Biaapai ||

The sexual desire of 

Maya afflicts the 

elephant.

ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਮਾਇਆ 

ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਉ ਪਾਂਦੀ ਹੈ;

49880 1160 BuieAMgm iBRMg  
mwieAw mih 
Kwpy]1]

Bhueiangam 

Bhring Maaeiaa 

Mehi Khaapae 

||1||

The snakes and 

bumble bees are 

destroyed through 

Maya. ||1||

ਸੱਪ ਤੇ ਭੌਰੇ ਭੀ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥

49881 1160 mwieAw AYsI 
mohnI BweI]

Maaeiaa Aisee 

Mohanee Bhaaee 

||

Such are the 

enticements of Maya, 

O Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮਾਇਆ ਇਤਨੀ ਬਲ 

ਵਾਲੀ, ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ,

49882 1160 jyqy jIA qyqy 
fhkweI]1]rhwau
]

Jaethae Jeea 

Thaethae 

Ddehakaaee ||1|| 

Rehaao ||

As many living beings 

are there are, have 

been deceived. 

||1||Pause||

ਜਕ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿੀਵ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਹਨ, ਸਭ ਨੂੂੰ  ਡੁਲਾ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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49883 1160 pMKI imRg  
mwieAw mih 
rwqy]

Pankhee Mrig 

Maaeiaa Mehi 

Raathae ||

The birds and the deer 

are imbued with Maya.

ਪੂੰਛੀ, ਿੂੰਗਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਭ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਪਏ ਹਨ।

49884 1160 swkr mwKI  
AiDk sMqwpy]

Saakar Maakhee 

Adhhik 

Santhaapae ||

Sugar is a deadly trap 

for the flies.

ਸ਼ੱਕਰ-ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮੱਖੀ ਨੂੂੰ  
ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

49885 1160 qury aust  
mwieAw mih 
Bylw]

Thurae Ousatt 

Maaeiaa Mehi 

Bhaelaa ||

Horses and camels are 

absorbed in Maya.

ਘੋੜੇ ਊਠ ਸਭ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਪਏ ਹਨ।

49886 1160 isD caurwsIh  
mwieAw mih 
Kylw]2]

is`D[ K@y~lw Sidhh 

Chouraaseeh 

Maaeiaa Mehi 

Khaelaa ||2||

The eighty-four 

Siddhas, the beings of 

miraculous spiritual 

powers, play in Maya. 

||2||

ਚੌਰਾਸੀਹ ਜਸੱਧ ਭੀ ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ॥੨॥

49887 1160 iCA jqI  
mwieAw ky bMdw]

Shhia Jathee 

Maaeiaa Kae 

Bandhaa ||

The six celibates are 

slaves of Maya.

ਿਤੀ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ।

49888 1160 nvY nwQ sUrj 
Aru cMdw]

Navai Naathh 

Sooraj Ar 

Chandhaa ||

So are the nine 

masters of Yoga, and 

the sun and the moon.

ਨੌ ਨਾਥ ਸੂਰਿ (ਦੇਵਤਾ) ਅਤੇ 

ਚੂੰਦਿਮਾ (ਦੇਵਤਾ)
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49889 1160 qpy rKIsr  
mwieAw mih 
sUqw]

Thapae Rakheesar 

Maaeiaa Mehi 

Soothaa ||

The austere 

disciplinarians and the 

Rishis are asleep in 

Maya.

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀ ਤੇ ਜਰਸ਼ੀ ਸਭ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਸੱੁਤੇ ਪਏ ਹਨ।

49890 1160 mwieAw mih  
kwlu Aru pMc 
dUqw]3]

Maaeiaa Mehi 

Kaal Ar Panch 

Dhoothaa ||3||

Death and the five 

demons are in Maya. 

||3||

ਮੌਤ (ਦਾ ਸਜਹਮ) ਤੇ ਪੂੰਿੇ 
ਜਵਕਾਰ ਭੀ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਪਦੇ ਹਨ) ॥੩॥

49891 1160 suAwn isAwl  
mwieAw mih 
rwqw]

Suaan Siaal 

Maaeiaa Mehi 

Raathaa ||

Dogs and jackals are 

imbued with Maya.

ਕੱੁਤੇ, ਜਗੱਦੜ, ਬਾਂਦਰ, ਜਚੱਤਿੇ, 
ਸ਼ੇਰ ਸਭ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਪਏ ਹਨ।

49892 1160 bMqr cIqy Aru 
isMGwqw]

(bMqr) bWdr[ (cIqy) 
ic`qry[Syr dw AMq krn 
vwlw (isMGwqw) srBw

Banthar Cheethae 

Ar Singhaathaa ||

Monkeys, leopards 

and lions,

ਬਾਂਦਰ, ਜਚੱਤਿੇ, ਸ਼ੇਰ (ਸਭ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਉਲਝ ੇਪਏ 

ਹਨ।)

49893 1160 mWjwr gwfr Aru 
lUbrw]

(mWjwr) ib`lw[ 
(gwfr) ByfU[ (lUbrw) 
lMUbV

Maanjaar Gaaddar 

Ar Loobaraa ||

Cats, sheep, foxes, ਜਬੱਲੇ, ਭੇਡਾਂ, ਲੂੂੰ ਬੜ,

49894 1160 ibrK mUl  
mwieAw mih 
prw]4]

Birakh Mool 

Maaeiaa Mehi 

Paraa ||4||

Trees and roots are 

planted in Maya. ||4||

ਰੱੁਖ, ਕੂੰਦ-ਮੂਲ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹਨ ॥੪॥

49895 1160 mwieAw AMqir 
BIny dyv]

Maaeiaa Anthar 

Bheenae Dhaev ||

Even the gods are 

drenched with Maya,

ਦੇਵਤੇ ਭੀ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਜਵਚ ਜਭੱਿੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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49896 1160 swgr ieMdRw Aru 
Drqyv]

(ieMdRw) lCmI[ 
(Drqyv) DrqI

Saagar Eindhraa 

Ar Dhharathaev ||

As are the oceans, the 

sky and the earth.

ਸਮੁੂੰ ਦਰ, ਸਵਰਗ, ਧਰਤੀ 
ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਹੀ ਹਨ।
49897 1160 kih kbIr ijsu 

audru iqsu 
mwieAw]

Kehi Kabeer Jis 

Oudhar This 

Maaeiaa ||

Says Kabeer, whoever 

has a belly to fill, is 

under the spell of 

Maya.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਮੱੁਕਦੀ 
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਢੱਡ 

ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਭਾਵ, 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਮਾਇਆ 

ਜਵਆਪ ਰਹੀ ਹੈ।
49898 1160 qb CUty jb swDU 

pwieAw]5]5]1
3]

Thab Shhoottae 

Jab Saadhhoo 

Paaeiaa 

||5||5||13||

The mortal is 

emancipated only 

when he meets the 

Holy Saint. 

||5||5||13||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਿੀਵ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥੫॥੧੩॥

49899 1160 jb lgu myrI 
myrI krY]

Jab Lag Maeree 

Maeree Karai ||

As long as he cries out, 

Mine! Mine!,

ਿਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਮਮਤਾ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

49900 1160 qb lgu kwju eyku  
nhI srY]

Thab Lag Kaaj 

Eaek Nehee Sarai 

||

None of his tasks is 

accomplished.

ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਦਾ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਇੱਕ ਕੂੰਮ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸੌਰਦਾ।

49901 1160 jb myrI myrI 
imit jwie]

Jab Maeree 

Maeree Mitt Jaae 

||

When such 

possessiveness is 

erased and removed,

ਿਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

49902 1161 qb pRB kwju 
svwrih 
Awie]1]

Thab Prabh Kaaj 

Savaarehi Aae 

||1||

Then God comes and 

resolves his affairs. 

||1||

ਤਦੋਂ ਪਿਭੂ ਿੀ (ਇਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਵੱਸ ਕੇ ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ 

ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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49903 1161 AYsw igAwnu 
ibcwru mnw]

Aisaa Giaan 

Bichaar Manaa ||

Contemplate such 

spiritual wisdom, O 

mortal man.

ਹੇ ਮਨ! ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚੀ 
ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ (ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ ਵਲ ਪਰਤ 

ਸਕੇਂ)।
49904 1161 hir kI n 

ismrhu  
duKBMjnw]1]rhw
au]

Har Kee N 

Simarahu Dhukh 

Bhanjanaa ||1|| 

Rehaao ||

Why not meditate in 

remembrance on the 

Lord, the Destroyer of 

pain? ||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਭ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

49905 1161 jb lg isMGu rhY 
bn mwih]

Jab Lag Singh 

Rehai Ban Maahi 

||

As long as the tiger 

lives in the forest,

ਿਦ ਤਾਈ ਂਇਸ ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ 

ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਅਹੂੰਕਾਰ-ਸ਼ੇਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

49906 1161 qb lgu bnu PUlY 
hI nwih]

Thab Lag Ban 

Foolai Hee Naahi 

||

The forest does not 

flower.

ਤਦ ਤਾਈ ਂਇਹ ਜਹਰਦਾ-
ਿੁਲਵਾੜੀ ਿੁੱ ਲਦੀ ਨਹੀਂ 
(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਕੋਮਲ ਗੁਣ 

ਉੱਘੜਦੇ ਨਹੀਂ)।
49907 1161 jb hI isAwru  

isMG kau Kwie]
Ajpw jwp nwm rUpI 
(isAwru) srBw[hMkwr 
rUpI isMG

Jab Hee Siaar 

Singh Ko Khaae ||

But when the jackal 

eats the tiger,

ਪਰ, ਿਦੋਂ (ਜਨਮਿਤਾ-ਰੂਪ) 

ਜਗੱਦੜ (ਅਹੂੰਕਾਰ-) ਸ਼ੇਰ ਨੂੂੰ  ਖਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

49908 1161 PUil rhI sglI 
bnrwie]2]

Fool Rehee 

Sagalee Banaraae 

||2||

Then the entire forest 

flowers. ||2||

ਤਾਂ (ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ) 
ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਿੁੱ ਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
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49909 1161 jIqo bUfY hwro 
iqrY]

Jeetho Booddai 

Haaro Thirai ||

The victorious are 

drowned, while the 

defeated swim across.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਜਕਸੇ ਮਾਣ ਜਵਚ ਆ 

ਕੇ) ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ 
ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
49910 1161 gur prswdI  

pwir auqrY]

Gur Parasaadhee 

Paar Outharai ||

By Guru's Grace, one 

crosses over and is 

saved.

ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੁਭਾਵ 

ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

49911 1161 dwsu kbIru khY 
smJwie]

Dhaas Kabeer 

Kehai Samajhaae 

||

Slave Kabeer speaks 

and teaches:

ਸੇਵਕ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾ ਕੇ 

ਆਖਦਾ ਹੈ,

49912 1161 kyvl rwm rhhu 
ilv 
lwie]3]6]14]

Kaeval Raam 

Rehahu Liv Laae 

||3||6||14||

Remain lovingly 

absorbed, attuned to 

the Lord alone. 

||3||6||14||

ਜਕ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਮਨ ਿੋੜੀ ਰੱਖੋ 

॥੩॥੬॥੧੪॥

49913 1161 sqir sYie slwr 
hY jw ky]

s`qir (sYie) hzwr[ 
(slwr) PrySqy

Sathar Saie Salaar 

Hai Jaa Kae ||

He has 7,000 

commanders,

ਜਿਸ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ 

ਫ਼ਜਰਸ਼ਤੇ (ਤੂੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈਂ),

49914 1161 svw lwKu pYkwbr 
qw ky]

Savaa Laakh 

Paikaabar Thaa 

Kae ||

And hundreds of 

thousands of prophets;

ਉਸ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਪੈਗ਼ੂੰ ਬਰ (ਤੂੂੰ  
ਆਖਦਾ ਹੈਂ),

49915 1161 syK ju khIAih  
koit ATwsI]

Saekh J Keheeahi 

Kott Athaasee ||

He is said to have 

88,000,000 shaykhs,

ਅਠਾਸੀ ਕਰੋੜ ਉਸ ਦੇ (ਦਰ ਤੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ) ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਜਲਮ 

ਸ਼ੇਖ਼ ਕਹੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ,
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49916 1161 Cpn koit jw ky 
Kyl KwsI]1]

Ky@l Shhapan Kott Jaa 

Kae Khael Khaasee 

||1||

And 56,000,000 

attendants. ||1||

ਤੇ ਛਵੂੰਿਾ ਕਰੋੜ ਜਿਸ ਦੇ 

ਮੁਸਾਜਹਬ (ਤੂੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ 

ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤਕ) ॥੧॥
49917 1161 mo grIb kI ko 

gujrwvY]
(ko) kOx[ (gujrwvY) 
phuMc krwvy

Mo Gareeb Kee Ko 

Gujaraavai ||

I am meek and poor - 

what chance do I have 

of being heard there?

ਮੇਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੌਣ 

ਅਪੜਾਵੇਗਾ?

49918 1161 mjlis dUir  
mhlu ko 
pwvY]1]rhwau]

Majalas Dhoor 

Mehal Ko Paavai 

||1|| Rehaao ||

His Court is so far 

away; only a rare few 

attain the Mansion of 

His Presence. 

||1||Pause||

(ਜਿਰ ਤੂੂੰ  ਕਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ ਜਕ ਉਸ 

ਦਾ) ਦਰਬਾਰ ਦੂਰ (ਸਤਵੇਂ 
ਅਸਮਾਨ ਤੇ) ਹੈ। (ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਗ਼ਰੀਬ ਿੁਲਾਹ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ) 
ਘਰ (ਮੇਰਾ) ਕੌਣ ਲੱਭੇਗਾ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

49919 1161 qyqIs kroVI hY 
KylKwnw]

(KylKwnw) rsoeIy Thaethees 

Karorree Hai Khael 

Khaanaa ||

He has 33,000,000 

play-houses.

(ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ 

ਵਾਲੇ ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਤੇਤੀ 
ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਭੀ ਮੇਰੀ ਜਕੱਥੇ 

ਸੁਣਨੀ ਹੈ?)।

49920 1161 caurwsI lK iPrY 
idvwnW]

l`K Chouraasee Lakh 

Firai Dhivaanaan ||

His beings wander 

insanely through 8.4 

million incarnations.

ਚੌਰਾਸੀਹ ਲੱਖ ਿੂਨੀਆਂ ਦੇ 

ਿੀਵ (ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ) ਝੱਲੇ 

ਹੋਏ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।
49921 1161 bwbw Awdm kau  

ikCu ndir 
idKweI]

Baabaa Aadham 

Ko Kishh Nadhar 

Dhikhaaee ||

He bestowed His 

Grace on Adam, the 

father of mankind,

(ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਕ ਖ਼ੁਦਾ ਨੇ 

ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੂੂੰ  ਬਜਹਸ਼ਤ 

ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 

ਹੀ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ) ਿਦੋਂ 
ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਨੇ (ਉਸ 

ਦੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਤੇ) ਰਤਾ ਕੁ 

ਅੱਖ ਜਵਖਾਈ,
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49922 1161 auin BI iBsiq 
GnyrI pweI]2]

Oun Bhee Bhisath 

Ghanaeree Paaee 

||2||

Who then lived in 

paradise for a long 

time. ||2||

ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮ ਨੇ ਭੀ ਉਹ 

ਬਜਹਸ਼ਤ ਥੋੜਾ ਜਚਰ ਹੀ 
ਮਾਜਣਆ (ਉੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਜਢਆ 

ਜਗਆ, ਤੇ ਿੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ 

ਵਰਗੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੂੰ  ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਕਤਨਾ 
ਜਚਰ ਰਜਹਣ ਦੇਵੇਗਾ?) ॥੨॥

49923 1161 idl Klhlu jw 
kY jrd rU bwnI]

pwp dI (Klhlu) 
Gbrwht[ (jrd) 
pIlw[ (rU) cyhrw[ 
(bwnI) rMgq[ bwnI: 
polw bolo

Dhil Khalehal Jaa 

Kai Jaradh Roo 

Baanee ||

Pale are the faces of 

those whose hearts 

are disturbed.

ਜਿਸ ਦੇ ਭੀ ਜਦਲ ਜਵਚ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਗੜਬੜ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਦੀ ਰੂੰਗਤ ਪੀਲੀ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਹੀ ਪਿਭੂ-
ਦਰ ਤੋਂ ਧੱਜਕਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

49924 1161 Coif kqyb krY 
sYqwnI]

Shhodd Kathaeb 

Karai Saithaanee 

||

They have forsaken 

their Bible, and 

practice Satanic evil.

ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ (ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ) ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ,

49925 1161 dunIAw dosu rosu 
hY loeI]

Dhuneeaa Dhos 

Ros Hai Loee ||

One who blames the 

world, and is angry 

with people,

ਉਹ (ਅੂੰਞਾਣ-ਪੁਣੇ ਜਵਚ) 

ਦੁਨੀਆ ਨੂੂੰ  ਦੋਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਤੇ ਗੱੁਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

49926 1161 Apnw kIAw pwvY 
soeI]3]

Apanaa Keeaa 

Paavai Soee ||3||

Shall receive the fruits 

of his own actions. 

||3||

(ਹਾਲਾਂਜਕ ਉਹ) ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ 
ਕੀਤਾ ਆਪ ਹੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

49927 1161 qum dwqy hm sdw 
iBKwrI]

Thum Dhaathae 

Ham Sadhaa 

Bhikhaaree ||

You are the Great 

Giver, O Lord; I am 

forever a beggar at 

Your Door.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਬਜਹਸ਼ਤ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਹੈ) ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਸਦਾ 
(ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ) ਮੂੰਗਤਾ ਹਾਂ (ਿ ੋ

ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ਉਹੀ 
ਠੀਕ ਹੈ,
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49928 1161 dyau jbwbu hoie 
bjgwrI]

Dhaeo Jabaab Hoe 

Bajagaaree ||

If I were to deny You, 

then I would be a 

wretched sinner.

ਤੇਰੀ ਜਕਸੇ ਭੀ ਦਾਤ ਅੱਗੇ) ਿੇ 
ਮੈਂ ਨਾਹ-ਨੱੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 

ਮੇਰੀ ਗੁਨਹਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
49929 1161 dwsu kbIru qyrI 

pnh smwnW]

Dhaas Kabeer 

Thaeree Paneh 

Samaanaan ||

Slave Kabeer has 

entered Your Shelter.

ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਤੇਰੀ 
ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।

49930 1161 iBsqu njIik 
rwKu  
rhmwnw]4]7]1
5]

(rhmwnw) rihm krn 
vwly

Bhisath Najeek 

Raakh 

Rehamaanaa 

||4||7||15||

Keep me near You, O 

Merciful Lord God - 

that is heaven for me. 

||4||7||15||

ਹੇ ਰਜਹਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ, 

(ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ) ਬਜਹਸ਼ਤ ਹੈ 

॥੪॥੭॥੧੫॥

49931 1161 sBu koeI cln 
khq hY aUhW]

Sabh Koee Chalan 

Kehath Hai 

Oohaan ||

Everyone speaks of 

going there,

ਹਰ ਕੋਈ ਆਖ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ 
ਉਸ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਜਵਚ ਅੱਪੜਨਾ ਹੈ।

49932 1161 nw jwnau bYkuMTu 
hY khW]1]rhwau]

Naa Jaano 

Baikunth Hai 

Kehaan ||1|| 

Rehaao ||

But I do not even 

know where heaven is. 

||1||Pause||

ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਈ, (ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ) 

ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਜਕੱਥੇ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49933 1161 Awp Awp kw 
mrmu n jwnW]

Aap Aap Kaa 

Maram N Jaanaan 

||

One who does not 

even know the 

mystery of his own 

self,

(ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ) ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਦਾ ਤਾਂ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ,

49934 1161 bwqn hI bYkuMTu 
bKwnW]1]

Baathan Hee 

Baikunth 

Bakhaanaan ||1||

Speaks of heaven, but 

it is only talk. ||1||

ਜਨਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
'ਬੈਕੁੂੰ ਠ' ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥
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49935 1161 jb lgu mn 
bYkuMT kI Aws]

Jab Lag Man 

Baikunth Kee Aas 

||

As long as the mortal 

hopes for heaven,

ਹੇ ਮਨ! ਿਦ ਤਕ ਤੇਰੀਆਂ 

ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਅੱਪੜਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਹਨ,

49936 1161 qb lgu nwhI 
crn invws]2]

Thab Lag Naahee 

Charan Nivaas 

||2||

He will not dwell at 

the Lord's Feet. ||2||

ਤਦ ਤਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੨॥

49937 1161 KweI kotu n pr 
lp gwrw]

(pr) ivSyS krky[ 
(lp) il`px vwly

Khaaee Kott N 

Paral Pagaaraa ||

Heaven is not a fort 

with moats and 

ramparts, and walls 

plastered with mud;

(ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ) ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਦੇ ਜਕਲਹੇ  
ਦੁਆਲੇ ਜਕਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਈ ਹੈ, 

ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਜਹਰ ਹੈ, ਜਕਹੋ 

ਜਿਹੀ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਹੈ।
49938 1161 nw jwnau bYkuMT 

duAwrw]3]

Naa Jaano 

Baikunth 

Dhuaaraa ||3||

I do not know what 

heaven's gate is like. 

||3||

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ (ਜਕ ਇਹਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ) ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ ॥੩॥
49939 1161 kih kmIr Ab 

khIAY kwih]

Kehi Kameer Ab 

Keheeai Kaahi ||

Says Kabeer, now 

what more can I say?

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਇਹ 

ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜਕ ਅਗਾਂਹ 

ਜਕਤੇ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਜਕਸ ਨੂੂੰ  
ਹੁਣ ਆਖੀਏ,

49940 1161 swDsMgiq bYkuMTY 
Awih]4]8]16]

Saadhhasangath 

Baikunthai Aahi 

||4||8||16||

The Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

is heaven itself. 

||4||8||16||

ਜਕ ਸਾਧ-ਸੂੰਗਤ ਹੀ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਹੈ? 

(ਤੇ ਉਹ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ) 

॥੪॥੮॥੧੬॥

49941 1161 ikau lIjY gFu 
bMkw BweI]

Kio Leejai Gadt 

Bankaa Bhaaee ||

How can the beautiful 

fortress be conquered, 

O Siblings of Destiny?

ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ (ਸਰੀਰ-ਰੂਪ) 

ਪੱਕਾ ਜਕਲਹਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ 
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
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49942 1161 dovr kot Aru 
qyvr 
KweI]1]rhwau]

Dhovar Kott Ar 

Thaevar Khaaee 

||1|| Rehaao ||

It has double walls and 

triple moats. 

||1||Pause||

ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਵੈਤ ਦੀ 
ਦੋਹਰੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਤੇਹਰੀ ਖਾਈ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

49943 1161 pWc pcIs moh 
md mqsr AwfI  
prbl mwieAw]

ikly dI (AwfI) KweI 
qoN pwraucI 
v`t[p`cIs,md: polw bolo

Paanch Pachees 

Moh Madh 

Mathasar Aaddee 

Parabal Maaeiaa 

||

It is defended by the 

five elements, the 

twenty-five categories, 

attachment, pride, 

jealousy and the 

awesomely powerful 

Maya.

ਬਲ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂੰਿ ਕਾਮਾਜਦਕ, 

ਪੂੰਝੀ ਤੱਤ, ਮੋਹ, ਅਹੂੰਕਾਰ, 

ਈਰਖਾ (ਦੀ ਫ਼ੌਿ ਲੜਨ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਹੈ)।

49944 1161 jn grIb ko joru  
n phucY khw 
krau 
rGurwieAw]1]

Jan Gareeb Ko Jor 

N Pahuchai Kehaa 

Karo Raghuraaeiaa 

||1||

The poor mortal being 

does not have the 

strength to conquer it; 

what should I do now, 

O Lord? ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ 

ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ, (ਦੱਸ) ਮੈਂ 
ਕੀਹ ਕਰਾਂ? ॥੧॥

49945 1161 kwmu ikvwrI duKu 
suKu drvwnI pwpu 
puMnu drvwjw]

(ikvwrI) bwrI[ 
(drvwnI) drvwncI

Kaam Kivaaree 

Dhukh Sukh 

Dharavaanee Paap 

Punn Dharavaajaa 

||

Sexual desire is the 

window, pain and 

pleasure are the gate-

keepers, virtue and sin 

are the gates.

ਕਾਮ (ਇਸ ਜਕਲਹੇ  ਦੇ) ਬੂਹੇ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦੁਖ ਤੇ ਸੁਖ 

ਪਜਹਰੇਦਾਰ ਹਨ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨ 

(ਜਕਲਹੇ  ਦੇ) ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ,
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49946 1161 kRoDu pRDwnu mhw 
bf duMdr qh mnu 
mwvwsI rwjw]2]

(duMdr) duMd ju`D mcOx 
vwlw[ (mwvwsI) 
AwkI[rwjw: polw bolo

Krodhh Pradhhaan 

Mehaa Badd 

Dhundhar Theh 

Man Maavaasee 

Raajaa ||2||

Anger is the great 

supreme commander, 

full of argument and 

strife, and the mind is 

the rebel king there. 

||2||

ਬੜਾ ਲੜਾਕਾ ਕਿੋਧ (ਜਕਲਹੇ  ਦਾ) 
ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ 

ਮਨ ਰਾਿਾ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ 

॥੨॥

49947 1161 sÍwd snwh topu 
mmqw ko kubuiD 
kmwn cFweI]

suAwd[ ku-bu`iD Svaadh Sanaah 

Ttop Mamathaa 

Ko Kubudhh 

Kamaan 

Chadtaaee ||

Their armor is the 

pleasure of tastes and 

flavors, their helmets 

are worldly 

attachments; they 

take aim with their 

bows of corrupt 

intellect.

(ਿੀਭ ਦੇ) ਚਸਕੇ (ਮਨ-ਰਾਿੇ 
ਨੇ) ਸੂੰਿੋਅ (ਪਜਹਨੀ ਹੋਈ ਹੈ), 

ਮਮਤਾ ਦਾ ਟੋਪ (ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ), ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੀ 
ਕਮਾਨ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ,

49948 1161 iqsnw qIr rhy 
Gt BIqir ieau 
gFu lIE n 
jweI]3]

Thisanaa Theer 

Rehae Ghatt 

Bheethar Eio Gadt 

Leeou N Jaaee 

||3||

The greed that fills 

their hearts is the 

arrow; with these 

things, their fortress is 

impregnable. ||3||

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤੀਰ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਅੂੰਦਰ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ 
ਜਕਲਹਾ (ਮੈਥੋਂ) ਜਿੱਜਤਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੩॥

49949 1161 pRym plIqw suriq 
hvweI golw 
igAwnu 
clwieAw]

goLw Praem Paleethaa 

Surath Havaaee 

Golaa Giaan 

Chalaaeiaa ||

But I have made divine 

love the fuse, and 

deep meditation the 

bomb; I have launched 

the rocket of spiritual 

wisdom.

(ਪਰ ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੇ) 

ਪਿੇਮ ਦਾ ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ, 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ) 
ਸੁਰਤ ਨੂੂੰ  ਹਵਾਈ ਬਣਾਇਆ, 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ) ਜਗਆਨ ਦਾ 
ਗੋਲਾ ਚਲਾਇਆ,
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49950 1161 bRhm Agin  
shjy prjwlI  
eykih cot 
isJwieAw]4]

(isJwieAw)ij`iqAw[pr
-jwlI[is`JwieAw

Breham Agan 

Sehajae Parajaalee 

Eaekehi Chott 

Sijhaaeiaa ||4||

The fire of God is lit by 

intuition, and with one 

shot, the fortress is 

taken. ||4||

ਸਜਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅੱਪੜ 

ਕੇ ਅੂੰਦਰ ਰੱਬੀ-ਿੋਤ ਿਗਾਈ, 

ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਟ ਨਾਲ 

ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ॥੪॥

49951 1161 squ sMqoKu lY  
lrny lwgw qory 
duie drvwjw]

Sath Santhokh Lai 

Laranae Laagaa 

Thorae Dhue 

Dharavaajaa ||

Taking truth and 

contentment with me, 

I begin the battle and 

storm both the gates.

ਸਤ ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ (ਉਸ 

ਫ਼ੌਿ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਲੜਨ ਲੱਗ 

ਜਪਆ, ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਭੂੰ ਨ 

ਲਏ,

49952 1161 swDsMgiq Aru 
gur kI ikRpw qy  
pkirE gF ko 
rwjw]5]

Saadhhasangath 

Ar Gur Kee 

Kirapaa Thae 

Pakariou Gadt Ko 

Raajaa ||5||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, and by Guru's 

Grace, I have captured 

the king of the 

fortress. ||5||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਸੂੰਗ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਕਲਹੇ  ਦਾ 
(ਆਕੀ) ਰਾਿਾ ਿੜ ਜਲਆ ॥੫॥

49953 1162 Bgvq BIir  
skiq ismrn kI  
ktI kwl BY 
PwsI]

Bhagavath Bheer 

Sakath Simaran 

Kee Kattee Kaal 

Bhai Faasee ||

With the army of 

God's devotees, and 

Shakti, the power of 

meditation, I have 

snapped the noose of 

the fear of death.

ਸਤਸੂੰਗ ਤੇ ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਬਲ 

ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੀ ਿਾਹੀ, 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ, 
ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ।
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49954 1162 dwsu kmIru  
ciV@E gV@ aUpir  
rwju lIE 
AibnwsI]6]9]
17]

Dhaas Kameer 

Charrihou Garrh 

Oopar Raaj Leeou 

Abinaasee 

||6||9||17||

Slave Kabeer has 

climbed to the top of 

the fortress; I have 

obtained the eternal, 

imperishable domain. 

||6||9||17||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਹੁਣ ਜਕਲਹੇ  
ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਹ ਬੈਠਾ ਹੈ (ਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰ ਚੁਜਕਆ ਹੈ), ਤੇ 

ਕਦੇ ਨਾਹ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਆਤਮਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਚੁਕਾ 
ਹੈ ॥੬॥੯॥੧੭॥

49955 1162 gMg guswiein 
gihr gMBIr]

Gang Gusaaein 

Gehir Ganbheer ||

The mother Ganges is 

deep and profound.

ਡੂੂੰ ਘੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਗੂੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜਵਚ 

(ਡੋਬਣ ਲਈ)-

49956 1162 jMjIr bWiD kir  
Kry kbIr]1]

Janjeer Baandhh 

Kar Kharae Kabeer 

||1||

Tied up in chains, they 

took Kabeer there. 

||1||

(ਇਹ ਜਵਰੋਧੀ ਲੋਕ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਕਬੀਰ ਨੂੂੰ  ਜ਼ੂੰਿੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੂੰਨਹ  
ਕੇ ਡੂੂੰ ਘੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਗੂੰਗਾ ਮਾਤਾ 
ਜਵਚ (ਡੋਬਣ ਲਈ) ਲੈ ਗਏ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਗੂੰਗਾ ਜਵਚ ਲੈ ਗਏ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 'ਮਾਤਾ' ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਿਾਨੋਂ  
ਮਰਵਾਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਣ 

ਲੱਗੇ) ॥੧॥
49957 1162 mnu n ifgY qnu 

kwhy kau frwie]

Man N Ddigai 

Than Kaahae Ko 

Ddaraae ||

My mind was not 

shaken; why should 

my body be afraid?

ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਜਕਸੇ ਕਸ਼ਟ 

ਵੇਲੇ) ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ) 

ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ,
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49958 1162 crnkml icqu 
rihE 
smwie]rhwau]

Charan Kamal 

Chith Rehiou 

Samaae || Rehaao 

||

My consciousness 

remained immersed in 

the Lotus Feet of the 

Lord. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੁਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਹੇ 

॥ ਰਹਾਉ॥

49959 1162 gMgw kI lhir  
myrI tutI jMjIr]

lh-ir Gangaa Kee Lehar 

Maeree Ttuttee 

Janjeer ||

The waves of the 

Ganges broke the 

chains,

(ਪਰ ਡੱੁਬਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਗੂੰਗਾ 
ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 
ਜ਼ੂੰਿੀਰ ਟੱੁਟ ਗਈ,

49960 1162 imRgCwlw pr bYTy 
kbIr]2]

Mrigashhaalaa Par 

Baithae Kabeer 

||2||

And Kabeer was 

seated on a deer skin. 

||2||

ਮੈਂ ਕਬੀਰ (ਉਸ ਿਲ ਉੱਤੇ ਇਉਂ 

ਤਰਨ ਲੱਗ ਜਪਆ ਜਿਵੇਂ) 
ਜਮਿਗਛਾਲਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 

ਹਾਂ ॥੨॥
49961 1162 kih kMbIr koaU  

sMg n swQ]

Kehi Kanbeer 

Kooo Sang N 

Saathh ||

Says Kabeer, I have no 

friend or companion.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਿਾਂ 
ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ) ਕੋਈ ਭੀ 
ਸੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ 

ਭੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

49962 1162 jl Ql rwKn hY  
rGunwQ]3]10]
18]

Jal Thhal Raakhan 

Hai Raghunaathh 

||3||10||18||

On the water, and on 

the land, the Lord is 

my Protector. 

||3||10||18||

ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰੱਖਣ-ਿੋਗ ਹੈ 

॥੩॥੧੦॥੧੮॥
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49963 1162 BYrau kbIr jIau 
AstpdI Gru 2

AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Bhairo Kabeer 

Jeeo 

Asattapadhee 

Ghar 2

Bhairao, Kabeer Jee, 

Ashtapadees, Second 

House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

49964 1162 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

49965 1162 Agm dRügm giV  
ricE bws]

giV@ Agam Dhraagam 

Garr Rachiou Baas 

||

God constructed a 

fortress, inaccessible 

and unreachable, in 

which He dwells.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਨ ਵਾਲਾ) ਮਨੱੁਖ 

ਇਕ ਐਸੇ ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ ਵੱਸੋਂ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ (ਜਵਕਾਰ 

ਆਜਦਕਾਂ ਦੀ) ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਲਈ) 

ਅੱਪੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

49966 1162 jw mih joiq kry 
prgws]

Jaa Mehi Joth 

Karae Paragaas ||

There, His Divine Light 

radiates forth.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ 
ਆਪਣੀ ਿੋਤ ਦਾ ਚਾਨਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

49967 1162 ibjulI cmkY  
hoie AnMdu]

Bijulee Chamakai 

Hoe Anandh ||

Lightning blazes, and 

bliss prevails there,

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ, ਜਬਿਲੀ 
ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ 
ਜਖੜਾਉ ਹੀ ਜਖੜਾਉ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

49968 1162 ijh pauV@y pRB 
bwl goibMd]1]

Jih Pourrhae 

Prabh Baal 

Gobindh ||1||

Where the Eternally 

Young Lord God 

abides. ||1||

(ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਬਾਲ-

ਸੁਭਾਉ ਪਿਭੂ-ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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49969 1162 iehu jIau rwm 
nwm ilv lwgY]

Eihu Jeeo Raam 

Naam Liv Laagai ||

This soul is lovingly 

attuned to the Lord's 

Name.

(ਿਦੋਂ) ਇਹ ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

49970 1162 jrw mrnu CUtY  
BRmu 
BwgY]1]rhwau]

Jaraa Maran 

Shhoottai Bhram 

Bhaagai ||1|| 

Rehaao ||

It is saved from old 

age and death, and its 

doubt runs away. 

||1||Pause||

ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ (ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ 
ਡਰ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ (ਦਾ 
ਸਜਹਮ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

49971 1162 Abrn brn isau  
mn hI pRIiq]

A-brn Abaran Baran Sio 

Man Hee Preeth ||

Those who believe in 

high and low social 

classes,

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਇਸੇ ਜਖ਼ਆਲ ਦੀ ਲਗਨ 

ਹੈ ਜਕ ਿਲਾਣਾ ਨੀਵੀਂ ਿਾਤ ਦਾ 
ਤੇ ਿਲਾਣਾ ਉੱਚੀ ਿਾਤ ਦਾ ਹੈ,

49972 1162 haumY gwvin  
gwvih gIq]

Houmai Gaavan 

Gaavehi Geeth ||

Only sing songs and 

chants of egotism.

ਉਹ ਸਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

49973 1162 Anhd sbd hoq 
Junkwr]

Anehadh Sabadh 

Hoth Jhunakaar ||

The Unstruck Sound-

current of the Shabad, 

the Word of God, 

resounds in that place,

(ਪਰ) ਉੱਥੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ-ਰਸ, ਮਾਨੋ, 

ਰਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

49974 1162 ijh pauV@y pRB 
sRI gopwl]2]

Jih Pourrhae 

Prabh Sree Gopaal 

||2||

Where the Supreme 

Lord God abides. ||2||

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਿੀ ਗੋਪਾਲ 

ਪਿਭੂ ਿੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ॥੨॥

49975 1162 KMfl mMfl mMfl 
mMfw]

Khanddal Manddal 

Manddal 

Manddaa ||

He creates planets, 

solar systems and 

galaxies;

ਿ ੋਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਖੂੰਡਾਂ ਦਾ, ਮੂੰਡਲਾਂ 
ਦਾ ਸਾਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
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49976 1162 iqRA AsQwn  
qIin iqRA KMfw]

Thria Asathhaan 

Theen Thria 

Khanddaa ||

He destroys the three 

worlds, the three gods 

and the three qualities.

ਿ ੋ(ਜਿਰ) ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ, 
ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈ,

49977 1162 Agm Agocru  
rihAw AB AMq]

Agam Agochar 

Rehiaa Abh Anth 

||

The Inaccessible and 

Unfathomable Lord 

God dwells in the 

heart.

ਜਿਸ ਤਕ ਮਨੱੁਖੀ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਜਲਵ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ)।

49978 1162 pwru n pwvY ko  
DrnIDr mMq]3]

Paar N Paavai Ko 

Dhharaneedhhar 

Manth ||3||

No one can find the 

limits or the secrets of 

the Lord of the World. 

||3||

ਪਰ, ਕੋਈ ਿੀਵ ਧਰਤੀ-ਦੇ-

ਆਸਰੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੩॥

49979 1162 kdlI puhp DUp 
prgws]

Kadhalee Puhap 

Dhhoop Paragaas 

||

The Lord shines forth 

in the plantain flower 

and the sunshine.

ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਿੁੱ ਲਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

49980 1162 rj pMkj mih  
lIE invws]

rj: polw bolo Raj Pankaj Mehi 

Leeou Nivaas ||

He dwells in the pollen 

of the lotus flower.

ਜਿਵੇਂ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਜਵਚ ਮਕਰੂੰਦ 

ਆ ਜਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

49981 1162 duAwds dl AB 
AMqir mMq]

Dhuaadhas Dhal 

Abh Anthar Manth 

||

The Lord's secret is 

within the twelve 

petals of the heart-

lotus.

ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਖੜੇ ਹੋਏ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਮੂੰਤਰ ਇਉਂ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

49982 1162 jh pauVy sRI 
kmlw kMq]4]

Jeh Pourrae Sree 

Kamalaa Kanth 

||4||

The Supreme Lord, the 

Lord of Lakshmi dwells 

there. ||4||

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮਾਇਆ-

ਦਾ-ਪਤੀ ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
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49983 1162 ArD aurD muiK 
lwgo kwsu]

Aradhh Ouradhh 

Mukh Laago Kaas 

||

He is like the sky, 

stretching across the 

lower, upper and 

middle realms.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਲਵ ਲਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਸ਼ 

ਪਤਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ 
ਪਿਕਾਸ਼ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

49984 1162 suMn mMfl mih  
kir prgwsu]

Sunn Manddal 

Mehi Kar Paragaas 

||

In the profoundly 

silent celestial realm, 

He radiates forth.

ਉਸ ਦੀ ਅਿੁਰ ਸਮਾਧੀ ਜਵਚ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਮਨ 

ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ 
ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ,

49985 1162 aUhW sUrj nwhI 
cMd]

Oohaan Sooraj 

Naahee Chandh ||

Neither the sun nor 

the moon are there,

(ਇਤਨਾ ਚਾਨਣ ਜਕ) ਸੂਰਿ ਤੇ 

ਚੂੰਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਸ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
(ਉਹ ਚਾਨਣ ਸੂਰਿ ਚੂੰਦ ਦੇ 

ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

49986 1162 Awid inrMjnu  
krY AnMd]5]

Aadh Niranjan 

Karai Anandh 

||5||

But the Primal 

Immaculate Lord 

celebrates there. ||5||

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਮਾਇਆ-

ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਉਮਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
49987 1162 so bRhmMif ipMif 

so jwnu]

So Brehamandd 

Pindd So Jaan ||

Know that He is in the 

universe, and in the 

body as well.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਲਵ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਸੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ),

49988 1162 mwn srovir kir 
iesnwnu]

Maan Sarovar Kar 

Eisanaan ||

Take your cleansing 

bath in the 

Mansarovar Lake.

ਉਹ (ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਰੂਪ) ਮਾਨ-

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ
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49989 1162 so hM so jw kau hY 
jwp]

siqgurU jI (so) vwihgurU 
srUp (hM) hn[ so 
vwihgurU ijn@W dw jwp hY

Sohan So Jaa Ko 

Hai Jaap ||

Chant ""Sohang"" - 

""He is me.""

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਇਹ ਲਗਨ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਤ ਵੱਸ ਰਹੀ 
ਹੈ)।

49990 1162 jw kau ilpq n 
hoie puMn Aru 
pwp]6]

Jaa Ko Lipath N 

Hoe Punn Ar Paap 

||6||

He is not affected by 

either virtue or vice. 

||6||

(ਇਸ ਲਗਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਾਹ ਪੁੂੰ ਨ 

ਨਾਹ ਪਾਪ ਕੋਈ ਭੀ ਪਿਭਾਵ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ-ਜਵਕਾਰ ਜਖੱਚ 

ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਿਲ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਲਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿੁੜੀ ਿਾਣ)ੋ 

॥੬॥
49991 1162 Abrn brn Gwm 

nhI Cwm]
A-brn Abaran Baran 

Ghaam Nehee 

Shhaam ||

He is not affected by 

either high or low 

social class, sunshine 

or shade.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਕਸੇ 

ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਿਾਤ ਦਾ ਜਵਤਕਰਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਸੁਖ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦੇ।

49992 1162 Avr n pweIAY  
gur kI swm]

gurW dI prm pwk swm 
Srn c pweIdy hn

Avar N Paaeeai 

Gur Kee Saam ||

He is in the Guru's 

Sanctuary, and 

nowhere else.

ਪਰ ਇਹ ਆਤਮਕ ਹਾਲਤ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਪਆਂ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ

49993 1162 twrI n trY AwvY 
n jwie]

Ttaaree N Ttarai 

Aavai N Jaae ||

He is not diverted by 

diversions, comings or 

goings.

ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਹਟਾਈ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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49994 1162 suMn shj mih  
rihE smwie]7]

Sunn Sehaj Mehi 

Rehiou Samaae 

||7||

Remain intuitively 

absorbed in the 

celestial void. ||7||

('ਜਲਵ ਦਾ ਸਦਕਾ') ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਅਿੁਰ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਹਿ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥
49995 1162 mn mDy jwnY jy 

koie]
mDy: polw bolo Man Madhhae 

Jaanai Jae Koe ||

One who knows the 

Lord in the mind

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

49996 1162 jo bolY so AwpY 
hoie]

Jo Bolai So Aapai 

Hoe ||

Whatever he says, 

comes to pass.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

49997 1162 joiq mMiqR min 
AsiQru krY]

Joth Manthr Man 

Asathhir Karai ||

One who firmly 

implants the Lord's 

Divine Light, and His 

Mantra within the 

mind

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਤ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਜਟਕਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

49998 1162 kih kbIr so 
pRwnI qrY]8]1]

Kehi Kabeer So 

Praanee Tharai 

||8||1||

- says Kabeer, such a 

mortal crosses over to 

the other side. 

||8||1||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥੧॥

49999 1162 koit sUr jw kY 
prgws]

Kott Soor Jaa Kai 

Paragaas ||

Millions of suns shine 

for Him,

(ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹਾਂ) ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿੋੜਾਂ 
ਸੂਰਿ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,

50000 1162 koit mhwdyv Aru 
kiblws]

(kiblws) kYlwS prbq Kott Mehaadhaev 

Ar Kabilaas ||

Millions of Shivas and 

Kailash mountains.

ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿੋੜਾਂ ਜਸ਼ਵ ਿੀ 
ਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਹਨ;
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50001 1162 durgw koit jw kY 
mrdnu krY]

Dhuragaa Kott Jaa 

Kai Maradhan 

Karai ||

Millions of Durga 

goddesses massage 

His Feet.

ਦੁਰਗਾ (ਵਰਗੀਆਂ) ਕਿੋੜਾਂਹੀ 
ਦੇਵੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਮਾਲਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,

50002 1162 bRhmw koit byd 
aucrY]1]

au~crY Brehamaa Kott 

Baedh Oucharai 

||1||

Millions of Brahmas 

chant the Vedas for 

Him. ||1||

ਅਤੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਬਿਹਮਾ ਜਿਸ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਵੇਦ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ 

॥੧॥
50003 1162 jau jwcau qau 

kyvl rwm]

Jo Jaacho Tho 

Kaeval Raam ||

When I beg, I beg only 

from the Lord.

ਮੈਂ ਿਦੋਂ ਭੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਸਰਫ਼ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,

50004 1162 Awn dyv isau  
nwhI 
kwm]1]rhwau]

Aan Dhaev Sio 

Naahee Kaam 

||1|| Rehaao ||

I have nothing to do 

with any other deities. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ 

ਕੋਈ ਗ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50005 1162 koit cMdRmy krih 
crwk]

Kott Chandhramae 

Karehi Charaak ||

Millions of moons 

twinkle in the sky.

(ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਿਾਚਕ ਹਾਂ) 
ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿੋੜਾਂ ਚੂੰਦਿਮਾ 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,

50006 1163 sur qyqIsau  
jyvih pwk]

rwm jI dI pwk rsoeI[ 
(qyqIsau) qyqIkRoV[ 
(sur) dyvqy[(jyvih) 
Ckdy[ (dUjw pwT: 
qyqIs aujyvih)

Sur Thaetheeso 

Jaevehi Paak ||

Three hundred thirty 

million gods eat the 

Lord's offerings.

ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਤੀ ਕਿੋੜ 

ਦੇਵਤੇ ਭੋਿਨ ਛਕਦੇ ਹਨ,

50007 1163 nv gRh koit  
TwFy drbwr]

Nav Greh Kott 

Thaadtae 

Dharabaar ||

The nine stars, a 

million times over, 

stand at His Door.

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਨੌ ਗਿਜਹ ਜਿਸ ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,
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50008 1163 Drm koit jw kY 
pRiqhwr]2]

(pRiqhwr) cobdwr, 
drvwncI

Dhharam Kott Jaa 

Kai Prathihaar 

||2||

Millions of Righteous 

Judges of Dharma are 

His gate-keepers. 

||2||

ਅਤੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਧਰਮ-ਰਾਿ 

ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਹਨ ॥੨॥

50009 1163 pvn koit  
caubwry iPrih]

Pavan Kott 

Choubaarae Firehi 

||

Millions of winds blow 

around Him in the four 

directions.

(ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ 
ਮੂੰਗਤਾ ਹਾਂ) ਜਿਸ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 

ਉੱਤੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ 

ਹਨ,

50010 1163 bwsk koit syj 
ibsQrih]

ibsQr-ih Baasak Kott Saej 

Bisathharehi ||

Millions of serpents 

prepare His bed.

ਕਿੋੜਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਿ 

ਜਵਛਾਉਂਦੇ ਹਨ,

50011 1163 smuMd koit jw ky 
pwnIhwr]

Samundh Kott Jaa 

Kae Paaneehaar ||

Millions of oceans are 

His water-carriers.

ਕਿੋੜਾਂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ,

50012 1163 romwvil koit  
ATwrh Bwr]3]

Romaaval Kott 

Athaareh Bhaar 

||3||

The eighteen million 

loads of vegetation 

are His Hair. ||3||

ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ 
ਅਠਾਰਾਂ ਭਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਸਮ 

ਦੇ, ਮਾਨੋ, ਰੋਮ ਹਨ ॥੩॥

50013 1163 koit kmyr Brih 
BMfwr]

Kott Kamaer 

Bharehi 

Bhanddaar ||

Millions of treasurers 

fill His Treasury.

(ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ) 
ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ 
ਕੁਬੇਰ ਦੇਵਤੇ ਭਰਦੇ ਹਨ,

50014 1163 koitk lKmI krY 
sIgwr]

Kottik Lakhamee 

Karai Seegaar ||

Millions of Lakshmis 

adorn themselves for 

Him.

ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ 
ਲਛਮੀਆਂ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਕਰ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ,

50015 1163 koitk pwp puMn  
bhu ihrih]

ihr-ih Kottik Paap Punn 

Bahu Hirehi ||

Many millions of vices 

and virtues look up to 

Him.

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨ ਜਿਸ 

ਵਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ (ਜਕ ਸਾਨੂੂੰ  
ਆਜਗਆ ਕਰੇ)
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50016 1163 ieMdR koit jw ky 
syvw krih]4]

Eindhr Kott Jaa 

Kae Saevaa Karehi 

||4||

Millions of Indras 

serve Him. ||4||

ਅਤੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਇੂੰਦਰ ਦੇਵਤੇ 

ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੪॥
50017 1163 Cpn koit jw kY 

pRiqhwr]

Shhapan Kott Jaa 

Kai Prathihaar ||

Fifty-six million clouds 

are His.

(ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾ 
ਿਾਚਕ ਹਾਂ) ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਛਵੂੰਿਾ ਕਰੋੜ ਬੱਦਲ ਦਰਬਾਨ 

ਹਨ,

50018 1163 ngrI ngrI 
iKAq Apwr]

Nagaree Nagaree 

Khiath Apaar ||

In each and every 

village, His infinite 

fame has spread.

ਤੇ ਿੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਮਕ ਰਹੇ 

ਹਨ;

50019 1163 lt CUtI vrqY 
ibkrwl]

Latt Shhoottee 

Varathai Bikaraal 

||

Wild demons with 

dishevelled hair move 

about.

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਕਾਲਕਾ ਕੇਸ ਖੋਲਹ ਕੇ 

ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਮੌਿੂਦ ਹਨ,

50020 1163 koit klw KylY 
gopwl]5]

Ky@lY Kott Kalaa Khaelai 

Gopaal ||5||

The Lord plays in 

countless ways. ||5||

ਤੇ ਜਿਸ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਕਿੋੜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ ॥੫॥
50021 1163 koit jg jw kY 

drbwr]

Kott Jag Jaa Kai 

Dharabaar ||

Millions of charitable 

feasts are held in His 

Court,

(ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ) 
ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਕਿੋੜਾਂ 
ਿੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,

50022 1163 gMDRb koit krih 
jYkwr]

Gandhhrab Kott 

Karehi Jaikaar ||

And millions of 

celestial singers 

celebrate His victory.

ਤੇ ਕਿੋੜਾਂ ਗੂੰਧਰਬ ਿ-ੈਿੈਕਾਰ ਗਾ 
ਰਹੇ ਹਨ,

50023 1163 ibidAw koit sBY 
gun khY]

Bidhiaa Kott 

Sabhai Gun Kehai 

||

Millions of sciences all 

sing His Praises.

ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਜਵੱਜਦਆ ਜਿਸ ਦੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਕਰ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ,

50024 1163 qaU pwrbRhm kw  
AMqu n lhY]6]

Thoo 

Paarabreham Kaa 

Anth N Lehai ||6||

Even so, the limits of 

the Supreme Lord God 

cannot be found. ||6||

ਪਰ ਜਿਰ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ॥੬॥
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50025 1163 bwvn koit jw kY 
romwvlI]

Baavan Kott Jaa 

Kai Romaavalee ||

Rama, with millions of 

monkeys,

(ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਿਾਚਕ ਹਾਂ) 
ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ 

ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਮਾਨੋ, ਰੋਮ 

ਹਨ,

50026 1163 rwvn sYnw jh qy 
ClI]

Raavan Sainaa Jeh 

Thae Shhalee ||

Conquered Raawan's 

army.

ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਉਹ 

(ਸਿੀ ਰਾਮ ਚੂੰਦਰ ਿੀ) ਹਨ ਜਿਸ 

ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹਾਰੀ ਸੀ;

50027 1163 shs koit bhu 
khq purwn]

Sehas Kott Bahu 

Kehath Puraan ||

Billions of Puraanas 

greatly praise Him;

ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਉਹ 

(ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ) ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਜਬਆਨ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ,

50028 1163 durjoDn kw 
miQAw mwnu]7]

Dhurajodhhan Kaa 

Mathhiaa Maan 

||7||

He humbled the pride 

of Duyodhan. ||7||

ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਰਿੋਧਨ ਦਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੋਜੜਆ ਸੀ ॥੭॥

50029 1163 kMdRp koit jw kY 
lvY n Drih]

Kandhrap Kott Jaa 

Kai Lavai N 

Dhharehi ||

Millions of gods of 

love cannot compete 

with Him.

(ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ) ਜਿਸ 

ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਉਹ ਕਿੋੜਾਂ ਕਾਮਦੇਵ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ,

50030 1163 AMqr AMqir 
mnsw hrih]

Anthar Anthar 

Manasaa Harehi ||

He steals the hearts of 

mortal beings.

ਿ ੋਜਨਿੱਤ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਹਰਜਦਆਂ 

ਦੀ ਅੂੰਦਰਲੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੁਰਾਉਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
50031 1163 kih kbIr suin 

swirgpwn]

Kehi Kabeer Sun 

Saarigapaan ||

Says Kabeer, please 

hear me, O Lord of the 

World.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ 

ਧਨਖਧਾਰੀ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰ ਬੇਨਤੀ) 
ਸੁਣ,
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50032 1163 dyih ABY pdu  
mWgau 
dwn]8]2]18]
20]

Dhaehi Abhai 

Padh Maango 

Dhaan 

||8||2||18||20||

I beg for the blessing 

of fearless dignity. 

||8||2||18||20||

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਕਸੇ 

(ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ) ਦਾ ਡਰ ਨਾਹ 

ਰਹੇ, (ਬੱਸ) ਮੈਂ ਇਹੀ ਦਾਨ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੮॥੨॥੧੮॥੨੦॥

50033 1163 BYrau bwxI 
nwmdyau jIau kI 
Gru 1

Bhairo Baanee 

Naamadhaeo Jeeo 

Kee Ghar 1

Bhairao, The Word Of 

Naam Dayv Jee, First 

House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

50034 1163 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

50035 1163 ry ijhbw krau 
sq KMf]

Rae Jihabaa Karo 

Sath Khandd ||

O my tongue, I will cut 

you into a hundred 

pieces,

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਇਸ (ਿੀਭ) ਦੇ ਸੌ 

ਟੋਟੇ ਕਰ ਜਦਆਂ,

50036 1163 jwim n aucris  
sRI goibMd]1]

au~cris Jaam N Oucharas 

Sree Gobindh 

||1||

If you do not chant the 

Name of the Lord. 

||1||

ਿ ੇਹੁਣ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਿੀਭ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਾ ਿਪੇ। (ਭਾਵ, ਮੇਰੀ 
ਿੀਭ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਵਸਾਰੇਗੀ) ॥੧॥

50037 1163 rMgI ly ijhbw  
hir kY nwie]

(rMgI) rMg lyleI hY Rangee Lae 

Jihabaa Har Kai 

Naae ||

O my tongue, be 

imbued with the 

Lord's Name.

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰਗ ਜਲਆ ਹੈ,
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50038 1163 surMg rMgIly hir 
hir 
iDAwie]1]rhwau
]

(surMg) sRySt rMg 
sihq[ (rMgIly) AnMdI 
ho gey

Surang Rangeelae 

Har Har Dhhiaae 

||1|| Rehaao ||

Meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har, 

and imbue yourself 

with this most 

excellent color. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50039 1163 imiQAw ijhbw  
AvryN kwm]

Mithhiaa Jihabaa 

Avaraen Kaam ||

O my tongue, other 

occupations are false.

ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਹਰਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਿੀਭ ਜਵਅਰਥ ਹੈ,

50040 1163 inrbwx pdu ieku 
hir ko nwmu]2]

pdu: polw bolo Nirabaan Padh Eik 

Har Ko Naam 

||2||

The state of Nirvaanaa 

comes only through 

the Lord's Name. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ ਅਵਸਥਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਆਹਰ ਸਗੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ) ॥੨॥

50041 1163 AsMK koit An 
pUjw krI]

Asankh Kott An 

Poojaa Karee ||

The performance of 

countless millions of 

other devotions

ਿ ੇਮੈਂ ਕਿੋੜਾਂ ਅਸੂੰਖਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ 

(ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ) ਪੂਿਾ ਕਰਾਂ,

50042 1163 eyk n pUjis  
nwmY hrI]3]

Eaek N Poojas 

Naamai Haree 

||3||

Is not equal to even 

one devotion to the 

Name of the Lord. 

||3||

ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ (ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਲ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ 

॥੩॥
50043 1163 pRxvY nwmdyau  

iehu krxw]

Pranavai 

Naamadhaeo Eihu 

Karanaa ||

Prays Naam Dayv, this 

is my occupation.

ਨਾਮਦੇਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-

(ਮੇਰੀ ਿੀਭ ਲਈ) ਇਹੀ ਕੂੰਮ 

ਕਰਨ-ਿੋਗ ਹੈ,

50044 1163 AnMq rUp qyry  
nwrwiexw]4]1]

Ananth Roop 

Thaerae 

Naaraaeinaa 

||4||1||

O Lord, Your Forms 

are endless. ||4||1||

(ਜਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੇ ਆਖੇ-

) 'ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ! ਤੇਰੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਰੂਪ ਹਨ' ॥੪॥੧॥
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50045 1163 pr Dn pr dwrw  
prhrI]

(prhrI) iqAwgI Par Dhhan Par 

Dhaaraa 

Pareharee ||

One who stays away 

from others' wealth 

and others' spouses

(ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ ਕੇ) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ 

ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਜਤਆਗ 

ਕੀਤਾ ਹੈ,

50046 1163 qw kY inkit bsY  
nrhrI]1]

Thaa Kai Nikatt 

Basai Nareharee 

||1||

- the Lord abides near 

that person. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

50047 1163 jo n BjMqy  
nwrwiexw]

Jo N Bhajanthae 

Naaraaeinaa ||

Those who do not 

meditate and vibrate 

on the Lord

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,

50048 1163 iqn kw mY n 
krau 
drsnw]1]rhwau
]

Thin Kaa Mai N 

Karo Dharasanaa 

||1|| Rehaao ||

- I do not even want to 

see them. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ (ਭਾਵ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਬਜਹਣ-ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50049 1163 ijn kY BIqir hY 
AMqrw]

Jin Kai Bheethar 

Hai Antharaa ||

Those whose inner 

beings are not in 

harmony with the 

Lord,

(ਪਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜਵੱਥ ਹੈ,

50050 1163 jYsy psu qYsy Eie 
nrw]2]

ps:polw bolo Jaisae Pas Thaisae 

Oue Naraa ||2||

Are nothing more than 

beasts. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ 
ਹਨ ॥੨॥

50051 1163 pRxviq nwmdyau  
nwkih ibnw]

Pranavath 

Naamadhaeo 

Naakehi Binaa ||

Prays Naam Dayv, a 

man without a nose

ਨਾਮਦੇਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- 

ਨੱਕ ਤੋਂ ਜਬਨਾ-

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10164 Published: March 06/ 2014



50052 1163 nw sohY bqIs 
lKnw]3]2]

b`qIs, l`Knw Naa Sohai Bathees 

Lakhanaa ||3||2||

Does not look 

handsome, even if he 

has the thirty-two 

beauty marks. 

||3||2||

ਮਨੱੁਖ ਜਵਚ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 
ਬੱਤੀ ਦੇ ਬੱਤੀ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, 

ਪਰ ਿੇ ਉਸ ਦਾ ਨੱਕ ਨਾਹ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
(ਜਤਵੇਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, 

ਧਨ ਆਜਦਕ ਭੀ ਹੋਵੇ, ਿੇ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ 

ਦਾ ਨਹੀਂ) ॥੩॥੨॥

50053 1163 dUDu ktorY gfvY 
pwnI]

Dhoodhh Kattorai 

Gaddavai Paanee 

||

Naam Dayv milked the 

brown cow,

(ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਰਾਇ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ 

ਨਾਮੇ ਨੇ) ਗੜਵੇ ਜਵਚ ਪਾਣੀ 
ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਟੋਰੇ ਜਵਚ ਦੱੁਧ 

ਪਾਇਆ ਹੈ
50054 1163 kpl gwie nwmY 

duih AwnI]1]

Kapal Gaae 

Naamai Dhuhi 

Aanee ||1||

And brought a cup of 

milk and a jug of water 

to his family god. ||1||

ਨਾਮੇ ਨੇ ਗੋਰੀ ਗਾਂ ਚੋ ਕੇ 

ਜਲਆਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

50055 1163 dUDu pIau goibMdy 
rwie]

Dhoodhh Peeo 

Gobindhae Raae ||

"Please drink this milk, 

O my Sovereign Lord 

God.

50056 1163 dUDu pIau myro mnu 
pqIAwie]

Dhoodhh Peeo 

Maero Man 

Patheeaae ||

Drink this milk and my 

mind will be happy.

50057 1163 nwhI q Gr ko 
bwpu 
irswie]1]rhwau
]

Naahee Th Ghar 

Ko Baap Risaae 

||1|| Rehaao ||

Otherwise, my father 

will be angry with 

me.""||1||Pause||
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50058 1163 suoien ktorI 
AMimRq BrI]

Suoein Kattoree 

Anmrith Bharee ||

Taking the golden cup, 

Naam Dayv filled it 

with the ambrosial 

milk,

50059 1163 lY nwmY hir AwgY 
DrI]2]

Lai Naamai Har 

Aagai Dhharee 

||2||

And placed it before 

the Lord. ||2||

50060 1163 eyku Bgqu myry 
ihrdy bsY]

Eaek Bhagath 

Maerae Hiradhae 

Basai ||

The Lord looked upon 

Naam Dayv and smiled.

50061 1163 nwmy dyiK  
nrwienu hsY]3]

h`sY Naamae Dhaekh 

Naraaein Hasai 

||3||

This one devotee 

abides within my 

heart.""||3||

50062 1163 dUDu pIAwie  
Bgqu Gir 
gieAw]

Dhoodhh Peeaae 

Bhagath Ghar 

Gaeiaa ||

The Lord drank the 

milk, and the devotee 

returned home.

50063 1164 nwmy hir kw 
drsnu 
BieAw]4]3]

Naamae Har Kaa 

Dharasan Bhaeiaa 

||4||3||

Thus did Naam Dayv 

come to receive the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan. 

||4||3||

50064 1164 mY baurI myrw 
rwmu Bqwru]

Mai Bouree 

Maeraa Raam 

Bhathaar ||

I am crazy - the Lord is 

my Husband.
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50065 1164 ric ric qw kau  
krau isMgwru]1]

Rach Rach Thaa Ko 

Karo Singaar ||1||

I decorate and adorn 

myself for Him. ||1||

50066 1164 Bly inMdau Bly 
inMdau Bly inMdau 
logu]

Bhalae Nindho 

Bhalae Nindho 

Bhalae Nindho Log 

||

Slander me well, 

slander me well, 

slander me well, O 

people.

50067 1164 qnu mnu rwm 
ipAwry 
jogu]1]rhwau]

Than Man Raam 

Piaarae Jog ||1|| 

Rehaao ||

My body and mind are 

united with my 

Beloved Lord. 

||1||Pause||

50068 1164 bwdu ibbwdu kwhU 
isau n kIjY]

Baadh Bibaadh 

Kaahoo Sio N 

Keejai ||

Do not engage in any 

arguments or debates 

with anyone.

50069 1164 rsnw rwm 
rswienu pIjY]2]

Rasanaa Raam 

Rasaaein Peejai 

||2||

With your tongue, 

savor the Lord's 

sublime essence. ||2||

50070 1164 Ab jIA jwin  
AYsI bin AweI]

Ab Jeea Jaan Aisee 

Ban Aaee ||

Now, I know within my 

soul, that such an 

arrangement has been 

made;
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50071 1164 imlau gupwl  
nIswnu 
bjweI]3]

Milo Gupaal 

Neesaan Bajaaee 

||3||

I will meet with my 

Lord by the beat of 

the drum. ||3||

50072 1164 ausqiq inMdw  
krY nru koeI]

Ousathath 

Nindhaa Karai Nar 

Koee ||

Anyone can praise or 

slander me.

50073 1164 nwmy sRIrMgu Bytl 
soeI]4]4]

(sRI) soBw vwly, 
SromxI[ (rMgu) AnMd 
srUp (sRIrMg) vwihgurU

Naamae Sreerang 

Bhaettal Soee 

||4||4||

Naam Dayv has met 

the Lord. ||4||4||

50074 1164 kbhU KIir Kwf 
GIau n BwvY]

Kabehoo Kheer 

Khaadd Gheeo N 

Bhaavai ||

Sometimes, people do 

not appreciate milk, 

sugar and ghee.

50075 1164 kbhU Gr Gr 
tUk mgwvY]

Kabehoo Ghar 

Ghar Ttook 

Magaavai ||

Sometimes, they have 

to beg for bread from 

door to door.

50076 1164 kbhU kUrnu cny 
ibnwvY]1]

(cny) dy kUrnu 
tukVy[(ibnwvY) cugwauNdy 
hn

Kabehoo Kooran 

Chanae Binaavai 

||1||

Sometimes, they have 

to pick out the grain 

from the chaff. ||1||

50077 1164 ijau rwmu rwKY  
iqau rhIAY ry 
BweI]

Jio Raam Raakhai 

Thio Reheeai Rae 

Bhaaee ||

As the Lord keeps us, 

so do we live, O 

Siblings of Destiny.
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50078 1164 hir kI mihmw  
ikCu kQnu n 
jweI]1]rhwau]

Har Kee Mehimaa 

Kishh Kathhan N 

Jaaee ||1|| 

Rehaao ||

The Lord's Glory 

cannot even be 

described. 

||1||Pause||

50079 1164 kbhU qury qurMg 
ncwvY]

Kabehoo Thurae 

Thurang 

Nachaavai ||

Sometimes, people 

prance around on 

horses.

50080 1164 kbhU pwie 
pnhIE n 
pwvY]2]

(pnhI) Eju`qw Kabehoo Paae 

Paneheeou N 

Paavai ||2||

Sometimes, they do 

not even have shoes 

for their feet. ||2||

50081 1164 kbhU Kwt supydI 
suvwvY]

(supydI) ic`tI 
vCweI[(suvwvY) svONdy 
hn

Kabehoo Khaatt 

Supaedhee 

Suvaavai ||

Sometimes, people 

sleep on cozy beds 

with white sheets.

50082 1164 kbhU BUim pYAwru  
n pwvY]3]

(pYAwru) pYr Kabehoo Bhoom 

Paiaar N Paavai 

||3||

Sometimes, they do 

not even have straw 

to put down on the 

ground. ||3||

50083 1164 Bniq nwmdyau  
ieku nwmu 
insqwrY]

Bhanath 

Naamadhaeo Eik 

Naam Nisathaarai 

||

Naam Dayv prays, only 

the Naam, the Name 

of the Lord, can save 

us.
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50084 1164 ijh guru imlY  
iqh pwir 
auqwrY]4]5]

Jih Gur Milai Thih 

Paar Outhaarai 

||4||5||

One who meets the 

Guru, is carried across 

to the other side. 

||4||5||

50085 1164 hsq Kylq qyry 
dyhury AwieAw]

Hasath Khaelath 

Thaerae 

Dhaehurae Aaeiaa 

||

Laughing and playing, I 

came to Your Temple, 

O Lord.

50086 1164 Bgiq krq nwmw 
pkir 
auTwieAw]1]

Bhagath Karath 

Naamaa Pakar 

Outhaaeiaa ||1||

While Naam Dayv was 

worshipping, he was 

grabbed and driven 

out. ||1||

50087 1164 hInVI jwiq myrI  
jwidm rwieAw]

(jwidm rwieAw) sRb 
ivAwpI krqwr jI

Heenarree Jaath 

Maeree Jaadhim 

Raaeiaa ||

I am of a low social 

class, O Lord;

50088 1164 CIpy ky jnim  
kwhy kau 
AwieAw]1]rhwau
]

Shheepae Kae 

Janam Kaahae Ko 

Aaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

Why was I born into a 

family of fabric dyers? 

||1||Pause||

50089 1164 lY kmlI cilE 
pltwie]

c`ilE[ kmlI: l`ly nUM 
hlMq nhIN lwaxw

Lai Kamalee 

Chaliou Palattaae 

||

I picked up my blanket 

and went back,

50090 1164 dyhurY pwCY bYTw 
jwie]2]

Dhaehurai 

Paashhai Baithaa 

Jaae ||2||

To sit behind the 

temple. ||2||
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50091 1164 ijau ijau nwmw  
hir gux aucrY]

Jio Jio Naamaa Har 

Gun Oucharai ||

As Naam Dayv uttered 

the Glorious Praises of 

the Lord,

50092 1164 Bgq jnW kau  
dyhurw iPrY]3]6]

Bhagath Janaan Ko 

Dhaehuraa Firai 

||3||6||

The temple turned 

around to face the 

Lord's humble 

devotee. ||3||6||

50093 1164 BYrau nwmdyau 
jIau Gru 2

Bhairo 

Naamadhaeo Jeeo 

Ghar 2

Bhairao, Naam Dayv 

Jee, Second House:

50094 1164 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

50095 1164 jYsI BUKy pRIiq 
Anwj]

Jaisee Bhookhae 

Preeth Anaaj ||

As the hungry person 

loves food,

50096 1164 iqRKwvMq jl syqI 
kwj]

Thrikhaavanth Jal 

Saethee Kaaj ||

And the thirsty person 

is obsessed with water,

50097 1164 jYsI mUV kutMb 
prwiex]

mUV@ Jaisee Moorr 

Kuttanb Paraaein 

||

And as the fool is 

attached to his family

50098 1164 AYsI nwmy pRIiq 
nrwiex]1]

Aisee Naamae 

Preeth Naraaein 

||1||

- just so, the Lord is 

very dear to Naam 

Dayv. ||1||

50099 1164 nwmy pRIiq  
nwrwiex lwgI]

Naamae Preeth 

Naaraaein Laagee 

||

Naam Dayv is in love 

with the Lord.
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50100 1164 shj suBwie  
BieE 
bYrwgI]1]rhwau]

Sehaj Subhaae 

Bhaeiou Bairaagee 

||1|| Rehaao ||

He has naturally and 

intuitively become 

detached from the 

world. ||1||Pause||

50101 1164 jYsI pr purKw 
rq nwrI]

rqpRIq[ rq: polw bolo Jaisee Par 

Purakhaa Rath 

Naaree ||

Like the woman who 

falls in love with 

another man,

50102 1164 loBI nru Dn kw 
ihqkwrI]

Lobhee Nar Dhhan 

Kaa Hithakaaree ||

And the greedy man 

who loves only wealth,

50103 1164 kwmI purK  
kwmnI ipAwrI]

Kaamee Purakh 

Kaamanee Piaaree 

||

And the sexually 

promiscuous man who 

loves women and sex,

50104 1164 AYsI nwmy pRIiq 
murwrI]2]

Aisee Naamae 

Preeth Muraaree 

||2||

Just so, Naam Dayv is 

in love with the Lord. 

||2||

50105 1164 sweI pRIiq ij 
Awpy lwey]

sWeIN Saaee Preeth J 

Aapae Laaeae ||

But that alone is real 

love, which the Lord 

Himself inspires;

50106 1164 gur prswdI  
duibDw jwey]

Gur Parasaadhee 

Dhubidhhaa 

Jaaeae ||

By Guru's Grace, 

duality is eradicated.

50107 1164 kbhu n qUtis  
rihAw smwie]

Kabahu N 

Thoottas Rehiaa 

Samaae ||

Such love never 

breaks; through it, the 

mortal remains 

merged in the Lord.
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50108 1164 nwmy icqu 
lwieAw sic 
nwie]3]

Naamae Chith 

Laaeiaa Sach Naae 

||3||

Naam Dayv has 

focused his 

consciousness on the 

True Name. ||3||

50109 1164 jYsI pRIiq bwirk 
Aru mwqw]

Jaisee Preeth 

Baarik Ar Maathaa 

||

Like the love between 

the child and its 

mother,

50110 1164 AYsw hir syqI  
mnu rwqw]

Aisaa Har Saethee 

Man Raathaa ||

So is my mind imbued 

with the Lord.

50111 1164 pRxvY nwmdyau  
lwgI pRIiq]

Pranavai 

Naamadhaeo 

Laagee Preeth ||

Prays Naam Dayv, I am 

in love with the Lord.

50112 1164 goibdu bsY hmwrY 
cIiq]4]1]7]

Gobidh Basai 

Hamaarai Cheeth 

||4||1||7||

The Lord of the 

Universe abides within 

my consciousness. 

||4||1||7||

50113 1164 Gr kI nwir  
iqAwgY AMDw]

Ghar Kee Naar 

Thiaagai Andhhaa 

||

The blind fool 

abandons the wife of 

his own home,

50114 1165 pr nwrI isau  
GwlY DMDw]

Par Naaree Sio 

Ghaalai 

Dhhandhhaa ||

And has an affair with 

another woman.

50115 1165 jYsy isMblu dyiK  
sUAw ibgswnw]

Jaisae Sinbal 

Dhaekh Sooaa 

Bigasaanaa ||

He is like the parrot, 

who is pleased to see 

the simbal tree;

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10173 Published: March 06/ 2014



50116 1165 AMq kI bwr mUAw  
lptwnw]1]

Anth Kee Baar 

Mooaa 

Lapattaanaa ||1||

But in the end, he 

dies, stuck to it. ||1||

50117 1165 pwpI kw Gru  
Agny mwih]

Paapee Kaa Ghar 

Aganae Maahi ||

The home of the 

sinner is on fire.

50118 1165 jlq rhY imtvY 
kb 
nwih]1]rhwau]

Jalath Rehai 

Mittavai Kab 

Naahi ||1|| 

Rehaao ||

It keeps burning, and 

the fire cannot be 

extinguished. 

||1||Pause||

50119 1165 hir kI Bgiq n 
dyKY jwie]

Har Kee Bhagath N 

Dhaekhai Jaae ||

He does not go to see 

where the Lord is 

being worshipped.

50120 1165 mwrgu Coif  
Amwrig pwie]

Maarag Shhodd 

Amaarag Paae ||

He abandons the 

Lord's Path, and takes 

the wrong path.

50121 1165 mUlhu BUlw AwvY 
jwie]

Moolahu Bhoolaa 

Aavai Jaae ||

He forgets the Primal 

Lord God, and is 

caught in the cycle of 

reincarnation.

50122 1165 AMimRqu fwir  
lwid ibKu 
Kwie]2]

Anmrith Ddaar 

Laadh Bikh Khaae 

||2||

He throws away the 

Ambrosial Nectar, and 

gathers poison to eat. 

||2||

50123 1165 ijau bysÍw ky prY 
AKwrw]

Jio Baesvaa Kae 

Parai Akhaaraa ||

He is like the 

prostitute, who comes 

to dance,
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50124 1165 kwpru pihir  
krih sˆØIgwrw]

Kaapar Pehir 

Karehi 

Sanaeegaaraa ||

Wearing beautiful 

clothes, decorated and 

adorned.

50125 1165 pUry qwl inhwly 
sws]

Poorae Thaal 

Nihaalae Saas ||

She dances to the 

beat, exciting the 

breath of those who 

watch her.

50126 1165 vw ky gly jm kw 
hY Pws]3]

Vaa Kae Galae Jam 

Kaa Hai Faas ||3||

But the noose of the 

Messenger of Death is 

around her neck. ||3||

50127 1165 jw ky msqik  
iliKE krmw]

Jaa Kae Masathak 

Likhiou Karamaa ||

One who has good 

karma recorded on his 

forehead,

50128 1165 so Bij pir hY 
gur kI srnw]

So Bhaj Par Hai 

Gur Kee Saranaa ||

Hurries to enter the 

Guru's Sanctuary.

50129 1165 khq nwmdyau  
iehu bIcwru]

Kehath 

Naamadhaeo Eihu 

Beechaar ||

Says Naam Dayv, 

consider this:

50130 1165 ien ibiD sMqhu 
auqrhu 
pwir]4]2]8]

Ein Bidhh 

Santhahu 

Outharahu Paar 

||4||2||8||

O Saints, this is the 

way to cross over to 

the other side. 

||4||2||8||

50131 1165 sMfw mrkw jwie 
pukwry]

Sanddaa Marakaa 

Jaae Pukaarae ||

Sanda and Marka 

went and complained 

to Harnaakhash,

(ਪਿਜਹਲਾਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ) 

ਸੂੰਡ ਅਤੇ ਅਮਰਕ ਨੇ 

(ਹਰਨਾਖਸ਼ ਕੋਲ) ਿਾ ਕੇ 

ਫ਼ਜਰਆਦ ਕੀਤੀ-
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50132 1165 pVY nhI hm hI 
pic hwry]

pic:polw bolo[ (pic) 
hMB, sV[ (hwry) hwr 
gey[ pV@Y

Parrai Nehee Ham 

Hee Pach Haarae 

||

"Your son does not 

read his lessons. We 

are tired of trying to 

teach him.

50133 1165 rwmu khY kr 
qwl bjwvY  
ctIAw sBY 
ibgwry]1]

ctIAw: polw bolo[s`BY Raam Kehai Kar 

Thaal Bajaavai 

Chatteeaa Sabhai 

Bigaarae ||1||

He chants the Lord's 

Name, clapping his 

hands to keep the 

beat; he has spoiled all 

the other students. 

||1||

50134 1165 rwm nwmw jipbo 
krY]

Raam Naamaa 

Japibo Karai ||

He chants the Lord's 

Name,

50135 1165 ihrdY hir jI ko 
ismrnu 
DrY]1]rhwau]

Hiradhai Har Jee 

Ko Simaran 

Dhharai ||1|| 

Rehaao ||

And he has enshrined 

meditative 

remembrance of the 

Lord within his 

heart.""||1||Pause||

50136 1165 bsuDw bis kInI 
sB rwjy ibnqI 
krY ptrwnI]

bsu-Dw: polw bolo[ b`is Basudhhaa Bas 

Keenee Sabh 

Raajae Binathee 

Karai Pattaraanee 

||

"Your father the king 

has conquered the 

whole world", said his 

mother the queen.

(ਪਿਜਹਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ) ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ 
(ਪਿਜਹਲਾਦ ਅੱਗੇ) ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ 
ਹੈ (ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੇਰੇ 

ਜਪਤਾ) ਰਾਿੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 
ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 

(ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੋੜ),
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50137 1165 pUqu pRihlwdu 
kihAw nhI mwnY  
iqin qau AaurY 
TwnI]2]

Pooth Prehilaadh 

Kehiaa Nehee 

Maanai Thin Tho 

Aourai Thaanee 

||2||

"O Prahlad my son, 

you do not obey him, 

so he has decided to 

deal with you in 

another way."||2||

ਪਰ ਪੱੁਤਰ ਪਿਜਹਲਾਦ (ਮਾਂ ਦਾ) 
ਆਜਖਆ ਮੂੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ 

ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੨॥

50138 1165 dust sBw imil  
mMqr aupwieAw  
krsh AauD 
GnyrI]

(AauD) aumr (GnyrI) 
bhuqI kr idAWgy Bwv 
mwr idAWgy

Dhusatt Sabhaa 

Mil Manthar 

Oupaaeiaa 

Karaseh Aoudhh 

Ghanaeree ||

The council of villians 

met and resolved to 

send Prahlaad into the 

life hereafter.

ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਿੁੂੰ ਡੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 

ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ-(ਿੇ 
ਪਿਜਹਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ ਤਾਂ) 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ;

50139 1165 igir qr jl 
juAwlw BY rwiKE  
rwjwrwim 
mwieAw PyrI]3]

Gir Thar Jal 

Juaalaa Bhai 

Raakhiou Raajaa 

Raam Maaeiaa 

Faeree ||3||

Prahlaad was thrown 

off a mountain, into 

the water, and into a 

fire, but the Sovereign 

Lord God saved him, 

by changing the laws 

of nature. ||3||

ਪਰ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਉ 

ਹੀ ਬਦਲਾ ਜਦੱਤਾ, (ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੂੂੰ ) ਪਹਾੜ, ਰੱੁਖ, 

ਪਾਣੀ, ਅੱਗ (ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 
ਦੇ) ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜਲਆ ॥੩॥

50140 1165 kwiF KVgu kwlu 
BY koipE moih 
bqwau ju quih 
rwKY]

Kaadt Kharrag Kaal 

Bhai Kopiou Mohi 

Bathaao J Thuhi 

Raakhai ||

Harnaakhash 

thundered with rage 

and threatened to kill 

Prahlaad. ""Tell me, 

who can save you?""

(ਹੁਣ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਡਜਰਆ ਹੋਇਆ 

(ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ) ਕਿੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, 

ਮੌਤ-ਰੂਪ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ 

(ਬੋਜਲਆ-) ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ 
ਤੈਨੂੂੰ  (ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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50141 1165 pIq pIqWbr 
iqRBvx DxI QMB 
mwih hir 
BwKY]4]

Peeth 

Peethaanbar 

Thribhavan 

Dhhanee Thhanbh 

Maahi Har 

Bhaakhai ||4||

Prahlaad answered, 

""The Lord, the Master 

of the three worlds, is 

contained even in this 

pillar to which I am 

tied.""||4||

(ਅੱਗੋਂ) ਪੀਲੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਵਾਲਾ 
ਜਕਿਸ਼ਨ ਪਿਭੂ, ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੂੰ ਮਹ ਜਵਚ 

ਬੋਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥

50142 1165 hrnwKsu ijin 
nKh ibdwirE  
suir nr kIey 
snwQw]

Haranaakhas Jin 

Nakheh 

Bidhaariou Sur Nar 

Keeeae 

Sanaathhaa ||

The Lord who tore 

Harnaakhash apart 

with His nails 

proclaimed Himself 

the Lord of gods and 

men.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਹਰਨਾਖ਼ਸ਼ ਨੂੂੰ  
ਨਹੁੂੰ ਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਜਦੱਤਾ, 
ਦੇਵਜਤਆਂ ਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਢਾਰਸ 

ਜਦੱਤੀ,

50143 1165 kih nwmdyau hm 
nrhir iDAwvih  
rwmu ABY pd 
dwqw]5]3]9]

Kehi Naamadhaeo 

Ham Narehar 

Dhhiaaveh Raam 

Abhai Padh 

Dhaathaa 

||5||3||9||

Says Naam Dayv, I 

meditate on the Lord, 

the Man-lion, the 

Giver of fearless 

dignity. ||5||3||9||

ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਭੀ 
ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ; ਪਿਭੂ 
ਹੀ ਜਨਰਭੈਤਾ ਦਾ ਦਰਿਾ 
ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੫॥੩॥੯॥

50144 1165 sulqwnu pUCY sunu 
by nwmw]

Sulathaan 

Pooshhai Sun Bae 

Naamaa ||

The Sultan said, 

""Listen, Naam Dayv:

(ਮੁਹੂੰ ਮਦ-ਜਬਨ-ਤੁਗ਼ਲਕ) 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਨਾਮੇ! 

ਸੁਣ,

50145 1165 dyKau rwm qum@wry 
kwmw]1]

Dhaekho Raam 

Thumhaarae 

Kaamaa ||1||

Let me see the actions 

of your Lord.""||1||

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਕੂੰਮ ਵੇਖਣੇ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

50146 1165 nwmw sulqwny 
bwiDlw]

Naamaa 

Sulathaanae 

Baadhhilaa ||

The Sultan arrested 

Naam Dayv,

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਨਾਮੇ ਨੂੂੰ ) 
ਬੂੰਨਹ  ਜਲਆ,
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50147 1165 dyKau qyrw hir 
bITulw]1]rhwau]

Dhaekho Thaeraa 

Har Beethulaa 

||1|| Rehaao ||

And said, ""Let me see 

your Beloved 

Lord.""||1||Pause||

let me see thy Beloved 

God. Pause.

50148 1165 ibsimil gaU  
dyhu jIvwie]

(ibsimil) kql kIqI Bisamil Goo 

Dhaehu Jeevaae ||

"Bring this dead cow 

back to life.

ਨਾਤਰ = ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਠਾਂਇ = 

ਇਸੇ ਥਾਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ॥੨॥

50149 1165 nw qru grdin 
mwrau TWie]2]

(Twie) ies QW qy Naathar Garadhan 

Maaro Thaane 

||2||

Otherwise, I shall cut 

off your head here 

and now.""||2||

50150 1165 bwidswh AYsI 
ikau hoie]

Baadhisaah Aisee 

Kio Hoe ||

Naam Dayv answered, 

""O king, how can this 

happen?

(ਮੈਂ ਆਜਖਆ-) ਬਾਦਸ਼ਾਹ! 

ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ?

50151 1165 ibsimil kIAw  
n jIvY koie]3]

Bisamil Keeaa N 

Jeevai Koe ||3||

No one can bring the 

dead back to life. ||3||

ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜ 

ਨਹੀਂ ਿੀਜਵਆ ॥੩॥

50152 1165 myrw kIAw kCU n 
hoie]

Maeraa Keeaa 

Kashhoo N Hoe ||

I cannot do anything 

by my own actions.

(ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਭੀ ਹੈ) ਮੇਰਾ 
ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

50153 1165 kir hY rwmu hoie 
hY soie]4]

Kar Hai Raam Hoe 

Hai Soe ||4||

Whatever the Lord 

does, that alone 

happens.""||4||

ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

50154 1165 bwidswhu ciV@E 
AhMkwir]

Baadhisaahu 

Charrihou 

Ahankaar ||

The arrogant king was 

enraged at this reply.

ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ) 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਆਇਆ,

50155 1165 gj hsqI dIno 
cmkwir]5]

gj: polw bolo Gaj Hasathee 

Dheeno 

Chamakaar ||5||

He incited an elephant 

to attack. ||5||

ਉਸ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਇਕ ਵੱਡਾ 
ਹਾਥੀ ਚਮਕਾ ਕੇ ਚਾੜਹ ਜਦੱਤਾ 
॥੫॥
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50156 1165 rudnu krY nwmy 
kI mwie]

Rudhan Karai 

Naamae Kee Maae 

||

Naam Dayv's mother 

began to cry,

(ਮੇਰੀ) ਨਾਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ 

ਪਈ,

50157 1165 Coif rwmu kI n  
Bjih Kudwie]6]

Shhodd Raam Kee 

N Bhajehi 

Khudhaae ||6||

And she said, "Why 

don't you abandon 

your Lord Raam, and 

worship his Lord 

Allah?"||6||

(ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ-ਹੇ ਬੱਚਾ!) ਤੂੂੰ  
ਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ੁਦਾ ਖ਼ੁਦਾ ਜਕਉਂ 

ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ? ॥੬॥

50158 1165 n hau qyrw 
pUMgVw n qU myrI 
mwie]

N Ho Thaeraa 

Poongarraa N 

Thoo Maeree 

Maae ||

Naam Dayv answered, 

""I am not your son, 

and you are not my 

mother.

(ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਜਦੱਤਾ-) ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਪੱੁਤਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈਂ;

50159 1165 ipMfu pVY qau 
hir gun 
gwie]7]

pVY: V hlMq n lwau Pindd Parrai Tho 

Har Gun Gaae 

||7||

Even if my body dies, I 

will still sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.""||7||

ਿ ੇਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭੀ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਨਾਮਾ ਹਰੀ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ॥੭॥

50160 1165 krY gijMdu suMf 
kI cot]

Karai Gajindh 

Sundd Kee Chott 

||

The elephant attacked 

him with his trunk,

ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸੁੂੰ ਡ ਦੀ ਚੋਟ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

50161 1165 nwmw aubrY hir 
kI Et]8]

Naamaa Oubarai 

Har Kee Outt ||8||

But Naam Dayv was 

saved, protected by 

the Lord. ||8||

ਪਰ ਨਾਮਾ ਬਚ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ; 

ਨਾਮੇ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੮॥

50162 1165 kwjI mulW krih 
slwmu]

Kaajee Mulaan 

Karehi Salaam ||

The king said, ""The 

Qazis and the Mullahs 

bow down to me,

(ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ-) ਮੈਨੂੂੰ  
(ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਗੂ) ਕਾਜ਼ੀ 
ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ,
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50163 1165 iein ihMdU myrw 
milAw mwnu]9]

milAw:polw bolo Ein Hindhoo 

Maeraa Maliaa 

Maan ||9||

But this Hindu has 

trampled my 

honor.""||9||

ਪਰ ਇਸ ਜਹੂੰ ਦੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ 

ਤੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੯॥

50164 1165 bwidswh bynqI 
sunyhu]

Baadhisaah 

Baenathee 

Sunaehu ||

The people pleaded 

with the king, ""Hear 

our prayer, O king.

(ਜਹੂੰ ਦੂ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ 

ਆਖਣ ਲੱਗੇ,) ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ! 

ਅਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ,

50165 1166 nwmy sr Bir  
sonw lyhu]10]

(sr) brwbr[ (Bir) 
qol ky

Naamae Sar Bhar 

Sonaa Laehu 

||10||

Here, take Naam 

Dayvs weight in gold, 

and release 

him.""||10||

ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਤੋਲ ਕੇ 

ਸੋਨਾ ਲੈ ਲੈ (ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਦੇ) ॥੧੦॥

50166 1166 mwlu lyau qau 
dojik prau]

Maal Laeo Tho 

Dhojak Paro ||

The king replied, ""If I 

take the gold, then I 

will be consigned to 

hell,

(ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਜਦੱਤਾ) ਿੇ ਮੈਂ 
ਵੱਢੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਕ ਜਵਚ 

ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ,

50167 1166 dInu Coif dunIAw 
kau Brau]11]

Dheen Shhodd 

Dhuneeaa Ko 

Bharo ||11||

By forsaking my faith 

and gathering worldly 

wealth.""||11||

(ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤਾਂ) ਮੈਂ 
ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧੧॥

50168 1166 pwvhu byVI hwQhu 
qwl]

Paavahu Baerree 

Haathhahu Thaal 

||

With his feet in chains, 

Naam Dayv kept the 

beat with his hands,

ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਵਚ 

ਬੇੜੀਆਂ ਹਨ,

50169 1166 nwmw gwvY gun 
gopwl]12]

Naamaa Gaavai 

Gun Gopaal ||12||

Singing the Praises of 

the Lord. ||12||

ਪਰ ਜਿਰ ਭੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 

ਤਾਲ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥
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50170 1166 gMg jmun jau 
aultI bhY]

Gang Jamun Jo 

Oulattee Behai ||

"Even if the Ganges 

and the Jamunaa 

rivers flow backwards,

50171 1166 qau nwmw hir 
krqw rhY]13]

Tho Naamaa Har 

Karathaa Rehai 

||13||

I will still continue 

singing the Praises of 

the Lord.""||13||

ਤਾਂ ਭੀ ਨਾਮਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ (ਤੇ ਦਬਾਉ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਾ ਖ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ 
ਆਖੇਗਾ) ॥੧੩॥

50172 1166 swq GVI jb 
bIqI suxI]

Saath Gharree Jab 

Beethee Sunee ||

Three hours passed, (ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਾਂ ਜਿਵਾਲਣ 

ਲਈ ਇਕ ਪਜਹਰ ਮੁਹਲਤ 

ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ) ਿਦੋਂ 
(ਘਜੜਆਲ ਤੇ) ਸੱਤ ਘੜੀਆਂ 

ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ,

50173 1166 Ajhu n AwieE  
iqRBvx 
DxI]14]

Ajahu N Aaeiou 

Thribhavan 

Dhhanee ||14||

And even then, the 

Lord of the three 

worlds had not come. 

||14||

ਤਾਂ (ਮੈਂ ਨਾਮੇ ਨੇ ਸੋਜਚਆ ਜਕ) 

ਅਿ ੇਤਕ ਭੀ ਜਤਿਲੋਕੀ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 

॥੧੪॥

50174 1166 pwKMqx bwj 
bjwielw]

pw-KMqx Paakhanthan Baaj 

Bajaaeilaa ||

Playing on the 

instrument of the 

feathered wings,

(ਬੱਸ! ਉਸੇ ਵੇਲੇ) ਖੂੰਭਾਂ ਦੇ 

ਿੜਕਣ ਦਾ ਖੜਾਕ ਆਇਆ,

50175 1166 gruV cV@y goibMd 
Awielw]15]

Garurr Charrhae 

Gobindh Aaeilaa 

||15||

The Lord of the 

Universe came, 

mounted on the eagle 

garura. ||15||

ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਭਗਵਾਨ ਗਰੁੜ ਤੇ ਚੜਹ 
ਕੇ ਆ ਜਗਆ ॥੧੫॥

50176 1166 Apny Bgq pir 
kI pRiqpwl]

Apanae Bhagath 

Par Kee Prathipaal 

||

He cherished His 

devotee,

ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ ਲਈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10182 Published: March 06/ 2014



50177 1166 gruV cV@y Awey 
gopwl]16]

Garurr Charrhae 

Aaeae Gopaal 

||16||

And the Lord came, 

mounted on the eagle 

garura. ||16||

ਪਿਭੂ ਿੀ ਗਰੁੜ ਤੇ ਚੜਹ ਕੇ ਆ 

ਗਏ ॥੧੬॥

50178 1166 khih q Drix 
iekofI krau]

Kehehi Th 

Dhharan Eikoddee 

Karo ||

The Lord said to him, 

""If you wish, I shall 

turn the earth 

sideways.

(ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਜਖਆ-ਹੇ 

ਨਾਮਦੇਵ!) ਿੇ ਤੂੂੰ  ਆਖੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਧਰਤੀ ਟੇਢੀ ਕਰ ਜਦਆਂ,

50179 1166 khih q ly kir 
aUpir Drau]17]

Kehehi Th Lae Kar 

Oopar Dhharo 

||17||

If you wish, I shall turn 

it upside down. ||17||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਖੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ 

ਉਲਟਾ ਜਦਆਂ ॥੧੭॥

50180 1166 khih q mueI 
gaU dyau jIAwie]

Kehehi Th Muee 

Goo Dhaeo Jeeaae 

||

If you wish, I shall 

bring the dead cow 

back to life.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਖੇਂ ਤਾਂ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਾਂ 
ਜਿਵਾਲ ਜਦਆਂ,

50181 1166 sBu koeI dyKY 
pqIAwie]18]

pqI-Awie Sabh Koee 

Dhaekhai 

Patheeaae ||18||

Everyone will see and 

be convinced.""||18||

ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਿਣਾ ਤਸੱਲੀ 
ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਏ ॥੧੮॥

50182 1166 nwmw pRxvY syl 
msyl]

(syl) inAwxw, (msyl) 
bMn@ ky[ (syl) sYnqo 
(msyl) sYnqI, 
pwiqSwh, kwzI[ (syl) 
duKI hoey

Naamaa Pranavai 

Sael Masael ||

Naam Dayv prayed, 

and milked the cow.

(ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਜਕਰਪਾ ਤੇ) 

ਮੈਂ ਨਾਮੇ ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ-(ਗਊ ਨੂੂੰ ) 
ਜਨਆਣਾ ਪਾ ਜਦਉ।

50183 1166 gaU duhweI bCrw 
myil]19]

Goo Dhuhaaee 

Bashharaa Mael 

||19||

He brought the calf to 

the cow, and milked 

her. ||19||

(ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ) ਵੱਛਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਂ 
ਚੋ ਲਈ ॥੧੯॥
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50184 1166 dUDih duih jb 
mtukI BrI]

Dhoodhhehi 

Dhuhi Jab 

Mattukee Bharee 

||

When the pitcher was 

filled with milk,

ਦੱੁਧ ਚੋ ਕੇ ਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਟਕੀ 
ਭਰ ਲਈ,

50185 1166 ly bwidswh ky 
Awgy DrI]20]

Lae Baadhisaah 

Kae Aagae 

Dhharee ||20||

Naam Dayv took it and 

placed it before the 

king. ||20||

ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤੀ ॥੨੦॥

50186 1166 bwidswhu mhl 
mih jwie]

Baadhisaahu 

Mehal Mehi Jaae 

||

The king went into his 

palace,

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਲਾਂ ਜਵਚ ਚਲਾ 
ਜਗਆ,

50187 1166 AauGt kI Gt  
lwgI Awie]21]

Aoughatt Kee 

Ghatt Laagee Aae 

||21||

And his heart was 

troubled. ||21||

(ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਉੱਤੇ) ਔਖੀ ਘੜੀ 
ਆ ਗਈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਸਜਹਮ 

ਜਗਆ) ॥੨੧॥

50188 1166 kwjI mulW ibnqI 
Purmwie]

Kaajee Mulaan 

Binathee 

Furamaae ||

Through the Qazis and 

the Mullahs, the king 

offered his prayer,

ਆਪਣ ੇਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ (ਕਰ 

ਘੱਲੀ),

50189 1166 bKsI ihMdU mY 
qyrI gwie]22]

Bakhasee Hindhoo 

Mai Thaeree Gaae 

||22||

"Forgive me, please, O 

Hindu; I am just a cow 

before you."||22||

ਹੇ ਜਹੂੰ ਦੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਕਮ ਕਰ (ਿ ੋ

ਹੁਕਮ ਤੂੂੰ  ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ), 
ਮੈਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਹਾਂ 
॥੨੨॥

50190 1166 nwmw khY sunhu 
bwidswh]

Naamaa Kehai 

Sunahu 

Baadhisaah ||

Naam Dayv said, 

""Listen, O king:

ਨਾਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ! ਸੁਣ,
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50191 1166 iehu ikCu pqIAw  
muJY idKwie]23]

Eihu Kishh 

Patheeaa Mujhai 

Dhikhaae ||23||

Have I done this 

miracle? ||23||

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਕ ਤਸੱਲੀ ਜਦਵਾ ਦੇਹ 

॥੨੩॥

50192 1166 ies pqIAw kw  
iehY prvwnu]

Eis Patheeaa Kaa 

Eihai Paravaan ||

The purpose of this 

miracle is

ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਮਾਪ ਇਹ 

ਹੋਵੇਗਾ,

50193 1166 swic sIil  
cwlhu 
suilqwn]24]

Saach Seel 

Chaalahu 

Sulithaan ||24||

That you, O king, 

should walk on the 

path of truth and 

humility.""||24||

ਜਕ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  (ਅਗਾਂਹ 

ਨੂੂੰ ) ਸੱਚ ਜਵਚ ਤੁਰੇਂ, ਚੂੰ ਗੇ 

ਸੁਭਾਉ ਜਵਚ ਰਹੇਂ ॥੨੪॥

50194 1166 nwmdyau sB 
rihAw smwie]

Naamadhaeo Sabh 

Rehiaa Samaae ||

Naam Dayv became 

famous everywhere 

for this.

(ਇਹ ਕੌਤਕ ਸੁਣ ਵੇਖ ਕੇ) ਘਰ 

ਘਰ ਜਵਚ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ,

50195 1166 imil ihMdU sB  
nwmy pih 
jwih]25]

Mil Hindhoo Sabh 

Naamae Pehi Jaahi 

||25||

The Hindus all went 

together to Naam 

Dayv. ||25||

(ਨਗਰ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਜਹੂੰ ਦੂ ਰਲ ਕੇ 

ਨਾਮਦੇਵ ਪਾਸ ਆਏ (ਤੇ ਆਖਣ 

ਲੱਗੇ-) ॥੨੫॥

50196 1166 jau Ab kI bwr  
n jIvY gwie]

Jo Ab Kee Baar N 

Jeevai Gaae ||

If the cow had not 

been revived,

ਿ ੇਐਤਕੀਂ ਗਾਂ ਨਾ ਿੀਊਂਦੀ,

50197 1166 q nwmdyv kw 
pqIAw 
jwie]26]

Th Naamadhaev 

Kaa Patheeaa Jaae 

||26||

People would have 

lost faith in Naam 

Dayv. ||26||

ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇਤਬਾਰ 

ਿਾਂਦਾ ਰਜਹਣਾ ਸੀ ॥੨੬॥
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50198 1166 nwmy kI kIriq  
rhI sMswir]

Naamae Kee 

Keerath Rehee 

Sansaar ||

The fame of Naam 

Dayv spread 

throughout the world.

ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸੋਭਾ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।

50199 1166 Bgq jnW ly  
auDirAw 
pwir]27]

Bhagath Janaan 

Lae Oudhhariaa 

Paar ||27||

The humble devotees 

were saved and 

carried across with 

him. ||27||

ਪਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ , 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਰਨੀਂ ਲਾ 
ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨੭॥

50200 1166 sgl klys  
inMdk BieAw 
Kydu]

Sagal Kalaes 

Nindhak Bhaeiaa 

Khaedh ||

All sorts of troubles 

and pains afflicted the 

slanderer.

(ਇਹ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ) ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਬੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਦੱੁਖ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

50201 1166 nwmy nwrwien  
nwhI 
Bydu]28]1]10]

Naamae 

Naaraaein Naahee 

Bhaedh 

||28||1||10||

There is no difference 

between Naam Dayv 

and the Lord. 

||28||1||10||

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦੇ ਜਕ) ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਕੋਈ ਜਵੱਥ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਗਈ ॥੨੮॥੧॥੧੦॥

50202 1166 Gru 2] Ghar 2 || Second House:

50203 1166 jau gurdyau q 
imlY murwir]

Jo Guradhaeo Th 

Milai Muraar ||

By the Grace of the 

Divine Guru, one 

meets the Lord.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਰੱਬ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

50204 1166 jau gurdyau q 
auqrY pwir]

Jo Guradhaeo Th 

Outharai Paar ||

By the Grace of the 

Divine Guru, one is 

carried across to the 

other side.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਮਨੱੁਖ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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50205 1166 jau gurdyau q 
bYkuMT qrY]

Jo Guradhaeo Th 

Baikunth Tharai ||

By the Grace of the 

Divine Guru, one 

swims across to 

heaven.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ (ਇੱਥੋਂ) 
ਤਰ ਕੇ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਜਵਚ ਿਾ 
ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ,

50206 1166 jau gurdyau q 
jIvq mrY]1]

Jo Guradhaeo Th 

Jeevath Marai 

||1||

By the Grace of the 

Divine Guru, one 

remains dead while 

yet alive. ||1||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ (ਦੁਨੀਆ 

ਜਵਚ) ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋਇਆਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ) ਮਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

50207 1166 siq siq siq  
siq siq gurdyv]

Sath Sath Sath 

Sath Sath 

Guradhaev ||

True, True, True True, 

True is the Divine 

Guru.

ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਾਣ ੋਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਉੱਦਮ ਹੈ।

50208 1166 JUTu JUTu JUTu JUTu  
Awn sB 
syv]1]rhwau]

Jhooth Jhooth 

Jhooth Jhooth Aan 

Sabh Saev ||1|| 

Rehaao ||

False, false, false, false 

is all other service. 

||1||Pause||

ਹੋਰ ਸਭ (ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ) ਸੇਵਾ-
ਪੂਿਾ ਜਵਅਰਥ ਹੈ, ਜਵਅਰਥ ਹੈ, 

ਜਵਅਰਥ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50209 1166 jau gurdyau q 
nwmu idRVwvY]

Jo Guradhaeo Th 

Naam Dhrirraavai 

||

When the Divine Guru 

grants His Grace, the 

Naam, the Name of 

the Lord, is implanted 

within.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ 

ਨਾਮ ਿਪਣ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਪਕਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

50210 1166 jau gurdyau n 
dh ids DwvY]

Jo Guradhaeo N 

Dheh Dhis 

Dhhaavai ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

does not wander in 

the ten directions.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ (ਜਿਰ 

ਮਨ) ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10187 Published: March 06/ 2014



50211 1166 jau gurdyau pMc 
qy dUir]

Jo Guradhaeo 

Panch Thae Dhoor 

||

When the Divine Guru 

grants His Grace, the 

five demons are kept 

far away.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਪੂੰਿ 

ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

50212 1166 jau gurdyau n 
mirbo JUir]2]

Jo Guradhaeo N 

Maribo Jhoor 

||2||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

does not die 

regretting. ||2||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ (ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਜਫ਼ਕਰਾਂ ਜਵਚ) ਝੁਰ ਝੁਰ ਕੇ 

ਨਹੀਂ ਖਪਦਾ ॥੨॥

50213 1166 jau gurdyau q 
AMimRq bwnI]

Jo Guradhaeo Th 

Anmrith Baanee ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

is blessed with the 

Ambrosial Bani of the 

Word.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਬੋਲ ਜਮੱਠੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

50214 1166 jau gurdyau q 
AkQ khwnI]

A-kQ: polw bolo Jo Guradhaeo Th 

Akathh Kehaanee 

||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

speaks the Unspoken 

Speech.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਅਕੱਥ 

ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

50215 1166 jau gurdyau q 
AMimRq dyh]

Jo Guradhaeo Th 

Anmrith Dhaeh ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one's 

body becomes like 

ambrosial nectar.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 

ਪਜਵੱਤਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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50216 1166 jau gurdyau nwmu 
jip lyih]3]

Jo Guradhaeo 

Naam Jap Laehi 

||3||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

utters and chants the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||3||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
(ਇਹ ਸਦਾ) ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

50217 1166 jau gurdyau Bvn 
qRY sUJY]

Jo Guradhaeo 

Bhavan Thrai 

Soojhai ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

sees the three worlds.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ),

50218 1166 jau gurdyau aUc 
pd bUJY]

Jo Guradhaeo 

Ooch Padh 

Boojhai ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

understands the state 

of supreme dignity.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

50219 1166 jau gurdyau q 
sIsu Akwis]

Jo Guradhaeo Th 

Sees Akaas ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one's 

head is in the Akaashic 

ethers.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮਨ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

50220 1166 jau gurdyau sdw 
swbwis]4]

Jo Guradhaeo 

Sadhaa Saabaas 

||4||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

is always 

congratulated 

everywhere. ||4||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ (ਹਰ ਥਾਂ 
ਤੋਂ) ਸਦਾ ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੪॥
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50221 1166 jau gurdyau sdw 
bYrwgI]

Jo Guradhaeo 

Sadhaa Bairaagee 

||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

remains detached 

forever.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਹੀ) ਸਦਾ ਜਵਰਕਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

50222 1166 jau gurdyau pr 
inMdw iqAwgI]

Jo Guradhaeo Par 

Nindhaa Thiaagee 

||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

forsakes the slander of 

others.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

50223 1167 jau gurdyau burw 
Blw eyk]

Jo Guradhaeo 

Buraa Bhalaa Eaek 

||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

looks upon good and 

bad as the same.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਸਭ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

50224 1167 jau gurdyau  
illwtih lyK]5]

illwt-ih Jo Guradhaeo 

Lilaattehi Laekh 

||5||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

has good destiny 

written on his 

forehead. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਮਜਲਆਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਦੇ 

ਚੂੰ ਗੇ ਲੇਖ ਉੱਘੜਦੇ ਹਨ ॥੫॥

50225 1167 jau gurdyau kMDu  
nhI ihrY]

Jo Guradhaeo 

Kandhh Nehee 

Hirai ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, the 

wall of the body is not 

eroded.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ) ਜਛੱਿਦਾ 
ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿਜਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤੇ 

ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜਤਆ 

ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੀ ਹੈ);
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50226 1167 jau gurdyau  
dyhurw iPrY]

Jo Guradhaeo 

Dhaehuraa Firai ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, the 

temple turns itself 

towards the mortal.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉੱਚੀ 
ਿਾਤ ਆਜਦਕ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਬੂੰ ਦੇ 

ਉੱਤੇ ਦਬਾਉ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, 

ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮਦੇਵ 

ਵਲ ਪਰਤ ਜਗਆ ਸੀ ਜਿਸ 

ਜਵਚੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਧੱਕੇ ਪਏ ਸਨ;

50227 1167 jau gurdyau q 
Cwpir CweI]

Jo Guradhaeo Th 

Shhaapar Shhaaee 

||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one's 

home is constructed.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੂੰ  
ਰੱਬ ਆਪ ਬਹੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਜਕ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੱੁਲੀ ਬਣੀ ਸੀ;

50228 1167 jau gurdyau  
ishj 
inksweI]6]

Jo Guradhaeo 

Sihaj Nikasaaee 

||6||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one's 

bed is lifted up out of 

the water. ||6||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਰੱਬ 

ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਤੇ 

ਮੂੰਿਾ ਦਜਰਆ ਜਵਚੋਂ ਕਢਾ ਜਦੱਤਾ 
॥੬॥

50229 1167 jau gurdyau q 
ATsiT nwieAw]

n@wieAw Jo Guradhaeo Th 

Athasath Naaeiaa 

||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

has bathed at the sixty-

eight sacred shrines of 

pilgrimage.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਗਆ 

(ਿਾਣ)ੋ,

50230 1167 jau gurdyau qin 
ckR lgwieAw]

Jo Guradhaeo 

Than Chakr 

Lagaaeiaa ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one's 

body is stamped with 

the sacred mark of 

Vishnu.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 

ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਮਝੋ 
(ਜਿਵੇਂ ਬੈਰਾਗੀ ਦੁਆਰਕਾ ਿਾ 
ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ),
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50231 1167 jau gurdyau q 
duAwds syvw]

Jo Guradhaeo Th 

Dhuaadhas Saevaa 

||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

has performed the 

twelve devotional 

services.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਬਾਰਾਂ ਹੀ 
ਜਸ਼ਵ-ਜਲੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਿਾ ਹੋ ਗਈ 

ਿਾਣ;ੋ

50232 1167 jau gurdyau sBY 
ibKu myvw]7]

Jo Guradhaeo 

Sabhai Bikh 

Maevaa ||7||

When the Divine Guru 

grants His Grace, all 

poison is transformed 

into fruit. ||7||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਜਹਰ ਭੀ 
ਜਮੱਠੇ ਿਲ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥

50233 1167 jau gurdyau q 
sMsw tUtY]

Jo Guradhaeo Th 

Sansaa Ttoottai ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, 

skepticism is shattered.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਜਦਲ ਦੇ 

ਸੂੰ ਸੇ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

50234 1167 jau gurdyau q 
jm qy CUtY]

Jo Guradhaeo Th 

Jam Thae 

Shhoottai ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

escapes from the 

Messenger of Death.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਿਮਾਂ ਤੋਂ 
(ਹੀ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

50235 1167 jau gurdyau q 
Baujl qrY]

Jo Guradhaeo Th 

Bhoujal Tharai ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

crosses over the 

terrifying world-ocean.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10192 Published: March 06/ 2014



50236 1167 jau gurdyau q  
jnim n mrY]8]

Jo Guradhaeo Th 

Janam N Marai 

||8||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

is not subject to the 

cycle of reincarnation. 

||8||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

50237 1167 jau gurdyau  
ATds ibauhwr]

Jo Guradhaeo 

Athadhas 

Biouhaar ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

understands the 

rituals of the eighteen 

Puraanas.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਅਠਾਰਾਂ 
ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮ-

ਕਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ,

50238 1167 jau gurdyau  
ATwrh Bwr]

Jo Guradhaeo 

Athaareh Bhaar ||

When the Divine Guru 

grants His Grace, it is 

as if one has made an 

offering of the eighten 

loads of vegetation.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 
ਬਨਸਪਤੀ ਹੀ (ਪਿਭੂ-ਦੇਵ ਦੀ 
ਜਨਿੱਤ ਭੇਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ)।

50239 1167 ibnu gurdyau  
Avr nhI jweI]

Bin Guradhaeo 

Avar Nehee Jaaee 

||

When the Divine Guru 

grants His Grace, one 

needs no other place 

of rest.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
(ਜਿੱਥੇ ਮਨੱੁਖ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕੇ),

50240 1167 nwmdyau gur kI 
srxweI]9]1]2
]11]

Naamadhaeo Gur 

Kee Saranaaee 

||9||1||2||11||

Naam Dayv has 

entered the Sanctuary 

of the Guru. 

||9||1||2||11||

ਨਾਮਦੇਵ (ਹੋਰ ਸਭ ਆਸਰੇ-

ਪਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੯॥੧॥੨॥੧੧॥
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50241 1167 BYrau bwxI 
rivdws jIau kI 
Gru 2

Bhairo Baanee 

Ravidhaas Jeeo 

Kee Ghar 2

Bhairao, The Word Of 

Ravi Daas Jee, Second 

House:

ਰਾਗ ਭੈਰਉ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

50242 1167 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

50243 1167 ibnu dyKy aupjY 
nhI Awsw]

Bin Dhaekhae 

Oupajai Nehee 

Aasaa ||

Without seeing 

something, the 

yearning for it does 

not arise.

ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ) ਤਾਂਘ 

ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, (ਇਸ ਜਦੱਸਦੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)

50244 1167 jo dIsY so hoie 
ibnwsw]

Jo Dheesai So Hoe 

Binaasaa ||

Whatever is seen, shall 

pass away.

ਤੇ, ਇਹ ਿੋ ਕੁਝ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

ਇਹ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

50245 1167 brn sihq jo 
jwpY nwmu]

(nwmu) brn rMg sihq 
Bwv nwm rUp ho ky[ 
(brn) A`KrW sihq 
pUrI lgW lw ky jo 
(nwmu) gurbwxI gurU jI 
nMU jpdy hn 

Baran Sehith Jo 

Jaapai Naam ||

Whoever chants and 

praises the Naam, the 

Name of the Lord,

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ,

50246 1167 so jogI kyvl 
inhkwmu]1]

So Jogee Kaeval 

Nihakaam ||1||

Is the true Yogi, free of 

desire. ||1||

ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਅਸਲ ਿੋਗੀ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ ਕਾਮਨਾ-ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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50247 1167 prcY rwmu rvY 
jau koeI]

Parachai Raam 

Ravai Jo Koee ||

When someone utters 

the Name of the Lord 

with love,

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਪਰਚ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
50248 1167 pwrsu prsY  

duibDw n 
hoeI]1]rhwau]

Paaras Parasai 

Dhubidhhaa N 

Hoee ||1|| 

Rehaao ||

It is as if he has 

touched the 

philosopher's stone; 

his sense of duality is 

eradicated. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਪਾਰਸ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਛੁੂੰ ਹਦਾ ਹੈ (ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਸੋਨਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ), ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੇਰ-

ਤੇਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50249 1167 so muin mn kI 
duibDw Kwie]

So Mun Man Kee 

Dhubidhhaa 

Khaae ||

He alone is a silent 

sage, who destroys 

the duality of his mind.

(ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਵਾਲਾ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) ਜਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ 

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਮੇਰ-ਤੇਰ 

ਜਮਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

50250 1167 ibnu duAwry qRY 
lok smwie]

Bin Dhuaarae 

Thrai Lok Samaae 

||

Keeping the doors of 

his body closed, he 

merges in the Lord of 

the three worlds.

ਤੇ, ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਸ 

ਦੁਆਜਰਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
50251 1167 mn kw suBwau  

sBu koeI krY]

Man Kaa Subhaao 

Sabh Koee Karai ||

Everyone acts 

according to the 

inclinations of the 

mind.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਉ 

ਵਰਤਦਾ ਹੈ,
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50252 1167 krqw hoie su 
AnBY rhY]2]

An-BY Karathaa Hoe S 

Anabhai Rehai 

||2||

Attuned to the Creator 

Lord, one remains free 

of fear. ||2||

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈ; ਪਰ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਦੇ ਥਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਭਉ 

ਨਹੀਂ ॥੨॥
50253 1167 Pl kwrn PUlI 

bnrwie]

Fal Kaaran Foolee 

Banaraae ||

Plants blossom forth 

to produce fruit.

(ਿਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ) ਬਨਸਪਤੀ 
ਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਖੜਦੀ ਹੈ;

50254 1167 Plu lwgw qb 
PUlu iblwie]

Fal Laagaa Thab 

Fool Bilaae ||

When the fruit is 

produced, the flowers 

wither away.

ਿਦੋਂ ਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿੁੱ ਲ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

50255 1167 igAwnY kwrn  
krm AiBAwsu]

Giaanai Kaaran 

Karam Abhiaas ||

For the sake of 

spiritual wisdom, 

people act and 

practice rituals.

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਜਗਆਨ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਪਰਚਣ 

ਲਈ ਹੈ, ਉੱਚ-ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਲਈ ਹੈ),

50256 1167 igAwnu BieAw  
qh krmh 
nwsu]3]

ipCly kIqy krm Bog 
irhw hY, gur igAwn 
hoieAw iq`Qy hMgqw dy 
krm nws ho gey, 
krqwr jI c lIx ho gey

Giaan Bhaeiaa 

Theh Karameh 

Naas ||3||

When spiritual 

wisdom wells up, then 

actions are left 

behind. ||3||

ਿਦੋਂ ਉੱਚ-ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਦਾ (ਮਾਇਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ) ਮੋਹ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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50257 1167 iGRq kwrn diD 
mQY sieAwn]

(d`iD) dhIN[ mQY: polw 
bolo[s-ieAwn

Ghrith Kaaran 

Dhadhh Mathhai 

Saeiaan ||

For the sake of ghee, 

wise people churn 

milk.

ਜਸਆਣੀ ਇਸਤਿੀ ਜਘਉ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਦਹੀਂ ਜਰੜਕਦੀ ਹੈ,

50258 1167 jIvq mukq sdw 
inrbwn]

Jeevath Mukath 

Sadhaa Nirabaan 

||

Those who are Jivan-

mukta, liberated while 

yet alive - are forever 

in the state of 

Nirvaanaa.

(ਜਤਵੇਂ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਰਚਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਿੀਵਨ-ਜਨਰਬਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-

ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੁਕਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ-
ਰਜਹਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

50259 1167 kih rivdws  
prm bYrwg]

Kehi Ravidhaas 

Param Bairaag ||

Says Ravi Daas, O you 

unfortunate people,

ਰਜਵਦਾਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 

ਵੈਰਾਗ (ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ) ਦੀ ਗੱਲ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ;

50260 1167 irdY rwmu kI n 
jpis ABwg 
]4]1]

Ridhai Raam Kee N 

Japas Abhaag 

||4||1||

Why not meditate on 

the Lord with love in 

your heart? ||4||1||

ਹੇ ਭਾਗ-ਹੀਣ! ਪਿਭੂ ਤੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ॥੪॥੧॥

50261 1167 nwmdyv] Naamadhaev || Naam Dayv:

50262 1167 Awau klMdr 
kysvw]

(klMdr) msq, vyprvwh Aao Kalandhar 

Kaesavaa ||

Come, O Lord of 

beautiful hair,

ਹੇ (ਸੁਹਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਵਾਲੇ) 

ਕਲੂੰ ਦਰ-ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਹਣੇ ਕੇਸਾਂ 
ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!
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50263 1167 kir AbdwlI  
Bysvw]rhwau]

Kar Abadhaalee 

Bhaesavaa || 

Rehaao ||

Wearing the robes of a 

Sufi Saint. ||Pause||

ਤੂੂੰ  ਅਬਦਾਲੀ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦਾ 
ਪਜਹਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ (ਆਇਆ ਹੈਂ); 
ਿੀ ਆਇਆਂ ਨੂੂੰ  (ਆ, ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਮਸੀਤ ਜਵਚ ਆ ਬੈਠ) 

॥ ਰਹਾਉ॥
50264 1167 ijin Awkws  

kulh isir kInI  
kausY spq 
pXwlw]

(kulh) topI[ (kausY) 
KVwvW[ k`ulh: pXwlw 
Xw qwLU qoN bolo

Jin Aakaas Kuleh 

Sir Keenee Kousai 

Sapath Payaalaa ||

Your cap is the realm 

of the Akaashic ethers; 

the seven nether 

worlds are Your 

sandals.

(ਹੇ ਕਲੂੰ ਦਰ! ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ! ਤੂੂੰ  ਆ, 

ਤੂੂੰ ) ਜਿਸ ਨੇ (ਸੱਤ) ਅਸਮਾਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਕੱੁਲਾ (ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ) ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਸੱਤ ਪਤਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ 

ਖੜਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

50265 1167 cmr pos kw 
mMdru qyrw ieh 
ibiD bny 
gupwlw]1]

(cmr) cmVy dy (pos) 
puSwky vwlw sRIr, Awp 
jI dw mMdru

Chamar Pos Kaa 

Mandhar Thaeraa 

Eih Bidhh Banae 

Gupaalaa ||1||

The body covered with 

skin is Your temple; 

You are so beautiful, O 

Lord of the World. 

||1||

ਹੇ ਕਲੂੰ ਦਰ-ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਆ-

ਿੂੰਤ ਤੇਰੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਘਰ 

ਹਨ। ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੱਜਖਅਕ! 

ਤੂੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈਂ ॥੧॥

50266 1167 Cpn koit kw 
pyhnu qyrw solh 
shs iejwrw]

(pyhnu) colw[ (iejwrw) 
pjwmw[C`pn

Shhapan Kott Kaa 

Paehan Thaeraa 

Soleh Sehas 

Eijaaraa ||

The fifty-six million 

clouds are Your 

gowns, the 16,000 

milkmaids are your 

skirts.

(ਹੇ ਕਲੂੰ ਦਰ-ਪਿਭੂ!) ਛਪੂੰਿਾ 
ਕਰੋੜ (ਮੇਘ ਮਾਲਾ) ਤੇਰਾ ਚੋਗ਼ਾ 
ਹੈ, ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਤੇਰਾ 
ਤੂੰਬਾ ਹੈ;

50267 1167 Bwr ATwrh  
mudgru qyrw  
shnk sB 
sMswrw]2]

Bhaar Athaareh 

Mudhagar 

Thaeraa Sehanak 

Sabh Sansaaraa 

||2||

The eighteen loads of 

vegetation is Your 

stick, and all the world 

is Your plate. ||2||

ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ! ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ 
ਤੇਰਾ ਸਲੋਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਤੇਰੀ ਸਹਣਕੀ (ਜਮੱਟੀ 
ਦੀ ਰਕੇਬੀ) ਹੈ ॥੨॥
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50268 1167 dyhI mhijid mnu 
maulwnw shj 
invwj gujwrY]

(mhijid) msIq Dhaehee 

Mehajidh Man 

Moulaanaa Sehaj 

Nivaaj Gujaarai ||

The human body is the 

mosque, and the mind 

is the priest, who 

peacefully leads the 

prayer.

(ਹੇ ਕਲੂੰ ਦਰ-ਪਿਭੂ! ਆ, ਮੇਰੀ 
ਮਸੀਤੇ ਆ) ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ (ਤੇਰੇ 

ਲਈ) ਮਸੀਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ 

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ) ਮੱੁਲਾਂ ਹੈ, ਤੇ (ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਜਨਮਾਜ਼ ਪੜਹ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

50269 1167 bIbI kaulw sau  
kwienu qyrw  
inrMkwr 
AwkwrY]3]

(sau) swQ (kwienu) 
inkwh, Ky@lxw[bI-bI

Beebee Koulaa So 

Kaaein Thaeraa 

Nirankaar 

Aakaarai ||3||

You are married to 

Maya, O Formless 

Lord, and so You have 

taken form. ||3||

ਹੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ! ਬੀਬੀ ਲੱਛਮੀ ਨਾਲ 

ਤੇਰਾ ਜਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਾਸੀ ਹੈ) ॥੩॥

50270 1167 Bgiq krq myry 
qwl iCnwey ikh 
pih krau 
pukwrw]

Bhagath Karath 

Maerae Thaal 

Shhinaaeae Kih 

Pehi Karo 

Pukaaraa ||

Performing devotional 

worship services to 

You, my cymbals were 

taken away; unto 

whom should I 

complain?

(ਹੇ ਕਲੂੰ ਦਰ-ਪਿਭੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੂੰਦਰ ਜਵਚੋਂ 
ਕਢਾਇਆ, (ਤੈਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ 
ਹੋਰ) ਜਕਸ ਅੱਗੇ ਜਦਲ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ?

50271 1167 nwmy kw suAwmI 
AMqrjwmI iPry 
sgl 
bydysvw]4]1]

(bydysvw) dys pRdys c Naamae Kaa 

Suaamee 

Antharajaamee 

Firae Sagal 

Baedhaesavaa 

||4||1||

Naam Dayv's Lord and 

Master, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts, wanders 

everywhere; He has no 

specific home. 

||4||1||

ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮਾਲਕ-

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

॥੪॥੧॥
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50272 1168 rwgu bsMqu mhlw 
1 Gru 1 caupdy 
duquky

Raag Basanth 

Mehalaa 1 Ghar 1 

Choupadhae 

Dhuthukae

Raag Basant, First 

Mehl, First House, 

Chau-Padas, Du-Tukas:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਦੋ-ਤੁਕੀ ਬਾਣੀ।

50273 1168 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

50274 1168 mwhw mwh 
mumwrKI ciVAw 
sdw bsMqu]

ciV@Aw Maahaa Maah 

Mumaarakhee 

Charriaa Sadhaa 

Basanth ||

Among the months, 

blessed is this month, 

when spring always 

comes.

(ਹੇ ਮਨ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ 
ਜਬਿਤੀ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ 

ਵਧਾਈਆਂ (ਬਣ ਿਾਣ, ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ 
ਜਟਕੀ ਰਹੇ, ਜਕਉਂਜਕ ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ ਜਖੜੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਪਏ।
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50275 1168 prPVu icq  
smwil soie sdw 
sdw goibMdu]1]

(pr-Pvu) pRPu`lq krn 
vwly

Parafarr Chith 

Samaal Soe 

Sadhaa Sadhaa 

Gobindh ||1||

Blossom forth, O my 

consciousness, 

contemplating the 

Lord of the Universe, 

forever and ever. 

||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ! ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਤੇ 

(ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਜਖਜੜਆ ਰਹੁ ॥੧॥

50276 1168 BoilAw haumY 
suriq ivswir]

Bholiaa Houmai 

Surath Visaar ||

O ignorant one, forget 

your egotistical 

intellect.

ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨ! ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਜਬਿਤੀ ਭੁਲਾ ਦੇ।

50277 1168 haumY mwir  
bIcwir mn gux 
ivic guxu lY 
swir]1]rhwau]

Houmai Maar 

Beechaar Man 

Gun Vich Gun Lai 

Saar ||1|| Rehaao 

||

Subdue your ego, and 

contemplate Him in 

your mind; gather in 

the virtues of the 

Sublime, Virtuous 

Lord. ||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੁਕਾ ਦੇ। 
(ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ) 

ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਗੁਣ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਸੂੰਭਾਲ ਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
50278 1168 krm pyfu swKw 

hrI Drmu Pulu 
Plu igAwnu]

Karam Paedd 

Saakhaa Haree 

Dhharam Ful Fal 

Giaan ||

Karma is the tree, the 

Lord's Name the 

branches, Dharmic 

faith the flowers, and 

spiritual wisdom the 

fruit.

(ਹੇ ਮਨ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਹਉਮੈ ਭੁਲਾਣ 

ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਕੂੰਮ (ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਪਏ,ਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਕ ਐਸਾ) ਰੱੁਖ (ਉੱਗ ਪਏਗਾ, 
ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਜਸਮਰਨ) 

ਦੀਆਂ ਟਹਣੀਆਂ (ਿੁੱ ਟਣਗੀਆਂ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਧਾਰਜਮਕ ਿੀਵਨ 

ਿੁੱ ਲ (ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ) 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਲ 

(ਲੱਗੇਗਾ)।
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50279 1168 pq prwpiq Cwv 
GxI cUkw mn 
AiBmwnu]2]

Path Paraapath 

Shhaav Ghanee 

Chookaa Man 

Abhimaan ||2||

Realization of the Lord 

are the leaves, and 

eradication of the 

pride of the mind is 

the shade. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ (ਉਸ 

ਰੱੁਖ ਦੇ) ਪੱਤਰ (ਹੋਣਗੇ, ਤੇ) 

ਜਨਰਮਾਣਤਾ (ਉਸ ਰੱੁਖ ਦੀ) 
ਸੂੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ॥੨॥

50280 1168 AKI kudriq  
kMnI bwxI muiK 
AwKxu scu nwmu]

A`KIN[ kMnIN Akhee Kudharath 

Kannee Baanee 

Mukh Aakhan 

Sach Naam ||

Whoever sees the 

Lord's Creative Power 

with his eyes, and 

hears the Guru's Bani 

with his ears, and 

utters the True Name 

with his mouth,

(ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੰਮ 

ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ 
ਜਦੱਸੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵੱਸੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।

50281 1168 piq kw Dnu pUrw 
hoAw lwgw shij 
iDAwnu ]3]

Path Kaa Dhhan 

Pooraa Hoaa 

Laagaa Sehaj 

Dhhiaan ||3||

Attains the perfect 

wealth of honor, and 

intuitively focuses his 

meditation on the 

Lord. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੂੰ ਪੂਰਨ ਧਨ ਜਮਲ 

ਿਾਇਗਾ, ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਟਕੀ ਰਹੇਗੀ 
॥੩॥

50282 1168 mwhw ruqI Awvxw  
vyKhu krm 
kmwie]

Maahaa Ruthee 

Aavanaa 

Vaekhahu Karam 

Kamaae ||

The months and the 

seasons come; see, 

and do your deeds.

(ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰਨ ਵਾਲੇ) 

ਕੂੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ 

ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱੁਤਾਂ ਤੇ 

ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਆਉਣ ਿਾਣ 

ਵਾਲੇ ਹਨ (ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ 

ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਵਾਲੀ ਰੱੁਤ ਕਦੇ ਲੋਪ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ)।
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50283 1168 nwnk hry n 
sUkhI ij gurmuiK 
rhy smwie]4]1]

Naanak Harae N 

Sookehee J 

Guramukh Rehae 

Samaae ||4||1||

O Nanak, those 

Gurmukhs who remain 

merged in the Lord do 

not wither away; they 

remain green forever. 

||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਜਖੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੇੜਾ ਕਦੇ 

ਸੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ॥੪॥੧॥

50284 1168 mhlw 1 bsMqu] Mehalaa 1 

Basanth ||

First Mehl, Basant:

50285 1168 ruiq AweIly  
srs bsMq mwih]

(srs) sihq rs dy[ 
AweI-ly

Ruth Aaeelae 

Saras Basanth 

Maahi ||

The season of spring, 

so delightful, has 

come.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ 

(ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ, ਮਾਨੋ, 

ਬਸੂੰਤ ਦੀ) ਰੱੁਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਉਹ (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਵਾਲੀ) 
ਇਸ ਰੱੁਤ ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਖੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

50286 1168 rMig rwqy rvih  
is qyrY cwie]

Rang Raathae 

Ravehi S Thaerai 

Chaae ||

Those who are imbued 

with love for You, O 

Lord, chant Your 

Name with joy.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਿੇਹੜੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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50287 1168 iksu pUj cVwvau  
lgau pwie]1]

cV@wvau Kis Pooj Charraavo 

Lago Paae ||1||

Whom else should I 

worship? At whose 

feet should I bow? 

||1||

(ਲੋਕ ਬਸੂੰਤ ਰੱੁਤੇ ਜਖੜੇ ਹੋਏ 

ਿੁੱ ਲ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹਾ ਕੇ ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ 
ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ 
ਹਾਂ, ਤੇਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਕਸ 

ਦੀ ਪੂਿਾ ਵਾਸਤੇ (ਿੁੱ ਲ) ਭੇਟਾ 
ਕਰਾਂ? (ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਂ ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਾ? ॥੧॥

50288 1168 qyrw dwsin dwsw  
khau rwie]

Thaeraa Dhaasan 

Dhaasaa Keho 

Raae ||

I am the slave of Your 

slaves, O my Sovereign 

Lord King.

ਹੇ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ।

50289 1168 jgjIvn jugiq  
n imlY kwie]1] 
rhwau]

j`gjIvn Jagajeevan Jugath 

N Milai Kaae ||1|| 

Rehaao ||

O Life of the Universe, 

there is no other way 

to meet You. 

||1||Pause||

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਿੁਗਤੀ (ਤੇਰੇ 

ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50290 1168 qyrI mUriq eykw  
bhuqu rUp]

Thaeree Moorath 

Eaekaa Bahuth 

Roop ||

You have only One 

Form, and yet You 

have countless forms.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, 

ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ।

50291 1168 iksu pUj cVwvau  
dyau DUp]

Kis Pooj Charraavo 

Dhaeo Dhhoop ||

Which one should I 

worship? Before which 

one should I burn 

incense?

ਤੈਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  
ਧੂਪ ਜਦਆਂ? ਤੈਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ 
ਹੋਰ ਜਕਸ ਦੀ ਪੂਿਾ ਵਾਸਤੇ 

(ਿੁੱ ਲ ਆਜਦਕ) ਭੇਟਾ ਧਰਾਂ?
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50292 1168 qyrw AMqu n 
pwieAw khw 
pwie]

Thaeraa Anth N 

Paaeiaa Kehaa 

Paae ||

Your limits cannot be 

found. How can 

anyone find them?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

50293 1168 qyrw dwsin dwsw  
khau rwie]2]

Thaeraa Dhaasan 

Dhaasaa Keho 

Raae ||2||

I am the slave of Your 

slaves, O my Sovereign 

Lord King. ||2||

ਹੇ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥

50294 1168 qyry siT sMbq  
siB qIrQw]

dyviqAW dy aupwSk, 
ieh klpdy hn, bRhmw 
ivSnMU isv jI dy vIh-
vIh vry@ hn[muV-muV 
ien@W dw c`kR AwauNdw 
rihMdw hY[ hy krqwr 
jI! qyry hI s`T sMbq, 
swry qIrQ[

Thaerae Sath 

Sanbath Sabh 

Theerathhaa ||

The cycles of years 

and the places of 

pilgrimage are Yours, 

O Lord.

ਤੇਰੇ ਸੱਠ ਸਾਲ (ਬਿਹਮਾ ਜਸ਼ਵ 

ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਦੀਆਂ ਬੀਸੀਆਂ) ਹਨ ਤੇ 

ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ-

50295 1168 qyrw scu nwmu 
prmysrw]

Thaeraa Sach 

Naam 

Paramaesaraa ||

Your Name is True, O 

Transcendent Lord 

God.

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ! ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਤੇਰਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ।

50296 1168 qyrI giq 
Aivgiq nhI 
jwxIAY]

Thaeree Gath 

Avigath Nehee 

Jaaneeai ||

Your State cannot be 

known, O Eternal, 

Unchanging Lord God.

ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ- ਇਹ ਗੱਲ 

ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ, ਿਾਣੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ।
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50297 1168 Axjwxq nwmu 
vKwxIAY]3]

(Axjwxq) jwnx 
rihq, Anigxq

Anajaanath Naam 

Vakhaaneeai ||3||

Although You are 

unknown, still we 

chant Your Name. 

||3||

ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ (ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ 
ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥

50298 1168 nwnku vycwrw  
ikAw khY]

Naanak 

Vaechaaraa Kiaa 

Kehai ||

What can poor Nanak 

say?

(ਜਨਰਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਆਖ ਜਰਹਾ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ) 
ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਨਕ ਕੀਹ ਆਖ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?

50299 1168 sBu loku slwhy  
eyk sY]

(sY) nMU (dUjw pwT: 
eyksY)

Sabh Lok Salaahae 

Eaekasai ||

All people praise the 

One Lord.

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਹੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਨੂੂੰ  
ਸਲਾਹ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਤੇਰੀਆਂ 

ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ)।

50300 1168 isru nwnk lokw 
pwv hY]

Sir Naanak Lokaa 

Paav Hai ||

Nanak places his head 

on the feet of such 

people.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੈ।
50301 1168 bilhwrI jwau  

jyqy qyry nwv 
hY]4]2]

Balihaaree Jaao 

Jaethae Thaerae 

Naav Hai ||4||2||

I am a sacrifice to Your 

Names, as many as 

there are, O Lord. 

||4||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਤੇਰੇ ਇਹ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ 

ਹਨ) ॥੪॥੨॥
50302 1168 bsMqu mhlw 1] Basanth Mehalaa 

1 ||

Basant, First Mehl:

50303 1168 suieny kw caukw  
kMcn kuAwr]

Sueinae Kaa 

Choukaa Kanchan 

Kuaar ||

The kitchen is golden, 

and the cooking pots 

are golden.

(ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ) ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੌਂਕਾ 
(ਜਤਆਰ ਕਰੇ), ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀ 
(ਉਸ ਜਵਚ) ਭਾਂਡੇ (ਵਰਤੇ),
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50304 1168 rupy kIAw kwrw  
bhuqu ibsQwru]

r`upycWdI, kwrW Rupae Keeaa 

Kaaraa Bahuth 

Bisathhaar ||

The lines marking the 

cooking square are 

silver.

(ਚੌਂਕੇ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ 

ਦੇ ਦੁਆਲੇ) ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ 

ਲਕੀਰਾਂ (ਪਾਏ) (ਤੇ ਸੱੁਚ 

ਵਾਸਤੇ) ਇਹੋ ਿੇਹੇ ਹੋਰ ਕਈ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ (ਜਖਲਾਰੇ);

50305 1168 gMgw kw audku  
krMqy kI Awig]

Gangaa Kaa 

Oudhak Karanthae 

Kee Aag ||

The water is from the 

Ganges, and the 

firewood is sanctified.

(ਭੋਿਨ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇ 
ਉਹ) ਗੂੰਗਾ ਦਾ (ਪਜਵੱਤਿ) ਿਲ 

(ਜਲਆਵ)ੇ, ਤੇ ਅਰਣ ਦੀਆਂ 

ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ (ਜਤਆਰ ਕਰੇ);

50306 1168 gruVw Kwxw duD 
isau gwif]1]

Garurraa Khaanaa 

Dhudhh Sio Gaadd 

||1||

The food is soft rice, 

cooked in milk. ||1||

ਿ ੇਜਿਰ ਉਹ ਦੱੁਧ ਜਵਚ ਰਲਾ 
ਕੇ ਜਰਝੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ 
ਭੋਿਨ ਕਰੇ ॥੧॥

50307 1168 ry mn lyKY kbhU  
n pwie]

Rae Man Laekhai 

Kabehoo N Paae ||

O my mind, these 

things are worthless,

(ਤਾਂ ਭੀ) ਹੇ ਮਨ! ਅਿੇਹੀ ਸੱੁਚ 

ਦੇ ਕੋਈ ਭੀ ਅਡੂੰਬਰ ਪਰਵਾਨ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।
50308 1169 jwim n BIjY swc 

nwie]1] rhwau]

Jaam N Bheejai 

Saach Naae ||1|| 

Rehaao ||

If you are not 

drenched with the 

True Name. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਜਭੱਿਦਾ (ਪਿੀਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ 
ਉੱਦਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50309 1169 ds AT lIKy 
hovih pwis]

Dhas Ath Leekhae 

Hovehi Paas ||

One may have the 

eighteen Puraanas 

written in his own 

hand;

ਿ ੇਜਕਸੇ ਪੂੰ ਜਡਤ ਨੇ ਅਠਾਰਾਂ 
ਪੁਰਾਣ ਜਲਖ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ 

ਹੋਣ,

50310 1169 cwry byd muKwgr 
pwiT]

(muK`wgr) kMToN Chaarae Baedh 

Mukhaagar Paath 

||

He may recite the four 

Vedas by heart,

ਿ ੇਪਾਠ ਜਵਚ ਉਹ ਚਾਰੇ ਵੇਦ 

ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜਹੇ,
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50311 1169 purbI nwvY vrnW 
kI dwiq]

Purabee Naavai 

Varanaan Kee 

Dhaath ||

And take ritual baths 

at holy festivals and 

give charitable 

donations;

ਿ ੇਉਹ ਪਜਵਤਿ (ਜਮਥੇ) 

ਜਦਹਾਜੜਆਂ ਤੇ ਤੀਰਥੀਂ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਖ 

ਵਖ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਨ-ਪੁੂੰ ਨ ਕਰੇ,

50312 1169 vrq nym kry  
idn rwiq]2]

Varath Naem 

Karae Dhin Raath 

||2||

He may observe the 

ritual fasts, and 

perform religious 

ceremonies day and 

night. ||2||

ਿ ੇਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਵਰਤ 

ਰੱਖਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਯਮ 

ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦਾ ਰਹੇ (ਤਾਂ ਭੀ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ) 
॥੨॥

50313 1169 kwjI mulW hovih 
syK]

Kaajee Mulaan 

Hovehi Saekh ||

He may be a Qazi, a 

Mullah or a Shaykh,

ਿ ੇਕੋਈ ਬੂੰ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੱੁਲਾਂ ਸ਼ੇਖ਼ 

ਬਣ ਿਾਣ,

50314 1169 jogI jMgm Bgvy 
ByK]

Jogee Jangam 

Bhagavae Bhaekh 

||

A Yogi or a wandering 

hermit wearing 

saffron-colored robes;

ਕੋਈ ਿੋਗੀ ਿੂੰਗਮ ਬਣ ਕੇ 

ਭਗਵ ੇਕੱਪੜੇ ਪਜਹਨ ਲੈਣ,

50315 1169 ko igrhI krmw 
kI sMiD]

Ko Girehee 

Karamaa Kee 

Sandhh ||

He may be a 

householder, working 

at his job;

ਕੋਈ ਜਗਿਹਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ 
ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਹੋ ਿਾਏ-
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50316 1169 ibnu bUJy sB 
KVIAis bMiD]3]

(KVI-Ais) lY jwxgy Bin Boojhae Sabh 

Kharreeas Bandhh 

||3||

But without 

understanding the 

essence of devotional 

worship, all people are 

eventually bound and 

gagged, and driven 

along by the 

Messenger of Death. 

||3||

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੋਸੀਆਂ 

ਵਾਂਗ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਜਲਆ 

ਿਾਇਗਾ, ਿਦ ਤਕ ਉਹ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਸਮਜਝਆ, (ਿਦ ਤਕ ਉਹ ਸੱਚੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪਤੀਿਦਾ) 
॥੩॥

50317 1169 jyqy jIA ilKI 
isir kwr]

Jaethae Jeea 

Likhee Sir Kaar ||

Each person's karma is 

written on his 

forehead.

(ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿੀਵ ਹਨ ਸਭਨਾਂ 
ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਇਹੀ 
ਹੁਕਮ-ਰੂਪ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

50318 1169 krxI aupir  
hovig swr]

Karanee Oupar 

Hovag Saar ||

According to their 

deeds, they shall be 

judged.

ਜਕ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਉਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

50319 1169 hukmu krih mUrK 
gwvwr]

Hukam Karehi 

Moorakh Gaavaar 

||

Only the foolish and 

the ignorant issue 

commands.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸੱੁਚੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 

ਭੇਖ ਆਜਦਕ ਉਤੇ ਹੀ ਮਾਣ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ 

ਹਨ।
50320 1169 nwnk swcy ky 

isPiq 
BMfwr]4]3]

Naanak Saachae 

Kae Sifath 

Bhanddaar 

||4||3||

O Nanak, the treasure 

of praise belongs to 

the True Lord alone. 

||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਪਰਵਾਨ 

ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰਣੀ) ॥੪॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10209 Published: March 06/ 2014



50321 1169 bsMqu mhlw 3 
qIjw]

qIjw qIjw Basanth Mehalaa 

3 Theejaa ||

Basant, Third Mehl:

50322 1169 bsqR auqwir  
idgMbru hogu]

Basathr Outhaar 

Dhiganbar Hog ||

A person may take off 

his clothes and be 

naked.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ 

ਕੇ ਨਾਂਗਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਿਾਏ (ਤਾਂ 
ਭੀ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਉੱਦਮ ਹੈ)।

50323 1169 jtwDwir ikAw 
kmwvY jogu]

Jattaadhhaar Kiaa 

Kamaavai Jog ||

What Yoga does he 

practice by having 

matted and tangled 

hair?

ਿਟਾ ਧਾਰ ਕੇ ਭੀ ਕੋਈ ਿੋਗ 

ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ। 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿੋਗ (ਮੇਲ) 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ)।
50324 1169 mnu inrmlu nhI 

dsvY duAwr]

Man Niramal 

Nehee Dhasavai 

Dhuaar ||

If the mind is not pure, 

what use is it to hold 

the breath at the 

Tenth Gate?

ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਜਵਚ ਪਿਾਣ 

ਚੜਹਾਇਆਂ ਭੀ ਮਨ ਪਜਵਤਿ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

50325 1169 BRim BRim AwvY  
mUV@w vwro vwr]1]

Bhram Bhram 

Aavai Moorrhaa 

Vaaro Vaar ||1||

The fool wanders and 

wanders, entering the 

cycle of reincarnation 

again and again. ||1||

(ਅਿੇਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ) ਮੂਰਖ ਭਟਕ ਭਟਕ 

ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

50326 1169 eyku iDAwvhu mUV@ 
mnw]

Eaek Dhhiaavahu 

Moorrh Manaa ||

Meditate on the One 

Lord, O my foolish 

mind,

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ।

50327 1169 pwir auqir jwih  
iek iKnW]1] 
rhwau]

Paar Outhar Jaahi 

Eik Khinaan ||1|| 

Rehaao ||

And you shall cross 

over to the other side 

in an instant. 

||1||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਇਕ ਪਲ ਜਵਚ ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਜਹਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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50328 1169 isimRiq swsqR  
krih viKAwx]

ism-i Riq Simrith Saasathr 

Karehi Vakhiaan ||

Some recite and 

expound on the 

Simritees and the 

Shaastras;

(ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ) ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਤੇ 

ਸ਼ਾਸਤਿ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੜਹ ਪੜਹ 
ਕੇ) ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ,

50329 1169 nwdI bydI pV@ih 
purwx]

Naadhee Baedhee 

Parrhehi Puraan ||

Some sing the Vedas 

and read the Puraanas;

ਿੋਗੀ ਨਾਦ ਵਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਪੂੰ ਜਡਤ ਵੇਦ ਪੜਹਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ 

ਪੁਰਾਣ ਪੜਹਦੇ ਹਨ,

50330 1169 pwKMf idRsit  
min kptu 
kmwih]

Paakhandd 

Dhrisatt Man 

Kapatt Kamaahi ||

But they practice 

hypocrisy and 

deception with their 

eyes and minds.

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਪਖੂੰਡ 

ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਵਚ ਉਹ ਖੋਟ 

ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ।

50331 1169 iqn kY rmeIAw  
nyiV nwih]2]

r-meIAw Thin Kai Rameeaa 

Naerr Naahi ||2||

The Lord does not 

even come near them. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ (ਢੁਕਦਾ) ॥੨॥

50332 1169 jy ko AYsw sMjmI 
hoie]

Jae Ko Aisaa 

Sanjamee Hoe ||

Even if someone 

practices such self-

discipline,

ਿ ੇਕੋਈ ਅਿੇਹਾ ਬੂੰਦਾ ਭੀ ਹੋਵੇ 
ਿ ੋਆਪਣੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਕਰਨ ਦੇ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ,
50333 1169 ikRAw ivsyK pUjw 

kryie]

Kiraaa Visaekh 

Poojaa Karaee ||

Compassion and 

devotional worship

ਜਕਸੇ ਉਚੇਚੀ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਕਿਆ 

ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਭੀ ਕਰੇ,

50334 1169 AMqir loBu mnu 
ibiKAw mwih]

Anthar Lobh Man 

Bikhiaa Maahi ||

- if he is filled with 

greed, and his mind is 

engrossed in 

corruption,

ਪਰ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, 

ਿ ੇਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ ਜਪਆ ਹੈ,
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50335 1169 Eie inrMjnu kYsy 
pwih]3]

Oue Niranjan 

Kaisae Paahi ||3||

How can he find the 

Immaculate Lord? 

||3||

ਤਾਂ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਭੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ॥੩॥

50336 1169 kIqw hoAw kry 
ikAw hoie]

Keethaa Hoaa 

Karae Kiaa Hoe ||

What can the created 

being do?

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਜਤਆਂ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

50337 1169 ijs no Awip 
clwey soie]

Jis No Aap 

Chalaaeae Soe ||

The Lord Himself 

moves him.

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਿੀਵਨ ਪੂੰਧ ਉੱਤੇ ਤੋਜਰਆ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਿੀਵ ਉਹੀ 
ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਜਤਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ)।

50338 1169 ndir kry qW 
Brmu cukwey]

Nadhar Karae 

Thaan Bharam 

Chukaaeae ||

If the Lord casts His 

Glance of Grace, then 

his doubts are 

dispelled.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ 

ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

50339 1169 hukmY bUJY qW 
swcw pwey]4]

Hukamai Boojhai 

Thaan Saachaa 

Paaeae ||4||

If the mortal realizes 

the Hukam of the 

Lord's Command, he 

obtains the True Lord. 

||4||

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਿਦੋਂ 
ਿੀਵ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

50340 1169 ijsu jIau AMqru  
mYlw hoie]

Jis Jeeo Anthar 

Mailaa Hoe ||

If someone's soul is 

polluted within,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਅੂੰਦਰਲਾ 
ਆਤਮਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ) ਮੈਲਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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50341 1169 qIrQ BvY  
idsMqr loie]

Theerathh Bhavai 

Dhisanthar Loe ||

What is the use of his 

traveling to sacred 

shrines of pilgrimage 

all over the world?

ਉਹ ਿੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਭੀ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਿ ੇਉਹ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਜਵਚ ਭੀ (ਜਵਰਕਤ 

ਰਜਹਣ ਲਈ) ਤੁਜਰਆ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ (ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟਦੇ ਨਹੀਂ)।

50342 1169 nwnk imlIAY  
siqgur sMg]

Naanak Mileeai 

Sathigur Sang ||

O Nanak, when one 

joins the Society of the 

True Guru,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

50343 1169 qau Bvjl ky 
qUtis bMD]5]4]

Tho Bhavajal Kae 

Thoottas Bandhh 

||5||4||

Then the bonds of the 

terrifying world-ocean 

are broken. ||5||4||

ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟਦੇ ਹਨ ॥੫॥੪॥

50344 1169 bsMqu mhlw 1] Basanth Mehalaa 

1 ||

Basant, First Mehl:

50345 1169 sgl Bvn qyrI 
mwieAw moh]

Sagal Bhavan 

Thaeree Maaeiaa 

Moh ||

All the worlds have 

been fascinated and 

enchanted by Your 

Maya, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ 

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਤੇਰੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ।

50346 1169 mY Avru n dIsY  
srb qoh]

Mai Avar N 

Dheesai Sarab 

Thoh ||

I do not see any other 

at all - You are 

everywhere.

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੈ।

50347 1169 qU suir nwQw dyvw 
dyv]

Thoo Sur 

Naathhaa 

Dhaevaa Dhaev ||

You are the Master of 

Yogis, the Divinity of 

the divine.

ਤੂੂੰ  ਦੇਵਜਤਆਂ ਦਾ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਭੀ 
ਦੇਵਤਾ ਹੈਂ।
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50348 1169 hir nwmu imlY  
gur crn syv]1]

Har Naam Milai 

Gur Charan Saev 

||1||

Serving at the Guru's 

Feet, the Name of the 

Lord is received. ||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧॥

50349 1169 myry suMdr gihr 
gMBIr lwl]

Maerae Sundhar 

Gehir Ganbheer 

Laal ||

O my Beauteous, Deep 

and Profound Beloved 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ! ਹੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਤੇ 

ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!

50350 1169 gurmuiK rwm nwm 
gun gwey qU 
AprMpru srb 
pwl]1]rhwau]

Ap-rMpru Guramukh Raam 

Naam Gun Gaaeae 

Thoo Aparanpar 

Sarab Paal ||1|| 

Rehaao ||

As Gurmukh, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord's Name. You are 

Infinite, the Cherisher 

of all. ||1||Pause||

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ। 
ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50351 1169 ibnu swD n 
pweIAY hir kw 
sMgu]

Bin Saadhh N 

Paaeeai Har Kaa 

Sang ||

Without the Holy 

Saint, association with 

the Lord is not 

obtained.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,

50352 1169 ibnu gur mYl 
mlIn AMgu]

Bin Gur Mail 

Maleen Ang ||

Without the Guru, 

one's very fiber is 

stained with filth.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਸਰੀਰ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਨਾਲ ਗੂੰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

50353 1169 ibnu hir nwm n 
suDu hoie]

Bin Har Naam N 

Sudhh Hoe ||

Without the Lord's 

Name, one cannot 

become pure.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਇਹ ਸਰੀਰ) ਪਜਵਤਿ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
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50354 1169 gur sbid slwhy  
swcu soie]2]

Gur Sabadh 

Salaahae Saach 

Soe ||2||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

sing the Praises of the 

True Lord. ||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
50355 1169 jw kau qU rwKih 

rKnhwr]

Jaa Ko Thoo 

Raakhehi 

Rakhanehaar ||

O Savior Lord, that 

person whom You 

have saved

ਹੇ ਰੱਖਣਹਾਰ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈਂ,

50356 1169 siqgurU imlwvih  
krih swr]

Sathiguroo 

Milaavehi Karehi 

Saar ||

- You lead him to meet 

the True Guru, and so 

take care of him.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ ਤੇ 

ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੂੰ  ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,

50357 1169 ibKu haumY mmqw  
prhrwie]

pr-hrwie Bikh Houmai 

Mamathaa 

Pareharaae ||

You take away his 

poisonous egotism 

and attachment.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਬਣਾਣ 

ਦੇ ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

50358 1169 siB dUK ibnwsy  
rwmrwie]3]

Sabh Dhookh 

Binaasae Raam 

Raae ||3||

You dispel all his 

sufferings, O 

Sovereign Lord God. 

||3||

ਹੇ ਰਾਮਰਾਇ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

50359 1169 aUqm giq imiq  
hir gun srIr]

Ootham Gath 

Mith Har Gun 

Sareer ||

His state and 

condition are sublime; 

the Lord's Glorious 

Virtues permeate his 

body.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਵੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫ਼ਰਾਖ਼-ਜਦਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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50360 1169 gurmiq pRgty  
rwm nwm hIr]

Guramath 

Pragattae Raam 

Naam Heer ||

Through the Word of 

the Guru's Teachings, 

the diamond of the 

Lord's Name is 

revealed.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ 
ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

50361 1169 ilv lwgI nwim  
qij dUjw Bwau]

Liv Laagee Naam 

Thaj Dhoojaa 

Bhaao ||

He is lovingly attuned 

to the Naam; he is rid 

of the love of duality.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਪਆਰ ਜਤਆਗ 

ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਹੈ।

50362 1169 jn nwnk hir 
guru gur 
imlwau]4]5]

Jan Naanak Har 

Gur Gur Milaao 

||4||5||

O Lord, let servant 

Nanak meet the Guru. 

||4||5||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਜਸ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਨੂੂੰ  ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇ ॥੪॥੫॥

50363 1169 bsMqu mhlw 1] Basanth Mehalaa 

1 ||

Basant, First Mehl:

50364 1169 myrI sKI shylI  
sunhu Bwie]

Maeree Sakhee 

Sehaelee Sunahu 

Bhaae ||

O my friends and 

companions, listen 

with love in your heart.

ਹੇ ਮੇਰੀ (ਸਤ ਸੂੰਗਣ) 

ਸਹੇਲੀਹੋ! ਪਿੇਮ ਨਾਲ (ਮੇਰੀ 
ਗੱਲ) ਸੁਣੋ,

50365 1169 myrw ipru rIswlU  
sMig swie]

Maeraa Pir 

Reesaaloo Sang 

Saae ||

My Husband Lord is 

Incomparably 

Beautiful; He is always 

with me.

(ਜਕ) ਮੇਰਾ ਸੁੂੰ ਦਰ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਜਿਸ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਹੈ 

ਉਹੀ ਸਹੇਲੀ (ਸੁਹਾਗਜਣ) ਹੈ।
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50366 1169 Ehu AlKu n 
lKIAY khhu 
kwie]

kh-hu Ouhu Alakh N 

Lakheeai Kehahu 

Kaae ||

He is Unseen - He 

cannot be seen. How 

can I describe Him?

ਉਹ (ਸੋਹਣਾ ਪਿਭੂ) ਜਬਆਨ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ (ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ!) 

ਉਹ (ਜਿਰ) ਜਕਵੇਂ (ਜਮਲੇ)।

50367 1170 guir sMig 
idKwieE  
rwmrwie]1]

Gur Sang 

Dhikhaaeiou Raam 

Raae ||1||

The Guru has shown 

me that my Sovereign 

Lord God is with me. 

||1||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਿਭੂ 
ਜਿਸ ਸਹੇਲੀ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, (ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਜਮਜਲਆ ਹੈ) ॥੧॥

50368 1170 imlu sKI shylI  
hir gun bny]

Mil Sakhee 

Sehaelee Har Gun 

Banae ||

Joining together with 

my friends and 

companions, I am 

adorned with the 

Lord's Glorious Virtues.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਹੋ! ਰਲ 

ਕੇ ਬੈਠੋ (ਤੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਵ)ੋ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ ਹੀ 
(ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ) ਿਬਦੇ 

ਹਨ।

50369 1170 hir pRB sMig 
Kylih vr kwmin  
gurmuiK Kojq mn 
mny]1] rhwau]

Har Prabh Sang 

Khaelehi Var 

Kaaman 

Guramukh Khojath 

Man Manae ||1|| 

Rehaao ||

The sublime soul-

brides play with their 

Lord God. The 

Gurmukhs look within 

themselves; their 

minds are filled with 

faith. ||1||Pause||

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਿੇਹੜੀਆਂ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਪਿਭੂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕਰਜਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਪਤੀਿ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50370 1170 mnmuKI duhwgix  
nwih Byau]

Manamukhee 

Dhuhaagan Naahi 

Bhaeo ||

The self-willed 

manmukhs, suffering 

in separation, do not 

understand this 

mystery.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਗ-ਹੀਣ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਗੱੁਝੀ ਗੱਲ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
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50371 1170 Ehu Git Git 
rwvY srb pRyau]

Ouhu Ghatt Ghatt 

Raavai Sarab 

Praeo ||

The Beloved Lord of all 

celebrates in each and 

every heart.

ਜਕ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
50372 1170 gurmuiK iQru cInY  

sMig dyau]

Guramukh Thhir 

Cheenai Sang 

Dhaeo ||

The Gurmukh is stable, 

knowing that God is 

always with him.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਸ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਕਾਸ਼-

ਰੂਪ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੇਖਦੀ ਹੈ।
50373 1170 guir nwmu 

idRVwieAw jpu 
jpyau]2]

Gur Naam 

Dhrirraaeiaa Jap 

Japaeo ||2||

The Guru has 

implanted the Naam 

within me; I chant it, 

and meditate on it. 

||2||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ 

ਿਪਦੀ ਹੈ ॥੨॥

50374 1170 ibnu gur Bgiq 
n Bwau hoie]

Bin Gur Bhagath N 

Bhaao Hoe ||

Without the Guru, 

devotional love does 

not well up within.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਹੋ!) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਾਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਉਸ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

50375 1170 ibnu gur sMq n 
sMgu dyie]

Bin Gur Santh N 

Sang Dhaee ||

Without the Guru, one 

is not blessed with the 

Society of the Saints.

ਸੂੰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਹ (ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ) ਆਪਣਾ 
ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ।

50376 1170 ibnu gur AMDuly 
DMDu roie]

Bin Gur Andhhulae 

Dhhandhh Roe ||

Without the Guru, the 

blind cry out, 

entangled in worldly 

affairs.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  
ਹੋਏ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਿੂੰਿਾਲ ਹੀ ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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50377 1170 mnu gurmuiK 
inrmlu mlu  
sbid Koie]3]

Man Guramukh 

Niramal Mal 

Sabadh Khoe ||3||

That mortal who 

becomes Gurmukh 

becomes immaculate; 

the Word of the 

Shabad washes away 

his filth. ||3||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈ 

ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ 

ਮਨ ਜਨਰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

50378 1170 guir mnu mwirE  
kir sMjogu]

Gur Man Maariou 

Kar Sanjog ||

Uniting with the Guru, 

the mortal conquers 

and subdues his mind.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) 

ਸੂੰਿੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਮਾਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

50379 1170 Aih inis rwvy  
Bgiq jogu]

Ahinis Raavae 

Bhagath Jog ||

Day and night, he 

savors the Yoga of 

devotional worship.

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਨੂੂੰ  
ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

50380 1170 gur sMq sBw duKu 
imtY rogu]

Gur Santh Sabhaa 

Dhukh Mittai Rog 

||

Associating with the 

Saint Guru, suffering 

and sickness are 

ended.

ਸੂੰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਬੈਜਠਆਂ ਿੀਵ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

50381 1170 jn nwnk hir 
vru shj 
jogu]4]6]

Jan Naanak Har 

Var Sehaj Jog 

||4||6||

Servant Nanak merges 

with his Husband Lord, 

in the Yoga of intuitive 

ease. ||4||6||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੬॥
50382 1170 bsMqu mhlw 1] Basanth Mehalaa 

1 ||

Basant, First Mehl:

50383 1170 Awpy kudriq kry 
swij]

Aapae Kudharath 

Karae Saaj ||

By His Creative Power, 

God fashioned the 

creation.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਿ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਕੁਦਰਜਤ ਰਚਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10219 Published: March 06/ 2014



50384 1170 scu Awip inbyVy  
rwju rwij]

Sach Aap 

Nibaerrae Raaj 

Raaj ||

The King of kings 

Himself adminsters 

true justice.

(ਇਸ ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਚ) ਆਪਣਾ 
ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ) 

ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
50385 1170 gurmiq aUqm 

sMig swiQ]

Guramath Ootham 

Sang Saathh ||

The most sublime 

Word of the Guru's 

Teachings is always 

with us.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਮੱਤ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

50386 1170 hir nwmu 
rswiexu shij 
AwiQ]1]

Har Naam 

Rasaaein Sehaj 

Aathh ||1||

The wealth of the 

Lord's Name, the 

source of nectar, is 

easily acquired. ||1||

ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ (ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ) ਹੈ ॥੧॥

50387 1170 mq ibsris ry 
mn rwm boil]

ibs-ris: polw bolo Math Bisaras Rae 

Man Raam Bol ||

So chant the Name of 

the Lord; do not forget 

it, O my mind.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਬੋਲ। (ਵੇਖੀਂ) ਜਕਤੇ ਭੁਲਾ 
ਨਾ ਦੇਈ।ਂ

50388 1170 AprMpru Agm 
Agocru gurmuiK  
hir Awip qulwey  
Aqulu 
qoil]1]rhwau]

Ap-rMpru, A-gm: 
polw bolo[ (Agm) sog 
rihq[A-q`ulu

Aparanpar Agam 

Agochar 

Guramukh Har 

Aap Thulaaeae 

Athul Thol ||1|| 

Rehaao ||

The Lord is Infinite, 

Inaccessible and 

Incomprehensible; His 

weight cannot be 

weighed, but He 

Himself allows the 

Gurmukh to weigh 

Him. ||1||Pause||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਲ 

ਜਵਚ ਅਤੱੁਲ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ 
ਲਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ)। ਪਰ 

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ (ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਤੁਲਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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50389 1170 gur crn sryvih  
gurisK qor]

sryv-ih Gur Charan 

Saraevehi 

Gurasikh Thor ||

Your GurSikhs serve at 

the Guru's Feet.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਗੁਰਜਸੱਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਤੇਰੇ (ਸੇਵਕ) ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

50390 1170 gur syv qry qij 
myr qor]

(syv) syvw Gur Saev Tharae 

Thaj Maer Thor ||

Serving the Guru, they 

are carried across; 

they have abandoned 

any distinction 

between 'mine' and 

'yours'.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਜਤਆਗ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

50391 1170 nr inMdk loBI  
min kTor]

Nar Nindhak 

Lobhee Man 

Kathor ||

The slanderous and 

greedy people are 

hard-hearted.

ਪਰ ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਮਨੋਂ  ਕਠੋਰ ਹਨ,

50392 1170 gur syv n BweI  
is cor cor]2]

Gur Saev N 

Bhaaee S Chor 

Chor ||2||

Those who do not love 

to serve the Guru are 

the most thieving of 

thieves. ||2||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਵਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ) 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ 
ਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਮਹਾਂ 
ਚੋਰ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਵਰਗਾ ਹੈ) 

॥੨॥
50393 1170 guru quTw bKsy 

Bgiq Bwau]

Gur Thuthaa 

Bakhasae Bhagath 

Bhaao ||

When the Guru is 

pleased, He blesses 

the mortals with 

loving devotional 

worship of the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਤੇ ਜਪਆਰ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
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50394 1170 guir quTY pweIAY 
hir mhil Twau]

Gur Thuthai 

Paaeeai Har Mehal 

Thaao ||

When the Guru is 

pleased, the mortal 

obtains a place in the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਥਾਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

50395 1170 prhir inMdw  
hir Bgiq jwgu]

Parehar Nindhaa 

Har Bhagath Jaag 

||

So renounce slander, 

and awaken in 

devotional worship of 

the Lord.

ਉਹ ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਦਾ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

50396 1170 hir Bgiq 
suhwvI krim 
Bwgu]3]

Har Bhagath 

Suhaavee Karam 

Bhaag ||3||

Devotion to the Lord is 

wonderful; it comes 

through good karma 

and destiny. ||3||

(ਪਿਭੂ ਦੀ) ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸੁਹਾਵਣੀ ਭਗਤੀ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਜਹੱਸਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੩॥

50397 1170 guru myil imlwvY  
kry dwiq]

Gur Mael Milaavai 

Karae Dhaath ||

The Guru unites in 

union with the Lord, 

and grants the gift of 

the Name.

ਗੁਰੂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ 

ਦੀ) ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

50398 1170 gurisK ipAwry  
idnsu rwiq]

Gurasikh Piaarae 

Dhinas Raath ||

The Guru loves His 

Sikhs, day and night.

ਉਹ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰਜਸੱਖ ਜਦਨ 

ਰਾਤ (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਂਭ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ)।

50399 1170 Plu nwmu prwpiq  
guru quis dyie]

qu`is Fal Naam 

Paraapath Gur 

Thus Dhaee ||

They obtain the fruit 

of the Naam, when 

the Guru's favor is 

bestowed.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ 

ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿੋ ਇਨਸਾਨੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10222 Published: March 06/ 2014



50400 1170 khu nwnk pwvih 
ivrly 
kyie]4]7]

pwv-ih,ky-ie Kahu Naanak 

Paavehi Viralae 

Kaee ||4||7||

Says Nanak, those who 

receive it are very rare 

indeed. ||4||7||

(ਪਰ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਇਹ 

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਹੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੪॥੭॥

50401 1170 bsMqu mhlw 3 
iek qukw]

qukw: polw bolo Basanth Mehalaa 

3 Eik Thukaa ||

Basant, Third Mehl, Ik-

Tukas:

50402 1170 swihb BwvY syvku 
syvw krY]

Saahib Bhaavai 

Saevak Saevaa 

Karai ||

When it pleases our 

Lord and Master, His 

servant serves Him.

ਿ ੇਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆਵੇ 
ਤਾਂ ਹੀ (ਕੋਈ) ਸੇਵਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ (ਭਗਤੀ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

50403 1170 jIvqu mrY siB 
kul auDrY]1]

(auDrY) auDwrdw hY Jeevath Marai 

Sabh Kul 

Oudhharai ||1||

He remains dead while 

yet alive, and redeems 

all his ancestors. ||1||

ਉਹ ਸੇਵਕ ਿਗਤ ਦੇ ਕਾਰ-

ਜਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲ 

ਭੀ (ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

50404 1170 qyrI Bgiq n 
Cofau ikAw ko 
hsY]

h`sY Thaeree Bhagath 

N Shhoddo Kiaa 

Ko Hasai ||

I shall not renounce 

Your devotional 

worship, O Lord; what 

does it matter if 

people laugh at me?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਾਂਗਾ (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਨ 

ਿਗਤ ਹਾਸੇ-ਮਖ਼ੌਲ ਕਰੇ), ਮੈਂ 
ਜਕਸੇ ਦੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ[
50405 1170 swcu nwmu myrY 

ihrdY vsY]1] 
rhwau]

Saach Naam 

Maerai Hiradhai 

Vasai ||1|| 

Rehaao ||

The True Name abides 

within my heart. 

||1||Pause||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ ਕਰ! ਤੇਰਾ) 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਜਸਆ 

ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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50406 1170 jYsy mwieAw moih  
pRwxI glqu rhY]

(glqu) lIx, glqwn Jaisae Maaeiaa 

Mohi Praanee 

Galath Rehai ||

Just as the mortal 

remains engrossed in 

attachment to Maya,

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਾਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਡੱੁਬਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਧਆਨ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ),

50407 1170 qYsy sMq jn rwm 
nwm rvq 
rhY]2]

Thaisae Santh Jan 

Raam Naam 

Ravath Rehai ||2||

So does the Lord's 

humble Saint remain 

absorbed in the Lord's 

Name. ||2||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

50408 1170 mY mUrK mugD 
aUpir krhu 
dieAw]

Mai Moorakh 

Mugadhh Oopar 

Karahu Dhaeiaa ||

I am foolish and 

ignorant, O Lord; 

please be merciful to 

me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਅੂੰਞਾਣ ਉਤੇ 

ਮੇਹਰ ਕਰ,

50409 1170 qau srxwgiq  
rhau pieAw]3]

srxwgiq Tho Saranaagath 

Reho Paeiaa ||3||

May I remain in Your 

Sanctuary. ||3||

(ਤਾ ਜਕ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਪਆ ਰਹਾਂ ॥੩॥

50410 1170 khqu nwnku  
sMswr ky inhPl 
kwmw]

Kehath Naanak 

Sansaar Kae 

Nihafal Kaamaa ||

Says Nanak, worldly 

affairs are fruitless.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿਗਤ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ (ਆਖ਼ਰ) 

ਜਵਅਰਥ (ਸਾਬਤ ਹੁੂੰ ਦੇ) ਹਨ 

(ਜਿਰ ਭੀ ਿੀਵ ਜਨਰੇ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਹੀ ਖਜਚਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

50411 1170 gur pRswid ko 
pwvY AMimRq 
nwmw]4]8]

Gur Prasaadh Ko 

Paavai Anmrith 

Naamaa ||4||8||

Only by Guru's Grace 

does one receive the 

Nectar of the Naam, 

the Name of the Lord. 

||4||8||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੮॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10224 Published: March 06/ 2014



50412 1170 mhlw 1 bsMqu 
ihMfol Gru 2

Mehalaa 1 

Basanth Hinddol 

Ghar 2

First Mehl, Basant 

Hindol, Second House:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ/ਜਹੂੰ ਡੋਲ, ਘਰ ੨ 

ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।

50413 1170 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

50414 1170 swlgRwm ibp 
pUij mnwvhu  
suikRqu qulsI 
mwlw]

swl-gRwm su-ikRqu Saal Graam Bip 

Pooj Manaavahu 

Sukirath Thulasee 

Maalaa ||

O Brahmin, you 

worship and believe in 

your stone-god, and 

wear your ceremonial 

rosary beads.

ਹੇ ਬਿਾਹਮਣ! ਉਸ ਦਇਆਲ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਹੀ 
ਸਾਲਗਿਾਮ (ਦੀ ਪੂਿਾ)। ਨੇਕ 

ਆਚਰਨ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਹੈ 

ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ।
50415 1170 rwm nwmu jip 

byVw bWDhu  
dieAw krhu 
dieAwlw]1]

Raam Naam Jap 

Baerraa 

Baandhhahu 

Dhaeiaa Karahu 

Dhaeiaalaa ||1||

Chant the Name of the 

Lord. Build your boat, 

and pray, ""O Merciful 

Lord, please be 

merciful to me.""||1||

ਹੇ ਬਿਾਹਮਣ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ 

ਲਈ) ਇਹ ਬੇੜਾ ਜਤਆਰ ਕਰੋ, 

(ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ-) ਹੇ 

ਜਦਆਲ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਦਇਆ ਕਰ (ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਹ) ॥੧॥
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50416 1171 kwhy klrw isMchu  
jnmu gvwvhu]

k`lrw[gvwv-hu Kaahae Kalaraa 

Sinchahu Janam 

Gavaavahu ||

Why do you irrigate 

the barren, alkaline 

soil? You are wasting 

your life away!

(ਹੇ ਬਿਾਹਮਣ! ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ 

ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰ ਕੇ) ਤੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਿਨਮ (ਜਵਅਰਥ) 

ਗਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ। (ਤੇਰਾ ਇਹ 

ਉੱਦਮ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 

ਜਕਸਾਨ ਕਲਰਾਠੀ ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  
ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਿਾਏ, ਕੱਲਰ ਜਵਚ 

ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ) ਤੂੂੰ  
ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਕੱਲਰ ਨੂੂੰ  ਜਸੂੰ ਿ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
50417 1171 kwcI Fhig 

idvwl kwhy gcu 
lwvhu]1]rhwau]

sRIr rUpI (idvwl) 
kMD[cMdn rUp (gcu) 
cUnw, sugMDIAW, &YSn[ 
g`cu

Kaachee Dtehag 

Dhivaal Kaahae 

Gach Laavahu 

||1|| Rehaao ||

This wall of mud is 

crumbling. Why 

bother to patch it with 

plaster? ||1||Pause||

(ਗਾਰੇ ਦੀ) ਕੱਚੀ ਕੂੰਧ (ਜ਼ਰੂਰ) 

ਢਜਹ ਿਾਇਗੀ (ਅੂੰਦਰਲੇ 

ਆਚਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਬਾਹਰ ਤੁਲਸੀ ਆਜਦਕ ਦੀ 
ਪੂਿਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਗਾਰੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੂੰਧ ਉਤੇ) ਚੂਨੇ 

ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਜਵਅਰਥ ਹੀ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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50418 1171 kr hirht mwl 
itMf provhu iqsu 
BIqir mnu jovhu]

nwmu rUp (hir-ht) 
hlt[ pRIq rUp (mwl) 
inmRqw hlImI gRIbI pyRm 
iekwgRqw SWqI DIrj 
ismrn iKmw 
sihnSIlqw Awid SuB 
guxW rUp itMfW, mnu rUpI 
bYl (jov-hu) joVo

Kar Harihatt Maal 

Ttindd Parovahu 

This Bheethar 

Man Jovahu ||

Let your hands be the 

buckets, strung on the 

chain, and yoke the 

mind as the ox to pull 

it; draw the water up 

from the well.

(ਜਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ 

ਜਕਆਰੇ ਜਸੂੰ ਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਨੂੂੰ  
ਘੜਮਾਲਹਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਲਦ 

ਿੋਅ ਕੇ ਖੂਹ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਕਆਰੇ ਭਰਦਾ ਹੈ, 

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੇ ਬਿਾਹਮਣ!) ਹੱਥੀਂ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਹਰਹਟ ਤੇ ਹਰਹਟ 

ਦੀ ਮਾਲਹ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਹ ਜਵਚ 

ਜਟੂੰ ਡਾਂ ਿੋੜਨਾ ਬਣਾ।

50419 1171 AMimRqu isMchu  
Brhu ikAwry qau 
mwlI ky hovhu]2]

Anmrith Sinchahu 

Bharahu Kiaarae 

Tho Maalee Kae 

Hovahu ||2||

Irrigate your fields 

with the Ambrosial 

Nectar, and you shall 

be owned by God the 

Gardener. ||2||

(ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਘੜਮਾਲਹੇ  
ਖੂਹ) ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋਅ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਜਸੂੰ ਿ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੇ ਜਕਆਰੇ 

ਇਸ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ ਨਕਾਨਕ 

ਭਰ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਇਸ ਿਗਤ-

ਬਾਗ਼ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰਾ ਬਣੇਗਾ ॥੨॥
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50420 1171 kwmu kRoDu duie  
krhu bsoly gofhu 
DrqI BweI]

bu`D rUp DrqI coN, kwm 
kRoD ndIn nMU pu`tx leI, 
Kloky gofx vwly s`q 
sMqoK dy (bsoly) ksIey

Kaam Krodhh 

Dhue Karahu 

Basolae Goddahu 

Dhharathee 

Bhaaee ||

Let sexual desire and 

anger be your two 

shovels, to dig up the 

dirt of your farm, O 

Siblings of Destiny.

(ਜਕਸਾਨ ਉੱਗੀ ਖੇਤੀ ਨੂੂੰ  ਰੂੰ ਬੇ 

ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੇ 

ਹਰੇਕ ਬੂਟੇ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਨਾਲ 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਬਚਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਫ਼ਾਲਤੂ ਘਾਹ ਬੂਟ ਨਦੀਣ ਨੂੂੰ , 
ਮਾਨੋ, ਗੱੁਸੇ ਨਾਲ ਪੱੁਟ ਪੱੁਟ ਕੇ 

ਬਾਹਰ ਸੱੁਟਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਭੀ) ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ-

ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਗੋਡ, ਜਪਆਰ ਅਤੇ 

ਗੱੁਸਾ ਇਹ ਦੋ ਰੂੰ ਬੇ ਬਣਾ (ਦੈਵੀ 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਬਚਾਈ 

ਰੱਖ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੱੁਸੇ ਨਾਲ 

ਿੜਹੋਂ ਪੱੁਟਦਾ ਿਾਹ)।

50421 1171 ijau gofhu iqau 
qum@ suK pwvhu  
ikrqu n myitAw 
jweI]3]

Jio Goddahu Thio 

Thumh Sukh 

Paavahu Kirath N 

Maettiaa Jaaee 

||3||

The more you dig, the 

more peace you shall 

find. Your past actions 

cannot be erased. 

||3||

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੂੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਗੋਡੀ 
ਕਰੇਂਗਾ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਆਤਮਕ 

ਸੁਖ ਮਾਣੇਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ 

ਮੇਹਨਤ ਜਵਅਰਥ ਨਹੀਂ 
ਿਾਇਗੀ ॥੩॥

50422 1171 bguly qy Puin 
hMsulw hovY jy qU 
krih dieAwlw]

Bagulae Thae Fun 

Hansulaa Hovai 

Jae Thoo Karehi 

Dhaeiaalaa ||

The crane is again 

transformed into a 

swan, if You so will, O 

Merciful Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਜਦਆਲ ਪਿਭੂ! ਿ ੇਤੂੂੰ  
ਮੇਹਰ ਕਰੇਂ ਤਾਂ (ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਪਖੂੰਡੀ) ਬਗੁਲੇ ਤੋਂ 
ਸੋਹਣਾ ਹੂੰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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50423 1171 pRxviq nwnku 
dwsin dwsw  
dieAw krhu 
dieAwlw]4]1]
9]

Pranavath Naanak 

Dhaasan Dhaasaa 

Dhaeiaa Karahu 

Dhaeiaalaa 

||4||1||9||

Prays Nanak, the slave 

of Your slaves: O 

Merciful Lord, have 

mercy on me. 

||4||1||9||

ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਹੇ ਜਦਆਲ ਪਿਭੂ! ਮੇਹਰ 

ਕਰ (ਤੇ ਬਗੁਲੇ ਤੋਂ ਹੂੰਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼) 

॥੪॥੧॥੯॥

50424 1171 bsMqu mhlw 1 
ihMfol]

Basanth Mehalaa 

1 Hinddol ||

Basant, First Mehl, 

Hindol:

50425 1171 swhurVI vQu sBu 
ikCu swJI  
pyvkVY Dn vKy]

v`Qu[ sWJI[ v`Ky Saahurarree Vathh 

Sabh Kishh 

Saajhee 

Paevakarrai Dhhan 

Vakhae ||

In the House of the 

Husband Lord - in the 

world hereafter 

everything is jointly 

owned; but in this 

world - in the house of 

the soul-bride's 

parents the soul-bride 

owns them separately.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਿੋ 
ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ ਜਮਲੀ ਸੀ ਉਹ 

ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਵੂੰ ਡੀ ਿਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਿਗਤ-

ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਹੇਠ) ਮੈਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਜਵਤਕਰੇ 

ਹੀ ਜਸੱਖਦੀ ਰਹੀ।
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50426 1171 Awip kucjI dosu  
n dyaU jwxw nwhI  
rKy]1]

ku-c`jI Aap Kuchajee 

Dhos N Dhaeoo 

Jaanaa Naahee 

Rakhae ||1||

She herself is ill-

mannered; how can 

she blame anyone 

else? She does not 

know how to take care 

of these things. ||1||

ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਚੱਿੀ ਰਹੀ 
(ਭਾਵ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਜਤ ਨਾਹ ਜਸੱਖੀ। ਇਸ 

ਕੁਚੱਿ ਜਵਚ ਦੱੁਖ ਸਹੇੜੇ ਹਨ, 

ਪਰ) ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਉਤੇ 

(ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਬਾਰੇ) ਕੋਈ ਦੋਸ 

ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। (ਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਵਲੋਂ ਜਮਲੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੂੰ ) ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਿਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ॥੧॥

50427 1171 myry swihbw hau 
Awpy Brim 
BulwxI]

Maerae Saahibaa 

Ho Aapae Bharam 

Bhulaanee ||

O my Lord and Master, 

I am deluded by doubt.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਆਪ 

ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੀ ਹੋਈ ਹਾਂ।
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50428 1171 AKr ilKy syeI 
gwvw Avr n 
jwxw 
bwxI]1]rhwau]

Akhar Likhae 

Saeee Gaavaa 

Avar N Jaanaa 

Baanee ||1|| 

Rehaao ||

I sing the Word which 

You have written; I do 

not know any other 

Word. ||1||Pause||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਕਰਮ ਮੈਂ ਿਨਮਾਂ 
ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ 

ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿ)ੋ 

ਸੂੰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉੱਕਰੇ 

ਪਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਗਾਂਦੀ ਚਲੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 
(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਿੇਰਨਾ ਹੇਠ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ 

ਕਰਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹਾਂ) ਮੈਂ (ਮਨ 

ਦੀ) ਕੋਈ ਘਾੜਤ (ਘੜਨੀ) 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀ ਹਾਂ (ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੇ 

ਕੂੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਮੱੁਕ ਿਾਣ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50429 1171 kiF ksIdw  
pihrih colI qW 
qum@ jwxhu nwrI]

Kadt Kaseedhaa 

Pehirehi Cholee 

Thaan Thumh 

Jaanahu Naaree ||

She alone is known as 

the Lord's bride, who 

embroiders her gown 

in the Name.

ਿੇਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਸ਼ੁਭ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜਚੱਤਰ (ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਬਣਾ ਕੇ) ਪਿੇਮ ਦਾ 
ਪਟੋਲਾ ਪਜਹਨਦੀਆਂ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸੁਚੱਿੀਆਂ 

ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਮਝੋ।
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50430 1171 jy Gru rwKih  
burw n cwKih  
hovih kMq 
ipAwrI]2]

Jae Ghar Raakhehi 

Buraa N 

Chaakhehi Hovehi 

Kanth Piaaree 

||2||

She who preserves 

and protects the home 

of her own heart and 

does not taste of evil, 

shall be the Beloved of 

her Husband Lord. 

||2||

ਿੇਹੜੀਆਂ ਇਸਤਿੀਆਂ ਆਪਣਾ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਘਰ 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ 

ਜਵਕਾਰ ਕੋਈ ਭੈੜ ਨਹੀਂ 
ਚੱਖਦੀਆਂ (ਭਾਵ, ਿ ੋਮਾੜੇ ਰਸਾਂ 
ਜਵਚ ਪਰਜਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ) 

ਉਹ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀਆਂ 

ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ॥੨॥

50431 1171 jy qUM piVAw 
pMifqu bInw duie 
AKr duie nwvw]

piV@Aw Jae Thoon Parriaa 

Panddith Beenaa 

Dhue Akhar Dhue 

Naavaa ||

If you are a learned 

and wise religious 

scholar, then make a 

boat of the letters of 

the Lord's Name.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸਚ ਮੁਚ ਪਜੜਹਆ-

ਜਲਜਖਆ ਜਵਦਵਾਨ ਹੈਂ ਜਸਆਣਾ 
ਹੈਂ (ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਮਝ ਲੈ ਜਕ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਜਵਚੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਲਈ) ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਹੀ ਬੇੜੀ ਹੈ।

50432 1171 pRxviq nwnku  
eyku lMGwey jy 
kir sic 
smwvW]3]2]10
]

Pranavath Naanak 

Eaek Langhaaeae 

Jae Kar Sach 

Samaavaan 

||3||2||10||

Prays Nanak, the One 

Lord shall carry you 

across, if you merge in 

the True Lord. 

||3||2||10||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ 

ਿ ੇਮੈਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹਾਂ ॥੩॥੨॥੧੦॥

50433 1171 bsMq ihMfol 
mhlw 1]

Basanth Hinddol 

Mehalaa 1 ||

Basant Hindol, First 

Mehl:
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50434 1171 rwjw bwlku  
ngrI kwcI  
dustw nwil 
ipAwro]

Raajaa Baalak 

Nagaree Kaachee 

Dhusattaa Naal 

Piaaro ||

The king is just a boy, 

and his city is 

vulnerable. He is in 

love with his wicked 

enemies.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਿ ੇਕੋਈ ਜਵਚਾਰ 

ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ) ਇਹ 

ਸੋਚੋ ਜਕ (ਸਰੀਰ-ਨਗਰੀ ਉਤੇ) 

ਰਾਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਅੂੰਞਾਣ 

ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਭੀ 
ਕੱਚਾ ਹੈ (ਬਾਹਰੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ-

ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ)। (ਜਿਰ 

ਇਸ ਅੂੰਞਾਣ ਮਨ ਦਾ) ਜਪਆਰ 

ਭੀ ਕਾਮਾਜਦਕ ਭੈੜੇ ਸਾਥੀਆਂ 

ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।

50435 1171 duie mweI duie 
bwpw pVIAih  
pMifq krhu 
bIcwro]1]

pV@I-Aih Dhue Maaee Dhue 

Baapaa Parreeahi 

Panddith Karahu 

Beechaaro ||1||

He reads of his two 

mothers and his two 

fathers; O Pandit, 

reflect on this. ||1||

ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੀ ਦੋ 

ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਬੱੁਧੀ ਅਤੇ 

ਅਜਵੱਜਦਆ), ਇਸ ਦੇ ਜਪਉ ਭੀ 
ਦੋ ਹੀ ਦੱਸੀਦੇ ਹਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ-

ਵੇਜੜਹਆ ਿੀਵਾਤਮਾ। ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਇਹ ਅੂੰਞਾਣ ਮਨ 

ਅਜਵੱਜਦਆ ਅਤੇ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ 
ਿੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਢਹੇ ਚਜੜਹਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
50436 1171 suAwmI pMifqw  

qum@ dyhu mqI]
m`qI Suaamee 

Panddithaa 

Thumh Dhaehu 

Mathee ||

O Master Pandit, 

teach me about this.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ ਿੀ ਮਹਾਰਾਿ! ਤੁਸੀਂ 
ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਦੇ ਰਹੋ ਹੋ,
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50437 1171 ikn ibiD pwvau 
pRwnpqI]1]rhwau
]

Kin Bidhh Paavo 

Praanapathee 

||1|| Rehaao ||

How can I obtain the 

Lord of life? 

||1||Pause||

(ਅਿੇਹੀ ਜਦੱਤੀ ਮੱਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਪਿਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50438 1171 BIqir Agin  
bnwspiq maulI  
swgru pMfY 
pwieAw]

mau~lI: ksky Bheethar Agan 

Banaasapath 

Moulee Saagar 

Panddai Paaeiaa ||

There is fire within the 

plants which bloom; 

the ocean is tied into a 

bundle.

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਅੱਗ (ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਿਵਾਨੀ 
ਭੀ ਲਜਹਰਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 
ਹਰੀ-ਭਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਅੱਗ ਲੁਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ), 

ਮਾਇਕ ਵਾਸਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਠਾਠਾਂ 
ਮਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਮਾਨੋ, ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਇਕ ਜਪੂੰ ਡ ਜਵਚ ਲੁਜਕਆ ਜਪਆ 

ਹੈ। ਸੋ, ਜਸੱਜਖਆ ਤਾਂ ਉਹ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਅੂੰਦਰਲੇ 

ਹੜਹ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ ਸਕੇ)।

50439 1171 cMdu sUrju duie  
Gr hI BIqir  
AYsw igAwnu n 
pwieAw]2]

Chandh Sooraj 

Dhue Ghar Hee 

Bheethar Aisaa 

Giaan N Paaeiaa 

||2||

The sun and the moon 

dwell in the same 

home in the sky. You 

have not obtained this 

knowledge. ||2||

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਜਕਸਮ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, 
ਤੇਰੀ ਜਦੱਤੀ ਜਸੱਜਖਆ ਨਾਲ 

ਅੂੰਞਾਣ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਇਹ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਕ ਸੀਤਲਤਾ (-
ਸ਼ਾਂਤੀ) ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਤੇਿ ਦੋਵੇਂ 
ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ 

ਹਨ ॥੨॥
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50440 1171 rwm rvMqw 
jwxIAY iek 
mweI Bogu kryie]

Raam Ravanthaa 

Jaaneeai Eik 

Maaee Bhog 

Karaee ||

One who knows the 

All-pervading Lord, 

eats up the one 

mother - Maya.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸਮਜਝਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੋ(ਬੱੁਧੀ ਤੇ 

ਅਜਵੱਜਦਆ ਦੋ ਮਾਂਵਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਇਕ ਮਾਂ (ਅਜਵੱਜਦਆ ਨੂੂੰ ) ਮੁਕਾ 
ਦੇਵੇ।

50441 1171 qw ky lKx 
jwxIAih iKmw 
Dnu sMgRhyie]3]

(sMgRhy-ie) iek`qR[ 
l`Kx[jwxI-Aih

Thaa Kae Lakhan 

Jaaneeahi Khimaa 

Dhhan 

Sangrehaee ||3||

Know that the sign of 

such a person is that 

he gathers the wealth 

of compassion. ||3||

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਅਜਵੱਜਦਆ-ਮਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਿੀਵਨ ਦੇ) ਲੱਛਣ ਇਹ ਜਦੱਸਦੇ 

ਹਨ ਜਕ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਵਧੀਕੀ ਠੂੰ ਢੇ-ਜਿਗਰੇ ਸਹਾਰਨ 

ਦਾ ਆਤਮਕ ਧਨ (ਸਦਾ) 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

50442 1171 kihAw suxih n 
KwieAw mwnih  
iqn@w hI syqI 
vwsw]

ieMdRy kihAw suixAW 
KwDw nhIN (mwn-ih) 
mMndyN

Kehiaa Sunehi N 

Khaaeiaa Maanehi 

Thinhaa Hee 

Saethee Vaasaa ||

The mind lives with 

those who do not 

listen, and do not 

admit what they eat.

(ਇਨਸਾਨੀ ਮਨ ਬੇ-ਵੱਸ ਹੈ) 

ਇਸ ਦਾ ਸੂੰਗ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ 
(ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ) ਨਾਲ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਕੋਈ ਜਸੱਜਖਆ 

ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿ ੋ

ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਰੱਿਦੇ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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50443 1171 pRxviq nwnku 
dwsin dwsw iKnu 
qolw iKnu 
mwsw]4]3]11]

Pranavath Naanak 

Dhaasan Dhaasaa 

Khin Tholaa Khin 

Maasaa 

||4||3||11||

Prays Nanak, the slave 

of the Lord's slave: 

one instant the mind 

is huge, and the next 

instant, it is tiny. 

||4||3||11||

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ) ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਮਨ) 

ਕਦੇ ਤੋਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ 

ਮਾਸਾ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਹੂੰ ਮਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਘਬਰਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੩॥੧੧॥

50444 1171 bsMqu ihMfol 
mhlw 1]

Basanth Hinddol 

Mehalaa 1 ||

Basant Hindol, First 

Mehl:

50445 1171 swcw swhu gurU 
suKdwqw hir myly  
BuK gvwey]

Saachaa Saahu 

Guroo 

Sukhadhaathaa 

Har Maelae Bhukh 

Gavaaeae ||

The Guru is the True 

Banker, the Giver of 

peace; He unites the 

mortal with the Lord, 

and satisfies his 

hunger.

ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਪਾਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ 

ਸਦਾ ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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50446 1171 kir ikrpw hir 
Bgiq idRVwey  
An idnu hir 
gux gwey]1]

Kar Kirapaa Har 

Bhagath 

Dhrirraaeae 

Anadhin Har Gun 

Gaaeae ||1||

Granting His Grace, He 

implants devotional 

worship of the Lord 

within; and then night 

and day, we sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||

ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਸਰਨ 

ਆਏ ਜਸੱਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੱਕੀ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਆਪ) 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸਦਾ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

50447 1171 mq BUlih ry mn 
cyiq hrI]

Math Bhoolehi 

Rae Man Chaeth 

Haree ||

O my mind, do not 

forget the Lord; keep 

Him in your 

consciousness.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ) ਚੇਤੇ ਰੱਖ।

50448 1171 ibnu gur mukiq 
nwhI qRY loeI  
gurmuiK pweIAY 
nwmu 
hrI]1]rhwau]

Bin Gur Mukath 

Naahee Thrai Loee 

Guramukh 

Paaeeai Naam 

Haree ||1|| 

Rehaao ||

Without the Guru, no 

one is liberated 

anywhere in the three 

worlds. The Gurmukh 

obtains the Lord's 

Name. ||1||Pause||

(ਵੇਖੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ) ਜਕਤੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਭੁਲਾ 
ਨਾ ਦੇਈ।ਂ (ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ 

ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 
(ਭਾਵੇਂ) ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ), 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਪੱਲਾ ਿੜ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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50449 1171 ibnu BgqI nhI 
siqguru pweIAY  
ibnu Bwgw nhI 
Bgiq hrI]

Bin Bhagathee 

Nehee Sathigur 

Paaeeai Bin 

Bhaagaa Nehee 

Bhagath Haree ||

Without devotional 

worship, the True 

Guru is not obtained. 

Without good destiny, 

devotional worship of 

the Lord is not 

obtained.

ਜਦਲੀ ਜਖੱਚ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦੀ), 
ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਪਛਲੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ 

(ਮਨ ਜਵਚ) ਨਹੀਂ ਉਪਿਦੀ।

50450 1171 ibnu Bwgw sqsMgu  
n pweIAY krim 
imlY hir nwmu 
hrI]2]

Bin Bhaagaa 

Sathasang N 

Paaeeai Karam 

Milai Har Naam 

Haree ||2||

Without good destiny, 

the Sat Sangat, the 

True Congregation, is 

not obtained. By the 

grace of one's good 

karma, the Lord's 

Name is received. 

||2||

(ਜਪਛਲੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਵਾਲੇ) ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ (ਭਾਵ, ਸਤਸੂੰਗ ਦੀ 
ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ), ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

50451 1171 Git Git gupqu 
aupwey vyKY prgtu 
gurmuiK sMq jnw]

Ghatt Ghatt 

Gupath Oupaaeae 

Vaekhai Paragatt 

Guramukh Santh 

Janaa ||

In each and every 

heart, the Lord is 

hidden; He creates 

and watches over all. 

He reveals Himself in 

the humble, Saintly 

Gurmukhs.

ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਲੁਜਕਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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50452 1171 hir hir krih  
su hir rMig BIny  
hir jlu AMimRq 
nwmu mnw]3]

Har Har Karehi S 

Har Rang Bheenae 

Har Jal Anmrith 

Naam Manaa 

||3||

Those who chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har, are drenched 

with the Lord's Love. 

Their minds are 

drenched with the 

Ambrosial Water of 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||3||

ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

50453 1172 ijn kau qKiq 
imlY vifAweI  
gurmuiK sy 
prDwn kIey]

Jin Ko Thakhath 

Milai Vaddiaaee 

Guramukh Sae 

Paradhhaan 

Keeeae ||

Those who are blessed 

with the glory of the 

Lord's Throne - those 

Gurmukhs are 

renowned as supreme.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ-ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ 

ਬੈਠੇ ਰਜਹਣ ਦੀ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹਣ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਉੱਘਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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50454 1172 pwrsu Byit Bey sy 
pwrs nwnk hir 
gur sMig 
QIey]4]4]12]

Paaras Bhaett 

Bheae Sae Paaras 

Naanak Har Gur 

Sang Thheeeae 

||4||4||12||

Touching the 

philosopher's stone, 

they themselves 

becomes the 

philosopher's stone; 

they become the 

companions of the 

Lord, the Guru. 

||4||4||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ-ਪਾਰਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਭੀ ਪਾਰਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਭੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਮਾਇਆ-ਗਿਸੇ ਮਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਸਕਣ), ਉਹ 

ਬੂੰ ਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਦਾ ਗੁਰੂ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੪॥੪॥੧੨॥

50455 1172 bsMqu mhlw 3 
Gru 1 duquky

Basanth Mehalaa 

3 Ghar 1 

Dhuthukae

Basant, Third Mehl, 

First House, Du-Tukas:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਤੁਕੀ 
ਬਾਣੀ।

50456 1172 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

50457 1172 mwhw ruqI mih  
sd bsMqu]

Maahaa Ruthee 

Mehi Sadh 

Basanth ||

Throughout the 

months and the 

seasons, the Lord is 

always in bloom.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਮਹੀਜਨਆਂ ਜਵਚ 

ਸਾਰੀਆਂ ਰੱੁਤਾਂ ਜਵਚ ਸਦਾ ਜਖੜੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ,

50458 1172 ijqu hirAw sBu 
jIA jMqu]

Jith Hariaa Sabh 

Jeea Janth ||

He rejuvenates all 

beings and creatures.

ਜਿਸ (ਤੇਰੀ) ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਸਜਿੂੰ ਦ ਹੈ।

50459 1172 ikAw hau AwKw  
ikrm jMqu]

AwKW Kiaa Ho Aakhaa 

Kiram Janth ||

What can I say? I am 

just a worm.

ਮੈਂ ਤੱੁਛ ਜਿਹਾ ਿੀਵ ਕੀਹ ਆਖ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
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50460 1172 qyrw iknY n 
pwieAw Awid 
AMqu]1]

Thaeraa Kinai N 

Paaeiaa Aadh 

Anth ||1||

No one has found 

Your beginning or 

Your end, O Lord. 

||1||

ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਤੇਰਾ ਨਾਹ ਮੱੁਢ 

ਲੱਭਾ ਹੈ ਨਾਹ ਅਖ਼ੀਰ ਲੱਭਾ ਹੈ 

॥੧॥

50461 1172 qY swihb kI  
krih syv]

Thai Saahib Kee 

Karehi Saev ||

Those who serve You, 

Lord,

ਹੇ ਮਾਲਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,

50462 1172 prm suK pwvih  
Awqm 
dyv]1]rhwau]

Param Sukh 

Paavehi Aatham 

Dhaev ||1|| 

Rehaao ||

Obtain the greatest 

peace; their souls are 

so divine. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਦੇਵ! ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50463 1172 krmu hovY qW syvw 
krY]

Karam Hovai 

Thaan Saevaa 

Karai ||

If the Lord is merciful, 

then the mortal is 

allowed to serve Him.

(ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,

50464 1172 gur prswdI  
jIvq mrY]

Gur Parasaadhee 

Jeevath Marai ||

By Guru's Grace, he 

remains dead while 

yet alive.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-

ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

50465 1172 An idnu swcu 
nwmu aucrY]

au~crY Anadhin Saach 

Naam Oucharai ||

Night and day, he 

chants the True Name;

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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50466 1172 ien ibiD pRwxI  
duqru qrY]2]

du`q-ru Ein Bidhh Praanee 

Dhuthar Tharai 

||2||

In this way, he crosses 

over the treacherous 

world-ocean. ||2||

ਤੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ 

॥੨॥
50467 1172 ibKu AMimRqu  

krqwir aupwey]

Bikh Anmrith 

Karathaar 

Oupaaeae ||

The Creator created 

both poison and 

nectar.

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਇਹ ਕਰਤਾਰ 

ਨੇ (ਹੀ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

50468 1172 sMswr ibrK kau  
duie Pl lwey]

Sansaar Birakh Ko 

Dhue Fal Laaeae ||

He attached these two 

fruits to the world-

plant.

ਿਗਤ-ਰੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਇਹ 

ਦੋਵੇਂ ਿਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

50469 1172 Awpy krqw kry 
krwey]

Aapae Karathaa 

Karae Karaaeae ||

The Creator Himself is 

the Doer, the Cause of 

all.

(ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਕੁਝ) 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) 
ਕਰਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

50470 1172 jo iqsu BwvY iqsY 
Kvwey]3]

Jo This Bhaavai 

Thisai Khavaaeae 

||3||

He feeds all as He 

pleases. ||3||

ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਿਹੜਾ ਿਲ 

ਖਵਾਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਉਹੀ ਖਵਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

50471 1172 nwnk ijs no 
ndir kryie]

kryie Naanak Jis No 

Nadhar Karaee ||

O Nanak, when He 

casts His Glance of 

Grace,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਕਰਤਾਰ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

50472 1172 AMimRq nwmu Awpy 
dyie]

Anmrith Naam 

Aapae Dhaee ||

He Himself bestows 

His Ambrosial Naam.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10242 Published: March 06/ 2014



50473 1172 ibiKAw kI 
bwsnw mnih 
kryie]

mnih Bikhiaa Kee 

Baasanaa Manehi 

Karaee ||

Thus, the desire for sin 

and corruption is 

ended.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ ਰੋਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

50474 1172 Apxw Bwxw  
Awip 
kryie]4]1]

Apanaa Bhaanaa 

Aap Karaee 

||4||1||

The Lord Himself 

carries out His Own 

Will. ||4||1||

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

(ਹੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

50475 1172 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50476 1172 rwqy swic hir 
nwim inhwlw]

Raathae Saach Har 

Naam Nihaalaa ||

Those who are 

attuned to the True 

Lord's Name are 

happy and exalted.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਸੂੰ ਨ-ਜਚੱਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
50477 1172 dieAw krhu pRB 

dIn dieAwlw]

Dhaeiaa Karahu 

Prabh Dheen 

Dhaeiaalaa ||

Take pity on me, O 

God, Merciful to the 

meek.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭੀ) 
ਜਮਹਰ ਕਰ (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼)।

50478 1172 iqsu ibnu Avru  
nhI mY koie]

This Bin Avar 

Nehee Mai Koe ||

Without Him, I have 

no other at all.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ।

50479 1172 ijau BwvY iqau 
rwKY soie]1]

Jio Bhaavai Thio 

Raakhai Soe ||1||

As it pleases His Will, 

He keeps me. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ ਉਹ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
50480 1172 gur gopwl myrY 

min Bwey]

Gur Gopaal 

Maerai Man 

Bhaaeae ||

The Guru, the Lord, is 

pleasing to my mind.

ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
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50481 1172 rih n skau  
drsn dyKy ibnu  
shij imlau guru 
myil 
imlwey]1]rhwau]

Rehi N Sako 

Dharasan 

Dhaekhae Bin 

Sehaj Milo Gur 

Mael Milaaeae 

||1|| Rehaao ||

I cannot even survive, 

without the Blessed 

Vision of His Darshan. 

But I shall easily unite 

with the Guru, if He 

unites me in His 

Union. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
(ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਧੀਰਿ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ)। (ਿਦੋਂ) ਗੁਰੂ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ) ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤਦੋਂ) ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50482 1172 iehu mnu loBI  
loiB luBwnw]

Eihu Man Lobhee 

Lobh Lubhaanaa ||

The greedy mind is 

enticed by greed.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਲਾਲਚੀ 
ਮਨ (ਸਦਾ) ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

50483 1172 rwm ibswir  
bhuir pCuqwnw]

Raam Bisaar Bahur 

Pashhuthaanaa ||

Forgetting the Lord, it 

regrets and repents in 

the end.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਰ ਹੱਥ 

ਮਲਦਾ ਹੈ।
50484 1172 ibCurq imlwie  

gur syv rWgy]

Bishhurath Milaae 

Gur Saev Raangae 

||

The separated ones 

are reunited, when 

they are inspired to 

serve the Guru.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਹਜਰ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਤੋਂ) ਜਵਛੁਜੜਆਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ (ਮੁੜ) 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
50485 1172 hir nwmu dIE  

msqik 
vfBwgy]2]

Har Naam Dheeou 

Masathak 

Vaddabhaagae 

||2||

They are blessed with 

the Lord's Name - such 

is the destiny written 

on their foreheads. 

||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਿਾਗ 

ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਜਦੱਤਾ ॥੨॥

50486 1172 paux pwxI kI  
ieh dyh srIrw]

Poun Paanee Kee 

Eih Dhaeh 

Sareeraa ||

This body is built of air 

and water.

ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ 
(ਆਜਦਕ ਤੱਤਾਂ) ਦਾ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
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50487 1172 haumY rogu kiTn 
qin pIrw]

Houmai Rog 

Kathin Than 

Peeraa ||

The body is afflicted 

with the terribly 

painful illness of 

egotism.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ) 
ਕਰੜੀ ਪੀੜ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

50488 1172 gurmuiK rwm nwm 
dwrU gux 
gwieAw]

Guramukh Raam 

Naam Dhaaroo 

Gun Gaaeiaa ||

The Gurmukh has the 

Medicine: singing the 

Glorious Praises of the 

Lord's Name.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਉਮੈ-ਰੋਗ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ) ਦਵਾਈ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
50489 1172 kir ikrpw guir  

rogu gvwieAw]3]

Kar Kirapaa Gur 

Rog Gavaaeiaa 

||3||

Granting His Grace, 

the Guru has cured 

the illness. ||3||

ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ 

ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ॥੩॥

50490 1172 cwir ndIAw 
AgnI qin cwry]

Chaar Nadheeaa 

Aganee Than 

Chaarae ||

The four evils are the 

four rivers of fire 

flowing through the 

body.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੂੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, 

ਕੋਪ) ਚਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 

ਵਜਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,

50491 1172 iqRsnw jlq jly 
AhMkwry]

AhM-kwry Thrisanaa Jalath 

Jalae Ahankaarae 

||

It is burning in desire, 

and burning in 

egotism.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ) ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਇਹ ਚਾਰੇ ਅੱਗਾਂ ਪਿਬਲ ਹਨ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ 

ਸੜਦੇ ਹਨ।
50492 1172 guir rwKy  

vfBwgI qwry]

Gur Raakhae 

Vaddabhaagee 

Thaarae ||

Those whom the Guru 

protects and saves are 

very fortunate.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ, (ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ,
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50493 1172 jn nwnk auir 
hir AMimRqu 
Dwry]4]2]

Jan Naanak Our 

Har Anmrith 

Dhhaarae 

||4||2||

Servant Nanak 

enshrines the 

Ambrosial Name of 

the Lord in his heart. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਜਲਆ ॥੪॥੨॥

50494 1172 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50495 1172 hir syvy so hir 
kw logu]

Har Saevae So Har 

Kaa Log ||

One who serves the 

Lord is the Lord's 

person.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ,

50496 1172 swcu shju kdy n 
hovY sogu]

Saach Sehaj 

Kadhae N Hovai 

Sog ||

He dwells in intuitive 

peace, and never 

suffers in sorrow.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਕੋਈ ਗ਼ਮ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

50497 1172 mnmuK muey nwhI 
hir mn mwih]

Manamukh 

Mueae Naahee 

Har Man Maahi ||

The self-willed 

manmukhs are dead; 

the Lord is not within 

their minds.

ਪਰ, ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

50498 1172 mir mir jMmih  
BI mir jwih]1]

Mar Mar Janmehi 

Bhee Mar Jaahi 

||1||

They die and die again 

and again, and are 

reincarnated, only to 

die once more. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਸਹੇੜ ਕੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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50499 1172 sy jn jIvy ijn 
hir mn mwih]

Sae Jan Jeevae Jin 

Har Man Maahi ||

They alone are alive, 

whose minds are filled 

with the Lord.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

50500 1172 swcu sm@wlih  
swic 
smwih]1]rhwau]

Saach Samhaalehi 

Saach Samaahi 

||1|| Rehaao ||

They contemplate the 

True Lord, and are 

absorbed in the True 

Lord. ||1||Pause||

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50501 1172 hir n syvih qy 
hir qy dUir]

Har N Saevehi 

Thae Har Thae 

Dhoor ||

Those who do not 

serve the Lord are far 

away from the Lord.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
50502 1172 idsMqru Bvih  

isir pwvih 
DUir]

Dhisanthar 

Bhavehi Sir 

Paavehi Dhhoor ||

They wander in 

foreign lands, with 

dust thrown on their 

heads.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਜਵਚ ਭੌਂਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ 
ਜਸਰ ਜਵਚ ਜਮੱਟੀ ਪਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

50503 1172 hir Awpy jn 
lIey lwie]

Har Aapae Jan 

Leeeae Laae ||

The Lord Himself 

enjoins His humble 

servants to serve Him.

ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

50504 1172 iqn sdw suKu hY  
iqlu n 
qmwie]2]

Thin Sadhaa Sukh 

Hai Thil N 

Thamaae ||2||

They live in peace 

forever, and have no 

greed at all. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ ॥੨॥
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50505 1173 ndir kry cUkY 
AiBmwnu]

Nadhar Karae 

Chookai Abhimaan 

||

When the Lord 

bestows His Glance of 

Grace, egotism is 

eradicated.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

50506 1173 swcI drgh pwvY 
mwnu]

Saachee Dharageh 

Paavai Maan ||

Then, the mortal is 

honored in the Court 

of the True Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
50507 1173 hir jIau vyKY 

sd hjUir]

Har Jeeo Vaekhai 

Sadh Hajoor ||

He sees the Dear Lord 

always close at hand, 

ever-present.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,

50508 1173 gur kY sbid  
rihAw 
BrpUir]3]

Gur Kai Sabadh 

Rehiaa Bharapoor 

||3||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

sees the Lord 

pervading and 

permeating all. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥

50509 1173 jIA jMq kI kry 
pRiqpwl]

Jeea Janth Kee 

Karae Prathipaal ||

The Lord cherishes all 

beings and creatures.

ਪਰਮਾਤਮਾ, ਿੋ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

50510 1173 gur prswdI sd 
sm@wl]

Gur Parasaadhee 

Sadh Samhaal ||

By Guru's Grace, 

contemplate Him 

forever.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

50511 1173 dir swcY piq 
isau Gir jwie]

Dhar Saachai Path 

Sio Ghar Jaae ||

You shall go to your 

true home in the 

Lord's Court with 

honor.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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50512 1173 nwnk nwim 
vfweI 
pwie]4]3]

Naanak Naam 

Vaddaaee Paae 

||4||3||

O Nanak, through the 

Naam, the Name of 

the Lord, you shall be 

blessed with glorious 

greatness. ||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩॥

50513 1173 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50514 1173 AMqir pUjw mn 
qy hoie]

Anthar Poojaa 

Man Thae Hoe ||

One who worships the 

Lord within his mind,

(ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਿੁੜੇ ਮਨ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

50515 1173 eyko vyKY Aauru n 
koie]

Eaeko Vaekhai 

Aour N Koe ||

Sees the One and Only 

Lord, and no other.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਥਾਂ) ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ, (ਜਕਤੇ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਵੇਖਦਾ।

50516 1173 dUjY lokI bhuqu 
duKu pwieAw]

Dhoojai Lokee 

Bahuth Dhukh 

Paaeiaa ||

People in duality 

suffer terrible pain.

ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਸਦਾ ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ 

ਪਾਇਆ ਹੈ,

50517 1173 siqguir mYno eyku 
idKwieAw]1]

Sathigur Maino 

Eaek Dhikhaaeiaa 

||1||

The True Guru has 

shown me the One 

Lord. ||1||

ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
(ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ) ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ (ਤੇ, ਮੈਂ ਦੱੁਖ ਤੋਂ ਬਚ ਜਗਆ 

ਹਾਂ) ॥੧॥
50518 1173 myrw pRBu 

mauilAw sd 
bsMqu]

mau~ilAw: ksky Maeraa Prabh 

Mouliaa Sadh 

Basanth ||

My God is in bloom, 

forever in spring.

ਸਦਾ-ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਮੇਰਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰ ਥਾਂ) ਆਪਣਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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50519 1173 iehu mnu 
mauilAw gwie 
gux 
goibMd]1]rhwau]

mau~ilAw: ksky Eihu Man Mouliaa 

Gaae Gun 

Gobindh ||1|| 

Rehaao ||

This mind blossoms 

forth, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe. 

||1||Pause||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ 
ਗਾ ਕੇ (ਮੇਰਾ) ਇਹ ਮਨ ਸਦਾ 
ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50520 1173 gur pUChu qum@ 
krhu bIcwru]

Gur Pooshhahu 

Thumh Karahu 

Beechaar ||

So consult the Guru, 

and reflect upon His 

wisdom;

(ਤੁਸਾਂ ਭੀ ਿ ੇਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲਵ,ੋ 

ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖੋ।

50521 1173 qW pRB swcy lgY 
ipAwru]

Thaan Prabh 

Saachae Lagai 

Piaar ||

Then, you shall be in 

love with the True 

Lord God.

(ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਉਗੇ) ਤਦੋਂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ (ਤੁਹਾਡਾ) 
ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਇਗਾ।

50522 1173 Awpu Coif hoih 
dwsq Bwie]

Aap Shhodd Hohi 

Dhaasath Bhaae ||

Abandon your self-

conceit, and be His 

loving servant.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪਾ-ਭਾਵ (ਹਉਮੈ) ਛੱਡ 

ਕੇ ਸੇਵਕ-ਸੁਭਾਵ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੇਂ,
50523 1173 qau jgjIvnu  

vsY min 
Awie]2]

Tho Jagajeevan 

Vasai Man Aae 

||2||

Then, the Life of the 

World shall come to 

dwell in your mind. 

||2||

ਤਾਂ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਤੇਰੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇਗਾ ॥੨॥
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50524 1173 Bgiq kry sd 
vyKY hjUir]

Bhagath Karae 

Sadh Vaekhai 

Hajoor ||

Worship Him with 

devotion, and see Him 

always ever-present, 

close at hand.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,

50525 1173 myrw pRBu sd 
rihAw BrpUir]

Maeraa Prabh 

Sadh Rehiaa 

Bharapoor ||

My God is forever 

permeating and 

pervading all.

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

50526 1173 iesu BgqI kw  
koeI jwxY Byau]

Eis Bhagathee Kaa 

Koee Jaanai Bhaeo 

||

Only a rare few know 

the mystery of this 

devotional worship.

ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਇਸ ਭਗਤੀ (ਦੇ ਕੌਤਕ) ਦਾ 
ਭੇਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

50527 1173 sBu myrw pRBu  
Awqm dyau]3]

Sabh Maeraa 

Prabh Aatham 

Dhaeo ||3||

My God is the 

Enlightener of all 

souls. ||3||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

50528 1173 Awpy siqguru 
myil imlwey]

Aapae Sathigur 

Mael Milaaeae ||

The True Guru Himself 

unites us in His Union.

ਪਰ, (ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ਿਗਤ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

50529 1173 jgjIvn isau  
Awip icqu lwey]

Jagajeevan Sio 

Aap Chith Laaeae 

||

He Himself links our 

consciousness to the 

Lord, the Life of the 

World.

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਚੱਤ 

ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।
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50530 1173 mnu qnu hirAw  
shij suBwey]

Man Than Hariaa 

Sehaj Subhaaeae 

||

Thus, our minds and 

bodies are 

rejuvenated with 

intuitive ease.

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਤਨ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

50531 1173 nwnk nwim rhy 
ilv lwey]4]4]

Naanak Naam 

Rehae Liv Laaeae 

||4||4||

O Nanak, through the 

Naam, the Name of 

the Lord, we remain 

attuned to the String 

of His Love. ||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੪॥

50532 1173 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50533 1173 Bgiq vClu hir  
vsY min Awie]

Bhagath Vashhal 

Har Vasai Man 

Aae ||

The Lord is the Lover 

of His devotees; He 

dwells within their 

minds,

ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

50534 1173 gur ikrpw qy  
shj suBwie]

Gur Kirapaa Thae 

Sehaj Subhaae ||

By Guru's Grace, with 

intuitive ease.

ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

50535 1173 Bgiq kry ivchu 
Awpu Koie]

Bhagath Karae 

Vichahu Aap Khoe 

||

Through devotional 

worship, self-conceit is 

eradicated from 

within,

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,
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50536 1173 qd hI swic 
imlwvw hoie]1]

Thadh Hee Saach 

Milaavaa Hoe 

||1||

And then, one meets 

the True Lord. ||1||

ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

50537 1173 Bgq sohih sdw  
hir pRB duAwir]

Bhagath Sohehi 

Sadhaa Har Prabh 

Dhuaar ||

His devotees are 

forever beauteous at 

the Door of the Lord 

God.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਦੇ ਹਨ,

50538 1173 gur kY hyiq swcY 
pRym 
ipAwir]1]rhwau
]

Gur Kai Haeth 

Saachai Praem 

Piaar ||1|| 

Rehaao ||

Loving the Guru, they 

have love and 

affection for the True 

Lord. ||1||Pause||

ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

(ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50539 1173 Bgiq kry so jnu 
inrmlu hoie]

Bhagath Karae So 

Jan Niramal Hoe ||

That humble being 

who worships the Lord 

with devotion 

becomes immaculate 

and pure.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

50540 1173 gur sbdI ivchu 
haumY Koie]

Gur Sabadhee 

Vichahu Houmai 

Khoe ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

egotism is eradicated 

from within.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ 

ਕੇ (ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ)।

50541 1173 hir jIau Awip 
vsY min Awie]

Har Jeeo Aap 

Vasai Man Aae ||

The Dear Lord Himself 

comes to dwell within 

the mind,

ਪਿਭੂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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50542 1173 sdw sWiq suiK 
shij smwie]2]

Sadhaa Saanth 

Sukh Sehaj 

Samaae ||2||

And the mortal 

remains immersed in 

peace, tranquility and 

intuitive ease. ||2||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਅਡਲੋਤਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

50543 1173 swic rqy iqn 
sd bsMq]

Saach Rathae Thin 

Sadh Basanth ||

Those who are imbued 

with Truth, are forever 

in the bloom of spring.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਜਪਆਰ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

50544 1173 mnu qnu hirAw  
riv gux guivMd]

Man Than Hariaa 

Rav Gun Guvindh 

||

Their minds and 

bodies are 

rejuvenated, uttering 

the Glorious Praises of 

the Lord of the 

Universe.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ ਜਖੜਾਉ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ 

ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
50545 1173 ibnu nwvY sUkw 

sMswru]

Bin Naavai Sookaa 

Sansaar ||

Without the Lord's 

Name, the world is dry 

and parched.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿਗਤ ਜਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਜਵਤ ਵਾਲਾ 
ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

50546 1173 Agin iqRsnw 
jlY vwro vwr]3]

Agan Thrisanaa 

Jalai Vaaro Vaar 

||3||

It burns in the fire of 

desire, over and over 

again. ||3||

ਮੁੜ ਮੁੜ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

50547 1173 soeI kry ij hir 
jIau BwvY]

Soee Karae J Har 

Jeeo Bhaavai ||

One who does only 

that which is pleasing 

to the Dear Lord

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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50548 1173 sdw suKu srIir  
BwxY icqu lwvY]

Sadhaa Sukh 

Sareer Bhaanai 

Chith Laavai ||

- his body is forever at 

peace, and his 

consciousness is 

attached to the Lord's 

Will.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ), ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ 
ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

50549 1173 Apxw pRBu syvy  
shij suBwie]

Apanaa Prabh 

Saevae Sehaj 

Subhaae ||

He serves His God with 

intuitive ease.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਿਭੂ-
ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

50550 1173 nwnk nwmu vsY 
min Awie]4]5]

Naanak Naam 

Vasai Man Aae 

||4||5||

O Nanak, the Naam, 

the Name of the Lord, 

comes to abide in his 

mind. ||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥

50551 1173 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50552 1173 mwieAw mohu  
sbid jlwey]

Maaeiaa Mohu 

Sabadh Jalaaeae ||

Attachment to Maya is 

burnt away by the 

Word of the Shabad.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

50553 1173 mnu qnu hirAw  
siqgur Bwey]

Man Than Hariaa 

Sathigur Bhaaeae 

||

The mind and body 

are rejuvenated by the 

Love of the True Guru.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ 
ਤਨ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
50554 1173 sPilEu ibrKu  

hir kY duAwir]

Safalio Birakh Har 

Kai Dhuaar ||

The tree bears fruit at 

the Lord's Door,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਸਰੀਰ-) ਰੱੁਖ 

ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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50555 1173 swcI bwxI nwm 
ipAwir]1]

Saachee Baanee 

Naam Piaar ||1||

In love with the True 

Bani of the Guru's 

Word, and the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ, ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ 

ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

50556 1173 ey mn hirAw  
shj suBwie]

Eae Man Hariaa 

Sehaj Subhaae ||

This mind is 

rejuvenated, with 

intuitive ease;

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਗੁਰ-) 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ। 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਤਰਾਵਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ 

ਿਾਇਂਗਾ।
50557 1173 sc Plu lwgY  

siqgur 
Bwie]1]rhwau]

Sach Fal Laagai 

Sathigur Bhaae 

||1|| Rehaao ||

Loving the True Guru, 

it bears the fruit of 

truth. ||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਸਰੀਰ-ਰੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50558 1173 Awpy nyVY Awpy 
dUir]

Aapae Naerrai 

Aapae Dhoor ||

He Himself is near, 

and He Himself is far 

away.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) 
ਨੇੜੇ (ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਆਪ ਹੀ 
(ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਿਾਪਦਾ 
ਹੈ।

50559 1173 gur kY sbid vyKY 
sd hjUir]

Gur Kai Sabadh 

Vaekhai Sadh 

Hajoor ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, He 

is seen to be ever-

present, close at hand.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
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50560 1173 Cwv GxI PUlI 
bnrwie]

Shhaav Ghanee 

Foolee Banaraae 

||

The plants have 

blossomed forth, 

giving a dense shade.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਤੱਖ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਜਤ-ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਹੀ) ਸਾਰੀ 
ਬਨਸਪਤੀ ਸੂੰਘਣੀ ਛਾਂ ਵਾਲੀ 
ਹੈ ਤੇ ਜਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ,

50561 1173 gurmuiK ibgsY  
shij suBwie]2]

Guramukh Bigasai 

Sehaj Subhaae 

||2||

The Gurmukh 

blossoms forth, with 

intuitive ease. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਸਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ-

ਭਰਪੂਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

50562 1173 Anidnu kIrqnu 
krih idn rwiq]

Anadhin 

Keerathan Karehi 

Dhin Raath ||

Night and day, he 

sings the Kirtan of the 

Lord's Praises, day and 

night.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ,

50563 1173 siqguir gvweI  
ivchu jUiT 
BrWiq]

Sathigur Gavaaee 

Vichahu Jooth 

Bharaanth ||

The True Guru drives 

out sin and doubt 

from within.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਣਾ 
ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

50564 1174 prpMc vyiK  
rihAw ivsmwdu]

Parapanch Vaekh 

Rehiaa Visamaadh 

||

Gazing upon the 

wonder of God's 

Creation, I am wonder-

struck and amazed.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਇਸ) 

ਿਗਤ-ਖੇਡ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 'ਵਾਹ 

ਵਾਹ' ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
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50565 1174 gurmuiK pweIAY  
nwm pRswdu]3]

Guramukh 

Paaeeai Naam 

Prasaadh ||3||

The Gurmukh obtains 

the Naam, the Name 

of the Lord, by His 

Grace. ||3||

(ਪਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਰਹਾਂ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੩॥

50566 1174 Awpy krqw siB 
rs Bog]

Aapae Karathaa 

Sabh Ras Bhog ||

The Creator Himself 

enjoys all delights.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਰਸ ਭੋਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।
50567 1174 jo ikCu kry soeI 

pru hog]

Jo Kishh Karae 

Soee Par Hog ||

Whatever He does, 

surely comes to pass.

ਿ ੋਕੁਝ ਉਹ ਪਿਭੂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

50568 1174 vfw dwqw iqlu n 
qmwie]

Vaddaa Dhaathaa 

Thil N Thamaae ||

He is the Great Giver; 

He has no greed at all.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

50569 1174 nwnk imlIAY  
sbdu 
kmwie]4]6]

Naanak Mileeai 

Sabadh Kamaae 

||4||6||

O Nanak, living the 

Word of the Shabad, 

the mortal meets with 

God. ||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਜਵਚ ਢਾਲ ਕੇ 

(ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਜਮਜਲਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥

50570 1174 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50571 1174 pUrY Bwig scu 
kwr kmwvY]

Poorai Bhaag Sach 

Kaar Kamaavai ||

By perfect destiny, 

one acts in truth.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

50572 1174 eyko cyqY iPir 
join n AwvY]

Eaeko Chaethai Fir 

Jon N Aavai ||

Remembering the One 

Lord, one does not 

have to enter the cycle 

of reincarnation.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਸਰਫ਼ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
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50573 1174 sPl jnmu iesu 
jg mih 
AwieAw]

Safal Janam Eis Jag 

Mehi Aaeiaa ||

Fruitful is the coming 

into the world, and 

the life of one

ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਇਆ 

ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕਾਮਯਾਬ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ,

50574 1174 swic nwim shij 
smwieAw]1]

Saach Naam Sehaj 

Samaaeiaa ||1||

Who remains 

intuitively absorbed in 

the True Name. ||1||

ਿ ੋਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

50575 1174 gurmuiK kwr 
krhu ilv lwie]

Guramukh Kaar 

Karahu Liv Laae ||

The Gurmukh acts, 

lovingly attuned to the 

Lord.

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ।

50576 1174 hir nwmu syvhu  
ivchu Awpu 
gvwie]1]rhwau]

Har Naam 

Saevahu Vichahu 

Aap Gavaae ||1|| 

Rehaao ||

Be dedicated to the 

Lord's Name, and 

eradicate self-conceit 

from within. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50577 1174 iqsu jn kI hY 
swcI bwxI]

This Jan Kee Hai 

Saachee Baanee ||

True is the speech of 

that humble being;

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਟੇਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

50578 1174 gur kY sbid jg 
mwih smwxI]

Gur Kai Sabadh Jag 

Maahi Samaanee 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, it 

is spread throughout 

the world.

ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਿੀਵਨ-ਰੌ ਹੋ ਕੇ) ਸਮਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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50579 1174 chu jug psrI  
swcI soie]

Chahu Jug Pasaree 

Saachee Soe ||

Throughout the four 

ages, his fame and 

glory spread.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਟੱਲ ਸੋਭਾ 
ਚੌਹਾਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਜਖਲਰੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ

50580 1174 nwim rqw jnu  
prgtu hoie]2]

Naam Rathaa Jan 

Paragatt Hoe ||2||

Imbued with the 

Naam, the Name of 

the Lord, the Lord's 

humble servant is 

recognized and 

renowned. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਪਿਜਸੱਧ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

50581 1174 ieik swcY sbid  
rhy ilv lwie]

Eik Saachai 

Sabadh Rehae Liv 

Laae ||

Some remain lovingly 

attuned to the True 

Word of the Shabad.

ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਹਨ ਿੋ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

50582 1174 sy jn swcy swcY 
Bwie]

Sae Jan Saachae 

Saachai Bhaae ||

True are those humble 

beings who love the 

True Lord.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

50583 1174 swcu iDAwiein  
dyiK hjUir]

Saach Dhhiaaein 

Dhaekh Hajoor ||

They meditate on the 

True Lord, and behold 

Him near at hand, 

ever-present.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ 

ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

50584 1174 sMq jnw kI pg 
pMkj DUir]3]

Santh Janaa Kee 

Pag Pankaj 

Dhhoor ||3||

They are the dust of 

the lotus feet of the 

humble Saints. ||3||

ਅਤੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 

ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੩॥
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50585 1174 eyko krqw Avru  
n koie]

Eaeko Karathaa 

Avar N Koe ||

There is only One 

Creator Lord; there is 

no other at all.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) ਇਕ 

ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

50586 1174 gur sbdI mylwvw 
hoie]

Gur Sabadhee 

Maelaavaa Hoe ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

comes Union with the 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਉਸ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

50587 1174 ijin scu syivAw  
iqin rsu 
pwieAw]

Jin Sach Saeviaa 

Thin Ras Paaeiaa 

||

Whoever serves the 

True Lord finds joy.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ 

ਹੈ।

50588 1174 nwnk shjy nwim 
smwieAw]4]7]

Naanak Sehajae 

Naam Samaaeiaa 

||4||7||

O Nanak, he is 

intuitively absorbed in 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||4||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥

50589 1174 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50590 1174 Bgiq krih jn  
dyiK hjUir]

Bhagath Karehi 

Jan Dhaekh Hajoor 

||

The Lord's humble 

servant worships Him 

and beholds Him ever-

present near at hand.

ਭਗਤ-ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ 

ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,

50591 1174 sMq jnw kI pg 
pMkj DUir]

Santh Janaa Kee 

Pag Pankaj 

Dhhoor ||

He is the dust of the 

lotus feet of the 

humble Saints.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ (ਆਪਣ ੇਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਂਦੇ 

ਹਨ)।
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50592 1174 hir syqI sd 
rhih ilv lwie]

rh-ih Har Saethee Sadh 

Rehehi Liv Laae ||

Those who remain 

lovingly attuned to the 

Lord forever

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ।

50593 1174 pUrY siqguir  
dIAw buJwie]1]

Poorai Sathigur 

Dheeaa Bujhaae 

||1||

Are blessed with 

understanding by the 

Perfect True Guru. 

||1||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

50594 1174 dwsw kw dwsu  
ivrlw koeI hoie]

Dhaasaa Kaa 

Dhaas Viralaa 

Koee Hoe ||

How rare are those 

who become the slave 

of the Lord's slaves.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।

50595 1174 aUqm pdvI pwvY 
soie]1]rhwau]

Ootham Padhavee 

Paavai Soe ||1|| 

Rehaao ||

They attain the 

supreme status. 

||1||Pause||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਸਿੇਸ਼ਟ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50596 1174 eyko syvhu Avru  
n koie]

Eaeko Saevahu 

Avar N Koe ||

So serve the One Lord, 

and no other.

ਉਸ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਜਰਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,

50597 1174 ijqu syivAY sdw 
suKu hoie]

Jith Saeviai Sadhaa 

Sukh Hoe ||

Serving Him, eternal 

peace is obtained.

ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਜਤਆਂ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
50598 1174 nw Ehu mrY n 

AwvY jwie]

Naa Ouhu Marai N 

Aavai Jaae ||

He does not die; He 

does not come and go 

in reincarnation.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਹ ਕਦੇ 

ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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50599 1174 iqsu ibnu Avru 
syvI ikau 
mwie]2]

This Bin Avar 

Saevee Kio Maae 

||2||

Why should I serve 

any other than Him, O 

my mother? ||2||

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਕਉਂ 

ਕਰਾਂ? ॥੨॥

50600 1174 sy jn swcy ijnI 
swcu pCwixAw]

Sae Jan Saachae 

Jinee Saach 

Pashhaaniaa ||

True are those humble 

beings who realize the 

True Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ 

ਅਟੱਲ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ।

50601 1174 Awpu mwir shjy 
nwim smwixAw]

Aap Maar Sehajae 

Naam Samaaniaa 

||

Conquering their self-

conceit, they merge 

intuitively into the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾ 
ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

50602 1174 gurmuiK nwmu 
prwpiq hoie]

Guramukh Naam 

Paraapath Hoe ||

The Gurmukhs gather 

in the Naam.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

50603 1174 mnu inrmlu  
inrml scu 
soie]3]

Man Niramal 

Niramal Sach Soe 

||3||

Their minds are 

immaculate, and their 

reputations are 

immaculate. ||3||

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ) 
ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਤੇ 

ਪਜਵੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹੀ ਹਰ 

ਥਾਂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ) ॥੩॥
50604 1174 ijin igAwnu 

kIAw iqsu hir 
qU jwx]

Jin Giaan Keeaa 

This Har Thoo Jaan 

||

Know the Lord, who 

gave you spiritual 

wisdom,

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ (ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 

ਸਦਾ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖ।
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50605 1174 swc sbid pRBu 
eyku is\wxu]

Saach Sabadh 

Prabh Eaek 

Sinjaan ||

And realize the One 

God, through the True 

Word of the Shabad.

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖ।

50606 1174 hir rsu cwKY qW 
suiD hoie]

Har Ras Chaakhai 

Thaan Sudhh Hoe 

||

When the mortal 

tastes the sublime 

essence of the Lord, 

he becomes pure and 

holy.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਦਾ ਹੈ 

ਤਦੋਂ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸਮਝ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
50607 1174 nwnk nwim rqy  

scu soie]4]8]

Naanak Naam 

Rathae Sach Soe 

||4||8||

O Nanak, those who 

are imbued with the 

Naam - their 

reputations are true. 

||4||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ 

ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ) 

॥੪॥੮॥

50608 1174 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50609 1174 nwim rqy kulW 
kw krih auDwru]

Naam Rathae 

Kulaan Kaa Karehi 

Oudhhaar ||

Those who are imbued 

with the Naam, the 

Name of the Lord - 

their generations are 

redeemed and saved.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ) ਕੁਲਾਂ ਦਾ (ਭੀ) ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

50610 1174 swcI bwxI nwm 
ipAwru]

Saachee Baanee 

Naam Piaar ||

True is their speech; 

they love the Naam.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ), ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਆਰ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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50611 1174 mnmuK BUly kwhy 
Awey]

Manamukh 

Bhoolae Kaahae 

Aaeae ||

Why have the 

wandering self-willed 

manmukhs even come 

into the world?

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

50612 1174 nwmhu BUly jnmu 
gvwey]1]

Naamahu Bhoolae 

Janam Gavaaeae 

||1||

Forgetting the Naam, 

the mortals waste 

their lives away. ||1||

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਿੀਵਨ 

ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਜਿਹੇ ਆਏ ਜਿਹੇ ਨਾਹ 

ਆਏ ॥੧॥
50613 1174 jIvq mrY mir 

mrxu svwrY]

Jeevath Marai Mar 

Maran Savaarai ||

One who dies while 

yet alive, truly dies, 

and embellishes his 

death.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-

ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰ 

ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

50614 1174 gur kY sbid  
swcu aur 
DwrY]1]rhwau]

Gur Kai Sabadh 

Saach Our 

Dhhaarai ||1|| 

Rehaao ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

enshrines the True 

Lord within his heart. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50615 1174 gurmuiK scu Bojnu  
pivqu srIrw]

Guramukh Sach 

Bhojan Pavith 

Sareeraa ||

Truth is the food of 

the Gurmukh; his body 

is sanctified and pure.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,
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50616 1174 mnu inrmlu sd 
guxI ghIrw]

Man Niramal Sadh 

Gunee Geheeraa 

||

His mind is 

immaculate; he is 

forever the ocean of 

virtue.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਡੂੂੰ ਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਸਦਾ 
(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ)।

50617 1174 jMmY mrY n AwvY 
jwie]

Janmai Marai N 

Aavai Jaae ||

He is not forced to 

come and go in the 

cycle of birth and 

death.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,

50618 1174 gur prswdI  
swic smwie]2]

Gur Parasaadhee 

Saach Samaae 

||2||

By Guru's Grace, he 

merges in the True 

Lord. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

50619 1174 swcw syvhu swcu 
pCwxY]

Saachaa Saevahu 

Saach Pashhaanai 

||

Serving the True Lord, 

one realizes Truth.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਜਰਆ ਕਰੋ।

50620 1174 gur kY sbid hir 
dir nIswxY]

Gur Kai Sabadh 

Har Dhar 

Neesaanai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

goes to the Lord's 

Court with his banners 

flying proudly.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

50621 1175 dir swcY scu 
soBw hoie]

Dhar Saachai Sach 

Sobhaa Hoe ||

In the Court of the 

True Lord, he obtains 

true glory.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ ਨਾਮ (ਜਿਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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50622 1175 inj Gir vwsw  
pwvY soie]3]

Nij Ghar Vaasaa 

Paavai Soe ||3||

He comes to dwell in 

the home of his own 

inner being. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਟਕਣਾ 
ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

50623 1175 Awip ABulu scw 
scu soie]

A-Bu`lu Aap Abhul Sachaa 

Sach Soe ||

He cannot be fooled; 

He is the Truest of the 

True.

ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਭੁੱ ਲਾਂ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

50624 1175 hoir siB BUlih  
dUjY piq Koie]

Hor Sabh Bhoolehi 

Dhoojai Path Khoe 

||

All others are deluded; 

in duality, they lose 

their honor.

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਗ਼ਲਤ ਰਾਹੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
50625 1175 swcw syvhu swcI 

bwxI]

Saachaa Saevahu 

Saachee Baanee ||

So serve the True 

Lord, through the True 

Bani of His Word.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ।

50626 1175 nwnk nwmy swic 
smwxI]4]9]

Naanak Naamae 

Saach Samaanee 

||4||9||

O Nanak, through the 

Naam, merge in the 

True Lord. ||4||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੪॥੯॥

50627 1175 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50628 1175 ibnu krmw sB 
Brim BulweI]

Bin Karamaa Sabh 

Bharam Bhulaaee 

||

Without the grace of 

good karma, all are 

deluded by doubt.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਾਰੀ (ਲੋਕਾਈ) ਨੂੂੰ  ਭਟਕਣਾ ਨੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ,
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50629 1175 mwieAw moih  
bhuqu duKu pweI]

Maaeiaa Mohi 

Bahuth Dhukh 

Paaee ||

In attachment to 

Maya, they suffer in 

terrible pain.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

(ਲੋਕਾਈ) ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।

50630 1175 mnmuK AMDy Taur  
n pweI]

Manamukh 

Andhhae Thour N 

Paaee ||

The blind, self-willed 

manmukhs find no 

place of rest.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
50631 1175 ibstw kw kIVw  

ibstw mwih 
smweI]1]

Bisattaa Kaa 

Keerraa Bisattaa 

Maahi Samaaee 

||1||

They are like maggots 

in manure, rotting 

away in manure. ||1||

(ਮੋਹ-ਗਿਜਸਆ ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ) ਗੂੰਦ ਦਾ ਕੀੜਾ ਗੂੰਦ 

ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
50632 1175 hukmu mMny so jnu 

prvwxu]

Hukam Mannae So 

Jan Paravaan ||

That humble being 

who obeys the Hukam 

of the Lord's 

Command is accepted.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ) ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  (ਜਮੱਠਾ ਕਰ ਕੇ) 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
50633 1175 gur kY sbid  

nwim 
nIswxu]1]rhwau]

Gur Kai Sabadh 

Naam Neesaan 

||1|| Rehaao ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

is blessed with the 

insignia and the 

banner of the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਦਰ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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50634 1175 swic rqy ijn@w 
Duir iliK 
pwieAw]

Saach Rathae 

Jinhaa Dhhur Likh 

Paaeiaa ||

Those who have such 

pre-ordained destiny 

are imbued with the 

Naam.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
50635 1175 hir kw nwmu sdw 

min BwieAw]

Har Kaa Naam 

Sadhaa Man 

Bhaaeiaa ||

The Name of the Lord 

is forever pleasing to 

their minds.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

50636 1175 siqgur kI bwxI  
sdw suKu hoie]

Sathigur Kee 

Baanee Sadhaa 

Sukh Hoe ||

Through the Bani, the 

Word of the True 

Guru, eternal peace is 

found.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

50637 1175 joqI joiq imlwey 
soie]2]

Jothee Joth 

Milaaeae Soe 

||2||

Through it, one's light 

merges into the Light. 

||2||

ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥
50638 1175 eyku nwmu qwry 

sMswru]

Eaek Naam 

Thaarae Sansaar ||

Only the Naam, the 

Name of the Lord, can 

save the world.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਿਗਤ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ-ਭਰੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ,

50639 1175 gur prswdI nwm 
ipAwru]

Gur Parasaadhee 

Naam Piaar ||

By Guru's Grace, one 

comes to love the 

Naam.

ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਆਰ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।

50640 1175 ibnu nwmY mukiq  
iknY n pweI]

Bin Naamai 

Mukath Kinai N 

Paaee ||

Without the Naam, no 

one obtains liberation.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

50641 1175 pUry gur qy nwmu 
plY pweI]3]

p`lY Poorae Gur Thae 

Naam Palai Paaee 

||3||

Through the Perfect 

Guru, the Naam is 

obtained. ||3||

ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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50642 1175 so bUJY ijsu Awip 
buJwey]

bU`JY,bu`Jwey So Boojhai Jis Aap 

Bujhaaeae ||

He alone understands, 

whom the Lord 

Himself causes to 

understand.

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ,

50643 1175 siqgur syvw nwmu 
idRV@wey]

Sathigur Saevaa 

Naam 

Dhrirrhaaeae ||

Serving the True Guru, 

the Naam is implanted 

within.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

50644 1175 ijn ieku jwqw  
sy jn prvwxu]

Jin Eik Jaathaa Sae 

Jan Paravaan ||

Those humble beings 

who know the One 

Lord are approved and 

accepted.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ 

ਹੋ ਗਏ,

50645 1175 nwnk nwim rqy  
dir 
nIswxu]4]10]

Naanak Naam 

Rathae Dhar 

Neesaan 

||4||10||

O Nanak, imbued with 

the Naam, they go to 

the Lord's Court with 

His banner and 

insignia. ||4||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਜਮਜਲਆ 

॥੪॥੧੦॥
50646 1175 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50647 1175 ikRpw kry  
siqgurU imlwey]

Kirapaa Karae 

Sathiguroo 

Milaaeae ||

Granting His Grace, 

the Lord leads the 

mortal to meet the 

True Guru.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ,

50648 1175 Awpy Awip vsY 
min Awey]

Aapae Aap Vasai 

Man Aaeae ||

The Lord Himself 

comes to abide in his 

mind.

(ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਆਪ ਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ।
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50649 1175 inhcl miq sdw 
mn DIr]

Nihachal Math 

Sadhaa Man 

Dhheer ||

His intellect becomes 

steady and stable, and 

his mind is 

strengthened forever.

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦੀ) ਮੱਤ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਦਾ ਧੀਰਿ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

50650 1175 hir gux gwvY  
guxI ghIr]1]

Har Gun Gaavai 

Gunee Geheer 

||1||

He sings the Glorious 

Praises of the Lord, 

the Ocean of Virtue. 

||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

50651 1175 nwmhu BUly mrih 
ibKu Kwie]

Naamahu Bhoolae 

Marehi Bikh Khaae 

||

Those who forget the 

Naam, the Name of 

the Lord - those 

mortals die eating 

poison.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ 
ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ) ਜ਼ਹਰ ਖਾ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

50652 1175 ibRQw jnmu iPir 
Awvih 
jwie]1]rhwau]

Awv-ih Brithhaa Janam Fir 

Aavehi Jaae ||1|| 

Rehaao ||

Their lives are wasted 

uselessly, and they 

continue coming and 

going in reincarnation. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਅਰਥ 

ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50653 1175 bhu ByK krih  
min sWiq n 
hoie]

Bahu Bhaekh 

Karehi Man 

Saanth N Hoe ||

They wear all sorts of 

religious robes, but 

their minds are not at 

peace.

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਜਨਰੇ) ਕਈ ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
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50654 1175 bhu AiBmwin  
ApxI piq Koie]

Bahu Abhimaan 

Apanee Path Khoe 

||

In great egotism, they 

lose their honor.

(ਸਗੋਂ ਭੇਖ ਦੇ) ਬਹੁਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੇ ਕਾਰਨ (ਭੇਖ-ਧਾਰੀ ਮਨੱੁਖ 

ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਆਪਣੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

50655 1175 sy vfBwgI ijn 
sbdu pCwixAw]

Sae 

Vaddabhaagee Jin 

Sabadh 

Pashhaaniaa ||

But those who realize 

the Word of the 

Shabad, are blessed by 

great good fortune.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ,

50656 1175 bwhir jwdw Gr 
mih AwixAw]2]

Baahar Jaadhaa 

Ghar Mehi Aaniaa 

||2||

They bring their 

distractible minds 

back home. ||2||

(ਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਆਪਣ)ੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਅੂੰਦਰ ਵਲ ਮੋੜ ਜਲਆਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

50657 1175 Gr mih vsqu  
Agm Apwrw]

Ghar Mehi Vasath 

Agam Apaaraa ||

Within the home of 

the inner self is the 

inaccessible and 

infinite substance.

ਅਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

50658 1175 gurmiq Kojih  
sbid bIcwrw]

Guramath Khojehi 

Sabadh 

Beechaaraa ||

Those who find it, by 

following the Guru's 

Teachings, 

contemplate the 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ (ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਦੀ) ਭਾਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ,

50659 1175 nwmu nv iniD 
pweI Gr hI 
mwih]

Naam Nav Nidhh 

Paaee Ghar Hee 

Maahi ||

Those who obtain the 

nine treasures of the 

Naam within the 

home of their own 

inner being,

ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਧਰਤੀ ਦੇ) ਨੌ 

ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦੇ ਤੱੁਲ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੱਭ ਜਲਆ।
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50660 1175 sdw rMig rwqy  
sic smwih]3]

Sadhaa Rang 

Raathae Sach 

Samaahi ||3||

Are forever dyed in 

the color of the Lord's 

Love; they are 

absorbed in the Truth. 

||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

50661 1175 Awip kry ikCu 
krxu n jwie]

Aap Karae Kishh 

Karan N Jaae ||

God Himself does 

everything; no one can 

do anything at all by 

himself.

ਪਰ, (ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਰਜਹਣਾ ਿਾਂ 
ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹਣਾ-ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ) ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

50662 1175 Awpy BwvY ley 
imlwie]

Aapae Bhaavai 

Leae Milaae ||

When God so wills, He 

merges the mortal 

into Himself.

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

50663 1175 iqs qy nyVY nwhI 
ko dUir]

This Thae Naerrai 

Naahee Ko Dhoor 

||

All are near Him; no 

one is far away from 

Him.

(ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਆਸਰੇ) 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ 

ਹੈ, ਨਾਹ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਤੋਂ 
ਦੂਰ ਹੈ।

50664 1175 nwnk nwim 
rihAw 
BrpUir]4]11]

Naanak Naam 

Rehiaa Bharapoor 

||4||11||

O Nanak, the Naam is 

permeating and 

pervading 

everywhere. ||4||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ) 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੧੧॥

50665 1175 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50666 1175 gur sbdI hir 
cyiq suBwie]

Gur Sabadhee Har 

Chaeth Subhaae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

remember the Lord 

with love

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ,
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50667 1175 rwm nwm ris 
rhY AGwie]

Raam Naam Ras 

Rehai Aghaae ||

And you shall remain 

satisfied by the 

sublime essence of the 

Lord's Name.

ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਜਿਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
50668 1175 kot kotMqr ky 

pwp jil jwih]

Kott Kottanthar 

Kae Paap Jal Jaahi 

||

The sins of millions 

upon millions of 

lifetimes shall be 

burnt away.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

50669 1175 jIvq mrih hir 
nwim smwih]1]

Jeevath Marehi 

Har Naam 

Samaahi ||1||

Remaining dead while 

yet alive, you shall be 

absorbed in the Lord's 

Name. ||1||

ਜਿਹੜੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

50670 1175 hir kI dwiq  
hir jIau jwxY]

Har Kee Dhaath 

Har Jeeo Jaanai ||

The Dear Lord Himself 

knows His own 

bountiful blessings.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਦੇਣੀ ਹੈ।

50671 1175 gur kY sbid 
iehu mnu 
mauilAw hir 
guxdwqw nwmu 
vKwxY]1]rhwau]

mau~ilAw: ksky Gur Kai Sabadh 

Eihu Man Mouliaa 

Har Gunadhaathaa 

Naam Vakhaanai 

||1|| Rehaao ||

This mind blossoms 

forth in the Guru's 

Shabad, chanting the 

Name of the Lord, the 

Giver of virtue. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਇਹ ਮਨ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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50672 1175 BgvY vyis BRim  
mukiq n hoie]

Bhagavai Vaes 

Bhram Mukath N 

Hoe ||

No one is liberated by 

wandering around in 

saffron-colored robes.

ਭਗਵ ੇਰੂੰਗ ਦੇ ਭੇਖ ਨਾਲ 

(ਧਰਤੀ ਉਤੇ) ਭੌਂ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

50673 1175 bhu sMjim sWiq  
n pwvY koie]

Bahu Sanjam 

Saanth N Paavai 

Koe ||

Tranquility is not 

found by strict self-

discipline.

ਕਠਨ ਤਪਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਿਤਨ 

ਨਾਲ ਭੀ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

50674 1175 gurmiq nwmu 
prwpiq hoie]

Guramath Naam 

Paraapath Hoe ||

But by following the 

Guru's Teachings, one 

is blessed to receive 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

50675 1175 vfBwgI hir 
pwvY soie]2]

Vaddabhaagee 

Har Paavai Soe 

||2||

By great good fortune, 

one finds the Lord. 

||2||

ਉਹ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
50676 1175 kil mih rwm 

nwim vifAweI]

Kal Mehi Raam 

Naam Vaddiaaee 

||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, glorious 

greatness comes 

through the Lord's 

Name.

ਇਸ ਬਖੇਜੜਆਂ-ਭਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

50677 1176 gur pUry qy  
pwieAw jweI]

Gur Poorae Thae 

Paaeiaa Jaaee ||

Through the Perfect 

Guru, it is obtained.

ਇਹ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

50678 1176 nwim rqy sdw 
suKu pweI]

Naam Rathae 

Sadhaa Sukh 

Paaee ||

Those who are imbued 

with the Naam find 

everlasting peace.

ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ) 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
(ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ) ਸੁਖ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
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50679 1176 ibnu nwmY haumY 
jil jweI]3]

Bin Naamai 

Houmai Jal Jaaee 

||3||

But without the Naam, 

mortals burn in 

egotism. ||3||

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਆਪਣਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਸੁਆਹ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
50680 1176 vfBwgI hir 

nwmu bIcwrw]

Vaddabhaagee 

Har Naam 

Beechaaraa ||

By great good furtune, 

some contemplate the 

Lord's Name.

ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,

50681 1176 CUtY rwm nwim  
duKu swrw]

Shhoottai Raam 

Naam Dhukh 

Saaraa ||

Through the Lord's 

Name, all sorrows are 

eradicated.

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

50682 1176 ihrdY visAw su 
bwhir pwswrw]

Hiradhai Vasiaa S 

Baahar Paasaaraa 

||

He dwells within the 

heart, and pervades 

the external universe 

as well.

(ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਹੜਾ 
ਪਿਭੂ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਬਾਹਰ ਿਗਤ ਜਵਚ ਭੀ 
ਉਹੀ ਪਸਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

50683 1176 nwnk jwxY sBu 
aupwvxhwrw]4]1
2]

Naanak Jaanai 

Sabh 

Oupaavanehaaraa 

||4||12||

O Nanak, the Creator 

Lord knows all. 

||4||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੨॥

50684 1176 bsMqu mhlw 3 
iek quky]

Basanth Mehalaa 

3 Eik Thukae ||

Basant, Third Mehl, Ik-

Tukas:

50685 1176 qyrw kIAw ikrm 
jMqu]

Thaeraa Keeaa 

Kiram Janth ||

I am just a worm, 

created by You, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੱੁਛ ਿੀਵ ਹਾਂ,

50686 1176 dyih q jwpI 
Awid mMqu]1]

(Awid) AwdI vwihgurU 
mMqumMqR

Dhaehi Th Jaapee 

Aadh Manth ||1||

If you bless me, then I 

chant Your Primal 

Mantra. ||1||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਸਜਤਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਿਪ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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50687 1176 gux AwiK 
vIcwrI myrI 
mwie]

Gun Aakh 

Veechaaree 

Maeree Maae ||

I chant and reflect on 

His Glorious Virtues, O 

my mother.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) 

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਾਂ,

50688 1176 hir jip hir kY 
lgau 
pwie]1]rhwau]

Har Jap Har Kai 

Lago Paae ||1|| 

Rehaao ||

Meditating on the 

Lord, I fall at the Lord's 

Feet. ||1||Pause||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਹਰੀ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50689 1176 gur pRswid lwgy 
nwm suAwid]

Gur Prasaadh 

Laagae Naam 

Suaadh ||

By Guru's Grace, I am 

addicted to the favor 

of the Naam, the 

Name of the Lord.

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਹੀ) ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਜਵਚ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।

50690 1176 kwhy jnmu 
gvwvhu vYir 
vwid]2]

Kaahae Janam 

Gavaavahu Vair 

Vaadh ||2||

Why waste your life in 

hatred, vengeance and 

conflict? ||2||

ਵੈਰ ਜਵਚ ਜਵਰੋਧ ਜਵਚ ਜਕਉਂ 

ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਵੋ) ॥੨॥

50691 1176 guir ikrpw 
kIn@I cUkw 
AiBmwnu]

Gur Kirapaa 

Keenhee Chookaa 

Abhimaan ||

When the Guru 

granted His Grace, my 

egotism was 

eradicated,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਮੱੁਕ ਜਗਆ।

50692 1176 shj Bwie  
pwieAw hir 
nwmu]3]

Sehaj Bhaae 

Paaeiaa Har Naam 

||3||

And then, I obtained 

the Lord's Name with 

intuitive ease. ||3||

ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ ॥੩॥
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50693 1176 aUqmu aUcw sbd 
kwmu]

Ootham Oochaa 

Sabadh Kaam ||

The most lofty and 

exalted occupation is 

to contemplate the 

Word of the Shabad.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਪੜਹਨ ਵਾਲਾ ਕੂੰਮ (ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ 

ਉੱਚਾ ਹੈ,

50694 1176 nwnku vKwxY swcu 
nwmu]4]1]13]

Naanak Vakhaanai 

Saach Naam 

||4||1||13||

Nanak chants the True 

Name. ||4||1||13||

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਨਾਨਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੩॥

50695 1176 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50696 1176 bnspiq maulI  
ciVAw bsMqu]

b-nspiq[ mau~lI: 
ksky[ ciV@Aw

Banasapath 

Moulee Charriaa 

Basanth ||

The season of spring 

has come, and all the 

plants have blossomed 

forth.

(ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ) ਬਸੂੰਤ ਚੜਹਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹਰੀ-
ਭਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

50697 1176 iehu mnu 
mauilAw siqgurU 
sMig]1]

mau~ilAw: ksky Eihu Man Mouliaa 

Sathiguroo Sang 

||1||

This mind blossoms 

forth, in association 

with the True Guru. 

||1||

(ਜਤਵੇਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਇਹ ਮਨ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨਾਲ) ਹਰਾ-ਭਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

50698 1176 qum@ swcu 
iDAwvhu mugD 
mnw]

Thumh Saach 

Dhhiaavahu 

Mugadhh Manaa 

||

So meditate on the 

True Lord, O my 

foolish mind.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮੂਰਖ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।
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50699 1176 qW suKu pwvhu myry 
mnw]1]rhwau]

Thaan Sukh 

Paavahu Maerae 

Manaa ||1|| 

Rehaao ||

Only then shall you 

find peace, O my 

mind. ||1||Pause||

ਤਦੋਂ ਹੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਕੇਂਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50700 1176 iequ min 
mauilAY BieAw 
AnMdu]

mau~ilAY: ksky Eith Man Mouliai 

Bhaeiaa Anandh ||

This mind blossoms 

forth, and I am in 

ecstasy.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਜਖੜ 

ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ,

50701 1176 AMimRq Plu 
pwieAw nwmu 
goibMd]2]

Anmrith Fal 

Paaeiaa Naam 

Gobindh ||2||

I am blessed with the 

Ambrosial Fruit of the 

Naam, the Name of 

the Lord of the 

Universe. ||2||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਜਲਆ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ ॥੨॥

50702 1176 eyko eyku sBu 
AwiK vKwxY]

Eaeko Eaek Sabh 

Aakh Vakhaanai ||

Everyone speaks and 

says that the Lord is 

the One and Only.

ਉਂਞ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਆਖ ਕੇ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਸਭ ਥਾਈ)ਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ,

50703 1176 hukmu bUJY qW eyko 
jwxY]3]

Hukam Boojhai 

Thaan Eaeko 

Jaanai ||3||

By understanding the 

Hukam of His 

Command, we come 

to know the One Lord. 

||3||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

50704 1176 khq nwnku haumY 
khY n koie]

Kehath Naanak 

Houmai Kehai N 

Koe ||

Says Nanak, no one 

can describe the Lord 

by speaking through 

ego.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਿਦੋਂ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ) ਮਨੱੁਖ 

'ਮੈਂ, ਮੈਂ' ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10279 Published: March 06/ 2014



50705 1176 AwKxu vyKxu sBu  
swihb qy 
hoie]4]2]14]

Aakhan Vaekhan 

Sabh Saahib Thae 

Hoe ||4||2||14||

All speech and insight 

comes from our Lord 

and Master. 

||4||2||14||

(ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਿੀਵ ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਆਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿ ੋਮਾਲਕ 

ਵਲੋਂ ਪਿੇਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੧੪॥
50706 1176 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50707 1176 siB jug qyry 
kIqy hoey]

Sabh Jug Thaerae 

Keethae Hoeae ||

All the ages were 

created by You, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੁਗ (ਸਾਰੇ ਸਮੇ) 

ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

50708 1176 siqguru BytY miq 
buiD hoey]1]

Sathigur Bhaettai 

Math Budhh 

Hoeae ||1||

Meeting with the True 

Guru, one's intellect is 

awakened. ||1||

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਿੁਗਾਂ 
ਦੇ ਜਵਤਕਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ) ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੀ) 
ਮੱਤ ਅਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
50709 1176 hir jIau Awpy 

lYhu imlwie]

Har Jeeo Aapae 

Laihu Milaae ||

O Dear Lord, please 

blend me with 

Yourself;

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ,
50710 1176 gur kY sbid sc 

nwim 
smwie]1]rhwau]

Gur Kai Sabadh 

Sach Naam 

Samaae ||1|| 

Rehaao ||

Let me merge in the 

True Name, through 

the Word of the 

Guru's Shabad. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) (ਤੇਰੇ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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50711 1176 min bsMqu hry 
siB loie]

Man Basanth 

Harae Sabh Loe ||

When the mind is in 

spring, all people are 

rejuvenated.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਜਖੜੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

50712 1176 Plih PulIAih  
rwm nwim suKu 
hoie]2]

Pl-ih: polw bolo[ 
P`ulI-Aih

Falehi Fuleeahi 

Raam Naam Sukh 

Hoe ||2||

Blossoming forth and 

flowering through the 

Lord's Name, peace is 

obtained. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਭੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ (ਭੀ) 
ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

50713 1176 sdw bsMqu gur 
sbdu vIcwry]

Sadhaa Basanth 

Gur Sabadh 

Veechaarae ||

Contemplating the 

Word of the Guru's 

Shabad, one is in 

spring forever

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਜਖੜਾਉ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

50714 1176 rwm nwmu rwKY 
aur Dwry]3]

Raam Naam 

Raakhai Our 

Dhhaarae ||3||

With the Lord's Name 

enshrined in the heart. 

||3||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥

50715 1176 min bsMqu qnu 
mnu hirAw hoie]

Man Basanth Than 

Man Hariaa Hoe ||

When the mind is in 

spring, the body and 

mind are rejuvenated.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਜਖੜੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਨ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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50716 1176 nwnk iehu qnu 
ibrKu rwm nwmu 
Plu pwey 
soie]4]3]15]

Naanak Eihu Than 

Birakh Raam 

Naam Fal Paaeae 

Soe ||4||3||15||

O Nanak, this body is 

the tree which bears 

the fruit of the Lord's 

Name. ||4||3||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋ) 

ਰੱੁਖ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਬਸੂੰਤ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ-ਰੱੁਖ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥੧੫॥

50717 1176 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50718 1176 iqn@ bsMqu jo hir 
gux gwie]

Thinh Basanth Jo 

Har Gun Gaae ||

They alone are in the 

spring season, who 

sing the Glorious 

Praises of the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਜਖੜਾਉ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
50719 1176 pUrY Bwig hir 

Bgiq krwie]1]

Poorai Bhaag Har 

Bhagath Karaae 

||1||

They come to worship 

the Lord with 

devotion, through 

their perfect destiny. 

||1||

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ) ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ ਹੀ ਿੀਵ 

ਪਾਸੋਂ) ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

50720 1176 iesu mn kau  
bsMq kI lgY n 
soie]

Eis Man Ko 

Basanth Kee Lagai 

N Soe ||

This mind is not even 

touched by spring.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਜਖੜਾਉ ਦੀ ਛੁਹ 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ,

50721 1176 iehu mnu jilAw  
dUjY 
doie]1]rhwau]

Eihu Man Jaliaa 

Dhoojai Dhoe 

||1|| Rehaao ||

This mind is burnt by 

duality and double-

mindedness. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) 

ਮੇਰ-ਤੇਰ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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50722 1176 iehu mnu DMDY 
bWDw krm 
kmwie]

Eihu Man 

Dhhandhhai 

Baandhhaa Karam 

Kamaae ||

This mind is entangled 

in worldly affairs, 

creating more and 

more karma.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ ਬੱਝਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

50723 1176 mwieAw mUTw  
sdw 
ibllwie]2]

Maaeiaa Moothaa 

Sadhaa Bilalaae 

||2||

Enchanted by Maya, it 

cries out in suffering 

forever. ||2||

(ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਕਰਮ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ (ਦਾ ਮੋਹ) ਉਸ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਲੁੱ ਟ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
50724 1176 iehu mnu CUtY jW 

siqguru BytY]

Eihu Man 

Shhoottai Jaan 

Sathigur Bhaettai 

||

This mind is released, 

only when it meets 

with the True Guru.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਜਵਚੋਂ) 
ਬਚ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ।

50725 1176 jmkwl kI iPir 
AwvY n PytY]3]

Jamakaal Kee Fir 

Aavai N Faettai 

||3||

Then, it does not 

suffer beatings by the 

Messenger of Death. 

||3||

ਜਿਰ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ 
ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
॥੩॥

50726 1176 iehu mnu CUtw  
guir lIAw 
Cfwie]

Eihu Man 

Shhoottaa Gur 

Leeaa Shhaddaae 

||

This mind is released, 

when the Guru 

emancipates it.

ਪਰ, (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲਣਾ ਿੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਜਵਚੋਂ) 
ਛਡਾ ਜਲਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਜਗਆ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10283 Published: March 06/ 2014



50727 1176 nwnk mwieAw 
mohu sbid jlwie 
]4]4]16]

Naanak Maaeiaa 

Mohu Sabadh 

Jalaae 

||4||4||16||

O Nanak, attachment 

to Maya is burnt away 

through the Word of 

the Shabad. 

||4||4||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥੧੬॥

50728 1176 bsMqu mhlw 3] Basanth Mehalaa 

3 ||

Basant, Third Mehl:

50729 1176 bsMqu ciVAw  
PUlI bnrwie]

ciV@Aw Basanth Charriaa 

Foolee Banaraae 

||

Spring has come, and 

all the plants are 

flowering.

(ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ) ਬਸੂੰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ 

ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਸਾਰੀ 
ਬਨਸਪਤੀ ਜਖੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

50730 1176 eyih jIA jMq 
PUlih hir icqu 
lwie]1]

Eaehi Jeea Janth 

Foolehi Har Chith 

Laae ||1||

These beings and 

creatures blossom 

forth when they focus 

their consciousness on 

the Lord. ||1||

(ਜਤਵੇਂ) ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਾਲ ਜਖੜ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

50731 1177 ien ibiD iehu 
mnu hirAw hoie]

Ein Bidhh Eihu 

Man Hariaa Hoe ||

In this way, this mind 

is rejuvenated.

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ) ਇਹ ਮਨ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

50732 1177 hir hir nwmu 
jpY idnu rwqI  
gurmuiK haumY 
kFY 
Doie]1]rhwau]

Har Har Naam 

Japai Dhin 

Raathee 

Guramukh 

Houmai Kadtai 

Dhhoe ||1|| 

Rehaao ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, day 

and night, egotism is 

removed and washed 

away from the 

Gurmukhs. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਧੋ 

ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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50733 1177 siqgur bwxI 
sbdu suxwey]

Sathigur Baanee 

Sabadh Sunaaeae 

||

The True Guru speaks 

the Bani of the Word, 

and the Shabad, the 

Word of God.

ਿਦੋਂ ਇਹ ਿਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,

50734 1177 iehu jgu hirAw  
siqgur Bwey]2]

Eihu Jag Hariaa 

Sathigur Bhaaeae 

||2||

This world blossoms 

forth in its greenery, 

through the love of 

the True Guru. ||2||

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਇਹ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਾਲ ਹਰਾ-
ਭਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

50735 1177 Pl PUl lwgy jW 
Awpy lwey]

Fal Fool Laagae 

Jaan Aapae Laaeae 

||

The mortal blossoms 

forth in flower and 

fruit, when the Lord 

Himself so wills.

(ਿੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਰੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ) ਿੁੱ ਲ 

ਿਲ (ਤਦੋਂ ਹੀ) ਲੱਗਦੇ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

50736 1177 mUil lgY qW 
siqguru pwey]3]

Mool Lagai Thaan 

Sathigur Paaeae 

||3||

He is attached to the 

Lord, the Primal Root 

of all, when he finds 

the True Guru. ||3||

(ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
50737 1177 Awip bsMqu jgqu 

sBu vwVI]
j`g-qu Aap Basanth 

Jagath Sabh 

Vaarree ||

The Lord Himself is the 

season of spring; the 

whole world is His 

Garden.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ) ਬਗੀਚੀ ਹੈ, (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਹਰਾ-
ਭਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਬਸੂੰਤ ਭੀ 
ਉਹ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।
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50738 1177 nwnk pUrY Bwig  
Bgiq 
inrwlI]4]5]17
]

Naanak Poorai 

Bhaag Bhagath 

Niraalee 

||4||5||17||

O Nanak, this most 

unique devotional 

worship comes only by 

perfect destiny. 

||4||5||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਹਜਰ-ਭਗਤੀ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਹੀ (ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ॥੪॥੫॥੧੭॥

50739 1177 bsMqu ihMfol 
mhlw 3 Gru 2

Basanth Hinddol 

Mehalaa 3 Ghar 2

Basant Hindol, Third 

Mehl, Second House:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ/ਜਹੂੰ ਡੋਲ, ਘਰ ੨ 

ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।

50740 1177 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

50741 1177 gur kI bwxI 
ivthu vwirAw 
BweI gur sbd 
ivthu bil jweI]

Gur Kee Baanee 

Vittahu Vaariaa 

Bhaaee Gur 

Sabadh Vittahu 

Bal Jaaee ||

I am a sacrifice to the 

Word of the Guru's 

Bani, O Siblings of 

Destiny. I am devoted 

and dedicated to the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।

50742 1177 guru swlwhI sd 
Apxw BweI gur 
crxI icqu 
lweI]1]

Gur Saalaahee 

Sadh Apanaa 

Bhaaee Gur 

Charanee Chith 

Laaee ||1||

I praise my Guru 

forever, O Siblings of 

Destiny. I focus my 

consciousness on the 

Guru's Feet. ||1||

ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਸਲਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧॥
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50743 1177 myry mn rwm 
nwim icqu lwie]

Maerae Man 

Raam Naam Chith 

Laae ||

O my mind,focus your 

consciousness on the 

Lord's Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ।

50744 1177 mn qnu qyrw 
hirAw hovY ieku 
hir nwmw Plu 
pwie]1]rhwau]

Man Than Thaeraa 

Hariaa Hovai Eik 

Har Naamaa Fal 

Paae ||1|| 

Rehaao ||

Your mind and body 

shall blossom forth in 

lush greenery, and you 

shall obtain the fruit 

of the Name of the 

One Lord. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਖੜ 

ਪਏਗਾ ਤੇਰਾ ਤਨ ਜਖੜ ਪਏਗਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50745 1177 guir rwKy sy 
aubry BweI hir 
rsu AMimRqu 
pIAwie]

Gur Raakhae Sae 

Oubarae Bhaaee 

Har Ras Anmrith 

Peeaae ||

Those who are 

protected by the Guru 

are saved, O Siblings 

of Destiny. They drink 

in the Ambrosial 

Nectar of the Lord's 

sublime essence.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਉਹ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਤੋਂ) ਬਚ ਗਏ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਪਲਾ ਕੇ (ਬਚਾ ਜਲਆ)।

50746 1177 ivchu haumY duKu 
auiT gieAw 
BweI suKu vuTw 
min Awie]2]

Vichahu Houmai 

Dhukh Outh 

Gaeiaa Bhaaee 

Sukh Vuthaa Man 

Aae ||2||

The pain of egotism 

within is eradicated 

and banished, O 

Siblings of Destiny, 

and peace comes to 

dwell in their minds. 

||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਆ ਵੱਜਸਆ 

॥੨॥
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50747 1177 Duir Awpy ijn@w 
no bKisEnu BweI  
sbdy lieAnu 
imlwie]

Dhhur Aapae 

Jinhaa No 

Bakhasioun 

Bhaaee Sabadhae 

Laeian Milaae ||

Those whom the 

Primal Lord Himself 

forgives, O Siblings of 

Destiny, are united 

with the Word of the 

Shabad.

ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਜਦੱਤਾ।

50748 1177 DUiV iqn@w kI  
AGulIAY BweI  
sqsMgiq myil 
imlwie]3]

A-G`ulIAY Dhhoorr Thinhaa 

Kee Aghuleeai 

Bhaaee 

Sathasangath 

Mael Milaae ||3||

The dust of their feet 

brings emancipation; 

in the company of 

Sadh Sangat, the True 

Congregation, we are 

united with the Lord. 

||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ) 
ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਉਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਮੇਲ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
50749 1177 Awip krwey kry 

Awip BweI ijin 
hirAw kIAw sBu 
koie]

Aap Karaaeae 

Karae Aap Bhaaee 

Jin Hariaa Keeaa 

Sabh Koe ||

He Himself does, and 

causes all to be done, 

O Siblings of Destiny; 

He makes everything 

blossom forth in green 

abundance.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਭ 

ਕੁਝ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ 

ਕੁਝ) ਕਰਦਾ ਹੈ।
50750 1177 nwnk min qin 

suKu sd vsY BweI  
sbid imlwvw 
hoie]4]1]18]1
2]18]30]

Naanak Man Than 

Sukh Sadh Vasai 

Bhaaee Sabadh 

Milaavaa Hoe 

||4||1||18||12||

18||30||

O Nanak, peace fills 

their minds and bodies 

forever, O Siblings of 

Destiny; they are 

united with the 

Shabad. 

||4||1||18||12||18||

30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਤਨ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੮॥੧੨॥੧੮॥੩੦॥
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50751 1177 rwgu bsMqu mhlw 
4 Gru 1 iek quky

Raag Basanth 

Mehalaa 4 Ghar 1 

Eik Thukae

Raag Basant, Fourth 

Mehl, First House, Ik-

Tukay:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਇਕ-ਤੁਕੀ 
ਬਾਣੀ।

50752 1177 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

50753 1177 ijau psrI sUrj 
ikrix joiq]

Jio Pasaree Sooraj 

Kiran Joth ||

Just as the light of the 

sun's rays spread out

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਿ ਦੀ 
ਜਕਰਣ ਦਾ ਚਾਨਣ (ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਖਲਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

50754 1177 iqau Git Git 
rmeIAw Eiq 
poiq]1]

r-meIAw Thio Ghatt Ghatt 

Rameeaa Outh 

Poth ||1||

The Lord permeates 

each and every heart, 

through and through. 

||1||

ਜਤਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ 

ਵਾਂਗ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧॥

50755 1177 eyko hir rivAw 
sRb Qwie]

Eaeko Har Raviaa 

Srab Thhaae ||

The One Lord is 

permeating and 

pervading all places.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! (ਭਾਵੇਂ ਜਸਰਫ਼) 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

50756 1177 gur sbdI 
imlIAY myrI 
mwie]1]rhwau]

Gur Sabadhee 

Mileeai Maeree 

Maae ||1|| 

Rehaao ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, we 

merge with Him, O my 

mother. ||1||Pause||

(ਜਿਰ ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਜਮਜਲਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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50757 1177 Git Git AMqir  
eyko hir soie]

Ghatt Ghatt 

Anthar Eaeko Har 

Soe ||

The One Lord is deep 

within each and every 

heart.

ਹੇ ਮਾਂ! ਉਹ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

50758 1177 guir imilAY ieku 
pRgtu hoie]2]

Gur Miliai Eik 

Pragatt Hoe ||2||

Meeting with the 

Guru, the One Lord 

becomes manifest, 

radiating forth. ||2||

ਿ ੇ(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਤੱਖ 

ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

50759 1177 eyko eyku rihAw 
BrpUir]

Eaeko Eaek Rehiaa 

Bharapoor ||

The One and Only Lord 

is present and 

prevailing everywhere.

ਹੇ ਮਾਂ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਹਰ ਥਾਂ ਜ਼ੱਰੇ ਜ਼ੱਰੇ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

50760 1177 swkq nr loBI  
jwxih dUir]3]

Saakath Nar 

Lobhee Jaanehi 

Dhoor ||3||

The greedy, faithless 

cynic thinks that God 

is far away. ||3||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹ ਜਕਤੇ 

ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੩॥
50761 1177 eyko eyku vrqY 

hir loie]

Eaeko Eaek 

Varathai Har Loe 

||

The One and Only Lord 

permeates and 

pervades the world.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ।

50762 1177 nwnk hir eykuo 
kry su 
hoie]4]1]

Naanak Har 

Eaekuo Karae S 

Hoe ||4||1||

O Nanak, whatever 

the One Lord does 

comes to pass. 

||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਹੀ ਿੋ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

50763 1177 bsMqu mhlw 4] Basanth Mehalaa 

4 ||

Basant, Fourth Mehl:
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50764 1177 rYix idnsu duie  
sdy pey]

s`dy Rain Dhinas Dhue 

Sadhae Peae ||

Day and night, the two 

calls are sent out.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਰਾਤ ਅਤੇ ਜਦਨ 

ਦੋਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ 

(ਜਕ ਉਮਰ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ, 

ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ)।

50765 1177 mn hir ismrhu  
AMiq sdw riK 
ley]1]

Man Har Simarahu 

Anth Sadhaa Rakh 

Leae ||1||

O mortal, meditate in 

remembrance on the 

Lord, who protects 

you forever, and saves 

you in the end. ||1||

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ 
ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

50766 1177 hir hir cyiq  
sdw mn myry]

Har Har Chaeth 

Sadhaa Man 

Maerae ||

Concentrate forever 

on the Lord, Har, Har, 

O my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਜਰਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰ।

50767 1177 sBu Awlsu 
dUKBMij pRBu 
pwieAw gurmiq 
gwvhu gux pRB 
kyry]1]rhwau]

Sabh Aalas 

Dhookh Bhanj 

Prabh Paaeiaa 

Guramath 

Gaavahu Gun 

Prabh Kaerae 

||1|| Rehaao ||

God the Destroyer of 

all depression and 

suffering is found, 

through the Guru's 

Teachings, singing the 

Glorious Praises of 

God. ||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹ ਉੱਦਮ 

ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ) ਸਾਰਾ ਆਲਸ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50768 1177 mnmuK iPir 
iPir haumY muey]

Manamukh Fir Fir 

Houmai Mueae ||

The self-willed 

manmukhs die of their 

egotism, over and 

over again.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10291 Published: March 06/ 2014



50769 1178 kwil dYiq sMGwry  
jmpuir gey]2]

dYNiq Kaal Dhaith 

Sanghaarae Jam 

Pur Geae ||2||

They are destroyed by 

Death's demons, and 

they must go to the 

City of Death. ||2||

ਿਦੋਂ ਕਾਲ ਦੈਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਤਦੋਂ ਿਮਾਂ ਦੇ 

ਵੱਸ ਪੈ ਗਏ ॥੨॥

50770 1178 gurmuiK hir hir  
hir ilv lwgy]

Guramukh Har Har 

Har Liv Laagae ||

The Gurmukhs are 

lovingly attached to 

the Lord, Har, Har, Har.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,

50771 1178 jnm mrx doaU 
duK Bwgy]3]

Janam Maran 

Dhooo Dhukh 

Bhaagae ||3||

Their pains of both 

birth and death are 

taken away. ||3||

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਿੂੰ ਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਦੋਵੇਂ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
50772 1178 Bgq jnw kau  

hir ikrpw 
DwrI]

Bhagath Janaa Ko 

Har Kirapaa 

Dhhaaree ||

The Lord showers His 

Mercy on His humble 

devotees.

ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ)।

50773 1178 guru nwnku quTw  
imilAw 
bnvwrI]4]2]

Gur Naanak 

Thuthaa Miliaa 

Banavaaree 

||4||2||

Guru Nanak has 

shown mercy to me; I 

have met the Lord, the 

Lord of the forest. 

||4||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਜਪਆ 

॥੪॥੨॥

50774 1178 bsMqu ihMfol 
mhlw 4 Gru 2

Basanth Hinddol 

Mehalaa 4 Ghar 2

Basant Hindol, Fourth 

Mehl, Second House:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ/ਜਹੂੰ ਡੋਲ, ਘਰ ੨ 

ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।
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50775 1178 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

50776 1178 rwm nwmu rqn 
koTVI gV mMdir 
eyk lukwnI]

gV@ Raam Naam 

Rathan Kotharree 

Garr Mandhar 

Eaek Lukaanee ||

The Lord's Name is a 

jewel, hidden in a 

chamber of the palace 

of the body-fortress.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ 
ਜਿਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ ਸਰੀਰ-

ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ ਗੁਪਤ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
50777 1178 siqguru imlY q 

KojIAY imil joqI 
joiq smwnI]1]

Sathigur Milai Th 

Khojeeai Mil 

Jothee Joth 

Samaanee ||1||

When one meets the 

True Guru, then he 

searches and finds it, 

and his light merges 

with the Divine Light. 

||1||

ਿਦੋਂ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਤਦੋਂ (ਉਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ) ਭਾਲ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮਲ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
50778 1178 mwDo swDU jn dyhu 

imlwie]

Maadhho 

Saadhhoo Jan 

Dhaehu Milaae ||

O Lord, lead me to 

meet with the Holy 

Person, the Guru.

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਸਮ ਪਿਭੂ! 
(ਮੈਨੂੂੰ ) ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ ਦੇ।

50779 1178 dyKq drsu pwp 
siB nwsih  
pivqR prmpdu 
pwie]1] rhwau]

Dhaekhath Dharas 

Paap Sabh 

Naasehi Pavithr 

Param Padh Paae 

||1|| Rehaao ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan, all my sins 

are erased, and I 

obtain the supreme, 

sublime, sanctified 

status. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਜਦਆਂ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ) 

ਪਜਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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50780 1178 pMc cor imil 
lwgy ngrIAw  
rwm nwm Dnu 
ihirAw]

n`grIAw Panch Chor Mil 

Laagae Nagareeaa 

Raam Naam 

Dhhan Hiriaa ||

The five thieves join 

together and plunder 

the body-village, 

stealing the wealth of 

the Lord's Name.

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ-) 

ਨਗਰ ਜਵਚ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ 

ਚੋਰ ਜਮਲ ਕੇ ਸੂੰਨਹ  ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
50781 1178 gurmiq Koj pry  

qb pkry Dnu 
swbqu rwis 
aubirAw]2]

Guramath Khoj 

Parae Thab 

Pakarae Dhhan 

Saabath Raas 

Oubariaa ||2||

But through the 

Guru's Teachings, they 

are traced and caught, 

and this wealth is 

recovered intact. ||2||

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਜਨਸ਼ਾਨ 

ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ (ਇਹ ਚੋਰ) ਿੜੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਨਾਮ-ਸਰਮਾਇਆ 

ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
50782 1178 pwKMf Brm 

aupwv kir Qwky  
ird AMqir 
mwieAw mwieAw]

Paakhandd 

Bharam Oupaav 

Kar Thhaakae Ridh 

Anthar Maaeiaa 

Maaeiaa ||

Practicing hypocrisy 

and superstition, 

people have grown 

weary of the effort, 

but still, deep within 

their hearts, they 

yearn for Maya, Maya.

ਧਰਮ ਦੇ ਜਵਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 

ਭਰਮਾਂ-ਵਜਹਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀਲੇ ਕਰ 

ਕੇ (ਮਨੱੁਖ) ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਮਾਇਆ (ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

50783 1178 swDU purKu purK 
piq pwieAw  
AigAwn AMDyru 
gvwieAw]3]

Saadhhoo Purakh 

Purakhapath 

Paaeiaa Agiaan 

Andhhaer 

Gavaaeiaa ||3||

By the Grace of the 

Holy Person, I have 

met with the Lord, the 

Primal Being, and the 

darkness of ignorance 

is dispelled. ||3||

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦਾ 
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10294 Published: March 06/ 2014



50784 1178 jgMnwQ jgdIs 
gusweI kir 
ikrpw swDu 
imlwvY]

jgM-nwQ, j`gdIs Jagannaathh 

Jagadhees 

Gusaaee Kar 

Kirapaa Saadhh 

Milaavai ||

The Lord, the Lord of 

the Earth, the Lord of 

the Universe, in His 

Mercy, leads me to 

meet the Holy Person, 

the Guru.

ਿਗਤ ਦਾ ਨਾਥ, ਿਗਤ ਦਾ 
ਮਾਲਕ, ਿਗਤ ਦਾ ਖਸਮ 

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ,

50785 1178 nwnk sWiq hovY 
mn AMqir inq 
ihrdY hir gux 
gwvY]4]1]3]

Naanak Saanth 

Hovai Man Anthar 

Nith Hiradhai Har 

Gun Gaavai 

||4||1||3||

O Nanak, peace then 

comes to abide deep 

within my mind, and I 

constantly sing the 

Glorious Praises of the 

Lord within my heart. 

||4||1||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੩॥

50786 1178 bsMqu mhlw 4 
ihMfol]

Basanth Mehalaa 

4 Hinddol ||

Basant, Fourth Mehl, 

Hindol:

50787 1178 qum@ vf purK vf 
Agm gusweI hm 
kIry ikrm  
qumnCy]

(qumn-Cy) AwpjI dyy Thumh Vadd 

Purakh Vadd 

Agam Gusaaee 

Ham Keerae Kiram 

Thumanashhae ||

You are the Great 

Supreme Being, the 

Vast and Inaccessible 

Lord of the World; I 

am a mere insect, a 

worm created by You.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੱੁਛ ਜਿਹੇ ਿੀਵ 

ਹਾਂ।
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50788 1178 hir dIn 
dieAwl krhu 
pRB ikrpw gur 
siqgur crx hm 
bnCy]1]

bn-Cy Har Dheen 

Dhaeiaal Karahu 

Prabh Kirapaa Gur 

Sathigur Charan 

Ham Banashhae 

||1||

O Lord, Merciful to the 

meek, please grant 

Your Grace; O God, I 

long for the feet of the 

Guru, the True Guru. 

||1||

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਕਰ (ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ) 
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
(ਦੀ ਧੂੜ) ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥

50789 1178 goibMd jIau  
sqsMgiq myil  
kir ikRpCy]

ikRp-Cy Gobindh Jeeo 

Sathasangath 

Mael Kar 

Kirapashhae ||

O Dear Lord of the 

Universe, please be 

merciful and unite me 

with the Sat Sangat, 

the True Congregation.

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਿੀ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਕਰ (ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ-) 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾ।

50790 1178 jnm jnm ky 
iklivK mlu 
BirAw imil 
sMgiq kir pRB 
hnCy]1]rhwau]

hn-Cy Janam Janam Kae 

Kilavikh Mal 

Bhariaa Mil 

Sangath Kar Prabh 

Hanashhae ||1|| 

Rehaao ||

I was overflowing with 

the filthy sins of 

countless past lives. 

But joining the Sangat, 

God made me pure 

again. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਨਾਲ ਜਲੱਬਜੜਆ ਹੋਇਆ 

ਹਾਂ। ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ-) 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਕੇ ਸੱੁਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50791 1178 qum@rw jnu jwiq 
Aivjwqw hir 
jipE piqq  
pvICy]

(jwiq) cMgI jwq, 
(Aivjwqw) nIvIN 
jwq[(p-vICy) piv`qR

Thumharaa Jan 

Jaath Avijaathaa 

Har Japiou Pathith 

Paveeshhae ||

Your humble servant, 

whether of high class 

or low class, O Lord - 

by meditating on You, 

the sinner becomes 

pure.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਉੱਚੀ 
ਿਾਜਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੀਵੀਂ 
ਿਾਜਤ ਦਾ, ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੇ ਿਜਪਆ ਹੈ,
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50792 1178 hir kIE sgl 
Bvn qy aUpir  
hir soBw hir 
pRB idnCy]2]

idn-Cy Har Keeou Sagal 

Bhavan Thae 

Oopar Har Sobhaa 

Har Prabh 

Dhinashhae ||2||

The Lord exalts and 

elevates him above 

the whole world, and 

the Lord God blesses 

him with the Lord's 

Glory. ||2||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਵਜਡਆਈ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ ॥੨॥

50793 1178 jwiq Ajwiq 
koeI pRB iDAwvY  
siB pUry mwns 
iqnCy]

iqn-Cy Jaath Ajaath Koee 

Prabh Dhhiaavai 

Sabh Poorae 

Maanas 

Thinashhae ||

Anyone who 

meditates on God, 

whether of high class 

or low class, will have 

all of his hopes and 

desires fulfilled.

ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 

ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 
ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

50794 1178 sy DMin vfy vf 
pUry hir jn ijn@ 
hir DwirE hir 
aurCy]3]

aur-Cy Sae Dhhann 

Vaddae Vadd 

Poorae Har Jan 

Jinh Har 

Dhhaariou Har 

Ourashhae ||3||

Those humble 

servants of the Lord 

who enshrine the Lord 

within their hearts, are 

blessed, and are made 

great and totally 

perfect. ||3||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹਰੀ-
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਜਲਆ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹਨ ॥੩॥

50795 1178 hm FINFy FIm 
bhuqu Aiq BwrI  
hir Dwir ikRpw 
pRB imlCy]

iml-Cy Ham Dteenadtae 

Dteem Bahuth Ath 

Bhaaree Har 

Dhhaar Kirapaa 

Prabh Milashhae 

||

I am so low, I am an 

utterly heavy lump of 

clay. Please shower 

Your Mercy on me, 

Lord, and unite me 

with Yourself.

ਹੇ ਹਰੀ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਨੀਚ ਹਾਂ, 
ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ 

ਭਾਰ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੇ 

ਹਰੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੂੰ  ਜਮਲ।
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50796 1178 jn nwnk guru 
pwieAw hir qUTy  
hm kIey piqq  
pvICy]4]2]4]

Jan Naanak Gur 

Paaeiaa Har 

Thoothae Ham 

Keeeae Pathith 

Paveeshhae 

||4||2||4||

The Lord, in His Mercy, 

has led servant Nanak 

to find the Guru; I was 

a sinner, and now I 

have become 

immaculate and pure. 

||||4||2||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, (ਗੁਰੂ ਨੇ) 

ਸਾਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਜਵੱਤਰ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ॥੪॥੨॥੪॥

50797 1178 bsMqu ihMfol 
mhlw 4]

Basanth Hinddol 

Mehalaa 4 ||

Basant Hindol, Fourth 

Mehl:

50798 1178 myrw ieku iKnu 
mnUAw rih n 
skY inq hir 
hir nwm ris 
gIDy]

Maeraa Eik Khin 

Manooaa Rehi N 

Sakai Nith Har Har 

Naam Ras 

Geedhhae ||

My mind cannot 

survive, even for an 

instant, without the 

Lord. I drink in 

continually the 

sublime essence of the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਤੋਂ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ 

ਇਹ ਮਨ ਇਕ ਜਖਨ ਵਾਸਤੇ ਭੀ 
(ਉਸ ਸੁਆਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਰਜਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ;

50799 1178 ijau bwirku  
rsik pirE Qin 
mwqw Qin kwFy 
ibll iblIDy]1]

Jio Baarik Rasak 

Pariou Thhan 

Maathaa Thhan 

Kaadtae Bilal 

Bileedhhae ||1||

It is like a baby, who 

joyfully sucks at his 

mother's breast; when 

the breast is 

withdrawn, he weeps 

and cries. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਬੜੇ ਸੁਆਦ 

ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਬੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿ ੇਥਣ (ਉਸ 

ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ 
ਉਹ ਜਵਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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50800 1178 goibMd jIau myry 
mn qn nwm hir 
bIDy]

Gobindh Jeeo 

Maerae Man Than 

Naam Har 

Beedhhae ||

O Dear Lord of the 

Universe, my mind 

and body are pierced 

through by the Name 

of the Lord.

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਿੀ! ਹੇ ਹਰੀ! (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਮੇਰਾ ਤਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਵੱਝ ਗਏ ਹਨ।

50801 1178 vfYBwig guru 
siqguru pwieAw  
ivic kwieAw 
ngr hir 
sIDy]1]rhwau]

Vaddai Bhaag Gur 

Sathigur Paaeiaa 

Vich Kaaeiaa 

Nagar Har 

Seedhhae ||1|| 

Rehaao ||

By great good fortune, 

I have found the Guru, 

the True Guru, and in 

the body-village, the 

Lord has revealed 

Himself. ||1||Pause||

ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ। (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ) 
ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50802 1179 jn ky sws sws 
hY jyqy hir 
ibrih pRBU hir 
bIDy]

Jan Kae Saas Saas 

Hai Jaethae Har 

Birehi Prabhoo 

Har Beedhhae ||

Each and every breath 

of the Lord's humble 

servant is pierced 

through with love of 

the Lord God.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ (ਦੀ 
ਉਮਰ) ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਸਾਹ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਬਰਹੋਂ ਜਵਚ 

ਜਵੱਝ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

50803 1179 ijau jl kml 
pRIiq Aiq BwrI  
ibnu jl dyKy  
suklIDy]2]

pMKVIAW (su`k-lIDy) 
su`k jWdIAW hn

Jio Jal Kamal 

Preeth Ath 

Bhaaree Bin Jal 

Dhaekhae 

Sukaleedhhae 

||2||

As the lotus is totally 

in love with the water 

and withers away 

without seeing the 

water, so am I in love 

with the Lord. ||2||

ਜਿਵੇਂ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਬੜਾ ਡੂੂੰ ਘਾ ਜਪਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਸੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ ਦਾ) ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10299 Published: March 06/ 2014



50804 1179 jn jipE nwmu 
inrMjnu nrhir  
aupdyis gurU hir 
pRIDy]

Jan Japiou Naam 

Niranjan Narehar 

Oupadhaes Guroo 

Har Preedhhae ||

The Lord's humble 

servant chants the 

Immaculate Naam, the 

Name of the Lord; 

through the Guru's 

Teachings, the Lord 

reveals Himself.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਜਵੱਤਰ ਨਾਮ 

(ਸਦਾ) ਿਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ) ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ (ਹਰ 

ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ) ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

50805 1179 jnm jnm kI 
haumY mlu inksI  
hir AMimRiq hir 
jil nIDy]3]

Janam Janam Kee 

Houmai Mal 

Nikasee Har 

Anmrith Har Jal 

Needhhae ||3||

The filth of egotism 

which stained me for 

countless lifetimes has 

been washed away, by 

the Ambrosial Water 

of the Ocean of the 

Lord. ||3||

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਿਨਮਾਂ 
ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਹਜਰ ਨਾਮ-ਿਲ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
50806 1179 hmry krm n 

ibcrhu Twkur  
qum@ pYj rKhu 
ApnIDy]

(Ap-nIDy) Awpxy jwx 
ky

Hamarae Karam N 

Bicharahu Thaakur 

Thumh Paij 

Rakhahu 

Apaneedhhae ||

Please, do not take my 

karma into account, O 

my Lord and Master; 

please save the honor 

of Your slave.

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

(ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ) ਕਰਮ ਨਾਹ 

ਜਵਚਾਰਨੇ; ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ-ਦਾਸ 

ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ।
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50807 1179 hir BwvY suix 
ibnau bynqI jn 
nwnk srix 
pvIDy]4]3]5]

Har Bhaavai Sun 

Bino Baenathee 

Jan Naanak Saran 

Paveedhhae 

||4||3||5||

O Lord, if it pleases 

You, hear my prayer; 

servant Nanak seeks 

Your Sanctuary. 

||4||3||5||

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਵੈ ਮੇਰੀ 
ਬੇਨਤੀ-ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹਾਂ 
॥੪॥੩॥੫॥

50808 1179 bsMqu ihMfol 
mhlw 4]

Basanth Hinddol 

Mehalaa 4 ||

Basant Hindol, Fourth 

Mehl:

50809 1179 mnu iKnu iKnu 
Brim Brim bhu 
DwvY iqlu Gir 
nhI vwsw 
pweIAY]

Man Khin Khin 

Bharam Bharam 

Bahu Dhhaavai 

Thil Ghar Nehee 

Vaasaa Paaeeai ||

Each and every 

moment, my mind 

roams and rambles, 

and runs all over the 

place. It does not stay 

in its own home, even 

for an instant.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ ਹਰੇਕ ਜਖਨ 

ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਬਹੁਤ ਦੌੜਦਾ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਰਤਾ ਭਰ 

ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ-

ਘਰ ਜਵਚ (ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਜਵਚ) 

ਜਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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50810 1179 guir AMksu sbdu 
dwrU isir DwirE  
Gir mMdir Awix 
vsweIAY]1]

Gur Ankas Sabadh 

Dhaaroo Sir 

Dhhaariou Ghar 

Mandhar Aan 

Vasaaeeai ||1||

But when the bridle of 

the Shabad, the Word 

of God, is placed over 

its head, it returns to 

dwell in its own home. 

||1||

(ਗੁਰੂ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ (ਮਨ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ) 

ਦਵਾਈ (ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਵਤ 

ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੂੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ-ਅੂੰਕਸ਼ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ 

ਜਲਆ ਕੇ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

50811 1179 goibMd jIau  
sqsMgiq myil  
hir iDAweIAY]

Gobindh Jeeo 

Sathasangath 

Mael Har 

Dhhiaaeeai ||

O Dear Lord of the 

Universe, lead me to 

join the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, so that I 

may meditate on You, 

Lord.

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਿੀ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾ। (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ) ਹੇ ਹਰੀ! 
(ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

50812 1179 haumY rogu gieAw 
suKu pwieAw hir 
shij smwiD 
lgweIAY]1]rhw
au]

g-ieAw Houmai Rog 

Gaeiaa Sukh 

Paaeiaa Har Sehaj 

Samaadhh 

Lagaaeeai ||1|| 

Rehaao ||

I am cured of the 

disease of egotism, 

and I have found 

peace; I have 

intuitively entered 

into the state of 

Samaadhi. 

||1||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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50813 1179 Gir rqn lwl 
bhu mwxk lwdy  
mnu BRimAw lih  
n skweIAY]

Ghar Rathan Laal 

Bahu Maanak 

Laadhae Man 

Bhramiaa Lehi N 

Sakaaeeai ||

This house is loaded 

with countless gems, 

jewels, rubies and 

emeralds, but the 

wandering mind 

cannot find them.

(ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ 

ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਰਤਨ 

ਲਾਲ ਮੋਤੀ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। 
(ਪਰ ਿਦ ਤਕ) ਮਨ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ 

ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ।

50814 1179 ijau Efw kUpu 
guhj iKn kwFY  
iqau siqguir 
vsqu 
lhweIAY]2]

(Efw) sUMGw, suMG ky, 
(guhj) gupq , (kUpu) 
KUh, (kwFY) pRgt kr 
idMdw[ sUMGy gursyvk bx 
ky, pUrn gurU jI qoN nwmu 
pRwpiq kro jI

Jio Ouddaa Koop 

Guhaj Khin 

Kaadtai Thio 

Sathigur Vasath 

Lehaaeeai ||2||

As the water-diviner 

finds the hidden 

water, and the well is 

then dug in an instant, 

so do we find the 

object of the Name 

through the True 

Guru. ||2||

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਂਘਾ (ਧਰਤੀ ਜਵਚ) 

ਦੱਜਬਆ ਹੋਇਆ (ਪੁਰਾਣਾ) ਖੂਹ 

ਤੁਰਤ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਲੁਜਕਆ 

ਹੋਇਆ) ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

50815 1179 ijn AYsw 
siqguru swDu n 
pwieAw qy iDRgu 
iDRgu nr 
jIvweIAY]

Jin Aisaa Sathigur 

Saadhh N Paaeiaa 

Thae Dhhrig 

Dhhrig Nar 

Jeevaaeeai ||

Those who do not find 

such a Holy True Guru - 

 cursed, cursed are the 

lives of those people.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਮਨ 

ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਿੀਊਣਾ ਸਦਾ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਸਦਾ ਅਜਿਹੇ 

ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਿਟਕਾਰਾਂ 
ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ)।
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50816 1179 jnmu pdwrQu 
puMin Plu pwieAw  
kaufI bdlY 
jweIAY]3]

Janam 

Padhaarathh Punn 

Fal Paaeiaa 

Kouddee Badhalai 

Jaaeeai ||3||

The treasure of this 

human life is obtained 

when one's virtues 

bear fruit, but it is lost 

in exchange for a mere 

shell. ||3||

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ) ਕੀਮਤੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਪਛਲੀ ਕੀਤੀ 
ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਲ 

ਵਿੋਂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 

ਹੁਣ ਉਹ ਿਨਮ ਕੌਡੀ ਦੇ ਭਾ 
(ਅਿਾਈ)ਂ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

50817 1179 mDusUdn hir 
Dwir pRB ikrpw  
kir ikrpw gurU 
imlweIAY]

Madhhusoodhan 

Har Dhhaar Prabh 

Kirapaa Kar 

Kirapaa Guroo 

Milaaeeai ||

O Lord God, please be 

merciful to me; be 

merciful, and lead me 

to meet the Guru.

ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ-ਦਮਨ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! 
(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ। 
ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ।

50818 1179 jn nwnk  
inrbwx pdu 
pwieAw imil 
swDU hir gux 
gweIAY]4]4]6]

Jan Naanak 

Nirabaan Padh 

Paaeiaa Mil 

Saadhhoo Har Gun 

Gaaeeai 

||4||4||6||

Servant Nanak has 

attained the state of 

Nirvaanaa; meeting 

with the Holy people, 

he sings the Glorious 

Praises of the Lord. 

||4||4||6||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ ॥੪॥੪॥੬॥

50819 1179 bsMqu ihMfol 
mhlw 4]

Basanth Hinddol 

Mehalaa 4 ||

Basant Hindol, Fourth 

Mehl:
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50820 1179 Awvx jwxu 
BieAw duKu 
ibiKAw dyh 
mnmuK suM\I suM\u]

Aavan Jaan 

Bhaeiaa Dhukh 

Bikhiaa Dhaeh 

Manamukh 

Sunnjee Sunnj ||

Coming and going, he 

suffers the pains of 

vice and corruption; 

the body of the self-

willed manmukh is 

desolate and vacant.

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਲੇਸ਼ ਵਾਪਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾਮ ਵਲੋਂ 
ਸੁੂੰ ਞ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

50821 1179 rwm nwmu iKnu 
plu nhI cyiqAw  
jim pkry kwil 
sluM\u]1]

(sluM\u) juMfy Raam Naam Khin 

Pal Nehee 

Chaethiaa Jam 

Pakarae Kaal 

Salunnj ||1||

He does not dwell on 

the Lord's Name, even 

for an instant, and so 

the Messenger of 

Death seizes him by 

his hair. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਇਕ ਜਖਨ ਲਈ ਇਕ 

ਪਲ ਲਈ ਭੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ। ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸਰੋਂ ਿਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

50822 1179 goibMd jIau ibKu 
haumY mmqw muM\u]

Gobindh Jeeo Bikh 

Houmai 

Mamathaa Munnj 

||

O Dear Lord of the 

Universe, please rid 

me of the poison of 

egotism and 

attachment.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਿੀ! (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ) ਹਉਮੈ ਅਤੇ 

ਮਮਤਾ ਦੀ ਜ਼ਹਰ ਦੂਰ ਕਰ।
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50823 1179 sqsMgiq gur kI 
hir ipAwrI  
imil sMgiq hir 
rsu 
BuM\u]1]rhwau]

Sathasangath Gur 

Kee Har Piaaree 

Mil Sangath Har 

Ras Bhunnj ||1|| 

Rehaao ||

The Sat Sangat, Guru's 

True Congregation is 

so dear to the Lord. So 

join the Sangat, and 

taste the sublime 

essence of the Lord. 

||1||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਤੇਰੀ 
ਜਪਆਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਪਆਰੀ 
ਹੈ। (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50824 1179 sqsMgiq swD 
dieAw kir 
mylhu srxwgiq 
swDU pM\u]

sr-xwgiq Sathasangath 

Saadhh Dhaeiaa 

Kar Maelahu 

Saranaagath 

Saadhhoo Pannj ||

Please be kind to me, 

and unite me with the 

Sat Sangat, the True 

Congregation of the 

Holy; I seek the 

Sanctuary of the Holy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਈ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ (ਸਦਾ) ਜਪਆ ਰਹਾਂ।

50825 1179 hm fubdy pwQr  
kwiF lyhu pRB  
qum@ dIn 
dieAwl 
duKBM\u]2]

Ham Ddubadhae 

Paathhar Kaadt 

Laehu Prabh 

Thumh Dheen 

Dhaeiaal Dhukh 

Bhannj ||2||

I am a heavy stone, 

sinking down - please 

lift me up and pull me 

out! O God, Merciful 

to the meek, You are 

the Destroyer of 

sorrow. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੇ) 

ਪੱਥਰ (ਹੋਏ) ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਪਾਪਾਂ ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਜਰਹਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕੱਢ ਲੈ। ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੁਸੀਂ 
ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ॥੨॥

50826 1179 hir ausqiq 
Dwrhu ird AMqir 
suAwmI sqsMgiq 
imil buiD lM\u]

Har Ousathath 

Dhhaarahu Ridh 

Anthar Suaamee 

Sathasangath Mil 

Budhh Lannj ||

I enshrine the Praises 

of my Lord and Master 

within my heart; 

joining the Sat Sangat, 

my intellect is 

enlightened.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! (ਆਪਣੀ) 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਮੇਰੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ। (ਜਮਹਰ 

ਕਰ) ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ (ਮੇਰੀ) ਅਕਲ (ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ) ਰੌਸ਼ਨ 

ਹੋ ਿਾਏ।
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50827 1179 hir nwmY hm 
pRIiq lgwnI hm 
hir ivthu Guim 
vM\u]3]

Har Naamai Ham 

Preeth Lagaanee 

Ham Har Vittahu 

Ghum Vannj ||3||

I have fallen in love 

with the Lord's Name; 

I am a sacrifice to the 

Lord. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਮੇਰੀ 
ਪਿੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ (ਹੁਣ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ (ਸਦਾ) ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

50828 1179 jn ky pUir 
mnorQ hir pRB  
hir nwmu dyvhu 
hir lM\u]

Jan Kae Poor 

Manorathh Har 

Prabh Har Naam 

Dhaevahu Har 

Lannj ||

O Lord God, please 

fulfill the desires of 

Your humble servant; 

please bless me with 

Your Name, O Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ) ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼, (ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਚਾਨਣ 

(ਹੈ)।

50829 1179 jn nwnk min 
qin Andu 
BieAw hY guir 
mMqRü dIE hir 
BM\u]4]5]7]12
]18]7]37]

Jan Naanak Man 

Than Anadh 

Bhaeiaa Hai Gur 

Manthra Dheeou 

Har Bhannj 

||4||5||7||12||1

8||7||37||

Servant Nanak's mind 

and body are filled 

with ecstasy; the Guru 

has blessed him with 

the Mantra of the 

Lord's Name. 

||4||5||7||12||18||7

||37||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਤਨ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਜਖੜਾਉ ਬਣ 

ਜਗਆ 

॥੪॥੫॥੭॥੧੨॥੧੮॥੭॥੩੭॥

50830 1180 bsMqu mhlw 5 
Gru 1 duquky

du-quky Basanth Mehalaa 

5 Ghar 1 

Dhuthukae

Basant, Fifth Mehl, 

First House, Du-Tukay:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਤੁਕੀ 
ਬਾਣੀ।

50831 1180 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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50832 1180 guru syvau kir 
nmskwr]

Gur Saevo Kar 

Namasakaar ||

I serve the Guru, and 

humbly bow to Him.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਸਰ ਜਨਵਾ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

50833 1180 Awju hmwrY  
mMglcwr]

Aaj Hamaarai 

Mangalachaar ||

Today is a day of 

celebration for me.

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਬੜਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ। 
(ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਮਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਹੀ ਹੈ)।

50834 1180 Awju hmwrY mhw 
AnMd]

Aaj Hamaarai 

Mehaa Anandh ||

Today I am in supreme 

bliss.

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ।

50835 1180 icMq lQI Byty 
goibMd]1]

Chinth Lathhee 

Bhaettae Gobindh 

||1||

My anxiety is 

dispelled, and I have 

met the Lord of the 

Universe. ||1||

(ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੈਨੂੂੰ  ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਿੀ ਜਮਲ 

ਪਏ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥੧॥

50836 1180 Awju hmwrY igRih  
bsMq]

Aaj Hamaarai Grihi 

Basanth ||

Today, it is springtime 

in my household.

ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

50837 1180 gun gwey pRB qum@ 
byAMq]1]rhwau]

Gun Gaaeae Prabh 

Thumh Baeanth 

||1|| Rehaao ||

I sing Your Glorious 

Praises, O Infinite Lord 

God. ||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ੇਸ਼ੁਰੂ 

ਕੀਤੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50838 1180 Awju hmwrY bny 
Pwg]

Aaj Hamaarai 

Banae Faag ||

Today, I am 

celebrating the festival 

of Phalgun.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ (ਮਾਨੋ) ਿੱਗਣ ਦੀ 
ਹੋਲੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ,
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50839 1180 pRB sMgI imil  
Kyln lwg]

Ky@ln Prabh Sangee Mil 

Khaelan Laag ||

Joining with God's 

companions, I have 

begun to play.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ) ਜਮਲ ਕੇ (ਇਹ ਹੋਲੀ) 
ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

50840 1180 holI kInI sMq 
syv]

Holee Keenee 

Santh Saev ||

I celebrate the festival 

of Holi by serving the 

Saints.

(ਇਹ ਹੋਲੀ ਕੀਹ ਹੈ?) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਹੋਲੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

50841 1180 rMgu lwgw Aiq 
lwl dyv]2]

Rang Laagaa Ath 

Laal Dhaev ||2||

I am imbued with the 

deep crimson color of 

the Lord's Divine Love. 

||2||

(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦਾ 
ਗੂੜਹਾ (ਆਤਮਕ) ਰੂੰਗ ਚੜਹ 
ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥

50842 1180 mnu qnu mauilE  
Aiq AnUp]

mau~ilE: ksky Man Than 

Mouliou Ath 

Anoop ||

My mind and body 

have blossomed forth, 

in utter, incomparable 

beauty.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਸੋਹਣਾ ਜਖੜ ਜਪਆ ਹੈ ਮੇਰਾ 
ਤਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਖੜ ਜਪਆ 

ਹੈ।
50843 1180 sUkY nwhI Cwv 

DUp]

Sookai Naahee 

Shhaav Dhhoop ||

They do not dry out in 

either sunshine or 

shade;

ਹੁਣ ਸੁਖ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੱੁਖ ਹੋਣ 

(ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਜਵਚ) ਆਤਮਕ 

ਜਖੜਾਉ ਦੀ ਤਰਾਵਤ ਕਦੇ 

ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ।
50844 1180 sglI rUqI  

hirAw hoie]

Sagalee Roothee 

Hariaa Hoe ||

They flourish in all 

seasons.

(ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ) ਸਾਰੇ ਸਜਮਆਂ 

ਜਵਚ ਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

50845 1180 sd bsMq gur 
imly dyv]3]

Sadh Basanth Gur 

Milae Dhaev ||3||

It is always springtime, 

when I meet with the 

Divine Guru. ||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰਦੇਵ ਿੀ ਜਮਲ ਪਏ 

ਹਨ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ ਜਖੜਾਉ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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50846 1180 ibrKu jimE hY  
pwrjwq]

Birakh Jamiou Hai 

Paarajaath ||

The wish-fulfilling 

Elysian Tree has 

sprouted and grown.

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ, ਮਾਨੋ, 

ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗੀ) 
ਪਾਰਿਾਤ ਰੱੁਖ ਉੱਗ ਜਪਆ ਹੈ,

50847 1180 PUl lgy Pl 
rqn BWiq]

Fool Lagae Fal 

Rathan Bhaanth ||

It bears flowers and 

fruits, jewels of all 

sorts.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੀਮਤੀ 
ਿੁੱ ਲ ਤੇ ਿਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

50848 1180 iqRpiq AGwny  
hir guxh gwie]

Thripath 

Aghaanae Har 

Guneh Gaae ||

I am satisfied and 

fulfilled, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ) 
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

50849 1180 jn nwnk hir 
hir hir 
iDAwie]4]1]

Jan Naanak Har 

Har Har Dhhiaae 

||4||1||

Servant Nanak 

meditates on the Lord, 

Har, Har, Har. ||4||1||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ 

ਭਾਈ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੧॥

50850 1180 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:

50851 1180 htvwxI Dn mwl  
hwtu kIqu]

Hattavaanee 

Dhhan Maal Haatt 

Keeth ||

The shopkeeper deals 

in merchandise for 

profit.

(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ) ਦੁਕਾਨਦਾਰ 

(ਆਪਣੇ ਮਨ-ਪਸੂੰਦ ਦੇ) ਮਾਲ-

ਧਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ,

50852 1180 jUAwrI jUey mwih 
cIqu]

Jooaaree Jooeae 

Maahi Cheeth ||

The gambler's 

consciousness is 

focused on gambling.

(ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ) ਿੁਆਰੀਏ ਦਾ ਮਨ 

ਿੂਏ ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

50853 1180 AmlI jIvY  
Amlu Kwie]

Amalee Jeevai 

Amal Khaae ||

The opium addict lives 

by consuming opium.

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਿੀਮੀ ਅਿੀਮ ਖਾ 
ਕੇ ਸੁਖ ਪਿਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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50854 1180 iqau hir jnu 
jIvY hir 
iDAwie]1]

Thio Har Jan 

Jeevai Har 

Dhhiaae ||1||

In the same way, the 

humble servant of the 

Lord lives by 

meditating on the 

Lord. ||1||

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

50855 1180 ApnY rMig sBu ko 
rcY]

Apanai Rang Sabh 

Ko Rachai ||

Everyone is absorbed 

in his own pleasures.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ-

ਭਾਉਂਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

50856 1180 ijqu pRiB 
lwieAw iqqu 
iqqu 
lgY]1]rhwau]

Jith Prabh Laaeiaa 

Thith Thith Lagai 

||1|| Rehaao ||

He is attached to 

whatever God 

attaches him to. 

||1||Pause||

(ਪਰ) ਪਿਭੂ ਨੇ (ਹੀ) ਜਿਸ 

(ਸੁਆਦ) ਜਵਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਉਸ (ਸੁਆਦ) ਜਵਚ 

(ਹਰੇਕ ਿੀਵ) ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50857 1180 myG smY mor 
inriqkwr]

Maegh Samai Mor 

Nirathikaar ||

When the clouds and 

the rain come, the 

peacocks dance.

ਘਟਾਂ ਚੜਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਰ 

ਪੈਲਾਂ ਪਾਂਦੇ ਹਨ,

50858 1180 cMd dyiK ibgsih 
kaulwr]

(kaulwr) kvIAW Chandh Dhaekh 

Bigasehi Koulaar ||

Seeing the moon, the 

lotus blossoms.

ਚੂੰਦ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਕੂੰਮੀਆਂ 

ਜਖੜਦੀਆਂ ਹਨ,

50859 1180 mwqw bwirk dyiK 
AnMd]

Maathaa Baarik 

Dhaekh Anandh ||

When the mother sees 

her infant, she is 

happy.

(ਆਪਣੇ) ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ 
ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
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50860 1180 iqau hir jn 
jIvih jip 
goibMd]2]

Thio Har Jan 

Jeevehi Jap 

Gobindh ||2||

In the same way, the 

humble servant of the 

Lord lives by 

meditating on the 

Lord of the Universe. 

||2||

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

ਆਤਮਕ ਹੁਲਾਰੇ ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

50861 1180 isMG rucY sd 
Bojnu mws]

Singh Ruchai Sadh 

Bhojan Maas ||

The tiger always wants 

to eat meat.

ਮਾਸ ਦਾ ਭੋਿਨ ਜਮਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ 

ਸਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

50862 1180 rxu dyiK sUry 
icq aulws]

Ran Dhaekh 

Soorae Chith 

Oulaas ||

Gazing upon the 

battlefield, the 

warrior's mind is 

exalted.

ਿੁੱ ਧ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਜਚੱਤ ਨੂੂੰ  
ਿੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

50863 1180 ikrpn kau Aiq 
Dn ipAwru]

Kirapan Ko Ath 

Dhhan Piaar ||

The miser is totally in 

love with his wealth.

ਸ਼ੂਮ ਨੂੂੰ  ਧਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਭ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

50864 1180 hir jn kau hir 
hir AwDwru]3]

Har Jan Ko Har Har 

Aadhhaar ||3||

The humble servant of 

the Lord leans on the 

Support of the Lord, 

Har, Har. ||3||

(ਜਤਵੇਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

50865 1180 srb rMg iek 
rMg mwih]

Sarab Rang Eik 

Rang Maahi ||

All love is contained in 

the Love of the One 

Lord.

ਪਰ, (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਸੁਆਦ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਨਾਮ-ਰਸ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ 

ਹਨ)।
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50866 1180 srb suKw suK  
hir kY nwie]

Sarab Sukhaa Sukh 

Har Kai Naae ||

All comforts are 

contained in the 

Comfort of the Lord's 

Name.

ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਹਨ।

50867 1180 iqsih prwpiq  
iehu inDwnu]

Thisehi Paraapath 

Eihu Nidhhaan ||

He alone receives this 

treasure,

ਇਹ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

50868 1180 nwnk guru ijsu 
kry dwnu]4]2]

Naanak Gur Jis 

Karae Dhaan 

||4||2||

O Nanak, unto whom 

the Guru gives His gift. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੨॥

50869 1180 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:

50870 1180 iqsu bsMqu ijsu 
pRBu ikRpwlu]

This Basanth Jis 

Prabh Kirapaal ||

He alone experiences 

this springtime of the 

soul, unto whom God 

grants His Grace.

ਆਤਮਕ ਜਖੜਾਉ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

50871 1180 iqsu bsMqu ijsu 
guru dieAwlu]

This Basanth Jis 

Gur Dhaeiaal ||

He alone experiences 

this springtime of the 

soul, unto whom the 

Guru is merciful.

ਆਤਮਕ ਜਖੜਾਉ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

50872 1180 mMglu iqs kY  
ijsu eyku kwmu]

Mangal This Kai Jis 

Eaek Kaam ||

He alone is joyful, who 

works for the One 

Lord.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਇਕ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਸਦਾ ਆਹਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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50873 1180 iqsu sd bsMqu  
ijsu irdY 
nwmu]1]

This Sadh Basanth 

Jis Ridhai Naam 

||1||

He alone experiences 

this eternal springtime 

of the soul, within 

whose heart the 

Naam, the Name of 

the Lord, abides. ||1||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਖੜਾਉ ਸਦਾ 
ਹੀ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

50874 1180 igRih qw ky bsMqu 
gnI]

gi Rih Grihi Thaa Kae 

Basanth Ganee ||

This spring comes only 

to those homes,

ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਖੜਾਉ (ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ) 

ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ,
50875 1180 jw kY kIrqnu  

hir 
DunI]1]rhwau]

Jaa Kai Keerathan 

Har Dhhunee 

||1|| Rehaao ||

In which the melody of 

the Kirtan of the 

Lord's Praises 

resounds. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦੀ 
ਲਗਨ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50876 1180 pRIiq pwrbRhm  
mauil mnw]

Preeth 

Paarabreham 

Moul Manaa ||

O mortal, let your love 

for the Supreme Lord 

God blossom forth.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਪਾ ਕੇ ਸਦਾ 
ਜਖਜੜਆ ਰਹੁ।

50877 1180 igAwnu kmweIAY  
pUiC jnW]

Giaan Kamaaeeai 

Pooshh Janaan ||

Practice spiritual 

wisdom, and consult 

the humble servants 

of the Lord.

ਹੇ ਮਨ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਹਾਸਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ।

50878 1180 so qpsI ijsu 
swDsMgu]

q-p`sI So Thapasee Jis 

Saadhhasang ||

He alone is an ascetic, 

who joins the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

(ਅਸਲ) ਤਪਸਵੀ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
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50879 1180 sd iDAwnI ijsu 
gurih rMgu]2]

Sadh Dhhiaanee 

Jis Gurehi Rang 

||2||

He alone dwells in 

deep, continual 

meditation, who loves 

his Guru. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਿੁੜੀ ਸੁਰਤ 

ਵਾਲਾ ਿਾਣੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਗੁਰ (-ਚਰਨਾਂ) ਦਾ ਜਪਆਰ ਹੈ 

॥੨॥

50880 1180 sy inrBau ijn@ 
Bau pieAw]

Sae Nirabho Jinh 

Bho Paeiaa ||

He alone is fearless, 

who has the Fear of 

God.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਡਰਾਂ ਤੋਂ 
ਉਤਾਂਹ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
50881 1180 so suKIAw ijsu 

BRmu gieAw]

So Sukheeaa Jis 

Bhram Gaeiaa ||

He alone is peaceful, 

whose doubts are 

dispelled.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਜਿਸ (ਦੇ ਮਨ) ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।

50882 1180 so iekWqI ijsu 
irdw Qwie]

So Eikaanthee Jis 

Ridhaa Thhaae ||

He alone is a hermit, 

who heart is steady 

and stable.

ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ 
ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ (ਇਕ ਥਾਂ 
ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)।

50883 1180 soeI inhclu swc 
Twie]3]

Soee Nihachal 

Saach Thaae ||3||

He alone is steady and 

unmoving, who has 

found the true place. 

||3||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਅਡੋਲ ਜਚੱਤ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

50884 1180 eykw KojY eyk 
pRIiq]

Eaekaa Khojai 

Eaek Preeth ||

He seeks the One 

Lord, and loves the 

One Lord.

ਜਿਹੜਾ (ਹਰ ਥਾਂ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ,

50885 1180 drsn prsn  
hIq cIiq]

Dharasan Parasan 

Heeth Cheeth ||

He loves to gaze upon 

the Blessed Vision of 

the Lord's Darshan.

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਜਪਆਰ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਇਕ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਛੁਹ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਹੈ,
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50886 1180 hir rMg rMgw  
shij mwxu]

Har Rang Rangaa 

Sehaj Maan ||

He intuitively enjoys 

the Love of the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਸਭ 

ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ,

50887 1180 nwnk dws iqsu 
jn 
kurbwxu]4]3]

Naanak Dhaas This 

Jan Kurabaan 

||4||3||

Slave Nanak is a 

sacrifice to that 

humble being. 

||4||3||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ 
ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੩॥

50888 1181 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:

50889 1181 jIA pRwx qum@ 
ipMf dIn@]

Jeea Praan Thumh 

Pindd Dheenh ||

You gave us our soul, 

breath of life and body.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਿੂੰ ਦ, 

ਪਿਾਣ, ਸਰੀਰ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

50890 1181 mugD suMdr Dwir 
joiq kIn@@]

Mugadhh Sundhar 

Dhhaar Joth 

Keenh ||

I am a fool, but You 

have made me 

beautiful, enshrining 

Your Light within me.

ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਤੂੂੰ  (ਸਰੀਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਟਕਾ ਕੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

50891 1181 siB jwick pRB 
qum@ dieAwl]

Sabh Jaachik 

Prabh Thumh 

Dhaeiaal ||

We are all beggars, O 

God; You are merciful 

to us.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਦੇ) ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

50892 1181 nwmu jpq hovq 
inhwl]1]

Naam Japath 

Hovath Nihaal 

||1||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

we are uplifted and 

exalted. ||1||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ ਿੀਵ 

ਪਿਸੂੰ ਨ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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50893 1181 myry pRIqm kwrx 
krx jog]

Maerae Preetham 

Kaaran Karan Jog 

||

O my Beloved, only 

You have the potency 

to act,

ਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ!

50894 1181 hau pwvau qum qy  
sgl 
Qok]1]rhwau]

Ho Paavo Thum 

Thae Sagal Thhok 

||1|| Rehaao ||

And cause all to be 

done. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50895 1181 nwmu jpq hovq 
auDwr]

Naam Japath 

Hovath Oudhhaar 

||

Chanting the Naam, 

the mortal is saved.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਿਗਤ ਤੋਂ) ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

50896 1181 nwmu jpq suK 
shj swr]

Naam Japath Sukh 

Sehaj Saar ||

Chanting the Naam, 

sublime peace and 

poise are found.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

50897 1181 nwmu jpq piq 
soBw hoie]

Naam Japath Path 

Sobhaa Hoe ||

Chanting the Naam, 

honor and glory are 

received.

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

50898 1181 nwmu jpq ibGnu 
nwhI koie]2]

Naam Japath 

Bighan Naahee 

Koe ||2||

Chanting the Naam, 

no obstacles shall 

block your way. ||2||

(ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲੋਂ) ਕੋਈ ਰੁਕਵਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 
॥੨॥

50899 1181 jw kwrix ieh 
dulB dyh]

Jaa Kaaran Eih 

Dhulabh Dhaeh ||

For this reason, you 

have been blessed 

with this body, so 

difficult to obtain.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦੇ ਿਪਣ ਵਾਸਤੇ (ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ) ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਜਮਜਲਆ ਹੈ,

50900 1181 so bolu myry pRBU 
dyih]

So Bol Maerae 

Prabhoo Dhaehi ||

O my Dear God, please 

bless me to speak the 

Naam.

ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮੈਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼।
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50901 1181 swDsMgiq mih  
iehu ibsRwmu]

Saadhhasangath 

Mehi Eihu Bisraam 

||

This tranquil peace is 

found in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

(ਮੇਰਾ) ਇਹ (ਮਨ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰੀ 
ਰੱਖੇ।

50902 1181 sdw irdY jpI  
pRB qyro nwmu]3]

Sadhaa Ridhai 

Japee Prabh 

Thaero Naam 

||3||

May I always chant 

and meditate within 

my heart on Your 

Name, O God. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ ॥੩॥

50903 1181 quJ ibnu dUjw 
koie nwih]

Thujh Bin Dhoojaa 

Koe Naahi ||

Other than You, there 

is no one at all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਹੋਰ (ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

50904 1181 sBu qyro Kylu quJ 
mih smwih]

Sabh Thaero Khael 

Thujh Mehi 

Samaahi ||

Everything is Your 

play; it all merges 

again into You.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

50905 1181 ijau BwvY iqau 
rwiK ly]

Jio Bhaavai Thio 

Raakh Lae ||

As it pleases Your Will, 

save me, Lord.

ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਤਵੇਂ 
(ਮੇਰੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

50906 1181 suKu nwnk pUrw 
guru imly]4]4]

Sukh Naanak 

Pooraa Gur Milae 

||4||4||

O Nanak, peace is 

obtained by meeting 

with the Perfect Guru. 

||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥
50907 1181 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:

50908 1181 pRB pRIqm myrY 
sMig rwie]

Prabh Preetham 

Maerai Sang Raae 

||

My Beloved God, my 

King is with me.

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ, ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

(ਿੋ ਉਂਞ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ) ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ)।
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50909 1181 ijsih dyiK hau 
jIvw mwie]

Jisehi Dhaekh Ho 

Jeevaa Maae ||

Gazing upon Him, I 

live, O my mother.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਾਂ,
50910 1181 jw kY ismrin  

duKu n hoie]

Jaa Kai Simaran 

Dhukh N Hoe ||

Remembering Him in 

meditation, there is no 

pain or suffering.

ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ,

50911 1181 kir dieAw 
imlwvhu iqsih 
moih]1]

Kar Dhaeiaa 

Milaavahu Thisehi 

Mohi ||1||

Please, take pity on 

me, and lead me on to 

meet Him. ||1||

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਦੇ ॥੧॥

50912 1181 myry pRIqm pRwn 
ADwr mn]

Maerae Preetham 

Praan Adhhaar 

Man ||

My Beloved is the 

Support of my breath 

of life and mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ!

50913 1181 jIau pRwn sBu 
qyro Dn 
]1]rhwau]

Jeeo Praan Sabh 

Thaero Dhhan 

||1|| Rehaao ||

This soul, breath of 

life, and wealth are all 

Yours, O Lord. 

||1||Pause||

ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਿਾਣ-

ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

50914 1181 jw kau Kojih  
suir nr dyv]

Jaa Ko Khojehi Sur 

Nar Dhaev ||

He is sought by the 

angels, mortals and 

divine beings.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ 

ਦੇਵਤੇ ਭਾਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

50915 1181 muin jn syK n 
lhih Byv]

Mun Jan Saekh N 

Lehehi Bhaev ||

The silent sages, the 

humble, and the 

religious teachers do 

not understand His 

mystery.

ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਅਤੇ 

ਸ਼ੇਸ਼-ਨਾਗ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ,
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50916 1181 jw kI giq imiq  
khI n jwie]

Jaa Kee Gath Mith 

Kehee N Jaae ||

His state and extent 

cannot be described.

ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਡੱਪਣ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ,

50917 1181 Git Git Git 
Git rihAw 
smwie]2]

Ghatt Ghatt Ghatt 

Ghatt Rehiaa 

Samaae ||2||

In each and every 

home of each and 

every heart, He is 

permeating and 

pervading. ||2||

ਹੇ ਮਾਂ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨॥

50918 1181 jw ky Bgq  
AwnMdmY]

AwnMd-mY: AwnMd, mY 
srUp, mY nUM ibMdI n lwau

Jaa Kae Bhagath 

Aanandh Mai ||

His devotees are 

totally in bliss.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ-ਭਰਪੂਰ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

50919 1181 jw ky Bgq kau  
nwhI KY]

Jaa Kae Bhagath 

Ko Naahee Khai ||

His devotees cannot 

be destroyed.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ,

50920 1181 jw ky Bgq kau  
nwhI BY]

Jaa Kae Bhagath 

Ko Naahee Bhai ||

His devotees are not 

afraid.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ) ਡਰ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,

50921 1181 jw ky Bgq kau  
sdw jY]3]

Jaa Kae Bhagath 

Ko Sadhaa Jai 

||3||

His devotees are 

victorious forever. 

||3||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਸਦਾ 
ਜਿੱਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ) ॥੩॥
50922 1181 kaun aupmw qyrI  

khI jwie]

Koun Oupamaa 

Thaeree Kehee 

Jaae ||

What Praises of Yours 

can I utter?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਉਪਮਾ 
ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ (ਤੇਰੇ 

ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ)।
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50923 1181 suKdwqw pRBu 
rihE smwie]

Sukhadhaathaa 

Prabh Rehiou 

Samaae ||

God, the Giver of 

peace, is all-pervading, 

permeating 

everywhere.

ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ।

50924 1181 nwnku jwcY eyku 
dwnu]

Naanak Jaachai 

Eaek Dhaan ||

Nanak begs for this 

one gift.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ) ਨਾਨਕ 

ਇਕ ਖ਼ੈਰ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ-

50925 1181 kir ikrpw moih 
dyhu nwmu]4]5]

Kar Kirapaa Mohi 

Dhaehu Naam 

||4||5||

Be merciful, and bless 

me with Your Name. 

||4||5||

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੪॥੫॥

50926 1181 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:

50927 1181 imil pwxI ijau 
hry bUt]

Mil Paanee Jio 

Harae Boott ||

As the plant turns 

green upon receiving 

water,

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਬੂਟੇ 

ਹਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਸੋਕਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)

50928 1181 swDsMgiq iqau 
haumY CUt]

Saadhhasangath 

Thio Houmai 

Shhoott ||

Just so, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, egotism is 

eradicated.

ਜਤਵੇਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

50929 1181 jYsI dwsy DIr 
mIr]

Jaisee Dhaasae 

Dhheer Meer ||

Just as the servant is 

encouraged by his 

ruler,

ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੀਰਿ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

50930 1181 qYsy auDwrn gurh 
pIr]1]

Thaisae 

Oudhhaaran 

Gureh Peer ||1||

We are saved by the 

Guru. ||1||

ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ-ਪੀਰ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆਸਰਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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50931 1181 qum dwqy pRB 
dynhwr]

Thum Dhaathae 

Prabh Dhaenehaar 

||

You are the Great 

Giver, O Generous 

Lord God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਭ ਕੁਝ 

ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈਂ।

50932 1181 inmK inmK iqsu 
nmskwr]1]rhw
au]

Nimakh Nimakh 

This Namasakaar 

||1|| Rehaao ||

Each and every 

instant, I humbly bow 

to You. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਉਸ (ਦਾਤਾਰ 

ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50933 1181 ijsih prwpiq 
swDsMgu]

Jisehi Paraapath 

Saadhhasang ||

Whoever enters the 

Saadh Sangat

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

50934 1181 iqsu jn lwgw  
pwrbRhm rMgu]

This Jan Laagaa 

Paarabreham 

Rang ||

That humble being is 

imbued with the Love 

of the Supreme Lord 

God.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ (ਦੇ ਮਨ) ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

50935 1181 qy bMDn qy Bey 
mukiq]

Thae Bandhhan 

Thae Bheae 

Mukath ||

He is liberated from 

bondage.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਰੂੰਗ 

ਚੜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

50936 1181 Bgq ArwDih  
jog jugiq]2]

Bhagath 

Araadhhehi Jog 

Jugath ||2||

His devotees worship 

Him in adoration; they 

are united in His 

Union. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ-ਇਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ॥੨॥
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50937 1181 nyqR sMqoKy drsu 
pyiK]

Naethr 

Santhokhae 

Dharas Paekh ||

My eyes are content, 

gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਵੱਲੋਂ) 
ਸੂੰ ਤੋਖ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

50938 1181 rsnw gwey gux 
Anyk]

Rasanaa Gaaeae 

Gun Anaek ||

My tongue sings the 

Infinite Praises of God.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਿੀਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੀ ਹੈ,

50939 1181 iqRsnw bUJI gur 
pRswid]

Thrisanaa Boojhee 

Gur Prasaadh ||

My thirst is quenched, 

by Guru's Grace.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ (-
ਅੱਗ) ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

50940 1181 mnu AwGwnw hir 
rsih suAwid]3]

Man Aaghaanaa 

Har Rasehi Suaadh 

||3||

My mind is satisfied, 

with the sublime taste 

of the Lord's subtle 

essence. ||3||

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ 

ਦੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ (ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

50941 1181 syvku lwgo crx 
syv]

Saevak Laago 

Charan Saev ||

Your servant is 

committed to the 

service of Your Feet,

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ) ਸੇਵਕ 

(ਤੇਰੇ) ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
50942 1181 Awid purK 

AprMpr dyv]
Ap-rMpr Aadh Purakh 

Aparanpar Dhaev 

||

O Primal Infinite 

Divine Being.

ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਮੁੂੰ ਢ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪਿਭੂ!
50943 1181 sgl auDwrx  

qyro nwmu]

Sagal Oudhhaaran 

Thaero Naam ||

Your Name is the 

Saving Grace of all.

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

50944 1181 nwnk pwieE  
iehu 
inDwnu]4]6]

Naanak Paaeiou 

Eihu Nidhhaan 

||4||6||

Nanak has received 

this teasure. ||4||6||

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  (ਤੇਰਾ) ਇਹ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ ॥੪॥੬॥
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50945 1181 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:

50946 1181 qum bf dwqy dy 
rhy]

Thum Badd 

Dhaathae Dhae 

Rehae ||

You are the Great 

Giver; You continue to 

give.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ 
ਹੈਂ, (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਪਦਾਰਥ) ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈਂ,
50947 1181 jIA pRwx mih  

riv rhy]

Jeea Praan Mehi 

Rav Rehae ||

You permeate and 

pervade my soul, and 

my breath of life.

ਤੂੂੰ  ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਿਾਣਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ।
50948 1181 dIny sgly Bojn 

Kwn]

Dheenae Sagalae 

Bhojan Khaan ||

You have given me all 

sorts of foods and 

dishes.

ਤੂੂੰ  ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ,

50949 1181 moih inrgun ieku 
gunu n jwn]1]

Mohi Niragun Eik 

Gun N Jaan ||1||

I am unworthy; I know 

none of Your Virtues 

at all. ||1||

ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਕ 

ਭੀ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ 

॥੧॥

50950 1181 hau kCU n jwnau  
qyrI swr]

Ho Kashhoo N 

Jaano Thaeree 

Saar ||

I do not understand 

anything of Your 

Worth.

ਹੇ ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ,

50951 1182 qU kir giq myrI  
pRB 
dieAwr]1]rhw
au]

Thoo Kar Gath 

Maeree Prabh 

Dhaeiaar ||1|| 

Rehaao ||

Save me, O my 

Merciful Lord God. 

||1||Pause||

(ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇਹ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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50952 1182 jwp n qwp n 
krm kIiq]

Jaap N Thaap N 

Karam Keeth ||

I have not practiced 

meditation, austerities 

or good actions.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਕੋਈ ਿਪ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, 

ਮੈਂ (ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ 

ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਧਾਰਜਮਕ) 

ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ;

50953 1182 AwvY nwhI kCU 
rIiq]

Aavai Naahee 

Kashhoo Reeth ||

I do not know the way 

to meet You.

ਕੋਈ ਧਾਰਜਮਕ ਰੀਤ-ਰਸਮ 

ਕਰਨੀ ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

50954 1182 mn mih rwKau  
Aws eyk]

Man Mehi Raakho 

Aas Eaek ||

Within my mind, I 

have placed my hopes 

in the One Lord alone.

ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ 
ਬੈਠਾ ਹਾਂ,

50955 1182 nwm qyry kI  
qrau tyk]2]

Naam Thaerae 

Kee Tharo Ttaek 

||2||

The Support of Your 

Name shall carry me 

across. ||2||

ਜਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਵਾਂਗਾ ॥੨॥
50956 1182 srb klw pRB  

qum@ pRbIn]

Sarab Kalaa Prabh 

Thumh Prabeen ||

You are the Expert, O 

God, in all powers.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 
ਤਾਕਤਾਂ ਜਵਚ ਪੂਰਨ ਹੈਂ।

50957 1182 AMqu n pwvih  
jlih mIn]

Anth N Paavehi 

Jalehi Meen ||

The fish cannot find 

the limits of the water.

(ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ) 

ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦਾ) ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ।

50958 1182 Agm Agm  
aUch qy aUc]

Agam Agam 

Oocheh Thae 

Ooch ||

You are Inaccessible 

and Unfathomable, 

the Highest of the 

High.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਉੱਜਚਆਂ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਹੈਂ।
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50959 1182 hm Qory qum bhuq 
mUc]3]

Ham Thhorae 

Thum Bahuth 

Mooch ||3||

I am small, and You 

are so very Great. 

||3||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਥੋੜ-ਜਵਤੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੩॥

50960 1182 ijn qU 
iDAwieAw sy 
gnI]

Jin Thoo 

Dhhiaaeiaa Sae 

Ganee ||

Those who meditate 

on You are wealthy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ 

(ਅਸਲ) ਧਨਾਢ ਹਨ।

50961 1182 ijn qU pwieAw  
sy DnI]

Jin Thoo Paaeiaa 

Sae Dhhanee ||

Those who attain You 

are rich.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ ਉਹ 

ਅਸਲ ਦੌਲਤਮੂੰਦ ਹਨ।

50962 1182 ijin qU syivAw  
suKI sy]

Jin Thoo Saeviaa 

Sukhee Sae ||

Those who serve You 

are peaceful.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਤੇਰੀ 
ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਸੁਖੀ 
ਹਨ,

50963 1182 sMq srix nwnk 
pry]4]7]

Santh Saran 

Naanak Parae 

||4||7||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the 

Saints. ||4||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੭॥

50964 1182 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:

50965 1182 iqsu qU syiv  
ijin qU kIAw]

This Thoo Saev Jin 

Thoo Keeaa ||

Serve the One who 

created You.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਜਰਆ ਕਰ।

50966 1182 iqsu ArwiD  
ijin jIau dIAw]

This Araadhh Jin 

Jeeo Dheeaa ||

Worship the One who 

gave you life.

ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਜਦੱਤੀ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।
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50967 1182 iqs kw cwkru 
hoih iPir fwnu n 
lwgY]

This Kaa Chaakar 

Hohi Fir Ddaan N 

Laagai ||

Become His servant, 

and you shall never 

again be punished.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ 
ਦਾਸ ਬਜਣਆ ਰਹੇਂ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  
(ਿਮ ਆਜਦਕ ਜਕਸੇ ਵਲੋਂ ਭੀ) 
ਡੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।

50968 1182 iqs kI kir 
poqdwrI iPir 
dUKu n lwgY]1]

This Kee Kar 

Pothadhaaree Fir 

Dhookh N Laagai 

||1||

Become His trustee, 

and you shall never 

again suffer sorrow. 

||1||

(ਬੇਅੂੰ ਤ ਭੂੰ ਡਾਜਰਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ) 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਰਫ਼ 

ਭੂੰ ਡਾਰੀ ਬਜਣਆ ਰਹੁ (ਜਿਰ 

ਉਸ ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਜਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 

ਖੱੁਸ ਿਾਣ ਤੇ) ਤੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਨਹੀਂ ਜਵਆਪੇਗਾ ॥੧॥

50969 1182 eyvf Bwg hoih  
ijsu pRwxI]

Eaevadd Bhaag 

Hohi Jis Praanee ||

That mortal who is 

blessed with such 

great good fortune,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ 

ਹੋਣ,

50970 1182 so pwey iehu pdu 
inrbwxI]1]rhw
au]

So Paaeae Eihu 

Padh Nirabaanee 

||1|| Rehaao ||

Attains this state of 

Nirvaanaa. 

||1||Pause||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50971 1182 dUjI syvw jIvnu 
ibrQw]

Dhoojee Saevaa 

Jeevan Birathhaa 

||

Life is wasted uselessly 

in the service of 

duality.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੀ ਜਖ਼ਦਮਤ ਜਵਚ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਅਰਥ ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

50972 1182 kCU n hoeI hY  
pUrn ArQw]

Kashhoo N Hoee 

Hai Pooran 

Arathhaa ||

No efforts shall be 

rewarded, and no 

works brought to 

fruition.

ਤੇ, ਲੋੜ ਭੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।
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50973 1182 mwxs syvw KrI 
duhylI]

Maanas Saevaa 

Kharee Dhuhaelee 

||

It is so painful to serve 

only mortal beings.

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਖ਼ਦਮਤ ਬਹੁਤ 

ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

50974 1182 swD kI syvw sdw 
suhylI]2]

Saadhh Kee 

Saevaa Sadhaa 

Suhaelee ||2||

Service to the Holy 

brings lasting peace 

and bliss. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥

50975 1182 jy loVih sdw 
suKu BweI]

Jae Lorrehi Sadhaa 

Sukh Bhaaee ||

If you long for eternal 

peace, O Siblings of 

Destiny,

ਹੇ ਭਾਈ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ ਜਕ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਜਲਆ ਰਹੇ,

50976 1182 swDUsMgiq gurih 
bqweI]

Saadhhoo Sangath 

Gurehi Bathaaee 

||

Then join the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy; this is the 

Guru's advice.

ਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਹੈ ਜਕ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਕਜਰਆ ਕਰ।

50977 1182 aUhw jpIAY kyvl 
nwm]

Oohaa Japeeai 

Kaeval Naam ||

There, the Naam, the 

Name of the Lord, is 

meditated on.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੀਦਾ 
ਹੈ,

50978 1182 swDUsMgiq  
pwrgrwm]3]

(pwr-grwm) grwm 
smUh AOguxW qoN pwr lY 
jWdI hY

Saadhhoo Sangath 

Paaragaraam 

||3||

In the Saadh Sangat, 

you shall be 

emancipated. ||3||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ 

ਿੋਗਾ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੩॥

50979 1182 sgl qq mih  
qqu igAwnu]

Sagal Thath Mehi 

Thath Giaan ||

Among all essences, 

this is the essence of 

spiritual wisdom.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਬਣਾਣੀ ਸਭ ਜਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਵਚਾਰ ਹੈ।

50980 1182 srb iDAwn mih  
eyku iDAwnu]

Sarab Dhhiaan 

Mehi Eaek 

Dhhiaan ||

Among all 

meditations, 

meditation on the One 

Lord is the most 

sublime.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ 

ਸਮਾਧੀ ਹੈ।
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50981 1182 hir kIrqn mih  
aUqm Dunw]

Har Keerathan 

Mehi Ootham 

Dhhunaa ||

The Kirtan of the 

Lord's Praises is the 

ultimate melody.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਕੂੰਮ ਹੈ।

50982 1182 nwnk gur imil  
gwie gunw]4]8]

Naanak Gur Mil 

Gaae Gunaa 

||4||8||

Meeting with the 

Guru, Nanak sings the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||4||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ ॥੪॥੮॥

50983 1182 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:

50984 1182 ijsu bolq muKu 
pivqu hoie]

Jis Bolath Mukh 

Pavith Hoe ||

Chanting His Name, 

one's mouth becomes 

pure.

(ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਉਚਾਜਰਆ 

ਕਰ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਚਾਰਜਦਆਂ 

ਮੂੂੰ ਹ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

50985 1182 ijsu ismrq  
inrml hY soie]

Jis Simarath 

Niramal Hai Soe ||

Meditating in 

remembrance on Him, 

one's reputation 

becomes stainless.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਸੋਭਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

50986 1182 ijsu ArwDy jmu 
ikCu n khY]

Jis Araadhhae Jam 

Kishh N Kehai ||

Worshipping Him in 

adoration, one is not 

tortured by the 

Messenger of Death.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਅਰਾਧਜਦਆਂ ਿਮ-

ਰਾਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ (ਡਰਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ),

50987 1182 ijs kI syvw sBu 
ikCu lhY]1]

Jis Kee Saevaa 

Sabh Kishh Lehai 

||1||

Serving Him, 

everything is obtained. 

||1||

ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ) ਹਰੇਕ (ਲੋੜੀਂਦੀ) ਚੀਜ਼ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

50988 1182 rwm rwm boil 
rwm rwm]

Raam Raam Bol 

Raam Raam ||

The Lord's Name - 

chant the Lord's Name.

ਸਦਾ (ਉਸ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਜਰਆ ਕਰ, ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਉਚਾਜਰਆ ਕਰ।
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50989 1182 iqAwghu mn ky  
sgl 
kwm]1]rhwau]

Thiaagahu Man 

Kae Sagal Kaam 

||1|| Rehaao ||

Abandon all the 

desires of your mind. 

||1||Pause||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਹ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

50990 1182 ijs ky Dwry  
Drix Akwsu]

Jis Kae Dhhaarae 

Dhharan Akaas ||

He is the Support of 

the earth and the sky.

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ) ਧਰਤੀ ਤੇ 

ਆਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਜਟਕਾਏ ਹੋਏ 

ਹਨ,

50991 1182 Git Git ijs 
kw hY pRgwsu]

Ghatt Ghatt Jis 

Kaa Hai Pragaas ||

His Light illuminates 

each and every heart.

ਜਿਸ ਦਾ ਨੂਰ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਹੈ,

50992 1182 ijsu ismrq  
piqq punIq 
hoie]

Jis Simarath 

Pathith Puneeth 

Hoe ||

Meditating in 

remembrance on Him, 

even fallen sinners are 

sanctified;

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਜਵਕਾਰੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਭੀ) ਸੱੁਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

50993 1182 AMq kwil iPir 
iPir n roie]2]

Anth Kaal Fir Fir N 

Roe ||2||

In the end, they will 

not weep and wail 

over and over again. 

||2||

(ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਅੂੰਤ ਸਮੇ (ਮਨੱੁਖ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨॥

50994 1182 sgl Drm mih  
aUqm Drm]

Sagal Dhharam 

Mehi Ootham 

Dhharam ||

Among all religions, 

this is the ultimate 

religion.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ) ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 
ਜਵਚੋਂ (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਹੀ) ਸਭ 

ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ,

50995 1182 krm krqUiq kY  
aUpir krm]

Karam Karathooth 

Kai Oopar Karam 

||

Among all rituals and 

codes of conduct, this 

is above all.

ਇਹੀ ਕਰਮ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ 

ਹੈ।
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50996 1182 ijs kau cwhih  
suir nr dyv]

Jis Ko Chaahehi 

Sur Nar Dhaev ||

The angels, mortals 

and divine beings long 

for Him.

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਜਰਆ ਕਰ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਜਮਲਣ 

ਲਈ) ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।

50997 1182 sMq sBw kI  
lghu syv]3]

Santh Sabhaa Kee 

Lagahu Saev ||3||

To find Him, commit 

yourself to the service 

of the Society of the 

Saints. ||3||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਜਰਆ 

ਕਰ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚੋਂ ਹੀ 
ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ॥੩॥
50998 1182 Awid puriK ijsu 

kIAw dwnu]

Aadh Purakh Jis 

Keeaa Dhaan ||

One whom the Primal 

Lord God blesses with 

His bounties,

ਸਭ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ,

50999 1182 iqs kau imilAw  
hir inDwnu]

This Ko Miliaa Har 

Nidhhaan ||

Obtains the treasure 

of the Lord.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਜਮਲ ਜਗਆ।

51000 1182 iqs kI giq 
imiq khI n 
jwie]

This Kee Gath 

Mith Kehee N Jaae 

||

His state and extent 

cannot be described.

ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਜਕ ਉਹ 

ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ 
ਹੈ।

51001 1182 nwnk jn hir 
hir 
iDAwie]4]9]

Naanak Jan Har 

Har Dhhiaae 

||4||9||

Servant Nanak 

meditates on the Lord, 

Har, Har. ||4||9||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ ॥੪॥੯॥

51002 1182 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:
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51003 1182 mn qn BIqir  
lwgI ipAws]

Man Than 

Bheethar Laagee 

Piaas ||

My mind and body are 

gripped by thirst and 

desire.

(ਹੁਣ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਤਨ 

ਜਵਚ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ) ਲਗਨ 

ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
51004 1182 guir dieAwil  

pUrI myrI Aws]

Gur Dhaeiaal 

Pooree Maeree 

Aas ||

The Merciful Guru has 

fulfilled my hopes.

ਦਇਆਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ 
(ਜਚਰਾਂ ਦੀ) ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
51005 1182 iklivK kwty  

swDsMig]

Kilavikh Kaattae 

Saadhhasang ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, all my sins have 

been taken away.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਮੇਰੇ 

ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ,

51006 1182 nwmu jipE hir 
nwm rMig]1]

Naam Japiou Har 

Naam Rang ||1||

I chant the Naam, the 

Name of the Lord; I 

am in love with the 

Name of the Lord. 

||1||

(ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੈਂ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥

51007 1182 gur prswid  
bsMqu bnw]

Gur Parasaadh 

Basanth Banaa ||

By Guru's Grace, this 

spring of the soul has 

come.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਬਸੂੰਤ (ਰੱੁਤ ਵਾਲਾ 
ਜਖੜਾਉ) ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।

51008 1182 crnkml ihrdY 
auir Dwry sdw 
sdw hir jsu 
sunw]1]rhwau]

Charan Kamal 

Hiradhai Our 

Dhhaarae Sadhaa 

Sadhaa Har Jas 

Sunaa ||1|| 

Rehaao ||

I enshrine the Lord's 

Lotus Feet within my 

heart; I listen to the 

Lord's Praise, forever 

and ever. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਦਲ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

51009 1183 smrQ suAwmI 
kwrx krx]

smr`Q Samarathh 

Suaamee Kaaran 

Karan ||

Our All-powerful Lord 

and Master is the Doer 

of all, the Cause of all 

causes.

ਹੇ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਸੁਆਮੀ! ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ!
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51010 1183 moih AnwQ pRB 
qyrI srx]

Mohi Anaathh 

Prabh Thaeree 

Saran ||

I am an orphan - I seek 

Your Sanctuary, God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।

51011 1183 jIA jMq qyry 
AwDwir]

Jeea Janth 

Thaerae Aadhhaar 

||

All beings and 

creatures take Your 

Support.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਆਸਰੇ ਹਨ।

51012 1183 kir ikrpw pRB 
lyih 
insqwir]2]

Kar Kirapaa Prabh 

Laehi Nisathaar 

||2||

Be merciful, God, and 

save me. ||2||

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈ ॥੨॥

51013 1183 Bv KMfn duK 
nws dyv]

Bhav Khanddan 

Dhukh Naas Dhaev 

||

God is the Destroyer 

of fear, the Remover 

of pain and suffering.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ ੋਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 

ਚਾਨਣ-ਰੂਪ ਹੈ,

51014 1183 suir nr muin jn  
qw kI syv]

Sur Nar Mun Jan 

Thaa Kee Saev ||

The angelic beings and 

silent sages serve Him.

ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ 

ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

51015 1183 Drix Akwsu jw 
kI klw mwih]

Dhharan Akaas Jaa 

Kee Kalaa Maahi ||

The earth and the sky 

are in His Power.

ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ ਸੱਜਤਆ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਜਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

51016 1183 qyrw dIAw siB 
jMq Kwih]3]

Thaeraa Dheeaa 

Sabh Janth Khaahi 

||3||

All beings eat what 

You give them. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰਾ ਜਦੱਤਾ 
(ਅੂੰਨ) ਖਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

51017 1183 AMqrjwmI pRB 
dieAwl]

Antharajaamee 

Prabh Dhaeiaal ||

O Merciful God, O 

Searcher of hearts,

ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲੇ ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ!
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51018 1183 Apxy dws kau  
ndir inhwil]

Apanae Dhaas Ko 

Nadhar Nihaal ||

Please bless Your slave 

with Your Glance of 

Grace.

ਆਪਣ ੇਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ।

51019 1183 kir ikrpw moih 
dyhu dwnu]

Kar Kirapaa Mohi 

Dhaehu Dhaan ||

Please be kind and 

bless me with this gift,

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਹ) 

ਦਾਨ ਦੇਹ,

51020 1183 jip jIvY nwnku  
qyro nwmu]4]10]

Jap Jeevai Naanak 

Thaero Naam 

||4||10||

That Nanak may live in 

Your Name. ||4||10||

ਜਕ (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰੇ ॥੪॥੧੦॥

51021 1183 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:

51022 1183 rwm rMig sB 
gey pwp]

Raam Rang Sabh 

Geae Paap ||

Loving the Lord, one's 

sins are taken away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

(ਜਟਜਕਆਂ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

51023 1183 rwm jpq kCu  
nhI sMqwp]

Raam Japath 

Kashh Nehee 

Santhaap ||

Meditating on the 

Lord, one does not 

suffer at all.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,

51024 1183 goibMd jpq siB 
imty AMDyr]

Gobindh Japath 

Sabh Mittae 

Andhhaer ||

Meditating on the 

Lord of the Universe, 

all darkness is 

dispelled.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਹਨੇਰੇ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

51025 1183 hir ismrq kCu  
nwih Pyr]1]

Har Simarath 

Kashh Naahi Faer 

||1||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, the cycle of 

reincarnation comes 

to an end. ||1||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ 

॥੧॥
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51026 1183 bsMqu hmwrY rwm 
rMgu]

Basanth Hamaarai 

Raam Rang ||

The love of the Lord is 

springtime for me.

(ਹੁਣ) ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਖੜਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

51027 1183 sMq jnw isau  
sdw 
sMgu]1]rhwau]

Santh Janaa Sio 

Sadhaa Sang ||1|| 

Rehaao ||

I am always with the 

humble Saints. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਨਾਲ (ਮੇਰਾ) ਸਦਾ ਸਾਥ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

51028 1183 sMq jnI kIAw 
aupdysu]

Santh Janee Keeaa 

Oupadhaes ||

The Saints have shared 

the Teachings with me.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਸੱਜਖਆ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

51029 1183 jh goibMd Bgqu  
so DMin dysu]

Jeh Gobindh 

Bhagath So 

Dhhann Dhaes ||

Blessed is that country 

where the devotees of 

the Lord of the 

Universe dwell.

ਜਕ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਗਤ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।

51030 1183 hir Bgiq hIn  
auidAwn Qwnu]

Har Bhagathiheen 

Oudhiaan Thhaan 

||

But that place where 

the Lord's devotees 

are not, is wilderness.

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ ਥਾਂ ਉਿਾੜ (ਬਰਾਬਰ) 

ਹੈ।

51031 1183 gur pRswid Git 
Git pCwnu]2]

Gur Prasaadh 

Ghatt Ghatt 

Pashhaan ||2||

By Guru's Grace, 

realize the Lord in 

each and every heart. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਤੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਸਮਝ ॥੨॥

51032 1183 hir kIrqn rs 
Bog rMgu]

Har Keerathan Ras 

Bhog Rang ||

Sing the Kirtan of the 

Lord's Praises, and 

enjoy the nectar of His 

Love.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਰਸਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਮੌਿ-ਬਹਾਰ 

ਸਮਝ।
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51033 1183 mn pwp krq qU 
sdw sMgu]

Man Paap Karath 

Thoo Sadhaa Sang 

||

O mortal, you must 

always restrain 

yourself from 

committing sins.

ਹੇ ਮਨ! ਪਾਪ ਕਰਜਦਆਂ ਸਦਾ 
ਜਝਿਜਕਆ ਕਰ।

51034 1183 inkit pyKu pRBu 
krxhwr]

Nikatt Paekh 

Prabh Karanehaar 

||

Behold the Creator 

Lord God near at hand.

ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ)ੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ।

51035 1183 eIq aUq pRB 
kwrj swr]3]

Eeth Ooth Prabh 

Kaaraj Saar ||3||

Here and hereafter, 

God shall resolve your 

affairs. ||3||

ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਪਿਭੂ ਹੀ ਸੂੰਵਾਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥
51036 1183 crnkml isau  

lgo iDAwnu]

Charan Kamal Sio 

Lago Dhhiaan ||

I focus my meditation 

on the Lord's Lotus 

Feet.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਗਈ,

51037 1183 kir ikrpw pRiB  
kIno dwnu]

Kar Kirapaa Prabh 

Keeno Dhaan ||

Granting His Grace, 

God has blessed me 

with this Gift.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਜਿਸ 

ਉੱਤੇ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।

51038 1183 qyirAw sMq jnw 
kI bwCau DUir]

Thaeriaa Santh 

Janaa Kee 

Baashho Dhhoor 

||

I yearn for the dust of 

the feet of Your Saints.

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,

51039 1183 jip nwnk 
suAwmI sd 
hjUir]4]11]

Jap Naanak 

Suaamee Sadh 

Hajoor ||4||11||

Nanak meditates on 

his Lord and Master, 

who is ever-present, 

near at hand. 

||4||11||

(ਤਾ ਜਕ) ਹੇ ਸੁਆਮੀ! (ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਤੈਨੂੂੰ ) (ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਿਪਦਾ ਰਹੇ 

॥੪॥੧੧॥
51040 1183 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||
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51041 1183 scu prmysru inq 
nvw]

Sach Paramaesar 

Nith Navaa ||

The True 

Transcendent Lord is 

always new, forever 

fresh.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਜਿਰ ਉਹ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹ) ਸਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ।
51042 1183 gur ikrpw qy  

inq cvw]

Gur Kirapaa Thae 

Nith Chavaa ||

By Guru's Grace, I 

continually chant His 

Name.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਦਾ 
(ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ) ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ।

51043 1183 pRB rKvwly mweI 
bwp]

Prabh 

Rakhavaalae 

Maaee Baap ||

God is my Protector, 

my Mother and Father.

(ਜਿਵੇਂ) ਮਾਪੇ (ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦਾ 
ਸਦਾ ਜਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 

ਜਤਵੇਂ) ਪਿਭੂ ਿੀ ਸਦਾ (ਮੇਰੇ) 

ਰਾਖੇ ਹਨ,

51044 1183 jw kY ismrix  
nhI sMqwp]1]

Jaa Kai Simaran 

Nehee Santhaap 

||1||

Meditating in 

remembrance on Him, 

I do not suffer in 

sorrow. ||1||

(ਉਹ ਪਿਭੂ ਐਸਾ ਹੈ) ਜਕ ਉਸ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ॥੧॥

51045 1183 Ksmu iDAweI  
iek min iek 
Bwie]

Khasam Dhhiaaee 

Eik Man Eik Bhaae 

||

I meditate on my Lord 

and Master, single-

mindedly, with love.

(ਹੁਣ) ਮੈਂ ਇਕਾਗਿ ਮਨ ਨਾਲ 

ਉਸੇ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਉਸ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾ,

51046 1183 gur pUry kI sdw 
srxweI swcY 
swihib riKAw 
kMiT 
lwie]1]rhwau]

Gur Poorae Kee 

Sadhaa Saranaaee 

Saachai Saahib 

Rakhiaa Kanth 

Laae ||1|| 

Rehaao ||

I seek the Sanctuary of 

the Perfect Guru 

forever. My True Lord 

and Master hugs me 

close in His Embrace. 

||1||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦਾ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ (ਉਸ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 

ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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51047 1183 Apxy jn pRiB 
Awip rKy]

Apanae Jan Prabh 

Aap Rakhae ||

God Himself protects 

His humble servants.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ 
ਆਪ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

51048 1183 dust dUq siB 
BRim Qky]

Dhusatt Dhooth 

Sabh Bhram 

Thhakae ||

The demons and 

wicked enemies have 

grown weary of 

struggling against Him.

(ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ) ਭੈੜੇ ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ 

ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਹਾਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

51049 1183 ibnu gur swcy  
nhI jwie]

Bin Gur Saachae 

Nehee Jaae ||

Without the True 

Guru, there is no place 

to go.

(ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
51050 1183 duKu dys idsMqir 

rhy Dwie]2]

Dhukh Dhaes 

Dhisanthar Rehae 

Dhhaae ||2||

Wandering through 

the lands and foreign 

countries, people only 

grow tired and suffer 

in pain. ||2||

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ (ਵਾਪਰਦਾ 
ਹੈ) ॥੨॥

51051 1183 ikrqu En@w kw  
imtis nwih]

Kirath Ounhaa Kaa 

Mittas Naahi ||

The record of their 

past actions cannot be 

erased.

(ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਥਾਂ 
ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ) ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦਾ (ਇਹ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੂੰਮ 

(ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ 
ਸੂੰਸਕਾਰ-ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਮਟਦਾ ਨਹੀਂ।

51052 1183 Eie Apxw 
bIijAw Awip 
Kwih]

Oue Apanaa 

Beejiaa Aap 

Khaahi ||

They harvest and eat 

what they have 

planted.

ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿਲ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
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51053 1183 jn kw rKvwlw  
Awip soie]

Jan Kaa 

Rakhavaalaa Aap 

Soe ||

The Lord Himself is the 

Protector of His 

humble servants.

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ।

51054 1183 jn kau phuic n 
skis koie]3]

Jan Ko Pahuch N 

Sakas Koe ||3||

No one can rival the 

humble servant of the 

Lord. ||3||

ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੩॥

51055 1183 pRiB dws rKy  
kir jqnu Awip]

Prabh Dhaas 

Rakhae Kar Jathan 

Aap ||

By His own efforts, 

God protects His slave.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਉਚੇਚਾ) ਿਤਨ 

ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ 
ਆਪ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,

51056 1183 AKMf pUrn jw ko 
pRqwpu]

Akhandd Pooran 

Jaa Ko Prathaap ||

God's Glory is perfect 

and unbroken.

ਜਿਸ ਦਾ ਅਤੱੁਟ ਅਤੇ ਪੂਰਨ 

ਪਰਤਾਪ ਹੈ।

51057 1183 gux goibMd inq 
rsn gwie]

Gun Gobindh Nith 

Rasan Gaae ||

So sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe with your 

tongue forever.

ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ 
ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਗਾਇਆ 

ਕਰ।

51058 1183 nwnku jIvY hir 
crx 
iDAwie]4]12]

Naanak Jeevai Har 

Charan Dhhiaae 

||4||12||

Nanak lives by 

meditating on the Feet 

of the Lord. ||4||12||

ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੨॥

51059 1183 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:
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51060 1183 gur crx sryvq  
duKu gieAw]

Gur Charan 

Saraevath Dhukh 

Gaeiaa ||

Dwelling at the Guru's 

Feet, pain and 

suffering go away.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਜਦਆਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

51061 1183 pwrbRhim pRiB  
krI mieAw]

Paarabreham 

Prabh Karee 

Maeiaa ||

The Supreme Lord 

God has shown mercy 

to me.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ।

51062 1183 srb mnorQ  
pUrn kwm]

Sarab Manorathh 

Pooran Kaam ||

All my desires and 

tasks are fulfilled.

ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ 
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

51063 1183 jip jIvY nwnku  
rwm nwm]1]

Jap Jeevai Naanak 

Raam Naam ||1||

Chanting the Lord's 

Name, Nanak lives. 

||1||

ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧॥
51064 1183 sw ruiq suhwvI  

ijqu hir iciq 
AwvY]

Saa Ruth 

Suhaavee Jith Har 

Chith Aavai ||

How beautiful is that 

season, when the Lord 

fills the mind.

(ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਉਹ ਰੱੁਤ 

ਸੋਹਣੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

51065 1183 ibnu siqgur dIsY 
ibllWqI swkqu 
iPir iPir AwvY 
jwvY]1]rhwau]

Bin Sathigur 

Dheesai 

Bilalaanthee 

Saakath Fir Fir 

Aavai Jaavai ||1|| 

Rehaao ||

Without the True 

Guru, the world 

weeps. The faithless 

cynic comes and goes 

in reincarnation, over 

and over again. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਲੁਕਾਈ) ਜਵਲਕਦੀ ਜਦੱਸਦੀ 
ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੱੁਟਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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51066 1184 sy DnvMq ijn 
hir pRBu rwis]

Sae Dhhanavanth 

Jin Har Prabh Raas 

||

They alone are rich, 

who have the Wealth 

of the Lord God.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਸਰਮਾਇਆ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਉਹ 

ਧਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
51067 1184 kwm kRoD gur 

sbid nwis]

Kaam Krodhh Gur 

Sabadh Naas ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

sexual desire and 

anger are eradicated.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਮ 

ਕਿੋਧ (ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
51068 1184 BY ibnsy inrBY 

pdu pwieAw]

Bhai Binasae 

Nirabhai Padh 

Paaeiaa ||

Their fear is dispelled, 

and they attain the 

state of fearlessness.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸਾ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

51069 1184 gur imil nwnk  
Ksmu 
iDAwieAw]2]

Gur Mil Naanak 

Khasam 

Dhhiaaeiaa ||2||

Meeting with the 

Guru, Nanak 

meditates on his Lord 

and Master. ||2||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 

(ਭੀ) ਉਸ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ॥੨॥

51070 1184 swDsMgiq pRiB 
kIE invws]

Saadhhasangath 

Prabh Keeou 

Nivaas ||

God dwells in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

51071 1184 hir jip jip  
hoeI pUrn Aws]

Har Jap Jap Hoee 

Pooran Aas ||

Chanting and 

meditating on the 

Lord, one's hopes are 

fulfilled.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ 

ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਪੂਰੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

51072 1184 jil Qil 
mhIAil riv 
rihAw]

Jal Thhal Meheeal 

Rav Rehiaa ||

God permeates and 

pervades the water, 

the land and the sky.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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51073 1184 gur imil nwnik  
hir hir 
kihAw]3]

Gur Mil Naanak 

Har Har Kehiaa 

||3||

Meeting with the 

Guru, Nanak chants 

the Name of the Lord, 

Har, Har. ||3||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 

(ਭੀ) ਉਸੇ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ॥੩॥

51074 1184 Ast isiD nv 
iniD eyh]

Asatt Sidhh Nav 

Nidhh Eaeh ||

The eight miraculous 

spiritual powers and 

the nine treasures are 

contained in the Naam,

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ (ਜਸੱਧਾਂ 
ਦੀਆਂ) ਅੱਠ ਆਤਮਕ ਤਾਕਤਾਂ 
ਹੈ (ਕੁਬੇਰ ਦੇ) ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ।

51075 1184 krim prwpiq  
ijsu nwmu dyh]

Karam Paraapath 

Jis Naam Dhaeh ||

The Name of the Lord. 

This is bestowed when 

God grants His Grace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਇਹ ਨਾਮ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51076 1184 pRB jip jip 
jIvih qyry dws]

Prabh Jap Jap 

Jeevehi Thaerae 

Dhaas ||

Your slaves, O God, 

live by chanting and 

meditating on Your 

Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਾਸ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) 

ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

51077 1184 gur imil nwnk  
kml 
pRgws]4]13]

Gur Mil Naanak 

Kamal Pragaas 

||4||13||

O Nanak, the heart-

lotus of the Gurmukh 

blossoms forth. 

||4||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਜਹਰਦਾ-ਕੌਲ 

ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੩॥

51078 1184 bsMqu mhlw 5 
Gru 1 iek quky

Basanth Mehalaa 

5 Ghar 1 Eik 

Thukae

Basant, Fifth Mehl, 

First House, Ik-Tukay:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਇਕ-ਤੁਕੀ 
ਬਾਣੀ।
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51079 1184 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51080 1184 sgl ieCw jip 
puMnIAw]

puMnIAW Sagal Eishhaa Jap 

Punneeaa ||

Meditating on the 

Lord, all desires are 

fulfilled,

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ,

51081 1184 pRiB myly icrI 
ivCuMinAw]1]

Prabh Maelae 

Chiree 

Vishhunniaa ||1||

And the mortal is re-

united with God, after 

having been separated 

for so long. ||1||

ਜਚਰ ਦੇ ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਭੀ) ਪਿਭੂ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਜਲਆ ॥੧॥

51082 1184 qum rvhu goibMdY  
rvx jogu]

Thum Ravahu 

Gobindhai Ravan 

Jog ||

Meditate on the Lord 

of the Universe, who is 

worthy of meditation.

ਤੁਸੀਂ ਜਸਮਰਨ-ਿੋਗ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ।

51083 1184 ijqu rivAY suK 
shj 
Bogu]1]rhwau]

Jith Raviai Sukh 

Sehaj Bhog ||1|| 

Rehaao ||

Meditating on Him, 

enjoy celestial peace 

and poise. 

||1||Pause||

ਿ ੇ(ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਜਰਆ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ (ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51084 1184 kir ikrpw  
ndir inhwilAw]

Kar Kirapaa 

Nadhar Nihaaliaa 

||

Bestowing His Mercy, 

He blesses us with His 

Glance of Grace.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ (ਸਦਾ) 
ਆਪ ਸੂੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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51085 1184 Apxw dwsu Awip 
sm@wilAw ]2]

Apanaa Dhaas Aap 

Samhaaliaa ||2||

God Himself takes care 

of His slave. ||2||

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ) ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਜਕਆ ਹੈ ॥੨॥

51086 1184 syj suhwvI ris 
bnI]

Saej Suhaavee Ras 

Banee ||

My bed has been 

beautified by His Love.

(ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੇ) ਸੁਆਦ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ 

ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

51087 1184 Awie imly pRB  
suK DnI]3]

Aae Milae Prabh 

Sukh Dhhanee 

||3||

God, the Giver of 

Peace, has come to 

meet me. ||3||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਆ ਕੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
51088 1184 myrw guxu Avgxu  

n bIcwirAw]

Maeraa Gun 

Avagan N 

Beechaariaa ||

He does not consider 

my merits and 

demerits.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਜਵਚਾਜਰਆ, ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ 
ਜਵਚਾਜਰਆ,

51089 1184 pRB nwnk crx 
pUjwirAw]4]1]1
4]

Prabh Naanak 

Charan Poojaariaa 

||4||1||14||

Nanak worships at the 

Feet of God. 

||4||1||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਪੁਿਾਰੀ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੪॥

51090 1184 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:

51091 1184 iklibK ibnsy  
gwie gunw]

Kilabikh Binasae 

Gaae Gunaa ||

The sins are erased, 

singing the Glories of 

God;

(ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਹੋਵੇ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

51092 1184 An idnu aupjI  
shj Dunw]1]

Anadhin Oupajee 

Sehaj Dhhunaa 

||1||

Night and day, 

celestial joy wells up. 

||1||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰੌ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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51093 1184 mnu mauilE hir 
crn sMig]

mau~ilE: ksky Man Mouliou Har 

Charan Sang ||

My mind has 

blossomed forth, by 

the touch of the Lord's 

Feet.

ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

51094 1184 kir ikrpw swDU 
jn Byty inq rwqO 
hir nwm 
rMig]1]rhwau]

Kar Kirapaa 

Saadhhoo Jan 

Bhaettae Nith 

Raatha Har Naam 

Rang ||1|| 

Rehaao ||

By His Grace, He has 

led me to meet the 

Holy men, the humble 

servants of the Lord. I 

remain continually 

imbued with the love 

of the Lord's Name. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51095 1184 kir ikrpw pRgty 
guopwl]

guo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Kar Kirapaa 

Pragattae Guopaal 

||

In His Mercy, the Lord 

of the World has 

revealed Himself to 

me.

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਗੋਪਾਲ-ਪਿਭੂ 
(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

51096 1184 liV lwie auDwry  
dIn dieAwl]2]

Larr Laae 

Oudhhaarae 

Dheen Dhaeiaal 

||2||

The Lord, Merciful to 

the meek, has 

attached me to the 

hem of His robe and 

saved me. ||2||

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੜ 

ਲਾ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

51097 1184 iehu mnu hoAw  
swD DUir]

Eihu Man Hoaa 

Saadhh Dhhoor ||

This mind has become 

the dust of the Holy;

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਦਾ ਹੈ,

51098 1184 inq dyKY suAwmI 
hjUir]3]

Nith Dhaekhai 

Suaamee Hajoor 

||3||

I behold my Lord and 

Master, continually, 

ever-present. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੁਆਮੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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51099 1184 kwm kRoD iqRsnw 
geI]

Kaam Krodhh 

Thrisanaa Gee ||

Sexual desire, anger 

and desire have 

vanished.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

51100 1184 nwnk pRB ikrpw 
BeI]4]2]15]

Naanak Prabh 

Kirapaa Bhee 

||4||2||15||

O Nanak, God has 

become kind to me. 

||4||2||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੨॥੧੫॥

51101 1184 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:

51102 1184 rog imtwey pRBU 
Awip]

Rog Mittaaeae 

Prabhoo Aap ||

God Himself has cured 

the disease.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ) ਰੋਗ ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

51103 1184 bwlk rwKy Apny 
kr Qwip]1]

Baalak Raakhae 

Apanae Kar 

Thhaap ||1||

He laid on His Hands, 

and protected His 

child. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਬੱਜਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਥਾਪਣਾ ਦੇ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

51104 1184 sWiq shj igRih 
sd bsMqu]

gi Rih Saanth Sehaj Grihi 

Sadh Basanth ||

Celestial peace and 

tranquility fill my 

home forever, in this 

springtime of the soul.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਜਖੜਾਉ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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51105 1184 gur pUry kI 
srxI Awey  
kilAwx rUp  
jip hir hir 
mMqu]1] rhwau]

Gur Poorae Kee 

Saranee Aaeae 

Kaliaan Roop Jap 

Har Har Manth 

||1|| Rehaao ||

I have sought the 

Sanctuary of the 

Perfect Guru; I chant 

the Mantra of the 

Name of the Lord, Har, 

Har, the Embodiment 

of emancipation. 

||1||Pause||

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਖ-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਿਪ 

ਕੇ (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦੀਆਂ 

ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51106 1184 sog sMqwp kty  
pRiB Awip]

k`ty Sog Santhaap 

Kattae Prabh Aap 

||

God Himself has 

dispelled my sorrow 

and suffering.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆ ਗਏ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਅਤੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟਾ ਜਦੱਤੇ।

51107 1184 gur Apuny kau  
inq inq 
jwip]2]

Gur Apunae Ko 

Nith Nith Jaap 

||2||

I meditate continually, 

continuously, on my 

Guru. ||2||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  ਭੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ ॥੨॥

51108 1184 jo jnu qyrw jpy 
nwau]

Jo Jan Thaeraa 

Japae Naao ||

That humble being 

who chants Your 

Name,

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ,

51109 1184 siB Pl pwey  
inhcl gux 
gwau]3]

Sabh Fal Paaeae 

Nihachal Gun 

Gaao ||3||

Obtains all fruits and 

rewards; singing the 

Glories of God, he 

becomes steady and 

stable. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ 

ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

51110 1184 nwnk Bgqw BlI 
rIiq]

BgqW Naanak Bhagathaa 

Bhalee Reeth ||

O Nanak, the way of 

the devotees is good.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਿੀਵਨ-ਮਰਯਾਦਾ 
ਹੈ,
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51111 1184 suKdwqw jpdy 
nIq 
nIiq]4]3]16]

Sukhadhaathaa 

Japadhae Neeth 

Neeth 

||4||3||16||

They meditate 

continually, 

continuously, on the 

Lord, the Giver of 

peace. ||4||3||16||

ਜਕ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੩॥੧੬॥

51112 1184 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:

51113 1184 hukmu kir kIn@y 
inhwl]

Hukam Kar 

Keenhae Nihaal ||

By His Will, He makes 

us happy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਪਿਸੂੰ ਨ-ਜਚੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

51114 1184 Apny syvk kau  
BieAw dieAwlu 
]1]

Apanae Saevak Ko 

Bhaeiaa Dhaeiaal 

||1||

He shows Mercy to His 

servant. ||1||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ 

(ਸਦਾ) ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

51115 1184 guir pUrY sBu pUrw 
kIAw]

Gur Poorai Sabh 

Pooraa Keeaa ||

The Perfect Guru 

makes everything 

perfect.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚਾੜਹ ਜਦੱਤਾ 
(ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ ਸਿਲ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ)
51116 1184 AMimRq nwmu ird 

mih 
dIAw]1]rhwau]

Anmrith Naam 

Ridh Mehi Dheeaa 

||1|| Rehaao ||

He implants the 

Amrosial Naam, the 

Name of the Lord, in 

the heart. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ ਨਾਮ ਵਸਾ ਜਦੱਤਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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51117 1184 krmu Drmu myrw  
kCu n bIcwirE]

Karam Dhharam 

Maeraa Kashh N 

Beechaariou ||

He does not consider 

the karma of my 

actions, or my 

Dharma, my spiritual 

practice.

(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਮੇਰਾ (ਭੀ) ਕੋਈ 

(ਚੂੰਗਾ) ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਵਚਾਜਰਆ 

ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ 
ਜਵਚਾਜਰਆ,

51118 1185 bwh pkir  
Bvjlu 
insqwirE]2]

bWh Baah Pakar 

Bhavajal 

Nisathaariou ||2||

Taking me by the arm, 

He saves me and 

carries me across the 

terrifying world-ocean. 

||2||

ਬਾਹੋਂ ਿੜ ਕੇ ਉਸ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ) 
ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥

51119 1185 pRiB kwit mYlu  
inrml kry]

Prabh Kaatt Mail 

Niramal Karae ||

God has rid me of my 

filth, and made me 

stainless and pure.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਜਲਆ,

51120 1185 gur pUry kI 
srxI pry]3]

Gur Poorae Kee 

Saranee Parae 

||3||

I have sought the 

Sanctuary of the 

Perfect Guru. ||3||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਗਏ ॥੩॥

51121 1185 Awip krih  
Awip krxYhwry]

Aap Karehi Aap 

Karanaihaarae ||

He Himself does, and 

causes everything to 

be done.

ਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

51122 1185 kir ikrpw  
nwnk 
auDwry]4]4]17
]

Kar Kirapaa 

Naanak 

Oudhhaarae 

||4||4||17||

By His Grace, O Nanak, 

He saves us. 

||4||4||17||

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ 

ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ ॥੪॥੪॥੧੭॥

51123 1185 bsMqu mhlw 5 Basanth Mehalaa 5 Basant, Fifth Mehl: ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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51124 1185 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51125 1185 dyKu PUl PUl PUly] Dhaekh Fool Fool 

Foolae ||

Behold the flowers 

flowering, and the 

blossoms blossoming 

forth!

ਵੇਖ! (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਿੁੱ ਲ ਹੀ 
ਿੁੱ ਲ ਜਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਜਖੜਾਉ ਹੈ)।

51126 1185 AhM iqAwig 
iqAwgy]

Ahan Thiaag 

Thiaagae ||

Renounce and 

abandon your egotism.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ, ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕਰ,

51127 1185 crnkml pwgy] Charan Kamal 

Paagae ||

Grasp hold of His 

Lotus Feet.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਹੁ।
51128 1185 qum imlhu pRB  

sBwgy]

Thum Milahu 

Prabh Sabhaagae 

||

Meet with God, O 

blessed one.

ਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਿੁਜੜਆ ਰਹੁ।

51129 1185 hir cyiq mn 
myry]rhwau]

Har Chaeth Man 

Maerae || Rehaao 

||

O my mind, remain 

conscious of the Lord. 

||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੁ ॥ ਰਹਾਉ॥

51130 1185 sGn bwsu kUly] SuB guxW nwl (sGn) 
sMGxyy[ (kUly) kMUblW, 
kruxw Awid[ kUly: polw 
bolo

Saghan Baas 

Koolae ||

The tender young 

plants smell so good,

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿਦੋਂ ਬਸੂੰਤ ਦਾ 
ਸਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, (ਤਦੋਂ ਰੱੁਖ 

ਤਰਾਵਤ ਨਾਲ) ਸੂੰਘਣੀ ਛਾਂ 
ਵਾਲੇ, ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਰਮ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

51131 1185 ieik rhy sUik 
kTUly]

(kTUly) kTor Eik Rehae Sook 

Kathoolae ||

While others remain 

like dry wood.

ਪਰ ਕਈ ਰੱੁਖ ਐਸੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਿ ੋ(ਬਸੂੰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਭੀ) ਸੱੁਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ, ਸੱੁਕੇ ਕਾਠ 

ਵਰਗੇ ਕਰੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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51132 1185 bsMq ruiq AweI] Basanth Ruth 

Aaee ||

The season of spring 

has come;

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਹੇ ਮਨ!) ਭਾਵੇਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਜਖੜਾਉ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੀ ਰੱੁਤ ਤੇਰੇ 

ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ,

51133 1185 prPUlqw rhy]1] Parafoolathaa 

Rehae ||1||

It blossoms forth 

luxuriantly. ||1||

(ਜਿਰ ਭੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਹੀ) ਜਖਜੜਆ ਰਜਹ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

51134 1185 Ab klU AwieE 
ry]

Ab Kaloo Aaeiou 

Rae ||

Now, the Dark Age of 

Kali Yuga has come.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹੁਣ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਜਮਲਣ ਤੇ (ਨਾਮ ਬੀਿਣ 

ਦਾ) ਸਮਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਹੈ।

51135 1185 ieku nwmu bovhu 
bovhu]

Eik Naam Bovahu 

Bovahu ||

Plant the Naam, the 

Name of the One Lord.

(ਆਪਣੀ ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਪੈਲੀ 
ਜਵਚ) ਜਸਰਫ਼ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਬੀਿ, 

ਜਸਰਫ਼ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਬੀਿ।

51136 1185 An rUiq nwhI 
nwhI]

An Rooth Naahee 

Naahee ||

It is not the season to 

plant other seeds.

(ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਿਨਮ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਿਾ 
ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਿਾ 
ਸਕੇਗਾ।

51137 1185 mqu Brim BUlhu 
BUlhu]

Math Bharam 

Bhoolahu 

Bhoolahu ||

Do not wander lost in 

doubt and delusion.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਵੇਖੀਂ, (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਭੱਿ-ਦੌੜ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਜਕਤੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਨਾਹ ਪੈ ਿਾਈ।ਂ
51138 1185 gur imly hir 

pwey]

Gur Milae Har 

Paaeae ||

One who has such 

destiny written on his 

forehead,

(ਹੇ ਮਨ!) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ,
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51139 1185 ijsu msqik hY 
lyKw]

Jis Masathak Hai 

Laekhaa ||

Shall meet with the 

Guru and find the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਧੁਰੋਂ 
ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ) ਲੇਖ 

ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ 
ਦਾਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ)।

51140 1185 mn ruiq nwm ry] Man Ruth Naam 

Rae ||

O mortal, this is the 

season of the Naam.

ਹੇ ਮਨ! (ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਹੀ) ਨਾਮ ਬੀਿਣ ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ,

51141 1185 gun khy nwnk  
hir hry hir 
hry]2]18]

Gun Kehae 

Naanak Har Harae 

Har Harae 

||2||18||

Nanak utters the 

Glorious Praises of the 

Lord, Har, Har, Har, 

Har. ||2||18||

(ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਿ 

ਬੀਜਿਆ ਹੈ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥੧੮॥

51142 1185 bsMqu mhlw 5 
Gru 2 ihMfol

Basanth Mehalaa 

5 Ghar 2 Hinddola

Basant, Fifth Mehl, 

Second House, Hindol:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ/ਜਹੂੰ ਡੋਲ, ਘਰ ੨ 

ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।

51143 1185 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51144 1185 hoie iekqR 
imlhu myry BweI  
duibDw dUir krhu  
ilv lwie]

ie-k`qR Hoe Eikathr 

Milahu Maerae 

Bhaaee 

Dhubidhhaa 

Dhoor Karahu Liv 

Laae ||

Come and join 

together, O my 

Siblings of Destiny; 

dispel your sense of 

duality and let 

yourselves be lovingly 

absorbed in the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਬੈਜਠਆ 

ਕਰੋ, (ਉਥੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ) ਮੇਰ-ਤੇਰ ਜਮਟਾਇਆ 

ਕਰੋ।
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51145 1185 hir nwmY ky hovhu 
joVI gurmuiK 
bYshu sPw 
ivCwie]1]

Har Naamai Kae 

Hovahu Jorree 

Guramukh Baisahu 

Safaa Vishhaae 

||1||

Let yourselves be 

joined to the Name of 

the Lord; become 

Gurmukh, spread out 

your mat, and sit 

down. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹਣਾ-
ਇਹ ਚੌਪੜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਵਛਾ 
ਕੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਟਕਾਇਆ ਕਰੋ, 

(ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਚੌਪੜ 

ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਬਜਣਆ ਕਰੋ 

॥੧॥

51146 1185 ien@ ibiD pwsw 
Fwlhu bIr]

Einh Bidhh Paasaa 

Dtaalahu Beer ||

In this way, throw the 

dice, O brothers.

ਹੇ ਵੀਰ! ਇਸ ਤਰਹਾਂ (ਇਸ 

ਿੀਵਨ-ਖੇਡ ਜਵਚ) ਦਾਅ 

ਚਲਾਵ ੋ(ਪਾਸਾ ਸੱੁਟੋ)

51147 1185 gurmuiK nwmu 
jphu idnu rwqI  
AMq kwil nh 
lwgY 
pIr]1]rhwau]

Guramukh Naam 

Japahu Dhin 

Raathee Anth Kaal 

Neh Laagai Peer 

||1|| Rehaao ||

As Gurmukh, chant 

the Naam, the Name 

of the Lord, day and 

night. At the very last 

moment, you shall not 

have to suffer in pain. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰੋ। (ਿੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ) 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇ 

(ਿਮਾਂ ਦਾ) ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51148 1185 krm Drm qum@ 
caupiV swjhu  
squ krhu qum@ 
swrI]

Karam Dhharam 

Thumh Chouparr 

Saajahu Sath 

Karahu Thumh 

Saaree ||

Let righteous actions 

be your gameboard, 

and let the truth be 

your dice.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਨੇਕ ਕੂੰਮ ਕਰਨ 

ਨੂੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਵੋ, 
ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਨੂੂੰ  ਨਰਦ 

ਬਣਾਵੋ।
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51149 1185 kwmu kRoDu loBu mohu 
jIqhu AYsI Kyl 
hir ipAwrI]2]

Ky@l Kaam Krodhh 

Lobh Mohu 

Jeethahu Aisee 

Khael Har Piaaree 

||2||

Conquer sexual desire, 

anger, greed and 

worldly attachment; 

only such a game as 

this is dear to the 

Lord. ||2||

(ਇਸ ਨਰਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਤੁਸੀਂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਕਾਮ ਨੂੂੰ  ਕਿੋਧ ਨੂੂੰ  ਲੋਭ ਨੂੂੰ  ਅਤੇ 

ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰੋ। ਹੇ 

ਵੀਰ! ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ (ਪਸੂੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) 

॥੨॥
51150 1185 auiT iesnwnu 

krhu prBwqy soey 
hir AwrwDy]

Outh Eisanaan 

Karahu 

Parabhaathae 

Soeae Har 

Aaraadhhae ||

Rise in the early hours 

of the morning, and 

take your cleansing 

bath. Before you go to 

bed at night, 

remember to worship 

the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ! ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ 

ਕੇ (ਨਾਮ-ਿਲ ਜਵਚ) ਚੱੁਭੀ 
ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਸੱੁਤੇ ਹੋਏ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਰਾਧਨ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਹੋ।

51151 1185 ibKVy dwau 
lMGwvY myrw 
siqguru suK shj 
syqI Gir 
jwqy]3]

Bikharrae Dhaao 

Langhaavai 

Maeraa Sathigur 

Sukh Sehaj 

Saethee Ghar 

Jaathae ||3||

My True Guru will 

assist you, even on 

your most difficult 

moves; you shall reach 

your true home in 

celestial peace and 

poise. ||3||

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਉੱਦਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਪਆਰਾ ਗੁਰੂ (ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਔਖੇ ਦਾਅ ਤੋਂ 
ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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51152 1185 hir Awpy KylY  
Awpy dyKY hir 
Awpy rcnu 
rcwieAw]

Har Aapae Khaelai 

Aapae Dhaekhai 

Har Aapae Rachan 

Rachaaeiaa ||

The Lord Himself 

plays, and He Himself 

watches; the Lord 

Himself created the 

creation.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਵੀਰ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਿਗਤ-ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।

51153 1185 jn nwnk  
gurmuiK jo nru 
KylY so ijix 
bwjI Gir 
AwieAw]4]1]1
9]

Jan Naanak 

Guramukh Jo Nar 

Khaelai So Jin 

Baajee Ghar 

Aaeiaa 

||4||1||19||

O servant Nanak, that 

person who plays this 

game as Gurmukh, 

wins the game of life, 

and returns to his true 

home. ||4||1||19||

ਇਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਿੀਵਨ-ਖੇਡ) ਖੇਡਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬਾਿੀ ਜਿੱਤ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥੧੯॥

51154 1185 bsMqu mhlw 5 
ihMfol]

Basanth Mehalaa 

5 Hinddol ||

Basant, Fifth Mehl, 

Hindol:

51155 1185 qyrI kudriq qUhY 
jwxih Aauru n 
dUjw jwxY]

Thaeree 

Kudharath 

Thoohai Jaanehi 

Aour N Dhoojaa 

Jaanai ||

You alone know Your 

Creative Power, O 

Lord; no one else 

knows it.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਜਤ 

(ਤਾਕਤ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ (ਤੇਰੀ ਸਮਰਥਾ 
ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।
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51156 1185 ijs no ikRpw 
krih myry 
ipAwry soeI quJY 
pCwxY]1]

Jis No Kirapaa 

Karehi Maerae 

Piaarae Soee 

Thujhai 

Pashhaanai ||1||

He alone realizes You, 

O my Beloved, unto 

whom You show Your 

Mercy. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  (ਆਪ) ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

51157 1185 qyirAw Bgqw 
kau bilhwrw]

BgqW Thaeriaa 

Bhagathaa Ko 

Balihaaraa ||

I am a sacrifice to Your 

devotees.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

51158 1185 Qwnu suhwvw sdw 
pRB qyrw rMg qyry 
Awpwrw]1]rhwau
]

Thhaan Suhaavaa 

Sadhaa Prabh 

Thaeraa Rang 

Thaerae Aapaaraa 

||1|| Rehaao ||

Your place is eternally 

beautiful, God; Your 

wonders are infinite. 

||1||Pause||

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿੱਥੇ ਤੂੂੰ  
ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਥਾਂ ਸਦਾ ਸੋਹਣਾ 
ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਨ ਤੇਰੇ ਚੋਿ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51159 1185 qyrI syvw quJ qy 
hovY Aauru n dUjw 
krqw]

Thaeree Saevaa 

Thujh Thae Hovai 

Aour N Dhoojaa 

Karathaa ||

Only You Yourself can 

perform Your service. 

No one else can do it.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੇਰੀ 
ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

(ਤੇਰੀ ਪਿੇਰਨਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

ਭੀ ਹੋਰ ਪਿਾਣੀ (ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ) 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

51160 1185 Bgqu qyrw soeI 
quDu BwvY ijs no 
qU rMgu Drqw]2]

Bhagath Thaeraa 

Soee Thudhh 

Bhaavai Jis No 

Thoo Rang 

Dhharathaa ||2||

He alone is Your 

devotee, who is 

pleasing to You. You 

bless them with Your 

Love. ||2||

ਤੇਰਾ ਭਗਤ (ਭੀ) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ (ਦੇ 

ਮਨ) ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਜਪਆਰ 

ਦਾ) ਰੂੰਗ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥
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51161 1186 qU vf dwqw qU 
vf dwnw Aauru  
nhI ko dUjw]

Thoo Vadd 

Dhaathaa Thoo 

Vadd Dhaanaa 

Aour Nehee Ko 

Dhoojaa ||

You are the Great 

Giver; You are so very 

Wise. There is no 

other like You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ 
ਦਾਤਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ 
ਜਸਆਣਾ ਹੈਂ (ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

51162 1186 qU smrQu suAwmI 
myrw hau ikAw 
jwxw qyrI 
pUjw]3]

pUjw: polw bolo Thoo Samarathh 

Suaamee Maeraa 

Ho Kiaa Jaanaa 

Thaeree Poojaa 

||3||

You are my All-

powerful Lord and 

Master; I do not know 

how to worship You. 

||3||

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ 
(ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ) ॥੩॥

51163 1186 qyrw mhlu 
Agocru myry 
ipAwry ibKmu 
qyrw hY Bwxw]

Thaeraa Mehal 

Agochar Maerae 

Piaarae Bikham 

Thaeraa Hai 

Bhaanaa ||

Your Mansion is 

imperceptible, O my 

Beloved; it is so 

difficult to accept Your 

Will.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਜਿੱਥੇ ਤੂੂੰ  
ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਜਟਕਾਣਾ ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੂੰਮ 

ਹੈ।
51164 1186 khu nwnk Fih 

pieAw duAwrY  
riK lyvhu mugD 
Ajwxw]4]2]20
]

Kahu Naanak 

Dtehi Paeiaa 

Dhuaarai Rakh 

Laevahu Mugadhh 

Ajaanaa 

||4||2||20||

Says Nanak, I have 

collapsed at Your 

Door, Lord. I am 

foolish and ignorant - 

please save me! 

||4||2||20||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਡੱਗ ਜਪਆ ਹਾਂ, 
ਮੈਨੂੂੰ  ਮੂਰਖ ਨੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਅੂੰਞਾਣ ਨੂੂੰ  
(ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ) ਬਚਾ ਲੈ 

॥੪॥੨॥੨੦॥

51165 1186 bsMqu ihMfol 
mhlw 5]

Basanth Hinddol 

Mehalaa 5 ||

Basant Hindol, Fifth 

Mehl:
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51166 1186 mUlu n bUJY Awpu  
n sUJY Brim 
ibAwpI AhM 
mnI]1]

(mnI) mnOq[ bU`JY Mool N Boojhai 

Aap N Soojhai 

Bharam Biaapee 

Ahan Manee ||1||

The mortal does not 

know the Primal Lord 

God; he does not 

understand hmself. He 

is engrossed in doubt 

and egotism. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਿੀਵ ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਦੌੜ-ਭੱਿ ਜਵਚ ਿਸੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਤਾਹੀਏ ਂਿੀਵ 

ਆਪਣ)ੇ ਮੂਲ-ੁਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ॥੧॥

51167 1186 ipqw pwrbRhm 
pRB DnI]

Pithaa 

Paarabreham 

Prabh Dhhanee ||

My Father is the 

Supreme Lord God, my 

Master.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਪਤਾ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ!

51168 1186 moih insqwrhu 
inrgunI]1]rhwau
]

insqwr-hu Mohi 

Nisathaarahu 

Niragunee ||1|| 

Rehaao ||

I am unworthy, but 

please save me 

anyway. ||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਣ-ਹੀਨ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

51169 1186 Epiq prlau 
pRB qy hovY ieh 
bIcwrI hir 
jnI]2]

Oupath Paralo 

Prabh Thae Hovai 

Eih Beechaaree 

Har Janee ||2||

Creation and 

destruction come only 

from God; this is what 

the Lord's humble 

servants believe. ||2||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ 
ਜਵਚਾਜਰਆ ਹੈ ਜਕ ਿਗਤ ਦੀ 
ਉਤਪੱਤੀ ਤੇ ਿਗਤ ਦਾ ਨਾਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

51170 1186 nwm pRBU ky jo 
rMig rwqy kil 
mih suKIey sy 
gnI]3]

Naam Prabhoo 

Kae Jo Rang 

Raathae Kal Mehi 

Sukheeeae Sae 

Ganee ||3||

Only those who are 

imbued with God's 

Name are judged to be 

peaceful in this Dark 

Age of Kali Yuga. ||3||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥
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51171 1186 Avru aupwau n 
koeI sUJY nwnk 
qrIAY gur 
bcnI]4]3]21]

Avar Oupaao N 

Koee Soojhai 

Naanak Thareeai 

Gur Bachanee 

||4||3||21||

It is the Guru's Word 

that carries us across; 

Nanak cannot think of 

any other way. 

||4||3||21||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ 
ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ (ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ 

ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾ ਸਕੇ) 

॥੪॥੩॥੨੧॥

51172 1186 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51173 1186 rwgu bsMqu ihMfol 
mhlw 9]

nwvW Raag Basanth 

Hinddol Mehalaa 

9 ||

Raag Basant Hindol, 

Ninth Mehl:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ/ਜਹੂੰ ਡੋਲ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

51174 1186 swDo ieh qnu  
imiQAw jwnau]

Saadhho Eihu 

Than Mithhiaa 

Jaano ||

O Holy Saints, know 

that this body is false.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਸਮਝੋ।

51175 1186 Xw BIqir jo rwmu 
bsqu hY swco 
qwih 
pCwno]1]rhwau]

Xw: qwLU qoN bolo Yaa Bheethar Jo 

Raam Basath Hai 

Saacho Thaahi 

Pashhaano ||1|| 

Rehaao ||

The Lord who dwells 

within it - recognize 

that He alone is real. 

||1||Pause||

ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਿਹੜਾ 
ਪਦਾਰਥ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

(ਜਸਰਫ਼) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਿਾਣ ੋ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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51176 1186 iehu jgu hY  
sMpiq supny kI  
dyiK khw AYfwno]

(Ayfwno) AwkVdw hYN[ 
khW

Eihu Jag Hai 

Sanpath Supanae 

Kee Dhaekh Kehaa 

Aiddaano ||

The wealth of this 

world is only a dream; 

why are you so proud 

of it?

ਇਹ ਿਗਤ ਉਸ ਧਨ-ਸਮਾਨ 

ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ 

ਲੱਭ ਲਈਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਿਾਗਜਦਆਂ 

ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) (ਇਸ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਧਨ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਜਕਉਂ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?

51177 1186 sMig iqhwrY kCU  
n cwlY qwih khw 
lptwno]1]

khW Sang Thihaarai 

Kashhoo N Chaalai 

Thaahi Kehaa 

Lapattaano ||1||

None of it shall go 

along with you in the 

end; why do you cling 

to it? ||1||

ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ (ਅੂੰਤ ਸਮੇਂ) 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ। 
ਜਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਕਉਂ 

ਚੂੰਬਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ? ॥੧॥

51178 1186 ausqiq inMdw 
doaU prhir hir 
kIriq aur Awno]

Ousathath 

Nindhaa Dhooo 

Parehar Har 

Keerath Our Aano 

||

Leave behind both 

praise and slander; 

enshrine the Kirtan of 

the Lord's Praises 

within your heart.

ਜਕਸੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਜਦਆ-ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੂੰਮ ਛੱਡ 

ਦੇ। ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਓ।

51179 1186 jn nwnk sB hI 
mY pUrn eyk purK 
Bgvwno]2]1]

Jan Naanak Sabh 

Hee Mai Pooran 

Eaek Purakh 

Bhagavaano 

||2||1||

O servant Nanak, the 

One Primal Being, the 

Lord God, is totally 

permeating 

everywhere. ||2||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਭਗਵਾਨ 

ਪੁਰਖ ਹੀ (ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈ 

ਿ)ੋ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ ॥੨॥੧॥

51180 1186 bsMqu mhlw 9] Basanth Mehalaa 

9 ||

Basant, Ninth Mehl:
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51181 1186 pwpI hIAY mY  
kwmu bswie]

Paapee Heeai Mai 

Kaam Basaae ||

The heart of the sinner 

is filled with unfulfilled 

sexual desire.

ਪਾਪਾਂ ਜਵਚ ਿਸਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਮ-

ਵਾਸਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

51182 1186 mnu cMclu Xw qy  
gihE n 
jwie]1]rhwau]

Xw: qwLU qoN bolo Man Chanchal Yaa 

Thae Gehiou N 

Jaae ||1|| Rehaao 

||

He cannot control his 

fickle mind. 

||1||Pause||

ਇਸ ਵਾਸਤੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਚੂੰਚਲ ਮਨ ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆ ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51183 1186 jogI jMgm Aru 
sMinAws]

Jogee Jangam Ar 

Sanniaas ||

The Yogis, wandering 

ascetics and 

renunciates

ਿੋਗੀ ਿੂੰਗਮ ਅਤੇ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ 
(ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ 

ਦਾ) ਜਤਆਗ ਕਰ ਗਏ ਹਨ)-

51184 1186 sB hI pir fwrI 
ieh Pws]1]

Sabh Hee Par 

Ddaaree Eih Faas 

||1||

- this net is cast over 

them all. ||1||

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ) 
ਇਹ ਿਾਹੀ ਸੱੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧॥

51185 1186 ijih ijih hir 
ko nwmu sm@wir]

Jihi Jihi Har Ko 

Naam Samhaar ||

Those who 

contemplate the 

Name of the Lord

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ,

51186 1186 qy Bv swgr 
auqry pwir]2]

Thae Bhav Saagar 

Outharae Paar 

||2||

Cross over the 

terrifying world-ocean. 

||2||

ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
51187 1186 jn nwnk hir 

kI srnwie]

Jan Naanak Har 

Kee Saranaae ||

Servant Nanak seeks 

the Sanctuary of the 

Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ-
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51188 1186 dIjY nwmu rhY gun 
gwie]3]2]

Dheejai Naam 

Rehai Gun Gaae 

||3||2||

Please bestow the 

blessing of Your Name, 

that he may continue 

to sing Your Glorious 

Praises. ||3||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ) ਨਾਮ ਦੇਹ (ਤਾ ਜਕ 

ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹੇ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ 

ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੩॥੨॥

51189 1186 bsMqu mhlw 9] Basanth Mehalaa 

9 ||

Basant, Ninth Mehl:

51190 1186 mweI mY Dnu 
pwieE hir nwmu]

Maaee Mai Dhhan 

Paaeiou Har Naam 

||

O mother, I have 

gathered the wealth 

of the Lord's Name.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! (ਿਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,

51191 1186 mnu myro Dwvn qy 
CUitE kir bYTo 
ibsrwmu]1]rhwau
]

Man Maero 

Dhhaavan Thae 

Shhoottiou Kar 

Baitho Bisaraam 

||1|| Rehaao ||

My mind has stopped 

its wanderings, and 

now, it has come to 

rest. ||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਚ ਜਗਆ ਹੈ, (ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਜਵਚ) ਜਟਕਾਣਾ ਬਣਾ 
ਕੇ ਬਜਹ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

51192 1186 mwieAw mmqw 
qn qy BwgI  
aupijE inrml 
igAwnu]

Maaeiaa 

Mamathaa Than 

Thae Bhaagee 

Oupajiou Niramal 

Giaan ||

Attachment to Maya 

has run away from my 

body, and immaculate 

spiritual wisdom has 

welled up within me.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਸੱੁਧ-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਬਣ ਗਈ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਮੇਰੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਮਾਇਆ ਿੋੜਨ 

ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
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51193 1186 loB moh eyh 
pris n swkY  
ghI Bgiq 
Bgvwn]1]

Lobh Moh Eaeh 

Paras N Saakai 

Gehee Bhagath 

Bhagavaan ||1||

Greed and attachment 

cannot even touch 

me; I have grasped 

hold of devotional 

worship of the Lord. 

||1||

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ) ਭਗਵਾਨ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਹੈ 

ਲੋਭ ਅਤੇ ਮੋਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ 

॥੧॥

51194 1186 jnm jnm kw 
sMsw cUkw rqnu 
nwmu jb pwieAw]

Janam Janam Kaa 

Sansaa Chookaa 

Rathan Naam Jab 

Paaeiaa ||

The cynicism of 

countless lifetimes has 

been eradicated, since 

I obtained the jewel of 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਲੱਭਾ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ 
ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

51195 1186 iqRsnw skl 
ibnwsI mn qy  
inj suK mwih 
smwieAw]2]

Thrisanaa Sakal 

Binaasee Man 

Thae Nij Sukh 

Maahi Samaaeiaa 

||2||

My mind was rid of all 

its desires, and I was 

absorbed in the peace 

of my own inner 

being. ||2||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਸਾਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥

51196 1186 jw kau hoq 
dieAwlu 
ikrpwiniD so 
goibMd gun gwvY]

Jaa Ko Hoth 

Dhaeiaal Kirapaa 

Nidhh So Gobindh 

Gun Gaavai ||

That person, unto 

whom the Merciful 

Lord shows 

compassion, sings the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10363 Published: March 06/ 2014



51197 1186 khu nwnk ieh 
ibiD kI sMpY koaU 
gurmuiK 
pwvY]3]3]

Kahu Naanak Eih 

Bidhh Kee Sanpai 

Kooo Guramukh 

Paavai ||3||3||

Says Nanak, this 

wealth is gathered 

only by the Gurmukh. 

||3||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਮਾਂ) 
ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਜਕਸਮ ਦਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥੩॥

51198 1186 bsMqu mhlw 9] Basanth Mehalaa 

9 ||

Basant, Ninth Mehl:

51199 1186 mn khw 
ibswirE rwm 
nwmu]

khW Man Kehaa 

Bisaariou Raam 

Naam ||

O my mind,how can 

you forget the Lord's 

Name?

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਕਉਂ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈਂ?

51200 1186 qnu ibnsY jm 
isau prY 
kwmu]1]rhwau]

Than Binasai Jam 

Sio Parai Kaam 

||1|| Rehaao ||

When the body 

perishes, you shall 

have to deal with the 

Messenger of Death. 

||1||Pause||

(ਿਦੋਂ) ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਿਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51201 1186 iehu jgu DUey kw 
phwr]

Eihu Jag 

Dhhooeae Kaa 

Pehaar ||

This world is just a hill 

of smoke.

ਹੇ ਮਨ! ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ (ਤਾਂ, 
ਮਾਨੋ) ਧੂਏ ਂਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੱੁਲਾ ਉਡਾ ਕੇ 

ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

51202 1187 qY swcw mwinAw  
ikh ibcwir]1]

Thai Saachaa 

Maaniaa Kih 

Bichaar ||1||

What makes you think 

that it is real? ||1||

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਕੀਹ ਸਮਝ ਕੇ 

(ਇਸ ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈਂ? 

॥੧॥

51203 1187 Dnu dwrw sMpiq 
gRyh]

Dhhan Dhaaraa 

Sanpath Graeh ||

Wealth, spouse, 

property and 

household

ਹੇ ਮਨ! (ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ 

ਜਕ) ਧਨ, ਇਸਤਿੀ, ਿਾਇਦਾਦ, 

ਘਰ-
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51204 1187 kCu sMig n cwlY  
smJ lyh]2]

Kashh Sang N 

Chaalai Samajh 

Laeh ||2||

- none of them shall 

go along with you; you 

must know that this is 

true! ||2||

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ 

(ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਿੀਵ ਦੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ ॥੨॥

51205 1187 iek Bgiq 
nwrwien hoie 
sMig]

Eik Bhagath 

Naaraaein Hoe 

Sang ||

Only devotion to the 

Lord shall go with you.

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

51206 1187 khu nwnk Bju  
iqh eyk 
rMig]3]4]

Bju: polw bolo Kahu Naanak Bhaj 

Thih Eaek Rang 

||3||4||

Says Nanak, vibrate 

and meditate on the 

Lord with single-

minded love. ||3||4||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ 
ਹੈ- ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਉਸ 

ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ ਕਰ 

॥੩॥੪॥
51207 1187 bsMqu mhlw 9] Basanth Mehalaa 

9 ||

Basant, Ninth Mehl:

51208 1187 khw BUilE ry  
JUTy loB lwg]

Kehaa Bhooliou 

Rae Jhoothae 

Lobh Laag ||

Why do you wander 

lost, O mortal, 

attached to falsehood 

and greed?

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਤੋਂ) ਜਕੱਥੇ ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ?

51209 1187 kCu ibgirE 
nwhin Ajhu 
jwg]1]rhwau]

Kashh Bigariou 

Naahin Ajahu Jaag 

||1|| Rehaao ||

Nothing has been lost 

yet - there is still time 

to wake up! 

||1||Pause||

ਹੁਣ ਹੀ ਜਸਆਣਾ ਬਣ, (ਤੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ। ਿੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 

ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇਂ, ਤਾਂ ਭੀ 
ਤੇਰਾ) ਕੁਝ ਜਵਗਜੜਆ ਨਹੀਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51210 1187 sm supnY kY iehu 
jgu jwnu]

Sam Supanai Kai 

Eihu Jag Jaan ||

You must realize that 

this world is nothing 

more than a dream.

ਇਸ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਸੁਪਨੇ (ਜਵਚ 

ਵੇਖੇ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਸਮਝ।
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51211 1187 ibnsY iCn mY  
swcI mwnu]1]

Binasai Shhin Mai 

Saachee Maan 

||1||

In an instant, it shall 

perish; know this as 

true. ||1||

ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੂੰਨ ਜਕ (ਇਹ 

ਿਗਤ) ਇਕ ਜਛਨ ਜਵਚ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
51212 1187 sMig qyrY hir 

bsq nIq]

Sang Thaerai Har 

Basath Neeth ||

The Lord constantly 

abides with you.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

51213 1187 ins bwsur Bju  
qwih mIq]2]

Nis Baasur Bhaj 

Thaahi Meeth 

||2||

Night and day, vibrate 

and meditate on Him, 

O my friend. ||2||

ਤੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਹੀ 
ਭਿਨ ਕਜਰਆ ਕਰ ॥੨॥

51214 1187 bwr AMq kI hoie 
shwie]

Baar Anth Kee Hoe 

Sehaae ||

At the very last 

instant, He shall be 

your Help and Support.

ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

51215 1187 khu nwnk gun 
qw ky 
gwie]3]5]

Kahu Naanak Gun 

Thaa Kae Gaae 

||3||5||

Says Nanak, sing His 

Praises. ||3||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਭਾਈ! 

ਤੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰ ॥੩॥੫॥

51216 1187 bsMqu mhlw 1 
AstpdIAw Gru 
1 duqukIAw

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau[du-
qukIAW: polw bolo 

Basanth Mehalaa 

1 Asattapadheeaa 

Ghar 1 

Dhuthukeeaa

Basant, First Mehl, 

Ashtapadees, First 

House, Du-Tukees:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਦੋ-ਤੁਕੀ ਬਾਣੀ।

51217 1187 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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51218 1187 jgu kaUAw nwmu  
nhI cIiq]

Jag Kooaa Naam 

Nehee Cheeth ||

The world is a crow; it 

does not remember 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਵੇਖ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਉਹ ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ ਿੀਵ ਕਾਂ 
(ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ) ਹੈ;

51219 1187 nwmu ibswir igrY  
dyKu BIiq]

Naam Bisaar Girai 

Dhaekh Bheeth ||

Forgetting the Naam, 

it sees the bait, and 

pecks at it.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ (ਉਹ ਕਾਂ 
ਵਾਂਗ) ਚੋਗੇ ਤੇ ਜਡੱਗਦਾ ਹੈ,

51220 1187 mnUAw folY cIiq 
AnIiq]

Manooaa Ddolai 

Cheeth Aneeth ||

The mind wavers 

unsteadily, in guilt and 

deceit.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਵਲ 

ਹੀ) ਡੋਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਖੋਟ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

51221 1187 jg isau qUtI  
JUT prIiq]1]

Jag Sio Thoottee 

Jhooth Pareeth 

||1||

I have shattered my 

attachment to the 

false world. ||1||

ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

ਇਹ ਪਿੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੋੜ 

ਨਹੀਂ ਚੜਹਦੀ ॥੧॥
51222 1187 kwmu kRoDu ibKu  

bjru Bwru]
b`jru Kaam Krodhh Bikh 

Bajar Bhaar ||

The burden of sexual 

desire, anger and 

corruption is 

unbearable.

(ਕਾਮ ਤੇ ਕਿੋਧ (ਮਾਨੋ) ਜ਼ਹਰ ਹੈ 

(ਿੋ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ), ਇਹ (ਮਾਨੋ) ਇਕ 

ਕਰੜਾ ਬੋਝ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

51223 1187 nwm ibnw kYsy 
gun 
cwru]1]rhwau]

Naam Binaa 

Kaisae Gun Chaar 

||1|| Rehaao ||

Without the Naam, 

how can the mortal 

maintain a virtuous 

lifestyle? ||1||Pause||

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਆਚਰਨ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕਦੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51224 1187 Gru bwlU kw  
GUmn Gyir]

Ghar Baaloo Kaa 

Ghooman Ghaer ||

The world is like a 

house of sand, built on 

a whirlpool;

ਵੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਘੁੂੰ ਮਣ-ਘੇਰੀ ਜਵਚ 

ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ 

ਹੋਵੇ,
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51225 1187 brKis bwxI  
budbudw hyir]

(bwxI) bxOt[brK-is Barakhas Baanee 

Budhabudhaa 

Haer ||

It is like a bubble 

formed by drops of 

rain.

ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਵੇਲੇ ਬੁਲਬੁਲਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

51226 1187 mwqR bUMd qy Dir 
cku Pyir]

Maathr Boondh 

Thae Dhhar Chak 

Faer ||

It is formed from a 

mere drop, when the 

Lord's wheel turns 

round.

(ਜਤਵੇਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਂਇਆਂ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ) ਚੱਕ 

ਘੁਮਾ ਕੇ (ਜਪਤਾ ਦੇ ਵੀਰਿ ਦੀ) 
ਬੂੂੰ ਦ ਮਾਤਿ ਤੋਂ ਰਚ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੁਜਮਆਰ ਚੱਕ 

ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਮੱਟੀ ਤੋਂ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

51227 1187 srb joiq nwmY 
kI cyir]2]

Sarab Joth Naamai 

Kee Chaer ||2||

The lights of all souls 

are the servants of the 

Lord's Name. ||2||

(ਸੋ, ਿੇ ਤੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ ) 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਸੀ 
ਬਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਿੋਜਤ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੨॥

51228 1187 srb aupwie gurU 
isir moru]

Sarab Oupaae 

Guroo Sir Mor ||

My Supreme Guru has 

created everything.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ 

ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹੈਂ, ਗੁਰੂ ਹੈਂ।
51229 1187 Bgiq krau pg 

lwgau qor]

Bhagath Karo Pag 

Laago Thor ||

I perform devotional 

worship service to 

You, and fall at Your 

Feet, O Lord.

ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ,

51230 1187 nwim rqo cwhau 
quJ Eru]

Naam Ratho 

Chaaho Thujh Our 

||

Imbued with Your 

Name, I long to be 

Yours.

ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਿੜੀ 
ਰੱਖਾਂ।
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51231 1187 nwmu durwie clY  
so coru]3]

c`lY Naam Dhuraae 

Chalai So Chor 

||3||

Those who do not let 

the Naam become 

manifest within 

themselves, depart 

like thieves in the end. 

||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਤੋਂ) ਦੂਰ ਦੂਰ 

ਰੱਖ ਕੇ (ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ ਜਵਚ) 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਹੈ 

॥੩॥

51232 1187 piq KoeI ibKu 
AMcil pwie]

Path Khoee Bikh 

Anchal Paae ||

The mortal loses his 

honor, gathering sin 

and corruption.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਜ਼ਹਰ ਹੀ ਪੱਲੇ 

ਬੂੰਨਹ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

51233 1187 swc nwim rqo  
piq isau Gir 
jwie]

Saach Naam Ratho 

Path Sio Ghar Jaae 

||

But imbued with the 

Lord's Name, you shall 

go to your true home 

with honor.

ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦੇਸ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

51234 1187 jo ikCu kIn@is  
pRBu rjwie]

Jo Kishh Keenhas 

Prabh Rajaae ||

God does whatever He 

wills.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਿਭੂ ਿੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ),

51235 1187 BY mwnY inrBau 
myrI mwie]4]

Bhai Maanai 

Nirabho Maeree 

Maae ||4||

One who abides in the 

Fear of God, becomes 

fearless, O my mother. 

||4||

ਤੇ ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਡਰ-

ਅਦਬ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਜਗੱਝ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਇਸ ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਆਜਦਕ 

ਵਲੋਂ) ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

51236 1187 kwmin cwhY  
suMdir Bogu]

Kaaman Chaahai 

Sundhar Bhog ||

The woman desires 

beauty and pleasure.

ਸੁੂੰ ਦਰ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਗ 

ਲੋੜਦੀ ਹੈ,
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51237 1187 pwn PUl mITy 
rs rog]

Paan Fool 

Meethae Ras Rog 

||

But betel leaves, 

garlands of flowers 

and sweet tastes lead 

only to disease.

ਪਰ ਇਹ ਪਾਨ ਿੁੱ ਲ ਜਮੱਠੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ-ਇਹ ਸਭ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਵਕਾਰ ਤੇ ਰੋਗ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

51238 1187 KIlY ibgsY qyqo 
sog]

(KIlY) iKliblIAW Kheelai Bigasai 

Thaetho Sog ||

The more she plays 

and enjoys, the more 

she suffers in sorrow.

ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਉਹ 

ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਜਵਚ ਜਖੱਲੀਆਂ 

ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਦੱੁਖ-ਰੋਗ 

ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ।
51239 1187 pRB srxwgiq  

kIn@is hog]5]
sr-xwgiq Prabh 

Saranaagath 

Keenhas Hog ||5||

But when she enters 

into the Sanctuary of 

God, whatever she 

wishes comes to pass. 

||5||

ਪਰ ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਹ 

ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਪਿਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
51240 1187 kwpVu pihris  

AiDku sIgwru]

Kaaparr Pehiras 

Adhhik Seegaar ||

She wears beautiful 

clothes with all sorts 

of decorations.

ਿੇਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਸੋਹਣਾ 
ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਪਜਹਨਦੀ ਹੈ 

ਵਧੀਕ ਵਧੀਕ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ,

51241 1187 mwtI PUlI rUpu 
ibkwru]

Maattee Foolee 

Roop Bikaar ||

But the flowers turn to 

dust, and her beauty 

leads her into evil.

ਆਪਣੀ ਕਾਂਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ 

ਕੇ ਿੁੱ ਲ ਿੁੱ ਲ ਬਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਰੂਪ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਜਵਕਾਰ ਵਲ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ,

51242 1187 Awsw mnsw bWDo 
bwru]

Aasaa Manasaa 

Baandhho Baar ||

Hope and desire have 

blocked the doorway.

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ 

ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ (ਦਸਵੇਂ) 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੂੰ  ਬੂੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ 

ਹਨ,
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51243 1187 nwm ibnw sUnw 
Gru bwru]6]

Naam Binaa 

Soonaa Ghar Baar 

||6||

Without the Naam, 

one's hearth and 

home are deserted. 

||6||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਘਰ ਸੁੂੰ ਞਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

51244 1187 gwChu puqRI rwj 
kuAwir]

Gaashhahu 

Puthree Raaj 

Kuaar ||

O princess, my 

daughter, run away 

from this place!

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਉੱਠ ਉੱਦਮ ਕਰ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ ਰਾਿੇ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਅੂੰਸ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਰਾਿ-ਪੁਤਿੀ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਰਾਿ-ਕੁਮਾਰੀ ਹੈਂ,

51245 1187 nwmu Bxhu scu  
doqu svwir]

koit (doqu) pRkwS srUp 
s`cy nwmu jI nMU (Bxhu) 
aucwro, ibgVy jnm nMU 
svwir ky gurmuiK bxw 
dyvygw

Naam Bhanahu 

Sach Dhoth Savaar 

||

Chant the True Name, 

and embellish your 

days.

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਕੇ 

ਜਨਤ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ।

51246 1187 ipRau syvhu pRB 
pRym ADwir]

Prio Saevahu 

Prabh Praem 

Adhhaar ||

Serve your Beloved 

Lord God, and lean on 

the Support of His 

Love.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਸ ਪਿੀਤਮ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਰ,

51247 1187 gur sbdI ibKu 
iqAws 
invwir]7]

Gur Sabadhee 

Bikh Thiaas Nivaar 

||7||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

abandon your thirst 

for corruption and 

poison. ||7||

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ 

ਕਰ ਇਹ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਹਰ ਹੈ ਿ ੋ

ਤੇਰੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਦੇਵੇਗੀ ॥੭॥
51248 1187 mohin moih lIAw  

mnu moih]

Mohan Mohi 

Leeaa Man Mohi 

||

My Fascinating Lord 

has fascinated my 

mind.

ਤੈਂ ਮੋਹਨ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਕੌਤਕਾਂ 
ਨਾਲ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹ ਜਲਆ ਹੈ,
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51249 1187 gur kY sbid  
pCwnw qoih]

Gur Kai Sabadh 

Pashhaanaa Thohi 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

have realized You, 

Lord.

(ਮੇਹਰ ਕਰ ਤਾ ਜਕ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ 

ਸਕਾਂ।

51250 1187 nwnk TwFy 
cwhih pRBU 
duAwir]

Naanak Thaadtae 

Chaahehi Prabhoo 

Dhuaar ||

Nanak stands longingly 

at God's Door.

ਹੇ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ- 

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੇ ਖਲੋਤੇ (ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ),

51251 1187 qyry nwim sMqoKy  
ikrpw 
Dwir]8]1]

Thaerae Naam 

Santhokhae 

Kirapaa Dhhaar 

||8||1||

I am content and 

satisfied with Your 

Name; please shower 

me with Your Mercy. 

||8||1||

ਜਕਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੂੰ ਤੋਖ ਧਾਰਨ 

ਕਰ ਸਕੀਏ ॥੮॥੧॥

51252 1187 bsMqu mhlw 1] Basanth Mehalaa 

1 ||

Basant, First Mehl:

51253 1187 mnu BUlau  
Brmis Awie 
jwie]

BU-lau Man Bhoolo 

Bharamas Aae 

Jaae ||

The mind is deluded 

by doubt; it comes and 

goes in reincarnation.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਮਨ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ) ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

51254 1187 Aiq lubD 
luBwnau ibKm 
mwie]

Ath Lubadhh 

Lubhaano Bikham 

Maae ||

It is lured by the 

poisonous lure of 

Maya.

ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਿਾਹੀ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲਣਾ 
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
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51255 1187 nh AsiQru dIsY  
eyk Bwie]

Neh Asathhir 

Dheesai Eaek 

Bhaae ||

It does not remain 

stable in the Love of 

the One Lord.

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ) 

ਇਹ ਕਦੇ ਜਟਕਵੀਂ ਹਾਲਤ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਇਕ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ (ਮਗਨ) ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ।

51256 1187 ijau mIn  
kuMflIAw kMiT 
pwie]1]

Jio Meen 

Kunddaleeaa 

Kanth Paae ||1||

Like the fish, its neck is 

pierced by the hook. 

||1||

ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ (ਜਭੱਤੀ ਦੇ ਲਾਲਚ 

ਜਵਚ) ਆਪਣੇ ਗਲ ਕੁੂੰ ਡੀ ਪਵਾ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈ, (ਜਤਵੇਂ ਮਨ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਿਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

51257 1187 mnu BUlau  
smJis swc 
nwie]

Man Bhoolo 

Samajhas Saach 

Naae ||

The deluded mind is 

instructed by the True 

Name.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਮਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ ਹੀ) 
ਆਪਣੀ ਭੁੱ ਲ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

51258 1187 gur sbdu bIcwry  
shj 
Bwie]1]rhwau]

Gur Sabadh 

Beechaarae Sehaj 

Bhaae ||1|| 

Rehaao ||

It contemplates the 

Word of the Guru's 

Shabad, with intuitive 

ease. ||1||Pause||

(ਿਦੋਂ ਮਨ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਭਾਵ 

ਜਵਚ (ਜਟਕਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

51259 1188 mnu BUlau  
Brmis Bvr 
qwr]

(Bvr) Bory[ (qwr) 
qr@W (dUjw pwT: 
Bvrqwr)

Man Bhoolo 

Bharamas Bhavar 

Thaar ||

The mind, deluded by 

doubt, buzzes around 

like a bumble bee.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਭੌਰੇ 

ਵਾਂਗ ਭਟਕਦਾ ਹੈ,
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51260 1188 ibl ibrQy cwhY 
bhu ibkwr]

Bil Birathhae 

Chaahai Bahu 

Bikaar ||

The holes of the body 

are worthless, if the 

mind is filled with such 

great desire for 

corrupt passions.

ਮਨ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ 

ਜਵਅਰਥ ਜਵਕਾਰ ਕਰਨੇ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

51261 1188 mYgl ijau 
Pwsis kwmhwr]

kwm-hwr Maigal Jio Faasas 

Kaamehaar ||

It is like the elephant, 

trapped by its own 

sexual desire.

ਇਹ ਮਨ ਕਾਮਾਤੁਰ ਹਾਥੀ 
ਵਾਂਗ ਿਸਦਾ ਹੈ,

51262 1188 kiV bMDin 
bwiDE sIs 
mwr]2]

Karr Bandhhan 

Baadhhiou Sees 

Maar ||2||

It is caught and held 

tight by the chains, 

and beaten on its 

head. ||2||

ਿ ੋਸੂੰਗਲ ਨਾਲ ਕੜ ਕੇ 

ਬੂੰ ਜਨਹ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਚੋਟਾਂ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

51263 1188 mnu mugDO dwdru  
Bgiq hInu]

Man Mugadhha 

Dhaadhar 

Bhagathiheen ||

The mind is like a 

foolish frog, without 

devotional worship.

ਮੂਰਖ ਮਨ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨ, 

ਮਾਨੋ) ਡੱਡੂ ਹੈ (ਿ ੋਨੇੜੇ ਹੀ ਉੱਗੇ 

ਹੋਏ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ)।

51264 1188 dir BRst srwpI  
nwm bInu]

Dhar Bhrasatt 

Saraapee Naam 

Been ||

It is cursed and 

condemned in the 

Court of the Lord, 

without the Naam, the 

Name of the Lord.

(ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਮਨ) 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਡੱਜਗਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਮਾਨੋ) ਸਰਾਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ।
51265 1188 qw kY jwiq n 

pwqI nwm lIn]

Thaa Kai Jaath N 

Paathee Naam 

Leen ||

He has no class or 

honor, and no one 

even mentions his 

name.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ 
ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਾਹ ਕੋਈ ਚੂੰਗੀ 
ਿਾਜਤ ਮੂੰਨੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਹ 

ਚੂੰਗੀ ਕੁਲ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ,
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51266 1188 siB dUK sKweI  
guxh bIn]3]

Sabh Dhookh 

Sakhaaee Guneh 

Been ||3||

That person who lacks 

virtue - all of his pains 

and sorrows are his 

only companions. 

||3||

ਉਹ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਖ 

ਹੀ ਦੁਖ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

51267 1188 mnu clY n jweI  
Twik rwKu]

Man Chalai N 

Jaaee Thaak Raakh 

||

His mind wanders out, 

and cannot be brought 

back or restrained.

ਇਹ ਮਨ ਚੂੰਚਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤਾਜਕ ਇਹ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਪੱਛੇ) ਭਟਕਦਾ 
ਨਾਹ ਜਿਰੇ।

51268 1188 ibnu hir rs 
rwqy piq n swKu]

piq:polw bolo[ (piq) 
iezq[ (swKu) nykI 
sihq pRis`DI

Bin Har Ras 

Raathae Path N 

Saakh ||

Without being imbued 

with the sublime 

essence of the Lord, it 

has no honor or credit.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਾਹ ਜਕਤੇ 

ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

51269 1188 qU Awpy surqw  
Awip rwKu]

Thoo Aapae 

Surathaa Aap 

Raakh ||

You Yourself are the 

Listener, Lord, and You 

Yourself are our 

Protector.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ 

ਤੇ ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਸਾਡੀਆਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ 

ਅਰਦਾਸਾਂ) ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਹੈਂ।

51270 1188 Dir Dwrx dyKY 
jwxY Awip]4]

Dhhar Dhhaaran 

Dhaekhai Jaanai 

Aap ||4||

You are the Support of 

the earth; You 

Yourself behold and 

understand it. ||4||

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ (ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਭੀ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੪॥

51271 1188 Awip Bulwey iksu 
khau jwie]

Aap Bhulaaeae Kis 

Keho Jaae ||

When You Yourself 

make me wander, 

unto whom can I 

complain?

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਿਾ ਕੇ ਆਖਾਂ? ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ,
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51272 1188 guru myly ibrQw 
khau mwie]

Gur Maelae 

Birathhaa Keho 

Maae ||

Meeting the Guru, I 

will tell Him of my 

pain, O my mother.

ਹੇ ਮਾਂ! ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਹੀ ਜਦਲ ਦਾ ਦੱੁਖ ਕਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
51273 1188 Avgx Cofau gux 

kmwie]

Avagan Shhoddo 

Gun Kamaae ||

Abandoning my 

worthless demerits, 

now I practice virtue.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣ 

ਜਵਹਾਝ ਕੇ ਔਗੁਣ ਛੱਡ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ।

51274 1188 gur sbdI rwqw  
sic smwie]5]

Gur Sabadhee 

Raathaa Sach 

Samaae ||5||

Imbued with the Word 

of the Guru's Shabad, I 

am absorbed in the 

True Lord. ||5||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥
51275 1188 siqgur imilAY  

miq aUqm hoie]

Sathigur Miliai 

Math Ootham Hoe 

||

Meeting with the True 

Guru, the intellect is 

elevated and exalted.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ) ਮੱਤ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

51276 1188 mnu inrmlu haumY 
kFY Doie]

Man Niramal 

Houmai Kadtai 

Dhhoe ||

The mind becomes 

immaculate, and 

egotism is washed 

away.

ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

51277 1188 sdw mukqu bMiD  
n skY koie]

Sadhaa Mukath 

Bandhh N Sakai 

Koe ||

He is liberated forever, 

and no one can put 

him in bondage.

ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ (ਜਵਕਾਰ) ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,

51278 1188 sdw nwmu vKwxY  
Aauru n koie]6]

Sadhaa Naam 

Vakhaanai Aour N 

Koe ||6||

He chants the Naam 

forever, and nothing 

else. ||6||

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ (ਸ਼ੁਗ਼ਲ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਲ ਜਖੱਚ) 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੬॥
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51279 1188 mnu hir kY BwxY  
AwvY jwie]

Man Har Kai 

Bhaanai Aavai 

Jaae ||

The mind comes and 

goes according to the 

Will of the Lord.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ? ਇਸ 

ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ) ਇਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ) ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

51280 1188 sB mih eyko  
ikCu khxu n 
jwie]

Sabh Mehi Eaeko 

Kishh Kehan N 

Jaae ||

The One Lord is 

contained amongst all; 

nothing else can be 

said.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਦੇ ਉਲਟ) ਕੋਈ ਹੀਲ-ਹੱੁਿਤ 

ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ।

51281 1188 sBu hukmo vrqY  
hukim smwie]

Sabh Hukamo 

Varathai Hukam 

Samaae ||

The Hukam of His 

Command pervades 

everywhere, and all 

merge in His 

Command.

ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ 
ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਬੱਝੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

51282 1188 dUK sUK sB iqsu 
rjwie]7]

Dhookh Sookh 

Sabh This Rajaae 

||7||

Pain and pleasure all 

come by His Will. ||7||

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਾਪਰਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੁਖ 

ਤੇ ਸੁਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ ॥੭॥

51283 1188 qU ABulu n BUlO 
kdy nwih]

A-Bu`lu [BUlO: knOVw 
pUrw cwV@ ky bolo[ 
(nwih) pqI pRmySr jI

Thoo Abhul N 

Bhoola Kadhae 

Naahi ||

You are infallible; You 

never make mistakes.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅਭੁੱ ਲ ਹੈਂ, ਗ਼ਲਤੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੀ 
ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
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51284 1188 gur sbdu suxwey  
miq Agwih]

Gur Sabadh 

Sunaaeae Math 

Agaahi ||

Those who listen to 

the Word of the 

Guru's Shabad - their 

intellects become 

deep and profound.

(ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਗੁਰੂ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ 

ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੱਤ 

ਭੀ ਅਗਾਧ (ਡੂੂੰ ਘੀ) ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਹ ਭੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਮਝ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 

ਉਕਾਈ ਉਸ ਉਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦੀ)।

51285 1188 qU motau Twkuru  
sbd mwih]

Thoo Motto 

Thaakur Sabadh 

Maahi ||

You, O my Great Lord 

and Master, are 

contained in the 

Shabad.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਵੱਡਾ (ਪਾਲਣਹਾਰ) 

ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਦਰਸਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

51286 1188 mnu nwnk 
mwinAw scu 
slwih]8]2]

Man Naanak 

Maaniaa Sach 

Salaahi ||8||2||

O Nanak, my mind is 

pleased, praising the 

True Lord. ||8||2||

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ 

ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਨ (ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ) ਜਗੱਝ ਜਗਆ ਹੈ ॥੮॥੨॥

51287 1188 bsMqu mhlw 1] Basanth Mehalaa 

1 ||

Basant, First Mehl:

51288 1188 drsn kI 
ipAws ijsu nr 
hoie]

Dharasan Kee 

Piaas Jis Nar Hoe 

||

That person, who 

thirsts for the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
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51289 1188 eykqu rwcY  
prhir doie]

Eaekath Raachai 

Parehar Dhoe ||

Is absorbed in the One 

Lord, leaving duality 

behind.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਆਸਰੇ 

ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

51290 1188 dUir drdu miQ 
AMimRqu Kwie]

miQ: polw bolo Dhoor Dharadh 

Mathh Anmrith 

Khaae ||

His pains are taken 

away, as he churns 

and drinks in the 

Ambrosial Nectar.

(ਜਿਵੇਂ ਦੱੁਧ ਜਰੜਕ ਕੇ, ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਮਧਾਣੀ ਜਹਲਾ ਕੇ, ਮੱਖਣ 

ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਸਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
51291 1188 gurmuiK bUJY eyk 

smwie]1]

Guramukh Boojhai 

Eaek Samaae ||1||

The Gurmukh 

understands, and 

merges in the One 

Lord. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
51292 1188 qyry drsn kau  

kyqI ibllwie]

Thaerae Dharasan 

Ko Kaethee 

Bilalaae ||

So many cry out for 

Your Darshan, Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਬੇਅੂੰ ਤ ਲੁਕਾਈ ਤੇਰੇ 

ਦਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ,

51293 1188 ivrlw ko cInis  
gur sbid 
imlwie]1]rhwau
]

Viralaa Ko 

Cheenas Gur 

Sabadh Milaae 

||1|| Rehaao ||

How rare are those 

who realize the Word 

of the Guru's Shabad 

and merge with Him. 

||1||Pause||

ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਤੇਰੇ 

ਸਰੂਪ ਨੂੂੰ ) ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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51294 1188 byd vKwix khih  
ieku khIAY]

Baedh Vakhaan 

Kehehi Eik Keheeai 

||

The Vedas say that we 

should chant the 

Name of the One Lord.

ਵੇਦ ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ 

ਭੀ ਜਵਆਜਖਆ ਕਰ ਕੇ ਇਹੀ 
ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ ਇਕ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

51295 1188 Ehu byAMqu AMqu  
ikin lhIAY]

Ouhu Baeanth 

Anth Kin Leheeai 

||

He is endless; who can 

find His limits?

ਿ ੋਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।

51296 1188 eyko krqw ijin 
jgu kIAw]

j`gu Eaeko Karathaa Jin 

Jag Keeaa ||

There is only One 

Creator, who created 

the world.

ਉਹ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਿਗਤ 

ਰਜਚਆ ਹੈ,

51297 1188 bwJu klw Dir 
ggnu DrIAw]2]

Baajh Kalaa Dhhar 

Gagan Dhhareeaa 

||2||

Without any pillars, He 

supports the earth 

and the sky. ||2||

ਜਿਸ ਨੇ ਜਕਸੇ ਜਦੱਸਦੇ ਸਹਾਰੇ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ 

ਨੂੂੰ  ਠਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੨॥

51298 1188 eyko igAwnu 
iDAwnu Duin 
bwxI]

Eaeko Giaan 

Dhhiaan Dhhun 

Baanee ||

Spiritual wisdom and 

meditation are 

contained in the 

melody of the Bani, 

the Word of the One 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਲਗਨ ਹੀ ਅਸਲ ਜਗਆਨ 

ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਜਧਆਨ (ਿੋੜਨਾ) 
ਹੈ।

51299 1188 eyku inrwlmu  
AkQ khwxI]

A-kQ: polw bolo Eaek Niraalam 

Akathh Kehaanee 

||

The One Lord is 

Untouched and 

Unstained; His story is 

unspoken.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ[
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51300 1188 eyko sbdu scw 
nIswxu]

Eaeko Sabadh 

Sachaa Neesaan ||

The Shabad, the 

Word, is the Insignia 

of the One True Lord.

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ 

ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ ਜਵਚ) ਸੱਚਾ 
ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ।

51301 1188 pUry gur qy jwxY 
jwxu]3]

Poorae Gur Thae 

Jaanai Jaan ||3||

Through the Perfect 

Guru, the Knowing 

Lord is known. ||3||

ਜਸਆਣਾ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
(ਇਹ) ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

51302 1188 eyko Drmu idRVY 
scu koeI]

Eaeko Dhharam 

Dhrirrai Sach Koee 

||

There is only one 

religion of Dharma; let 

everyone grasp this 

truth.

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਜਬਠਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ 

ਇਕ ਠੀਕ ਧਰਮ ਹੈ,

51303 1188 gurmiq pUrw juig 
juig soeI]

Guramath Pooraa 

Jug Jug Soee ||

Through the Guru's 

Teachings, one 

becomes perfect, all 

the ages through.

ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਅਡੋਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

51304 1188 Anhid rwqw  
eyk ilv qwr]

Anehadh Raathaa 

Eaek Liv Thaar ||

Imbued with the 

Unmanifest Celestial 

Lord, and lovingly 

absorbed in the One,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਕ-ਤਾਰ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜ ਕੇ ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

51305 1188 Ehu gurmuiK pwvY  
AlK Apwr]4]

A-lK Ouhu Guramukh 

Paavai Alakh 

Apaar ||4||

The Gurmukh attains 

the invisible and 

infinite. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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51306 1188 eyko qKqu eyko 
pwiqswhu]

Eaeko Thakhath 

Eaeko Paathisaahu 

||

There is one celestial 

throne, and One 

Supreme King.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ) ਇਕੋ ਇਕ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ (ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ) ਇਕੋ 

ਇਕ ਤਖ਼ਤ ਹੈ।

51307 1188 srbI QweI  
vyprvwhu]

srbIN[ QweIN Sarabee Thhaaee 

Vaeparavaahu ||

The Independent Lord 

God is pervading all 

places.

ਉਹ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ (ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਂਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭੀ ਉਹ ਸਦਾ) ਬੇ-

ਜਫ਼ਕਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
51308 1188 iqs kw kIAw  

iqRBvx swru]

This Kaa Keeaa 

Thribhavan Saar ||

The three worlds are 

the creation of that 

Sublime Lord.

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ,

51309 1188 Ehu Agmu 
Agocru 
eykMkwru]5]

Ouhu Agam 

Agochar 

Eaekankaar ||5||

The One Creator of 

the Creation is 

Unfathomable and 

Incomprehensible. 

||5||

ਪਰ ਉਹ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ 

॥੫॥
51310 1188 eykw mUriq swcw 

nwau]

Eaekaa Moorath 

Saachaa Naao ||

His Form is One, and 

True is His Name.

(ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਉਸੇ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

51311 1188 iqQY inbVY swcu 
inAwau]

Thithhai Nibarrai 

Saach Niaao ||

True justice is 

administered there.

ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਨਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ 
ਹੈ।
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51312 1188 swcI krxI piq 
prvwxu]

Saachee Karanee 

Path Paravaan ||

Those who practice 

Truth are honored and 

accepted.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਕਰਤੱਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,

51313 1188 swcI drgh pwvY 
mwxu]6]

Saachee Dharageh 

Paavai Maan ||6||

They are honored in 

the Court of the True 

Lord. ||6||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਮਾਣ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੬॥
51314 1188 eykw Bgiq eyko 

hY Bwau]

Eaekaa Bhagath 

Eaeko Hai Bhaao 

||

Devotional worship of 

the One Lord is the 

expression of love for 

the One Lord.

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਨਸ਼ਚਾ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਹੀ 
ਇਕੋ ਇਕ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਹੈ।
51315 1188 ibnu BY BgqI  

Awvau jwau]

Bin Bhai 

Bhagathee Aavo 

Jaao ||

Without the Fear of 

God and devotional 

worship of Him, the 

mortal comes and 

goes in reincarnation.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ ਹੈ ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੂੰ ਮਣ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਜਮਜਲਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
51316 1188 gur qy smiJ rhY 

imhmwxu]

Gur Thae Samajh 

Rehai Mihamaan 

||

One who obtains this 

understanding from 

the Guru dwells like an 

honored guest in this 

world.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਪਿਾਹੁਣਾ (ਬਣ ਕੇ) ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ,
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51317 1189 hir ris rwqw  
jnu prvwxu]7]

Har Ras Raathaa 

Jan Paravaan ||7||

That humble being 

who is imbued with 

the sublime essence of 

the Lord is certified 

and approved. ||7||

ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੭॥

51318 1189 ieq auq dyKau  
shjy rwvau]

Eith Outh 

Dhaekho Sehajae 

Raavo ||

I see Him here and 

there; I dwell on Him 

intuitively.

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਏਧਰ ਓਧਰ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ (ਜਵਆਪਕ) ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ 
ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ,

51319 1189 quJ ibnu Twkur  
iksY n Bwvau]

Thujh Bin Thaakur 

Kisai N Bhaavo ||

I do not love any other 

than You, O Lord and 

Master.

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ 

ਪਿੀਤ ਨਹੀਂ ਿੋੜਦਾ।

51320 1189 nwnk haumY  
sbid jlwieAw]

Naanak Houmai 

Sabadh Jalaaeiaa 

||

O Nanak, my ego has 

been burnt away by 

the Word of the 

Shabad.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਹਉਮੈ ਸਾੜ ਲਈ ਹੈ,

51321 1189 siqguir swcw  
drsu 
idKwieAw]8]3]

Sathigur Saachaa 

Dharas 

Dhikhaaeiaa 

||8||3||

The True Guru has 

shown me the Blessed 

Vision of the True 

Lord. ||8||3||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ 
ਲਈ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੮॥੩॥

51322 1189 bsMqu mhlw 1] Basanth Mehalaa 

1 ||

Basant, First Mehl:
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51323 1189 cMclu cIqu n 
pwvY pwrw]

Chanchal Cheeth 

N Paavai Paaraa ||

The fickle 

consciousness cannot 

find the Lord's limits.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਚੂੰਚਲ (ਹੋ 

ਚੁਜਕਆ) ਮਨ (ਆਪਣ ੇਉੱਦਮ 

ਨਾਲ) ਚੂੰਚਲਤਾ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
51324 1189 Awvq jwq n 

lwgY bwrw]

Aavath Jaath N 

Laagai Baaraa ||

It is caught in non-stop 

coming and going.

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ, ਰਤਾ ਭੀ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
(ਭਾਵ, ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਜਟਕਦਾ 
ਨਹੀਂ।

51325 1189 dUKu Gxo mrIAY  
krqwrw]

Dhookh Ghano 

Mareeai 

Karathaaraa ||

I am suffering and 

dying, O my Creator.

ਇਸ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

51326 1189 ibnu pRIqm ko 
krY n swrw]1]

Bin Preetham Ko 

Karai N Saaraa 

||1||

No one cares for me, 

except my Beloved. 

||1||

(ਇਸ ਜਬਪਤਾ ਜਵਚੋਂ) ਪਿੀਤਮ-

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਧਰ 

ਮਦਦ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

51327 1189 sB aUqm iksu 
AwKau hInw]

Sabh Ootham Kis 

Aakho Heenaa ||

All are high and 

exalted; how can I call 

anyone low?

ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਚੂੰਗੀ ਹੈ, 

(ਜਕਉਂਜਕ ਸਭ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ) ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10385 Published: March 06/ 2014



51328 1189 hir BgqI sic 
nwim 
pqInw]1]rhwau]

Har Bhagathee 

Sach Naam 

Patheenaa ||1|| 

Rehaao ||

Devotional worship of 

the Lord and the True 

Name has satisfied 

me. ||1||Pause||

(ਪਰ ਅਸਲ ਜਵਚ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਚੂੰ ਜਗਆਈ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ (ਿੁੜਦਾ ਹੈ) ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੁੜ 

ਕੇ) ਖ਼ੁਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
51329 1189 AauKD kir 

QwkI bhuqyry]

Aoukhadhh Kar 

Thhaakee 

Bahuthaerae ||

I have taken all sorts 

of medicines; I am so 

tired of them.

(ਮਨ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਚਲਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ 
ਬਚਾਣ ਲਈ) ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਦਵਾਈਆਂ (ਭਾਵ, ਉੱਦਮ) ਕਰ 

ਕੇ ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਂ,
51330 1189 ikau duKu cUkY  

ibnu gur myry]

Kio Dhukh Chookai 

Bin Gur Maerae ||

How can this disease 

be cured, without my 

Guru?

ਪਰ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਹੈਤਾ) 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

51331 1189 ibnu hir BgqI  
dUK Gxyry]

Bin Har Bhagathee 

Dhookh 

Ghanaerae ||

Without devotional 

worship of the Lord, 

the pain is so great.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਦੱੁਖ ਆ ਘੇਰਦੇ ਹਨ।

51332 1189 duK suK dwqy 
Twkur myry]2]

Dhukh Sukh 

Dhaathae Thaakur 

Maerae ||2||

My Lord and Master is 

the Giver of pain and 

pleasure. ||2||

ਦੱੁਖ ਭੀ ਤੇ ਸੁਖ ਭੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ 

ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ 
ਨਹੀਂ) ॥੨॥

51333 1189 rogu vfo ikau  
bWDau DIrw]

Rog Vaddo Kio 

Baandhho 

Dhheeraa ||

The disease is so 

deadly; how can I find 

the courage?

(ਚੂੰਚਲਤਾ ਦਾ ਇਹ) ਰੋਗ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ (ਇਸ ਦੇ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ) ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।
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51334 1189 rogu buJY so kwtY 
pIrw]

Rog Bujhai So 

Kaattai Peeraa ||

He knows my disease, 

and only He can take 

away the pain.

(ਮੇਰੇ ਇਸ) ਰੋਗ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ 
ਦੱੁਖ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

51335 1189 mY Avgx mn 
mwih srIrw]

Mai Avagan Man 

Maahi Sareeraa ||

My mind and body are 

filled with faults and 

demerits.

(ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਔਗੁਣ 

ਹੀ ਔਗੁਣ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

51336 1189 FUFq Kojq guir  
myly bIrw]3]

Dtoodtath Khojath 

Gur Maelae 

Beeraa ||3||

I searched and 

searched, and found 

the Guru, O my 

brother! ||3||

ਢੂੂੰ ਢਜਦਆਂ ਤੇ ਭਾਲ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਆਜਖ਼ਰ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤੀ ॥੩॥

51337 1189 gur kw sbdu dwrU 
hir nwau]

Gur Kaa Sabadh 

Dhaaroo Har Naao 

||

The Word of the 

Guru's Shabad, and 

the Lord's Name are 

the cures.

(ਚੂੰਚਲਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ) ਦਵਾਈ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਹੀ) ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) ਹੈ।

51338 1189 ijau qU rwKih  
iqvY rhwau]

Jio Thoo Raakhehi 

Thivai Rehaao ||

As You keep me, so do 

I remain.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਰੱਖੇਂ ਮੈਂ ਉਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 
(ਭਾਵ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ ਤੇ 

ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਹਰ ਕਰ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖ)।

51339 1189 jgu rogI kh 
dyiK idKwau]

Jag Rogee Keh 

Dhaekh Dhikhaao 

||

The world is sick; 

where should I look?

ਿਗਤ (ਆਪ ਹੀ) ਰੋਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਗ 

ਦੱਸਾਂ?
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51340 1189 hir inrmwielu  
inrmlu nwau]4]

Har Niramaaeil 

Niramal Naao 

||4||

The Lord is Pure and 

Immaculate; 

Immaculate is His 

Name. ||4||

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਜਵਤਿ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਪਜਵਤਿ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਇਹ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਹੀ 
ਜਵਹਾਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ॥੪॥

51341 1189 Gr mih Gru jo 
dyiK idKwvY]

Ghar Mehi Ghar Jo 

Dhaekh 

Dhikhaavai ||

The Guru sees and 

reveals the Lord's 

home, deep within the 

home of the self;

ਿੇਹੜਾ ਗੁਰੂ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਹੀ) 
(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਵੇਖ ਕੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

51342 1189 gur mhlI so 
mhil bulwvY]

(mhlI) gursyvk[ 
mhlI: ibMdI n lwau

Gur Mehalee So 

Mehal Bulaavai ||

He ushers the soul-

bride into the Mansion 

of the Lord's Presence.

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਹਲ ਦਾ ਵਾਸੀ 
ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜਟਕਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।) ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ,

51343 1189 mn mih mnUAw  
icq mih cIqw]

Man Mehi 

Manooaa Chith 

Mehi Cheethaa ||

When the mind 

remains in the mind, 

and the consciousness 

in the consciousness,

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਚੱਤ 

(ਬਾਹਰ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਕੇ) 

ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਜਟਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

51344 1189 AYsy hir ky log 
AqIqw]5]

Aisae Har Kae Log 

Atheethaa ||5||

Such people of the 

Lord remain 

unattached. ||5||

ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੇਵਕ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਜਨਰਲੇਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੫॥

51345 1189 hrK sog qy  
rhih inrwsw]

Harakh Sog Thae 

Rehehi Niraasaa ||

They remain free of 

any desire for 

happiness or sorrow;

(ਜਨਰਲੇਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਰੀ ਦੇ 

ਸੇਵਕ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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51346 1189 AMimRqu cwiK hir 
nwim invwsw]

Anmrith Chaakh 

Har Naam 

Nivaasaa ||

Tasting the Amrit, the 

Ambrosial Nectar, 

they abide in the 

Lord's Name.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਚੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ) ਜਟਕਾਣਾ 
ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

51347 1189 Awpu pCwix rhY 
ilv lwgw]

Aap Pashhaan 

Rehai Liv Laagaa ||

They recognize their 

own selves, and 

remain lovingly 

attuned to the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਖ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

51348 1189 jnmu jIiq  
gurmiq duKu 
Bwgw]6]

Janam Jeeth 

Guramath Dhukh 

Bhaagaa ||6||

They are victorious on 

the battlefield of life, 

following the Guru's 

Teachings, and their 

pains run away. ||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 
ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ 

ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 
(ਚੂੰਚਲਤਾ ਵਾਲਾ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

51349 1189 guir dIAw scu 
AMimRqu pIvau]

Gur Dheeaa Sach 

Anmrith Peevo ||

The Guru has given me 

the True Ambrosial 

Nectar; I drink it in.

(ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ (ਉਸ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ) ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ।

51350 1189 shij mrau  
jIvq hI jIvau]

Sehaj Maro 

Jeevath Hee Jeevo 

||

Of course, I have died, 

and now I am alive to 

live.

(ਉਸ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਮੈਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਮੂੂੰ ਹ ਮੋੜ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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51351 1189 Apxo kir rwKhu  
gur BwvY]

Apano Kar 

Raakhahu Gur 

Bhaavai ||

Please, protect me as 

Your Own, if it pleases 

You.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰੇ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) (ਮੈਂ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ 

ਆਖਦਾ ਹਾਂ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ (ਸੇਵਕ) ਬਣਾ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਰੱਖ।
51352 1189 qumro hoie su 

quJih smwvY]7]

Thumaro Hoe S 

Thujhehi Samaavai 

||7||

One who is Yours, 

merges into You. ||7||

ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਤੇਰਾ (ਸੇਵਕ) 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

51353 1189 BogI kau duKu rog 
ivAwpY]

Bhogee Ko Dhukh 

Rog Viaapai ||

Painful diseases afflict 

those who are sexually 

promiscuous.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰੋਗਾਂ 
ਦਾ ਦੱੁਖ ਆ ਦਬਾਂਦਾ ਹੈ।

51354 1189 Git Git riv 
rihAw pRBu jwpY]

Ghatt Ghatt Rav 

Rehiaa Prabh 

Jaapai ||

God appears 

permeating and 

pervading in each and 

every heart.

ਪਰ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

51355 1189 suK duK hI qy  
gur sbid 
AqIqw]

Sukh Dhukh Hee 

Thae Gur Sabadh 

Atheethaa ||

One who remains 

unattached, through 

the Word of the 

Guru's Shabad

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਸੁਖਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

51356 1189 nwnk rwmu rvY  
ihq cIqw 
]8]4]

Naanak Raam 

Ravai Hith 

Cheethaa ||8||4||

- O Nanak, his heart 

and consciousness 

dwell upon and savor 

the Lord. ||8||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਜਚੱਤ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਨਾਲ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥੪॥
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51357 1189 bsMqu mhlw 1 
iek qukIAw]

Basanth Mehalaa 

1 Eik Thukeeaa ||

Basant, First Mehl, Ik-

Tukee:

51358 1189 mqu Bsm AMDUly  
grib jwih]

(AMDU-ly) AMDy Math Bhasam 

Andhhoolae Garab 

Jaahi ||

Do not make such a 

show of rubbing ashes 

on your body.

ਹੇ ਅਕਲੋਂ ਅੂੰਨਹੇ ! ਜਪੂੰ ਡੇ ਤੇ 

ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਮਤਾਂ ਤੂੂੰ  
ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਆ ਿਾਏ ਂ(ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਕਰਮ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ)
51359 1189 ien ibiD nwgy 

jogu nwih]1]
nWgy Ein Bidhh Naagae 

Jog Naahi ||1||

O naked Yogi, this is 

not the way of Yoga! 

||1||

ਨੂੰ ਗੇ ਰਜਹ ਕੇ (ਤੇ ਜਪੂੰ ਡੇ ਉਤੇ 

ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ) ਇਹਨਾਂ 
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

51360 1189 mUV@y kwhy 
ibswirE qY rwm 
nwm]

Moorrhae Kaahae 

Bisaariou Thai 

Raam Naam ||

You fool! How can you 

have forgotten the 

Lord's Name?

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਕਉਂ ਜਵਸਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ?

51361 1189 AMq kwil qyrY 
AwvY 
kwm]1]rhwau]

Anth Kaal Thaerai 

Aavai Kaam ||1|| 

Rehaao ||

At the very last 

moment, it and it 

alone shall be of any 

use to you. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੂੰਤ 

ਸਮੇ ਤੇਰੇ ਕੂੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51362 1189 gur pUiC qum 
krhu bIcwru]

Gur Pooshh Thum 

Karahu Beechaar 

||

Consult the Guru, 

reflect and think it 

over.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੋ 

ਸਮਝੋ (ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ 

ਬਾਹਰ ਭਟਜਕਆਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ)।
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51363 1189 jh dyKau qh 
swirgpwix]2]

Jeh Dhaekho Theh 

Saarigapaan ||2||

Wherever I look, I see 

the Lord of the World. 

||2||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ 

ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੨॥

51364 1189 ikAw hau AwKw  
jW kCU nwih]

AwKW Kiaa Ho Aakhaa 

Jaan Kashhoo 

Naahi ||

What can I say? I am 

nothing.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਮਾਣ ਭੀ ਜਕਸ ਚੀਜ਼ 

ਦਾ ਕਰਾਂ? ਿੋ ਕੁਝ ਭੀ ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ 

ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, (ਸਭ ਕੁਝ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ 

ਹੈ ਭੀ ਨਾਸਵੂੰ ਤ)

51365 1189 jwiq piq sB 
qyrY nwie]3]

Jaath Path Sabh 

Thaerai Naae 

||3||

All my status and 

honor are in Your 

Name. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਿਾਂ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਭੀ 
ਿੀਵ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱ ਲ ਹੈ) ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਨਾ ਹੀ ਉੱਚੀ 
ਿਾਜਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ 

ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਹੈ ॥੩॥

51366 1189 kwhy mwlu drbu 
dyiK grib jwih]

Kaahae Maal 

Dharab Dhaekh 

Garab Jaahi ||

Why do you take such 

pride in gazing upon 

your property and 

wealth?

(ਜਗਿਹਸਤ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਜਨਰੇ ਨੂੰ ਗੇ ਰਜਹਣ ਤੇ 

ਜਪੂੰ ਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਣ ਦਾ 
ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱ ਲ ਹੈ। 
ਪਰ ਜਗਿਹਸਤੀ ਧਨ ਦਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੀ 
ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ) ਮਾਲ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ 

ਤੂੂੰ  ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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51367 1189 clqI bwr qyro 
kCU nwih]4]

Chalathee Baar 

Thaero Kashhoo 

Naahi ||4||

When you must leave, 

nothing shall go along 

with you. ||4||

ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 

(ਧਨ ਮਾਲ ਜਵਚੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ 
ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ॥੪॥

51368 1189 pMc mwir icqu 
rKhu Qwie]

Panch Maar Chith 

Rakhahu Thhaae ||

So subdue the five 

thieves, and hold your 

consciousness in its 

place.

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖ।

51369 1189 jog jugiq kI  
iehY pWie]5]

Jog Jugath Kee 

Eihai Paane ||5||

This is the basis of the 

way of Yoga. ||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 
ਇਹੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ॥੫॥

51370 1189 haumY pYKVu qyry 
mnY mwih]

Houmai Paikharr 

Thaerae Manai 

Maahi ||

Your mind is tied with 

the rope of egotism.

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਿੇ ਤੂੂੰ  ਜਤਆਗੀ ਹੈਂ 
ਤਾਂ ਜਤਆਗ ਦਾ, ਤੇ, ਿੇ ਤੂੂੰ  
ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ) ਹਉਮੈ ਤੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਹੈ ਿੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਅਟਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ 

ਦੀ ਜਪਛਲੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਬੱਧਾ 
ਹੋਇਆ ਢੂੰਗਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੌੜਨ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
51371 1189 hir n cyqih mUVy  

mukiq jwih]6]

Har N Chaethehi 

Moorrae Mukath 

Jaahi ||6||

You do not even think 

of the Lord - you fool! 

He alone shall liberate 

you. ||6||

ਤੂੂੰ  (ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਢੂੰ ਗੇ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ। ਤੇ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੬॥
51372 1189 mq hir ivsirAY  

jm vis pwih]
v`is Math Har Visariai 

Jam Vas Paahi ||

If you forget the Lord, 

you will fall into the 

clutches of the 

Messenger of Death.

(ਹੇ ਮੂਰਖ! ਸੁਚੇਤ ਹੋ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁਲਾਇਆਂ ਮਤਾਂ ਿਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਏ,ਂ

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10393 Published: March 06/ 2014



51373 1189 AMq kwil mUVy  
cot Kwih]7]

Anth Kaal 

Moorrae Chott 

Khaahi ||7||

At that very last 

moment, you fool, you 

shall be beaten. ||7||

ਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇ (ਪਛਤਾਵੇ 
ਦੀ) ਮਾਰ-ਕੱੁਟ ਖਾਏ ਂ॥੭॥

51374 1190 gur sbdu 
bIcwrih Awpu 
jwie]

Gur Sabadh 

Beechaarehi Aap 

Jaae ||

Contemplate the 

Word of the Guru's 

Shabad, and be rid of 

your ego.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਸੁਰਤ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਰੱਖੇਂ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ 

ਸਕੇਗਾ।

51375 1190 swc jogu min 
vsY Awie]8]

Saach Jog Man 

Vasai Aae ||8||

True Yoga shall come 

to dwell in your mind. 

||8||

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚਾਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

51376 1190 ijin jIau ipMfu 
idqw iqsu cyqih 
nwih]

Jin Jeeo Pindd 

Dhithaa This 

Chaethehi Naahi ||

He blessed you with 

body and soul, but you 

do not even think of 

Him.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ,

51377 1190 mVI mswxI mUVy 
jogu nwih]9]

mV@I[ mUV@y Marree Masaanee 

Moorrae Jog 

Naahi ||9||

You fool! Visiting 

graves and cremation 

grounds is not Yoga. 

||9||

(ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਮੜਹੀਆਂ 

ਮਸਾਣਾਂ ਜਵਚ ਿਾ ਡੇਰਾ ਲਾਂਦਾ 
ਹੈਂ) ਮੜਹੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਜਵਚ 

ਬੈਜਠਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ॥੯॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10394 Published: March 06/ 2014



51378 1190 gux nwnku bolY  
BlI bwix]

Gun Naanak Bolai 

Bhalee Baan ||

Nanak chants the 

sublime, glorious Bani 

of the Word.

ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ 

ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਾਣੀ 
ਹੈ।

51379 1190 qum hohu sujwKy  
lyhu 
pCwix]10]5]

Thum Hohu 

Sujaakhae Laehu 

Pashhaan 

||10||5||

Understand it, and 

appreciate it. 

||10||5||

(ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਇਸ 

ਗੱਲ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ (ਿੇ ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ) 
ਤੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਆਤਮਕ ਅੱਖਾਂ ਜਮਲ 

ਿਾਣਗੀਆਂ ॥੧੦॥੫॥
51380 1190 bsMqu mhlw 1] Basanth Mehalaa 

1 ||

Basant, First Mehl:

51381 1190 duibDw durmiq  
ADulI kwr]

dur-m`iq Dhubidhhaa 

Dhuramath 

Adhhulee Kaar ||

In duality and evil-

mindedness, the 

mortal acts blindly.

ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ੀ 
ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

51382 1190 mnmuiK BrmY  
miJ gubwr ]1]

Manamukh 

Bharamai Majh 

Gubaar ||1||

The self-willed 

manmukh wanders, 

lost in the darkness. 

||1||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ) ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ (ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ) ॥੧॥
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51383 1190 mnu AMDulw  
AMDulI miq lwgY]

Man Andhhulaa 

Andhhulee Math 

Laagai ||

The blind man follows 

blind advice.

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ 

ਮਨ ਉਸੇ ਮੱਤ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋ(ਆਪ ਭੀ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ 

(ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

51384 1190 gur krxI ibnu  
Brmu n 
BwgY]1]rhwau]

Gur Karanee Bin 

Bharam N Bhaagai 

||1|| Rehaao ||

Unless one takes the 

Guru's Way, his doubt 

is not dispelled. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51385 1190 mnmuiK AMDuly  
gurmiq n BweI]

Manamukh 

Andhhulae 

Guramath N 

Bhaaee ||

The manmukh is blind; 

he does not like the 

Guru's Teachings.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਜਦੱਤੀ) ਮੱਤ ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ।

51386 1190 psU Bey AiBmwnu  
n jweI]2]

Pasoo Bheae 

Abhimaan N Jaaee 

||2||

He has become a 

beast; he cannot get 

rid of his egotistical 

pride. ||2||

(ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਭਾਵੇਂ ਮਨੱੁਖ 

ਹਨ ਪਰ ਸੁਭਾਵ ਵਲੋਂ) ਪਸ਼ੂ ਹੋ 

ਚੁਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ 
॥੨॥

51387 1190 lK caurwsIh 
jMq aupwey]

Lakh Chouraaseeh 

Janth Oupaaeae ||

God created 8.4 

million species of 

beings.

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਚੌਰਾਸੀ 
ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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51388 1190 myry Twkur Bwxy  
isrij smwey]3]

Maerae Thaakur 

Bhaanae Siraj 

Samaaeae ||3||

My Lord and Master, 

by the Pleasure of His 

Will, creates and 

destroys them. ||3||

ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਸ ਭੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

51389 1190 sglI BUlY nhI 
sbdu Acwru]

Sagalee Bhoolai 

Nehee Sabadh 

Achaar ||

All are deluded and 

confused, without the 

Word of the Shabad 

and good conduct.

ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੁਕਾਈ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਿਦ 

ਤਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਦੀ, ਤੇ 

ਿਦ ਤਕ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ 

ਆਪਣਾ) ਕਰਤੱਬ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਂਦੀ।

51390 1190 so smJY ijsu guru 
krqwru ]4]

So Samajhai Jis 

Gur Karathaar 

||4||

He alone is instructed 

in this, who is blessed 

by the Guru, the 

Creator. ||4||

ਉਹੀ ਿੀਵ (ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ 
ਰਸਤੇ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦਾ ਰਾਹਬਰ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਕਰਤਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੪॥

51391 1190 gur ky cwkr  
Twkur Bwxy]

Gur Kae Chaakar 

Thaakur Bhaanae 

||

The Guru's servants 

are pleasing to our 

Lord and Master.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
51392 1190 bKis lIey nwhI 

jm kwxy]5]

Bakhas Leeeae 

Naahee Jam 

Kaanae ||5||

The Lord forgives 

them, and they no 

longer fear the 

Messenger of Death. 

||5||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਮਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੫॥

51393 1190 ijn kY ihrdY  
eyko BwieAw]

Jin Kai Hiradhai 

Eaeko Bhaaeiaa ||

Those who love the 

One Lord with all their 

heart

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
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51394 1190 Awpy myly Brmu 
cukwieAw]6]

Aapae Maelae 

Bharam 

Chukaaeiaa ||6||

- He dispels their 

doubts and unites 

them with Himself. 

||6||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੬॥

51395 1190 bymuhqwju byAMqu 
Apwrw]

Baemuhathaaj 

Baeanth Apaaraa 

||

God is Independent, 

Endless and Infinite.

ਪਿਭੂ ਬੇ-ਮੁਥਾਿ ਹੈ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

51396 1190 sic pqIjY  
krxYhwrw]7]

Sach Patheejai 

Karanaihaaraa 

||7||

The Creator Lord is 

pleased with Truth. 

||7||

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੭॥

51397 1190 nwnk BUly guru 
smJwvY]

Naanak Bhoolae 

Gur Samajhaavai 

||

O Nanak, the Guru 

instructs the mistaken 

soul.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ (ਹੀ) ਸਮਝਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

51398 1190 eyku idKwvY swic 
itkwvY]8]6]

Eaek Dhikhaavai 

Saach Ttikaavai 

||8||6||

He implants the Truth 

within him, and shows 

him the One Lord. 

||8||6||

ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਜਵਚ ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੬॥
51399 1190 bsMqu mhlw 1] Basanth Mehalaa 

1 ||

Basant, First Mehl:

51400 1190 Awpy Bvrw PUl 
byil]

Aapae Bhavaraa 

Fool Bael ||

He Himself is the 

bumble bee, the fruit 

and the vine.

(ਗੁਰਮੁਜਖ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਲੈਣ ਵਾਲਾ) ਭੌਰਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਵੇਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਲਾਂ ਉਤੇ 

ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਿੁੱ ਲ ਹੈ।
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51401 1190 Awpy sMgiq mIq 
myil]1]

Aapae Sangath 

Meeth Mael ||1||

He Himself unites us 

with the Sangat - the 

Congregation, and the 

Guru, our Best Friend. 

||1||

ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਗਤ ਹੈ ਆਪ ਹੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਸਤ ਸੂੰਗੀ ਜਮਤਿਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

51402 1190 AYsI Bvrw bwsu 
ly]

Aisee Bhavaraa 

Baas Lae ||

O bumble bee, suck in 

that fragrance,

(ਗੁਰਮੁਜਖ) ਭੌਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ,

51403 1190 qrvr PUly bn 
hry]1]rhwau]

Tharavar Foolae 

Ban Harae ||1|| 

Rehaao ||

Which causes the 

trees to flower, and 

the woods to grow 

lush foliage. 

||1||Pause||

ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੂੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱੁਖ 

ਹਰੇ ਤੇ ਿੁੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ 

ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ (ਗੁਰਮੁਜਖ ਨੂੂੰ  
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਿੋਜਤ ਰੁਮਕਦੀ 
ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51404 1190 Awpy kvlw kMqu 
Awip]

Aapae Kavalaa 

Kanth Aap ||

He Himself is Lakshmi, 

and He Himself is her 

husband.

(ਗੁਰਮੁਜਖ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਛਮੀ 
(ਮਾਇਆ) ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ,

51405 1190 Awpy rwvy sbid 
Qwip]2]

Aapae Raavae 

Sabadh Thhaap 

||2||

He established the 

world by Word of His 

Shabad, and He 

Himself ravishes it. 

||2||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

51406 1190 Awpy bCrU gaU 
KIru]

Aapae Bashharoo 

Goo Kheer ||

He Himself is the calf, 

the cow and the milk.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਵੱਛਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ 
(ਗਾਂ ਦਾ) ਦੱੁਧ ਹੈ,
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51407 1190 Awpy mMdru QMm@ 
srIru ]3]

Aapae Mandhar 

Thhanmha Sareer 

||3||

He Himself is the 

Support of the body-

mansion. ||3||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਦਰ ਹੈ ਆਪ 

ਹੀ (ਮੂੰਦਰ ਦਾ) ਥੂੰ ਮਹ ਹੈ, (ਆਪ 

ਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ ਤੇ) ਆਪ ਹੀ 
ਸਰੀਰ ॥੩॥

51408 1190 Awpy krxI 
krxhwru]

Aapae Karanee 

Karanehaar ||

He Himself is the 

Deed, and He Himself 

is the Doer.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ 

ਹੈ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ (ਗੁਰੂ ਹੈ),

51409 1190 Awpy gurmuiK  
kir bIcwru]4]

Aapae Guramukh 

Kar Beechaar 

||4||

As Gurmukh, He 

contemplates Himself. 

||4||

ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥
51410 1190 qU kir kir 

dyKih krxhwru]

Thoo Kar Kar 

Dhaekhehi 

Karanehaar ||

You create the 

creation, and gaze 

upon it, O Creator 

Lord.

(ਗੁਰਮੁਜਖ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਇਉਂ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ
51411 1190 joiq jIA AsMK  

dyie ADwru]5]

Joth Jeea Asankh 

Dhaee Adhhaar 

||5||

You give Your Support 

to the uncounted 

beings and creatures. 

||5||

ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ 

ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ (ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈਂ) ॥੫॥

51412 1190 qU sru swgru gux 
ghIru]

Thoo Sar Saagar 

Gun Geheer ||

You are the Profound, 

Unfathomable Ocean 

of Virtue.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ।
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51413 1190 qU Akul inrMjnu  
prm hIru]6]

A-kul: polw bolo Thoo Akul 

Niranjan Param 

Heer ||6||

You are the 

Unknowable, the 

Immaculate, the most 

Sublime Jewel. ||6||

ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ, 
ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ 
ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੀਰਾ ਹੈਂ ॥੬॥

51414 1190 qU Awpy krqw  
krx jogu]

Thoo Aapae 

Karathaa Karan 

Jog ||

You Yourself are the 

Creator, with the 

Potency to create.

(ਗੁਰਮੁਜਖ ਸਦਾ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ-) ਹੇ ਰਾਿਨ! ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।

51415 1190 inhkyvlu rwjn  
suKI logu]7]

irdy rwm vwly (rwjn) 
rwjy

Nihakaeval Raajan 

Sukhee Log ||7||

You are the 

Independent Ruler, 

whose people are at 

peace. ||7||

ਹੇ ਰਾਿਨ! ਤੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈਂ, 
ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੭॥
51416 1190 nwnk DRwpy hir 

nwm suAwid]

Naanak 

Dhhraapae Har 

Naam Suaadh ||

Nanak is satisfied with 

the subtle taste of the 

Lord's Name.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਮਗਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

51417 1190 ibnu hir gur 
pRIqm jnmu 
bwid]8]7]

Bin Har Gur 

Preetham Janam 

Baadh ||8||7||

Without the Beloved 

Lord and Master, life is 

meaningless. ||8||7||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਿੀਤਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ 

ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੭॥

51418 1190 bsMqu ihMfolu 
mhlw 1 Gru 2

Basanth Hinddol 

Mehalaa 1 Ghar 2

Basant Hindol, First 

Mehl, Second House:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ/ਜਹੂੰ ਡੋਲੁ, ਘਰ ੨ 

ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।
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51419 1190 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51420 1190 nau sq caudh 
qIin cwir kir 
mhliq cwir 
bhwlI]

(nau) nON KMf[ (sq) 
s`q dIp[ (caudh) 
cONdW lok[ (qIin) iqMn 
gux[ cwir jug[ (mh-
liq) hvylI[ (cwir) 
cwr KwxIAW rwhIN, 
suMdr[ (bhwlI) 
iesiQ`q kIqI

No Sath Choudheh 

Theen Chaar Kar 

Mehalath Chaar 

Behaalee ||

The nine regions, the 

seven continents, the 

fourteen worlds, the 

three qualities and the 

four ages - You 

established them all 

through the four 

sources of creation, 

and You seated them 

in Your mansions.

(ਿਦੋਂ ਇਥੇ ਜਹੂੰ ਦੂ-ਰਾਿ ਸੀ ਤਾਂ 
ਲੋਕ ਹੇਂਦਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਦੇ 

ਸਨ ਤੇ ਆਜਖਆ ਕਰਦੇ ਸਨ 

ਜਕ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨੌ ਖੂੰਡ, ਸੱਤ 

ਦੀਪ, ਚੌਦਾਂ ਭਵਨ, ਜਤੂੰ ਨ ਲੋਕ 

ਤੇ ਚਾਰ ਿੁਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਚਾਰ 

ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ 

(ਜਸ਼ਿਸ਼ਟੀ-) ਹਵੇਲੀ ਨੂੂੰ  ਵਸਾ 
ਜਦੱਤਾ,

51421 1190 cwry dIvy chu 
hiQ dIey eykw 
eykw vwrI ]1]

Chaarae Dheevae 

Chahu Hathh 

Dheeeae Eaekaa 

Eaekaa Vaaree 

||1||

He placed the four 

lamps, one by one, 

into the hands of the 

four ages. ||1||

ਤੂੂੰ  (ਚਾਰ ਵੇਦ-ਰੂਪ) ਚਾਰ ਦੀਵੇ 
ਚੌਹਾਂ ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਆਪੋ 

ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਿੜਾ ਜਦੱਤੇ ॥੧॥
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51422 1190 imhrvwn 
mDusUdn mwDO  
AYsI skiq 
qum@wrI]1]rhwau]

Miharavaan 

Madhhusoodhan 

Maadhha Aisee 

Sakath 

Thumhaaree 

||1|| Rehaao ||

O Merciful Lord, 

Destroyer of demons, 

Lord of Lakshmi, such 

is Your Power - Your 

Shakti. ||1||Pause||

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਖਸਮ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 
ਤਾਕਤ ਹੈ (ਜਕ ਜਿਥੇ ਪਜਹਲਾਂ 
ਜਹੂੰ ਦੂ-ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਿ ਸੀ ਤੇ 

ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਘਰੋਗੀ ਬੋਲੀ 
ਜਵਚ ਹੇਂਦਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ 

ਸਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਮੁਸਲਮਾਨੀ 
ਰਾਿ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭੀ ਬਦਲ ਗਈ 

ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51423 1190 Gir Gir lskru 
pwvku qyrw Drmu 
kry iskdwrI]

Ghar Ghar Lasakar 

Paavak Thaeraa 

Dhharam Karae 

Sikadhaaree ||

Your army is the fire in 

the home of each and 

every heart. And 

Dharma - righteous 

living is the ruling 

chieftain.

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਿੋਜਤ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਤੇਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹਨ, ਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ (ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ) ਧਰਮਰਾਿ ਸਰਦਾਰੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

51424 1190 DrqI dyg imlY 
iek vyrw Bwgu 
qyrw BMfwrI]2]

Dhharathee Dhaeg 

Milai Eik Vaeraa 

Bhaag Thaeraa 

Bhanddaaree 

||2||

The earth is Your great 

cooking pot; Your 

beings receive their 

portions only once. 

Destiny is Your gate-

keeper. ||2||

(ਤੂੂੰ  ਇਸ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਵਾਸਤੇ) ਧਰਤੀ (-ਰੂਪ) ਦੇਗ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਇਕੋ 

ਵਾਰੀ (ਭਾਵ, ਅਖੱੁਟ ਭੂੰ ਡਾਰਾ) 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦਾ 
ਪਿਾਰਬਧ ਤੇਰਾ ਭੂੰ ਡਾਰਾ ਵਰਤਾ 
ਰਹੀ ਹੈ ॥੨॥
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51425 1190 nw swbUru hovY  
iPir mMgY nwrdu 
kry KuAwrI]

(swbUru) sMqoK[ (nw) 
rihq[ (nwrdu) mn

Naa Saaboor 

Hovai Fir Mangai 

Naaradh Karae 

Khuaaree ||

But the mortal 

becomes unsatisfied, 

and begs for more; his 

fickle mind brings him 

disgrace.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਇਤਨਾ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਭੂੰ ਡਾਰਾ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਿੀਵ ਦਾ 
ਮਨ) ਨਾਰਦ (ਿੀਵ ਵਾਸਤੇ) 

ਖ਼ੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਸਦਕ-ਹੀਣਾ ਮਨ ਮੁੜ ਮੁੜ 

(ਪਦਾਰਥ) ਮੂੰਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

51426 1191 lbu ADyrw 
bMdIKwnw Aaugx 
pYir luhwrI]3]

l`bu[ AMDyrw Lab Adhhaeraa 

Bandheekhaanaa 

Aougan Pair 

Luhaaree ||3||

Greed is the dark 

dungeon, and 

demerits are the 

shackles on his feet. 

||3||

ਲੱਬ ਿੀਵ ਵਾਸਤੇ ਹਨੇਰਾ 
ਕੈਦਖ਼ਾਨਾ ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਤੇ 

ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਪਾਪ 

ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਜਵਚ ਲੋਹੇ ਦੀ 
ਬੇੜੀ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ ॥੩॥

51427 1191 pUMjI mwr pvY 
inq mudgr pwpu 
kry kuotvwrI]

kuo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Poonjee Maar 

Pavai Nith 

Mudhagar Paap 

Karae 

Kuottavaaree ||

His wealth constantly 

batters him, and sin 

acts as the police 

officer.

(ਇਸ ਲੱਬ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਿੀਵ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਇਸ 

ਨੂੂੰ , ਮਾਨੋ, ਜਨਿੱਤ ਮੁਹਜਲਆਂ ਦੀ 
ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਪਾਪ (-

ਿੀਵਨ) ਇਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਕੁਤਵਾਲੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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51428 1191 BwvY cMgw BwvY 
mMdw jYsI ndir 
qum@wrI]4]

Bhaavai Changaa 

Bhaavai Mandhaa 

Jaisee Nadhar 

Thumhaaree ||4||

Whether the mortal is 

good or bad, he is as 

You look upon him, O 

Lord. ||4||

ਪਰ ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ 
ਜਨਗਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਿੀਵ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਵੈ ਤਾਂ 
ਚੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਮੂੰਦਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਬੋਲੀ ਿ ੋਜਹੂੰ ਦੂ-ਰਾਿ ਸਮੇ ਆਮ 

ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ) ॥੪॥

51429 1191 Awid purK kau 
Alhu khIAY syKW 
AweI vwrI]

Aadh Purakh Ko 

Alahu Keheeai 

Saekhaan Aaee 

Vaaree ||

The Primal Lord God is 

called Allah. The 

Shaykh's turn has now 

come.

ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਿ ਦਾ 
ਸਮਾ ਹੈ। (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ 
ਹੇਂਦਕੀ ਬੋਲੀ ਜਵਚ) 'ਆਜਦ 

ਪੁਰਖ' ਆਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅੱਲਾ ਆਜਖਆ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

51430 1191 dyvl dyviqAw  
kru lwgw AYsI 
kIriq cwlI]5]

(dyvl) mMdr[ dyviqAW 
dIAW mUrqW[ (kru) 
tYks[ c`wlI

Dhaeval 

Dhaevathiaa Kar 

Laagaa Aisee 

Keerath Chaalee 

||5||

The temples of the 

gods are subject to 

taxes; this is what it 

has come to. ||5||

ਹੁਣ ਇਹ ਜਰਵਾਿ ਚੱਲ ਜਪਆ 

ਹੈ ਜਕ (ਜਹੂੰ ਦੂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮੂੰਦਰਾਂ 
ਜਵਚ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ ਪੂਿਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ) ਦੇਵ-

ਮੂੰਦਰਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ 

ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੫॥
51431 1191 kUjw bWg invwj 

muslw nIl rUp 
bnvwrI]

kU`jw[mu-s`lw Koojaa Baang 

Nivaaj Musalaa 

Neel Roop 

Banavaaree ||

The Muslim devotional 

pots, calls to prayer, 

prayers and prayer 

mats are everywhere; 

the Lord appears in 

blue robes.

ਹੁਣ ਲੋਟਾ, ਬਾਂਗ, ਜਨਮਾਜ਼, 

ਮੁਸੱਲਾ (ਪਿਧਾਨ ਹਨ), 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ 
ਪਜਹਜਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10405 Published: March 06/ 2014



51432 1191 Gir Gir mIAw  
sBnW jIAW bolI 
Avr qumwrI]6]

Ghar Ghar Meeaa 

Sabhanaan 

Jeeaaan Bolee 

Avar Thumaaree 

||6||

In each and every 

home, everyone uses 

Muslim greetings; 

your speech has 

changed, O people. 

||6||

ਹੁਣ ਤੇਰੀ (ਭਾਵ, ਤੇਰੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਦੀ) ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਘਰ ਜਵਚ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ (ਲਫ਼ਜ਼ 'ਜਪਤਾ' ਦੇ 

ਥਾਂ) ਲਫ਼ਜ਼ 'ਮੀਆਂ' ਪਿਧਾਨ ਹੈ 

॥੬॥
51433 1191 jy qU mIr 

mhIpiq swihbu  
kudriq kaux 
hmwrI]

mhI-piq Jae Thoo Meer 

Meheepath Saahib 

Kudharath Koun 

Hamaaree ||

You, O my Lord and 

Master, are the King of 

the earth; what power 

do I have to challenge 

You?

ਹੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  ਧਰਤੀ ਦਾ 
ਖਸਮ ਹੈਂ, ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਿ ੇਤੂੂੰ  
(ਇਹੀ ਪਸੂੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਜਕ 

ਇਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਿ ਹੋ ਿਾਏ) 

ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀਹ 

ਤਾਕਤ ਹੈ (ਜਕ ਜਗਲਾ ਕਰ 

ਸਕੀਏ)?

51434 1191 cwry kuMt slwmu 
krihgy Gir 
Gir isPiq 
qum@wrI]7]

Chaarae Kuntt 

Salaam Karehigae 

Ghar Ghar Sifath 

Thumhaaree ||7||

In the four directions, 

people bow in humble 

adoration to You; Your 

Praises are sung in 

each and every heart. 

||7||

ਚਹੁੂੰ  ਕੂਟਾਂ ਦੇ ਿੀਵ, ਹੇ 

ਪਾਜਤਸਾਹ! ਤੈਨੂੂੰ  ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ (ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਨਊਂਦੇ 

ਹਨ) ਹਰੇਕ ਘਰ ਜਵਚ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 

(ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੱਸ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ॥੭॥
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51435 1191 qIrQ isMimRiq 
puMn dwn ikCu 
lwhw imlY 
idhwVI]

isMmi Riq: mMmw mukqw, 
A`Dw rwrw R: polw bolo, 
A`Dy rwry, q`qy ishwrIAW 
lwau

Theerathh 

Sinmrith Punn 

Dhaan Kishh 

Laahaa Milai 

Dhihaarree ||

Making pilgrimages to 

sacred shrines, 

reading the Simritees 

and giving donations 

in charity - these do 

bring any profit.

(ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਮੂੰਦਰਾਂ ਆਜਦਕ 

ਉਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਜਗਲੇ ਦੀ ਭੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਜਕਉਂਜਕ) ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ 

ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੂੰ ਨ ਆਜਦਕ ਦਾ ਿੇ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ (ਜਤਲ-

ਮਾਤਿ ਹੀ ਹੈ) ਥੋੜੀ ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 
ਵਿੋਂ ਹੀ ਹੈ।

51436 1191 nwnk nwmu imlY 
vifAweI mykw 
GVI 
sm@wlI]8]1]8]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Maekaa Gharree 

Samhaalee 

||8||1||8||

O Nanak, glorious 

greatness is obtained 

in an instant, 

remembering the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||8||1||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ 

ਘੜੀ-ਮਾਤਿ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧॥੮॥

51437 1191 bsMqu hMfolu Gru 
2 mhlw 4

Basanth Hinddol 

Ghar 2 Mehalaa 4

Basant Hindol, Second 

House, Fourth Mehl:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ/ਜਹੂੰ ਡੋਲ, ਘਰ ੨ 

ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।

51438 1191 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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51439 1191 kWieAw ngir  
ieku bwlku 
visAw iKnu plu 
iQru n rhweI]

Kaaneiaa Nagar 

Eik Baalak Vasiaa 

Khin Pal Thhir N 

Rehaaee ||

Within the body-

village there lives a 

child who cannot hold 

still, even for an 

instant.

ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਜਵਚ (ਇਹ ਮਨ) 

ਇਕ (ਅਜਿਹਾ) ਅੂੰਞਾਣ ਬਾਲ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਿ ੋਰਤਾ ਭਰ ਸਮੇ 

ਲਈ ਭੀ ਜਟਜਕਆ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ।

51440 1191 Aink aupwv 
jqn kir Qwky  
bwrM bwr 
BrmweI]1]

Anik Oupaav 

Jathan Kar 

Thhaakae Baaran 

Baar Bharamaaee 

||1||

It makes so many 

efforts, and grows 

weary, but still, it 

wanders restlessly 

again and again. ||1||

(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਟਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨ 

ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

(ਇਹ ਮਨ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

51441 1191 myry Twkur bwlku 
iekqu Gir Awxu]

Maerae Thaakur 

Baalak Eikath Ghar 

Aan ||

O my Lord and Master, 

Your child has come 

home, to be one with 

You.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ! (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਇਸ) ਅੂੰਞਾਣ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਇੱਕ ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ ਜਲਆ (ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਭਟਕਣੋਂ 
ਹਟ ਕੇ ਜਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ)।

51442 1191 siqguru imlY q 
pUrw pweIAY Bju 
rwm nwmu 
nIswxu]1]rhwau]

Sathigur Milai Th 

Pooraa Paaeeai 

Bhaj Raam Naam 

Neesaan ||1|| 

Rehaao ||

Meeting the True 

Guru, he finds the 

Perfect Lord. 

Meditating and 

vibrating on the Name 

of the Lord, he 

receives the Insignia of 

the Lord. ||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ 
ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਤਦੋਂ ਮਨ ਭੀ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ)। (ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ (ਇਹ ਹਜਰ 

ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਪਹੁੂੰਚਣ ਲਈ) ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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51443 1191 iehu imrqku mVw 
srIru hY sBu jgu  
ijqu rwm nwmu  
nhI visAw]

Eihu Mirathak 

Marraa Sareer Hai 

Sabh Jag Jith Raam 

Naam Nehee 

Vasiaa ||

These are dead 

corpses, these bodies 

of all the people of the 

world; the Name of 

the Lord does not 

dwell in them.

ਿ ੇਇਸ (ਸਰੀਰ) ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਵੱਜਸਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਇਹ ਜਨਰਾ ਜਮੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੀ 
ਹੈ। ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੀ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ।

51444 1191 rwm nwmu guir  
audku cuAwieAw  
iPir hirAw 
hoAw risAw]2]

Raam Naam Gur 

Oudhak Chuaaeiaa 

Fir Hariaa Hoaa 

Rasiaa ||2||

The Guru leads us to 

taste the water of the 

Lord's Name, and then 

we savor and enjoy it, 

and our bodies are 

rejuvenated. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) 
ਿਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਇਹ ਨਾਮ-) ਿਲ 

ਚੋ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਜਗਆ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਤਰਾਵਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਗਆ ॥੨॥

51445 1191 mY inrKq 
inrKq srIru 
sBu KoijAw ieku 
gurmuiK clqu 
idKwieAw]

Mai Nirakhath 

Nirakhath Sareer 

Sabh Khojiaa Eik 

Guramukh Chalath 

Dhikhaaeiaa ||

I have examined and 

studied and searched 

my entire body, and as 

Gurmukh, I behold a 

miraculous wonder.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਇਕ ਅਿਬ 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ 

ਗਹੁ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ 
ਸਰੀਰ (ਹੀ) ਖੋਜਿਆ ਹੈ।
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51446 1191 bwhru Koij muey 
siB swkq hir 
gurmqI Gir 
pwieAw ]3]

Baahar Khoj 

Mueae Sabh 

Saakath Har 

Guramathee Ghar 

Paaeiaa ||3||

All the faithless cynics 

searched outside and 

died, but following the 

Guru's Teachings, I 

have found the Lord 

within the home of my 

own heart. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਢੂੂੰ ਢ ਢੂੂੰ ਢ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੩॥

51447 1191 dInw dIn 
dieAwl Bey hY  
ijau ikRsnu  
ibdr Gir 
AwieAw]

Dheenaa Dheen 

Dhaeiaal Bheae 

Hai Jio Kirasan 

Bidhar Ghar 

Aaeiaa ||

God is Merciful to the 

meekest of the meek; 

Krishna came to the 

house of Bidar, a 

devotee of low social 

status.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬਾਂ 
ਉੱਤੇ (ਸਦਾ) ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਕਿਸ਼ਨ 

(ਗਰੀਬ) ਜਬਦਰ ਦੇ ਘਰ 

ਆਇਆ ਸੀ।

51448 1191 imilE sudwmw  
BwvnI Dwir sBu 
ikCu AwgY dwldu 
BMij 
smwieAw]4]

Miliou Sudhaamaa 

Bhaavanee Dhhaar 

Sabh Kishh Aagai 

Dhaaladh Bhanj 

Samaaeiaa ||4||

Sudama loved God, 

who came to meet 

him; God sent 

everything to his 

home, and ended his 

poverty. ||4||

ਤੇ, ਿਦੋਂ (ਗਰੀਬ) ਸੁਦਾਮਾ 
ਸਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ (ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮਜਲਆ ਸੀ, ਤਾਂ (ਵਾਪਸ ਉਸ 

ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ) 
ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 
ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ 

(ਉਸ ਦੇ ਘਰ) ਪਹੁੂੰਚ ਚੁਕਾ ਸੀ 
॥੪॥
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51449 1191 rwm nwm kI pYj 
vfyrI myry Twkuir 
Awip rKweI]

Raam Naam Kee 

Paij Vaddaeree 

Maerae Thaakur 

Aap Rakhaaee ||

Great is the glory of 

the Name of the Lord. 

My Lord and Master 

Himself has enshrined 

it within me.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਿਪਣ 

ਵਾਜਲਆਂ) ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ 
ਇੱਜ਼ਤ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਹੁੂੰ ਦੀ) ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ 

ਇੱਜ਼ਤ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ) ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ (ਹੀ) ਬਚਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ।
51450 1191 jy siB swkq 

krih bKIlI  
iek rqI iqlu n 
GtweI]5]

Jae Sabh Saakath 

Karehi Bakheelee 

Eik Rathee Thil N 

Ghattaaee ||5||

Even if all the faithless 

cynics continue 

slandering me, it is not 

diminished by even 

one iota. ||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਿ ੇ

ਸਾਰੇ ਬੂੰ ਦੇ (ਰਲ ਕੇ ਭੀ ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ, (ਤਾਂ 
ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ) ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਘਟਣ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ॥੫॥
51451 1191 jn kI ausqiq 

hY rwm nwmw dh 
idis soBw pweI]

Jan Kee Ousathath 

Hai Raam Naamaa 

Dheh Dhis Sobhaa 

Paaee ||

The Lord's Name is the 

praise of His humble 

servant. It brings him 

honor in the ten 

directions.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਿਪਣ 

ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਸੇਵਕ ਦੀ (ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਭਾ 
ਖੱਟਦਾ ਹੈ।
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51452 1191 inMdku swkqu Kiv  
n skY iqlu ApxY 
Gir lUkI 
lweI]6]

(Kiv) shwr nhIN[ 
(skY) skdy[ (lUkI) 
cuAwqI

Nindhak Saakath 

Khav N Sakai Thil 

Apanai Ghar 

Lookee Laaee 

||6||

The slanderers and the 

faithless cynics cannot 

endure it at all; they 

have set fire to their 

own houses. ||6||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟਾ 
ਹੋਇਆ ਜਨੂੰ ਦਕ ਮਨੱੁਖ (ਸੇਵਕ 

ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋਭਾ ਨੂੂੰ ) ਰਤਾ ਭਰ 

ਭੀ ਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਜਨੂੰ ਦਕ ਸੇਵਕ ਦਾ 
ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਵਗਾੜ ਸਕਦਾ, 
ਉਹ) ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

(ਹੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸਾੜੇ ਦੀ) 
ਚੁਆਤੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਜਨੂੰ ਦਕ ਆਪ ਹੀ ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸੜਦਾ-ਭੁੱ ਿਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

॥੬॥

51453 1191 jn kau jnu 
imil soBw pwvY  
gux mih gux 
prgwsw]

Jan Ko Jan Mil 

Sobhaa Paavai 

Gun Mehi Gun 

Paragaasaa ||

The humble person 

meeting with another 

humble person 

obtains honor. In the 

glory of the Lord, their 

glory shines forth.

(ਜਨੂੰ ਦਕ ਤਾਂ ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਭਗਤ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਸੋਭਾ ਖੱਟਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ 
ਜਵਚ (ਭਗਤ-ਿਨ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ) 

ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

51454 1191 myry Twkur ky jn 
pRIqm ipAwry jo 
hovih dwsin 
dwsw]7]

Maerae Thaakur 

Kae Jan Preetham 

Piaarae Jo Hovehi 

Dhaasan Dhaasaa 

||7||

The servants of my 

Lord and Master are 

loved by the Beloved. 

They are the slaves of 

His slaves. ||7||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ ॥੭॥
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51455 1191 Awpy jlu 
AprMpru krqw  
Awpy myil 
imlwvY]

Ap-rMpru Aapae Jal 

Aparanpar 

Karathaa Aapae 

Mael Milaavai ||

The Creator Himself is 

the Water; He Himself 

unites us in His Union.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਸਾਕਤ ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਬਚਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਜਨੂੰ ਦਕ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਬੁਝਾਣ ਲਈ) ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਿਲ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ (ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ) ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਲਆ) 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ।
51456 1191 nwnk gurmuiK 

shij imlwey  
ijau jlu jlih 
smwvY]8]1]9]

Naanak Guramukh 

Sehaj Milaaeae Jio 

Jal Jalehi Samaavai 

||8||1||9||

O Nanak, the Gurmukh 

is absorbed in celestial 

peace and poise, like 

water blending with 

water. ||8||1||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ (ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੂੂੰ  
ਭੀ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਇਉਂ) ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥੧॥੯॥

51457 1192 bsMqu mhlw 5 
Gru 1 duqukIAw

du-qukIAW Basanth Mehalaa 

5 Ghar 1 

Dhuthukeeaa

Basant, Fifth Mehl, 

First House, Du-Tukee:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਤੁਕੀ 
ਬਾਣੀ।

51458 1192 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51459 1192 suix swKI mn 
jip ipAwr]

Sun Saakhee Man 

Jap Piaar ||

Listen to the stories of 

the devotees, O my 

mind, and meditate 

with love.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! (ਗੁਰੂ ਦੀ) 
ਜਸੱਜਖਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਜਪਆ 

ਕਰ।
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51460 1192 Ajwmlu auDirAw  
kih eyk bwr]

Ajw-m`l Ajaamal 

Oudhhariaa Kehi 

Eaek Baar ||

Ajaamal uttered the 

Lord's Name once, and 

was saved.

ਅਿਾਮਲ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪ 

ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ।

51461 1192 bwlmIkY hoAw 
swDsMgu]

Baalameekai Hoaa 

Saadhhasang ||

Baalmeek found the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਬਾਲਮੀਕ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ (ਉਸ ਨੇ ਭੀ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਜਪਆ, ਤੇ, ਉਸ ਦਾ 
ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਗਆ)।

51462 1192 DR¨ kau imilAw  
hir insMg]1]

Dhhroo Ko Miliaa 

Har Nisang ||1||

The Lord definitely 

met Dhroo. ||1||

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਧੂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤੱਖ 

ਹੋ ਕੇ ਜਮਲ ਜਪਆ ॥੧॥

51463 1192 qyirAw sMqw 
jwcau crn ryn]

Thaeriaa Santhaa 

Jaacho Charan 

Raen ||

I beg for the dust of 

the feet of Your Saints.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ,

51464 1192 ly msqik lwvau  
kir ikRpw 
dyn]1] rhwau]

Lae Masathak 

Laavo Kar Kirapaa 

Dhaen ||1|| 

Rehaao ||

Please bless me with 

Your Mercy, Lord, that 

I may apply it to my 

forehead. 

||1||Pause||

ਦੇਣ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰ (ਉਹ 

ਚਰਨ-ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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51465 1192 ginkw auDrI  
hir khY qoq]

gin-kw, auD-rI Ganikaa 

Oudhharee Har 

Kehai Thoth ||

Ganika the prostitute 

was saved, when her 

parrot uttered the 

Lord's Name.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) 

ਤੋਤਾ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਸੀ 
(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰਾਮ-ਨਾਮ ਜਸਖਾਲਣ 

ਲਈ ਗਜਨਕਾ ਭੀ ਰਾਮ-ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ, ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਗਜਨਕਾ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਈ।

51466 1192 gjieMdR 
iDAwieE hir 
kIE moK]

gj-ieMdR Gajaeindhr 

Dhhiaaeiou Har 

Keeou Mokh ||

The elephant 

meditated on the 

Lord, and was saved.

(ਸਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੂੰਧਰਬ ਤੋਂ 
ਬਣੇ ਹੋਏ) ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਨੇ 

(ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਤੂੰ ਦੂਏ ਦੀ ਿਾਹੀ 
ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਤੂੰ ਦੂਏ ਦੀ) ਿਾਹੀ 
ਜਵਚੋਂ ਬਚਾ ਜਲਆ।

51467 1192 ibpR sudwmy dwldu 
BMj ]

Bipr Sudhaamae 

Dhaaladh Bhanj ||

He delivered the poor 

Brahmin Sudama out 

of poverty.

ਸੁਦਾਮੇ ਬਿਾਹਮਣ ਦੀ (ਜਕਿਸ਼ਨ 

ਿੀ ਨੇ) ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ।

51468 1192 ry mn qU BI Bju 
goibMd]2]

Rae Man Thoo 

Bhee Bhaj 

Gobindh ||2||

O my mind, you too 

must meditate and 

vibrate on the Lord of 

the Universe. ||2||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ ॥੨॥

51469 1192 biDku auDwirE  
Kim pRhwr]

Badhhik 

Oudhhaariou 

Kham Prehaar ||

Even the hunter who 

shot an arrow at 

Krishna was saved.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! (ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਨੂੂੰ ) 
ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 

ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  (ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਨੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਜਦੱਤਾ।
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51470 1192 kuibjw auDrI  
AMgust Dwr]

kuib-jw: polw bolo Kubijaa 

Oudhharee 

Angusatt Dhhaar 

||

Kubija the hunchback 

was saved, when God 

placed His Feet on her 

thumb.

(ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਦੇ) ਅੂੰ ਗੂਠੇ ਦੀ ਛੁਹ 

ਨਾਲ ਕੁਜਬਿਾ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਈ।

51471 1192 ibdru auDwirE  
dwsq Bwie]

Bidhar 

Oudhhaariou 

Dhaasath Bhaae ||

Bidar was saved by his 

attitude of humility.

ਜਬਦਰ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ) ਸੇਵਾ ਭਾਵ 

ਦੇ ਕਾਰਨ (ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ ਨੇ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ।

51472 1192 ry mn qU BI hir 
iDAwie]3]

Rae Man Thoo 

Bhee Har Dhhiaae 

||3||

O my mind, you too 

must meditate on the 

Lord. ||3||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਜਰਆ ਕਰ ॥੩॥

51473 1192 pRhlwd rKI hir 
pYj Awp]

Prehalaadh 

Rakhee Har Paij 

Aap ||

The Lord Himself 

saved the honor of 

Prahlaad.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਿਹਲਾਦ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ 

ਰੱਖੀ।
51474 1192 bsqR CInq  

dRopqI rKI lwj]

Basathr 

Shheenath 

Dhropathee 

Rakhee Laaj ||

Even when she was 

being disrobed in 

court, Dropatee's 

honor was preserved.

(ਦੁਰਿੋਧਨ ਦੀ ਸਭਾ ਜਵਚ 

ਦਿੋਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਨਗਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਦੋਂ) ਦਿੋਪਤੀ ਦੇ ਬਸਤਿ ਲਾਹੇ 

ਿਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦੋਂ (ਜਕਿਸ਼ਨ ਿੀ 
ਨੇ ਉਸ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ।

51475 1192 ijin ijin 
syivAw AMq bwr]

Jin Jin Saeviaa 

Anth Baar ||

Those who have 

served the Lord, even 

at the very last instant 

of their lives, are 

saved.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ ਔਖੇ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ 
ਿਜੜਆ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ 

ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖੀ)।
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51476 1192 ry mn syiv qU 
prih pwr]4]

Rae Man Saev 

Thoo Parehi Paar 

||4||

O my mind, serve Him, 

and you shall be 

carried across to the 

other side. ||4||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪਉ, 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਜਹਂਗਾ ॥੪॥
51477 1192 DMnY syivAw bwl 

buiD]

Dhhannai Saeviaa 

Baal Budhh ||

Dhanna served the 

Lord, with the 

innocence of a child.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਧੂੰ ਨੇ ਨੇ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ 
(ਜਨਰਵੈਰ) ਬੱੁਧੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ।

51478 1192 iqRlocn gur 
imil BeI isiD]

Thrilochan Gur Mil 

Bhee Sidhh ||

Meeting with the 

Guru, Trilochan 

attained the 

perfection of the 

Siddhas.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਜਤਿਲੋਚਨ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਸਿਲਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ।

51479 1192 byxI kau guir 
kIE pRgwsu]

Baenee Ko Gur 

Keeou Pragaas ||

The Guru blessed 

Baynee with His Divine 

Illumination.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਭਗਤ) ਬੇਣੀ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ।
51480 1192 ry mn qU BI hoih 

dwsu ]5]

Rae Man Thoo 

Bhee Hohi Dhaas 

||5||

O my mind, you too 

must be the Lord's 

slave. ||5||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ (ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ) ਬਣ ॥੫॥
51481 1192 jYdyv iqAwigE 

AhMmyv]

Jaidhaev 

Thiaagiou 

Ahanmaev ||

Jai Dayv gave up his 

egotism.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! (ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ) ਿੈਦੇਵ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਬਿਾਹਮਣ 

ਹੋਣ ਦਾ) ਮਾਣ ਛੱਜਡਆ।

51482 1192 nweI auDirE sYnu 
syv]

au-DirE Naaee 

Oudhhariou Sain 

Saev ||

Sain the barber was 

saved through his 

selfless service.

ਸੈਣ ਨਾਈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਜਗਆ,
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51483 1192 mnu fIig n folY 
khUM jwie]

(fIig) if`gy Man Ddeeg N 

Ddolai Kehoon 

Jaae ||

Do not let your mind 

waver or wander; do 

not let it go anywhere.

(ਸੈਣ ਦਾ) ਮਨ ਜਕਸੇ ਭੀ ਥਾਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਠੇਜਡਆਂ ਨਾਲ) 

ਜਡੱਗ ਕੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

51484 1192 mn qU BI qrsih  
srix pwie]6]

Man Thoo Bhee 

Tharasehi Saran 

Paae ||6||

O my mind, you too 

shall cross over; seek 

the Sanctuary of God. 

||6||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! (ਗੁਰੂ ਦੀ) 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਭੀ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਜਹਂਗਾ ॥੬॥

51485 1192 ijh AnugRhu  
Twkuir kIE 
Awip]

A-nu`gRhu Jih Anugrahu 

Thaakur Keeou 

Aap ||

O my Lord and Master, 

You have shown Your 

Mercy to them.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਭਗਤ ਿਨਾਂ 
ਉਤੇ ਤੈਂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪ ਜਮਹਰ 

ਕੀਤੀ,

51486 1192 sy qYN lIny Bgq 
rwiK]

Sae Thain Leenae 

Bhagath Raakh ||

You saved those 

devotees.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ।

51487 1192 iqn kw guxu  
Avgxu n 
bIcwirE koie]

(iqn) Akwl purK jI 
dw (guxu) praupkwr hY, 
ginkw Ajwm`lu 
auprokq jo auDwry hn, 
aunW dw koeI AOgux nhIN 
vIcwirAw

Thin Kaa Gun 

Avagan N 

Beechaariou Koe 

||

You do not take their 

merits and demerits 

into account.

ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਗੁਣ 

ਤੇ ਨਾਹ ਕੋਈ ਔਗੁਣ 

ਜਵਚਾਜਰਆ।

51488 1192 ieh ibiD dyiK  
mnu lgw syv]7]

Eih Bidhh Dhaekh 

Man Lagaa Saev 

||7||

Seeing these ways of 

Yours, I have 

dedicated my mind to 

Your service. ||7||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਇਸ ਜਕਸਮ ਦੀ 
ਦਇਆਲਤਾ ਵੇਖ ਕੇ (ਮੇਰਾ ਭੀ) 
ਮਨ (ਤੇਰੀ) ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੱਗ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੭॥
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51489 1192 kbIir iDAwieE  
eyk rMg]

Kabeer 

Dhhiaaeiou Eaek 

Rang ||

Kabeer meditated on 

the One Lord with love.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਕ-ਰਸ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਜਰਆ।

51490 1192 nwmdyv hir jIau 
bsih sMig]

Naamadhaev Har 

Jeeo Basehi Sang 

||

Naam Dayv lived with 

the Dear Lord.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਭੀ 
ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

51491 1192 rivdws iDAwey  
pRB AnUp]

Ravidhaas 

Dhhiaaeae Prabh 

Anoop ||

Ravi Daas meditated 

on God, the 

Incomparably 

Beautiful.

ਰਜਵਦਾਸ ਨੇ ਭੀ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ।

51492 1192 gur nwnk dyv  
goivMd rUp]8]1]

Gur Naanak Dhaev 

Govindh Roop 

||8||1||

Guru Nanak Dayv is 

the Embodiment of 

the Lord of the 

Universe. ||8||1||

(ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਹੀ ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ)। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ 

(ਤੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਹੁ) ॥੮॥੧॥
51493 1192 bsMqu mhlw 5] Basanth Mehalaa 

5 ||

Basant, Fifth Mehl:

51494 1192 Aink jnm BRmy 
join mwih]

Anik Janam 

Bhramae Jon 

Maahi ||

The mortal wanders in 

reincarnation through 

countless lifetimes.

ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ।

51495 1192 hir ismrn ibnu  
nrik pwih]

Har Simaran Bin 

Narak Paahi ||

Without meditating in 

remembrance on the 

Lord, he falls into hell.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਨਰਕ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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51496 1192 Bgiq ibhUnw KMf 
KMf]

Bhagath Bihoonaa 

Khandd Khandd ||

Without devotional 

worship, he is cut 

apart into pieces.

ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਅਨੇਕਾਂ ਦੌੜਾਂ-ਭੱਿਾਂ ਜਵਚ) 

ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

51497 1192 ibnu bUJy jmu dyq 
fMf]1]

Bin Boojhae Jam 

Dhaeth Ddandd 

||1||

Without 

understanding, he is 

punished by the 

Messenger of Death. 

||1||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿਮਰਾਿ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

51498 1192 goibMd Bjhu myry 
sdw mIq]

Gobindh Bhajahu 

Maerae Sadhaa 

Meeth ||

Meditate and vibrate 

forever on the Lord of 

the Universe, O my 

friend.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਮੱਤਰ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ।

51499 1192 swc sbd kir 
sdw pRIiq 
]1]rhwau]

Saach Sabadh Kar 

Sadhaa Preeth 

||1|| Rehaao ||

Love forever the True 

Word of the Shabad. 

||1||Pause||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਨਾਲ ਸਦਾ ਜਪਆਰ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51500 1192 sMqoKu n Awvq  
khUM kwj]

Santhokh N 

Aavath Kehoon 

Kaaj ||

Contentment does not 

come by any 

endeavors.

ਜਕਸੇ ਭੀ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ 
ਜਤਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

51501 1192 DUMm bwdr siB 
mwieAw swj]

Dhhoonm Baadhar 

Sabh Maaeiaa Saaj 

||

All the show of Maya 

is just a cloud of 

smoke.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ਜਕ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਕੌਤਕ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਧੂੂੰ ਏ ਦੇ ਬੱਦਲ 

(ਹੀ) ਹਨ (ਹਵਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬੱੁਲੇ 

ਨਾਲ ਉੱਡ ਿਾਣ ਵਾਲੇ)।

51502 1192 pwp krMqO nh 
sMgwie]

Paap Karantha 

Neh Sangaae ||

The mortal does not 

hesitate to commit 

sins.

(ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮਸਤ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਭੀ ਜਝਿਕਦਾ 
ਨਹੀਂ।
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51503 1192 ibKu kw mwqw  
AwvY jwie]2]

m`wqw Bikh Kaa Maathaa 

Aavai Jaae ||2||

Intoxicated with 

poison, he comes and 

goes in reincarnation. 

||2||

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ-ਜ਼ਹਰ ਦਾ ਮੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
51504 1192 hau hau krq  

bDy ibkwr]

Ho Ho Karath 

Badhhae Bikaar ||

Acting in egotism and 

self-conceit, his 

corruption only 

increases.

ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਜਦਆਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਵਕਾਰ ਵਧਦੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

51505 1192 moh loB fUbO 
sMswr]

Moh Lobh Ddooba 

Sansaar ||

The world is drowning 

in attachment and 

greed.

ਿਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਲੋਭ ਜਵਚ 

ਉਹ ਸਦਾ ਡੱੁਬਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

51506 1192 kwim kRoiD mnu 
vis kIAw]

Kaam Krodhh Man 

Vas Keeaa ||

Sexual desire and 

anger hold the mind in 

its power.

ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਨੇ ਕਿੋਧ ਨੇ (ਉਸ 

ਦਾ) ਮਨ ਸਦਾ ਆਪਣ ੇਕਾਬੂ 

ਜਵਚ ਕੀਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

51507 1192 supnY nwmu n hir 
lIAw]3]

Supanai Naam N 

Har Leeaa ||3||

Even in his dreams, he 

does not chant the 

Lord's Name. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 

ਜਵਚ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਜਰਆ ॥੩॥

51508 1192 kb hI rwjw kb 
mMgnhwru]

Kab Hee Raajaa 

Kab Manganehaar 

||

Sometimes he is a 

king, and sometimes 

he is a beggar.

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਮਨੱੁਖ) ਚਾਹੇ 

ਕਦੇ ਰਾਿਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੂੰਗਤਾ,

51509 1192 dUK sUK bwDO 
sMswr]

Dhookh Sookh 

Baadhha Sansaar 

||

The world is bound by 

pleasure and pain.

ਉਹ ਸਦਾ ਿਗਤ ਦੇ ਦੱੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ 
ਜਵਚ ਿਕਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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51510 1192 mn auDrx kw  
swju nwih]

Man Oudhharan 

Kaa Saaj Naahi ||

The mortal makes no 

arrangements to save 

himself.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਡੱੁਬਣ ਤੋਂ) ਬਚਾਣ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ 

ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
51511 1192 pwp bMDn inq 

pauq jwih]4]
(pauq) pYNdy Paap Bandhhan 

Nith Pouth Jaahi 

||4||

The bondage of sin 

continues to hold him. 

||4||

ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

॥੪॥
51512 1192 eIT mIq koaU 

sKw nwih]

Eeth Meeth Kooo 

Sakhaa Naahi ||

He has no beloved 

friends or companions.

ਜਪਆਰੇ ਜਮੱਤਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ 
(ਤੋੜ ਤਕ ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੁਣ 

ਵਾਲਾ) ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

51513 1192 Awip bIij Awpy 
hI KWih]

Aap Beej Aapae 

Hee Khaanhi ||

He himself eats what 

he himself plants.

(ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ) ਕਰਮ 

ਆਪ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ 
ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਿਲ ਭੋਗਦੇ 

ਹਨ (ਕੋਈ ਜਮੱਤਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ)।

51514 1193 jw kY kIn@Y hoq 
ibkwr]

Jaa Kai Keenhai 

Hoth Bikaar ||

He gathers up that 

which brings 

corruption;

ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ 

ਕਰਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ) ਜਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

51515 1193 sy Coif cilAw  
iKn mih 
gvwr]5]

Sae Shhodd 

Chaliaa Khin Mehi 

Gavaar ||5||

Leaving them, the fool 

must depart in an 

instant. ||5||

(ਿਦੋਂ ਅੂੰਤ ਸਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ) ਮੂਰਖ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ (ਪਦਾਰਥਾਂ) ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

(ਇਥੋਂ) ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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51516 1193 mwieAw moih bhu 
BrimAw]

Maaeiaa Mohi 

Bahu Bharamiaa ||

He wanders in 

attachment to Maya.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਮਨੱੁਖ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

51517 1193 ikrq ryK kir 
krimAw]

Kirath Raekh Kar 

Karamiaa ||

He acts in accordance 

with the karma of his 

past actions.

(ਜਪਛਲੇ) ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਮਨੱੁਖ 

ਹੋਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ) ਕਰਮ ਕਰੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

51518 1193 krxYhwru 
Ailpqu Awip]

A-ilpqu Karanaihaar 

Alipath Aap ||

Only the Creator 

Himself remains 

detached.

ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ 

(ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ)।
51519 1193 nhI lypu pRB puMn 

pwip ]6]

Nehee Laep Prabh 

Punn Paap ||6||

God is not affected by 

virtue or vice. ||6||

ਪਿਭੂ ਉੱਤੇ ਨਾਹ ਤਾਂ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਮਾਂ (ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਆਜਦਕ) ਦਾ ਅਸਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਪਾਪ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਭਾਵ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਨਾਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਹ ਜਵਕਾਰ 

ਆਪਣ ੇਅਸਰ ਹੇਠ ਜਲਆ 

ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੬॥
51520 1193 rwiK lyhu goibMd 

dieAwl]

Raakh Laehu 

Gobindh Dhaeiaal 

||

Please save me, O 

Merciful Lord of the 

Universe!

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! 

ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

51521 1193 qyrI srix pUrn 
ikRpwl]

Thaeree Saran 

Pooran Kirapaal ||

I seek Your Sanctuary, 

O Perfect 

Compassionate Lord.

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! ਹੇ 

ਜਕਰਪਾਲ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।
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51522 1193 quJ ibnu dUjw  
nhI Twau]

Thujh Bin Dhoojaa 

Nehee Thaao ||

Without You, I have no 

other place of rest.

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ।

51523 1193 kir ikrpw pRB 
dyhu nwau]7]

Kar Kirapaa Prabh 

Dhaehu Naao 

||7||

Please take pity on 

me, God, and bless me 

with Your Name. ||7||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੭॥

51524 1193 qU krqw qU 
krxhwru]

Thoo Karathaa 

Thoo Karanehaar 

||

You are the Creator, 

and You are the Doer.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ,

51525 1193 qU aUcw qU bhu 
Apwru]

Thoo Oochaa 

Thoo Bahu Apaar 

||

You are High and 

Exalted, and You are 

totally Infinite.

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬੜਾ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ,

51526 1193 kir ikrpw liV 
lyhu lwie]

Kar Kirapaa Larr 

Laehu Laae ||

Please be merciful, 

and attach me to the 

hem of Your robe.

ਜਮਹਰ ਕਰ (ਸਾਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਲੜ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖ।

51527 1193 nwnk dws pRB 
kI 
srxwie]8]2]

Naanak Dhaas 

Prabh Kee 

Saranaae ||8||2||

Slave Nanak has 

entered the Sanctuary 

of God. ||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਅਤੇ ਇਉਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੮॥੨॥

51528 1193 bsMq kI vwr 
mhlu 5

mh`lu Basanth Kee Vaar 

Mehal 5

Basant Kee Vaar, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਵਾਰ'।

51529 1193 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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51530 1193 hir kw nwmu 
iDAwie kY hohu 
hirAw BweI]

Har Kaa Naam 

Dhhiaae Kai Hohu 

Hariaa Bhaaee ||

Meditate on the Lord's 

Name, and blossom 

forth in green 

abundance.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਮਲਣ ਨਾਲ 

ਰੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਜਰਆਵਲ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

51531 1193 krim ilKMqY 
pweIAY ieh ruiq 
suhweI]

Karam Likhanthai 

Paaeeai Eih Ruth 

Suhaaee ||

By your high destiny, 

you have been blessed 

with this wondrous 

spring of the soul.

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦਾ) ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾ 
(ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ) ਜਲਖੇ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਘੜਨ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
51532 1193 vxu iqRxu iqRBvxu 

mauilAw AMimRq 
Plu pweI]

mau~ilAw: ksky Van Thrin 

Thribhavan 

Mouliaa Anmrith 

Fal Paaee ||

See all the three 

worlds in bloom, and 

obtain the Fruit of 

Ambrosial Nectar.

(ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਨਾਲ) ਿੂੰਗਲ 

ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਜਖੜ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਜਤਵੇਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਲੂੂੰ  ਲੂੂੰ  ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿ)ੋ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਨਾਮ-ਰੂਪ ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

51533 1193 imil swDU suKu 
aUpjY lQI sB 
CweI]

l`QI Mil Saadhhoo 

Sukh Oopajai 

Lathhee Sabh 

Shhaaee ||

Meeting with the Holy 

Saints, peace wells up, 

and all sins are erased.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਜਹ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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51534 1193 nwnku ismrY eyku 
nwmu iPir bhuiV  
n DweI]1]

Naanak Simarai 

Eaek Naam Fir 

Bahurr N Dhhaaee 

||1||

O Nanak, remember in 

meditation the One 

Name, and you shall 

never again be 

consigned to the 

womb of 

reincarnation.. ||1||

ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੧॥

51535 1193 pMjy bDy mhwblI  
kir scw FoAw ]

Panjae Badhhae 

Mehaabalee Kar 

Sachaa Dtoaa ||

The five powerful 

desires are bound 

down, when you lean 

on the True Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ-ਰੂਪ) ਸੱਚੀ ਭੇਟਾ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਪੂੰਿ ੇਹੀ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਜਵਕਾਰ 

ਬੂੰਨਹ  ਜਦੱਤੇ ਹਨ,

51536 1193 Awpxy crx 
jpwieAnu ivic 
dXu KVoAw ]

d-Xu: d mukqw, Xu 
AONkV sihq qwlU qoN bolo

Aapanae Charan 

Japaaeian Vich 

Dhay Kharroaa ||

The Lord Himself leads 

us to dwell at His Feet. 

He stands right in our 

midst.

ਜਦਆਲ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਵਚ ਖਲੋ ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਪਣ ੇਚਰਨ 

ਜਟਕਾਏ ਭਾਵ ਆਪ ਨਾਮ 

ਿਪਾਇਆ ਹੈ,

51537 1193 rog sog siB 
imit gey inq 
nvw inroAw]

Rog Sog Sabh Mitt 

Geae Nith Navaa 

Niroaa ||

All sorrows and 

sicknesses are 

eradicated, and you 

become ever-fresh 

and rejuvenated.

(ਜਿਸ ਕਰਕੇ) ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਰੋਗ ਤੇ ਸਹਸੇ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਪਜਵਤਿ-ਆਤਮਾ ਤੇ 

ਅਰੋਗ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10426 Published: March 06/ 2014



51538 1193 idnu rYix nwmu 
iDAwiedw iPir 
pwie n moAw]

Dhin Rain Naam 

Dhhiaaeidhaa Fir 

Paae N Moaa ||

Night and day, 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord. You shall 

never again die.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।

51539 1193 ijs qy aupijAw 
nwnkw soeI iPir 
hoAw]2]

Jis Thae Oupajiaa 

Naanakaa Soee Fir 

Hoaa ||2||

And the One, from 

whom we came, O 

Nanak, into Him we 

merge once again. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 
(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

51540 1193 ikQhu aupjY kh 
rhY kh mwih 
smwvY]

Kithhahu Oupajai 

Keh Rehai Keh 

Maahi Samaavai ||

Where do we come 

from? Where do we 

live? Where do we go 

in the end?

(ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਕ) 

ਪਿਭੂ ਜਕਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕਥੇ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਕਥੇ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

51541 1193 jIA jMq siB  
Ksm ky kauxu 
kImiq pwvY]

Jeea Janth Sabh 

Khasam Kae Koun 

Keemath Paavai ||

All creatures belong to 

God, our Lord and 

Master. Who can 

place a value on Him?

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਭੀ 
(ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

51542 1193 khin iDAwiein 
suxin inq sy 
Bgq suhwvY]

Kehan Dhhiaaein 

Sunan Nith Sae 

Bhagath Suhaavai 

||

Those who meditate, 

listen and chant, those 

devotees are blessed 

and beautified.

ਿ ੋਿੋ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤ ਸੋਹਣੇ 
(ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ) ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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51543 1193 Agmu Agocru 
swihbo dUsru lvY 
n lwvY]

Agam Agochar 

Saahibo Dhoosar 

Lavai N Laavai ||

The Lord God is 

Inaccessible and 

Unfathomable; there 

is no other equal to 

Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ 

ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ 

ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।
51544 1193 scu pUrY guir 

aupdyisAw nwnku 
suxwvY]3]1]

Sach Poorai Gur 

Oupadhaesiaa 

Naanak Sunaavai 

||3||1||

The Perfect Guru has 

taught this Truth. 

Nanak proclaims it to 

the world. ||3||1||

ਨਾਨਕ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਨੇੜੇ 

ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ 
ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ) ॥੩॥੧॥

51545 1193 bsMqu bwxI BgqW 
kI]

Basanth Baanee 

Bhagathaan Kee ||

Basant, The Word Of 

The Devotees,

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ ਜਵੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।

51546 1193 kbIr jI Gru 1 Kabeer Jee Ghar 1 Kabeer Jee, First 

House:

(ਰਾਗ ਬਸੂੰਤ) ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
51547 1193 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51548 1193 maulI DrqI  
mauilAw Akwsu]

mau~lI, mau~ilAw: ksky Moulee 

Dhharathee 

Mouliaa Akaas ||

The earth is in bloom, 

and the sky is in bloom.

ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਿੋਤ ਦੇ ਪਿਕਾਸ਼ ਨਾਲ) ਜਖੜੇ 

ਹੋਏ ਹਨ।

51549 1193 Git Git 
mauilAw Awqm 
pRgwsu]1]

Ghatt Ghatt 

Mouliaa Aatham 

Pragaas ||1||

Each and every heart 

has blossomed forth, 

and the soul is 

illumined. ||1||

ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੈ 

॥੧॥
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51550 1193 rwjwrwmu 
mauilAw Anq 
Bwie]

Raajaa Raam 

Mouliaa Anath 

Bhaae ||

My Sovereign Lord 

King blossoms forth in 

countless ways.

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ) ਿੋਤ-

ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣੇ 
ਬਣਾਏ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਅਨੇਕ 

ਤਰਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
51551 1193 jh dyKau qh 

rihAw 
smwie]1]rhwau]

Jeh Dhaekho Theh 

Rehiaa Samaae 

||1|| Rehaao ||

Wherever I look, I see 

Him there pervading. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਧਰ 

ਹੀ ਉਹ ਭਰਪੂਰ (ਜਦੱਸਦਾ) ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51552 1193 duqIAw mauly  
cwir byd]

Dhutheeaa 

Moulae Chaar 

Baedh ||

The four Vedas 

blossom forth in 

duality.

ਦੂਿੀ ਗੱਲ (ਇਹ ਹੈ, ਜਨਰੀ 
ਧਰਤ ਅਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਚਾਰੇ 

ਵੇਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਤ 

ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ,

51553 1193 isMimRiq maulI  
isau kqyb]2]

isMmi Riq: mMmw mukqw, 
A`Dw rwrw R: polw bolo, 
ishwrI A`Dy rwry lwE[ 
mau~lI: ksky

Sinmrith Moulee 

Sio Kathaeb ||2||

The Simritees blossom 

forth, along with the 

Koran and the Bible. 

||2||

ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ 
ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਤ ਨਾਲ 

ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ ॥੨॥

51554 1193 sMkru mauilE  
jog iDAwn]

Sankar Mouliou 

Jog Dhhiaan ||

Shiva blossoms forth 

in Yoga and 

meditation.

ਿੋਗ-ਸਮਾਧੀ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਜਸ਼ਵ 

ਭੀ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਜਖਜੜਆ।
51555 1193 kbIr ko suAwmI  

sB smwn]3]1]

Kabeer Ko 

Suaamee Sabh 

Samaan ||3||1||

Kabeer's Lord and 

Master pervades in all 

alike. ||3||1||

(ਮੱੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਕ) ਕਬੀਰ 

ਦਾ ਮਾਲਕ (-ਪਿਭੂ) ਸਭ ਥਾਂ 
ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜਖੜ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੩॥੧॥
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51556 1193 pMifq jn mwqy  
piV@ purwn]

Panddith Jan 

Maathae Parrih 

Puraan ||

The Pandits, the Hindu 

religious scholars, are 

intoxicated, reading 

the Puraanas.

ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਪੁਰਾਨ (ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹ ਕੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ;

51557 1193 jogI mwqy jog 
iDAwn]

Jogee Maathae 

Jog Dhhiaan ||

The Yogis are 

intoxicated in Yoga 

and meditation.

ਿੋਗੀ ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ 

ਜਵਚ ਮੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,

51558 1193 sMinAwsI mwqy 
AhMmyv]

m`wqy Sanniaasee 

Maathae 

Ahanmaev ||

The Sannyaasees are 

intoxicated in egotism.

ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ (ਸੂੰ ਜਨਆਸ ਦੇ) 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ ਹੋਏ ਹਨ;

51559 1193 qpsI mwqy qp 
kY Byv]1]

q-p`sI Thapasee 

Maathae Thap Kai 

Bhaev ||1||

The penitents are 

intoxicated with the 

mystery of penance. 

||1||

ਤਪੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤੇ 

ਹੋਏ ਹਨ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਦਾ 
ਭੇਤ ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

51560 1193 sB md mwqy koaU  
n jwg]

Sabh Madh 

Maathae Kooo N 

Jaag ||

All are intoxicated 

with the wine of 

Maya; no one is awake 

and aware.

ਸਭ ਿੀਵ (ਜਕਸੇ ਨਾ ਜਕਸੇ 

ਜਵਕਾਰ ਜਵਚ) ਮੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, 

ਕੋਈ ਿਾਗਦਾ ਨਹੀਂ (ਜਦੱਸਦਾ)।

51561 1193 sMg hI cor Gru 
musn 
lwg]1]rhwau]

(mu`sn) lu`tx Sang Hee Chor 

Ghar Musan Laag 

||1|| Rehaao ||

The thieves are with 

them, plundering their 

homes. ||1||Pause||

ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ 
(ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਮਾਜਦਕ) ਚੋਰ 

ਇਹਨਾਂ ਦਾ (ਜਹਰਦਾ-ਰੂਪ) ਘਰ 

ਲੁੱ ਟ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51562 1193 jwgY sukdyau Aru 
AkUru]

Jaagai Sukadhaeo 

Ar Akoor ||

Suk Dayv and Akrur 

are awake and aware.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ 

ਜਵਰਲੇ ਿਾਗੇ, ਜਵਰਲੇ ਜਵਰਲੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚੇ); 

ਿਾਗਦਾ ਜਰਹਾ ਸੁਕਦੇਵ ਜਰਸ਼ੀ 
ਤੇ ਅਕੂਰ ਭਗਤ;
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51563 1194 hxvMqu jwgY Dir 
lMkUru]

lMkUrupUC Hanavanth Jaagai 

Dhhar Lankoor ||

Hanuman with his tail 

is awake and aware.

ਿਾਗਦਾ ਜਰਹਾ ਹਨੂਮਾਨ ਪੂਛਲ 

ਧਾਰ ਕੇ ਭੀ (ਭਾਵ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਛਲ ਵਾਲਾ ਹੀ 
ਆਖਦੇ ਹਨ)।

51564 1194 sMkru jwgY crn 
syv]

Sankar Jaagai 

Charan Saev ||

Shiva is awake, serving 

at the Lord's Feet.

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ 

ਿਾਜਗਆ ਜਸ਼ਵ ਿੀ।

51565 1194 kil jwgy nwmw 
jYdyv]2]

Kal Jaagae 

Naamaa Jaidhaev 

||2||

Naam Dayv and Jai 

Dayv are awake in this 

Dark Age of Kali Yuga. 

||2||

(ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇ) ਕਜਲਿੁਗ ਜਵਚ 

ਿਾਗਦੇ ਰਹੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ 

ਤੇ ਿੈਦੇਵ ਿੀ ॥੨॥

51566 1194 jwgq sovq bhu 
pRkwr]

Jaagath Sovath 

Bahu Prakaar ||

There are many ways 

of being awake, and 

sleeping.

ਿਾਗਣਾ ਤੇ ਸੱੁਤੇ ਰਜਹਣਾ (ਭੀ) 
ਕਈ ਜਕਸਮ ਦਾ ਹੈ (ਚੋਰ ਭੀ 
ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਿਾਗਦੇ ਹੀ ਹਨ)।

51567 1194 gurmuiK jwgY  
soeI swru]

Guramukh Jaagai 

Soee Saar ||

To be awake as 

Gurmukh is the most 

excellent way.

ਉਹ ਿਾਗਣਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ ਿੋ 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਿਾਗਣਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ 

ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਿਾਗ ਜਰਹਾ 
ਹੈ)।

51568 1194 iesu dyhI ky 
AiDk kwm]

Eis Dhaehee Kae 

Adhhik Kaam ||

The most sublime of 

all the actions of this 

body,

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹ ਕੇ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ) ਿੀਵ 

ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੂੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

51569 1194 kih kbIr Bij 
rwm nwm]3]2]

Kehi Kabeer Bhaj 

Raam Naam 

||3||2||

Says Kabeer, is to 

meditate and vibrate 

on the Lord's Name. 

||3||2||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ (ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੁ) 

॥੩॥੨॥
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51570 1194 joie Ksmu hY 
jwieAw]

Joe Khasam Hai 

Jaaeiaa ||

The wife gives birth to 

her husband.

ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਖਸਮ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਨੇ ਿਨਮ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਭੋਗਣਹਾਰਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

51571 1194 pUiq bwpu 
KylwieAw]

Ky@lwieAw Pooth Baap 

Khaelaaeiaa ||

The son leads his 

father in play.

ਮਨ-ਪੱੁਤਰ ਨੇ ਜਪਉ-ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਖੇਡੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

51572 1194 ibnu sRvxw KIru 
iplwieAw]1]

Bin Sravanaa 

Kheer Pilaaeiaa 

||1||

Without breasts, the 

mother nurses her 

baby. ||1||

(ਇਹ ਮਨ) ਥਣਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਦੱੁਧ ਜਪਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਪਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ) ॥੧॥

51573 1194 dyKhu logw kil 
ko Bwau]

Dhaekhahu Logaa 

Kal Ko Bhaao ||

Behold, people! This is 

how it is in the Dark 

Age of Kali Yuga.

ਹੇ ਲੋਕੋ! ਵੇਖੋ, ਕਜਲਿੁਗ ਦਾ 
ਅਿਬ ਪਿਭਾਵ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੜਨ ਕਰਕੇ 

ਿੀਵ ਉੱਤੇ ਅਿਬ ਦਬਾਉ ਪੈ 

ਜਰਹਾ ਹੈ)।

51574 1194 suiq muklweI  
ApnI 
mwau]1]rhwau]

s`uiq Suth Mukalaaee 

Apanee Maao 

||1|| Rehaao ||

The son marries his 

mother. ||1||Pause||

(ਮਨ-ਰੂਪ) ਪੱੁਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਮਾਂ (-ਮਾਇਆ) ਨੂੂੰ  ਜਵਆਹ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51575 1194 pgw ibnu hurIAw 
mwrqw]

pgW[ hurIAW Pagaa Bin Hureeaa 

Maarathaa ||

Without feet, the 

mortal jumps.

(ਇਸ ਮਨ ਦੇ) ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ 
ਹਨ, ਪਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ;

51576 1194 bdnY ibnu iKr 
iKr hwsqw]

Badhanai Bin Khir 

Khir Haasathaa ||

Without a mouth, he 

bursts into laughter.

(ਇਸ ਦਾ) ਮੂੂੰ ਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਖੜ 

ਜਖੜ ਹੱਸਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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51577 1194 indRw ibnu nru pY 
sovY]

Nidhraa Bin Nar 

Pai Sovai ||

Without feeling 

sleepy, he lays down 

and sleeps.

(ਿੀਵ ਦਾ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ 

ਜਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ) ਨੀਂਦ 

ਨਹੀਂ ਜਵਆਪ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ 

('ਕਜਲ ਕੋ ਭਾਉ' ਵੇਖੋ) ਿੀਵ 

ਲੂੰ ਮੀ ਤਾਣ ਕੇ ਸੱੁਤਾ ਜਪਆ ਹੈ;

51578 1194 ibnu bwsn KIru 
iblovY]2]

Bin Baasan Kheer 

Bilovai ||2||

Without a churn, the 

milk is churned. ||2||

ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਦੱੁਧ ਜਰੜਕ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸ਼ੇਖ਼ ਜਚੱਲੀ 
ਵਾਂਗ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ) ॥੨॥

51579 1194 ibnu AsQn gaU 
lvyrI]

Bin Asathhan Goo 

Lavaeree ||

Without udders, the 

cow gives milk.

(ਇਸ ਮਾਇਆ-ਰੂਪ) ਗਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਸੁਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ 

ਇਹ (ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ-
ਰੂਪ ਦੱੁਧ ਜਵਚ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।

51580 1194 pYfy ibnu bwt 
GnyrI]

pYNfy Paiddae Bin Baatt 

Ghanaeree ||

Without travelling, a 

long journey is made.

(ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ 
ਇਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ 'ਕਜਲ 

ਕੋ ਭਾਉ' ਵੇਖੋ) ਲੂੰ ਮੇ ਪੈਂਡੇ 

(ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ) ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
51581 1194 ibnu siqgur bwt  

n pweI]

Bin Sathigur Baatt 

N Paaee ||

Without the True 

Guru, the path is not 

found.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋ ਜਬਨਾ ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

51582 1194 khu kbIr  
smJweI]3]3]

Kahu Kabeer 

Samajhaaee 

||3||3||

Says Kabeer, see this, 

and understand. 

||3||3||

ਕਬੀਰ (ਇਸ ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਾ ਕੇ (ਇਹ) ਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੩॥੩॥
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51583 1194 pRhlwd pTwey  
pVnswl]

Prehalaadh 

Pathaaeae Parran 

Saal ||

Prahlaad was sent to 

school.

ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ ਜਪਉ 

ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ) ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਜਵਚ ਪੜਹਨ ਘੱਜਲਆ,

51584 1194 sMig sKw bhu 
lIey bwl]

Sang Sakhaa Bahu 

Leeeae Baal ||

He took many of his 

friends along with him.

(ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ) ਨਾਲ 

ਕਈ ਬਾਲਕ ਸਾਥੀ ਲੈ ਲਏ।

51585 1194 mokau khw 
pV@wvis Awl 
jwl]

Mo Ko Kehaa 

Parrhaavas Aal 

Jaal ||

He asked his teacher, 

""Why do you teach 

me about worldly 

affairs?

(ਿਦੋਂ ਪਾਂਧਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਲਟ-

ਪੁਲਟ ਪੜਹਾਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ 
ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੇ ਆਜਖਆ, ਹੇ 

ਬਾਬਾ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਊਲ-ਿਲੂਲ ਜਕਉਂ 

ਪੜਹਾਉਂਦਾ ਹੈਂ?
51586 1194 myrI ptIAw 

iliK dyhu sRI 
guopwl]1]

guo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Maeree Patteeaa 

Likh Dhaehu Sree 

Guopaal ||1||

Write the Name of the 

Dear Lord on my 

tablet.""||1||

ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੱਟੀ 
ਉੱਤੇ 'ਸਿੀ ਗੋਪਾਲ, ਸਿੀ ਗੋਪਾਲ' 

ਜਲਖ ਦੇਹ ॥੧॥

51587 1194 nhI Cofau ry 
bwbw rwm nwm]

Nehee Shhoddo 

Rae Baabaa Raam 

Naam ||

O Baba, I will not 

forsake the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਬਾਬਾ! ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ।

51588 1194 myro Aaur pV@n 
isau nhI 
kwmu]1]rhwau]

Maero Aour 

Parrhan Sio Nehee 

Kaam ||1|| 

Rehaao ||

I will not bother with 

any other lessons. 

||1||Pause||

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ 

ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51589 1194 sMfY mrkY kihE 
jwie]

Sanddai Marakai 

Kehiou Jaae ||

Sanda and Marka 

went to the king to 

complain.

(ਪਿਜਹਲਾਦ ਦੇ ਅਜਧਆਪਕ) 

ਸੂੰ ਡੇ ਮਰਕੇ (ਅਮਰਕ) ਨੇ ਿਾ ਕੇ 

(ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਗੱਲ) ਕਜਹ 

ਜਦੱਤੀ।
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51590 1194 pRhlwd bulwey  
byig Dwie]

Prehalaadh 

Bulaaeae Baeg 

Dhhaae ||

He sent for Prahlaad 

to come at once.

ਉਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਿਜਹਲਾਦ 

ਨੂੂੰ  ਸੱਦ ਘੱਜਲਆ।

51591 1194 qU rwm khn kI 
Cofu bwin]

Thoo Raam Kehan 

Kee Shhodd Baan 

||

He said to him, "Stop 

uttering the Lord's 

Name.

(ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਾਇਆ) ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਆਦਤ 

ਛੱਡ ਦੇਹ,

51592 1194 quJu qurqu CfwaU  
myro kihE 
mwin]2]

Thujh Thurath 

Shhaddaaoo 

Maero Kehiou 

Maan ||2||

I shall release you at 

once, if you obey my 

words.""||2||

ਮੇਰਾ ਆਜਖਆ ਮੂੰਨ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਤੁਰਤ ਛਡਾ ਲਵਾਂਗਾ ॥੨॥

51593 1194 mokau khw 
sqwvhu bwr bwr]

Mo Ko Kehaa 

Sathaavahu Baar 

Baar ||

Prahlaad answered, 

""Why do you annoy 

me, over and over 

again?

(ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਜਦੱਤਾ, 
ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ) ਮੈਨੂੂੰ  ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਜਕਉਂ ਜਦੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ?

51594 1194 pRiB jl Ql 
igir kIey phwr]

Prabh Jal Thhal Gir 

Keeeae Pehaar ||

God created the 

water, land, hills and 

mountains.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, 
ਪਹਾੜ ਆਜਦਕ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ।

51595 1194 ieku rwmu n 
Cofau gurih 
gwir]

Eik Raam N 

Shhoddo Gurehi 

Gaar ||

I shall not forsake the 

One Lord; if I did, I 

would be going 

against my Guru.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਜਡਆਂ) ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਗਾਲਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੇਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ)।
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51596 1194 mokau Gwil jwir  
BwvY mwir 
fwir]3]

Mo Ko Ghaal Jaar 

Bhaavai Maar 

Ddaar ||3||

You might as well 

throw me into the fire 

and kill me.""||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਚਾਹੇ ਸਾੜ ਭੀ ਦੇਹ, ਚਾਹੇ 

ਮਾਰ ਦੇਹ (ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਾਂਗਾ) ॥੩॥

51597 1194 kwiF KVgu  
koipE irswie]

(koipE) gu`sy [(irswie) 
kRoD nwl

Kaadt Kharrag 

Kopiou Risaae ||

The king became 

angry and drew his 

sword.

(ਹਰਨਾਖਸ਼) ਜਖੱਝ ਕੇ ਕਿੋਧ 

ਜਵਚ ਆਇਆ, ਤਲਵਾਰ 

(ਜਮਆਨੋਂ ) ਕੱਢ ਕੇ (ਆਖਣ 

ਲੱਗਾ-)
51598 1194 quJ rwKnhwro  

moih bqwie]

Thujh 

Raakhanehaaro 

Mohi Bathaae ||

"Show me your 

protector now!"

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਦੱਸ ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

51599 1194 pRB QMB qy inksy  
kY ibsQwr]

Prabh Thhanbh 

Thae Nikasae Kai 

Bisathhaar ||

So God emerged out 

of the pillar, and 

assumed a mighty 

form.

ਪਿਭੂ ਜਭਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ 

ਥੂੰ ਮਹ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ ਆਇਆ,

51600 1194 hrnwKsu CyidE  
nK ibdwr]4]

Haranaakhas 

Shhaedhiou Nakh 

Bidhaar ||4||

He killed Harnaakhash, 

tearing him apart with 

his nails. ||4||

ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਨਹੁੂੰ ਆਂ ਨਾਲ 

ਚੀਰ ਕੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਜਦੱਤਾ ॥੪॥

51601 1194 Eie prm purK  
dyvwiD dyv]

Oue Param Purakh 

Dhaevaadhh 

Dhaev ||

The Supreme Lord 

God, the Divinity of 

the divine,

ਪਿਭੂ ਿੀ ਪਰਮ-ਪੁਰਖ ਹਨ, 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਭੀ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ 

ਹਨ।

51602 1194 Bgiq hyiq  
nrisMG Byv]

Bhagath Haeth 

Narasingh Bhaev 

||

For the sake of His 

devotee, assumed the 

form of the man-lion.

(ਪਿਜਹਲਾਦ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਨਰਜਸੂੰਘ ਰੂਪ ਧਾਜਰਆ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10436 Published: March 06/ 2014



51603 1194 kih kbIr ko 
lKY n pwr]

Kehi Kabeer Ko 

Lakhai N Paar ||

Says Kabeer, no one 

can know the Lord's 

limits.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ 

ਿੀਵ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ,

51604 1194 pRhlwd auDwry  
Aink 
bwr]5]4]

Prehalaadh 

Oudhhaarae Anik 

Baar ||5||4||

He saves His devotees 

like Prahlaad over and 

over again. ||5||4||

(ਜਿਸ ਨੇ) ਪਿਜਹਲਾਦ ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ 
ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ॥੫॥੪॥

51605 1194 iesu qn mn mDy  
mdn cor]

Eis Than Man 

Madhhae Madhan 

Chor ||

Within the body and 

mind are thieves like 

sexual desire,

(ਮੇਰੀ 'ਚੂੰਚਲ ਬੱਧ' ਦੇ ਕਾਰਨ, 

ਹੁਣ) ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਜਵਚ 

ਕਾਮਦੇਵ ਚੋਰ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ,

51606 1194 ijin igAwn 
rqnu ihir lIn 
mor]

Jin Giaan Rathan 

Hir Leen Mor ||

Which has stolen my 

jewel of spiritual 

wisdom.

ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਆਨ-ਰੂਪ ਮੇਰਾ 
ਰਤਨ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਚੁਰਾ 
ਜਲਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ 
ਸਮਝ ਜਵਗਾੜ ਜਦੱਤੀ ਹੈ)।

51607 1194 mY AnwQu pRB  
khau kwih]

Mai Anaathh 

Prabh Keho Kaahi 

||

I am a poor orphan, O 

God; unto whom 

should I complain?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ (ਬੜਾ) ਆਿਜ਼ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹਾਂ, (ਆਪਣਾ ਦੱੁਖ ਤੈਥੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਦੱਸਾਂ?

51608 1194 ko ko n ibgUqo mY 
ko Awih]1]

Ko Ko N Bigootho 

Mai Ko Aahi ||1||

Who has not been 

ruined by sexual 

desire? What am I? 

||1||

(ਇਸ ਕਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ) ਕੌਣ ਕੌਣ 

ਖ਼ੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀ 
(ਗ਼ਰੀਬ) ਦੀ ਕੀਹ ਪਾਂਇਆਂ ਹੈ? 

॥੧॥
51609 1194 mwDau dwrun duKu  

sihE n jwie]
(dwrun) iBAwnk Maadhho Dhaarun 

Dhukh Sehiou N 

Jaae ||

O Lord, I cannot 

endure this agonizing 

pain.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ! ਆਪਣੀ ਚੂੰਚਲ 

ਮੱਤ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ।
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51610 1194 myro cpl buiD 
isau khw 
bswie]1]rhwau]

Maero Chapal 

Budhh Sio Kehaa 

Basaae ||1|| 

Rehaao ||

What power does my 

fickle mind have 

against it? 

||1||Pause||

ਇਹ ਡਾਢਾ ਜਭਆਨਕ ਦੱੁਖ 

(ਹੁਣ) ਮੈਥੋਂ ਸਹਾਜਰਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51611 1194 snk snMdn isv 
sukwid]

Sanak Sanandhan 

Siv Sukaadh ||

Sanak, Sanandan, 

Shiva and Suk Dayv

ਸਨਕ, ਸਨੂੰ ਦਨ, ਜਸ਼ਵ, ਸੁਕਦੇਵ 

ਵਰਗੇ (ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਰਸ਼ੀ ਤਪੀ)

51612 1194 nwiB kml jwny 
bRhmwid]

Naabh Kamal 

Jaanae 

Brehamaadh ||

Were born out of 

Brahma's naval chakra.

ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਿਣੇ ਹੋਏ 

ਬਿਹਮਾ ਆਜਦਕ,

51613 1194 kib jn jogI 
jtwDwir]

(jtwDwir) jtW Dwrn 
vwly Anyk

Kab Jan Jogee 

Jattaadhhaar ||

The poets and the 

Yogis with their 

matted hair

ਕਵੀ ਲੋਕ, ਿੋਗੀ ਤੇ ਿਟਾਧਾਰੀ 
ਸਾਧੂ-

51614 1194 sB Awpn 
Aausr cly 
swir]2]

c`ly Sabh Aapan 

Aousar Chalae 

Saar ||2||

All lived their lives 

with good behavior. 

||2||

ਇਹ ਸਭ (ਕਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ 

ਡਰਦੇ) ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਵੇਲੇ ਜਦਨ-

ਕੱਟੀ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ॥੨॥

51615 1194 qU AQwhu moih  
Qwh nwih]

Thoo Athhaahu 

Mohi Thhaah 

Naahi ||

You are 

Unfathomable; I 

cannot know Your 

depth.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਕਾਮ ਆਜਦਕ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਉਂ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ-) ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਸਾਗਰ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬੜੇ ਡੂੂੰ ਘੇ 
ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ (ਤੇਰੇ 

ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਵਰਗੇ ਜਦਲ 

ਦੀ) ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
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51616 1194 pRB dInw nwQ  
duKu khau kwih]

Prabh Dheenaa 

Naathh Dhukh 

Keho Kaahi ||

O God, Master of the 

meek, unto whom 

should I tell my pains?

ਹੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਾਂ?

51617 1194 moro jnm mrn 
duKu AwiQ DIr]

Moro Janam 

Maran Dhukh 

Aathh Dhheer ||

Please rid me of the 

pains of birth and 

death, and bless me 

with peace.

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 

ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰ,

51618 1194 suKswgr gun rau 
kbIr]3]5]

Sukh Saagar Gun 

Ro Kabeer 

||3||5||

Kabeer utters the 

Glorious Praises of 

God, the Ocean of 

peace. ||3||5||

ਤਾਂ ਿੁ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ 

ਕਰ ਸਕਾਂ ॥੩॥੫॥

51619 1194 nwieku eyku  
bnjwry pwc]

pWc Naaeik Eaek 

Banajaarae Paach 

||

There is one merchant 

and five traders.

ਿੀਵ (ਮਾਨੋ) ਇਕ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪੂੰਿ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਰੇ (ਇਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ) ਵਣਿਾਰੇ ਹਨ।
51620 1194 brD pcIsk sMgu 

kwc]

Baradhh 

Pacheesak Sang 

Kaach ||

The twenty-five oxen 

carry false 

merchandise.

ਪੂੰਝੀ ਪਿਜਕਿਤੀਆਂ (ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ) 

ਬਲਦ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਸਾਥ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ।

51621 1194 nau bhIAW ds 
goin Awih]

(bhIAW) golkW No Beheeaaan 

Dhas Gon Aahi ||

There are nine poles 

which hold the ten 

bags.

ਨੌ ਗੋਲਕਾਂ (ਮਾਨੋ) ਚੁਆੜੀਆਂ 

ਹਨ, ਦਸ ਇੂੰਦਰੇ ਛੱਟਾਂ ਹਨ,

51622 1194 ksin bhqir  
lwgI qwih]1]

motIAW bh`qR (ksin) 
nwVIAW[ bh`qir

Kasan Behathar 

Laagee Thaahi 

||1||

The body is tied by the 

seventy-two ropes. 

||1||

ਬਹੱਤਰ ਨਾੜੀਆਂ (ਛੱਟਾਂ 
ਸੀਉਣ ਲਈ) ਸੇਬੇ ਹਨ ਿੋ 
ਇਹਨਾਂ (ਇੂੰਦਰੇ-ਰੂਪ ਛੱਟਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ॥੧॥
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51623 1194 moih AYsy bnj 
isau nhIn kwju]

nhI-n Mohi Aisae Banaj 

Sio Neheen Kaaj ||

I don't care at all 

about such commerce.

ਮੈਨੂੂੰ  ਅਜਿਹਾ ਵਣਿ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ,

51624 1195 ijh GtY mUlu  
inq bFY 
ibAwju]rhwau]

Jih Ghattai Mool 

Nith Badtai Biaaj 

|| Rehaao ||

It depletes my capital, 

and the interest 

charges only increase. 

||Pause||

ਜਿਸ ਵਣਿ ਦੇ ਕੀਜਤਆਂ ਮੂਲ 

ਘਟਦਾ ਿਾਏ ਤੇ ਜਵਆਿ 

ਵਧਦਾ ਿਾਏ (ਭਾਵ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੀ ਿਾਏ) 

॥ ਰਹਾਉ॥
51625 1195 swq sUq imil 

bnju kIn]

Saath Sooth Mil 

Banaj Keen ||

Weaving the seven 

threads together, they 

carry on their trade.

(ਇਹ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਰੇ) ਜਮਲ ਕੇ 

ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ (ਭਾਵ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਵਣਿ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ,

51626 1195 krm BwvnI sMg 
lIn]

Karam Bhaavanee 

Sang Leen ||

They are led on by the 

karma of their past 

actions.

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ (ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵਾਸਤੇ) ਨਾਲ ਲੈ ਜਲਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਇਹ ਜਪਛਲੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਹੋਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ ਪਿੇਰਦੇ ਿਾ 
ਰਹੇ ਹਨ)।

51627 1195 qIin jgwqI  
krq rwir]

(rwir) JgVw Theen Jagaathee 

Karath Raar ||

The three tax-

collectors argue with 

them.

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ (-ਰੂਪ) ਮਸੂਲੀਏ 

(ਹੋਰ) ਝਗੜਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ,

51628 1195 clo bnjwrw hwQ 
Jwir]2]

Chalo Banajaaraa 

Haathh Jhaar 

||2||

The traders depart 

empty-handed. ||2||

(ਨਤੀਿਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਵਣਿਾਰਾ (ਿੀਵ) ਖ਼ਾਲੀ-
ਹੱਥ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

51629 1195 pUMjI ihrwnI  
bnju tUt]

Poonjee Hiraanee 

Banaj Ttoott ||

Their capital is 

exhausted, and their 

trade is ruined.

ਿਦੋਂ (ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ) ਰਾਸ ਖੱੁਸ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਵਣਿ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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51630 1195 dh ids tWfo  
gieE PUit]

Dheh Dhis 

Ttaanddo Gaeiou 

Foott ||

The caravan is 

scattered in the ten 

directions.

ਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ (ਸਰੀਰ) ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ ਜਖੱਲਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

51631 1195 kih kbIr mn 
srsI kwj]

Kehi Kabeer Man 

Sarasee Kaaj ||

Says Kabeer, O mortal, 

your tasks will be 

accomplished,

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਮਨ! 

ਤੇਰਾ ਕੂੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂੰਵਰੇਗਾ,

51632 1195 shj smwno q 
Brm Bwj]3]6]

Sehaj Samaano Th 

Bharam Bhaaj 

||3||6||

When you merge in 

the Celestial Lord; let 

your doubts run away. 

||3||6||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸਜਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਏ ਂਅਤੇ ਤੇਰੀ 
ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਏ ॥੩॥੬॥

51633 1195 bsMqu ihMfolu Gru 
2

Basanth Hinddol 

Ghar 2

Basant Hindol, Second 

House:

ਰਾਗ ਬਸੂੰਤ/ਜਹੂੰ ਡੋਲ, ਘਰ ੨ 

ਜਵੱਚ ਬਾਣੀ।

51634 1195 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51635 1195 mwqw jUTI ipqw 
BI jUTw jUTy hI 
Pl lwgy]

Maathaa Joothee 

Pithaa Bhee 

Joothaa Joothae 

Hee Fal Laagae ||

The mother is impure, 

and the father is 

impure. The fruit they 

produce is impure.

ਮਾਂ ਅਪਜਵੱਤਰ, ਜਪਉ 

ਅਪਜਵੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿੂੰ ਮੇ 

ਹੋਏ ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਭੀ ਅਪਜਵੱਤਰ;

51636 1195 Awvih jUTy jwih 
BI jUTy jUTy mrih 
ABwgy]1]

Aavehi Joothae 

Jaahi Bhee 

Joothae Joothae 

Marehi Abhaagae 

||1||

Impure they come, 

and impure they go. 

The unfortunate ones 

die in impurity. ||1||

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਿ ੋਭੀ) ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਅਪਜਵੱਤਰ, ਿੋ ਮਰਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਭੀ ਅਪਜਵੱਤਰ; ਬਦ-

ਨਸੀਬ ਿੀਵ ਅਪਜਵੱਤਰ ਹੀ 
ਮਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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51637 1195 khu pMifq sUcw 
kvnu Twau]

Kahu Panddith 

Soochaa Kavan 

Thaao ||

Tell me, O Pandit, O 

religious scholar, 

which place is 

uncontaminated?

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਦੱਸ, ਉਹ ਜਕਹੜਾ 
ਥਾਂ ਹੈ ਿੋ ਸੱੁਚਾ ਹੈ,

51638 1195 jhW bYis hau 
Bojnu 
Kwau]1]rhwau]

Jehaan Bais Ho 

Bhojan Khaao 

||1|| Rehaao ||

Where should I sit to 

eat my meal? 

||1||Pause||

ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਾਂ 
(ਤਾਂ ਿ ੁਪੂਰੀ ਸੱੁਚ ਰਜਹ ਸਕੇ)? 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51639 1195 ijhbw jUTI bolq 
jUTw krn nyqR 
siB jUTy]

Jihabaa Joothee 

Bolath Joothaa 

Karan Naethr Sabh 

Joothae ||

The tongue is impure, 

and its speech is 

impure. The eyes and 

ears are totally impure.

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਿੀਭ ਮੈਲੀ, ਬਚਨ 

ਭੀ ਮਾੜੇ, ਕੂੰਨ ਅੱਖਾਂ ਆਜਦਕ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪਜਵੱਤਰ,

51640 1195 ieMdRI kI jUiT 
auqris nwhI  
bRhm Agin ky 
lUTy]2]

au~qris Eindhree Kee 

Jooth Outharas 

Naahee Breham 

Agan Kae Loothae 

||2||

The impurity of the 

sexual organs does not 

depart; the Brahmin is 

burnt by the fire. ||2||

(ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ) ਕਾਮ-

ਚੇਸ਼ਟਾ (ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ) ਦੀ 
ਮੈਲ ਲਜਹੂੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੇ 

ਬਿਾਹਮਣ-ਪੁਣੇ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਅੱਗ 

ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ! (ਦੱਸ, ਸੱੁਚੀ 
ਜਕਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੋਈ?) ॥੨॥

51641 1195 Agin BI jUTI  
pwnI jUTw jUTI 
bYis pkwieAw]

Agan Bhee 

Joothee Paanee 

Joothaa Joothee 

Bais Pakaaeiaa ||

The fire is impure, and 

the water is impure. 

The place where you 

sit and cook is impure.

ਅੱਗ ਿੂਠੀ, ਪਾਣੀ ਿੂਠਾ, ਪਕਾਣ 

ਵਾਲੀ ਭੀ ਿੂਠੀ,
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51642 1195 jUTI krCI 
prosn lwgw jUTy 
hI bYiT 
KwieAw]3]

Joothee 

Karashhee 

Parosan Laagaa 

Joothae Hee Baith 

Khaaeiaa ||3||

Impure is the ladle 

which serves the food. 

Impure is the one who 

sits down to eat it. 

||3||

ਕੜਛੀ ਿੂਠੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 

(ਭਾਿੀ ਆਜਦਕ) ਵਰਤਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿਾਣੀ ਭੀ ਿੂਠਾ 
ਜਿਹੜਾ ਬਜਹ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

51643 1195 gobru jUTw caukw 
jUTw jUTI dInI 
kwrw]

Gobar Joothaa 

Choukaa Joothaa 

Joothee Dheenee 

Kaaraa ||

Impure is the cow 

dung, and impure is 

the kitchen square. 

Impure are the lines 

that mark it off.

ਗੋਹਾ ਿੂਠਾ, ਚੌਕਾ ਿੂਠਾ, 
ਿੂਠੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਚੌਕੇ ਦੇ 

ਦੁਆਲੇ ਪਾਈਆਂ ਲਕੀਰਾਂ;

51644 1195 kih kbIr qyeI 
nr sUcy swcI 
prI 
ibcwrw]4]1]7]

Kehi Kabeer 

Thaeee Nar 

Soochae Saachee 

Paree Bichaaraa 

||4||1||7||

Says Kabeer, they 

alone are pure, who 

have obtained pure 

understanding. 

||4||1||7||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਸਰਫ਼ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸੱੁਚੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਗਈ 

ਹੈ ॥੪॥੧॥੭॥

51645 1195 rwmwnMd jI Gru 1 Raamaanandh Jee 

Ghar 1

Raamaanand Jee, First 

House:

(ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ) ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੂੰ ਦ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

51646 1195 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51647 1195 kq jweIAY ry  
Gr lwgo rMgu]

Kath Jaaeeai Rae 

Ghar Laago Rang 

||

Where should I go? 

My home is filled with 

bliss.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹੋਰ ਜਕਥੇ ਿਾਈਏ? 

(ਹੁਣ) ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ 
ਮੌਿ ਬਣ ਗਈ ਹੈ;
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51648 1195 myrw icqu n clY  
mnu BieE 
pMgu]1]rhwau]

Maeraa Chith N 

Chalai Man 

Bhaeiou Pang 

||1|| Rehaao ||

My consciousness 

does not go out 

wandering. My mind 

has become crippled. 

||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਜਥਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

51649 1195 eyk idvs mn 
BeI aumMg]

Eaek Dhivas Man 

Bhee Oumang ||

One day, a desire 

welled up in my mind.

ਇੱਕ ਜਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਭੀ 
ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ,

51650 1195 Gis cMdn coAw  
bhu sugMD]

Ghas Chandhan 

Choaa Bahu 

Sugandhh ||

I ground up 

sandalwood, along 

with several fragrant 

oils.

ਮੈਂ ਚੂੰਦਨ ਘਸਾ ਕੇ ਅਤਰ ਤੇ 

ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ,

51651 1195 pUjn cwlI bRhm 
Twie]

Poojan Chaalee 

Breham Thaae ||

I went to God's place, 

and worshipped Him 

there.

ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ ਪੂਿਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤੁਰ ਪਈ।

51652 1195 so bRhmu bqwieE 
gur mn hI 
mwih]1]

So Breham 

Bathaaeiou Gur 

Man Hee Maahi 

||1||

That God showed me 

the Guru, within my 

own mind. ||1||

ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਮੂੰਦਰ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ) 
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੀ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

51653 1195 jhw jweIAY qh 
jl pKwn]

Jehaa Jaaeeai 

Theh Jal Pakhaan 

||

Wherever I go, I find 

water and stones.

(ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਿਾਈਏ ਚਾਹੇ 

ਮੂੰਦਰਾਂ ਜਵਚ ਿਾਈਏ) ਜਿਥੇ ਭੀ 
ਿਾਈਏ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਿਾਂ 
ਪੱਥਰ ਹਨ।

51654 1195 qU pUir rihE hY  
sB smwn]

Thoo Poor Rehiou 

Hai Sabh Samaan 

||

You are totally 

pervading and 

permeating in all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ 
ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ।
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51655 1195 byd purwn sB 
dyKy joie]

Baedh Puraan 

Sabh Dhaekhae 

Joe ||

I have searched 

through all the Vedas 

and the Puraanas.

ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਭੀ ਖੋਿ ਕੇ ਵੇਖ 

ਲਈਆਂ ਹਨ।
51656 1195 aUhW qau jweIAY  

jau eIhW n 
hoie]2]

Oohaan Tho 

Jaaeeai Jo Eehaan 

N Hoe ||2||

I would go there, only 

if the Lord were not 

here. ||2||

ਸੋ ਤਰੀਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਦਰਾਂ ਜਵਚ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਿ ੇ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਨਾਹ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ॥੨॥

51657 1195 siqgur mY 
bilhwrI qor]

Sathigur Mai 

Balihaaree Thor ||

I am a sacrifice to You, 

O my True Guru.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ,

51658 1195 ijin skl 
ibkl BRm kwty 
mor]

Jin Sakal Bikal 

Bhram Kaattae 

Mor ||

You have cut through 

all my confusion and 

doubt.

ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਭੁਲੇਖੇ 

ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

51659 1195 rwmwnMd suAwmI 
rmq bRhm]

Raamaanandh 

Suaamee Ramath 

Breham ||

Raamaanand's Lord 

and Master is the All-

pervading Lord God.

ਰਾਮਾਨੂੰ ਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਹਰ 

ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

51660 1195 gur kw sbdu  
kwtY koit 
krm]3]1]

Gur Kaa Sabadh 

Kaattai Kott Karam 

||3||1||

The Word of the 

Guru's Shabad 

eradicates the karma 

of millions of past 

actions. ||3||1||

(ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੋੜਾਂ 
(ਕੀਤੇ ਮੂੰ ਦੇ) ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥੧॥

51661 1195 bsMqu bwxI 
nwmdyau jI kI

Basanth Baanee 

Naamadhaeo Jee 

Kee

Basant, The Word Of 

Naam Dayv Jee:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10445 Published: March 06/ 2014



51662 1195 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51663 1195 swihbu sMktvY  
syvku BjY]

(sMktvY) du`K[ B`jY Saahib Sankattavai 

Saevak Bhajai ||

If the servant runs 

away when his master 

is in trouble,

ਿ ੇਮਾਲਕ ਆਪਣ ੇਨੌਕਰ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨੌਕਰ 

(ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ) ਨੱਠ 

ਿਾਏ,

51664 1195 icrMkwl n jIvY  
doaU kul ljY]1]

l`jY Chirankaal N 

Jeevai Dhooo Kul 

Lajai ||1||

He will not have a long 

life, and he brings 

shame to all his family. 

||1||

(ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨੱਜਠਆ ਹੋਇਆ) 

ਨੌਕਰ ਸਦਾ ਤਾਂ ਿੀਊਂਦਾ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ, ਪਰ (ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਜਪੱਠ 

ਦੇ ਕੇ) ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਲਾਂ 
ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਠੱਠੇ ਤੋਂ 
ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨੱਠ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ) ॥੧॥

51665 1195 qyrI Bgiq n 
Cofau BwvY logu 
hsY]

Thaeree Bhagath 

N Shhoddo 

Bhaavai Log Hasai 

||

I shall not abandon 

devotional worship of 

You, O Lord, even if 

the people laugh at 

me.

(ਹੁਣ) ਿਗਤ ਭਾਵੇਂ ਜਪਆ ਠੱਠਾ 
ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਾਂਗਾ।

51666 1195 crnkml myry 
hIAry 
bsY]1]rhwau]

Charan Kamal 

Maerae Heearae 

Basain ||1|| 

Rehaao ||

The Lord's Lotus Feet 

abide within my heart. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕੂੰਵਲ ਿੁੱ ਲਾਂ ਵਰਗੇ 

ਕੋਮਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, (ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਬੜੇ 

ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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51667 1195 jYsy Apny Dnih  
pRwnI mrnu mWfY]

Jaisae Apanae 

Dhhanehi Praanee 

Maran Maanddai 

||

The mortal will even 

die for the sake of his 

wealth;

ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਬਚਾਣ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਮਨੱੁਖ ਮਰਨ ਤੇ ਭੀ 
ਤੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

51668 1195 qYsy sMq jnW rwm 
nwmu n CwfYN]2]

Thaisae Santh 

Janaan Raam 

Naam N 

Shhaaddain ||2||

In the same way, the 

Saints do not forsake 

the Lord's Name. ||2||

ਜਤਵੇਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਧਨ) ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਧਨ ਹੈ) ॥੨॥

51669 1195 gMgw gieAw 
godwvrI sMswr ky 
kwmw]

Gangaa Gaeiaa 

Godhaavaree 

Sansaar Kae 

Kaamaa ||

Pilgrimages to the 

Ganges, the Gaya and 

the Godawari are 

merely worldly affairs.

ਗੂੰਗਾ, ਗਇਆ, ਗੋਦਾਵਰੀ 
(ਆਜਦਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਿਾਣਾ-
ਇਹ) ਦੁਨੀਆ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਪਜਤਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਹਨ;

51670 1196 nwrwiexu supRsMn 
hoie q syvku 
nwmw]3]1]

supRsMn Naaraaein 

Suprasann Hoe Th 

Saevak Naamaa 

||3||1||

If the Lord were totally 

pleased, then He 

would let Naam Dayv 

be His servant. 

||3||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਮਦੇਵ! ਭਗਤ ਉਹੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਤੱੁਠ 

ਪਏ (ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਦਏ) ॥੩॥੧॥

51671 1196 loB lhir Aiq 
nIJr bwjY]

lh-ir Lobh Lehar Ath 

Neejhar Baajai ||

The tidal waves of 

greed constantly 

assault me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਜਠਿੱਲਹਾਂ 
ਬੜੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ।
51672 1196 kwieAw fUbY  

kysvw]1]

Kaaeiaa Ddoobai 

Kaesavaa ||1||

My body is drowning, 

O Lord. ||1||

ਹੇ ਸੁਹਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 
ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚ) ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ 

ਡੱੁਬਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥
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51673 1196 sMswru smuMdy qwir 
guoibMdy]

Sansaar 

Samundhae Thaar 

Guobindhae ||

Please carry me across 

the world-ocean, O 

Lord of the Universe.

ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ,

51674 1196 qwir lY bwp 
bITulw]1]rhwau]

Thaar Lai Baap 

Beethulaa ||1|| 

Rehaao ||

Carry me across, O 

Beloved Father. 

||1||Pause||

ਹੇ ਬੀਠਲ ਜਪਤਾ! ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

51675 1196 Ainl byVw hau 
Kyiv n swkau]

Ainl (pOx)[ (Kyiv) 
shwr[ (swkau)skdw

Anil Baerraa Ho 

Khaev N Saako ||

I cannot steer my ship 

in this storm.

ਹੇ ਬੀਠਲ! (ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) 
ਬੇੜੀ ਝੱਖੜ ਜਵਚ (ਿਸ ਗਈ 

ਹੈ); ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਚੱਪੂ ਲਾਣ ਿੋਗਾ 
ਨਹੀਂ ਹਾਂ;

51676 1196 qyrw pwru n 
pwieAw  
bITulw]2]

Thaeraa Paar N 

Paaeiaa Beethulaa 

||2||

I cannot find the other 

shore, O Beloved Lord. 

||2||

ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) ਮੈਨੂੂੰ  ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ॥੨॥

51677 1196 hohu dieAwlu  
siqguru myil qU  
mokau pwir 
auqwry kysvw]3]

Hohu Dhaeiaal 

Sathigur Mael 

Thoo MoKo Paar 

Outhaarae 

Kaesavaa ||3||

Please be merciful, 

and unite me with the 

True Guru; Carry me 

across, O Lord. ||3||

ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ, ਤੇ ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ! (ਇਸ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ॥੩॥
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51678 1196 nwmw khY hau 
qir BI n jwnau]

Naamaa Kehai Ho 

Thar Bhee N Jaano 

||

Says Naam Dayv, I do 

not know how to swim.

(ਤੇਰਾ) ਨਾਮਦੇਵ, ਹੇ ਬੀਠਲ! 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-(ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਜਠਲਹਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 

ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਝੱਖੜ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਆ 

ਪਈ ਹੈ, ਤੇ) ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਨਾ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ,

51679 1196 mokau bwh dyih  
bwh dyih  
bITulw]4]2]

bWh Mo Ko Baah 

Dhaehi Baah 

Dhaehi Beethulaa 

||4||2||

Give me Your Arm, 

give me Your Arm, O 

Beloved Lord. ||4||2||

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਿੜਾ, 
ਦਾਤਾ! ਬਾਂਹ ਿੜਾ ॥੪॥੨॥

51680 1196 shj Avil DUiV 
mxI gwfI 
cwlqI]

A`vil Sehaj Aval 

Dhhoorr Manee 

Gaaddee 

Chaalathee ||

Slowly at first, the 

body-cart loaded with 

dust starts to move.

(ਜਿਵੇਂ) ਪਜਹਲਾਂ (ਭਾਵ, ਅੱਗੇ 

ਅੱਗੇ) ਮੈਲੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨਾਲ 

ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਸਜਹਿੇ 
ਸਜਹਿ ੇਤੁਰੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

51681 1196 pICY iqnkw lY 
kir hWkqI]1]

Peeshhai Thinakaa 

Lai Kar 

Haankathee ||1||

Later, it is driven on by 

the stick. ||1||

ਅਤੇ ਜਪੱਛੇ ਜਪੱਛੇ (ਧੋਬਣ) ਸੋਟੀ 
ਲੈ ਕੇ ਜਹੱਕਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ; (ਜਤਵੇਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਇਹ ਆਲਸੀ ਸਰੀਰ 

ਸਜਹਿ ੇਸਜਹਿ ੇਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

'ਲਾਡੁਲੀ' ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪਿੇਮ ਆਜਦਕ 

ਨਾਲ ਪਿੇਰਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

51682 1196 jYsy pnkq QR¨ 
itit hWkqI]

Jaisae Panakath 

Thhroottitt 

Haankathee ||

The body moves along 

like the ball of dung, 

driven on by the dung-

beetle.

ਜਿਵੇਂ (ਧੋਬਣ) (ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੂੰ ) 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਾਟ ਵਲ 'ਥੂਜਟਜਟ' 

ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਜਹੱਕਦੀ ਹੈ,
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51683 1196 sir Dovn cwlI  
lwfulI]1]rhwau
]

Sar Dhhovan 

Chaalee Laaddulee 

||1|| Rehaao ||

The beloved soul goes 

down to the pool to 

wash itself clean. 

||1||Pause||

ਅਤੇ ਸਰ ਉੱਤੇ (ਧੋਬੀ ਦੀ) 
ਲਾਡਲੀ (ਇਸਤਿੀ) (ਕੱਪੜੇ) ਧੋਣ 

ਲਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਪਿੇਮਣ 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਸਤਸੂੰਗ 

ਸਰੋਵਰ ਉੱਤੇ (ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਧੋਣ 

ਲਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51684 1196 DobI DovY ibrh 
ibrwqw]

Dhhobee Dhhovai 

Bireh Biraathaa ||

The washerman 

washes, imbued with 

the Lord's Love.

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ 

ਧੋਬੀ (-ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਤੇ 

ਆਈਆਂ ਿਜਗਆਸੂ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਦੇ ਮਨ) ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ;

51685 1196 hir crn myrw 
mnu rwqw]2]

Har Charan 

Maeraa Man 

Raathaa ||2||

My mind is imbued 

with the Lord's Lotus 

Feet. ||2||

(ਉਸੇ ਗੁਰੂ-ਧੋਬੀ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦਾ 
ਸਦਕਾ) ਮੇਰਾ ਮਨ (ਭੀ) ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥
51686 1196 Bxiq nwmdyau  

rim rihAw]

Bhanath 

Naamadhaeo Ram 

Rehiaa ||

Prays Naam Dayv, O 

Lord, You are All-

pervading.

ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

51687 1196 Apny Bgq pr  
kir 
dieAw]3]3]

Apanae Bhagath 

Par Kar Dhaeiaa 

||3||3||

Please be kind to Your 

devotee. ||3||3||

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ (ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ, ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੩॥

51688 1196 bsMqu bwxI 
rivdws jI kI

Basanth Baanee 

Ravidhaas Jee Kee

Basant, The Word Of 

Ravi Daas Jee:

ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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51689 1196 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51690 1196 quJih suJMqw kCU 
nwih]

Thujhehi 

Sujhanthaa 

Kashhoo Naahi ||

You know nothing. (ਹੇ ਕਾਇਆਂ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਭੀ 
ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ,

51691 1196 pihrwvw dyKy  
aUiB jwih]

(aUiB) hMkwr c aucw 
hoxw

Pehiraavaa 

Dhaekhae Oobh 

Jaahi ||

Seeing your clothes, 

you are so proud of 

yourself.

ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਠਾਠ ਵੇਖ ਕੇ 

ਆਕੜਦੀ ਹੈਂ।

51692 1196 grbvqI kw  
nwhI Twau]

Garabavathee Kaa 

Naahee Thaao ||

The proud bride shall 

not find a place with 

the Lord.

(ਵੇਖ) ਅਹੂੰਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ (ਹੁੂੰ ਦਾ),

51693 1196 qyrI grdin 
aUpir lvY 
kwau]1]

Thaeree Garadhan 

Oopar Lavai Kaao 

||1||

Above your head, the 

crow of death is 

cawing. ||1||

ਤੇਰੇ ਮੂੰ ਦੇ ਜਦਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਜਕ ਤੂੂੰ  ਝੂਠਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈਂ) ॥੧॥

51694 1196 qU kWie grbih  
bwvlI]

Thoo Kaane 

Garabehi Baavalee 

||

Why are you so 

proud? You are insane.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਕਮਲੀ ਕਾਇਆਂ! ਤੂੂੰ  
ਜਕਉਂ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈਂ?

51695 1196 jYsy Bwdau KUMb 
rwju qU iqs qy 
KrI 
auqwvlI]1]rhw
au]

(rwju) pRkwS Jaisae Bhaadho 

Khoonbaraaj Thoo 

This Thae Kharee 

Outhaavalee 

||1|| Rehaao ||

Even the mushrooms 

of summer live longer 

than you. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਉਸ ਖੁੂੰ ਬ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਛੇਤੀ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਂ ਿੋ 
ਭਾਦਰੋਂ ਜਵਚ (ਉੱਗਦੀ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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51696 1196 jYsy kurMk nhI 
pwieE Bydu]

Jaisae Kurank 

Nehee Paaeiou 

Bhaedh ||

The deer does not 

know the secret;

(ਹੇ ਕਾਇਆਂ!) ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ਜਕ 

ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਉਸ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ (ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ),

51697 1196 qin sugMD FUFY 
pRdysu]

Than Sugandhh 

Dtoodtai Pradhaes 

||

The musk is within its 

own body, but it 

searches for it outside.

ਪਰ ਉਹ ਪਰਦੇਸ ਢੂੂੰ ਢਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਕ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ-

ਪਿਭੂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੈ)।

51698 1196 Ap qn kw jo 
kry bIcwru]

Ap Than Kaa Jo 

Karae Beechaar ||

Whoever reflects on 

his own body

ਿ ੋਿੀਵ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਇਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ),

51699 1196 iqsu nhI 
jmkMkru kry 
KuAwru]2]

This Nehee 

Jamakankar Karae 

Khuaar ||2||

- the Messenger of 

Death does not abuse 

him. ||2||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਮਦੂਤ ਖ਼ੁਆਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ॥੨॥

51700 1196 puqR klqR kw  
krih AhMkwru]

k-l`qR Puthr Kalathr Kaa 

Karehi Ahankaar ||

The man is so proud of 

his sons and his wife;

(ਹੇ ਕਾਇਆਂ!) ਤੂੂੰ  ਪੱੁਤਰ ਤੇ 

ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈਂ,

51701 1196 Twkuru lyKw 
mgnhwru]

Thaakur Laekhaa 

Maganehaar ||

His Lord and Master 

shall call for his 

account.

(ਤੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈਂ, ਚੇਤਾ 
ਰੱਖ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ,

51702 1196 PyVy kw duKu shY 
jIau]

Faerrae Kaa 

Dhukh Sehai Jeeo 

||

The soul suffers in 

pain for the actions it 

has committed.

(ਭਾਵ), ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ 
ਹੈ।
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51703 1196 pwCy iksih 
pukwrih pIau 
pIau]3]

Paashhae Kisehi 

Pukaarehi Peeo 

Peeo ||3||

Afterwards, whom 

shall you call, ""Dear, 

Dear.""||3||

(ਹੇ ਕਾਇਆਂ! ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਜਨਕਲ 

ਿਾਣ ਜਪੱਛੋਂ) ਤੂੂੰ  ਜਕਸ ਨੂੂੰ  
'ਜਪਆਰਾ, ਜਪਆਰਾ' ਆਖ ਕੇ 

ਵਾਿਾਂ ਮਾਰੇਂਗੀ? ॥੩॥

51704 1196 swDU kI jau lyih 
Et]

Saadhhoo Kee Jo 

Laehi Outt ||

If you seek the 

Support of the Holy,

(ਹੇ ਕਾਇਆਂ!) ਿ ੇਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲਏ,ਂ

51705 1196 qyry imtih pwp 
sB koit koit]

Thaerae Mittehi 

Paap Sabh Kott 

Kott ||

Millions upon millions 

of your sins shall be 

totally erased.

ਤੇਰੇ ਕਿੋੜਾਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ।

51706 1196 kih rivdws juo 
jpY nwmu]

Kehi Ravidhaas 

Juo Japai Naam ||

Says Ravi Daas, one 

who chants the Naam, 

the Name of the Lord,

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ,

51707 1196 iqsu jwiq n 
jnmu n join 
kwmu]4]1]

This Jaath N 

Janam N Jon Kaam 

||4||1||

Is not concerned with 

social class, birth and 

rebirth. ||4||1||

ਉਸ ਦੀ (ਨੀਵੀਂ) ਿਾਤ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੂਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 
ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ ॥੪॥੧॥

51708 1196 bsMqu kbIr jIau Basanth Kabeer 

Jeeou

Basant, Kabeer Jee: ਰਾਗ ਬਸੂੰ ਤੁ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
51709 1196 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51710 1196 surh kI jYsI  
qyrI cwl]

(surh) dyvqy Sureh Kee Jaisee 

Thaeree Chaal ||

You walk like a cow. (ਹੇ ਕੱੁਤੇ!) ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਤੇਰੀ 
ਤੋਰ ਹੈ,
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51711 1196 qyrI pUMCt aUpir  
Jmk bwl]1]

Thaeree 

Poonshhatt Oopar 

Jhamak Baal ||1||

The hair on your tail is 

shiny and lustrous. 

||1||

ਤੇਰੀ ਪੂਛਲ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਭੀ 
ਸੁਹਣੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ (ਹੇ ਕੱੁਤਾ-
ਸੁਭਾਉ ਿੀਵ! ਸ਼ਰੀਫ਼ਾਂ ਵਰਗੀ 
ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਪਜਹਰਾਵਾ ਹੈ) 

॥੧॥
51712 1196 ies Gr mh hY  

su qU FUMiF Kwih]

Eis Ghar Mehi Hai 

S Thoo Dtoondt 

Khaahi ||

Look around, and eat 

anything in this house.

(ਹੇ ਕੱੁਤੇ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੇ 

ਿੀਵ!) ਿ ੋਕੁਝ ਆਪਣੀ ਹੱਕ 

ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਨਸੂੰਗ 

ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ।
51713 1196 Aaur iks hI ky  

qU miq hI 
jwih]1]rhwau]

Aour Kis Hee Kae 

Thoo Math Hee 

Jaahi ||1|| 

Rehaao ||

But do not go out to 

any other. 

||1||Pause||

ਜਕਸੇ ਜਬਗਾਨੇ ਮਾਲ ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ ਨਾਹ ਕਰਨੀ। {ਰੁਖੀ 
ਸੁਖੀ ਖਾਇ ਕੈ ਠੂੰ ਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉ 

॥ ਿਰੀਦਾ ਦੇਜਖ ਪਰਾਈ 

ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਿੀਉ ॥} 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51714 1196 cwkI cwtih cUnu 
Kwih]

Chaakee Chaattehi 

Choon Khaahi ||

You lick the grinding 

bowl, and eat the flour.

(ਹੇ ਕੱੁਤੇ!) ਤੂੂੰ  ਚੱਕੀ ਚੱਟਦਾ ਹੈਂ, 
ਤੇ ਆਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈਂ,

51715 1196 cwkI kw cIQrw  
khW lY jwih]2]

(cIQrw) prolw[c`wkI Chaakee Kaa 

Cheethharaa 

Kehaan Lai Jaahi 

||2||

Where have you taken 

the kitchen rags? ||2||

ਪਰ (ਿਾਂਦਾ ਹੋਇਆ) ਪਰੋਲਾ 
ਜਕੱਥੇ ਲੈ ਿਾਇਂਗਾ? (ਹੇ ਿੀਵ! 

ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦਾ 
ਹੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਵਰਤੀ; ਪਰ 

ਿੋੜ ਿੋੜ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਹ 

ਲੈ ਿਾਇਂਗਾ?) ॥੨॥

51716 1196 CIky pr qyrI 
bhuqu fIiT]

Shheekae Par 

Thaeree Bahuth 

Ddeeth ||

Your gaze is fixed on 

the basket in the 

cupboard.

(ਹੇ ਸੁਆਨ!) ਤੂੂੰ  ਜਛੱਕੇ ਵਲ 

ਬੜਾ ਤੱਕ ਜਰਹਾ ਹੈਂ,
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51717 1196 mqu lkrI sotw  
qyrI prY 
pIiT]3]

l`krI Math Lakaree 

Sottaa Thaeree 

Parai Peeth ||3||

Watch out - a stick 

may strike you from 

behind. ||3||

ਵੇਖੀਂ, ਜਕਤੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਜਕਤੋਂ 
ਸੋਟਾ ਨਾਹ ਵੱਿੇ। (ਿੇ ਿੀਵ! 

ਜਬਗਾਨੇ ਘਰਾਂ ਵਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈਂ; 
ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਉਪਾਧੀ ਹੀ 
ਜਨਕਲੇਗੀ) ॥੩॥

51718 1196 kih kbIr Bog 
Bly kIn]

Kehi Kabeer Bhog 

Bhalae Keen ||

Says Kabeer, you have 

over-indulged in your 

pleasures.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਹੇ 

ਸੁਆਨ!) ਤੂੂੰ  ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ 
ਉਿਾਜੜਆ ਹੈ,

51719 1196 miq koaU mwrY 
eINt Fym]4]1]

Math Kooo Maarai 

Eenatt Dtaem 

||4||1||

Watch out - someone 

may throw a brick at 

you. ||4||1||

ਪਰ ਜਧਆਨ ਰੱਖੀਂ ਜਕਤੇ ਕੋਈ 

ਇੱਟ ਢੇਮ ਤੇਰੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਨਾਹ 

ਮਾਰ ਦੇਵੇ। (ਹੇ ਿੀਵ! ਤੂੂੰ  ਿ ੁ

ਇਹ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਜਵਚ ਹੀ ਰੱੁਝਾ 
ਜਪਆ ਹੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੧॥

51720 1197 rwgu swrg 
caupdy mhlw 1 
Gru 1

Raag Saarag 

Choupadhae 

Mehalaa 1 Ghar 1

Raag Saarang, Chau-

Padas, First Mehl, First 

House:

ਰਾਗ ਸਾਰਗ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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51721 1197 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51722 1197 Apuny Twkur kI  
hau cyrI]

Apunae Thaakur 

Kee Ho Chaeree ||

I am the hand-maiden 

of my Lord and Master.

ਿਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ,

51723 1197 crn ghy 
jgjIvn pRB ky  
haumY mwir 
inbyrI]1]rhwau]

j`gjIvn Charan Gehae 

Jagajeevan Prabh 

Kae Houmai Maar 

Nibaeree ||1|| 

Rehaao ||

I have grasped the 

Feet of God, the Life 

of the world. He has 

killed and eradicated 

my egotism. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਿੜੇ ਹਨ, ਉਸ 

ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51724 1197 pUrn prm joiq 
prmysr pRIqm 
pRwn hmwry]

Pooran Param 

Joth Paramaesar 

Preetham Praan 

Hamaarae ||

He is the Perfect, 

Supreme Light, the 

Supreme Lord God, my 

Beloved, my Breath of 

Life.

ਪਰਮੇਸਰ ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ (ਦਾ ਸਹਾਰਾ) ਹੈ-
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51725 1197 mohn moih lIAw 
mnu myrw smJis 
sbdu bIcwry]1]

Mohan Mohi 

Leeaa Man 

Maeraa Samajhas 

Sabadh 

Beechaarae ||1||

The Fascinating Lord 

has fascinated my 

mind; contemplating 

the Word of the 

Shabad, I have come 

to understand. ||1||

ਿਦੋਂ ਦਾ ਮੋਹਨ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰਾ 
ਮਨ (ਆਪਣ ੇਜਪਆਰ ਜਵਚ) 

ਮੋਹ ਜਲਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚਾਰ 

ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੧॥

51726 1197 mnmuK hIn hoCI 
miq JUTI min 
qin pIr srIry]

Manamukh Heen 

Hoshhee Math 

Jhoothee Man 

Than Peer 

Sareerae ||

The worthless self-

willed manmukh, with 

false and shallow 

understanding - his 

mind and body are 

held in pain's grip.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਜਰਹਾ, ਮੈਂ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਰਹਾ (ਜਵਕਾਰ ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਂਦੇ ਰਹੇ), ਮੇਰੀ 
ਅਕਲ ਥੋੜਹ-ਜਵੱਤੀ ਰਹੀ, ਝੂਠ 

ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ (ਇਸ 

ਕਾਰਨ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ।
51727 1197 jb kI rwm 

rMgIlY rwqI rwm 
jpq mn 
DIry]2]

Jab Kee Raam 

Rangeelai Raathee 

Raam Japath Man 

Dhheerae ||2||

Since I came to be 

imbued with the Love 

of my Beautiful Lord, I 

meditate on the Lord, 

and my mind is 

encouraged. ||2||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੂੰਗੀਲੇ ਰਾਮ 

(ਦੇ ਜਪਆਰ) ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਗਈ 

ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਧੀਰਿ ਵਾਲਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥

51728 1197 haumY Coif BeI 
bYrwgin qb 
swcI suriq 
smwnI]

Houmai Shhodd 

Bhee Bairaagan 

Thab Saachee 

Surath Samaanee 

||

Abandoning egotism, I 

have become 

detached. And now, I 

absorb true intuitive 

understanding.

ਿਦੋਂ ਤੋਂ (ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ 
ਬਣ ਕੇ) ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ 

ਚੁਕੀ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ;
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51729 1197 Akul inrMjn 
isau mnu mwinAw  
ibsrI lwj 
luokwnI]3]

A-kul: polw bolo Akul Niranjan Sio 

Man Maaniaa 

Bisaree Laaj 

Luokaanee ||3||

The mind is pleased 

and appeased by the 

Pure, Immaculate 

Lord; the opinions of 

other people are 

irrelevant. ||3||

ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਜਗੱਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਰਜਹਤ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਮੈਨੂੂੰ  ਹਉਮੈ 

ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ 
ਲੋਕ-ਲਾਿ (ਭੀ) ਭੁਲਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ 
॥੩॥

51730 1197 BUr BivK nwhI 
qum jYsy myry 
pRIqm pRwn 
ADwrw]

Bhoor Bhavikh 

Naahee Thum 

Jaisae Maerae 

Preetham Praan 

Adhhaaraa ||

There is no other like 

You, in the past or in 

the future, O my 

Beloved, my Breath of 

Life, my Support.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ! ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ 

ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, 
ਨਾਹ ਜਪਛਲੇ ਬੀਤੇ ਸਜਮਆਂ 

ਜਵਚ, ਨਾਹ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਜਮਆਂ ਜਵਚ।

51731 1197 hir kY nwim rqI 
sohwgin nwnk 
rwm 
Bqwrw]4]1]

Har Kai Naam 

Rathee Sohaagan 

Naanak Raam 

Bhathaaraa 

||4||1||

The soul-bride is 

imbued with the 

Name of the Lord; O 

Nanak, the Lord is her 

Husband. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਖਸਮ ਮੂੰਨ ਜਲਆ ਹੈ, ਿੇਹੜੀ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੧॥

51732 1197 swrg mhlw 1] Saarag Mehalaa 1 

||

Saarang, First Mehl:

51733 1197 hir ibnu ikau 
rhIAY duKu 
ibAwpY]

Har Bin Kio 

Reheeai Dhukh 

Biaapai ||

How can I survive 

without the Lord? I am 

suffering in pain.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਸੁਖੀ 
ਿੀਵਨ ਨਹੀਂ ਿੀਊ ਸਕਦਾ, 
ਦੱੁਖ (ਸਦਾ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ) 

ਦਬਾਅ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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51734 1197 ijhvw swdu n  
PIkI rs ibnu  
ibnu pRB kwlu 
sMqwpY]1]rhwau]

Jihavaa Saadh N 

Feekee Ras Bin Bin 

Prabh Kaal 

Santhaapai ||1|| 

Rehaao ||

My tongue does not 

taste - all is bland 

without the Lord's 

sublime essence. 

Without God, I suffer 

and die. ||1||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) 
ਿੀਭ ਜਵਚ (ਬੋਲਣ ਦੀ) ਜਮਠਾਸ 

ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਜਮਠਾਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਖਰਹਵੇ 
ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ (ਭੀ) ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51735 1197 jb lgu drsu n 
prsY pRIqm qb 
lgu BUK ipAwsI]

Jab Lag Dharas N 

Parasai Preetham 

Thab Lag Bhookh 

Piaasee ||

As long as I do not 

attain the Blessed 

Vision of my Beloved, I 

remain hungry and 

thirsty.

ਿਦੋਂ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਦ 

ਤਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਤਿੇਹ ਜ਼ੋਰ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

51736 1197 drsnu dyKq hI 
mnu mwinAw jl 
ris kml 
ibgwsI]1]

Dharasan 

Dhaekhath Hee 

Man Maaniaa Jal 

Ras Kamal 

Bigaasee ||1||

Gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan, my mind is 

pleased and appeased. 

The lotus blossoms 

forth in the water. 

||1||

ਦੀਦਾਰ ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ ਮਨ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਇਉਂ ਜਖੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) 
ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਿਲ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਜਖੜਦਾ ਹੈ ॥੧॥

51737 1197 aUniv Gnhru  
grjY brsY  
koikl mor bYrwgY]

(aUniv) Juk 
Juk[(Gnhru) b`dl

Oonav Ghanehar 

Garajai Barasai 

Kokil Mor 

Bairaagai ||

The low-hanging 

clouds crack with 

thunder and burst. 

The cuckoos and the 

peacocks are filled 

with passion,

ਿਦੋਂ ਬੱਦਲ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ 

ਗੱਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਹਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ 
ਕੋਇਲ, ਮੋਰ-
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51738 1197 qrvr ibrK 
ibhMg BuieAMgm  
Gir ipru Dn 
sohwgY]2]

Tharavar Birakh 

Bihang 

Bhueiangam Ghar 

Pir Dhhan 

Sohaagai ||2||

Along with the birds in 

the trees, the bulls 

and the snakes. The 

soul-bride is happy 

when her Husband 

Lord returns home. 

||2||

ਰੱੁਖ, ਬਲਦ, ਪੂੰਛੀ, ਸੱਪ 

(ਆਜਦਕ) ਹੁਲਾਰੇ ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ, (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਿਾਣਦੀ ਹੈ ॥੨॥

51739 1197 kuicl kurUip 
kunwir kulKnI  
ipr kw shju n 
jwinAw]

ku-icl: polw bolo[ 
kul`KnI

Kuchil Kuroop 

Kunaar 

Kulakhanee Pir 

Kaa Sehaj N 

Jaaniaa ||

She is filthy and ugly, 

unfeminine and ill-

mannered - she has no 

intuitive 

understanding of her 

Husband Lord.

(ਪਰ ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ) 

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਮਾਜਣਆ, ਉਹ 

ਗੂੰਦੀ ਰਹਤ-ਬਹਤ ਵਾਲੀ, ਕੋਝੇ 
ਰੂਪ ਵਾਲੀ, ਭੈੜੀ ਤੇ ਭੈੜੇ 

ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
51740 1197 hir rs rMig 

rsn nhI iqRpqI  
durmiq dUK 
smwinAw]3]

Har Ras Rang 

Rasan Nehee 

Thripathee 

Dhuramath 

Dhookh 

Samaaniaa ||3||

She is not satisfied by 

the sublime essence of 

her Lord's Love; she is 

evil-minded, 

immersed in her pain. 

||3||

ਜਿਸ ਦੀ ਿੀਭ ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਰਚ ਕੇ) 

ਚਸਜਕਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ, 
ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤੇ 

ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਗਿਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

51741 1197 Awie n jwvY nw 
duKu pwvY nw duK 
drdu srIry]

Aae N Jaavai Naa 

Dhukh Paavai Naa 

Dhukh Dharadh 

Sareerae ||

The soul-bride does 

not come and go in 

reincarnation or suffer 

in pain; her body is 

not touched by the 

pain of disease.

ਉਹ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਹ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਤੇ 

ਨਾਹ ਤਨ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ,
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51742 1197 nwnk pRB qy 
shj suhylI pRB 
dyKq hI mnu 
DIry]4]2]

Naanak Prabh 

Thae Sehaj 

Suhaelee Prabh 

Dhaekhath Hee 

Man Dhheerae 

||4||2||

O Nanak, she is 

intuitively embellished 

by God; seeing God, 

her mind is 

encouraged. ||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ 
ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ 

ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ 
ਮਨ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕੇ 

ਧੀਰਿਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥

51743 1197 swrg mhlw 1] Saarag Mehalaa 1 

||

Saarang, First Mehl:

51744 1197 dUir nwhI myro 
pRBu ipAwrw]

Dhoor Naahee 

Maero Prabh 

Piaaraa ||

My Beloved Lord God 

is not far away.

ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ (ਮੈਥੋਂ) ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ-

51745 1197 siqgur bcin 
myro mnu mwinAw  
hir pwey pRwn 
ADwrw]1]rhwau
]

Sathigur Bachan 

Maero Man 

Maaniaa Har 

Paaeae Praan 

Adhhaaraa ||1|| 

Rehaao ||

My mind is pleased 

and appeased by the 

Word of the True 

Guru's Teachings. I 

have found the Lord, 

the Support of my 

breath of life. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

(ਇਸ) ਬਚਨ ਜਵਚ ਯਕੀਨ ਲੈ 

ਆਇਆ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ 

ਪਿਤੀਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ-ਪਿਭੂ 
ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51746 1198 ien ibiD hir 
imlIAY vr 
kwmin Dn sohwgu 
ipAwrI]

Ein Bidhh Har 

Mileeai Var 

Kaaman Dhhan 

Sohaag Piaaree ||

This is the way to 

meet your Husband 

Lord. Blessed is the 

soul-bride who is 

loved by her Husband 

Lord.

ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਏ! ਇਸ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ (ਭਾਵ, ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਹੋਣ ਤੇ 

ਯਕੀਨ ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ) ਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ) ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਦਾ ਚੂੰਗਾ ਭਾਗ ਿਾਗ ਜਪਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਪਆਰੀ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ।
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51747 1198 jwiq brn kul 
shsw cUkw  
gurmiq sbid 
bIcwrI]1]

Jaath Baran Kul 

Sehasaa Chookaa 

Guramath Sabadh 

Beechaaree ||1||

Social class and status, 

race, ancestry and 

skepticism are 

eliminated, following 

the Guru's Teachings 

and contemplating the 

Word of the Shabad. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਿਾਜਤ ਵਰਨ ਕੁਲ (ਆਜਦਕ) 

ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

51748 1198 ijsu mnu mwnY  
AiBmwnu n qw 
kau ihMsw loBu 
ivswry]

Jis Man Maanai 

Abhimaan N Thaa 

Ko Hinsaa Lobh 

Visaarae ||

One whose mind is 

pleased and appeased, 

has no egotistical 

pride. Violence and 

greed are forgotten.

ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ (ਇਹ) ਮੂੰਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ, ਉਹ 

ਜਨਰਦਇਤਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

51749 1198 shij rvY vru 
kwmix ipr kI  
gurmuiK rMig 
svwry]2]

Sehaj Ravai Var 

Kaaman Pir Kee 

Guramukh Rang 

Savaarae ||2||

The soul-bride 

intuitively ravishes and 

enjoys her Husband 

Lord; as Gurmukh, she 

is embellished by His 

Love. ||2||

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਪਆਰੀ ਉਹ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

51750 1198 jwrau AYsI pRIiq 
kutMb snbMDI  
mwieAw moh 
pswrI]

Jaaro Aisee Preeth 

Kuttanb 

Sanabandhhee 

Maaeiaa Moh 

Pasaaree ||

Burn away any love of 

family and relatives, 

which increases your 

attachment to Maya.

ਮੈਂ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਸਨਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ 

ਐਸੇ ਮੋਹ-ਜਪਆਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾੜ ਜਦਆਂ ਿੋ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਹੀ ਜਖਲਾਰਦਾ ਹੈ।
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51751 1198 ijsu AMqir pRIiq  
rwm rsu nwhI  
duibDw krm 
ibkwrI]3]

Jis Anthar Preeth 

Raam Ras Naahee 

Dhubidhhaa 

Karam Bikaaree 

||3||

One who does not 

savor the Lord's Love 

deep within, lives in 

duality and corruption. 

||3||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ (ਉਪਿਦਾ), ਉਹ 

ਮੇਰ-ਤੇਰ ਅਤੇ (ਹੋਰ) ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਪਿਜਵਰਤ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

51752 1198 AMqir rqn 
pdwrQ ihq kO  
durY n lwl 
ipAwrI]

(durY) CupdI Anthar Rathan 

Padhaarathh Hith 

Ka Dhurai N Laal 

Piaaree ||

His Love is a priceless 

jewel deep within my 

being; the Lover of my 

Beloved is not hidden.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਰਤਨ 

ਮੌਿੂਦ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਉਹ 

ਜਪਆਰੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਗੱੁਝੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ।

51753 1198 nwnk gurmuiK 
nwmu Amolku juig 
juig AMqir 
DwrI]4]3]

Naanak Guramukh 

Naam Amolak Jug 

Jug Anthar 

Dhhaaree 

||4||3||

O Nanak, as Gurmukh, 

enshrine the Priceless 

Naam deep within 

your being, all the 

ages through. ||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ 

ਹੀ (ਭਾਵ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਿੇਹੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਧਾਰਦੀ 
ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਗਤ ਦੇ 

ਆਰੂੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ 
ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਜਤਆਂ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣਦਾ 
ਹੈ) ॥੪॥੩॥
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51754 1198 swrMg mhlw 4 
Gru 1

Saarang Mehalaa 

4 Ghar 1

Saarang, Fourth Mehl, 

First House:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

51755 1198 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51756 1198 hir ky sMq jnw 
kI hm DUir]

Har Kae Santh 

Janaa Kee Ham 

Dhhoor ||

I am the dust of the 

feet of the humble 

Saints of the Lord.

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ)।

51757 1198 imil sqsMgiq 
prmpdu pwieAw  
Awqm rwmu 
rihAw 
BrpUir]1]rhwau
]

Mil Sathasangath 

Param Padh 

Paaeiaa Aatham 

Raam Rehiaa 

Bharapoor ||1|| 

Rehaao ||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, I have 

obtained the supreme 

status. The Lord, the 

Supreme Soul, is all-

pervading 

everywhere. 

||1||Pause||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

51758 1198 siqguru sMqu imlY  
sWiq pweIAY  
iklivK duK 
kwty siB dUir]

Sathigur Santh 

Milai Saanth 

Paaeeai Kilavikh 

Dhukh Kaattae 

Sabh Dhoor ||

Meeting the Saintly 

True Guru, I have 

found peace and 

tranquility. Sins and 

painful mistakes are 

totally erased and 

taken away.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੂੰਤ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਆਤਮਕ ਠੂੰ ਢ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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51759 1198 Awqm joiq BeI 
prPUilq purKu 
inrMjnu dyiKAw 
hjUir]1]

Aatham Joth Bhee 

Parafoolith Purakh 

Niranjan 

Dhaekhiaa Hajoor 

||1||

The Divine Light of the 

soul radiates forth, 

gazing upon the 

Presence of the 

Immaculate Lord God. 

||1||

(ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ) ਜਿੂੰ ਦ ਜਖੜ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲੇਪ ਅਤੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥

51760 1198 vfYBwig 
sqsMgiq pweI  
hir hir nwmu 
rihAw BrpUir]

Vaddai Bhaag 

Sathasangath 

Paaee Har Har 

Naam Rehiaa 

Bharapoor ||

By great good fortune, 

I have found the Sat 

Sangat; the Name of 

the Lord, Har, Har, is 

all-prevading 

everywhere.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਥਾਂ ਭਰਪੂਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਲਆ),

51761 1198 ATsiT qIrQ 
mjnu kIAw  
sqsMgiq pg 
nwey DUir]2]

n@wey Athasath 

Theerathh Majan 

Keeaa 

Sathasangath Pag 

Naaeae Dhhoor 

||2||

I have taken my 

cleansing bath at the 

sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage, 

bathing in the dust of 

the feet of the True 

Congregation. ||2||

ਸਤ-ਸੂੰਗੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਜਵਚ ਨਹ ਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ (ਮਾਨੋ) 

ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਲਆ ॥੨॥

51762 1198 durmiq ibkwr 
mlIn miq hoCI  
ihrdw kusuDu 
lwgw moh kUru]

Dhuramath Bikaar 

Maleen Math 

Hoshhee Hiradhaa 

Kusudhh Laagaa 

Moh Koor ||

Evil-minded and 

corrupt, filthy-minded 

and shallow, with 

impure heart, 

attached to 

enticement and 

falsehood.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ) ਗੂੰਦਾ (ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ) ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਖੋਟੀ ਮੈਲੀ ਅਤੇ ਹੋਛੀ ਹੋਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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51763 1198 ibnu krmw ikau 
sMgiq pweIAY  
haumY ibAwip 
rihAw mnu 
JUir]3]

Bin Karamaa Kio 

Sangath Paaeeai 

Houmai Biaap 

Rehiaa Man Jhoor 

||3||

Without good karma, 

how can I find the 

Sangat? Engrossed in 

egotism, the mortal 

remains stuck in 

regret. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਸਦਾ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

51764 1198 hohu dieAwl 
ikRpw kir hir 
jI mwgau 
sqsMgiq pg 
DUir]

Hohu Dhaeiaal 

Kirapaa Kar Har 

Jee Maago 

Sathasangath Pag 

Dhhoor ||

Be kind and show Your 

Mercy, O Dear Lord; I 

beg for the dust of the 

feet of the Sat Sangat.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, ਜਮਹਰ ਕਰ। 
ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਸਤ-ਸੂੰਗੀਆਂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ।

51765 1198 nwnk sMqu imlY  
hir pweIAY jnu 
hir ByitAw rwmu 
hjUir]4]1]

Naanak Santh 

Milai Har Paaeeai 

Jan Har Bhaettiaa 

Raam Hajoor 

||4||1||

O Nanak, meeting with 

the Saints, the Lord is 

attained. The Lord's 

humble servant 

obtains the Presence 

of the Lord. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦਾਸ (ਗੁਰੂ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

51766 1198 swrMg mhlw 4] Saarang Mehalaa 

4 ||

Saarang, Fourth Mehl:

51767 1198 goibMd crnn 
kau bilhwrI]

Gobindh Charanan 

Ko Balihaaree ||

I am a sacrifice to the 

Feet of the Lord of the 

Universe.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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51768 1198 Bvjlu jgqu n 
jweI qrxw jip 
hir hir pwir 
auqwrI]1]rhwau]

Bhavajal Jagath N 

Jaaee Tharanaa 

Jap Har Har Paar 

Outhaaree ||1|| 

Rehaao ||

I cannot swim across 

the terrifying world 

ocean. But chanting 

the Name of the Lord, 

Har, Har, I am carried 

across across. 

||1||Pause||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਿਗਤ (ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ) 
ਤੋਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾ ਸਕਦਾ। 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਜਪਆ 

ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ-
ਭਰੇ ਿਗਤ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51769 1198 ihrdY pRqIiq 
bnI pRB kyrI  
syvw suriq 
bIcwrI]

Hiradhai 

Pratheeth Banee 

Prabh Kaeree 

Saevaa Surath 

Beechaaree ||

Faith in God came to 

fill my heart; I serve 

Him intuitively, and 

contemplate Him.

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਧਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

51770 1198 An idnu rwm 
nwmu jip ihrdY  
srb klw 
guxkwrI]1]

Anadhin Raam 

Naam Jap Hiradhai 

Sarab Kalaa 

Gunakaaree ||1||

Night and day, I chant 

the Lord's Name 

within my heart; it is 

all-powerful and 

virtuous. ||1||

ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਿਪ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ॥੧॥
51771 1198 pRBu Agm 

Agocru rivAw 
sRb TweI min 
qin AlK 
ApwrI]

A-lK Prabh Agam 

Agochar Raviaa 

Srab Thaaee Man 

Than Alakh 

Apaaree ||

God is Inaccessible 

and Unfathomable, All-

pervading 

everywhere, in all 

minds and bodies; He 

is Infinite and Invisible.

(ਜਿਹੜਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ) ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ) ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, (ਜਿਹੜਾ) 
ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ,
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51772 1198 gur ikrpwl Bey  
qb pwieAw  
ihrdY AlKu 
lKwrI]2]

Gur Kirapaal 

Bheae Thab 

Paaeiaa Hiradhai 

Alakh Lakhaaree 

||2||

When the Guru 

bebomes merciful, 

then the Unseen Lord 

is seen within the 

heart. ||2||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਦੋਂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ (ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਅਜਦਿਸ਼ਟ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਹੀ) ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

51773 1198 AMqir hir nwmu  
srb DrxIDr  
swkq kau dUir 
BieAw AhMkwrI]

DrxI-Dr Anthar Har Naam 

Sarab 

Dhharaneedhhar 

Saakath Ko Dhoor 

Bhaeiaa 

Ahankaaree ||

Deep within the inner 

being is the Name of 

the Lord, the Support 

of the entire earth, 

but to the egotistical 

shaakta, the faithless 

cynic, He seems far 

away.

ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਅਹੂੰਕਾਰੀ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਕਤੇ ਦੂਰ 

ਵੱਸਦਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ।

51774 1198 iqRsnw jlq n 
kbhU bUJih jUAY 
bwjI hwrI]3]

bUJih: polw bolo Thrisanaa Jalath N 

Kabehoo Boojhehi 

Jooai Baajee 

Haaree ||3||

His burning desire is 

never quenched, and 

he loses the game of 

life in the gamble. 

||3||

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਸੜ ਰਹੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ 

(ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੱੁਖਾ-ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਦੱਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ ਿੁਆਰੀਏ ਨੇ) ਿੂਏ ਜਵਚ 

(ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ) ॥੩॥
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51775 1198 aUTq bYTq hir 
gun gwvih guir  
ikMcq ikrpw 
DwrI]

(ikMcq) Aks mwqR, CyqI Oothath Baithath 

Har Gun Gaavehi 

Gur Kinchath 

Kirapaa Dhhaaree 

||

Standing up and 

sitting down, the 

mortal sings the 

Glorious Praises of the 

Lord, when the Guru 

bestows even a tiny 

bit of His Grace.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਥੋੜਹੀ ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਜਮਹਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ, ਉਹ ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

51776 1198 nwnk ijn kau 
ndir BeI hY  
iqn kI pYj 
svwrI]4]2]

Naanak Jin Ko 

Nadhar Bhee Hai 

Thin Kee Paij 

Savaaree ||4||2||

O Nanak, those who 

are blessed by His 

Glance of Grace - He 

saves and protects 

their honor. ||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਲਾਿ ਰੱਖ ਲਈ ॥੪॥੨॥

51777 1199 swrg mhlw 4] Saarag Mehalaa 4 

||

Saarang, Fourth Mehl:

51778 1199 hir hir AMimRq 
nwmu dyhu ipAwry]

Har Har Anmrith 

Naam Dhaehu 

Piaarae ||

O my Beloved Lord, 

Har, Har, please bless 

me with Your 

Ambrosial Name.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼।

51779 1199 ijn aUpir  
gurmuiK mnu 
mwinAw iqn ky 
kwj 
svwry]1]rhwau]

Jin Oopar 

Guramukh Man 

Maaniaa Thin Kae 

Kaaj Savaarae 

||1|| Rehaao ||

Those whose minds 

are pleased to be 

Gurmukh - the Lord 

completes their 

projects. ||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਮਨ ਪਤੀਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ) 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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51780 1199 jo jn dIn Bey  
gur AwgY iqn ky 
dUK invwry]

Jo Jan Dheen 

Bheae Gur Aagai 

Thin Kae Dhookh 

Nivaarae ||

Those humble beings 

who become meek 

before the Guru-their 

pains are taken away.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਨਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢਜਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

(ਗੁਰੂ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

51781 1199 An idnu Bgiq 
krih gur AwgY  
gur kY sbid 
svwry]1]

Anadhin Bhagath 

Karehi Gur Aagai 

Gur Kai Sabadh 

Savaarae ||1||

Night and day, they 

perform devotional 

worship services to 

the Guru; they are 

embellished with the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ) 

ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

51782 1199 ihrdY nwmu 
AMimRq rsu rsnw  
rsu gwvih rsu 
bIcwry]

Hiradhai Naam 

Anmrith Ras 

Rasanaa Ras 

Gaavehi Ras 

Beechaarae ||

Within their hearts is 

the ambrosial essence 

of the Naam, the 

Name of the Lord; 

they savor this 

essence, sing the 

praises of this essence, 

and contemplate this 

essence.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ, ਿੀਭ ਨਾਲ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਸ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦੇ 

ਹਨ,

51783 1199 gur prswid 
AMimRq rsu 
cIin@Aw Eie 
pwvih moK 
duAwry]2]

Gur Parasaadh 

Anmrith Ras 

Cheenihaaa Oue 

Paavehi Mokh 

Dhuaarae ||2||

By Guru's Grace, they 

are aware of this 

ambrosial essence; 

they find the Gate of 

Salvation. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਪਛਾਣ ਜਲਆ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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51784 1199 siqguru purKu 
Aclu Aclw 
miq ijsu idRVqw 
nwmu ADwry]

A-c`lu[ A-c`lw Sathigur Purakh 

Achal Achalaa 

Math Jis 

Dhrirrathaa Naam 

Adhhaarae ||

The True is the Primal 

Being, Unmoving and 

Unchanging. One who 

takes the Support of 

the Naam, the Name 

of the Lord - his 

intellect becomes 

focused and steady.

ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ-ਪੁਰਖ ਅਡੋਲ-

ਜਚੱਤ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਮੱਤ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 

ਤੇ) ਸਦਾ ਅਜਹੱਲ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ,

51785 1199 iqsu AwgY jIau 
dyvau Apunw hau  
siqgur kY 
bilhwry]3]

This Aagai Jeeo 

Dhaevo Apunaa 

Ho Sathigur Kai 

Balihaarae ||3||

I offer my soul to Him; 

I am a sacrifice to my 

True Guru. ||3||

ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ (ਸਦਾ) ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੩॥

51786 1199 mnmuK BRim dUjY 
Bwie lwgy AMqir 
AigAwn gubwry]

Manamukh Bhram 

Dhoojai Bhaae 

Laagae Anthar 

Agiaan Gubaarae 

||

The self-willed 

manmukhs are stuck 

in doubt and attached 

to duality; the 

darkness of spiritual 

ignorance is within 

them.

(ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ) 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ 
ਦੌੜ-ਭੱਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਹੀ) ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ ਦਾ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ 
(ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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51787 1199 siqguru dwqw 
ndir n AwvY nw 
aurvwir n 
pwry]4]

Sathigur Dhaathaa 

Nadhar N Aavai 

Naa Ouravaar N 

Paarae ||4||

They do not see the 

True Guru, the Giver; 

they are not on this 

shore, or the other. 

||4||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ-ਭਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਨਾਹ 

ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਹ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ 

(ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੪॥
51788 1199 srby Git Git 

rivAw suAwmI  
srb klw kl 
Dwry]

Sarabae Ghatt 

Ghatt Raviaa 

Suaamee Sarab 

Kalaa Kal 

Dhhaarae ||

Our Lord and Master is 

permeating and 

pervading each and 

every heart; He is 

supremely Potent to 

exercise His Might.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੱਜਤਆ ਨਾਲ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ।

51789 1199 nwnku dwsin 
dwsu khq hY kir 
ikrpw lyhu 
aubwry]5]3]

Naanak Dhaasan 

Dhaas Kehath Hai 

Kar Kirapaa Laehu 

Oubaarae 

||5||3||

Nanak, the slave of His 

slaves, says, please, be 

merciful and save me! 

||5||3||

ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਈ ਰੱਖ ॥੫॥੩॥

51790 1199 swrg mhlw 4] Saarag Mehalaa 4 

||

Saarang, Fourth Mehl:

51791 1199 goibd kI AYsI 
kwr kmwie]

Gobidh Kee Aisee 

Kaar Kamaae ||

This is the way to work 

for the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਕਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਜਰਆ 

ਕਰ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10472 Published: March 06/ 2014



51792 1199 jo ikCu kry su 
siq kir mwnhu  
gurmuiK nwim 
rhhu ilv 
lwie]1]rhwau]

Jo Kishh Karae S 

Sath Kar Maanahu 

Guramukh Naam 

Rehahu Liv Laae 

||1|| Rehaao ||

Whatever He does, 

accept that as true. As 

Gurmukh, remain 

lovingly absorbed in 

His Name. 

||1||Pause||

ਜਕ ਿੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਠੀਕ ਮੂੰ ਜਨਆ ਕਰ, 

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

51793 1199 goibd pRIiq lgI 
Aiq mITI Avr 
ivsir sB jwie]

Gobidh Preeth 

Lagee Ath 

Meethee Avar 

Visar Sabh Jaae ||

The Love of the Lord 

of the Universe seems 

supremely sweet. 

Everything else is 

forgotten.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਬਹੁਤ ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ) ਹੋਰ ਸਾਰੀ 
ਪਿੀਤ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

51794 1199 An idnu rhsu 
BieAw mnu 
mwinAw joqI 
joiq imlwie]1]

Anadhin Rehas 

Bhaeiaa Man 

Maaniaa Jothee 

Joth Milaae ||1||

Night and day, he is in 

ecstasy; his mind is 

pleased and appeased, 

and his light merges 

into the Light. ||1||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

51795 1199 jb gux gwie  
qb hI mnu iqRpqY  
sWiq vsY min 
Awie]

Jab Gun Gaae 

Thab Hee Man 

Thripathai Saanth 

Vasai Man Aae ||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, his 

mind is satisfied. 

Peace and tranquility 

come to abide within 

his mind.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਭੁੱ ਖਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
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51796 1199 gur ikrpwl Bey  
qb pwieAw hir 
crxI icqu 
lwie]2]

Gur Kirapaal 

Bheae Thab 

Paaeiaa Har 

Charanee Chith 

Laae ||2||

When the Guru 

becomes merciful, the 

mortal finds the Lord; 

he focuses his 

consciousness on the 

Lord's Lotus Feet. 

||2||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਿਦੋਂ ਉਸ ਉਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

51797 1199 miq pRgws BeI 
hir iDAwieAw  
igAwin qiq 
ilv lwie]

Math Pragaas 

Bhee Har 

Dhhiaaeiaa Giaan 

Thath Liv Laae ||

The intellect is 

enlightened, 

meditating on the 

Lord. He remains 

lovingly attuned to the 

essence of spiritual 

wisdom.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮੂਲ-ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ,

51798 1199 AMqir joiq 
pRgtI mnu 
mwinAw hir 
shij smwiD 
lgwie]3]

Anthar Joth 

Pragattee Man 

Maaniaa Har Sehaj 

Samaadhh Lagaae 

||3||

The Divine Light 

radiates forth deep 

within his being; his 

mind is pleased and 

appeased. He merges 

intuitively into 

Celestial Samaadhi. 

||3||

ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਮਨ ਇਕਾਗਿ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ (ਉਸ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ 

ਜਗਆ ॥੩॥
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51799 1199 ihrdY kptu inq 
kptu kmwvih  
muKhu hir hir 
suxwie]

Hiradhai Kapatt 

Nith Kapatt 

Kamaavehi 

Mukhahu Har Har 

Sunaae ||

One whose heart is 

filled with falsehood, 

continues to practice 

falsehood, even while 

he teaches and 

preaches about the 

Lord.

ਪਰ, (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਠੱਗੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਜਨਰਾ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ (ਅੂੰਦਰੋਂ ਅੂੰਦਰ) 

ਠੱਗੀ ਦਾ ਜਵਹਾਰ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

51800 1199 AMqir loBu mhw 
gubwrw quh kUtY 
duK Kwie]4]

Anthar Lobh 

Mehaa Gubaaraa 

Thuh Koottai 

Dhukh Khaae 

||4||

Within him is the utter 

darkness of greed. He 

is thrashed like wheat, 

and suffers in pain. 

||4||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ) ਲੋਭ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦਾ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਉਂ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾਜਣਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਜਨਰੇ ਤੋਹ ਹੀ ਕੱੁਟਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਹ ਕੱੁਟਣ ਦੀਆਂ 

ਖੇਚਲਾਂ ਹੀ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

51801 1199 jb supRsMn Bey 
pRB myry gurmuiK 
prcw lwie]

supRsMn Jab Suprasann 

Bheae Prabh 

Maerae Guramukh 

Parachaa Laae ||

When my God is 

totally pleased, the 

mortal tunes in and 

becomes Gurmukh.

ਿਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ (ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਉੱਤੇ) ਬੜੇ ਪਰਸੂੰਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਤਦੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
51802 1199 nwnk nwm 

inrMjnu pwieAw  
nwmu jpq suKu 
pwie]5]4]

Naanak Naam 

Niranjan Paaeiaa 

Naam Japath Sukh 

Paae ||5||4||

Nanak has obtained 

the Immaculate Naam, 

the Name of the Lord. 

Chanting the Naam, 

he has found peace. 

||5||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤਦੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੫॥੪॥
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51803 1199 swrg mhlw 4] Saarag Mehalaa 4 

||

Saarang, Fourth Mehl:

51804 1199 myrw mnu rwm 
nwim mnu mwnI]

Maeraa Man 

Raam Naam Man 

Maanee ||

My mind is pleased 

and appeased by the 

Name of the Lord.

(ਤਦੋਂ ਤੋਂ) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਜਗਆ ਹੈ,

51805 1199 myrY hIArY 
siqguir pRIiq 
lgweI min hir 
hir kQw 
suKwnI]1]rhwau]

Maerai Heearai 

Sathigur Preeth 

Lagaaee Man Har 

Har Kathhaa 

Sukhaanee ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru has 

implanted divine love 

within my heart. The 

Sermon of the Lord, 

Har, Har, is pleasing to 

my mind. 

||1||Pause||

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, (ਤਦੋਂ ਤੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੀ ਲੱਗ 

ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51806 1199 dIn dieAwl 
hovhu jn aUpir  
jn dyvhu AkQ 
khwnI]

A-kQ: polw bolo Dheen Dhaeiaal 

Hovahu Jan Oopar 

Jan Dhaevahu 

Akathh Kehaanee 

||

Please be merciful to 

Your meek and 

humble servant; 

please bless Your 

humble servant with 

Your Unspoken 

Speech.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੇਵਕ 

ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੋ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਦਾਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ 

ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੋ।

51807 1199 sMq jnw imil 
hir rsu pwieAw  
hir min qin 
mIT lgwnI]1]

Santh Janaa Mil 

Har Ras Paaeiaa 

Har Man Than 

Meeth Lagaanee 

||1||

Meeting with the 

humble Saints, I have 

found the sublime 

essence of the Lord. 

The Lord seems so 

sweet to my mind and 

body. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਜਖਆ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
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51808 1199 hir kY rMig rqy 
bYrwgI ijn@ 
gurmiq nwmu 
pCwnI]

Har Kai Rang 

Rathae Bairaagee 

Jinh Guramath 

Naam Pashhaanee 

||

They alone are 

unattached, who are 

imbued with the 

Lord's Love; through 

the Guru's Teachings, 

they realize the Naam, 

the Name of the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

51809 1199 purKY purKu 
imilAw suKu 
pwieAw sB cUkI 
Awvx jwnI]2]

Purakhai Purakh 

Miliaa Sukh 

Paaeiaa Sabh 

Chookee Aavan 

Jaanee ||2||

Meeting with the 

Primal Being, one finds 

peace, and one's 

comings and goings in 

reincarnation are 

ended. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਜਗਆ, ਉਸ ਦਾ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੇੜ 

ਮੱੁਕ ਜਗਆ ॥੨॥

51810 1199 nYxI ibrhu dyKw 
pRB suAwmI  
rsnw nwmu 
vKwnI]

Nainee Birahu 

Dhaekhaa Prabh 

Suaamee Rasanaa 

Naam Vakhaanee 

||

With my eyes, I gaze 

lovingly upon God, my 

Lord and Master. I 

chant His Name with 

my tongue.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਹਾਂ,

51811 1200 sRvxI kIrqnu 
sunau idnu rwqI  
ihrdY hir hir 
BwnI]3]

Sravanee 

Keerathan Suno 

Dhin Raathee 

Hiradhai Har Har 

Bhaanee ||3||

With my ears, I listen 

to the Kirtan of His 

Praises, day and night. 

I love the Lord, Har, 

Har, with all my heart. 

||3||

ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾਂ, 
ਅਤੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਂ ॥੩॥
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51812 1200 pMc jnw guir 
vsgiq Awxy qau 
aunmin nwim 
lgwnI]

l`gwnI Panch Janaa Gur 

Vasagath Aanae 

Tho Ounaman 

Naam Lagaanee ||

When the Guru helped 

me to overcome the 

five thieves, then I 

found ultimate bliss, 

attached to the Naam.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਜਕਸੇ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਦੇ) ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਤਦੋਂ ਜਬਰਹੋਂ 
ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਉਸ 

ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

51813 1200 jn nwnk hir 
ikrpw DwrI hir 
rwmY nwim 
smwnI]4]5]

Jan Naanak Har 

Kirapaa Dhhaaree 

Har Raamai Naam 

Samaanee 

||4||5||

The Lord has 

showered His Mercy 

on servant Nanak; he 

merges in the Lord, in 

the Name of the Lord. 

||4||5||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਹੋ 

ਗਈ ॥੪॥੫॥

51814 1200 swrg mhlw 4] Saarag Mehalaa 4 

||

Saarang, Fourth Mehl:

51815 1200 jp mn rwm nwmu 
pV@ swru]

Jap Man Raam 

Naam Parrha Saar 

||

O my mind, chant the 

Name of the Lord, and 

study His Excellence.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਪਜੜਹਆ ਕਰ, (ਇਹੀ) 
ਸਿੇਸ਼ਟ (ਕੂੰਮ ਹੈ)।

51816 1200 rwm nwm ibnu 
iQru nhI koeI  
horu inhPl sBu 
ibsQwru]1]rhwau
]

Raam Naam Bin 

Thhir Nehee Koee 

Hor Nihafal Sabh 

Bisathhaar ||1|| 

Rehaao ||

Without the Lord's 

Name, nothing is 

steady or stable. All 

the rest of the show is 

useless. ||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਇਥੇ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜਖਲਾਰਾ ਐਸਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਤੋਂ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਸਤੇ) ਕੋਈ ਿਲ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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51817 1200 ikAw lIjY ikAw 
qjIAY baury jo 
dIsY so Cwru]

Kiaa Leejai Kiaa 

Thajeeai Bourae Jo 

Dheesai So Shhaar 

||

What is there to 

accept, and what is 

there to reject, O 

madman? Whatever is 

seen shall turn to dust.

ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨ! ਿੋ ਕੁਝ (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਸਭ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਨਾਹ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਛੱਜਡਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

51818 1200 ijsu ibiKAw kau  
qum@ ApunI kir 
jwnhu sw Cwif 
jwhu isir 
Bwru]1]

Jis Bikhiaa Ko 

Thumh Apunee 

Kar Jaanahu Saa 

Shhaadd Jaahu Sir 

Bhaar ||1||

That poison which you 

believe to be your 

own - you must 

abandon it and leave it 

behind. What a load 

you have to carry on 

your head! ||1||

ਹੇ ਕਮਲੇ! ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈਂ, ਉਹ 

ਤਾਂ ਛੱਡ ਿਾਜਹਂਗਾ, (ਉਸ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ) ਭਾਰ 

ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ (ਲੈ 

ਿਾਜਹਂਗਾ) ॥੧॥

51819 1200 iqlu iqlu plu 
plu AauD Puin 
GwtY bUiJ n skY  
gvwru]

Thil Thil Pal Pal 

Aoudhh Fun 

Ghaattai Boojh N 

Sakai Gavaar ||

Moment by moment, 

instant by instant, 

your life is running 

out. The fool cannot 

understand this.

ਰਤਾ ਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪਲ ਪਲ 

ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ (ਇਹ 

ਗੱਲ) ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

51820 1200 so ikCu krY ij 
swiQ n cwlY iehu 
swkq kw 
Awcwru]2]

So Kishh Karai J 

Saathh N Chaalai 

Eihu Saakath Kaa 

Aachaar ||2||

He does things which 

will not go along with 

him in the end. This is 

the lifestyle of the 

faithless cynic. ||2||

(ਮੂਰਖ) ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿ ੋ(ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਇਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਸਦਾ ਇਹੀ ਕਰਤੱਬ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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51821 1200 sMq jnw kY sMig 
imlu baury qau 
pwvih moK 
duAwru]

Santh Janaa Kai 

Sang Mil Bourae 

Tho Paavehi Mokh 

Dhuaar ||

So join together with 

the humble Saints, O 

madman, and you 

shall find the Gate of 

Salvation.

ਹੇ ਕਮਲੇ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਬੈਜਠਆ ਕਰ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ ਸਕੇਂਗਾ।

51822 1200 ibnu sqsMg suKu 
iknY n pwieAw  
jwie pUChu byd 
bIcwru]3]

Bin Sathasang 

Sukh Kinai N 

Paaeiaa Jaae 

Pooshhahu Baedh 

Beechaar ||3||

Without the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, no one 

finds any peace. Go 

and ask the scholars of 

the Vedas. ||3||

ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਹੋਰ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਦਾ ਭੀ 
ਜਵਚਾਰ ਿਾ ਕੇ ਪੱੁਛ ਵੇਖੋ (ਸਭ 

ਇਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਕ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ॥੩॥

51823 1200 rwxw rwau sBY 
koaU cwlY JUTu 
Coif jwie 
pwswru]

Raanaa Raao 

Sabhai Kooo 

Chaalai Jhooth 

Shhodd Jaae 

Paasaar ||

All the kings and 

queens shall depart; 

they must leave this 

false expanse.

ਕੋਈ ਰਾਿਾ ਹੋਵੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ (ਇਥੋਂ ਆਖ਼ਰ) 

ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

51824 1200 nwnk sMq sdw 
iQru inhclu ijn 
rwm nwmu 
AwDwru]4]6]

Naanak Santh 

Sadhaa Thhir 

Nihachal Jin Raam 

Naam Aadhhaar 

||4||6||

O Nanak, the Saints 

are eternally steady 

and stable; they take 

the Support of the 

Name of the Lord. 

||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ 

ਸੂੰਤ ਿਨ (ਇਸ ਮੋਹਨੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਜਵਚ) 

ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੬॥
51825 1200 swrg mhlw 4 

Gru 3 dupdw

Saarag Mehalaa 4 

Ghar 3 Dhupadhaa

Saarang, Fourth Mehl, 

Third House, Du-Padas:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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51826 1200 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51827 1200 kwhy pUq Jgrq 
hau sMig bwp]

hauhoN Kaahae Pooth 

Jhagarath Ho Sang 

Baap ||

O son, why do you 

argue with your 

father?

ਹੇ ਪੱੁਤਰ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਜਪਤਾ ਨਾਲ ਜਕਉਂ 

ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?

51828 1200 ijn ky jxy 
bfIry qum hau  
iqn isau Jgrq 
pwp]1]rhwau]

(bfIry) vifAwey Jin Kae Janae 

Baddeerae Thum 

Ho Thin Sio 

Jhagarath Paap 

||1|| Rehaao ||

It is a sin to argue with 

the one who fathered 

you and raised you. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪੱੁਤਰ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਾਜਪਆਂ ਨੇ 

ਿੂੰ ਜਮਆ ਤੇ ਪਾਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ (ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੂੰਮ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51829 1200 ijsu Dn kw qum 
grbu krq hau  
so Dnu iksih n 
Awp]

Jis Dhhan Kaa 

Thum Garab 

Karath Ho So 

Dhhan Kisehi N 

Aap ||

That wealth, which 

you are so proud of - 

that wealth does not 

belong to anyone.

ਹੇ ਪੱੁਤਰ! ਜਿਸ ਧਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 
ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਧਨ (ਕਦੇ 

ਭੀ) ਜਕਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ 
ਬਜਣਆ।

51830 1200 iKn mih Coif 
jwie ibiKAw rsu  
qau lwgY 
pCuqwp]1]

Khin Mehi Shhodd 

Jaae Bikhiaa Ras 

Tho Laagai 

Pashhuthaap ||1||

In an instant, you shall 

have to leave behind 

all your corrupt 

pleasures; you shall be 

left to regret and 

repent. ||1||

ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਚਸਕਾ (ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਛੱਡ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਿਦੋਂ 
ਛੱਡਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਛੱਡਣ 

ਦਾ) ਹਾਹੁਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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51831 1200 jo qumry pRB hoqy 
suAwmI hir iqn 
ky jwphu jwp]

Jo Thumarae 

Prabh Hothae 

Suaamee Har Thin 

Kae Jaapahu Jaap 

||

He is God, your Lord 

and Master - chant the 

Chant of that Lord.

ਹੇ ਪੱੁਤਰ! ਜਿਹੜੇ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਤੁਹਾਡੇ (ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ) 

ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਿਾਪ ਿਜਪਆ ਕਰੋ।

51832 1200 aupdysu krq  
nwnk jn qum 
kau jau sunhu  
qau jwie 
sMqwp]2]1]7]

Oupadhaes Karath 

Naanak Jan Thum 

Ko Jo Sunahu Tho 

Jaae Santhaap 

||2||1||7||

Servant Nanak spreads 

the Teachings; if you 

listen to it, you shall 

be rid of your pain. 

||2||1||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪੱੁਤਰ!) 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੇ ਤੁਸੀਂ 
ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ (ਜਧਆਨ ਨਾਲ) 

ਸੁਣੋ ਤਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਨਸਕ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਏ ॥੨॥੧॥੭॥

51833 1200 swrg mhlw 4 
Gru 5 dupdy 
pVqwl

Saarag Mehalaa 4 

Ghar 5 Dhupadhae 

Parrathaala

Saarang, Fourth Mehl, 

Fifth House, Du-Padas, 

Partaal:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 'ਪੜਤਾਲ'।

51834 1200 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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51835 1200 jip mn jgMnwQ 
jgdIsro 
jgjIvno  
mnmohn isau 
pRIiq lwgI mY 
hir hir hir 
tyk sB idnsu 
sB 
rwiq]1]rhwau]

j`gdIsro[j`gjIvno Jap Man 

Jagannaathh 

Jagadheesaro 

Jagajeevano 

Manamohan Sio 

Preeth Laagee Mai 

Har Har Har Ttaek 

Sabh Dhinas Sabh 

Raath ||1|| 

Rehaao ||

O my mind, meditate 

on the Lord of the 

World, the Master of 

the Universe, the Life 

of the World, the 

Enticer of the mind; 

fall in love with Him. I 

take the Support of 

the Lord, Har, Har, 

Har, all day and all 

night. ||1||Pause||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ (ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆਂ ਉਸ) ਮਨ ਦੇ ਮੋਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਸਾਰਾ ਜਦਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51836 1200 hir kI aupmw 
Aink Aink 
Aink gun gwvq  
suk nwrd 
bRhmwidk qv 
gun suAwmI 
ginn n jwiq]

Har Kee Oupamaa 

Anik Anik Anik 

Gun Gaavath Suk 

Naaradh 

Brehamaadhik 

Thav Gun 

Suaamee Ganin N 

Jaath ||

Endless, endless, 

endless are the Praises 

of the Lord. Suk Dayv, 

Naarad and the gods 

like Brahma sing His 

Glorious Praises. Your 

Glorious Virtues, O my 

Lord and Master, 

cannot even be 

counted.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਵਜਡਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੇ ਸੁਆਮੀ 
ਪਿਭੂ! ਸੁਕਦੇਵ ਨਾਰਦ ਬਿਹਮਾ 
ਆਜਦਕ ਦੇਵਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜਗਣੇ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।
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51837 1200 qU hir byAMqu qU 
hir byAMqu qU 
hir suAwmI qU 
Awpy hI jwnih  
AwpnI BWiq]1]

Thoo Har Baeanth 

Thoo Har Baeanth 

Thoo Har 

Suaamee Thoo 

Aapae Hee 

Jaanehi Aapanee 

Bhaanth ||1||

O Lord, You are 

Infinite, O Lord, You 

are Infinite, O Lord, 

You are my Lord and 

Master; only You 

Yourself know Your 

Own Ways. ||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਆਪਣੀ 
ਅਵਸਥਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈਂ ॥੧॥

51838 1200 hir kY inkit 
inkit hir 
inkt hI bsqy qy 
hir ky jn swDU  
hir Bgwq]

Har Kai Nikatt 

Nikatt Har Nikatt 

Hee Basathae 

Thae Har Kae Jan 

Saadhhoo Har 

Bhagaath ||

Those who are near, 

near to the Lord - 

those who dwell near 

the Lord - those 

humble servants of 

the Lord are the Holy, 

the devotees of the 

Lord.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਧੂ ਿਨ ਹਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ।

51839 1200 qy hir ky jn  
hir isau ril 
imly jYsy jn 
nwnk sllY 
sll 
imlwiq]2]1]8
]

Thae Har Kae Jan 

Har Sio Ral Milae 

Jaisae Jan Naanak 

Salalai Salal 

Milaath 

||2||1||8||

Those humble 

servants of the Lord 

merge with their Lord, 

O Nanak, like water 

merging with water. 

||2||1||8||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੧॥੮॥
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51840 1201 swrMg mhlw 4] Saarang Mehalaa 

4 ||

Saarang, Fourth Mehl:

51841 1201 jip mn nrhry 
nrhr suAwmI  
hir sgl dyv 
dyvw sRI rwm rwm 
nwmw hir pRIqmu 
morw]1]rhwau]

dyv pRkwSkW dy (dyvw) 
pRkwSk

Jap Man 

Nareharae 

Narehar Suaamee 

Har Sagal Dhaev 

Dhaevaa Sree 

Raam Raam 

Naamaa Har 

Preetham Moraa 

||1|| Rehaao ||

O my mind, meditate 

on the Lord, the Lord, 

your Lord and Master. 

The Lord is the Most 

Divine of all the divine 

beings. Chant the 

Name of the Lord, 

Raam, Raam, the Lord, 

my most Dear 

Beloved. ||1||Pause||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! (ਸਭ ਦੇ) ਮਾਲਕ 

ਨਰਹਰ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ, ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਰਾਮ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਉਹ ਹਰੀ 
ਸਾਰੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਹਰੀ ਮੇਰਾ ਪਿੀਤਮ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51842 1201 ijqu igRih gun 
gwvqy hir ky 
gun gwvqy rwm 
gun gwvqy iqqu 
igRih vwjy pMc 
sbd vfBwg 
mQorw]

gi Rih, (m`Qorw) m`Qy dy Jith Grihi Gun 

Gaavathae Har 

Kae Gun 

Gaavathae Raam 

Gun Gaavathae 

Thith Grihi Vaajae 

Panch Sabadh 

Vadd Bhaag 

Mathhoraa ||

That household, in 

which the Glorious 

Praises of the Lord are 

sung, in which the 

Glorious Praises of the 

Lord are sung, in 

which His Glorious 

Praises are sung, 

where the Panch 

Shabad, the Five 

Primal Sounds, 

resound - great is the 

destiny written on the 

f

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਿਸ (ਜਹਰਦੇ-) 

ਘਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ (ਜਹਰਦੇ-) 

ਘਰ ਜਵਚ (ਮਾਨੋ) ਪੂੰਿ ਹੀ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਿ ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ 

ਤੇ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
(ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗਦੇ ਹਨ।
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51843 1201 iqn@ jn ky siB 
pwp gey siB 
doK gey siB rog 
gey kwmu kRoDu loBu 
mohu AiBmwnu gey  
iqn@ jn ky hir 
mwir kFy pMc 
corw]1]

Thinh Jan Kae 

Sabh Paap Geae 

Sabh Dhokh Geae 

Sabh Rog Geae 

Kaam Krodhh 

Lobh Mohu 

Abhimaan Geae 

Thinh Jan Kae Har 

Maar Kadtae 

Panch Choraa 

||1||

All the sins of that 

humble being are 

taken away, all the 

pains are taken away, 

all diseases are taken 

away; sexual desire, 

anger, greed, 

attachment and 

egotistical pride are 

taken away. The Lord 

drives the five thieves 

out of such a person 

of the Lord. |

ਹੇ ਮਨ! ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ 

ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਚੁਰਾਣ 

ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ) ਪੂੰਿਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

51844 1201 hir rwm bolhu 
hir swDU hir ky 
jn swDU jgdIsu 
jphu min bcin 
krim hir hir 
AwrwDU hir ky 
jn swDU]

j`gdIsu Har Raam Bolahu 

Har Saadhhoo Har 

Kae Jan Saadhhoo 

Jagadhees Japahu 

Man Bachan 

Karam Har Har 

Aaraadhhoo Har 

Kae Jan Saadhhoo 

||

Chant the Name of the 

Lord, O Holy Saints of 

the Lord; meditate on 

the Lord of the 

Universe, O Holy 

people of the Lord. 

Meditate in thought, 

word and deed on the 

Lord, Har, Har. 

Worship and adore 

the Lord, O Holy 

people of the Lord.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਜਰਆ ਕਰੋ। ਹੇ 

ਹਰੀ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰੋ। ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸਾਧ ਿਨੋ! 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹਰੇਕ) 

ਬਚਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹਰੇਕ) 

ਕਰਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਜਰਆ ਕਰੋ।
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51845 1201 hir rwm boil  
hir rwm boil  
siB pwp gvwDU]

Har Raam Bol Har 

Raam Bol Sabh 

Paap Gavaadhhoo 

||

Chant the Name of the 

Lord, chant the Name 

of the Lord. It shall rid 

you of all your sins.

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਰਾਮ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ।

51846 1201 inq inq jwgrxu 
krhu sdw sdw 
AwnMdu jip 
jgdIsuorw]

(jwgrxu) 
jwgxw[j`gdIsuorw: sou 
hoVy AONkV ivcwly bolo

Nith Nith Jaagaran 

Karahu Sadhaa 

Sadhaa Aanandh 

Jap 

Jagadheesuoraa ||

Continually and 

continuously remain 

awake and aware. You 

shall be in ecstasy 

forever and ever, 

meditating on the 

Lord of the Universe.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸਦਾ ਹੀ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

51847 1201 mn ieCy Pl 
pwvhu sBY Pl 
pwvhu Drmu ArQu 
kwm moKu jn 
nwnk hir isau 
imly hir Bgq 
qorw]2]2]9]

Man Eishhae Fal 

Paavahu Sabhai 

Fal Paavahu 

Dhharam Arathh 

Kaam Mokh Jan 

Naanak Har Sio 

Milae Har Bhagath 

Thoraa 

||2||2||9||

Servant Nanak: O 

Lord, Your devotees 

obtain the fruits of 

their minds' desires; 

they obtain all the 

fruits and rewards, 

and the four great 

blessings - Dharmic 

faith, wealth and 

riches, sexual success 

and liberation. 

||2||2||9||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸਾਰੇ ਮਨ-ਮੂੰ ਗੇ 

ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ 

ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਧਰਮ, 

ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ-ਇਹ ਚਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। 
ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਹਰੀ! 
ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ (ਚਰਨਾਂ) 
ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹੀ 
ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਹਨ ॥੨॥੨॥੯॥

51848 1201 swrg mhlw 4] Saarag Mehalaa 4 

||

Saarang, Fourth Mehl:
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51849 1201 jip mn mwDo 
mDsUdno hir 
sRIrMgo prmysro  
siq prmysro pRBu 
AMqrjwmI]

(sRI) soBw vwly, 
SromxI[ (sRIrMgo) AnMd 
srUp vwihgurU

Jap Man Maadhho 

Madhhusoodhano 

Har Sreerango 

Paramaesaro Sath 

Paramaesaro 

Prabh 

Antharajaamee ||

O my mind, meditate 

on the Lord, the Lord 

of Wealth, the Source 

of Nectar, the 

Supreme Lord God, 

the True Transcendent 

Being, God, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ, ਉਹੀ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਧੂ ਰਾਖਸ਼ 

ਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ 
ਹਰੀ ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

51850 1201 sB dUKn ko hMqw  
sB sUKn ko dwqw  
hir pRIqm gun 
gwEu]1]rhwau]

Sabh Dhookhan Ko 

Hanthaa Sabh 

Sookhan Ko 

Dhaathaa Har 

Preetham Gun 

Gaao ||1|| 

Rehaao ||

He is the Destroyer of 

all suffering, the Giver 

of all peace; sing the 

Praises of my Beloved 

Lord God. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਪਿੀਤਮ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51851 1201 hir Git Gty  
Git bsqw hir 
jil Qly hir 
bsqw hir Qwn 
QwnMqir bsqw mY  
hir dyKn ko 
cwEu]

Eu: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Har Ghatt Ghattae 

Ghatt Basathaa 

Har Jal Thhalae 

Har Basathaa Har 

Thhaan 

Thhaananthar 

Basathaa Mai Har 

Dhaekhan Ko 

Chaao ||

The Lord dwells in the 

home of each and 

every heart. The Lord 

dwells in the water, 

and the Lord dwells on 

the land. The Lord 

dwells in the spaces 

and interspaces. I have 

such a great longing to 

see the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਹ ਹਰੀ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਲ 

ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਹੈ।
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51852 1201 koeI AwvY sMqo  
hir kw jnu sMqo  
myrw pRIqm jnu 
sMqo moih mwrgu 
idKlwvY]

Koee Aavai Santho 

Har Kaa Jan 

Santho Maeraa 

Preetham Jan 

Santho Mohi 

Maarag 

Dhikhalaavai ||

If only some Saint, 

some humble Saint of 

the Lord, my Holy 

Beloved, would come, 

to show me the way.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੇ ਕੋਈ ਸੂੰਤ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆ ਜਮਲੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂੰਤ 

ਆ ਜਮਲੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ 
ਸੂੰਤ ਿਨ ਮੈਨੂੂੰ  ਆ ਜਮਲੇ, ਤੇ, 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ) ਰਾਹ ਜਵਖਾ ਿਾਏ,

51853 1201 iqsu jn ky hau 
mil mil Dovw 
pwEu]1]

pwEu: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

This Jan Kae Ho 

Mal Mal Dhhovaa 

Paao ||1||

I would wash and 

massage the feet of 

that humble being. 

||1||

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ 

ਧੋਵਾਂ ॥੧॥

51854 1201 hir jn kau hir 
imilAw hir 
srDw qy imilAw  
gurmuiK hir 
imilAw]

Har Jan Ko Har 

Miliaa Har 

Saradhhaa Thae 

Miliaa Guramukh 

Har Miliaa ||

The Lord's humble 

servant meets the 

Lord, through his faith 

in the Lord; meeting 

the Lord, he becomes 

Gurmukh.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਜਕਸੇ 

ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਸੇਵਕ 

ਦੀ) ਸਰਧਾ-ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51855 1201 myrY min qin 
AwnMd Bey mY 
dyiKAw hir rwEu]

rwEu: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Maerai Man Than 

Aanandh Bheae 

Mai Dhaekhiaa 

Har Raao ||

My mind and body are 

in ecstasy; I have seen 

my Sovereign Lord 

King.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਮੈਂ 
ਭੀ) ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
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51856 1201 jn nwnk kau  
ikrpw BeI hir 
kI ikrpw BeI  
jgdIsur ikrpw 
BeI]

Jan Naanak Ko 

Kirapaa Bhee Har 

Kee Kirapaa Bhee 

Jagadheesur 

Kirapaa Bhee ||

Servant Nanak has 

been blessed with 

Grace, blessed with 

the Lord's Grace, 

blessed with the Grace 

of the Lord of the 

Universe.

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਤੇ (ਭੀ) ਜਮਹਰ 

ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੋਈ 

ਹੈ, ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਹੋਈ ਹੈ,

51857 1201 mY An idno sd 
sd sdw hir 
jipAw hir 
nwEu]2]3]10]

nwEu: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Mai Anadhino 

Sadh Sadh Sadhaa 

Har Japiaa Har 

Naao 

||2||3||10||

I meditate on the 

Lord, the Name of the 

Lord, night and day, 

forever, forever and 

ever. ||2||3||10||

ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ 
ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੩॥੧੦॥

51858 1201 swrg mhlw 4] Saarag Mehalaa 4 

||

Saarang, Fourth Mehl:

51859 1201 jip mn inrBau] Jap Man Nirabho 

||

O my mind, meditate 

on the Fearless Lord,

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 

ਡਰ ਨਹੀਂ,
51860 1201 siq siq sdw 

siq]

Sath Sath Sadhaa 

Sath ||

Who is True, True, 

Forever True.

ਿ ੋਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

51861 1201 inrvYru Akwl 
mUriq]

Niravair Akaal 

Moorath ||

He is free of 

vengeance, the Image 

of the Undying,

ਜਿਸ ਦਾ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ 

ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ,
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51862 1201 AwjUnI sMBau] Aajoonee Sanbho 

||

Beyond birth, Self-

existent.

ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 
ਿ ੋਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰਗਟ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
51863 1201 myry mn An idnuo 

iDAwie inrMkwru 
inrwhwrI]1]rhw
au]

Maerae Man 

Anadhinuo 

Dhhiaae Nirankaar 

Niraahaaree ||1|| 

Rehaao ||

O my mind, meditate 

night and day on the 

Formless, Self-

sustaining Lord. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਜਰਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ 

ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਿਾ ਸਕਦੀ, 
ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51864 1201 hir drsn kau  
hir drsn kau  
koit koit qyqIs  
isD jqI jogI  
qt qIrQ 
prBvn krq  
rhq inrwhwrI]

(prBvn) (pr) ivSyS 
krky (Bvn) BOxw[ pr-
Bvn

Har Dharasan Ko 

Har Dharasan Ko 

Kott Kott 

Thaethees Sidhh 

Jathee Jogee Thatt 

Theerathh 

Parabhavan 

Karath Rehath 

Niraahaaree ||

For the Blessed Vision 

of the Lord's Darshan, 

for the Blessed Vision 

of the Lord's Darshan, 

the three hundred 

thirty million gods, 

and millions of 

Siddhas, celibates and 

Yogis make their 

pilgrimages to sacred 

shrines and rivers, and 

go on fasts.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੇਤੀ 
ਕਿੋੜ ਦੇਵਤੇ, ਜਸੱਧ ਿਤੀ ਅਤੇ 

ਿੋਗੀ ਭੁੱ ਖੇ ਰਜਹ ਰਜਹ ਕੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਟਨ 

ਕਰਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।
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51865 1201 iqn jn kI syvw 
Qwie peI ijn@ 
kau ikrpwl 
hovqu bnvwrI]1]

Thin Jan Kee 

Saevaa Thhaae 

Pee Jinh Ko 

Kirapaal Hovath 

Banavaaree ||1||

The service of the 

humble person is 

approved, unto whom 

the Lord of the World 

shows His Mercy. 

||1||

ਹੇ ਮਨ! ਉਹਨਾਂ (ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਜਲਆਂ) ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

51866 1201 hir ky ho sMq 
Bly qy aUqm 
Bgq Bly jo 
Bwvq hir rwm 
murwrI]

Har Kae Ho Santh 

Bhalae Thae 

Ootham Bhagath 

Bhalae Jo 

Bhaavath Har 

Raam Muraaree ||

They alone are the 

good Saints of the 

Lord, the best and 

most exalted 

devotees, who are 

pleasing to their Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸੂੰਤ 

ਚੂੰ ਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ-

ਦਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

51867 1201 ijn@ kw AMgu krY 
myrw suAwmI iqn@ 
kI nwnk hir 
pYj 
svwrI]2]4]11
]

Jinh Kaa Ang Karai 

Maeraa Suaamee 

Thinh Kee Naanak 

Har Paij Savaaree 

||2||4||11||

Those who have my 

Lord and Master on 

their side - O Nanak, 

the Lord saves their 

honor. ||2||4||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦਾ 
ਹੈ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੪॥੧੧॥

51868 1202 swrg mhlw 4 
pVqwl]

Saarag Mehalaa 4 

Parrathaal ||

Saarang, Fourth Mehl, 

Partaal:
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51869 1202 jip mn goivMdu  
hir goivMdu guxI 
inDwnu sB 
isRsit kw pRBo  
myry mn hir boil  
hir purKu 
AibnwsI]1]rhw
au]

Jap Man Govindh 

Har Govindh 

Gunee Nidhhaan 

Sabh Srisatt Kaa 

Prabho Maerae 

Man Har Bol Har 

Purakh Abinaasee 

||1|| Rehaao ||

O my mind, meditate 

on the Lord of the 

Universe, the Lord, the 

Lord of the Universe, 

the Treasure of Virtue, 

the God of all 

creation. O my mind, 

chant the Name of the 

Lord, the Lord, the 

Eternal, Imperishable, 

Primal Lord God. 

||1||Pause||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਿਪ, ਹਰੀ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਿਪ। ਹਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਜਰਆ ਕਰ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ, ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

51870 1202 hir kw nwmu 
AMimRqu hir hir 
hry so pIAY ijsu 
rwmu ipAwsI]

Har Kaa Naam 

Anmrith Har Har 

Harae So Peeai Jis 

Raam Piaasee ||

The Name of the Lord 

is the Ambrosial 

Nectar, Har, Har, Har. 

He alone drinks it in, 

whom the Lord 

inspires to drink it.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਿਲ ਹੈ, (ਇਹ ਿਲ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ) ਜਪਲਾਂਦਾ ਹੈ।
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51871 1202 hir Awip 
dieAwlu dieAw 
kir mylY ijsu 
siqgurU so jnu 
hir hir AMimRq 
nwmu cKwsI]1]

Har Aap Dhaeiaal 

Dhaeiaa Kar 

Maelai Jis 

Sathiguroo So Jan 

Har Har Anmrith 

Naam Chakhaasee 

||1||

The Merciful Lord 

Himself bestows His 

Mercy, and He leads 

the mortal to meet 

with the True Guru. 

That humble being 

tastes the Ambrosial 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||1||

ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਿਲ ਚੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

51872 1202 jo jn syvih sd 
sdw myrw hir 
hry iqn kw sBu 
dUKu Brmu Bau 
jwsI]

Jo Jan Saevehi 

Sadh Sadhaa 

Maeraa Har Harae 

Thin Kaa Sabh 

Dhookh Bharam 

Bho Jaasee ||

Those who serve my 

Lord, forever and ever 

- all their pain, doubt 

and fear are taken 

away.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਹਰੇਕ ਭਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

51873 1202 jnu nwnku nwmu 
ley qW jIvY ijau 
cwiqRku jil pIAY  
iqRpqwsI]2]5]1
2]

Jan Naanak Naam 

Leae Thaan Jeevai 

Jio Chaathrik Jal 

Peeai 

Thripathaasee 

||2||5||12||

Servant Nanak chants 

the Naam, the Name 

of the Lord, and so he 

lives, like the song-

bird, which is satisfied 

only by drinking in the 

water. ||2||5||12||

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਭੀ 
ਿਦੋਂ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ 

ਤਦੋਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ 
(ਸਵਾਂਤੀ ਨਛੱਤਿ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦਾ) 
ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੫॥੧੨॥
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51874 1202 swrg mhlw 4] Saarag Mehalaa 4 

||

Saarang, Fourth Mehl:

51875 1202 jip mn isrI 
rwmu]

Jap Man Siree 

Raam ||

O my mind, meditate 

on the Supreme Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਸਿੀ ਰਾਮ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਿਜਪਆ ਕਰ,

51876 1202 rwm rmq rwmu] Raam Ramath 

Raam ||

The Lord, the Lord is 

All-pervading.

(ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ) ਜਿਹੜਾ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈ,

51877 1202 siq siq rwmu] Sath Sath Raam || True, True is the Lord. ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

51878 1202 bolhu BeIAw sd 
rwm rwmu rwmu 
riv rihAw 
srbgy]1]rhwau]

sr-b`gy Bolahu Bheeaa 

Sadh Raam Raam 

Raam Rav Rehiaa 

Sarabagae ||1|| 

Rehaao ||

O Siblings of Destiny, 

chant the Name of the 

Lord, Raam, Raam, 

Raam, forever. He is 

All-pervading 

everywhere. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ 

ਬੋਜਲਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

51879 1202 rwmu Awpy Awip  
Awpy sBu krqw  
rwmu Awpy Awip  
Awip sBqu jgy]

jgy: polw bolo Raam Aapae Aap 

Aapae Sabh 

Karathaa Raam 

Aapae Aap Aap 

Sabhath Jagae ||

The Lord Himself is 

Himself the Creator of 

all. The Lord Himself is 

Himself pervading the 

whole world.

ਉਹ ਰਾਮ (ਸਭ ਥਾਈ)ਂ ਆਪ 

ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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51880 1202 ijsu Awip ikRpw 
kry myrw rwm 
rwm rwmrwie so 
jnu rwm nwm 
ilv lwgy]1]

Jis Aap Kirapaa 

Karae Maeraa 

Raam Raam Raam 

Raae So Jan Raam 

Naam Liv Laagae 

||1||

That person, upon 

whom my Sovereign 

Lord King, Raam, 

Raam, Raam, bestows 

His Mercy - that 

person is lovingly 

attuned to the Lord's 

Name. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰਾ ਰਾਮ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਲਗਨ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

51881 1202 rwm nwm kI 
aupmw dyKhu hir 
sMqhu jo Bgq 
jnW kI piq rwKY  
ivic kiljug 
Agy]

A`gy Raam Naam Kee 

Oupamaa 

Dhaekhahu Har 

Santhahu Jo 

Bhagath Janaan 

Kee Path Raakhai 

Vich Kalijug Agae 

||

O Saints of the Lord, 

behold the Glory of 

the Name of the Lord; 

His Name saves the 

honor of His humble 

devotees in this Dark 

Age of Kali Yuga.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਵੇਖੋ, 

ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਵਕਾਰਾਂ-ਭਰੇ 

ਿਗਤ ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪ 

ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

51882 1202 jn nwnk kw  
AMgu kIAw myrY 
rwmrwie dusmn 
dUK gey siB 
Bgy]2]6]13]

B`gy Jan Naanak Kaa 

Ang Keeaa Maerai 

Raam Raae 

Dhusaman 

Dhookh Geae 

Sabh Bhagae 

||2||6||13||

My Sovereign Lord 

King has taken servant 

Nanak's side; his 

enemies and attackers 

have all run away. 

||2||6||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਨੇ (ਆਪਣ ੇਜਿਸ) ਸੇਵਕ ਦਾ 
ਪੱਖ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ 
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ 

॥੨॥੬॥੧੩॥
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51883 1202 swrMg mhlw 5 
caupdy Gru 1

Saarang Mehalaa 

5 Choupadhae 

Ghar 1

Saarang, Fifth Mehl, 

Chau-Padas, First 

House:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
51884 1202 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

51885 1202 siqgur mUriq 
kau bil jwau]

Sathigur Moorath 

Ko Bal Jaao ||

I am a sacrifice to the 

Image of the True 

Guru.

ਮੈਂ (ਤਾਂ ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

51886 1202 AMqir ipAws 
cwiqRk ijau jl 
kI sPl drsnu 
kid 
pWau]1]rhwau]

Anthar Piaas 

Chaathrik Jio Jal 

Kee Safal 

Dharasan Kadh 

Paano ||1|| 

Rehaao ||

My inner being is filled 

with a great thirst, like 

that of the song-bird 

for water. When shall I 

find the Fruitful Vision 

of His Darshan? 

||1||Pause||

ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹੇ ਨੂੂੰ  (ਸਵਾਂਤੀ ਨਛੱਤਿ 
ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ) ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਜਪਆਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਜਤਵੇਂ ਮੇਰੇ) 

ਅੂੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂਘ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਕਦੋਂ 
ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾਂਗਾ 
ਿ ੋਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51887 1202 AnwQw ko nwQu  
srb pRiqpwlku  
Bgiq vClu hir 
nwau]

Anaathhaa Ko 

Naathh Sarab 

Prathipaalak 

Bhagath Vashhal 

Har Naao ||

He is the Master of 

the masterless, the 

Cherisher of all. He is 

the Lover of the 

devotees of His Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਨਖਸਜਮਆਂ ਦਾ 
ਖਸਮ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਹੇ 

ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ 

'ਭਗਜਤ ਵਛਲੁ' (ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।
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51888 1202 jw kau koie n 
rwKY pRwxI iqsu qU 
dyih Asrwau]1]

Jaa Ko Koe N 

Raakhai Praanee 

This Thoo Dhaehi 

Asaraao ||1||

That mortal, whom no 

one can protect - You 

bless him with Your 

Support, O Lord. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਪਿਾਣੀ ਰੱਜਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ  (ਆਪ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣਾ) ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੧॥

51889 1202 inDirAw Dr  
ingiqAw giq  
inQwivAw qU 
Qwau]

in-DirAW, in-giqAW, 
in-QwivAW

Nidhhariaa Dhhar 

Nigathiaa Gath 

Nithhaaviaa Thoo 

Thhaao ||

Support of the 

unsupported, Saving 

Grace of the unsaved, 

Home of the homeless.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈਂ, ਮੂੰਦੀ 
ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਤੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ, ਤੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ।

51890 1202 dh ids jWau  
qhW qU sMgy qyrI 
kIriq krm 
kmwau]2]

Dheh Dhis Jaano 

Thehaan Thoo 

Sangae Thaeree 

Keerath Karam 

Kamaao ||2||

Wherever I go in the 

ten directions, You are 

there with me. The 

only thing I do is sing 

the Kirtan of Your 

Praises. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਦਸੀਂ ਹੀ ਪਾਸੀਂ ਜਿਧਰ 

ਮੈਂ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਤੂੂੰ  (ਮੇਰੇ) 

ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈਂ, (ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥

51891 1202 eyksu qy lwK  
lwK qy eykw qyrI 
giq imiq kih 
n skwau]

Eaekas Thae Laakh 

Laakh Thae Eaekaa 

Thaeree Gath 

Mith Kehi N 

Sakaao ||

From Your Oneness, 

You become tens of 

thousands, and from 

tens of thousands, You 

become One. I cannot 

describe Your state 

and extent.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ 
ਬਿਹਮੂੰਡ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ, ਲੱਖਾਂ 
ਬਿਹਮੂੰਡਾਂ ਤੋਂ (ਜਿਰ) ਤੂੂੰ  ਇਕ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ। 
ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ 
ਹੈਂ।
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51892 1202 qU byAMqu qyrI 
imiq nhI 
pweIAY sBu qyro 
Kylu idKwau]3]

Thoo Baeanth 

Thaeree Mith 

Nehee Paaeeai 

Sabh Thaero Khael 

Dhikhaao ||3||

You are Infinite - Your 

value cannot be 

appraised. Everything I 

see is Your play. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ 
ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ 
ਲਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਰਜਚਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ 
॥੩॥

51893 1202 swDn kw sMgu  
swD isau gosit  
hir swDn isau  
ilv lwau]

Saadhhan Kaa 

Sang Saadhh Sio 

Gosatt Har 

Saadhhan Sio Liv 

Laao ||

I speak with the 

Company of the Holy; I 

am in love with the 

Holy people of the 

Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦਾ ਸੂੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਨਾਲ (ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) 
ਜਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ ਹਾਂ।

51894 1202 jn nwnk  
pwieAw hY 
gurmiq hir dyhu 
drsu min 
cwau]4]1]

Jan Naanak 

Paaeiaa Hai 

Guramath Har 

Dhaehu Dharas 

Man Chaao 

||4||1||

Servant Nanak has 

found the Lord 

through the Guru's 

Teachings; please 

bless me with Your 

Blessed Vision; O Lord, 

my mind yearns for it. 

||4||1||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਤੇਰਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ! 
(ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਬੜੀ) ਤਾਂਘ 

ਹੈ, (ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ ਦੇਹ 

॥੪॥੧॥

51895 1202 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

51896 1202 hir jIau 
AMqrjwmI jwn]

Har Jeeo 

Antharajaamee 

Jaan ||

The Dear Lord is the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਿਾਨ 

ਹਨ।
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51897 1202 krq burweI  
mwnuK qy CpweI  
swKI BUq 
pvwn]1]rhwau]

(pvwn) piv`q[ (Buq) 
srUp rwmjI, (swKI) 
Agvwh hn

Karath Buraaee 

Maanukh Thae 

Shhapaaee 

Saakhee Bhooth 

Pavaan ||1|| 

Rehaao ||

The mortal does evil 

deeds, and hides from 

others, but like the air, 

the Lord is present 

everywhere. 

||1||Pause||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਹੋਰਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕੋਈ 

ਭੈੜਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤਾਂ ਜਪਛਲੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ 

ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਭਜਵੱਖ 

ਦੇ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮਾਂ 
ਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

51898 1202 bYsnO nwmu krq 
Kt krmw AMqir 
loB jUTwn]

Baisana Naam 

Karath Khatt 

Karamaa Anthar 

Lobh Joothaan ||

You call yourself a 

devotee of Vishnu and 

you practice the six 

rituals, but your inner 

being is polluted with 

greed.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਵੈਸ਼ਨੋ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ, 

(ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ) ਛੇ ਕਰਮ 

ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਪਰ ਿ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ (ਮਨ ਨੂੂੰ ) 
ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਭ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ,

51899 1202 sMq sBw kI 
inMdw krqy fUby 
sB AigAwn]1]

Santh Sabhaa Kee 

Nindhaa Karathae 

Ddoobae Sabh 

Agiaan ||1||

Those who slander the 

Society of the Saints, 

shall all be drowned in 

their ignorance. ||1||

(ਿੇ ਉਹ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤਾਂ ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) ਡੱੁਬ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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51900 1203 krih sompwku  
ihrih pr drbw  
AMqir JUT 
gumwn]

(sompwku) ^ud rsoeI 
pkw ky KwxI

Karehi Som Paak 

Hirehi Par 

Dharabaa Anthar 

Jhooth Gumaan ||

The mortal eats the 

food which he has 

carefully prepared, 

and then steals the 

wealth of others. His 

inner being is filled 

with falsehood and 

pride.

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਅਖਵਾਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ 
ਆਪਣਾ ਭੋਿਨ ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਪਰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ 

ਚੁਰਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਝੂਠ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

51901 1203 swsqR byd kI 
ibiD nhI jwxih  
ibAwpy mn kY 
mwn]2]

Saasathr Baedh 

Kee Bidhh Nehee 

Jaanehi Biaapae 

Man Kai Maan 

||2||

He knows nothing of 

the Vedas or the 

Shaastras; his mind is 

gripped by pride. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ) ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਹੀ ਿਸੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
51902 1203 sMiDAw kwl  

krih siB vrqw  
ijau sPrI 
dMPwn]

(sPrI) bglw[ 
(dMPwn) pKMf

Sandhhiaa Kaal 

Karehi Sabh 

Varathaa Jio 

Safaree Dhanfaan 

||

He says his evening 

prayers, and observes 

all the fasts, but this is 

all just a show.

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਅਖਵਾਣ 

ਵਾਲੇ ਉਂਞ ਤਾਂ) ਜਤੂੰ ਨੇ ਵੇਲੇ 

ਸੂੰ ਜਧਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ 

ਵਰਤ ਭੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, (ਪਰ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਦਮ 

ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਮਦਾਰੀ 
ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ (ਰੋਟੀ ਕਮਾਣ ਲਈ 

ਹੀ)।
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51903 1203 pRBU Bulwey aUJiV 
pwey inhPl siB 
krmwn]3]

(krmwn) krm Prabhoo 

Bhulaaeae Oojharr 

Paaeae Nihafal 

Sabh Karamaan 

||3||

God made him stray 

from the path, and 

sent him into the 

wilderness. All his 

actions are useless. 

||3||

(ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝਾਇਆ ਹੈ, 

ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ (ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਜਵਅਰਥ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

51904 1203 so igAwnI so 
bYsnO piV@Aw  
ijsu krI ikRpw 
Bgvwn]

So Giaanee So 

Baisana Parrihaaa 

Jis Karee Kirapaa 

Bhagavaan ||

He alone is a spiritual 

teacher, and he alone 

is a devotee of Vishnu 

and a scholar, whom 

the Lord God blesses 

with His Grace.

ਅਸਲ ਜਗਆਨਵਾਨ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਹੈ, ਅਸਲ ਵੈਸ਼ਨੋ ਉਹ 

ਹੈ, ਅਸਲ ਜਵਦਵਾਨ ਉਹ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,

51905 1203 Euin siqguru 
syiv prmpdu 
pwieAw auDirAw 
sgl ibsÍwn]4]

ibsÍwn: A`Dw vwvw polw 
bolo, pUrw vwvw BrvW 
bolIdw hY

Oun Sathigur Saev 

Param Padh 

Paaeiaa 

Oudhhariaa Sagal 

Bisvaan ||4||

Serving the True Guru, 

he obtains the 

supreme status and 

saves the whole world. 

||4||

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਸ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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51906 1203 ikAw hm kQh  
ikCu kiQ nhI 
jwxh pRB BwvY 
iqvY buolwn]

Kiaa Ham Kathheh 

Kishh Kathh 

Nehee Jaaneh 

Prabh Bhaavai 

Thivai Buolaan ||

What can I say? I don't 

know what to say. As 

God wills, so do I 

speak.

ਪਰ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਾਰੇ) ਕੀਹ ਆਖ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਣਾ 
ਿਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਉਹ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਬੋਲਣ ਲਈ 

ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ।
51907 1203 swDsMgiq kI 

DUir iek mWgau  
jn nwnk pieE 
srwn]5]2]

Saadhhasangath 

Kee Dhhoor Eik 

Maango Jan 

Naanak Paeiou 

Saraan ||5||2||

I ask only for the dust 

of the feet of the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

Servant Nanak seeks 

their Sanctuary. 

||5||2||

ਮੈਂ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਹਾਂ (ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ) ਜਸਰਫ਼ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

(ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ 
ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ॥੫॥੨॥

51908 1203 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

51909 1203 Ab moro nwcno 
rho]

Ab Moro 

Naachano Reho ||

Now, my dancing is 

over.

ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਗਈ 

ਹੈ,

51910 1203 lwlu rgIlw 
shjy pwieE  
siqgur bcin 
lho]1]rhwau]

Laal Rageelaa 

Sehajae Paaeiou 

Sathigur Bachan 

Leho ||1|| 

Rehaao ||

I have intuitively 

obtained my Darling 

Beloved. Through the 

Word of the True 

Guru's Teachings, I 

found Him. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਪਿਭੂ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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51911 1203 kuAwr kMinAw  
jYsy sMig shyrI  
ipRAw bcn  
auphws kho]

Kuaar Kanniaa 

Jaisae Sang 

Sehaeree Pria 

Bachan Oupehaas 

Keho ||

The virgin speaks with 

her friends about her 

husband and they 

laugh together;

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ 
ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇ

(ਮੂੰ ਗੇਤਰ) ਜਪਆਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ,

51912 1203 jau suirjnu igRh 
BIqir AwieE  
qb muKu kwij 
ljo]1]

l`jo Jo Surijan Grih 

Bheethar Aaeiou 

Thab Mukh Kaaj 

Lajo ||1||

But when he comes 

home, she becomes 

shy, and modestly 

covers her face. ||1||

ਪਰ ਿਦੋਂ (ਉਸ ਦਾ) ਪਤੀ ਘਰ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ (ਉਹ 

ਕੁੜੀ) ਲੱਜਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਮੂੂੰ ਹ ਕੱਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

51913 1203 ijau kinko 
koTwrI ciVE  
kbro hoq iPro]

(kbro) kmLw[ ciV@E Jio Kaniko 

Kothaaree 

Charriou Kabaro 

Hoth Firo ||

When gold is melted 

in the crucible, it flows 

freely everywhere.

ਜਿਵੇਂ ਕੁਠਾਲੀ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ (ਸੇਕ ਨਾਲ) 

ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

51914 1203 jb qy suD Bey hY 
bwrih qb qy 
Qwn iQro]2]

Jab Thae Sudhh 

Bheae Hai Baarehi 

Thab Thae Thhaan 

Thhiro ||2||

But when it is made 

into pure solid bars of 

gold, then it remains 

stationary. ||2||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਵੂੰ ਨੀਂ ਦਾ 
ਸੱੁਧ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ 

(ਸੇਕ ਜਵਚ ਤੜਿਣੋਂ) ਅਡੋਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

51915 1203 jau idnu rYin  
qaU lau bijE  
mUrq GrI plo]

Jo Dhin Rain Thoo 

Lo Bajiou Moorath 

Gharee Palo ||

As long as the days 

and the nights of one's 

life last, the clock 

strikes the hours, 

minutes and seconds.

ਿਦੋਂ ਤਕ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਕਾਇਮ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

ਤਦ ਤਕ (ਉਮਰ ਦੇ ਬੀਤਦੇ 

ਿਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਲਈ 

ਘਜੜਆਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਮੁਹੂਰਤ 

ਘੜੀਆਂ ਪਲ ਵੱਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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51916 1203 bjwvnhwro aUiT 
isDwirE qb 
iPir bwju n 
BieE]3]

Bajaavanehaaro 

Ooth Sidhhaariou 

Thab Fir Baaj N 

Bhaeiou ||3||

But when the gong 

player gets up and 

leaves, the gong is not 

sounded again. ||3||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਿਾਣ 

ਵਾਲਾ (ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ) ਉੱਠ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਉਹਨਾਂ 
ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ ਦਾ) ਵੱਿਣਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

51917 1203 jYsy kuMB audk 
pUir AwinE qb 
Euhu iBMn idRsto]

Jaisae Kunbh 

Oudhak Poor 

Aaniou Thab Ouhu 

Bhinn Dhrisatto ||

When the pitcher is 

filled with water, the 

water contained 

within it seems 

distinct.

ਜਿਵੇਂ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਘੜਾ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਲਆਂਦਾ ਿਾਏ, 

ਤਦੋਂ (ਘੜੇ ਵਾਲਾ) ਉਹ (ਪਾਣੀ 
ਖੂਹ ਆਜਦਕ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲੋਂ) ਵੱਖਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

51918 1203 khu nwnk kuMBu 
jlY mih fwirE  
AMBY AMB 
imlo]4]3]

Kahu Naanak 

Kunbh Jalai Mehi 

Ddaariou Anbhai 

Anbh Milo 

||4||3||

Says Nanak, when the 

pitcher is emptied out, 

the water mingles 

again with water. 

||4||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿਦੋਂ ਉਹ 

(ਭਜਰਆ) ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਪਾ 
ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ (ਘੜੇ ਦਾ) 
ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥

51919 1203 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

51920 1203 Ab pUCy ikAw 
khw]

Ab Pooshhae Kiaa 

Kehaa ||

Now if he is asked, 

what can he say?

ਹੇ ਬਾਵਰੇ! ਹੁਣ ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਪੱੁਜਛਆ ਿਾਏ ਤਾਂ ਕੀਹ ਦੱਸੇਂਗਾ?
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51921 1203 lYno nwmu AMimRq 
rsu nIko bwvr  
ibKu isau gih 
rhw]1]rhwau]

Laino Naam 

Anmrith Ras 

Neeko Baavar Bikh 

Sio Gehi Rehaa 

||1|| Rehaao ||

He was supposed to 

have gathered the 

sublime essence of the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord, but 

instead, the mad-man 

was busy with poison. 

||1||Pause||

(ਤੂੂੰ  ਇਥੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ-

ਰਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੇ ਕਮਲੇ! 

ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ 

ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ-ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਚੂੰਬੜ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

51922 1203 dulB jnmu 
icrMkwl pwieE  
jwqau kaufI 
bdlhw]

du-lB[ bdl-hw Dhulabh Janam 

Chirankaal 

Paaeiou Jaatho 

Kouddee 

Badhalehaa ||

This human life, so 

difficult to obtain, was 

finally obtained after 

such a long time. He is 

losing it in exchange 

for a shell.

ਹੇ ਝੱਲੇ! ਬੜੇ ਜਚਰਾਂ ਜਪੱਛੋਂ 
(ਤੈਨੂੂੰ ) ਦੁਰਲੱਭ (ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ 

ਜਮਜਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ 
ਕੌਡੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

51923 1203 kwQUrI ko gwhku 
AwieE lwidE 
kwlr ibrK 
ijvhw]1]

(kwQUrI) ksqUrI Kaathhooree Ko 

Gaahak Aaeiou 

Laadhiou Kaalar 

Birakh Jivehaa 

||1||

He came to buy musk, 

but instead, he has 

loaded dust and thistle 

grass. ||1||

ਤੂੂੰ  (ਇਥੇ) ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਗਾਹਕ 

ਬਣਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ 

ਤੂੂੰ  ਇਥੋਂ ਕੱਲਰ ਲੱਦ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਜਿਵਾਂਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਦ ਲਏ ਹਨ 

॥੧॥
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51924 1203 AwieE lwBu 
lwBn kY qweI  
mohin TwgaurI 
isau auliJ phw]

qWeIN Aaeiou Laabh 

Laabhan Kai 

Thaaee Mohan 

Thaagouree Sio 

Oulajh Pehaa ||

He comes in search of 

profits, but he is 

entangled in the 

enticing illusion of 

Maya.

ਹੇ ਕਮਲੇ! (ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਲਾਭ 

ਖੱਟਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ 

ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ ਠਗ-ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਮਨ ਿੋੜ ਬੈਠਾ ਹੈਂ।

51925 1203 kwc bwdrY lwlu 
KoeI hY iPir iehu 
Aausru kid 
lhw]2]

Kaach Baadharai 

Laal Khoee Hai Fir 

Eihu Aousar Kadh 

Lehaa ||2||

He loses the jewel, in 

exchange for mere 

glass. When will he 

have this blessed 

opportunity again? 

||2||

ਤੂੂੰ  ਕੱਚ ਦੇ ਵੱਟੇ ਲਾਲ ਗਵਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ। (ਹੇ ਕਮਲੇ!) ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਵਾਲਾ ਸਮਾ ਜਿਰ 

ਕਦੋਂ ਲੱਭੇਂਗਾ? ॥੨॥

51926 1203 sgl prwD eyku 
guxu nwhI Twkuru 
Cofh dwis 
Bjhw]

Bj-hw: polw bolo Sagal Paraadhh 

Eaek Gun Naahee 

Thaakur Shhoddeh 

Dhaas Bhajehaa ||

He is full of sins, and 

he has not even one 

redeeming virtue. 

Forsaking his Lord and 

Master, he is involved 

with Maya, God's 

slave.

ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਸਾਰੀਆਂ 

ਖ਼ੁਨਾਮੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਗੁਣ ਇੱਕ 

ਭੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਦਾਸੀ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।

51927 1203 AweI msit  
jVvq kI 
inAweI ijau 
qskru dir 
sWin@hw]3]

(msit) cu`p[ (dir) 
iv`c[ (sWin@hw) 
sMnH[sWin@-hw

Aaee Masatt 

Jarravath Kee 

Niaaee Jio 

Thasakar Dhar 

Saannihehaa ||3||

And when the final 

silence comes, like 

inanimate matter, he 

is caught like a thief at 

the door. ||3||

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਸੂੰਨਹ  ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ 

(ਿਜੜਆ ਿਾ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ 

ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੂੰ ) ਿੜਹ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਮੂਰਛਾ ਹੀ 
ਆਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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51928 1203 Awn aupwau n 
koaU sUJY hir 
dwsw srxI pir 
rhw]

Aan Oupaao N 

Kooo Soojhai Har 

Dhaasaa Saranee 

Par Rehaa ||

I cannot see any other 

way out. I seek the 

Sanctuary of the Lord's 

slaves.

(ਇਸ ਮੋਹਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂੰਿੇ 
ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਤਾਂ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੂੰਗ ਨਹੀਂ 
ਸੱੁਝਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ।

51929 1203 khu nwnk qb hI 
mn CutIAY jau 
sgly Aaugn 
myit Drhw]4]4]

Kahu Naanak Thab 

Hee Man 

Shhutteeai Jo 

Sagalae Aougan 

Maett Dhharehaa 

||4||4||

Says Nanak, the 

mortal is 

emancipated, only 

when all his demerits 

and faults are erased 

and eradicated. 

||4||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਬਚੀਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ 

ਜਮਟਾ ਦੇਈਏ ॥੪॥੪॥

51930 1203 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

51931 1203 mweI DIir rhI  
ipRA bhuqu 
ibrwigE]

Maaee Dhheer 

Rehee Pria Bahuth 

Biraagiou ||

O mother, my 

patience is gone. I am 

in love with my 

Husband Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਜਪਆਰੇ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ 

ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਗਈ।

51932 1203 Aink BWiq 
AwnUp rMg ry  
iqn@ isau rucY n 
lwigE]1]rhwau
]

Anik Bhaanth 

Aanoop Rang Rae 

Thinh Sio Ruchai N 

Laagiou ||1|| 

Rehaao ||

There are so many 

kinds of incomparable 

pleasures, but I am 

not interested in any 

of them. ||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂੰਗ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਖੱਚ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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51933 1203 inis bwsur ipRA 
ipRA muiK tyrau  
nˆØId plk nhI  
jwigE]

Nis Baasur Pria 

Pria Mukh Ttaero 

Nanaeedh Palak 

Nehee Jaagiou ||

Night and day, I utter, 

""Pri-a, Pri-a - Beloved, 

Beloved"" with my 

mouth. I cannot sleep, 

even for an instant; I 

remain awake and 

aware.

ਹੇ (ਵੀਰ)! ਰਾਤ ਜਦਨ ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ 'ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ'! ਬੋਲਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ, 
ਮੈਨੂੂੰ  ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਭੀ ਨੀਂਦ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਦਾ ਿਾਗ ਕੇ 

(ਸਮਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ)।

51934 1203 hwr kjr bsqR 
Aink sIgwr ry  
ibnu ipr sBY 
ibKu lwigE]1]

Haar Kajar Basathr 

Anik Seegaar Rae 

Bin Pir Sabhai Bikh 

Laagiou ||1||

Necklaces, eye make-

up, fancy clothes and 

decorations - without 

my Husband Lord, 

these are all poison to 

me. ||1||

ਹੇ (ਵੀਰ)! ਹਾਰ, ਕੱਿਲ, 

ਕੱਪੜੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਗਜਹਣੇ-ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਰ ਜਦੱਸ 

ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥
51935 1204 pUCau pUCau dIn 

BWiq kir koaU 
khY ipRA 
dysWigE]

(dysWigE) dyS Pooshho Pooshho 

Dheen Bhaanth 

Kar Kooo Kehai 

Pria Dhaesaangiou 

||

I ask and ask, with 

humility, ""Who can 

tell me which country 

my Husband Lord lives 

in?""

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਜਨਮਾਜਣਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੱੁਛਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹਾਂ, 
ਭਲਾ ਿੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਦਾ 
ਦੇਸ ਦੱਸ ਦੇਵੇ।

51936 1204 hINEu dyNau sBu 
mnu qnu Arpau  
sIsu crx pir 
rwiKE]2]

Heeno Dhaeno 

Sabh Man Than 

Arapo Sees Charan 

Par Raakhiou ||2||

I would dedicate my 

heart to him, I offer 

my mind and body and 

everything; I place my 

head at his feet. ||2||

(ਜਪਆਰੇ ਦਾ ਦੇਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ 

ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ (ਆਪਣਾ) ਜਸਰ 

ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਹਰਦਾ, 
ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਭ 

ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ 

ਹਾਂ ॥੨॥
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51937 1204 crx bMdnw  
Amol dwsro dyNau 
swDsMgiq  
ArdwigE]

(ArdwigE) Ardws Charan Bandhanaa 

Amol Dhaasaro 

Dhaeno 

Saadhhasangath 

Aradhaagiou ||

I bow at the feet of 

the voluntary slave of 

the Lord; I beg him to 

bless me with the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦਾ ਦੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਇਕ ਜਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ 
ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਅੱਗੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ-

51938 1204 krhu ikRpw moih 
pRBU imlwvhu  
inmK drsu 
pyKwigE]3]

Karahu Kirapaa 

Mohi Prabhoo 

Milaavahu Nimakh 

Dharas 

Paekhaagiou ||3||

Show Mercy to me, 

that I may meet God, 

and gaze upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan every 

moment. ||3||

(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਾ ਦੇਉ, ਮੈਂ 
(ਉਸ ਦਾ) ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਲਈ ਹੀ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਲਵਾਂ ॥੩॥

51939 1204 idRsit BeI qb 
BIqir AwieE  
myrw mnu An 
idnu sIqlwigE]

Dhrisatt Bhee 

Thab Bheethar 

Aaeiou Maeraa 

Man Anadhin 

Seethalaagiou ||

When He is Kind to 

me, He comes to dwell 

within my being. Night 

and day, my mind is 

calm and peaceful.

(ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਦੀ) ਜਨਗਾਹ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਹੋਈ, 

ਤਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਜਸਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

51940 1204 khu nwnk ris 
mMgl gwey sbdu 
Anwhdu 
bwijE]4]5]

Kahu Naanak Ras 

Mangal Gaaeae 

Sabadh Anaahadh 

Baajiou ||4||5||

Says Nanak, I sing the 

Songs of Joy; the 

Unstruck Word of the 

Shabad resounds 

within me. ||4||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਇਕ-ਰਸ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਿਭਾਵ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥
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51941 1204 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

51942 1204 mweI siq siq  
siq hir siq 
siq siq swDw]

swDw: polw bolo Maaee Sath Sath 

Sath Har Sath Sath 

Sath Saadhhaa ||

O mother, True, True 

True is the Lord, and 

True, True, True is His 

Holy Saint.

ਹੇ ਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਭੀ 
ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਹਨ-

51943 1204 bcnu gurU jo pUrY 
kihE mY CIik 
gWTrI 
bwDw]1]rhwau]

Bachan Guroo Jo 

Poorai Kehiou Mai 

Shheek 

Gaantharee 

Baadhhaa ||1|| 

Rehaao ||

The Word which the 

Perfect Guru has 

spoken, I have tied to 

my robe. ||1||Pause||

ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਆਪਣ ੇਪੱਲੇ 

ਬੂੰਨਹ  ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51944 1204 inis bwsur 
niKAqR ibnwsI  
riv ssIAr 
bynwDw]

Nis Baasur 

Nakhiathr 

Binaasee Rav 

Saseear 

Baenaadhhaa ||

Night and day, and the 

stars in the sky shall 

vanish. The sun and 

the moon shall vanish.

ਹੇ ਮਾਂ! ਰਾਤ, ਜਦਨ, ਤਾਰੇ, 

ਸੂਰਿ, ਚੂੰਦਿਮਾ-ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ।

51945 1204 igir bsuDw jl 
pvn jwiego  
ieik swD bcn 
AtlwDw]1]

Gir Basudhhaa Jal 

Pavan Jaaeigo Eik 

Saadhh Bachan 

Attalaadhhaa 

||1||

The mountains, the 

earth, the water and 

the air shall pass away. 

Only the Word of the 

Holy Saint shall 

endure. ||1||

ਪਹਾੜ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ-
ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਇਗੀ। 
ਜਸਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਕਦੇ 

ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ॥੧॥
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51946 1204 AMf ibnwsI jyr 
ibnwsI auqBuj 
syq ibnwDw]

Andd Binaasee 

Jaer Binaasee 

Outhabhuj Saeth 

Binaadhhaa ||

Those born of eggs 

shall pass away, and 

those born of the 

womb shall pass away. 

Those born of the 

earth and sweat shall 

pass away as well.

ਹੇ ਮਾਂ! ਅੂੰ ਜਡਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਓਰ ਤੋਂ, 
ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਮੁੜਹਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਸਭ ਿੀਵ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ।

51947 1204 cwir ibnwsI  
Ktih ibnwsI  
ieik swD bcn  
inhclwDw]2]

cwir vyd, (Ktih) 
SwsqR[ inhcl`wDw

Chaar Binaasee 

Khattehi Binaasee 

Eik Saadhh Bachan 

Nihachalaadhhaa 

||2||

The four Vedas shall 

pass away, and the six 

Shaastras shall pass 

away. Only the Word 

of the Holy Saint is 

eternal. ||2||

ਚਾਰ ਵੇਦ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿ-ਇਹ ਭੀ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ। ਜਸਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਤਾਂ 
ਕਈ ਬਣੇ ਤੇ ਕਈ ਜਮਟੇ, ਪਰ 

ਸਾਧ ਦਾ ਬਚਨ, ਭਾਵ, 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

51948 1204 rwj ibnwsI qwm 
ibnwsI swqku BI 
bynwDw]

Raaj Binaasee 

Thaam Binaasee 

Saathak Bhee 

Baenaadhhaa ||

Raajas, the quality of 

energetic activity shall 

pass away. Taamas, 

the quality of lethargic 

darkness shall pass 

away. Saatvas, the 

quality of peaceful 

light shall pass away as 

well.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ) 

ਰਾਿਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ।
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51949 1204 idRsitmwn hY 
sgl ibnwsI  
ieik swD bcn 
AwgwDw]3]

Dhrisattimaan Hai 

Sagal Binaasee Eik 

Saadhh Bachan 

Aagaadhhaa ||3||

All that is seen shall 

pass away. Only the 

Word of the Holy Saint 

is beyond destruction. 

||3||

ਿ ੋਕੁਝ (ਇਹ ਿਗਤ) ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ। 
ਜਸਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਐਸੇ 

ਹਨ ਿੋ ਅਟੱਲ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਿ ੋ

ਮਰਯਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ 

ਕਦੇ ਭੀ ਜਕਤੇ ਭੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ) ॥੩॥

51950 1204 Awpy Awip Awp 
hI Awpy sBu 
Awpn Kylu 
idKwDw]

Aapae Aap Aap 

Hee Aapae Sabh 

Aapan Khael 

Dhikhaadhhaa ||

He Himself is Himself 

by Himself. All that is 

seen is His play.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ) ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ 
ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਵਖਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

51951 1204 pwieE n jweI  
khI BWiq ry pRBu 
nwnk gur imil 
lwDw]4]6]

Paaeiou N Jaaee 

Kehee Bhaanth 

Rae Prabh Naanak 

Gur Mil Laadhhaa 

||4||6||

He cannot be found by 

any means. O Nanak, 

meeting with the 

Guru, God is found. 

||4||6||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਹੀ) ਲੱਭ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥

51952 1204 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

51953 1204 myrY min bwisbo 
gur goibMd]

Maerai Man 

Baasibo Gur 

Gobindh ||

The Guru, the Lord of 

the Universe, dwells 

within my mind.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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51954 1204 jhW ismrnu 
BieE hY Twkur  
qhW ngr suK 
AwnMd]1]rhwau]

Jehaan Simaran 

Bhaeiou Hai 

Thaakur Thehaan 

Nagar Sukh 

Aanandh ||1|| 

Rehaao ||

Wherever my Lord and 

Master is remembered 

in meditation - that 

village is filled with 

peace and bliss. 

||1||Pause||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 

ਜਕ) ਜਿੱਥੇ ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ (ਜਹਰਦੇ-) ਨਗਰਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51955 1204 jhW bIsrY Twkuru 
ipAwro qhW dUK 
sB Awpd]

Jehaan Beesarai 

Thaakur Piaaro 

Thehaan Dhookh 

Sabh Aapadh ||

Wherever my Beloved 

Lord and Master is 

forgotten - all misery 

and misfortune is 

there.

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
(ਦੀ ਯਾਦ) ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 
ਆਈਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।

51956 1204 jh gun gwie  
AwnMd mMgl rUp  
qhW sdw suK 
sMpd]1]

Jeh Gun Gaae 

Aanandh Mangal 

Roop Thehaan 

Sadhaa Sukh 

Sanpadh ||1||

Where the Praises of 

my Lord, the 

Embodiment of Bliss 

and Joy are sung - 

eternal peace and 

wealth are there. 

||1||

ਜਿੱਥੇ (ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ 
ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

51957 1204 jhw sRvn hir 
kQw n sunIAY  
qh mhw BieAwn 
auidAwnd]

(auidAwnd) aujwV Jehaa Sravan Har 

Kathhaa N Suneeai 

Theh Mehaa 

Bhaeiaan 

Oudhiaanadh ||

Wherever they do not 

listen to the Stories of 

the Lord with their 

ears - the utterly 

desolate wilderness is 

there.

ਜਿੱਥੇ ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ 
ਿਾਂਦੀ, ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਮਾਨੋ) ਭਾਰਾ ਜਭਆਨਕ ਿੂੰਗਲ 

ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ;
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51958 1204 jhW kIrqnu  
swDsMgiq rsu  
qh sGn bws 
PlWnd]2]

(bws) sugMDI, (PlWnd) 
&YldI hY[ sGn: polw 
bolo

Jehaan Keerathan 

Saadhhasangath 

Ras Theh Saghan 

Baas Falaannadh 

||2||

Where the Kirtan of 

the Lord's Praises are 

sung with love in the 

Saadh Sangat - there is 

fragrance and fruit 

and joy in abundance. 

||2||

ਤੇ, ਜਿਥੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਵਾਲਾ 
ਰੂੰਗ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 

(ਮਾਨੋ, ਐਸਾ ਬਾਗ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ) 

ਸੂੰਘਣੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਿਲਾਂ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ ॥੨॥

51959 1204 ibnu ismrn koit 
brK jIvY sglI 
AauD ibRQwnd]

Bin Simaran Kott 

Barakh Jeevai 

Sagalee Aoudhh 

Brithhaanadh ||

Without meditative 

remembrance on the 

Lord, one may live for 

millions of years, but 

his life would be 

totally useless.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਕਿੋੜਾਂ ਵਰਹੇ 
ਭੀ ਿੀਊਂਦਾ ਰਹੇ, (ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ 

ਦੀ) ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਵਅਰਥ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

51960 1204 eyk inmK goibMd 
Bjnu kir qau 
sdw sdw 
jIvwnd]3]

Eaek Nimakh 

Gobindh Bhajan 

Kar Tho Sadhaa 

Sadhaa 

Jeevaanadh ||3||

But if he vibrates and 

meditates on the Lord 

of the Universe, for 

even a moment, then 

he shall live forever 

and ever. ||3||

ਪਰ ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਭਿਨ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

51961 1204 srin srin 
srin pRB pwvau  
dIjY swDsMgiq 
ikrpwnd]

Saran Saran Saran 

Prabh Paavo 

Dheejai 

Saadhhasangath 

Kirapaanadh ||

O God, I seek Your 

Sanctuary, Your 

Sanctuary, Your 

Sanctuary; please 

mercifully bless me 

with the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ (ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ) ਬਖ਼ਸ਼ (ਤਾ ਜਕ) ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰੀ ਰੱਖਾਂ।
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51962 1204 nwnk pUir rihE 
hY srb mY sgl 
guxw ibiD 
jWnd]4]7]

mY: ibMdI n lw[(mY) 
srb srUp ho ky

Naanak Poor 

Rehiou Hai Sarab 

Mai Sagal Gunaa 

Bidhh Jaannadh 

||4||7||

O Nanak, the Lord is 

All-pervading 

everywhere, amongst 

all. He knows the 

qualities and the 

condition of all. 

||4||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ 

(ਆਪਣੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਪਣ)ੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਦਾ ਢੂੰਗ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੭॥

51963 1204 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

51964 1204 Ab moih rwm 
Brosau pwey]

Ab Mohi Raam 

Bharoso Paaeae ||

Now, I have obtained 

the Support of the 

Lord.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਬਤ 

ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ,

51965 1204 jo jo srix 
pirE kruxwiniD  
qy qy Bvih 
qrwey]1]rhwau]

cOrwsI c (Bvih) BOx[ 
kruxw-iniD

Jo Jo Saran Pariou 

Karunaanidhh 

Thae Thae 

Bhavehi 

Tharaaeae ||1|| 

Rehaao ||

Those who seek the 

Sanctuary of the 

Ocean of Mercy are 

carried across the 

world-ocean. 

||1||Pause||

ਜਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਉਸ ਤਰਸ-ਦੇ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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51966 1204 suiK soieE Aru 
shij smwieE  
shsw gurih 
gvwey]

Sukh Soeiou Ar 

Sehaj Samaaeiou 

Sehasaa Gurehi 

Gavaaeae ||

They sleep in peace, 

and intuitively merge 

into the Lord. The 

Guru takes away their 

cynicism and doubt.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

51967 1204 jo cwhq soeI 
hir kIE mn 
bWCq Pl 
pwey]1]

Jo Chaahath Soee 

Har Keeou Man 

Baanshhath Fal 

Paaeae ||1||

Whatever they wish 

for, the Lord does; 

they obtain the fruits 

of their minds' desires. 

||1||

ਉਹ ਿੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਪਿਭੂ 
(ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਸ ਵਾਸਤੇ) ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਨ-

ਮੂੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

51968 1204 ihrdY jpau nyqR 
iDAwnu lwvau  
sRvnI kQw 
sunwey]

Hiradhai Japo 

Naethr Dhhiaan 

Laavo Sravanee 

Kathhaa Sunaaeae 

||

In my heart, I meditate 

on Him; with my eyes, 

I focus my meditation 

on Him. With my ears, 

I listen to His Sermon.

(ਿਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ) 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪਦਾ 
ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ,
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51969 1205 crxI clau  
mwrig Twkur kY  
rsnw hir gux 
gwey]2]

Charanee Chalo 

Maarag Thaakur 

Kai Rasanaa Har 

Gun Gaaeae ||2||

With my feet, I walk 

on my Lord and 

Mater's Path. With my 

tongue, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||2||

ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 
ਿੀਭ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

51970 1205 dyiKE idRsit 
srb mMgl rUp  
aultI sMq krwey]

di Rsit Dhaekhiou 

Dhrisatt Sarab 

Mangal Roop 

Oulattee Santh 

Karaaeae ||

With my eyes, I see 

the Lord, the 

Embodiment of 

Absolute Bliss; the 

Saint has turned away 

from the world.

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ 
ਜਬਿਤੀ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਪਰਤਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ-ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ।

51971 1205 pwieE lwlu  
Amolu nwmu hir  
Coif n kqhU 
jwey]3]

Paaeiou Laal Amol 

Naam Har Shhodd 

N Kathehoo 

Jaaeae ||3||

I have found the 

Priceless Name of the 

Beloved Lord; it never 

leaves me or goes 

anywhere else. ||3||

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਮਤੀ 
ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ (ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਹੁਣ) ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਭੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ ॥੩॥

51972 1205 kvn aupmw  
kaun bfweI  
ikAw gun khau 
rIJwey]

Kavan Oupamaa 

Koun Baddaaee 

Kiaa Gun Keho 

Reejhaaeae ||

What praise, what 

glory and what virtues 

should I utter, in order 

to please the Lord?

ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਹੜੀ 
ਜਸਫ਼ਤ ਕਰਾਂ? ਜਕਹੜੀ 
ਵਜਡਆਈ ਦੱਸਾਂ? ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ? ਜਿਸ ਕਰਕੇ 

ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਸੂੰਨ ਹੋ ਿਾਏ।
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51973 1205 hoq ikRpwl dIn 
dieAw pRB jn 
nwnk dws 
dswey]4]8]

Hoth Kirapaal 

Dheen Dhaeiaa 

Prabh Jan Naanak 

Dhaas Dhasaaeae 

||4||8||

That humble being, 

unto whom the 

Merciful Lord is kind - 

O servant Nanak, he is 

the slave of God's 

slaves. ||4||8||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੮॥

51974 1205 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

51975 1205 Euie suK kw isau 
brin sunwvq]

Oue Sukh Kaa Sio 

Baran Sunaavath 

||

Who can I tell, and 

with whom can I 

speak, about this state 

of peace and bliss?

ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਜਬਆਨ ਜਕਸੇ 

ਪਾਸੋਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ,

51976 1205 And ibnod pyiK 
pRB drsn min 
mMgl gun 
gwvq]1]rhwau]

Anadh Binodh 

Paekh Prabh 

Dharasan Man 

Mangal Gun 

Gaavath ||1|| 

Rehaao ||

I am in ecstasy and 

delight, gazing upon 

the Blessed Vision of 

God's Darshan. My 

mind sings His Songs 

of Joy and His Glories. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜੇ ਆਨੂੰ ਦ ਕੌਤਕ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਜਦਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਹ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51977 1205 ibsm BeI pyiK 
ibsmwdI pUir 
rhy ikrpwvq]

Bisam Bhee Paekh 

Bisamaadhee Poor 

Rehae Kirapaavath 

||

I am wonderstruck, 

gazing upon the 

Wondrous Lord. The 

Merciful Lord is All-

pervading everywhere.

ਉਸ ਅਚਰਿ-ਰੂਪ ਅਤੇ 

ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ।
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51978 1205 pIE AMimRq nwmu 
Amolk ijau 
cwiK gUMgw 
muskwvq]1]

Peeou Anmrith 

Naam Amolak Jio 

Chaakh Goongaa 

Musakaavath 

||1||

I drink in the 

Invaluable Nectar of 

the Naam, the Name 

of the Lord. Like the 

mute, I can only smile - 

 I cannot speak of its 

flavor. ||1||

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮੋਲਕ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਤਾ (ਤਾਂ ਮੇਰੀ 
ਹਾਲਤ ਇਉਂ ਹੋ ਗਈ) ਜਿਵੇਂ 
ਕੋਈ ਗੁੂੰ ਗਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁੜ 

ਆਜਦਕ) ਚੱਖ ਕੇ (ਜਸਰਫ਼) 

ਮੁਸਕਿਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। (ਸੁਆਦ 

ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ॥੧॥
51979 1205 jYsy pvnu bMD 

kir rwiKE bUJ 
n Awvq jwvq]

bMD rok Jaisae Pavan 

Bandhh Kar 

Raakhiou Boojh N 

Aavath Jaavath ||

As the breath is held 

in bondage, no one 

can understand its 

coming in and going 

out.

ਜਿਵੇਂ (ਕੋਈ ਿੋਗੀ) ਆਪਣੇ ਪਿਾਣ 

ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਆਉਣ ਿਾਣ ਦੀ (ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ,

51980 1205 jw kau irdY 
pRgwsu BieE hir  
auAw kI khI n 
jwie khwvq]2]

Jaa Ko Ridhai 

Pragaas Bhaeiou 

Har Ouaa Kee 

Kehee N Jaae 

Kehaavath ||2||

So is that person, 

whose heart is 

enlightened by the 

Lord - his story cannot 

be told. ||2||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
॥੨॥

51981 1205 Awn aupwv jyqy 
ikCu khIAih  
qyqy sIKy pwvq]

khI-Aih Aan Oupaav 

Jaethae Kishh 

Keheeahi 

Thaethae Seekhae 

Paavath ||

As many other efforts 

as you can think of - I 

have seen them and 

studied them all.

(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਸੱਖਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿਤਨ 

ਦੱਸੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਹੋਰਨਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਜਸੱਜਖਆਂ ਹੀ ਜਸੱਖੇ ਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।
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51982 1205 AicMq lwlu igRh 
BIqir pRgitE  
Agm jYsy 
prKwvq]3]

Achinth Laal Grih 

Bheethar 

Pragattiou Agam 

Jaisae 

Parakhaavath 

||3||

My Beloved, Carefree 

Lord has revealed 

Himself within the 

home of my own 

heart; thus I have 

realized the 

Inaccessible Lord. 

||3||

ਪਰ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਸੋਹਣਾ ਪਿਭੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ) ਪਰਖ 

ਕਰਨੀ ਕਠਨ ਜਿਹਾ ਕੂੰਮ ਹੈ 

॥੩॥

51983 1205 inrgux inrMkwr 
AibnwsI Aqulo  
quilE n jwvq]

A-q`ulo Niragun Nirankaar 

Abinaasee Athulo 

Thuliou N Jaavath 

||

The Absolute, 

Formless, Eternally 

Unchanging, 

Immeasurable Lord 

cannot be measured.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਸਰੂਪ ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਸ-

ਰਜਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੋਲ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਤੋਜਲਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

51984 1205 khu nwnk Ajru 
ijin jirAw  
iqs hI kau bin 
Awvq ]4]9]

A-jru Kahu Naanak Ajar 

Jin Jariaa This Hee 

Ko Ban Aavath 

||4||9||

Says Nanak, whoever 

endures the 

unendurable - this 

state belongs to him 

alone. ||4||9||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਉਸ ਸਦਾ ਿਵਾਨ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ (ਿਰਾ-ਰਜਹਤ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਲਆ, ਉਸ ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ) ॥੪॥੯॥

51985 1205 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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51986 1205 ibKeI idnu rYin 
iev hI gudwrY]

ib-KeI Bikhee Dhin Rain 

Eiv Hee Gudhaarai 

||

The corrupt person 

passes his days and 

nights uselessly.

ਜਵਸ਼ਈ ਮਨੱੁਖ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਹੀ ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਆਪਣੀ ਉਮਰ) ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ।

51987 1205 goibMdu n BjY  
AhMbuiD mwqw  
jnmu jUAY ijau 
hwrY]1]rhwau]

m`wqw Gobindh N Bhajai 

Ahanbudhh 

Maathaa Janam 

Jooai Jio Haarai 

||1|| Rehaao ||

He does not vibrate 

and meditate on the 

Lord of the Universe; 

he is intoxicated with 

egotistical intellect. He 

loses his life in the 

gamble. ||1||Pause||

(ਜਵਸ਼ਈ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਭਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ 

(ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ (ਇਉਂ) 

ਹਾਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
(ਿੁਆਰੀਆ) ਿੂਏ ਜਵਚ (ਬਾਜ਼ੀ 
ਹਾਰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

51988 1205 nwmu Amolw pRIiq 
n iqs isau pr 
inMdw ihqkwrY]

Naam Amolaa 

Preeth N This Sio 

Par Nindhaa 

Hithakaarai ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is 

priceless, but he is not 

in love with it. He 

loves only to slander 

others.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਕੀਮਤੀ ਹੈ (ਜਵਸ਼ਈ ਮਨੱੁਖ) 

ਉਸ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, 
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

51989 1205 Cwpru bWiD 
svwrY iqRx ko  
duAwrY pwvku 
jwrY]1]

Shhaapar Baandhh 

Savaarai Thrin Ko 

Dhuaarai Paavak 

Jaarai ||1||

Weaving the grass, he 

builds his house of 

straw. At the door, he 

builds a fire. ||1||

(ਜਵਸ਼ਈ ਮਨੱੁਖ, ਮਾਨੋ) ਕੱਖਾਂ ਦਾ 
ਛੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਸਿਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਸ 

ਦੇ) ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ 

ਦੇ ਸੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥
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51990 1205 kwlr pot auTwvY 
mUMfih AMimRqu mn 
qy fwrY]

Kaalar Pott 

Outhaavai 

Moonddehi 

Anmrith Man Thae 

Ddaarai ||

He carries a load of 

sulfur on his head, and 

drives the Ambrosial 

Nectar out of his mind.

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਮਨੱੁਖ, 

ਮਾਨੋ) ਕੱਲਰ ਦੀ ਪੂੰਡ (ਆਪਣੇ) 
ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਚੱੁਕੀ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ (ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ (ਬਾਹਰ) ਸੱੁਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

51991 1205 EFY bsqR kwjr 
mih pirAw  
bhuir bhuir 
iPir JwrY]2]

Oudtai Basathr 

Kaajar Mehi Pariaa 

Bahur Bahur Fir 

Jhaarai ||2||

Wearing his good 

clothes, the mortal 

falls into the coal-pit; 

again and again, he 

tries to shake it off. 

||2||

ਕਾਲਖ (-ਭਰੇ ਕਮਰੇ) ਜਵਚ 

ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ (ਜਚੱਟੇ) ਕੱਪੜੇ 

ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਕੱਪਜੜਆਂ 

ਉੱਤੇ ਪਈ ਕਾਲਖ ਨੂੂੰ ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਝਾੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

51992 1205 kwtY pyfu fwl 
pir TwFO Kwie 
Kwie muskwrY]

Kaattai Paedd 

Ddaal Par Thaadta 

Khaae Khaae 

Musakaarai ||

Standing on the 

branch, eating and 

eating and smiling, he 

cuts down the tree.

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ, ਮਾਨੋ, ਰੱੁਖ ਦੇ 

ਹੀ) ਟਾਹਣ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ 
ਹੋਇਆ (ਉਸੇ) ਰੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਵੱਢ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਮਜਠਆਈ ਆਜਦਕ) ਖਾ ਖਾ ਕੇ 

ਮੁਸਕਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
51993 1205 igirE jwie 

rswqil pirE  
iCtI iCtI isr 
BwrY]3]

(iCtI) h`fI[ iCtI 
iCtI: poly bolo

Giriou Jaae 

Rasaathal Pariou 

Shhittee Shhittee 

Sir Bhaarai ||3||

He falls down head-

first and is shattered 

into bits and pieces. 

||3||

(ਪਰ ਰੱੁਖ ਵੱਜਢਆ ਿਾਣ ਤੇ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਡੂੂੰ ਘੇ ਟੋਏ ਜਵਚ ਿਾ 
ਜਡੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਸਰ-ਭਾਰ ਜਡੱਗ ਕੇ 

ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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51994 1205 inrvYrY sMig vYru 
rcwey phuic n 
skY gvwrY]

Niravairai Sang 

Vair Rachaaeae 

Pahuch N Sakai 

Gavaarai ||

He bears vengeance 

against the Lord who 

is free of vengeance. 

The fool is not up to 

the task.

ਮੂਰਖ (ਜਵਕਾਰੀ) ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਸੂੰਤ ਿਨ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵੈਰ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿ ੋਜਕਸੇ 

ਨਾਲ ਭੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 
(ਮੂਰਖ ਉਸ ਸੂੰਤ ਿਨ ਨਾਲ 

ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਉਸ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

51995 1205 khu nwnk sMqn 
kw rwKw  
pwrbRhmu 
inrMkwrY]4]10]

Kahu Naanak 

Santhan Kaa 

Raakhaa 

Paarabreham 

Nirankaarai 

||4||10||

Says Nanak, the Saving 

Grace of the Saints is 

the Formless, 

Supreme Lord God. 

||4||10||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਵਕਾਰੀ 
ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ 
ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
ਜਕਉਂਜਕ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ 
ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਪਾਰਬਿਹਮ (ਸਦਾ 
ਆਪ) ਹੈ ॥੪॥੧੦॥

51996 1205 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

51997 1205 Avir siB BUly  
BRmq n jwinAw]

Avar Sabh Bhoolae 

Bhramath N 

Jaaniaa ||

All the others are 

deluded by doubt; 

they do not 

understand.

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਭਟਕਜਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਦੀ) ਸੂਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
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51998 1205 eyku suDwKru jw 
kY ihrdY visAw  
iqin bydih qqu 
pCwinAw]1]rhw
au]

Eaek Sudhhaakhar 

Jaa Kai Hiradhai 

Vasiaa Thin 

Baedhehi Thath 

Pashhaaniaa ||1|| 

Rehaao ||

That person, within 

whose heart the One 

Pure Word abides, 

realizes the essence of 

the Vedas. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਜਵੱਤਰ ਨਾਮ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ (ਸਮਝੋ) 
ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) 
ਦਾ ਤੱਤ ਸਮਝ ਜਲਆ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

51999 1205 privriq mwrgu  
jyqw ikCu hoeIAY  
qyqw log pcwrw]

Paravirath Maarag 

Jaethaa Kishh 

Hoeeai Thaethaa 

Log Pachaaraa ||

He walks in the ways 

of the world, trying to 

please people.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਰੱੁਝੇ 
ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਜਿਤਨਾ ਭੀ 
ਿੀਵਨ-ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।

52000 1205 jau lau irdY  
nhI prgwsw qau 
lau AMD 
AMDwrw]1]

Jo Lo Ridhai Nehee 

Paragaasaa Tho Lo 

Andhh 

Andhhaaraa ||1||

But as long as his 

heart is not 

enlightened, he is 

stuck in pitch black 

darkness. ||1||

ਿਦੋਂ ਤਕ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਦ ਤਕ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵੱਲੋਂ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
52001 1205 jYsy DrqI swDY 

bhu ibiD ibnu 
bIjY nhI jWmY]

Jaisae Dhharathee 

Saadhhai Bahu 

Bidhh Bin Beejai 

Nehee Jaanmai ||

The land may be 

prepared in every way, 

but nothing sprouts 

without being planted.

ਜਿਵੇਂ (ਕੋਈ ਜਕਸਾਨ ਆਪਣੀ) 
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੂੰ  ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ ਜਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਸ ਜਵਚ ਬੀ ਬੀਿਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ।
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52002 1205 rwm nwm ibnu  
mukiq n hoeI hY  
qutY nwhI  
AiBmwnY]2]

Raam Naam Bin 

Mukath N Hoee 

Hai Thuttai 

Naahee 

Abhimaanai ||2||

Just so, without the 

Lord's Name, no one is 

liberated, nor is 

egotistical pride 

eradicated. ||2||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਬੀਿਣ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, 
ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਮੱੁਕਦਾ ॥੨॥

52003 1205 nIru iblovY Aiq 
sRmu pwvY nYnU kYsy 
rIsY]

(nYnU) m`Kx[ (rIsY) 
inkly

Neer Bilovai Ath 

Sram Paavai 

Nainoo Kaisae 

Reesai ||

The mortal may churn 

water until he is sore, 

but how can butter be 

produced?

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਰੜਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਜਨਰਾ ਬਹੁਤ ਥਕੇਵਾਂ ਹੀ ਖੱਟਦਾ 
ਹੈ, (ਪਾਣੀ ਜਰੜਕਣ ਨਾਲ ਉਸ 

ਜਵਚੋਂ) ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਜਨਕਲ 

ਸਕਦਾ।
52004 1205 ibnu gur Byty  

mukiq n kwhU  
imlq nhI  
jgdIsY]3]

Bin Gur Bhaettae 

Mukath N Kaahoo 

Milath Nehee 

Jagadheesai ||3||

Without meeting the 

Guru, no one is 

liberated, and the Lord 

of the Universe is not 

met. ||3||

(ਜਤਵੇਂ ਹੀ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਮੁਕਤੀ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ) ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ॥੩॥

52005 1206 Kojq Kojq iehY 
bIcwirE srb 
suKw hir nwmw]

suKW: polw bolo Khojath Khojath 

Eihai Beechaariou 

Sarab Sukhaa Har 

Naamaa ||

Searching and 

searching, I have come 

to this realization: all 

peace and bliss are in 

the Name of the Lord.

ਖੋਿ ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਅਸਾਂ) ਇਹੀ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) 
ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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52006 1206 khu nwnk iqsu 
BieE prwpiq  
jw kY lyKu 
mQwmw]4]11]

Kahu Naanak This 

Bhaeiou 

Paraapath Jaa Kai 

Laekh 

Mathhaamaa 

||4||11||

Says Nanak, he alone 

receives it, upon 

whose forehead such 

destiny is inscribed. 

||4||11||

ਪਰ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਇਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ) 
ਲੇਖ (ਿਾਗਦਾ) ਹੈ ॥੪॥੧੧॥

52007 1206 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52008 1206 An idnu rwm ky 
gux khIAY]

Anadhin Raam Kae 

Gun Keheeai ||

Night and day, utter 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਆਓ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਹੀਏ।
52009 1206 sgl pdwrQ  

srb sUK isiD  
mn bWCq Pl 
lhIAY]1]rhwau]

Sagal Padhaarathh 

Sarab Sookh Sidhh 

Man Baanshhath 

Fal Leheeai ||1|| 

Rehaao ||

You shall obtain all 

wealth, all pleasures 

and successes, and the 

fruits of your mind's 

desires. ||1||Pause||

(ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਆਓ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ, ਸਾਰੇ 

ਮਨ-ਮੂੰ ਗੇ ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52010 1206 Awvhu sMq pRwn 
suKdwqy ismrh 
pRBu AibnwsI]

Aavahu Santh 

Praan 

Sukhadhaathae 

Simareh Prabh 

Abinaasee ||

Come, O Saints, let us 

meditate in 

remembrance on God; 

He is the Eternal, 

Imperishable Giver of 

Peace and Praanaa, 

the Breath of Life.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਆਓ, ਅਸੀਂ ਪਿਾਣ-

ਦਾਤੇ ਸੁਖ-ਦਾਤੇ ਅਜਬਨਾਸੀ 
ਪਿਭੂ (ਦਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਰੀਏ।
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52011 1206 AnwQh nwQu dIn 
duK BMjn pUir 
rihE Gt 
vwsI]1]

Anaathheh 

Naathh Dheen 

Dhukh Bhanjan 

Poor Rehiou Ghatt 

Vaasee ||1||

Master of the 

masterless, Destroyer 

of the pains of the 

meek and the poor; 

He is All-pervading 

and permeating, 

abiding in all hearts. 

||1||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਨਖਸਜਮਆਂ ਦਾ 
ਖਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਸਭ ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧॥

52012 1206 gwvq sunq 
sunwvq srDw  
hir rsu pI 
vfBwgy]

Gaavath Sunath 

Sunaavath 

Saradhhaa Har Ras 

Pee 

Vaddabhaagae ||

The very fortunate 

ones drink in the 

Sublime Essence of 

the Lord, singing, 

reciting and listening 

to the Lord's Praises.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਸੁਣਜਦਆਂ ਸੁਣਾਂਜਦਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀ 
ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ।
52013 1206 kil klys imty 

siB qn qy rwm 
nwm ilv 
jwgy]2]

Kal Kalaes Mittae 

Sabh Than Thae 

Raam Naam Liv 

Jaagae ||2||

All their sufferings and 

struggles are wiped 

away from their 

bodies; they remain 

lovingly awake and 

aware in the Name of 

the Lord. ||2||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ) ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚੋਂ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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52014 1206 kwmu kRoDu JUTu 
qij inMdw hir 
ismrin bMDn 
qUty]

Kaam Krodhh 

Jhooth Thaj 

Nindhaa Har 

Simaran Bandhhan 

Thoottae ||

So abandon your 

sexual desire, greed, 

falsehood and slander; 

meditating in 

remembrance on the 

Lord, you shall be 

released from 

bondage.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਝੂਠ 

ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ) ਿਾਹੀਆਂ 

ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

52015 1206 moh mgn AhM 
AMD mmqw gur 
ikrpw qy CUty]3]

Moh Magan Ahan 

Andhh Mamathaa 

Gur Kirapaa Thae 

Shhoottae ||3||

The intoxication of 

loving attachments, 

egotism and blind 

possessiveness are 

eradicated by Guru's 

Grace. ||3||

ਮੋਹ ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ ਰਜਹਣਾ, ਹਉਮੈ 

ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਰਜਹਣਾ, 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ-
ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਖ਼ਤਮ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

52016 1206 qU smrQu 
pwrbRhm suAwmI  
kir ikrpw jnu 
qyrw]

Thoo Samarathh 

Paarabreham 

Suaamee Kar 

Kirapaa Jan 

Thaeraa ||

You are All-Powerful, 

O Supreme Lord God 

and Master; please be 

Merciful to Your 

humble servant.

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ 
(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਖੈਰ 

ਪਾ, ਮੈਂ) ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ।
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52017 1206 pUir rihE srb 
mih Twkuru nwnk 
so pRBu 
nyrw]4]12]

Poor Rehiou Sarab 

Mehi Thaakur 

Naanak So Prabh 

Naeraa ||4||12||

My Lord and Master is 

All-pervading and 

prevailing everywhere; 

O Nanak, God is Near. 

||4||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੨॥

52018 1206 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52019 1206 bilhwrI gurdyv 
crn]

Balihaaree 

Guradhaev Charan 

||

I am a sacrifice to the 

Feet of the Divine 

Guru.

(ਮੈਂ ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

52020 1206 jw kY sMig  
pwrbRhmu 
iDAweIAY aupdysu 
hmwrI giq 
krn]1]rhwau]

Jaa Kai Sang 

Paarabreham 

Dhhiaaeeai 

Oupadhaes 

Hamaaree Gath 

Karan ||1|| 

Rehaao ||

I meditate with Him 

on the Supreme Lord 

God; His Teachings 

have emancipated me. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52021 1206 dUK rog BY sgl 
ibnwsy jo AwvY 
hir sMq srn]

Dhookh Rog Bhai 

Sagal Binaasae Jo 

Aavai Har Santh 

Saran ||

All pains, diseases and 

fears are erased, for 

one who comes to the 

Sanctuary of the Lord's 

Saints.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਸੂੰਤ 

ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਸਾਰੇ ਰੋਗ 

ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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52022 1206 Awip jpY Avrh 
nwmu jpwvY vf 
smrQ qwrn 
qrn]1]

smr`Q Aap Japai Avareh 

Naam Japaavai 

Vadd Samarathh 

Thaaran Tharan 

||1||

He Himself chants, and 

inspires others to 

chant the Naam, the 

Name of the Lord. He 

is Utterly All-Powerful; 

He carries us across to 

the other side. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ-ਿੋਗ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਿਪਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਿਪਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

52023 1206 jw ko mMqRü auqwrY 
shsw aUxy kau  
suBr Brn]

su`Br Jaa Ko Manthra 

Outhaarai Sehasaa 

Oonae Ko Subhar 

Bharan ||

His Mantra drives out 

cynicism, and totally 

fills the empty one.

(ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ) ਜਿਸ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਹਮ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

52024 1206 hir dwsn kI 
AwigAw mwnq qy  
nwhI Puin grB 
prn]2]

Har Dhaasan Kee 

Aagiaa Maanath 

Thae Naahee Fun 

Garabh Paran 

||2||

Those who obey the 

Order of the Lord's 

slaves, do not enter 

into the womb of 

reincarnation ever 

again. ||2||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ॥੨॥

52025 1206 Bgqn kI thl 
kmwvq gwvq  
duK kwty qw ky 
jnm mrn]

Bhagathan Kee 

Ttehal Kamaavath 

Gaavath Dhukh 

Kaattae Thaa Kae 

Janam Maran ||

Whoever works for 

the Lord's devotees 

and sings His Praises - 

his pains of birth and 

death are taken away.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਜਦਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

(ਗੁਰੂ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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52026 1206 jw kau BieE 
ikRpwlu bITulw  
iqin hir hir 
Ajr jrn]3]

A-jr Jaa Ko Bhaeiou 

Kirapaal Beethulaa 

Thin Har Har Ajar 

Jaran ||3||

Those unto whom my 

Beloved becomes 

Merciful, endure the 

Unendurable Ecstasy 

of the Lord, Har, Har. 

||3||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਦਾ 
ਿਵਾਨ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ (ਿਰਾ-
ਰਜਹਤ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੩॥
52027 1206 hir rsih 

AGwny shij 
smwny muK qy 
nwhI jwq brn]

Har Rasehi 

Aghaanae Sehaj 

Samaanae Mukh 

Thae Naahee 

Jaath Baran ||

Those who are 

satisfied by the 

Sublime Essence of 

the Lord, merge 

intuitively into the 

Lord; no mouth can 

describe their state.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨਾਲ ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

52028 1206 gur pRswid nwnk 
sMqoKy nwmu pRBU 
jip jip 
auDrn]4]13]

(au-Drn) auDwrdy 
hornw nMU

Gur Prasaadh 

Naanak 

Santhokhae Naam 

Prabhoo Jap Jap 

Oudhharan 

||4||13||

By Guru's Grace, O 

Nanak, they are 

content; chanting and 

meditating on God's 

Name, they are saved. 

||4||13||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਕੇ ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧੩॥

52029 1206 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52030 1206 gwieE rI mY gux 
iniD mMgl 
gwieE]

Gaaeiou Ree Mai 

Gun Nidhh Mangal 

Gaaeiou ||

I sing, O I sing the 

Songs of Joy of my 

Lord, the Treasure of 

Virtue.

(ਹੇ ਭੈਣ!) ਮੈਂ ਭੀ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।

52031 1206 Bly sMjog Bly 
idn Aausr jau 
gopwlu 
rIJwieE]1]rhw
au]

Bhalae Sanjog 

Bhalae Dhin 

Aousar Jo Gopaal 

Reejhaaeiou ||1|| 

Rehaao ||

Fortunate is the time, 

fortunate is the day 

and the moment, 

when I become 

pleasing to the Lord of 

the World. 

||1||Pause||

(ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ) ਭਲੇ ਸਬਬ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦਨ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸੋਹਣੇ ਸਮੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਿਦੋਂ (ਕੋਈ ਜਿੂੰ ਦ) ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ 

ਲਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52032 1206 sMqh crn morlo 
mwQw]

(morlo) myrw Santheh Charan 

Moralo Maathhaa 

||

I touch my forehead to 

the Feet of the Saints.

ਹੇ ਭੈਣ! ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਹੁਣ ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੈ,

52033 1206 hmry msqik sMq 
Dry hwQw]1]

Hamarae 

Masathak Santh 

Dhharae Haathhaa 

||1||

The Saints have placed 

their hands on my 

forehead. ||1||

ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ-(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾ ਹੈ) 

॥੧॥

52034 1206 swDh mMqRü morlo 
mnUAw]

Saadhheh 

Manthra Moralo 

Manooaa ||

My mind is filled with 

the Mantra of the Holy 

Saints,

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੂੰਞਾਣ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ,

52035 1206 qw qy gqu hoey qRY 
gunIAw]2]

Thaa Thae Gath 

Hoeae Thrai 

Guneeaa ||2||

And I have risen above 

the three 

qualities||2||

ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ ॥੨॥
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52036 1206 Bgqh drsu dyiK  
nYn rMgw]

Bhagatheh Dharas 

Dhaekh Nain 

Rangaa ||

Gazing upon the 

Blessed Vision, the 

Darshan of God's 

devotees, my eyes are 

filled with love.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ (ਅਜਿਹਾ) 
ਪਿੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ,

52037 1206 loB moh qUty BRm 
sMgw]3]

Lobh Moh 

Thoottae Bhram 

Sangaa ||3||

Greed and attachment 

are gone, along with 

doubt. ||3||

ਜਕ ਲੋਭ ਮੋਹ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਸਾਥ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੩॥

52038 1206 khu nwnk suK 
shj AnMdw]

Kahu Naanak Sukh 

Sehaj Anandhaa ||

Says Nanak, I have 

found intuitive peace, 

poise and bliss.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੁਣ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ।

52039 1206 Koil@ BIiq imly 
prmwnMdw]4]14
]

Kholih Bheeth 

Milae 

Paramaanandhaa 

||4||14||

Tearing down the wall, 

I have met the Lord, 

the Embodiment of 

Supreme Bliss. 

||4||14||

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ) ਕੂੰਧ 

ਤੋੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਿੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ 

ਹਨ ॥੪॥੧੪॥

52040 1206 swrg mhlw 5 
Gru 2

Saarag Mehalaa 5 

Ghar 2

Saarang, Fifth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

52041 1206 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

52042 1206 kYsy khau moih  
jIA bydnweI]

(bydnweI) pIVw Kaisae Keho Mohi 

Jeea Baedhanaaee 

||

How can I express the 

pain of my soul?

ਹੇ ਵੀਰ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਪੀੜ ਜਕਵੇਂ ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ? 

(ਜਬਆਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ)।
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52043 1206 drsn ipAws 
ipRA pRIiq 
mnohr mnu n rhY  
bhu ibiD 
aumkweI]1]rhw
au]

Dharasan Piaas 

Pria Preeth 

Manohar Man N 

Rehai Bahu Bidhh 

Oumakaaee ||1|| 

Rehaao ||

I am so thirsty for the 

Blessed Vision, the 

Darshan of my 

Enticing and Lovely 

Beloved. My mind 

cannot survive - it 

yearns for Him in so 

many ways. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ 

(ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ) ਮਨ 

ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, (ਮੇਰਾ 
ਅੂੰਦਰ) ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਉਮੂੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52044 1207 icqvin icqvau  
ipRA pRIiq 
bYrwgI kid 
pwvau hir 
drsweI]

Chithavan 

Chithavo Pria 

Preeth Bairaagee 

Kadh Paavo Har 

Dharasaaee ||

I think thoughts of 

Him; I miss the Love of 

my Beloved. When will 

I obtain the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan?

ਹੇ ਵੀਰ! ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਨਾਲ ਵੈਰਾਗਣ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ, 
ਮੈਂ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ) ਸੋਚ 

ਸੋਚਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਮੈਂ ਹਰੀ 
ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੀ।

52045 1207 jqn krau iehu 
mnu nhI DIrY  
koaU hY ry sMqu 
imlweI]1]

Jathan Karo Eihu 

Man Nehee 

Dhheerai Kooo Hai 

Rae Santh Milaaee 

||1||

I try, but this mind is 

not encouraged. Is 

there any Saint who 

can lead me to God? 

||1||

(ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਧੀਰਿ ਦੇਣ 

ਲਈ) ਮੈਂ ਿਤਨ ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਧੀਰਿ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੇ ਵੀਰ! ਕੋਈ 

ਅਜਿਹਾ ਭੀ ਸੂੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ? ॥੧॥
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52046 1207 jp qp sMjm 
puMn siB homau  
iqsu Arpau siB 
suK jWeI]

Jap Thap Sanjam 

Punn Sabh Homo 

This Arapo Sabh 

Sukh Jaanee ||

Chanting, penance, 

self-control, good 

deeds and charity - I 

sacrifice all these in 

fire; I dedicate all 

peace and places to 

Him.

ਹੇ ਵੀਰ! ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਿਪ ਸਾਰੇ 

ਤਪ ਸਾਰੇ ਸੂੰਿਮ ਸਾਰੇ ਪੁੂੰ ਨ 

ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਦਆਂ, ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ (ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂੰਤ ਅੱਗੇ) 

ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਜਦਆਂਗੀ।

52047 1207 eyk inmK ipRA 
drsu idKwvY iqsu 
sMqn kY bil 
jWeI]2]

Eaek Nimakh Pria 

Dharas Dhikhaavai 

This Santhan Kai 

Bal Jaanee ||2||

One who helps me to 

behold the Blessed 

Vision of my Beloved, 

for even an instant - I 

am a sacrifice to that 

Saint. ||2||

ਹੇ ਵੀਰ! ਿੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਝਮਕਣ 

ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 
ਸੂੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਵਾਂ 
॥੨॥

52048 1207 krau inhorw 
bhuqu bynqI syvau 
idnu rYnweI]

Karo Nihoraa 

Bahuth Baenathee 

Saevo Dhin 

Rainaaee ||

I offer all my prayers 

and entreaties to him; 

I serve him, day and 

night.

ਹੇ ਵੀਰ! ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ 

ਤਰਲਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ।

52049 1207 mwnu AiBmwnu 
hau sgl 
iqAwgau jo ipRA 
bwq sunweI]3]

Maan Abhimaan 

Ho Sagal Thiaago 

Jo Pria Baath 

Sunaaee ||3||

I have renounced all 

pride and egotism; he 

tells me the stories of 

my Beloved. ||3||

ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੂੰਤ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਤਆਗ ਜਦਆਂਗੀ ॥੩॥
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52050 1207 dyiK cirqR BeI 
hau ibsmin guir 
siqguir puriK 
imlweI]

cirqR: polw bolo imlvW Dhaekh Charithr 

Bhee Ho Bisaman 

Gur Sathigur 

Purakh Milaaee ||

I am wonder-struck, 

gazing upon the 

wondrous play of God. 

The Guru, the True 

Guru, has led me to 

meet the Primal Lord.

ਮੈਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ 

ਹੋ ਗਈ ਜਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ।

52051 1207 pRB rMg dieAwl 
moih igRh mih 
pwieAw jn 
nwnk qpiq 
buJweI]4]1]15
]

Prabh Rang 

Dhaeiaal Mohi 

Grih Mehi Paaeiaa 

Jan Naanak 

Thapath Bujhaaee 

||4||1||15||

I have found God, my 

Merciful Loving Lord, 

within the home of my 

own heart. O Nanak, 

the fire within me has 

been quenched. 

||4||1||15||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਦਇਆ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਜਪਆਰ-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਭ ਜਲਆ, (ਤੇ, 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ 
ਸਾਰੀ) ਤਪਸ਼ ਜਮਟ ਗਈ 

॥੪॥੧॥੧੫॥

52052 1207 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52053 1207 ry mUV@y qU ikau 
ismrq Ab 
nwhI]

Rae Moorrhae 

Thoo Kio Simarath 

Ab Naahee ||

You fool, why are you 

not meditating on the 

Lord now?

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਹੁਣ (ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ) 

ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ?
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52054 1207 nrk Gor mih 
aurD qpu krqw  
inmK inmK gux 
gWhI]1]rhwau]

Narak Ghor Mehi 

Ouradhh Thap 

Karathaa Nimakh 

Nimakh Gun 

Gaanhee ||1|| 

Rehaao ||

In the awful hell of the 

fire of the womb, you 

did penance, upside-

down; each and every 

instant, you sang His 

Glorious Praises. 

||1||Pause||

(ਿਦੋਂ) ਤੂੂੰ  ਜਭਆਨਕ ਨਰਕ 

(ਵਰਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ) ਜਵਚ (ਸੀ 
ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ ) ਪੱੁਠਾ (ਲਟਜਕਆ 

ਹੋਇਆ) ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, (ਉਥੇ 

ਤੂੂੰ ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52055 1207 Aink jnm  
BRmqO hI AwieE  
mwns jnmu 
dulBwhI]

du-l`BwhI Anik Janam 

Bhramatha Hee 

Aaeiou Maanas 

Janam 

Dhulabhaahee ||

You wandered 

through countless 

incarnations, until 

finally you attained 

this priceless human 

birth.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੂੰ  ਦੁਰਲੱਭ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਮਜਲਆ ਹੈ।

52056 1207 grB join Coif 
jau inkisE qau 
lwgo An 
TWhI]1]

Garabh Jon 

Shhodd Jo 

Nikasiou Tho 

Laago An 

Thaanhee ||1||

Leaving the womb, 

you were born, and 

when you came out, 

you became attached 

to other places. ||1||

ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਿਦੋਂ 
ਤੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ ਆ ਜਗਆ, ਤਦੋਂ 
ਤੂੂੰ  (ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਥਾਈ ਂਰੱੁਝ ਜਗਆ ॥੧॥

52057 1207 krih burweI 
TgweI idnu rYin  
inhPl krm 
kmwhI]

Karehi Buraaee 

Thagaaee Dhin 

Rain Nihafal 

Karam Kamaahee 

||

You practiced evil and 

fraud day and night, 

and did useless deeds.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਠੱਗੀਆਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਉਹੀ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ 
ਕੁਝ ਭੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
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52058 1207 kxu nwhI quh 
gwhx lwgy Dwie 
Dwie duK 
pWhI]2]

Kan Naahee Thuh 

Gaahan Laagae 

Dhhaae Dhhaae 

Dhukh Paanhee 

||2||

You thrash the straw, 

but it has no wheat; 

running around and 

hurrying, you obtain 

only pain. ||2||

(ਵੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਜਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ) 
ਤੁਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਗਾਂਹਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਦੱੁਖ 

(ਹੀ) ਪਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

52059 1207 imiQAw sMig 
kUiV lptwieE  
auriJ pirE 
kusmWhI]

(kusmWhI) ksMuBy Pu`l 
vWg

Mithhiaa Sang 

Koorr 

Lapattaaeiou 

Ourajh Pariou 

Kusamaanhee ||

The false person is 

attached to falsehood; 

he is entangled with 

transitory things.

ਹੇ ਕਮਲੇ! ਤੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਮਾਇਆ 

ਨਾਲ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਿਗਤ ਨਾਲ 

ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਕੁਸੁੂੰ ਭੇ ਦੇ ਿੁੱ ਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਪਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈਂ।

52060 1207 Drmrwie jb 
pkris bvry qau 
kwl muKw auiT 
jwhI]3]

Dhharam Raae Jab 

Pakaras Bavarae 

Tho Kaal Mukhaa 

Outh Jaahee ||3||

And when the 

Righteous Judge of 

Dharma seizes you, O 

madman, you shall 

arise and depart with 

your face blackened. 

||3||

ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਧਰਮ-ਰਾਿ ਆ 

ਿੜੇਗਾ (ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ) 

ਤਦੋਂ (ਭੈੜੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੀ) ਕਾਲਖ ਹੀ 
ਮੂੂੰ ਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਚਲਾ 
ਿਾਜਹਂਗਾ ॥੩॥

52061 1207 so imilAw jo pRBU 
imlwieAw ijsu 
msqik lyKu 
ilKWhI]

So Miliaa Jo 

Prabhoo Milaaeiaa 

Jis Masathak 

Laekh Likhaanhee 

||

He alone meets with 

God, whom God 

Himself meets, by 

such pre-ordained 

destiny written on his 

forehead.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ 
ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੇ) 

ਲੇਖ ਜਲਖੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10539 Published: March 06/ 2014



52062 1207 khu nwnk iqn@ 
jn bilhwrI jo 
Ailp rhy mn 
mWhI]4]2]16]

A-ilp: polw bolo Kahu Naanak 

Thinh Jan 

Balihaaree Jo Alip 

Rehae Man 

Maanhee 

||4||2||16||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to that 

humble being, who 

remains unattached 

within his mind. 

||4||2||16||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 

(ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮਨ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ) 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੨॥੧੬॥

52063 1207 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52064 1207 ikau jIvnu  
pRIqm ibnu mweI]

Kio Jeevan 

Preetham Bin 

Maaee ||

How can I live without 

my Beloved, O my 

mother?

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! ਉਸ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,

52065 1207 jw ky ibCurq hoq 
imrqkw igRh 
mih rhnu n 
pweI]1]rhwau]

Jaa Kae Bishhurath 

Hoth Mirathakaa 

Grih Mehi Rehan 

N Paaee ||1|| 

Rehaao ||

Separated from Him, 

the mortal becomes a 

corpse, and is not 

allowed to remain 

within the house. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁਜੜਆਂ ਸਰੀਰ 

ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਮੁਰਦਾ 
ਸਰੀਰ) ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52066 1207 jIA hˆØIA pRwn 
ko dwqw jw kY 
sMig suhweI]

Jeea Hanaeea 

Praan Ko 

Dhaathaa Jaa Kai 

Sang Suhaaee ||

He is the Giver of the 

soul, the heart, the 

breath of life. Being 

with Him, we are 

embellished with joy.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਜਹਰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਿਾਣ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਹੀ (ਇਹ ਸਰੀਰ) 

ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
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52067 1207 krhu ikRpw sMqhu 
moih ApunI pRB 
mMgl gux 
gweI]1]

Karahu Kirapaa 

Santhahu Mohi 

Apunee Prabh 

Mangal Gun 

Gaaee ||1||

Please bless me with 

Your Gace, O Saint, 

that I may sing the 

songs of joyful praise 

to my God. ||1||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੧॥

52068 1207 crn sMqn ky  
mwQy myry aUpir  
nYnhu DUir 
bWCweˆØI]

Charan Santhan 

Kae Maathhae 

Maerae Oopar 

Nainahu Dhhoor 

Baanshhaaeanaee 

||

I touch my forehead to 

the feet of the Saints. 

My eyes long for their 

dust.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ।

52069 1207 ijh pRswid  
imlIAY pRB 
nwnk bil bil 
qw kY hau 
jweI]2]3]17]

Jih Prasaadh 

Mileeai Prabh 

Naanak Bal Bal 

Thaa Kai Ho Jaaee 

||2||3||17||

By His Grace, we meet 

God; O Nanak, I am a 

sacrifice, a sacrifice to 

Him. ||2||3||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੩॥੧੭॥

52070 1207 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52071 1207 auAw Aausr kY  
hau bil jweI]

Ouaa Aousar Kai 

Ho Bal Jaaee ||

I am a sacrifice to that 

occasion.

ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ (ਿਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ)।
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52072 1207 AwT phr Apnw 
pRBu ismrnu  
vfBwgI hir 
pWeI]1]rhwau]

Aath Pehar 

Apanaa Prabh 

Simaran 

Vaddabhaagee 

Har Paanee ||1|| 

Rehaao ||

Twenty-four hours a 

day, I meditate in 

remembrance on my 

God; by great good 

fortune, I have found 

the Lord. ||1||Pause||

(ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ ) ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਆਪਣੇ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ (ਜਮਲ ਜਗਆ 

ਹੈ), ਤੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52073 1207 Blo kbIru dwsu 
dwsn ko aUqmu 
sYnu jnu nweI]

(jnu) Bgq Bhalo Kabeer 

Dhaas Dhaasan Ko 

Ootham Sain Jan 

Naaee ||

Kabeer is good, the 

slave of the Lord's 

slaves; the humble 

barber Sain is sublime.

ਕਬੀਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਭਲਾ ਬਣ 

ਜਗਆ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤਮ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਗਆ।
52074 1207 aUc qy aUc 

nwmdyau smdrsI  
rivdws Twkur 
bix AweI]1]

Ooch Thae Ooch 

Naamadhaeo 

Samadharasee 

Ravidhaas Thaakur 

Ban Aaee ||1||

Highest of the high is 

Naam Dayv, who 

looked upon all alike; 

Ravi Daas was in tune 

with the Lord. ||1||

(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਨਾਲ) 

ਨਾਮਦੇਵ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਬਜਣਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਤ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣ 

ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਗਆ, (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਰਜਵਦਾਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਪਿੀਤ ਬਣ ਗਈ ॥੧॥
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52075 1207 jIau ipMfu qnu 
Dnu swDn kw  
iehu mnu sMq 
rynweI]

Jeeo Pindd Than 

Dhhan Saadhhan 

Kaa Eihu Man 

Santh Raenaaee ||

My soul, body and 

wealth belong to the 

Saints; my mind longs 

for the dust of the 

Saints.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ, 

ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਤਨ, 

ਇਹ ਧਨ-ਸਭ ਕੁਝ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦਾ ਹੋ ਚੁਜਕਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ 

ਮਨ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

52076 1207 sMq pRqwip Brm 
siB nwsy nwnk 
imly 
gusweI]2]4]18
]

Santh Prathaap 

Bharam Sabh 

Naasae Naanak 

Milae Gusaaee 

||2||4||18||

And by the radiant 

Grace of the Saints, all 

my doubts have been 

erased. O Nanak, I 

have met the Lord. 

||2||4||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਪਿਤਾਪ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੪॥੧੮॥

52077 1207 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52078 1207 mnorQ pUry 
siqgur Awip]

Manorathh 

Poorae Sathigur 

Aap ||

The True Guru fulfills 

the mind's desires.

(ਸਰਨ ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ 

ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
52079 1208 sgl pdwrQ 

ismrin jw kY  
AwT phr myry 
mn 
jwip]1]rhwau]

Sagal Padhaarathh 

Simaran Jaa Kai 

Aath Pehar 

Maerae Man Jaap 

||1|| Rehaao ||

All wealth and 

treasures are obtained 

by remembering Him 

in meditation; twenty-

four hours a day, O my 

mind, meditate on 

Him. ||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜਮਲਦੇ ਹਨ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52080 1208 AMimRq nwmu 
suAwmI qyrw jo 
pIvY iqs hI 
iqRpqws]

Anmrith Naam 

Suaamee Thaeraa 

Jo Peevai This Hee 

Thripathaas ||

Your Name is 

Ambrosial Nectar, O 

my Lord and Master. 

Whoever drinks it in is 

satisfied.

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਹ ਨਾਮ 

ਿਲ) ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ,

52081 1208 jnm jnm ky 
iklibK nwsih  
AwgY drgh hoie 
Klws]1]

Janam Janam Kae 

Kilabikh Naasehi 

Aagai Dharageh 

Hoe Khalaas ||1||

The sins of countless 

incarnations are 

erased, and hereafter, 

he shall be saved and 

redeemed in the Court 

of the Lord. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਾਂਹ 

(ਤੇਰੀ) ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸੁਰਖ਼ਰੋਈ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੧॥

52082 1208 srin qumwrI 
AwieE krqy  
pwrbRhm pUrn 
Aibnws]

Saran Thumaaree 

Aaeiou Karathae 

Paarabreham 

Pooran Abinaas ||

I have come to Your 

Sanctuary, O Creator, 

O Perfect Supreme 

Eternal Lord God.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! ਹੇ ਨਾਸ-

ਰਜਹਤ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।

52083 1208 kir ikrpw qyry 
crn iDAwvau  
nwnk min qin 
drs 
ipAws]2]5]19
]

Kar Kirapaa 

Thaerae Charan 

Dhhiaavo Naanak 

Man Than Dharas 

Piaas 

||2||5||19||

Please be kind to me, 

that I may meditate on 

Your Lotus Feet. O 

Nanak, my mind and 

body thirst for the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. ||2||5||19||

ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ (ਸਦਾ) ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਤੇਰੇ) ਦਰਸਨ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ॥੨॥੫॥੧੯॥
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52084 1208 swrg mhlw 5 
Gru 3

Saarag Mehalaa 5 

Ghar 3

Saarang, Fifth Mehl, 

Third House:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

52085 1208 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

52086 1208 mn khw 
luBweIAY Awn 
kau]

Man Kehaa 

Lubhaaeeai Aan 

Ko ||

O my mind, why are 

you lured away by 

otherness?

ਹੇ ਮਨ! ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਭ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ।

52087 1208 eIq aUq pRBu 
sdw shweI jIA 
sMig qyry kwm 
kau]1]rhwau]

Eeth Ooth Prabh 

Sadhaa Sehaaee 

Jeea Sang Thaerae 

Kaam Ko ||1|| 

Rehaao ||

Here and hereafter, 

God is forever your 

Help and Support. He 

is your soul-mate; He 

will help you succeed. 

||1||Pause||

ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹੀ) ਸਦਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਮਨ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੂੰਮ 

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

52088 1208 AMimRq nwmu ipRA 
pRIiq mnohr iehY 
AGwvn pWn 
kau]

Anmrith Naam 

Pria Preeth 

Manohar Eihai 

Aghaavan Paann 

Ko ||

The Name of your 

Beloved Lover, the 

Fascinating Lord, is 

Ambrosial Nectar. 

Drinking it in, you shall 

find satisfaction.

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਜਤ, ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ-ਇਹ ਹੀ ਪੀਣਾ 
ਜਤਿਪਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
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52089 1208 Akwl mUriq hY 
swD sMqn kI  
Twhr nIkI 
iDAwn kau]1]

Akaal Moorath Hai 

Saadhh Santhan 

Kee Thaahar 

Neekee Dhhiaan 

Ko ||1||

The Being of Immortal 

Manifestation is found 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy. Meditate on Him 

in that most sublime 

place. ||1||

ਅਕਾਲ-ਮੂਰਜਤ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ॥੧॥

52090 1208 bwxI mMqRü 
mhwpurKn kI  
mnih auqwrn 
mWn kau]

Baanee Manthra 

Mehaa Purakhan 

Kee Manehi 

Outhaaran Maann 

Ko ||

The Bani, the Word of 

the Supreme Lord 

God, is the greatest 

Mantra of all. It 

eradicates pride from 

the mind.

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਂ 
ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਮਨ ਦਾ 
ਮਾਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥ 

ਹੈ।

52091 1208 Koij lihE nwnk 
suK QwnW hir 
nwmw ibsRwm 
kau]2]1]20]

Khoj Lehiou 

Naanak Sukh 

Thhaanaan Har 

Naamaa Bisraam 

Ko ||2||1||20||

Searching, Nanak 

found the home of 

peace and bliss in the 

Name of the Lord. 

||2||1||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ (ਇਹ ਥਾਂ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਖੋਿ 

ਕੀਜਤਆਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੨੦॥

52092 1208 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52093 1208 mn sdw mMgl  
goibMd gwie]

Man Sadhaa 

Mangal Gobindh 

Gaae ||

O my mind, sing 

forever the Songs of 

Joy of the Lord of the 

Universe.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ।
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52094 1208 rog sog qyry 
imtih sgl AG  
inmK hIAY hir 
nwmu 
iDAwie]1]rhwau
]

Rog Sog Thaerae 

Mittehi Sagal Agh 

Nimakh Heeai Har 

Naam Dhhiaae 

||1|| Rehaao ||

All your disease, 

sorrow and sin will be 

erased, if you 

meditate on the Lord's 

Name, even for an 

instant. ||1||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਲਈ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਣ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52095 1208 Coif isAwnp 
bhu cqurweI swDU 
srxI jwie 
pwie]

Shhodd Siaanap 

Bahu Chathuraaee 

Saadhhoo Saranee 

Jaae Paae ||

Abandon all your 

clever tricks; go and 

enter the Sanctuary of 

the Holy.

ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜਸਆਪਣ 

ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਕੇ (ਇਹ 

ਜਖ਼ਆਲ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਬੜਾ ਜਸਆਣਾ ਤੇ ਅਕਲ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਿਾ ਪਉ।

52096 1208 jau hoie ikRpwlu 
dIn duKBMjn jm 
qy hovY 
Drmrwie]1]

Jo Hoe Kirapaal 

Dheen Dhukh 

Bhanjan Jam Thae 

Hovai Dhharam 

Raae ||1||

When the Lord, the 

Destroyer of the pains 

of the poor becomes 

merciful, the 

Messenger of Death is 

changed into the 

Righteous Judge of 

Dharma. ||1||

ਿਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ (ਜਕਸੇ ਉਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਿਮਰਾਿ ਤੋਂ 
ਧਰਮਰਾਿ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿਮਾਂ 
ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ) ॥੧॥
52097 1208 eyks ibnu nwhI 

ko dUjw Awn n 
bIE lvY lwie]

Eaekas Bin Naahee 

Ko Dhoojaa Aan N 

Beeou Lavai Laae 

||

Without the One Lord, 

there is no other at all. 

No one else can equal 

Him.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਰਾਖਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ 
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
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52098 1208 mwq ipqw BweI  
nwnk ko suKdwqw 
hir pRwn 
swie]2]2]21]

(swie) mwlk Maath Pithaa 

Bhaaee Naanak Ko 

Sukhadhaathaa 

Har Praan Saae 

||2||2||21||

The Lord is Nanak's 

Mother, Father and 

Sibling, the Giver of 

Peace, his Breath of 

Life. ||2||2||21||

ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਾਂ ਜਪਉ ਭਰਾ 
ਤੇ ਪਿਾਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੨੧॥

52099 1208 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52100 1208 hir jn sgl 
auDwry sMg ky]

Har Jan Sagal 

Oudhhaarae Sang 

Kae ||

The Lord's humble 

servant saves those 

who accompany him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨ 

(ਆਪਣੇ) ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ।
52101 1208 Bey punIq pivqR 

mn jnm jnm ky 
duK 
hry]1]rhwau]

Bheae Puneeth 

Pavithr Man 

Janam Janam Kae 

Dhukh Harae 

||1|| Rehaao ||

Their minds are 

sanctified and 

rendered pure, and 

they are rid of the 

pains of countless 

incarnations. 

||1||Pause||

(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਗਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਪਜਵਤੱਰ 

ਮਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52102 1208 mwrig cly iqn@I 
suKu pwieAw ijn@ 
isau gosit sy 
qry]

Maarag Chalae 

Thinhee Sukh 

Paaeiaa Jinh Sio 

Gosatt Sae Tharae 

||

Those who walk on 

the path find peace; 

they are saved, along 

with those who speak 

with them.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੇ) 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ 
ਬਜਹਣ-ਖਲੋਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

52103 1208 bUfq Gor AMD 
kUp mih qy 
swDUsMig pwir 
pry]1]

Booddath Ghor 

Andhh Koop Mehi 

Thae Saadhhoo 

Sang Paar Parae 

||1||

Even those who are 

drowning in the 

horrible, deep dark pit 

are carried across in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||1||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

52104 1208 ijn@ ky Bwg bfy 
hY BweI iqn@ 
swDUsMig muK jury]

Jinh Kae Bhaag 

Baddae Hai 

Bhaaee Thinh 

Saadhhoo Sang 

Mukh Jurae ||

Those who have such 

high destiny turn their 

faces toward the 

Saadh Sangat.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗ (ਿਾਗਦੇ) ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਿੁੜਦੇ 

ਹਨ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਲਦੇ 

ਹਨ)।

52105 1208 iqn@ kI DUir bWCY 
inq nwnku pRBu 
myrw ikrpw 
kry]2]3]22]

Thinh Kee Dhhoor 

Baanshhai Nith 

Naanak Prabh 

Maeraa Kirapaa 

Karae 

||2||3||22||

Nanak longs for the 

dust of their feet; O 

God, please shower 

Your Mercy on me! 

||2||3||22||

ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਸਦਾ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿੇ) 
ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰੇ 

॥੨॥੩॥੨੨॥
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52106 1208 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52107 1208 hir jn rwm 
rwm rwm iDAWey]

Har Jan Raam 

Raam Raam 

Dhhiaaaneae ||

The humble servant of 

the Lord meditates on 

the Lord, Raam, Raam, 

Raam.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ।

52108 1208 eyk plk suK 
swD smwgm koit 
bYkuMTh 
pWey]1]rhwau]

Eaek Palak Sukh 

Saadhh Samaagam 

Kott Baikuntheh 

Paaneae ||1|| 

Rehaao ||

One who enjoys peace 

in the Company of the 

Holy, even for an 

instant, obtains 

millions of heavenly 

paradises. 

||1||Pause||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੇ ਇਕ ਪਲ ਭਰ 

ਦੇ ਸੁਖ (ਨੂੂੰ  ਉਹ ਇਉਂ ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ ਜਕ) ਕਿੋੜਾਂ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਏ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52109 1208 dulB dyh jip 
hoq punIqw jm 
kI qRws invwrY]

du-lB Dhulabh Dhaeh 

Jap Hoth 

Puneethaa Jam 

Kee Thraas 

Nivaarai ||

This human body, so 

difficult to obtain, is 

sanctified by 

meditating on the 

Lord. It takes away the 

fear of death.

ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਿਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

52110 1208 mhw piqq ky  
pwiqk auqrih  
hir nwmw auir 
DwrY]1]

au~qr-ih Mehaa Pathith 

Kae Paathik 

Outharehi Har 

Naamaa Our 

Dhhaarai ||1||

Even the sins of 

terrible sinners are 

washed away, by 

cherishing the Lord's 

Name within the 

heart. ||1||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 

ਪਾਪ ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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52111 1208 jo jo sunY rwm 
jsu inrml qw 
kw jnm mrx 
duKu nwsw]

Jo Jo Sunai Raam 

Jas Niramal Thaa 

Kaa Janam Maran 

Dhukh Naasaa ||

Whoever listens to the 

Immaculate Praises of 

the Lord - his pains of 

birth and death are 

dispelled.

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਜਵੱਤਰ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੱੁਖ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

52112 1208 khu nwnk  
pweIAY vfBwgˆØI  
mn qn hoie 
ibgwsw]2]4]2
3]

Kahu Naanak 

Paaeeai 

Vaddabhaaganaee 

Man Than Hoe 

Bigaasaa 

||2||4||23||

Says Nanak, the Lord is 

found by great good 

fortune, and then the 

mind and body 

blossom forth. 

||2||4||23||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਇਹ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨਾਂ 
ਜਵਚ ਤਨਾਂ ਜਵਚ ਜਖੜਾਉ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੪॥੨੩॥

52113 1209 swrg mhlw 5 
dupdy Gru 4

Saarag Mehalaa 5 

Dhupadhae Ghar 4

Saarang, Fifth Mehl, 

Du-Padas, Fourth 

House:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
52114 1209 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

52115 1209 mohn Gir Awvhu  
krau jodrIAw]

(jo-drIAw) pRym 
bynqIAW, imMnqW

Mohan Ghar 

Aavahu Karo 

Jodhareeaa ||

O my Fascinating Lord, 

I pray to You: come 

into my house.

ਹੇ ਮੋਹਨ-ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਮੂੰ ਨਤ 

ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸ।
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52116 1209 mwnu krau  
AiBmwnY bolau  
BUl cUk qyrI 
ipRA 
icrIAw]1]rhwau
]

Maan Karo 

Abhimaanai Bolo 

Bhool Chook 

Thaeree Pria 

Chireeaa ||1|| 

Rehaao ||

I act in pride, and 

speak in pride. I am 

mistaken and wrong, 

but I am still Your 

hand-maiden, O my 

Beloved. ||1||Pause||

ਹੇ ਮੋਹਨ! ਮੈਂ (ਸਦਾ) ਮਾਣ 

ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ (ਸਦਾ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ 
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਭੁੱ ਲਾਂ-ਚੱੁਕਾਂ 
ਕਰਦੀ ਹਾਂ, (ਜਿਰ ਭੀ) ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ (ਹੀ) ਦਾਸੀ 
ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52117 1209 inkit sunau Aru 
pyKau nwhI Brim 
Brim duK 
BrIAw]

Nikatt Suno Ar 

Paekho Naahee 

Bharam Bharam 

Dhukh Bhareeaa ||

I hear that You are 

near, but I cannot see 

You. I wander in 

suffering, deluded by 

doubt.

ਹੇ ਮੋਹਨ! ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ (ਤੂੂੰ ) 
ਨੇੜੇ (ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ), ਪਰ ਮੈਂ (ਤੈਨੂੂੰ ) 
ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਦਾ ਭਟਕ 

ਭਟਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਿਸੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ।

52118 1209 hoie ikRpwl gur  
lwih pwrdo  
imlau lwl mnu 
hrIAw]1]

Hoe Kirapaal Gur 

Laahi Paaradho 

Milo Laal Man 

Hareeaa ||1||

The Guru has become 

merciful to me; He has 

removed the veils. 

Meeting with my 

Beloved, my mind 

blossoms forth in 

abundance. ||1||

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ 

ਕੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ) ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, 
ਮੈਂ (ਸੋਹਣੇ) ਲਾਲ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪਵਾਂ, ਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨਾਲ) ਹਰ-

ਭਰਾ ਹੋ ਿਾਏ ॥੧॥
52119 1209 eyk inmK jy 

ibsrY suAwmI  
jwnau koit idns 
lK brIAw]

l`K Eaek Nimakh Jae 

Bisarai Suaamee 

Jaano Kott Dhinas 

Lakh Bareeaa ||

If I were to forget my 

Lord and Master, even 

for an instant, it would 

be like millions of 

days, tens of 

thousands of years.

ਿ ੇਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਲਈ ਭੀ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਮਨ ਤੋਂ) 
ਭੁੱ ਲ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਉਂ 

ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਕਿੋੜਾਂ ਜਦਨ 

ਲੱਖਾਂ ਵਰਹੇ ਲੂੰ ਘ ਗਏ ਹਨ।
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52120 1209 swDsMgiq kI 
BIr jau pweI  
qau nwnk hir 
sMig 
imrIAw]2]1]2
4]

Saadhhasangath 

Kee Bheer Jo 

Paaee Tho Naanak 

Har Sang Mireeaa 

||2||1||24||

When I joined the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

O Nanak, I met my 

Lord. ||2||1||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਇਆ, ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਹੋ ਜਗਆ ॥੨॥੧॥੨੪॥

52121 1209 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52122 1209 Ab ikAw socau  
soc ibswrI]

Ab Kiaa Socho 

Soch Bisaaree ||

Now what should I 

think? I have given up 

thinking.

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਕਹੜੀਆਂ 

ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਾਂ? ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸੋਚ 

ਜਵਸਾਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

52123 1209 krxw sw soeI 
kir rihAw dyih 
nwau 
bilhwrI]1]rhw
au]

Karanaa Saa Soee 

Kar Rehiaa Dhaehi 

Naao Balihaaree 

||1|| Rehaao ||

You do whatever You 

wish to do. Please 

bless me with Your 

Name - I am a sacrifice 

to You. ||1||Pause||

(ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) 

ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52124 1209 chu ids PUil 
rhI ibiKAw ibKu  
gur mMqRü mUiK 
gruVwrI]

Chahu Dhis Fool 

Rehee Bikhiaa 

Bikh Gur Manthra 

Mookh 

Garurraaree ||

The poison of 

corruption is flowering 

forth in the four 

directions; I have 

taken the GurMantra 

as my antidote.

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਮਾਇਆ 

(ਸਪਣੀ) ਦੀ ਜ਼ਹਰ ਵਧ-ਿੁੱ ਲ 

ਰਹੀ ਹੈ (ਇਸ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਚਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਗਰੁੜ-ਮੂੰਤਿ ਹੈ।

52125 1209 hwQ dyie rwiKE  
kir Apunw ijau 
jl kmlw 
AilpwrI]1]

(Ail-pwrI) inrlyp Haathh Dhaee 

Raakhiou Kar 

Apunaa Jio Jal 

Kamalaa Alipaaree 

||1||

Giving me His Hand, 

He has saved me as 

His Own; like the lotus 

in the water, I remain 

unattached. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਇਉਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ 

॥੧॥

52126 1209 hau nwhI ikCu mY 
ikAw hosw sB 
qum hI kl DwrI]

Ho Naahee Kishh 

Mai Kiaa Hosaa 

Sabh Thum Hee 

Kal Dhhaaree ||

I am nothing. What am 

I? You hold all in Your 

Power.

ਨਾਹ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 

ਪਾਂਇਆਂ ਹੈ, ਨਾਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਸੱਜਤਆ ਜਟਕਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ।
52127 1209 nwnk Bwig 

pirE hir pwCY  
rwKu sMq 
sdkwrI]2]2]2
5]

(sdkwrI) sMqW dI 
KYrwq, ip`Cy sdky

Naanak Bhaag 

Pariou Har 

Paashhai Raakh 

Santh 

Sadhakaaree 

||2||2||25||

Nanak has run to Your 

Sanctuary, Lord; 

please save him, for 

the sake of Your 

Saints. ||2||2||25||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਮਾਇਆ ਸਪਣੀ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ) ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਭੱਿ ਕੇ 

ਤੇਰੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਹਾਂ, 
ਸੂੰਤ-ਸਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ ॥੨॥੨॥੨੫॥
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52128 1209 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52129 1209 Ab moih srb 
aupwv ibrkwqy]

(ibr-kwqy) C`f idqy Ab Mohi Sarab 

Oupaav 

Birakaathae ||

Now I have 

abandoned all efforts 

and devices.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਛੱਡ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

52130 1209 krx kwrx 
smrQ suAwmI  
hir eyksu qy  
myrI 
gwqy]1]rhwau]

smr`Q Karan Kaaran 

Samarathh 

Suaamee Har 

Eaekas Thae 

Maeree Gaathae 

||1|| Rehaao ||

My Lord and Master is 

the All-powerful 

Creator, the Cause of 

causes, my only Saving 

Grace. ||1||Pause||

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਹਰੀ! ਹੇ 

ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਸੁਆਮੀ! (ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52131 1209 dyKy nwnw rUp bhu 
rMgw An nwhI  
qum BWqy]

Dhaekhae Naanaa 

Roop Bahu Rangaa 

An Naahee Thum 

Bhaanthae ||

I have seen numerous 

forms of incomparable 

beauty, but nothing is 

like You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ (ਿਗਤ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੂੰਗ ਵੇਖ 

ਲਏ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ (ਸੋਹਣਾ) 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

52132 1209 dyNih ADwru srb 
kau Twkur jIA 
pRwn suKdwqy]1]

Aenehi Adhhaar 

Sarab Ko Thaakur 

Jeea Praan 

Sukhadhaathae 

||1||

You give Your Support 

to all, O my Lord and 

Master; You are the 

Giver of peace, of the 

soul and the breath of 

life. ||1||

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਹੇ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾਤੇ! ਹੇ 

ਪਿਾਣ ਦਾਤੇ! ਹੇ ਸੁਖਦਾਤੇ! ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ ॥੧॥
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52133 1209 BRmqO BRmqO hwir 
jau pirE qau 
gur imil crn 
prwqy]

Bhramatha 

Bhramatha Haar 

Jo Pariou Tho Gur 

Mil Charan 

Paraathae ||

Wandering, 

wandering, I grew so 

tired; meeting the 

Guru, I fell at His Feet.

ਭਟਕਜਦਆਂ ਭਟਕਜਦਆਂ ਿਦੋਂ 
ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਗਆ, ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣ ਲਈ।

52134 1209 khu nwnk mY 
srb suKu pwieAw  
ieh sUiK ibhwnI 
rwqy]2]3]26]

Kahu Naanak Mai 

Sarab Sukh 

Paaeiaa Eih Sookh 

Bihaanee Raathae 

||2||3||26||

Says Nanak, I have 

found total peace; this 

life-night of mine 

passes in peace. 

||2||3||26||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੀ) ਰਾਤ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ॥੨॥੩॥੨੬॥

52135 1209 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52136 1209 Ab moih lbiDE 
hY hir tykw]

(lb-iDE) ty~kw Ab Mohi 

Labadhhiou Hai 

Har Ttaekaa ||

Now I have found the 

Support of my Lord.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।
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52137 1209 gur dieAwl Bey 
suKdweI AMDulY 
mwixku 
dyKw]1]rhwau]

Gur Dhaeiaal 

Bheae 

Sukhadhaaee 

Andhhulai Maanik 

Dhaekhaa ||1|| 

Rehaao ||

The Guru, the Giver of 

peace, has become 

merciful to me. I was 

blind - I see the jewel 

of the Lord. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਅੂੰਨਹੇ  
ਨੇ ਨਾਮ-ਮੋਤੀ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52138 1209 kwty AigAwn 
iqmr inrmlIAw  
buiD ibgws 
ibbykw]

Kaattae Agiaan 

Thimar 

Niramaleeaa 

Budhh Bigaas 

Bibaekaa ||

I have cut away the 

darkness of ignorance 

and become 

immaculate; my 

discriminationg 

intellect has 

blossomed forth.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ 
ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ 

ਹਨ, ਮੇਰੀ ਬੱੁਧੀ ਜਨਰਮਲ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

52139 1209 ijau jl qrMg  
Pynu jl hoeI hY  
syvk Twkur Bey 
eykw]1]

Jio Jal Tharang 

Faen Jal Hoee Hai 

Saevak Thaakur 

Bheae Eaekaa 

||1||

As the waves of water 

and the foam become 

water again, the Lord 

and His servant 

become One. ||1||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਰਾਂ ਤੇ 

ਝੱਗ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇਕ-ਰੂਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
52140 1209 jh qy auiTE qh 

hI AwieE sB 
hI eykY eykw]

Jeh Thae Outhiou 

Theh Hee Aaeiou 

Sabh Hee Eaekai 

Eaekaa ||

He is taken in again, 

into what from which 

he came; all is one in 

the One Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ 

ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਸ 

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਇਹ ਿੀਵ ਉਪਿਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ-

ਪਸਾਰਾ ਹੈ।
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52141 1209 nwnk idRsit 
AwieE sRb TweI  
pRwxpqI hir 
smkw]2]4]27
]

Naanak Dhrisatt 

Aaeiou Srab 

Thaaee 

Praanapathee Har 

Samakaa 

||2||4||27||

O Nanak, I have come 

to see the Master of 

the breath of life, all-

pervading 

everywhere. 

||2||4||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਜਦੱਸ ਜਪਆ ਹੈ ਜਕ ਪਿਾਣਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂ

ਇਕ-ਸਮਾਨ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੨॥੪॥੨੭॥

52142 1209 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52143 1209 myrw mnu eykY hI 
ipRA mWgY]

Maeraa Man 

Eaekai Hee Pria 

Maangai ||

My mind longs for the 

One Beloved Lord.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਸਰਫ਼ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਹੀ ਦਰਸਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ।

52144 1209 pyiK AwieE  
srb Qwn dys  
ipRA rom n 
smsir  
lwgY]1]rhwau]

Paekh Aaeiou 

Sarab Thhaan 

Dhaes Pria Rom N 

Samasar Laagai 

||1|| Rehaao ||

I have looked 

everywhere in every 

country, but nothing 

equals even a hair of 

my Beloved. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਵੇਖ 

ਆਇਆ ਹਾਂ, (ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਕੋਈ ਭੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਜਵਚ) 

ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ) ਦੇ ਇਕ ਰੋਮ ਦੀ 
ਭੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52145 1209 mY nIry Aink 
Bojn bhu ibMjn  
iqn isau idRsit 
n krY rucWgY]

(nIry) prosy[ (ibMjn) 
im`Ty Bojn[ (rucWgY) 
irdy dI rucI

Mai Neerae Anik 

Bhojan Bahu 

Binjan Thin Sio 

Dhrisatt N Karai 

Ruchaangai ||

All sorts of delicacies 

and dainties are 

placed before me, but 

I do not even want to 

look at them.

ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਿਨ ਅਨੇਕਾਂ 
ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਰੋਸ ਕੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, (ਮੇਰਾ ਮਨ) ਉਹਨਾਂ 
ਵਲ ਜਨਗਾਹ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 
(ਇਸ ਦੀ) ਉਹਨਾਂ ਵਲ ਕੋਈ 

ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ।
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52146 1209 hir rsu cwhY  
ipRA ipRA muiK 
tyrY ijau Ail 
kmlw loBWgY]1]

(Ail) Borw[ (loBWgY) 
luBwiemwn

Har Ras Chaahai 

Pria Pria Mukh 

Ttaerai Jio Al 

Kamalaa 

Lobhaangai ||1||

I long for the sublime 

essence of the Lord, 

calling, ""Pri-o! Pri-o! - 

Beloved! Beloved!"", 

like the Bumble bee 

longing for the lotus 

flower. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਵਾਸਤੇ 

ਲਲਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ (ਮੇਰਾ ਮਨ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ 
ਸੁਆਦ (ਹੀ) ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
'ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ!' ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

52147 1210 gux inDwn 
mnmohn lwln  
suKdweI srbWgY]

Gun Nidhhaan 

Manamohan 

Laalan 

Sukhadhaaee 

Sarabaangai ||

The Treasure of 

Virtue, the Enticer of 

the mind, my Beloved 

is the Giver of peace 

to all.

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਹੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ! 

ਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ!

52148 1210 guir nwnk pRB 
pwih pTwieE  
imlhu sKw gil 
lwgY]2]5]28]

Gur Naanak Prabh 

Paahi Pathaaeiou 

Milahu Sakhaa Gal 

Laagai 

||2||5||28||

Guru Nanak has led 

me to You, O God. Join 

with me, O my Best 

Friend, and hold me 

close in Your Embrace. 

||2||5||28||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਜਮੱਤਰ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਨਾਨਕ (ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਤੇਰੇ) 

ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਗਲ 

ਲੱਗ ਕੇ ਜਮਲ ॥੨॥੫॥੨੮॥

52149 1210 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52150 1210 Ab moro Twkur 
isau mnu mwnW]

Ab Moro Thaakur 

Sio Man Maanaan 

||

Now my mind is 

pleased and appeased 

by my Lord and 

Master.

ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ (ਸਦਾ) ਜਗੱਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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52151 1210 swD ikRpwl 
dieAwl Bey hY  
iehu CyidE dustu 
ibgwnw]1]rhwau
]

Saadhh Kirapaal 

Dhaeiaal Bheae 

Hai Eihu 

Shhaedhiou 

Dhusatt Bigaanaa 

||1|| Rehaao ||

The Holy Saint has 

become kind and 

compassionate to me, 

and has destroyed this 

demon of duality. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਸੂੰਤ ਿਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੱੁਠ 

ਪਏ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਏ, (ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲੋਂ) ਇਹ ਭੈੜਾ ਓਪਰਾ-ਪਨ 

ਕੱਟ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52152 1210 qum hI suMdr  
qumih isAwny  
qum hI suGr 
sujwnw]

Thum Hee 

Sundhar Thumehi 

Siaanae Thum Hee 

Sughar Sujaanaa ||

You are so beautiful, 

and You are so wise; 

You are elegant and 

all-knowing.

ਹੁਣ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਆਣਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸੋਹਣੀ ਆਤਮਕ ਘਾੜਤ ਵਾਲਾ 
ਤੇ ਸੁਿਾਨ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈਂ।

52153 1210 sgl jog Aru 
igAwn iDAwn  
iek inmK n 
kImiq jwnW]1]

Sagal Jog Ar Giaan 

Dhhiaan Eik 

Nimakh N 

Keemath Jaanaan 

||1||

All the Yogis, spiritual 

teachers and 

meditators do not 

know even a bit of 

Your value. ||1||

ਿੋਗ-ਸਾਧਨ, ਜਗਆਨ-ਚਰਚਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ 

ਲਾਣ ਵਾਲੇ-ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ, 

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝੀ ॥੧॥

52154 1210 qum hI nwiek  
qum@ih CqRpiq  
qum pUir rhy 
Bgvwnw]

Thum Hee Naaeik 

Thumhehi 

Shhathrapath 

Thum Poor Rehae 

Bhagavaanaa ||

You are the Master, 

You are the Lord 

under the royal 

canopy; You are the 

perfectly pervading 

Lord God.

ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਸਭ 

ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ) ਰਾਿਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈਂ।
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52155 1210 pwvau dwnu sMq 
syvw hir nwnk  
sd 
kurbwnW]2]6]2
9]

Paavo Dhaan 

Santh Saevaa Har 

Naanak Sadh 

Kurabaanaan 

||2||6||29||

Please bless me with 

the gift of service to 

the Saints; O Nanak, I 

am a sacrifice to the 

Lord. ||2||6||29||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਜਮਹਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਦਾ ਖੈਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ 
ਨਾਨਕ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਵਾਂ ॥੨॥੬॥੨੯॥

52156 1210 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52157 1210 myrY min cIiq 
Awey ipRA rMgw]

Maerai Man 

Cheeth Aaeae Pria 

Rangaa ||

The Love of my 

Beloved comes into 

my conscious mind.

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਕੌਤਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ ਹਨ,

52158 1210 ibsirE DMDu bMDu 
mwieAw ko rjin 
sbweI 
jMgw]1]rhwau]

(sbweI) swrI aumr 
rUpI (rjin) rwq[ 
(jMgw) kwmwidkW AOguxW 
nwl jMg[ rjin: polw 
bolo

Bisariou 

Dhhandhh Bandhh 

Maaeiaa Ko Rajan 

Sabaaee Jangaa 

||1|| Rehaao ||

I have forgotten the 

entangling affairs of 

Maya, and I spend my 

life-night fighting with 

evil. ||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣ 

ਭੁੱ ਲ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਿਾਹੀ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ-ਰਾਤ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ) ਿੂੰਗ ਕਰਜਦਆਂ ਬੀਤ 

ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52159 1210 hir syvau hir 
irdY bswvau hir 
pwieAw sqsMgw]

Har Saevo Har 

Ridhai Basaavo 

Har Paaeiaa 

Sathasangaa ||

I serve the Lord; the 

Lord abides within my 

heart. I have found my 

Lord in the Sat Sangat, 

the True Congregation.

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
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52160 1210 AYso imilE 
mnohru pRIqmu suK 
pwey muK mMgw]1]

Aiso Miliou 

Manohar 

Preetham Sukh 

Paaeae Mukh 

Mangaa ||1||

So I have met with my 

enticingly beautiful 

Beloved; I have 

obtained the peace 

which I asked for. 

||1||

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿੀਤਮ 

ਪਿਭੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਮੂੂੰ ਹ-ਮੂੰ ਗੇ ਸੁਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ॥੧॥

52161 1210 ipRau Apnw guir  
bis kir dInw  
Bogau Bog 
insMgw]

b`is Prio Apanaa Gur 

Bas Kar Dheenaa 

Bhogo Bhog 

Nisangaa ||

The Guru has brought 

my Beloved under my 

control, and I enjoy 

Him with unrestrained 

pleasure.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ 

(ਜਪਆਰ ਦੇ) ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ (ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦੀ) 
ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।
52162 1210 inrBau Bey  

nwnk Bau 
imitAw hir 
pwieE 
pwTMgw]2]7]30
]

(pwTMgw) (pwT+AMgw) 
(AMgw) AMg AMg Bwv 
rom rom c (pwT) Ajpw 
jwp (pwieE) pwieAw

Nirabho Bheae 

Naanak Bho 

Mittiaa Har 

Paaeiou 

Paathangaa 

||2||7||30||

I have become 

fearless; O Nanak, my 

fears have been 

eradicated. Chanting 

the Word, I have 

found the Lord. 

||2||7||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ (ਿੀਵਨ ਦਾ) 
ਆਸਰਾ ਪਿਭੂ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਡਰ ਜਮਟ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਮੈਂ (ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ) ਜਨਡਰ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹਾਂ ॥੨॥੭॥੩੦॥

52163 1210 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52164 1210 hir jIau ky  
drsn kau 
kurbwnI]

Har Jeeo Kae 

Dharasan Ko 

Kurabaanee ||

I am a sacrifice to the 

Blessed Vision, the 

Darshan of my Dear 

Lord.

ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਿੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ।
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52165 1210 bcn nwd myry 
sRvnhu pUry dyhw 
ipRA AMik 
smwnI]1]rhwau]

Bachan Naadh 

Maerae Sravanahu 

Poorae Dhaehaa 

Pria Ank 

Samaanee ||1|| 

Rehaao ||

The Naad, the Sound-

current of His Word 

fills my ears; my body 

has settled gently into 

the Lap of my Beloved. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ ਭਰੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਸ 

ਦੀ ਗੋਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ 
ਜਕਰਪਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52166 1210 CUtir qy guir 
kIeI suohwgin  
hir pwieE 
suGV sujwnI]

kI-eI Shhoottar Thae 

Gur Keeee 

Suohaagan Har 

Paaeiou Sugharr 

Sujaanee ||

I was a discarded 

bride, and the Guru 

has made me a happy 

soul-bride. I have 

found the Elegant and 

All-knowing Lord.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਛੱੁਟੜ ਤੋਂ 
ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਸੋਹਣੀ ਆਤਮਕ ਘਾੜਤ ਵਾਲੇ 

ਸੁਿਾਨ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।

52167 1210 ijh Gr mih 
bYsnu nhI pwvq  
so Qwnu imilE 
bwswnI]1]

Jih Ghar Mehi 

Baisan Nehee 

Paavath So 

Thhaan Miliou 

Baasaanee ||1||

That home, in which I 

was not even allowed 

to sit - I have found 

that place in which I 

can dwell. ||1||

(ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਉਹ (ਹਜਰ-

ਚਰਨ-) ਥਾਂ ਵੱਸਣ ਲਈ ਜਮਲ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ (ਅੱਗੇ 

ਇਹ ਕਦੇ) ਜਟਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ॥੧॥

52168 1210 aun@ kY bis 
AwieE Bgiq 
bClu ijin rwKI 
Awn sMqwnI]

b`is Ounh Kai Bas 

Aaeiou Bhagath 

Bashhal Jin 

Raakhee Aan 

Santhaanee ||

God, the Love of His 

devotees, has come 

under the control of 

those who protect the 

honor of His Saints.

ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ 

(ਸਦਾ ਆਪਣ)ੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਿ 

ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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52169 1210 khu nwnk hir 
sMig mnu mwinAw  
sB cUkI kwix 
luokwnI]2]8]31
]

Kahu Naanak Har 

Sang Man 

Maaniaa Sabh 

Chookee Kaan 

Luokaanee 

||2||8||31||

Says Nanak, my mid is 

pleased and appeased 

with the Lord, and my 

subservience to other 

people has come to an 

end. ||2||8||31||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਗੱਝ ਜਗਆ 

ਹੈ, (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਮੁਥਾਿੀ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ 

॥੨॥੮॥੩੧॥

52170 1210 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52171 1210 Ab myro pMcw qy 
sMgu qUtw]

Ab Maero 

Panchaa Thae 

Sang Thoottaa ||

Now my association 

with the five thieves 

has come to an end.

ਹੁਣ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ।

52172 1210 drsnu dyiK Bey 
min Awnd gur 
ikrpw qy 
CUtw]1]rhwau]

Dharasan Dhaekh 

Bheae Man 

Aanadh Gur 

Kirapaa Thae 

Shhoottaa ||1|| 

Rehaao ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan, my 

mind is in ecstasy; by 

Guru's Grace, I am 

released. 

||1||Pause||

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਲੁਜਕਆ ਜਪਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ 
(ਕਾਮਾਜਦਕ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਜਗਆ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52173 1210 ibKm Qwn bhuq 
bhu DrIAw  
Aink rwK 
sUrUtw]

(DrIAw) DVy p`K[ (sU-
rUtw)sUrmy[ (rwK) rwKy 
hn

Bikham Thhaan 

Bahuth Bahu 

Dhhareeaa Anik 

Raakh Sooroottaa 

||

The impregnable place 

is guarded by 

countless ramparts 

and warriors.

ਜਿਸ ਥਾਂ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਧਰੇ ਪਏ 

ਸਨ, ਉਥੇ ਅੱਪੜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਔਖਾ ਸੀ (ਜਕਉਂਜਕ ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਮੇ (ਰਾਹ ਜਵਚ) 

ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਪਏ ਸਨ।
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52174 1210 ibKm gwr@ kru 
phucY nwhI sMq 
swnQ Bey  
lUtw]1]

(gwr@) gV@I[ (swnQ) 
swQI

Bikham Gaarh Kar 

Pahuchai Naahee 

Santh Saanathh 

Bheae Loottaa 

||1||

This impregnable 

fortress cannot be 

touched, but with the 

assistance of the 

Saints, I have entered 

and robbed it. ||1||

(ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ) ਬੜੀ ਔਖੀ ਖਾਈ 

ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, (ਉਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਤਕ) ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੂੰਚਦਾ। 
ਿਦੋਂ ਸੂੰਤ ਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਣ 

ਗਏ, (ਉਹ ਜਟਕਾਣਾ) ਲੁੱ ਟ 

ਜਲਆ ॥੧॥
52175 1210 bhuqu Kjwny myrY 

pwlY pirAw  
Amol lwl 
AwKUtw]

Bahuth Khajaanae 

Maerai Paalai 

Pariaa Amol Laal 

Aakhoottaa ||

I have found such a 

great treasure, a 

priceless, 

inexhaustible supply 

of jewels.

(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਤੇ 

ਅਮੱੁਕ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਗਏ।

52176 1210 jn nwnk pRiB 
ikrpw DwrI qau 
mn mih hir rsu 
GUtw]2]9]32]

Jan Naanak Prabh 

Kirapaa Dhhaaree 

Tho Man Mehi Har 

Ras Ghoottaa 

||2||9||32||

O servant Nanak, 

when God showered 

His Mercy on me, my 

mind drank in the 

sublime essence of the 

Lord. ||2||9||32||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਪਆ 

॥੨॥੯॥੩੨॥

52177 1210 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52178 1210 Ab myro Twkur 
isau mnu lInw]

Ab Maero Thaakur 

Sio Man Leenaa ||

Now my mind is 

absorbed in my Lord 

and Master.

ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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52179 1210 pRwn dwnu guir 
pUrY dIAw  
aurJwieE ijau 
jl 
mInw]1]rhwau]

Praan Dhaan Gur 

Poorai Dheeaa 

Ourajhaaeiou Jio 

Jal Meenaa ||1|| 

Rehaao ||

The Perfect Guru has 

blessed me with the 

gift of the breath of 

life. I am involved with 

the Lord, like the fish 

with the water. 

||1||Pause||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਠਾਕੁਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਇਉਂ 

ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52180 1210 kwm kRoD loB md 
mqsr ieh 
Arip sgl dwnu 
kInw]

Kaam Krodhh 

Lobh Madh 

Mathasar Eih Arap 

Sagal Dhaan 

Keenaa ||

I have cast out sexual 

desire, anger, greed, 

egotism and envy; I 

have offered all this as 

a gift.

ਮੈਂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਲੋਭ ਹਉਮੈ ਈਰਖਾ (ਆਜਦਕ 

ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ) ਸਦਾ ਲਈ ਕੱਢ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

52181 1210 mMqRu idRVwie hir 
AauKDu guir dIE  
qau imilE sgl 
pRbInw]1]

Manthr Dhrirraae 

Har Aoukhadhh 

Gur Dheeou Tho 

Miliou Sagal 

Prabeenaa ||1||

The Guru has 

implanted the 

medicine of the Lord's 

Mantra within me, 

and I have met with 

the All-knowing Lord 

God. ||1||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਆਪਣਾ) 
ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਜਸਆਣਾ 
ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ ॥੧॥

52182 1210 igRhu qyrw qU 
Twkuru myrw guir  
hau KoeI pRBu 
dInw]

Grihu Thaeraa 

Thoo Thaakur 

Maeraa Gur Ho 

Khoee Prabh 

Dheenaa ||

My household belongs 

to You, O my Lord and 

Master; the Guru has 

blessed me with God, 

and rid me of egotism.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ) 
ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
(ਸਚ-ਮੁਚ) ਮੇਰੇ (ਇਸ ਘਰ ਦਾ) 
ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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52183 1211 khu nwnk mY 
shj Gru 
pwieAw hir 
Bgiq BMfwr 
KjInw]2]10]3
3]

Kahu Naanak Mai 

Sehaj Ghar 

Paaeiaa Har 

Bhagath 

Bhanddaar 

Khajeenaa 

||2||10||33||

Says Nanak, I have 

found the Lord with 

intuitive ease, within 

the home of my own 

heart. Devotional 

worship of the Lord is 

a treasure over-

flowing. 

||2||10||33||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਭੂੰ ਡਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭ ਲਏ 

ਹਨ ॥੨॥੧੦॥੩੩॥

52184 1211 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52185 1211 mohn siB jIA 
qyry qU qwrih]

Mohan Sabh Jeea 

Thaerae Thoo 

Thaarehi ||

O my Enticing Lord, all 

beings are Yours - You 

save them.

ਹੇ ਮੋਹਨ ਪਿਭੂ! (ਿਗਤ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ (ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਹਨ), ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦੱੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਆਜਦਕ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈਂ।
52186 1211 Cutih sMGwr  

inmK ikrpw qy  
koit bRhmMf 
auDwrih]1]rhwau
]

Shhuttehi 

Sanghaar Nimakh 

Kirapaa Thae Kott 

Brehamandd 

Oudhhaarehi 

||1|| Rehaao ||

Even a tiny bit of Your 

Mercy ends all cruelty 

and tyranny. You save 

and redeem millions 

of universes. 

||1||Pause||

ਤੇਰੀ ਰਤਾ ਜਿਤਨੀ ਜਮਹਰ (ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ) ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਜਨਰਦਈ ਬੂੰ ਦੇ ਭੀ 
ਅੱਜਤਆਚਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52187 1211 krih Ardwis 
bhuqu bynMqI  
inmK inmK 
swm@wrih]

Karehi Aradhaas 

Bahuth 

Baenanthee 

Nimakh Nimakh 

Saamhaarehi ||

I offer countless 

prayers; I remember 

You each and every 

instant.

ਹੇ ਮੋਹਨ! (ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰ ਤੇ) 

ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

(ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ) ਪਲ ਪਲ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ।
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52188 1211 hohu ikRpwl dIn 
duKBMjn hwQ 
dyie 
insqwrih]1]

insqwr-ih Hohu Kirapaal 

Dheen Dhukh 

Bhanjan Haathh 

Dhaee 

Nisathaarehi ||1||

Please be merciful to 

me, O Destroyer of the 

pains of the poor; 

please give me Your 

hand and save me. 

||1||

ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੋਹਨ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ 
ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਦੇ ਕੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੧॥

52189 1211 ikAw ey BUpiq 
bpury khIAih  
khu ey iks no 
mwrih]

khI-Aih Kiaa Eae Bhoopath 

Bapurae Keheeahi 

Kahu Eae Kis No 

Maarehi ||

And what about these 

poor kings? Tell me, 

who can they kill?

(ਹੇ ਮੋਹਨ!) ਇਹਨਾਂ ਜਵਚਾਰੇ 

ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ 

ਨਹੀਂ ਜਕ ਇਹ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਸਕਣ (ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖੇਲ-

ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ)।

52190 1211 rwKu rwKu rwKu 
suKdwqy sBu 
nwnk jgqu 
qum@wrih]2]11]
34]

j`gqu Raakh Raakh 

Raakh 

Sukhadhaathae 

Sabh Naanak 

Jagath 

Thumhaarehi 

||2||11||34||

Save me, save me, 

save me, O Giver of 

peace; O Nanak, all 

the world is Yours. 

||2||11||34||

ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ! (ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰ, 

ਰੱਜਖਆ ਕਰ, ਰੱਜਖਆ ਕਰ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੇਰਾ ਹੀ 
(ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ 

॥੨॥੧੧॥੩੪॥

52191 1211 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52192 1211 Ab moih Dnu 
pwieE hir 
nwmw]

Ab Mohi Dhhan 

Paaeiou Har 

Naamaa ||

Now I have obtained 

the wealth of the 

Lord's Name.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ।
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52193 1211 Bey AicMq iqRsn 
sB buJI hY iehu 
iliKE lyKu 
mQwmw]1]rhwau]

buJI: polw bolo Bheae Achinth 

Thrisan Sabh 

Bujhee Hai Eihu 

Likhiou Laekh 

Mathhaamaa 

||1|| Rehaao ||

I have become 

carefree, and all my 

thirsty desires are 

satisfied. Such is the 

destiny written on my 

forehead. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਮੈਂ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ, 
(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਗਈ ਹੈ 

(ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ) ਇਹ 

(ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ) ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52194 1211 Kojq Kojq BieE 
bYrwgI iPir 
AwieE dyh 
igrwmw]

Khojath Khojath 

Bhaeiou Bairaagee 

Fir Aaeiou Dhaeh 

Giraamaa ||

Searching and 

searching, I became 

depressed; I wandered 

all around, and finally 

came back to my body-

village.

ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਵੈਰਾਗੀ ਹੀ ਹੋ ਜਗਆ ਸਾਂ, 
ਆਜਖ਼ਰ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਸਰੀਰ-

ਜਪੂੰ ਡ ਜਵਚ ਆ ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ।

52195 1211 guir ikRpwil  
saudw iehu 
joirE hiQ cirE 
lwlu Agwmw]1]

Gur Kirapaal 

Soudhaa Eihu 

Joriou Hathh 

Chariou Laal 

Agaamaa ||1||

The Merciful Guru 

made this deal, and I 

have obtained the 

priceless jewel. ||1||

ਜਕਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਣਿ 

ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ ਜਕ (ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ) ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ ਜਮਲ 

ਜਗਆ ॥੧॥

52196 1211 Awn bwpwr bnj  
jo krIAih qyqy 
dUK shwmw]

krI-Aih Aan Baapaar Banaj 

Jo Kareeahi 

Thaethae Dhookh 

Sehaamaa ||

The other deals and 

trades which I did, 

brought only sorrow 

and suffering.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭੀ ਵਣਿ 

ਵਪਾਰ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਨ (ਦਾ ਸਬਬ 

ਬਣਦੇ ਹਨ)।
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52197 1211 goibd Bjn ky 
inrBY vwpwrI  
hir rwis nwnk 
rwm 
nwmw]2]12]35
]

Gobidh Bhajan 

Kae Nirabhai 

Vaapaaree Har 

Raas Naanak 

Raam Naamaa 

||2||12||35||

Fearless are those 

traders who deal in 

meditation on the 

Lord of the Universe. 

O Nanak, the Lord's 

Name is their capital. 

||2||12||35||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਿਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬੂੰ ਦੇ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੧੨॥੩੫॥

52198 1211 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52199 1211 myrY min imst 
lgy ipRA bolw]

bo~lw Maerai Man 

Misatt Lagae Pria 

Bolaa ||

The Speech of my 

Beloved seems so 

sweet to my mind.

ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਬਚਨ ਜਮੱਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

52200 1211 guir bwh pkir 
pRB syvw lwey  
sd dieAwlu 
hir 
Folw]1]rhwau]

bWh Gur Baah Pakar 

Prabh Saevaa 

Laaeae Sadh 

Dhaeiaal Har 

Dtolaa ||1|| 

Rehaao ||

The Guru has taken 

hold of my arm, and 

linked me to God's 

service. My Beloved 

Lord is forever 

merciful to me. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੀ) ਬਾਂਹ 

ਿੜ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, (ਹੁਣ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ 

ਜਕ) ਜਪਆਰਾ ਹਰੀ ਸਦਾ ਹੀ 
(ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52201 1211 pRB qU Twkuru  
srb pRiqpwlku  
moih klqR sihq  
siB golw]

k-l`qR[ go~lw Prabh Thoo 

Thaakur Sarab 

Prathipaalak Mohi 

Kalathr Sehith 

Sabh Golaa ||

O God, You are my 

Lord and Master; You 

are the Cherisher of 

all. My wife and I are 

totally Your slaves.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) 

ਤੂੂੰ  (ਸਾਡਾ) ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈਂ। ਮੈਂ 
(ਆਪਣੀ) ਇਸਤਿੀ (ਪਰਵਾਰ) 

ਸਮੇਤ-ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮ 

ਹਾਂ।
52202 1211 mwxu qwxu sBu 

qUhY qUhY ieku 
nwmu qyrw mY 
El@w]1]

Maan Thaan Sabh 

Thoohai Thoohai 

Eik Naam Thaeraa 

Mai Oulhaa ||1||

You are all my honor 

and power - You are. 

Your Name is my only 

Support. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਹੈਂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ॥੧॥

52203 1211 jy qKiq bYswlih  
qau dws qum@wry  
Gwsu bFwvih 
kyqk bolw]

Jae Thakhath 

Baisaalehi Tho 

Dhaas 

Thumhaarae 

Ghaas Badtaavehi 

Kaethak Bolaa ||

If You seat me on the 

throne, then I am Your 

slave. If You make me 

a grass-cutter, then 

what can I say?

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਜਬਠਾ 
ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, 
ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਮੈਨੂੂੰ  ਘਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ 

ਮੈਥੋਂ) ਘਾਹ ਵਢਾਏ,ਂ ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10571 Published: March 06/ 2014



52204 1211 jn nwnk ky pRB 
purK ibDwqy myry 
Twkur Agh 
Aqolw]2]13]3
6]

Jan Naanak Kae 

Prabh Purakh 

Bidhhaathae 

Maerae Thaakur 

Ageh Atholaa 

||2||13||36||

Servant Nanak's God is 

the Primal Lord, the 

Architect of Destiny, 

Unfathomable and 

Immeasurable. 

||2||13||36||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ! ਹੇ ਰਚਨਹਾਰ! 

ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਥਾਹ ਤੇ ਅਤੋਲ 

ਠਾਕੁਰ! ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵੱਚ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ) 
॥੨॥੧੩॥੩੬॥

52205 1211 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52206 1211 rsnw rwm khq 
gux sohM]

Rasanaa Raam 

Kehath Gun Sohan 

||

The tongue becomes 

beautiful, uttering the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰਜਦਆਂ ਿੀਭ ਸੋਹਣੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

52207 1211 eyk inmK Epwie 
smwvY dyiK cirq 
mn 
mohM]1]rhwau]

cirq: polw bolo imlvW Eaek Nimakh 

Oupaae Samaavai 

Dhaekh Charith 

Man Mohan ||1|| 

Rehaao ||

In an instant, He 

creates and destroys. 

Gazing upon His 

Wondrous Plays, my 

mind is fascinated. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਮੁੜ 

ਆਪਣ ੇਜਵਚ ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) ਲੀਨ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚੋਿ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਮੋਜਹਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52208 1211 ijsu suixAY min 
hoie rhsu Aiq  
irdY mwn duK 
johM]

rhs:polw bolo imlvW[ 
Aiq: polw bolo

Jis Suniai Man Hoe 

Rehas Ath Ridhai 

Maan Dhukh 

Johan ||

Listening to His 

Praises, my mind is in 

utter ecstasy, and my 

heart is rid of pride 

and pain.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਐਸਾ ਹੈਂ) ਜਿਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਜਣਆਂ ਮਨ ਜਵਚ ਬਹੁਤ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆਂ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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52209 1211 suKu pwieE duKu 
dUir prwieE  
bix AweI pRB 
qohM]1]

Sukh Paaeiou 

Dhukh Dhoor 

Paraaeiou Ban 

Aaee Prabh 

Thohan ||1||

I have found peace, 

and my pains have 

been taken away, 

since I became one 

with God. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

52210 1211 iklivK gey mn 
inrml hoeI hY  
guir kwFy 
mwieAw dRohM]

Kilavikh Geae Man 

Niramal Hoee Hai 

Gur Kaadtae 

Maaeiaa Dhrohan 

||

Sinful resides have 

been wiped away, and 

my mind is 

immaculate. The Guru 

has lifted me up and 

pulled me out of the 

deception of Maya.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਰਾਮ-ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਛਲ ਕੱਢ ਜਦੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਜਗਆ।

52211 1211 khu nwnk mY so 
pRBu pwieAw  
krx kwrx 
smrQohM 
]2]14]37]

sm-r`QohM Kahu Naanak Mai 

So Prabh Paaeiaa 

Karan Kaaran 

Samarathhohan 

||2||14||37||

Says Nanak, I have 

found God, the All-

powerful Creator, the 

Cause of causes. 

||2||14||37||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਿ ੋ

ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਿੋ ਸਾਰੀਆਂ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ 

॥੨॥੧੪॥੩੭॥

52212 1211 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52213 1211 nYnhu dyiKE 
clqu qmwsw]

Nainahu 

Dhaekhiou 

Chalath 

Thamaasaa ||

With my eyes, I have 

seen the marvellous 

wonders of the Lord.

(ਮੈਂ ਆਪਣੀ) ਅੱਖੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਅਿਬ) ਕੌਤਕ ਵੇਜਖਆ ਹੈ 

(ਅਿਬ) ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਜਖਆ ਹੈ।
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52214 1211 sBhU dUir sBhU 
qy nyrY Agm 
Agm Gt 
vwsw]1]rhwau]

Sabh Hoo Dhoor 

Sabh Hoo Thae 

Naerai Agam 

Agam Ghatt 

Vaasaa ||1|| 

Rehaao ||

He is far from all, and 

yet near to all. He is 

Inaccessible and 

Unfathomable, and 

yet He dwells in the 

heart. ||1||Pause||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਨਰਲੇਪ 

ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਸਭਨਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਤੋਂ ਦੂਰ (ਵੱਖਰਾ) ਹੈ, (ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ) 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਉਹ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਂਞ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਉਸ 

ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52215 1211 ABUlu n BUlY  
iliKE n clwvY  
mqw n krY 
pcwsw]

A-BUlu[ (pcwsw) 
slwhkwr[ mqw:polw 
bolo[ pc`wsw

Abhool N Bhoolai 

Likhiou N 

Chalaavai Mathaa 

N Karai Pachaasaa 

||

The Infallible Lord 

never makes a 

mistake. He does not 

have to write His 

Orders, and He does 

not have to consult 

with anyone.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱ ਲਾਂ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ 

ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਹ 

ਉਹ ਕੋਈ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ 

ਹੁਕਮ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਉਹ 

ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

52216 1211 iKn mih swij 
svwir ibnwhY  
Bgiq vCl 
guxqwsw]1]

Khin Mehi Saaj 

Savaar Binaahai 

Bhagath Vashhal 

Gunathaasaa ||1||

In an instant, He 

creates, embellishes 

and destroys. He is the 

Lover of His devotees, 

the Treasure of 

Excellence. ||1||

ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ (ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਹੀ) ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

(ਬੇਅੂੰ ਤ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ 

॥੧॥
52217 1211 AMD kUp mih 

dIpku bilE  
guir irdY kIE 
prgwsw]

Andhh Koop Mehi 

Dheepak Baliou 

Gur Ridhai Keeou 

Paragaasaa ||

Lighting the lamp in 

the deep dark pit, the 

Guru illumines and 

enlightens the heart.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
(ਉੱਥੇ, ਮਾਨੋ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ 

ਖੂਹ ਜਵਚ ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਪਆ।
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52218 1212 khu nwnk drsu 
pyiK suKu pwieAw  
sB pUrn hoeI 
Awsw]2]15]38
]

Kahu Naanak 

Dharas Paekh 

Sukh Paaeiaa Sabh 

Pooran Hoee 

Aasaa 

||2||15||38||

Says Nanak, gazing 

upon the Blessed 

Vision of His Darshan, I 

have found peace, and 

all my hopes have 

been fulfilled. 

||2||15||38||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ 

ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

॥੨॥੧੫॥੩੮॥

52219 1212 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52220 1212 crnh goibMd 
mwrgu suhwvw]

Charaneh Gobindh 

Maarag Suhaavaa 

||

The most beautiful 

path for the feet is to 

follow the Lord of the 

Universe.

ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ (ਜਨਰਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਰਸਤਾ (ਹੀ ਤੁਰਨਾ) ਸੋਹਣਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

52221 1212 Awn mwrg jyqw 
ikCu DweIAY qyqo 
hI duKu 
hwvw]1]rhwau]

Aan Maarag 

Jaethaa Kishh 

Dhhaaeeai 

Thaetho Hee 

Dhukh Haavaa 

||1|| Rehaao ||

The more you walk on 

any other path, the 

more you suffer in 

pain. ||1||Pause||

ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਜਤਆਂ ਉੱਤੇ 

ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰੀਦੀ 
ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੱੁਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 

ਉਤਨਾ ਹੀ ਹਾਹੁਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52222 1212 nyqR punIq Bey 
drsu pyKy hsq 
punIq thlwvw]

Naethr Puneeth 

Bheae Dharas 

Paekhae Hasath 

Puneeth 

Ttehalaavaa ||

The eyes are 

sanctified, gazing upon 

the Blessed Vision of 

the Lord's Darshan. 

Serving Him, the 

hands are sanctified.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ) ਟਹਲ ਕੀਜਤਆਂ 

ਹੱਥ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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52223 1212 irdw punIq irdY 
hir bisE msq 
punIq sMq 
DUrwvw]1]

Ridhaa Puneeth 

Ridhai Har Basiou 

Masath Puneeth 

Santh 

Dhhooraavaa 

||1||

The heart is sanctified, 

when the Lord abides 

within the heart; that 

forehead which 

touches the dust of 

the feet of the Saints 

is sanctified. ||1||

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹਰਦਾ 
ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮੱਥਾ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੧॥

52224 1212 srb inDwn 
nwim hir hir kY  
ijsu krim 
iliKAw iqin 
pwvw]

Sarab Nidhhaan 

Naam Har Har Kai 

Jis Karam Likhiaa 

Thin Paavaa ||

All treasures are in the 

Name of the Lord, Har, 

Har; he alone obtains 

it, who has it written 

in his karma.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸਾਰੇ 

(ਹੀ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪਣੀ) ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਨਾਮ 

ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਖ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਨਾਮ) 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ।

52225 1212 jn nwnk kau  
guru pUrw ByitE  
suiK shjy And 
ibhwvw]2]16]3
9]

Jan Naanak Ko Gur 

Pooraa Bhaettiou 

Sukh Sehajae 

Anadh Bihaavaa 

||2||16||39||

Servant Nanak has 

met with the Perfect 

Guru; he passes his 

life-night in peace, 

poise and pleasure. 

||2||16||39||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲ ਜਗਆ, ਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਸੁਖ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗ 

ਪਈ ॥੨॥੧੬॥੩੯॥

52226 1212 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52227 1212 iDAwieE AMiq 
bwr nwmu sKw]

(sKw) ipAwry im`qR[ 
sKw: polw bolo

Dhhiaaeiou Anth 

Baar Naam Sakhaa 

||

Meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord; at the very 

last instant, it shall be 

your Help and Support.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਹੀ 
(ਅਸਲ) ਸਾਥੀ ਹੈ। (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ (ਇਸ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ ) ਜਸਮਜਰਆ, (ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਥੀ ਬਜਣਆ)।

52228 1212 jh mwq ipqw 
suq BweI n phucY  
qhw qhw qU 
rKw]1]rhwau]

r`Kw Jeh Maath Pithaa 

Suth Bhaaee N 

Pahuchai Thehaa 

Thehaa Thoo 

Rakhaa ||1|| 

Rehaao ||

In that place where 

your mother, father, 

children and siblings 

shall be of no use to 

you at all, there, the 

Name alone shall save 

you. ||1||Pause||

ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਪੱੁਤਰ, ਭਰਾ, 
ਕੋਈ ਭੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ (ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ) 
ਤੈਨੂੂੰ  ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤੇਰੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

52229 1212 AMD kUp igRh 
mih iqin 
ismirE ijsu 
msqik lyKu 
ilKw]

giR h Andhh Koop Grih 

Mehi Thin 

Simariou Jis 

Masathak Laekh 

Likhaa ||

He alone meditates on 

the Lord in the deep 

dark pit of his own 

household, upon 

whose forehead such 

destiny is written.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਅੂੰਨਹੇ  ਖੂਹ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ (ਜਸਰਫ਼) 

ਉਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੇ (ਹੀ ਹਜਰ-

ਨਾਮ) ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ) 
ਲੇਖ (ਧੁਰੋਂ) ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ।

52230 1212 KUl@y bMDn mukiq 
guir kInI sB 
qUhY quhI 
idKw]1]

idKw: polw bolo Khoolhae 

Bandhhan Mukath 

Gur Keenee Sabh 

Thoohai Thuhee 

Dhikhaa ||1||

His bonds are 

loosened, and the 

Guru liberates him. He 

sees You, O Lord, 

everywhere. ||1||

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਖੁਲਹ 
ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਮੋਹ 

ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਦਵਾ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਜਦੱਸ ਜਪਆ (ਜਕ ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਸਭ ਥਾਈ ਂਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਹੈਂ ॥੧॥
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52231 1212 AMimRq nwmu pIAw  
mnu iqRpiqAw  
AwGwey rsn 
cKw]

c`Kw Anmrith Naam 

Peeaa Man 

Thripathiaa 

Aaghaaeae Rasan 

Chakhaa ||

Drinking in the 

Ambrosial Nectar of 

the Naam, his mind is 

satisfied. Tasting it, his 

tongue is satiated.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪੀ ਜਲਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ 

ਹੋ ਜਗਆ, ਉਸ ਦੀ ਿੀਭ ਨਾਮ-

ਿਲ ਚੱਖ ਕੇ ਰੱਿ ਗਈ।

52232 1212 khu nwnk suK 
shju mY pwieAw  
guir lwhI sgl 
iqKw]2]17]40
]

iqKw: polw bolo Kahu Naanak Sukh 

Sehaj Mai Paaeiaa 

Gur Laahee Sagal 

Thikhaa 

||2||17||40||

Says Nanak, I have 

obtained celestial 

peace and poise; the 

Guru has quenched all 

my thirst. 

||2||17||40||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ 
ਸਾਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਈ ਹੈ ॥੨॥੧੭॥੪੦॥

52233 1212 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52234 1212 gur imil AYsy 
pRBU iDAwieAw]

Gur Mil Aisae 

Prabhoo 

Dhhiaaeiaa ||

Meeting the Guru, I 

meditate on God in 

such a way,

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਇਉਂ (ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ,
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52235 1212 BieE ikRpwlu 
dieAwlu 
duKBMjnu lgY n  
qwqI 
bwieAw]1]rhwau
]

Bhaeiou Kirapaal 

Dhaeiaal Dhukh 

Bhanjan Lagai N 

Thaathee Baaeiaa 

||1|| Rehaao ||

That He has become 

kind and 

compassionate to me. 

He is the Destroyer of 

pain; He does not 

allow the hot wind to 

even touch me. 

||1||Pause||

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਤੱਤੀ 
'ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ (ਕੋਈ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦਾ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52236 1212 jyqy sws sws hm 
lyqy qyqy hI gux 
gwieAw]

Jaethae Saas Saas 

Ham Laethae 

Thaethae Hee Gun 

Gaaeiaa ||

With each and every 

breath I take, I sing 

the Glorious Praises of 

the Lord.

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਸਾਹ ਅਸੀਂ (ਿੀਵ) 

ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਹ (ਲੈਂਜਦਆਂ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

52237 1212 inmK n ibCurY  
GrI n ibsrY sd 
sMgy jq 
jwieAw]1]

Nimakh N 

Bishhurai Gharee 

N Bisarai Sadh 

Sangae Jath 

Jaaeiaa ||1||

He is not separated 

from me, even for an 

instant, and I never 

forget Him. He is 

always with me, 

wherever I go. ||1||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ) ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ 

ਲਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਵੱਛੁੜਦਾ, 
(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ) ਇਕ 

ਘੜੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦੀ, ਉਹ 

ਜਿੱਥੇ ਭੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣ ੇਨਾਲ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥
52238 1212 hau bil bil 

bil bil 
crnkml kau  
bil bil gur 
drswieAw]

Ho Bal Bal Bal Bal 

Charan Kamal Ko 

Bal Bal Gur 

Dharasaaeiaa ||

I am a sacrifice, a 

sacrifice, a sacrifice, a 

sacrifice to His Lotus 

Feet. I am a sacrifice, a 

sacrifice to the Blessed 

Vision of the Guru's 

Darshan.

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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52239 1212 khu nwnk kwhU 
prvwhw jau 
suKswgru mY 
pwieAw]2]18]
41]

Kahu Naanak 

Kaahoo 

Paravaahaa Jo 

Sukh Saagar Mai 

Paaeiaa 

||2||18||41||

Says Nanak, I do not 

care about anything 

else; I have found the 

Lord, the Ocean of 

peace. ||2||18||41||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 
(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ ਲੱਭਾ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ 
ਰਹੀ ॥੨॥੧੮॥੪੧॥

52240 1212 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52241 1212 myrY min sbdu 
lgo gur mITw]

Maerai Man 

Sabadh Lago Gur 

Meethaa ||

The Word of the 

Guru's Shabad seems 

so sweet to my mind.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਜਮੱਠਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।

52242 1212 Kuil@E krmu  
BieE prgwsw  
Git Git hir 
hir 
fITw]1]rhwau]

Khulihou Karam 

Bhaeiou 

Paragaasaa Ghatt 

Ghatt Har Har 

Ddeethaa ||1|| 

Rehaao ||

My karma has been 

activated, and the 

Divine Radiance of the 

Lord, Har, Har, is 

manifest in each and 

every heart. 

||1||Pause||

(ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ 

(ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ) ਖੁਲਹ ਜਗਆ ਹੈ, 

(ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52243 1212 pwrbRhm AwjonI 
sMBau srb Qwn 
Gt bITw]

Paarabreham 

Aajonee Sanbho 

Sarab Thhaan 

Ghatt Beethaa ||

The Supreme Lord 

God, beyond birth, 

Self-existent, is seated 

within every heart 

everywhere.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਜਦੱਸ ਜਪਆ ਹੈ 

ਜਕ) ਅਿੂਨੀ ਸੁਤੇ-ਪਰਕਾਸ਼ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।
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52244 1212 BieE prwpiq 
AMimRq nwmw bil 
bil pRB 
crxITw]1]

Bhaeiou 

Paraapath 

Anmrith Naamaa 

Bal Bal Prabh 

Charaneethaa 

||1||

I have come to obtain 

the Ambrosial Nectar 

of the Naam, the 

Name of the Lord. I 

am a sacrifice, a 

sacrifice to the Lotus 

Feet of God. ||1||

(ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੧॥

52245 1212 sqsMgiq kI ryxu 
muiK lwgI kIey 
sgl qIrQ 
mjnITw]

(m`jnITw) purbW dy 
ieSnwn

Sathasangath Kee 

Raen Mukh 

Laagee Keeeae 

Sagal Theerathh 

Majaneethaa ||

I anoint my forehead 

with the dust of the 

Society of the Saints; it 

is as if I have bathed at 

all the sacred shrines 

of pilgrimage.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੇਰੇ 

ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ (ਇਸ ਚਰਨ-

ਧੂੜ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ, 
ਮਾਨੋ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।

52246 1212 khu nwnk rMig 
clUl Bey hY hir 
rMgu n lhY 
mjITw]2]19]4
2]

Kahu Naanak Rang 

Chalool Bheae Hai 

Har Rang N Lehai 

Majeethaa 

||2||19||42||

Says Nanak, I am dyed 

in the deep crimson 

color of His Love; the 

Love of my Lord shall 

never fade away. 

||2||19||42||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ 

ਗੂੜਹਾ ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹਾਂ। 
ਮਿੀਠ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੂੰਗ ਵਾਂਗ ਇਹ 

ਹਜਰ-ਪਿੇਮ ਦਾ ਰੂੰਗ (ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਤੋਂ) ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੨॥੧੯॥੪੨॥

52247 1212 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52248 1212 hir hir nwmu 
dIE guir swQy]

Har Har Naam 

Dheeou Gur 

Saathhae ||

The Guru has given me 

the Name of the Lord, 

Har, Har, as my 

Companion.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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52249 1212 inmK bcnu pRB 
hIArY bisE  
sgl BUK myrI 
lwQy]1]rhwau]

Nimakh Bachan 

Prabh Heearai 

Basiou Sagal 

Bhookh Maeree 

Laathhae ||1|| 

Rehaao ||

If the Word of God 

dwells within my heart 

for even an instant, all 

my hunger is relieved. 

||1||Pause||

ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਭੁੱ ਖ ਲਜਹ ਗਈ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52250 1212 ikRpwinDwn gux 
nwiek Twkur suK 
smUh sB nwQy]

Kirapaa Nidhhaan 

Gun Naaeik 

Thaakur Sukh 

Samooh Sabh 

Naathhae ||

O Treasure of Mercy, 

Master of Excellence, 

my Lord and Master, 

Ocean of peace, Lord 

of all.

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਹੇ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਠਾਕੁਰ! ਹੇ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ!

52251 1212 eyk Aws moih 
qyrI suAwmI  
Aaur duqIAw 
Aws ibrwQy]1]

Eaek Aas Mohi 

Thaeree Suaamee 

Aour Dhutheeaa 

Aas Biraathhae 

||1||

My hopes rest in You 

alone, O my Lord and 

Master; hope in 

anything else is 

useless. ||1||

(ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਵਚ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰੀ ਹੀ 
(ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) ਆਸ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿੀ ਆਸ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਵਅਰਥ ਿਾਪਦੀ ਹੈ ॥੧॥

52252 1212 nYx iqRpqwsy dyiK 
drswvw guir kr 
Dwry myrY mwQy]

Nain 

Thripathaasae 

Dhaekh 

Dharasaavaa Gur 

Kar Dhhaarae 

Maerai Maathhae 

||

My eyes were satisfied 

and fulfilled, gazing 

upon the Blessed 

Vision of His Darshan, 

when the Guru placed 

His Hand on my 

forehead.

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ ਰੱਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
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52253 1213 khu nwnk mY 
Aqul suKu 
pwieAw jnm 
mrx BY 
lwQy]2]20]43
]

A-q`ul Kahu Naanak Mai 

Athul Sukh 

Paaeiaa Janam 

Maran Bhai 

Laathhae 

||2||20||43||

Says Nanak, I have 

found immeasurable 

peace; my fear of birth 

and death is gone. 

||2||20||43||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਇਤਨਾ 
ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਤੋਜਲਆ-ਜਮਜਣਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦੇ 

ਭੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਲਜਹ ਗਏ ਹਨ 

॥੨॥੨੦॥੪੩॥

52254 1213 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52255 1213 ry mUV@y Awn kwhy 
kq jweI]

Rae Moorrhae Aan 

Kaahae Kath Jaaee 

||

You fool: why are you 

going somewhere else?

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਜਕਤੇ ਜਕਉਂ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ?

52256 1213 sMig mnohru 
AMimRqu hY ry BUil 
BUil ibKu 
KweI]1]rhwau]

Sang Manohar 

Anmrith Hai Rae 

Bhool Bhool Bikh 

Khaaee ||1|| 

Rehaao ||

The Enticing Ambrosial 

Amrit is with you, but 

you are deluded, 

totally deluded, and 

you eat poison. 

||1||Pause||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਸੁੂੰ ਦਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਿਲ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਖੁੂੰ ਝ 

ਕੇ (ਹੁਣ ਤਕ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਰ ਹੀ 
ਖਾਧੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52257 1213 pRB suMdr cqur 
AnUp ibDwqy  
iqs isau ruc 
nhI rweI]

Prabh Sundhar 

Chathur Anoop 

Bidhhaathae This 

Sio Ruch Nehee 

Raaee ||

God is Beautiful, Wise 

and Incomparable; He 

is the Creator, the 

Architect of Destiny, 

but you have no love 

for Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਸੁਿਾਨ 

ਹੈ, ਉਪਮਾ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ-ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ 
ਰਤਾ ਭੀ ਪਿੀਤ ਨਹੀਂ।
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52258 1213 mohin isau bwvr 
mnu moihE JUiT 
TgaurI pweI]1]

Mohan Sio Baavar 

Man Mohiou 

Jhooth Thagouree 

Paaee ||1||

The mad-man's mind 

is enticed by Maya, 

the enticer; he has 

taken the intoxicating 

drug of falsehood. 

||1||

ਹੇ ਝੱਲੇ! ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ 

ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ 

ਪਰਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿਸਾਣ 

ਵਾਲੀ ਇਹ ਠਗ-ਬੂਟੀ ਹੀ ਤੂੂੰ  
ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਹੈ ॥੧॥

52259 1213 BieE dieAwlu 
ikRpwlu duK hrqw  
sMqn isau bin 
AweI]

Bhaeiou Dhaeiaal 

Kirapaal Dhukh 

Harathaa Santhan 

Sio Ban Aaee ||

The Destroyer of pain 

has become kind and 

compassionate to me, 

and I am in tune with 

the Saints.

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਗਆ, 

ਉਸ ਦੀ ਪਿੀਤ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ 

ਬਣ ਗਈ।

52260 1213 sgl inDwn GrY 
mih pwey khu 
nwnk joiq 
smweI]2]21]4
4]

Sagal Nidhhaan 

Gharai Mehi 

Paaeae Kahu 

Naanak Joth 

Samaaee 

||2||21||44||

I have obtained all 

treasures within the 

home of my own 

heart; says Nanak, my 

light has merged into 

the Light. 

||2||21||44||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਭ ਲਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ (ਸਦਾ 
ਲਈ) ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਗਈ 

॥੨॥੨੧॥੪੪॥

52261 1213 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52262 1213 EAM ipRA pRIiq 
cIiq pihlrIAw]

(EAM) krqwr jI[ 
(pihlrI-Aw) A`vl 
pihly

Ouan Pria Preeth 

Cheeth 

Pehilareeaa ||

My consciousness has 

loved my Beloved 

God, since the very 

beginning of time.

(ਉਂਞ ਤਾਂ ਮੇਰੇ) ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੇ ਦੀ ਪਿੀਤ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ 
ਦੀ (ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ),
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52263 1213 jo qau bcnu dIE  
myry siqgur qau 
mY swj 
sIgrIAw]1]rhw
au]

sI-grIAw Jo Tho Bachan 

Dheeou Maerae 

Sathigur Tho Mai 

Saaj Seegareeaa 

||1|| Rehaao ||

When You blessed me 

with the Teachings, O 

my True Guru, I was 

embellished with 

beauty. ||1||Pause||

ਪਰ ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  
ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੱਤਾ (ਉਹ ਪਿੀਤ 

ਿਾਗ ਪਈ, ਤੇ) ਮੇਰਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਗਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52264 1213 hm BUlh qum 
sdw ABUlw hm 
piqq qum piqq 
auDrIAw]

A-BUlw[(au-DrIAw) 
auDwrdy hoN

Ham Bhooleh 

Thum Sadhaa 

Abhoolaa Ham 

Pathith Thum 

Pathith 

Oudhhareeaa ||

I am mistaken; You are 

never mistaken. I am a 

sinner; You are the 

Saving Grace of 

sinners.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ (ਸਦਾ) 
ਭੁੱ ਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਅਭੁੱ ਲ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

52265 1213 hm nIc ibrK  
qum mYlwgr lwj 
sMig sMig 
bsrIAw]1]

bsrIAw Ham Neech Birakh 

Thum Mailaagar 

Laaj Sang Sang 

Basareeaa ||1||

I am a lowly thorn-

tree, and You are the 

sandalwood tree. 

Please preserve my 

honor by staying with 

me; please stay with 

me. ||1||

ਅਸੀਂ (ਅਜਰੂੰਡ ਵਰਗੇ) ਨੀਚ 

ਰੱੁਖ ਹਾਂ ਤੂੂੰ  ਚੂੰਦਨ ਹੈਂ, ਿੋ ਨਾਲ 

ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਰੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਗੂੰ ਜਧਤ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧॥
52266 1213 qum gMBIr DIr 

aupkwrI hm 
ikAw bpury 
jMqrIAw]

jMqrI-Aw Thum Ganbheer 

Dhheer 

Oupakaaree Ham 

Kiaa Bapurae 

Janthareeaa ||

You are deep and 

profound, calm and 

benevolent. What am 

I? Just a poor helpless 

being.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਧੀਰਿ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਉਪਕਾਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਅਸਾਂ ਜਨਮਾਣੇ 
ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ ਨਹੀਂ 
ਹੈ।
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52267 1213 gur ikRpwl 
nwnk hir myilE  
qau myrI sUiK 
syjrIAw]2]22]
45]

syjrI-Aw Gur Kirapaal 

Naanak Har 

Maeliou Tho 

Maeree Sookh 

Saejareeaa 

||2||22||45||

The Merciful Guru 

Nanak has united me 

with the Lord. I lay on 

His Bed of Peace. 

||2||22||45||

ਹੇ ਜਕਿਪਾਲ ਗੁਰੂ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਮੇਲ 

ਕਰਾਇਆ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ 
ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ ਸੁਖ-ਭਰਪੂਰ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ ॥੨॥੨੨॥੪੫॥

52268 1213 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52269 1213 mn Eie idns 
DMin prvwnW]

Man Oue Dhinas 

Dhhann 

Paravaanaan ||

O my mind, blessed 

and approved is that 

day,

ਹੇ ਮਨ! ਉਹ ਜਦਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
52270 1213 sPl qy GrI 

sMjog suhwvy  
siqgur sMig 
igAwnW]1]rhwau
]

Safal Thae Gharee 

Sanjog Suhaavae 

Sathigur Sang 

Giaanaan ||1|| 

Rehaao ||

And fruitful is that 

hour, and lucky is that 

moment, when the 

True Guru blesses me 

with spirtual wisdom. 

||1||Pause||

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ) ਉਹ ਘੜੀਆਂ 

ਸਿਲ ਹਨ, (ਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਮੇਲ 

ਦੇ ਉਹ ਸਮੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52271 1213 DMin su Bwg DMin 
sohwgw DMin dyq 
ijin mwnW]

(Bwg) krm[(sohwgw) 
AnMd

Dhhann Subhaag 

Dhhann Sohaagaa 

Dhhann Dhaeth 

Jin Maanaan ||

Blessed is my good 

destiny, and blessed is 

my Husband Lord. 

Blessed are those 

upon whom honor is 

bestowed.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ) ਆਦਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਉਹ ਧੂੰਨ ਹਨ, ਸੁਭਾਗ ਹਨ, 

ਜਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ।
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52272 1213 iehu qnu qum@rw  
sBu igRhu Dnu 
qumrw hINau kIE 
kurbwnW]1]

Eihu Than 

Thumharaa Sabh 

Grihu Dhhan 

Thumaraa Heeno 

Keeou 

Kurabaanaan 

||1||

This body is Yours, all 

my home and wealth 

are Yours; I offer my 

heart as a sacrifice to 

You. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ 

ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੇ 

ਧਨ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ 
ਜਹਰਦਾ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਸਦਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

52273 1213 koit lwK rwj 
suK pwey iek 
inmK pyiK 
idRstwnW]

Kott Laakh Raaj 

Sukh Paaeae Eik 

Nimakh Paekh 

Dhrisattaanaan ||

I obtain tens of 

thousands and 

millions of regal 

pleasures, if I gaze 

upon Your Blessed 

Vision, even for an 

instant.

ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ 

ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ (ਮਾਨੋ) 

ਰਾਿ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

52274 1213 jau khhu muKhu  
syvk ieh bYsIAY  
suK nwnk AMqu n 
jwnW]2]23]46
]

Jo Kehahu 

Mukhahu Saevak 

Eih Baiseeai Sukh 

Naanak Anth N 

Jaanaan 

||2||23||46||

When You, O God, say, 

""My servant, stay 

here with me"", Nanak 

knows unlimited 

peace. ||2||23||46||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਆਖੇਂ, ਹੇ ਸੇਵਕ! 

ਇਥੇ ਬੈਠ, (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਤਨਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ) 

ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ 
॥੨॥੨੩॥੪੬॥

52275 1213 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52276 1213 Ab moro shsw 
dUKu gieAw]

Ab Moro Sehasaa 

Dhookh Gaeiaa ||

Now I am rid of my 

skepticism and sorrow.

(ਗੁਰ ਸਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਸਜਹਮ 

ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
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52277 1213 Aaur aupwau 
sgl iqAwig 
Cofy siqgur 
srix 
pieAw]1]rhwau
]

Aour Oupaav Sagal 

Thiaag Shhoddae 

Sathigur Saran 

Paeiaa ||1|| 

Rehaao ||

I have abandoned and 

forsaken all other 

efforts, and come to 

the Sanctuary of the 

True Guru. 

||1||Pause||

(ਿਦੋਂ ਦਾ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਹਾਂ, (ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ 

ਕਰਨ ਦੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਛੱਡ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52278 1213 srb isiD kwrj 
siB svry AhM 
rog sgl hI 
KieAw]

Sarab Sidhh Kaaraj 

Sabh Savarae 

Ahan Rog Sagal 

Hee Khaeiaa ||

I have attained total 

perfection, and all my 

works are perfectly 

completed; the illness 

of egotism has been 

totally eradicated.

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੱਧੀਆਂ 

ਜਸੱਧੀਆਂ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ 

ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸੂੰਵਰ ਗਏ 

ਹਨ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਰੋਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਮਟ ਜਗਆ ਹੈ,

52279 1213 koit prwD iKn 
mih Kau BeI hY  
gur imil hir 
hir kihAw]1]

Kott Paraadhh 

Khin Mehi Kho 

Bhee Hai Gur Mil 

Har Har Kehiaa 

||1||

Millions of sins are 

destroyed in an 

instant; meeting with 

the Guru, I chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||1||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥
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52280 1213 pMc dws guir 
vsgiq kIny mn 
inhcl 
inrBieAw]

v`s-giq, giq: polw bolo Panch Dhaas Gur 

Vasagath Keenae 

Man Nihachal 

Nirabhaeiaa ||

Subduing the five 

thieves, he Guru has 

made them my slaves; 

my mind has become 

stable and steady and 

fearless.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਅਜਹੱਲ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

ਜਨਡਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।
52281 1213 Awie n jwvY n 

kq hI folY iQru 
nwnk  
rwjieAw]2]24
]47]

(rw-jieAw) rwj, pRkwS Aae N Jaavai N 

Kath Hee Ddolai 

Thhir Naanak 

Raajaeiaa 

||2||24||47||

It does not come or go 

in reincarnation; it 

does not waver or 

wander anywhere. O 

Nanak, my empire is 

eternal. 

||2||24||47||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ) ਜਕਤੇ ਦੌੜ 

ਭੱਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਕਤੇ ਨਹੀਂ 
ਡੋਲਦਾ (ਇਸ ਨੂੂੰ , ਮਾਨੋ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਰਾਿ 

ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ ॥੨॥੨੪॥੪੭॥

52282 1213 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52283 1213 pRBu myro ieq auq 
sdw shweI]

Prabh Maero Eith 

Outh Sadhaa 

Sehaaee ||

Here and hereafter, 

God is forever my Help 

and Support.

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ! ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

52284 1213 mnmohnu myry 
jIA ko ipAwro  
kvn khw gun 
gweI]1]rhwau]

khW Manamohan 

Maerae Jeea Ko 

Piaaro Kavan 

Kehaa Gun Gaaee 

||1|| Rehaao ||

He is the Enticer of my 

mind, the Beloved of 

my soul. What 

Glorious Praises of His 

can I sing and chant? 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਜਪਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜਕਹੜੇ-

ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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52285 1213 Kyil iKlwie  
lwf lwfwvY sdw 
sdw AndweI]

(AndweI) AnMd dyx 
vwly

Khael Khilaae 

Laadd Laaddaavai 

Sadhaa Sadhaa 

Anadhaaee ||

He plays with me, He 

fondles and caresses 

me. Forever and ever, 

He blesses me with 

bliss.

ਉਹ ਸਾਨੂੂੰ  (ਿਗਤ-) ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਜਵਚ ਜਖਡਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਡ 

ਲਡਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

52286 1213 pRiqpwlY bwirk 
kI inAweI jYsy 
mwq ipqweI]1]

Prathipaalai Baarik 

Kee Niaaee Jaisae 

Maath Pithaaee 

||1||

He cherishes me, like 

the father and the 

mother love their 

child. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਜਪਉ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਉਹ 

ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52287 1213 iqsu ibnu inmK  
nhI rih skIAY  
ibsir n kbhU 
jweI]

This Bin Nimakh 

Nehee Rehi 

Sakeeai Bisar N 

Kabehoo Jaaee ||

I cannot survive 

without Him, even for 

an instant; I shall 

never forget Him.

ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਜਰਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

52288 1214 khu nwnk imil 
sMqsMgiq qy  
mgn Bey ilv 
lweI]2]25]48
]

Kahu Naanak Mil 

Santhasangath 

Thae Magan 

Bheae Liv Laaee 

||2||25||48||

Says Nanak, joining 

the Society of the 

Saints, I am 

enraptured, lovingly 

attuned to my Lord. 

||2||25||48||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ 

ਕੇ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੨੫॥੪੮॥

52289 1214 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52290 1214 Apnw mIqu 
suAwmI gweIAY]

Apanaa Meeth 

Suaamee Gaaeeai 

||

Sing of your Lord and 

Master, your Best 

Friend.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ 

ਜਮੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

52291 1214 Aws n Avr 
kwhU kI kIjY  
suKdwqw pRBu 
iDAweIAY]1]rhw
au]

Aas N Avar 

Kaahoo Kee Keejai 

Sukhadhaathaa 

Prabh Dhhiaaeeai 

||1|| Rehaao ||

Do not place your 

hopes in anyone else; 

meditate on God, the 

Giver of peace. 

||1||Pause||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ 

ਭੀ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52292 1214 sUK mMgl 
kilAwx ijsih 
Gir iqs hI 
srxI pweIAY]

Sookh Mangal 

Kaliaan Jisehi Ghar 

This Hee Saranee 

Paaeeai ||

Peace, joy and 

salvation are in His 

Home. Seek the 

Protection of His 

Sanctuary.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਘਰ 

ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਤੇ ਆਨੂੰ ਦ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

52293 1214 iqsih iqAwig  
mwnuKu jy syvhu  
qau lwj lonu 
hoie jweIAY]1]

Thisehi Thiaag 

Maanukh Jae 

Saevahu Tho Laaj 

Lon Hoe Jaaeeai 

||1||

But if you forsake Him, 

and serve mortal 

beings, your honor will 

dissolve like salt in 

water. ||1||

ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ 

ਜਿਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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52294 1214 eyk Et pkrI 
Twkur kI gur 
imil miq buiD 
pweIAY]

Eaek Outt Pakaree 

Thaakur Kee Gur 

Mil Math Budhh 

Paaeeai ||

I have grasped the 

Anchor and Support of 

my Lord and Master; 

meeting with the 

Guru, I have found 

wisdom and 

understanding.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਉੱਚੀ ਬੱੁਧੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, 

ਉਸ ਨੇ ਜਸਰਫ਼ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਹੀ ਆਸਰਾ ਜਲਆ।

52295 1214 gux inDwn nwnk 
pRBu imilAw  
sgl cukI 
muhqweIAY]2]26
]49]

(mu-hqweIAY) ^uSwmd Gun Nidhhaan 

Naanak Prabh 

Miliaa Sagal 

Chukee 

Muhathaaeeai 

||2||26||49||

Nanak has met God, 

the Treasure of 

Excellence; all 

dependence on others 

is gone. ||2||26||49||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਜਪਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਮੁਥਾਿੀ ਮੱੁਕ ਗਈ 

॥੨॥੨੬॥੪੯॥

52296 1214 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52297 1214 Et sqwxI pRB 
jIau myrY]

Outt Sathaanee 

Prabh Jeeo Maerai 

||

I have the Almighty 

Support of my Dear 

Lord God.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

52298 1214 idRsit n 
ilAwvau Avr 
kwhU kau mwix 
mhiq pRB 
qyrY]1]rhwau]

m-h`iq Dhrisatt N Liaavo 

Avar Kaahoo Ko 

Maan Mehath 

Prabh Thaerai 

||1|| Rehaao ||

I do not look up to 

anyone else. My honor 

and glory are Yours, O 

God. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਮਾਣ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਤੇਰੇ ਵਡੱਪਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਨਗਾਹ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਜਲਆਉਂਦਾ (ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52299 1214 AMgIkwru kIE 
pRiB ApunY kwiF 
lIAw ibKu GyrY]

Angeekaar Keeou 

Prabh Apunai 

Kaadt Leeaa Bikh 

Ghaerai ||

God has taken my 

side; He has lifted me 

up and pulled me out 

of the whirlpool of 

corruption.

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

(ਪਿਭੂ) ਨੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ-

ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਜਲਆ।

52300 1214 AMimRq nwmu 
AauKDu muiK dIno  
jwie pieAw gur 
pYrY]1]

Anmrith Naam 

Aoukhadhh Mukh 

Dheeno Jaae 

Paeiaa Gur Pairai 

||1||

He has poured the 

medicine of the Naam, 

the Ambrosial Name 

of the Lord, into my 

mouth; I have fallen at 

the Guru's Feet. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਉੱਤੇ ਿਾ ਜਡੱਗਾ, ਤੇ, (ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਸ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ-

ਦਵਾਈ ਜਦੱਤੀ ॥੧॥

52301 1214 kvn aupmw 
khau eyk muK  
inrgux ky dwqyrY]

Kavan Oupamaa 

Keho Eaek Mukh 

Niragun Kae 

Dhaathaerai ||

How can I praise You 

with only one mouth? 

You are generous, 

even to the unworthy.

ਗੁਣ-ਹੀਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਜਕਹੜੀਆਂ-ਜਕਹੜੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ?

52302 1214 kwit islk jau 
Apunw kIno  
nwnk sUK 
GnyrY]2]27]50
]

Kaatt Silak Jo 

Apunaa Keeno 

Naanak Sookh 

Ghanaerai 

||2||27||50||

You cut away the 

noose, and now You 

own me; Nanak is 

blessed with myriad 

joys. ||2||27||50||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਕਸੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਏ 

॥੨॥੨੭॥੫੦॥

52303 1214 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10593 Published: March 06/ 2014



52304 1214 pRB ismrq dUK 
ibnwsI]

Prabh Simarath 

Dhookh Binaasee 

||

Remembering God in 

meditation, pains are 

dispelled.

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ-

52305 1214 BieE ikRpwlu 
jIA suKdwqw  
hoeI sgl 
KlwsI]1]rhwau]

Bhaeiou Kirapaal 

Jeea 

Sukhadhaathaa 

Hoee Sagal 

Khalaasee ||1|| 

Rehaao ||

When the Giver of 

peace to the soul 

becomes merciful, the 

mortal is totally 

redeemed. 

||1||Pause||

ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52306 1214 Avru n koaU sUJY  
pRB ibnu khu ko 
iksu pih jwsI]

Avar N Kooo 

Soojhai Prabh Bin 

Kahu Ko Kis Pehi 

Jaasee ||

I know of none other 

than God; tell me, who 

else should I approach?

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ (ਉਹ ਸਦਾ ਇਹੀ 
ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਦੱਸ, (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਕੌਣ ਜਕਸ ਕੋਲ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?

52307 1214 ijau jwxhu iqau 
rwKhu Twkur sBu 
ikCu qum hI 
pwsI]1]

Jio Jaanahu Thio 

Raakhahu Thaakur 

Sabh Kishh Thum 

Hee Paasee ||1||

As You know me, so 

do You keep me, O my 

Lord and Master.I 

have surrendered 

everything to You. 

||1||

(ਉਹ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ-

) ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਤਵੇਂ 
ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 

ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੋਲ ਹੈ ॥੧॥
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52308 1214 hwQ dyie rwKy  
pRiB Apuny sd 
jIvn AibnwsI]

Haathh Dhaee 

Raakhae Prabh 

Apunae Sadh 

Jeevan Abinaasee 

||

God gave me His Hand 

and saved me; He has 

blessed me with 

eternal life.

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਜਲਆ, ਉਹ 

ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਗਏ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ,

52309 1214 khu nwnk min 
Andu BieAw hY  
kwtI jm kI 
PwsI]2]28]51
]

Kahu Naanak Man 

Anadh Bhaeiaa Hai 

Kaattee Jam Kee 

Faasee 

||2||28||51||

Says Nanak, my mind 

is in ecstasy; the 

noose of death has 

been cut away from 

my neck. 

||2||28||51||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਾਂ 
ਵਾਲੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੨੮॥੫੧॥

52310 1214 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52311 1214 myro mnu jq kq 
quJih sm@wrY]

Maero Man Jath 

Kath Thujhehi 

Samhaarai ||

My mind 

contemplates You, O 

Lord, all the time.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਥਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

52312 1214 hm bwirk dIn  
ipqw pRB myry  
ijau jwnih iqau 
pwrY]1]rhwau]

Ham Baarik Dheen 

Pithaa Prabh 

Maerae Jio 

Jaanehi Thio 

Paarai ||1|| 

Rehaao ||

I am Your meek and 

helpless child; You are 

God my Father. As You 

know me, You save 

me. ||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ! ਅਸੀਂ (ਤੇਰੇ) 

ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ 

ਜਤਵੇਂ (ਸਾਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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52313 1214 jb BUKO qb Bojnu 
mWgY AGwey sUK 
sGwrY]

Jab Bhukha Thab 

Bhojan Maangai 

Aghaaeae Sookh 

Saghaarai ||

When I am hungry, I 

ask for food; when I 

am full, I am totally at 

peace.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ (ਬੱਚਾ) ਭੁੱ ਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਤਦੋਂ (ਖਾਣ ਨੂੂੰ ) ਭੋਿਨ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਸੁਖ (ਪਿਤੀਤ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

52314 1214 qb Arog jb 
qum sMig bsqO  
Cutkq hoie 
rvwrY]1]

Thab Arog Jab 

Thum Sang 

Basatha 

Shhuttakath Hoe 

Ravaarai ||1||

When I dwell with 

You, I am free of 

disease; if I become 

separated from You, I 

turn to dust. ||1||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਿੀਵ) ਿਦੋਂ 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸਤਾਂਦਾ, (ਤੈਥੋਂ) 
ਜਵਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ (ਇਹ) 

ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52315 1214 kvn bsyro dws 
dwsn ko Qwip 
auQwpnhwrY]

(bsyro) invws AsQwn, 
itkwA, Et[ auQwpn-
hwrY

Kavan Basaero 

Dhaas Dhaasan Ko 

Thhaapio 

Thhaapanehaarai 

||

What power does the 

slave of Your slave 

have, O Establisher 

and Disestablisher?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ 
ਕੀਹ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

52316 1214 nwmu n ibsrY qb 
jIvnu pweIAY  
ibnqI nwnk 
ieh 
swrY]2]29]52
]

Naam N Bisarai 

Thab Jeevan 

Paaeeai Binathee 

Naanak Eih Saarai 

||2||29||52||

If I do not forget the 

Naam, the Name of 

the Lord, then I die. 

Nanak offers this 

prayer. ||2||29||52||

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਇਹ (ਹੀ) 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਿਦੋਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ, ਤਦੋਂ 
(ਆਤਮਕ) ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥੨੯॥੫੨॥

52317 1214 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52318 1214 mn qy BY Bau  
dUir prwieE]

Man Thae Bhai 

Bho Dhoor 

Paraaeiou ||

I have shaken off fear 

and dread from my 

mind.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਖ਼ਤਜਰਆਂ ਦਾ ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ,

52319 1214 lwl dieAwl 
gulwl lwifly  
shij shij gun 
gwieE]1]rhwau
]

Laal Dhaeiaal 

Gulaal Laaddilae 

Sehaj Sehaj Gun 

Gaaeiou ||1|| 

Rehaao ||

With intuitive ease, 

peace and poise, I sing 

the Glorious Praises of 

my Kind, Sweet, 

Darling Beloved. 

||1||Pause||

(ਿਦੋਂ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਸੋਹਣੇ 
ਜਦਆਲ ਪਿੇਮ-ਰਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿੇ 
ਹੋਏ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਮੈਂ 
ਗਾਣ ੇਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52320 1214 gur bcnwiq 
kmwq ikRpw qy  
bhuir n kqhU 
DwieE]

Gur Bachanaath 

Kamaath Kirapaa 

Thae Bahur N 

Kathehoo 

Dhhaaeiou ||

Practicing the Guru's 

Word, by His Grace, I 

do not wander 

anywhere anymore.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਕਮਾਂਜਦਆਂ (ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਜਦਆਂ 

ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ) ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ।

52321 1214 rhq aupwiD  
smwiD suK 
Awsn Bgiq 
vClu igRih 
pwieE]1]

gi Rih Rehath Oupaadhh 

Samaadhh Sukh 

Aasan Bhagath 

Vashhal Grihi 

Paaeiou ||1||

The illusion has been 

dispelled; I am in 

Samaadhi, Sukh-aasan, 

the position of peace. I 

have found the Lord, 

the Lover of His 

devotees, within the 

home of my own 

heart. ||1||

(ਮੇਰਾ ਮਨ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਲੀਨਤਾ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਲੱਭ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੧॥
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52322 1214 nwd ibnod kof 
AwnMdw shjy 
shij smwieE]

Naadh Binodh 

Kodd Aanandhaa 

Sehajae Sehaj 

Samaaeiou ||

| The Sound-current 

of the Naad, playful 

joys and pleasures - I 

am intuitively, easily 

absorbed into the 

Celestial Lord.

(ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ) ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,-(ਮਾਨੋ) ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ 
ਅਤੇ ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਦੇ ਕਿੋੜਾਂ ਹੀ 
ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,

52323 1214 krnw Awip  
krwvn Awpy khu 
nwnk Awip 
AwpwieE]2]30
]53]

(AwpwieE) inrlyp Karanaa Aap 

Karaavan Aapae 

Kahu Naanak Aap 

Aapaaeiou 

||2||30||53||

He Himself is the 

Creator, the Cause of 

causes. Says Nanak, 

He Himself is All-in-all. 

||2||30||53||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੁਣ ਇਉਂ 

ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਸਭ ਥਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ 

॥੨॥੩੦॥੫੩॥

52324 1215 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52325 1215 AMimRq nwmu  
mnih AwDwro]

Anmrith Naam 

Manehi 

Aadhhaaro ||

The Ambrosial Nectar 

of the Naam, the 

Name of the Lord, is 

the Support of the 

mind.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਹੁਣ ਮੇਰੇ) ਮਨ ਦਾ 
ਆਸਰਾ (ਬਣ ਜਗਆ) ਹੈ।

52326 1215 ijin dIAw iqs 
kY kurbwnY gur 
pUry 
nmskwro]1]rhw
au]

Jin Dheeaa This 

Kai Kurabaanai 

Gur Poorae 

Namasakaaro 

||1|| Rehaao ||

I am a sacrifice to the 

One who gave it to 

me; I humbly bow to 

the Perfect Guru. 

||1||Pause||

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਨੇ (ਇਹ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10598 Published: March 06/ 2014



52327 1215 bUJI iqRsnw 
shij suhylw kwmu 
kRoDu ibKu jwro]

bUJI: polw bolo Boojhee Thrisanaa 

Sehaj Suhaelaa 

Kaam Krodhh Bikh 

Jaaro ||

My thirst is quenched, 

and I have been 

intuitively 

embellished. The 

poisons of sexual 

desire and anger have 

been burnt away.

(ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੇਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਗਈ 

ਹੈ, ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ) ਸੁਖੀ (ਹੋ ਜਗਆ) ਹਾਂ, 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਕਿੋਧ ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਸਾੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

52328 1215 Awie n jwie  
bsY ieh Twhr  
jh Awsnu 
inrMkwro]1]

Aae N Jaae Basai 

Eih Thaahar Jeh 

Aasan Nirankaaro 

||1||

This mind does not 

come and go; it abides 

in that place, where 

the Formless Lord sits. 

||1||

(ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ) ਜਕਸੇ ਪਾਸੇ 

ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੈ 

॥੧॥

52329 1215 eykY prgtu eykY 
gupqw eykY 
DuMDUkwro]

Eaekai Paragatt 

Eaekai Gupathaa 

Eaekai 

Dhhundhhookaaro 

||

The One Lord is 

manifest and radiant; 

the One Lord is hidden 

and mysterious. The 

One Lord is abysmal 

darkness.

ਇਹ ਪਰਤੱਖ ਿਗਤ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਹੈ, (ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਲੁਜਕਆ ਹੋਇਆ (ਆਤਮਾ ਭੀ) 
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ 
ਭੀ (ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ) ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

52330 1215 Awid miD AMiq 
pRBu soeI khu 
nwnk swcu 
bIcwro]2]31]5
4]

Aadh Madhh Anth 

Prabh Soee Kahu 

Naanak Saach 

Beechaaro 

||2||31||54||

From the beginning, 

throughout the middle 

and until the end, is 

God. Says Nanak, 

reflect on the Truth. 

||2||31||54||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੁਣ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਇਹ) ਅਟੱਲ ਜਵਸ਼ਵਾਸ 

(ਬਣ ਜਗਆ) ਹੈ ਜਕ ਿਗਤ ਦੇ 

ਆਰੂੰਭ ਜਵਚ, ਹੁਣ ਜਵਚਕਾਰਲੇ 

ਸਮੇ, ਿਗਤ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਜਵਚ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪ ਹੈ ॥੨॥੩੧॥੫੪॥
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52331 1215 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52332 1215 ibnu pRB rhnu n 
jwie GrI]

Bin Prabh Rehan N 

Jaae Gharee ||

Without God, I cannot 

survive, even for an 

instant.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਕ ਘੜੀ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ,

52333 1215 srb sUK qwhU kY 
pUrn jw kY suKu 
hY hrI]1]rhwau]

Sarab Sookh 

Thaahoo Kai 

Pooran Jaa Kai 

Sukh Hai Haree 

||1|| Rehaao ||

One who finds joy in 

the Lord finds total 

peace and perfection. 

||1||Pause||

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਹੀ 
(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52334 1215 mMgl rUp pRwn 
jIvn Dn  
ismrq And 
Gnw]

Mangal Roop 

Praan Jeevan 

Dhhan Simarath 

Anadh Ghanaa ||

God is the 

Embodiment of bliss, 

the Breath of Life and 

Wealth; remembering 

Him in meditation, I 

am blessed with 

absolute bliss.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, 

ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਬਹੁਤ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

52335 1215 vf smrQu sdw 
sd sMgy gun 
rsnw kvn 
Bnw]1]

Vadd Samarathh 

Sadhaa Sadh 

Sangae Gun 

Rasanaa Kavan 

Bhanaa ||1||

He is utterly All-

powerful, with me 

forever and ever; what 

tongue can utter His 

Glorious Praises? ||1||

ਉਹ ਪਿਭੂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ 
(ਸਾਡੇ) ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 

ਜਕਹੜੇ ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ 

ਕਰਾਂ? ॥੧॥
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52336 1215 Qwn pivqRw mwn 
pivqRw pivqR 
sunn khnhwry]

Thhaan Pavithraa 

Maan Pavithraa 

Pavithr Sunan 

Kehanehaarae ||

His Place is sacred, 

and His Glory is 

sacred; sacred are 

those who listen and 

speak of Him.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਿਥੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਥਾਂ 
ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਵਾਲੇ (ਸਰਧਾ 
ਨਾਲ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਣ ਵਾਲੇ) 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਿਪਣ 

ਵਾਲੇ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

52337 1215 khu nwnk qy 
Bvn pivqRw jw 
mih sMq 
qum@wry]2]32]5
5]

Kahu Naanak Thae 

Bhavan Pavithraa 

Jaa Mehi Santh 

Thumhaarae 

||2||32||55||

Says Nanak, that 

dwelling is sacred, in 

which Your Saints live. 

||2||32||55||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਨਹ ਾਂ ਘਰਾਂ 
ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੩੨॥੫੫॥

52338 1215 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52339 1215 rsnw jpqI qUhI 
qUhI]

Rasanaa Japathee 

Thoohee Thoohee 

||

My tongue chants 

Your Name, Your 

Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਿੀਭ ਸਦਾ ਤੇਰਾ 
ਿਾਪ ਹੀ ਿਪਦੀ ਹੈ।

52340 1215 mwq grB qum hI 
pRiqpwlk imRq 
mMfl iek 
quhI]1]rhwau]

Maath Garabh 

Thum Hee 

Prathipaalak Mrith 

Manddal Eik 

Thuhee ||1|| 

Rehaao ||

In the mother's womb, 

You sustained me, and 

in this mortal world, 

You alone help me. 

||1||Pause||

ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ) ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੀ ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52341 1215 qumih ipqw qum 
hI Puin mwqw  
qumih mIq ihq 
BRwqw]

Thumehi Pithaa 

Thum Hee Fun 

Maathaa Thumehi 

Meeth Hith 

Bhraathaa ||

You are my Father, 

and You are my 

Mother; You are my 

Loving Friend and 

Sibling.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਪਉ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੀ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਹਤੂ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਭਰਾ ਹੈਂ।

52342 1215 qum prvwr 
qumih AwDwrw  
qumih jIA 
pRwndwqw]1]

Thum Paravaar 

Thumehi 

Aadhhaaraa 

Thumehi Jeea 

Praanadhaathaa 

||1||

You are my Family, 

and You are my 

Support. You are the 

Giver of the Breath of 

Life. ||1||

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਪਿਾਣ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥੧॥

52343 1215 qumih KjInw  
qumih jrInw qum 
hI mwixk lwlw]

Thumehi 

Khajeenaa 

Thumehi Jareenaa 

Thum Hee Maanik 

Laalaa ||

You are my Treasure, 

and You are my 

Wealth. You are my 

Gems and Jewels.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਨ-

ਦੌਲਤ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਰੇ ਲਈ) 

ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਹੈਂ।

52344 1215 qumih pwrjwq  
gur qy pwey qau 
nwnk Bey 
inhwlw]2]33]
56]

Thumehi 

Paarajaath Gur 

Thae Paaeae Tho 

Naanak Bheae 

Nihaalaa 

||2||33||56||

You are the wish-

fulfilling Elysian Tree. 

Nanak has found You 

through the Guru, and 

now he is enraptured. 

||2||33||56||

ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਸਵਰਗ ਦਾ) ਪਾਰਿਾਤ 

ਰੱੁਖ ਹੈਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਤਦੋਂ ਪਿਸੂੰ ਨ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੩੩॥੫੬॥

52345 1215 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52346 1215 jwhU kwhU Apno 
hI iciq AwvY]

Jaahoo Kaahoo 

Apuno Hee Chith 

Aavai ||

Wherever he goes, his 

consciousness turns to 

his own.

ਹਰ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  (ਕੋਈ) ਆਪਣਾ 
ਹੀ (ਜਪਆਰਾ) ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਯਾਦ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
52347 1215 jo kwhU ko cyro 

hovq Twkur hI 
pih 
jwvY]1]rhwau]

Jo Kaahoo Ko 

Chaero Hovath 

Thaakur Hee Pehi 

Jaavai ||1|| 

Rehaao ||

Whoever is a chaylaa 

(a servant) goes only 

to his Lord and 

Master. ||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਦਾ ਸੇਵਕ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ) 
ਮਾਲਕ ਪਾਸ ਹੀ (ਲੋੜ ਜਪਆਂ) 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52348 1215 Apny pih dUK  
Apny pih sUKw  
Apuny hI pih 
ibrQw]

Apanae Pehi 

Dhookh Apunae 

Pehi Sookhaa 

Apanae Hee Pehi 

Birathhaa ||

He shares his sorrows, 

his joys and his 

condition only with his 

own.

ਆਪਣ ੇਸਨੇਹੀ ਕੋਲ ਦੱੁਖ 

ਿੋਲੀਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹੀ 
ਪਾਸ ਸੁਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣ ੇਹੀ 
ਸਨੇਹੀ ਕੋਲ ਜਦਲ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ।
52349 1215 Apuny pih mwnu  

Apuny pih qwnw  
Apny hI pih 
ArQw]1]

Apunae Pehi 

Maan Apunae 

Pehi Thaanaa 

Apanae Hee Pehi 

Arathhaa ||1||

He obtains honor from 

his own, and strength 

from his own; he gets 

an advantage from his 

own. ||1||

ਆਪਣ ੇਸਨੇਹੀ ਉਤੇ ਹੀ ਮਾਣ 

ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਨੇਹੀ ਦਾ 
ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਸਨੇਹੀ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਦੱਸੀਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥

52350 1215 iknhI rwj jobnu 
Dn imlKw  
iknhI bwp 
mhqwrI]

Kin Hee Raaj 

Joban Dhhan 

Milakhaa Kin Hee 

Baap 

Mehathaaree ||

Some have regal 

power, youth, wealth 

and property; some 

have a father and a 

mother.

ਜਕਸੇ ਨੇ ਰਾਿ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, 
ਜਕਸੇ ਨੇ ਿਵਾਨੀ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ 
ਸਮਜਝਆ), ਜਕਸੇ ਨੇ ਧਨ 

ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਕਸੇ 

ਨੇ ਜਪਉ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਤੱਜਕਆ।
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52351 1215 srb Qok nwnk 
gur pwey pUrn 
Aws 
hmwrI]2]34]5
7]

Sarab Thhok 

Naanak Gur 

Paaeae Pooran 

Aas Hamaaree 

||2||34||57||

I have obtained all 

things, O Nanak, from 

the Guru. My hopes 

have been fulfilled. 

||2||34||57||

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਤੈਥੋਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਏ 

ਹਨ, ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਆਸ (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੋਂ) ਪੂਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੩੪॥੫੭॥

52352 1215 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52353 1215 JUTo mwieAw ko 
md mwnu]

Jhootho Maaeiaa 

Ko Madh Maan ||

False is intoxication 

and pride in Maya.

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ! ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ 

(ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ)।

52354 1215 DRoh moh dUir kir 
bpury sMig 
gopwlih 
jwnu]1]rhwau]

gopwl-ih Dhhroh Moh 

Dhoor Kar 

Bapurae Sang 

Gopaalehi Jaan 

||1|| Rehaao ||

Get rid of your fraud 

and attachment, O 

wretched mortal, and 

remember that the 

Lord of the World is 

with you. 

||1||Pause||

(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਮੋਹ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ ਕਰ, (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਦੂਰ 

ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਸਮਝ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52355 1215 imiQAw rwj 
jobn Aru aumry  
mIr mlk Aru 
Kwn]

Mithhiaa Raaj 

Joban Ar Oumarae 

Meer Malak Ar 

Khaan ||

False are royal powers, 

youth, nobility, kings, 

rulers and aristocrats.

ਰਾਿ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ ਿਵਾਨੀ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਮਾਲਕ ਖ਼ਾਨ ਸਭ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਹਨ (ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ 
ਨਸ਼ਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ 
ਰਹੇਗਾ)।
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52356 1215 imiQAw kwpr 
sugMD cqurweI  
imiQAw Bojn 
pwn]1]

Mithhiaa Kaapar 

Sugandhh 

Chathuraaee 

Mithhiaa Bhojan 

Paan ||1||

False are the fine 

clothes, perfumes and 

clever tricks; false are 

the foods and drinks. 

||1||

ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ ਸਭ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਆਸਰੇ) ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਨੀ 
ਝੂਠਾ ਕੂੰਮ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ 

(ਵਧੀਆ) ਪਦਾਰਥ ਸਭ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ ॥੧॥
52357 1215 dIn bMDro dws 

dwsro sMqh kI 
swrwn]

(bMDro) sbMDI[ (swrwn) 
Srn

Dheen Bandhharo 

Dhaas Dhaasaro 

Santheh Kee 

Saaraan ||

O Patron of the meek 

and the poor, I am the 

slave of Your slaves; I 

seek the Sanctuary of 

Your Saints.

ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਹਾਂ।

52358 1215 mWgin mWgau  
hoie AicMqw imlu 
nwnk ky hir 
pRwn]2]35]58
]

Maangan Maango 

Hoe Achinthaa Mil 

Naanak Kae Har 

Praan 

||2||35||58||

I humbly ask, I beg of 

You, please relieve my 

anxiety; O Lord of Life, 

please unite Nanak 

with Yourself. 

||2||35||58||

ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ-ਿਾਨ 

ਹਰੀ! ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ 
(ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੂੰਗ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ 
ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਦਰਸਨ ਦੇਹ 

॥੨॥੩੫॥੫੮॥

52359 1215 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52360 1215 ApunI ieqnI 
kCU n swrI]

(kCU) QoVI (ieqnI) 
ijqnI[ (swrI) sm@wlI

Apunee Eithanee 

Kashhoo N Saaree 

||

By himself, the mortal 

cannot accomplish 

anything.

ਹੇ ਗਵਾਰ! (ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਕ 

ਿਾਇਦਾਦ) ਆਪਣੀ (ਬਣਨੀ 
ਸੀ, ਉਸ ਦੀ) ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਨਾਹ ਕੀਤੀ।
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52361 1215 Aink kwj  
Aink Dwvrqw  
auriJE Awn 
jMjwrI]1]rhwau]

(Dw-vrqw)DOxIAW Anik Kaaj Anik 

Dhhaavarathaa 

Ourajhiou Aan 

Janjaaree ||1|| 

Rehaao ||

He runs around 

chasing all sorts of 

projects, engrossed in 

other entanglements. 

||1||Pause||

(ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਅਨੇਕਾਂ ਕੂੰਮਾਂ 
ਜਵਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੌੜ-ਭੱਿਾਂ ਜਵਚ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਿੂੰਿਾਲਾਂ ਜਵਚ 

ਹੀ ਿਜਸਆ ਜਰਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

52362 1215 idaus cwir ky 
dIsih sMgI aUhW 
nwhI jh BwrI]

Dhious Chaar Kae 

Dheesehi Sangee 

Oohaan Naahee 

Jeh Bhaaree ||

His companions of 

these few days will not 

be there when he is in 

trouble.

ਹੇ ਗਵਾਰ! (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ 

ਇਹ) ਸਾਥੀ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਹੀ 
(ਸਾਥੀ) ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 

ਜਬਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ 

(ਸਹਾਇਤਾ) ਨਹੀਂ (ਕਰ 

ਸਕਦੇ)।

52363 1216 iqn isau rwic 
mwic ihqu 
lwieE jo kwim 
nhI gwvwrI]1]

Thin Sio Raach 

Maach Hith 

Laaeiou Jo Kaam 

Nehee Gaavaaree 

||1||

He is hand and glove 

with those who are of 

no use to him; the 

poor wretch is 

affectionately involved 

with them. ||1||

ਹੇ ਗਵਾਰ! ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 

ਪਰਚ ਕੇ ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਿੋ (ਆਜਖ਼ਰ) ਤੇਰੇ 

ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ॥੧॥

52364 1216 hau nwhI nwhI 
ikCu myrw nw 
hmro bsu cwrI]

(cwrI) zor[ b`su Ho Naahee 

Naahee Kishh 

Maeraa Naa 

Hamaro Bas 

Chaaree ||

I am nothing; nothing 

belongs to me. I have 

no power or control.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ 

ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰਥਾ 
ਨਹੀਂ, (ਮਾਇਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) 

ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ 
ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
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52365 1216 krn krwvn 
nwnk ky pRB  
sMqn sMig 
auDwrI]2]36]5
9]

Karan Karaavan 

Naanak Kae Prabh 

Santhan Sang 

Oudhhaaree 

||2||36||59||

O Creator, Cause of 

causes, Lord God of 

Nanak, I am saved and 

redeemed in the 

Society of the Saints. 

||2||36||59||

ਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਨਾਨਕ 

ਦੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ (ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੇਰਾ ਪਾਰ-

ਉਤਾਰਾ ਕਰ ॥੨॥੩੬॥੫੯॥

52366 1216 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52367 1216 mohnI mohq rhY  
n horI]

Mohanee Mohath 

Rehai N Horee ||

The Great Enticer 

Maya keeps enticing, 

and cannot be 

stopped.

ਹੇ ਭਾਈ ! ਮੋਹਨੀ ਮਾਇਆ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ 
ਰੋਜਕਆਂ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ।

52368 1216 swiDk isD 
sgl kI ipAwrI  
qutY n kwhU 
qorI]1]rhwau]

Saadhhik Sidhh 

Sagal Kee Piaaree 

Thuttai N Kaahoo 

Thoree ||1|| 

Rehaao ||

She is the Beloved of 

all the Siddhas and 

seekers; no one can 

fend her off. 

||1||Pause||

ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸਾਧੂ, ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ 

ਹੋਏ ਿੋਗੀ-(ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ) 
ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਪਆਰੀ ਹੈ। 
ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ (ਉਸ ਦਾ ਜਪਆਰ) 

ਤੋਜੜਆਂ ਟੱੁਟਦਾ ਨਹੀਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52369 1216 Ktu swsqR aucrq 
rsnwgr qIrQ 
gvn n QorI]

(rsnwgr) kMToN pVHnw[ 
Ktu:polw bolo[ au~crq

Khatt Saasathr 

Oucharath 

Rasanaagar 

Theerathh Gavan 

N Thhoree ||

Reciting the six 

Shaastras and visiting 

sacred shrines of 

pilgrimage do not 

decrease her power.

ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਮੂੂੰ ਹ-ਜ਼ਬਾਨੀਂ 
ਉਚਾਜਰਆਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਭੀ (ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ 
ਪਿੀਤ) ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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52370 1216 pUjw ckR brq 
nym qpIAw aUhw 
gYil n CorI]1]

Poojaa Chakr 

Barath Naem 

Thapeeaa Oohaa 

Gail N Shhoree 

||1||

Devotional worship, 

ceremonial religious 

marks, fasting, vows 

and penance - none of 

these will make her 

release her hold. ||1||

ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਦੇਵ-ਪੂਿਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ, (ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 

ਉੱਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਆਜਦਕ ਦੇ) 

ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਾਣ ਵਾਲੇ, ਵਰਤ 

ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਜਨਬਾਹੁਣ 

ਵਾਲੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ 

ਮਾਇਆ ਉਥੇ ਭੀ ਜਪੱਛਾ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਦੀ (ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ) 
॥੧॥

52371 1216 AMD kUp mih  
piqq hoq jgu  
sMqhu krhu 
prmgiq morI]

Andhh Koop Mehi 

Pathith Hoth Jag 

Santhahu Karahu 

Param Gath 

Moree ||

The world has fallen 

into the deep dark pit. 

O Saints, please bless 

me with the supreme 

status of salvation.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿਗਤ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਖੂਹ ਜਵਚ ਜਡੱਗ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਤੁਸੀਂ ਜਮਹਰ ਕਰੋ) 

ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਬਣਾਓ (ਅਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪੂੰਿ ੇਜਵਚੋਂ ਬਚਾਓ)।

52372 1216 swDsMgiq nwnku 
BieE mukqw  
drsnu pyKq 
BorI]2]37]60
]

Saadhhasangath 

Naanak Bhaeiou 

Mukathaa 

Dharasan 

Paekhath Bhoree 

||2||37||60||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, Nanak has been 

liberated, gazing upon 

the Blessed Vision of 

their Darshan, even 

for an instant. 

||2||37||60||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਥੋੜਾ ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਦਰਸਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੩੭॥੬੦॥

52373 1216 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10608 Published: March 06/ 2014



52374 1216 khw krih ry  
Kwit KwtulI]

Kehaa Karehi Rae 

Khaatt Khaattulee 

||

Why are you working 

so hard to earn profits?

ਹੇ (ਮੂਰਖ)! (ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) 
ਕੋਝੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਕੀਹ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ?

52375 1216 pvin APwr qor 
cwmro Aiq 
jjrI qyrI ry 
mwtulI]1]rhwau]

(APwr) AwPirAw[ 
(jjrI) nwsvMq[ 
(mwtulI) dyhI

Pavan Afaar Thor 

Chaamaro Ath 

Jajaree Thaeree 

Rae Maattulee 

||1|| Rehaao ||

You are puffed up like 

a bag of air, and your 

skin is very brittle. 

Your body has grown 

old and dusty. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਤੂੂੰ  ਜਧਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦਾ ਜਕ) ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ 
ਚਮੜੀ ਿੁੱ ਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ, ਤੇਰਾ 
ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਿਰਿਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52376 1216 aUhI qy hirE  
aUhw ly DirE  
jYsy bwsw mws 
dyq JwtulI]

b`wsw Oohee Thae 

Hariou Oohaa Lae 

Dhhariou Jaisae 

Baasaa Maas 

Dhaeth Jhaattulee 

||

You move things from 

here to there, like the 

hawk swooping down 

on the flesh of its prey.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਜਿਵੇਂ ਬਾਸ਼ਾ ਮਾਸ 

ਵਾਸਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਤੂੂੰ  ਭੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ (ਧਨ 

ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ) ਖੋਂਹਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ, 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਹੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈਂ।

52377 1216 dyvnhwru 
ibswirE AMDuly  
ijau sPrI audru 
BrY bih 
hwtulI]1]

Dhaevanehaar 

Bisaariou 

Andhhulae Jio 

Safaree Oudhar 

Bharai Behi 

Haattulee ||1||

You are blind - you 

have forgotten the 

Great Giver. You fill 

your belly like a 

traveller at an inn. 

||1||

ਹੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  
ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਜਕਸੇ ਹੱਟੀ 
ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ 
ਭੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਾ 
ਖੋਟਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ) ॥੧॥
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52378 1216 swd ibkwr  
ibkwr JUT rs  
jh jwno qh BIr 
bwtulI]

Saadh Bikaar 

Bikaar Jhooth Ras 

Jeh Jaano Theh 

Bheer Baattulee ||

You are entangled in 

the taste of false 

pleasures and corrupt 

sins; the path which 

you have to take is 

very narrow.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਸੁਆਦਾਂ ਜਵਚ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਜਵਚ 

(ਮਸਤ ਹੈਂ) ਜਿੱਥੇ ਤੂੂੰ  ਿਾਣਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਰਸਤਾ (ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਤੇ 

ਸੁਆਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਔਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

52379 1216 khu nwnk smJu 
ry ieAwny Awju 
kwil Kul@Y qyrI 
gWTulI]2]38]6
1]

Kahu Naanak 

Samajh Rae 

Eiaanae Aaj Kaal 

Khulhai Thaeree 

Gaanthulee 

||2||38||61||

Says Nanak: figure it 

out, you ignorant fool! 

Today or tomorrow, 

the knot will be 

untied! ||2||38||61||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮੂਰਖ! 

ਝਬਦੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦੀ ਗੂੰਢ 

ਖੁਲਹ ਿਾਣੀ ਹੈ ॥੨॥੩੮॥੬੧॥

52380 1216 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52381 1216 gur jIau sMig 
quhwrY jwinE]

Gur Jeeo Sang 

Thuhaarai Jaaniou 

||

O Dear Guru, by 

associating with You, I 

have come to know 

the Lord.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ! ਤੇਰੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਇਹ ਸਮਝ 

ਆਈ ਹੈ,

52382 1216 koit joD auAw 
kI bwq n puCIAY  
qW drgh BI 
mwinE]1]rhwau]

Kott Jodhh Ouaa 

Kee Baath N 

Pushheeai Thaan 

Dharageh Bhee 

Maaniou ||1|| 

Rehaao ||

There are millions of 

heroes, and no one 

pays any attention to 

them, but in the Court 

of the Lord, I am 

honored and 

respected. 

||1||Pause||

ਜਕ (ਜਿਹੜੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਸੂਰਮੇ (ਅਖਵਾਂਦੇ ਸਨ) ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੱੁਛੀ 
ਿਾਂਦੀ (ਿੇ ਤੇਰੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਹੀਏ) ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਭੀ ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52383 1216 kvn mUlu pRwnI 
kw khIAY kvn 
rUpu idRstwinE]

Kavan Mool 

Praanee Kaa 

Keheeai Kavan 

Roop 

Dhrisattaaniou ||

What is the origin of 

the human beings? 

How beautiful they 

are!

(ਰਕਤ ਜਬੂੰ ਦ ਦਾ) ਿੀਵ ਦਾ 
ਗੂੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੱੁਢ ਆਜਖਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਗੂੰ ਦੇ ਮੂਲ 

ਤੋਂ ਭੀ) ਕੈਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ 

ਜਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
52384 1216 joiq pRgws BeI 

mwtI sMig dulB 
dyh bKwinE]1]

du-lB Joth Pragaas Bhee 

Maattee Sang 

Dhulabh Dhaeh 

Bakhaaniou ||1||

When God infuses His 

Light into clay, the 

human body is judged 

to be precious. ||1||

ਿਦੋਂ ਜਮੱਟੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਿੋਜਤ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਦੁਰਲੱਭ (ਮਨੱੁਖਾ) 
ਸਰੀਰ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52385 1216 qum qy syv qum qy 
jp qwpw qum qy  
qqu pCwinE]

Thum Thae Saev 

Thum Thae Jap 

Thaapaa Thum 

Thae Thath 

Pashhaaniou ||

From You, I have 

learned to serve; from 

You, I have learned to 

chant and meditate; 

from You, I have 

realized the essence of 

reality.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੈਥੋਂ ਹੀ (ਮੈਂ) ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਦੀ ਿਾਚ ਜਸੱਖੀ, ਤੈਥੋਂ 
ਹੀ ਿਪ ਤਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, 

ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਸਤਾ 
ਸਮਜਝਆ।

52386 1216 kru msqik Dir  
ktI jyvrI nwnk 
dws 
dswinE]2]39]
62]

Kar Masathak 

Dhhar Kattee 

Jaevaree Naanak 

Dhaas Dhasaaniou 

||2||39||62||

Placing His Hand on 

my forehead, He has 

cut away the bonds 

which held me; O 

Nanak, I am the slave 

of His slaves. 

||2||39||62||

ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਹੱਥ 

ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ 
॥੨॥੩੯॥੬੨॥

52387 1216 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52388 1216 hir hir dIE  
syvk kau nwm]

Har Har Dheeou 

Saevak Ko Naam ||

The Lord has blessed 

His servant with His 

Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
52389 1216 mwnsu kw ko 

bpuro BweI jw ko 
rwKw 
rwm]1]rhwau]

Maanas Kaa Ko 

Bapuro Bhaaee 

Jaa Ko Raakhaa 

Raam ||1|| 

Rehaao ||

What can any poor 

mortal do to someone 

who has the Lord as 

his Savior and 

Protector? 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਰਖਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ ਜਕਸ ਦਾ 
ਜਵਚਾਰਾ ਹੈ (ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ 

ਜਵਗਾੜ ਸਕੇ?) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52390 1216 Awip mhw jnu  
Awpy pMcw Awip 
syvk kY kwm]

(jnu) gursyvk[ (pMcw) 
sMq

Aap Mehaa Jan 

Aapae Panchaa 

Aap Saevak Kai 

Kaam ||

He Himself is the 

Great Being; He 

Himself is the Leader. 

He Himself 

accomplishes the tasks 

of His servant.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੂੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ (ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਮੁਖੀਆ ਹੈ।

52391 1216 Awpy sgly dUq 
ibdwry Twkur 
AMqrjwm]1]

Aapae Sagalae 

Dhooth Bidhaarae 

Thaakur 

Antharajaam ||1||

Our Lord and Master 

destroys all demons; 

He is the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts. ||1||

ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਵੈਰੀ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52392 1216 Awpy piq rwKI 
syvk kI Awip 
kIE bMDwn]

Aapae Path 

Raakhee Saevak 

Kee Aap Keeou 

Bandhhaan ||

He Himself saves the 

honor of His servants; 

He Himself blesses 

them with stability.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਣ ਲਈ) 

ਆਪ ਹੀ ਪੱਕੇ ਜਨਯਮ ਥਾਪ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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52393 1216 Awid jugwid 
syvk kI rwKY  
nwnk ko pRBu 
jwn]2]40]63
]

Aadh Jugaadh 

Saevak Kee 

Raakhai Naanak 

Ko Prabh Jaan 

||2||40||63||

From the very 

beginning of time, and 

throughout the ages, 

He saves His servants. 

O Nanak, how rare is 

the person who knows 

God. ||2||40||63||

ਨਾਨਕ ਦਾ ਿਾਣੀਿਾਣ ਪਿਭੂ 
ਆਜਦ ਤੋਂ ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਆਜਦ ਤੋਂ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ 

॥੨॥੪੦॥੬੩॥

52394 1216 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52395 1216 qU myry mIq sKw  
hir pRwn]

Thoo Maerae 

Meeth Sakhaa Har 

Praan ||

O Lord, You are my 

Best Friend, my 

Companion, my 

Breath of Life.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ 
ਸਹਾਈ ਹੈਂ।

52396 1216 mnu Dnu jIau 
ipMfu sBu qumrw  
iehu qnu sIqo 
qumrY 
Dwn]1]rhwau]

Man Dhhan Jeeo 

Pindd Sabh 

Thumaraa Eihu 

Than Seetho 

Thumarai Dhhaan 

||1|| Rehaao ||

My mind, wealth, 

body and soul are all 

Yours; this body is 

sewn together by Your 

Blessing. ||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਧਨ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ 

ਇਹ ਸਰੀਰ-ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਨਾਲ ਪਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

52397 1216 qum hI dIey 
Aink pRkwrw  
qum hI dIey mwn]

Thum Hee 

Dheeeae Anik 

Prakaaraa Thum 

Hee Dheeeae 

Maan ||

You have blessed me 

with all sorts of gifts; 

you have blessed me 

with honor and 

respect.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈਂ।
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52398 1216 sdw sdw qum hI 
piq rwKhu  
AMqrjwmI 
jwn]1]

Sadhaa Sadhaa 

Thum Hee Path 

Raakhahu 

Antharajaamee 

Jaan ||1||

Forever and ever, You 

preserve my honor, O 

Inner-knower, O 

Searcher of hearts. 

||1||

ਹੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਿਾਣੀਿਾਣ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ 
ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

52399 1217 ijn sMqn 
jwinAw qU Twkur  
qy Awey prvwn]

Jin Santhan 

Jaaniaa Thoo 

Thaakur Thae 

Aaeae Paravaan ||

Those Saints who 

know You, O Lord and 

Master - blessed and 

approved is their 

coming into the world.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਾਲਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਿਾਣ ਜਲਆ (ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ), 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਉਣਾ ਸਿਲ ਹੈ।

52400 1217 jn kw sMgu  
pweIAY vfBwgI  
nwnk sMqn kY 
kurbwn]2]41]6
4]

Jan Kaa Sang 

Paaeeai 

Vaddabhaagee 

Naanak Santhan 

Kai Kurabaan 

||2||41||64||

The Congregation of 

those humble beings is 

obtained by great 

good fortune; Nanak is 

a sacrifice to the 

Saints. ||2||41||64||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੪੧॥੬੪॥

52401 1217 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52402 1217 krhu giq  
dieAwl sMqhu  
morI]

Karahu Gath 

Dhaeiaal Santhahu 

Moree ||

Save me, O Merciful 

Saint!

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! 

(ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ) ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਕਰ ਜਦਉ।
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52403 1217 qum smrQ kwrn 
krnw qUtI qum 
hI 
jorI]1]rhwau]

smr`Q Thum Samarathh 

Kaaran Karanaa 

Thoottee Thum 

Hee Joree ||1|| 

Rehaao ||

You are the All-

powerful Cause of 

causes. You have 

ended my separation, 

and joined me with 

God. ||1||Pause||

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਅਤੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੀ ਹੋਈ 

ਸੁਰਤ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਿੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52404 1217 jnm jnm ky  
ibKeI qum qwry  
sumiq sMig qumwrY 
pweI]

ib-KeI: polw bolo[ su-
m`iq

Janam Janam Kae 

Bikhee Thum 

Thaarae Sumath 

Sang Thumaarai 

Paaee ||

You save us from the 

corruption and sins of 

countless 

incarnations; 

associating with You, 

we obtain sublime 

understanding.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤੁਸੀਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਅਕਲ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

52405 1217 Aink join BRmqy  
pRB ibsrq swis 
swis hir 
gweI]1]

Anik Jon 

Bhramathae Prabh 

Bisarath Saas Saas 

Har Gaaee ||1||

Forgetting God, we 

wandered through 

countless 

incarnations; with 

each and every 

breath, we sing the 

Lord's Praises. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਜਦਆਂ ਨੇ ਭੀ 
(ਤੁਹਾਡੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ॥੧॥

52406 1217 jo jo sMig imly 
swDU kY qy qy 
piqq punIqw]

Jo Jo Sang Milae 

Saadhhoo Kai 

Thae Thae Pathith 

Puneethaa ||

Whoever meets with 

the Holy Saints - those 

sinners are sanctified.

ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱੁਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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52407 1217 khu nwnk jw ky 
vfBwgw iqin 
jnmu pdwrQu 
jIqw]2]42]65
]

Kahu Naanak Jaa 

Kae 

Vaddabhaagaa 

Thin Janam 

Padhaarathh 

Jeethaa 

||2||42||65||

Says Nanak, those who 

have such high 

destiny, win this 

invaluable human life. 

||2||42||65||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪਏ, 

ਉਸ ਨੇ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਇਹ ਕੀਮਤੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ) 

ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜਲਆ 

॥੨॥੪੨॥੬੫॥

52408 1217 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52409 1217 Twkur ibnqI 
krn jnu 
AwieE]

Thaakur Binathee 

Karan Jan Aaeiou 

||

O my Lord and Master, 

Your humble servant 

has come to offer this 

prayer.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ) 
ਦਾਸ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ।

52410 1217 srb sUK AwnMd 
shj rs sunq 
quhwro 
nwieE]1]rhwau]

Sarab Sookh 

Aanandh Sehaj 

Ras Sunath 

Thuhaaro Naaeiou 

||1|| Rehaao ||

Hearing Your Name, I 

am blessed with total 

peace, bliss, poise and 

pleasure. 

||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਜਦਆਂ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਸਾਰੇ ਰਸ (ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52411 1217 ikRpwinDwn sUK 
ky swgr jsu sB 
mih jw ko 
CwieE]

Kirapaa Nidhhaan 

Sookh Kae Saagar 

Jas Sabh Mehi Jaa 

Ko Shhaaeiou ||

The Treasure of 

Mercy, the Ocean of 

Peace - His Praises are 

diffused everywhere.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਹੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ! (ਤੂੂੰ  ਐਸਾ ਹੈਂ) ਜਿਸ 

ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।
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52412 1217 sMqsMig rMg qum 
kIey Apnw Awpu 
idRstwieE]1]

Santhasang Rang 

Thum Keeeae 

Apanaa Aap 

Dhrisattaaeiou 

||1||

O Lord, You celebrate 

in the Society of the 

Saints; You reveal 

Yourself to them. 

||1||

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਅਨੇਕਾਂ ਆਨੂੰ ਦ-ਚੋਿ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਪਰਗਟ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

52413 1217 nYnhu sMig sMqn 
kI syvw crn 
JwrI kyswieE]

Nainahu Sang 

Santhan Kee 

Saevaa Charan 

Jhaaree 

Kaesaaeiou ||

With my eyes I see the 

Saints, and dedicate 

myself to serving 

them; I wash their feet 

with my hair.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ) ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ (ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ) ਮੈਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 
ਨਾਲ ਝਾੜਦਾ ਰਹਾਂ।

52414 1217 AwT phr drsnu 
sMqn kw suKu 
nwnk iehu 
pwieE]2]43]6
6]

Aath Pehar 

Dharasan Santhan 

Kaa Sukh Naanak 

Eihu Paaeiou 

||2||43||66||

Twenty-four hours a 

day, I gaze upon the 

Blessed Vision, the 

Darshan of the Saints; 

this is the peace and 

comfort which Nanak 

has received. 

||2||43||66||

ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੁਖ ਜਮਜਲਆ 

ਰਹੇ ॥੨॥੪੩॥੬੬॥

52415 1217 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52416 1217 jw kI rwm nwm 
ilv lwgI]

Jaa Kee Raam 

Naam Liv Laagee 

||

One who is lovingly 

absorbed in the Lord's 

Name

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਲਗਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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52417 1217 sjnu suirdw 
suhylw shjy so 
khIAY 
bfBwgI]1]rhwau
]

(su-irdw) nyk idl 
im`qR[ s`jnu

Sajan Suridhaa 

Suhaelaa Sehajae 

So Keheeai 

Baddabhaagee 

||1|| Rehaao ||

Is a good-hearted 

friend, intuitively 

embellished with 

happiness. He is said 

to be blessed and 

fortunate. 

||1||Pause||

ਉਹ ਭਲਾ ਮਨੱੁਖ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਜਹਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52418 1217 rihq ibkwr 
Alp mwieAw qy  
AhMbuiD ibKu 
iqAwgI]

Rehith Bikaar Alap 

Maaeiaa Thae 

Ahanbudhh Bikh 

Thiaagee ||

He is rid of sin and 

corruption, and 

detached from Maya; 

he has renounced the 

poison of egotistical 

intellect.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ 

ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਹਉਮੈ-ਜ਼ਹਰ ਉਹ ਜਤਆਗ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
52419 1217 drs ipAws 

Aws eykih kI  
tyk hIAYN ipRA 
pwgI]1]

Dharas Piaas Aas 

Eaekehi Kee Ttaek 

Heeain Pria 

Paagee ||1||

He thirsts for the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan, and he 

places his hopes in the 

One Lord alone. The 

Feet of his Beloved are 

the Support of his 

heart. ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਉਡੀਕ 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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52420 1217 AicMq soie 
jwgnu auiT bYsnu  
AicMq hsq 
bYrwgI]

h`sq Achinth Soe 

Jaagan Outh 

Baisan Achinth 

Hasath Bairaagee 

||

He sleeps, wakes, rises 

up and sits down 

without anxiety; he 

laughs and cries 

without anxiety.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਸੱੁਤ ਿਾਗਦਾ ਉੱਠਦਾ 
ਬੈਠਦਾ, ਹੱਸਦਾ, ਵੈਰਾਗ ਕਰਦਾ-
ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਤੋਂ ਰਜਹਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
52421 1217 khu nwnk ijin 

jgqu Tgwnw su 
mwieAw hir jn 
TwgI 
]2]44]67]

j`gqu Kahu Naanak Jin 

Jagath Thagaanaa 

S Maaeiaa Har Jan 

Thaagee 

||2||44||67||

Says Nanak, she who 

has cheated the world 

- that Maya is cheated 

by the humble servant 

of the Lord. 

||2||44||67||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 

ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਭਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ 

ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੨॥੪੪॥੬੭॥

52422 1217 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52423 1217 Ab jn aUpir ko  
n pukwrY]

Ab Jan Oopar Ko N 

Pukaarai ||

Now, no one 

complains about the 

Lord's humble servant.

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ) ਤਦੋਂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਲਾ 
ਸਕਦਾ।

52424 1217 pUkwrn kau jo 
audmu krqw guru 
prmysru qw kau 
mwrY]1]rhwau]

Pookaaran Ko Jo 

Oudham Karathaa 

Gur Paramaesar 

Thaa Ko Maarai 

||1|| Rehaao ||

Whoever tries to 

complain is destroyed 

by the Guru, the 

Transcendent Lord 

God. ||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਥੱਪਣ ਦਾ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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52425 1217 inrvYrY sMig vYru 
rcwvY hir 
drgh Ehu hwrY]

Niravairai Sang 

Vair Rachaavai Har 

Dharageh Ouhu 

Haarai ||

Whoever harbors 

vengeance against the 

One who is beyond all 

vengenace, shall lose 

in the Court of the 

Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਨਾਲ 

ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ 

ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਤੋਲ ਜਵਚ ਪੂਰਾ 
ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।

52426 1217 Awid jugwid pRB 
kI vifAweI jn 
kI pYj svwrY]1]

Aadh Jugaadh 

Prabh Kee 

Vaddiaaee Jan Kee 

Paij Savaarai ||1||

From the very 

beginning of time, and 

throughout the ages, 

it is the glorious 

greatness of God, that 

He preserves the 

honor of His humble 

servants. ||1||

ਿਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਮੱੁਢ 

ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ 

ਗੁਣ ਚਜਲਆ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਿ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52427 1217 inrBau Bey 
sgl Bau 
imitAw  
crnkml 
AwDwrY]

Nirabho Bheae 

Sagal Bho Mittiaa 

Charan Kamal 

Aadhhaarai ||

The mortal becomes 

fearless, and all his 

fears are taken away, 

when he leans on the 

Support of the Lord's 

Lotus Feet.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆਂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸੇਵਕ ਜਨਰਭਉ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ) ਹਰੇਕ 

ਡਰ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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52428 1217 gur kY bcin  
jipE nwau 
nwnk pRgt 
BieE 
sMswrY]2]45]6
8]

Gur Kai Bachan 

Japiou Naao 

Naanak Pragatt 

Bhaeiou Sansaarai 

||2||45||68||

Chanting the Name, 

through the Guru's 

Word, Nanak has 

become famous 

throughout the world. 

||2||45||68||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ, ਉਹ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਗਆ 

॥੨॥੪੫॥੬੮॥

52429 1217 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52430 1217 hir jn CoifAw 
sglw Awpu]

Har Jan Shhoddiaa 

Sagalaa Aap ||

The Lord's humble 

servant has discarded 

all self-conceit.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਿਵੇਂ) ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਤਆਜਗਆ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਤਵੇਂ ਮੈਂ ਭੀ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ-)

52431 1217 ijau jwnhu iqau 
rKhu gusweI pyiK 
jIvW 
prqwpu]1]rhwau
]

gusWeIN Jio Jaanahu Thio 

Rakhahu Gusaaee 

Paekh Jeevaan 

Parathaap ||1|| 

Rehaao ||

As You see fit, You 

save us, O Lord of the 

World. Beholding Your 

Glorious Grandeur, I 

live. ||1||Pause||

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਖਸਮ! ਜਿਵੇਂ ਹੋ 

ਸਕੇ ਜਤਵੇਂ (ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਥੋਂ) ਮੇਰੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ। ਤੇਰਾ 
ਪਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52432 1217 gur aupdyis swD 
kI sMgiq  
ibnisE sgl 
sMqwpu]

Gur Oupadhaes 

Saadhh Kee 

Sangath Binasiou 

Sagal Santhaap ||

Through the Guru's 

Instruction, and the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

all sorrow and 

suffering is taken away.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰਾ 
ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

52433 1217 imqR sqR pyiK  
smqu bIcwirE  
sgl sMBwKn 
jwpu]1]

smq: polw bolo imlvW Mithr Sathr Paekh 

Samath 

Beechaariou Sagal 

Sanbhaakhan Jaap 

||1||

I look upon friend and 

enemy alike; all that I 

speak is the Lord's 

meditation. ||1||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮੱਤਰਾਂ ਤੇ 

ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ (ਸਭਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਿੋਜਤ) ਇਕ-

ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਦਾ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਹੈ ॥੧॥
52434 1217 qpiq buJI sIql 

AwGwny suin 
Anhd ibsm Bey 
ibsmwd]

buJI: polw bolo Thapath Bujhee 

Seethal 

Aaghaanae Sun 

Anehadh Bisam 

Bheae Bisamaadh 

||

The fire within me is 

quenched; I am cool, 

calm and tranquil. 

Hearing the unstruck 

celestial melody, I am 

wonder-struck and 

amazed.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੀ) ਸੜਨ 

ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਹਰਦਾ) ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਕ-ਰਸ 

ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ 

ਅਸਚਰਿ ਹੀ ਅਸਚਰਿ ਹੋਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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52435 1217 Andu BieAw 
nwnk min swcw  
pUrn pUry 
nwd]2]46]69]

Anadh Bhaeiaa 

Naanak Man 

Saachaa Pooran 

Poorae Naadh 

||2||46||69||

I am in ecstasy, O 

Nanak, and my mind is 

filled with Truth, 

through the perfect 

perfection of the 

Sound-current of the 

Naad. ||2||46||69||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰਖ 

ਆਜਦਕ ਨਾਦ ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ 

॥੨॥੪੬॥੬੯॥
52436 1218 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52437 1218 myrY guir moro 
shsw auqwirAw]

Maerai Gur Moro 

Sehasaa 

Outhaariaa ||

My Guru has rid me of 

my cynicism.

ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਦਾ) ਸਜਹਮ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

52438 1218 iqsu gur kY 
jweIAY bilhwrI  
sdw sdw hau 
vwirAw]1]rhwau
]

This Gur Kai 

Jaaeeai Balihaaree 

Sadhaa Sadhaa Ho 

Vaariaa ||1|| 

Rehaao ||

I am a sacrifice to that 

Guru; I am devoted to 

Him, forever and ever. 

||1||Pause||

ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ (ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ) 
ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52439 1218 gur kw nwmu 
jipE idnu rwqI  
gur ky crn min 
DwirAw]

Gur Kaa Naam 

Japiou Dhin 

Raathee Gur Kae 

Charan Man 

Dhhaariaa ||

I chant the Guru's 

Name day and night; I 

enshrine the Guru's 

Feet within my mind.

ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ (ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ 
(ਭਾਵ, ਅਦਬ-ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ)।

52440 1218 gur kI DUir  
krau inq mjnu  
iklivK mYlu 
auqwirAw]1]

Gur Kee Dhhoor 

Karo Nith Majan 

Kilavikh Mail 

Outhaariaa ||1||

I bathe continually in 

the dust of the Guru's 

Feet, washing off my 

dirty sins. ||1||

ਮੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, (ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ) ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਲਾਹ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੧॥

52441 1218 gur pUry kI krau 
inq syvw guru 
Apnw 
nmskwirAw]

Gur Poorae Kee 

Karo Nith Saevaa 

Gur Apanaa 

Namasakaariaa ||

I continually serve the 

Perfect Guru; I humbly 

bow to my Guru.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ 

ਜਸਰ ਜਨਵਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

52442 1218 srb Plw dIn@y 
guir pUrY nwnk  
guir 
insqwirAw]2]4
7]70]

Sarab Falaa 

Dheenhae Gur 

Poorai Naanak Gur 

Nisathaariaa 

||2||47||70||

The Perfect Guru has 

blessed me with all 

fruitful rewards; O 

Nanak, the Guru has 

emancipated me. 

||2||47||70||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਸਾਰੇ (ਮੂੂੰ ਹ-ਮੂੰ ਗੇ) 

ਿਲ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਿਗਤ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥੪੭॥੭੦॥
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52443 1218 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52444 1218 ismrq nwmu pRwn 
giq pwvY]

Simarath Naam 

Praan Gath Paavai 

||

Meditating in 

remembrance on the 

Naam, the Name of 

the Lord, the mortal 

attains salvation.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮਨੱੁਖ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

52445 1218 imtih klys qRws 
sB nwsY swDsMig 
ihqu 
lwvY]1]rhwau]

Mittehi Kalaes 

Thraas Sabh 

Naasai 

Saadhhasang Hith 

Laavai ||1|| 

Rehaao ||

His sorrows are 

dispelled, and his fears 

are all erased; he is in 

love with the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52446 1218 hir hir hir 
hir min AwrwDy  
rsnw hir jsu 
gwvY]

Har Har Har Har 

Man Aaraadhhae 

Rasanaa Har Jas 

Gaavai ||

His mind worships and 

adores the Lord, Har, 

Har, Har, Har; his 

tongue sings the 

Praises of the Lord.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਰਾਧਨ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

52447 1218 qij AiBmwnu 
kwm kRoDu inMdw  
bwsudyv rMgu 
lwvY]1]

Thaj Abhimaan 

Kaam Krodhh 

Nindhaa 

Baasudhaev Rang 

Laavai ||1||

Abandoning egotistical 

pride, sexual desire, 

anger and slander, he 

embraces love for the 

Lord. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਨੂੰ ਦਾ 
(ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਪਿੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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52448 1218 dwmodr dieAwl 
AwrwDhu goibMd 
krq suohwvY]

Dhaamodhar 

Dhaeiaal 

Aaraadhhahu 

Gobindh Karath 

Suohaavai ||

Worship and adore 

the Merciful Lord God; 

chanting the Name of 

the Lord of the 

Universe, you shall be 

embellished and 

exalted.

ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਜਰਹਾ ਕਰੋ। 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਹੀ ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ।

52449 1218 khu nwnk sB 
kI hoie rynw hir 
hir dris 
smwvY]2]48]7
1]

Kahu Naanak Sabh 

Kee Hoe Raenaa 

Har Har Dharas 

Samaavai 

||2||48||71||

Says Nanak, whoever 

becomes the dust of 

all, merges in the 

Blesed Vision of the 

Lord, Har, Har. 

||2||48||71||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸਭਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਹੋ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਨ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੪੮॥੭੧॥

52450 1218 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52451 1218 Apuny gur pUry 
bilhwrY]

Apunae Gur 

Poorae Balihaarai 

||

I am a sacrifice to my 

Perfect Guru.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

52452 1218 pRgt pRqwpu kIE 
nwm ko rwKy 
rwKnhwrY]1]rhw
au]

Pragatt Prathaap 

Keeou Naam Ko 

Raakhae 

Raakhanehaarai 

||1|| Rehaao ||

My Savior Lord has 

saved me; He has 

revealed the Glory of 

His Name. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਨਾਮ ਦਾ 
ਪਰਤਾਪ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਪਿਜਸੱਧ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ (ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ 
ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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52453 1218 inrBau kIey  
syvk dws Apny  
sgly dUK ibdwrY]

Nirabho Keeeae 

Saevak Dhaas 

Apanae Sagalae 

Dhookh Bidhaarai 

||

He makes His servants 

and slaves fearless, 

and takes away all 

their pain.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) 

ਦਲੇਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਸੇਵਕਾਂ 
ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

52454 1218 Awn aupwv 
iqAwig jn 
sgly crnkml 
ird DwrY]1]

Aan Oupaav 

Thiaag Jan Sagalae 

Charan Kamal Ridh 

Dhhaarai ||1||

So renounce all other 

efforts, and enshrine 

the Lord's Lotus Feet 

within your mind. 

||1||

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸੇਵਕ (ਭੀ) ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ (ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

52455 1218 pRwn ADwr mIq 
swjn pRB eykY 
eykMkwrY]

Praan Adhhaar 

Meeth Saajan 

Prabh Eaekai 

Eaekankaarai ||

God is the Support of 

the breath of life, my 

Best Friend and 

Companion, the One 

and Only Creator of 

the Universe.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ ਹੀ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਿਣ ਜਮੱਤਰ ਹੈ।

52456 1218 sB qy aUc Twkuru 
nwnk kw bwr 
bwr 
nmskwrY]2]49
]72]

Sabh Thae Ooch 

Thaakur Naanak 

Kaa Baar Baar 

Namasakaarai 

||2||49||72||

Nanak's Lord and 

Master is the Highest 

of all; again and again, 

I humbly bow to Him. 

||2||49||72||

(ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਦਾ (ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ। (ਨਾਨਕ) ਸਦਾ ਮੁੜ 

ਮੁੜ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ) ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੪੯॥੭੨॥
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52457 1218 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52458 1218 ibnu hir hY ko 
khw bqwvhu]

khW Bin Har Hai Ko 

Kehaa Bathaavahu 

||

Tell me: other than 

the Lord, who exists?

ਦੱਸੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੌਣ (ਸਹਾਈ) ਹੈ ਤੇ ਜਕੱਥੇ ਹੈ?

52459 1218 suK smUh kruxwmY 
krqw iqsu pRB 
sdw 
iDAwvhu]1]rhw
au]

kruxw-mY Sukh Samooh 

Karunaa Mai 

Karathaa This 

Prabh Sadhaa 

Dhhiaavahu ||1|| 

Rehaao ||

The Creator, the 

Embodiment of 

Mercy, bestows all 

comforts; meditate 

forever on that God. 

||1||Pause||

ਉਹ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਤਰਸ-

ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52460 1218 jw kY sUiq proey 
jMqw iqsu pRB kw 
jsu gwvhu]

Jaa Kai Sooth 

Paroeae Janthaa 

This Prabh Kaa Jas 

Gaavahu ||

All creatures are 

strung on His Thread; 

sing the Praises of that 

God.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਹੁਕਮ-

ਰੂਪ) ਧਾਗੇ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਿੀਵ 

ਪਿੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਜਰਹਾ 
ਕਰੋ।

52461 1218 ismir Twkuru  
ijin sBu ikCu 
dInw Awn khw 
pih jwvhu]1]

Simar Thaakur Jin 

Sabh Kishh 

Dheenaa Aan 

Kehaa Pehi 

Jaavahu ||1||

Meditate in 

remembrance on that 

Lord and Master who 

gives you everything. 

Why would you go to 

anyone else? ||1||

ਜਿਸ (ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ) ਨੇ ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਜਰਆ ਕਰੋ। (ਉਸ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰ ਜਕੱਥੇ 

ਜਕਸੇ ਪਾਸ ਿਾਂਦੇ ਹੋ? ॥੧॥
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52462 1218 sPl syvw 
suAwmI myry kI  
mn bWCq Pl 
pwvhu]

Safal Saevaa 

Suaamee Maerae 

Kee Man 

Baanshhath Fal 

Paavahu ||

Service to my Lord and 

Master is fruitful and 

rewarding; from Him, 

you shall obtain the 

fruits of your mind's 

desires.

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ 
ਭਗਤੀ ਸਾਰੇ ਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ (ਉਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ) ਮਨ-

ਮੂੰ ਗੇ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

52463 1218 khu nwnk lwBu 
lwhw lY cwlhu  
suK syqI Gir 
jwvhu]2]50]7
3]

Kahu Naanak 

Laabh Laahaa Lai 

Chaalahu Sukh 

Saethee Ghar 

Jaavahu 

||2||50||73||

Says Nanak, take your 

profits and leave; you 

shall go to your true 

home in peace. 

||2||50||73||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਿਗਤ ਤੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ) 
ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਬੜੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰ ਚੋਗੇ ॥੨॥੫੦॥੭੩॥

52464 1218 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52465 1218 Twkur qum@ 
srxweI 
AwieAw]

Thaakur Thumh 

Saranaaee Aaeiaa 

||

O my Lord and Master, 

I have come to Your 

Sanctuary.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ) 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।

52466 1218 auqir gieE myry 
mn kw sMsw jb 
qy drsnu 
pwieAw]1]rhwau
]

Outhar Gaeiou 

Maerae Man Kaa 

Sansaa Jab Thae 

Dharasan Paaeiaa 

||1|| Rehaao ||

The anxiety of my 

mind departed, when I 

gazed upon the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. ||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ (ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ 
(ਹਰੇਕ) ਸਜਹਮ ਲਜਹ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10629 Published: March 06/ 2014



52467 1218 Anbolq myrI 
ibrQw jwnI  
Apnw nwmu 
jpwieAw]

Anabolath Maeree 

Birathhaa Jaanee 

Apanaa Naam 

Japaaeiaa ||

You know my 

condition, without my 

speaking. You inspire 

me to chant Your 

Name.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
(ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ) ਜਬਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ 

ਮੇਰਾ ਦੱੁਖ ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਿਪਾਇਆ ਹੈ।

52468 1218 duK nwTy suK 
shij smwey  
And And gux 
gwieAw]1]

Dhukh Naathae 

Sukh Sehaj 

Samaaeae Anadh 

Anadh Gun 

Gaaeiaa ||1||

My pains are gone, 

and I am absorbed in 

peace, poise and bliss, 

singing Your Glorious 

Praises. ||1||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 

(ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 

ਸੁਖਾਂ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਮੈਂ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥

52469 1218 bwh pkir kiF 
lIny Apuny igRh 
AMD kUp qy 
mwieAw]

bWh, gi Rh Baah Pakar Kadt 

Leenae Apunae 

Grih Andhh Koop 

Thae Maaeiaa ||

Taking me by the arm, 

You lifted me up, out 

of the deep dark pit of 

household and Maya.

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪਣੇ (ਸੇਵਕਾਂ) 
ਦੀ ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ (ਮੋਹ ਦੇ) ਅੂੰਨਹੇ  ਖੂਹ 

ਜਵਚੋਂ ਅੂੰਨਹੇ  ਘਰ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

52470 1218 khu nwnk guir  
bMDn kwty  
ibCurq Awin 
imlwieAw]2]51
]74]

Kahu Naanak Gur 

Bandhhan Kaattae 

Bishhurath Aan 

Milaaeiaa 

||2||51||74||

Says Nanak, the Guru 

has broken my bonds, 

and ended my 

separaation; He has 

united me with God. 

||2||51||74||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀਆਂ) ਿਾਹੀਆਂ ਕੱਟ 

ਜਦੱਤੀਆਂ, (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਜਵਛੁੜਦੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਲਆ ਕੇ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਮੇਲ 

ਜਦੱਤਾ ॥੨॥੫੧॥੭੪॥

52471 1219 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52472 1219 hir ky nwm kI  
giq TWFI]

Har Kae Naam Kee 

Gath Thaandtee ||

The Name of the Lord 

is cooling and soothing.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭਾਵ ਹੈ-

52473 1219 byd purwn 
isimRiq swDU jn  
Kojq Kojq kwFI 
]1]rhwau]

ism-i Riq Baedh Puraan 

Simrith Saadhhoo 

Jan Khojath 

Khojath Kaadtee 

||1|| Rehaao ||

Searching, searching 

the Vedas, the 

Puraanas and the 

Simritees, the Holy 

Saints have realized 

this. ||1||Pause||

ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ 
ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਿਨਾਂ ਨੇ 

ਖੋਿ ਖੋਿ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52474 1219 isv ibrMc Aru 
ieMdR lok qw mih 
jlqO iPirAw]

Siv Biranch Ar 

Eindhr Lok Thaa 

Mehi Jalatha Firiaa 

||

In the worlds of Shiva, 

Brahma and Indra, I 

wandered around, 

burning up with envy.

ਜਸ਼ਵ-ਲੋਕ, ਬਿਹਮ-ਲੋਕ, ਇੂੰਦਿ-
ਲੋਕ-ਇਹਨਾਂ (ਲੋਕਾਂ) ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ ਹੋਇਆ ਭੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜਦਾ ਹੀ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

52475 1219 ismir ismir 
suAwmI Bey 
sIql dUKu drdu 
BRmu ihirAw]1]

Simar Simar 

Suaamee Bheae 

Seethal Dhookh 

Dharadh Bhram 

Hiriaa ||1||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on my 

Lord and Master, I 

became cool and calm; 

my pains, sorrows and 

doubts are gone. ||1||

ਸੁਆਮੀ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਿੀਵ ਸ਼ਾਂਤ-ਮਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ 

ਦਰਦ ਅਤੇ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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52476 1219 jo jo qirE 
purwqnu nvqnu  
Bgiq Bwie hir 
dyvw]

Jo Jo Thariou 

Puraathan 

Navathan Bhagath 

Bhaae Har 

Dhaevaa ||

Whoever has been 

saved in the past or 

the present, was saved 

through loving 

devotional worship of 

the Divine Lord.

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਸਮੇ 

ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੀ 
(ਭਗਤ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਜਘਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਦੇਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਹੀ ਲੂੰ ਜਘਆ ਹੈ।
52477 1219 nwnk kI bynMqI 

pRB jIau imlY 
sMq jn 
syvw]2]52]75
]

Naanak Kee 

Baenanthee Prabh 

Jeeo Milai Santh 

Jan Saevaa 

||2||52||75||

This is Nanak's prayer: 

O Dear God, please let 

me serve the humble 

Saints. ||2||52||75||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਤੇਰੇ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਦੀ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹੀ) ਬੇਨਤੀ 
ਹੈ ਜਕ (ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
(ਸਰਨ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਲ ਿਾਏ 

॥੨॥੫੨॥੭੫॥

52478 1219 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl;

52479 1219 ijhvy AMimRq gux 
hir gwau]

Jihavae Anmrith 

Gun Har Gaao ||

O my tongue, sing the 

Ambrosial Praises of 

the Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਿੀਭ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ।
52480 1219 hir hir boil  

kQw suin hir kI  
aucrhu pRB ko 
nwau]1]rhwau]

au~crhu Har Har Bol 

Kathhaa Sun Har 

Kee Oucharahu 

Prabh Ko Naao 

||1|| Rehaao ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, listen 

to the Lord's Sermon, 

and chant God's 

Name. ||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਜਰਆ ਕਰ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਜਣਆ ਕਰ, 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਜਰਆ ਕਰ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52481 1219 rwm nwmu rqn 
Dnu sMchu min 
qin lwvhu Bwau]

Raam Naam 

Rathan Dhhan 

Sanchahu Man 

Than Laavahu 

Bhaao ||

So gather in the jewel, 

the wealth of the 

Lord's Name; love God 

with your mind and 

body.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਜਰਆ ਕਰ। ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਬਣਾਇਆ 

ਕਰ।
52482 1219 Awn ibBUq 

imiQAw kir 
mwnhu swcw iehY 
suAwau]1]

Aan Bibhooth 

Mithhiaa Kar 

Maanahu Saachaa 

Eihai Suaao ||1||

You must realize that 

all other wealth is 

false; this alone is the 

true purpose of life. 

||1||

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਨੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਸਮਝ। 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ) 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਹੈ ॥੧॥

52483 1219 jIA pRwn mukiq 
ko dwqw eyks 
isau ilv lwau]

Jeea Praan 

Mukath Ko 

Dhaathaa Eaekas 

Sio Liv Laao ||

He is the Giver of the 

soul, the breath of life 

and liberation; lovingly 

tune in to the One and 

Only Lord.

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) 

ਨਾਲ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਮੁਕਤੀ (ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ) 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

52484 1219 khu nwnk qw kI 
srxweI dyq 
sgl 
AipAwau]2]53
]76]

Kahu Naanak Thaa 

Kee Saranaaee 

Dhaeth Sagal 

Apiaao 

||2||53||76||

Says Nanak, I have 

entered His Sanctuary; 

He gives sustenance to 

all. ||2||53||76||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਹੁ ਿੋ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੫੩॥੭੬॥

52485 1219 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10633 Published: March 06/ 2014



52486 1219 hoqI nhI kvn 
kCu krxI]

Hothee Nehee 

Kavan Kashh 

Karanee ||

I cannot do anything 

else.

ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਸੁਚੱਿਾ ਕਰਤੱਬ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਜਕਆ।

52487 1219 iehY Et pweI 
imil sMqh  
gopwl eyk kI 
srxI]1]rhwau]

Eihai Outt Paaee 

Mil Santheh 

Gopaal Eaek Kee 

Saranee ||1|| 

Rehaao ||

I have taken this 

Support, meeting the 

Saints; I have entered 

the Sanctuary of the 

One Lord of the 

World. ||1||Pause||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹਣਾ-ਜਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਆਸਰਾ 
ਮੈਂ ਲੱਭਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52488 1219 pMc doK iCdR 
ieAw qn mih  
ibKY ibAwiD kI 
krxI]

Panch Dhokh 

Shhidhr Eiaa Than 

Mehi Bikhai 

Biaadhh Kee 

Karanee ||

The five wicked 

enemies are within 

this body; they lead 

the mortal to practice 

evil and corruption.

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿੇ ਜਵਕਾਰ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਐਬ (ਿੀਵ ਦੇ) ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਣੀ 
(ਿੀਵ ਦੀ) ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

52489 1219 Aws Apwr  
idns gix rwKy  
gRsq jwq blu  
jrxI]1]

(jrxI) b`uFI AvsQw[ 
gRsq: g mukqw bolo

Aas Apaar Dhinas 

Gan Raakhae 

Grasath Jaath Bal 

Jaranee ||1||

He has infinite hope, 

but his days are 

numbered, and old 

age is sapping his 

strength. ||1||

(ਿੀਵ ਦੀਆਂ) ਆਸਾਂ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਜਦਨ ਜਗਣੇ-ਜਮੱਥੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਬੁਢੇਪਾ (ਿੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰਕ) 

ਬਲ ਨੂੂੰ  ਖਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52490 1219 AnwQh nwQ  
dieAwl 
suKswgr srb 
doK BY hrxI]

Anaathheh 

Naathh Dhaeiaal 

Sukh Saagar Sarab 

Dhokh Bhai 

Haranee ||

He is the Help of the 

helpless, the Merciful 

Lord, the Ocean of 

Peace, the Destroyer 

of all pains and fears.

ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ! ਹੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰ ਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ!
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52491 1219 min bWCq 
icqvq nwnk 
dws pyiK jIvw 
pRB 
crxI]2]54]7
7]

Man Baanshhath 

Chithavath 

Naanak Dhaas 

Paekh Jeevaa 

Prabh Charanee 

||2||54||77||

Slave Nanak longs for 

this blessing, that he 

may live, gazing upon 

the Feet of God. 

||2||54||77||

ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੋਂ ਇਹ) ਮਨ-ਮੂੰਗੀ ਮੁਰਾਦ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੨॥੫੪॥੭੭॥

52492 1219 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52493 1219 PIky hir ky nwm 
ibnu swd]

Feekae Har Kae 

Naam Bin Saadh ||

Without the Lord's 

Name, flavors are 

tasteless and insipid.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਸੁਆਦ 

ਜਿੱਕੇ ਹਨ।
52494 1219 AMimRq rsu 

kIrqnu hir 
gweIAY Aih 
inis pUrn 
nwd]1]rhwau]

Anmrith Ras 

Keerathan Har 

Gaaeeai Ahinis 

Pooran Naadh 

||1|| Rehaao ||

Sing the Sweet 

Ambrosial Praises of 

the Lord's Kirtan; day 

and night, the Sound-

current of the Naad 

will resonate and 

resound. ||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਸ ਹੈ, 

ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਗਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਵਾਿ ੇ

ਵੱਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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52495 1219 ismrq sWiq 
mhw suKu pweIAY  
imit jwih sgl 
ibKwd]

Simarath Saanth 

Mehaa Sukh 

Paaeeai Mitt Jaahi 

Sagal Bikhaadh ||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, total peace and 

bliss are obtained, and 

all sorrows are taken 

away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰੀਦਾ ਹੈ, (ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

52496 1219 hir hir lwBu 
swDsMig pweIAY  
Gir lY Awvhu 
lwid]1]

Har Har Laabh 

Saadhhasang 

Paaeeai Ghar Lai 

Aavahu Laadh 

||1||

The profit of the Lord, 

Har, Har, is found in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

so load it and bring it 

on home. ||1||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। 
(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਉਹ) 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਇਹ 

ਖੱਟੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
52497 1219 sB qy aUc aUc qy 

aUco AMqu nhI  
mrjwd]

(mrjwd) mrXwdw Sabh Thae Ooch 

Ooch Thae Oocho 

Anth Nehee 

Marajaadh ||

He is the Highest of all, 

the Highest of the 

high; His celestial 

ecomony has no limit.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਜਚਆਂ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਦ-ਬੂੰ ਨੇ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

52498 1219 brin n swkau  
nwnk mihmw  
pyiK rhy 
ibsmwd]2]55]
78]

Baran N Saako 

Naanak Mehimaa 

Paekh Rehae 

Bisamaadh 

||2||55||78||

Nanak cannot even 

express His Glorious 

Grandeur; gazing upon 

Him, he is wonder-

struck. ||2||55||78||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ 

ਰਜਹ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੫੫॥੭੮॥
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52499 1219 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52500 1219 AwieE sunn 
pVn kau bwxI]

Aaeiou Sunan 

Parran Ko Baanee 

||

The mortal came to 

hear and chant the 

Word of the Guru's 

Bani.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੀਵ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣਨ ਪੜਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ 

ਹੈ (ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ 

ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ)।

52501 1219 nwmu ivswir  
lgih An 
lwlic ibrQw 
jnmu 
prwxI]1]rhwau]

Naam Visaar 

Lagehi An Laalach 

Birathhaa Janam 

Paraanee ||1|| 

Rehaao ||

But he has forgotten 

the Naam, the Name 

of the Lord, and he 

has become attached 

to other temptations. 

His life is totally 

worthless! 

||1||Pause||

ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਾਣੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ 

ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮਨੱੁਖ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ 

ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52502 1219 smJu Acyq cyiq 
mn myry kQI 
sMqn AkQ 
khwxI]

A-kQ: polw bolo Samajh Achaeth 

Chaeth Man 

Maerae Kathhee 

Santhan Akathh 

Kehaanee ||

O my unconscious 

mind, become 

conscious and figure it 

out; the Saints speak 

the Unspoken Speech 

of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਮਨ! ਹੋਸ਼ 

ਕਰ, ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ 

ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਜਰਆ 

ਕਰ।

52503 1219 lwBu lYhu hir 
irdY ArwDhu  
CutkY Awvx 
jwxI]1]

Laabh Laihu Har 

Ridhai 

Araadhhahu 

Shhuttakai Aavan 

Jaanee ||1||

So gather in your 

profits - worship and 

adore the Lord within 

your heart; your 

coming and going in 

reincarnation shall 

end. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਓ, ਇਹ ਲਾਭ ਖੱਟੋ। 
(ਇਸ ਖੱਟੀ ਨਾਲ) ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
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52504 1219 audmu skiq 
isAwxp qum@rI  
dyih q nwmu 
vKwxI]

Oudham Sakath 

Siaanap 

Thumharee 

Dhaehi Th Naam 

Vakhaanee ||

Efforts, powers and 

clever tricks are Yours; 

if You bless me with 

them, I repeat Your 

Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਉੱਦਮ 

ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਦੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ 

ਜਸਆਣਪ (ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਵਰਤ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ), ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਉੱਦਮ 

ਸ਼ਕਤੀ ਜਸਆਣਪ) ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਹੀ 
ਮੈਂ ਨਾਮ ਿਪ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

52505 1219 syeI Bgq Bgiq 
sy lwgy nwnk jo 
pRB 
BwxI]2]56]79
]

Saeee Bhagath 

Bhagath Sae 

Laagae Naanak Jo 

Prabh Bhaanee 

||2||56||79||

They alone are 

devotees, and they 

alone are attached to 

devotional worship, O 

Nanak, who are 

pleasing to God. 

||2||56||79||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਭਗਤ 

(ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਉਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੫੬॥੭੯॥

52506 1219 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52507 1219 DnvMq nwm ky 
vxjwry]

Dhhanavanth 

Naam Kae 

Vanajaarae ||

Those who deal in the 

Naam, the Name of 

the Lord, are wealthy.

ਅਸਲ ਧਨਾਢ ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਹਨ 

ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।

52508 1219 sWJI krhu nwm 
Dnu Kwthu gur kw 
sbdu 
bIcwry]1]rhwau]

Saanjhee Karahu 

Naam Dhhan 

Khaattahu Gur Kaa 

Sabadh 

Veechaarae ||1|| 

Rehaao ||

So become a partner 

with them, and earn 

the wealth of the 

Naam. Contemplate 

the Word of the 

Guru's Shabad. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ, 

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਖੱਟੋ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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52509 1220 Cofhu kptu hoie 
inrvYrw so pRBu 
sMig inhwry]

Shhoddahu Kapatt 

Hoe Niravairaa So 

Prabh Sang 

Nihaarae ||

Abandon your 

deception, and go 

beyond vengeance; 

see God who is always 

with you.

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਨਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ 

(ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ) ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ 
ਛੱਡੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਤੁਹਾਡੇ) ਨਾਲ (ਵੱਸਦਾ 
ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ ) 
ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।

52510 1220 scu Dnu vxjhu  
scu Dnu sMchu  
kbhU n Awvhu 
hwry]1]

Sach Dhhan 

Vanajahu Sach 

Dhhan Sanchahu 

Kabehoo N 

Aavahu Haarae 

||1||

Deal only in this true 

wealth and gather in 

this true wealth, and 

you shall never suffer 

loss. ||1||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਧਨ 

ਦਾ ਵਣਿ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰੋ। ਕਦੇ ਭੀ ਿੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ 
ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ ॥੧॥

52511 1220 Kwq Krcq ikCu 
inKutq nwhI  
Agnq Bry 
BMfwry]

in-Kutq[ A-gnq Khaath 

Kharachath Kishh 

Nikhuttath 

Naahee Aganath 

Bharae 

Bhanddaarae ||

Eating and consuming 

it, it is never 

exhausted; God's 

treasures are 

overflowing.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇ) 

ਅਣ-ਜਗਣਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ 

ਹਨ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਵਰਤਜਦਆਂ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਰਤਾਂਜਦਆਂ ਕੋਈ 

ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

52512 1220 khu nwnk soBw 
sMig jwvhu  
pwrbRhm kY 
duAwry]2]57]8
0]

Kahu Naanak 

Sobhaa Sang 

Jaavahu 

Paarabreham Kai 

Dhuaarae 

||2||57||80||

Says Nanak, you shall 

go home to the Court 

of the Supreme Lord 

God with honor and 

respect. 

||2||57||80||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਨਾਮ-ਧਨ 

ਖੱਟ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਿਾਉਗੇ 

॥੨॥੫੭॥੮੦॥

52513 1220 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52514 1220 pRB jI moih 
kvnu AnwQu 
ibcwrw]

Prabh Jee Mohi 

Kavan Anaathh 

Bichaaraa ||

O Dear God, I am 

wretched and helpless!

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ 

ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਚਾਰਾ ਅਨਾਥ 

ਹੀ ਹਾਂ।

52515 1220 kvn mUl qy 
mwnuKu kirAw  
iehu prqwpu 
quhwrw]1]rhwau]

Kavan Mool Thae 

Maanukh Kariaa 

Eihu Parathaap 

Thuhaaraa ||1|| 

Rehaao ||

From what source did 

you create humans? 

This is Your Glorious 

Grandeur. 

||1||Pause||

ਜਕਸ ਮੱੁਢ ਤੋਂ (ਇਕ ਬੂੂੰ ਦ ਤੋਂ) ਤੂੂੰ  
ਮੈਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ, ਇਹ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਰਤਾਪ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52516 1220 jIA pRwx srb 
ky dwqy gux khy  
n jwih Apwrw]

Jeea Praan Sarab 

Kae Dhaathae Gun 

Kehae N Jaahi 

Apaaraa ||

You are the Giver of 

the soul and the 

breath of life to all; 

Your Infinite Glories 

cannot be spoken.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਪਿਾਣ 

ਦਾਤੇ! ਹੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਨ, 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ।

52517 1220 sB ky pRIqm sRb 
pRiqpwlk srb 
GtW AwDwrw]1]

Sabh Kae 

Preetham Srab 

Prathipaalak Sarab 

Ghattaan 

Aadhhaaraa ||1||

You are the Beloved 

Lord of all, the 

Cherisher of all, the 

Support of all hearts. 

||1||

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਪਆਰੇ! ਹੇ 

ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ! ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ 
॥੧॥

52518 1220 koie n jwxY  
qumrI giq imiq  
Awpih eyk 
pswrw]

Koe N Jaanai 

Thumaree Gath 

Mith Aapehi Eaek 

Pasaaraa ||

No one knows Your 

state and extent. You 

alone created the 

expanse of the 

Universe.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ ਅਤੇ 

ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ-ਕੋਈ ਿੀਵ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਇਸ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰੇ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
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52519 1220 swD nwv bYTwvhu 
nwnk Bv swgru 
pwir 
auqwrw]2]58]8
1]

Saadhh Naav 

Baithaavahu 

Naanak Bhav 

Saagar Paar 

Outhaaraa 

||2||58||81||

Please, give me a seat 

in the boat of the 

Holy; O Nanak, thus I 

shall cross over this 

terrifying world-ocean, 

and reach the other 

shore. ||2||58||81||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਵਚ ਜਬਠਾਲ ਅਤੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਦੇਹ ॥੨॥੫੮॥੮੧॥

52520 1220 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52521 1220 AwvY rwm srix 
vfBwgI]

Aavai Raam Saran 

Vaddabhaagee ||

One who comes to the 

Lord's Sanctuary is 

very fortunate.

ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
52522 1220 eyks ibnu ikCu 

horu n jwxY  
Avir aupwv 
iqAwgI]1]rhwau
]

Eaekas Bin Kishh 

Hor N Jaanai Avar 

Oupaav Thiaagee 

||1|| Rehaao ||

He knows of no other 

than the One Lord. He 

has renounced all 

other efforts. 

||1||Pause||

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52523 1220 mn bc kRm  
AwrwDY hir hir  
swDsMig suKu 
pwieAw]

Man Bach Kram 

Aaraadhhai Har 

Har Saadhhasang 

Sukh Paaeiaa ||

He worships and 

adores the Lord, Har, 

Har, in thought, word 

and deed; in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

he finds peace.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਬਚਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੂੰਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
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52524 1220 And ibnod 
AkQ kQw rsu  
swcY shij 
smwieAw]1]

A-kQ: polw bolo Anadh Binodh 

Akathh Kathhaa 

Ras Saachai Sehaj 

Samaaeiaa ||1||

He enjoys bliss and 

pleasure, and savors 

the Unspoken Speech 

of the Lord; he merges 

intuitively into the 

True Lord. ||1||

(ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਬਣੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ 

ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਸੁਆਦ (ਮਾਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ)। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਅਤੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52525 1220 kir ikrpw jo 
Apunw kIno qw 
kI aUqm bwxI]

Kar Kirapaa Jo 

Apunaa Keeno 

Thaa Kee Ootham 

Baanee ||

Sublime and exalted is 

the speech of one 

whom the Lord, in His 

Mercy makes His Own.

(ਪਿਭੂ) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ (ਸੇਵਕ) ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੋਭਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

52526 1220 swDsMig nwnk 
insqrIAY jo 
rwqy pRB 
inrbwxI]2]59
]82]

Saadhhasang 

Naanak 

Nisathareeai Jo 

Raathae Prabh 

Nirabaanee 

||2||59||82||

Those who are imbued 

with God in the state 

of Nirvaanaa, O 

Nanak, are 

emancipated in the 

Saadh Sangat. 

||2||59||82||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਿਨ 

ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ) 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਰਹਾਂ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥੫੯॥੮੨॥

52527 1220 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52528 1220 jw qy swDU srix 
ghI]

Jaa Thae 

Saadhhoo Saran 

Gehee ||

Since I grasped hold of 

the Sanctuary of the 

Holy,

ਿਦੋਂ ਤੋਂ (ਮੈਂ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ 
ਿਜੜਆ ਹੈ,
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52529 1220 sWiq shju min 
BieE pRgwsw  
ibrQw kCu n 
rhI]1]rhwau]

Saanth Sehaj Man 

Bhaeiou Pragaasaa 

Birathhaa Kashh N 

Rehee ||1|| 

Rehaao ||

My mind is illuminated 

with tranquility, peace 

and poise, and I am rid 

of all my pain. 

||1||Pause||

(ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ, (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ, (ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ) 

ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਜਗਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52530 1220 hohu ikRpwl nwmu 
dyhu Apunw  
ibnqI eyh khI]

Hohu Kirapaal 

Naam Dhaehu 

Apunaa Binathee 

Eaeh Kehee ||

Please be merciful to 

me, O Lord, and bless 

me with Your Name; 

this is the prayer I 

offer to You.

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ 

ਮੱਜਲਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਭੂ-ਦਰ 

ਤੇ) ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ-'ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼'।

52531 1220 Awn ibauhwr 
ibsry pRB 
ismrq pwieE 
lwBu shI]1]

Aan Biouhaar 

Bisarae Prabh 

Simarath Paaeiou 

Laabh Sehee ||1||

I have forgotten my 

other occupations; 

remembering God in 

meditation, I have 

obtained the true 

profit. ||1||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਜਵਹਾਰਾਂ ਜਵਚ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਖਜਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ (ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਜਵਹਾਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹਨ)। 

ਮੈਂ ਅਸਲ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ 

॥੧॥
52532 1220 jh qy aupijE  

qhI smwno sweI 
bsqu AhI]

sWeIN Jeh Thae Oupajiou 

Thehee Samaano 

Saaee Basath 

Ahee ||

We shall merge again 

into the One from 

whom we came; He is 

the Essence of Being.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦੜੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਇਹ 

(ਨਾਮ-) ਵਸਤੂ ਹੀ ਚੂੰਗੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
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52533 1220 khu nwnk Brmu  
guir KoieE joqI 
joiq 
smhI]2]60]8
3]

s-mhI Kahu Naanak 

Bharam Gur 

Khoeiou Jothee 

Joth Samehee 

||2||60||83||

Says Nanak, the Guru 

has eradicated my 

doubt; my light has 

merged into the Light. 

||2||60||83||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੬੦॥੮੩॥

52534 1220 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52535 1220 rsnw rwm ko jsu 
gwau]

Rasanaa Raam Ko 

Jas Gaao ||

O my tongue, sing the 

Praises of the Lord.

(ਆਪਣੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਗਾਇਆ ਕਰ।
52536 1220 Awn suAwd 

ibswir sgly  
Blo nwm 
suAwau]1]rhwau]

Aan Suaadh Bisaar 

Sagalae Bhalo 

Naam Suaao ||1|| 

Rehaao ||

Abandon all other 

tastes and flavors; the 

taste of the Naam, the 

Name of the Lord, is 

so sublime. 

||1||Pause||

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਸੁਆਦ ਭੁਲਾ ਦੇ, (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ) ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ (ਸਭ 

ਸੁਆਦਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਚੂੰਗਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52537 1220 crnkml bswie 
ihrdY eyk isau 
ilv lwau]

Charan Kamal 

Basaae Hiradhai 

Eaek Sio Liv Laao 

||

Enshrine the Lord's 

Lotus Feet within your 

heart; let yourself be 

lovingly attuned to the 

One Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖ, ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖ।
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52538 1220 swDsMgiq hoih 
inrmlu bhuiV 
join n Awau]1]

Saadhhasangath 

Hohi Niramal 

Bahurr Jon N Aao 

||1||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, you shall 

become immaculate 

and pure; you shall 

not come to be 

reincarnated again. 

||1||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸੱੁਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਜਹਂਗਾ, ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ 
॥੧॥

52539 1220 jIau pRwn ADwru 
qyrw qU inQwvy 
Qwau]

Jeeo Praan 

Adhhaar Thaeraa 

Thoo Nithhaavae 

Thhaao ||

You are the Support of 

the soul and the 

breath of life; You are 

the Home of the 

homeless.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਅਤੇ ਪਿਾਣਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾਹ 

ਹੋਵੇ, ਤੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ।

52540 1220 swis swis 
sm@wil hir hir  
nwnk sd bil 
jwau]2]61]84
]

Saas Saas Samhaal 

Har Har Naanak 

Sadh Bal Jaao 

||2||61||84||

With each and every 

breath, I dwell on the 

Lord, Har, Har; O 

Nanak, I am forever a 

sacrifice to Him. 

||2||61||84||

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ 

ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੬੧॥੮੪॥

52541 1220 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52542 1220 bYkuMT goibMd crn 
inq iDAwau]

Baikunth Gobindh 

Charan Nith 

Dhhiaao ||

To meditate on the 

Lotus Feet of the Lord 

of the Universe is 

heaven for me.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ-
(ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ) ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਹੈ।
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52543 1220 mukiq pdwrQu 
swDUsMgiq AMimRqu 
hir kw 
nwau]1]rhwau]

Mukath 

Padhaarathh 

Saadhhoo Sangath 

Anmrith Har Kaa 

Naao ||1|| 

Rehaao ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, is the treasure of 

liberation and the 

Lord's Ambrosial 

Name. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣਾ-(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਹਾਂ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ) ਮੁਕਤੀ 
ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਲਈ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਲ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52544 1220 aUqm kQw suxIjY 
sRvxI mieAw 
krhu Bgvwn]

Ootham Kathhaa 

Suneejai Sravanee 

Maeiaa Karahu 

Bhagavaan ||

O Lord God, please be 

kind to me, that I may 

hear with my ears 

Your Sublime and 

Exalted Sermon.

ਹੇ ਭਗਵਾਨ! (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਕਰ, (ਤਾ ਜਕ) ਤੇਰੀ 
ਉੱਤਮ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੂੰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਿਾ ਸਕੇ।

52545 1220 Awvq jwq doaU 
pK pUrn pweIAY 
suK ibsRwm]1]

Aavath Jaath 

Dhooo Pakh 

Pooran Paaeeai 

Sukh Bisraam 

||1||

My cycle of coming 

and going is finally 

completed, and I have 

attained peace and 

tranquility. ||1||

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਿੂੰ ਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ-ਇਹ 

ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਾਂ 
ਦੇ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52546 1221 soDq soDq qqu 
bIcwirE Bgiq 
sryst pUrI]

Sodhhath 

Sodhhath Thath 

Beechaariou 

Bhagath Saraesatt 

Pooree ||

Searching and 

searching, I have 

realized the essence of 

reality: devotional 

worship is the most 

sublime fulfillment.

ਜਵਚਾਰ ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ 

ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ 
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਚੂੰਗੀ 
(ਜਕਿਆ) ਹੈ।
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52547 1221 khu nwnk iek 
rwm nwm ibnu  
Avr sgl ibiD 
aUrI]2]62]85
]

Kahu Naanak Eik 

Raam Naam Bin 

Avar Sagal Bidhh 

Ooree 

||2||62||85||

Says Nanak, without 

the Name of the One 

Lord, all other ways 

are imperfect. 

||2||62||85||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਹਰੇਕ (ਿੀਵਨ-) ਢੂੰਗ 

ਅਧੂਰਾ ਹੈ ॥੨॥੬੨॥੮੫॥

52548 1221 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52549 1221 swcy siqgurU 
dwqwrw]

Saachae 

Sathiguroo 

Dhaathaaraa ||

The True Guru is the 

True Giver.

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ! 

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਹੇ ਸਭ ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ!

52550 1221 drsnu dyiK sgl 
duK nwsih  
crnkml 
bilhwrw]1]rhw
au]

Dharasan Dhaekh 

Sagal Dhukh 

Naasehi Charan 

Kamal Balihaaraa 

||1|| Rehaao ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan, all my pains 

are dispelled. I am a 

sacrifice to His Lotus 

Feet. ||1||Pause||

ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ (ਿੀਵ 

ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

52551 1221 siq prmysru 
siq swD jn  
inhclu hir kw 
nwau]

Sath Paramaesar 

Sath Saadhh Jan 

Nihachal Har Kaa 

Naao ||

The Supreme Lord 

God is True, and True 

are the Holy Saints; 

the Name of the Lord 

is steady and stable.

ਪਰਮੇਸਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ) ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਅਟੱਲ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਟੱਲ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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52552 1221 Bgiq BwvnI 
pwrbRhm kI  
AibnwsI gux 
gwau]1]

Bhagath 

Bhaavanee 

Paarabreham Kee 

Abinaasee Gun 

Gaao ||1||

So worship the 

Imperishable, 

Supreme Lord God 

with love, and sing His 

Glorious Praises. ||1||

(ਪੂਰੀ) ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰੋ ॥੧॥

52553 1221 Agmu Agocru 
imiq nhI 
pweIAY sgl 
Gtw AwDwru]

Agam Agochar 

Mith Nehee 

Paaeeai Sagal 

Ghattaa Aadhhaar 

||

The limits of the 

Inaccessible, 

Unfathomable Lord 

cannot be found; He is 

the Support of all 

hearts.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਉਸ 

ਤਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ 

ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ-ਇਹ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ 
ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ।

52554 1221 nwnk vwhu vwhu 
khu qw kau jw 
kw AMqu n 
pwru]2]63]86]

Naanak Vaahu 

Vaahu Kahu Thaa 

Ko Jaa Kaa Anth N 

Paar 

||2||63||86||

O Nanak, chant, 

""Waaho! Waaho!"" 

to Him, who has no 

end or limitation. 

||2||63||86||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਜਰਆ ਕਰੋ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ ॥੨॥੬੩॥੮੬॥

52555 1221 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52556 1221 gur ky crn bsy 
mn myrY]

Gur Kae Charan 

Basae Man Maerai 

||

The Feet of the Guru 

abide within my mind.

(ਿਦੋਂ ਦੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਪਏ ਹਨ,
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52557 1221 pUir rihE Twkuru 
sB QweI inkit 
bsY sB 
nyrY]1]rhwau]

QWeIN Poor Rehiou 

Thaakur Sabh 

Thhaaee Nikatt 

Basai Sabh Naerai 

||1|| Rehaao ||

My Lord and Master is 

permeating and 

pervading all places; 

He dwells nearby, 

close to all. 

||1||Pause||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਸਚਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ) 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, (ਮੇਰੇ) ਨੇੜੇ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52558 1221 bMDn qoir rwm 
ilv lweI  
sMqsMig bin 
AweI]

Bandhhan Thor 

Raam Liv Laaee 

Santhasang Ban 

Aaee ||

Breaking my bonds, I 

have lovingly tuned in 

to the Lord, and now 

the Saints are pleased 

with me.

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰ ਜਪਆ ਹੈ (ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿੋੜ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ,

52559 1221 jnmu pdwrQu 
BieE punIqw  
ieCw sgl 
pujweI]1]

Janam 

Padhaarathh 

Bhaeiou 

Puneethaa 

Eishhaa Sagal 

Pujaaee ||1||

This precious human 

life has been 

sanctified, and all my 

desires have been 

fulfilled. ||1||

ਮੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ। (ਗੁਰੂ 

ਨੇ) ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋ-

ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ 

ਹਨ ॥੧॥

52560 1221 jw kau ikRpw 
krhu pRB myry so 
hir kw jsu gwvY]

Jaa Ko Kirapaa 

Karahu Prabh 

Maerae So Har 

Kaa Jas Gaavai ||

O my God, whoever 

You bless with Your 

Mercy - he alone sings 

Your Glorious Praises.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ, ਹੇ 

ਹਰੀ! ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10649 Published: March 06/ 2014



52561 1221 AwT phr goibMd 
gun gwvY jnu 
nwnku sd bil 
jwvY]2]64]87
]

Aath Pehar 

Gobindh Gun 

Gaavai Jan Naanak 

Sadh Bal Jaavai 

||2||64||87||

Servant Nanak is a 

sacrifice to that 

person who sings the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe, 

twenty-four hours a 

day. ||2||64||87||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੬੪॥੮੭॥

52562 1221 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52563 1221 jIvnu qau gnIAY  
hir pyKw]

pyKW Jeevan Tho 

Ganeeai Har 

Paekhaa ||

A person is judged to 

be alive, only if he 

sees the Lord.

ਿ ੇਮੈਂ (ਇਸੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਦੋਂ ਹੀ (ਮੇਰਾ ਇਹ 

ਅਸਲ ਮਨੱੁਖਾ) ਿੀਵਨ 

ਸਮਜਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

52564 1221 krhu ikRpw pRIqm 
mnmohn Poir 
Brm kI 
ryKw]1]rhwau]

ryKw: polw bolo Karahu Kirapaa 

Preetham 

Manamohan For 

Bharam Kee 

Raekhaa ||1|| 

Rehaao ||

Please be merciful to 

me, O my Enticing 

Beloved Lord, and 

erase the record of my 

doubts. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ ਜਪਛਲੇ ਿਨਮਾਂ ਦੇ) 

ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52565 1221 khq sunq ikCu 
sWiq n aupjq  
ibnu ibsws 
ikAw syKW]

Kehath Sunath 

Kishh Saanth N 

Oupajath Bin 

Bisaas Kiaa 

Saekhaan ||

By speaking and 

listening, tranquility 

and peace are not 

found at all. What can 

anyone learn without 

faith?

ਜਨਰੇ ਆਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਸਰਧਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖਣ 

ਸੁਣਨ ਦਾ) ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

52566 1221 pRBU iqAwig Awn 
jo cwhq qw kY 
muiK lwgY 
kwlyKw]1]

(kwlyKw) pwpW dI kwlK Prabhoo Thiaag 

Aan Jo Chaahath 

Thaa Kai Mukh 

Laagai Kaalaekhaa 

||1||

One who renounces 

God and longs for 

another - his face is 

blackened with filth. 

||1||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ 
ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ (ਪਦਾਰਥ) ਲੋੜਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਕਾਲਖ 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

52567 1221 jw kY rwis srb 
suK suAwmI Awn  
n mwnq ByKw]

Jaa Kai Raas Sarab 

Sukh Suaamee 

Aan N Maanath 

Bhaekhaa ||

One who is blessed 

with the wealth of our 

Lord and Master, the 

Embodiment of Peace, 

does not believe in 

any other religious 

doctrine.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਹੋਰ (ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ) ਧਾਰਜਮਕ 

ਭੇਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ ਜਿਰਦਾ।
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52568 1221 nwnk drs mgn 
mnu moihE pUrn 
ArQ 
ibsyKw]2]65]8
8]

Naanak Dharas 

Magan Man 

Mohiou Pooran 

Arathh Bisaekhaa 

||2||65||88||

O Nanak, one whose 

mind is fascinated and 

intoxicated with the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan - his 

tasks are perfectly 

accomplished. 

||2||65||88||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਤਾਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਦਰਸਨ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਨਾਲ) ਮੋਜਹਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਉਚੇਚੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ ॥੨॥੬੫॥੮੮॥

52569 1221 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52570 1221 ismrn rwm ko 
ieku nwm]

Simaran Raam Ko 

Eik Naam ||

Meditate in 

remembrance on the 

Naam, the Name of 

the One Lord.

ਿ ੇਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਾਏ,

52571 1221 klml dgD 
hoih iKn AMqir  
koit dwn 
iesnwn]1]rhwau
]

dg-D Kalamal Dhagadhh 

Hohi Khin Anthar 

Kott Dhaan 

Eisanaan ||1|| 

Rehaao ||

In this way, the sins of 

your past mistakes 

shall be burnt off in an 

instant. It is like giving 

millions in charity, and 

bathing at sacred 

shrines of pilgrimage. 

||1||Pause||

ਤਾਂ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ (ਿੀਵ ਦੇ 

ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਸੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ , ਮਾਨੋ) ਕਿੋੜਾਂ ਦਾਨ ਤੇ 

ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ (ਕਰਨ ਦਾ 
ਿਲ ਜਮਲ ਜਗਆ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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52572 1221 Awn jMjwr ibRQw 
sRmu Gwlq ibnu 
hir Pokt 
igAwn]

Aan Janjaar 

Brithhaa Sram 

Ghaalath Bin Har 

Fokatt Giaan ||

Entangled in other 

affairs, the mortal 

suffers uselessly in 

sorrow. Without the 

Lord, wisdom is 

useless.

(ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ) ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਿੂੰਿਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਅਰਥ 

ਭੱਿ-ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਅਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ, ਤਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਨਰੀਆਂ) 

ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ 

ਿੋਕੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
52573 1221 jnm mrn sMkt 

qy CUtY jgdIs 
Bjn suK 
iDAwn]1]

Janam Maran 

Sankatt Thae 

Shhoottai 

Jagadhees Bhajan 

Sukh Dhhiaan 

||1||

The mortal is freed of 

the anguish of death 

and birth, meditating 

and vibrating on the 

Blissful Lord of the 

Universe. ||1||

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਿਨ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ 
ਬਚਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52574 1221 qyrI srin pUrn 
suKswgr kir 
ikrpw dyvhu 
dwn]

Thaeree Saran 

Pooran Sukh 

Saagar Kar Kirapaa 

Dhaevahu Dhaan 

||

I seek Your Sancutary, 

O Perfect Lord, Ocean 

of Peace. Please be 

merciful, and bless me 

with this gift.

ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਦੇਹ।

52575 1221 ismir ismir 
nwnk pRB jIvY  
ibnis jwie 
AiBmwn]2]66]
89]

Simar Simar 

Naanak Prabh 

Jeevai Binas Jaae 

Abhimaan 

||2||66||89||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on God, 

Nanak lives; his 

egotistical pride has 

been eradicated. 

||2||66||89||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੬੬॥੮੯॥

52576 1221 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52577 1221 DUrqu soeI ij Dur 
kau lwgY]

Dhhoorath Soee J 

Dhhur Ko Laagai ||

He alone is a Dhoorat, 

who is attached to the 

Primal Lord God.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਅਸਲ) ਚਤੁਰ ਹੈ 

ਜਿਹੜਾ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

52578 1221 soeI DurMDru soeI 
bsuMDru hir eyk 
pRym rs 
pwgY]1]rhwau]

dg-D[(Du-rMDru) sB 
qoN v`fw blvwn[ nwm 
Dn vwlw (b-suM-Dru) 
DnI[ p`wgY

Soee 

Dhhurandhhar 

Soee Basundhhar 

Har Eaek Praem 

Ras Paagai ||1|| 

Rehaao ||

He alone is a 

Dhurandhar, and he 

alone is a Basundhar, 

who is absorbed in the 

sublime essence of 

Love of the One Lord. 

||1||Pause||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਧਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰਸ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52579 1221 bl bMc krY n 
jwnY lwBY so DUrqu 
nhI mUV@w]

bRhm nwl (Durqu) pRym 
krn vwlw

Balabanch Karai N 

Jaanai Laabhai So 

Dhhoorath Nehee 

Moorrhaa ||

One who practices 

deception and does 

not know where true 

profit lies is not a 

Dhoorat - he is a fool.

ਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਹੋਰਨਾਂ 
ਨਾਲ) ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਅਸਲ) ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਚਤੁਰ ਨਹੀਂ 
ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ।

52580 1221 suAwrQu iqAwig  
AswriQ ricE  
nh ismrY pRBu 
rUVw]1]

rUV@w Suaarathh Thiaag 

Asaarathh Rachiou 

Neh Simarai Prabh 

Roorraa ||1||

He abandons 

profitable enterprises 

and is involved in 

unprofitable ones. He 

does not meditate on 

the Beauteous Lord 

God. ||1||

ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਗ਼ਰਜ਼ 

ਛੱਡ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

ਰੱੁਝਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ) 

ਉਹ ਸੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ ॥੧॥
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52581 1221 soeI cquru 
isAwxw pMifqu so 
sUrw so dwnW]

Soee Chathur 

Siaanaa Panddith 

So Sooraa So 

Dhaanaan ||

He alone is clever and 

wise and a religious 

scholar, he alone is a 

brave warrior, and he 

alone is intelligent,

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਚਤੁਰ ਤੇ ਜਸਆਣਾ 
ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪੂੰ ਜਡਤ ਸੂਰਮਾ 
ਤੇ ਦਾਨਾ ਹੈ,

52582 1221 swDsMig ijin 
hir hir jipE  
nwnk so 
prvwnw]2]67]
90]

Saadhhasang Jin 

Har Har Japiou 

Naanak So 

Paravaanaa 

||2||67||90||

Who chants the Name 

of the Lord, Har, Har, 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy. O Nanak, he 

alone is approved. 

||2||67||90||

ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਹੈ। 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥੬੭॥੯੦॥

52583 1222 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52584 1222 hir hir sMq 
jnw kI jIvin]

Har Har Santh 

Janaa Kee Jeevan 

||

The Lord, Har, Har, is 

the life of the humble 

Saints.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹੈ-

52585 1222 ibKY rs Bog  
AMimRq suKswgr  
rwm nwm rsu 
pIvin]1]rhwau]

Bikhai Ras Bhog 

Anmrith Sukh 

Saagar Raam 

Naam Ras Peevan 

||1|| Rehaao ||

Instead of enjoying 

corrupt pleasures, 

they drink in the 

Ambrosial Essence of 

the Name of the Lord, 

the Ocean of Peace. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

(ਸਦਾ) ਪੀਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ 

ਜਵਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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52586 1222 sMcin rwm nwm 
Dnu rqnw mn 
qn BIqir 
sIvin]

Sanchan Raam 

Naam Dhhan 

Rathanaa Man 

Than Bheethar 

Seevan ||

They gather up the 

priceless wealth of the 

Lord's Name, and 

weave it into the 

fabric of their mind 

and body.

ਸੂੰਤ ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ-

ਰਤਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਿੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

52587 1222 hir rMg rWg Bey 
mn lwlw rwm 
nwm rs 
KIvin]1]

Har Rang Raang 

Bheae Man Laalaa 

Raam Naam Ras 

Kheevan ||1||

Imbued with the 

Lord's Love, their 

minds are dyed in the 

deep crimson color of 

devotional love; they 

are intoxicated with 

the sublime essence of 

the Lord's Name. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਨਾਲ 

ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੂੜਹੇ 
ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

52588 1222 ijau mInw jl 
isau aurJwno rwm 
nwm sMig lIvin]

Jio Meenaa Jal Sio 

Ourajhaano Raam 

Naam Sang Leevan 

||

As the fish is 

immersed in water, 

they are absorbed in 

the Lord's Name.

ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਪਟੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਊ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ) ਜਤਵੇਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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52589 1222 nwnk sMq cwiqRk 
kI inAweI hir 
bUMd pwn suK 
QIvin]2]68]9
1]

Naanak Santh 

Chaathrik Kee 

Niaaee Har 

Boondh Paan Sukh 

Thheevan 

||2||68||91||

O Nanak, the Saints 

are like the rainbirds; 

they are comforted, 

drinking in the drops 

of the Lord's Name. 

||2||68||91||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਿਨ ਪਪੀਹੇ 

ਵਾਂਗ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਸਵਾਂਤੀ 
ਨਛੱਤਿ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਪੀ 
ਕੇ ਜਤਿਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬੂੂੰ ਦ ਪੀ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੬੮॥੯੧॥

52590 1222 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52591 1222 hir ky nwm hIn  
byqwl]

Har Kae 

Naameheen 

Baethaal ||

Without the Name of 

the Lord, the mortal is 

a ghost.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਸੱਖਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਉਹ ਭੂਤ-ਪਿੇਤ ਹੀ 
ਹਨ।

52592 1222 jyqw krn 
krwvn qyqw siB 
bMDn 
jMjwl]1]rhwau]

Jaethaa Karan 

Karaavan 

Thaethaa Sabh 

Bandhhan Janjaal 

||1|| Rehaao ||

All the actions he 

commits are just 

shackles and bonds. 

||1||Pause||

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ) ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲ (ਵਧਾਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52593 1222 ibnu pRB syv  
krq An syvw  
ibrQw kwtY kwl]

Bin Prabh Saev 

Karath An Saevaa 

Birathhaa Kaattai 

Kaal ||

Without serving God, 

one who serves 

another wastes his 

time uselessly.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਜਦਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਸਮਾ ਜਵਅਰਥ 

ਜਬਤਾਂਦਾ ਹੈ।
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52594 1222 jb jmu Awie 
sMGwrY pRwnI qb 
qumro kaunu 
hvwl]1]

Jab Jam Aae 

Sanghaarai 

Praanee Thab 

Thumaro Koun 

Havaal ||1||

When the Messenger 

of Death comes to kill 

you, O mortal, what 

will your condition be 

then? ||1||

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! (ਿ ੇਤੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਜਰਹਾ, ਤਾਂ) ਿਦੋਂ 
ਿਮਰਾਿ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ (ਸੋਚ) ਤੇਰਾ ਕੀਹ ਹਾਲ 

ਹੋਵੇਗਾ? ॥੧॥

52595 1222 rwiK lyhu dws 
Apuny kau sdw 
sdw ikrpwl]

Raakh Laehu 

Dhaas Apunae Ko 

Sadhaa Sadhaa 

Kirapaal ||

Please protect Your 

slave, O Eternally 

Merciful Lord.

ਹੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ! 

ਆਪਣ ੇਦਾਸ (ਨਾਨਕ) ਦੀ ਆਪ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰ (ਤੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼)।

52596 1222 suK inDwn nwnk 
pRBu myrw swDsMig 
Dn 
mwl]2]69]92
]

Sukh Nidhhaan 

Naanak Prabh 

Maeraa 

Saadhhasang 

Dhhan Maal 

||2||69||92||

O Nanak, my God is 

the Treasure of Peace; 

He is the wealth and 

property of the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. 

||2||69||92||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥੬੯॥੯੨॥

52597 1222 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52598 1222 min qin rwm ko 
ibauhwru]

Man Than Raam 

Ko Biouhaar ||

My mind and body 

deal only in the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ ਹੀ) ਆਹਰ ਹੈ,
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52599 1222 pRym Bgiq gun 
gwvn gIDy pohq 
nh  
sMswru]1]rhwau]

Praem Bhagath 

Gun Gaavan 

Geedhhae Pohath 

Neh Sansaar ||1|| 

Rehaao ||

Imbued with loving 

devotional worship, I 

sing His Glorious 

Praises; I am not 

affected by worldly 

affairs. ||1||Pause||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਅਤੇ 

ਹਜਰ-ਭਗਤੀ (ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ 

ਹਨ) ਿੋ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ 

ਜਵਚ ਜਗੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਿਗਤ (ਦਾ ਮੋਹ) ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52600 1222 sRvxI kIrqnu 
ismrnu suAwmI  
iehu swD ko 
Awcwru]

Sravanee 

Keerathan 

Simaran Suaamee 

Eihu Saadhh Ko 

Aachaar ||

This is the way of life 

of the Holy Saint: he 

listens to the Kirtan, 

the Praises of his Lord 

and Master, and 

meditates in 

remembrance on Him.

ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਨੀ, (ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਨਾ-ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 

ਜਨਿੱਤ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ 
ਹੈ।

52601 1222 crnkml 
AsiQiq ird 
AMqir pUjw pRwn 
ko AwDwru]1]

Charan Kamal 

Asathhith Ridh 

Anthar Poojaa 

Praan Ko 

Aadhhaar ||1||

He implants the Lord's 

Lotus Feet deep within 

his heart; worship of 

the Lord is the support 

of his breath of life. 

||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਸਦਾ ਜਟਕਾਉ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਪੂਿਾ-
ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52602 1222 pRB dIn 
dieAwl sunhu 
bynMqI ikrpw 
ApnI Dwru]

Prabh Dheen 

Dhaeiaal Sunahu 

Baenanthee 

Kirapaa Apanee 

Dhhaar ||

O God, Merciful to the 

meek, please hear my 

prayer, and shower 

Your Blessings upon 

me.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੀ) ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, 

(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ!
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52603 1222 nwmu inDwnu 
aucrau inq 
rsnw nwnk sd 
bilhwru]2]70]
93]

au~crau Naam Nidhhaan 

Oucharo Nith 

Rasanaa Naanak 

Sadh Balihaar 

||2||70||93||

I continually chant the 

treasure of the Naam 

with my tongue; 

Nanak is forever a 

sacrifice. 

||2||70||93||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਹੀ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ (ਜਮਹਰ ਕਰ, 

ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ) ਿੀਭ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਉਚਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੨॥੭੦॥੯੩॥

52604 1222 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52605 1222 hir ky nwm hIn  
miq QorI]

Har Kae 

Naameheen Math 

Thhoree ||

Without the Name of 

the Lord, his intellect 

is shallow.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਛੀ ਜਿਹੀ ਹੀ 
ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

52606 1222 ismrq nwih  
isrIDr Twkur  
imlq AMD duK 
GorI]1]rhwau]

(GorI) iBAwnk[ isrI-
Dr

Simarath Naahi 

Sireedhhar 

Thaakur Milath 

Andhh Dhukh 

Ghoree ||1|| 

Rehaao ||

He does not meditate 

in remembrance on 

the Lord, his Lord and 

Master; the blind fool 

suffers in terrible 

agony. ||1||Pause||

ਉਹ ਲੱਖਮੀ-ਪਤੀ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ। 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ 

ਚੁਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਭਆਨਕ (ਆਤਮਕ) ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ ਵਾਪਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52607 1222 hir ky nwm isau 
pRIiq n lwgI  
Aink ByK bhu 
jorI]

Har Kae Naam Sio 

Preeth N Laagee 

Anik Bhaekh Bahu 

Joree ||

He does not embrace 

love for the Name of 

the Lord; he is totally 

attached to various 

religious robes.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ, 

ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖਾਂ 
ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,
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52608 1222 qUtq bwr n lwgY  
qw kau ijau 
gwgir jl 
PorI]1]

Thoottath Baar N 

Laagai Thaa Ko Jio 

Gaagar Jal Foree 

||1||

His attachments are 

shattered in an 

instant; when the 

pitcher is broken, the 

water runs out. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਿੀਤ ਦੇ 

ਟੱੁਟਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 
ਜਿਵੇਂ ਟੱੁਟੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਜਵਚ 

ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠਜਹਰ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

52609 1222 kir ikrpw  
Bgiq rsu dIjY  
mnu Kicq pRym 
rs KorI]

(K`icq) ilvlIn[ 
(KorI) KumwrI

Kar Kirapaa 

Bhagath Ras 

Dheejai Man 

Khachith Praem 

Ras Khoree ||

Please bless me, that I 

may worship You in 

loving devotion. My 

mind is absorbed and 

intoxicated with Your 

Delicious Love.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਬਖ਼ਸ਼, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ-

ਰਸ ਦੀ ਖ਼ੁਮਾਰੀ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਹੇ।

52610 1222 nwnk dws qyrI 
srxweI pRB ibnu 
Awn n 
horI]2]71]94
]

Naanak Dhaas 

Thaeree 

Saranaaee Prabh 

Bin Aan N Horee 

||2||71||94||

Nanak, Your slave, has 

entered Your 

Sanctuary; without 

God, there is no other 

at all. ||2||71||94||

(ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦੂਿਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੨॥੭੧॥੯੪॥

52611 1222 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52612 1222 icqvau vw 
Aausr mn mwih]

Chithavo Vaa 

Aousar Man 

Maahi ||

In my mind, I think 

about that moment,

ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ 

ਮੌਕੇ ਨੂੂੰ  ਉਡੀਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,
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52613 1222 hoie iekqR 
imlhu sMq swjn  
gux goibMd inq 
gwih]1]rhwau]

ie-k`qR Hoe Eikathr 

Milahu Santh 

Saajan Gun 

Gobindh Nith 

Gaahi ||1|| 

Rehaao ||

When I join the 

Gathering of the 

Friendly Saints, 

constantly singing the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂੰਤਾਂ ਸੱਿਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾਂ 
ਜਿਹੜੇ ਜਨਿੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52614 1222 ibnu hir Bjn  
jyqy kwm 
krIAih qyqy 
ibrQy jWih]

krI-Aih Bin Har Bhajan 

Jaethae Kaam 

Kareeahi Thaethae 

Birathhae Jaanhi ||

Without vibrating and 

meditating on the 

Lord, whatever deeds 

you do will be useless.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਕੂੰਮ ਕੀਤੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ (ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ 

ਭਾ ਦੇ) ਜਵਅਰਥ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

52615 1222 pUrn prmwnMd 
min mITo iqsu 
ibnu dUsr 
nwih]1]

Pooran 

Paramaanandh 

Man Meetho This 

Bin Dhoosar Naahi 

||1||

The Perfect 

Embodiment of 

Supreme Bliss is so 

sweet to my mind. 

Without Him, there is 

no other at all. ||1||

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਣਾ-
ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦਾ ਕੂੰਮ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਸਾਥੀ) ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੧॥
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52616 1222 jp qp sMjm  
krm suK swDn  
quil n kCUAY 
lwih]

Jap Thap Sanjam 

Karam Sukh 

Saadhhan Thul N 

Kashhooai Laahi ||

Chanting, deep 

meditation, austere 

self-discipline, good 

deeds and other 

techniques to being 

peace - they are not 

equal to even a tiny 

bit of the Lord's Name.

ਿਪ ਤਪ ਸੂੰਿਮ ਆਜਦਕ ਹਠ-

ਕਰਮ ਅਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ 

ਹੋਰ ਸਾਧਨ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ (ਤੱੁਛ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ)।

52617 1222 crnkml nwnk 
mnu byiDE crnh 
sMig 
smwih]2]72]9
5]

Charan Kamal 

Naanak Man 

Baedhhiou 

Charaneh Sang 

Samaahi 

||2||72||95||

Nanak's mind is 

pierced through by the 

Lotus Feet of the Lord; 

it is absorbed in His 

Lotus Feet. 

||2||72||95||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵੱਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੭੨॥੯੫॥

52618 1222 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52619 1222 myrw pRBu sMgy 
AMqrjwmI]

Maeraa Prabh 

Sangae 

Antharajaamee ||

My God is always with 

me; He is the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts.

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ) 

ਨਾਲ ਹੈ-

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10663 Published: March 06/ 2014



52620 1222 AwgY kusl pwCY 
Kym sUKw ismrq 
nwmu 
suAwmI]1]rhwau
]

Aagai Kusal 

Paashhai Khaem 

Sookhaa Simarath 

Naam Suaamee 

||1|| Rehaao ||

I find happiness in the 

world hereafter, and 

peace and pleasure in 

this world, meditating 

in remembrance on 

the Name of my Lord 

and Master. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਅਜਿਹਾ 
ਜਨਸਚਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਇਸ 

ਲੋਕ ਜਵਚ ਸਦਾ ਸੁਖ-ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52621 1223 swjn mIq sKw 
hir myrY gun 
guopwl hir 
rwieAw]

guo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Saajan Meeth 

Sakhaa Har Maerai 

Gun Guopaal Har 

Raaeiaa ||

The Lord is my Best 

Friend, my Buddy, my 

Companion. I sing the 

Glorious Praises of my 

Sovereign Lord King.

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਸੱਿਣ ਜਮੱਤਰ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਪਿਭੂ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਸਾਥੀ ਹਨ।

52622 1223 ibsir n jweI  
inmK ihrdY qy  
pUrY gurU 
imlwieAw]1]

Bisar N Jaaee 

Nimakh Hiradhai 

Thae Poorai Guroo 

Milaaeiaa ||1||

I shall not forget Him 

in my heart, even for 

an instant; I have met 

with the Perfect Guru. 

||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦੀ 
॥੧॥

52623 1223 kir ikrpw rwKy 
dws Apny jIA 
jMq vis jw kY]

v`is Kar Kirapaa 

Raakhae Dhaas 

Apanae Jeea Janth 

Vas Jaa Kai ||

In His Mercy, He 

protects His slave; all 

beings and creatures 

are in His Power.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਹਨ, ਉਹ 

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਆਪ ਕਰਦਾ 
ਆਇਆ ਹੈ।
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52624 1223 eykw ilv pUrn 
prmysur Bau nhI  
nwnk qw 
kY]2]73]96]

Eaekaa Liv Pooran 

Paramaesur Bho 

Nehee Naanak 

Thaa Kai 

||2||73||96||

One who is lovingly 

attuned to the One, 

the Perfect 

Transcendent Lord 

God, O Nanak, is rid of 

all fear. ||2||73||96||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਿੀਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ) ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ ॥੨॥੭੩॥੯੬॥

52625 1223 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52626 1223 jw kY rwm ko blu 
hoie]

Jaa Kai Raam Ko 

Bal Hoe ||

One who has the 

Lord's Power on his 

side

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

52627 1223 sgl mnorQ 
pUrn qwhU ky dUKu  
n ibAwpY 
koie]1]rhwau]

Sagal Manorathh 

Pooran Thaahoo 

Kae Dhookh N 

Biaapai Koe ||1|| 

Rehaao ||

- all his desires are 

fulfilled, and no pain 

afflicts him. 

||1||Pause||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ 

ਪੂਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ 

ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52628 1223 jo jnu Bgqu dwsu 
inju pRB kw suix 
jIvW iqsu soie]

Jo Jan Bhagath 

Dhaas Nij Prabh 

Kaa Sun Jeevaan 

This Soe ||

That humble devotee 

is a slave of his God, 

who listens to Him, 

and so lives.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਖ਼ਾਸ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਭਗਤ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
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52629 1223 audmu krau  
drsnu pyKn kO  
krim prwpiq 
hoie]1]

Oudham Karo 

Dharasan Paekhan 

Ka Karam 

Paraapath Hoe 

||1||

I have made the effort 

to gaze upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan; it is obtained 

only by good karma. 

||1||

ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ 

(ਸੂੰਤ ਿਨ ਦਾ ਦਰਸਨ ਭੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52630 1223 gur prswdI 
idRsit inhwrau  
dUsr nwhI koie]

Gur Parasaadhee 

Dhrisatt Nihaaro 

Dhoosar Naahee 

Koe ||

It is only by Guru's 

Grace that I see His 

Vision with my eyes 

which none can equal.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹਾਂ 
ਜਕ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

52631 1223 dwnu dyih nwnk 
Apny kau crn 
jIvW sMq 
Doie]2]74]97
]

Dhaan Dhaehi 

Naanak Apanae Ko 

Charan Jeevaan 

Santh Dhhoe 

||2||74||97||

Please bless Nanak 

with this Gift, that he 

may wash the Feet of 

the Saints, and so live. 

||2||74||97||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਸ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਖ਼ੈਰ ਪਾ ਜਕ ਮੈਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ॥੨॥੭੪॥੯੭॥

52632 1223 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52633 1223 jIvqu rwm ky 
gux gwie]

Jeevath Raam Kae 

Gun Gaae ||

I live by singing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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52634 1223 krhu ikRpw 
gopwl bITuly  
ibsir n kb hI 
jwie]1]rhwau]

Karahu Kirapaa 

Gopaal Beethulae 

Bisar N Kab Hee 

Jaae ||1|| Rehaao 

||

Please be Merciful to 

me, O my Loving Lord 

of the Universe, that I 

may never forget You. 

||1||Pause||

ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਕ! ਹੇ 

ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਕਰ, (ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਨਾਮ) 

ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52635 1223 mnu qnu Dnu sBu 
qumrw suAwmI  
Awn n dUjI 
jwie]

Man Than Dhhan 

Sabh Thumaraa 

Suaamee Aan N 

Dhoojee Jaae ||

My mind, body, 

wealth and all are 

Yours, O my Lord and 

Master; there is 

nowhere else for me 

at all.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਾਲਕ! ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਧਨ-ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੇਰਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

52636 1223 ijau qU rwKih 
iqv hI rhxw  
qum@rw pYnY@ 
Kwie]1]

Jio Thoo Raakhehi 

Thiv Hee Rehanaa 

Thumharaa 

Painaih Khaae 

||1||

As You keep me, so do 

I survive; I eat and I 

wear whatever You 

give me. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਜਤਵੇਂ ਹੀ 
(ਿੀਵ) ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
(ਹਰੇਕ ਿੀਵ) ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ 
ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52637 1223 swDsMgiq kY 
bil bil jweI  
bhuiV n jnmw 
Dwie]

Saadhhasangath 

Kai Bal Bal Jaaee 

Bahurr N Janamaa 

Dhhaae ||

I am a sacrifice, a 

sacrifice to the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy; I shall 

never again fall into 

reincarnation.

ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਿੀਵ) ਮੁੜ 

ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ।
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52638 1223 nwnk dws qyrI 
srxweI ijau 
BwvY iqvY 
clwie]2]75]9
8]

Naanak Dhaas 

Thaeree 

Saranaaee Jio 

Bhaavai Thivai 

Chalaae 

||2||75||98||

Slave Nanak seeks 

Your Sancuary, Lord; 

as it pleases Your Will, 

so do You guide him. 

||2||75||98||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦਾਸ (ਨਾਨਕ) 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ 
(ਮੈਨੂੂੰ ) ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੋਰ 

॥੨॥੭੫॥੯੮॥

52639 1223 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52640 1223 mn ry nwm ko 
suK swr]

Man Rae Naam Ko 

Sukh Saar ||

O my mind, the Naam 

is the most sublime 

peace.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਸੁਖ (ਹੋਰ 

ਸੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ।
52641 1223 Awn kwm ibkwr 

mwieAw sgl 
dIsih 
Cwr]1]rhwau]

Aan Kaam Bikaar 

Maaeiaa Sagal 

Dheesehi Shhaar 

||1|| Rehaao ||

Other affairs of Maya 

are corrupt. They are 

nothing more than 

dust. ||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! (ਜਨਰੀ) ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੂੰਮ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਜਵਅਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਸੁਆਹ (ਸਮਾਨ ਹੀ) ਜਦੱਸਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52642 1223 igRih AMD kUp 
piqq pRwxI nrk 
Gor gubwr]

gi Rih Grihi Andhh Koop 

Pathith Praanee 

Narak Ghor 

Gubaar ||

The mortal has fallen 

into the deep dark pit 

of household 

attachment; it is a 

horrible, dark hell.

(ਜਨਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਪਿਾਣੀ 
ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਨਰਕ-ਸਮਾਨ 

ਜਗਿਹਸਤ ਦੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਖੂਹ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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52643 1223 Aink jonI BRmq 
hwirE BRmq bwrM 
bwr]1]

Anik Jonee 

Bhramath Haariou 

Bhramath Baaran 

Baar ||1||

He wanders in various 

incarnations, growing 

weary; he wanders 

through them again 

and again. ||1||

ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਭਟਕਦਾ 
ਥੱਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਿੀਵਨ-ਸੱਜਤਆ 

ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

52644 1223 piqq pwvn 
Bgiq bCl dIn 
ikrpw Dwr]

Pathith Paavan 

Bhagath Bashhal 

Dheen Kirapaa 

Dhhaar ||

O Purifier of sinners, O 

Lover of Your 

devotees, please 

shower Your Mercy on 

Your meek servant.

ਹੇ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ!

52645 1223 kr joiV nwnku 
dwnu mWgY  
swDsMig 
auDwr]2]76]9
9]

Kar Jorr Naanak 

Dhaan Maangai 

Saadhhasang 

Oudhhaar 

||2||76||99||

With palms pressed 

together, Nanak begs 

for this blessing: O 

Lord, please save me 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy. ||2||76||99||

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ 

ਿੋੜ ਕੇ ਇਹ ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਖੂਹ 

ਜਵਚੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ ॥੨॥੭੬॥੯੯॥

52646 1223 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52647 1223 ibrwijq rwm ko 
prqwp]

Biraajith Raam Ko 

Parathaap ||

The Glorious Radiance 

of the Lord has spread 

out everywhere.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਲ 

ਆ ਜਟਕਦਾ ਹੈ,
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52648 1223 AwiD ibAwiD 
aupwiD sB nwsI  
ibnsy qInY 
qwp]1]rhwau]

Aadhh Biaadhh 

Oupaadhh Sabh 

Naasee Binasae 

Theenai Thaap 

||1|| Rehaao ||

The doubts of my 

mind and body are all 

erased, and I am rid of 

the three diseases. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਧੀ ਜਬਆਧੀ 
ਉਪਾਧੀ-ਇਹ ਜਤੂੰ ਨੇ ਹੀ ਤਾਪ 

ਜਬਲਕੁਲ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52649 1223 iqRsnw buJI pUrn 
sB Awsw cUky 
sog sMqwp]

Thrisanaa Bujhee 

Pooran Sabh 

Aasaa Chookae 

Sog Santhaap ||

My thirst is quenched, 

and my hopes have all 

been fulfilled; my 

sorrows and sufferings 

are over.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਗਮ ਕਲੇਸ਼ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
52650 1223 gux gwvq Acuq 

AibnwsI mn qn 
Awqm DRwp]1]

A-c`uq Gun Gaavath 

Achuth Abinaasee 

Man Than Aatham 

Dhhraap ||1||

Singing the Glorious 

Praises of the 

Unmoving, Eternal, 

Unchanging Lord God, 

my mind, body and 

soul are comforted 

and encouraged. ||1||

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਉਸ 

ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

52651 1223 kwm kRoD loB md 
mqsr swDU kY 
sMig Kwp]

Kaam Krodhh 

Lobh Madh 

Mathasar 

Saadhhoo Kai Sang 

Khaap ||

Sexual desire, anger, 

greed, pride and envy 

are destroyed in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਰੱਖ ਕੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਲੋਭ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਈਰਖਾ 
(ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਨਾਸ ਕਰ।
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52652 1223 Bgiq vCl BY 
kwtnhwry nwnk 
ky mweI 
bwp]2]77]10
0]

Bhagath Vashhal 

Bhai 

Kaattanehaarae 

Naanak Kae 

Maaee Baap 

||2||77||100||

He is the Lover of His 

devotees, the 

Destroyer of fear; O 

Nanak, He is our 

Mother and Father. 

||2||77||100||

ਹੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਂ-ਜਪਉ 

(ਵਾਂਗ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ)! 

(ਮੇਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ 
ਪਿਵਾਨ ਕਰ) ॥੨॥੭੭॥੧੦੦॥

52653 1223 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52654 1223 Awquru nwm ibnu 
sMswr]

Aathur Naam Bin 

Sansaar ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

the world is miserable.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਿਗਤ ਜਵਆਕੁਲ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

52655 1223 iqRpiq n hovq  
kUkrI Awsw iequ 
lwgo ibiKAw 
Cwr]1]rhwau]

Thripath N Hovath 

Kookaree Aasaa 

Eith Laago Bikhiaa 

Shhaar ||1|| 

Rehaao ||

Like a dog, its desires 

are never satisfied; it 

clings to the ashes of 

corruption. 

||1||Pause||

ਇਸ ਸੁਆਹ-ਸਮਾਨ ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਕੱੁਤੀ 
ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੀ (ਿਗਤ ਦੀ) 
ਲਾਲਸਾ ਕਦੇ ਰੱਿਦੀ ਨਹੀਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52656 1223 pwie TgaurI 
Awip BulwieE  
jnmq bwro bwr]

Paae Thagouree 

Aap Bhulaaeiou 

Janamath Baaro 

Baar ||

Administering the 

intoxicating drug, God 

Himself leads the 

mortals astray; they 

are reincarnated again 

and again.

(ਪਰ, ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ? 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਠਗ-ਬੂਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਜਖਆ 

ਹੈ, (ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਿੀਵ) ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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52657 1223 hir kw ismrnu  
inmK n ismirE  
jmkMkr krq 
KuAwr]1]

Har Kaa Simaran 

Nimakh N 

Simariou 

Jamakankar 

Karath Khuaar 

||1||

He does not meditate 

in remembrance on 

the Lord, even for an 

instant, and so the 

Messenger of Death 

makes him suffer. 

||1||

ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ 

ਭੀ (ਿੀਵ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਨਾਮ) ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਿਮਦੂਤ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

52658 1223 hohu ikRpwl dIn 
duKBMjn qyirAw 
sMqh kI rwvwr]

Hohu Kirapaal 

Dheen Dhukh 

Bhanjan Thaeriaa 

Santheh Kee 

Raavaar ||

Please be merciful to 

me, O Destroyer of the 

pains of the meek and 

the poor; let me be 

the dust of the feet of 

the Saints.

ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! (ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) 

ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਬਜਣਆ ਰਹੇ।

52659 1224 nwnk dwsu drsu 
pRB jwcY mn qn 
ko 
AwDwr]2]78]1
01]

Naanak Dhaas 

Dharas Prabh 

Jaachai Man Than 

Ko Aadhhaar 

||2||78||101||

Slave Nanak asks for 

the Blessed Vision of 

God. It is the Support 

of his mind and body. 

||2||78||101||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ 
(ਇਸ ਦੇ) ਮਨ ਦਾ ਤਨ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ॥੨॥੭੮॥੧੦੧॥

52660 1224 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52661 1224 mYlw hir ky nwm 
ibnu jIau]

Mailaa Har Kae 

Naam Bin Jeeo ||

Without the Name of 

the Lord, the soul is 

polluted.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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52662 1224 iqin pRiB swcY  
Awip BulwieAw  
ibKY TgaurI 
pIau]1]rhwau]

Thin Prabh 

Saachai Aap 

Bhulaaeiaa Bikhai 

Thagouree Peeo 

||1|| Rehaao ||

The True Lord God has 

Himself administered 

the intoxicating drug 

of corruption, and led 

the mortal astray. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੀ 
ਠਗ-ਬੂਟੀ (ਘੋਟ ਘੋਟ ਕੇ) ਪੀਂਦਾ 
ਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52663 1224 koit jnm BRmqO 
bhu BWqI iQiq  
nhI kqhU pweI]

Kott Janam 

Bhramatha Bahu 

Bhaanthee Thhith 

Nehee Kathehoo 

Paaee ||

Wandering through 

millions of 

incarnations in 

countless ways, he 

does not find stability 

anywhere.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟਾ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਕਤੇ ਭੀ (ਇਸ 

ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਖੁਲੀਰ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।

52664 1224 pUrw siqguru 
shij n ByitAw  
swkqu AwvY 
jweI]1]

Pooraa Sathigur 

Sehaj N Bhaettiaa 

Saakath Aavai 

Jaaee ||1||

The faithless cynic 

does not intuitively 

meet with the Perfect 

True Guru; he 

continues coming and 

going in reincarnation. 

||1||

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਅਪੜਾਣ ਵਾਲਾ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ) ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52665 1224 rwiK lyhu pRB 
sMimRQ dwqy qum 
pRB Agm Apwr]

sMm-i R~Q, A-gm: polw 
bolo sog rihq

Raakh Laehu 

Prabh Sanmrithh 

Dhaathae Thum 

Prabh Agam Apaar 

||

Please save me, O All-

powerful Lord God, O 

Great Giver; O God, 

You are Inaccessible 

and Infinite.

ਹੇ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ! 

ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹੈਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10673 Published: March 06/ 2014



52666 1224 nwnk dws qyrI 
srxweI Bvjlu 
auqirE pwr 
]2]79]102]

Naanak Dhaas 

Thaeree 

Saranaaee 

Bhavajal 

Outhariou Paar 

||2||79||102||

Slave Nanak seeks 

Your Sanctuary, to 

cross over the terrible 

world-ocean, and 

reach the other shore. 

||2||79||102||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ) 
ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੭੯॥੧੦੨॥

52667 1224 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52668 1224 rmx kau rwm ky 
guxbwd]

(guxbwd) guxwnvwd, 
guxW dw kQn krnw

Raman Ko Raam 

Kae Gun Baadh ||

To chant the Glorious 

Praises of the Lord is 

Sublime.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਉਚਾਰਨ-ਇਹ ਹੀ ਜਸਮਰਨ 

ਵਾਸਤੇ (ਸਿੇਸ਼ਟ ਦਾਤ ਹੈ)।

52669 1224 swDsMig 
iDAweIAY 
prmysru AMimRq 
jw ky 
suAwd]1]rhwau]

Saadhhasang 

Dhhiaaeeai 

Paramaesar 

Anmrith Jaa Kae 

Suaadh ||1|| 

Rehaao ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, meditate on the 

Transcendent Lord 

God; The taste of His 

essence is Ambrosial 

Nectar. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ (ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦੇ) ਰਸ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਸ 

ਦਾ ਜਧਆਨ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52670 1224 ismrq eyku 
Acuq AibnwsI  
ibnsy mwieAw 
mwd]

A-c`uq Simarath Eaek 

Achuth Abinaasee 

Binasae Maaeiaa 

Maadh ||

Meditating in 

remembrance on the 

One Unmoving, 

Eternal, Unchanging 

Lord God, the 

intoxication of Maya 

wears off.

ਅਜਬਨਾਸੀ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10674 Published: March 06/ 2014



52671 1224 shj And 
Anhd Duin bwxI  
bhuir n Bey 
ibKwd]1]

Sehaj Anadh 

Anehadh Dhhun 

Baanee Bahur N 

Bheae Bikhaadh 

||1||

One who is blessed 

with intuitive peace 

and poise, and the 

vibrations of the 

Unstruck Celestial 

Bani, never suffers 

again. ||1||

(ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-

ਰਸ ਰੌ ਿਾਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ॥੧॥

52672 1224 snkwidk 
bRhmwidk gwvq  
gwvq suk 
pRihlwd]

Sanakaadhik 

Brehamaadhik 

Gaavath Gaavath 

Suk Prehilaadh ||

Even Brahma and his 

sons sing God's 

Praises; Sukdayv and 

Prahlaad sing His 

Praises as well.

ਸਨਕ ਆਜਦਕ ਬਿਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰੇ 

ਪੱੁਤਰ, ਬਿਹਮਾ ਆਜਦਕ ਦੇਵਤੇ 

(ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ) ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਸੁਕਦੇਵ ਜਰਸ਼ੀ ਪਿਜਹਲਾਦ 

ਭਗਤ ਆਜਦਕ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ।
52673 1224 pIvq Aimau 

mnohr hir rsu  
jip nwnk hir 
ibsmwd]2]80]
103]

Aimau: polw bolo Peevath Amio 

Manohar Har Ras 

Jap Naanak Har 

Bisamaadh 

||2||80||103||

Drinking in the 

fascinating Ambrosial 

Nectar of the Lord's 

sublime essence, 

Nanak meditates on 

the Amazing Lord. 

||2||80||103||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ 

ਹਰੀ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਂਜਦਆਂ, 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਿਥੇ 

ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਦੀ 
ਮਸਤੀ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੮੦॥੧੦੩॥

52674 1224 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52675 1224 kIn@y pwp ky bhu 
kot]

Keenhae Paap Kae 

Bahu Kott ||

He commits many 

millions of sins.

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ 

ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਲਗਣਾਂ 
(ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ) 

ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

52676 1224 idnsu rYnI Qkq 
nwhI kqih nwhI  
Cot]1]rhwau]

Dhinas Rainee 

Thhakath Naahee 

Kathehi Naahee 

Shhott ||1|| 

Rehaao ||

Day and night, he does 

not get tired of them, 

and he never finds 

release. ||1||Pause||

ਜਦਨ ਰਾਤ (ਪਾਪ ਕਰਜਦਆਂ) 

ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਜਕਤੇ ਭੀ (ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ) 
ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52677 1224 mhw bjr ibK 
ibAwDI isir 
auTweI pot]

b`jr Mehaa Bajar Bikh 

Biaadhhee Sir 

Outhaaee Pott ||

He carries on his head 

a terrible, heavy load 

of sin and corruption.

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ 

ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ 
ਪੋਟਲੀ (ਆਪਣੇ) ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਚੱੁਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

52678 1224 auGir geIAW  
iKnih BIqir  
jmih gRwsy 
Jot]1]

(auG-ir) pRgt ho 
geIAW mMdIAW krqUqW[ 
(Jot) juMfy[ g`Rwsy

Oughar Geeaaan 

Khinehi Bheethar 

Jamehi Graasae 

Jhott ||1||

In an instant, he is 

exposed. The 

Messenger of Death 

seizes him by his hair. 

||1||

ਿਦੋਂ ਿਮਾਂ ਨੇ (ਆ ਕੇ) ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ 
ਿੜ ਜਲਆ, ਤਦੋਂ ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਇਸ ਦੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ 
ਉਘੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਪਰ 

ਤਦੋਂ ਕੀਹ ਲਾਭ?) ॥੧॥

52679 1224 psu pryq aust 
grDB Aink 
jonI lyt]

Pas Paraeth 

Ousatt 

Garadhhabh Anik 

Jonee Laett ||

He is consigned to 

countless forms of 

reincarnation, into 

beasts, ghosts, camels 

and donkeys.

(ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਿੀਵ ਪਸ਼ੂ, ਪਿੇਤ, ਊਂਠ, ਖੋਤਾ 
ਆਜਦਕ ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਰੁਲਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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52680 1224 Bju swDsMig 
goibMd nwnk kCu  
n lwgY 
Pyt]2]81]104
]

Bhaj Saadhhasang 

Gobindh Naanak 

Kashh N Laagai 

Faett 

||2||81||104||

Vibrating and 

meditating on the 

Lord of the Universe in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

O Nanak, you shall 

never be struck or 

harmed at all. 

||2||81||104||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ, ਜਿਰ (ਿਮਾਂ ਦੀ) 
ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗੇਗੀ ॥੨॥੮੧॥੧੦੪॥

52681 1224 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52682 1224 AMDy Kwvih ibsU 
ky gtwk]

Andhhae Khaavehi 

Bisoo Kae Gattaak 

||

He is so blind! He is 

eating loads of poison.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ 

ਚੁਕੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

52683 1224 nYn sRvn srIru 
sBu huitE swsu 
gieE qq 
Gwt]1]rhwau]

Nain Sravan 

Sareer Sabh 

Huttiou Saas 

Gaeiou Thath 

Ghaatt ||1|| 

Rehaao ||

His eyes, ears and 

body are totally 

exhausted; he shall 

lose his breath in an 

instant. ||1||Pause||

(ਆਜਖ਼ਰ ਮੌਤ ਜਸਰ ਤੇ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ), ਅੱਖਾਂ, ਕੂੰਨ, ਸਰੀਰ-

ਹਰੇਕ ਅੂੰਗ ਕੂੰਮ ਕਰਨੋਂ  ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਸਾਹ ਭੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52684 1224 AnwQ r\wix  
audru ly poKih  
mwieAw geIAw 
hwit]

(r\wix) duKw ky Anaathh Ranjaan 

Oudhar Lae 

Pokhehi Maaeiaa 

Geeaa Haatt ||

Making the poor 

suffer, he fills his belly, 

but the wealth of 

Maya shall not go with 

him.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ 

ਚੁਕੇ ਮਨੱੁਖ) ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ 

ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਮੌਤ ਆਉਣ 

ਤੇ) ਉਹ ਮਾਇਆ ਭੀ ਸਾਥ ਛੱਡ 

ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
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52685 1224 iklibK krq 
krq pCuqwvih  
kbhu n swkih 
CWit]1]

Kilabikh Karath 

Karath 

Pashhuthaavehi 

Kabahu N Saakehi 

Shhaantt ||1||

Committing sinful 

mistakes again and 

again, he regrets and 

repents, but he can 

never give them up. 

||1||

ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਪਾਪ ਕਰਜਦਆਂ 

ਕਰਜਦਆਂ ਪਛਤਾਂਦੇ ਭੀ ਹਨ, 

(ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੂੰ ) ਛੱਡ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ॥੧॥

52686 1224 inMdku jmdUqI 
Awie sMGwirE  
dyvih mUMf aupir 
mtwk]

Nindhak 

Jamadhoothee 

Aae Sanghaariou 

Dhaevehi Moondd 

Oupar Mattaak ||

The Messenger of 

Death comes to 

slaughter the 

slanderer; he beats 

him on his head.

(ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਨੂੰ ਦਕ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ। ਜਨੂੰ ਦਕ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਉਤੇ ਦੂਸ਼ਣ 

ਲਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਆਜਖ਼ਰ 

ਿਦੋਂ) ਿਮਦੂਤ ਜਨੂੰ ਦਕ ਨੂੂੰ  ਆ 

ਿੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

(ਮੌਤ ਦੀ) ਚੋਟ ਆ ਚਲਾਂਦੇ ਹਨ।

52687 1224 nwnk Awpn 
ktwrI Awps 
kau lweI mnu 
Apnw kIno 
Pwt]2]82]10
5]

Naanak Aapan 

Kattaaree Aapas 

Ko Laaee Man 

Apanaa Keeno 

Faatt 

||2||82||105||

O Nanak, he cuts 

himself with his own 

dagger, and damages 

his own mind. 

||2||82||105||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) 

ਜਨੂੰ ਦਕ ਆਪਣੀ ਛੁਰੀ ਆਪਣੇ 
ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਹੀ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੇ 

ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੮੨॥੧੦੫॥

52688 1224 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52689 1224 tUtI inMdk kI 
AD bIc]

Ttoottee Nindhak 

Kee Adhh Beech ||

The slanderer is 

destroyed in mid-

stream.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਨਸਿਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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52690 1224 jn kw rwKw 
Awip suAwmI  
bymuK kau Awie 
phUcI 
mIc]1]rhwau]

Jan Kaa Raakhaa 

Aap Suaamee 

Baemukh Ko Aae 

Pehoochee Meech 

||1|| Rehaao ||

Our Lord and Master is 

the Saving Grace, the 

Protector of His 

humble servants; 

those who have 

turned their backs on 

the Guru are 

overtaken by death. 

||1||Pause||

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਆਪ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52691 1224 aus kw kihAw  
koie n suxeI  
khI n bYsxu 
pwvY]

Ous Kaa Kehiaa 

Koe N Sunee 

Kehee N Baisan 

Paavai ||

No one listens to what 

he says; he is not 

allowed to sit 

anywhere.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 

ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਤੇ ਭੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।

52692 1224 eIhW duKu AwgY 
nrku BuMcY bhu 
jonI BrmwvY]1]

Eehaan Dhukh 

Aagai Narak 

Bhunchai Bahu 

Jonee 

Bharamaavai ||1||

He suffers in pain 

here, and falls into hell 

hereafter. He wanders 

in endless 

reincarnations. ||1||

ਜਨੂੰ ਦਕ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਦੱੁਖ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ ਕੋਈ ਉਸ 

ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ), 
ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਉਹ ਨਰਕ 

ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥
52693 1224 pRgtu BieAw 

KMfI bRhmMfI  
kIqw Apxw 
pwieAw]

Pragatt Bhaeiaa 

Khanddee 

Brehamanddee 

Keethaa Apanaa 

Paaeiaa ||

He has become 

infamous across 

worlds and galaxies; 

he receives according 

to what he has done.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ (ਇਸ) 

ਕੀਤੇ ਦਾ (ਇਹ) ਿਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਬਦਨਾਮ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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52694 1224 nwnk srix 
inrBau krqy kI  
And mMgl gux 
gwieAw]2]83]
106]

Naanak Saran 

Nirabho Karathae 

Kee Anadh Mangal 

Gun Gaaeiaa 

||2||83||106||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the 

Fearless Creator Lord; 

he sings His Glorious 

Praises in ecstasy and 

bliss. ||2||83||106||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ) 

ਜਨਰਭਉ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਬਣੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ 

॥੨॥੮੩॥੧੦੬॥

52695 1224 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52696 1224 iqRsnw clq bhu 
prkwir]

Thrisanaa Chalath 

Bahu Parakaar ||

Desire plays itself out 

in so many ways.

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
52697 1225 pUrn hoq n kqhu 

bwqih AMiq 
prqI 
hwir]1]rhwau]

Pooran Hoth N 

Kathahu Baathehi 

Anth Parathee 

Haar ||1|| 

Rehaao ||

But it is not fulfilled at 

all, and in the end, it 

dies, exhausted. 

||1||Pause||

ਜਕਸੇ ਭੀ ਗੱਲ ਨਾਲ (ਇਹ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ) ਰੱਿਦੀ ਨਹੀਂ, 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ) ਇਹ 

ਜਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਹਦੀ (ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਵਧਦੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52698 1225 sWiq sUK n shju 
aupjY iehY iesu 
ibauhwir]

Saanth Sookh N 

Sehaj Oupajai 

Eihai Eis Biouhaar 

||

It does not produce 

tranquility, peace and 

poise; this is the way it 

works.

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਕਦੇ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦਾ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਨਹੀਂ ਉਪਿਦੀ।
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52699 1225 Awp pr kw kCu  
n jwnY kwm 
kRoDih jwir]1]

Aap Par Kaa Kashh 

N Jaanai Kaam 

Krodhhehi Jaar 

||1||

He does not know 

what belongs to him, 

and to others. He 

burns in sexual desire 

and anger. ||1||

ਬੱਸ! ਇਸ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ (ਸਦਾ) 
ਇਹੀ ਜਵਹਾਰ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਤੇ 

ਕਿੋਧ ਨਾਲ (ਇਹ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਅੂੰਦਰਲਾ) ਸਾੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, 

ਜਕਸੇ ਦਾ ਜਲਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ 
॥੧॥

52700 1225 sMswr swgru duiK 
ibAwipE dws 
lyvhu qwir]

Sansaar Saagar 

Dhukh Biaapiou 

Dhaas Laevahu 

Thaar ||

The world is 

enveloped by an 

ocean of pain; O Lord, 

please save Your slave!

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੀਵ ਉਤੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, (ਿੀਵ) ਦੱੁਖ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈਂ।

52701 1225 crnkml 
srxwie nwnk  
sd sdw 
bilhwir]2]84
]107]

Charan Kamal 

Saranaae Naanak 

Sadh Sadhaa 

Balihaar 

||2||84||107||

Nanak seeks the 

Sanctuary of Your 

Lotus Feet; Nanak is 

forever and ever a 

sacrifice. 

||2||84||107||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਮੈਂ (ਭੀ) ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੮੪॥੧੦੭॥

52702 1225 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52703 1225 ry pwpI qY kvn 
kI miq lIn]

Rae Paapee Thai 

Kavan Kee Math 

Leen ||

O sinner, who taught 

you to sin?

ਹੇ ਪਾਪੀ! ਤੂੂੰ  ਜਕਸ ਦੀ (ਭੈੜੀ) 
ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ?
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52704 1225 inmK GrI n 
ismir suAwmI  
jIau ipMfu ijin 
dIn]1]rhwau]

Nimakh Gharee N 

Simar Suaamee 

Jeeo Pindd Jin 

Dheen ||1|| 

Rehaao ||

You do not 

contemplate your Lord 

and Master, even for 

an instant; it was He 

who gave you your 

body and soul. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਜਿੂੰ ਦ ਜਦੱਤੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਘੜੀ ਭਰ ਭੀ 
ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ 

ਭੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52705 1225 Kwq pIvq svMq 
suKIAw nwmu 
ismrq KIn]

Khaath Peevath 

Savanth Sukheeaa 

Naam Simarath 

Kheen ||

Eating, drinking and 

sleeping, you are 

happy, but 

contemplating the 

Naam, the Name of 

the Lord, you are 

miserable.

ਹੇ ਪਾਪੀ! ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਤੂੂੰ  
ਆਲਸੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ।

52706 1225 grB audr 
ibllwt krqw  
qhW hovq 
dIn]1]

Garabh Oudhar 

Bilalaatt Karathaa 

Thehaan Hovath 

Dheen ||1||

In the womb of your 

mother, you cried and 

whined like a wretch. 

||1||

ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ ਸੀ, 
ਤਦੋਂ ਜਵਲਕਦਾ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  
ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਸੀ ॥੧॥

52707 1225 mhw mwd ibkwr 
bwDw Aink join 
BRmIn]

Mehaa Maadh 

Bikaar Baadhhaa 

Anik Jon 

Bhrameen ||

And now, bound by 

great pride and 

corruption, you shall 

wander in endless 

incarnations.

ਹੇ ਪਾਪੀ! ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਮਸਤੀ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ 

ਤੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਆ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
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52708 1225 goibMd ibsry  
kvn duK 
gnIAih suKu 
nwnk hir pd 
cIn@]2]85]10
8]

gnI-Aih Gobindh Bisarae 

Kavan Dhukh 

Ganeeahi Sukh 

Naanak Har Padh 

Cheenh 

||2||85||108||

You have forgotten 

the Lord of the 

Universe; what misery 

will be your lot now? 

O Nanak, peace is 

found by realizing the 

sublime state of the 

Lord. ||2||85||108||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱ ਜਲਆਂ 

ਇਤਨੇ ਦੱੁਖ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਜਗਣ ੇਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆਂ ਹੀ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥੮੫॥੧੦੮॥

52709 1225 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52710 1225 mweI rI crnh 
Et ghI]

Maaee Ree 

Charaneh Outt 

Gehee ||

O mother I have 

grasped the Protection 

the Sanctuary of the 

Lord's Feet.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਿਦੋਂ ਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ 

ਹੈ,

52711 1225 drsnu pyiK myrw 
mnu moihE  
durmiq jwq 
bhI]1]rhwau]

Dharasan Paekh 

Maeraa Man 

Mohiou 

Dhuramath Jaath 

Behee ||1|| 

Rehaao ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan, my mind is 

fascinated, and evil-

mindedness is taken 

away. ||1||Pause||

(ਉਸ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਜਹਆ ਜਗਆ ਹੈ, 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਰੁੜਹ 
ਗਈ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52712 1225 Agh AgwiD 
aUc AibnwsI  
kImiq jwq n 
khI]

Ageh Agaadhh 

Ooch Abinaasee 

Keemath Jaath N 

Kehee ||

He is Unfathomable, 

Incomprehensible, 

Exalted and High, 

Eternal and 

Imperishable; His 

worth cannot be 

appraised.

ਹੇ ਮਾਂ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਅਥਾਹ ਹੈ ਬੇਅੂੰ ਤ ਡੂੂੰ ਘਾ ਹੈ, 

ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਮਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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52713 1225 jil Qil pyiK 
pyiK mnu 
ibgisE pUir 
rihE sRb 
mhI]1]

Jal Thhal Paekh 

Paekh Man 

Bigasiou Poor 

Rehiou Srab 

Mehee ||1||

Gazing upon Him, 

gazing upon Him in 

the water and on the 

land, my mind has 

blossomed forth in 

ecstasy. He is totally 

pervading and 

permeating all. ||1||

ਿਲ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ (ਹਰ 

ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਂ! 
ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ ॥੧॥

52714 1225 dIn dieAwl 
pRIqm mnmohn  
imil swDh kIno 
shI]

Dheen Dhaeiaal 

Preetham 

Manamohan Mil 

Saadhheh Keeno 

Sehee ||

Merciful to the meek, 

my Beloved, Enticer of 

my mind; meeting 

with the Holy, He is 

known.

ਹੇ ਮਾਂ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿੀਤਮ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।

52715 1225 ismir ismir 
jIvq hir nwnk  
jm kI BIr n 
PhI]2]86]10
9]

(PhI) Psy Simar Simar 

Jeevath Har 

Naanak Jam Kee 

Bheer N Fehee 

||2||86||109||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on the 

Lord, Nanak lives; the 

Messenger of Death 

cannot catch or 

torment him. 

||2||86||109||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਿਮਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਿਸੀਦਾ ॥੨॥੮੬॥੧੦੯॥

52716 1225 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52717 1225 mweI rI mnu myro 
mqvwro]

m`qvwro Maaee Ree Man 

Maero 

Mathavaaro ||

O mother, my mind is 

intoxicated.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੇਰਾ ਮਨ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦੀਦਾਰ ਜਵਚ) ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।
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52718 1225 pyiK dieAwl  
And suK pUrn  
hir ris ripE 
Kumwro]1]rhwau]

(ripE) rMgy gey Paekh Dhaeiaal 

Anadh Sukh 

Pooran Har Ras 

Rapiou Khumaaro 

||1|| Rehaao ||

Gazing upon the 

Merciful Lord, I am 

filled with bliss and 

peace; imbued with 

the sublime essence of 

the Lord, I am 

intoxicated. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਸੁਖ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿੇਮ-ਰਸ ਨਾਲ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ ਤੇ ਮਸਤ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52719 1225 inrml Bey  
aUjl jsu gwvq  
bhuir n hovq 
kwro]

Niramal Bheae 

Oojal Jas Gaavath 

Bahur N Hovath 

Kaaro ||

I have become 

spotless and pure, 

singing the Sacred 

Praises of the Lord; I 

shall never again be 

dirtied.

ਹੇ ਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿਸ 

ਗਾਂਜਦਆਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਜਨਰਮਲ ਉੱਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮੁੜ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ) 

ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

52720 1225 crnkml isau 
forI rwcI ByitE 
purKu Apwro]1]

Charan Kamal Sio 

Ddoree Raachee 

Bhaettiou Purakh 

Apaaro ||1||

My awareness is 

focused on the Lotus 

Feet of God; I have 

met the Infinite, 

Supreme Being. ||1||

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ 
ਡੋਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਿੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52721 1225 kru gih lIny  
srbsu dIny  
dIpk BieE 
aujwro]

Kar Gehi Leenae 

Sarabas Dheenae 

Dheepak Bhaeiou 

Oujaaro ||

Taking me by the 

hand, He has given me 

everything; He has lit 

up my lamp.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਹੱਥ 

ਿੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਭ 

ਕੁਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਨਾਮ ਦੇ) ਦੀਵੇ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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52722 1225 nwnk nwim 
risk bYrwgI  
kulh smUhW 
qwro]2]87]11
0]

Naanak Naam 

Rasik Bairaagee 

Kuleh Samoohaan 

Thaaro 

||2||87||110||

O Nanak, savoring the 

Naam, the Name of 

the Lord, I have 

become detached; my 

generations have been 

carried across as well. 

||2||87||110||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਪਿੀਤ ਪਿੇਮ ਿੋੜਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੮੭॥੧੧੦॥

52723 1225 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52724 1225 mweI rI Awn 
ismir mir 
jWih]

Maaee Ree Aan 

Simar Mar Jaanhi 

||

O mother, by 

meditating in 

remembrance on 

some other, the 

mortal dies.

ਹੇ ਮਾਂ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌੜ 

ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

52725 1225 iqAwig goibdu  
jIAn ko dwqw  
mwieAw sMig 
lptwih]1]rhwau
]

Thiaag Gobidh 

Jeean Ko 

Dhaathaa Maaeiaa 

Sang Lapattaahi 

||1|| Rehaao ||

Forsaking the Lord of 

the Universe, the 

Giver of souls, the 

mortal is engrossed 

and entangled in 

Maya. ||1||Pause||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ (ਸਦਾ) ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

ਚੂੰਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52726 1225 nwmu ibswir  
clih An 
mwrig nrk Gor 
mih pwih]

Naam Bisaar 

Chalehi An 

Maarag Narak 

Ghor Mehi Paahi 

||

Forgetting the Naam, 

the Name of the Lord, 

he walks on some 

other path, and falls 

into the most horrible 

hell.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਹੋਰ (ਿੀਵਨ-) ਰਾਹ ਉਤੇ 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਭਆਨਕ 

ਨਰਕ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10686 Published: March 06/ 2014



52727 1225 Aink sjWeI 
gxq n AwvY  
grBY griB 
BRmwih]1]

Anik Sajaanee 

Ganath N Aavai 

Garabhai Garabh 

Bhramaahi ||1||

He suffers uncounted 

punishments, and 

wanders from womb 

to womb in 

reincarnation. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਤਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 
ਜਮਲਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਿੂਨ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

52728 1225 sy DnvMqy sy 
piqvMqy hir kI 
srix smwih]

Sae 

Dhhanavanthae 

Sae Pathivanthae 

Har Kee Saran 

Samaahi ||

They alone are 

wealthy, and they 

alone are honorable, 

who are absorbed in 

the Sanctuary of the 

Lord.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਨ 

ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ 

ਹਨ।

52729 1225 gur pRswid nwnk 
jgu jIiqE bhuir  
n Awvih 
jWih]2]88]11
1]

Gur Prasaadh 

Naanak Jag 

Jeethiou Bahur N 

Aavehi Jaanhi 

||2||88||111||

By Guru's Grace, O 

Nanak, they conquer 

the world; they do not 

come and go in 

reincarnation ever 

again. ||2||88||111||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਮਾਂ!) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਿਗਤ (ਦੇ ਮੋਹ) ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਨਾਹ ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਹਨ ਨਾਹ ਮਰਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੮੮॥੧੧੧॥

52730 1225 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52731 1225 hir kwtI 
kuitlqw kuTwir]

kuitl-qw Har Kaattee 

Kuttilathaa 

Kuthaar ||

The Lord has cut down 

the crooked tree of my 

deceit.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਮਨ ਦਾ ਖੋਟ (ਮਾਨੋ) ਕੁਹਾੜੇ 

ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਦੱਤਾ,
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52732 1225 BRm bn dhn Bey 
iKn BIqir rwm 
nwm  
prhwir]1]rhwau
]

Bhram Ban 

Dhehan Bheae 

Khin Bheethar 

Raam Naam 

Parehaar ||1|| 

Rehaao ||

The forest of doubt is 

burnt away in an 

instant, by the fire of 

the Lord's Name. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਚੋਟ ਨਾਲ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਿੂੰਗਲਾਂ ਦੇ ਿੂੰਗਲ 

ਹੀ ਸੜ (ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ) ਗਏ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52733 1225 kwm kRoD inMdw 
prhrIAw kwFy 
swDU kY sMig 
mwir]

Kaam Krodhh 

Nindhaa 

Parehareeaa 

Kaadtae Saadhhoo 

Kai Sang Maar ||

Sexual desire, anger 

and slander are gone; 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I have beaten 

them and driven them 

out.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰ 

ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

52734 1226 jnmu pdwrQu 
gurmuiK jIiqAw  
bhuir n jUAY 
hwir]1]

Janam 

Padhaarathh 

Guramukh 

Jeethiaa Bahur N 

Jooai Haar ||1||

The Gurmukh is 

successful in this 

priceless human life; 

he shall not lose it in 

the gamble ever again. 

||1||

ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 

ਤੇ) ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿੂਏ ਜਵਚ 

ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ॥੧॥

52735 1226 AwT phr pRB ky 
gux gwvh pUrn 
sbid bIcwir]

Aath Pehar Prabh 

Kae Gun Gaaveh 

Pooran Sabadh 

Beechaar ||

Twenty-four hours a 

day, I sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

and contemplate the 

Perfect Word of the 

Shabad.

ਆਓ, ਰਲ ਕੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਹੀਏ।
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52736 1226 nwnk dwsin 
dwsu jnu qyrw  
punh punh 
nmskwir]2]89
]112]

Naanak Dhaasan 

Dhaas Jan Thaeraa 

Puneh Puneh 

Namasakaar 

||2||89||112||

Servant Nanak is the 

slave of Your slaves; 

over and over again, 

he bows in humble 

reverence to You. 

||2||89||112||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ) 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ ॥੨॥੮੯॥੧੧੨॥

52737 1226 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52738 1226 poQI prmysr kw 
Qwnu]

Pothhee 

Paramaesar Kaa 

Thhaan ||

This Holy Book is the 

home of the 

Transcendent Lord 

God.

ਗੁਰਬਾਣੀ (ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ।

52739 1226 swDsMig gwvih 
gux goibMd pUrn 
bRhmigAwnu]1]r
hwau]

Saadhhasang 

Gaavehi Gun 

Gobindh Pooran 

Breham Giaan 

||1|| Rehaao ||

Whoever sings the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

has the perfect 

knowledge of God. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52740 1226 swiDk isD 
sgl muin locih  
ibrly lwgY 
iDAwnu]

Saadhhik Sidhh 

Sagal Mun Lochehi 

Biralae Laagai 

Dhhiaan ||

The Siddhas and 

seekers and all the 

silent sages long for 

the Lord, but those 

who meditate on Him 

are rare.

ਿੋਗ-ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ, ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ 

ਹੋਏ ਿੋਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਰਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦੀ) 
ਤਾਂਘ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਦੀ ਸੁਰਤ (ਉਸ 

ਜਵਚ) ਿੁੜਦੀ ਹੈ।

52741 1226 ijsih ikRpwlu 
hoie myrw suAwmI  
pUrn qw ko 
kwmu]1]

Jisehi Kirapaal Hoe 

Maeraa Suaamee 

Pooran Thaa Ko 

Kaam ||1||

That person, unto 

whom my Lord and 

Master is merciful - all 

his tasks are perfectly 

accomplished. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ (ਇਹ) ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚੜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52742 1226 jw kY irdY vsY BY 
BMjnu iqsu jwnY 
sgl jhwnu]

Jaa Kai Ridhai 

Vasai Bhai 

Bhanjan This 

Jaanai Sagal 

Jehaan ||

One whose heart is 

filled with the Lord, 

the Destroyer of fear, 

knows the whole 

world.

ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਿਾਣ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਖਲਰ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ)।

52743 1226 iKnu plu ibsru 
nhI myry krqy  
iehu nwnku mWgY 
dwnu]2]90]11
3]

Khin Pal Bisar 

Nehee Maerae 

Karathae Eihu 

Naanak Maangai 

Dhaan 

||2||90||113||

May I never forget 

You, even for an 

instant, O my Creator 

Lord; Nanak begs for 

this blessing. 

||2||90||113||

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਨਾਨਕ ਇਹ ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ) ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ! (ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ) ਇਕ ਜਖਨ ਵਾਸਤੇ 

ਇਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਨਾਹ 

ਜਵਸਰ ॥੨॥੯੦॥੧੧੩॥
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52744 1226 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52745 1226 vUTw srb QweI 
myhu]

QWeIN Voothaa Sarab 

Thhaaee Maehu ||

The rain has fallen 

everywhere.

(ਜਿਵੇਂ) ਮੀਂਹ (ਟੋਏ ਜਟੱਬੇ) 

ਸਭਨੀਂ ਹੀ ਥਾਈ ਂਵਰਹਦਾ ਹੈ,

52746 1226 And mMgl gwau 
hir jsu pUrn 
pRgitE 
nyhu]1]rhwau]

Anadh Mangal 

Gaao Har Jas 

Pooran Pragattiou 

Naehu ||1|| 

Rehaao ||

Singing the Lord's 

Praises with ecstasy 

and bliss, the Perfect 

Lord is revealed. 

||1||Pause||

(ਜਤਵੇਂ ਿਸ ਗਾਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ 

ਜਹਰਜਦਆਂ ਜਵਚ) ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਪਆਰ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਕਰ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਿਸ 

ਗਾਇਆ ਕਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52747 1226 cwir kuMt dh 
idis jliniD  
aUn Qwau n kyhu]

Chaar Kuntt Dheh 

Dhis Jal Nidhh Oon 

Thhaao N Kaehu ||

On all four sides and in 

the ten directions, the 

Lord is an ocean. 

There is no place 

where He does not 

exist.

(ਿੀਵਨ-) ਿਲ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਿਭੂ ਚੌਹਾਂ ਕੂਟਾਂ ਜਵਚ ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ (ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ) ਕੋਈ 

ਭੀ ਥਾਂ (ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ) ਖ਼ਾਲੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

52748 1226 ikRpwiniD goibMd 
pUrn jIA dwnu 
sB dyhu]1]

Kirapaa Nidhh 

Gobindh Pooran 

Jeea Dhaan Sabh 

Dhaehu ||1||

O Perfect Lord God, 

Ocean of Mercy, You 

bless all with the gift 

of the soul. ||1||

(ਉਸ ਦਾ ਇਉਂ ਿਸ ਗਾਇਆ 

ਕਰੋ-) ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਹੇ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! 

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿੀਵਨ- 

ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥
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52749 1226 siq siq hir 
siq suAwmI siq 
swDsMgyhu]

Sath Sath Har Sath 

Suaamee Sath 

Saadhhasangaehu 

||

True, True, True is my 

Lord and Master; True 

is the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੱਲ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਉਹ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਭੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

52750 1226 siq qy jn ijn 
prqIiq aupjI  
nwnk nh 
Brmyhu]2]91]1
14]

Sath Thae Jan Jin 

Paratheeth 

Oupajee Naanak 

Neh Bharamaehu 

||2||91||114||

True are those humble 

beings, within whom 

faith wells up; O 

Nanak, they are not 

deluded by doubt. 

||2||91||114||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਧਾ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਹ ਭੀ ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ॥੨॥੯੧॥੧੧੪॥

52751 1226 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52752 1226 goibd jIau qU 
myry pRwn ADwr]

Gobidh Jeeo Thoo 

Maerae Praan 

Adhhaar ||

O Dear Lord of the 

Universe, You are the 

Support of my breath 

of life.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈਂ।

52753 1226 swjn mIq 
shweI qum hI qU 
myro 
prvwr]1]rhwau
]

Saajan Meeth 

Sehaaee Thum 

Hee Thoo Maero 

Paravaar ||1|| 

Rehaao ||

You are my Best 

Friend and 

Companion, my Help 

and Support; You are 

my family. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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52754 1226 kru msqik 
DwirE myrY mwQY  
swDsMig gux 
gwey]

Kar Masathak 

Dhhaariou Maerai 

Maathhai 

Saadhhasang Gun 

Gaaeae ||

You placed Your Hand 

on my forehead; in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, I 

sing Your Glorious 

Praises.

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ 

(ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦਾ) ਹੱਥ 

ਰੱਜਖਆ, ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ ਤੇਰੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ।

52755 1226 qumrI ikRpw qy 
sB Pl pwey  
rsik rwm nwm 
iDAwey]1]

Thumaree Kirapaa 

Thae Sabh Fal 

Paaeae Rasak 

Raam Naam 

Dhhiaaeae ||1||

By Your Grace, I have 

obtained all fruits and 

rewards; I meditate on 

the Lord's Name with 

delight. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਸਾਰੇ ਿਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ॥੧॥

52756 1226 Aibcl nIv 
DrweI siqguir  
kbhU folq nwhI]

Abichal Neev 

Dhharaaee 

Sathigur Kabehoo 

Ddolath Naahee ||

The True Guru has laid 

the eternal 

foundation; it shall 

never be shaken.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਅਟੱਲ ਨੀਂਹ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤੀ, ਉਹ ਕਦੇ (ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ) ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

52757 1226 gur nwnk jb 
Bey dieAwrw  
srb suKw iniD 
pWhI]2]92]11
5]

Gur Naanak Jab 

Bheae Dhaeiaaraa 

Sarab Sukhaa 

Nidhh Paanhee 

||2||92||115||

Guru Nanak has 

become merciful to 

me, and I have been 

blessed with the 

treasure of absolute 

peace. 

||2||92||115||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੯੨॥੧੧੫॥

52758 1226 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52759 1226 inbhI nwm kI 
scu Kyp]

Nibehee Naam 

Kee Sach Khaep ||

Only the true 

merchandise of the 

Naam, the Name of 

the Lord, stays with 

you.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ 

ਦਾ ਲੱਜਦਆ ਮਾਲ ਜਿਸ ਿੀਵ-

ਵਣਿਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦਾ 
ਸਾਥ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

52760 1226 lwBu hir gux 
gwie iniD Dnu  
ibKY mwih 
Alyp]1]rhwau]

Laabh Har Gun 

Gaae Nidhh Dhhan 

Bikhai Maahi 

Alaep ||1|| 

Rehaao ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

the treasure of wealth, 

and earn your profit; 

in the midst of 

corruption, remain 

untouched. 

||1||Pause||

ਉਹ ਿੀਵ-ਵਣਿਾਰਾ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਖੱਟੀ 
ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ 

ਇਹੀ ਅਸਲ ਧਨ ਹੈ, (ਇਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਹ ਿੀਵ-

ਵਣਿਾਰਾ (ਮਾਇਕ) ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਜਵਚ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52761 1226 jIA jMq sgl 
sMqoKy Awpnw pRBu 
iDAwie]

Jeea Janth Sagal 

Santhokhae 

Aapanaa Prabh 

Dhhiaae ||

All beings and 

creatures find 

contentment, 

meditating on their 

God.

ਆਪਣ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ 

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਸੂੰ ਤੋਖ ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

52762 1226 rqn jnmu Apwr 
jIiqE bhuiV 
join n pwie]1]

Rathan Janam 

Apaar Jeethiou 

Bahurr Jon N Paae 

||1||

The priceless jewel of 

infinite worth, this 

human life, is won, 

and they are not 

consigned to 

reincarnation ever 

again. ||1||

ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜਲਆ, 

ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ ॥੧॥
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52763 1226 Bey ikRpwl 
dieAwl goibd  
BieAw swDUsMgu]

Bheae Kirapaal 

Dhaeiaal Gobidh 

Bhaeiaa Saadhhoo 

Sang ||

When the Lord of the 

Universe shows His 

kindness and 

compassion, the 

mortal finds the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

52764 1226 hir crn rwis 
nwnk pweI lgw 
pRB isau 
rMgu]2]93]116
]

Har Charan Raas 

Naanak Paaee 

Lagaa Prabh Sio 

Rang 

||2||93||116||

Nanak has found the 

wealth of the Lotus 

Feet of the Lord; he is 

imbued with the Love 

of God. 

||2||93||116||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੯੩॥੧੧੬॥

52765 1226 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52766 1226 mweI rI pyiK 
rhI ibsmwd]

Maaee Ree Paekh 

Rehee Bisamaadh 

||

O mother, I am 

wonder-struck, gazing 

upon the Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਕੌਤਕ) 

ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ।

52767 1226 Anhd DunI myrw 
mnu moihE  
Acrj qw ky 
sÍwd]1]rhwau]

(suAwd) A-crj Anehadh Dhhunee 

Maeraa Man 

Mohiou Acharaj 

Thaa Kae Svaadh 

||1|| Rehaao ||

My mind is enticed by 

the unstruck celestial 

melody; its flavor is 

amazing! 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੀਵਨ-ਰੌ ਇਕ-

ਰਸ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਰੁਮਕ 

ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ (ਜਮਲਾਪ ਦੇ) 

ਆਨੂੰ ਦ ਭੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52768 1226 mwq ipqw bMDp 
hY soeI min hir 
ko Aihlwd]

Aih-lwd Maath Pithaa 

Bandhhap Hai 

Soee Man Har Ko 

Ahilaadh ||

He is my Mother, 

Father and Relative. 

My mind delights in 

the Lord.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਮਾਂ 
ਜਪਉ ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਹੈ। (ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਆ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

52769 1226 swDsMig gwey 
gun goibMd  
ibnisE sBu 
prmwd]1]

Saadhhasang 

Gaaeae Gun 

Gobindh Binasiou 

Sabh Paramaadh 

||1||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

all my illusions are 

dispelled. ||1||

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ 

ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ-

ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ॥੧॥

52770 1226 forI lpit rhI 
crnh sMig BRm 
BY sgly Kwd]

Ddoree Lapatt 

Rehee Charaneh 

Sang Bhram Bhai 

Sagalae Khaadh ||

I am lovingly attached 

to His Lotus Feet; my 

doubt and fear are 

totally consumed.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਚੱਤ ਦੀ ਡੋਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ 

ਸਾਰੇ ਡਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

52771 1226 eyku ADwru nwnk 
jn kIAw bhuir  
n join 
BRmwd]2]94]11
7]

Eaek Adhhaar 

Naanak Jan Keeaa 

Bahur N Jon 

Bhramaadh 

||2||94||117||

Servant Nanak has 

taken the Support of 

the One Lord. He shall 

not wander in 

reincarnation ever 

again. ||2||94||117||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਨੇ 

ਜਸਰਫ਼ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ 
ਜਲਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ 
॥੨॥੯੪॥੧੧੭॥

52772 1227 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52773 1227 mweI rI mwqI 
crx smUh]

m`wqI Maaee Ree 

Maathee Charan 

Samooh ||

O mother, I am totally 

intoxicated with the 

Lord's Feet.

ਹੇ (ਮੇਰੀ) ਮਾਂ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ।
52774 1227 eyksu ibnu hau 

Awn n jwnau  
duqIAw Bwau sB 
lUh]1]rhwau]

Eaekas Bin Ho Aan 

N Jaano 

Dhutheeaa Bhaao 

Sabh Looh ||1|| 

Rehaao ||

I know of none other 

than the Lord. I have 

totally burnt off my 

sense of duality. 

||1||Pause||

ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦੀ-ਪਛਾਣਦੀ ਹੀ 
ਨਹੀਂ, (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹੋਰ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਚੁਕੀ 
ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52775 1227 iqAwig guopwl  
Avr jo krxw qy 
ibiKAw ky KUh]

guo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Thiaag Guopaal 

Avar Jo Karanaa 

Thae Bikhiaa Kae 

Khooh ||

To abandon the Lord 

of the World, and 

become involved with 

anything else, is to fall 

into the pit of 

corruption.

ਹੇ ਮਾਂ! ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ 

ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੰਮ ਕਰੀਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਦੇ ਖੂਹ ਜਵਚ ਸੱੁਟਦੇ ਹਨ।

52776 1227 drs ipAws myrw 
mnu moihE kwFI 
nrk qy DUh]1]

Dharas Piaas 

Maeraa Man 

Mohiou Kaadtee 

Narak Thae 

Dhhooh ||1||

My mind is enticed, 

thirsty for the Blessed 

Vision of His Darshan. 

He has lifted me up 

and out of hell. ||1||

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਵਚ ਮਗਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ 

ਨਰਕਾਂ ਤੋ ਜਖੱਚ ਕੇ ਕੱਢ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੧॥

52777 1227 sMq pRswid 
imilE suKdwqw  
ibnsI haumY hUh]

Santh Prasaadh 

Miliou 

Sukhadhaathaa 

Binasee Houmai 

Hooh ||

By the Grace of the 

Saints, I have met the 

Lord, the Giver of 

peace; the noise of 

egotism has been 

stilled.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਰੌਲਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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52778 1227 rwm rMig rwqy 
dws nwnk  
mauilE mnu qnu 
jUh]2]95]118
]

mau~ilE: ksky Raam Rang 

Raathae Dhaas 

Naanak Mouliou 

Man Than Jooh 

||2||95||118||

Slave Nanak is imbued 

with the Love of the 

Lord; the forests of his 

mind and body have 

blossomed forth. 

||2||95||118||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ (ਇਉਂ) 

ਹਰਾ-ਭਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 
ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ) ਿੂਹ (ਘਾਹ 

ਨਾਲ ਹਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੨॥੯੫॥੧੧੮॥

52779 1227 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52780 1227 ibnsy kwc ky 
ibauhwr]

Binasae Kaach Kae 

Biouhaar ||

The false dealings are 

finished.

ਕੱਚ (-ਸਮਾਨ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ-ਭੱਿਾਂ 
ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

52781 1227 rwm Bju imil 
swDsMgiq iehY 
jg mih 
swr]1]rhwau]

Raam Bhaj Mil 

Saadhhasangath 

Eihai Jag Mehi 

Saar ||1|| Rehaao 

||

Join the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, and meditate, 

vibrate on the Lord. 

This is the most 

excellent thing in the 

world. ||1||Pause||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ। ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਹੀ ਕੂੰਮ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52782 1227 eIq aUq n foil 
kqhU nwmu ihrdY 
Dwir]

Eeth Ooth N Ddol 

Kathehoo Naam 

Hiradhai Dhhaar ||

Here and hereafter, 

you shall never waver; 

enshrine the Naam, 

the Name of the Lord, 

within your heart.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ (ਇਸ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਨਾਹ ਇਸ 

ਲੋਕ ਜਵਚ ਨਾਹ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਜਕਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਂਗਾ।
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52783 1227 gur crn boihQ 
imilE BwgI  
auqirE 
sMswr]1]

gur crn boihQ imlxy 
krky, (BwgI) v`fy BwgW 
vwly bx gey

Gur Charan 

Bohithh Miliou 

Bhaagee 

Outhariou Sansaar 

||1||

The boat of the Guru's 

Feet is found by great 

good fortune; it shall 

carry you across the 

world-ocean. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਿਹਾਜ਼ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ 

(ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

52784 1227 jil Qil 
mhIAil pUir 
rihE srb nwQ 
Apwr]

Jal Thhal Meheeal 

Poor Rehiou Sarab 

Naathh Apaar ||

The Infinite Lord is 

totally permeating and 

pervading the water, 

the land and the sky.

ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ ਿਲ ਜਵਚ ਥਲ 

ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, 

ਿ ੋਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਿੋ, 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ,

52785 1227 hir nwmu AMimRqu 
pIau nwnk Awn 
rs siB 
Kwr]2]96]119
]

Har Naam Anmrith 

Peeo Naanak Aan 

Ras Sabh Khaar 

||2||96||119||

Drink in the Ambrosial 

Nectar of the Lord's 

Name; O Nanak, all 

other tastes are bitter. 

||2||96||119||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪੀਂਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ, (ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਿਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਰਸ ਕੌੜੇ ਹਨ ॥੨॥੯੬॥੧੧੯॥

52786 1227 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52787 1227 qw qy krx 
plwh kry]

du`K dw ivMin@AW plwh 
roNdw kIrny pwauNdw, 
bkvwd

Thaa Thae Karan 

Palaah Karae ||

You whine and cry ਇਸ (ਮਾਇਆ) ਵਾਸਤੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਹੀ) ਤਰਸ-ਭਰੇ ਕੀਰਨੇ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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52788 1227 mhw ibkwr moh 
md mwqO ismrq 
nwih  
hry]1]rhwau]

m`wqO Mehaa Bikaar 

Moh Madh 

Maatha Simarath 

Naahi Harae ||1|| 

Rehaao ||

- you are intoxicated 

with the great 

corruption of 

attachment and pride, 

but you do not 

remember the Lord in 

meditation. 

||1||Pause||

ਮਨੱੁਖ ਮੋਹ ਹਉਮੈ (ਆਜਦਕ) 

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਮਗਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52789 1227 swDsMig jpqy 
nwrwiex iqn ky 
doK jry]

Saadhhasang 

Japathae 

Naaraaein Thin 

Kae Dhokh Jarae ||

Those who meditate 

on the Lord in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy - 

the guilt of their 

minstakes is burnt 

away.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ) ਪਾਪ 

ਸੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

52790 1227 sPl dyh DMin 
Eie jnmy pRB kY 
sMig rly]1]

Safal Dhaeh 

Dhhann Oue 

Janamae Prabh Kai 

Sang Ralae ||1||

Fruitful is the body, 

and blessed is the 

birth of those who 

merge with God. ||1||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਲ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52791 1227 cwir pdwrQ  
Ast dsw isiD  
sB aUpir swD 
Bly]

Chaar 

Padhaarathh Asatt 

Dhasaa Sidhh 

Sabh Oopar 

Saadhh Bhalae ||

The four great 

blessings, and the 

eighteen supernatural 

spiritual powers - 

above all these are the 

Holy Saints.

(ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ-

ਇਹ) ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 

ਅਠਾਰਾਂ ਜਸੱਧੀਆਂ (ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਇਹਨਾਂ) ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹਨ।
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52792 1227 nwnk dws DUir 
jn bWCY auDrih 
lwig 
ply]2]97]120
]

auDr-ih[ p`ly Naanak Dhaas 

Dhhoor Jan 

Baanshhai 

Oudhharehi Laag 

Palae 

||2||97||120||

Slave Nanak longs for 

the dust of the feet of 

the humble; attached 

to the hem of His 

robe, he is saved. 

||2||97||120||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਜਨਿੱਤ) ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ। (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ) ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ 

(ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੯੭॥੧੨੦॥

52793 1227 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52794 1227 hir ky nwm ky  
jn kWKI]

Har Kae Naam Kae 

Jan Kaankhee ||

The Lord's humble 

servants yearn for the 

Lord's Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਚਾਹਵਾਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
52795 1227 min qin bcin 

eyhI suKu cwhq  
pRB drsu dyKih 
kb 
AwKI]1]rhwau]

AwKIN Man Than Bachan 

Eaehee Sukh 

Chaahath Prabh 

Dharas Dhaekhehi 

Kab Aakhee ||1|| 

Rehaao ||

In thought, word and 

deed, they long for 

this peace, to gaze 

with their eyes upon 

the Blessed Vision of 

God's Darshan. 

||1||Pause||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਤਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਬਚਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਸਦਾ ਇਹੀ ਸੁਖ ਲੋੜਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਕਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਾਂਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52796 1227 qU byAMqu 
pwrbRhm suAwmI  
giq qyrI jwie n 
lwKI]

Thoo Baeanth 

Paarabreham 

Suaamee Gath 

Thaeree Jaae N 

Laakhee ||

You are Endless, O 

God, my Supreme Lord 

and Master; Your state 

cannot be known.

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! 
ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ-ਇਹ 

ਗੱਲ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ।
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52797 1227 crnkml pRIiq  
mnu byiDAw kir 
srbsu AMqir 
rwKI]1]

srbsu: polw bolo Charan Kamal 

Preeth Man 

Baedhhiaa Kar 

Sarabas Anthar 

Raakhee ||1||

My mind is pierced 

through by the Love of 

Your Lotus Feet; this is 

everything to me - I 

enshrine it deep 

within my being. ||1||

(ਪਰ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ) ਮਨ 

ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਜਵਚ ਪਿੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਪਿੀਤ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਉਹ (ਿਗਤ ਦਾ) 
ਸਾਰਾ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਸਮਝ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

52798 1227 byd purwn 
isimRiq swDU jn  
ieh bwxI rsnw 
BwKI]

ism-i Riq Baedh Puraan 

Simrith Saadhhoo 

Jan Eih Baanee 

Rasanaa Bhaakhee 

||

In the Vedas, the 

Puraanas and the 

Simritees, the humble 

and the Holy chant 

this Bani with their 

tongues.

ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਸੂੰ ਜਮਿਤੀਆਂ 

(ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ 
ਪਾਠ) ਸੂੰਤ ਿਨ, ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਇਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ।

52799 1227 jip rwm nwmu 
nwnk insqrIAY  
horu duqIAw 
ibrQI 
swKI]2]98]12
1]

Jap Raam Naam 

Naanak 

Nisathareeai Hor 

Dhutheeaa 

Birathhee Saakhee 

||2||98||121||

Chanting the Lord's 

Name, O Nanak, I am 

emancipated; other 

teachings of duality 

are useless. 

||2||98||121||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ (ਹੀ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦੂਿੀ ਗੱਲ ਜਵਅਰਥ ਹੈ 

॥੨॥੯੮॥੧੨੧॥

52800 1227 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52801 1227 mwKI rwm kI qU 
mwKI]

Maakhee Raam 

Kee Thoo 

Maakhee ||

A fly! You are just a fly, 

created by the Lord.

ਹੇ ਮਾਇਆ! ਤੂੂੰ  ਮੱਖੀ ਹੈਂ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਮੱਖੀ (ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੀ)।
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52802 1227 jh durgMD qhw 
qU bYsih mhw 
ibiKAw md 
cwKI]1]rhwau]

Jeh Dhuragandhh 

Thehaa Thoo 

Baisehi Mehaa 

Bikhiaa Madh 

Chaakhee ||1|| 

Rehaao ||

Wherever it stinks, 

you land there; you 

suck in the most toxic 

stench. ||1||Pause||

(ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਸਦਾ ਗੂੰਦ ਉਤੇ 

ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਜਿੱਥੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਉਥੇ 

ਬੈਠਦੀ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਖਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52803 1227 ikqih AsQwin 
qU itknu n 
pwvih ieh ibiD 
dyKI AwKI]

AwKIN Kithehi Asathhaan 

Thoo Ttikan N 

Paavehi Eih Bidhh 

Dhaekhee Aakhee 

||

You don't stay put 

anywhere; I have seen 

this with my eyes.

ਹੇ ਮਾਇਆ! ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ 
ਅੱਖੀਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਜਖਆ 

ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਭੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 

ਜਟਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂ।

52804 1227 sMqw ibnu qY koie  
n CwifAw sMq 
pry goibd kI 
pwKI]1]

Santhaa Bin Thai 

Koe N Shhaaddiaa 

Santh Parae 

Gobidh Kee 

Paakhee ||1||

You have not spared 

anyone, except the 

Saints - the Saints are 

on the side of the Lord 

of the Universe. ||1||

ਸੂੰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
(ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨੋਂ ) ਛੱਜਡਆ ਨਹੀਂ 
(ਉਹ ਭੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਚਦੇ 

ਹਨ ਜਕ) ਸੂੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

52805 1227 jIA jMq sgly 
qY mohy ibnu sMqw 
iknY n lwKI]

Jeea Janth Sagalae 

Thai Mohae Bin 

Santhaa Kinai N 

Laakhee ||

You have enticed all 

beings and creatures; 

no one knows You, 

except the Saints.

ਹੇ ਮਾਇਆ! (ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਹੀ) ਿੀਵ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੂੰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
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52806 1227 nwnk dwsu hir 
kIrqin rwqw  
sbdu suriq scu 
swKI]2]99]12
2]

Naanak Dhaas Har 

Keerathan 

Raathaa Sabadh 

Surath Sach 

Saakhee 

||2||99||122||

Slave Nanak is imbued 

with the Kirtan of the 

Lord's Praises. 

Focusing his 

consciousness on the 

Word of the Shabad, 

he realizes the 

Presence of the True 

Lord. ||2||99||122||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸੂੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸੂੰਤ (ਗੁਰੂ 

ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੯੯॥੧੨੨॥

52807 1227 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52808 1227 mweI rI kwtI 
jm kI Pws]

Maaee Ree 

Kaattee Jam Kee 

Faas ||

O mother, the noose 

of Death has been cut 

away.

ਹੇ ਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਡ-

ਭਾਗੀਆਂ ਦੀ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ,

52809 1227 hir hir jpq  
srb suK pwey  
bIcy gRsq 
audws]1]rhwau]

gRsq Har Har Japath 

Sarab Sukh Paaeae 

Beechae Grasath 

Oudhaas ||1|| 

Rehaao ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, I 

have found total 

peace. I remain 

unattached in the 

midst of my 

household. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਾਣ ਲਏ, 

ਉਹ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ 

ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਉਪਰਾਮ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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52810 1228 kir ikrpw lIny 
kir Apuny aupjI 
drs ipAws]

Kar Kirapaa 

Leenae Kar 

Apunae Oupajee 

Dharas Piaas ||

Granting His Grace, He 

has made me His Own. 

The thirst for the 

Blessed Vision of His 

Darshan wells up 

within me.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਆਪਣੇ ਬਣਾ 
ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

52811 1228 sMqsMig imil 
hir gux gwey  
ibnsI duqIAw 
Aws]1]

Santhasang Mil 

Har Gun Gaaeae 

Binasee 

Dhutheeaa Aas 

||1||

Joining the Society of 

the Saints, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord; I have given up 

other hopes. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਦੂਿੀ ਟੇਕ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
52812 1228 mhw auidAwn 

AtvI qy kwFy  
mwrgu sMq kihE]

Mehaa Oudhiaan 

Attavee Thae 

Kaadtae Maarag 

Santh Kehiou ||

The Saint has pulled 

me out of the utterly 

desolate wilderness, 

and shown me the 

path.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-) ਰਾਹ ਦੱਸ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ 

ਸੂੰਘਣ ੇਿੂੰਗਲ (ਵਰਗੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਬਨ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਲਆ।

52813 1228 dyKq drsu pwp 
siB nwsy hir 
nwnk rqnu 
lihE]2]100]
123]

Dhaekhath Dharas 

Paap Sabh Naasae 

Har Naanak 

Rathan Lehiou 

||2||100||123||

Gazing upon His 

Darshan, all sins are 

taken away; Nanak is 

blessed with the jewel 

of the Lord. 

||2||100||123||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਲੱਭ ਜਲਆ ॥੨॥੧੦੦॥੧੨੩॥

52814 1228 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52815 1228 mweI rI AirE 
pRym kI Koir]

Maaee Ree Ariou 

Praem Kee Khor ||

O mother, I am 

involved with the Love 

of the Lord;

ਹੇ ਮਾਂ! (ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ 
ਦੇ) ਜਪਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
52816 1228 drsn ruicq 

ipAws min 
suMdr skq n 
koeI 
qoir]1]rhwau]

Dharasan Ruchith 

Piaas Man 

Sundhar Sakath N 

Koee Thor ||1|| 

Rehaao ||

I am intoxicated with 

it. My mind has such a 

longing and thirst for 

the Blessed Vision, the 

Darshan of my 

Beauteous Lord. No 

one can break this. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਨ 

ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਸੋਹਣੇ (ਦੇ ਦਰਸਨ) ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਇਹ 

ਲਗਨ ਇਹ ਤਾਂਘ ਐਸੀ ਹੈ ਜਕ 

ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52817 1228 pRwn mwn piq  
ipq suq bMDp  
hir srbsu Dn 
mor]

srbsu: polw bolo imlvW Praan Maan Path 

Pith Suth 

Bandhhap Har 

Sarabas Dhhan 

Mor ||

The Lord is my breath 

of life, honor, spouse, 

parent, child, relative, 

wealth - everything.

ਹੇ ਮਾਂ! ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ 
ਪਿੀਤਮ ਹੀ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ, ਆਸਰਾ 
ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਪਤਾ ਹੈ, ਪੱੁਤਰ 

ਹੈ, ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ 
ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਉਹੀ ਹੈ।

52818 1228 iDRgu srIru Asq 
ibstw ikRm ibnu 
hir jwnq 
hor]1]

As-q: polw bolo Dhhrig Sareer 

Asath Bisattaa 

Kiram Bin Har 

Jaanath Hor ||1||

Cursed is this body of 

bones, this pile of 

maggots and manure, 

if it knows any other 

than the Lord. ||1||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਰ ਇਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਜਨਰਾ) ਹੱਡੀਆਂ 

ਗੂੰਦ ਅਤੇ ਜਕਰਮ ਹੀ ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10706 Published: March 06/ 2014



52819 1228 BieE ikRpwl 
dIn duK BMjnu  
prw pUrblw jor]

Bhaeiou Kirapaal 

Dheen Dhukh 

Bhanjan Paraa 

Poorabalaa Jor ||

The Destroyer of the 

pains of the poor has 

become merciful to 

me, by the power of 

the karma of my past 

actions.

ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ 
ਦਾ ਿੋੜ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਉਸ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

52820 1228 nwnk srix  
ikRpwiniD swgr  
ibnisE Awn 
inhor]2]101]1
24]

(inhor) Aihswn Naanak Saran 

Kirapaa Nidhh 

Saagar Binasiou 

Aan Nihor 

||2||101||124||

Nanak seeks the 

Sanctuary of God, the 

Treasure, the Ocean of 

Mercy; my 

subservience to others 

is past. 

||2||101||124||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦਇਆ 

ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਮਹਰ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ (ਸਾਰੀ) ਮੁਥਾਿੀ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੧੦੧॥੧੨੪॥

52821 1228 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52822 1228 nIkI rwm kI 
Duin soie]

Neekee Raam Kee 

Dhhun Soe ||

The Lord's melody is 

noble and sublime.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਨ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਬਣਾ), ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ-ਇਹ 

ਇਕ ਸੋਹਣੀ (ਕਾਰ) ਹੈ।

52823 1228 crnkml AnUp 
suAwmI jpq 
swDU 
hoie]1]rhwau]

Charan Kamal 

Anoop Suaamee 

Japath Saadhhoo 

Hoe ||1|| Rehaao 

||

The Lotus Feet of my 

Lord and Master are 

incomparably 

beautiful. Meditating 

on them, one 

becomes Holy. 

||1||Pause||

ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨ ਿਪਜਦਆਂ ਮਨੱੁਖ ਭਲਾ 
ਨੇਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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52824 1228 icqvqw gopwl 
drsn klmlw 
kFu Doie]

Chithavathaa 

Gopaal Dharasan 

Kalamalaa Kadt 

Dhhoe ||

Just by thinking of the 

Darshan, the Blessed 

Vision of the Lord of 

the World, the dirty 

sins are washed away.

ਿਗਤ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੋਇਆ (ਭਾਵ, ਵਸਾ 
ਕੇ) (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ) ਪਾਪ 

ਧੋ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ।

52825 1228 jnm mrn 
ibkwr AMkur  
hir kwit Cwfy 
Koie]1]

Janam Maran 

Bikaar Ankur Har 

Kaatt Shhaaddae 

Khoe ||1||

The Lord cuts down 

and weeds out the 

corruption of the cycle 

of birth and death. 

||1||

(ਿੇ ਤੂੂੰ  ਹਜਰ-ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਂਗਾ 
ਤਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਦੇ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿੁੱ ਟ ਰਹੇ ਬੀਿ 

ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ॥੧॥

52826 1228 prw pUrib 
ijsih iliKAw  
ibrlw pwey koie]

Paraa Poorab 

Jisehi Likhiaa 

Biralaa Paaeae 

Koe ||

How rare is that 

person who has such 

pre-ordained destiny, 

to find the Lord.

ਇਹ ਦਾਤ ਕੋਈ ਉਹ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸਮੇ ਤੋਂ 
(ਇਹ ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

52827 1228 rvx gux gopwl 
krqy nwnkw scu 
joie]2]102]1
25]

Ravan Gun Gopaal 

Karathae 

Naanakaa Sach 

Joe 

||2||102||125||

Chanting the Glorious 

Praises of the Creator, 

the Lord of the 

Universe - O Nanak, 

this is Truth. 

||2||102||125||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਤਾਰ 

ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ੇ(ਇਹ 

ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ 

ਜਹੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) 

॥੨॥੧੦੨॥੧੨੫॥

52828 1228 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:
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52829 1228 hir ky nwm kI  
miq swr]

(swr) sRySt Har Kae Naam Kee 

Math Saar ||

The intellect of one 

who dwells on the 

Name of the Lord is 

excellent.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

(ਵਲ ਪਿੇਰਨ) ਵਾਲੀ ਅਕਲ 

(ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੂੰਮਾਂ ਵਲ ਪਿੇਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਹੈ।
52830 1228 hir ibswir ju 

Awn rwcih  
imQn sB 
ibsQwr]1]rhwau
]

Har Bisaar J Aan 

Raachehi Mithhan 

Sabh Bisathhaar 

||1|| Rehaao ||

One who forgets the 

Lord and becomes 

involved with some 

other - all his showy 

pretensions are false. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਹਰਾਂ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਰੱੁਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਖਲਾਰੇ (ਆਜਖ਼ਰ) 

ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52831 1228 swDsMgim Bju 
suAwmI pwp 
hovq Kwr]

Saadhhasangam 

Bhaj Suaamee 

Paap Hovath 

Khaar ||

Meditate, vibrate on 

our Lord and Master in 

the Company of the 

Holy, and your sins 

shall be eradicated.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

52832 1228 crnwribMd 
bswie ihrdY  
bhuir jnm n 
mwr]1]

Charanaarabindh 

Basaae Hiradhai 

Bahur Janam N 

Maar ||1||

When the Lord's Lotus 

Feet abide within the 

heart, the mortal is 

never again caught in 

the cycle of death and 

birth. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖ, ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10709 Published: March 06/ 2014



52833 1228 kir AnugRh 
rwiK lIny eyk 
nwm ADwr]

A-nu`gRh Kar Anugreh 

Raakh Leenae 

Eaek Naam 

Adhhaar ||

He showers us with 

His kindness and 

compassion; He saves 

and protects those 

who take the Support 

of the Naam, the 

Name of the One Lord.

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੀ ਪਿਭੂ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

52834 1228 idn rYin ismrq 
sdw nwnk muK 
aUjl 
drbwir]2]103
]126]

Dhin Rain 

Simarath Sadhaa 

Naanak Mukh 

Oojal Dharabaar 

||2||103||126||

Meditating in 

remembrance on Him, 

day and night, O 

Nanak, your face shall 

be radiant in the Court 

of the Lord. 

||2||103||126||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਜਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ 

ਉਿਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੧੦੩॥੧੨੬॥

52835 1228 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52836 1228 mwnI qUM rwm kY 
dir mwnI]

Maanee Thoon 

Raam Kai Dhar 

Maanee ||

Honored - you shall be 

honored in the Court 

of the Lord.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਤਾਂ) ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਕਾਰ 

ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਗੀ।
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52837 1228 swDsMig imil  
hir gun gwey  
ibnsI sB 
AiBmwnI]1]rhw
au]

Saadhhasang Mil 

Har Gun Gaaeae 

Binasee Sabh 

Abhimaanee 

||1|| Rehaao ||

Join the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, and sing the 

Glorious Praises of the 

Lord; your egotistical 

pride will be totally 

dispelled. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ 

ਕਰ ਜਦੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਸਾਰੀ ਮੱੁਕ 

ਗਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52838 1228 Dwir AnugRhu 
ApnI kir lInI  
gurmuiK pUr 
igAwnI]

Dhhaar Anugrahu 

Apanee Kar 

Leenee Guramukh 

Poor Giaanee ||

Showering His 

kindness and 

compassion, He shall 

make you His Own. As 

Gurmukh, your 

spiritual wisdom shall 

be perfect.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ 

ਕੇ (ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) 

ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਜਲਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਹੋ 

ਗਈ।

52839 1228 srb sUK AwnMd 
Gnyry Twkur drs 
iDAwnI]1]

Sarab Sookh 

Aanandh 

Ghanaerae 

Thaakur Dharas 

Dhhiaanee ||1||

All peace and all sorts 

of ecstasy are 

obtained, by 

meditating on the 

Darshan, the Blessed 

Vision of my Lord and 

Master. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਅਨੇਕਾਂ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, 

ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ 

॥੧॥

52840 1228 inkit vrqin  
sw sdw suhwgin  
dh ids sweI 
jwnI]

sWeIN Nikatt Varathan 

Saa Sadhaa 

Suhaagan Dheh 

Dhis Saaee Jaanee 

||

She who dwells close 

to her Lord is always 

the pure, happy soul-

bride; she is famous in 

the ten directions.

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸਦਾ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਣ 

ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ 

ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, 

ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10711 Published: March 06/ 2014



52841 1228 ipRA rMg rMig 
rqI nwrwien  
nwnk iqsu 
kurbwnI]2]104
]127]

r`qI Pria Rang Rang 

Rathee Naaraaein 

Naanak This 

Kurabaanee 

||2||104||127||

She is imbued with the 

Love of her Loving 

Beloved Lord; Nanak is 

a sacrifice to her. 

||2||104||127||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 
ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੧੦੪॥੧੨੭॥

52842 1228 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52843 1228 quA crn Awsro  
eIs]

Thua Charan 

Aasaro Ees ||

O Lord, I take the 

Support of Your Lotus 

Feet.

ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ! (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ (ਹੀ) ਆਸਰਾ 
ਹੈ।

52844 1228 qumih pCwnU swku 
qumih sMig  
rwKnhwr qumY 
jgdIs]rhwau]

j`gdIs Thumehi 

Pashhaanoo Saak 

Thumehi Sang 

Raakhanehaar 

Thumai Jagadhees 

|| Rehaao ||

You are my Best 

Friend and 

Companion; I am with 

You. You are our 

Protector, O Lord of 

the Universe. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਸਾਡਾ) ਿਾਣ-ੂਪਛਾਣੂ ਹੈਂ, 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਲ-

ਜਮਲਾਪ ਹੈ। ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਈਸ਼ਵਰ! ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਸਾਡੀ) ਰੱਜਖਆ 

ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ॥ ਰਹਾਉ॥

52845 1228 qU hmro hm qumry 
khIAY ieq auq 
qum hI rwKy]

Thoo Hamaro Ham 

Thumarae Keheeai 

Eith Outh Thum 

Hee Raakhae ||

You are mine, and I 

am Yours; here and 

hereafter, You are my 

Saving Grace.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਇਹੀ 
ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ ਹੈਂ 
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ 

ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ 
ਹੈਂ।
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52846 1228 qU byAMqu AprMpru 
suAwmI gur 
ikrpw koeI 
lwKY]1]

Ap-rMpru Thoo Baeanth 

Aparanpar 

Suaamee Gur 

Kirapaa Koee 

Laakhai ||1||

You are Endess and 

Infinite, O my Lord and 

Master; by Guru's 

Grace, a few 

understand. ||1||

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈਂ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ। ਜਕਸੇ 

ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ 
ਹੈ ॥੧॥

52847 1228 ibnu bkny ibnu 
khn khwvn  
AMqrjwmI jwnY]

Bin Bakanae Bin 

Kehan Kehaavan 

Antharajaamee 

Jaanai ||

Without being spoken, 

without being told, 

You know all, O 

Searcher of hearts.

ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਖਣ-ਅਖਾਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਸਾਡੀ ਲੋੜ) ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

52848 1228 jw kau myil ley 
pRBu nwnku sy jn 
drgh 
mwny]2]105]1
28]

Jaa Ko Mael Leae 

Prabh Naanak Sae 

Jan Dharageh 

Maanae 

||2||105||128||

One whom God unites 

with Himself, O Nanak, 

that humble being is 

honored in the Court 

of the Lord. 

||2||105||128||

ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੧੦੫॥੧੨੮॥

52849 1229 swrMg mhlw 5 
caupdy Gru 5

Saarang Mehalaa 

5 Choupadhae 

Ghar 5

Saarang, Fifth Mehl, 

Chau-Padas, Fifth 

House:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
52850 1229 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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52851 1229 hir Bij Awn 
krm ibkwr]

Har Bhaj Aan 

Karam Bikaar ||

Meditate, vibrate on 

the Lord; other actions 

are corrupt.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ, (ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਕੂੰਮ (ਜਿੂੰ ਦ ਲਈ) 

ਜਵਅਰਥ ਹਨ।
52852 1229 mwn mohu n buJq 

iqRsnw kwl gRs 
sMswr]1]rhwau]

buJq: polw bolo Maan Mohu N 

Bujhath Thrisanaa 

Kaal Gras Sansaar 

||1|| Rehaao ||

Pride, attachment and 

desire are not 

quenched; the world is 

in the grip of death. 

||1||Pause||

(ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੂੰਮਾਂ ਨਾਲ) 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹ (ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ), ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਮਟਦੀ, 
ਦੁਨੀਆ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਵਚ 

ਿਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52853 1229 Kwq pIvq hsq 
sovq AauD ibqI 
Aswr]

(Aswr) by^br, 
bysMBwl, JUTy pwpW 
AOguxW ivkwrW c 

Khaath Peevath 

Hasath Sovath 

Aoudhh Bithee 

Asaar ||

Eating, drinking, 

laughing and sleeping, 

life passes uselessly.

ਖਾਂਜਦਆਂ ਪੀਂਜਦਆਂ ਹੱਸਜਦਆਂ 

ਸੱੁਜਤਆਂ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ) 
ਉਮਰ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਜਵਚ ਬੀਤਦੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

52854 1229 nrk audr BRmMq 
jlqo jmih 
kInI swr]1]

Narak Oudhar 

Bhramanth 

Jalatho Jamehi 

Keenee Saar ||1||

The mortal wanders in 

reincarnation, burning 

in the hellish 

environment of the 

womb; in the end, he 

is destroyed by death. 

||1||

ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਹਰੇਕ ਿੂਨ ਜਵਚ 

(ਿੀਵ) ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਿਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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52855 1229 pr dRoh krq 
ibkwr inMdw pwp 
rq kr Jwr]

(dRoh) vYr[ (rq) pRIq[ 
(kr) h`Q[ (Jwr) JwV 
ky Bwv qkVw ho ky

Par Dhroh Karath 

Bikaar Nindhaa 

Paap Rath Kar 

Jhaar ||

He practices fraud, 

cruelty and slander 

against others; he sins, 

and washes his hands.

(ਭਿਨ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ 

ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪਾਂ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

52856 1229 ibnw siqgur bUJ 
nwhI qm moh 
mhW AMDwr]2]

Binaa Sathigur 

Boojh Naahee 

Tham Moh 

Mehaan Andhhaar 

||2||

Without the True 

Guru, he has no 

understanding; he is 

lost in the utter 

darkness of anger and 

attachment. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੋਹ ਦੇ 

ਬੜੇ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

52857 1229 ibKu TgaurI 
Kwie mUTo iciq n  
isrjnhwr]

Bikh Thagouree 

Khaae Mootho 

Chith N 

Sirajanehaar ||

He takes the 

intoxicating drugs of 

cruelty and 

corruption, and is 

plundered. He is not 

conscious of the 

Creator Lord God.

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ-ਠਗ-ਬੂਟੀ ਖਾ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ ਸਰਮਾਏ 

ਵਲੋਂ) ਲੁੱ ਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

52858 1229 goibMd gupq hoie 
rihE inAwro  
mwqMg miq 
AhMkwr]3]

m`iq Gobindh Gupath 

Hoe Rehiou Niaaro 

Maathang Math 

Ahankaar ||3||

The Lord of the 

Universe is hidden and 

unattached. The 

mortal is like a wild 

elephant, intoxicated 

with the wine of 

egotism. ||3||

ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ (ਿੁੱ ਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੁਜਪਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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52859 1229 kir ikRpw pRB 
sMq rwKy  
crnkml ADwr]

Kar Kirapaa Prabh 

Santh Raakhae 

Charan Kamal 

Adhhaar ||

In His Mercy, God 

saves His Saints; they 

have the Support of 

His Lotus Feet.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ (ਇਸ 'ਜਬਖੁ 

ਠਗਉਰੀ' ਤੋਂ) ਬਚਾਈ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ।

52860 1229 kr joir nwnku  
srin AwieE  
guopwl purK 
Apwr]4]1]12
9]

guo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Kar Jor Naanak 

Saran Aaeiou 

Guopaal Purakh 

Apaar 

||4||1||129||

With his palms 

pressed together, 

Nanak has come to 

the Sanctuary of the 

Primal Being, the 

Infinite Lord God. 

||4||1||129||

ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ! 

ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ! ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

ਨਾਨਕ (ਤੇਰੀ) ਸਰਨ ਆਇਆ 

ਹੈ (ਇਸ ਦੀ ਭੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ) 

॥੪॥੧॥੧੨੯॥

52861 1229 swrg mhlw 5 
Gru 6 pVqwl

Saarag Mehalaa 5 

Ghar 6 Parrathaala

Saarang, Fifth Mehl, 

Sixth House, Partaal:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।

52862 1229 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

52863 1229 suB bcn boil  
gun Amol]

Subh Bachan Bol 

Gun Amol ||

Chant His Sublime 

Word and His Priceless 

Glories.

(ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ!) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਗੁਣ (ਸਭ ਬਚਨਾਂ 
ਨਾਲੋਂ) ਸੁਭ ਬਚਨ ਹਨ-ਇਹਨਾਂ 
ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਜਰਆ ਕਰ।
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52864 1229 ikM krI ibkwr] (ikM) ikauN, (krI) 
krdw hYN, (ibkwr) 
ibkwrW nMU[ (dUjw pwT: 
ikMkrI) 

Kinkaree Bikaar || Why are you indulding 

in corrupt actions?

ਹੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ (ਹੋ ਚੁਕੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ)!

52865 1229 dyKu rI bIcwr] Dhaekh Ree 

Beechaar ||

Look at this, see and 

understand!

ਹੋਸ਼ ਕਰ (ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ)।

52866 1229 gur sbdu 
iDAwie mhlu 
pwie]

Gur Sabadh 

Dhhiaae Mehal 

Paae ||

Meditate on the Word 

of the Guru's Shabad, 

and attain the 

Mansion of the Lord's 

Presence.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ (ਤੇ, ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ।
52867 1229 hir sMig rMg 

krqI mhw 
kyl]1]rhwau]

Har Sang Rang 

Karathee Mehaa 

Kael ||1|| Rehaao 

||

Imbued with the Love 

of the Lord, you shall 

totally play with Him. 

||1||Pause||

(ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਬੜੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52868 1229 supn rI sMswru] Supan Ree Sansaar 

||

The world is a dream. (ਹੇ ਸਖੀ!) ਇਹ ਿਗਤ ਸੁਪਨੇ 

ਵਰਗਾ ਹੈ,

52869 1229 imQnI ibsQwru] Mithhanee 

Bisathhaar ||

Its expanse is false. (ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ) ਜਖਲਾਰਾ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ।

52870 1229 sKI kwie moih 
moih lI ipRA 
pRIiq irdY 
myl]1]

Sakhee Kaae Mohi 

Mohilee Pria 

Preeth Ridhai 

Mael ||1||

O my companion, why 

are you so enticed by 

the Enticer? Enshrine 

the Love of Your 

Beloved within your 

heart. ||1||

ਹੇ ਸਖੀ! ਤੂੂੰ  ਇਸ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਜਕਉਂ ਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈਂ? ਪਿੀਤਮ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ ॥੧॥
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52871 1229 srb rI pRIiq 
ipAwru]

Sarab Ree Preeth 

Piaar ||

He is total love and 

affection.

ਹੇ ਸਖੀ! ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨਾਲ 

ਪਿੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

52872 1229 pRBu sdw rI 
dieAwru]

Prabh Sadhaa Ree 

Dhaeiaar ||

God is always merciful. ਹੇ ਸਖੀ! ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦਇਆ 

ਦਾ ਘਰ ਹੈ।

52873 1229 kWeyN Awn Awn 
rucIAY]

Kaaneaen Aan Aan 

Rucheeai ||

Others - why are you 

involved with others?

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

52874 1229 hir sMig sMig 
KcIAY]

KcIAY: polw bolo Har Sang Sang 

Khacheeai ||

Remain involved with 

the Lord.

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

52875 1229 jau swDsMg pwey] Jo Saadhhasang 

Paaeae ||

When you join the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy,

ਿਦੋਂ (ਕੋਈ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
52876 1229 khu nwnk hir 

iDAwey]

Kahu Naanak Har 

Dhhiaaeae ||

Says Nanak, meditate 

on the Lord.

ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ 
ਹੈ,

52877 1229 Ab rhy jmih 
myl]2]1]130]

Ab Rehae Jamehi 

Mael 

||2||1||130||

Now, your association 

with death is ended. 

||2||1||130||

ਤਦੋਂ ਿਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੨॥੧॥੧੩੦॥

52878 1229 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52879 1229 kMcnw bhu dq 
krw]

dq:polw bolo[ (dq) 
dwn

Kanchanaa Bahu 

Dhath Karaa ||

You may make 

donations of gold,

ਹੇ ਮਨ! ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਬਹੁਤ 

ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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52880 1229 BUim dwnu Arip 
Drw]

Bhoom Dhaan 

Arap Dhharaa ||

And give away land in 

charity

ਭੁਇਂ ਮਣਸ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,

52881 1229 mn Aink soc  
pivqR krq]

Man Anik Soch 

Pavithr Karath ||

And purify your mind 

in various ways,

ਕਈ ਸੱੁਚਾਂ ਨਾਲ (ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) 
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

52882 1229 nwhI ry nwm quil  
mn crnkml 
lwgy]1]rhwau]

Naahee Rae Naam 

Thul Man Charan 

Kamal Laagae 

||1|| Rehaao ||

But none of this is 

equal to the Lord's 

Name. Remain 

attached to the Lord's 

Lotus Feet. 

||1||Pause||

(ਇਹ ਉੱਦਮ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਹੁ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52883 1229 cwir byd ijhv 
Bny]

Bny: polw bolo Chaar Baedh Jihav 

Bhanae ||

You may recite the 

four Vedas with your 

tongue,

ਹੇ ਮਨ! ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਚਾਰੇ 

ਵੇਦ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

52884 1229 ds Ast Kst  
sRvn suny]

Dhas Asatt Khasatt 

Sravan Sunae ||

And listen to the 

eighteen Puraanas and 

the six Shaastras with 

your ears,

ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਸਤਿ 
ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

52885 1229 nhI quil goibd 
nwm Duny]

Nehee Thul 

Gobidh Naam 

Dhhunae ||

But these are not 

equal to the celestial 

melody of the Naam, 

the Name of the Lord 

of the Universe.

(ਇਹ ਕੂੰਮ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਨਹੀਂ ਹਨ।

52886 1229 mn crnkml 
lwgy]1]

Man Charan 

Kamal Laagae 

||1||

Remain attached to 

the Lord's Lotus Feet. 

||1||

ਹੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿੀਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ॥੧॥
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52887 1229 brq sMiD soc 
cwr]

(sMiD) sMiDAw[ (soc) 
piv`qRqw[ (cwr) Awcwr 
(dUjw pwT: soccwr)

Barath Sandhh 

Soch Chaar ||

You may observe fasts, 

and say your prayers, 

purify yourself

ਹੇ ਮਨ! ਵਰਤ, ਸੂੰ ਜਧਆ, 

ਸਰੀਰਕ ਪਜਵੱਤਿਤਾ,

52888 1229 ikRAw kuMit 
inrwhwr]

Kiraaa Kuntt 

Niraahaar ||

And do good deeds; 

you may go on 

pilgrimages 

everywhere and eat 

nothing at all.

(ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਆਜਦਕ ਲਈ) 

ਚਾਰ ਕੂਟਾਂ ਜਵਚ ਭੁੱ ਖੇ ਰਜਹ ਕੇ 

ਭੌਂਦੇ ਜਿਰਨਾ,

52889 1229 Aprs krq 
pwk swr]

(pwk) rsoeI[ A-prs Aparas Karath 

Paakasaar ||

You may cook your 

food without touching 

anyone;

ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਛੁਹਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਜਤਆਰ ਕਰਨੀ,

52890 1229 invlI krm bhu 
ibsQwr]

Nivalee Karam 

Bahu Bisathhaar ||

You may make a great 

show of cleansing 

techniques,

(ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜਭਆਸ) 

ਜਨਵਲੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ 

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਜਖਲਾਰੇ ਜਖਲਾਰਨੇ,

52891 1229 DUp dIp krqy  
hir nwm quil n 
lwgy]

Dhhoop Dheep 

Karathae Har 

Naam Thul N 

Laagae ||

And burn incense and 

devotional lamps, but 

none of these are 

equal to the Lord's 

Name.

(ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਲਈ) ਧੂਪ ਧੁਖਾਣੇ 
ਦੀਵੇ ਿਗਾਣ-ੇਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਉੱਦਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

52892 1229 rwm dieAwr  
suin dIn bynqI]

Raam Dhaeiaar 

Sun Dheen 

Baenathee ||

O Merciful Lord, 

please hear the prayer 

of the meek and the 

poor.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ 

ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ!
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52893 1229 dyhu drsu nYn 
pyKau jn nwnk  
nwm imst 
lwgy]2]2]131
]

(imst) im`Ty Dhaehu Dharas 

Nain Paekho Jan 

Naanak Naam 

Misatt Laagae 

||2||2||131||

Please grant me the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, that I may 

see You with my eyes. 

The Naam is so sweet 

to servant Nanak. 

||2||2||131||

ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ ਦੇਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਸਦਾ) 
ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ 

॥੨॥੨॥੧੩੧॥

52894 1229 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52895 1229 rwm rwm rwm 
jwip rmq rwm 
shweI]1]rhwau]

Raam Raam Raam 

Jaap Ramath 

Raam Sehaaee 

||1|| Rehaao ||

Meditate on the Lord, 

Raam, Raam, Raam. 

The Lord is your Help 

and Support. 

||1||Pause||

ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਿਾਪ) ਿਜਪਆ ਕਰ, 

(ਨਾਮ) ਿਪਜਦਆਂ (ਉਹ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52896 1230 sMqn kY crn 
lwgy kwm kRoD 
loB iqAwgy gur 
gopwl Bey 
ikRpwl lbiD 
ApnI pweI]1]

lb-iD Santhan Kai 

Charan Laagae 

Kaam Krodhh 

Lobh Thiaagae Gur 

Gopaal Bheae 

Kirapaal Labadhh 

Apanee Paaee 

||1||

Grasping hold of the 

Feet of the Saints, I 

have abandoned 

sexual desire, anger 

and greed. The Guru, 

the Lord of the World, 

has been kind to me, 

and I have realized my 

destiny. ||1||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਲੋਭ (ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਛੱਡਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ-ਗੋਪਾਲ 

ਜਮਹਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਾਮ-ਵਸਤੂ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ (ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਤੋਂ) ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ 

ਰਹੇ ਸਨ ॥੧॥
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52897 1230 ibnsy BRm moh 
AMD tUty mwieAw 
ky bMD pUrn 
srbqR Twkur nh 
koaU bYrweI]

srb`qR Binasae Bhram 

Moh Andhh 

Ttoottae Maaeiaa 

Kae Bandhh 

Pooran Sarabathr 

Thaakur Neh Kooo 

Bairaaee ||

My doubts and 

attachments have 

been dispelled, and 

the blinding bonds of 

Maya have been 

broken. My Lord and 

Master is pervading 

and permeating 

everywhere; no one is 

an enemy.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਅਤੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ 

ਿਾਹੀਆਂ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਭਨੀਂ 
ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਪਦਾ,

52898 1230 suAwmI supRsMn 
Bey jnm mrn 
doK gey sMqn kY 
crn lwig nwnk 
gun 
gweI]2]3]132
]

supRsMn Suaamee 

Suprasann Bheae 

Janam Maran 

Dhokh Geae 

Santhan Kai 

Charan Laag 

Naanak Gun 

Gaaee 

||2||3||132||

My Lord and Master is 

totally satisfied with 

me; He has rid me of 

the pains of death and 

birth. Grasping hold of 

the Feet of the Saints, 

Nanak sings the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||2||3||132||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਿੀ ਤੱੁਠ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਅਤੇ ਪਾਪ ਸਭ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥੩॥੧੩੨॥

52899 1230 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52900 1230 hir hry hir 
muKhu boil hir 
hry min 
Dwry]1]rhwau]

Har Harae Har 

Mukhahu Bol Har 

Harae Man 

Dhhaarae ||1|| 

Rehaao ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, Har; 

enshrine the Lord, 

Har, Har, within your 

mind. ||1||Pause||

ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਉਚਾਜਰਆ 

ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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52901 1230 sRvn sunn Bgiq 
krn Aink 
pwiqk 
punhcrn]

Sravan Sunan 

Bhagath Karan 

Anik Paathik 

Punehacharan ||

Hear Him with your 

ears, and practice 

devotional worship - 

these are good deeds, 

which make up for 

past evils.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੂੰਨੀਂ 
ਸੁਣਨਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ-
ਇਹੀ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਪਛੁਤਾਵੇ-ਮਾਤਿ ਧਾਰਜਮਕ 

ਕਰਮ;

52902 1230 srn prn swDU  
Awn bwin 
ibswry]1]

(prn) pYNdy hn[ 
(bwin) Awdq, bwxI 
(pwTMqR Qwin)

Saran Paran 

Saadhhoo Aan 

Baan Bisaarae 

||1||

So seek the Sanctuary 

of the Holy, and forget 

all your other habits. 

||1||.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪਏ ਰਜਹਣਾ-
ਇਹ ਉੱਦਮ ਹੋਰ ਹੋਰ (ਭੈੜੀਆਂ) 

ਆਦਤਾਂ (ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52903 1230 hir crn pRIiq  
nIq nIiq pwvnw 
mih mhw punIq 
syvk BY dUir 
krn kilml 
doK jwry]

Har Charan Preeth 

Neeth Neeth 

Paavanaa Mehi 

Mehaa Puneeth ||

Love the Lord's Feet, 

continually and 

continuously - the 

most sacred and 

sanctified.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ-ਇਹ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਜਵੱਤਰ 

ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਪਿੀਤ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਜਵਕਾਰ ਸਾੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

52904 1230 khq mukq sunq 
mukq rhq jnm 
rhqy]

Saevak Bhai Dhoor 

Karan Kalimal 

Dhokh Jaarae ||

Fear is taken away 

from the servant of 

the Lord, and the dirty 

sins and mistakes of 

the past are burnt 

away.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੇ 

ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸੁਚੱਿੀ 
ਰਜਹਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿੂਨਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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52905 1230 rwm rwm swr 
BUq nwnk qqu 
bIcwry]2]4]13
3]

Kehath Mukath 

Sunath Mukath 

Rehath Janam 

Rehathae ||

Those who speak are 

liberated, and those 

who listen are 

liberated; those who 

keep the Rehit, the 

Code of Conduct, are 

not reincarnated again.

ਨਾਨਕ (ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਚਾਰਾਂ ਦਾ 
ਇਹ) ਜਨਚੋੜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਹੈ 

॥੨॥੪॥੧੩੩॥

52906 1230 swrg mhlw 5] Raam Raam Saar 

Bhooth Naanak 

Thath Beechaarae 

||2||4||133||

The Lord's Name is the 

most sublime essence; 

Nanak contemplates 

the nature of reality. 

||2||4||133||

52907 1230 nwm Bgiq mwgu 
sMq iqAwig 
sgl 
kwmI]1]rhwau]

mWgu Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl: (ਹੇ ਭਾਈ!) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਹਰ 

ਛੱਡ ਕੇ (ਭੀ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੂੰਗਦਾ 
ਜਰਹਾ ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52908 1230 pRIiq lwie hir 
iDAwie gun 
guoibMd sdw gwie]

Naam Bhagath 

Maag Santh 

Thiaag Sagal 

Kaamee ||1|| 

Rehaao ||

I beg for devotion to 

the Naam, the Name 

of the Lord; I have 

forsaken all other 

activities. 

||1||Pause||

ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਕਰ, ਸਦਾ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਜਰਹਾ 
ਕਰ।
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52909 1230 hir jn kI ryn 
bWCu dYnhwr 
suAwmI]1]

Preeth Laae Har 

Dhhiaae Gun 

Guobindh Sadhaa 

Gaae ||

Meditate lovingly on 

the Lord, and sing 

forever the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe.

ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਜਰਹਾ 
ਕਰ ॥੧॥

52910 1230 srb kusl suK 
ibsRwm Awndw 
AwnMd nwm jm 
kI kCu nwih 
qRws ismir 
AMqrjwmI]

Har Jan Kee Raen 

Baanshh 

Dhainehaar 

Suaamee ||1||

I long for the dust of 

the feet of the Lord's 

humble servant, O 

Great Giver, my Lord 

and Master. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, 
ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। 
ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ 

ਕਰ, ਿਮਾਂ ਦਾ (ਭੀ) ਕੋਈ ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ।

52911 1230 eyk srn goibMd 
crn sMswr sgl 
qwp hrn]

Sarab Kusal Sukh 

Bisraam Aanadhaa 

Aanandh Naam 

Jam Kee Kashh 

Naahi Thraas 

Simar 

Antharajaamee ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is the 

ultimate ecstasy, bliss, 

happiness, peace and 

tranquility. The fear is 

death is dispelled by 

meditating in 

remembrance on the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿੋਗੀ ਹੈ। 
(ਇਹ ਸਰਨ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ)
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52912 1230 nwv rUp swDsMg  
nwnk 
pwrgrwmI]2]5]
134]

Eaek Saran 

Gobindh Charan 

Sansaar Sagal 

Thaap Haran ||

Only the Sanctuary of 

the Feet of the Lord of 

the Universe can 

destroy all the 

suffering of the world.

ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਬੇੜੀ ਵਾਂਗ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 

॥੨॥੫॥੧੩੪॥

52913 1230 swrg mhlw 5] Naav Roop 

Saadhhasang 

Naanak 

Paaragaraamee 

||2||5||134||

The Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

is the boat, O Nanak, 

to carry us across to 

the other side. 

||2||5||134||

52914 1230 gun lwl gwvau  
gur dyKy]

Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl: ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹਾਂ,

52915 1230 pMcw qy eyku CUtw  
jau swDsMig pg 
rau]1]rhwau]

(rau) rcy[ pg: polw 
bolo

Gun Laal Gaavo 

Gur Dhaekhae ||

Gazing upon my Guru, 

I sing the Praises of my 

Beloved Lord.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਮੈਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ) ਿੜਦਾ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ (ਮੇਰਾ ਇਹ) ਮਨ 

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿਾਂ (ਦੇ ਪੂੰਿੇ) ਤੋਂ 
ਜਨਕਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
52916 1230 idRstau kCu sMig  

n jwie mwnu 
iqAwig mohw]

k`Cu Panchaa Thae 

Eaek Shhoottaa Jo 

Saadhhasang Pag 

Ro ||1|| Rehaao 

||

I escape from the five 

thieves, and I find the 

One, when I join the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||1||Pause||

(ਇਹ ਿ)ੋ ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ (ਹੈ, 

ਇਸ ਜਵਚੋਂ) ਕੁਝ ਭੀ (ਜਕਸੇ ਦੇ) 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਇਸ ਦਾ) ਮਾਣ ਤੇ ਮੋਹ ਛੱਡ 

ਦੇਹ।
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52917 1230 eykY hir pRIiq 
lwie imil 
swDsMig sohw]1]

Dhrisatto Kashh 

Sang N Jaae Maan 

Thiaag Mohaa ||

Nothing of the visible 

world shall go along 

with you; abandon 

your pride and 

attachment.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਿੋੜ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਿੀਵਨ) ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

52918 1230 pwieE hY gux 
inDwnu sgl 
Aws pUrI]

Eaekai Har Preeth 

Laae Mil 

Saadhhasang 

Sohaa ||1||

Love the One Lord, 

and join the Saadh 

Sangat, and you shall 

be embellished and 

exalted. ||1||

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਿਭੂ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ 
ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

52919 1230 nwnk min AnMd 
Bey guir ibKm 
gwr@ 
qorI]2]6]135]

Paaeiou Hai Gun 

Nidhhaan Sagal 

Aas Pooree ||

I have found the Lord, 

the Treasure of 

Excellence; all my 

hopes have been 

fulfilled.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਕਰੜੀ 
ਗੂੰਢ ਖੋਹਲ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਣ ਗਏ ਹਨ ॥੨॥੬॥੧੩੫॥

52920 1230 swrg mhlw 5] Naanak Man 

Anandh Bheae Gur 

Bikham Gaarh 

Thoree 

||2||6||135||

Nanak's mind is in 

ecstasy; the Guru has 

shattered the 

impregnable fortress. 

||2||6||135||

52921 1230 min ibrwgYgI] ibrwgY-gI Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl: ਹੇ ਸਖੀ! ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੈਰਾਗ ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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52922 1230 KojqI  
drswr]1]rhwau
]

Man Biraagaigee 

|| Khojathee 

Dharasaar ||1|| 

Rehaao ||

My mind is neutral 

and detached; I seek 

only the Blessed Vision 

of His Darshan. 

||1||Pause||

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ (ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52923 1230 swDU sMqn syiv 
kY ipRau hIArY 
iDAwieE]

Saadhhoo Santhan 

Saev Kai Prio 

Heearai 

Dhhiaaeiou ||

Serving the Holy 

Saints, I meditate on 

my Beloved within my 

heart.

ਹੇ ਸਖੀ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਜਲਆ ਹੈ,

52924 1230 AwnMd rUpI pyiK 
kY hau mhlu 
pwvaugI]1]

mh-lu Aanandh Roopee 

Paekh Kai Ho 

Mehal Paavougee 

||1||

Gazing upon the 

Embodiment of 

Ecstasy, I rise to the 

Mansion of His 

Presence. ||1||

ਤੇ, ਉਸ ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾਣਾ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥

52925 1230 kwm krI sB 
iqAwig kY hau 
srix praugI]

(krI) kwm hwQI sB 
AOgux[ prau-gI

Kaam Karee Sabh 

Thiaag Kai Ho 

Saran Parougee ||

I work for Him; I have 

forsaken everything 

else. I seek only His 

Sanctuary.

ਹੇ ਸਖੀ! (ਿਗਤ ਦੇ) ਕੂੰਮ-

ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ 

ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹਾਂ।

52926 1230 nwnk suAwmI 
gir imly hau  
gur 
mnwvaugI]2]7]
136]

mnw-vau-gI Naanak Suaamee 

Gar Milae Ho Gur 

Manaavougee 

||2||7||136||

O Nanak, my Lord and 

Master hugs me close 

in His Embrace; the 

Guru is pleased and 

satisfied with me. 

||2||7||136||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਿੀ 
(ਮੇਰੇ) ਗਲ ਨਾਲ ਆ ਲੱਗੇ ਹਨ, 

ਮੈਂ (ਉਸ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ 
॥੨॥੭॥੧੩੬॥
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52927 1230 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52928 1230 AYsI hoie prI] Aisee Hoe Paree || This is my condition. (ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ) ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,

52929 1230 jwnqy 
dieAwr]1]rhw
au]

Jaanathae 

Dhaeiaar ||1|| 

Rehaao ||

Only my Merciful Lord 

knows it. ||1||Pause||

(ਤੇ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੂੰ ) ਦਇਆਲ 

ਪਿਭੂ (ਆਪ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52930 1230 mwqr ipqr 
iqAwig kY mnu  
sMqn pwih 
bycwieE]

mwqr ipqr: poly bolo Maathar Pithar 

Thiaag Kai Man 

Santhan Paahi 

Baechaaeiou ||

I have abandoned my 

mother and father, 

and sold my mind to 

the Saints.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮਾਤਾ ਜਪਤਾ (ਆਜਦਕ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ) ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

52931 1230 jwiq jnm kul 
KoeIAY hau gwvau 
hir hrI]1]

Jaath Janam Kul 

Khoeeai Ho Gaavo 

Har Haree ||1||

I have lost my social 

status, birth-right and 

ancestry; I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, Har, Har. ||1||

ਮੈਂ (ਉੱਚੀ) ਿਾਜਤ ਕੁਲ ਿਨਮ 

(ਦਾ ਮਾਣ) ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਮੈਂ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
(ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਆਜਦਕ ਨੂੂੰ  
ਸਾਲਾਹਣ ਦੇ ਥਾਂ) ॥੧॥

52932 1230 lok kutMb qy 
tUtIAY pRB 
ikriq ikriq 
krI]

Lok Kuttanb Thae 

Ttootteeai Prabh 

Kirath Kirath Karee 

||

I have broken away 

from other people and 

family; I work only for 

God.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਿੀਤ) ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਕੁਟੂੰ ਬ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਨਹਾਲ ਜਨਹਾਲ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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52933 1230 guir mokau 
aupdyisAw nwnk 
syiv eyk 
hrI]2]8]137
]

Gur Mo Ko 

Oupadhaesiaa 

Naanak Saev Eaek 

Haree 

||2||8||137||

The Guru has taught 

me, O Nanak, to serve 

only the One Lord. 

||2||8||137||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਸੱਜਖਆ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ ਸਦਾ 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਹੁ ॥੨॥੮॥੧੩੭॥

52934 1231 swrg mhlw 5] Saarag Mehalaa 5 

||

Saarang, Fifth Mehl:

52935 1231 lwl lwl mohn 
gopwl qU]

Laal Laal Mohan 

Gopaal Thoo ||

You are my Loving 

Beloved Enticing Lord 

of the World.

ਹੇ ਿਗਤ-ਰੱਜਖਅਕ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਸੋਹਣਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

52936 1231 kIt hsiq 
pwKwx jMq srb 
mY pRiqpwl 
qU]1]rhwau]

Keett Hasath 

Paakhaan Janth 

Sarab Mai 

Prathipaal Thoo 

||1|| Rehaao ||

You are in worms, 

elephants, stones and 

all beings and 

creatures; You nourish 

and cherish them all. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ! ਕੀੜੇ, 

ਹਾਥੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ (ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ) 

ਿੂੰਤ-ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਤੂੂੰ  ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52937 1231 nh dUir pUir 
hjUir sMgy]

Neh Dhoor Poor 

Hajoor Sangae ||

You are not far away; 

You are totally present 

with all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਤੋਂ) ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਨਾਲ ਹੈਂ।

52938 1231 suMdr rswl 
qU]1]

Sundhar Rasaal 

Thoo ||1||

You are Beautiful, the 

Source of Nectar. 

||1||

ਤੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਰਸਾਂ ਦਾ 
ਸੋਮਾ ਹੈਂ ॥੧॥
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52939 1231 nh brn brn  
nh kulh kul]

Neh Baran Baran 

Neh Kuleh Kul ||

You have no caste or 

social class, no 

ancestry or family.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਥੇ ਹੋਏ) 

ਵਰਣਾਂ ਜਵਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਰਣ 

ਨਹੀਂ ਹੈ (ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਥੀਆਂ) 

ਕੁਲਾਂ ਜਵਚੋਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੁਲ 

ਨਹੀਂ (ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕੁਲ ਖ਼ਾਸ 

ਵਰਣ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ)।

52940 1231 nwnk pRB 
ikrpwl 
qU]2]9]138]

Naanak Prabh 

Kirapaal Thoo 

||2||9||138||

Nanak: God, You are 

Merciful. 

||2||9||138||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  
(ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ ਸਦਾ) 
ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ 
॥੨॥੯॥੧੩੮॥

52941 1231 swrg mÚ 5] Saarag Ma 5 || Saarang, Fifth Mehl:

52942 1231 krq kyl ibKY 
myl cMdR sUr mohy]

Karath Kael Bikhai 

Mael Chandhr 

Soor Mohae ||

Acting and play-acting, 

the mortal sinks into 

corruption. Even the 

moon and the sun are 

enticed and bewitched.

(ਮਾਇਆ ਅਨੇਕਾਂ) ਕਲੋਲ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਵਸ਼ੇ-

ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿੋੜਦੀ ਹੈ, 

ਚੂੰਦਿਮਾ ਸੂਰਿ ਆਜਦਕ ਸਭ 

ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਿਾਲ 

ਜਵਚ ਿਸਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।
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52943 1231 aupjqw ibkwr 
duMdr nauprI 
JunMqkwr suMdr  
Aing Bwau krq 
iPrq ibnu gopwl 
Dohy]rhwau]

(duMdr)duMd JgVw 
mcwaux vwlw[ 
(nauprI)pONty, JWjrW[ 
(Aing)AnykW[ 
(Bwau)hwv Bwv[ Ju-
nMqkwr[ Ain`g

Oupajathaa Bikaar 

Dhundhar 

Nouparee 

Jhunanthakaar 

Sundhar Anig 

Bhaao Karath 

Firath Bin Gopaal 

Dhhohae || 

Rehaao ||

The disturbing noise of 

corruption wells up, in 

the tinkling ankle bells 

of Maya the beautiful. 

With her beguiling 

gestures of love, she 

seduces everyone 

except the Lord. 

||Pause||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਖਰੂਦੀ ਜਵਕਾਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਝਾਂਿਰਾਂ ਦੀ 
ਛਣਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮਾਇਆ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਵ-ਭਾਵ 

ਕਰਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ। ਿਗਤ-

ਰੱਜਖਅਕ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਠੱਗ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥ ਰਹਾਉ॥

52944 1231 qIin Bauny 
lptwie rhI  
kwc krim n 
jwq shI aunmq 
AMD DMD ricq  
jYsy mhw swgr 
hohy]1]

hohyD`ky pwxI dy Theen Bhounae 

Lapattaae Rehee 

Kaach Karam N 

Jaath Sehee 

Ounamath Andhh 

Dhhandhh Rachith 

Jaisae Mehaa 

Saagar Hohae 

||1||

Maya clings to the 

three worlds; those 

who are stuck in 

wrong actions cannot 

escape her. Drunk and 

engrossed in blind 

worldly affairs, they 

are tossed about on 

the mighty ocean. 

||1||

ਮਾਇਆ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ (ਦੇ 

ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  ਚੂੰਬੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

(ਪੁੂੰ ਨ ਦਾਨ ਤੀਰਥ ਆਜਦਕ) 

ਕੱਚੇ ਕਰਮ ਦੀ (ਇਸ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਸੱਟ) ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ। ਿੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਤੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਗਤ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ 

ਜਵਚ ਰੱੁਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਇਉਂ 

ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ) ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਧੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
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52945 1231 auDry hir sMq 
dws kwit dInI 
jm kI Pws  
piqq pwvn nwmu 
jw ko ismir 
nwnk 
Ehy]2]10]139
]3]13]155]

(au-Dry) auDwr ley Oudhharae Har 

Santh Dhaas Kaatt 

Dheenee Jam Kee 

Faas Pathith 

Paavan Naam Jaa 

Ko Simar Naanak 

Ouhae 

||2||10||139||3|

|13||155||

The Saint, the slave of 

the Lord is saved; the 

noose of the 

Messenger of Death is 

snapped. The Naam, 

the Name of the Lord, 

is the Purifier of 

sinners; O Nanak, 

remember Him in 

meditation. 

||2||10||139||3||13

||155||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਾਸ (ਹੀ) ਬਚਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਾਂ ਵਾਲੀ 
(ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ) ਿਾਹੀ ਕੱਟ 

ਜਦੱਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 'ਪਜਤਤ 

ਪਾਵਨ' (-ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ 

॥੨॥੧੦॥੧੩੯॥੩॥੧੩॥੧੫੫॥

52946 1231 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

52947 1231 rwgu swrMg mhlw 
9]

nwvW Raag Saarang 

Mehalaa 9 ||

Raag Saarang, Ninth 

Mehl:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

52948 1231 hir ibnu qyro ko  
n shweI]

Har Bin Thaero Ko 

N Sehaaee ||

No one will be your 

help and support, 

except the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਤੇਰਾ 
(ਹੋਰ) ਕੋਈ ਭੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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52949 1231 kW kI mwq ipqw 
suq binqw ko 
kwhU ko  
BweI]1]rhwau]

Kaan Kee Maath 

Pithaa Suth 

Banithaa Ko 

Kaahoo Ko Bhaaee 

||1|| Rehaao ||

Who has any mother, 

father, child or 

spouse? Who is 

anyone's brother or 

sister? ||1||Pause||

ਕੌਣ ਜਕਸੇ ਦੀ ਮਾਂ? ਕੌਣ ਜਕਸੇ 

ਦਾ ਜਪਉ? ਕੌਣ ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਪੱੁਤਰ? ਕੌਣ ਜਕਸੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ? 

(ਿਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਥ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ) ਕੌਣ ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਭਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? (ਕੋਈ ਨਹੀਂ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52950 1231 Dnu DrnI Aru 
sMpiq sgrI jo 
mwinE ApnweI]

Dhhan Dhharanee 

Ar Sanpath 

Sagaree Jo 

Maaniou 

Apanaaee ||

All the wealth, land 

and property which 

you consider your own

ਇਹ ਧਨ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ 
ਮਾਇਆ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ,

52951 1231 qn CUtY kCu sMig  
n cwlY khw qwih 
lptweI]1]

Than Shhoottai 

Kashh Sang N 

Chaalai Kehaa 

Thaahi Lapattaaee 

||1||

- when you leave your 

body, none of it shall 

go along with you. 

Why do you cling to 

them? ||1||

ਿਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਥ ਮੱੁਕਦਾ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੀ (ਿੀਵ ਦੇ) 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਜਿਰ ਿੀਵ 

ਜਕਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੂੰਬਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ? ॥੧॥

52952 1231 dIn dieAwl 
sdw duKBMjn qw 
isau ruic n 
bFweI]

d-ieAwl Dheen Dhaeiaal 

Sadhaa Dhukh 

Bhanjan Thaa Sio 

Ruch N Badtaaee 

||

God is Merciful to the 

meek, forever the 

Destroyer of fear, and 

yet you do not 

develop any loving 

relationship with Him.

ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿ ੋ

ਸਦਾ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਦਾ।
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52953 1231 nwnk khq jgq 
sB imiQAw ijau 
supnw 
rYnweI]2]1]

Naanak Kehath 

Jagath Sabh 

Mithhiaa Jio 

Supanaa Rainaaee 

||2||1||

Says Nanak, the whole 

world is totally false; it 

is like a dream in the 

night. ||2||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਵੇਂ 
ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ 

॥੨॥੧॥

52954 1231 swrMg mhlw 9] Saarang Mehalaa 

9 ||

Saarang, Ninth Mehl:

52955 1231 khw mn ibiKAw 
isau lptwhI]

Kehaa Man 

Bikhiaa Sio 

Lapattaahee ||

O mortal, why are you 

engrossed in 

corruption?

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ 

(ਹੀ) ਚੂੰਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ?

52956 1231 Xw jg mY koaU 
rhnu n pwvY  
ieik Awvih 
ieik 
jwhI]1]rhwau]

Xw: qwLU qoN bolo Yaa Jag Mehi Kooo 

Rehan N Paavai 

Eik Aavehi Eik 

Jaahee ||1|| 

Rehaao ||

No one is allowed to 

remain in this world; 

one comes, and 

another departs. 

||1||Pause||

(ਵੇਖ) ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ ਲਈ) ਕੋਈ ਭੀ ਜਟਜਕਆ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂੰ ਮਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

52957 1231 kW ko qnu Dnu  
sMpiq kW kI kw 
isau nyhu lgwhI]

Kaan Ko Than 

Dhhan Sanpath 

Kaan Kee Kaa Sio 

Naehu Lagaahee ||

Who has a body? Who 

has wealth and 

property? With whom 

should we fall in love?

ਹੇ ਮਨ! (ਵੇਖ) ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਹ 

ਜਕਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਧਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਮਾਇਆ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੂੰ  ਜਕਸ 

ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈਂ?
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52958 1231 jo dIsY so sgl 
ibnwsY ijau 
bwdr kI 
CwhI]1]

Jo Dheesai So 

Sagal Binaasai Jio 

Baadhar Kee 

Shhaahee ||1||

Whatever is seen, shall 

all disappear, like the 

shade of a passing 

cloud. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਿ ੋਕੁਝ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ਸਭ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ ॥੧॥

52959 1231 qij AiBmwnu  
srix sMqn ghu  
mukiq hoih iCn 
mwhI]

Thaj Abhimaan 

Saran Santhan 

Gahu Mukath 

Hohi Shhin 

Maahee ||

Abandon egotism, and 

grasp the Sanctuary of 

the Saints; you shall 

be liberated in an 

instant.

ਹੇ ਮਨ! ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ, ਤੇ, 

ਸੂੰਤ ਿਨਾ ਦੀ ਸਰਨ ਿੜ। 
(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਇਕ ਜਛਨ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੋ ਿਾਜਹਂਗਾ।

52960 1231 jn nwnk BgvMq 
Bjn ibnu suKu  
supnY BI 
nwhI]2]2]

Jan Naanak 

Bhagavanth 

Bhajan Bin Sukh 

Supanai Bhee 

Naahee ||2||2||

O servant Nanak, 

without meditating 

and vibrating on the 

Lord God, there is no 

peace, even in 

dreams. ||2||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 

ਜਵਚ ਭੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ 
॥੨॥੨॥

52961 1231 swrMg mhlw 9] Saarang Mehalaa 

9 ||

Saarang, Ninth Mehl:

52962 1231 khw nr Apno 
jnmu gvwvY]

Kehaa Nar Apano 

Janam Gavaavai ||

O mortal, why have 

you wasted your life?

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੱੁਖ ਜਕਉਂ 

ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਅਿਾਈ ਂ

ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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52963 1231 mwieAw mid 
ibiKAw ris 
ricE rwm srin  
nhI 
AwvY]1]rhwau]

Maaeiaa Madh 

Bikhiaa Ras 

Rachiou Raam 

Saran Nehee Aavai 

||1|| Rehaao ||

Intoxicated with Maya 

and its riches, involved 

in corrupt pleasures, 

you have not sought 

the Sanctuary of the 

Lord. ||1||Pause||

ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

52964 1231 iehu sMswru sgl 
hY supno dyiK khw 
loBwvY]

Eihu Sansaar Sagal 

Hai Supano 

Dhaekh Kehaa 

Lobhaavai ||

This whole world is 

just a dream; why 

does seeing it fill you 

with greed?

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ 

ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 
ਮਨੱੁਖ ਜਕਉਂ ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਸਦਾ 
ਹੈ।

52965 1231 jo aupjY so sgl 
ibnwsY rhnu n 
koaU pwvY]1]

Jo Oupajai So 

Sagal Binaasai 

Rehan N Kooo 

Paavai ||1||

Everything that has 

been created will be 

destroyed; nothing 

will remain. ||1||

ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਈ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਹਰੇਕ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਜਟਕ ਸਕਦਾ ॥੧॥

52966 1231 imiQAw qnu swco 
kir mwinE ieh 
ibiD Awpu bMDwvY]

Mithhiaa Than 

Saacho Kar 

Maaniou Eih Bidhh 

Aap Bandhhaavai 

||

You see this false body 

as true; in this way, 

you have placed 

yourself in bondage.

ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, ਪਰ 

ਿੀਵ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
(ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਜਵਚ) 

ਿਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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52967 1231 jn nwnk soaU 
jg mukqw rwm 
Bjn icqu 
lwvY]2]3]

Jan Naanak Sooo 

Jan Mukathaa 

Raam Bhajan 

Chith Laavai 

||2||3||

O servant Nanak, he is 

a liberated being, 

whose consciousness 

lovingly vibrates, and 

meditates on the Lord. 

||2||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰ ਤਰ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੩॥
52968 1231 swrMg mhlw 9] Saarang Mehalaa 

9 ||

Saarang, Fifth Mehl:

52969 1231 mn kr kbhU n 
hir gun gwieE]

Man Kar Kabehoo 

N Har Gun 

Gaaeiou ||

In my mind, I never 

sang the Glorious 

Praises of the Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਭੀ 
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਂਦਾ ਜਰਹਾ।

52970 1232 ibiKAwskiq 
rihE inis 
bwsur kIno Apno 
BwieE]1]rhwau]

(ibiKAwskiq) iviSAW 
c K`cq ho irhw hY

Bikhiaasakath 

Rehiou Nis Baasur 

Keeno Apano 

Bhaaeiou ||1|| 

Rehaao ||

I remained under the 

influence of 

corruption, night and 

day; I did whatever I 

pleased. ||1||Pause||

ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਹੀ ਮਗਨ ਜਰਹਾ, ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ, ਿ ੋਮੈਨੂੂੰ  ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

52971 1232 gur aupdysu  
suinE nih 
kwnin pr dwrw 
lptwieE]

Gur Oupadhaes 

Suniou Nehi 

Kaanan Par 

Dhaaraa 

Lapattaaeiou ||

I never listened to the 

Guru's Teachings; I 

was entangled with 

others' spouses.

ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ (ਕਦੇ) ਨਾਹ ਸੁਣੀ, 
ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮ-

ਵਾਸਨਾ ਰੱਖਦਾ ਜਰਹਾ।
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52972 1232 pr inMdw kwrin 
bhu Dwvq  
smiJE nh  
smJwieE]1]

Par Nindhaa 

Kaaran Bahu 

Dhhaavath 

Samajhiou Neh 

Samajhaaeiou 

||1||

I ran all around 

slandering others; I 

was taught, but I 

never learned. ||1||

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦਾ 
ਜਰਹਾ। ਸਮਝਾਜਦਆਂ ਭੀ ਮੈਂ 
(ਕਦੇ) ਨਾਹ ਸਮਜਝਆ (ਜਕ 

ਇਹ ਕੂੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ) ॥੧॥

52973 1232 khw khau mY 
ApunI krnI  
ijh ibiD jnmu 
gvwieE]

Kehaa Keho Mai 

Apunee Karanee 

Jih Bidhh Janam 

Gavaaeiou ||

How can I even 

describe my actions? 

This is how I wasted 

my life.

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 
ਿੀਵਨ ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ ਜਲਆ, 

ਉਹ ਮੈਂ ਜਕੱਥੋਂ ਤਕ ਆਪਣੀ 
ਕਰਤੂਤ ਦੱਸਾਂ?

52974 1232 kih nwnk sB 
Aaugn mo mY  
rwiK lyhu 
srnwieE]2]4]
3]13]139]4]
159]

Kehi Naanak Sabh 

Aougan Mo Mehi 

Raakh Laehu 

Saranaaeiou 

||2||4||3||13||1

39||4||159||

Says Nanak, I am 

totally filled with 

faults. I have come to 

Your Sanctuary - 

please save me, O 

Lord! 

||2||4||3||13||139||

4||159||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਹੀ 
ਹਨ। ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਰੱਖ 

॥੨॥੪॥੩॥੧੩॥੧੩੯॥੪॥੧੫੯
॥

52975 1232 rwgu swrg 
AstpdIAw 
mhlw 1 Gru 1

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Raag Saarag 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 1 Ghar 1

Raag Saarang, 

Ashtapadees, First 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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52976 1232 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

52977 1232 hir ibnu ikau 
jIvw myrI mweI]

Har Bin Kio Jeevaa 

Maeree Maaee ||

How can I live, O my 

mother?

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਜਵਆਕੁਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

52978 1232 jY jgdIs qyrw 
jsu jwcau mY 
hir ibnu rhnu n 
jweI]1] rhwau]

j`gdIs Jai Jagadhees 

Thaeraa Jas 

Jaacho Mai Har 

Bin Rehan N Jaaee 

||1|| Rehaao ||

Hail to the Lord of the 

Universe. I ask to sing 

Your Praises; without 

You, O Lord, I cannot 

even survive. 

||1||Pause||

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਸਦਾ ਿੈ (ਜਿੱਤ) ਹੈ। ਮੈਂ (ਤੇਰੇ 

ਪਾਸੋਂ) ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

(ਦੀ ਦਾਜਤ) ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਘਾਬਰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52979 1232 hir kI ipAws 
ipAwsI kwmin  
dyKau rYin 
sbweI]

Har Kee Piaas 

Piaasee Kaaman 

Dhaekho Rain 

Sabaaee ||

I am thirsty, thirsty for 

the Lord; the soul-

bride gazes upon Him 

all through the night.

ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਤੀ 
ਦੇ ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਹਰੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ 
ਹਾਂ।
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52980 1232 sRIDr nwQ myrw 
mnu lInw pRBu 
jwnY pIr 
prweI]1]

Sreedhhar Naathh 

Maeraa Man 

Leenaa Prabh 

Jaanai Peer 

Paraaee ||1||

My mind is absorbed 

into the Lord, my Lord 

and Master. Only God 

knows the pain of 

another. ||1||

ਹੇ ਲੱਛਮੀ-ਪਤੀ! ਹੇ (ਿਗਤ ਦੇ) 

ਨਾਥ! ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੈ। (ਹੇ ਮਾਂ!) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਾਈ ਪੀੜ 

ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥

52981 1232 gxq srIir pIr 
hY hir ibnu gur 
sbdI hir pweI]

Ganath Sareer 

Peer Hai Har Bin 

Gur Sabadhee Har 

Paanee ||

My body suffers in 

pain, without the 

Lord; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, I find the Lord.

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਹੋਰ ਹੋਰ) ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰਾਂ ਦੀ 
ਤਕਲਜਫ਼ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

52982 1232 hohu dieAwl 
ikRpw kir hir 
jIau hir isau 
rhW smweI]2]

Hohu Dhaeiaal 

Kirapaa Kar Har 

Jeeo Har Sio 

Rehaan Samaaee 

||2||

O Dear Lord, please be 

kind and 

compassionate to me, 

that I might remain 

merged in You, O Lord. 

||2||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਹਰੀ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ 

ਦਇਆਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਹਾਂ ॥੨॥

52983 1232 AYsI rvq rvhu  
mn myry hir 
crxI icqu lweI]

Aisee Ravath 

Ravahu Man 

Maerae Har 

Charanee Chith 

Laaee ||

Follow such a path, O 

my conscious mind, 

that you may remain 

focused on the Feet of 

the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਅਿੇਹਾ ਰਸਤਾ 
ਿੜ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਹੇਂ।
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52984 1232 ibsm Bey gux 
gwie mnohr  
inrBau shij 
smweI]3]

Bisam Bheae Gun 

Gaae Manohar 

Nirabho Sehaj 

Samaaee ||3||

I am wonder-struck, 

singing the Glorious 

Praises of my 

Fascinating Lord; I am 

intuitively absorbed in 

the Fearless Lord. 

||3||

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ 

(ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ) ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਡਰਾਂ-ਸਜਹਮਾਂ ਤੋਂ 
ਜਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥
52985 1232 ihrdY nwmu sdw 

Duin inhcl GtY 
n kImiq pweI]

Hiradhai Naam 

Sadhaa Dhhun 

Nihachal Ghattai N 

Keemath Paaee ||

That heart, in which 

the Eternal, 

Unchanging Naam 

vibrates and resounds, 

does not diminish, and 

cannot be evaluated.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਿੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪਏ, ਿ ੇ

(ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ ਦੀ) ਸਦੀਵੀ 
ਅਟੱਲ ਰੌ ਚੱਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਜਿਰ ਕਦੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, 
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੁਨੀਆ 

ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

52986 1232 ibnu nwvY sBu 
koeI inrDnu  
siqguir bUJ 
buJweI]4]

bU`J buJweI Bin Naavai Sabh 

Koee Niradhhan 

Sathigur Boojh 

Bujhaaee ||4||

Without the Name, 

everyone is poor; the 

True Guru has 

imparted this 

understanding. ||4||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਕੂੰਗਾਲ (ਹੀ) ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ 

ਪਾਸ ਜਕਤਨਾ ਹੀ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ) ॥੪॥
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52987 1232 pRIqm pRwn Bey 
suin sjnI dUq 
muey ibKu KweI]

s`jnI[ ibKu: polw bolo Preetham Praan 

Bheae Sun 

Sajanee Dhooth 

Mueae Bikh 

Khaaee ||

My Beloved is my 

breath of life - listen, 

O my companion. The 

demons have taken 

poison and died.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਹੇ ਸਤਸੂੰਗੀ 
ਸੱਿਣ!) ਸੁਣ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿੀਤਮ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀ (ਮੇਰੇ ਭਾ ਦੇ) 

ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ (ਮਾਨੋ) 

ਜ਼ਹਰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ।
52988 1232 jb kI aupjI  

qb kI qYsI  
rMgul BeI min 
BweI]5]

Jab Kee Oupajee 

Thab Kee Thaisee 

Rangul Bhee Man 

Bhaaee ||5||

As love for Him welled 

up, so it remains. My 

mind is imbued with 

His Love. ||5||

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ 
ਗਈ ਹਾਂ। ਿਦੋਂ ਦੀ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿੀਤ) ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ 

(ਘਟੀ ਨਹੀਂ), ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ ॥੫॥
52989 1232 shj smwiD sdw 

ilv hir isau  
jIvW hir gun 
gweI]

Sehaj Samaadhh 

Sadhaa Liv Har Sio 

Jeevaan Har Gun 

Gaaee ||

I am absorbed in 

celestial samaadhi, 

lovingly attached to 

the Lord forever. I live 

by singing the Glorious 

Praises of the Lord.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਲਵ ਲਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ 
ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪਲਰਦਾ ਹੈ।
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52990 1232 gur kY sbid 
rqw bYrwgI inj 
Gir qwVI 
lweI]6]

Gur Kai Sabadh 

Rathaa Bairaagee 

Nij Ghar Thaarree 

Laaee ||6||

Imbued with the Word 

of the Guru's Shabad, I 

have become 

detached from the 

world. In the profound 

primal trance, I dwell 

within the home of my 

own inner being. ||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ 

ਮੈਂ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਪਿੇਮੀ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੬॥

52991 1232 suD rs nwmu mhw 
rsu mITw inj 
Gir qqu gusWeIN]

Sudhh Ras Naam 

Mehaa Ras 

Meethaa Nij Ghar 

Thath Gusaaneen 

||

The Naam, the Name 

of the Lord, is 

sublimely sweet and 

supremely delicious; 

within the home of my 

own self, I understand 

the essence of the 

Lord.

ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! 
ਪਜਵਤਿਤਾ ਦਾ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੂੰ  ਬੜੇ ਹੀ 
ਸੁਆਦਲੇ ਰਸ ਵਾਲਾ ਿਾਪ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਮੱਠਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਿਗਤ-

ਦਾ-ਮੂਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੱਭ ਜਪਆ ਹੈਂ।

52992 1232 qh hI mnu jh 
hI qY rwiKAw  
AYsI gurmiq 
pweI]7]

Theh Hee Man Jeh 

Hee Thai Raakhiaa 

Aisee Guramath 

Paaee ||7||

Wherever You keep 

my mind, there it is. 

This is what the Guru 

has taught me. ||7||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਅਿੇਹੀ ਮੱਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

ਜਕ ਜਿੱਥੇ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਨ ਿੋਜੜਆ ਹੈ ਉਥੇ 

ਹੀ ਿੁਜੜਆ ਜਪਆ ਹੈ ॥੭॥
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52993 1232 snk snwid 
bRhmwid 
ieMdRwidk Bgiq 
rqy bin AweI]

r`qy Sanak Sanaadh 

Brehamaadh 

Eindhraadhik 

Bhagath Rathae 

Ban Aaee ||

Sanak and Sanandan, 

Brahma and Indra, 

were imbued with 

devotional worship, 

and came to be in 

harmony with Him.

ਇੂੰਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ, ਬਿਹਮਾ ਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਪੁਤਿ ਸਨਕ ਵਰਗੇ ਮਹਾ 
ਪੁਰਖ ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ।

52994 1232 nwnk hir ibnu  
GrI n jIvW hir 
kw nwmu 
vfweI]8]1]

Naanak Har Bin 

Gharee N Jeevaan 

Har Kaa Naam 

Vaddaaee 

||8||1||

O Nanak, without the 

Lord, I cannot live, 

even for an instant. 

The Name of the Lord 

is glorious and great. 

||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਕ ਘੜੀ-ਮਾਤਿ 
ਜਵਛੁਜੜਆਂ ਭੀ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਜਵਆਕੁਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ (ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ) 

ਵਜਡਆਈ-ਮਾਣ ਹੈ ॥੮॥੧॥
52995 1232 swrg mhlw 1] Saarag Mehalaa 1 

||

Saarang, First Mehl:

52996 1232 hir ibnu ikau 
DIrY mnu myrw]

Har Bin Kio 

Dhheerai Man 

Maeraa ||

Without the Lord, how 

can my mind be 

comforted?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ 

ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ (ਹੁਣ) ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਭੀ ਧੀਰਿ ਨਹੀਂ ਿੜਦਾ 
(ਜਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਅਨੇਕਾਂ ਦੱੁਖ ਰੋਗ ਆ ਵਾਪਰਦੇ 

ਹਨ)।
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52997 1232 koit klp ky dUK 
ibnwsn swcu 
idRVwie 
inbyrw]1]rhwau]

Kott Kalap Kae 

Dhookh Binaasan 

Saach Dhrirraae 

Nibaeraa ||1|| 

Rehaao ||

The guilt and sin of 

millions of ages is 

erased, and one is 

released from the 

cycle of reincarnation, 

when the Truth is 

implanted within. 

||1||Pause||

ਪਰ ਿੇ ਕਿੋੜਾਂ ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  (ਮਨ ਜਵਚ) ਜਟਕਾ ਲਈਏ 

ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਮਨ ਜਟਕਾਣੇ 
ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

52998 1232 kRoDu invwir jly 
hau mmqw pRymu 
sdw naurMgI]

(naurMgI) nvIn rMg Krodhh Nivaar 

Jalae Ho 

Mamathaa Praem 

Sadhaa No Rangee 

||

Anger is gone, egotism 

and attachment have 

been burnt away; I am 

imbued with His ever-

fresh Love.

ਉਸ ਦੇ ਕਿੋਧ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਕੱਢ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ 

ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਸੜ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਜਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿੇਮ 

(ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਿਾਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ),

52999 1232 AnBau ibsir 
gey pRBu jwicAw  
hir inrmwielu 
sMgI]1]

An-Bau Anabho Bisar 

Geae Prabh 

Jaachiaa Har 

Niramaaeil Sangee 

||1||

Other fears are 

forgotten, begging at 

God's Door. The 

Immaculate Lord is my 

Companion. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ) ਮੂੰ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਡਰ-ਸਜਹਮ 

ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਜਵੱਤ-ਸਰੂਪ 

ਪਿਭੂ ਉਸ ਦਾ (ਸਦਾ ਲਈ) 

ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥
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53000 1232 cMcl miq 
iqAwig Bau 
BMjnu pwieAw  
eyk sbid ilv 
lwgI]

Chanchal Math 

Thiaag Bho 

Bhanjan Paaeiaa 

Eaek Sabadh Liv 

Laagee ||

Forsaking my fickle 

intellect, I have found 

God, the Destroyer of 

fear; I am lovingly 

attuned to the One 

Word, the Shabad.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਹੈ 

ਉਸ ਨੇ (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ) ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤ (ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ) ਜਤਆਗ ਕੇ ਡਰ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।

53001 1232 hir rsu cwiK  
iqRKw invwrI  
hir myil ley 
bfBwgI]2]

Har Ras Chaakh 

Thrikhaa Nivaaree 

Har Mael Leae 

Baddabhaagee 

||2||

Tasting the sublime 

essence of the Lord, 

my thirst is quenched; 

by great good fortune, 

the Lord has united 

me with Himself. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਹ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਡ-ਭਾਗੀ 
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੨॥
53002 1232 ABrq isMic Bey 

suBr sr gurmiq 
swcu inhwlw]

(A-Brq) ^wlI 
irdy[su`Br

Abharath Sinch 

Bheae Subhar Sar 

Guramath Saach 

Nihaalaa ||

The empty tank has 

been filled to 

overflowing. Following 

the Guru's Teachings, I 

am enraptured with 

the True Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ 

ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਜਲਆ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਜਸੂੰ ਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ ਨਕਾਨਕ ਭਰ ਗਏ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਪਜਹਲਾਂ ਕਦੇ ਭੀ 
ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
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53003 1233 mn riq nwim 
rqy inhkyvl  
Awid jugwid 
dieAwlw]3]

riq: polw bolo,r`qy Man Rath Naam 

Rathae Nihakaeval 

Aadh Jugaadh 

Dhaeiaalaa ||3||

My mind is imbued 

with love for the 

Naam. The 

Immaculate Lord is 

merciful, from the 

beginning of time, and 

througout the ages. 

||3||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪਿੀਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ (ਸਦਾ ਲਈ) ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਿੋ ਸੱੁਧ-ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਿ ੋ

ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਹੈ ॥੩॥

53004 1233 mohin moih lIAw 
mnu morw bfYBwg 
ilv lwgI]

Mohan Mohi 

Leeaa Man Moraa 

Baddai Bhaag Liv 

Laagee ||

My mind is fascinated 

with the Fascinating 

Lord. By great good 

fortune, I am lovingly 

attuned to Him.

ਮੇਰੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੇਰੀ ਜਲਵ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ (ਆਪਣੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ) 

ਮੋਹ ਜਲਆ ਹੈ।

53005 1233 swcu bIcwir 
iklivK duK 
kwty mnu inrmlu 
AnrwgI]4]

Saach Beechaar 

Kilavikh Dhukh 

Kaattae Man 

Niramal 

Anaraagee ||4||

Contemplating the 

True Lord, all the 

resides of sins and 

mistakes are wiped 

away. My mind is pure 

and immaculate in His 

Love. ||4||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਜਲਆਉਣ 

ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ-ਦੱੁਖ 

ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦਾ) ਪਿੇਮੀ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੪॥

53006 1233 gihr gMBIr 
swgr rqnwgr  
Avr nhI An 
pUjw]

Gehir Ganbheer 

Saagar 

Rathanaagar Avar 

Nehee An Poojaa 

||

God is the Deep and 

Unfathomable Ocean, 

the Source of all 

jewels; no other is 

worthy of worship.

ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਿਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਜਸਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਿਦਾ 
ਹਾਂ ਿ ੋਬੜੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ ਬੇਅੂੰ ਤ ਰਤਨਾਂ ਦੀ 
ਖਾਣ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ।
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53007 1233 sbdu bIcwir 
Brm Bau BMjnu  
Avru n jwinAw 
dUjw]5]

Sabadh Beechaar 

Bharam Bho 

Bhanjan Avar N 

Jaaniaa Dhoojaa 

||5||

I contemplate the 

Shabad, the Destroyer 

of doubt and fear; I do 

not know any other at 

all. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਮੈਂ 
ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਡਰ-ਸਜਹਮ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਹੋਰ (ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆਜਦਕ) 

ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੫॥

53008 1233 mnUAw mwir 
inrml pdu 
cIinAw hir rs 
rqy AiDkweI]

Manooaa Maar 

Niramal Padh 

Cheeniaa Har Ras 

Rathae 

Adhhikaaee ||

Subduing my mind, I 

have realized the pure 

status; I am totally 

imbued with the 

sublime essence of the 

Lord.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਬਹੁਤ ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹਾਂ, ਮਨ 

(ਜਵਚੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੂੰਸ) ਮਾਰ 

ਕੇ ਮੈਂ ਪਜਵਤਿ ਆਤਮਕ ਦਰਿੇ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ।

53009 1233 eyks ibnu mY 
Avru n jwnW  
siqguir bUJ 
buJweI]6]

Eaekas Bin Mai 

Avar N Jaanaan 

Sathigur Boojh 

Bujhaaee ||6||

I do not know any 

other except the Lord. 

The True Guru has 

imparted this 

understanding. ||6||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ, (ਹੁਣ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ ॥੬॥

53010 1233 Agm Agocru 
AnwQu AjonI  
gurmiq eyko 
jwinAw]

Agam Agochar 

Anaathh Ajonee 

Guramath Eaeko 

Jaaniaa ||

God is Inaccessible 

and Unfathomable, 

Unmastered and 

Unborn; through the 

Guru's Teachings, I 

know the One Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਸਰਫ਼ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ 

ਹੈ ਿ ੋਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਕ 

ਜਗਆਨ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ, ਿ ੋਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ 
ਖਸਮ-ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੋ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
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53011 1233 suBr Bry nwhI 
icqu folY mn hI 
qy mnu 
mwinAw]7]

su`Br Subhar Bharae 

Naahee Chith 

Ddolai Man Hee 

Thae Man 

Maaniaa ||7||

Filled to overflowing, 

my consciousness 

does not waver; 

through the Mind, my 

mind is pleased and 

appeased. ||7||

(ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਮੇਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ (ਨਾਮ-ਰਸ 

ਨਾਲ) ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰ ਗਏ 

ਹਨ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਹੀ ਜਟਕ ਜਗਆ 

ਹੈ ॥੭॥
53012 1233 gur prswdI 

AkQau kQIAY  
khau khwvY soeI]

A-kQau: polw bolo Gur Parasaadhee 

Akathho 

Kathheeai Keho 

Kehaavai Soee ||

By Guru's Grace, I 

speak the Unspoken; I 

speak what He makes 

me speak.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

53013 1233 nwnk dIn 
dieAwl hmwry  
Avru n jwinAw 
koeI]8]2]

Naanak Dheen 

Dhaeiaal 

Hamaarae Avar N 

Jaaniaa Koee 

||8||2||

O Nanak, my Lord is 

Merciful to the meek; I 

do not know any other 

at all. ||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨ 

ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਈ ਹੈ ॥੮॥੨॥

53014 1233 swrg mhlw 3 
AstpdIAw Gru 
1

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Saarag Mehalaa 3 

Asattapadheeaa 

Ghar 1

Saarang, Third Mehl, 

Ashtapadees, First 

House:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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53015 1233 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

53016 1233 mn myry hir kY 
nwim vfweI]

Man Maerae Har 

Kai Naam 

Vaddaaee ||

O my mind, the Name 

of the Lord is glorious 

and great.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੁਜੜਆਂ ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ।

53017 1233 hir ibnu Avru n 
jwxw koeI hir 
kY nwim mukiq 
giq 
pweI]1]rhwau]

Har Bin Avar N 

Jaanaa Koee Har 

Kai Naam Mukath 

Gath Paaee ||1|| 

Rehaao ||

I know of none, other 

than the Lord; through 

the Lord's Name, I 

have attained 

liberation and 

emancipation. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ। ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਅਤੇ 

ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

53018 1233 sbid Bau BMjnu  
jmkwl inKMjnu  
hir syqI ilv 
lweI]

Sabadh Bho 

Bhanjan Jamakaal 

Nikhanjan Har 

Saethee Liv Laaee 

||

Through the Word of 

the Shabad, I am 

lovingly attuned to the 

Lord, the Destroyer of 

fear, the Destroyer of 

the Messenger of 

Death.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲੱਗ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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53019 1233 hir suKdwqw 
gurmuiK jwqw  
shjy rihAw 
smweI]1]

Har 

Sukhadhaathaa 

Guramukh Jaathaa 

Sehajae Rehiaa 

Samaaee ||1||

As Gurmukh, I have 

realized the Lord, the 

Giver of peace; I 

remain intuitively 

absorbed in Him. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
53020 1233 BgqW kw Bojnu  

hir nwm inrMjnu  
pYn@xu Bgiq 
bfweI]

Bhagathaan Kaa 

Bhojan Har Naam 

Niranjan Painhan 

Bhagath Baddaaee 

||

The Immaculate Name 

of the Lord is the food 

of His devotees; they 

wear the glory of 

devotional worship.

ਜਨਰਲੇਪ ਹਜਰ-ਨਾਮ (ਹੀ) 
ਭਗਤ ਿਨਾਂ (ਦੇ ਆਤਮਾ) ਦੀ 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ ਤੇ 

ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ।

53021 1233 inj Gir vwsw  
sdw hir syvin  
hir dir soBw 
pweI]2]

Nij Ghar Vaasaa 

Sadhaa Har 

Saevan Har Dhar 

Sobhaa Paaee 

||2||

They abide in the 

home of their inner 

beings, and they serve 

the Lord forever; they 

are honored in the 

Court of the Lord. 

||2||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੨॥

53022 1233 mnmuK buiD kwcI  
mnUAw folY AkQu  
n kQY khwnI]

AkQu: polw bolo Manamukh Budhh 

Kaachee Manooaa 

Ddolai Akathh N 

Kathhai Kehaanee 

||

The intellect of the 

self-willed manmukh is 

false; his mind wavers 

and wobbles, and he 

cannot speak the 

Unspoken Speech.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਕਲ ਹੋਛੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਜਵਚ) ਡੋਲਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਕੱਥ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।
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53023 1233 gurmiq inhclu  
hir min visAw  
AMimRq swcI 
bwnI]3]

Guramath 

Nihachal Har Man 

Vasiaa Anmrith 

Saachee Baanee 

||3||

Following the Guru's 

Teachings, the Eternal 

Unchanging Lord 

abides within the 

mind; the True Word 

of His Bani is 

Ambrosial Nectar. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ॥੩॥

53024 1233 mn ky qrMg 
sbid invwry  
rsnw shij 
suBweI]

Man Kae Tharang 

Sabadh Nivaarae 

Rasanaa Sehaj 

Subhaaee ||

The Shabad calms the 

turbulent waves of the 

mind; the tongue is 

intuively imbued with 

peace.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ-ਭੱਿਾਂ 
ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਿੀਭ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟੱਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀ)।
53025 1233 siqgur imil 

rhIAY sd Apuny  
ijin hir syqI 
ilv lweI]4]

Sathigur Mil 

Reheeai Sadh 

Apunae Jin Har 

Saethee Liv Laaee 

||4||

So remain united 

forever with your True 

Guru, who is lovingly 

attuned to the Lord. 

||4||

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ (ਉਸ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਸੁਰਤ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਿੋੜ ਰੱਖੀ ਹੈ ॥੪॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10753 Published: March 06/ 2014



53026 1233 mnu sbid mrY qw 
mukqo hovY hir 
crxI icqu lweI]

Man Sabadh 

Marai Thaa 

Mukatho Hovai 

Har Charanee 

Chith Laaee ||

If the mortal dies in 

the Shabad, then he is 

liberated; he focuses 

his consciousness on 

the Lord's Feet.

(ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਿੇ 
ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

53027 1233 hir sru swgru  
sdw jlu inrmlu  
nwvY shij 
suBweI]5]

n@wvY Har Sar Saagar 

Sadhaa Jal Niramal 

Naavai Sehaj 

Subhaaee ||5||

The Lord is an Ocean; 

His Water is Forever 

Pure. Whoever bathes 

in it is intuitively 

imbued with peace. 

||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਾਨੋ, ਐਸਾ) 
ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਦਾ) ਿਲ ਪਜਵੱਤਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਜਵਚ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

53028 1233 sbdu vIcwir 
sdw rMig rwqy  
haumY iqRsnw 
mwrI]

Sabadh Veechaar 

Sadhaa Rang 

Raathae Houmai 

Thrisanaa Maaree 

||

Those who 

contemplate the 

Shabad are forever 

imbued with His Love; 

their egotism and 

desires are subdued.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ 

(ਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਅਤੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਦਾ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ) ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

53029 1233 AMqir inhkyvlu 
hir rivAw sBu 
Awqm rwmu 
murwrI]6]

Anthar Nihakaeval 

Har Raviaa Sabh 

Aatham Raam 

Muraaree ||6||

The Pure, Unattached 

Lord permeates their 

inner beings; the Lord, 

the Supreme Soul, is 

pervading all. ||6||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੱੁਧ-ਸਰੂਪ 

ਹਰੀ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੬॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10754 Published: March 06/ 2014



53030 1233 syvk syiv rhy 
sic rwqy jo qyrY 
min Bwxy]

Saevak Saev 

Rehae Sach 

Raathae Jo 

Thaerai Man 

Bhaanae ||

Your humble servants 

serve You, O Lord; 

those who are imbued 

with the Truth are 

pleasing to Your Mind.

ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ 
ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

53031 1233 duibDw mhlu n 
pwvY jig JUTI  
gux Avgx n 
pCwxy]7]

Dhubidhhaa 

Mehal N Paavai 

Jag Jhoothee Gun 

Avagan N 

Pashhaanae ||7||

Those who are 

involved in duality do 

not find the Mansion 

of the Lord's Presence; 

caught in the false 

nature of the world, 

they do not 

discriminate between 

merits and demerits. 

||7||

ਮੇਰ-ਤੇਰ ਜਵਚ ਿਸੀ ਹੋਈ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਉਹ 

ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਭੀ ਆਪਣਾ 
ਇਤਬਾਰ ਗਵਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ 
ਜਕ ਿੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 
ਇਹ ਚੂੰਗਾ ਹੈ ਿਾਂ ਮਾੜਾ ॥੭॥

53032 1233 Awpy myil ley  
AkQu kQIAY scu 
sbdu scu bwxI]

A-kQu: polw bolo Aapae Mael Leae 

Akathh Kathheeai 

Sach Sabadh Sach 

Baanee ||

When the Lord merges 

us into Himself, we 

speak the Unspoken 

Speech; True is the 

Shabad, and True is 

the Word of His Bani.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੇ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਉਸ ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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53033 1233 nwnk swcy sic 
smwxy hir kw 
nwmu 
vKwxI]8]1]

Naanak Saachae 

Sach Samaanae 

Har Kaa Naam 

Vakhaanee 

||8||1||

O Nanak, the true 

people are absorbed 

in the Truth; they 

chant the Name of the 

Lord. ||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ; ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ ਸਦਾ 
ਹੀ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੮॥੧॥

53034 1233 swrg mhlw 3] Saarag Mehalaa 3 

||

Saarang, Third Mehl:

53035 1233 mn myry hir kw 
nwmu Aiq mITw]

Man Maerae Har 

Kaa Naam Ath 

Meethaa ||

O my mind, the Name 

of the Lord is 

supremely sweet.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

53036 1234 jnm jnm ky 
iklivK Bau 
BMjn gurmuiK eyko 
fITw]1]rhwau]

Janam Janam Kae 

Kilavikh Bho 

Bhanjan 

Guramukh Eaeko 

Ddeethaa ||1|| 

Rehaao ||

It is the Destroyer of 

the sins, the guilt and 

fears of countless 

incarnations; the 

Gurmukh sees the One 

Lord. ||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਪਾਪ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

53037 1234 koit kotMqr ky 
pwp ibnwsn  
hir swcw min 
BwieAw]

Kott Kottanthar 

Kae Paap Binaasan 

Har Saachaa Man 

Bhaaeiaa ||

Millions upon millions 

of sins are erased, 

when the mind comes 

to love the True Lord.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਹੀ (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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53038 1234 hir ibnu Avru n 
sUJY dUjw siqguir  
eyku buJwieAw]1]

bu`JwieAw Har Bin Avar N 

Soojhai Dhoojaa 

Sathigur Eaek 

Bujhaaeiaa ||1||

I do not know any 

other, except the Lord; 

the True Guru has 

revealed the One Lord 

to me. ||1||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦੂਿਾ (ਜਕਤੇ ਵੱਸਦਾ) ਨਹੀਂ 
ਸੱੁਝਦਾ ॥੧॥

53039 1234 pRym pdwrQu ijn 
Git visAw  
shjy rhy smweI]

Praem 

Padhaarathh Jin 

Ghatt Vasiaa 

Sehajae Rehae 

Samaaee ||

Those whose hearts 

are filled with the 

wealth of the Lord's 

Love, remain 

intuitively absorbed in 

Him.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਅਮੋਲਕ ਪਿੇਮ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟੱਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

53040 1234 sbid rqy sy 
rMig clUly rwqy 
shij suBweI]2]

Sabadh Rathae 

Sae Rang 

Chaloolae Raathae 

Sehaj Subhaaee 

||2||

Imbued with the 

Shabad, they are dyed 

in the deep crimson 

color of His Love. They 

are imbued with the 

Lord's celestial peace 

and poise. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਗੂੜਹੇ 
ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਅਤੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

53041 1234 rsnw sbdu 
vIcwir ris 
rwqI lwl BeI 
rMgu lweI]

Rasanaa Sabadh 

Veechaar Ras 

Raathee Laal Bhee 

Rang Laaee ||

Contemplating the 

Shabad, the tongue is 

imbued with joy; 

embracing His Love, it 

is dyed a deep crimson.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਭ ਨਾਮ 

ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਲਾ ਕੇ ਗੂੜਹੀ 
ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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53042 1234 rwm nwmu 
inhkyvlu 
jwixAw mnu 
iqRpiqAw sWiq 
AweI]3]

Raam Naam 

Nihakaeval Jaaniaa 

Man Thripathiaa 

Saanth Aaee ||3||

I have come to know 

the Name of the Pure 

Detached Lord; my 

mind is satisfied and 

comforted. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੱੁਧ-ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

53043 1234 pMifq piV@ piV@ 
monI siB Qwky  
BRim ByK Qky 
ByKDwrI]

Panddith Parrih 

Parrih Monee 

Sabh Thhaakae 

Bhram Bhaekh 

Thhakae 

Bhaekhadhhaaree 

||

The Pandits, the 

religious scholars, read 

and study, and all the 

silent sages have 

grown weary; they 

have grown weary of 

wearing their religious 

robes and wandering 

all around.

ਪਰ, ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ (ਵੇਦ 

ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹ 
ਪੜਹ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ 

(ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ) ਥੱਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੇਖਧਾਰੀ ਮਨੱੁਖ 

ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਭਟਕ 

ਭਟਕ ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ)।

53044 1234 gur prswid 
inrMjnu pwieAw  
swcY sbid 
vIcwrI]4]

Gur Parasaadh 

Niranjan Paaeiaa 

Saachai Sabadh 

Veechaaree ||4||

By Guru's Grace, I 

have found the 

Immaculate Lord; I 

contemplate the True 

Word of the Shabad. 

||4||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥
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53045 1234 Awvw gauxu 
invwir sic rwqy  
swc sbdu min 
BwieAw]

Aavaa Goun 

Nivaar Sach 

Raathae Saach 

Sabadh Man 

Bhaaeiaa ||

My coming and going 

in reincarnation is 

ended, and I am 

imbued with Truth; 

the True Word of the 

Shabad is pleasing to 

my mind.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲਾ 
ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਜਮਟਾ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ) ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

53046 1234 siqguru syiv sdw 
suKu pweIAY ijin  
ivchu Awpu 
gvwieAw]5]

Sathigur Saev 

Sadhaa Sukh 

Paaeeai Jin 

Vichahu Aap 

Gavaaeiaa ||5||

Serving the True Guru, 

eternal peace is found, 

and self-conceit is 

eliminated from 

within. ||5||

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਨੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਹੀ) ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣੀਦਾ ਹੈ ॥੫॥

53047 1234 swcY sbid shj 
Duin aupjY min 
swcY ilv lweI]

Saachai Sabadh 

Sehaj Dhhun 

Oupajai Man 

Saachai Liv Laaee 

||

Through the True 

Word of the Shabad, 

the celestial melody 

wells up, and the mind 

is lovingly focused on 

the True Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰਖਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੀ ਰੌ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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53048 1234 Agm Agocru 
nwmu inrMjnu  
gurmuiK mMin 
vsweI]6]

Agam Agochar 

Naam Niranjan 

Guramukh Mann 

Vasaaee ||6||

The Immaculate 

Naam, the Name of 

the Inaccessible and 

Unfathomable Lord, 

abides in the mind of 

the Gurmukh. ||6||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਹੀ) ਅਪਹੁੂੰਚ ਅਗੋਚਰ 

ਅਤੇ ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥

53049 1234 eyks mih sBu 
jgqo vrqY  
ivrlw eyku 
pCwxY]

Eaekas Mehi Sabh 

Jagatho Varathai 

Viralaa Eaek 

Pashhaanai ||

The whole world is 

contained in the One 

Lord. How rare are 

those who understand 

the One Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੀ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਹੁਕਮ) ਜਵਚ ਹੀ ਕਾਰ ਚਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

53050 1234 sbid mrY qw sBu 
ikCu sUJY An 
idnu eyko jwxY]7]

Sabadh Marai 

Thaa Sabh Kishh 

Soojhai Anadhin 

Eaeko Jaanai ||7||

One who dies in the 

Shabad comes to 

know everything; 

night and day, he 

realizes the One Lord. 

||7||

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਸਾਰੀ ਸੂਝ 

ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
53051 1234 ijs no ndir kry  

soeI jnu bUJY horu 
khxw kQnu n 
jweI]

Jis No Nadhar 

Karae Soee Jan 

Boojhai Hor 

Kehanaa Kathhan 

N Jaaee ||

That humble being, 

upon whom the Lord 

casts His Glance of 

Grace, understands. 

Nothing else can be 

said.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ (ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ) 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ) ਹੋਰ (ਰਸਤਾ) 
ਦੱਜਸਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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53052 1234 nwnk nwim rqy 
sdw bYrwgI eyk 
sbid ilv 
lweI]8]2]

Naanak Naam 

Rathae Sadhaa 

Bairaagee Eaek 

Sabadh Liv Laaee 

||8||2||

O Nanak, those who 

are imbued with the 

Naam are forever 

detached from the 

world; they are 

lovingly attuned to the 

One Word of the 

Shabad. ||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਹਰੀ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ) ਸਦਾ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੮॥੨॥

53053 1234 swrg mhlw 3] Saarag Mehalaa 3 

||

Saarang, Third Mehl:

53054 1234 mn myry hir kI 
AkQ khwxI]

A-kQ: polw bolo Man Maerae Har 

Kee Akathh 

Kehaanee ||

O my mind, the 

Speech of the Lord is 

unspoken.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਕਦੇ 

ਨਾਹ ਮੱੁਕ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਦੀ ਦਾਜਤ)

53055 1234 hir ndir kry  
soeI jnu pwey  
gurmuiK ivrlY 
jwxI]1]rhwau]

Har Nadhar Karae 

Soee Jan Paaeae 

Guramukh Viralai 

Jaanee ||1|| 

Rehaao ||

That humble being 

who is blessed by the 

Lord's Glance of 

Grace, obtains it. How 

rare is that Gurmukh 

who understands. 

||1||Pause||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਇਸ 

ਦੀ) ਕਦਰ ਸਮਝੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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53056 1234 hir gihr gMBIru 
guxI ghIru gur 
kY sbid 
pCwinAw]

Har Gehir 

Ganbheer Gunee 

Geheer Gur Kai 

Sabadh 

Pashhaaniaa ||

The Lord is Deep, 

Profound and 

Unfathomable, the 

Ocean of Excellence; 

He is realized through 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 

ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੇ ਹੀ ਡੂੂੰ ਘੇ 
ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

53057 1234 bhu ibiD krm 
krih Bwie dUjY  
ibnu sbdY  
baurwinAw]1]

Bahu Bidhh Karam 

Karehi Bhaae 

Dhoojai Bin 

Sabadhai 

Bouraaniaa ||1||

Mortals do their deeds 

in all sorts of ways, in 

the love of duality; but 

without the Shabad, 

they are insane. ||1||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਜਟਕੇ 

ਰਜਹ ਕੇ) ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਦੇ 

(ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ 

(ਭੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਝੱਲੇ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

53058 1234 hir nwim nwvY  
soeI jnu inrmlu  
iPir mYlw mUil  
n hoeI]

n@wvY Har Naam Naavai 

Soee Jan Niramal 

Fir Mailaa Mool N 

Hoee ||

That humble being 

who bathes in the 

Lord's Name becomes 

immaculate; he never 

becomes polluted 

again.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ (-ਿਲ) ਜਵਚ (ਆਤਮਕ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵੱਤਰ (ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ 

ਭੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ) 

ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

53059 1234 nwm ibnw sBu 
jgu hY mYlw dUjY 
Brim piq 
KoeI]2]

Naam Binaa Sabh 

Jag Hai Mailaa 

Dhoojai Bharam 

Path Khoee ||2||

Without the Name, 

the whole world is 

polluted; wandering in 

duality, it loses its 

honor. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ (ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਨਾਲ) ਜਲਬਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੂੰ ਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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53060 1234 ikAw idRVW  
ikAw sMgRih 
iqAwgI mY qw 
bUJ n pweI]

Kiaa Dhrirraan 

Kiaa Sangrehi 

Thiaagee Mai Thaa 

Boojh N Paaee ||

What should I grasp? 

What should I gather 

up or leave behind? I 

do not know.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਕਹੜੀ ਗੱਲ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਪੱਕੀ ਕਰ 

ਲਵਾਂ; ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਜਕਹੜੇ 

ਔਗੁਣ ਛੱਡ ਜਦਆਂ?-ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
53061 1234 hoih dieAwlu 

ikRpw kir hir 
jIau nwmo hoie 
sKweI]3]

Hohi Dhaeiaal 

Kirapaa Kar Har 

Jeeo Naamo Hoe 

Sakhaaee ||3||

O Dear Lord, Your 

Name is the Help and 

Support of those 

whom You bless with 

Your kindness and 

compassion. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਿੇ 
ਤੂੂੰ  (ਆਪ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਏ ਂ(ਤਾਂ ਹੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਸਾਥੀ 
ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥

53062 1234 scw scu dwqw  
krm ibDwqw  
ijsu BwvY iqsu 
nwie lwey]

Sachaa Sach 

Dhaathaa Karam 

Bidhhaathaa Jis 

Bhaavai This Naae 

Laaeae ||

The True Lord is the 

True Giver, the 

Architect of Destiny; 

as He pleases, He links 

mortals to the Name.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿ ੋ

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਿੀਵਾਂ) ਨੂੂੰ  ਿਨਮ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਹੜਾ 
ਿੀਵ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ।

53063 1234 gurU duAwrY soeI 
bUJY ijs no Awip 
buJwey]4]

Guroo Dhuaarai 

Soee Boojhai Jis 

No Aap Bujhaaeae 

||4||

He alone comes to 

understand, who 

enters the Guru's 

Gate, whom the Lord 

Himself instructs. 

||4||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ 
ਮਨੱੁਖ (ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ 
ਰਸਤਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
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53064 1234 dyiK ibsmwdu  
iehu mnu nhI cyqy  
Awvw gauxu 
sMswrw]

Dhaekh 

Bisamaadh Eihu 

Man Nehee 

Chaethae Aavaa 

Goun Sansaaraa ||

Even gazing upon the 

wonders of the Lord, 

this mind does not 

think of Him. The 

world comes and goes 

in reincarnation.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਇਹ 

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਗਤ-

ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ 

ਵਾਸਤੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਚੱਕਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

53065 1234 siqguru syvy soeI 
bUJY pwey moK 
duAwrw]5]

Sathigur Saevae 

Soee Boojhai 

Paaeae Mokh 

Dhuaaraa ||5||

Serving the True Guru, 

the mortal comes to 

understand, and finds 

the Door of Salvation. 

||5||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ (ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹੀ ਰਸਤਾ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ॥੫॥

53066 1234 ijn@ dru sUJY sy 
kdy n ivgwVih  
siqguir bUJ 
buJweI]

Jinh Dhar Soojhai 

Sae Kadhae N 

Vigaarrehi 

Sathigur Boojh 

Bujhaaee ||

Those who understand 

the Lord's Court, never 

suffer separation from 

him. The True Guru 

has imparted this 

understanding.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ, ਤੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੱਸ 

ਜਪਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ) ਖ਼ਰਾਬ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

53067 1234 scu sMjmu krxI 
ikriq kmwvih  
Awvx jwxu 
rhweI]6]

Sach Sanjam 

Karanee Kirath 

Kamaavehi Aavan 

Jaan Rehaaee 

||6||

They practice truth, 

self-restraint and good 

deeds; their comings 

and goings are ended. 

||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਅਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹਣ ਦਾ ਿਤਨ ਆਜਦਕ 

ਕਰਤੱਬ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
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53068 1234 sy dir swcY swcu 
kmwvih ijn 
gurmuiK swcu 
ADwrw]

Sae Dhar Saachai 

Saach Kamaavehi 

Jin Guramukh 

Saach Adhhaaraa 

||

In the Court of the 

True Lord, they 

practice Truth. The 

Gurmukhs take the 

Support of the True 

Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਆਸਰਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

(ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਟੱਕ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

53069 1235 mnmuK dUjY Brim 
Bulwey nw bUJih 
vIcwrw]7]

Manamukh 

Dhoojai Bharam 

Bhulaaeae Naa 

Boojhehi 

Veechaaraa ||7||

The self-willed 

manmukhs wander, 

lost in doubt and 

duality. They do not 

know how to 

contemplate the Lord. 

||7||

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ ਸਹੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦੀ ॥੭॥

53070 1235 Awpy gurmuiK  
Awpy dyvY Awpy 
kir kir vyKY]

Aapae Guramukh 

Aapae Dhaevai 

Aapae Kar Kar 

Vaekhai ||

He Himself is the 

Gurmukh, and He 

Himself gives; He 

Himself creates and 

beholds.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਤਮਾਸ਼ਾ) ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

53071 1235 nwnk sy jn 
Qwie pey hY ijn 
kI piq pwvY 
lyKY]8]3]

Naanak Sae Jan 

Thhaae Peae Hai 

Jin Kee Path 

Paavai Laekhai 

||8||3||

O Nanak, those 

humble beings are 

approved, whose 

honor the Lord 

Himself accepts. 

||8||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਕਬੂਲ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੮॥੩॥
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53072 1235 swrg mhlw 5 
AstpdIAw Gru 
1

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Saarag Mehalaa 5 

Asattapadheeaa 

Ghar 1

Saarang, Fifth Mehl, 

Ashtapadees, First 

House:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

53073 1235 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

53074 1235 gusweˆØI prqwpu 
quhwro fITw]

Gusaaeanaee 

Parathaap 

Thuhaaro 

Ddeethaa ||

O Lord of the World, I 

gaze upon Your 

wondrous glory.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਖਸਮ! (ਮੈਂ) ਤੇਰੀ 
(ਅਿਬ) ਤਾਕਤ-ਸਮਰੱਥਾ ਵੇਖੀ 
ਹੈ।

53075 1235 krn krwvn 
aupwie smwvn  
sgl CqRpiq 
bITw]1]rhwau]

Karan Karaavan 

Oupaae Samaavan 

Sagal 

Shhathrapath 

Beethaa ||1|| 

Rehaao ||

You are the Doer, the 

Cause of causes, the 

Creator and Destroyer. 

You are the Sovereign 

Lord of all. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ-ਿੋਗਾ ਹੈਂ, 
(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾ ਸਕਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਿਗਤ) ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਜਿਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। 
ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

(ਬਣ ਕੇ) ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

53076 1235 rwxw rwau rwj 
Bey rMkw auin 
JUTy khxu 
khwieE]

Raanaa Raao Raaj 

Bheae Rankaa Oun 

Jhoothae Kehan 

Kehaaeiou ||

The rulers and nobles 

and kings shall 

become beggars. Their 

ostentatious shows 

are false

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਰਾਿੇ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਕੂੰਗਾਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਝੂਠ ਹੀ ਰਾਿੇ 
ਅਖਵਾਇਆ।
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53077 1235 hmrw rwjnu sdw 
slwmiq qw ko 
sgl Gtw jsu 
gwieE]1]

Hamaraa Raajan 

Sadhaa Salaamath 

Thaa Ko Sagal 

Ghattaa Jas 

Gaaeiou ||1||

. My Sovereign Lord 

King is eternally 

stable. His Praises are 

sung in every heart. 

||1||

ਸਾਡਾ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 

ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ (ਸਦਾ) 
ਿਸ ਗਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥

53078 1235 aupmw sunhu  
rwjn kI sMqhu  
khq jyq pwhUcw]

(jyq) ijMnI[ (pwhUcw) 
phuMc

Oupamaa Sunahu 

Raajan Kee 

Santhahu Kehath 

Jaeth Paahoochaa 

||

Listen to the Praises of 

my Lord King, O Saints. 

I chant them as best I 

can.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਸੁਣੋ। 
ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿੀਵ ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰਚਦੇ 

ਹਨ।
53079 1235 bysumwr vf swh 

dwqwrw aUcy hI qy 
aUcw]2]

Baesumaar Vadd 

Saah Dhaathaaraa 

Oochae Hee Thae 

Oochaa ||2||

My Lord King, the 

Great Giver, is 

Immeasurable. He is 

the Highest of the 

high. ||2||

ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ 

ਹੈ, ਉਹ ਉੱਜਚਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ 

॥੨॥

53080 1235 pvin proieE 
sgl Akwrw  
pwvk kwst sMgy]

Pavan Paroeiou 

Sagal Akaaraa 

Paavak Kaasatt 

Sangae ||

He has strung His 

Breath throughout the 

creation; He locked 

the fire in the wood.

ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ 
ਹਵਾ ਨਾਲ ਪਿੋ ਕੇ ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੂੰ  
ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਬੂੰਨਹ  ਰੱਜਖਆ ਹੈ।
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53081 1235 nIru Drix kir 
rwKy eykq koie  
n iks hI 
sMgy]3]

Neer Dhharan Kar 

Raakhae Eaekath 

Koe N Kis Hee 

Sangae ||3||

He placed the water 

and the land together, 

but neither blends 

with the other. ||3||

ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਇਕੱਠੇ 

ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਨਾਲ (ਵੈਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  
ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਕਾਠ ਨੂੂੰ  
ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ) ॥੩॥

53082 1235 Git Git kQw 
rwjn kI cwlY  
Gir Gir quJih 
aumwhw]

Ghatt Ghatt 

Kathhaa Raajan 

Kee Chaalai Ghar 

Ghar Thujhehi 

Oumaahaa ||

In each and every 

heart, the Story of our 

Sovereign Lord is told; 

in each and every 

home, they yearn for 

Him.

ਉਸ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਹਰੇਕ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੇਰੇ 

ਜਮਲਾਪ ਲਈ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

53083 1235 jIA jMq siB 
pwCY kirAw  
pRQmy irjku 
smwhw]4]

Jeea Janth Sabh 

Paashhai Kariaa 

Prathhamae Rijak 

Samaahaa ||4||

Afterwards, He 

created all beings and 

creatures; but first, He 

provided them with 

sustenance. ||4||

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪੱਛੋਂ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਪਜਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਲਈ ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈਂ ॥੪॥

53084 1235 jo ikCu krxw su 
Awpy krxw  
msliq kwhU 
dIn@I]

Jo Kishh Karanaa S 

Aapae Karanaa 

Masalath Kaahoo 

Dheenhee ||

Whatever He does, He 

does by Himself. Who 

has ever given Him 

advice?

ਮੈਂ ਇਹ ਅਟੱਲ ਸਬਕ ਜਸੱਖ 

ਜਲਆ ਹੈ (ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਪਰਤਾਪ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ) ਿ ੋਕੁਝ 

ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ।
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53085 1235 Aink jqn kir 
krh idKwey  
swcI swKI 
cIn@I]5]

Anik Jathan Kar 

Kareh Dhikhaaeae 

Saachee Saakhee 

Cheenhee ||5||

The mortals make all 

sorts of efforts and 

showy displays, but He 

is realized only 

through the Teachings 

of Truth. ||5||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਭਾਵੇਂ (ਆਪਣੀ 
ਅਕਲ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ) 

ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ ॥੫॥

53086 1235 hir Bgqw kir 
rwKy Apny dInI 
nwmu vfweI]

BgqW Har Bhagathaa Kar 

Raakhae Apanae 

Dheenee Naam 

Vaddaaee ||

The Lord protects and 

saves His devotees; He 

blesses them with the 

glory of His Name.

(ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਤਾਪ 

ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ 

ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, 

ਵਜਡਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

53087 1235 ijin ijin krI 
AvigAw jn kI  
qy qYN dIey 
ruV@weI]6]

Av`igAw Jin Jin Karee 

Avagiaa Jan Kee 

Thae Thain 

Dheeeae 

Rurrhaaee ||6||

Whoever is 

disrespectful to the 

humble servant of the 

Lord, shall be swept 

away and destroyed. 

||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ 

ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਨਰਾਦਰੀ 
ਕੀਤੀ, ਤੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) ਰੋੜਹ ਜਦੱਤਾ 
॥੬॥

53088 1235 mukiq Bey 
swDsMgiq kir  
iqn ky Avgn 
siB prhirAw]

Mukath Bheae 

Saadhhasangath 

Kar Thin Kae 

Avagan Sabh 

Parehariaa ||

Those who join the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

are liberated; all their 

demerits are taken 

away.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਕਰ ਕੇ (ਜਵਕਾਰੀ 
ਭੀ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਨਕਲੇ, 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ 

ਨਾਸ ਕਰ ਜਦੱਤੇ।
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53089 1235 iqn kau dyiK  
Bey ikrpwlw  
iqn Bv swgru 
qirAw]7]

Thin Ko Dhaekh 

Bheae Kirapaalaa 

Thin Bhav Saagar 

Thariaa ||7||

Seeing them, God 

becomes merciful; 

they are carried across 

the terrifying world-

ocean. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਸਦਾ ਜਮਹਰਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ, 

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੭॥

53090 1235 hm nwn@y nIc qumy@ 
bf swihb  
kudriq kaux 
bIcwrw]

Ham Naanhae 

Neech Thumaeh 

Badd Saahib 

Kudharath Koun 

Beechaaraa ||

I am lowly, I am 

nothing at all; You are 

my Great Lord and 

Master - how can I 

even contemplate 

Your creative potency?

ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 
ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ (ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ) 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਿੱਕੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ (ਕੀੜੇ 

ਜਿਹੇ) ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੀਹ ਤਾਕਤ 

ਹੈ ਜਕ ਤੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ਦਾ 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਾਂ?

53091 1235 mnu qnu sIqlu 
gur drs dyKy  
nwnk nwmu 
ADwrw]8]1]

Man Than Seethal 

Gur Dharas 

Dhaekhae Naanak 

Naam Adhhaaraa 

||8||1||

My mind and body are 

cooled and soothed, 

gazing upon the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan. Nanak 

takes the Support of 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||8||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਤਨ ਠੂੰ ਢਾ ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-

ਆਸਰਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧॥

53092 1235 swrg mhlw 5 
AstpdI Gru 6

AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Saarag Mehalaa 5 

Asattapadhee 

Ghar 6

Saarang, Fifth Mehl, 

Ashtapadees, Sixth 

House:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
53093 1235 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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53094 1235 Agm AgwiD  
sunhu jn kQw]

Agam Agaadhh 

Sunahu Jan 

Kathhaa ||

Listen to the Story of 

the Inaccessible and 

Unfathomable.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਅਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ 

ਅਥਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਸੁਜਣਆ ਕਰੋ।
53095 1235 pwrbRhm kI 

Acrj 
sBw]1]rhwau]

A-crj Paarabreham Kee 

Acharaj Sabhaa 

||1|| Rehaao ||

The glory of the 

Supreme Lord God is 

wondrous and 

amazing! 

||1||Pause||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ 

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

53096 1235 sdw sdw siqgur 
nmskwr]

Sadhaa Sadhaa 

Sathigur 

Namasakaar ||

Forever and ever, 

humbly bow to the 

True Guru.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਜਸਰ ਜਨਵਾਇਆ ਕਰੋ।

53097 1235 gur ikrpw qy  
gun gwie Apwr]

Gur Kirapaa Thae 

Gun Gaae Apaar ||

By Guru's Grace, sing 

the Glorious Praises of 

the Infinite Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ-

53098 1235 mn BIqir hovY 
prgwsu]

Man Bheethar 

Hovai Paragaas ||

His Light shall radiate 

deep within your mind.

ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

53099 1235 igAwn AMjnu  
AigAwn 
ibnwsu]1]

Giaan Anjan 

Agiaan Binaas 

||1||

With the healing 

ointment of spiritual 

wisdom, ignorance is 

dispelled. ||1||

(ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ 
ਸੁਰਮਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ 
ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10771 Published: March 06/ 2014



53100 1235 imiq nwhI jw kw 
ibsQwru]

Mith Naahee Jaa 

Kaa Bisathhaar ||

There is no limit to His 

Expanse.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ (ਇਹ ਸਾਰਾ) ਿਗਤ-

ਜਖਲਾਰਾ (ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ) 

ਹੈ, ਉਸ (ਦੀ ਸਮਰਥਾ) ਦਾ ਹੱਦ-

ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

53101 1235 soBw qw kI Apr 
Apwr]

Sobhaa Thaa Kee 

Apar Apaar ||

His Glory is Infinite 

and Endless.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

53102 1235 Aink rMg jw ky  
gny n jwih]

Anik Rang Jaa Kae 

Ganae N Jaahi ||

His many plays cannot 

be counted.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ 

ਜਗਣ ੇਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ,

53103 1235 sog hrK duhhU 
mih nwih]2]

Sog Harakh 

Dhuhehoo Mehi 

Naahi ||2||

He is not subject to 

pleasure or pain. ||2||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ 
ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

53104 1235 Aink bRhmy jw 
ky byd Duin 
krih]

Anik Brehamae Jaa 

Kae Baedh Dhhun 

Karehi ||

Many Brahmas vibrate 

Him in the Vedas.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਬਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਿਹਮੇ (ਉਸ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,

53105 1235 Aink mhys bYis 
iDAwnu Drih]

Anik Mehaes Bais 

Dhhiaan Dhharehi 

||

Many Shivas sit in 

deep meditation.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਸ਼ਵ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ 

ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ,

53106 1236 Aink purK AMsw 
Avqwr]

Anik Purakh Ansaa 

Avathaar ||

Many beings take 

incarnation.

ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਸ 

ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ,
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53107 1236 Aink ieMdR aUBy 
drbwr]3]

Anik Eindhr 

Oobhae 

Dharabaar ||3||

Many Indras stand at 

the Lord's Door. ||3||

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇੂੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੩॥
53108 1236 Aink pvn 

pwvk Aru nIr]

Anik Pavan Paavak 

Ar Neer ||

Many winds, fires and 

waters.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਬਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 

ਅੱਗ (ਆਜਦਕ) ਹਨ,

53109 1236 Aink rqn  
swgr diD KIr]

d`iD Anik Rathan 

Saagar Dhadhh 

Kheer ||

Many jewels, and 

oceans of butter and 

milk.

(ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਤਨਾਂ ਦੇ, ਦਹੀਂ ਦੇ, 

ਦੱੁਧ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹਨ।

53110 1236 Aink sUr  
ssIAr 
niKAwiq]

(niKAwiq) qwry Anik Soor Saseear 

Nakhiaath ||

Many suns, moons 

and stars.

(ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਸੂਰਿ ਚੂੰਦਿਮਾ ਅਤੇ ਤਾਰੇ 

ਹਨ,

53111 1236 Aink dyvI dyvw  
bhu BWiq]4]

Anik Dhaevee 

Dhaevaa Bahu 

Bhaanth ||4||

Many gods and 

goddesses of so many 

kinds. ||4||

ਅਤੇ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ॥੪॥

53112 1236 Aink bsuDw  
Aink kwmDyn]

bsu-Dw: polw bolo Anik Basudhhaa 

Anik 

Kaamadhhaen ||

Many earths, many 

wish-fulfilling cows.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਬਾਰ ਅਸਚਰਿ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਧਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਨੋ-

ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਰਗ ਦੀਆਂ 

ਗਾਂਈਆਂ ਹਨ,
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53113 1236 Aink pwrjwq  
Aink muiK byn]

Anik Paarajaath 

Anik Mukh Baen ||

Many miraculous 

Elysian trees, many 

Krishnas playing the 

flute.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਾਰਿਾਤ ਰੱੁਖ ਅਤੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਕਿਸ਼ਨ ਹਨ,

53114 1236 Aink Akws  
Aink pwqwl]

Anik Akaas Anik 

Paathaal ||

Many Akaashic ethers, 

many nether regions 

of the underworld.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾਲ ਹਨ।

53115 1236 Aink muKI 
jpIAY gopwl]5]

Anik Mukhee 

Japeeai Gopaal 

||5||

Many mouths chant 

and meditate on the 

Lord. ||5||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਨੂੂੰ  
ਅਨੇਕਾਂ ਮੂੂੰ ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਜਪਆ 

ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। (ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ 

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ) ॥੫॥

53116 1236 Aink swsqR 
isimRiq purwn]

ism-i Riq Anik Saasathr 

Simrith Puraan ||

Many Shaastras, 

Simritees and 

Puraanas.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਬਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ) ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ 

ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ-

53117 1236 Aink jugiq  
hovq biKAwn]

Anik Jugath 

Hovath Bakhiaan 

||

Many ways in which 

we speak.

ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ (ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

53118 1236 Aink sroqy  
sunih inDwn]

Anik Sarothae 

Sunehi Nidhhaan 

||

Many listeners listen 

to the Lord of 

Treasure.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨ 

ਵਾਲੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।
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53119 1236 srb jIA pUrn 
Bgvwn]6]

Sarab Jeea Pooran 

Bhagavaan ||6||

The Lord God totally 

permeates all beings. 

||6||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਹ ਭਗਵਾਨ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ ॥੬॥

53120 1236 Aink Drm  
Aink kumyr]

Anik Dhharam 

Anik Kumaer ||

Many righteous judges 

of Dharma, many gods 

of wealth.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਧਰਮਰਾਿ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੁਬੇਰ ਹਨ,

53121 1236 Aink brn  
Aink kink 
sumyr]

Anik Baran Anik 

Kanik Sumaer ||

Many gods of water, 

many mountains of 

gold.

ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ 

ਵਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹਨ,

53122 1236 Aink syK  
nvqn nwmu lyih]

Anik Saekh 

Navathan Naam 

Laehi ||

Many thousand-

headed snakes, 

chanting ever-new 

Names of God.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 

ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਹਨ ਿ ੋ(ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ) ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਮ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

53123 1236 pwrbRhm kw AMqu 
n qyih]7]

Paarabreham Kaa 

Anth N Thaehi 

||7||

They do not know the 

limits of the Supreme 

Lord God. ||7||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਜਕਸੇ ਨੇ ਉਸ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ॥੭॥

53124 1236 Aink purIAw  
Aink qh KMf]

Anik Pureeaa Anik 

Theh Khandd ||

Many solar systems, 

many galaxies.

(ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਬਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਖੂੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਪੁਰੀਆਂ ਹਨ।
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53125 1236 Aink rUp rMg 
bRhmMf]

Anik Roop Rang 

Brehamandd ||

Many forms, colors 

and celestial realms.

ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ 
ਰੂੰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਹਮੂੰਡ ਹਨ।

53126 1236 Aink bnw  
Aink Pl mUl]

Anik Banaa Anik 

Fal Mool ||

Many gardens, many 

fruits and roots.

ਉਸਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂੰਗਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ ਉੱਗਣ 

ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿਲ 

ਅਤੇ ਕੂੰਦ ਮੂਲ ਹਨ।

53127 1236 Awpih sUKm  
Awpih 
AsQUl]8]

Aapehi Sookham 

Aapehi Asathhool 

||8||

He Himself is mind, 

and He Himself is 

matter. ||8||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ-

ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ॥੮॥

53128 1236 Aink jugwid  
idns Aru rwiq]

Anik Jugaadh 

Dhinas Ar Raath ||

Many ages, days and 

nights.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੁਗ 

ਆਜਦਕ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਦਨ 

ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਾਤਾਂ 
ਹਨ।

53129 1236 Aink prlau  
Aink auqpwiq]

(auqpwiq) auqpqI Anik Paralo Anik 

Outhapaath ||

Many apocalypses, 

many creations.

ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਿਗਤ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ 
ਿਗਤ-ਉਤਪੱਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

53130 1236 Aink jIA jw 
ky igRh mwih]

Anik Jeea Jaa Kae 

Grih Maahi ||

Many beings are in His 

home.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਐਸਾ ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੈ) ਜਕ ਉਸ ਦੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੀਵ 

ਹਨ,

53131 1236 rmq rwm pUrn 
sRb TWie]9]

Ramath Raam 

Pooran Srab 

Thaane ||9||

The Lord is perfectly 

pervading all places. 

||9||

ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ 

॥੯॥
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53132 1236 Aink mwieAw 
jw kI lKI n 
jwie]

Anik Maaeiaa Jaa 

Kee Lakhee N Jaae 

||

Many Mayas, which 

cannot be known.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਬਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ) ਜਿਸ ਦੀ (ਰਚੀ ਹੋਈ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ 

ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ,

53133 1236 Aink klw KylY 
hir rwie]

Anik Kalaa Khaelai 

Har Raae ||

Many are the ways in 

which our Sovereign 

Lord plays.

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਅਨੇਕਾਂ 
ਕੌਤਕ ਰਚਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

53134 1236 Aink Duinq  
lilq sMgIq]

Anik Dhhunith 

Lalith Sangeeth ||

Many exquisite 

melodies sing of the 

Lord.

(ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਸੁਰੀਲੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹੈ।

53135 1236 Aink gupq 
pRgty qh 
cIq]10]

Anik Gupath 

Pragattae Theh 

Cheeth ||10||

Many recording 

scribes of the 

conscious and 

subconscious are 

revealed there. ||10||

ਉਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਚੱਤਰ ਗੁਪਤ 

ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ ॥੧੦॥

53136 1236 sB qy aUc Bgq  
jw kY sMig]

Sabh Thae Ooch 

Bhagath Jaa Kai 

Sang ||

He is above all, and 

yet He dwells with His 

devotees.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ-

53137 1236 AwT phr gun 
gwvih rMig]

Aath Pehar Gun 

Gaavehi Rang ||

Twenty-four hours a 

day, they sing His 

Praises with love.

ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਉਸ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
53138 1236 Aink Anwhd  

AwnMd Junkwr]

Anik Anaahadh 

Aanandh 

Jhunakaar ||

Many unstruck 

melodies resound and 

resonate with bliss.

ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਬਨਾ ਵਿਾਏ 

ਵੱਿ ਰਹੇ ਸਾਿਾਂ ਦੀ ਜਮੱਠੀ ਸੁਰ 

ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10777 Published: March 06/ 2014



53139 1236 auAw rs kw kCu  
AMqu n pwr]11]

Ouaa Ras Kaa 

Kashh Anth N Paar 

||11||

There is no end or 

limit of that sublime 

essence. ||11||

ਉਸ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਅੂੰਤ ਿਾਂ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ (ਉਹ ਆਨੂੰ ਦ ਅਮੱੁਕ ਹੈ) 

॥੧੧॥

53140 1236 siq purKu siq 
AsQwnu]

Sath Purakh Sath 

Asathhaan ||

True is the Primal 

Being, and True is His 

dwelling.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਭੀ ਅਟੱਲ ਹੈ।

53141 1236 aUc qy aUc  
inrml inrbwnu]

Ooch Thae Ooch 

Niramal Nirabaan 

||

He is the Highest of 

the high, Immaculate 

and Detached, in 

Nirvaanaa.

ਉਹ ਉੱਜਚਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, 

ਪਜਵੱਤਰ-ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ-
ਰਜਹਤ ਹੈ।

53142 1236 Apunw kIAw  
jwnih Awip]

Apunaa Keeaa 

Jaanehi Aap ||

He alone knows His 

handiwork.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਰਚੇ (ਿਗਤ) 

ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ,

53143 1236 Awpy Git Git 
rihE ibAwip]

Aapae Ghatt Ghatt 

Rehiou Biaap ||

He Himself pervades 

each and every heart.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ।

53144 1236 ikRpwinDwn 
nwnk dieAwl]

Kirapaa Nidhhaan 

Naanak Dhaeiaal 

||

The Merciful Lord is 

the Treasure of 

Compassion, O Nanak.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! ਹੇ 

ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ!

53145 1236 ijin jipAw 
nwnk qy Bey 
inhwl]12]1]2
]2]3]7]

Jin Japiaa Naanak 

Thae Bheae Nihaal 

||12||1||2||2||3

||7||

Those who chant and 

meditate on Him, O 

Nanak, are exalted 

and enraptured. 

||12||1||2||2||3||7|

|

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ 

ਨੇ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਿਜਪਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਭ ਪਿਸੂੰ ਨ-ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧੨॥੧॥੨॥੨॥੩॥੭॥
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53146 1236 swrg CMq mhlw 
5

Saarag Shhanth 

Mehalaa 5

Saarang, Chhant, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ' (ਛੂੰਦ)।

53147 1236 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

53148 1236 sB dyKIAY AnBY 
kw dwqw]

An-BY Sabh Dhaekheeai 

Anabhai Kaa 

Dhaathaa ||

See the Giver of 

fearlessness in all.

ਜਨਰਭੈਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।
53149 1236 Git Git pUrn  

hY Ailpwqw]
(Ail-pwqw) inrlyp Ghatt Ghatt 

Pooran Hai 

Alipaathaa ||

The Detached Lord is 

totally permeating 

each and every heart.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਰ ਭੀ 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

53150 1236 Git Git pUrnu  
kir ibsQIrnu  
jl qrMg ijau  
rcnu kIAw]

Ghatt Ghatt 

Pooran Kar 

Bisathheeran Jal 

Tharang Jio 

Rachan Keeaa ||

Like waves in the 

water, He created the 

creation.

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ 
(ਜਵਚ ਪਾਣੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

53151 1236 hiB rs mwxy Bog 
Gtwxy Awn n 
bIAw ko QIAw]

Habh Ras Maanae 

Bhog Ghattaanae 

Aan N Beeaa Ko 

Thheeaa ||

He enjoys all tastes, 

and takes pleasure in 

all hearts. There is no 

other like Him at all.

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਕਤੇ ਭੀ) ਕੋਈ ਦੂਿਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।
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53152 1236 hir rMgI iek 
rMgI Twkuru  
sMqsMig pRBu 
jwqw]

Har Rangee Eik 

Rangee Thaakur 

Santhasang Prabh 

Jaathaa ||

The color of the Lord's 

Love is the one color 

of our Lord and 

Master; in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, God is 

realized.

ਸਭ ਰੂੰਗਾਂ ਦਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ 
ਉਹ ਮਾਲਕ-ਹਰੀ ਇਕ-ਰਸ 

ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ। ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟੱਕ ਕੇ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।

53153 1236 nwnk dris 
lInw ijau jl 
mInw sB dyKIAY 
AnBY kw 
dwqw]1]

An-BY Naanak Dharas 

Leenaa Jio Jal 

Meenaa Sabh 

Dhaekheeai 

Anabhai Kaa 

Dhaathaa ||1||

O Nanak, I am 

drenched with the 

Blessed Vision of the 

Lord, like the fish in 

the water. I see the 

Giver of fearlessness 

in all. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਨ 

ਜਵਚ ਇਉਂ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਜਵਚ। 
ਜਨਰਭੈਤਾ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਜਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

53154 1236 kaun aupmw dyau  
kvn bfweI]

Koun Oupamaa 

Dhaeo Kavan 

Baddaaee ||

What praises should I 

give, and what 

approval should I offer 

to Him?

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਂ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ 
ਕੋਈ ਭੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 
ਉਹ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ-ਇਹ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।

53155 1236 pUrn pUir rihE  
sRb TweI]

Pooran Poor 

Rehiou Srab 

Thaaee ||

The Perfect Lord is 

totally pervading and 

permeating all places.

ਉਹ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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53156 1236 pUrn mnmohn 
Gt Gt sohn  
jb iKMcY qb 
CweI]

Pooran 

Manamohan 

Ghatt Ghatt Sohan 

Jab Khinchai Thab 

Shhaaee ||

The Perfect Enticing 

Lord adorns each and 

every heart. When He 

withdraws, the mortal 

turns to dust.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ, 

ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਖੱਚ ਪਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਨਾਲ) ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਜਖੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ।

53157 1237 ikau n ArwDhu  
imil kir swDhu  
GrI muhqk bylw 
AweI]

swDhu: polw bolo[ muhq-
k[ bylw: polw bolo

Kio N Araadhhahu 

Mil Kar Saadhhahu 

Gharee Muhathak 

Baelaa Aaee ||

Why do you not 

worship and adore 

Him? Join together 

with the Holy Saints; 

any instant, your time 

shall come.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਘੜੀ ਅੱਧੀ ਘੜੀ 
ਨੂੂੰ  (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਵਾਸਤੇ ਇਥੋਂ 
ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ) ਵੇਲਾ ਆ ਹੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਜਕਉਂ ਨਾ ਜਮਲ 

ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰੋ?

53158 1237 ArQu drbu sBu  
jo ikCu dIsY sMig  
n kChU jweI]

Arathh Dharab 

Sabh Jo Kishh 

Dheesai Sang N 

Kashhehoo Jaaee 

||

All your property and 

wealth, and all that 

you see - none of it 

will go along with you.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਧਨ-ਪਦਾਰਥ 

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿ ੋਜਦੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ ਚੀਜ਼ (ਜਕਸੇ ਦੇ) 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

53159 1237 khu nwnk hir 
hir AwrwDhu  
kvn aupmw dyau  
kvn bfweI]2]

Kahu Naanak Har 

Har Aaraadhhahu 

Kavan Oupamaa 

Dhaeo Kavan 

Baddaaee ||2||

Says Nanak, worship 

and adore the Lord, 

Har, Har. What praise, 

and what approval, 

can I offer to Him? 

||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ 
ਹੈ-ਇਹ ਭੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 
॥੨॥
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53160 1237 pUCau sMq myro 
Twkuru kYsw]

Pooshho Santh 

Maero Thaakur 

Kaisaa ||

I ask the Saints, what 

is my Lord and Master 

like?

(ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਮੈਂ ਪੱੁਛਦਾ ਹਾਂ-ਹੇ 

ਗੁਰੂ! ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈ?

53161 1237 hˆØIau ArwpauN  
dyhu sdysw]

Hanaeeo 

Araapoun Dhaehu 

Sadhaesaa ||

I offer my heart, to 

one who brings me 

news of Him.

ਮੈਨੂੂੰ  (ਠਾਕੁਰ ਦੀ) ਖ਼ਬਰ ਦੱਸ, 

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਹਰਦਾ (ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

53162 1237 dyhu sdysw pRB 
jIau kYsw kh 
mohn prvysw]

Dhaehu 

Sadhaesaa Prabh 

Jeeo Kaisaa Keh 

Mohan 

Paravaesaa ||

Give me news of my 

Dear God; where does 

the Enticer live?

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਸ ਜਕ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੋਹਨ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਜਕੱਥੇ ਹੈ।

53163 1237 AMg AMg 
suKdweI pUrn 
bRhmweI Qwn 
QwnMqr dysw]

Ang Ang 

Sukhadhaaee 

Pooran 

Brehamaaee 

Thhaan 

Thhaananthar 

Dhaesaa ||

He is the Giver of 

peace to life and limb; 

God is totally 

permeating all places, 

interspaces and 

countries.

(ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ-) ਉਹ 

ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ 

ਸਭ ਦੇਸਾਂ ਜਵਚ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਅਤੇ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) ਅੂੰਗ 

ਅੂੰਗ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

53164 1237 bMDn qy mukqw  
Git Git jugqw  
kih n skau 
hir jYsw]

Bandhhan Thae 

Mukathaa Ghatt 

Ghatt Jugathaa 

Kehi N Sako Har 

Jaisaa ||

He is liberated from 

bondage, joined to 

each and every heart. I 

cannot say what the 

Lord is like.

ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਿਰ ਭੀ 
ਮੋਹ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। 
ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੈ ਮੈਂ 
ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10782 Published: March 06/ 2014



53165 1237 dyiK cirq nwnk 
mnu moihE pUCY 
dInu myro Twkuru 
kYsw]3]

cirq: polw bolo imlvW Dhaekh Charith 

Naanak Man 

Mohiou Pooshhai 

Dheen Maero 

Thaakur Kaisaa 

||3||

Gazing upon His 

wondrous play, O 

Nanak, my mind is 

fascinated. I humbly 

ask, what is my Lord 

and Master like? ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ ਚੋਿ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ (ਉਸ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ) ਮੋਜਹਆ ਜਗਆ 

ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ-ਹੇ 

ਗੁਰੂ! ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ॥੩॥

53166 1237 kir ikrpw  
Apuny pih 
AwieAw]

Kar Kirapaa 

Apunae Pehi 

Aaeiaa ||

In His Kindness, He has 

come to His humble 

servant.

ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ (ਆਪ) ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

53167 1237 DMin su irdw ijh 
crn bswieAw]

Dhhann S Ridhaa 

Jih Charan 

Basaaeiaa ||

Blessed is that heart, 

in which the Lord's 

Feet are enshrined.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

53168 1237 crn bswieAw  
sMqsMgwieAw  
AigAwn AMDyru 
gvwieAw]

Charan Basaaeiaa 

Santh Sangaaeiaa 

Agiaan Andhhaer 

Gavaaeiaa ||

His Feet are enshrined 

within, in the Society 

of the Saints; the 

darkness of ignorance 

is dispelled.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਜਟੱਕ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ 

(ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਵਸਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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53169 1237 BieAw pRgwsu  
irdY aulwsu pRBu 
loVIdw pwieAw]

Bhaeiaa Pragaas 

Ridhai Oulaas 

Prabh Lorreedhaa 

Paaeiaa ||

The heart is 

enlightened and 

illumined and 

enraptured; God has 

been found.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਜਚਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਜਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

53170 1237 duKu nwTw suKu 
Gr mih vUTw  
mhw AnMd 
shjwieAw]

Dhukh Naathaa 

Sukh Ghar Mehi 

Voothaa Mehaa 

Anandh 

Sehajaaeiaa ||

Pain is gone, and 

peace has come to my 

house. The ultimate 

intuitive peace 

prevails.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਸੁਖ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

53171 1237 khu nwnk mY pUrw 
pwieAw kir 
ikrpw Apuny 
pih 
AwieAw]4]1]

Kahu Naanak Mai 

Pooraa Paaeiaa 

Kar Kirapaa 

Apunae Pehi 

Aaeiaa ||4||1||

Says Nanak, I have 

found the Perfect 

Lord; in His Kindness, 

He has come to His 

humble servant. 

||4||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਭੀ ਉਹ 

ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ। ਉਹ 

ਤਾਂ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਹੀ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

53172 1237 swrMg kI vwr  
mhlw 4 rwie 
mhmy hsny kI 
Duin

Saarang Kee Vaar 

Mehalaa 4 Raae 

Mehamae 

Hasanae Kee 

Dhhuni

Vaar Of Saarang, 

Fourth Mehl, To Be 

Sung To The Tune Of 

Mehma-Hasna:

ਇਹ ਸਾਰੂੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਮਾ 
ਤੇ ਹਸਨਾ ਦੀ ਧੁਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਗਾਈ ਿਾਏ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10784 Published: March 06/ 2014



53173 1237 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

53174 1237 slok mhlw 2] Salok Mehalaa 2 || Shalok, Second Mehl: ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅੂੰਗਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਸਲੋਕ'।

53175 1237 guru kuMjI pwhU  
invlu mnu koTw  
qnu Ciq]

(invlu) jMdrw,C`iq Gur Kunjee 

Paahoo Nival Man 

Kothaa Than 

Shhath ||

The key of the Guru 

opens the lock of 

attachment, in the 

house of the mind, 

under the roof of the 

body.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਮਾਨੋ) ਕੋਠਾ 
ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ (ਇਸ ਕੋਠੇ ਦਾ) 
ਛੱਤ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਪਾਹ 

(ਇਸ ਮਨ-ਕੋਠੇ ਨੂੂੰ ) ਿੂੰਦਰਾ 
(ਵੱਿਾ ਹੋਇਆ) ਹੈ, (ਇਸ ਿੂੰਦਰੇ 

ਨੂੂੰ  ਖੋਲਹਣ ਲਈ) ਗੁਰੁ ਕੁੂੰ ਿੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ)।

53176 1237 nwnk gur ibnu  
mn kw qwku n 
auGVY Avr n 
kuMjI hiQ]1]

au~GVY Naanak Gur Bin 

Man Kaa Thaak N 

Ougharrai Avar N 

Kunjee Hathh 

||1||

O Nanak, without the 

Guru, the door of the 

mind cannot be 

opened. No one else 

holds the key in hand. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁਲਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ (ਇਸ ਦੀ) ਕੁੂੰ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੧॥

53177 1237 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl:

53178 1237 n BIjY rwgI 
nwdI byid]

N Bheejai Raagee 

Naadhee Baedh ||

He is not won over by 

music, songs or the 

Vedas.

ਰਾਗ ਗਾਣ ਨਾਲ, ਨਾਦ ਵਿਾਣ 

ਨਾਲ ਿਾਂ ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ) ਪੜਹਨ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਸੂੰ ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ;
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53179 1237 n BIjY surqI 
igAwnI joig ]

N Bheejai 

Surathee Giaanee 

Jog ||

He is not won over by 

intuitive wisdom, 

meditation or Yoga.

ਨਾਹ ਹੀ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਇਆਂ 

ਜਗਆਨ-ਚਰਚਾ ਕੀਜਤਆ ਿਾਂ 
ਿੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

53180 1237 n BIjY sogI kIqY 
roij]

N Bheejai Sogee 

Keethai Roj ||

He is not won over by 

feeling sad and 

depressed forever.

ਨਾਹ ਹੀ ਉਹ ਤੁਠਦਾ ਹੈ ਜਨਤ 

ਸੋਗ ਕੀਜਤਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਿਾਵਗ 

ਸਰੇਵੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ);

53181 1237 n BIjY rUpˆØI 
mwlˆØI rMig]

N Bheejai 

Roopanaee 

Maalanaee Rang ||

He is not won over by 

beauty, wealth and 

pleasures.

ਰੂਪ, ਮਾਲ-ਧਨ ਤੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ 

ਜਵਚ ਰੱੁਜਝਆਂ ਭੀ ਪਿਭੂ (ਿੀਵ 

ਉਤੇ) ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ;

53182 1237 n BIjY qIriQ 
BivAY nMig]

N Bheejai 

Theerathh Bhaviai 

Nang ||

He is not won over by 

wandering naked at 

sacred shrines.

ਨਾਹ ਹੀ ਉਹ ਜਭੱਿਦਾ ਹੈ 

ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹ ਾਜਤਆਂ ਿਾਂ ਨੂੰ ਗੇ 

ਭਜਵਆਂ।
53183 1237 n BIjY dwqˆØI 

kIqY puMin]

N Bheejai 

Dhaathanaee 

Keethai Punn ||

He is not won over by 

giving donations in 

charity.

ਦਾਨ-ਪੁੂੰ ਨ ਕੀਜਤਆਂ ਭੀ ਰੱਬ 

ਰੀਝਦਾ ਨਹੀਂ,

53184 1237 n BIjY bwhir 
bYiTAw suMin]

(suMin) aujwV, pwLy c 
sRIr nMU suMn krny krky, 
(BIjY) pRsMn nhIN huMdy[ 
BI~jY

N Bheejai Baahar 

Baithiaa Sunn ||

He is not won over by 

living alone in the 

wilderness.

ਤੇ ਬਾਹਰ (ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ) ਸੁੂੰ ਨ-

ਮੁੂੰ ਨ ਬੈਜਠਆਂ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਪਸੀਿਦਾ।

53185 1237 n BIjY ByiV 
mrih iBiV sUr]

N Bheejai Bhaerr 

Marehi Bhirr Soor 

||

He is not won over by 

fighting and dying as a 

warrior in battle.

ਿੋਧੇ ਲੜਾਈ ਜਵਚ ਲੜ ਕੇ 

ਮਰਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭੀ) 
ਪਿਭੂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,
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53186 1237 n BIjY kyqy hovih 
DUV]

N Bheejai Kaethae 

Hovehi Dhhoorr ||

He is not won over by 

becoming the dust of 

the masses.

ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ (ਸੁਆਹ ਆਜਦਕ 

ਮਲ ਕੇ) ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਜਲੱਬੜਦੇ 

ਹਨ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭੀ ਉਹ) ਖ਼ੁਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
53187 1237 lyKw ilKIAY mn 

kY Bwie]

Laekhaa Likheeai 

Man Kai Bhaae ||

The account is written 

of the loves of the 

mind.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ) 
ਪਰਖ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

53188 1237 nwnk BIjY swcY 
nwie]2]

Naanak Bheejai 

Saachai Naae 

||2||

O Nanak, the Lord is 

won over only by His 

Name. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੇਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

(ਿੁੜੀਏ) ॥੨॥
53189 1237 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl:

53190 1237 nv iCA Kt kw  
kry bIcwru]

Nav Shhia Khatt 

Kaa Karae 

Beechaar ||

You may study the 

nine grammars, the six 

Shaastras and the six 

divions of the Vedas.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਇਤਨਾ ਜਵਦਵਾਨ 

ਹੋਵੇ ਜਕ) ਨੌ ਜਵਆਕਰਣਾਂ, ਛੇ 

ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਤੇ ਛੇ ਵੇਦਾਂਗ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰੇ (ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਏ),

53191 1237 inis idn aucrY  
Bwr ATwr]

Nis Dhin Oucharai 

Bhaar Athaar ||

You may recite the 

Mahaabhaarata.

ਅਠਾਰਾਂ ਪਰਵਾਂ ਵਾਲੇ 

ਮਹਾਭਾਰਤ ਗਿੂੰ ਥ ਨੂੂੰ  ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪੜਹਦਾ ਰਹੇ,

53192 1237 iqin BI AMqu n 
pwieAw qoih]

Thin Bhee Anth N 

Paaeiaa Thohi ||

Even these cannot find 

the limits of the Lord.

ਉਸ ਨੇ ਭੀ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ,
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53193 1237 nwm ibhUx mukiq  
ikau hoie]

Naam Bihoon 

Mukath Kio Hoe ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

how can anyone be 

liberated?

(ਤੇਰੇ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

53194 1237 nwiB vsq bRhmY  
AMqu n jwixAw]

Naabh Vasath 

Brehamai Anth N 

Jaaniaa ||

Brahma, in the lotus of 

the navel, does not 

know the limits of God.

ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਭੀ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਬਿਹਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾਹ ਲਾ ਸਜਕਆ।

53195 1237 gurmuiK nwnk  
nwmu 
pCwixAw]3]

Guramukh Naanak 

Naam 

Pashhaaniaa ||3||

The Gurmukh, O 

Nanak, realizes the 

Naam. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ) 

ਸਮਜਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥

53196 1237 pauVI] Pourree || Pauree:

53197 1237 Awpy Awip 
inrMjnw ijin 
Awpu aupwieAw]

Aapae Aap 

Niranjanaa Jin Aap 

Oupaaeiaa ||

The Immaculate Lord 

Himself, by Himself, 

created Himself.

ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ) ਹੈ ਉਸਨੇ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 

ਜਵਚ) ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ;

53198 1237 Awpy Kylu 
rcwieEnu sBu 
jgqu sbwieAw]

j`gqu Aapae Khael 

Rachaaeioun Sabh 

Jagath Sabaaeiaa 

||

He Himself created the 

whole drama of all the 

world's play.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਜਚਆ ਹੈ।
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53199 1237 qRY gux Awip 
isrijAnu  
mwieAw mohu 
vDwieAw]

Thrai Gun Aap 

Sirajian Maaeiaa 

Mohu 

Vadhhaaeiaa ||

He Himself formed the 

three gunas, the three 

qualities; He increased 

the attachment to 

Maya.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ (ਤੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

(ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ) ਪਿਬਲ 

ਕੀਤਾ ਹੈ,

53200 1237 gur prswdI 
aubry ijn Bwxw 
BwieAw]

Gur Parasaadhee 

Oubarae Jin 

Bhaanaa Bhaaeiaa 

||

By Guru's Grace, they 

are saved - those who 

love the Will of God.

(ਇਸ ਤਿੈ-ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚੋਂ ਜਸਰਫ਼) ਉਹ (ਿੀਵ) 

ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਪਿਭੂ ਦੀ) 
ਰਜ਼ਾ ਜਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

53201 1237 nwnk scu 
vrqdw sB sic 
smwieAw]1]

Naanak Sach 

Varathadhaa Sabh 

Sach Samaaeiaa 

||1||

O Nanak, the True 

Lord is pervading 

everywhere; all are 

contained within the 

True Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਵਚ ਜਟੱਕੀ 
ਹੋਈ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ) ॥੧॥
53202 1238 slok mhlw 2] Salok Mehalaa 2 || Shalok, Second Mehl:

53203 1238 Awip aupwey 
nwnkw Awpy rKY 
vyk]

Aap Oupaaeae 

Naanakaa Aapae 

Rakhai Vaek ||

He Himself creates, O 

Nanak; He establishes 

the various creatures.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਵਖੋ ਵਖ (ਸੁਭਾਉ 

ਵਾਲੇ) ਰੱਖਦਾ ਹੈ;
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53204 1238 mMdw iks no 
AwKIAY jW sBnw 
swihbu eyku]

Mandhaa Kis No 

Aakheeai Jaan 

Sabhanaa Saahib 

Eaek ||

How can anyone be 

called bad? We have 

only One Lord and 

Master.

(ਪਰ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਖਸਮ 

ਇਕ (ਆਪ) ਹੀ ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਭੈੜਾ 
ਨਹੀਂ ਆਜਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

53205 1238 sBnw swihbu eyku 
hY vyKY DMDY lwie]

Sabhanaa Saahib 

Eaek Hai Vaekhai 

Dhhandhhai Laae 

||

There is One Lord and 

Master of all; He 

watches over all, and 

assigns all to their 

tasks.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਖਸਮ ਹੈ, (ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ (ਆਪ ਹੀ) 
ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ;

53206 1238 iksY QoVw iksY 
Aglw KwlI koeI 
nwih]

Kisai Thhorraa 

Kisai Agalaa 

Khaalee Koee 

Naahi ||

Some have less, and 

some have more; no 

one is allowed to leave 

empty.

ਕੋਈ ਿੀਵ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ ਤੋਂ) 
ਬਜਚਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਥੋੜਹਾ ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤਾ (ਧੂੰਧਾ 
ਉਸ ਨੇ ਚਮੋਜੜਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ।

53207 1238 Awvih nMgy jwih 
nMgy ivcy krih 
ivQwr]

Aavehi Nangae 

Jaahi Nangae 

Vichae Karehi 

Vithhaar ||

Naked we come, and 

naked we go; in 

between, we put on a 

show.

(ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ 

(ਇਥੋਂ) ਤੁਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ 

ਵੇਖ ਕੇ ਭੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਜਖਲਾਰ ਜਖਲਾਰੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
53208 1238 nwnk hukmu n 

jwxIAY AgY 
kweI kwr]1]

Naanak Hukam N 

Jaaneeai Agai 

Kaaee Kaar ||1||

O Nanak, one who 

does not understand 

the Hukam of God's 

Command - what will 

he have to do in the 

world hereafter? ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਥੋਂ ਿਾ ਕੇ) 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਜਕਹੜੀ ਕਾਰ 

(ਕਰਨ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲੇਗੀ-(ਇਸ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ 
ਿਾਜਣਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧॥

53209 1238 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl:
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53210 1238 ijnis Qwip  
jIAW kau ByjY  
ijnis Qwip lY 
jwvY]

(ijnis) pdwrQ Jinas Thhaap 

Jeeaaan Ko 

Bhaejai Jinas 

Thhaap Lai Jaavai 

||

He sends out the 

various created 

beings, and he calls 

back the various 

created beings again.

ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ 
ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਜਿਰ ਇਥੋਂ) ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

53211 1238 Awpy Qwip auQwpY 
Awpy eyqy vys 
krwvY]

Aapae Thhaap 

Outhhaapai Aapae 

Eaethae Vaes 

Karaavai ||

He himself establishes, 

and He Himself 

disestablishes. He 

fashions them in 

various forms.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।

53212 1238 jyqy jIA iPrih 
AauDUqI Awpy 
iBiKAw pwvY]

Jaethae Jeea Firehi 

Aoudhhoothee 

Aapae Bhikhiaa 

Paavai ||

And all the human 

beings who wander 

around as beggars, He 

Himself gives in charity 

to them.

ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੀਵ (ਿੋ ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਤੁਰਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ (ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ) ਮੂੰਗਤੇ 

ਹਨ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ੈਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

53213 1238 lyKY bolxu lyKY 
clxu kwiequ 
kIcih dwvy]

Laekhai Bolan 

Laekhai Chalan 

Kaaeith Keechehi 

Dhaavae ||

As it is recorded, the 

mortals speak, and as 

it is recorded, they 

walk. So why put on all 

this show?

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ 
ਜਗਣ-ੇਜਮਥੇ ਸਮੇ ਲਈ ਹੈ, 

ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੱਲਾਂ 
ਮੱਲੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

53214 1238 mUlu miq prvwxw 
eyho nwnku AwiK 
suxwey]

Mool Math 

Paravaanaa Eaeho 

Naanak Aakh 

Sunaaeae ||

This is the basis of 

intelligence; this is 

certified and 

approved. Nanak 

speaks and proclaims 

it.

ਨਾਨਕ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਅਕਲ ਦੀ ਮੂੰਨੀ-ਪਿਮੂੰ ਨੀ ਜਸਰੇ 

ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ;
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53215 1238 krxI aupir hoie 
qpwvsu jy ko khY 
khwey ]2]

Karanee Oupar 

Hoe Thapaavas 

Jae Ko Kehai 

Kehaaeae ||2||

By past actions, each 

being is judged; what 

else can anyone say? 

||2||

ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਿੋ ਕੁਝ ਭੀ ਕੋਈ 

ਆਖੇ (ਜਪਆ ਆਖੇ, ਅਸਲ ਗੱਲ 

ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਬੇੜਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

53216 1238 pauVI] Pourree || Pauree:

53217 1238 gurmuiK clqu 
rcwieEnu gux 
prgtI AwieAw]

Guramukh Chalath 

Rachaaeioun Gun 

Paragattee Aaeiaa 

||

The Guru's Word 

makes the drama play 

itself out. Through 

virtue, this becomes 

evident.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਜਵਚ) 

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ 

ਇਹ ਕੌਤਕ ਭੀ ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ 

(ਹੀ) ਰਚਾਇਆ ਹੈ (ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਮਨੱੁਖ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ) 
ਗੁਣ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ,

53218 1238 gurbwxI sd 
aucrY hir mMin 
vswieAw]

Gurabaanee Sadh 

Oucharai Har 

Mann Vasaaeiaa ||

Whoever utters the 

Word of the Guru's 

Bani - the Lord is 

enshrined in his mind.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ 

ਗੁਰਮੁਜਖ) ਸਦਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

53219 1238 skiq geI BRmu 
kitAw isv joiq 
jgwieAw]

Sakath Gee Bhram 

Kattiaa Siv Joth 

Jagaaeiaa ||

Maya's power is gone, 

and doubt is 

eradicated; awaken to 

the Light of the Lord.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਿਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ (ਦਾ ਹਨੇਰਾ) ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ ਠੇਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ)।
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53220 1238 ijn kY poqY puMnu 
hY guru purKu 
imlwieAw]

Jin Kai Pothai 

Punn Hai Gur 

Purakh Milaaeiaa 

||

Those who hold onto 

goodness as their 

treasure meet the 

Guru, the Primal Being.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ (ਜਪਛਲੀ 
ਕੀਤੀ) ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ) ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ;

53221 1238 nwnk shjy imil 
rhy hir nwim 
smwieAw]2]

Naanak Sehajae 

Mil Rehae Har 

Naam Samaaeiaa 

||2||

O Nanak, they are 

intuitively absorbed 

and blended into the 

Name of the Lord. 

||2||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟੱਕ ਕੇ (ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ) ਜਮਲੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥

53222 1238 slok mhlw 2] Salok Mehalaa 2 || Shalok, Second Mehl:

53223 1238 swh cly 
vxjwirAw  
iliKAw dyvY 
nwil]

Saah Chalae 

Vanajaariaa 

Likhiaa Dhaevai 

Naal ||

The merchants come 

from the Banker; He 

sends the account of 

their destiny with 

them.

ਸ਼ਾਹ (-ਪਿਭੂ) ਦੇ (ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਿੋ 
ਿ ੋਿੀਵ-) ਵਪਾਰੀ (ਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ) 
ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਇਥੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਥੇ ਤੇ) ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ 

ਤੋਰਦਾ ਹੈ।
53224 1238 ilKy aupir hukmu 

hoie leIAY vsqu 
sm@wil]

Likhae Oupar 

Hukam Hoe Leeai 

Vasath Samhaal ||

On the basis of their 

accounts, He issues 

the Hukam of His 

Command, and they 

are left to take care of 

their merchandise.

ਉਸ ਜਲਖੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ-

ਰੂਪ ਵੱਖਰ ਸੂੰਭਾਲ ਲਈਦਾ ਹੈ।
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53225 1238 vsqu leI 
vxjwreI vKru 
bDw pwie]

b`Dw Vasath Lee 

Vanajaaree Vakhar 

Badhhaa Paae ||

The merchants have 

purchased their 

merchandise and 

packed up their cargo.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਤੇ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੂੰਨਹ  ਜਲਆ।

53226 1238 kyeI lwhw lY cly  
ieik cly mUlu 
gvwie]

Kaeee Laahaa Lai 

Chalae Eik Chalae 

Mool Gavaae ||

Some depart after 

having earned a good 

profit, while others 

leave, having lost their 

investment altogether.

ਕਈ (ਿੀਵ-ਵਪਾਰੀ ਇਥੋਂ) ਨਫ਼ਾ 
ਖੱਟ ਕੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ 

ਅਸਲ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਭੀ ਗਵਾ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

53227 1238 QoVw iknY n 
mMigE iksu 
khIAY swbwis]

Thhorraa Kinai N 

Mangiou Kis 

Keheeai Saabaas ||

No one asks to have 

less; who should be 

celebrated?

(ਦੋਹਾਂ ਜਧਰਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਘੱਟ ਚੀਜ਼ 

ਜਕਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਗੀ (ਭਾਵ, 

ਨਾਮ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  'ਨਾਮ' 

ਬਹੁਤ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮਾਇਆ-ਧਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ)। 

ਜਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ 

ਜਕਸ ਨੇ ਖੱਟੀ (ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਜਕਸੇ ਤੇ ਹੋਈ)?

53228 1238 ndir iqnw kau 
nwnkw ij swbqu 
lwey rwis]1]

Nadhar Thinaa Ko 

Naanakaa J 

Saabath Laaeae 

Raas ||1||

The Lord casts His 

Glance of Grace, O 

Nanak, upon those 

who have preserved 

their capital 

investment. ||1||

ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

(ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਰਾਜਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ (ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 

ਜਵਚ) ਲਾ ਜਦੱਤੀ ॥੧॥

53229 1238 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl:
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53230 1238 juiV juiV ivCuVy  
ivCuiV juVy]

Jurr Jurr 

Vishhurrae 

Vishhurr Jurrae ||

United, the united 

separate, and 

separated, they unite 

again.

ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 

ਜਵੱਛੁੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ 

ਜਿਰ ਜਮਲਦੇ ਹਨ,

53231 1238 jIiv jIiv muey  
muey jIvy]

Jeev Jeev Mueae 

Mueae Jeevae ||

Living, the living die, 

and dying, they live 

again.

(ਭਾਵ) ਿੀਵ ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ ਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਿਰ ਿੂੰ ਮਦੇ 

ਹਨ।
53232 1238 kyiqAw ky bwp  

kyiqAw ky byty  
kyqy gur cyly hUey]

Kaethiaa Kae Baap 

Kaethiaa Kae 

Baettae Kaethae 

Gur Chaelae 

Hooeae ||

They become the 

fathers of many, and 

the sons of many; they 

become the gurus of 

many, and the 

disciples.

(ਇਹ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦਾ 
ਜਸਲਜਸਲਾ ਇਤਨਾ ਲੂੰ ਮਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਿੀਵ ਇਸ ਗੇੜ ਜਵਚ) 

ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਪਉ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ 

ਪੱੁਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਈ 

(ਵਾਰੀ) ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਦੇ 

ਹਨ।
53233 1238 AwgY pwCY gxq  

n AwvY ikAw 
jwqI ikAw huix 
hUey]

Aagai Paashhai 

Ganath N Aavai 

Kiaa Jaathee Kiaa 

Hun Hooeae ||

No account can be 

made of the future or 

the past; who knows 

what shall be, or what 

was?

ਇਹ ਲੇਖਾ ਜਗਜਣਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਜਕ ਿੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 

ਐਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 
ਅਸਾਡਾ ਕੀਹ ਿਨਮ ਸੀ ਤੇ 

ਅਗਾਂਹ ਕੀਹ ਹੋਵੇਗਾ।

53234 1238 sBu krxw ikrqu 
kir ilKIAY kir 
kir krqw kry 
kry]

Sabh Karanaa 

Kirath Kar Likheeai 

Kar Kar Karathaa 

Karae Karae ||

All the actions and 

events of the past are 

recorded; the Doer 

did, He does, and He 

will do.

ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ (-

ਰਚਨਾ-ਰੂਪ ਲੇਖਾ ਿ ੋਜਲਜਖਆ 

ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ 

ਇਹ ਖੇਡ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਖੇਡੀ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।
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53235 1238 mnmuiK mrIAY  
gurmuiK qrIAY  
nwnk ndrI 
ndir kry]2]

Manamukh 

Mareeai 

Guramukh 

Thareeai Naanak 

Nadharee Nadhar 

Karae ||2||

The self-willed 

manmukh dies, while 

the Gurmukh is saved; 

O Nanak, the Gracious 

Lord bestows His 

Glance of Grace. ||2||

ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਗੁਰਮੁਜਖ ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਜਮਹਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਉਸ 

ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

53236 1238 pauVI] Pourree || Pauree:

53237 1238 mnmuiK dUjw 
Brmu hY dUjY 
loBwieAw]

Manamukh 

Dhoojaa Bharam 

Hai Dhoojai 

Lobhaaeiaa ||

The self-willed 

manmukh wanders in 

duality, lured and 

enticed by duality.

ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਟਕ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੇ ਭਰਮਾ 
ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

53238 1238 kUVu kptu 
kmwvdy kUVo 
AwlwieAw]

Koorr Kapatt 

Kamaavadhae 

Koorro Aalaaeiaa 

||

He practices falsehood 

and deception, telling 

lies.

ਉਹ ਝੂਠ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ (ਮੂੂੰ ਹੋਂ) ਬੋਲਦੇ ਹਨ;

53239 1238 puqR klqRü mohu 
hyqu hY sBu duKu 
sbwieAw]

k-l`qRü Puthr Kalathra 

Mohu Haeth Hai 

Sabh Dhukh 

Sabaaeiaa ||

Love and attachment 

to children and spouse 

is total misery and 

pain.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਪੁਤਿਾਂ ਦਾ 
ਮੋਹ-ਜਪਆਰ (ਵੱਸਦਾ ਹੈ) 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਇਸਤਿੀ 
(ਵੱਸਦੀ) ਹੈ (ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ) 
ਜਨਰੋਲ ਦੱੁਖ ਦਾ (ਮੂਲ) ਹੈ;
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53240 1238 jm dir bDy 
mwrIAih Brmih 
BrmwieAw]

Jam Dhar Badhhae 

Maareeahi 

Bharamehi 

Bharamaaeiaa ||

He is gagged and 

bound at the door of 

the Messenger of 

Death; he dies, and 

wanders lost in 

reincarnation.

(ਰੱਬ ਵਲੋਂ) ਭਰਮ ਜਵਚ ਪਾਏ 

ਹੋਏ (ਮਨਮੁਖ) ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, 

(ਮਾਨੋ) ਿਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੱਧੇ 

ਹੋਏ ਕੱੁਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

53241 1238 mnmuiK jnmu 
gvwieAw nwnk  
hir BwieAw]3]

Manamukh Janam 

Gavaaeiaa Naanak 

Har Bhaaeiaa 

||3||

The self-willed 

manmukh wastes his 

life; Nanak loves the 

Lord. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ 

ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੀ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਏਵੇਂ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

53242 1238 slok mhlw 2] Salok Mehalaa 2 || Shalok, Second Mehl:

53243 1238 ijn vifAweI 
qyry nwm kI qy 
rqy mn mwih]

r`qy Jin Vaddiaaee 

Thaerae Naam 

Kee Thae Rathae 

Man Maahi ||

Those who are blessed 

with the glorious 

greatness of Your 

Name - their minds 

are imbued with Your 

Love.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ (ਕਰਨ ਦੀ 
ਸੁਭਾਗਤਾ) ਜਮਲੀ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਰੂੰਗ ਨਾਲ) ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
53244 1238 nwnk AMimRqu eyku 

hY dUjw AMimRqu 
nwih]

Naanak Anmrith 

Eaek Hai Dhoojaa 

Anmrith Naahi ||

O Nanak, there is only 

One Ambrosial Nectar; 

there is no other 

nectar at all.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹਨਾਂ ਲਈ) ਇਕ 

ਨਾਮ ਹੀ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੈ ਹੋਰ ਜਕਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਨਦੇ।
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53245 1238 nwnk AMimRqu mnY 
mwih pweIAY gur 
prswid]

pr-swid Naanak Anmrith 

Manai Maahi 

Paaeeai Gur 

Parasaadh ||

O Nanak, the 

Ambrosial Nectar is 

obtained within the 

mind, by Guru's Grace.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਨਾਮ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

(ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ;

53246 1238 iqn@I pIqw rMg 
isau ijn@ kau 
iliKAw 
Awid]1]

Thinhee Peethaa 

Rang Sio Jinh Ko 

Likhiaa Aadh ||1||

They alone drink it in 

with love, who have 

such pre-ordained 

destiny. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਧੁਰੋਂ 
ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਹੀ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਹੈ ॥੧॥

53247 1239 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:

53248 1239 kIqw ikAw 
swlwhIAY kry 
soie swlwih]

Keethaa Kiaa 

Saalaaheeai Karae 

Soe Saalaahi ||

Why praise the 

created being? Praise 

the One who created 

all.

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਿੀਵ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਹ 

ਲਾਭ? ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ ਿੋ (ਸਭ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ) 
ਕਰਦਾ ਹੈ;

53249 1239 nwnk eykI 
bwhrw dUjw dwqw 
nwih]

Naanak Eaekee 

Baaharaa Dhoojaa 

Dhaathaa Naahi ||

O Nanak, there is no 

other Giver, except 

the One Lord.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

53250 1239 krqw so 
swlwhIAY ijin 
kIqw Awkwru]

Karathaa So 

Saalaaheeai Jin 

Keethaa Aakaar ||

Praise the Creator 

Lord, who created the 

creation.

ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰੋ,
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53251 1239 dwqw so 
swlwhIAY ij 
sBsY dy AwDwru]

Dhaathaa So 

Saalaaheeai J 

Sabhasai Dhae 

Aadhhaar ||

Praise the Great Giver, 

who gives sustenence 

to all.

ਉਸ ਇਕ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਓ ਿੋ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

53252 1239 nwnk Awip 
sdIv hY pUrw 
ijsu BMfwru]

Naanak Aap 

Sadheev Hai 

Pooraa Jis 

Bhanddaar ||

O Nanak, the treasure 

of the Eternal Lord is 

over-flowing.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭੀ ਸਦਾ 
ਭਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

53253 1239 vfw kir 
swlwhIAY AMqu n 
pwrwvwru]2]

Vaddaa Kar 

Saalaaheeai Anth 

N Paaraavaar 

||2||

Praise and honor the 

One, who has no end 

or limitation. ||2||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਆਖੋ, ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰੋ, ਉਸ (ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ) ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ, ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ॥੨॥

53254 1239 pauVI] Pourree || Pauree:

53255 1239 hir kw nwmu 
inDwnu hY syivAY 
suKu pweI]

Har Kaa Naam 

Nidhhaan Hai 

Saeviai Sukh 

Paaee ||

The Name of the Lord 

is a treasure. Serving 

it, peace is obtained.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਿੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

53256 1239 nwmu inrMjn 
aucrW piq isau 
Gir jWeI]

au~crW Naam Niranjan 

Oucharaan Path 

Sio Ghar Jaanee ||

I chant the Name of 

the Immaculate Lord, 

so that I may go home 

with honor.

ਮੈਂ ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ 

(ਆਪਣੇ) ਘਰ ਜਵਚ ਿਾਵਾਂ-
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53257 1239 gurmuiK bwxI 
nwmu hY nwmu irdY 
vsweI]

Guramukh Baanee 

Naam Hai Naam 

Ridhai Vasaaee ||

The Word of the 

Gurmukh is the Naam; 

I enshrine the Naam 

within my heart.

(ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂਘ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

53258 1239 miq pMKyrU vis 
hoie siqgurU 
iDAweˆØI]

v`is Math Pankhaeroo 

Vas Hoe 

Sathiguroo 

Dhhiaaeanaee ||

The bird of the 

intellect comes under 

one's control, by 

meditating on the 

True Guru.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਗੁਰਮੁਜਖ) ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਪੂੰਛੀ (ਵਾਂਗ ਉਡਾਰੂ ਇਹ) ਮੱਤ 

(ਉਸ ਦੇ) ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

53259 1239 nwnk Awip 
dieAwlu hoie  
nwmy ilv 
lweI]4]

Naanak Aap 

Dhaeiaal Hoe 

Naamae Liv Laaee 

||4||

O Nanak, if the Lord 

becomes merciful, the 

mortal lovingly tunes 

in to the Naam. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰਮੁਖ ਉਤੇ) ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਜਦਆਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਜਲਵ ਲਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੪॥

53260 1239 slok mhlw 2] Salok Mehalaa 2 || Shalok, Second Mehl:

53261 1239 iqsu isau kYsw 
bolxw ij Awpy 
jwxY jwxu]

This Sio Kaisaa 

Bolanaa J Aapae 

Jaanai Jaan ||

How can we speak of 

Him? Only He knows 

Himself.

ਿ ੋਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਿਬਦਾ 
ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੋਜਲਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ),

53262 1239 cIrI jw kI nw 
iPrY swihbu so 
prvwxu]

pr-vwxu Cheeree Jaa Kee 

Naa Firai Saahib 

So Paravaan ||

His decree cannot be 

challenged; He is our 

Supreme Lord and 

Master.

ਉਹ ਮੂੰ ਜਨਆ ਪਿਮੂੰ ਜਨਆ ਮਾਲਕ 

ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ 

ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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53263 1239 cIrI ijs kI 
clxw mIr mlk 
slwr]

Cheeree Jis Kee 

Chalanaa Meer 

Malak Salaar ||

By His Decree, even 

kings, nobles and 

commanders must 

step down.

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਫ਼ੌਿਾਂ ਦੇ 

ਸਰਦਾਰ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

53264 1239 jo iqsu BwvY 
nwnkw sweI BlI 
kwr]

sWeIN Jo This Bhaavai 

Naanakaa Saaee 

Bhalee Kaar ||

Whatever is pleasing 

to His Will, O Nanak, is 

a good deed.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ 
ਕੂੰਮ ਚੂੰਗਾ (ਮੂੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ) ਹੈ 

ਿ ੋਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ।

53265 1239 ijn@w cIrI clxw  
hiQ iqn@w ikCu 
nwih]

Jinhaa Cheeree 

Chalanaa Hathh 

Thinhaa Kishh 

Naahi ||

By His Decree, we 

walk; nothing rests in 

our hands.

ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 

ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਤੁਰਨਾ ਹੈ,

53266 1239 swihb kw 
Purmwxu hoie auTI 
krlY pwih]

(krlY) rsqy Saahib Kaa 

Furamaan Hoe 

Outhee Karalai 

Paahi ||

When the Order 

comes from our Lord 

and Master, all must 

rise up and take to the 

road.

(ਜਿਸ ਵੇਲੇ) ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਿੀਵ) ਉੱਠ ਕੇ 

ਰਾਹੇ ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

53267 1239 jyhw cIrI 
iliKAw qyhw 
hukmu kmwih]

Jaehaa Cheeree 

Likhiaa Thaehaa 

Hukam Kamaahi ||

As His Decree is 

issued, so is His 

Command obeyed.

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, (ਿੀਵ) 

ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।
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53268 1239 Gly Awvih 
nwnkw sdy auTI 
jwih]1]

G`ly,s`dy Ghalae Aavehi 

Naanakaa Sadhae 

Outhee Jaahi ||1||

Those who are sent, 

come, O Nanak; when 

they are called back, 

they depart and go. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ) 

ਭੇਿ ੇਹੋਏ (ਇਥੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ (ਇਥੋਂ) ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
53269 1239 mhlw 2] Mehalaa 2 || Second Mehl:

53270 1239 isPiq ijnw kau 
bKsIAY syeI 
poqydwr]

Sifath Jinaa Ko 

Bakhaseeai Saeee 

Pothaedhaar ||

Those whom the Lord 

blesses with His 

Praises, are the true 

keepers of the 

treasure.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਅਸਲ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ 

ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ) ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੋਂ ਜਮਲੀ 
ਹੈ;

53271 1239 kuMjI ijn kau 
idqIAw iqn@w 
imly BMfwr]

Kunjee Jin Ko 

Dhitheeaa Thinhaa 

Milae Bhanddaar 

||

Those who are blessed 

with the key - they 

alone receive the 

treasure.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ (ਨਾਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਦੀ) ਕੁੂੰ ਿੀ ਆਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
53272 1239 jh BMfwrI hU gux 

inklih qy 
kIAih prvwxu]

Jeh Bhanddaaree 

Hoo Gun Nikalehi 

Thae Keeahi 

Paravaan ||

That treasure, from 

which virtue wells up - 

that treasure is 

approved.

(ਜਿਰ ਇਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਜਿਨਹ ਾਂ (ਜਹਰਦੇ-

ਰੂਪ) ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਜਵਚੋਂ (ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਗੁਣ ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ ਉਹ (ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
53273 1239 ndir iqn@w kau 

nwnkw nwmu ijn@w 
nIswxu]2]

Nadhar Thinhaa 

Ko Naanakaa 

Naam Jinhaa 

Neesaan ||2||

Those who are blessed 

by His Glance of 

Grace, O Nanak, bear 

the Insignia of the 

Naam. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ (-ਰੂਪ) ਝੂੰਡਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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53274 1239 pauVI] Pourree || Pauree:

53275 1239 nwmu inrMjnu 
inrmlw suixAY 
suKu hoeI]

Naam Niranjan 

Niramalaa Suniai 

Sukh Hoee ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is 

immaculate and pure; 

hearing it, peace is 

obtained.

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਰਜਹਤ ਹੈ ਤੇ ਪਜਵਤਿ 
ਹੈ, ਿ ੇਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ 
ਸੁਖ (ਪਿਾਪਤ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

53276 1239 suix suix mMin 
vsweIAY bUJY jnu 
koeI]

Sun Sun Mann 

Vasaaeeai Boojhai 

Jan Koee ||

Listening and hearing, 

It is enshrined in the 

mind; how rare is that 

humble being who 

realizes it.

(ਭਾਵ, ਿ ੇਇਸ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀਏ) ਤੇ ਸੁਰਤ ਿੋੜ 

ਿੋੜ ਕੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲਈਏ 

(ਤਾਂ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਪਰ) ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

53277 1239 bhidAw 
auTidAw n 
ivsrY swcw scu 
soeI]

bh-idAw Behadhiaa 

Outhadhiaa N 

Visarai Saachaa 

Sach Soee ||

Sitting down and 

standing up, I shall 

never forget Him, the 

Truest of the true.

(ਿੋ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ 
ਪਿਭੂ ਬੈਠਜਦਆਂ ਉੱਠਜਦਆਂ ਕਦੇ 

ਭੀ ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ;

53278 1239 Bgqw kau nwm 
ADwru hY nwmy 
suKu hoeI]

Bhagathaa Ko 

Naam Adhhaar Hai 

Naamae Sukh 

Hoee ||

His devotees have the 

Support of His Name; 

in His Name, they find 

peace.

(ਗੁਰਮੁਖ) ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਲਈ) ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ 

(ਪਿਤੀਤ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10803 Published: March 06/ 2014



53279 1239 nwnk min qin 
riv rihAw  
gurmuiK hir 
soeI]5]

Naanak Man Than 

Rav Rehiaa 

Guramukh Har 

Soee ||5||

O Nanak, He 

permeates and 

pervades mind and 

body; He is the Lord, 

the Guru's Word. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਤੇ ਤਨ ਜਵਚ ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਸਦਾ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

53280 1239 slok mhlw 1] Salok Mehalaa 1 || Shalok, First Mehl:

53281 1239 nwnk qulIAih 
qol jy jIau ipCY 
pweIAY]

Naanak Thuleeahi 

Thol Jae Jeeo 

Pishhai Paaeeai ||

O Nanak, the weight is 

weighed out, when 

the soul is placed on 

the scale.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਦੂਿੇ 
ਛਾਬੇ ਜਵਚ ਜਿੂੰ ਦ ਰੱਖ ਦੇਈਏ 

ਤਾਂ ਤੋਲ ਸਾਵੇਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਪਿਵਾਨਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਪ ਹੈ 

ਜਕ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਵਾਜਰਆ ਿਾਏ);

53282 1239 ieksu n pujih 
bol jy pUry pUrw 
kir imlY]

Eikas N Pujehi Bol 

Jae Poorae Pooraa 

Kar Milai ||

Nothing is equal to 

speaking of the One, 

who perfectly unites 

us with the Perfect 

Lord.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 

ਤੋਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) 
ਸਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ 

ਪਏ ਤਾਂ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ (ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਦਮ) 

ਸਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
53283 1239 vfw AwKxu Bwrw 

qolu]

Vaddaa Aakhan 

Bhaaraa Thol ||

To call Him glorious 

and great carries such 

a heavy weight.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸ਼ੈ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਲਾ ਛਾਬਾ ਪਿਵਾਨਗੀ 
ਵਾਲੇ ਤੋਲ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ),
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53284 1239 hor haulI mqI  
hauly bol]

Hor Houlee 

Mathee Houlae 

Bol ||

Other intellectualisms 

are lightweight; other 

words are lightweight 

as well.

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਮੱਤਾਂ ਹੌਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਚਨ 

ਭੀ ਹੌਲੇ ਹਨ (ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਲਾ ਛਾਬਾ 
ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ)

53285 1239 DrqI pwxI  
prbq Bwru]

Dhharathee 

Paanee Parabath 

Bhaar ||

The weight of the 

earth, water and 

mountains

ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ 

ਭਾਰ ਨੂੂੰ -

53286 1239 ikau kMfY qolY 
suinAwru]

Kio Kanddai Tholai 

Suniaar ||

The weight of the 

earth, water and 

mountains

(ਭਲਾ ਕੋਈ) ਸੁਜਨਆਰਾ (ਛੋਟੇ 

ਜਿਹੇ) ਤਰਾਜ਼ੂ ਜਵਚ ਜਕਵੇਂ ਤੋਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?

53287 1239 qolw mwsw rqk 
pwie]

m`wsw[ r`qk Tholaa Maasaa 

Rathak Paae ||

What weights can 

balance the scale?

ਤੋਲੇ ਮਾਸੇ ਰੱਤਕਾਂ ਪਾ ਕੇ (ਇਹ 

ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ)। (ਇਹੀ 
ਹਾਲ ਹੋਰ ਮੱਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ 
ਸਮਝੋ, ਿੋ, ਮਾਨੋ, ਤੋਲੇ ਮਾਸੇ ਤੇ 

ਰੱਤਕਾਂ ਹੀ ਹਨ);

53288 1239 nwnk puiCAw 
dyie pujwie]

Naanak Pushhiaa 

Dhaee Pujaae ||

O Nanak, when 

questioned, the 

answer is given.

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ 
(ਸੁਜਨਆਰੇ ਨੂੂੰ ) ਪੱੁਛੀਏ ਤਾਂ 
(ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ) ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
53289 1239 mUrK AMiDAw  

AMDI Dwqu]

Moorakh 

Andhhiaa 

Andhhee Dhhaath 

||

The blind fool is 

running around, 

leading the blind.

(ਅੂੰਨਹੇ  ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਛੱਡ ਕੇ) 

ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਵਾਲੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਹੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਠੇਡੇ ਖਾ ਕੇ 

ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ)।
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53290 1239 kih kih khxu  
khwiein 
Awpu]1]

Kehi Kehi Kehan 

Kehaaein Aap 

||1||

The more they say, the 

more they expose 

themselves. ||1||

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ 
ਅਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ 

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ) 
ਆਖਣਾ (ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਵਾਲੀ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਹੈ) ॥੧॥
53291 1239 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl:

53292 1239 AwKix AauKw 
sunix AauKw  
AwiK n jwpI 
AwiK]

Aakhan Aoukhaa 

Sunan Aoukhaa 

Aakh N Jaapee 

Aakh ||

It is difficult to chant 

it; it is difficult to 

listen to it. It cannot 

be chanted with the 

mouth.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ) ਜਕਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਭੀ ਜਬਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ 
ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਬਆਨ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਭੀ ਸਮਝ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ।

53293 1239 ieik AwiK 
AwKih sbdu 
BwKih ArD 
aurD idnu rwiq]

Eik Aakh Aakhehi 

Sabadh Bhaakhehi 

Aradhh Ouradhh 

Dhin Raath ||

Some speak with their 

mouths and chant the 

Word of the Shabad - 

the low and the high, 

day and night.

ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੀ ਜਮਹਨਤ ਨਾਲ 

ਜਦਨ ਰਾਤ (ਲੱਗ ਕੇ) (ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸਰੂਪ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਬਆਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੱਸਣ 

ਵਾਲਾ) ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ;

53294 1239 jy ikhu hoie q 
ikhu idsY jwpY 
rUpu n jwiq]

Jae Kihu Hoe Th 

Kihu Dhisai Jaapai 

Roop N Jaath ||

If He were something, 

then He would be 

visible. His form and 

state cannot be seen.

ਪਰ ਿੇ ਕੋਈ (ਪੂੰਿ-ਤੱਤੀ) 
ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੱਸੇ ਭੀ, ਉਸ 

ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਹ ਕੋਈ ਰੂਪ ਿਾਪਦਾ 
ਹੈ ਨਾਹ ਕੋਈ ਿਾਜਤ ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ।
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53295 1239 siB kwrx krqw 
kry Gt AauGt  
Gt Qwip]

Sabh Kaaran 

Karathaa Karae 

Ghatt Aoughatt 

Ghatt Thhaap ||

The Creator Lord does 

all deeds; He is 

established in the 

hearts of the high and 

the low.

ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਥਾਂ (ਹਰੇਕ ਜਕਸਮ ਦੇ 

ਭਾਂਡੇ) ਆਪ ਰਚ ਕੇ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ (ਿਗਤ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਸਬੱਬ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ;

53296 1240 AwKix AauKw 
nwnkw AwiK n 
jwpY AwiK]2]

Aakhan Aoukhaa 

Naanakaa Aakh N 

Jaapai Aakh ||2||

It is so difficult to 

chant it, O Nanak; it 

cannot be chanted 

with the mouth. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਜਬਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੀ 
ਸਮਝ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ॥੨॥

53297 1240 pauVI] Pourree || Pauree:

53298 1240 nwie suixAY mnu 
rhsIAY nwmy 
sWiq AweI]

Naae Suniai Man 

Rehaseeai 

Naamae Saanth 

Aaee ||

Hearing the Name, the 

mind is delighted. The 

Name brings peace 

and tranquility.

ਹੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਜਖੜ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੁਜੜਆਂ 

ਅੂੰਦਰ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

53299 1240 nwie suixAY mnu 
iqRpqIAY sB duK 
gvweI]

Naae Suniai Man 

Thripatheeai Sabh 

Dhukh Gavaaee ||

Hearing the Name, the 

mind is satisfied, and 

all pains are taken 

away.

ਿ ੇਨਾਮ ਜਵਚ ਜਧਆਨ ਲੱਗ 

ਿਾਏ ਤਾਂ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;

53300 1240 nwie suixAY nwau 
aUpjY nwmy 
vifAweI]

Naae Suniai Naao 

Oopajai Naamae 

Vaddiaaee ||

Hearing the Name, 

one becomes famous; 

the Name brings 

glorious greatness.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ 

ਤਾਂ (ਮਨ ਜਵਚ) ਨਾਮ (ਿਪਣ 

ਦਾ ਚਾਉ) ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਮ (ਜਸਮਰਨ) ਜਵਚ ਹੀ 
ਵਜਡਆਈ (ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦੀ) ਹੈ।
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53301 1240 nwmy hI sB jwiq 
piq nwmy giq 
pweI]

Naamae Hee Sabh 

Jaath Path 

Naamae Gath 

Paaee ||

The Name brings all 

honor and status; 

through the Name, 

salvation is obtained.

ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰਨ) ਜਵਚ ਹੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ 

ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਹੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ;

53302 1240 gurmuiK nwmu 
iDAweIAY nwnk 
ilv lweI]6]

Guramukh Naam 

Dhhiaaeeai 

Naanak Liv Laaee 

||6||

The Gurmukh 

meditates on the 

Name; Nanak is 

lovingly attuned to the 

Name. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ (ਸਦਾ) 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਹੀ) ਜਲਵ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥

53303 1240 slok mhlw 1] Salok Mehalaa 1 || Shalok, First Mehl:

53304 1240 jUiT n rwgˆØI  
jUiT n vydˆØI]

Jooth N 

Raaganaee Jooth 

N Vaedhanaee ||

Impurity does not 

come from music; 

impurity does not 

come from the Vedas.

(ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਕਈ ਹੁਲਾਰੇ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਟੱਕੀ ਹੋਈ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੀ) ਇਹ ਮੈਲ ਰਾਗਾਂ 
(ਦੇ ਗਾਇਨ) ਨਾਲ ਭੀ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਵੇਦ (ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ) ਨਾਲ 

ਭੀ ਨਹੀਂ (ਧੁਪਦੀ)।
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53305 1240 jUiT n cMd sUrj 
kI BydI]

Jooth N Chandh 

Sooraj Kee 

Bhaedhee ||

Impurity does not 

come from the phases 

of the sun and the 

moon.

ਮੱਜਸਆ, ਸੂੰਗਿਾਂਦ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 
ਆਜਦਕ) ਚੂੰਦਿਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਿ ਦੇ 

ਵਖ-ਵਖ ਮੂੰ ਨੇ ਹੋਏ ਪਜਵੱਤਰ 

ਜਦਹਾਜੜਆਂ (ਸਮੇਂ ਵਖ-ਵਖ 

ਜਕਸਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੂਿਾ) ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਟਕੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ ਦੀ) ਇਹ ਮੈਲ 

ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

53306 1240 jUiT n AMnI jUiT 
n nweI]

ApxI (nweI) mihmw 
krvw ky[ AMnI: nny nUM 
hlMq nhIN lwauxw

Jooth N Annee 

Jooth N Naaee ||

Impurity does not 

come from food; 

impurity does not 

come from ritual 

cleansing baths.

ਅੂੰਨ (ਦਾ ਜਤਆਗ ਕਰਨ) ਨਾਲ 

(ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਭੀ ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

53307 1240 jUiT n mIhu 
virHAY sB QweI]

QWeIN Jooth N Meehu 

Varihaai Sabh 

Thhaaee ||

Impurity does not 

come from the rain, 

which falls everywhere.

(ਇੂੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਿਾ ਨਾਲ 

ਭੀ) ਇਹ ਅੂੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ (ਇਹ ਮੂੰ ਜਨਆ 

ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਸਭ ਥਾਈ ਂਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ 
ਆਜਦਕ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਮੈਲ 

ਧੁਪ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

53308 1240 jUiT n DrqI  
jUiT n pwxI]

Jooth N 

Dhharathee Jooth 

N Paanee ||

Impurity does not 

come from the earth; 

impurity does not 

come from the water.

(ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ) ਧਰਤੀ 
ਦਾ ਰਟਨ ਕੀਜਤਆਂ, ਧਰਤੀ 
ਜਵਚ ਗੁਫ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਜਠਆਂ 

ਿਾਂ ਪਾਣੀ (ਜਵਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤਪਾਂ 
ਦੀ) ਰਾਹੀਂ ਭੀ ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਧੁਪਦੀ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10809 Published: March 06/ 2014



53309 1240 jUiT n pauxY 
mwih smwxI]

Jooth N Pounai 

Maahi Samaanee 

||

Impurity does not 

come from the air 

which is diffused 

everywhere.

ਅਤੇ, ਪਿਾਣਾਯਾਮ ਕੀਜਤਆਂ 

(ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਇਆਂ) ਭੀ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਟਕੀ ਹੋਈ 

ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ ਕਰਨ ਦੀ) ਇਹ 

ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
53310 1240 nwnk inguirAw  

guxu nwhI koie]

Naanak Niguriaa 

Gun Naahee Koe 

||

O Nanak, the one who 

has no Guru, has no 

redeeming virtues at 

all.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) 
ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ (ਵਧਦਾ-
ਿੁਲਦਾ)।

53311 1240 muih PyirAY muhu 
jUTw hoie]1]

Muhi Faeriai 

Muhu Joothaa 

Hoe ||1||

Impurity comes from 

turning one's face 

away from God. ||1||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖੀਏ, 

ਤਾਂ ਮੂੂੰ ਹ (ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ ਕਰਨ 

ਦੀ ਗੂੰਦੀ ਵਾਦੀ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ) 

ਅਪਜਵੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

53312 1240 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl:

53313 1240 nwnk culIAw 
sucIAw jy Bir 
jwxY koie]

culI culIAW: poly bolo[ 
s`ucIAW

Naanak Chuleeaa 

Sucheeaa Jae Bhar 

Jaanai Koe ||

O Nanak, the mouth is 

truly cleansed by ritual 

cleansing, if you really 

know how to do it.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਨਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਚੁਲੀਆਂ ਕੀਜਤਆਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਸੱੁਚ ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦੀ, ਪਰ) ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਸੱਚੀ ਚੁਲੀ) ਭਰਨੀ ਿਾਣ ਲਏ 

ਤਾਂ ਸੱੁਚੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਇਹ ਹਨ-
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53314 1240 surqy culI 
igAwn kI jogI 
kw jqu hoie]

Surathae Chulee 

Giaan Kee Jogee 

Kaa Jath Hoe ||

For the intuitively 

aware, cleansing is 

spiritual wisdom. For 

the Yogi, it is self-

control.

ਜਵਦਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਲੀ ਜਵਚਾਰ 

ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਵਦਵਾਨ ਦੀ 
ਜਵੱਦਵਤਾ ਪਜਵਤਿ ਹੈ ਿੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਵਚਾਰ ਭੀ ਹੈ) ਿੋਗੀ ਦਾ 
ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਜਹਣਾ 
ਿੋਗੀ ਲਈ ਪਜਵਤਿ ਚੁਲੀ ਹੈ,

53315 1240 bRhmx culI sMqoK 
kI igrhI kw 
squ dwnu]

Brehaman Chulee 

Santhokh Kee 

Girehee Kaa Sath 

Dhaan ||

For the Brahmin, 

cleansing is 

contentment; for the 

householder, it is truth 

and charity.

ਬਿਾਹਮਣ ਲਈ ਚੁਲੀ ਸੂੰ ਤੋਖ ਹੈ 

ਤੇ ਜਗਿਹਸਤੀ ਲਈ ਚੁਲੀ ਹੈ 

ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ।

53316 1240 rwjy culI inAwv 
kI piVAw scu 
iDAwnu]

Raajae Chulee 

Niaav Kee Parriaa 

Sach Dhhiaan ||

For the king, cleansing 

is justice; for the 

scholar, it is true 

meditation.

ਪੜਹੇ (ਜਵਦਵਾਨਾਂ) ਲਈ ਸੱਚ 

ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਰਾਿੇ 
ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਚੁਲੀ ਹੈ।

53317 1240 pwxI icqu n 
DopeI muiK pIqY 
iqK jwie]

Paanee Chith N 

Dhhopee Mukh 

Peethai Thikh Jaae 

||

The consciousness is 

not washed with 

water; you drink it to 

quench your thirst.

ਪਾਣੀ ਨਾਲ (ਚੁਲੀ ਕੀਜਤਆਂ) 

ਮਨ ਨਹੀਂ ਧੁਪ ਸਕਦਾ, (ਹਾਂ) 
ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਜਤਆਂ ਜਤਿਹ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ;
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53318 1240 pwxI ipqw jgq 
kw iPir pwxI 
sBu Kwie]2]

Paanee Pithaa 

Jagath Kaa Fir 

Paanee Sabh 

Khaae ||2||

Water is the father of 

the world; in the end, 

water destroys it all. 

||2||

(ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁਲੀ ਨਾਲ 

ਪਜਵਤਿਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਥਾਂ ਤਾਂ 
ਸਗੋਂ ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ) 

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

53319 1240 pauVI] Pourree || Pauree:

53320 1240 nwie suixAY sB 
isiD hY iriD 
ipCY AwvY]

Naae Suniai Sabh 

Sidhh Hai Ridhh 

Pishhai Aavai ||

Hearing the Name, all 

supernatural spiritual 

powers are obtained, 

and wealth follows 

along.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ 
ਤਾਕਤਾਂ ਜਪੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ 

ਜਿਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਸੁਤੇ ਹੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ);

53321 1240 nwie suixAY nau 
iniD imlY mn 
icMidAw pwvY]

Naae Suniai No 

Nidhh Milai Man 

Chindhiaa Paavai 

||

Hearing the Name, the 

nine treasures are 

received, and the 

mind's desires are 

obtained.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਿਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਿ ੋਕੁਝ ਮਨ ਜਚਤਵਦਾ ਹੈ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

53322 1240 nwie suixAY  
sMqoKu hoie kvlw 
crn iDAwvY]

Naae Suniai 

Santhokh Hoe 

Kavalaa Charan 

Dhhiaavai ||

Hearing the Name, 

contentment comes, 

and Maya meditates 

at one's feet.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ (ਮਨ ਜਵਚ) ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ 

(ਭੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ;
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53323 1240 nwie suixAY  
shju aUpjY shjy 
suKu pwvY]

Naae Suniai Sehaj 

Oopajai Sehajae 

Sukh Paavai ||

Hearing the Name, 

intuitive peace and 

poise wells up.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ (ਅੱਪੜ ਕੇ) ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

53324 1240 gurmqI nwau 
pweIAY nwnk 
gux gwvY]7]

Guramathee Naao 

Paaeeai Naanak 

Gun Gaavai ||7||

Through the Guru's 

Teachings, the Name 

is obtained; O Nanak, 

sing His Glorious 

Praises. ||7||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਜਲਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ) ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
53325 1240 slok mhlw 1] Salok Mehalaa 1 || Shalok, First Mehl:

53326 1240 duK ivic jMmxu  
duiK mrxu duiK 
vrqxu sMswir]

Dhukh Vich 

Janman Dhukh 

Maran Dhukh 

Varathan Sansaar 

||

In pain, we are born; 

in pain, we die. In 

pain, we deal with the 

world.

ਿੀਵ ਦਾ ਿਨਮ ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਤੇ 

ਮੌਤ ਭੀ ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤਕ 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿੀਵ ਦੱੁਖ ਜਵਚ 

ਹੀ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਦੱੁਖ 

ਜਵਚ (ਗਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੀ) 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਸਾਰਾ ਕਾਰ-

ਜਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
53327 1240 duKu duKu AgY 

AwKIAY piV@ piV@ 
krih pukwr]

Dhukh Dhukh Agai 

Aakheeai Parrih 

Parrih Karehi 

Pukaar ||

Hereafter, there is said 

to be pain, only pain; 

the more the mortals 

read, the more they 

cry out.

(ਜਵੱਜਦਆ) ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਭੀ 
(ਿੀਵ) ਜਵਲਕਦੇ ਹੀ ਹਨ, (ਿ ੋ

ਕੁਝ) ਸਾਹਮਣੇ (ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਦੱੁਖ ਹੀ ਦੱੁਖ ਜਕਹਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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53328 1240 duK kIAw pMfw 
Kul@IAw suKu n 
inkilE koie]

kIAW[ pMfW[ K`ul@IAW Dhukh Keeaa 

Panddaa 

Khulheeaa Sukh N 

Nikaliou Koe ||

The packages of pain 

are untied, but peace 

does not emerge.

(ਿੀਵ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ 

(ਮਾਨੋ) ਪੂੰਡਾਂ ਖੁਲਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਹਨ, (ਇਸ ਦੇ ਜਕਸੇ ਭੀ ਉੱਦਮ 

ਜਵਚੋਂ) ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ 
ਜਨਕਲਦਾ;

53329 1240 duK ivic jIau 
jlwieAw duKIAw 
cilAw roie]

Dhukh Vich Jeeo 

Jalaaeiaa 

Dhukheeaa 

Chaliaa Roe ||

In pain, the soul burns; 

in pain, it departs 

weeping and wailing.

(ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਜਿੂੰ ਦ 

ਸਾੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਆਖ਼ਰ) 

ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਮਾਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਰੋਂਦਾ ਹੀ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

53330 1240 nwnk isPqI 
riqAw mnu qnu 
hirAw hoie]

Naanak Sifathee 

Rathiaa Man Than 

Hariaa Hoe ||

O Nanak, imbued with 

the Lord's Praise, the 

mind and body 

blossom forth, 

rejuvenated.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਈਏ ਤਾਂ 
ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

53331 1240 duK kIAw AgI 
mwrIAih BI duKu 
dwrU hoie]1]

A`gIN Dhukh Keeaa Agee 

Maareeahi Bhee 

Dhukh Dhaaroo 

Hoe ||1||

In the fire of pain, the 

mortals die; but pain is 

also the cure. ||1||

ਿੀਵ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਜੜਆਂ ਨਾਲ 

(ਆਤਮਕ ਮੌਤ) ਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਜਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਿ ਭੀ 
ਦੱੁਖ ਹੀ ਹੈ। (ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਿੇ ਤੇ 

ਸੁਖ ਜਵਚ ਸੱੁਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ 

ਦੱੁਖ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਿੇ 
ਸਵੇਰੇ ਉਜਠ ਬਾਹਜਰ ਿਾ ਕੇ 

ਕਸਰਤ ਆਜਦਕ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ 

ਤਾਂ ਉਹ ਦੱੁਖ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

53332 1240 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl:
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53333 1240 nwnk dunIAw 
Bsu rMgu BsU hU 
Bsu Kyh]

(dunIAw) mwieAw[Bsu: 
polw bolo[ (rMg) AnMd

Naanak Dhuneeaa 

Bhas Rang Bhasoo 

Hoo Bhas Khaeh ||

O Nanak, worldly 

pleasures are nothing 

more than dust. They 

are the dust of the 

dust of ashes.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੂੰਗ-

ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੁਆਹ (ਦੇ ਬਰਾਬਰ) 

ਹੈ, ਜਨਰੀ ਸੁਆਹ ਹੀ ਸੁਆਹ 

ਹੈ, ਜਨਰੀ ਖੇਹ ਹੀ ਖੇਹ ਹੈ।

53334 1240 Bso Bsu kmwvxI  
BI Bsu BrIAY 
dyh]

Bhaso Bhas 

Kamaavanee Bhee 

Bhas Bhareeai 

Dhaeh ||

The mortal earns only 

the dust of the dust; 

his body is covered 

with dust.

(ਇਹਨਾਂ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਜਵਚ 

ਲੱਗ ਕੇ ਿੀਵ, ਮਾਨੋ,) ਖੇਹ ਹੀ 
ਖੇਹ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ, (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਇਹ ਖੇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ) ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਖੇਹ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਲੱਬੜਦਾ ਹੈ।

53335 1240 jw jIau ivchu 
kFIAY BsU 
BirAw jwie]

Jaa Jeeo Vichahu 

Kadteeai Bhasoo 

Bhariaa Jaae ||

When the soul is taken 

out of the body, it too 

is covered with dust.

(ਮਰਨ ਤੇ) ਿਦੋਂ ਜਿੂੰ ਦ (ਸਰੀਰ) 

ਜਵਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੱਬੜੀ ਹੋਈ 

(ਇਥੋਂ) ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

53336 1240 AgY lyKY mMigAY  
hor dsUxI 
pwie]2]

Agai Laekhai 

Mangiai Hor 

Dhasoonee Paae 

||2||

And when one's 

account is called for in 

the world hereafter, 

he receives only ten 

times more dust. ||2||

ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਿਦੋਂ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ) 
ਹੋਰ ਦਸ-ਗੁਣੀ ਵਧੀਕ ਸੁਆਹ 

(ਭਾਵ, ਸ਼ਰਜਮੂੰਦਗੀ) ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੨॥

53337 1240 pauVI] Pourree || Pauree:
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53338 1240 nwie suixAY suic 
sMjmo jmu nyiV n 
AwvY]

Naae Suniai Such 

Sanjamo Jam 

Naerr N Aavai ||

Hearing the Name, 

one is blessed with 

purity and self-control, 

and the Messenger of 

Death will not draw 

near.

ਿ ੇਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਪਜਵਤਿਤਾ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਮ 

(ਭੀ, ਭਾਵ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ) ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੱੁਕਦਾ;
53339 1240 nwie suixAY Git 

cwnxw Awn@yru 
gvwvY]

Naae Suniai Ghatt 

Chaananaa 

Aanhaer Gavaavai 

||

Hearing the Name, the 

heart is illumined, and 

darkness is dispelled.

ਿ ੇਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਵਲੋਂ) ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

53340 1240 nwie suixAY Awpu 
buJIAY lwhw nwau 
pwvY]

Naae Suniai Aap 

Bujheeai Laahaa 

Naao Paavai ||

Hearing the Name, 

one comes to 

understand his own 

self, and the profit of 

the Name is obtained.

ਿ ੇਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਿ ੋਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਅਸਲ) ਲਾਭ (ਹੈ) ਖੱਟ ਲਈਦਾ 
ਹੈ;

53341 1240 nwie suixAY pwp 
ktIAih inrml 
scu pwvY]

Naae Suniai Paap 

Katteeahi Niramal 

Sach Paavai ||

Hearing the Name, 

sins are eradicated, 

and one meets the 

Immaculate True Lord.

ਿ ੇਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਜਵਤਿ ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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53342 1240 nwnk nwie 
suixAY muK aujly  
nwau gurmuiK 
iDAwvY]8]

Naanak Naae 

Suniai Mukh 

Oujalae Naao 

Guramukh 

Dhhiaavai ||8||

O Nanak, hearing the 

Name, one's face 

becomes radiant. As 

Gurmukh, meditate on 

the Name. ||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਧਆਨ ਿੋੜੀਏ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਜਖੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ ॥੮॥

53343 1240 slok mhlw 1] Salok Mehalaa 1 || Shalok, First Mehl:

53344 1240 Gir nwrwiexu  
sBw nwil]

sBw: polw bolo Ghar Naaraaein 

Sabhaa Naal ||

In your home, is the 

Lord God, along with 

all your other gods.

(ਬਿਾਹਮਣ ਆਪਣੇ) ਘਰ ਜਵਚ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 

ਸਮੇਤ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 
ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,

53345 1241 pUj kry rKY 
nwvwil]

n@wvwil Pooj Karae Rakhai 

Naavaal ||

You wash your stone 

gods and worship 

them.

ਉਸ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ;

53346 1241 kuMgU cMnxu Pul 
cVwey]

Kungoo Channan 

Ful Charraaeae ||

You offer saffron, 

sandalwood and 

flowers.

ਕੇਸਰ ਚੂੰਦਨ ਤੇ ਿੁੱ ਲ (ਉਸ 

ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ) ਭੇਟ ਧਰਦਾ ਹੈ,

53347 1241 pYrI pY pY bhuqu 
mnwey]

Pairee Pai Pai 

Bahuth Manaaeae 

||

Falling at their feet, 

you try so hard to 

appease them.

ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਜਸਰ ਰੱਖ 

ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ 

ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;

53348 1241 mwxUAw mMig mMig  
pYn@Y Kwie]

Maanooaa Mang 

Mang Painhai 

Khaae ||

Begging, begging from 

other people, you get 

things to wear and eat.

(ਪਰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਹੋਰ) ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਤੋਂ ਮੂੰਗ ਮੂੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ 

ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ।
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53349 1241 AMDI kMmI AMD 
sjwie]

Andhhee Kanmee 

Andhh Sajaae ||

For your blind deeds, 

you will be blindly 

punished.

ਅਜਗਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ 

ਕੀਜਤਆਂ (ਇਹੀ) ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ ਜਕ ਹੋਰ ਅਜਗਆਨਤਾ 
ਵਧਦੀ ਿਾਏ,

53350 1241 BuiKAw dyie n 
mridAw rKY]

Bhukhiaa Dhaee N 

Maradhiaa Rakhai 

||

Your idol does not 

feed the hungry, or 

save the dying.

(ਮੂਰਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ 

ਇਹ ਮੂਰਤੀ) ਨਾਹ ਭੁੱ ਖੇ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ 

ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਹ (ਭੁੱ ਖ-ਮਰਦੇ 

ਨੂੂੰ ) ਮਰਨੋਂ  ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

53351 1241 AMDw JgVw AMDI 
sQY]1]

s`QY Andhhaa 

Jhagarraa 

Andhhee Sathhai 

||1||

The blind assembly 

argues in blindness. 

||1||

(ਜਿਰ ਭੀ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਿਕ) 

ਅਜਗਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜਵਚ 

ਅਜਗਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲੂੰ ਮਾ 
ਗੇੜ ਤੁਜਰਆ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਿਰ ਭੀ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ 
ਮੀਟ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਰਤੀ-
ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ) 

॥੧॥
53352 1241 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl:

53353 1241 sBy surqI jog 
siB sBy byd 
purwx]

s`By Sabhae Surathee 

Jog Sabh Sabhae 

Baedh Puraan ||

All intuitive 

understanding, all 

Yoga, all the Vedas 

and Puraanas.

ਿੋਗ-ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਿਤੀ 
ਿੋੜਨੀ; ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ (ਆਜਦਕਾਂ 
ਦੇ ਪਾਠ);

53354 1241 sBy krxy qp 
siB sBy gIq 
igAwn]

qp: polw bolo Sabhae Karanae 

Thap Sabh Sabhae 

Geeth Giaan ||

All actions, all 

penances, all songs 

and spiritual wisdom.

ਤਪ ਸਾਧਣੇ; (ਭਿਨਾਂ ਦੇ) ਗੀਤ 

ਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ) ਜਵਚਾਰਾਂ;
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53355 1241 sBy buDI suiD 
siB siB qIrQ  
siB Qwn]

Sabhae Budhhee 

Sudhh Sabh Sabh 

Theerathh Sabh 

Thhaan ||

All intellect, all 

enlightenment, all 

sacred shrines of 

pilgrimage.

ਉੱਚੀ ਬੱੁਧ ਤੇ ਚੂੰਗੀ ਅਕਲ; 

ਤੀਰਥ-ਅਸਥਾਨ (ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ);

53356 1241 siB pwiqswhIAw  
Amr siB siB 
KusIAw siB Kwn]

Sabh 

Paathisaaheeaa 

Amar Sabh Sabh 

Khuseeaa Sabh 

Khaan ||

All kingdoms, all royal 

commands, all joys 

and all delicacies.

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ; 
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ (ਚੂੰ ਗੇ) ਖਾਣੇ;

53357 1241 sBy mwxs dyv 
siB sBy jog 
iDAwn]

Sabhae Maanas 

Dhaev Sabh 

Sabhae Jog 

Dhhiaan ||

All mankind, all 

divinites, all Yoga and 

meditation.

ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਦੇਵਤੇ; ਿੋਗ ਦੀਆਂ 

ਸਮਾਧੀਆਂ;

53358 1241 sBy purIAw KMf 
siB sBy jIA 
jhwn]

Sabhae Pureeaa 

Khandd Sabh 

Sabhae Jeea 

Jehaan ||

All worlds, all celestial 

realms; all the beings 

of the universe.

ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਡਲ ਤੇ ਜਹੱਸੇ; 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਆ ਿੂੰਤ-

53359 1241 hukim clwey 
AwpxY krmI vhY 
klwm]

Hukam Chalaaeae 

Aapanai Karamee 

Vehai Kalaam ||

According to His 

Hukam, He commands 

them. His Pen writes 

out the account of 

their actions.

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਵਗਦੀ ਹੈ।
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53360 1241 nwnk scw sic 
nwie scu sBw 
dIbwnu]2]

Naanak Sachaa 

Sach Naae Sach 

Sabhaa Dheebaan 

||2||

O Nanak, True is the 

Lord, and True is His 

Name. True is His 

Congregation and His 

Court. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।ੳ (ਭਾਵ, ਕਈ ਿੀਵ ਿੋਗ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਤ ਿੋੜਦੇ ਹਨ, 

ਕਈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਤਪ ਸਾਧਦੇ 

ਹਨ, ਕੋਈ ਭਿਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਕੋਈ ਜਗਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਕੋਈ ਉੱਚੀਆਂ ਅਕਲਾਂ 
ਦੁੜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੌਿਾਂ ਮਾਣ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ 
ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਹਨ, 

ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਧੀਆਂ 

ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ-ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਿੀਅ-ਿੂੰਤ ਵਖੋ-ਵਖ ਆਹਰੇ 

ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਿ ੋਕੁਝ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਇਹ ਵਖੋ-ਵਖ ਜਕਸਮ ਦੀ ਰੁਚੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

53361 1241 pauVI] Pourree || Pauree:
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53362 1241 nwie mMinAY suKu 
aUpjY nwmy giq 
hoeI]

Naae Manniai 

Sukh Oopajai 

Naamae Gath 

Hoee ||

With faith in the 

Name, peace wells up; 

the Name brings 

emancipation.

ਿ ੇਮਨ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਏ ਤਾਂ (ਮਨ ਜਵਚ) ਸੁਖ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਵਚ 

(ਜਗੱਜਝਆਂ) ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ;

53363 1241 nwie mMinAY piq 
pweIAY ihrdY 
hir soeI]

Naae Manniai 

Path Paaeeai 

Hiradhai Har Soee 

||

With faith in the 

Name, honor is 

obtained. The Lord is 

enshrined in the heart.

ਿ ੇਮਨ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਏ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਹ ਪਿਭੂ 
(ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ);

53364 1241 nwie mMinAY  
Bvjlu lMGIAY  
iPir ibGnu n 
hoeI]

Naae Manniai 

Bhavajal 

Langheeai Fir 

Bighan N Hoee ||

With faith in the 

Name, one crosses 

over the terrifying 

world-ocean, and no 

obstructions are ever 

again encountered.

ਿ ੇਮਨ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਏ ਤਾਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ;

53365 1241 nwie mMinAY pMQu 
prgtw nwmy sB 
loeI]

Naae Manniai 

Panthh Paragattaa 

Naamae Sabh 

Loee ||

With faith in the 

Name, the Path is 

revealed; through the 

Name, one is totally 

enlightened.

ਿ ੇਮਨ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਏ ਤਾਂ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਪਿਤੱਖ ਸਾਫ਼ ਜਦੱਸਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ)।
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53366 1241 nwnk siqguir 
imilAY nwau 
mMnIAY ijn dyvY 
soeI]9]

Naanak Sathigur 

Miliai Naao 

Manneeai Jin 

Dhaevai Soee 

||9||

O Nanak, meeting with 

the True Guru, one 

comes to have faith in 

the Name; he alone 

has faith, who is 

blessed with it. ||9||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਮਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ('ਪਰਗਟ ਪੂੰਥ') 

ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਹ 

ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ ਹੈ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੯॥

53367 1241 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

53368 1241 purIAw KMfw isir 
kry iek pYir 
iDAwey]

Pureeaa Khanddaa 

Sir Karae Eik Pair 

Dhhiaaeae ||

The mortal walks on 

his head through the 

worlds and realms; he 

meditates, balaced on 

one foot.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਸਰ-ਪਰਨੇ ਹੋ 

ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹੱਜਸਆਂ ਤੇ 

ਜਿਰੇ; ਿ ੇਇਕ ਪੈਰ ਦੇ ਭਾਰ 

ਖਲੋ ਕੇ ਜਧਆਨ ਧਰੇ;

53369 1241 pauxu mwir min 
jpu kry isru 
muMfI qlY dyie]

Poun Maar Man 

Jap Karae Sir 

Munddee Thalai 

Dhaee ||

Controlling the wind 

of the breath, he 

meditates within his 

mind, tucking his chin 

down into his chest.

ਿ ੇਪਿਾਣ ਰੋਕ ਕੇ ਮਨ ਜਵਚ ਿਪ 

ਕਰੇ; ਿੇ ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਧੌਣ ਦੇ 

ਹੇਠ ਰੱਖੇ (ਭਾਵ, ਿ ੇਸ਼ੀਰਸ਼-

ਆਸਣ ਕਰ ਕੇ ਜਸਰ-ਭਾਰ ਖੜਾ 
ਰਹੇ)-

53370 1241 iksu aupir Ehu 
itk itkY iks no 
joru kryie]

Kis Oupar Ouhu 

Ttik Ttikai Kis No 

Jor Karaee ||

What does he lean 

on? Where does he 

get his power?

(ਤਾਂ ਭੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਜਕਸ 

ਸਾਧਨ ਉਤੇ ਉਹ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ? ਜਕਸ ਉੱਦਮ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ? 

(ਭਾਵ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਟੇਕ ਤੱੁਛ 

ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ)।
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53371 1241 iks no khIAY 
nwnkw iks no 
krqw dyie]

Kis No Keheeai 

Naanakaa Kis No 

Karathaa Dhaee ||

What can be said, O 

Nanak? Who is blessed 

by the Creator?

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ ਜਕ ਕਰਤਾਰ 

ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

53372 1241 hukim rhwey 
AwpxY mUrKu Awpu 
gxyie]1]

Hukam Rehaaeae 

Aapanai Moorakh 

Aap Ganaee ||1||

God keeps all under 

His Command, but the 

fool shows off himself. 

||1||

(ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਵੱਡਾ) 
ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

53373 1241 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

53374 1241 hY hY AwKW koit 
koit kotI hU koit 
koit]

Hai Hai Aakhaan 

Kott Kott Kottee 

Hoo Kott Kott ||

He is, He is - I say it 

millions upon millions, 

millions upon millions 

of times.

ਿ ੇਮੈਂ ਕਿੋੜਾਂ ਕਿੋੜਾਂ ਵਾਰ ਆਖਾਂ 
ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਹੈ, 

ਿ ੇਮੈਂ ਕਿੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੀ ਕਿੋੜਾਂ 
ਵਾਰੀ ਵਧੀਕ (ਇਹੀ ਗੱਲ) 

ਆਖਾਂ;
53375 1241 AwKUM AwKW sdw 

sdw khix n 
AwvY qoit]

Aakhoon Aakhaan 

Sadhaa Sadhaa 

Kehan N Aavai 

Thott ||

With my mouth I say 

it, forever and ever; 

there is no end to this 

speech.

ਿ ੇਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਆਖਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਜਵਚ ਤਿੋਟ 

ਨਾਹ ਆਵੇ;

53376 1241 nw hau QkW n 
TwkIAw eyvf 
rKih joiq]

Naa Ho Thhakaan 

N Thaakeeaa 

Eaevadd Rakhehi 

Joth ||

I do not get tired, and 

I will not be stopped; 

this is how great my 

determination is.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਵਚ 

ਇਤਨੀ ਸੱਜਤਆ ਪਾ ਦੇਵੇਂ ਜਕ ਮੈਂ 
ਆਖਦਾ ਆਖਦਾ ਨਾਹ ਹੀ ਥੱਕਾਂ 
ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਜਕਸੇ ਦਾ ਰੋਜਕਆਂ 

ਰੁਕਾਂ,
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53377 1241 nwnk cisAhu 
cuK ibMd aupir 
AwKxu dosu]2]

Naanak Chasiahu 

Chukh Bindh 

Oupar Aakhan 

Dhos ||2||

O Nanak, this is tiny 

and insignificant. To 

say that it is more, is 

wrong. ||2||

ਤਾਂ ਭੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਿਤਨ ਤੇਰੀ ਰਤਾ ਭਰ ਜਸਫ਼ਤ 

ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਿੇ ਮੈਂ 
ਆਖਾਂ ਜਕ ਏਦੂੂੰ  ਵਧੀਕ ਜਸਫ਼ਤ 

ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ (ਇਹ ਮੇਰੀ) 
ਭੁੱ ਲ ਹੈ ॥੨॥

53378 1241 pauVI] Pourree || Pauree:

53379 1241 nwie mMinAY kulu 
auDrY sBu kutMbu 
sbwieAw]

Naae Manniai Kul 

Oudhharai Sabh 

Kuttanb Sabaaeiaa 

||

With faith in the 

Name, all one's 

ancestors and family 

are saved.

ਿ ੇਮਨ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਏ ਤਾਂ (ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ) ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ 

(ਭਵਿਲ ਜਵਚੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

53380 1241 nwie mMinAY 
sMgiq auDrY ijn 
irdY vswieAw]

Naae Manniai 

Sangath 

Oudhharai Jin 

Ridhai Vasaaeiaa 

||

With faith in the 

Name, one's 

associates are saved; 

enshrine it within your 

heart.

ਨਾਮ ਜਵਚ ਮਨ ਪਤੀਜਿਆਂ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਲਆ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂੰਗਤ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਉਤਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
53381 1241 nwie mMinAY suix 

auDry ijn rsn 
rswieAw]

Naae Manniai Sun 

Oudhharae Jin 

Rasan Rasaaeiaa ||

With faith in the 

Name, those who hear 

it are saved; let your 

tongue delight in it.

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਿੀਭ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕ-ਰਸ 

ਕਰ ਜਲਆ ਉਹ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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53382 1241 nwie mMinAY duK 
BuK geI ijn 
nwim icqu 
lwieAw]

Naae Manniai 

Dhukh Bhukh Gee 

Jin Naam Chith 

Laaeiaa ||

With faith in the 

Name, pain and 

hunger are dispelled; 

let your consciousness 

be attached to the 

Name.

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਮਨ ਿੋੜ ਜਲਆ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀ) ਭੁੱ ਖ ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

53383 1241 nwnk nwmu iqnI 
swlwihAw ijn 
gurU 
imlwieAw]10]

Naanak Naam 

Thinee Saalaahiaa 

Jin Guroo 

Milaaeiaa ||10||

O Nanak, they alone 

Praise the Name, who 

meet with the Guru. 

||10||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥

53384 1241 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

53385 1241 sBy rwqI siB 
idh siB iQqI 
siB vwr]

s`By Sabhae Raathee 

Sabh Dhih Sabh 

Thhithee Sabh 

Vaar ||

All nights, all days, all 

dates, all days of the 

week;

ਰਾਤਾਂ, ਜਦਹਾੜੇ, ਜਥੱਤਾਂ, ਵਾਰ,

53386 1241 sBy ruqI mwh 
siB siB DrqˆØI 
siB Bwr]

Sabhae Ruthee 

Maah Sabh Sabh 

Dhharathanaee 

Sabh Bhaar ||

All seasons, all 

months, all the earth 

and everything on it.

ਰੱੁਤਾਂ, ਮਹੀਨੇ; ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ 

ਧਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ,
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53387 1241 sBy pwxI paux 
siB siB AgnI 
pwqwl]

Sabhae Paanee 

Poun Sabh Sabh 

Aganee Paathaal 

||

All waters, all winds, 

all fires and 

underworlds.

ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਧਰਤੀ ਦੇ 

ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ (ਦੇ ਪਦਾਰਥ);

53388 1241 sBy purIAw KMf 
siB siB loA 
loA Awkwr]

Sabhae Pureeaa 

Khandd Sabh Sabh 

Loa Loa Aakaar ||

All solar systems and 

galaxies, all worlds, 

people and forms.

ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਡਲ, ਬਿਹਮੂੰਡ 

ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਜਹੱਸੇ, ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਦੇ 

(ਬੇਅੂੰ ਤ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ) ਿੀਅ ਿੂੰਤ-

53389 1241 hukmu n jwpI 
kyqVw kih n 
skIjY kwr]

ky~qVw Hukam N Jaapee 

Kaetharraa Kehi N 

Sakeejai Kaar ||

No one knows how 

great the Hukam of 

His Command is; no 

one can describe His 

actions.

ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ (ਕੇਡੀ ਕੁ 

ਹੈ) ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ, (ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੂੰ  
ਬਣਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਹੁਕਮ 

ਜਕਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ-ਇਹ ਭੀ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।

53390 1241 AwKih Qkih 
AwiK AwiK kir 
isPqˆØI vIcwr]

Aakhehi Thhakehi 

Aakh Aakh Kar 

Sifathanaee 

Veechaar ||

Mortals may utter, 

chant, recite and 

contemplate His 

Praises until they grow 

weary.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਦਾ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਵਾਰੀ (ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ) ਜਬਆਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਤੇ (ਜਬਆਨ ਕਰ ਕੇ) ਥੱਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ;

53391 1241 iqRxu n pwieE 
bpuVI nwnku khY 
gvwr]1]

Thrin N Paaeiou 

Bapurree Naanak 

Kehai Gavaar ||1||

The poor fools, O 

Nanak, cannot find 

even a tiny bit of the 

Lord. ||1||

ਪਰ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, 

ਜਵਚਾਰੇ ਗੂੰ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ 
॥੧॥

53392 1241 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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53393 1241 AKˆØI prxY jy 
iPrW dyKW sBu 
Awkwru]

Akhanaee Paranai 

Jae Firaan 

Dhaekhaan Sabh 

Aakaar ||

If I were to walk 

around with my eyes 

wide open, gazing at 

all the created forms;

ਿ ੇਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਰਾਂ 
ਤੇ ਸਾਰਾ ਿਗਤ (ਜਿਰ ਕੇ) ਵੇਖ 

ਲਵਾਂ;

53394 1241 puCw igAwnI 
pMifqW puCw byd 
bIcwr]

Pushhaa Giaanee 

Panddithaan 

Pushhaa Baedh 

Beechaar ||

I could ask the 

spiritual teachers and 

religious scholars, and 

those who 

contemplate the 

Vedas;

ਿ ੇਮੈਂ ਜਗਆਨਵਾਨ ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਭੇਤ ਪੱੁਛ ਲਵਾਂ;

53395 1242 puCw dyvW mwxsW  
joD krih 
Avqwr]

Pushhaa 

Dhaevaan 

Maanasaan Jodhh 

Karehi Avathaar ||

I could ask the gods, 

mortal men, warriors 

and divine 

incarnations;

ਿ ੇਮੈਂ ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਾ ਪੱੁਛਾਂ, 
ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾ ਕੇ ਪੱੁਛਾਂ 
ਿ ੋਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣਦੇ ਹਨ;

53396 1242 isD smwDI siB 
suxI jwie dyKW 
drbwru]

Sidhh 

Samaadhhee Sabh 

Sunee Jaae 

Dhaekhaan 

Dharabaar ||

I could consult all the 

Siddhas in Samaadhi, 

and go to see the 

Lord's Court.

ਿ ੇਸਮਾਧੀ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱੁਗੇ ਹੋਏ 

ਿੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ 
ਿਾ ਸੁਣਾਂ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ 

ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਿਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ-

53397 1242 AgY scw sic 
nwie inrBau BY 
ivxu swru]

Agai Sachaa Sach 

Naae Nirabho Bhai 

Vin Saar ||

Hereafter, Truth is the 

Name of all; the 

Fearless Lord has no 

fear at all.

(ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ) 

ਸਾਹਮਣੇ (ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਚੱਿੀ ਮੱਤ 

ਹੈ ਜਕ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ, ਿੋ ਜਨਰਭਉ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ 

ਿ ੋਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ;
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53398 1242 hor kcI mqI 
kcu ipcu AMiDAw 
AMDu bIcwru]

k`cI[ m`qI[ k`cu[ 
ipcu: polw bolo

Hor Kachee 

Mathee Kach Pich 

Andhhiaa Andhh 

Beechaar ||

False are other 

intellectualisms, false 

and shallow; blind are 

the contemplations of 

the blind.

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ, 

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ ਕੱਚੇ-ਜਪੱਲੇ 

ਹਨ (ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ) 

ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਦੇ ਅੂੰਨਹੇ  ਟਟੌਲੇ ਹੀ 
ਹਨ।

53399 1242 nwnk krmI 
bMdgI ndir 
lMGwey pwir]2]

Naanak Karamee 

Bandhagee 

Nadhar 

Langhaaeae Paar 

||2||

O Nanak, by the karma 

of good actions, the 

mortal comes to 

meditate on the Lord; 

by His Grace, we are 

carried across. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਜਸਮਰਨ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

53400 1242 pauVI] Pourree || Pauree:

53401 1242 nwie mMinAY  
durmiq geI miq 
prgtI AwieAw]

Naae Manniai 

Dhuramath Gee 

Math Paragattee 

Aaeiaa ||

With faith in the 

Name, evil-

mindedness is 

eradicated, and the 

intellect is enlightened.

ਿ ੇਮਨ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਏ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ (ਚੂੰਗੀ) ਮੱਤ 

ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ;

53402 1242 nwau mMinAY haumY 
geI siB rog 
gvwieAw]

Naao Manniai 

Houmai Gee Sabh 

Rog Gavaaeiaa ||

With faith in the 

Name, egotism is 

eradicated, and all 

sickness is cured.

ਿ ੇਮਨ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਏ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ (ਮਨ ਦੇ) 

ਰੋਗ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;
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53403 1242 nwie mMinAY nwmu 
aUpjY shjy suKu 
pwieAw]

Naae Manniai 

Naam Oopajai 

Sehajae Sukh 

Paaeiaa ||

Believing in the Name, 

The Name wells up, 

and intuitive peace 

and poise are 

obtained.

ਿ ੇਨਾਮ ਜਵਚ ਮਨ ਜਗੱਝ ਿਾਏ 

ਤਾਂ (ਮਨ ਜਵਚ) ਨਾਮ (ਿਪਣ 

ਦਾ ਚਾਉ) ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅੱਪੜ 

ਕੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

53404 1242 nwie mMinAY  
sWiq aUpjY hir 
mMin vswieAw]

Naae Manniai 

Saanth Oopajai 

Har Mann 

Vasaaeiaa ||

Believing in the Name, 

tranquility and peace 

well up, and the Lord 

is enshrined in the 

mind.

ਿ ੇਮਨ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਜਵਚ ਠੂੰ ਢ 

ਵਰਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

53405 1242 nwnk nwmu rqMnu 
hY gurmuiK hir 
iDAwieAw]11]

Naanak Naam 

Rathann Hai 

Guramukh Har 

Dhhiaaeiaa ||11||

O Nanak, the Name is 

a jewel; the Gurmukh 

meditates on the Lord. 

||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਨਾਮ 

(ਮਾਨੋ) ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

53406 1242 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

53407 1242 horu srIku hovY 
koeI qyrw iqsu 
AgY quDu AwKW]

Hor Sareek Hovai 

Koee Thaeraa This 

Agai Thudhh 

Aakhaan ||

If there were any 

other equal to You, O 

Lord, I would speak to 

them of You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਰੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਜ਼ਕਰ 

ਕਰਾਂ (ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ)
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53408 1242 quDu AgY quDY 
swlwhI mY AMDy  
nwau sujwKw]

Thudhh Agai 

Thudhhai 

Saalaahee Mai 

Andhhae Naao 

Sujaakhaa ||

You, I praise You; I am 

blind, but through the 

Name, I am all-seeing.

(ਸੋ) ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 
(ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਖ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹੇ  ਨੂੂੰ  ਅੱਖਾਂ ਲਈ 

ਚਾਨਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

53409 1242 jyqw AwKxu swhI 
sbdI BwiKAw 
Bwie suBweI]

Jaethaa Aakhan 

Saahee Sabadhee 

Bhaakhiaa Bhaae 

Subhaaee ||

Whatever is spoken, is 

the Word of the 

Shabad. Chanting it 

with love, we are 

embellished.

ਜਲਖ ਕੇ ਿਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਿੋ ਕੁਝ ਮੈਂ 
ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ ਜਵਚ ਆਜਖਆ ਹੈ 

ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਜਖੱਚ ਜਵਚ ਹੀ ਆਜਖਆ ਹੈ;

53410 1242 nwnk bhuqw eyho 
AwKxu sB qyrI 
vifAweI]1]

Naanak Bahuthaa 

Eaeho Aakhan 

Sabh Thaeree 

Vaddiaaee ||1||

Nanak, this is the 

greatest thing to say: 

all glorious greatness 

is Yours. ||1||

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 

ਆਖਣੀ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਇਹੋ ਿਬਦੀ 
ਹੈ ਜਕ (ਿ ੋਕੁਝ ਹੈ) ਸਭ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਵਜਡਆਈ ਹੈ ॥੧॥

53411 1242 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:
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53412 1242 jW n isAw ikAw 
cwkrI jW jMmy 
ikAw kwr]

jIv Asmr`Q, krqwr 
jI srb klw smr`Q 
&urmwauNdyy hn: (jW) 
jdoN jIv dw vjUd ikC 
BI nhIN, (isAw) sI[ 
c`wkrI

Jaan N Siaa Kiaa 

Chaakaree Jaan 

Janmae Kiaa Kaar 

||

When there was 

nothing, what 

happened? What 

happens when one is 

born?

ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਹੋਂਦ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਆਇਆ ਤਦੋਂ ਇਹ ਕੇਹੜੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ 

ਿਦੋਂ ਿੂੰ ਮ ਪਏ ਤਾਂ ਭੀ ਕੇਹੜੀ 
ਜਕਰਤ ਕੀਤੀ? (ਭਾਵ, ਿੀਵ ਦੇ 

ਕੁਝ ਵੱਸ ਨਹੀਂ);

53413 1242 siB kwrx krqw 
kry dyKY vwro 
vwr]

Sabh Kaaran 

Karathaa Karae 

Dhaekhai Vaaro 

Vaar ||

The Creator, the Doer, 

does all; He watches 

over all, again and 

again

ਜਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ;

53414 1242 jy cupY jy mMigAY  
dwiq kry dwqwru]

Jae Chupai Jae 

Mangiai Dhaath 

Karae Dhaathaar 

||

. Whether we keep 

silent or beg out loud, 

the Great Giver 

blesses us with His 

gifts.

ਭਾਵੇਂ ਚੱੁਪ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 
ਮੂੰਗੀਏ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

53415 1242 ieku dwqw siB 
mMgqy iPir dyKih 
Awkwru]

Eik Dhaathaa Sabh 

Mangathae Fir 

Dhaekhehi Aakaar 

||

The One Lord is the 

Giver; we are all 

beggars. I have seen 

this throughout the 

Universe.

ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਜਿਰ 

ਕੇ (ਇਹ ਗੱਲ) ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

(ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ।
53416 1242 nwnk eyvY 

jwxIAY jIvY 
dyvxhwru]2]

Naanak Eaevai 

Jaaneeai Jeevai 

Dhaevanehaar 

||2||

Nanak knows this: the 

Great Giver lives 

forever. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ (ਸਦਾ ਹੀ) ਿੀਉਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

53417 1242 pauVI] Pourree || Pauree:
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53418 1242 nwie mMinAY  
suriq aUpjY nwmy 
miq hoeI ]

Naae Manniai 

Surath Oopajai 

Naamae Math 

Hoee ||

With faith in the 

Name, intuitive 

awareness wells up; 

through the Name, 

intelligence comes.

ਿ ੇਮਨ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਿਾਏ 

ਤਾਂ (ਅੂੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ) ਜਲਵ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਹੀ ਮੱਤ (ਪਿਜਵਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ) 
ਹੈ;

53419 1242 nwie mMinAY gux 
aucrY nwmy suiK 
soeI]

Naae Manniai Gun 

Oucharai Naamae 

Sukh Soee ||

With faith in the 

Name, chant the 

Glories of God; 

through the Name, 

peace is obtained.

ਿ ੇਮਨ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਿਾਏ 

ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਖਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਜਟਕਦਾ ਹੈ;

53420 1242 nwie mMinAY BRmu 
ktIAY iPir duKu  
n hoeI]

Naae Manniai 

Bhram Katteeai Fir 

Dhukh N Hoee ||

With faith in the 

Name, doubt is 

eradicated, and the 

mortal never suffers 

again.

ਿ ੇਮਨ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਗੱਝ ਿਾਏ 

ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਜਿਰ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦਾ;

53421 1242 nwie mMinAY 
swlwhIAY pwpW 
miq DoeI]

Naae Manniai 

Saalaaheeai 

Paapaan Math 

Dhhoee ||

With faith in the 

Name, sing His Praises, 

and your sinful 

intellect shall be 

washed clean.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਪਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ 
ਮੱਤ ਧੱੁਪ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

53422 1242 nwnk pUry gur qy 
nwau mMnIAY ijn 
dyvY soeI]12]

Naanak Poorae 

Gur Thae Naao 

Manneeai Jin 

Dhaevai Soee 

||12||

O Nanak, through the 

Perfect Guru, one 

comes to have faith in 

the Name; they alone 

receive it, unto whom 

He gives it. ||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਨਾਮ (-ਜਸਮਰਨ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹੀ ਰਸਤਾ) ਹੈ (ਇਹ ਦਾਤ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ ਹੈ) ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੨॥
53423 1242 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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53424 1242 swsqR byd purwx 
pV@Mqw]

Saasathr Baedh 

Puraan 

Parrhanthaa ||

Some read the 

Shaastras, the Vedas 

and the Puraanas.

(ਿਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ) ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਵੇਦ 

ਪੁਰਾਣ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਰਾ) ਪੜਹਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

53425 1242 pUkwrMqw 
AjwxMqw]

(pUkwrMqw) pukwrdw[ 
(AjwxMqw) Anjwx, 
AigAwnI

Pookaaranthaa 

Ajaananthaa ||

They recite them, out 

of ignorance.

(ਉਤਨਾ ਜਚਰ) ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ 
ਬੋਲਦਾ ਹੈ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਪਰ ਆਪ 

ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ;
53426 1242 jW bUJY qW sUJY 

soeI]

Jaan Boojhai 

Thaan Soojhai 

Soee ||

If they really 

understood them, 

they would realize the 

Lord.

ਿਦੋਂ (ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ) ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਤਦੋਂ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ) ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

53427 1242 nwnku AwKY kUk  
n hoeI]1]

Naanak Aakhai 

Kook N Hoee ||1||

Nanak says, there is no 

need to shout so loud. 

||1||

ਤੇ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ॥੧॥
53428 1242 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

53429 1242 jW hau qyrw qW 
sBu ikCu myrw  
hau nwhI qU 
hovih]

Jaan Ho Thaeraa 

Thaan Sabh Kishh 

Maeraa Ho 

Naahee Thoo 

Hovehi ||

When I am Yours, then 

everything is mine. 

When I am not, You 

are.

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
ਤਦੋਂ ਿਗਤ ਜਵਚ ਸਭ ਕੁਝ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਵੇਲੇ) ਮੇਰੀ 
ਅਪਣੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈਂ,

53430 1242 Awpy skqw Awpy 
surqw skqI 
jgqu provih]

 j`gqu Aapae Sakathaa 

Aapae Surathaa 

Sakathee Jagath 

Parovehi ||

You Yourself are All-

powerful, and You 

Yourself are the 

Intuitive Knower. The 

whole world is strung 

on the Power of Your 

Shakti.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੱਜਤਆ 

(ਦੇ ਧਾਗੇ) ਜਵਚ ਪਰੋਣ ਵਾਲਾ 
ਿਾਪਦਾ ਹੈਂ।
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53431 1242 Awpy Byjy Awpy 
sdy rcnw ric 
ric vyKY]

Aapae Bhaejae 

Aapae Sadhae 

Rachanaa Rach 

Rach Vaekhai ||

You Yourself send out 

the mortal beings, and 

You Yourself call them 

back home. Having 

created the creation, 

You behold it.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਥੇ) 

ਭੇਿਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਇਥੋਂ 
ਵਾਪਸ) ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ;

53432 1242 nwnk scw scI 
nWeI scu pvY 
Duir lyKY]2]

Naanak Sachaa 

Sachee Naanee 

Sach Pavai Dhhur 

Laekhai ||2||

O Nanak, True is the 

Name of the True 

Lord; through Truth, 

one is accepted by the 

Primal Lord God. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

53433 1242 pauVI] Pourree || Pauree:

53434 1242 nwmu inrMjn 
AlKu hY ikau  
liKAw jweI]

Naam Niranjan 

Alakh Hai Kio 

Lakhiaa Jaaee ||

The Name of the 

Immaculate Lord is 

unknowable. How can 

it be known?

ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ) ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਜਚੂੰ ਨਹ  ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, (ਤਾਂ ਜਿਰ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਬਆਨ ਜਕਵੇਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾਏ?

53435 1242 nwmu inrMjn 
nwil hY ikau 
pweIAY BweI]

Naam Niranjan 

Naal Hai Kio 

Paaeeai Bhaaee ||

The Name of the 

Immaculate Lord is 

with the mortal being. 

How can it be 

obtained, O Siblings of 

Destiny?

ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਦਾ ਨਾਮ (ਅਸਾਡੇ) ਨਾਲ (ਭੀ) 
ਹੈ, ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਲੱਭੇ 
ਜਕਵੇਂ?
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53436 1242 nwmu inrMjn 
vrqdw rivAw 
sB TWeI]

Naam Niranjan 

Varathadhaa 

Raviaa Sabh 

Thaanee ||

The Name of the 

Immaculate Lord is all-

pervading and 

permeating 

everywhere.

ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸਭ ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈ ਤੇ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

53437 1242 gur pUry qy 
pweIAY ihrdY 
dyie idKweI]

Gur Poorae Thae 

Paaeeai Hiradhai 

Dhaee Dhikhaaee 

||

Through the Perfect 

Guru, it is obtained. It 

is revealed within the 

heart.

(ਇਹ ਨਾਮ) ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਅਸਾਡੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

53438 1242 nwnk ndrI 
krmu hoie gur 
imlIAY 
BweI]13]

Naanak Nadharee 

Karam Hoe Gur 

Mileeai Bhaaee 

||13||

O Nanak, when the 

Merciful Lord grants 

His Grace, the mortal 

meets with the Guru, 

O Siblings of Desitny. 

||13||

ਹੇ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ! ਆਖਦਾ ਹੈ, 

ਿਦੋਂ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ) ਜਨਗਾਹ 

ਨਾਲ ਜਮਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲੀਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

53439 1242 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

53440 1242 kil hoeI kuqy 
muhI Kwju hoAw 
murdwru]

Kal Hoee Kuthae 

Muhee Khaaj 

Hoaa Muradhaar 

||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, people have 

faces like dogs; they 

eat rotting carcasses 

for food.

ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ 

ਨੂੂੰ  ਕੱੁਤੇ ਵਾਂਗ ਖਾਣ ਦਾ ਹਲਕ 

ਕੱੁਜਦਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਢੀ 
ਆਜਦਕ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦਾ 
ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ ਕੱੁਤੇ ਦਾ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ 
ਖਾਣਾ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ);
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53441 1242 kUVu boil boil 
Baukxw cUkw 
Drmu bIcwru]

Koorr Bol Bol 

Bhoukanaa 

Chookaa Dhharam 

Beechaar ||

They bark and speak, 

telling only lies; all 

thought of 

righteousness has left 

them.

(ਇਹ ਲੁਕਾਈ) ਸਦਾ ਝੂਠ 

ਬੋਲਦੀ ਹੈ, (ਮਾਨੋ, ਮੁਰਦਾਰ 

ਖਾਂਦੇ ਕੱੁਤੇ ਵਾਂਗ) ਭਉਂਕ ਰਹੀ 
ਹੈ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਧਰਮ (ਦੀ ਅੂੰਸ) ਤੇ (ਰੱਬ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ;

53442 1242 ijn jIvMidAw 
piq nhI muieAw 
mMdI soie]

Jin Jeevandhiaa 

Path Nehee 

Mueiaa Mandhee 

Soe ||

Those who have no 

honor while alive, will 

have an evil 

reputation after they 

die.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਅਿੇਹੇ ਲੋਕ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿੀਉਂਦੇ ਹਨ 

ਇਹਨਾਂ ਦੀ (ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਨਹੀਂ (ਕਰਦਾ), ਿਦੋਂ ਮਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਭੈਜੜਓਂ 

ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
53443 1243 iliKAw hovY 

nwnkw krqw kry 
su hoie]1]

Likhiaa Hovai 

Naanakaa 

Karathaa Karae S 

Hoe ||1||

Whatever is 

predestined, happens, 

O Nanak; whatever 

the Creator does, 

comes to pass. ||1||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਕੀਹ ਵੱਸ? ਜਪਛਲੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਲਜਖਆ 

ਲੇਖ ਹੀ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ 

ਲੇਖ-ਅਨੁਸਾਰ) ਿ ੋਕੁਝ 

ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

53444 1243 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

53445 1243 rMnw hoeIAw 
boDIAw purs hoey 
seIAwd]

rMnW[ (boDIAw) 
igAwnxW[ (seIAwd) 
murId

Rannaa Hoeeaa 

Bodhheeaa Puras 

Hoeae Seeaadh ||

Women have become 

advisors, and men 

have become hunters.

(ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ 

ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 

ਤੀਵੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ;
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53446 1243 sIlu sMjmu suc 
BMnI Kwxw Kwju 
Ahwju]

(Ahwju) niK`D Kwxw [ 
(Kwju) KWdy hn

Seel Sanjam Such 

Bhannee Khaanaa 

Khaaj Ahaaj ||

Humility, self-control 

and purity have run 

away; people eat the 

uneatable, forbidden 

food.

ਜਮੱਠਾ ਸੁਭਾਉ, ਿੁਗਜਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣਾ, ਜਦਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ-ਇਹ 

ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ 

ਤੇ ਵੱਢੀ ਆਜਦਕ ਹਰਾਮ ਮਾਲ 

ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ 
ਖਾਣਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ;

53447 1243 srmu gieAw 
Gir AwpxY piq 
auiT clI nwil]

Saram Gaeiaa 

Ghar Aapanai Path 

Outh Chalee Naal 

||

Modesty has left her 

home, and honor has 

gone away with her.

ਸ਼ਰਮ-ਹਯਾ ਜਕਤੇ ਆਪਣੇ 
ਵਤਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਜਕਤੇ ਦੂਰ 

ਦੁਰੇਡੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ਅਣਖ ਭੀ 
ਸ਼ਰਮ-ਹਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ 
ਗਈ ਹੈ।

53448 1243 nwnk scw eyku 
hY Aauru n scw 
Bwil]2]

Naanak Sachaa 

Eaek Hai Aour N 

Sachaa Bhaal ||2||

O Nanak, there is only 

One True Lord; do not 

bother to search for 

any other as true. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿ ੇ'ਸੀਲ ਸੂੰਿਮ 

ਸੁਚ' ਆਜਦਕ ਗੁਣ ਲੱਭਣੇ ਹਨ, 

ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ) ਜਸਰਫ਼ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, (ਇਹਨਾਂ 
ਗੁਣਾਂ ਲਈ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਹ 

ਲੱਭ ੋ(ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦੇ) ॥੨॥

53449 1243 pauVI] Pourree || Pauree:

53450 1243 bwhir Bsm 
lypn kry AMqir 
gubwrI]

bwhir Baahar Bhasam 

Laepan Karae 

Anthar Gubaaree 

||

You smear your outer 

body with ashes, but 

within, you are filled 

with darkness.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਪੂੰ ਡੇ ਉਤੇ (ਤਾਂ) 
ਸੁਆਹ ਮਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਸ 

ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਹੈ;
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53451 1243 iKMQw JolI bhu 
ByK kry durmiq 
AhMkwrI]

Khinthhaa Jholee 

Bahu Bhaekh 

Karae Dhuramath 

Ahankaaree ||

You wear the patched 

coat and all the right 

clothes and robes, but 

you are still egotistical 

and proud.

(ਬਾਹਰ) ਗੋਦੜੀ ਤੇ ਝੋਲੀ 
(ਆਜਦਕ) ਦੇ ਕਈ ਭੇਖ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਇਸ ਭੇਖ ਦਾ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ;

53452 1243 swihb sbdu n 
aUcrY mwieAw 
moh pswrI]

Saahib Sabadh N 

Oocharai Maaeiaa 

Moh Pasaaree ||

You do not chant the 

Shabad, the Word of 

Your Lord and Master; 

you are attached to 

the expanse of Maya.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦਾ, (ਜਨਰਾ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜਖਲਾਰਾ 
ਹੀ (ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ) ਹੈ;

53453 1243 AMqir lwlcu 
Brmu hY BrmY 
gwvwrI]

Anthar Laalach 

Bharam Hai 

Bharamai 

Gaavaaree ||

Within, you are filled 

with greed and doubt; 

you wander around 

like a fool.

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਲਾਲਚ ਹੈ 

ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ;

53454 1243 nwnk nwmu n 
cyqeI jUAY bwjI 
hwrI]14]

Naanak Naam N 

Chaethee Jooai 

Baajee Haaree 

||14||

Says Nanak, you never 

even think of the 

Naam; you have lost 

the game of life in the 

gamble. ||14||

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦਾ, 
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਐਸਾ ਮਨੱੁਖ, ਮਾਨੋ) 

ਿੂਏ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ) 
ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

53455 1243 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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53456 1243 lK isau pRIiq 
hovY lK jIvxu  
ikAw KusIAw 
ikAw cwau]

l`K Lakh Sio Preeth 

Hovai Lakh Jeevan 

Kiaa Khuseeaa 

Kiaa Chaao ||

You may be in love 

with tens of 

thousands, and live for 

thousands of years; 

but what good are 

these pleasures and 

occupations?

ਲੱਖਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨੀਆਂ ਹੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਕਤਨੇ ਹੀ ਚਾਉ 

ਹੋਣ,

53457 1243 ivCuiVAw ivsu 
hoie ivCoVw eyk 
GVI mih jwie]

ivsu: polw bolo Vishhurriaa Vis 

Hoe Vishhorraa 

Eaek Gharree 

Mehi Jaae ||

And when you must 

separate from them, 

that separation is like 

poison, but they will 

be gone in an instant.

ਪਰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਿਦੋਂ ਬੂੰਦਾ 
ਇਕ ਘੜੀ ਜਵਚ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ 

ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਿੁਦਾਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।

53458 1243 jy sau virHAw 
imTw KwjY BI 
iPir kauVw 
Kwie]

Jae So Varihaaa 

Mithaa Khaajai 

Bhee Fir Kourraa 

Khaae ||

You may eat sweets 

for a hundred years, 

but eventually, you 

will have to eat the 

bitter as well.

ਿ ੇਸੈਂਕੜੇ ਵਰਹੇ ਭੀ ਇਹ 

ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਰਹੀਏ 

ਤਾਂ ਭੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਵਾਲਾ 
ਕੌੜਾ ਘੁੱ ਟ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ!

53459 1243 imTw KwDw iciq  
n AwvY kauVqxu 
Dwie jwie]

Mithaa Khaadhhaa 

Chith N Aavai 

Kourrathan 

Dhhaae Jaae ||

Then, you will not 

remember eating the 

sweets; bitterness will 

permeate you.

ਭੋਗੇ ਹੋਏ ਭੋਗ ਤਾਂ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ 

ਦੀ ਸੱਟ ਡੂੂੰ ਘਾ ਸੱਲ ਲਾਂਦੀ ਹੈ।

53460 1243 imTw kauVw dovY 
rog]

Mithaa Kourraa 

Dhovai Rog ||

The sweet and the 

bitter are both 

diseases.

ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਜਮਲਣਾ ਤੇ 

ਖੱੁਸ ਿਾਣਾ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ 
ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ,
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53461 1243 nwnk AMiq 
ivguqy Bog]

ivg`uqy Naanak Anth 

Viguthae Bhog ||

O Nanak, eating them, 

you will come to ruin 

in the end.

ਜਕਉਂਜਕ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਆਖ਼ਰ ਬੂੰ ਦੇ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
53462 1243 JiK JiK JKxw  

JgVw JwK]
JiK JiK JKxw: poly bolo Jhakh Jhakh 

Jhakhanaa 

Jhagarraa Jhaakh 

||

It is useless to worry 

and struggle to death.

ਜਨਿੱਤ ਜਨਿੱਤ ਜਵਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਨਾਲ 

ਜਵਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਦਾ ਇਕ ਲੂੰ ਮਾ 
ਚਸਕਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

53463 1243 JiK JiK jwih  
JKih iqn@ 
pwis]1]

Jhakh Jhakh Jaahi 

Jhakhehi Thinh 

Paas ||1||

Entangled in worries 

and struggles, people 

exhaust themselves. 

||1||

ਜਵਸ਼ੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਿੀਵ ਇਥੋਂ 
ਿਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, (ਤੇ 

ਵਾਸਨਾ-ਬੱਧੇ) ਉਹਨਾਂ ਜਵਜਸ਼ਆਂ 

ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
53464 1243 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

53465 1243 kwpVu kwTu  
rMgwieAw rWig]

Kaaparr Kaath 

Rangaaeiaa Raang 

||

They have fine clothes 

and furniture of 

various colors.

(ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ 
ਸਾਮਾਨ ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਰੂੰਗਾ ਜਲਆ,

53466 1243 Gr gc kIqy  
bwgy bwg]

g`c Ghar Gach 

Keethae Baagae 

Baag ||

Their houses are 

painted beautifully 

white.

ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੂਨੇ-ਗੱਚ ਕਰ ਕੇ 

ਜਚੱਟੇ ਹੀ ਜਚੱਟੇ ਬਣਾ ਜਲਆ,

53467 1243 swd shj kir  
mnu KylwieAw]

Saadh Sehaj Kar 

Man Khaelaaeiaa 

||

In pleasure and poise, 

they play their mind 

games.

(ਅਿੇਹੇ) ਸੁਆਦਾਂ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਚਾਂਦਾ ਜਰਹਾ,

53468 1243 qY sh pwshu  
khxu khwieAw]

(khxu)aulWBw Thai Seh Paasahu 

Kehan Kehaaeiaa 

||

When they approach 

You, O Lord, they shall 

be spoken to.

(ਪਰ ਇਹਨੀਂ ਕੂੰਮੀਂ) ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਲਾਹਮਾ ਜਲਆ 

(ਜਕ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 

ਨਾਹ ਖੱਜਟਆ);

53469 1243 imTw kir kY  
kauVw KwieAw]

Mithaa Kar Kai 

Kourraa Khaaeiaa 

||

They think it is sweet, 

so they eat the bitter.

ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰ ਿ ੋਆਖ਼ਰ 

ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਸੁਆਦਲੇ 

ਿਾਣ ਕੇ ਮਾਣਦਾ ਜਰਹਾ,
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53470 1243 iqin kauVY qin 
rogu jmwieAw]

Thin Kourrai Than 

Rog Jamaaeiaa ||

The bitter disease 

grows in the body.

ਉਸ ਜਵਸ਼ੇ-ਭੋਗ ਨੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।

53471 1243 jy iPir imTw  
pyVY pwie]

Jae Fir Mithaa 

Paerrai Paae ||

If, later on, they 

receive the sweet,

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ 

ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਿਨ ਮੁੜ ਜਮਲ 

ਿਾਏ,

53472 1243 qau kauVqxu  
cUkis mwie]

(mwie) mwieAw[ kau-
V`qxu

Tho Kourrathan 

Chookas Maae ||

Then their bitterness 

shall be gone, O 

mother.

ਤਾਂ ਹੇ ਮਾਂ! ਜਵਸ਼ੇ-ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

53473 1243 nwnk gurmuiK 
pwvY soie]

Naanak Guramukh 

Paavai Soe ||

O Nanak, the Gurmukh 

is blessed to receive

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ 'ਜਮੱਠਾ' 
ਨਾਮ ਉਸੇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ,

53474 1243 ijs no pRwpiq 
iliKAw hoie]2]

Jis No Praapath 

Likhiaa Hoe ||2||

What he is 

predestined to 

receive. ||2||

ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਇਸ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਜਲਖੀ ਹੋਵੇ ॥੨॥

53475 1243 pauVI] Pourree || Pauree:

53476 1243 ijn kY ihrdY  
mYlu kptu hY  
bwhru DovwieAw]

Jin Kai Hiradhai 

Mail Kapatt Hai 

Baahar 

Dhhovaaeiaa ||

Those whose hearts 

are filled with the filth 

of deception, may 

wash themselves on 

the outside.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ, ਧੋਖਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰੋਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ,
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53477 1243 kUVu kptu 
kmwvdy kUVu 
prgtI AwieAw]

Koorr Kapatt 

Kamaavadhae 

Koorr Paragattee 

Aaeiaa ||

They practice 

falsehood and 

deception, and their 

falsehood is revealed.

ਉਹ (ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰ-

ਜਵਹਾਰ ਜਵਚ) ਝੂਠ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਝੂਠ ਉੱਘੜ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

53478 1243 AMdir hoie su 
inklY nh CpY  
CpwieAw]

Andhar Hoe S 

Nikalai Neh 

Shhapai 

Shhapaaeiaa ||

That which is within 

them, comes out; it 

cannot be concealed 

by concealment.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਕਾਇਆਂ ਲੁਕ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

53479 1243 kUVY lwlic 
ligAw iPir 
jUnI pwieAw]

Koorrai Laalach 

Lagiaa Fir Joonee 

Paaeiaa ||

Attached to falsehood 

and greed, the mortal 

is consigned to 

reincarnation over and 

over again.

ਝੂਠ ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 

(ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮਨੱੁਖ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

53480 1243 nwnk jo bIjY so 
Kwvxw krqY 
iliK 
pwieAw]15]

Naanak Jo Beejai 

So Khaavanaa 

Karathai Likh 

Paaeiaa ||15||

O Nanak, whatever 

the mortal plants, he 

must eat. The Creator 

Lord has written our 

destiny. ||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਕੁਝ (ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਬੀ ਬੀਿਦਾ 
ਹੈ ਉਹੀ (ਿਲ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ) ਜਲਖ ਕੇ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੧੫॥
53481 1243 slok mÚ 2] Salok Ma 2 || Shalok, Second Mehl:
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53482 1243 kQw khwxI bydˆØI 
AwxI pwpu puMnu 
bIcwru]

Kathhaa Kehaanee 

Baedhanaee 

Aanee Paap Punn 

Beechaar ||

The Vedas bring forth 

stories and legends, 

and thoughts of vice 

and virtue.

(ਿੋ) ਤਾਲੀਮ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਜਲਆਂਦੀ 
(ਭਾਵ, ਜਦੱਤੀ), (ਉਸ ਜਵਚ 

ਇਹ) ਜਵਚਾਰ ਹੈ ਜਕ ਪਾਪ ਕੀਹ 

ਹੈ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨ ਕੀਹ ਹੈ,

53483 1243 dy dy lYxw lY lY 
dyxw nrik surig 
Avqwr]

Dhae Dhae Lainaa 

Lai Lai Dhaenaa 

Narak Surag 

Avathaar ||

What is given, they 

receive, and what is 

received, they give. 

They are reincarnated 

in heaven and hell.

(ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਜਸਆ ਹੈ ਜਕ 

ਹੱਥੋਂ) ਦੇ ਕੇ ਹੀ (ਮੁੜ) ਲਈਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਕੁਝ ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 
ਉਹ (ਅਗਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ) 

ਮੋੜੀਦਾ ਹੈ, (ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਨਰਕ ਜਵਚ 

ਿਾਂ ਸੁਰਗ ਜਵਚ ਅੱਪੜੀਦਾ ਹੈ,

53484 1243 auqm miDm 
jwqIN ijnsI  
Brim BvY sMswru]

Outham Madhhim 

Jaatheen Jinasee 

Bharam Bhavai 

Sansaar ||

High and low, social 

class and status - the 

world wanders lost in 

superstition.

(ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਦੁਨੀਆ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ 

ਿਾਤਾਂ ਤੇ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਵਜਹਮਾਂ 
ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

53485 1243 AMimRq bwxI qqu 
vKwxI igAwn 
iDAwn ivic 
AweI]

Anmrith Baanee 

Thath Vakhaanee 

Giaan Dhhiaan 

Vich Aaee ||

The Ambrosial Word 

of Gurbani proclaims 

the essence of reality. 

Spiritual wisdom and 

meditation are 

contained within it.

(ਗੁਰੂ ਦੀ) ਬਾਣੀ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 

ਬਾਣੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਕੀਜਤਆਂ ਤੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋਜੜਆਂ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ।
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53486 1243 gurmuiK AwKI  
gurmuiK jwqI  
surqˆØI krim 
iDAweI]

Guramukh Aakhee 

Guramukh Jaathee 

Surathanaee 

Karam Dhhiaaee ||

The Gurmukhs chant 

it, and the Gurmukhs 

realize it. Intuitively 

aware, they meditate 

on it.

(ਿੋ) ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, 

(ਜਿਸ ਦੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਸਮਜਝਆ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਰਜਤਆਂ ਨੇ ਿਜਪਆ ਹੈ।

53487 1243 hukmu swij hukmY 
ivic rKY hukmY 
AMdir vyKY]

Hukam Saaj 

Hukamai Vich 

Rakhai Hukamai 

Andhar Vaekhai ||

By the Hukam of His 

Command, He formed 

the Universe, and in 

His Hukam, He keeps 

it. By His Hukam, He 

keeps it under His 

Gaze.

(ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ (-

ਰੂਪ ਸੱਜਤਆ) ਸਾਿ ਕੇ (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਰੱਜਖਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਹੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

53488 1243 nwnk Aghu 
haumY qutY qW ko 
ilKIAY lyKY]1]

Naanak Agahu 

Houmai Thuttai 

Thaan Ko Likheeai 

Laekhai ||1||

O Nanak, if the mortal 

shatters his ego before 

he departs, as it is pre-

ordained, then he is 

approved. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪਜਹਲਾਂ (ਿੀਵ 

ਦੀ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਪਿਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

53489 1243 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

53490 1243 bydu pukwry puMnu 
pwpu surg nrk 
kw bIau]

Baedh Pukaarae 

Punn Paap Surag 

Narak Kaa Beeo ||

The Vedas proclaim 

that vice and virtue 

are the seeds of 

heaven and hell.

ਵੇਦ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 

(ਿੀਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਪੁੂੰ ਨ-

ਕਰਮ (ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) ਸੁਰਗ 

(ਜਮਲਣ) ਦਾ ਸਬੱਬ (ਬਣਦਾ) ਹੈ 

ਤੇ ਪਾਪ (ਿੀਵ ਲਈ) ਨਰਕ 

(ਜਵਚ ਪੈਣ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ;
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53491 1243 jo bIjY so augvY  
KWdw jwxY jIau]

Jo Beejai So 

Ougavai 

Khaandhaa Jaanai 

Jeeo ||

Whatever is planted, 

shall grow. The soul 

eats the fruits of its 

actions, and 

understands.

(ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੂੰ ਨ ਿਾਂ 
ਪਾਪ ਦਾ ਿਲ) ਖਾਣ ਵਾਲਾ 
(ਹਰੇਕ) ਿੀਵ (ਆਪ ਹੀ) ਿਾਣ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿ ੋਕੁਝ ਕੋਈ 

ਬੀਿਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ।

53492 1243 igAwnu slwhy 
vfw kir sco 
scw nwau]

Giaan Salaahae 

Vaddaa Kar Sacho 

Sachaa Naao ||

Whoever praises 

spiritual wisdom as 

great, becomes 

truthful in the True 

Name.

(ਸੋ, ਇਸ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੀ 
ਤਾਲੀਮ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ)। (ਪਰ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ) ਜਗਆਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ ਆਖ ਕੇ 

(ਉਸ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

53493 1243 scu bIjY scu 
augvY drgh 
pweIAY Qwau]

Sach Beejai Sach 

Ougavai Dharageh 

Paaeeai Thhaao ||

When Truth is 

planted, Truth grows. 

In the Court of the 

Lord, you shall find 

your place of honor.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਬੀਿਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿਿੁਲਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।
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53494 1244 bydu vpwrI 
igAwnu rwis  
krmI plY hoie]

Baedh Vapaaree 

Giaan Raas 

Karamee Palai Hoe 

||

The Vedas are only 

merchants; spiritual 

wisdom is the capital; 

by His Grace, it is 

received.

(ਸੋ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੂੰ ਨ ਦੇ ਿਲ ਦੱਸ 

ਕੇ) ਵੇਦ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ; (ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਲਈ 

ਅਸਲ) ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਜਗਆਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 

ਜਗਆਨ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ;

53495 1244 nwnk rwsI 
bwhrw lid n 
cilAw koie]2]

Naanak Raasee 

Baaharaa Ladh N 

Chaliaa Koe ||2||

O Nanak, without 

capital, no one has 

ever departed with 

profit. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਜਗਆਨ-ਰੂਪ) 

ਪੂੂੰ ਿੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਿਗਤ ਤੋਂ) ਨਫ਼ਾ ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ ॥੨॥

53496 1244 pauVI] Pourree || Pauree:

53497 1244 inMmu ibrKu bhu 
sMcIAY AMimRq 
rsu pwieAw]

Ninm Birakh Bahu 

Sancheeai 

Anmrith Ras 

Paaeiaa ||

You can water a bitter 

neem tree with 

ambrosial nectar.

(ਿੇ) ਜਨੂੰ ਮ (ਦੇ) ਰੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਜਮਿਤ-

ਰਸ ਪਾ ਕੇ (ਭੀ) ਬਹੁਤ ਜਸੂੰ ਿੀਏ 

(ਤਾਂ ਭੀ ਜਨੂੰ ਮ ਦੀ ਕੁਜੜੱਤਣ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ);

53498 1244 ibsIAru mMiqR 
ivswhIAY bhu dUDu 
pIAwieAw]

Biseear Manthr 

Visaaheeai Bahu 

Dhoodhh 

Peeaaeiaa ||

You can feed a 

venomous snake lots 

of milk.

ਿ ੇਬਹੁਤ ਦੱੁਧ ਜਪਆਲ ਕੇ ਮੂੰਤਿ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਇਤਬਾਰੀ 
ਬਣਾਈਏ (ਭਾਵ, ਸੱਪ ਦਾ 
ਜਵਸਾਹ ਕਰੀਏ) (ਜਿਰ ਭੀ ਉਹ 

ਡੂੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਵ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਦਾ);
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53499 1244 mnmuKu AiBMnu n 
iBjeI pQru 
nwvwieAw]

Manamukh 

Abhinn N Bhijee 

Pathhar 

Naavaaeiaa ||

The self-willed 

manmukh is resistant; 

he cannot be 

softened. You might as 

well water a stone.

(ਜਿਵੇਂ) ਪੱਥਰ ਨੂੂੰ  ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਾਈਏ (ਤਾਂ ਭੀ ਕੋਰੇ ਦਾ 
ਕੋਰਾ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਕੋਰਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
ਕਦੇ) ਜਭੱਿਦਾ ਨਹੀਂ;

53500 1244 ibKu mih AMimRqu 
isMcIAY ibKu kw 
Plu pwieAw]

Bikh Mehi Anmrith 

Sincheeai Bikh Kaa 

Fal Paaeiaa ||

Irrigating a poisonous 

plant with ambrosial 

nectar, only poisonous 

fruit is obtained.

ਿ ੇਜ਼ਜਹਰ ਜਵਚ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਜਸੂੰ ਿੀਏ (ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਨਹੀਂ ਬਣ ਿਾਂਦਾ) ਜ਼ਜਹਰ ਦਾ 
ਹੀ ਿਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ।

53501 1244 nwnk sMgiq 
myil hir sB 
ibKu lih 
jwieAw]16]

Naanak Sangath 

Mael Har Sabh 

Bikh Lehi Jaaeiaa 

||16||

O Lord, please unite 

Nanak with the 

Sangat, the Holy 

Congregation, so that 

he may be rid of all 

poison. ||16||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਿਭੂ 
(ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ) ਸੂੰਗਤ ਮੇਲੇ ਤਾਂ 
(ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਵਾਲੀ) ਸਾਰੀ ਜ਼ਜਹਰ ਲਜਹ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੬॥

53502 1244 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

53503 1244 mrix n mUrqu 
puiCAw puCI 
iQiq n vwru]

Maran N Moorath 

Pushhiaa Pushhee 

Thhith N Vaar ||

Death does not ask 

the time; it does not 

ask the date or the 

day of the week.

ਮੌਤ ਨੇ (ਕਦੇ) ਮੁਹੂਰਤ ਨਹੀਂ 
ਪੱੁਜਛਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 
ਪੱੁਛੀ ਜਕ ਅੱਿ ਕੇਹੜੀ ਜਥੱਤ ਹੈ 

ਕੇਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ।
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53504 1244 iekn@I lidAw  
ieik lid cly  
iekn@I bDy Bwr]

Eikanhee Ladhiaa 

Eik Ladh Chalae 

Eikanhee Badhhae 

Bhaar ||

Some have packed up, 

and some who have 

packed up have gone.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੇ (ਇਥੋਂ ਤੁਰਨ 

ਲਈ, ਮਾਨੋ, ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ) 

ਲੱਦ ਜਲਆ ਹੈ, ਕਈ ਲੱਦ ਕੇ 

ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਿੀਵਾਂ 
ਨੇ (ਸਾਮਾਨ ਦੇ) ਭਾਰ ਬੂੰਨਹ  ਲਏ 

ਹਨ।
53505 1244 iekn@w hoeI 

swKqI iekn@w 
hoeI swr]

Eikanhaa Hoee 

Saakhathee 

Eikanhaa Hoee 

Saar ||

Some are severely 

punished, and some 

are taken care of.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਹੋ 

ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤੁਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਆ ਗਏ ਹਨ;

53506 1244 lskr sxY 
dmwimAw Cuty 
bMk duAwr]

Lasakar Sanai 

Dhamaamiaa 

Shhuttae Bank 

Dhuaar ||

They must leave their 

armies and drums, and 

their beautiful 

mansions.

ਫ਼ੌਿਾਂ ਤੇ ਧੌਂਸੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ 

ਇਥੇ ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

53507 1244 nwnk FyrI Cwru 
kI BI iPir hoeI 
Cwr]1]

Naanak Dtaeree 

Shhaar Kee Bhee 

Fir Hoee Shhaar 

||1||

O Nanak, the pile of 

dust is once again 

reduced to dust. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਸਰੀਰ ਿੋ 
ਜਮੱਟੀ ਦੀ ਮੱੁਠ ਸੀ (ਿੋ ਜਮੱਟੀ ਤੋਂ 
ਬਜਣਆ ਸੀ) ਮੁੜ ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ 

ਿਾ ਰਜਲਆ ॥੧॥

53508 1244 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

53509 1244 nwnk FyrI Fih 
peI imtI sMdw 
kotu]

im`tI Naanak Dtaeree 

Dtehi Pee Mittee 

Sandhaa Kott ||

O Nanak, the pile shall 

fall apart; the fortress 

of the body is made of 

dust.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਮੱਟੀ 
ਦੀ ਵਲਗਣ ਸੀ, ਸੋ ਆਖ਼ਰ 

ਜਮੱਟੀ ਦੀ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਢਜਹ 

ਹੀ ਪਈ।
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53510 1244 BIqir coru 
bhwilAw Kotu vy 
jIAw Kotu]2]

Bheethar Chor 

Behaaliaa Khott 

Vae Jeeaa Khott 

||2||

The thief has settled 

within you; O soul, 

your life is false. ||2||

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  (ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਜਨਤ ਖੋਟ ਹੀ ਕਮਾਂਦੀ 
ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਤੂੂੰ  ਚੋਰ-

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਬਠਾਈ ਰੱਜਖਆ ॥੨॥

53511 1244 pauVI] Pourree || Pauree:

53512 1244 ijn AMdir inMdw 
dustu hY nk vFy 
nk vFwieAw]

Jin Andhar 

Nindhaa Dhusatt 

Hai Nak Vadtae 

Nak Vadtaaeiaa ||

Those who are filled 

with vicious slander, 

shall have their noses 

cut, and be shamed.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ) ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭੈੜਾ 
ਸੁਭਾਅ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਕਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ (ਉਹ 

ਹਰ ਥਾਂ) ਹੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ;

53513 1244 mhw krUpu duKIey 
sdw kwly muh 
mwieAw]

Mehaa Karoop 

Dhukheeeae 

Sadhaa Kaalae 

Muh Maaeiaa ||

They are totally ugly, 

and always in pain. 

Their faces are 

blackened by Maya.

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਇਸ ਜਵਕਾਰ ਜਵਚ 

ਗਿਸੇ ਹੋਣ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੜੇ 

ਕੋਝ ੇਤੇ ਭਜਰਸ਼ਟੇ ਮੂੂੰ ਹ ਵਾਲੇ 

ਿਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਦੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

53514 1244 Blky auiT inq 
pr drbu ihrih  
hir nwmu 
curwieAw]

Bhalakae Outh 

Nith Par Dharab 

Hirehi Har Naam 

Churaaeiaa ||

They rise early in the 

morning, to cheat and 

steal from others; they 

hide from the Lord's 

Name.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਜਨਿੱਤ ਉੱਠ ਕੇ 

(ਭਾਵ, ਆਹਰ ਨਾਲ) ਦੂਜਿਆਂ 

ਦਾ ਧਨ ਚੁਰਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਿੋ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ-ਰੂਪ ਧਨ ਖੋਹਣ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ (ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ) ਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

(-ਰੂਪ ਧਨ) ਚੋਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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53515 1244 hir jIau iqn 
kI sMgiq mq 
krhu riK lyhu 
hir rwieAw]

Har Jeeo Thin Kee 

Sangath Math 

Karahu Rakh 

Laehu Har Raaeiaa 

||

O Dear Lord, let me 

not even associate 

with them; save me 

from them, O my 

Sovereign Lord King.

ਹੇ ਹਜਰ ਿੀਉ! ਹੇ ਹਜਰ ਰਾਇ! 

ਅਸਾਡੀ ਸਹੈਤਾ ਕਰੋ, ਅਸਾਨੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਨਾਹ ਜਦਉ।

53516 1244 nwnk pieAY 
ikriq kmwvdy  
mnmuiK duKu 
pwieAw]17]

Naanak Paeiai 

Kirath 

Kamaavadhae 

Manamukh Dhukh 

Paaeiaa ||17||

O Nanak, the self-

willed manmukhs act 

according to their past 

deeds, producing 

nothing but pain. 

||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨ ਦੇ ਮਰੀਦ 

ਮਨੱੁਖ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਹੁਣ ਭੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੀ ਜਕਰਤ) ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੭॥

53517 1244 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

53518 1244 sBu koeI hY Ksm 
kw Ksmhu sBu ko 
hoie]

Sabh Koee Hai 

Khasam Kaa 

Khasamahu Sabh 

Ko Hoe ||

Everyone belongs to 

our Lord and Master. 

Everyone came from 

Him.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੈ, 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

53519 1244 hukmu pCwxY Ksm 
kw qw scu pwvY 
koie]

Hukam 

Pashhaanai 

Khasam Kaa Thaa 

Sach Paavai Koe ||

Only by realizing the 

Hukam of His 

Command, is Truth 

obtained.

ਿਦੋਂ ਿੀਵ ਖਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

53520 1244 gurmuiK Awpu 
pCwxIAY burw n 
dIsY koie]

Guramukh Aap 

Pashhaaneeai 

Buraa N Dheesai 

Koe ||

The Gurmukh realizes 

his own self; no one 

appears evil to him.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਆਪੇ ਦੀ ਸੂਝ ਹੋ ਿਾਏ ਤਾਂ 
(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਿੀਵ ਭੈੜਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
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53521 1244 nwnk gurmuiK 
nwmu iDAweIAY  
sihlw AwieAw 
soie]1]

Naanak Guramukh 

Naam Dhhiaaeeai 

Sehilaa Aaeiaa Soe 

||1||

O Nanak, the Gurmukh 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord. Fruitful is his 

coming into the world. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਉਹ ਿੀਵ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

53522 1244 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

53523 1244 sBnw dwqw Awip 
hY Awpy mylxhwru]

Sabhanaa 

Dhaathaa Aap Hai 

Aapae 

Maelanehaar ||

He Himself is the Giver 

of all; He unites all 

with Himself.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਰੋਜ਼ੀ ਆਜਦਕ) 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

53524 1244 nwnk sbid imly  
n ivCuVih ijnw 
syivAw hir 
dwqwru]2]

Naanak Sabadh 

Milae N 

Vishhurrehi Jinaa 

Saeviaa Har 

Dhaathaar ||2||

O Nanak, they are 

united with the Word 

of the Shabad; serving 

the Lord, the Great 

Giver, they shall never 

be separated from 

Him again. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ) ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਕਦੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜਦੇ 

ਨਹੀਂ ਹਨ ॥੨॥

53525 1244 pauVI] Pourree || Pauree:

53526 1244 gurmuiK ihrdY 
sWiq hY nwau 
augiv AwieAw]

Guramukh 

Hiradhai Saanth 

Hai Naao Ougav 

Aaeiaa ||

Peace and tranquility 

fill the heart of the 

Gurmukh; the Name 

wells up within them.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ) ਨਾਮ (ਿਪਣ ਦਾ ਚਾਉ) 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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53527 1244 jp qp qIrQ 
sMjm kry myry 
pRB BwieAw]

Jap Thap 

Theerathh Sanjam 

Karae Maerae 

Prabh Bhaaeiaa ||

Chanting and 

meditation, penance 

and self-discipline, and 

bathing at sacred 

shrines of pilgrimage - 

the merits of these 

come by pleasing my 

God.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ (ਮਾਨੋ) 

ਿਪ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਤਪ ਸਾਧ 

ਲਏ ਹਨ, ਤੀਰਥ ਨਹ ਾ ਲਏ ਹਨ 

ਤੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

53528 1244 ihrdw suDu hir 
syvdy sohih gux 
gwieAw]

Hiradhaa Sudhh 

Har Saevadhae 

Sohehi Gun 

Gaaeiaa ||

So serve the Lord with 

a pure heart; singing 

His Glorious Praises, 

you shall be 

embellished and 

exalted.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਪਜਵਤਿ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ।

53529 1244 myry hir jIau 
eyvY Bwvdw  
gurmuiK 
qrwieAw]

Maerae Har Jeeo 

Eaevai 

Bhaavadhaa 

Guramukh 

Tharaaeiaa ||

My Dear Lord is 

pleased by this; he 

carries the Gurmukh 

across.

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹੀ ਗੱਲ 

ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਤਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

53530 1244 nwnk gurmuiK 
myilAnu hir 
dir 
sohwieAw]18]

Naanak Guramukh 

Maelian Har Dhar 

Sohaaeiaa ||18||

O Nanak, the Gurmukh 

is merged with the 

Lord; he is 

embellished in His 

Court. ||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਮੇਲ ਜਲਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ॥੧੮॥

53531 1244 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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53532 1244 DnvMqw iev hI 
khY AvrI Dn 
kau jwau]

Dhhanavanthaa 

Eiv Hee Kehai 

Avaree Dhhan Ko 

Jaao ||

Thus speaks the 

wealthy man: I should 

go and get more 

wealth.

ਧਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ) ਇਉਂ 

ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਧਨ 

ਕਮਾਣ ਲਈ ਿਾਵਾਂ।

53533 1244 nwnku inrDnu 
iqqu idin ijqu 
idin ivsrY 
nwau]1]

Naanak Niradhhan 

Thith Dhin Jith 

Dhin Visarai Naao 

||1||

Nanak becomes poor 

on that day when he 

forgets the Lord's 

Name. ||1||

ਪਰ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਉਸ ਜਦਹਾੜੇ 

ਕੂੰਗਾਲ (ਹੋਵੇਗਾ) ਜਿਸ ਜਦਨ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵੱਸਰੇਗਾ ॥੧॥

53534 1244 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

53535 1244 sUrju cVY ivjoig  
sBsY GtY 
Awrjw]

Sooraj Charrai 

Vijog Sabhasai 

Ghattai Aarajaa ||

The sun rises and sets, 

and the lives of all run 

out.

ਸੂਰਿ ਚੜਹਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਡੱੁਬਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਦਨਾਂ ਦੇ) 

ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ 
ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ;

53536 1244 qnu mnu rqw Boig  
koeI hwrY ko 
ijxY]

Than Man Rathaa 

Bhog Koee Haarai 

Ko Jinai ||

The mind and body 

experience pleasures; 

one loses, and another 

wins.

ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਭੋਗਣ ਜਵਚ ਰੱੁਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ 
ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਕੋਈ 

(ਜਵਰਲਾ ਜਵਰਲਾ) ਜਿੱਤ ਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
53537 1244 sBu ko BirAw 

PUik AwKix 
khix n QMm@IAY]

Sabh Ko Bhariaa 

Fook Aakhan 

Kehan N 

Thhanmheeai ||

Everyone is puffed up 

with pride; even after 

they are spoken to, 

they do not stop.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਲ 

ਆਿਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਸਮਝਾਇਆਂ ਆਕੜਨ ਤੋਂ 
ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ।
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53538 1244 nwnk vyKY Awip  
PUk kFwey Fih 
pvY]2]

Naanak Vaekhai 

Aap Fook 

Kadtaaeae Dtehi 

Pavai ||2||

O Nanak, the Lord 

Himself sees all; when 

He takes the air out of 

the balloon, the body 

falls. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

(ਿੀਵ ਦੀ ਆਕੜ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ 

ਸੁਆਸ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 

(ਅਹੂੰਕਾਰੀ) ਧਰਤੀ ਤੇ ਢਜਹ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਮੱਟੀ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੨॥
53539 1244 pauVI] Pourree || Pauree:

53540 1244 sqsMgiq nwmu 
inDwnu hY ijQhu 
hir pwieAw]

Sathasangath 

Naam Nidhhaan 

Hai Jithhahu Har 

Paaeiaa ||

The treasure of the 

Name is in the Sat 

Sangat, the True 

Congregation. There, 

the Lord is found.

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਤਸੂੰਗ 

ਜਵਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ;

53541 1245 gur prswdI Git 
cwnxw Awn@yru 
gvwieAw]

Gur Parasaadhee 

Ghatt Chaananaa 

Aanhaer 

Gavaaeiaa ||

By Guru's Grace, the 

heart is illumined, and 

darkness is dispelled.

(ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ) 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) 
ਪਿਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

53542 1245 lohw pwris 
BytIAY kMcnu hoie 
AwieAw]

Lohaa Paaras 

Bhaetteeai 

Kanchan Hoe 

Aaeiaa ||

Iron is transformed 

into gold, when it 

touches the 

Philosopher's Stone.

(ਜਿਵੇਂ) ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਜਹਆਂ 

ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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53543 1245 nwnk siqguir 
imilAY nwau 
pweIAY imil 
nwmu iDAwieAw]

Naanak Sathigur 

Miliai Naao 

Paaeeai Mil Naam 

Dhhiaaeiaa ||

O Nanak, meeting with 

the True Guru, the 

Name is obtained. 

Meeting Him, the 

mortal meditates on 

the Name.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿ ੇ

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ (ਤਾਂ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਛੁਹ ਨਾਲ) ਨਾਮ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਕੇ 

ਨਾਮ ਜਸਮਰੀਦਾ ਹੈ।

53544 1245 ijn@ kY poqY puMnu 
hY iqn@I drsnu 
pwieAw]19]

Jinh Kai Pothai 

Punn Hai Thinhee 

Dharasan Paaeiaa 

||19||

Those who have virtue 

as their treasure, 

obtain the Blessed 

Vision of His Darshan. 

||19||

ਪਰ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ (ਜਪਛਲੀ ਕੀਤੀ) 
ਭਜਲਆਈ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੧੯॥

53545 1245 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

53546 1245 iDRgu iqnw kw 
jIivAw ij iliK 
iliK vycih nwau]

Dhhrig Thinaa Kaa 

Jeeviaa J Likh Likh 

Vaechehi Naao ||

Cursed are the lives of 

those who read and 

write the Lord's Name 

to sell it.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਤਵੀਤ ਤੇ ਿੂੰਤਿ-ਿੂੰਤਿ ਆਜਦਕ 

ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਵਚ) ਵੇਚਦੇ ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਉਣ ਨੂੂੰ  ਲਾਹਨਤ 

ਹੈ।
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53547 1245 KyqI ijn kI 
aujVY KlvwVy 
ikAw Qwau]

Khaethee Jin Kee 

Oujarrai 

Khalavaarrae Kiaa 

Thhaao ||

Their crop is 

devastated - what 

harvest will they have?

(ਿੇ ਉਹ ਬੂੰਦਗੀ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਤਾਂ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਨਾਮ' ਵਾਲੀ 
ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ 

ਹੀ ਉੱਿੜਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ (ਨਾਲੋ ਨਾਲ) 

ਉੱਿੜਦੀ ਿਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਖਲਵਾੜਾ ਜਕੱਥੇ ਬਣਨਾ 
ਹੋਇਆ? (ਭਾਵ, ਉਸ ਬੂੰਦਗੀ 
ਦਾ ਚੂੰਗਾ ਜਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਜਨਕਲ 

ਸਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਬੂੰਦਗੀ 
ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ)।

53548 1245 scY srmY bwhry  
AgY lhih n 
dwid]

Sachai Saramai 

Baaharae Agai 

Lehehi N Dhaadh 

||

Lacking truth and 

humility, they shall not 

be appreciated in the 

world hereafter.

ਸਹੀ ਜਮਹਨਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

53549 1245 Akil eyh n 
AwKIAY Akil 
gvweIAY bwid]

Akal Eaeh N 

Aakheeai Akal 

Gavaaeeai Baadh 

||

Wisdom which leads 

to arguments is not 

called wisdom.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਅਕਲ ਦੀ 
ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤਵੀਤ-ਧਾਗੇ 

ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਜਵਚ ਰੱੁਝ ਪੈਣ 

ਨਾਲ ਇਹ) ਅਕਲ ਜਵਅਰਥ 

ਗਵਾ ਲੈਣਾ-ਇਸ ਨੂੂੰ  ਅਕਲ 

ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ।
53550 1245 AklI swihbu 

syvIAY AklI 
pweIAY mwnu]

Akalee Saahib 

Saeveeai Akalee 

Paaeeai Maan ||

Wisdom leads us to 

serve our Lord and 

Master; through 

wisdom, honor is 

obtained.

ਅਕਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਖੱਟੀਏ,
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53551 1245 AklI piV@ kY 
buJIAY AklI 
kIcY dwnu]

Akalee Parrih Kai 

Bujheeai Akalee 

Keechai Dhaan ||

Wisdom does not 

come by reading 

textbooks; wisdom 

inspires us to give in 

charity.

ਅਕਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ) 
ਪੜਹੀਏ (ਇਸ ਦੇ ਡੂੂੰ ਘੇ ਭੇਤ) 

ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਾਈਏ।

53552 1245 nwnku AwKY rwhu 
eyhu hoir glW 
sYqwnu]1]

Naanak Aakhai 

Raahu Eaehu Hor 

Galaan Saithaan 

||1||

Says Nanak, this is the 

Path; other things lead 

to Satan. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਜਸਰਫ਼ ਇਹੀ 
ਹੈ, (ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ) ਲਾਂਭ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ (ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ) ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ 

॥੧॥
53553 1245 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

53554 1245 jYsw krY khwvY 
qYsw AYsI bnI 
jrUriq]

Jaisaa Karai 

Kehaavai Thaisaa 

Aisee Banee 

Jaroorath ||

Mortals are known by 

their actions; this is 

the way it has to be.

ਅਵੱਸੋਂ ਹੀ ਐਸੀ ਮਰਯਾਦਾ 
ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖ ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

53555 1245 hovih ilM| iJM|  
nh hovih AYsI 
khIAY sUriq]

s`icAweI sihq (ilM|) 
sUrmw[s`icAweI qoN 
JiV@Aw (iJM|) kwier

Hovehi Linn(g) 

Jhinn(g) Neh 

Hovehi Aisee 

Keheeai Soorath ||

They should show 

goodness, and not be 

deformed by their 

actions; this is how 

they are called 

beautiful.

(ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਸਲ ਜਵਚ) ਉਹੀ ਜਿਸਮ 

ਮਨੱੁਖਾ ਜਿਸਮ ਅਖਵਾਣ ਦੇ 

ਲਾਇਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਰੋਏ 

ਅੂੰਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਗ 

ਝੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।
53556 1245 jo Esu ieCy so 

Plu pwey qW 
nwnk khIAY 
mUriq]2]

Jo Ous Eishhae So 

Fal Paaeae Thaan 

Naanak Keheeai 

Moorath ||2||

Whatever they desire, 

they shall receive; O 

Nanak, they become 

the very image of God. 

||2||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ 
ਹਸਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਹਸਤੀ ਕਹੀ 
ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਹੋਵੇ ਤੇ (ਇਸ ਤਾਂਘ-ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ-ਰੂਪ) ਿਲ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਏ ॥੨॥
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53557 1245 pauVI] Pourree || Pauree:

53558 1245 siqguru AMimRq 
ibrKu hY AMimRq 
ris PilAw]

Sathigur Anmrith 

Birakh Hai 

Anmrith Ras Faliaa 

||

The True Guru is the 

tree of ambrosia. it 

bears the fruit of 

sweet nectar.

ਗੁਰੂ (ਮਾਨੋ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਰੱੁਖ ਹੈ 

ਿ ੋਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ 

ਿਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਰਸ ਰੂਪ ਿਲ 

ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਰਸ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ)।

53559 1245 ijsu prwpiq so 
lhY gur sbdI 
imilAw]

Jis Paraapath So 

Lehai Gur 

Sabadhee Miliaa ||

He alone receives it, 

who is so pre-

destined, through the 

Word of the Guru's 

Shabad.

(ਇਹ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਿਲ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਧੁਰੋਂ 
ਜਲਜਖਆ ਹੈ।

53560 1245 siqgur kY BwxY 
jo clY hir syqI 
rilAw]

Sathigur Kai 

Bhaanai Jo Chalai 

Har Saethee Raliaa 

||

One who walks in 

harmony with the Will 

of the True Guru, is 

blended with the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂਪ 

ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

53561 1245 jmkwlu joih n 
skeI Git 
cwnxu bilAw]

Jamakaal Johi N 

Sakee Ghatt 

Chaanan Baliaa ||

The Messenger of 

Death cannot even see 

him; his heart is 

illumined with God's 

Light.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿਮਕਾਲ ਘੂਰ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) 
ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਿਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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53562 1245 nwnk bKis 
imlwieAnu iPir 
griB n 
gilAw]20]

Naanak Bakhas 

Milaaeian Fir 

Garabh N Galiaa 

||20||

O Nanak, God forgives 

him, and blends him 

with Himself; he does 

not rot away in the 

womb of reincarnation 

ever again. ||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ 

ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਗਲਦੇ ॥੨੦॥

53563 1245 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

53564 1245 scu vrqu sMqoKu 
qIrQu igAwnu 
iDAwnu iesnwnu]

Sach Varath 

Santhokh 

Theerathh Giaan 

Dhhiaan Eisanaan 

||

Those who have truth 

as their fast, 

contentment as their 

sacred shrine of 

pilgrimage, spiritual 

wisdom and 

meditation as their 

cleansing bath,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੂੰ  ਵਰਤ 

ਬਣਾਇਆ (ਭਾਵ, ਸੱਚ ਧਾਰਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਣ ਜਲਆ ਹੈ), 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, 

ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮਜਝਆ ਹੈ;

53565 1245 dieAw dyvqw  
iKmw jpmwlI qy 
mwxs prDwn]

Dhaeiaa 

Dhaevathaa 

Khimaa 

Japamaalee Thae 

Maanas 

Paradhhaan ||

Kindness as their 

deity, and forgiveness 

as their chanting 

beads - they are the 

most excellent people.

ਦਇਆ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ 

ਹੈ, (ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ) 
ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਆਦਜਤ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਮਾਲਾ ਹੈ;
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53566 1245 jugiq DoqI suriq 
caukw iqlku 
krxI hoie]

Jugath Dhhothee 

Surath Choukaa 

Thilak Karanee 

Hoe ||

Those who take the 

Way as their loincloth, 

and intuitive 

awareness their 

ritualistically purified 

enclosure, with good 

deeds their 

ceremonial forehead 

mark,

(ਸੁਚੱਿਾ ਿੀਵਨ) ਿੀਉਣ ਦੀ 
ਿਾਚ ਜਿਨਹ ਾਂ ਲਈ (ਦੇਵ-ਪੂਿਾ 
ਵੇਲੇ ਪਜਹਨਣ ਵਾਲੀ) ਧੋਤੀ ਹੈ, 

ਸੁਰਤ (ਨੂੂੰ  ਪਜਵਤਿ ਰੱਖਣਾ) 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ (ਸੱੁਚਾ) ਚੌਂਕਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ 

ਆਚਰਨ ਦਾ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ ਜਤਲਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ,

53567 1245 Bwau Bojnu nwnkw  
ivrlw q koeI 
koie]1]

Bhaao Bhojan 

Naanakaa Viralaa 

Th Koee Koe ||1||

And love their food - O 

Nanak, they are very 

rare. ||1||

ਤੇ ਪਿੇਮ ਜਿਨਹ ਾਂ (ਦੇ ਆਤਮਾ) ਦੀ 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰ ਗੇ ਹਨ; ਪਰ, 

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ॥੧॥
53568 1245 mhlw 3] Mehalaa 3 || Third Mehl:

53569 1245 naumI nymu scu jy 
krY]

Noumee Naem 

Sach Jae Karai ||

On the ninth day of 

the month, make a 

vow to speak the 

Truth,

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਸੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ 

ਨੇਮ ਨੂੂੰ  ਨੌਮੀ (ਦਾ ਵਰਤ) 

ਬਣਾਏ,

53570 1245 kwm kRoDu iqRsnw  
aucrY]

(au) ivSyS krky (cry) 
Kwvy, nws kry[ au-crY 
(dUjw pwT: au crY)

Kaam Krodhh 

Thrisanaa 

Oucharai ||

And your sexual 

desire, anger and 

desire shall be eaten 

up.

ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ;
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53571 1245 dsmI dsy duAwr 
jy TwkY eykwdsI  
eyku kir jwxY]

Dhasamee Dhasae 

Dhuaar Jae 

Thaakai 

Eaekaadhasee 

Eaek Kar Jaanai ||

On the tenth day, 

regulate your ten 

doors; on the eleventh 

day, know that the 

Lord is One.

ਿ ੇਦਸ ਹੀ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਰੋਕ ਰੱਖੇ (ਇਸ 

ਉੱਦਮ ਨੂੂੰ ) ਦਸਮੀ (ਜਥੱਤ ਦਾ 
ਵਰਤ) ਬਣਾਏ; ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਸਮਝੇ-ਇਹ ਉਸ ਦਾ 
ਏਕਾਦਸੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹੋਵੇ;

53572 1245 duAwdsI pMc 
vsgiq kir rwKY  
qau nwnk mnu 
mwnY]

v`s-giq giq: polw bolo Dhuaadhasee 

Panch Vasagath 

Kar Raakhai Tho 

Naanak Man 

Maanai ||

On the twelfth day, 

the five thieves are 

subdued, and then, O 

Nanak, the mind is 

pleased and appeased.

ਪੂੰਿ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਜਵਚ 

ਰੱਖੇ-ਿੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ 
ਦੁਆਦਸੀ ਦਾ ਵਰਤ ਬਣੇ, ਤਾਂ, 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨ ਪਤੀਿ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

53573 1245 AYsw vrqu rhIjY 
pwfy hor bhuqu 
isK ikAw 
dIjY]2]

pWfy[ is`K Aisaa Varath 

Reheejai Paaddae 

Hor Bahuth Sikh 

Kiaa Dheejai ||2||

Observe such a fast as 

this, O Pandit, O 

religious scholar; of 

what use are all the 

other teachings? ||2||

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਿੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਵਰਤ ਜਨਬਾਹ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ॥੨॥

53574 1245 pauVI] Pourree || Pauree:

53575 1245 BUpiq rwjy rMg 
rwie sMcih ibKu 
mwieAw]

Bhoopath Raajae 

Rang Raae 

Sanchehi Bikh 

Maaeiaa ||

Kings, rulers and 

monarchs enjoy 

pleasures and gather 

the poison of Maya.

ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਿੇ, ਕੂੰਗਾਲ ਤੇ 

ਅਮੀਰ-ਸਭ ਮਾਇਆ-ਰੂਪ 

ਜ਼ਜਹਰ ਿੋੜਦੇ ਹਨ;

53576 1245 kir kir hyqu 
vDwiedy pr 
drbu curwieAw]

Kar Kar Haeth 

Vadhhaaeidhae 

Par Dharab 

Churaaeiaa ||

In love with it, they 

collect more and 

more, stealing the 

wealth of others.

ਿੋੜ ਿੋੜ ਕੇ (ਇਸ ਨਾਲ) ਜਹਤ 

ਵਧਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਿ ੇਦਾਉ ਲੱਗੇ 

ਤਾਂ) ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ (ਭੀ) ਚੁਰਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ;
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53577 1245 puqR klqR n ivs 
hih bhu pRIiq 
lgwieAw]

k-l`qR[ (ivs) Brosw[ 
ivs: polw bolo

Puthr Kalathr N 

Visehehi Bahu 

Preeth Lagaaeiaa 

||

They do not trust their 

own children or 

spouses; they are 

totally attached to the 

love of Maya.

ਮਾਇਆ ਨਾਲ (ਇਤਨਾ) ਵਧੀਕ 

ਜਹਤ ਿੋੜਦੇ ਹਨ ਜਕ ਪੁਤਿ ਤੇ 

ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਭੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ;

53578 1245 vyKidAw hI 
mwieAw Duih 
geI pCuqih 
pCuqwieAw]

Vaekhadhiaa Hee 

Maaeiaa Dhhuhi 

Gee Pashhuthehi 

Pashhuthaaeiaa ||

But even as they look 

on, Maya cheats them, 

and they come to 

regret and repent.

(ਪਰ ਿਦੋਂ) ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਛਲ 

ਕੇ (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸਾ ਕੇ) ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿੋੜਨ ਵਾਲੇ) ਹਾਹੁਕੇ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ;

53579 1245 jm dir bDy 
mwrIAih nwnk  
hir 
BwieAw]21]

Jam Dhar Badhhae 

Maareeahi Naanak 

Har Bhaaeiaa 

||21||

Bound and gagged at 

Death's door, they are 

beaten and punished; 

O Nanak, it pleases the 

Will of the Lord. 

||21||

(ਤਦੋਂ ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਉਹ) ਿਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ 

ਕੱੁਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਜਕਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ) 
ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਹੀ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ॥੨੧॥

53580 1245 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

53581 1245 igAwn ivhUxw  
gwvY gIq]

Giaan Vihoonaa 

Gaavai Geeth ||

The one who lacks 

spiritual wisdom sings 

religious songs.

(ਪੂੰ ਜਡਤ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤਾਂ 
ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਸਮਝ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਸ ਭਿਨ 

ਗਾਣ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਉੱਚੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ)।
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53582 1245 BuKy mulW Gry 
msIiq]

mu`lW Bhukhae Mulaan 

Gharae Maseeth 

||

The hungry Mullah 

turns his home into a 

mosque.

ਭੁੱ ਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਮੱੁਲਾਂ ਦੀ 
ਮਸੀਤ ਭੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੱੁਲਾਂ ਨੇ ਭੀ ਬਾਂਗ 

ਨਮਾਜ਼ ਆਜਦਕ ਮਸੀਤ ਦੀ 
ਜਕਿਆ ਨੂੂੰ  ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)।

53583 1245 mKtU hoie kY kMn 
pVwey]

mK-tU: polw bolo Makhattoo Hoe 

Kai Kann 

Parraaeae ||

The lazy unemployed 

has his ears pierced to 

look like a Yogi.

(ਤੀਿਾ ਇਕ) ਹੋਰ ਹੈ ਿ ੋਹੱਡ-

ਹਰਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੂੰਨ ਪੜਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

53584 1245 Pkru kry horu 
jwiq gvwey]

Fakar Karae Hor 

Jaath Gavaaeae ||

Someone else 

becomes a pan-

handler, and loses his 

social status.

ਫ਼ਕੀਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਲ ਦੀ 
ਅਣਖ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,

53585 1245 guru pIru sdwey  
mMgx jwie]

Gur Peer 

Sadhaaeae 

Mangan Jaae ||

One who calls himself 

a guru or a spiritual 

teacher, while he goes 

around begging

(ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਪੀਰ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਰੋਟੀ 
ਦਰ ਦਰ) ਮੂੰਗਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ;

53586 1245 qw kY mUil n 
lgIAY pwie]

Thaa Kai Mool N 

Lageeai Paae ||

- don't ever touch his 

feet.

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਭੀ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

53587 1245 Gwil Kwie ikCu 
hQhu dyie]

Ghaal Khaae Kishh 

Hathhahu Dhaee 

||

One who works for 

what he eats, and 

gives some of what he 

has

ਿ ੋਿੋ ਮਨੱੁਖ ਜਮਹਨਤ ਨਾਲ 

ਕਮਾ ਕੇ (ਆਪ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਕਮਾਈ ਜਵਚੋਂ ਕੁਝ (ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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53588 1245 nwnk rwhu 
pCwxih syie]1]

Naanak Raahu 

Pashhaanehi Saee 

||1||

- O Nanak, he knows 

the Path. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਹੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ 
ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ॥੧॥

53589 1246 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

53590 1246 mnhu ij AMDy kUp  
kihAw ibrdu n 
jwxn@I]

Manahu J 

Andhhae Koop 

Kehiaa Biradh N 

Jaananhee ||

Those mortals whose 

minds are like deep 

dark pits do not 

understand the 

purpose of life, even 

when it is explained to 

them.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਨੋਂ  ਅੂੰਨਹੇ  ਘੁੱ ਪ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਪੱੁਿ ਕੇ ਮੂਰਖ ਹਨ), 

ਉਹ ਦੱਜਸਆਂ ਭੀ ਇਨਸਾਨੀ 
ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ;

53591 1246 min AMDY aUNDY 
kvil idsin@ Kry 
krUp]

Man Andhhai 

Oonadhhai Kaval 

Dhisanih Kharae 

Karoop ||

Their minds are blind, 

and their heart-lotuses 

are upside-down; they 

look totally ugly.

ਮਨ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ 

ਜਹਰਦਾ-ਕਵਲ (ਧਰਮ ਵਲੋਂ) 
ਉਲਜਟਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 

ਬੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਝ ੇਲੱਗਦੇ ਹਨ।

53592 1246 ieik kih jwxih  
kihAw buJih qy 
nr suGV srUp]

Eik Kehi Jaanehi 

Kehiaa Bujhehi 

Thae Nar Sugharr 

Saroop ||

Some know how to 

speak, and understand 

what they are told. 

They are wise and 

beautiful.

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਗੱਲ 

ਕਰਨੀ ਭੀ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਆਖੀ ਸਮਝਦੇ ਭੀ ਹਨ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੁਚੱਿੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ 
ਿਾਪਦੇ ਹਨ।
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53593 1246 ieknw nwd n  
byd n gIA rsu  
rs ks n 
jwxMiq]

(rsu) vwihgurU jI dy 
gIq dw rsu (dUjw pwT: 
gIAr su)

Eikanaa Naadh N 

Baedh N Geea Ras 

Ras Kas N 

Jaananth ||

Some do not 

understand about the 

Sound-current of the 

Naad or the Vedas, 

music, virtue or vice.

ਕਈ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਿੋਗੀਆਂ 

ਦੇ ਨਾਦ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਹ ਵੇਦ ਦਾ 
ਸ਼ੌਕ, ਨਾਹ ਰਾਗ ਦੀ ਜਖੱਚ-ਜਕਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰ ਵਲ 

ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,

53594 1246 ieknw suiD n 
buiD n Akil 
sr AKr kw Byau  
n lhMiq]

(sr) sRyst Eikanaa Sudhh N 

Budhh N Akal Sar 

Akhar Kaa Bhaeo 

N Lehanth ||

Some are not blessed 

with understanding, 

intelligence, or 

sublime intellect; they 

do not grasp the 

mystery of God's 

Word.

ਨਾਹ ਸੂਝ, ਨਾਹ ਬੱੁਧੀ, ਨਾਹ 

ਅਕਲ ਦੀ ਸਾਰ, ਤੇ ਇਕ 

ਅੱਖਰ ਭੀ ਪੜਹਨਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ।

53595 1246 nwnk sy nr 
Asil Kr ij 
ibnu gux grbu 
krMiq]2]

Naanak Sae Nar 

Asal Khar J Bin 

Gun Garab 

Karanth ||2||

O Nanak, they are 

donkeys; they are very 

proud of themselves, 

but they have no 

virtues at all. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਭੀ ਗੁਣ ਨਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਕਰੀ ਿਾਣ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੇ 

ਖੋਤੇ ਹਨ ॥੨॥

53596 1246 pauVI] Pourree || Pauree:

53597 1246 gurmuiK sB 
pivqu hY Dnu sMpY 
mwieAw]

Guramukh Sabh 

Pavith Hai Dhhan 

Sanpai Maaeiaa ||

To the Gurmukh, 

everything is sacred: 

wealth, property, 

Maya.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ ਸਭ 

ਕੁਝ ਪਜਵਤਿ ਹੈ,
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53598 1246 hir AriQ jo 
Krcdy dyNdy suKu 
pwieAw]

Har Arathh Jo 

Kharachadhae 

Dhaenadhae Sukh 

Paaeiaa ||

Those who spend the 

wealth of the Lord find 

peace through giving.

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਰੱਬ ਲੇਖੇ ਭੀ 
ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਲੋੜਵੂੰ ਜਦਆਂ 

ਨੂੂੰ ) ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਵੂੰ ਡਦੇ ਹਨ ਜਤਉਂ) ਸੁਖ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ।
53599 1246 jo hir nwmu 

iDAwiedy iqn 
qoit n AwieAw]

Jo Har Naam 

Dhhiaaeidhae Thin 

Thott N Aaeiaa ||

Those who meditate 

on the Lord's Name 

shall never be 

deprived.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਲੋੜਵੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦੇ ਹਨ) 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਥੁੜ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ;

53600 1246 gurmuKW ndrI 
Awvdw mwieAw 
suit pwieAw]

Guramukhaan 

Nadharee 

Aavadhaa 

Maaeiaa Sutt 

Paaeiaa ||

The Gurmukhs come 

to see the Lord, and 

leave behind the 

things of Maya.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  (ਇਹ ਗੱਲ) ਸਾਫ਼ 

ਜਦਸਦੀ ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਉਹ 

ਮਾਇਆ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਹੱਥੋਂ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

53601 1246 nwnk BgqW horu 
iciq n AwveI  
hir nwim 
smwieAw]22]

Naanak 

Bhagathaan Hor 

Chith N Aavee Har 

Naam Samaaeiaa 

||22||

O Nanak, the devotees 

do not think of 

anything else; they are 

absorbed in the Name 

of the Lord. ||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੁਝ) ਹੋਰ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਭਾਵ, ਧਨ 

ਆਜਦਕ ਦਾ ਮੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨੨॥

53602 1246 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

53603 1246 siqguru syvin sy 
vfBwgI]

Sathigur Saevan 

Sae 

Vaddabhaagee ||

Those who serve the 

True Guru are very 

fortunate.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

ਹਨ ਿੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ,
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53604 1246 scY sbid ijn@w 
eyk ilv lwgI]

Sachai Sabadh 

Jinhaa Eaek Liv 

Laagee ||

They are lovingly 

attuned to the True 

Shabad, the Word of 

the One God.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

53605 1246 igrh kutMb mih  
shij smwDI]

Gireh Kuttanb 

Mehi Sehaj 

Samaadhhee ||

In their own 

household and family, 

they are in natural 

Samaadhi.

ਿ ੋਜਗਿਹਸਤ-ਪਰਵਾਰ ਜਵੱਚ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵੱਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

53606 1246 nwnk nwim rqy  
sy scy bYrwgI]1]

Naanak Naam 

Rathae Sae Sachae 

Bairaagee ||1||

O Nanak, those who 

are attuned to the 

Naam are truly 

detached from the 

world. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਸਲ 

ਜਵਰਕਤ ਹਨ ਿੋ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ॥੧॥

53607 1246 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

53608 1246 gxqY syv n 
hoveI kIqw Qwie  
n pwie]

Ganathai Saev N 

Hovee Keethaa 

Thhaae N Paae ||

Calculated service is 

not service at all, and 

what is done is not 

approved.

ਿ ੇਇਹ ਆਖਦੇ ਰਹੀਏ ਜਕ ਮੈਂ 
ਿਲਾਣਾ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ, ਿਲਾਣੀ 
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੇਵਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਭੀ ਕੂੰਮ 

ਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
53609 1246 sbdY swdu n 

AwieE sic n 
lgo Bwau]

Sabadhai Saadh N 

Aaeiou Sach N 

Lago Bhaao ||

The flavor of the 

Shabad, the Word of 

God, is not tasted if 

the mortal is not in 

love with the True 

Lord God.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਉਸ ਦਾ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ।
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53610 1246 siqguru ipAwrw  
n lgeI mn 
hiT AwvY jwie]

Sathigur Piaaraa N 

Lagee Manehath 

Aavai Jaae ||

The stubborn-minded 

person does not even 

like the True Guru; he 

comes and goes in 

reincarnation.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਪਆਰਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ 

ਹੀ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਆਉਂਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਿਾਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਲਾਭ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ)

53611 1246 jy iek ivK 
Agwhw Bry qW 
ds ivKW ipCwhw 
jwie]

ivK: polw bolo Jae Eik Vikh 

Agaahaa Bharae 

Thaan Dhas 

Vikhaan 

Pishhaahaa Jaae ||

He takes one step 

forward, and ten steps 

back.

ਿ ੇਉਹ ਇਕ ਕਦਮ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੱੁਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਕਦਮ 

ਜਪਛਾਂਹ ਿਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

53612 1246 siqgur kI syvw 
cwkrI jy clih 
siqgur Bwie]

Sathigur Kee 

Saevaa Chaakaree 

Jae Chalehi 

Sathigur Bhaae ||

The mortal works to 

serve the True Guru, if 

he walks in harmony 

with the True Guru's 

Will.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 
ਜਵਚ ਤੁਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਪਿਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

53613 1246 Awpu gvwie  
siqgurU no imlY  
shjy rhY smwie]

Aap Gavaae 

Sathiguroo No 

Milai Sehajae 

Rehai Samaae ||

He loses his self-

conceit, and meets the 

True Guru; he remains 

intuitively absorbed in 

the Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਮਟਾ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਿਾਏ ਤਾਂ ਉਹ 

ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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53614 1246 nwnk iqn@w nwmu  
n vIsrY scy 
myil imlwie]2]

Naanak Thinhaa 

Naam N Veesarai 

Sachae Mael 

Milaae ||2||

O Nanak, they never 

forget the Naam, the 

Name of the Lord; 

they are united in 

Union with the True 

Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

53615 1246 pauVI] Pourree || Pauree:

53616 1246 Kwn mlUk 
khwiedy ko rhxu  
n pweI]

Khaan Malook 

Kehaaeidhae Ko 

Rehan N Paaee ||

They call themselves 

emperors and rulers, 

but none of them will 

be allowed to stay.

(ਿੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਖ਼ਾਨ 

ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਤਾਂ ਭੀ ਕੀਹ ਹੋਇਆ?) ਕੋਈ 

(ਇਥੇ ਸਦਾ) ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ;

53617 1246 gV@ mMdr gc 
gIrIAw ikCu 
swiQ n jweI]

g`c Garrh Mandhar 

Gach Geereeaa 

Kishh Saathh N 

Jaaee ||

Their sturdy forts and 

mansions - none of 

them will go along 

with them.

ਿ ੇਜਕਲਹੇ , ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਤੇ ਚੂਨੇ-

ਗੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣ (ਤਾਂ ਭੀ 
ਕੀਹ ਹੈ?) ਕੋਈ ਚੀਜ਼ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ,

53618 1246 soien swKiq 
paux vyg iDRgu 
iDRgu cqurweI]

Soein Saakhath 

Poun Vaeg Dhhrig 

Dhhrig 

Chathuraaee ||

Their gold and horses, 

fast as the wind, are 

cursed, and cursed are 

their clever tricks.

ਿ ੇਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਮਚੀਆਂ ਵਾਲੇ 

ਤੇ ਹਵਾ ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ ਰਿਤਾਰ 

ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ (ਤਾਂ ਭੀ ਇਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਕੋਈ) ਆਕੜ 

ਜਵਖਾਣੀ ਜਧੱਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ;

53619 1246 CqIh AMimRq 
prkwr krih  
bhu mYlu vDweI]

Shhatheeh 

Anmrith Parakaar 

Karehi Bahu Mail 

Vadhhaaee ||

Eating the thirty-six 

delicacies, they 

become bloated with 

pollution.

ਿ ੇਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਸੁਆਦਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ (ਤਾਂ 
ਭੀ) ਬਹੁਤਾ ਜਵਸ਼ਟਾ ਹੀ ਵਧਾਂਦੇ 

ਹਨ!
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53620 1246 nwnk jo dyvY 
iqsih n jwxn@I  
mnmuiK duKu 
pweI]23]

Naanak Jo Dhaevai 

Thisehi N 

Jaananhee 

Manamukh Dhukh 

Paaee ||23||

O Nanak, the self-

willed manmukh does 

not know the One who 

gives, and so he 

suffers in pain. ||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ 
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਦੇ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਦੱੁਖ ਹੀ ਪਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨੩॥
53621 1246 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

53622 1246 piV@ piV@ pMifq 
muonI Qky dysMqr 
Biv Qky 
ByKDwrI]

Parrih Parrih 

Panddith Muonee 

Thhakae 

Dhaesanthar Bhav 

Thhakae 

Bhaekhadhhaaree 

||

The Pandits, the 

religious scholars and 

the silent sages read 

and recite until they 

get tired. They wander 

through foreign lands 

in their religious 

robes, until they are 

exhausted.

ਮੁਨੀ ਤੇ ਪੂੰ ਜਡਤ (ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ 

ਥੱਕ ਗਏ, ਭੇਖਧਾਰੀ ਸਾਧੂ 

ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ 

ਗਏ; ਇਤਨਾ (ਜਵਅਰਥ) ਔਖ 

ਹੀ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹੇ,

53623 1246 dUjY Bwie nwau 
kdy n pwiein  
duKu lwgw Aiq 
BwrI]

Dhoojai Bhaae 

Naao Kadhae N 

Paaein Dhukh 

Laagaa Ath 

Bhaaree ||

In love with duality, 

they never receive the 

Name. Held in the 

grasp of pain, they 

suffer terribly.

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ) ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਮਨ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਪੂੰ ਜਡਤ ਕੀਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕੀਹ 

ਕੋਈ ਭੀ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,

53624 1246 mUrK AMDy qRY gux 
syvih mwieAw kY 
ibauhwrI]

Moorakh Andhhae 

Thrai Gun Saevehi 

Maaeiaa Kai 

Biouhaaree ||

The blind fools serve 

the three gunas, the 

three dispositions; 

they deal only with 

Maya.

ਜਕਉਂਜਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀ 
ਬਣੇ ਰਜਹਣ ਕਰ ਕੇ ਮੂਰਖ ਅੂੰਨਹੇ  
ਮਨੱੁਖ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਓਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।
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53625 1246 AMdir kptu  
audru Brx kY 
qweI pwT pVih 
gwvwrI]

qWeIN Andhar Kapatt 

Oudhar Bharan Kai 

Thaaee Paath 

Parrehi Gaavaaree 

||

With deception in 

their hearts, the fools 

read sacred texts to fill 

their bellies.

ਉਹ ਮੂਰਖ (ਬਾਹਰ ਤਾਂ) ਰੋਜ਼ੀ 
ਕਮਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ) ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਖੋਟ ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

53626 1246 siqguru syvy so 
suKu pwey ijn 
haumY ivchu 
mwrI]

Sathigur Saevae So 

Sukh Paaeae Jin 

Houmai Vichahu 

Maaree ||

One who serves the 

True Guru finds peace; 

he eradicates egotism 

from within.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

53627 1246 nwnk pVxw 
gunxw ieku nwau 
hY bUJY ko 
bIcwrI]1]

Naanak Parranaa 

Gunanaa Eik Naao 

Hai Boojhai Ko 

Beechaaree ||1||

O Nanak, there is One 

Name to chant and 

dwell on; how rare are 

those who reflect on 

this and understand. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੜਹਨ ਤੇ 

ਜਵਚਾਰਨ ਿੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ 

ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੧॥

53628 1246 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

53629 1246 nWgy Awvxw nWgy 
jwxw hir hukmu 
pwieAw ikAw 
kIjY]

Naangae Aavanaa 

Naangae Jaanaa 

Har Hukam 

Paaeiaa Kiaa 

Keejai ||

Naked we come, and 

naked we go. This is by 

the Lord's Command; 

what else can we do?

ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਖ਼ਾਲੀ-
ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ 

ਇਥੋਂ ਤੁਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, ਇਸ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਨਾਹ-ਨੱੁਕਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ;
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53630 1246 ijs kI vsqu  
soeI lY jwiegw  
rosu iksY isau 
kIjY]

Jis Kee Vasath 

Soee Lai Jaaeigaa 

Ros Kisai Sio Keejai 

||

The object belongs to 

Him; He shall take it 

away; with whom 

should one be angry.

(ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ) ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹੀ 
ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਇਸ 

ਬਾਰੇ) ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਗਲਾ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

53631 1246 gurmuiK hovY su 
Bwxw mMny shjy 
hir rsu pIjY]

Guramukh Hovai S 

Bhaanaa Mannae 

Sehajae Har Ras 

Peejai ||

One who becomes 

Gurmukh accepts 

God's Will; he 

intuitively drinks in the 

Lord's sublime essence.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਜਕਸੇ ਜਪਆਰੇ ਦੇ 

ਮਰਨ ਤੇ ਭੀ) ਅਡੋਲ ਰਜਹ ਕੇ 

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।

53632 1246 nwnk suKdwqw 
sdw slwihhu  
rsnw rwmu 
rvIjY]2]

Naanak 

Sukhadhaathaa 

Sadhaa Salaahihu 

Rasanaa Raam 

Raveejai ||2||

O Nanak, praise the 

Giver of peace forever; 

with your tongue, 

savor the Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ, ਤੇ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੋ ॥੨॥

53633 1247 pauVI] Pourree || Pauree:

53634 1247 giV@ kwieAw 
sIgwr bhu BWiq 
bxweI]

Garrih Kaaeiaa 

Seegaar Bahu 

Bhaanth Banaaee 

||

The fortress of the 

body has been 

decorated and 

adorned in so many 

ways.

(ਮਾਇਆ-ਧਾਰੀ ਮਨੱੁਖ) ਸਰੀਰ 

(-ਰੂਪ) ਜਕਲਹੇ  ਉਤੇ ਕਈ ਜਕਸਮ 

ਦੇ ਜਸ਼ੂੰਗਾਰ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ,
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53635 1247 rMg prMg 
kqIiPAw  
pihrih Dr 
mweI]

(prMg) imsRq rMg dy 
bsqR[k-qIiPAw[ 
puSwkW, jyb c (mweI) 
mwieAw Dr Dr 
ky[pihr-ih

Rang Parang 

Katheefiaa 

Pehirehi Dhhar 

Maaee ||

The wealthy wear 

beautiful silk robes of 

various colors.

ਮਾਇਆ-ਧਾਰੀ ਰੂੰਗ-ਬਰੂੰ ਗੇ 

ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਜਹਨਦੇ ਹਨ,

53636 1247 lwl supyd 
dulIicAw bhu 
sBw bxweI]

Laal Supaedh 

Dhuleechiaa Bahu 

Sabhaa Banaaee ||

They hold elegant and 

beautiful courts, on 

red and white carpets.

ਲਾਲ ਤੇ ਜਚੱਟੇ ਦੁਲੀਜਚਆਂ ਉਤੇ 

ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਸਾਂ 
ਲਾਂਦੇ ਹਨ,

53637 1247 duKu Kwxw duKu 
Bogxw grbY 
grbweI]

Dhukh Khaanaa 

Dhukh Bhoganaa 

Garabai 

Garabaaee ||

But they eat in pain, 

and in pain they seek 

pleasure; they are very 

proud of their pride.

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਹੀ ਆਕੜ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਸਦਾ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)। 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਖਾਣ 

ਤੇ ਭੋਗਣ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਹੀ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਜਕਉਂਜਕ)

53638 1247 nwnk nwmu n 
cyiqE AMiq ley 
CfweI]24]

Naanak Naam N 

Chaethiou Anth 

Leae Shhaddaaee 

||24||

O Nanak, the mortal 

does not even think of 

the Name, which shall 

deliver him in the end. 

||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ ਿੋ 
(ਦੱੁਖ ਤੋਂ) ਆਖ਼ਰ ਛਡਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੪॥

53639 1247 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

53640 1247 shjy suiK suqI  
sbid smwie]

Sehajae Sukh 

Suthee Sabadh 

Samaae ||

She sleeps in intuitive 

peace and poise, 

absorbed in the Word 

of the Shabad.

ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਸਾਂਜਤ-ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕਦੀ ਹੈ,
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53641 1247 Awpy pRiB myil 
leI gil lwie]

Aapae Prabh Mael 

Lee Gal Laae ||

God hugs her close in 

His Embrace, and 

merges her into 

Himself.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੈ;

53642 1247 duibDw cUkI  
shij suBwie]

Dhubidhhaa 

Chookee Sehaj 

Subhaae ||

Duality is eradicated 

with intuitive ease.

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਸ ਦਾ ਦੁਜਚੱਤਾ-ਪਨ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

53643 1247 AMqir nwmu 
visAw min 
Awie]

Anthar Naam 

Vasiaa Man Aae ||

The Naam comes to 

abide in her mind.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

53644 1247 sy kMiT lwey ij 
BMin GVwie]

Sae Kanth Laaeae J 

Bhann Gharraae ||

He hugs close in His 

Embrace those who 

shatter and reform 

their beings.

ਉਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋ(ਆਪਣ ੇ

ਮਨ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਸੁਭਾਉ ਨੂੂੰ ) ਤੋੜ 

ਕੇ (ਨਵੇਂ ਜਸਰੇ) ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਂਦੇ 

ਹਨ।
53645 1247 nwnk jo Duir 

imly sy huix 
Awix imlwie]1]

Naanak Jo Dhhur 

Milae Sae Hun Aan 

Milaae ||1||

O Nanak, those who 

are predestined to 

meet Him, come and 

meet Him now. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਧੁਰੋਂ 
ਹੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲੇ ਚਲੇ ਆ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਿਨਮ ਜਵਚ ਭੀ ਜਲਆ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਜਵਚ ਜਮਲਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

53646 1247 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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53647 1247 ijn@I nwmu 
ivswirAw ikAw 
jpu jwpih hoir]

Jinhee Naam 

Visaariaa Kiaa Jap 

Jaapehi Hor ||

Those who forget the 

Naam, the Name of 

the Lord - so what if 

they chant other 

chants?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਸਾਜਰਆ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਰਸ 

ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਿਪ, ਿਪਣ ਦਾ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ,

53648 1247 ibstw AMdir 
kIt sy muTy DMDY 
coir]

Bisattaa Andhar 

Keett Sae Muthae 

Dhhandhhai Chor 

||

They are maggots in 

manure, plundered by 

the thief of worldly 

entanglements.

ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਿੂੰਿਾਲ-ਰੂਪ ਚੋਰ ਨੇ ਠੱਜਗਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ (ਇਉਂ ਜਵਲੂੂੰ  
ਜਵਲੂੂੰ  ਕਰਦੇ) ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਵਸ਼ਟੇ 

ਜਵਚ ਕੀੜੇ।
53649 1247 nwnk nwmu n 

vIsrY JUTy lwlc 
hoir ]2]

Naanak Naam N 

Veesarai Jhoothae 

Laalach Hor ||2||

O Nanak, never forget 

the Naam; greed for 

anything else is false. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰ ਜਕ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਹ 

ਭੁੱ ਲੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ 

ਜਵਅਰਥ ਹਨ ॥੨॥

53650 1247 pauVI] Pourree || Pauree:

53651 1247 nwmu slwhin  
nwmu mMin  
AsiQru jig 
soeI]

Naam Salaahan 

Naam Mann 

Asathhir Jag Soee 

||

Those who praise the 

Naam, and believe in 

the Naam, are 

eternally stable in this 

world.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ (ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) 

ਉਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਅਟੱਲ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ 

ਹਨ।
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53652 1247 ihrdY hir hir 
icqvY dUjw nhI 
koeI ]

Hiradhai Har Har 

Chithavai Dhoojaa 

Nehee Koee ||

Within their hearts, 

they dwell on the 

Lord, and nothing else 

at all.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  (ਮਨ ਜਵਚ) ਨਹੀਂ 
ਵਸਾਂਦਾ,

53653 1247 roim roim hir 
aucrY iKnu iKnu 
hir soeI]

Rom Rom Har 

Oucharai Khin 

Khin Har Soee ||

With each and every 

hair, they chant the 

Lord's Name, each and 

every instant, the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜਖਨ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

53654 1247 gurmuiK jnmu 
skwrQw inrmlu 
mlu KoeI]

Guramukh Janam 

Sakaarathhaa 

Niramal Mal 

Khoee ||

The birth of the 

Gurmukh is fruitful 

and certified; pure and 

unstained, his filth is 

washed away.

ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ) ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

53655 1247 nwnk jIvdw 
purKu iDAwieAw  
Amrwpdu 
hoeI]25]

Naanak Jeevadhaa 

Purakh Dhhiaaeiaa 

Amaraa Padh 

Hoee ||25||

O Nanak, meditating 

on the Lord of eternal 

life, the status of 

immortality is 

obtained. ||25||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਦਰਿਾ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਉੱਚਤਾ ਤੇ 

ਪਹੁੂੰਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਹੱਲੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ) ॥੨੫॥
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53656 1247 slok mÚ3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

53657 1247 ijnI nwmu 
ivswirAw bhu 
krm kmwvih 
hoir]

Jinee Naam 

Visaariaa Bahu 

Karam Kamaavehi 

Hor ||

Those who forget the 

Naam and do other 

things,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਈ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,

53658 1247 nwnk jmpuir 
bDy mwrIAih  
ijau sMn@I aupir 
cor]1]

Naanak Jam Pur 

Badhhae 

Maareeahi Jio 

Sannhee Oupar 

Chor ||1||

O Nanak, will be 

bound and gagged and 

beaten in the City of 

Death, like the thief 

caught red-handed. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ 

ਇਉਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂੰਨਹ  
ਉਤੋਂ ਿੜੇ ਹੋਏ ਚੋਰ ॥੧॥

53659 1247 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

53660 1247 Driq suhwvVI  
Awkwsu suhMdw  
jpMidAw hir 
nwau]

Dhharath 

Suhaavarree 

Aakaas Suhandhaa 

Japandhiaa Har 

Naao ||

The earth is 

beauteous, and the 

sky is lovely, chanting 

the Name of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਧਰਤੀ ਅਤੇ 

ਆਕਾਸ਼ ਸੁਹਾਵੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਢ 

ਵਰਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ);
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53661 1247 nwnk nwm 
ivhUixAw iqn@ 
qn Kwvih 
kwau]2]

Naanak Naam 

Vihooniaa Thinh 

Than Khaavehi 

Kaao ||2||

O Nanak, those who 

lack the Naam - their 

carcasses are eaten by 

the crows. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰ ਕਾਂ ਹੀ 
ਖਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਵਸ਼ੇ-ਰੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਕੁਦਰਜਤ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਸੁਹਾਵਣੀ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ) ॥੨॥

53662 1247 pauVI] Pourree || Pauree:

53663 1247 nwmu slwhin 
Bwau kir inj 
mhlI vwsw]

Naam Salaahan 

Bhaao Kar Nij 

Mehalee Vaasaa ||

Those who lovingly 

praise the Naam, and 

dwell in the mansion 

of the self deep within,

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ 
(ਜਹਰਦੇ-ਰੂਪ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ-
ਰੂਪ) ਮਹਲ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ;

53664 1247 Eie bwhuiV join  
n AwvnI iPir 
hoih n ibnwsw]

Oue Baahurr Jon N 

Aavanee Fir Hohi 

N Binaasaa ||

Do not enter into 

reincarnation ever 

again; they shall never 

be destroyed.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਨਾਹ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾਹ ਮਰਦੇ 

ਹਨ;

53665 1247 hir syqI rMig 
riv rhy sB sws 
igrwsw]

Har Saethee Rang 

Rav Rehae Sabh 

Saas Giraasaa ||

They remain 

immersed and 

absorbed in the love 

of the Lord, with every 

breath and morsel of 

food.

ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ, ਖਾਂਜਦਆਂ 

ਖਾਂਜਦਆਂ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਉਹ ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਰਚੇ-ਜਮਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ;
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53666 1247 hir kw rMgu kdy  
n auqrY gurmuiK 
prgwsw]

Har Kaa Rang 

Kadhae N 

Outharai 

Guramukh 

Paragaasaa ||

The color of the Lord's 

Love never fades 

away; the Gurmukhs 

are enlightened.

ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਰੂੰਗ ਕਦੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ) ਉਤਰਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

53667 1247 Eie ikrpw kir 
kY myilAnu nwnk  
hir pwsw]26]

pwsw: polw bolo Oue Kirapaa Kar 

Kai Maelian 

Naanak Har 

Paasaa ||26||

Granting His Grace, He 

unites them with 

Himself; O Nanak, the 

Lord keeps them by 

His side. ||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਲਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ ॥੨੬॥

53668 1247 slok mÚ 3] AhM-kwru Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

53669 1247 ijcr u iehu mnu 
lhrI ivic hY  
haumY bhuqu 
AhMkwru]

Jichar Eihu Man 

Leharee Vich Hai 

Houmai Bahuth 

Ahankaar ||

As long as his mind is 

disturbed by waves, 

he is caught in ego and 

egotistical pride.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ 

ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ) ਲਜਹਰਾਂ 
ਜਵਚ (ਡੋਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਬਹੁਤ ਹਉਮੈ ਹੈ ਬੜਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

53670 1247 sbdY swdu n 
AwveI nwim n 
lgY ipAwru]

Sabadhai Saadh N 

Aavee Naam N 

Lagai Piaar ||

He does not find the 

taste of the Shabad, 

and he does not 

embrace love for the 

Name.

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਇਸ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
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53671 1247 syvw Qwie n 
pveI iqs kI  
Kip Kip hoie 
KuAwru]

Saevaa Thhaae N 

Pavee This Kee 

Khap Khap Hoe 

Khuaar ||

His service is not 

accepted; worrying 

and worrying, he 

wastes away in misery.

ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ 
ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ (ਅਤੇ ਹਉਮੈ 

ਦੇ ਕਾਰਨ) ਜਖੱਝ ਜਖੱਝ ਕੇ ਦੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

53672 1247 nwnk syvku soeI 
AwKIAY jo isru 
Dry auqwir]

Naanak Saevak 

Soee Aakheeai Jo 

Sir Dhharae 

Outhaar ||

O Nanak, he alone is 

called a selfless 

servant, who cuts off 

his head, and offers it 

to the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਅਸਲੀ 
ਸੇਵਕ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਆਪਣੀ 
ਚਤੁਰਾਈ ਚਲਾਕੀ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,

53673 1247 siqgur kw Bwxw 
mMin ley sbdu 
rKY aur Dwir]1]

Sathigur Kaa 

Bhaanaa Mann 

Leae Sabadh 

Rakhai Our Dhhaar 

||1||

He accepts the Will of 

the True Guru, and 

enshrines the Shabad 

within his heart. ||1||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕਬੂਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

53674 1247 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

53675 1247 so jpu qpu syvw 
cwkrI jo KsmY 
BwvY]

So Jap Thap 

Saevaa Chaakaree 

Jo Khasamai 

Bhaavai ||

That is chanting and 

meditation, work and 

selfless service, which 

is pleasing to our Lord 

and Master.

ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਸੂੰਦ ਆ ਿਾਏ, ਉਹੀ ਕਾਰ 

ਸੇਵਕ ਦਾ ਿਪ ਹੈ ਤਪ ਹੈ ਤੇ 

ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਹੈ;

53676 1247 Awpy bKsy myil 
ley Awpqu 
gvwvY]

(Awp-qu) Apx`q, Awpw Aapae Bakhasae 

Mael Leae Aapath 

Gavaavai ||

The Lord Himself 

forgives, and takes 

away self-conceit, and 

unites the mortals 

with Himself.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਜਮਟਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
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53677 1247 imilAw kdy n 
vICuVY joqI joiq 
imlwvY]

Miliaa Kadhae N 

Veeshhurrai 

Jothee Joth 

Milaavai ||

United with the Lord, 

the mortal is never 

separated again; his 

light merges into the 

Light.

ਤੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਬੂੰਦਾ 
ਮੁੜ ਕਦੇ ਜਵਛੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
53678 1247 nwnk gur 

prswdI so buJsI  
ijsu Awip 
buJwvY]2]

bu`JsI Naanak Gur 

Parasaadhee So 

Bujhasee Jis Aap 

Bujhaavai ||2||

O Nanak, by Guru's 

Grace, the mortal 

understands, when 

the Lord allows him to 

understand. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

53679 1247 pauVI] Pourree || Pauree:

53680 1247 sBu ko lyKy ivic 
hY mnmuKu 
AhMkwrI]

Sabh Ko Laekhae 

Vich Hai 

Manamukh 

Ahankaaree ||

All are held 

accountable, even the 

egotistical self-willed 

manmukhs.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ (ਨੂੂੰ  ਉਸ) 

ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅੂੰਦਜਰ (ਤੁਰਨਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਪਿਭੂ ਨੇ ਿੀਵਨ-

ਿੁਗਜਤ ਲਈ ਜਮਥੀ ਹੋਈ) ਹੈ, 

ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ 

ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ),

53681 1247 hir nwmu kdy n 
cyqeI jmkwlu 
isir mwrI]

Har Naam Kadhae 

N Chaethee 

Jamakaal Sir 

Maaree ||

They never even think 

of the Name of the 

Lord; the Messenger 

of Death shall hit them 

on their heads.

ਕਦੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ) 

ਿਮਕਾਲ (ਉਸ ਦੇ) ਜਸਰ ਉਤੇ 

(ਚੋਟ) ਮਾਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ)।
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53682 1248 pwp ibkwr mnUr 
siB ldy bhu 
BwrI]

l`dy Paap Bikaar 

Manoor Sabh 

Ladhae Bahu 

Bhaaree ||

Their sin and 

corruption are like 

rusty slag; they carry 

such a heavy load.

ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਜਵਅਰਥ ਤੇ ਬੋਝਲ ਭਾਰ ਨਾਲ 

ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਿੀਵਾਂ ਲਈ-

53683 1248 mwrgu ibKmu 
frwvxw ikau 
qrIAY qwrI]

Maarag Bikham 

Ddaraavanaa Kio 

Thareeai Thaaree 

||

The path is 

treacherous and 

terrifying; how can 

they cross over to the 

other side?

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ 
ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਉਹਨਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਤਜਰਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

53684 1248 nwnk guir rwKy  
sy aubry hir 
nwim 
auDwrI]27]

Naanak Gur 

Raakhae Sae 

Oubarae Har 

Naam 

Oudhhaaree 

||27||

O Nanak, those whom 

the Guru protects are 

saved. They are saved 

in the Name of the 

Lord. ||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਹੈਤਾ 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ 

ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨੭॥

53685 1248 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

53686 1248 ivxu siqgur syvy  
suKu nhI mir 
jMmih vwro vwr]

Vin Sathigur 

Saevae Sukh 

Nehee Mar 

Janmehi Vaaro 

Vaar ||

Without serving the 

True Guru, no one 

finds peace; mortals 

die and are reborn, 

over and over again.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਉਤੇ 

ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ 

ਿੀਵ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦੇ ਮਰਦੇ 

ਹਨ,

53687 1248 moh TgaulI 
pweIAnu bhu dUjY 
Bwie ivkwr]

T-gaulI Moh Thagoulee 

Paaeean Bahu 

Dhoojai Bhaae 

Vikaar ||

They have been given 

the drug of emotional 

attachment; in love 

with duality, they are 

totally corrupt.

ਮੋਹ ਦੀ ਠਗ-ਬੂਟੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਐਸੀ) ਪਾਈ ਹੈ ਜਕ (ਰੱਬ ਵਲੋਂ 
ਬੇ-ਸੁਰਤ ਹੋ ਕੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) ਬਥੇਰੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,
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53688 1248 ieik gur 
prswdI aubry  
iqsu jn kau  
krih siB 
nmskwr]

Eik Gur 

Parasaadhee 

Oubarae This Jan 

Ko Karehi Sabh 

Namasakaar ||

Some are saved, by 

Guru's Grace. 

Everyone humbly 

bows before such 

humble beings.

ਪਰ ਕਈ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਇਸ ਠਗ-ਬੂਟੀ ਤੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਿੋ ਿੋ ਬਚਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਸਰ ਜਨਵਾਂਦੇ ਹਨ।

53689 1248 nwnk An idnu 
nwmu iDAwie qU 
AMqir ijqu 
pwvih moK 
duAwr]1]

(dUjw pwT: moKduAwr) Naanak Anadhin 

Naam Dhhiaae 

Thoo Anthar Jith 

Paavehi Mokh 

Dhuaar ||1||

O Nanak, meditate on 

the Naam, deep within 

yourself, day and 

night. You shall find 

the Door of Salvation. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ, ਜਿਸ (ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  (ਇਸ 

'ਮੋਹ-ਠਗਉਲੀ' ਤੋਂ) ਬਚਣ ਦਾ 
ਵਸੀਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਂਾ 
॥੧॥

53690 1248 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

53691 1248 mwieAw moih 
ivswirAw scu 
mrxw hir nwmu]

Maaeiaa Mohi 

Visaariaa Sach 

Maranaa Har 

Naam ||

Emotionally attached 

to Maya, the mortal 

forgets truth, death 

and the Name of the 

Lord.

ਮੌਤ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ-

ਪਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) 

ਭੁਲਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

53692 1248 DMDw kriqAw  
jnmu gieAw  
AMdir duKu shwmu]

Dhhandhhaa 

Karathiaa Janam 

Gaeiaa Andhar 

Dhukh Sehaam ||

Engaged in worldly 

affairs, his life wastes 

away; deep within 

himself, he suffers in 

pain.

ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਦੱੁਖ ਸਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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53693 1248 nwnk siqguru 
syiv suKu pwieAw  
ijn@ pUrib 
iliKAw 
krwmu]2]

Naanak Sathigur 

Saev Sukh Paaeiaa 

Jinh Poorab 

Likhiaa Karaam 

||2||

O Nanak, those who 

have the karma of 

such pre-ordained 

destiny, serve the True 

Guru and find peace. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਗੁਰ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੇਖ) 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ਹੈ 

॥੨॥

53694 1248 pauVI] Pourree || Pauree:

53695 1248 lyKw pVIAY hir 
nwmu iPir lyKu n 
hoeI]

Laekhaa Parreeai 

Har Naam Fir 

Laekh N Hoee ||

Read the account of 

the Name of the Lord, 

and you shall never 

again be called to 

account.

ਿ ੇਹਜਰ-ਨਾਮ (ਜਸਮਰਨ-ਰੂਪ) 

ਲੇਖਾ ਪੜਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਰ ਜਵਕਾਰ 

ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਚੱਤਿ 
ਮਨ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ;

53696 1248 puiC n skY koie  
hir dir sd 
FoeI]

Pushh N Sakai Koe 

Har Dhar Sadh 

Dtoee ||

No one will question 

you, and you will 

always be safe in the 

Court of the Lord.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਪਹੁੂੰਚ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਕਸੇ 

ਜਵਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱੁਛ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ ਕੋਈ ਭੀ 
ਐਸਾ ਮੂੰਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ 

ਕਰ ਸਕੇ);

53697 1248 jmkwlu imlY dy 
Byt syvku inq 
hoeI]

Jamakaal Milai 

Dhae Bhaett 

Saevak Nith Hoee 

||

The Messenger of 

Death will meet you, 

and be your constant 

servant.

ਿਮ ਕਾਲ (ਚੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ) 
ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸਦਾ ਲਈ ਸੇਵਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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53698 1248 pUry gur qy mhlu 
pwieAw piq 
prgtu loeI]

Poorae Gur Thae 

Mehal Paaeiaa 

Path Paragatt 

Loee ||

Through the Perfect 

Guru, you shall find 

the Mansion of the 

Lord's Presence. You 

shall be famous 

throughout the world.

ਪਰ ਇਹ ਮੇਲ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਘੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

53699 1248 nwnk Anhd 
DunI dir vjdy  
imilAw hir 
soeI]28]

Naanak Anehadh 

Dhhunee Dhar 

Vajadhae Miliaa 

Har Soee ||28||

O Nanak, the unstruck 

celestial melody 

vibrates at your door; 

come and merge with 

the Lord. ||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

(ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ, ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ) 

ਇਕ-ਰਸ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿੇ 
ਵੱਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨੮॥

53700 1248 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

53701 1248 gur kw kihAw jy 
kry suKI hU suKu 
swru]

Gur Kaa Kehiaa 

Jae Karae Sukhee 

Hoo Sukh Saar ||

Whoever follows the 

Guru's Teachings, 

attains the most 

sublime peace of all 

peace.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ 
ਸੁਖਾਂ ਜਵਚੋਂ ਚੋਣਵਾਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

53702 1248 gur kI krxI  
Bau ktIAY nwnk 
pwvih pwru]1]

Gur Kee Karanee 

Bho Katteeai 

Naanak Paavehi 

Paar ||1||

Acting in accordance 

with the Guru, his fear 

is cut away; O Nanak, 

he is carried across. 

||1||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ 

ਕੀਜਤਆਂ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿ ੇਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ 
'ਕਰਣੀ' ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ) ਤੂੂੰ  ('ਭਉ' 

ਦਾ) ਪਾਰਲਾ ਕੂੰਢਾ ਲੱਭ ਲਏਗਂਾ 
(ਭਾਵ, 'ਭਉ'-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਜਹਂਗਾ) ॥੧॥

53703 1248 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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53704 1248 scu purwxw nw 
QIAY nwmu n mYlw 
hoie]

Sach Puraanaa 

Naa Thheeai 

Naam N Mailaa 

Hoe ||

The True Lord does 

not grow old; His 

Naam is never dirtied.

(ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ 
ਲਏ ਤਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਬਜਣਆ ਉਹ ਜਪਆਰ ਕਦੇ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। (ਜਿਸ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਰਦਾ 
ਕਦੇ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

53705 1248 gur kY BwxY jy 
clY bhuiV n 
Awvxu hoie]

Gur Kai Bhaanai 

Jae Chalai Bahurr 

N Aavan Hoe ||

Whoever walks in 

harmony with the 

Guru's Will, shall not 

be reborn again.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ 

(ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ) ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

53706 1248 nwnk nwim 
ivswirAY Awvx 
jwxw doie]2]

Naanak Naam 

Visaariai Aavan 

Jaanaa Dhoe ||2||

O Nanak, those who 

forget the Naam, 

come and go in 

reincarnation. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ 

ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੋਵੇਂ 
ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਹੀਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

53707 1248 pauVI] Pourree || Pauree:

53708 1248 mMgq jnu jwcY 
dwnu hir dyhu 
suBwie]

Mangath Jan 

Jaachai Dhaan Har 

Dhaehu Subhaae 

||

I am a beggar; I ask 

this blessing of You: O 

Lord, please embellish 

me with Your Love.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਮੂੰਗਤਾ ਇਕ ਖ਼ੈਰ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 

(ਉਹ ਖ਼ੈਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਪਾ;
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53709 1248 hir drsn kI 
ipAws hY drsin 
iqRpqwie]

Har Dharasan Kee 

Piaas Hai 

Dharasan 

Thripathaae ||

I am so thirsty for the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan; His 

Darshan brings me 

satisfaction.

ਮੈਨੂੂੰ , ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ 
ਜਪਆਸ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਨਾਲ ਹੀ 
(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਠੂੰ ਢ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

53710 1248 iKnu plu GVI n 
jIvaU ibnu dyKy  
mrW mwie]

Khin Pal Gharree 

N Jeevoo Bin 

Dhaekhae Maraan 

Maae ||

I cannot live for a 

moment, for even an 

instant, without seeing 

Him, O my mother.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ਇਕ ਪਲ 

ਭਰ, ਘੜੀ ਭਰ ਭੀ ਿੀਊ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

53711 1248 siqguir nwil 
idKwilAw riv 
rihAw sB Qwie]

Sathigur Naal 

Dhikhaaliaa Rav 

Rehiaa Sabh 

Thhaae ||

The Guru has shown 

me that the Lord is 

always with me; He is 

permeating and 

pervading all places.

ਿਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਤਾਂ 
ਉਹ ਸਭ ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ 

ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਪਆ।

53712 1248 suiqAw Awip 
auTwil dyie  
nwnk ilv 
lwie]29]

Suthiaa Aap 

Outhaal Dhaee 

Naanak Liv Laae 

||29||

He Himself wakes the 

sleepers, O Nanak, and 

lovingly attunes them 

to Himself. ||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ) 
ਲਗਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਜਵਚ) ਸੱੁਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  
ਿਗਾ ਕੇ (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨੯॥

53713 1248 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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53714 1248 mnmuK boil n 
jwxn@I Enw 
AMdir kwmu kRoDu 
AhMkwru]

Manamukh Bol N 

Jaananhee Ounaa 

Andhar Kaam 

Krodhh Ahankaar 

||

The self-willed 

manmukhs do not 

even know how to 

speak. They are filled 

with sexual desire, 

anger and egotism.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਢੱੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

ਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ (ਪਿਬਲ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

53715 1248 Qwau kuQwau n 
jwxnI sdw 
icqvih ibkwr]

Thhaao Kuthhaao 

N Jaananee 

Sadhaa Chithavehi 

Bikaar ||

They do not know the 

difference between 

good and bad; they 

constantly think of 

corruption.

ਉਹ ਸਦਾ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ 
ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਥਾਂ ਕੁਥਾਂ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ (ਭਾਵ, ਇਹ ਸਮਝ ਭੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਜਕ ਇਹ 

ਕੂੰਮ ਇਥੇ ਕਰਨਾ ਿਬਦਾ ਭੀ ਹੈ 

ਿਾਂ ਨਹੀਂ);

53716 1248 drgh lyKw 
mMgIAY EQY hoih 
kUiVAwr]

Dharageh Laekhaa 

Mangeeai Outhhai 

Hohi Koorriaar ||

In the Lord's Court, 

they are called to 

account, and they are 

judged to be false.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਹਸਾਬ 

ਪੱੁਛੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਥੇ ਉਹ ਝੂਠੇ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

53717 1248 Awpy isRsit 
aupweIAnu Awip 
kry bIcwru]

Aapae Srisatt 

Oupaaeean Aap 

Karae Beechaar ||

He Himself creates the 

Universe. He Himself 

contemplates it.

ਪਰ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

(ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਉਹ ਆਪ (ਹੀ) ਹਰੇਕ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10888 Published: March 06/ 2014



53718 1248 nwnk iks no 
AwKIAY sBu vrqY 
Awip 
sicAwru]1]

Naanak Kis No 

Aakheeai Sabh 

Varathai Aap 

Sachiaar ||1||

O Nanak, whom 

should we tell? The 

True Lord is 

permeating and 

pervading all. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਭ ਥਾਈ ਂਉਹ ਸੱਚ 

ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਿਭੂ ਆਪ (ਹੀ) ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ, ਸੋ ਜਕਸੇ (ਮਨਮੁਖ) ਨੂੂੰ  (ਭੀ 
ਮੂੰਦਾ) ਨਹੀਂ ਆਜਖਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥

53719 1248 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

53720 1248 hir gurmuiK 
iqn@I ArwiDAw  
ijn@ krim 
prwpiq hoie]

Har Guramukh 

Thinhee 

Araadhhiaa Jinh 

Karam Paraapath 

Hoe ||

The Gurmukhs 

worship and adore the 

Lord; they receive the 

good karma of their 

actions.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

'ਜਸਮਰਨ' ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

53721 1248 nwnk hau 
bilhwrI iqn@ 
kau ijn@ hir 
min visAw 
soie]2]

Naanak Ho 

Balihaaree Thinh 

Ko Jinh Har Man 

Vasiaa Soe ||2||

O Nanak, I am a 

sacrifice to those 

whose minds are filled 

with the Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਹ ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

53722 1248 pauVI] Pourree || Pauree:

53723 1248 Aws kry sBu loku  
bhu jIvxu 
jwixAw]

Aas Karae Sabh 

Lok Bahu Jeevan 

Jaaniaa ||

All people cherish 

hope, that they will 

live long lives.

ਲੂੰ ਮੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਾ 
ਿਗ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ 

ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਨੱੁਖ) ਆਸਾਂ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,
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53724 1248 inq jIvx kau 
icqu gV@ mMfp 
svwirAw]

Nith Jeevan Ko 

Chith Garrh 

Manddap 

Savaariaa ||

They wish to live 

forever; they adorn 

and embellish their 

forts and mansions.

ਸਦਾ ਿੀਊਣ ਦੀ ਤਾਂਘ (ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ਤੇ) ਜਕਲਹੇ  ਮਾੜੀਆਂ ਆਜਦਕ 

ਸਿਾਂਦਾ (ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ,

53725 1248 vl vMc kir 
aupwv mwieAw 
ihir AwixAw]

Valavanch Kar 

Oupaav Maaeiaa 

Hir Aaniaa ||

By various frauds and 

deceptions, they steal 

the wealth of others.

ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹੀਲੇ 

ਕਰ ਕੇ (ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ) ਮਾਲ 

ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

53726 1248 jmkwlu inhwly 
sws Awv GtY 
byqwilAw]

byq`wilAw Jamakaal Nihaalae 

Saas Aav Ghattai 

Baethaaliaa ||

But the Messenger of 

Death keeps his gaze 

on their breath, and 

the life of those 

goblins decreases day 

by day.

(ਉੱਤੇ) ਿਮਰਾਿ (ਇਸ ਦੇ) ਸਾਹ 

ਜਗਣਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਿੀਵਨ-

ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ।

53727 1249 nwnk gur 
srxweI aubry  
hir gur 
rKvwilAw]30]

r`Kv`wilAw Naanak Gur 

Saranaaee 

Oubarae Har Gur 

Rakhavaaliaa 

||30||

Nanak has come to 

the Sanctuary of the 

Guru, and is saved. 

The Guru, the Lord, is 

his Protector. ||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੂੰ ਮੇ 

ਿਾਲ ਜਵਚੋਂ) ਉਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ 

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੩੦॥

53728 1249 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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53729 1249 piV piV pMifq 
vwdu vKwxdy  
mwieAw moh 
suAwie]

Parr Parr Panddith 

Vaadh 

Vakhaanadhae 

Maaeiaa Moh 

Suaae ||

Reading and writing, 

the Pandits engage in 

debates and disputes; 

they are attached to 

the flavors of Maya.

ਪੂੰ ਜਡਤ (ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹ 
ਪੜਹ ਕੇ (ਜਨਰੀ) ਚਰਚਾ ਹੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੇ ਚਸਕੇ ਜਵਚ (ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ);

53730 1249 dUjY Bwie nwmu 
ivswirAw mn 
mUrK imlY 
sjwie]

Dhoojai Bhaae 

Naam Visaariaa 

Man Moorakh 

Milai Sajaae ||

In the love of duality, 

they forget the Naam. 

Those foolish mortals 

shall receive their 

punishment.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ) 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੂਰਖ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ;

53731 1249 ijin@ kIqy iqsY  
n syvn@I dydw 
irjku smwie]

Jinih Keethae 

Thisai N 

Saevanhee 

Dhaedhaa Rijak 

Samaae ||

They do not serve the 

One who created 

them, who gives 

sustenance to all.

ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਿ ੋ(ਸਦਾ) ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,

53732 1249 jm kw Pwhw 
glhu n ktIAY  
iPir iPir 
Awvih jwie]

Jam Kaa Faahaa 

Galahu N Katteeai 

Fir Fir Aavehi Jaae 

||

The noose of Death 

around their necks is 

not cut off; they come 

and go in 

reincarnation, over 

and over again.

(ਇਸ ਕਾਰਨ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ 
ਿਮਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ, ਉਹ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦੇ (ਮਰਦੇ) ਹਨ।
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53733 1249 ijn kau pUrib 
iliKAw siqguru 
imilAw iqn 
Awie]

Jin Ko Poorab 

Likhiaa Sathigur 

Miliaa Thin Aae ||

The True Guru comes 

and meets those who 

have such pre-

ordained destiny.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਧੁਰੋਂ 
(ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਆ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

53734 1249 An idnu nwmu 
iDAwiedy nwnk 
sic smwie]1]

Anadhin Naam 

Dhhiaaeidhae 

Naanak Sach 

Samaae ||1||

Night and day, they 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord; O Nanak, 

they merge into the 

True Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹ ਕੇ ਹਰ 

ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

53735 1249 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

53736 1249 scu vxjih scu 
syvdy ij gurmuiK 
pYrI pwih]

Sach Vanajehi 

Sach Saevadhae J 

Guramukh Pairee 

Paahi ||

Those Gurmukhs who 

fall at His Feet deal 

with the True Lord and 

serve the True Lord.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਹਾਝਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ।

53737 1249 nwnk gur kY 
BwxY jy clih  
shjy sic 
smwih]2]

Naanak Gur Kai 

Bhaanai Jae 

Chalehi Sehajae 

Sach Samaahi 

||2||

O Nanak, those who 

walk in harmony with 

the Guru's Will are 

intuitively absorbed in 

the True Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

53738 1249 pauVI] Pourree || Pauree:
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53739 1249 Awsw ivic Aiq 
duKu Gxw mnmuiK 
icqu lwieAw]

Aasaa Vich Ath 

Dhukh Ghanaa 

Manamukh Chith 

Laaeiaa ||

In hope, there is very 

great pain; the self-

willed manmukh 

focuses his 

consciousness on it.

ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਆਸਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਸਾਂ 
ਬਣਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ) 

ਆਸਾਂ (ਜਚਤਵਨ) ਜਵਚ ਬਹੁਤ 

ਵਧੀਕ ਦੱੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
53740 1249 gurmuiK Bey 

inrws prm suKu 
pwieAw]

Guramukh Bheae 

Niraas Param Sukh 

Paaeiaa ||

The Gurmukhs 

become desireless, 

and attain supreme 

peace.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 

ਉਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਸਾਂ 
ਨਹੀਂ ਜਚਤਵਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ;

53741 1249 ivcy igrh audws  
Ailpq ilv 
lwieAw]

A-ilpq Vichae Gireh 

Oudhaas Alipath 

Liv Laaeiaa ||

In the midst of their 

household, they 

remain detached; they 

are lovingly attuned to 

the Detached Lord.

ਉਹ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹੋਏ ਹੀ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸਾਂ ਤੋਂ 
ਉਤਾਂਹ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

53742 1249 Enw sogu ivjogu  
n ivAwpeI hir 
Bwxw BwieAw]

Ounaa Sog Vijog N 

Viaapee Har 

Bhaanaa Bhaaeiaa 

||

Sorrow and separation 

do not cling to them at 

all. They are pleased 

with the Lord's Will.

ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦਾ) ਜਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ 
ਪੋਂਹਦਾ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ (ਇਸ 

ਜਵਛੋੜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ) 
ਅਫ਼ਸੋਸ ਆ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ;
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53743 1249 nwnk hir syqI 
sdw riv rhy  
Duir ley 
imlwieAw]31]

Naanak Har 

Saethee Sadhaa 

Rav Rehae Dhhur 

Leae Milaaeiaa 

||31||

O Nanak, they remain 

forever immersed in 

the Primal Lord, who 

blends them with 

Himself. ||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਲੇ-ਜਮਲੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਧੁਰੋਂ ਹੀ 
ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ 
ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩੧॥

53744 1249 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

53745 1249 prweI Amwx  
ikau rKIAY idqI 
hI suKu hoie]

Paraaee Amaan 

Kio Rakheeai 

Dhithee Hee Sukh 

Hoe ||

Why keep what is held 

in trust for another? 

Giving it back, peace is 

found.

ਜਬਗਾਨੀ ਅਮਾਨਤ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ 
ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦੇ 

ਜਦੱਜਤਆਂ ਹੀ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ;

53746 1249 gur kw sbdu gur 
QY itkY hor QY 
prgtu n hoie]

Gur Kaa Sabadh 

Gur Thhai Ttikai 

Hor Thhai Paragatt 

N Hoe ||

The Word of the 

Guru's Shabad rests in 

the Guru; it does not 

appear through 

anyone else.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਪੂਰੇ ਿੋਬਨ 

ਜਵਚ) ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ;

53747 1249 AMn@y vis mwxku 
pieAw Gir Gir 
vycx jwie]

v`is Annhae Vas 

Maanak Paeiaa 

Ghar Ghar 

Vaechan Jaae ||

The blind man finds a 

jewel, and goes from 

house to house selling 

it.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਿੇ ਇਕ ਮੋਤੀ ਜਕਸੇ 

ਅੂੰਨਹੇ  ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਿਾਏ ਤਾਂ ਉਹ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਚਣ ਲਈ ਘਰ ਘਰ 

ਜਿਰਦਾ ਹੈ;
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53748 1249 Enw prK n 
AwveI AFu n 
plY pwie]

Ounaa Parakh N 

Aavee Adt N Palai 

Paae ||

But they cannot 

appraise it, and they 

do not offer him even 

half a shell for it.

ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਮੋਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, 
(ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੂੰਨਹੇ  ਨੂੂੰ ) ਅੱਧੀ 
ਕੌਡੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।

53749 1249 jy Awip prK n 
AwveI qW 
pwrKIAw Qwvhu 
lieEu prKwie]

Jae Aap Parakh N 

Aavee Thaan 

Paarakheeaa 

Thhaavahu Laeio 

Parakhaae ||

If he cannot appraise 

it himself, then he 

should have it 

appraised by an 

appraiser.

ਮੋਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਿ ੇਆਪ 

ਕਰਨੀ ਨਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਜਧਰ ਜਕਸੇ ਪਰਖ 

ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮੱੁਲ ਪਵਾ ਵੇਖੇ।

53750 1249 jy Esu nwil icqu 
lwey qW vQu lhY  
nau iniD plY 
pwie]

v`Qu Jae Ous Naal Chith 

Laaeae Thaan 

Vathh Lehai No 

Nidhh Palai Paae 

||

If he focuses his 

consciousness, then 

he obtains the true 

object, and he is 

blessed with the nine 

treasures.

ਉਸ ਪਰਖ ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 

ਪਿੇਮ ਲਾਇਆਂ ਉਹ ਨਾਮ-ਮੋਤੀ 
ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਹੱਥੋਂ ਅਿਾਈ ਂਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ) ਤੇ 

(ਮਾਨੋ) ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
53751 1249 Gir hodY Din  

jgu BuKw muAw  
ibnu siqgur soJI  
n hoie]

Ghar Hodhai 

Dhhan Jag 

Bhukhaa Muaa Bin 

Sathigur Sojhee N 

Hoe ||

The wealth is within 

the house, while the 

world is dying of 

hunger. Without the 

True Guru, no one has 

a clue.

(ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ (ਨਾਮ-) 

ਧਨ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਿਗਤ ਭੁੱ ਖਾ 
(ਭਾਵ, ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਜਰਆ) 

ਮਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ;

53752 1249 sbdu sIqlu min 
qin vsY iqQY 
sogu ivjogu n 
koie]

Sabadh Seethal 

Man Than Vasai 

Thithhai Sog Vijog 

N Koe ||

When the cooling and 

soothing Shabad 

comes to dwell in the 

mind and body, there 

is no sorrow or 

separation there.

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇ ਤਨ 

ਜਵਚ ਠੂੰ ਢ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ) 
ਜਵਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਸੋਗ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
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53753 1249 vsqu prweI  
Awip grbu kry  
mUrKu Awpu 
gxwey]

Vasath Paraaee 

Aap Garab Karae 

Moorakh Aap 

Ganaaeae ||

The object belongs to 

someone else, but the 

fool is proud of it, and 

shows his shallow 

nature.

(ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ-) ਵਸਤ ਮੂਰਖ 

ਦੇ ਭਾ ਦੀ ਜਬਗਾਨੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੀ) ਉਹ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਵੱਡਾ ਿਤਾਂਦਾ ਹੈ।

53754 1249 nwnk ibnu bUJy 
iknY n pwieE  
iPir iPir AwvY 
jwey]1]

Naanak Bin 

Boojhae Kinai N 

Paaeiou Fir Fir 

Aavai Jaaeae ||1||

O Nanak, without 

understanding, no one 

obtains it; they come 

and go in 

reincarnation, over 

and over again. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦ ਤਕ (ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ਤਦ ਤਕ ਜਕਸੇ ਨੇ (ਇਹ 

ਨਾਮ-ਧਨ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
(ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ-ਧਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਦਾ ਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

53755 1249 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

53756 1249 min Andu 
BieAw imilAw 
hir pRIqmu srsy 
sjx sMq 
ipAwry]

Man Anadh 

Bhaeiaa Miliaa Har 

Preetham Sarasae 

Sajan Santh 

Piaarae ||

My mind is in ecstasy; 

I have met my Beloved 

Lord. My beloved 

friends, the Saints, are 

delighted.

ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਤ 

ਜਖੜੇ-ਮੱਥੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿੀਤਮ 

ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ;
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53757 1249 jo Duir imly n 
ivCuVih kbhU ij 
Awip myly 
krqwry]

Jo Dhhur Milae N 

Vishhurrehi 

Kabehoo J Aap 

Maelae 

Karathaarae ||

Those who are united 

with the Primal Lord 

shall never be 

separated again. The 

Creator has united 

them with Himself.

ਿ ੋਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

ਆਪ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾਇਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜਦੇ 

ਨਹੀਂ ਹਨ।

53758 1249 AMqir sbdu 
rivAw guru 
pwieAw sgly 
dUK invwry]

Anthar Sabadh 

Raviaa Gur 

Paaeiaa Sagalae 

Dhookh Nivaarae 

||

The Shabad permeates 

my inner being, and I 

have found the Guru; 

all my sorrows are 

dispelled.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

53759 1249 hir suKdwqw 
sdw slwhI  
AMqir rKW aur 
Dwry]

Har 

Sukhadhaathaa 

Sadhaa Salaahee 

Anthar Rakhaan 

Our Dhhaarae ||

I praise forever the 

Lord, the Giver of 

peace; I keep Him 

enshrined deep within 

my heart.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂਘ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ-) ਮੈਂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਦਾ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ ਰੱਖਾਂ।

53760 1249 mnmuKu iqn kI 
bKIlI ik kry  
ij scY sbid 
svwry]

Manamukh Thin 

Kee Bakheelee K 

Karae J Sachai 

Sabadh Savaarae 

||

How can the self-

willed manmukh 

gossip about those 

who are embellished 

and exalted in the 

True Word of the 

Shabad?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਕੀਹ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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53761 1249 Enw dI Awip 
piq rKsI myrw 
ipAwrw  
srxwgiq pey 
gur duAwry]

sr-xwgiq Ounaa Dhee Aap 

Path Rakhasee 

Maeraa Piaaraa 

Saranaagath Peae 

Gur Dhuaarae ||

My Beloved Himself 

preserves the honor of 

those who have come 

to the Guru's Door 

seeking Sanctuary.

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਿ 

ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

53762 1249 nwnk gurmuiK sy 
suhyly Bey muK 
aUjl drbwry]2]

Naanak Guramukh 

Sae Suhaelae 

Bheae Mukh Oojal 

Dharabaarae ||2||

O Nanak, the 

Gurmukhs are filled 

with joy; their faces 

are radiant in the 

Court of the Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ 

(ਇਥੇ) ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮੱਥੇ ਜਖੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

53763 1249 pauVI] Pourree || Pauree:

53764 1249 iesqrI purKY 
bhu pRIiq imil 
mohu vDwieAw]

Eisatharee 

Purakhai Bahu 

Preeth Mil Mohu 

Vadhhaaeiaa ||

The husband and wife 

are very much in love; 

joining together, their 

love increases.

ਮਨੱੁਖ ਦੀ (ਆਪਣੀ) ਵਹੁਟੀ 
ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿੀਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

(ਵਹੁਟੀ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਕੇ ਬੜਾ ਮੋਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ;

53765 1249 puqRü klqRü inq 
vyKY ivgsY moih 
mwieAw]

pu`qRü[ k-l`qRü Puthra Kalathra 

Nith Vaekhai 

Vigasai Mohi 

Maaeiaa ||

Gazing on his children 

and his wife, the man 

is pleased and 

attached to Maya.

ਜਨਿੱਤ (ਆਪਣੇ) ਪੱੁਤਰ ਨੂੂੰ  ਤੇ 

(ਆਪਣੀ) ਵਹੁਟੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;
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53766 1249 dyis prdyis Dnu 
corwie Awix 
muih pwieAw]

Dhaes Paradhaes 

Dhhan Choraae 

Aan Muhi Paaeiaa 

||

Stealing the wealth of 

his own country and 

other lands, he brings 

it home and feeds 

them.

ਦੇਸੋਂ ਪਰਦੇਸੋਂ ਧਨ ਠੱਗ ਕੇ 

ਜਲਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਖੁਆਂਦਾ ਹੈ;

53767 1250 AMiq hovY vYr 
ivroDu ko skY n  
CfwieAw]

Anth Hovai Vair 

Virodhh Ko Sakai 

N Shhaddaaeiaa ||

In the end, hatred and 

conflict well up, and 

no one can save him.

ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਧਨ ਵੈਰ-ਜਵਰੋਧ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਧਨ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ) ਕੋਈ 

ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

53768 1250 nwnk ivxu nwvY 
iDRgu mohu ijqu 
lig duKu 
pwieAw]32]

Naanak Vin Naavai 

Dhhrig Mohu Jith 

Lag Dhukh Paaeiaa 

||32||

O Nanak, without the 

Name, those loving 

attachments are 

cursed; engrossed in 

them, he suffers in 

pain. ||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਰਜਹ 

ਕੇ ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਮੋਹ ਜਵਚ ਲੱਗ 

ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩੨॥

53769 1250 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

53770 1250 gurmuiK AMimRqu 
nwmu hY ijqu KwDY 
sB BuK jwie]

Guramukh 

Anmrith Naam Hai 

Jith Khaadhhai 

Sabh Bhukh Jaae 

||

The Guru's Word is the 

Ambrosial Nectar of 

the Naam. Eating it, all 

hunger departs.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਇਕ ਐਸਾ ਪਜਵਤਿ ਭੋਿਨ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

53771 1250 iqRsnw mUil n 
hoveI nwmu vsY 
min Awie]

Thrisanaa Mool N 

Hovee Naam Vasai 

Man Aae ||

There is no thirst or 

desire at all, when the 

Naam comes to dwell 

in the mind.

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਉੱਕਾ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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53772 1250 ibnu nwvY ij horu 
Kwxw iqqu rogu 
lgY qin Dwie]

Bin Naavai J Hor 

Khaanaa Thith Rog 

Lagai Than Dhhaae 

||

Eating anything other 

than the Name, 

disease runs to afflict 

the body.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਖਾਣ-

ਪੀਣ ਦਾ ਿੋ ਭੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਚਸਕਾ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਲੱਗਦਾ) ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ) 
ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਬੜਾ ਡੂੂੰ ਘਾ 
ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਸਦਾ ਹੈ।

53773 1250 nwnk rs ks 
sbdu slwhxw  
Awpy ley 
imlwie]1]

Naanak Ras Kas 

Sabadh 

Salaahanaa Aapae 

Leae Milaae ||1||

O Nanak, whoever 

takes the Praise of the 

Shabad as his spices 

and flavors - the Lord 

unites him in His 

Union. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ 
ਦੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ  ਗਿਜਹਣ 

ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
53774 1250 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

53775 1250 jIAw AMdir jIau 
sbdu hY ijqu sh 
mylwvw hoie]

Jeeaa Andhar Jeeo 

Sabadh Hai Jith 

Seh Maelaavaa 

Hoe ||

The life within all living 

beings is the Word of 

the Shabad. Through 

it, we meet our 

Husband Lord.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹੈ, 

ਇਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ (ਿੀਵ ਦਾ) 
ਜਮਲਾਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

53776 1250 ibnu sbdY jig 
Awn@yru hY sbdy 
prgtu hoie]

Bin Sabadhai Jag 

Aanhaer Hai 

Sabadhae Paragatt 

Hoe ||

Without the Shabad, 

the world is in 

darkness. Through the 

Shabad, it is 

enlightened.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਕੇ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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53777 1250 pMifq monI piV 
piV Qky ByK Qky 
qnu Doie]

Panddith Monee 

Parr Parr Thhakae 

Bhaekh Thhakae 

Than Dhhoe ||

The Pandits, the 

religious scholars, and 

the silent sages read 

and write until they 

are weary. The 

religious fanatics are 

tired of washing their 

bodies.

ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪੂੰ ਜਡਤ 

(ਧਾਰਜਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜਹ ਪੜਹ 
ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ 

ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ 

ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ,

53778 1250 ibnu sbdY iknY n 
pwieE duKIey 
cly roie]

Bin Sabadhai Kinai 

N Paaeiou 

Dhukheeeae 

Chalae Roe ||

Without the Shabad, 

no one attains the 

Lord; the miserable 

depart weeping and 

wailing.

ਪਰ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਖਸਮ 

ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ, ਸਭ ਦੁਖੀ 
ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਹੀ ਇਥੋਂ ਗਏ।

53779 1250 nwnk ndrI 
pweIAY krim 
prwpiq hoie]2]

Naanak Nadharee 

Paaeeai Karam 

Paraapath Hoe 

||2||

O Nanak, by His 

Glance of Grace, the 

Merciful Lord is 

attained. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਭੀ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੨॥

53780 1250 pauVI] Pourree || Pauree:

53781 1250 iesqRI purKY 
Aiq nyhu bih 
mMdu pkwieAw]

Eisathree Purakhai 

Ath Naehu Behi 

Mandh Pakaaeiaa 

||

The husband and wife 

are very much in love; 

sitting together, they 

make evil plans.

(ਿੇ) ਮਨੱੁਖ ਦਾ (ਆਪਣੀ) 
ਇਸਤਿੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਪਆਰ ਹੈ 

(ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਇਹੀ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਬੈਠ 

ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ ਦੀ ਜਚਤਵਨੀ 
ਹੀ ਜਚਤਵਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਨਾਲ ਮੋਹ ਵਧਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ);
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53782 1250 idsdw sBu ikCu 
clsI myry pRB 
BwieAw]

Dhisadhaa Sabh 

Kishh Chalasee 

Maerae Prabh 

Bhaaeiaa ||

All that is seen shall 

pass away. This is the 

Will of my God.

ਪਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਇਹ 

ਹੈ ਜਕ ਿੋ ਕੁਝ (ਅੱਖੀਂ) ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣਾ ਹੈ।

53783 1250 ikau rhIAY iQru 
jig ko kFhu 
aupwieAw]

Kio Reheeai Thhir 

Jag Ko Kadtahu 

Oupaaeiaa ||

How can anyone 

remain in this world 

forever? Some may try 

to devise a plan.

ਜਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਾਉ ਲੱਭੋ 
ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਜਟਕੇ ਰਜਹ ਸਕੀਏ (ਭਾਵ, ਸਦਾ 
ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਸਕੀਏ),

53784 1250 gur pUry kI 
cwkrI iQru kMDu 
sbwieAw]

Gur Poorae Kee 

Chaakaree Thhir 

Kandhh Sabaaeiaa 

||

Working for the 

Perfect Guru, the wall 

becomes permanent 

and stable.

(ਉਹ ਉਪਾਉ) ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ 

(ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ) 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਅਡੋਲ 

ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
53785 1250 nwnk bKis 

imlwieAnu hir 
nwim 
smwieAw]33]

Naanak Bakhas 

Milaaeian Har 

Naam Samaaeiaa 

||33||

O Nanak, the Lord 

forgives them, and 

merges them into 

Himself; they are 

absorbed in the Lord's 

Name. ||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩੩॥

53786 1250 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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53787 1250 mwieAw moih 
ivswirAw gur 
kw Bau hyqu 
Apwru]

Maaeiaa Mohi 

Visaariaa Gur Kaa 

Bho Haeth Apaar 

||

Attached to Maya, the 

mortal forgets the 

Fear of God and Guru, 

and love for the 

Infinite Lord.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਭੁਲਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਇਹ ਭੀ) ਜਵਸਾਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਗੁਰੂ (ਜਕਤਨਾ) 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਜਪਆਰ (ਇਸ ਨਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ);

53788 1250 loiB lhir suiD 
miq geI sic n 
lgY ipAwru]

lh-ir Lobh Lehar Sudhh 

Math Gee Sach N 

Lagai Piaar ||

The waves of greed 

take away his wisdom 

and understanding, 

and he does not 

embrace love for the 

True Lord.

ਲੋਭ-ਲਜਹਰ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਇਸ 

ਦੀ ਅਕਲ-ਹੋਸ਼ ਗੁੂੰ ਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਇਸ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

53789 1250 gurmuiK ijnw 
sbdu min vsY  
drgh moK 
duAwru]

Guramukh Jinaa 

Sabadh Man Vasai 

Dharageh Mokh 

Dhuaar ||

The Word of the 

Shabad abides in the 

mind of the 

Gurmukhs, who find 

the Gate of Salvation.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ 
ਰਾਹ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ;

53790 1250 nwnk Awpy myil 
ley Awpy 
bKsxhwru]1]

Naanak Aapae 

Mael Leae Aapae 

Bakhasanehaar 

||1||

O Nanak, the Lord 

Himself forgives them, 

and unites them in 

Union with Himself. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

53791 1250 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:
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53792 1250 nwnk ijsu ibnu 
GVI n jIvxw  
ivsry srY n  
ibMd]

Naanak Jis Bin 

Gharree N 

Jeevanaa Visarae 

Sarai N Bindh ||

O Nanak, without Him, 

we could not live for a 

moment. Forgetting 

Him, we could not 

succeed for an instant.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਕ ਘੜੀ ਭੀ ਿੀਊ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਕ 

ਘੜੀ ਭੀ ਜਵਸਾਜਰਆਂ ਜਨਿੱਭਦੀ 
ਨਹੀਂ,

53793 1250 iqsu isau ikau 
mn rUsIAY  
ijsih hmwrI 
icMd]2]

This Sio Kio Man 

Rooseeai Jisehi 

Hamaaree Chindh 

||2||

O mortal, how can you 

be angry with the One 

who cares for you? 

||2||

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਅਸਾਡਾ 
(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਜਫ਼ਕਰ ਹੈ, ਉਸ 

ਨਾਲ ਰੱੁਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ॥੨॥

53794 1250 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

53795 1250 swvxu AwieAw 
iJm iJmw hir 
gurmuiK nwmu 
iDAwie]

AMdr bwhr (iJm) 
AnMd dwiek, inrgux 
dI (iJm) cmkwr c, 
irdy coN mu`K c (iJmw) 
lgwqwr AMimRq vrs 
irhw hY[ (dUjw pwT: 
iJmiJmw)

Saavan Aaeiaa 

Jhimajhimaa Har 

Guramukh Naam 

Dhhiaae ||

The rainy season of 

Saawan has come. The 

Gurmukh meditates 

on the Lord's Name.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨੋ) ਇਕ-

ਰਸ ਵਰਹਨ ਵਾਲਾ ਸਾਵਣ (ਦਾ 
ਮਹੀਨਾ) ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

53796 1250 duK BuK kwVw sBu 
cukwiesI mIhu 
vuTw Chbr 
lwie]

Dhukh Bhukh 

Kaarraa Sabh 

Chukaaeisee 

Meehu Vuthaa 

Shhehabar Laae ||

All pain, hunger and 

misfortune end, when 

the rain falls in 

torrents.

ਿਦੋਂ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੀਂਹ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਘੁੂੰ ਮਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਤੇ 

ਭੁੱ ਖਾਂ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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53797 1250 sB Driq BeI 
hrIAwvlI AMnu 
jMimAw bohl 
lwie]

hrI-AwvlI Sabh Dhharath 

Bhee 

Hareeaavalee Ann 

Janmiaa Bohal 

Laae ||

The entire earth is 

rejuvenated, and the 

grain grows in 

abundance.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 

ਹਜਰਆਉਲ ਹੀ ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅੂੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ;

53798 1250 hir AicMqu 
bulwvY ikRpw kir  
hir Awpy pwvY 
Qwie]

Har Achinth 

Bulaavai Kirapaa 

Kar Har Aapae 

Paavai Thhaae ||

The Carefree Lord, by 

His Grace, summons 

that mortal whom the 

Lord Himself approves.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਅਜਚੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਆਪਣ ੇਨੇੜੇ ਜਲਆਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਨਤ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਪਿਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

53799 1250 hir iqsih 
iDAwvhu sMq 
jnhu ju AMqy ley 
Cfwie]

Har Thisehi 

Dhhiaavahu Santh 

Janahu J Anthae 

Leae Shhaddaae ||

So meditate on the 

Lord, O Saints; He shall 

save you in the end.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰੋ ਿੋ ਆਖ਼ਰ (ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ 
ਭੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

53800 1250 hir kIriq 
Bgiq AnMdu hY  
sdw suKu vsY min 
Awie]

Har Keerath 

Bhagath Anandh 

Hai Sadhaa Sukh 

Vasai Man Aae ||

The Kirtan of the 

Lord's Praises and 

devotion to Him is 

bliss; peace shall come 

to dwell in the mind.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੇ 

ਬੂੰਦਗੀ ਜਵਚ ਹੀ (ਅਸਲ) 

ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸੁਖ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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53801 1250 ijn@w gurmuiK 
nwmu ArwiDAw  
iqnw duK BuK 
lih jwie]

Jinhaa Guramukh 

Naam Araadhhiaa 

Thinaa Dhukh 

Bhukh Lehi Jaae ||

Those Gurmukhs who 

worship the Naam, the 

Name of the Lord - 

their pain and hunger 

departs.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

53802 1250 jn nwnku iqRpqY 
gwie gux hir 
drsnu dyhu 
suBwie]3]

Jan Naanak 

Thripathai Gaae 

Gun Har Dharasan 

Dhaehu Subhaae 

||3||

Servant Nanak is 

satisfied, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord. Please embellish 

him with the Blessed 

Vision of Your 

Darshan. ||3||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਜਤਿਪਤ ਹੈ (ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ 
ਹੈ-) ਹੇ ਹਰੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਦੀਦਾਰ ਦੇਹ ॥੩॥

53803 1250 pauVI] Pourree || Pauree:

53804 1250 gur pUry kI dwiq  
inq dyvY cVY 
svweIAw]

cVY@ Gur Poorae Kee 

Dhaath Nith 

Dhaevai Charrai 

Savaaeeaa ||

The Perfect Guru 

bestows His gifts, 

which increase day by 

day.

ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ 

(ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ ਿੋ ਉਹ ਸਦਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਵਧਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ

53805 1250 quis dyvY Awip 
dieAwlu n CpY 
CpweIAw]

qu`is Thus Dhaevai Aap 

Dhaeiaal N 

Shhapai 

Shhapaaeeaa ||

The Merciful Lord 

Himself bestows them; 

they cannot be 

concealed by 

concealment.

; (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਾਜਤ) ਜਦਆਲ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਜਕਸੇ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਲੁਕਦੀ 
ਨਹੀਂ;

53806 1250 ihrdY kvlu 
pRgwsu aunmin 
ilv lweIAw]

Hiradhai Kaval 

Pragaas Ounaman 

Liv Laaeeaa ||

The heart-lotus 

blossoms forth, and 

the mortal is lovingly 

absorbed in the state 

of supreme bliss.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਦਾ ਕਉਲ ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪੂਰਨ ਜਖੜਾਉ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;
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53807 1250 jy ko kry aus dI 
rIs isir CweI 
pweIAw]

Jae Ko Karae Ous 

Dhee Rees Sir 

Shhaaee Paaeeaa 

||

If anyone tries to 

challenge him, the 

Lord throws dust on 

his head.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।

53808 1250 nwnk ApiV 
koie n skeI  
pUry siqgur kI 
vifAweIAw]34]

vifAweIAw Naanak Aparr Koe 

N Sakee Poorae 

Sathigur Kee 

Vaddiaaeeaa 

||34||

O Nanak, no one can 

equal the glory of the 

Perfect True Guru. 

||34||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵਜਡਆਈ ਦੀ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ॥੩੪॥

53809 1251 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

53810 1251 Amru vyprvwhu hY  
iqsu nwil 
isAwxp n 
cleI n hujiq 
krxI jwie]

(hujiq) qrk[ c`-leI Amar 

Vaeparavaahu Hai 

This Naal Siaanap 

N Chalee N Hujath 

Karanee Jaae ||

The Order of the Lord 

is beyond challenge. 

Clever tricks and 

arguments will not 

work against it.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਬੇ-

ਮੁਥਾਿ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, 
ਨਾਹ ਹੀ (ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ) 

ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ;

53811 1251 Awpu Coif  
srxwie pvY mMin 
ley rjwie]

Aap Shhodd 

Saranaae Pavai 

Mann Leae Rajaae 

||

So abandon your self-

conceit, and take to 

His Sanctuary; accept 

the Order of His Will.

ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਨੀਂ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੱਗੇ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਂਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10907 Published: March 06/ 2014



53812 1251 gurmuiK jm fMfu  
n lgeI haumY 
ivchu jwie]

Guramukh Jam 

Ddandd N Lagee 

Houmai Vichahu 

Jaae ||

The Gurmukh 

eliminates self-conceit 

from within himself; 

he shall not be 

punished by the 

Messenger of Death.

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੂੰ  ਿਮਰਾਿ 

ਕੋਈ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

53813 1251 nwnk syvku soeI 
AwKIAY ij sic 
rhY ilv 
lwie]1]

Naanak Saevak 

Soee Aakheeai J 

Sach Rehai Liv 

Laae ||1||

O Nanak, he alone is 

called a selfless 

servant, who remains 

lovingly attuned to the 

True Lord. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ 
(ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ) ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

53814 1251 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

53815 1251 dwiq joiq sB 
sUriq qyrI]

(dwiq) nwm dI, (dwiq) 
pdwrQ sB qrW@[ 
(joiq) igAwq, Akl

Dhaath Joth Sabh 

Soorath Thaeree 

||

All gifts, light and 

beauty are Yours.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਤੇ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ 

ਦਾਤ ਹੈ,

53816 1251 bhuqu isAwxp  
haumY myrI]

Bahuth Siaanap 

Houmai Maeree ||

Excessive cleverness 

and egotism are mine.

(ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ) 
ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ 

(ਕਰਨੀਆਂ) ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ।
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53817 1251 bhu krm 
kmwvih loiB 
moih ivAwpy 
haumY kdy n cUkY 
PyrI]

Bahu Karam 

Kamaavehi Lobh 

Mohi Viaapae 

Houmai Kadhae N 

Chookai Faeree ||

The mortal performs 

all sorts of rituals in 

greed and attachment; 

engrossed in egotsim, 

he shall never escape 

the cycle of 

reincarnation.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ (ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਕੇ) 

ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ 

ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ;

53818 1251 nwnk Awip 
krwey krqw jo 
iqsu BwvY sweI 
gl cMgyrI]2]

sWeIN Naanak Aap 

Karaaeae Karathaa 

Jo This Bhaavai 

Saaee Gal 

Changaeree ||2||

O Nanak, the Creator 

Himself inspires all to 

act. Whatever pleases 

Him is good. ||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ), 
ਕਰਤਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, ਿ ੋਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਗੱਲ 

ਸਮਝਣਾ (-ਇਹੀ ਹੈ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹੀ ਰਸਤਾ) ॥੨॥

53819 1251 pauVI mÚ 5] swrMg dI vwr c, pMjvyN 
pwiqSwh jI pauVI

Pourree Ma 5 || Pauree, Fifth Mehl:

53820 1251 scu Kwxw scu 
pYnxw scu nwmu 
ADwru]

Sach Khaanaa 

Sach Painanaa 

Sach Naam 

Adhhaar ||

Let Truth be your 

food, and Truth your 

clothes, and take the 

Support of the True 

Name.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ (ਜਿੂੰ ਦ ਦੀ) 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

53821 1251 guir pUrY 
mylwieAw pRBu 
dyvxhwru]

Gur Poorai 

Maelaaeiaa Prabh 

Dhaevanehaar ||

The True Guru shall 

lead you to meet God, 

the Great Giver.

ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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53822 1251 Bwgu pUrw iqn 
jwigAw jipAw 
inrMkwru]

Bhaag Pooraa Thin 

Jaagiaa Japiaa 

Nirankaar ||

When perfect destiny 

is activated, the 

mortal meditates on 

the Formless Lord.

ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਜਕਸਮਤ 

ਪੂਰੀ ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿੋ 
ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ।

53823 1251 swDUsMgiq 
ligAw qirAw 
sMswru]

Saadhhoo Sangath 

Lagiaa Thariaa 

Sansaar ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, you shall 

cross over the world-

ocean.

ਉਹ ਸਤਸੂੰਗ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ 

ਕੇ, ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

53824 1251 nwnk isPiq 
slwh kir pRB 
kw jYkwru]35]

Naanak Sifath 

Salaah Kar Prabh 

Kaa Jaikaar ||35||

O Nanak, chant God's 

Praises, and celebrate 

His Victory. ||35||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕਰ ॥੩੫॥

53825 1251 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

53826 1251 sBy jIA smwil  
ApxI imhr kru]

Sabhae Jeea 

Samaal Apanee 

Mihar Kar ||

In Your Mercy, You 

care for all beings and 

creatures.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰ 

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ;

53827 1251 AMnu pwxI mucu 
aupwie duK 
dwldu BMin qru]

(mucu) bhuqw[ (qru) 
bhuqy qoN bhuqw Su`D kr 
idau jI

Ann Paanee Much 

Oupaae Dhukh 

Dhaaladh Bhann 

Thar ||

You produce corn and 

water in abundance; 

You eliminate pain 

and poverty, and carry 

all beings across.

ਅੂੰਨ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ-ਦਜਲੱਦਰ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈ-
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53828 1251 Ardwis suxI 
dwqwir hoeI 
issit Tru]

Aradhaas Sunee 

Dhaathaar Hoee 

Sisatt Thar ||

The Great Giver 

listened to my prayer, 

and the world has 

been cooled and 

comforted.

(ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇਹ) ਅਰਦਾਸ 

ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ।

53829 1251 lyvhu kMiT 
lgwie Apdw 
sB hru]

Laevahu Kanth 

Lagaae Apadhaa 

Sabh Har ||

Take me into Your 

Embrace, and take 

away all my pain.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨੇੜੇ ਰੱਖ ਅਤੇ (ਇਹਨਾਂ 
ਦੀ) ਸਾਰੀ ਜਬਪਤਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਹ।

53830 1251 nwnk nwmu 
iDAwie pRB kw 
sPlu Gru]1]

Naanak Naam 

Dhhiaae Prabh 

Kaa Safal Ghar 

||1||

Nanak meditates on 

the Naam, the Name 

of the Lord; the House 

of God is fruitful and 

prosperous. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ, ਉਸ ਦਾ 
ਘਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥

53831 1251 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

53832 1251 vuTy myG suhwvxy  
hukmu kIqw 
krqwir]

Vuthae Maegh 

Suhaavanae 

Hukam Keethaa 

Karathaar ||

Rain is falling from the 

clouds - it is so 

beautiful! The Creator 

Lord issued His Order.

ਿਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਦੱਤਾ, 
ਸੋਹਣੇ ਬੱਦਲ ਆ ਕੇ ਵਰਹ ਪਏ,
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53833 1251 irjku aupwieEnu 
Aglw TWiF peI 
sMswir]

Rijak Oupaaeioun 

Agalaa Thaandt 

Pee Sansaar ||

Grain has been 

produced in 

abundance; the world 

is cooled and 

comforted.

ਤੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਜਰਜ਼ਕ 

(ਿੀਵਾਂ ਲਈ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਠੂੰ ਢ ਪੈ ਗਈ, 

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ-ਬੱਦਲ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਨਾਮ-ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਢ 

ਪਈ)

53834 1251 qnu mnu hirAw 
hoieAw ismrq 
Agm Apwr]

Than Man Hariaa 

Hoeiaa Simarath 

Agam Apaar ||

The mind and body 

are rejuvenated, 

meditating in 

remembrance on the 

Inaccessible and 

Infinite Lord.

ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਜਖੜ ਜਪਆ।

53835 1251 kir ikrpw pRB 
AwpxI scy 
isrjxhwr]

Kar Kirapaa Prabh 

Aapanee Sachae 

Sirajanehaar ||

O my True Creator 

Lord God, please 

shower Your Mercy on 

me.

ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰ (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਇਹੀ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇਹ),

53836 1251 kIqw loVih so 
krih nwnk sd 
bilhwr]2]

Keethaa Lorrehi So 

Karehi Naanak 

Sadh Balihaar 

||2||

He does whatever He 

pleases; Nanak is 

forever a sacrifice to 

Him. ||2||

ਿ ੋਤੂੂੰ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ ਉਹੀ 
ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੈਥੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੨॥

53837 1251 pauVI] Pourree || Pauree:
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53838 1251 vfw Awip AgMmu 
hY vfI vifAweI]

Vaddaa Aap 

Aganm Hai 

Vaddee Vaddiaaee 

||

The Great Lord is 

Inaccessible; His 

glorious greatness is 

glorious!

ਪਿਭੂ (ਇਤਨਾ) ਵੱਡਾ ਹੈ (ਜਕ) 

ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਭੀ 
ਵੱਡੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੇ ਿੋ 
ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਭੀ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈ);

53839 1251 gur sbdI vyiK 
ivgisAw AMqir 
sWiq AweI]

Gur Sabadhee 

Vaekh Vigasiaa 

Anthar Saanth 

Aaee ||

Gazing upon Him 

through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

blossom forth in 

ecstasy; tranquility 

comes to my inner 

being.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ) 

ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਖੜਾਉ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ 

ਵੱਸੀ ਹੈ।

53840 1251 sBu Awpy Awip 
vrqdw Awpy hY 
BweI]

Sabh Aapae Aap 

Varathadhaa 

Aapae Hai Bhaaee 

||

All by Himself, He 

Himself is pervading 

everywhere, O Siblings 

of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ 

ਰਚਨਾ ਜਵਚ) ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ;

53841 1251 Awip nwQu sB 
nQIAnu sB 
hukim clweI]

Aap Naathh Sabh 

Nathheean Sabh 

Hukam Chalaaee 

||

He Himself is the Lord 

and Master of all. He 

has subdued all, and 

all are under the 

Hukam of His 

Command.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਖਸਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ ਚਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

53842 1251 nwnk hir BwvY 
so kry sB clY 
rjweI]36]1]su
Du]

Naanak Har 

Bhaavai So Karae 

Sabh Chalai 

Rajaaee 

||36||1|| Sudhh 

||

O Nanak, the Lord 

does whatever He 

pleases. Everyone 

walks in harmony with 

His Will. ||36||1|| 

Sudh||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਉਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ 

॥੩੬॥੧॥ਸੁਧੁ ॥
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53843 1251 rwgu swrMg bwxI 
BgqW kI] kbIr 
jI]

Raag Saarang 

Baanee 

Bhagathaan Kee ||

Raag Saarang, The 

Word Of The Devotees.

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ ਜਵੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।

53844 1251 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

53845 1251 khw nr grbis  
QorI bwq]

Kehaa Nar 

Garabas Thhoree 

Baath ||

O mortal, why are you 

so proud of small 

things?

ਹੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਥੋੜਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਪੱਛੇ 

(ਭਾਵ, ਇਸ ਚੂੰਦ-ਰੋਜ਼ਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਪੱਛੇ) ਜਕਉਂ ਮਾਣ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?

53846 1251 mn ds nwju tkw 
cwir gWTI AYNfO 
tyFO 
jwqu]1]rhwau]

(nwju) Anwj[ (AYNfO) 
AwkV ky

Man Dhas Naaj 

Ttakaa Chaar 

Gaanthee Ainadda 

Ttaedta Jaath 

||1|| Rehaao ||

With a few pounds of 

grain and a few coins 

in your pocket, you 

are totally puffed up 

with pride. 

||1||Pause||

ਦਸ ਮਣ ਦਾਣੇ ਿਾਂ ਚਾਰ ਟਕੇ 

ਿ ੇਪੱਲੇ ਹੋ ਗਏ (ਤਾਂ ਕੀਹ 

ਹੋਇਆ? ਜਕਉਂ) ਇਤਨਾ ਆਕੜ 

ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈਂ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

53847 1251 bhuqu pRqwpu gWau 
sau pwey duie 
lK tkw brwq]

(brwq) Awmdn, 
jgIr[ l`K

Bahuth Prathaap 

Gaano So Paaeae 

Dhue Lakh Ttakaa 

Baraath ||

With great pomp and 

ceremony, you control 

a hundred villages, 

with an income of 

hundreds of 

thousands of dollars.

ਿ ੇਇਸ ਤੋਂ ਭੀ ਵਧੀਕ ਪਿਤਾਪ 

ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੌ ਜਪੂੰ ਡਾਂ ਦੀ 
ਮਾਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਿਾਂ (ਲੱਖ) ਦੋ 

ਲੱਖ ਟਕੇ ਦੀ ਿਾਗੀਰ ਜਮਲ 

ਗਈ,
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53848 1251 idvs cwir kI 
krhu swihbI jYsy 
bn hr pwq]1]

Dhivas Chaar Kee 

Karahu Saahibee 

Jaisae Ban Har 

Paath ||1||

The power you exert 

will last for only a few 

days, like the green 

leaves of the forest. 

||1||

ਹੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਤਾਂ ਭੀ ਚਾਰ ਜਦਨ ਦੀ 
ਸਰਦਾਰੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ (ਤੇ 

ਆਖ਼ਰ ਛੱਡ ਿਾਉਗੇ) ਜਿਵੇਂ 
ਿੂੰਗਲ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ (ਚਾਰ ਜਦਨ 

ਹੀ ਹਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਰ 

ਸੱੁਕ-ਸੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

53849 1251 nw koaU lY 
AwieE iehu Dnu  
nw koaU lY jwqu]

Naa Kooo Lai 

Aaeiou Eihu 

Dhhan Naa Kooo 

Lai Jaath ||

No one has brought 

this wealth with him, 

and no one will take it 

with him when he 

goes.

(ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਇਹ ਮਾਲ-ਧਨ 

ਨਾਹ ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ (ਿੂੰ ਮਣ ਵੇਲੇ) 

ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ 

ਤੇ ਨਾਹ ਕੋਈ (ਮਰਨ ਵੇਲੇ) 

ਇਹ ਧਨ ਨਾਲ ਲੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

53850 1251 rwvn hUM qy 
AiDk CqRpiq  
iKn mih gey 
iblwq]2]

Raavan Hoon Thae 

Adhhik 

Shhathrapath Khin 

Mehi Geae Bilaath 

||2||

Emperors, even 

greater than Raawan, 

passed away in an 

instant. ||2||

ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਭੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਿੇ 
ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ 

ਵਸੇ ॥੨॥

53851 1252 hir ky sMq sdw 
iQru pUjhu jo hir 
nwmu jpwq]

Har Kae Santh 

Sadhaa Thhir 

Poojahu Jo Har 

Naam Japaath ||

The Lord's Saints are 

steady and stable 

forever; they worship 

and adore Him, and 

chant the Lord's Name.

(ਹੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਿਨਮ-ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, 

ਜਸਰਫ਼) ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੂੰਤ ਹੀ ਹਨ ਿੋ 
ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਿ ੋ

ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੌਤ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ), ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰੋ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਪ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਿਪਾਂਦੇ ਹਨ।
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53852 1252 ijn kau ikRpw 
krq hY goibdu qy 
sqsMig 
imlwq]3]

Jin Ko Kirapaa 

Karath Hai Gobidh 

Thae Sathasang 

Milaath ||3||

Those who are 

mercifully blessed by 

the Lord of the 

Universe, join the Sat 

Sangat, the True 

Congregation. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਐਸੇ) 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

53853 1252 mwq ipqw binqw 
suq sMpiq AMiq  
n clq sMgwq]

bin-qw Maath Pithaa 

Banithaa Suth 

Sanpath Anth N 

Chalath Sangaath 

||

Mother, father, 

spouse, children and 

wealth will not go 

along with you in the 

end.

ਹੇ ਕਮਲੇ! ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਵਹੁਟੀ, 
ਪੱੁਤਰ, ਧਨ-ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ 

ਭੀ ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਤੁਰਦਾ।

53854 1252 khq kbIr rwm 
Bju baury jnmu 
AkwrQ 
jwq]4]1]

Kehath Kabeer 

Raam Bhaj Bourae 

Janam Akaarathh 

Jaath ||4||1||

Says Kabeer, meditate 

and vibrate on the 

Lord, O madman. Your 

life is uselessly wasting 

away. ||4||1||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਹੀ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ, (ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

53855 1252 rwjwsRm imiq  
nhI jwnI qyrI]

ipAwry vwihgurU jI dw 
(rwjwsRm) rwj 
AsQwn[ rwjwsRm: zor 
dI boolo

Raajaasram Mith 

Nehee Jaanee 

Thaeree ||

I do not know the 

limits of Your Royal 

Ashram.

ਹੇ ਉੱਚੇ ਮਹੱਲ ਵਾਲੇ (ਪਿਭੂ!) 
ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ,

53856 1252 qyry sMqn kI hau 
cyrI]1]rhwau]

Thaerae Santhan 

Kee Ho Chaeree 

||1|| Rehaao ||

I am the humble slave 

of Your Saints. 

||1||Pause||

(ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸੋ) ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਰਹਾਂ 
(ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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53857 1252 hsqo jwie su 
rovqu AwvY rovqu 
jwie su hsY]

h`sY Hasatho Jaae S 

Rovath Aavai 

Rovath Jaae S 

Hasai ||

The one who goes 

laughing returns 

crying, and the one 

who goes crying 

returns laughing.

(ਅਚਰਿ ਖੇਡ ਹੈ) ਿੋ ਹੱਸਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦਾ (ਵਾਪਸ) 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਿੋ ਰੋਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਮੁੜਦਾ ਹੈ।

53858 1252 bsqo hoie hoie suo 
aUjru aUjru hoie  
su bsY]1]

Basatho Hoe Hoe 

Suo Oojar Oojar 

Hoe S Basai ||1||

What is inhabited 

becomes deserted, 

and what is deserted 

becomes inhabited. 

||1||

ਿ ੋਕਦੇ ਵੱਸਦਾ (ਨਗਰ) ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਉੱਿੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਉੱਿਜੜਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਵੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

53859 1252 jl qy Ql kir  
Ql qy kUAw kUp 
qy myru krwvY]

Jal Thae Thhal Kar 

Thhal Thae Kooaa 

Koop Thae Maer 

Karaavai ||

The water turns into a 

desert, the desert 

turns into a well, and 

the well turns into a 

mountain.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ 

ਅਸਚਰਿ ਹੈ) ਪਾਣੀ (ਨਾਲ 

ਭਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ) ਬਰੇਤਾ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਬਰੇਤੇ ਤੋਂ ਖੂਹ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੂਹ (ਦੇ ਥਾਂ) ਤੋਂ 
ਪਹਾੜ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

53860 1252 DrqI qy Awkws 
cFwvY cFy Akws 
igrwvY]2]

Dhharathee Thae 

Aakaas Chadtaavai 

Chadtae Akaas 

Giraavai ||2||

From the earth, the 

mortal is exalted to 

the Akaashic ethers; 

and from the ethers 

on high, he is thrown 

down again. ||2||

ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਪਏ ਨੂੂੰ  ਅਸਮਾਨ 

ਉਤੇ ਚਾੜਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ 

ਉਤੇ ਚੜਹੇ ਨੂੂੰ  ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

53861 1252 ByKwrI qy rwju 
krwvY rwjw qy  
ByKwrI]

Bhaekhaaree Thae 

Raaj Karaavai 

Raajaa Thae 

Bhaekhaaree ||

The beggar is 

transformed into a 

king, and the king into 

a beggar.

ਮੂੰਗਤੇ (ਨੂੂੰ  ਰਾਿਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ) 

ਤੋਂ ਰਾਿ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਿੇ ਤੋਂ 
ਮੂੰਗਤਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ;
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53862 1252 Kl mUrK qy  
pMifqu kirbo  
pMifq qy mugDwrI 
]3]

Khal Moorakh 

Thae Panddith 

Karibo Panddith 

Thae 

Mugadhhaaree 

||3||

The idiotic fool is 

transformed into a 

Pandit, a religious 

scholar, and the 

Pandit into a fool. 

||3||

ਮਹਾਂ ਪੂਰਖ ਤੋਂ ਜਵਦਵਾਨ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜਡਤ ਤੋਂ ਮੂਰਖ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

53863 1252 nwrI qy jo purKu 
krwvY purKn qy  
jo nwrI]

Naaree Thae Jo 

Purakh Karaavai 

Purakhan Thae Jo 

Naaree ||

The woman is 

transformed into a 

man, and the men into 

women.

(ਿੋ ਪਿਭੂ) ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਮਰਦ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ (ਦੀ 
ਜਬੂੰ ਦ) ਤੋਂ ਿੋ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

53864 1252 khu kbIr swDU 
ko pRIqmu iqsu 
mUriq bilhwrI 
]4]2]

Kahu Kabeer 

Saadhhoo Ko 

Preetham This 

Moorath 

Balihaaree 

||4||2||

Says Kabeer, God is 

the Beloved of the 

Holy Saints. I am a 

sacrifice to His image. 

||4||2||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਉਸ 

ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, 
ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥

53865 1252 swrMg bwxI 
nwmdyau jI kI]

Saarang Baanee 

Naamadhaeo Jee 

Kee ||

Saarang, The Word Of 

Naam Dayv Jee:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

53866 1252 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

53867 1252 kweyN ry mn  
ibiKAw bn 
jwie]

Kaaeaen Rae Man 

Bikhiaa Ban Jaae ||

O mortal, why are you 

going into the forest 

of corruption?

ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ-ਿੂੰਗਲ 

ਜਵਚ ਜਕਉਂ ਿਾ ਿਜਸਆ ਹੈਂ?
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53868 1252 BUlO ry TgmUrI 
Kwie]1]rhwau]

Bhoola Rae 

Thagamooree 

Khaae ||1|| 

Rehaao ||

You have been misled 

into eating the toxic 

drug. ||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਠਗ-

ਬੂਟੀ ਖਾਈ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

53869 1252 jYsy mInu pwnI 
mih rhY]

(mInu) m`CI Jaisae Meen 

Paanee Mehi 

Rehai ||

You are like a fish 

living in the water;

ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਜਵਚ (ਬੇ-

ਜਫ਼ਕਰ ਹੋ ਕੇ) ਰਜਹੂੰਦੀ-

53870 1252 kwl jwl kI 
suiD nhI lhY]

Kaal Jaal Kee 

Sudhh Nehee 

Lehai ||

You do not see the net 

of death.

ਮੌਤ-ਿਾਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ 
(ਭਾਵ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਜਕ 

ਇਹ ਿਾਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ),

53871 1252 ijhbw suAwdI  
lIilq loh]

(lIilq) ingl[ (loh) 
lohy dI kuMfI

Jihabaa Suaadhee 

Leelith Loh ||

Trying to taste the 

flavor, you swallow 

the hook.

ਿੀਭ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਪੱਛੇ ਲੋਹੇ ਦੀ 
ਕੁੂੰ ਡੀ ਜਨਗਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ 

ਪਕੜੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ);

53872 1252 AYsy kink 
kwmnI bwiDE 
moh]1]

Aisae Kanik 

Kaamanee 

Baadhhiou Moh 

||1||

You are bound by 

attachment to wealth 

and woman. ||1||

ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਸੋਨੇ ਤੇ ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਜਪਆ ਹੈਂ (ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ) ॥੧॥

53873 1252 ijau mDu mwKI  
sMcY Apwr]

Jio Madhh 

Maakhee Sanchai 

Apaar ||

The bee stores up 

loads of honey;

ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਜਹਦ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,

53874 1252 mDu lIno muiK 
dInI Cwru]

Madhh Leeno 

Mukh Dheenee 

Shhaar ||

Then someone comes 

and takes the honey, 

and throws dust in its 

mouth.

ਪਰ ਮਨੱੁਖ (ਆ ਕੇ) ਸ਼ਜਹਦ ਲੈ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੱਖੀ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਸੁਆਹ ਪਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਮੱਖੀ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦਾ);

53875 1252 gaU bwC kau sMcY 
KIru]

Goo Baashh Ko 

Sanchai Kheer ||

The cow stores up 

loads of milk;

ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਆਪਣ ੇਵੱਛੇ ਲਈ 

ਦੱੁਧ (ਥਣਾਂ ਜਵਚ) ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ,
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53876 1252 glw bWiD duih 
lyie AhIru]2]

v`Cy dw glw[ (AhIru) 
gu`jr

Galaa Baandhh 

Dhuhi Laee Aheer 

||2||

Then the milkman 

comes and ties it by its 

neck and milks it. 

||2||

ਪਰ ਗੱੁਿਰ ਗਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱੁਧ 

ਚੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

53877 1252 mwieAw kwrin  
sRmu Aiq krY]

Maaeiaa Kaaran 

Sram Ath Karai ||

For the sake of Maya, 

the mortal works very 

hard.

ਜਤਵੇਂ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਬੜੀ ਜਮਹਨਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

53878 1252 so mwieAw lY 
gwfY DrY]

So Maaeiaa Lai 

Gaaddai Dhharai 

||

He takes the wealth of 

Maya, and buries it in 

the ground.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਮਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਨੱਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

53879 1252 Aiq sMcY smJY 
nhI mUV@]

Ath Sanchai 

Samajhai Nehee 

Moorrh ||

He acquires so much, 

but the fool does not 

appreciate it.

ਮੂਰਖ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ,

53880 1252 Dnu DrqI qnu 
hoie gieE 
DUiV]3]

Dhhan 

Dhharathee Than 

Hoe Gaeiou 

Dhhoorr ||3||

His wealth remains 

buried in the ground, 

while his body turns to 

dust. ||3||

ਜਕ ਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਦੱਜਬਆ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

(ਮੌਤ ਆਇਆਂ) ਸਰੀਰ ਜਮੱਟੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

53881 1252 kwm kRoD iqRsnw 
Aiq jrY]

Kaam Krodhh 

Thrisanaa Ath 

Jarai ||

He burns in 

tremendous sexual 

desire, unresolved 

anger and desire.

(ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਅਤੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਜਖੱਝਦਾ 
ਹੈ,

53882 1252 swDsMgiq kbhU  
nhI krY]

Saadhhasangath 

Kabehoo Nehee 

Karai ||

He never joins the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਕਦੇ ਭੀ ਸਾਧ-ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।

53883 1252 khq nwmdyau qw 
cI Awix]

Kehath 

Naamadhaeo Thaa 

Chee Aan ||

Says Naam Dayv, seek 

God's Shelter;

ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ 

(ਪਿਭੂ) ਦੀ ਓਟ (ਲੈ),
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53884 1252 inrBY hoie  
BjIAY 
Bgvwn]4]1]

BjIAY: polw bolo Nirabhai Hoe 

Bhajeeai 

Bhagavaan 

||4||1||

Be fearless, and 

vibrate on the Lord 

God. ||4||1||

(ਿੋ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਿੱਭਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ) ਜਨਡਰ ਹੋ ਕੇ 

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

53885 1252 bdhu kI n hof 
mwDau mo isau]

(bdhu) bMnH ikauN nhIN 
lYNdy? (hof) Srq[ 
(dUjw pwT: bdhu kIn)

Badhahu Kee N 

Hodd Maadhho 

Mo Sio ||

Why not make a bet 

with me, O Lord of 

Wealth?

ਹੇ ਮਾਧੋ! ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ (ਇਹ ਗੱਲ 

ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਕ)

53886 1252 Twkur qy jnu jn 
qy Twkuru Kylu 
pirE hY qo 
isau]1]rhwau]

Thaakur Thae Jan 

Jan Thae Thaakur 

Khael Pariou Hai 

Tho Sio ||1|| 

Rehaao ||

From the master 

comes the servant, 

and from the servant, 

comes the master. 

This is the game I play 

with You. 

||1||Pause||

ਇਹ ਿਗਤ-ਖੇਡ ਤੇਰੀ ਤੇ 

ਸਾਡੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਡ ਹੈ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਤੇ 

ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕ (ਦੀ ਪੀੜਹੀ 
ਚਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਿੇ ਮਾਲਕ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਸੇਵਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿ ੇ

ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਅਖਵਾ ਸਕੇਗਾ। 
ਸੋ, ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ 
ਹਸਤੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
53887 1252 Awpn dyau dyhurw 

Awpn Awp 
lgwvY pUjw]

Aapan Dhaeo 

Dhaehuraa Aapan 

Aap Lagaavai 

Poojaa ||

You Yourself are the 

deity, and You are the 

temple of worship. 

You are the devoted 

worshipper.

ਹੇ ਮਾਧੋ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਤਾ 
ਹੈਂ, ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਦਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ) ਪੂਿਾ 
ਜਵਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।
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53888 1252 jl qy qrMg  
qrMg qy hY jlu  
khn sunn kau 
dUjw]1]

Jal Thae Tharang 

Tharang Thae Hai 

Jal Kehan Sunan 

Ko Dhoojaa ||1||

From the water, the 

waves rise up, and 

from the waves, the 

water. They are only 

different by figures of 

speech. ||1||

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਜਹਰਾਂ (ਉਠਦੀਆਂ 

ਹਨ), ਲਜਹਰਾਂ (ਦੇ ਜਮਲਣ) ਤੋਂ 
ਪਾਣੀ (ਦੀ ਹਸਤੀ) ਹੈ, ਇਹ 

ਜਸਰਫ਼ ਆਖਣ ਨੂੂੰ  ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ (ਭਾਵ, ਇਹ 

ਜਸਰਫ਼ ਕਜਹਣ-ਮਾਤਿ ਗੱਲ ਹੈ 

ਜਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 

ਲਜਹਰਾਂ ਹਨ) ॥੧॥
53889 1252 Awpih gwvY  

Awpih nwcY Awp 
bjwvY qUrw]

Aapehi Gaavai 

Aapehi Naachai 

Aap Bajaavai 

Thooraa ||

You Yourself sing, and 

You Yourself dance. 

You Yourself blow the 

bugle.

(ਹੇ ਮਾਧੋ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਗਾਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਨੱਚਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਵਾਿਾ ਵਿਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।

53890 1252 khq nwmdyau qUM 
myro Twkuru jnu 
aUrw qU 
pUrw]2]2]

Kehath 

Naamadhaeo 

Thoon Maero 

Thaakur Jan Ooraa 

Thoo Pooraa 

||2||2||

Says Naam Dayv, You 

are my Lord and 

Master. Your humble 

servant is imperfect; 

You are perfect. 

||2||2||

ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਮਾਧੋ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
(ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ) ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ (ਤੈਥੋਂ ਬਹੁਤ) ਛੋਟਾ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਤੂੂੰ  ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਹੈਂ (ਪਰ ਿ ੇ

ਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਮਾਲਕ 

ਜਕਵੇਂ ਅਖਵਾਏ?ਂ ਸੋ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ) 

॥੨॥੨॥
53891 1252 dws AinMn myro 

inj rUp]
A-inMn Dhaas Aninn 

Maero Nij Roop ||

Says God: my slave is 

devoted only to me; 

he is in my very image.

ਿ ੋ(ਮੇਰਾ) ਦਾਸ ਮੈਥੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ 
ਸਰੂਪ ਹੈ;
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53892 1252 drsn inmK  
qwp qReI mocn  
prsq mukiq 
krq igRh 
kUp]1]rhwau]

Dharasan Nimakh 

Thaap Three 

Mochan Parasath 

Mukath Karath 

Grih Koop ||1|| 

Rehaao ||

The sight of him, even 

for an instant, cures 

the three fevers; his 

touch brings liberation 

from the deep dark pit 

of household affairs. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਜਤੂੰ ਨੇ ਹੀ ਤਾਪ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) 
ਦੀ ਛੋਹ ਜਗਿਹਸਤ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲ-

ਰੂਪ ਖੂਹ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

53893 1252 myrI bWDI Bgqu 
CfwvY bWDY Bgqu  
n CUtY moih]

Maeree 

Baandhhee 

Bhagath 

Shhaddaavai 

Baandhhai 

Bhagath N 

Shhoottai Mohi ||

The devotee can 

release anyone from 

my bondage, but I 

cannot release anyone 

from his.

ਮੇਰੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ (ਮੋਹ ਦੀ) ਗੂੰਢ 

ਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਖੋਲਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਿਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਗਤ (ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਪਿੇਮ ਦੀ ਗੂੰਢ) ਬੂੰਨਹ ਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਖੁਲਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

53894 1253 eyk smY mokau 
gih bWDY qau 
Puin mo pY jbwbu  
n hoie]1]

Eaek Samai Mo Ko 

Gehi Baandhhai 

Tho Fun Mo Pai 

Jabaab N Hoe 

||1||

If, at any time, he 

grabs and binds me, 

even then, I cannot 

protest. ||1||

ਿ ੇਮੇਰਾ ਭਗਤ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਿੜ ਕੇ ਬੂੰਨਹ  ਲਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ 
ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10923 Published: March 06/ 2014



53895 1253 mY gun bMD sgl 
kI jIvin myrI 
jIvin myry dws]

Mai Gun Bandhh 

Sagal Kee Jeevan 

Maeree Jeevan 

Maerae Dhaas ||

I am bound by virtue; I 

am the Life of all. My 

slaves are my very life.

ਮੈਂ (ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਆਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
(ਦਾ ਆਸਰਾ) ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ 

ਭਗਤ ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ (ਦਾ 
ਆਸਰਾ) ਹਨ।

53896 1253 nwmdyv jw ky 
jIA AYsI qYso 
qw kY pRym 
pRgws]2]3]

Naamadhaev Jaa 

Kae Jeea Aisee 

Thaiso Thaa Kai 

Praem Pragaas 

||2||3||

Says Naam Dayv, as is 

the quality of his soul, 

so is my love which 

illuminates him. 

||2||3||

ਹੇ ਨਾਮਦੇਵ! ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਇਹ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਿੁਰ ਪਈ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੇਰੇ ਜਪਆਰ 

ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਭੀ ਉਤਨਾ ਹੀ 
ਵੱਡਾ (ਭਾਵ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ) ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੩॥

53897 1253 swrMg] Saarang || Saarang: ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ।
53898 1253 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

53899 1253 qY nr ikAw 
purwn suin kInw]

Thai Nar Kiaa 

Puraan Sun 

Keenaa ||

So what have you 

accomplished by 

listening to the 

Puraanas?

ਪੁਰਾਣ ਆਜਦਕ ਧਰਮ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਖੱਜਟਆ 

ਤਾਂ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ;
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53900 1253 AnpwvnI Bgiq  
nhI aupjI BUKY 
dwnu n 
dInw]1]rhwau]

(AnpwvnI) Ac`l 
bRhm[ (Ac`l) idRV 
pRp`k

Anapaavanee 

Bhagath Nehee 

Oupajee Bhookhai 

Dhaan N Dheenaa 

||1|| Rehaao ||

Faithful devotion has 

not welled up within 

you, and you have not 

been inspired to give 

to the hungry. 

||1||Pause||

ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਨਾਹ ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਅਟੱਲ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਲੋੜਵੂੰ ਦ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

53901 1253 kwmu n ibsirE  
kRoDu n ibsirE  
loBu n CUitE  
dyvw]

Kaam N Bisariou 

Krodhh N Bisariou 

Lobh N Shhoottiou 

Dhaevaa ||

You have not 

forgotten sexual 

desire, and you have 

not forgotten anger; 

greed has not left you 

either.

ਹੇ ਦੇਵ! (ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਸੁਣ 

ਕੇ ਭੀ) ਨਾਹ ਕਾਮ ਜਗਆ, ਨਾਹ 

ਕਿੋਧ ਜਗਆ, ਨਾਹ ਲੋਭ ਮੱੁਕਾ,

53902 1253 pr inMdw muK qy  
nhI CUtI inPl 
BeI sB syvw]1]

Par Nindhaa Mukh 

Thae Nehee 

Shhoottee Nifal 

Bhee Sabh Saevaa 

||1||

Your mouth has not 

stopped slandering 

and gossiping about 

others. Your service is 

useless and fruitless. 

||1||

ਨਾਹ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

(ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ) ਹੀ ਗਈ, 

(ਪੁਰਾਣ ਆਜਦਕ ਪੜਹਨ ਦੀ) 
ਸਾਰੀ ਜਮਹਨਤ ਹੀ ਐਵੇਂ ਗਈ 

॥੧॥

53903 1253 bwt pwir Gru 
mUis ibrwno pytu 
BrY ApRwDI]

Baatt Paar Ghar 

Moos Biraano 

Paett Bharai 

Apraadhhee ||

By breaking into the 

houses of others and 

robbing them, you fill 

your belly, you sinner.

(ਪੁਰਾਣ ਆਜਦਕ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀ) 
ਪਾਪੀ ਮਨੱੁਖ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ 

ਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਲੁੱ ਟ ਲੁੱ ਟ ਕੇ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਜਢੱਡ ਭਰਦਾ ਜਰਹਾ,
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53904 1253 ijih prlok 
jwie ApkIriq  
soeI AibidAw 
swDI]2]

(Ap-kIriq) bdnwmI[ 
(s`wDI) BYVI krnI 
kIqI[ A-ib`idAw

Jihi Paralok Jaae 

Apakeerath Soee 

Abidhiaa 

Saadhhee ||2||

But when you go to 

the world beyond, 

your guilt will be well 

known, by the acts of 

ignorance which you 

committed. ||2||

ਤੇ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਉਹੀ 
ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਿਹਾਨ ਜਵਚ ਭੀ 
ਬਦਨਾਮੀ (ਦਾ ਜਟੱਕਾ) ਹੀ ਜਮਲੇ 

॥੨॥

53905 1253 ihMsw qau mn qy  
nhI CUtI jIA 
dieAw nhI 
pwlI]

Hinsaa Tho Man 

Thae Nehee 

Shhoottee Jeea 

Dhaeiaa Nehee 

Paalee ||

Cruelty has not left 

your mind; you have 

not cherished 

kindness for other 

living beings.

(ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀ) 
ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਜਨਰਦਇਤਾ 
ਨਾਹ ਗਈ, ਤੂੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਾਹ ਕੀਤਾ,

53906 1253 prmwnMd 
swDsMgiq imil  
kQw punIq n 
cwlI]3]1]6]

c`wlI Paramaanandh 

Saadhhasangath 

Mil Kathhaa 

Puneeth N 

Chaalee 

||3||1||6||

Parmaanand has 

joined the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. Why have 

you not followed the 

sacred teachings? 

||3||1||6||

ਹੇ ਪਰਮਾਨੂੰ ਦ! ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਪਜਵੱਤਰ (ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ) 

ਗੱਲਾਂ ਨਾਹ ਚਲਾਈਆਂ (ਭਾਵ, 

ਿ ੇਤੈਨੂੂੰ  ਸਤਸੂੰਗ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸ਼ੌਕ ਨਾਹ ਜਪਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣ 

ਆਜਦਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ 
ਸੁਣਨਾ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਜਗਆ) 

॥੩॥੧॥੬॥
53907 1253 Cwif mn hir  

ibmuKn ko sMgu]

Shhaadd Man Har 

Bimukhan Ko Sang 

||

O mind, do not even 

associate with those 

who have turned their 

backs on the Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਿੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਮੁਖ ਹਨ।
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53908 1253 swrMg mhlw 5 
sUrdws]

Saarang Mehalaa 

5 Sooradhaas ||

Saarang, Fifth Mehl, 

Sur Daas:

ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, 
ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਜਸਰਲੇਖ 

ਹੇਠ।
53909 1253 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

53910 1253 hir ky sMg bsy 
hir lok]

Har Kae Sang 

Basae Har Lok ||

The people of the Lord 

dwell with the Lord.

(ਹੇ ਸੂਰਦਾਸ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ 

(ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਜਹਿ 

ਸੁਭਾਇ ਬੇ-ਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਸਾਥ ਛੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ);

53911 1253 qnu mnu Arip  
srbsu sBu 
AripE And 
shj Duin 
Jok]1]rhwau]

Than Man Arap 

Sarabas Sabh 

Arapiou Anadh 

Sehaj Dhhun Jhok 

||1|| Rehaao ||

They dedicate their 

minds and bodies to 

Him; they dedicate 

everything to Him. 

They are intoxicated 

with the celestial 

melody of intuitive 

ecstasy. ||1||Pause||

ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ 
ਸਭ ਕੁਝ (ਇਸ ਜਪਆਰ ਤੋਂ) 
ਸਦਕੇ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਸਜਹਿ ਅਵਸਥਾ ਦੀ 
ਤਾਰ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬੱਝ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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53912 1253 drsnu pyiK Bey 
inribKeI pwey 
hY sgly Qok]

(inr-ibKeI) ivSy rihq Dharasan Paekh 

Bheae Nirabikhee 

Paaeae Hai 

Sagalae Thhok ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan, they 

are cleansed of 

corruption. They 

obtain absolutely 

everything.

(ਹੇ ਸੂਰਦਾਸ!) ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਕਰ ਕੇ ਜਵਸ਼ੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ);

53913 1253 Awn bsqu isau 
kwju n kCUAY  
suMdr bdn 
Alok]1]

Aan Basath Sio 

Kaaj N Kashhooai 

Sundhar Badhan 

Alok ||1||

They have nothing to 

do with anything else; 

they gaze on the 

beauteous Face of 

God. ||1||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਰਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ॥੧॥

53914 1253 isAwm suMdr 
qij Awn ju 
cwhq ijau 
kustI qin jok]

Siaam Sundhar 

Thaj Aan J 

Chaahath Jio 

Kusattee Than Jok 

||

But one who forsakes 

the elegantly beautiful 

Lord, and harbors 

desire for anything 

else, is like a leech on 

the body of a leper.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸੋਹਣੇ ਸਾਂਵਲੇ ਸੱਿਣ 

(ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਿੋਕ ਵਾਂਗ ਹਨ, 

ਿ ੋਜਕਸੇ ਕੋਹੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 

(ਲੱਗ ਕੇ ਗੂੰਦ ਹੀ ਚੂਸਦੀ ਹੈ)।

53915 1253 sUrdws mnu pRiB 
hiQ lIno dIno 
iehu 
prlok]2]1]8]

Sooradhaas Man 

Prabh Hathh 

Leeno Dheeno 

Eihu Paralok 

||2||1||8||

Says Sur Daas, God has 

taken my mind in His 

Hands. He has blessed 

me with the world 

beyond. ||2||1||8||

ਪਰ, ਹੇ ਸੂਰਦਾਸ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਲੈ ਜਲਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 

ਦੋਵੇਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈ ਂ

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

॥੨॥੧॥੮॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10928 Published: March 06/ 2014



53916 1253 swrMg kbIr 
jIau]

Saarang Kabeer 

Jeeo ||

Saarang, Kabeer Jee: ਰਾਗ ਸਾਰੂੰਗ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

53917 1253 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

53918 1253 hir ibnu kaunu 
shweI mn kw]

Har Bin Koun 

Sehaaee Man Kaa 

||

Other than the Lord, 

who is the Help and 

Support of the mind?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
53919 1253 mwq ipqw BweI 

suq binqw ihqu 
lwgo sB 
Pnkw]1]rhwau]

(Pnkw) nws rUp Maath Pithaa 

Bhaaee Suth 

Banithaa Hith 

Laago Sabh Fan 

Kaa ||1|| Rehaao 

||

Love and attachment 

to mother, father, 

sibling, child and 

spouse, is all just an 

illusion. ||1||Pause||

ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਭਰਾ, ਪੱੁਤਰ, ਵਹੁਟੀ-
ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਿ ੋਮੋਹ 

ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਛਲ 

ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ; ਇਹ ਮੋਹ ਅਜਿਹੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਿੋ ਛਲ ਹੀ 
ਹਨ, ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਿੱਭਣ ਵਾਲੇ 

ਨਹੀਂ ਹਨ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

53920 1253 Awgy kau ikCu 
qulhw bWDhu  
ikAw Brvwsw 
Dn kw]

Aagae Ko Kishh 

Thulehaa 

Baandhhahu Kiaa 

Bharavaasaa 

Dhhan Kaa ||

So build a raft to the 

world hereafter; what 

faith do you place in 

wealth?

ਇਸ ਧਨ ਦਾ (ਿ ੋਤੂੂੰ  ਖੱਜਟਆ 

ਕਮਾਇਆ ਹੈ) ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ 

ਨਹੀਂ (ਜਕ ਕਦੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਏ, 

ਸੋ) ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 

(ਭਾਵ, ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ) ਬੇੜਾ 
ਬੂੰਨਹੋ ।
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53921 1253 khw ibswsw ies 
BWfy kw ieqnku 
lwgY Tnkw]1]

(Tnkw) Tolw[ ieqn-ku Kehaa Bisaasaa Eis 

Bhaanddae Kaa 

Eithanak Laagai 

Thanakaa ||1||

What confidence do 

you place in this 

fragile vessel; it breaks 

with the slightest 

stroke. ||1||

(ਧਨ ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਜਰਹਾ) ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਜਵਸਾਹ 

ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਕੁ ਜਿਤਨੀ 
ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ (ਤਾਂ ਢਜਹ-ਢੇਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

53922 1253 sgl Drm puMn 
Pl pwvhu DUir 
bWChu sB jn 
kw]

Sagal Dhharam 

Punn Fal Paavahu 

Dhhoor 

Baanshhahu Sabh 

Jan Kaa ||

You shall obtain the 

rewards of all 

righteousness and 

goodness, if you desire 

to be the dust of all.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਿਦ ਮੂੰ ਗੋ) 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦੀ ਧੂੜ 

ਮੂੰ ਗੋ, (ਇਸੇ ਜਵਚੋਂ) ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 
ਤੇ ਪੁੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਿਲ ਜਮਲਣਗੇ।

53923 1253 khY kbIru sunhu 
ry sMqhu iehu mnu 
aufn pMKyrU bn 
kw]2]1]9]

Kehai Kabeer 

Sunahu Rae 

Santhahu Eihu 

Man Ouddan 

Pankhaeroo Ban 

Kaa ||2||1||9||

Says Kabeer, listen, O 

Saints: this mind is like 

the bird, flying above 

the forest. 

||2||1||9||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨੋ! ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮਨ ਇਉਂ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਿੂੰਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਡਾਰੂ 

ਪੂੰਛੀ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਟਕਾਣ ਲਈ 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਲਆਉ) ॥੨॥੧॥੯॥

53924 1254 rwgu mlwr 
caupdy mhlw 1 
Gru 1

Raag Malaar 

Choupadhae 

Mehalaa 1 Ghar 1

Raag Malaar, Chau-

Padas, First Mehl, First 

House:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
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53925 1254 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

53926 1254 Kwxw pIxw hsxw 
sauxw ivsir 
gieAw hY mrxw]

h`sxw Khaanaa Peenaa 

Hasanaa Sounaa 

Visar Gaeiaa Hai 

Maranaa ||

Eating, drinking, 

laughing and sleeping, 

the mortal forgets 

about dying.

ਜਨਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੱਸਣ ਤੇ ਸੌਣ 

ਦੇ ਆਹਰਾਂ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ (ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਮੌਤ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

53927 1254 Ksmu ivswir  
KuAwrI kInI  
iDRgu jIvxu nhI 
rhxw]1]

Khasam Visaar 

Khuaaree Keenee 

Dhhrig Jeevan 

Nehee Rehanaa 

||1||

Forgetting his Lord 

and Master, the 

mortal is ruined, and 

his life is cursed. He 

cannot remain 

forever. ||1||

(ਮੌਤ ਭੁੱ ਜਲਆਂ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਿੀਵ ਉਹ ਉਹ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਇਸ ਦੀ 
ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ 

ਹਨ। (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ) 

ਿੀਊਣਾ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਇਥੇ ਜਕਸੇ 

ਜਟਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜਹਣਾ (ਜਿਰ ਜਕਉਂ 

ਨ ਿੀਵਨ ਸੁਚੱਿਾ ਬਣਾਇਆ 

ਿਾਏ?) ॥੧॥
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53928 1254 pRwxI eyko nwmu 
iDAwvhu]

Praanee Eaeko 

Naam Dhhiaavahu 

||

O mortal, meditate on 

the One Lord.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਹੀ ਨਾਮ ਜਸਮਰ।

53929 1254 ApnI piq syqI  
Gir 
jwvhu]1]rhwau]

Apanee Path 

Saethee Ghar 

Jaavahu ||1|| 

Rehaao ||

You shall go to your 

true home with honor. 

||1 Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਪਹੁੂੰ ਚੇਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

53930 1254 quDno syvih quJu 
ikAw dyvih  
mWgih lyvih  
rhih nhI]

rh-ih Thudhhano 

Saevehi Thujh Kiaa 

Dhaevehi 

Maangehi Laevehi 

Rehehi Nehee ||

Those who serve You - 

what can they give 

You? They beg for and 

receive what cannot 

remain.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ (ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੇ, ਜਕਉਂਜਕ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਉਹ ਕੁਝ ਭੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

(ਸਗੋਂ ਤੈਥੋਂ) ਮੂੰਗਦੇ ਹੀ ਮੂੰਗਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਜਨਿੱਤ ਲੈਂਦੇ 

ਹੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਮੂੰਗਣੋਂ ਜਬਨਾ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

53931 1254 qU dwqw jIAw 
sBnw kw jIAw 
AMdir jIau 
quhI]2]

Thoo Dhaathaa 

Jeeaa Sabhanaa 

Kaa Jeeaa Andhar 

Jeeo Thuhee ||2||

You are the Great 

Giver of all souls; You 

are the Life within all 

living beings. ||2||

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 
ਜਵਚ ਜਿੂੰ ਦ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ 
॥੨॥
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53932 1254 gurmuiK iDAwvih  
is AMimRqu pwvih  
syeI sUcy hohI]

Guramukh 

Dhhiaavehi S 

Anmrith Paavehi 

Saeee Soochae 

Hohee ||

The Gurmukhs 

meditate, and receive 

the Ambrosial Nectar; 

thus they become 

pure.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ) ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੱੁਚੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
53933 1254 Aih inis nwmu 

jphu ry pRwxI  
mYly hCy hohI]3]

Ahinis Naam 

Japahu Rae 

Praanee Mailae 

Hashhae Hohee 

||3||

Day and night, chant 

the Naam, the Name 

of the Lord, O mortal. 

It makes the filthy 

immacuate. ||3||

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੋ। 
(ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ) ਭੈੜੇ ਆਚਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਭੀ ਚੂੰ ਗੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੩॥

53934 1254 jyhI ruiq  
kwieAw suKu qyhw  
qyho jyhI dyhI]

Jaehee Ruth 

Kaaeiaa Sukh 

Thaehaa Thaeho 

Jaehee Dhaehee ||

As is the season, so is 

the comfort of the 

body, and so is the 

body itself.

(ਇਨਸਾਨੀ ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ 

ਹੀ ਰੁਤਾਂ ਹਨ-ਜਸਮਰਨ ਅਤੇ 

ਨਾਮ-ਹੀਨਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਿੇਹੜੀ ਰੱੁਤ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ 

ਮਨੱੁਖ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਉਹੋ ਜਿਹਾ 
ਹੀ ਸੁਖ (ਿਾਂ ਦੁਖ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਉਸੇ ਪਿਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ 

ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇਿੂੰ ਦੇ ਢਲਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।
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53935 1254 nwnk ruiq 
suhwvI sweI ibnu 
nwvY ruiq 
kyhI]4]1]

Naanak Ruth 

Suhaavee Saaee 

Bin Naavai Ruth 

Kaehee ||4||1||

O Nanak, that season 

is beautiful; without 

the Name, what 

season is it? ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ 
ਰੱੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ (ਿਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ)। ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਕੁਦਰਜਤ ਦੀ 
ਬਦਲਦੀ ਕੋਈ ਭੀ) ਰੱੁਤ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ 
॥੪॥੧॥

53936 1254 mlwr mhlw 1] Malaar Mehalaa 1 

||

Malaar, First Mehl:

53937 1254 krau ibnau gur 
Apny pRIqm hir 
vru Awix imlwvY]

Karo Bino Gur 

Apanae Preetham 

Har Var Aan 

Milaavai ||

I offer prayers to my 

Beloved Guru, that He 

may unite me with my 

Husband Lord.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿੀਤਮ ਅੱਗੇ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, (ਗੁਰੂ ਹੀ) 
ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਲਆ ਕੇ ਜਮਲਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

53938 1254 suix Gn Gor 
sIqlu mnu morw  
lwl rqI gux 
gwvY]1]

r`qI Sun Ghan Ghor 

Seethal Man 

Moraa Laal Rathee 

Gun Gaavai ||1||

I hear the thunder in 

the clouds, and my 

mind is cooled and 

soothed; imbued with 

the Love of my Dear 

Beloved, I sing His 

Glorious Praises. ||1||

(ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਰੱੁਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ 
ਗਰਿ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-

ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਿ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਮਨ 

ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬੱੁਝ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ) ਪਿੀਤਮ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ 

ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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53939 1254 brsu Gnw myrw 
mnu BInw]

Baras Ghanaa 

Maeraa Man 

Bheenaa ||

The rain pours down, 

and my mind is 

drenched with His 

Love.

ਹੇ ਬੱਦਲ! ਵਰਖਾ ਕਰ (ਹੇ 

ਗੁਰੂ! ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ, ਤਾ 
ਜਕ) ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਜਵਚ ਜਭੱਿ 

ਿਾਏ।
53940 1254 AMimRq bUMd 

suhwnI hIArY  
guir mohI mnu 
hir ris 
lInw]1]rhwau]

Anmrith Boondh 

Suhaanee Heearai 

Gur Mohee Man 

Har Ras Leenaa 

||1|| Rehaao ||

The drop of Ambrosial 

Nectar pleases my 

heart; the Guru has 

fascinated my mind, 

which is drenched in 

the sublime essence of 

the Lord. ||1||Pause||

(ਜਿਸ ਸੁਭਾਗ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਪਆਰ-ਵੱਸ 

ਕਰ ਜਲਆ; ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ 

ਠੂੰ ਢ ਪਾਂਦੀ ਹੈ (ਸੁਖ ਦੇਂਦੀ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

53941 1254 shij suKI vr 
kwmix ipAwrI  
ijsu gur bcnI 
mnu mwinAw]

Sehaj Sukhee Var 

Kaaman Piaaree 

Jis Gur Bachanee 

Man Maaniaa ||

With intuitive peace 

and poise, the soul-

bride is loved by her 

Husband Lord; her 

mind is pleased and 

appeased by the 

Guru's Teachings.

ਜਿਸ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਦਾ ਮਨ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਉਹ ਜਪਆਰੀ 
ਇਸਤਿੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ।

53942 1254 hir vir nwir 
BeI sohwgix  
min qin pRymu 
suKwinAw]2]

Har Var Naar Bhee 

Sohaagan Man 

Than Praem 

Sukhaaniaa ||2||

She is the happy soul-

bride of her Husband 

Lord; her mind and 

body are filled with joy 

by His Love. ||2||

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਬਣਾ ਕੇ 

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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53943 1254 Avgx iqAwig  
BeI bYrwgin  
AsiQru vru 
sohwgu hrI]

Avagan Thiaag 

Bhee Bairaagan 

Asathhir Var 

Sohaag Haree ||

Discarding her 

demerits, she 

becomes detached; 

with the Lord as her 

Husband, her marriage 

is eternal.

ਉਹ ਇਸਤਿੀ ਔਗੁਣ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਗਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਉਸ ਦਾ ਸੋਹਾਗ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਸਮ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

53944 1254 sogu ivjogu iqsu 
kdy n ivAwpY  
hir pRiB ApxI 
ikrpw krI]3]

Sog Vijog This 

Kadhae N Viaapai 

Har Prabh Apanee 

Kirapaa Karee 

||3||

She never suffers 

separation or sorrow; 

her Lord God showers 

her with His Grace. 

||3||

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਤੇ ਹਰੀ 
ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ (ਦੀ 
ਜਦਿਸ਼ਟੀ) ਕੀਤੀ। ਉਸ ਉਤੇ ਮੋਹ 

ਆਜਦਕ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਿਾਂ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਕਦੇ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੩॥

53945 1254 Awvx jwxu nhI  
mnu inhclu pUry 
gur kI Et ghI]

Aavan Jaan Nehee 

Man Nihachal 

Poorae Gur Kee 

Outt Gehee ||

Her mind is steady and 

stable; she does not 

come and go in 

reincarnation.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਪੱਲਾ ਿਜੜਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ 

ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ), ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

53946 1254 nwnk rwm nwmu 
jip gurmuiK Dnu 
sohwgix scu 
shI]4]2]

Naanak Raam 

Naam Jap 

Guramukh Dhhan 

Sohaagan Sach 

Sehee ||4||2||

She takes the Shelter 

of the Perfect Guru. O 

Nanak, as Gurmukh, 

chant the Naam; you 

shall be accepted as 

the true soul-bride of 

the Lord. ||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਜਵਚ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੨॥
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53947 1254 mlwr mhlw 1] Malaar Mehalaa 1 

||

Malaar, First Mehl:

53948 1254 swcI suriq nwim 
nhI iqRpqy haumY 
krq gvwieAw]

Saachee Surath 

Naam Nehee 

Thripathae 

Houmai Karath 

Gavaaeiaa ||

They pretend to 

understand the Truth, 

but they are not 

satisfied by the Naam; 

they waste their lives 

in egotism.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿੁੜੀ, 
ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ 
ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, 'ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ 

ਿਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਿਾਵਾਂ'-
ਇਹ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਗਵਾ ਜਲਆ।

53949 1255 pr Dn pr nwrI 
rqu inMdw ibKu 
KweI duKu 
pwieAw]

rqu: polw bolo Par Dhhan Par 

Naaree Rath 

Nindhaa Bikh 

Khaaee Dhukh 

Paaeiaa ||

Caught in slander and 

attachment to the 

wealth and women of 

others, they eat 

poison and suffer in 

pain.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਾਏ ਧਨ 

ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ ਤੇ ਪਰਾਈ 

ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਜਵਚ ਮਸਤ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਸਦਾ ਪਰ ਧਨ ਪਰ 

ਨਾਰੀ ਪਰ ਜਨੂੰ ਦਾ ਦੀ) ਜ਼ਹਰ 

ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ (ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ), ਤੇ ਦੱੁਖ ਹੀ 
ਸਹੇੜਦੇ ਰਹੇ।

53950 1255 sbdu cIin BY 
kpt n CUty min 
muiK mwieAw 
mwieAw]

Sabadh Cheen 

Bhai Kapatt N 

Shhoottae Man 

Mukh Maaeiaa 

Maaeiaa ||

They think about the 

Shabad, but they are 

not released from 

their fear and fraud; 

the minds and mouths 

are filled with Maya, 

Maya.

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  
ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲੇ ਡਰ ਤੇ ਛਲ ਨਾਹ ਮੱੁਕੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਭੀ 
ਮਾਇਆ (ਦੀ ਲਗਨ) ਹੀ ਰਹੀ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਭੀ 
ਮਾਇਆ (ਦੀ ਦੂੰਦ-ਕਥਾ) ਹੀ 
ਰਹੀ।
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53951 1255 Ajgir Bwir 
ldy Aiq BwrI  
mir jnmy jnmu 
gvwieAw]1]

l`dy Ajagar Bhaar 

Ladhae Ath 

Bhaaree Mar 

Janamae Janam 

Gavaaeiaa ||1||

Loading the heavy and 

crushing load, they 

die, only to be reborn, 

and waste their lives 

again. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਲੱਦੇ 

ਰਹੇ, ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿੀਵਨ 

ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ ਜਲਆ ॥੧॥

53952 1255 min BwvY sbdu 
suhwieAw]

Man Bhaavai 

Sabadh Suhaaeiaa 

||

The Word of the 

Shabad is so very 

beautiful; it is pleasing 

to my mind.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਬਾਣੀ 
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

53953 1255 BRim BRim join 
ByK bhu kIn@y  
guir rwKy scu 
pwieAw]1]rhwau
]

Bhram Bhram Jon 

Bhaekh Bahu 

Keenhae Gur 

Raakhae Sach 

Paaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

The mortal wanders 

lost in reincarnation, 

wearing various robes 

and clothes; when he 

is saved and protected 

by the Guru, then he 

finds the Truth. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ 
ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਧਾਰਦੇ ਰਹੇ 

(ਭਾਵ, ਿਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ)। 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਜਖਆ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜਮਲ ਜਪਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

53954 1255 qIriQ qyju 
invwir n n@wqy  
hir kw nwmu n 
BwieAw]

(qyju) qmo gux Theerathh Thaej 

Nivaar N 

Nhaathae Har Kaa 

Naam N Bhaaeiaa 

||

He does not try to 

wash away his angry 

passions by bathing at 

sacred shrines. He 

does not love the 

Name of the Lord.

ਕਿੋਧ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਆਤਮ-ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਨਾਹ ਲੱਗਾ,
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53955 1255 rqn pdwrQu  
prhir 
iqAwigAw jq 
ko qq hI 
AwieAw]

Rathan 

Padhaarathh 

Parehar Thiaagiaa 

Jath Ko Thath Hee 

Aaeiaa ||

He abandons and 

discards the priceless 

jewel, and he goes 

back from where he 

came.

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅਧੀਨ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਉਹਨਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਲਈ ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ, 
ਜਿਸ ਚੌਰਾਸੀ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਚ ਆਏ ਸਨ, 

ਉਸੇ ਚੌਰਾਸੀ ਜਵਚ ਮੁੜ ਚਲੇ 

ਗਏ,

53956 1255 ibstw kIt Bey  
auq hI qy auq hI 
mwih smwieAw]

Bisattaa Keett 

Bheae Outh Hee 

Thae Outh Hee 

Maahi Samaaeiaa 

||

And so he becomes a 

maggot in manure, 

and in that, he is 

absorbed.

ਜਿਵੇਂ ਜਵਸ਼ਟੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜਵਸ਼ਟੇ 

ਜਵਚੋਂ ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਵਸ਼ਟੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਮੁੜ ਮਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

53957 1255 AiDk suAwd rog 
AiDkweI ibnu 
gur shju n 
pwieAw]2]

Adhhik Suaadh 

Rog Adhhikaaee 

Bin Gur Sehaj N 

Paaeiaa ||2||

The more he tastes, 

the more he is 

diseased; without the 

Guru, there is no 

peace and poise. ||2||

(ਜਵਸ਼ੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਜਿਤਨੇ ਹੀ 
ਵਧੀਕ ਸੁਆਦ ਉਹ ਮਾਣਦੇ 

ਗਏ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਵਧੀਕ ਰੋਗ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਪਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਨਾਹ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਨਾਹ ਹੋਈ ॥੨॥

53958 1255 syvw suriq rhis 
gux gwvw  
gurmuiK igAwnu 
bIcwrw]

rh-is: polw bolo Saevaa Surath 

Rehas Gun Gaavaa 

Guramukh Giaan 

Beechaaraa ||

Focusing my 

awareness on selfless 

service, I joyfully sing 

His Praises. As 

Gurmukh, I 

contemplate spiritual 

wisdom.

(ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ 
ਸੇਵਾ (-ਭਗਤੀ) ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਰਹੇ, ਪੂਰਨ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਜਟੱਕ 

ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ; 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਜਕ 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਬਣੀ ਰਹੇ।
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53959 1255 KojI aupjY bwdI 
ibnsY hau bil 
bil gur 
krqwrw]

Ko~jI[ b`wdI Khojee Oupajai 

Baadhee Binasai 

Ho Bal Bal Gur 

Karathaaraa ||

The seeker comes 

forth, and the debater 

dies down; I am a 

sacrifice, a sacrifice to 

the Guru, the Creator 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ! 

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। 
(ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਿਾਣ ਪਛਾਣ 

ਦੇ ਿਤਨ) ਖੋਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਿਨਮ 

ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ (ਜਨਿੱਤ 

ਮਾਇਆ ਦੇ) ਝਗੜੇ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਿੀਵ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
53960 1255 hm nIc huoqy hIx 

miq JUTy qU  
sbid 
svwrxhwrw]

AsIN nIc (huoqy) huMdy 
Bey hW[ huo: hoVy AONkV 
ivcwly bolo[ (dUjw 
pwT: nIchou qy)

Ham Neech 

Huothae 

Heenamath 

Jhoothae Thoo 

Sabadh 

Savaaranehaaraa 

||

I am low and 

wretched, with 

shallow and false 

understanding; You 

embellish and exalt 

me through the Word 

of Your Shabad.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਬੜੇ) ਨੀਵੇਂ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ 

ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਪਏ ਹਾਂ; ਪਰ ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ (ਿੋੜ ਕੇ) ਸਾਡਾ ਿੀਵਨ 

ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਂ।

53961 1255 Awqm cIin qhw 
qU qwrx scu qwry 
qwrxhwrw]3]

Aatham Cheen 

Thehaa Thoo 

Thaaran Sach 

Thaarae 

Thaaranehaaraa 

||3||

And wherever there is 

self-realization, You 

are there; O True Lord 

Savior, You save us 

and carry us across. 

||3||

ਜਿਥੇ ਆਪੇ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਉਥੇ ਤੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀਆਂ ਜਵਕਾਰ-ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਣ ਲਈ ਆ ਬਹੁੜਦਾ ਹੈਂ। 
ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਂ, 
(ਸਾਨੂੂੰ ) ਤਾਰ ਲੈ ॥੩॥
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53962 1255 bYis suQwin khW 
gux qyry ikAw 
ikAw kQau 
Apwrw]

Bais Suthhaan 

Kehaan Gun 

Thaerae Kiaa Kiaa 

Kathho Apaaraa ||

Where should I sit to 

chant Your Praises; 

which of Your Infinite 

Praises should I chant?

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ) ਸਤਸੂੰਗ 

ਜਵਚ ਜਟੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਪਰ ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, 
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

53963 1255 AlKu n lKIAY  
Agmu AjonI qUM 
nwQW nwQxhwrw]

Alakh N Lakheeai 

Agam Ajonee 

Thoon Naathhaan 

Naathhanehaaraa 

||

The Unknown cannot 

be known; O 

Inaccessible, Unborn 

Lord God, You are the 

Lord and Master of 

masters.

ਤੂੂੰ  ਅਲੱਖ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਜਬਆਨ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਿੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  (ਵੱਡੇ 

ਵੱਡੇ) ਨਾਥ ਅਖਵਾਣ ਵਾਜਲਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
53964 1255 iksu pih dyiK  

khau qU kYsw  
siB jwck qU 
dwqwrw]

Kis Pehi Dhaekh 

Keho Thoo Kaisaa 

Sabh Jaachak Thoo 

Dhaathaaraa ||

How can I compare 

You to anyone else I 

see? All are beggars - 

You are the Great 

Giver.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ 

ਕੇ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖਣ 

ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ)। ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ) 

ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

53965 1255 Bgiq hIxu nwnku  
dir dyKhu ieku 
nwmu imlY auir 
Dwrw]4]3]

Bhagathiheen 

Naanak Dhar 

Dhaekhahu Eik 

Naam Milai Our 

Dhhaaraa 

||4||3||

Lacking devotion, 

Nanak looks to Your 

Door; please bless him 

with Your One Name, 

that he may enshrine 

it in his heart. 

||4||3||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੋਇਆ (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) 

ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ) ਦਰ ਤੇ (ਆ 

ਜਡੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰ। (ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਮਲ ਿਾਏ, ਮੈਂ 
(ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਸੀਨੇ 

ਜਵਚ ਪਿੋ ਰੱਖਾਂ ॥੪॥੩॥
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53966 1255 mlwr mhlw 1] Malaar Mehalaa 1 

||

Malaar, First Mehl:

53967 1255 ijin Dn ipr kw 
swdu n jwinAw  
sw iblK bdn 
kumlwnI]

iblK:polw bolo[ 
(iblK) ivAwkul, 
ivrlwp

Jin Dhhan Pir Kaa 

Saadh N Jaaniaa 

Saa Bilakh Badhan 

Kumalaanee ||

The soul-bride who 

has not known delight 

with her Husband 

Lord, shall weep and 

wail with a wretched 

face.

ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ (ਭਾਵ, ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਹੀਂ ਮਾਜਣਆ) ਉਹ ਸਦਾ 
(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ ਜਵਚ 

ਹੀ) ਜਵਆਕੁਲ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਕੁਮਲਾਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

53968 1255 BeI inrwsI  
krm kI PwsI  
ibnu gur Brim 
BulwnI]1]

Bhee Niraasee 

Karam Kee Faasee 

Bin Gur Bharam 

Bhulaanee ||1||

She becomes 

hopeless, caught in 

the noose of her own 

karma; without the 

Guru, she wanders 

deluded by doubt. 

||1||

(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਹ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ) ਉਸ 

ਦਾ ਜਦਲ ਟੱੁਟਾ ਜਿਹਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ ਉਸ ਦੇ 

ਗਲ ਜਵਚ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ; 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਨਾਹ ਆਉਣ 

ਕਰ ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਉਹ ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

53969 1255 brsu Gnw myrw 
ipru Gir 
AwieAw]

Baras Ghanaa 

Maeraa Pir Ghar 

Aaeiaa ||

So rain down, O 

clouds. My Husband 

Lord has come home.

ਹੇ ਬੱਦਲ! ਵਰਖਾ ਕਰ (ਹੇ 

ਗੁਰੂ! ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ, 

ਤੇਰੀ ਨਾਮ-ਵਰਖਾ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮੇਰਾ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ।
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53970 1255 bil jwvW gur 
Apny pRIqm  
ijin hir pRBu 
Awix 
imlwieAw]1]rh
wau]

Bal Jaavaan Gur 

Apanae Preetham 

Jin Har Prabh Aan 

Milaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

I am a sacrifice to my 

Guru, who has led me 

to meet my Lord God. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੀਤਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ-
ਪਿਭੂ ਜਲਆ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

53971 1255 nauqn pRIiq sdw 
Twkur isau An 
idnu Bgiq 
suhwvI]

Nouthan Preeth 

Sadhaa Thaakur 

Sio Anadhin 

Bhagath Suhaavee 

||

My love, my Lord and 

Master is forever 

fresh; I am 

embellished with 

devotional worship 

night and day.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਨਵੀਂ ਪਿੀਤ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। 
(ਜਪਆਰ ਵਾਲਾ ਚਾਉ ਕਦੇ 

ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਉਹ ਹਰ 

ਰੋਜ਼ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਸੁਖ ਦੇਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
53972 1255 mukiq Bey guir 

drsu idKwieAw  
juig juig Bgiq 
suBwvI]2]

Mukath Bheae Gur 

Dharas 

Dhikhaaeiaa Jug 

Jug Bhagath 

Subhaavee ||2||

I am liberated, gazing 

on the Blessed Vision 

of the Guru's Darshan. 

Devotional worship 

has made me glorious 

and exalted 

throughout the ages. 

||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਤੇ ਸੋਭਾ ਖੱਟਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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53973 1255 hm Qwry iqRBvx 
jgu qumrw qU myrw  
hau qyrw]

Ham Thhaarae 

Thribhavan Jag 

Thumaraa Thoo 

Maeraa Ho 

Thaeraa ||

I am Yours; the three 

worlds are Yours as 

well. You are mine, 

and I am Yours.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਾਲਾ 
ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਰਜਚਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਆਪਣੀ ਰਚੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਂਦਾ ਹੈਂ)। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ (ਮਾਲਕ) ਹੈਂ, ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ (ਦਾਸ) ਹਾਂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ 

ਰੱਖ)।

53974 1255 siqguir imilAY 
inrMjnu pwieAw  
bhuir n Bvjil 
Pyrw]3]

Sathigur Miliai 

Niranjan Paaeiaa 

Bahur N Bhavajal 

Faeraa ||3||

Meeting with the True 

Guru, I have found the 

Immaculate Lord; I 

shall not be consigned 

to this terrifying world-

ocean ever again. 

||3||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ 

ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ ਮੁੜ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਦੇ 

ਗੇੜ) ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ 
॥੩॥

53975 1255 Apuny ipr hir 
dyiK ivgwsI qau 
Dn swcu sIgwro]

Apunae Pir Har 

Dhaekh Vigaasee 

Tho Dhhan Saach 

Seegaaro ||

If the soul-bride is 

filled with delight on 

seeing her Husband 

Lord, then her 

decorations are true.

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਜਮਕ ਉੱਦਮ-

ਰੂਪ ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ) 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦਾ ਜਸੂੰਗਾਰ ਤਦੋਂ 
ਹੀ ਅਟੱਲ ਸਮਝੋ (ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਸਿਲ ਿਾਣ)ੋ ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਲਾਰੇ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
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53976 1255 Akul inrMjn 
isau sic swcI  
gurmiq nwmu 
ADwro]4]

Akul:polw bolo[ (A-
kul) kul rihq

Akul Niranjan Sio 

Sach Saachee 

Guramath Naam 

Adhhaaro ||4||

With the Immaculate 

Celestial Lord, she 

becomes the truest of 

the true. Following the 

Guru's Teachings, she 

leans on the Support 

of the Naam. ||4||

ਿਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਕੁਲ-ਰਜਹਤ ਮਾਇਆ-

ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

53977 1255 mukiq BeI bMDn  
guir Kol@y sbid 
suriq piq pweI]

Mukath Bhee 

Bandhhan Gur 

Kholhae Sabadh 

Surath Path Paaee 

||

She is liberated; the 

Guru has untied her 

bonds. Focusing her 

awareness on the 

Shabad, she attains 

honor.

ਿ ੋਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੋਹਲ ਜਦੱਤੇ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦੀ ਹੈ;

53978 1255 nwnk rwm nwmu 
ird AMqir  
gurmuiK myil 
imlweI]5]4]

Naanak Raam 

Naam Ridh Anthar 

Guramukh Mael 

Milaaee ||5||4||

O Nanak, the Lord's 

Name is deep within 

her heart; as 

Gurmukh, she is 

united in His Union. 

||5||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਅਭੇਦ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੫॥੪॥
53979 1255 mhlw 1 mlwr] Mehalaa 1 Malaar 

||

First Mehl, Malaar:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10945 Published: March 06/ 2014



53980 1255 pr dwrw pr Dnu  
pr loBw haumY 
ibKY ibkwr]

Par Dhaaraa Par 

Dhhan Par Lobhaa 

Houmai Bikhai 

Bikaar ||

Others' wives others' 

wealth greed, egotism, 

corruption and poison;

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ) ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ (ਦਾ 
ਸੂੰਗ), ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਬਹੁਤ 

ਲਾਲਚ, ਹਉਮੈ, ਜਵਜਸ਼ਆਂ 

(ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ), ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ,

53981 1255 dust Bwau qij 
inMd prweI kwmu 
kRoDu cMfwr]1]

Dhusatt Bhaao 

Thaj Nindh 

Paraaee Kaam 

Krodhh Chanddaar 

||1||

Evil passions, slander 

of others, sexual 

desire and anger - give 

up all these. ||1||

ਭੈੜੀ ਨੀਅਤ, ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਜਦਆ, 

ਕਾਮ ਅਤੇ ਚੂੰਡਾਲ ਕਿੋਧ-ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਜਤਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

53982 1255 mhl mih bYTy  
Agm Apwr]

Mehal Mehi 

Baithae Agam 

Apaar ||

The Inaccessible, 

Infinite Lord is sitting 

in His Mansion.

ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 

ਹਨ (ਮੌਿੂਦ ਹਨ),

53983 1255 BIqir AMimRqu 
soeI jnu pwvY  
ijsu gur kw 
sbdu rqnu 
Awcwr]1]rhwau
]

Bheethar Anmrith 

Soee Jan Paavai Jis 

Gur Kaa Sabadh 

Rathan Aachaar 

||1|| Rehaao ||

That humble being, 

whose conduct is in 

harmony with the 

jewel of the Guru's 

Shabad, obtains the 

Ambrosial Nectar. 

||1||Pause||

ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਿੀ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਜਨਿੱਤ ਦੀ ਜਕਿਆ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਵਸਾਣਾ) ਹੋ ਿਾਏ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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53984 1256 duK suK doaU sm 
kir jwnY burw 
Blw sMswr]

Dhukh Sukh 

Dhooo Sam Kar 

Jaanai Buraa 

Bhalaa Sansaar ||

He sees pleasure and 

pain as both the same, 

along with good and 

bad in the world.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਗਤ ਵਲੋਂ ਜਮਲਦੇ 

ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਸਲੂਕ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਬਰਾਬਰ ਿਾਣ ਕੇ ਹੀ ਸਹਾਰਦਾ 
ਹੈ (ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਹੈ)।

53985 1256 suiD buiD suriq  
nwim hir pweIAY  
sqsMgiq gur 
ipAwr]2]

Sudhh Budhh 

Surath Naam Har 

Paaeeai 

Sathasangath Gur 

Piaar ||2||

Wisdom, 

understanding and 

awareness are found 

in the Name of the 

Lord. In the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, 

embrace love for the 

Guru. ||2||

ਪਰ ਇਹ ਸੂਝ ਬੂਝ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋਜੜਆਂ ਹੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੨॥

53986 1256 Aih inis lwhw  
hir nwmu 
prwpiq guru 
dwqw dyvxhwru]

Ahinis Laahaa Har 

Naam Paraapath 

Gur Dhaathaa 

Dhaevanehaar ||

Day and night, profit is 

obtained through the 

Lord's Name. The 

Guru, the Giver, has 

given this gift.

ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਪਾਸੋਂ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਲਾਭ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

53987 1256 gurmuiK isK soeI 
jnu pwey ijs no 
ndir kry 
krqwru]3]

(is`K) is`iKAw Guramukh Sikh 

Soee Jan Paaeae 

Jis No Nadhar 

Karae Karathaar 

||3||

That Sikh who 

becomes Gurmukh 

obtains it. The Creator 

blesses him with His 

Glance of Grace. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਸੱਜਖਆ 

ਭੀ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਰਤਾਰ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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53988 1256 kwieAw mhlu 
mMdru Gru hir 
kw iqsu mih 
rwKI joiq Apwr]

Kaaeiaa Mehal 

Mandhar Ghar Har 

Kaa This Mehi 

Raakhee Joth 

Apaar ||

The body is a mansion, 

a temple, the home of 

the Lord; He has 

infused His Infinite 

Light into it.

ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਹਲ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੂੰਦਰ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਜਟਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।

53989 1256 nwnk gurmuiK 
mhil bulweIAY  
hir myly 
mylxhwr]4]5]

Naanak Guramukh 

Mehal Bulaaeeai 

Har Maelae 

Maelanehaar 

||4||5||

O Nanak, the Gurmukh 

is invited to the 

Mansion of the Lord's 

Presence; the Lord 

unites him in His 

Union. ||4||5||

(ਿੀਵ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ-ਮਹਲ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ) ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ 
ਿੀਵ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਜਹਰਦੇ-ਮਹਲ ਜਵਚ ਮੋੜ ਕੇ 

ਜਲਆਂਦਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਦੋਂ 
ਮੇਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੫॥

53990 1256 mlwr mhlw 1 
Gru 2

Malaar Mehalaa 1 

Ghar 2

Malaar, First Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

53991 1256 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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53992 1256 pvxY pwxI jwxY 
jwiq]

Pavanai Paanee 

Jaanai Jaath ||

Know that the 

creation was formed 

through air and water;

ਿ ੋਹਵਾ ਪਾਣੀ ਆਜਦਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ 

ਮੂਲ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਿਾਣ ਲਏ (ਭਾਵ, 

ਿ ੋਇਹ ਸਮਝੇ ਜਕ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ 
ਦਾ ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਏ),

53993 1256 kwieAW Agin  
kry inBrWiq]

(inBrWiq) SWq Kaaeiaaan Agan 

Karae Nibharaanth 

||

Have no doubt that 

the body was made 

through fire.

ਿ ੋਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-
ਅੱਗ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਏ,

53994 1256 jMmih jIA jwxY 
jy Qwau]

Janmehi Jeea 

Jaanai Jae Thhaao 

||

And if you know 

where the soul comes 

from,

ਿ ੋਉਸ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਪਾਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 

ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ
53995 1256 surqw pMifqu qw 

kw nwau]1]

Surathaa Panddith 

Thaa Kaa Naao 

||1||

You shall be known as 

a wise religious 

scholar. ||1||

(ਹਾਂ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਆਣਾ ਪੂੰ ਜਡਤ (ਰੱਜਖਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ) ਹੈ ॥੧॥

53996 1256 gux goibMd n 
jwxIAih mwie]

jwxI-Aih Gun Gobindh N 

Jaaneeahi Maae ||

Who can know the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe, 

O mother?

ਹੇ ਮਾਂ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ (ਪੂਰੇ 

ਤੌਰ ਤੇ) ਿਾਣ ੇਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ,

53997 1256 AxfITw ikCu 
khxu n jwie]

Anaddeethaa 

Kishh Kehan N 

Jaae ||

Without seeing Him, 

we cannot say 

anything about Him.

(ਉਹ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ) ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ 

ਬਾਬਤ) ਕੁਝ ਆਜਖਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।
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53998 1256 ikAw kir AwiK 
vKwxIAY  
mwie]1]rhwau]

Kiaa Kar Aakh 

Vakhaaneeai 

Maae ||1|| 

Rehaao ||

How can anyone speak 

and describe Him, O 

mother? ||1||Pause||

ਹੇ ਮਾਂ! ਕੀਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਾਏ? 

(ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਜਵਦਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ 

ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਭੁੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਉੱਦਮ ਜਵਚ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

53999 1256 aUpir dir  
Asmwin 
pieAwil]

p-ieAwil Oopar Dhar 

Asamaan Paeiaal 

||

He is high above the 

sky, and beneath the 

nether worlds.

ਉਤਾਹ ਹੇਠਾਂਹ ਅਸਮਾਨ ਜਵਚ 

ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਰ 

ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।)

54000 1256 ikau kir khIAY  
dyhu vIcwir]

Kio Kar Keheeai 

Dhaehu Veechaar 

||

How can I speak of 

Him? Let me 

understand.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ 

ਕੋਈ ਜਧਰ ਭੀ (ਿੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਤਾਂ) ਉੱਤਰ ਦੇਹੋ ਜਕ (ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਬਾਰੇ) ਜਕਵੇਂ ਕੁਝ ਕਜਹਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?

54001 1256 ibnu ijhvw jo 
jpY ihAwie]

Bin Jihavaa Jo 

Japai Hiaae ||

Who knows what sort 

of Name is chanted,

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੂੰਭਵ 

ਹੈ, ਪਰ) ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਖਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਹੇ,
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54002 1256 koeI jwxY kYsw 
nwau]2]

Koee Jaanai Kaisaa 

Naao ||2||

In the heart, without 

the tongue? ||2||

ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ ਹੀ 
ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ 

॥੨॥
54003 1256 kQnI bdnI rhY 

inBrWiq]
in-BrWiq Kathhanee 

Badhanee Rehai 

Nibharaanth ||

Undoubtedly, words 

fail me.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਚੁੂੰ ਚ-ਜਗਆਨਤਾ 
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ) ਕਜਹਣ ਬੋਲਣ 

ਵਲੋਂ ਰੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

54004 1256 so bUJY hovY ijsu 
dwiq]

So Boojhai Hovai 

Jis Dhaath ||

He alone understands, 

who is blessed.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਰਚਨਹਾਰ ਮੂਲ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਹੈ)।

54005 1256 Aih inis AMqir  
rhY ilv lwie]

Ahinis Anthar 

Rehai Liv Laae ||

Day and night, deep 

within, he remains 

lovingly attuned to the 

Lord.

(ਜਿਰ) ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਆਪਣੇ ਅੂੰਤਰ-ਆਤਮੇ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

54006 1256 soeI purKu ij 
sic smwie]3]

Soee Purakh J 

Sach Samaae ||3||

He is the true person, 

who is merged in the 

True Lord. ||3||

ਉਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਮਨੱੁਖ ਿੇਹੜਾ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
54007 1256 jwiq kulInu  

syvku jy hoie]

Jaath Kuleen 

Saevak Jae Hoe ||

If someone of high 

social standing 

becomes a selfless 

servant,

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਦਾ 
ਿਾਂ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ (ਿਾਜਤ 

ਕੁਲ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ 

ਿਾਏ,
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54008 1256 qw kw khxw  
khhu n koie]

Thaa Kaa Kehanaa 

Kehahu N Koe ||

Then his praises 

cannot even be 

expressed.

ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਜਹਣਾ ਹੀ ਕੀਹ 

ਹੋਇਆ? (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ)।

54009 1256 ivic snwqˆØI  
syvku hoie]

Vich 

Sanaathanaee 

Saevak Hoe ||

And if someone from a 

low social class 

becomes a selfless 

servant,

(ਪਰ) ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ ਜਵਚੋਂ ਭੀ 
ਿੂੰ ਮ ਕੇ ਿ ੇਕੋਈ ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਗਤ 

ਬਣਦਾ ਹੈ,

54010 1256 nwnk px@IAw 
pihrY 
soie]4]1]6]

(px@IAw) ju`qI Naanak Panheeaa 

Pehirai Soe 

||4||1||6||

O Nanak, he shall wear 

shoes of honor. 

||4||1||6||

ਤਾਂ ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਬੇਸ਼ੱਕ) ਉਹ 

ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਿੁੱ ਤੀਆਂ 

ਬਣਾ ਕੇ ਪਜਹਨ ਲਏ 

॥੪॥੧॥੬॥

54011 1256 mlwr mhlw 1] Malaar Mehalaa 1 

||

Malaar, First Mehl:

54012 1256 duKu vyCoVw ieku 
duKu BUK]

Dhukh 

Vaeshhorraa Eik 

Dhukh Bhookh ||

The pain of separation 

- this is the hungry 

pain I feel.

(ਹੇ ਵੈਦ! ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ) ਰੋਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜਾ, ਦੂਿਾ ਰੋਗ 

ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ।
54013 1256 ieku duKu  

skqvwr jmdUq]
(skqvwr) qwkq vwly Eik Dhukh 

Sakathavaar 

Jamadhooth ||

Another pain is the 

attack of the 

Messenger of Death.

ਇਕ ਹੋਰ ਰੋਗ ਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 

ਡਾਢੇ ਿਮਦੂਤ (ਭਾਵ, ਿਮਦੂਤਾਂ 
ਦਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10952 Published: March 06/ 2014



54014 1256 ieku duKu rogu lgY 
qin Dwie]

Eik Dhukh Rog 

Lagai Than Dhhaae 

||

Another pain is the 

disease consuming my 

body.

ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੱੁਖ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ 

ਹੈ ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਆ ਚੂੰਬੜਦਾ ਹੈ (ਿਦ ਤਕ 

ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਕ ਰੋਗ ਮੌਿੂਦ 

ਹਨ, ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੀ)

54015 1256 vYd n Boly dwrU 
lwie]1]

Vaidh N Bholae 

Dhaaroo Laae 

||1||

O foolish doctor, don't 

give me medicine. 

||1||

ਹੇ ਭੋਲੇ ਵੈਦ! ਤੂੂੰ  ਦਵਾਈ ਨਾਹ 

ਦੇਹ (ਜਕਸ ਜਕਸ ਰੋਗ ਦਾ ਤੂੂੰ  
ਇਲਾਿ ਕਰੇਂਗਾ?) ॥੧॥

54016 1256 vYd n Boly dwrU 
lwie]

Vaidh N Bholae 

Dhaaroo Laae ||

O foolish doctor, don't 

give me medicine.

ਹੇ ਭੋਲੇ ਵੈਦ! ਤੂੂੰ  ਦਵਾਈ ਨਾਹ 

ਦੇਹ।

54017 1256 drdu hovY duKu rhY 
srIr]

Dharadh Hovai 

Dhukh Rehai 

Sareer ||

The pain persists, and 

the body continues to 

suffer.

(ਜਿਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਰਜਤਆਂ 

ਜਿਰ ਭੀ) ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਦਰਦ ਜਟਜਕਆ ਹੀ ਰਹੇ,

54018 1256 AYsw dwrU lgY n 
bIr]1]rhwau]

Aisaa Dhaaroo 

Lagai N Beer ||1|| 

Rehaao ||

Your medicine has no 

effect on me. 

||1||Pause||

ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਵੈਦ! ਹੇ ਵੀਰ ਵੈਦ! 

ਅਿੇਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ 

ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਅਿੇਹੀ ਦਵਾਈ 

ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54019 1256 Ksmu ivswir  
kIey rs Bog]

Khasam Visaar 

Keeeae Ras Bhog 

||

Forgetting his Lord 

and Master, the 

mortal enjoys sensual 

pleasures;

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਕੇ (ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) 

ਰਸ ਮਾਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੇ,

54020 1256 qW qin auiT 
Kloey rog]

Thaan Than Outh 

Khaloeae Rog ||

Then, disease rises up 

in his body.

ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗ 

ਪਈਆਂ।
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54021 1256 mn AMDy kau  
imlY sjwie]

Man Andhhae Ko 

Milai Sajaae ||

The blind mortal 

receives his 

punishment.

(ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ 
ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ) 

ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

54022 1256 vYd n Boly dwrU 
lwie]2]

Vaidh N Bholae 

Dhaaroo Laae 

||2||

O foolish doctor, don't 

give me medicine. 

||2||

ਸੋ, ਹੇ ਅੂੰਞਾਣ ਵੈਦ! (ਸਰੀਰਕ 

ਰੋਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਜਦੱਤੀ) ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ 

ਲਾਭ ਨਹੀਂ (ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਗ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ) ॥੨॥
54023 1256 cMdn kw Plu 

cMdn vwsu]

Chandhan Kaa Fal 

Chandhan Vaas ||

The value of 

sandalwood lies in its 

fragrance.

ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਰੱੁਖ ਤਦੋਂ ਤਕ 

ਚੂੰਦਨ ਹੈ ਿਦ ਤਕ ਜਵਚ 

ਚੂੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਹੈ (ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ 

ਲੱਕੜੀ ਹੀ ਹੈ)।

54024 1256 mwxs kw Plu  
Gt mih swsu]

Maanas Kaa Fal 

Ghatt Mehi Saas ||

The value of the 

human lasts only as 

long as the breath in 

the body.

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਤਦੋਂ ਤਕ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਿਦ ਤਕ 

ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਸਾਹ ਚੱਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
54025 1256 swis gieAY  

kwieAw Fil 
pwie]

Saas Gaeiai 

Kaaeiaa Dtal Paae 

||

When the breath is 

taken away, the body 

crumbles into dust.

ਸੁਆਸ ਜਨਕਲ ਿਾਣ ਤੇ ਸਰੀਰ 

ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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54026 1256 qw kY pwCY koie  
n Kwie]3]

Thaa Kai Paashhai 

Koe N Khaae ||3||

After that, no one 

takes any food. ||3||

ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਿਾਣ ਜਪਛੋਂ 
ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ 
ਖਾਂਦਾ (ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਿੀਵਾਤਮਾ 
ਤਾਂ ਜਵਛੋੜੇ ਅਤੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਆਜਦਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਵੈਦ! 

ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤਾਂ 
ਉਸ ਿੀਵਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੈ) ॥੩॥

54027 1256 kMcn kwieAw  
inrml hMsu]

Kanchan Kaaeiaa 

Niramal Hans ||

The mortal's body is 

golden, and the soul-

swan is immaculate 

and pure,

(ਹੇ ਵੈਦ!) ਉਹ ਸਰੀਰ ਸੋਨੇ 

ਵਰਗਾ ਸੱੁਧ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਿੀਵਾਤਮਾ ਭੀ 
ਨਰੋਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

54028 1256 ijsu mih nwmu 
inrMjn AMsu]

Jis Mehi Naam 

Niranjan Ans ||

If even a tiny particle 

of the Immaculate 

Naam is within.

ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ 

(ਜਲਸ਼ਕਾਰਾ ਮਾਰਦੀ) ਹੈ।
54029 1256 dUK rog siB 

gieAw gvwie]

Dhookh Rog Sabh 

Gaeiaa Gavaae ||

All pain and disease 

are eradicated.

ਉਹ ਿੀਵਾਤਮਾ ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ 

ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

54030 1256 nwnk CUtis swcY 
nwie]4]2]7]

Naanak Shhoottas 

Saachai Naae 

||4||2||7||

O Nanak, the mortal is 

saved through the 

True Name. 

||4||2||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਹੀ ਿੀਵ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਆਜਦਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ 
॥੪॥੨॥੭॥

54031 1256 mlwr mhlw 1] Malaar Mehalaa 1 

||

Malaar, First Mehl:
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54032 1256 duK mhurw mwrx 
hir nwmu]

Dhukh Mahuraa 

Maaran Har Naam 

||

Pain is the poison. The 

Lord's Name is the 

antidote.

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

(ਇਨਸਾਨੀ ਿੀਵਨ ਲਈ) 

ਜ਼ਹਰ ਹਨ, (ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਿ ੇ

ਇਸ ਜ਼ਹਰ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੂੰ  
(ਿੜਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਆਜਦਕ) 

ਮਸਾਲੇ (ਦੇ ਥਾਂ) ਵਰਤੇਂ,

54033 1256 islw sMqoK  
pIsxu hiQ dwnu]

Silaa Santhokh 

Peesan Hathh 

Dhaan ||

Grind it up in the 

mortar of 

contentment, with the 

pestle of charitable 

giving.

(ਉਸ ਕੁਸ਼ਤੇ ਨੂੂੰ  ਬਾਰੀਕ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਸੂੰ ਤੋਖ ਦੀ ਜਸਲ ਬਣਾਏ,ਂ 

ਅਤੇ (ਲੋੜਵੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਦਾਨ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਪੀਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੱਟਾ ਬਣਾਏ।ਂ

54034 1257 inq inq lyhu n 
CIjY dyh]

Nith Nith Laehu N 

Shheejai Dhaeh ||

Take it each and every 

day, and your body 

shall not waste away.

(ਇਹ ਜਤਆਰ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤਾ) 
ਿ ੇਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਂ, ਤਾਂ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਤੋਂ ਹੇਠ 

ਵਲ ਦੀਆਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਿਾਈਦਾ,

54035 1257 AMq kwil jmu 
mwrY Tyh]1]

Anth Kaal Jam 

Maarai Thaeh 

||1||

At the very last 

instant, you shall 

strike down the 

Messenger of Death. 

||1||

ਨਾਹ ਹੀ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਮੌਤ (ਦਾ 
ਡਰ) ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

54036 1257 AYsw dwrU Kwih 
gvwr]

Aisaa Dhaaroo 

Khaahi Gavaar ||

So take such medicine, 

O fool,

ਹੇ ਮੂਰਖ ਿੀਵ! ਅਿੇਹੀ ਦਵਾਈ 

ਖਾਹ,
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54037 1257 ijqu KwDY qyry 
jwih 
ivkwr]1]rhwau]

Jith Khaadhhai 

Thaerae Jaahi 

Vikaar ||1|| 

Rehaao ||

By which your 

corruption shall be 

taken away. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਜਧਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਦ 

ਕਰਮ (ਸਾਰੇ) ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54038 1257 rwju mwlu jobnu  
sBu CWv]

Raaj Maal Joban 

Sabh Shhaanv ||

Power, wealth and 

youth are all just 

shadows,

(ਹੇ ਗਵਾਰ ਿੀਵ!) ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਰਾਿ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਿੁਆਨੀ 
(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਜਲਆਂਦਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ) ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹਨ,

54039 1257 riQ iPrMdY  
dIsih Qwv]

Rathh Firandhai 

Dheesehi Thhaav 

||

As are the vehicles you 

see moving around.

ਿਦੋਂ ਸੂਰਿ ਚੜਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
(ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ) ਅਸਲੀ ਥਾਂ 
(ਪਿਤੱਖ) ਜਦੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

54040 1257 dyh n nwau n 
hovY jwiq]

Dhaeh N Naao N 

Hovai Jaath ||

Neither your body, nor 

your fame, nor your 

social status shall go 

along with you.

(ਤੂੂੰ  ਿੁਆਨੀ ਦਾ, ਨਾਮਣੇ ਦਾ, 
ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਨਾਹ 

ਸਰੀਰ, ਨਾਹ ਨਾਮਣਾ, ਨਾਹ 

ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਕੋਈ ਭੀ ਕਬੂਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ,

54041 1257 EQY idhu AYQY sB 
rwiq]2]

Outhhai Dhihu 

Aithhai Sabh 

Raath ||2||

In the next world it is 

day, while here, it is all 

night. ||2||

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

(ਜਗਆਨ ਦਾ) ਜਦਨ ਚਜੜਹਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਥੇ ਦੁਨੀਆ 

ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) 
ਰਾਤ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10957 Published: March 06/ 2014



54042 1257 swd kir smDW  
iqRsnw iGau qylu]

smDW:polw bolo[ 
(smDW) l`kVW

Saadh Kar 

Samadhhaan 

Thrisanaa Ghio 

Thael ||

Let your taste for 

pleasures be the 

firewood, let your 

greed be the ghee,

(ਹੇ ਗਵਾਰ ਿੀਵ!) ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਵਨ 

ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨੂੂੰ  (ਹਵਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਜਘਉ ਤੇ ਤੇਲ ਬਣਾ;

54043 1257 kwmu kRoDu AgnI 
isau mylu]

Kaam Krodhh 

Aganee Sio Mael 

||

And your sexual desire 

and anger the cooking 

oil; burn them in the 

fire.

ਕਾਮ ਤੇ ਕਿੋਧ ਨੂੂੰ  ਅੱਗ ਬਣਾ, 
ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰ 

(ਤੇ ਬਾਲ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰ ਦੇ)।

54044 1257 hom jg Aru pwT 
purwx]

Hom Jag Ar Paath 

Puraan ||

Some make burnt 

offerings, hold sacred 

feasts, and read the 

Puraanas.

ਇਹ ਹੈ ਹਵਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਿੱਗ, 

ਇਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ 

ਪਾਠ-

54045 1257 jo iqsu BwvY so 
prvwx]3]

Jo This Bhaavai So 

Paravaan ||3||

Whatever pleases God 

is acceptable. ||3||

ਿ ੋਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਰ-ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੂੰਨਣਾ-
 ॥੩॥

54046 1257 qpu kwgdu qyrw 
nwmu nIswnu]

Thap Kaagadh 

Thaeraa Naam 

Neesaan ||

Intense meditation is 

the paper, and Your 

Name is the insignia.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਆਜਦਕ) 

ਤਪ (ਿੀਵ ਦੀ ਕਰਣੀ-ਰੂਪ) 

ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਉਸ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਤੇ 

ਜਲਖੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ।
54047 1257 ijn kau iliKAw  

eyhu inDwnu]

Jin Ko Likhiaa 

Eaehu Nidhhaan ||

Those for whom this 

treasure is ordered,

ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਸ ਜਿਸ 

ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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54048 1257 sy DnvMq idsih 
Gir jwie]

Sae Dhhanavanth 

Dhisehi Ghar Jaae 

||

Look wealthy when 

they reach their true 

home.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ 

ਕੇ ਧਨਾਢ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ।

54049 1257 nwnk jnnI DMnI 
mwie]4]3]8]

Naanak Jananee 

Dhhannee Maae 

||4||3||8||

O Nanak, blessed is 

that mother who gave 

birth to them. 

||4||3||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਦੀ 
ਿੂੰ ਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ (ਬੜੇ) ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ ਹੈ ॥੪॥੩॥੮॥

54050 1257 mlwr mhlw 1] Malaar Mehalaa 1 

||

Malaar, First Mehl:

54051 1257 bwgy kwpV bolY 
bYx]

Baagae Kaaparr 

Bolai Bain ||

You wear white 

clothes, and speak 

sweet words.

(ਜਿਵੇਂ) ਜਚੱਟੇ ਖੂੰਭਾਂ ਵਾਲੀ (ਕੂੂੰ ਿ 

ਜਮੱਠੇ) ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ,

54052 1257 lMmw nku kwly 
qyry nYx]

Lanmaa Nak 

Kaalae Thaerae 

Nain ||

Your nose is sharp, 

and your eyes are 

black.

(ਜਤਵੇਂ ਹੇ ਭੈਣ!) (ਤੇਰਾ ਭੀ 
ਸੋਹਣਾ ਰੂੰਗ ਹੈ, ਬੋਲ ਭੀ ਜਮੱਠੇ 

ਹਨ, ਤੇਰੇ ਨਕਸ਼ ਭੀ ਜਤੱਖੇ ਹਨ) 

ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਲੂੰ ਮਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨੇਤਿ 
ਕਾਲੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਹੇ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ! ਤੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਸੋਹਣੇ ਜਤੱਖੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ 
ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ)

54053 1257 kbhUM swihbu 
dyiKAw BYx]1]

Kabehoon Saahib 

Dhaekhiaa Bhain 

||1||

Have you ever seen 

your Lord and Master, 

O sister? ||1||

ਪਰ ਹੇ ਭੈਣ! ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ 

ਦਾਤ ਜਦੱਤੀ ਹੈ) ਤੂੂੰ  ਕਦੇ ਉਸ 

ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭੀ ਕੀਤਾ 
ਹੈ (ਜਕ ਨਹੀਂ)? ॥੧॥
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54054 1257 aUfW aUif cVW 
Asmwin]

cV@W Ooddaan Oodd 

Charraan Asamaan 

||

O my All-powerful 

Lord and Master,

ਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ! ਮੈਂ (ਕੂੂੰ ਿ) ਤੇਰੀ ਜਦੱਤੀ 
ਤਾਕਤ ਨਾਲ (ਤੇਰੇ ਜਦੱਤੇ ਖੂੰਭਾਂ 
ਨਾਲ) ਉੱਡਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ 

ਅਸਮਾਨ ਜਵਚ ਅੱਪੜਦੀ ਹਾਂ।

54055 1257 swihb sMimRQ qyrY 
qwix]

sMm-i R~Q Saahib Sanmrithh 

Thaerai Thaan ||

By Your power, I fly 

and soar, and ascend 

to the heavens.

(ਭਾਵ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇ ਮੈਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਅੂੰਗਾਂ 
ਦਾ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਮਾਣ ਭੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭੀ 
ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਅੂੰਗ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਦੱਤੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

54056 1257 jil Qil fUMgir  
dyKW qIr]

Jal Thhal 

Ddoongar 

Dhaekhaan Theer 

||

I see Him in the water, 

on the land, in the 

mountains, on the 

river-banks,

(ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਪਾਣੀ ਜਵਚ, ਧਰਤੀ ਜਵਚ, 

ਪਹਾੜ ਜਵਚ, ਦਜਰਆਵਾਂ ਦੇ 

ਕੂੰ ਢੇ (ਜਿੱਧਰ ਭੀ) ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ,

54057 1257 Qwn QnMqir  
swihbu bIr]2]

Thhaan 

Thhananthar 

Saahib Beer ||2||

In all places and 

interspaces, O 

brother. ||2||

ਹੇ ਵੀਰ! ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

54058 1257 ijin qnu swij  
dIey nwil KMB]

Jin Than Saaj 

Dheeeae Naal 

Khanbh ||

He fashioned the 

body, and gave it 

wings;

(ਹੇ ਵੀਰ!) ਜਿਸ (ਮਾਲਕ) ਨੇ 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਹਣੇ (ਜਤੱਖੇ ਨਕਸ਼ਾਂ 
ਵਾਲੇ) ਅੂੰਗ ਜਦੱਤੇ ਹਨ,

54059 1257 Aiq iqRsnw  
aufxY kI fMJ]

Ath Thrisanaa 

Ouddanai Kee 

Ddanjh ||

He gave it great thirst 

and desire to fly.

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਬਹੁਤੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਭੀ ਉਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਭਟਕਣ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਭੀ ਉਸੇ ਨੇ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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54060 1257 ndir kry qW 
bMDW DIr]

Nadhar Karae 

Thaan Bandhhaan 

Dhheer ||

When He bestows His 

Glance of Grace, I am 

comforted and 

consoled.

ਿਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) 
ਧੀਰਿ ਿੜਦੀ ਹਾਂ (ਮੈਂ ਭਟਕਣੋਂ 
ਹਟ ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ)।

54061 1257 ijau vyKwly iqau 
vyKW bIr]3]

Jio Vaekhaalae 

Thio Vaekhaan 

Beer ||3||

As He makes me see, 

so do I see, O brother. 

||3||

ਹੇ ਵੀਰ! ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ ਜਤਵੇਂ ਮੈਂ ਦਰਸਨ ਕਰਦੀ 
ਹਾਂ ॥੩॥

54062 1257 n iehu qnu 
jwiegw n jwihgy 
KMB]

N Eihu Than 

Jaaeigaa N 

Jaahigae Khanbh 

||

Neither this body, nor 

its wings, shall go to 

the world hereafter.

(ਹੇ ਵੀਰ!) ਨਾਹ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭੇਗਾ, ਨਾਹ ਇਹ 

ਸੋਹਣੇ ਅੂੰਗ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣਗੇ।

54063 1257 pauxY pwxI  
AgnI kw 
snbMD]

Pounai Paanee 

Aganee Kaa 

Sanabandhh ||

It is a fusion of air, 

water and fire.

ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ 

ਆਜਦਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ (ਿਦੋਂ 
ਤੱਤ ਜਖੂੰ ਡ ਿਾਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਢਜਹ 

ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਾਏਗਾ)।

54064 1257 nwnk krmu hovY  
jpIAY kir guru 
pIru]

Naanak Karam 

Hovai Japeeai Kar 

Gur Peer ||

O Nanak, if it is in the 

mortal's karma, then 

he meditates on the 

Lord, with the Guru as 

his Spiritual Teacher.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ-ਪੀਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਿੜ 

ਕੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
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54065 1257 sic smwvY eyhu 
srIru]4]4]9]

Sach Samaavai 

Eaehu Sareer 

||4||4||9||

This body is absorbed 

in the Truth. 

||4||4||9||

ਤਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਮਾਲਕ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਇਹ ਸੋਹਣੇ 
ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

॥੪॥੪॥੯॥
54066 1257 mlwr mhlw 3 

caupdy Gru 1

Malaar Mehalaa 3 

Choupadhae Ghar 

1

Malaar, Third Mehl, 

Chau-Padas, First 

House:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।
54067 1257 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

54068 1257 inrMkwru Awkwru 
hY Awpy Awpy 
Brim Bulwey]

Nirankaar Aakaar 

Hai Aapae Aapae 

Bharam Bhulaaeae 

||

The Formless Lord is 

formed by Himself. He 

Himself deludes in 

doubt.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ 
ਸਰੂਪ ਹੈ)। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਭਟਕਣਾ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

54069 1257 kir kir krqw 
Awpy vyKY ijqu 
BwvY iqqu lwey]

Kar Kar Karathaa 

Aapae Vaekhai Jith 

Bhaavai Thith 

Laaeae ||

Creating the Creation, 

the Creator Himself 

beholds it; He enjoins 

us as He pleases.

(ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ) ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ 
ਕੂੰਮਾਂ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 

(ਕੂੰਮ) ਜਵਚ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਉਸ (ਕੂੰਮ) 

ਜਵਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈ।
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54070 1257 syvk kau eyhw 
vifAweI jw kau 
hukmu mnwey]1]

Saevak Ko Eaehaa 

Vaddiaaee Jaa Ko 

Hukam Manaaeae 

||1||

This is the true 

greatness of His 

servant, that he obeys 

the Hukam of the 

Lord's Command. 

||1||

ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ 
ਹੁਕਮ ਮਨਾਂਦਾ ਹੈ (ਹੁਕਮ 

ਜਮੱਠਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੋਰਦਾ ਹੈ), ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਇਹੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

54071 1257 Awpxw Bwxw 
Awpy jwxY gur 
ikrpw qy lhIAY]

Aapanaa Bhaanaa 

Aapae Jaanai Gur 

Kirapaa Thae 

Leheeai ||

Only He Himself knows 

His Will. By Guru's 

Grace, it is grasped.

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਸਮਜਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

54072 1257 eyhw skiq isvY 
Gir AwvY  
jIvidAw mir 
rhIAY]1]rhwau]

Eaehaa Sakath 

Sivai Ghar Aavai 

Jeevadhiaa Mar 

Reheeai ||1|| 

Rehaao ||

When this play of 

Shiva and Shakti 

comes to his home, he 

remains dead while 

yet alive. ||1||Pause||

(ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ 

ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ) ਇਹ 

ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਜਬਿਤੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ 

ਿੁੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਮੁਕਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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54073 1257 vyd pVY piV 
vwdu vKwxY bRhmw 
ibsnu mhysw]

Vaedh Parrai Parr 

Vaadh Vakhaanai 

Brehamaa Bisan 

Mehaesaa ||

They read the Vedas, 

and read them again, 

and engage in 

arguments about 

Brahma, Vishnu and 

Shiva.

(ਪਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੇ ਥਾਂ, 
ਪੂੰ ਜਡਤ ਜਨਰੇ) ਵੇਦ (ਹੀ) ਪੜਹਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਪੜਹ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ) ਚਰਚਾ ਹੀ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਣਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ; ਬਿਹਮਾ 
ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਜਸ਼ਵ (ਆਜਦਕ 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ-
ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

54074 1257 eyh iqRgux 
mwieAw ijin 
jgqu BulwieAw  
jnm mrx kw 
shsw]

j`gqu Eaeh Thrigun 

Maaeiaa Jin Jagath 

Bhulaaeiaa Janam 

Maran Kaa 

Sehasaa ||

This three-phased 

Maya has deluded the 

whole world into 

cynicism about death 

and birth.

ਇਸ ਦਾ ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਇਹ ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ 

ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਕੁਰਾਹੇ 

ਪਾ ਰਜਖਆ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) ਦਾ 
ਸਜਹਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

54075 1257 gur prswdI eyko 
jwxY cUkY mnhu 
AMdysw]2]

Gur Parasaadhee 

Eaeko Jaanai 

Chookai Manahu 

Andhaesaa ||2||

By Guru's Grace, know 

the One Lord, and the 

anxiety of your mind 

will be allayed. ||2||

ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ (ਹਰੇਕ) ਜਫ਼ਕਰ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
54076 1257 hm dIn mUrK 

AvIcwrI qum 
icMqw krhu 
hmwrI]

A-vIcwrI Ham Dheen 

Moorakh 

Aveechaaree 

Thum Chinthaa 

Karahu Hamaaree 

||

I am meek, foolish and 

thoughtless, but still, 

You take care of me.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਜਨਮਾਣੇ 
ਮੂਰਖ ਬੇ-ਸਮਝ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਧਆਨ ਰੱਜਖਆ ਕਰ।
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54077 1257 hohu dieAwl 
kir dwsu dwsw 
kw syvw krI 
qumwrI]

Hohu Dhaeiaal Kar 

Dhaas Dhaasaa 

Kaa Saevaa Karee 

Thumaaree ||

Please be kind to me, 

and make me the 

slave of Your slaves, so 

that I may serve You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ (ਤਾ 
ਜਕ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ।

54078 1257 eyku inDwnu dyih 
qU Apxw Aih 
inis nwmu 
vKwxI]3]

Eaek Nidhhaan 

Dhaehi Thoo 

Apanaa Ahinis 

Naam Vakhaanee 

||3||

Please bless me with 

the treasure of the 

One Name, that I may 

chant it, day and 

night. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦੇਹ, ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ ॥੩॥

54079 1257 khq nwnku gur 
prswdI bUJhu  
koeI AYsw kry 
vIcwrw]

Kehath Naanak 

Gur Parasaadhee 

Boojhahu Koee 

Aisaa Karae 

Veechaaraa ||

Says Nanak, by Guru's 

Grace, understand. 

Hardly anyone 

considers this.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ) ਸਮਝ 

ਸਕਦੇ ਹੋ।

54080 1257 ijau jl aUpir 
Pynu budbudw qYsw 
iehu sMswrw]

Jio Jal Oopar Faen 

Budhabudhaa 

Thaisaa Eihu 

Sansaaraa ||

Like foam bubbling up 

on the surface of the 

water, so is this world.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਿਗਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ) 
ਜਖ਼ਆਲ ਇਉਂ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਝੱਗ ਹੈ 

ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ (ਿ ੋਝਬਦੇ ਹੀ 
ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਤਵੇਂ ਇਹ 

ਿਗਤ ਹੈ।
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54081 1258 ijs qy hoAw 
iqsih smwxw  
cUik gieAw 
pwswrw]4]1]

Jis Thae Hoaa 

Thisehi Samaanaa 

Chook Gaeiaa 

Paasaaraa 

||4||1||

It shall eventually 

merge back into that 

from which it came, 

and all its expanse 

shall be gone. 

||4||1||

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਤੋਂ (ਿਗਤ) 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਿਦੋਂ) ਉਸ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ-ਜਖਲਾਰਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

54082 1258 mlwr mhlw 3] Malaar Mehalaa 3 

||

Malaar, Third Mehl:

54083 1258 ijnI hukmu 
pCwixAw sy myly  
haumY sbid 
jlwie]

Jinee Hukam 

Pashhaaniaa Sae 

Maelae Houmai 

Sabadh Jalaae ||

Those who realize the 

Hukam of the Lord's 

Command are united 

with Him; through the 

Word of His Shabad, 

their egotism is burnt 

away.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਠਾ ਕਰ ਕੇ 

ਮੂੰ ਜਨਆ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

ਜਲਆ ਹੈ।

54084 1258 scI Bgiq krih 
idnu rwqI sic 
rhy ilv lwie]

Sachee Bhagath 

Karehi Dhin 

Raathee Sach 

Rehae Liv Laae ||

They perform true 

devotional worship 

day and night; they 

remain lovingly 

attuned to the True 

Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਜਲਵ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਰੀ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

54085 1258 sdw scu hir 
vyKdy gur kY 
sbid suBwie]1]

Sadhaa Sach Har 

Vaekhadhae Gur 

Kai Sabadh 

Subhaae ||1||

They gaze on their 

True Lord forever, 

through the Word of 

the Guru's Shabad, 

with loving ease. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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54086 1258 mn ry hukmu mMin 
suKu hoie]

Man Rae Hukam 

Mann Sukh Hoe ||

O mortal, accept His 

Will and find peace.

ਹੇ ਮਨ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਤੁਜਰਆ ਕਰ, (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
54087 1258 pRB Bwxw Apxw 

Bwvdw ijsu bKsy  
iqsu ibGnu n 
koie]1]rhwau]

Prabh Bhaanaa 

Apanaa 

Bhaavadhaa Jis 

Bakhasae This 

Bighan N Koe 

||1|| Rehaao ||

God is pleased by the 

Pleasure of His Own 

Will. Whomever He 

forgives, meets no 

obstacles on the way. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਮਰਜ਼ੀ 
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ), ਉਸ ਦੇ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਜਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54088 1258 qRY gux sBw Dwqu 
hY nw hir Bgiq  
n Bwie]

s`Bw Thrai Gun Sabhaa 

Dhhaath Hai Naa 

Har Bhagath N 

Bhaae ||

Under the influence of 

the three gunas, the 

three dispositions, the 

mind wanders 

everywhere, without 

love or devotion to 

the Lord.

ਜਤਿਗੁਣੀ (ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਿੁੜੇ ਰਜਹਣਾ) ਜਨਰੀ ਭਟਕਣਾ 
ਹੀ ਹੈ (ਇਸ ਜਵਚ ਿਸੇ ਜਰਹਾਂ) 
ਨਾਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਨਾਹ ਉਸ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

54089 1258 giq mukiq kdy  
n hoveI haumY 
krm kmwih]

Gath Mukath 

Kadhae N Hovee 

Houmai Karam 

Kamaahi ||

No one is ever saved 

or liberated, by doing 

deeds in ego.

(ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ 

(ਵਧਾਣ ਵਾਲੇ) ਕੂੰਮ (ਹੀ) ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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54090 1258 swihb BwvY so 
QIAY pieAY 
ikriq 
iPrwih]2]

Saahib Bhaavai So 

Thheeai Paeiai 

Kirath Firaahi 

||2||

Whatever our Lord 

and Master wills, 

comes to pass. People 

wander according to 

their past actions. 

||2||

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਿ ੋ

ਕੁਝ ਮਾਲਕ-ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵ 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥
54091 1258 siqgur ByitAY  

mnu mir rhY hir 
nwmu vsY min 
Awie]

Sathigur Bhaettiai 

Man Mar Rehai 

Har Naam Vasai 

Man Aae ||

Meeting with the True 

Guru, the mind is 

overpowered; the 

Lord's Name comes to 

abide in the mind.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ (ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,

54092 1258 iqs kI kImiq  
nw pvY khxw 
ikCU n jwie]

This Kee Keemath 

Naa Pavai 

Kehanaa Kishhoo 

N Jaae ||

The value of such a 

person cannot be 

estimated; nothing at 

all can be said about 

him.

(ਜਿਰ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਇਤਨਾ 
ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਸ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

54093 1258 cauQY pid vwsw 
hoieAw scY rhY 
smwie]3]

Chouthhai Padh 

Vaasaa Hoeiaa 

Sachai Rehai 

Samaae ||3||

He comes to dwell in 

the fourth state; he 

remains merged in the 

True Lord. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਜਟੱਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10968 Published: March 06/ 2014



54094 1258 myrw hir pRBu 
Agmu Agocru hY  
kImiq khxu n 
jwie]

Maeraa Har Prabh 

Agam Agochar Hai 

Keemath Kehan N 

Jaae ||

My Lord God is 

Inaccessible and 

Unfathomable. His 

value cannot be 

expressed.

ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ।

54095 1258 gur prswdI 
buJIAY sbdy kwr 
kmwie]

Gur Parasaadhee 

Bujheeai 

Sabadhae Kaar 

Kamaae ||

By Guru's Grace, he 

comes to understand, 

and live the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 

ਦੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਹਰੇਕ) ਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

54096 1258 nwnk nwmu 
slwih qU hir  
hir dir soBw 
pwie]4]2]

Naanak Naam 

Salaahi Thoo Har 

Har Dhar Sobhaa 

Paae ||4||2||

O Nanak, praise the 

Naam, the Name of 

the Lord, Har, Har; you 

shall be honored in 

the Court of the Lord. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ। (ਜਿਹੜਾ 
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥

54097 1258 mlwr mhlw 3] Malaar Mehalaa 3 

||

Malaar, Third Mehl:

54098 1258 gurmuiK koeI 
ivrlw bUJY ijs 
no ndir kryie]

Guramukh Koee 

Viralaa Boojhai Jis 

No Nadhar Karaee 

||

Rare is that person 

who, as Gurmukh, 

understands; the Lord 

has bestowed His 

Glance of Grace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ (ਇਹ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ,
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54099 1258 gur ibnu dwqw  
koeI nwhI bKsy 
ndir kryie]

Gur Bin Dhaathaa 

Koee Naahee 

Bakhasae Nadhar 

Karaee ||

There is no Giver 

except the Guru. He 

grants His Grace and 

forgives.

(ਜਕ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

(ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਨਾਮ) ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

54100 1258 gur imilAY sWiq 
aUpjY An idnu 
nwmu leyie]1]

ley-ie Gur Miliai Saanth 

Oopajai Anadhin 

Naam Leaee ||1||

Meeting the Guru, 

peace and tranquility 

well up; chant the 

Naam, the Name of 

the Lord, day and 

night. ||1||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ (ਮਨ 

ਜਵਚ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ) ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

54101 1258 myry mn hir 
AMimRq nwmu 
iDAwie]

Maerae Man Har 

Anmrith Naam 

Dhhiaae ||

O my mind, meditate 

on the Ambrosial 

Name of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਜਰਆ ਕਰ।

54102 1258 siqguru purKu 
imlY nwau pweIAY  
hir nwmy sdw 
smwie 
]1]rhwau]

Sathigur Purakh 

Milai Naao 

Paaeeai Har 

Naamae Sadhaa 

Samaae ||1|| 

Rehaao ||

Meeting with the True 

Guru and the Primal 

Being, the Name is 

obtained, and one 

remains forever 

absorbed in the Lord's 

Name. ||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਰਦ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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54103 1258 mnmuK sdw 
ivCuVy iPrih  
koie n iks hI 
nwil]

Manamukh 

Sadhaa Vishhurrae 

Firehi Koe N Kis 

Hee Naal ||

The self-willed 

manmukhs are forever 

separated from the 

Lord; no one is with 

them.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ) 
ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਭਟਕਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੇ ਜਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ 

ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ ਜਕਸੇ 

ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ 
ਜਨਬਾਹ ਸਕਦਾ।

54104 1258 haumY vfw rogu hY  
isir mwry 
jmkwil]

Houmai Vaddaa 

Rog Hai Sir 

Maarae Jamakaal 

||

They are stricken with 

the great disease of 

egotism; they are hit 

on the head by the 

Messenger of Death.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਰ-ਪਰਨੇ ਸੱੁਜਟਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

54105 1258 gurmiq sqsMgiq  
n ivCuVih An 
idnu nwmu 
sm@wil]2]

Guramath 

Sathasangath N 

Vishhurrehi 

Anadhin Naam 

Samhaal ||2||

Those who follow the 

Guru's Teachings are 

never separated from 

the Sat Sangat, the 

True Congregation. 

They dwell on the 

Naam, night and day. 

||2||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਵਸਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ 
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵੱਛੁੜਦੇ ॥੨॥

54106 1258 sBnw krqw eyku 
qU inq kir 
dyKih vIcwru]

Sabhanaa 

Karathaa Eaek 

Thoo Nith Kar 

Dhaekhehi 

Veechaar ||

You are the One and 

Only Creator of all. 

You continually create, 

watch over and 

contemplate.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ, 
ਅਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਸੂੰਭਾਲ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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54107 1258 ieik gurmuiK 
Awip imlwieAw  
bKsy Bgiq 
BMfwr]

Eik Guramukh Aap 

Milaaeiaa 

Bakhasae Bhagath 

Bhanddaar ||

Some are Gurmukh - 

You unite them with 

Yourself. You bless 

then with the treasure 

of devotion.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਤੂੂੰ  ਆਪ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਿੋਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ) ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

54108 1258 qU Awpy sBu ikCu 
jwxdw iksu AwgY 
krI pUkwr]3]

Thoo Aapae Sabh 

Kishh Jaanadhaa 

Kis Aagai Karee 

Pookaar ||3||

You Yourself know 

everything. Unto 

whom should I 

complain? ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਕਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 

ਿਜਰਆਦ ਕਰਾਂ? ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਸਾਡੇ ਜਦਲਾਂ ਦੀ) ਹਰੇਕ ਮੂੰਗ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ ॥੩॥

54109 1258 hir hir nwmu 
AMimRqu hY ndrI 
pwieAw jwie]

Har Har Naam 

Anmrith Hai 

Nadharee Paaeiaa 

Jaae ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is Ambrosial 

Nectar. By the Lord's 

Grace, it is obtained.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 

ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

54110 1258 An idnu hir 
hir aucrY gur kY 
shij suBwie]

Anadhin Har Har 

Oucharai Gur Kai 

Sehaj Subhaae ||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, 

night and day, the 

intuitive peace and 

poise of the Guru is 

obtained.

(ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟੱਕ ਕੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਟੱਕ ਕੇ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 10972 Published: March 06/ 2014



54111 1258 nwnk nwmu 
inDwnu hY nwmy hI 
icqu lwie]4]3]

Naanak Naam 

Nidhhaan Hai 

Naamae Hee Chith 

Laae ||4||3||

O Nanak, the Naam is 

the greatest treasure. 

Focus your 

consciousness on the 

Naam. ||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਵਾਸਤੇ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥

54112 1258 mlwr mhlw 3] Malaar Mehalaa 3 

||

Malaar, Third Mehl:

54113 1258 guru swlwhI sdw 
suKdwqw pRBu 
nwrwiexu soeI]

Gur Saalaahee 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Prabh Naaraaein 

Soee ||

I praise the Guru, the 

Giver of peace, 

forever. He truly is the 

Lord God.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ (ਆਪਣ)ੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਸਲਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਪਿਭੂ ਹੈ।

54114 1258 gur prswid 
prmpdu pwieAw  
vfI vifAweI 
hoeI]

Gur Parasaadh 

Param Padh 

Paaeiaa Vaddee 

Vaddiaaee Hoee ||

By Guru's Grace, I 

have obtained the 

supreme status. His 

glorious greatness is 

glorious!

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ, ਉਸ ਦੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵੱਚ) ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ,

54115 1258 An idnu gux 
gwvY inq swcy  
sic smwvY 
soeI]1]

Anadhin Gun 

Gaavai Nith 

Saachae Sach 

Samaavai Soee 

||1||

One who sings the 

Glorious Praises of the 

True Lord, merges in 

the True Lord. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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54116 1258 mn ry gurmuiK 
irdY vIcwir]

Man Rae 

Guramukh Ridhai 

Veechaar ||

O mortal, contemplate 

the Guru's Word in 

your heart.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਵਚਾਜਰਆ ਕਰ।

54117 1258 qij kUVu kutMbu 
haumY ibKu iqRsnw  
clxu irdY 
sm@wil 
]1]rhwau]

Thaj Koorr 

Kuttanb Houmai 

Bikh Thrisanaa 

Chalan Ridhai 

Samhaal ||1|| 

Rehaao ||

Abandon your false 

family, poisonous 

egotism and desire; 

remember in your 

heart, that you will 

have to leave. 

||1||Pause||

ਝੂਠ ਛੱਡ, ਕੁਟੂੰ ਬ (ਦਾ ਮੋਹ) 

ਛੱਡ, ਹਉਮੈ ਜਤਆਗ, ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਛੱਡ। ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਯਾਦ 

ਰੱਖ (ਜਕ ਇਥੋਂ) ਕੂਚ ਕਰਨਾ 
(ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54118 1258 siqguru dwqw  
rwm nwm kw horu 
dwqw koeI nwhI]

Sathigur Dhaathaa 

Raam Naam Kaa 

Hor Dhaathaa 

Koee Naahee ||

The True Guru is the 

Giver of the Lord's 

Name. There is no 

other giver at all.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਜਸਰਫ਼) ਗੁਰੂ (ਹੀ) 
ਹੈ, (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

54119 1259 jIA dwnu dyie 
iqRpqwsy scY 
nwim smwhI]

Jeea Dhaan Dhaee 

Thripathaasae 

Sachai Naam 

Samaahee ||

Bestowing the gift of 

the soul, He satisfies 

the mortal beings, and 

merges them in the 

True Name.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ) 
ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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54120 1259 An idnu hir 
rivAw ird 
AMqir shij 
smwiD 
lgwhI]2]

Anadhin Har 

Raviaa Ridh 

Anthar Sehaj 

Samaadhh 

Lagaahee ||2||

Night and day, they 

ravish and enjoy the 

Lord within the heart; 

they are intuitively 

absorbed in Samaadhi. 

||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥

54121 1259 siqgur sbdI  
iehu mnu ByidAw  
ihrdY swcI 
bwxI]

Sathigur Sabadhee 

Eihu Man 

Bhaedhiaa 

Hiradhai Saachee 

Baanee ||

The Shabad, the Word 

of the True Guru, has 

pierced my mind. The 

True Word of His Bani 

permeates my heart.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਵੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

54122 1259 myrw pRBu AlKu n 
jweI liKAw  
gurmuiK AkQ 
khwxI]

A-kQ: polw bolo Maeraa Prabh 

Alakh N Jaaee 

Lakhiaa Guramukh 

Akathh Kehaanee 

||

My God is Unseen; He 

cannot be seen. The 

Gurmukh speaks the 

Unspoken.

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਅਲੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਸਮਜਝਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਉਸ ਅਕੱਥ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

54123 1259 Awpy dieAw kry 
suKdwqw jpIAY 
swirMgpwxI]3]

Aapae Dhaeiaa 

Karae 

Sukhadhaathaa 

Japeeai 

Saaringapaanee 

||3||

When the Giver of 

peace grants His 

Grace, the mortal 

being meditates on 

the Lord, the Life of 

the Universe. ||3||

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਨੁਖ-

ਧਾਰੀ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿਦੋਂ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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54124 1259 Awvx jwxw 
bhuiV n hovY  
gurmuiK shij 
iDAwieAw]

Aavan Jaanaa 

Bahurr N Hovai 

Guramukh Sehaj 

Dhhiaaeiaa ||

He does not come and 

go in renicarnation 

any longer; the 

Gurmukh meditates 

intuitively.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ (ਜਟੱਕ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

54125 1259 mn hI qy mnu 
imilAw suAwmI  
mn hI mMnu 
smwieAw]

Man Hee Thae 

Man Miliaa 

Suaamee Man Hee 

Mann Samaaeiaa 

||

From the mind, the 

mind merges into our 

Lord and Master; the 

mind is absorbed into 

the Mind.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਪੇ 

ਦੀ ਸੂਝ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਜਿਰ) ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

54126 1259 swcy hI scu 
swic pqIjY  
ivchu Awpu 
gvwieAw]4]

Saachae Hee Sach 

Saach Patheejai 

Vichahu Aap 

Gavaaeiaa ||4||

In truth, the True Lord 

is pleased with truth; 

eradicate egotism 

from within yourself. 

||4||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ) ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ ਜਗੱਝਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
54127 1259 eyko eyku vsY min 

suAwmI dUjw 
Avru n koeI]

Eaeko Eaek Vasai 

Man Suaamee 

Dhoojaa Avar N 

Koee ||

Our One and Only 

Lord and Master 

dwells within the 

mind; there is no 

other at all.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਹੀ ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਿਾ 
ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ।
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54128 1259 eykuo nwmu AMimRqu 
hY mITw jig 
inrml scu soeI]

Eaekuo Naam 

Anmrith Hai 

Meethaa Jag 

Niramal Sach Soee 

||

The One Name is 

Sweet Ambrosial 

Nectar; it is 

Immaculate Truth in 

the world.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਸਰਫ਼ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਹੀ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਿਗਤ 

ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਉਹੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿ ੋਪਜਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

54129 1259 nwnk nwmu pRBU qy 
pweIAY ijn kau 
Duir iliKAw 
hoeI]5]4]

Naanak Naam 

Prabhoo Thae 

Paaeeai Jin Ko 

Dhhur Likhiaa 

Hoee ||5||4||

O Nanak, the Name of 

God is obtained, by 

those who are so 

predestined. ||5||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ। (ਜਮਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੈ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੫॥੪॥
54130 1259 mlwr mhlw 3] Malaar Mehalaa 3 

||

Malaar, Third Mehl:

54131 1259 gx gMDrb nwmy 
siB auDry gur 
kw sbdu vIcwir]

Gan Gandhharab 

Naamae Sabh 

Oudhharae Gur 

Kaa Sabadh 

Veechaar ||

All the heavenly 

heralds and celestial 

singers are saved 

through the Naam, the 

Name of the Lord.

ਗਣ ਗੂੰਧਰਬ (ਆਜਦਕ ਦੇਵ-

ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ) ਸਾਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਕੇ ਹੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ੇਹਨ।
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54132 1259 haumY mwir sd 
mMin vswieAw  
hir rwiKAw auir 
Dwir]

Houmai Maar 

Sadh Mann 

Vasaaeiaa Har 

Raakhiaa Our 

Dhhaar ||

They contemplate the 

Word of the Guru's 

Shabad. Subduing 

their ego, the Name 

abides in their minds; 

they keep the Lord 

enshrined in their 

hearts.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਜਖਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਜਲਆ।

54133 1259 ijsih buJwey 
soeI bUJY ijs no 
Awpy ley 
imlwie]

Jisehi Bujhaaeae 

Soee Boojhai Jis 

No Aapae Leae 

Milaae ||

He alone understands, 

whom the Lord causes 

to understand; the 

Lord unites him with 

Himself.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜਦਾ 
ਹੈ।

54134 1259 An idnu bwxI 
sbdy gWvY swic 
rhY ilv 
lwie]1]

Anadhin Baanee 

Sabadhae Gaanvai 

Saach Rehai Liv 

Laae ||1||

Night and day, he 

sings the Word of the 

Shabad and the Guru's 

Bani; he remains 

lovingly attuned to the 

True Lord. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ) ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

54135 1259 mn myry iKnu iKnu 
nwmu sm@wil]

Man Maerae Khin 

Khin Naam 

Samhaal ||

O my mind, each and 

every moment, dwell 

on the Naam.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਇਕ ਇਕ ਜਖਨ ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ।
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54136 1259 gur kI dwiq 
sbd suKu AMqir  
sdw inbhY qyrY 
nwil]1]rhwau]

Gur Kee Dhaath 

Sabadh Sukh 

Anthar Sadhaa 

Nibehai Thaerai 

Naal ||1|| Rehaao 

||

The Shabad is the 

Guru's Gift. It shall 

bring you lasting 

peace deep within; it 

shall always stand by 

you. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੇਗਾ। ਹੇ ਮਨ! (ਇਹ ਹਜਰ-

ਨਾਮ) ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਾਥ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54137 1259 mnmuK pwKMfu kdy  
n cUkY dUjY Bwie 
duKu pwey]

Manamukh 

Paakhandd 

Kadhae N Chookai 

Dhoojai Bhaae 

Dhukh Paaeae ||

The self-willed 

manmukhs never give 

up their hypocrisy; in 

the love of duality, 

they suffer in pain.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪਖੂੰਡ ਕਦੇ 

ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

54138 1259 nwmu ivswir  
ibiKAw min rwqy  
ibrQw jnmu 
gvwey]

Naam Visaar 

Bikhiaa Man 

Raathae Birathhaa 

Janam Gavaaeae 

||

Forgetting the Naam, 

their minds are 

imbued with 

corruption. They 

waste away their lives 

uselessly.

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਮਨੋਂ  ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ।

54139 1259 ieh vylw iPir 
hiQ n AwvY An 
idnu sdw 
pCuqwey]

Eih Vaelaa Fir 

Hathh N Aavai 

Anadhin Sadhaa 

Pashhuthaaeae ||

This opportunity shall 

not come into their 

hands again; night and 

day, they shall always 

regret and repent.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦਾ) ਸਮਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, 
(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਸਦਾ ਹੱਥ 

ਮਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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54140 1259 mir mir jnmY 
kdy n bUJY ivstw 
mwih smwey]2]

Mar Mar Janamai 

Kadhae N Boojhai 

Visattaa Maahi 

Samaaeae ||2||

They die and die again 

and again, only to be 

reborn, but they never 

understand. They rot 

away in manure. ||2||

ਉਹ ਸਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ) ਗੂੰਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

54141 1259 gurmuiK nwim rqy  
sy auDry gur kw 
sbdu vIcwir]

Guramukh Naam 

Rathae Sae 

Oudhharae Gur 

Kaa Sabadh 

Veechaar ||

The Gurmukhs are 

imbued with the 

Naam, and are saved; 

they contemplate the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

54142 1259 jIvn mukiq hir 
nwmu iDAwieAw  
hir rwiKAw auir 
Dwir]

Jeevan Mukath 

Har Naam 

Dhhiaaeiaa Har 

Raakhiaa Our 

Dhhaar ||

Meditating on the 

Name of the Lord, 

they are Jivan-mukta, 

liberated while yet 

alive. They enshrine 

the Lord within their 

hearts.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਿੀਊਂਦੇ ਹੀ (ਦੁਨੀਆ ਦੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ) 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
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54143 1259 mnu qnu inrmlu  
inrml miq 
aUqm aUqm bwxI 
hoeI]

Man Than Niramal 

Niramal Math 

Ootham Ootham 

Baanee Hoee ||

Their minds and 

bodies are 

immaculate, their 

intellect is immaculate 

and sublime. Their 

speech is sublime as 

well.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਉੱਤਮ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

54144 1259 eyko purKu eyko 
pRBu jwqw dUjw 
Avru n koeI]3]

Eaeko Purakh Eaek 

Prabh Jaathaa 

Dhoojaa Avar N 

Koee ||3||

They realize the One 

Primal Being, the One 

Lord God. There is no 

other at all. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਕ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ) ਨਹੀਂ (ਜਦੱਸਦਾ) ॥੩॥

54145 1259 Awpy kry krwey 
pRBu Awpy Awpy 
ndir kryie]

kry-ie Aapae Karae 

Karaaeae Prabh 

Aapae Aapae 

Nadhar Karaee ||

God Himself is the 

Doer, and He Himself 

is the Cause of causes. 

He Himself bestows 

His Glance of Grace.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

(ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ) ਕਰਦਾ ਹੈ।

54146 1259 mnu qnu rwqw gur 
kI bwxI syvw 
suriq smyie]

smy-ie Man Than Raathaa 

Gur Kee Baanee 

Saevaa Surath 

Samaee ||

My mind and body are 

imbued with the Word 

of the Guru's Bani. My 

consciousness is 

immersed in His 

service.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) 
ਮਨ (ਉਸ ਦਾ) ਤਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ (ਦੇ ਰੂੰਗ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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54147 1259 AMqir visAw 
AlK AByvw  
gurmuiK hoie 
lKwie]

AlK: polw bolo Anthar Vasiaa 

Alakh Abhaevaa 

Guramukh Hoe 

Lakhaae ||

The Unseen and 

Inscrutable Lord 

dwells deep within. He 

is seen only by the 

Gurmukh.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਲੱਖ ਅਤੇ 

ਅਭੇਵ ਪਿਭੂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਉਹ 

ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

54148 1259 nwnk ijsu BwvY 
iqsu Awpy dyvY  
BwvY iqvY 
clwie]4]5]

Naanak Jis Bhaavai 

This Aapae 

Dhaevai Bhaavai 

Thivai Chalaae 

||4||5||

O Nanak, He gives to 

whomever He pleases. 

According to the 

Pleasure of His Will, 

He leads the mortals 

on. ||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਭਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ 

ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੋਰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੫॥

54149 1259 mlwr mhlw 3 
duquky]

du-quky Malaar Mehalaa 3 

Dhuthukae ||

Malaar, Third Mehl, 

Du-Tukas:

54150 1259 siqgur qy pwvY  
Gru dru mhlu 
suQwnu]

Sathigur Thae 

Paavai Ghar Dhar 

Mehal S Thhaan ||

Through the True 

Guru the mortal 

obtains the special 

place the Mansion of 

the Lord's Presence in 

his own home.

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਮਹਲ ਅਤੇ ਥਾਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।

54151 1259 gur sbdI cUkY 
AiBmwnu]1]

Gur Sabadhee 

Chookai Abhimaan 

||1||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, his 

egotistical pride is 

dispelled. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਮੱੁਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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54152 1259 ijn kau illwit 
iliKAw Duir 
nwmu]

Jin Ko Lilaatt 

Likhiaa Dhhur 

Naam ||

Those who have the 

Naam inscribed on 

their foreheads,

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਨਾਮ (ਦਾ ਜਸਮਰਨ) ਜਲਜਖਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

54153 1259 An idnu nwmu 
sdw sdw 
iDAwvih swcI 
drgh pwvih 
mwnu]1]rhwau]

Anadhin Naam 

Sadhaa Sadhaa 

Dhhiaavehi 

Saachee Dharageh 

Paavehi Maan 

||1|| Rehaao ||

Meditate on the Naam 

night and day, forever 

and ever. They are 

honored in the True 

Court of the Lord. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਉਹ 

ਆਦਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54154 1259 mn kI ibiD  
siqgur qy jwxY  
An idnu lwgY 
sd hir isau 
iDAwnu]

Man Kee Bidhh 

Sathigur Thae 

Jaanai Anadhin 

Laagai Sadh Har 

Sio Dhhiaan ||

From the True Guru, 

they learn the ways 

and means of the 

mind. Night and day, 

they focus their 

meditation on the 

Lord forever.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਮਨ (ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤਣ) ਦਾ ਢੂੰਗ ਜਸੱਖ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

54155 1260 gur sbid rqy 
sdw bYrwgI hir 
drgh swcI 
pwvih mwnu]2]

Gur Sabadh 

Rathae Sadhaa 

Bairaagee Har 

Dharageh Saachee 

Paavehi Maan 

||2||

Imbued with the Word 

of the Guru's Shabad, 

they remain forever 

detached. They are 

honored in the True 

Court of the Lord. 

||2||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
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54156 1260 iehu mnu KylY  
hukm kw bwDw  
iek iKn mih  
dh ids iPir 
AwvY]

Eihu Man Khaelai 

Hukam Kaa 

Baadhhaa Eik Khin 

Mehi Dheh Dhis 

Fir Aavai ||

This mind plays, 

subject to the Lord's 

Will; in an instant, it 

wanders out in the ten 

directions and returns 

home again.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ ਮਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਦਾ 
ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੀ (ਮਾਇਆ 

ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ) ਖੇਡਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜ ਭੱਿ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ।

54157 1260 jW Awpy ndir 
kry hir pRBu 
swcw qW iehu mnu 
gurmuiK qqkwl 
vis AwvY]3]

q`qkwl[ v`is Jaan Aapae 

Nadhar Karae Har 

Prabh Saachaa 

Thaan Eihu Man 

Guramukh 

Thathakaal Vas 

Aavai ||3||

When the True Lord 

God Himself bestows 

His Glance of Grace, 

then this mind is 

instantly brought 

under control by the 

Gurmukh. ||3||

ਿਦੋਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ 

ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ 
ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

54158 1260 iesu mn kI 
ibiD mn hU jwxY  
bUJY sbid 
vIcwir]

Eis Man Kee Bidhh 

Man Hoo Jaanai 

Boojhai Sabadh 

Veechaar ||

The mortal comes to 

know the ways and 

means of the mind, 

realizing and 

contemplating the 

Shabad.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਾਚ ਜਸੱਖ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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54159 1260 nwnk nwmu 
iDAwie sdw qU  
Bv swgru ijqu 
pwvih 
pwir]4]6]

Naanak Naam 

Dhhiaae Sadhaa 

Thoo Bhav Saagar 

Jith Paavehi Paar 

||4||6||

O Nanak, meditate 

forever on the Naam, 

and cross over the 

terrifying world-ocean. 

||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਤੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਜਹਂਗਾ ॥੪॥੬॥

54160 1260 mlwr mhlw 3] Malaar Mehalaa 3 

||

Malaar, Third Mehl:

54161 1260 jIau ipMfu pRwx 
siB iqs ky Git 
Git rihAw 
smweI]

Jeeo Pindd Praan 

Sabh This Kae 

Ghatt Ghatt 

Rehiaa Samaaee ||

Soul, body and breath 

of life are all His; He is 

permeating and 

pervading each and 

every heart.

ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਸਮਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹ 

ਜਿੂੰ ਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਪਿਾਣ 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੂੰਗ ਹਨ।

54162 1260 eyksu ibnu mY 
Avru n jwxw  
siqguir dIAw 
buJweI]1]

Eaekas Bin Mai 

Avar N Jaanaa 

Sathigur Dheeaa 

Bujhaaee ||1||

Except the One Lord, I 

do not know any other 

at all. The True Guru 

has revealed this to 

me. ||1||

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੈ। ਉਸ ਇਕ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ ॥੧॥

54163 1260 mn myry nwim 
rhau ilv lweI]

Man Maerae 

Naam Reho Liv 

Laaee ||

O my mind, remain 

lovingly attuned to the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮੈਂ (ਤਾਂ ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲਗਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
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54164 1260 Aidstu Agocru 
AprMpru krqw  
gur kY sbid hir 
iDAweI]1]rhwau
]

Ap-rMpru[A-idstu Adhisatt Agochar 

Aparanpar 

Karathaa Gur Kai 

Sabadh Har 

Dhhiaaee ||1|| 

Rehaao ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

meditate on the Lord, 

the Unseen, 

Unfathomable and 

Infinite Creator. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ (ਇਹਨਾਂ 
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ) ਜਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਜਿਸ ਤਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 
ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਧਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54165 1260 mnu qnu BIjY eyk 
ilv lwgY shjy 
rhy smweI]

Man Than Bheejai 

Eaek Liv Laagai 

Sehajae Rehae 

Samaaee ||

Mind and body are 

pleased, lovingly 

attuned to the One 

Lord, intuitively 

absorbed in peace and 

poise.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ) ਲਗਨ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ (ਨਾਮ-ਰਸ 

ਨਾਲ) ਜਭੱਿਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

54166 1260 gur prswdI BRmu 
Bau BwgY eyk 
nwim ilv 
lweI]2]

Gur Parasaadhee 

Bhram Bho 

Bhaagai Eaek 

Naam Liv Laaee 

||2||

By Guru's Grace, 

doubt and fear are 

dispelled, being 

lovingly attuned to the 

One Name. ||2||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਸਰਫ਼ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਉਸ ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
54167 1260 gur bcnI scu 

kwr kmwvY giq 
miq qb hI 
pweI]

Gur Bachanee 

Sach Kaar 

Kamaavai Gath 

Math Thab Hee 

Paaee ||

When the mortal 

follows the Guru's 

Teachings, and lives 

the Truth, then he 

attains the state of 

emancipation.

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 
ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਜਸੱਖਦਾ ਹੈ।
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54168 1260 koit mDy iksih 
buJwey iqin rwm 
nwim ilv 
lweI]3]

Kott Madhhae 

Kisehi Bujhaaeae 

Thin Raam Naam 

Liv Laaee ||3||

Among millions, how 

rare is that one who 

understands, and is 

lovingly attuned to the 

Name of the Lord. 

||3||

ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਸਦਾ ਲਈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਲਈ ॥੩॥
54169 1260 jh jh dyKw qh 

eyko soeI ieh 
gurmiq buiD 
pweI]

Jeh Jeh Dhaekhaa 

Theh Eaeko Soee 

Eih Guramath 

Budhh Paaee ||

Wherever I look, there 

I see the One. This 

understanding has 

come through the 

Guru's Teachings.

ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਉਧਰ ਉਧਰ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਵੱਸਦਾ (ਜਦੱਸਦਾ) ਹੈ-ਇਹ 

ਅਕਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਸੱਖੀ ਹੈ।

54170 1260 mnu qnu pRwn 
DrˆØI iqsu AwgY  
nwnk Awpu 
gvweI]4]7]

Man Than Praan 

Dhharanaee This 

Aagai Naanak Aap 

Gavaaee ||4||7||

I place my mind, body 

and breath of life in 

offering before Him; O 

Nanak, self-conceit is 

gone. ||4||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਮੈਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ 
ਪਿਾਣ ਭੇਟ ਧਰਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੭॥

54171 1260 mlwr mhlw 3] Malaar Mehalaa 3 

||

Malaar, Third Mehl:

54172 1260 myrw pRBu swcw  
dUK invwrxu  
sbdy pwieAw 
jweI]

Maeraa Prabh 

Saachaa Dhookh 

Nivaaran 

Sabadhae Paaeiaa 

Jaaee ||

My True Lord God, the 

Eradicator of suffering, 

is found through the 

Word of the Shabad.

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
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54173 1260 BgqI rwqy sd 
bYrwgI dir swcY 
piq pweI]1]

Bhagathee 

Raathae Sadh 

Bairaagee Dhar 

Saachai Path 

Paaee ||1||

Imbued with 

devotional worship, 

the mortal remains 

forever detached. He 

is honored in the True 

Court of the Lord. 

||1||

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
54174 1260 mn ry mn isau 

rhau smweI]

Man Rae Man Sio 

Reho Samaaee ||

O mind, remain 

absorbed in the Mind.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਮੈਂ (ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ।

54175 1260 gurmuiK rwm 
nwim mnu BIjY  
hir syqI ilv 
lweI]1]rhwau]

Guramukh Raam 

Naam Man 

Bheejai Har 

Saethee Liv Laaee 

||1|| Rehaao ||

The mind of the 

Gurmukh is pleased 

with the Lord's Name, 

lovingly attuned to the 

Lord. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ 
(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵੱਚ ਜਭੱਿਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54176 1260 myrw pRBu Aiq 
Agm Agocru  
gurmiq dyie 
buJweI]

dy-ie Maeraa Prabh Ath 

Agam Agochar 

Guramath Dhaee 

Bujhaaee ||

My God is totally 

Inaccessible and 

Unfathomable; 

through the Guru's 

Teachings, He is 

understood.

ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ (ਤਾਂ) ਬਹੁਤ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਉਸ ਤਕ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ (ਭੀ) ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ, (ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,
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54177 1260 scu sMjmu krxI  
hir kIriq hir 
syqI ilv 
lweI]2]

Sach Sanjam 

Karanee Har 

Keerath Har 

Saethee Liv Laaee 

||2||

True self-discipline 

rests in singing the 

Kirtan of the Lord's 

Praises, lovingly 

attuned to the Lord. 

||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸੂੰਿਮ ਬਣਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

54178 1260 Awpy sbdu scu 
swKI Awpy ijn@ 
joqI joiq 
imlweI]

Aapae Sabadh 

Sach Saakhee 

Aapae Jinh Jothee 

Joth Milaaee ||

He Himself is the 

Shabad, and He 

Himself is the True 

Teachings; He merges 

our light into the Light.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦੀ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਜਨਸਚਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਗੁਰੂ 

ਦਾ) ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਗੁਰੂ ਦੀ) ਜਸਜਖਆ ਹੈ।

54179 1260 dyhI kwcI pauxu 
vjwey gurmuiK 
AMimRqu pweI]3]

Dhaehee Kaachee 

Poun Vajaaeae 

Guramukh 

Anmrith Paaee 

||3||

The breath vibrates 

through this frail body; 

the Gurmukh obtains 

the ambrosial nectar. 

||3||

(ਇਸ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਹਰੇਕ ਸੁਆਸ ਤੋਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹੀ) 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

54180 1260 Awpy swjy sB 
kwrY lwey so scu 
rihAw smweI]

Aapae Saajae Sabh 

Kaarai Laaeae So 

Sach Rehiaa 

Samaaee ||

He Himself fashions, 

and He Himself links 

us to our tasks; the 

True Lord is pervading 

everywhere.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਕਾਰੇ ਲਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਸਭ ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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54181 1260 nwnk nwm ibnw  
koeI ikCu nwhI  
nwmy dyie 
vfweI]4]8]

Naanak Naam 

Binaa Koee Kishh 

Naahee Naamae 

Dhaee Vaddaaee 

||4||8||

O Nanak, without the 

Naam, the Name of 

the Lord, no one is 

anything. Through the 

Naam,we are blessed 

with glory. ||4||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਕੋਈ 

ਪਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, (ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ) ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੪॥੮॥

54182 1260 mlwr mhlw 3] Malaar Mehalaa 3 

||

Malaar, Third Mehl:

54183 1260 haumY ibKu mnu 
moihAw lidAw 
Ajgr BwrI]

l`idAw[ Aj-gr Houmai Bikh Man 

Mohiaa Ladhiaa 

Ajagar Bhaaree ||

The mortal is enticed 

by the poison of 

corruption, burdened 

with such a heavy load.

ਹਉਮੈ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲਾ) ਜ਼ਹਰ ਹੈ, 

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਇਸ ਜ਼ਹਰ 

ਦੇ) ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, (ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ) ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 

ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਜਦਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

54184 1260 gruVu sbdu muiK 
pwieAw haumY 
ibKu hir 
mwrI]1]

Garurr Sabadh 

Mukh Paaeiaa 

Houmai Bikh Har 

Maaree ||1||

The Lord has placed 

the magic spell of the 

Shabad into his 

mouth, and destroyed 

the poison of ego. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਇਸ ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਨ ਲਈ) ਗਾਰੁੜੀ ਮੂੰਤਿ ਹੈ, 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਮੂੰਤਿ ਆਪਣੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਰੱਖ 

ਜਲਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹਉਮੈ-ਜ਼ਹਰ ਮੁਕਾ 
ਜਦੱਤੀ ॥੧॥

54185 1260 mn ry haumY mohu 
duKu BwrI]

Man Rae Houmai 

Mohu Dhukh 

Bhaaree ||

O mortal, egotism and 

attachment are such 

heavy loads of pain.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਹਉਮੈ ਇਕ 

ਵੱਡਾ ਦੱੁਖ ਹੈ (ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਮੋਹ ਭਾਰੀ ਦੱੁਖ ਹੈ,
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54186 1260 iehu Bvjlu jgqu  
n jweI qrxw  
gurmuiK qru hir 
qwrI]1]rhwau]

Eihu Bhavajal 

Jagath N Jaaee 

Tharanaa 

Guramukh Thar 

Har Thaaree ||1|| 

Rehaao ||

This terrifying world-

ocean cannot be 

crossed; through the 

Lord's Name, the 

Gurmukh crosses over 

to the other side. 

||1||Pause||

(ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਵਚ (ਇਸ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54187 1260 qRY gux mwieAw 
mohu pswrw sB 
vrqY AwkwrI]

Thrai Gun 

Maaeiaa Mohu 

Pasaaraa Sabh 

Varathai Aakaaree 

||

Attachment to the 

three-phased show of 

Maya pervades all the 

created forms.

ਜਤਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

(ਆਪਣਾ) ਜਖਲਾਰਾ (ਜਖਲਾਰ 

ਕੇ) ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ 
ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

54188 1260 qurIAw guxu 
sqsMgiq pweIAY  
ndrI pwir 
auqwrI]2]

Thureeaa Gun 

Sathasangath 

Paaeeai Nadharee 

Paar Outhaaree 

||2||

In the Sat Sangat, the 

Society of the Saints, 

the state of supreme 

awareness is attained. 

The Merciful Lord 

carries us across. ||2||

(ਇਹਨਾਂ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ 

ਹੈ) ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ (ਇਹ ਗੁਣ) 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

54189 1260 cMdn gMD sugMD 
hY bhu bwsnw 
bhkwir]

(bhkwir) mihkdI Chandhan Gandhh 

Sugandhh Hai 

Bahu Baasanaa 

Behakaar ||

The smell of 

sandalwood is so 

sublime; its fragrance 

spreads out far and 

wide.

ਜਿਵੇਂ ਚੂੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਚੂੰਦਨ ਜਵਚੋਂ ਜਮੱਠੀ 
ਵਾਸਨਾ ਤੇ ਮਹਕ ਜਨਕਲਦੀ ਹੈ,
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54190 1261 hir jn krxI 
aUqm hY hir 
kIriq jig 
ibsQwir]3]

Har Jan Karanee 

Ootham Hai Har 

Keerath Jag 

Bisathhaar ||3||

The lifestyle of the 

Lord's humble servant 

is exalted and sublime. 

He spreads the Kirtan 

of the Lord's Praises 

throughout the world. 

||3||

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
ਕਰਣੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਭਗਤਾਂ 
ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ) ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਜਖਲਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੩॥

54191 1261 ikRpw ikRpw kir 
Twkur myry hir 
hir hir aur 
Dwir]

Kirapaa Kirapaa 

Kar Thaakur 

Maerae Har Har 

Har Our Dhhaar ||

O my Lord and Master, 

please be merciful, 

merciful to me, that I 

may enshrine the 

Lord, Har, Har, Har, 

within my heart.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਹੇ ਹਰੀ! 
(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ, ਜਮਹਰ 

ਕਰ (ਮੇਰੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਈ ਰੱਖ।

54192 1261 nwnk siqguru 
pUrw pwieAw min 
jipAw nwmu 
murwir]4]9]

Naanak Sathigur 

Pooraa Paaeiaa 

Man Japiaa Naam 

Muraar ||4||9||

Nanak has found the 

Perfect True Guru; in 

his mind, he chants 

the Name of the Lord. 

||4||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ 

(ਸਦਾ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

॥੪॥੯॥

54193 1261 mlwr mhlw 3 
Gru 2

Malaar Mehalaa 3 

Ghar 2

Malaar, Third Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

54194 1261 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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54195 1261 iehu mnu igrhI  
ik iehu mnu 
audwsI]

Eihu Man Girehee 

K Eihu Man 

Oudhaasee ||

Is this mind a 

householder, or is this 

mind a detached 

renunciate?

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ ਦੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਆਜਦਕ ਦੀ ਚਰਚਾ 
ਦੇ ਥਾਂ ਇਹ ਜਵਚਾਜਰਆ ਕਰ 

ਜਕ ਤੇਰਾ) ਇਹ ਮਨ ਘਰ ਦੇ 

ਿੂੰਿਾਲਾਂ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਿਾਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

54196 1261 ik iehu mnu 
Avrnu sdw 
AivnwsI]

(A-vrnu) AigAwn 
sihq hY

K Eihu Man 

Avaran Sadhaa 

Avinaasee ||

Is this mind beyond 

social class, eternal 

and unchanging?

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਇਹ ਸੋਜਚਆ ਕਰ 

ਜਕ ਤੇਰਾ) ਇਹ ਮਨ (ਬਿਾਹਮਣ 

ਖੱਤਿੀ ਆਜਦਕ) ਵਰਨ-ਜਵਤਕਰੇ 

ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
54197 1261 ik iehu mnu 

cMclu ik iehu 
mnu bYrwgI]

K Eihu Man 

Chanchal K Eihu 

Man Bairaagee ||

Is this mind fickle, or is 

this mind detached?

ਕੀ (ਤੇਰਾ) ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਜਵਚ ਹੀ ਕਾਬੂ 

ਆਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ 
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੈ।

54198 1261 iesu mn kau  
mmqw ikQhu 
lwgI]1]

Eis Man Ko 

Mamathaa 

Kithhahu Laagee 

||1||

How has this mind 

been gripped by 

possessiveness? ||1||

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਇਹ ਭੀ 
ਜਵਚਾਜਰਆ ਕਰ ਜਕ) ਇਸ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਮਮਤਾ ਜਕਥੋਂ ਆ ਚੂੰਬੜਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

54199 1261 pMifq iesu mn 
kw krhu bIcwru]

Panddith Eis Man 

Kaa Karahu 

Beechaar ||

O Pandit, O religious 

scholar, reflect on this 

in your mind.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਵੇਦ ਸਾਸ਼ਤਿ ਦੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਆਜਦਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 

ਦੇ ਥਾਂ) ਆਪਣ ੇਇਸ ਮਨ ਬਾਰੇ 

ਜਵਚਾਰ ਕਜਰਆ ਕਰੋ।
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54200 1261 Avru ik bhuqw 
pVih auTwvih 
Bwru]1]rhwau]

Avar K Bahuthaa 

Parrehi 

Outhaavehi Bhaar 

||1|| Rehaao ||

Why do you read so 

many other things, 

and carry such a heavy 

load? ||1||Pause||

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਛੱਡ 

ਕੇ) ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  
ਪੜਹਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ (ਆਪਣੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ) ਭਾਰ ਹੀ 
ਚੱੁਕਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54201 1261 mwieAw mmqw  
krqY lweI]

Maaeiaa 

Mamathaa 

Karathai Laaee ||

The Creator has 

attached it to Maya 

and possessiveness.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਵੇਖ) ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

(ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੂੰ ) 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਚੂੰ ਬੋੜੀ 
ਹੋਈ ਹੈ।

54202 1261 eyhu hukmu kir  
isRsit aupweI]

Eaehu Hukam Kar 

Srisatt Oupaaee ||

Enforcing His Order, 

He created the world.

(ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਮਮਤਾ ਦਾ) ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ 

ਹੀ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
54203 1261 gur prswdI  

bUJhu BweI]

Gur Parasaadhee 

Boojhahu Bhaaee 

||

By Guru's Grace, 

understand this, O 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝ,

54204 1261 sdw rhhu hir 
kI srxweI]2]

rh-hu Sadhaa Rehahu 

Har Kee Saranaaee 

||2||

Remain forever in the 

Sanctuary of the Lord. 

||2||

ਅਤੇ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ (ਤਾ ਜਕ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨ ਪਾ ਸਕੇ) ॥੨॥

54205 1261 so pMifqu jo iqhW 
guxw kI pMf 
auqwrY]

So Panddith Jo 

Thihaan Gunaa 

Kee Pandd 

Outhaarai ||

He alone is a Pandit, 

who sheds the load of 

the three qualities.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਉਹ (ਮਨੱੁਖ ਅਸਲ) 

ਪੂੰ ਜਡਤ ਹੈ ਿ ੋ(ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਭਾਰ ਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

54206 1261 An idnu eyko 
nwmu vKwxY]

Anadhin Eaeko 

Naam Vakhaanai 

||

Night and day, he 

chants the Name of 

the One Lord.

ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਸਰਫ਼ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਹੀ ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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54207 1261 siqgur kI Ehu 
dIiKAw lyie]

ly-ie Sathigur Kee Ouhu 

Dheekhiaa Laee ||

He accepts the 

Teachings of the True 

Guru.

ਅਜਿਹਾ ਪੂੰ ਜਡਤ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਗਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ,

54208 1261 siqgur AwgY  
sIsu Dryie]

Sathigur Aagai 

Sees Dhharaee ||

He offers his head to 

the True Guru.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਸਰ 

ਰੱਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ)।

54209 1261 sdw Algu rhY 
inrbwxu]

Al`gu Sadhaa Alag Rehai 

Nirabaan ||

He remains forever 

unattached in the 

state of Nirvaanaa.

ਉਹ ਸਦਾ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
54210 1261 so pMifqu drgh 

prvwxu]3]

So Panddith 

Dharageh 

Paravaan ||3||

Such a Pandit is 

accepted in the Court 

of the Lord. ||3||

ਅਜਿਹਾ ਪੂੰ ਜਡਤ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

54211 1261 sBnW mih eyko 
eyku vKwxY]

Sabhanaan Mehi 

Eaeko Eaek 

Vakhaanai ||

He preaches that the 

One Lord is within all 

beings.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! (ਜਿਹੜਾ ਪੂੰ ਜਡਤ 

ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ ਆਜਦਕ ਦੀ 
ਚਰਚਾ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਤਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਇਹ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਇਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

54212 1261 jW eyko vyKY qW 
eyko jwxY]

Jaan Eaeko 

Vaekhai Thaan 

Eaeko Jaanai ||

As he sees the One 

Lord, he knows the 

One Lord.

ਿਦੋਂ ਉਹ ਪੂੰ ਜਡਤ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ) ਇਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਇਕ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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54213 1261 jw kau bKsy myly 
soie]

Jaa Ko Bakhasae 

Maelae Soe ||

That person, whom 

the Lord forgives, is 

united with Him.

ਪਰ, ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ ਕਰਤਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਉਹ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜਦਾ ਹੈ,

54214 1261 AYQY EQY sdw suKu 
hoie]4]

Aithhai Outhhai 

Sadhaa Sukh Hoe 

||4||

He finds eternal 

peace, here and 

hereafter. ||4||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਸਦਾ ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

54215 1261 khq nwnku kvn 
ibiD kry ikAw 
koie]

Kehath Naanak 

Kavan Bidhh Karae 

Kiaa Koe ||

Says Nanak, what can 

anyone do?

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਜਕ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਆਸਰੇ) 

ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਕੋਈ ਿੁਗਤੀ 
ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ।

54216 1261 soeI mukiq jw 
kau ikrpw hoie]

Soee Mukath Jaa 

Ko Kirapaa Hoe ||

He alone is liberated, 

whom the Lord 

blesses with His Grace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

54217 1261 An idnu hir 
gux gwvY soie]

Anadhin Har Gun 

Gaavai Soe ||

Night and day, he 

sings the Glorious 

Praises of the Lord.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

54218 1261 swsqR byd kI  
iPir kUk n 
hoie]5]1]10]

Saasathr Baedh 

Kee Fir Kook N 

Hoe ||5||1||10||

Then, he no longer 

bothers with the 

proclamations of the 

Shaastras or the 

Vedas. ||5||1||10||

ਉਹ ਜਿਰ (ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਵਰਨ 

ਆਜਦਕ ਦੀ ਪਜਕਆਈ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ ਆਜਦਕ 

ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦਾ ਜਿਰਦਾ ॥੫॥੧॥੧੦॥
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54219 1261 mlwr mhlw 3] Malaar Mehalaa 3 

||

Malaar, Third Mehl:

54220 1261 BRim BRim join 
mnmuK BrmweI]

Bhram Bhram Jon 

Manamukh 

Bharamaaee ||

The self-willed 

manmukhs wander 

lost in reincarnation, 

confused and deluded 

by doubt.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

54221 1261 jmkwlu mwry inq 
piq gvweI]

Jamakaal Maarae 

Nith Path Gavaaee 

||

The Messenger of 

Death constantly 

beats them and 

disgraces them.

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਮਾਰ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

54222 1261 siqgur syvw jm 
kI kwix cukweI]

Sathigur Saevaa 

Jam Kee Kaan 

Chukaaee ||

Serving the True Guru, 

the mortal's 

subservience to Death 

is ended.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਮਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ),

54223 1261 hir pRBu imilAw  
mhlu Gru 
pweI]1]

Har Prabh Miliaa 

Mehal Ghar Paaee 

||1||

He meets the Lord 

God, and enters the 

Mansion of His 

Presence. ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਮਹਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ 

ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

54224 1261 pRwxI gurmuiK 
nwmu iDAwie]

Praanee 

Guramukh Naam 

Dhhiaae ||

O mortal, as Gurmukh, 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।
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54225 1261 jnmu pdwrQu 
duibDw KoieAw  
kaufI bdlY 
jwie]1]rhwau]

Janam 

Padhaarathh 

Dhubidhhaa 

Khoeiaa Kouddee 

Badhalai Jaae 

||1|| Rehaao ||

In duality, you are 

ruining and wasting 

this priceless human 

life. You trade it away 

in exchange for a shell. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣਾ) 
ਕੀਮਤੀ (ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ 

ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਗਵਾ ਜਲਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ 

ਿਨਮ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾ ਹੀ ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54226 1261 kir ikrpw  
gurmuiK lgY 
ipAwru]

Kar Kirapaa 

Guramukh Lagai 

Piaar ||

The Gurmukh falls in 

love with the Lord, by 

His Grace.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

54227 1261 AMqir Bgiq  
hir hir auir 
Dwru]

Anthar Bhagath 

Har Har Our 

Dhhaar ||

He enshrines loving 

devotion to the Lord, 

Har, Har, deep within 

his heart.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਧਾਰਨ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

54228 1261 Bvjlu sbid 
lMGwvxhwru]

Bhavajal Sabadh 

Langhaavanehaar 

||

The Word of the 

Shabad carries him 

across the terrifying 

world-ocean.

ਪਿਭੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ।

54229 1261 dir swcY idsY 
sicAwru]2]

Dhar Saachai 

Dhisai Sachiaar 

||2||

He appears true in the 

True Court of the Lord. 

||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
54230 1261 bhu krm kry  

siqguru nhI 
pwieAw]

Bahu Karam Karae 

Sathigur Nehee 

Paaeiaa ||

Performing all sorts of 

rituals, they do not 

find the True Guru.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ 
ਆਜਦਕ ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) 

ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,
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54231 1261 ibnu gur Brim 
BUly bhu mwieAw]

Bin Gur Bharam 

Bhoolae Bahu 

Maaeiaa ||

Without the Guru, so 

many wander lost and 

confused in Maya.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

54232 1261 haumY mmqw bhu 
mohu vDwieAw]

Houmai 

Mamathaa Bahu 

Mohu 

Vadhhaaeiaa ||

Egotism, 

possessiveness and 

attachment rise up 

and increase within 

them.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  
ਵਧਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

54233 1261 dUjY Bwie mnmuiK 
duKu pwieAw]3]

Dhoojai Bhaae 

Manamukh Dhukh 

Paaeiaa ||3||

In the love of dualty, 

the self-willed 

manmukhs suffer in 

pain. ||3||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ ਸਦਾ) 
ਦੱੁਖ ਹੀ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

54234 1261 Awpy krqw Agm 
AQwhw]

Aapae Karathaa 

Agam Athhaahaa 

||

The Creator Himself is 

Inaccessible and 

Infinite.

ਪਰ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ ਅਥਾਹ 

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ (ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਖੇਡ ਜਰਹਾ ਹੈ)।

54235 1261 gur sbdI jpIAY  
scu lwhw]

Gur Sabadhee 

Japeeai Sach 

Laahaa ||

Chant the Word of the 

Guru's Shabad, and 

earn the true profit.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-

ਇਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਲਾਭ।

54236 1261 hwjru hjUir hir 
vyprvwhw]

Haajar Hajoor Har 

Vaeparavaahaa ||

The Lord is 

Independent, Ever-

present, here and now.

ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ-

ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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54237 1262 nwnk gurmuiK 
nwim 
smwhw]4]2]11
]

Naanak Guramukh 

Naam Samaahaa 

||4||2||11||

O Nanak, the Gurmukh 

merges in the Naam. 

||4||2||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੪॥੨॥੧੧॥

54238 1262 mlwr mhlw 3] Malaar Mehalaa 3 

||

Malaar, Third Mehl:

54239 1262 jIvq mukq  
gurmqI lwgy]

Jeevath Mukath 

Guramathee 

Laagae ||

Those who are 

attached to the Guru's 

Teachings are Jivan-

mukta liberated while 

yet alive.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
54240 1262 hir kI Bgiq  

An idnu sd 
jwgy]

Har Kee Bhagath 

Anadhin Sadh 

Jaagae ||

They remain forever 

awake and aware 

night and day, in 

devotional worship of 

the Lord.

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

54241 1262 siqguru syvih  
Awpu gvwie]

Sathigur Saevehi 

Aap Gavaae ||

They serve the True 

Guru, and eradicate 

their self-conceit.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ,

54242 1262 hau iqn jn ky  
sd lwgau 
pwie]1]

lw-gau Ho Thin Jan Kae 

Sadh Laago Paae 

||1||

I fall at the feet of 

such humble beings. 

||1||

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸਦਾ 
ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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54243 1262 hau jIvW sdw 
hir ky gux 
gweI]

Ho Jeevaan 

Sadhaa Har Kae 

Gun Gaaee ||

Constantly singing the 

Glorious Praises of the 

Lord, I live.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

54244 1262 gur kw sbdu mhw 
rsu mITw hir kY 
nwim mukiq giq 
pweI]1]rhwau]

Gur Kaa Sabadh 

Mehaa Ras 

Meethaa Har Kai 

Naam Mukath 

Gath Paaee ||1|| 

Rehaao ||

The Word of the 

Guru's Shabad is such 

totally sweet elixir. 

Through the Name of 

the Lord, I have 

attained the state of 

liberation. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ 

ਸੁਆਦਲਾ ਹੈ ਜਮੱਠਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54245 1262 mwieAw mohu 
AigAwnu gubwru]

Maaeiaa Mohu 

Agiaan Gubaar ||

Attachment to Maya 

leads to the darkness 

of ignorance.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਿੀਵਨ-

ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਹੈ, ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ 
ਹੈ।

54246 1262 mnmuK mohy mugD 
gvwr]

Manamukh 

Mohae Mugadhh 

Gavaar ||

The self-willed 

manukhs are attached, 

foolish and ignorant.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

54247 1262 An idnu DMDw 
krq ivhwie]

Anadhin 

Dhhandhhaa 

Karath Vihaae ||

Night and day, their 

lives pass away in 

worldly 

entanglements.

ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਧੂੰ ਧੇ 

ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ,
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54248 1262 mir mir jMmih  
imlY sjwie]2]

Mar Mar Janmehi 

Milai Sajaae ||2||

They die and die again 

and again, only to be 

reborn and receive 

their punishment. 

||2||

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ-ਇਹ 

ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੨॥

54249 1262 gurmuiK rwm 
nwim ilv lweI]

Guramukh Raam 

Naam Liv Laaee ||

The Gurmukh is 

lovingly attuned to the 

Name of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

54250 1262 kUVY lwlic nw 
lptweI]

Koorrai Laalach 

Naa Lapattaaee ||

He does not cling to 

false greed.

ਉਹ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸਦਾ।

54251 1262 jo ikCu hovY  
shij suBwie]

Jo Kishh Hovai 

Sehaj Subhaae ||

Whatever he does, he 

does with intuitive 

poise.

(ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਿ ੋਕੁਝ 

ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

(ਜਟਜਕਆ ਰਜਹ ਕੇ ਸਹਾਰਦਾ 
ਹੈ)।

54252 1262 hir rsu pIvY  
rsn rswie]3]

Har Ras Peevai 

Rasan Rasaae 

||3||

He drinks in the 

sublime essence of the 

Lord; his tongue 

delights in its flavor. 

||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਿੀਭ ਨਾਲ ਸੁਆਦ 

ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

54253 1262 koit mDy iksih 
buJweI]

Kott Madhhae 

Kisehi Bujhaaee ||

Among millions, hardly 

any understand.

ਪਰ, ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਇਹ 

ਸੂਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

54254 1262 Awpy bKsy dy 
vifAweI]

Aapae Bakhasae 

Dhae Vaddiaaee ||

The Lord Himself 

forgives, and bestows 

His glorious greatness.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਇਹ 

ਦਾਜਤ) ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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54255 1262 jo Duir imilAw  
su ivCuiV n 
jweI]

Jo Dhhur Miliaa S 

Vishhurr N Jaaee 

||

Whoever meets with 

the Primal Lord God, 

shall never be 

separated again.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ 

ਤੋਂ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ 

ਜਵੱਛੁੜਦਾ ਨਹੀਂ।

54256 1262 nwnk hir hir 
nwim 
smweI]4]3]12
]

Naanak Har Har 

Naam Samaaee 

||4||3||12||

Nanak is absorbed in 

the Name of the Lord, 

Har, Har. ||4||3||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥੧੨॥

54257 1262 mlwr mhlw 3] Malaar Mehalaa 3 

||

Malaar, Third Mehl:

54258 1262 rsnw nwmu sBu 
koeI khY]

Rasanaa Naam 

Sabh Koee Kehai ||

Everyone speaks the 

Name of the Lord with 

the tongue.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਹਰ ਕੋਈ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ,

54259 1262 siqguru syvy qw 
nwmu lhY]

Sathigur Saevae 

Thaa Naam Lehai 

||

But only by serving the 

True Guru does the 

mortal receive the 

Name.

ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

(-ਧਨ) ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

54260 1262 bMDn qoVy mukiq 
Gir rhY]

Bandhhan Thorrae 

Mukath Ghar 

Rehai ||

His bonds are 

shattered, and he 

stays in the house of 

liberation.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿੱਥੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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54261 1262 gur sbdI  
AsiQru Gir 
bhY]1]

Gur Sabadhee 

Asathhir Ghar 

Behai ||1||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

sits in the eternal, 

unchanging house. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਕੇ 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

54262 1262 myry mn kwhy rosu 
krIjY]

Maerae Man 

Kaahae Ros 

Kareejai ||

O my mind, why are 

you angry?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਵਲੋਂ) ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ।

54263 1262 lwhw kljuig  
rwm nwmu hY 
gurmiq An idnu 
ihrdY 
rvIjY]1]rhwau]

Laahaa Kalajug 

Raam Naam Hai 

Guramath 

Anadhin Hiradhai 

Raveejai ||1|| 

Rehaao ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the Lord's Name 

is the source of profit. 

Contemplate and 

appreciate the Guru's 

Teachings within your 

heart, night and day. 

||1||Pause||

ਿਗਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਹੀ ਅਸਲ) ਖੱਟੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54264 1262 bwbIhw iKnu iKnu 
ibllwie]

Baabeehaa Khin 

Khin Bilalaae ||

Each and every 

instant, the rainbird 

cries and calls.

(ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ) 

ਪਪੀਹਾ ਹਰ ਜਖਨ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ,

54265 1262 ibnu ipr dyKy  
nˆØId n pwie]

Bin Pir Dhaekhae 

Nanaeedh N Paae 

||

Without seeing her 

Beloved, she does not 

sleep at all.

(ਜਤਵੇਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੀ।

54266 1262 iehu vyCoVw 
sihAw n jwie]

Eihu Vaeshhorraa 

Sehiaa N Jaae ||

She cannot endure 

this separation.

(ਉਸ ਪਾਸੋਂ) ਇਹ ਜਵਛੋੜਾ 
ਸਹਾਜਰਆ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ।
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54267 1262 siqguru imlY qW 
imlY suBwie]2]

Sathigur Milai 

Thaan Milai 

Subhaae ||2||

When she meets the 

True Guru, then she 

intuitively meets her 

Beloved. ||2||

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

(ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

54268 1262 nwm hIxu ibnsY 
duKu pwie]

Naameheen 

Binasai Dhukh 

Paae ||

Lacking the Naam, the 

Name of the Lord, the 

mortal suffers and 

dies.

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੱੁਖ ਸਜਹੂੰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

54269 1262 iqRsnw jilAw  
BUK n jwie]

Thrisanaa Jaliaa 

Bhookh N Jaae ||

He is burnt in the fire 

of desire, and his 

hunger does not 

depart.

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਹ) ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
54270 1262 ivxu Bwgw nwmu n 

pwieAw jwie]

Vin Bhaagaa Naam 

N Paaeiaa Jaae ||

Without good destiny, 

he cannot find the 

Naam.

ਉੱਚੀ ਜਕਸਮਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ 
ਭੀ ਨਹੀਂ।

54271 1262 bhu ibiD Qwkw 
krm kmwie]3]

Q`wkw Bahu Bidhh 

Thhaakaa Karam 

Kamaae ||3||

He performs all sorts 

of rituals until he is 

exhausted. ||3||

(ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਆਜਦਕ ਜਮੱਥੇ 

ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਕਈ 

ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ 

ਥੱਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

54272 1262 qRY gux bwxI byd 
bIcwru]

Thrai Gun Baanee 

Baedh Beechaar ||

The mortal thinks 

about the Vedic 

teachings of the three 

gunas, the three 

dispositions.

(ਜਿਹੜੇ ਪੂੰ ਜਡਤ ਆਜਦਕ ਲੋਕ 

ਮਾਇਆ ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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54273 1262 ibiKAw mYlu  
ibiKAw vwpwru]

Bikhiaa Mail 

Bikhiaa Vaapaar ||

He deals in corruption, 

filth and vice.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਮਾਇਆ 

(ਦੇ ਮੋਹ) ਦੀ ਮੈਲ (ਸਦਾ 
ਚੂੰਬੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)। (ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਇਸ ਜਵਚਾਰ ਨੂੂੰ ) ਮਾਇਆ 

ਕਮਾਣ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ 

ਬਣਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
54274 1262 mir jnmih  

iPir hoih KuAwru]

Mar Janamehi Fir 

Hohi Khuaar ||

He dies, only to be 

reborn; he is ruined 

over and over again.

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

54275 1262 gurmuiK qurIAw 
guxu auir Dwru]4]

Guramukh 

Thureeaa Gun Our 

Dhhaar ||4||

The Gurmukh 

enshrines the glory of 

the supreme state of 

celestial peace. ||4||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਉਸ ਗੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਉਤਾਂਹ ਹੈ ॥੪॥

54276 1262 guru mwnY mwnY sBu 
koie]

Gur Maanai 

Maanai Sabh Koe 

||

One who has faith in 

the Guru - everyone 

has faith in him.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਇੱਜ਼ਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ 

ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
54277 1262 gur bcnI mnu 

sIqlu hoie]

Gur Bachanee 

Man Seethal Hoe 

||

Through the Guru's 

Word, the mind is 

cooled and soothed.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

54278 1262 chu juig soBw  
inrml jnu soie]

Chahu Jug Sobhaa 

Niramal Jan Soe ||

Throughout the four 

ages, that humble 

being is known to be 

pure.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚਹੁੂੰ ਆਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਬੇ-ਦਾਗ਼ 

ਸੋਭਾ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ 

ਅਸਲ ਭਗਤ।
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54279 1262 nwnk gurmuiK 
ivrlw 
koie]5]4]13]
9]13]22]

Naanak Guramukh 

Viralaa Koe 

||5||4||13||9||1

3||22||

O Nanak, that 

Gurmukh is so rare. 

||5||4||13||9||13||2

2||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ 
ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੪॥੧੩॥੯॥੧੩॥੨੨॥

54280 1262 rwgu mlwr mhlw 
4 Gru 1 caupdy

Raag Malaar 

Mehalaa 4 Ghar 1 

Choupadhae

Raag Malaar, Fourth 

Mehl, First House, 

Chau-Padas:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

54281 1262 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

54282 1262 An idnu hir 
hir iDAwieE 
ihrdY miq 
gurmiq dUK 
ivswrI]

Anadhin Har Har 

Dhhiaaeiou 

Hiradhai Math 

Guramath Dhookh 

Visaaree ||

Night and day, I 

meditate on the Lord, 

Har, Har, within my 

heart; through the 

Guru's Teachings, my 

pain is forgotten.

ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਆਪਣੀ) ਮੱਤ ਨੂੂੰ  ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

54283 1262 sB Awsw mnsw 
bMDn qUty hir 
hir pRB ikrpw 
DwrI]1]

Sabh Aasaa 

Manasaa 

Bandhhan 

Thoottae Har Har 

Prabh Kirapaa 

Dhhaaree ||1||

The chains of all my 

hopes and desires 

have been snapped; 

my Lord God has 

showered me with His 

Mercy. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ 

ਿੁਰਜਨਆਂ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ ਗਏ 

॥੧॥
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54284 1262 nYnI hir hir 
lwgI qwrI]

Nainee Har Har 

Laagee Thaaree ||

My eyes gaze eternally 

on the Lord, Har, Har.

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

54285 1262 siqguru dyiK myrw 
mnu ibgisE jnu 
hir ByitE 
bnvwrI]1]rhwau
]

Sathigur Dhaekh 

Maeraa Man 

Bigasiou Jan Har 

Bhaettiou 

Banavaaree ||1|| 

Rehaao ||

Gazing on the True 

Guru, my mind 

blossoms forth. I have 

met with the Lord, the 

Lord of the World. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਖੜ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਦਾਸ (ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਬਨਵਾਰੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54286 1263 ijin AYsw nwmu 
ivswirAw myrw 
hir hir iqs kY 
kuil lwgI gwrI]

kuil: polw bolo Jin Aisaa Naam 

Visaariaa Maeraa 

Har Har This Kai 

Kul Laagee Gaaree 

||

One who forgets such 

a Name of the Lord, 

Har, Har - his family is 

dishonored.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਜਦੱਤਾ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਭੁਲਾ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ ਦੀ (ਸਾਰੀ) 
ਕੁਲ ਹੀ ਗਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ (ਉਸ 

ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਹੀ ਕਲੂੰ ਜਕਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

54287 1263 hir iqs kY kuil 
prsUiq n 
krIAhu iqsu 
ibDvw kir 
mhqwrI]2]

(prsUiq) jMmwauxw Har This Kai Kul 

Parasooth N 

Kareeahu This 

Bidhhavaa Kar 

Mehathaaree 

||2||

His family is sterile and 

barren, and his 

mother is made a 

widow. ||2||

ਹੇ ਹਰੀ! ਉਸ (ਨਾਮ-ਹੀਣ ਬੂੰ ਦੇ) 

ਦੀ ਕੁਲ ਜਵਚ (ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਿਨਮ 

ਹੀ ਨਾਹ ਦੇਵੀਂ, ਉਸ (ਨਾਮ-

ਹੀਣ ਮਨੱੁਖ) ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਵਧਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ (ਤਾਂ ਚੂੰਗਾ ਹੈ 

ਤਾਜਕ ਨਾਮ-ਹੀਣ ਘਰ ਜਵਚ 

ਜਕਸੇ ਦਾ ਿਨਮ ਹੀ ਨਾਹ ਹੋਵੇ) 
॥੨॥
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54288 1263 hir hir Awin 
imlwvhu gur swDU  
ijsu Aih inis 
hir auir DwrI]

Har Har Aan 

Milaavahu Gur 

Saadhhoo Jis 

Ahinis Har Our 

Dhhaaree ||

O Lord, let me meet 

the Holy Guru, who 

night and day keep the 

Lord enshrined in his 

heart.

ਹੇ ਹਰੀ! (ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਉਹ) ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਜਲਆ ਕੇ 

ਜਮਲਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ, ਹੇ ਹਰੀ! ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

54289 1263 guir fITY gur kw 
isKu ibgsY ijau 
bwirku dyiK 
mhqwrI]3]

Gur Ddeethai Gur 

Kaa Sikh Bigasai 

Jio Baarik Dhaekh 

Mehathaaree 

||3||

Seeing the Guru, the 

GurSikh blossoms 

forth, like the child 

seeing his mother. 

||3||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਿਾਏ, 

ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸੱਖ ਇਉਂ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ (ਆਪਣੀ) 
ਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ॥੩॥

54290 1263 Dn ipr kw iek 
hI sMig vwsw  
ivic haumY BIiq 
krwrI]

Dhhan Pir Kaa Eik 

Hee Sang Vaasaa 

Vich Houmai 

Bheeth Karaaree 

||

The soul-bride and the 

Husband Lord live 

together as one, but 

the hard wall of 

egotism has come 

between them.

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਅਤੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ (ਜਹਰਦੇ-) ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਵਸੇਬਾ ਹੈ, ਪਰ (ਦੋਹਾਂ ਦੇ) ਜਵਚ 

(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੀ) ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਕਰੜੀ ਕੂੰਧ (ਬਣੀ ਪਈ) ਹੈ।

54291 1263 guir pUrY haumY 
BIiq qorI jn 
nwnk imly 
bnvwrI]4]1]

Gur Poorai 

Houmai Bheeth 

Thoree Jan 

Naanak Milae 

Banavaaree 

||4||1||

The Perfect Guru 

demolishes the wall of 

egotism; servant 

Nanak has met the 

Lord, the Lord of the 

World. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਸੇਵਕਾਂ (ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਇਹ) ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਕੂੰਧ ਤੋੜ ਜਦੱਤੀ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ 

॥੪॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11009 Published: March 06/ 2014



54292 1263 mlwru mhlw 4] Malaar Mehalaa 4 

||

Malaar, Fourth Mehl:

54293 1263 gMgw jmunw 
godwvrI srsuqI  
qy krih audmu  
DUir swDU kI 
qweI]

s-r`suqI[ qweIN Gangaa Jamunaa 

Godhaavaree 

Sarasuthee Thae 

Karehi Oudham 

Dhhoor Saadhhoo 

Kee Thaaee ||

The Ganges, the 

Jamunaa, the 

Godaavari and the 

Saraswati - these 

rivers strive for the 

dust of the feet of the 

Holy.

ਗੂੰਗਾ, ਿਮਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, 
ਸਰਸਵਤੀ (ਆਜਦਕ ਪਜਵੱਤਰ 

ਨਦੀਆਂ) ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਨ 

ਕਰਦੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।

54294 1263 iklivK mYlu Bry  
pry hmrY ivic  
hmrI mYlu swDU 
kI DUir 
gvweI]1]

Kilavikh Mail 

Bharae Parae 

Hamarai Vich 

Hamaree Mail 

Saadhhoo Kee 

Dhhoor Gavaaee 

||1||

Overflowing with their 

filthy sins, the mortals 

take cleansing baths in 

them; the rivers' 

pollution is washed 

away by the dust of 

the feet of the Holy. 

||1||

(ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ 

ਜਕ) (ਅਨੇਕਾਂ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਨਾਲ ਜਲਬੜੇ ਹੋਏ (ਿੀਵ) 

(ਸਾਡੇ ਜਵਚ (ਆ ਕੇ) ਚੱੁਭੀਆਂ 

ਲਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਲ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਸਾਡੀ ਉਹ 

ਮੈਲ ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

54295 1263 qIriQ ATsiT  
mjnu nweI]

nweInwmu, vifAweI[ 
m`jnu

Theerathh 

Athasath Majan 

Naaee ||

Instead of bathing at 

the sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage, 

take your cleansing 

bath in the Name.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਤੀਰਥ ਜਵਚ (ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਆਤਮਕ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

(ਹੀ) ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ।
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54296 1263 sqsMgiq kI 
DUir prI auif 
nyqRI sB durmiq 
mYlu 
gvweI]1]rhwau]

Sathasangath Kee 

Dhhoor Paree 

Oudd Naethree 

Sabh Dhuramath 

Mail Gavaaee 

||1|| Rehaao ||

When the dust of the 

feet of the Sat Sangat 

rises up into the eyes, 

all filthy evil-

mindedness is 

removed. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਧੂੜ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54297 1263 jwhrnvI qpY 
BwgIriQ AwxI  
kydwru QwipE  
mhsweI]

BgIrQI, gMgw, 
jwhrnvI, goifAW qk 
Bgvwn dy crn Do ky 
jwhrnvI irKI dy rwhIN 
pRivrq hoeI[ 
(mhsweI) iSv jI ny[ 
jwhrn-vI

Jaaharanavee 

Thapai 

Bhaageerathh 

Aanee Kaedhaar 

Thhaapiou 

Mehasaaee ||

Bhaageerat'h the 

penitent brought the 

Ganges down, and 

Shiva established 

Kaydaar.

ਗੂੰਗਾ ਨੂੂੰ  ਭਾਗੀਰਥ ਤਪੇ ਨੇ 

(ਸਵਰਗਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਜਲਆਂਦਾ, ਜਸ਼ਵ 

ਿੀ ਨੇ ਕੇਦਾਰ ਤੀਰਥ 

ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ,

54298 1263 kWsI ikRsnu 
crwvq gwaU  
imil hir jn 
soBw pweI]2]

Kaansee Kirasan 

Charaavath Gaaoo 

Mil Har Jan 

Sobhaa Paaee 

||2||

Krishna grazed cows in 

Kaashi; through the 

humble servant of the 

Lord, these places 

became famous. ||2||

ਕਾਂਸ਼ੀ (ਜਸ਼ਵ ਦੀ ਨਗਰੀ), 
(ਜਬੂੰ ਦਿਾਬਨ ਜਿੱਥੇ) ਜਕਿਸ਼ਨ 

ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਦਾ ਜਰਹਾ-
ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ 

ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ 
ਵਜਡਆਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਹੈ ॥੨॥
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54299 1263 ijqny qIrQ dyvI 
Qwpy siB iqqny 
locih DUir swDU 
kI qweI]

dyvIN dyviqAW[ qweIN Jithanae 

Theerathh 

Dhaevee 

Thhaapae Sabh 

Thithanae Lochehi 

Dhhoor Saadhhoo 

Kee Thaaee ||

And all the sacred 

shrines of pilgrimage 

established by the 

gods, long for the dust 

of the feet of the Holy.

ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ 
ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ (ਤੀਰਥ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

54300 1263 hir kw sMqu imlY 
gur swDU lY iqs 
kI DUir muiK 
lweI]3]

Har Kaa Santh 

Milai Gur 

Saadhhoo Lai This 

Kee Dhhoor Mukh 

Laaee ||3||

Meeting with the 

Lord's Saint, the Holy 

Guru, I apply the dust 

of His feet to my face. 

||3||

ਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸੂੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

54301 1263 ijqnI isRsit 
qumrI myry 
suAwmI sB 
iqqnI locY DUir 
swDU kI qweI]

qweIN Jithanee Srisatt 

Thumaree Maerae 

Suaamee Sabh 

Thithanee Lochai 

Dhhoor Saadhhoo 

Kee Thaaee ||

And all the creatures 

of Your Universe, O 

my Lord and Master, 

long for the dust of 

the feet of the Holy.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਤਨੀ ਭੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤਾਂਘ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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54302 1263 nwnk illwit 
hovY ijsu iliKAw  
iqsu swDU DUir dy  
hir pwir 
lMGweI]4]2]

Naanak Lilaatt 

Hovai Jis Likhiaa 

This Saadhhoo 

Dhhoor Dhae Har 

Paar Langhaaee 

||4||2||

O Nanak, one who has 

such destiny inscribed 

on his forehead, is 

blessed with the dust 

of the feet of the Holy; 

the Lord carries him 

across. ||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ-ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੨॥

54303 1263 mlwr mhlw 4] Malaar Mehalaa 4 

||

Malaar, Fourth Mehl:

54304 1263 iqsu jn kau  
hir mIT lgwnw  
ijsu hir hir 
ikRpw krY]

This Jan Ko Har 

Meeth Lagaanaa 

Jis Har Har Kirapaa 

Karai ||

The Lord seems sweet 

to that humble being 

who is blessed by the 

Grace of the Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

54305 1263 iqs kI BUK dUK 
siB auqrY jo 
hir gux hir 
aucrY]1]

This Kee Bhookh 

Dhookh Sabh 

Outharai Jo Har 

Gun Har Oucharai 

||1||

His hunger and pain 

are totally taken away; 

he chants the Glorious 

Praises of the Lord, 

Har, Har. ||1||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

(ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

54306 1263 jip mn hir 
hir hir insqrY]

Jap Man Har Har 

Har Nisatharai ||

Meditating on the 

Lord, Har, Har, Har, 

the mortal is 

emancipated.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਸਦਾ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, (ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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54307 1263 gur ky bcn 
krn suin 
iDAwvY Bv 
swgru pwir 
prY]1]rhwau]

Gur Kae Bachan 

Karan Sun 

Dhhiaavai Bhav 

Saagar Paar Parai 

||1|| Rehaao ||

One who listens to the 

Guru's Teachings and 

meditates on them, is 

carried across the 

terrifying world-ocean. 

||1||Pause||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 

ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54308 1263 iqsu jn ky hm 
hwit ibhwJy ijsu 
hir hir ikRpw 
krY]

This Jan Kae Ham 

Haatt Bihaajhae Jis 

Har Har Kirapaa 

Karai ||

I am the slave of that 

humble being, who is 

blessed by the Grace 

of the Lord, Har, Har.

ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਖ਼ਰੀਜਦਆ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ।

54309 1263 hir jn kau 
imilAW suKu 
pweIAY sB 
durmiq mYlu 
hrY]2]

Har Jan Ko 

Miliaaan Sukh 

Paaeeai Sabh 

Dhuramath Mail 

Harai ||2||

Meeting with the 

Lord's humble servant, 

peace is obtained; all 

the pollution and filth 

of evil-mindedness is 

washed away. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਖੋਟੀ 
ਮੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

54310 1263 hir jn kau hir 
BUK lgwnI jnu 
iqRpqY jw hir 
gun ibcrY]

ibcrY:polw bolo[ 
(ibcrY) vIcwrdy hn

Har Jan Ko Har 

Bhookh Lagaanee 

Jan Thripathai Jaa 

Har Gun Bicharai 

||

The humble servant of 

the Lord feels hunger 

only for the Lord. He is 

satisfied only when he 

chants the Lord's 

Glories.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦੀ ਭੁੱ ਖ 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਤਿਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11014 Published: March 06/ 2014



54311 1263 hir kw jnu hir 
jl kw mInw hir 
ibsrq PUit 
mrY]3]

Har Kaa Jan Har Jal 

Kaa Meenaa Har 

Bisarath Foott 

Marai ||3||

The humble servant of 

the Lord is a fish in the 

Water of the Lord. 

Forgetting the Lord, 

he would dry up and 

die. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਇਉਂ ਹੈ 

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ (ਪਾਣੀ 
ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਮੱਛੀ ਤੜਿ ਕੇ 

ਮਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਸਜਰਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

54312 1263 ijin eyh pRIiq 
lweI so jwnY kY 
jwnY ijsu min 
DrY]

Jin Eaeh Preeth 

Laaee So Jaanai 

Kai Jaanai Jis Man 

Dhharai ||

He alone knows this 

love, who enshrines it 

within his mind.

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਪਣਾ) 
ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਜਪਆਰ ਦੀ ਕਦਰ) ਉਹ 

(ਆਪ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ (ਉਹ 

ਸੇਵਕ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ 
ਜਪਆਰ) ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ।

54313 1263 jnu nwnku hir 
dyiK suKu pwvY sB 
qn kI BUK 
trY]4]3]

Jan Naanak Har 

Dhaekh Sukh 

Paavai Sabh Than 

Kee Bhookh Ttarai 

||4||3||

Servant Nanak gazes 

upon the Lord and is 

at peace; The hunger 

of his body is totally 

satisfied. ||4||3||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ) ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਸਾਰੀ (ਮਾਇਕ) ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥੩॥
54314 1263 mlwr mhlw 4] Malaar Mehalaa 4 

||

Malaar, Fourth Mehl:
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54315 1263 ijqny jIA jMq 
pRiB kIny iqqny 
isir kwr 
ilKwvY]

Jithanae Jeea 

Janth Prabh 

Keenae Thithanae 

Sir Kaar Likhaavai 

||

All the beings and 

creatures which God 

has created - on their 

foreheds, He has 

written their destiny.

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿੀਵ ਿੂੰ ਤੂ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ (ਐਸੇ 

ਹਨ ਜਕ) ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ 

(ਹਰੇਕ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ) ਕਾਰ 

ਜਲਖ ਰੱਖੀ ਹੈ।

54316 1263 hir jn kau hir 
dIn@ vfweI hir 
jnu hir kwrY 
lwvY]1]

Har Jan Ko Har 

Dheenh Vaddaaee 

Har Jan Har Kaarai 

Laavai ||1||

The Lord blesses His 

humble servant with 

glorious greatness. 

The Lord enjoins him 

to his tasks. ||1||

(ਆਪਣੇ) ਭਗਤ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹ 

ਵਜਡਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਜਵਚ ਲਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

54317 1263 siqguru hir hir 
nwmu idRVwvY]

Sathigur Har Har 

Naam Dhrirraavai 

||

The True Guru 

implants the Naam, 

the Name of the Lord, 

Har, Har, within.

ਗੁਰੂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕੀ 
ਤਰਹਾਂ ਜਟਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

54318 1264 hir bolhu gur ky 
isK myry BweI  
hir Baujlu 
jgqu 
qrwvY]1]rhwau]

j`gqu Har Bolahu Gur 

Kae Sikh Maerae 

Bhaaee Har 

Bhoujal Jagath 

Tharaavai ||1|| 

Rehaao ||

Chant the Name of the 

Lord, O Sikhs of the 

Guru, O my Siblings of 

Destiny. Only the Lord 

will carry you across 

the terrifying world-

ocean. ||1||Pause||

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਸੱਖੋ! ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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54319 1264 jo gur kau jnu 
pUjy syvy so jnu  
myry hir pRB 
BwvY]

Jo Gur Ko Jan 

Poojae Saevae So 

Jan Maerae Har 

Prabh Bhaavai ||

That humble being 

who worships, adores 

and serves the Guru is 

pleasing to my Lord 

God.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦਰ-

ਸਜਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

54320 1264 hir kI syvw 
siqguru pUjhu  
kir ikrpw 
Awip qrwvY]2]

Har Kee Saevaa 

Sathigur Poojahu 

Kar Kirapaa Aap 

Tharaavai ||2||

To worship and adore 

the True Guru is to 

serve the Lord. In His 

Mercy, He saves us 

and carries us across. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਕਜਰਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਹੋ (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ 

ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ) 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
54321 1264 Brim BUly 

AigAwnI AMDuly  
BRim BRim PUl 
qorwvY]

Bharam Bhoolae 

Agiaanee 

Andhhulae Bhram 

Bhram Fool 

Thoraavai ||

The ignorant and the 

blind wander deluded 

by doubt; deluded and 

confused, they pick 

flowers to offer to 

their idols.

(ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) 

ਮਨੱੁਖ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ (ਮੂਰਤੀ 
ਆਜਦਕ ਦੀ ਪੂਿਾ ਵਾਸਤੇ) ਿੁੱ ਲ 

ਤੋੜਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ। (ਅਜਿਹੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਕੁਹਾਹੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ-ਬੇਸਮਝ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ।

54322 1264 inrjIau pUjih  
mVw sryvih sB 
ibrQI Gwl 
gvwvY]3]

mV@w Nirajeeo Poojehi 

Marraa Saraevehi 

Sabh Birathhee 

Ghaal Gavaavai 

||3||

They worship lifeless 

stones and serve the 

tombs of the dead; all 

their efforts are 

useless. ||3||

(ਉਹ ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨੱੁਖ) ਬੇ-ਿਾਨ 

(ਮੂਰਤੀਆਂ) ਨੂੂੰ  ਪੂਿਦੇ ਹਨ, 

ਸਮਾਧਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ। (ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ) 
ਸਾਰੀ ਜਮਹਨਤ ਜਵਅਰਥ 

ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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54323 1264 bRhmu ibMdy so 
siqguru khIAY  
hir hir kQw 
suxwvY]

Breham Bindhae 

So Sathigur 

Keheeai Har Har 

Kathhaa Sunaavai 

||

He alone is said to be 

the True Guru, who 

realizes God, and 

proclaims the Sermon 

of the Lord, Har, Har.

ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਗਤ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ।
54324 1264 iqsu gur kau  

Cwdn Bojn pwt 
ptMbr bhu ibiD  
siq kir muiK 
sMchu iqsu puMn 
kI iPir qoit n 
AwvY]4]

(siq) inscy kir krky This Gur Ko 

Shhaadhan Bhojan 

Paatt Pattanbar 

Bahu Bidhh Sath 

Kar Mukh 

Sanchahu This 

Punn Kee Fir Thott 

N Aavai ||4||

Offer the Guru sacred 

foods, clothes, silk and 

satin robes of all sorts; 

know that He is True. 

The merits of this shall 

never leave you 

lacking. ||4||

ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ 
ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ 

ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਜਰਆ 

ਕਰੋ। ਇਸ ਭਲੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਟੋਟ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ॥੪॥

54325 1264 siqguru dyau 
prqiK hir 
mUriq jo AMimRq 
bcn suxwvY]

Sathigur Dhaeo 

Parathakh Har 

Moorath Jo 

Anmrith Bachan 

Sunaavai ||

The Divine True Guru 

is the Embodiment, 

the Image of the Lord; 

He utters the 

Ambrosial Word.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਬਚਨ 

ਸੁਣਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 
ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਰੂਪ ਜਪਆ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

54326 1264 nwnk Bwg Bly 
iqsu jn ky jo 
hir crxI icqu 
lwvY]5]4]

Naanak Bhaag 

Bhalae This Jan 

Kae Jo Har 

Charanee Chith 

Laavai ||5||4||

O Nanak, blessed and 

good is the destiny of 

that humble being, 

who focuses his 

consciousness on the 

Feet of the Lord. 

||5||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ 

ਭਾਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੫॥੪॥
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54327 1264 mlwr mhlw 4] Malaar Mehalaa 4 

||

Malaar, Fourth Mehl:

54328 1264 ijn@ kY hIArY  
bisE myrw 
siqguru qy sMq 
Bly Bl BWiq]

Jinh Kai Heearai 

Basiou Maeraa 

Sathigur Thae 

Santh Bhalae Bhal 

Bhaanth ||

Those whose hearts 

are filled with my True 

Guru - those Saints are 

good and noble in 

every way.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਗੁਰੂ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਲੇ ਸੂੰਤ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

54329 1264 iqn@ dyKy myrw mnu 
ibgsY hau iqn 
kY sd bil 
jWq]1]

Thinh Dhaekhae 

Maeraa Man 

Bigasai Ho Thin Kai 

Sadh Bal Jaanth 

||1||

Seeing them, my mind 

blossoms forth in bliss; 

I am forever a sacrifice 

to them. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧॥

54330 1264 igAwnI hir 
bolhu idnu rwiq]

Giaanee Har 

Bolahu Dhin Raath 

||

O spiritual teacher, 

chant the Name of the 

Lord, day and night.

ਹੇ ਜਗਆਨਵਾਨ ਮਨੱੁਖ! ਜਦਨ 

ਰਾਤ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ।

54331 1264 iqn@ kI iqRsnw 
BUK sB auqrI jo 
gurmiq rwm rsu 
KWiq]1]rhwau]

Thinh Kee 

Thrisanaa Bhookh 

Sabh Outharee Jo 

Guramath Raam 

Ras Khaanth ||1|| 

Rehaao ||

All hunger and thirst 

are satisfied, for those 

who partake of the 

sublime essence of the 

Lord, through the 

Guru's Teachings. 

||1||Pause||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
(ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) ਸਾਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਸਾਰੀ ਭੁੱ ਖ (ਸਾਰੀ ਭੁੱ ਖ ਜਤਿਹ) 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11019 Published: March 06/ 2014



54332 1264 hir ky dws swD 
sKw jn ijn 
imilAw lih 
jwie BrWiq]

Har Kae Dhaas 

Saadhh Sakhaa Jan 

Jin Miliaa Lehi 

Jaae Bharaanth ||

The slaves of the Lord 

are our Holy 

companions. Meeting 

with them, doubt is 

taken away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ-ਿਨ 

(ਐਸੇ) ਸਾਧ-ਜਮੱਤਰ (ਹਨ), 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਮਜਲਆਂ (ਮਨ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

54333 1264 ijau jl duD  
iBMn iBMn kwFY 
cuix hMsulw iqau 
dyhI qy cuix kwFY 
swDU haumY 
qwiq]2]

Jio Jal Dhudhh 

Bhinn Bhinn 

Kaadtai Chun 

Hansulaa Thio 

Dhaehee Thae 

Chun Kaadtai 

Saadhhoo Houmai 

Thaath ||2||

As the swan separates 

the milk from the 

water, the Holy Saint 

removes the fire of 

egotism from the 

body. ||2||

ਜਿਵੇਂ ਹੂੰਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੱੁਧ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੀ ਚੁੂੰ ਝ ਨਾਲ) ਚੁਣ ਕੇ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਸਾਧੂ-ਮਨੱੁਖ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ 
ਹਉਮੈ ਈਰਖਾ ਨੂੂੰ  ਚੁਣ ਕੇ 

ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

54334 1264 ijn kY pRIiq 
nwhI hir ihrdY  
qy kptI nr inq 
kptu kmWiq]

Jin Kai Preeth 

Naahee Har 

Hiradhai Thae 

Kapattee Nar Nith 

Kapatt Kamaanth 

||

Those who do not love 

the Lord in their 

hearts are deceitful; 

they continually 

practice deception.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ 
(ਵੱਸਦਾ), ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਖੂੰਡੀ 
ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਮਾਇਆ 

ਆਜਦਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਸਦਾ 
(ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ) ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
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54335 1264 iqn kau ikAw 
koeI dyie KvwlY  
Eie Awip bIij  
Awpy hI KWiq]3]

dy-ie Thin Ko Kiaa Koee 

Dhaee Khavaalai 

Oue Aap Beej 

Aapae Hee 

Khaanth ||3||

What can anyone give 

them to eat? 

Whatever they 

themselves plant, they 

must eat. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ) 

ਨਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਖਵਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ (ਠੱਗੀ ਦਾ 
ਬੀ) ਆਪ ਬੀਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਉਸ ਦਾ ਿਲ ਸਦਾ) ਖਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੩॥

54336 1264 hir kw ichnu  
soeI hir jn kw  
hir Awpy jn 
mih Awpu rKWiq]

(ichnu) srUp Har Kaa Chihan 

Soee Har Jan Kaa 

Har Aapae Jan 

Mehi Aap 

Rakhaanth ||

This is the Quality of 

the Lord, and of the 

Lord's humble 

servants as well; the 

Lord places His Own 

Essence within them.

(ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਜਿਹੜਾ) ਲੱਛਣ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਹੀ ਲੱਛਣ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

54337 1264 Dnu DMnu gurU 
nwnku smdrsI  
ijin inMdw 
ausqiq qrI 
qrWiq]4]5]

Dhhan Dhhann 

Guroo Naanak 

Samadharasee Jin 

Nindhaa 

Ousathath Tharee 

Tharaanth 

||4||5||

Blessed, blessed, is 

Guru Nanak, who 

looks impartially on 

all; He crosses over 

and transcends both 

slander and praise. 

||4||5||

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਇਕੋ ਹਰੀ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਜਨੂੰ ਦਾ ਤੇ 

ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ (ਦੀ ਨਦੀ) ਪਾਰ ਕਰ 

ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੫॥
54338 1264 mlwr mhlw 4] Malaar Mehalaa 4 

||

Malaar, Fourth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11021 Published: March 06/ 2014



54339 1264 Agmu Agocru 
nwmu hir aUqmu  
hir ikrpw qy 
jip lieAw]

Agam Agochar 

Naam Har Ootham 

Har Kirapaa Thae 

Jap Laeiaa ||

The Name of the Lord 

is inaccessible 

unfathomable exalted 

and sublime. It is 

chanted by the Lord's 

Grace.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) 
ਉੱਚਾ (ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹੈ। (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਇਹ ਨਾਮ) ਿਜਪਆ ਹੈ,

54340 1264 sqsMgiq swD 
pweI vfBwgI  
sMig swDU pwir 
pieAw]1]

Sathasangath 

Saadhh Paaee 

Vaddabhaagee 

Sang Saadhhoo 

Paar Paeiaa ||1||

By great good fortune, 

I have found the True 

Congregation, and in 

the Company of the 

Holy, I am carried 

across. ||1||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥

54341 1264 myrY min An 
idnu Andu 
BieAw]

Maerai Man 

Anadhin Anadh 

Bhaeiaa ||

My mind is in ecstasy, 

night and day.

(ਹੁਣ) ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

54342 1264 gur prswid nwmu 
hir jipAw myry 
mn kw BRmu Bau 
gieAw]1]rhwau
]

Gur Parasaadh 

Naam Har Japiaa 

Maerae Man Kaa 

Bhram Bho Gaeiaa 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, I 

chant the Name of the 

Lord. Doubt and fear 

are gone from my 

mind. ||1||Pause||

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਭਰਮ ਅਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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54343 1264 ijn hir 
gwieAw ijn 
hir jipAw iqn 
sMgiq hir mylhu  
kir mieAw]

Jin Har Gaaeiaa Jin 

Har Japiaa Thin 

Sangath Har 

Maelahu Kar 

Maeiaa ||

Those who chant and 

meditate on the Lord - 

O Lord, in Your Mercy, 

please unite me with 

them.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਹੈ, ਹੇ ਹਰੀ! 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ) 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਮਲਾ।

54344 1264 iqn kw drsu 
dyiK suKu pwieAw  
duKu haumY rogu 
gieAw]2]

Thin Kaa Dharas 

Dhaekh Sukh 

Paaeiaa Dhukh 

Houmai Rog 

Gaeiaa ||2||

Gazing upon them, I 

am at peace; the pain 

and disease of egotism 

are gone. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

54345 1264 jo An idnu 
ihrdY nwmu 
iDAwvih sBu 
jnmu iqnw kw 
sPlu BieAw]

Jo Anadhin 

Hiradhai Naam 

Dhhiaavehi Sabh 

Janam Thinaa Kaa 

Safal Bhaeiaa ||

Those who meditate 

on the Naam, the 

Name of the Lord in 

their hearts - their 

lives become totally 

fruitful.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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54346 1264 Eie Awip qry  
isRsit sB qwrI  
sBu kulu BI pwir 
pieAw]3]

Oue Aap Tharae 

Srisatt Sabh 

Thaaree Sabh Kul 

Bhee Paar Paeiaa 

||3||

They themselves swim 

across, and carry the 

world across with 

them. Their ancestors 

and family cross over 

as well. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  
(ਭੀ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ 

ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

54347 1264 quDu Awpy Awip 
aupwieAw sBu 
jgu quDu Awpy 
vis kir 
lieAw]

v`is Thudhh Aapae 

Aap Oupaaeiaa 

Sabh Jag Thudhh 

Aapae Vas Kar 

Laeiaa ||

You Yourself created 

the whole world, and 

You Yourself keep it 

under Your control.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਡੱੁਬਣੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈਂ)।

54348 1265 jn nwnk kau  
pRiB ikrpw DwrI  
ibKu fubdw kwiF 
lieAw]4]6]

fu`bdw Jan Naanak Ko 

Prabh Kirapaa 

Dhhaaree Bikh 

Ddubadhaa Kaadt 

Laeiaa ||4||6||

God has showered His 

Mercy on servant 

Nanak; He has lifted 

him up, and rescued 

him from the ocean of 

poison. ||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਸੇਵਕ 

ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਜ਼ਹਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਦੇ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ 

ਕੱਢ ਜਲਆ ॥੪॥੬॥

54349 1265 mlwr mhlw 4] Malaar Mehalaa 4 

||

Malaar, Fourth Mehl:
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54350 1265 gur prswdI 
AMimRqu nhI pIAw  
iqRsnw BUK n 
jweI]

Gur Parasaadhee 

Anmrith Nehee 

Peeaa Thrisanaa 

Bhookh N Jaaee ||

Those who do not 

drink in the Ambrosial 

Nectar by Guru's 

Grace - their thirst and 

hunger are not 

relieved.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ (ਕਦੇ) 

ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ (ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀ) ਭੁੱ ਖ ਜਤਿਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ।

54351 1265 mnmuK mUV@ jlq 
AhMkwrI haumY 
ivic duKu pweI]

Manamukh 

Moorrh Jalath 

Ahankaaree 

Houmai Vich 

Dhukh Paaee ||

The foolish self-willed 

manmukh burns in the 

fire of egotistical 

pride; he suffers 

painfully in egotism.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

54352 1265 Awvq jwq 
ibrQw jnmu 
gvwieAw duiK 
lwgY pCuqweI]

Aavath Jaath 

Birathhaa Janam 

Gavaaeiaa Dhukh 

Laagai 

Pashhuthaaee ||

Coming and going, he 

wastes his life 

uselessly; afflicted 

with pain, he regrets 

and repents.

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ 
ਿੀਵਨ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਮਲਦਾ 
ਹੈ।

54353 1265 ijs qy aupjy 
iqsih n cyqih  
iDRgu jIvxu iDRgu 
KweI]1]

Jis Thae Oupajae 

Thisehi N 

Chaethehi Dhhrig 

Jeevan Dhhrig 

Khaaee ||1||

He does not even 

think of the One, from 

whom he originated. 

Cursed is his life, and 

cursed is his food. 

||1||

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ) ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਕਦੇ) 

ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ-
ਪੀਤਾ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਜਿਟਕਾਰ ਹੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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54354 1265 pRwxI gurmuiK 
nwmu iDAweI]

Praanee 

Guramukh Naam 

Dhhiaaee ||

O mortal, as Gurmukh, 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਹੇ ਪਿਾਣੀ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।

54355 1265 hir hir ikRpw 
kry guru myly hir 
hir nwim 
smweI]1]rhwau]

Har Har Kirapaa 

Karae Gur Maelae 

Har Har Naam 

Samaaee ||1|| 

Rehaao ||

The Lord, Har, Har, in 

His Mercy leads the 

mortal to meet the 

Guru; he is absorbed 

in the Name of the 

Lord, Har, Har. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

54356 1265 mnmuK jnmu 
BieAw hY ibrQw  
Awvq jwq 
ljweI]

l`jweI Manamukh Janam 

Bhaeiaa Hai 

Birathhaa Aavath 

Jaath Lajaaee ||

The life of the self-

willed manmukh is 

useless; he comes and 

goes in shame.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ 

ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ-ਸਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
54357 1265 kwim kRoiD fUby 

AiBmwnI haumY 
ivic jil jweI]

Kaam Krodhh 

Ddoobae 

Abhimaanee 

Houmai Vich Jal 

Jaaee ||

In sexual desire and 

anger, the proud ones 

are drowned. They are 

burnt in their egotism.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕਾਮ ਜਵਚ ਕਿੋਧ 

ਜਵਚ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਹੀ ਡੱੁਬੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆਂ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਸੜ (ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ) ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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54358 1265 iqn isiD n buiD  
BeI miq miDm  
loB lhir duKu 
pweI]

Thin Sidhh N 

Budhh Bhee Math 

Madhhim Lobh 

Lehar Dhukh 

Paaee ||

They do not attain 

perfection or 

understanding; their 

intellect is dimmed. 

Tossed by the waves 

of greed, they suffer in 

pain.

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ) ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਸਿਲਤਾ 
ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, (ਸਿਲਤਾ 
ਵਾਲੀ) ਅਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਨੀਵੀਂ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ 
ਜਵਚ (ਿਜਸਆ) ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

54359 1265 gur ibhUn mhw 
duKu pwieAw jm 
pkry 
ibllweI]2]

Gur Bihoon Mehaa 

Dhukh Paaeiaa 

Jam Pakarae 

Bilalaaee ||2||

Without the Guru, 

they suffer in terrible 

pain. Seized by Death, 

they weep and wail. 

||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਬਹੁਤ 

ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਮ ਆ ਿੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 

ਜਵਲਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥

54360 1265 hir kw nwmu 
Agocru pwieAw  
gurmuiK shij 
suBweI]

Har Kaa Naam 

Agochar Paaeiaa 

Guramukh Sehaj 

Subhaaee ||

As Gurmukh, I have 

attained the 

Unfathomable Name 

of the Lord, with 

intuitive peace and 

poise.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ (ਜਟੱਕ ਕੇ) ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ (ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਤਕ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
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54361 1265 nwmu inDwnu 
visAw Gt 
AMqir rsnw hir 
gux gweI]

Naam Nidhhaan 

Vasiaa Ghatt 

Anthar Rasanaa 

Har Gun Gaaee ||

The treasure of the 

Naam abides deep 

within my heart. My 

tongue sings the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੀ) ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

54362 1265 sdw AnMid rhY 
idnu rwqI eyk 
sbid ilv lweI]

Sadhaa Anandh 

Rehai Dhin 

Raathee Eaek 

Sabadh Liv Laaee 

||

I am forever in bliss, 

day and night, lovingly 

attuned to the One 

Word of the Shabad.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

54363 1265 nwmu pdwrQu 
shjy pwieAw  
ieh siqgur kI 
vifAweI]3]

Naam 

Padhaarathh 

Sehajae Paaeiaa 

Eih Sathigur Kee 

Vaddiaaee ||3||

I have obtained the 

treasure of the Naam 

with intuitive ease; 

this is the glorious 

greatness of the True 

Guru. ||3||

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕੀਮਤੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਜਤ ਹੈ 

॥੩॥

54364 1265 siqgur qy hir 
hir min visAw  
siqgur kau sd 
bil jweI]

Sathigur Thae Har 

Har Man Vasiaa 

Sathigur Ko Sadh 

Bal Jaaee ||

Through the True 

Guru, the Lord, Har, 

Har, comes to dwell 

within my mind. I am 

forever a sacrifice to 

the True Guru.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ।
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54365 1265 mnu qnu Arip 
rKau sBu AwgY  
gur crxI icqu 
lweI]

Man Than Arap 

Rakho Sabh Aagai 

Gur Charanee 

Chith Laaee ||

I have dedicated my 

mind and body to Him, 

and placed everything 

before Him in offering. 

I focus my 

consciousness on His 

Feet.

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਤਨ 

ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

54366 1265 ApxI ikRpw 
krhu gur pUry  
Awpy lYhu 
imlweI]

Apanee Kirapaa 

Karahu Gur 

Poorae Aapae 

Laihu Milaaee ||

Please be merciful to 

me, O my Perfect 

Guru, and unite me 

with Yourself.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾਈ ਰੱਖ।

54367 1265 hm loh gur nwv 
boihQw nwnk 
pwir 
lMGweI]4]7]

Ham Loh Gur Naav 

Bohithhaa Naanak 

Paar Langhaaee 

||4||7||

I am just iron; the 

Guru is the boat, to 

carry me across. 

||4||7||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਭਾਰੇ ਹੋ ਚੁਕੇ) ਲੋਹਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ 

ਬੇੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਿੋ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੭॥

54368 1265 mlwr mhlw 4 
pVqwl Gru 3 

Malaar Mehalaa 4 

Parrathaal Ghar 3

Malaar, Fourth Mehl, 

Partaal, Third House:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।

54369 1265 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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54370 1265 hir jn bolq sRI 
rwm nwmw imil 
swDsMgiq hir 
qor]1]rhwau]

Har Jan Bolath 

Sreeraam Naamaa 

Mil 

Saadhhasangath 

Har Thor ||1|| 

Rehaao ||

The humble servant of 

the Lord chants the 

Name of the Supreme 

Lord; he joins the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Lord's 

Holy. ||1||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੀ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54371 1265 hir Dnu bnjhu  
hir Dnu sMchu  
ijsu lwgq hY 
nhI cor]1]

Har Dhhan 

Banajahu Har 

Dhhan Sanchahu 

Jis Laagath Hai 

Nehee Chor ||1||

Deal only in the 

wealth of the Lord, 

and gather only the 

wealth of the Lord. No 

thief can ever steal it. 

||1||

(ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਵਣਿ,ੋ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, (ਇਹ ਧਨ ਐਸਾ 
ਹੈ) ਜਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ ॥੧॥

54372 1265 cwiqRk mor bolq 
idnu rwqI suin 
Ginhr kI 
Gor]2]

Chaathrik Mor 

Bolath Dhin 

Raathee Sun 

Ghanihar Kee 

Ghor ||2||

The rainbirds and the 

peacocks sing day and 

night, hearing the 

thunder in the clouds. 

||2||

(ਜਿਵੇਂ) ਪਪੀਹੇ ਤੇ ਮੋਰ ਬੱਦਲਾਂ 
ਦੀ ਗੜਗੱਿ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ, (ਜਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰੋ) 

॥੨॥
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54373 1265 jo bolq hY imRg 
mIn pMKyrU su ibnu 
hir jwpq hY 
nhI hor]3]

Jo Bolath Hai Mrig 

Meen Pankhaeroo 

S Bin Har Jaapath 

Hai Nehee Hor 

||3||

Whatever the deer, 

the fish and the birds 

sing, they chant to the 

Lord, and no other. 

||3||

(ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਸ਼ੂ ਪੂੰਛੀ ਮੱਛੀਆਂ ਆਜਦਕ 

(ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਜਿਰਨ 

ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ, 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ 

ਸਾਰੇ ਹੀ) ਿੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਜਦੱਤੀ 
ਸੱਜਤਆ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਕਸੇ) ਹੋਰ 

(ਦੀ ਸੱਜਤਆ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ 
ਬੋਲਦੇ ॥੩॥

54374 1265 nwnk jn hir 
kIriq gweI CUit 
gieE jm kw 
sB 
sor]4]1]8]

Naanak Jan Har 

Keerath Gaaee 

Shhoott Gaeiou 

Jam Kaa Sabh Sor 

||4||1||8||

Servant Nanak sings 

the Kirtan of the 

Lord's Praises; the 

sound and fury of 

Death has totally gone 

away. ||4||1||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਭੀ ਹਜਰ-

ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, (ਉਹਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਿਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਰੌਲਾ ਮੱੁਕ ਜਗਆ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾਹ 

ਰਜਹ ਜਗਆ) ॥੪॥੧॥੮॥

54375 1265 mlwr mhlw 4] Malaar Mehalaa 4 

||

Malaar, Fourth Mehl:

54376 1265 rwm rwm boil 
boil Kojqy 
bfBwgI]

Raam Raam Bol 

Bol Khojathae 

Baddabhaagee ||

They speak and chant 

the Name of the Lord, 

Raam, Raam; the very 

fortunate ones seek 

Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਉਚਾਜਰਆ ਕਰ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿੋ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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54377 1265 hir kw pMQu koaU 
bqwvY hau qw kY 
pwie 
lwgI]1]rhwau]

Har Kaa Panthh 

Kooo Bathaavai 

Ho Thaa Kai Paae 

Laagee ||1|| 

Rehaao ||

Whoever shows me 

the Way of the Lord - I 

fall at his feet. 

||1||Pause||

ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54378 1265 hir hmwro mIqu 
sKweI hm hir 
isau pRIiq lwgI]

Har Hamaaro 

Meeth Sakhaaee 

Ham Har Sio 

Preeth Laagee ||

The Lord is my Friend 

and Compansion; I am 

in love with the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈ 

ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ (ਹੀ) ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

54379 1266 hir hm gwvih  
hir hm bolih  
Aauru duqIAw 
pRIiq hm 
iqAwgI]1]

Har Ham Gaavehi 

Har Ham Bolehi 

Aour Dhutheeaa 

Preeth Ham 

Thiaagee ||1||

I sing of the Lord, and I 

speak of the Lord; I 

have discarded all 

other loves. ||1||

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਦਾ ਜਪਆਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥

54380 1266 mnmohn moro 
pRIqmu rwmu hir 
prmwnMdu bYrwgI]

Manamohan 

Moro Preetham 

Raam Har 

Paramaanandh 

Bairaagee ||

My Beloved is the 

Enticer of the mind; 

The Detached Lord 

God is the 

Embodiment of 

Supreme bliss.

ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿੀਤਮ 

ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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54381 1266 hir dyKy jIvq hY 
nwnku iek inmK 
plo muiK 
lwgI]2]2]9]9
]13]9]31]

Har Dhaekhae 

Jeevath Hai 

Naanak Eik 

Nimakh Palo 

Mukh Laagee 

||2||2||9||9||13

||9||31||

Nanak lives by gazing 

upon the Lord; may I 

see Him for a moment, 

for even just an 

instant. 

||2||2||9||9||13||9|

|31||

ਿ ੇਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਲਈ ਹੋ ਿਾਏ, ਇਕ ਪਲ 

ਭਰ ਲਈ ਹੋ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ 

ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੯॥੯॥੧੩॥੯॥੩੧॥
54382 1266 rwgu mlwr mhlw 

5 caupdy Gru 1

Raag Malaar 

Mehalaa 5 

Choupadhae Ghar 

1

Raag Malaar, Fifth 

Mehl, Chau-Padas, 

First House:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

54383 1266 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

54384 1266 ikAw qU socih  
ikAw qU icqvih  
ikAw qUM krih 
aupwey]

Kiaa Thoo Sochehi 

Kiaa Thoo 

Chithavehi Kiaa 

Thoon Karehi 

Oupaaeae ||

What are you so 

worried about? What 

are you thinking? 

What have you tried?

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਛੱਡ 

ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੀਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾਂ 
ਹੈਂ? ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੀਹ ਉਪਾਵ 

ਜਚਤਵਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਜਕਹੜੇ 

ਹੀਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?

54385 1266 qw kau khhu 
prvwh kwhU kI  
ijh gopwl 
shwey]1]

Thaa Ko Kehahu 

Paravaah Kaahoo 

Kee Jih Gopaal 

Sehaaeae ||1||

Tell me - the Lord of 

the Universe - who 

controls Him? ||1||

(ਵੇਖ) ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦਾ 
ਸਹਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ , ਦੱਸ, ਜਕਸ 

ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ? 

॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11033 Published: March 06/ 2014



54386 1266 brsY myGu sKI  
Gir pwhun Awey]

Barasai Maegh 

Sakhee Ghar 

Paahun Aaeae ||

The rain showers 

down from the clouds, 

O companion. The 

Guest has come into 

my home.

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਿੀ ਜਟਕੇ ਹਨ 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਤਪਸ਼ ਜਮੱਟ ਗਈ 

ਹੈ, ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦਾ) 
ਬੱਦਲ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

54387 1266 moih dIn 
ikRpwiniD Twkur  
nv iniD nwim 
smwey]1]rhwau]

Mohi Dheen 

Kirapaa Nidhh 

Thaakur Nav 

Nidhh Naam 

Samaaeae ||1|| 

Rehaao ||

I am meek; my Lord 

and Master is the 

Ocean of Mercy. I am 

absorbed in the nine 

treasures of the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||1||Pause||

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਕੂੰਗਾਲ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰੀ 
ਰੱਖ (ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਨੌ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54388 1266 Aink pRkwr 
Bojn bhu kIey  
bhu ibMjn 
imstwey]

Anik Prakaar 

Bhojan Bahu 

Keeeae Bahu 

Binjan 

Misattaaeae ||

I have prepared all 

sorts of foods in 

various ways, and all 

sorts of sweet deserts.

ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ 
ਦੇ ਜਮੱਠੇ ਸੁਆਦਲੇ ਖਾਣੇ 
ਜਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੱੁਚ 

ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ,

54389 1266 krI pwkswl 
soc pivqRw huix 
lwvhu Bogu hir 
rwey]2]

SuB guxW rUpI pdwrQ 
dI (pwkswl) rsoeI[ 
(soc) s`c su`cm[ 
(pivqRw) piv`qRqweI

Karee Paakasaal 

Soch Pavithraa 

Hun Laavahu Bhog 

Har Raaeae ||2||

I have made my 

kitchen pure and 

sacred. Now, O my 

Sovereign Lord King, 

please sample my 

food. ||2||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! (ਤੇਰੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਦੀ ਰਸੋਈ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਜਮਹਰ ਕਰ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ) 
ਹੁਣ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ॥੨॥
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54390 1266 dust ibdwry  
swjn rhsy ieih 
mMidr Gr 
Apnwey]

(dust) kwmwidk [ 
(rhsy) ^uS,pr&ulq 
hoey[ (mMidr) sRIr, 
(Apnwey) Apxw Gr 
jwx ky Awey, Bwv ies 
sRIr c pRgtyy[ rhsy: 
polw bolo

Dhusatt Bidhaarae 

Saajan Rehasae 

Eihi Mandhir Ghar 

Apanaaeae ||

The villains have been 

destroyed, and my 

friends are delighted. 

This is Your Own 

Mansion and Temple, 

O Lord.

ਹੇ ਸਖੀ! ਇਹਨਾਂ (ਸਰੀਰ) 

ਘਰਾਂ-ਮੂੰਦਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ) ਅਪਣਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਕਾਮਾਜਦਕ) ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ) 

ਸੱਿਣ ਪਿਿੁਲਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

54391 1266 jau igRih lwlu 
rMgIE AwieAw  
qau mY siB suK 
pwey]3]

gi Rih[(rMgIE) AwnMdI Jo Grihi Laal 

Rangeeou Aaeiaa 

Tho Mai Sabh 

Sukh Paaeae ||3||

When my Playful 

Beloved came into my 

household, then I 

found total peace. 

||3||

ਹੇ ਸਖੀ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ (ਪਿਭੂ) 
ਆ ਵੱਜਸਆ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ॥੩॥

54392 1266 sMq sBw Et gur 
pUry Duir msqik 
lyKu ilKwey]

Santh Sabhaa Outt 

Gur Poorae Dhhur 

Masathak Laekh 

Likhaaeae ||

In the Society of the 

Saints, I have the 

Support and 

Protection of the 

Perfect Guru; this is 

the pre-ordained 

destiny inscribed upon 

my forehead.

ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਸ ਿੀਵ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਦਾ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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54393 1266 jn nwnk kMqu 
rMgIlw pwieAw  
iPir dUKu n lwgY 
Awey]4]1]

Jan Naanak Kanth 

Rangeelaa Paaeiaa 

Fir Dhookh N 

Laagai Aaeae 

||4||1||

Servant Nanak has 

found his Playful 

Husband Lord. He shall 

never suffer in sorrow 

again. ||4||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਿਰ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੪॥੧॥

54394 1266 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54395 1266 KIr ADwir  
bwirku jb hoqw  
ibnu KIrY rhnu n 
jweI]

Kheer Adhhaar 

Baarik Jab Hothaa 

Bin Kheerai Rehan 

N Jaaee ||

When the baby's only 

food is milk, it cannot 

survive without its 

milk.

ਿਦੋਂ (ਕੋਈ) ਬੱਚਾ ਦੱੁਧ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਉਹ) 

ਦੱੁਧ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ।

54396 1266 swir sm@wil 
mwqw muiK nIrY  
qb Ehu iqRpiq 
AGweI]1]

Saar Samhaal 

Maathaa Mukh 

Neerai Thab Ouhu 

Thripath Aghaaee 

||1||

The mother takes care 

of it, and pours milk 

into its mouth; then, it 

is satisfied and 

fulfilled. ||1||

(ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੀ) ਮਾਂ (ਉਸ ਦੀ) 
ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ (ਉਸ ਦੀ) ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਥਣ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ 
ਉਹ (ਦੱੁਧ ਨਾਲ) ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

54397 1266 hm bwirk ipqw 
pRBu dwqw]

Ham Baarik Pithaa 

Prabh Dhaathaa ||

I am just a baby; God, 

the Great Giver, is my 

Father.

ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ (ਸਾਡਾ) ਜਪਤਾ ਹੈ, 

ਅਸੀਂ (ਿੀਵ ਉਸ ਦੇ) ਬੱਚੇ ਹਾਂ।
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54398 1266 BUlih bwirk  
Aink lK 
brIAw An Taur 
nwhI jh 
jwqw]1]rhwau]

Bhoolehi Baarik 

Anik Lakh Bareeaa 

An Thour Naahee 

Jeh Jaathaa ||1|| 

Rehaao ||

The child is so foolish; 

it makes so many 

mistakes. But it has 

nowhere else to go. 

||1||Pause||

ਬੱਚੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ 
ਭੁੱ ਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਪਤਾ-ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ) ਹੋਰ 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਿਾ ਸਕਣ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54399 1266 cMcl miq bwirk 
bpury kI srp 
Agin kr mylY]

Chanchal Math 

Baarik Bapurae 

Kee Sarap Agan 

Kar Maelai ||

The mind of the poor 

child is fickle; he 

touches even snakes 

and fire.

ਜਵਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਕਲ ਹੋਛੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ (ਿਦੋਂ ਮਾਂ ਜਪਉ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ) ਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਹੱਥ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੂੰ  ਹੱਥ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

54400 1266 mwqw ipqw kMiT 
lwie rwKY And 
shij qb 
KylY]2]

Maathaa Pithaa 

Kanth Laae 

Raakhai Anadh 

Sehaj Thab Khaelai 

||2||

His mother and father 

hug him close in their 

embrace, and so he 

plays in joy and bliss. 

||2||

(ਪਰ ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਮਾਂ ਗਲ 

ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਪਉ 

ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ 

ਦਾ ਜਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) ਤਦੋਂ 
ਉਹ ਅਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰੀ 
ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ॥੨॥

54401 1266 ijs kw ipqw  
qUhY myry suAwmI  
iqsu bwirk BUK 
kYsI]

Jis Kaa Pithaa 

Thoo Hai Maerae 

Suaamee This 

Baarik Bhookh 

Kaisee ||

What hunger can the 

child ever have, O my 

Lord and Master, 

when You are his 

Father?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਜਿਸ 

(ਬੱਚੇ) ਦਾ ਤੂੂੰ  ਜਪਤਾ (ਵਾਂਗ 

ਰਾਖਾ) ਹੈਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

(ਮਾਇਕ) ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀ।
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54402 1266 nv iniD nwmu 
inDwnu igRih qyrY  
min bWCY so 
lYsI]3]

Nav Nidhh Naam 

Nidhhaan Grihi 

Thaerai Man 

Baanshhai So 

Laisee ||3||

The treasure of the 

Naam and the nine 

treasures are in Your 

celestial household. 

You fulfill the desires 

of the mind. ||3||

ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ (ਇਹੀ ਹੈ) ਨੌ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਉਹ ਿ ੋਕੁਝ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ (ਤੈਥੋਂ) ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
54403 1266 ipqw ikRpwil 

AwigAw ieh 
dInI bwirku muiK 
mWgY so dynw]

Pithaa Kirapaal 

Aagiaa Eih 

Dheenee Baarik 

Mukh Maangai So 

Dhaenaa ||

My Merciful Father 

has issued this 

Command: whatever 

the child asks for, is 

put into his mouth.

ਜਕਰਪਾਲ ਜਪਤਾ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹ 

ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, ਜਕ 

ਬਾਲਕ ਿੋ ਕੁਝ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।

54404 1266 nwnk bwirku  
drsu pRB cwhY  
moih ihRdY bsih 
inq 
crnw]4]2]

Naanak Baarik 

Dharas Prabh 

Chaahai Mohi 

Hridhai Basehi 

Nith Charanaa 

||4||2||

Nanak, the child, longs 

for the Blessed Vision 

of God's Darshan. May 

His Feet always dwell 

within my heart. 

||4||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾਨਕ 

ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤੇ, 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੇ 

ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ 

ਰਜਹਣ ॥੪॥੨॥

54405 1266 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:
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54406 1266 sgl ibDI juir  
Awhru kirAw  
qijE sgl 
AMdysw]

(Awhru) audm[ ibDI: 
polw bolo

Sagal Bidhhee Jur 

Aahar Kariaa 

Thajiou Sagal 

Andhaesaa ||

I tried everything, and 

gathered all devices 

together; I have 

discarded all my 

anxieties.

ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਜਮਟਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ, (ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਿਲਤਾ 
ਦੇ) ਸਾਰੇ ਢੂੰਗਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 

(ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਸਿਲਤਾ ਵਾਸਤੇ) 

ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

54407 1266 kwrju sgl 
ArMiBE Gr kw  
Twkur kw 
Bwrosw]1]

Kaaraj Sagal 

Aranbhiou Ghar 

Kaa Thaakur Kaa 

Bhaarosaa ||1||

I have begun to set all 

my household affairs 

right; I have placed my 

faith in my Lord and 

Master. ||1||

ਹੇ ਸਖੀ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਬਣਾਣ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਕੂੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਸਹਾਰਾ ਹੈ ॥੧॥

54408 1266 sunIAY bwjY bwj 
suhwvI]

Suneeai Baajai 

Baaj Suhaavee ||

I listen to the celestial 

vibrations resonating 

and resounding.

ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਅੂੰਦਰ) ਕੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ (ਜਕਸੇ) 

ਵਾਿ ੇਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਿਾ ਰਹੀ 
ਹੈ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ)।

54409 1266 Boru BieAw mY 
ipRA muK pyKy  
igRih mMgl 
suhlwvI]1]rhwau
]

(suhlwvI) suKWvwlI Bhor Bhaeiaa Mai 

Pria Mukh 

Paekhae Grihi 

Mangal 

Suhalaavee ||1|| 

Rehaao ||

Sunrise has come, and 

I gaze upon the Face 

of my Beloved. My 

household is filled 

with peace and 

pleasure. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸਖੀ! ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਿੀ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਵੇਖ ਜਲਆ 

(ਦਰਸਨ ਕੀਤਾ), ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-

ਘਰ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਣ ਜਗਆ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) 
ਜਦਨ ਚੜਹ ਜਪਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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54410 1266 mnUAw lwie 
svwry QwnW pUCau 
sMqw jwey]

sMqW Manooaa Laae 

Savaarae 

Thhaanaan 

Pooshho Santhaa 

Jaaeae ||

I focus my mind, and 

embellish and adorn 

the place within; then 

I go out to speak with 

the Saints.

ਹੇ ਸਖੀ! ਪੂਰੇ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂੰਤਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਿਾ ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ) ਪੱੁਛਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ।

54411 1266 Kojq Kojq mY 
pwhun imilE  
Bgiq krau 
iniv pwey]2]

Khojath Khojath 

Mai Paahun Miliou 

Bhagath Karo Niv 

Paaeae ||2||

Seeking and searching, 

I have found my 

Husband Lord; I bow 

at His Feet and 

worship Him with 

devotion. ||2||

ਭਾਲ ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ। ਹੁਣ 

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਜਹ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ ॥੨॥

54412 1267 jb ipRA Awie 
bsy igRih Awsin  
qb hm mMglu 
gwieAw]

giR ih Jab Pria Aae Basae 

Grihi Aasan Thab 

Ham Mangal 

Gaaeiaa ||

When my Beloved 

came to live in my 

house, I began to sing 

the songs of bliss.

ਹੇ ਸਖੀ! ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਿੀ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ-ਤਖ਼ਤ 

ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 
ਉਸੇ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾਂਦੀ ਹਾਂ।
54413 1267 mIq swjn myry 

Bey suhyly pRBu 
pUrw gurU 
imlwieAw]3]

Meeth Saajan 

Maerae Bheae 

Suhaelae Prabh 

Pooraa Guroo 

Milaaeiaa ||3||

My friends and 

companions are 

happy; God leads me 

to meet the Perfect 

Guru. ||3||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੂੰਦਿੇ ਸੌਖੇ (ਸ਼ਾਂਤ) 

ਹੋ ਗਏ ਹਨ ॥੩॥
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54414 1267 sKI shylI Bey 
AnMdw guir 
kwrj hmry pUry]

Sakhee Sehaelee 

Bheae Anandhaa 

Gur Kaaraj 

Hamarae Poorae 

||

My friends and 

companions are in 

ecstasy; the Guru has 

completed all my 

projects.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਵਾਰ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ।

54415 1267 khu nwnk vru 
imilAw suKdwqw  
Coif n jweI 
dUry]4]3]

Kahu Naanak Var 

Miliaa 

Sukhadhaathaa 

Shhodd N Jaaee 

Dhoorae ||4||3||

Says Nanak, I have 

met my Husband, the 

Giver of peace; He 

shall never leave me 

and go away. ||4||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਸਖੀ!) 
ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ ॥੪॥੩॥

54416 1267 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54417 1267 rwj qy kIt kIt 
qy surpiq kir 
doK jTr kau 
Brqy]

(surpiq) ieMdR[ (jTr) 
pyt

Raaj Thae Keett 

Keett Thae 

Surapath Kar 

Dhokh Jathar Ko 

Bharathae ||

From a king to a 

worm, and from a 

worm to the lord of 

gods, they engage in 

evil to fill their bellies.

ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਜੜਆਂ 

ਤਕ, ਕੀਜੜਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੂੰਦਿ 
ਦੇਵਤੇ ਤਕ (ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ) 
ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ (ਸਾਰੇ) ਗਰਭ-

ਿੂਨ ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਜਲਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ)।

54418 1267 ikRpwiniD Coif  
Awn kau pUjih  
AwqmGwqI 
hrqy]1]

(hrqy) nws huMdy hn[ 
Awqm-GwqI[ (dUjw 
pwT: hr qy)

Kirapaa Nidhh 

Shhodd Aan Ko 

Poojehi Aatham 

Ghaathee 

Harathae ||1||

They renounce the 

Lord, the Ocean of 

Mercy, and worship 

some other; they are 

thieves and killers of 

the soul. ||1||

ਜਿਹੜੇ ਭੀ ਪਿਾਣੀ ਦਇਆ-ਦੇ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਪੂਿਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਬ 

ਦੇ ਚੋਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
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54419 1267 hir ibsrq qy 
duiK duiK mrqy]

Har Bisarath Thae 

Dhukh Dhukh 

Marathae ||

Forgetting the Lord, 

they suffer in sorrow 

and die.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
54420 1267 Aink bwr BRmih 

bhu jonI tyk n 
kwhU 
Drqy]1]rhwau]

Anik Baar 

Bhramehi Bahu 

Jonee Ttaek N 

Kaahoo 

Dhharathae ||1|| 

Rehaao ||

They wander lost in 

reincarnation through 

all sorts of species; 

they do not find 

shelter anywhere. 

||1||Pause||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕਈ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ, (ਇਸ ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ) ਉਹ ਜਕਸੇ ਦਾ ਭੀ 
ਆਸਰਾ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54421 1267 iqAwig suAwmI  
Awn kau icqvq  
mUV mugD Kl 
Kr qy]

Thiaag Suaamee 

Aan Ko Chithavath 

Moorr Mugadhh 

Khal Khar Thae ||

Those who abandon 

their Lord and Master 

and think of some 

other, are foolish, 

stupid, idiotic donkeys.

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ ਉਹ ਖੋਤੇ 

ਹਨ।

54422 1267 kwgr nwv  
lMGih kq swgru  
ibRQw kQq hm 
qrqy]2]

(nwv) byVI (k`wgr) 
kwZzW dI

Kaagar Naav 

Langhehi Kath 

Saagar Brithhaa 

Kathhath Ham 

Tharathae ||2||

How can they cross 

over the ocean in a 

paper boat? Their 

eogtistical boasts that 

they will cross over are 

meaningless. ||2||

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੀ 
ਪੂਿਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਵਚ 

ਚੜਹ ਕੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ 

ਦੇ ਿਤਨ ਸਮਾਨ ਹਨ) ਕਾਗ਼ਜ਼ 

ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ (ਚੜਹ ਕੇ) ਜਕਵੇਂ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦੇ 

ਹਨ? ਉਹ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਜਕ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਰਹੇ 

ਹਾਂ ॥੨॥
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54423 1267 isv ibrMic 
Asur sur jyqy  
kwl Agin mih 
jrqy]

A-sur Siv Biranch Asur 

Sur Jaethae Kaal 

Agan Mehi 

Jarathae ||

Shiva, Brahma, angels 

and demons, all burn 

in the fire of death.

ਜਸ਼ਵ, ਬਿਹਮਾ, ਦੈਂਤ, ਦੇਵਤੇ-

ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਹਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ 

ਸਭ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਸੜਦੇ ਹਨ (ਜਕਸੇ ਦਾ ਭੀ 
ਜਲਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।

54424 1267 nwnk srin  
crnkmln kI  
qum@ n fwrhu pRB 
krqy]3]4]

Naanak Saran 

Charan Kamalan 

Kee Thumh N 

Ddaarahu Prabh 

Karathae ||3||4||

Nanak seeks the 

Sanctuary of the Lord's 

Lotus Feet; O God, 

Creator, please do not 

send me into exile. 

||3||4||

ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ 

ਰਹੋ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ 

ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵੱਚ ਪਏ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਪਰੇ ਨਾਹ 

ਹਟਾਵੋ ॥੩॥੪॥

54425 1267 rwgu mlwr mhlw 
5 dupdy Gru 1

Raag Malaar 

Mehalaa 5 

Dhupadhae Ghar 1

Raag Malaar, Fifth 

Mehl, Du-Padas, First 

House:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਦੋ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

54426 1267 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

54427 1267 pRB myry Eie  
bYrwgI iqAwgI]

Prabh Maerae 

Oue Bairaagee 

Thiaagee ||

My God is detached 

and free of desire.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੀਤਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11043 Published: March 06/ 2014



54428 1267 hau ieku iKnu 
iqsu ibnu rih n 
skau pRIiq 
hmwrI 
lwgI]1]rhwau]

Ho Eik Khin This 

Bin Rehi N Sako 

Preeth Hamaaree 

Laagee ||1|| 

Rehaao ||

I cannot survive 

without Him, even for 

an instant. I am so in 

love with Him. 

||1||Pause||

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
(ਭੀ) ਉਸ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਕ ਜਖਨ ਭਰ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ (ਭੀ ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ) ਪਿੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54429 1267 aun kY sMig moih  
pRBu iciq AwvY  
sMq pRswid moih 
jwgI]

Oun Kai Sang 

Mohi Prabh Chith 

Aavai Santh 

Prasaadh Mohi 

Jaagee ||

Associating with the 

Saints, God has come 

into my consciousness. 

By their Grace, I have 

been awakened.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੀਤਵਾਨ) ਉਹਨਾਂ 
(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ) ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ) ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚੋਂ) ਿਾਗ ਆ ਗਈ ਹੈ।

54430 1267 suin aupdysu Bey 
mn inrml gun 
gwey rMig 
rWgI]1]

Sun Oupadhaes 

Bheae Man 

Niramal Gun 

Gaaeae Rang 

Raangee ||1||

Hearing the Teachings, 

my mind has become 

immaculate. Imbued 

with the Lord's Love, I 

sing His Glorious 

Praises. ||1||

(ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ 

ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ) ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ) ਗੁਣ 

ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

54431 1267 iehu mnu dyie  
kIey sMq mIqw  
ikRpwl Bey 
bfBwgˆØI]

Eihu Man Dhaee 

Keeeae Santh 

Meethaa Kirapaal 

Bheae 

Baddabhaaganaee 

||

Dedicating this mind, I 

have made friends 

with the Saints. They 

have become merciful 

to me; I am very 

fortunate.

(ਆਪਣਾ) ਇਹ ਮਨ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਕੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਤਰ 

ਬਣਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, (ਸੂੰਤ ਿਨ) 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਆਂ ਉੱਤੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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54432 1267 mhw suKu pwieAw  
brin n swkau  
rynu nwnk jn 
pwgI]2]1]5]

pwgIN Mehaa Sukh 

Paaeiaa Baran N 

Saako Raen 

Naanak Jan 

Paagee 

||2||1||5||

I have found absolute 

peace - I cannot 

describe it. Nanak has 

obtained the dust of 

the feet of the 

humble. ||2||1||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਸਦਾ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹਾਂ। ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ 

ਅਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ॥੨॥੧॥੫॥

54433 1267 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54434 1267 mweI moih pRIqmu 
dyhu imlweI]

Maaee Mohi 

Preetham Dhaehu 

Milaaee ||

O mother, please lead 

me to union with my 

Beloved.

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਾ ਦੇ।

54435 1267 sgl shylI suK 
Bir sUqI ijh 
Gir lwlu 
bsweI]1]rhwau]

Sagal Sehaelee 

Sukh Bhar 

Soothee Jih Ghar 

Laal Basaaee 

||1|| Rehaao ||

All my friends and 

companions sleep 

totally in peace; their 

Beloved Lord has 

come into the homes 

of their hearts. 

||1||Pause||

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਸੂੰਤ-ਿਨ-ਸਹੇਲੀਆਂ) ਦੇ 

(ਜਹਰਦੇ) ਘਰ ਜਵਚ ਸੋਹਣਾ ਪਿਭੂ 
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54436 1267 moih Avgn pRBu 
sdw dieAwlw  
moih inrgun 
ikAw cqurweI]

Mohi Avagan 

Prabh Sadhaa 

Dhaeiaalaa Mohi 

Niragun Kiaa 

Chathuraaee ||

I am worthless; God is 

forever Merciful. I am 

unworthy; what clever 

tricks could I try?

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਜਨਰੇ ਔਗੁਣ 

ਹਨ (ਜਿਰ ਭੀ ਉਹ) ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਦਇਆਵਾਨ (ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ। ਮੈਂ 
ਗੁਣ-ਹੀਨ ਜਵਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ 
ਜਸਆਣਪ ਨਹੀਂ (ਜਕ ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕਾਂ,
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54437 1267 krau brwbir jo 
ipRA sMig rwqˆØI  
ieh haumY kI 
FITweI]1]

Karo Baraabar Jo 

Pria Sang 

Raathanaee Eih 

Houmai Kee 

Dteethaaee ||1||

I claim to be on a par 

with those who are 

imbued with the Love 

of their Beloved. This 

is my stubborn 

egotism. ||1||

ਪਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਿੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ) ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੀ 
ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ) 
ਨਾਲ ਰੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ-

ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਢੀਠਤਾ ਹੀ ਹੈ ॥੧॥

54438 1267 BeI inmwxI  
srin iek qwkI  
gur siqgur purK 
suKdweI]

qw`kI Bhee Nimaanee 

Saran Eik Thaakee 

Gur Sathigur 

Purakh 

Sukhadhaaee ||

I am dishonored - I 

seek the Sanctuary of 

the One, the Guru, the 

True Guru, the Primal 

Being, the Giver of 

peace.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਹੇ ਮਾਂ! 
ਹੁਣ) ਮੈਂ ਮਾਣ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਜਸਰਫ਼ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰ 

ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ।

54439 1267 eyk inmK mih  
myrw sBu duKu 
kwitAw nwnk 
suiK rYin 
ibhweI]2]2]6]

Eaek Nimakh Mehi 

Maeraa Sabh 

Dhukh Kaattiaa 

Naanak Sukh Rain 

Bihaaee 

||2||2||6||

In an instant, all my 

pains have been taken 

away; Nanak passes 

the night of his life in 

peace. ||2||2||6||

(ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ) ਅੱਖ ਝਮਕਣ 

ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਜਵਚ ਹੀ ਮੇਰਾ 
ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ ਕੱਟ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

(ਹੁਣ) ਮੇਰੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) ਰਾਤ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੬॥

54440 1267 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:
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54441 1267 brsu myG jI  
iqlu iblmu n 
lwau]

siqgurU rUp (myG) b`dl Baras Maegh Jee 

Thil Bilam N Laao 

||

Rain down, O cloud; 

do not delay.

ਹੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਦੇ ਭੂੰ ਡਾਰ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ! (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ) ਵਰਖਾ 
ਕਰ। ਰਤਾ ਭੀ ਜਢੱਲ ਨਾਹ ਕਰ।

54442 1267 brsu ipAwry 
mnih sDwry hoie 
Andu sdw min 
cwau]1]rhwau]

Baras Piaarae 

Manehi 

Sadhhaarae Hoe 

Anadh Sadhaa 

Man Chaao ||1|| 

Rehaao ||

O beloved cloud, O 

support of the mind, 

you bring lasting bliss 

and joy to the mind. 

||1||Pause||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ! 

(ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ) ਵਰਖਾ ਕਰ। 
(ਇਸ ਵਰਖਾ ਨਾਲ) ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਸਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54443 1267 hm qyrI Dr 
suAwmIAw myry qU 
ikau mnhu 
ibswry]

Ham Thaeree 

Dhhar Suaameeaa 

Maerae Thoo Kio 

Manahu Bisaarae 

||

I take to Your Support, 

O my Lord and 

Master; how could 

You forget me?

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਜਵਸਾਰ।

54444 1268 iesqRI rUp cyrI 
kI inAweI soB 
nhI ibnu 
Brqwry]1]

Eisathree Roop 

Chaeree Kee 

Niaaee Sobh 

Nehee Bin 

Bharathaarae 

||1||

I am Your beautiful 

bride, Your servant 

and slave. I have no 

nobility without my 

Husband Lord. ||1||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਤਿੀ ਵਾਂਗ (ਜਨਰਬਲ) 

ਹਾਂ, ਦਾਸੀ ਵਾਂਗ (ਕਮਜ਼ੋਰ) ਹਾਂ। 
(ਇਸਤਰੀ) ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੀ, (ਦਾਸੀ) 
ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦੀ ॥੧॥
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54445 1268 ibnau suinE jb 
Twkur myrY byig 
AwieE ikrpw 
Dwry]

Bino Suniou Jab 

Thaakur Maerai 

Baeg Aaeiou 

Kirapaa Dhhaarae 

||

When my Lord and 

Master listened to my 

prayer, He hurried to 

shower me with His 

Mercy.

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਿਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਨੇ (ਮੇਰੀ ਇਹ) ਬੇਨਤੀ 
ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 

ਛੇਤੀ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਆ 

ਵੱਜਸਆ।

54446 1268 khu nwnk myro 
binE suhwgo piq 
soBw Bly 
Acwry]2]3]7]

Kahu Naanak 

Maero Baniou 

Suhaago Path 

Sobhaa Bhalae 

Achaarae 

||2||3||7||

Says Nanak, I have 

become just like my 

Husband Lord; I am 

blessed with honor, 

nobility and the 

lifestyle of goodness. 

||2||3||7||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਮੇਰੀ 
ਸੁਭਾਗਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਸੋਭਾ ਜਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਲੀ 
ਕਰਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ॥੨॥੩॥੭॥

54447 1268 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54448 1268 pRIqm swcw nwmu 
iDAwie]

Preetham Saachaa 

Naam Dhhiaae ||

Meditate on the True 

Name of your Beloved.

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ 

ਕਰ।
54449 1268 dUK drd ibnsY 

Bv swgru gur 
kI mUriq irdY 
bswie]1]rhwau]

Dhookh Dharadh 

Binasai Bhav 

Saagar Gur Kee 

Moorath Ridhai 

Basaae ||1|| 

Rehaao ||

The pains and sorrows 

of the terrifying world-

ocean are dispelled, by 

enshrining the Image 

of the Guru within 

your heart. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਆਪਣ)ੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ। 
(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਉੱਦਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਦੱੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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54450 1268 dusmn hqy doKI 
siB ivAwpy hir 
srxweI 
AwieAw]

Dhusaman Hathae 

Dhokhee Sabh 

Viaapae Har 

Saranaaee Aaeiaa 

||

Your enemies shall be 

destroyed, and all the 

evil-doers shall perish, 

when you come to the 

Sanctuary of the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਨਾਲ) 

ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਿਟਕਾਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ 

ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਭੀ) 
ਸਾਰੇ (ਈਰਖਾ ਤੇ ਸਾੜੇ ਜਵਚ 

ਹੀ) ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਦੋਖੀ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਵਗਾੜਦੇ)।

54451 1268 rwKnhwrY hwQ dy 
rwiKE nwmu 
pdwrQu 
pwieAw]1]

Raakhanehaarai 

Haathh Dhae 

Raakhiou Naam 

Padhaarathh 

Paaeiaa ||1||

The Savior Lord has 

given me His Hand and 

saved me; I have 

obtained the wealth of 

the Naam. ||1||

ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

54452 1268 kir ikrpw 
iklivK siB 
kwty nwmu inrmlu 
min dIAw]

Kar Kirapaa 

Kilavikh Sabh 

Kaattae Naam 

Niramal Man 

Dheeaa ||

Granting His Grace, He 

has eradicated all my 

sins; He has placed the 

Immaculate Naam 

within my mind.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ) 
ਪਜਵੱਤਰ ਨਾਮ ਜਟਕਾ ਜਦੱਤਾ, 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਉਸ ਨੇ ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11049 Published: March 06/ 2014



54453 1268 gux inDwnu nwnk 
min visAw  
bwhuiV dUK n 
QIAw]2]4]8]

Gun Nidhhaan 

Naanak Man 

Vasiaa Baahurr 

Dhookh N 

Thheeaa 

||2||4||8||

O Nanak, the Treasure 

of Virtue fills my mind; 

I shall never again 

suffer in pain. 

||2||4||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਿਭੂ ਆ ਵੱਜਸਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ 

ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

॥੨॥੪॥੮॥

54454 1268 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54455 1268 pRB myry pRIqm  
pRwn ipAwry]

Prabh Maerae 

Preetham Praan 

Piaarae ||

My Beloved God is the 

Lover of my breath of 

life.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ! ਹੇ 

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਤੋਂ ਜਪਆਰੇ! ਹੇ 

ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ!
54456 1268 pRym Bgiq Apno 

nwmu dIjY  
dieAwl AnugRhu 
Dwry]1]rhwau]

A-nu`gRhu Praem Bhagath 

Apano Naam 

Dheejai Dhaeiaal 

Anugrahu 

Dhhaarae ||1|| 

Rehaao ||

Please bless me with 

the loving devotional 

worship of the Naam, 

O Kind and 

Compassionate Lord. 

||1||Pause||

(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਜਪਆਰ ਬਖ਼ਸ਼, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇਹ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54457 1268 ismrau crn 
quhwry pRIqm irdY 
quhwrI Awsw]

Simaro Charan 

Thuhaarae 

Preetham Ridhai 

Thuhaaree Aasaa 

||

I meditate in 

remembrance on Your 

Feet, O my Beloved; 

my heart is filled with 

hope.

ਹੇ ਪਿੀਤਮ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੇਰੀ ਆਸ ਜਟਕੀ 
ਰਹੀ।
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54458 1268 sMq jnw pih 
krau bynqI min 
drsn kI 
ipAwsw]1]

Santh Janaa Pehi 

Karo Baenathee 

Man Dharasan Kee 

Piaasaa ||1||

I offer my prayer to 

the humble Saints; my 

mind thirsts for the 

Blssed Vision of the 

Lord's Darshan. ||1||

ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ (ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ (ਤੇਰੇ) ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ॥੧॥

54459 1268 ibCurq mrnu  
jIvnu hir imlqy  
jn kau drsnu 
dIjY]

Bishhurath Maran 

Jeevan Har 

Milathae Jan Ko 

Dharasan Dheejai 

||

Separation is death, 

and Union with the 

Lord is life. Please 

bless Your humble 

servant with Your 

Darshan.

ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਤੈਥੋਂ 
ਜਵਛੁਜੜਆਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  
ਦਰਸਨ ਦੇਹ।

54460 1268 nwm ADwru jIvn 
Dnu nwnk pRB 
myry ikrpw 
kIjY]2]5]9]

Naam Adhhaar 

Jeevan Dhhan 

Naanak Prabh 

Maerae Kirapaa 

Keejai ||2||5||9||

O my God, please be 

Merciful, and bless 

Nanak with the 

support, the life and 

wealth of the Naam. 

||2||5||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਹੈ 

ਮੇਰੀ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ 

॥੨॥੫॥੯॥

54461 1268 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54462 1268 Ab Apny pRIqm 
isau bin AweI]

Ab Apanae 

Preetham Sio Ban 

Aaee ||

Now, I have become 

just like my Beloved.

ਹੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਗੁਰੂ! ਹੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ! 

(ਨਾਮ ਦੀ) ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਹੁ।
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54463 1268 rwjwrwmu rmq  
suKu pwieE brsu 
myG 
suKdweI]1]rhwau
]

Raajaa Raam 

Ramath Sukh 

Paaeiou Baras 

Maegh 

Sukhadhaaee 

||1|| Rehaao ||

Dwelling on my 

Sovereign Lord King, I 

have found peace. 

Rain down, O peace-

giving cloud. 

||1||Pause||

(ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮੈਂ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, 

ਹੁਣ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54464 1268 ieku plu ibsrq 
nhI suKswgru  
nwmu nvY iniD 
pweI]

Eik Pal Bisarath 

Nehee Sukh 

Saagar Naam 

Navai Nidhh Paaee 

||

I cannot forget Him, 

even for an instant; He 

is the Ocean of peace. 

Through the Naam, 

the Name of the Lord, 

I have obtained the 

nine treasures.

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ (ਿੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਨੌ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਪਿਭੂ ਇਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਭੁੱ ਲਦਾ।

54465 1268 audOqu BieE 
pUrn BwvI ko Byty 
sMq shweI]1]

Oudhaath Bhaeiou 

Pooran Bhaavee 

Ko Bhaettae Santh 

Sehaaee ||1||

My perfect destiny has 

been activated, 

meeting with the 

Saints, my help and 

support. ||1||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਗੁਰੂ-ਸੂੰਤ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਜਲਆ ਹੈ, 

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ ਦਾ 
ਪੂਰਨ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

॥੧॥

54466 1268 suK aupjy duK 
sgl ibnwsy  
pwrbRhm ilv 
lweI]

Sukh Oupajae 

Dhukh Sagal 

Binaasae 

Paarabreham Liv 

Laaee ||

Peace has welled up, 

and all pain has been 

dispelled, lovingly 

attuned to the 

Supreme Lord God.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼-ਮੀਂਹ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 

ਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
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54467 1268 qirE sMswru 
kiTn BY swgru  
hir nwnk crn 
iDAweI]2]6]1
0]

Thariou Sansaar 

Kathin Bhai Saagar 

Har Naanak 

Charan Dhhiaaee 

||2||6||10||

The arduous and 

terrifying world-ocean 

is crossed over, O 

Nanak, by meditating 

on the Feet of the 

Lord. ||2||6||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ 

ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਿ ੋਅਨੇਕਾਂ ਡਰਾਂ ਨਾਲ 

ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੨॥੬॥੧੦॥

54468 1268 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54469 1268 Ginhr bris  
sgl jgu 
CwieAw]

Ghanihar Baras 

Sagal Jag 

Shhaaeiaa ||

The clouds have 

rained down all over 

the world.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਨਾਮ ਦੀ) 
ਵਰਖਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਉੱਤੇ ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

54470 1268 Bey ikRpwl 
pRIqm pRB myry  
And mMgl suK 
pwieAw]1]rhwau
]

Bheae Kirapaal 

Preetham Prabh 

Maerae Anadh 

Mangal Sukh 

Paaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

My Beloved Lord God 

has become merciful 

to me; I am blessed 

with ecstasy, bliss and 

peace. ||1||Pause||

(ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) ਮੇਰੇ 

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਿੀ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਉਸ ਨਾਮ-

ਵਰਖਾ ਜਵਚੋਂ) ਆਨੂੰ ਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54471 1268 imty klys iqRsn 
sB bUJI  
pwrbRhmu min 
iDAwieAw]

bUJI: polw bolo Mittae Kalaes 

Thrisan Sabh 

Boojhee 

Paarabreham Man 

Dhhiaaeiaa ||

My sorrows are 

erased, and all my 

thirsts are quenched, 

meditating on the 

Supreme Lord God.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ; ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਪਆਸ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
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54472 1268 swDsMig jnm 
mrn invwry  
bhuir n kqhU 
DwieAw]1]

Saadhhasang 

Janam Maran 

Nivaarae Bahur N 

Kathehoo 

Dhhaaeiaa ||1||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, death and birth 

come to an end, and 

the mortal does not 

wander anywhere, 

ever again. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ 

ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਲ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕਦਾ ॥੧॥

54473 1268 mnu qnu nwim 
inrMjin rwqau  
crnkml ilv 
lwieAw]

Man Than Naam 

Niranjan Raatho 

Charan Kamal Liv 

Laaeiaa ||

My mind and body are 

imbued with the 

Immaculate Naam, the 

Name of the Lord; I 

am lovingly attuned to 

His Lotus Feet.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਤਨ 

ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ (-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ) ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ, ਉਸ ਨੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਲਈ,

54474 1268 AMgIkwru kIE 
pRiB ApnY nwnk 
dws srxwieAw 
]2]7]11]

Angeekaar Keeou 

Prabh Apanai 

Naanak Dhaas 

Saranaaeiaa 

||2||7||11||

God has made Nanak 

His Own; slave Nanak 

seeks His Sanctuary. 

||2||7||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ, 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੀਤੀ ॥੨॥੭॥੧੧॥

54475 1268 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54476 1268 ibCurq ikau 
jIvy Eie jIvn]

Bishhurath Kio 

Jeevae Oue Jeevan 

||

Separated from the 

Lord, how can any 

living being live?

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿੀਊ ਸਕਦੇ,
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54477 1268 icqih aulws  
Aws imlby kI  
crnkml rs 
pIvn]1]rhwau]

Chithehi Oulaas 

Aas Milabae Kee 

Charan Kamal Ras 

Peevan ||1|| 

Rehaao ||

My consciousness is 

filled with yearning 

and hope to meet my 

Lord, and drink in the 

sublime essence of His 

Lotus Feet. 

||1||Pause||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ) ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ 
ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ 

ਤਾਂਘ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54478 1268 ijn kau ipAws 
qumwrI pRIqm  
iqn kau AMqru 
nwhI]

Jin Ko Piaas 

Thumaaree 

Preetham Thin Ko 

Anthar Naahee ||

Those who are thirsty 

for You, O my Beloved, 

are not separated 

from You.

ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 
ਕੋਈ ਜਵੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

54479 1268 ijn kau ibsrY  
myro rwmu ipAwrw  
sy mUey mir 
jWhIN]1]

Jin Ko Bisarai 

Maero Raam 

Piaaraa Sae 

Mooeae Mar 

Jaanheen ||1||

Those who forget my 

Beloved Lord are dead 

and dying. ||1||

ਪਰ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਪਿਭੂ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਹੀ 
ਮਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

54480 1269 min qin riv 
rihAw jgdIsur  
pyKq sdw hjUry]

Man Than Rav 

Rehiaa 

Jagadheesur 

Paekhath Sadhaa 

Hajoorae ||

The Lord of the 

Universe is 

permeating and 

pervading my mind 

and body; I see Him 

Ever-present, here and 

now

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ 

ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
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54481 1269 nwnk riv rihE 
sB AMqir srb 
rihAw 
BrpUry]2]8]12
]

Naanak Rav 

Rehiou Sabh 

Anthar Sarab 

Rehiaa 

Bharapoorae 

||2||8||12||

. O Nanak, He is 

permeating the inner 

being of all; He is all-

pervading 

everywhere. 

||2||8||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ 

ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਸਭ ਥਾਈ ਂਭਰਪੂਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੮॥੧੨॥

54482 1269 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54483 1269 hir kY Bjin  
kaun kaun n  
qwry]

Har Kai Bhajan 

Koun Koun N 

Thaarae ||

Vibrating and 

meditating on the 

Lord, who has not 

been carried across?

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਭੀ ਹਰੀ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕੀਤਾ) ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਿਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ।

54484 1269 Kg qn mIn qn  
imRg qn brwh 
qn swDUsMig 
auDwry]1]rhwau]

Kg: polw bolo[au-Dwry Khag Than Meen 

Than Mrig Than 

Baraah Than 

Saadhhoo Sang 

Oudhhaarae ||1|| 

Rehaao ||

Those reborn into the 

body of a bird, the 

body of a fish, the 

body of a deer, and 

the body of a bull - in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

they are saved. 

||1||Pause||

ਪੂੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ 

ਵਾਲੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ-ਇਹ ਸਭ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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54485 1269 dyv kul dYq kul  
jK´ ikMnr nr  
swgr auqry pwry]

dYNq[ j`iKA Dhaev Kul Dhaith 

Kul Jakhy Kinnar 

Nar Saagar 

Outharae Paarae 

||

The families of gods, 

the families of 

demons, titans, 

celestial singers and 

human beings are 

carried across the 

ocean.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਦੇਵਜਤਆਂ 

ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ, ਦੈਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ, 
ਿੱਖ, ਜਕੂੰ ਨਰ ਮਨੱੁਖ-ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਗਏ।

54486 1269 jo jo Bjnu krY 
swDUsMig qw ky 
dUK ibdwry]1]

Jo Jo Bhajan Karai 

Saadhhoo Sang 

Thaa Kae Dhookh 

Bidhaarae ||1||

Whoever meditates 

and vibrates on the 

Lord in the Saadh 

Sangat - his pains are 

taken away. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਾਣੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

54487 1269 kwm kroD mhw 
ibiKAw rs ien 
qy Bey inrwry]

Kaam Karodhh 

Mehaa Bikhiaa Ras 

Ein Thae Bheae 

Niraarae ||

Sexual desire, anger 

and the pleasures of 

terrible corruption - 

he keeps away from 

these.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਸਕੇ-ਇਹਨਾਂ 
ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

54488 1269 dIn dieAwl 
jpih kruxwmY  
nwnk sd 
bilhwry]2]9]1
3]

Dheen Dhaeiaal 

Japehi Karunaa 

Mai Naanak Sadh 

Balihaarae 

||2||9||13||

He meditates on the 

Lord, Merciful to the 

meek, the 

Embodiment of 

Compassion; Nanak is 

forever a sacrifice to 

Him. ||2||9||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਸ-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ 

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਿਪਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥੯॥੧੩॥

54489 1269 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:
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54490 1269 Awju mY bYisE 
hir hwt]

Aaj Mai Baisiou 

Har Haatt ||

Today, I am seated in 

the Lord's store.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਹੱਟ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ) 

ਜਵਚ ਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, (ਜਿੱਥੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ)।

54491 1269 nwmu rwis swJI 
kir jn isau  
jWau n jm kY 
Gwt]1]rhwau]

Naam Raas 

Saajhee Kar Jan 

Sio Jaano N Jam 

Kai Ghaatt ||1|| 

Rehaao ||

With the wealth of the 

Lord, I have entered 

into partnership with 

the humble; I shall not 

have take the Highway 

of Death. 

||1||Pause||

ਉਥੇ ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸਰਮਾਇਆ 

(ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਿਮਦੂਤਾਂ ਦੇ 

ਪੱਤਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ (ਭਾਵ, ਮੈਂ 
ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਕਰ ਕੇ ਿਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਈਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54492 1269 Dwir AnugRhu 
pwrbRhim rwKy  
BRm ky Kuly@ 
kpwt]

A-nu`gRhu Dhhaar Anugrahu 

Paarabreham 

Raakhae Bhram 

Kae Khulaeh 

Kapaatt ||

Showering me with His 

Kindness, the Supreme 

Lord God has saved 

me; the doors of 

doubt have been 

opened wide.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਭਰਮ-ਭਟਕਣਾ ਦੇ 

ਭੱਤ ਖੁਲਹ ਗਏ।

54493 1269 bysumwr swhu pRBu 
pwieAw lwhw 
crn iniD 
Kwt]1]

Baesumaar Saahu 

Prabh Paaeiaa 

Laahaa Charan 

Nidhh Khaatt 

||1||

I have found God, the 

Banker of Infinity; I 

have earned the profit 

of the wealth of His 

Feet. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਨਾਮ-

ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਲੱਭ 

ਜਲਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ (ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ) 

ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਲਈ, ਿੋ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ॥੧॥
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54494 1269 srin ghI Acuq 
AibnwsI  
iklibK kwFy hY 
CWit]

A-c`uq Saran Gehee 

Achuth Abinaasee 

Kilabikh Kaadtae 

Hai Shhaantt ||

I have grasped the 

protection of the 

Sanctuary of the 

Unchanging, 

Unmoving, 

Imperishable Lord; He 

has picked up my sins 

and thrown them out.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ) ਅਟੱਲ 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ) ਪਾਪ 

ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਜਦੱਤੇ,

54495 1269 kil klys imty  
dws nwnk bhuir  
n jonI 
mwt]2]10]14]

Kal Kalaes Mittae 

Dhaas Naanak 

Bahur N Jonee 

Maatt 

||2||10||14||

Slave Nanak's sorrow 

and suffering has 

ended. He shall never 

again be squeezed 

into the mold of 

reincarnation. 

||2||10||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੱੁਕ 

ਗਏ, ਉਹ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ॥੨॥੧੦॥੧੪॥

54496 1269 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54497 1269 bhu ibiD mwieAw 
moh ihrwno]

Bahu Bidhh 

Maaeiaa Moh 

Hiraano ||

In so many ways, 

attachment to Maya 

leads to ruin.

(ਿੀਵ) ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਠੱਗੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11059 Published: March 06/ 2014



54498 1269 koit mDy koaU 
ibrlw syvku  
pUrn Bgqu 
icrwno]1]rhwau]

Kott Madhhae 

Kooo Biralaa 

Saevak Pooran 

Bhagath Chiraano 

||1|| Rehaao ||

Among millions, it is 

very rare to find a 

selfless servant who 

remains a perfect 

devotee for very long. 

||1||Pause||

ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ 
(ਅਜਿਹਾ) ਸੇਵਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਮੱੁਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ 
ਭਗਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਥੋਂ ਠੱਜਗਆ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54499 1269 ieq auq foil 
foil sRmu pwieE  
qnu Dnu hoq 
ibrwno]

Eith Outh Ddol 

Ddol Sram 

Paaeiou Than 

Dhhan Hoth 

Biraano ||

Roaming and 

wandering here and 

there, the mortal finds 

only trouble; his body 

and wealth become 

strangers to himself.

(ਮਾਇਆ ਦਾ ਠੱਜਗਆ ਮਨੱੁਖ) 

ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ 

ਥੱਕਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਸਰੀਰ ਤੇ 

ਧਨ (ਆਜਖ਼ਰ) ਜਬਗਾਨਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
54500 1269 log durwie krq 

TigAweI hoqO 
sMig n jwno]1]

(durwie) Cupw ky Log Dhuraae 

Karath Thagiaaee 

Hotha Sang N 

Jaano ||1||

Hiding from people, 

he practices 

deception; he does 

not know the One who 

is always with him. 

||1||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਮਨੱੁਖ) ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲੁਕਾ ਕੇ 

ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ) 
ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ॥੧॥

54501 1269 imRg pMKI mIn 
dIn nIc ieh 
sMkt iPir Awno]

Mrig Pankhee 

Meen Dheen 

Neech Eih Sankatt 

Fir Aano ||

He wanders through 

troubled incarnations 

of low and wretched 

species as a deer, a 

bird and a fish.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਜਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਜਖ਼ਰ) ਪਸ਼ੂ 

ਪੂੰਛੀ ਮੱਛੀ-ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ 

ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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54502 1269 khu nwnk pwhn 
pRB qwrhu  
swDsMgiq suK 
mwno]2]11]15]

Kahu Naanak 

Paahan Prabh 

Thaarahu 

Saadhhasangath 

Sukh Maano 

||2||11||15||

Says Nanak, O God, I 

am a stone - please 

carry me across, that I 

may enjoy peace in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||2||11||15||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਅਸਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪੱਥਰ-ਜਦਲ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਤੇਰੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ 

ਰਹੀਏ ॥੨॥੧੧॥੧੫॥

54503 1269 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54504 1269 dust muey ibKu 
KweI rI mweI]

Dhusatt Mueae 

Bikh Khaaee Ree 

Maaee ||

The cruel and evil ones 

died after taking 

poison, O mother.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, 

ਹੁਣ ਕਾਮਾਇਕ) ਚੂੰਦਰੇ ਵੈਰੀ 
(ਇਉਂ) ਮੱੁਕ ਗਏ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ) 
ਜ਼ਜਹਰ ਖਾ ਕੇ।

54505 1269 ijs ky jIA iqn 
hI riK lIny myry 
pRB kau ikrpw 
AweI]1]rhwau]

Jis Kae Jeea Thin 

Hee Rakh Leenae 

Maerae Prabh Ko 

Kirapaa Aaee 

||1|| Rehaao ||

And the One, to whom 

all creatures belong, 

has saved us. God has 

granted His Grace. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਾਂ! ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਿਦੋਂ) 
ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਆਪਣ ੇਹੀ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
(ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ) 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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54506 1269 AMqrjwmI sB 
mih vrqY qW Bau 
kYsw BweI]

Antharajaamee 

Sabh Mehi 

Varathai Thaan 

Bho Kaisaa Bhaaee 

||

The Inner-knower, the 

Searcher of hearts, is 

contained within all; 

why should I be afraid, 

O Siblings of Destiny?

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ (ਿਦੋਂ ਇਹ 

ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ ਿਾਏ) ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

54507 1269 sMig shweI Coif  
n jweI pRBu dIsY 
sBnI TweˆØI]1]

Sang Sehaaee 

Shhodd N Jaaee 

Prabh Dheesai 

Sabhanee 

Thaaeanaee ||1||

God, my Help and 

Support, is always with 

me. He shall never 

leave; I see Him 

everywhere. ||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

54508 1269 AnwQw nwQu dIn 
duKBMjn Awip 
lIey liV lweI]

Anaathhaa Naathh 

Dheen Dhukh 

Bhanjan Aap 

Leeeae Larr Laaee 

||

He is the Master of 

the masterless, the 

Destroyer of the pains 

of the poor; He has 

attached me to the 

hem of His robe.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਖਸਜਮਆਂ ਦਾ 
ਖਸਮ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੜ 

ਲਾਂਦਾ ਹੈ।

54509 1269 hir kI Et 
jIvih dws qyry  
nwnk pRB 
srxweI]2]12]
16]

Har Kee Outt 

Jeevehi Dhaas 

Thaerae Naanak 

Prabh Saranaaee 

||2||12||16||

O Lord, Your slaves 

live by Your Support; 

Nanak has come to 

the Sanctuary of God. 

||2||12||16||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਾਸ 

ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ 
ਨਾਨਕ ਭੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਹਾਂ ॥੨॥੧੨॥੧੬॥

54510 1269 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:
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54511 1269 mn myry hir ky 
crn rvIjY]

Man Maerae Har 

Kae Charan 

Raveejai ||

O my mind, dwell on 

the Feet of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨ ਜਸਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

(ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੁਭਾਵ ਜਵਚ ਜਟੱਕ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

54512 1269 drs ipAws myro 
mnu moihE hir 
pMK lgwie 
imlIjY]1]rhwau
]

Dharas Piaas 

Maero Man 

Mohiou Har Pankh 

Lagaae Mileejai 

||1|| Rehaao ||

My mind is enticed by 

thirst for the Blessed 

Vision of the Lord; I 

would take wings and 

fly out to meet Him. 

||1||Pause||

ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਇਉਂ ਿੀ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਉੱਡ ਕੇ ਭੀ ਿਾ 
ਜਮਲੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54513 1269 Kojq Kojq mwrgu 
pwieE swDU syv 
krIjY]

Khojath Khojath 

Maarag Paaeiou 

Saadhhoo Saev 

Kareejai ||

Searching and seeking, 

I have found the Path, 

and now I serve the 

Holy.

ਭਾਲ ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ 

(ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ) ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

54514 1269 Dwir AnugRhu 
suAwmI myry nwmu 
mhw rsu pIjY]1]

A-nu`gRhu Dhhaar Anugrahu 

Suaamee Maerae 

Naam Mehaa Ras 

Peejai ||1||

O my Lord and Master, 

please be kind to me, 

that I may drink in 

Your most sublime 

essence. ||1||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ 
ਹੀ ਸੁਆਦਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕੇ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11063 Published: March 06/ 2014



54515 1269 qRwih qRwih kir  
srnI Awey  
jlqau ikrpw 
kIjY]

Thraahi Thraahi 

Kar Saranee Aaeae 

Jalatho Kirapaa 

Keejai ||

Begging and pleading, 

I have come to Your 

Sanctuary; I am on fire 

- please shower me 

with Your Mercy!

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 'ਬਚਾ 
ਲੈ' 'ਬਚਾ ਲੈ'-ਇਹ ਆਖ ਕੇ 

(ਿੀਵ) ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ। ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜਵਚ) ਸੜਦੇ ਉਤੇ (ਤੂੂੰ  
ਆਪ) ਜਮਹਰ ਕਰ।

54516 1269 kru gih lyhu  
dws Apuny kau  
nwnk Apuno 
kIjY]2]13]17
]

Kar Gehi Laehu 

Dhaas Apunae Ko 

Naanak Apuno 

Keejai 

||2||13||17||

Please give me Your 

Hand - I am Your slave, 

O Lord. Please make 

Nanak Your Own. 

||2||13||17||

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਦਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਿੜ 

ਲੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਬਣਾ ਲੈ ॥੨॥੧੩॥੧੭॥

54517 1270 mlwr mÚ 5] Malaar Ma 5 || Malaar, Fifth Mehl:

54518 1270 pRB ko Bgiq 
bClu ibrdwieE]

Prabh Ko Bhagath 

Bashhal 

Biradhaaeiou ||

It is God's Nature to 

love His devotees.

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਹੈ-ਇਹ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ 
ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ।

54519 1270 inMdk mwir crn 
ql dIny Apuno 
jsu 
vrqwieE]1]rhw
au]

Nindhak Maar 

Charan Thal 

Dheenae Apuno 

Jas Varathaaeiou 

||1|| Rehaao ||

He destroys the 

slanderers, crushing 

them beneath His 

Feet. His Glory is 

manifest everywhere. 

||1||Pause||

(ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦੀ) 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ 
ਜਖਲਾਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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54520 1270 jY jYkwru kIno 
sB jg mih  
dieAw jIAn 
mih pwieE]

Jai Jai Kaar Keeno 

Sabh Jag Mehi 

Dhaeiaa Jeean 

Mehi Paaeiou ||

His Victory is 

celebrated all 

throughout the world. 

He blesses all 

creatures with 

compassion.

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਦਾਸਾਂ ਦੀ) ਸੋਭਾ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, (ਸਭ) ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਦਲ ਜਵਚ (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਵਾਸਤੇ) ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

54521 1270 kMiT lwie Apuno 
dwsu rwiKE qwqI 
vwau n 
lwieE]1]

q`wqI Kanth Laae Apuno 

Dhaas Raakhiou 

Thaathee Vaao N 

Laaeiou ||1||

Hugging him close in 

His Embrace, the Lord 

saves and protects His 

slave. The hot winds 

cannot even touch 

him. ||1||

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੱਤੀ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ 

ਦੇਂਦਾ (ਰਤਾ ਭੀ ਔਜਖਆਈ 

ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦਾ) ॥੧॥

54522 1270 AMgIkwru kIE 
myry suAwmI BRmu 
Bau myit 
suKwieE]

Angeekaar Keeou 

Maerae Suaamee 

Bhram Bho Maett 

Sukhaaeiou ||

My Lord and Master 

has made me His Own; 

dispelling my doubts 

and fears, He has 

made me happy.

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਦਾ) ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ (ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਡਰ ਜਮਟਾ ਕੇ 

(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
54523 1270 mhw AnMd krhu  

dws hir ky  
nwnk ibsÍwsu 
min 
AwieE]2]14]1
8]

ibsÍwsu: A`Dw vwvw polw 
bolo, pUrw vwvw BrvW 
bolIdw hY

Mehaa Anandh 

Karahu Dhaas Har 

Kae Naanak 

Bisvaas Man 

Aaeiou 

||2||14||18||

The Lord's slaves enjoy 

ultimate ecstasy; O 

Nanak, faith has 

welled up in my mind. 

||2||14||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ! 

ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਵਾਸਤੇ) 

ਸਰਧਾ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਬੇਸ਼ੱਕ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਰਹੁ 

(ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਧਾ-
ਜਪਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ) ॥੨॥੧੪॥੧੮॥
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54524 1270 rwgu mlwr mhlw 
5 caupdy Gru 2

cau-pdy Raag Malaar 

Mehalaa 5 

Choupadhae Ghar 

2

Raag Malaar, Fifth 

Mehl, Chau-Padas, 

Second House:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

54525 1270 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

54526 1270 gurmuiK dIsY  
bRhm pswru]

Guramukh 

Dheesai Breham 

Pasaar ||

The Gurmukh sees 

God pervading 

everywhere.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਇਹ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ,

54527 1270 gurmuiK qRY 
guxIAW ibsQwru]

Guramukh Thrai 

Guneeaaan 

Bisathhaar ||

The Gurmukh knows 

that the universe is 

the extension of the 

three gunas, the three 

dispositions.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਇਹ ਭੀ 
ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਹੈ।

54528 1270 gurmuiK nwd byd 
bIcwru]

Guramukh Naadh 

Baedh Beechaar ||

The Gurmukh reflects 

on the Sound-current 

of the Naad, and the 

wisdom of the Vedas.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣਾ ਹੀ 
(ਿੋਗੀਆਂ ਦੇ) ਨਾਦ ਦਾ (ਅਤੇ 

ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ ਦੇ) ਵੇਦ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਹੈ।

54529 1270 ibnu gur pUry Gor 
AMDwru]1]

Bin Gur Poorae 

Ghor Andhhaar 

||1||

Without the Perfect 

Guru, there is only 

pitch-black darkness. 

||1||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ (ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ 

॥੧॥
54530 1270 myry mn guru guru 

krq sdw suKu 
pweIAY]

Maerae Man Gur 

Gur Karath Sadhaa 

Sukh Paaeeai ||

O my mind, calling on 

the Guru, eternal 

peace is found.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਯਾਦ ਕਰਜਦਆਂ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
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54531 1270 gur aupdyis hir 
ihrdY visE  
swis igrwis 
Apxw Ksmu 
iDAweIAY]1]rhw
au]

Gur Oupadhaes 

Har Hiradhai 

Vasiou Saas Giraas 

Apanaa Khasam 

Dhhiaaeeai ||1|| 

Rehaao ||

Following the Guru's 

Teachings, the Lord 

comes to dwell within 

the heart; I meditate 

on my Lord and 

Master with every 

breath and morsel of 

food. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54532 1270 gur ky crx 
ivthu bil jwau]

Gur Kae Charan 

Vittahu Bal Jaao ||

I am a sacrifice to the 

Guru's Feet.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

54533 1270 gur ky gux An 
idnu inq gwau]

Gur Kae Gun 

Anadhin Nith 

Gaao ||

Night and day, I 

continually sing the 

Glorious Praises of the 

Guru.

ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ,

54534 1270 gur kI DUiV  
krau iesnwnu]

Gur Kee Dhhoorr 

Karo Eisanaan ||

I take my cleansing 

bath in the dust of the 

Guru's Feet.

ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

54535 1270 swcI drgh  
pweIAY mwnu]2]

Saachee Dharageh 

Paaeeai Maan 

||2||

I am honored in the 

True Court of the Lord. 

||2||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਆਦਰ ਹਾਸਲ 

ਕਰੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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54536 1270 guru boihQu Bvjl 
qwrxhwru]

Gur Bohithh 

Bhavajal 

Thaaranehaar ||

The Guru is the boat, 

to carry me across the 

terrifying world-ocean.

ਗੁਰੂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ।

54537 1270 guir ByitAY n 
hoie join 
Aauqwru]

Gur Bhaettiai N 

Hoe Jon Aouthaar 

||

Meeting with the 

Guru, I shall not be 

reincarnated ever 

again.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਜਿਰ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਿਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

54538 1270 gur kI syvw so 
jnu pwey]

Gur Kee Saevaa So 

Jan Paaeae ||

That humble being 

serves the Guru,

ਪਰ ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ (ਦਾ ਅਵਸਰ) ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

54539 1270 jw kau krim 
iliKAw Duir 
Awey]3]

Jaa Ko Karam 

Likhiaa Dhhur 

Aaeae ||3||

Who has such karma 

inscribed on his 

forehead by the Primal 

Lord. ||3||

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ (ਇਹ ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

54540 1270 guru myrI jIvin  
guru AwDwru]

Gur Maeree 

Jeevan Gur 

Aadhhaar ||

The Guru is my life; 

the Guru is my 

support.

ਗੁਰੂ (ਹੀ) ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,

54541 1270 guru myrI vrqix  
guru prvwru]

Gur Maeree 

Varathan Gur 

Paravaar ||

The Guru is my way of 

life; the Guru is my 

family.

ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ (ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਮੇਰਾ 
ਪਰਵਾਰ ਹੈ,

54542 1270 guru myrw Ksmu  
siqgur srxweI]

Gur Maeraa 

Khasam Sathigur 

Saranaaee ||

The Guru is my Lord 

and Master; I seek the 

Sanctuary of the True 

Guru.

ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ।
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54543 1270 nwnk guru 
pwrbRhmu jw kI 
kIm n 
pweI]4]1]19]

Naanak Gur 

Paarabreham Jaa 

Kee Keem N Paaee 

||4||1||19||

O Nanak, the Guru is 

the Supreme Lord 

God; His value cannot 

be estimated. 

||4||1||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ॥੪॥੧॥੧੯॥

54544 1270 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54545 1270 gur ky crn  
ihrdY vswey]

Gur Kae Charan 

Hiradhai Vasaaeae 

||

I enshrine the Lord's 

Feet within my heart;

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

54546 1270 kir ikrpw pRiB  
Awip imlwey]

Kar Kirapaa Prabh 

Aap Milaaeae ||

In His Mercy, God has 

united me with 

Himself.

(ਇਹ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

(ਹੀ) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋਜੜਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
54547 1270 Apny syvk kau  

ley pRBu lwie]

Apanae Saevak Ko 

Leae Prabh Laae ||

God enjoins His 

servant to his tasks.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  (ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

54548 1270 qw kI kImiq  
khI n jwie]1]

Thaa Kee Keemath 

Kehee N Jaae 

||1||

His worth cannot be 

expressed. ||1||

ਉਸ (ਮਾਲਕ ਦਾ) ਵਡੱਪਣ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੧॥

54549 1270 kir ikrpw pUrn 
suKdwqy]

Kar Kirapaa 

Pooran 

Sukhadhaathae ||

Please be merciful to 

me, O Perfect Giver of 

peace.

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! ਹੇ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ 

(ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸ),
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54550 1270 qum@rI ikRpw qy qUM 
iciq Awvih  
AwT phr qyrY 
rMig 
rwqy]1]rhwau]

Thumharee 

Kirapaa Thae 

Thoon Chith 

Aavehi Aath Pehar 

Thaerai Rang 

Raathae ||1|| 

Rehaao ||

By Your Grace, You 

come to mind; I am 

imbued with Your 

Love, twenty-four 

hours a day. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈਂ, (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ) ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54551 1270 gwvxu sunxu sBu 
qyrw Bwxw]

Gaavan Sunan 

Sabh Thaeraa 

Bhaanaa ||

Singing and listening, 

it is all by Your Will.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਗਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਜਣਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

54552 1270 hukmu bUJY so 
swic smwxw]

Hukam Boojhai So 

Saach Samaanaa ||

One who understands 

the Hukam of Your 

Command is absorbed 

in Truth.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ) ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਤੇਰੇ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

54553 1270 jip jip jIvih  
qyrw nWau]

Jap Jap Jeevehi 

Thaeraa Naano ||

Chanting and 

meditating on Your 

Name, I live.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ) ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,

54554 1270 quJ ibnu dUjw  
nwhI Qwau]2]

Thujh Bin Dhoojaa 

Naahee Thhaao 

||2||

Without You, there is 

no place at all. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨॥

54555 1270 duK suK krqy 
hukmu rjwie]

Dhukh Sukh 

Karathae Hukam 

Rajaae ||

Pain and pleasure 

come by Your 

Command, O Creator 

Lord.

ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ 

ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ (ਕਦੇ) 

ਦੱੁਖ (ਕਦੇ) ਸੁਖ (ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।
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54556 1270 BwxY bKs BwxY 
dyie sjwie]

Bhaanai Bakhas 

Bhaanai Dhaee 

Sajaae ||

By the Pleasure of 

Your Will You forgive, 

and by the Pleasure of 

Your Will You award 

punishment.

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ (ਜਕਸੇ ਉੱਤੇ) 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ (ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) 
ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

54557 1270 duhW isirAW kw  
krqw Awip]

Dhuhaan Siriaaan 

Kaa Karathaa Aap 

||

You are the Creator of 

both realms.

(ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਇਹਨਾਂ) 
ਦੋਹਾਂ ਪਾਜਸਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ 

ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।

54558 1270 kurbwxu jWeI qyry 
prqwp]3]

Kurabaan Jaanee 

Thaerae 

Parathaap ||3||

I am a sacrifice to Your 

Glorious Grandeur. 

||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ (ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ) 

ਪਰਤਾਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੩॥

54559 1270 qyrI kImiq qUhY 
jwxih]

Thaeree Keemath 

Thoohai Jaanehi ||

You alone know Your 

value.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੂੂੰ  ਜਕਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਂ-
ਆਪਣੀ ਇਹ) ਕੀਮਤ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ।
54560 1270 qU Awpy bUJih  

suix Awip 
vKwxih]

Thoo Aapae 

Boojhehi Sun Aap 

Vakhaanehi ||

You alone understand, 

You Yourself speak 

and listen.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ, (ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਨੂੂੰ ) ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਉਸ 

ਦੀ) ਜਵਆਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

54561 1270 syeI Bgq jo quDu 
Bwxy]

Saeee Bhagath Jo 

Thudhh Bhaanae 

||

They alone are 

devotees, who are 

pleasing to Your Will.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ 

(ਅਸਲ) ਭਗਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
54562 1271 nwnk iqn kY  

sd 
kurbwxy]4]2]2
0]

Naanak Thin Kai 

Sadh Kurabaanae 

||4||2||20||

Nanak is forever a 

sacrifice to them. 

||4||2||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੨॥੨੦॥
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54563 1271 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54564 1271 prmysru hoAw 
dieAwlu]

Paramaesar Hoaa 

Dhaeiaal ||

The Transcendent 

Lord God has become 

merciful;

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

54565 1271 myGu vrsY  
AMimRqDwr]

Maegh Varasai 

Anmrith Dhhaar ||

Ambrosial Nectar is 

raining down from the 

clouds.

(ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼) ਬੱਦਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

54566 1271 sgly jIA jMq 
iqRpqwsy]

Sagalae Jeea Janth 

Thripathaasae ||

All beings and 

creatures are satisfied;

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਰਖਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ) ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
54567 1271 kwrj Awey pUry 

rwsy]1]

Kaaraj Aaeae 

Poorae Raasae 

||1||

Their affairs are 

perfectly resolved. 

||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ ਚੜਹ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

54568 1271 sdw sdw mn 
nwmu sm@wil]

Sadhaa Sadhaa 

Man Naam 

Samhaal ||

O my mind, dwell on 

the Lord, forever and 

ever.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਸਦਾ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ।
54569 1271 gur pUry kI syvw 

pwieAw AYQY EQY 
inbhY 
nwil]1]rhwau]

Gur Poorae Kee 

Saevaa Paaeiaa 

Aithhai Outhhai 

Nibehai Naal 

||1|| Rehaao ||

Serving the Perfect 

Guru, I have obtained 

it. It shall stay with me 

both here and 

hereafter. 

||1||Pause||

(ਇਹ ਨਾਮ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

(ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ) ਸਾਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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54570 1271 duKu BMnw BY 
BMjnhwr]

Dhukh Bhannaa 

Bhai Bhanjanehaar 

||

He is the Destroyer of 

pain, the Eradicator of 

fear.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ ਕਰ 

ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ-

54571 1271 AwpixAw jIAw 
kI kIqI swr]

Aapaniaa Jeeaa 

Kee Keethee Saar 

||

He takes care of His 

beings.

ਆਪਣ ੇਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਸਦਾ ਸੂੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 

(ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।

54572 1271 rwKnhwr sdw 
imhrvwn]

Raakhanehaar 

Sadhaa 

Miharavaan ||

The Savior Lord is kind 

and compassionate 

forever.

ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 
ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ) 

ਸਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

54573 1271 sdw sdw jweIAY 
kurbwn]2]

Sadhaa Sadhaa 

Jaaeeai Kurabaan 

||2||

I am a sacrifice to Him, 

forever and ever. 

||2||

ਉਸ ਦੇ (ਚਰਨਾਂ) ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਸਦਕੇ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥

54574 1271 kwlu gvwieAw  
krqY Awip]

Kaal Gavaaeiaa 

Karathai Aap ||

The Creator Himself 

has eliminated death.

(ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਹੈ) 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ (ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਤੋਂ 
ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀ।

54575 1271 sdw sdw mn  
iqs no jwip]

Sadhaa Sadhaa 

Man This No Jaap 

||

Meditate on Him 

forever and ever, O 

my mind.

(ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ 
ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ।
54576 1271 idRsit Dwir rwKy 

siB jMq]

Dhrisatt Dhhaar 

Raakhae Sabh 

Janth ||

He watches all with 

His Glance of Grace 

and protects them.

(ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ) ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
(ਸਦਾ) ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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54577 1271 gux gwvhu inq 
inq BgvMq]3]

Gun Gaavahu Nith 

Nith Bhagavanth 

||3||

Continually and 

continuously, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord God. ||3||

ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਹੀ 
ਗਾਂਦੇ ਰਹੋ ॥੩॥

54578 1271 eyko krqw Awpy 
Awp]

Eaeko Karathaa 

Aapae Aap ||

The One and Only 

Creator Lord is Himself 

by Himself.

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ (ਹਰ 

ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ) ਹੈ,

54579 1271 hir ky Bgq  
jwxih prqwp]

Har Kae Bhagath 

Jaanehi Parathaap 

||

The Lord's devotees 

know His Glorious 

Grandeur.

ਉਸਦੇ ਭਗਤ ਉਸ ਦਾ ਤੇਿ-

ਪਰਤਾਪ ਿਾਣਦੇ ਹਨ।

54580 1271 nwvY kI pYj  
rKdw AwieAw]

Naavai Kee Paij 

Rakhadhaa Aaeiaa 

||

He preserves the 

Honor of His Name.

(ਉਹ ਸਰਨ-ਿੋਗ ਹੈ, ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਿੜਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਇਸ) ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਿ 

ਉਹ (ਸਦਾ ਹੀ) ਰੱਖਦਾ ਆ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
54581 1271 nwnku bolY iqs 

kw 
bolwieAw]4]3]
21]

Naanak Bolai This 

Kaa Bolaaeiaa 

||4||3||21||

Nanak speaks as the 

Lord inspires him to 

speak. ||4||3||21||

ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ 

(ਕਰਤਾਰ) ਦਾ ਪਰੇਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੀ (ਉਸਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਬੋਲ) ਬੋਲਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੩॥੨੧॥

54582 1271 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54583 1271 gur srxweI  
sgl inDwn]

Gur Saranaaee 

Sagal Nidhhaan ||

All treasures are found 

in the Sanctuary of the 

Guru.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਜਰਹਾਂ ਸਾਰੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ);
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54584 1271 swcI drgih  
pweIAY mwnu]

Saachee 

Dharagehi Paaeeai 

Maan ||

Honor is obtained in 

the True Court of the 

Lord.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
54585 1271 BRmu Bau dUKu 

drdu sBu jwie]

Bhram Bho 

Dhookh Dharadh 

Sabh Jaae ||

Doubt, fear, pain and 

suffering are taken 

away,

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) ਭਰਮ; 

ਡਰ, ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ-ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
54586 1271 swDsMig sd hir 

gux gwie]1]

Saadhhasang Sadh 

Har Gun Gaae 

||1||

Forever singing the 

Glorious Praises of the 

Lord in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. ||1||

(ਤਾਂ ਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ ॥੧॥

54587 1271 mn myry guru pUrw 
swlwih]

Man Maerae Gur 

Pooraa Saalaahi ||

O my mind, praise the 

Perfect Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
(ਸਦਾ) ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਜਰਆ 

ਕਰ।
54588 1271 nwmu inDwnu jphu 

idnu rwqI mn 
icMdy Pl 
pwie]1]rhwau]

Naam Nidhhaan 

Japahu Dhin 

Raathee Man 

Chindhae Fal Paae 

||1|| Rehaao ||

Chant the treasure of 

the Naam, the Name 

of the Lord, day and 

night. You shall obtain 

the fruits of your 

mind's desires. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ (ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। (ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਮਨ-

ਮੂੰ ਗੇ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54589 1271 siqgur jyvfu  
Avru n koie]

Sathigur Jaevadd 

Avar N Koe ||

No one else is as great 

as the True Guru.

(ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਜਵਚ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

54590 1271 guru pwrbRhmu  
prmysru soie]

Gur Paarabreham 

Paramaesar Soe ||

The Guru is the 

Supreme Lord, the 

Transcendent Lord 

God.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਰਬਿਹਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਪਰਮੇਸਰ ਹੈ।
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54591 1271 jnm mrx dUK qy 
rwKY]

Janam Maran 

Dhookh Thae 

Raakhai ||

He saves us from the 

pains of death and 

birth,

ਗੁਰੂ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ 

ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।

54592 1271 mwieAw ibKu  
iPir bhuiV n 
cwKY]2]

Maaeiaa Bikh Fir 

Bahurr N Chaakhai 

||2||

And we will not have 

to taste the poison of 

Maya ever again. ||2||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੁਆਦ ਲਾ 
ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਖਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
॥੨॥

54593 1271 gur kI mihmw  
kQnu n jwie]

Gur Kee Mehimaa 

Kathhan N Jaae ||

The Guru's glorious 

grandeur cannot be 

described.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

54594 1271 guru prmysru swcY 
nwie]

Gur Paramaesar 

Saachai Naae ||

The Guru is the 

Transcendent Lord, in 

the True Name.

ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ, 

ਗੁਰੂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ (ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

54595 1271 scu sMjmu krxI 
sBu swcI]

Sach Sanjam 

Karanee Sabh 

Saachee ||

True is His self-

discipline, and True 

are all His actions.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਰਜਹਣਾ-ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸੂੰਿਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ-ਇਹੀ 
ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਣੀ।

54596 1271 so mnu inrmlu jo 
gur sMig 
rwcI]3]

So Man Niramal Jo 

Gur Sang Raachee 

||3||

Immaculate and pure 

is that mind, which is 

imbued with love for 

the Guru. ||3||

ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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54597 1271 guru pUrw pweIAY 
vf Bwig]

Gur Pooraa 

Paaeeai Vadd 

Bhaag ||

The Perfect Guru is 

obtained by great 

good fortune.

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

54598 1271 kwmu kRoDu loBu mn 
qy iqAwig]

Kaam Krodhh 

Lobh Man Thae 

Thiaag ||

Drive out sexual 

desire, anger and 

greed from your mind.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਕਾਮ 

ਕਿੋਧ ਲੋਭ (ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

54599 1271 kir ikrpw gur 
crx invwis]

Kar Kirapaa Gur 

Charan Nivaas ||

By His Grace, the 

Guru's Feet are 

enshrined within.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖ,

54600 1271 nwnk kI pRB 
scu 
Ardwis]4]4]2
2]

Naanak Kee Prabh 

Sach Aradhaas 

||4||4||22||

Nanak offers his 

prayer to the True 

Lord God. 

||4||4||22||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ 

ਅਰਦਾਸ ਹੈ, (ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ ) 
ਆਪਣਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼ ॥੪॥੪॥੨੨॥

54601 1271 rwgu mlwr mhlw 
5 pVqwl Gru 3 

Raag Malaar 

Mehalaa 5 

Parrathaal Ghar 3

Raag Malaar, Fifth 

Mehl, Partaal, Third 

House:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।

54602 1271 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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54603 1271 gur mnwir ipRA 
dieAwr isau  
rMgu kIAw]

gur jI (mnwir) nUr dI 
QW, cwnx Gr, suMdr jW 
mnOxy

Gur Manaar Pria 

Dhaeiaar Sio Rang 

Keeaa ||

Pleasing the Guru, I 

have fallen in love 

with my Merciful 

Beloved Lord.

ਹੇ ਸਖੀ! (ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੇ ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ 

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

54604 1271 kIno rI sgl 
sˆØIgwr]

Keeno Ree Sagal 

Sanaeegaar ||

I have made all my 

decorations,

ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ (ਆਤਮਕ) 

ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰ ਲਏ (ਭਾਵ, ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ),

54605 1271 qijE rI sgl 
ibkwr]

Thajiou Ree Sagal 

Bikaar ||

And renounced all 

corruption;

ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ ਜਤਆਗ 

ਜਦੱਤੇ,

54606 1271 Dwvqo AsiQru 
QIAw]1]rhwau]

Dhhaavatho 

Asathhir Thheeaa 

||1|| Rehaao ||

My wandering mind 

has become steady 

and stable. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦਾ (ਪਜਹਲਾ) ਭਟਕਦਾ 
ਮਨ ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਗਆ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54607 1271 AYsy ry mn pwie 
kY Awpu gvwie kY  
kir swDn isau 
sMgu]

Aisae Rae Man 

Paae Kai Aap 

Gavaae Kai Kar 

Saadhhan Sio Sang 

||

O my mind, lose your 

self-conceit by 

associating with the 

Holy, and you shall 

find Him.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ) ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸੂੰਗਤ ਕਜਰਆ ਕਰ।
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54608 1271 bwjy bjih imRdMg  
Anwhd koikl 
rI rwm nwmu bolY  
mDur bYn Aiq 
suhIAw]1]

(suhIAw) soNhdI hY Baajae Bajehi 

Mridhang 

Anaahadh Kokil 

Ree Raam Naam 

Bolai Madhhur 

Bain Ath Suheeaa 

||1||

The unstruck celestial 

melody vibrates and 

resounds; like a song-

bird, chant the Lord's 

Name, with words of 

sweetness and utter 

beauty. ||1||

(ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਐਸਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ) ਇਕ-

ਰਸ ਢੋਲ ਆਜਦਕ ਸਾਜ਼ ਵੱਿ 

ਰਹੇ ਹਨ, (ਤੇਰੀ ਿੀਭ ਇਉਂ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਉਚਾਜਰਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ) 
ਕੋਇਲ ਜਮੱਠੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥

54609 1271 AYsI qyry drsn 
kI soB Aiq 
Apwr ipRA 
AmoG qYsy hI 
sMig sMq bny]

Aisee Thaerae 

Dharasan Kee 

Sobh Ath Apaar 

Pria Amogh 

Thaisae Hee Sang 

Santh Banae ||

Such is the glory of 

Your Darshan, so 

utterly inifinte and 

fruitful, O my Love; so 

do we become by 

associating with the 

Saints.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਬਹੁਤ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਕ 

ਸਿਲਤਾ ਦੇ ਜਨਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਕਦੀ 
ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਭੀ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਤੇਰੇ 

ਵਰਗੇ) ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ

54610 1271 Bv auqwr nwm 
Bny]

Bhav Outhaar 

Naam Bhanae ||

Vibrating, chanting 

Your Name, we cross 

over the terrifying 

world-ocean.

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ-

54611 1271 rm rwm rwm 
mwl]

Ram Raam Raam 

Maal ||

They dwell on the 

Lord, Raam, Raam, 

chanting on their 

malas;

ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਮਾਲਾ-
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54612 1272 min Pyrqy hir 
sMig sMgIAw]

Man Faerathae 

Har Sang 

Sangeeaa ||

Their minds are turned 

towards the Lord in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਿੇਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਲ (ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ) 

ਸਾਥੀ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

54613 1272 jn nwnk ipRau 
pRIqmu 
QIAw]2]1]23]

Jan Naanak Prio 

Preetham 

Thheeaa 

||2||1||23||

O servant Nanak, their 

Beloved Lord seems so 

sweet to them. 

||2||1||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੨੩॥

54614 1272 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54615 1272 mnu GnY BRmY bnY] Man Ghanai 

Bhramai Banai ||

My mind wanders 

through the dense 

forest.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਸੂੰਸਾਰ-ਰੂਪ) 

ਸੂੰਘਣ ੇਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

54616 1272 aumikq ris 
cwlY]

(aum-ikq) auCl ky[ 
(dUjw pwT: aumik 
qris)

Oumak Tharas 

Chaalai ||

It walks with 

eagerness and love,

(ਪਰ ਤਦੋਂ ਇਹ) ਉਮਾਹ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ (ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ 

(ਿੀਵਨ-ਚਾਲ) ਚੱਲਦਾ ਹੈ,

54617 1272 pRB imlby kI 
cwh]1]rhwau]

Prabh Milabae Kee 

Chaah ||1|| 

Rehaao ||

Hoping to meet God. 

||1||Pause||

(ਿਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ 
ਤਾਂਘ (ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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54618 1272 qRY gun mweI 
moihAweI khMau 
bydn kwih]1]

moihAw-eI Thrai Gun Maaee 

Mohi Aaee 

Kehano Baedhan 

Kaahi ||1||

Maya with her three 

gunas - the three 

dispositions - has 

come to entice me; 

whom can I tell of my 

pain? ||1||

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ 

ਉੱਤੇ (ਭੀ) ਹੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਂ (ਹੋਰ) ਜਕਸ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਤਕਲਜਫ਼ ਦੱਸਾਂ? ॥੧॥

54619 1272 Awn aupwv sgr 
kIey nih dUK 
swkih lwih]

Aan Oupaav Sagar 

Keeeae Nehi 

Dhookh Saakehi 

Laahi ||

I tried everything else, 

but nothing could rid 

me of my sorrow.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ, 

ਪਰ ਉਹ ਹੀਲੇ (ਮਾਇਆ ਹੱਥੋਂ 
ਜਮਲ ਰਹੇ) ਦੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ।

54620 1272 Bju srin swDU 
nwnkw imlu gun 
goibMdih 
gwih]2]2]24]

Bhaj Saran 

Saadhhoo 

Naanakaa Mil Gun 

Gobindhehi Gaahi 

||2||2||24||

So hurry to the 

Sanctuary of the Holy, 

O Nanak; joining 

them, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord of the Universe. 

||2||2||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਹੁ, ਅਤੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ ਲਾ ਕੇ 

(ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਜਵਚ) ਜਮਜਲਆ ਰਹੁ 

॥੨॥੨॥੨੪॥

54621 1272 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54622 1272 ipRA kI soB  
suhwvnI nIkI]

Pria Kee Sobh 

Suhaavanee 

Neekee ||

The glory of my 

Beloved is noble and 

sublime.

ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ ) ਚੂੰਗੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ।
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54623 1272 hwhw hUhU gMDRb 
Apsrw AnMd 
mMgl rs gwvnI 
nIkI]1]rhwau]

gM-DRb[ Ap`srW Haahaa Hoohoo 

Gandhhrab 

Apasaraa Anandh 

Mangal Ras 

Gaavanee Neekee 

||1|| Rehaao ||

The celestial singers 

and angels sing His 

Sublime Praises in 

ecstasy, happiness and 

joy. ||1||Pause||

(ਮਾਨੋ) ਹਾਹਾ ਹੂਹੂ ਗੂੰਧਰਬ 

ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ 

ਇਸਤਿੀਆਂ (ਜਮਲ ਕੇ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ, ਰਸ-ਭਰੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ 

ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54624 1272 Duinq lilq 
gung´ Aink 
BWiq bhu ibiD 
rUp idKwvnI 
nIkI]1]

(Duinq) ivcwrdy hn[ 
(lilq) suMdr, lilq 
rwgxI BI hY[ (gung´) 
guxW dy igAwqy[ gu-
n`igA

Dhhunith Lalith 

Gunagy Anik 

Bhaanth Bahu 

Bidhh Roop 

Dhikhaavanee 

Neekee ||1||

The most worthy 

beings sing God's 

Praises in beautiful 

harmonies, in all sorts 

of ways, in myriads of 

sublime forms. ||1||

(ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ ) ਚੂੰਗੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ, (ਮਾਨੋ, ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ) 

ਗੁਣੀ-ਜਗਆਨੀ ਅਨੇਕਾਂ 
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਜਮੱਠੀਆਂ ਸੁਰਾਂ 
(ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ) ਕਈ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ (ਨਾਟਕੀ) 
ਰੂਪ ਜਵਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ॥੧॥

54625 1272 igir qr Ql 
jl Bvn Brpuir  
Git Git lwln  
CwvnI nIkI]

Gir Thar Thhal Jal 

Bhavan Bharapur 

Ghatt Ghatt 

Laalan 

Shhaavanee 

Neekee ||

Throughout the 

mountains, trees, 

deserts, oceans and 

galaxies, permeating 

each and every heart, 

the sublime grandeur 

of my Love is totally 

pervading.

(ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ) ਪਹਾੜ, 

ਰੱੁਖ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਚੌਦਾਂ 
ਭਵਨ (ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ) ਨਕਾ-
ਨਕ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਦਾ 
ਸੋਹਣਾ ਡੇਰਾ ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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54626 1272 swDsMig 
rwmeIAw rsu 
pwieE nwnk jw 
kY BwvnI 
nIkI]2]3]25]

rw-meIAw Saadhhasang 

Raameeaa Ras 

Paaeiou Naanak 

Jaa Kai Bhaavanee 

Neekee 

||2||3||25||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the Love of the 

Lord is found; O 

Nanak, sublime is that 

faith. ||2||3||25||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਚੂੰਗੀ ਸਰਧਾ 
ਉਪਿਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਜਟੱਕ ਕੇ) ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ (ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥੩॥੨੫॥

54627 1272 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54628 1272 gur pRIiq ipAwry  
crnkml ird 
AMqir Dwry]1] 
rhwau]

Gur Preeth 

Piaarae Charan 

Kamal Ridh Anthar 

Dhhaarae ||1|| 

Rehaao ||

With love for the 

Guru, I enshrine the 

Lotus Feet of my Lord 

deep within my heart. 

||1||Pause||

ਜਪਆਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਲਏ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54629 1272 drsu sPilE  
drsu pyiKE gey 
iklibK gey]

Dharas Safaliou 

Dharas Paekhiou 

Geae Kilabikh 

Geae ||

I gaze on the Blessed 

Vision of His Fruitful 

Darshan; my sins are 

erased and taken 

away.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ (ਸਦਾ) 
ਿਲਦਾਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। (ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੀ) 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੇ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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54630 1272 mn inrml 
aujIAwry]1]

Man Niramal 

Oujeeaarae ||1||

My mind is 

immaculate and 

enlightened. ||1||

(ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੇ) ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

54631 1272 ibsm ibsmY  
ibsm BeI]

Bisam Bisamai 

Bisam Bhee ||

I am wonderstruck, 

stunned and amazed.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
54632 1272 AG koit hrqy  

nwm leI]

Agh Kott Harathae 

Naam Lee ||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

millions of sins are 

destroyed.

(ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ) ਅਸਚਰਿ 

ਅਸਚਰਿ ਅਸਚਰਿ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

54633 1272 gur crn msqku 
fwir phI]

Gur Charan 

Masathak Ddaar 

Pehee ||

I fall at His Feet, and 

touch my forehead to 

them.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਢਜਹ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ,

54634 1272 pRB eyk qUMhI eyk 
quhI]

Prabh Eaek 

Thoonhee Eaek 

Thuhee ||

You alone are, You 

alone are, O God.

ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਸਰਫ਼ 

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਹਾਰਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ।

54635 1272 Bgq tyk quhwry] Bhagath Ttaek 

Thuhaarae ||

Your devotees take 

Your Support.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ) ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ,

54636 1272 jn nwnk srin 
duAwry]2]4]26
]

Jan Naanak Saran 

Dhuaarae 

||2||4||26||

Servant Nanak has 

come to the Door of 

Your Sanctuary. 

||2||4||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਦਰ ਤੇ ਜਡੱਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੪॥੨੬॥
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54637 1272 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54638 1272 brsu srsu  
AwigAw]

(srsu) bhuqw, sihq 
rs dy

Baras Saras Aagiaa 

||

Rain down with 

happiness in God's 

Will.

(ਹੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਗੁਰੂ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ (ਨਾਮ-ਿਲ 

ਦੀ) ਵਰਖਾ ਕਰ।
54639 1272 hoih AwnMd sgl 

Bwg]1]rhwau]

Hohi Aanandh 

Sagal Bhaag ||1|| 

Rehaao ||

Bless me with total 

bliss and good 

fortune. ||1||Pause||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਵਰਖਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ (ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54640 1272 sMqsMgy mnu 
prPVY imil myG 
Dr suhwg]1]

Santh Sangae Man 

Parafarrai Mil 

Maegh Dhhar 

Suhaag ||1||

My mind blossoms 

forth in the Society of 

the Saints; soaking up 

the rain, the earth is 

blessed and 

beautified. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਿਾਗ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ ਟਜਹਕ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

54641 1272 GnGor pRIiq mor] Ghanaghor Preeth 

Mor ||

The peacock loves the 

thunder of the rain 

clouds.

(ਜਿਵੇਂ) ਮੋਰ ਦੀ ਪਿੀਤ ਬੱਦਲਾਂ 
ਦੀ ਗਰਿ ਨਾਲ ਹੈ,

54642 1272 icqu cwiqRk bUMd 
Er]

Chith Chaathrik 

Boondh Our ||

The rainbird's mind is 

drawn to the rain-drop

(ਜਿਵੇਂ) ਪਪੀਹੇ ਦਾ ਜਚੱਤ 

(ਵਰਖਾ ਦੀ) ਬੂੂੰ ਦ ਵਲ 

(ਪਰਜਤਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ),

54643 1272 AYso hir sMgy mn 
moh]

Aiso Har Sangae 

Man Moh ||

#NAME? ਜਤਵੇਂ (ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਦਾ ਜਪਆਰ ਿੋੜ।
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54644 1272 iqAwig mwieAw 
Doh]

Thiaag Maaeiaa 

Dhhoh ||

I have renounced 

Maya, the deceiver.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਠੱਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ-

54645 1272 imil sMq nwnk  
jwigAw]2]5]2
7]

Mil Santh Naanak 

Jaagiaa 

||2||5||27||

Joining with the 

Saints, Nanak is 

awakened. 

||2||5||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚੋਂ) ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੫॥੨੭॥

54646 1272 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54647 1272 gun guopwl gwau 
nIq]

guo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo

Gun Guopaal Gaao 

Neeth ||

Sing forever the 

Glorious Praises of the 

Lord of the World.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਇਆ ਕਰ।

54648 1272 rwm nwm Dwir 
cIq]1]rhwau]

Raam Naam 

Dhhaar Cheeth 

||1|| Rehaao ||

Enshrine the Lord's 

Name in your 

consciousness. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ 
ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54649 1272 Coif mwnu qij 
gumwnu imil 
swDUAw kY sMig]

Shhodd Maan Thaj 

Gumaan Mil 

Saadhhooaa Kai 

Sang ||

Forsake your pride, 

and abandon your 

ego; join the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਮਾਣ ਛੱਡ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਤਆਗ।
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54650 1272 hir ismir eyk 
rMig imit jWih 
doK mIq]1]

Har Simar Eaek 

Rang Mitt Jaanhi 

Dhokh Meeth 

||1||

Meditate in loving 

remembrance on the 

One Lord; your 

sorrows shall be 

ended, O friend. ||1||

ਇਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

(ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ 

ਸਾਰੇ ਐਬ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਣਗੇ ॥੧॥

54651 1272 pwrbRhm Bey 
dieAwl]

Paarabreham 

Bheae Dhaeiaal ||

The Supreme Lord 

God has become 

merciful;

ਪਿਭੂ ਿੀ ਉਸ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

54652 1272 ibnis gey ibKY 
jMjwl]

Binas Geae Bikhai 

Janjaal ||

Corrupt 

entanglements have 

come to an end.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ,

54653 1272 swD jnW kY crn 
lwig]

Saadhh Janaan Kai 

Charan Laag ||

Grasping the feet of 

the Holy,

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ-

54654 1272 nwnk gwvY goibMd 
nIq]2]6]28]

Naanak Gaavai 

Gobindh Neeth 

||2||6||28||

Nanak sings forever 

the Glorious Praises of 

the Lord of the World. 

||2||6||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਸਦਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥੬॥੨੮॥

54655 1272 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:

54656 1272 Gnu grjq  
goibMd rUp]

Ghan Garajath 

Gobindh Roop ||

The Embodiment of 

the Lord of the 

Universe roars like the 

thunder-cloud.

(ਿਦੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ 

ਗੁਰੂ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 

ਗੁਰੂ (ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ) ਵਰਖਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,
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54657 1272 gun gwvq suK 
cYn]1]rhwau]

Gun Gaavath Sukh 

Chain ||1|| 

Rehaao ||

Singing His Glorious 

Praises brings peace 

and bliss. 

||1||Pause||

ਤਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ ਸੁਖ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 'ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ, 

ਵੇਜਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ') ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54658 1272 hir crn srn  
qrn swgr Duin 
Anhqw rs 
bYn]1]

Har Charan Saran 

Tharan Saagar 

Dhhun Anehathaa 

Ras Bain ||1||

The Sanctuary of the 

Lord's Feet carries us 

across the world-

ocean. His Sublime 

Word is the unstruck 

celestial melody. ||1||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ (ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਿ ੋ

ਸੂੰਸਾਰ-) ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) ਿਹਾਜ਼ ਹੈ। (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਪੈਂਡੇ ਦੇ) ਪਾਂਧੀ (ਿੀਵ) ਨੂੂੰ  ਤਾਂਘ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

54659 1272 piQk ipAws  
icq srovr  
Awqm jlu lYn]

gursyvk rUp (p`-iQk) 
rwhI

Pathhik Piaas 

Chith Sarovar 

Aatham Jal Lain ||

The thirsty traveller's 

consciousness obtains 

the water of the soul 

from the pool of 

nectar.

ਉਸ ਦਾ ਜਚੱਤ (ਨਾਮ-ਿਲ ਦੇ) 

ਸਰੋਵਰ (ਗੁਰੂ) ਵਲ (ਪਰਤਦਾ 
ਹੈ)।

54660 1272 hir drs pRym  
jn nwnk kir 
ikrpw pRB 
dYn]2]7]29]

Har Dharas Praem 

Jan Naanak Kar 

Kirapaa Prabh 

Dhain 

||2||7||29||

Servant Nanak loves 

the Blessed Vision of 

the Lord; in His Mercy, 

God has blessed him 

with it. ||2||7||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਦੋਂ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ 
ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ) ਸੇਵਕਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੭॥੨੯॥
54661 1273 mlwr mhlw 5] Malaar Mehalaa 5 

||

Malaar, Fifth Mehl:
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54662 1273 hy goibMd hy 
gopwl hy 
dieAwl 
lwl]1]rhwau]

Hae Gobindh Hae 

Gopaal Hae 

Dhaeiaal Laal 

||1|| Rehaao ||

O Lord of the 

Universe, O Lord of 

the World, O Dear 

Merciful Beloved. 

||1||Pause||

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਹੇ 

ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ! ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ! 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54663 1273 pRwn nwQ AnwQ 
sKy dIn drd 
invwr]1]

Praan Naathh 

Anaathh Sakhae 

Dheen Dharadh 

Nivaar ||1||

You are the Master of 

the breath of life, the 

Companion of the lost 

and forsaken, the 

Destroyer of the pains 

of the poor. ||1||

ਹੇ ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਜਨਖਸਜਮਆਂ ਦੇ ਸਹਾਈ! ਹੇ 

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ॥੧॥

54664 1273 hy smRQ Agm 
pUrn moih 
mieAw Dwir]2]

smR`QA-gm: polw bolo 
sog rihq

Hae Samrathh 

Agam Pooran 

Mohi Maeiaa 

Dhhaar ||2||

O All-powerful, 

Inaccessible, Perfect 

Lord, please shower 

me with Your Mercy. 

||2||

ਹੇ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਅਪਹੁੂੰਚ! ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ! 

ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰ! ॥੨॥

54665 1273 AMD kUp mhw 
BieAwn nwnk 
pwir 
auqwr]3]8]30
]

Andhh Koop 

Mehaa Bhaeiaan 

Naanak Paar 

Outhaar 

||3||8||30||

Please, carry Nanak 

across the terrible, 

deep dark pit of the 

world to the other 

side. ||3||8||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ 

ਸੂੰਸਾਰ) ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਖੂਹ ਹੈ 

ਜਿਸ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦਾ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ (ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ 

॥੩॥੮॥੩੦॥
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54666 1273 mlwr mhlw 1 
AstpdIAw Gru 
1

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Malaar Mehalaa 1 

Asattapadheeaa 

Ghar 1

Malaar, First Mehl, 

Ashtapadees, First 

House:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

54667 1273 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

54668 1273 ckvI nYn nˆØId 
nih cwhY ibnu 
ipr nˆØId n 
pweI]

Chakavee Nain 

Nanaeedh Nehi 

Chaahai Bin Pir 

Nanaeedh N 

Paaee ||

The chakvi bird does 

not long for sleepy 

eyes; without her 

beloved, she does not 

sleep.

ਚਕਵੀ (ਰਾਤ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਜਪਆਰੇ (ਚਕਵੇ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੌ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਨੀਂਦ ਦਾ ਆਉਣਾ 
ਪਸੂੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

54669 1273 sUru crHY ipRau dyKY 
nYnI iniv iniv 
lwgY pWeI]1]

Soor Charhai Prio 

Dhaekhai Nainee 

Niv Niv Laagai 

Paanee ||1||

When the sun rises, 

she sees her beloved 

with her eyes; she 

bows and touches his 

feet. ||1||

ਿਦੋਂ ਸੂਰਿ ਚੜਹਦਾ ਹੈ, ਚਕਵੀ 
ਆਪਣ ੇਜਪਆਰੇ (ਚਕਵੇ) ਨੂੂੰ  
ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਲਿ ਜਲਿ ਕੇ 

ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ॥੧॥

54670 1273 ipr BwvY pRymu 
sKweI]

Pir Bhaavai Praem 

Sakhaaee ||

The Love of my 

Beloved is pleasing; it 

is my Companion and 

Support.

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਸਹਾਈ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਪਿੇਮ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
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54671 1273 iqsu ibnu GVI  
nhI jig jIvw  
AYsI ipAws 
iqsweI]1] 
rhwau]

This Bin Gharree 

Nehee Jag Jeevaa 

Aisee Piaas 

Thisaaee ||1|| 

Rehaao ||

Without Him, I cannot 

live in this world even 

for an instant; such is 

my hunger and thirst. 

||1||Pause||

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਉਸਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੀ 
ਇਤਨੀ ਤੀਬਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਕ ਘੜੀ ਭੀ ਿੀਊ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54672 1273 srvir kmlu 
ikrix AwkwsI  
ibgsY shij 
suBweI]

Saravar Kamal 

Kiran Aakaasee 

Bigasai Sehaj 

Subhaaee ||

The lotus in the pool 

blossoms forth 

intuitively and 

naturally, with the 

rays of the sun in the 

sky.

ਕੌਲ (ਿੁੱ ਲ) ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, (ਸੂਰਿ ਦੀ) ਜਕਰਨ 

ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਜਿਰ 

ਭੀ ਉਸ ਜਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਤੱਕ ਕੇ ਕੌਲ 

ਿੁੱ ਲ) ਸੁਤੇ ਹੀ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

54673 1273 pRIqm pRIiq bnI 
AB AYsI joqI 
joiq imlweI]2]

Preetham Preeth 

Banee Abh Aisee 

Jothee Joth 

Milaaee ||2||

Such is the love for my 

Beloved which imbues 

me; my light has 

merged into the Light. 

||2||

(ਪਿੇਮੀ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਪਣੇ 
ਪਿੀਤਮ ਦੀ ਅਿੇਹੀ ਪਿੀਤ 

ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ 
ਪਿੀਤਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

54674 1273 cwiqRku jl ibnu 
ipRau ipRau tyrY  
iblp krY 
ibllweI]

Chaathrik Jal Bin 

Prio Prio Ttaerai 

Bilap Karai 

Bilalaaee ||

Without water, the 

rainbird cries out, 

""Pri-o! Pri-o! - 

Beloved! Beloved!"" It 

cries and wails and 

laments.

(ਸਵਾਂਤੀ ਨਛੱਤਿ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ) 

ਿਲ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਪੀਹਾ 'ਜਪਿਉ, 

ਜਪਿਉ' ਕੂਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ, 

ਜਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਲੇ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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54675 1273 Gnhr Gor dsO 
idis brsY ibnu 
jl ipAws n 
jweI]3]

Ghanehar Ghor 

Dhasa Dhis Barasai 

Bin Jal Piaas N 

Jaaee ||3||

The thundering clouds 

rain down in the ten 

directions; its thirst is 

not quenched until it 

catches the rain-drop 

in its mouth. ||3||

ਬੱਦਲ ਗੱਿ ਕੇ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਵਰਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਪੀਹੇ ਦੀ 
ਜਪਆਸ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੂੰ ਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ॥੩॥

54676 1273 mIn invws aupjY 
jl hI qy suK 
duK purib 
kmweI]

Meen Nivaas 

Oupajai Jal Hee 

Thae Sukh Dhukh 

Purab Kamaaee ||

The fish lives in water, 

from which it was 

born. It finds peace 

and pleasure 

according to its past 

actions.

ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, 

ਪੂਰਬਲੀ ਕਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਹੀ ਸੁਖ ਦੁਖ 

ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ।

54677 1273 iKnu iqlu rih n 
skY plu jl ibnu  
mrnu jIvnu iqsu 
qWeI]4]

Khin Thil Rehi N 

Sakai Pal Jal Bin 

Maran Jeevan This 

Thaanee ||4||

It cannot survive 

without water for a 

moment, even for an 

instant. Life and death 

depend on it. ||4||

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹ ਇਕ ਜਖਨ 

ਭਰ ਜਤਲ ਭਰ ਪਲ ਭਰ ਭੀ 
ਿੀਊ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਾ 
ਮਰਨ ਿੀਊਣ (ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ) ਉਸ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਹੀ (ਸੂੰਭਵ) ਹੈ ॥੪॥

54678 1273 Dn vWFI ipru 
dys invwsI scy 
gur pih sbdu 
pTweˆØI]

Dhhan Vaandtee 

Pir Dhaes 

Nivaasee Sachae 

Gur Pehi Sabadh 

Pathaaeanaee ||

The soul-bride is 

separated from her 

Husband Lord, who 

lives in His Own 

Country. He sends the 

Shabad, His Word, 

through the True Guru.

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ) ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੀ ਹੋਈ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਿਦੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਸਨੇਹਾ ਭੇਿਦੀ ਹੈ,
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54679 1273 gux sMgRih pRBu 
irdY invwsI  
Bgiq rqI 
hrKweI]5]

r`qI Gun Sangrehi 

Prabh Ridhai 

Nivaasee Bhagath 

Rathee 

Harakhaaee ||5||

She gathers virtues, 

and enshrines God 

within her heart. 

Imbued with devotion, 

she is happy. ||5||

ਤੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੫॥
54680 1273 ipRau ipRau krY 

sBY hY jyqI gur 
BwvY ipRau pweˆØI]

Prio Prio Karai 

Sabhai Hai Jaethee 

Gur Bhaavai Prio 

Paaeanaee ||

Everyone cries out, 

""Beloved! Beloved!"" 

But she alone finds 

her Beloved, who is 

pleasing to the Guru.

ਜਿਹੜੀ ਭੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ 
ਹੀ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

54681 1273 ipRau nwly sd hI 
sic sMgy ndrI 
myil imlweI ]6]

Prio Naalae Sadh 

Hee Sach Sangae 

Nadharee Mael 

Milaaee ||6||

Our Beloved is always 

with us; through the 

Truth, He blesses us 

with His Grace, and 

unites us in His Union. 

||6||

ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਹੈ, ਿੇਹੜੀ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

54682 1273 sB mih jIau 
jIau hY soeI Git 
Git rihAw 
smweI]

Sabh Mehi Jeeo 

Jeeo Hai Soee 

Ghatt Ghatt 

Rehiaa Samaaee ||

He is the life of the 

soul in each and every 

soul; He permeates 

and pervades each 

and every heart.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਦੱਤੀ ਜਿੂੰ ਦ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੀ 
ਜਿੂੰ ਦ (ਆਸਰਾ) ਹੈ। ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11093 Published: March 06/ 2014



54683 1273 gur prswid Gr 
hI prgwisAw  
shjy shij 
smweI]7]

Gur Parasaadh 

Ghar Hee 

Paragaasiaa 

Sehajae Sehaj 

Samaaee ||7||

By Guru's Grace, He is 

revealed within the 

home of my heart; I 

am intuitively, 

naturally, absorbed 

into Him. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ 

ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਪਰਗਟ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿੀਵ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥

54684 1273 Apnw kwju 
svwrhu Awpy  
suKdwqy gosWeˆØI]

Apanaa Kaaj 

Savaarahu Aapae 

Sukhadhaathae 

Gosaaneanaee ||

He Himself shall 

resolve all your affairs, 

when you meet with 

the Giver of peace, the 

Lord of the World.

ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਸਮ! ਹੇ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! 
(ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਨਾ 
ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੂੰਮ ਹੈ, ਇਸ) 

ਆਪਣ ੇਕੂੰਮ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਜਸਰੇ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈਂ।

54685 1273 gur prswid Gr 
hI ipru pwieAw  
qau nwnk qpiq 
buJweI]8]1]

buJweI: polw bolo Gur Parasaadh 

Ghar Hee Pir 

Paaeiaa Tho 

Naanak Thapath 

Bujhaaee ||8||1||

By Guru's Grace, you 

shall find your 

Husband Lord within 

your own home; then, 

O Nanak, the fire 

within you shall be 

quenched. ||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੜਨ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੮॥੧॥

54686 1273 mlwr mhlw 1] Malaar Mehalaa 1 

||

Malaar, First Mehl:
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54687 1273 jwgqu jwig rhY 
gur syvw ibnu 
hir mY ko nwhI]

Jaagath Jaag Rehai 

Gur Saevaa Bin 

Har Mai Ko 

Naahee ||

Remain awake and 

aware, serving the 

Guru; except for the 

Lord, no one is mine.

ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੀਵਨ ਸਿਲ 

ਹੈ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਤੱਤਪਰ ਰਜਹ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ;

54688 1273 Aink jqn kir 
rhxu n pwvY  
Awcu kwcu Fir 
pWhI]1]

AWcu Anik Jathan Kar 

Rehan N Paavai 

Aach Kaach Dtar 

Paanhee ||1||

Even by making all 

sorts of efforts, you 

shall not remain here; 

it shall melt like glass 

in the fire. ||1||

(ਿਦੋਂ ਿੋਜਤ ਜਨਕਲ ਿਾਏ ਤਾਂ) 
ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੀ 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਟਜਕਆ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ 
ਸੇਕ ਕੱਚ ਨੂੂੰ  ਢਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ (ਿੋਜਤ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਢਜਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
54689 1273 iesu qn Dn kw  

khhu grbu kYsw]

Eis Than Dhhan 

Kaa Kehahu Garab 

Kaisaa ||

Tell me - why are you 

so proud of your body 

and wealth?

ਹੇ ਝੱਲੇ ਮਨੱੁਖ! ਦੱਸ, ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ 
ਕੀਹ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ?

54690 1273 ibnsq bwr n 
lwgY bvry haumY 
grib KpY jgu 
AYsw]1]rhwau]

Binasath Baar N 

Laagai Bavarae 

Houmai Garab 

Khapai Jag Aisaa 

||1|| Rehaao ||

They shall vanish in an 

instant; O madman, 

this is how the world is 

wasting away, in 

egotism and pride. 

||1||Pause||

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਜਚਰ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਿਗਤ ਜਵਅਰਥ 

ਹੀ (ਸਰੀਰ ਦੀ) ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

(ਧਨ ਦੇ) ਮਾਣ ਜਵਚ ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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54691 1273 jY jgdIs pRBU 
rKvwry rwKY prKY 
soeI]

Jai Jagadhees 

Prabhoo 

Rakhavaarae 

Raakhai Parakhai 

Soee ||

Hail to the Lord of the 

Universe, God, our 

Saving Grace; He 

judges and saves the 

mortal beings.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ! ਤੇਰੀ (ਸਦਾ) 
ਿ ੈਹੋਵੇ! (ਹੇ ਝੱਲੇ ਿੀਵ! ਸਦਾ 
ਉਸ ਰੱਖਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ)। ਉਹ (ਿਗਦੀਸ਼) 

ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਪੜਾਤਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

54692 1273 jyqI hY qyqI quJ 
hI qy qum@ sir 
Avru n koeI]2]

Jaethee Hai 

Thaethee Thujh 

Hee Thae Thumh 

Sar Avar N Koee 

||2||

All that is, belongs to 

You. No one else is 

equal to You. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
(ਦਾਤਾਂ) ਮੂੰਗਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥

54693 1273 jIA aupwie 
jugiq vis kInI  
Awpy gurmuiK 
AMjnu]

Jeea Oupaae 

Jugath Vas Keenee 

Aapae Guramukh 

Anjan ||

Creating all beings and 

creatures, their ways 

and means are under 

Your control; You bless 

the Gurmukhs with 

the ointment of 

spiritual wisdom.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ 

ਹੈ, (ਸਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਵਾਸਤੇ) ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਗਆਨ ਦਾ) 
ਸੁਰਮਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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54694 1273 Amru AnwQ  
srb isir morw  
kwl ibkwl 
Brm BY KMjnu]3]

(morw) SromxI[ (kwl) 
imRqU[ (ibkwl) jnm

Amar Anaathh 

Sarab Sir Moraa 

Kaal Bikaal 

Bharam Bhai 

Khanjan ||3||

My Eternal, 

Unmastered Lord is 

over the heads of all. 

He is the Destroyer of 

death and rebirth, 

doubt and fear. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਸਮ 

ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ 
ਹੈ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ, ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਡਰ-ਸਜਹਮ 

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥

54695 1274 kwgd kotu iehu 
jgu hY bpuro  
rMgin ichn 
cqurweI]

Kaagadh Kott Eihu 

Jag Hai Bapuro 

Rangan Chihan 

Chathuraaee ||

This wretched world is 

a fortress of paper, of 

color and form and 

clever tricks.

ਇਹ ਿਗਤ ਜਵਚਾਰਾ (ਮਾਨੋ) 

ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਕਲਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
(ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ) ਜਸਆਣਪ 

ਨਾਲ ਸਿਾਵਟ ਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,

54696 1274 nwn@I sI bUMd  
pvnu piq KovY  
jnim mrY iKnu 
qweˆØI]4]

Naanhee See 

Boondh Pavan 

Path Khovai Janam 

Marai Khin 

Thaaeanaee ||4||

A tiny drop of water or 

a little puff of wind 

destroys its glory; in 

an instant, its life is 

ended. ||4||

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਜਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ 
ਬੂੂੰ ਦ ਿਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਲਾ 
(ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਜਕਲਹੇ  ਦੀ) ਸੋਭਾ 
ਗਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਇਹ 

ਿਗਤ ਪਲ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮਰਦਾ ਹੈ ॥੪॥
54697 1274 ndI aup kMiT  

jYsy Gru qrvru  
srpin Gru Gr 
mwhI]

(aup) pws[ (kMiT) kMFy 
qy

Nadhee 

Oupakanth Jaisae 

Ghar Tharavar 

Sarapan Ghar 

Ghar Maahee ||

It is like a tree-house 

near the bank of a 

river, with a serpent's 

den in that house.

ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ ਉਤੇ 

ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਰੱੁਖ ਹੋਵੇ 
ਿਦੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਵੇਗ ਉਲਟਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਨਾਹ ਉਹ ਘਰ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਨਾਹ ਉਹ ਰੱੁਖ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਿੇ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਸਪਣੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ-
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54698 1274 aultI ndI khW 
Gru qrvru  
srpin fsY dUjw 
mn mWhI]5]

Oulattee Nadhee 

Kehaan Ghar 

Tharavar Sarapan 

Ddasai Dhoojaa 

Man Maanhee 

||5||

When the river 

overflows, what 

happens to the tree 

house? The snake 

bites, like duality in 

the mind. ||5||

ਤਾਂ ਿਦੋਂ ਭੀ ਮੌਕਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਸਪਣੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਡੂੰਗ ਮਾਰ ਹੀ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ ਹੈ (ਉਹ ਨਦੀ 
ਦੇ ਉਲਟੇ ਹੋਏ ਹੜਹ ਵਾਂਗ ਹੈ, 

ਉਹ ਘਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦੀ ਸਪਣੀ 
ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਿੀ ਝਾਕ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਂਦੀ ਹੈ) 

॥੫॥
54699 1274 gwruV gur 

igAwnu iDAwnu 
gur bcnI  
ibiKAw gurmiq 
jwrI]

Gaarurr Gur Giaan 

Dhhiaan Gur 

Bachanee Bikhiaa 

Guramath Jaaree 

||

Through the magic 

spell of the Guru's 

spiritual wisdom, and 

meditation on the 

Word of the Guru's 

Teachings, vice and 

corruption are burnt 

away.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ 

ਜਗਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੁੜੀ 
ਸੁਰਤ, ਮਾਨੋ, ਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਕੀਲਣ 

ਵਾਲਾ ਮੂੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ 

ਭੀ ਇਹ ਮੂੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਾਇਆ (ਸਪਣੀ ਦਾ ਜ਼ਹਰ) 

ਸਾੜ ਜਲਆ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11098 Published: March 06/ 2014



54700 1274 mn qn hyNv Bey 
scu pwieAw hir 
kI Bgiq 
inrwrI]6]

Man Than Haenav 

Bheae Sach 

Paaeiaa Har Kee 

Bhagath Niraaree 

||6||

The mind and body 

are cooled and 

soothed and Truth is 

obtained, through the 

wondrous and unique 

devotional worship of 

the Lord. ||6||

(ਵੇਖੋ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
(ਇਕ) ਅਨੋਖੀ (ਦਾਜਤ) ਹੈ, 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਵਸਾ ਜਲਆ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

(ਭਾਵ, ਇੂੰਦਿੇ) ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ 
ਸੀਤਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

54701 1274 jyqI hY qyqI quDu 
jwcY qU srb 
jIAW dieAwlw]

Jaethee Hai 

Thaethee Thudhh 

Jaachai Thoo 

Sarab Jeeaaan 

Dhaeiaalaa ||

All that exists begs of 

You; You are merciful 

to all beings.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਤਨੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ 

ਸਾਰੀ ਹੀ ਤੈਥੋਂ (ਸਭ ਪਦਾਰਥ) 

ਮੂੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

54702 1274 qum@rI srix pry  
piq rwKhu swcu 
imlY gopwlw]7]

Thumharee Saran 

Parae Path 

Raakhahu Saach 

Milai Gopaalaa 

||7||

I seek Your Sanctuary; 

please save my honor, 

O Lord of the World, 

and bless me with 

Truth. ||7||

ਹੇ ਗੋਪਾਲ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈ, 

(ਜਮਹਰ ਕਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਮਲ 

ਿਾਏ ॥੭॥

54703 1274 bwDI DMiD AMD  
nhI sUJY biDk 
krm kmwvY]

Baadhhee 

Dhhandhh Andhh 

Nehee Soojhai 

Badhhik Karam 

Kamaavai ||

Bound in worldly 

affairs and 

entanglements, the 

blind one does not 

understand; he acts 

like a murderous 

butcher.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ ਬੱਝੀ 
ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ (ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ) 
ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ, 
(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਜਨਰਦਈ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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54704 1274 siqgur imlY q 
sUJis bUJis sc 
min igAwnu 
smwvY]8]

Sathigur Milai Th 

Soojhas Boojhas 

Sach Man Giaan 

Samaavai ||8||

But if he meets with 

the True Guru, then he 

comprehends and 

understands, and his 

mind is imbued with 

true spiritual wisdom. 

||8||

ਿ ੇਿੀਵ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
ਇਸ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ) 

ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਜਟੱਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੮॥

54705 1274 inrgux dyh swc 
ibnu kwcI mY 
pUCau guru Apnw]

Niragun Dhaeh 

Saach Bin Kaachee 

Mai Pooshho Gur 

Apanaa ||

Without the Truth, 

this worthless body is 

false; I have consulted 

my Guru on this.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਗੁਣ-ਹੀਨ 

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਕੱਚਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਿਨਮ ਮਰਨ ਜਮਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ), (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈਂਦਾ 
ਹਾਂ,

54706 1274 nwnk so pRBu pRBU 
idKwvY ibnu swcy  
jgu supnw]9]2]

Naanak So Prabh 

Prabhoo 

Dhikhaavai Bin 

Saachae Jag 

Supanaa ||9||2||

O Nanak, that God has 

revealed God to me; 

without the Truth, all 

the world is just a 

dream. ||9||2||

ਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿਗਤ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ 

ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਿਾਗ ਖੁਲਹਣ 

ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਇਕੱਠੇ 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ 

ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਖੱੁਸ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਜਹ ਸਕਦਾ 
ਹੈ) ॥੯॥੨॥
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54707 1274 mlwr mhlw 1] Malaar Mehalaa 1 

||

Malaar, First Mehl:

54708 1274 cwiqRk mIn jl 
hI qy suKu pwvih  
swirMg sbid 
suhweI]1]

Chaathrik Meen 

Jal Hee Thae Sukh 

Paavehi Saaring 

Sabadh Suhaaee 

||1||

The rainbird and the 

fish find peace in 

water; the deer is 

pleased by the sound 

of the bell. ||1||

(ਹੇ ਮਾਂ! ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਕੂਕ ਸੁਣ ਕੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆਈ ਜਕ) ਬਬੀਹਾ 
ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਹਰਨ ਭੀ (ਘੂੰ ਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ) 

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੁਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ 
ਜਿਰ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਵਛੋੜੇ ਜਵਚ 

ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?) ॥੧॥

54709 1274 rYin bbIhw 
boilE myrI 
mweI]1]rhwau]

Rain Babeehaa 

Boliou Maeree 

Maaee ||1|| 

Rehaao ||

The rainbird chirps in 

the night, O my 

mother. ||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! (ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੂੰ ਦ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਜਵਚ) ਰਾਤੀਂ ਬਬੀਹਾ 
(ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਜਵਚ) ਬੋਜਲਆ 

(ਉਸ ਦੀ ਜਵਲਕਣੀ ਸੁਣ ਕੇ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ ਧੂਹ ਪਈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

54710 1274 ipRA isau pRIiq  
n aultY kbhU jo 
qY BwvY sweI]2]

qYN[ sWeIN Pria Sio Preeth N 

Oulattai Kabehoo 

Jo Thai Bhaavai 

Saaee ||2||

O my Beloved, my love 

for You shall never 

end, if it is Your Will. 

||2||

(ਹੇ ਮਾਂ! ਬਬੀਹੇ ਮੱਛੀ ਹਰਨ 

ਆਜਦਕ ਦੀ) ਪਿੀਤ (ਆਪੋ 

ਆਪਣ)ੇ ਜਪਆਰੇ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਭੀ 
ਪਰਤਦੀ ਨਹੀਂ। (ਇਹ ਮਨੱੁਖ 

ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੀਤ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 

ਨਾਲ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਂ! ਮੈਂ 
ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਕ ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿੋ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਦੇਹ) ॥੨॥
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54711 1274 nId geI haumY 
qin QwkI sc 
miq irdY 
smweI]3]

nINd[ Qw`kI Needh Gee 

Houmai Than 

Thhaakee Sach 

Math Ridhai 

Samaaee ||3||

Sleep is gone, and 

egotism is exhausted 

from my body; my 

heart is permeated 

with the Teachings of 

Truth. ||3||

(ਹੇ ਮਾਂ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ) ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿੀਤਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਆ ਜਟਕੀ, ਹੁਣ 

ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲੀ 
ਨੀਂਦ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਦੀ ਹਉਮੈ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ ॥੩॥
54712 1274 rUKˆØI ibrKˆØI  

aUfau BUKw pIvw 
nwmu suBweI]4]

Rookhanaee 

Birakhanaee 

Ooddo Bhookhaa 

Peevaa Naam 

Subhaaee ||4||

Flying among the trees 

and plants, I remain 

hungry; lovingly 

drinking in the Naam, 

the Name of the Lord, 

I am satisfied. ||4||

(ਹੇ ਮਾਂ! ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਜਵਲਕਣੀ 
ਜਵਚੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਿਾਜਪਆ ਜਕ ਉਹ 

ਇਉਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਜਰਹਾ ਹੈ-) ਮੈਂ 
ਰੱੁਖਾਂ ਜਬਰਖਾਂ ਤੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ (ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੂੰ ਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਭੁੱ ਖਾ (ਜਪਆਸਾ) ਹੀ ਹਾਂ! 
(ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਜਵਲਕਣੀ ਤੋਂ 
ਪਿੇਜਰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ) ਮੈਂ ਬੜੇ 

ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ-
ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀ ਰਹੀ 
ਹਾਂ ॥੪॥

54713 1274 locn qwr llqw 
ibllwqI drsn 
ipAws 
rjweI]5]

Lochan Thaar 

Lalathaa 

Bilalaathee 

Dharasan Piaas 

Rajaaee ||5||

I stare at You, and my 

tongue cries out to 

You; I am so thirsty for 

the Blessed Vision of 

Your Darshan. ||5||

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਿੀਭ (ਉਸ 

ਦੇ ਦਰਸਨ ਲਈ) ਤਰਲੇ ਲੈ 

ਰਹੀ ਹੈ, (ਉਡੀਕ ਜਵਚ) 

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਟਕਜਟਕੀ 
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੫॥
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54714 1274 ipRA ibnu sIgwru 
krI qyqw qnu 
qwpY kwpru AMig  
n suhweI]6]

Pria Bin Seegaar 

Karee Thaethaa 

Than Thaapai 

Kaapar Ang N 

Suhaaee ||6||

Without my Beloved, 

the more I decorate 

myself, the more my 

body burns; these 

clothes do not look 

good on my body. 

||6||

(ਹੇ ਮਾਂ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜਹਸੂਸ 

ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਕ) ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਭੀ 
ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ 
(ਵਧੀਕ) ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ (ਸੁਖੀ 
ਹੋਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਤਪਦਾ ਹੈ। (ਚੂੰ ਗੇ 

ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ ਭੀ) ਕੱਪੜਾ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ)ੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਸੁਖਾਂਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੬॥

54715 1274 Apny ipAwry 
ibnu ieku iKnu 
rih n skNau  
ibn imly nˆØId n 
pweI]7]

Apanae Piaarae 

Bin Eik Khin Rehi N 

Sakano Bin Milae 

Nanaeedh N 

Paaee ||7||

Without my Beloved, I 

cannot survive even 

for an instant; without 

meeting Him, I cannot 

sleep. ||7||

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੈਂ (ਇਕ) ਪਲ ਭਰ ਭੀ 
(ਸ਼ਾਂਤ-ਜਚੱਤ) ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦੀ, ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 
(ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ) ॥੭॥

54716 1274 ipru njIik n 
bUJY bpuVI  
siqguir dIAw 
idKweI]8]

Pir Najeek N 

Boojhai Bapurree 

Sathigur Dheeaa 

Dhikhaaee ||8||

Her Husband Lord is 

nearby, but the 

wretched bride does 

not know it. The True 

Guru reveals Him to 

her. ||8||

(ਹੇ ਮਾਂ!) ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਤਾਂ (ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਦੇ) ਨੇੜੇ (ਵੱਸਦਾ) 
ਹੈ; ਪਰ ਭਾਗ-ਹੀਣ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 
(ਸੁਭਾਗਣ) ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੮॥
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54717 1274 shij imilAw 
qb hI suKu 
pwieAw iqRsnw 
sbid buJweI]9]

buJweI: polw bolo Sehaj Miliaa Thab 

Hee Sukh Paaeiaa 

Thrisanaa Sabadh 

Bujhaaee ||9||

When she meets Him 

with intuitive ease, 

she finds peace; the 

Word of the Shabad 

quenches the fire of 

desire. ||9||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿੇਹੜੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ (ਜਟੱਕ ਗਈ 

ਉਸਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ) ਜਮਲ ਜਪਆ 

(ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆਂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਜਗਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਦੀ 
ਅੱਗ) ਬੁਝਾ ਜਦੱਤੀ ॥੯॥

54718 1274 khu nwnk quJ qy 
mnu mwinAw  
kImiq khnu n 
jweI]10]3]

Kahu Naanak 

Thujh Thae Man 

Maaniaa Keemath 

Kehan N Jaaee 

||10||3||

Says Nanak, through 

You, O Lord, my mind 

is pleased and 

appeased; I cannot 

express Your worth. 

||10||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਖ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਮਨ (ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਜਗੱਝ 

ਜਗਆ ਹੈ (ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਅਿੇਹਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ) ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧੦॥੩॥

54719 1274 mlwr mhlw 1 
AstpdIAw Gru 
2

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau[ 

Malaar Mehalaa 1 

Asattapadheeaa 

Ghar 2

Malaar, First Mehl, 

Ashtapadees, Second 

House:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

54720 1274 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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54721 1274 AKlI aUNfI jlu 
Br nwil]

(AKlI) lmFINg[ 
(aUNfI) au~f ky[ (nwil) 
nwlI c pwxI Br lYNdy 
hn[ skwmI purK puMnW 
rUpI pwxI nMU Br ky 
svrg rUpI phwVI ˜qy 
cVdy hn, puMnW rUpI 
pwxI dy nws hoieAw Pyr 
eys lok rUpI pqwl c 
Aw ifgdy hn[ AKlI: 
polw bolo

Akhalee 

Oonaddee Jal Bhar 

Naal ||

The earth bends under 

the weight of the 

water,

ਿ ੇਲਮਢੀਂਗ (ਆਜਦਕ ਪੂੰਛੀ) 
ਉੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਉੱਡ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਤਾਂ ਉਥੇ ਉੱਡਦੇ ਨੂੂੰ  ਪਾਣੀ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ) 

ਪਾਣੀ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਹੈ 

(ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀਤਲਤਾ 
ਜਨਮਿਤਾ ਜਵਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਦਮਾਗ਼ 

ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ ਦੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਜੜਹਆ 

ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ)।

54722 1274 fUgru aUcau gVu 
pwqwil]

gV@ Ddoogar Oocho 

Garr Paathaal ||

The lofty mountains 

and the caverns of the 

underworld.

ਜਕਲਹਾ ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ ਹੈ, ਪਰ 

ਪਹਾੜ (ਦਾ ਪੈਂਡਾ) ਉੱਚਾ ਹੈ (ਿ ੇ

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ 

ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਤਸੂੰਗ 

ਆਜਦਕ ਆਸਰਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਚਜੜਹਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜ 

ਉਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹ 

ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਟ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ)।

54723 1274 swgru sIqlu gur 
sbd vIcwir]

Saagar Seethal 

Gur Sabadh 

Veechaar ||

Contemplating the 

Word of the Guru's 

Shabad, the oceans 

become calm.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਕੀਜਤਆਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਿੋ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਪ 

ਜਰਹਾ ਹੈ) ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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54724 1274 mwrgu mukqw  
haumY mwir]1]

Maarag Mukathaa 

Houmai Maar 

||1||

The path of liberation 

is found by subduing 

the ego. ||1||

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ) ਹਉਮੈ ਮਾਜਰਆਂ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲਹਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ) ॥੧॥

54725 1274 mY AMDuly nwvY kI 
joiq]

Mai Andhhulae 

Naavai Kee Joth ||

I am blind; I seek the 

Light of the Name.

ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਮਲ 

ਜਗਆ ਹੈ।
54726 1274 nwm ADwir clw 

gur kY BY 
Byiq]1]rhwau]

c`lW Naam Adhhaar 

Chalaa Gur Kai 

Bhai Bhaeth ||1|| 

Rehaao ||

I take the Support of 

the Naam, the Name 

of the Lord. I walk on 

the path of mystery of 

the Guru's Fear. 

||1||Pause||

ਹੁਣ ਮੈਂ (ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, (ਿੀਵਨ-ਔਕੜਾਂ 
ਬਾਰੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ 

ਭੇਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54727 1275 siqgur sbdI  
pwDru jwix]

Sathigur Sabadhee 

Paadhhar Jaan ||

Through the Shabad, 

the Word of the True 

Guru, the Path is 

known.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰਾ ਰਸਤਾ 
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

54728 1275 gur kY qkIAY  
swcY qwix]

qkIAY:polw bolo[ 
(qkIAY)Awsry

Gur Kai Thakeeai 

Saachai Thaan ||

With the Guru's 

Support, one is 

blessed with the 

strength of the True 

Lord.

ਉਹ (ਇਸ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ,
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54729 1275 nwmu sm@wlis  
rUV@I bwix]

(rUV@I) suMdr Naam Samhaalas 

Roorrhee Baan ||

Dwell on the Naam, 

and realize the 

Beauteous Word of 

His Bani.

ਉਹ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

54730 1275 QYN BwvY dru 
lhis 
iprwix]2]

QYN Awp nUM[ (iprwix) 
pCwx lYx

Thhain Bhaavai 

Dhar Lehas Piraan 

||2||

If it is Your Will, Lord, 

You lead me to find 

Your Door. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਰ ਪਛਾਣ ਕੇ 

ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

54731 1275 aUfW bYsw eyk 
ilv qwr]

bYsW Ooddaan Baisaa 

Eaek Liv Thaar ||

Flying high or sitting 

down, I am lovingly 

focused on the One 

Lord.

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ (ਿੀਵ-ਪੂੰਛੀ) 
ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਇਕ-ਰਸ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ 

ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਨ 

ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ,
54732 1275 gur kY sbid  

nwm AwDwr]

Gur Kai Sabadh 

Naam Aadhhaar ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

take the Naam as my 

Suppport.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ,

54733 1275 nw jlu fUMgru n 
aUcI Dwr]

Naa Jal Ddoongar 

N Oochee Dhhaar 

||

There is no ocean of 

water, no mountain 

ranges rising up.

(ਤਾਂ) ਮੇਰੇ ਿੀਵਨ-ਰਸਤੇ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ 
(ਜਵਕਾਰ-) ਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

ਨਾਹ (ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦਾ) 
ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਹ 

ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ 
ਲੂੰ ਮਾ ਪਹਾੜੀ ਜਸਲਜਸਲਾ ਆ 

ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ।
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54734 1275 inj Gir vwsw  
qh mgu n 
cwlxhwr]3]

Nij Ghar Vaasaa 

Theh Mag N 

Chaalanehaar 

||3||

I dwell within the 

home of my own inner 

being, where there is 

no path and no one 

travelling on it. ||3||

ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਜਵਚ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਮੇਰਾ 
ਜਨਵਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਨਾਹ 

(ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਾਲਾ) 
ਰਸਤਾ ਿੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾਹ 

ਹੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੀ ਕੋਈ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

54735 1275 ijqu Gir vsih  
qUhY ibiD jwxih  
bIjau mhlu n 
jwpY]

Jith Ghar Vasehi 

Thoohai Bidhh 

Jaanehi Beejo 

Mehal N Jaapai ||

You alone know the 

way to that House in 

which You dwell. No 

one else knows the 

Mansion of Your 

Presence.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਪਰਗਟ ਹੋ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ 
ਸੱੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

54736 1275 siqgur bwJhu 
smJ n hovI sBu 
jgu dibAw CwpY]

d`ibAw Sathigur Baajhahu 

Samajh N Hovee 

Sabh Jag Dhabiaa 

Shhaapai ||

Without the True 

Guru, there is no 

understanding. The 

whole world is buried 

under its nightmare.

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ ਦੇ 

ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਦਜਬਆ ਜਪਆ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ 

ਸਕਦੀ।

54737 1275 krx plwv krY  
ibllwqau ibnu 
gur nwmu n jwpY]

Karan Palaav Karai 

Bilalaatho Bin Gur 

Naam N Jaapai ||

The mortal tries all 

sorts of things, and 

weeps and wails, but 

without the Guru, he 

does not know the 

Naam, the Name of 

the Lord.

(ਪਿਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ 

ਿਗਤ) ਤਰਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਵਲਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਾਮ ਿਪ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।
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54738 1275 pl pMkj mih  
nwmu Cfwey jy gur 
sbdu is\wpY]4]

Pal Pankaj Mehi 

Naam 

Shhaddaaeae Jae 

Gur Sabadh 

Sinjaapai ||4||

In the twinkling of an 

eye, the Naam saves 

him, if he realizes the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||4||

ਪਰ ਿੇ ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਲਏ ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਅੱਖ ਦੇ ਇਕ ਿੋਰ ਜਵਚ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਬਾਉ ਤੋਂ) ਛਡਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

54739 1275 ieik mUrK AMDy 
mugD gvwr]

Eik Moorakh 

Andhhae 

Mugadhh Gavaar 

||

Some are foolish, 

blind, stupid and 

ignorant.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਮੂਰਖ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।

54740 1275 ieik siqgur kY 
BY nwm ADwr]

Eik Sathigur Kai 

Bhai Naam 

Adhhaar ||

Some, through fear of 

the True Guru, take 

the Support of the 

Naam.

ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਭੀ ਹਨ 

ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ 

ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

54741 1275 swcI bwxI mITI  
AMimRqDwr]

Saachee Baanee 

Meethee Anmrith 

Dhhaar ||

The True Word of His 

Bani is sweet, the 

source of ambrosial 

nectar.

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਜਮੱਠੀ 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦੀ ਧਾਰ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

54742 1275 ijin pIqI iqsu 
moK duAwr]5]

Jin Peethee This 

Mokh Dhuaar 

||5||

Whoever drinks it in, 

finds the Door of 

Salvation. ||5||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦੀ ਧਾਰ ਪੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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54743 1275 nwmu BY Bwie irdY 
vswhI gur krxI 
scu bwxI]

Naam Bhai Bhaae 

Ridhai Vasaahee 

Gur Karanee Sach 

Baanee ||

One who, through the 

love and fear of God, 

enshrines the Naam 

within his heart, acts 

according to the 

Guru's Instructions 

and knows the True 

Bani.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਤੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

54744 1275 ieMdu vrsY Driq 
suhwvI Git Git 
joiq smwxI]

Eindh Varasai 

Dhharath 

Suhaavee Ghatt 

Ghatt Joth 

Samaanee ||

When the clouds 

release their rain, the 

earth becomes 

beautiful; God's Light 

permeates each and 

every heart.

(ਭਾਵ) ਜਸਿਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਉਤੇ ਗੁਰੂ-ਬੱਦਲ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜਹਮਤ ਦੀ) ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ।

54745 1275 kwlir bIjis  
durmiq AYsI  
ingury kI 
nIswxI]

dur-m`iq Kaalar Beejas 

Dhuramath Aisee 

Nigurae Kee 

Neesaanee ||

The evil-minded ones 

plant their seed in the 

barren soil; such is the 

sign of those who 

have no Guru.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁਖ ਦੀ 
ਜਨਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਭੈੜੀ 
ਮੱਤੇ ਲਗ ਕੇ (ਮਾਨੋ) ਕੱਲਰ 

ਜਵਚ ਬੀ ਬੀਿਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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54746 1275 siqgur bwJhu  
Gor AMDwrw fUib 
muey ibnu 
pwxI]6]

Sathigur Baajhahu 

Ghor Andhhaaraa 

Ddoob Mueae Bin 

Paanee ||6||

Without the True 

Guru, there is utter 

darkness; they drown 

there, even without 

water. ||6||

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਗਆਨਤਾ 
ਦੇ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ (ਹੱਥ ਪੈਰ 

ਮਾਰਦੇ ਹਨ), ਨਾਮ-ਿਲ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੬॥
54747 1275 jo ikCu kIno su 

pRBU rjwie]

Jo Kishh Keeno S 

Prabhoo Rajaae ||

Whatever God does, is 

by His Own Will.

ਿ ੋਭੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰਚੀ ਹੋਈ 

ਹੈ।
54748 1275 jo Duir iliKAw  

su mytxw n jwie]

Jo Dhhur Likhiaa S 

Maettanaa N Jaae 

||

That which is pre-

ordained cannot be 

erased.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਿੋ ਲੇਖ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਤੇ) ਧੁਰੋਂ ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ) ਜਮਟਾਇਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।
54749 1275 hukmy bwDw kwr 

kmwie]

Hukamae 

Baadhhaa Kaar 

Kamaae ||

Bound to the Hukam 

of the Lord's 

Command, the mortal 

does his deeds.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ 
ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
54750 1275 eyk sbid rwcY  

sic smwie]7]

Eaek Sabadh 

Raachai Sach 

Samaae ||7||

Permeated by the One 

Word of the Shabad, 

the mortal is 

immersed in Truth. 

||7||

(ਇਹ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੈ ਜਕ 

ਕੋਈ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਿੀਵ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
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54751 1275 chu idis hukmu 
vrqY pRB qyrw  
chu idis nwm 
pqwlM]

Chahu Dhis Hukam 

Varathai Prabh 

Thaeraa Chahu 

Dhis Naam 

Pathaalan ||

Your Command, O 

God, rules in the four 

directions; Your Name 

pervades the four 

corners of the nether 

regions as well.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ 
ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਨਾਮ ਵੱਿ ਜਰਹਾ ਹੈ।

54752 1275 sB mih sbdu 
vrqY pRB swcw  
krim imlY 
bYAwlM]

(sbdu) hukm[(bYAwlM) 
AivnwsI Gr

Sabh Mehi Sabadh 

Varathai Prabh 

Saachaa Karam 

Milai Baiaalan ||

The True Word of the 

Shabad is pervading 

amongst all. By His 

Grace, the Eternal One 

unites us with Himself.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਰੌ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ) 

ਉਹ ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

54753 1275 jWmxu mrxw dIsY 
isir aUBO KuiDAw 
indRw kwlM]

Jaanman Maranaa 

Dheesai Sir Oobha 

Khudhhiaa 

Nidhraa Kaalan ||

Birth and death hang 

over the heads of all 

beings, along with 

hunger, sleep and 

dying.

(ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ) 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਖੜਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਭੁੱ ਖ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਖੜੇ 

ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ।
54754 1275 nwnk nwmu imlY 

min BwvY swcI 
ndir 
rswlM]8]1]4]

Naanak Naam 

Milai Man Bhaavai 

Saachee Nadhar 

Rasaalan 

||8||1||4||

The Naam is pleasing 

to Nanak's mind; O 

True Lord, Source of 

bliss, please bless me 

with Your Grace. 

||8||1||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਭ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਜਿਸ ਬੂੰ ਦੇ ਉਤੇ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥੧॥੪॥

54755 1275 mlwr mhlw 1] Malaar Mehalaa 1 

||

Malaar, First Mehl:
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54756 1275 mrx mukiq giq 
swr n jwnY]

Maran Mukath 

Gath Saar N Jaanai 

||

You do not 

understand the nature 

of death and 

liberation.

ਅੂੰਞਾਣ ਜਿੂੰ ਦ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦੀ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਬਚਣ (ਦਾ ਉਪਾਉ) ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦੀ।

54757 1275 kMTy bYTI gur 
sbid pCwnY]1]

Kanthae Baithee 

Gur Sabadh 

Pashhaanai ||1||

You are sitting on the 

river-bank; realize the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਸਮਝਣ ਦਾ ਿਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਪਰ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ) ਲਾਂਭੇ 
ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ) ॥੧॥

54758 1275 qU kYsy AwiV 
PwQI jwil]

Thoo Kaisae Aarr 

Faathhee Jaal ||

You stork! - how were 

you caught in the net?

ਹੇ ਆਜੜ! (ਪੂੰਛੀ ਆਜੜ ਵਾਂਗ 

ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਤੂੂੰ  (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਿਾਲ ਜਵਚ ਜਕਵੇਂ 
ਿਸ ਗਈ?

54759 1275 AlKu n jwcih  
irdY 
sm@wil]1]rhwau]

Alakh N Jaachehi 

Ridhai Samhaal 

||1|| Rehaao ||

You do not remember 

in your heart the 

Unseen Lord God. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਦਾਜਤ) ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਗਦੀ? 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54760 1275 eyk jIA kY 
jIAw KwhI]

Eaek Jeea Kai 

Jeeaa Khaahee ||

For your one life, you 

consume many lives.

ਹੇ ਆਜੜ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਇਕ 

ਜਿੂੰ ਦ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਪਾਣੀ ਜਵਚੋਂ 
ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ 

ਖਾਂਦੀ ਹੈਂ (ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈਂ)।
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54761 1275 jil qrqI bUfI 
jl mwhI]2]

Jal Tharathee 

Booddee Jal 

Maahee ||2||

You were supposed to 

swim in the water, but 

you are drowning in it 

instead. ||2||

ਤੂੂੰ  (ਿਲ-ਿੂੰਤ ਿੜਨ ਵਾਸਤੇ) 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਤਰਦੀ ਤਰਦੀ 
ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਹੀ ਡੱੁਬ ਿਾਂਦੀ ਹੈਂ 
(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਮਾਇਆ-ਿਾਲ ਜਵਚ 

ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦੀ ਆਖ਼ਰ ਇਸੇ 

ਮਾਇਆ-ਿਾਲ ਜਵਚ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦੀ ਹੈਂ) 
॥੨॥

54762 1275 srb jIA kIey 
pRqpwnI]

(pRqpwnI) ADIn Sarab Jeea Keeeae 

Prathapaanee ||

You have tormented 

all beings.

(ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,

54763 1275 jb pkVI qb hI 
pCuqwnI]3]

Jab Pakarree Thab 

Hee 

Pashhuthaanee 

||3||

When Death seizes 

you, then you shall 

regret and repent. 

||3||

ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  (ਮੌਤ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚ) 

ਿੜੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈਂ ਤਦੋਂ ਪਛੁਤਾਂਦੀ 
ਹੈਂ ॥੩॥

54764 1275 jb gil Pws 
pVI Aiq BwrI]

pVI: V hlMq n lwau Jab Gal Faas 

Parree Ath 

Bhaaree ||

When the heavy 

noose is placed 

around your neck,

ਿਦੋਂ ਆਜੜ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ (ਜਕਸੇ 

ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ) ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ 
ਿਾਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

54765 1275 aUif n swkY pMK 
pswrI]4]

Oodd N Saakai 

Pankh Pasaaree 

||4||

You may spread your 

wings, but you shall 

not be able to fly. 

||4||

ਤਾਂ ਉਹ ਖੂੰਭ ਜਖਲਾਰ ਕੇ ਉੱਡ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ (ਿਦੋਂ ਜਿੂੰ ਦ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚ 

ਿਸ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 

ਆਤਮਕ ਉਡਾਰੀ ਲਾਣ ਿੋਗੀ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ 
ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ) ॥੪॥
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54766 1275 ris cUgih  
mnmuiK gwvwir]

Ras Choogehi 

Manamukh 

Gaavaar ||

You enjoy the tastes 

and flavors, you 

foolish self-willed 

manmukh.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਹੇ ਅਮੋੜ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਤੂੂੰ  ਬੜੀ 
ਮੌਿ ਨਾਲ (ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੋਗਾ) 
ਚੁਗਦੀ ਹੈਂ (ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਿਾਲ ਜਵਚ ਿਸਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈਂ)।

54767 1275 PwQI CUtih gux 
igAwn 
bIcwir]5]

Faathhee 

Shhoottehi Gun 

Giaan Beechaar 

||5||

You are trapped. You 

can only be saved by 

virtuous conduct, 

spiritual wisdom and 

contemplation. ||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾ, ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਿਾਲ ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਤੋਂ) ਬਚ ਸਕੇਂਗੀ ॥੫॥

54768 1275 siqguru syiv qUtY 
jmkwlu]

Sathigur Saev 

Thoottai Jamakaal 

||

Serving the True Guru, 

you will shatter the 

Messenger of Death.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਸਜਤਗੁਰ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਉ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਵਾਲਾ ਿਾਲ ਟੱੁਟ ਸਕੇਗਾ।

54769 1275 ihrdY swcw sbdu 
sm@wlu]6]

Hiradhai Saachaa 

Sabadh Samhaal 

||6||

In your heart, dwell on 

the True Word of the 

Shabad. ||6||

(ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਸੂੰਭਾਲ ॥੬॥
54770 1275 gurmiq swcI  

sbdu hY swru]

Guramath 

Saachee Sabadh 

Hai Saar ||

The Guru's Teachings, 

the True Word of the 

Shabad, is excellent 

and sublime.

(ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਮੱਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।
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54771 1275 hir kw nwmu rKY 
auir Dwir]7]

Har Kaa Naam 

Rakhai Our Dhhaar 

||7||

Keep the Name of the 

Lord enshrined in your 

heart. ||7||

(ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 

ਹੀ ਿੀਵ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਕੇ 

ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੭॥

54772 1275 sy duK AwgY ij 
Bog iblwsy]

Sae Dhukh Aagai J 

Bhog Bilaasae ||

One who is obsessed 

with enjoying 

pleasures here, shall 

suffer in pain 

hereafter.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਿੇਹੜੇ 

ਭੋਗ-ਜਬਲਾਸ ਕਰੀਦੇ ਹਨ (ਬੜੇ 

ਚਾਉ ਨਾਲ ਮਾਣੀਦੇ ਹਨ) ਉਹ 

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਦੱੁਖ ਬਣ 

ਬਣ ਕੇ ਆ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।

54773 1275 nwnk mukiq nhI  
ibnu nwvY 
swcy]8]2]5]

Naanak Mukath 

Nehee Bin Naavai 

Saachae 

||8||2||5||

O Nanak, there is no 

liberation without the 

True Name. 

||8||2||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 
॥੮॥੨॥੫॥

54774 1276 mlwr mhlw 3 
AstpdIAw Gru 
1]

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Malaar Mehalaa 3 

Asattapadheeaa 

Ghar 1 ||

Malaar, Third Mehl, 

Ashtapadees, First 

House:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

54775 1276 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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54776 1276 krmu hovY qw 
siqguru pweIAY  
ivxu krmY 
pwieAw n jwie]

Karam Hovai Thaa 

Sathigur Paaeeai 

Vin Karamai 

Paaeiaa N Jaae ||

If it is in his karma, 

then he finds the True 

Guru; without such 

karma, He cannot be 

found.

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

54777 1276 siqguru imilAY  
kMcnu hoeIAY jW 
hir kI hoie 
rjwie]1]

Sathigur Miliai 

Kanchan Hoeeai 

Jaan Har Kee Hoe 

Rajaae ||1||

He meets the True 

Guru, and he is 

transformed into gold, 

if it is the Lord's Will. 

||1||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

(ਸ਼ੱੁਧ) ਸੋਨਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
(ਪਰ ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ 
॥੧॥

54778 1276 mn myry hir hir 
nwim icqu lwie]

Man Maerae Har 

Har Naam Chith 

Laae ||

O my mind, focus your 

consciousness on the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖ।

54779 1276 siqgur qy hir 
pweIAY swcw hir 
isau rhY 
smwie]1]rhwau]

Sathigur Thae Har 

Paaeeai Saachaa 

Har Sio Rehai 

Samaae ||1|| 

Rehaao ||

The Lord is found 

through the True 

Guru, and then he 

remains merged with 

the True Lord. 

||1||Pause||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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54780 1276 siqgur qy  
igAwnu aUpjY qW 
ieh sMsw jwie]

Sathigur Thae 

Giaan Oopajai 

Thaan Eih Sansaa 

Jaae ||

Spiritual wisdom wells 

up through the True 

Guru, and then this 

cynicism is dispelled.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

54781 1276 siqgur qy hir 
buJIAY grB jonI  
nh pwie]2]

Sathigur Thae Har 

Bujheeai Garabh 

Jonee Neh Paae 

||2||

Through the True 

Guru, the Lord is 

realized, and then, he 

is not consigned to the 

womb of reincarnation 

ever again. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ, 

ਮਨੱੁਖ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੨॥

54782 1276 gur prswdI 
jIvq mrY mir 
jIvY sbdu 
kmwie]

Gur Parasaadhee 

Jeevath Marai Mar 

Jeevai Sabadh 

Kamaae ||

By Guru's Grace, the 

mortal dies in life, and 

by so dying, lives to 

practice the Word of 

the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ 

ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

54783 1276 mukiq duAwrw 
soeI pwey ij 
ivchu Awpu 
gvwie]3]

Mukath Dhuaaraa 

Soee Paaeae J 

Vichahu Aap 

Gavaae ||3||

He alone finds the 

Door of Salvation, who 

eradicates self-conceit 

from within himself. 

||3||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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54784 1276 gur prswdI isv 
Gir jMmY ivchu 
skiq gvwie]

Gur Parasaadhee 

Siv Ghar Janmai 

Vichahu Sakath 

Gavaae ||

By Guru's Grace, the 

mortal is reincarnated 

into the Home of the 

Lord, having 

eradicated Maya from 

within.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹ ਕੇ ਨਵਾਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ)।

54785 1276 Acru crY ibbyk 
buiD pwey purKY 
purKu imlwie]4]

A-cru Achar Charai 

Bibaek Budhh 

Paaeae Purakhai 

Purakh Milaae 

||4||

He eats the uneatable, 

and is blessed with a 

discriminating 

intellect; he meets the 

Supreme Person, the 

Primal Lord God. ||4||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਅਮੋੜ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਲੈ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ 
ਪਰਖ ਦੀ ਸੂਝ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਗੁਰੂ-

ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

54786 1276 DwqurbwjI sMswru 
Acyqu hY clY mUlu 
gvwie]

(Dwqur) mwieAw[ c`lY Dhhaathur Baajee 

Sansaar Achaeth 

Hai Chalai Mool 

Gavaae ||

The world is 

unconscious, like a 

passing show; the 

mortal departs, having 

lost his capital.

ਇਹ ਿਗਤ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਖੇਡ (ਹੀ) 
ਹੈ। (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਮੂਰਖ ਹੈ 

(ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਖੇਡ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ) ਸਰਮਾਇਆ 

ਗਵਾ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰਦਾ ਹੈ।

54787 1276 lwhw hir 
sqsMgiq pweIAY  
krmI plY 
pwie]5]

Laahaa Har 

Sathasangath 

Paaeeai Karamee 

Palai Paae ||5||

The profit of the Lord 

is obtained in the Sat 

Sangat, the True 

Congregation; by good 

karma, it is found. 

||5||

ਨਫ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 

ਇਹ ਨਫ਼ਾ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ) ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ 

ਇਹ ਨਫ਼ਾ) ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
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54788 1276 siqgur ivxu 
iknY n pwieAw  
min vyKhu irdY 
bIcwir]

Sathigur Vin Kinai 

N Paaeiaa Man 

Vaekhahu Ridhai 

Beechaar ||

Without the True 

Guru, no one finds it; 

see this in your mind, 

and consider this in 

your heart.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਜਕਸੇ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਲਾਭ) ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

54789 1276 vfBwgI guru 
pwieAw Bvjlu 
auqry pwir]6]

Vaddabhaagee 

Gur Paaeiaa 

Bhavajal Outharae 

Paar ||6||

By great good fortune, 

the mortal finds the 

Guru, and crosses over 

the terrifying world-

ocean. ||6||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਗਏ ॥੬॥

54790 1276 hir nwmW hir 
tyk hY hir hir 
nwmu ADwru]

Har Naamaan Har 

Ttaek Hai Har Har 

Naam Adhhaar ||

The Name of the Lord 

is my Anchor and 

Support. I take only 

the Support of the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ) ਹਰੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ।

54791 1276 ikRpw krhu guru 
mylhu hir jIau  
pwvau moK 
duAwru]7]

Kirapaa Karahu 

Gur Maelahu Har 

Jeeo Paavo Mokh 

Dhuaar ||7||

O Dear Lord, please be 

kind and lead me to 

meet the Guru, that I 

may find the Door of 

Salvation. ||7||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਜਮਹਰ ਕਰੋ, (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਓ, ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਾਂ 
॥੭॥
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54792 1276 msqik illwit 
iliKAw Duir 
Twkuir mytxw n 
jwie]

Masathak Lilaatt 

Likhiaa Dhhur 

Thaakur 

Maettanaa N Jaae 

||

The pre-ordained 

destiny inscribed on 

the mortal's forehead 

by our Lord and 

Master cannot be 

erased.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਨੇ (ਗੁਰੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖ) 

ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ, (ਉਹ ਲੇਖ ਜਕਸੇ 

ਪਾਸੋਂ) ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

54793 1276 nwnk sy jn 
pUrn hoey ijn 
hir Bwxw 
Bwie]8]1]

Naanak Sae Jan 

Pooran Hoeae Jin 

Har Bhaanaa 

Bhaae ||8||1||

O Nanak, those 

humble beings are 

perfect, who are 

pleased by the Lord's 

Will. ||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ-ਸਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੁਕੂੰ ਮਲ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ) ਬਣ ਗਏ ॥੮॥੧॥

54794 1276 mlwr mhlw 3] Malaar Mehalaa 3 

||

Malaar, Third Mehl:

54795 1276 byd bwxI jgu 
vrqdw qRY gux 
kry bIcwru]

Baedh Baanee Jag 

Varathadhaa Thrai 

Gun Karae 

Beechaar ||

The world is involved 

with the words of the 

Vedas, thinking about 

the three gunas - the 

three dispositions.

ਿਗਤ (ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ) ਵੇਦਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਪਰਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
(ਹੀ) ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰਦਾ)।

54796 1276 ibnu nwvY jm fMfu 
shY mir jnmY 
vwro vwr]

Bin Naavai Jam 

Ddandd Sehai Mar 

Janamai Vaaro 

Vaar ||

Without the Name, it 

suffers punishment by 

the Messenger of 

Death; it comes and 

goes in reincarnation, 

over and over again.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਿਗਤ) ਿਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 
ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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54797 1276 siqgur Byty 
mukiq hoie pwey 
moK duAwru]1]

Sathigur Bhaettae 

Mukath Hoe 

Paaeae Mokh 

Dhuaar ||1||

Meeting with the True 

Guru, the world is 

liberated, and finds 

the Door of Salvation. 

||1||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
54798 1276 mn ry siqguru 

syiv smwie]

Man Rae Sathigur 

Saev Samaae ||

O mortal, immerse 

yourself in service to 

the True Guru.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ) ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹੁ।
54799 1276 vfYBwig guru pUrw 

pwieAw hir hir 
nwmu 
iDAwie]1]rhwau
]

Vaddai Bhaag Gur 

Pooraa Paaeiaa 

Har Har Naam 

Dhhiaae ||1|| 

Rehaao ||

By great good fortune, 

the mortal finds the 

Perfect Guru, and 

meditates on the 

Name of the Lord, Har, 

Har. ||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ 

ਜਲਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਧਆਉਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54800 1276 hir AwpxY BwxY 
isRsit aupweI  
hir Awpy dyie 
ADwru]

Har Aapanai 

Bhaanai Srisatt 

Oupaaee Har 

Aapae Dhaee 

Adhhaar ||

The Lord, by the 

Pleasure of His Own 

Will, created the 

Universe, and the Lord 

Himself gives it 

sustenance and 

support.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਇਹ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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54801 1276 hir AwpxY BwxY  
mnu inrmlu 
kIAw hir isau 
lwgw ipAwru]

Har Aapanai 

Bhaanai Man 

Niramal Keeaa Har 

Sio Laagaa Piaar ||

The Lord, by His Own 

Will, makes the 

mortal's mind 

immaculate, and 

lovingly attunes him to 

the Lord.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਜਵੱਤਰ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ 

ਜਗਆ।

54802 1276 hir kY BwxY  
siqguru ByitAw  
sBu jnmu 
svwrxhwru]2]

Har Kai Bhaanai 

Sathigur Bhaettiaa 

Sabh Janam 

Savaaranehaar 

||2||

The Lord, by His Own 

Will, leads the mortal 

to meet the True 

Guru, the Embellisher 

of all his lives. ||2||

ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਬਣਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਲ ਜਪਆ ॥੨॥

54803 1276 vwhu vwhu bwxI 
siq hY gurmuiK 
bUJY koie]

Vaahu Vaahu 

Baanee Sath Hai 

Guramukh Boojhai 

Koe ||

Waaho! Waaho! 

Blessed and Great is 

the True Word of His 

Bani. Only a few, as 

Gurmukh, understand.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਹੀ) ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਹ) ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

54804 1276 vwhu vwhu kir 
pRBu swlwhIAY  
iqsu jyvfu Avru  
n koie]

Vaahu Vaahu Kar 

Prabh Saalaaheeai 

This Jaevadd Avar 

N Koe ||

Waaho! Waaho! 

Praise God as Great! 

No one else is as Great 

as He.

(ਪਿਭੂ) 'ਅਸਚਰਿ ਹੈ 

ਅਸਚਰਿ ਹੈ'-ਇਹ ਆਖ ਆਖ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11123 Published: March 06/ 2014



54805 1276 Awpy bKsy myil 
ley krim 
prwpiq hoie]3]

Aapae Bakhasae 

Mael Leae Karam 

Paraapath Hoe 

||3||

When God's Grace is 

received, He Himself 

forgives the mortal, 

and unites him with 

Himself. ||3||

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਉਤੇ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਦੀ) ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ (ਹੀ ਉਸ ਦਾ) ਜਮਲਾਪ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥
54806 1276 swcw swihbu 

mwhro siqguir 
dIAw idKwie]

Saachaa Saahib 

Maaharo Sathigur 

Dheeaa Dhikhaae 

||

The True Guru has 

revealed our True, 

Supreme Lord and 

Master.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਹੀ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ) 
ਪਿਧਾਨ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ 

(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ;

54807 1276 AMimRqu vrsY mnu 
sMqoKIAY sic rhY 
ilv lwie]

Anmrith Varasai 

Man Santhokheeai 

Sach Rehai Liv 

Laae ||

The Ambrosial Nectar 

rains down and the 

mind is satisfied, 

remaining lovingly 

attuned to the True 

Lord.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦਾ) ਮਨ ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।
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54808 1276 hir kY nwie sdw 
hrIAwvlI iPir  
sukY nw 
kumlwie]4]

(hrI-AwvlI) ibhwrI 
d`b ky bolo

Har Kai Naae 

Sadhaa 

Hareeaavalee Fir 

Sukai Naa 

Kumalaae ||4||

In the Lord's Name, it 

is forever rejuvenated; 

it shall never wither 

and dry up again. 

||4||

(ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹਰੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਹ ਸੱੁਕਦੀ ਹੈ 

ਨਾਹ ਕੁਮਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ; ਉਸ 

ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

(-ਿਲ) ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਸਦਾ ਹਰੀ-ਭਰੀ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ) ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਕਦੇ ਸੱੁਕਦੀ ਹੈ (ਨਾਹ 

ਕਦੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੀ 
ਹੈ) ਨਾਹ ਕਦੇ ਕੁਮਲਾਂਦੀ ਹੈ 

(ਨਾਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦੀ ਹੈ) ॥੪॥

54809 1277 ibnu siqgur iknY  
n pwieE min 
vyKhu ko 
pqIAwie]

Bin Sathigur Kinai 

N Paaeiou Man 

Vaekhahu Ko 

Patheeaae ||

Without the True 

Guru, no one finds the 

Lord; anyone can try 

and see.

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਜਧਰ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਨਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ 

(ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਭੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ) 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

54810 1277 hir ikrpw qy  
siqguru pweIAY  
BytY shij 
suBwie]

Har Kirapaa Thae 

Sathigur Paaeeai 

Bhaettai Sehaj 

Subhaae ||

By the Lord's Grace, 

the True Guru is 

found, and then the 

Lord is met with 

intuitive ease.

ਗੁਰੂ (ਭੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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54811 1277 mnmuK Brim 
BulwieAw ibnu 
Bwgw hir Dnu n 
pwie]5]

s`Bw Manamukh 

Bharam 

Bhulaaeiaa Bin 

Bhaagaa Har 

Dhhan N Paae 

||5||

The self-willed 

manmukh is deluded 

by doubt; without 

good destiny, the 

Lord's wealth is not 

obtained. ||5||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਭਟਕਣਾ ਨੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਜਕਸਮਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ ॥੫॥
54812 1277 qRY gux sBw Dwqu 

hY piV piV 
krih vIcwru]

Thrai Gun Sabhaa 

Dhhaath Hai Parr 

Parr Karehi 

Veechaar ||

The three dispositions 

are completely 

distracting; people 

read and study and 

contemplate them.

(ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੜਹ ਪੜਹ 
ਕੇ (ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ, ਇਹ 

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਜਨਰੀ 
ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ।

54813 1277 mukiq kdy n 
hoveI nhu 
pwiein@ moK 
duAwru]

Mukath Kadhae N 

Hovee Nahu 

Paaeinih Mokh 

Dhuaar ||

Those people are 

never liberated; they 

do not find the Door 

of Salvation.

(ਇਸ ਉੱਦਮ ਨਾਲ) ਕਦੇ ਭੀ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, (ਉਹ ਲੋਕ) 

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ।

54814 1277 ibnu siqgur  
bMDn n quthI  
nwim n lgY 
ipAwru]6]

Bin Sathigur 

Bandhhan N 

Thuttehee Naam 

N Lagai Piaar ||6||

Without the True 

Guru, they are never 

released from 

bondage; they do not 

embrace love for the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||6||

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ) 

ਿਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੱੁਟਦੀਆਂ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ॥੬॥
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54815 1277 piV piV pMifq 
monI Qky bydW kw 
AiBAwsu]

Parr Parr Panddith 

Monee Thhakae 

Baedhaan Kaa 

Abhiaas ||

The Pandits, the 

religious scholars, and 

the silent sages, 

reading and studying 

the Vedas, have grown 

weary.

ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਮੁਨੀ ਲੋਕ 

(ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ ਥੱਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ) ਵੇਦ 

(ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ 
ਹੀ) ਅਜਭਆਸ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

54816 1277 hir nwmu iciq n 
AwveI nh inj 
Gir hovY vwsu]

Har Naam Chith N 

Aavee Neh Nij 

Ghar Hovai Vaas ||

They do not even 

think of the Lord's 

Name; they do not 

dwell in the home of 

their own inner being.

(ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਵੱਸਦਾ, ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

54817 1277 jmkwlu isrhu n 
auqrY AMqir 
kpt ivxwsu]7]

Jamakaal Sirahu N 

Outharai Anthar 

Kapatt Vinaas 

||7||

The Messenger of 

Death hovers over 

their heads; they are 

ruined by the deceit 

within themselves. 

||7||

ਜਸਰ ਤੋਂ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ, ਮਨ ਜਵਚ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਠੱਗੀ 
(ਜਟਕੀ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੭॥
54818 1277 hir nwvY no sBu 

ko prqwpdw ivxu 
BwgW pwieAw n 
jwie]

(prqwpdw)cwhuMdw hY Har Naavai No 

Sabh Ko 

Parathaapadhaa 

Vin Bhaagaan 

Paaeiaa N Jaae ||

Everyone longs for the 

Name of the Lord; 

without good destiny, 

it is not obtained.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਹਰੇਕ ਪਿਾਣੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਚੂੰਗੀ ਜਕਸਮਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਮਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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54819 1277 ndir kry guru 
BytIAY hir nwmu 
vsY min Awie]

Nadhar Karae Gur 

Bhaetteeai Har 

Naam Vasai Man 

Aae ||

When the Lord 

bestows His Glance of 

Grace, the mortal 

meets the True Guru, 

and the Lord's Name 

comes to dwell within 

the mind.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਜਵਚ 

ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

54820 1277 nwnk nwmy hI 
piq aUpjY hir 
isau rhW 
smwie]8]2]

Naanak Naamae 

Hee Path Oopajai 

Har Sio Rehaan 

Samaae ||8||2||

O Nanak, through the 

Name, honor wells up, 

and the mortal 

remains immersed in 

the Lord. ||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ 
ਹੈ (ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਸਦਾ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੮॥੨॥

54821 1277 mlwr mhlw 3 
AstpdI Gru 2]

AstpdI: s pYr ibMdI 
n lwau

Malaar Mehalaa 3 

Asattapadhee 

Ghar 2 ||

Malaar, Third Mehl, 

Ashtapadees, Second 

House:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

54822 1277 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

54823 1277 hir hir ikRpw 
kry gur kI kwrY 
lwey]

Har Har Kirapaa 

Karae Gur Kee 

Kaarai Laaeae ||

When the Lord shows 

His Mercy, He enjoins 

the mortal to work for 

the Guru.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈ,
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54824 1277 duKu pl@ir hir 
nwmu vswey]

(p`l@ir) nws Dhukh Palhar Har 

Naam Vasaaeae ||

His pains are taken 

away and the Lord's 

Name comes to dwell 

within.

(ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ) ਉਸ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਂਦਾ 
ਹੈ।

54825 1277 swcI giq swcY 
icqu lwey]

Saachee Gath 

Saachai Chith 

Laaeae ||

True deliverance 

comes by focusing 

one's consciousness 

on the True Lord.

(ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ,

54826 1277 gur kI bwxI 
sbid suxwey]1]

Gur Kee Baanee 

Sabadh Sunaaeae 

||1||

Listen to the Shabad, 

and the Word of the 

Guru's Bani. ||1||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਜਚੱਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
54827 1277 mn myry hir hir 

syiv inDwnu]

Man Maerae Har 

Har Saev 

Nidhhaan ||

O my mind, serve the 

Lord, Har, Har, the 

true treasure.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੁ, (ਇਹੀ 
ਹੈ) ਅਸਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ।
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54828 1277 gur ikrpw qy  
hir Dnu pweIAY  
An idnu lwgY 
shij 
iDAwnu]1]rhwau
]

Gur Kirapaa Thae 

Har Dhhan 

Paaeeai Anadhin 

Laagai Sehaj 

Dhhiaan ||1|| 

Rehaao ||

By Guru's Grace, the 

wealth of the Lord is 

obtained. Night and 

day, focus your 

meditation on the 

Lord. ||1||Pause||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ (ਇਹ) ਧਨ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

54829 1277 ibnu ipr kwmix 
kry sˆØIgwru]

k`wmix Bin Pir Kaaman 

Karae Sanaeegaar 

||

The soul-bride who 

adorns herself without 

her Husband Lord,

(ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ) ਇਸਤਿੀ ਖਸਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰਕ) 

ਜਸੂੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,

54830 1277 duhcwrxI khIAY  
inq hoie KuAwru]

duh-cwrxI Dhuhachaaranee 

Keheeai Nith Hoe 

Khuaar ||

Is ill-mannered and 

vile, wasted away into 

ruin.

ਉਹ ਭੈੜੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੀ 
ਆਖੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ 
ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

54831 1277 mnmuK kw iehu 
bwid Awcwru]

Manamukh Kaa 

Eihu Baadh 

Aachaar ||

This is the useless way 

of life of the self-

willed manmukh.

(ਜਤਵੇਂ) ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਇਹ 

ਰਵਈਆ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

54832 1277 bhu krm 
idRVwvih nwmu 
ivswir]2]

Bahu Karam 

Dhrirraavehi 

Naam Visaar ||2||

Forgetting the Naam, 

the Name of the Lord, 

he performs all sorts 

of empty rituals. ||2||

ਜਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕੀਦ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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54833 1277 gurmuiK kwmix  
bixAw sIgwru]

Guramukh 

Kaaman Baniaa 

Seegaar ||

The bride who is 

Gurmukh is beautifully 

embellished.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਆਤਮਕ 

ਸੁਹਿ ਿਬਦਾ ਹੈ,

54834 1277 sbdy ipru 
rwiKAw aur 
Dwir]

Sabadhae Pir 

Raakhiaa Our 

Dhhaar ||

Through the Word of 

the Shabad, she 

enshrines her 

Husband Lord within 

her heart.

ਜਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

54835 1277 eyku pCwxY haumY 
mwir]

Eaek Pashhaanai 

Houmai Maar ||

She realizes the One 

Lord, and subdues her 

ego.

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਮ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।

54836 1277 soBwvMqI khIAY 
nwir]3]

Sobhaavanthee 

Keheeai Naar 

||3||

That soul-bride is 

virtuous and noble. 

||3||

ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਸੋਭਾ 
ਵਾਲੀ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

54837 1277 ibnu gur dwqy  
iknY n pwieAw]

Bin Gur Dhaathae 

Kinai N Paaeiaa ||

Without the Guru, the 

Giver, no one finds the 

Lord.

(ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ) 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

54838 1277 mnmuK loiB dUjY 
loBwieAw]

Manamukh Lobh 

Dhoojai 

Lobhaaeiaa ||

The greedy self-willed 

manmukh is attracted 

and engrossed in 

duality.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ 

ਦੇ ਕਾਰਨ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਹੋਰ (ਦੇ ਜਪਆਰ) ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
54839 1277 AYsy igAwnI  

bUJhu koie]

Aisae Giaanee 

Boojhahu Koe ||

Only a few spiritual 

teachers realize this,

ਹੇ ਜਗਆਨਵਾਨ! ਿੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪਈ 

ਹੈ,
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54840 1277 ibnu gur Byty  
mukiq n hoie]4]

Bin Gur Bhaettae 

Mukath N Hoe 

||4||

That without meeting 

the Guru, liberation is 

not obtained. ||4||

ਤਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਜਕ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
॥੪॥

54841 1277 kih kih khxu  
khY sBu koie]

Kehi Kehi Kehan 

Kehai Sabh Koe ||

Everyone tells the 

stories told by others.

(ਇਹ) ਿੜ (ਜਕ ਮੈਂ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,

54842 1277 ibnu mn mUey  
Bgiq n hoie]

Bin Man Mooeae 

Bhagath N Hoe ||

Without subduing the 

mind, devotional 

worship does not 

come.

ਪਰ ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਭਗਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

54843 1277 igAwn mqI  
kml prgwsu]

Giaan Mathee 

Kamal Paragaas ||

When the intellect 

achieves spiritual 

wisdom, the heart-

lotus blossoms forth.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ 

ਜਹਰਦੇ-ਕੂੰਵਲ ਦਾ ਜਖੜਾਉ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

54844 1277 iqqu Git nwmY 
nwim invwsu]5]

Thith Ghatt 

Naamai Naam 

Nivaas ||5||

The Naam, the Name 

of the Lord, comes to 

abide in that heart. 

||5||

ਨਾਮ (ਿਪਣ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ ਲਈ) ਨਾਮ 

ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

54845 1277 haumY Bgiq kry 
sBu koie]

Houmai Bhagath 

Karae Sabh Koe ||

In egotism, everyone 

can pretend to 

worship God with 

devotion.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਆਪਣੀ) ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

54846 1277 nw mnu BIjY nw 
suKu hoie]

Naa Man Bheejai 

Naa Sukh Hoe ||

But this does not 

soften the mind, and it 

does not bring peace.

ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ ਤਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ, ਨਾਹ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11132 Published: March 06/ 2014



54847 1277 kih kih khxu  
Awpu jwxwey]

Kehi Kehi Kehan 

Aap Jaanaaeae ||

By speaking and 

preaching, the mortal 

only shows off his self-

conceit.

ਇਹ ਿੜ (ਜਕ ਮੈਂ ਭਗਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਭਗਤ) 

ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

54848 1277 ibrQI Bgiq sBu 
jnmu gvwey]6]

Birathhee Bhagath 

Sabh Janam 

Gavaaeae ||6||

His devotional worship 

is useless, and his life 

is a total waste. ||6||

(ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ) ਭਗਤੀ 
ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ) ਿਨਮ ਗਵਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

54849 1277 sy Bgq siqgur 
min Bwey]

Sae Bhagath 

Sathigur Man 

Bhaaeae ||

They alone are 

devotees, who are 

pleasing to the Mind 

of the True Guru.

(ਅਸਲ) ਭਗਤ ਉਹ ਹਨ 

ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,

54850 1277 An idnu nwim 
rhy ilv lwey]

Anadhin Naam 

Rehae Liv Laaeae 

||

Night and day, they 

remain lovingly 

attuned to the Name.

ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

54851 1277 sd hI nwmu 
vyKih hjUir]

Sadh Hee Naam 

Vaekhehi Hajoor ||

They behold the 

Naam, the Name of 

the Lord, ever-

present, near at hand.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੇਖਦੇ 

ਹਨ,

54852 1278 gur kY sbid  
rihAw 
BrpUir]7]

Gur Kai Sabadh 

Rehiaa Bharapoor 

||7||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, He 

is pervading and 

permeating 

everywhere. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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54853 1278 Awpy bKsy dyie 
ipAwru]

Aapae Bakhasae 

Dhaee Piaar ||

God Himself forgives, 

and bestows His Love.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ) ਆਪ 

ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਜਪਆਰ (ਦੀ ਦਾਤ) 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
54854 1278 haumY rogu vfw 

sMswir]

Houmai Rog 

Vaddaa Sansaar ||

The world is suffering 

from the terrible 

disease of egotism.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਉਮੈ 

ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰੋਗ ਹੈ।

54855 1278 gur ikrpw qy  
eyhu rogu jwie]

Gur Kirapaa Thae 

Eaehu Rog Jaae ||

By Guru's Grace, this 

disease is cured.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਇਹ ਰੋਗ 

ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

54856 1278 nwnk swcy swic 
smwie]8]1]3]
5]8]

Naanak Saachae 

Saach Samaae 

||8||1||3||5||8|

|

O Nanak, through the 

Truth, the mortal 

remains immersed in 

the True Lord. 

||8||1||3||5||8||

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੧॥੩॥੫॥੮॥

54857 1278 rwgu mlwr CMq 
mhlw 5]

Raag Malaar 

Shhanth Mehalaa 

5 ||

Raag Malaar, Chhant, 

Fifth Mehl:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ' (ਛੂੰਦ)।

54858 1278 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

54859 1278 pRIqm pRym Bgiq 
ky dwqy]

Preetham Praem 

Bhagath Kae 

Dhaathae ||

My Beloved Lord is the 

Giver of loving 

devotional worship.

ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਿੀ (ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਪਆਰ ਦੀ ਦਾਤ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
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54860 1278 Apny jn sMig 
rwqy]

Apanae Jan Sang 

Raathae ||

His humble servants 

are imbued with His 

Love.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ 

ਰੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

54861 1278 jn sMig rwqy  
idnsu rwqy iek 
inmK mnhu n 
vIsrY]

Jan Sang Raathae 

Dhinas Raathae 

Eik Nimakh 

Manahu N 

Veesarai ||

He is imbued with His 

servants, day and 

night; He does not 

forget them from His 

Mind, even for an 

instant.

ਜਦਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ 
ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਿਭੂ 
(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਤੋਂ 
ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ।

54862 1278 gopwl gux iniD 
sdw sMgy srb 
gux jgdIsrY]

j`gdIsrY Gopaal Gun Nidhh 

Sadhaa Sangae 

Sarab Gun 

Jagadheesarai ||

He is the Lord of the 

World, the Treasure of 

virtue; He is always 

with me. All glorious 

virtues belong to the 

Lord of the Universe.

ਿਗਤ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ 
ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਨਾਲ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ।

54863 1278 mnu moih lInw 
crn sMgy nwm 
ris jn mwqy]

Man Mohi Leenaa 

Charan Sangae 

Naam Ras Jan 

Maathae ||

With His Feet, He has 

fascinated my mind; as 

His humble servant, I 

am intoxicated with 

love for His Name.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਿਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਤ 

ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਦੇ) 

ਸੇਵਕ (ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

54864 1278 nwnk pRIqm 
ikRpwl sdhUM  
iknY koit mDy 
jwqy]1]

mDy: polw bolo Naanak Preetham 

Kirapaal 

Sadhehoon Kinai 

Kott Madhhae 

Jaathae ||1||

O Nanak, my Beloved 

is forever Merciful; 

out of millions, hardly 

anyone realizes Him. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਸਦਾ 
ਹੀ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿੋੜਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੇ (ਉਸ 

ਨਾਲ) ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ 

॥੧॥
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54865 1278 pRIqm qyrI giq  
Agm Apwry]

Preetham Thaeree 

Gath Agam 

Apaarae ||

O Beloved, Your state 

is inaccessible and 

infinite.

ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

54866 1278 mhw piqq qum@ 
qwry]

Mehaa Pathith 

Thumh Thaarae ||

You save even the 

worst sinners.

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।
54867 1278 piqq pwvn 

Bgiq vCl  
ikRpwisMDu 
suAwmIAw]

Pathith Paavan 

Bhagath Vashhal 

Kirapaa Sindhh 

Suaameeaa ||

He is the Purifier of 

sinners, the Lover of 

His devotees, the 

Ocean of mercy, our 

Lord and Master.

ਹੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  
ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ।

54868 1278 sMqsMgy Bju 
insMgy rNau sdw 
AMqrjwmIAw]

Santhasangae Bhaj 

Nisangae Rano 

Sadhaa 

Antharajaameeaa 

||

In the Society of the 

Saints, vibrate and 

meditate on Him with 

commitment forever; 

He is the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts.

(ਹੇ ਮਨ!) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਜਟੱਕ ਕੇ) ਝਾਕਾ ਲਾਹ ਕੇ, ਉਸ 

ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ 
ਭਿਨ ਕਜਰਆ ਕਰ, ਜਸਮਰਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ।

54869 1278 koit jnm BRmMq 
jonI qy nwm 
ismrq qwry]

Kott Janam 

Bhramanth Jonee 

Thae Naam 

Simarath Thaarae 

||

Those who wander in 

reincarnation through 

millions of births, are 

saved and carried 

across, by meditating 

in remembrance on 

the Naam.

ਜਿਹੜੇ ਿੀਵ ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਸਨ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲਏ ਗਏ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11136 Published: March 06/ 2014



54870 1278 nwnk drs 
ipAws hir jIau  
Awip lyhu 
sm@wry]2]

Naanak Dharas 

Piaas Har Jeeo Aap 

Laehu Samhaarae 

||2||

Nanak is thirsty for the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, O Dear Lord; 

please take care of 

him. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੋ ॥੨॥

54871 1278 hir crnkml 
mnu lInw]

Har Charan Kamal 

Man Leenaa ||

My mind is absorbed 

in the Lotus Feet of 

the Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! (ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੇਰਾ) 
ਮਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਹੇ।
54872 1278 pRB jl jn qyry 

mInw]

Prabh Jal Jan 

Thaerae Meenaa 

||

O God, You are the 

water; Your humble 

servants are fish.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਪਾਣੀ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ 

ਸੇਵਕ (ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ) ਮੱਛੀਆਂ 

ਹਨ (ਤੈਥੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਿੀਉ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ)।

54873 1278 jl mIn pRB 
jIau eyk qUhY  
iBMn Awn n 
jwnIAY]

Jal Meen Prabh 

Jeeo Eaek Thoohai 

Bhinn Aan N 

Jaaneeai ||

O Dear God, You alone 

are the water and the 

fish. I know that there 

is no difference 

between the two.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ 

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈਂ, (ਤੈਥੋਂ) 
ਵਖਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਿਾਜਣਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

54874 1278 gih Bujw lyvhu  
nwmu dyvhu qau 
pRswdI mwnIAY]

Gehi Bhujaa 

Laevahu Naam 

Dhaevahu Tho 

Prasaadhee 

Maaneeai ||

Please take hold of my 

arm and bless me with 

Your Name. I am 

honored only by Your 

Grace.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੀ) ਬਾਂਹ ਿੜ ਲੈ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ) ਨਾਮ ਦੇਹ। ਤੇਰੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਆਦਰ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।
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54875 1278 Bju swDsMgy eyk 
rMgy ikRpwl 
goibd dInw]

Bju: polw bolo Bhaj 

Saadhhasangae 

Eaek Rangae 

Kirapaal Gobidh 

Dheenaa ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, vibrate and 

meditate with love on 

the One Lord of the 

Universe, who is 

Merciful to the meek.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) 

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

(ਉਸਦਾ) ਭਿਨ ਕਜਰਆ ਕਰ।

54876 1278 AnwQ nIc 
srxwie nwnk  
kir mieAw 
Apunw kInw]3]

Anaathh Neech 

Saranaae Naanak 

Kar Maeiaa 

Apunaa Keenaa 

||3||

Nanak, the lowly and 

helpless, seeks the 

Sanctuary of the Lord, 

who in His Kindness 

has made him His 

Own. ||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਰਨ ਆਏ 

ਜਨਖਸਜਮਆਂ ਤੇ ਨੀਚਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ 
ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

54877 1278 Awps kau Awpu 
imlwieAw]

Aapas Ko Aap 

Milaaeiaa ||

He unites us with 

Himself.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਆਪ (ਹੀ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ। 
(ਜਕਉਂਜਕ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾਣ ਵਾਲਾ ਭੀ 
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।)

54878 1278 BRm BMjn hir 
rwieAw]

Bhram Bhanjan 

Har Raaeiaa ||

Our Sovereign Lord 

King is the Destroyer 

of fear.

ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

54879 1278 Awcrj suAwmI 
AMqrjwmI imly 
gux iniD 
ipAwirAw]

Aw-crj Aacharaj Suaamee 

Antharajaamee 

Milae Gun Nidhh 

Piaariaa ||

My Wondrous Lord 

and Master is the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts. My 

Beloved, the Treasure 

of virtue, has met me.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਅਸਚਰਿ-ਰੂਪ ਹੈ 

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਭੂ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਆਪਣ ੇਜਪਆਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
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54880 1278 mhw mMgl sUK 
aupjy goibMd gux 
inq swirAw]

Mehaa Mangal 

Sookh Oupajae 

Gobindh Gun Nith 

Saariaa ||

Supreme happiness 

and peace well up, as I 

cherish the Glorious 

Virtues of the Lord of 

the Universe.

ਉਹ ਸਦਾ ਉਸ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਹਾਨ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

54881 1278 imil sMig sohy  
dyiK mohy purib 
iliKAw pwieAw]

Mil Sang Sohae 

Dhaekh Mohae 

Purab Likhiaa 

Paaeiaa ||

Meeting with Him, I 

am embellished and 

exalted; gazing on 

Him, I am fascinated, 

and I realize my pre-

ordained destiny.

ਪਰ, ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਜਵਚ 

(ਪਿਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ) ਉੱਘੜ 

ਜਪਆ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ 

ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, 

ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਉਸ ਜਵਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ।

54882 1278 ibnvMiq nwnk  
srin iqn kI  
ijn@I hir hir 
iDAwieAw]4]1]

Binavanth Naanak 

Saran Thin Kee 

Jinhee Har Har 

Dhhiaaeiaa 

||4||1||

Prays Nanak, I seek 

the Sanctuary of those 

who meditate on the 

Lord, Har, Har. 

||4||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਜਰਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੧॥

54883 1278 vwr mlwr kI 
mhlw 1 

Vaar Malaar Kee 

Mehalaa 1

Vaar Of Malaar, First 

Mehl,

ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ ਤੇ 

ਮਾਲਦੇ ਦੀ ਧੁਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਗਾਈ ਿਾਵੇ।
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54884 1278 rwxy kYlws qQw 
mwldy kI Duin]

Raanae Kailaas 

Thathhaa 

Maaladhae Kee 

Dhhun ||

Sung To The Tune Of 

Rana Kailaash And 

Malda:

ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ ਤੇ ਮਾਲਦੇ ਦੀ 
ਧੁਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਈ ਿਾਵੇ।

54885 1278 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

54886 1278 slok mhlw 3] Salok Mehalaa 3 || Shalok, Third Mehl: ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਸਲੋਕ।

54887 1278 guir imilAY mnu 
rhsIAY ijau vuTY 
Drix sIgwru]

vu`TY Gur Miliai Man 

Rehaseeai Jio 

Vuthai Dhharan 

Seegaar ||

Meeting with the 

Guru, the mind is 

delighted, like the 

earth embellished by 

the rain.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮਨ 

ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਜਪਆਂ 

ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਾਵਟ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

54888 1278 sB idsY 
hrIAwvlI sr 
Bry suBr qwl]

hrIAwvlI: ibhwrI d`b 
ky bolo[su`Br

Sabh Dhisai 

Hareeaavalee Sar 

Bharae Subhar 

Thaal ||

Everything becomes 

green and lush; the 

pools and ponds are 

filled to overflowing.

ਸਾਰੀ (ਧਰਤੀ) ਹਰੀ ਹੀ ਹਰੀ 
ਜਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਤਲਾਬ 

ਨਕਾ ਨਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

54889 1278 AMdru rcY sc 
rMig ijau mMjITY 
lwlu]

rcY: polw bolo Andhar Rachai 

Sach Rang Jio 

Manjeethai Laal ||

The inner self is 

imbued with the deep 

crimson color of love 

for the True Lord.

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮਿੀਠ ਵਾਂਗ ਰੱਤਾ (ਪੱਕੇ 

ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋ) ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,
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54890 1278 kmlu ivgsY scu 
min gur kY 
sbid inhwlu]

Kamal Vigasai Sach 

Man Gur Kai 

Sabadh Nihaal ||

The heart-lotus 

blossoms forth and 

the mind becomes 

true; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, it is ecstatic 

and exalted.

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-ਕਉਲ ਜਖੜ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ (ਉਸ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ (ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ) ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹ ਸਦਾ ਪਿਸੂੰ ਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

54891 1279 mnmuK dUjI qrP 
hY vyKhu ndir 
inhwil]

Manamukh 

Dhoojee Tharaf 

Hai Vaekhahu 

Nadhar Nihaal ||

The self-willed 

manmukh is on the 

wrong side. You can 

see this with your own 

eyes.

ਪਰ, ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, 

ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਦੂਿਾ ਪਾਸਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੇ 

ਉਲਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ)।

54892 1279 PwhI PwQy imrg 
ijau isir idsY 
jmkwlu]

idsY: polw bolo Faahee Faathhae 

Mirag Jio Sir 

Dheesai Jamakaal 

||

He is caught in the 

trap like the deer; the 

Messenger of Death 

hovers over his head.

ਿਾਹੀ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹਰਨ ਵਾਂਗ 

ਿਮਕਾਲ (ਭਾਵ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ) 

ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ (ਖੜਾ) 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ; (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਉਸ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ)।

54893 1279 KuiDAw iqRsnw 
inMdw burI kwmu 
kRoDu ivkrwlu]

Ku`iDAw Khudhhiaa 

Thrisanaa Nindhaa 

Buree Kaam 

Krodhh Vikaraal ||

Hunger, thirst and 

slander are evil; sexual 

desire and anger are 

horrible.

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਚੂੰਦਰੀ ਭੁੱ ਖ ਤਿੇਹ 

ਤੇ ਜਨੂੰ ਜਦਆ, ਕਾਮ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ 
ਕਿੋਧ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਸਤਾਂਦੇ ਹਨ,
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54894 1279 eynI AKI ndir  
n AwveI ijcru 
sbid n kry 
bIcwru]

A`KIN Eaenee Akhee 

Nadhar N Aavee 

Jichar Sabadh N 

Karae Beechaar ||

These cannot be seen 

with your eyes, until 

you contemplate the 

Word of the Shabad.

ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 

ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਤਦ ਤਕ) 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦੀ ਿਦ ਤਕ ਉਹ 

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

54895 1279 quDu BwvY 
sMqoKIAW cUkY 
Awl jMjwlu]

Thudhh Bhaavai 

Santhokheeaaan 

Chookai Aal 

Janjaal ||

Whoever is pleasing to 

You is content; all his 

entanglements are 

gone.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਭਾਵੇ ਤਾਂ 
(ਇਹ ਅੱਖਾਂ) ਸੂੰ ਤੋਖ ਜਵਚ 

ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਖੁਜਧਆ 

ਜਤਿਸਨਾ ਜਮਟਦੀ ਹੈ) ਤੇ ਘਰ ਦਾ 
ਿੂੰਿਾਲ ਮੱੁਕਦਾ ਹੈ।

54896 1279 mUlu rhY guru 
syivAY gur pauVI 
boihQu]

Mool Rehai Gur 

Saeviai Gur 

Pourree Bohithh ||

Serving the Guru, his 

capital is preserved. 

The Guru is the ladder 

and the boat.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸੇਜਵਆਂ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਜਰਆਂ) ਿੀਵ ਦੀ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ ਰਾਸ ਬਚੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਉੜੀ (ਭਾਵ, 

ਜਸਮਰਨ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਨਾਮ-

ਰੂਪੀ) ਿਹਾਜ਼ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

54897 1279 nwnk lgI qqu 
lY qUM scw min 
scu]1]

Naanak Lagee 

Thath Lai Thoon 

Sachaa Man Sach 

||1||

O Nanak, whoever is 

attached to the Lord 

receives the essence; 

O True Lord, You are 

found when the mind 

is true. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਇਸ ਜਸਮਰਨ-ਰੂਪ ਗੁਰ-

ਪਉੜੀ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਅਸਲੀਅਤ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਲਈ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ॥੧॥

54898 1279 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl:
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54899 1279 hyko pwDru hyku 
dru gur pauVI 
inj Qwnu]

Haeko Paadhhar 

Haek Dhar Gur 

Pourree Nij 

Thhaan ||

There is one path and 

one door. The Guru is 

the ladder to reach 

one's own place.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਕ ਪਿਭੂ ਹੀ) 
ਸੋਹਣਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਖਸਮ ਹੈ 

(ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ) ਇਕ ਦਰ 

(ਿੀਵ ਦਾ) ਜਨਰੋਲ ਆਪਣਾ ਥਾਂ 
ਹੈ (ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਦੁਰਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਦਰ' 

ਤਕ ਅੱਪੜਨ ਲਈ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਪਉੜੀ (ਭਾਵ, ਜਸਮਰਨ ਹੀ) 
ਇਕੋ ਜਸੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ,

54900 1279 rUVau Twkuru 
nwnkw siB suK 
swcau nwmu]2]

Roorro Thaakur 

Naanakaa Sabh 

Sukh Saacho 

Naam ||2||

Our Lord and Master is 

so beautiful, O Nanak; 

all comfort and peace 

are in the Name of the 

True Lord. ||2||

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸੱਚਾ ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰਨਾ) ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ (ਦਾ 
ਮੂਲ) ਹੈ ॥੨॥

54901 1279 pauVI] Pourree || Pauree:

54902 1279 AwpIn@Y Awpu 
swij Awpu 
pCwixAw]

Aapeenhai Aap 

Saaj Aap 

Pashhaaniaa ||

He Himself created 

Himself; He Himself 

understands Himself.

(ਪਿਭੂ ਨੇ) ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਅਸਲਾ ਸਮਜਝਆ ਹੈ,

54903 1279 AMbru Driq 
ivCoiV cMdoAw 
qwixAw]

Anbar Dhharath 

Vishhorr 

Chandhoaa 

Thaaniaa ||

Separating the sky and 

the earth, He has 

spread out His canopy.

ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਵਖੋ-ਵਖ 

ਕਰ ਕੇ (ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਉਸ ਨੇ 

ਮਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ) 

ਚੂੰ ਦੋਆ ਤਾਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;
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54904 1279 ivxu QMm@w ggnu 
rhwie sbdu 
nIswixAw]

Vin Thhanmhaa 

Gagan Rehaae 

Sabadh 

Neesaaniaa ||

Without any pillars, He 

supports the sky, 

through the insignia of 

His Shabad.

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ-ਰੂਪ ਦਰਬਾਰ 

ਉਤੇ) ਆਕਾਸ਼ ਨੂੂੰ  ਥੂੰ ਮਹਾਂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਟਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 

ਨੂੂੰ  ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਂ;

54905 1279 sUrju cMdu aupwie  
joiq smwixAw]

Sooraj Chandh 

Oupaae Joth 

Samaaniaa ||

Creating the sun and 

the moon, He infused 

His Light into them.

ਸੂਰਿ ਅਤੇ ਚੂੰਦਿਮਾ ਬਣਾ ਕੇ 

(ਉਨਹ ਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣੀ) ਿੋਜਤ 

ਜਟਕਾਈ ਹੈ;

54906 1279 kIey rwiq idnMqu  
coj ivfwixAw]

Keeeae Raath 

Dhinanth Choj 

Viddaaniaa ||

He created the night 

and the day; 

Wondrous are His 

miraculous plays.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਵਹਾਰ-ਕਾਰ ਲਈ) 

ਰਾਤ ਤੇ ਜਦਨ (-ਰੂਪ) ਅਚਰਿ 

ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

54907 1279 qIrQ Drm 
vIcwr nwvx 
purbwixAw]

n@wvx Theerathh 

Dhharam 

Veechaar Naavan 

Purabaaniaa ||

He created the sacred 

shrines of pilgrimage, 

where people 

contemplate 

righteousness and 

Dharma, and take 

cleansing baths on 

special occasions.

ਪੁਰਬਾਂ ਸਮੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ 

ਨਹ ਾਉਣ ਆਜਦਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ 

ਜਖ਼ਆਲ (ਭੀ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹਨ)।

54908 1279 quDu sir Avru n 
koie ik AwiK 
vKwixAw]

Thudhh Sar Avar N 

Koe K Aakh 

Vakhaaniaa ||

There is no other 

equal to You; how can 

we speak and describe 

You?

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) (ਤੇਰੀ ਇਸ ਅਸਰਿ 

ਖੇਡ ਦਾ) ਕੀਹ ਜਬਆਨ 

ਕਰੀਏ? ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ;

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11144 Published: March 06/ 2014



54909 1279 scY qKiq invwsu  
hor Awvx 
jwixAw]1]

Sachai Thakhath 

Nivaas Hor Aavan 

Jaaniaa ||1||

You are seated on the 

throne of Truth; all 

others come and go in 

reincarnation. ||1||

ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਂ ਤੇ 

ਹੋਰ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ) ਿੂੰ ਮਦੀ ਹੈ (ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

54910 1279 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

54911 1279 nwnk swvix jy 
vsY chu Emwhw 
hoie]

Naanak Saavan Jae 

Vasai Chahu 

Oumaahaa Hoe ||

O Nanak, when it rains 

in the month of 

Saawan, four are 

delighted:

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਸਾਵਣ ਦੇ 

ਮਹੀਨੇ ਮੀਂਹ ਪਏ ਤਾਂ ਚਾਰ 

ਜਧਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਾਉ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

54912 1279 nwgW imrgW 
mCIAW rsIAW 
Gir Dnu hoie]1]

Naagaan Miragaan 

Mashheeaaan 

Raseeaaan Ghar 

Dhhan Hoe ||1||

The snake, the deer, 

the fish and the 

wealthy people who 

seek pleasure. ||1||

ਸੱਪਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰਨਾਂ ਨੂੂੰ , ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਤੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਘਰ ਜਵਚ (ਰਸ ਮਾਨਣ ਲਈ) 

ਧਨ ਹੋਵੇ ॥੧॥

54913 1279 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

54914 1279 nwnk swvix jy 
vsY chu vyCoVw 
hoie]

Naanak Saavan Jae 

Vasai Chahu 

Vaeshhorraa Hoe 

||

O Nanak, when it rains 

in the month of 

Saawan, four suffer 

the pains of 

separation:

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਵਣ ਜਵਚ ਿੇ 
ਮੀਂਹ ਪਏ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜਧਰਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਉਮਾਹ ਤੋਂ) ਜਵਛੋੜਾ (ਭੀ, ਭਾਵ, 

ਦੱੁਖ ਭੀ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11145 Published: March 06/ 2014



54915 1279 gweI puqw 
inrDnw pMQI 
cwkru hoie]2]

gweIN[ pu`qW Gaaee Puthaa 

Niradhhanaa 

Panthhee Chaakar 

Hoe ||2||

The cow's calves, the 

poor, the travellers 

and the servants. 

||2||

ਬਲਦਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਕਉਂਜਕ ਮੀਂਹ 

ਜਪਆਂ ਇਹ ਹਲੀਂ ਿੋਏ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ), ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਮੇਹਨਜਤ-ਮਿੂਰੀ ਜਵਚ ਰੋਕ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ), ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤੇ ਨੌਕਰ 

ਸ਼ਖ਼ਸ਼ ਨੂੂੰ  ॥੨॥
54916 1279 pauVI] Pourree || Pauree:

54917 1279 qU scw sicAwru  
ijin scu 
vrqwieAw]

Thoo Sachaa 

Sachiaar Jin Sach 

Varathaaeiaa ||

You are True, O True 

Lord; You dispense 

True Justice.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਐਸੀ 
ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ (ਸਜਚਆਰੁ) 

ਹੈਂ ਜਕ ਜਿਸ ਨੇ (ਆਪਣੀ ਇਹ) 

ਹਸਤੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਵਰਤਾਈ 

ਹੋਈ ਹੈ;

54918 1279 bYTw qwVI lwie  
kvlu CpwieAw]

Baithaa Thaarree 

Laae Kaval 

Shhapaaeiaa ||

Like a lotus, You sit in 

the primal celestial 

trance; You are hidden 

from view.

ਅਿ ੇਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਜਵਚ) ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ 

ਬੈਠਾ ਸੈਂ,

54919 1279 bRhmY vfw khwie  
AMqu n pwieAw]

Brehamai Vaddaa 

Kehaae Anth N 

Paaeiaa ||

Brahma is called great, 

but even he does not 

know Your limits.

ਬਿਹਮਾ ਨੇ (ਭੀ ਿ ੋਿਗਤ ਦਾ 
ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਇਹ ਭੇਤ ਨਾਹ ਸਮਜਝਆ ਤੇ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ) 
ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਹ ਆਈ।

54920 1279 nw iqsu bwpu n 
mwie ikin qU 
jwieAw]

Naa This Baap N 

Maae Kin Thoo 

Jaaeiaa ||

You have no father or 

mother; who gave 

birth to You?

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਕਸ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਤੈਨੂੂੰ  ਿਨਮ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਉਸ 

(ਪਿਭੂ) ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਪਉ ਹੈ ਨਾ 
ਮਾਂ;
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54921 1279 nw iqsu rUpu n 
ryK vrn 
sbwieAw]

Naa This Roop N 

Raekh Varan 

Sabaaeiaa ||

You have no form or 

feature; You transcend 

all social classes.

ਨਾਹ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ (ਖ਼ਾਸ) 

ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾਹ ਜਨਸ਼ਾਨ; ਸਾਰੇ 

ਰੂਪ ਰੂੰਗ ਉਸ ਦੇ ਹਨ;

54922 1279 nw iqsu BuK 
ipAws rjw 
DwieAw]

r`jw Naa This Bhukh 

Piaas Rajaa 

Dhhaaeiaa ||

You have no hunger or 

thirst; You are 

satisfied and satiated.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਭੁੱ ਖ ਤਿੇਹ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਰੱਜਿਆ ਪੱੁਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

54923 1279 gur mih Awpu 
smoie sbdu 
vrqwieAw]

Gur Mehi Aap 

Samoe Sabadh 

Varathaaeiaa ||

You have merged 

Yourself into the Guru; 

You are pervading 

through the Word of 

Your Shabad.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣਾ) ਸ਼ਬਦ 

(ਭਾਵ, ਸਨੇਹਾ) (ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਵੂੰ ਡ ਜਰਹਾ ਹੈ,

54924 1279 scy hI pqIAwie  
sic 
smwieAw]2]

pqI-Awie Sachae Hee 

Patheeaae Sach 

Samaaeiaa ||2||

When he is pleasing to 

the True Lord, the 

mortal merges in 

Truth. ||2||

ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਪਤੀਿ 

ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿੁਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

54925 1279 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

54926 1279 vYdu bulwieAw 
vYdgI pkiV 
FMFoly bWh]

Vaidh Bulaaeiaa 

Vaidhagee Pakarr 

Dtandtolae Baanh 

||

The physician was 

called in; he touched 

my arm and felt my 

pulse.

ਹਕੀਮ (ਮਰੀਜ਼ ਨੂੂੰ ) ਦਵਾਈ 

ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਜਦਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਮਰੀਜ਼ ਦੀ) ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ 

(ਨਾੜੀ) ਟੋਲਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਮਰਜ਼ 

ਲੱਭਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;
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54927 1279 Bolw vYdu n 
jwxeI krk 
klyjy mwih]1]

Bholaa Vaidh N 

Jaanee Karak 

Kalaejae Maahi 

||1||

The foolish physician 

did not know that the 

pain was in the mind. 

||1||

ਪਰ) ਅੂੰਞਾਣ ਹਕੀਮ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ ਜਕ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ 

ਦੀ) ਪੀੜ (ਜਬਰਹੀ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ) 

ਜਦਲ ਜਵਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
54928 1279 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

54929 1279 vYdw vYdu suvYdu qU  
pihlW rogu 
pCwxu]

Vaidhaa Vaidh 

Suvaidh Thoo 

Pehilaan Rog 

Pashhaan ||

O physician, you are a 

competent physician, 

if you first diagnose 

the disease.

ਹੇ ਵੈਦ! ਪਜਹਲਾਂ (ਆਪਣਾ ਹੀ 
ਆਤਮਕ) ਰੋਗ ਲੱਭ, (ਤਾਂ ਹੀ) 
ਤੂੂੰ  ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਕੀਮ ਹੈਂ (ਸਭ 

ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਕੀਮ ਹੈਂ) (ਤਾਂ ਹੀ) 
ਤੂੂੰ  ਜਸਆਣਾ ਵੈਦ (ਅਖਵਾ 
ਸਕਦਾ) ਹੈਂ।

54930 1279 AYsw dwrU loiV 
lhu ijqu vM\Y 
rogw Gwix]

Aisaa Dhaaroo 

Lorr Lahu Jith 

Vannjai Rogaa 

Ghaan ||

Prescribe such a 

remedy, by which all 

sorts of illnesses may 

be cured.

(ਉਸ ਰੋਗ ਦੀ) ਅਿੇਹੀ ਦਵਾਈ 

ਭਾਲ ਲੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 

(ਆਤਮਕ) ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਣ,

54931 1279 ijqu dwrU rog 
auiTAih qin 
suKu vsY Awie]

au~iTAih Jith Dhaaroo Rog 

Outhiahi Than 

Sukh Vasai Aae ||

Administer that 

medicine, which will 

cure the disease, and 

allow peace to come 

and dwell in the body.

ਜਿਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ (ਸਾਰੇ) ਰੋਗ 

ਉਠਾਏ ਿਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਸੁਖ ਆ ਵੱਸੇ।

54932 1279 rogu gvwieih 
Awpxw q nwnk 
vYdu sdwie]2]

Rog Gavaaeihi 

Aapanaa Th 

Naanak Vaidh 

Sadhaae ||2||

Only when you are rid 

of your own disease, O 

Nanak, will you be 

known as a physician. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਤੂੂੰ  (ਪਜਹਲਾਂ) 
ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਂਤਾਂ 
(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਹਕੀਮ 

ਅਖਵਾ (ਅਖਵਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ 

ਹੈਂ) ॥੨॥
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54933 1279 pauVI] Pourree || Pauree:

54934 1279 bRhmw ibsnu 
mhysu dyv 
aupwieAw]

Brehamaa Bisan 

Mehaes Dhaev 

Oupaaeiaa ||

Brahma, Vishnu, Shiva 

and the deities were 

created.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ) 
ਬਿਹਮਾ ਜਵਸ਼ਨੂ ਤੇ ਜਸ਼ਵ-(ਇਹ 

ਜਤੂੰ ਨ) ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।

54935 1279 bRhmy idqy byd  
pUjw lwieAw]

Brehamae Dhithae 

Baedh Poojaa 

Laaeiaa ||

Brahma was given the 

Vedas, and enjoined 

to worship God.

ਬਿਹਮਾ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਵੇਦ ਦੇ ਜਦੱਤੇ 

(ਭਾਵ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ 
ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ) ਪੂਿਾ ਕਰਾਣ 

ਜਵਚ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਰੁੂੰ ਨਹ  ਜਦੱਤਾ।

54936 1279 ds AvqwrI rwmu 
rwjw AwieAw]

Dhas Avathaaree 

Raam Raajaa 

Aaeiaa ||

The ten incarnations, 

and Rama the king, 

came into being.

(ਜਵਸ਼ਨੂ) ਦਸ ਅਵਤਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਰਾਿਾ ਰਾਮ (ਆਜਦਕ) ਰੂਪ 

ਧਾਰਦਾ ਜਰਹਾ,

54937 1279 dYqw mwry Dwie  
hukim sbwieAw]

dYNqW Dhaithaa Maarae 

Dhhaae Hukam 

Sabaaeiaa ||

According to His Will, 

they quickly killed all 

the demons.

ਤੇ ਹੱਲੇ ਕਰ ਕਰ ਦੈਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਦਾ ਜਰਹਾ (ਪਰ ਇਹ) ਸਾਰੇ 

(ਅਵਤਾਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੀ) ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਹੋਏ।

54938 1279 eIs mhysuru syv  
iqn@I AMqu n 
pwieAw]

Ees Mehaesur 

Saev Thinhee Anth 

N Paaeiaa ||

Shiva serves Him, but 

cannot find His limits.

ਜਸ਼ਵ (ਦੇ ੧੧ ਰੱੁਦਿ) ਅਵਤਾਰਾਂ 
ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ (ਭਾਵ, ਤਪ 

ਸਾਧੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭੀ ਪਿਭੂ ਦਾ) 
ਅੂੰਤ ਨ ਪਾਇਆ।
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54939 1279 scI kImiq pwie  
qKqu rcwieAw]

Sachee Keemath 

Paae Thakhath 

Rachaaeiaa ||

He established His 

throne on the 

principles of Truth.

(ਪਿਭੂ ਨੇ) ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਮੱੁਲ ਵਾਲੀ (ਆਪਣੀ 
ਸੱਜਤਆ) ਪਾ ਕੇ (ਇਹ ਿਗਤ, 

ਮਾਨੋ, ਆਪਣਾ) ਤਖ਼ਤ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ,

54940 1279 dunIAw DMDY lwie  
Awpu CpwieAw]

Dhuneeaa 

Dhhandhhai Laae 

Aap Shhapaaeiaa 

||

He enjoined all the 

world to its tasks, 

while He keeps 

Himself hidden from 

view.

ਇਸ ਜਵਚ ਦੁਨੀਆ (ਦੇ ਿੀਵਾਂ) 
ਨੂੂੰ  ਧੂੰ ਧੇ ਜਵਚ ਰੁੂੰ ਨਹ  ਕੇ (ਪਿਭੂ ਨੇ) 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਲੁਕਾ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ।

54941 1280 Drmu krwey krm  
Durhu 
PurmwieAw]3]

Dhharam 

Karaaeae Karam 

Dhhurahu 

Furamaaeiaa ||3||

The Primal Lord has 

ordained that mortals 

must practice 

righteousness. ||3||

(ਇਹ ਭੀ) ਧੁਰੋਂ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ) 
ਫ਼ਰੁਮਾਨ ਹੈ ਜਕ ਧਰਮ ਰਾਿ 

(ਿੀਵਾਂ ਤੋਂ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ) ਕੂੰਮ ਕਰਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੩॥

54942 1280 slok mÚ 2] Salok Ma 2 || Shalok, Second Mehl:

54943 1280 swvxu AwieAw hy 
sKI kMqY iciq 
kryhu]

Saavan Aaeiaa Hae 

Sakhee Kanthai 

Chith Karaehu ||

The month of Saawan 

has come, O my 

companions; think of 

your Husband Lord.

ਹੇ ਸਖੀ! ਸਾਵਣ (ਦਾ ਮਹੀਨਾ) 
ਆਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ) ਖਸਮ (-ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੋ ਲਉ।

54944 1280 nwnk JUir mrih 
dohwgxI ijn@ 
AvrI lwgw 
nyhu]1]

Naanak Jhoor 

Marehi 

Dhohaaganee Jinh 

Avaree Laagaa 

Naehu ||1||

O Nanak, the 

discarded bride is in 

love with another; 

now she weeps and 

wails, and dies. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਰੀਆਂ) ਦਾ ਜਪਆਰ (ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣਾਂ ਦੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧॥

54945 1280 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:
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54946 1280 swvxu AwieAw hy 
sKI jlhru 
brsnhwru]

brsn-hwru Saavan Aaeiaa Hae 

Sakhee Jalehar 

Barasanehaar ||

The month of Saawan 

has come, O my 

companions; the 

clouds have burst 

forth with rain.

ਹੇ ਸਖੀ! ਸਾਵਣ (ਭਾਵ 'ਨਾਮ' 

ਦੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਸਮਾ) ਆਇਆ 

ਹੈ, ਬੱਦਲ ਵਰਹਾਊ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ)।

54947 1280 nwnk suiK svnu 
sohwgxI ijn@ sh 
nwil ipAwru]2]

Naanak Sukh 

Savan Sohaaganee 

Jinh Seh Naal Piaar 

||2||

O Nanak, the blessed 

soul-brides sleep in 

peace; they are in love 

with their Husband 

Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਸੁਹਾਵਣੇ 
ਸਮੇ) ਜਿਨਹ ਾਂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਦਾ) ਖਸਮ (-ਪਿਭੂ) ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੁਖ ਨਾਲ 

ਸਉਣ (ਭਾਵ, ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤੀਤ ਕਰਨ) ॥੨॥
54948 1280 pauVI] Pourree || Pauree:

54949 1280 Awpy iCMJ pvwie  
mlw KwVw 
ricAw]

m`lW Aapae Shhinjh 

Pavaae 

Malaakhaarraa 

Rachiaa ||

He Himself has staged 

the tournament, and 

arranged the arena for 

the wrestlers.

(ਪਿਭੂ ਨੇ) ਆਪ ਹੀ ਜਛੂੰ ਞ ਪਵਾ 
ਕੇ (ਭਾਵ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਕਰ 

ਕੇ) (ਇਹ ਿਗਤ, ਮਾਨੋ) 

ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘੁਲਣ ਦਾ ਥਾਂ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ;

54950 1280 lQy BVQU pwie  
gurmuiK micAw]

l`Qy[m`icAw Lathhae 

Bharrathhoo Paae 

Guramukh 

Machiaa ||

They have entered the 

arena with pomp and 

ceremony; the 

Gurmukhs are joyful.

(ਿੀਵ-ਰੂਪ ਭਲਵਾਨ) ਰੌਲਾ ਪਾ 
ਕੇ (ਇਥੇ) ਆ ਉਤਰੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਦਬਾਦਬ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ 

ਆ ਰਹੇ ਹਨ)। (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹਨ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਜਵਚ ਹਨ,
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54951 1280 mnmuK mwry 
pCwiV mUrK 
kicAw]

k`icAw Manamukh 

Maarae Pashhaarr 

Moorakh Kachiaa 

||

The false and foolish 

self-willed manmukhs 

are defeated and 

overcome.

(ਪਰ) ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਟਕਾ ਕੇ 

(ਭਾਵ ਮੂੂੰ ਹ-ਭਾਰ) ਮਾਰਦਾ ਹੈ;

54952 1280 Awip iBVY mwry 
Awip Awip 
kwrju ricAw]

Aap Bhirrai 

Maarae Aap Aap 

Kaaraj Rachiaa ||

The Lord Himself 

wrestles, and He 

Himself defeats them. 

He Himself staged this 

play.

(ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਲੜ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ (ਇਹ ਜਛੂੰ ਞ ਦਾ) 
ਕਾਰਿ ਰਜਚਆ ਹੈ।

54953 1280 sBnw Ksmu eyku 
hY gurmuiK 
jwxIAY]

Sabhanaa Khasam 

Eaek Hai 

Guramukh 

Jaaneeai ||

The One God is the 

Lord and Master of all; 

this is known by the 

Gurmukhs.

ਸਭਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

54954 1280 hukmI ilKY isir 
lyKu ivxu klm 
msvwxIAY]

(msvwxIAY) isAwhI Hukamee Likhai 

Sir Laekh Vin 

Kalam 

Masavaaneeai ||

He writes the 

inscription of His 

Hukam on the 

foreheads of all, 

without pen or ink.

ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ-ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ) ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ 
(ਰਜ਼ਾ ਦਾ) ਲੇਖ ਜਲਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।

54955 1280 sqsMgiq mylwpu  
ijQY hir gux 
sdw vKwxIAY]

Sathasangath 

Maelaap Jithhai 

Har Gun Sadhaa 

Vakhaaneeai ||

In the Sat Sangat, the 

True Congregation, 

Union with Him is 

obtained; there, the 

Glorious Praises of the 

Lord are chanted 

forever.

(ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਜਮਲਾਪ 

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਥੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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54956 1280 nwnk scw sbdu 
slwih scu 
pCwxIAY]4]

Naanak Sachaa 

Sabadh Salaahi 

Sach 

Pashhaaneeai 

||4||

O Nanak, praising the 

True Word of His 

Shabad, one comes to 

realize the Truth. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦਾ) ਸੱਚਾ 
ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਕੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਪਛਾਜਣਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਿਾਣ-

ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ) ॥੪॥
54957 1280 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

54958 1280 aUniv aUniv 
AwieAw Avir 
kryNdw vMn]

(aUniv) Juk Juk ky[ 
(vMn) rMg

Oonanav Oonanav 

Aaeiaa Avar 

Karaenadhaa Vann 

||

Hanging low, low and 

thick in the sky, the 

clouds are changing 

color.

(ਗੁਰੂ-ਰੂਪ ਬੱਦਲ) ਜਨਉਂ ਜਨਉਂ 

ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਮਹਰ 

ਕਰਨ ਤੇ ਜਤਆਰ ਹੈ) ਤੇ ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਖਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਕਈ ਜਕਸਮ ਦੇ 

ਕਉਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ);

54959 1280 ikAw jwxw iqsu 
swh isau kyv 
rhsI rMgu]

rh-sI: polw bolo Kiaa Jaanaa This 

Saah Sio Kaev 

Rehasee Rang ||

How do I know 

whether my love for 

my Husband Lord shall 

endure?

ਪਰ, ਕੀਹ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਉਸ 

(ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ) ਸ਼ਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ ਜਕਵੇਂ ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ 

ਰਹੇਗਾ।

54960 1280 rMgu rihAw iqn@ 
kwmxI ijn@ min  
Bau Bwau hoie]

Rang Rehiaa Thinh 

Kaamanee Jinh 

Man Bho Bhaao 

Hoe ||

The love of those soul-

brides endures, if their 

minds are filled with 

the Love and the Fear 

of God.

(ਉਸ ਜਮਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈ ਂਨਾਲ) 

ਉਹਨਾਂ (ਿੀਵ-) ਇਸਤਰੀਆਂ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਡਰ ਤੇ ਜਪਆਰ ਹੈ।
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54961 1280 nwnk BY Bwie 
bwhrI iqn qin 
suKu n hoie]1]

Naanak Bhai 

Bhaae Baaharee 

Thin Than Sukh N 

Hoe ||1||

O Nanak, she who has 

no Love and Fear of 

God - her body shall 

never find peace. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਡਰ ਤੇ ਜਪਆਰ 

ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੧॥

54962 1280 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

54963 1280 aUNniv aUNniv 
AwieAw vrsY 
nIru inpMgu]

Oonanav Oonanav 

Aaeiaa Varasai 

Neer Nipang ||

Hanging low, low and 

thick in the sky, the 

clouds come, and pure 

water rains down.

(ਗੁਰੂ-ਬੱਦਲ) ਜਨਉਂ ਜਨਉਂ ਕੇ 

ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਿਲ ਵਰਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ;

54964 1280 nwnk duKu lwgw 
iqn@ kwmxI ijn@ 
kMqY isau min 
BMgu]2]

Naanak Dhukh 

Laagaa Thinh 

Kaamanee Jinh 

Kanthai Sio Man 

Bhang ||2||

O Nanak, that soul-

bride suffers in pain, 

whose mind is torn 

away from her 

Husband Lord. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ (ਿੀਵ-

) ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  (ਜਿਰ ਭੀ) 
ਦੱੁਖ ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ 
ਜਵਛੋੜਾ ਹੈ ॥੨॥

54965 1280 pauVI] Pourree || Pauree:

54966 1280 dovY qrPw aupwie  
ieku vriqAw]

Dhovai Tharafaa 

Oupaae Eik 

Varathiaa ||

The One Lord created 

both sides and 

pervades the expanse.

('ਗੁਰਮੁਖ' ਤੇ 'ਮਨਮੁਖ') ਦੋਹਾਂ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਦੋਹਾਂ ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ,
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54967 1280 byd bwxI 
vrqwie AMdir 
vwdu GiqAw]

G`iqAw Baedh Baanee 

Varathaae Andhar 

Vaadh Ghathiaa ||

The words of the 

Vedas became 

pervasive, with 

arguments and 

divisions.

ਧਾਰਜਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ (=ਬੇਦ 

ਬਾਣੀ) ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਕੀਤਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
'ਗੁਰਮੁਖ' ਤੇ 'ਮਨਮੁਖ' ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ 'ਜਵਚਾਰ' ਵਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਾ 
ਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਜਧਰਾਂ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ 

ਝਗੜਾ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾਇਆ 

ਹੈ।
54968 1280 privriq 

inrivriq hwTw 
dovY ivic Drmu 
iPrY rYbwirAw]

(hwTw) 
qrPW[(rYbwirAw) 
ivcolgI[pr-
ivriq[inr-ivriq[ 
h`wTW

Paravirath 

Niravirath 

Haathaa Dhovai 

Vich Dhharam 

Firai Raibaariaa ||

Attachment and 

detachment are the 

two sides of it; 

Dharma, true religion, 

is the guide between 

the two.

ਿਗਤ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਖਜਚਤ 

ਹੋਣਾ ਤੇ ਿਗਤ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹਣਾ-ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ ਤੇ 

ਆਪ ਹੀ 'ਧਰਮ' (-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ 

ਦੋਹਾਂ ਜਵਚ) ਜਵਚੋਲਾ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ;

54969 1280 mnmuK kcy 
kUiVAwr iqn@I 
inhcau drgh 
hwirAw]

Manamukh 

Kachae Koorriaar 

Thinhee Nihacho 

Dharageh Haariaa 

||

The self-willed 

manmukhs are 

worthless and false. 

Without a doubt, they 

lose in the Court of 

the Lord.

ਪਰ, ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮੂਰਖ ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ 

ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

54970 1280 gurmqI sbid 
sUr hY kwmu kRoDu 
ijn@I mwirAw]

Guramathee 

Sabadh Soor Hai 

Kaam Krodhh 

Jinhee Maariaa ||

Those who follow the 

Guru's Teachings are 

the true spiritual 

warriors; they have 

conquered sexual 

desire and anger.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਉਹ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਜਕਉਂਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਕਾਮ ਤੇ ਕਿੋਧ ਜਿੱਤ 

ਜਲਆ;
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54971 1280 scY AMdir mhil  
sbid svwirAw]

Sachai Andhar 

Mehal Sabadh 

Savaariaa ||

They enter into the 

True Mansion of the 

Lord's Presence, 

embellished and 

exalted by the Word 

of the Shabad.

ਉਹ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵੱਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ 

ਹੋ ਗਏ।

54972 1280 sy Bgq quDu 
Bwvdy scY nwie 
ipAwirAw]

Sae Bhagath 

Thudhh 

Bhaavadhae 

Sachai Naae 

Piaariaa ||

Those devotees are 

pleasing to Your Will, 

O Lord; they dearly 

love the True Name.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੈਨੂੂੰ  
ਚੂੰ ਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

54973 1280 siqguru syvin 
Awpxw iqn@w 
ivthu hau 
vwirAw]5]

Sathigur Saevan 

Aapanaa Thinhaa 

Vittahu Ho Vaariaa 

||5||

I am a sacrifice to 

those who serve their 

True Guru. ||5||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਸੇਂਵਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਿੋ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਕਹੇ ਉਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ), ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੫॥

54974 1280 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

54975 1280 aUNniv aUNniv 
AwieAw vrsY 
lwie JVI]

Oonanav Oonanav 

Aaeiaa Varasai 

Laae Jharree ||

Hanging low, low and 

thick in the sky, the 

clouds come, and 

water rains down in 

torrents.

(ਗੁਰੂ-ਬੱਦਲ) ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ 

ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵਰਹ 
ਜਰਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ 'ਨਾਮ'-

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ);

54976 1280 nwnk BwxY clY 
kMq kY su mwxy 
sdw rlI]1]

Naanak Bhaanai 

Chalai Kanth Kai S 

Maanae Sadhaa 

Ralee ||1||

O Nanak, she walks in 

harmony with the Will 

of her Husband Lord; 

she enjoys peace and 

pleasure forever. ||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਨੂੂੰ  ਸੁਣ ਕੇ) ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਖਸਮ (-

ਪਿਭੂ) ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹੀ (ਉਸ 'ਉਪਦੇਸ਼'-ਵਰਖਾ 
ਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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54977 1280 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

54978 1280 ikAw auiT auiT 
dyKhu bpuVyN iesu 
myGY hiQ ikCu 
nwih]

Kiaa Outh Outh 

Dhaekhahu 

Bapurraen Eis 

Maeghai Hathh 

Kishh Naahi ||

Why are you standing 

up, standing up to 

look? You poor 

wretch, this cloud has 

nothing in its hands.

ਹੇ ਜਵਚਾਰੇ ਬੂੰ ਜਦਓ! ਇਸ 

ਬੱਦਲ ਨੂੂੰ  ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਹ 

ਵੇਖਦੇ ਹਉ, ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ (ਜਕ ਇਹ 

ਵਰਖਾ ਕਰ ਸਕੇ)।

54979 1280 ijin eyhu myGu 
pTwieAw iqsu 
rwKhu mn mWih]

Jin Eaehu Maegh 

Pathaaeiaa This 

Raakhahu Man 

Maanhi ||

The One who sent this 

cloud - cherish Him in 

your mind.

ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਬੱਦਲ 

ਘੱਜਲਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਚੇਤੇ ਕਰੋ।

54980 1280 iqs no mMin 
vswiesI jw kau 
ndir kryie]

This No Mann 

Vasaaeisee Jaa Ko 

Nadhar Karaee ||

He alone enshrines 

the Lord in his mind, 

upon whom the Lord 

bestows His Glance of 

Grace.

(ਪਰ ਇਹ ਜਕਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ 
ਗੱਲ ਨਹੀਂ) ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਆਪਣਾ ਆਪ) ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

54981 1280 nwnk ndrI 
bwhrI sB krx 
plwh kryie ]2]

kry-ie Naanak Nadharee 

Baaharee Sabh 

Karan Palaah 

Karaee ||2||

O Nanak, all those 

who lack this Grace, 

cry and weep and wail. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਤਰਲੈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ॥੨॥

54982 1280 pauVI] Pourree || Pauree:
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54983 1280 so hir sdw 
sryvIAY ijsu 
krq n lwgY 
vwr]

So Har Sadhaa 

Saraeveeai Jis 

Karath N Laagai 

Vaar ||

Serve the Lord 

forever; He acts in no 

time at all.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰੀਏ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ) ਬਣਾਜਦਆਂ 

ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ;

54984 1280 Awfwxy Awkws 
kir iKn mih 
Fwih auswrxhwr]

Aaddaanae Aakaas 

Kar Khin Mehi 

Dtaahi 

Ousaaranehaar ||

He stretched the sky 

across the heavens; in 

an instant, He creates 

and destroys.

ਇਹ ਤਣੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ 

ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ 

(ਮੁੜ) ਬਣਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

54985 1280 Awpy jgqu 
aupwie kY  
kudriq kry 
vIcwr]

j`gqu Aapae Jagath 

Oupaae Kai 

Kudharath Karae 

Veechaar ||

He Himself created the 

world; He 

contemplates His 

Creative Omnipotence.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ 
ਜਖ਼ਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

54986 1280 mnmuK AgY lyKw 
mMgIAY bhuqI hovY 
mwr]

Manamukh Agai 

Laekhaa Mangeeai 

Bahuthee Hovai 

Maar ||

The self-willed 

manmukh will be 

called to account 

hereafter; he will be 

severely punished.

ਪਰ, ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਐਸੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿਜਵਰਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ ਅਗਾਂਹ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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54987 1281 gurmuiK piq 
isau lyKw inbVY  
bKsy isPiq 
BMfwr]

Guramukh Path 

Sio Laekhaa 

Nibarrai Bakhasae 

Sifath Bhanddaar 

||

The Gurmukh's 

account is settled with 

honor; the Lord 

blesses him with the 

treasure of His Praise.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇੱਜ਼ਤ 

ਨਾਲ ਜਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 

ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

54988 1281 EQY hQu n ApVY  
kUk n suxIAY 
pukwr]

Outhhai Hathh N 

Aparrai Kook N 

Suneeai Pukaar ||

No one's hands can 

reach there; no one 

will hear anyone's 

cries.

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣ 

ਵੇਲੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਕਸੇ ਕੂਕ-

ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

54989 1281 EQY siqguru bylI 
hovY kiF ley 
AMqI vwr]

Outhhai Sathigur 

Baelee Hovai Kadt 

Leae Anthee Vaar 

||

The True Guru will be 

your best friend there; 

at the very last 

instant, He will save 

you.

ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕਉਂਜਕ ਆਖ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

54990 1281 eynw jMqw no hor 
syvw nhI siqguru 
isir krqwr]6]

Eaenaa Janthaa 

No Hor Saevaa 

Nehee Sathigur Sir 

Karathaar ||6||

These beings should 

serve no other than 

the True Guru or the 

Creator Lord above 

the heads of all. ||6||

ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਲਈ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੬॥
54991 1281 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

54992 1281 bwbIhw ijs no qU 
pUkwrdw iqs no 
locY sBu koie]

Baabeehaa Jis No 

Thoo 

Pookaaradhaa This 

No Lochai Sabh 

Koe ||

O rainbird, the One 

unto whom you call - 

everyone longs for 

that Lord.

ਹੇ ਜਬਰਹੀ ਿੀਵ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਲਈ ਤੂੂੰ  ਤਰਲੇ ਲੈ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਲੋਚਦਾ ਹੈ,
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54993 1281 ApxI ikrpw 
kir kY vssI  
vxu iqRxu hirAw 
hoie]

(vs-sI) vrsxgy Apanee Kirapaa 

Kar Kai Vasasee 

Van Thrin Hariaa 

Hoe ||

When He grants His 

Grace, it rains, and the 

forests and fields 

blossom forth in their 

greenery.

ਿਦੋਂ ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ('ਨਾਮ' ਦੀ) ਵਰਖਾ 
ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
(ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ) ਹਰੀ ਹੋ 

ਿਾਇਗੀ।

54994 1281 gur prswdI 
pweIAY ivrlw 
bUJY koie]

Gur Parasaadhee 

Paaeeai Viralaa 

Boojhai Koe ||

By Guru's Grace, He is 

found; only a rare few 

understand this.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ('ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤੁ') ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

54995 1281 bhidAw 
auTidAw inq 
iDAweIAY sdw 
sdw suKu hoie]

Behadhiaa 

Outhadhiaa Nith 

Dhhiaaeeai 

Sadhaa Sadhaa 

Sukh Hoe ||

Sitting down and 

standing up, meditate 

continually on Him, 

and be at peace 

forever and ever.

ਿ ੇਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੀਏ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

54996 1281 nwnk AMimRqu sd 
hI vrsdw  
gurmuiK dyvY hir 
soie]1]

Naanak Anmrith 

Sadh Hee 

Varasadhaa 

Guramukh 

Dhaevai Har Soe 

||1||

O Nanak, the 

Ambrosial Nectar rains 

down forever; the 

Lord gives it to the 

Gurmukh. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਦੀ ਵਰਖਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਭੂ ਇਹ 

ਦਾਤ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
54997 1281 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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54998 1281 klmil hoeI 
mydnI Ardwis 
kry ilv lwie]

Kalamal Hoee 

Maedhanee 

Aradhaas Karae Liv 

Laae ||

When the people of 

the world are suffering 

in pain, they call upon 

the Lord in loving 

prayer.

(ਿਦੋਂ) ਧਰਤੀ (ਮੀਂਹ ਖੁਣੋਂ) 
ਜਵਆਕੁਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ-

ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ (ਇਸ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੂੰ ) ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ,

54999 1281 scY suixAw kMnu 
dy DIrk dyvY 
shij suBwie]

Sachai Suniaa 

Kann Dhae 

Dhheerak Dhaevai 

Sehaj Subhaae ||

The True Lord 

naturally listens and 

hears and gives 

comfort.

ਸੁਤੇ ਹੀ ਆਪਣ ੇਸਦਾ ਦੇ ਬਣੇ 
ਸੁਭਾਉ ਅਨੁਸਾਰ (ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ ) 
ਧੀਰਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ;

55000 1281 ieMdRY no 
PurmwieAw vuTw 
Chbr lwie]

Eindhrai No 

Furamaaeiaa 

Vuthaa Shhehabar 

Laae ||

He commands the god 

of rain, and the rain 

pours down in 

torrents.

ਇੂੰਦਿ ਨੂੂੰ  ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;

55001 1281 Anu Dnu aupjY 
bhu Gxw kImiq 
khxu n jwie]

An Dhhan Oupajai 

Bahu Ghanaa 

Keemath Kehan N 

Jaae ||

Corn and wealth are 

produced in great 

abundance and 

prosperity; their value 

cannot be estimated.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਨਾਿ (-ਰੂਪ) ਧਨ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। (ਪਿਭੂ ਦੀ ਇਸ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ) ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

55002 1281 nwnk nwmu 
slwih qU sBnw 
jIAw dydw irjku 
sMbwih]

Naanak Naam 

Salaahi Thoo 

Sabhanaa Jeeaa 

Dhaedhaa Rijak 

Sanbaahi ||

O Nanak, praise the 

Naam, the Name of 

the Lord; He reaches 

out and gives 

sustenance to all 

beings.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਵਜਡਆਓ;
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55003 1281 ijqu KwDY suKu 
aUpjY iPir dUKu  
n lwgY Awie 
]2]

Jith Khaadhhai 

Sukh Oopajai Fir 

Dhookh N Laagai 

Aae ||2||

Eating this, peace is 

produced, and the 

mortal never again 

suffers in pain. ||2||

ਇਸ ਨਾਮ-ਭੋਿਨ ਦੇ ਖਾਜਧਆਂ 

ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਸੁਖ ਭੀ 
ਐਸਾ ਜਕ) ਜਿਰ ਕਦੇ ਦੱੁਖ ਆ ਕੇ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੨॥

55004 1281 pauVI] Pourree || Pauree:

55005 1281 hir jIau scw 
scu qU scy lYih 
imlwie]

Har Jeeo Sachaa 

Sach Thoo Sachae 

Laihi Milaae ||

O Dear Lord, You are 

the Truest of the True. 

You blend those who 

are truthful into Your 

Own Being.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਿ ੋਤੇਰਾ ਰੂਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਜਵਚ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

55006 1281 dUjY dUjI qrP hY  
kUiV imlY n 
imilAw jwie]

Dhoojai Dhoojee 

Tharaf Hai Koorr 

Milai N Miliaa Jaae 

||

Those caught in 

duality are on the side 

of duality; entrenched 

in falsehood, they 

cannot merge into the 

Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ (ਸੱਚ ਦੇ 

ਉਲਟ) ਦੂਿਾ ਪਾਸਾ ਹੈ (ਭਾਵ; 

ਉਹ ਦੂਿੇ ਪਾਸੇ, ਕੂੜ ਵਲ, 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੇ) ਕੂੜ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਭਾਵ, ਕੂੜ ਜਵਚ ਲੱਜਗਆਂ) ਪਿਭੂ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।
55007 1281 Awpy joiV 

ivCoiVAY Awpy 
kudriq dyie 
idKwie]

Aapae Jorr 

Vishhorriai Aapae 

Kudharath Dhaee 

Dhikhaae ||

You Yourself unite, 

and You Yourself 

separate; You display 

Your Creative 

Omnipotence.

ਪਿਭੂ ਜਵਛੋੜੇ ਹੋਏ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਇਹ ਵਜਡਆਈ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ।
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55008 1281 mohu sogu ivjogu hY  
pUrib iliKAw 
kmwie]

Mohu Sog Vijog 

Hai Poorab Likhiaa 

Kamaae ||

Attachment brings the 

sorrow of separation; 

the mortal acts in 

accordance with pre-

ordained destiny.

(ਕੂੜ ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ ) ਮੋਹ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਵਛੋੜਾ ਜਵਆਪਦਾ ਹੈ 

ਉਹ (ਮੁੜ) ਉਹੀ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ) 

ਜਲਜਖਆ ਹੈ;

55009 1281 hau bilhwrI 
iqn kau jo hir 
crxI rhY ilv 
lwie]

Ho Balihaaree Thin 

Ko Jo Har 

Charanee Rehai 

Liv Laae ||

I am a sacrifice to 

those who remain 

lovingly attached to 

the Lord's Feet.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋਜੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ;

55010 1281 ijau jl mih 
kmlu Ailpqu hY  
AYsI bxq 
bxwie]

A-ilpqu Jio Jal Mehi Kamal 

Alipath Hai Aisee 

Banath Banaae ||

They are like the lotus 

which remains 

detached, floating 

upon the water.

ਪਿਭੂ ਨੇ ਅਿੇਹੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾ 
ਰੱਖੀ ਹੈ (ਜਕ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਵਾਲੇ ਇਉਂ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਕਉਲ ਿੁੱ ਲ 

ਅਛੋਹ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
55011 1281 sy suKIey sdw 

sohxy ijn@ ivchu 
Awpu gvwie]

Sae Sukheeeae 

Sadhaa Sohanae 

Jinh Vichahu Aap 

Gavaae ||

They are peaceful and 

beautiful forever; they 

eradicate self-conceit 

from within.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਗਵਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ 
ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਹਣੇ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ (ਸੋਹਣੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।
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55012 1281 iqn@ sogu ivjogu 
kdy nhI jo hir 
kY AMik 
smwie]7]

Thinh Sog Vijog 

Kadhae Nehee Jo 

Har Kai Ank 

Samaae ||7||

They never suffer 

sorrow or separation; 

they are merged in the 

Being of the Lord. 

||7||

ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਜਵੱਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਤੇ ਜਵਛੋੜਾ ਜਵਆਪਦਾ 
ਨਹੀਂ ॥੭॥

55013 1281 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

55014 1281 nwnk so 
swlwhIAY ijsu 
vis sBu ikCu 
hoie]

v`is Naanak So 

Saalaaheeai Jis Vas 

Sabh Kishh Hoe ||

O Nanak, praise the 

Lord; everything is in 

His power.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 
ਸਦਾ ਵਜਡਆਈ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;

55015 1281 iqsY sryivhu 
pRwxIho iqsu ibnu 
Avru n koie]

Thisai Saraevihu 

Praaneeho This 

Bin Avar N Koe ||

Serve Him, O mortal 

beings; there is none 

other than Him.

ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਸ ਵਰਗਾ) 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ; ਹੇ ਬੂੰ ਜਦਓ! 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਰੋ।

55016 1281 gurmuiK hir pRBu 
min vsY qW sdw 
sdw suKu hoie]

Guramukh Har 

Prabh Man Vasai 

Thaan Sadhaa 

Sadhaa Sukh Hoe 

||

The Lord God abides 

within the mind of the 

Gurmukh, and then he 

is at peace, forever 

and ever.

(ਿੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ 
ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ ਤਾਂ (ਮਨ 

ਜਵਚ) ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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55017 1281 shsw mUil n 
hoveI sB icMqw 
ivchu jwie]

Sehasaa Mool N 

Hovee Sabh 

Chinthaa Vichahu 

Jaae ||

He is never cynical; all 

anxiety has been 

taken out from within 

him.

ਤੌਖ਼ਲਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, 
ਸਾਰੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

55018 1281 jo ikCu hoie su 
shjy hoie khxw 
ikCU n jwie]

Jo Kishh Hoe S 

Sehajae Hoe 

Kehanaa Kishhoo 

N Jaae ||

Whatever happens, 

happens naturally; no 

one has any say about 

it.

ਿ ੋਕੁਝ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਵਰਤ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ 

ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ (ਮਨ ਜਵਚ) 

ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

55019 1281 scw swihbu min 
vsY qW min 
icMidAw Plu 
pwie]

Sachaa Saahib 

Man Vasai Thaan 

Man Chindhiaa Fal 

Paae ||

When the True Lord 

abides in the mind, 

then the mind's 

desires are fulfilled.

ਿ ੇਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇ ਤਾਂ 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਚਤਜਵਆ ਹੋਇਆ 

(ਹਰੇਕ) ਿਲ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

55020 1281 nwnk iqn kw 
AwiKAw Awip 
suxy ij lieAnu 
pMnY pwie]1]

Naanak Thin Kaa 

Aakhiaa Aap 

Sunae J Laeian 

Pannai Paae ||1||

O Nanak, He Himself 

hears the words of 

those, whose accounts 

are in His Hands. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਲੇਖੇ ਜਵਚ ਜਲਖ ਜਲਆ 

ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

55021 1281 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

55022 1281 AMimRqu sdw 
vrsdw bUJin 
bUJxhwr]

b`UJin bU`Jxhwr Anmrith Sadhaa 

Varasadhaa 

Boojhan 

Boojhanehaar ||

The Ambrosial Nectar 

rains down 

continually; realize 

this through 

realization.

'ਅੂੰ ਜਮਿਤ' ਦੀ ਵਰਖਾ ਸਦਾ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) 
ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿੋ ਸਮਝਣ-

ਿੋਗੇ ਹਨ;
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55023 1281 gurmuiK ijn@I 
buiJAw hir 
AMimRqu riKAw 
auir Dwir]

bu`iJAw Guramukh Jinhee 

Bujhiaa Har 

Anmrith Rakhiaa 

Our Dhhaar ||

Those who, as 

Gurmukh, realize this, 

keep the Lord's 

Ambrosial Nectar 

enshrined within their 

hearts.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਇਹ 

ਭੇਤ) ਸਮਝ ਜਲਆ ਹੈ ਉਹ 

'ਅੂੰ ਜਮਿਤ' ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ;

55024 1281 hir AMimRqu 
pIvih sdw rMig 
rwqy haumY iqRsnw 
mwir]

Har Anmrith 

Peevehi Sadhaa 

Rang Raathae 

Houmai Thrisanaa 

Maar ||

They drink in the 

Lord's Ambrosial 

Nectar, and remain 

forever imbued with 

the Lord; they conquer 

egotism and thirsty 

desires.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਤੇ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟਾ ਕੇ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਸਦਾ 
'ਅੂੰ ਜਮਿਤ' ਪੀਂਦੇ ਹਨ।

55025 1281 AMimRqu hir kw 
nwmu hY vrsY 
ikrpw Dwir]

Anmrith Har Kaa 

Naam Hai Varasai 

Kirapaa Dhhaar ||

The Name of the Lord 

is Ambrosial Nectar; 

the Lord showers His 

Grace, and it rains 

down.

(ਉਹ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਕੀਹ ਹੈ?) 

'ਅੂੰ ਜਮਿਤ' ਪਿਭੂ ਦਾ 'ਨਾਮ' ਹੈ ਤੇ 

ਇਸ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ।

55026 1281 nwnk gurmuiK 
ndrI AwieAw  
hir Awqm rwmu 
murwir]2]

Naanak Guramukh 

Nadharee Aaeiaa 

Har Aatham Raam 

Muraar ||2||

O Nanak, the Gurmukh 

comes to behold the 

Lord, the Supreme 

Soul. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਮੁਰਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

55027 1282 pauVI] Pourree || Pauree:
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55028 1282 Aqulu ikau 
qolIAY ivxu qoly 
pwieAw n jwie]

A-q`ulu Athul Kio Tholeeai 

Vin Tholae 

Paaeiaa N Jaae ||

How can the 

unweighable be 

weighed? Without 

weighing Him, He 

cannot be obtained.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੱੁਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਿਾਚੇ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੇ; ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਸ 

ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

55029 1282 gur kY sbid 
vIcwrIAY gux 
mih rhY smwie]

Gur Kai Sabadh 

Veechaareeai Gun 

Mehi Rehai 

Samaae ||

Reflect on the Word of 

the Guru's Shabad, 

and immerse yourself 

in His Glorious Virtues.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ) ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

55030 1282 Apxw Awpu  
Awip qolsI Awpy 
imlY imlwie]

Apanaa Aap Aap 

Tholasee Aapae 

Milai Milaae ||

He Himself weighs 

Himself; He unites in 

Union with Himself.

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ 
ਜਕਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦਾ) ਜਮਲਾਇਆ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ।

55031 1282 iqs kI kImiq  
nw pvY khxw 
ikCU n jwie]

This Kee Keemath 

Naa Pavai 

Kehanaa Kishhoo 

N Jaae ||

His value cannot be 

estimated; nothing 

can be said about this.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ; 
(ਉਹ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ) 

ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ।

55032 1282 hau bilhwrI gur 
Awpxy ijin scI 
bUJ idqI buJwie]

Ho Balihaaree Gur 

Aapanae Jin 

Sachee Boojh 

Dhithee Bujhaae ||

I am a sacrifice to my 

Guru; He has made me 

realize this true 

realization.

ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਿਸ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  ਸੱਚੀ ਸੂਝ ਦੇ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ)।
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55033 1282 jgqu musY AMimRqu 
lutIAY mnmuK 
bUJ n pwie]

j`gqu [ mu`sY Jagath Musai 

Anmrith Lutteeai 

Manamukh Boojh 

N Paae ||

The world has been 

deceived, and the 

Ambrosial Nectar is 

being plundered. The 

self-willed manmukh 

does not realize this.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਿਗਤ 

ਠੱਜਗਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਲੁਜਟਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

55034 1282 ivxu nwvY nwil n 
clsI jwsI jnmu 
gvwie]

c`lsI Vin Naavai Naal N 

Chalasee Jaasee 

Janam Gavaae ||

Without the Name, 

nothing will go along 

with him; he wastes 

his life, and departs.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਇਗੀ (ਸੋ, 'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਭੁੱ ਲਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਿਨਮ 

ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ ਕੇ ਿਾਇਗਾ।
55035 1282 gurmqI jwgy  

iqn@I Gru riKAw  
dUqw kw ikCu n 
vswie]8]

dUqW Guramathee 

Jaagae Thinhee 

Ghar Rakhiaa 

Dhoothaa Kaa 

Kishh N Vasaae 

||8||

Those who follow the 

Guru's Teachings and 

remain awake and 

aware, preserve and 

protect the home of 

their heart; demons 

have no power against 

them. ||8||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ 

ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚੋਂ) ਿਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਘਰ (ਭਾਵ, ਆਪਣਾ 
ਸਰੀਰ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ॥੮॥

55036 1282 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

55037 1282 bwbIhw nw 
ibllwie nw 
qrswie eyhu mnu  
Ksm kw hukmu 
mMin]

Baabeehaa Naa 

Bilalaae Naa 

Tharasaae Eaehu 

Man Khasam Kaa 

Hukam Mann ||

O rainbird, do not cry 

out. Do not let this 

mind of yours be so 

thirsty for a drop of 

water. Obey the 

Hukam, the Command 

of your Lord and 

Master,

ਹੇ ਪਪੀਹੇ! ਨਾਹ ਜਵਲਕ, 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾਹ ਤਰਸਾ ਤੇ 

ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨ (ਉਸ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਵਰਖਾ 
ਹੋਵੇਗੀ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11168 Published: March 06/ 2014



55038 1282 nwnk hukim 
mMinAY iqK auqrY  
cVY cvgil 
vMnu]1]

(c-vgil) cOguxW bhuqo 
bhuqw[ (vMnu) rMg[ 
iqK: polw bolo[ cV@Y

Naanak Hukam 

Manniai Thikh 

Outharai Charrai 

Chavagal Vann 

||1||

And your thirst shall 

be quenched. Your 

love for Him shall 

increase four-fold. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਟੁਜਰਆਂ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਿੇਹ 

ਜਮਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਗੁਣਾ ਰੂੰਗ 

ਚੜਹਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਨ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਜਖੜਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

55039 1282 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

55040 1282 bwbIhw jl mih 
qyrw vwsu hY jl 
hI mwih iPrwih]

Baabeehaa Jal 

Mehi Thaeraa 

Vaas Hai Jal Hee 

Maahi Firaahi ||

O rainbird, your place 

is in the water; you 

move around in the 

water.

ਹੇ ਪਪੀਹੇ! ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਹੀ ਤੂੂੰ  
ਤੁਰਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਹੇ 

ਿੀਵ! ਸਰਬ ਜਵਆਪਕ ਹਰੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਿੀਉਂਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ)

55041 1282 jl kI swr n 
jwxhI qW qUM 
kUkx pwih]

Jal Kee Saar N 

Jaanehee Thaan 

Thoon Kookan 

Paahi ||

But you do not 

appreciate the water, 

and so you cry out.

ਪਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਕਦਰ 

ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਵਲਕ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

55042 1282 jl Ql chu 
idis vrsdw  
KwlI ko Qwau 
nwih]

Jal Thhal Chahu 

Dhis Varasadhaa 

Khaalee Ko 

Thhaao Naahi ||

In the water and on 

the land, it rains down 

in the ten directions. 

No place is left dry.

ਚਹੁੂੰ  ਪਾਸੀਂ ਹੀ ਿਲਾਂ ਜਵਚ ਥਲਾਂ 
ਜਵਚ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ 

ਥਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਵਰਖਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ;
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55043 1282 eyqY jil vrsdY  
iqK mrih Bwg 
iqnw ky nwih]

Eaethai Jal 

Varasadhai Thikh 

Marehi Bhaag 

Thinaa Kae Naahi 

||

With so much rain, 

those who are die of 

thirst are very 

unfortunate.

ਇਤਨੀ ਵਰਖਾ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਿੋ 
ਜਤਹਾਏ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ (ਚੂੰ ਗੇ) ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

55044 1282 nwnk gurmuiK 
iqn soJI peI  
ijn visAw mn 
mwih]2]

Naanak Guramukh 

Thin Sojhee Pee 

Jin Vasiaa Man 

Maahi ||2||

O Nanak, the 

Gurmukhs 

understand; the Lord 

abides within their 

minds. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੂਝ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਜਕ ਪਿਭੂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

55045 1282 pauVI] Pourree || Pauree:

55046 1282 nwQ jqI isD 
pIr iknY AMqu n 
pwieAw]

Naathh Jathee 

Sidhh Peer Kinai 

Anth N Paaeiaa ||

The Yogic Masters, 

celibates, Siddhas and 

spiritual teachers - 

none of them has 

found the limits of the 

Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਨਾਥ, ਿਤੀ, ਪੱੁਗੇ 

ਹੋਏ ਿੋਗੀ, ਪੀਰ (ਕਈ ਹੋ 

ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ, ਪਰ,) ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 

(ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ ਕਦੋਂ 
ਤੋਂ ਹੈਂ, ਕੇਡਾ ਹੈਂ-ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਜਕਆ, ਕਈ ਿਤਨ 

ਕਰ ਚੁਕੇ)।

55047 1282 gurmuiK nwmu 
iDAwie quJY 
smwieAw]

Guramukh Naam 

Dhhiaae Thujhai 

Samaaeiaa ||

The Gurmukhs 

meditate on the 

Naam, and merge in 

You, O Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਅਿੇਹੇ ਜਨਸਿਲ 

ਉੱਦਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ) 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਤੇਰੇ (ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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55048 1282 jug CqIh gubwru  
iqs hI BwieAw]

Jug Shhatheeh 

Gubaar This Hee 

Bhaaeiaa ||

For thirty-six ages, 

God remained in utter 

darkness, as He 

pleased.

ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਹੀ 
ਚੂੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਕ ਅਨੇਕਾਂ ਿੁਗ 

ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ (ਭਾਵ, 

ਇਹ ਜਕਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਜਕ ਿਦੋਂ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਹੋਈ ਤਦੋਂ ਕੀਹ ਸੀ);

55049 1282 jlw ibMbu 
Asrwlu iqnY 
vrqwieAw]

(ibMbu) pwxI, (Asrwlu) 
BYdwiek

Jalaa Binb Asaraal 

Thinai 

Varathaaeiaa ||

The vast expanse of 

water swirled around.

ਜਿਰ ਜਭਆਨਕ ਿਲ ਹੀ ਿਲ-

ਇਹ ਖੇਡ ਭੀ ਉਸੇ ਨੇ ਵਰਤਾਈ;

55050 1282 nIlu AnIlu 
AgMmu srjIqu 
sbwieAw]

(srjIqu) sdw jIvx 
vwlw

Neel Aneel Aganm 

Sarajeeth 

Sabaaeiaa ||

The Creator of all is 

Infinite, Endless and 

Inaccessible.

ਤੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਿੀਉਂਦਾ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੀ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਅਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ-

55051 1282 Agin aupweI 
vwdu BuK 
iqhwieAw]

Agan Oupaaee 

Vaadh Bhukh 

Thihaaeiaa ||

He formed fire and 

conflict, hunger and 

thirst.

(ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤੀ, ਤਦੋਂ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ, ਵਾਦ-ਜਵਵਾਦ ਤੇ ਭੁੱ ਖ 

ਜਤਿਹ ਭੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤੇ।

55052 1282 dunIAw kY isir 
kwlu dUjw 
BwieAw]

Dhuneeaa Kai Sir 

Kaal Dhoojaa 

Bhaaeiaa ||

Death hangs over the 

heads of the people of 

the world, in the love 

of duality.

ਦੁਨੀਆ (ਭਾਵ, ਿੀਵਾਂ) ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਮੌਤ (ਦਾ ਡਰ ਭੀ ਉਸੇ ਨੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਕਉਂਜਕ ਇਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਇਹ ਦੂਿਾ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ) 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11171 Published: March 06/ 2014



55053 1282 rKY rKxhwru  
ijin sbdu 
buJwieAw]9]

bu`JwieAw Rakhai 

Rakhanehaar Jin 

Sabadh 

Bujhaaeiaa ||9||

The Savior Lord saves 

those who realize the 

Word of the Shabad. 

||9||

ਪਰ, ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਿਭੂ 
ਜਿਸ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ 

(ਇਹਨਾਂ ਅਗਜਨ, ਵਾਦ, ਭੁਖ, 

ਜਤਿਹ ਤੇ ਕਾਲ ਆਜਦਕ ਤੋਂ) 
ਰੱਖਦਾ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ॥੯॥

55054 1282 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

55055 1282 iehu jlu sBqY 
vrsdw vrsY 
Bwie suBwie]

Eihu Jal Sabh Thai 

Varasadhaa 

Varasai Bhaae 

Subhaae ||

This rain pours down 

on all; it rains down in 

accordance with God's 

Loving Will.

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਇਹ ਿਲ 

(ਭਾਵ, ਮੀਂਹ) ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਹਦਾ ਭੀ ਹੈ ਪਿੇਮ 

ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਿ ਨਾਲ 

(ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਜਵਤਕਰੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ),
55056 1282 sy ibrKw 

hrIAwvly jo 
gurmuiK rhy 
smwie]

hrI-Awvly: ibhwrI d`b 
ky bolo

Sae Birakhaa 

Hareeaavalae Jo 

Guramukh Rehae 

Samaae ||

Those trees become 

green and lush, which 

remain immersed in 

the Guru's Word.

ਪਰ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ (ਿੀਵ-ਰੂਪ) 

ਰੱੁਖ ਹਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਇਸ 'ਨਾਮ' 

ਵਰਖਾ ਜਵਚ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

55057 1282 nwnk ndrI suKu 
hoie eynw jMqw kw 
duKu jwie]1]

Naanak Nadharee 

Sukh Hoe Eaenaa 

Janthaa Kaa 

Dhukh Jaae ||1||

O Nanak, by His Grace, 

there is peace; the 

pain of these 

creatures is gone. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

55058 1282 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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55059 1282 iBMnI rYix 
cmikAw vuTw 
Chbr lwie]

Bhinnee Rain 

Chamakiaa Vuthaa 

Shhehabar Laae ||

The night is wet with 

dew; lightning flashes, 

and the rain pours 

down in torrents.

(ਤਦੋਂ) ਸੁਹਾਵਣੀ ਰਾਤੇ (ਬੱਦਲ) 

ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ 

ਵਰਹਦਾ ਹੈ,

55060 1282 ijqu vuTY Anu Dnu 
bhuqu aUpjY jW 
shu kry rjwie]

Jith Vuthai An 

Dhhan Bahuth 

Oopajai Jaan Sahu 

Karae Rajaae ||

Food and wealth are 

produced in 

abundance when it 

rains, if it is the Will of 

God.

ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਦੇ ਵੱਸਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੂੰਨ (-

ਰੂਪ) ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

55061 1282 ijqu KwDY mnu 
iqRpqIAY jIAW 
jugiq smwie]

Jith Khaadhhai 

Man Thripatheeai 

Jeeaaan Jugath 

Samaae ||

Consuming it, the 

minds of His creatures 

are satisfied, and they 

adopt the lifestyle of 

the way.

ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ 

ਮਨ ਰੱਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਿੀਊਣ ਦੀ ਿੁਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਅੂੰਨ ਖਾਜਧਆਂ ਿੀਵ 

ਿੀਊਂਦੇ ਹਨ)।

55062 1282 iehu Dnu krqy 
kw Kylu hY kdy 
AwvY kdy jwie]

Eihu Dhhan 

Karathae Kaa 

Khael Hai Kadhae 

Aavai Kadhae Jaae 

||

This wealth is the play 

of the Creator Lord. 

Sometimes it comes, 

and sometimes it goes.

ਪਰ, ਇਹ (ਅੂੰਨ-ਰੂਪ) ਧਨ ਤਾਂ 
ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ 

ਿ ੋਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਦੇ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55063 1282 igAwnIAw kw 
Dnu nwmu hY sd 
hI rhY smwie]

Giaaneeaa Kaa 

Dhhan Naam Hai 

Sadh Hee Rehai 

Samaae ||

The Naam is the 

wealth of the 

spiritually wise. It is 

permeating and 

pervading forever.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਲਈ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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55064 1282 nwnk ijn kau 
ndir kry qW 
iehu Dnu plY 
pwie]2]

Naanak Jin Ko 

Nadhar Karae 

Thaan Eihu Dhhan 

Palai Paae ||2||

O Nanak, those who 

are blessed with His 

Glance of Grace 

receive this wealth. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਿਭੂ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਧਨ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

55065 1282 pauVI] Pourree || Pauree:

55066 1282 Awip krwey kry 
Awip hau kY 
isau krI pukwr]

Aap Karaaeae 

Karae Aap Ho Kai 

Sio Karee Pukaar 

||

He Himself does, and 

causes all to be done. 

Unto whom can I 

complain?

ਪਿਭੂ (ਸਭ ਕੁਝ) ਆਪ ਹੀ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਆਪ 

ਹੀ ਕਰਾ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਸੋ, ਇਸ 

ਅਗਜਨ, ਵਾਦੁ, ਭੁੱ ਖ, ਤਿੇਹ, ਕਾਲ 

ਆਜਦਕ ਬਾਰੇ) ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸ 

ਫ਼ਜਰਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ।

55067 1282 Awpy lyKw mMgsI  
Awip krwey kwr]

Aapae Laekhaa 

Mangasee Aap 

Karaaeae Kaar ||

He Himself calls the 

mortal beings to 

account; He Himself 

causes them to act.

(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਆਪ ਹੀ (ਭੁੱ ਖ 

ਜਤਿਹ ਆਜਦਕ ਵਾਲੇ) ਕੂੰਮ ਕਰਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ (ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ ਭੀ ਆਪ ਹੀ 
ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ।

55068 1282 jo iqsu BwvY so 
QIAY hukmu kry 
gwvwru]

Jo This Bhaavai So 

Thheeai Hukam 

Karae Gaavaar ||

Whatever pleases Him 

happens. Only a fool 

issues commands.

ਮੂਰਖ ਿੀਵ (ਐਵੇਂ ਹੀ) ਹੈਂਕੜ 

ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਸਲ ਜਵਚ) ਉਹੀ 
ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

55069 1282 Awip Cfwey 
CutIAY Awpy 
bKsxhwru]

Aap Shhaddaaeae 

Shhutteeai Aapae 

Bakhasanehaar ||

He Himself saves and 

redeems; He Himself is 

the Forgiver.

(ਇਹਨਾਂ ਅਗਜਨ ਭੁੱ ਖ ਆਜਦਕਾਂ 
ਤੋਂ) ਿੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾਏ ਤਾਂ 
ਬਚੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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55070 1282 Awpy vyKY suxy 
Awip sBsY dy 
AwDwru]

Aapae Vaekhai 

Sunae Aap 

Sabhasai Dhae 

Aadhhaar ||

He Himself sees, and 

He Himself hears; He 

gives His Support to all.

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ) ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

55071 1282 sB mih eyku 
vrqdw isir 
isir kry bIcwru]

Sabh Mehi Eaek 

Varathadhaa Sir 

Sir Karae Beechaar 

||

He alone is pervading 

and permeating all; He 

considers each and 

every one.

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

55072 1283 gurmuiK Awpu 
vIcwrIAY lgY 
sic ipAwru]

Guramukh Aap 

Veechaareeai 

Lagai Sach Piaar ||

The Gurmukh reflects 

on the self, lovingly 

attached to the True 

Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਪਆਰ 

(ਇਹਨਾਂ ਭੁੱ ਖ ਜਤਿਹ ਆਜਦਕ 

ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਥਾਂ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਬਣਦਾ ਹੈ।

55073 1283 nwnk iks no 
AwKIAY Awpy 
dyvxhwru]10]

Naanak Kis No 

Aakheeai Aapae 

Dhaevanehaar 

||10||

O Nanak, whom can 

we ask? He Himself is 

the Great Giver. 

||10||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਦਾਤ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਜਕਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੧੦॥

55074 1283 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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55075 1283 bwbIhw eyhu jgqu 
hY mq ko Brim 
Bulwie]

j`gqu[ Bu`lwie Baabeehaa Eaehu 

Jagath Hai Math 

Ko Bharam 

Bhulaae ||

This world is a 

rainbird; let no one be 

deluded by doubt.

(ਲਫ਼ਜ਼ ਪਪੀਹਾ ਸੁਣ ਕੇ) ਮਤਾਂ 
ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਿਾਏ, ਪਪੀਹਾ 
ਇਹ ਿਗਤ ਹੈ,

55076 1283 iehu bwbINhw psU 
hY ies no bUJxu 
nwih]

Eihu Baabeenehaa 

Pasoo Hai Eis No 

Boojhan Naahi ||

This rainbird is an 

animal; it has no 

understanding at all.

ਇਹ ਪਪੀਹਾ (-ਿੀਵ) ਪਸ਼ੂ (-

ਸੁਭਾਉ) ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ,

55077 1283 AMimRqu hir kw 
nwmu hY ijqu pIqY 
iqK jwie]

Anmrith Har Kaa 

Naam Hai Jith 

Peethai Thikh Jaae 

||

The Name of the Lord 

is Ambrosial Nectar; 

drinking it in, thirst is 

quenched.

(ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਐਸਾ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪੀਜਤਆਂ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਹ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

55078 1283 nwnk gurmuiK 
ijn@ pIAw  
iqn@bhuiV n 
lwgI Awie]1]

Naanak Guramukh 

Jinh Peeaa Thinh 

Bahurr N Laagee 

Aae ||1||

O Nanak, those 

Gurmukhs who drink it 

in shall never again be 

afflicted by thirst. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮੁੜ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਤਿੇਹ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ॥੧॥

55079 1283 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

55080 1283 mlwru sIql rwgu 
hY hir iDAwieAY 
sWiq hoie]

Malaar Seethal 

Raag Hai Har 

Dhhiaaeiai Saanth 

Hoe ||

Malaar is a calming 

and soothing raga; 

meditating on the 

Lord brings peace and 

tranquility.

(ਭਾਵੇਂ) 'ਮਲਾਰ' ਠੂੰ ਢਾ ਰਾਗ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਠੂੰ ਢ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ), 

ਪਰ (ਅਸਲ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿ ੇ(ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰੀਏ।
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55081 1283 hir jIau ApxI 
ikRpw kry qW 
vrqY sB loie]

Har Jeeo Apanee 

Kirapaa Karae 

Thaan Varathai 

Sabh Loe ||

When the Dear Lord 

grants His Grace, then 

the rain falls on all the 

people of the world.

ਿ ੇਪਿਭੂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੇ 

ਤਾਂ (ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ) ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ (ਇਉਂ) ਵਰਤੇ,

55082 1283 vuTY jIAw jugiq 
hoie DrxI no 
sIgwru hoie]

Vuthai Jeeaa 

Jugath Hoe 

Dhharanee No 

Seegaar Hoe ||

From this rain, all 

creatures find the 

ways and means to 

live, and the earth is 

embellished.

ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਜਪਆਂ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ-ਿੁਗਤੀ (ਭਾਵ, ਸੱਜਤਆ) 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਹਜਰਆਵਲ ਰੂਪ ਸੁਹੱਪਣ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55083 1283 nwnk iehu jgqu 
sBu jlu hY jl 
hI qy sB koie]

j`gqu Naanak Eihu 

Jagath Sabh Jal Hai 

Jal Hee Thae Sabh 

Koe ||

O Nanak, this world is 

all water; everything 

came from water.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਸਲ ਜਵਚ) ਇਹ 

ਿਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ;

55084 1283 gur prswdI ko 
ivrlw bUJY so jnu 
mukqu sdw 
hoie]2]

Gur Parasaadhee 

Ko Viralaa Boojhai 

So Jan Mukath 

Sadhaa Hoe ||2||

By Guru's Grace, a rare 

few realize the Lord; 

such humble beings 

are liberated forever. 

||2||

ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ (ਇਹ 

ਗੱਲ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਿੋ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

55085 1283 pauVI] Pourree || Pauree:

55086 1283 scw vyprvwhu  
ieko qU DxI]

Sachaa 

Vaeparavaahu 

Eiko Thoo 

Dhhanee ||

O True and 

Independent Lord 

God, You alone are my 

Lord and Master.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਵੇਪਰਵਾਹ (ਬੇ-

ਮੁਥਾਿ) ਮਾਲਕ ਹੈ;
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55087 1283 qU sBu ikCu Awpy 
Awip dUjy iksu 
gxI]

Thoo Sabh Kishh 

Aapae Aap 

Dhoojae Kis Ganee 

||

You Yourself are 

everything; who else is 

of any account?

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ (ਕਰਨ 

ਕਰਾਨ ਿੋਗਾ) ਹੈਂ, ਕੇਹੜੇ ਦੂਿ ੇ

ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਮਥਾਂ?

55088 1283 mwxs kUVw grbu  
scI quDu mxI]

Maanas Koorraa 

Garab Sachee 

Thudhh Manee ||

False is the pride of 

man. True is Your 

glorious greatness.

(ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਕਸੇ ਵਜਡਆਈ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ) ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
(ਕੋਈ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਨਾ 
ਜਵਅਰਥ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ 

ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ;

55089 1283 Awvw gauxu 
rcwie aupweI 
mydnI]

Aavaa Goun 

Rachaae Oupaaee 

Maedhanee ||

Coming and going in 

reincarnation, the 

beings and species of 

the world came into 

being.

ਤੂੂੰ  ਹੀ 'ਿਨਮ ਮਰਨ' (ਦੀ 
ਮਰਯਾਦਾ) ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

55090 1283 siqguru syvy 
Awpxw AwieAw 
iqsu gxI]

Sathigur Saevae 

Aapanaa Aaeiaa 

This Ganee ||

But if the mortal 

serves his True Guru, 

his coming into the 

world is judged to be 

worthwhile.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੇ 

ਕਹੇ ਉਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਉਣਾ ਸਿਲ 

ਹੈ।

55091 1283 jy haumY ivchu 
jwie q kyhI 
gxq gxI]

Jae Houmai 

Vichahu Jaae Th 

Kaehee Ganath 

Ganee ||

And if he eradicates 

eogtism from within 

himself, then how can 

he be judged?

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਏ ਤਾਂ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਆਜਦਕ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ) ਤੌਖ਼ਲੇ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11178 Published: March 06/ 2014



55092 1283 mnmuK moih 
gubwir ijau Bulw 
mMiJ vxI]

Manamukh Mohi 

Gubaar Jio Bhulaa 

Manjh Vanee ||

The self-willed 

manmukh is lost in the 

darkness of emotional 

attachment, like the 

man lost in the 

wilderness.

(ਪਰ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮੋਹ-ਰੂਪ 

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ (ਇਉਂ) ਭਟਕ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ (ਰਾਹੋਂ) ਭੁੱ ਲਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਿੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ 

(ਭਟਕਦਾ ਹੈ)।

55093 1283 kty pwp AsMK  
nwvY iek 
kxI]11]

nwvY:nwmu[ nwvY: nny 
hlMq n lwau

Kattae Paap 

Asankh Naavai Eik 

Kanee ||11||

Countless sins are 

erased, by even a tiny 

particle of the Lord's 

Name. ||11||

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 'ਨਾਮ' ਦਾ ਇਕ 

ਜਕਣਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਾਪ ਕੱਟ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥

55094 1283 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

55095 1283 bwbIhw KsmY kw 
mhlu n jwxhI  
mhlu dyiK 
Ardwis pwie]

Baabeehaa 

Khasamai Kaa 

Mehal N Jaanehee 

Mehal Dhaekh 

Aradhaas Paae ||

O rainbird, you do not 

know the Mansion of 

your Lord and 

Master's Presence. 

Offer your prayers to 

see this Mansion.

ਹੇ (ਿੀਵ) ਪਪੀਹੇ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ 
(ਤਾਹੀਂਏ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਨਾਲ ਆਤੁਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈਂ), 
(ਮਾਲਕ ਦਾ) ਘਰ ਵੇਖਣ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ।

55096 1283 AwpxY BwxY 
bhuqw bolih  
boilAw Qwie n 
pwie]

Aapanai Bhaanai 

Bahuthaa Bolehi 

Boliaa Thhaae N 

Paae ||

You speak as you 

please, but your 

speech is not accepted.

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ) ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
(ਮਨ ਦੀ) ਮਰਜ਼ੀ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਬੋਲਣਾ 
ਪਿਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
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55097 1283 Ksmu vfw dwqwru 
hY jo ieCy so Pl 
pwie ]

Khasam Vaddaa 

Dhaathaar Hai Jo 

Eishhae So Fal 

Paae ||

Your Lord and Master 

is the Great Giver; 

whatever you desire, 

you shall receive from 

Him.

(ਹੇ ਿੀਵ!) ਮਾਲਕ ਬੜੀਆਂ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਪਆਂ) ਿੋ ਮੂੰਗੀਏ ਸੋ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55098 1283 bwbIhw ikAw 
bpuVw jgqY kI 
iqK jwie]1]

Baabeehaa Kiaa 

Bapurraa Jagathai 

Kee Thikh Jaae 

||1||

Not only the thirst of 

the poor rainbird, but 

the thirst of the whole 

world is quenched. 

||1||

ਇਹ (ਿੀਵ) ਪਪੀਹਾ ਜਵਚਾਰਾ 
ਕੀਹ ਹੈ? (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਜਤਆਂ) ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਤਿੇਹ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
55099 1283 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

55100 1283 bwbIhw iBMnI 
rYix boilAw  
shjy sic 
suBwie]

Baabeehaa 

Bhinnee Rain 

Boliaa Sehajae 

Sach Subhaae ||

The night is wet with 

dew; the rainbird sings 

the True Name with 

intuitive ease.

(ਿਦੋਂ) (ਿੀਵ-) ਪਪੀਹਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਵੇਲੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

(ਿੁੜੇ) ਮਨ ਦੀ ਮੌਿ ਨਾਲ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ,

55101 1283 iehu jlu myrw 
jIau hY jl ibnu 
rhxu n jwie]

Eihu Jal Maeraa 

Jeeo Hai Jal Bin 

Rehan N Jaae ||

This water is my very 

soul; without water, I 

cannot survive.

ਜਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਹੈ, 'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਿੀਊ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
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55102 1283 gur sbdI jlu 
pweIAY ivchu 
Awpu gvwie]

Gur Sabadhee Jal 

Paaeeai Vichahu 

Aap Gavaae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

this water is obtained, 

and egotism is 

eradicated from 

within.

(ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮਨ ਜਵਚੋਂ 
ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55103 1283 nwnk ijsu ibnu 
csw n jIvdI so 
siqguir dIAw 
imlwie]2]

csw: polw bolo Naanak Jis Bin 

Chasaa N 

Jeevadhee So 

Sathigur Dheeaa 

Milaae ||2||

O Nanak, I cannot live 

without Him, even for 

a moment; the True 

Guru has led me to 

meet Him. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਕ ਪਲਕ ਭਰ ਭੀ ਿੀਜਵਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ) ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

55104 1283 pauVI] Pourree || Pauree:

55105 1283 KMf pqwl AsMK  
mY gxq n hoeI]

Khandd Pathaal 

Asankh Mai 

Ganath N Hoee ||

There are countless 

worlds and nether 

regions; I cannot 

calculate their number.

(ਇਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ) ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਹਨ, 

ਮੈਥੋਂ ਜਗਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ।

55106 1283 qU krqw goivMdu  
quDu isrjI quDY 
goeI]

Thoo Karathaa 

Govindh Thudhh 

Sirajee Thudhhai 

Goee ||

You are the Creator, 

the Lord of the 

Universe; You create 

it, and You destroy it.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  (ਇਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ ) 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਨਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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55107 1283 lK caurwsIh 
mydnI quJ hI qy 
hoeI]

l`K Lakh Chouraaseeh 

Maedhanee Thujh 

Hee Thae Hoee ||

The 8.4 million species 

of beings issued forth 

from You.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚੌਰਾਸੀ ਲਖ ਿੂਨ 

ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

55108 1283 ieik rwjy Kwn 
mlUk khih 
khwvih koeI]

kh-ih Eik Raajae Khaan 

Malook Kehehi 

Kehaavehi Koee ||

Some are called kings, 

emperors and nobles.

(ਇਥੇ) ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਰਾਿ ੇਖ਼ਾਨ ਤੇ ਮਲਕ ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ,

55109 1283 ieik swh 
sdwvih sMic Dnu  
dUjY piq KoeI]

Eik Saah 

Sadhaavehi Sanch 

Dhhan Dhoojai 

Path Khoee ||

Some claim to be 

bankers and 

accumulate wealth, 

but in duality they lose 

their honor.

ਕਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਸ਼ਾਹ ਸਦਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਪਰ) ਇਸ ਦੂਿ ੇਮੋਹ 

ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ।

55110 1283 ieik dwqy iek 
mMgqy sBnw isir 
soeI]

Eik Dhaathae Eik 

Mangathae 

Sabhanaa Sir Soee 

||

Some are givers, and 

some are beggars; 

God is above the 

heads of all.

ਇਥੇ ਕਈ ਦਾਤੇ ਹਨ ਕਈ 

ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ (ਪਰ ਕੀਹ ਦਾਤੇ ਤੇ 

ਕੀਹ ਮੂੰਗਤੇ) ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੀ ਖਸਮ ਹੈ।

55111 1283 ivxu nwvY  
bwjwrIAw 
BIhwvil hoeI]

(bwjwrIAw) msKirAW[ 
(BIhwvil) BYdwiek

Vin Naavai 

Baajaareeaa 

Bheehaaval Hoee 

||

Without the Name, 

they are vulgar, 

dreadful and wretched.

(ਭਾਵੇਂ ਰਾਿੇ ਸਦਾਣ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹ 

ਅਖਵਾਣ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿੀਵ (ਮਾਨੋ) ਬਹੁ-ਰੂਪੀਏ 

ਹਨ (ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ 

ਨਾਲ) ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ।
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55112 1283 kUV inKuty nwnkw  
scu kry su 
hoeI]12]

Koorr Nikhuttae 

Naanakaa Sach 

Karae S Hoee 

||12||

Falsehood shall not 

last, O Nanak; 

whatever the True 

Lord does, comes to 

pass. ||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਰਾਿੇ ਤੇ 

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਜਦਕ) ਕੂੜ ਦੇ 

ਸੌਦੇ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਿ 

ਧਨ ਆਜਦਕ ਦਾ ਮਾਣ ਕੂੜਾ ਹੈ) 

ਿ ੋਕੁਝ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ 

॥੧੨॥
55113 1283 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

55114 1283 bwbIhw guxvMqI 
mhlu pwieAw  
AaugxvMqI dUir]

Baabeehaa 

Gunavanthee 

Mehal Paaeiaa 

Aouganavanthee 

Dhoor ||

O rainbird, the 

virtuous soul-bride 

attains the Mansion of 

her Lord's Presence; 

the unworthy, 

unvirtuous one is far 

away.

ਹੇ (ਿੀਵ-) ਪਪੀਹੇ! ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ 
(ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ 

ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਅਉਗਜਣਆਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਥ ਤੇ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

55115 1283 AMqir qyrY hir 
vsY gurmuiK sdw 
hjUir]

Anthar Thaerai 

Har Vasai 

Guramukh Sadhaa 

Hajoor ||

Deep within your 

inner being, the Lord 

abides. The Gurmukh 

beholds Him ever-

present.

ਹੇ (ਿੀਵ-) ਪਪੀਹੇ! ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਸਦਾ ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

55116 1283 kUk pukwr n 
hoveI ndrI 
ndir inhwl]

Kook Pukaar N 

Hovee Nadharee 

Nadhar Nihaal ||

When the Lord 

bestows His Glance of 

Grace, the mortal no 

longer weeps and 

wails.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) ਜਕਸੇ 

ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ, ਮੇਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਈ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 

ਜਨਹਾਲ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।
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55117 1283 nwnk nwim rqy 
shjy imly sbid 
gurU kY Gwl]1]

Naanak Naam 

Rathae Sehajae 

Milae Sabadh 

Guroo Kai Ghaal 

||1||

O Nanak, those who 

are imbued with the 

Naam intuitively 

merge with the Lord; 

they practice the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਘਾਲ ਕਮਾਈ 

ਕਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

55118 1284 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

55119 1284 bwbIhw bynqI 
kry kir ikrpw 
dyhu jIA dwn]

Baabeehaa 

Baenathee Karae 

Kar Kirapaa 

Dhaehu Jeea 

Dhaan ||

The rainbird prays: O 

Lord, grant Your 

Grace, and bless me 

with the gift of the life 

of the soul.

(ਿਦੋਂ) (ਿੀਵ-) ਪਪੀਹਾ (ਪਿਭੂ 
ਅੱਗੇ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ-(ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਿੀਵਨ- ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼;

55120 1284 jl ibnu ipAws  
n aUqrY Cutik 
jWih myry pRwn]

Jal Bin Piaas N 

Ootharai Shhuttak 

Jaanhi Maerae 

Praan ||

Without the water, my 

thirst is not quenched, 

and my breath of life 

is ended and gone.

ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮੇਰੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦੀ, 
(ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੇਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਜਵਆਕੁਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

55121 1284 qU suKdwqw byAMqu 
hY guxdwqw 
nyDwnu]

Thoo 

Sukhadhaathaa 

Baeanth Hai 

Gunadhaathaa 

Naedhhaan ||

You are the Giver of 

peace, O Infinite Lord 

God; You are the Giver 

of the treasure of 

virtue.

ਤੂੂੰ  ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਗੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ; ਤੇ ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ-
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55122 1284 nwnk gurmuiK 
bKis ley AMiq 
bylI hoie 
Bgvwnu]2]

Naanak Guramukh 

Bakhas Leae Anth 

Baelee Hoe 

Bhagavaan ||2||

O Nanak, the Gurmukh 

is forgiven; in the end, 

the Lord God shall be 

your only friend. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ 

ਕੇ) ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਅੂੰਤ ਸਮੇ ਉਸ ਦਾ 
ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੨॥

55123 1284 pauVI] Pourree || Pauree:

55124 1284 Awpy jgqu 
aupwie kY gux 
Aaugx kry 
bIcwru]

j`gqu Aapae Jagath 

Oupaae Kai Gun 

Aougan Karae 

Beechaar ||

He created the world; 

He considers the 

merits and demerits of 

the mortals.

(ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ ਬਣਾ ਕੇ 

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

55125 1284 qRY gux srb 
jMjwlu hY nwim n 
Dry ipAwru]

Thrai Gun Sarab 

Janjaal Hai Naam 

N Dhharae Piaar ||

Those who are 

entangled in the three 

gunas - the three 

dispositions - do not 

love the Naam, the 

Name of the Lord.

(ਮਾਇਆ ਦੇ) ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ (ਭੀ 
ਿ)ੋ ਜਨਰਾ ਿੂੰਿਾਲ (ਭਾਵ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸਾਣ ਵਾਲਾ) 
ਹੀ ਹੈ (ਇਹ ਭੀ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਰਜਚਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਚ ਿਸ 

ਕੇ ਿਗਤ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ;
55126 1284 gux Coif Aaugx 

kmwvdy drgh 
hoih KuAwru]

Gun Shhodd 

Aougan 

Kamaavadhae 

Dharageh Hohi 

Khuaar ||

Forsaking virtue, they 

practice evil; they shall 

be miserable in the 

Court of the Lord.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿੀਵ) ਗੁਣ ਛੱਡ 

ਕੇ ਅਉਗਣ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਆਖ਼ਰ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸ਼ਰਜਮੂੰ ਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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55127 1284 jUAY jnmu iqnI 
hwirAw ikqu 
Awey sMswir]

Jooai Janam 

Thinee Haariaa 

Kith Aaeae 

Sansaar ||

They lose their life in 

the gamble; why did 

they even come into 

the world?

ਅਿੇਹੇ ਿੀਵ (ਮਾਨੋ) ਿੂਏ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ ਹਾਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਉਣਾ ਜਕਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

55128 1284 scY sbid mnu 
mwirAw Aih 
inis nwim 
ipAwir]

Sachai Sabadh 

Man Maariaa 

Ahinis Naam Piaar 

||

But those who 

conquer and subdue 

their minds, through 

the True Word of the 

Shabad - night and 

day, they love the 

Naam.

(ਪਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਗੁਰੂ 

ਦੇ) ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਜਲਆਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ,

55129 1284 ijnI purKI auir 
DwirAw scw 
AlK Apwru]

A-lK[ purKIN Jinee Purakhee 

Our Dhhaariaa 

Sachaa Alakh 

Apaar ||

Those people enshrine 

the True, Invisible and 

Infinite Lord in their 

hearts.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਅਜਦਿਸ਼ਟ 

ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਵਸਾਇਆ ਹੈ,

55130 1284 qU guxdwqw 
inDwnu hih AsI 
AvgixAwr]

h-ih Thoo 

Gunadhaathaa 

Nidhhaan Hehi 

Asee Avaganiaar ||

You, O Lord, are the 

Giver, the Treasure of 

virtue; I am unvirtuous 

and unworthy.

(ਉਹ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ)-

"ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਅਉਗਣੀ ਹਾਂ।"
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55131 1284 ijsu bKsy so 
pwiesI gur 
sbdI 
vIcwru]13]

Jis Bakhasae So 

Paaeisee Gur 

Sabadhee 

Veechaar ||13||

He alone finds You, 

whom You bless and 

forgive, and inspire to 

contemplate the Word 

of the Guru's Shabad. 

||13||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਅਿੇਹੀ ਸੁਅੱਛ) ਜਵਚਾਰ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਉਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ) 

ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

55132 1284 slok mÚ 5] Salok Ma 5 || Shalok, Fifth Mehl:

55133 1284 rwiq n ivhwvI 
swkqW ijn@w 
ivsrY nwau]

Raath N Vihaavee 

Saakathaan Jinhaa 

Visarai Naao ||

The faithless cynics 

forget the Name of 

the Lord; the night of 

their lives does not 

pass in peace.

ਿ ੋਬੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਜਵੱਛੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱ ਜਲਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਤ 

ਬੀਤਣ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 
(ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ-ਰੂਪ 

ਰਾਤ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਲੂੰ ਘਦੀ ਹੈ; 

ਉਹ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਮਰ ਭਾਰੂ ਹੋਈ 

ਿਾਪਦੀ ਹੈ)।

55134 1284 rwqI idns 
suhylIAw nwnk  
hir gux gWau]1]

Raathee Dhinas 

Suhaeleeaa 

Naanak Har Gun 

Gaano ||1||

Their days and nights 

become comfortable, 

O Nanak, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੀਆਂ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦਨ 

ਰਾਤ (ਭਾਵ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਸੁਖੀ 
ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

55135 1284 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11187 Published: March 06/ 2014



55136 1284 rqn jvyhr 
mwxkw hBy mxI 
mQMin]

Rathan Javaehar 

Maanakaa Habhae 

Manee Mathhann 

||

All sorts of jewels and 

gems, diamonds and 

rubies, shine forth 

from their foreheads.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਮਾਨੋ) 

ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਿਵਾਹਰ ਮੋਤੀ ਤੇ 

ਮਣੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਗੁਣਾਂ 
ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਨੂਰ 

ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ),

55137 1284 nwnk jo pRiB 
BwixAw scY dir 
sohMin]2]

Naanak Jo Prabh 

Bhaaniaa Sachai 

Dhar Sohann ||2||

O Nanak, those who 

are pleasing to God, 

look beautiful in the 

Court of the Lord. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ 

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

55138 1284 pauVI] Pourree || Pauree:

55139 1284 scw siqguru syiv  
scu sm@wilAw]

Sachaa Sathigur 

Saev Sach 

Samhaaliaa ||

Serving the True Guru, 

I dwell on the True 

Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਅਰਾਜਧਆ,

55140 1284 AMiq KloAw 
Awie ij siqgur 
AgY GwilAw]

G`wilAw Anth Khaloaa Aae 

J Sathigur Agai 

Ghaaliaa ||

The work you have 

done for the True 

Guru shall be very 

useful in the end.

ਿ ੋਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 

ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ (ਿਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸਾਥ ਆ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

55141 1284 poih n skY 
jmkwlu scw 
rKvwilAw]

Pohi N Sakai 

Jamakaal Sachaa 

Rakhavaaliaa ||

The Messenger of 

Death cannot even 

touch that person who 

is protected by the 

True Lord.

ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਰਾਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ 

ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ,
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55142 1284 gur swKI joiq 
jgwie dIvw 
bwilAw]

b`wilAw Gur Saakhee Joth 

Jagaae Dheevaa 

Baaliaa ||

Lighting the lamp of 

the Guru's Teachings, 

my awareness has 

been awakened.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ-ਰੂਪ ਿੋਜਤ 

(ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਿਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ-ਰੂਪ 

ਦੀਵਾ ਬਾਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

55143 1284 mnmuK ivxu nwvY  
kUiVAwr iPrih 
byqwilAw]

byq`wilAw Manamukh Vin 

Naavai Koorriaar 

Firehi Baethaaliaa 

||

The self-willed 

manmukhs are false; 

without the Name, 

they wander around 

like demons.

ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੂੜ 

ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਬੇ-ਥਵਹੇ 
ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ;

55144 1284 psU mwxs cMim 
plyty AMdrhu 
kwilAw]

Pasoo Maanas 

Chanm Palaettae 

Andharahu Kaaliaa 

||

They are nothing more 

than beasts, wrapped 

up in human skin; they 

are black-hearted 

within.

ਉਹ (ਅਸਲ ਜਵਚ) ਪਸ਼ੂ ਹਨ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਹਨ (ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ ) 
ਮਨੱੁਖਾ ਚੂੰਮ ਨਾਲ ਵਲਹੇ ਟੇ ਹੋਏ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖ 

ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ)।

55145 1284 sBo vrqY scu  
scY sbid 
inhwilAw]

Sabho Varathai 

Sach Sachai 

Sabadh Nihaaliaa 

||

The True Lord is 

pervading all; through 

the True Word of the 

Shabad, He is seen.

(ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਕਹਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ) ਹਰ ਥਾਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
55146 1284 nwnk nwmu 

inDwnu hY pUrY 
guir 
dyKwilAw]14]

Naanak Naam 

Nidhhaan Hai 

Poorai Gur 

Dhaekhaaliaa 

||14||

O Nanak, the Naam is 

the greatest treasure. 

The Perfect Guru has 

revealed it to me. 

||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਅਸਲ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਿੋ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਕਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ) 
ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ ॥੧੪॥

55147 1284 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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55148 1284 bwbIhY hukmu 
pCwixAw gur kY 
shij suBwie]

Baabeehai Hukam 

Pashhaaniaa Gur 

Kai Sehaj Subhaae 

||

The rainbird realizes 

the Hukam of the 

Lord's Command with 

intuitive ease through 

the Guru.

ਜਿਸ (ਿੀਵ-) ਪਪੀਹੇ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਜਝਆ ਹੈ,

55149 1284 myGu vrsY dieAw 
kir gUVI Chbr 
lwie]

Maegh Varasai 

Dhaeiaa Kar 

Goorree 

Shhehabar Laae ||

The clouds mercifully 

burst forth, and the 

rain pours down in 

torrents.

(ਸਜਤਗੁਰੂ-) ਬੱਦਲ ਜਮਹਰ ਕਰ 

ਕੇ ਲੂੰ ਮੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ (ਉਸ ਉਤੇ 

'ਨਾਮ'-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ) ਵਰਖਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ,

55150 1284 bwbIhy kUk pukwr 
rih geI suKu 
visAw min 
Awie]

Baabeehae Kook 

Pukaar Rehi Gee 

Sukh Vasiaa Man 

Aae ||

The cries and wailings 

of the rainbird have 

ceased, and peace has 

come to abide in its 

mind.

ਉਸ (ਿੀਵ-) ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਕੂਕ 

ਪੁਕਾਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਸੁਖ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

55151 1284 nwnk so 
swlwhIAY ij 
dyNdw sBnW jIAw  
irjku smwie]1]

Naanak So 

Saalaaheeai J 

Dhaenadhaa 

Sabhanaan Jeeaa 

Rijak Samaae 

||1||

O Nanak, praise that 

Lord, who reaches out 

and gives sustenance 

to all beings and 

creatures. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਰੋਜ਼ੀ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੧॥

55152 1284 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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55153 1284 cwiqRk qU n 
jwxhI ikAw quDu 
ivic iqKw hY  
ikqu pIqY iqK 
jwie]

Chaathrik Thoo N 

Jaanehee Kiaa 

Thudhh Vich 

Thikhaa Hai Kith 

Peethai Thikh Jaae 

||

O rainbird, you do not 

know what thirst is 

within you, or what 

you can drink to 

quench it.

ਹੇ ਪਪੀਹੇ (ਿੀਵ)! ਤੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਪਤਾ ਜਕ ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਕੇਹੜੀ 
ਤਿੇਹ ਹੈ (ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਨਾਹ ਹੀ ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ) ਕੀਹ ਪੀਜਤਆਂ 

ਇਹ ਤਿੇਹ ਜਮਟੇਗੀ;

55154 1284 dUjY Bwie 
BrMimAw AMimRq 
jlu plY n pwie]

Dhoojai Bhaae 

Bharanmiaa 

Anmrith Jal Palai N 

Paae ||

You wander in the 

love of duality, and 

you do not obtain the 

Ambrosial Water.

ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਭਟਕ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੂੰ  (ਤਿੇਹ ਜਮਟਾਣ 

ਲਈ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ।

55155 1284 ndir kry jy 
AwpxI qW 
siqguru imlY 
suBwie]

Nadhar Karae Jae 

Aapanee Thaan 

Sathigur Milai 

Subhaae ||

When God casts His 

Glance of Grace, then 

the mortal 

automatically meets 

the True Guru.

ਿ ੇਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ 

ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

55156 1284 nwnk siqgur qy 
AMimRq jlu 
pwieAw shjy 
rihAw 
smwie]2]

Naanak Sathigur 

Thae Anmrith Jal 

Paaeiaa Sehajae 

Rehiaa Samaae 

||2||

O Nanak, the 

Ambrosial Water is 

obtained from the 

True Guru, and then 

the mortal remains 

merged in the Lord 

with intuitive ease. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਹੀਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥

55157 1284 pauVI] Pourree || Pauree:
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55158 1284 ieik vx KMif 
bYsih jwie sdu  
n dyvhI]

s`du Eik Van Khandd 

Baisehi Jaae Sadh 

N Dhaevehee ||

Some go and sit in the 

forest realms, and do 

not answer any calls.

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਿੂੰਗਲ ਦੇ ਗੋਸ਼ੇ 

ਜਵਚ ਿਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਨ 

ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ;

55159 1284 ieik pwlw kkru 
BMin sIqlu jlu 
hyNvhI]

Eik Paalaa Kakar 

Bhann Seethal Jal 

Haenavehee ||

Some, in the dead of 

winter, break the ice 

and immerse 

themselves in freezing 

water.

ਕਈ ਪਾਲਾ-ਕੱਕਰ ਭੂੰ ਨ ਕੇ ਠੂੰ ਢਾ 
ਪਾਣੀ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਉਸ ਠੂੰ ਢੇ ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਬੈਠਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੱਕਰ ਿੂੰ ਜਮਆ 

ਜਪਆ ਹੈ);

55160 1284 ieik Bsm 
cV@wvih AMig  
mYlu n DovhI]

Eik Bhasam 

Charrhaavehi Ang 

Mail N Dhhovehee 

||

Some rub ashes on 

their bodies, and 

never wash off their 

dirt.

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਜਪੂੰ ਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ 

ਮਲਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਜਪੂੰ ਡੇ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ (ਭਾਵ, 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ);

55161 1284 ieik jtw ibkt 
ibkrwl kulu Gru 
KovhI]

Eik Jattaa Bikatt 

Bikaraal Kul Ghar 

Khovehee ||

Some look hideous, 

with their uncut hair 

matted and 

dishevelled. They 

bring dishonor to their 

family and ancestry.

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਔਖੀਆਂ 

ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਿਟਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਫ਼ਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ) 
ਕੁਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ;

55162 1285 ieik ngn 
iPrih idnu rwiq  
nˆØId n sovhI]

Eik Nagan Firehi 

Dhin Raath 

Nanaeedh N 

Sovehee ||

Some wander naked 

day and night and 

never sleep.

ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ ਜਦਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇ ਪਏ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸੌਂਦੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਹਨ;

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11192 Published: March 06/ 2014



55163 1285 ieik Agin 
jlwvih AMgu  
Awpu ivgovhI]

Eik Agan Jalaavehi 

Ang Aap 

Vigovehee ||

Some burn their limbs 

in fire, damaging and 

ruining themselves.

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਅੱਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 
ਸਰੀਰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ; 

ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਅਪਾਣਾ ਆਪ ਖ਼ੁਆਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।
55164 1285 ivxu nwvY qnu 

Cwru ikAw kih 
rovhI]

Vin Naavai Than 

Shhaar Kiaa Kehi 

Rovehee ||

Without the Name, 

the body is reduced to 

ashes; what good is it 

to speak and cry then?

ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਰਜਹ 

ਕੇ ਮਨੱੁਖਾ-ਸਰੀਰ ਜਵਅਰਥ 

ਗਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀਹ 

ਆਖ ਕੇ ਰੋਣ? (ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਕੇ ਪਛੁਤਾਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ)।

55165 1285 sohin Ksm 
duAwir ij 
siqguru 
syvhI]15]

Sohan Khasam 

Dhuaar J Sathigur 

Saevehee ||15||

Those who serve the 

True Guru, are 

embellished and 

exalted in the Court of 

their Lord and Master. 

||15||

ਕੇਵਲ ਉਹ ਿੀਵ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸੋਭਦੇ ਹਨ ਿ ੋ

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ 

॥੧੫॥

55166 1285 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:

55167 1285 bwbIhw AMimRq 
vylY boilAw qW 
dir suxI pukwr]

Baabeehaa 

Anmrith Vaelai 

Boliaa Thaan Dhar 

Sunee Pukaar ||

The rainbird chirps in 

the ambrosial hours of 

the morning before 

the dawn; its prayers 

are heard in the Court 

of the Lord.

(ਿਦੋਂ ਿੀਵ-) ਪਪੀਹਾ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਵੇਲੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਸੁਣੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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55168 1285 myGY no Purmwnu 
hoAw vrshu 
ikrpw Dwir]

Maeghai No 

Furamaan Hoaa 

Varasahu Kirapaa 

Dhhaar ||

The order is issued to 

the clouds, to let the 

rains of mercy shower 

down.

(ਪਿਭੂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ-) ਬੱਦਲ ਨੂੂੰ  
ਹੁਕਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਇਸ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ('ਨਾਮ' ਦੀ) 
ਵਰਖਾ ਕਰੋ।

55169 1285 hau iqn kY 
bilhwrxY ijnI 
scu riKAw auir 
Dwir]

Ho Thin Kai 

Balihaaranai Jinee 

Sach Rakhiaa Our 

Dhhaar ||

I am a sacrifice to 

those who enshrine 

the True Lord within 

their hearts.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ।

55170 1285 nwnk nwmy sB 
hrIAwvlI gur 
kY sbid 
vIcwir]1]

hrI-AwvlI: ibhwrI 
d`b ky bolo

Naanak Naamae 

Sabh 

Hareeaavalee Gur 

Kai Sabadh 

Veechaar ||1||

O Nanak, through the 

Name, all are 

rejuvenated, 

contemplating the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ('ਨਾਮ' ਦੀ) ਵੀਚਾਰ 

ਕੀਜਤਆਂ (ਭਾਵ, ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ) 'ਨਾਮ' ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਹਰੀ-ਭਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

55171 1285 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

55172 1285 bwbIhw iev qyrI 
iqKw n auqrY jy 
sau krih pukwr]

Baabeehaa Eiv 

Thaeree Thikhaa N 

Outharai Jae So 

Karehi Pukaar ||

O rainbird, this is not 

the way to quench 

your thirst, even 

though you may cry 

out a hundred times.

ਹੇ (ਿੀਵ-) ਪਪੀਹੇ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਸੌ 

ਵਾਰੀ ਤਰਲੇ ਲਏ ਂਤਾਂ ਭੀ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਤੇਰੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਮਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ,
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55173 1285 ndrI siqguru 
pweIAY ndrI 
aupjY ipAwru]

Nadharee Sathigur 

Paaeeai Nadharee 

Oupajai Piaar ||

By God's Grace, the 

True Guru is found; by 

His Grace, love wells 

up.

(ਕੇਵਲ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

55174 1285 nwnk swihbu 
min vsY ivchu 
jwih ivkwr]2]

Naanak Saahib 

Man Vasai 

Vichahu Jaahi 

Vikaar ||2||

O Nanak, when the 

Lord and Master 

abides in the mind, 

corruption and evil 

leave from within. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਦੋਂ ਆਪਣੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
(ਿੀਵ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
55175 1285 pauVI] Pourree || Pauree:

55176 1285 ieik jYnI auJV 
pwie Durhu 
KuAwieAw]

Eik Jainee Oujharr 

Paae Dhhurahu 

Khuaaeiaa ||

Some are Jains, 

wasting their time in 

the wilderness; by 

their pre-ordained 

destiny, they are 

ruined.

ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ (ਿ)ੋ ਿੈਨੀ (ਅਖਵਾਂਦੇ 

ਹਨ) ਪਿਭੂ ਨੇ ਔਝੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੱੁਢ 

ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਜਦੱਤੇ ਹਨ;

55177 1285 iqn muiK nwhI 
nwmu n qIriQ 
n@wieAw]

Thin Mukh 

Naahee Naam N 

Theerathh 

Nhaaeiaa ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is not on 

their lips; they do not 

bathe at sacred 

shrines of pilgrimage.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਕਦੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਹ 

ਹੀ ਉਹ (ਪਿਭੂ) ਤੀਰਥ ਉਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ;

55178 1285 hQI isr 
Kohwien Bdu 
krwieAw]

isr (B`du) muMnxW kIqw[ 
h`QIN[ (dUjw pwT: 
Kohwie n)

Hathhee Sir 

Khohaae N Bhadh 

Karaaeiaa ||

They pull out their hair 

with their hands, 

instead of shaving.

ਉਹ ਜਸਰ ਮੁਨਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; 

ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਸਰ (ਦੇ ਵਾਲ) ਪੱੁਟ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ;
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55179 1285 kuicl rhih idn 
rwiq sbdu n 
BwieAw]

kuicl: polw bolo Kuchil Rehehi Dhin 

Raath Sabadh N 

Bhaaeiaa ||

They remain unclean 

day and night; they do 

not love the Word of 

the Shabad.

ਜਦਨ ਰਾਤ ਗੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ; 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਚੂੰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

55180 1285 iqn jwiq n piq  
n krmu jnmu 
gvwieAw]

Thin Jaath N Path 

N Karam Janam 

Gavaaeiaa ||

They have no status, 

no honor, and no good 

karma. They waste 

away their lives in vain.

ਇਹ ਲੋਕ ਿਨਮ (ਜਵਅਰਥ 

ਹੀ) ਗਵਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕੂੰਮ 

ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਚੂੰਗੀ ਿਾਜਤ ਦੇ ਸਮਝੇ ਿਾ 
ਸਕਣ ਿਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਸਕਣ;

55181 1285 min jUTY vyjwiq  
jUTw KwieAw]

Man Joothai 

Vaejaath Joothaa 

Khaaeiaa ||

Their minds are false 

and impure; that 

which they eat is 

impure and defiled.

ਇਹ ਕੁਿਾਤੀ ਲੋਕ ਮਨੋਂ  ਭੀ 
ਿੂਠੇ ਹਨ ਤੇ ਿੂਠਾ ਭੋਿਨ ਹੀ 
ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

55182 1285 ibnu sbdY Awcwru  
n iknhI 
pwieAw]

Bin Sabadhai 

Aachaar N Kin Hee 

Paaeiaa ||

Without the Shabad, 

no one achieves a 

lifestyle of good 

conduct.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ 

ਨੇ ਭੀ ਚੂੰਗੀ ਰਜਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ।

55183 1285 gurmuiK EAMkwir  
sic 
smwieAw]16]

Guramukh 

Ouankaar Sach 

Samaaeiaa ||16||

The Gurmukh is 

absorbed in the True 

Lord God, the 

Universal Creator. 

||16||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੬॥

55184 1285 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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55185 1285 swvix srsI 
kwmxI gur sbdI 
vIcwir]

Saavan Sarasee 

Kaamanee Gur 

Sabadhee 

Veechaar ||

In the month of 

Saawan the bride is 

happy contemplating 

the Word of the 

Guru's Shabad.

(ਜਿਵੇਂ) ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ 

(ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਹਰੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਤਵੇਂ) ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ 'ਨਾਮ' ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰ 

ਕੇ ('ਨਾਮ'-ਵਰਖਾ ਨਾਲ) ਰਸ 

ਵਾਲੀ (ਰਸੀਏ ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ) 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

55186 1285 nwnk sdw 
suhwgxI gur kY 
hyiq Apwir]1]

Naanak Sadhaa 

Suhaaganee Gur 

Kai Haeth Apaar 

||1||

O Nanak, she is a 

happy soul-bride 

forever; her love for 

the Guru is unlimited. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਲ 

ਅਪਾਰ ਜਪਆਰ ਕੀਜਤਆਂ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਵਤੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥

55187 1285 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

55188 1285 swvix dJY gux 
bwhrI ijsu dUjY 
Bwie ipAwru]

d`JY Saavan Dhajhai 

Gun Baaharee Jis 

Dhoojai Bhaae 

Piaar ||

In Saawan, she who 

has no virtue is 

burned, in attachment 

and love of duality.

(ਜਿਵੇਂ) ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਵਚ 

(ਮੀਂਹ ਜਪਆਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 

ਵਣਜਤਿਣ ਹਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਅੱਕ ਤੇ ਜਿਵਾਹ ਸੜ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ 
ਵਰਖਾ ਹੋਇਆਂ) ਗੁਣ-ਜਵਹੂਣੀ 
ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ (ਸਗੋਂ) ਸੜਦੀ ਹੈ 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦਾ ਜਪਆਰ ਦੂਿੇ 
ਪਾਸੇ ਹੈ।
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55189 1285 nwnk ipr kI 
swr n jwxeI  
sBu sIgwru 
KuAwru]2]

Naanak Pir Kee 

Saar N Jaanee 

Sabh Seegaar 

Khuaar ||2||

O Nanak, she does not 

appreciate the value 

of her Husband Lord; 

all her decorations are 

worthless. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਪਤੀ ਦੀ 
ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਸ ਦਾ (ਹੋਰ) 

ਸਾਰਾ ਜਸੂੰਗਾਰ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਖ਼ੁਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ॥੨॥

55190 1285 pauVI] Pourree || Pauree:

55191 1285 scw AlK AByau  
hiT n pqIjeI]

A-lK[ hiT:polw 
bolo[ p-qIjeI

Sachaa Alakh 

Abhaeo Hath N 

Patheejee ||

The True, Unseen, 

Mysterious Lord is not 

won over by 

stubbornness.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਹਠ ਨਾਲ (ਭਾਵ, 

ਜਕਸੇ ਹਠ-ਕਰਮ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਸੱਚਾ ਪਿਭੂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿ ੋ

ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

55192 1285 ieik gwvih rwg 
prIAw rwig n 
BIjeI]

Eik Gaavehi Raag 

Pareeaa Raag N 

Bheejee ||

Some sing according 

to traditional ragas, 

but the Lord is not 

pleased by these ragas.

ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਭੂ ਰਾਗ 

ਨਾਲ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ;

55193 1285 ieik nic nic 
pUrih qwl Bgiq  
n kIjeI]

kI-jeI Eik Nach Nach 

Poorehi Thaal 

Bhagath N Keejee 

||

Some dance and 

dance and keep the 

beat, but they do not 

worship Him with 

devotion.

ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਤਾਲ 

ਪੂਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਭੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ;
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55194 1285 ieik AMnu n 
Kwih mUrK iqnw 
ikAw kIjeI]

Eik Ann N Khaahi 

Moorakh Thinaa 

Kiaa Keejee ||

Some refuse to eat; 

what can be done with 

these fools?

ਕਈ ਮੂਰਖ ਬੂੰ ਦੇ ਅੂੰਨ ਨਹੀਂ 
ਖਾਂਦੇ, ਪਰ (ਦੱਸੋ) ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਕੀਹ ਕੀਤਾ ਿਾਏ? (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਕਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਜਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਿਭੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ)।

55195 1285 iqRsnw hoeI bhuqu  
ikvY n DIjeI]

DI-jeI Thrisanaa Hoee 

Bahuth Kivai N 

Dhheejee ||

Thirst and desire have 

greatly increased; 

nothing brings 

satisfaction.

(ਿੀਵ ਦੀ) ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
(ਇਹਨਾਂ ਹਠ-ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ) 

ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ;

55196 1285 krm vDih kY 
loA Kip 
mrIjeI]

m-rIjeI Karam Vadhhehi 

Kai Loa Khap 

Mareejee ||

Some are tied down 

by rituals; they hassle 

themselves to death.

ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ (ਦੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ) ਕਰਮ-ਕਾਂਡ (ਇਥੇ) 

ਵਧ ਿਾਣ (ਤਾਂ ਭੀ) ਖਪ ਕੇ ਹੀ 
ਮਰੀਦਾ ਹੈ।

55197 1285 lwhw nwmu sMswir  
AMimRqu pIjeI]

pI-jeI Laahaa Naam 

Sansaar Anmrith 

Peejee ||

In this world, profit 

comes by drinking in 

the Ambrosial Nectar 

of the Naam.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਖੱਟੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਹੀ ਪੀਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

55198 1285 hir BgqI 
Asnyih gurmuiK 
GIjeI]17]

GI-jeI Har Bhagathee 

Asanaehi 

Guramukh 

Gheejee ||17||

The Gurmukhs gather 

in loving devotional 

worship of the Lord. 

||17||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਜਭੱਿਦਾ 
ਹੈ ॥੧੭॥

55199 1285 slok mÚ 3] Salok Ma 3 || Shalok, Third Mehl:
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55200 1285 gurmuiK mlwr 
rwgu jo krih  
iqn mnu qnu 
sIqlu hoie]

Guramukh Malaar 

Raag Jo Karehi 

Thin Man Than 

Seethal Hoe ||

Those Gurmukhs who 

sing in the Raga of 

Malaar - their minds 

and bodies become 

cool and calm.

(ਆਮ ਪਰਚਲਤ ਜਖ਼ਆਲ ਇਹ 

ਹੈ ਜਕ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਮਲਾਰ 

ਰਾਗ ਗਾਵ ੇਤਾਂ ਘਟਾ ਆ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ) ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ (ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ 
ਵਰਖਾ ਨਾਲ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 

ਤੇ ਸਰੀਰ ਠੂੰ ਢੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇ 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ)

55201 1285 gur sbdI eyku 
pCwixAw eyko 
scw soie]

Gur Sabadhee 

Eaek Pashhaaniaa 

Eaeko Sachaa Soe 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

they realize the One, 

the One True Lord.

ਜਕਉਂਜਕ ਸਜਤਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ (ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ ਹਨ) ਿ ੋਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

55202 1285 mnu qnu scw scu 
min scy scI 
soie]

Man Than Sachaa 

Sach Man Sachae 

Sachee Soe ||

Their minds and 

bodies are true; they 

obey the True Lord, 

and they are known as 

true.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸੱਚੇ 

ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੱਚੇ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ), ਸੱਚਾ 
ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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55203 1285 AMdir scI 
Bgiq hY shjy hI 
piq hoie]

Andhar Sachee 

Bhagath Hai 

Sehajae Hee Path 

Hoe ||

True devotional 

worship is deep within 

them; they are 

automatically blessed 

with honor.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ-ਜਟਕਵੀਂ 
ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

55204 1285 kiljug mih Gor 
AMDwru hY mnmuK 
rwhu n koie]

Kalijug Mehi Ghor 

Andhhaar Hai 

Manamukh Raahu 

N Koe ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, there is utter 

darkness; the self-

willed manmukh 

cannot find the way.

ਕਜਲਿੁਗ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਇਸ 

ਜਵਕਾਰਾਂ-ਭਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਇਸ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲਣ ਲਈ) ਰਾਹ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
55205 1285 sy vfBwgI 

nwnkw ijn 
gurmuiK prgtu 
hoie]1]

Sae 

Vaddabhaagee 

Naanakaa Jin 

Guramukh 

Paragatt Hoe ||1||

O Nanak, very blessed 

are those Gurmukhs, 

unto whom the Lord is 

revealed. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

55206 1285 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

55207 1285 ieMdu vrsY kir 
dieAw lokW min 
aupjY cwau]

Eindh Varasai Kar 

Dhaeiaa Lokaan 

Man Oupajai 

Chaao ||

The clouds rain down 

mercifully, and joy 

wells up in the minds 

of the people.

ਿਦੋਂ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਇੂੰਦਰ 

ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
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55208 1285 ijs kY hukim 
ieMdu vrsdw iqs 
kY sd bilhwrY 
jWau]

Jis Kai Hukam 

Eindh Varasadhaa 

This Kai Sadh 

Balihaarai Jaano ||

I am forever a sacrifice 

to the One, by whose 

Command the clouds 

burst forth with rain.

ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 

ਇੂੰਦਰ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

55209 1286 gurmuiK sbdu 
sm@wlIAY scy ky 
gux gwau]

Guramukh Sabadh 

Samhaaleeai 

Sachae Kae Gun 

Gaao ||

The Gurmukhs dwell 

on the Word of the 

Shabad. They sing the 

Glorious Praises of the 

True Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਹੀ 
(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) 
ਸ਼ਬਦ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਸੂੰਭਾਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ 

ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
55210 1286 nwnk nwim rqy 

jn inrmly shjy 
sic smwau]2]

Naanak Naam 

Rathae Jan 

Niramalae Sehajae 

Sach Samaao ||2||

O Nanak, those 

humble beings who 

are imbued with the 

Naam are pure and 

immaculate. They are 

intuitively merged in 

the True Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵੱਤਿ 
ਹਨ ਿੋ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

55211 1286 pauVI] Pourree || Pauree:

55212 1286 pUrw siqguru syiv  
pUrw pwieAw]

Pooraa Sathigur 

Saev Pooraa 

Paaeiaa ||

Serving the Perfect 

True Guru, I have 

found the Perfect Lord.

ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਮੂੰ ਜਨਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ;
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55213 1286 pUrY krim 
iDAwie pUrw 
sbdu mMin 
vswieAw]

Poorai Karam 

Dhhiaae Pooraa 

Sabadh Mann 

Vasaaeiaa ||

Meditating on the 

Perfect Lord, by 

perfect karma, I have 

enshrined the Shabad 

within my mind.

ਪੂਰੇ (ਭਾਵ, ਅਭੁੱ ਲ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ 

ਕੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ;

55214 1286 pUrY igAwin 
iDAwin mYlu 
cukwieAw]

Poorai Giaan 

Dhhiaan Mail 

Chukaaeiaa ||

Through perfect 

spiritual wisdom and 

meditation, my filth 

has been washed 

away.

ਪੂਰਨ ਆਤਮਕ ਸਮਝ ਤੇ 

ਅਡੋਲ ਸੁਰਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

55215 1286 hir sir qIriQ 
jwix mnUAw 
nwieAw]

n@wieAw Har Sar Theerathh 

Jaan Manooaa 

Naaeiaa ||

The Lord is my sacred 

shrine of pilgrimage 

and pool of 

purification; I wash my 

mind in Him.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦਾ) ਸੋਹਣਾ 
(ਹੋਇਆ) ਮਨ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ 

ਪਿਭੂ-ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਪਿਭੂ-
ਰੂਪ ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
55216 1286 sbid mrY mnu 

mwir DMnu jxydI 
mwieAw]

Sabadh Marai 

Man Maar 

Dhhann 

Janaedhee 

Maaeiaa ||

One who dies in the 

Shabad and conquers 

his mind - blessed is 

the mother who gave 

birth to him.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ 
ਹੈ ਿ ੋਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ ਜਲਆ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ , ਮਾਨੋ) 

ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

55217 1286 dir scY 
sicAwru scw 
AwieAw]

Dhar Sachai 

Sachiaar Sachaa 

Aaeiaa ||

He is true in the Court 

of the Lord, and his 

coming into this world 

is judged to be true.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ 
ਵਪਾਰੀ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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55218 1286 puiC n skY koie  
jW KsmY BwieAw]

Pushh N Sakai Koe 

Jaan Khasamai 

Bhaaeiaa ||

No one can challenge 

that person, with 

whom our Lord and 

Master is pleased.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55219 1286 nwnk scu slwih  
iliKAw 
pwieAw]18]

Naanak Sach 

Salaahi Likhiaa 

Paaeiaa ||18||

O Nanak, praising the 

True Lord, his pre-

ordained destiny is 

activated. ||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਹ (ਜਸਫ਼ਤ 

ਸਾਲਾਹ-ਰੂਪ ਮੱਥੇ ਉਤੇ) 

ਜਲਜਖਆ (ਭਾਗ) ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥
55220 1286 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, Third Mehl:

55221 1286 kulhW dyNdy bwvly  
lYNdy vfy inlj]

(kulhW) topI[ in-l`j Kulehaan 

Dhaenadhae 

Baavalae 

Lainadhae Vaddae 

Nilaj ||

Those who give out 

ceremonial hats of 

recognition are fools; 

those who receive 

them have no shame.

ਉਹ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਕਮਲੇ ਹਨ ਿ ੋ

(ਚੇਜਲਆਂ ਨੂੂੰ ) (ਸੇਹਲੀ-) ਟੋਪੀ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਥਾਂ ਗੱਦੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ; ਇਹ 

ਸੇਹਲੀ-ਟੋਪੀ) ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭੀ 
ਬਦੀਦ ਹਨ (ਿ ੋਜਨਰੀ ਸੇਹਲੀ-
ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਬਰਕਜਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ)

55222 1286 cUhw Kf n 
mwveI iqkil 
bMn@Y Cj]

iq`kil Choohaa Khadd N 

Maavee Thikal 

Bannhai Shhaj ||

The mouse cannot 

enter its hole with a 

basket tied around its 

waist.

(ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਉਂ 

ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਚੂਹਾ (ਆਪ ਹੀ) 
ਖੱੁਡ ਜਵਚ ਸਮਾ (ਵੜ) ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, (ਤੇ ਉਤੋਂ) ਲੱਕ ਨਾਲ 

ਛੱਿ ਬੂੰਨਹ  ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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55223 1286 dyin@ duAweI sy 
mrih ijn kau 
dyin is jwih]

duAweIAsIsW Dhaenih Dhuaaee 

Sae Marehi Jin Ko 

Dhaen S Jaahi ||

Those who give out 

blessings shall die, and 

those that they bless 

shall also depart.

(ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਥਾਪ 

ਕੇ) ਿੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਭੀ ਮਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭੀ ਮਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

55224 1286 nwnk hukmu n 
jwpeI ikQY jwie 
smwih]

Naanak Hukam N 

Jaapee Kithhai 

Jaae Samaahi ||

O Nanak, no one 

knows the Lord's 

Command, by which 

all must depart.

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ 
ਜਕ ਉਹ (ਮਰ ਕੇ) ਜਕਥੇ ਿਾ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਨਰੀਆਂ ਸੇਹਲੀ-
ਟੋਪੀ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਪੈਣ ਲਈ 

ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਮੁਰਜਸ਼ਦ ਦੀ 
ਚੇਲੇ ਨੂੂੰ  ਅਸੀਸ ਤੇ ਸੇਹਲੀ-
ਟੋਪੀ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ)।

55225 1286 Psil AhwVI 
eyku nwmu swvxI 
scu nwau]

Fasal Ahaarree 

Eaek Naam 

Saavanee Sach 

Naao ||

The spring harvest is 

the Name of the One 

Lord; the harvest of 

autumn is the True 

Name.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਰਫ਼ 'ਨਾਮ' ਹੀ ਹਾੜੀ 
ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 

ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ 
ਫ਼ਸਲ, (ਭਾਵ, 'ਨਾਮ' ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪੂੂੰ ਿੀ ਹੈ),

55226 1286 mY mhdUdu 
ilKwieAw KsmY 
kY dir jwie]

(mhdUdu) muAw&I dw 
ptw, nwm

Mai Mehadhoodh 

Likhaaeiaa 

Khasamai Kai Dhar 

Jaae ||

I receive a letter of 

pardon from my Lord 

and Master, when I 

reach His Court.

ਇਹ ਮੈਂ ਇਕ ਐਸਾ ਪਟਾ 
ਜਲਖਾਇਆ ਹੈ ਿ ੋਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਿਾ ਅੱਪੜਦਾ 
ਹੈ (ਨੋਟ: ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਚੇਜਲਆਂ 

ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਵਣੀ ਦੇ ਫ਼ਸਲ 

ਸਮੇ ਿਾ ਕੇ ਕਾਰ-ਭੇਟ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ)।
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55227 1286 dunIAw ky dr 
kyqVy kyqy Awvih 
jWih]

Dhuneeaa Kae 

Dhar Kaetharrae 

Kaethae Aavehi 

Jaanhi ||

There are so many 

courts of the world, 

and so many who 

come and go there.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ (ਪੀਰਾਂ ਮੁਰਜਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 

ਤਾਂ) ਬੜੇ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਕਈ ਇਥੇ 

ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;

55228 1286 kyqy mMgih mMgqy  
kyqy mMig mMig 
jwih]1]

Kaethae Mangehi 

Mangathae 

Kaethae Mang 

Mang Jaahi ||1||

There are so many 

beggars begging; so 

many beg and beg 

until death. ||1||

ਕਈ ਮੂੰਗਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਮੂੰਗ ਮੂੰਗ 

ਕੇ ਤੁਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ 'ਨਾਮ'-ਰੂਪ ਪਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ) ॥੧॥

55229 1286 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

55230 1286 sau mxu hsqI 
iGau guVu KwvY  
pMij sY dwxw 
Kwie]

So Man Hasathee 

Ghio Gurr Khaavai 

Panj Sai Dhaanaa 

Khaae ||

The elephant eats a 

hundred pounds of 

ghee and molasses, 

and five hundred 

pounds of corn.

ਹਾਥੀ ਜਕਤਨਾ ਹੀ ਜਘਉ ਗੁੜ 

ਤੇ ਕਈ ਮਣਾਂ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ;

55231 1286 fkY PUkY Kyh 
aufwvY swih 
gieAY pCuqwie]

(f`kY) fkwr lYNdwhY[ 
(P`UkY) au~cI Pukwry 
mwrdw hY

Ddakai Fookai 

Khaeh Ouddaavai 

Saahi Gaeiai 

Pashhuthaae ||

He belches and grunts 

and scatters dust, and 

when the breath 

leaves his body, he 

regrets it.

(ਰੱਿ ਕੇ) ਡਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਕਦਾ 
ਹੈ, ਜਮੱਟੀ (ਸੁੂੰ ਡ ਨਾਲ) ਉਡਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਿਦੋਂ ਸਾਹ ਜਨਕਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਕਾਰਨਾ 
ਸ਼ੂਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55232 1286 AMDI PUik mueI  
dyvwnI]

(Puik) hMkwr dI &Uk Andhhee Fook 

Muee Dhaevaanee 

||

The blind and arrogant 

die insane.

(ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮਾਣ ਜਵਚ) 

ਅੂੰਨਹ ੀ ਤੇ ਕਮਲੀ (ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ 

ਭੀ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ) ਿੂਕਰਾਂ ਮਾਰ 

ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ: (ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜਦੀ ਹੈ)।
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55233 1286 Ksim imtI iPir 
BwnI]

Khasam Mittee Fir 

Bhaanee ||

Submitting to the 

Lord, one become 

pleasing to Him.

ਿ ੇ(ਅਹੂੰਕਾਰ ਗਵਾ ਕੇ) ਖਸਮ 

ਜਵਚ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਖਸਮ ਨੂੂੰ  
ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

55234 1286 ADu gulHw icVI 
kw cugxu gYix 
cVI ibllwie]

Adhh Gulhaa 

Chirree Kaa 

Chugan Gain 

Charree Bilalaae ||

The sparrow eats only 

half a grain, then it 

flies through the sky 

and chirps.

ਜਚੜੀ ਦੀ ਚੋਗ ਹੈ ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ 
(ਭਾਵ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਹੀ ਜਿਹੀ), 
(ਇਹ ਥੋੜਹੀ ਜਿਹੀ ਚੋਗ ਚੁਗ 

ਕੇ) ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਉੱਡਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ;

55235 1286 KsmY BwvY Ehw 
cMgI ij kry 
Kudwie Kudwie]

Khasamai Bhaavai 

Ouhaa Changee J 

Karae Khudhaae 

Khudhaae ||

The good sparrow is 

pleasing to her Lord 

and Master, if she 

chirps the Name of the 

Lord.

ਿ ੇਿੋ ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਾਉਂਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਚੜੀ ਹੀ ਚੂੰਗੀ ਹੈ 

(ਡਕਾਰਨ ਤੇ ਿੂਕਰਾਂ ਮਾਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਨਿੱਕੀ 
ਜਿਹੀ ਜਚੜੀ ਚੂੰਗੀ ਹੈ)।

55236 1286 skqw sIhu mwry 
sY imirAw sB 
ipCY pY Kwie]

(imirAw) imRgW Sakathaa Seehu 

Maarae Sai Miriaa 

Sabh Pishhai Pai 

Khaae ||

The powerful tiger kills 

hundreds of deer, and 

all sorts of other 

animals eat what it 

leaves.

ਇਕ ਬਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਮਰਗਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਕਈ ਹੋਰ ਿੂੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂ ਭੀ 
ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਨ;

55237 1286 hoie sqwxw GurY  
n mwvY swih 
gieAY pCuqwie]

Hoe Sathaanaa 

Ghurai N Maavai 

Saahi Gaeiai 

Pashhuthaae ||

It becomes very 

strong, and cannot be 

contained in its den, 

but when it must go, it 

regrets.

ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਣ ਜਵਚ ਉਹ ਸ਼ੇਰ 

ਆਪਣ ੇਘੁਰਨੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਸਮਾਂਦਾ, ਪਰ ਿਦੋਂ ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਹ ਜਨਕਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 

ਦਾ ਬੱੁਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55238 1286 AMDw iks no buik 
suxwvY]

(AMDw) AMn@W Syr Aqvw 
AigAwnI[ (bu`ik) g`j 
ky

Andhhaa Kis No 

Buk Sunaavai ||

So who is impressed 

by the roar of the 

blind beast?

ਉਹ ਅੂੰਨਹ ਾ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਬੱੁਕ ਬੱੁਕ ਕੇ 

ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ?
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55239 1286 KsmY mUil n 
BwvY]

Khasamai Mool N 

Bhaavai ||

He is not pleasing at 

all to his Lord and 

Master.

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਬੱੁਕਣਾ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

55240 1286 Ak isau pRIiq 
kry Ak iqfw  
Ak fwlI bih 
Kwie]

A`k Ak Sio Preeth 

Karae Ak Thiddaa 

Ak Ddaalee Behi 

Khaae ||

The insect loves the 

milkweed plant; 

perched on its branch, 

it eats it.

(ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ, ਵੇਖੋ,) 

ਅੱਕ-ਜਤੱਡਾ ਅੱਕ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਕ ਦੀ ਡਾਲੀ ਉਤੇ 

ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਕ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ;

55241 1286 KsmY BwvY Eho 
cMgw ij kry 
Kudwie Kudwie]

Khasamai Bhaavai 

Ouho Changaa J 

Karae Khudhaae 

Khudhaae ||

It becomes good and 

pleasing to its Lord 

and Master, if it chirps 

the Name of the Lord.

ਪਰ ਿੇ ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਬੱੁਕ ਬੱੁਕ ਕੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਡਰਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ 

ਨਾਲੋਂ) ਉਹ ਅੱਕ-ਜਤੱਡਾ ਹੀ 
ਚੂੰਗਾ ਹੈ।

55242 1286 nwnk dunIAw 
cwir idhwVy suiK 
kIqY duKu hoeI]

Naanak Dhuneeaa 

Chaar Dhihaarrae 

Sukh Keethai 

Dhukh Hoee ||

O Nanak, the world 

lasts for only a few 

days; indulging in 

pleasures, pain is 

produced.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦੁਨੀਆ (ਜਵਚ 

ਿੀਉਣ) ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, 

ਇਥੇ ਮੌਿ ਮਾਜਣਆਂ ਦੱੁਖ ਹੀ 
ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ,

55243 1286 glw vwly hYin 
Gxyry Cif n skY 
koeI]

Galaa Vaalae Hain 

Ghanaerae 

Shhadd N Sakai 

Koee ||

There are many who 

boast and brag, but 

none of them can 

remain detached from 

the world.

(ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਮਠਾਸ 

ਐਸੀ ਹੈ ਜਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਗਆਨ 

ਦੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 
ਬੜੇ ਹਨ ਪਰ (ਇਸ ਜਮਠਾਸ 

ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
55244 1286 mKˆØI imTY mrxw] Makhanaee Mithai 

Maranaa ||

The fly dies for the 

sake of sweets.

ਮੱਖੀਆਂ ਇਸ ਜਮਠਾਸ ਉਤੇ 

ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ।
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55245 1286 ijn qU rKih  
iqn nyiV n AwvY  
iqn Bau swgru 
qrxw]2]

Jin Thoo Rakhehi 

Thin Naerr N Aavai 

Thin Bho Saagar 

Tharanaa ||2||

O Lord, death does 

not even approach 

those whom You 

protect. You carry 

them across the 

terrifying world-ocean. 

||2||

ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਬਚਾਏ ਂਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਮਠਾਸ 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ, ਉਹ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ (ਸਾਫ਼) ਤਰ ਕੇ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

55246 1286 pauVI] Pourree || Pauree:

55247 1286 Agm Agocru qU 
DxI scw AlK 
Apwru]

Agam Agochar 

Thoo Dhhanee 

Sachaa Alakh 

Apaar ||

You are Inaccessible 

and Unfathomable, O 

Invisible and Infinite 

True Lord Master.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
(ਮਾਨੱੁਖੀ) ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈਂ, ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈਂ 
ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ।

55248 1286 qU dwqw siB 
mMgqy ieko 
dyvxhwru]

Thoo Dhaathaa 

Sabh Mangathae 

Eiko 

Dhaevanehaar ||

You are the Giver, all 

are beggars of You. 

You alone are the 

Great Giver.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ ਤੂੂੰ  
ਦਾਤਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਇਕੋ ਹੀ ਸਭ ਨੂੂੰ  
ਦੇਣ-ਿੋਗਾ ਹੈਂ।

55249 1286 ijnI syivAw  
iqnI suKu 
pwieAw gurmqI 
vIcwru]

Jinee Saeviaa 

Thinee Sukh 

Paaeiaa 

Guramathee 

Veechaar ||

Those who serve You 

find peace, reflecting 

on the Guru's 

Teachings.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉੱਚੀ) ਸਮਝ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ 

ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ;
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55250 1286 ieknw no quDu 
eyvY Bwvdw  
mwieAw nwil 
ipAwru]

Eikanaa No 

Thudhh Eaevai 

Bhaavadhaa 

Maaeiaa Naal 

Piaar ||

Some, according to 

Your Will, are in love 

with Maya.

ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨਾ 
ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਹੀ 
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

55251 1286 gur kY sbid 
slwhIAY AMqir 
pRym ipAwru]

Gur Kai Sabadh 

Salaaheeai Anthar 

Praem Piaar ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

praise the Lord with 

love and affection 

within.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ;

55252 1286 ivxu pRIqI Bgiq  
n hoveI ivxu 
siqgur n lgY 
ipAwru]

Vin Preethee 

Bhagath N Hovee 

Vin Sathigur N 

Lagai Piaar ||

Without love, there is 

no devotion. Without 

the True Guru, love is 

not enshrined.

ਪਿੇਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਬੂੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, ਤੇ ਪਿੇਮ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

55253 1286 qU pRBu siB quDu 
syvdy iek FwFI 
kry pukwr]

Thoo Prabh Sabh 

Thudhh 

Saevadhae Eik 

Dtaadtee Karae 

Pukaar ||

You are the Lord God; 

everyone serves You. 

This is the prayer of 

Your humble minstrel.

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ; ਮੈਂ 
(ਤੇਰਾ) ਢਾਢੀ (ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ) ਇਕ 

ਇਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ-
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55254 1286 dyih dwnu 
sMqoKIAw scw 
nwmu imlY 
AwDwru]19]

Dhaehi Dhaan 

Santhokheeaa 

Sachaa Naam 

Milai Aadhhaar 

||19||

Please bless me with 

the gift of 

contentment, that I 

may receive the True 

Name as my Support. 

||19||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 'ਨਾਮ' 

ਬਖ਼ਸ਼, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਜਮਲੇ, 

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਸੂੰ ਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਵਾਂ ॥੧੯॥

55255 1287 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

55256 1287 rwqI kwlu GtY 
idin kwlu]

Raathee Kaal 

Ghattai Dhin Kaal 

||

Through the night the 

time ticks away; 

through the day the 

time ticks away.

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਜਤ ਜਦਨ ਬੀਤਦੇ 

ਹਨ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾ ਘਟਦਾ ਹੈ,

55257 1287 iCjY kwieAw  
hoie prwlu]

Shhijai Kaaeiaa 

Hoe Paraal ||

The body wears away 

and turns to straw.

ਸਰੀਰ ਬੱੁਢਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

55258 1287 vrqix vriqAw  
srb jMjwlu]

Varathan 

Varathiaa Sarab 

Janjaal ||

All are involved and 

entangled in worldly 

entanglements.

ਿਗਤ ਦਾ ਵਰਤਜਣ-ਵਲੇਵਾ 
(ਿੀਵ ਲਈ) ਸਾਰਾ ਿਾਹੀ 
ਬਣਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55259 1287 BuilAw cuik 
gieAw qp qwlu]

Bhuliaa Chuk 

Gaeiaa Thap Thaal 

||

The mortal has 

mistakenly renounced 

the way of service.

(ਇਸ ਜਵਚ) ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਨੂੂੰ  
ਬੂੰਦਗੀ ਦੀ ਿਾਚ ਜਵੱਸਰ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

55260 1287 AMDw JiK JiK 
pieAw Jyir]

Andhhaa Jhakh 

Jhakh Paeiaa Jhaer 

||

The blind fool is 

caught in conflict, 

bothered and 

bewildered.

(ਿਗਤ ਦੇ ਵਰਤਜਣ-ਵਲੇਵੇ 
ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਿੀਵ 

(ਇਸ ਜਵਚ) ਝਖਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ 

ਕੇ (ਜਕਸੇ ਲੂੰ ਮੇ) ਝੂੰ ਬੇਲੇ ਜਵਚ ਿਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
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55261 1287 ipCY rovih  
ilAwvih Pyir]

Pishhai Rovehi 

Liaavehi Faer ||

Those who weep after 

someone has died - 

can they bring him 

back to life?

ਤੇ, (ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ) ਜਪਛੋਂ (ਉਸ 

ਦੇ ਸਨਬੂੰ ਧੀ) ਰੋਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਵੈਣ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ) 
ਮੋੜ ਜਲਆਈਏ।

55262 1287 ibnu bUJy ikCu 
sUJY nwhI]

Bin Boojhae Kishh 

Soojhai Naahee ||

Without realization, 

nothing can be 

understood.

ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
(ਵਰਤਜਣ-ਵਲੇਵ ੇਜਵਚ) ਕੁਝ 

ਸੱੁਝਦਾ ਨਹੀਂ;
55263 1287 moieAw roNih roNdy 

mir jWhˆØI]

Moeiaa Ronehi 

Ronadhae Mar 

Jaanhanaee ||

The weepers who 

weep for the dead 

shall themselves die as 

well.

(ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ) ਮਰ ਜਗਆ, 

(ਜਪਛਲੇ) ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ 

ਖਪਦੇ ਹਨ।

55264 1287 nwnk KsmY eyvY 
BwvY]

Naanak Khasamai 

Eaevai Bhaavai ||

O Nanak, this is the 

Will of our Lord and 

Master.

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਇਉਂ ਹੀ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਿੀਵ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਏ ਖਪਣ)।

55265 1287 syeI muey ijn 
iciq n AwvY]1]

Saeee Mueae Jin 

Chith N Aavai 

||1||

Those who do not 

remember the Lord, 

are dead. ||1||

(ਅਸਲ ਜਵਚ) ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ 
॥੧॥

55266 1287 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

55267 1287 muAw ipAwru  
pRIiq mueI muAw 
vYru vwdI]

Muaa Piaar Preeth 

Muee Muaa Vair 

Vaadhee ||

Love dies, and 

affection dies; hatred 

and strife die.

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਦਾ ਉਹ) ਪਿੀਤ-ਜਪਆਰ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਿ ੋਉਹ ਆਪਣੇ 
ਸਨਬੂੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ) 
ਝਗਜੜਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵੈਰ ਭੀ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;
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55268 1287 vMnu gieAw rUpu 
ivxisAw duKI 
dyh rulI]

Vann Gaeiaa Roop 

Vinasiaa Dhukhee 

Dhaeh Rulee ||

The color fades, and 

beauty vanishes; the 

body suffers and 

collapses.

(ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ) ਰੂੰਗ ਰੂਪ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਚਾਰਾ 
ਸਰੀਰ ਭੀ ਰੁਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਅੱਗ 

ਿਾਂ ਜਮੱਟੀ ਆਜਦਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

55269 1287 ikQhu AwieAw  
kh gieAw ikhu 
n sIE ikhu sI]

Kithhahu Aaeiaa 

Keh Gaeiaa Kihu N 

Seeou Kihu See ||

Where did he come 

from? Where is he 

going? Did he exist or 

not?

(ਉਸ ਦੇ ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਦੇ ਬੂੰ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਜਖ਼ਆਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ) ਤੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹ ਜਕਥੋਂ 
ਆਇਆ ਸੀ ਜਕਥੇ ਤੁਰ ਜਗਆ 

(ਭਾਵ, ਜਿਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਓਥੇ 

ਚਲਾ ਜਗਆ) ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਸੀ 
(ਭਾਵ ਉਸ ਜਵਚ ਿਲਾਣ ੇਐਬ 

ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ, ਉਸ ਜਵਚ 

ਿਲਾਣ ੇਗੁਣ ਸਨ),

55270 1287 min muiK glw 
goeIAw kIqw 
cwau rlI]

(goeIAW) khIAW Man Mukh Galaa 

Goeeaa Keethaa 

Chaao Ralee ||

The self-willed 

manmukh made 

empty boasts, 

indulging in parties 

and pleasures.

ਮਨ ਜਵਚ ਅਤੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਉ ਤੇ 

ਰਲੀਆਂ ਮਾਣ ਜਗਆ ਹੈ।

55271 1287 nwnk scy nwm 
ibnu isr Kur 
piq pwtI]2]

isr qoN (Kur) pYrW q`k Naanak Sachae 

Naam Bin Sir Khur 

Path Paattee ||2||

O Nanak, without the 

True Name, his honor 

is torn away, from 

head to foot. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਲੋਕ ਿੋ ਚਾਹੇ 

ਆਖੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਹੋਈ) 

ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੀਰਾਂ 
ਹੋ ਗਈ (ਸਮਝੋ) ॥੨॥

55272 1287 pauVI] Pourree || Pauree:
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55273 1287 AMimRq nwmu sdw 
suKdwqw AMqy 
hoie sKweI]

Anmrith Naam 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Anthae Hoe 

Sakhaaee ||

The Ambrosial Naam, 

the Name of the Lord, 

is forever the Giver of 

peace. It shall be your 

Help and Support in 

the end.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ('ਨਾਮ' ਹੀ) 
ਜਮੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

55274 1287 bwJu gurU jgqu 
baurwnw nwvY 
swr n pweI]

j`gqu Baajh Guroo 

Jagath Bouraanaa 

Naavai Saar N 

Paaee ||

Without the Guru, the 

world is insane. It does 

not appreciate the 

worth of the Name.

ਪਰ ਿਗਤ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

(ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਸ 

ਨੂੂੰ ) ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

55275 1287 siqguru syvih sy 
prvwxu ijn@ joqI 
joiq imlweI]

Sathigur Saevehi 

Sae Paravaan Jinh 

Jothee Joth 

Milaaee ||

Those who serve the 

True Guru are 

accepted and 

approved. Their light 

merges into the Light.

ਜਿਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਹੈ ਉਹ 

(ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ) ਕਬੂਲ ਹਨ।

55276 1287 so swihbu so 
syvku qyhw ijsu 
Bwxw mMin 
vsweI]

So Saahib So 

Saevak Thaehaa Jis 

Bhaanaa Mann 

Vasaaee ||

That servant who 

enshrines the Lord's 

Will within his mind, 

becomes just like his 

Lord and Master.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣਾ 
ਭਾਣਾ (ਜਮੱਠਾ ਕਰ) ਮਨਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੈਸਾ ਪਿਭੂ-ਮਾਲਕ ਹੈ।
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55277 1287 AwpxY BwxY khu  
ikin suKu 
pwieAw AMDw 
AMDu kmweI]

Aapanai Bhaanai 

Kahu Kin Sukh 

Paaeiaa Andhhaa 

Andhh Kamaaee ||

Tell me, who has ever 

found peace by 

following his own will? 

The blind act in 

blindness.

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ 

ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸੁਖ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ, ਅੂੰਨਹ ਾ ਸਦਾ ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ 

ਵਾਲਾ ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ;

55278 1287 ibiKAw kdy hI  
rjY nwhI mUrK 
BuK n jweI]

r`jY Bikhiaa Kadhae 

Hee Rajai Naahee 

Moorakh Bhukh N 

Jaaee ||

No one is ever 

satisfied and fulfilled 

by evil and corruption. 

The hunger of the fool 

is not satisfied.

ਮੂਰਖ ਦੀ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ 

ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਕਦੇ ਉਹ ਰੱਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

55279 1287 dUjY sBu ko lig 
ivguqw ibnu 
siqgur bUJ n 
pweI]

ivgu`qw Dhoojai Sabh Ko 

Lag Viguthaa Bin 

Sathigur Boojh N 

Paaee ||

Attached to duality, all 

are ruined; without 

the True Guru, there is 

no understanding.

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰ 

ਕੋਈ ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ (ਜਕ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ 
ਹੀ ਮੂਲ ਹੈ)।

55280 1287 siqguru syvy so 
suKu pwey ijs no 
ikrpw kry 
rjweI]20]

Sathigur Saevae So 

Sukh Paaeae Jis 

No Kirapaa Karae 

Rajaaee ||20||

Those who serve the 

True Guru find peace; 

they are blessed with 

Grace by the Will of 

the Lord. ||20||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨੦॥

55281 1287 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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55282 1287 srmu Drmu duie 
nwnkw jy Dnu 
plY pwie]

Saram Dhharam 

Dhue Naanakaa 

Jae Dhhan Palai 

Paae ||

Modesty and 

righteousness both, O 

Nanak, are qualities of 

those who are blessed 

with true wealth.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਗਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਿੇ ਧਨ ਜਮਲ ਿਾਏ ਤਾਂ 
ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਧਰਮ ਕਮਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।

55283 1287 so Dnu imqRü n 
kWFIAY ijqu 
isir cotW Kwie]

So Dhhan Mithra 

N Kaandteeai Jith 

Sir Chottaan 

Khaae ||

Do not refer to that 

wealth as your friend, 

which leads you to get 

your head beaten.

ਪਰ, ਜਿਸ (ਧਨ) ਦੇ ਕਾਰਣ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪੈਣ ਉਹ ਧਨ 

ਜਮੱਤਿ (ਭਾਵ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਜਵਚ 

ਸਹਾਈ) ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।

55284 1287 ijn kY plY Dnu 
vsY iqn kw nwau 
PkIr]

p`lY Jin Kai Palai Dhhan 

Vasai Thin Kaa 

Naao Fakeer ||

Those who possess 

only this worldly 

wealth are known as 

paupers.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਾਸ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਨਾਮ 'ਕੂੰਗਾਲ' ਹੈ; (ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਕੂੰਗਾਲ 

ਹਨ);

55285 1287 ijn@ kY ihrdY qU 
vsih qy nr guxI 
ghIr]1]

Jinh Kai Hiradhai 

Thoo Vasehi Thae 

Nar Gunee Geheer 

||1||

But those, within 

whose hearts You 

dwell, O Lord - those 

people are oceans of 

virtue. ||1||

ਤੇ ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ਉਹ 

ਹਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ॥੧॥

55286 1287 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

55287 1287 duKI dunI 
shyVIAY jwie q 
lgih duK]

Dhukhee Dhunee 

Sehaerreeai Jaae 

Th Lagehi Dhukh ||

Worldly possessions 

are obtained by pain 

and suffering; when 

they are gone, they 

leave pain and 

suffering.

ਦੱੁਖ ਸਜਹ ਸਜਹ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਇਹ ਗੁਆਚ 

ਿਾਏ ਤਾਂ ਭੀ ਦੱੁਖ ਹੀ ਮਾਰਦੇ 

ਹਨ।
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55288 1287 nwnk scy nwm 
ibnu iksY n lQI 
BuK]

Naanak Sachae 

Naam Bin Kisai N 

Lathhee Bhukh ||

O Nanak, without the 

True Name, hunger is 

never satisfied.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਜਮਟਦੀ ਨਹੀਂ।

55289 1287 rUpI BuK n auqrY  
jW dyKW qW BuK]

rUpIN Roopee Bhukh N 

Outharai Jaan 

Dhaekhaan Thaan 

Bhukh ||

Beauty does not 

satisfy hunger; when 

the man sees beauty, 

he hungers even more.

'ਰੂਪ' ਵੇਖਣ ਨਾਲ (ਰੂਪ ਵੇਖਣ 

ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਿਾਂਦੀ ਨਹੀਂ (ਸਗੋਂ) 
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੇਖੀਏ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ 

ਹੋਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਵਧਦੀ ਹੈ)।

55290 1287 jyqy rs srIr ky  
qyqy lgih 
duK]2]

Jaethae Ras Sareer 

Kae Thaethae 

Lagehi Dhukh 

||2||

As many as are the 

pleasures of the body, 

so many are the pains 

which afflict it. ||2||

ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਵਧੀਕ 

ਚਸਕੇ ਹਨ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਵਧੀਕ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਜਵਆਪਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

55291 1287 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

55292 1287 AMDI kMmI AMDu 
mnu min AMDY qnu 
AMDu]

Andhhee Kanmee 

Andhh Man Man 

Andhhai Than 

Andhh ||

Acting blindly, the 

mind becomes blind. 

The blind mind makes 

the body blind.

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਵਚਾਰ-ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕੀਤੇ ਿਾਣ, ਜਤਉਂ 

ਜਤਉਂ ਮਨ ਅੂੰਨਹ ਾ (ਭਾਵ, ਜਵਚਾਰੋਂ 
ਸੱਖਣਾ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਮਨ 

ਜਵਚਾਰ-ਹੀਣ ਹੋਇਆ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ ਭੀ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਅੱਖਾਂ ਕੂੰਨ ਆਜਦਕ ਭੀ 
ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ)।
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55293 1287 ickiV lwieAY 
ikAw QIAY jW 
qutY pQr bMDu]

ic`kiV Chikarr Laaeiai 

Kiaa Thheeai Jaan 

Thuttai Pathhar 

Bandhh ||

Why make a dam with 

mud and plaster? Even 

a dam made of stones 

gives way.

ਸੋ, ਿਦੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬੂੰਨਹ  (ਭਾਵ, 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੇ ਜਵਚਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ 
ਆਸਰਾ) ਟੱੁਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜਚੱਕੜ ਲਾਇਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦਾ (ਭਾਵ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਸਰੇ 

ਢੂੂੰ ਜਢਆਂ)।

55294 1287 bMDu qutw byVI 
nhI nw qulhw nw 
hwQ]

Bandhh Thuttaa 

Baerree Nehee 

Naa Thulehaa Naa 

Haathh ||

The dam has burst. 

There is no boat. 

There is no raft. The 

water's depth is 

unfathomable.

(ਿਦੋਂ) ਬੂੰਨਹ  ਟੱੁਟ ਜਗਆ, ਨਾਹ 

ਬੇੜੀ ਰਹੀ, ਨਾਹ ਤੁਲਹਾ 
ਜਰਹਾ, ਨਾਹ (ਪਾਣੀ ਦੀ) ਹਾਥ 

ਪੈ ਸਕੀ।

55295 1287 nwnk scy nwm 
ivxu kyqy fuby 
swQ]3]

Naanak Sachae 

Naam Vin Kaethae 

Ddubae Saathh 

||3||

O Nanak, without the 

True Name, many 

multitudes have 

drowned. ||3||

(ਭਾਵ, ਪਾਣੀ ਭੀ ਬਹੁਤ ਡੂੂੰ ਘਾ 
ਹੋਇਆ), (ਅਿੇਹੀ ਹਾਲਤ 

ਜਵਚ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ 

ਨਾਮ (-ਰੂਪ ਬੂੰਨਹ  ਬੇੜੀ ਤੁਲਹੇ) 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਈ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ 

ਡੱੁਬਦੇ ਹਨ ॥੩॥
55296 1287 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

55297 1287 lK mx suienw  
lK mx rupw lK 
swhw isir swh]

Lakh Man Sueinaa 

Lakh Man Rupaa 

Lakh Saahaa Sir 

Saah ||

Thousands of pounds 

of gold, and thousands 

of pounds of silver; 

the king over the 

heads of thousands of 

kings.

ਲੱਖਾਂ ਮਣਾਂ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ 
ਮਣਾਂ ਚਾਂਦੀ-ਅਿੇਹੇ ਲੱਖਾਂ 
ਧਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਿੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀ 
ਹੋਣ,
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55298 1287 lK lskr lK 
vwjy nyjy lKI 
GoVI pwiqswh]

l`KIN[ GoVIN Lakh Lasakar Lakh 

Vaajae Naejae 

Lakhee Ghorree 

Paathisaah ||

Thousands of armies, 

thousands of marching 

bands and spearmen; 

the emperor of 

thousands of 

horsemen.

ਲੱਖਾਂ ਜਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਿਾਂ 
ਹੋਣ ਲੱਖਾਂ ਵਾਿ ੇਵੱਿਦੇ ਹੋਣ, 

ਨੇਜ਼-ੇਬਰਦਾਰ ਲੱਖਾਂ ਫ਼ੌਿੀ 
ਰਸਾਜਲਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ;

55299 1287 ijQY swieru 
lMGxw Agin 
pwxI Asgwh]

Jithhai Saaeir 

Langhanaa Agan 

Paanee Asagaah ||

The unfathomable 

ocean of fire and 

water must be crossed.

ਪਰ, ਜਿੱਥੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਅੱਗ 

ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਲੂੰ ਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

55300 1287 kMDI idis n 
AwveI DwhI pvY 
khwh]

Kandhhee Dhis N 

Aavee Dhhaahee 

Pavai Kehaah ||

The other shore 

cannot be seen; only 

the roar of pitiful cries 

can be heard.

(ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) ਕੂੰਢਾ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਾ 
ਕੁਰਲਾਟ ਭੀ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ,

55301 1287 nwnk EQY 
jwxIAih swh 
kyeI 
pwiqswh]4]

jwxI-Aih Naanak Outhhai 

Jaaneeahi Saah 

Kaeee Paathisaah 

||4||

O Nanak, there, it shall 

be known, whether 

anyone is a king or an 

emperor. ||4||

ਓਥੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਖੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਜਕ ਕੌਣ ਧਨੀ ਹਨ ਤੇ ਕੌਣ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਧਨ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜਨੋਂ  ਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ 
ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; ਧਨ ਤੇ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ 'ਹਾਏ 

ਹਾਏ' ਨਹੀਂ ਜਮਟਦੀ) ॥੪॥

55302 1287 pauVI] Pourree || Pauree:
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55303 1287 ieknw glIN 
jMjIr bMid 
rbwxIAY]

(rbwxIAY) r`b jI dI 
jyL c , (bMid) huMdy 
hn[ gLIN

Eikanaa Galeen 

Janjeer Bandh 

Rabaaneeai ||

Some have chains 

around their necks, in 

bondage to the Lord.

(ਿੋ 'ਜਬਜਖਆ' ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ) 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ-ਰੂਪ) ਜ਼ੂੰਿੀਰ 

ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ, (ਮਾਨੋ,) 

ਰੱਬ ਦੇ ਬੂੰਦੀਖ਼ਾਨੇ ਜਵਚ (ਕੈਦ) 

ਹਨ;

55304 1287 bDy Cutih sic  
scu pCwxIAY]

Badhhae 

Shhuttehi Sach 

Sach 

Pashhaaneeai ||

They are released 

from bondage, 

realizing the True Lord 

as True.

ਿ ੇਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ 

ਿਾਏ (ਿੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਿਾਏ) ਤਾਂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
(ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੂੰਿੀਰਾਂ ਜਵਚ) ਬੱਝੇ 
ਹੋਏ ਛੱੁਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

55305 1288 iliKAw plY 
pwie so scu 
jwxIAY]

Likhiaa Palai Paae 

So Sach Jaaneeai 

||

One whose pre-

ordained destiny is 

activated, comes to 

know the True Lord.

ਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ, ਤਦੋਂ ਹੀ (ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ-ਰੂਪ) ਜਲਜਖਆ 

ਹੋਇਆ (ਲੇਖ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55306 1288 hukmI hoie inbyVu  
gieAw jwxIAY]

Hukamee Hoe 

Nibaerr Gaeiaa 

Jaaneeai ||

By God's Command, it 

is ordained. When the 

mortal goes, he knows.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਨਰਨਾ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ (ਇਥੋਂ ਿਗਤ 

ਤੋਂ) ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

55307 1288 Baujl qwrxhwru  
sbid pCwxIAY]

Bhoujal 

Thaaranehaar 

Sabadh 

Pashhaaneeai ||

Realize the Word of 

the Shabad, and cross 

over the terrifying 

world-ocean.

(ਸੋ,) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੇ 

ਸਮਰਥ ਹੈ।
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55308 1288 cor jwr jUAwr  
pIVy GwxIAY]

Chor Jaar Jooaar 

Peerrae 

Ghaaneeai ||

Thieves, adulterers 

and gamblers are 

pressed like seeds in 

the mill.

ਚੋਰਾਂ ਜਵਭਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਿੂਏ-

ਬਾਜ਼ (ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਇਉਂ ਹਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਕੋਲੂ 
ਜਵਚ ਪੀੜੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ;

55309 1288 inMdk lwieqbwr  
imly hV@ vwxIAY]

cMfwl dI (vwxIAY) 
bYNq, pwxI[ (dUjw pwT: 
hV@vwxIAY)

Nindhak 

Laaeithabaar 

Milae 

Harrhavaaneeai ||

Slanderers and 

gossipers are hand-

cuffed.

ਜਨੂੰ ਦਕਾਂ ਤੇ ਚੁਗ਼ਲਖ਼ੋਰਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਨੋ, ਜਨੂੰ ਦਾ ਤੇ ਚੁਗ਼ਲੀ ਦੀ) 
ਹਥਕੜੀ ਵੱਿੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇਸ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ ਜਵਚੋਂ ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਕੱਢ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ)।

55310 1288 gurmuiK sic 
smwie su drgh 
jwxIAY]21]

Guramukh Sach 

Samaae S 

Dharageh Jaaneeai 

||21||

The Gurmukh is 

absorbed in the True 

Lord, and is famous in 

the Court of the Lord. 

||21||

ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹਨ ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ 

ਪਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨੧॥

55311 1288 slok mÚ 2] Salok Ma 2 || Shalok, Second Mehl:

55312 1288 nwau PkIrY 
pwiqswhu mUrK 
pMifqu nwau]

Naao Fakeerai 

Paathisaahu 

Moorakh Panddith 

Naao ||

The beggar is known 

as an emperor, and 

the fool is known as a 

religious scholar.

ਕੂੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

(ਰੱਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ), ਮੂਰਖ ਦਾ 
ਪੂੰ ਜਡਤ ਨਾਮ (ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ),

55313 1288 AMDy kw nwau 
pwrKU eyvY kry 
guAwau]

(guAwau) bcn Andhhae Kaa 

Naao Paarakhoo 

Eaevai Karae 

Guaao ||

The blind man is 

known as a seer; this is 

how people talk.

ਅੂੰਨਹੇ  ਨੂੂੰ  ਪਾਰਖੂ (ਆਜਖਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)-(ਬੱਸ! ਿਗਤ) ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ (ਉਲਟੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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55314 1288 ieliq kw nwau 
cauDrI kUVI pUry 
Qwau]

Eilath Kaa Naao 

Choudhharee 

Koorree Poorae 

Thhaao ||

The trouble-maker is 

called a leader, and 

the liar is seated with 

honor.

ਸ਼ਰਾਰਜਤ (ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਦਾ 
ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ (ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੇ 

ਝੂਠੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥਾਂ 
ਮੱਲਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਿਧਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ)।

55315 1288 nwnk gurmuiK 
jwxIAY kil kw 
eyhu inAwau]1]

Naanak Guramukh 

Jaaneeai Kal Kaa 

Eaehu Niaao ||1||

O Nanak, the 

Gurmukhs know that 

this is justice in the 

Dark Age of Kali Yuga. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਹੈ ਜਨਆਂ 

ਕਜਲਿੁਗ ਦਾ (ਭਾਵ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 

ਰਵਈਆ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ ਓਥੇ 

ਕਜਲਿੁਗ ਦਾ ਪਹਰਾ ਿਾਣੋ)। 
ਪਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ 

ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਜਕ 

ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ 

ਰਵਈਏ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ) ॥੧॥
55316 1288 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

55317 1288 hrxW bwjW qY 
iskdwrW eyn@w 
piV@Aw nwau]

Haranaan Baajaan 

Thai Sikadhaaraan 

Eaenhaa Parrihaaa 

Naao ||

Deer, falcons and 

government officials 

are known to be 

trained and clever.

ਹਰਨ, ਬਾਜ਼ ਤੇ ਅਹਲਕਾਰ-

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕ "ਪੜਹੇ 
ਹੋਏ" ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

55318 1288 PWDI lgI jwiq 
Phwiein AgY  
nwhI Qwau]

Faandhhee Lagee 

Jaath Fehaaein 

Agai Naahee 

Thhaao ||

When the trap is set, 

they trap their own 

kind; hereafter they 

will find no place of 

rest.

(ਪਰ ਇਹ ਜਵੱਜਦਆ ਕਾਹਦੀ 
ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ) ਿਾਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 

ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਾਜਤ-

ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਸਾਂਦੇ ਹਨ; ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਐਸੇ ਪੜਹੇ ਹੋਏ 

ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11222 Published: March 06/ 2014



55319 1288 so piVAw so 
pMifqu bInw ijn@I 
kmwxw nwau]

So Parriaa So 

Panddith Beenaa 

Jinhee Kamaanaa 

Naao ||

He alone is learned 

and wise, and he alone 

is a scholar, who 

practices the Name.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ 'ਨਾਮ' ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ 
ਜਵਦਵਾਨ ਹੈ ਪੂੰ ਜਡਤ ਹੈ ਤੇ 

ਜਸਆਣਾ ਹੈ,

55320 1288 pihlody jV 
AMdir jMmY qw 
aupir hovY CWau]

Pehilo Dhae Jarr 

Andhar Janmai 

Thaa Oupar Hovai 

Shhaano ||

First, the tree puts 

down its roots, and 

then it spreads out its 

shade above.

(ਜਕਉਂਜਕ ਰੱੁਖ ਦੀ) ਿੜਹ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ 

ਿੂੰ ਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ (ਰੱੁਖ ਉੱਗ 

ਕੇ) ਬਾਹਰ ਛਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਸੋ, 

ਸੁਖਦਾਤੀ ਜਵੱਜਦਆ ਉਹੀ ਹੈ ਿ ੇ

ਪਜਹਲਾਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਜਵਚ 'ਨਾਮ' ਬੀਿੇ)।

55321 1288 rwjy sIh mukdm 
kuqy]

inAW krn vwly (mu-
k`dm) cODrI, inrdoSW 
nMU rwjy pws pkVwaux 
vwly ku`qy hn[

Raajae Seeh 

Mukadham 

Kuthae ||

The kings are tigers, 

and their officials are 

dogs;

('ਨਾਮ' ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਜਵੱਜਦਆ ਦਾ 
ਹਾਲ ਤੱਕੋ), ਰਾਿੇ (ਮਾਨੋ) ਸ਼ੇਰ 

ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੜਹੇ ਹੋਏ) 

ਅਹਲਕਾਰ (ਮਾਨੋ) ਕੱੁਤੇ ਹਨ,

55322 1288 jwie jgwiein@  
bYTy suqy]

Jaae Jagaaeinih 

Baithae Suthae ||

They go out and 

awaken the sleeping 

people to harass them.

ਬੈਠੇ-ਸੱੁਤੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਭਾਵ, 

ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ) ਿਾ ਿਗਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਤੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ)।

55323 1288 cwkr nhdw  
pwiein@ Gwau]

(nh-dw) nhuMdRW Chaakar Nehadhaa 

Paaeinih Ghaao ||

The public servants 

inflict wounds with 

their nails.

ਇਹ ਅਹਲਕਾਰ (ਮਾਨੋ ਸ਼ੇਰਾਂ 
ਦੀਆਂ) ਨਹੁੂੰ ਦਿਾਂ ਹਨ, ਿੋ (ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ) ਘਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
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55324 1288 rqu ipqu kuiqho 
cit jwhu]

r`qu[ ip`q[ c`it Rath Pith Kuthiho 

Chatt Jaahu ||

The dogs lick up the 

blood that is spilled.

(ਰਾਿੇ-ਸ਼ੀਂਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮ) 

ਕੱੁਜਤਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ) 
ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।

55325 1288 ijQY jIAW hosI 
swr]

Jithhai Jeeaaan 

Hosee Saar ||

But there, in the Court 

of the Lord, all beings 

will be judged.

ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ (ਕਰਣੀ 
ਦੀ) ਪਰਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

55326 1288 nkˆØI vFˆØI 
lwieqbwr]2]

Nakanaee 

Vadtanaee 

Laaeithabaar ||2||

Those who have 

violated the people's 

trust will be disgraced; 

their noses will be cut 

off. ||2||

ਓਥੇ ਅਿੇਹੇ (ਪੜਹੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ) ਬੇ-

ਇਤਬਾਰੇ ਨੱਕ-ਵੱਢੇ (ਸਮਝੇ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੨॥

55327 1288 pauVI] Pourree || Pauree:

55328 1288 Awip aupwey 
mydnI Awpy 
krdw swr]

Aap Oupaaeae 

Maedhanee Aapae 

Karadhaa Saar ||

He Himself creates the 

world, and He himself 

takes care of it.

(ਿੋ ਪਿਭੂ) ਆਪ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

55329 1288 BY ibnu Brmu n 
ktIAY nwim n 
lgY ipAwru]

Bhai Bin Bharam N 

Katteeai Naam N 

Lagai Piaar ||

Without the Fear of 

God, doubt is not 

dispelled, and love for 

the Name is not 

embraced.

(ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਾਇਆ ਜਪੱਛੇ) ਭਟਕਣ (-ਰੂਪ 

ਬੂੰ ਧਨ) ਕੱਜਟਆ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ, 
ਨਾਹ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

55330 1288 siqgur qy Bau 
aUpjY pweIAY moK 
duAwr]

Sathigur Thae Bho 

Oopajai Paaeeai 

Mokh Dhuaar ||

Through the True 

Guru, the Fear of God 

wells up, and the Door 

of Salvation is found.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਡਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਣ 

ਜਪਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

('ਰਬਾਣੀ ਬੂੰਦ' ਜਵਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,
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55331 1288 BY qy shju 
pweIAY imil 
joqI joiq Apwr]

Bhai Thae Sehaj 

Paaeeai Mil Jothee 

Joth Apaar ||

Through the Fear of 

God, intuitive ease is 

obtained, and one's 

light merges into the 

Light of the Infinite.

(ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ ਦਾ) ਡਰ ਰੱਜਖਆਂ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਿੋਜਤ ਜਮਜਲਆਂ ਮਨ ਦੀ 
ਅਡੋਲਤਾ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

55332 1288 BY qy BYjlu 
lMGIAY gurmqI 
vIcwru]

Bhai Thae Bhaijal 

Langheeai 

Guramathee 

Veechaar ||

Through the Fear of 

God, the terrifying 

world-ocean is crossed 

over, reflecting on the 

Guru's Teachings.

ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਮੱਤ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉੱਚੀ) ਵੀਚਾਰ 

ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ, ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੀਦਾ ਹੈ,

55333 1288 BY qy inrBau 
pweIAY ijs dw  
AMqu n pwrwvwru]

Bhai Thae Nirabho 

Paaeeai Jis Dhaa 

Anth N Paaraavaar 

||

Through the Fear of 

God, the Fearless Lord 

is found; He has no 

end or limitation.

ਇਸ ਡਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਡਰ-

ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ 
ਪਾਰਲਾ ਉਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ।

55334 1288 mnmuK BY kI swr  
n jwxnI iqRsnw 
jlqy krih 
pukwr]

Manamukh Bhai 

Kee Saar N 

Jaananee 

Thrisanaa Jalathae 

Karehi Pukaar ||

The self-willed 

manmukhs do not 

appreciate the value 

of the Fear of God. 

Burning in desire, they 

weep and wail.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਡਰ 

(ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਦੀ) ਸਾਰ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ (ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
(-ਅੱਗ) ਜਵਚ ਸੜਦੇ ਜਵਲਕਦੇ 

ਹਨ।
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55335 1288 nwnk nwvY hI qy 
suKu pwieAw  
gurmqI auir 
Dwr]22]

Naanak Naavai 

Hee Thae Sukh 

Paaeiaa 

Guramathee Our 

Dhhaar ||22||

O Nanak, through the 

Name, peace is 

obtained, by 

enshrining the Guru's 

Teachings within the 

heart. ||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ 'ਨਾਮ' ਤੋਂ 
ਹੀ ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਇਹ 

'ਨਾਮ') ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ 

ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ ॥੨੨॥

55336 1288 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

55337 1288 rUpY kwmY dosqI  
BuKY swdY gMFu]

Roopai Kaamai 

Dhosathee 

Bhukhai Saadhai 

Gandt ||

Beauty and sexual 

desire are friends; 

hunger and tasty food 

are tied together.

ਰੂਪ ਦੀ ਕਾਮ (-ਵਾਸਨਾ) ਨਾਲ 

ਜਮੱਤਿਤਾ ਹੈ, ਭੁੱ ਖ ਦਾ ਸੁਆਦ 

ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹੈ।

55338 1288 lbY mwlY Guil 
imil imcil  
aUNGY sauiV  
plMGu]

(Guil) rlxw[ 
(imcil) imlxw[sOx 
smyN au~pr lYx vwlw 
(sauiV) bsqR[ l`bY

Labai Maalai Ghul 

Mil Michal 

Oonaghai Sourr 

Palangh ||

Greed is bound up in 

its search for wealth, 

and sleep will use 

even a tiny space as a 

bed.

ਲੱਬ ਦੀ ਧਨ ਨਾਲ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਜਮਲਵੀਂ ਇਕ-ਜਮਕਤਾ ਹੈ 

(ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ) ਊਂਘ ਰਹੇ ਨੂੂੰ  
ਸਉੜੀ ਥਾਂ ਹੀ ਪਲੂੰ ਘ ਹੈ।

55339 1288 BMaukY kopu KuAwru 
hoie PkVu ipty 
AMDu]

(P`kVu) ^rwbI Bhanoukai Kop 

Khuaar Hoe Fakarr 

Pittae Andhh ||

Anger barks and brings 

ruin on itself, blindly 

pursuing useless 

conflicts.

ਕਿੋਧ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, (ਕਿੋਧ 

ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ਾ (ਹੋਇਆ ਬੂੰਦਾ) 
ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਦ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

55340 1288 cupY cMgw nwnkw  
ivxu nwvY muih 
gMDu]1]

Chupai Changaa 

Naanakaa Vin 

Naavai Muhi 

Gandhh ||1||

It is good to be silent, 

O Nanak; without the 

Name, one's mouth 

spews forth only filth. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

(ਬਦ-ਕਲਾਮੀ ਦੀ) ਬੋ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ (ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦਾ) ਚੱੁਪ 

ਰਜਹਣਾ ਚੂੰਗਾ ਹੈ ॥੧॥
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55341 1288 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

55342 1288 rwju mwlu rUpu 
jwiq jobnu pMjy 
Tg]

T`g Raaj Maal Roop 

Jaath Joban 

Panjae Thag ||

Royal power, wealth, 

beauty, social status 

and youth are the five 

thieves.

ਰਾਿ, ਧਨ, ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ, (ਉੱਚੀ) 
ਿਾਜਤ, ਤੇ ਿੁਆਨੀ-ਇਹ ਪੂੰਿੇ 
ਹੀ (ਮਾਨੋ) ਠੱਗ ਹਨ,

55343 1288 eynI TgIN jgu 
TigAw iknY n 
rKI lj]

l`j Eaenee Thageen 

Jag Thagiaa Kinai 

N Rakhee Laj ||

These thieves have 

plundered the world; 

no one's honor has 

been spared.

ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਠੱਗ 

ਜਲਆ ਹੈ (ਿ ੋਭੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੱਡੇ ਚਜੜਹਆ) ਜਕਸੇ ਨੇ (ਇਹਨਾਂ 
ਤੋਂ) ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ 
ਬਚਾਈ।

55344 1288 eynw Tgin@ Tg 
sy ij gur kI 
pYrI pwih]

Eaenaa Thaganih 

Thag Sae J Gur Kee 

Pairee Paahi ||

But these thieves 

themselves are 

robbed, by those who 

fall at the Guru's Feet.

ਇਹਨਾਂ (ਠੱਗਾਂ) ਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਹ ਠੱਗ 

(ਭਾਵ, ਜਸਆਣੇ ਬੂੰ ਦੇ) ਦਾਉ ਲਾ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ 

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੇ) ਿੋ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

55345 1288 nwnk krmw 
bwhry hoir kyqy 
muTy jwih]2]

Naanak Karamaa 

Baaharae Hor 

Kaethae Muthae 

Jaahi ||2||

O Nanak, the 

multitudes who do not 

have good karma are 

plundered. ||2||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੋਰ ਬੜੇ 

ਭਾਗ-ਹੀਣ (ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਹੇ 

ਚੜਹ ਕੇ) ਲੁੱ ਟੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ॥੨॥

55346 1288 pauVI] Pourree || Pauree:
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55347 1288 piVAw lyKydwru  
lyKw mMgIAY ]

Parriaa 

Laekhaedhaar 

Laekhaa Mangeeai 

||

The learned and 

educated are called to 

account for their 

actions.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਜਵਦਵਾਨ ਭੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਚਤੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੀ 
ਕਰਨਾ ਿਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ('ਜਤਿਸ਼ਨਾ' 
ਬਾਰੇ) ਉਸ ਤੋਂ ਭੀ ਲੇਖਾ ਲਈਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, 'ਜਤਿਸ਼ਨਾ' ਉਸ ਤੋਂ ਭੀ 
ਲੇਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਰੀ ਜਵੱਜਦਆ 

ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ 'ਜਤਿਸ਼ਨਾ' ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ),

55348 1288 ivxu nwvY  
kUiVAwru AauKw 
qMgIAY]

Vin Naavai 

Koorriaar Aoukhaa 

Thangeeai ||

Without the Name, 

they are judged false; 

they become 

miserable and suffer 

hardship.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਪਜੜਹਆ ਹੋਇਆ ਭੀ) 
ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ; ਔਖਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਔਜਖਆਈ ਹੀ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ।

55349 1288 AauGt ruDy rwh  
glIAW rokIAW]

Aoughatt Rudhhae 

Raah Galeeaaan 

Rokeeaaan ||

Their path becomes 

treacherous and 

difficult, and their way 

is blocked.

ਉਸ ਦੇ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਗਲੀਆਂ 

ਤੇ ਰਸਤੇ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਨਾਲ) ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰ ਘਣਾ) ਔਖਾ ਹੈ।

55350 1288 scw vyprvwhu  
sbid sMqoKIAW]

Sachaa 

Vaeparavaahu 

Sabadh 

Santhokheeaaan 

||

Through the Shabad, 

the Word of the True 

and Independent Lord 

God, one becomes 

content.

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰ ਤੋਖੀ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਬੇ-ਮੁਥਾਿ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55351 1288 gihr gBIr 
AQwhu hwQ n 
lBeI]

l`-BeI Gehir Gabheer 

Athhaahu Haathh 

N Labhee ||

The Lord is deep and 

profound and 

unfathomable; His 

depth cannot be 

measured.

ਪਿਭੂ (ਮਾਨੋ) ਬੜਾ ਡੂੂੰ ਘਾ 
(ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈ, (ਜਵੱਜਦਆ 

ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ) ਉਸ ਦੀ 
ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।
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55352 1288 muhy muih cotw 
Kwhu ivxu gur 
koie n CutsI]

Muhae Muhi 

Chottaa Khaahu 

Vin Gur Koe N 

Shhuttasee ||

Without the Guru, the 

mortals are beaten 

and punched in the 

face and the mouth, 

and no one is released.

(ਸਗੋਂ 'ਪਜੜਹਆ ਕੂਜੜਆਰੁ' 

ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਮਾਣ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ) ਚੋਟਾਂ ਦਬਾਦਬ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ; (ਜਪਆ ਪਜੜਹਆ 

ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

(ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਤੋਂ) ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

55353 1288 piq syqI Gir 
jwhu nwmu 
vKwxIAY]

Path Saethee Ghar 

Jaahu Naam 

Vakhaaneeai ||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

one returns to his true 

home with honor.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿੇ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੀਏ) ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਇੱਜ਼ਤ 

ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਪੜੋ।

55354 1288 hukmI swh 
igrwh dyNdw 
jwxIAY]23]

Hukamee Saah 

Giraah 

Dhaenadhaa 

Jaaneeai ||23||

Know that the Lord, by 

the Hukam of His 

Command, gives 

sustenance and the 

breath of life. ||23||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੩॥
55355 1289 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

55356 1289 pauxY pwxI 
AgnI jIau iqn  
ikAw KusIAw  
ikAw pIV]

Pounai Paanee 

Aganee Jeeo Thin 

Kiaa Khuseeaa 

Kiaa Peerr ||

Living beings are 

formed of air, water 

and fire. They are 

subject to pleasure 

and pain.

ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ (ਆਜਦਕ 

ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜਮਲਾ ਕੇ ਤੇ 

ਿੀਵਾਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ) ਿੀਵ 

ਬਣਾਇਆ, (ਤੱਤ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਚਰਿ 

ਖੇਡ ਹੈ ਜਕ) ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਈਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ 

(ਜਮਲ ਰਹੇ ਹਨ)।
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55357 1289 DrqI pwqwlI 
AwkwsI ieik 
dir rhin vjIr]

Dhharathee 

Paathaalee 

Aakaasee Eik Dhar 

Rehan Vajeer ||

In this world, in the 

nether regions of the 

underworld, and in 

the Akaashic ethers of 

the heavens, some 

remain ministers in 

the Court of the Lord.

ਕਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ 

ਹਨ) ਕਈ (ਮਾਨੋ) ਪਤਾਲ ਜਵਚ 

ਪਏ ਹਨ (ਭਾਵ, ਕਈ ਜਨਿੱਘਰੇ 

ਹੋਏ ਹਨ) ਕਈ (ਮਾਨੋ) ਅਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ ਹਨ (ਭਾਵ, ਕਈ ਹੁਕਮ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ), ਤੇ ਕਈ 

(ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ) ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ 

ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

55358 1289 ieknw vfI 
Awrjw ieik 
mir hoih jhIr]

Eikanaa Vaddee 

Aarajaa Eik Mar 

Hohi Jeheer ||

Some live long lives, 

while others suffer 

and die.

ਕਈ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 

ਹੈ, ਕਈ (ਘਟ ਉਮਰੇ) ਮਰ ਕੇ 

ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

55359 1289 ieik dy Kwih  
inKutY nwhI ieik  
sdw iPrih 
PkIr]

Eik Dhae Khaahi 

Nikhuttai Naahee 

Eik Sadhaa Firehi 

Fakeer ||

Some give and 

consume, and still 

their wealth is not 

exhausted, while 

others remain poor 

forever.

ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਦੇ ਕੇ 

ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ (ਪਰ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ) ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਕਈ ਸਦਾ ਕੂੰਗਾਲ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

55360 1289 hukmI swjy hukmI 
Fwhy eyk csy 
mih lK]

csy: polw bolo Hukamee Saajae 

Hukamee Dtaahae 

Eaek Chasae Mehi 

Lakh ||

In His Will He creates, 

and in His Will He 

destroys thousands in 

an instant.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਕ ਪਲਕ ਜਵਚ ਲੱਖਾਂ ਿੀਵ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਨਾਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,
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55361 1289 sBu ko nQY 
niQAw bKsy qoVy 
nQ]

n`QY n`iQAw Sabh Ko Nathhai 

Nathhiaa 

Bakhasae Thorrae 

Nathh ||

He has harnessed 

everyone with His 

harness; when He 

forgives, he breaks the 

harness.

ਹਰੇਕ ਿੀਵ (ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜ਼ਾ-ਰੂਪ) 

ਨੱਥ ਜਵਚ ਿਕਜੜਆ ਜਪਆ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਉਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।

55362 1289 vrnw ichnw 
bwhrw lyKy bwJu  
AlKu]

Varanaa Chihanaa 

Baaharaa Laekhae 

Baajh Alakh ||

He has no color or 

features; He is 

invisible and beyond 

calculation.

ਪਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ 

ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਰੂੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 

ਜਚਹਨ ਚੱਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

55363 1289 ikau kQIAY ikau 
AwKIAY jwpY sco 
scu]

Kio Kathheeai Kio 

Aakheeai Jaapai 

Sacho Sach ||

How can He be 

described? He is 

known as the Truest of 

the True.

ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ; ਉਂਞ 

ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

55364 1289 krxw kQnw kwr 
sB nwnk Awip 
AkQu]

A-kQu: polw bolo Karanaa 

Kathhanaa Kaar 

Sabh Naanak Aap 

Akathh ||

All the actions which 

are done and 

described, O Nanak, 

are done by the 

Indescribable Lord 

Himself.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੀਵ ਿੋ ਕੁਝ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ 

ਸਭ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਾਰ 

ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਐਸਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦਾ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।
55365 1289 AkQ kI kQw  

suxyie]

Akathh Kee 

Kathhaa Sunaee ||

Whoever hears the 

description of the 

indescribable,

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ 
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ)

55366 1289 iriD buiD isiD 
igAwnu sdw suKu 
hoie]1]

Ridhh Budhh 

Sidhh Giaan 

Sadhaa Sukh Hoe 

||1||

Is blessed with wealth, 

intelligence, 

perfection, spiritual 

wisdom and eternal 

peace. ||1||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ (ਮਾਨੋ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਰੱਧੀਆਂ 

ਜਸੱਧੀਆਂ ਜਮਲ ਗਈਆਂ ਹਨ 

॥੧॥
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55367 1289 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

55368 1289 Ajru jrY q nau 
kul bMDu]

(nau) nO golkW[ A-
jru[ nauN

Ajar Jarai Th No 

Kul Bandhh ||

One who bears the 

unbearable, controls 

the nine holes of the 

body.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਦੀ ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਔਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੌ ਹੀ 
(ਕਰਮ ਤੇ ਜਗਆਨ) ਇੂੰਦਿੇ 
ਿਾਇਜ਼ ਹੱਦ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

55369 1289 pUjY pRwx hovY iQru 
kMDu]

Poojai Praan Hovai 

Thhir Kandhh ||

One who worships and 

adores the Lord with 

his breath of life, gains 

stability in his body-

wall.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 
ਸਰੀਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਡੋਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55370 1289 khW qy AwieAw  
khW eyhu jwxu]

Kehaan Thae 

Aaeiaa Kehaan 

Eaehu Jaan ||

Where has he come 

from, and where will 

he go?

ਜਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਕੱਥੇ ਇਸ 

ਨੇ ਿਾਣਾ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਇਸ ਦਾ 
'ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ' ਜਮਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ),

55371 1289 jIvq mrq rhY 
prvwxu]

Jeevath Marath 

Rehai Paravaan ||

Remaining dead while 

yet alive, he is 

accepted and 

approved.

ਿੀਵਤ-ਭਾਵ (ਭਾਵ, ਨਫ਼ਸਾਨੀ 
ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ) ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦਰ 

ਤੇ) ਪਿਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55372 1289 hukmY bUJY qqu 
pCwxY]

Hukamai Boojhai 

Thath Pashhaanai 

||

Whoever understands 

the Hukam of the 

Lord's Command, 

realizes the essence of 

reality.

ਤਦੋਂ ਿੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ-
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55373 1289 iehu prswdu gurU 
qy jwxY]

Eihu Parasaadh 

Guroo Thae Jaanai 

||

This is known by 

Guru's Grace.

ਇਹ ਜਮਹਰ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

55374 1289 hoNdw PVIAgu  
nwnk jwxu]

(hoNdw) hMkwr vwlw[ 
(PVIAgu) PiVAw jwvygw

Honadhaa 

Farreeag Naanak 

Jaan ||

O Nanak, know this: 

egotism leads to 

bondage.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਜਕ 

ਉਹੀ ਿਸਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

'ਮੈਂ ਹਾਂ' 'ਮੈਂ ਹਾਂ',

55375 1289 nw hau nw mY 
jUnI pwxu]2]

Naa Ho Naa Mai 

Joonee Paan ||2||

Only those who have 

no ego and no self-

conceit, are not 

consigned to 

reincarnation. ||2||

ਜਿਥੇ 'ਹਉ' ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ 'ਮੈਂ' 
ਨਹੀਂ, ਓਥੇ ਿੂਨੀਆਂ ਜਵਚ ਪੈਣ 

(ਦਾ ਦੱੁਖ ਭੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨॥

55376 1289 pauVI] Pourree || Pauree:

55377 1289 pV@IAY nwmu 
swlwh hoir buDˆØI 
imiQAw]

Parrheeai Naam 

Saalaah Hor 

Budhhanaee 

Mithhiaa ||

Read the Praise of the 

Lord's Name; other 

intellectual pursuits 

are false.

ਪਿਭੂ ਦਾ 'ਨਾਮ' ਪੜਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਪੜਹਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 'ਨਾਮ' ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਅਕਲਾਂ ਜਵਅਰਥ ਹਨ;

55378 1289 ibnu scy vwpwr  
jnmu ibriQAw]

Bin Sachae 

Vaapaar Janam 

Birathhiaa ||

Without dealing in 

Truth, life is worthless.

('ਨਾਮ' ਹੀ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, 

ਇਸ) ਸੱਚੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਵਨ ਅਿਾਈ ਂਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55379 1289 AMqu n pwrwvwru  
n iknhI 
pwieAw]

Anth N Paaraavaar 

N Kin Hee Paaeiaa 

||

No one has ever found 

the Lord's end or 

limitation.

(ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਕਸਮਾਂ 
ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ 

ਨਾਲ) ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਸਦਾ 
ਪਾਰਲਾ ਉਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਾ,
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55380 1289 sBu jgu grib 
gubwru iqn scu n 
BwieAw]

Sabh Jag Garab 

Gubaar Thin Sach 

N Bhaaeiaa ||

All the world is 

enveloped by the 

darkness of egotistical 

pride. It does not like 

the Truth.

(ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਲਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਹਨਾਂ (ਨਾਮ-ਹੀਣ ਜਵਦਵਾਨਾਂ) 
ਨੂੂੰ  'ਸਚੁ' (ਭਾਵ, 'ਨਾਮ' 

ਜਸਮਰਨਾ) ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

55381 1289 cly nwmu ivswir  
qwvix qiqAw]

q`iqAw Chalae Naam 

Visaar Thaavan 

Thathiaa ||

Those who depart 

from this world, 

forgetting the Naam, 

shall be roasted in the 

frying pan.

(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਇਹ ਨਾਮ 

ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ('ਹਉਮੈ' 

ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਨੋ,) ਕੜਾਹੇ ਜਵਚ 

ਤਲੀਦੇ ਹਨ।

55382 1289 bldI AMdir qylu  
duibDw GiqAw]

G`iqAw Baladhee Andhar 

Thael Dhubidhhaa 

Ghathiaa ||

They pour the oil of 

duality within, and 

burn.

(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਹੋਈ) ਦੁਜਬਧਾ, ਮਾਨੋ, 

ਬਲਦੀ ਜਵਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 'ਦੁਜਬਧਾ' ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਜਵੱਜਦਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੀਕ 

ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

55383 1289 AwieAw auTI 
Kylu iPrY 
auviqAw]

au-v`iqAw Aaeiaa Outhee 

Khael Firai 

Ouvathiaa ||

They come into the 

world and wander 

around aimlessly; they 

depart when the play 

is finished.

(ਅਿੇਹਾ ਬੂੰਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਵਅਰਥ ਿੀਵਨ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ) ਅਵੈੜਾ ਹੀ ਭੌਂਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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55384 1289 nwnk scY mylu  
scY riqAw]24]

r`iqAw Naanak Sachai 

Mael Sachai 

Rathiaa ||24||

O Nanak, imbued with 

Truth, the mortals 

merge in Truth. ||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਉਸ ਬੂੰ ਦੇ ਦਾ 
ਮੇਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਸੱਚੇ (ਦੇ 

ਜਪਆਰ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੨੪॥
55385 1289 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:

55386 1289 pihlW mwshu 
inMimAw mwsY 
AMdir vwsu]

Pehilaan Maasahu 

Ninmiaa Maasai 

Andhar Vaas ||

First, the mortal is 

conceived in the flesh, 

and then he dwells in 

the flesh.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਮਾਸ (ਭਾਵ, 

ਜਪਤਾ ਦੇ ਵੀਰਿ) ਤੋਂ ਹੀ (ਿੀਵ 

ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ) ਮੱੁਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ, 

(ਜਿਰ) ਮਾਸ (ਭਾਵ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ) 

ਜਵਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ;

55387 1289 jIau pwie mwsu 
muih imilAw hfu 
cMmu qnu mwsu]

mws dw, (muih) mUMh[ 
imilAw

Jeeo Paae Maas 

Muhi Miliaa Hadd 

Chanm Than Maas 

||

When he comes alive, 

his mouth takes flesh; 

his bones, skin and 

body are flesh.

ਿਦੋਂ (ਪੁਤਲੇ ਜਵਚ) ਿਾਨ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ (ਿੀਭ-ਰੂਪ) ਮਾਸ 

ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਘਾੜਤ) 

ਹੱਡ ਚੂੰਮ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ 

ਮਾਸ (ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ)।

55388 1289 mwshu bwhir 
kiFAw mMmw mwsu 
igrwsu]

Maasahu Baahar 

Kadtiaa Manmaa 

Maas Giraas ||

He comes out of the 

womb of flesh, and 

takes a mouthful of 

flesh at the breast.

ਿਦੋਂ (ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ-ਰੂਪ) ਮਾਸ 

ਜਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਭੀ ਮੂੰਮਾ (-ਰੂਪ) ਮਾਸ 

ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਮਲਦੀ ਹੈ;
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55389 1289 muhu mwsY kw jIB 
mwsY kI mwsY 
AMdir swsu]

Muhu Maasai Kaa 

Jeebh Maasai Kee 

Maasai Andhar 

Saas ||

His mouth is flesh, his 

tongue is flesh; his 

breath is in the flesh.

ਇਸ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਭੀ ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ 

ਿੀਭ ਭੀ ਮਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ 

ਜਵਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

55390 1289 vfw hoAw 
vIAwihAw Gir 
lY AwieAw mwsu]

Vaddaa Hoaa 

Veeaahiaa Ghar 

Lai Aaeiaa Maas ||

He grows up and is 

married, and brings his 

wife of flesh into his 

home.

ਿਦੋਂ ਿੁਆਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਵਆਜਹਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ 
(ਇਸਤਿੀ-ਰੂਪ) ਮਾਸ ਹੀ ਘਰ ਲੈ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ;

55391 1289 mwshu hI mwsu 
aUpjY mwshu sBo 
swku]

Maasahu Hee 

Maas Oopajai 

Maasahu Sabho 

Saak ||

Flesh is produced from 

flesh; all relatives are 

made of flesh.

(ਜਿਰ) ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ (ਬੱਚਾ-ਰੂਪ) 

ਮਾਸ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ; (ਸੋ, ਿਗਤ ਦਾ 
ਸਾਰਾ) ਸਾਕ-ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ 
ਹੈ।

55392 1289 siqguir imilAY 
hukmu buJIAY qW 
ko AwvY rwis]

Sathigur Miliai 

Hukam Bujheeai 

Thaan Ko Aavai 

Raas ||

When the mortal 

meets the True Guru, 

and realizes the 

Hukam of the Lord's 

Command, then he 

comes to be reformed.

(ਮਾਸ ਖਾਣ ਿਾਂ ਨਾਹ ਖਾਣ ਦਾ 
ਜਨਰਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਿੇ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਿੀਵ (ਦਾ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣਾ) ਨੇਪਰੇ 

ਚੜਹਦਾ ਹੈ,
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55393 1289 Awip Cuty nh 
CUtIAY nwnk 
bcin ibxwsu]1]

Aap Shhuttae Neh 

Shhootteeai 

Naanak Bachan 

Binaas ||1||

Releasing himself, the 

mortal does not find 

release; O Nanak, 

through empty words, 

one is ruined. ||1||

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਮਾਸ ਨਾਲ 

ਿੂੰ ਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤਕ 

ਇਤਨਾ ਡੂੂੰ ਘਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ; 
ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਜਕਸਮ 

ਦੀ) ਚਰਚਾ ਨਾਲ (ਜਨਰੀ) 
ਹਾਨੀ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

55394 1289 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

55395 1289 mwsu mwsu kir 
mUrKu JgVy  
igAwnu iDAwnu 
nhI jwxY]

Maas Maas Kar 

Moorakh 

Jhagarrae Giaan 

Dhhiaan Nehee 

Jaanai ||

The fools argue about 

flesh and meat, but 

they know nothing 

about meditation and 

spiritual wisdom.

(ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਮਾਸ ਦਾ 
ਜਤਆਗੀ) ਮੂਰਖ (ਪੂੰ ਜਡਤ) ਮਾਸ 

ਮਾਸ ਆਖ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਨਾਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਹ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਸੁਰਤ ਹੈ,

55396 1289 kauxu mwsu kauxu 
swgu khwvY iksu 
mih pwp smwxy]

Koun Maas Koun 

Saag Kehaavai Kis 

Mehi Paap 

Samaanae ||

What is called meat, 

and what is called 

green vegetables? 

What leads to sin?

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਹੁ ਨਾਲ 

ਜਵਚਾਰੇ ਜਕ) ਮਾਸ ਤੇ ਸਾਗ 

ਜਵਚ ਕੀਹ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਕਸ 

(ਦੇ ਖਾਣ) ਜਵਚ ਪਾਪ ਹੈ।
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55397 1289 gYNfw mwir hom 
jg kIey  
dyviqAw kI 
bwxy]

Gainaddaa Maar 

Hom Jag Keeeae 

Dhaevathiaa Kee 

Baanae ||

It was the habit of the 

gods to kill the 

rhinoceros, and make 

a feast of the burnt 

offering.

(ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ ਜਵਚ ਭੀ, ਲੋਕ) 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਭਾਵ, ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਮ ਤੇ 

ਿੱਗ ਕਰਦੇ ਸਨ।

55398 1289 mwsu Coif bYis 
nku pkVih rwqI 
mwxs Kwxy]

Maas Shhodd Bais 

Nak Pakarrehi 

Raathee Maanas 

Khaanae ||

Those who renounce 

meat, and hold their 

noses when sitting 

near it, devour men at 

night.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ) ਮਾਸ 

ਜਤਆਗ ਕੇ (ਿਦ ਕਦੇ ਜਕਤੇ 

ਮਾਸ ਵੇਖਣ ਤਾਂ) ਬੈਠ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਜਕ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋ ਆ ਗਈ 

ਹੈ) ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਖਾਂ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਲੁਕ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦੇ 

ਮਨਸੂਬੇ ਬੂੰਨਹ ਦੇ ਹਨ);

55399 1289 PVu kir lokW no 
idKlwvih  
igAwnu iDAwnu  
nhI sUJY]

Farr Kar Lokaan 

No Dhikhalaavehi 

Giaan Dhhiaan 

Nehee Soojhai ||

They practice 

hypocrisy, and make a 

show before other 

people, but they do 

not understand 

anything about 

meditation or spiritual 

wisdom.

(ਮਾਸ ਨਾਹ ਖਾਣ ਦਾ ਇਹ) 

ਪਖੂੰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਂਞ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ 

ਨਾਹ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾਹ ਸੁਰਤ ਹੈ।

55400 1289 nwnk AMDy isau 
ikAw khIAY khY  
n kihAw bUJY]

Naanak Andhhae 

Sio Kiaa Keheeai 

Kehai N Kehiaa 

Boojhai ||

O Nanak, what can be 

said to the blind 

people? They cannot 

answer, or even 

understand what is 

said.

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਕਸੇ ਅੂੰਨਹੇ  
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਣ ਦਾ ਕੋਈ 

ਲਾਭ ਨਹੀਂ, (ਿੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਾਵ ੇ(ਭੀ), ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ 

ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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55401 1289 AMDw soie ij 
AMDu kmwvY iqsu 
irdY is locn 
nwhI]

(is) bRhm idRstI vwlw 
qIjw (locn) nyqR A^ 
(dUjw pwT: islocn)

Andhhaa Soe J 

Andhh Kamaavai 

This Ridhai S 

Lochan Naahee ||

They alone are blind, 

who act blindly. They 

have no eyes in their 

hearts.

(ਿੇ ਕਹੋ ਅੂੰਨਹ ਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ) 
ਅੂੰਨਹ ਾ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਵਾਲਾ 
ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਦਲ 

ਜਵਚ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਿ ੋਸਮਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ),

55402 1289 mwq ipqw kI 
rkqu inpMny mCI 
mwsu n KWhI]

(inpMny) pYdw Maath Pithaa Kee 

Rakath Nipannae 

Mashhee Maas N 

Khaanhee ||

They are produced 

from the blood of 

their mothers and 

fathers, but they do 

not eat fish or meat.

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 

ਜਕ ਆਪ ਭੀ ਤਾਂ) ਮਾਂ ਤੇ ਜਪਉ 

ਦੀ ਰੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 

ਮੱਛੀ (ਆਜਦਕ) ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਹ ਭਾਵ? 

ਪਜਹਲਾਂ ਭੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਪਉ ਦੇ 

ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪਜਲਆ 

ਹੈ)।

55403 1290 iesqRI purKY jW 
inis mylw EQY 
mMDu kmwhI]

(mMDu) mMd krm 
(kmwhI) kmwauNdy hn

Eisathree Purakhai 

Jaan Nis Maelaa 

Outhhai Mandhh 

Kamaahee ||

But when men and 

women meet in the 

night, they come 

together in the flesh.

(ਜਿਰ), ਿਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਨਾਨੀ 
ਤੇ ਮਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਦੋਂ 
ਭੀ (ਮਾਸ ਨਾਲ ਹੀ) ਮੂੰਦ (ਭਾਵ, 

ਭੋਗ) ਕਰਦੇ ਹਨ।

55404 1290 mwshu inMmy mwshu 
jMmy hm mwsY ky 
BWfy]

Maasahu Ninmae 

Maasahu Janmae 

Ham Maasai Kae 

Bhaanddae ||

In the flesh we are 

conceived, and in the 

flesh we are born; we 

are vessels of flesh.

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ, 
ਸਾਡਾ ਮੱੁਢ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਝਾ, 
ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ,
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55405 1290 igAwnu iDAwnu 
kCu sUJY nwhI  
cquru khwvY pWfy]

Giaan Dhhiaan 

Kashh Soojhai 

Naahee Chathur 

Kehaavai 

Paanddae ||

You know nothing of 

spiritual wisdom and 

meditation, even 

though you call 

yourself clever, O 

religious scholar.

(ਮਾਸ ਦਾ ਜਤਆਗੀ) ਪੂੰ ਜਡਤ 

(ਮਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਕੇ ਐਵੇਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) ਜਸਆਣਾ 
ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ, (ਅਸਲ ਜਵਚ) 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾਹ 

ਸੁਰਤ ਹੈ।
55406 1290 bwhr kw mwsu  

mMdw suAwmI Gr 
kw mwsu cMgyrw]

Baahar Kaa Maas 

Mandhaa 

Suaamee Ghar Kaa 

Maas Changaeraa 

||

O master, you believe 

that flesh on the 

outside is bad, but the 

flesh of those in your 

own home is good.

(ਭਲਾ ਦੱਸੋ,) ਪੂੰ ਜਡਤ ਿੀ! (ਇਹ 

ਕੀਹ ਜਕ) ਬਾਹਰੋਂ ਜਲਆਂਦਾ 
ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਮਾੜਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ 
(ਵਰਜਤਆ) ਮਾਸ ਚੂੰਗਾ?

55407 1290 jIA jMq siB 
mwshu hoey jIie 
lieAw vwsyrw]

Jeea Janth Sabh 

Maasahu Hoeae 

Jeee Laeiaa 

Vaasaeraa ||

All beings and 

creatures are flesh; 

the soul has taken up 

its home in the flesh.

(ਜਿਰ) ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਮਾਸ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੂੰ ਦ ਨੇ (ਮਾਸ 

ਜਵਚ ਹੀ) ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ;

55408 1290 ABKu BKih BKu 
qij Cofih AMDu 
gurU ijn kyrw]

(AB`Ku) n Kwx Xog[ 
(B`Kih) KWdw hY[ (B`Ku) 
Kwxy Xog,pIx Xog 
AMimRq (qij) iqAwg, 
C`fdw hY[ij`Qy BK polw 
bolxw hovy, auhdI vrqoN 
ies qrHW hY, A`g BK 
rhI hY, BK ho geI[

Abhakh Bhakhehi 

Bhakh Thaj 

Shhoddehi Andhh 

Guroo Jin Kaeraa 

||

They eat the 

uneatable; they reject 

and abandon what 

they could eat. They 

have a teacher who is 

blind.

ਸੋ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ 
ਆਪ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਹ ਖਾਣ-

ਿੋਗ ਚੀਜ਼ (ਭਾਵ, ਪਰਾਇਆ 

ਹੱਕ) ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਣ-

ਿੋਗ ਚੀਜ਼ (ਭਾਵ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਮੱੁਢ ਬੱਝਾ 
ਜਤਆਗਦੇ ਹਨ।)
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55409 1290 mwshu inMmy mwshu 
jMmy hm mwsY ky 
BWfy]

Maasahu Ninmae 

Maasahu Janmae 

Ham Maasai Kae 

Bhaanddae ||

In the flesh we are 

conceived, and in the 

flesh we are born; we 

are vessels of flesh.

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ, 
ਅਸਾਡਾ ਮੱੁਢ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਝਾ, 
ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ,

55410 1290 igAwnu iDAwnu 
kCu sUJY nwhI  
cquru khwvY pWfy]

Giaan Dhhiaan 

Kashh Soojhai 

Naahee Chathur 

Kehaavai 

Paanddae ||

You know nothing of 

spiritual wisdom and 

meditation, even 

though you call 

yourself clever, O 

religious scholar.

(ਮਾਸ ਦਾ ਜਤਆਗੀ) ਪੂੰ ਜਡਤ 

(ਮਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਕੇ ਐਵੇਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) ਜਸਆਣਾ 
ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ, (ਅਸਲ ਜਵਚ) 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾਹ 

ਸੁਰਤ ਹੈ।
55411 1290 mwsu purwxI mwsu 

kqybˆØI chu juig 
mwsu kmwxw]

Maas Puraanee 

Maas 

Kathaebanaee 

Chahu Jug Maas 

Kamaanaa ||

Meat is allowed in the 

Puraanas, meat is 

allowed in the Bible 

and the Koran. 

Throughout the four 

ages, meat has been 

used.

ਪੁਰਾਣਾਂ ਜਵਚ ਮਾਸ (ਦਾ 
ਜਜ਼ਕਰ), ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਜ਼ਹਬੀ 
ਜਕਤਾਬਾਂ ਜਵਚ ਭੀ ਮਾਸ 

(ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਜ਼ਕਰ); ਿਗਤ 

ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸ ਵਰਤੀਂਦਾ 
ਚਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।

55412 1290 jij kwij 
vIAwih suhwvY  
EQY mwsu smwxw]

jij: polw bolo Jaj Kaaj Veeaahi 

Suhaavai Outhhai 

Maas Samaanaa ||

It is featured in sacred 

feasts and marriage 

festivities; meat is 

used in them.

ਿੱਗ ਜਵਚ, ਜਵਆਹ ਆਜਦਕ 

ਕਾਿ ਜਵਚ (ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) 
ਪਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੀਂ ਥਾਈ ਂਮਾਸ 

ਵਰਤੀਂਦਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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55413 1290 iesqRI purK 
inpjih mwshu  
pwiqswh 
sulqwnW]

Eisathree Purakh 

Nipajehi Maasahu 

Paathisaah 

Sulathaanaan ||

Women, men, kings 

and emperors 

originate from meat.

ਜ਼ਨਾਨੀ, ਮਰਦ, ਸ਼ਾਹ, 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ...ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

55414 1290 jy Eie idsih  
nrik jWdy qW 
aun@ kw dwnu n 
lYxw]

Jae Oue Dhisehi 

Narak Jaandhae 

Thaan Ounh Kaa 

Dhaan N Lainaa ||

If you see them going 

to hell, then do not 

accept charitable gifts 

from them.

ਿ ੇਇਹ ਸਾਰੇ (ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਣਨ 

ਕਰਕੇ) ਨਰਕ ਜਵਚ ਪੈਂਦੇ 

ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
(ਮਾਸ-ਜਤਆਗੀ ਪੂੰ ਜਡਤ ਨੂੂੰ ) 
ਦਾਨ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

55415 1290 dyNdw nrik  
surig lYdy dyKhu 
eyhu iD|wxw]

Dhaenadhaa 

Narak Surag 

Laidhae 

Dhaekhahu Eaehu 

Dhhin(g)aanaa ||

The giver goes to hell, 

while the receiver 

goes to heaven - look 

at this injustice.

(ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅਚਰਿ 

ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ ਦਾਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਰਕੇ ਪੈਣ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਸੁਰਗ ਜਵਚ।

55416 1290 Awip n bUJY lok 
buJwey pWfy Krw 
isAwxw]

Aap N Boojhai Lok 

Bujhaaeae 

Paanddae Kharaa 

Siaanaa ||

You do not 

understand your own 

self, but you preach to 

other people. O 

Pandit, you are very 

wise indeed.

(ਅਸਲ ਜਵਚ) ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਤੂੂੰ  
ਢਾਢਾ ਚਤੁਰ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈਂ।

55417 1290 pWfy qU jwxY hI 
nwhI ikQhu mwsu 
aupMnw]

Paanddae Thoo 

Jaanai Hee 

Naahee Kithhahu 

Maas Oupannaa ||

O Pandit, you do not 

know where meat 

originated.

ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਜਕ ਮਾਸ ਜਕਥੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ।
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55418 1290 qoieAhu AMnu 
kmwdu kpwhW  
qoieAhu iqRBvxu 
gMnw]

(qoieAhu) pwxI qoN[ 
(gMnw) ivcwrIdy hn

Thoeiahu Ann 

Kamaadh 

Kapaahaan 

Thoeiahu 

Thribhavan 

Gannaa ||

Corn, sugar cane and 

cotton are produced 

from water. The three 

worlds came from 

water.

(ਵੇਖ,) ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੂੰਨ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਗੂੰਨਾ ਉੱਗਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਕਪਾਹ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 
ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

55419 1290 qoAw AwKY hau 
bhu ibiD hCw  
qoAY bhuqu 
ibkwrw]

(AwKY) AwKdy hauhoN[ 
ibiD: polw bolo

Thoaa Aakhai Ho 

Bahu Bidhh 

Hashhaa Thoai 

Bahuth Bikaaraa ||

Water says, ""I am 

good in many ways."" 

But water takes many 

forms.

ਪਾਣੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਕਈ 

ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਭਜਲਆਈ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਿੀਵ ਦੇ 

ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ-ਪੁਸ਼ਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ), ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਭਾਵ, ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ) ਪਾਣੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਹਨ।

55420 1290 eyqy rs Coif hovY 
sMinAwsI nwnku 
khY ivcwrw]2]

Eaethae Ras 

Shhodd Hovai 

Sanniaasee 

Naanak Kehai 

Vichaaraa ||2||

Forsaking these 

delicacies, one 

becomes a true 

Sannyaasee, a 

detached hermit. 

Nanak reflects and 

speaks. ||2||

ਸੋ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਦੀ 
ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਿੇ ਸੱਚਾ 
ਜਤਆਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ) 
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 

ਚਸਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਤਆਗੀ ਬਣੇ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਮਾਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਭੀ 
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਅੂੰਨ ਕਮਾਦ 

ਆਜਦਕ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਭੀ ਪਾਣੀ 
ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ) ॥੨॥

55421 1290 pauVI] Pourree || Pauree:
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55422 1290 hau ikAw AwKw 
iek jIB qyrw 
AMqu n iknhI 
pwieAw]

Ho Kiaa Aakhaa 

Eik Jeebh Thaeraa 

Anth N Kin Hee 

Paaeiaa ||

What can I say with 

only one tongue? I 

cannot find your limits.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੇਰੀ ਇਕ ਿੀਭ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਕਹੜੇ ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ? ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਜਕਸੇ 

ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ;

55423 1290 scw sbdu 
vIcwir sy quJ hI 
mwih smwieAw]

Sachaa Sabadh 

Veechaar Sae 

Thujh Hee Maahi 

Samaaeiaa ||

Those who 

contemplate the True 

Word of the Shabad 

are absorbed into You, 

O Lord.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਤੇਰੇ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

55424 1290 ieik Bgvw vysu 
kir Brmdy ivxu 
siqgur iknY n 
pwieAw]

Eik Bhagavaa Vaes 

Kar Bharamadhae 

Vin Sathigur Kinai 

N Paaeiaa ||

Some wander around 

in saffron robes, but 

without the True 

Guru, no one finds the 

Lord.

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਭਗਵਾ ਭੇਖ ਬਣਾ 
ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ,

55425 1290 dys idsMqr Biv 
Qky quDu AMdir 
Awpu lukwieAw]

Dhaes Dhisanthar 

Bhav Thhakae 

Thudhh Andhar 

Aap Lukaaeiaa ||

They wander in 

foreign lands and 

countries until they 

grow weary, but You 

hide Yourself within 

them.

ਇਹ ਲੋਕ (ਬਾਹਰ) ਦੇਸਾਂ 
ਦੇਸਾਂਤਰਾਂ ਜਵਚ ਭਉਂਦੇ ਖਪ 

ਗਏ, ਪਰ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
(ਿੀਵ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਲੁਕਾ ਰੱਜਖਆ 

ਹੈ।
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55426 1290 gur kw sbdu 
rqMnu hY kir 
cwnxu Awip 
idKwieAw]

Gur Kaa Sabadh 

Rathann Hai Kar 

Chaanan Aap 

Dhikhaaeiaa ||

The Word of the 

Guru's Shabad is a 

jewel, through which 

the Lord shines forth 

and reveals Himself.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸਬਦੁ (ਮਾਨੋ) 

ਇਕ ਚਮਕਦਾ ਮੋਤੀ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਤੀ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ 
ਨੇ) ਆਪ ਚਾਨਣ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਆਪ) ਜਵਖਾਇਆ 

ਹੈ;

55427 1290 Awpxw Awpu 
pCwixAw  
gurmqI sic 
smwieAw]

Aapanaa Aap 

Pashhaaniaa 

Guramathee Sach 

Samaaeiaa ||

Realizing one's own 

self, following the 

Guru's Teachings, the 

mortal is absorbed 

into Truth.

(ਉਹ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55428 1290 Awvw gauxu 
bjwrIAw bwjwru 
ijnI rcwieAw]

Aavaa Goun 

Bajaareeaa 

Baajaar Jinee 

Rachaaeiaa ||

Coming and going, the 

tricksters and 

magicians put on their 

magic show.

(ਪਰ) ਜਿਨਹ ਾਂ (ਭੇਖੀਆਂ ਨੇ) 

ਜਵਖਾਵੇ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਖੂੰਡੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ;

55429 1290 ieku iQru scw 
swlwhxw ijn 
min scw 
BwieAw]25]

Eik Thhir Sachaa 

Saalaahanaa Jin 

Man Sachaa 

Bhaaeiaa ||25||

But those whose 

minds are pleased by 

the True Lord, praise 

the True One, the Ever-

stable Lord. ||25||

ਤੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਸੱਚਾ 
ਪਿਭੂ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨੫॥

55430 1290 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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55431 1290 nwnk mwieAw 
krm ibrKu Pl 
AMimRq Pl ivsu]

(AMimRq) suK[ivsu:polw 
bolo[ (ivsu) du`K

Naanak Maaeiaa 

Karam Birakh Fal 

Anmrith Fal Vis ||

O Nanak, the tree of 

actions done in Maya 

yields ambrosial fruit 

and poisonous fruit.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ) 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ-ਰੂਪ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
(ਰਜਚਆ) ਰੱੁਖ (ਉੱਗਦਾ) ਹੈ 

(ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ (ਭਾਵ, ਨਾਮ 

ਸੁਖ) ਤੇ ਜ਼ਹਰ (ਭਾਵ, ਮੋਹ-

ਦੱੁਖ) ਦੋ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿਲ ਲੱਗਦੇ 

ਹਨ।
55432 1290 sB kwrx krqw 

kry ijsu Kvwly 
iqsu]1]

Sabh Kaaran 

Karathaa Karae Jis 

Khavaalae This 

||1||

The Creator does all 

deeds; we eat the 

fruits as He ordains. 

||1||

ਕਰਤਾਰ ਆਪ (ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਤੇ 

ਜਵਹੁ ਦੋ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿਲਾਂ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਜਿਹੜਾ ਿਲ ਖਵਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੧॥

55433 1290 mÚ 2] Ma 2 || Second Mehl:

55434 1290 nwnk dunIAw 
kIAW 
vifAweIAW  
AgI syqI jwil]

Naanak Dhuneeaa 

Keeaaan 

Vaddiaaeeaaan 

Agee Saethee Jaal 

||

O Nanak, burn worldly 

greatness and glory in 

the fire.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਵਜਡਆਈਆਂ ਨੂੂੰ  ਅੱਗ ਨਾਲ 

ਸਾੜ ਦੇਹ।
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55435 1290 eynI jlIeIN nwmu 
ivswirAw iek  
n clIAw 
nwil]2]

eyn@IN[ jlI-eIN Eaenee Jaleeeen 

Naam Visaariaa 

Eik N Chaleeaa 

Naal ||2||

These burnt offerings 

have caused mortals 

to forget the Naam, 

the Name of the Lord. 

Not even one of them 

will go along with you 

in the end. ||2||

ਇਹਨਾਂ ਚੂੰਦਰੀਆਂ ਨੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਤੋਂ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਵਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ (ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਇੱਕ ਭੀ 
(ਮਰਨ ਜਪਛੋਂ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ 
॥੨॥

55436 1290 pauVI] Pourree || Pauree:

55437 1290 isir isir hoie 
inbyVu hukim 
clwieAw]

Sir Sir Hoe Nibaerr 

Hukam Chalaaeiaa 

||

He judges each and 

every being; by the 

Hukam of His 

Command, He leads us 

on.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ ) 
ਆਪਣ ੇਹੁਕਮ ਜਵਚ ਤੋਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ (ਜਕਤੇ ਭੇਖੀ ਜਵਖਾਵੇ ਦਾ ਢੌਂਗ 

ਰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਕਤੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

'ਆਵਾਗਾਉਣ' ਅਤੇ ਤੇਰਾ 
ਜਪਆਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਵਚ) 

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ (ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ),

55438 1290 qyrY hiQ inbyVu  
qUhY min BwieAw]

Thaerai Hathh 

Nibaerr Thoohai 

Man Bhaaeiaa ||

Justice is in Your 

Hands, O Lord; You are 

pleasing to my mind.

ਸਾਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਮੇਰੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ।

55439 1290 kwlu clwey bMin  
koie n rKsI]

bMin@ Kaal Chalaaeae 

Bann Koe N 

Rakhasee ||

The mortal is bound 

and gagged by Death 

and lead away; no one 

can rescue him.

ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਤੋਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ;
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55440 1290 jru jrvwxw kMin@  
ciVAw ncsI]

Jar Jaravaanaa 

Kannih Charriaa 

Nachasee ||

Old age, the tyrant, 

dances on the mortal's 

shoulders.

ਜ਼ਾਲਮ ਬੁਢੇਪਾ (ਹਰੇਕ ਦੇ) ਮੋਢੇ 

ਉਤੇ ਚੜਹ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਜਕਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ)।

55441 1290 siqguru boihQu 
byVu scw rKsI]

Sathigur Bohithh 

Baerr Sachaa 

Rakhasee ||

So climb aboard the 

boat of the True Guru, 

and the True Lord will 

rescue you.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ 

ਸੱਚਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਿ ੋ(ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ 

ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ।

55442 1290 Agin BKY BV 
hwVu An idnu 
BKsI]

(BV) B`T dy[ (hwVu) 
brwbr[ BKY: polw bolo, 
BKsI: polw bolo

Agan Bhakhai 

Bharrehaarr 

Anadhin 

Bhakhasee ||

The fire of desire 

burns like an oven, 

consuming mortals 

night and day.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱਗ 

ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਮਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

55443 1290 PwQw cugY cog  
hukmI CutsI]

Faathhaa Chugai 

Chog Hukamee 

Shhuttasee ||

Like trapped birds, the 

mortals peck at the 

corn; only through the 

Lord's Command will 

they find release.

(ਇਸ ਭਾਂਬੜ ਜਵਚ) ਿਜਸਆ 

ਹੋਇਆ ਿੀਵ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਜਰਹਾ 
ਹੈ; ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ,

55444 1290 krqw kry su hogu  
kUVu 
inKutsI]26]

in-Ku`tsI Karathaa Karae S 

Hog Koorr 

Nikhuttasee 

||26||

Whatever the Creator 

does, comes to pass; 

falsehood shall fail in 

the end. ||26||

ਜਕਉਂਜਕ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਤਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ 

(ਦਾ ਵਪਾਰ, ਭਾਵ, ਜਤਿਸ਼ਨਾ-
ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਜਪਛੇ ਦੌੜਨਾ) ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਜਨਭਦਾ ॥੨੬॥

55445 1291 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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55446 1291 Gr mih Gru 
dyKwie dyie so 
siqguru purKu 
sujwxu]

Ghar Mehi Ghar 

Dhaekhaae Dhaee 

So Sathigur Purakh 

Sujaan ||

The True Guru is the 

All-knowing Primal 

Being; He shows us 

our true home within 

the home of the self.

ਉਹ ਹੈ ਜਸਆਣਾ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਪੁਰਖ ਿੋ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਜਹਣ ਦਾ ਥਾਂ 
ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ;

55447 1291 pMc sbd  
Duinkwr Duin qh 
bwjY sbdu 
nIswxu]

Panch Sabadh 

Dhhunikaar Dhhun 

Theh Baajai 

Sabadh Neesaan ||

The Panch Shabad, the 

Five Primal Sounds, 

resonate and resound 

within; the insignia of 

the Shabad is revealed 

there, vibrating 

gloriously.

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ) ਉਸ ਘਰ ਜਵਚ 

(ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਨਗਾਰਾ ਵੱਿਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਭਾਵ 

ਇਤਨਾ ਪਿਬਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਖੱਚ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ, ਤਦੋਂ ਮਾਨੋ) ਪੂੰਿ 

ਜਕਸਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਰਸ 

ਸੂੰਗੀਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ 

(ਿੋ ਮਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ)।

55448 1291 dIp loA pwqwl  
qh KMf mMfl 
hYrwnu]

Dheep Loa 

Paathaal Theh 

Khandd Manddal 

Hairaan ||

Worlds and realms, 

nether regions, solar 

systems and galaxies 

are wondrously 

revealed.

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਅੱਪੜ 

ਕੇ) ਮਨੱੁਖ (ਬੇਅੂੰ ਤ ਕੁਦਰਜਤ ਦੇ 

ਕੌਤਕ) ਦੀਪਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਪਾਤਾਲਾਂ, 
ਖੂੰਡਾਂ ਤੇ ਮੂੰਡਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 

ਹੈਰਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ;

55449 1291 qwr Gor bwijMqR 
qh swic qKiq 
sulqwnu]

Thaar Ghor 

Baajinthr Theh 

Saach Thakhath 

Sulathaan ||

The strings and the 

harps vibrate and 

resound; the true 

throne of the Lord is 

there.

(ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ) 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ 

ਬੈਠਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ 

ਜਵਚ ਅੱਪਜੜਆਂ; ਮਾਨੋ, 

ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੀ 
ਘਨਘੋਰ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,
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55450 1291 suKmn kY Gir  
rwgu suin suMin 
mMfil ilv lwie]

mhW ivsmwd (suKmn) 
bRhm[ (suin) sunxw kr

Sukhaman Kai 

Ghar Raag Sun 

Sunn Manddal Liv 

Laae ||

Listen to the music of 

the home of the heart - 

 Sukhmani, peace of 

mind. Lovingly tune in 

to His state of celestial 

ecstasy.

ਇਸ ਰੱਬੀ ਜਮਲਾਪ ਜਵਚ ਬੈਠਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਮਾਨੋ) ਰਾਗ ਸੁਣ ਸੁਣ 

ਕੇ ਅਿੁਰ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਰੱਬੀ 
ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਮੌਿ ਜਵਚ ਇਤਨਾ 
ਮਸਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿਗਤ 

ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿੁਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ)।

55451 1291 AkQ kQw 
bIcwrIAY mnsw 
mnih smwie]

A-kQ: polw bolo Akathh Kathhaa 

Beechaareeai 

Manasaa Manehi 

Samaae ||

Contemplate the 

Unspoken Speech, and 

the desires of the 

mind are dissolved.

ਇਥੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਉਂ 

ਜਿਉਂ ਵੀਚਾਰੀਦੇ ਹਨ ਜਤਉਂ 

ਜਤਉਂ ਮਨ ਦਾ ਿੁਰਨਾ ਮਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਗ਼ਰਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

55452 1291 aulit kmlu 
AMimRiq BirAw  
iehu mnu kqhu n 
jwie]

Oulatt Kamal 

Anmrith Bhariaa 

Eihu Man Kathahu 

N Jaae ||

The heart-lotus is 

turned upside-down, 

and is filled with 

Ambrosial Nectar. This 

mind does not go out; 

it does not get 

distracted.

ਇਹ ਮਨ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਜਹਰਦਾ-ਰੂਪ 

ਕਉਲ ਿੁੱ ਲ (ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) 
ਪਰਤ ਕੇ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ 

ਭਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

55453 1291 Ajpw jwpu n 
vIsrY Awid 
jugwid smwie]

A-jpw: polw bolo[ 
j`ugwid

Ajapaa Jaap N 

Veesarai Aadh 

Jugaadh Samaae ||

It does not forget the 

Chant which is 

chanted without 

chanting; it is 

immersed in the 

Primal Lord God of the 

ages.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਜਵਚ, ਿੋ ਸਭ ਦਾ ਮੱੁਢ 

ਹੈ ਤੇ ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਭੀ 
ਪਜਹਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਉਂ ਲੀਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

(ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ) ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦੀ, ਿੀਭ 

ਜਹਲਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਜਸਮਰਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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55454 1291 siB sKIAw pMcy 
imly gurmuiK 
inj Gir vwsu]

Sabh Sakheeaa 

Panchae Milae 

Guramukh Nij 

Ghar Vaas ||

All the sister-

companions are 

blessed with the five 

virtues. The Gurmukhs 

dwell in the home of 

the self deep within.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋਇਆਂ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੋਲ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 
ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬੇ-ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਤੇ ਪੂੰਿੇ (ਦੈਵੀ 
ਗੁਣ ਭਾਵ, ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਦਇਆ 

ਧਰਮ ਧੀਰਿ) ਸੂੰਗੀ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
55455 1291 sbdu Koij iehu 

Gru lhY nwnku  
qw kw dwsu]1]

Sabadh Khoj Eihu 

Ghar Lehai Naanak 

Thaa Kaa Dhaas 

||1||

Nanak is the slave of 

that one who seeks 

the Shabad and finds 

this home within. 

||1||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਕੇ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਜਨਰੋਲ 

ਆਪਣ)ੇ ਘਰ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ॥੧॥

55456 1291 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

55457 1291 icilimil 
ibsIAwr dunIAw 
PwnI]

icilimil:polw bolo[ 
(icilimil) cmqkwr, 
(ibsIAwr) v`fw, 
(P`wnI) nwsvMq

Chilimil Biseeaar 

Dhuneeaa Faanee 

||

The extravagant 

glamor of the world is 

a passing show.

ਜਬਿਲੀ ਦੀ ਜਲਸ਼ਕ (ਵਾਂਗ) 

ਦੁਨੀਆ (ਦੀ ਚਮਕ) ਬਹੁਤ ਹੈ 

ਪਰ ਹੈ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣ ਵਾਲੀ,

55458 1291 kwlUib Akl mn 
gor n mwnI]

mnmYN[ kwlUibidl Kaaloob Akal Man 

Gor N Maanee ||

My twisted mind does 

not believe that it will 

end up in a grave.

(ਜਿਸ ਚਮਕ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ) ਮੈਂ 
ਮੂਰਖ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ 
ਨਾਹ ਰੱਜਖਆ।
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55459 1291 mn kmIn 
kmqrIn qU 
drIAwau 
KudwieAw]

(mn) mYN[ (kmIn) 
Cotw[ (kmqrIn) Coty 
qoN Cotw[ drI-Awau

Man Kameen 

Kamathareen 

Thoo Dhareeaao 

Khudhaaeiaa ||

I am meek and lowly; 

You are the great river.

ਮੈਂ ਕਮੀਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਮਾੜਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ! ਤੂੂੰ  
ਦਰੀਆ (-ਜਦਲ) ਹੈਂ;

55460 1291 eyku cIju muJY 
dyih Avr jhr 
cIj n BwieAw]

AOgux ivSy rUpI jhr Eaek Cheej Mujhai 

Dhaehi Avar Jehar 

Cheej N Bhaaeiaa 

||

Please, bless me with 

the one thing; 

everything else is 

poison, and does not 

tempt me.

ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਇਕ 'ਨਾਮ' ਦੇਹ, 

ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਹਰ (ਵਰਗੀਆਂ) 

ਹਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀਆਂ।

55461 1291 purwb Kwm kUjY  
ihkmiq 
KudwieAw]

sRIr rUpI (Kwm) k`cw[ 
(kU`jY) ku`jw[ (purwb) 
suAwsW nwl Br ky

Puraab Khaam 

Koojai Hikamath 

Khudhaaeiaa ||

You filled this fragile 

body with the water of 

life, O Lord, by Your 

Creative Power.

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ! (ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ) ਕੱਚਾ 
ਕੂਜ਼ਾ (ਜਪਆਲਾ) ਹੈ ਿ ੋਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ 

ਤੇਰੀ (ਅਿਬ) ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ,

55462 1291 mn quAwnw qU 
kudrqI AwieAw]

(mn) dwsn-dws[ 
(quAwnw) cwhvwn

Man Thuaanaa 

Thoo Kudharathee 

Aaeiaa ||

By Your Omnipotence, 

I have become 

powerful.

(ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ!) ਤੂੂੰ  ਤੁਆਨਾ 
(ਬਲਵਾਨ) ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਕੁਦਰਜਤ ਨਾਲ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਆਇਆ ਹਾਂ।

55463 1291 sg nwnk dIbwn 
msqwnw inq cVY 
svwieAw]

(sg) kUkr[ sg: polw 
bolo[cV@Y

Sag Naanak 

Dheebaan 

Masathaanaa Nith 

Charrai Savaaeiaa 

||

Nanak is a dog in the 

Court of the Lord, 

intoxicated more and 

more, all the time.

ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ! ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 

ਦਾ ਕੱੁਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੈ 

(ਜਮਹਰ ਕਰ, ਇਹ ਮਸਤੀ) 
ਜਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਰਹੇ,
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55464 1291 Awqs dunIAw  
Kunk nwmu 
KudwieAw]2]

(Awqs) A`g[ (Kunk) 
TMFw

Aathas Dhuneeaa 

Khunak Naam 

Khudhaaeiaa ||2||

The world is on fire; 

the Name of the Lord 

is cooling and 

soothing. ||2||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ (ਵਾਂਗ) 

ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਠੂੰ ਢ ਪਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨॥

55465 1291 pauVI nvI mÚ 
5]

ieh pauVI sRI gurU mh`ly 
pMjvyN swihb jI dI hY, 
bwkI sB pauVIAW 
mh`lw 1 jI dIAW hn

Pourree Navee Ma 

5 ||

New Pauree, Fifth 

Mehl:

55466 1291 sBo vrqY clqu  
clqu vKwixAw]

Sabho Varathai 

Chalath Chalath 

Vakhaaniaa ||

His wonderful play is 

all-pervading; it is 

wonderful and 

amazing!

ਇਹ ਸਾਰਾ (ਿਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜਕਹਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ,

55467 1291 pwrbRhmu 
prmysru gurmuiK 
jwixAw]

Paarabreham 

Paramaesar 

Guramukh Jaaniaa 

||

As Gurmukh, I know 

the the Transcendent 

Lord, the Supreme 

Lord God.

(ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੂੰ  ਰਚਣ ਵਾਲਾ) 
ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਿਾਜਣਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55468 1291 lQy siB ivkwr  
sbid nIswixAw]

Lathhae Sabh 

Vikaar Sabadh 

Neesaaniaa ||

All my sins and 

corruption are washed 

away, through the 

insignia of the Shabad, 

the Word of God.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (-ਰੂਪ) 

ਨਗਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ 

ਲਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਨੱਠ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ),
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55469 1291 swDUsMig auDwru  
Bey inkwixAw]

Saadhhoo Sang 

Oudhhaar Bheae 

Nikaaniaa ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, one is saved, and 

becomes free.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਜਰਹਾਂ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਉ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇ-ਮੁਥਾਿ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ।
55470 1291 ismir ismir 

dwqwru siB rMg 
mwixAw]

Simar Simar 

Dhaathaar Sabh 

Rang Maaniaa ||

Meditating, 

meditating in 

remembrance on the 

Great Giver, I enjoy all 

comforts and 

pleasures.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ 

ਕੇ, (ਮਾਨੋ) ਸਾਰੇ ਰੂੰਗ ਮਾਣ 

ਲਈਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਸਮਰਨ ਦੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਿੱਕੇ ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)

55471 1291 prgtu BieAw 
sMswir imhr 
CwvwixAw]

Paragatt Bhaeiaa 

Sansaar Mihar 

Shhaavaaniaa ||

I have become famous 

throughout the world, 

under the canopy of 

His kindness and grace.

(ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਭੀ ਉੱਘਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦਾ 
ਸਾਇਬਾਨ ਉਸ ਉਤੇ, ਮਾਨੋ, 

ਤਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
55472 1291 Awpy bKis 

imlwey sd 
kurbwixAw]

Aapae Bakhas 

Milaaeae Sadh 

Kurabaaniaa ||

He Himself has 

forgiven me, and 

united me with 

Himself; I am forever a 

sacrifice to Him.

ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਆਪ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

55473 1291 nwnk ley 
imlwie KsmY 
BwixAw]27]

Naanak Leae 

Milaae Khasamai 

Bhaaniaa ||27||

O Nanak, by the 

Pleasure of His Will, 

my Lord and Master 

has blended me with 

Himself. ||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਬੂੰ ਦੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੭॥

55474 1291 slok mÚ 1] Salok Ma 1 || Shalok, First Mehl:
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55475 1291 DMnu su kwgdu  
klm DMnu Dnu 
BWfw Dnu msu]

m`su Dhhann S Kaagadh 

Kalam Dhhann 

Dhhan Bhaanddaa 

Dhhan Mas ||

Blessed is the paper, 

blessed is the pen, 

blessed is the inkwell, 

and blessed is the ink.

ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗ਼ਿ ਤੇ 

ਕਲਮ, ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ ਉਹ 

ਦਵਾਤ ਤੇ ਜਸਆਹੀ;

55476 1291 Dnu lyKwrI 
nwnkw ijin nwmu 
ilKwieAw 
scu]1]

Dhhan Laekhaaree 

Naanakaa Jin 

Naam Likhaaeiaa 

Sach ||1||

Blessed is the writer, O 

Nanak, who writes the 

True Name. ||1||

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੁਬਾਜਰਕ ਹੈ 

ਉਹ ਜਲਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਲਖਾਇਆ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਲਖਾਈ) ॥੧॥

55477 1291 mÚ 1] Ma 1 || First Mehl:

55478 1291 Awpy ptI klm 
Awip aupir lyKu 
iB qUM]

Aapae Pattee 

Kalam Aap Oupar 

Laekh Bh Thoon ||

You Yourself are the 

writing tablet, and You 

Yourself are the pen. 

You are also what is 

written on it.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਪੱਟੀ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਕਲਮ ਹੈਂ, (ਪੱਟੀ 
ਉਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਲੇਖ 

ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ।

55479 1291 eyko khIAY 
nwnkw dUjw kwhy 
kU]2]

Eaeko Keheeai 

Naanakaa Dhoojaa 

Kaahae Koo ||2||

Speak of the One Lord, 

O Nanak; how could 

there be any other? 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਵਾਲਾ) ਇੱਕ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਜਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ? ॥੨॥

55480 1291 pauVI] Pourree || Pauree:

55481 1291 qUM Awpy Awip 
vrqdw Awip 
bxq bxweI]

Thoon Aapae Aap 

Varathadhaa Aap 

Banath Banaaee ||

You Yourself are all-

pervading; You 

Yourself made the 

making.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਇਸ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ;
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55482 1291 quDu ibnu dUjw ko 
nhI qU rihAw 
smweI]

Thudhh Bin 

Dhoojaa Ko Nehee 

Thoo Rehiaa 

Samaaee ||

Without You, there is 

no other at all; You are 

permeating and 

pervading everywhere.

ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਗੁਪਤ ਵਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

55483 1291 qyrI giq imiq 
qUhY jwxdw quDu 
kImiq pweI]

Thaeree Gath 

Mith Thoohai 

Jaanadhaa Thudhh 

Keemath Paaee ||

You alone know Your 

state and extent. Only 

You can estimate Your 

worth.

ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ 
ਹੈਂ-ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਆਪਣਾ ਮੱੁਲ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ।

55484 1291 qU AlK Agocru 
Agmu hY gurmiq 
idKweI]

Thoo Alakh 

Agochar Agam Hai 

Guramath 

Dhikhaaee ||

You are invisible, 

imperceptible and 

inaccessible. You are 

revealed through the 

Guru's Teachings.

ਤੂੂੰ  ਅਜਦਿਸ਼ਟ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਮਾਨੁਖੀ) 
ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ।

55485 1291 AMqir AigAwnu 
duKu Brmu hY gur 
igAwin gvweI]

Anthar Agiaan 

Dhukh Bharam Hai 

Gur Giaan 

Gavaaee ||

Deep within, there is 

ignorance, suffering 

and doubt; through 

the spiritual wisdom 

of the Guru, they are 

eradicated.

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿੋ ਅਜਗਆਨ 

ਦੱੁਖ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਜਦੱਤੇ ਜਗਆਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

55486 1291 ijsu ikRpw krih  
iqsu myil lYih so 
nwmu iDAweI]

Jis Kirapaa Karehi 

This Mael Laihi So 

Naam Dhhiaaee ||

He alone meditates on 

the Naam, whom You 

unite with Yourself, in 

Your Mercy.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।
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55487 1291 qU krqw purKu 
AgMmu hY rivAw 
sB TweI]

Thoo Karathaa 

Purakh Aganm Hai 

Raviaa Sabh 

Thaaee ||

You are the Creator, 

the Inaccessible Primal 

Lord God; You are all-

pervading everywhere.

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਸਭ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ (ਜਿਰ ਭੀ) 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਤੇ ਹੈਂ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ।

55488 1291 ijqu qU lwieih 
sicAw iqqu ko 
lgY nwnk gux 
gweI]28]1]suDu
]

Jith Thoo Laaeihi 

Sachiaa Thith Ko 

Lagai Naanak Gun 

Gaaee ||28||1|| 

Sudhh ||

To whatever You link 

the mortal, O True 

Lord, to that he is 

linked. Nanak sings 

Your Glorious Praises. 

||28||1|| Sudh||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਿਭੂ! 
ਜਿਧਰ ਤੂੂੰ  ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ 
ਓਧਰ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੂੰ  
(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿੇਰਦਾ ਹੈਂ) ਉਹੀ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨੮॥੧॥ਸੁਧੁ

55489 1292 rwgu mlwr bwxI  
Bgq nwmdyv 
jIau kI 

Raag Malaar 

Baanee Bhagath 

Naamadhaev Jeeo 

Kee

Raag Malaar, The 

Word Of The Devotee 

Naam Dayv Jee:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

55490 1292 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55491 1292 syvIly gopwl 
rwie Akul 
inrMjn]

A-kul: polw bolo Saeveelae Gopaal 

Raae Akul 

Niranjan ||

Serve the King, the 

Sovereign Lord of the 

World. He has no 

ancestry; He is 

immaculate and pure.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿੋ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਰੱਜਖਅਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 

ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦੀ,
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55492 1292 Bgiq dwnu dIjY  
jwcih sMq 
jn]1]rhwau]

Bhagath Dhaan 

Dheejai Jaachehi 

Santh Jan ||1|| 

Rehaao ||

Please bless me with 

the gift of devotion, 

which the humble 

Saints beg for. 

||1||Pause||

ਅਤੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਸਾਰੇ 

ਭਗਤ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ 

ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ ਹੇ ਦਾਤਾ! 
ਅਸਾਨੂੂੰ ) ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55493 1292 jWcY Gir idg 
idsY srwiecw  
bYkuMT Bvn icqR 
swlw spq lok  
swmwin pUrIAly]

jW-cY[ (idsY) dso idSW 
(idg) pwl[ 
(srwiecw) knwqW[ 
(icqR) icqRkwrI vwlw 
(swlw) Gr (pUrIAly) 
purIAW hn[ idg: polw 
bolo

Jaan Chai Ghar 

Dhig Dhisai 

Saraaeichaa 

Baikunth Bhavan 

Chithrasaalaa 

Sapath Lok 

Saamaan 

Pooreealae ||

His Home is the 

pavilion seen in all 

directions; His 

ornamental heavenly 

realms fill the seven 

worlds alike.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਨੋ ਇਕ ਬੜਾ 
ਵੱਡਾ ਰਾਿਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਮੀਆਨਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਦਸ਼ਾਂ (ਉਸ 

ਸ਼ਾਮੀਆਨੇ ਦੀ ਮਾਨੋ) ਕਨਾਤ 

ਹੈ, (ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਿ-ਮਹਲਾਂ 
ਜਵਚ ਤਸਵੀਰ-ਘਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਐਸਾ ਰਾਿਾ 
ਹੈ ਜਕ) ਸਾਰਾ ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਉਸ ਦਾ 
(ਮਾਨੋ) ਤਸਵੀਰ-ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਇਕ-ਸਾਰ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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55494 1292 jWcY Gir liCmI 
kuAwrI cMdu sUrju 
dIvVy kauqku 
kwlu bpuVw  
kotvwlu su krw 
isrI]

jW-cY jw ky[ 
kuAwrIdwsI[ 
kauqkuqmwS bIn[ 
bpuVwivcwrw[ isrIm`Qy 
dw lyK (2 sukrw)

Jaan Chai Ghar 

Lashhimee 

Kuaaree Chandh 

Sooraj Dheevarrae 

Kouthak Kaal 

Bapurraa 

Kottavaal S Karaa 

Siree ||

In His Home, the virgin 

Lakshmi dwells. The 

moon and the sun are 

His two lamps; the 

wretched Messenger 

of Death stages his 

dramas, and levies 

taxes on all.

(ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ 
ਿੋਬਨ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜਦਨ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਐਸਾ 
ਰਾਿਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਦੇ ਮਹਲ ਜਵਚ 

ਲੱਛਮੀ ਹੈ, ਿ ੋਸਦਾ ਿੁਆਨ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਦਾ ਿੋਬਨ 

ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ), 
ਇਹ ਚੂੰਦ ਸੂਰਿ (ਉਸ ਦੇ 

ਮਹਲ ਦੇ, ਮਾਨੋ) ਜਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ 

ਦੀਵੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਲ ਦਾ 
ਹਾਲਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਾਲ ਦਾ ਹਾਲਾ 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਿਗਤ ਦਾ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਥਰ-ਥਰ ਕੂੰਬਦਾ ਹੈ) ਤੇ 

ਿ ੋਕਾਲ (ਇਸ ਿਗਤ-ਰੂਪ 

ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ) ਕੋਤਵਾਲ 

ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਜਵਚਾਰਾ (ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ, 

ਮਾਨੋ, ਇਕ) ਜਖਡੌਣਾ ਹੈ-

55495 1292 su AYsw rwjw sRI 
nrhrI]1]

S Aisaa Raajaa 

Sree Nareharee 

||1||

Such is my Sovereign 

Lord King, the 

Supreme Lord of all. 

||1||

ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਰਾਿਾ ਹੈ ॥੧॥
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55496 1292 jWcY Gir kulwlu 
bRhmw cqur muKu 
fWvVw ijin ibsÍ 
sMswru rwcIly]

(kulwlu) GuimAwr[ 
sRIrk BWfy rUpI 
(fWvVw) fOlW nUM bnOx 
vwly[ (ibsÍ) sMpUrn[ 
ibsÍ A`Dw vwvw: polw 
bolo , pUrw vwvw BrvW 
bolIdw h[rwcI-ly

Jaan Chai Ghar 

Kulaal Brehamaa 

Chathur Mukh 

Ddaanvarraa Jin 

Bisv Sansaar 

Raacheelae ||

In His House, the four-

faced Brahma, the 

cosmic potter lives. He 

created the entire 

universe.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਐਸਾ 
ਰਾਿਾ ਹੈ ਜਕ (ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਆਲ 

ਅਨੁਸਾਰ) ਜਿਸ ਬਿਹਮਾ ਨੇ 

ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਚਾਰ ਮੂੂੰ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਿਹਮਾ 
ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਭਾਂਡੇ 

ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕੁੂੰ ਜਭਆਰ 

ਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰ ਜਨਆ 

ਹੋਇਆ ਬਿਹਮਾ ਭੀ ਇਤਨੀ ਹੀ 
ਹਸਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਜਕ 

ਜਕਸੇ ਜਪੂੰ ਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਜਪੂੰ ਡ ਦਾ ਗਰੀਬ 

ਕੁੂੰ ਜਭਆਰ)।

55497 1292 jW kY Gir eIsru 
bwvlw jgq gurU 
qq swrKw  
igAwnu BwKIly]

(eIsru) iSv jI[ 
(bwvlw) msqwny[ 
(BwKIly) AwKdy[ BwKI-
ly

Jaan Kai Ghar 

Eesar Baavalaa 

Jagath Guroo 

Thath Saarakhaa 

Giaan 

Bhaakheelae ||

In His House, the 

insane Shiva, the Guru 

of the World, lives; he 

imparts spiritual 

wisdom to expain the 

essence of reality.

(ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 
ਜਵਚ ਤਾਂ) ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਿਗਤ ਦਾ 
ਗੁਰੂ (ਹੈ), ਜਿਸ ਨੇ (ਿਗਤ ਦੇ 

ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਅਸਲ ਸਮਝਣ-

ਿੋਗ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੋਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ 

ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ 
ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ), ਇਹ 

ਜਸ਼ਵ ਿੀ (ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ) 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

(ਮਾਨੋ) ਇਕ ਕਮਲਾ ਮਸਖ਼ਰਾ 
ਹੈ।
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55498 1292 pwpu puMnu jWcY 
fWgIAw duAwrY  
icqR gupqu 
lyKIAw]

(fWgIAw) cobdwr Paap Punn Jaan 

Chai Ddaangeeaa 

Dhuaarai Chithr 

Gupath Laekheeaa 

||

Sin and virtue are the 

standard-bearers at 

His Door; Chitr and 

Gupt are the recording 

angels of the 

conscious and 

subconscious.

(ਰਾਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਿ-ਮਹਲਾਂ ਦੇ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚੋਬਦਾਰ ਖੜੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿ ੋਰਾਜਿਆਂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਿਾਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
ਵਰਿਦੇ ਿਾਂ ਆਜਗਆ ਦੇਂਦੇ 

ਹਨ, ਘਟ ਘਟ ਜਵਚ ਵੱਸਣ 

ਵਾਲੇ ਰਾਿਨ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਐਸਾ 
ਜਨਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਕ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦਾ ਕੀਤਾ) ਚੂੰਗਾ ਿਾਂ ਮੂੰਦਾ 
ਕੂੰਮ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਹਲ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਚੋਬਦਾਰ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਿੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਹੀ ਉਸ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵੱਥ ਕਰਾ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ)। ਜਿਸ ਜਚਤਿਗੁਪਤ 

ਦਾ ਸਜਹਮ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ) 

ਜਚਤਿਗੁਪਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇਕ 

ਮੁਨੀਮ (ਦੀ ਹਸਤੀ ਰੱਖਦਾ) ਹੈ।

55499 1292 Drmrwie prulI 
pRiqhwru]

(prulI) prlON krn 
vwly[ (pRiqhwru) dws, 
d&qrI

Dhharam Raae 

Parulee Prathihaar 

||

The Righteous Judge 

of Dharma, the Lord of 

Destruction, is the 

door-man.

(ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ) ਪਰਲੋ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮਰਾਿ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਮਹਲ ਦਾ ਇਕ 

(ਮਮੂਲੀ) ਦਰਬਾਨ ਹੈ,

55500 1292 suo AYsw rwjw sRI 
gopwlu]2]

Suo Aisaa Raajaa 

Sree Gopaal ||2||

Such is the Supreme 

Sovereign Lord of the 

World. ||2||

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਐਸਾ ਰਾਿਾ 
ਹੈ ॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11261 Published: March 06/ 2014



55501 1292 jWcY Gir gx 
gMDrb irKI 
bpuVy FwFIAw 
gwvMq AwCY]

(AwCY) suMdr hn[ gM-
Drb[ bp`uVy

Jaan Chai Ghar 

Gan Gandhharab 

Rikhee Bapurrae 

Dtaadteeaa 

Gaavanth Aashhai 

||

In His Home are the 

heavenly heralds, 

celestial singers, Rishis 

and poor minstrels, 

who sing so sweetly.

(ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਐਸਾ 
ਰਾਿਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

(ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਦੇ) ਗਣ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ 

ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਰਸ਼ੀ-ਇਹ 

ਜਵਚਾਰੇ ਢਾਢੀ (ਬਣ ਕੇ ਉਸ 

ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ) 
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

55502 1292 srb swsqR 
bhurUpIAw  
AngrUAw 
AwKwVw mMflIk  
bol bolih kwCy]

(bhu-rUpIAw) 
btrUpIAw[(An-
grUAw) BwrI[ 
(AwKwVw) jgHw[ 
(mMflIk) rwjy[ (kwCy) 
suMdr

Sarab Saasathr 

Bahu Roopeeaa 

Anagarooaa 

Aakhaarraa 

Manddaleek Bol 

Bolehi Kaashhae ||

All the Shaastras take 

various forms in His 

theater, singing 

beautiful songs.

ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਿ (ਮਾਨੋ) ਬਹੁ-

ਰੂਪੀਏ ਹਨ, (ਇਹ ਿਗਤ, 

ਮਾਨੋ, ਉਸ ਦਾ) ਜਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ 
ਅਖਾੜਾ ਹੈ, (ਇਸ ਿਗਤ ਦੇ) 

ਰਾਿ ੇਉਸ ਦਾ ਹਾਲਾ ਭਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ ਦੇ) 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

55503 1292 caur FUl jWcY hY 
pvxu]

Chour Dtool Jaan 

Chai Hai Pavan ||

The wind waves the 

fly-brush over Him;

ਉਹ ਪਿਭੂ ਇਕ ਐਸਾ ਰਾਿਾ ਹੈ 

ਜਕ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਵਣ 

ਚਉਰ ਬਰਦਾਰ ਹੈ,

55504 1292 cyrI skiq jIiq 
ly Bvxu]

(cyrI) dwsI[ (skiq) 
mwieAw

Chaeree Sakath 

Jeeth Lae Bhavan 

||

His hand-maiden is 

Maya, who has 

conquered the world.

ਮਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਜਿਤ 

ਜਲਆ ਹੈ,

55505 1292 AMf tUk jwcY 
BsmqI]

(Amf) 21 purIAW dy 
bRhmMf dw[ (tUk) 
tukVw, swrI DrqI 
sUrj cMd qwry ids irhw 
pswrw[ (Bs-mqI) cu`lHw

Andd Ttook Jaa 

Chai Bhasamathee 

||

The shell of the earth 

is His fireplace.

ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਲੂੰ ਗਰ 

ਜਵਚ, ਮਾਨੋ, ਚੱੁਲਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਜਰਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ),
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55506 1292 suo AYsw rwjw  
iqRBvx pqI]3]

Suo Aisaa Raajaa 

Thribhavan Pathee 

||3||

Such is the Sovereign 

Lord of the three 

worlds. ||3||

ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਐਸਾ ਰਾਿਾ 
ਹੈ ॥੩॥

55507 1292 jWcY Gir kUrmw 
pwlu shsRPnI  
bwsku syjvwlUAw]

(kUrmw) k`C Avqwr[ 
(pwlu) plMG[ 
(shsRPnI) SySnwg syjw 
hY[ (bwsku) nwg[ 
(syjvwlUAw) syj bMd hY

Jaan Chai Ghar 

Kooramaa Paal 

Sehasr Fanee 

Baasak Saej 

Vaalooaa ||

In His Home, the 

celestial turtle is the 

bed-frame, woven 

with the strings of the 

thousand-headed 

snake.

(ਉਹ ਪਿਭੂ ਇਕ ਐਸਾ ਰਾਿਾ ਹੈ) 

ਜਕ ਜਵਸ਼ਨੂ ਦਾ ਕੱਛ-ਅਵਤਾਰ 

ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ, ਮਾਨੋ, ਇਕ 

ਪਲੂੰ ਘ ਹੈ; ਹਜ਼ਾਰ ਿਣਾਂ ਵਾਲਾ 
ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਿ ਦੀਆਂ 

ਤਣੀਆਂ (ਦਾ ਕੂੰਮ ਦੇਂਦਾ) ਹੈ;

55508 1292 ATwrh Bwr 
bnwspqI mwlxI  
iCnvY kroVI myG 
mwlw  
pwxIhwrIAw]

(pwxIhwrIAw) 
iJaUrIAW[ iCn-vY[ 
mwlw: polw bolo

Athaareh Bhaar 

Banaasapathee 

Maalanee 

Shhinavai 

Karorree Maegh 

Maalaa 

Paaneehaareeaa 

||

His flower-girls are the 

eighteen loads of 

vegetation; His water-

carriers are the nine 

hundred sixty million 

clouds.

ਿਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ 
(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੁੱ ਲ ਭੇਟ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ) ਮਾਲਣ ਹੈ, ਜਛਆਨਵੇ 
ਕਰੋੜ ਬੱਦਲ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ 
ਭਰਨ ਵਾਲੇ (ਨੌਕਰ) ਹਨ;

55509 1292 nK pRsyv jwcY 
sursrI]

(pRsyv) muVHkw[ 
(sursrI) gMgw[ nK: 
polw bolo

Nakh Prasaev Jaa 

Chai Surasaree ||

His sweat is the 

Ganges River.

ਗੂੰਗਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਨਹੁੂੰ ਆਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਹੈ,

55510 1292 spq smuMd jWcY 
GVQlI]

(GVQlI) GVysnI (dUjw 
pwRT: GV QlI)

Sapath Samundh 

Jaan Chai 

Gharrathhalee ||

The seven seas are His 

water-pitchers.

ਅਤੇ ਸੱਤੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਉਸ ਦੀ 
ਘੜਵੂੰਿੀ ਹਨ,
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55511 1292 eyqy jIA jW cY 
vrqxI]

Eaethae Jeea Jaan 

Chai Varathanee ||

The creatures of the 

world are His 

household utensils.

ਿਗਤ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਆ-

ਿੂੰਤ ਉਸ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ,

55512 1292 suo AYsw rwjw  
iqRBvx DxI]4]

Suo Aisaa Raajaa 

Thribhavan 

Dhhanee ||4||

Such is the Sovereign 

Lord King of the three 

worlds. ||4||

ਐਸਾ ਰਾਿਾ ਹੈ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪਿਭੂ ॥੪॥

55513 1292 jWcY Gir inkt 
vrqI Arjnu DR¨ 
pRhlwdu AMbrIku 
nwrdu nyjY isD 
buD gx gMDrb  
bwnvY hylw]

(nyjY) BIsm ipqwmw, 
nyjw Bgq[ (bwnvY) 
rcdy[ (hylw) kOqk[ 
gM-Drb

Jaan Chai Ghar 

Nikatt Varathee 

Arajan Dhhroo 

Prehalaadh 

Anbareek Naaradh 

Naejai Sidhh 

Budhh Gan 

Gandhharab 

Baanavai Haelaa ||

In His home are 

Arjuna, Dhroo, 

Prahlaad, Ambreek, 

Naarad, Nayjaa, the 

Siddhas and Buddhas, 

the ninety-two 

heavenly heralds and 

celestial singers in 

their wondrous play.

(ਉਹ ਪਿਭੂ ਇਕ ਐਸਾ ਰਾਿਾ ਹੈ) 

ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਅਰਿਨ, 

ਪਿਜਹਲਾਦ, ਅੂੰਬਿੀਕ, ਨਾਰਦ, 

ਨੇਿ ੈ(ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਜਵਚ) ਪੱੁਗੇ 

ਹੋਏ ਿੋਗੀ, ਜਗਆਨਵਾਨ ਮਨੱੁਖ, 

ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਦੇ ਗਣ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ 

ਰਾਗੀ, ਬਵੂੰਿਾ ਬੀਰ ਆਜਦਕ 

ਉਸ ਦੀ (ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ) 
ਖੇਡ ਹਨ।

55514 1292 eyqy jIA jWcY 
hih GrI]

GrI: ibMdI nhIN lwauxI Eaethae Jeea Jaan 

Chai Hehi Gharee 

||

All the creatures of 

the world are in His 

House.

ਿਗਤ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਆ-

ਿੂੰਤ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਹਨ,

55515 1292 srb ibAwipk  
AMqr hrI]

Sarab Biaapik 

Anthar Haree ||

The Lord is diffused in 

the inner beings of all.

ਉਹ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
55516 1292 pRxvY nwmdyau qW 

cI Awix]

Pranavai 

Naamadhaeo 

Thaan Chee Aan ||

Prays Naam Dayv, seek 

His Protection.

ਨਾਮਦੇਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ- 

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ 

ਆਸਰਾ ਹੈ,
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55517 1292 sgl Bgq jw cY 
nIswix]5]1]

Sagal Bhagath Jaa 

Chai Neesaan 

||5||1||

All the devotees are 

His banner and 

insignia. ||5||1||

ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਿਸ ਦੇ ਝੂੰ ਡੇ ਹੇਠ 

(ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਰਹੇ) ਹਨ 

॥੫॥੧॥

55518 1292 mlwr] Malaar || Malaar:

55519 1292 mokau qUM n 
ibswir qU n 
ibswir]

Mo Ko Thoon N 

Bisaar Thoo N 

Bisaar ||

Please do not forget 

me; please do not 

forget me,

(ਹੇ ਰਾਮ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਨਾ ਭੁਲਾਈ,ਂ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਨਾ ਜਵਸਾਰੀਂ,

55520 1292 qU n ibswry  
rwmeIAw]1]rhw
au]

rw-meIAw Thoo N Bisaarae 

Raameeaa ||1|| 

Rehaao ||

Please do not forget 

me, O Lord. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸੁਹਣੇ ਰਾਮ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਨਾ 
ਜਵਸਾਰੀਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55521 1292 AwlwvMqI iehu 
BRmu johY muJ 
aUpir sB 
koiplw]

(Awlw-vMqI) (Awlw) 
mMdr, (vMqI) vwly pMfy[ 
(johY) qwVdy hn[ 
(koiplw) gu`sy ho rhy hn

Aalaavanthee Eihu 

Bhram Jo Hai 

Mujh Oopar Sabh 

Kopilaa ||

The temple priests 

have doubts about 

this, and everyone is 

furious with me.

(ਇਹਨਾਂ ਪਾਂਜਡਆਂ ਨੂੂੰ ) ਇਹ 

ਵਜਹਮ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਉੱਚੀ ਿਾਤੀ 
ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ) 

ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱੁਸੇ ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ;

55522 1292 sUdu sUdu kir  
mwir auTwieE  
khw krau bwp 
bITulw]1]

Soodh Soodh Kar 

Maar Outhaaeiou 

Kehaa Karo Baap 

Beethulaa ||1||

Calling me low-caste 

and untouchable, they 

beat me and drove me 

out; what should I do 

now, O Beloved Father 

Lord? ||1||

ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਤੇ 

ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਲ ਜਦੱਤਾ ਹੈ; ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਬੀਠੁਲ ਜਪਤਾ! ਇਹਨਾਂ 
ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ॥੧॥
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55523 1292 mUey hUey jau 
mukiq dyhugy  
mukiq n jwnY  
koielw]

(koielw) koeI BI Mooeae Hooeae 

Jo Mukath 

Dhaehugae 

Mukath N Jaanai 

Koeilaa ||

If You liberate me 

after I am dead, no 

one will know that I 

am liberated.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਮਰਨ ਜਪੱਛੋਂ ਮੁਕਤੀ 
ਦੇ ਜਦੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ 

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਣਾ;

55524 1292 ey pMfIAw mokau 
FyF khq qyrI 
pYj ipCMaufI  
hoielw]2]

(FyF) mUrK, nIc, SUdR[ 
(pYj) pRis`DI, 
vifAweI[ (ip-CMaufI) 
ip`Cy[ (hoielw) ho rhI hY

Eae Panddeeaa 

Mo Ko Dtaedt 

Kehath Thaeree 

Paij 

Pishhanouddee 

Hoeilaa ||2||

These Pandits, these 

religious scholars, call 

me low-born; when 

they say this, they 

tarnish Your honor as 

well. ||2||

ਇਹ ਪਾਂਡੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਨੀਚ ਆਖ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ 
ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਰਹੀ 
ਹੈ (ਕੀ ਤੇਰੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ ਨੀਚ ਰਜਹ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?) ॥੨॥
55525 1292 qU ju dieAwlu 

ikRpwlu khIAqu 
hYN AiqBuj BieE 
Apwrlw]

Thoo J Dhaeiaal 

Kirapaal Keheeath 

Hain Athibhuj 

Bhaeiou Apaaralaa 

||

You are called kind 

and compassionate; 

the power of Your Arm 

is absolutely unrivalled.

(ਹੇ ਸੁਹਣੇ ਰਾਮ!) ਤੂੂੰ  ਤਾਂ 
(ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੀਚ 

ਕੁਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲ 

ਦਾ) ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈਂ, (ਜਿਰ 

ਤੂੂੰ ) ਹੈਂ ਭੀ ਬੜਾ ਬਲੀ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ। (ਕੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ 

ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?)

55526 1292 Pyir dIAw dyhurw 
nwmy kau pMfIAn 
kau 
ipCvwrlw]3]2
]

Faer Dheeaa 

Dhaehuraa 

Naamae Ko 

Panddeean Ko 

Pishhavaaralaa 

||3||2||

The Lord turned the 

temple around to face 

Naam Dayv; He turned 

His back on the 

Brahmins. ||3||2||

(ਮੇਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ) ਦੇਹੁਰਾ ਮੈਂ 
ਨਾਮਦੇਵ ਵਲ ਿੇਰ ਜਦੱਤਾ, ਤੇ 

ਪਾਂਜਡਆਂ ਵਲ ਜਪੱਠ ਹੋ ਗਈ 

॥੩॥੨॥
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55527 1293 mlwr bwxI Bgq 
rivdws jI kI

Malaar Baanee 

Bhagath Ravidhaas 

Jee Kee

Malaar, The Word Of 

The Devotee Ravi Daas 

Jee:

ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਰਜਵਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

55528 1293 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55529 1293 nwgr jnW myrI 
jwiq ibiKAwq 
cMmwrM]

(n`wgr) cqr iv`dvwno[ 
(ibiKAwq) pRgt

Naagar Janaan 

Maeree Jaath 

Bikhiaath 

Chanmaaran ||

O humble 

townspeople, I am 

obviously just a 

shoemaker.

ਹੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਇਹ ਗੱਲ 

ਤਾਂ ਮੂੰਨੀ-ਪਿਮੂੰ ਨੀ ਹੈ ਜਕ ਮੇਰੀ 
ਿਾਤ ਹੈ ਚਜਮਆਰ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਸਮਝਦੇ 

ਹੋ)

55530 1293 irdY rwm goibMd 
gun 
swrM]1]rhwau]

Ridhai Raam 

Gobindh Gun 

Saaran ||1|| 

Rehaao ||

In my heart I cherish 

the Glories of the 

Lord, the Lord of the 

Universe. 

||1||Pause||

ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 
ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਜਗਆ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

55531 1293 sursrI sll  
ikRq bwrunI ry  
sMq jn krq 
nhI pwnM]

(ikRq) kIqI[ (bwrunI) 
Srwb

Surasaree Salal 

Kirath Baarunee 

Rae Santh Jan 

Karath Nehee 

Paanan ||

Even if wine is made 

from the water of the 

Ganges, O Saints, do 

not drink it.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੂੰਗਾ ਦੇ (ਭੀ) ਪਾਣੀ 
ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬ 

ਗੁਰਮੁਜਖ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ 

(ਭਾਵ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਗਿਜਹਣ-

ਕਰਨ-ਿੋਗ ਨਹੀਂ; ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਭੀ ਅਉਗਣ ਹੀ ਹੈ, 

ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਪਜਵਤਿ ਿਾਤ 

ਦਾ ਕੀਤਾ ਿਾਏ),
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55532 1293 surw ApivqR nq 
Avr jl ry  
sursrI imlq  
nih hoie 
AwnM]1]

nq:polw bolo[ (nq) 
AQvw[ (Awn) hor

Suraa Apavithr 

Nath Avar Jal Rae 

Surasaree Milath 

Nehi Hoe Aanan 

||1||

This wine, and any 

other polluted water 

which mixes with the 

Ganges, is not 

separate from it. ||1||

ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ! ਅਪਜਵਤਿ ਸ਼ਰਾਬ 

ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ (ਗੂੰ ਦੇ) ਪਾਣੀ ਭੀ 
ਹੋਣ ਉਹ ਗੂੰਗਾ (ਦੇ ਪਾਣੀ) ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ (ਉਸ ਤੋਂ) ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨੀਵੀਂ 
ਕੁਲ ਦਾ ਬੂੰਦਾ ਭੀ ਪਰਮ ਪਜਵਤਿ 
ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ) ॥੧॥

55533 1293 qr qwir ApivqR 
kir mwnIAY ry  
jYsy kwgrw krq 
bIcwrM]

k`wgrw Thar Thaar 

Apavithr Kar 

Maaneeai Rae 

Jaisae Kaagaraa 

Karath 

Beechaaran ||

The palmyra palm tree 

is considered impure, 

and so its leaves are 

considered impure as 

well.

ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੱੁਖ ਅਪਜਵਤਿ ਮੂੰ ਨੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਰੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ 

ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਵਚਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ 
ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਅਪਜਵਤਿ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ),

55534 1293 Bgiq Bwgauqu 
ilKIAY iqh 
aUpry pUjIAY kir 
nmskwrM]2]

Bhagath 

Bhaagouth 

Likheeai Thih 

Ooparae Poojeeai 

Kar Namasakaaran 

||2||

But if devotional 

prayers are written on 

paper made from its 

leaves, then people 

bow in reverence and 

worship before it. 

||2||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਜਲਖੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਿਾ 
ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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55535 1293 myrI jwiq kut 
bWFlw For FovMqw  
inqih bwnwrsI 
Aws pwsw]

(kut) ku`tx vwlI[ 
(bWFlw) v`Fx vwlI[ 
(For) murdw pSUAW nMU[ 
bw-nwrsI

Maeree Jaath Kutt 

Baandtalaa Dtor 

Dtovanthaa 

Nithehi 

Baanaarasee Aas 

Paasaa ||

It is my occupation to 

prepare and cut 

leather; each day, I 

carry the carcasses out 

of the city.

ਮੇਰੀ ਿਾਤ ਦੇ ਲੋਕ (ਚੂੰਮ) 

ਕੱੁਟਣ ਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਨਾਰਸ 

ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ (ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਤੇ) ਜਨਿੱਤ ਮੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦੇ ਹਨ;

55536 1293 Ab ibpR prDwn  
iqih krih 
fMfauiq qyry nwm 
srxwie rivdwsu 
dwsw]3]1]

ib`pR Ab Bipr 

Paradhhaan Thihi 

Karehi 

Ddanddouth 

Thaerae Naam 

Saranaae 

Ravidhaas 

Dhaasaa ||3||1||

Now, the important 

Brahmins of the city 

bow down before me; 

Ravi Daas, Your slave, 

seeks the Sanctuary of 

Your Name. ||3||1||

ਪਰ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਉਸੇ ਕੁਲ ਜਵਚ 

ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ 

ਰਜਵਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 

ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਵੱਡੇ 

ਵੱਡੇ ਬਿਾਹਮਣ ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੩॥੧॥

55537 1293 mlwr] Malaar || Malaar:

55538 1293 hir jpq qyaU 
jnW pdm 
kvlws piq qws 
sm quil nhI 
Awn koaU]

(pdm) bRhmw[ 
(kvlws) kYlwS prbq 
dy (piq) pqI iSvjI 
Awid nwm jpx vwly dy 
brwbr, (koaU) hor koeI 
nhIN

Har Japath Thaeoo 

Janaa Padham 

Kavalaas Path 

Thaas Sam Thul 

Nehee Aan Kooo 

||

Those humble beings 

who meditate on the 

Lord's Lotus Feet - 

none are equal to 

them.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ (ਅਜਨੂੰ ਨ) ਸੇਵਕ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

ਪਿਭੂ ਵਰਗਾ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ। (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 

ਜਕਸੇ ਦਾ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦੇ)।
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55539 1293 eyk hI eyk Anyk 
hoie ibsQirE  
Awn ry Awn  
BrpUir 
soaU]rhwau]

ibs-QirE Eaek Hee Eaek 

Anaek Hoe 

Bisathhariou Aan 

Rae Aan 

Bharapoor Sooo 

|| Rehaao ||

The Lord is One, but 

He is diffused in many 

forms. Bring in, bring 

in, that All-pervading 

Lord. ||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ, ਘਟ ਘਟ 

ਜਵਚ ਭਰਪੂਰ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥ 

ਰਹਾਉ॥

55540 1293 jw kY Bwgvqu 
lyKIAY Avru nhI 
pyKIAY qws kI 
jwiq AwCop 
CIpw]

(AwCop) nw Cohx vwlI Jaa Kai 

Bhaagavath 

Laekheeai Avar 

Nehee Paekheeai 

Thaas Kee Jaath 

Aashhop 

Shheepaa ||

He who writes the 

Praises of the Lord 

God, and sees nothing 

else at all, is a low-

class, untouchable 

fabric-dyer by trade.

ਜਿਸ (ਨਾਮਦੇਵ) ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਲਖੀ 
ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, (ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਉੱਚੀ ਿਾਤ 

ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ ਭਾਣੇ) ਉਸ ਦੀ 
ਿਾਤ ਛੀਂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਛੂਤ 

ਹੈ (ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਜਤੂੰ ਨ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ);

55541 1293 ibAws mih 
lyKIAY snk mih 
pyKIAY nwm kI 
nwmnw spq 
dIpw]1]

ibAws jI mCodRI qoN jMmy 
sn[ (nwmnw) mihmw

Biaas Mehi 

Laekheeai Sanak 

Mehi Paekheeai 

Naam Kee 

Naamanaa Sapath 

Dheepaa ||1||

The Glory of the Name 

is seen in the writings 

of Vyaas and Sanak, 

throughout the seven 

continents. ||1||

ਜਬਆਸ (ਦੇ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) 

ਜਵਚ ਜਲਜਖਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਸਨਕ (ਆਜਦਕ ਦੇ ਪੁਸਤਕ) 

ਜਵਚ ਭੀ ਵੇਖਣ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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55542 1293 jw kY eIid 
bkrIid kul gaU 
ry bDu krih  
mwnIAih syK 
shId pIrw]

(eIid) roizAW dI 
smwpqI vwlw idn[ hr 
iqauhwr qy[ (bkrIid) 
auh iqauhwr ijs c gaU 
nMU koihAw jwvy[ (bDu) 
mwrnw krdy hn[ 
muslmwnW dI ie`k jwqI 
dy iv`dvwn (syK)[ 
(shId) hsn husYn 
Awid[ kul: polw bolo, 
mwnI-Aih

Jaa Kai Eedh 

Bakareedh Kul 

Goo Rae Badhh 

Karehi Maaneeahi 

Saekh Seheedh 

Peeraa ||

And he whose family 

used to kill cows at the 

festivals of Eed and 

Bakareed, who 

worshipped Shayks, 

martyrs and spiritual 

teachers,

ਜਿਸ (ਕਬੀਰ) ਦੀ ਿਾਤ ਦੇ 

ਲੋਕ (ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ) ਈਦ 

ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇ (ਹੁਣ) ਗਊਆਂ 

ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਘਰੀਂ ਹੁਣ ਸੇਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ 

ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

55543 1293 jw kY bwp vYsI 
krI pUq AYsI 
srI iqhU ry lok  
prisD 
kbIrw]2]

kbIr dy bwp nUr AlI 
dy spUq kbIr[pr-is`D

Jaa Kai Baap 

Vaisee Karee 

Pooth Aisee Saree 

Thihoo Rae Lok 

Parasidhh 

Kabeeraa ||2||

Whose father used to 

do such things - his 

son Kabeer became so 

successful that he is 

now famous 

throughout the three 

worlds. ||2||

ਜਿਸ (ਕਬੀਰ) ਦੀ ਿਾਤ ਦੇ 

ਵੱਜਡਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਜਵਖਾਈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਿਾਤ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮੇ 

ਪੱੁਤਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰ ਆਈ 

(ਜਕ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 

ਦਬਾ ਤੋਂ ਜਨਡਰ ਰਜਹ ਕੇ ਹਰੀ-
ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ) ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ॥੨॥
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55544 1293 jw ky kutMb ky 
FyF sB For FovMq 
iPrih Ajhu 
bMnwrsI Aws 
pwsw]

(FyF) nIc[ (For) murdy 
pSU

Jaa Kae Kuttanb 

Kae Dtaedt Sabh 

Dtor Dtovanth 

Firehi Ajahu 

Bannaarasee Aas 

Paasaa ||

And all the leather-

workers in those 

families still go around 

Benares removing the 

dead cattle

ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨੀਚ 

ਲੋਕ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 

(ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ) ਅਿ ੇਤਕ ਮੋਏ 

ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦੇ ਹਨ,

55545 1293 Awcwr sihq 
ibpR krih 
fMfauiq iqn qnY 
rivdws dwswn 
dwsw]3]2]

(qnY) pu`qR Aachaar Sehith 

Bipr Karehi 

Ddanddouth Thin 

Thanai Ravidhaas 

Dhaasaan Dhaasaa 

||3||2||

- the ritualistic 

Brahmins bow in 

reverence before their 

son Ravi Daas, the 

slave of the Lord's 

slaves. ||3||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮੇ 

ਪੱੁਤਰ ਰਜਵਦਾਸ ਨੂੂੰ , ਿੋ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਾਹਮਣ 

ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੩॥੨॥

55546 1293 mlwr Malaara Malaar: ਰਾਗ ਮਲਾਰ।
55547 1293 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55548 1293 imlq ipAwro 
pRwn nwQu kvn 
Bgiq qy]

Milath Piaaro 

Praan Naathh 

Kavan Bhagath 

Thae ||

What sort of 

devotional worship 

will lead me to meet 

my Beloved, the Lord 

of my breath of life?

ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਸਾਈ ਂਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮਲ ਸਕਦਾ
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55549 1293 swDsMgiq pweI 
prmgqy]rhwau]

Saadhhasangath 

Paaee Param 

Gathae || Rehaao 

||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I have obtained 

the supreme status. 

||Pause||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਮੈਂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ 

॥ ਰਹਾਉ॥

55550 1293 mYly kpry khw 
lau Dovau]

Mailae Kaparae 

Kehaa Lo Dhhovo 

||

How long shall I wash 

these dirty clothes?

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਜਦਆ 

ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਜਦੱਤੀ ਹੈ,

55551 1293 AwvYgI nId khw 
lgu sovau]1]

Aavaigee Needh 

Kehaa Lag Sovo 

||1||

How long shall I 

remain asleep? ||1||

(ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ) 

ਨਾਹ ਮੈਨੂੂੰ  ਅਜਗਆਨਤਾ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਮੈਂ 
ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ॥੧॥

55552 1293 joeI joeI joirE  
soeI soeI PwitE]

Joee Joee Joriou 

Soee Soee 

Faattiou ||

Whatever I was 

attached to, has 

perished.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ) ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਮੂੰਦ-

ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਸੀ (ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਆ ਕੇ) ਉਸ 

ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੱੁਕ 

ਜਗਆ ਹੈ,

55553 1293 JUTY bnij auiT 
hI geI  
hwitE]2]

(bnij) vpwr[ AOgux, 
kusMgq rUpI (hwitE) 
h`tI

Jhoothai Banaj 

Outh Hee Gee 

Haattiou ||2||

The shop of false 

merchandise has 

closed down. ||2||

ਝੂਠੇ ਵਣਿ ਜਵਚ (ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ 
ਿ ੋਹੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਹੱਟੀ ਹੀ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ॥੨॥

55554 1293 khu rivdws  
BieE jb lyKo]

Kahu Ravidhaas 

Bhaeiou Jab 

Laekho ||

Says Ravi Daas, when 

the account is called 

for and given,

(ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਕਵੇਂ ਆਈ?) 

ਰਜਵਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਆ ਕੇ) ਿਦੋਂ ਮੈਂ 
ਆਪੇ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ,
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55555 1293 joeI joeI kIno  
soeI soeI 
dyiKE]3]1]3]

Joee Joee Keeno 

Soee Soee 

Dhaekhiou 

||3||1||3||

Whatever the mortal 

has done, he shall see. 

||3||1||3||

ਤਾਂ ਿੋ ਿ ੋਕਰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਪਿਤੱਖ ਜਦੱਸ ਜਪਆ (ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 
ਵਲੋਂ ਹਟ ਜਗਆ) ॥੩॥੧॥੩॥

55556 1294 rwgu kwnVw 
caupdy mhlw 4 
Gru 1

Raag Kaanarraa 

Choupadhae 

Mehalaa 4 Ghar 1

Raag Kaanraa, Chau-

Padas, Fourth Mehl, 

First House:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

55557 1294 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55558 1294 myrw mnu swD 
jnW imil 
hirAw]

Maeraa Man 

Saadhh Janaan Mil 

Hariaa ||

Meeting with the Holy 

people, my mind 

blossoms forth.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ।
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55559 1294 hau bil bil  
bil bil swD 
jnW kau imil 
sMgiq pwir 
auqirAw]1]rhw
au]

Ho Bal Bal Bal Bal 

Saadhh Janaan Ko 

Mil Sangath Paar 

Outhariaa ||1|| 

Rehaao ||

I am a sacrifice, a 

sacrifice, a sacrifice, a 

sacrifice to those Holy 

beings; joining the 

Sangat, the 

Congregation, I am 

carried across to the 

other side. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ। (ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ) ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55560 1294 hir hir ikRpw 
krhu pRB ApnI  
hm swD jnW pg 
pirAw]

Har Har Kirapaa 

Karahu Prabh 

Apanee Ham 

Saadhh Janaan 

Pag Pariaa ||

O Lord, Har, Har, 

please bless me with 

Your Mercy, God, that 

I may fall at the feet of 

the Holy.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) 

ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ।

55561 1294 Dnu Dnu swD ijn 
hir pRBu jwinAw  
imil swDU piqq  
auDirAw]1]

(au-DirAw) hornW nMU 
auDwrn vwlw ho igAw

Dhhan Dhhan 

Saadhh Jin Har 

Prabh Jaaniaa Mil 

Saadhhoo Pathith 

Oudhhariaa ||1||

Blessed, blessed are 

the Holy, who know 

the Lord God. Meeting 

with the Holy, even 

sinners are saved. 

||1||

ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜਡੱਗੇ 

ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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55562 1294 mnUAw clY clY  
bhu bhu ibiD  
imil swDU 
vsgiq kirAw]

Manooaa Chalai 

Chalai Bahu Bahu 

Bidhh Mil 

Saadhhoo 

Vasagath Kariaa ||

The mind roams and 

rambles all around in 

all directions. Meeting 

with the Holy, it is 

overpowered and 

brought under control,

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ) ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਇਉਂ) ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ,

55563 1294 ijauN jl qMqu  
pswirE bDik  
gRis mInw 
vsgiq 
KirAw]2]

(qMqu) sUq dw jwL[ 
(b`Dik) g`Ris[ v`s-
giq[ giq: polw bolo

Jioun Jal Thanth 

Pasaariou 

Badhhak Gras 

Meenaa Vasagath 

Khariaa ||2||

Just as when the 

fisherman spreads his 

net over the water, he 

catches and 

overpowers the fish. 

||2||

ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਿਾਲ 

ਜਖਲਾਜਰਆ, ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  
(ਕੁੂੰ ਡੇ ਜਵਚ) ਿਸਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ 

ਕੇ ਲੈ ਜਗਆ ॥੨॥

55564 1294 hir ky sMq sMq 
Bl nIky imil 
sMq jnw mlu 
lhIAw]

Har Kae Santh 

Santh Bhal Neekae 

Mil Santh Janaa 

Mal Leheeaa ||

The Saints, the Saints 

of the Lord, are noble 

and good. Meeting 

with the humble 

Saints, filth is washed 

away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਭਲੇ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ (ਮਨ ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

55565 1294 haumY durqu  
gieAw sBu 
nIkir ijau 
swbuin kwpru 
kirAw]3]

(durqu) pwp[ g-ieAw Houmai Dhurath 

Gaeiaa Sabh 

Neekar Jio Saabun 

Kaapar Kariaa 

||3||

All the sins and 

egotism are washed 

away, like soap 

washing dirty clothes. 

||3||

ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ 
(ਸਾਫ਼) ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, (ਜਤਵੇਂ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਜਵਕਾਰ ਸਾਰਾ ਜਨਕਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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55566 1294 msqik illwit 
iliKAw Duir 
Twkuir gur 
siqgur crn aur 
DirAw]

Masathak Lilaatt 

Likhiaa Dhhur 

Thaakur Gur 

Sathigur Charan 

Our Dhhariaa ||

According to that pre-

ordained destiny 

inscribed on my 

forehead by my Lord 

and Master, I have 

enshrined the Feet of 

the Guru, the True 

Guru, within my heart.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਠਾਕੁਰ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਗੁਰੂ-ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਲੇਖ) ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਲਏ।

55567 1294 sBu dwldu dUK 
BMj pRBu pwieAw  
jn nwnk nwim 
auDirAw]4]1]

(au-DirAw) auDwrn 
vwlw

Sabh Dhaaladh 

Dhookh Bhanj 

Prabh Paaeiaa Jan 

Naanak Naam 

Oudhhariaa 

||4||1||

I have found God, the 

Destroyer of all 

poverty and pain; 

servant Nanak is saved 

through the Naam. 

||4||1||

ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ 
ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ ॥੪॥੧॥

55568 1294 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:

55569 1294 myrw mnu sMq jnw 
pg ryn]

Maeraa Man 

Santh Janaa Pag 

Raen ||

My mind is the dust of 

the feet of the Saints.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ (ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ)।
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55570 1294 hir hir kQw 
sunI imil sMgiq  
mnu korw hir 
rMig 
Byn]1]rhwau]

Har Har Kathhaa 

Sunee Mil Sangath 

Man Koraa Har 

Rang Bhaen ||1|| 

Rehaao ||

Joining the Sangat, the 

Congregation, I listen 

to the sermon of the 

Lord, Har, Har. My 

crude and uncultured 

mind is drenched with 

the Love of the Lord. 

||1||Pause||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ (ਜਿਸ ਨੇ ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਰਾ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਭੱਿ ਜਗਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55571 1294 hm Aicq Acyq  
n jwnih giq 
imiq guir kIey 
suicq icqyn]

(A-ic`q) jVH[ (Acyq) 
Bu`ly[ (su-ic`q) swvDwn 
(icqyn) cyqy krn vwly

Ham Achith 

Achaeth N Jaanehi 

Gath Mith Gur 

Keeeae Suchith 

Chithaen ||

I am thoughtless and 

unconscious; I do not 

know God's state and 

extent. The Guru has 

made me thoughtful 

and conscious.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ) 
ਬੇ-ਜਧਆਨੇ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, 
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕੇਡਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 
(ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਸਆਣ ੇਜਚੱਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ।

55572 1294 pRiB dIn 
dieAwil kIE 
AMgIikRqu min 
hir hir nwmu 
jpyn]1]

(AMgI-ikRqu) AMgIkwr 
p`K

Prabh Dheen 

Dhaeiaal Keeou 

Angeekirath Man 

Har Har Naam 

Japaen ||1||

God is Merciful to the 

meek; He has made 

me His Own. My mind 

chants and meditates 

on the Name of the 

Lord, Har, Har. ||1||

ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਖ 

ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ॥੧॥
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55573 1294 hir ky sMq 
imlih mn pRIqm  
kit dyvau 
hIArw qyn]

Har Kae Santh 

Milehi Man 

Preetham Katt 

Dhaevo Heearaa 

Thaen ||

Meeting with the 

Lord's Saints, the 

Beloveds of the mind, 

I would cut out my 

heart, and offer it to 

them.

ਿ ੇ(ਮੇਰੇ) ਮਨ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਮਲ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ) ਜਹਰਦਾ 
ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਜਦਆਂ।

55574 1294 hir ky sMq imly  
hir imilAw hm 
kIey piqq  
pvyn]2]

Har Kae Santh 

Milae Har Miliaa 

Ham Keeeae 

Pathith Pavaen 

||2||

Meeting with the 

Lord's Saints, I meet 

with the Lord; this 

sinner has been 

sanctified. ||2||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ 

ਜਮਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਜਪਆ। ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਤਤਾਂ ਤੋਂ 
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

55575 1294 hir ky jn aUqm  
jig khIAih  
ijn imilAw 
pwQr syn]

Har Kae Jan 

Ootham Jag 

Keheeahi Jin 

Miliaa Paathhar 

Saen ||

The humble servants 

of the Lord are said to 

be exalted in this 

world; meeting with 

them, even stones are 

softened.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਪੱਥਰ (ਭੀ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਸੱਿ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਪੱਥਰ-ਜਦਲ 

ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਨਰਮ-ਜਦਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ)।

55576 1295 jn kI mihmw 
brin n swkau  
Eie aUqm hir 
hir kyn]3]

Jan Kee Mehimaa 

Baran N Saako 

Oue Ootham Har 

Har Kaen ||3||

I cannot even describe 

the noble grandeur of 

such humble beings; 

the Lord, Har, Har, has 

made them sublime 

and exalted. ||3||

ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪ) ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੩॥
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55577 1295 qum@ hir swh vfy 
pRB suAwmI hm 
vxjwry rwis 
dyn]

Thumh Har Saah 

Vaddae Prabh 

Suaamee Ham 

Vanajaarae Raas 

Dhaen ||

You, Lord are the 

Great Merchant-

Banker; O God, my 

Lord and Master, I am 

just a poor peddler; 

please bless me with 

the wealth.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! 
ਤੂੂੰ  ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, 
ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਉਸ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇ 

ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ-ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਹ।

55578 1295 jn nwnk kau  
dieAw pRB Dwrhu  
lid vwKru hir 
hir lyn]4]2]

Jan Naanak Ko 

Dhaeiaa Prabh 

Dhhaarahu Ladh 

Vaakhar Har Har 

Laen ||4||2||

Please bestow Your 

Kindness and Mercy 

upon servant Nanak, 

God, so that he may 

load up the 

merchandise of the 

Lord, Har, Har. 

||4||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ-ਸੌਦਾ ਲੱਦ ਸਕਾਂ ॥੪॥੨॥

55579 1295 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:

55580 1295 jip mn rwm 
nwm prgws]

Jap Man Raam 

Naam Paragaas ||

O mind, chant the 

Name of the Lord, and 

be enlightened.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ, (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) ਚਾਨਣ (ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।
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55581 1295 hir ky sMq imil 
pRIiq lgwnI  
ivcy igrh 
audws]1]rhwau]

Har Kae Santh Mil 

Preeth Lagaanee 

Vichae Gireh 

Oudhaas ||1|| 

Rehaao ||

Meet with the Saints 

of the Lord, and focus 

your love; remain 

balanced and 

detached within your 

own household. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ 

ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

55582 1295 hm hir ihrdY 
jipE nwmu 
nrhir pRiB 
ikRpw krI 
ikrpws]

Ham Har Hiradhai 

Japiou Naam 

Narehar Prabh 

Kirapaa Karee 

Kirapaas ||

I chant the Name of 

the Lord, Nar-Har, 

within my heart; God 

the Merciful has 

shown His Mercy.

ਜਕਰਪਾਲ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਿਦੋਂ ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ) ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, 
ਅਸਾਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ।

55583 1295 An idnu Andu 
BieAw mnu 
ibgisAw audm 
Bey imln kI 
Aws]1]

Anadhin Anadh 

Bhaeiaa Man 

Bigasiaa Oudham 

Bheae Milan Kee 

Aas ||1||

Night and day, I am in 

ecstasy; my mind has 

blossomed forth, 

rejuvenated. I am 

trying - I hope to meet 

my Lord. ||1||

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ 

ਜਗਆ, (ਸਾਡਾ) ਮਨ ਜਖੜ 

ਜਪਆ, (ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਹੋਰ) 

ਉੱਦਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਜਗਆ, (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣਦੀ ਗਈ 

॥੧॥
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55584 1295 hm hir suAwmI 
pRIiq lgweI  
ijqny sws lIey 
hm gRws]

Ham Har Suaamee 

Preeth Lagaaee 

Jithanae Saas 

Leeeae Ham Graas 

||

I am in love with the 

Lord, my Lord and 

Master; I love Him 

with every breath and 

morsel of food I take.

ਅਸਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ 

ਬਜਣਆ (ਤੇ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਗਰਾਹੀ 
ਦੇ ਨਾਲ (ਨਾਮ ਿਜਪਆ),

55585 1295 iklibK dhn 
Bey iKn AMqir  
qUit gey mwieAw 
ky Pws]2]

Kilabikh Dhehan 

Bheae Khin Anthar 

Thoott Geae 

Maaeiaa Kae Faas 

||2||

My sins were burnt 

away in an instant; the 

noose of the bondage 

of Maya was loosened. 

||2||

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸੜ ਗਏ, 

ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਟੱੁਟ 

ਗਈਆਂ ॥੨॥

55586 1295 ikAw hm ikrm  
ikAw krm 
kmwvih mUrK 
mugD rKy pRB 
qws]

Kiaa Ham Kiram 

Kiaa Karam 

Kamaavehi 

Moorakh 

Mugadhh Rakhae 

Prabh Thaas ||

I am such a worm! 

What karma am I 

creating? What can I 

do? I am a fool, a total 

idiot, but God has 

saved me.

ਪਰ, ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀਹ 

ਪਾਂਇਆਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀੜੇ 

ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀਹ ਕਰਮ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ 
ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਭੂ (ਆਪ ਹੀ) 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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55587 1295 AvgnIAwry 
pwQr Bwry  
sqsMgiq imil 
qry qrws]3]

Avaganeeaarae 

Paathhar Bhaarae 

Sathasangath Mil 

Tharae Tharaas 

||3||

I am unworthy, heavy 

as stone, but joining 

the Sat Sangat, the 

True Congregation, I 

am carried across to 

the other side. ||3||

ਅਸੀਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਾਂ, (ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ) 

ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਭਾਰੇ ਹਾਂ (ਅਸੀਂ 
ਜਕਵੇਂ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, (ਉਹ ਮਾਲਕ) 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

55588 1295 jyqI isRsit krI 
jgdIsir qy siB 
aUc hm nIc 
ibiKAws]

Jaethee Srisatt 

Karee Jagadheesar 

Thae Sabh Ooch 

Ham Neech 

Bikhiaas ||

The Universe which 

God created is all 

above me; I am the 

lowest, engrossed in 

corruption.

ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ 

(ਇਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਿੂੰਤ 

(ਅਸਾਂ ਮਨੱੁਖ ਅਖਵਾਣ 

ਵਾਜਲਆਂ ਨਾਲੋਂ) ਉੱਚੇ ਹਨ, 

ਅਸੀਂ ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ।
55589 1295 hmry Avgun  

sMig gur myty jn 
nwnk myil lIey 
pRB pws]4]3]

Hamarae Avagun 

Sang Gur Maettae 

Jan Naanak Mael 

Leeeae Prabh Paas 

||4||3||

With the Guru, my 

faults and demerits 

have been erased. 

Servant Nanak has 

been united with God 

Himself. ||4||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਸਾਡੇ 

ਔਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਟਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥

55590 1295 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:
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55591 1295 myrY min rwm 
nwmu jipE gur 
vwk]

Maerai Man Raam 

Naam Japiou Gur 

Vaak ||

O my mind,chant the 

Name of the 

Lord,through the 

Guru's Word.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ (ਭੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਹੈ।

55592 1295 hir hir ikRpw 
krI jgdIsir  
durmiq dUjw Bwau 
gieE sB 
Jwk]1]rhwau]

Har Har Kirapaa 

Karee Jagadheesar 

Dhuramath 

Dhoojaa Bhaao 

Gaeiou Sabh Jhaak 

||1|| Rehaao ||

The Lord, Har, Har, has 

shown me His Mercy, 

and my evil-

mindedness, love of 

duality and sense of 

alienation are totally 

gone, thanks to the 

Lord of the Universe. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ 
(ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ, 

ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਖੋਟੀ ਬੱੁਧੀ 
ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਮੱੁਕ ਜਗਆ, (ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ) 
ਸਾਰੀ ਝਾਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

55593 1295 nwnw rUp rMg 
hir kyry Git 
Git rwmu rivE 
guplwk]

(guplwk) krqwr jI[ 
ibgisAw: polw bolo

Naanaa Roop Rang 

Har Kaerae Ghatt 

Ghatt Raam 

Raviou Gupalaak 

||

There are so many 

forms and colors of 

the Lord. The Lord is 

pervading each and 

every heart, and yet 

He is hidden from 

view.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ 

ਰੂਪ ਹਨ, ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਰੂੰਗ 

ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਪਤ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

55594 1295 hir ky sMq imly 
hir pRgty auGir 
gey ibiKAw ky 
qwk]1]

Har Kae Santh 

Milae Har 

Pragattae Oughar 

Geae Bikhiaa Kae 

Thaak ||1||

Meeting with the 

Lord's Saints, the Lord 

is revealed, and the 

doors of corruption 

are shattered. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨ ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ (ਮੋਹ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰਦ) ਜਭੱਤ ਖੁਲਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
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55595 1295 sMq jnw kI bhuqu 
bhu soBw ijn 
auir DwirE hir 
risk rswk]

Santh Janaa Kee 

Bahuth Bahu 

Sobhaa Jin Our 

Dhhaariou Har 

Rasik Rasaak ||

The glory of the 

Saintly beings is 

absolutely great; they 

lovingly enshrine the 

Lord of Bliss and 

Delight within their 

hearts.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਰਸੀਏ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵਸਾ ਜਲਆ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

55596 1295 hir ky sMq imly  
hir imilAw jYsy 
gaU dyiK 
bCrwk]2]

Har Kae Santh 

Milae Har Miliaa 

Jaisae Goo Dhaekh 

Bashharaak ||2||

Meeting with the 

Lord's Saints, I meet 

with the Lord, just as 

when the calf is seen - 

the cow is there as 

well. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਇਹੋ 

(ਜਿਹੇ) ਸੂੰਤ ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਇਉਂ ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਛਾ ॥੨॥

55597 1295 hir ky sMq jnw 
mih hir hir qy 
jn aUqm jnk 
jnwk]

Har Kae Santh 

Janaa Mehi Har 

Har Thae Jan 

Ootham Janak 

Janaak ||

The Lord, Har, Har, is 

within the humble 

Saints of the Lord; 

they are exalted - they 

know, and they inspire 

others to know as well.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਪਿਤੱਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ), 

ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ ਹੋਰ ਸਭ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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55598 1295 iqn hir ihrdY  
bwsu bswnI CUit 
geI muskI 
muskwk]3]

(muskI) muSkI hoeI, 
PYlI hoeI[ pwpW dI 
(muskwk) bdbU

Thin Har Hiradhai 

Baas Basaanee 

Shhoott Gee 

Musakee 

Musakaak ||3||

The fragrance of the 

Lord permeates their 

hearts; they have 

abandoned the foul 

stench. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਵਸਾ 
ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) 
ਬਦਬੂ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

55599 1295 qumry jn qum@ hI 
pRB kIey hir 
rwiK lyhu Awpn 
Apnwk]

Thumarae Jan 

Thumh Hee Prabh 

Keeeae Har Raakh 

Laehu Aapan 

Apanaak ||

You make those 

humble beings Your 

Own, God; You protect 

Your Own, O Lord.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਚੂੰ ਗੇ) ਬਣਾਂਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

55600 1295 jn nwnk ky sKw 
hir BweI mwq 
ipqw bMDp hir 
swk]4]4]

Jan Naanak Kae 

Sakhaa Har 

Bhaaee Maath 

Pithaa Bandhhap 

Har Saak ||4||4||

The Lord is servant 

Nanak's companion; 

the Lord is his sibling, 

mother, father, 

relative and relation. 

||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਮੱਤਰ ਹਨ, ਭਰਾ 
ਹਨ, ਮਾਂ ਹਨ, ਜਪਉ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਸਾਕ-ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਹਨ ॥੪॥੪॥

55601 1295 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:

55602 1295 myry mn hir hir 
rwm nwmu jip 
cIiq]

Maerae Man Har 

Har Raam Naam 

Jap Cheeth ||

O my mind, 

consciously chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਿਜਪਆ ਕਰ।
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55603 1295 hir hir vsqu  
mwieAw giV@ 
vyV@I gur kY 
sbid lIE gVu 
jIiq]1]rhwau]

(vyV@I) GyrI[ gV@ Har Har Vasath 

Maaeiaa Garrih 

Vaerrhee Gur Kai 

Sabadh Leeou 

Garr Jeeth ||1|| 

Rehaao ||

The commodity of the 

Lord, Har, Har, is 

locked in the fortress 

of Maya; through the 

Word of the Guru's 

Shabad, I have 

conquered the 

fortress. ||1||Pause||

(ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ (ਹੈ, 

ਪਰ ਉਹ) ਮਾਇਆ ਦੇ (ਮੋਹ ਦੇ) 

ਜਕਲਹੇ  ਜਵਚ ਜਘਰੀ ਪਈ ਹੈ 

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ) ਜਕਲਹੇ  ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55604 1295 imiQAw Brim 
Brim bhu BRimAw  
lubDo puqR klqR 
moh pRIiq]

k-l`qR Mithhiaa Bharam 

Bharam Bahu 

Bhramiaa 

Lubadhho Puthr 

Kalathr Moh 

Preeth ||

In false doubt and 

superstition, people 

wander all around, 

lured by love and 

emotional attachment 

to their children and 

families.

(ਿੀਵ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਸਦਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

55605 1295 jYsy qrvr kI 
quC CwieAw iKn 
mih ibnis jwie 
dyh BIiq]1]

Jaisae Tharavar 

Kee Thushh 

Shhaaeiaa Khin 

Mehi Binas Jaae 

Dhaeh Bheeth 

||1||

But just like the 

passing shade of the 

tree, your body-wall 

shall crumble in an 

instant. ||1||

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ ਥੋੜਹੇ ਹੀ 
ਸਮੇ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ ਢਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੀ) ਕੂੰਧ ॥੧॥
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55606 1295 hmry pRwn pRIqm 
jn aUqm ijn 
imilAw min 
hoie pRqIiq]

Hamarae Praan 

Preetham Jan 

Ootham Jin Miliaa 

Man Hoe 

Pratheeth ||

The humble beings are 

exalted; they are my 

breath of life and my 

beloveds; meeting 

them, my mind is filled 

with faith.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਪਿਾਣਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆਂ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ) ਸਰਧਾ 
ਪੈਂਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

55607 1295 prcY rwmu rivAw 
Gt AMqir  
AsiQru rwmu 
rivAw rMig 
pRIiq]2]

Parachai Raam 

Raviaa Ghatt 

Anthar Asathhir 

Raam Raviaa Rang 

Preeth ||2||

Deep within the heart, 

I am happy with the 

Pervading Lord; with 

love and joy, I dwell 

upon the Steady and 

Stable Lord. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

55608 1296 hir ky sMq sMq 
jn nIky ijn 
imilAW mnu rMig 
rMgIiq]

Har Kae Santh 

Santh Jan Neekae 

Jin Miliaaan Man 

Rang Rangeeth ||

The humble Saints, the 

Saints of the Lord, are 

noble and sublime; 

meeting them, the 

mind is tinged with 

love and joy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਚੂੰ ਗੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

ਮਨ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55609 1296 hir rMgu lhY n 
auqrY kbhU hir 
hir jwie imlY 
hir pRIiq]3]

Har Rang Lehai N 

Outharai Kabehoo 

Har Har Jaae Milai 

Har Preeth ||3||

The Lord's Love never 

fades away, and it 

never wears off. 

Through the Lord's 

Love, one goes and 

meets the Lord, Har, 

Har. ||3||

ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦਾ ਉਹ ਰੂੰਗ ਕਦੇ ਭੀ 
ਲਜਹੂੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਭੀ 
ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਆ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ ॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11288 Published: March 06/ 2014



55610 1296 hm bhu pwp kIey 
AprwDI guir  
kwty kitq 
ktIiq]

Ham Bahu Paap 

Keeeae 

Aparaadhhee Gur 

Kaattae Kattith 

Katteeth ||

I am a sinner; I have 

committed so many 

sins. The Guru has cut 

them, cut them, and 

hacked them off.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੂੰਦ-

ਕਰਮੀ ਹਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਿਾ ਪਏ) ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ) 

ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟ ਜਦੱਤੇ।
55611 1296 hir hir nwmu 

dIE muiK AauKDu  
jn nwnk piqq  
punIiq]4]5]

Har Har Naam 

Dheeou Mukh 

Aoukhadhh Jan 

Naanak Pathith 

Puneeth ||4||5||

The Guru has placed 

the healing remedy of 

the Name of the Lord, 

Har, Har, into my 

mouth. Servant 

Nanak, the sinner, has 

been purified and 

sanctified. ||4||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ) ਮੁਖ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਦਾਰੂ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰੀਆਂ 

ਤੋਂ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ॥੪॥੫॥

55612 1296 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:

55613 1296 jip mn rwm 
nwm jgMnwQ]

Jap Man Raam 

Naam 

Jagannaathh ||

Chant, O my mind, the 

Name of the Lord, the 

Lord of the Universe.

ਹੇ ਮਨ! ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਥ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ।
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55614 1296 GUmnGyr pry  
ibKu ibiKAw  
siqgur kwiF 
lIey dy 
hwQ]1]rhwau]

GUmn-Gyr Ghooman Ghaer 

Parae Bikh Bikhiaa 

Sathigur Kaadt 

Leeeae Dhae 

Haathh ||1|| 

Rehaao ||

I was caught in the 

whirlpool of poisonous 

sin and corruption. 

The True Guru gave 

me His Hand; He lifted 

me up and pulled me 

out. ||1||Pause||

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ 

ਦੀਆਂ ਘੁੂੰ ਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਗੁਰੂ (ਆਪਣਾ) ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ 

(ਹਜਰ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55615 1296 suAwmI ABY 
inrMjn nrhir  
qum@ rwiK lyhu hm 
pwpI pwQ]

Suaamee Abhai 

Niranjan Narehar 

Thumh Raakh 

Laehu Ham 

Paapee Paathh ||

O my Fearless, 

Immaculate Lord and 

Master, please save 

me - I am a sinner, a 

sinking stone.

ਹੇ (ਸਾਡੇ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਜਨਰਭਉ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਜਨਰਲੇਪ 

ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, 
ਪੱਥਰ (ਹੋ ਚੁਕੇ) ਹਾਂ, (ਜਮਹਰ 

ਕਰ) ਸਾਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ।
55616 1296 kwm kRoD ibiKAw 

loiB luBqy kwst 
loh qry sMig 
swQ]1]

Kaam Krodhh 

Bikhiaa Lobh 

Lubhathae Kaasatt 

Loh Tharae Sang 

Saathh ||1||

I am lured and enticed 

by sexual desire, 

anger, greed and 

corruption, but 

associating with You, I 

am carried across, like 

iron in the wooden 

boat. ||1||

(ਅਸੀਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਅਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਲੋਭ ਜਵਚ ਗਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। 
(ਜਿਵੇਂ) ਕਾਠ (ਬੇੜੀ) ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਲੋਹਾ (ਨਦੀ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਾਨੂੂੰ  ਵੀ ਸੂੰਸਾਰ 

ਸਮੁੂੰ ਦਿ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈ) ॥੧॥
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55617 1296 qum@ vf purK bf 
Agm Agocr hm 
FUiF rhy pweI  
nhI hwQ]

v`f,b`f Thumh Vadd 

Purakh Badd 

Agam Agochar 

Ham Dtoodt 

Rehae Paaee 

Nehee Haathh ||

You are the Great 

Primal Being, the most 

Inaccessible and 

Unfathomable Lord 

God; I search for You, 

but cannot find Your 

depth.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਵਤ ਨਾਲੋਂ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤਕ 

ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, 
ਤੇਰੀ ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ 
ਸਕੇ।

55618 1296 qU prY prY  
AprMpru suAwmI  
qU Awpn jwnih  
Awip jgMnwQ]2]

Ap-rMpru Thoo Parai Parai 

Aparanpar 

Suaamee Thoo 

Aapan Jaanehi 

Aap Jagannaathh 

||2||

You are the farthest of 

the far, beyond the 

beyond, O my Lord 

and Master; You alone 

know Yourself, O Lord 

of the Universe. ||2||

ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ। 
ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਥ! ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ 
॥੨॥

55619 1296 AidRstu Agocr 
nwmu iDAwey  
sqsMgiq imil 
swDU pwQ]

Adhrisatt Agochar 

Naam Dhhiaaeae 

Sathasangath Mil 

Saadhhoo Paathh 

||

I meditate on the 

Name of the Unseen 

and Unfathomable 

Lord; joining the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, I have 

found the Path of the 

Holy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ। (ਮਨੱੁਖ) ਉਸ 

ਅਗੋਚਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧ-

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਜਸਆ ਰਸਤਾ ਿੜ ਕੇ ਹੀ 
ਿਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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55620 1296 hir hir kQw 
sunI imil sMgiq  
hir hir jipE 
AkQ kQ 
kwQ]3]

A-kQ: polw bolo Har Har Kathhaa 

Sunee Mil Sangath 

Har Har Japiou 

Akathh Kathh 

Kaathh ||3||

Joining the 

congregation, I listen 

to the Gospel of the 

Lord, Har, Har; I 

meditate on the Lord, 

Har, Har, and speak 

the Unspoken Speech. 

||3||

ਸਾਧ-ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਸੁਣੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਬਆਨ 

(ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
॥੩॥

55621 1296 hmry pRB jgdIs 
gusweI hm rwiK 
lyhu jgMnwQ]

Hamarae Prabh 

Jagadhees 

Gusaaee Ham 

Raakh Laehu 

Jagannaathh ||

My God is the Lord of 

the World, the Lord of 

the Universe; please 

save me, O Lord of all 

Creation.

ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ! ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਖਸਮ! 

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਥ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਆਜਦਕ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਈ ਰੱਖ।

55622 1296 jn nwnku dwsu 
dws dwsn ko pRB 
krhu ikRpw rwKhu 
jn swQ]4]6]

Jan Naanak Dhaas 

Dhaas Dhaasan Ko 

Prabh Karahu 

Kirapaa Raakhahu 

Jan Saathh 

||4||6||

Servant Nanak is the 

slave of the slave of 

Your slaves. O God, 

please bless me with 

Your Grace; please 

protect me and keep 

me with Your humble 

servants. ||4||6||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ 

ਹੈ। ਜਮਹਰ ਕਰ, (ਮੈਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰੱਖ 

॥੪॥੬॥

55623 1296 kwnVw mhlw 4 
pVqwl Gru 5]

Kaanarraa 

Mehalaa 4 

Parrathaal Ghar 5 

||

Kaanraa, Fourth Mehl, 

Partaal, Fifth House:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।
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55624 1296 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55625 1296 mn jwphu rwm 
gupwl]

Man Jaapahu 

Raam Gupaal ||

O mind, meditate on 

the Lord, the Lord of 

the World.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਿਜਪਆ ਕਰ।

55626 1296 hir rqn jvyhr 
lwl]

Har Rathan 

Javaehar Laal ||

The Lord is the Jewel, 

the Diamond, the 

Ruby.

ਹੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ 

ਹਨ, ਿਵਾਹਰ ਹਨ, ਲਾਲ ਹਨ।

55627 1296 hir gurmuiK GiV 
tkswl]

Har Guramukh 

Gharr Ttakasaal ||

The Lord fashions the 

Gurmukhs in His Mint.

ਹੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਤੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੁੂੰ ਦਰ ਗਜਹਣਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ) ਟਕਸਾਲ 

ਜਵਚ ਘਜੜਆ ਕਰ।
55628 1296 hir ho ho 

ikrpwl]1]rhwau
]

Har Ho Ho 

Kirapaal ||1|| 

Rehaao ||

O Lord, please, please, 

be Merciful to me. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਸਦਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55629 1296 qumry gun Agm 
Agocr eyk jIh  
ikAw kQY 
ibcwrI rwm rwm  
rwm rwm lwl]

Thumarae Gun 

Agam Agochar 

Eaek Jeeh Kiaa 

Kathhai Bichaaree 

Raam Raam Raam 

Raam Laal ||

Your Glorious Virtues 

are inaccessible and 

unfathomable; how 

can my one poor 

tongue describe 

them? O my Beloved 

Lord, Raam, Raam, 

Raam, Raam.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ! ਤੇਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ, ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, (ਿੀਵ 

ਦੀ) ਜਵਚਾਰੀ ਇੱਕ ਿੀਭ (ਤੇਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੀ।
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55630 1296 qumrI jI AkQ 
kQw qU qU qUhI 
jwnih hau hir 
jip BeI inhwl 
inhwl inhwl]1]

A-kQ kQw: poly bolo Thumaree Jee 

Akathh Kathhaa 

Thoo Thoo Thoo 

Hee Jaanehi Ho 

Har Jap Bhee 

Nihaal Nihaal 

Nihaal ||1||

O Dear Lord, You, You, 

You alone know Your 

Unspoken Speech. I 

have become 

enraptured, 

enraptured, 

enraptured, 

meditating on the 

Lord. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਆਪਣੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ) 
ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ (ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ) ਿਪ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ 

ਪਿਸੂੰ ਨ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ॥੧॥

55631 1296 hmry hir pRwn 
sKw suAwmI hir 
mIqw myry min 
qin jIh hir 
hry hry rwm nwm 
Dnu mwl]

(jIh) zbwn Hamarae Har 

Praan Sakhaa 

Suaamee Har 

Meethaa Maerae 

Man Than Jeeh 

Har Harae Harae 

Raam Naam 

Dhhan Maal ||

The Lord, my Lord and 

Master, is my 

Companion and my 

Breath of Life; the 

Lord is my Best Friend. 

My mind, body and 

tongue are attuned to 

the Lord, Har, Haray, 

Haray. The Lord is my 

Wealth and Property.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਪਿਾਣਾਂ 
ਦੇ ਜਮੱਤਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ 

ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਮੱਤਰ ਹਨ। ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ, 

ਮੇਰੀ ਿੀਭ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ 
ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ।
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55632 1296 jw ko Bwgu iqin 
lIE rI suhwgu  
hir hir hry hry  
gun gwvY gurmiq  
hau bil bly hau 
bil bly jn 
nwnk hir jip  
BeI inhwl 
inhwl 
inhwl]2]1]7]

Jaa Ko Bhaag Thin 

Leeou Ree Suhaag 

Har Har Harae 

Harae Gun Gaavai 

Guramath Ho Bal 

Balae Ho Bal Balae 

Jan Naanak Har 

Jap Bhee Nihaal 

Nihaal Nihaal 

||2||1||7||

TSK ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ 
ਭਾਗ ਿਾਗ ਜਪਆ, ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਲੱਭ 

ਜਲਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ 
ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਖੜਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੧॥੭॥

55633 1296 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:

55634 1296 hir gun gwvhu 
jgdIs]

Har Gun Gaavahu 

Jagadhees ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

the Lord of the 

Universe.

ਉਸ ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਂਦੇ ਰਹੋ।

55635 1296 eykw jIh kIcY 
lK bIs]

l`K Eaekaa Jeeh 

Keechai Lakh Bees 

||

Let my one tongue 

become two hundred 

thousand

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਿੀਭ ਨੂੂੰ  
ਵੀਹ ਲੱਖ ਿੀਭਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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55636 1296 jip hir hir  
sbid jpIs]

Jap Har Har 

Sabadh Japees ||

With them all, I will 

meditate on the Lord, 

Har, Har, and chant 

the Word of the 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਿਪਣ-ਯੋਗ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਿਜਪਆ ਕਰੋ।

55637 1296 hir ho ho 
ikrpIs]1]rhwau
]

(ikrpIs) ikRpwlU Har Ho Ho 

Kirapees ||1|| 

Rehaao ||

O Lord, please, please, 

be Merciful to me. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਦਇਆ ਦਾ 
ਘਰ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55638 1296 hir ikrpw kir 
suAwmI hm lwie 
hir syvw hir 
jip jpy hir 
jip jpy jpu 
jwpau jgdIs]

j`gdIs Har Kirapaa Kar 

Suaamee Ham 

Laae Har Saevaa 

Har Jap Japae Har 

Jap Japae Jap 

Jaapo Jagadhees ||

O Lord, my Lord and 

Master, please be 

Merciful to me; please 

enjoin me to serve 

You. I chant and 

meditate on the Lord, 

I chant and meditate 

on the Lord, I chant 

and meditate on the 

Lord of the Universe.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਲਾਈ ਰੱਖ। ਹੇ 

ਹਰੀ! ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ! ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਰਹਾਂ।

55639 1296 qumry jn rwmu 
jpih qy aUqm  
iqn kau hau 
Guim Gumy Guim 
Guim jIs]1]

Thumarae Jan 

Raam Japehi Thae 

Ootham Thin Ko 

Ho Ghum Ghumae 

Ghum Ghum Jees 

||1||

Your humble servants 

chant and meditate on 

You, O Lord; they are 

sublime and exalted. I 

am a sacrifice, a 

sacrifice, a sacrifice, a 

sacrifice to them. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ 

ਤੇਰਾ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11296 Published: March 06/ 2014



55640 1297 hir qum vf vfy  
vfy vf aUcy so 
krih ij quDu 
BwvIs]

Har Thum Vadd 

Vaddae Vaddae 

Vadd Oochae So 

Karehi J Thudhh 

Bhaavees ||

O Lord, You are the 

Greatest of the Great, 

the Greatest of the 

Great, the most Lofty 

and High. You do 

whatever You please.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਂ ਤੂੂੰ  
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਉਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ ਿ ੋਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

55641 1297 jn nwnk AMimRqu 
pIAw gurmqI  
Dnu DMnu Dnu DMnu  
DMnu gurU 
swbIs]2]2]8]

Jan Naanak 

Anmrith Peeaa 

Guramathee 

Dhhan Dhhann 

Dhhan Dhhann 

Dhhann Guroo 

Saabees 

||2||2||8||

Servant Nanak drinks 

in the Ambrosial 

Nectar through the 

Guru's Teachings. 

Blessed, blessed, 

blessed, blessed, 

blessed and praised is 

the Guru. ||2||2||8||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਗੁਰੂ ਧੂੰਨ 

ਹੈ, ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪੀ ਲਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥੨॥੮॥

55642 1297 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:

55643 1297 Bju rwmo min 
rwm]

Bhaj Raamo Man 

Raam ||

O mind, meditate and 

vibrate on the Lord, 

Raam, Raam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਭਿਨ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਕਜਰਆ ਕਰ,

55644 1297 ijsu rUp n ryK  
vfwm]

Jis Roop N Raekh 

Vaddaam ||

He has no form or 

feature - He is Great!

ਜਿਸ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਚਹਨ-ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਿਾ 
ਸਕਦੇ, ਿੋ ਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
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55645 1297 sqsMgiq imlu 
Bju rwm]

Sathasangath Mil 

Bhaj Raam ||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, vibrate 

and meditate on the 

Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ,

55646 1297 bf ho ho Bwg 
mQwm]1]rhwau]

(mQwm) m`Qy Badd Ho Ho Bhaag 

Mathhaam ||1|| 

Rehaao ||

This is the high destiny 

written on your 

forehead. 

||1||Pause||

ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ 

ਿਾਣਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55647 1297 ijqu igRih mMdir  
hir hoqu jwsu  
iqqu Gir Awndo 
AwnMdu Bju rwm 
rwm rwm]

Jith Grihi Mandhar 

Har Hoth Jaas 

Thith Ghar 

Aanadho Aanandh 

Bhaj Raam Raam 

Raam ||

That household, that 

mansion, in which the 

Lord's Praises are sung 

- that home is filled 

with ecstasy and joy; 

so vibrate and 

meditate on the Lord, 

Raam, Raam, Raam.

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ ਜਿਸ 

ਜਹਰਦੇ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਾਮ 

ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਦਾ ਰਹੁ।
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55648 1297 rwm nwm gun 
gwvhu hir pRIqm  
aupdyis gurU gur 
siqgurw suKu hoqu 
hir hry hir hry  
hry Bju rwm rwm 
rwm]1]

Raam Naam Gun 

Gaavahu Har 

Preetham 

Oupadhaes Guroo 

Gur Sathiguraa 

Sukh Hoth Har 

Harae Har Harae 

Harae Bhaj Raam 

Raam Raam ||1||

TSK ਹਰੀ ਪਿੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹੁ, ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਹੁ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ, ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਜਪਆਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

55649 1297 sB issit Dwr  
hir qum ikrpwl  
krqw sBu qU qU 
qU rwm rwm rwm]

Sabh Sisatt Dhhaar 

Har Thum Kirapaal 

Karathaa Sabh 

Thoo Thoo Thoo 

Raam Raam Raam 

||

You are the Support of 

the whole universe, 

Lord; O Merciful Lord, 

You, You, You are the 

Creator of all, Raam, 

Raam, Raam.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਤੂੂੰ  ਹੈਂ।

55650 1297 jn nwnko 
srxwgqI dyhu 
gurmqI Bju rwm 
rwm 
rwm]2]3]9]

srxw-gqI Jan Naanako 

Saranaagathee 

Dhaehu 

Guramathee Bhaj 

Raam Raam Raam 

||2||3||9||

Servant Nanak seeks 

Your Sanctuary; please 

bless him with the 

Guru's Teachings, that 

he may vibrate and 

meditate on the Lord, 

Raam, Raam, Raam. 

||2||3||9||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹੈ, (ਦਾਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਬਖ਼ਸ਼। ਸਦਾ ਰਾਮ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਦਾ ਰਹੁ 

॥੨॥੩॥੯॥
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55651 1297 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:

55652 1297 siqgur cwtau 
pg cwt]

c`tx dI (cwt) ie`Cw[ 
pg: polw bolo

Sathigur Chaatto 

Pag Chaatt ||

I eagerly kiss the Feet 

of the True Guru.

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੂੰ ਮਦਾ 
ਹਾਂ,

55653 1297 ijqu imil hir 
pwDr bwt]

hrI jI dy imlwp dw 
(pwDr) p`Dr sw&[ 
(bwt) rsqw pRwpq 
hoieAw hY

Jith Mil Har 

Paadhhar Baatt ||

Meeting Him, the Path 

to the Lord becomes 

smooth and easy.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਜਸੱਧਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

55654 1297 Bju hir rsu rs 
hir gwt]

Bhaj Har Ras Ras 

Har Gaatt ||

I lovingly vibrate and 

meditate on the Lord, 

and gulp down His 

Sublime Essence.

(ਤੂੂੰ  ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਿਲ ਗਟ ਗਟ ਕਰ ਕੇ ਪੀਆ 

ਕਰ।
55655 1297 hir ho ho ilKy 

illwt]1]rhwau
]

Har Ho Ho Likhae 

Lilaatt ||1|| 

Rehaao ||

The Lord has written 

this destiny on my 

forehead. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ 

ਉੱਘੜ ਪੈਣਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55656 1297 Kt krm 
ikirAw kir bhu 
bhu ibsQwr isD 
swiDk jogIAw  
kir jt jtw jt 
jwt]

Kt, jt, jtw: poly bolo Khatt Karam Kiriaa 

Kar Bahu Bahu 

Bisathhaar Sidhh 

Saadhhik Jogeeaa 

Kar Jatt Jattaa Jatt 

Jaatt ||

Some perform the six 

rituals and rites; the 

Siddhas, seekers and 

Yogis put on all sorts 

of pompous shows, 

with their hair all 

tangled and matted.

(ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਹੋਏ) ਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਕਜਰਆ 

ਕਰ ਕੇ (ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ 

ਜਖਲਾਰੇ ਕਰ ਕੇ, ਜਸੱਧਾਂ ਿੋਗੀਆਂ 

ਸਾਜਧਕਾਂ ਵਾਂਗ ਿਟਾਂ ਧਾਰ ਕੇ,

55657 1297 kir ByK n 
pweIAY hir bRhm 
jogu hir pweIAY  
sqsMgqI  
aupdyis gurU gur  
sMq jnw Koil 
Koil kpwt]1]

sqsMgqIN Kar Bhaekh N 

Paaeeai Har 

Breham Jog Har 

Paaeeai 

Sathasangathee 

Oupadhaes Guroo 

Gur Santh Janaa 

Khol Khol Kapaatt 

||1||

Yoga - Union with the 

Lord God - is not 

obtained by wearing 

religious robes; the 

Lord is found in the 

Sat Sangat, the True 

Congregation, and the 

Guru's Teachings. The 

humble Saints throw 

the doors wide open. 

||1||

ਧਾਰਜਮਕ ਪਜਹਰਾਵੇ ਪਾਣ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਦਾ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ। (ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕਵਾੜ 

ਖੋਲਹ ॥੧॥
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55658 1297 qU AprMpru 
suAwmI Aiq 
Agwhu qU Brpuir 
rihAw jl Qly  
hir ieku ieko  
iek eykY hir 
Qwt]

Ap-rMpru Thoo Aparanpar 

Suaamee Ath 

Agaahu Thoo 

Bharapur Rehiaa 

Jal Thhalae Har Eik 

Eiko Eik Eaekai Har 

Thhaatt ||

O my Lord and Master, 

You are the farthest of 

the far, utterly 

unfathomable. You are 

totally pervading the 

water and the land. 

You alone are the One 

and Only Unique Lord 

of all creation.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਮਾਲਕ! ਤੂੂੰ  ਪਰੇ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਅਥਾਹ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਹਰ 

ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ। ਹੇ ਹਰੀ! 
ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਗਤ-ਉਤਪੱਤੀ 
ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ।

55659 1297 qU jwxih sB 
ibiD bUJih Awpy  
jn nwnk ky pRB  
Git Gty Git 
Gty Git hir 
Gwt]2]4]10]

Thoo Jaanehi Sabh 

Bidhh Boojhehi 

Aapae Jan Naanak 

Kae Prabh Ghatt 

Ghattae Ghatt 

Ghattae Ghatt Har 

Ghaatt 

||2||4||10||

You alone know all 

Your ways and means. 

You alone understand 

Yourself. Servant 

Nanak's Lord God is in 

each heart, in every 

heart, in the home of 

each and every heart. 

||2||4||10||

(ਇਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ) ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਢੂੰਗ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਦੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ 
॥੨॥੪॥੧੦॥

55660 1297 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:
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55661 1297 jip mn goibd 
mwDo]

Jap Man Gobidh 

Maadhho ||

O mind, chant and 

meditate on the Lord, 

the Lord of the 

Universe.

ਹੇ ਮਨ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰੋ,

55662 1297 hir hir Agm 
AgwDo]

Har Har Agam 

Agaadhho ||

The Lord, Har, Har, is 

inaccessible and 

unfathomable.

ਿ ੋਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਤੇ ਅਥਾਹ ਹੈ।

55663 1297 miq gurmiq hir 
pRBu lwDo]

Math Guramath 

Har Prabh 

Laadhho ||

Through the Guru's 

Teachings, my intellect 

attains the Lord God.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

55664 1297 Duir ho ho ilKy 
illwDo]1]rhwau
]

Dhhur Ho Ho 

Likhae Lilaadhho 

||1|| Rehaao ||

This is the pre-

ordained destiny 

written on my 

forehead. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ 

ਤੋਂ (ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖ) 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

55665 1297 ibKu mwieAw 
sMic bhu icqY 
ibkwr suKu 
pweIAY hir Bju  
sMq sMqsMgqI  
imil siqgurU  
guru swDo]

Bikh Maaeiaa 

Sanch Bahu 

Chithai Bikaar 

Sukh Paaeeai Har 

Bhaj Santh Santh 

Sangathee Mil 

Sathiguroo Gur 

Saadhho ||

Collecting the poison 

of Maya, people think 

of all sorts of evil. But 

peace is found only by 

vibrating and 

meditating on the 

Lord; with the Saints, 

in the Sangat, the 

Society of the Saints, 

meet the True Guru, 

the Holy Guru.

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਕਾਰ 

ਜਚਤਵਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ ਕਰ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ) ਸੁਖ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
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55666 1297 ijau Cuih pwrs  
mnUr Bey kMcn  
iqau piqq jn  
imil sMgqI suD 
hovq gurmqI suD 
hwDo]1]

(hwDo) huMdw hY[ sMgqIN Jio Shhuhi Paaras 

Manoor Bheae 

Kanchan Thio 

Pathith Jan Mil 

Sangathee Sudhh 

Hovath 

Guramathee 

Sudhh Haadhho 

||1||

Just as when the iron 

slag is transmuted into 

gold by touching the 

Philosopher's Stone - 

when the sinner joins 

the Sangat, he 

becomes pure, 

through the Guru's 

Teachings. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੁਹ ਕੇ 

ਸਜੜਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ 
ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਤਵੇਂ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ 

ਕੇ, ਸੱੁਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

55667 1297 ijau kwst sMig  
lohw bhu qrqw  
iqau pwpI sMig 
qry swD 
swDsMgqI gur 
siqgurU gur swDo]

swDo: polw bolo Jio Kaasatt Sang 

Lohaa Bahu 

Tharathaa Thio 

Paapee Sang 

Tharae Saadhh 

Saadhh Sangathee 

Gur Sathiguroo 

Gur Saadhho ||

Just like the heavy iron 

which is carried across 

on the wooden raft, 

sinners are carried 

across in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, and the 

Guru, the True Guru, 

the Holy Guru.

ਜਿਵੇਂ ਕਾਠ (ਬੇੜੀ) ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਲੋਹਾ (ਨਦੀ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਤਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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55668 1297 cwir brn cwir 
AwsRm hY koeI 
imlY gurU gur 
nwnk so Awip 
qrY kul sgl 
qrwDo]2]5]11]

AwsRm Chaar Baran Chaar 

Aasram Hai Koee 

Milai Guroo Gur 

Naanak So Aap 

Tharai Kul Sagal 

Tharaadhho 

||2||5||11||

There are four castes, 

four social classes, and 

four stages of life. 

Whoever meets the 

Guru, Guru Nanak, is 

himself carried across, 

and he carries all his 

ancestors and 

generations across as 

well. ||2||5||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਬਿਾਹਮਣ ਖੱਤਿੀ 
ਆਜਦਕ) ਚਾਰ ਵਰਨ (ਪਿਜਸੱਧ) 

ਹਨ, (ਬਿਹਮ ਚਰਿ ਆਜਦਕ) 

ਚਾਰ ਆਸ਼ਿਮ (ਪਿਜਸੱਧ) ਹਨ, 

(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਜਿਹੜਾ ਭੀ 
ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੫॥੧੧॥

55669 1297 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:

55670 1297 hir jsu gwvhu  
Bgvwn]

Har Jas Gaavahu 

Bhagavaan ||

Sing the Praises of the 

Lord God.

ਹੇ ਭਾਈ! ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ।

55671 1297 jsu gwvq pwp 
lhwn]

Jas Gaavath Paap 

Lehaan ||

Singing His Praises, 

sins are washed away.

(ਹਰੀ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ ਪਾਪ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

55672 1297 miq gurmiq suin 
jsu kwn]

Math Guramath 

Sun Jas Kaan ||

Through the Word of 

the Guru's Teachings, 

listen to His Praises 

with your ears.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ 

(ਆਪਣੇ) ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਜਣਆ ਕਰ,

55673 1297 hir ho ho 
ikrpwn]1]rhwau
]

(ikrpwn) ikRpw kro Har Ho Ho 

Kirapaan ||1|| 

Rehaao ||

The Lord shall be 

Merciful to you. 

||1||Pause||

ਹਜਰ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55674 1298 qyry jn iDAwvih  
iek min iek 
iciq qy swDU suK 
pwvih jip hir 
hir nwmu inDwn]

Thaerae Jan 

Dhhiaavehi Eik 

Man Eik Chith 

Thae Saadhhoo 

Sukh Paavehi Jap 

Har Har Naam 

Nidhhaan ||

Your humble servants 

focus their 

consciousness and 

meditate on You with 

one-pointed mind; 

those Holy beings find 

peace, chanting the 

Name of the Lord, Har, 

Har, the Treasure of 

Bliss.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਇਕ-ਮਨ 

ਇਕ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਧਆਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਉਹ 

ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

55675 1298 ausqiq krih 
pRB qyrIAw imil 
swDU swD jnw  
gur siqgurU 
Bgvwn]1]

Ousathath Karehi 

Prabh Thaereeaa 

Mil Saadhhoo 

Saadhh Janaa Gur 

Sathiguroo 

Bhagavaan ||1||

They sing Your Praises, 

God, meeting with the 

Holy, the Holy people, 

and the Guru, the True 

Guru, O Lord God. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

55676 1298 ijn kY ihrdY qU 
suAwmI qy suK 
Pl pwvih qy qry 
Bv isMDu qy Bgq 
hir jwn]

Jin Kai Hiradhai 

Thoo Suaamee 

Thae Sukh Fal 

Paavehi Thae 

Tharae Bhav 

Sindhh Thae 

Bhagath Har Jaan 

||

They alone obtain the 

fruit of peace, within 

whose hearts You, O 

my Lord and Master, 

abide. They cross over 

the terrifying world-

ocean - they are 

known as the Lord's 

devotees.

ਹੇ ਮਾਲਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ ਿਲ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਹਰੀ 
ਦੇ ਭਗਤ ਿਾਣੋ।
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55677 1298 iqn syvw hm 
lwie hry hm 
lwie hry jn 
nwnk ky hir qU 
qU qU qU qU 
Bgvwn]2]6]12
]

Thin Saevaa Ham 

Laae Harae Ham 

Laae Harae Jan 

Naanak Kae Har 

Thoo Thoo Thoo 

Thoo Thoo 

Bhagavaan 

||2||6||12||

Please enjoin me to 

their service, Lord, 

please enjoin me to 

their service. O Lord 

God, You, You, You, 

You, You are the Lord 

of servant Nanak. 

||2||6||12||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇ 

ਭਗਵਾਨ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) 
ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਜਵਚ ਲਾਈ ਰੱਖ, ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਲਾਈ ਰੱਖ ॥੨॥੬॥੧੨॥

55678 1298 kwnVw mhlw 5 
Gru 2

Kaanarraa 

Mehalaa 5 Ghar 2

Kaanraa, Fifth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

55679 1298 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55680 1298 gweIAY gux  
gopwl ikRpwiniD]

Gaaeeai Gun 

Gopaal Kirapaa 

Nidhh ||

Sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the World, the 

Treasure of Mercy.

ਆਓ, (ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ) ਰਲ 

ਕੇ ਦਇਆ-ਦੇ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਗੋਪਾਲ 

ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਜਵਆ ਕਰੀਏ,
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55681 1298 duK ibdwrn  
suKdwqy siqgur  
jw kau Bytq  
hoie sgl 
isiD]1]rhwau]

Dhukh Bidhaaran 

Sukhadhaathae 

Sathigur Jaa Ko 

Bhaettath Hoe 

Sagal Sidhh ||1|| 

Rehaao ||

The True Guru is the 

Destroyer of pain, the 

Giver of peace; 

meeting Him, one is 

totally fulfilled. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ) ਸਾਰੀ ਸਿਲਤਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਗੋਪਾਲ 

ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੀਏ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

55682 1298 ismrq nwmu  
mnih swDwrY]

Simarath Naam 

Manehi 

Saadhhaarai ||

Meditate in 

remembrance on the 

Naam, the Support of 

the mind.

ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਨਾਮ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 

ਤੇ) ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

55683 1298 koit prwDI iKn 
mih qwrY]1]

Kott Paraadhhee 

Khin Mehi Thaarai 

||1||

Millions of sinners are 

carried across in an 

instant. ||1||

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

55684 1298 jw kau cIiq 
AwvY guru Apnw]

Jaa Ko Cheeth 

Aavai Gur Apanaa 

||

Whoever remembers 

his Guru,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ)

55685 1298 qw kau dUKu nhI  
iqlu supnw]2]

Thaa Ko Dhookh 

Nehee Thil 

Supanaa ||2||

Shall not suffer 

sorrow, even in 

dreams. ||2||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ ਰਤਾ 
ਭਰ ਭੀ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੨॥
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55686 1298 jw kau siqguru 
Apnw rwKY]

Jaa Ko Sathigur 

Apanaa Raakhai ||

Whoever keeps his 

Guru enshrined within

ਜਪਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,

55687 1298 so jnu hir rsu 
rsnw cwKY]3]

So Jan Har Ras 

Rasanaa Chaakhai 

||3||

- that humble being 

tastes the sublime 

essence of the Lord 

with his tongue. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੀ) ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰਸ ਚੱਖਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

55688 1298 khu nwnk guir  
kInI mieAw]

Kahu Naanak Gur 

Keenee Maeiaa ||

Says Nanak, the Guru 

has been Kind to me;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਮਹਰ 

ਕੀਤੀ,
55689 1298 hliq pliq muK 

aUjl 
BieAw]4]1]

Halath Palath 

Mukh Oojal 

Bhaeiaa ||4||1||

Here and herafter, my 

face is radiant. 

||4||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਉਿਲੇ ਹੋ 

ਗਏ ॥੪॥੧॥

55690 1298 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55691 1298 AwrwDau quJih  
suAwmI Apny]

Aaraadhho 

Thujhehi Suaamee 

Apanae ||

I worship and adore 

You, my Lord and 

Master.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ! ਮੈਂ 
(ਸਦਾ) ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

55692 1298 aUTq bYTq sovq 
jwgq swis swis 
swis hir 
jpny]1]rhwau]

Oothath Baithath 

Sovath Jaagath 

Saas Saas Saas Har 

Japanae ||1|| 

Rehaao ||

Standing up and 

sitting down, while 

sleeping and awake, 

with each and every 

breath, I meditate on 

the Lord. ||1||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! ਉਠਜਦਆਂ, ਬੈਠਜਦਆਂ, 

ਸੱੁਜਤਆਂ, ਿਾਗਜਦਆਂ, ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55693 1298 qw kY ihrdY  
bisE nwmu]

Thaa Kai Hiradhai 

Basiou Naam ||

The Naam, the Name 

of the Lord, abides 

within the hearts of 

those,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

55694 1298 jw kau suAwmI  
kIno dwnu]1]

Jaa Ko Suaamee 

Keeno Dhaan 

||1||

Whose Lord and 

Master blesses them 

with this gift. ||1||

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
(ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
55695 1298 qw kY ihrdY  

AweI sWiq]

Thaa Kai Hiradhai 

Aaee Saanth ||

Peace and tranquility 

come into the hearts 

of those

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਲੋਂ) ਠੂੰ ਢ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

55696 1298 Twkur Byty gur 
bcnWiq]2]

Thaakur Bhaettae 

Gur Bachanaanth 

||2||

Who meet their Lord 

and Master, through 

the Word of the Guru. 

||2||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

55697 1298 srb klw soeI 
prbIn]

Sarab Kalaa Soee 

Parabeen ||

Those whom the Guru 

blesses with the 

Mantra of the Naam

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਕ 

ਤਾਕਤਾਂ ਜਵਚ ਜਸਆਣਾ ਹੈ,

55698 1298 nwm mMqRü jw kau 
guir dIn]3]

Naam Manthra 

Jaa Ko Gur Dheen 

||3||

Are wise, and blessed 

with all powers,. ||3||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ ਦੇ ਜਦੱਤਾ ॥੩॥

55699 1298 khu nwnk qw kY 
bil jwau]

Kahu Naanak Thaa 

Kai Bal Jaao ||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to those

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਉਸ 

(ਮਨੱੁਖ) ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

55700 1298 kiljug mih  
pwieAw ijin 
nwau]4]2]

Kalijug Mehi 

Paaeiaa Jin Naao 

||4||2||

Who are blessed with 

the Name in this Dark 

Age of Kali Yuga. 

||4||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਸ ਬਖੇਜੜਆਂ-

ਭਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਜਲਆ 

॥੪॥੨॥
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55701 1298 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55702 1298 kIriq pRB kI  
gwau myrI rsnW]

Keerath Prabh Kee 

Gaao Maeree 

Rasanaan ||

Sing the Praises of 

God, O my tongue.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਿੀਭ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ 

ਗਾਇਆ ਕਰ।

55703 1298 Aink bwr kir 
bMdn sMqn aUhW 
crn goibMd jI 
ky 
bsnw]1]rhwau]

Anik Baar Kar 

Bandhan Santhan 

Oohaan Charan 

Gobindh Jee Kae 

Basanaa ||1|| 

Rehaao ||

Humbly bow to the 

Saints, over and over 

again; through them, 

the Feet of the Lord of 

the Universe shall 

come to abide within 

you. ||1||Pause||

ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਜਰਆ ਕਰ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਚਰਨ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

55704 1298 Aink BWiq kir  
duAwru n pwvau]

Anik Bhaanth Kar 

Dhuaar N Paavo ||

The Door to the Lord 

cannot be found by 

any other means.

ਅਨੇਕਾਂ ਢੂੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਭੀ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ।

55705 1298 hoie ikRpwlu q 
hir hir 
iDAwvau]1]

Hoe Kirapaal Th 

Har Har Dhhiaavo 

||1||

When He becomes 

Merciful, we come to 

meditate on the Lord, 

Har, Har. ||1||

ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਦਇਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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55706 1298 koit krm kir  
dyh n soDw]

so~Dw Kott Karam Kar 

Dhaeh N Sodhhaa 

||

The body is not 

purified by millions of 

rituals.

(ਤੀਰਥ-ਯਾਤਿਾ ਆਜਦਕ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਹੀ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) 

ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਸਰੀਰ ਪਜਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ।
55707 1298 swDsMgiq mih  

mnu prboDw]2]

Saadhhasangath 

Mehi Man 

Parabodhhaa 

||2||

The mind is awakened 

and enlightened only 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy. ||2||

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ) ਿਾਗਦਾ ਹੈ ॥੨॥

55708 1298 iqRsn n bUJI bhu 
rMg mwieAw]

Thrisan N Boojhee 

Bahu Rang 

Maaeiaa ||

Thirst and desire are 

not quenched by 

enjoying the many 

pleasures of Maya.

(ਕਿੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਭੀ ਇਸ) 

ਬਹੁ-ਰੂੰਗੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਟਦੀ।

55709 1298 nwmu lYq srb 
suK pwieAw]3]

Naam Laith Sarab 

Sukh Paaeiaa 

||3||

Chanting the Naam, 

the Name of the Lord, 

total peace is found. 

||3||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥

55710 1298 pwrbRhm jb Bey 
dieAwl]

Paarabreham Jab 

Bheae Dhaeiaal ||

When the Supreme 

Lord God becomes 

Merciful,

ਿਦੋਂ (ਜਕਸੇ ਪਿਾਣੀ ਉੱਤੇ) ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

55711 1298 khu nwnk qau 
CUty jMjwl]4]3]

Kahu Naanak Tho 

Shhoottae Janjaal 

||4||3||

Says Nanak, then one 

is rid of worldly 

entanglements. 

||4||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਤਦੋਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਕੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ) ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ (ਸਾਰੀਆਂ) 

ਿਾਹੀਆਂ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

॥੪॥੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11312 Published: March 06/ 2014



55712 1298 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55713 1298 AYsI mWgu goibd 
qy]

Aisee Maang 

Gobidh Thae ||

Beg for such blessings 

from the Lord of the 

Universe:

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 
(ਦਾਜਤ) ਮੂੰਗ,

55714 1298 thl sMqn kI  
sMgu swDU kw hir 
nwmW jip 
prmgqy]1]rhwau
]

Ttehal Santhan 

Kee Sang 

Saadhhoo Kaa Har 

Naamaan Jap 

Param Gathae 

||1|| Rehaao ||

To work for the Saints, 

and the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy. Chanting the 

Name of the Lord, the 

supreme status is 

obtained. 

||1||Pause||

(ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਟਹਲ 

(ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ ਰਹੇ, 

ਮੈਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ (ਜਮਜਲਆ 

ਰਹੇ, ਅਤੇ) ਹਜਰ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਮੈਂ) ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ (ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55715 1298 pUjw crnw Twkur 
srnw]

pUjw: polw bolo Poojaa Charanaa 

Thaakur Saranaa 

||

Worship the Feet of 

Your Lord and Master, 

and seek His Sanctuary.

(ਇਹ ਮੂੰਗ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਮੂੰਗ ਜਕ ਮੈਂ) 
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਹਾਂ।
55716 1298 soeI kuslu ju pRB 

jIau krnw]1]

Soee Kusal J Prabh 

Jeeo Karanaa 

||1||

Take joy in whatever 

God does. ||1||

(ਇਹ ਮੂੰਗ ਜਕ) ਿੋ ਕੁਝ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਸੁਖ 

ਸਮਝਾਂ ॥੧॥

55717 1298 sPl hoq ieh 
durlB dyhI]

dur-lB Safal Hoth Eih 

Dhuralabh 

Dhaehee ||

This precious human 

body becomes fruitful,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,
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55718 1299 jw kau siqguru 
mieAw kryhI]2]

Jaa Ko Sathigur 

Maeiaa Karaehee 

||2||

When the True Guru 

shows His Kindness. 

||2||

ਜਿਸ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਿੀ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਅਤੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ) ॥੨॥
55719 1299 AigAwn Brmu 

ibnsY duK fyrw]

Agiaan Bharam 

Binasai Dhukh 

Ddaeraa ||

The house of 

ignorance, doubt and 

pain is destroyed,

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ; ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੀ 
ਉੱਠ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

55720 1299 jw kY ihRdY bsih 
gur pYrw]3]

Jaa Kai Hridhai 

Basehi Gur Pairaa 

||3||

For those within 

whose hearts the 

Guru's Feet abide. 

||3||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ॥੩॥

55721 1299 swDsMig rMig  
pRBu iDAwieAw]

Saadhhasang Rang 

Prabh Dhhiaaeiaa 

||

In the Saadh Sangat, 

lovingly meditate on 

God.

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਜਪਆਰ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ,

55722 1299 khu nwnk iqin 
pUrw 
pwieAw]4]4]

Kahu Naanak Thin 

Pooraa Paaeiaa 

||4||4||

Says Nanak, you shall 

obtain the Perfect 

Lord. ||4||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਨੇ 

ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੪॥੪॥

55723 1299 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:
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55724 1299 Bgiq Bgqn hUM  
bin AweI]

(Bgiq) pRymw-BgqI 
krnI[ (bin) AweI 
soBdI hY

Bhagath 

Bhagathan Hoon 

Ban Aaee ||

Devotion is the natural 

quality of God's 

devotees.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਭਗਤੀ 
ਭਗਤ-ਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।

55725 1299 qn mn glq 
Bey Twkur isau  
Awpn lIey 
imlweI]1]rhwau
]

Than Man Galath 

Bheae Thaakur Sio 

Aapan Leeeae 

Milaaee ||1|| 

Rehaao ||

Their bodies and 

minds are blended 

with their Lord and 

Master; He unites 

them with Himself. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55726 1299 gwvnhwrI gwvY 
gIq]

Gaavanehaaree 

Gaavai Geeth ||

The singer sings the 

songs,

ਲੋਕਾਈ ਜਰਵਾਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ 
(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਗੀਤ 

ਗਾਂਦੀ ਹੈ।
55727 1299 qy auDry bsy ijh 

cIq]1]

Thae Oudhharae 

Basae Jih Cheeth 

||1||

But she alone is saved, 

within whose 

consciousness the 

Lord abides. ||1||

ਪਰ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਉਹੀ ਲੂੰ ਘਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ॥੧॥

55728 1299 pyKy ibMjn  
prosnhwrY]

Paekhae Binjan 

Parosanehaarai ||

The one who sets the 

table sees the food,

ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਗੇ (ਖਾਣੇ) ਧਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨੇ (ਤਾਂ ਸਦਾ) ਸੁਆਦਲੇ 

ਖਾਣੇ ਵੇਖੇ ਹਨ,

55729 1299 ijh Bojnu kIno  
qy iqRpqwrY]2]

Jih Bhojan Keeno 

Thae 

Thripathaarai 

||2||

But only one who eats 

the food is satisfied. 

||2||

ਪਰ ਰੱਿਦੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਉਹ ਖਾਣੇ ਖਾਧੇ ॥੨॥

55730 1299 Aink sÍWg kwCy  
ByKDwrI]

ilbws (kwCy) pihnxw 
krdw hY[sÍWg: bolo 
suAWg

Anik Svaang 

Kaashhae 

Bhaekhadhhaaree 

||

People disguise 

themselves with all 

sorts of costumes,

ਸਵਾਂਗੀ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਅਨੇਕਾਂ ਮਨ-ਬਾਂਛਤ 

ਸਵਾਂਗ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,
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55731 1299 jYso sw qYso 
idRstwrI]3]

Jaiso Saa Thaiso 

Dhrisattaaree 

||3||

But in the end, they 

are seen as they truly 

are. ||3||

ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ (ਅਸਲ 

ਜਵਚ) ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ 
(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦੇ ਹਨ) 

॥੩॥
55732 1299 khn khwvn  

sgl jMjwr]

Kehan Kehaavan 

Sagal Janjaar ||

Speaking and talking 

are all just 

entanglements.

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਹੋਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣੀਆਂ 

ਅਖਵਾਣੀਆਂ- ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ 

ਿਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ।

55733 1299 nwnk dws scu 
krxI 
swr]4]5]

Naanak Dhaas 

Sach Karanee Saar 

||4||5||

O slave Nanak, the 

true way of life is 

excellent. ||4||5||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਤੱਬ ਹੈ ॥੪॥੫॥

55734 1299 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55735 1299 qyro jnu hir jsu 
sunq 
aumwihE]1]rhw
au]

Thaero Jan Har Jas 

Sunath 

Oumaahiou ||1|| 

Rehaao ||

Your humble servant 

listens to Your Praises 

with delight. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਜਦਆਂ 

ਉਮਾਹ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55736 1299 mnih pRgwsu pyiK 
pRB kI soBw jq 
kq pyKau  
AwihE]1]

(jq) ij`Qy[ (kq) 
ik`Qy[ (AwihE) prgt 
hn

Manehi Pragaas 

Paekh Prabh Kee 

Sobhaa Jath Kath 

Paekho Aahiou 

||1||

My mind is 

enlightened, gazing 

upon the Glory of God. 

Wherever I look, there 

He is. ||1||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਵੇਖ ਕੇ 

(ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਕਧਰ ਵੇਖਦਾ 
ਹਾਂ, (ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ) 

ਮੌਿੂਦ (ਜਦੱਸਦਾ) ਹੈ ॥੧॥

55737 1299 sB qy prY prY qy 
aUcw gihr gMBIr 
AQwihE]2]

Sabh Thae Parai 

Parai Thae Oochaa 

Gehir Ganbheer 

Athhaahiou ||2||

You are the farthest of 

all, the highest of the 

far, profound, 

unfathomable and 

unreachable. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਹੈ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ; ਡੂੂੰ ਘਾ 
(ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਥ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦੀ ॥੨॥

55738 1299 Eiq poiq imilE 
Bgqn kau jn 
isau prdw 
lwihE]3]

Outh Poth Miliou 

Bhagathan Ko Jan 

Sio Paradhaa 

Laahiou ||3||

You are united with 

Your devotees, 

through and through; 

You have removed 

Your veil for Your 

humble servants. ||3||

(ਜਿਵੇਂ) ਤਾਣੇ ਜਵਚ ਪੇਟੇ ਜਵਚ 

(ਧਾਗਾ ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ 

ਉਹਲਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

55739 1299 gur pRswid gwvY 
gux nwnk shj 
smwiD 
smwihE]4]6]

Gur Prasaadh 

Gaavai Gun 

Naanak Sehaj 

Samaadhh 

Samaahiou 

||4||6||

By Guru's Grace, 

Nanak sings Your 

Glorious Praises; he is 

intuitively absorbed in 

Samaadhi. ||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥
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55740 1299 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55741 1299 sMqn pih Awip  
auDwrn 
AwieE]1]rhwau
]

Santhan Pehi Aap 

Oudhhaaran 

Aaeiou ||1|| 

Rehaao ||

I have come to the 

Saints to save myself. 

||1||Pause||

(ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਆਪ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

55742 1299 drsn Bytq hoq 
punIqw hir hir 
mMqRü idRVwieE]1]

Dharasan 

Bhaettath Hoth 

Puneethaa Har 

Har Manthra 

Dhrirraaeiou ||1||

Gazing upon the 

Blessed Vision of their 

Darshan, I am 

sanctified; they have 

implanted the Mantra 

of the Lord, Har, Har, 

within me. ||1||

(ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦਾ) ਦਰਸਨ 

ਕਰਜਦਆਂ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਗੁਰੂ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

55743 1299 kwty rog Bey mn 
inrml hir hir 
AauKDu 
KwieE]2]

Kaattae Rog Bheae 

Man Niramal Har 

Har Aoukhadhh 

Khaaeiou ||2||

The disease has been 

eradicated, and my 

mind has become 

immaculate. I have 

taken the healing 

medicine of the Lord, 

Har, Har. ||2||

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ (ਲੈ ਕੇ) 

ਖਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ) ਮਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
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55744 1299 AsiQq Bey bsy 
suK Qwnw bhuir  
n kqhU 
DwieE]3]

As-iQ`q[ Q`wnw Asathhith Bheae 

Basae Sukh 

Thhaanaa Bahur N 

Kathehoo 

Dhhaaeiou ||3||

I have become steady 

and stable, and I dwell 

in the home of peace. 

I shall never again 

wander anywhere. 

||3||

(ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ-ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ 

ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ; ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਇਸ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ) ਮੁੜ 

ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਭੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕਦੇ ॥੩॥

55745 1299 sMq pRswid qry 
kul logw nwnk  
ilpq n 
mwieE]4]7]

Santh Prasaadh 

Tharae Kul Logaa 

Naanak Lipath N 

Maaeiou ||4||7||

By the Grace of the 

Saints, the people and 

all their generations 

are saved; O Nanak, 

they are not 

engrossed in Maya. 

||4||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਨਾਮ-ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਉਹ 

ਜਨਰੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ; 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਭੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ) ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 
॥੪॥੭॥

55746 1299 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55747 1299 ibsir geI sB  
qwiq prweI]

qwiq eIrKw Bisar Gee Sabh 

Thaath Paraaee ||

I have totally 

forgotten my jealousy 

of others,

(ਤਦੋਂ ਤੋਂ) ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਖ ਵੇਖ 

ਕੇ ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸੜਨ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਆਦਤ ਭੁੱ ਲ ਗਈ ਹੈ,

55748 1299 jb qy swDsMgiq  
moih 
pweI]1]rhwau]

Jab Thae 

Saadhhasangath 

Mohi Paaee ||1|| 

Rehaao ||

Since I found the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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55749 1299 nw ko bYrI nhI 
ibgwnw sgl 
sMig hm kau 
bin AweI]1]

Naa Ko Bairee 

Nehee Bigaanaa 

Sagal Sang Ham Ko 

Ban Aaee ||1||

No one is my enemy, 

and no one is a 

stranger. I get along 

with everyone. ||1||

(ਹੁਣ) ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ; ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੧॥

55750 1299 jo pRB kIno so 
Bl mwinE eyh 
sumiq swDU qy 
pweI]2]

su-m`iq Jo Prabh Keeno So 

Bhal Maaniou 

Eaeh Sumath 

Saadhhoo Thae 

Paaee ||2||

Whatever God does, I 

accept that as good. 

This is the sublime 

wisdom I have 

obtained from the 

Holy. ||2||

(ਹੁਣ) ਿੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਲਈ) ਭਲਾ ਹੀ ਮੂੰਨਦਾ 
ਹਾਂ। ਇਹ ਚੂੰਗੀ ਅਕਲ ਮੈਂ 
(ਆਪਣੇ) ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਸੱਖੀ ਹੈ 

॥੨॥
55751 1299 sB mih riv 

rihAw pRBu eykY  
pyiK pyiK nwnk  
ibgsweI]3]8]

Sabh Mehi Rav 

Rehiaa Prabh 

Eaekai Paekh 

Paekh Naanak 

Bigasaaee 

||3||8||

The One God is 

pervading in all. 

Gazing upon Him, 

beholding Him, Nanak 

blossoms forth in 

happiness. ||3||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਿਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਮਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ (ਤਾਹੀਏ ਂਸਭ 

ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹਾਂ ॥੩॥੮॥

55752 1299 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55753 1299 Twkur jIau quhwro 
prnw]

Thaakur Jeeo 

Thuhaaro Paranaa 

||

O my Dear Lord and 

Master, You alone are 

my Support.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ।
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55754 1299 mwnu mhqu qum@wrY 
aUpir qum@rI Et  
qum@wrI 
srnw]1]rhwau]

m-h`qu Maan Mehath 

Thumhaarai Oopar 

Thumharee Outt 

Thumhaaree 

Saranaa ||1|| 

Rehaao ||

You are my Honor and 

Glory; I seek Your 

Support, and Your 

Sanctuary. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ; 

ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਹੀ ਓਟ 

ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਰਨ ਆ 

ਜਪਆ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55755 1299 qum@rI Aws  
Brosw qum@rw  
qumrw nwmu irdY 
lY Drnw]

Thumharee Aas 

Bharosaa 

Thumharaa 

Thumaraa Naam 

Ridhai Lai 

Dhharanaa ||

You are my Hope, and 

You are my Faith. I 

take Your Name and 

enshrine it within my 

heart.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ 

ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ (ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

55756 1299 qumro blu qum 
sMig suhyly jo jo 
khhu soeI soeI 
krnw]1]

Thumaro Bal 

Thum Sang 

Suhaelae Jo Jo 

Kehahu Soee Soee 

Karanaa ||1||

You are my Power; 

associating with You, I 

am embellished and 

exalted. I do whatever 

You say. ||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ। ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਆਖਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ 
ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

55757 1299 qumrI dieAw 
mieAw suKu 
pwvau hohu 
ikRpwl q Baujlu 
qrnw]

Thumaree 

Dhaeiaa Maeiaa 

Sukh Paavo Hohu 

Kirapaal Th 

Bhoujal Tharanaa 

||

Through Your 

Kindness and 

Compassion, I find 

peace; when You are 

Merciful, I cross over 

the terrifying world-

ocean.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ, 

ਤੇਰੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਖ 

ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਿ ੇਤੂੂੰ  ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ।
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55758 1299 ABY dwnu nwmu 
hir pwieE isru 
fwirE nwnk sMq 
crnw]2]9]

A-BY Abhai Dhaan 

Naam Har Paaeiou 

Sir Ddaariou 

Naanak Santh 

Charanaa ||2||9||

Through the Name of 

the Lord, I obtain the 

gift of fearlessness; 

Nanak places his head 

on the feet of the 

Saints. ||2||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਜਨਰਭੈਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) 
ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ॥੨॥੯॥

55759 1300 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55760 1300 swD srin crn 
icqu lwieAw]

Saadhh Saran 

Charan Chith 

Laaeiaa ||

In the Sanctuary of the 

Holy, I focus my 

consciousness on the 

Lord's Feet.

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ 

ਿੋਜੜਆ ਹੈ,

55761 1300 supn kI bwq 
sunI pyKI supnw  
nwm mMqRü siqgurU 
idRVwieAw]1]rh
wau]

Supan Kee Baath 

Sunee Paekhee 

Supanaa Naam 

Manthra 

Sathiguroo 

Dhrirraaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

When I was dreaming, 

I heard and saw only 

dream-objects. The 

True Guru has 

implanted the Mantra 

of the Naam, the 

Name of the Lord, 

within me. 

||1||Pause||

(ਿਦੋਂ ਤੋਂ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਜਟਕਾਇਆ 

ਹੈ (ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਿਗਤ ਨੂੂੰ ) 
ਸੁਪਨਾ ਹੀ (ਅਖੀਂ) ਵੇਖ ਜਲਆ 

ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ 

ਸੁਜਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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55762 1300 nh iqRpqwno rwj 
jobin Din bhuir 
bhuir iPir 
DwieAw]

Neh Thripathaano 

Raaj Joban Dhhan 

Bahur Bahur Fir 

Dhhaaeiaa ||

Power, youth and 

wealth do not bring 

satisfaction; people 

chase after them again 

and again.

(ਇਹ ਮਨ) ਰਾਿ ਿੋਬਨ ਧਨ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਿਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ 

(ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਪੱਛੇ) 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

55763 1300 suKu pwieAw 
iqRsnw sB buJI 
hY sWiq pweI gun 
gwieAw]1]

buJI: polw bolo Sukh Paaeiaa 

Thrisanaa Sabh 

Bujhee Hai Saanth 

Paaee Gun 

Gaaeiaa ||1||

I have found peace 

and tranquility, and all 

my thirsty desires 

have been quenched, 

singing His Glorious 

Praises. ||1||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
55764 1300 ibnu bUJy psU kI 

inAweI BRim 
moih ibAwipE 
mwieAw]

bU`Jy Bin Boojhae Pasoo 

Kee Niaaee Bhram 

Mohi Biaapiou 

Maaeiaa ||

Without 

understanding, they 

are like beasts, 

engrossed in doubt, 

emotional attachment 

and Maya.

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

55765 1300 swDsMig jm 
jyvrI kwtI  
nwnk shij 
smwieAw]2]10
]

Saadhhasang Jam 

Jaevaree Kaattee 

Naanak Sehaj 

Samaaeiaa 

||2||10||

But in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, the noose 

of Death is cut, O 

Nanak, and one 

intuitively merges in 

celestial peace. 

||2||10||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ ਿਮਾਂ ਵਾਲੀ 
ਿਾਹੀ ਕੱਟੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੧੦॥
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55766 1300 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55767 1300 hir ky crn  
ihrdY gwie]

Har Kae Charan 

Hiradhai Gaae ||

Sing of the Lord's Feet 

within your heart.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ (ਜਟਕਾ ਕੇ; ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ) 

ਗਾਇਆ ਕਰ।
55768 1300 sIqlw suK sWiq 

mUriq ismir 
ismir inq 
iDAwie]1]rhwau
]

Seethalaa Sukh 

Saanth Moorath 

Simar Simar Nith 

Dhhiaae ||1|| 

Rehaao ||

Meditate, meditate in 

constant 

remembrance on God, 

the Embodiment of 

soothing peace and 

cooling tranquility. 

||1||Pause||

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਜਰਆ ਕਰ, ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਜਰਆ ਕਰ ਿ ੋ

ਠੂੰ ਢ-ਸਰੂਪ ਹੈ ਿ ੋਸੁਖ-ਸਰੂਪ ਹੈ 

ਿ ੋਸ਼ਾਂਤੀ-ਸਰੂਪ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

55769 1300 sgl Aws hoq 
pUrn koit jnm 
duKu jwie]1]

Sagal Aas Hoth 

Pooran Kott 

Janam Dhukh Jaae 

||1||

All your hopes shall be 

fulfilled, and the pain 

of millions of deaths 

and births shall be 

gone. ||1||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

55770 1300 puMn dwn Anyk 
ikirAw swDUsMig 
smwie]

Punn Dhaan 

Anaek Kiriaa 

Saadhhoo Sang 

Samaae ||

Immerse yourself in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

and you shall obtain 

the benefits of giving 

charitable gifts, and all 

sorts of good deeds.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੁ-ਇਹੀ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁੂੰ ਨ ਦਾਨ 

ਆਜਦਕ ਕਰਮ।
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55771 1300 qwp sMqwp imty  
nwnk bwhuiV 
kwlu n 
Kwie]2]11]

Thaap Santhaap 

Mittae Naanak 

Baahurr Kaal N 

Khaae ||2||11||

Sorrow and suffering 

shall be erased, O 

Nanak, and you shall 

never again be 

devoured by death. 

||2||11||

(ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਜਿਰ 

ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ॥੨॥੧੧॥

55772 1300 kwnVw mhlw 5 
Gru 3

Kaanarraa 

Mehalaa 5 Ghar 3

Kaanraa, Fifth Mehl, 

Third House:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਘਰ ੩ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

55773 1300 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55774 1300 kQIAY sMqsMig  
pRB igAwnu]

Kathheeai 

Santhasang Prabh 

Giaan ||

Speak of God's 

Wisdom in the Sat 

Sangat, the True 

Congregation.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

55775 1300 pUrn prm joiq 
prmysur ismrq 
pweIAY 
mwnu]1]rhwau]

Pooran Param 

Joth Paramaesur 

Simarath Paaeeai 

Maan ||1|| 

Rehaao ||

Meditating in 

remembrance on the 

Perfect Supreme 

Divine Light, the 

Transcendent Lord 

God, honor and glory 

are obtained. 

||1||Pause||

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ 

ਨੂਰ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ (ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਇਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55776 1300 Awvq jwq rhy  
sRm nwsy ismrq 
swDUsMig]

Aavath Jaath 

Rehae Sram 

Naasae Simarath 

Saadhhoo Sang ||

One's comings and 

goings in reincarnation 

cease, and suffering is 

dispelled, meditating 

in remembrance in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਹਜਰ-

ਨਾਮ) ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਿਨਮ 

ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਟਕਣਾਂ ਦੇ) ਥਕੇਵੇਂ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

55777 1300 piqq punIq hoih 
iKn BIqir  
pwrbRhm kY 
rMig]1]

Pathith Puneeth 

Hohi Khin 

Bheethar 

Paarabreham Kai 

Rang ||1||

Sinners are sanctified 

in an instant, in the 

love of the Supreme 

Lord God. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ 

ਭੀ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਸੱੁਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

55778 1300 jo jo kQY sunY 
hir kIrqnu qw 
kI durmiq nws]

Jo Jo Kathhai 

Sunai Har 

Keerathan Thaa 

Kee Dhuramath 

Naas ||

Whoever speaks and 

listens to the Kirtan of 

the Lord's Praises is rid 

of evil-mindedness.

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

55779 1300 sgl mnorQ pwvY 
nwnk pUrn hovY 
Aws]2]1]12]

Sagal Manorathh 

Paavai Naanak 

Pooran Hovai Aas 

||2||1||12||

All hopes and desires, 

O Nanak, are fulfilled. 

||2||1||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾਂ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਰੇਕ 

ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੧੨॥
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55780 1300 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55781 1300 swDsMgiq iniD 
hir ko nwm]

Saadhhasangath 

Nidhh Har Ko 

Naam ||

The Treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is found in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਰਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
(ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ),

55782 1300 sMig shweI jIA 
kY 
kwm]1]rhwau]

Sang Sehaaee Jeea 

Kai Kaam ||1|| 

Rehaao ||

It is the Companion of 

the soul, its Helper 

and Support. 

||1||Pause||

(ਿੋ ਿੀਵ ਦੇ) ਨਾਲ (ਸਦਾ) 
ਸਾਥੀ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ (ਸਦਾ) ਕੂੰਮ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55783 1300 sMq rynu iniq 
mjnu krY]

Santh Raen Nith 

Majan Karai ||

Continually bathing in 

the dust of the feet of 

the Saints,

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,

55784 1300 jnm jnm ky  
iklibK hrY]1]

Janam Janam Kae 

Kilabikh Harai 

||1||

The sins of countless 

incarnations are 

washed away. ||1||

ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

55785 1300 sMq jnw kI aUcI 
bwnI]

bwnI: polw bolo Santh Janaa Kee 

Oochee Baanee ||

The words of the 

humble Saints are 

lofty and exalted.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ (ਮਨੱੁਖੀ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ ) ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ
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55786 1300 ismir ismir  
qry nwnk 
pRwnI]2]2]13]

Simar Simar 

Tharae Naanak 

Praanee 

||2||2||13||

Meditating, 

meditating in 

remembrance, O 

Nanak, mortal beings 

are carried across and 

saved. ||2||2||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਿਾਣੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦੇ 

ਆ ਰਹੇ ਹਨ ॥੨॥੨॥੧੩॥

55787 1300 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55788 1300 swDU hir hry gun 
gwie]

Saadhhoo Har 

Harae Gun Gaae ||

O Holy people, sing 

the Glorious Praises of 

the Lord, Har, Haray.

(ਤੂੂੰ ) ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ,

55789 1300 mwn qnu Dnu pRwn 
pRB ky ismrq 
duKu 
jwie]1]rhwau]

Maan Than Dhhan 

Praan Prabh Kae 

Simarath Dhukh 

Jaae ||1|| Rehaao 

||

Mind, body, wealth 

and the breath of life - 

all come from God; 

remembering Him in 

meditation, pain is 

taken away. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ) ਪਿਭੂ ਦੇ (ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ) 

ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਤਨ, ਇਹ 

ਧਨ, ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ, (ਹਨ। ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਹਰੇਕ) 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

55790 1300 eIq aUq khw 
luoBwvih eyk 
isau mnu 
lwie]1]

louBwvih: hoVw Aqy 
AONkV ivckwrlI Avwj 
bolo

Eeth Ooth Kehaa 

Luobhaavehi Eaek 

Sio Man Laae 

||1||

Why are you 

entangled in this and 

that? Let your mind be 

attuned to the One. 

||1||

ਤੂੂੰ  ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਕਉਂ ਲੋਭ 

ਜਵਚ ਿਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਿੋੜ ॥੧॥
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55791 1300 mhw pivqR sMq 
Awsnu imil sMig 
goibdu 
iDAwie]2]

Mehaa Pavithr 

Santh Aasan Mil 

Sang Gobidh 

Dhhiaae ||2||

The place of the Saints 

is utterly sacred; meet 

with them, and 

meditate on the Lord 

of the Universe. ||2||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ (ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) 
ਬਹੁਤ ਸੱੁਚਾ ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ) ਜਧਆਇਆ 

ਕਰ ॥੨॥

55792 1300 sgl iqAwig  
srin AwieE  
nwnk lyhu 
imlwie]3]3]1
4]

Sagal Thiaag Saran 

Aaeiou Naanak 

Laehu Milaae 

||3||3||14||

O Nanak, I have 

abandoned everything 

and come to Your 

Sanctuary. Please let 

me merge with You. 

||3||3||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ)ਸਾਰੇ 

(ਆਸਰੇ) ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖ 

॥੩॥੩॥੧੪॥

55793 1300 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55794 1300 pyiK pyiK 
ibgswau swjn  
pRBu Awpnw 
iekWq]1]rhwau]

Paekh Paekh 

Bigasaao Saajan 

Prabh Aapanaa 

Eikaanth ||1|| 

Rehaao ||

Gazing upon and 

beholding my Best 

Friend, I blossom forth 

in bliss; my God is the 

One and Only. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  (ਹਰ 

ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, (ਉਹ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ) ਵੱਖਰਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55795 1300 Awndw suK shj 
mUriq iqsu Awn 
nwhI BWiq]1]

Aanadhaa Sukh 

Sehaj Moorath 

This Aan Naahee 

Bhaanth ||1||

He is the Image of 

Ecstasy, Intuitive 

Peace and Poise. 

There is no other like 

Him. ||1||

ਉਹ ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਆਨੂੰ ਦ-ਰੂਪ 

ਹੈ, ਸੁਖ-ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥

55796 1300 ismrq iek bwr 
hir hir imit 
koit ksml 
jWiq]2]

(ks-mlw) imit pol Simarath Eik Baar 

Har Har Mitt Kott 

Kasamal Jaanth 

||2||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, Har, Har, even 

once, millions of sins 

are erased. ||2||

ਉਸ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਜਮਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

55797 1301 gux rmMq dUK 
nwsih ird 
BieAMq sWiq]3]

(rmMq) aucwrny krky[ 
(BieAMq) ho jWdI hY[ 
n`wsih

Gun Ramanth 

Dhookh Naasehi 

Ridh Bhaeianth 

Saanth ||3||

Uttering His Glorious 

Praises, suffering is 

eradicated, and the 

heart becomes 

tranquil and calm. 

||3||

ਉਹ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਜਦਆਂ (ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਠੂੰ ਢ 

ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

55798 1301 AMimRqw rsu pIau 
rsnw nwnk hir 
rMig 
rwq]4]4]15]

Anmrithaa Ras 

Peeo Rasanaa 

Naanak Har Rang 

Raath 

||4||4||15||

Drink in the Sweet, 

Sublime Ambrosial 

Nectar, O Nanak, and 

be imbued with the 

Love of the Lord. 

||4||4||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ 
ਦਾ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ (ਆਪਣੀ) 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ ਰਹੁ, ਅਤੇ 

ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਹੁ ॥੪॥੪॥੧੫॥
55799 1301 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:
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55800 1301 swjnw sMq Awau 
myrY]1]rhwau]

Saajanaa Santh 

Aao Maerai ||1|| 

Rehaao ||

O friends, O Saints, 

come to me. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹੇ ਸੱਿਣੋ! ਤੁਸੀਂ 
ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55801 1301 Awndw gun gwie 
mMgl ksmlw 
imit jwih 
pryrY]1]

Aanadhaa Gun 

Gaae Mangal 

Kasamalaa Mitt 

Jaahi Paraerai 

||1||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord 

with pleasure and joy, 

the sins will be erased 

and thrown away. 

||1||

ਹੇ ਸੱਿਣੋ! (ਤੁਹਾਡੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾ 
ਕੇ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਆਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

55802 1301 sMq crn Drau 
mwQY cWdnw igRih 
hoie AMDyrY]2]

Santh Charan 

Dhharo Maathhai 

Chaandhanaa 

Grihi Hoe 

Andhhaerai ||2||

Touch your forehead 

to the feet of the 

Saints, and your dark 

household shall be 

illumined. ||2||

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ 

(ਆਪਣੇ) ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, 
ਮੇਰੇ ਹਨੇਰੇ (ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ 

ਜਵੱਚ (ਆਤਮਕ) ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

55803 1301 sMq pRswid kmlu 
ibgsY goibMd 
Bjau pyiK 
nyrY]3]

Santh Prasaadh 

Kamal Bigasai 

Gobindh Bhajo 

Paekh Naerai 

||3||

By the Grace of the 

Saints, the heart-lotus 

blossoms forth. 

Vibrate and meditate 

on the Lord of the 

Universe, and see Him 

near at hand. ||3||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ-) ਕੌਲ ਜਖੜ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) 
ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥
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55804 1301 pRB ikRpw qy sMq 
pwey vwir vwir 
nwnk auh 
byrY]4]5]16]

Prabh Kirapaa 

Thae Santh 

Paaeae Vaar Vaar 

Naanak Ouh 

Baerai 

||4||5||16||

By the Grace of God, I 

have found the Saints. 

Over and over again, 

Nanak is a sacrifice to 

that moment. 

||4||5||16||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਿਦੋਂ ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ) 

॥੪॥੫॥੧੬॥

55805 1301 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55806 1301 crn srn gopwl 
qyrI]

Charan Saran 

Gopaal Thaeree ||

I seek the Sanctuary of 

Your Lotus Feet, O 

Lord of the World.

ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ! ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ।
55807 1301 moh mwn Doh 

Brm rwiK lIjY 
kwit 
byrI]1]rhwau]

Moh Maan Dhhoh 

Bharam Raakh 

Leejai Kaatt 

Baeree ||1|| 

Rehaao ||

Save me from 

emotional 

attachment, pride, 

deception and doubt; 

please cut away these 

ropes which bind me. 

||1||Pause||

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੋਹ, ਅਹੂੰਕਾਰ, 

ਠੱਗੀ, ਭਟਕਣਾ (ਆਜਦਕ 

ਦੀਆਂ) ਿਾਹੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ (ਮੇਰੀ) 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55808 1301 bUfq sMswr 
swgr]

Booddath Sansaar 

Saagar ||

I am drowning in the 

world-ocean.

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬ ਰਹੇ 

ਿੀਵ-

55809 1301 auDry hir ismir 
rqnwgr]1]

rqn`wgr Oudhharae Har 

Simar Rathanaagar 

||1||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, the Source of 

Jewels, I am saved. 

||1||

ਹੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹਰੀ! 
(ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਰ ਕੇ ਬਚ 

ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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55810 1301 sIqlw hir nwmu 
qyrw]

Seethalaa Har 

Naam Thaeraa ||

Your Name, Lord, is 

cooling and soothing.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਠੂੰ ਢ ਪਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

55811 1301 pUrno Twkur pRBu 
myrw]2]

Poorano Thaakur 

Prabh Maeraa 

||2||

God, my Lord and 

Master, is Perfect. 

||2||

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਤੂੂੰ  ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਹੈਂ ॥੨॥

55812 1301 dIn drd 
invwir qwrn]

Dheen Dharadh 

Nivaar Thaaran ||

You are the Deliverer, 

the Destroyer of the 

sufferings of the meek 

and the poor.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਖਾਂ 
ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

55813 1301 hir ikRpwiniD  
piqq  
auDwrn]3]

Har Kirapaa Nidhh 

Pathith 

Oudhhaaran ||3||

The Lord is the 

Treasure of Mercy, the 

Saving Grace of 

sinners. ||3||

ਹਰੀ ਦਇਆ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੩॥

55814 1301 koit jnm dUK 
kir pwieE]

Kott Janam 

Dhookh Kar 

Paaeiou ||

I have suffered the 

pains of millions of 

incarnations.

(ਮਨੱੁਖ) ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰ ਕੇ (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ) 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

55815 1301 suKI nwnk guir  
nwmu 
idRVwieE]4]6]1
7]

Sukhee Naanak 

Gur Naam 

Dhrirraaeiou 

||4||6||17||

Nanak is at peace; the 

Guru has implanted 

the Naam, the Name 

of the Lord, within me. 

||4||6||17||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੁਖੀ (ਉਹੀ) 
ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਪੱਕਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੪॥੬॥੧੭॥

55816 1301 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:
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55817 1301 Din auh pRIiq  
crn sMig lwgI]

Dhhan Ouh Preeth 

Charan Sang 

Laagee ||

Blessed is that love, 

which is attuned to 

the Lord's Feet.

ਉਹ ਪਿੀਤ ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈ 

ਜਿਹੜੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

55818 1301 koit jwp qwp 
suK pwey Awie 
imly pUrn 
bfBwgI]1]rhwau
]

Kott Jaap Thaap 

Sukh Paaeae Aae 

Milae Pooran 

Baddabhaagee 

||1|| Rehaao ||

The peace which 

comes from millions of 

chants and deep 

meditations is 

obtained by perfect 

good fortune and 

destiny. ||1||Pause||

(ਉਸ ਪਿੀਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ, 

ਮਾਨੋ) ਕਿੋੜਾਂ ਿਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦੇ ਸੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਿੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਆ ਜਮਲਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

55819 1301 moih AnwQu dwsu 
jnu qyrw Avr 
Et sglI moih 
iqAwgI]

Mohi Anaathh 

Dhaas Jan Thaeraa 

Avar Outt Sagalee 

Mohi Thiaagee ||

I am Your helpless 

servant and slave; I 

have given up all other 

support.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇਰਾ 
ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ (ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਂ 
ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਓਟ ਛੱਡ ਚੱੁਕਾ ਹਾਂ।

55820 1301 Bor Brm kwty  
pRB ismrq  
igAwn AMjn 
imil sovq 
jwgI]1]

Bhor Bharam 

Kaattae Prabh 

Simarath Giaan 

Anjan Mil Sovath 

Jaagee ||1||

Every trace of doubt 

has been eradicated, 

remembering God in 

meditation. I have 

applied the ointment 

of spiritual wisdom, 

and awakened from 

my sleep. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆਂ ਮੇਰੇ 

ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਮ ਭੀ ਕੱਟੇ 

ਗਏ ਹਨ, (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲ ਕੇ ਮੈਂ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ) ਸੱੁਤੀ ਿਾਗ 

ਪਈ ਹਾਂ ॥੧॥
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55821 1301 qU AQwhu Aiq 
bfo suAwmI  
ikRpwisMDu pUrn 
rqnwgI]

Thoo Athhaahu 

Ath Baddo 

Suaamee Kirapaa 

Sindhh Pooran 

Rathanaagee ||

You are Unfathomably 

Great and Utterly 

Vast, O my Lord and 

Master, Ocean of 

Mercy, Source of 

Jewels.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  ਇਕ ਬਹੁਤ 

ਵੱਡਾ ਅਥਾਹ ਦਇਆ-ਦਾ-
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਰਤਨਾਂ ਦੀ 
ਖਾਣ ਹੈਂ।

55822 1301 nwnku jwcku hir 
hir nwmu mWgY  
msqku Awin 
DirE pRB 
pwgI]2]7]18]

pwgIN: polw bolo Naanak Jaachak 

Har Har Naam 

Maangai 

Masathak Aan 

Dhhariou Prabh 

Paagee 

||2||7||18||

Nanak, the beggar, 

begs for the Name of 

the Lord, Har, Har; he 

rests his forehead 

upon God's Feet. 

||2||7||18||

ਹੇ ਹਰੀ! (ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ) ਮੂੰਗਤਾ 
ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ। 
(ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ) ਮੱਥਾ, ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਲਆ ਕੇ 

ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥੭॥੧੮॥

55823 1301 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55824 1301 kuicl kTor 
kpt kwmI]

ku-icl: polw bolo Kuchil Kathor 

Kapatt Kaamee ||

I am filthy, hard-

hearted, deceitful and 

obsessed with sexual 

desire.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਗੂੰ ਦੇ 

ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਨਰਦਈ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਵਸ਼ਈ ਹਾਂ।
55825 1301 ijau jwnih iqau 

qwir suAwmI 
]1]rhwau]

Jio Jaanehi Thio 

Thaar Suaamee 

||1|| Rehaao ||

Please carry me 

across, as You wish, O 

my Lord and Master. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਿਸ ਭੀ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਣਾ ਠੀਕ) ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55826 1301 qU smrQu srin 
jogu qU rwKih 
ApnI kl 
Dwir]1]

Thoo Samarathh 

Saran Jog Thoo 

Raakhehi Apanee 

Kal Dhhaar ||1||

You are All-powerful 

and Potent to grant 

Sanctuary. Exerting 

Your Power, You 

protect us. ||1||

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਰਨ-ਪਏ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰਨ-ਿੋਗ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ 

ਬਚਾਂਦਾ (ਆ ਜਰਹਾ) ਹੈਂ ॥੧॥

55827 1301 jwp qwp nym 
suic sMjm nwhI 
ien ibDy 
Cutkwr]

Jaap Thaap Naem 

Such Sanjam 

Naahee Ein 

Bidhhae 

Shhuttakaar ||

Chanting and deep 

meditation, penance 

and austere self-

discipline, fasting and 

purification - salvation 

does not come by any 

of these means.

ਿਪ, ਤਪ, ਵਰਤ-ਨੇਮ; 

ਸਰੀਰਕ ਪਜਵੱਤਿਤਾ, ਸੂੰਿਮ-

ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

55828 1301 grq Gor AMD qy  
kwFhu pRB nwnk  
ndir 
inhwir]2]8]1
9]

Garath Ghor 

Andhh Thae 

Kaadtahu Prabh 

Naanak Nadhar 

Nihaar 

||2||8||19||

Please lift me up and 

out of this deep, dark 

ditch; O God, please 

bless Nanak with Your 

Glance of Grace. 

||2||8||19||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  (ਆਪ 

ਹੀ) ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

ਤੱਕ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰੇ ਟੋਏ ਜਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ 

॥੨॥੮॥੧੯॥

55829 1301 kwnVw mhlw 5 
Gru 4

Kaanarraa 

Mehalaa 5 Ghar 4

Kaanraa, Fifth Mehl, 

Fourth House:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਘਰ ੪ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

55830 1301 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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55831 1301 nwrwien nrpiq  
nmskwrY]

Naaraaein 

Narapath 

Namasakaarai ||

The one who bows in 

humble reverence to 

the Primal Lord, the 

Lord of all beings

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਰੂੰਗ ਵੇਖ ਵੇਖ 

ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ) ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

55832 1301 AYsy gur kau  
bil bil jweIAY  
Awip mukqu moih 
qwrY]1]rhwau]

Aisae Gur Ko Bal 

Bal Jaaeeai Aap 

Mukath Mohi 

Thaarai ||1|| 

Rehaao ||

- I am a sacrifice, a 

sacrifice to such a 

Guru; He Himself is 

liberated, and He 

carries me across as 

well. ||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ (ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਆਪ ਜਨਰਲੇਪ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55833 1301 kvn kvn kvn 
gun khIAYN AMqu 
nhI kCu pwrY]

Kavan Kavan 

Kavan Gun 

Keheeai Anth 

Nehee Kashh 

Paarai ||

Which, which, which 

of Your Glorious 

Virtues should I chant? 

There is no end or 

limitation to them.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ।
55834 1301 lwK lwK lwK 

keI korY ko hY 
AYso bIcwrY]1]

Laakh Laakh Laakh 

Kee Korai Ko Hai 

Aiso Beechaarai 

||1||

There are thousands, 

tens of thousands, 

hundreds of 

thousands, many 

millions of them, but 

those who 

contemplate them are 

very rare. ||1||

ਿ ੋਇਉਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਜਵਚੋਂ ਕਿੋੜਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ (ਅਜਿਹਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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55835 1302 ibsm ibsm 
ibsm hI BeI hY  
lwl gulwl 
rMgwrY]

Bisam Bisam 

Bisam Hee Bhee 

Hai Laal Gulaal 

Rangaarai ||

I am wonder-struck, 

wonder-struck, 

wonder-struck and 

amazed, dyed in the 

deep crimson color of 

my Beloved.

ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

(ਅਸਚਰਿ) ਕੌਤਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ 

ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ।

55836 1302 khu nwnk sMqn 
rsu AweI hY ijau 
cwiK gUMgw 
muskwrY]2]1]2
0]

Kahu Naanak 

Santhan Ras Aaee 

Hai Jio Chaakh 

Goongaa 

Musakaarai 

||2||1||20||

Says Nanak, the Saints 

savor this sublime 

essence, like the mute, 

who tastes the sweet 

candy, but only smiles. 

||2||1||20||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਨਾਮ-ਿਲ ਦਾ) ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਸੁਆਦ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ) 

ਜਿਵੇਂ (ਕੋਈ) ਗੁੂੰ ਗਾ ਮਨੱੁਖ (ਕੋਈ 

ਸੁਆਦਲਾ ਪਦਾਰਥ) ਚੱਖ ਕੇ 

(ਜਸਰਫ਼) ਮੁਸਕਰਾ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਸੁਆਦ ਨੂੂੰ  ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ) ॥੨॥੧॥੨੦॥

55837 1302 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55838 1302 n jwnI sMqn pRB 
ibnu Awn]

N Jaanee Santhan 

Prabh Bin Aan ||

The Saints do not 

know any other except 

God.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  (ਜਕਤੇ ਵੱਸਦਾ) 
ਨਹੀਂ ਿਾਜਣਆ।
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55839 1302 aUc nIc sB 
pyiK smwno muiK 
bkno min 
mwn]1]rhwau]

Ooch Neech Sabh 

Paekh Samaano 

Mukh Bakano Man 

Maan ||1|| 

Rehaao ||

They look upon all 

equally, the high and 

the low; they speak of 

Him with their 

mouths, and honor 

Him in their minds. 

||1||Pause||

ਸੂੰਤ ਿਨ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ (ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) 
ਇੱਕ-ਸਮਾਨ (ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖ ਕੇ 

ਮੂੂੰ ਹੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55840 1302 Git Git pUir 
rhy suKswgr BY 
BMjn myry pRwn]

Ghatt Ghatt Poor 

Rehae Sukh Saagar 

Bhai Bhanjan 

Maerae Praan ||

He is pervading and 

permeating each and 

every heart; He is the 

Ocean of Peace, the 

Destroyer of fear. He 

is my praanaa - the 

Breath of Life.

ਮੇਰੇ ਪਿਾਣਾਂ ਤੋਂ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਿੀ, 
ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਿੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਪਿਭੂ ਿੀ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਮੌਿੂਦ ਹਨ।

55841 1302 mnih pRgwsu 
BieE BRmu 
nwisE mMqRü dIE 
gur kwn]1]

Manehi Pragaas 

Bhaeiou Bhram 

Naasiou Manthra 

Dheeou Gur Kaan 

||1||

My mind was 

enlightened, and my 

doubt was dispelled, 

when the Guru 

whispered His Mantra 

into my ears. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) 
ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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55842 1302 krq rhy kRqg´ 
kruxwmY  
AMqrjwmI ig´wn]

kIqy kMmW dy (kRqg´) 
jwnx vwly AMqrjwmI 
jI dy igAwn 
krky[kRqg´: kRq`igA 
aucwro[ kruxw-mY[ 
ig´wn: igAwn aucwro

Karath Rehae 

Krathagy Karunaa 

Mai 

Antharajaamee 

Giyaan ||

He is All-powerful, the 

Ocean of Mercy, the 

All-knowing Searcher 

of Hearts.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੂੰ  ਿਾਨਣ 

ਵਾਲੇ (ਸੂੰਤ ਿਨ) ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ 
ਤਰਸ-ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

55843 1302 AwT phr nwnk  
jsu gwvY mWgn 
kau hir 
dwn]2]2]21]

Aath Pehar 

Naanak Jas Gaavai 

Maangan Ko Har 

Dhaan 

||2||2||21||

Twenty-four hours a 

day Nanak sings His 

Praises, and begs for 

the Gift of the Lord. 

||2||2||21||

ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਨਾਮ) ਦਾ ਦਾਨ ਮੂੰਗਣ ਵਾਸਤੇ 

ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥੨॥੨੧॥

55844 1302 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55845 1302 khn khwvn kau  
keI kyqY]

Kehan Kehaavan 

Ko Kee Kaethai ||

Many speak and talk 

about God.

ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖਣ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ 

ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨ,

55846 1302 AYso jnu ibrlo hY 
syvku jo qq jog 
kau 
byqY]1]rhwau]

Aiso Jan Biralo Hai 

Saevak Jo Thath 

Jog Ko Baethai 

||1|| Rehaao ||

But one who 

understands the 

essence of Yoga - such 

a humble servant is 

very rare||1||Pause||

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਸੂੰਤ-

ਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਸੇਵਕ 

ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਿਗਤ-ਦੇ-ਮੂਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਨੂੂੰ  
ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55847 1302 duKu nwhI sBu suKu 
hI hY ry eykY eykI 
nyqY]

Dhukh Naahee 

Sabh Sukh Hee Hai 

Rae Eaekai Eaekee 

Naethai ||

He has no pain - he is 

totally at peace. With 

his eyes, he sees only 

the One Lord.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਸੂੰਤ-ਿਨ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਦੱੁਖ 

ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦਾ, (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ ਹੀ 
ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

55848 1302 burw nhI sBu 
Blw hI hY ry hwr 
nhI sB jyqY]1]

Buraa Nehee Sabh 

Bhalaa Hee Hai 

Rae Haar Nehee 

Sabh Jaethai ||1||

No one seems evil to 

him - all are good. 

There is no defeat - he 

is totally victorious. 

||1||

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ, ਹਰੇਕ 

ਭਲਾ ਹੀ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ, (ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਸਦਾ 
ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥

55849 1302 sogu nwhI sdw 
hrKI hY ry Coif 
nwhI ikCu lyqY]

Sog Naahee 

Sadhaa Harakhee 

Hai Rae Shhodd 

Naahee Kishh 

Laethai ||

He is never in sorrow - 

he is always happy; 

but he gives this up, 

and does not take 

anything.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ) ਜਚੂੰ ਤਾ ਨਹੀਂ 
ਜਵਆਪਦੀ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸਦਾ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

(ਇਸ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ ) 
ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਹਣ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
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55850 1302 khu nwnk jnu 
hir hir hir hY  
kq AwvY kq 
rmqY]2]3]22]

Kahu Naanak Jan 

Har Har Har Hai 

Kath Aavai Kath 

Ramathai 

||2||3||22||

Says Nanak, the 

humble servant of the 

Lord is himself the 

Lord, Har, Har; he 

does not come and go 

in reincarnation. 

||2||3||22||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮੁੜ ਮੁੜ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ॥੨॥੩॥੨੨॥

55851 1302 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55852 1302 hIey ko pRIqmu  
ibsir n jwie]

Heeeae Ko 

Preetham Bisar N 

Jaae ||

I pray that my heart 

may never forget my 

Beloved.

ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ! (ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹੀ 
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਮੇਰੇ) 

ਜਦਲ ਦਾ ਿਾਨੀ ਪਿਭੂ (ਮੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਭੀ) ਨਾਹ ਭੁੱ ਲੇ।
55853 1302 qn mn glq 

Bey iqh sMgy  
mohnI moih rhI 
morI 
mwie]1]rhwau]

(glq) glqwn lIn Than Man Galath 

Bheae Thih Sangae 

Mohanee Mohi 

Rehee Moree 

Maae ||1|| 

Rehaao ||

My body and mind are 

blended with Him, but 

the Enticer, Maya, is 

enticing me, O my 

mother. ||1||Pause||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾਇਆਂ) ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ 
ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 

ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ (ਦੋਵੇਂ ਹੀ) 
ਉਸ (ਮੋਹਨੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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55854 1302 jY jY pih khau 
ibRQw hau ApunI  
qyaU qyaU ghy rhy 
Atkwie]

Jai Jai Pehi Keho 

Brithhaa Ho 

Apunee Thaeoo 

Thaeoo Gehae 

Rehae Attakaae ||

Those unto whom I 

tell my pain and 

frustration - they 

themselves are caught 

and stuck.

ਹੇ ਮਾਂ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਾਸ ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਇਹ ਔਜਖਆਈ 

ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੀ ਸਾਰੇ (ਇਸ 

ਮੋਹਨੀ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਜਵਚ) ਿਸੇ ਪਏ 

ਹਨ ਅਤੇ (ਿੀਵਨ-ਪੂੰਧ ਜਵਚ) 

ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

55855 1302 Aink BWiq kI 
eykY jwlI qw kI 
gMiT nhI 
Corwie]1]

jwlI: polw bolo Anik Bhaanth Kee 

Eaekai Jaalee Thaa 

Kee Ganth Nehee 

Shhoraae ||1||

In all sorts of ways, 

Maya has cast the net; 

the knots cannot be 

loosened. ||1||

(ਇਹ ਮੋਹਨੀ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਪਾਂ 
ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਿਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 
(ਪਈ ਹੋਈ) ਗੂੰਢ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਭੀ 
ਛੁੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥

55856 1302 iPrq iPrq  
nwnk dwsu  
AwieE sMqn hI 
srnwie]

Firath Firath 

Naanak Dhaas 

Aaeiou Santhan 

Hee Saranaae ||

Wandering and 

roaming, slave Nanak 

has come to the 

Sanctuary of the 

Saints.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਹੜਾ (ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦਾ) 
ਦਾਸ (ਬਣ ਕੇ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

55857 1302 kwty AigAwn 
Brm moh mwieAw  
lIE kMiT 
lgwie]2]4]23
]

Kaattae Agiaan 

Bharam Moh 

Maaeiaa Leeou 

Kanth Lagaae 

||2||4||23||

The bonds of 

ignorance, doubt, 

emotional attachment 

and the love of Maya 

have been cut; God 

hugs me close in His 

Embrace. 

||2||4||23||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝੀ, 
ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

(ਦੀਆਂ ਗੂੰਢਾਂ) ਕੱਟੀਆਂ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, (ਪਿਭੂ ਿੀ) ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥੪॥੨੩॥
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55858 1302 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55859 1302 Awnd rMg ibnod 
hmwrY]

Aanadh Rang 

Binodh Hamaarai 

||

My home is filled with 

ecstasy, pleasure and 

joy.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਚਾਉ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

55860 1302 nwmo gwvnu nwmu 
iDAwvnu nwmu 
hmwry pRwn 
ADwrY]1]rhwau]

Naamo Gaavan 

Naam Dhhiaavan 

Naam Hamaarae 

Praan Adhhaarai 

||1|| Rehaao ||

I sing the Naam, and I 

meditate on the 

Naam. The Naam is 

the Support of my 

breath of life. 

||1||Pause||

(ਜਕਉਂਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ (ਮੇਰਾ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ) ਗੀਤ ਹੈ, ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦਾ 
ਜਨਸ਼ਾਨਾ (ਬਣ ਚੁਕਾ) ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

55861 1302 nwmo igAwnu nwmu 
iesnwnw hir 
nwmu hmwry kwrj 
svwrY]

Naamo Giaan 

Naam Eisanaanaa 

Har Naam 

Hamaarae Kaaraj 

Savaarai ||

The Naam is spiritual 

wisdom, the Naam is 

my purifying bath. The 

Naam resolves all my 

affairs.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਹੀ 
(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦਾ) 
ਜਗਆਨ ਹੈ, ਨਾਮ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਹਜਰ 

ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਜਸਰੇ 

ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ।
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55862 1302 hir nwmo soBw  
nwmu bfweI  
Baujlu ibKmu  
nwmu hir qwrY]1]

Har Naamo 

Sobhaa Naam 

Baddaaee Bhoujal 

Bikham Naam Har 

Thaarai ||1||

The Naam, the Name 

of the Lord, is glorious 

grandeur; the Naam is 

glorious greatness. 

The Name of the Lord 

carries me across the 

terrifying world-ocean. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਮੇਰੇ) 

ਵਾਸਤੇ (ਦੁਨੀਆ ਦੀ) ਸੋਭਾ-
ਵਜਡਆਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਹੀ) ਇਸ ਔਖੇ ਤਰੇ ਿਾਣ 

ਵਾਲੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

55863 1302 Agm pdwrQ 
lwl Amolw  
BieE prwpiq 
gur crnwrY]

Agam 

Padhaarathh Laal 

Amolaa Bhaeiou 

Paraapath Gur 

Charanaarai ||

The Unfathomable 

Treasure, the Priceless 

Gem - I have received 

it, through the Guru's 

Feet.

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਇਕ ਐਸਾ 
ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਤਕ 

(ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ) ਪਹੁੂੰਚ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਕ ਐਸਾ 
ਲਾਲ ਹੈ ਿੋ ਜਕਸੇ ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆਂ ਲੱਭ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
55864 1302 khu nwnk pRB 

Bey ikRpwlw  
mgn Bey hIArY 
drswrY]2]5]24
]

Kahu Naanak 

Prabh Bheae 

Kirapaalaa Magan 

Bheae Heearai 

Dharasaarai 

||2||5||24||

Says Nanak, God has 

become Merciful; my 

heart is intoxicated by 

the Blessed Vision of 

His Darshan. 

||2||5||24||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ॥੨॥੫॥੨੪॥

55865 1302 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:
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55866 1302 swjn mIq 
suAwmI nyro]

Saajan Meeth 

Suaamee Naero ||

My Friend, my Best 

Friend, my Lord and 

Master, is near.

(ਸਭਨਾਂ ਦਾ) ਸੱਿਣ ਜਮੱਤਰ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ) 

ਨੇੜੇ (ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ)।

55867 1302 pyKq sunq sBn 
kY sMgy QorY kwj 
buro kh 
Pyro]1]rhwau]

Paekhath Sunath 

Sabhan Kai Sangae 

Thhorai Kaaj Buro 

Keh Faero ||1|| 

Rehaao ||

He sees and hears 

everything; He is with 

everyone. You are 

here for such short 

time - why do you do 

evil? ||1||Pause||

ਉਹ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ) 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ (ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ) 

ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਜਕਉਂ ਕੀਤੇ ਿਾਣ? ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

55868 1302 nwm ibnw jyqo 
lptwieE kCU 
nhI nwhI kCu 
qyro]

Naam Binaa 

Jaetho 

Lapattaaeiou 

Kashhoo Nehee 

Naahee Kashh 

Thaero ||

Except for the Naam, 

whatever you are 

involved with is 

nothing - nothing is 

yours.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਚੂੰਬੜ ਜਰਹਾ ਹੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਤੇਰਾ (ਆਖ਼ਰ) 

ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।

55869 1302 AwgY idRsit 
Awvq sB 
prgt eIhw 
moihE Brm 
AMDyro]1]

Aagai Dhrisatt 

Aavath Sabh 

Paragatt Eehaa 

Mohiou Bharam 

Andhhaero ||1||

Hereafter, everything 

is revealed to your 

gaze; but in this world, 

all are enticed by the 

darkness of doubt. 

||1||

ਇਥੇ ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ (ਠੇਢੇ ਖਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ) ਪਰ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਇਥੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ) ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਤੱਖ ਤੌਰ 

ਤੇ ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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55870 1302 AtikE suq 
binqw sMg 
mwieAw dyvnhwru 
dwqwru ibsyro]

bin-qw Attakiou Suth 

Banithaa Sang 

Maaeiaa 

Dhaevanehaar 

Dhaathaar Bisaero 

||

People are caught in 

Maya, attached to 

their children and 

spouses. They have 

forgotten the Great 

and Generous Giver.

ਤੂੂੰ  ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ ਅਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇ ਪੂੰਧ ਵਲੋਂ) ਰੁਜਕਆ ਜਪਆ ਹੈਂ, 
ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 

ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

55871 1303 khu nwnk eykY 
Bwrosau bMDn 
kwtnhwru guru 
myro]2]6]25]

Kahu Naanak 

Eaekai Bhaaroso 

Bandhhan 

Kaattanehaar Gur 

Maero 

||2||6||25||

Says Nanak, I have one 

article of faith; my 

Guru is the One who 

releases me from 

bondage. 

||2||6||25||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਸਰਫ਼ 

ਇੱਕ (ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ) 
ਭਰੋਸਾ (ਰੱਖ)। ਜਪਆਰਾ ਗੁਰੂ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ) ਬੂੰ ਧਨ 

ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੁ) 

॥੨॥੬॥੨੫॥
55872 1303 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55873 1303 ibKY dlu sMqin 
qum@rY gwihE]

Bikhai Dhal 

Santhan 

Thumharai 

Gaahiou ||

Your Saints have 

overwhelmed the 

wicked army of 

corruption.

(ਹੇ ਪਿਭੂ) ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
(ਸੂੰਗਤ ਦੀ) ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ (ਸਾਰੇ) 

ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਿ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।
55874 1303 qumrI tyk Brosw 

Twkur srin 
qum@wrI 
AwihE]1]rhwau
]

Thumaree Ttaek 

Bharosaa Thaakur 

Saran 

Thumhaaree 

Aahiou ||1|| 

Rehaao ||

They take Your 

Support and place 

their faith in You, O 

my Lord and Master; 

they seek Your 

Sanctuary. 

||1||Pause||

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਠਾਕੁਰ! ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੀ 
ਟੇਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ (ਹੀ) ਭਰੋਸਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ (ਸਦਾ) ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਰਨ 

ਲੋੜਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55875 1303 jnm jnm ky 
mhw prwCq  
drsnu Byit 
imtwihE]

Janam Janam Kae 

Mehaa 

Paraashhath 

Dharasan Bhaett 

Mittaahiou ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, the terrible 

sins of countless 

lifetimes are erased.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! (ਜਿਹੜੇ ਭੀ 
ਵਡਭਾਗੀ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ) ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ ਿਨਮਾਂ ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ 

ਜਮਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

55876 1303 BieE pRgwsu 
And aujIAwrw  
shij smwiD 
smwihE]1]

Bhaeiou Pragaas 

Anadh Oujeeaaraa 

Sehaj Samaadhh 

Samaahiou ||1||

I am illumined, 

enlightened and filled 

with ecstasy. I am 

intuitively absorbed in 

Samaadhi. ||1||

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ 
ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

55877 1303 kaunu khY qum qy 
kCu nwhI qum 
smrQ AQwihE]

smr`Q Koun Kehai Thum 

Thae Kashh 

Naahee Thum 

Samarathh 

Athhaahiou ||

Who says that You 

cannot do everything? 

You are Infinitely All-

powerful.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਕੌਣ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਤੈਥੋਂ ਕੁਝ ਭੀ ਹਾਸਲ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ? ਤੂੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ (ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ) ਅਥਾਹ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈਂ।

55878 1303 ikRpwinDwn rMg 
rUp rs nwmu 
nwnk lY 
lwihE]2]7]26
]

Kirapaa Nidhhaan 

Rang Roop Ras 

Naam Naanak Lai 

Laahiou 

||2||7||26||

O Treasure of Mercy, 

Nanak savors Your 

Love and Your Blissful 

Form, earning the 

Profit of the Naam, 

the Name of the Lord. 

||2||7||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੋਂ ਤੇਰਾ) ਨਾਮ-ਲਾਭ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ 

ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਰੂੰਗ 

ਰੂਪ ਰਸ ਹਨ ॥੨॥੭॥੨੬॥
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55879 1303 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55880 1303 bUfq pRwnI hir 
jip DIrY]

Booddath Praanee 

Har Jap Dhheerai 

||

The drowning mortal 

is comforted and 

consoled, meditating 

on the Lord.

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) ਡੱੁਬ 

ਜਰਹਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਣ ਲਈ) 

ਹੌਸਲਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

55881 1303 ibnsY mohu Brmu 
duKu 
pIrY]1]rhwau]

Binasai Mohu 

Bharam Dhukh 

Peerai ||1|| 

Rehaao ||

He is rid of emotional 

attachment, doubt, 

pain and suffering. 

||1||Pause||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱੁਖ-ਦਰਦ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
55882 1303 ismrau idnu rYin  

gur ky crnw]

Simaro Dhin Rain 

Gur Kae Charanaa 

||

I meditate in 

remembrance, day 

and night, on the 

Guru's Feet.

ਮੈਂ (ਭੀ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ।

55883 1303 jq kq pyKau  
qumrI srnw]1]

Jath Kath Paekho 

Thumaree Saranaa 

||1||

Wherever I look, I see 

Your Sanctuary. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਕਧਰ 

ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ) ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ 
ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

55884 1303 sMq pRswid hir 
ky gun gwieAw]

Santh Prasaadh 

Har Kae Gun 

Gaaeiaa ||

By the Grace of the 

Saints, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਪਆ,
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55885 1303 gur Bytq nwnk  
suKu 
pwieAw]2]8]2
7]

Gur Bhaettath 

Naanak Sukh 

Paaeiaa 

||2||8||27||

Meeting with the 

Guru, Nanak has 

found peace. 

||2||8||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਜਦਆਂ 

ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ 

॥੨॥੮॥੨੭॥

55886 1303 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55887 1303 ismrq nwmu  
mnih suKu 
pweIAY]

Simarath Naam 

Manehi Sukh 

Paaeeai ||

Meditating in 

remembrance on the 

Naam, peace of mind 

is found.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ,

55888 1303 swD jnw imil  
hir jsu 
gweIAY]1]rhwau
]

Saadhh Janaa Mil 

Har Jas Gaaeeai 

||1|| Rehaao ||

Meeting the Holy 

Saint, sing the Praises 

of the Lord. 

||1||Pause||

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

55889 1303 kir ikrpw pRB 
irdY bsyro]

Kar Kirapaa Prabh 

Ridhai Basaero ||

Granting His Grace, 

God has come to dwell 

within my heart.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਮੇਰੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਆਪਣਾ) 
ਜਟਕਾਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ।

55890 1303 crn sMqn kY  
mwQw myro]1]

Charan Santhan 

Kai Maathhaa 

Maero ||1||

I touch my forehead to 

the feet of the Saints. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ (ਤੇਰੇ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੇ ॥੧॥
55891 1303 pwrbRhm kau  

ismrhu mnW]

Paarabreham Ko 

Simarahu Manaan 

||

Meditate, O my mind, 

on the Supreme Lord 

God.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ।
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55892 1303 gurmuiK nwnk  
hir jsu 
sunW]2]9]28]

Guramukh Naanak 

Har Jas Sunaan 

||2||9||28||

As Gurmukh, Nanak 

listens to the Praises 

of the Lord. 

||2||9||28||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਜਣਆ ਕਰ 

॥੨॥੯॥੨੮॥

55893 1303 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55894 1303 myry mn pRIiq 
crn pRB prsn]

Maerae Man 

Preeth Charan 

Prabh Parasan ||

My mind loves to 

touch the Feet of God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੁਹਣ 

ਲਈ ਤਾਂਘ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

55895 1303 rsnw hir hir 
Bojin iqRpqwnI  
AKIAn kau 
sMqoKu pRB 
drsn]1]rhwau]

A`KIAn Rasanaa Har Har 

Bhojan 

Thripathaanee 

Akheean Ko 

Santhokh Prabh 

Dharasan ||1|| 

Rehaao ||

My tongue is satisfied 

with the Food of the 

Lord, Har, Har. My 

eyes are contented 

with the Blessed 

Vision of God. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੀਭ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ (ਆਤਮਕ) ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਨਾਲ ਰੱਿੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ 

ਦੀ ਠੂੰ ਢ ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55896 1303 krnin pUir 
rihE jsu pRIqm  
klml doK sgl 
ml hrsn]

(hrsn) nws hoxgy Karanan Poor 

Rehiou Jas 

Preetham Kalamal 

Dhokh Sagal Mal 

Harasan ||

My ears are filled with 

the Praise of my 

Beloved; all my foul 

sins and faults are 

erased.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੁਹਣ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਕੂੰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਿੋ 
ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਬਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

55897 1303 pwvn Dwvn 
suAwmI suK pMQw  
AMg sMg kwieAw 
sMq srsn]1]

Paavan Dhhaavan 

Suaamee Sukh 

Panthhaa Ang 

Sang Kaaeiaa 

Santh Sarasan 

||1||

My feet follow the 

Path of Peace to my 

Lord and Master; my 

body and limbs 

joyfully blossom forth 

in the Society of the 

Saints. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦੇ 

ਸੁਖਦਾਈ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ 

ਅੂੰਗ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) 
ਨਾਲ (ਛੁਹ ਕੇ) ਹੁਲਾਰੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

55898 1303 srin ghI pUrn 
AibnwsI Awn 
aupwv Qikq nhI 
krsn]

Saran Gehee 

Pooran Abinaasee 

Aan Oupaav 

Thhakith Nehee 

Karasan ||

I have taken Sanctuary 

in my Perfect, Eternal, 

Imperishable Lord. I 

do not bother trying 

anything else.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਨਾਸ-ਰਜਹਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਿੜ 

ਲਈ, ਉਹ (ਇਸ ਸਰਨ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਵਾਸਤੇ) 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੀਲੇ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਥੱਕਦੇ ਜਿਰਦੇ।
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55899 1303 kru gih lIey 
nwnk jn Apny  
AMD Gor swgr  
nhI 
mrsn]2]10]2
9]

Kar Gehi Leeeae 

Naanak Jan 

Apanae Andhh 

Ghor Saagar 

Nehee Marasan 

||2||10||29||

Taking them by the 

hand, O Nanak, God 

saves His humble 

servants; they shall 

not perish in the deep, 

dark world-ocean. 

||2||10||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਿੜ 

ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰੇ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਦੇ 

॥੨॥੧੦॥੨੯॥

55900 1303 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55901 1303 kuhkq kpt 
Kpt Kl grjq  
mrjq mIcu  
Aink 
brIAw]1]rhwau
]

(kuhkq) kUkdy hn[ 
(kpt) Cl[ (Kpt) 
Kpdy[ (Kl) mUrK[ 
(mrjq) mwrdI hY[ 
(mIcu) mOq

Kuhakath Kapatt 

Khapatt Khal 

Garajath Marajath 

Meech Anik 

Bareeaa ||1|| 

Rehaao ||

Those fools who 

bellow with rage and 

destructive deceit, are 

crushed and killed 

innumerable times. 

||1||Pause||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਟ ਭੜਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਕਾਮਾਜਦਕ) ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਿਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮੌਤ 

ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55902 1303 AhM mq An rq  
kuimq ihq pRIqm 
pyKq BRmq lwK 
grIAw]1]

(m`q) msq[ (An) dÍYq 
c [ (rq) pRIqI[ku-
im`q, ihq: polw bolo

Ahan Math An 

Rath Kumith Hith 

Preetham 

Paekhath 

Bhramath Laakh 

Gareeaa ||1||

Intoxicated with 

egotism and imbued 

with other tastes, I am 

in love with my evil 

enemies. My Beloved 

watches over me as I 

wander through 

thousands of 

incarnations. ||1||

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ) ਹਉਮੈ ਦੇ ਮੱਤੇ 

ਹੋਏ (ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

(ਰਸਾਂ) ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ) ਖੋਟੇ ਜਮੱਤਰਾਂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਖੋਜਟਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੱਿਣ 

ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ, (ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ) 

ਲੱਖਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਝਾਕਦੇ 

ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ ॥੧॥

55903 1303 Ainq ibauhwr  
Acwr ibiD 
hInq mm md 
mwq kop jrIAw]

(mm) mmqw[ (md) 
hMkwr[ (mwq) msq, 
kmlw[A-in`q

Anith Biouhaar 

Achaar Bidhh 

Heenath Mam 

Madh Maath Kop 

Jareeaa ||

My dealings are false, 

and my lifestyle is 

chaotic. Intoxicated 

with the wine of 

emotion, I am burning 

in the fire of anger.

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਰੱੁਝ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਚੂੰਗੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਮਮਤਾ ਦੇ 

ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਕਿੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ ਸੜਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
55904 1303 krux ikRpwl 

guopwl dIn bMDu  
nwnk auDru 
srin 
prIAw]2]11]3
0]

guo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo[ AOguxW qoN (au-
Dru) auDwrnw kro

Karun Kirapaal 

Guopaal Dheen 

Bandhh Naanak 

Oudhhar Saran 

Pareeaa 

||2||11||30||

O Merciful Lord of the 

World, Embodiment of 

Compassion, Relative 

of the meek and the 

poor, please save 

Nanak; I seek Your 

Sanctuary. 

||2||11||30||

ਹੇ ਤਰਸ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਦਇਆ 

ਦੇ ਘਰ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਕ! ਤੂੂੰ  ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ 
ਜਪਆਰਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ਹਾਂ, (ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਈ ਰੱਖ ॥੨॥੧੧॥੩੦॥
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55905 1303 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55906 1303 jIA pRwn mwn 
dwqw]

Jeea Praan Maan 

Dhaathaa ||

The Giver of the soul, 

the breath of life and 

honor

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਜਿੂੰ ਦ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
55907 1303 hir ibsrqy hI  

hwin]1]rhwau]

Har Bisarathae 

Hee Haan ||1|| 

Rehaao ||

- forgetting the Lord, 

all is lost. 

||1||Pause||

(ਅਜਿਹੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰਜਦਆਂ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55908 1303 goibMd iqAwig  
Awn lwgih  
AMimRqo fwir BUim 
pwgih]

Gobindh Thiaag 

Aan Laagehi 

Anmritho Ddaar 

Bhoom Paagehi ||

You have forsaken the 

Lord of the Universe, 

and become attached 

to another - you are 

throwing away the 

Ambrosial Nectar, to 

take dust.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਹੋਰ ਹੋਰ 

(ਪਦਾਰਥਾਂ) ਜਵਚ ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਡੋਲਹ ਕੇ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਸੱੁਟ ਜਰਹਾ ਹੈਂ,

55909 1303 ibKY rs isau  
Awskq mUVy kwhy 
suK mwin]1]

(Aw-skq) (Aw) 
rihq, 
(skq)SkqI[(Aw-
skq) mohq, K`cq 

Bikhai Ras Sio 

Aasakath Moorrae 

Kaahae Sukh 

Maan ||1||

What do you expect 

from corrupt 

pleasures? You fool! 

What makes you think 

that they will bring 

peace? ||1||

ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਨਾਲ 

ਚੂੰਬਜੜਆ ਹੋਇਆ ਤੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ 
ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? 

॥੧॥
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55910 1304 kwim kRoiD loiB 
ibAwipE jnm 
hI kI Kwin]

Kaam Krodhh 

Lobh Biaapiou 

Janam Hee Kee 

Khaan ||

Engrossed in 

unfulfilled sexual 

desire, unresolved 

anger and greed, you 

shall be consigned to 

reincarnation.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਕਾਮ 

ਜਵਚ, ਕਿੋਧ ਜਵਚ, ਲੋਭ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, (ਇਹ ਕਾਮ 

ਕਿੋਧ ਲੋਭ ਆਜਦਕ ਤਾਂ) ਿਨਮਾਂ 
ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਹਨ।

55911 1304 piqq pwvn 
srin AwieE  
auDru nwnk  
jwin]2]12]31
]

AOguxW qoN (au-Dru) 
auDwrnw kro

Pathith Paavan 

Saran Aaeiou 

Oudhhar Naanak 

Jaan 

||2||12||31||

But I have entered the 

Sanctuary of the 

Purifier of sinners. O 

Nanak, I know that I 

shall be saved. 

||2||12||31||

ਹੇ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ ਤੇਰੀ) 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਦਰ ਤੇ 

ਜਡਗਾ) ਿਾਣ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖ) 

॥੨॥੧੨॥੩੧॥

55912 1304 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55913 1304 Aivlokau rwm ko 
muKwribMd]

muKwribMd muK kml Aviloko Raam Ko 

Mukhaarabindh ||

I gaze on the Lotus-like 

Face of the Lord.

(ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤਾਂਘ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ 
ਮੁਖੜਾ (ਸਦਾ) ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂ।

55914 1304 Kojq Kojq rqnu 
pwieE ibsrI 
sB 
icMd]1]rhwau]

Khojath Khojath 

Rathan Paaeiou 

Bisaree Sabh 

Chindh ||1|| 

Rehaao ||

Searching and seeking, 

I have found the 

Jewel. I am totally rid 

of all anxiety. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਭਾਲ 

ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ (ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-) ਰਤਨ 

ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਸਾਰੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55915 1304 crnkml irdY 
Dwir]

Charan Kamal 

Ridhai Dhhaar ||

Enshrining His Lotus 

Feet within my heart,

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ-

55916 1304 auqirAw duKu 
mMd]1]

Outhariaa Dhukh 

Mandh ||1||

Pain and wickedness 

have been dispelled. 

||1||

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭੈੜਾ (ਸਾਰਾ) ਦੱੁਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥

55917 1304 rwj Dnu prvwru 
myrY srbso 
goibMd]

srbso: polw bolo imlvW Raaj Dhhan 

Paravaar Maerai 

Sarabaso Gobindh 

||

The Lord of all the 

Universe is my 

kingdom, wealth and 

family.

(ਹੁਣ) ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ) ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, 

(ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਰਾਿ 

(ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਧਨ 

(ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ) ਪਰਵਾਰ ਹੈ।

55918 1304 swDsMgim lwBu 
pwieE nwnk  
iPir n 
mrMd]2]13]32
]

(sMgim) iek`qRqw c Saadhhasangam 

Laabh Paaeiou 

Naanak Fir N 

Marandh 

||2||13||32||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, Nanak has 

earned the Profit; he 

shall never die again. 

||2||13||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ) ਲਾਭ 

ਖੱਟ ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 
॥੨॥੧੩॥੩੨॥

55919 1304 kwnVw mhlw 5 
Gru 5

Kaanarraa 

Mehalaa 5 Ghar 5

Kaanraa, Fifth Mehl, 

Fifth House:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਘਰ ੫ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

55920 1304 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55921 1304 pRB pUjho nwmu 
ArwiD]

pUj-ho Prabh Poojeho 

Naam Araadhh ||

Worship God, and 

adore His Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪੂਿਾ-
ਭਗਤੀ ਕਜਰਆ ਕਰੋ,
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55922 1304 gur siqgur 
crnI lwig]

Gur Sathigur 

Charanee Laag ||

Grasp the Feet of the 

Guru, the True Guru.

ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ 

ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰੋ)।

55923 1304 hir pwvhu mnu 
AgwiD]

Har Paavahu Man 

Agaadhh ||

The Unfathomable 

Lord shall come into 

your mind,

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ) ਅਥਾਹ ਮਨ 

(ਦੇ ਮਾਲਕ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ।
55924 1304 jgu jIqo ho ho 

gur 
ikrpwiD]1]rhw
au]

Jag Jeetho Ho Ho 

Gur Kirapaadhh 

||1|| Rehaao ||

And by Guru's Grace, 

you shall be victorious 

in this world. 

||1||Pause||

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ) ਿਗਤ (ਦਾ ਮੋਹ) 

ਜਿੱਜਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

55925 1304 Aink pUjw mY 
bhu ibiD KojI sw 
pUjw ij hir 
Bwvwis]

Anik Poojaa Mai 

Bahu Bidhh 

Khojee Saa Poojaa 

J Har Bhaavaas ||

I have studied 

countless ways of 

worship in all sorts of 

ways, but that alone is 

worship, which is 

pleasing to the Lord's 

Will.

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਅਨੇਕਾਂ ਪੂਿਾ (ਹੋ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਮੈਂ (ਇਹਨਾਂ ਦੀ) 
ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਖੋਿ-ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

(ਪਰ) ਉਹੀ ਪੂਿਾ (ਸਿੇਸ਼ਟ) ਹੈ 

ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।
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55926 1304 mwtI kI ieh 
puqrI jorI ikAw 
eyh krm kmwis]

puqrI: polw bolo Maattee Kee Eih 

Putharee Joree 

Kiaa Eaeh Karam 

Kamaas ||

This body-puppet is 

made of clay - what 

can it do by itself?

(ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪੂਿਾ ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ)। 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਇਹ) ਜਮੱਟੀ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤੀ (ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਨਚਾਂਦਾ 
ਹੈ), ਇਹ ਿੀਵ-ਪੁਤਲੀ 
(ਪੁਤਲੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਕੋਈ ਕੂੰਮ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

55927 1304 pRB bwh pkir 
ijsu mwrig 
pwvhu so quDu jMq 
imlwis]1]

bWh Prabh Baah Pakar 

Jis Maarag 

Paavahu So 

Thudhh Janth 

Milaas ||1||

O God, those humble 

beings meet You, 

whom You grasp by 

the arm, and place on 

the Path. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  (ਉਸ 

ਦੀ) ਬਾਂਹ ਿੜ ਕੇ ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਨ ਦੇ 

ਸਹੀ) ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਹ ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

55928 1304 Avr Et mY koie  
n sUJY iek hir 
kI Et mY Aws]

Avar Outt Mai Koe 

N Soojhai Eik Har 

Kee Outt Mai Aas 

||

I do not know of any 

other support; O Lord, 

You are my only Hope 

and Support.

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ ਪਿਭੂ ਦੀ 
(ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) ਆਸ ਹੈ।

55929 1304 ikAw dInu kry 
Ardwis]

Kiaa Dheen Karae 

Aradhaas ||

I am meek and poor - 

what prayer can I 

offer?

(ਉਸ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਜਵਚਾਰਾ ਿੀਵ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
55930 1304 jau sB Git pRBU 

invws]

Jo Sabh Ghatt 

Prabhoo Nivaas ||

God abides in every 

heart.

ਜਕਉਂਜਕ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੀ ਜਨਵਾਸ ਹੈ ।
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55931 1304 pRB crnn kI  
min ipAws]

Prabh Charanan 

Kee Man Piaas ||

My mind is thirsty for 

the Feet of God.

(ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ (ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ) ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ।

55932 1304 jn nwnk dwsu 
khIAqu hY qum@rw  
hau bil bil 
sd bil 
jws]2]1]33]

Jan Naanak Dhaas 

Keheeath Hai 

Thumharaa Ho Bal 

Bal Sadh Bal Jaas 

||2||1||33||

Servant Nanak, Your 

slave, speaks: I am a 

sacrifice, a sacrifice, 

forever a sacrifice to 

You. ||2||1||33||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਦੀ 
ਲਾਿ ਰੱਖ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖ)। ਹੇ 

ਪਿਭੂ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੨॥੧॥੩੩॥

55933 1304 kwnVw mhlw 5 
Gru 6

Kaanarraa 

Mehalaa 5 Ghar 6

Kaanraa, Fifth Mehl, 

Sixth House:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਘਰ ੬ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

55934 1304 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55935 1304 jgq auDwrn  
nwm ipRA qyrY]

Jagath 

Oudhhaaran 

Naam Pria Thaerai 

||

Your Name, O my 

Beloved, is the Saving 

Grace of the world.

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ (ਦੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਵਣ 

ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ (ਹੀ 
ਹੱਥ) ਜਵਚ ਹੈ।

55936 1304 nv iniD nwmu  
inDwnu hir kyrY]

Nav Nidhh Naam 

Nidhhaan Har 

Kaerai ||

The Lord's Name is the 

wealth of the nine 

treasures.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
(ਮਾਨੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ) ਨੌ ਹੀ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ।
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55937 1304 hir rMg rMg rMg 
AnUpyrY]

(AnUpyrY) aupmw rihq, 
suMdrqw guxW praupkwrW 
dI aupmw nhIN ho 
skdI, BwvyN swry bRhmMf 
jIA jMq pUrn gurU sMq, 
hr smyN aupmw kr rhy 
hn, sgoN hor vDdI 
vDdI hI jWdI hY

Har Rang Rang 

Rang Anoopaerai 

||

One who is imbued 

with the Love of the 

Incomparably 

Beautiful Lord is joyful.

ਹੇ ਮਨ! ਸੋਹਣੇ ਹਰੀ ਦੇ (ਇਸ 

ਿਗਤ ਜਵਚ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂੰਗ 

ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ,

55938 1304 kwhy ry mn moih 
mgnyrY]

Kaahae Rae Man 

Mohi Maganaerai 

||

O mind, why do you 

cling to emotional 

attachments?

ਤੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ ਰੂੰਗਾਂ ਦੇ) ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਜਕਉਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈਂ?

55939 1304 nYnhu dyKu swD 
drsyrY]

Nainahu Dhaekh 

Saadhh 

Dharasaerai ||

With your eyes, gaze 

upon the Blessed 

Vision, the Darshan of 

the Holy.

(ਆਪਣੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਜਰਆ ਕਰ।

55940 1304 so pwvY ijsu 
ilKqu 
illyrY]1]rhwau]

So Paavai Jis 

Likhath Lilaerai 

||1|| Rehaao ||

They alone find it, who 

have such destiny 

inscribed upon their 

foreheads. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ? ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਦਰਸਨ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ (ਇਸ ਦਰਸਨ ਦਾ) ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
55941 1304 syvau swD sMq 

crnyrY]

Saevo Saadhh 

Santh Charanaerai 

||

I serve at the feet of 

the Holy Saints.

ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ,
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55942 1304 bWCau DUir pivqR 
kryrY]

Baanshho Dhhoor 

Pavithr Karaerai ||

I long for the dust of 

their feet, which 

purifies and sanctifies.

ਮੈਂ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ) 
ਧੂੜ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ (ਇਹ ਚਰਨ-

ਧੂੜ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੀਵਨ) 

ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
55943 1304 ATsiT mjnu  

mYlu ktyrY]
m`jnu Athasath Majan 

Mail Kattaerai ||

Just like the sixty-eight 

sacred shrines of 

pilgrimage, it washes 

away filth and 

pollution.

(ਇਹ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਹੀ) 
ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਦੀ) ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

55944 1304 swis swis 
iDAwvhu muKu nhI 
morY]

Saas Saas 

Dhhiaavahu Mukh 

Nehee Morai ||

With each and every 

breath I meditate on 

Him, and never turn 

my face away.

(ਆਪਣੇ) ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ। (ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ) ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ।
55945 1304 ikCu sMig n cwlY  

lwK krorY]

Kishh Sang N 

Chaalai Laakh 

Karorai ||

Of your thousands and 

millions, nothing shall 

go along with you.

(ਿਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ 
ਰੁਜਪਆਂ ਜਵਚੋਂ ਕੁਝ ਭੀ (ਅਖ਼ੀਰ 

ਵੇਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦਾ।

55946 1304 pRB jI ko nwmu  
AMiq pukrorY]1]

AMq nUM (pukrorY) 
shwieqw praupkwr 
krdy hn[ pukrorY: polw 
bolo

Prabh Jee Ko 

Naam Anth 

Pukarorai ||1||

Only the Name of God 

will call to you in the 

end. ||1||

ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ (ਿਦੋਂ ਹਰੇਕ 

ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਾਥ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

55947 1304 mnsw mwin eyk 
inrMkyrY]

Manasaa Maan 

Eaek Nirankaerai 

||

Let it be your wish to 

honor and obey the 

One Formless Lord.

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਦੇ ਿੁਰਨੇ ਨੂੂੰ  
ਜਸਰਫ਼ ਜਨਰੂੰਕਾਰ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈ।
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55948 1304 sgl iqAwghu  
Bwau dUjyrY]

Sagal Thiaagahu 

Bhaao Dhoojaerai 

||

Abandon the love of 

everything else.

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਪਦਾਰਥ ਜਵਚ (ਪਾਇਆ 

ਹੋਇਆ) ਜਪਆਰ ਸਾਰਾ ਹੀ 
ਛੱਡ ਦੇ।

55949 1304 kvn khW hau  
gun ipRA qyrY]

Kavan Kehaan Ho 

Gun Pria Thaerai ||

What Glorious Praises 

of Yours can I utter, O 

my Beloved?

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ) ਗੁਣ (ਹਨ), ਮੈਂ 
(ਤੇਰੇ) ਜਕਹੜੇ ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
55950 1304 brin n swkau  

eyk tulyrY]
tu-lyrY Baran N Saako 

Eaek Ttulaerai ||

I cannot describe even 

one of Your Virtues.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇਕ ਉਪਕਾਰ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

55951 1304 drsn ipAws  
bhuqu min myrY]

Dharasan Piaas 

Bahuth Man 

Maerai ||

My mind is so thirsty 

for the Blessed Vision 

of His Darshan.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ 

ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਹੈ,

55952 1304 imlu nwnk dyv  
jgq gur 
kyrY]2]1]34]

Mil Naanak Dhaev 

Jagath Gur Kaerai 

||2||1||34||

Please come and meet 

Nanak, O Divine Guru 

of the World. 

||2||1||34||

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ! (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ॥੨॥੧॥੩੪॥

55953 1305 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55954 1305 AYsI kaun ibDy  
drsn 
prsnw]1]rhwau
]

Aisee Koun 

Bidhhae Dharasan 

Parasanaa ||1|| 

Rehaao ||

How may I obtain the 

Blessed Vision of Your 

Darshan? 

||1||Pause||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਸ) ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਕਹੜਾ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦਰਸਨ (ਹੋ ਿਾਏ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਛੁਹ ਜਮਲ ਿਾਏ? 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55955 1305 Aws ipAws 
sPl mUriq  
aumig hIau 
qrsnw]1]

Aas Piaas Safal 

Moorath Oumag 

Heeo Tharasanaa 

||1||

I hope and thirst for 

Your wish-fulfilling 

image; my heart 

yearns and longs for 

You. ||1||

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨ-ਮੂੰਗੀਆਂ 

ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਤਾਂਘ 

ਹੈ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਮੂੰਗ ਜਵਚ 

ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ (ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ) 
ਤਰਸ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

55956 1305 dIn lIn ipAws 
mIn sMqnw hir 
sMqnw]

Dheen Leen Piaas 

Meen Santhanaa 

Har Santhanaa ||

The meek and humble 

Saints are like thirsty 

fish; the Saints of the 

Lord are absorbed in 

Him.

(ਉੱਤਰ:) ਿ ੇਜਨਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਜਹ ਪਈਏ 

(ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਇਤਨੀ 
ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ) ਮੱਛੀ ਨੂੂੰ  
(ਪਾਣੀ ਦੀ) ਜਪਆਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

55957 1305 hir sMqnw kI 
ryn]

Har Santhanaa 

Kee Raen ||

I am the dust of the 

feet of the Lord's 

Saints.

ਿ ੇਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ-

55958 1305 hIau Arip dyn] Heeo Arap Dhaen 

||

I dedicate my heart to 

them.

ਆਪਣਾ ਜਹਰਦਾ ਭੇਟ ਕਰ 

ਦੇਈਏ,

55959 1305 pRB Bey hY  
ikrpyn]

Prabh Bheae Hai 

Kirapaen ||

God has become 

Merciful to me.

ਤਾਂ, ਪਿਭੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

55960 1305 mwnu mohu iqAwig 
CoifE qau nwnk 
hir jIau Bytnw 
]2]2]35]

Maan Mohu 

Thiaag Shhoddiou 

Tho Naanak Har 

Jeeo Bhaettanaa 

||2||2||35||

Renouncing pride and 

leaving behind 

emotional 

attachment, O Nanak, 

one meets with the 

Dear Lord. 

||2||2||35||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਮੋਹ ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ, ਤਦੋਂ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੨॥੩੫॥
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55961 1305 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55962 1305 rMgw rMg rMgn ky 
rMgw]

Rangaa Rang 

Rangan Kae 

Rangaa ||

The Playful Lord 

imbues all with the 

Color of His Love.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਇਸ ਿਗਤ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਵਚ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂੰਗਾਂ 
ਜਵਚ (ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ)।

55963 1305 kIt hsq pUrn 
sB 
sMgw]1]rhwau]

Keett Hasath 

Pooran Sabh 

Sangaa ||1|| 

Rehaao ||

From the ant to the 

elephant, He is 

permeating and 

pervading all. 

||1||Pause||

ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤਕ 

ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55964 1305 brq nym qIrQ  
sihq gMgw]

Barath Naem 

Theerathh Sehith 

Gangaa ||

Some go on fasts, 

make vows, and take 

pilgrimages to sacred 

shrines on the Ganges.

(ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਕੋਈ ਵਰਤ ਨੇਮ 

ਰੱਖ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੂੰਗਾ 
ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;

55965 1305 jlu hyvq BUK 
Aru nMgw]

Jal Haevath 

Bhookh Ar Nangaa 

||

They stand naked in 

the water, enduring 

hunger and poverty.

ਕੋਈ (ਠੂੰ ਢੇ) ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ 

(ਦੀ ਠੂੰ ਢ ਸਹਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ), 

ਕੋਈ ਭੁੱ ਖਾਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 

ਨੂੰ ਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;

55966 1305 pUjwcwr krq 
mylMgw]

Poojaachaar 

Karath Maelangaa 

||

They sit cross-legged, 

perform worship 

services and do good 

deeds.

ਕੋਈ ਆਸਣ ਿਮਾ ਦੇ ਪੂਿਾ 
ਆਜਦਕ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ;
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55967 1305 ckR krm iqlk 
KwtMgw]

Chakr Karam 

Thilak 

Khaattangaa ||

They apply religious 

symbols to their 

bodies, and 

ceremonial marks to 

their limbs.

ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੇ 

ਅੂੰਗਾਂ ਉਤੇ ਚੱਕਰ ਜਤਲਕ 

ਆਜਦਕ ਲਾਣ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

55968 1305 drsnu Byty ibnu 
sqsMgw]1]

Dharasan 

Bhaettae Bin 

Sathasangaa ||1||

They read through the 

Shaastras, but they do 

not join the Sat 

Sangat, the True 

Congregation. ||1||

ਪਰ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਕਰਮ ਜਵਅਰਥ ਹਨ) ॥੧॥

55969 1305 hiT ingRih Aiq 
rhq ibtMgw]

kpwlI Asx Bwv 
(ibtMgw) pu`Ty lmkdy[ 
hiT: polw bolo[ in-gRih

Hath Nigrehi Ath 

Rehath Bittangaa 

||

They stubbornly 

practice ritualistic 

postures, standing on 

their heads.

(ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ 

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ 

ਲਈ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਹਠ ਨਾਲ 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੇ ਿਤਨ 

ਨਾਲ ਜਸਰ ਪਰਨੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

55970 1305 hau rogu ibAwpY  
cukY n BMgw]

Ho Rog Biaapai 

Chukai N Bhangaa 

||

They are afflicted with 

the disease of 

egotism, and their 

faults are not covered 

up.

(ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਗੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਦਾ ਰੋਗ (ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਜ਼ੋਰ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

55971 1305 kwm kRoD Aiq 
iqRsn jrMgw]

Kaam Krodhh Ath 

Thrisan Jarangaa 

||

They burn in the fire 

of sexual frustration, 

unresolved anger and 

compulsive desire.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਤੋਟ ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, 
ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਦੀ ਅੱਗ) 

ਜਵਚ ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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55972 1305 so mukqu nwnk  
ijsu siqguru 
cMgw]2]3]36]

So Mukath Naanak 

Jis Sathigur 

Changaa 

||2||3||36||

He alone is liberated, 

O Nanak, whose True 

Guru is Good. 

||2||3||36||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਤੋਂ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੩॥੩੬॥

55973 1305 kwnVw mhlw 5 
Gru 7

Kaanarraa 

Mehalaa 5 Ghar 7

Kaanraa, Fifth Mehl, 

Seventh House:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਘਰ ੭ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

55974 1305 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55975 1305 iqK bUiJ geI  
geI imil swD 
jnw]

iqK bUiJ:poly bolo Thikh Boojh Gee 

Gee Mil Saadhh 

Janaa ||

My thirst has been 

quenched, meeting 

with the Holy.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਉੱਕੀ ਹੀ ਮੱੁਕ ਗਈ ਹੈ।

55976 1305 pMc Bwgy cor  
shjy suKYno hry 
gun gwvqI 
gwvqI gwvqI  
drs 
ipAwir]1]rhwau
]

B`wgy Panch Bhaagae 

Chor Sehajae 

Sukhaino Harae 

Gun Gaavathee 

Gaavathee 

Gaavathee Dharas 

Piaar ||1|| 

Rehaao ||

The five thieves have 

run away, and I am in 

peace and poise; 

singing, singing, 

singing the Glorious 

Praises of the Lord, I 

obtain the Blessed 

Vision of my Beloved. 

||1||Pause||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖ ਨਾਲ (ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਪੂੰਿ ੇਚੋਰ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਭੱਿ 

ਗਏ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11367 Published: March 06/ 2014



55977 1305 jYsI krI pRB mo 
isau mo isau  
AYsI hau kYsy 
krau]

Jaisee Karee Prabh 

Mo Sio Mo Sio 

Aisee Ho Kaisae 

Karo ||

That which God has 

done for me - how can 

I do that for Him in 

return?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਹਰ ਤੂੂੰ  
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ 

ਵੱਟੇ ਜਵਚ) ਉਹੋ ਜਿਹੀ (ਤੇਰੀ 
ਸੇਵਾ) ਮੈਂ ਜਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

55978 1305 hIau qum@wry bil 
bly bil bly  
bil geI]1]

Heeo Thumhaarae 

Bal Balae Bal Balae 

Bal Gee ||1||

I make my heart a 

sacrifice, a sacrifice, a 

sacrifice, a sacrifice, a 

sacrifice to You. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ ਤੈਥੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

55979 1305 pihly pY sMq 
pwie iDAwie 
iDAwie pRIiq 
lwie]

Pehilae Pai Santh 

Paae Dhhiaae 

Dhhiaae Preeth 

Laae ||

First, I fall at the feet 

of the Saints; I 

meditate, meditate, 

lovingly attuned to 

You.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਪਜਹਲਾਂ (ਤੇਰੇ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ (ਤੇ, ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ) ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਨਾਲ) ਪਿੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ।

55980 1305 pRB Qwnu qyro 
kyhro ijqu jMqn 
kir bIcwru]

sqsMgq AsQwn 
(kyhro) kYsw Ascrj 
hY, ij`Qy jMqn smUh jIv 
iml kyAwp jI dI 
vIcwr krdy hn

Prabh Thhaan 

Thaero Kaeharo 

Jith Janthan Kar 

Beechaar ||

O God, where is that 

Place, where You 

contemplate all Your 

beings?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਉਹ ਥਾਂ ਬੜਾ ਹੀ 
ਅਸਚਰਿ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ (ਬੈਠ 

ਕੇ) ਤੂੂੰ  (ਸਾਰੇ) ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

55981 1305 Aink dws  
kIriq krih 
quhwrI]

Anik Dhaas 

Keerath Karehi 

Thuhaaree ||

Countless slaves sing 

Your Praises.

ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਾਸ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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55982 1305 soeI imilE jo 
Bwvqo jn nwnk  
Twkur rihE 
smwie]

Soee Miliou Jo 

Bhaavatho Jan 

Naanak Thaakur 

Rehiou Samaae ||

He alone meets You, 

who is pleasing to 

Your Will. Servant 

Nanak remains 

absorbed in his Lord 

and Master.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਠਾਕੁਰ! 

ਤੈਨੂੂੰ  ਉਹੀ (ਦਾਸ) ਜਮਲ 

ਸਜਕਆ ਹੈ ਿੋ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਾ।

55983 1305 eyk qUhI qUhI 
qUhI]2]1]37]

Eaek Thoohee 

Thoohee Thoohee 

||2||1||37||

You, You, You alone, 

Lord. ||2||1||37||

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਤੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਸਰਫ਼ 

ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ॥੨॥੧॥੩੭॥

55984 1305 kwnVw mhlw 5 
Gru 8

Kaanarraa 

Mehalaa 5 Ghar 8

Kaanraa, Fifth Mehl, 

Eighth House:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਘਰ ੮ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

55985 1305 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

55986 1305 iqAwgIAY gumwnu 
mwnu pyKqw 
dieAwl lwl hW 
hW mn crn 
ryn]1]rhwau]

Thiaageeai 

Gumaan Maan 

Paekhathaa 

Dhaeiaal Laal 

Haan Haan Man 

Charan Raen 

||1|| Rehaao ||

Give up your pride and 

your self-conceit; the 

Loving, Merciful Lord 

is watching over all. O 

mind, become the 

dust of His Feet. 

||1||Pause||

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਣ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਦਇਆ-ਦਾ-ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਪਿਭੂ 
(ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ ) ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! (ਸਭਨਾਂ ਦੇ) 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਬਜਣਆ ਰਹੁ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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55987 1305 hir sMq mMq  
gupwl igAwn 
iDAwn]1]

Har Santh Manth 

Gupaal Giaan 

Dhhiaan ||1||

Through the Mantra of 

the Lord's Saints, 

experience the 

spiritual wisdom and 

meditation of the Lord 

of the World. ||1||

ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੂੂੰ ਘੀ ਜਵਚਾਰ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖ ॥੧॥

55988 1305 ihrdY goibMd 
gwie crnkml 
pRIiq lwie dIn 
dieAwl mohnw]

Hiradhai Gobindh 

Gaae Charan 

Kamal Preeth Laae 

Dheen Dhaeiaal 

Mohanaa ||

Within your heart, sing 

the Praises of the Lord 

of the Universe, and 

be lovingly attuned to 

His Lotus Feet. He is 

the Fascinating Lord, 

Merciful to the meek 

and the humble.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ (ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਗਾਇਆ 

ਕਰ, ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮੋਹਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖ।

55989 1305 ikRpwl dieAw 
mieAw Dwir]

Kirapaal Dhaeiaa 

Maeiaa Dhhaar ||

O Merciful Lord, 

please bless me with 

Your Kindness and 

Compassion.

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ ਸਦਾ) ਜਮਹਰ ਕਰ,

55990 1305 nwnku mwgY nwmu 
dwnu]

Naanak Maagai 

Naam Dhaan ||

Nanak begs for the 

Gift of the Naam, the 

Name of the Lord.

(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਤੋਂ ਤੇਰਾ) ਨਾਮ-ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ,

55991 1305 qij mohu Brmu  
sgl 
AiBmwnu]2]1]3
8]

Thaj Mohu 

Bharam Sagal 

Abhimaan 

||2||1||38||

I have abandoned 

emotional 

attachment, doubt 

and all egotistical 

pride. ||2||1||38||

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੋਹ ਭਰਮ ਤੇ 

ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਇਹ 

ਦਾਤ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ) ॥੨॥੧॥੩੮॥
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55992 1305 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

55993 1305 pRB khn mln 
dhn lhn gur 
imly Awn nhI 
aupwau]1]rhwau]

(mln) pwp[ (dhn) 
sV jWdy hn[ (lhn) 
B`wgW krky

Prabh Kehan 

Malan Dhehan 

Lehan Gur Milae 

Aan Nehee 

Oupaao ||1|| 

Rehaao ||

Speaking of God, filth 

and pollution are 

burnt away; This 

comes by meeting 

with the Guru, and not 

by any other efforts. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਹੀ, ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਮੈਲ ਨੂੂੰ  ਸਾੜਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਹੀਲਾ (ਇਸ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ 
ਦਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

55994 1306 qtn Ktn jtn 
homn nwhI 
fMfDwr 
suAwau]1]

qtn, Kqn, jtn:polw 
bolo[ (qtn) qIrQW 
iknwry[(Ktn) Cy krm 
sMiDAw Awid[ 
(fMfDwr) fMfw r`Kx 
vwlw[

Thattan Khattan 

Jattan Homan 

Naahee 

Ddanddadhhaar 

Suaao ||1||

Making pilgrimages to 

sacred rivers, 

observing the six 

rituals, wearing 

matted and tangled 

hair, performing fire 

sacrifices and carrying 

ceremonial walking 

sticks - none of these 

are of any use. ||1||

ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, 

ਬਿਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜਭਆਸ, ਿਟਾਂ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਮ-ਿੱਗ 

ਕਰਨੇ, ਡੂੰਡਾ ਧਾਰੀ ਿੋਗੀ 
ਬਣਨਾ-(ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੂੰਮਾਂ 
ਨਾਲ ਕੋਈ) ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ॥੧॥
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55995 1306 jqn BWqn qpn 
BRmn Aink 
kQn kQqy nhI 
Qwh pweI Twau]

Jathan Bhaanthan 

Thapan Bhraman 

Anik Kathhan 

Kathhathae Nehee 

Thhaah Paaee 

Thaao ||

All sorts of efforts, 

austerities, 

wanderings and 

various speeches - 

none of these will lead 

you to find the Lord's 

Place.

(ਧੂਣੀਆਂ ਆਜਦਕ ਤਪਾ ਕੇ) ਤਪ 

ਕਰਨੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਿਮਣ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ-ਇਹੋ ਜਿਹੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿਤਨ 

ਕੀਜਤਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਜਖਆਨ 

ਕੀਜਤਆਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ) ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ (ਸੁਖ-

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ) ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

55996 1306 soiD sgr soDnw  
suKu nwnkw Bju 
nwau]2]2]39]

Bju: polw bolo Sodhh Sagar 

Sodhhanaa Sukh 

Naanakaa Bhaj 

Naao 

||2||2||39||

I have considered all 

considerations, O 

Nanak, but peace 

comes only by 

vibrating and 

meditating on the 

Name. ||2||2||39||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਚਾਰਾਂ 
ਜਵਚਾਰ ਕੇ (ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ (ਇਸੇ ਜਵਚ 

ਹੀ) ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ ॥੨॥੨॥੩੯॥

55997 1306 kwnVw mhlw 5 
Gru 9

Kaanarraa 

Mehalaa 5 Ghar 9

Kaanraa, Fifth Mehl, 

Ninth House:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਘਰ ੯ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

55998 1306 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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55999 1306 piqq pwvnu 
Bgiq bClu BY 
hrn qwrn 
qrn]1]rhwau]

Pathith Paavan 

Bhagath Bashhal 

Bhai Haran 

Thaaran Tharan 

||1|| Rehaao ||

The Purifier of sinners, 

the Lover of His 

devotees, the 

Destroyer of fear - He 

carries us across to the 

other side. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਸਾਰੇ) ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਲਈ 

ਿਹਾਜ਼ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56000 1306 nYn iqpqy drsu 
pyiK jsu qoiK 
sunq krn]1]

Nain Thipathae 

Dharas Paekh Jas 

Thokh Sunath 

Karan ||1||

My eyes are satisfied, 

gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan; my ears are 

satisfied, hearing His 

Praise. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਮੇਰੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਰੱਿ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, (ਮੇਰੇ) ਕੂੰਨ ਤੇਰਾ ਿਸ ਸੁਣ 

ਕੇ ਠੂੰ ਢ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

56001 1306 pRwn nwQ AnwQ 
dwqy dIn goibd 
srn]

Praan Naathh 

Anaathh Dhaathae 

Dheen Gobidh 

Saran ||

He is the Master of 

the praanaa, the 

breath of life; He is the 

Giver of Support to 

the unsupported. I am 

meek and poor - I seek 

the Sanctuary of the 

Lord of the Universe.

ਹੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਪਿਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! 

ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ! ਹੇ ਦੀਨਾਂ 
ਦੇ ਦਾਤੇ! ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।
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56002 1306 Aws pUrn duK 
ibnwsn ghI Et 
nwnk hir 
crn]2]1]40]

Aas Pooran Dhukh 

Binaasan Gehee 

Outt Naanak Har 

Charan 

||2||1||40||

He is the Fulfiller of 

hope, the Destroyer of 

pain. Nanak grasps the 

Support of the Feet of 

the Lord. 

||2||1||40||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀਆਂ) 

ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

(ਸਭ ਦੇ) ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੪੦॥

56003 1306 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

56004 1306 crn srn 
dieAwl Twkur  
Awn nwhI jwie]

Charan Saran 

Dhaeiaal Thaakur 

Aan Naahee Jaae 

||

I seek the Sanctuary of 

the Feet of my 

Merciful Lord and 

Master; I do not go 

anywhere else.

ਹੇ ਦਇਆ-ਦੇ-ਘਰ ਠਾਕੁਰ 

ਪਿਭੂ! (ਮੈਂ ਤੇਰੇ) ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ (ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੈਥੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।

56005 1306 piqq pwvn 
ibrdu suAwmI  
auDrqy hir 
iDAwie]1]rhwau
]

AOguxW qoN dUijAW nMU (au-
Drqy) auDwrdy hn

Pathith Paavan 

Biradh Suaamee 

Oudhharathae Har 

Dhhiaae ||1|| 

Rehaao ||

It is the Inherent 

Nature of our Lord 

and Master to purify 

sinners. Those who 

meditate on the Lord 

are saved. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੱੁਢ-

ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ। ਹੇ 

ਹਰੀ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਸਮਰ ਕੇ (ਅਨੇਕਾਂ ਿੀਵ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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56006 1306 sYswr gwr 
ibkwr swgr  
piqq moh mwn 
AMD]

Saisaar Gaar 

Bikaar Saagar 

Pathith Moh Maan 

Andhh ||

The world is a swamp 

of wickedness and 

corruption. The blind 

sinner has fallen into 

the ocean of 

emotional attachment 

and pride,

ਹੇ ਪਿਭੂ ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਿਗਤ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਲਹਣ ਹੈ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਮਾਣ 

ਨਾਲ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਿੀਵ (ਇਸ 

ਜਵਚ) ਜਡੱਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

56007 1306 ibkl mwieAw 
sMig DMD]

Bikal Maaeiaa 

Sang Dhhandhh ||

Bewildered by the 

entanglements of 

Maya.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ ਨਾਲ 

ਜਵਆਕੁਲ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

56008 1306 kru ghy pRB 
Awip kwFhu rwiK 
lyhu goibMd 
rwie]1]

Kar Gehae Prabh 

Aap Kaadtahu 

Raakh Laehu 

Gobindh Raae 

||1||

God Himself has taken 

me by the hand and 

lifted me up and out 

of it; save me, O 

Sovereign Lord of the 

Universe. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਇਹਨਾਂ ਦਾ) ਹੱਥ ਿੜ 

ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਜਿੱਲਹਣ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ, ਤੂੂੰ  ਆਪ 

(ਇਹਨਾਂ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰ ॥੧॥

56009 1306 AnwQ nwQ snwQ 
sMqn koit pwp 
ibnws]

Anaathh Naathh 

Sanaathh Santhan 

Kott Paap Binaas 

||

He is the Master of 

the masterless, the 

Supporting Lord of the 

Saints, the Neutralizer 

of millions of sins.

ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! ਹੇ ਸੂੰਤਾਂ 
ਦੇ ਸਹਾਰੇ! ਹੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ!

56010 1306 min drsnY kI 
ipAws]

Man Dharasanai 

Kee Piaas ||

My mind thirsts for 

the Blessed Vision of 

His Darshan.

(ਮੇਰੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਤੇਰੇ) 

ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11375 Published: March 06/ 2014



56011 1306 pRB pUrn 
gunqws]

Prabh Pooran 

Gunathaas ||

God is the Perfect 

Treasure of Virtue.

ਹੇ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ!

56012 1306 ikRpwl dieAwl 
gupwl nwnk hir 
rsnw gun 
gwie]2]2]41]

Kirapaal Dhaeiaal 

Gupaal Naanak 

Har Rasanaa Gun 

Gaae 

||2||2||41||

O Nanak, sing and 

savor the Glorious 

Praises of the Lord, 

the Kind and 

Compassionate Lord 

of the World. 

||2||2||41||

ਹੇ ਜਕਿਪਾਲ! ਹੇ ਦਇਆਲ! ਹੇ 

ਗੁਪਾਲ! ਹੇ ਹਰੀ! (ਜਮਹਰ ਕਰ) 

ਨਾਨਕ ਦੀ ਿੀਭ (ਤੇਰੇ) ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੀ ਰਹੇ ॥੨॥੨॥੪੧॥

56013 1306 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

56014 1306 vwir vwrau  
Aink fwrau]

Vaar Vaaro Anik 

Ddaaro ||

Countless times, I am 

a sacrifice, a sacrifice

ਹੇ ਸਖੀ! ਮੈਂ (ਹੋਰ) ਅਨੇਕਾਂ 
(ਸੁਖ) ਵਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹਾਂ-
56015 1306 suKu ipRA suhwg  

plk 
rwq]1]rhwau]

(plk) iCn mwqR[ 
AvsQw rUpI rwq

Sukh Pria Suhaag 

Palak Raath ||1|| 

Rehaao ||

To that moment of 

peace, on that night 

when I was joined 

with my Beloved. 

||1||Pause||

(ਪਜਤਬਿਤਾ ਇਸਤਿੀ ਵਾਂਗ) ਮੈਂ 
ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਸੁਹਾਗ 

ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਖ ਤੋਂ (ਸਭ ਕੁਝ 

ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਤਆਰ ਹਾਂ) 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56016 1306 kink mMdr pwt 
syj sKI moih  
nwih ien isau 
qwq]1]

(pwt) rwj isMGwsn[ 
(qwq) ie`Cw

Kanik Mandhar 

Paatt Saej Sakhee 

Mohi Naahi Ein Sio 

Thaath ||1||

Mansions of gold, and 

beds of silk sheets - O 

sisters, I have no love 

for these. ||1||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਲ 

ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪਜੜਆਂ ਦੀ ਸੇਿ-

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਲਗਨ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧॥
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56017 1306 mukq lwl Aink 
Bog ibnu nwm 
nwnk hwq]

Mukath Laal Anik 

Bhog Bin Naam 

Naanak Haath ||

Pearls, jewels and 

countless pleasures, O 

Nanak, are useless and 

destructive without 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੋਤੀ, ਹੀਰੇ 

(ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਭੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਆਤਮਕ) ਮੌਤ (ਦਾ 
ਕਾਰਨ) ਹਨ।

56018 1306 rUKo Bojnu BUim 
sYn sKI ipRA 
sMig sUiK 
ibhwq]2]3]42
]

Rookho Bhojan 

Bhoom Sain 

Sakhee Pria Sang 

Sookh Bihaath 

||2||3||42||

Even with only dry 

crusts of bread, and a 

hard floor on which to 

sleep, my life passes in 

peace and pleasure 

with my Beloved, O 

sisters. ||2||3||42||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! 

ਰੱੁਖੀ ਰੋਟੀ (ਖਾਣੀ, ਅਤੇ) ਭੁੂੰ ਞੇ 
ਸੌਣਾ (ਚੂੰਗਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ) 

ਜਪਆਰੇ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸੁਖ ਜਵਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੩॥੪੨॥

56019 1306 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

56020 1306 AhM qoro muKu joro] Ahan Thoro Mukh 

Joro ||

Give up your ego, and 

turn your face to God.

ਹੇ ਸਖੀ! (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) 

ਜਮਲ ਬੈਜਠਆ ਕਰ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ।

56021 1306 guru guru krq  
mnu loro]

Gur Gur Karath 

Man Loro ||

Let your yearning 

mind call out, ""Guru, 

Guru"".

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਵਸਾਂਜਦਆਂ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  ਖੋਜਿਆ ਕਰ,

56022 1306 ipRA pRIiq  
ipAwro 
moro]1]rhwau]

Pria Preeth Piaaro 

Moro ||1|| 

Rehaao ||

My Beloved is the 

Lover of Love. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) 
ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਵਲ 

ਪਰਤਾਇਆ ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
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56023 1306 igRih syj suhwvI  
Awgin cYnw qoro 
rI qoro pMc dUqn 
isau sMgu qoro]1]

(gi Rih) irdy rUpI 
AWgin ivhVy c 

Grihi Saej 

Suhaavee Aagan 

Chainaa Thoro Ree 

Thoro Panch 

Dhoothan Sio Sang 

Thoro ||1||

The bed of your 

household shall be 

cozy, and your 

courtyard shall be 

comfortable; shatter 

and break the bonds 

which tie you to the 

five thieves. ||1||

ਹੇ ਸਹੇਲੀ! (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਮਨ ਦੀ ਖੋਿ ਅਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਪਿੀਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) (ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਪੂੰਿ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ (ਆਪਣਾ) 
ਸਾਥ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਦਾ ਿਤਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰੇ) 

ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਸੋਹਣੀ ਸੇਿ ਬਣ 

ਿਾਇਗੀ, ਤੇਰੇ (ਜਹਰਦੇ ਦੇ) 

ਜਵਹੜੇ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਟਕੇਗੀ 
॥੧॥

56024 1306 Awie n jwie  
bsy inj Awsin  
aUND kml 
ibgsoro]

Aae N Jaae Basae 

Nij Aasan 

Oonadhh Kamal 

Bigasoro ||

You shall not come 

and go in 

reincarnation; you 

shall dwell in your own 

home deep within, 

and your inverted 

heart-lotus shall 

blossom forth.

ਹੇ ਸਖੀ! ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਉਤੇ ਬੈਠੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ), ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ (ਪਿਭੂ 
ਵਲੋਂ) ਉਲਜਟਆ ਹੋਇਆ 

ਜਹਰਦਾ-ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ,

56025 1306 CutkI haumY soro] Shhuttakee 

Houmai Soro ||

The turmoil of egotism 

shall be silenced.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਰੌਲਾ ਮੱੁਕ ਜਗਆ,
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56026 1306 gwieE rI 
gwieE pRB nwnk  
gunI 
ghyro]2]4]43]

Gaaeiou Ree 

Gaaeiou Prabh 

Naanak Gunee 

Gehaero 

||2||4||43||

Nanak sings - he sings 

the Praises of God, the 

Ocean of Virtue. 

||2||4||43||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ॥੨॥੪॥੪੩॥

56027 1306 kwnVw mÚ 5 Gru 
9]

nwvW Kaanarraa Ma 5 

Ghar 9 ||

Kaanraa, Fifth Mehl, 

Ninth House:

56028 1306 qW qy jwip mnw  
hir jwip]

Thaan Thae Jaap 

Manaa Har Jaap ||

This is why you should 

chant and meditate on 

the Lord, O mind.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! (ਿੇ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਤਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ) ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ, ਸਦਾ ਿਜਪਆ ਕਰ,

56029 1306 jo sMq byd khq  
pMQu gwKro moh 
mgn AhM 
qwp]rhwau]

Jo Santh Baedh 

Kehath Panthh 

Gaakharo Moh 

Magan Ahan 

Thaap || Rehaao 

||

The Vedas and the 

Saints say that the 

path is treacherous 

and difficult. You are 

intoxicated with 

emotional attachment 

and the fever of 

egotism. ||Pause||

ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਨਾਮ ਿਪਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਰਸਤਾ 
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ (ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਮੋਹ ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਾਪ ਚਜੜਹਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥ ਰਹਾਉ॥
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56030 1306 jo rwqy mwqy sMig 
bpurI mwieAw 
moh sMqwp]1]

r`wqy m`wqy Jo Raathae 

Maathae Sang 

Bapuree Maaeiaa 

Moh Santhaap 

||1||

Those who are imbued 

and intoxicated with 

the wretched Maya, 

suffer the pains of 

emotional 

attachment. ||1||

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਭੈੜੀ 
ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਮੱਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਅਨੇਕਾਂ) ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਜਵਆਪਦੇ ਹਨ ॥੧॥

56031 1306 nwmu jpq soaU 
jnu auDrY ijsih 
auDwrhu Awp]

AOguxW qoN (au-Dwrhu) 
auDwrdy hoN

Naam Japath Sooo 

Jan Oudhharai 

Jisehi 

Oudhhaarahu Aap 

||

That humble being is 

saved, who chants the 

Naam; You Yourself 

save him.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਿਪਜਦਆਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ।

56032 1306 ibnis jwie moh 
BY Brmw nwnk  
sMq 
pRqwp]2]5]44
]

Binas Jaae Moh 

Bhai Bharamaa 

Naanak Santh 

Prathaap 

||2||5||44||

Emotional 

attachment, fear and 

doubt are dispelled, O 

Nanak, by the Grace of 

the Saints. 

||2||5||44||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਤਾਪ 

ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦਾ) ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੨॥੫॥੪੪॥

56033 1307 kwnVw mhlw 5 
Gru 10

Kaanarraa 

Mehalaa 5 Ghar 10

Kaanraa, Fifth Mehl, 

Tenth House:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਘਰ ੧੦ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

56034 1307 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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56035 1307 AYso dwnu dyhu jI 
sMqhu jwq jIau 
bilhwir]

Aiso Dhaan 

Dhaehu Jee 

Santhahu Jaath 

Jeeo Balihaar ||

Give me that blessing, 

O Dear Saints, for 

which my soul would 

be a sacrifice.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਦਾਨ ਦੇਹੋ (ਿ ੋਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿ 

ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੀ) 
ਜਿੂੰ ਦ (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ) 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

56036 1307 mwn mohI pMc 
dohI auriJ 
inkit bisE  
qwkI srin 
swDUAw dUq sMgu 
invwir]1]rhwau
]

q`wkI q`kI Maan Mohee 

Panch Dhohee 

Ourajh Nikatt 

Basiou Thaakee 

Saran Saadhhooaa 

Dhooth Sang 

Nivaar ||1|| 

Rehaao ||

Enticed by pride, 

entrapped and 

plundered by the five 

thieves, still, you live 

near them. I have 

come to the Sanctuary 

of the Holy, and I have 

been rescued from my 

association with those 

demons. ||1||Pause||

(ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਪੂੰਿ (ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ) ਠੱਗੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ) ਿਸ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਹੀ) ਨੇੜੇ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 
(ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੱਕੀ ਹੈ। (ਹੇ 

ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ 
ਕਾਮਾਜਦਕ) ਵੈਰੀਆਂ ਵਾਲਾ 
ਸਾਥ ਦੂਰ ਕਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56037 1307 koit jnm join 
BRimE hwir 
pirE duAwir]1]

Kott Janam Jon 

Bhramiou Haar 

Pariou Dhuaar 

||1||

I wandered through 

millions of lifetimes 

and incarnations. I am 

so very tired - I have 

fallen at God's Door. 

||1||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! (ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ 
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ ਰਜਹ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ) ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ। (ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ!) ਮੈਂ ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ 

ਆਇਆ ਹਾਂ ॥੧॥
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56038 1307 ikrpw goibMd 
BeI imilE nwmu 
ADwru]

Kirapaa Gobindh 

Bhee Miliou Naam 

Adhhaar ||

The Lord of the 

Universe has become 

Kind to me; He has 

blessed me with the 

Support of the Naam.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਮਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ 
ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਆਸਰਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ 

ਦੁਰਲੱਭ (ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
56039 1307 dulB jnmu sPlu 

nwnk Bv auqwir 
pwir]2]1]45]

 du-lB Dhulabh Janam 

Safal Naanak Bhav 

Outhaar Paar 

||2||1||45||

This precious human 

life has become 

fruitful and 

prosperous; O Nanak, I 

am carried across the 

terrifying world-ocean. 

||2||1||45||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਦੇ ਕੇ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲੈ ॥੨॥੧॥੪੫॥

56040 1307 kwnVw mhlw 5 
Gru 11

Kaanarraa 

Mehalaa 5 Ghar 11

Kaanraa, Fifth Mehl, 

Eleventh House:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਘਰ ੧੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

56041 1307 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

56042 1307 shj suBwey  
Awpn Awey]

Sehaj Subhaaeae 

Aapan Aaeae ||

He Himself has come 

to me, in His Natural 

Way.

(ਜਕਸੇ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਵਾਲੇ ਜਪਆਰ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਨਾਲ 

(ਪਿਭੂ ਿੀ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 
(ਮੈਨੂੂੰ ) ਆ ਜਮਲੇ ਹਨ,
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56043 1307 kCU n jwnO kCU 
idKwey]

Kashhoo N Jaana 

Kashhoo 

Dhikhaaeae ||

I know nothing, and I 

show nothing.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਹ ਕੁਝ ਿਾਣਦਾ-
ਬੱੁਝਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੂੰਗੀ 
ਕਰਣੀ ਜਵਖਾ ਸਜਕਆ ਹਾਂ।

56044 1307 pRBu imilE suK  
bwly 
Boly]1]rhwau]

(Boly)inskpt (bwly) 
bwlk nMU, (suK) srUp 
pRBu jI imly[ bwly Boly: 
poly bolo

Prabh Miliou Sukh 

Baalae Bholae 

||1|| Rehaao ||

I have met God 

through innocent 

faith, and He has 

blessed me with 

peace. ||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਭੋਲੇ ਬਾਲ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ (ਆਪ ਹੀ) ਆ 

ਜਮਜਲਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56045 1307 sMjoig imlwey  
swDsMgwey]

Sanjog Milaaeae 

Saadhh Sangaaeae 

||

By the good fortune of 

my destiny, I have 

joined the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

(ਜਕਸੇ ਜਪਛਲੇ) ਸੂੰਿੋਗ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ,

56046 1307 kqhU n jwey  
Grih bswey]

Kathehoo N 

Jaaeae Gharehi 

Basaaeae ||

I do not go out 

anywhere; I dwell in 

my own home.

(ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ) ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ, (ਜਹਰਦੇ-) 

ਘਰ ਜਵਚ ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

56047 1307 gun inDwnu 
pRgitE ieh 
colY]1]

colY: polw bolo Gun Nidhhaan 

Pragattiou Eih 

Cholai ||1||

God, the Treasure of 

Virtue, has been 

revealed in this body-

robe. ||1||

(ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਭੂ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੧॥

56048 1307 crn luBwey Awn 
qjwey]

Charan Lubhaaeae 

Aan Thajaaeae ||

I have fallen in love 

with His Feet; I have 

abandoned everything 

else.

(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਵਲ) ਜਖੱਚ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, 

ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੋਹ-ਜਪਆਰ 

ਛਡਾ ਲਏ ਹਨ,
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56049 1307 Qwn Qnwey srb 
smwey]

Thhaan 

Thhanaaeae Sarab 

Samaaeae ||

In the places and 

interspaces, He is All-

pervading.

(ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ ਪਿਭੂ) ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

56050 1307 rsik rsik  
nwnku gun 
bolY]2]1]46]

Rasak Rasak 

Naanak Gun Bolai 

||2||1||46||

With loving joy and 

excitement, Nanak 

speaks His Praises. 

||2||1||46||

(ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਬੜੇ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੪੬॥

56051 1307 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

56052 1307 goibMd Twkur 
imln durweˆØI]

Gobindh Thaakur 

Milan 

Dhuraaeanaee ||

It is so hard to meet 

the Lord of the 

Universe, my Lord and 

Master.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਠਾਕੁਰ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣਾ 
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।

56053 1307 pr imiq rUpu 
AgMm Agocr  
rihE srb 
smweI]1]rhwau]

Paramith Roop 

Aganm Agochar 

Rehiou Sarab 

Samaaee ||1|| 

Rehaao ||

His Form is 

Immeasurable, 

Inaccessible and 

Unfathomable; He is 

All-pervading 

everywhere. 

||1||Pause||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਂਞ ਤਾਂ) 
ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਸਮਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਪਰ) ਉਸ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਅੂੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਉਸ ਤਕ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11384 Published: March 06/ 2014



56054 1307 khin Bvin  
nwhI pwieE 
pwieE Aink 
aukiq 
cqurweI]1]

Kehan Bhavan 

Naahee Paaeiou 

Paaeiou Anik 

Oukath 

Chathuraaee ||1||

By speaking and 

wandering, nothing is 

gained; nothing is 

obtained by clever 

tricks and devices. 

||1||

(ਜਨਰਾ ਜਗਆਨ ਦੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਨ ਨਾਲ, (ਤੀਰਥ ਆਜਦਕਾਂ 
ਤੇ) ਭੌਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ 

ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ॥੧॥

56055 1307 jqn jqn  
Aink aupwv ry  
qau imilE jau 
ikrpweI]

Jathan Jathan Anik 

Oupaav Rae Tho 

Miliou Jo 

Kirapaaee ||

People try all sorts of 

things, but the Lord is 

only met when He 

shows His Mercy.

ਹੇ ਭਾਈ! ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨਾਂ ਅਤੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਜਲਆਂ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। 
ਉਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਕਰਪਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।

56056 1307 pRBU dieAwr 
ikRpwr ikRpwiniD  
jn nwnk sMq 
rynweI]2]2]47
]

d-ieAwr Prabhoo Dhaeiaar 

Kirapaar Kirapaa 

Nidhh Jan Naanak 

Santh Raenaaee 

||2||2||47||

God is Kind and 

Compassionate, the 

Treasure of Mercy; 

servant Nanak is the 

dust of the feet of the 

Saints. ||2||2||47||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਦਇਆਲ, 

ਜਕਰਪਾਲ, ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਿਭੂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 

ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੪੭॥

56057 1307 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

56058 1307 mweI ismrq 
rwm rwm rwm]

Maaee Simarath 

Raam Raam Raam 

||

O mother, I meditate 

on the Lord, Raam, 

Raam, Raam.

ਹੇ ਮਾਂ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਸਮਰਜਦਆਂ 

(ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ)।
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56059 1307 pRB ibnw nwhI 
horu]

Prabh Binaa 

Naahee Hor ||

Without God, there is 

no other at all.

ਪਿਭੂ ਜਬਨਾ (ਮੇਰਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

(ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

56060 1307 icqvau 
crnwribMd  
swsn inis 
Bor]1]rhwau]

Chithavo 

Charanaarabindh 

Saasan Nis Bhor 

||1|| Rehaao ||

I remember His Lotus 

Feet with every 

breath, night and day. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56061 1307 lwie pRIiq kIn 
Awpn qUtq nhI  
joru]

Laae Preeth Keen 

Aapan Thoottath 

Nehee Jor ||

He loves me and 

makes me His Own; 

my union with Him 

shall never be broken.

ਹੇ ਮਾਂ! (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) 

ਜਪਆਰ ਪਾ ਕੇ (ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 

ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ (ਹੁਣ 

ਇਹ) ਪਿੀਤ ਦੀ ਗੂੰਢ ਟੱੁਟੇਗੀ 
ਨਹੀਂ।

56062 1307 pRwn mnu Dnu 
srbsuo hir gun 
inDy suK mor]1]

srbsuo: polw bolo imlvW 
hoVy AONkV ivckwr bolo

Praan Man Dhhan 

Sarabasuo Har 

Gun Nidhhae Sukh 

Mor ||1||

He is my breath of life, 

mind, wealth and 

everything. The Lord is 

the Treasure of Virtue 

and Peace. ||1||

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹਰੀ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ, ਮਨ 

ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ 

ਉਹੀ ਹੈ ॥੧॥

56063 1307 eIq aUq rwm 
pUrnu inrKq 
ird Koir]

Eeth Ooth Raam 

Pooran Nirakhath 

Ridh Khor ||

Here and hereafter, 

the Lord is perfectly 

pervading; He is seen 

deep within the heart.

ਇਥੇ ਉਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਥਾਂ 
ਜਵਚ (ਬੈਠਾ) ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।
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56064 1307 sMq srn qrn 
nwnk ibnisE 
duKu 
Gor]2]3]48]

Santh Saran 

Tharan Naanak 

Binasiou Dhukh 

Ghor 

||2||3||48||

In the Sanctuary of the 

Saints, I am carried 

across; O Nanak, the 

terrible pain has been 

taken away. 

||2||3||48||

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਲਈ 

ਉਹ) ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਵਚ ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ) 
ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱੁਖ ਭੀ 
ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥੩॥੪੮॥

56065 1307 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

56066 1307 jn ko pRBu sMgy 
Asnyhu]

Jan Ko Prabh 

Sangae Asanaehu 

||

God's humble servant 

is in love with Him.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਰਾਖਾ ਹੈਂ, (ਤੇਰੇ 

ਸੇਵਕ ਦਾ ਤੇਰੇ) ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

(ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

56067 1307 swjno qU mIqu 
myrw igRih qyrY  
sBu 
kyhu]1]rhwau]

Saajano Thoo 

Meeth Maeraa 

Grihi Thaerai Sabh 

Kaehu ||1|| 

Rehaao ||

You are my Friend, my 

very best Friend; 

everything is in Your 

Home. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਹੀ) ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਹੀ) ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ, 
ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ 

ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56068 1307 mwnu mWgau qwnu 
mWgau Dnu lKmI 
suq dyh]1]

Maan Maango 

Thaan Maango 

Dhhan Lakhamee 

Suth Dhaeh ||1||

I beg for honor, I beg 

for strength; please 

bless me with wealth, 

property and children. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, (ਤੇਰਾ) 
ਆਸਰਾ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਪੱੁਤਰ 

ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ 
ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥
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56069 1307 mukiq jugiq 
Bugiq pUrn  
prmwnMd prm 
inDwn]

Mukath Jugath 

Bhugath Pooran 

Paramaanandh 

Param Nidhhaan 

||

You are the 

Technology of 

liberation, the Way to 

worldly success, the 

Perfect Lord of 

Supreme Bliss, the 

Transcendent 

Treasure.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਿਾਚ ਜਸਖਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਭੋਿਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ।

56070 1308 BY Bwie Bgiq 
inhwl nwnk  
sdw sdw 
kurbwn]2]4]4
9]

Bhai Bhaae 

Bhagath Nihaal 

Naanak Sadhaa 

Sadhaa Kurabaan 

||2||4||49||

In the Fear of God and 

loving devotion, Nanak 

is exalted and 

enraptured, forever 

and ever a sacrifice to 

Him. ||2||4||49||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ 
ਤੈਥੋਂ) ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, (ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ) ਡਰ 

ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ 

ਤੇਰੀ) ਭਗਤੀ (ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ) ਜਨਹਾਲ (ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) 

॥੨॥੪॥੪੯॥

56071 1308 kwnVw mhlw 5] Kaanarraa 

Mehalaa 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

56072 1308 krq krq crc 
crc crcrI]

(krq) krdy hn[ 
(crc) crcw[(n`cx) 
gwiex krky ig`Dy dI 
(crcrI) DuMm auTwauNdy 
hn

Karath Karath 

Charach Charach 

Characharee ||

The debaters debate 

and argue their 

arguments.

(ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਿ ਦੇ 

ਜਗਆਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਕਤੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ) ਚਰਚਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ,
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56073 1308 jog iDAwn ByK 
igAwn iPrq 
iPrq Drq Drq 
DrcrI]1]rhwau
]

jMgm ho ky (DrcrI) 
DrqI hI DrqI qy 
(iPrq) iPrdy hI iPrdy 
hn

Jog Dhhiaan 

Bhaekh Giaan 

Firath Firath 

Dhharath 

Dhharath 

Dhharacharee 

||1|| Rehaao ||

The Yogis and 

meditators, religious 

and spiritual teachers 

roam and ramble, 

wandering endlessly 

all over the earth. 

||1||Pause||

ਅਨੇਕਾਂ ਿੋਗ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣ 

ਵਾਲੇ (ਛੇ) ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ 

(ਸ਼ਾਸਤਿ ਦੇ) ਜਗਆਨਵਾਨ ਸਦਾ 
ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਤੁਰੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, 

(ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਭੋਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਵਅਰਥ ਹੈ) 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56074 1308 AhM AhM AhY 
Avr mUV mUV  
mUV bvreI]

Ahan Ahan Ahai 

Avar Moorr Moorr 

Moorr Bavaree ||

They are egotistical, 

self-centered and 

conceited, foolish, 

stupid, idiotic and 

insane.

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ) ਹੋਰ 

ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਹਉਮੈ 

ਹੀ ਹਉਮੈ, (ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 
ਉਹ) ਮੂਰਖ ਹਨ, ਮੂਰਖ ਹਨ, 

ਝੱਲੇ ਹਨ।
56075 1308 jiq jwq jwq 

jwq sdw sdw  
sdw sdw kwl 
heI]1]

(heInwS) krdw heI hY Jath Jaath Jaath 

Jaath Sadhaa 

Sadhaa Sadhaa 

Sadhaa Kaal Hee 

||1||

Wherever they go and 

wander, death is 

always with them, 

forever and ever and 

ever and ever. ||1||

(ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਧਰਮ ਦਾ ਕੂੰਮ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ) ਜਿੱਥੇ 

ਭੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭੀ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ (ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਸਵਾਰ ਰਜਹੂੰਦੀ) ਹੈ ॥੧॥

56076 1308 mwnu mwnu mwnu 
iqAwig imrqu 
imrqu inkit 
inkit sdw heI]

Maan Maan Maan 

Thiaag Mirath 

Mirath Nikatt 

Nikatt Sadhaa Hee 

||

Give up your pride and 

stubborn self-conceit; 

death, yes, death, is 

always close and near 

at hand.

ਹੇ ਮੂਰਖ! (ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ 

ਦਾ) ਮਾਣ, (ਭੇਖ ਦਾ) ਮਾਣ 

(ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੇ ਜਗਆਨ ਦਾ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਹ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਸਦਾ (ਤੇਰੇ) 

ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਦਾ (ਤੇਰੇ) ਨੇੜੇ ਹੈ।
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56077 1308 hir hry hry Bwju  
khqu nwnku sunhu 
ry mUV ibnu Bjn 
Bjn Bjn  
Aihlw jnmu 
geI]2]5]50]
12]62]

(Aihlw) suMdr, ibArQ Har Harae Harae 

Bhaaj Kehath 

Naanak Sunahu 

Rae Moorr Bin 

Bhajan Bhajan 

Bhajan Ahilaa 

Janam Gee 

||2||5||50||12||

62||

Vibrate and meditate 

on the Lord, Har, 

Haray, Haray. Says 

Nanak, listen you fool: 

without vibrating, and 

meditating, and 

dwelling on Him, your 

life is uselessly wasting 

away. 

||2||5||50||12||62||

(ਤੈਨੂੂੰ ) ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਮੂਰਖ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਰ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ। 
ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੀਮਤੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ (ਜਵਅਰਥ) ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥੫॥੫੦॥੧੨॥੬੨॥

56078 1308 kwnVw 
AstpdIAw 
mhlw 4 Gru 1

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Kaanarraa 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 4 Ghar 1

Kaanraa, Ashtapadees, 

Fourth Mehl, First 

House:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ 

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

56079 1308 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

56080 1308 jip mn rwm 
nwmu suKu pwvYgo]

Jap Man Raam 

Naam Sukh 

Paavaigo ||

Chant the Name of the 

Lord, O mind, and find 

peace.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਨਾਮ (ਸਦਾ) ਿਜਪਆ ਕਰ 

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿਪਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ) ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11390 Published: March 06/ 2014



56081 1308 ijau ijau jpY  
iqvY suKu pwvY  
siqguru syiv 
smwvYgo]1]rhwau
]

Jio Jio Japai Thivai 

Sukh Paavai 

Sathigur Saev 

Samaavaigo ||1|| 

Rehaao ||

The more you chant 

and meditate, the 

more you will be at 

peace; serve the True 

Guru, and merge in 

the Lord. ||1||Pause||

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ (ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ) 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ) 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

56082 1308 Bgq jnW kI 
iKnu iKnu locw  
nwmu jpq suKu 
pwvYgo]

Bhagath Janaan 

Kee Khin Khin 

Lochaa Naam 

Japath Sukh 

Paavaigo ||

Each and every 

instant, the humble 

devotees long for Him; 

chanting the Naam, 

they find peace.

ਹੇ ਮਨ! ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ) ਤਾਂਘ 

ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਭਗਤ) ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
56083 1308 An rs swd gey 

sB nIkir ibnu 
nwvY ikCu n 
suKwvYgo]1]

An Ras Saadh 

Geae Sabh Neekar 

Bin Naavai Kishh N 

Sukhaavaigo ||1||

The taste of other 

pleasures is totally 

eradicated; nothing 

pleases them, except 

the Name. ||1||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਨਕਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਭਗਤ ਨੂੂੰ ) ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੂੰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੧॥

56084 1308 gurmiq hir hir 
mITw lwgw guru 
mITy bcn 
kFwvYgo]

Guramath Har Har 

Meethaa Laagaa 

Gur Meethae 

Bachan 

Kadtaavaigo ||

Following the Guru's 

Teachings, the Lord 

seems sweet to them; 

the Guru inspires 

them to speak sweet 

words.

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਭਗਤ ਨੂੂੰ ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

(ਉਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ) ਜਮੱਠੇ ਬਚਨ (ਹੀ) ਕਢਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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56085 1308 siqgur bwxI 
purKu purKoqm  
bwxI isau icqu 
lwvYgo]2]

Sathigur Baanee 

Purakh 

Purakhotham 

Baanee Sio Chith 

Laavaigo ||2||

Through the Word of 

the True Guru's Bani, 

the Primal Lord God is 

revealed; so focus 

your consciousness on 

His Bani. ||2||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਭਗਤ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਸਦਾ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ (ਆਪਣਾ) ਜਚੱਤ 

ਪੱਘਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

56086 1308 gurbwxI sunq  
myrw mnu dRivAw  
mnu BInw inj 
Gir AwvYgo]

Gurabaanee 

Sunath Maeraa 

Man Dhraviaa 

Man Bheenaa Nij 

Ghar Aavaigo ||

Hearing the Word of 

the Guru's Bani, my 

mind has been 

softened and 

saturated with it; my 

mind has returned to 

its own home deep 

within.

ਮੇਰਾ ਮਨ (ਨਾਮ-ਰਸ ਨਾਲ) 

ਜਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਬਾਹਰ 

ਭਟਕਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਆਪਣੇ ਅਸਲ 

ਸਰੂਪ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

56087 1308 qh Anhq DunI  
bwjih inq bwjy  
nIJr Dwr 
cuAwvYgo]3]

b`wjih b`wjy nI~Jr Theh Anehath 

Dhhunee Baajehi 

Nith Baajae 

Neejhar Dhhaar 

Chuaavaigo ||3||

The Unstruck Melody 

resonates and 

resounds there 

continuously; the 

stream of nectar 

trickles down 

constantly. ||3||

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਉਂ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਮਾਨੋ) 

ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਕ-ਰਸ 

ਸੁਰ ਨਾਲ ਵਾਿੇ ਵੱਿਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, (ਮਾਨੋ) ਚਸ਼ਮੇ (ਦੇ ਪਾਣੀ) 
ਦੀ ਧਾਰ ਚਲਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੩॥

56088 1308 rwm nwmu ieku 
iql iql gwvY  
mnu gurmiq nwim 
smwvYgo]

Raam Naam Eik 

Thil Thil Gaavai 

Man Guramath 

Naam Samaavaigo 

||

Singing the Name of 

the One Lord each and 

every instant, and 

following the Guru's 

Teachings, the mind is 

absorbed in the Naam.

ਹੇ ਮਨ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਗਤ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਸਾਹ 

ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ (ਭਗਤ ਦਾ) ਮਨ 

(ਸਦਾ) ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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56089 1308 nwmu suxY nwmo 
min BwvY nwmy hI 
iqRpqwvYgo]4]

Naam Sunai 

Naamo Man 

Bhaavai Naamae 

Hee 

Thripathaavaigo 

||4||

Listening to the Naam, 

the mind is pleased 

with the Naam, and 

satisfied with the 

Naam. ||4||

ਭਗਤ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ 
(ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
(ਭਗਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਵਲੋਂ) ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥

56090 1308 kink kink 
pihry bhu kMgnw  
kwpru BWiq 
bnwvYgo]

Kanik Kanik 

Pehirae Bahu 

Kanganaa Kaapar 

Bhaanth 

Banaavaigo ||

People wear lots of 

bracelets, glittering 

with gold; they wear 

all sorts of fine clothes.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ 

ਮਨੱੁਖ) ਸੋਨੇ (ਆਜਦਕ ਕੀਮਤੀ 
ਧਾਤਾਂ) ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੂੰਗਣ 

(ਆਜਦਕ ਗਜਹਣੇ) ਪਜਹਨਦਾ ਹੈ 

(ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਸਿਾਣ 

ਲਈ) ਕਈ ਜਕਸਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,

56091 1308 nwm ibnw siB 
PIk iPkwny  
jnim mrY iPir 
AwvYgo]5]

Naam Binaa Sabh 

Feek Fikaanae 

Janam Marai Fir 

Aavaigo ||5||

But without the Naam, 

they are all bland and 

insipid. They are born, 

only to die again, in 

the cycle of 

reincarnation. ||5||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਇਹ) ਸਾਰੇ (ਉੱਦਮ) ਜਬਲਕੁਲ 

ਬੇ-ਸੁਆਦੇ ਹਨ। (ਅਜਿਹਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ) ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੫॥

56092 1308 mwieAw ptl  
ptl hY BwrI  
Gru GUmin Gyir 
GulwvYgo]

Maaeiaa Pattal 

Pattal Hai Bhaaree 

Ghar Ghooman 

Ghaer 

Ghulaavaigo ||

The veil of Maya is a 

thick and heavy veil, a 

whirlpool which 

destroys one's home.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਦਾ ਪਰਦਾ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਪਰਦਾ 
ਹੈ, (ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਉਸ ਦਾ) 
ਘਰ ਘੁੂੰ ਮਣ-ਘੇਰੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਇਸ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨੱੁਖ) ਘੋਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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56093 1308 pwp ibkwr mnUr 
siB Bwry ibKu 
duqru qirE n 
jwvYgo]6]

du`q-ru Paap Bikaar 

Manoor Sabh 

Bhaarae Bikh 

Dhuthar Thariou N 

Jaavaigo ||6||

Sins and corrupt vices 

are totally heavy, like 

rusted slag. They will 

not let you cross over 

the poisonous and 

treacherous world-

ocean. ||6||

(ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) 

ਪਾਪ ਜਵਕਾਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ 

ਵਰਗੇ ਭਾਰੇ (ਬੋਝ) ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਜ਼ਹਰ-ਰੂਪ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਪਾਸੋਂ 
ਉਸ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਜਘਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੬॥

56094 1308 Bau bYrwgu  
BieAw hY boihQu  
guru Kyvtu sbid 
qrwvYgo]

Bho Bairaag 

Bhaeiaa Hai 

Bohithh Gur 

Khaevatt Sabadh 

Tharaavaigo ||

Let the Fear of God 

and neutral 

detachment be the 

boat; the Guru is the 

Boatman, who carries 

us across in the Word 

of the Shabad.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਅਦਬ ਅਤੇ 

ਜਪਆਰ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ) ਿਹਾਜ਼ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਜਪਆਰ ਹੈ ਡਰ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਮਲਾਹ (ਆਪਣੇ) 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

56095 1308 rwm nwmu hir 
BytIAY hir rwmY 
nwim smwvYgo]7]

Raam Naam Har 

Bhaetteeai Har 

Raamai Naam 

Samaavaigo ||7||

Meeting with the Lord, 

the Name of the Lord, 

merge in the Lord, the 

Name of the Lord. 

||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਿਪ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ; (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਅਦਬ ਤੇ ਜਪਆਰ ਹੈ, ਉਹ) 

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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56096 1308 AigAwin lwie 
svwilAw gur 
igAwnY lwie 
jgwvYgo]

Agiaan Laae 

Savaaliaa Gur 

Giaanai Laae 

Jagaavaigo ||

Attached to ignorance, 

people are falling 

asleep; attached to 

the Guru's spiritual 

wisdom, they awaken.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਅਜਗਆਨਤਾ ਜਵਚ ਿਸਾ ਕੇ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ) ਸੂੰਵਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਤਮਕ 

ਸੂਝ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ (ਉਸ ਨੀਂਦ 

ਤੋਂ) ਿਗਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

56097 1308 nwnk BwxY 
AwpxY ijau BwvY  
iqvY 
clwvYgo]8]1]

Naanak Bhaanai 

Aapanai Jio 

Bhaavai Thivai 

Chalaavaigo 

||8||1||

O Nanak, by His Will, 

He makes us walk as 

He pleases. ||8||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਹੀ 
(ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਰਾਹ ਤੇ) 

ਤੋਰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੧॥

56098 1308 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:

56099 1308 jip mn hir 
hir nwmu  
qrwvYgo]

qrwvY-go Jap Man Har Har 

Naam Tharaavaigo 

||

O mind, chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har, and be carried 

across.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ, ਹਜਰ-ਨਾਮ 

(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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56100 1308 jo jo jpY soeI 
giq pwvY ijau DR¨ 
pRihlwdu 
smwvYgo]1]rhwau
]

Jo Jo Japai Soee 

Gath Paavai Jio 

Dhhroo Prehilaadh 

Samaavaigo ||1|| 

Rehaao ||

Whoever chants and 

meditates on it is 

emancipated. Like 

Dhroo and Prahlaad, 

they merge in the 

Lord. ||1||Pause||

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਧੂ 

ਅਤੇ ਪਿਜਹਲਾਦ (ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਸਮੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ) ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56101 1309 ikRpw ikRpw ikRpw 
kir hir jIau  
kir ikrpw nwim 
lgwvYgo]

Kirapaa Kirapaa 

Kirapaa Kar Har 

Jeeo Kar Kirapaa 

Naam Lagaavaigo 

||

Mercy, mercy, mercy - 

O Dear Lord, please 

shower Your Mercy on 

me, and attach me to 

Your Name.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ, 

ਜਮਹਰ ਕਰ, ਜਮਹਰ ਕਰ, (ਤੇ, 

ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ) ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

56102 1309 kir ikrpw 
siqgurU imlwvhu  
imil siqgur 
nwmu iDAwvYgo]1]

Kar Kirapaa 

Sathiguroo 

Milaavahu Mil 

Sathigur Naam 

Dhhiaavaigo ||1||

Please be Merciful, 

and lead me to meet 

the True Guru; 

meeting the True 

Guru, I meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਹੀ (ਿੀਵ ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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56103 1309 jnm jnm kI 
haumY mlu lwgI  
imil sMgiq mlu 
lih jwvYgo]

Janam Janam Kee 

Houmai Mal 

Laagee Mil 

Sangath Mal Lehi 

Jaavaigo ||

The filth of egotism 

from countless 

incarnations sticks to 

me; joining the 

Sangat, the Holy 

Congregation, this filth 

is washed away.

(ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੀ 
ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਚੂੰਬੜੀ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਇਹ ਮੈਲ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

56104 1309 ijau lohw qirE 
sMig kwst lig 
sbid gurU hir 
pwvYgo]2]

Jio Lohaa Thariou 

Sang Kaasatt Lag 

Sabadh Guroo Har 

Paavaigo ||2||

As iron is carried 

across if it is attached 

to wood, one who is 

attached to the Word 

of the Guru's Shabad 

finds the Lord. ||2||

ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਕਾਠ (ਦੀ ਬੇੜੀ) 
ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ (ਨਦੀ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

56105 1309 sMgiq sMq imlhu 
sqsMgiq imil 
sMgiq hir rsu 
AwvYgo]

Sangath Santh 

Milahu 

Sathasangath Mil 

Sangath Har Ras 

Aavaigo ||

Joining the Society of 

the Saints, joining the 

Sat Sangat, the True 

Congregation, you 

shall come to receive 

the Sublime Essence 

of the Lord.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਬੈਜਠਆ 

ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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56106 1309 ibnu sMgiq krm 
krY AiBmwnI  
kiF pwxI cIkVu 
pwvYgo]3]

Bin Sangath Karam 

Karai Abhimaanee 

Kadt Paanee 

Cheekarr Paavaigo 

||3||

But not joining the 

Sangat, and 

committing actions in 

egotistical pride, is like 

drawing out clean 

water, and throwing it 

in the mud. ||3||

ਪਰ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਹੋਰ ਹੋਰ) ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

(ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ 

ਜਵਚੋਂ) ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ (ਉਸ 

ਜਵਚ) ਜਚੱਕੜ ਪਾਈ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੩॥

56107 1309 Bgq jnw ky hir 
rKvwry jn hir 
rsu mIT lgwvYgo]

Bhagath Janaa Kae 

Har Rakhavaarae 

Jan Har Ras Meeth 

Lagaavaigo ||

The Lord is the 

Protector and Saving 

Grace of His humble 

devotees. The Lord's 

Sublime Essence 

seems so sweet to 

these humble beings.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਦੇ 

ਆਪ ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

56108 1309 iKnu iKnu nwmu 
dyie vifAweI  
siqgur aupdyis 
smwvYgo]4]

dy-ie Khin Khin Naam 

Dhaee Vaddiaaee 

Sathigur 

Oupadhaes 

Samaavaigo ||4||

Each and every 

instant, they are 

blessed with the 

Glorious Greatness of 

the Naam; through 

the Teachings of the 

True Guru, they are 

absorbed in Him. ||4||

ਪਿਭੂ (ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ ) ਹਰੇਕ 

ਜਖਨ (ਿਪਣ ਲਈ ਆਪਣਾ) 
ਨਾਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਨਾਮ ਦੀ) 
ਵਜਡਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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56109 1309 Bgq jnw kau 
sdw iniv rhIAY  
jn invih qw 
Pl gun pwvYgo]

Bhagath Janaa Ko 

Sadhaa Niv 

Reheeai Jan Nivehi 

Thaa Fal Gun 

Paavaigo ||

Bow forever in deep 

respect to the humble 

devotees; if you bow 

to those humble 

beings, you shall 

obtain the fruit of 

virtue.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ 

ਿਨ (ਆਪ ਭੀ) ਜਨਮਿਤਾ ਜਵਚ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। (ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਜਨਊਂਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ (ਹੀ) 
ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਿਲ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

56110 1309 jo inMdw dust 
krih Bgqw kI  
hrnwKs ijau 
pic jwvYgo]5]

Jo Nindhaa 

Dhusatt Karehi 

Bhagathaa Kee 

Haranaakhas Jio 

Pach Jaavaigo 

||5||

Those wicked enemies 

who slander the 

devotees are 

destroyed, like 

Harnaakhash. ||5||

ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਮਨੱੁਖ ਭਗਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਜਨੂੰ ਦਕ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ) 
ਹਰਨਾਖਸ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥

56111 1309 bRhm kml puqu 
mIn ibAwsw qpu 
qwpn pUj 
krwvYgo]

mCodRI dw spUq 
(ibAwsw) ibAws[ pu`qu: 
dyl@I dIvw sbd hY, 
ArQ krn vyly A`gy 
ip`Cy donoN pwsy lgygw- 
bRhm kml puqu, puqu 
mIn ibAwsw

Breham Kamal 

Puth Meen 

Biaasaa Thap 

Thaapan Pooj 

Karaavaigo ||

Brahma, the son of the 

lotus, and Vyaas, the 

son of the fish, 

practiced austere 

penance and were 

worshipped.

ਬਿਹਮਾ ਕੌਲ-ਨਾਭੀ ਜਵਚੋਂ 
ਿੂੰ ਜਮਆ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਬਆਸ ਮੱਛੀ (ਮਛੋਦਰੀ) ਦਾ 
ਪੁਤ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ 

ਇਤਨੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿੂੰ ਮੇ ਮੂੰ ਨੇ 

ਿਾ ਕੇ ਭੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ) ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਬਿਹਮਾ ਭੀ ਤੇ ਜਬਆਸ 

ਭੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਪਣੀ) ਪੂਿਾ 
ਕਰਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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56112 1309 jo jo Bgqu hoie 
so pUjhu Brmn 
Brmu cukwvYgo]6]

Jo Jo Bhagath Hoe 

So Poojahu 

Bharaman Bharam 

Chukaavaigo ||6||

Whoever is a devotee - 

 worship and adore 

that person. Get rid of 

your doubts and 

superstitions. ||6||

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਕੋਈ 

ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਕਰੋ। (ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ) ਵੱਡੀ ਤੋਂ 
ਵੱਡੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥

56113 1309 jwq njwiq dyiK  
mq Brmhu suk  
jnk pgIN lig 
iDAwvYgo]

njwiq: nIvIN zwq[ 
pgIN: polw bolo

Jaath Najaath 

Dhaekh Math 

Bharamahu Suk 

Janak Pageen Lag 

Dhhiaavaigo ||

Do not be fooled by 

appearances of high 

and low social class. 

Suk Dayv bowed at the 

feet of Janak, and 

meditated.

ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਵੇਖ ਕੇ 

(ਭੀ) ਭੁਲੇਖਾ ਨਾਹ ਖਾ ਿਾਓ 

(ਜਕ ਭਗਤੀ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਦਾ 
ਹੱਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ) ਸੁਕਦੇਵ 

(ਬਿਾਹਮਣ ਰਾਿਾ) ਿਨਕ ਦੀ 
ਪੈਰੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਿਾਚ 

ਜਸੱਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।)
56114 1309 jUTn jUiT peI 

isr aUpir iKnu 
mnUAw iqlu n 
fulwvYgo]7]

(jUTn) rsoeI dI (jUiT) 
p`qlW

Joothan Jooth Pee 

Sir Oopar Khin 

Manooaa Thil N 

Ddulaavaigo ||7||

Even though Janak 

threw his left-overs 

and garbage on Suk 

Dayv's head, his mind 

did not waver, even 

for an instant. ||7||

(ਿਦੋਂ ਉਹ ਿਨਕ ਪਾਸ ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈਣ ਆਇਆ, 

ਲੂੰ ਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਸੀ। ਸੁਕਦੇਵ ਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ ਹੀ 
ਖੜਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ। ਲੂੰ ਗਰ 

ਛਕ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ 
ਦੀ) ਸਾਰੀ ਿੂਠ (ਸੁਕਦੇਵ ਦੇ) 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਪਈ (ਵੇਖੋ, ਜਿਰ ਭੀ 
ਸੁਕਦੇਵ ਬਿਾਹਮਣ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ 
ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਖਨ 

ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਜਰਹਾ ॥੭॥
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56115 1309 jnk jnk bYTy 
isMGwsin nau 
munI DUir lY 
lwvYgo]

Janak Janak 

Baithae 

Singhaasan No 

Munee Dhhoor Lai 

Laavaigo ||

Janak sat upon his 

regal throne, and 

applied the dust of the 

nine sages to his 

forehead.

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਕ (ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 
ਜਿਸ) ਰਾਿ-ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ 

ਆ ਰਹੇ ਸਨ (ਉਸ ਉਤੇ ਬੈਠਾ 
ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ 
ਭਗਤ ਰਾਿਾ ਿਨਕ ਰਾਿਾ 
ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ) ਨੌ ਜਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ-

ਧੂੜ (ਆਪਣ ੇਮੱਥੇ ਉੱਤੇ) ਲਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

56116 1309 nwnk ikRpw ikRpw 
kir Twkur mY 
dwsin dws 
krwvYgo]8]2]

Naanak Kirapaa 

Kirapaa Kar 

Thaakur Mai 

Dhaasan Dhaas 

Karaavaigo 

||8||2||

Please shower Nanak 

with your Mercy, O my 

Lord and Master; 

make him the slave of 

Your slaves. ||8||2||

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! (ਮੇਰੇ) ਨਾਨਕ ਉਤੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰ, ਜਮਹਰ ਕਰ, (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਮਲਾ 
ਦੇਹ, ਜਿਹੜਾ) ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਏ ॥੮॥੨॥

56117 1309 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:

56118 1309 mnu gurmiq ris 
gun gwvYgo]

Man Guramath 

Ras Gun Gaavaigo 

||

O mind,follow the 

Guru's Teachings,and 

joyfully sing God's 

Praises.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ (ਲੈ ਕੇ) ਸੁਆਦ ਨਾਲ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
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56119 1309 ijhvw eyk hoie 
lK kotI lK 
kotI koit 
iDAwvYgo]1]rhw
au]

Jihavaa Eaek Hoe 

Lakh Kottee Lakh 

Kottee Kott 

Dhhiaavaigo ||1|| 

Rehaao ||

If my one tongue 

became hundreds of 

thousands and 

millions, I would 

meditate on Him 

millions and millions 

of times. ||1||Pause||

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਤਨਾ 
ਜਪਆਰ ਿਾਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ 

ਦੀ) ਿੀਭ ਇਕ ਤੋਂ (ਮਾਨੋ) ਲੱਖਾਂ 
ਕਿੋੜਾਂ ਬਣ ਕੇ (ਨਾਮ) ਿਪਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਨਾਮ ਿਪਦੀ 
ਥੱਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

56120 1309 shs PnI jipE 
syKnwgY hir 
jpiqAw AMqu n 
pwvYgo]

Sehas Fanee 

Japiou 

Saekhanaagai Har 

Japathiaa Anth N 

Paavaigo ||

The serpent king 

chants and meditates 

on the Lord with his 

thousands of heads, 

but even by these 

chants, he cannot find 

the Lord's limits.

(ਉਸ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਪਿੇਰੇ 

ਹੋਏ ਹੀ) ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ (ਆਪਣੀ 
ਹਜ਼ਾਰ) ਫ਼ਨ ਨਾਲ (ਸਦਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ) ਿਜਪਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ, 

ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ।

56121 1309 qU AQwhu Aiq 
Agmu Agmu hY  
miq gurmiq mnu 
ThrwvYgo]1]

Thoo Athhaahu 

Ath Agam Agam 

Hai Math 

Guramath Man 

Theharaavaigo 

||1||

You are Utterly 

Unfathomable, 

Inaccessible and 

Infinite. Through the 

Wisdom of the Guru's 

Teachings, the mind 

becomes steady and 

balanced. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅਥਾਹ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ) 

ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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56122 1309 ijn qU jipE  
qyeI jn nIky  
hir jpiqAhu 
kau suKu pwvYgo]

Jin Thoo Japiou 

Thaeee Jan 

Neekae Har 

Japathiahu Ko 

Sukh Paavaigo ||

Those humble beings 

who meditate on You 

are noble and exalted. 

Meditating on the 

Lord, they are at 

peace.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਿਜਪਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਚੂੰ ਗੇ 

(ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ) ਬਣੇ ਹਨ। ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ 
(ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

56123 1309 ibdr dwsI suqu  
Cok Cohrw ikRsnu 
AMik gil 
lwvYgo]2]

(Cok) sUdr[ (Cohrw) 
sB qoN Cotw, dwsn dws

Bidhar Dhaasee 

Suth Shhok 

Shhoharaa Kirasan 

Ank Gal Laavaigo 

||2||

Bidur, the son of a 

slave-girl, was an 

untouchable, but 

Krishna hugged him 

close in His Embrace. 

||2||

(ਵੇਖੋ, ਇਕ) ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੱੁਤਰ 

ਜਬਦਰ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, 
(ਪਰ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਜਕਿਸਨ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਛਾਤੀ 
ਨਾਲ ਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਗਲ ਨਾਲ 

ਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥
56124 1309 jl qy Epiq 

BeI hY kwst  
kwst AMig 
qrwvYgo]

Jal Thae Oupath 

Bhee Hai Kaasatt 

Kaasatt Ang 

Tharaavaigo ||

Wood is produced 

from water, but by 

holding onto wood, 

one is saved from 

drowning.

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਾਠ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਲਾਿ ਨੂੂੰ  ਪਾਲਣ 

ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਸ) ਕਾਠ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਤਰਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਡੱੁਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ)।

56125 1309 rwm jnw hir 
Awip svwry  
Apnw ibrdu 
rKwvYgo]3]

Raam Janaa Har 

Aap Savaarae 

Apanaa Biradh 

Rakhaavaigo ||3||

The Lord Himself 

embellishes and exalts 

His humble servants; 

He confirms His Innate 

Nature. ||3||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਸੋਹਣੇ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣਾ ਮੱੁਢ-ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ 
ਸੁਭਾਉ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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56126 1309 hm pwQr loh  
loh bf pwQr  
gur sMgiq nwv 
qrwvYgo]

Ham Paathhar Loh 

Loh Badd 

Paathhar Gur 

Sangath Naav 

Tharaavaigo ||

I am like a stone, or a 

piece of iron, heavy 

stone and iron; in the 

Boat of the Guru's 

Congregation, I am 

carried across,

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਪੱਥਰ (ਵਾਂਗ ਪਾਪਾਂ 
ਨਾਲ ਭਾਰੇ) ਹਾਂ, ਲੋਹੇ (ਵਾਂਗ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੇ) ਹਾਂ, (ਪਰ 

ਪਿਭੂ ਆਪ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ) ਬੇੜੀ 
(ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੋਹੇ ਨੂੂੰ  ਨਦੀ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦੀ ਹੈ)।

56127 1309 ijau sqsMgiq 
qirE julwho sMq 
jnw min 
BwvYgo]4]

Jio Sathasangath 

Thariou Julaaho 

Santh Janaa Man 

Bhaavaigo ||4||

Like Kabeer the 

weaver, who was 

saved in the Sat 

Sangat, the True 

Congregation. He 

became pleasing to 

the minds of the 

humble Saints. ||4||

ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਕਬੀਰ) ਿੁਲਾਹਾ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਜਗਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣ ੇਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ) ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

56128 1309 Kry Kroey bYTq 
aUTq mwrig 
pMiQ iDAwvYgo]

Kharae Kharoeae 

Baithath Oothath 

Maarag Panthh 

Dhhiaavaigo ||

Standing up, sitting 

down, rising up and 

walking on the path, I 

meditate.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਹਜਰ-

ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਖਲੇ-ਖਲੋਜਤਆਂ, 

ਬੈਠਜਦਆਂ, ਉੱਠਜਦਆਂ, ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ (ਤੁਰਜਦਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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56129 1309 siqgur bcn  
bcn hY siqgur  
pwDru mukiq 
jnwvYgo]5]

Sathigur Bachan 

Bachan Hai 

Sathigur Paadhhar 

Mukath 

Janaavaigo ||5||

The True Guru is the 

Word, and the Word is 

the True Guru, who 

teaches the Path of 

Liberation. ||5||

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨਾਂ ਜਵਚ (ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ) 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਜਸੱਧਾ 
ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੫॥

56130 1309 swsin swis 
swis blu pweI hY  
inhswsin nwmu 
iDAwvYgo]

inh-swsin Saasan Saas Saas 

Bal Paaee Hai 

Nihasaasan Naam 

Dhhiaavaigo ||

By His Training, I find 

strength with each 

and every breath; now 

that I am trained and 

tamed, I meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਲਗਨ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਾਹ ਦੇ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਹਰੇਕ 

ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ (ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ 

ਕੇ ਆਤਮਕ) ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੇ 

ਨਾਹ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

56131 1309 gur prswdI 
haumY bUJY qO 
gurmiq nwim 
smwvYgo]6]

b`UJY Gur Parasaadhee 

Houmai Boojhai 

Tha Guramath 

Naam Samaavaigo 

||6||

By Guru's Grace, 

egotism is 

extinguished, and 

then, through the 

Guru's Teachings, I 

merge in the Naam. 

||6||

(ਿਦੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) (ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਅੱਗ) ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥
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56132 1310 siqguru dwqw  
jIA jIAn ko  
BwghIn nhI 
BwvYgo]

Sathigur Dhaathaa 

Jeea Jeean Ko 

Bhaageheen 

Nehee Bhaavaigo 

||

The True Guru is the 

Giver of the life of the 

soul, but the 

unfortunate ones do 

not love Him.

ਗੁਰੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦ-

ਜਕਸਮਤ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਪਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। (ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ)।

56133 1310 iPir eyh vylw 
hwiQ n AwvY  
prqwpY 
pCuqwvYgo]7]

Fir Eaeh Vaelaa 

Haathh N Aavai 

Parathaapai 

Pashhuthaavaigo 

||7||

This opportunity shall 

not come into their 

hands again; in the 

end, they will suffer in 

torment and regret. 

||7||

ਮੁੜ ਇਹ ਸਮਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਦੱੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੈ ॥੭॥

56134 1310 jy ko Blw loVY 
Bl Apnw gur 
AwgY Fih Fih 
pwvYgo]

Jae Ko Bhalaa 

Lorrai Bhal Apanaa 

Gur Aagai Dtehi 

Dtehi Paavaigo ||

If a good person seeks 

goodness for himself, 

he should bow low in 

humble surrender to 

the Guru.

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਭਲਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ 

ਜਪਆ ਰਹੇ।

56135 1310 nwnk dieAw 
dieAw kir 
Twkur mY siqgur 
Bsm 
lgwvYgo]8]3]

d-ieAw Naanak Dhaeiaa 

Dhaeiaa Kar 

Thaakur Mai 

Sathigur Bhasam 

Lagaavaigo 

||8||3||

Nanak prays: please 

show kindness and 

compassion to me, O 

my Lord and Master, 

that I may apply the 

dust of the True Guru 

to my forehead. 

||8||3||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਨਾਨਕ ਉਤੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰ, ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ 

ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ॥੮॥੩॥
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56136 1310 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:

56137 1310 mnu hir rMig 
rwqw gwvYgo]

Man Har Rang 

Raathaa Gaavaigo 

||

O mind, be attuned to 

His Love, and sing.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਦੀ ਪਾਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦਾ) ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

56138 1310 BY BY qRws Bey hY 
inrml gurmiq 
lwig 
lgwvYgo]1]rhwau
]

Bhai Bhai Thraas 

Bheae Hai Niramal 

Guramath Laag 

Lagaavaigo ||1|| 

Rehaao ||

The Fear of God makes 

me fearless and 

immaculate; I am dyed 

in the color of the 

Guru's Teachings. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ) ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਸਾਰੇ (ਮਲੀਨ) ਡਰ ਤੇ 

ਸਹਮ ਪਜਵੱਤਰ (ਅਦਬ-

ਸਤਕਾਰ) ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56139 1310 hir rMig rwqw 
sd bYrwgI hir 
inkit iqnw Gir 
AwvYgo]

Har Rang Raathaa 

Sadh Bairaagee 

Har Nikatt Thinaa 

Ghar Aavaigo ||

Those who are 

attuned to the Lord's 

Love remain balanced 

and detached forever; 

they live near the 

Lord, who comes into 

their house.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ (ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਸਦਾ) 
ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

(ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ ਆ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ।
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56140 1310 iqn kI pMk imlY  
qW jIvw kir 
ikrpw Awip 
idvwvYgo]1]

Thin Kee Pank 

Milai Thaan 

Jeevaa Kar Kirapaa 

Aap Dhivaavaigo 

||1||

If I am blessed with 

the dust of their feet, 

then I live. Granting 

His Grace, He Himself 

bestows it. ||1||

ਿ ੇਮੈਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀ 
ਮਨੱੁਖਾਂ) ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਮਲੇ, 

ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। (ਪਰ ਇਹ 

ਚਰਨ-ਧੂੜ ਪਿਭੂ) ਆਪ ਹੀ 
ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

56141 1310 duibDw loiB lgy 
hY pRwxI min korY  
rMgu n AwvYgo]

Dhubidhhaa Lobh 

Lagae Hai Praanee 

Man Korai Rang N 

Aavaigo ||

Mortal beings are 

attached to greed and 

duality. Their minds 

are unripe and unfit, 

and will not accept the 

Dye of His Love.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਜਵਚ 

ਲੋਭ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ (ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਪਆਰ-) ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਹ 
ਸਕਦਾ।

56142 1310 iPir aulitE 
jnmu hovY gur 
bcnI guru purKu 
imlY rMgu 
lwvYgo]2]

Fir Oulattiou 

Janam Hovai Gur 

Bachanee Gur 

Purakh Milai Rang 

Laavaigo ||2||

But their lives are 

transformed through 

the Word of the 

Guru's Teachings. 

Meeting with the 

Guru, the Primal 

Being, they are dyed in 

the color of His Love. 

||2||

ਜਿਰ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਜਬਧਾ 
ਲੋਭ ਆਜਦਕ ਵਲੋਂ) ਪਰਤਦਾ 
ਹੈ, (ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਵਾਂ 
ਆਤਮਕ) ਿਨਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। 
(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ ਦਾ) ਰੂੰਗ ਚਾੜਹ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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56143 1310 ieMdRI dsy dsy 
Puin Dwvq qRY 
guxIAw iKnu n 
itkwvYgo]

Eindhree Dhasae 

Dhasae Fun 

Dhhaavath Thrai 

Guneeaa Khin N 

Ttikaavaigo ||

There are ten organs 

of sense and action; 

the ten wander 

unrestrained. Under 

the influence of the 

three dispositions, 

they are not stable, 

even for an instant.

ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਸੇ ਹੀ 
ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਭਟਕਦੀਆਂ 

ਜਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਗਿਜਸਆ ਮਨ 

ਰਤਾ-ਭਰ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ (ਇਕ 

ਥਾਂ) ਨਹੀਂ ਜਟਕਦਾ।

56144 1310 siqgur prcY  
vsgiq AwvY moK 
mukiq so 
pwvYgo]3]

Sathigur Parachai 

Vasagath Aavai 

Mokh Mukath So 

Paavaigo ||3||

Coming in contact 

with the True Guru, 

they are brought 

under control; then, 

salvation and 

liberation are 

attained. ||3||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ (ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) 

ਤਿੱ ਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

56145 1310 EAMkwir eyko 
riv rihAw sBu 
eyks mwih 
smwvYgo]

Ouankaar Eaeko 

Rav Rehiaa Sabh 

Eaekas Maahi 

Samaavaigo ||

The One and Only 

Creator of the 

Universe is All-

pervading 

everywhere. All shall 

once again merge into 

the One.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਇਕੋ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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56146 1310 eyko rUpu eyko bhu 
rMgI sBu eykqu 
bcin 
clwvYgo]4]

Eaeko Roop Eaeko 

Bahu Rangee Sabh 

Eaekath Bachan 

Chalaavaigo ||4||

His One Form has one, 

and many colors; He 

leads all according to 

His One Word. ||4||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਕਦੇ) ਇਕ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ ਰਚ ਕੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਰੂੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਇਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਤੋਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੪॥

56147 1310 gurmuiK eyko eyku 
pCwqw gurmuiK 
hoie lKwvYgo]

Guramukh Eaeko 

Eaek Pashhaathaa 

Guramukh Hoe 

Lakhaavaigo ||

The Gurmukh realizes 

the One and Only 

Lord; He is revealed to 

the Gurmukh.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਹਰ ਥਾਂ) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਵੱਸਦਾ) 
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਹੋ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ) ਇਹ ਭੇਤ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
56148 1310 gurmuiK jwie 

imlY inj mhlI  
Anhd sbdu 
bjwvYgo]5]

Guramukh Jaae 

Milai Nij Mehalee 

Anehadh Sabadh 

Bajaavaigo ||5||

The Gurmukh goes 

and meets the Lord in 

His Mansion deep 

within; the Unstruck 

Word of the Shabad 

vibrates there. ||5||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿਾ 
ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕ-

ਰਸ ਪਿਬਲ ਪਿਭਾਵ ਪਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੫॥

56149 1310 jIA jMq sB 
issit aupweI  
gurmuiK soBw 
pwvYgo]

Jeea Janth Sabh 

Sisatt Oupaaee 

Guramukh Sobhaa 

Paavaigo ||

God created all the 

beings and creatures 

of the universe; He 

blesses the Gurmukh 

with glory.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ 

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ), 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ (ਪਿਭੂ ਨੇ ਹੀ) 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, (ਪਰ) 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਵਜਡਆਈ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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56150 1310 ibnu gur Byty ko 
mhlu n pwvY  
Awie jwie duKu 
pwvYgo]6]

Bin Gur Bhaettae 

Ko Mehal N Paavai 

Aae Jaae Dhukh 

Paavaigo ||6||

Without meeting the 

Guru, no one obtains 

the Mansion of His 

Presence. They suffer 

the agony of coming 

and going in 

reincarnation. ||6||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ (ਸਗੋਂ) 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਦੱੁਖ ਭੋਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

56151 1310 Anyk jnm 
ivCuVy myry pRIqm  
kir ikrpw gurU 
imlwvYgo]

Anaek Janam 

Vishhurrae 

Maerae Preetham 

Kar Kirapaa Guroo 

Milaavaigo ||

For countless 

lifetimes, I have been 

separated from my 

Beloved; in His Mercy, 

the Guru has united 

me with Him.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! (ਿੀਵ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿਨਮ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਤੋਂ) ਜਵਛੁੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ 

(ਹੀ) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤੇਰੇ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

56152 1310 siqgur imlq 
mhw suKu pwieAw  
miq mlIn 
ibgswvYgo]7]

Sathigur Milath 

Mehaa Sukh 

Paaeiaa Math 

Maleen 

Bigasaavaigo ||7||

Meeting the True 

Guru, I have found 

absolute peace, and 

my polluted intellect 

blossoms forth. ||7||

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਜਦਆਂ (ਹੀ ਮਨੱੁਖ) 

ਬੜਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। (ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ) 

ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਮੱਤ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ) 

ਖੇੜੇ ਜਵਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

56153 1310 hir hir ikRpw 
krhu jgjIvn mY 
srDw nwim 
lgwvYgo]

j`gjIvn Har Har Kirapaa 

Karahu Jagajeevan 

Mai Saradhhaa 

Naam Lagaavaigo 

||

O Lord, Har, Har, 

please grant Your 

Grace; O Life of the 

World, instill faith in 

the Naam within me.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਹਰੀ! 
ਜਮਹਰ ਕਰ, (ਗੁਰੂ) ਮੇਰੀ 
ਸਰਧਾ (ਤੇਰੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
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56154 1310 nwnk gurU gurU hY 
siqguru mY 
siqguru srin 
imlwvYgo]8]4]

Naanak Guroo 

Guroo Hai 

Sathigur Mai 

Sathigur Saran 

Milaavaigo 

||8||4||

Nanak is the Guru, the 

Guru, the True Guru; I 

am immersed in the 

Sanctuary of the True 

Guru. ||8||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜਨ ਲਈ) ਗੁਰੂ ਹੀ (ਵਸੀਲਾ) 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ (ਜਵਚੋਲਾ) ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੪॥
56155 1310 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:

56156 1310 mn gurmiq cwl 
clwvYgo]

Man Guramath 

Chaal Chalaavaigo 

||

O mind,walk on the 

Path of the Guru's 

Teachings.

ਹੇ ਮਨ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ (ਹੀ ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਚਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

56157 1310 ijau mYglu msqu  
dIjY qil kuMfy  
gur AMksu sbdu 
idRVwvYgo]1]rhwa
u]

Jio Maigal Masath 

Dheejai Thal 

Kunddae Gur 

Ankas Sabadh 

Dhrirraavaigo 

||1|| Rehaao ||

Just as the wild 

elephant is subdued 

by the prod, the mind 

is disciplined by the 

Word of the Guru's 

Shabad. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਮਾਨੋ, ਉਹ) 

ਕੁੂੰ ਡਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  
ਤੋਰੀਦਾ ਹੈ)। ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ 

ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਕੁੂੰ ਡੇ ਹੇਠ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ 

(ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ) ਸ਼ਬਦ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕਾ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56158 1310 clqO clY clY  
dh dh idis guru 
rwKY hir ilv 
lwvYgo]

c`lY Chalatha Chalai 

Chalai Dheh Dheh 

Dhis Gur Raakhai 

Har Liv Laavaigo ||

The wandering mind 

wanders, roams and 

rambles in the ten 

directions; but the 

Guru holds it, and 

lovingly attunes it to 

the Lord.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਭਟਕਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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56159 1310 siqguru sbdu 
dyie ird AMqir  
muiK AMimRqu nwmu 
cuAwvYgo]1]

Sathigur Sabadh 

Dhaee Ridh 

Anthar Mukh 

Anmrith Naam 

Chuaavaigo ||1||

The True Guru 

implants the Word of 

the Shabad deep 

within the heart; the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord, 

trickles into the 

mouth. ||1||

ਗੁਰੂ (ਆਪਣਾ) ਸ਼ਬਦ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਿਲ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

56160 1310 ibsIAr ibsU Bry 
hY pUrn guru 
gruV sbdu muiK 
pwvYgo]

Biseear Bisoo 

Bharae Hai Pooran 

Gur Garurr Sabadh 

Mukh Paavaigo ||

The snakes are filled 

with poisonous 

venom; the Word of 

the Guru's Shabad is 

the antidote - place it 

in your mouth.

ਸੱਪ ਜ਼ਹਰ ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕ 

ਭਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ) ਗਾਰੁੜ 

ਮੂੰਤਰ ਹੈ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਗੁਰੂ 

(ਆਪਣਾ) ਸ਼ਬਦ (-ਮੂੰਤਿ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ,

56161 1310 mwieAw BuieAMg  
iqsu nyiV n AwvY  
ibKu Jwir Jwir  
ilv lwvYgo]2]

Maaeiaa Bhueiang 

This Naerr N Aavai 

Bikh Jhaar Jhaar 

Liv Laavaigo ||2||

Maya, the serpent, 

does not even 

approach one who is 

rid of the poison, and 

lovingly attuned to the 

Lord. ||2||

ਮਾਇਆ ਸਪਣੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ। (ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ-ਮੂੰਤਿ 
ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ) 
ਜ਼ਹਰ ਝਾੜ ਝਾੜ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਨ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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56162 1310 suAwnu loBu ngr 
mih sblw guru 
iKn mih mwir 
kFwvYgo]

n`gr Suaan Lobh Nagar 

Mehi Sabalaa Gur 

Khin Mehi Maar 

Kadtaavaigo ||

The dog of greed is 

very powerful in the 

village of the body; 

the Guru strikes it and 

drives it out in an 

instant.

ਲੋਭ-ਕੱੁਤਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਰੀਰ-

ਨਗਰ ਜਵਚ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਕ 

ਜਛਨ ਜਵਚ (ਇਸ ਕੱੁਤੇ ਨੂੂੰ ) ਮਾਰ 

ਕੇ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

56163 1310 squ sMqoKu Drmu 
Awin rwKy hir 
ngrI hir gun 
gwvYgo]3]

n`grI Sath Santhokh 

Dhharam Aan 

Raakhae Har 

Nagaree Har Gun 

Gaavaigo ||3||

Truth, contentment, 

righteousness and 

Dharma have settled 

there; in the village of 

the Lord, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||3||

(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਧਰਮ 

(ਇਹ ਗੁਣ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ-

ਨਗਰੀ ਜਵਚ ਜਲਆ ਕੇ ਰੱਖੇ 

ਹੋਏ ਹਨ (ਲੋਭ-ਕੱੁਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਮਨੱੁਖ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

56164 1311 pMkj moh  
inGrqu hY pRwnI  
guru inGrq 
kwiF kFwvYgo]

inG-rqu: polw bolo Pankaj Moh 

Nigharath Hai 

Praanee Gur 

Nigharath Kaadt 

Kadtaavaigo ||

The mortal beings are 

sinking in the swamp 

of emotional 

attachment; the Guru 

lifts them up, and 

saves them from 

sinking.

ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਮੋਹ ਦੇ 

ਖੋਭੇ ਜਵਚ ਖੱੁਭਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ (ਇਸ ਖੋਭੇ ਜਵਚ) ਖੱੁਭ ਰਹੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਖੋਭੇ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਕੇ 

ਬੂੰ ਨੇ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

56165 1311 qRwih qRwih srin 
jn Awey guru 
hwQI dy  
inklwvYgo]4]

ikRpw rUp (hwQI) h`Q, 
dsq, pMjI

Thraahi Thraahi 

Saran Jan Aaeae 

Gur Haathhee 

Dhae Nikalaavaigo 

||4||

Crying, ""Save me! 

Save me!"", the 

humble come to His 

Sanctuary; the Guru 

reaches out His Hand, 

and lifts them up. 

||4||

'ਬਚਾ ਲੈ ਬਚਾ ਲੈ'-ਇਹ ਆਖਦੇ 

(ਜਿਹੜੇ) ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ) 
ਸਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ 

ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਚੱਕੜ 

ਜਵਚੋਂ) ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11414 Published: March 06/ 2014



56166 1311 supnMqru sMswru 
sBu bwjI sBu 
bwjI Kylu 
iKlwvYgo]

Supananthar 

Sansaar Sabh 

Baajee Sabh 

Baajee Khael 

Khilaavaigo ||

The whole world is like 

a game in a dream, all 

a game. God plays and 

causes the game to be 

played.

ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਦੀ ਭਟਕਣਾ (ਦਾ ਮੂਲ) ਹੈ, 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਚਾਣ ਲਈ) 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ (ਇਕ) ਖੇਡ 

(ਜਿਹੀ ਹੀ) ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ 

(ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ) 

ਜਖਡਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
56167 1311 lwhw nwmu 

gurmiq lY cwlhu  
hir drgh pYDw 
jwvYgo]5]

Laahaa Naam 

Guramath Lai 

Chaalahu Har 

Dharageh 

Paidhhaa Jaavaigo 

||5||

So earn the Profit of 

the Naam by following 

the Guru's Teachings; 

you shall go to the 

Court of the Lord in 

robes of honor. ||5||

(ਇਸ ਖੇਡ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਨਾਮ (ਹੀ) ਲਾਭ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਾਭ 

ਖੱਟ ਕੇ ਿਾਵੋ। (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹ ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਇਥੋਂ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
56168 1311 haumY krY krwvY 

haumY pwp koiely 
Awin jmwvYgo]

(jmwvYgo) jm@Wkrygw Houmai Karai 

Karaavai Houmai 

Paap Koeilae Aan 

Jamaavaigo ||

They act in egotism, 

and make others act in 

egotism; they collect 

and gather up the 

blackness of sin.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

'ਹਉਂ, ਹਉਂ' ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੀ 
ਮਾਨਜਸਕ ਖੇਤੀ ਜਵਚ) ਪਾਪ 

ਕੋਲੇ ਜਲਆ ਕੇ ਬੀਿਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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56169 1311 AwieAw kwlu 
duKdweI hoey jo 
bIjy so 
KvlwvYgo]6]

Aaeiaa Kaal 

Dhukhadhaaee 

Hoeae Jo Beejae 

So Khavalaavaigo 

||6||

And when death 

comes, they suffer in 

agony; they must eat 

what they have 

planted. ||6||

ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; (ਉਹ 

ਬੀਿੇ ਹੋਏ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪਾਪ) 

ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਪਰ 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?) 

ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ-ਪਾਪ ਬੀਿੇ ਹੋਏ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਲ 

ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

56170 1311 sMqhu rwm nwmu 
Dnu sMchu lY 
Krcu cly piq 
pwvYgo]

Santhahu Raam 

Naam Dhhan 

Sanchahu Lai 

Kharach Chalae 

Path Paavaigo ||

O Saints, gather the 

Wealth of the Lord's 

Name; if you depart 

after packing these 

provisions, you shall 

be honored.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, 

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ 

ਜਵਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਾਮ-) 

ਖ਼ਰਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

56171 1311 Kwie Kric  
dyvih bhuqyrw  
hir dydy qoit n 
AwvYgo]7]

dyNdy Khaae Kharach 

Dhaevehi 

Bahuthaeraa Har 

Dhaedhae Thott N 

Aavaigo ||7||

So eat, spend, 

consume and give 

abundantly; the Lord 

will give - there will be 

no deficiency. ||7||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਆਪ) ਖੁਲਹਾ ਵਰਤ ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਬਹੁਤ ਵੂੰ ਡਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਵੂੰ ਡਜਦਆਂ 

ਇਸ ਜਵਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
॥੭॥

56172 1311 rwm nwm Dnu hY 
ird AMqir Dnu  
gur srxweI 
pwvYgo]

Raam Naam 

Dhhan Hai Ridh 

Anthar Dhhan Gur 

Saranaaee 

Paavaigo ||

The wealth of the 

Lord's Name is deep 

within the heart. In 

the Sanctuary of the 

Guru, this wealth is 

found.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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56173 1311 nwnk dieAw 
dieAw kir 
dInI duKu dwldu 
BMij  
smwvYgo]8]5]

Naanak Dhaeiaa 

Dhaeiaa Kar 

Dheenee Dhukh 

Dhaaladh Bhanj 

Samaavaigo 

||8||5||

O Nanak, God has 

been kind and 

compassionate; He 

has blessed me. 

Removing pain and 

poverty, He has 

blended me with 

Himself. ||8||5||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਆਤਮਕ) ਗਰੀਬੀ 
ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੮॥੫॥

56174 1311 kwnVw mhlw 4] Kaanarraa 

Mehalaa 4 ||

Kaanraa, Fourth Mehl:

56175 1311 mnu siqgur 
srin iDAwvYgo]

Man Sathigur 

Saran Dhhiaavaigo 

||

O mind, seek the 

Sanctuary of the True 

Guru, and meditate.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

56176 1311 lohw ihrnu hovY 
sMig pwrs gunu 
pwrs ko hoie 
AwvYgo]1]rhwau]

Lohaa Hiran Hovai 

Sang Paaras Gun 

Paaras Ko Hoe 

Aavaigo ||1|| 

Rehaao ||

Iron is transformed 

into gold by touching 

the philosopher's 

stone; it takes on its 

qualities. 

||1||Pause||

(ਉਹ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੁਹ 

ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) ਪਾਰਸ ਨਾਲ 

(ਛੁਹ ਕੇ) ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੁਹ ਦਾ ਗੁਣ 

ਉਸ ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56177 1311 siqguru mhwpurKu 
hY pwrsu jo lwgY 
so Plu pwvYgo]

Sathigur Mehaa 

Purakh Hai Paaras 

Jo Laagai So Fal 

Paavaigo ||

The True Guru, the 

Great Primal Being, is 

the philosopher's 

stone. Whoever is 

attached to Him 

receives fruitful 

rewards.

ਗੁਰੂ (ਭੀ) ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ 

ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਭੀ) ਪਾਰਸ ਹੈ। 
ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ) ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਸਿੇਸ਼ਟ) ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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56178 1311 ijau gur aupdyis  
qry pRihlwdw guru 
syvk pYj 
rKwvYgo]1]

Jio Gur Oupadhaes 

Tharae 

Prehilaadhaa Gur 

Saevak Paij 

Rakhaavaigo ||1||

Just as Prahlaad was 

saved by the Guru's 

Teachings, the Guru 

protects the honor of 

His servant. ||1||

ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਿਜਹਲਾਦ 

(ਆਜਦਕ ਕਈ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਏ। 
ਗੁਰੂ ਆਪਣ ੇ(ਸੇਵਕ) ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ (ਜ਼ਰੂਰ) ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧॥

56179 1311 siqgur bcnu  
bcnu hY nIko gur 
bcnI AMimRqu 
pwvYgo]

Sathigur Bachan 

Bachan Hai Neeko 

Gur Bachanee 

Anmrith Paavaigo 

||

The Word of the True 

Guru is the most 

Sublime and Noble 

Word. Through the 

Guru's Word, the 

Ambrosial Nectar is 

obtained.

ਯਕੀਨ ਿਾਣ ਜਕ ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਬਚਨ (ਬੜਾ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

56180 1311 ijau AMbrIik 
Amrwpd pwey  
siqgur muK bcn 
iDAwvYgo]2]

Jio Anbareek 

Amaraa Padh 

Paaeae Sathigur 

Mukh Bachan 

Dhhiaavaigo ||2||

Ambreek the king was 

blessed with the 

status of immortality, 

meditating on the 

Word of the True 

Guru. ||2||

(ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਚਾਜਰਆ ਸ਼ਬਦ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਅੂੰਬਰੀਕ ਨੇ 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਜਲਆ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੨॥
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56181 1311 siqgur srin 
srin min BweI  
suDw suDw kir 
iDAwvYgo]

Sathigur Saran 

Saran Man Bhaaee 

Sudhhaa Sudhhaa 

Kar Dhhiaavaigo ||

The Sanctuary, the 

Protection and 

Sanctuary of the True 

Guru is pleasing to the 

mind. It is sacred and 

pure - meditate on it.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਜਹਣਾ (ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਸੂੰਦ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੂੰ ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ-ਦਾਤਾ ਜਨਸ਼ਚੇ ਕਰ ਕੇ 

(ਉਸਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

56182 1311 dieAwl dIn 
Bey hY siqgur  
hir mwrgu pMQu 
idKwvYgo]3]

Dhaeiaal Dheen 

Bheae Hai 

Sathigur Har 

Maarag Panthh 

Dhikhaavaigo 

||3||

The True Guru has 

become Merciful to 

the meek and the 

poor; He has shown 

me the Path, the Way 

to the Lord. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਵਖਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

56183 1311 siqgur srin 
pey sy Qwpy iqn 
rwKn kau pRBu 
AwvYgo]

Sathigur Saran 

Peae Sae 

Thhaapae Thin 

Raakhan Ko Prabh 

Aavaigo ||

Those who enter the 

Sanctuary of the True 

Guru are firmly 

established; God 

comes to protect 

them.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ 

ਬਹੁੜਦਾ ਹੈ।

56184 1311 jy ko sru sMDY jn 
aUpir iPir 
aulto iqsY 
lgwvYgo]4]

Jae Ko Sar 

Sandhhai Jan 

Oopar Fir Oulatto 

Thisai Lagaavaigo 

||4||

If someone aims an 

arrow at the Lord's 

humble servant, it will 

turn around and hit 

him instead. ||4||

ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ 
ਉਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਤੀਰ ਪਰਤ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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56185 1311 hir hir hir 
hir hir sru 
syvih iqn 
drgh mwnu 
idvwvYgo]

Har Har Har Har 

Har Sar Saevehi 

Thin Dharageh 

Maan Dhivaavaigo 

||

Those who bathe in 

the Sacred Pool of the 

Lord, Har, Har, Har, 

Har, Har, are blessed 

with honor in His 

Court.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਦਵਾਂਦਾ ਹੈ।

56186 1311 gurmiq gurmiq 
gurmiq iDAwvih  
hir gil imil 
myil imlwvYgo]5]

Guramath 

Guramath 

Guramath 

Dhhiaavehi Har 

Gal Mil Mael 

Milaavaigo ||5||

Those who meditate 

on the Guru's 

Teachings, the Guru's 

Instructions, the 

Guru's Wisdom, are 

united in the Lord's 

Union; He hugs them 

close in His Embrace. 

||5||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਗਲ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥

56187 1311 gurmuiK nwdu bydu 
hY gurmuiK gur 
prcY nwmu 
iDAwvYgo]

Guramukh Naadh 

Baedh Hai 

Guramukh Gur 

Parachai Naam 

Dhhiaavaigo ||

The Guru's Word is the 

Sound-current of the 

Naad, The Guru's 

Word is the wisdom of 

the Vedas; coming in 

contact with the Guru, 

meditate on the Naam.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਹੀ ਨਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਹੀ 
ਵੇਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।
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56188 1311 hir hir rUpu  
hir rUpo hovY hir 
jn kau pUj 
krwvYgo]6]

Har Har Roop Har 

Roopo Hovai Har 

Jan Ko Pooj 

Karaavaigo ||6||

In the Image of the 

Lord, Har, Har, one 

becomes the 

Embodiment of the 

Lord. The Lord makes 

His humble servant 

worthy of worship. 

||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਭੀ ਹਰ ਥਾਂ) ਉਸ 

ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

56189 1311 swkq nr  
siqguru nhI 
kIAw qy bymuK 
hir BrmwvYgo]

Saakath Nar 

Sathigur Nehee 

Keeaa Thae 

Baemukh Har 

Bharamaavaigo ||

The faithless cynic 

does not submit to the 

True Guru; the Lord 

makes the non-

believer wander in 

confusion.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ 
ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਦੇ, ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਭਵਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

56190 1311 loB lhir suAwn 
kI sMgiq ibKu 
mwieAw krMig 
lgwvYgo]7]

lh-ir Lobh Lehar Suaan 

Kee Sangath Bikh 

Maaeiaa Karang 

Lagaavaigo ||7||

The waves of greed 

are like packs of dogs. 

The poison of Maya 

sticks to the body-

skeleton. ||7||

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਲੋਭ ਦੀ 
ਲਜਹਰ ਚੱਲਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

(ਇਹ ਲਜਹਰ) ਕੱੁਤੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵ 

ਵਰਗੀ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਕੱੁਤਾ) 
ਮੁਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਲੋਭ-ਲਜਹਰ ਦਾ 
ਪਿੇਜਰਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ-ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਬਜੜਆ 

ਰਜਹਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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56191 1311 rwm nwmu sB jg 
kw qwrku lig 
sMgiq nwmu 
iDAwvYgo]

Raam Naam Sabh 

Jag Kaa Thaarak 

Lag Sangath Naam 

Dhhiaavaigo ||

The Lord's Name is the 

Saving Grace of the 

whole world; join the 

Sangat, and meditate 

on the Naam.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਦਾ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

56192 1311 nwnk rwKu rwKu 
pRB myry sqsMgiq 
rwiK 
smwvYgo]8]6]C
kw 1]

Cy AstpdIAW ie`k 
Ckw[ C`kw ie`k bolo

Naanak Raakh 

Raakh Prabh 

Maerae 

Sathasangath 

Raakh Samaavaigo 

||8||6||

O my God, please 

protect and preserve 

Nanak in the Sat 

Sangat, the True 

Congregation; save 

him, and let him 

merge in You. 

||8||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਅਰਦਾਸ ਕਰ) ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਰੱਖੀ ਰੱਖ। 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਾਣੀ ਨੂੂੰ ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਜਵਚ) ਲੀਨ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੬॥ਛਕਾ ੧ ॥

56193 1312 kwnVw CMq mhlw 
5

Kaanarraa 

Shhanth Mehalaa 5

Kaanraa, Chhant, Fifth 

Mehl:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਛੂੰਤ' (ਛੂੰਦ)।

56194 1312 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

56195 1312 sy auDry ijn rwm 
iDAwey]

Sae Oudhharae Jin 

Raam Dhhiaaeae 

||

They alone are saved, 

who meditate on the 

Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ) ਬਚ 

ਗਏ (ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਭੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਜਣਆ)।
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56196 1312 jqn mwieAw ky  
kwim n Awey]

Jathan Maaeiaa 

Kae Kaam N Aaeae 

||

Working for Maya is 

useless.

ਮਾਇਆ (ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ) ਦੇ 

ਿਤਨ (ਤਾਂ) ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੇ (ਮਾਇਆ ਇਥੇ ਹੀ 
ਧਰੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

56197 1312 rwm iDAwey siB 
Pl pwey Din 
DMin qy 
bfBwgIAw]

Raam Dhhiaaeae 

Sabh Fal Paaeae 

Dhhan Dhhann 

Thae 

Baddabhaageeaa 

||

Meditating on the 

Lord, all fruits and 

rewards are obtained. 

They are blessed, 

blessed and very 

fortunate.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹਨਾਂ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਿਲ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
56198 1312 sqsMig jwgy  

nwim lwgy eyk 
isau ilv 
lwgIAw]

Sathasang Jaagae 

Naam Laagae Eaek 

Sio Liv Laageeaa ||

They are awake and 

aware in the True 

Congregation; 

attached to the Naam, 

they are lovingly 

attuned to the One.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ (ਸਦਾ) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਤ ਿੁੜੀ ਰਹੀ।

56199 1312 qij mwn moh 
ibkwr swDU lig 
qrau iqn kY 
pwey]

l`ig Thaj Maan Moh 

Bikaar Saadhhoo 

Lag Tharo Thin Kai 

Paaeae ||

I have renounced 

pride, emotional 

attachment, 

wickedness and 

corruption; attached 

to the Holy, I am 

carried across at their 

feet.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਣ ਮੋਹ ਜਵਕਾਰ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਣੀਂ ਲੱਗ 

ਕੇ ਮੈਂ (ਭੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਾਂ।
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56200 1312 ibnvMiq nwnk  
srix suAwmI  
bfBwig drsnu 
pwey]1]

Binavanth Naanak 

Saran Suaamee 

Baddabhaag 

Dharasan Paaeae 

||1||

Prays Nanak, I have 

come to the Sanctuary 

of my Lord and 

Master; by great good 

fortune, I obtain the 

Blessed Vision of His 

Darshan. ||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ) ਸਰਨ ਜਵਚ (ਰੱਖ। ਪਰ) 

ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ (ਅਜਿਹੇ 

ਸਾਧੂ ਿਨਾਂ ਦਾ) ਦਰਸਨ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

56201 1312 imil swDU inq 
Bjh nwrwiex]

Bjh: polw bolo Mil Saadhhoo Nith 

Bhajeh Naaraaein 

||

The Holy meet 

together, and 

continually vibrate and 

meditate on the Lord.

ਆਓ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰੀਏ,

56202 1312 rsik rsik  
suAwmI gux 
gwiex]

Rasak Rasak 

Suaamee Gun 

Gaaein ||

With love and 

excitement, they sing 

the Glorious Praises of 

their Lord and Master.

ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੀਏ।

56203 1312 gux gwie jIvh  
hir Aimau 
pIvh jnm 
mrxw Bwgey]

Gun Gaae Jeeveh 

Har Amio Peeveh 

Janam Maranaa 

Bhaageae ||

Singing His Praises 

they live, drinking in 

the Lord's Nectar; the 

cycle of birth and 

death is over for them.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੀਏ 

ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰੀਏ। (ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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56204 1312 sqsMig pweIAY 
hir iDAweIAY  
bhuiV dUKu n 
lwgey]

Sathasang Paaeeai 

Har Dhhiaaeeai 

Bahurr Dhookh N 

Laageae ||

Finding the True 

Congregation and 

meditating on the 

Lord, one is never 

again afflicted with 

pain.

(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

(ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

56205 1312 kir dieAw dwqy 
purK ibDwqy sMq 
syv kmwiex]

Kar Dhaeiaa 

Dhaathae Purakh 

Bidhhaathae 

Santh Saev 

Kamaaein ||

By the Grace of the 

Great Giver, the 

Architect of Destiny, 

we work to serve the 

Saints.

ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਹੇ ਸਰਬ 

ਜਵਆਪਕ ਜਸਰਿਣਹਾਰ! (ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ, ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ 

ਦੇਹ।

56206 1312 ibnvMiq nwnk  
jn DUir bWCih  
hir dris shij 
smwiex]2]

Binavanth Naanak 

Jan Dhhoor 

Baanshhehi Har 

Dharas Sehaj 

Samaaein ||2||

Prays Nanak, I long for 

the dust of the feet of 

the humble; I am 

intuitively absorbed in 

the Blessed Vision of 

the Lord. ||2||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਨ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

56207 1312 sgly jMq Bjhu 
gopwlY]

Sagalae Janth 

Bhajahu Gopaalai 

||

All beings vibrate and 

meditate on the Lord 

of the World.

ਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿਾਣੀਓ! ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰੋ।
56208 1312 jp qp sMjm  

pUrn GwlY]

Jap Thap Sanjam 

Pooran Ghaalai ||

This brings the merits 

of chanting and 

meditation, austere 

self-discipline and 

perfect service.

(ਇਹ ਭਿਨ ਹੀ) ਿਪ ਤਪ 

ਸੂੰਿਮ ਆਜਦਕ ਸਾਰੀ ਜਮਹਨਤ 

ਹੈ।
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56209 1312 inq Bjhu 
suAwmI 
AMqrjwmI sPl 
jnmu sbwieAw]

Nith Bhajahu 

Suaamee 

Antharajaamee 

Safal Janam 

Sabaaeiaa ||

Vibrating and 

meditating 

continuously on our 

Lord and Master, the 

Inner-knower, the 

Searcher of hearts, 

one's life becomes 

totally fruitful.

ਹੇ ਪਿਾਣੀਓ! ਸਦਾ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ 
ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰੋ (ਭਿਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਸਾਰਾ ਹੀ ਿੀਵਨ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

56210 1312 goibdu gweIAY  
inq iDAweIAY  
prvwxu soeI 
AwieAw]

Gobidh Gaaeeai 

Nith Dhhiaaeeai 

Paravaan Soee 

Aaeiaa ||

Those who sing and 

meditate continually 

on the Lord of the 

Universe - their 

coming into the world 

is blessed and 

approved.

ਹੇ ਪਿਾਣੀਓ! ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, (ਜਿਹੜਾ ਜਸਮਰਨ-ਭਿਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿੂੰ ਜਮਆ ਕਬੂਲ ਸਮਝੋ।

56211 1312 jp qwp sMjm  
hir hir inrMjn  
goibMd Dnu sMig 
cwlY]

Jap Thaap Sanjam 

Har Har Niranjan 

Gobindh Dhhan 

Sang Chaalai ||

The Immaculate Lord, 

Har, Har, is meditation 

and chanting, and 

austere self-discipline; 

only the Wealth of the 

Lord of the Universe 

shall go along with you 

in the end.

ਹੇ ਪਿਾਣੀਓ! ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ 

ਹਰੀ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਿਪ ਤਪ 

ਸੂੰਿਮ (ਆਜਦਕ ਉੱਦਮ) ਹੈ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਨਾਮ-) ਧਨ 

ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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56212 1312 ibnvMiq nwnk  
kir dieAw dIjY  
hir rqnu bwDau 
pwlY]3]

Binavanth Naanak 

Kar Dhaeiaa 

Dheejai Har 

Rathan Baadhho 

Paalai ||3||

Prays Nanak, please 

grant Your Grace, O 

Lord, and bless me 

with the Jewel, that I 

may carry it in my 

pocket. ||3||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ, 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਪਿਭੂ) ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ) ਨਾਮ-

ਰਤਨ ਦੇਹ ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) ਪੱਲੇ 

ਬੂੰਨਹ  ਲਵਾਂ ॥੩॥

56213 1312 mMglcwr coj 
AwnMdw]

Mangalachaar 

Choj Aanandhaa ||

His Wondrous and 

Amazing Plays are 

blissful

(ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

56214 1312 kir ikrpw imly 
prmwnMdw]

Kar Kirapaa Milae 

Paramaanandhaa 

||

Granting His Grace, He 

bestows supreme 

ecstasy.

(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

56215 1312 pRB imly suAwmI 
suKhgwmI ieC 
mn kI puMnIAw]

Prabh Milae 

Suaamee 

Sukhehagaamee 

Eishh Man Kee 

Punneeaa ||

God, my Lord and 

Master, the Bringer of 

peace, has met me, 

and the desires of my 

mind are fulfilled.

ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਿੀ 
(ਜਿਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, (ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਦੀ 
(ਹਰੇਕ) ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

56216 1312 bjI bDweI shjy 
smweI bhuiV 
dUiK n ruMnIAw]

Bajee Badhhaaee 

Sehajae Samaaee 

Bahurr Dhookh N 

Runneeaa ||

Congratulations pour 

in; I am intuitively 

absorbed in the Lord. I 

shall never again cry 

out in pain.

ਉਸ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਹੁਲਾਰਾ 
ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਰ 

ਕਦੇ ਜਕਸੇ ਦੱੁਖ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਘਬਰਾਂਦੀ ਨਹੀਂ।
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56217 1312 ly kMiT lwey suK 
idKwey ibkwr 
ibnsy mMdw]

Lae Kanth Laaeae 

Sukh Dhikhaaeae 

Bikaar Binasae 

Mandhaa ||

He hugs me close in 

His Embrace, and 

blesses me with 

peace; the evil of sin 

and corruption is gone.

(ਪਿਭੂ ਿੀ) ਜਿਸ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) 
ਨੂੂੰ  ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਾਰੇ) ਸੁਖ ਜਵਖਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ 

ਜਵਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭੈੜ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
56218 1312 ibnvMiq nwnk  

imly suAwmI  
purK 
prmwnMdw]4]1]

Binavanth Naanak 

Milae Suaamee 

Purakh 

Paramaanandhaa 

||4||1||

Prays Nanak, I have 

met my Lord and 

Master, the Primal 

Lord, the Embodiment 

of Bliss. ||4||1||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਇਉਂ ਉਸ ਿੀਵ-ਇਸਤਰੀ ਨੂੂੰ ) 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਿੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥੧॥

56219 1312 kwnVy kI vwr 
mhlw 4 mUsy kI 
vwr kI DunI

Kaanarrae Kee 

Vaar Mehalaa 4 

Moosae Kee Vaar 

Kee Dhhunee

Vaar Of Kaanraa, 

Fourth Mehl, Sung To 

The Tune Of The 

Ballad Of Musa:

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਇਸ 

ਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰ 

ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ।

56220 1312 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

56221 1312 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl: ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਸਲੋਕ।

56222 1312 rwm nwmu inDwnu 
hir gurmiq rKu 
aur Dwir]

Raam Naam 

Nidhhaan Har 

Guramath Rakh 

Our Dhhaar ||

Follow the Guru's 

Teachings, and 

enshrine the Treasure 

of the Lord's Name 

within your heart.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਅਸਲ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਹੈ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ (ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੋ ਰੱਖ।
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56223 1312 dwsn dwsw hoie 
rhu haumY 
ibiKAw mwir]

Dhaasan Dhaasaa 

Hoe Rahu Houmai 

Bikhiaa Maar ||

Become the slave of 

the Lord's slaves, and 

conquer egotism and 

corruption.

(ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਹਉਮੈ (-ਰੂਪ) ਮਾਇਆ (ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ) ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮੁਕਾ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਜਣਆ ਰਹੁ।

56224 1312 jnmu pdwrQu 
jIiqAw kdy n 
AwvY hwir]

Janam 

Padhaarathh 

Jeethiaa Kadhae N 

Aavai Haar ||

You shall win this 

treasure of life; you 

shall never lose.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਉੱਦਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਕੇ (ਿਗਤ ਤੋਂ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਹਾਰ ਕੇ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
56225 1312 Dnu Dnu vfBwgI 

nwnkw ijn 
gurmiq hir rsu 
swir]1]

Dhhan Dhhan 

Vaddabhaagee 

Naanakaa Jin 

Guramath Har Ras 

Saar ||1||

Blessed, blessed and 

very fortunate are 

those, O Nanak, who 

savor the Sublime 

Essence of the Lord 

through the Guru's 

Teachings. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਧੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ; ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਸਜਤਗੁਰ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਜਖਆ ਹੈ ॥੧॥

56226 1312 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

56227 1312 goivMdu goivdu 
goivdu hir goivdu 
guxI inDwnu]

Govindh Govidh 

Govidh Har Govidh 

Gunee Nidhhaan 

||

Govind, Govind, 

Govind - the Lord God, 

the Lord of the 

Universe is the 

Treasure of Virtue.

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।
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56228 1312 goivdu goivdu 
gurmiq 
iDAweIAY qW 
drgh pweIAY 
mwnu]

Govidh Govidh 

Guramath 

Dhhiaaeeai Thaan 

Dharageh Paaeeai 

Maan ||

Meditating on Govind, 

Govind, the Lord of 

the Universe, through 

the Guru's Teachings, 

you shall be honored 

in the Court of the 

Lord.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਿਾਏ ਤਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿੂਰੀ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

56229 1313 goivdu goivdu 
goivdu jip muKu 
aUjlw prDwnu]

Govidh Govidh 

Govidh Jap Mukh 

Oojalaa 

Paradhhaan ||

Meditating on God, 

chanting Govind, 

Govind, Govind, your 

face shall be radiant; 

you shall be famous 

and exalted.

ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੁਰਖ਼ਰੂ 

ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਧਾਨਤਾ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

56230 1313 nwnk guru goivMdu 
hir ijqu imil 
hir pwieAw 
nwmu]2]

Naanak Gur 

Govindh Har Jith 

Mil Har Paaeiaa 

Naam ||2||

O Nanak, the Guru is 

the Lord God, the Lord 

of the Universe; 

meeting Him, you shall 

obtain the Name of 

the Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ; ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

56231 1313 pauVI] :polw bolojug juVy Pourree || Pauree:

56232 1313 qUM Awpy hI isD 
swiDko qU Awpy 
hI jug jogIAw]

Thoon Aapae Hee 

Sidhh Saadhhiko 

Thoo Aapae Hee 

Jug Jogeeaa ||

You Yourself are the 

Siddha and the seeker; 

You Yourself are the 

Yoga and the Yogi.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿੋਗ-

ਸਾਧਨਾਂ ਜਵਚ) ਪੱੁਗਾ ਹੋਇਆ 

ਿੋਗੀ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਾਧਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਿੋਗ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11430 Published: March 06/ 2014



56233 1313 qU Awpy hI rs 
rsIAVw qU Awpy 
hI Bog BogIAw]

Thoo Aapae Hee 

Ras Raseearraa 

Thoo Aapae Hee 

Bhog Bhogeeaa ||

You Yourself are the 

Taster of tastes; You 

Yourself are the 

Enjoyer of pleasures.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ) ਰਸ ਚੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ) ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ,

56234 1313 qU Awpy Awip 
vrqdw qU Awpy 
krih su hogIAw]

Thoo Aapae Aap 

Varathadhaa Thoo 

Aapae Karehi S 

Hogeeaa ||

You Yourself are All-

pervading; whatever 

You do comes to pass.

(ਜਕਉਂਜਕ ਿੋਗੀਆਂ ਜਵਚ ਭੀ ਤੇ 

ਜਗਿਹਸਤੀਆਂ ਜਵਚ ਭੀ ਹਰ ਥਾਂ) 
ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, ਿੋ 
ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ।

56235 1313 sqsMgiq siqgur 
DMnu Dnuo DMn DMn 
Dno ijqu imil 
hir bulg 
bulogIAw]

Sathasangath 

Sathigur Dhhann 

Dhhanuo Dhhann 

Dhhann Dhhano 

Jith Mil Har Bulag 

Bulogeeaa ||

Blessed, blessed, 

blessed, blessed, 

blessed is the Sat 

Sangat, the True 

Congregation of the 

True Guru. Join them - 

speak and chant the 

Lord's Name.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਧੂੰਨ ਹੈ 

ਧੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

56236 1313 siB khhu muKhu  
hir hir hry  
hir hir hry  
hir bolq siB 
pwp lhogIAw]1]

Sabh Kehahu 

Mukhahu Har Har 

Harae Har Har 

Harae Har Bolath 

Sabh Paap 

Lehogeeaa ||1||

Let everyone chant 

together the Name of 

the Lord, Har, Har, 

Haray, Har, Har, Haray; 

chanting Har, all sins 

are washed away. 

||1||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਬੈਠ ਕੇ) 

ਸਾਰੇ (ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਸਦਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆਂ ਸਾਰੇ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ) 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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56237 1313 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

56238 1313 hir hir hir 
hir nwmu hY  
gurmuiK pwvY 
koie]

Har Har Har Har 

Naam Hai 

Guramukh Paavai 

Koe ||

Har, Har, Har, Har is 

the Name of the Lord; 

rare are those who, as 

Gurmukh, obtain it.

ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

56239 1313 haumY mmqw nwsu 
hoie durmiq kFY 
Doie]

Houmai 

Mamathaa Naas 

Hoe Dhuramath 

Kadtai Dhhoe ||

Egotism and 

possessiveness are 

eradicated, and evil-

mindedness is washed 

away.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਦਾਤ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ 

ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਭੈੜੀ ਮੱਤ (ਦੀ 
ਮੈਲ) ਧੋ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ;

56240 1313 nwnk An idnu 
gux aucrY ijn 
kau Duir iliKAw 
hoie]1]

Naanak Anadhin 

Gun Oucharai Jin 

Ko Dhhur Likhiaa 

Hoe ||1||

O Nanak, one who is 

blessed with such pre-

ordained destiny 

chants the Lord's 

Praises, night and day. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ 

ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਦੇ 

ਹਨ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਧੁਰ 

ਤੋਂ (ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਲੇਖ) ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥

56241 1313 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:
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56242 1313 hir Awpy Awip 
dieAwlu hir  
Awpy kry su hoie]

Har Aapae Aap 

Dhaeiaal Har 

Aapae Karae S Hoe 

||

The Lord Himself is 

Merciful; whatever 

the Lord Himself does, 

comes to pass.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ 

ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

56243 1313 hir Awpy Awip 
vrqdw hir 
jyvfu Avru n 
koie]

Har Aapae Aap 

Varathadhaa Har 

Jaevadd Avar N 

Koe ||

The Lord Himself is All-

pervading. There is no 

other as Great as the 

Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

56244 1313 jo hir pRB BwvY 
so QIAY jo hir 
pRBu kry su hoie]

Jo Har Prabh 

Bhaavai So 

Thheeai Jo Har 

Prabh Karae S Hoe 

||

Whatever pleases the 

Lord God's Will comes 

to pass; whatever the 

Lord God does is done.

ਿ ੋਕੁਝ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕੁਝ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

56245 1313 kImiq iknY n 
pweIAw byAMqu 
pRBU hir soie]

Keemath Kinai N 

Paaeeaa Baeanth 

Prabhoo Har Soe 

||

No one can appraise 

His Value; the Lord 

God is Endless.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਕਸੇ 

(ਮਨੱੁਖ) ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ।

56246 1313 nwnk gurmuiK 
hir swlwihAw  
qnu mnu sIqlu 
hoie]2]

Naanak Guramukh 

Har Saalaahiaa 

Than Man Seethal 

Hoe ||2||

O Nanak, as Gurmukh, 

praise the Lord; your 

body and mind shall 

be cooled and 

soothed. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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56247 1313 pauVI] Pourree || Pauree:

56248 1313 sB joiq qyrI 
jgjIvnw qU 
Git Git hir 
rMg rMgnw]

j`gjIvnw Sabh Joth Thaeree 

Jagajeevanaa 

Thoo Ghatt Ghatt 

Har Rang 

Ranganaa ||

You are the Light of 

all, the Life of the 

World; You imbue 

each and every heart 

with Your Love.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ! 
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਨੂਰ (ਚਾਨਣ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ), ਤੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਰੂੰਗਣ 

ਚਾੜਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।
56249 1313 siB iDAwvih 

quDu myry pRIqmw  
qU siq siq purK 
inrMjnw]

Sabh Dhhiaavehi 

Thudhh Maerae 

Preethamaa Thoo 

Sath Sath Purakh 

Niranjanaa ||

All meditate on You, O 

my Beloved; You are 

the True, True Primal 

Being, the Immaculate 

Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੀਤਮ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੈਨੂੂੰ  
(ਹੀ) ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ (ਤੇ ਜਿਰ ਭੀ) 
ਜਨਰਲੇਪ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

56250 1313 ieku dwqw sBu 
jgqu iBKwrIAw  
hir jwcih sB 
mMg mMgnw]

j`gqu Eik Dhaathaa Sabh 

Jagath 

Bhikhaareeaa Har 

Jaachehi Sabh 

Mang Manganaa 

||

The One is the Giver; 

the whole world is the 

beggar. All the beggars 

beg for His Gifts.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਦਾਤਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸਾਰਾ ਿਗਤ (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਦਾ) ਮੂੰਗਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ! 
ਹਰੇਕ ਮੂੰਗ (ਿੀਵ ਤੈਥੋਂ ਹੀ) 
ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ।

56251 1313 syvku Twkuru sBu 
qUhY qUhY gurmqI 
hir cMg cMgnw]

Saevak Thaakur 

Sabh Thoohai 

Thoohai 

Guramathee Har 

Chang Changanaa 

||

You are the servant, 

and You are the Lord 

and Master of all. 

Through the Guru's 

Teachings, we are 

ennobled and uplifted.

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈਂ। ਹੇ 

ਹਰੀ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ 

ਤੁਜਰਆ ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਜਪਆਰਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11434 Published: March 06/ 2014



56252 1313 siB khhu muKhu  
irKIkysu hry  
irKIkysu hry ijqu 
pwvih sB Pl 
Plnw]2]

Sabh Kehahu 

Mukhahu 

Rikheekaes Harae 

Rikheekaes Harae 

Jith Paavehi Sabh 

Fal Falanaa ||2||

Let everyone say that 

the Lord is the Master 

of the senses, the 

Master of all faculties; 

through Him, we 

obtain all fruits and 

rewards. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਾਰੇ) ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 

ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ (ਿੀਵ) ਸਾਰੇ 

ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥

56253 1313 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

56254 1313 hir hir nwmu 
iDAwie mn hir 
drgh pwvih 
mwnu]

Har Har Naam 

Dhhiaae Man Har 

Dharageh Paavehi 

Maan ||

O mind, meditate on 

the Name of the Lord, 

Har, Har; you shall be 

honored in the Court 

of the Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ 

ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਗਾ।

56255 1313 jo ieCih so Plu 
pwiesI gur 
sbdI lgY 
iDAwnu]

Jo Eishhehi So Fal 

Paaeisee Gur 

Sabadhee Lagai 

Dhhiaan ||

You shall obtain the 

fruits that you desire, 

focusing your 

meditation on the 

Word of the Guru's 

Shabad.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ) ਿ ੋਤੂੂੰ  
ਮੂੰਗੇਂਗਾ ਉਹੀ ਿਲ (ਉਹ) 

ਦੇਵੇਗਾ। (ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਪਿਭੂ ਜਵਚ) 

ਸੁਰਤ ਿੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

56256 1313 iklivK pwp 
siB ktIAih  
haumY cukY gumwnu]

Kilavikh Paap Sabh 

Katteeahi Houmai 

Chukai Gumaan ||

All your sins and 

mistakes shall be 

wiped away, and you 

shall be rid of egotism 

and pride.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੁੜਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਵਕਾਰ 

ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ; (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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56257 1313 gurmuiK kmlu 
ivgisAw sBu 
Awqm bRhmu 
pCwnu]

ivgisAw: polw bolo Guramukh Kamal 

Vigasiaa Sabh 

Aatham Breham 

Pashhaan ||

The heart-lotus of the 

Gurmukh blossoms 

forth, recognizing God 

within every soul.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-
ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ 
ਪਛਾਨਣ-ਿੋਗ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

56258 1313 hir hir ikrpw 
Dwir pRB jn 
nwnk jip hir 
nwmu]1]

Har Har Kirapaa 

Dhhaar Prabh Jan 

Naanak Jap Har 

Naam ||1||

O Lord God, please 

shower Your Mercy 

upon servant Nanak, 

that he may chant the 

Lord's Name. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਦਾਸ (ਨਾਨਕ) ਉਤੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰ, (ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ 

ਭੀ) ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ ॥੧॥

56259 1313 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

56260 1313 hir hir nwmu 
pivqu hY nwmu 
jpq duKu jwie]

Har Har Naam 

Pavith Hai Naam 

Japath Dhukh Jaae 

||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is Sacred and 

Immaculate. Chanting 

the Naam, pain is 

dispelled.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਸੱੁਚਾ 
ਬਨਾਣ-ਿੋਗ ਹੈ, ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

(ਹਰੇਕ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

56261 1313 ijn kau pUrib 
iliKAw iqn 
min visAw 
Awie]

Jin Ko Poorab 

Likhiaa Thin Man 

Vasiaa Aae ||

God comes to abide in 

the minds of those 

who have such pre-

ordained destiny.

(ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ) ਉਹਨਾਂ 
(ਮਨੱੁਖਾਂ) ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਕੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ 

ਮੱੁਢ ਤੋਂ (ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ) ਜਲਜਖਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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56262 1313 siqgur kY BwxY 
jo clY iqn 
dwldu duKu lih 
jwie]

Sathigur Kai 

Bhaanai Jo Chalai 

Thin Dhaaladh 

Dhukh Lehi Jaae ||

Those who walk in 

harmony with the Will 

of the True Guru are 

rid of pain and poverty.

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦਜਰੱਦਿ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

56263 1313 AwpxY BwxY iknY  
n pwieE jn 
vyKhu min 
pqIAwie]

Aapanai Bhaanai 

Kinai N Paaeiou 

Jan Vaekhahu 

Man Patheeaae ||

No one finds the Lord 

by his own will; see 

this, and satisfy your 

mind.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਸੱਲੀ 
ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵ,ੋ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ ਜਕਸੇ 

ਨੇ ਭੀ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ।

56264 1313 jnu nwnku dwsn 
dwsu hY jo 
siqgur lwgy 
pwie]2]

Jan Naanak 

Dhaasan Dhaas 

Hai Jo Sathigur 

Laagae Paae ||2||

Servant Nanak is the 

slave of the slave of 

those who fall at the 

Feet of the True Guru. 

||2||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ 

॥੨॥

56265 1313 pauVI] Pourree || Pauree:

56266 1314 qUM Qwn QnMqir  
BrpUru hih krqy  
sB qyrI bxq 
bxwvxI]

h-ih Thoon Thhaan 

Thhananthar 

Bharapoor Hehi 

Karathae Sabh 

Thaeree Banath 

Banaavanee ||

You are pervading and 

permeating all places 

and interspaces, O 

Creator. You made all 

that has been made.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਹਰੇਕ ਥਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
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56267 1314 rMg prMg issit 
sB swjI bhu bhu 
ibiD BWiq 
aupwvxI]

Rang Parang Sisatt 

Sabh Saajee Bahu 

Bahu Bidhh 

Bhaanth 

Oupaavanee ||

You created the entire 

universe, with all its 

colors and shades; in 

so many ways and 

means and forms You 

formed it.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਤੂੂੰ  ਕਈ ਰੂੰਗਾਂ 
ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ 
ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

56268 1314 sB qyrI joiq  
joqI ivic 
vrqih gurmqI 
quDY lwvxI]

Sabh Thaeree Joth 

Jothee Vich 

Varathehi 

Guramathee 

Thudhhai 

Laavanee ||

O Lord of Light, Your 

Light is infused within 

all; You link us to the 

Guru's Teachings.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਨੂਰ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈਂ।

56269 1314 ijn hoih 
dieAwlu iqn 
siqguru mylih  
muiK gurmuiK hir 
smJwvxI]

Jin Hohi Dhaeiaal 

Thin Sathigur 

Maelehi Mukh 

Guramukh Har 

Samajhaavanee ||

They alone meet the 

True Guru, unto whom 

You are Merciful; O 

Lord, You instruct 

them in the Guru's 

Word.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਤੂੂੰ  ਦਇਅਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਤੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਜਗਆਨ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

56270 1314 siB bolhu rwm 
rmo sRI rwm rmo  
ijqu dwldu duK 
BuK sB lih 
jwvxI]3]

Sabh Bolahu Raam 

Ramo Sree Raam 

Ramo Jith 

Dhaaladh Dhukh 

Bhukh Sabh Lehi 

Jaavanee ||3||

Let everyone chant 

the Name of the Lord, 

chant the Name of the 

Great Lord; all 

poverty, pain and 

hunger shall be taken 

away. ||3||

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪੋ, ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਭੁੱ ਖ ਦਜਰੱਦਿ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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56271 1314 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

56272 1314 hir hir AMimRqu 
nwm rsu hir 
AMimRqu hir aur 
Dwir]

Har Har Anmrith 

Naam Ras Har 

Anmrith Har Our 

Dhhaar ||

The Ambrosial Nectar 

of the Name of the 

Lord, Har, Har, is 

sweet; enshrine this 

Ambrosial Nectar of 

the Lord within your 

heart.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਲ ਹੈ; 

ਇਸ ਨਾਮ-ਿਲ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਦੇ 

ਸੁਆਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਾਂਭ ਰੱਖ।

56273 1314 ivic sMgiq hir 
pRBu vrqdw buJhu 
sbd vIcwir]

bu`Jhu Vich Sangath Har 

Prabh 

Varathadhaa 

Bujhahu Sabadh 

Veechaar ||

The Lord God prevails 

in the Sangat, the Holy 

Congregation; reflect 

upon the Shabad and 

understand.

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਇਹ ਗੱਲ) 

ਸਮਝ ਲਵ ੋ(ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

56274 1314 min hir hir 
nwmu iDAwieAw  
ibKu haumY kFI 
mwir]

Man Har Har 

Naam Dhhiaaeiaa 

Bikh Houmai 

Kadtee Maar ||

Meditating on the 

Name of the Lord, Har, 

Har, within the mind, 

the poison of egotism 

is eradicated.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, 
(ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ 

ਵਾਲੀ) ਹਉਮੈ-ਜ਼ਹਰ ਮਾਰ ਕੇ 

ਕੱਢ ਜਦੱਤੀ।
56275 1314 ijn hir hir 

nwmu n cyiqE  
iqn jUAY jnmu 
sBu hwir]

Jin Har Har Naam 

N Chaethiou Thin 

Jooai Janam Sabh 

Haar ||

One who does not 

remember the Name 

of the Lord, Har, Har, 

shall totally lose this 

life in the gamble.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 
ਉਹਨਾਂ (ਆਪਣਾ) ਸਾਰਾ 
(ਮਨੱੁਖਾ) ਿੀਵਨ (ਮਾਨੋ) ਿੂਏ 

(ਦੀ ਖੇਡ) ਜਵਚ ਹਾਰ ਜਦੱਤਾ।
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56276 1314 guir quTY hir 
cyqwieAw hir 
nwmw hir aur 
Dwir]

Gur Thuthai Har 

Chaethaaeiaa Har 

Naamaa Har Our 

Dhhaar ||

By Guru's Grace, one 

remembers the Lord, 

and enshrines the 

Lord's Name within 

the heart.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਇਆ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ 

ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਜਸਖਾਇਆ,

56277 1314 jn nwnk qy muK 
aujly iqqu scY 
drbwir]1]

au~jly Jan Naanak Thae 

Mukh Oujalae 

Thith Sachai 

Dharabaar ||1||

O servant Nanak, his 

face shall be radiant in 

the Court of the True 

Lord. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ 

ਜਵਚ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥

56278 1314 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

56279 1314 hir kIriq auqmu 
nwmu hY ivic 
kiljug krxI 
swru]

Har Keerath 

Outham Naam Hai 

Vich Kalijug 

Karanee Saar ||

To chant the Lord's 

Praise and His Name is 

sublime and exalted. 

This is the most 

excellent deed in this 

Dark Age of Kali Yuga.

ਇਸ ਜਵਕਾਰਾਂ-ਵੇੜਹੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਕਰਨ-ਿੋਗ ਕੂੰਮ ਹੈ।

56280 1314 miq gurmiq 
kIriq pweIAY  
hir nwmw hir 
auir hwru]

Math Guramath 

Keerath Paaeeai 

Har Naamaa Har 

Our Haar ||

His Praises come 

through the Guru's 

Teachings and 

Instructions; wear the 

Necklace of the Lord's 

Name.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

ਹੀ ਇਹ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਪਿੋ ਰੱਖਣ ਲਈ) 

ਹਾਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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56281 1314 vfBwgI ijn 
hir iDAwieAw  
iqn sauipAw 
hir BMfwru]

Vaddabhaagee Jin 

Har Dhhiaaeiaa 

Thin Soupiaa Har 

Bhanddaar ||

Those who meditate 

on the Lord are very 

fortunate. They are 

entrusted with the 

Treasure of the Lord.

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਨੇ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਖ਼ਿਾਨਾ ਸੌਂਪ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

56282 1314 ibnu nwvY ij 
krm kmwvxy  
inq haumY hoie 
KuAwru]

Bin Naavai J Karam 

Kamaavanae Nith 

Houmai Hoe 

Khuaar ||

Without the Name, no 

matter what people 

may do, they continue 

to waste away in 

egotism.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ 

ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੋਰ (ਜਮਥੇ ਹੋਏ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਕਰੀਦੇ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ) 

ਹਉਮੈ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਸਦਾ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
56283 1314 jil hsqI mil 

nwvwlIAY isir 
BI iPir pwvY 
Cwru]

n@wvwlIAY Jal Hasathee Mal 

Naavaaleeai Sir 

Bhee Fir Paavai 

Shhaar ||

Elephants can be 

washed and bathed in 

water, but they only 

throw dust on their 

heads again.

(ਵੇਖੋ) ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਵਹਾਈਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਭੀ ਉਹ (ਆਪਣੇ) ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਸੁਆਹ (ਹੀ) ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

56284 1314 hir mylhu 
siqguru dieAw 
kir min vsY 
eykMkwru]

Har Maelahu 

Sathigur Dhaeiaa 

Kar Man Vasai 

Eaekankaar ||

O Kind and 

Compassionate True 

Guru, please unite me 

with the Lord, that the 

One Creator of the 

Universe may abide 

within my mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ। (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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56285 1314 ijn gurmuiK suix 
hir mMinAw jn 
nwnk iqn 
jYkwru]2]

Jin Guramukh Sun 

Har Manniaa Jan 

Naanak Thin 

Jaikaar ||2||

Those Gurmukhs who 

listen to the Lord and 

believe in Him - 

servant Nanak salutes 

them. ||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ (ਉਸ ਨਾਲ) 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਰ ਵੇਲੇ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੨॥

56286 1314 pauVI] Pourree || Pauree:

56287 1314 rwm nwmu vKru hY 
aUqmu hir nwieku 
purKu hmwrw]

v`Kru Raam Naam 

Vakhar Hai 

Ootham Har 

Naaeik Purakh 

Hamaaraa ||

The Lord's Name is the 

most sublime and 

precious merchandise. 

The Primal Lord God is 

my Lord and Master.

(ਇਹ ਿਗਤ-ਖੇਲ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਖ਼ਰੀਦਣ 

ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ) ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅਸਾਂ (ਇਸ 

ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਣਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) 

ਵਣਿਾਜਰਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ।

56288 1314 hir Kylu kIAw 
hir Awpy vrqY  
sBu jgqu kIAw 
vxjwrw]

j`gqu Har Khael Keeaa 

Har Aapae 

Varathai Sabh 

Jagath Keeaa 

Vanajaaraa ||

The Lord has staged 

His Play, and He 

Himself permeates it. 

The whole world deals 

in this merchandise.

(ਿਗਤ ਦਾ ਇਹ) ਖੇਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ, (ਤੇ ਇਸ ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਮੌਿੂਦ ਹੈ। 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਇਸ 

ਸੌਦੇ ਦਾ) ਵਣਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।

56289 1314 sB joiq qyrI  
joqI ivic krqy  
sBu scu qyrw 
pwswrw]

Sabh Joth Thaeree 

Jothee Vich 

Karathae Sabh 

Sach Thaeraa 

Paasaaraa ||

Your Light is the light 

in all beings, O 

Creator. All Your 

Expanse is True.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ 
(ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿਗਤ-) 

ਜਖਲਾਰਾ ਸਚਮੁਚ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਜਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਨੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂਰ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ।
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56290 1314 siB iDAwvih 
quDu sPl sy 
gwvih gurmqI 
hir inrMkwrw]

Sabh Dhhiaavehi 

Thudhh Safal Sae 

Gaavehi 

Guramathee Har 

Nirankaaraa ||

All those who 

meditate on You 

become prosperous; 

through the Guru's 

Teachings, they sing 

Your Praises, O 

Formless Lord.

ਹੇ ਜਨਰੂੰਕਾਰ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ (ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਗੀਤ) ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

56291 1314 siB cvhu muKhu  
jgMnwQu jgMnwQu 
jgjIvno ijqu 
Bvjl pwir 
auqwrw]4]

(cvhu) aucwro[ j`gjIvno Sabh Chavahu 

Mukhahu 

Jagannaathh 

Jagannaathh 

Jagajeevano Jith 

Bhavajal Paar 

Outhaaraa ||4||

Let everyone chant 

the Lord, the Lord of 

the World, the Lord of 

the Universe, and 

cross over the 

terrifying world-ocean. 

||4||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਿਗਤ ਦਾ 
ਖਸਮ ਹੈ ਿਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ 

ਿਗਤ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ (ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ) ਹੈ ਸਾਰੇ (ਆਪਣੇ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
(ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ) ਬੋਲੋ। ਉਸ (ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ) ਨਾਲ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

56292 1314 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

56293 1314 hmrI ijhbw eyk  
pRB hir ky gux 
Agm AQwh]

Hamaree Jihabaa 

Eaek Prabh Har 

Kae Gun Agam 

Athhaah ||

I have only one 

tongue, and the 

Glorious Virtues of the 

Lord God are 

Unapproachable and 

Unfathomable.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਹਰੀ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ (ਜਸਰਫ਼) ਇੱਕ ਿੀਭ ਹੈ, ਪਰ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਨ (ਇਕ 

ਐਸਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹਨ) ਜਿਸ ਦੀ 
ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।
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56294 1314 hm ikau kir 
jph ieAwixAw  
hir qum vf 
Agm Agwh]

Ham Kio Kar Japeh 

Eiaaniaa Har Thum 

Vadd Agam Agaah 

||

I am ignorant - how 

can I meditate on You, 

Lord? You are Great, 

Unapproachable and 

Immeasurable.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ 
ਤੇ ਡੂੂੰ ਘਾ ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਅੂੰਞਾਣ ਿੀਵ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਿਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

56295 1314 hir dyhu pRBU miq 
aUqmw gur 
siqgur kY pig 
pwh]

pig: polw bolo Har Dhaehu 

Prabhoo Math 

Oothamaa Gur 

Sathigur Kai Pag 

Paah ||

O Lord God, please 

bless me with that 

sublime wisdom, that I 

may fall at the Feet of 

the Guru, the True 

Guru.

ਹੇ ਹਰੀ! ਸਾਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਅਕਲ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਢਜਹ 

ਪਈਏ।

56296 1314 sqsMgiq hir 
myil pRB hm 
pwpI sMig qrwh]

Sathasangath Har 

Mael Prabh Ham 

Paapee Sang 

Tharaah ||

O Lord God, please 

lead me to the Sat 

Sangat, the True 

Congregation, where 

even a sinner like 

myself may be saved.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਹਰੀ! ਸਾਨੂੂੰ  ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਮਲਾ ਜਕ (ਸਤ ਸੂੰਗੀਆਂ 

ਦੀ) ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਈਏ।

56297 1314 jn nwnk kau  
hir bKis lYhu  
hir quTY myil 
imlwh]

Jan Naanak Ko Har 

Bakhas Laihu Har 

Thuthai Mael 

Milaah ||

O Lord, please bless 

and forgive servant 

Nanak; please unite 

him in Your Union.

ਹੇ ਹਰੀ! (ਆਪਣੇ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰ, ਿੇ ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ 

ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਮਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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56298 1314 hir ikrpw kir 
suix bynqI hm 
pwpI ikrm 
qrwh]1]

Har Kirapaa Kar 

Sun Baenathee 

Ham Paapee 

Kiram Tharaah 

||1||

O Lord, please be 

merciful and hear my 

prayer; I am a sinner 

and a worm - please 

save me! ||1||

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਕਰਪਾ ਕਰ, 

(ਅਸਾਡੀ) ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ 
ਪਾਪੀ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਏ 

॥੧॥

56299 1314 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

56300 1314 hir krhu ikRpw 
jgjIvnw guru 
siqguru myil 
dieAwlu]

dieAwwlu Har Karahu 

Kirapaa 

Jagajeevanaa Gur 

Sathigur Mael 

Dhaeiaal ||

O Lord, Life of the 

World, please bless 

me with Your Grace, 

and lead me to meet 

the Guru, the Merciful 

True Guru.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਹਰੀ! ਜਮਹਰ ਕਰ 

(ਸਾਨੂੂੰ ) ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ।

56301 1314 gur syvw hir hm 
BweIAw hir 
hoAw hir 
ikrpwlu]

Gur Saevaa Har 

Ham Bhaaeeaa 

Har Hoaa Har 

Kirapaal ||

I am happy to serve 

the Guru; the Lord has 

become merciful to 

me.

ਿਦੋਂ ਹਰੀ ਆਪ (ਸਾਡੇ ਉਤੇ) 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ 

ਦੀ (ਦੱਸੀ ਹੋਈ) ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ।

56302 1315 sB Awsw mnsw 
ivsrI min cUkw 
Awl jMjwlu]

Sabh Aasaa 

Manasaa Visaree 

Man Chookaa Aal 

Janjaal ||

All my hopes and 

desires have been 

forgotten; my mind is 

rid of its worldly 

entanglements.

ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਤੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਜਵੱਸਰ 

ਗਈ, ਮਨ ਜਵਚ (ਜਟਜਕਆ 

ਹੋਇਆ) ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ (ਭੀ) 
ਮੁਕ ਜਗਆ।
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56303 1315 guir quTY nwmu 
idRVwieAw hm 
kIey sbid 
inhwlu]

Gur Thuthai Naam 

Dhrirraaeiaa Ham 

Keeeae Sabadh 

Nihaal ||

The Guru, in His 

Mercy, implanted the 

Naam within me; I am 

enraptured with the 

Word of the Shabad.

ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ (ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਵਚ) 

ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੂੰ  (ਉਸ ਨੇ) 

ਜਨਹਾਲ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।

56304 1315 jn nwnik Aqutu 
Dnu pwieAw hir 
nwmw hir Dnu 
mwlu]2]

Jan Naanak Athutt 

Dhhan Paaeiaa 

Har Naamaa Har 

Dhhan Maal ||2||

Servant Nanak has 

obtained the 

inexhaustible wealth; 

the Lord's Name is his 

wealth and property. 

||2||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ 

ਹੈ ਿ ੋਕਦੇ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 
॥੨॥

56305 1315 pauVI] Pourree || Pauree:

56306 1315 hir qum@ vf vfy  
vfy vf aUcy sB 
aUpir vfy vfOnw]

Har Thumh Vadd 

Vaddae Vaddae 

Vadd Oochae Sabh 

Oopar Vaddae 

Vaddaanaa ||

O Lord, You are the 

Greatest of the Great, 

the Greatest of the 

Great, the Most Lofty 

and Exalted of all, the 

Greatest of the Great.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਵੱਜਡਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਂ 
ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ 

ਵੱਡਾ ਹੈਂ।

56307 1315 jo iDAwvih hir  
AprMpru hir 
hir hir iDAwie  
hry qy honw]

Ap-rMpru Jo Dhhiaavehi Har 

Aparanpar Har Har 

Har Dhhiaae Harae 

Thae Honaa ||

Those who meditate 

on the Infinite Lord, 

who meditate on the 

Lord, Har, Har, Har, 

are rejuvenated.

ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, 

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਉਸ 

ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਜਸਮਰ ਕੇ ਉਸ 

ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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56308 1315 jo gwvih suxih 
qyrw jsu suAwmI  
iqn kwty pwp 
ktonw]

Jo Gaavehi Sunehi 

Thaeraa Jas 

Suaamee Thin 

Kaattae Paap 

Kattonaa ||

Those who sing and 

listen to Your Praises, 

O my Lord and Master, 

have millions of sins 

destroyed.

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਆਪਣੇ) ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

56309 1315 qum jYsy hir 
purK jwny miq 
gurmiq muiK vf 
vfBwg vfonw]

(vfonw) v`fy qoN v`fy Thum Jaisae Har 

Purakh Jaanae 

Math Guramath 

Mukh Vadd Vadd 

Bhaag Vaddonaa 

||

I know that those 

divine beings who 

follow the Guru's 

Teachings are just like 

You, Lord. They are 

the greatest of the 

great, so very 

fortunate.

ਹੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹਰੀ! ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਗਣੇ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਸਭ ਮਨੱੁਖਾਂ ਜਵਚ) 

ਮੁਖੀ ਮੂੰ ਨੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਿਾਣ ੇਿਾਂਦੇ ਹਨ।

56310 1315 siB iDAwvhu 
Awid sqy jugwid 
sqy prqiK sqy  
sdw sdw sqy jnu 
nwnku dwsu 
dsonw]5]

dsonw:polw bolo[ 
(dsonw) syvkW dw syvk 
hW[ s`qy[ j`ugwid

Sabh Dhhiaavahu 

Aadh Sathae 

Jugaadh Sathae 

Parathakh Sathae 

Sadhaa Sadhaa 

Sathae Jan Naanak 

Dhaas Dhasonaa 

||5||

Let everyone meditate 

on the Lord, who was 

True in the primal 

beginning, and True 

throughout the ages; 

He is revealed as True 

here and now, and He 

shall be True forever 

and ever. Servant 

Nanak is the slave of 

His slaves. ||5||

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਆਜਦ ਤੋਂ ਿੁਗਾਂ 
ਦੇ ਆਜਦ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਿੋ 
(ਹੁਣ ਭੀ) ਪਰਤੱਖ ਕਾਇਮ ਹੈ 

ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਉਸ (ਹਰੀ ਦੇ) ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ॥੫॥
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56311 1315 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

56312 1315 hmry hir 
jgjIvnw hir 
jipE hir gur 
mMq]

Hamarae Har 

Jagajeevanaa Har 

Japiou Har Gur 

Manth ||

I meditate on my Lord, 

the Life of the World, 

the Lord, chanting the 

Guru's Mantra.

(ਜਿਹੜਾ) ਹਰੀ (ਸਾਰੇ) ਿਗਤ 

ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ (ਹੈ 

ਉਹ) ਸਾਡੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਭੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ; ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਜਪਆ ਹੈ।

56313 1315 hir Agmu 
Agocru Agmu 
hir hir imilAw 
Awie AicMq]

Har Agam Agochar 

Agam Har Har 

Miliaa Aae Achinth 

||

The Lord is 

Unapproachable, 

Inaccessible and 

Unfathomable; the 

Lord, Har, Har, has 

spontaneously come 

to meet me.

ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਹੁੂੰਚ ਤੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ 
ਪਰੇ (ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਹ ਹਰੀ 
ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ 

ਜਮਜਲਆ ਹੈ।

56314 1315 hir Awpy Git 
Git vrqdw hir 
Awpy Awip 
ibAMq]

Har Aapae Ghatt 

Ghatt 

Varathadhaa Har 

Aapae Aap Bianth 

||

The Lord Himself is 

pervading each and 

every heart; the Lord 

Himself is Endless.

ਉਹ ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

56315 1315 hir Awpy sB 
rs Bogdw hir 
Awpy kvlw kMq]

Har Aapae Sabh 

Ras Bhogadhaa 

Har Aapae Kavalaa 

Kanth ||

The Lord Himself 

enjoys all pleasures; 

the Lord Himself is the 

Husband of Maya.

ਉਹ ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੋ ਕੇ) ਸਾਰੇ 

ਰਸ ਭੋਗ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
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56316 1315 hir Awpy 
iBiKAw pwiedw  
sB issit 
aupweI jIA jMq]

iB~iKAw Har Aapae 

Bhikhiaa 

Paaeidhaa Sabh 

Sisatt Oupaaee 

Jeea Janth ||

The Lord Himself gives 

in charity to the whole 

world, and all the 

beings and creatures 

which He created.

ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ 

ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੇ, (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਰਜ਼ਕ ਦਾ) ਖੈਰ ਭੀ 
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

56317 1315 hir dyvhu dwnu 
dieAwl pRB  
hir mWgih hir 
jn sMq]

Har Dhaevahu 

Dhaan Dhaeiaal 

Prabh Har 

Maangehi Har Jan 

Santh ||

O Merciful Lord God, 

please bless me with 

Your Bountiful Gifts; 

the humble Saints of 

the Lord beg for them.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਰੀ ਪਿਭੂ! 
(ਸਾਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਹ ਨਾਮ-) ਦਾਨ 

ਦੇਹ ਜਿਹੜਾ (ਤੇਰੇ) ਸੂੰਤ ਿਨ 

(ਸਦਾ ਤੈਥੋਂ) ਮੂੰਗਦੇ (ਰਜਹੂੰ ਦੇ) 

ਹਨ।

56318 1315 jn nwnk ky pRB 
Awie imlu hm 
gwvh hir gux 
CMq]1]

Jan Naanak Kae 

Prabh Aae Mil 

Ham Gaaveh Har 

Gun Shhanth ||1||

O God of servant 

Nanak, please come 

and meet me; I sing 

the Songs of the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇ (ਮਾਲਕ) 

ਪਿਭੂ! (ਸਾਨੂੂੰ ) ਆ ਜਮਲ, (ਜਮਹਰ 

ਕਰ) ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਰਹੀਏ 

॥੧॥

56319 1315 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

56320 1315 hir pRBu sjxu 
nwmu hir mY min 
qin nwmu srIir]

Har Prabh Sajan 

Naam Har Mai 

Man Than Naam 

Sareer ||

The Name of the Lord 

God is my Best Friend. 

My mind and body are 

drenched with the 

Naam.

ਹਰੀ ਪਿਭੂ (ਹੀ ਅਸਲ) ਜਮੱਤਰ 

ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਨਾਲ 

ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ) ਜਮੱਤਰ ਹੈ; ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਤਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਹਰੀ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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56321 1315 siB Awsw 
gurmuiK pUrIAw  
jn nwnk suix 
hir DIr]2]

Sabh Aasaa 

Guramukh 

Pooreeaa Jan 

Naanak Sun Har 

Dhheer ||2||

All the hopes of the 

Gurmukh are fulfilled; 

servant Nanak is 

comforted, hearing 

the Naam, the Name 

of the Lord. ||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ (ਮਨ ਜਵਚ) 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥

56322 1315 pauVI] Pourree || Pauree:

56323 1315 hir aUqmu  
hirAw nwmu hY  
hir purKu 
inrMjnu maulw]

maulw:polw bolo[ maulw 
rwm

Har Ootham 

Hariaa Naam Hai 

Har Purakh 

Niranjan Moulaa 

||

The Lord's Sublime 

Name is energizing 

and rejuvenating. The 

Immaculate Lord, the 

Primal Being, blossoms 

forth.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 

ਜਨਰਲੇਪ (ਭੀ) ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ (ਉੱਚਾ ਿੀਵਨ 

ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ) ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

56324 1315 jo jpdy hir hir 
idnsu rwiq iqn 
syvy crn inq 
kaulw]

kaulw: polw bolo Jo Japadhae Har 

Har Dhinas Raath 

Thin Saevae 

Charan Nith 

Koulaa ||

Maya serves at the 

feet of those who 

chant and meditate on 

the Lord, Har, Har, day 

and night.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਿਪਦੇ ਹਨ, ਲੱਛਮੀ (ਭੀ) ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ)।
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56325 1315 inq swir sm@wly  
sB jIA jMq  
hir vsY inkit 
sB jaulw]

jau~lw Nith Saar 

Samaalhae Sabh 

Jeea Janth Har 

Vasai Nikatt Sabh 

Joulaa ||

The Lord always looks 

after and cares for all 

His beings and 

creatures; He is with 

all, near and far.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਜਿਰ ਸਭ ਤੋਂ) 
ਵੱਖਰਾ (ਭੀ) ਹੈ।

56326 1315 so bUJY ijsu Awip 
buJwiesI ijsu 
siqguru purKu pRBu 
saulw]

sau~lw So Boojhai Jis Aap 

Bujhaaeisee Jis 

Sathigur Purakh 

Prabh Soulaa ||

Those whom the Lord 

inspires to 

understand, 

understand; the True 

Guru, God, the Primal 

Being, is pleased with 

them.

ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਮਝ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

56327 1315 siB gwvhu gux 
goivMd hry goivMd 
hry goivMd hry  
gux gwvq guxI 
smaulw]6]

(s-maulw) smwauxw Sabh Gaavahu 

Gun Govindh 

Harae Govindh 

Harae Govindh 

Harae Gun 

Gaavath Gunee 

Samoulaa ||6||

Let everyone sing the 

Praise of the Lord of 

the Universe, the Lord, 

the Lord of the 

Universe, the Lord, the 

Lord of the Universe; 

singing the Praise of 

the Lord, one is 

absorbed in His 

Glorious Virtues. ||6||

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ 

ਸਦਾ ਗਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਗਾਂਜਦਆਂ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

॥੬॥

56328 1315 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:
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56329 1315 suiqAw hir pRBu 
cyiq min hir 
shij smwiD 
smwie]

su`iqAw Suthiaa Har Prabh 

Chaeth Man Har 

Sehaj Samaadhh 

Samaae ||

O mind, even in sleep, 

remember the Lord 

God; let yourself be 

intuitively absorbed 

into the Celestial State 

of Samaadhi.

(ਿਾਗਜਦਆਂ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ 

ਕਰਜਦਆਂ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਜਕ) ਸੱੁਤੇ 

ਜਪਆਂ ਭੀ (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ 

(ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ), (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ (ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ) 
ਸਮਾਧੀ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ।

56330 1315 jn nwnk hir 
hir cwau min  
guru quTw myly 
mwie]1]

Jan Naanak Har 

Har Chaao Man 

Gur Thuthaa 

Maelae Maae 

||1||

Servant Nanak's mind 

longs for the Lord, 

Har, Har. As the Guru 

pleases, he is 

absorbed into the 

Lord, O mother. ||1||

ਹੇ ਮਾਂ! ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਗੁਰੂ (ਹੀ) ਪਿਸੂੰ ਨ 

ਹੋ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

56331 1315 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

56332 1315 hir ieksu syqI 
iprhVI hir 
ieko myrY iciq]

Har Eikas Saethee 

Pireharree Har 

Eiko Maerai Chith 

||

I am in love with the 

One and Only Lord; 

the One Lord fills my 

consciousness.

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਜਪਆਰ ਹੈ, 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਸਦਾ) 
ਮੇਰੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

56333 1315 jn nwnk ieku 
ADwru hir pRB 
ieks qy giq 
piq]2]

Jan Naanak Eik 

Adhhaar Har 

Prabh Eikas Thae 

Gath Path ||2||

Servant Nanak takes 

the Support of the 

One Lord God; 

through the One, he 

obtains honor and 

salvation. ||2||

ਇਕ ਪਿਭੂ ਹੀ ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇਕ 

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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56334 1315 pauVI] Pourree || Pauree:

56335 1315 pMcy sbd vjy 
miq gurmiq  
vfBwgI Anhdu 
vijAw]

(v`jy) v`ijAw Panchae Sabadh 

Vajae Math 

Guramath 

Vaddabhaagee 

Anehadh Vajiaa ||

The Panch Shabad the 

Five Primal Sounds 

vibrate with the 

Wisdom of the Guru's 

Teachings; by great 

good fortune, the 

Unstruck Melody 

resonates and 

resounds.

ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਮੱਤ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦਾ) ਇਕ-

ਰਸ ਵਾਿਾ ਵੱਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਮਾਨੋ) ਪੂੰਿਾਂ ਹੀ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

56336 1315 Awnd mUlu rwmu 
sBu dyiKAw gur 
sbdI goivdu 
gijAw]

g`ijAw Aanadh Mool 

Raam Sabh 

Dhaekhiaa Gur 

Sabadhee Govidh 

Gajiaa ||

I see the Lord, the 

Source of Bliss, 

everywhere; through 

the Word of the 

Guru's Shabad, the 

Lord of the Universe is 

revealed.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੱਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਸੋਮੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  (ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ।

56337 1315 Awid jugwid vysu 
hir eyko miq 
gurmiq hir pRBu 
BijAw]

j`ugwid[ BijAw: polw 
bolo

Aadh Jugaadh 

Vaes Har Eaeko 

Math Guramath 

Har Prabh Bhajiaa 

||

From the primal 

beginning, and 

throughout the ages, 

the Lord has One 

Form. Through the 

Wisdom of the Guru's 

Teachings, I vibrate 

and meditate on the 

Lord God.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ 

ਜਨਸਚਾ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ) ਆਜਦ ਤੋਂ ਿੁਗਾਂ ਦੇ 

ਆਜਦ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕੋ 

ਹੀ ਅਟੱਲ ਹਸਤੀ ਹੈ।
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56338 1315 hir dyvhu dwnu 
dieAwl pRB jn 
rwKhu hir pRB 
lijAw]

l`ijAw Har Dhaevahu 

Dhaan Dhaeiaal 

Prabh Jan 

Raakhahu Har 

Prabh Lajiaa ||

O Merciful Lord God, 

please bless me with 

Your Bounty; O Lord 

God, please preserve 

and protect the honor 

of Your humble 

servant.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਦਾਸਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ, (ਤੇ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਲਾਿ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।

56339 1316 siB DMnu khhu  
guru siqgurU guru 
siqgurU ijqu 
imil hir pVdw 
kijAw]7]

kijAw: polw bolo Sabh Dhhann 

Kehahu Gur 

Sathiguroo Gur 

Sathiguroo Jith Mil 

Har Parradhaa 

Kajiaa ||7||

Let everyone proclaim: 

Blessed is the Guru, 

the True Guru, the 

Guru, the True Guru; 

meeting Him, the Lord 

covers their faults and 

deficiencies. ||7||

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਧੂੰਨ-ਧੂੰਨ 

ਆਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਧੂੰਨ-ਧੂੰਨ ਆਖੋ 

ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਕੇ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 

ਤੇ) ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੭॥

56340 1316 sloku mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

56341 1316 Bgiq srovru 
auClY suBr Bry 
vhMin]

au~ClY[ su`Br Bhagath Sarovar 

Oushhalai Subhar 

Bharae Vehann ||

The sacred pool of 

devotional worship is 

filled to the brim and 

overflowing in 

torrents.

ਗੁਰੂ (ਇਕ ਐਸਾ) ਸਰੋਵਰ ਹੈ 

ਜਿਸ ਜਵਚ ਭਗਤੀ ਉਛਾਲੇ 

ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਇਕ ਐਸਾ 
ਦਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਨਾਲ ਨਕਾ-ਨਕ ਭਰੇ 

ਹੋਏ ਵਜਹਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
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56342 1316 ijnw siqguru 
mMinAw jn 
nwnk vfBwg 
lhMin]1]

Jinaa Sathigur 

Manniaa Jan 

Naanak Vadd 

Bhaag Lehann 

||1||

Those who obey the 

True Guru, O servant 

Nanak, are very 

fortunate - they find it. 

||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਜਵਚ ਸਰਧਾ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ) 
ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

56343 1316 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

56344 1316 hir hir nwm 
AsMK hir hir 
ky gun kQnu n 
jwih]

Har Har Naam 

Asankh Har Har 

Kae Gun Kathhan 

N Jaahi ||

The Names of the 

Lord, Har, Har, are 

countless. The 

Glorious Virtues of the 

Lord, Har, Har, cannot 

be described.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਅਣਜਗਣਤ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ (ਭੀ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਨ) 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, 

(ਮਾਨੋ) ਅਥਾਹ (ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈ।

56345 1316 hir hir Agmu 
AgwiD hir jn 
ikqu ibiD imlih 
imlwih]

ibiD : polw bolo Har Har Agam 

Agaadhh Har Jan 

Kith Bidhh Milehi 

Milaahi ||

The Lord, Har, Har, is 

Inaccessible and 

Unfathomable; how 

can the humble 

servants of the Lord 

be united in His Union?

ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਵੇਂ ਜਮਲਦੇ ਹਨ? (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਕਵੇਂ ਜਮਲਾਂਦੇ ਹਨ?
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56346 1316 hir hir jsu  
jpq jpMq jn  
ieku iqlu nhI 
kImiq pwie]

Har Har Jas Japath 

Japanth Jan Eik 

Thil Nehee 

Keemath Paae ||

Those humble beings 

meditate and chant 

the Praises of the 

Lord, Har, Har, but 

they do not attain 

even a tiny bit of His 

Worth.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਂਜਦਆਂ (ਆਪ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ) 
ਿਪਾਂਜਦਆਂ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਉਸ 

ਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦੇ ਹਨ)। (ਪਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) 
ਕੀਮਤ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦੀ।

56347 1316 jn nwnk hir 
Agm pRB hir 
myil lYhu liV 
lwie]2]

Jan Naanak Har 

Agam Prabh Har 

Mael Laihu Larr 

Laae ||2||

O servant Nanak, the 

Lord God is 

Inaccessible; the Lord 

has attached me to His 

Robe, and united me 

in His Union. ||2||

(ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਹੇ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹਰੀ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ 
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਲੜ 

ਲਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਮਲਾ ਲੈ ॥੨॥

56348 1316 pauVI] Pourree || Pauree:

56349 1316 hir Agmu 
Agocru Agmu 
hir ikau kir  
hir drsnu 
ipKw]

ipKW: polw bolo Har Agam Agochar 

Agam Har Kio Kar 

Har Dharasan 

Pikhaa ||

The Lord is 

Inaccessible and 

Unfathomable. How 

will I see the Blessed 

Vision of the Lord's 

Darshan?

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਜਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਉਸ ਤਕ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।
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56350 1316 ikCu vKru hoie su 
vrnIAY iqsu rUpu 
n irKw]

irKw: polw bolo Kishh Vakhar Hoe 

S Varaneeai This 

Roop N Rikhaa ||

If He were a material 

object, then I could 

describe Him, but He 

has no form or feature.

ਿ ੇਕੋਈ ਖ਼ਰੀਜਦਆ ਿਾ ਸਕਣ 

ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ (ਉਸ 

ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ) ਜਬਆਨ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਰੂਪ 

ਹੈ ਨਾਹ ਰੇਖਾ ਹੈ।
56351 1316 ijsu buJwey Awip 

buJwie dyie soeI 
jnu idKw]

idKw:polw bolo[ (idKw) 
dyK lYNdw hY

Jis Bujhaaeae Aap 

Bujhaae Dhaee 

Soee Jan Dhikhaa 

||

Understanding comes 

only when the Lord 

Himself gives 

understanding; only 

such a humble being 

sees it.

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ 
ਆਪ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ।

56352 1316 sqsMgiq siqgur 
ctswl hY ijqu 
hir gux isKw]

(is`KW) is`Kxw krW Sathasangath 

Sathigur 

Chattasaal Hai Jith 

Har Gun Sikhaa ||

The Sat Sangat, the 

True Congregation of 

the True Guru, is the 

school of the soul, 

where the Glorious 

Virtues of the Lord are 

studied.

(ਤੇ, ਇਹ ਮੱਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਜਸੱਖੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

56353 1316 Dnu DMnu su rsnw  
DMnu kr DMnu su 
pwDw siqgurU  
ijqu imil hir 
lyKw ilKw]8]

ilKw: ibMdI n lwE[ 
(ilKw) lyKw ilKw ilAw 
hY

Dhhan Dhhann S 

Rasanaa Dhhann 

Kar Dhhann S 

Paadhhaa 

Sathiguroo Jith Mil 

Har Laekhaa 

Likhaa ||8||

Blessed, blessed is the 

tongue, blessed is the 

hand, and blessed is 

the Teacher, the True 

Guru; meeting Him, 

the Account of the 

Lord is written. ||8||

ਧੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿੀਭ (ਜਿਹੜੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੀ 
ਹੈ) ਧੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਹੱਥ (ਜਿਹੜੇ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਪੱਖੇ ਆਜਦਕ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਧੂੰਨ ਹੈ 

ਉਹ ਪਾਂਧਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ॥੮॥
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56354 1316 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

56355 1316 hir hir nwmu 
AMimRqu hY hir 
jpIAY siqgur 
Bwie]

Har Har Naam 

Anmrith Hai Har 

Japeeai Sathigur 

Bhaae ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is Ambrosial 

Nectar. Meditate on 

the Lord, with love for 

the True Guru.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਲ ਹੈ 

(ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਹ ਕੇ ਿਜਪਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

56356 1316 hir hir nwmu 
pivqu hY hir 
jpq sunq duKu 
jwie]

Har Har Naam 

Pavith Hai Har 

Japath Sunath 

Dhukh Jaae ||

The Name of the Lord, 

Har, Har is Sacred and 

Pure. Chanting it and 

listening to it, pain is 

taken away.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਚਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਿਪਜਦਆਂ ਸੁਣਜਦਆਂ (ਹਰੇਕ) 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

56357 1316 hir nwmu iqnI 
AwrwiDAw ijn 
msqik iliKAw 
Duir pwie]

Har Naam Thinee 

Aaraadhhiaa Jin 

Masathak Likhiaa 

Dhhur Paae ||

They alone worship 

and adore the Lord's 

Name, upon whose 

foreheads such pre-

ordained destiny is 

written.

(ਪਰ ਇਹ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰੋਂ 
ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

56358 1316 hir drgh jn 
pYnweIAin ijn 
hir min visAw 
Awie]

pYn@weIAin Har Dharageh Jan 

Painaaeean Jin 

Har Man Vasiaa 

Aae ||

Those humble beings 

are honored in the 

Court of the Lord; the 

Lord comes to abide in 

their minds.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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56359 1316 jn nwnk qy muK 
aujly ijn hir 
suixAw min 
Bwie]1]

au~jly Jan Naanak Thae 

Mukh Oujalae Jin 

Har Suniaa Man 

Bhaae ||1||

O servant Nanak, their 

faces are radiant. They 

listen to the Lord; 

their minds are filled 

with love. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) ਸੁਜਣਆ 

ਹੈ ਉਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

56360 1316 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

56361 1316 hir hir nwmu 
inDwnu hY gurmuiK 
pwieAw jwie]

Har Har Naam 

Nidhhaan Hai 

Guramukh Paaeiaa 

Jaae ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is the 

greatest treasure. The 

Gurmukhs obtain it.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, (ਪਰ) 

ਇਹ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ।

56362 1316 ijn Duir msqik 
iliKAw iqn 
siqguru imilAw 
Awie]

Jin Dhhur 

Masathak Likhiaa 

Thin Sathigur 

Miliaa Aae ||

The True Guru comes 

to meet those who 

have such pre-

ordained destiny 

written upon their 

foreheads.

ਤੇ, ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ , ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

(ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ-

ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

56363 1316 qnu mnu sIqlu 
hoieAw sWiq 
vsI min Awie]

Than Man Seethal 

Hoeiaa Saanth 

Vasee Man Aae ||

Their bodies and 

minds are cooled and 

soothed; peace and 

tranquility come to 

dwell in their minds.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਠੂੰ ਢਾ-
ਠਾਰ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ)।
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56364 1316 nwnk hir hir 
cauidAw sBu 
dwldu duKu lih 
jwie]2]

cauNidAW Naanak Har Har 

Choudhiaa Sabh 

Dhaaladh Dhukh 

Lehi Jaae ||2||

O Nanak, chanting the 

Name of the Lord, Har, 

Har, all poverty and 

pain is dispelled. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਹਰੇਕ 

ਦਜਰੱਦਿ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

56365 1316 pauVI] Pourree || Pauree:

56366 1316 hau vwirAw iqn 
kau sdw sdw  
ijnw siqguru 
myrw ipAwrw 
dyiKAw]

Ho Vaariaa Thin 

Ko Sadhaa Sadhaa 

Jinaa Sathigur 

Maeraa Piaaraa 

Dhaekhiaa ||

I am a sacrifice, 

forever and ever, to 

those who have seen 

my Beloved True Guru.

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ (ਮਨੱੁਖਾਂ) ਤੋਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ 

(ਸਦਾ) ਕੀਤਾ ਹੈ,

56367 1316 iqn kau imilAw 
myrw siqgurU ijn 
kau Duir msqik 
lyiKAw]

Thin Ko Miliaa 

Maeraa 

Sathiguroo Jin Ko 

Dhhur Masathak 

Laekhiaa ||

They alone meet my 

True Guru, who have 

such pre-ordaind 

destiny written upon 

their foreheads.

(ਪਰ) ਜਪਆਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਗੁਰੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ) 
ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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56368 1316 hir Agmu 
iDAwieAw 
gurmqI iqsu rUpu 
nhI pRB ryiKAw]

Har Agam 

Dhhiaaeiaa 

Guramathee This 

Roop Nehee Prabh 

Raekhiaa ||

I meditate on the 

Inaccessible Lord, 

according to the 

Guru's Teachings; God 

has no form or feature.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ 
ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

56369 1316 gur bcin 
iDAwieAw ijnw 
Agmu hir qy 
Twkur syvk ril  
eyikAw]

Gur Bachan 

Dhhiaaeiaa Jinaa 

Agam Har Thae 

Thaakur Saevak 

Ral Eaekiaa ||

Those who follow the 

Guru's Teachings and 

meditate on the 

Inaccessible Lord, 

merge with their Lord 

and Master and 

become one with Him.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ 

ਸੇਵਕ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ) 

ਜਮਲ ਕੇ (ਉਸ ਨਾਲ) ਇੱਕ-ਰੂਪ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

56370 1316 siB khhu muKhu  
nr nrhry nr 
nrhry nr nrhry  
hir lwhw hir 
Bgiq 
ivsyiKAw]9]

(ivsyiKAw) ivSyS 
AslI pRymw-BgqI

Sabh Kehahu 

Mukhahu Nar 

Nareharae Nar 

Nareharae Nar 

Nareharae Har 

Laahaa Har 

Bhagath 

Visaekhiaa ||9||

Let everyone proclaim 

out loud, the Name of 

the Lord, the Lord, the 

Lord; the profit of 

devotional worship of 

the Lord is blessed and 

sublime. ||9||

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ (ਆਪਣੇ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ 

ਰਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਣ ਦਾ ਇਹ ਨਫ਼ਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 

ਨਜਫ਼ਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ॥੯॥

56371 1316 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:
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56372 1316 rwm nwmu rmu 
riv rhy rmu rwmo 
rwmu rmIiq]

Raam Naam Ram 

Rav Rehae Ram 

Raamo Raam 

Rameeth ||

The Lord's Name is 

permeating and 

pervading all. Repeat 

the Name of the Lord 

Raam Raam.

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਸਮਰ, ਸਦਾ 
ਜਸਮਰ, ਿ ੋਹਰ ਥਾਂ ਰਜਮਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,

56373 1316 Git Git Awqm 
rwmu hY pRiB Kylu 
kIE rMig rIiq]

Ghatt Ghatt 

Aatham Raam Hai 

Prabh Khael Keeou 

Rang Reeth ||

The Lord is in the 

home of each and 

every soul. God 

created this play with 

its various colors and 

forms.

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਮੌਿ ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਿਗਤ-ਖੇਡ 

ਬਣਾਈ ਹੈ।

56374 1316 hir inkit vsY 
jgjIvnw  
prgwsu kIE gur 
mIiq]

Har Nikatt Vasai 

Jagajeevanaa 

Paragaas Keeou 

Gur Meeth ||

The Lord, the Life of 

the World, dwells near 

at hand. The Guru, my 

Friend, has made this 

clear.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਮੱਤਰ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ) ਿਗਤ ਦਾ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ 
(ਹਰੇਕ ਦੇ) ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

56375 1317 hir suAwmI hir 
pRBu iqn imly  
ijn iliKAw 
Duir hir pRIiq]

Har Suaamee Har 

Prabh Thin Milae 

Jin Likhiaa Dhhur 

Har Preeth ||

They alone meet the 

Lord, the Lord God, 

their Lord and Master, 

whose love for the 

Lord is pre-ordained.

(ਪਰ) ਸੁਆਮੀ ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

(ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਦਾ ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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56376 1317 jn nwnk nwmu 
iDAwieAw gur 
bcin jipE min 
cIiq]1]

Jan Naanak Naam 

Dhhiaaeiaa Gur 

Bachan Japiou 

Man Cheeth ||1||

Servant Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Lord; through the 

Word of the Guru's 

Teachings, chant it 

consciously with your 

mind. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਕੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਹੈ (ਅਸਲ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ) ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ 

ਹੈ ॥੧॥

56377 1317 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

56378 1317 hir pRBu sjxu 
loiV lhu Bwig 
vsY vfBwig]

Har Prabh Sajan 

Lorr Lahu Bhaag 

Vasai Vaddabhaag 

||

Seek the Lord God, 

your Best Friend; by 

great good fortune, He 

comes to dwell with 

the very fortunate 

ones.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਜਮੱਤਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਲੈ, (ਉਹ ਜਮੱਤਰ-

ਪਿਭੂ) ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆ) ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

56379 1317 guir pUrY 
dyKwilAw nwnk  
hir ilv 
lwig]2]

Gur Poorai 

Dhaekhaaliaa 

Naanak Har Liv 

Laag ||2||

Through the Perfect 

Guru, He is revealed, 

O Nanak, and one is 

lovingly attuned to the 

Lord. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਸ ਦਾ) ਦਰਸਨ 

ਕਰਾ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥

56380 1317 pauVI] Pourree || Pauree:
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56381 1317 Dnu Dnu suhwvI 
sPl GVI ijqu 
hir syvw min 
BwxI]

Dhhan Dhhan 

Suhaavee Safal 

Gharree Jith Har 

Saevaa Man 

Bhaanee ||

Blessed, blessed, 

beauteous and fruitful 

is that moment, when 

service to the Lord 

becomes pleasing to 

the mind.

(ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹ) ਘੜੀ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗਦੀ 
ਹੈ।

56382 1317 hir kQw suxwvhu 
myry gurisKhu myry 
hir pRB AkQ 
khwxI]

A-kQ: polw bolo Har Kathhaa 

Sunaavahu 

Maerae 

Gurasikhahu 

Maerae Har Prabh 

Akathh Kehaanee 

||

So proclaim the story 

of the Lord, O my 

GurSikhs; speak the 

Unspoken Speech of 

my Lord God.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸੱਖੋ! ਤੁਸੀਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਅਕੱਥ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਸੁਣਾਵੋ,

56383 1317 ikau pweIAY  
ikau dyKIAY myrw 
hir pRBu suGVu 
sujwxI]

Kio Paaeeai Kio 

Dhaekheeai 

Maeraa Har Prabh 

Sugharr Sujaanee 

||

How can I attain Him? 

How can I see Him? 

My Lord God is All-

knowing and All-

seeing.

(ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਕ) ਉਹ ਸੋਹਣਾ 
ਜਸਆਣਾ ਪਿਭੂ ਜਕਵੇਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕਵੇਂ ਉਸ ਦਾ 
ਦਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

56384 1317 hir myil idKwey 
Awip hir gur 
bcnI nwim 
smwxI]

Har Mael 

Dhikhaaeae Aap 

Har Gur Bachanee 

Naam Samaanee 

||

Through the Word of 

the Guru's Teachings, 

the Lord reveals 

Himself; we merge in 

absorption in the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ (ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ 
ਦਰਸਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।
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56385 1317 iqn ivthu nwnku 
vwirAw jo jpdy 
hir 
inrbwxI]10]

Thin Vittahu 

Naanak Vaariaa Jo 

Japadhae Har 

Nirabaanee ||10||

Nanak is a sacrifice 

unto those who 

meditate on the Lord 

of Nirvaanaa. ||10||

ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲੇਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਿਪਦੇ ਹਨ ॥੧੦॥

56386 1317 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

56387 1317 hir pRB rqy 
loiexw igAwn 
AMjnu guru dyie]

Har Prabh Rathae 

Loeinaa Giaan 

Anjan Gur Dhaee 

||

One's eyes are 

anointed by the Lord 

God, when the Guru 

bestows the ointment 

of spiritual wisdom.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ 
ਸੁਰਮਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਅੱਖਾਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਨਾਲ 

ਰੂੰਗੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

56388 1317 mY pRBu sjxu 
pwieAw jn 
nwnk shij 
imlyie]1]

Mai Prabh Sajan 

Paaeiaa Jan 

Naanak Sehaj 

Milaee ||1||

I have found God, my 

Best Friend; servant 

Nanak is intuitively 

absorbed into the 

Lord. ||1||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

56389 1317 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

56390 1317 gurmuiK AMqir 
sWiq hY min qin 
nwim smwie]

Guramukh Anthar 

Saanth Hai Man 

Than Naam 

Samaae ||

The Gurmukh is filled 

with peace and 

tranquility deep 

within. His mind and 

body are absorbed in 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 

ਮਨੋਂ  ਤਨੋਂ  (ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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56391 1317 nwmu icqvY nwmo 
pVY nwim rhY 
ilv lwie]

Naam Chithavai 

Naamo Parrai 

Naam Rehai Liv 

Laae ||

He thinks of the Naam, 

and reads the Naam; 

he remains lovingly 

attuned to the Naam.

ਉਹ (ਸਦਾ) ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੜਹਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

56392 1317 nwmu pdwrQu 
pweIAY icMqw 
geI iblwie]

Naam 

Padhaarathh 

Paaeeai Chinthaa 

Gee Bilaae ||

He obtains the 

Treasure of the Naam, 

and is rid of anxiety.

(ਿੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ 

ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

56393 1317 siqguir imilAY  
nwmu aUpjY iqRsnw 
BuK sB jwie]

Sathigur Miliai 

Naam Oopajai 

Thrisanaa Bhukh 

Sabh Jaae ||

Meeting with the True 

Guru, the Naam wells 

up, and all hunger and 

thirst depart.

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਨਾਮ (ਦਾ ਬੂਟਾ) 
ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਤਿੇਹ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਸਾਰੀ 
ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

56394 1317 nwnk nwmy 
riqAw nwmo plY 
pwie]2]

Naanak Naamae 

Rathiaa Naamo 

Palai Paae ||2||

O Nanak, one who is 

imbued with the 

Naam, gathers the 

Naam in his lap. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ 
ਨਾਮ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

56395 1317 pauVI] Pourree || Pauree:

56396 1317 quDu Awpy jgqu 
aupwie kY quDu 
Awpy vsgiq 
kIqw]

v`sgiq[ giq: polw 
bolo[ j`gqu[

Thudhh Aapae 

Jagath Oupaae Kai 

Thudhh Aapae 

Vasagath Keethaa 

||

You Yourself created 

the world, and You 

Yourself control it.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ (ਆਪਣੇ) ਵੱਸ ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
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56397 1317 ieik mnmuK kir 
hwrwieAnu  
ieknw myil gurU  
iqnw jIqw]

Eik Manamukh Kar 

Haaraaeian 

Eikanaa Mael 

Guroo Thinaa 

Jeethaa ||

Some are self-willed 

manmukhs - they lose. 

Others are united with 

the Guru - they win.

ਕਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ 

ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ 

(ਿੀਵਨ-ਖੇਡ ਜਵਚ) ਹਾਰ ਦੇ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਾ ਕੇ (ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਜਕ) ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

(ਿੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਜਿੱਤ ਲਈ 

ਹੈ।
56398 1317 hir aUqmu hir 

pRB nwmu hY gur 
bcin sBwgY 
lIqw]

Har Ootham Har 

Prabh Naam Hai 

Gur Bachan 

Sabhaagai Leethaa 

||

The Name of the Lord, 

the Lord God is 

Sublime. The 

fortunate ones chant 

it, through the Word 

of the Guru's 

Teachings.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਉੱਚਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਕਸੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਨੇ (ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਇਹ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ।

56399 1317 duKu dwldu sBo 
lih gieAw jW 
nwau gurU hir 
dIqw]

Dhukh Dhaaladh 

Sabho Lehi Gaeiaa 

Jaan Naao Guroo 

Har Dheethaa ||

All pain and poverty 

are taken away, when 

the Guru bestows the 

Lord's Name.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਜਕਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ) 
ਜਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱੁਖ 

ਸਾਰਾ ਦਜਰੱਦਿ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ।
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56400 1317 siB syvhu mohno 
mnmohno jgmohno  
ijin jgqu 
aupwie sBo vis 
kIqw]11]

j`gqu Sabh Saevahu 

Mohano 

Manamohano 

Jagamohano Jin 

Jagath Oupaae 

Sabho Vas 

Keethaa ||11||

Let everyone serve the 

Enticing Enticer of the 

Mind, the Enticer of 

the World, who 

created the world, and 

controls it all. ||11||

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮੋਹਨ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਮਨ-ਮੋਹਨ ਪਿਭੂ ਦਾ ਿਗ-

ਮੋਹਨ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ 

ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧੧॥

56401 1317 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

56402 1317 mn AMqir haumY 
rogu hY BRim BUly 
mnmuK durjnw]

Man Anthar 

Houmai Rog Hai 

Bhram Bhoolae 

Manamukh 

Dhurajanaa ||

The disease of egotism 

is deep within the 

mind; the self-willed 

manmukhs and the 

evil beings are 

deluded by doubt.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਮਨੱੁਖ 

ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਹਉਮੈ (ਦਾ) ਰੋਗ 

(ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।

56403 1317 nwnk rogu v\wie  
imil siqgur  
swDU sjnw]1]

v\wie: \ iKAwl nwl 
bolo[ s`jnw

Naanak Rog 

Vanjaae Mil 

Sathigur Saadhhoo 

Sajanaa ||1||

O Nanak, the disease 

is cured only by 

meeting with the True 

Guru, the Holy Friend. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਧੂ ਸੱਿਣ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਹੀ ਇਹ) ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਕਰ (ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

॥੧॥

56404 1317 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:
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56405 1317 mnu qnu qwim 
sgwrvw jW dyKw 
hir nYxy]

Anyk SuB guxW dy SuB 
iSMgwr sihq (sgwrvw) 
Bwrw, sPlw[ dyKW[ 
(dUjw pwT: qwims 
gwrvw)

Man Than Thaam 

Sagaaravaa Jaan 

Dhaekhaa Har 

Nainae ||

My mind and body are 

embellished and 

exalted, when I behold 

the Lord with my eyes.

(ਮੇਰਾ ਇਹ) ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਦਰ ਿੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਮੈਂ (ਆਪਣੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰ ਸਕਾਂ।

56406 1317 nwnk so pRBu mY 
imlY hau jIvw 
sdu suxy]2]

(s`du) gursbd Naanak So Prabh 

Mai Milai Ho 

Jeevaa Sadh Sunae 

||2||

O Nanak, meeting with 

that God, I live, 

hearing His Voice. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿਦੋਂ) ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ 

ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ 

ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੨॥
56407 1317 pauVI] Pourree || Pauree:

56408 1317 jgMnwQ jgdIsr 
krqy AprMpr 
purKu Aqolu]

Ap-rMpr Jagannaathh 

Jagadheesar 

Karathae 

Aparanpar Purakh 

Athol ||

The Creator is the Lord 

of the World, the 

Master of the 

Universe, the Infinite 

Primal Immeasurable 

Being.

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਥ! ਹੇ ਿਗਤ 

ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਕਰਤਾਰ! 

ਤੂੂੰ  ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ 
ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ।

56409 1317 hir nwmu 
iDAwvhu myry 
gurisKhu hir 
aUqmu hir nwmu 
Amolu]

Har Naam 

Dhhiaavahu 

Maerae 

Gurasikhahu Har 

Ootham Har Naam 

Amol ||

Meditate on the Lord's 

Name, O my GurSikhs; 

the Lord is Sublime, 

the Lord's Name is 

Invaluable.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸੱਖੋ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਉੱਚਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਪਰ) ਉਹ 

ਨਾਮ ਜਕਸੇ ਮੱੁਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ।
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56410 1317 ijn iDAwieAw 
ihrdY idnsu 
rwiq qy imly nhI 
hir rolu]

Jin Dhhiaaeiaa 

Hiradhai Dhinas 

Raath Thae Milae 

Nehee Har Rol ||

Those who meditate 

on Him in their hearts, 

day and night, merge 

with the Lord - there is 

no doubt about it.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ) ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
56411 1317 vfBwgI sMgiq 

imlY gur siqgur 
pUrw bolu]

Vaddabhaagee 

Sangath Milai Gur 

Sathigur Pooraa 

Bol ||

By great good fortune, 

they join the Sangat, 

the Holy 

Congregation, and 

speak the Word of the 

Guru, the Perfect True 

Guru.

(ਪਰ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ)।

56412 1317 siB iDAwvhu nr 
nwrwiexo 
nwrwiexo ijqu 
cUkw jm JgVu 
Jgolu]12]

Sabh Dhhiaavahu 

Nar Naaraaeino 

Naaraaeino Jith 

Chookaa Jam 

Jhagarr Jhagol 

||12||

Let everyone meditate 

on the Lord, the Lord, 

the All-pervading Lord, 

by which all disputes 

and conflicts with 

Death are ended. 

||12||

(ਸੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ) ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਿਮ ਦਾ ਰਗੜਾ-
ਝਗੜਾ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

56413 1317 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:

56414 1317 hir jn hir 
hir cauidAw  
sru sMiDAw 
gwvwr]

cauNidAW Har Jan Har Har 

Choudhiaa Sar 

Sandhhiaa 

Gaavaar ||

The humble servant of 

the Lord chants the 

Name, Har, Har. The 

foolish idiot shoots 

arrows at him.

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਉਤੇ 

ਤੀਰ ਚਲਾਂਦੇ ਹਨ।
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56415 1317 nwnk hir jn 
hir ilv aubry  
ijn sMiDAw iqsu 
iPir mwr]1]

Naanak Har Jan 

Har Liv Oubarae 

Jin Sandhhiaa This 

Fir Maar ||1||

O Nanak, the humble 

servant of the Lord is 

saved by the Love of 

the Lord. The arrow is 

turned around, and 

kills the one who shot 

it. ||1||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜ ਕੇ ਬਚ ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ; 

ਜਿਸ (ਮੂਰਖ) ਨੇ (ਤੀਰ) 

ਚਲਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਪਰਤ ਕੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਸੂੰਤ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ॥੧॥
56416 1318 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

56417 1318 AKI pRyim 
ksweIAw hir 
hir nwmu ipKMin@]

A`KW c pRym dI 
(ksweIAw) iK`c AweI 
hY[ A`KIN[ (ksweIAw) 
ibMdI n lwau

Akhee Praem 

Kasaaeeaa Har Har 

Naam Pikhannih ||

The eyes which are 

attracted by the Lord's 

Love behold the Lord 

through the Name of 

the Lord.

(ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰੇਮ ਨੇ ਜਖੱਚ ਪਾਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

56418 1318 jy kir dUjw 
dyKdy jn nwnk  
kiF idcMin@]2]

Jae Kar Dhoojaa 

Dhaekhadhae Jan 

Naanak Kadt 

Dhichannih ||2||

If they gaze upon 

something else, O 

servant Nanak, they 

ought to be gouged 

out. ||2||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਰ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚੋਂ ਰੱਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
56419 1318 pauVI] Pourree || Pauree:

56420 1318 jil Qil 
mhIAil pUrno  
AprMpru soeI]

Ap-rMpru Jal Thhal Meheeal 

Poorano 

Aparanpar Soee ||

The Infinite Lord 

totally permeates the 

water, the land and 

the sky.

ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੀ 
ਿਲ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਅਕਾਸ਼ 

ਜਵਚ (ਹਰ ਥਾਂ) ਜਵਆਪਕ ਹੈ,
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56421 1318 jIA jMq 
pRiqpwldw jo kry 
su hoeI]

Jeea Janth 

Prathipaaladhaa 

Jo Karae S Hoee ||

He cherishes and 

sustains all beings and 

creatures; whatever 

He does comes to pass.

ਉਹ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

56422 1318 mwq ipqw suq 
BRwq mIq iqsu 
ibnu nhI koeI]

Maath Pithaa Suth 

Bhraath Meeth 

This Bin Nehee 

Koee ||

Without Him, we have 

no mother, father, 

children, sibling or 

friend.

(ਸਦਾ ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ) ਮਾਂ 
ਜਪਉ ਪੱੁਤਰ ਭਰਾ ਜਮੱਤਰ ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

56423 1318 Git Git AMqir 
riv rihAw  
jipAhu jn 
koeI]

Ghatt Ghatt 

Anthar Rav Rehiaa 

Japiahu Jan Koee 

||

He is permeating and 

pervading deep within 

each and every heart; 

let everyone meditate 

on Him.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋਂ ! ਕੋਈ ਜਧਰ ਭੀ 
ਿਪ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ (ਜਿਹੜਾ ਭੀ 
ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਨਸ਼ਚਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਸਭ ਦੇ) 

ਅੂੰਦਰ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

56424 1318 sgl jphu 
gopwl gun  
prgtu sB 
loeI]13]

Sagal Japahu 

Gopaal Gun 

Paragatt Sabh 

Loee ||13||

Let all chant the 

Glorious Praises of the 

Lord of the World, 

who is manifest all 

over the world. ||13||

ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਪਰਤੱਖ 

(ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ) ਹੈ ॥੧੩॥

56425 1318 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:
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56426 1318 gurmuiK imly is 
sjxw hir pRB 
pwieAw rMgu]

Guramukh Milae S 

Sajanaa Har Prabh 

Paaeiaa Rang ||

Those Gurmukhs who 

meet as friends are 

blessed with the Lord 

God's Love.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਿੁੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਮ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, ਉਹ ਚੂੰ ਗੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

56427 1318 jn nwnk nwmu 
slwih qU luif 
luif drgih 
vM\u]1]

(l`uif) AnMdo (lu`if) 
AnMd c JUty lYNidAW 
(vM\u) jwxw kr

Jan Naanak Naam 

Salaahi Thoo Ludd 

Ludd Dharagehi 

Vannj ||1||

O servant Nanak, 

praise the Naam, the 

Name of the Lord; you 

shall go to His court in 

joyous high spirits. 

||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਭੀ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਸਦਾ) ਕਰਦਾ 
ਰਹੁ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਹੋ ਕੇ ਿਾਇਂਗਾ 
॥੧॥

56428 1318 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

56429 1318 hir qUhY dwqw 
sBs dw siB 
jIA qum@wry]

Har Thoohai 

Dhaathaa Sabhas 

Dhaa Sabh Jeea 

Thumhaarae ||

Lord, You are the 

Great Giver of all; all 

beings are Yours.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸਾਰੇ 

ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹੀ (ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ) 

ਹਨ।

56430 1318 siB quDY no 
AwrwDdy dwnu 
dyih ipAwry]

Sabh Thudhhai No 

Aaraadhhadhae 

Dhaan Dhaehi 

Piaarae ||

They all worship You 

in adoration; You bless 

them with Your 

Bounty, O Beloved.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੇ 

ਜਪਆਰੇ! ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਨੂੂੰ ) ਦਾਨ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।
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56431 1318 hir dwqY dwqwir 
hQu kiFAw mIhu 
vuTw sYswry]

Har Dhaathai 

Dhaathaar Hathh 

Kadtiaa Meehu 

Vuthaa Saisaarae 

||

The Generous Lord, 

the Great Giver 

reaches out with His 

Hands, and the rain 

pours down on the 

world.

ਹਜਰ ਦਾਤੇ ਨੇ ਹਜਰ ਦਾਤਾਰ ਨੇ 

(ਿਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦਾ) ਹੱਥ 

ਕੱਜਢਆ ਤਦੋਂ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ) ਮੀਂਹ 

ਵੱਜਸਆ।

56432 1318 AMnu jMimAw KyqI 
Bwau kir hir 
nwmu sm@wry]

Ann Janmiaa 

Khaethee Bhaao 

Kar Har Naam 

Samhaarae ||

The corn germinates 

in the fields; 

contemplate the 

Lord's Name with love.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਪਿੇਮ (-ਰੂਪ) ਵਾਹੀ 
ਕਰਨ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-) ਫ਼ਸਲ 

ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

56433 1318 jnu nwnku mMgY 
dwnu pRB hir 
nwmu ADwry]2]

Jan Naanak 

Mangai Dhaan 

Prabh Har Naam 

Adhhaarae ||2||

Servant Nanak begs 

for the Gift of the 

Support of the Name 

of his Lord God. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ 

(ਭੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਖੈਰ (ਤੈਥੋਂ) 
ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) 
ਆਸਰਾ (ਬਜਣਆ ਰਹੇ) ॥੨॥

56434 1318 pauVI] Pourree || Pauree:

56435 1318 ieCw mn kI 
pUrIAY jpIAY 
suKswgru]

Eishhaa Man Kee 

Pooreeai Japeeai 

Sukh Saagar ||

The desires of the 

mind are satisfied, 

meditating on the 

Ocean of Peace.

ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

(ਜਸਮਰਨ-ਆਰਾਧਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮਨ ਦੀ 
(ਹਰੇਕ) ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਂ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ)।
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56436 1318 hir ky crn 
ArwDIAih gur 
sbid rqnwgru]

Har Kae Charan 

Araadhheeahi Gur 

Sabadh 

Rathanaagar ||

Worship and adore 

the Feet of the Lord, 

through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

jewel mine.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪਿਭੂ ਦਾ, ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

56437 1318 imil swDUsMig 
auDwru hoie PwtY 
jm kwgru]

Mil Saadhhoo 

Sang Oudhhaar 

Hoe Faattai Jam 

Kaagar ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, one is 

saved, and the Decree 

of Death is torn up.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

(ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਿਮਰਾਿ ਦਾ (ਲੇਖੇ ਵਾਲਾ) 
ਕਾਗਜ਼ ਪਾਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

56438 1318 jnm pdwrQu 
jIqIAY jip hir 
bYrwgru]

Janam 

Padhaarathh 

Jeetheeai Jap Har 

Bairaagar ||

The treasure of this 

human life is won, 

meditating on the 

Lord of Detachment.

ਜਪਆਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈਦੀ 
ਹੈ।

56439 1318 siB pvhu srin 
siqgurU kI ibnsY 
duK dwgru]14]

Sabh Pavahu 

Saran Sathiguroo 

Kee Binasai Dhukh 

Dhaagar ||14||

Let everyone seek the 

Sanctuary of the True 

Guru; let the black 

spot of pain, the scar 

of suffering, be 

erased. ||14||

ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਹੋ 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆਂ ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਜਨਸ਼ਾਨ ਹੀ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥

56440 1318 slok mÚ 4] Salok Ma 4 || Shalok, Fourth Mehl:
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56441 1318 hau FUMFyNdI sjxw  
sjxu mYfY nwil]

Ho 

Dtoondtaenadhee 

Sajanaa Sajan 

Maiddai Naal ||

I was seeking, 

searching for my 

Friend, but my Friend 

is right here with me.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!) ਮੈਂ ਸੱਿਣ (ਪਿਭੂ) 
ਨੂੂੰ  (ਬਾਹਰ) ਢੂੂੰ ਢ ਰਹੀ ਸਾਂ (ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ) ਸੱਿਣ (ਪਿਭੂ ਤਾਂ) ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ)।

56442 1318 jn nwnk AlKu  
n lKIAY gurmuiK 
dyih idKwil]1]

Jan Naanak Alakh 

N Lakheeai 

Guramukh Dhaehi 

Dhikhaal ||1||

O servant Nanak, the 

Unseen is not seen, 

but the Gurmukh is 

given to see Him. ||1||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਅਲੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ (ਸੂੰਤ ਿਨ ਉਸ 

ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥
56443 1318 mÚ 4] Ma 4 || Fourth Mehl:

56444 1318 nwnk pRIiq lweI 
iqin scY iqsu 
ibnu rhxu n 
jweI]

Naanak Preeth 

Laaee Thin Sachai 

This Bin Rehan N 

Jaaee ||

O Nanak, I am in love 

with the True Lord; I 

cannot survive 

without Him.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ ਜਕ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਉਸ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪਣਾ) 
ਜਪਆਰ (ਆਪ ਹੀ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਉਸ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਰਜਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

56445 1318 siqguru imlY q 
pUrw pweIAY hir 
ris rsn 
rsweI]2]

Sathigur Milai Th 

Pooraa Paaeeai 

Har Ras Rasan 

Rasaaee ||2||

Meeting the True 

Guru, the Perfect Lord 

is found, and the 

tongue savors His 

Sublime Essence. ||2||

(ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ) ਿੀਭ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਰਸੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਿਦੋਂ 
ਉਹ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਭੀ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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56446 1318 pauVI] Pourree || Pauree:

56447 1318 koeI gwvY ko suxY  
ko aucir sunwvY]

Koee Gaavai Ko 

Sunai Ko Ouchar 

Sunaavai ||

Some sing, some 

listen, and some speek 

and preach.

ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ) ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ 
ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਬੋਲ ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ,

56448 1318 jnm jnm kI 
mlu auqrY mn 
icMidAw pwvY]

Janam Janam Kee 

Mal Outharai Man 

Chindhiaa Paavai 

||

The filth and pollution 

of countless lifetimes 

is washed away, and 

the wishes of the mind 

are fulfilled.

ਉਸ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੀ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਉਹ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਿਲ ਪਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

56449 1318 Awvxu jwxw 
mytIAY hir ky 
gux gwvY]

Aavan Jaanaa 

Maetteeai Har Kae 

Gun Gaavai ||

Coming and going in 

reincarnation ceases, 

singing the Glorious 

Praises of the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਿੂੰ ਮਣ 

ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

56450 1318 Awip qrih sMgI 
qrwih sB kutMbu 
qrwvY]

Aap Tharehi 

Sangee Tharaahi 

Sabh Kuttanb 

Tharaavai ||

They save themselves, 

and save their 

companions; they save 

all their generations as 

well.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਆਪ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ। (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ) ਸਾਰੇ 

ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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56451 1318 jnu nwnku iqsu 
bilhwrxY jo myry 
hir pRB 
BwvY]15]1] 
suDu]

Jan Naanak This 

Balihaaranai Jo 

Maerae Har Prabh 

Bhaavai ||15||1|| 

Sudhh ||

Servant Nanak is a 

sacrifice to those who 

are pleasing to my 

Lord God. ||15||1|| 

Sudh||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੧੫॥੧॥ਸੁਧੁ ॥

56452 1318 rwgu kwnVw bwxI 
nwmdyv jIau kI

Raag Kaanarraa 

Baanee 

Naamadhaev Jeeo 

Kee

Raag Kaanraa, The 

Word Of Naam Dayv 

Jee:

ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

56453 1318 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

56454 1318 AYso rwmrwie 
AMqrjwmI]

Aiso Raam Raae 

Antharajaamee ||

Such is the Sovereign 

Lord, the Inner-

knower, the Searcher 

of Hearts;

ਸੱੁਧ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ 
ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
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56455 1318 jYsy drpn mwih  
bdn 
prvwnI]1]rhwau
]

(drpn) SISy, prvwnI 
pRmwxnIk, pRiqibMb C`f 
ky ibMbI dyKxw[ SISw 
dyK ky ieh nhIN kihMdw 
ik SISy c myrw prCwvW 
hY, ieh mYN hW, inscy 
krky ^uS huMdw hY[ijvyN 
(drpn) SISy c Awpxw 
Awp prvwnI inscy 
krdw hY ieauN sB c 
bRhm jI hI inscy krny 
hn

Jaisae Dharapan 

Maahi Badhan 

Paravaanee ||1|| 

Rehaao ||

He sees everything as 

clearly as one's face 

reflected in a mirror. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵੱਸਦਾ 
ਭੀ ਇਉਂ) ਪਿਤੱਖ (ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਵਚ 

(ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ) ਮੂੂੰ ਹ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56456 1318 bsY Gtw Gt  
lIp n CIpY]

pwp puMn c (lIp) 
ilpwiemwn nhIN huMdy[ 
(CIpY) iCpdy nhIN[ n: 
dyl@I dIvw hY, ArQ 
krn vyly Agy ip`Cy dono 
pwsy l`gdw hY; lIp n, 
n CIpY

Basai Ghattaa 

Ghatt Leep N 

Shheepai ||

He dwells in each and 

every heart; no stain 

or stigma sticks to Him.

ਉਹ ਸੱੁਧ-ਸਰੂਪ ਹਰੇਕ ਘਟ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ,

56457 1318 bMDn mukqw jwqu  
n dIsY]1]

Bandhhan 

Mukathaa Jaath N 

Dheesai ||1||

He is liberated from 

bondage; He does not 

belong to any social 

class. ||1||

ਉਹ (ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਬੂੰ ਧਨਾਂ 
ਤੋਂ ਜਨਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੀ ਉਹ 

(ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਜਵਚ ਿਜਸਆ) ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ ॥੧॥
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56458 1318 pwnI mwih dyKu 
muKu jYsw]

pwnI: polw bolo Paanee Maahi 

Dhaekh Mukh 

Jaisaa ||

As one's face is 

reflected in the water,

ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

(ਆਪਣਾ) ਮੂੂੰ ਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, (ਮੂੂੰ ਹ 

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ),

56459 1318 nwmy ko suAwmI 
bITlu 
AYsw]2]1]

Naamae Ko 

Suaamee Beethal 

Aisaa ||2||1||

So does Naam Dayv's 

Beloved Lord and 

Master appear. 

||2||1||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੈ ਨਾਮੇ ਦਾ ਮਾਲਕ 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਨਾਮਾ) ਬੀਠਲ 

(ਆਖਦਾ) ਹੈ ॥੨॥੧॥

56460 1319 rwgu kilAwn 
mhlw 4

Raag Kaliaan 

Mehalaa 4

Raag Kalyaan, Fourth 

Mehl:

ਰਾਗ ਕਜਲਆਨ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

56461 1319 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathinaam 

Karathaa Purakh 

Nirabho Niravair 

Akaal Moorath 

Ajoonee Saibhan 

Gur Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

56462 1319 rwmw rm rwmY  
AMqu n pwieAw]

Raamaa Ram 

Raamai Anth N 

Paaeiaa ||

The Lord, the 

Beauteous Lord - no 

one has found His 

limits.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਅੂੰਤ (ਜਕਸੇ ਿੀਵ 

ਪਾਸੋ) ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।
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56463 1319 hm bwirk 
pRiqpwry qumry qU 
bf purKu ipqw 
myrw 
mwieAw]1]rhwau
]

Ham Baarik 

Prathipaarae 

Thumarae Thoo 

Badd Purakh 

Pithaa Maeraa 

Maaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

I am a child - You 

cherish and sustain 

me. You are the Great 

Primal Being, my 

Mother and Father. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ 

ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਸਾਡਾ 
ਜਪਤਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56464 1319 hir ky nwm 
AsMK Agm hih  
Agm Agm hir 
rwieAw]

Har Kae Naam 

Asankh Agam Hehi 

Agam Agam Har 

Raaeiaa ||

The Names of the Lord 

are Countless and 

Unfathomable. My 

Sovereign Lord is 

Unfathomable and 

Incomprehensible.

ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 

ਅਣਜਗਣਤ ਹਨ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ 
ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਤਕ) ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਭੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ।

56465 1319 guxI igAwnI 
suriq bhu kInI  
ieku iqlu nhI 
kImiq pwXw]1]

pw-Xw: X qwLU qoN bolo Gunee Giaanee 

Surath Bahu 

Keenee Eik Thil 

Nehee Keemath 

Paaeiaa ||1||

The virtuous and the 

spiritual teachers have 

given it great thought, 

but they have not 

found even an iota of 

His Value. ||1||

ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਵਾਨ ਮਨੱੁਖ 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਮਨੱੁਖ 

ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਜਵਚਾਰ ਕਰਦੇ 

ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਦਾ 
ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਜਕਆ ॥੧॥
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56466 1319 goibd gux goibd 
sd gwvih gux 
goibd AMqu n 
pwieAw]

Gobidh Gun 

Gobidh Sadh 

Gaavehi Gun 

Gobidh Anth N 

Paaeiaa ||

They sing the Glorious 

Praises of the Lord, 

the Lord of the 

Universe forever. They 

sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe, but they 

do not find His limits.

(ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿੀਵ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।

56467 1319 qU Aimiq Aqolu 
AprMpr suAwmI  
bhu jpIAY Qwh  
n pwieAw]2]

A-imiq: polw 
bolo[Ap-rMpr

Thoo Amith Athol 

Aparanpar 

Suaamee Bahu 

Japeeai Thhaah N 

Paaeiaa ||2||

You are 

Immeasurable, 

Unweighable, and 

Infinite, O Lord and 

Master; no matter 

how much one may 

meditate on You, Your 

Depth cannot be 

fathomed. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਣਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੂੰ  ਤੋਜਲਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਬਹੁਤ ਿਜਪਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

(ਪਰ ਤੂੂੰ  ਇਕ ਐਸਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ 
ਜਕ ਉਸ ਦੀ) ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ॥੨॥

56468 1319 ausqiq krih 
qumrI jn mwDO  
gun gwvih hir 
rwieAw]

Ousathath Karehi 

Thumaree Jan 

Maadhha Gun 

Gaavehi Har 

Raaeiaa ||

Lord, Your humble 

servants praise You, 

singing Your Glorious 

Praises, O Sovereign 

Lord.

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ 

ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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56469 1319 qum@ jliniD hm 
mIny qumry qyrw 
AMqu n kqhU 
pwieAw]3]

Thumh Jal Nidhh 

Ham Meenae 

Thumarae Thaeraa 

Anth N Kathehoo 

Paaeiaa ||3||

You are the ocean of 

water, and I am Your 

fish. No one has ever 

found Your limits. 

||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  (ਮਾਨੋ, ਇਕ) 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਾਂ (ਮੱਛੀ 
ਨਦੀ ਜਵਚ ਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਨਦੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ 
ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ)। ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਜਕਤੇ ਭੀ ਕੋਈ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਜਕਆ ॥੩॥

56470 1319 jn kau ikRpw 
krhu mDsUdn  
hir dyvhu nwmu 
jpwieAw]

Jan Ko Kirapaa 

Karahu 

Madhhasoodhan 

Har Dhaevahu 

Naam Japaaeiaa ||

Please be Kind to Your 

humble servant, Lord; 

please bless me with 

the meditation of Your 

Name.

ਹੇ ਦੈਂਤ-ਦਮਨ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ) 
ਸੇਵਕ (ਨਾਨਕ) ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ 

ਕਰ। ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ) 
ਨਾਮ ਦੇਹ (ਮੈਂ ਜਨਤ) ਿਪਦਾ 
ਰਹਾਂ।

56471 1319 mY mUrK AMDuly  
nwmu tyk hY jn 
nwnk gurmuiK 
pwieAw]4]1]

Mai Moorakh 

Andhhulae Naam 

Ttaek Hai Jan 

Naanak Guramukh 

Paaeiaa ||4||1||

I am a blind fool; Your 

Name is my only 

Support. Servant 

Nanak, as Gurmukh, 

has found it. ||4||1||

ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੂੰਨਹੇ  
ਵਾਸਤੇ (ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਸਹਾਰਾ 
ਹੈ। ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ) ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥
56472 1319 kilAwnu mhlw 

4]

Kaliaan Mehalaa 4 

||

Kalyaan, Fourth Mehl:

56473 1319 hir jnu gun 
gwvq hisAw]

h`isAw Har Jan Gun 

Gaavath Hasiaa ||

The humble servant of 

the Lord sings the 

Lord's Praise, and 

blossoms forth.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਪਿਸੂੰ ਨ-ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,
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56474 1319 hir hir Bgiq 
bnI miq gurmiq  
Duir msqik pRiB 
iliKAw]1]rhwau
]

Har Har Bhagath 

Banee Math 

Guramath Dhhur 

Masathak Prabh 

Likhiaa ||1|| 

Rehaao ||

My intellect is 

embellished with 

devotion to the Lord, 

Har, Har, through the 

Guru's Teachings. This 

is the destiny which 

God has recorded on 

my forehead. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਹੀ) ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ 

ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56475 1319 gur ky pg 
ismrau idnu 
rwqI min hir 
hir hir bisAw]

pg: polw bolo Gur Kae Pag 

Simaro Dhin 

Raathee Man Har 

Har Har Basiaa ||

I meditate in 

remembrance on the 

Guru's Feet, day and 

night. The Lord, Har, 

Har, Har, comes to 

dwell in my mind.

ਮੈਂ ਜਦਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ, (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈ।

56476 1319 hir hir hir 
kIriq jig swrI  
Gis cMdnu jsu 
GisAw]1]

GisAw: polw bolo Har Har Har 

Keerath Jag 

Saaree Ghas 

Chandhan Jas 

Ghasiaa ||1||

The Praise of the Lord, 

Har, Har, Har, is 

Excellent and Sublime 

in this world. His 

Praise is the 

sandalwood paste 

which I rub. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਸਭ ਤੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ 

(ਪਦਾਰਥ) ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ) ਚੂੰਦਨ 

ਰਗੜ ਖਾ ਕੇ (ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਿਸ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਨਾਲ) ਰਗੜ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਜਖਲਾਰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11484 Published: March 06/ 2014



56477 1319 hir jn hir 
hir hir ilv 
lweI siB swkq 
Koij pieAw]

Har Jan Har Har 

Har Liv Laaee Sabh 

Saakath Khoj 

Paeiaa ||

The humble servant of 

the Lord is lovingly 

attuned to the Lord, 

Har, Har, Har; all the 

faithless cynics pursue 

him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ 

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

56478 1319 ijau ikrq 
sMjoig cilE nr 
inMdku pgu 
nwgin Cuih 
jilAw]2]

c`ilE Jio Kirath Sanjog 

Chaliou Nar 

Nindhak Pag 

Naagan Shhuhi 

Jaliaa ||2||

The slanderous person 

acts in accordance 

with the record of his 

past deeds; his foot 

trips over the snake, 

and he is stung by its 

bite. ||2||

(ਪਰ ਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ 

ਹੇਠ ਜਨੂੰ ਦਕ ਮਨੱੁਖ (ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਵਾਲੀ) ਿੀਵਨ ਤੋਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ) 

ਛੁਹ ਕੇ ਸੜਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ 
ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਪੈਰ ਸਪਣੀ 
ਨਾਲ ਛੁਹ ਕੇ (ਸਪਣੀ ਦੇ ਡੂੰਗ 

ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ) ਮੌਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

56479 1319 jn ky qum@ hir 
rwKy suAwmI qum@ 
juig juig jn 
riKAw]

Jan Kae Thumh 

Har Raakhae 

Suaamee Thumh 

Jug Jug Jan 

Rakhiaa ||

O my Lord and Master, 

You are the Saving 

Grace, the Protector 

of Your humble 

servants. You protect 

them, age after age.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਾਖੇ ਹੋ, 

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਤੁਸੀਂ (ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰਦੇ 

ਆਏ ਹੋ।
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56480 1319 khw BieAw dYiq 
krI bKIlI sB 
kir kir Jir 
pirAw]3]

Kehaa Bhaeiaa 

Dhaith Karee 

Bakheelee Sabh 

Kar Kar Jhar Pariaa 

||3||

What does it matter, if 

a demon speaks evil? 

By doing so, he only 

gets frustrated. ||3||

(ਹਰਨਾਖਸ) ਦੈਂਤ ਨੇ (ਭਗਤ 

ਪਿਜਹਲਾਦ ਨਾਲ) ਈਰਖਾ 
ਕੀਤੀ, ਪਰ (ਉਹ ਦੈਂਤ ਭਗਤ 

ਦਾ) ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ ਨਾਹ 

ਸਜਕਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ (ਦੈਂਤ-ਸਭਾ 
ਹੀ) ਈਰਖਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜਦੀ ਗਈ ॥੩॥
56481 1319 jyqy jIA jMq 

pRiB kIey siB 
kwlY muiK 
gRisAw]

Jaethae Jeea Janth 

Prabh Keeeae 

Sabh Kaalai Mukh 

Grasiaa ||

All the beings and 

creatures created by 

God are caught in the 

mouth of Death.

ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਿੀਅ-ਿੂੰਤ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਹੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

56482 1319 hir jn hir 
hir hir pRiB 
rwKy jn nwnk  
srin 
pieAw]4]2]

Har Jan Har Har 

Har Prabh 

Raakhae Jan 

Naanak Saran 

Paeiaa ||4||2||

The humble servants 

of the Lord are 

protected by the Lord 

God, Har, Har, Har; 

servant Nanak seeks 

His Sanctuary. 

||4||2||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਿਭੂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ 
ਆਪ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੨॥

56483 1319 kilAwn mhlw 
4]

Kaliaan Mehalaa 4 

||

Kalyaan, Fourth Mehl:

56484 1320 myry mn jpu jip 
jgMnwQy]

jgM-nwQy Maerae Man Jap 

Jap Jagannaathhae 

||

O my mind, chant and 

meditate on the 

Master of the 

Universe.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਥ 

(ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ ਿਾਪ ਿਜਪਆ 

ਕਰ।
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56485 1320 gur aupdyis hir 
nwmu iDAwieE  
siB iklibK duK 
lwQy]1]rhwau]

Gur Oupadhaes 

Har Naam 

Dhhiaaeiou Sabh 

Kilabikh Dhukh 

Laathhae ||1|| 

Rehaao ||

Through the Guru's 

Teachings, meditate 

on the Lord's Name, 

and be rid of all the 

painful past sins. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ, ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56486 1320 rsnw eyk jsu 
gwie n swkY bhu 
kIjY bhu rsunQy]

rsun-Qy Rasanaa Eaek Jas 

Gaae N Saakai 

Bahu Keejai Bahu 

Rasunathhae ||

I have only one tongue 

- I cannot sing His 

Praises. Please bless 

me with many, many 

tongues.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਇੱਕ ਿੀਭ 

(ਤੇਰਾ) ਿਸ (ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਗਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਬਹੁਤ 

ਿੀਭਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਹ।

56487 1320 bwr bwr iKnu 
pl siB gwvih  
gun kih n 
skih pRB 
qumnQy]1]

qumn-Qy Baar Baar Khin Pal 

Sabh Gaavehi Gun 

Kehi N Sakehi 

Prabh 

Thumanathhae 

||1||

Again and again, each 

and every instant, with 

all of them, I would 

sing His Glorious 

Praises; but even then, 

I would not be able to 

sing all of Your Praises, 

God. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਹਰੇਕ ਪਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ (ਸਾਰੇ) ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ॥੧॥
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56488 1320 hm bhu pRIiq 
lgI pRB suAwmI  
hm loch pRBu 
idKnQy]

idKn-Qy Ham Bahu Preeth 

Lagee Prabh 

Suaamee Ham 

Locheh Prabh 

Dhikhanathhae ||

I am so deeply in love 

with God, my Lord and 

Master; I long to see 

God's Vision.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿੀਤ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ; ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ 

ਤਾਂਘ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

56489 1320 qum bf dwqy 
jIA jIAn ky  
qum jwnhu hm 
ibrQy]2]

Thum Badd 

Dhaathae Jeea 

Jeean Kae Thum 

Jaanahu Ham 

Birathhae ||2||

You are the Great 

Giver of all beings and 

creatures; only You 

know our inner pain. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਪੀੜ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

56490 1320 koeI mwrgu pMQu 
bqwvY pRB kw khu 
iqn kau ikAw 
idnQy]

idn-Qy Koee Maarag 

Panthh Bathaavai 

Prabh Kaa Kahu 

Thin Ko Kiaa 

Dhinathhae ||

If only someone would 

show me the Way, the 

Path of God. Tell me - 

what could I give him?

ਿ ੇਕੋਈ (ਸੂੰਤ ਿਨ ਮੈਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ 
(ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ 

ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ (ਸੂੰਤ) ਿਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਕੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

56491 1320 sBu qnu mnu 
Arpau Arip 
Arwpau koeI mylY 
pRB imlQy]3]

iml-Qy Sabh Than Man 

Arapo Arap 

Araapo Koee 

Maelai Prabh 

Milathhae ||3||

I would surrender, 

offer and dedicate all 

my body and mind to 

him; if only someone 

would unite me in 

God's Union! ||3||

ਿ ੇਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ ਹੋਇਆ 

ਕੋਈ ਜਪਆਰਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 
ਸਾਰਾ ਤਨ ਸਾਰਾ ਮਨ ਸਦਾ 
ਲਈ ਭੇਟ ਕਰ ਜਦਆਂ ॥੩॥
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56492 1320 hir ky gun bhuq 
bhuq bhu soBw  
hm quC kir 
kir brnQy]

brn-Qy Har Kae Gun 

Bahuth Bahuth 

Bahu Sobhaa Ham 

Thushh Kar Kar 

Baranathhae ||

The Glorious Praises of 

the Lord are so many 

and numerous; I can 

describe only a tiny bit 

of them.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹਨ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਬਹੁਤੇ ਹੀ 
ਥੋੜੇ ਜਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਪਰ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 
ਹੈ)।

56493 1320 hmrI miq 
vsgiq pRB qumrY  
jn nwnk ky pRB 
smrQy]4]3]

smr`Qy Hamaree Math 

Vasagath Prabh 

Thumarai Jan 

Naanak Kae Prabh 

Samarathhae 

||4||3||

My intellect is under 

Your control, God; You 

are the All-powerful 

Lord God of servant 

Nanak. ||4||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਪਿਭੂ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇਰੇ 

ਹੀ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ (ਜਿਤਨੀ ਮੱਤ 

ਤੂੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਤੇਰੀ 
ਸੋਭਾ ਅਸੀਂ ਜਬਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਾਂ) ॥੪॥੩॥

56494 1320 kilAwn mhlw 
4]

Kaliaan Mehalaa 4 

||

Kalyaan, Fourth Mehl:

56495 1320 myry mn jip hir 
gun AkQ 
sunQeI]

(sun-QeI) sunxw kr[ 
A-kQ: polw bolo

Maerae Man Jap 

Har Gun Akathh 

Sunathhee ||

O my mind, chant the 

Glorious Praises of the 

Lord, which are said to 

be inexpressible.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਜਰਆ ਕਰ ਿ ੋ

ਅਕੱਥ ਸੁਜਣਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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56496 1320 Drmu ArQu sBu 
kwmu moKu hY jn 
pICY lig  
iPrQeI]1]rhwau
]

iPr-QeI Dhharam Arathh 

Sabh Kaam Mokh 

Hai Jan Peeshhai 

Lag Firathhee 

||1|| Rehaao ||

Rightousness and 

Dharmic faith, success 

and prosperity, 

pleasure, the 

fulfillment of desires 

and liberation - all 

follow the humble 

servant of the Lord 

like a shadow. 

||1||Pause||

ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ-(ਇਹੀ 
ਹੈ) ਸਾਰਾ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ, 
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਭਗਤ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਜਰਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56497 1320 so hir hir nwmu 
iDAwvY hir jnu  
ijsu bfBwg 
mQeI]

m`-QeI So Har Har Naam 

Dhhiaavai Har Jan 

Jis Baddabhaag 

Mathhee ||

That humble servant 

of the Lord who has 

such good fortune 

written on his 

forehead meditates on 

the Name of the Lord, 

Har, Har.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ 
ਭਾਗ (ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ) ਹੈ, ਉਹ 

ਭਗਤ-ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ।

56498 1320 jh drgih pRBu 
lyKw mwgY qh 
CutY nwmu 
iDAwieQeI]1]

iDAwie-QeI Jeh Dharagehi 

Prabh Laekhaa 

Maagai Theh 

Shhuttai Naam 

Dhhiaaeithhee 

||1||

In that Court, where 

God calls for the 

accounts, there, you 

shall be saved only by 

meditating on the 

Naam, the Name of 

the Lord. ||1||

ਜਿੱਥੇ (ਆਪਣੀ) ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਲੇਖਾ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਨੱੁਖ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥
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56499 1320 hmry doK bhu 
jnm jnm ky  
duKu haumY mYlu  
lgQeI]

(l`g-QeI) l`gI hoeI hY Hamarae Dhokh 

Bahu Janam 

Janam Kae Dhukh 

Houmai Mail 

Lagathhee ||

I am stained with the 

filth of the mistakes of 

countless lifetimes, 

the pain and pollution 

of egotism.

ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ (ਅੂੰਦਰ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਐਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 

ਪਏ ਹਨ, (ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ) ਦੱੁਖ 

(ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

56500 1320 guir Dwir ikRpw  
hir jil nwvwey  
sB iklibK pwp  
gQeI]2]

(g-QeI) nws ho gey[ 
n@wvwey

Gur Dhhaar 

Kirapaa Har Jal 

Naavaaeae Sabh 

Kilabikh Paap 

Gathhee ||2||

Showering His Mercy, 

the Guru bathed me in 

the Water of the Lord, 

and all my sins and 

mistakes were taken 

away. ||2||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਿਲ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ 
ਜਦੱਤਾ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਪਾਪਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ (ਮੈਲ) 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ॥੨॥

56501 1320 jn kY ird 
AMqir pRBu 
suAwmI jn hir 
hir nwmu 
BjQeI]

Bj-QeI Jan Kai Ridh 

Anthar Prabh 

Suaamee Jan Har 

Har Naam 

Bhajathhee ||

God, our Lord and 

Master, is deep within 

the hearts of His 

humble servants. They 

vibrate the Naam, the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਵੱਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਹੈ।

56502 1320 jh AMqI Aausru 
Awie bnqu hY  
qh rwKY nwmu 
swQeI]3]

sw-QeI Jeh Anthee Aousar 

Aae Banath Hai 

Theh Raakhai 

Naam Saathhee 

||3||

And when that very 

last moment comes, 

then the Naam is our 

Best Friend and 

Protector. ||3||

ਜਿੱਥੇ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਵਕਤ ਆ 

ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਾਥੀ (ਬਣ ਕੇ) ਰਜਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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56503 1320 jn qyrw jsu 
gwvih hir hir 
pRB hir jipE 
jgMnQeI]

j`gM-nQeI Jan Thaeraa Jas 

Gaavehi Har Har 

Prabh Har Japiou 

Jagannathhee ||

Your humble servants 

sing Your Praises, O 

Lord, Har, Har; they 

chant and meditate on 

the Lord God, the 

Master of the 

Universe.

ਹੇ ਹਰੀ! (ਤੇਰੇ) ਭਗਤ ਤੇਰਾ 
ਿਸ (ਸਦਾ) ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ 

ਭਗਤਾਂ ਨੇ) ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਹੈ।

56504 1320 jn nwnk ky pRB 
rwKy suAwmI hm 
pwQr rKu 
bufQeI]4]4]

bu`fQeI Jan Naanak Kae 

Prabh Raakhae 

Suaamee Ham 

Paathhar Rakh 

Buddathhee 

||4||4||

O God, my Saving 

Grace, Lord and 

Master of servant 

Nanak, please save 

me, the sinking stone. 

||4||4||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ! ਅਸਾਂ ਪੱਥਰ 

(ਵਾਂਗ) ਡੱੁਬਦੇ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ ॥੪॥੪॥

56505 1320 kilAwn mhlw 
4]

Kaliaan Mehalaa 4 

||

Kalyaan, Fourth Mehl:

56506 1320 hmrI icqvnI  
hir pRBu jwnY]

Hamaree 

Chithavanee Har 

Prabh Jaanai ||

Only the Lord God 

knows my innermost 

thoughts.

ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ (ਹਰੇਕ) 

ਭਾਵਨੀ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ) 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ।
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56507 1320 Aauru koeI inMd 
krY hir jn kI  
pRBu qw kw 
kihAw ieku iqlu  
nhI 
mwnY]1]rhwau]

Aour Koee Nindh 

Karai Har Jan Kee 

Prabh Thaa Kaa 

Kehiaa Eik Thil 

Nehee Maanai 

||1|| Rehaao ||

If someone slanders 

the humble servant of 

the Lord, God does 

not believe even a tiny 

bit of what he says. 

||1||Pause||

ਿ ੇਕੋਈ ਹੋਰ (ਜਨੂੰ ਦਕ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ 
ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਉਸ ਦਾ ਆਜਖਆ ਹੋਇਆ 

(ਜਨੂੰ ਦਾ ਦਾ ਬਚਨ) ਰਤਾ ਭਰ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

56508 1320 Aaur sB 
iqAwig syvw 
kir Acuq jo sB 
qy aUc Twkuru 
BgvwnY]

A-c`uq Aour Sabh Thiaag 

Saevaa Kar Achuth 

Jo Sabh Thae Ooch 

Thaakur 

Bhagavaanai ||

So give up everything 

else, and serve the 

Imperishable; The 

Lord God, our Lord 

and Master, is the 

Highest of all.

ਹੋਰ ਹਰੇਕ (ਆਸ) ਲਾਹ ਕੇ 

ਉਸ ਅਜਬਨਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਜਰਆ ਕਰ, 

ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਾਲਕ 

ਭਗਵਾਨ ਹੈ।

56509 1320 hir syvw qy kwlu 
joih n swkY  
crnI Awie pvY 
hir jwnY]1]

Har Saevaa Thae 

Kaal Johi N Saakai 

Charanee Aae 

Pavai Har Jaanai 

||1||

When you serve the 

Lord, Death cannot 

even see you. It comes 

and falls at the feet of 

those who know the 

Lord. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ 
ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ (ਭਗਤ ਵਲ) ਤੱਕ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਆ ਜਡੱਗਦੀ ਹੈ 

(ਭਗਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੧॥
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56510 1320 jw kau rwiK 
lyie myrw suAwmI  
qw kau sumiq 
dyie pY kwnY]

(kwnY) kMnW[ (pY) 
iv`c[su-m`iq

Jaa Ko Raakh Laee 

Maeraa Suaamee 

Thaa Ko Sumath 

Dhaee Pai Kaanai 

||

Those whom my Lord 

and Master protects - 

a balanced wisdom 

comes to their ears.

ਜਪਆਰਾ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਰਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਜਧਆਨ 

ਨਾਲ ਸਿੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

56511 1320 qw kau koeI 
Apir n swkY jw 
kI Bgiq myrw 
pRBu mwnY]2]

A`p-ir Thaa Ko Koee Apar 

N Saakai Jaa Kee 

Bhagath Maeraa 

Prabh Maanai 

||2||

No one can equal 

them; their devotional 

worship is accepted by 

my God. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
॥੨॥

56512 1320 hir ky coj 
ivfwn dyKu jn jo 
Kotw Krw iek 
inmK pCwnY]

Har Kae Choj 

Viddaan Dhaekh 

Jan Jo Khottaa 

Kharaa Eik Nimakh 

Pashhaanai ||

So behold the 

Wondrous and 

Amazing Play of the 

Lord. In an instant, He 

distinguishes the 

genuine from the 

counterfeit.

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਵੇਖ, ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਤਕ ਬੜੇ 

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਿੋ 
ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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56513 1320 qw qy jn kau 
Andu BieAw hY  
ird suD imly  
Koty pCuqwnY]3]

Thaa Thae Jan Ko 

Anadh Bhaeiaa Hai 

Ridh Sudhh Milae 

Khottae 

Pashhuthaanai 

||3||

And that is why His 

humble servant is in 

bliss. Those of pure 

heart meet together, 

while the evil ones 

regret and repent. 

||3||

ਸੱੁਧ ਜਹਰਦੇ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਖੋਟੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਛੁਤਾਂਦੇ ਹੀ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਤਾਹੀਏ ਂਭਗਤ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਭਗਤ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) 

॥੩॥
56514 1320 qum hir dwqy 

smrQ suAwmI  
ieku mwgau quJ 
pwshu hir dwnY]

smr`Q Thum Har 

Dhaathae 

Samarathh 

Suaamee Eik 

Maago Thujh 

Paasahu Har 

Dhaanai ||

Lord, You are the 

Great Giver, our All-

powerful Lord and 

Master; O Lord, I beg 

for only one gift from 

You.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਖ਼ੈਰ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ।

56515 1320 jn nwnk kau  
hir ikRpw kir 
dIjY sd bsih 
irdY moih hir 
crwnY]4]5]

Jan Naanak Ko Har 

Kirapaa Kar 

Dheejai Sadh 

Basehi Ridhai 

Mohi Har 

Charaanai 

||4||5||

Lord, please bless 

servant Nanak with 

Your Grace, that Your 

Feet may abide 

forever within my 

heart. ||4||5||

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣ)ੇ ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  (ਇਹ ਦਾਨ) ਦੇਹ 

ਜਕ, ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ ਵੱਸਦੇ 

ਰਜਹਣ ॥੪॥੫॥

56516 1321 kilAwn mhlw 
4]

Kaliaan Mehalaa 4 

||

Kalyaan, Fourth Mehl:
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56517 1321 pRB kIjY ikRpw 
inDwn hm hir 
gun gwvhgy]

Prabh Keejai 

Kirapaa Nidhhaan 

Ham Har Gun 

Gaavehagae ||

O God, Treasure of 

Mercy, please bless 

me, that I may sing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! 
ਜਮਹਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ (ਿੀਵ) ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਹੀਏ।

56518 1321 hau qumrI krau  
inq Aws pRB  
moih kb gil 
lwvihgy]1]rhwau
]

lwvih-gy Ho Thumaree Karo 

Nith Aas Prabh 

Mohi Kab Gal 

Laavehigae ||1|| 

Rehaao ||

I always place my 

hopes in You; O God, 

when will you take me 

in Your Embrace? 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ (ਜਮਹਰ 

ਦੀ ਹੀ) ਆਸ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹਾਂ ਜਕ ਪਿਭੂ ਿੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਕਦੋਂ 
(ਆਪਣੇ) ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਣਗੇ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56519 1321 hm bwirk mugD 
ieAwn ipqw 
smJwvihgy]

smJwvih-gy Ham Baarik 

Mugadhh Eiaan 

Pithaa 

Samajhaavehigae 

||

I am a foolish and 

ignorant child; Father, 

please teach me!

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਮੂਰਖ ਅੂੰਞਾਣ ਬੱਚੇ 

ਹਾਂ, ਪਿਭੂ-ਜਪਤਾ ਿੀ (ਸਾਨੂੂੰ  ਸਦਾ) 
ਸਮਝਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

56520 1321 suqu iKnu iKnu 
BUil ibgwir  
jgq ipq 
Bwvihgy]1]

Suth Khin Khin 

Bhool Bigaar 

Jagath Pith 

Bhaavehigae ||1||

Your child makes 

mistakes again and 

again, but still, You are 

pleased with him, O 

Father of the 

Universe. ||1||

ਪੱੁਤਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਭੁੱ ਲਦਾ ਹੈ ਜਵਗਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਿਗਤ ਦੇ ਜਪਤਾ ਨੂੂੰ  (ਿੀਵ 

ਬੱਚੇ ਜਿਰ ਭੀ) ਜਪਆਰੇ (ਹੀ) 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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56521 1321 jo hir suAwmI 
qum dyhu soeI hm 
pwvhgy]

Jo Har Suaamee 

Thum Dhaehu 

Soee Ham 

Paavehagae ||

Whatever You give 

me, O my Lord and 

Master - that is what I 

receive.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਿੋ ਕੁਝ 

ਤੂੂੰ  (ਆਪ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ ਕੁਝ 

ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

56522 1321 moih dUjI nwhI 
Taur ijsu pih 
hm jwvhgy]2]

Mohi Dhoojee 

Naahee Thour Jis 

Pehi Ham 

Jaavehagae ||2||

There is no other place 

where I can go. ||2||

(ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਿਾ ਸਕੀਏ ॥੨॥

56523 1321 jo hir Bwvih 
Bgiq iqnw hir 
Bwvihgy]

Jo Har Bhaavehi 

Bhagath Thinaa 

Har Bhaavehigae 

||

Those devotees who 

are pleasing to the 

Lord - the Lord is 

pleasing to them.

ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

56524 1321 joqI joiq 
imlwie joiq 
ril jwvhgy]3]

Jothee Joth Milaae 

Joth Ral 

Jaavehagae ||3||

Their light merges into 

the Light; the lights 

are merged and 

blended together. 

||3||

(ਉਹ ਭਗਤ) ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ 

ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਜਮਲਾ ਕੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਨਾਲ ਇਕ-ਜਮਕ 

ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

56525 1321 hir Awpy hoie 
ikRpwlu Awip 
ilv lwvihgy]

rKwvih-gy Har Aapae Hoe 

Kirapaal Aap Liv 

Laavehigae ||

The Lord Himself has 

shown mercy; He 

lovingly attunes me to 

Himself.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆਲ ਹੋ 

ਕੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਪ (ਹੀ 
ਆਪਣਾ) ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11497 Published: March 06/ 2014



56526 1321 jnu nwnku srin 
duAwir hir lwj 
rKwvihgy]4]6]
Ckw 1]

Cy sbd ie`k C`kw[ C`kw 
ie`k bolo

Jan Naanak Saran 

Dhuaar Har Laaj 

Rakhaavehigae 

||4||6||

Servant Nanak seeks 

the Sanctuary of the 

Door of the Lord, who 

protects his honor. 

||4||6||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ (ਜਡੱਗਾ) ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। (ਪਿਭੂ 
ਿੀ ਦਰ ਪਏ ਦੀ) ਆਪ ਹੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੪॥੬॥ 

ਛਕਾ ੧ ॥

56527 1321 kilAwnu BopwlI 
mhlw 4

Kaliaan Bhopaalee 

Mehalaa 4

Kalyaan Bhopaalee, 

Fourth Mehl:

ਰਾਗ ਕਜਲਆਨੁ/ਭੋਪਾਲੀ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

56528 1321 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

56529 1321 pwrbRhmu 
prmysuru suAwmI  
dUK invwrxu 
nwrwiexy]

Paarabreham 

Paramaesur 

Suaamee Dhookh 

Nivaaran 

Naaraaeinae ||

O Supreme Lord God, 

Transcendent Lord 

and Master, Destroyer 

of pain, 

Transcendental Lord 

God.

ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੂੰ  
(ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਰਮੇਸਰ ਹੈਂ।
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56530 1321 sgl Bgq  
jwcih suKswgr  
Bv iniD qrx  
hir 
icMqwmxy]1]rhwau
]

(qrx) jhwz[ icMqw-
mxy

Sagal Bhagath 

Jaachehi Sukh 

Saagar Bhav Nidhh 

Tharan Har 

Chinthaamanae 

||1|| Rehaao ||

All Your devotees beg 

of You. Ocean of 

peace, carry us across 

the terrifying world-

ocean; You are the 

Wish-fulfilling Jewel. 

||1||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਸਭ ਦੀ ਮਨੋ-

ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ! ਹੇ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਿਹਾਜ਼! ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਭਗਤ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ) 
ਮੂੰਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56531 1321 dIn dieAwl 
jgdIs dmodr  
hir AMqrjwmI 
goibMdy]

Dheen Dhaeiaal 

Jagadhees 

Dhamodhar Har 

Antharajaamee 

Gobindhae ||

Merciful to the meek 

and poor, Lord of the 

world, Support of the 

earth, Inner-knower, 

Searcher of hearts, 

Lord of the Universe.

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ! ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ! ਹੇ 

ਦਮੋਦਰ! ਹੇ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਹਰੀ! 
ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ!

56532 1321 qy inrBau ijn 
sRI rwmu 
iDAwieAw  
gurmiq murwir 
hir mukMdy]1]

Thae Nirabho Jin 

Sreeraam 

Dhhiaaeiaa 

Guramath Muraar 

Har Mukandhae 

||1||

Those who meditate 

on the Supreme Lord 

become fearless. 

Through the Wisdom 

of the Guru's 

Teachings, they 

meditate on the Lord, 

the Liberator Lord. 

||1||

ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ! ਹੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ 

ਹਰੀ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਸਿੀ ਰਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੧॥
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56533 1321 jgdIsur crn 
srn jo Awey qy 
jn Bv iniD 
pwir pry]

Jagadheesur 

Charan Saran Jo 

Aaeae Thae Jan 

Bhav Nidhh Paar 

Parae ||

Those who come to 

Sanctuary at the Feet 

of the Lord of the 

Universe - those 

humble beings cross 

over the terrifying 

world-ocean.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

56534 1321 Bgq jnw kI 
pYj hir rwKY jn 
nwnk Awip hir 
ikRpw 
kry]2]1]7]

Bhagath Janaa Kee 

Paij Har Raakhai 

Jan Naanak Aap 

Har Kirapaa Karae 

||2||1||7||

The Lord preserves the 

honor of His humble 

devotees; O servant 

Nanak, the Lord 

Himself showers them 

with His Grace. 

||2||1||7||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ 
ਦੀ ਲਾਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੨॥੧॥੭॥

56535 1321 rwgu kilAwnu 
mhlw 5 Gru 1

Raag Kaliaan 

Mehalaa 5 Ghar 1

Raag Kalyaan, Fifth 

Mehl, First House:

ਰਾਗ ਕਜਲਆਨੁ, ਘਰ ੧ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

56536 1321 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

56537 1321 hmwrY eyh ikrpw 
kIjY]

Hamaarai Eaeh 

Kirapaa Keejai ||

Please grant me this 

blessing:

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਮਹਰ 

ਕਰ-
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56538 1321 Ail mkrMd 
crnkml isau  
mnu Pyir Pyir 
rIJY]1]rhwau]

Ail: polw bolo Al Makarandh 

Charan Kamal Sio 

Man Faer Faer 

Reejhai ||1|| 

Rehaao ||

May the bumble-bee 

of my mind be 

immersed again and 

again in the Honey of 

Your Lotus Feet. 

||1||Pause||

ਜਕ (ਜਿਵੇਂ) ਭੌਰਾ ਿੁੱ ਲ ਦੇ ਰਸ 

ਨਾਲ ਰੀਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

(ਜਤਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ) (ਤੇਰੇ) ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਲਪਜਟਆ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56539 1321 Awn jlw isau 
kwju n kCUAY  
hir bUMd cwiqRk 
kau dIjY]1]

Aan Jalaa Sio Kaaj 

N Kashhooai Har 

Boondh Chaathrik 

Ko Dheejai ||1||

I am not concerned 

with any other water; 

please bless this 

songbird with a Drop 

of Your Water, Lord. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਜਿਵੇਂ) ਪਪੀਹੇ ਨੂੂੰ  
(ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ 

ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ਼ਰਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਜਤਵੇਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਪੀਹੇ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ) 
ਬੂੂੰ ਦ ਦੇਹ ॥੧॥

56540 1321 ibnu imlby nwhI 
sMqoKw pyiK 
drsnu nwnku 
jIjY]2]1]

Bin Milabae 

Naahee 

Santhokhaa Paekh 

Dharasan Naanak 

Jeejai ||2||1||

Unless I meet my Lord, 

I am not satisfied. 

Nanak lives, gazing 

upon the Blessed 

Vision of His Darshan. 

||2||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਠੂੰ ਢ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 
(ਜਮਹਰ ਕਰ; ਤੇਰਾ ਦਾਸ) 

ਨਾਨਕ (ਤੇਰਾ) ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਰਹੇ ॥੨॥੧॥

56541 1321 kil´wn mhlw 5] Kaliaan Mehalaa 5 

||

Kalyaan, Fifth Mehl:

56542 1321 jwicku nwmu jwcY 
jwcY]

kilAwn Jaachik Naam 

Jaachai Jaachai ||

This beggar begs and 

begs for Your Name, 

Lord.

(ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ) ਮੂੰਗਤਾ (ਤੇਰੇ 

ਦਰ ਤੋਂ) ਜਨਿੱਤ ਮੂੰਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11501 Published: March 06/ 2014



56543 1321 srb Dwr srb 
ky nwiek suK 
smUh ky 
dwqy]1]rhwau]

Sarab Dhhaar 

Sarab Kae Naaeik 

Sukh Samooh Kae 

Dhaathae ||1|| 

Rehaao ||

You are the Support of 

all, the Master of all, 

the Giver of absolute 

peace. ||1||Pause||

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਿਭੂ! 
ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ! 

(ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 

ਜਭਖਾਰੀ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56544 1321 kyqI kyqI mWgin 
mwgY BwvnIAw so 
pweIAY]1]

Kaethee Kaethee 

Maangan Maagai 

Bhaavaneeaa So 

Paaeeai ||1||

So many, so very 

many, beg for charity 

at Your Door; they 

receive only what You 

are pleased to give. 

||1||

ਬੇਅੂੰ ਤ ਲੁਕਾਈ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਹਰੇਕ ਮੂੰਗ ਮੂੰਗਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੀ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲਈਦੀ ਹੈ ॥੧॥

56545 1321 sPl sPl sPl 
drsu ry pris 
pris gun 
gweIAY]

Safal Safal Safal 

Dharas Rae Paras 

Paras Gun Gaaeeai 

||

Fruitful, fruitful, 

fruitful is the Blessed 

Vision of His Darshan; 

touching His Touch, I 

sing His Glorious 

Praises.

ਹੇ ਭਾਈ! ਪਿਭੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦਾ ਦਰਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਲ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ 

ਸਦਾ ਛੁਹ ਛੁਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਰਹੀਏ।

56546 1321 nwnk qq qq 
isau imlIAY hIrY 
hIru 
ibDweIAY]2]2]

Naanak Thath 

Thath Sio Mileeai 

Heerai Heer 

Bidhhaaeeai 

||2||2||

O Nanak, one's 

essence is blended 

into the Essence; the 

diamond of the mind 

is pierced through by 

the Diamond of the 

Lord. ||2||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 
ਆਜਦਕ) ਤੱਤ (ਪਾਣੀ) ਤੱਤ 

ਨਾਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ 
ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਮਨ-ਹੀਰਾ ਪਿਭੂ-ਹੀਰੇ 

ਨਾਲ ਜਵੂੰ ਨਹ  ਲਈਦਾ ਹੈ ॥੨॥੨॥

56547 1322 kilAwn mhlw 
5]

Kaliaan Mehalaa 5 

||

Kalyaan, Fifth Mehl:
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56548 1322 myry lwln kI 
soBw]

Maerae Laalan 

Kee Sobhaa ||

O, the Wondrous 

Glory of my Beloved!

ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੋਭਾ-
ਵਜਡਆਈ-

56549 1322 sd nvqn mn 
rMgI 
soBw]1]rhwau]

Sadh Navathan 

Man Rangee 

Sobhaa ||1|| 

Rehaao ||

My mind is 

rejuvenated forever by 

His Wondrous Love. 

||1||Pause||

ਸਦਾ ਹੀ ਨਵੀਂ (ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਜਖੱਚ ਪਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ) 

ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੂੰ  (ਜਪਆਰ ਦਾ) 
ਰੂੰਗ ਚਾੜਹਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56550 1322 bRhm mhys isD 
muin ieMdRw Bgiq 
dwnu jsu mMgI]1]

Breham Mehaes 

Sidhh Mun 

Eindhraa Bhagath 

Dhaan Jas Mangee 

||1||

Brahma, Shiva, the 

Siddhas, the silent 

sages and Indra beg 

for the charity of His 

Praise and devotion to 

Him. ||1||

ਬਿਹਮਾ, ਜਸ਼ਵ, ਜਸੱਧ, ਮੁਨੀ, 
ਇੂੰਦਿ, (ਆਜਦਕ ਦੇਵਤੇ)-ਇਹ 

ਸਾਰੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ) 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਦਾਤ ਮੂੰਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥

56551 1322 jog igAwn 
iDAwn syKnwgY  
sgl jpih  
qrMgI]

pRym dIAW qrMgI lihrW 
nwl

Jog Giaan Dhhiaan 

Saekhanaagai 

Sagal Japehi 

Tharangee ||

Yogis, spiritual 

teachers, meditators 

and the thousand-

headed serpent all 

meditate on the 

Waves of God.

ਿੋਗੀ, ਜਗਆਨੀ, ਜਧਆਨੀ, 
ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ (ਆਜਦਕ ਇਹ) ਸਾਰੇ 

ਉਸ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਿਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

56552 1322 khu nwnk sMqn 
bilhwrY jo pRB 
ky sd 
sMgI]2]3]

Kahu Naanak 

Santhan Balihaarai 

Jo Prabh Kae Sadh 

Sangee ||2||3||

Says Nanak, I am a 

sacrifice to the Saints, 

who are the Eternal 

Companions of God. 

||2||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੩॥
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56553 1322 kilAwn mhlw 
5 Gru 2

Kaliaan Mehalaa 5 

Ghar 2

Kalyaan, Fifth Mehl, 

Second House:

ਰਾਗ ਕਜਲਆਨੁ, ਘਰ ੨ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

56554 1322 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

56555 1322 qyrY mwin hir 
hir mwin]

Thaerai Maan Har 

Har Maan ||

Belief in You, Lord, 

brings honor.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ (ਬਖ਼ਸ਼ੇ) ਜਪਆਰ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ, ਹੇ ਹਰੀ! 
ਤੇਰੇ ਜਦੱਤੇ ਪਿੇਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ;

56556 1322 nYn bYn sRvn 
sunIAY AMg AMgy 
suK 
pRwin]1]rhwau]

Nain Bain Sravan 

Suneeai Ang 

Angae Sukh Praan 

||1|| Rehaao ||

To see with my eyes, 

and hear with my ears 

- every limb and fiber 

of my being, and my 

breath of life are in 

bliss. ||1||Pause||

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਹਰ 

ਥਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ) ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ 

(ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੀਦੀ 
ਹੈ) ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ (ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਅੂੰਗ ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 

ਆਨੂੰ ਦ (ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56557 1322 ieq auq dh 
idis rivE myr 
iqnih smwin]1]

(myr) sumyr prbq[ 
(iqnih) k`K

Eith Outh Dheh 

Dhis Raviou Maer 

Thinehi Samaan 

||1||

Here and there, and in 

the ten directions You 

are pervading, in the 

mountain and the 

blade of grass. ||1||

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਮਲੇ ਜਪਆਰ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਭੂ) ਹਰ 

ਥਾਂ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਅਤੇ 

ਤੀਲੇ ਜਵਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ॥੧॥
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56558 1322 jq kqw qq 
pyKIAY hir purK 
piq prDwn]

Jath Kathaa Thath 

Paekheeai Har 

Purakh Path 

Paradhhaan ||

Wherever I look, I see 

the Lord, the Supreme 

Lord, the Primal Being.

ਉਹ ਪਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

56559 1322 swDsMig BRm BY 
imty kQy nwnk 
bRhmigAwn]2]1
]4]

Saadhhasang 

Bhram Bhai Mittae 

Kathhae Naanak 

Breham Giaan 

||2||1||4||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, doubt and fear 

are dispelled. Nanak 

speaks the Wisdom of 

God. ||2||1||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕੀਜਤਆਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਡਰ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥੧॥੪॥

56560 1322 kilAwn mhlw 
5]

Kaliaan Mehalaa 5 

||

Kalyaan, Fifth Mehl:

56561 1322 gun nwd Duin 
AnMd byd]

Gun Naadh Dhhun 

Anandh Baedh ||

The Glory of God is the 

Sound-current of the 

Naad, the Celestial 

Music of Bliss, and the 

Wisdom of the Vedas.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣ (ਗਾਵਣੇ, 
ਿੋਗੀਆਂ ਦੇ) ਨਾਦ (ਵਿਾਣੇ 
ਹਨ), (ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਈ) ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ ਰੌ (ਹੀ) 
ਵੇਦ ਹਨ।

56562 1322 kQq sunq muin 
jnw imil sMq 
mMflI]1]rhwau]

Kathhath Sunath 

Mun Janaa Mil 

Santh Manddalee 

||1|| Rehaao ||

Speaking and listening, 

the silent sages and 

humble beings join 

together, in the Realm 

of the Saints. 

||1||Pause||

ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱੁਪ 

ਕਰਾ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਇਹੀ 
ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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56563 1322 igAwn iDAwn 
mwn dwn mn 
risk rsn nwmu 
jpq qh pwp 
KMflI]1]

Giaan Dhhiaan 

Maan Dhaan Man 

Rasik Rasan Naam 

Japath Theh Paap 

Khanddalee ||1||

Spiritual wisdom, 

meditation, faith and 

charity are there; their 

minds savor the Taste 

of the Naam, the 

Name of the Lord. 

Chanting it, sins are 

destroyed. ||1||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਿੱਥੇ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੁੜਦੀ ਹੈ, 

ਜਿਥੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੂੰ ਜਡਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉੱਥੇ ਰਸੀਏ ਮਨ (ਆਪਣੀ) 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ, 

ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
56564 1322 jog jugiq  

igAwn Bugiq  
suriq sbd qq 
byqy jpu qpu 
AKMflI ]

(byqy) bRhmigAwnI[ 
(AKMflI) iek rs

Jog Jugath Giaan 

Bhugath Surath 

Sabadh Thath 

Baethae Jap Thap 

Akhanddalee ||

This is the technology 

of Yoga, spiritual 

wisdom, devotion, 

intuitive knowledge of 

the Shabad, certain 

knowledge of the 

Essence of Reality, 

chanting and 

unbroken intensive 

meditation.

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਿੁਗਜਤ 

ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ, 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ-ਰੂਪ 

ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  
ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਇਹੀ ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ) ਿਪ ਅਤੇ ਤਪ ਸਦਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।
56565 1322 Eiq poiq imil 

joiq nwnk kCU 
duKu n 
fMflI]2]2]5]

Outh Poth Mil Joth 

Naanak Kashhoo 

Dhukh N 

Ddanddalee 

||2||2||5||

Through and through, 

O Nanak, merging into 

the Light, you shall 

never again suffer pain 

and punishment. 

||2||2||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਰੱਬੀ 
ਿੋਜਤ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ 

ਵਾਂਗ (ਉਸ ਨਾਲ) ਇੱਕ-ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ 

ਭੀ ਦੱੁਖ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
॥੨॥੨॥੫॥
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56566 1322 kilAwnu mhlw 
5]

Kaliaan Mehalaa 5 

||

Kalyaan, Fifth Mehl:

56567 1322 kaunu ibiD qw 
kI khw krau]

ibiD: polw bolo Koun Bidhh Thaa 

Kee Kehaa Karo ||

What should I do, and 

how should I do it?

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਸੋ,) ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਮੈਂ ਜਕਹੜਾ 
ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਜਕਹੜਾ 
ਉੱਦਮ ਕਰਾਂ?
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56568 1322 Drq iDAwnu 
igAwnu 
ssqRigAw Ajr 
pdu kYsy 
jrau]1]rhwau]

(A-jr) svw svw mx 
pIsx pIsy, cVKVIAW 
cV@y, bMd bMd ktwey, 
pu`TIAW K`lW luhweIAW, 
rUM c lpyt swVy gey, 
b`icAW dy toty toty krwky 
Jol@IAW puAwey Awid[ 
du`K Bu`K mwr kSt 
shwridAW vwihgurU jI 
dI dwiq smJ ky Bwxy c 
pRsMn rhy[ siqgurU 
swihbwn jI dy s`cy 
crn-kmlW dw pRym 
nhIN C`ifAw[ kwm, 
kRoD, moh, hMkwr, loB, 
mwx, suAwd, pdwrQ, 
vifAweI, isr qy Awey 
kSt jr lYxy A-jr 
pdu hY, ies pdu nMU iks 
qrHW (jrau) shwrngy, 
Bwv ies pd nMU pRwpiq 

Dhharath Dhhiaan 

Giaan 

Sasathragiaa Ajar 

Padh Kaisae Jaro 

||1|| Rehaao ||

Should I center myself 

in meditation, or study 

the spiritual wisdom 

of the Shaastras? How 

can I endure this 

unendurable state? 

||1||Pause||

(ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ) 
ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ, (ਅਨੇਕਾਂ 
ਐਸੇ ਹਨ ਿੋ) ਸ਼ਾਸਤਿ-ਵੇਿੱਤਾ 
ਸ਼ਾਸਤਿਾਰਥ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ। ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਉ 

ਜਪਆ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਇਹ) 

ਇਕ ਅਜਿਹੀ (ਜਨਘਰੀ ਹੋਈ) 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਿੋ (ਹੁਣ) 

ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
(ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ 

ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਜਹਣ ਦੇ 

ਸਕਦਾ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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56569 1322 ibsn mhys isD 
muin ieMdRw kY 
dir srin 
prau]1]

Bisan Mehaes 

Sidhh Mun 

Eindhraa Kai Dhar 

Saran Paro ||1||

Vishnu, Shiva, the 

Siddhas, the silent 

sages and Indra - at 

whose door should I 

seek sanctuary? ||1||

ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ , ਜਸ਼ਵ, ਜਸੱਧ, ਮੁਨੀ, 
ਇੂੰਦਰ ਦੇਵਤਾ (ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਣੀਦੇ 

ਹਨ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਮੈਂ 
ਜਕਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਿਾਵਾਂ? ਮੈਂ 
ਜਕਸ ਦੀ ਸਰਨ ਪਵਾਂ? ॥੧॥

56570 1322 kwhU pih rwju  
kwhU pih surgw  
koit mDy mukiq 
khau]

Kaahoo Pehi Raaj 

Kaahoo Pehi 

Suragaa Kott 

Madhhae Mukath 

Keho ||

Some have power and 

influence, and some 

are blessed with 

heavenly paradise, but 

out of millions, will 

anyone find liberation?

ਜਕਸੇ ਪਾਸ ਰਾਿ (ਦੇਣ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਸੁਣੀਦੀ) ਹੈ, ਜਕਸੇ ਪਾਸ 

ਸੁਰਗ (ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸੁਣੀ 
ਿਾ ਰਹੀ) ਹੈ। ਪਰ ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ (ਐਸਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਿਾ ਕੇ) 

ਮੈਂ (ਇਹ) ਆਖਾਂ (ਜਕ) ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ (ਜਮਲ ਿਾਏ)।

56571 1322 khu nwnk nwm 
rsu pweIAY swDU 
crn 
ghau]2]3]6]

Kahu Naanak 

Naam Ras Paaeeai 

Saadhhoo Charan 

Geho ||2||3||6||

Says Nanak, I have 

attained the Sublime 

Essence of the Naam, 

the Name of the Lord. 

I touch the feet of the 

Holy. ||2||3||6||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਮੁਕਤੀ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, 

ਤੇ) ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ (ਤਦੋਂ ਹੀ) 
ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਦੋਂ) ਮੈਂ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨ (ਿਾ) ਿੜਾਂ 
॥੨॥੩॥੬॥

56572 1322 kilAwn mhlw 
5]

Kaliaan Mehalaa 5 

||

Kalyaan, Fifth Mehl:
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56573 1322 pRwnpiq 
dieAwl purK 
pRB sKy]

Praanapath 

Dhaeiaal Purakh 

Prabh Sakhae ||

The Lord of the Breath 

of Life, the Merciful 

Primal Lord God, is my 

Friend.

ਹੇ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ! 

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪੁਰਖ ਪਿਭੂ! 
ਹੇ ਜਮੱਤਰ!

56574 1322 grB join kil 
kwl jwl duK 
ibnwsnu hir 
rKy]1]rhwau]

Garabh Jon Kal 

Kaal Jaal Dhukh 

Binaasan Har 

Rakhae ||1|| 

Rehaao ||

The Lord saves us 

from the womb of 

reincarnation and the 

noose of death in this 

Dark Age of Kali Yuga; 

He takes away our 

pain. ||1||Pause||

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਗਰਭ-ਿੋਜਨ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ (ਿੂਨਾਂ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ), ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ 

ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਦੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56575 1322 nwm DwrI srin 
qyrI]

Naam Dhhaaree 

Saran Thaeree ||

I enshrine the Naam, 

the Name of the Lord, 

within; I seek Your 

Sanctuary, Lord.

(ਹੇ ਪਿਭੂ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ, (ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ) ਨਾਮ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਾਂ,
56576 1322 pRB dieAwl tyk 

myrI]1]

Prabh Dhaeiaal 

Ttaek Maeree 

||1||

O Merciful Lord God, 

You are my only 

Support. ||1||

ਹੇ ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ! ਮੈਨੂੂੰ  ਇਕ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ॥੧॥

56577 1322 AnwQ dIn  
AwsvMq]

Anaathh Dheen 

Aasavanth ||

You are the only Hope 

of the helpless, the 

meek and the poor.

ਜਨਮਾਣੇ ਤੇ ਗਰੀਬ (ਇਕ ਤੇਰੀ 
ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ) ਆਸ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ।
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56578 1322 nwmu suAwmI  
mnih mMq]2]

Naam Suaamee 

Manehi Manth 

||2||

Your Name, O my Lord 

and Master, is the 

Mantra of the mind. 

||2||

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! (ਜਮਹਰ ਕਰ, 

ਤੇਰਾ) ਨਾਮ-ਮੂੰਤਿ (ਮੇਰੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ (ਜਟਜਕਆ ਰਹੇ) ॥੨॥

56579 1322 quJ ibnw pRB  
ikCU n jwnU]

Thujh Binaa Prabh 

Kishhoo N Jaanoo 

||

I know of nothing 

except You, God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ।
56580 1322 srb jug mih  

qum pCwnU]3]

Sarab Jug Mehi 

Thum Pashhaanoo 

||3||

Throughout all the 

ages, I realize You. 

||3||

ਸਾਰੇ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਅਸਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ ॥੩॥

56581 1322 hir min bsy  
inis bwsro]

Har Man Basae Nis 

Baasaro ||

O Lord, You dwell in 

my mind night and day.

ਹੇ ਹਰੀ! ਜਦਨ ਰਾਤ (ਮੇਰੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ।

56582 1322 goibMd nwnk 
Awsro]4]4]7]

Gobindh Naanak 

Aasaro 

||4||4||7||

The Lord of the 

Universe is Nanak's 

only Support. 

||4||4||7||

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈਂ ॥੪॥੪॥੭॥

56583 1322 kilAwn mhlw 
5]

Kaliaan Mehalaa 5 

||

Kalyaan, Fifth Mehl:

56584 1322 min qin jwpIAY 
Bgvwn]

Man Than 

Jaapeeai 

Bhagavaan ||

Within my mind and 

body I meditate on the 

Lord God.

ਮਨ ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਭਗਵਾਨ (ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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56585 1322 gur pUry supRsMn 
Bey sdw sUK 
kilAwn]1]rhw
au]

supRsMn Gur Poorae 

Suprasann Bheae 

Sadhaa Sookh 

Kaliaan ||1|| 

Rehaao ||

The Perfect Guru is 

pleased and satisfied; I 

am blessed with 

eternal peace and 

happiness. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) ਪੂਰੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਦਇਆਲ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ (ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56586 1322 srb kwrj isiD 
Bey gwie gun 
gupwl]

Sarab Kaaraj Sidhh 

Bheae Gaae Gun 

Gupaal ||

All affairs are 

successfuly resolved, 

singing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the World.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਸਾਰੇ ਕੂੰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਲਤਾ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

56587 1322 imil swDsMgiq 
pRBU ismry  
nwiTAw duK 
kwl]1]

Mil 

Saadhhasangath 

Prabhoo Simarae 

Naathiaa Dhukh 

Kaal ||1||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, I dwell 

upon God, and the 

pain of death is taken 

away. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 

ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

56588 1322 kir ikrpw pRB 
myirAw krau 
idnu rYin syv]

Kar Kirapaa Prabh 

Maeriaa Karo Dhin 

Rain Saev ||

Please take pity on 

me, O my God, that I 

may serve You day 

and night.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ, ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ।
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56589 1323 nwnk dws 
srxwgqI hir 
purK pUrn 
dyv]2]5]8]

sr-xwgqI Naanak Dhaas 

Saranaagathee 

Har Purakh Pooran 

Dhaev 

||2||5||8||

Slave Nanak seeks the 

Sanctuary of the Lord, 

the Perfect, Divine 

Primal Being. 

||2||5||8||

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪੁਰਖ! ਹੇ ਸਰਬ-

ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਦੇਵ! ਮੈਂ (ਤੇਰਾ) 
ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ ॥੨॥੫॥੮॥

56590 1323 kilAwnu mhlw 
5]

Kaliaan Mehalaa 5 

||

Kalyaan, Fifth Mehl:

56591 1323 pRBu myrw 
AMqrjwmI jwxu]

Prabh Maeraa 

Antharajaamee 

Jaan ||

My God is the Inner-

knower, the Searcher 

of Hearts.

ਹੇ ਸਰਬ-ਗੁਣ-ਭਰਪੂਰ 

ਪਰਮੇਸਰ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਮੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

56592 1323 kir ikrpw pUrn 
prmysr inhclu 
scu sbdu 
nIswxu]1]rhwau]

Kar Kirapaa 

Pooran 

Paramaesar 

Nihachal Sach 

Sabadh Neesaan 

||1|| Rehaao ||

Take pity on me, O 

Perfect Transcendent 

Lord; bless me with 

the True Eternal 

Insignia of the Shabad, 

the Word of God. 

||1||Pause||

ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਅਟੱਲ 

ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ (ਆਪਣੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ 

(ਬਖ਼ਸ਼। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56593 1323 hir ibnu Awn n 
koeI smrQu qyrI 
Aws qyrw min 
qwxu]

Har Bin Aan N 

Koee Samarathh 

Thaeree Aas 

Thaeraa Man 

Thaan ||

O Lord, other than 

You, no one is all-

powerful. You are the 

Hope and the Strength 

of my mind.

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ! ਖਾਣ ਅਤੇ 

ਪਜਹਨਣ ਨੂੂੰ  ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  
ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ 

ਹਾਂ। ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ, ਹੇ ਹਰੀ! ਕੋਈ 

ਹੋਰ (ਇਤਨੀ) ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11513 Published: March 06/ 2014



56594 1323 srb Gtw ky 
dwqy suAwmI dyih 
su pihrxu 
Kwxu]1]

Sarab Ghattaa Kae 

Dhaathae 

Suaamee Dhaehi S 

Pehiran Khaan 

||1||

You are the Giver to 

the hearts of all 

beings, O Lord and 

Master. I eat and wear 

whatever You give me. 

||1||

(ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ) ਤੇਰੀ (ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਹੀ) ਆਸ (ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

56595 1323 suriq miq 
cqurweI soBw rUpu 
rMgu Dnu mwxu]

Surath Math 

Chathuraaee 

Sobhaa Roop Rang 

Dhhan Maan ||

Intuitive 

understanding, 

wisdom and 

cleverness, glory and 

beauty, pleasure, 

wealth and honor,

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੀ) ਸੁਰਤ (ਉੱਚੀ) 
ਮੱਤ, (ਸੁਚੱਿੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੀ) 
ਜਸਆਣਪ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) 
ਵਜਡਆਈ, (ਸੋਹਣਾ ਆਤਮਕ) 

ਰੂਪ ਰੂੰਗ, ਧਨ, ਇੱਜ਼ਤ-

56596 1323 srb sUK AwnMd 
nwnk jip rwm 
nwmu  
kilAwxu]2]6]
9]

Sarab Sookh 

Aanandh Naanak 

Jap Raam Naam 

Kaliaan 

||2||6||9||

All comforts, bliss, 

happiness and 

salvation, O Nanak, 

come by chanting the 

Lord's Name. 

||2||6||9||

ਸਾਰੇ ਸੁਖ, ਆਨੂੰ ਦ (ਇਹ 

ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ ॥੨॥੬॥੯॥

56597 1323 kilAwxu mhlw 
5]

Kaliaan Mehalaa 5 

||

Kalyaan, Fifth Mehl:

56598 1323 hir crn srn  
kilAwn krn]

Har Charan Saran 

Kaliaan Karan ||

The Sanctuary of the 

Lord's Feet bring 

salvation.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਸਰਨ (ਸਾਰੇ) ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11514 Published: March 06/ 2014



56599 1323 pRB nwmu piqq  
pwvno]1] rhwau]

Prabh Naam 

Pathith Paavano 

||1|| Rehaao ||

God's Name is the 

Purifier of sinners. 

||1||Pause||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਬਣਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56600 1323 swDsMig jip 
insMg jmkwlu 
iqsu n Kwvno]1]

Saadhhasang Jap 

Nisang Jamakaal 

This N Khaavano 

||1||

Whoever chants and 

meditates in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

shall undoubtedly 

escape being 

consumed by the 

Messenger of Death. 

||1||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ 
ਡਰ ਭੈ-ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
(ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ) ॥੧॥

56601 1323 mukiq jugiq 
Aink sUK hir 
Bgiq lvY n 
lwvno]

Mukath Jugath 

Anik Sookh Har 

Bhagath Lavai N 

Laavano ||

Liberation, the key to 

success, and all sorts 

of comforts do not 

equal loving 

devotional worship of 

the Lord.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਮੁਕਤੀ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੁਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

56602 1323 pRB drs lubD  
dws nwnk bhuiV 
join n 
Dwvno]2]7]10
]

lubD: polw bolo Prabh Dharas 

Lubadhh Dhaas 

Naanak Bahurr Jon 

N Dhhaavano 

||2||7||10||

Slave Nanak longs for 

the Blessed Vision of 

God's Darshan; he 

shall never again 

wander in 

reincarnation. 

||2||||7||10||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ 
ਮਤਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮੁੜ ਿੂਨਾਂ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ 
॥੨॥੭॥੧੦॥
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56603 1323 kilAwn mhlw 
4 AstpdIAw]

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Kaliaan Mehalaa 4 

Asattapadheeaa ||

Kalyaan, Fourth Mehl, 

Ashtapadees:

ਰਾਗ ਕਜਲਆਨੁ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

56604 1323 <>siqgur 
pRswid

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

56605 1323 rwmw rm rwmo 
suin mnu BIjY]

Raamaa Ram 

Raamo Sun Man 

Bheejai ||

Hearing the Name of 

the Lord, the All-

pervading Lord, my 

mind is drenched with 

joy.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦਾ ਨਾਮ) ਸੁਣ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਮਨ (ਪਿੇਮ-ਿਲ ਨਾਲ) ਜਭੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

56606 1323 hir hir nwmu 
AMimRqu rsu mITw  
gurmiq shjy 
pIjY]1]rhwau]

Har Har Naam 

Anmrith Ras 

Meethaa 

Guramath Sehajae 

Peejai ||1|| 

Rehaao ||

The Name of the Lord, 

Har, Har, is Ambrosial 

Nectar, the most 

Sweet and Sublime 

Essence; through the 

Guru's Teachings, 

drink it in with 

intuitive ease. 

||1||Pause||

ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸੁਆਦਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ-

ਿਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ) ਪੀ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56607 1323 kwst mih ijau 
hY bYsMqru miQ 
sMjim kwiF 
kFIjY]

miQ: polw bolo[k-FIjY Kaasatt Mehi Jio 

Hai Baisanthar 

Mathh Sanjam 

Kaadt Kadteejai ||

The potential energy 

of fire is within the 

wood; it is released if 

you know how to rub 

it and generate 

friction.

ਜਿਵੇਂ (ਹਰੇਕ) ਲੱਕੜੀ ਜਵਚ 

ਅੱਗ (ਲੁਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ) ਹੈ, (ਪਰ) 

ਿੁਗਜਤ ਨਾਲ ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਦੀ ਹੈ,
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56608 1323 rwm nwmu hY joiq 
sbweI qqu 
gurmiq kwiF 
leIjY]1]

Raam Naam Hai 

Joth Sabaaee 

Thath Guramath 

Kaadt Leejai ||1||

In just the same way, 

the Lord's Name is the 

Light within all; the 

Essence is extracted 

by following the 

Guru's Teachings. 

||1||

ਜਤਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਐਸਾ) ਹੈ (ਜਕ ਇਸ ਦੀ) ਿੋਜਤ 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ (ਗੁਪਤ) 

ਹੈ, ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥

56609 1323 nau drvwj nvy 
dr PIky rsu 
AMimRqu dsvy 
cueIjY]

No Dharavaaj 

Navae Dhar 

Feekae Ras 

Anmrith Dhasavae 

Chueejai ||

There are nine doors, 

but the taste of these 

nine doors is bland 

and insipid. The 

Essence of Ambrosial 

Nectar trickles down 

through the Tenth 

Door.

(ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ) ਨੌ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਬਾਹਰਲੀ 
ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ) ਇਹ ਨੌ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 
(ਨਾਮ-ਰਸ ਵਲੋਂ) ਰੱੁਖੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ। ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਦਸਵੇਂ 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ (ਜਦਮਾਗ਼) ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਗਟ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਕ ਆਜਦਕ 

ਨਾਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਚੋਂਦਾ ਹੈ।

56610 1323 ikRpw ikRpw 
ikrpw kir 
ipAwry gur 
sbdI hir rsu 
pIjY]2]

Kirapaa Kirapaa 

Kirapaa Kar 

Piaarae Gur 

Sabadhee Har Ras 

Peejai ||2||

Please take pity on me 

- be kind and 

compassionate, O my 

Beloved, that I may 

drink in the Sublime 

Essence of the Lord, 

through the Word of 

the Guru's Shabad. 

||2||

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੇ ਿੀਵਾਂ 
ਉੱਤੇ) ਸਦਾ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰ, (ਿ ੇ

ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਇਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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56611 1323 kwieAw ngru  
ngru hY nIko  
ivic saudw hir 
rsu kIjY]

Kaaeiaa Nagar 

Nagar Hai Neeko 

Vich Soudhaa Har 

Ras Keejai ||

The body-village is the 

most sublime and 

exalted village, in 

which the 

merchandise of the 

Lord's Sublime 

Essence is traded.

ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋ, ਇਕ) 

ਸ਼ਜਹਰ ਹੈ, ਇਸ (ਸਰੀਰ-

ਸ਼ਜਹਰ) ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ 

(ਜਵਹਾਝਣ ਦਾ) ਵਣਿ ਕਰਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

56612 1323 rqn lwl Amol 
Amolk siqgur 
syvw lIjY]3]

Rathan Laal Amol 

Amolak Sathigur 

Saevaa Leejai 

||3||

The most precious and 

priceless gems and 

jewels are obtained by 

serving the True Guru. 

||3||

(ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ, ਮਾਨੋ) 

ਅਮੱੁਲੇ ਰਤਨ ਲਾਲ ਹਨ, (ਇਹ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਰਸ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥

56613 1323 siqgur Agmu 
Agmu hY Twkuru  
Bir swgr Bgiq 
krIjY]

k-rIjY Sathigur Agam 

Agam Hai Thaakur 

Bhar Saagar 

Bhagath Kareejai 

||

The True Guru is 

Inaccessible; 

Inaccessible is our 

Lord and Master. He is 

the overflowing Ocean 

of bliss - worship Him 

with loving devotion.

ਗੁਰੂ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ 
ਰੂਪ) ਹੈ। (ਅਮੋਲਕ ਰਤਨਾਂ 
ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ) ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

(ਪਿਭੂ) ਦੀ ਭਗਤੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ) ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।
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56614 1323 ikRpw ikRpw kir  
dIn hm swirMg  
iek bUMd nwmu  
muiK dIjY]4]

Kirapaa Kirapaa 

Kar Dheen Ham 

Saaring Eik 

Boondh Naam 

Mukh Dheejai 

||4||

Please take pity on 

me, and be Merciful to 

this meek song-bird; 

please pour a drop of 

Your Name into my 

mouth. ||4||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ (ਤੇਰੇ ਦਰ 

ਦੇ) ਜਨਮਾਣੇ ਪਪੀਹੇ ਹਾਂ। ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਜਮਹਰ ਕਰ (ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹੇ 

ਨੂੂੰ  ਵਰਖਾ ਦੀ) ਇਕ ਬੂੂੰ ਦ (ਦੀ 
ਜਪਆਸ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ ਜਪਆਸ ਹੈ, 

ਮੇਰੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ (ਆਪਣਾ) ਨਾਮ 

(-ਿਲ) ਦੇਹ ॥੪॥

56615 1323 lwlnu lwlu lwlu 
hY rMgnu mnu rMgn 
kau gur dIjY]

Laalan Laal Laal 

Hai Rangan Man 

Rangan Ko Gur 

Dheejai ||

O Beloved Lord, please 

color my mind with 

the Deep Crimson 

Color of Your Love; I 

have surrendered my 

mind to the Guru.

ਸੋਹਣਾ ਹਜਰ (-ਨਾਮ) ਬੜਾ 
ਸੋਹਣਾ ਰੂੰਗ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ! (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ) ਮਨ ਰੂੰਗਣ ਲਈ 

(ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਰੂੰਗ) ਦੇਹ।

56616 1323 rwm rwm rwm 
rMig rwqy rs 
risk gtk inq 
pIjY]5]

Raam Raam Raam 

Rang Raathae Ras 

Rasik Gattak Nith 

Peejai ||5||

Those who are imbued 

with the Love of the 

Lord, Raam, Raam, 

Raam, continually 

drink in this essence in 

big gulps, savoring its 

sweet taste. ||5||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਸਦਾ 
ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਨਾਮ-) 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ-) ਰਸ ਦੇ 

ਰਸੀਏ (ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ)। (ਇਹ 

ਨਾਮ-ਰਸ) ਗਟ ਗਟ ਕਰ ਕੇ 

ਸਦਾ ਪੀਂਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
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56617 1323 bsuDw spq dIp 
hY swgr kiF 
kMcnu kwiF 
DrIjY]

D-rIjY Basudhhaa Sapath 

Dheep Hai Saagar 

Kadt Kanchan 

Kaadt Dhhareejai 

||

If all the gold of the 

seven continents and 

the oceans was taken 

out and placed before 

them,

(ਜਿਤਨੀ ਭੀ) ਸੱਤ ਟਾਪੂਆਂ 

ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਮੁੂੰ ਦਰਾਂ 
ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ (ਿ ੇਇਸ ਨੂੂੰ ) 
ਪੱੁਟ ਕੇ (ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਸਾਰਾ) 
ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ (ਬਾਹਰ) ਰੱਖ 

ਜਦੱਤਾ ਿਾਏ,

56618 1323 myry Twkur ky jn 
ienhu n bwCih  
hir mwgih hir 
rsu dIjY]6]

Maerae Thaakur 

Kae Jan Einahu N 

Baashhehi Har 

Maagehi Har Ras 

Dheejai ||6||

The humble servants 

of my Lord and Master 

would not even want 

it. They beg for the 

Lord to bless them 

with the Lord's 

Sublime Essence. ||6||

(ਤਾਂ ਭੀ) ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਭਗਤ-ਿਨ (ਸੋਨਾ ਆਜਦਕ) 

ਇਹਨਾਂ (ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਲੋੜਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ) 
ਮੂੰਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਗੁਰੂ! 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਰਸ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੬॥
56619 1323 swkq nr pRwnI 

sd BUKy inq 
BUKn BUK krIjY]

k-rIjY Saakath Nar 

Praanee Sadh 

Bhookhae Nith 

Bhookhan Bhookh 

Kareejai ||

The faithless cynics 

and mortal beings 

remain hungry 

forever; they 

continually cry out in 

hunger.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਭੁੱ ਖ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਦੀ 
ਪੁਕਾਰ ਿਾਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

56620 1323 Dwvqu Dwie 
Dwvih pRIiq 
mwieAw lK 
kosn kau ibiQ 
dIjY]7]

ib`iQ Dhhaavath 

Dhhaae 

Dhhaavehi Preeth 

Maaeiaa Lakh 

Kosan Ko Bithh 

Dheejai ||7||

They hurry and run, 

and wander all 

around, caught in the 

love of Maya; they 

cover hundreds of 

thousands of miles in 

their wanderings. 

||7||

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਖੱਚ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ। (ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ) ਲੱਖਾਂ 
ਕੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵੱਥ ਬਣਾ ਜਲਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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56621 1323 hir hir hir 
hir hir jn 
aUqm ikAw 
aupmw iqn@ dIjY]

Har Har Har Har 

Har Jan Ootham 

Kiaa Oupamaa 

Thinh Dheejai ||

The humble servants 

of the Lord, Har, Har, 

Har, Har, Har, are 

sublime and exalted. 

What praise can we 

bestow upon them?

ਸਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੀ 
ਵਜਡਆਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ।

56622 1324 rwm nwm quil 
Aauru n aupmw  
jn nwnk ikRpw 
krIjY]8]1]

Raam Naam Thul 

Aour N Oupamaa 

Jan Naanak 

Kirapaa Kareejai 

||8||1||

Nothing else can equal 

the Glory of the Lord's 

Name; please bless 

servant Nanak with 

Your Grace. ||8||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਪਿਭੂ! 
(ਆਪਣੇ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਤੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰ (ਅਤੇ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼) ॥੮॥੧॥

56623 1324 kilAwn mhlw 
4]

Kaliaan Mehalaa 4 

||

Kalyaan, Fourth Mehl:

56624 1324 rwm guru pwrsu  
prsu krIjY]

Raam Gur Paaras 

Paras Kareejai ||

O Lord, please bless 

me with the Touch of 

the Guru, the 

Philosopher's Stone.

ਹੇ ਹਰੀ! ਗੁਰੂ (ਹੀ ਅਸਲ) 

ਪਾਰਸ ਹੈ, (ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ) 

ਛੁਹ ਕਰ ਦੇਹ (ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ 
ਦੇਹ)।

56625 1324 hm inrguxI 
mnUr Aiq PIky  
imil siqgur 
pwrsu 
kIjY]1]rhwau]

Ham Niragunee 

Manoor Ath 

Feekae Mil 

Sathigur Paaras 

Keejai ||1|| 

Rehaao ||

I was unworthy, 

utterly useless, rusty 

slag; meeting with the 

True Guru, I was 

transformed by the 

Philosopher's Stone. 

||1||Pause||

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਂ, 
ਸਜੜਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਹਾਂ, ਬੜੇ 

ਰੱੁਖੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। (ਇਹ 

ਜਮਹਰ) ਕਰ ਜਕ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਪਾਰਸ (ਹੋ ਿਾਈਏ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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56626 1324 surg mukiq 
bYkuMT siB bWCih  
iniq Awsw Aws 
krIjY]

Surag Mukath 

Baikunth Sabh 

Baanshhehi Nith 

Aasaa Aas Kareejai 

||

Everyone longs for 

paradise, liberation 

and heaven; all place 

their hopes in them.

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਰਗ ਮੁਕਤੀ 
ਬੈਕੁੂੰ ਠ (ਹੀ) ਮੂੰਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਸਦਾ (ਸੁਰਗ ਮੁਕਤੀ 
ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਦੀ ਹੀ) ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ।

56627 1324 hir drsn ky 
jn mukiq n 
mWgih imil 
drsn iqRpiq 
mnu DIjY]1]

mWg-ih Har Dharasan Kae 

Jan Mukath N 

Maangehi Mil 

Dharasan Thripath 

Man Dhheejai 

||1||

The humble long for 

the Blessed Vision of 

His Darshan; they do 

not ask for liberation. 

Their minds are 

satisfied and 

comforted by His 

Darshan. ||1||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 

ਪਿੇਮੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ 
ਮੂੰਗਦੇ। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ ) ਜਮਲ 

ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਦਰਸਨ ਦੇ 

ਰਿੇਵੇਂ ਨਾਲ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਮਨ 

ਸ਼ਾਂਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

56628 1324 mwieAw mohu 
sblu hY BwrI mohu 
kwlK dwg 
lgIjY]

sblu: polw bolo 
imlvW[l`-gIjY

Maaeiaa Mohu 

Sabal Hai Bhaaree 

Mohu Kaalakh 

Dhaag Lageejai ||

Emotional attachment 

to Maya is very 

powerful; this 

attachment is a black 

stain which sticks.

(ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, 

(ਮਾਇਆ ਦਾ) ਮੋਹ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਕਾਲਖ 

ਦੇ ਦਾਗ਼ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

56629 1324 myry Twkur ky jn  
Ailpq hY mukqy  
ijau murgweI 
pMku n BIjY]2]

(pMku) KMB[ A-ilpq Maerae Thaakur 

Kae Jan Alipath 

Hai Mukathae Jio 

Muragaaee Pank 

N Bheejai ||2||

The humble servants 

of my Lord and Master 

are unattached and 

liberated. They are like 

ducks, whose feathers 

do not get wet. ||2||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਈ 

ਦਾ ਖੂੰਭ (ਪਾਣੀ ਜਵਚ) ਜਭੱਿਦਾ 
ਨਹੀਂ ॥੨॥
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56630 1324 cMdn vwsu  
BuieAMgm vyVI  
ikv imlIAY  
cMdnu lIjY]

Buie-AMgm[ vyV@I Chandhan Vaas 

Bhueiangam 

Vaerree Kiv 

Mileeai Chandhan 

Leejai ||

The fragrant 

sandalwood tree is 

encircled by snakes; 

how can anyone get to 

the sandalwood?

ਚੂੰਦਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ 

ਜਘਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। (ਚੂੰਦਨ ਨੂੂੰ ) 
ਜਕਵੇਂ ਜਮਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਚੂੰਦਨ ਜਕਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਘਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ)।

56631 1324 kwiF KVgu gur 
igAwnu krwrw  
ibKu Cyid Cyid  
rsu pIjY]3]

Kaadt Kharrag Gur 

Giaan Karaaraa 

Bikh Shhaedh 

Shhaedh Ras 

Peejai ||3||

Drawing out the 

Mighty Sword of the 

Guru's Spiritual 

Wisdom, I slaughter 

and kill the poisonous 

snakes, and drink in 

the Sweet Nectar. 

||3||

ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) 
ਜਗਆਨ ਤੇਜ਼ ਖੂੰਡਾ (ਹੈ, ਇਹ 

ਖੂੰਡਾ) ਕੱਢ ਕੇ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਣ ਵਾਲਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ) ਜ਼ਹਰ 

(ਿੜਹਾਂ ਤੋਂ) ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਮ-

ਰਸ ਪੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥

56632 1324 Awin Awin 
smDw bhu kInI  
plu bYsMqr Bsm 
krIjY]

smDw:polw bolo[ 
(smDw) l`kVI

Aan Aan 

Samadhhaa Bahu 

Keenee Pal 

Baisanthar 

Bhasam Kareejai ||

You may gather wood 

and stack it in a pile, 

but in an instant, fire 

reduces it to ashes.

(ਲੱਕੜਾਂ) ਜਲਆ ਜਲਆ ਕੇ 

ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਢੇਰ ਇਕੱਠਾ 
ਕੀਤਾ ਿਾਏ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਅੱਗ (ਦੀ 
ਇਕ ਚੂੰ ਜਗਆੜੀ) ਪਲ ਜਵਚ 

ਸੁਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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56633 1324 mhw augR pwp  
swkq nr kIny  
imil swDU lUkI 
dIjY]4]

au~gR, l`UkI Mehaa Ougr Paap 

Saakath Nar 

Keenae Mil 

Saadhhoo Lookee 

Dheejai ||4||

The faithless cynic 

gathers the most 

horrendous sins, but 

meeting with the Holy 

Saint, they are placed 

in the fire. ||4||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੱਿਰ ਪਾਪ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਅੱਗ ਦੀ) 
ਚੁਆਤੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

॥੪॥
56634 1324 swDU swD swD 

jn nIky ijn 
AMqir nwmu 
DrIjY]

D-rIjY Saadhhoo Saadhh 

Saadhh Jan 

Neekae Jin Anthar 

Naam Dhhareejai 

||

The Holy, Saintly 

devotees are sublime 

and exalted. They 

enshrine the Naam, 

the Name of the Lord, 

deep within.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਸਾਧ ਿਨ 

ਉਹ ਹਨ ਭਲੇ ਮਨੱੁਖ।

56635 1324 prs inprsu Bey 
swDU jn jnu hir 
Bgvwnu 
idKIjY]5]

koV@I rogI. (in-prsu) n 
Cohxy Xog sn[ auh jn 
swDUAW nwl prs ky 
pRmySr jI nUM dyKx vwly 
ho gey[id-KIjY (dUjw 
pwT: prsin prsu)

Paras Niparas 

Bheae Saadhhoo 

Jan Jan Har 

Bhagavaan 

Dhikheejai ||5||

By the touch of the 

Holy and the humble 

servants of the Lord, 

the Lord God is seen. 

||5||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਛੁਹ 

ਨਾਲ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਸਾਧੂ-ਿਨ 

ਬਣੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮਾਨੋ, 

(ਹਰ ਥਾਂ) ਹਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜਦੱਸ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੫॥

56636 1324 swkq sUqu bhu 
gurJI BirAw  
ikau kir qwnu 
qnIjY]

q-nIjY Saakath Sooth 

Bahu Gurajhee 

Bhariaa Kio Kar 

Thaan Thaneejai ||

The thread of the 

faithless cynic is totally 

knotted and tangled; 

how can anything be 

woven with it?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿੀਵਨ ਡੋਰ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਗੁੂੰ ਝਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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56637 1324 qMqu sUqu ikCu 
inksY nwhI  
swkq sMgu n 
kIjY]6]

Thanth Sooth 

Kishh Nikasai 

Naahee Saakath 

Sang N Keejai 

||6||

This thread cannot be 

woven into yarn; do 

not associate with 

those faithless cynics. 

||6||

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੂੰ ਝਲਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰੇ ਹੋਏ ਿੀਵਨ-ਸੂਤਰ ਨਾਲ 

ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਤਾਣਾ 
ਤਜਣਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹਨਾਂ ਗੁੂੰ ਝਲਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਇੱਕ ਭੀ ਜਸੱਧੀ) ਤੂੰਦ ਨਹੀਂ 
ਜਨਕਲਦੀ, ਇੱਕ ਭੀ ਧਾਗਾ 
ਨਹੀਂ ਜਨਕਲਦਾ। (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਹੇ ਭਾਈ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ 
ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ॥੬॥

56638 1324 siqgur 
swDsMgiq hY 
nIkI imil 
sMgiq rwmu 
rvIjY]

r-vIjY Sathigur 

Saadhhasangath 

Hai Neekee Mil 

Sangath Raam 

Raveejai ||

The True Guru and the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

are exalted and 

sublime. Joining the 

Congregation, 

meditate on the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਭਲੀ 
(ਸੁਹਬਤ) ਹੈ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

56639 1324 AMqir rqn 
jvyhr mwxk gur 
ikrpw qy 
lIjY]7]

Anthar Rathan 

Javaehar Maanak 

Gur Kirapaa Thae 

Leejai ||7||

The gems, jewels and 

precious stones are 

deep within; by Guru's 

Grace, they are found. 

||7||

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ (ਗੁਪਤ 

ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹਜਰ-ਨਾਮ, 

ਮਾਨੋ) ਰਤਨ ਿਵਾਹਰਾਤ ਮੋਤੀ 
ਹਨ (ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਜਲਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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56640 1324 myrw Twkuru vfw 
vfw hY suAwmI  
hm ikau kir 
imlh imlIjY]

im-lIjY Maeraa Thaakur 

Vaddaa Vaddaa 

Hai Suaamee Ham 

Kio Kar Mileh 

Mileejai ||

My Lord and Master is 

Glorious and Great. 

How can I be united in 

His Union?

ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ-ਸੁਆਮੀ ਬਹੁਤ 

ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ (ਆਪਣੇ 
ਹੀ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਜਕਵੇਂ 
ਜਮਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਉਹ) ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ।

56641 1324 nwnk myil 
imlwey guru pUrw  
jn kau pUrnu 
dIjY]8]2]

Naanak Mael 

Milaaeae Gur 

Pooraa Jan Ko 

Pooran Dheejai 

||8||2||

O Nanak, the Perfect 

Guru unites His 

humble servant in His 

Union, and blesses 

him with perfection. 

||8||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ (ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦ ਜਵਚ) ਿੋੜ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ। (ਸੋ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਆਪਣ)ੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ 
ਦਰਿਾ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੮॥੨॥

56642 1324 kilAwnu mhlw 
4]

Kaliaan Mehalaa 4 

||

Kalyaan, Fourth Mehl:

56643 1324 rwmw rm rwmo 
rwmu rvIjY]

r-vIjY Raamaa Ram 

Raamo Raam 

Raveejai ||

Chant the Name of the 

Lord, the Lord, the All-

pervading Lord.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਰਾਮ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਸਦਾ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

56644 1324 swDU swD swD 
jn nIky imil 
swDU hir rMgu 
kIjY]1]rhwau]

Saadhhoo Saadhh 

Saadhh Jan 

Neekae Mil 

Saadhhoo Har 

Rang Keejai ||1|| 

Rehaao ||

The Holy, the humble 

and Holy, are noble 

and sublime. Meeting 

with the Holy, I 

joyfully love the Lord. 

||1||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਹੀ ਮਨੱੁਖ) ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਧੂ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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56645 1324 jIA jMq sBu jgu 
hY jyqw mnu folq 
fol krIjY]

k-rIjY Jeea Janth Sabh 

Jag Hai Jaethaa 

Man Ddolath Ddol 

Kareejai ||

The minds of all the 

beings and creatures 

of the world waver 

unsteadily.

ਹੇ ਹਰੀ! ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਭੀ 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹੈ (ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ) 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਅਸਰ ਹੇਠ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਾਵਾਂ-
ਡੋਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

56646 1324 ikRpw ikRpw kir 
swDu imlwvhu jgu 
QMmn kau QMmu 
dIjY]1]

Kirapaa Kirapaa 

Kar Saadhh 

Milaavahu Jag 

Thhanman Ko 

Thhanm Dheejai 

||1||

Please take pity on 

them, be merciful to 

them, and unite them 

with the Holy; 

establish this support 

to support the world. 

||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਮਹਰ ਕਰ, ਜਮਹਰ 

ਕਰ, (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਜਮਲਾ 
(ਗੁਰੂ ਿਗਤ ਲਈ ਥੂੰ ਮਹ ਹੈ), 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 

(ਇਹ) ਥੂੰ ਮਹ ਦੇਹ ॥੧॥

56647 1324 bsuDw qlY qlY 
sB aUpir imil 
swDU crn rulIjY]

ru-lIjY Basudhhaa Thalai 

Thalai Sabh Oopar 

Mil Saadhhoo 

Charan Ruleejai ||

The earth is beneath 

us, and yet its dust 

falls down on all; let 

yourself be covered by 

the dust of the feet of 

the Holy.

ਧਰਤੀ ਸਦਾ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਪੈਰਾਂ 
ਹੇਠ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਆਖ਼ਰ) 

ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ (ਸਭਨਾਂ ਦੇ) 

ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

56648 1324 Aiq aUqm Aiq 
aUqm hovhu sB 
issit crn ql 
dIjY]2]

Ath Ootham Ath 

Ootham Hovahu 

Sabh Sisatt Charan 

Thal Dheejai ||2||

You shall be utterly 

exalted, the most 

noble and sublime of 

all; the whole world 

will place itself at your 

feet. ||2||

(ਿੇ ਇਸ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ) ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਵੋਗੇ 

(ਜਨਮਿਤਾ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ (ਆਪਣੇ) ਪੈਰਾਂ 
ਹੇਠ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੨॥
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56649 1324 gurmuiK joiq 
BlI isv nIkI  
Awin pwnI 
skiq BrIjY]

(skiq) mwieAw[B-rIjY Guramukh Joth 

Bhalee Siv Neekee 

Aan Paanee 

Sakath Bhareejai 

||

The Gurmukhs are 

blessed with the 

Divine Light of the 

Lord; Maya comes to 

serve them.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਲੀ ਸੋਹਣੀ 
ਿੋਜਤ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਗ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ) ਮਾਇਆ (ਭੀ 
ਉਸ ਵਾਸਤੇ) ਜਲਆ ਕੇ ਪਾਣੀ 
ਭਰਦੀ ਹੈ (ਮਾਇਆ ਉਸ ਦੀ 
ਟਹਲਣ ਬਣਦੀ ਹੈ)।

56650 1324 mYn dMq inksy 
gur bcnI swru 
cib cib hir 
rsu pIjY]3]

c`ib c`ib Mainadhanth 

Nikasae Gur 

Bachanee Saar 

Chab Chab Har Ras 

Peejai ||3||

Through the Word of 

the Guru's Teachings, 

they bite with teeth of 

wax and chew iron, 

drinking in the 

Sublime Essence of 

the Lord. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਅਜਿਹੀ) 
ਕੋਮਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ 

ਬਲੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰਸ ਪੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥

56651 1324 rwm nwm AnugRhu 
bhu kIAw gur 
swDU purK 
imlIjY]

A-nu`gRhu[im-lIjY Raam Naam 

Anugrahu Bahu 

Keeaa Gur 

Saadhhoo Purakh 

Mileejai ||

The Lord has shown 

great mercy, and 

bestowed His Name; I 

have met with the 

Holy Guru, the Primal 

Being.

ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

56652 1324 gun rwm nwm 
ibsQIrn kIey  
hir sgl Bvn 
jsu dIjY]4]

Gun Raam Naam 

Bisathheeran 

Keeeae Har Sagal 

Bhavan Jas 

Dheejai ||4||

The Glorious Praises of 

the Lord's Name have 

spread out 

everywhere; the Lord 

bestows fame all over 

the world. ||4||

ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ (ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ) ਜਖਲਾਰਦਾ ਹੈ, 

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸਾਰੇ 

ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ ਵੂੰ ਡੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੪॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11528 Published: March 06/ 2014



56653 1324 swDU swD swD 
min pRIqm ibnu 
dyKy rih n 
skIjY]

s-kIjY Saadhhoo Saadhh 

Saadhh Man 

Preetham Bin 

Dhaekhae Rehi N 

Sakeejai ||

The Beloved Lord is 

within the minds of 

the Holy, the Holy 

Saadhus; without 

seeing Him, they 

cannot survive.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ ਿੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, 

(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਜਰਹਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ;

56654 1324 ijau jl mIn 
jlM jl pRIiq hY  
iKnu jl ibnu  
PUit mrIjY]5]

m-rIjY Jio Jal Meen Jalan 

Jal Preeth Hai Khin 

Jal Bin Foott 

Mareejai ||5||

The fish in the water 

loves only the water. 

Without water, it 

bursts and dies in an 

instant. ||5||

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਆਰ 

ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਉਹ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੫॥

56655 1325 mhw ABwg  
ABwg hY ijn ky  
iqn swDU DUir n 
pIjY]

Mehaa Abhaag 

Abhaag Hai Jin Kae 

Thin Saadhhoo 

Dhhoor N Peejai ||

Those who have 

terrible luck and bad 

fortune do not drink in 

the water which 

washes the dust of the 

feet of the Holy.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਮੂੰ ਦੇ ਭਾਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

56656 1325 iqnw iqsnw 
jlq jlq nhI 
bUJih fMfu 
Drmrwie kw 
dIjY]6]

bUJih: polw bolo Thinaa Thisanaa 

Jalath Jalath 

Nehee Boojhehi 

Ddandd Dhharam 

Raae Kaa Dheejai 

||6||

The burning fire of 

their desires is not 

extinguished; they are 

beaten and punished 

by the Righteous 

Judge of Dharma. 

||6||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਉਸ 

ਅੱਗ ਜਵਚ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਜਦਆਂ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਢ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 
(ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਧਰਮਰਾਿ 

ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੬॥
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56657 1325 siB qIrQ brq  
jg´ puMn kIey  
ihvY gwil gwil  
qnu CIjY]

gwil: l`lw Bwrw nhIN 
bolxw[ jg´: j`igA

Sabh Theerathh 

Barath Jagy Punn 

Keeeae Hivai Gaal 

Gaal Than 

Shheejai ||

You may visit all the 

sacred shrines, 

observe fasts and 

sacred feasts, give 

generously in charity 

and waste away the 

body, melting it in the 

snow.

ਿ ੇਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, 

ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਤ, ਿੱਗ ਤੇ ਹੋਰ 

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਪੁੂੰ ਨ-ਦਾਨ ਕੀਤੇ 

ਿਾਣ, (ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੂੰ ਦਿਾਂ 
ਜਵਚ) ਬਰਫ਼ ਜਵਚ ਗਾਲ ਗਾਲ 

ਕੇ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਿਾਏ,

56658 1325 Aqulw qolu rwm 
nwmu hY gurmiq  
ko pujY n qol 
qulIjY]7]

A-qu`lw p`ujY[qu-lIjY Athulaa Thol Raam 

Naam Hai 

Guramath Ko Pujai 

N Thol Thuleejai 

||7||

The weight of the 

Lord's Name is 

unweighable, 

according to the 

Guru's Teachings; 

nothing can equal its 

weight. ||7||

(ਤਾਂ ਭੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ 
ਜਵਚੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ ਸਾਧਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ 

ਜਕ ਕੋਈ ਭੀ ਤੋਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤੋਲ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ॥੭॥

56659 1325 qv gun bRhm 
bRhm qU jwnih  
jn nwnk srin 
prIjY]

p-rIjY Thav Gun Breham 

Breham Thoo 

Jaanehi Jan 

Naanak Saran 

Pareejai ||

O God, You alone 

know Your Glorious 

Virtues. Servant Nanak 

seeks Your Sanctuary.

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਤੂੂੰ  (ਆਪ ਹੀ) ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ 
(ਜਮਹਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੀ 
ਹੀ) ਸਰਨ ਪਏ ਰਹੀਏ।
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56660 1325 qU jliniD mIn 
hm qyry kir 
ikrpw sMig 
rKIjY]8]3]

r-KIjY Thoo Jal Nidhh 

Meen Ham 

Thaerae Kar 

Kirapaa Sang 

Rakheejai 

||8||3||

You are the Ocean of 

water, and I am Your 

fish. Please be kind, 

and keep me always 

with You. ||8||3||

ਤੂੂੰ  (ਸਾਡਾ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਾਂ, 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖ ॥੮॥੩॥

56661 1325 kilAwn mhlw 
4]

Kaliaan Mehalaa 4 

||

Kalyaan, Fourth Mehl:

56662 1325 rwmw rm rwmo 
pUj krIjY]

k-rIjY Raamaa Ram 

Raamo Pooj 

Kareejai ||

I worship and adore 

the Lord, the All-

pervading Lord.

ਸਦਾ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

56663 1325 mnu qnu Arip 
Drau sBu AwgY  
rsu gurmiq 
igAwnu 
idRVIjY]1]rhwau]

idR-VIjY Man Than Arap 

Dhharo Sabh 

Aagai Ras 

Guramath Giaan 

Dhrirreejai ||1|| 

Rehaao ||

I surrender my mind 

and body, and place 

everything before 

Him; following the 

Guru's Teachings, 

spiritual wisdom is 

implanted within me. 

||1||Pause||

ਿ ੇਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਅਤੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੱਕੀ 
ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਜਦਆਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56664 1325 bRhm nwm gux 
swK qrovr inq 
cuin cuin pUj 
krIjY]

k-rIjY Breham Naam 

Gun Saakh 

Tharovar Nith 

Chun Chun Pooj 

Kareejai ||

God's Name is the 

tree, and His Glorious 

Virtues are the 

branches. Picking and 

gathering up the fruit, 

I worship Him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਰੱੁਖਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ ਹਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਿੁੱ ਲ ਹੀ) ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮ-ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਿਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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56665 1325 Awqm dyau dyau 
hY Awqmu ris 
lwgY pUj 
krIjY]1]

Aatham Dhaeo 

Dhaeo Hai Aatham 

Ras Laagai Pooj 

Kareejai ||1||

The soul is divine; 

divine is the soul. 

Worship Him with 

love. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਪੂਿਣ-ਿੋਗ) 

ਦੇਵਤਾ ਹੈ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ-) ਰਸ ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੧॥

56666 1325 ibbyk buiD sB 
jg mih inrml  
ibcir ibcir 
rsu pIjY]

ibc-ir ibc-ir: poly 
bolo imlvyN

Bibaek Budhh 

Sabh Jag Mehi 

Niramal Bichar 

Bichar Ras Peejai 

||

One of keen intellect 

and precise 

understanding is 

immaculate in all this 

world. In thoughtful 

consideration, he 

drinks in the sublime 

essence.

(ਹੋਰ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ) 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ 

ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ 
ਅਕਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਵੱਤਰ ਹੈ। 
(ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਮਨ ਜਵਚ) 

ਵਸਾ ਵਸਾ ਕੇ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-) ਰਸ 

ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

56667 1325 gur prswid 
pdwrQu pwieAw  
siqgur kau iehu 
mnu dIjY]2]

Gur Parasaadh 

Padhaarathh 

Paaeiaa Sathigur 

Ko Eihu Man 

Dheejai ||2||

By Guru's Grace, the 

treasure is found; 

dedicate this mind to 

the True Guru. ||2||

ਇਹ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

56668 1325 inrmolku Aiq 
hIro nIko hIrY 
hIru ibDIjY]

ib-DIjY Niramolak Ath 

Heero Neeko 

Heerai Heer 

Bidhheejai ||

Priceless and utterly 

sublime is the 

Diamond of the Lord. 

This Diamond pierces 

the diamond of the 

mind.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਹੀਰਾ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ 

ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ-ਹੀਰੇ 

ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਮਨ-) ਹੀਰੇ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਪਿੋ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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56669 1325 mnu moqIswlu hY  
gur sbdI ijqu 
hIrw priK 
leIjY]3]

(moqIswlu) jOhrI[ gurU 
Sbd vwihgurU AiBAws 
duAwrw, mn jOhrI bx 
jWdw hY, ijs rwhIN nwm 
hIrw prK (leIjY) 
leIdw hY[l-eIjY

Man Mothee Saal 

Hai Gur Sabadhee 

Jith Heeraa Parakh 

Leejai ||3||

The mind becomes the 

jeweller, through the 

Word of the Guru's 

Shabad; it appraises 

the Diamond of the 

Lord. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 

ਮਨ ਸਿੇਸ਼ਟ ਮੋਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੀਰੇ ਦੀ 
ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

56670 1325 sMgiq sMqsMig 
lig aUcy ijau 
pIp plws Kwie 
lIjY]

Sangath Santh 

Sang Lag Oochae 

Jio Peep Palaas 

Khaae Leejai ||

Attaching oneself to 

the Society of the 

Saints, one is exalted 

and uplifted, as the 

palaas tree is 

absorbed by the 

peepal tree.

ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਛਛਰੇ ਨੂੂੰ  
ਜਪੱਪਲ ਆਪਣ ੇਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰ 

(ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ) 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

56671 1325 sB nr mih  
pRwnI aUqmu hovY  
rwm nwmY bwsu 
bsIjY]4]

b-sIjY Sabh Nar Mehi 

Praanee Ootham 

Hovai Raam 

Naamai Baas 

Baseejai ||4||

That mortal being is 

supreme among all 

people, who is 

perfumed by the 

fragrance of the Lord's 

Name. ||4||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਵੱਸ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਪਿਾਣੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਉੱਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
56672 1325 inrml inrml 

krm bhu kIny  
inq swKw hrI 
jVIjY]

j-VIjY Niramal Niramal 

Karam Bahu 

Keenae Nith 

Saakhaa Haree 

Jarreejai ||

One who continually 

acts in goodness and 

immaculate purity, 

sprouts green 

branches in great 

abundance.

(ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ 

ਜਨਿੱਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, (ਉਸ 

ਦੇ ਿੀਵਨ-ਰੱੁਖ ਉਤੇ, ਮਾਨੋ, 

ਇਹ) ਹਰੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਸਦਾ ਉੱਗਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11533 Published: March 06/ 2014



56673 1325 Drmu Pulu Plu 
guir igAwnu 
idRVwieAw  
bhkwr bwsu jig 
dIjY]5]

(bh-kwr) mihkwr Dhharam Ful Fal 

Gur Giaan 

Dhrirraaeiaa 

Behakaar Baas Jag 

Dheejai ||5||

The Guru has taught 

me that Dharmic faith 

is the flower, and 

spiritual wisdom is the 

fruit; this fragrance 

permeates the world. 

||5||

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਧਰਮ-ਰੂਪ ਿੁੱ ਲ 

ਲੱਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ (ਦਾ) ਿਲ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਿੁੱ ਲ ਦੀ) 
ਮਹਕਾਰ ਸੁਗੂੰ ਧੀ (ਸਾਰੇ) ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਜਖਲਰਦੀ ਹੈ ॥੫॥

56674 1325 eyk joiq eyko 
min visAw sB 
bRhm idRsit ieku 
kIjY]

Eaek Joth Eaeko 

Man Vasiaa Sabh 

Breham Dhrisatt 

Eik Keejai ||

The One, the Light of 

the One, abides within 

my mind; God, the 

One, is seen in all.

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਇਕ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ ਿੋਜਤ (ਹੀ 
ਵੱਸਦੀ ਹੈ), ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੀ (ਸਭਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਵਚ 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣ 

ਵਾਲੀ ਜਨਗਾਹ ਹੀ ਬਣਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

56675 1325 Awqm rwmu sB 
eykY hY psry sB 
crn qly isru 
dIjY]6]

Aatham Raam 

Sabh Eaekai Hai 

Pasarae Sabh 

Charan Thalae Sir 

Dheejai ||6||

The One Lord, the 

Supreme Soul, is 

spread out 

everywhere; all place 

their heads beneath 

His Feet. ||6||

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਸਭਨਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹੇਠ (ਆਪਣਾ) ਜਸਰ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੬॥

56676 1325 nwm ibnw nkty 
nr dyKhu iqn 
Gis Gis nwk 
vFIjY]

v-FIjY Naam Binaa 

Nakattae Nar 

Dhaekhahu Thin 

Ghas Ghas Naak 

Vadteejai ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

people look like 

criminals with their 

noses cut off; bit by 

bit, their noses are cut 

off.

ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਰਾਦਰੀ ਹੀ 
ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ 
ਨੱਕ-ਵੱਢੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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56677 1325 swkq nr 
AhMkwrI 
khIAih ibnu 
nwvY iDRgu 
jIvIjY]7]

jI-vIjY Saakath Nar 

Ahankaaree 

Keheeahi Bin 

Naavai Dhhrig 

Jeeveejai ||7||

The faithless cynics are 

called egotistical; 

without the Name, 

their lives are cursed. 

||7||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹੀ ਆਖੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਿੀਜਵਆ ਿੀਵਨ ਜਿਟਕਾਰ-

ਿੋਗ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੭॥

56678 1325 jb lgu swsu 
swsu mn AMqir  
qqu bygl srin 
prIjY]

p-rIjY Jab Lag Saas Saas 

Man Anthar Thath 

Baegal Saran 

Pareejai ||

As long as the breath 

breathes through the 

mind deep within, 

hurry and seek God's 

Sanctuary.

ਿਦ ਤਹੈਕ ਮਨ ਜਵਚ (ਭਾਵ, 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ) ਇੱਕ ਸਾਹ ਭੀ ਆ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਪੂਰੀ 
ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

56679 1325 nwnk ikRpw ikRpw 
kir Dwrhu mY  
swDU crn 
pKIjY]8]4]

p-KIjY Naanak Kirapaa 

Kirapaa Kar 

Dhhaarahu Mai 

Saadhhoo Charan 

Pakheejai ||8||4||

Please shower Your 

Kind Mercy and take 

pity upon Nanak, that 

he may wash the feet 

of the Holy. ||8||4||

ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ, ਜਮਹਰ 

ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਰਹਾਂ ॥੮॥੪॥

56680 1325 kilAwn mhlw 
4]

Kaliaan Mehalaa 4 

||

Kalyaan, Fourth Mehl:

56681 1325 rwmw mY swDU 
crn DuvIjY]

Du-vIjY Raamaa Mai 

Saadhhoo Charan 

Dhhuveejai ||

O Lord, I wash the feet 

of the Holy.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ! ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 

(ਜਨਿੱਤ) ਧੋਂਦਾ ਰਹਾਂ,
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56682 1325 iklibK dhn 
hoih iKn AMqir  
myry Twkur ikrpw 
kIjY]1]rhwau]

Kilabikh Dhehan 

Hohi Khin Anthar 

Maerae Thaakur 

Kirapaa Keejai 

||1|| Rehaao ||

May my sins be burnt 

away in an instant; O 

my Lord and Master, 

please bless me with 

Your Mercy. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 

(ਇਹ) ਜਮਹਰ ਕਰ। (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਏ ਜਰਹਾਂ) ਇਕ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸੜ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56683 1325 mMgq jn dIn  
Kry dir TwFy  
Aiq qrsn kau  
dwnu dIjY]

Mangath Jan 

Dheen Kharae 

Dhar Thaadtae 

Ath Tharasan Ko 

Dhaan Dheejai ||

The meek and humble 

beggars stand begging 

at Your Door. Please 

be generous and give 

to those who are 

yearning.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ) ਜਨਮਾਣੇ 
ਮੂੰਗਤੇ (ਤੇਰੇ) ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਜਰਹਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਇਹ) ਖ਼ੈਰ ਪਾ।

56684 1325 qRwih qRwih srin 
pRB Awey mokau 
gurmiq nwmu 
idRVIjY]1]

idR-VIjY Thraahi Thraahi 

Saran Prabh Aaeae 

Mo Ko Guramath 

Naam Dhrirreejai 

||1||

Save me, save me, O 

God - I have come to 

Your Sanctuary. Please 

implant the Guru's 

Teachings, and the 

Naam within me. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈ, ਬਚਾ ਲੈ, (ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ) 
ਸਰਨ ਆ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣਾ) ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪੱਕਾ ਕਰ ॥੧॥

56685 1325 kwm kroDu ngr 
mih sblw inq 
auiT auiT jUJu 
krIjY]

n`gr[ k-rIjY Kaam Karodhh 

Nagar Mehi 

Sabalaa Nith Outh 

Outh Joojh 

Kareejai ||

Sexual desire and 

anger are very 

powerful in the body-

village; I rise up to 

fight the battle against 

them.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ-

) ਨਗਰ ਜਵਚ ਕਾਮ ਕਿੋਧ 

(ਆਜਦਕ ਹਰੇਕ ਜਵਕਾਰ) 

ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ 
ਨਾਲ) ਿੁੱ ਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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56686 1325 AMgIkwru krhu 
riK lyvhu gur 
pUrw kwiF 
kFIjY]2]

k-FIjY Angeekaar Karahu 

Rakh Laevahu Gur 

Pooraa Kaadt 

Kadteejai ||2||

Please make me Your 

Own and save me; 

through the Perfect 

Guru, I drive them out. 

||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, 

(ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈ। ਪੂਰਾ 
ਗੁਰੂ (ਜਮਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂੰਿ ੇ

ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਲੈ ॥੨॥

56687 1325 AMqir Agin 
sbl Aiq 
ibiKAw ihv 
sIqlu sbdu gur 
dIjY]

Anthar Agan Sabal 

Ath Bikhiaa Hiv 

Seethal Sabadh 

Gur Dheejai ||

The powerful fire of 

corruption is raging 

violently within; the 

Word of the Guru's 

Shabad is the ice 

water which cools and 

soothes.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ (ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ) ਦੀ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਭੜਕ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ, 

(ਤਾ ਜਕ) ਤਨ ਜਵਚ ਮਨ ਜਵਚ 

ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਏ।

56688 1326 qin min sWiq 
hoie AiDkweI  
rogu kwtY sUiK 
svIjY]3]

s-vIjY Than Man Saanth 

Hoe Adhhikaaee 

Rog Kaattai Sookh 

Saveejai ||3||

My mind and body are 

calm and tranquil; the 

disease has been 

cured, and now I sleep 

in peace. ||3||

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਹਰੇਕ) ਰੋਗ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਰਜਹ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥

56689 1326 ijau sUrju 
ikrix rivAw 
srb TweI sB 
Git Git rwmu 
rvIjY]

r-vIjY Jio Sooraj Kiran 

Raviaa Sarab 

Thaaee Sabh 

Ghatt Ghatt Raam 

Raveejai ||

As the rays of the sun 

spread out 

everywhere, the Lord 

pervades each and 

every heart.

ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਿ (ਆਪਣੀ) ਜਕਰਣ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈ ਂ

ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਜਤਵੇਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਜਵਚ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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56690 1326 swDU swD imly 
rsu pwvY qqu inj 
Gir bYiTAw 
pIjY]4]

Saadhhoo Saadhh 

Milae Ras Paavai 

Thath Nij Ghar 

Baithiaa Peejai 

||4||

Meeting the Holy 

Saint, one drinks in the 

Sublime Essence of 

the Lord; sitting in the 

home of your own 

inner being, drink in 

the essence. ||4||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ-ਿਨ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਜਮਲਾਪ ਦੇ) 

ਸੁਆਦ ਨੂੂੰ  ਮਾਣਦਾ ਹੈ। (ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਨਾਲ) ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ 

ਰਸ ਪੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥

56691 1326 jn kau pRIiq 
lgI gur syqI  
ijau ckvI dyiK 
sUrIjY]

sU-rIjY Jan Ko Preeth 

Lagee Gur Saethee 

Jio Chakavee 

Dhaekh Sooreejai 

||

The humble being is in 

love with the Guru, 

like the chakvi bird 

which loves to see the 

sun.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਭਗਤ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਨਾਲ (ਇਉਂ) ਪਿੀਤ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਿ (ਦੇ 

ਚੜਹਨ) ਨੂੂੰ  ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਕੇ 

ਚਕਵੀ (ਜਵਛੋੜੇ ਦੀ ਰਾਤ 

ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ)।

56692 1326 inrKq inrKq 
rYin sB inrKI  
muKu kwFY AMimRqu 
pIjY]5]

Nirakhath 

Nirakhath Rain 

Sabh Nirakhee 

Mukh Kaadtai 

Anmrith Peejai 

||5||

She watches, and 

keeps on watching all 

through the night; and 

when the sun shows 

its face, she drinks in 

the Amrit. ||5||

ਵੇਖਜਦਆਂ ਵੇਖਜਦਆਂ (ਚਕਵੀ) 
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, (ਿਦੋਂ ਸੂਰਿ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਖਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਤਦੋਂ ਚਕਵੇ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 
ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਸਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਸੇਵਕ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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56693 1326 swkq suAwn 
khIAih bhu 
loBI bhu durmiq 
mYlu BrIjY]

khI-Aih[ B-rIjY Saakath Suaan 

Keheeahi Bahu 

Lobhee Bahu 

Dhuramath Mail 

Bhareejai ||

The faithless cynic is 

said to be very greedy - 

 he is a dog. He is 

overflowing with the 

filth and pollution of 

evil-mindedness.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਬਹੁਤ ਲੋਭੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਕੱੁਤੇ (ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ) ਕਹੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੀ ਮੈਲ (ਸਦਾ) ਭਰੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

56694 1326 Awpn suAwie 
krih bhu bwqw  
iqnw kw ivswhu 
ikAw kIjY]6]

bwqW Aapan Suaae 

Karehi Bahu 

Baathaa Thinaa 

Kaa Visaahu Kiaa 

Keejai ||6||

He talks excessively 

about his own 

interests. How can he 

be trusted? ||6||

(ਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੀ ਗ਼ਰਜ਼ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ॥੬॥

56695 1326 swDU swD srin 
imil sMgiq ijqu 
hir rsu kwiF 
kFIjY]

k-FIjY Saadhhoo Saadhh 

Saran Mil Sangath 

Jith Har Ras Kaadt 

Kadteejai ||

I have sought the 

Sanctuary of the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; I 

have found the 

Sublime Essence of 

the Lord.

ਹੇ ਹਰੀ! (ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ)ੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਦੇਹ। 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਰਸ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ

56696 1326 praupkwr bolih 
bhu guxIAw muiK 
sMq Bgq hir 
dIjY]7]

Paroupakaar 

Bolehi Bahu 

Guneeaa Mukh 

Santh Bhagath Har 

Dheejai ||7||

They do good deeds 

for others, and speak 

of the Lord's many 

Glorious Virtues; 

please bless me to 

meet these Saints, 

these devotees of the 

Lord. ||7||

ਸੂੰਤ ਿਨ (ਆਪਣੇ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਚਨ 

ਬੋਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ) ਸੂੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 
(ਸੂੰਗਤ) ਬਖ਼ਸ਼ ॥੭॥
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56697 1326 qU Agm 
dieAwl dieAw 
piq dwqw sB 
dieAw Dwir riK 
lIjY]

A-gm: polw 
bolo[(agm) sog 
rihq[ dieAw qy 
(piq) iezq dy dwqy

Thoo Agam 

Dhaeiaal Dhaeiaa 

Path Dhaathaa 

Sabh Dhaeiaa 

Dhhaar Rakh 

Leejai ||

You are the 

Inaccessible Lord, Kind 

and Compassionate, 

the Great Giver; 

please shower us with 

Your Mercy, and save 

us.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਦਇਆ 

ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈਂ, ਦਇਆ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

56698 1326 srb jIA 
jgjIvnu eyko  
nwnk pRiqpwl 
krIjY]8]5]

k-rIjY Sarab Jeea 

Jagajeevan Eaeko 

Naanak Prathipaal 

Kareejai ||8||5||

You are the Life of all 

the beings of the 

world; please cherish 

and sustain Nanak. 

||8||5||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) 
ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ। 
(ਸਭ ਦੀ) ਪਾਲਣਾ ਕਰ ॥੮॥੫॥

56699 1326 kilAwnu mhlw 
4]

Kaliaan Mehalaa 4 

||

Kalyaan, Fourth Mehl:

56700 1326 rwmw hm dwsn 
dws krIjY]

Raamaa Ham 

Dhaasan Dhaas 

Kareejai ||

O Lord, please make 

me the slave of Your 

slaves.

ਹੇ ਰਾਮ! ਸਾਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) ਦਾਸਾਂ 
ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖ।
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56701 1326 jb lig swsu 
hoie mn AMqir  
swDU DUir 
ipvIjY]1]rhwau]

ip-vIjY Jab Lag Saas Hoe 

Man Anthar 

Saadhhoo Dhhoor 

Piveejai ||1|| 

Rehaao ||

As long as there is 

breath deep within my 

mind, let me drink in 

the dust of the Holy. 

||1||Pause||

ਿਦੋਂ ਤਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਸਾਹ 

ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਸੂੰਤ-

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪੀਂਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਨਮਿਤਾ 
ਨਾਲ ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 
ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਂਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56702 1326 sMkru nwrdu 
syKnwg muin DUir 
swDU kI locIjY]

lo-cIjY Sankar Naaradh 

Saekhanaag Mun 

Dhhoor Saadhhoo 

Kee Locheejai ||

Shiva, Naarad, the 

thousand-headed 

cobra king and the 

silent sages long for 

the dust of the Holy.

ਜਸ਼ਵ, ਨਾਰਦ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ 

(ਆਜਦਕ ਹਰੇਕ ਜਰਸ਼ੀ-) ਮੁਨੀ 
ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

56703 1326 Bvn Bvn pivqu 
hoih siB jh 
swDU crn DrIjY 
]1]

D-rIjY Bhavan Bhavan 

Pavith Hohi Sabh 

Jeh Saadhhoo 

Charan Dhhareejai 

||1||

All the worlds and 

realms where the Holy 

place their feet are 

sanctified. ||1||

ਜਿੱਥੇ ਸੂੰਤ-ਿਨ ਚਰਨ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 
ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

56704 1326 qij lwj 
AhMkwru sBu 
qjIAY imil 
swDUsMig rhIjY]

AhM-kwru[ r-hIjY Thaj Laaj Ahankaar 

Sabh Thajeeai Mil 

Saadhhoo Sang 

Reheejai ||

So let go of your 

shame and renounce 

all your egotism; join 

with the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, and remain 

there.

ਲੋਕ-ਲਾਿ ਛੱਡ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜਕਸੇ ਵਡੱਪਣ 

ਦਾ) ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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56705 1326 Drmrwie kI 
kwin cukwvY ibKu 
fubdw kwiF 
kFIjY]2]

fu`bdw[ k-FIjY Dhharam Raae 

Kee Kaan 

Chukaavai Bikh 

Ddubadhaa Kaadt 

Kadteejai ||2||

Give up your fear of 

the Righteous Judge of 

Dharma, and you shall 

be lifted up and saved 

from drowning in the 

sea of poison. ||2||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ) 

ਧਰਮਰਾਿ ਦਾ ਸਜਹਮ ਮੁਕਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਜਹਰੀਲੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਦੇ ਨੂੂੰ  
(ਸੂੰਤ-ਿਨ) ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

56706 1326 Brim sUky bhu  
auiBsuk khIAih  
imil swDUsMig 
hrIjY]

au~iB-su`k[ h-rIjY Bharam Sookae 

Bahu Oubh Suk 

Keheeahi Mil 

Saadhhoo Sang 

Hareejai ||

Some are standing, 

parched and shrivelled 

up by their doubts; 

joining the Saadh 

Sangat, they are 

rejuvenated.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਤਰਾਵਤ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਰੱੁਖਾਂ 
ਵਰਗੇ ਕਹੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 

ਖੜੇ-ਖਲੋਤੇ ਸੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੱੁਕੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਭੀ) ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਹਰੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

56707 1326 qw qy iblmu plu 
iFl n kIjY  
jwie swDU crin 
lgIjY]3]

l-gIjY Thaa Thae Bilam 

Pal Dtil N Keejai 

Jaae Saadhhoo 

Charan Lageejai 

||3||

So do not delay, even 

for an instant - go and 

fall at the feet of the 

Holy. ||3||

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਭੀ 
ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
(ਛੇਤੀ) ਿਾ ਕੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੩॥
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56708 1326 rwm nwm kIrqn 
rqn vQu hir 
swDU pwis rKIjY]

v`Qu r-KIjY Raam Naam 

Keerathan Rathan 

Vathh Har 

Saadhhoo Paas 

Rakheejai ||

The Kirtan of the 

Praise of the Lord's 

Name is a priceless 

jewel. The Lord has 

given it for the Holy to 

keep.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। 
ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਜਖਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
56709 1326 jo bcnu gur siq 

siq kir mwnY  
iqsu AwgY kwiF 
DrIjY]4]

D-rIjY Jo Bachan Gur 

Sath Sath Kar 

Maanai This Aagai 

Kaadt Dhhareejai 

||4||

Whoever accepts and 

follows the Word of 

the Guru's Teachings 

as True - this Jewel is 

taken out and given to 

him. ||4||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਮੂੰਨਦਾ 
ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ 
ਪਦਾਰਥ) ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ 

ਰੱਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

56710 1326 sMqhu sunhu sunhu 
jn BweI guir 
kwFI bwh kukIjY]

bWh (kwFI) KV@I krky[ 
^Ub im`Tw (kukIjY) boldy 
hn[ku-kIjY

Santhahu Sunahu 

Sunahu Jan 

Bhaaee Gur 

Kaadtee Baah 

Kukeejai ||

Listen, O Saints; listen, 

humble Siblings of 

Destiny: the Guru 

raises His Arms and 

sends out the call.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਆਪਣੀ) ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੂਕ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਦੀ ਗੱਲ) ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।

56711 1326 jy Awqm kau suKu  
suKu inq loVhu  
qW siqgur srin 
pvIjY]5]

p-vIjY Jae Aatham Ko 

Sukh Sukh Nith 

Lorrahu Thaan 

Sathigur Saran 

Paveejai ||5||

If you long for 

everlasting peace and 

comfort for your soul, 

then enter the 

Sanctuary of the True 

Guru. ||5||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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56712 1326 jy vfBwgu hoie 
Aiq nIkw qW 
gurmiq nwmu 
idRVIjY]

idR-VIjY Jae Vadd Bhaag 

Hoe Ath Neekaa 

Thaan Guramath 

Naam Dhrirreejai 

||

If you have great good 

fortune and are very 

noble, then implant 

the Guru's Teachings 

and the Naam, the 

Name of the Lord, 

within.

ਿ ੇਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੂੰਗੀ 
ਜਕਸਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

56713 1326 sBu mwieAw mohu 
ibKmu jgu qrIAY  
shjy hir rsu 
pIjY]6]

Sabh Maaeiaa 

Mohu Bikham Jag 

Thareeai Sehajae 

Har Ras Peejai 

||6||

Emotional attachment 

to Maya is totally 

treacherous; drinking 

in the Sublime Essence 

of the Lord, you shall 

easily, intuitively cross 

over the world-ocean. 

||6||

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ-ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ 

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਇਹ) 

ਤਜਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੬॥

56714 1326 mwieAw mwieAw 
ky jo AiDkweI  
ivic mwieAw 
pcY pcIjY]

p-cIjY Maaeiaa Maaeiaa 

Kae Jo Adhhikaaee 

Vich Maaeiaa 

Pachai Pacheejai ||

Those who are totally 

in love with Maya, 

Maya, shall rot away 

in Maya.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿੇਮੀ ਹਨ (ਉਹ 

ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਪਿੇਮੀ ਮਨੱੁਖ ਤਾਂ) ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਮਾਇਆ (ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ) 

ਜਵਚ ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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56715 1326 AigAwnu AMDyru 
mhw pMQu ibKVw  
AhMkwir Bwir 
lid lIjY]7]

l`id Agiaan Andhhaer 

Mehaa Panthh 

Bikharraa 

Ahankaar Bhaar 

Ladh Leejai ||7||

The path of ignorance 

and darkness is utterly 

treacherous; they are 

loaded down with the 

crushing load of 

egotism. ||7||

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ ਇਕ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ (ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ) 

ਅਹੂੰਕਾਰ (-ਰੂਪ) ਭਾਰ ਨਾਲ 

(ਸਦਾ) ਲੱਜਦਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੭॥
56716 1326 nwnk rwm rm  

rmu rm rm rwmY 
qy giq kIjY]

Naanak Raam Ram 

Ram Ram Ram 

Raamai Thae Gath 

Keejai ||

O Nanak, chanting the 

Name of the Lord, the 

All-pervading Lord, 

one is emancipated.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਜਵਆਪਕ 

ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ। 
ਜਵਆਪਕ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਦੀ ਹੈ।

56717 1326 siqguru imlY qw 
nwmu idRVwey rwm 
nwmY rlY 
imlIjY]8]6] 
Ckw 1]

im-lIjY[Cy AstpdIAW 
ie`k C`kw[ C`kw ie`k bolo

Sathigur Milai 

Thaa Naam 

Dhrirraaeae Raam 

Naamai Ralai 

Mileejai ||8||6||

Meeting the True 

Guru, the Naam is 

implanted within; we 

are united and 

blended with the 

Lord's Name. ||8||6||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਪੱਕਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਲਈ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਕਾ 
= ਛੱਕਾ, ਛੇ (ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ) ਦਾ 
ਇਕੱਠ ॥੮॥੬॥
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56718 1327 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathinaam 

Karathaa Purakh 

Nirabho Niravair 

Akaal Moorath 

Ajoonee Saibhan 

Gur Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

56719 1327 rwgu prBwqI 
ibBws mhlw 1 
caupdy Gru 1]

Raag 

Parabhaathee 

Bibhaas Mehalaa 1 

Choupadhae Ghar 

1 ||

Raag Parbhaatee 

Bibhaas, First Mehl, 

Chau-Padas, First 

House:

ਰਾਗ ਪਰਭਾਤੀ-ਜਵਭਾਸ, ਘਰ 

ਇਕ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੀ ਦੀ 
ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

56720 1327 nwie qyrY qrxw  
nwie piq pUj]

Naae Thaerai 

Tharanaa Naae 

Path Pooj ||

Your Name carries us 

across; Your Name 

brings respect and 

worship.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਹੀ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘੀਦਾ ਹੈ, 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
56721 1327 nwau qyrw ghxw  

miq mksUdu]
((mksUdu) lwBdwiek 
pRXojn[ ghxw) BUKx, 
gRhx

Naao Thaeraa 

Gehanaa Math 

Makasoodh ||

Your Name 

embellishes us; it is 

the object of the 

awakened mind.

ਤੇਰਾ ਨਾਮ (ਇਨਸਾਨੀ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਸੂੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ) ਗਜਹਣਾ 
ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਦਾ 
ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, (ਜਕ 

ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰੇ)।
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56722 1327 nwie qyrY nwau 
mMny sB koie]

Naae Thaerai 

Naao Mannae 

Sabh Koe ||

Your Name brings 

honor to everyone's 

name.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆਂ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ (ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
56723 1327 ivxu nwvY piq  

kbhu n hoie]1]

Vin Naavai Path 

Kabahu N Hoe 

||1||

Without Your Name, 

no one is ever 

respected. ||1||

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਕਦੇ 

ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੧॥

56724 1327 Avr isAwxp  
sglI pwju]

Avar Siaanap 

Sagalee Paaj ||

All other clever tricks 

are just for show.

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਲਈ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਚਤੁਰਾਈ (ਦਾ ਕੂੰਮ ਜਨਰਾ) ਲੋਕ-

ਜਵਖਾਵਾ ਹੈ (ਉਹ ਪਾਿ ਆਖ਼ਰ 

ਉੱਘੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਸਲ 

ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਭੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

56725 1327 jY bKsy qY pUrw 
kwju]1] rhwau]

Jai Bakhasae Thai 

Pooraa Kaaj ||1|| 

Rehaao ||

Whoever the Lord 

blesses with 

forgiveness - his affairs 

are perfectly resolved. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਿੀਵ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ 

ਿੀਵ ਦਾ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ 

ਮਨੋਰਥ ਜਸਰੇ ਚੜਹਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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56726 1327 nwau qyrw qwxu  
nwau dIbwxu]

Naao Thaeraa 

Thaan Naao 

Dheebaan ||

Your Name is my 

strength; Your Name is 

my support.

(ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆਵੀ ਤਾਕਤ, 

ਹਕੂਮਤ, ਫ਼ੌਿਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਹੀ (ਅਸਲ) ਤਾਕਤ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ (ਅਸਲ) 

ਹਕੂਮਤ ਹੈ,

56727 1327 nwau qyrw lskru  
nwau sulqwnu]

Naao Thaeraa 

Lasakar Naao 

Sulathaan ||

Your Name is my 

army; Your Name is 

my king.

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫ਼ੌਿਾਂ (ਦੀ 
ਸਰਦਾਰੀ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਹੈ।

56728 1327 nwie qyrY mwxu 
mhq prvwxu]

m-hq Naae Thaerai 

Maan Mehath 

Paravaan ||

Your Name brings 

honor, glory and 

approval.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਅਸਲ ਆਦਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ। 
ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਹੈ ਉਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਮੂੰ ਜਨਆ-ਪਰਮੂੰ ਜਨਆ ਹੈ।
56729 1327 qyrI ndrI krim  

pvY nIswxu]2]

Thaeree Nadharee 

Karam Pavai 

Neesaan ||2||

By Your Grace, one is 

blessed with the 

banner and the 

insignia of Your Mercy. 

||2||

ਪਰ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ 

ਹੀ (ਿੀਵ-ਰਾਹੀ ਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ) ਇਹ 

ਪਰਵਾਨਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥
56730 1327 nwie qyrY shju  

nwie swlwh]

Naae Thaerai 

Sehaj Naae 

Saalaah ||

Your Name brings 

intuitive peace and 

poise; Your Name 

brings praise.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।
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56731 1327 nwau qyrw AMimRqu  
ibKu auiT jwie]

Naao Thaeraa 

Anmrith Bikh Outh 

Jaae ||

Your Name is the 

Ambrosial Nectar 

which cleans out the 

poison.

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ 
ਪਜਵਤਿ ਿਲ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਮਨ 

ਜਵਚੋਂ ਜਵਸ਼ੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ) 
ਜ਼ਜਹਰ ਧੁਪ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

56732 1327 nwie qyrY siB 
suK vsih min 
Awie]

Naae Thaerai Sabh 

Sukh Vasehi Man 

Aae ||

Through Your Name, 

all peace and comfort 

comes to abide in the 

mind.

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

56733 1327 ibnu nwvY bwDI 
jmpuir jwie]3]

Bin Naavai 

Baadhhee Jam Pur 

Jaae ||3||

Without the Name, 

they are bound and 

gagged, and dragged 

off to the City of 

Death. ||3||

ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂੰਗਲਾਂ ਜਵਚ) 

ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਿਮ ਦੀ ਨਗਰੀ 
ਜਵਚ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੩॥

56734 1327 nwrI byrI Gr 
dr dys]

Naaree Baeree 

Ghar Dhar Dhaes 

||

Man is involved with 

his wife, hearth and 

home, land and 

country,

ਇਸਤਿੀ (ਦਾ ਜਪਆਰ) ਘਰਾਂ ਤੇ 

ਜਮਲਖਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ-ਇਹ ਸਭ 

ਕੁਝ (ਿੀਵ-ਰਾਹੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਬੇੜੀਆਂ (ਪਈਆਂ 

ਹੋਈਆਂ) ਹਨ (ਿੋ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਤੁਰਨ 

ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ)।

56735 1327 mn kIAw KusIAw  
kIcih vys]

kIAW[ KusIAW[ kIc-ih Man Keeaa 

Khuseeaa 

Keechehi Vaes ||

The pleasures of the 

mind and fine clothes;

ਮਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਪਜਹਰਾਵੇ ਪਜਹਨਦੇ 

ਹਨ (ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ-ਚਾਅ ਭੀ 
ਬੇੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ)।
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56736 1327 jW sdy qW iFl  
n pwie]

s`dy Jaan Sadhae 

Thaan Dtil N Paae 

||

But when the call 

comes, he cannot 

delay.

ਿਦੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਿਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਤਾ ਭੀ) 
ਜਢੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

56737 1327 nwnk kUVu kUVo 
hoie jwie]4]1]

Naanak Koorr 

Koorro Hoe Jaae 

||4||1||

O Nanak, in the end, 

the false turn out to 

be false. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ) ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਥ 

ਝੂਠਾ ਹੀ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥

56738 1327 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

56739 1327 qyrw nwmu rqnu  
krmu cwnxu  
suriq iqQY loie]

Thaeraa Naam 

Rathan Karam 

Chaanan Surath 

Thithhai Loe ||

Your Name is the 

Jewel, and Your Grace 

is the Light. In 

awareness, there is 

Your Light.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖੀ) ਸੁਰਤ 

ਜਵਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

(ਿਜੜਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ, ਤੇਰੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 

ਉਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਤੇਰੇ 

ਜਗਆਨ ਦਾ) ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

56740 1327 AMDyru AMDI vwprY  
sgl lIjY 
Koie]1]

pwpW AOguxW dy (AMDyru) 
hn@yry c [ zulm dI 
(AMDI) Any@rI (vwprY) 
vg rhI hY

Andhhaer 

Andhhee Vaaparai 

Sagal Leejai Khoe 

||1||

Darkness fills the dark, 

and then everything is 

lost. ||1||

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹ ੀ 
ਹੋ ਰਹੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਉਤੇ 

ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜ਼ੋਰ 

ਪਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਇਸ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ) ਸਾਰੀ ਆਤਮਕ ਰਾਸ-

ਪੂੂੰ ਿੀ ਗਵਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ॥੧॥
56741 1327 iehu sMswru sgl 

ibkwru]

Eihu Sansaar Sagal 

Bikaar ||

This whole world is 

corrupt.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਜਵਕਾਰ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰ (ਸਹੇੜ ਜਰਹਾ) ਹੈ।
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56742 1327 qyrw nwmu dwrU  
Avru nwsiq  
krxhwru 
Apwru]1]rhwau]

Thaeraa Naam 

Dhaaroo Avar 

Naasath 

Karanehaar Apaar 

||1|| Rehaao ||

Your Name is the only 

cure; nothing else 

works, O Infinite 

Creator Lord. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਜਵਕਾਰ-ਰੋਗ ਦੀ) ਦਵਾਈ 

(ਜਸਰਫ਼) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, 

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਅਤੇ ਿਗਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ 
ਦਵਾਈ ਨੂੂੰ ) ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ ਤੂੂੰ  
ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56743 1327 pwqwl purIAw 
eyk Bwr hovih 
lwK kroiV]

purIAW Paathaal Pureeaa 

Eaek Bhaar Hovehi 

Laakh Karorr ||

One side of the scale 

holds tens of 

thousands, millions of 

nether regions and 

realms.

ਿ ੋਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਾਲ ਤੇ 

ਪੁਰੀਆਂ (ਬੱਝ ਕੇ) ਇਕ ਪੂੰਡ 

ਬਣ ਿਾਣ, ਤੇ ਿੇ ਇਹੋ ਿੇਹੀਆਂ 

ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿੋੜਾਂ ਪੂੰਡਾਂ ਭੀ ਹੋ 

ਿਾਣ (ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮਲ ਕੇ 

ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ)।

56744 1327 qyry lwl kImiq 
qw pvY jW isrY 
hovih hoir]2]

Thaerae Laal 

Keemath Thaa 

Pavai Jaan Sirai 

Hovehi Hor ||2||

O my Beloved, Your 

Worth could only be 

estimated if 

something else could 

be placed on the other 

side of the scale. ||2||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਦਾ 
ਮੱੁਲ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜੀ 
ਦੇ ਦੂਿੇ ਛਾਬੇ ਜਵਚ (ਸਾਰੀ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ 

ਹੋਣ (ਭਾਵ, ਤੇਰੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੋਣ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਰਗਾ 
ਕੀਮਤੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, 

ਤੇਰੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਾਂ ਹੀ 
ਹਨ) ॥੨॥
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56745 1328 dUKw qy suK 
aUpjih sUKI 
hovih dUK]

d`UKW[ sUKIN: polw bolo Dhookhaa Thae 

Sukh Oopajehi 

Sookhee Hovehi 

Dhookh ||

Out of pain, pleasure 

is produced, and out 

of pleasure comes 

pain.

(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਭੀ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਵਸੀਲਾ 
ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹਨਾਂ) ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
(ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਵਸ਼ੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਜਤਆਂ) 

ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਭੋਗਾਂ ਦੇ) 

ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ (ਆਤਮਕ ਤੇ 

ਸਰੀਰਕ) ਰੋਗ ਉਪਿਦੇ ਹਨ।

56746 1328 ijqu muiK qU 
swlwhIAih iqqu 
muiK kYsI BUK]3]

swlwhI-Aih Jith Mukh Thoo 

Saalaaheeahi 

Thith Mukh Kaisee 

Bhookh ||3||

That mouth which 

praises You - what 

hunger could that 

mouth ever suffer? 

||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ (ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋਇਆਂ 

ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਰੋਗ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੩॥
56747 1328 nwnk mUrKu eyku 

qU Avru Blw 
sYswru]

Naanak Moorakh 

Eaek Thoo Avar 

Bhalaa Saisaar ||

O Nanak, you alone 

are foolish; all the rest 

of the world is good.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿ ੇਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਤਾਂ) ਜਸਰਫ਼ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੈਂ, 
ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸੂੰਸਾਰ ਚੂੰਗਾ ਹੈ।

56748 1328 ijqu qin nwmu n 
aUpjY sy qn hoih 
KuAwr]4]2]

Jith Than Naam N 

Oopajai Sae Than 

Hohi Khuaar 

||4||2||

That body in which the 

Naam does not well 

up - that body 

becomes miserable. 

||4||2||

ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ) ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥੨॥
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56749 1328 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

56750 1328 jY kwrix byd 
bRhmY aucry sMkir 
CofI mwieAw]

Jai Kaaran Baedh 

Brehamai 

Oucharae Sankar 

Shhoddee 

Maaeiaa ||

For His sake, Brahma 

uttered the Vedas, 

and Shiva renounced 

Maya.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬਿਹਮਾ ਨੇ ਵੇਦ 

ਉਚਾਰੇ, ਤੇ ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 

ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਤਆਗੀ,

56751 1328 jY kwrix isD 
Bey audwsI dyvI 
mrmu n 
pwieAw]1]

dyvIN Jai Kaaran Sidhh 

Bheae Oudhaasee 

Dhaevee Maram N 

Paaeiaa ||1||

For His sake, the 

Siddhas became 

hermits and 

renunciates; even the 

gods have not realized 

His Mystery. ||1||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਜਵਚ ਪੱੁਗੇ 

ਹੋਏ ਿੋਗੀ (ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ) 
ਜਵਰਕਤ ਹੋ ਗਏ (ਉਹ ਬੜਾ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ), ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੇ (ਭੀ) 
ਉਸ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ॥੧॥

56752 1328 bwbw min swcw  
muiK swcw khIAY  
qrIAY swcw hoeI]

Baabaa Man 

Saachaa Mukh 

Saachaa Keheeai 

Thareeai Saachaa 

Hoee ||

O Baba, keep the True 

Lord in your mind, and 

utter the Name of the 

True Lord with your 

mouth; the True Lord 

will carry you across.

ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵਸਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਤਾਂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀਆਂ ਜਵਕਾਰ-ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ।
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56753 1328 dusmnu dUKu n 
AwvY nyVY hir 
miq pwvY 
koeI]1]rhwau]

Dhusaman 

Dhookh N Aavai 

Naerrai Har Math 

Paavai Koee ||1|| 

Rehaao ||

Enemies and pain shall 

not even approach 

you; only a rare few 

realize the Wisdom of 

the Lord. ||1||Pause||

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਜਸੱਖ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਉਸ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦਬਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56754 1328 Agin ibMb pvxY 
kI bwxI qIin 
nwm ky dwsw]

Agan Binb Pavanai 

Kee Baanee Theen 

Naam Kae 

Dhaasaa ||

Fire, water and air 

make up the world; 

these three are the 

slaves of the Naam, 

the Name of the Lord.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤਮੋ ਗੁਣ, 

ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਰਿ ੋਗੁਣ ਦੀ 
ਰਚਨਾ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ 

ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ), 

ਪਰ ਇਹ ਜਤੂੰ ਨੇ ਗੁਣ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ (ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਇਹ ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ)।

56755 1328 qy qskr jo nwmu  
n lyvih vwsih 
kot pMcwsw]2]

Thae Thasakar Jo 

Naam N Laevehi 

Vaasehi Kott 

Panchaasaa ||2||

One who does not 

chant the Naam is a 

thief, dwelling in the 

fortress of the five 

thieves. ||2||

(ਪਰ ਹਾਂ) ਿੇਹੜੇ ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ ਉਹ 

(ਇਹਨਾਂ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ) ਚੋਰ 

ਹਨ (ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱੁਟ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ) ਉਹ ਸਦਾ 
(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਜਨਆਂ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ॥੨॥
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56756 1328 jy ko eyk krY 
cMigAweI min 
iciq bhuqu 
bPwvY]

Jae Ko Eaek Karai 

Changiaaee Man 

Chith Bahuth 

Bafaavai ||

If someone does a 

good deed for 

someone else, he 

totally puffs himself 

up in his conscious 

mind.

(ਵੇਖੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਖੁਲਹ-ਜਦਲੀ!) ਿ ੇਕੋਈ ਬੂੰਦਾ 
(ਜਕਸੇ ਨਾਲ) ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਲਾਈ 

ਕਰਦਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਬੜੀਆਂ 

ਿੜਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ (ਬੜਾ ਮਾਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ)

56757 1328 eyqy gux eyqIAw 
cMigAweIAw dyie  
n pCoqwvY]3]

Eaethae Gun 

Eaetheeaa 

Changiaaeeaa 

Dhaee N 

Pashhothaavai 

||3||

The Lord bestows so 

many virtues and so 

much goodness; He 

does not ever regret 

it. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਇਤਨੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ 

ਇਤਨੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ) 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ 

ਕਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਜਕ 

ਿੀਵ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ) ॥੩॥

56758 1328 quDu swlwhin  
iqn Dnu plY  
nwnk kw Dnu 
soeI]

Thudhh Saalaahan 

Thin Dhhan Palai 

Naanak Kaa Dhhan 

Soee ||

Those who praise You 

gather the wealth in 

their laps; this is 

Nanak's wealth.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਹੈ (ਉਹ ਅਸਲ ਧਨੀ 
ਹਨ), ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਨ ਭੀ 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ।

56759 1328 jy ko jIau khY  
Enw kau jm kI 
qlb n 
hoeI]4]3]

Jae Ko Jeeo Kehai 

Ounaa Ko Jam Kee 

Thalab N Hoee 

||4||3||

Whoever shows 

respect to them is not 

summoned by the 

Messenger of Death. 

||4||3||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ-ਧਨ ਹੈ) 

ਿ ੇਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਿਮਰਾਿ (ਭੀ) ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੱੁਛਦਾ 
(ਭਾਵ, ਉਹ ਮੂੰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਹਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੪॥੩॥
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56760 1328 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

56761 1328 jw kY rUpu nwhI  
jwiq nwhI nwhI 
muKu mwsw]

Jaa Kai Roop 

Naahee Jaath 

Naahee Naahee 

Mukh Maasaa ||

One who has no 

beauty, no social 

status, no mouth, no 

flesh

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਾਸ ਰੂਪ 

ਨਹੀਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ 

ਨਹੀਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ 

ਨਹੀਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਾਸ ਸਰੀਰਕ 

ਬਲ ਨਹੀਂ,
56762 1328 siqguir imly  

inrMjnu pwieAw  
qyrY nwim hY 
invwsw]1]

Sathigur Milae 

Niranjan Paaeiaa 

Thaerai Naam Hai 

Nivaasaa ||1||

- meeting with the 

True Guru, he finds 

the Immaculate Lord, 

and dwells in Your 

Name. ||1||

ਿਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ-

ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ। (ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਨਾਲ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਤੇਰੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੋ ਜਗਆ ॥੧॥

56763 1328 AauDU shjy qqu 
bIcwir]

Aoudhhoo Sehajae 

Thath Beechaar ||

O detached Yogi, 

contemplate the 

essence of reality,

ਹੇ ਿੋਗੀ! (ਤੂੂੰ  ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 

ਜਪੂੰ ਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਹੀ 
ਇਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈਂ ਜਕ ਤੂੂੰ  
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲ ਜਗਆ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੂੰ  ਭੁਲੇਖਾ 
ਹੈ)। ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ।
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56764 1328 jw qy iPir n 
Awvhu 
sYswir]1]rhwau]

Jaa Thae Fir N 

Aavahu Saisaar 

||1|| Rehaao ||

And you shall never 

again come to be born 

into the world. 

||1||Pause||

(ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਤੂੂੰ  ਮੁੜ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56765 1328 jw kY krmu nwhI  
Drmu nwhI nwhI 
suic mwlw]

Jaa Kai Karam 

Naahee Dhharam 

Naahee Naahee 

Such Maalaa ||

One who does not 

have good karma or 

Dharmic faith, sacred 

rosary or mala

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਿੋ ਬੂੰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦਾ 
ਦੱਜਸਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਰਮ 

ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਚੌਕੇ 

ਆਜਦਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱੁਚ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖੀ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

(ਤੁਲਸੀ ਆਜਦਕ ਦੀ) ਮਾਲਾ 
ਨਹੀਂ,

56766 1328 isv joiq kMnhu 
buiD pweI  
siqgurU 
rKvwlw]2]

Siv Joth Kannahu 

Budhh Paaee 

Sathiguroo 

Rakhavaalaa ||2||

- through the Light of 

God, wisdom is 

bestowed; the True 

Guru is our Protector. 

||2||

ਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਗੁਰੂ 

ਬਣ ਜਗਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕੱਜਲਆਣ-ਰੂਪ ਜਨਰੂੰਕਾਰੀ 
ਿੋਜਤ ਪਾਸੋਂ (ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਦੀ) 
ਅਕਲ ਜਮਲ ਗਈ ॥੨॥

56767 1328 jw kY brqu nwhI  
nymu nwhI nwhI 
bkbweI]

(bkbweI) bkvws Jaa Kai Barath 

Naahee Naem 

Naahee Naahee 

Bakabaaee ||

One who does not 

observe any fasts, 

make religious vows or 

chant

(ਹੇ ਿੋਗੀ!) ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਜਖਆ, 

ਕੋਈ (ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ) ਨੇਮ 

ਨਹੀਂ ਧਾਜਰਆ, ਿੇਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਿ-
ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲੇ 

ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11557 Published: March 06/ 2014



56768 1328 giq Avgiq kI 
icMq nwhI  
siqgurU 
PurmweI]3]

Gath Avagath Kee 

Chinth Naahee 

Sathiguroo 

Furamaaee ||3||

- he does not have to 

worry about good luck 

or bad, if he obeys the 

Command of the True 

Guru. ||3||

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆ, ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਿਾਂ 
ਨਰਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਜਫ਼ਕਰ ਸਜਹਮ ਨਾਹ ਰਜਹ 

ਜਗਆ ॥੩॥

56769 1328 jw kY Aws nwhI  
inrws nwhI  
iciq suriq 
smJweI]

Jaa Kai Aas 

Naahee Niraas 

Naahee Chith 

Surath 

Samajhaaee ||

One who is not 

hopeful, nor hopeless, 

who has trained his 

intuitive consciousness

ਜਿਸ ਿੀਵ ਪਾਸ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ 

ਨਹੀਂ ਜਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਆਸਾਂ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, 

ਜਿਸ ਿੀਵ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ 

ਜਗਿਹਸਤ-ਜਤਆਗ ਦੇ ਜਖ਼ਆਲ 

ਭੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਅਿੇਹੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ,
56770 1328 qMq kau prmqMqu 

imilAw nwnkw 
buiD pweI 
]4]4]

Thanth Ko Param 

Thanth Miliaa 

Naanakaa Budhh 

Paaee ||4||4||

- his being blends with 

the Supreme Being. O 

Nanak, his awareness 

is awakened. ||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਸਜਤਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਿੁੜਨ 

ਦੀ) ਅਕਲ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੪॥

56771 1328 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:
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56772 1328 qw kw kihAw  
dir prvwxu]

Thaa Kaa Kehiaa 

Dhar Paravaan ||

What he says is 

approved in the Court 

of the Lord.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਾਰੇ) 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਬੋਜਲਆ 

ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਠੀਕ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

56773 1328 ibKu AMimRqu duie  
sm kir jwxu]1]

Bikh Anmrith 

Dhue Sam Kar 

Jaan ||1||

He looks upon poison 

and nectar as one and 

the same. ||1||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜ਼ਹਰ ਤੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

(ਦੱੁਖ ਤੇ ਸੁਖ) ਦੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ-ਿੋਗਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਖ ਿਾਂ ਦੱੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ) 

॥੧॥
56774 1328 ikAw khIAY  

srby rihAw 
smwie]

Kiaa Keheeai 

Sarabae Rehiaa 

Samaae ||

What can I say? You 

are permeating and 

pervading all.

(ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਹੈ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ 

ਜਮਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ 

ਉਲਟ) ਕੁਝ ਜਕਹਾ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ 

ਿਾਂ ਦੱੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਵਆਪਕ 

ਹੈਂ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸੁਖ ਿਾਂ 
ਦੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਭੋਗ ਜਰਹਾ ਹੈਂ)
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56775 1328 jo ikCu vrqY sB 
qyrI 
rjwie]1]rhwau]

Jo Kishh Varathai 

Sabh Thaeree 

Rajaae ||1|| 

Rehaao ||

Whatever happens, is 

all by Your Will. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿੋ ਕੁਝ 

ਵਾਪਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰੇ 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56776 1328 pRgtI joiq cUkw 
AiBmwnu]

Pragattee Joth 

Chookaa 

Abhimaan ||

The Divine Light shines 

radiantly, and 

egotistical pride is 

dispelled.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਦਾ 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਚਾਨਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਵਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

56777 1328 siqguir dIAw  
AMimRq nwmu]2]

Sathigur Dheeaa 

Anmrith Naam 

||2||

The True Guru 

bestows the Ambrosial 

Naam, the Name of 

the Lord. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੨॥

56778 1328 kil mih 
AwieAw so jnu 
jwxu]

Kal Mehi Aaeiaa 

So Jan Jaan ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, one's birth is 

approved,

ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿਨਜਮਆ ਸਮਝ ੋ(ਭਾਵ, ਉਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਣਾ 
ਸਿਲ ਹੈ, ਿ ੋਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ)

56779 1328 swcI drgh pwvY 
mwxu]3]

Saachee Dharageh 

Paavai Maan ||3||

If one is honored in 

the True Court. ||3||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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56780 1328 khxw sunxw 
AkQ Gir jwie]

A-kQ: polw bolo Kehanaa Sunanaa 

Akathh Ghar Jaae 

||

Speaking and listening, 

one goes to the 

Celestial Home of the 

Indescribable Lord.

ਉਹੀ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਸੁਣਨੇ 

ਸਿਲ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਨੱੁਖ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ,

56781 1328 kQnI bdnI  
nwnk jil 
jwie]4]5]

Kathhanee 

Badhanee Naanak 

Jal Jaae ||4||5||

Mere words of mouth, 

O Nanak, are burnt 

away. ||4||5||

ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਿਾਣ 

ਵਾਲੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ) ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਕਹਣੀ ਕਥਨੀ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੪॥੫॥

56782 1328 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

56783 1328 AMimRqu nIru  
igAwin mn 
mjnu ATsiT 
qIrQ sMig ghy]

Anmrith Neer 

Giaan Man Majan 

Athasath 

Theerathh Sang 

Gehae ||

One who bathes in the 

Ambrosial Water of 

spiritual wisdom takes 

with him the virtues of 

the sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage.

(ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲਣ ਵਾਲਾ) ਪਿਭੂ-
ਨਾਮ (ਗੁਰੂ-ਤੀਰਥ ਦਾ) ਿਲ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲੇ ਆਤਮਕ 

ਚਾਨਣ ਜਵਚ ਮਨ ਦੀ ਚੱੁਭੀ 
(ਉਸ ਗੁਰ-ਤੀਰਥ ਦਾ) 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, (ਗੁਰੂ-ਤੀਰਥ ਦੇ) 

ਨਾਲ ਹੀ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ (ਦੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ) ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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56784 1328 gur aupdyis 
jvwhr mwxk  
syvy isKu suo Koij 
lhY]1]

Gur Oupadhaes 

Javaahar Maanak 

Saevae Sikh Suo 

Khoj Lehai ||1||

The Guru's Teachings 

are the gems and 

jewels; the Sikh who 

serves Him searches 

and finds them. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ (-ਰੂਪ ਡੂੂੰ ਘੇ 
ਪਾਣੀਆਂ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਮੋਤੀ ਤੇ 

ਿਵਾਹਰ ਹਨ। ਿੇਹੜਾ ਜਸੱਖ 

(ਗੁਰੂ-ਤੀਰਥ ਨੂੂੰ ) ਸੇਂਵਦਾ ਹੈ 

(ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

56785 1328 gur smwin qIrQu  
nhI koie]

Gur Samaan 

Theerathh Nehee 

Koe ||

There is no sacred 

shrine equal to the 

Guru.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

56786 1328 sru sMqoKu qwsu 
guru 
hoie]1]rhwau]

drI-Awau Sar Santhokh 

Thaas Gur Hoe 

||1|| Rehaao ||

The Guru 

encompasses the 

ocean of contentment. 

||1||Pause||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੂੰ ਤੋਖ-ਰੂਪ 

ਸਰੋਵਰ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56787 1329 guru drIAwau 
sdw jlu inrmlu  
imilAw durmiq 
mYlu hrY]

Gur Dhareeaao 

Sadhaa Jal Niramal 

Miliaa Dhuramath 

Mail Harai ||

The Guru is the River, 

from which the Pure 

Water is obtained 

forever; it washes 

away the filth and 

pollution of evil-

mindedness.

ਗੁਰੂ ਇਕ (ਐਸਾ) ਦਜਰਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਜਮਲਦਾ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਉਸ ਦਜਰਆ ਜਵਚ 

(ਐਸਾ) ਿਲ ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ ਹੀ 
ਸਾਫ਼ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਉਹ ਿਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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56788 1329 siqguir pwieAY  
pUrw nwvxu psU 
pryqhu dyv 
krY]2]

Sathigur Paaeiai 

Pooraa Naavan 

Pasoo Paraethahu 

Dhaev Karai ||2||

Finding the True Guru, 

the perfect cleansing 

bath is obtained, 

which transforms even 

beasts and ghosts into 

gods. ||2||

ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ ਤਾਂ (ਉਸ 

ਗੁਰੂ-ਦਜਰਆ ਜਵਚ ਕੀਤਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ) ਸਿਲ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ 
ਪਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥

56789 1329 rqw sic nwim  
ql hIAlu so guru 
prmlu khIAY]

pUrn gurU jI dw 
(praupkwrI) hIAlu 
irdw[ ql:polw bolo[ 
(ql) AMdroN s`cy nwm c 
rMigAw hY, bwhroN 
idKwvw nhIN 
krdy[(prmlu) gurU 
bwvn cMdn srUp[ r`qw

Rathaa Sach Naam 

Thal Heeal So Gur 

Paramal Keheeai 

||

He is said to be the 

Guru, with the scent 

of sandalwood, who is 

imbued with the True 

Name to the bottom 

of His Heart.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ 
ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਹਰਦਾ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਚੂੰਦਨ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

56790 1329 jw kI vwsu  
bnwspiq saurY  
qwsu crx ilv 
rhIAY]3]

koit bRhmMf dI rcnw 
rUp bnwspiq 
bnwspqI[ saurY 
suDrnw,bnws-piq

Jaa Kee Vaas 

Banaasapath 

Sourai Thaas 

Charan Liv 

Reheeai ||3||

By His Fragrance, the 

world of vegetation is 

perfumed. Lovingly 

focus yourself on His 

Feet. ||3||

ਚੂੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ (ਨੇੜੇ ਉੱਗੀ) 
ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਸੁਗੂੰ ਜਧਤ ਕਰ 

ਦੇਂਦੀ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਸਰਨ ਆਏ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਸੂੰਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ), ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ 

ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ॥੩॥
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56791 1329 gurmuiK jIA 
pRwn aupjih  
gurmuiK isv Gir 
jweIAY]

Guramukh Jeea 

Praan Oupajehi 

Guramukh Siv 

Ghar Jaaeeai ||

The life of the soul 

wells up for the 

Gurmukh; the 

Gurmukh goes to the 

House of God.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ-

ਸਰੂਪ ਹੈ।
56792 1329 gurmuiK nwnk 

sic smweIAY  
gurmuiK inj pdu 
pweIAY]4]6]

Guramukh Naanak 

Sach Samaaeeai 

Guramukh Nij 

Padh Paaeeai 

||4||6||

The Gurmukh, O 

Nanak, merges in the 

True One; the 

Gurmukh attains the 

exalted state of the 

self. ||4||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ ਹੀ 
ਆਪਣਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਅਟੱਲ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੪॥੬॥
56793 1329 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

56794 1329 gur prswdI 
ividAw vIcwrY  
piV piV pwvY 
mwnu]

iv`idAw Gur Parasaadhee 

Vidhiaa 

Veechaarai Parr 

Parr Paavai Maan 

||

By Guru's Grace, 

contemplate spiritual 

knowledge; read it and 

study it, and you shall 

be honored.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਜਵੱਜਦਆ 

ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ (ਜਸੱਖਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਇਸ ਜਵੱਜਦਆ ਨੂੂੰ  ਪੜਹ ਪੜਹ ਕੇ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਆਦਰ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,
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56795 1329 Awpw mDy Awpu 
prgwisAw  
pwieAw AMimRqu 
nwmu]1]

mDy: polw bolo[ pr-
gwisAw

Aapaa Madhhae 

Aap Paragaasiaa 

Paaeiaa Anmrith 

Naam ||1||

Within the self, the 

self is revealed, when 

one is blessed with the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ 
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ), ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

56796 1329 krqw qU myrw 
jjmwnu]

Karathaa Thoo 

Maeraa Jajamaan 

||

O Creator Lord, You 

alone are my 

Benefactor.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ।

56797 1329 iek diKxw hau  
qY pih mwgau  
dyih Awpxw 
nwmu]1]rhwau]

d`iKxw Eik Dhakhinaa Ho 

Thai Pehi Maago 

Dhaehi Aapanaa 

Naam ||1|| 

Rehaao ||

I beg for only one 

blessing from You: 

please bless me with 

Your Name. 

||1||Pause||

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ 
ਹਾਂ। ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56798 1329 pMc qskr Dwvq 
rwKy cUkw min 
AiBmwnu]

Panch Thasakar 

Dhhaavath 

Raakhae Chookaa 

Man Abhimaan ||

The five wandering 

thieves are captured 

and held, and the 

egotistical pride of the 

mind is subdued.

(ਇਸ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ) 

ਦੌੜਦੇ ਪੂੰਿ ੇਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਰੋਕ 

ਲਈਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਜਵਚ 

(ਜਟਜਕਆ ਹੋਇਆ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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56799 1329 idsit ibkwrI  
durmiq BwgI  
AYsw 
bRhmigAwnu]2]

Dhisatt Bikaaree 

Dhuramath 

Bhaagee Aisaa 

Breham Giaan 

||2||

Visions of corruption, 

vice and evil-

mindedness run away. 

Such is the spiritual 

wisdom of God. ||2||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਐਸੀ (ਬਰਕਜਤ 

ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ) 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਗਾਹ ਤੇ 

ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥
56800 1329 jqu squ cwvl  

dieAw kxk 
kir pRwpiq pwqI 
Dwnu]

(p`wqI) p`qlW[ Dwnu AMn Jath Sath Chaaval 

Dhaeiaa Kanak Kar 

Praapath Paathee 

Dhhaan ||

Please bless me with 

the rice of truth and 

self-restraint, the 

wheat of compassion, 

and the leaf-plate of 

meditation.

(ਬਿਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਿਿਮਾਨ 

ਪਾਸੋਂ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਧਨ, 

ਦੱੁਧ, ਜਘਉ ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥ ਮੂੰਗਦਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਿਿਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿੱਗ ਰਚਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ,) ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿਤ ਸਤ ਦੇਹ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਸੱਚਾ ਆਚਰਨ ਦੇਹ ਜਕ 

ਮੈਂ ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੂੰ ਦੇ 

ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂ), ਕਣਕ ਦੇ 

ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਦਇਆ 

ਪੈਦਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਧਨ ਦੇਹ 

ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ 

ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਵਾਂ।
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56801 1329 dUDu krmu sMqoKu 
GIau kir AYsw 
mWgau dwnu]3]

Dhoodhh Karam 

Santhokh Gheeo 

Kar Aisaa Maango 

Dhaan ||3||

Bless me with the milk 

of good karma, and 

the clarified butter, 

the ghee, of 

compassion. Such are 

the gifts I beg of You, 

Lord. ||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ (ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ) ਬਖ਼ਸ਼, ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਬਖ਼ਸ਼, ਇਹ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਦੱੁਧ ਤੇ ਜਘਉ ॥੩॥

56802 1329 iKmw DIrju kir 
gaU lvyrI shjy 
bCrw KIru pIAY]

Khimaa Dhheeraj 

Kar Goo Lavaeree 

Sehajae Bashharaa 

Kheer Peeai ||

Let forgiveness and 

patience be my milk-

cows, and let the calf 

of my mind intuitively 

drink in this milk.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਦੂਜਿਆਂ 

ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਸਹਾਰਨ ਦਾ 
ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, 

ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ, 
ਤਾਜਕ ਮੇਰਾ ਮਨ-ਵੱਛਾ ਸ਼ਾਂਤ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ (ਇਹ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ) ਦੱੁਧ ਪੀ ਸਕੇ।

56803 1329 isPiq srm kw 
kpVw mWgau hir 
gux nwnk rvqu 
rhY]4]7]

Sifath Saram Kaa 

Kaparraa Maango 

Har Gun Naanak 

Ravath Rehai 

||4||7||

I beg for the clothes of 

modesty and the 

Lord's Praise; Nanak 

chants the Glorious 

Praises of the Lord. 

||4||7||

ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਤੇਰੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ 
ਮੂੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਜਕ ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਹੇ ॥੪॥੭॥

56804 1329 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:
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56805 1329 Awvqu iknY n 
rwiKAw jwvqu  
ikau rwiKAw 
jwie]

Aavath Kinai N 

Raakhiaa Jaavath 

Kio Raakhiaa Jaae 

||

No one can hold 

anyone back from 

coming; how could 

anyone hold anyone 

back from going?

ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿੇਹੜਾ 
ਿੀਵ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿੂੰ ਮਣੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਿੇਹੜਾ (ਮਰ ਕੇ ਇਥੋਂ) 
ਿਾਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਇਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।

56806 1329 ijs qy hoAw soeI 
pru jwxY jW aus 
hI mwih 
smwie]1]

Jis Thae Hoaa 

Soee Par Jaanai 

Jaan Ous Hee 

Maahi Samaae 

||1||

He alone thoroughly 

understands this, from 

whom all beings come; 

all are merged and 

immersed in Him. 

||1||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਿਗਤ 

ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਇਹ ਲੀਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ ਜਕ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਮਾੜਾ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ 

ਕਰ ਕੇ ਪਰੇ ਹਟੇ) ॥੧॥

56807 1329 qUhY hY vwhu qyrI 
rjwie]

Thoohai Hai Vaahu 

Thaeree Rajaae ||

Waaho! - You are 

Great, and Wondrous 

is Your Will.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਇਸ ਿਗਤ ਦਾ 
ਰਚਨਹਾਰ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਹੈਂ (ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਤੇਰੀ 
ਰਜ਼ਾ ਭੀ ਅਚਰਿ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ)।
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56808 1329 jo ikCu krih  
soeI pru hoiebw  
Avru n krxw 
jwie]1]rhwau]

Jo Kishh Karehi 

Soee Par Hoeibaa 

Avar N Karanaa 

Jaae ||1|| Rehaao 

||

Whatever You do, 

surely comes to pass. 

Nothing else can 

happen. ||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ (ਜਕਸੇ 

ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ (ਿੀਵ ਦਾ ਇਹ 

ਅੂੰਞਾਣਪੁਣਾ ਹੈ ਜਕ ਤੇਰੇ ਰਚੇ 

ਿਗਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਤੇ 

ਜਗਿਹਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਕੀਰ ਿਾ 
ਬਣੇ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56809 1329 jYsy hrht kI 
mwlw itMf lgq 
hY iek sKnI hor 
Pyr BrIAq hY]

mwlw: polw bolo[ s`KnI Jaisae Harehatt 

Kee Maalaa Ttindd 

Lagath Hai Eik 

Sakhanee Hor Faer 

Bhareeath Hai ||

The buckets on the 

chain of the Persian 

wheel rotate; one 

empties out to fill 

another.

ਜਿਵੇਂ ਵਗਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਾਹਲ 

ਨਾਲ ਜਟੂੰ ਡਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 

ਹਨ (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ 
ਹੈ, ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ) ਕੁਝ ਜਟੂੰ ਡਾਂ 
ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

ਤੇ ਕੁਝ (ਜਟੂੰ ਡਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ) ਮੁੜ ਭਰਦੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।
56810 1329 qYso hI iehu Kylu 

Ksm kw ijau 
aus kI 
vifAweI]2]

Thaiso Hee Eihu 

Khael Khasam Kaa 

Jio Ous Kee 

Vaddiaaee ||2||

This is just like the Play 

of our Lord and 

Master; such is His 

Glorious Greatness. 

||2||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਰਜਚਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ (ਕੁਝ ਇਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਥਾਂ 
ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੁਝ 

ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਥਾਂ ਆ ਮੱਲਦੇ 

ਹਨ)। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਇਸ ਤੋਂ ਨੱਕ ਵੱਟਣਾ 
ਿਬਦਾ ਨਹੀਂ) ॥੨॥
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56811 1329 surqI kY mwrig 
cil kY aultI 
ndir pRgwsI]

Surathee Kai 

Maarag Chal Kai 

Oulattee Nadhar 

Pragaasee ||

Following the path of 

intuitive awareness, 

one turns away from 

the world, and one's 

vision is enlightened.

(ਪਰ ਹਾਂ) ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਜਵਚ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ 

ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਿੀਵਨ-ਿੁਗਜਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ 

ਪਈ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੇ (ਿਗਤ ਦੇ 

ਰਚਨਹਾਰ) ਕਰਤਾਰ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ 
ਹਟਾਈ ਹੈ।

56812 1329 min vIcwir dyKu 
bRhmigAwnI  
kaunu igrhI 
kaunu audwsI]3]

Man Veechaar 

Dhaekh Breham 

Giaanee Koun 

Girehee Koun 

Oudhaasee ||3||

Contemplate this in 

your mind, and see, O 

spiritual teacher. Who 

is the householder, 

and who is the 

renunciate? ||3||

ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣ 

ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਸੋਚ ਕੇ (ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਹ 
ਕੇ) ਵੇਖ (ਿ ੇਸੁਰਤ ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ 

ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤਾਂ) ਨਾਹ ਹੀ 
ਜਗਿਹਸਤੀ ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ 

ਠੀਕ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਹ ਹੀ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿੋ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ ) ਜਵਰਕਤ 

(ਸਮਝਦਾ ਹੈ) ॥੩॥
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56813 1329 ijs kI Awsw  
iqs hI sauip kY  
eyhu rihAw 
inrbwxu]

Jis Kee Aasaa This 

Hee Soup Kai 

Eaehu Rehiaa 

Nirabaan ||

Hope comes from the 

Lord; surrendering to 

Him, we remain in the 

state of nirvaanaa.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 

ਵਾਲੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਸਾ 
ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਬੋੜ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

(ਇਹ ਆਸਾ ਜਤਿਸ਼ਨਾ) ਹਵਾਲੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ 

ਹੋ ਕੇ ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ,

56814 1329 ijs qy hoAw soeI 
kir mwinAw  
nwnk igrhI 
audwsI so 
prvwxu]4]8]

Jis Thae Hoaa 

Soee Kar Maaniaa 

Naanak Girehee 

Oudhaasee So 

Paravaan ||4||8||

We come from Him; 

surrendering to Him, O 

Nanak, one is 

approved as a 

householder, and a 

renunciate. ||4||8||

ਤੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਇਹ ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਹੋਈ 

ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਿਾਣ ਕੇ ਉਸ ਜਵਚ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਿੋੜਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ 

ਜਵਰਕਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੈ 

॥੪॥੮॥
56815 1329 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

56816 1329 idsit ibkwrI 
bMDin bWDY hau 
iqs kY bil 
jweI]

Dhisatt Bikaaree 

Bandhhan 

Baandhhai Ho This 

Kai Bal Jaaee ||

I am a sacrifice to that 

one who binds in 

bondage his evil and 

corrupted gaze.

ਮੈਂ ਉਸ ਬੂੰ ਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ਿੇਹੜਾ (ਆਪਣੀ) ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲ ਿਾਂਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੂੰ  (ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਡੋਰੀ ਲਾਲ 

ਬੂੰਨਹ  ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11571 Published: March 06/ 2014



56817 1329 pwp puMn kI swr  
n jwxY BUlw iPrY 
AjweI]1]

Paap Punn Kee 

Saar N Jaanai 

Bhoolaa Firai 

Ajaaee ||1||

One who does not 

know the difference 

between vice and 

virtue wanders around 

uselessly. ||1||

(ਪਰ ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੂੰਮ ਦੇ 

ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ 

(ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ) 
ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਿੀਵਨ) 

ਜਵਅਰਥ ਗਵਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

56818 1329 bolhu scu nwmu 
krqwr]

Bolahu Sach Naam 

Karathaar ||

Speak the True Name 

of the Creator Lord.

ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ (ਸਦਾ) 
ਜਸਮਰੋ।

56819 1329 Puin bhuiV n 
Awvx 
vwr]1]rhwau]

Fun Bahurr N 

Aavan Vaar ||1|| 

Rehaao ||

Then, you shall never 

again have to come 

into this world. 

||1||Pause||

(ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਆਵੇਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56820 1329 aUcw qy Puin nIcu 
krqu hY nIc krY 
sulqwnu]

Oochaa Thae Fun 

Neech Karath Hai 

Neech Karai 

Sulathaan ||

The Creator 

transforms the high 

into the low, and 

makes the lowly into 

kings.

(ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਜਸਮਰੋ) ਿੋ ਉੱਜਚਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਜਵਆਂ 

(ਗਰੀਬਾਂ) ਨੂੂੰ  ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

56821 1329 ijnI jwxu 
sujwixAw jig qy 
pUry prvwxu]2]

(sujwixAw) SRySt jwxI 
jwx AMqrjwmI rwm jI 
jwxu ley hn[ (dUjw 
pwT: su jwixAw)

Jinee Jaan 

Sujaaniaa Jag Thae 

Poorae Paravaan 

||2||

Those who know the 

All-knowing Lord are 

approved and certified 

as perfect in this 

world. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਉਸ (ਘਟ 

ਘਟ ਦੀ) ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਿਾਣ ਜਲਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ 

ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ) 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਏ ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ 

ਸਿਲ ਹਨ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹਨ ॥੨॥
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56822 1329 qw kau smJwvx 
jweIAY jy ko BUlw 
hoeI]

Thaa Ko 

Samajhaavan 

Jaaeeai Jae Ko 

Bhoolaa Hoee ||

If anyone is mistaken 

and fooled, you should 

go to instruct him.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਉਸੇ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਮੱਤ ਦੇਣ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿੇਹੜਾ (ਆਪ) ਕੁਰਾਹੇ ਜਪਆ 

ਹੋਵੇ,

56823 1330 Awpy Kyl kry sB 
krqw AYsw bUJY 
koeI]3]

Aapae Khael Karae 

Sabh Karathaa 

Aisaa Boojhai 

Koee ||3||

The Creator Himself 

plays all the games; 

only a few understand 

this. ||3||

(ਇਥੇ ਤਾਂ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਿਾਂ ਕੁਰਾਹੇ 

ਪੈਣ ਵਾਲਾ) ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ-ਇਹ ਭੇਤ ਭੀ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਬੂੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। (ਤੇ ਉਹ 

ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ) ॥੩॥

56824 1330 nwau pRBwqY sbid 
iDAweIAY Cofhu 
dunI prIqw]

Naao Prabhaathai 

Sabadh 

Dhhiaaeeai 

Shhoddahu 

Dhunee Pareethaa 

||

Meditate on the 

Name, and the Word 

of the Shabad, in the 

early hours before 

dawn; leave your 

worldly 

entanglements behind.

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ (ਉੱਠ ਕੇ) ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਜਤਆਗੋ (ਇਹ ਮੋਹ ਹੀ 
ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾਂਦਾ ਹੈ)।
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56825 1330 pRxviq nwnk 
dwsin dwsw jig 
hwirAw iqin 
jIqw]4]9]

Pranavath Naanak 

Dhaasan Dhaasaa 

Jag Haariaa Thin 

Jeethaa ||4||9||

Prays Nanak, the slave 

of God's slaves: the 

world loses, and he 

wins. ||4||9||

ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ 

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ (ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਜਤਆਗ ਕੇ) ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਨਮਿਤਾ ਨਾਲ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ 
(ਿੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਜਿੱਤੀ ਹੈ 

॥੪॥੯॥
56826 1330 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

56827 1330 mnu mwieAw mnu 
DwieAw mnu pMKI 
Awkwis]

Man Maaeiaa Man 

Dhhaaeiaa Man 

Pankhee Aakaas ||

The mind is Maya, the 

mind is a chaser; the 

mind is a bird flying 

across the sky.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣਾ) ਮਨ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਚੋਰਾਂ 
ਦੇ ਢਹੇ ਚੜਹ ਕੇ, ਸਦਾ) ਮਾਇਆ 

ਹੀ ਮਾਇਆ (ਲੋੜਦਾ ਹੈ), 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਹੀ) ਦੌੜਦਾ 
ਹੈ, ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਹੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਪੂੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

(ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਸੁੂੰ ਞਾ ਜਪਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਾਜਦਕ ਚੋਰ 

ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ 
ਲੁੱ ਟਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।
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56828 1330 qskr sbid 
invwirAw ngru 
vuTw swbwis]

vu`Tw Thasakar Sabadh 

Nivaariaa Nagar 

Vuthaa Saabaas ||

The thieves are 

overpowered by the 

Shabad, and then the 

body-village prospers 

and celebrates.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਇਹ ਚੋਰ (ਸਰੀਰ-ਨਗਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਦੇਈਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
(ਸਰੀਰ-) ਨਗਰ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮਨ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਟਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ) 
ਸੋਭਾ-ਵਜਡਆਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

56829 1330 jw qU rwKih  
rwiK lYih swbqu 
hovY rwis]1]

Jaa Thoo Raakhehi 

Raakh Laihi 

Saabath Hovai 

Raas ||1||

Lord, when You save 

someone, he is saved; 

his capital is safe and 

sound. ||1||

(ਪਰ, ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

(ਇਸ ਮਨ ਦੀ) ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ, (ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਕਾਮਾਜਦਕ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਤਦੋਂ (ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਰਾਜਸ-ਮੂੜੀ, 
ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ॥੧॥

56830 1330 AYsw nwmu rqnu  
iniD myrY]

Aisaa Naam 

Rathan Nidhh 

Maerai ||

Such is my Treasure, 

the Jewel of the Naam;

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਰਤਨ ਹੈ।

56831 1330 gurmiq dyih  
lgau pig 
qyrY]1]rhwau]

pig: polw bolo Guramath Dhaehi 

Lago Pag Thaerai 

||1|| Rehaao ||

Please bless me with 

the Guru's Teachings, 

so that I may fall at 

Your Feet. 

||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 

ਨਾਮ ਮੈਨੂੂੰ  ਦੇਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ। (ਮੇਹਰ ਕਰ ਤੇਰਾ 
ਇਹ ਨਾਮ) ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਬਣ ਿਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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56832 1330 mnu jogI mnu 
BogIAw mnu mUrKu 
gwvwru]

Man Jogee Man 

Bhogeeaa Man 

Moorakh Gaavaar 

||

The mind is a Yogi, the 

mind is a pleasure-

seeker; the mind is 

foolish and ignorant.

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਮਨ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ 
ਕੁੂੰ ਡਾ ਨਾਹ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤਕ) ਮਨ 

ਮੂਰਖ ਹੈ ਮਨ ਗੂੰ ਵਾਰ ਹੈ 

(ਆਪਣੇ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਜਵਚ ਕਦੇ 

ਇਹ) ਮਨ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਕੇ) ਜਵਰਕਤ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਭੋਗਾਂ ਜਵਚ ਰੱੁਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

56833 1330 mnu dwqw mnu 
mMgqw mn isir 
guru krqwru]

Man Dhaathaa 

Man Mangathaa 

Man Sir Gur 

Karathaar ||

The mind is the giver, 

the mind is the 

beggar; the mind is 

the Great Guru, the 

Creator.

(ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ੁਮਾਰੀ 
ਜਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਦਾਨੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਕਦੇ ਧਨ 

ਗਵਾਚਣ ਤੇ) ਕੂੰਗਾਲ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਜਸਰ 

ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, 

ਕਰਤਾਰ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

56834 1330 pMc mwir suKu 
pwieAw AYsw 
bRhmu vIcwru]2]

Panch Maar Sukh 

Paaeiaa Aisaa 

Breham Veechaar 

||2||

The five thieves are 

conquered, and peace 

is attained; such is the 

contemplative wisdom 

of God. ||2||

ਤਦੋਂ ਇਹ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰੱਬੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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56835 1330 Git Git eyku 
vKwxIAY khau n 
dyiKAw jwie]

n: dyl@I dIvw hY, ArQ 
krn vyly A`gy ip`Cy donoN 
A`KrW nwl lg ky ArQ 
bnwvygw- khau n, n 
dyiKAw jwie

Ghatt Ghatt Eaek 

Vakhaaneeai Keho 

N Dhaekhiaa Jaae 

||

The One Lord is said to 

be in each and every 

heart, but no one can 

see Him.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਜਕਹਾ ਤਾਂ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਇਹ 

ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ) ਜਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ, 
ਮੈਂ ਭੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ (ਪਰ 

ਜਨਰੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 

ਜਵਚ) ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ।

56836 1330 Koto pUTo rwlIAY  
ibnu nwvY piq 
jwie]

Khotto Pootho 

Raaleeai Bin 

Naavai Path Jaae 

||

The false are cast 

upside-down into the 

womb of 

reincarnation; without 

the Name, they lose 

their honor.

ਅੂੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿੀਵ 

(ਚੌਰਾਸੀ ਦੀ ਗਰਭ ਿੋਜਨ ਜਵਚ) 

ਪੱੁਠਾ (ਲਟਕਾ ਕੇ) ਰੋਲੀਦਾ ਹੈ, 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੋ ਭੀ 
ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

56837 1330 jw qU mylih qw 
imil rhW jW 
qyrI hoie 
rjwie]3]

Jaa Thoo Maelehi 

Thaa Mil Rehaan 

Jaan Thaeree Hoe 

Rajaae ||3||

Those whom You 

unite, remain united, 

if it is Your Will. ||3||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ 
ਹੈਂ, ਿਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 
॥੩॥
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56838 1330 jwiq jnmu nh 
pUCIAY sc Gru 
lyhu bqwie]

Jaath Janam Neh 

Pooshheeai Sach 

Ghar Laehu 

Bathaae ||

God does not ask 

about social class or 

birth; you must find 

your true home.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਦੀ ਿਾਜਤ ਪਾਤ ਹੈ। 
ਵਖੇਜਵਆਂ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ) ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਕ 

(ਿਲਾਣੇ ਦੀ) ਿਾਜਤ ਕੇਹੜੀ ਹੈ 

ਜਕਸ ਕੁਲ ਜਵਚ ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ 

ਹੋਇਆ। (ਪੱੁਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਪੱੁਛੋ 

ਜਕ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਕਸ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

56839 1330 sw jwiq sw piq 
hY jyhy krm 
kmwie]

Saa Jaath Saa Path 

Hai Jaehae Karam 

Kamaae ||

That is your social 

class and that is your 

status - the karma of 

what you have done.

ਿਾਜਤ ਪਾਜਤ ਤਾਂ ਿੀਵ ਦੀ ਉਹੀ 
ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਿੀਵ ਕਰਮ 

ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ।

56840 1330 jnm mrn duKu 
kwtIAY nwnk  
CUtis 
nwie]4]10]

Janam Maran 

Dhukh Kaatteeai 

Naanak Shhoottas 

Naae ||4||10||

The pains of death and 

rebirth are eradicated; 

O Nanak, salvation is 

in the Lord's Name. 

||4||10||

ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) ਦਾ ਦੁਖ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ 

ਹੀ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੪॥੧੦॥

56841 1330 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:
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56842 1330 jwgqu ibgsY mUTo 
AMDw]

Jaagath Bigasai 

Mootho Andhhaa 

||

He is awake, and even 

happy, but he is being 

plundered - he is blind!

ਿੀਵ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਸਆਣਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ, 

ਲੁੱ ਜਟਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਵਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਰਾਜਸ ਪੂੂੰ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਲੁੱ ਟ ਰਹੇ ਹਨ) 

ਪਰ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ੁਸ਼ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

56843 1330 gil PwhI isir 
mwry DMDw]

Gal Faahee Sir 

Maarae 

Dhhandhhaa ||

The noose is around 

his neck, and yet, his 

head is busy with 

worldly affairs.

ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ ਿਾਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ (ਿ ੋ

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਧੂਹੀ ਜਿਰਦਾ ਹੈ)। 

ਿਗਤ ਦੇ ਿੂੰਿਾਲਾਂ ਦਾ ਜਫ਼ਕਰ 

ਇਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਚੋਟਾਂ 
ਮਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

56844 1330 Awsw AwvY mnsw 
jwie]

Aasaa Aavai 

Manasaa Jaae ||

In hope, he comes and 

in desire, he leaves.

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ 

ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿੁਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਥੋਂ 
ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

56845 1330 aurJI qwxI ikC  
u n bswie]1]

Ourajhee Thaanee 

Kishh N Basaae 

||1||

The strings of his life 

are all tangled up; he 

is utterly helpless. 

||1||

ਇਸ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਤਾਣੀ 
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਮਨ 

ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਪਲਚੀ ਪਈ 

ਹੈ। (ਇਸ ਤਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ 
ਪੇਜਚਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ) 

ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ 
॥੧॥
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56846 1330 jwgis jIvx 
jwgxhwrw]

Jaagas Jeevan 

Jaaganehaaraa ||

The Lord of 

Awareness, the Lord 

of Life is awake and 

aware.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਹੈਂ; ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਿਾਗਦਾ 
ਹੈਂ, ਜਸਰਫ਼ ਤੇਰੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਕ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਵਚ 

ਸੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
56847 1330 suKswgr AMimRq 

BMfwrw]1]rhwau]

Sukh Saagar 

Anmrith 

Bhanddaaraa 

||1|| Rehaao ||

He is the Ocean of 

peace, the Treasure of 

Ambrosial Nectar. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ 

ਘਰ ਜਵਚ) ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ 

ਭੂੰ ਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ (ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਜਪਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ੂੰ ਦਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56848 1330 kihE n bUJY AMDu  
n sUJY BoNfI kwr 
kmweI]

Kehiou N Boojhai 

Andhh N Soojhai 

Bhonaddee Kaar 

Kamaaee ||

He does not 

understand what he is 

told; he is blind - he 

does not see, and so 

he does his evil deeds.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਿੀਵਨ 

ਇਤਨਾ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ 

ਜਕ ਜਕਸੇ ਆਖੀ ਹੋਈ ਜਸੱਜਖਆ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਇਸ ਨੂੂੰ  
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਬਚਾਣ ਦੀ 
ਕੋਈ ਗੱਲ) ਸੱੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਿੱਤ 

ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

56849 1330 Awpy pRIiq pRym 
prmysuru krmI 
imlY vfweI]2]

Aapae Preeth 

Praem 

Paramaesur 

Karamee Milai 

Vaddaaee ||2||

The Transcendent 

Lord Himself showers 

His Love and 

Affection; by His 

Grace, He bestows 

glorious greatness. 

||2||

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ) ਪਰਮੇਸਰ ਆਪ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਪਿੇਮ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
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56850 1330 idnu idnu AwvY  
iqlu iqlu CIjY  
mwieAw mohu 
GtweI]

Dhin Dhin Aavai 

Thil Thil Shheejai 

Maaeiaa Mohu 

Ghattaaee ||

With the coming of 

each and every day, 

his life is wearing 

away, bit by bit; but 

still, his heart is 

attached to Maya.

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ 

ਜਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ 

ਘਟਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ) ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।

56851 1330 ibnu gur bUfo  
Taur n pwvY jb 
lg dUjI 
rweI]3]

Bin Gur Booddo 

Thour N Paavai 

Jab Lag Dhoojee 

Raaee ||3||

Without the Guru, he 

is drowned, and finds 

no place of rest, as 

long as he is caught in 

duality. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਿੀਵ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਡੱੁਬਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ 
ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਤਾ ਭਰ 

ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿੀਤ ਕਾਇਮ 

ਹੈ, ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦੀ) ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ॥੩॥

56852 1330 Aih inis jIAw 
dyiK sm@wlY suKu 
duKu purib 
kmweI]

Ahinis Jeeaa 

Dhaekh Samhaalai 

Sukh Dhukh Purab 

Kamaaee ||

Day and night, God 

watches over and 

takes care of His living 

beings; they receive 

pleasure and pain 

according to their past 

actions.

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ 

ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿ)ੋ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਕਮਾਈ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਿਾਂ 
ਦੁਖ (ਭੋਗਣ ਨੂੂੰ ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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56853 1330 krmhIxu scu 
BIiKAw mWgY  
nwnk imlY 
vfweI ]4]11]

Karameheen Sach 

Bheekhiaa 

Maangai Naanak 

Milai Vaddaaee 

||4||11||

Nanak, the 

unfortunate one, begs 

for the charity of 

Truth; please bless 

him with this glory. 

||4||11||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਚੂੰ ਗੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਜਮਲ ਿਾਏ, 

ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਜਭੱਜਛਆ ਹੀ 
ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੧॥

56854 1330 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

56855 1330 msit krau mUrKu  
jig khIAw]

msit:polw 
bolo[(msit) c`up

Masatt Karo 

Moorakh Jag 

Keheeaa ||

If I remain silent, the 

world calls me a fool.

(ਦੁਨੀਆਵੀ ਰਸਮ-ਜਰਵਾਿ 

ਵਲੋਂ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ 

ਕੇ) ਿੇ ਮੈਂ ਚੱੁਪ ਕਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, 
ਤਾਂ ਿਗਤ ਜਵਚ ਮੈਂ ਮੂਰਖ 

ਆਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,
56856 1330 AiDk bkau qyrI 

ilv rhIAw]

Adhhik Bako 

Thaeree Liv 

Reheeaa ||

If I talk too much, I 

miss out on Your Love.

ਪਰ ਿੇ (ਇਹਨਾਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 

ਉਕਾਈਆਂ ਸਮਝਾਣ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ 
ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਦਾ 
ਜਟਕਾਉ ਘਟਦਾ ਹੈ।
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56857 1330 BUl cUk qyrY 
drbwir]

Bhool Chook 

Thaerai Dharabaar 

||

My mistakes and 

faults will be judged in 

Your Court.

(ਇਹ ਲੋਕ ਜਨਰੀਆਂ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਜਸਮਰਨ ਦੇ 

ਉੱਦਮ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨੂੰ ਦਦੇ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਉਕਾਈ ਵਾਲਾ 
ਰਸਤਾ ਕੇਹੜਾ ਹੈ?) ਅਸਲ 

ਉਕਾਈਆਂ ਉਹੀ ਹਨ ਿੋ ਤੇਰੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਉਕਾਈਆਂ 

ਮੂੰਨੀਆਂ ਿਾਣ।
56858 1330 nwm ibnw kYsy 

Awcwr]1]

Naam Binaa 

Kaisae Aachaar 

||1||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

how can I maintain 

good conduct? ||1||

ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਜਕਸੇ 

ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਿ ੋਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜਦੀਆਂ ਹਨ 

॥੧॥

56859 1330 AYsy JUiT muTy 
sMswrw]

mu`Ty Aisae Jhooth 

Muthae Sansaaraa 

||

Such is the falsehood 

which is plundering 

the world.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵ ਜਵਅਰਥ 

ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਜਹਮ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜਹ ਕੇ ਅਿੇਹੇ 

ਲੁੱ ਟੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਅਿੇਹੇ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ 

ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ)।
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56860 1330 inMdku inMdY muJY 
ipAwrw]1]rhwau
]

Nindhak Nindhai 

Mujhai Piaaraa 

||1|| Rehaao ||

The slanderer slanders 

me, but even so, I love 

him. ||1||Pause||

(ਜਨਰੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸਮਾਂ 
ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ ) 
ਮਾੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਨੂੂੰ  (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56861 1330 ijsu inMdih soeI 
ibiD jwxY]

inMd-ih,ibiD: polw bolo Jis Nindhehi Soee 

Bidhh Jaanai ||

He alone knows the 

way, who has been 

slandered.

(ਇਹ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  
ਜਨੂੰ ਦਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ 

(ਅਸਲ ਜਵਚ) ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਿੁਗਜਤ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ,

56862 1330 gur kY sbdy dir 
nIswxY]

Gur Kai Sabadhae 

Dhar Neesaanai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

is stamped with the 

Lord's Insignia in His 

Court.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਆਦਰ-ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,

56863 1330 kwrx nwmu  
AMqrgiq jwxY]

Kaaran Naam 

Antharagath 

Jaanai ||

He realizes the Naam, 

the Cause of causes, 

deep within himself.

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ।

56864 1330 ijs no ndir kry  
soeI ibiD 
jwxY]2]

Jis No Nadhar 

Karae Soee Bidhh 

Jaanai ||2||

He alone knows the 

way, who is blessed by 

the Lord's Glance of 

Grace. ||2||

ਪਰ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਇਹ 

ਿੁਗਜਤ ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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56865 1330 mY mYlO aUjlu scu 
soie]

Mai Maila Oojal 

Sach Soe ||

I am filthy and 

polluted; the True 

Lord is Immaculate 

and Sublime.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਅਸੀਂ 
ਿੀਵ ਮਲੀਨ-ਮਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, 
ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਹੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਤੋਂ) ਸਾਫ਼ ਹੈ।

56866 1330 aUqmu AwiK n 
aUcw hoie]

Ootham Aakh N 

Oochaa Hoe ||

Calling oneself 

sublime, one does not 

become exalted.

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਨਰੇ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਉੱਤਮ ਆਖ ਕੇ ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ।

56867 1330 mnmuKu KUil@ mhw 
ibKu Kwie]

(KUil@) K`ul@ ky Manamukh 

Khoolih Mehaa 

Bikh Khaae ||

The self-willed 

manmukh openly eats 

the great poison.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਝੱਕ 

ਹੋ ਕੇ (ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦਾ) 
ਜ਼ਜਹਰ ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਿੋ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਰ ਇਹ ਸੱੁਚਾ ਤੇ 

ਉੱਚਾ ਜਕਵੇਂ?)।

56868 1330 gurmuiK hoie su 
rwcY nwie]3]

Guramukh Hoe S 

Raachai Naae 

||3||

But one who becomes 

Gurmukh is absorbed 

in the Name. ||3||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 

ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਉਹ 

ਸੱੁਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ) ॥੩॥
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56869 1330 AMDO bolO mugDu 
gvwru]

Andhha Bola 

Mugadhh Gavaar 

||

I am blind, deaf, 

foolish and ignorant,

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਕੂੰਨ ਮੂੂੰ ਦ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਗੂੰ ਵਾਰ 

ਹੈ,

56870 1331 hIxO nIcu burO 
buirAwru]

Heena Neech Bura 

Buriaar ||

The lowest of the low, 

the worst of the worst.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। 
ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਮੂੰ ਜਦਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਦਾ ਹੈ।
56871 1331 nIDn kO Dnu nwmu 

ipAwru]

Needhhan Ka 

Dhhan Naam Piaar 

||

I am poor, but I have 

the Wealth of Your 

Name, O my Beloved.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ) ਕੂੰਗਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਹੈ।
56872 1331 iehu Dnu swru horu 

ibiKAw Cwru]4]

Eihu Dhhan Saar 

Hor Bikhiaa 

Shhaar ||4||

This is the most 

excellent wealth; all 

else is poison and 

ashes. ||4||

ਇਹੀ ਧਨ ਸਿੇਸ਼ਟ ਧਨ ਹੈ, ਇਸ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ 

ਸੁਆਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ॥੪॥

56873 1331 ausqiq inMdw  
sbdu vIcwru]

Ousathath 

Nindhaa Sabadh 

Veechaar ||

I pay no attention to 

slander and praise; I 

contemplate the Word 

of the Shabad.

(ਪਰ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਿਾਂ ਇਸ ਵਲੋਂ 
ਨਫ਼ਰਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਜਪਆਰ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਵੀਚਾਰ- (ਇਹ ਿ ੋਕੁਝ ਭੀ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ),

56874 1331 jo dyvY iqs kau 
jYkwru]

Jo Dhaevai This Ko 

Jaikaar ||

I celebrate the One 

who blesses me with 

His Bounty.

ਿੇਹੜਾ ਿੇਹੜਾ ਪਿਭੂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
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56875 1331 qU bKsih jwiq 
piq hoie]

Thoo Bakhasehi 

Jaath Path Hoe ||

Whomever You 

forgive, O Lord, is 

blessed with status 

and honor.

(ਤੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈਂ, 
ਉਸ ਦੀ, ਮਾਨੋ, ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇੱਜ਼ਤ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
56876 1331 nwnku khY khwvY 

soie]5]12]

Naanak Kehai 

Kehaavai Soe 

||5||12||

Says Nanak, I speak as 

He causes me to 

speak. ||5||12||

(ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਬੋਲ 

ਤਦੋਂ ਹੀ) ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੇ

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਅਖਵਾਏ 

॥੫॥੧੨॥
56877 1331 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

56878 1331 KwieAw mYlu 
vDwieAw pYDY  
Gr kI hwix]

mYL nMU KwDw, mYL nMU 
vDwieAw

Khaaeiaa Mail 

Vadhhaaeiaa 

Paidhhai Ghar Kee 

Haan ||

Eating too much one's 

filth only increases; 

wearing fancy clothes 

one's home is 

disgraced.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਉਂ 

ਜਿਉਂ ਮਨੱੁਖ ਸੁਆਦਲੇ ਖਾਣੇ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਖਾਣ ਦੇ 

ਚਸਕੇ ਦੀ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ, (ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਬਸਤਿ) ਪਜਹਨਣ ਦੇ ਰਸ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆਂ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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56879 1331 bik bik vwdu 
clwieAw ibnu 
nwvY ibKu 
jwix]1]

Bak Bak Vaadh 

Chalaaeiaa Bin 

Naavai Bikh Jaan 

||1||

Talking too much, one 

only starts arguments. 

Without the Name, 

everything is poison - 

know this well. ||1||

(ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਉਣ 

ਦੇ) ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਭੀ (ਦੂਜਿਆਂ 

ਨਾਲ) ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। (ਸੋ, ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਇਹੀ) ਸਮਝ ਜਕ ਮਨੱੁਖ ਜ਼ਜਹਰ 

(ਜਵਹਾਝਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

56880 1331 bwbw AYsw ibKm 
jwil mnu 
vwisAw]

v`wisAw Baabaa Aisaa 

Bikham Jaal Man 

Vaasiaa ||

O Baba, such is the 

treacherous trap 

which has caught my 

mind;

ਹੇ ਭਾਈ! (ਖਾਣ ਹੂੰਢਾਣ ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਕਰਾਣ ਆਜਦਕ 

ਤੇ) ਔਖੇ ਿਾਲ ਜਵਚ ਮਨ 

ਅਿੇਹਾ ਿਸਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲਣਾ ਕਠਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।)
56881 1331 ibblu Jwig  

shij 
prgwisAw]1]r
hwau]

AOguxW sihq (ibblu) 
bd ie^lwkI[ (Jwig) 
dbw ky[ ibb-lu: polw 
bolo

Bibal Jhaag Sehaj 

Paragaasiaa ||1|| 

Rehaao ||

Riding out the waves 

of the storm, it will be 

enlightened by 

intuitive wisdom. 

||1||Pause||

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਠਿੱਲਾਂ ਪੈ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ) ਝਗੂਲੇ 

ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਔਜਖਆਈ ਨਾਲ ਲੂੰ ਘ 

ਕੇ ਹੀ ਿਦੋਂ ਜਟਕਵੀਂ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਅਪੜੀਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਗਆਨ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56882 1331 ibKu Kwxw ibKu 
bolxw ibKu kI 
kwr kmwie]

Bikh Khaanaa Bikh 

Bolanaa Bikh Kee 

Kaar Kamaae ||

They eat poison, speak 

poison and do 

poisonous deeds.

(ਮੋਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਮਨੱੁਖ ਿੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਭੀ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲਈ) 

ਜ਼ਜਹਰ, ਿੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਭੀ ਜ਼ਜਹਰ, ਿੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੀ ਜ਼ਜਹਰ ਹੀ 
ਹੈ।
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56883 1331 jm dir bwDy 
mwrIAih CUtis 
swcY nwie]2]

Jam Dhar 

Baadhhae 

Maareeahi 

Shhoottas Saachai 

Naae ||2||

Bound and gagged at 

Death's door, they are 

punished; they can be 

saved only through 

the True Name. ||2||

(ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਆਜਖ਼ਰ) ਿਮ 

ਰਾਿ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ 

(ਮਾਨਸਕ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ) ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ 

ਹਨ। (ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਕ ਦੱੁਖਾਂ 
ਤੋਂ) ਉਹੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜਦਾ ਹੈ ॥੨॥

56884 1331 ijv AwieAw  
iqv jwiesI  
kIAw iliK lY 
jwie]

Jiv Aaeiaa Thiv 

Jaaeisee Keeaa 

Likh Lai Jaae ||

As they come, they go. 

Their actions are 

recorded, and go 

along with them.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਜਿਵੇਂ ਿੀਵ ਨੂੰ ਗਾ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਤਵੇਂ ਨੂੰ ਗਾ ਹੀ ਇਥੋਂ 
ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਮੋਹ ਦੇ 

ਕਰੜੇ ਿਾਲ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਰਜਹ ਕੇ ਇਥੋਂ) ਕੀਤੇ ਮੂੰ ਦੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਉੱਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।

56885 1331 mnmuiK mUlu 
gvwieAw drgh 
imlY sjwie]3]

Manamukh Mool 

Gavaaeiaa 

Dharageh Milai 

Sajaae ||3||

The self-willed 

manmukh loses his 

capital, and is 

punished in the Court 

of the Lord. ||3||

(ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ (ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) 
ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ (ਿ ੋਥੋੜੀ ਬਹੁਤ 

ਪੱਲੇ ਸੀ ਇਥੇ ਹੀ) ਗਵਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

॥੩॥
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56886 1331 jgu KotO scu 
inrmlO gur 
sbdIN vIcwir]

Jag Khotta Sach 

Niramala Gur 

Sabadheen 

Veechaar ||

The world is false and 

polluted; only the True 

One is Pure. 

Contemplate Him 

through the Word of 

the Guru's Shabad.

ਿਗਤ (ਦਾ ਮੋਹ) ਖੋਟਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਖੋਟਾ 
ਮੈਲਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ), 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਨਾਮ ਪਜਵਤਿ ਹੈ (ਮਨ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਜਵਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ), (ਇਹ ਸੱਚਾ 
ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋਜੜਆਂ ਹੀ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
56887 1331 qy nr ivrly 

jwxIAih ijn 
AMqir igAwnu 
murwir]4]

Thae Nar Viralae 

Jaaneeahi Jin 

Anthar Giaan 

Muraar ||4||

Those who have God's 

spiritual wisdom 

within, are known to 

be very rare. ||4||

(ਪਰ) ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ 

ਜਵਰਲੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪਾਈ ਹੈ ॥੪॥

56888 1331 Ajru jrY nIJru 
JrY Amr AnMd 
srUp]

A-jru[ nI~Jru Ajar Jarai Neejhar 

Jharai Amar 

Anandh Saroop ||

They endure the 

unendurable, and the 

Nectar of the Lord, the 

Embodiment of Bliss, 

trickles into them 

continuously.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਸੱਟ 

ਸਹਾਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ, 

ਇਹ ਸੱਟ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ 

ਰੱਖ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿੇਹੜਾ 
ਕੋਈ) ਇਸ ਨਾਹ ਸਹਾਰੀ ਿਾਣ 

ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਨੂੂੰ  ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ ਅਟੱਲ 

ਤੇ ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦੇ ਜਪਆਰ) ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਿੁੱ ਟ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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56889 1331 nwnku jl kO 
mInu sY Qy BwvY  
rwKhu 
pRIiq]5]13]

(sY) hY[ (Qy) Awp jI nMU 
BwvY, qW pRIiq r`Ko 
dwsn dws dI

Naanak Jal Ka 

Meen Sai Thhae 

Bhaavai Raakhahu 

Preeth ||5||13||

O Nanak, the fish is in 

love with the water; if 

it pleases You, Lord, 

please enshrine such 

love within me. 

||5||13||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ (ਵਧੀਕ 

ਵਧੀਕ) ਿਲ ਨੂੂੰ  ਤਾਂਘਦੀ ਹੈ, 

ਜਿਵੇਂ (ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

(ਤੇਰੀ ਪਿੀਤ ਲੋੜਦਾ ਹੈ) ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਜਪਆਰ (ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ (ਤਾ ਜਕ ਨਾਨਕ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ-ਿਾਲ ਜਵਚ 

ਿਸਣੋਂ ਬਜਚਆ ਰਹੇ) ॥੫॥੧੩॥

56890 1331 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

56891 1331 gIq nwd hrK 
cqurweI]

Geeth Naadh 

Harakh 

Chathuraaee ||

Songs, sounds, 

pleasures and clever 

tricks;

ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ, 
ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ 

ਚਤੁਰਾਈਆਂ,

56892 1331 rhs rMg  
Purmwieis kweI]

rhs:polw bolo[ (rhs) 
pRsMnqw

Rehas Rang 

Furamaaeis Kaaee 

||

Joy, love and the 

power to command;

ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਚਾਉ ਮਲਹਾਰ ਤੇ 

ਹਕੂਮਤਾਂ, (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਕੁਝ 

ਭੀ-

56893 1331 pYn@xu Kwxw cIiq 
n pweI]

Painhan Khaanaa 

Cheeth N Paaee ||

Fine clothes and food - 

these have no place in 

one's consciousness.

ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣੇ ਤੇ 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਸਤਿ ਪਜਹਨਣੇ- ਮੇਰੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ।
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56894 1331 swcu shju suKu  
nwim vsweI]1]

Saach Sehaj Sukh 

Naam Vasaaee 

||1||

True intuitive peace 

and poise rest in the 

Naam. ||1||

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ) ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਵਸਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਅਟੱਲ 

ਅਡੋਲਤਾ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸੁਖ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥
56895 1331 ikAw jwnW ikAw 

krY krwvY]

Kiaa Jaanaan Kiaa 

Karai Karaavai ||

What do I know about 

what God does?

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਕ 

(ਮੇਰਾ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ) ਕੀਹ ਕੁਝ ਕਰ ਜਰਹਾ 
ਤੇ (ਮੈਥੋਂ) ਕੀ ਕਰਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

56896 1331 nwm ibnw qin 
ikCu n 
suKwvY]1]rhwau]

Naam Binaa Than 

Kishh N Sukhaavai 

||1|| Rehaao ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

nothing makes my 

body feel good. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56897 1331 jog ibnod sÍwd 
AwnMdw]

suAwd Jog Binodh Svaadh 

Aanandhaa ||

Yoga, thrills, delicious 

flavors and ecstasy;

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ) ਜਵਚੋਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਿੋਗ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ 

ਤੇ ਆਨੂੰ ਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

56898 1331 miq sq Bwie  
Bgiq goibMdw]

(sq) s`cy[ (Bwie) pRym Math Sath Bhaae 

Bhagath 

Gobindhaa ||

Wisdom, truth and 

love all come from 

devotion to the Lord 

of the Universe.

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੇ) ਸੱਚੇ ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਜਵਚ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਟਕੀ ਹੋਈ 

ਹੈ,

56899 1331 kIriq krm kwr 
inj sMdw]

Keerath Karam 

Kaar Nij Sandhaa 

||

My own occupation is 

to work to praise the 

Lord.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਨਿੱਤ ਦੀ 
ਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
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56900 1331 AMqir rvqO rwj 
rivMdw]2]

r-ivMdw Anthar Ravatha 

Raaj Ravindhaa 

||2||

Deep within, I dwell 

on the Lord of the sun 

and the moon. ||2||

(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) ਪਿਕਾਸ਼ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੨॥

56901 1331 ipRau ipRau pRIiq  
pRyim aur DwrI]

Prio Prio Preeth 

Praem Our 

Dhhaaree ||

I have lovingly 

enshrined the love of 

my Beloved within my 

heart.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ) ਮੈਂ 
ਉਸ ਜਪਆਰੇ ਨੂੂੰ  ਜਨਤ 

ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਪਿੀਤ ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।

56902 1331 dInw nwQu pIau 
bnvwrI]

Dheenaa Naathh 

Peeo Banavaaree 

||

My Husband Lord, the 

Lord of the World, is 

the Master of the 

meek and the poor.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ 

ਜਕ) ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ; ਉਹ 

ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

56903 1331 An idnu nwmu 
dwnu bRqkwrI]

Anadhin Naam 

Dhaan 

Brathakaaree ||

Night and day, the 

Naam is my giving in 

charity and fasting.

ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨ ਲਈ ਪਿੇਰਨਾ-ਇਹ 

ਨੇਮ ਮੈਂ ਸਦਾ ਜਨਬਾਹ ਜਰਹਾ ਹਾਂ।

56904 1331 iqRpiq qrMg qqu 
bIcwrI]3]

Thripath Tharang 

Thath Beechaaree 

||3||

The waves have 

subsided, 

contemplating the 

essence of reality. 

||3||

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਿਗਤ ਦੇ ਮੂਲ 

ਪਿਭੂ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ 
ਹਾਂ; ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਂ ਜਤਿਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਿਾ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ॥੩॥

56905 1331 AkQO kQau  
ikAw mY joru]

A-kQO: polw bolo Akathha Kathho 

Kiaa Mai Jor ||

What power do I have 

to speak the 

Unspoken?

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ 
ਕੀਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਕਰਾਂ?
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56906 1331 Bgiq krI  
krwieih mor]

Bhagath Karee 

Karaaeihi Mor ||

I worship You with 

devotion; You inspire 

me to do so.

ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਾਂਦਾ ਹੈਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
56907 1331 AMqir vsY cUkY mY 

mor]

Anthar Vasai 

Chookai Mai Mor 

||

You dwell deep within; 

my egotism is 

dispelled.

ਿਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 'ਮੈਂ 
ਮੇਰੀ' ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਹਉਮੈ ਤੇ 

ਮਮਤਾ ਦੋਵੇਂ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ)।

56908 1331 iksu syvI dUjw 
nhI horu]4]

Kis Saevee 

Dhoojaa Nehee 

Hor ||4||

So whom should I 

serve? There is no 

other than You. ||4||

ਤੈਥੋਂ ਜਬਨਾ ਮੈਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ॥੪॥

56909 1331 gur kw sbdu mhw 
rsu mITw]

Gur Kaa Sabadh 

Mehaa Ras 

Meethaa ||

The Word of the 

Guru's Shabad is 

utterly sweet and 

sublime.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਅਿੇਹਾ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ 

ਜਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮੱਠਾ ਲੱਗ 

ਜਰਹਾ ਹੈ,

56910 1331 AYsw AMimRqu  
AMqir fITw]

Aisaa Anmrith 

Anthar Ddeethaa 

||

Such is the Ambrosial 

Nectar I see deep 

within.

ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਰਸ ਿਾਪ ਜਰਹਾ ਹੈ।

56911 1331 ijin cwiKAw  
pUrw pdu hoie]

Jin Chaakhiaa 

Pooraa Padh Hoe 

||

Those who taste this, 

attain the state of 

perfection.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰਸ ਚੱਜਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ 

ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਦਰਿਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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56912 1331 nwnk DRwipE  
qin suKu 
hoie]5]14]

Naanak 

Dhhraapiou Than 

Sukh Hoe 

||5||14||

O Nanak, they are 

satisfied, and their 

bodies are at peace. 

||5||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਸੁਖ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੫॥੧੪॥
56913 1331 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

56914 1331 AMqir dyiK 
sbid mnu 
mwinAw Avru n 
rWgnhwrw]

Anthar Dhaekh 

Sabadh Man 

Maaniaa Avar N 

Raanganehaaraa 

||

Deep within, I see the 

Shabad, the Word of 

God; my mind is 

pleased and appeased. 

Nothing else can touch 

and imbue me.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉਤੇ ਪਿੇਮ ਦਾ) 
ਰੂੰਗ ਚਾੜਹਨ ਵਾਲਾ (ਪਿੇਮ ਦੇ 

ਸੋਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਉਸੇ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖ ਕੇ 

ਿੀਵ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਨੂੂੰ  ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
56915 1331 Aih inis jIAw 

dyiK smwly iqs 
hI kI 
srkwrw]1]

Ahinis Jeeaa 

Dhaekh Samaalae 

This Hee Kee 

Sarakaaraa ||1||

Day and night, God 

watches over and 

cares for His beings 

and creatures; He is 

the Ruler of all. ||1||

(ਪਿੇਮ ਦਾ ਸੋਮਾ) ਪਿਭੂ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਗਹੁ ਨਾਲ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ 

(ਪਿੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਹੀ ਹੱਥ ਜਵਚ ਹੈ) ॥੧॥

56916 1331 myrw pRBu rWig 
GxO Aiq rUVO]

Maeraa Prabh 

Raang Ghana Ath 

Roorra ||

My God is dyed in the 

most beautiful and 

glorious color.

ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ ਬੜੇ ਗੂੜਹੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ,
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56917 1331 dIn dieAwlu  
pRIqm mnmohnu  
Aiq rs lwl 
sgUVO]1]rhwau]

(sgUVO) gwV@w Dheen Dhaeiaal 

Preetham 

Manamohan Ath 

Ras Laal Sagoorra 

||1|| Rehaao ||

Merciful to the meek 

and the poor, my 

Beloved is the Enticer 

of the mind; He is so 

very sweet, imbued 

with the deep crimson 

color of His Love. 

||1||Pause||

ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਜਪਆਰਾ ਹੈ, 

ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਪਿੇਮ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਿੇਮ ਦੇ ਗੂੜਹੇ 
ਲਾਲ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56918 1331 aUpir kUpu ggn 
pinhwrI AMimRqu 
pIvxhwrw]

Oopar Koop Gagan 

Panihaaree 

Anmrith 

Peevanehaaraa ||

The Well is high up in 

the Tenth Gate; the 

Ambrosial Nectar 

flows, and I drink it in.

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ; 

ਉੱਚੀ ਜਬਿਤੀ ਵਾਲਾ ਿੀਵ ਹੀ 
(ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

56919 1331 ijs kI rcnw so 
ibiD jwxY  
gurmuiK igAwnu 
vIcwrw]2]

Jis Kee Rachanaa 

So Bidhh Jaanai 

Guramukh Giaan 

Veechaaraa ||2||

The creation is His; He 

alone knows its ways 

and means. The 

Gurmukh 

contemplates spiritual 

wisdom. ||2||

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਪਲਾਣ ਦਾ 
ਤਰੀਕਾ (ਭੀ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਰਚੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। 
(ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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56920 1332 psrI ikrix  
ris kml 
ibgwsy sis Gir 
sUru smwieAw]

Pasaree Kiran Ras 

Kamal Bigaasae 

Sas Ghar Soor 

Samaaeiaa ||

The rays of light 

spread out, and the 

heart-lotus joyfully 

blossoms forth; the 

sun enters into the 

house of the moon.

ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਿ ਦੀਆਂ ਜਕਰਨਾਂ 
ਜਖਲਜਰਆਂ ਕੌਲ ਿੁਲ ਜਖੜ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ ਜਤਵੇਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ-

ਜਕਰਨ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੋਇਆਂ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ 

ਰਸ ਨਾਲ ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਮਨ 

ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ) ਸ਼ਾਂਤ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਤਾਮਸੀ ਸੁਭਾਉ ਸਮਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

56921 1332 kwlu ibDuMis  
mnsw min mwrI  
gur pRswid pRBu 
pwieAw]3]

(ibDuMis) nws Kaal Bidhhuns 

Manasaa Man 

Maaree Gur 

Prasaadh Prabh 

Paaeiaa ||3||

I have conquered 

death; the desires of 

the mind are 

destroyed. By Guru's 

Grace, I have found 

God. ||3||

ਮਨੱੁਖ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੂੰ  ਮੁਕਾ ਕੇ 

ਮਾਇਕ ਿੁਰਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

56922 1332 Aiq ris rMig 
clUlY rwqI dUjw 
rMgu n koeI]

Ath Ras Rang 

Chaloolai Raathee 

Dhoojaa Rang N 

Koee ||

I am dyed in the deep 

crimson color of His 

Love. I am not colored 

by any other color.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਿੀਭ ਪਿੇਮ ਦੇ 

ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੂੜਹੇ 
ਜਪਆਰ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦਾ ਰੂੰਗ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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56923 1332 nwnk rsin 
rswey rwqy riv 
rihAw pRBu 
soeI]4]15]

Naanak Rasan 

Rasaaeae Raathae 

Rav Rehiaa Prabh 

Soee ||4||15||

O Nanak, my tongue is 

saturated with the 

taste of God, who is 

permeating and 

pervading 

everywhere. ||4||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੀਭ ਨੂੂੰ  
ਨਾਮ-ਰਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਰੱਤੇ ਗਏ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰ ਥਾਂ ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧੫॥

56924 1332 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

56925 1332 bwrh mih rwvl 
Kip jwvih chu 
iCA mih 
sMinAwsI]

Baareh Mehi 

Raaval Khap 

Jaavehi Chahu 

Shhia Mehi 

Sanniaasee ||

The Yogis are divided 

into twelve schools, 

the Sannyaasees into 

ten.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਹੀ ਜਫ਼ਰਜਕਆਂ 

ਜਵਚ ਦੇ ਿੋਗੀ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਹੀ 
ਜਫ਼ਰਜਕਆਂ ਜਵਚ ਦੇ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ 
ਖਪਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

56926 1332 jogI kwpVIAw 
isrKUQy ibnu 
sbdY gil 
PwsI]1]

Jogee Kaaparreeaa 

Sirakhoothhae Bin 

Sabadhai Gal 

Faasee ||1||

The Yogis and those 

wearing religious 

robes, and the Jains 

with their all hair 

plucked out - without 

the Word of the 

Shabad, the noose is 

around their necks. 

||1||

ਟਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਪਜਹਨਣ 

ਵਾਲੇ ਿੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਿੜਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਟਾਣ ਵਾਲੇ 

ਢੂੂੰ ਢੀਏ ਿੈਨੀ ਭੀ (ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)। ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 
ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀ) ਿਾਹੀ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥
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56927 1332 sbid rqy pUry 
bYrwgI]

Sabadh Rathae 

Poorae Bairaagee 

||

Those who are imbued 

with the Shabad are 

the perfectly detached 

renunciates.

ਿੇਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਪੂਰੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਉਪਰਾਮ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
56928 1332 Aau hiT hsq 

mih BIiKAw 
jwcI eyk Bwie 
ilv 
lwgI]1]rhwau]

hiT: polw bolo Aouhath Hasath 

Mehi Bheekhiaa 

Jaachee Eaek 

Bhaae Liv Laagee 

||1|| Rehaao ||

They beg to receive 

charity in the hands of 

their hearts, 

embracing love and 

affection for the One. 

||1||Pause||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) 
ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ) ਜਭੱਜਛਆ ਮੂੰਗੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਸਰਫ਼ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

56929 1332 bRhmx vwdu 
pVih kir 
ikirAw krxI 
krm krwey]

Brehaman Vaadh 

Parrehi Kar Kiriaa 

Karanee Karam 

Karaaeae ||

The Brahmins study 

and argue about the 

scriptures; they 

perform ceremonial 

rituals, and lead 

others in these rituals.

ਬਿਾਹਮਣ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ (ਤੇ 

ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਕਰਮ ਕਾਂਡ 

ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 

ਕਰ ਕੇ (ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 

ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਚਰਚਾ ਪੜਹਦੇ 

ਹਨ।

56930 1332 ibnu bUJy ikCu 
sUJY nwhI mnmuKu 
ivCuiV duKu 
pwey]2]

Bin Boojhae Kishh 

Soojhai Naahee 

Manamukh 

Vishhurr Dhukh 

Paaeae ||2||

Without true 

understanding, those 

self-willed manmukhs 

understand nothing. 

Separated from God, 

they suffer in pain. 

||2||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਆਤਮਕ ਦੱੁਖ 

ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ ) ਨਾਹ ਸਮਝਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸੱੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੨॥
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56931 1332 sbid imly sy 
sUcwcwrI swcI 
drgh mwny]

(sUcwcwrI) piv`qR 
Awcwr vwly

Sabadh Milae Sae 

Soochaachaaree 

Saachee Dharageh 

Maanae ||

Those who receive the 

Shabad are sanctified 

and pure; they are 

approved in the True 

Court.

ਪਜਵਤਿ ਕਰਤੱਬ ਵਾਲੇ ਜਸਰਫ਼ 

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ (ਮਨੋਂ ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਦਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
56932 1332 An idnu nwim 

rqin ilv lwgy  
juig juig swic 
smwny]3]

Anadhin Naam 

Rathan Liv Laagae 

Jug Jug Saach 

Samaanae ||3||

Night and day, they 

remain lovingly 

attuned to the Naam; 

throughout the ages, 

they are merged in the 

True One. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਵ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲਗੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩॥

56933 1332 sgly krm Drm 
suic sMjm jp 
qp qIrQ sbid 
vsy]

Sagalae Karam 

Dhharam Such 

Sanjam Jap Thap 

Theerathh Sabadh 

Vasae ||

Good deeds, 

righteousness and 

Dharmic faith, 

purification, austere 

self-discipline, 

chanting, intense 

meditation and 

pilgrimages to sacred 

shrines - all these 

abide in the Shabad.

(ਮੱੁਕਦੀ ਗੱਲ,) ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਧਰਮ, (ਬਾਹਰਲੀ) ਸੱੁਚ, 

(ਬਾਹਰਲੇ) ਸੂੰਿਮ, ਿਪ ਤਪ ਤੇ 

ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ-ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਵੱਸਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਿੁੜਨ 

ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ)।

56934 1332 nwnk siqgur 
imlY imlwieAw  
dUK prwCq kwl 
nsy]4]16]

n`sy Naanak Sathigur 

Milai Milaaeiaa 

Dhookh 

Paraashhath Kaal 

Nasae ||4||16||

O Nanak, united in 

union with the True 

Guru, suffering, sin 

and death run away. 

||4||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼, ਪਾਪ ਤੇ ਮੌਤ ਆਜਦਕ 

ਦੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੪॥੧੬॥
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56935 1332 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

56936 1332 sMqw kI ryxu swD 
jn sMgiq hir 
kIriq qru qwrI]

Santhaa Kee Raen 

Saadhh Jan 

Sangath Har 

Keerath Thar 

Thaaree ||

The dust of the feet of 

the Saints, the 

Company of the Holy, 

and the Praises of the 

Lord carry us across to 

the other side.

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ (ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਲਾ), ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਕਰ, (ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ (ਸੂੰਸਾਰ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ 

ਇਹ) ਤਾਰੀ ਲਾ।

56937 1332 khw krY bpurw 
jmu frpY gurmuiK 
irdY murwrI]1]

Kehaa Karai 

Bapuraa Jam 

Ddarapai 

Guramukh Ridhai 

Muraaree ||1||

What can the 

wretched, terrified 

Messenger of Death 

do to the Gurmukhs? 

The Lord abides in 

their hearts. ||1||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆ ਵੱਸਦਾ) ਹੈ, 

ਜਵਚਾਰਾ ਿਮਰਾਿ (ਭੀ) ਉਸਦਾ 
ਕੁਝ ਜਵਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
ਸਗੋਂ ਿਮਰਾਿ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) 
ਡਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

56938 1332 jil jwau jIvnu  
nwm ibnw]

Jal Jaao Jeevan 

Naam Binaa ||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

life might just as well 

be burnt down.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਿੀਵਨ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਸੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਜਪਆ ਸੜੇ 

(ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਉੱਦਮ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।
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56939 1332 hir jip jwpu 
jpau jpmwlI  
gurmuiK AwvY 
swdu 
mnw]1]rhwau]

Har Jap Jaap Japo 

Japamaalee 

Guramukh Aavai 

Saadh Manaa 

||1|| Rehaao ||

The Gurmukh chants 

and meditates on the 

Lord, chanting the 

chant on the mala; the 

Flavor of the Lord 

comes into the mind. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! 

ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਕੇ ਿਪਦਾ ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
ਿਪਦਾ ਹਾਂ), ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਿਾਪ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮਾਲਾ (ਬਣਾ ਜਲਆ 

ਹੈ)। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਿਜਪਆਂ ਇਸ ਿਾਪ ਦਾ) 
ਆਨੂੰ ਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

56940 1332 gur aupdys swcu 
suKu jw kau ikAw 
iqsu aupmw 
khIAY]

Gur Oupadhaes 

Saach Sukh Jaa Ko 

Kiaa This 

Oupamaa Keheeai 

||

Those who follow the 

Guru's Teachings find 

true peace - how can I 

even describe the 

glory of such a person?

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾ ਸਕਦੀ।

56941 1332 lwl jvyhr rqn 
pdwrQ Kojq 
gurmuiK 
lhIAY]2]

Laal Javaehar 

Rathan 

Padhaarathh 

Khojath Guramukh 

Leheeai ||2||

The Gurmukh seeks 

and finds the gems 

and jewels, diamonds, 

rubies and treasures. 

||2||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਜਵਚੋਂ) ਖੋਿਦਾ ਖੋਿਦਾ ਲਾਲ 

ਹੀਰੇ ਰਤਨ (ਆਜਦਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ 
ਆਤਮਕ ਗੁਣ) ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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56942 1332 cInY igAwnu 
iDAwnu Dnu swcO  
eyk sbid ilv 
lwvY]

Cheenai Giaan 

Dhhiaan Dhhan 

Saacha Eaek 

Sabadh Liv Laavai 

||

So center yourself on 

the treasures of 

spiritual wisdom and 

meditation; remain 

lovingly attuned to the 

One True Lord, and 

the Word of His 

Shabad.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਇਕ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ) ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਿੁੜੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਧਨ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

56943 1332 inrwlMbu inrhwru 
inhkyvlu inrBau 
qwVI lwvY]3]

Niraalanb 

Nirehaar 

Nihakaeval 

Nirabho Thaarree 

Laavai ||3||

Remain absorbed in 

the Primal State of the 

Fearless, Immaculate, 

Independent, Self-

sufficient Lord. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 

ਜਵਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਟਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ 
ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ॥੩॥
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56944 1332 swier spq Bry 
jl inrmil  
aultI nwv 
qrwvY]

Saaeir Sapath 

Bharae Jal Niramal 

Oulattee Naav 

Tharaavai ||

The seven seas are 

overflowing with the 

Immaculate Water; 

the inverted boat 

floats across.

(ਪੂੰਿੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ, ਮਨ ਅਤੇ 

ਬੱਧ ਇਹ ਸੱਤੇ ਹੀ ਮਾਨੋ, ਚਸ਼ਮੇ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ 

ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਪਿਿੁੱ ਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਚੂੰਗੀ ਮੂੰਦੀ 
ਪਿੇਰਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮਲਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਇਹ ਸੱਤੇ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਪਜਵਤਿ ਿਲ ਨਾਲ 

ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਜਵੱਤਿ ਪਿੇਰਨਾ ਦਾ 
ਿਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤੇ) ਉਹ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇ 

ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਜਵਚ ਤਰਾਂਦਾ ਹੈ।

56945 1332 bwhir jwqO Twik 
rhwvY gurmuiK 
shij smwvY]4]

(j`wqO) ksky Baahar Jaatha 

Thaak Rehaavai 

Guramukh Sehaj 

Samaavai ||4||

The mind which 

wandered in external 

distractions is 

restrained and held in 

check; the Gurmukh is 

intuitively absorbed in 

God. ||4||

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉਹ 

ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਰੋਕ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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56946 1332 so igrhI so dwsu 
audwsI ijin 
gurmuiK Awpu 
pCwinAw]

So Girehee So 

Dhaas Oudhaasee 

Jin Guramukh Aap 

Pashhaaniaa ||

He is a householder, 

he is a renunciate and 

God's slave, who, as 

Gurmukh, realizes his 

own self.

(ਿੇ ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ 

ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਗਿਹਸਤੀ 
ਿਾਂ ਜਵਰਕਤ ਅਖਵਾਣ ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਜਲਆ 

ਹੈ ਉਹੀ (ਅਸਲ) ਜਗਿਹਸਤੀ ਹੈ 

ਤੇ ਉਹੀ (ਪਿਭੂ ਦਾ) ਸੇਵਕ 

ਜਵਰਕਤ ਹੈ।

56947 1332 nwnku khY Avru  
nhI dUjw swc 
sbid mnu 
mwinAw]5]17]

Naanak Kehai Avar 

Nehee Dhoojaa 

Saach Sabadh Man 

Maaniaa 

||5||17||

Says Nanak, his mind 

is pleased and 

appeased by the True 

Word of the Shabad; 

there is no other at all. 

||5||17||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਜਗੱਝ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਜਕਤੇ ਭੀ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ 
ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ ॥੫॥੧੭॥

56948 1332 rwgu pRBwqI 
mhlw 3 caupdy

Raag Prabhaathee 

Mehalaa 3 

Choupadhae

Raag Prabhaatee, 

Third Mehl, Chau-

Padas:

ਰਾਗ ਪਿਭਾਤੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਚਾਰ-ਬੂੰਦਾਂ 
ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

56949 1332 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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56950 1332 gurmuiK ivrlw 
koeI bUJY sbdy 
rihAw smweI]

Guramukh Viralaa 

Koee Boojhai 

Sabadhae Rehiaa 

Samaaee ||

Those who become 

Gurmukh and 

understand are very 

rare; God is 

permeating and 

pervading through the 

Word of His Shabad.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਇਹ) ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

56951 1332 nwim rqy sdw 
suKu pwvY swic 
rhY ilv 
lweI]1]

Naam Rathae 

Sadhaa Sukh 

Paavai Saach 

Rehai Liv Laaee 

||1||

Those who are imbued 

with the Naam, the 

Name of the Lord, find 

everlasting peace; 

they remain lovingly 

attuned to the True 

One. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੱਤਾ 
ਰਜਹ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

56952 1333 hir hir nwmu 
jphu jn BweI]

Har Har Naam 

Japahu Jan Bhaaee 

||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, O 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ ਿਨੋ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰੋ।
56953 1333 gur pRswid mnu 

AsiQru hovY An 
idnu hir ris 
rihAw 
AGweI]1]rhwau
]

Gur Prasaadh Man 

Asathhir Hovai 

Anadhin Har Ras 

Rehiaa Aghaaee 

||1|| Rehaao ||

By Guru's Grace, the 

mind becomes steady 

and stable; night and 

day, it remains 

satisfied with the 

Sublime Essence of 

the Lord. ||1||Pause||

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਅਡੋਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਆਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ) ਹਰ 

ਵੇਲੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਲੋਂ) 
ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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56954 1333 Anidnu Bgiq 
krhu idnu rwqI  
iesu jug kw 
lwhw BweI]

Anadhin Bhagath 

Karahu Dhin 

Raathee Eis Jug 

Kaa Laahaa 

Bhaaee ||

Night and day, 

perform devotional 

worship service to the 

Lord, day and night; 

this is the profit to be 

obtained in this Dark 

Age of Kali Yuga, O 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਭਾਈ! ਜਦਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ 

ਰਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ।

56955 1333 sdw jn inrml  
mYlu n lwgY sic 
nwim icqu 
lweI]2]

Sadhaa Jan 

Niramal Mail N 

Laagai Sach Naam 

Chith Laaee ||2||

The humble beings are 

forever immaculate; 

no filth ever sticks to 

them. They focus their 

consciousness on the 

True Name. ||2||

(ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਚੱਤ ਿੋੜਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ ॥੨॥

56956 1333 suKu sIgwru 
siqgurU 
idKwieAw nwim 
vfI vifAweI]

Sukh Seegaar 

Sathiguroo 

Dhikhaaeiaa Naam 

Vaddee Vaddiaaee 

||

The True Guru has 

revealed the 

ornamentation of 

peace; the Glorious 

Greatness of the 

Naam is Great!

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ) ਗਜਹਣਾ 
ਹੈ। (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਇਹ ਗਜਹਣਾ) ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ, 
ਉਸ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਖੱਟ ਲਈ।
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56957 1333 AKut BMfwr Bry  
kdy qoit n AwvY  
sdw hir syvhu 
BweI]3]

Akhutt Bhanddaar 

Bharae Kadhae 

Thott N Aavai 

Sadhaa Har 

Saevahu Bhaaee 

||3||

The Inexhaustible 

Treasures are 

overflowing; they are 

never exhausted. So 

serve the Lord forever, 

O Siblings of Destiny. 

||3||

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ (ਸਦਾ 
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜਰਹਾਂ ਇਹ) ਕਦੇ 

ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ 

ਜਵਚ) ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
॥੩॥

56958 1333 Awpy krqw ijs 
no dyvY iqsu vsY 
min AweI]

Aapae Karathaa Jis 

No Dhaevai This 

Vasai Man Aaee ||

The Creator comes to 

abide in the minds of 

those whom He 

Himself has blessed.

ਪਰ, ਇਹ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

56959 1333 nwnk nwmu 
iDAwie sdw qU  
siqguir dIAw 
idKweI]4]1]

Naanak Naam 

Dhhiaae Sadhaa 

Thoo Sathigur 

Dheeaa Dhikhaaee 

||4||1||

O Nanak, meditate 

forever on the Naam, 

which the True Guru 

has revealed. ||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਰਹੁ। (ਭਗਤੀ-
ਜਸਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ) ਗੁਰੂ 

ਨੇ (ਹੀ) ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ (ਇਹ 

ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਲੱਭਦਾ ਹੈ) ॥੪॥੧॥

56960 1333 pRBwqI mhlw 3] Prabhaathee 

Mehalaa 3 ||

Prabhaatee, Third 

Mehl:
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56961 1333 inrguxIAwry kau 
bKis lY suAwmI  
Awpy lYhu 
imlweI]

Niraguneeaarae 

Ko Bakhas Lai 

Suaamee Aapae 

Laihu Milaaee ||

I am unworthy; please 

forgive me and bless 

me, O my Lord and 

Master, and unite me 

with Yourself.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! (ਮੈਂ) ਗੁਣ-

ਹੀਨ ਨੂੂੰ  ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈ, ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ)ੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖ।

56962 1333 qU ibAMqu qyrw 
AMqu n pwieAw  
sbdy dyhu 
buJweI]1]

Thoo Bianth 

Thaeraa Anth N 

Paaeiaa Sabadhae 

Dhaehu Bujhaaee 

||1||

You are Endless; no 

one can find Your 

limits. Through the 

Word of Your Shabad, 

You bestow 

understanding. ||1||

ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਜਕਸੇ ਨੇ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 
(ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ (ਿੋੜ ਕੇ) ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ ॥੧॥

56963 1333 hir jIau quDu 
ivthu bil jweI]

Har Jeeo Thudhh 

Vittahu Bal Jaaee 

||

O Dear Lord, I am a 

sacrifice to You.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

56964 1333 qnu mnu ArpI  
quDu AwgY rwKau  
sdw rhW 
srxweI]1]rhwau
]

Than Man Arapee 

Thudhh Aagai 

Raakho Sadhaa 

Rehaan Saranaaee 

||1|| Rehaao ||

I dedicate my mind 

and body and place 

them in offering 

before You; I shall 

remain in Your 

Sanctuary forever. 

||1||Pause||

ਮੈਂ (ਆਪਣਾ) ਤਨ (ਆਪਣਾ) 
ਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ (ਜਮਹਰ ਕਰ,) ਮੈਂ 
ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹਾਂ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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56965 1333 Awpxy Bwxy ivic 
sdw rKu suAwmI  
hir nwmo dyih 
vifAweI]

Aapanae Bhaanae 

Vich Sadhaa Rakh 

Suaamee Har 

Naamo Dhaehi 

Vaddiaaee ||

Please keep me 

forever under Your 

Will, O my Lord and 

Master; please bless 

me with the Glorious 

Greatness of Your 

Name.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਮੈਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਹ (ਇਹ ਹੀ 
ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਇੱਜ਼ਤ (ਹੈ)।

56966 1333 pUry gur qy Bwxw 
jwpY An idnu 
shij smweI]2]

Poorae Gur Thae 

Bhaanaa Jaapai 

Anadhin Sehaj 

Samaaee ||2||

Through the Perfect 

Guru, God's Will is 

revealed; night and 

day, remain absorbed 

in peace and poise. 

||2||

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ) ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੨॥

56967 1333 qyrY BwxY Bgiq 
jy quDu BwvY Awpy 
bKis imlweI]

Awp jI dy Bwxy clx 
vwly Bgq, Awp jI nMU 
BwauNdy jy

Thaerai Bhaanai 

Bhagath Jae 

Thudhh Bhaavai 

Aapae Bakhas 

Milaaee ||

Those devotees who 

accept Your Will are 

pleasing to You, Lord; 

You Yourself forgive 

them, and unite them 

with Yourself.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਿ ੇਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਹੀ 
ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦਾ ਹੈਂ।

56968 1333 qyrY BwxY sdw suKu 
pwieAw guir  
iqRsnw Agin 
buJweI]3]

buJweI: polw bolo Thaerai Bhaanai 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa Gur 

Thrisanaa Agan 

Bujhaaee ||3||

Accepting Your Will, I 

have found everlasting 

peace; the Guru has 

extinguished the fire 

of desire. ||3||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਜਦੱਤੀ, 
ਉਸ ਨੇ (ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ ॥੩॥
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56969 1333 jo qU krih su 
hovY krqy Avru  
n krxw jweI]

Jo Thoo Karehi S 

Hovai Karathae 

Avar N Karanaa 

Jaaee ||

Whatever You do 

comes to pass, O 

Creator; nothing else 

can be done.

ਹੇ ਕਰਤਾਰ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੂੂੰ  
(ਆਪ) ਕਰਦਾ ਹੈਂ (ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਦੇ ਉਲਟ) ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

56970 1333 nwnk nwvY jyvfu  
Avru n dwqw  
pUry gur qy 
pweI]4]2]

Naanak Naavai 

Jaevadd Avar N 

Dhaathaa Poorae 

Gur Thae Paaee 

||4||2||

O Nanak, nothing is as 

great as the Blessing 

of the Name; it is 

obtained through the 

Perfect Guru. ||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ (ਹੀ) 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੪॥੨॥

56971 1333 pRBwqI mhlw 3] Prabhaathee 

Mehalaa 3 ||

Prabhaatee, Third 

Mehl:

56972 1333 gurmuiK hir 
swlwihAw ijMnw  
iqn slwih hir 
jwqw]

Guramukh Har 

Saalaahiaa Jinnaa 

Thin Salaahi Har 

Jaathaa ||

The Gurmukhs praise 

the Lord; praising the 

Lord, they know Him.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਜਸੱਖੀ।

56973 1333 ivchu Brmu 
gieAw hY dUjw  
gur kY sbid 
pCwqw]1]

g-ieAw Vichahu Bharam 

Gaeiaa Hai 

Dhoojaa Gur Kai 

Sabadh 

Pashhaathaa ||1||

Doubt and duality are 

gone from within; they 

realize the Word of 

the Guru's Shabad. 

||1||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ 

ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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56974 1333 hir jIau qU myrw 
ieku soeI]

Har Jeeo Thoo 

Maeraa Eik Soee ||

O Dear Lord, You are 

my One and Only.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲਾ ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ।

56975 1333 quDu jpI quDY 
swlwhI giq miq  
quJ qy 
hoeI]1]rhwau]

Thudhh Japee 

Thudhhai 

Saalaahee Gath 

Math Thujh Thae 

Hoee ||1|| 

Rehaao ||

I meditate on You and 

praise You; salvation 

and wisdom come 

from You. 

||1||Pause||

ਮੈਂ (ਸਦਾ) ਤੈਨੂੂੰ  (ਹੀ) ਿਪਦਾ 
ਹਾਂ, ਮੈਂ (ਸਦਾ) ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸਲਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਅਕਲ ਤੈਥੋਂ 
ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56976 1333 gurmuiK swlwhin  
sy swdu pwiein  
mITw AMimRqu 
swru]

Guramukh 

Saalaahan Sae 

Saadh Paaein 

Meethaa Anmrith 

Saar ||

The Gurmukhs praise 

You; they receive the 

most excellent and 

sweet Ambrosial 

Nectar.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਉਸ 

ਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮੱਠਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਹੋਰ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨਾਲੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

56977 1333 sdw mITw kdy n 
PIkw gur sbdI 
vIcwru]2]

Sadhaa Meethaa 

Kadhae N Feekaa 

Gur Sabadhee 

Veechaar ||2||

This Nectar is forever 

sweet; it never loses 

its taste. Contemplate 

the Word of the 

Guru's Shabad. ||2||

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦਾ) ਜਵਚਾਰ (ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ 

ਦਾ ਸੁਆਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸਦਾ 
ਜਮੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੇ-

ਸੁਆਦਾ ਨਹੀਂ ਿਾਪਦਾ ॥੨॥
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56978 1333 ijin mITw 
lwieAw soeI 
jwxY iqsu ivthu 
bil jweI]

Jin Meethaa 

Laaeiaa Soee 

Jaanai This Vittahu 

Bal Jaaee ||

He makes it seem so 

sweet to me; I am a 

sacrifice to Him.

ਪਰ, ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ 

(ਆਪਣਾ ਨਾਮ) ਜਮੱਠਾ ਮਜਹਸੂਸ 

ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ 
(ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਿਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

56979 1333 sbid slwhI 
sdw suKdwqw  
ivchu Awpu 
gvweI]3]

Sabadh Salaahee 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Vichahu Aap 

Gavaaee ||3||

Through the Shabad, I 

praise the Giver of 

peace forever. I have 

eradicated self-conceit 

from within. ||3||

ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸੁਖ-ਦਾਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਦਾ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

56980 1333 siqguru myrw sdw 
hY dwqw jo ieCY  
so Plu pwey]

Sathigur Maeraa 

Sadhaa Hai 

Dhaathaa Jo 

Eishhai So Fal 

Paaeae ||

My True Guru is 

forever the Giver. I 

receive whatever 

fruits and rewards I 

desire.

ਜਪਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਦਾ (ਹਰੇਕ) 

ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

56981 1333 nwnk nwmu imlY 
vifAweI gur 
sbdI scu 
pwey]4]3]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Gur Sabadhee 

Sach Paaeae 

||4||3||

O Nanak, through the 

Naam, glorious 

greatness is obtained; 

through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

True One is found. 

||4||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ (ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ) ਇੱਜ਼ਤ। 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥
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56982 1333 pRBwqI mhlw5 
3]

mhlw hyTW Coty AKrW c 
5 dw Bwv, ieh 
gursbd jI siqgurU 
pMjvyN pwiqSwh jI ny vI 
aucwry, qIjy pwqSwh jI 
dy muK r`Ky hn

Prabhaathee 

Mehalaa 3 ||

Prabhaatee, Third 

Mehl:

56983 1333 jo qyrI srxweI 
hir jIau iqn qU 
rwKn jogu]

Jo Thaeree 

Saranaaee Har 

Jeeo Thin Thoo 

Raakhan Jog ||

Those who enter Your 

Sanctuary, Dear Lord, 

are saved by Your 

Protective Power.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈਂ।

56984 1333 quDu jyvfu mY 
Avru n sUJY nw 
ko hoAw n 
hogu]1]

Thudhh Jaevadd 

Mai Avar N 

Soojhai Naa Ko 

Hoaa N Hog ||1||

I cannot even conceive 

of any other as Great 

as You. There never 

was, and there never 

shall be. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ। 
(ਅਿ ੇਤਕ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ) 
ਨਾਹ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਅਤੇ 

ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ ) ਨਾਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ 
॥੧॥

56985 1333 hir jIau sdw 
qyrI srxweI]

Har Jeeo Sadhaa 

Thaeree 

Saranaaee ||

O Dear Lord, I shall 

remain in Your 

Sanctuary forever.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ) 
ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹਾਂ।
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56986 1333 ijau BwvY iqau 
rwKhu myry suAwmI  
eyh qyrI 
vifAweI 
]1]rhwau]

Jio Bhaavai Thio 

Raakhahu Maerae 

Suaamee Eaeh 

Thaeree 

Vaddiaaee ||1|| 

Rehaao ||

As it pleases You, You 

save me, O my Lord 

and Master; this is 

Your Glorious 

Greatness. 

||1||Pause||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਭਾਵੇ (ਮੇਰੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰ 

(ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰ 

ਸਕਣਾ) ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਸਮਰਥਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

56987 1333 jo qyrI srxweI 
hir jIau iqn 
kI krih 
pRiqpwl]

Jo Thaeree 

Saranaaee Har 

Jeeo Thin Kee 

Karehi Prathipaal 

||

O Dear Lord, You 

cherish and sustain 

those who seek Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  
(ਆਪ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

56988 1334 Awip ikRpw kir 
rwKhu hir jIau  
poih n skY 
jmkwlu]2]

Aap Kirapaa Kar 

Raakhahu Har 

Jeeo Pohi N Sakai 

Jamakaal ||2||

O Dear Lord, the 

Messenger of Death 

cannot even touch 

those whom You, in 

Your Mercy, protect. 

||2||

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  (ਜਿਰ) ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਭੀ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੨॥

56989 1334 qyrI srxweI 
scI hir jIau  
nw Eh GtY n 
jwie]

Thaeree 

Saranaaee Sachee 

Har Jeeo Naa Ouh 

Ghattai N Jaae ||

True Is Your 

Sanctuary, O Dear 

Lord; it never 

diminishes or goes 

away.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਤੇਰੀ ਓਟ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾਹ 

ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਾਹ ਉਹ 

ਖ਼ਤਮ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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56990 1334 jo hir Coif dUjY 
Bwie lwgY Ehu 
jMmY qY mir 
jwie]3]

Jo Har Shhodd 

Dhoojai Bhaae 

Laagai Ouhu 

Janmai Thai Mar 

Jaae ||3||

Those who abandon 

the Lord, and become 

attached to the love of 

duality, shall continue 

to die and be reborn. 

||3||

ਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ (ਦੀ 
ਓਟ) ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

56991 1334 jo qyrI srxweI 
hir jIau iqnw  
dUK BUK ikCu 
nwih]

Jo Thaeree 

Saranaaee Har 

Jeeo Thinaa 

Dhookh Bhookh 

Kishh Naahi ||

Those who seek Your 

Sanctuary, Dear Lord, 

shall never suffer in 

pain or hunger for 

anything.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ 

ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦੀ।

56992 1334 nwnk nwmu 
slwih sdw qU  
scY sbid 
smwih]4]4]

Naanak Naam 

Salaahi Sadhaa 

Thoo Sachai 

Sabadh Samaahi 

||4||4||

O Nanak, praise the 

Naam, the Name of 

the Lord forever, and 

merge in the True 

Word of the Shabad. 

||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਲਾਹੁੂੰ ਦਾ ਜਰਹਾ 
ਕਰ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਹੇਂਗਾ ॥੪॥੪॥

56993 1334 pRBwqI mhlw 3] Prabhaathee 

Mehalaa 3 ||

Prabhaatee, Third 

Mehl:

56994 1334 gurmuiK hir jIau 
sdw iDAwvhu jb 
lgu jIA prwn]

Guramukh Har 

Jeeo Sadhaa 

Dhhiaavahu Jab 

Lag Jeea Paraan ||

As Gurmukh, meditate 

on the Dear Lord 

forever, as long as 

there is the breath of 

life.

ਿਦੋਂ ਤਕ ਜਿੂੰ ਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ 

ਸੁਆਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ।
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56995 1334 gur sbdI mnu 
inrmlu hoAw  
cUkw min 
AiBmwnu]

Gur Sabadhee 

Man Niramal Hoaa 

Chookaa Man 

Abhimaan ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

mind becomes 

immaculate, and 

egotistical pride is 

expelled from the 

mind.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) ਮਨ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਵਚ (ਵੱਸਦਾ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

56996 1334 sPlu jnmu iqsu 
pRwnI kyrw hir kY 
nwim smwn]1]

Safal Janam This 

Praanee Kaeraa 

Har Kai Naam 

Samaan ||1||

Fruitful and 

prosperous is the life 

of that mortal being, 

who is absorbed in the 

Name of the Lord. 

||1||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ 

ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥

56997 1334 myry mn gur kI 
isK suxIjY]

is`K Maerae Man Gur 

Kee Sikh Suneejai 

||

O my mind, listen to 

the Teachings of the 

Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦਾ (ਇਹ) 

ਉਪਦੇਸ਼ (ਸਦਾ) ਸੁਣਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

56998 1334 hir kw nwmu sdw 
suKdwqw shjy 
hir rsu 
pIjY]1]rhwau]

Har Kaa Naam 

Sadhaa 

Sukhadhaathaa 

Sehajae Har Ras 

Peejai ||1|| 

Rehaao ||

The Name of the Lord 

is the Giver of peace 

forever. With intuitive 

ease, drink in the 

Sublime Essence of 

the Lord. ||1||Pause||

(ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਿਲ ਪੀਂਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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56999 1334 mUlu pCwxin iqn 
inj Gir vwsw  
shjy hI suKu 
hoeI]

Mool Pashhaanan 

Thin Nij Ghar 

Vaasaa Sehajae 

Hee Sukh Hoee ||

Those who understand 

their own origin dwell 

within the home of 

their inner being, in 

intuitive peace and 

poise.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਦੇ 

ਰਚਨਹਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
57000 1334 gur kY sbid  

kmlu prgwisAw  
haumY durmiq 
KoeI]

Gur Kai Sabadh 

Kamal Paragaasiaa 

Houmai 

Dhuramath Khoee 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

heart-lotus blossoms 

forth, and egotism and 

evil-mindedness are 

eradicated.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਰਦਾ 
ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਖੋਟੀ 
ਮੱਤ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

57001 1334 sBnw mih eyko 
scu vrqY ivrlw 
bUJY koeI]2]

bU`JY Sabhanaa Mehi 

Eaeko Sach 

Varathai Viralaa 

Boojhai Koee ||2||

The One True Lord is 

pervading amongst all; 

those who realize this 

are very rare. ||2||

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰ 

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ) 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ॥੨॥
57002 1334 gurmqI mnu 

inrmlu hoAw  
AMimRqu qqu 
vKwnY]

Guramathee Man 

Niramal Hoaa 

Anmrith Thath 

Vakhaanai ||

Through the Guru's 

Teachings, the mind 

becomes immaculate, 

speaking the 

Ambrosial Essence.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਦੇ ਅਸਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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57003 1334 hir kw nwmu sdw 
min visAw  
ivic mn hI mnu 
mwnY]

Har Kaa Naam 

Sadhaa Man 

Vasiaa Vich Man 

Hee Man Maanai 

||

The Name of the Lord 

dwells in the mind 

forever; within the 

mind, the mind is 

pleased and appeased.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਤੀਜਿਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

57004 1334 sd bilhwrI gur 
Apuny ivthu ijqu 
Awqm rwmu 
pCwnY]3]

Sadh Balihaaree 

Gur Apunae 

Vittahu Jith 

Aatham Raam 

Pashhaanai ||3||

I am forever a sacrifice 

to my Guru, through 

whom I have realized 

the Lord, the Supreme 

Soul. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

57005 1334 mwns jnim  
siqgurU n 
syivAw ibrQw 
jnmu gvwieAw]

Maanas Janam 

Sathiguroo N 

Saeviaa Birathhaa 

Janam Gavaaeiaa 

||

Those human beings 

who do not serve the 

True Guru - their lives 

are uselessly wasted.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ ਲਈ।

57006 1334 ndir kry qW 
siqguru myly  
shjy shij 
smwieAw]

Nadhar Karae 

Thaan Sathigur 

Maelae Sehajae 

Sehaj Samaaeiaa 

||

When God bestows 

His Glance of Grace, 

then we meet the 

True Guru, merging in 

intuitive peace and 

poise.

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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57007 1334 nwnk nwmu imlY 
vifAweI pUrY 
Bwig 
iDAwieAw]4]5]

Naanak Naam 

Milai Vaddiaaee 

Poorai Bhaag 

Dhhiaaeiaa 

||4||5||

O Nanak, by great 

good fortune, the 

Naam is bestowed; by 

perfect destiny, 

meditate. ||4||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਨਾਮ (ਿਪਣ ਦੀ) ਵਜਡਆਈ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੫॥

57008 1334 pRBwqI mhlw 3] Prabhaathee 

Mehalaa 3 ||

Prabhaatee, Third 

Mehl:

57009 1334 Awpy BWiq bxwey  
bhu rMgI issit 
aupwie pRiB Kylu 
kIAw]

rMgIN Ky@lu Aapae Bhaanth 

Banaaeae Bahu 

Rangee Sisatt 

Oupaae Prabh 

Khael Keeaa ||

God Himself fashioned 

the many forms and 

colors; He created the 

Universe and staged 

the play.

ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦੀ 
ਕਈ ਰੂੰਗਾਂ ਦੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚਦਾ 
ਹੈ। ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

57010 1334 kir kir vyKY  
kry krwey srb 
jIAw no irjku 
dIAw]1]

Kar Kar Vaekhai 

Karae Karaaeae 

Sarab Jeeaa No 

Rijak Dheeaa ||1||

Creating the creation, 

He watches over it. He 

acts, and causes all to 

act; He gives 

sustenance to all 

beings. ||1||

(ਇਹ ਿਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾ) ਰਚ 

ਰਚ ਕੇ (ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ) 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਸਭ ਕੁਝ 

ਆਪ ਹੀ) ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਕਰਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਰਜ਼ਕ ਦੇਂਦਾ 
ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧॥

57011 1334 klI kwl mih 
rivAw rwmu]

Kalee Kaal Mehi 

Raviaa Raam ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the Lord is All-

pervading.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਸ ਬਖੇਜੜਆਂ-

ਭਰੇ ਿੀਵਨ-ਸਮੇ ਜਵਚ ਉਸ 

ਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,
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57012 1334 Git Git pUir 
rihAw pRBu eyko  
gurmuiK prgtu 
hir hir 
nwmu]1]rhwau]

Ghatt Ghatt Poor 

Rehiaa Prabh 

Eaeko Guramukh 

Paragatt Har Har 

Naam ||1|| 

Rehaao ||

The One God is 

pervading and 

permeating each and 

every heart; the Name 

of the Lord, Har, Har, 

is revealed to the 

Gurmukh. 

||1||Pause||

ਿ ੋਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ 

ਝਗੜੇ-ਬਖੇੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

57013 1334 gupqw nwmu vrqY  
ivic kljuig  
Git Git hir 
BrpUir rihAw]

Gupathaa Naam 

Varathai Vich 

Kalajug Ghatt 

Ghatt Har 

Bharapoor Rehiaa 

||

The Naam, the Name 

of the Lord, is hidden, 

but it is pervasive in 

the Dark Age. The Lord 

is totally pervading 

and permeating each 

and every heart.

(ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਬਖੇਜੜਆਂ-ਭਰੇ 

ਿੀਵਨ-ਸਮੇ ਜਵਚ (ਉਹ ਆਪ 

ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੁਜਕਆ 

ਜਪਆ ਹੈ)। ਪਿਭੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

57014 1334 nwmu rqnu iqnw 
ihrdY pRgitAw  
jo gur srxweI 
Bij pieAw]2]

B`ij Naam Rathan 

Thinaa Hiradhai 

Pragattiaa Jo Gur 

Saranaaee Bhaj 

Paeiaa ||2||

The Jewel of the Naam 

is revealed within the 

hearts of those who 

hurry to the Sanctuary 

of the Guru. ||2||

(ਜਿਰ ਭੀ ਉਸ ਦਾ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ 

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਹੀ) ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਿਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11621 Published: March 06/ 2014



57015 1334 ieMdRI pMc pMcy 
vis AwxY iKmw 
sMqoKu gurmiq 
pwvY]

v`is Eindhree Panch 

Panchae Vas Aanai 

Khimaa Santhokh 

Guramath Paavai 

||

Whoever overpowers 

the five sense organs, 

is blessed with 

forgiveness, patience 

and contentment, 

through the Guru's 

Teachings.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਖਮਾ ਸੂੰ ਤੋਖ 

(ਆਜਦਕ ਗੁਣ) ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਇਹ ਿ ੋਬਲਵਾਨ) 

ਪੂੰਿ ਇੂੰਦਿੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ,

57016 1334 so Dnu Dnu hir 
jnu vf pUrw jo 
BY bYrwig hir 
gux gwvY]3]

So Dhhan Dhhan 

Har Jan Vadd 

Pooraa Jo Bhai 

Bairaag Har Gun 

Gaavai ||3||

Blessed, blessed, 

perfect and great is 

that humble servant of 

the Lord, who is 

inspired by the Fear of 

God and detached 

love, to sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||3||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਪੂਰਨ ਹੈ ॥੩॥

57017 1334 gur qy muhu Pyry jy 
koeI gur kw 
kihAw n iciq 
DrY]

Gur Thae Muhu 

Faerae Jae Koee 

Gur Kaa Kehiaa N 

Chith Dhharai ||

If someone turns his 

face away from the 

Guru, and does not 

enshrine the Guru's 

Words in his 

consciousness

ਪਰ, ਿ ੇਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ 
ਮੂੂੰ ਹ ਪਰਤਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਦਾ,
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57018 1334 kir Awcwr bhu 
sMpau sMcY jo ikCu 
krY su nrik 
prY]4]

Kar Aachaar Bahu 

Sanpo Sanchai Jo 

Kishh Karai S 

Narak Parai ||4||

- he may perform all 

sorts of rituals and 

accumulate wealth, 

but in the end, he will 

fall into hell. ||4||

(ਉਂਞ ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ ਆਜਦਕ 

ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ 

ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਭੀ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਜਿਰ ਭੀ) ਉਹ 

ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਕਰਜਦਆਂ) ਨਰਕ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਸਦਾ ਦੱੁਖੀ 
ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ॥੪॥

57019 1334 eyko sbdu eyko 
pRBu vrqY sB 
eyksu qy auqpiq 
clY]

c`lY Eaeko Sabadh 

Eaeko Prabh 

Varathai Sabh 

Eaekas Thae 

Outhapath Chalai 

||

The One Shabad, the 

Word of the One God, 

is prevailing 

everywhere. All the 

creation came from 

the One Lord.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਮੌਿੂਦ ਹੈ, (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਹੀ) ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

57020 1334 nwnk gurmuiK 
myil imlwey  
gurmuiK hir hir 
jwie rlY]5]6]

Naanak Guramukh 

Mael Milaaeae 

Guramukh Har Har 

Jaae Ralai 

||5||6||

O Nanak, the Gurmukh 

is united in union. 

When the Gurmukh 

goes, he blends into 

the Lord, Har, Har. 

||5||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਾ 
ਕੇ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਿੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਿਾ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥੬॥

57021 1334 pRBwqI mhlw 3] Prabhaathee 

Mehalaa 3 ||

Prabhaatee, Third 

Mehl:

57022 1334 myry mn guru 
Apxw swlwih]

Maerae Man Gur 

Apanaa Saalaahi ||

O my mind, praise 

your Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਸਦਾ) ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਜਰਆ ਕਰ,
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57023 1335 pUrw Bwgu hovY 
muiK msqik sdw 
hir ky gux 
gwih]1]rhwau]

Pooraa Bhaag 

Hovai Mukh 

Masathak Sadhaa 

Har Kae Gun Gaahi 

||1|| Rehaao ||

Perfect destiny is 

inscribed upon your 

forehead and face; 

sing the Praises of the 

Lord forever. 

||1||Pause||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ 

ਚੱੁਭੀ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਕਸਮਤ ਿਾਗ 

ਪਵੇਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57024 1335 AMimRq nwmu Bojnu  
hir dyie] 

dy-ie, mDy: polw bolo Anmrith Naam 

Bhojan Har Dhaee 

||

The Lord bestows the 

Ambrosial Food of the 

Naam.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ) ਖ਼ੁਰਾਕ 

(ਆਪਣਾ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,

57025 1335 koit mDy koeI 
ivrlw lyie]

Kott Madhhae 

Koee Viralaa Laee 

||

Out of millions, only a 

rare few receive it

(ਪਰ) ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੀ (ਇਹ ਦਾਜਤ) ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ,

57026 1335 ijs no ApxI  
ndir kryie]1]

Jis No Apanee 

Nadhar Karaee 

||1||

- only those who are 

blessed by God's 

Glance of Grace. ||1||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧॥

57027 1335 gur ky crx mn 
mwih vswie]

Gur Kae Charan 

Man Maahi 

Vasaae ||

Whoever enshrines 

the Guru's Feet within 

his mind,

ਗੁਰੂ ਦੇ (ਸੋਹਣੇ) ਚਰਨ 

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ 

ਰੱਖ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11624 Published: March 06/ 2014



57028 1335 duKu An@yrw  
AMdrhu jwie]

Dhukh Anhaeraa 

Andharahu Jaae ||

Is rid of pain and 

darkness from within.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮਨ ਜਵਚੋਂ (ਹਰੇਕ) 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਬੇ-

ਸਮਝੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹਟ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

57029 1335 Awpy swcw ley 
imlwie]2]

Aapae Saachaa 

Leae Milaae ||2||

The True Lord unites 

him with Himself. 

||2||

(ਅਤੇ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
57030 1335 gur kI bwxI 

isau lwie 
ipAwru]

Gur Kee Baanee 

Sio Laae Piaar ||

So embrace love for 

the Word of the 

Guru's Bani.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਿੋੜ।

57031 1335 AYQY EQY eyhu 
ADwru]

Aithhai Outhhai 

Eaehu Adhhaar ||

Here and hereafter, 

this is your only 

Support.

(ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੀ) ਇਸ ਲੋਕ 

ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ) ਆਸਰਾ ਹੈ,

57032 1335 Awpy dyvY 
isrjnhwru]3]

Aapae Dhaevai 

Sirajanehaar ||3||

The Creator Lord 

Himself bestows it. 

||3||

(ਪਰ ਇਹ ਦਾਜਤ) ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
57033 1335 scw mnwey  

Apxw Bwxw]

Sachaa Manaaeae 

Apanaa Bhaanaa 

||

One whom the Lord 

inspires to accept His 

Will,

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਾ ਕੇ) ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਜਮੱਠੀ 
ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਨਣ ਲਈ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

57034 1335 soeI Bgqu suGVu 
suojwxw]

suG-Vu, suo, hoVy AONkV 
ivcwly bolo[

Soee Bhagath 

Sugharr Suojaanaa 

||

Is a wise and knowing 

devotee.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਹੀ ਹੈ ਸੋਹਣਾ 
ਸੁਚੱਿਾ ਜਸਆਣਾ ਭਗਤ।
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57035 1335 nwnku iqs kY  
sd 
kurbwxw]4]7]1
7]7]24]

Naanak This Kai 

Sadh Kurabaanaa 

||4||7||17||7||2

4||

Nanak is forever a 

sacrifice to him. 

||4||7||17||7||24||

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ) ਨਾਨਕ 

ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੭॥੧੭॥੭॥੨੪॥

57036 1335 pRBwqI mhlw 4 
ibBws

pRBwqI rwg dI ie`k 
zwqI ibBws hY

Prabhaathee 

Mehalaa 4 

Bibhaasa

Prabhaatee, Fourth 

Mehl, Bibhaas:

ਰਾਗ ਪਿਭਾਤੀ/ਜਬਭਾਗ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

57037 1335 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57038 1335 rsik rsik gun 
gwvh gurmiq  
ilv aunmin 
nwim lgwn]

Rasak Rasak Gun 

Gaaveh Guramath 

Liv Ounaman 

Naam Lagaan ||

Through the Guru's 

Teachings, I sing the 

Glorious Praises of the 

Lord with joyous love 

and delight; I am 

enraptured, lovingly 

attuned to the Naam, 

the Name of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, 

ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੁਆਦ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਜਵਆ ਕਰੀਏ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲਗਨ ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਦੀ) ਤਾਂਘ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
57039 1335 AMimRqu rsu pIAw 

gur sbdI hm 
nwm ivthu 
kurbwn]1]

Anmrith Ras Peeaa 

Gur Sabadhee 

Ham Naam 

Vittahu Kurabaan 

||1||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

drink in the Ambrosial 

Essence; I am a 

sacrifice to the Naam. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸ ਪੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥
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57040 1335 hmry jgjIvn 
hir pRwn]

j`gjIvn Hamarae 

Jagajeevan Har 

Praan ||

The Lord, the Life of 

the World, is my 

Breath of Life.

ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ ਿੀ ਹੀ 
ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ-ਿਾਨ 

ਹਨ (ਜਿਰ ਭੀ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ)।

57041 1335 hir aUqmu ird 
AMqir BwieE  
guir mMqu dIE 
hir 
kwn]1]rhwau]

Har Ootham Ridh 

Anthar Bhaaeiou 

Gur Manth 

Dheeou Har Kaan 

||1|| Rehaao ||

The Lofty and Exalted 

Lord became pleasing 

to my heart and my 

inner being, when the 

Guru breathed the 

Mantra of the Lord 

into my ears. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦੇ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉੱਤਮ 

ਹਰੀ (ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57042 1335 Awvhu sMq imlhu 
myry BweI imil 
hir hir nwmu 
vKwn]

Aavahu Santh 

Milahu Maerae 

Bhaaee Mil Har 

Har Naam 

Vakhaan ||

Come, O Saints: let us 

join together, O 

Siblings of Destiny; let 

us meet and chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ! 
ਆਓ, ਜਮਲ ਬੈਠੋ। ਜਮਲ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪੀਏ।

57043 1335 ikqu ibiD ikau 
pweIAY pRBu 
Apunw mokau 
krhu aupdysu hir 
dwn]2]

mo-kau Kith Bidhh Kio 

Paaeeai Prabh 

Apunaa Mo Ko 

Karahu 

Oupadhaes Har 

Dhaan ||2||

How am I to find my 

God? Please bless me 

with the Gift of the 

Lord's Teachings. ||2||

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ ਮੈਨੂੂੰ  ਦਾਨ ਵਿੋਂ ਦੇਵੋ 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਸੋ ਜਕ) ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਜਕਵੇਂ ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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57044 1335 sqsMgiq mih 
hir hir visAw  
imil sMgiq hir 
gun jwn]

Sathasangath 

Mehi Har Har 

Vasiaa Mil Sangath 

Har Gun Jaan ||

The Lord, Har, Har, 

abides in the Society 

of the Saints; joining 

this Sangat, the Lord's 

Glories are known.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

57045 1335 vfYBwig 
sqsMgiq pweI  
guru siqguru 
pris 
Bgvwn]3]

Vaddai Bhaag 

Sathasangath 

Paaee Gur 

Sathigur Paras 

Bhagavaan ||3||

By great good fortune, 

the Society of the 

Saints is found. 

Through the Guru, the 

True Guru, I receive 

the Touch of the Lord 

God. ||3||

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, 

ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਦੇ 

ਚਰਨ) ਛੁਹ ਕੇ ਭਗਵਾਨ (ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ) 

॥੩॥

57046 1335 gun gwvh pRB 
Agm Twkur ky  
gun gwie rhy 
hYrwn]

Gun Gaaveh Prabh 

Agam Thaakur Kae 

Gun Gaae Rehae 

Hairaan ||

I sing the Glorious 

Praises of God, my 

Inaccessible Lord and 

Master; singing His 

Praises, I am 

enraptured.

ਆਓ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਠਾਕੁਰ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਜਵਆ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ (ਉਸ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 
ਜਲਆ ਜਲਆ ਕੇ) ਹੈਰਤ ਜਵਚ 

ਗੁੂੰ ਮ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ।
57047 1335 jn nwnk kau  

guir ikrpw DwrI  
hir nwmu dIE 
iKn dwn]4]1]

Jan Naanak Ko Gur 

Kirapaa Dhhaaree 

Har Naam Dheeou 

Khin Dhaan 

||4||1||

The Guru has 

showered His Mercy 

on servant Nanak; in 

an instant, He blessed 

him with the Gift of 

the Lord's Name. 

||4||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦਾਸ ਉੱਤੇ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ 

ਜਦੱਤਾ ॥੪॥੧॥
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57048 1335 pRBwqI mhlw 4] Prabhaathee 

Mehalaa 4 ||

Prabhaatee, Fourth 

Mehl:

57049 1335 augvY sUru 
gurmuiK hir 
bolih sB rYin 
sm@wlih hir 
gwl]

Ougavai Soor 

Guramukh Har 

Bolehi Sabh Rain 

Samhaalehi Har 

Gaal ||

With the rising of the 

sun, the Gurmukh 

speaks of the Lord. All 

through the night, he 

dwells upon the 

Sermon of the Lord.

(ਿਦੋਂ) ਸੂਰਿ ਚੜਹਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੀ 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।

57050 1335 hmrY pRiB hm 
loc lgweI hm 
krh pRBU hir 
Bwl]1]

Hamarai Prabh 

Ham Loch Lagaaee 

Ham Kareh 

Prabhoo Har Bhaal 

||1||

My God has infused 

this longing within me; 

I seek my Lord God. 

||1||

ਮੇਰੇ ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਭੀ 
ਇਹ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਭੀ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਢੂੂੰ ਢ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧॥

57051 1335 myrw mnu swDU 
DUir rvwl]

Maeraa Man 

Saadhhoo Dhhoor 

Ravaal ||

My mind is the dust of 

the feet of the Holy.

ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਧੂੜ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

57052 1335 hir hir nwmu 
idRVwieE guir 
mITw gur pg 
Jwrh hm 
bwl]1]rhwau]

pg: polw bolo Har Har Naam 

Dhrirraaeiou Gur 

Meethaa Gur Pag 

Jhaareh Ham Baal 

||1|| Rehaao ||

The Guru has 

implanted the Sweet 

Name of the Lord, Har, 

Har, within me. I dust 

the Guru's Feet with 

my hair. ||1||Pause||

ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮੱਠਾ 
ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪੱਕਾ 
ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ (ਆਪਣੇ) 
ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਝਾੜਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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57053 1335 swkq kau idnu 
rYin AMDwrI moih 
PwQy mwieAw 
jwl]

Saakath Ko Dhin 

Rain Andhhaaree 

Mohi Faathhae 

Maaeiaa Jaal ||

Dark are the days and 

nights of the faithless 

cynics; they are caught 

in the trap of 

attachment to Maya.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ (ਸਾਰਾ) ਜਦਨ 

(ਸਾਰੀ) ਰਾਤ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ, ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) 

ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

57054 1335 iKnu plu hir pRBu 
irdY n visE  
irin bwDy bhu 
ibiD bwl]2]

Khin Pal Har Prabh 

Ridhai N Vasiou 

Rin Baadhhae 

Bahu Bidhh Baal 

||2||

The Lord God does not 

dwell in their hearts, 

even for an instant; 

every hair of their 

heads is totally tied up 

in debts. ||2||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਜਖਨ ਭਰ ਭੀ 
ਇਕ ਪਲ ਭਰ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਵੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਕਰਜ਼ੇ ਜਵਚ 

ਵਾਲ ਵਾਲ ਬੱਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨॥

57055 1335 sqsMgiq imil 
miq buiD pweI  
hau CUty mmqw 
jwl]

Sathasangath Mil 

Math Budhh 

Paaee Ho 

Shhoottae 

Mamathaa Jaal ||

Joining the Sat Sangat, 

the True 

Congregation, wisdom 

and understanding are 

obtained, and one is 

released from the 

traps of egotism and 

possessiveness.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ (ਉੱਚੀ) ਮੱਤ 

(ਉੱਚੀ) ਅਕਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਈ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹਉਮੈ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਟੱੁਟ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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57056 1335 hir nwmw hir 
mIT lgwnw guir  
kIey sbid 
inhwl]3]

Har Naamaa Har 

Meeth Lagaanaa 

Gur Keeeae 

Sabadh Nihaal 

||3||

The Lord's Name, and 

the Lord, seem sweet 

to me. Through the 

Word of His Shabad, 

the Guru has made me 

happy. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਜਨਹਾਲ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

॥੩॥

57057 1335 hm bwirk gur 
Agm gusweI gur  
kir ikrpw 
pRiqpwl]

gusWeIN Ham Baarik Gur 

Agam Gusaaee 

Gur Kar Kirapaa 

Prathipaal ||

I am just a child; the 

Guru is the 

Unfathomable Lord of 

the World. In His 

Mercy, He cherishes 

and sustains me.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਮਾਲਕ! 

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਤੇਰੇ (ਅੂੰਞਾਣ) ਬੱਚੇ 

ਹਾਂ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜਮਹਰ ਕਰ, ਸਾਡੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

57058 1335 ibKu Baujl 
fubdy kwiF lyhu 
pRB gur nwnk  
bwl 
gupwl]4]2]

Bikh Bhoujal 

Ddubadhae Kaadt 

Laehu Prabh Gur 

Naanak Baal 

Gupaal ||4||2||

I am drowning in the 

ocean of poison; O 

God, Guru, Lord of the 

World, please save 

Your child, Nanak. 

||4||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਗੁਰੂ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਖੇ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 

(ਅੂੰਞਾਣ) ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਡੱੁਬਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲੈ 

॥੪॥੨॥

57059 1335 pRBwqI mhlw 4] Prabhaathee 

Mehalaa 4 ||

Prabhaatee, Fourth 

Mehl:
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57060 1335 ieku iKnu hir 
pRiB ikrpw DwrI  
gun gwey rsk 
rsIk]

Eik Khin Har Prabh 

Kirapaa Dhhaaree 

Gun Gaaeae Rasak 

Raseek ||

The Lord God 

showered me with His 

Mercy for an instant; I 

sing His Glorious 

Praises with joyous 

love and delight.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ) ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਇਕ ਜਖਨ ਭਰ ਭੀ ਜਮਹਰ 

ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਦੇ 

ਰਸੀਏ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੇ।

57061 1336 gwvq sunq doaU 
Bey mukqy ijnw 
gurmuiK iKnu hir 
pIk]1]

Gaavath Sunath 

Dhooo Bheae 

Mukathae Jinaa 

Guramukh Khin 

Har Peek ||1||

Both the singer and 

the listener are 

liberated, when, as 

Gurmukh, they drink 

in the Lord's Name, 

even for an instant. 

||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਖਨ ਜਖਨ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਹਜਰ-ਗੁਣ ਗਾਣ 

ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ॥੧॥

57062 1336 myrY min hir 
hir rwm nwmu 
rsu tIk]

swry rsW dw (tIk) 
sRomxI rs AMimRq

Maerai Man Har 

Har Raam Naam 

Ras Tteek ||

The Sublime Essence 

of the Name of the 

Lord, Har, Har, is 

enshrined within my 

mind.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੇਰੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

57063 1336 gurmuiK nwmu 
sIql jlu 
pwieAw hir hir 
nwmu pIAw rsu 
JIk]1]rhwau]

Guramukh Naam 

Seethal Jal Paaeiaa 

Har Har Naam 

Peeaa Ras Jheek 

||1|| Rehaao ||

As Gurmukh, I have 

obtained the cooling, 

soothing Water of the 

Naam. I eagerly drink 

in the sublime essence 

of the Name of the 

Lord, Har, Har. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਆਤਮਕ) ਠੂੰ ਢ 

ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ ਜਮਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11632 Published: March 06/ 2014



57064 1336 ijn hir ihrdY 
pRIiq lgwnI  
iqnw msqik 
aUjl tIk]

m`sqk au~jl dg dg 
nwm dy (tIk) it`ky 
sihq jg mgw irhw

Jin Har Hiradhai 

Preeth Lagaanee 

Thinaa Masathak 

Oojal Tteek ||

Those whose hearts 

are imbued with the 

Love of the Lord have 

the mark of radiant 

purity upon their 

foreheads.

(ਗੁਰੂ ਨੇ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉਤੇ (ਸੋਭਾ ਦਾ) ਰੌਸ਼ਨ ਜਟੱਕਾ 
ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

57065 1336 hir jn soBw sB 
jg aUpir ijau 
ivic aufvw sis 
kIk]2]

(aufvw) qwirAW c [ 
(sis) cMdRmW[ (kIk) 
kIqw[ (aufvw) sis: 
poly bolo

Har Jan Sobhaa 

Sabh Jag Oopar Jio 

Vich Ouddavaa Sas 

Keek ||2||

The Glory of the Lord's 

humble servant is 

manifest throughout 

the world, like the 

moon among the 

stars. ||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਸਾਰੇ ਿਹਾਨ ਉਤੇ ਜਖਲਰ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ (ਆਕਾਸ਼ ਦੇ) 

ਤਾਜਰਆਂ ਜਵਚ ਚੂੰਦਿਮਾ (ਸੋਹਣਾ) 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੨॥

57066 1336 ijn hir ihrdY 
nwmu n visE  
iqn siB kwrj 
PIk]

Jin Har Hiradhai 

Naam N Vasiou 

Thin Sabh Kaaraj 

Feek ||

Those whose hearts 

are not filled with the 

Lord's Name - all their 

affairs are worthless 

and insipid.

ਪਰ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂੰਮ 

ਜਿੱਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਰੱੁਖਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ),

57067 1336 jYsy sIgwru krY  
dyh mwnuK nwm 
ibnw nkty nk 
kIk]3]

n`k Jaisae Seegaar 

Karai Dhaeh 

Maanukh Naam 

Binaa Nakattae 

Nak Keek ||3||

They may adorn and 

decorate their bodies, 

but without the Naam, 

they look like their 

noses have been cut 

off. ||3||

ਜਿਵੇਂ (ਕੋਈ ਨਕ-ਵੱਢਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਪਣ)ੇ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਸਿਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੱਕ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ('ਜਬਨਾ ਨਕ') ਉਹ 

ਸਿਾਵਟ ਜਕਸ ਅਰਥ? 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਨੱੁਖ ਨਕ-ਵੱਢੇ ਹੀ ਹਨ ॥੩॥
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57068 1336 Git Git 
rmeIAw rmq 
rwmrwie sB 
vrqY sB mih 
eIk]

r-meIAw Ghatt Ghatt 

Rameeaa Ramath 

Raam Raae Sabh 

Varathai Sabh 

Mehi Eek ||

The Sovereign Lord 

permeates each and 

every heart; the One 

Lord is all-pervading 

everywhere.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ ਪਿਭੂ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

57069 1336 jn nwnk kau  
hir ikrpw DwrI  
gur bcn 
iDAwieE GrI 
mIk]4]3]

Jan Naanak Ko Har 

Kirapaa Dhhaaree 

Gur Bachan 

Dhhiaaeiou 

Gharee Meek 

||4||3||

The Lord has 

showered His Mercy 

upon servant Nanak; 

through the Word of 

the Guru's Teachings, I 

have meditated on the 

Lord in an instant. 

||4||3||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ 
ਉਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, 
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ 

ਕੇ ਘੜੀ ਘੜੀ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਉਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ 

॥੪॥੩॥

57070 1336 pRBwqI mhlw 4] Prabhaathee 

Mehalaa 4 ||

Prabhaatee, Fourth 

Mehl:

57071 1336 Agm dieAwl 
ikRpw pRiB DwrI  
muiK hir hir 
nwmu hm khy]

Agam Dhaeiaal 

Kirapaa Prabh 

Dhhaaree Mukh 

Har Har Naam 

Ham Kehae ||

God, the Inaccessible 

and Merciful, has 

showered me with His 

Mercy; I chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har, with my mouth.

ਅਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ 

ਪਿਭੂ ਨੇ (ਿਦੋਂ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ) 

ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ।
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57072 1336 piqq pwvn hir 
nwmu iDAwieE  
siB iklibK 
pwp lhy]1]

Pathith Paavan 

Har Naam 

Dhhiaaeiou Sabh 

Kilabikh Paap 

Lehae ||1||

I meditate on the 

Name of the Lord, the 

Purifier of sinners; I 

am rid of all my sins 

and mistakes. ||1||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 
ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ॥੧॥

57073 1336 jip mn rwm 
nwmu riv rhy]

Jap Man Raam 

Naam Rav Rehae 

||

O mind, chant the 

Name of the All-

pervading Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਿਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਜਪਆ ਕਰ।
57074 1336 dIn dieAwlu 

duKBMjnu gwieE  
gurmiq nwmu 
pdwrQu 
lhy]1]rhwau]

Dheen Dhaeiaal 

Dhukh Bhanjan 

Gaaeiou 

Guramath Naam 

Padhaarathh 

Lehae ||1|| 

Rehaao ||

I sing the Praises of 

the Lord, Merciful to 

the meek, Destroyer 

of pain. Following the 

Guru's Teachings, I 

gather in the Wealth 

of the Naam, the 

Name of the Lord. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ 

ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁ-

ਮੱੁਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਲੱਭ ਜਲਆ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57075 1336 kwieAw ngir  
ngir hir bisE  
miq gurmiq hir 
hir shy]

Kaaeiaa Nagar 

Nagar Har Basiou 

Math Guramath 

Har Har Sehae ||

The Lord abides in the 

body-village; through 

the Wisdom of the 

Guru's Teachings, the 

Lord, Har, Har, is 

revealed.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ-ਸ਼ਹਰ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣਦਾ 
ਹੈ।
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57076 1336 srIr srovir 
nwmu hir pRgitE  
Gir mMdir hir 
pRBu lhy]2]

Sareer Sarovar 

Naam Har 

Pragattiou Ghar 

Mandhar Har 

Prabh Lehae ||2||

In the lake of the 

body, the Lord's Name 

has been revealed. 

Within my own home 

and mansion, I have 

obtained the Lord 

God. ||2||

ਜਿਸ ਸਰੀਰ-ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਗਟ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ 

ਜਵਚ ਉਸ ਜਹਰਦੇ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

57077 1336 jo nr Brim 
Brim auidAwny  
qy swkq mUV muhy]

Jo Nar Bharam 

Bharam 

Oudhiaanae Thae 

Saakath Moorr 

Muhae ||

Those beings who 

wander in the 

wilderness of doubt - 

those faithless cynics 

are foolish, and are 

plundered.

ਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ) 

ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਭਟਕ ਕੇ (ਉਮਰ 

ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, (ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ) ਲੁਟਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ;

57078 1336 ijau imRg nwiB  
bsY bwsu bsnw  
BRim BRimE Jwr 
ghy]3]

ksqUrI dI (bwsu) 
^uSbU[ (bsnw) nwpw[ 
ivSy rUp (J@wr) JwV@IAW

Jio Mrig Naabh 

Basai Baas 

Basanaa Bhram 

Bhramiou Jhaar 

Gehae ||3||

They are like the deer: 

the scent of musk 

comes from its own 

navel, but it wanders 

and roams around, 

searching for it in the 

bushes. ||3||

ਜਿਵੇਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ (ਤਾਂ) 
ਜਹਰਨ ਦੀ ਧੁੂੰ ਨੀ ਜਵਚ ਵੱਸਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਉਹ (ਬਾਹਰ ਭਟਕ 

ਭਟਕ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਸੁੂੰ ਘਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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57079 1336 qum vf Agm 
AgwiD boiD pRB  
miq dyvhu hir 
pRB lhy]

Thum Vadd Agam 

Agaadhh Bodhh 

Prabh Math 

Dhaevahu Har 

Prabh Lehae ||

You are Great and 

Unfathomable; Your 

Wisdom, God, is 

Profound and 

Incomprehensible. 

Please bless me with 

that wisdom, by which 

I might attain You, O 

Lord God.

ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ। ਿੇ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਅਕਲ ਬਖ਼ਸ਼ੇਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੂੰ  
ਿੀਵ ਜਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

57080 1336 jn nwnk kau  
guir hwQu isir 
DirE hir rwm 
nwim riv 
rhy]4]4]

Jan Naanak Ko Gur 

Haathh Sir 

Dhhariou Har 

Raam Naam Rav 

Rehae ||4||4||

The Guru has placed 

His Hand upon servant 

Nanak; he chants the 

Name of the Lord. 

||4||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਆਪਣਾ 
ਜਮਹਰ-ਭਜਰਆ) ਹੱਥ ਰੱਜਖਆ 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੪॥

57081 1336 pRBwqI mhlw 4] Prabhaathee 

Mehalaa 4 ||

Prabhaatee, Fourth 

Mehl:

57082 1336 min lwgI pRIiq  
rwm nwm hir  
hir jipE hir 
pRBu vfPw]

(v`f-Pw) vf v`fy Pw 
ipAwry

Man Laagee 

Preeth Raam 

Naam Har Har 

Japiou Har Prabh 

Vaddafaa ||

My mind is in love 

with the Name of the 

Lord, Har, Har; I 

meditate on the Great 

Lord God.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿੀਤ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੇ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,
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57083 1336 siqgur bcn 
suKwny hIArY hir 
DwrI hir pRB 
ikRpPw]1]

ikRp-Pw Sathigur Bachan 

Sukhaanae 

Heearai Har 

Dhhaaree Har 

Prabh Kirapafaa 

||1||

The Word of the True 

Guru has become 

pleasing to my heart. 

The Lord God has 

showered me with His 

Grace. ||1||

ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ 

ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਪਆਰੇ ਲੱਗਣ 

ਲੱਗ ਪਏ ॥੧॥

57084 1336 myry mn Bju rwm 
nwm hir 
inmKPw]

inmK-Pw Maerae Man Bhaj 

Raam Naam Har 

Nimakhafaa ||

O my mind, vibrate 

and meditate on the 

Lord's Name every 

instant.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹਰ ਜਨਮਖ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਿਜਪਆ ਕਰ।

57085 1336 hir hir dwnu 
dIE guir pUrY  
hir nwmw min 
qin 
bsPw]1]rhwau]

bs-Pw Har Har Dhaan 

Dheeou Gur 

Poorai Har 

Naamaa Man 

Than Basafaa 

||1|| Rehaao ||

The Perfect Guru has 

blessed me with the 

gift of the Name of the 

Lord, Har, Har. The 

Lord's Name abides in 

my mind and body. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ 
ਦਾਤ ਦੇ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਸਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਵੱਸ ਜਪਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

57086 1336 kwieAw ngir 
visE Gir 
mMdir jip soBw 
gurmuiK krpPw]

krp-Pw Kaaeiaa Nagar 

Vasiou Ghar 

Mandhar Jap 

Sobhaa Guramukh 

Karapafaa ||

The Lord abides in the 

body-village, in my 

home and mansion. As 

Gurmukh, I meditate 

on His Glory.

(ਉਂਞ ਤਾਂ) ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ 

ਜਵਚ, ਸਰੀਰ-ਘਰ ਜਵਚ, 

ਸਰੀਰ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਪ 

ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।
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57087 1336 hliq pliq jn 
Bey suhyly muK 
aUjl gurmuiK 
qrPw]2]

Halath Palath Jan 

Bheae Suhaelae 

Mukh Oojal 

Guramukh 

Tharafaa ||2||

Here and hereafter, 

the Lord's humble 

servants are 

embellished and 

exalted; their faces are 

radiant; as Gurmukh, 

they are carried 

across. ||2||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ (ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਰੌਸ਼ਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨॥

57088 1336 AnBau hir hir 
hir ilv lwgI  
hir aur DwirE 
guir inmKPw]

An-Bau[ inmK-Pw Anabho Har Har 

Har Liv Laagee Har 

Our Dhhaariou 

Gur Nimakhafaa ||

I am lovingly attuned 

to the Fearless Lord, 

Har, Har, Har; through 

the Guru, I have 

enshrined the Lord 

within my heart in an 

instant.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਡਰ-

ਭਉ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਇਕ 

ਜਨਮਖ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆ,

57089 1336 koit koit ky doK 
sB jn ky hir 
dUir kIey iek 
plPw]3]

Kott Kott Kae 

Dhokh Sabh Jan 

Kae Har Dhoor 

Keeeae Eik Palafaa 

||3||

Millions upon millions 

of the faults and 

mistakes of the Lord's 

humble servant are all 

taken away in an 

instant. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ 

ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ 

ਇਕ ਪਲ ਜਵਚ ਦੂਰ ਕਰ ਜਦੱਤੇ 

॥੩॥

57090 1336 qumry jn qum hI 
qy jwny pRB 
jwinE jn qy 
muKPw]

Thumarae Jan 

Thum Hee Thae 

Jaanae Prabh 

Jaaniou Jan Thae 

Mukhafaa ||

Your humble servants 

are known only 

through You, God; 

knowing You, they 

becomes supreme.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਪਰਗਟ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਪਿਭੂ! 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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57091 1336 hir hir Awpu 
DirE hir jn 
mih jn nwnku 
hir pRBu 
iekPw]4]5]

Har Har Aap 

Dhhariou Har Jan 

Mehi Jan Naanak 

Har Prabh Eikafaa 

||4||5||

The Lord, Har, Har, has 

enshrined Himself 

within His humble 

servant. O Nanak, the 

Lord God and His 

servant are one and 

the same. ||4||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ 

ਆਪਣ ੇਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। (ਤਾਹੀਏ,ਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਸੇਵਕ (ਗੁਰੂ) 

ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਇੱਕ-

ਰੂਪ ਹੈ ॥੪॥੫॥

57092 1337 pRBwqI mhlw 4] Prabhaathee 

Mehalaa 4 ||

Prabhaatee, Fourth 

Mehl:

57093 1337 gur siqguir nwmu 
idRVwieE hir 
hir hm muey jIvy  
hir jipBw]

jip-Bw Gur Sathigur 

Naam 

Dhrirraaeiou Har 

Har Ham Mueae 

Jeevae Har 

Japibhaa ||

The Guru, the True 

Guru, has implanted 

the Naam, the Name 

of the Lord within me. 

I was dead, but 

chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, I 

have been brought 

back to life.

ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਿਦੋਂ 
ਸਾਡੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਤਾਂ 
ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਅਸੀਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

57094 1337 Dnu DMnu gurU guru 
siqguru pUrw ibKu 
fubdy bwh dyie 
kiFBw]1]

fu`bdy,kiF-Bw Dhhan Dhhann 

Guroo Gur 

Sathigur Pooraa 

Bikh Ddubadhae 

Baah Dhaee 

Kadtibhaa ||1||

Blessed, blessed is the 

Guru, the Guru, the 

Perfect True Guru; He 

reached out to me 

with His Arm, and 

pulled me up and out 

of the ocean of 

poison. ||1||

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈ। (ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਜਵਹੁਲੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

(ਆਪਣੀ) ਬਾਂਹ ਿੜਾ ਕੇ ਕੱਢ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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57095 1337 jip mn rwm 
nwmu ArDWBw]

pUrn pRym Bwvnw nwl 
jpxy (ArD`WBw) 
ArwDxy Xog[ ArD`WBw: 
Bw b`by B`by dw ivcwlw 
ksky bolo

Jap Man Raam 

Naam 

Aradhhaanbhaa ||

O mind,meditate and 

worship the Lord's 

Name.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ; (ਇਹ 

ਨਾਮ) ਿਪਣ-ਿੋਗ ਹੈ।

57096 1337 aupjMip aupwie  
n pweIAY kqhU  
guir pUrY hir pRBu 
lwBw]1]rhwau]

Oupajanp Oupaae 

N Paaeeai 

Kathehoo Gur 

Poorai Har Prabh 

Laabhaa ||1|| 

Rehaao ||

God is never found, 

even by making all 

sorts of new efforts. 

The Lord God is 

obtained only through 

the Perfect Guru. 

||1||Pause||

ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋਈ ਗੁਪਤ ਮੂੰਤਿ 
ਦੇਣ ਆਜਦਕ ਦੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕਦੇ 

ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। 
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਨਾਮ ਿਪ 

ਕੇ ਹੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57097 1337 rwm nwmu rsu 
rwm rswiexu rsu 
pIAw gurmiq 
rsBw]

rs-Bw Raam Naam Ras 

Raam Rasaaein 

Ras Peeaa 

Guramath 

Rasabhaa ||

The Sublime Essence 

of the Lord's Name is 

the source of nectar 

and bliss; drinking in 

this Sublime Essence, 

following the Guru's 

Teachings, I have 

become happy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰਸ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ) ਰਸਾਂ 
ਦਾ ਘਰ ਹੈ (ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ) ਇਹ ਨਾਮ-ਰਸ 

ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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57098 1337 loh mnUr kMcnu 
imil sMgiq hir 
aur DwirE guir 
hirBw]2]

hir-Bw Loh Manoor 

Kanchan Mil 

Sangath Har Our 

Dhhaariou Gur 

Haribhaa ||2||

Even iron slag is 

transformed into gold, 

joining the Lord's 

Congregation. 

Through the Guru, the 

Lord's Light is 

enshrined within the 

heart. ||2||

ਸਜੜਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ (ਪਾਰਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ) ਸੋਨਾ (ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਤਵੇਂ) ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰਸ (ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥

57099 1337 haumY ibiKAw 
inq loiB luBwny  
puq klq moih 
luiBBw]

k-l`q[ luiB-Bw Houmai Bikhiaa 

Nith Lobh 

Lubhaanae Puth 

Kalath Mohi 

Lubhibhaa ||

Those who are 

continually lured by 

greed, egotism and 

corruption, who are 

lured away by 

emotional attachment 

to their children and 

spouse

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਗਿਸੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ 

ਜਵਚ ਸਦਾ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਜਘਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

57100 1337 iqn pg sMq n 
syvy kbhU qy 
mnmuK BUMBr 
BrBw]3]

Br-Bw Thin Pag Santh N 

Saevae Kabehoo 

Thae Manamukh 

Bhoonbhar 

Bharabhaa ||3||

- they never serve at 

the feet of the Saints; 

those self-willed 

manmukhs are filled 

with ashes. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਛੁਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ 

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਭੁੱ ਬਲ ਧੱੁਖਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੩॥

57101 1337 qumry gun qum hI 
pRB jwnhu hm 
pry hwir qum 
srnBw]

srn-Bw Thumarae Gun 

Thum Hee Prabh 

Jaanahu Ham 

Parae Haar Thum 

Saranabhaa ||

O God, You alone 

know Your Glorious 

Virtues; I have grown 

weary - I seek Your 

Sanctuary.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਤੂੂੰ  ਆਪ 

ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਿੀਵ 

(ਹੋਰ ਸਭ ਪਾਜਸਆਂ ਵਲੋਂ) ਹਾਰ 

ਕੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਰਨ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ।
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57102 1337 ijau jwnhu iqau 
rwKhu suAwmI jn 
nwnku dwsu 
qumnBw]4]6] 
Ckw 1]

qumn-Bw[ Cy sbd ie`k 
C`kw[ C`kw ie`k bolo

Jio Jaanahu Thio 

Raakhahu 

Suaamee Jan 

Naanak Dhaas 

Thumanabhaa 

||4||6||

As You know best, You 

preserve and protect 

me, O my Lord and 

Master; servant Nanak 

is Your slave. ||4||6||

ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੇਰੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ (ਮੈਂ) ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ 
ਹੀ ਦਾਸ ਹਾਂ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥

57103 1337 pRBwqI ibBws 
pVqwl mhlw 4

Prabhaathee 

Bibhaas Parrathaal 

Mehalaa 4

Prabhaatee, Bibhaas, 

Partaal, Fourth Mehl:

ਰਾਗ ਪਿਭਾਤੀ/ਜਬਭਾਗ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।

57104 1337 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57105 1337 jip mn hir 
hir nwmu inDwn]

Jap Man Har Har 

Naam Nidhhaan ||

O mind, meditate on 

the Treasure of the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ (ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ।

57106 1337 hir drgh  
pwvih mwn]

Har Dharageh 

Paavehi Maan ||

You shall be honored 

in the Court of the 

Lord.

(ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਤੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਂਗਾ।
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57107 1337 ijin jipAw qy 
pwir 
prwn]1]rhwau]

Jin Japiaa Thae 

Paar Paraan ||1|| 

Rehaao ||

Those who chant and 

meditate shall be 

carried across to the 

other shore. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਹੈ 

ਉਹ ਸਭ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

57108 1337 suin mn hir 
hir nwmu kir 
iDAwnu]

Sun Man Har Har 

Naam Kar Dhhiaan 

||

Listen, O mind: 

meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਜਧਆਨ ਿੋੜ ਕੇ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਜਣਆ ਕਰ।

57109 1337 suin mn hir 
kIriq ATsiT 
mjwnu]

Sun Man Har 

Keerath Athasath 

Majaan ||

Listen, O mind: the 

Kirtan of the Lord's 

Praises is equal to 

bathing at the sixty-

eight sacred shrines of 

pilgrimage.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਜਣਆ ਕਰ 

(ਇਹੀ ਹੈ) ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ 
ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ।

57110 1337 suin mn gurmuiK 
pwvih mwnu]1]

Sun Man 

Guramukh 

Paavehi Maan 

||1||

Listen, O mind: as 

Gurmukh, you shall be 

blessed with honor. 

||1||

ਹੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਸੁਜਣਆ 

ਕਰ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟੇਂਗਾ ॥੧॥

57111 1337 jip mn prmysuru 
prDwnu]

Jap Man 

Paramaesur 

Paradhhaan ||

O mind, chant and 

meditate on the 

Supreme 

Transcendent Lord 

God.

ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮੇਸਰ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਿਜਪਆ ਕਰ (ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ) 
ਵੱਡਾ (ਹੈ)।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11644 Published: March 06/ 2014



57112 1337 iKn KovY pwp 
kotwn]

Khin Khovai Paap 

Kottaan ||

Millions of sins shall 

be destroyed in an 

instant.

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

(ਇਕ) ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

57113 1337 imlu nwnk hir 
Bgvwn]2]1]7
]

Mil Naanak Har 

Bhagavaan 

||2||1||7||

O Nanak, you shall 

meet with the Lord 

God. ||2||1||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਹਰੀ 
ਭਗਵਾਨ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੁਜੜਆ ਰਹੁ ॥੨॥੧॥੭॥

57114 1337 pRBwqI mhlw 5 
ibBws

Prabhaathee 

Mehalaa 5 

Bibhaasa

Prabhaatee, Fifth 

Mehl, Bibhaas:

ਰਾਗ ਪਿਭਾਤੀ/ਜਬਭਾਗ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

57115 1337 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57116 1337 mnu hir kIAw  
qnu sBu swijAw]

Man Har Keeaa 

Than Sabh Saajiaa 

||

The Lord created the 

mind, and fashioned 

the entire body.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਤੇਰਾ) 
ਮਨ ਬਣਾਇਆ, (ਤੇਰਾ) ਸਰੀਰ 

ਬਣਾਇਆ,

57117 1337 pMc qq ric  
joiq invwijAw]

Panch Thath Rach 

Joth Nivaajiaa ||

From the five 

elements, He formed 

it, and infused His 

Light within it.

(ਜਮੱਟੀ ਹਵਾ ਆਜਦਕ) ਪੂੰਿ 

ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ (ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ) ਿੋਜਤ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ 
ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ,

57118 1337 ishjw Driq  
brqn kau pwnI]

Sihajaa Dhharath 

Barathan Ko 

Paanee ||

He made the earth its 

bed, and water for it 

to use.

(ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ ) ਲੇਟਣ ਵਾਸਤੇ 

ਧਰਤੀ ਜਦੱਤੀ, (ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ ) 
ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜਦੱਤਾ,
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57119 1337 inmK n ivswrhu  
syvhu 
swirgpwnI]1]

Nimakh N 

Visaarahu Saevahu 

Saarigapaanee 

||1||

Do not forget Him for 

an instant; serve the 

Lord of the World. 

||1||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਭੁਲਾਓ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੋ ॥੧॥

57120 1337 mn siqguru syiv  
hoie prmgqy]

Man Sathigur Saev 

Hoe Param Gathae 

||

O mind, serve the True 

Guru, and obtain the 

supreme status.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਹੁ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

57121 1337 hrK sog qy  
rhih inrwrw qW 
qU pwvih 
pRwnpqy]1]rhwau
]

Harakh Sog Thae 

Rehehi Niraaraa 

Thaan Thoo 

Paavehi 

Praanapathae 

||1|| Rehaao ||

If you remain 

unattached and 

unaffected by sorrow 

and joy, then you shall 

find the Lord of Life. 

||1||Pause||

ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਜਟਜਕਆ ਰਹੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏਗਂਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57122 1337 kwpV Bog rs  
Aink BuMcwey]

Kaaparr Bhog Ras 

Anik Bhunchaaeae 

||

He makes all the 

various pleasures, 

clothes and foods for 

you to enjoy.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਅਨੇਕਾਂ (ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ) ਕੱਪੜੇ 

ਵਰਤਣ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਅਨੇਕਾਂ ਚੂੰ ਗੇ ਚੂੰ ਗੇ ਪਦਾਰਥ 

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤੇ,

57123 1337 mwq ipqw kutMb  
sgl bnwey]

Maath Pithaa 

Kuttanb Sagal 

Banaaeae ||

He made your mother, 

father and all relatives.

ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਜਪਉ 

ਪਰਵਾਰ (ਆਜਦਕ) ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਜਦੱਤੇ,

57124 1337 irjku smwhy jil 
Qil mIq]

Rijak Samaahae Jal 

Thhal Meeth ||

He provides 

sustenance to all, in 

the water and on the 

land, O friend.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਧਰਤੀ ਜਵਚ (ਹਰ 

ਥਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਰਜ਼ਕ ਅਪੜਾਂਦਾ 
ਹੈ,
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57125 1337 so hir syvhu  
nIqw nIq]2]

So Har Saevahu 

Neethaa Neeth 

||2||

So serve the Lord, 

forever and ever. 

||2||

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ 
ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ॥੨॥

57126 1337 qhw sKweI jh 
koie n hovY]

Thehaa Sakhaaee 

Jeh Koe N Hovai ||

He shall be your 

Helper and Support 

there, where no one 

else can help you.

ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ (ਭੀ) 
ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ,

57127 1337 koit ApRwD iek 
iKn mih DovY]

Kott Apraadhh Eik 

Khin Mehi 

Dhhovai ||

He washes away 

millions of sins in an 

instant.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪ ਇਕ 

ਜਖਨ ਜਵਚ ਧੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

57128 1337 dwiq krY nhI 
pCuoqwvY]

Dhaath Karai 

Nehee 

Pashhuothaavai ||

He bestows His Gifts, 

and never regrets 

them.

ਉਹ ਪਿਭੂ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ (ਇਸ 

ਗੱਲੋਂ) ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਨਹੀਂ।

57129 1337 eykw bKs iPir 
bhuir n 
bulwvY]3]

Eaekaa Bakhas Fir 

Bahur N Bulaavai 

||3||

He forgives, once and 

for all, and never asks 

for one's account 

again. ||3||

(ਜਿਸ ਪਿਾਣੀ ਉਤੇ) ਇਕ ਵਾਰੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
(ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਾ ਮੂੰਗਣ ਲਈ) 

ਜਿਰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦਾ ॥੩॥

57130 1338 ikrq sMjogI  
pwieAw Bwil]

Kirath Sanjogee 

Paaeiaa Bhaal ||

By pre-ordained 

destiny, I have 

searched and found 

God.

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਿੋਗਾਂ 
ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਢੂੂੰ ਢ ਕੇ ਲੱਭ 

ਲਈਦਾ ਹੈ।
57131 1338 swDsMgiq mih  

bsy gupwl]

Saadhhasangath 

Mehi Basae 

Gupaal ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, the Lord of the 

World abides.

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰੱਜਖਅਕ ਪਿਭੂ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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57132 1338 gur imil Awey  
qumrY duAwr]

Gur Mil Aaeae 

Thumarai Dhuaar 

||

Meeting with the 

Guru, I have come to 

Your Door.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ 
ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ।

57133 1338 jn nwnk drsnu 
dyhu murwir]4]1]

Jan Naanak 

Dharasan Dhaehu 

Muraar ||4||1||

O Lord, please bless 

servant Nanak with 

the Blessed Vision of 

Your Darshan. 

||4||1||

ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ! (ਆਪਣੇ) ਦਾਸ 

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ) ਦੀਦਾਰ 

ਬਖ਼ਸ਼ ॥੪॥੧॥

57134 1338 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57135 1338 pRB kI syvw jn 
kI soBw]

Prabh Kee Saevaa 

Jan Kee Sobhaa ||

Serving God, His 

humble servant is 

glorified.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

57136 1338 kwm kRoD imty 
iqsu loBw]

Kaam Krodhh 

Mittae This 

Lobhaa ||

Unfulfilled sexual 

desire, unresolved 

anger and unsatisfied 

greed are eradicated.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਲੋਭ 

(ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

57137 1338 nwmu qyrw jn kY 
BMfwir]

Naam Thaeraa Jan 

Kai Bhanddaar ||

Your Name is the 

treasure of Your 

humble servant.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਤੇਰੇ 

ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ 

(ਭਰਪੂਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

57138 1338 gun gwvih pRB 
drs ipAwir 
]1]

Gun Gaavehi 

Prabh Dharas 

Piaar ||1||

Singing His Praises, I 

am in love with the 

Blessed Vision of 

God's Darshan. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ 

ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਵਚ ਤੇਰੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧॥
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57139 1338 qumrI Bgiq pRB  
qumih jnweI]

Thumaree 

Bhagath Prabh 

Thumehi Janaaee 

||

You are known, O 

God, by Your devotees.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ 
(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਸਮਝਾਈ ਹੈ,

57140 1338 kwit jyvrI jn 
lIey 
CfweI]1]rhwau]

Kaatt Jaevaree Jan 

Leeeae 

Shhaddaaee ||1|| 

Rehaao ||

Breaking their bonds, 

You emancipate them. 

||1||Pause||

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀ) ਿਾਹੀ 
ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਬਚਾਇਆ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57141 1338 jo jnu rwqw pRB 
kY rMig]

Jo Jan Raathaa 

Prabh Kai Rang ||

Those humble beings 

who are imbued with 

God's Love

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ,

57142 1338 iqn suKu pwieAw  
pRB kY sMig]

Thin Sukh Paaeiaa 

Prabh Kai Sang ||

Find peace in God's 

Congregation.

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

(ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ (ਲੱਗ ਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ।

57143 1338 ijsu rsu AwieAw  
soeI jwnY]

Jis Ras Aaeiaa 

Soee Jaanai ||

They alone 

understand this, to 

whom this subtle 

essence comes.

(ਪਰ ਉਸ ਆਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਹ ਆਨੂੰ ਦ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

57144 1338 pyiK pyiK mn 
mih hYrwnY]2]

Paekh Paekh Man 

Mehi Hairaanai 

||2||

Beholding it, and 

gazing upon it, in their 

minds they are 

wonderstruck. ||2||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਦਰਸਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ 

ਉੱਠਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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57145 1338 so suKIAw sB qy 
aUqmu soie]

So Sukheeaa Sabh 

Thae Ootham Soe 

||

They are at peace, the 

most exalted of all,

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੁਖੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

57146 1338 jw kY ihRdY  
visAw pRBu soie]

Jaa Kai Hridhai 

Vasiaa Prabh Soe 

||

Within whose hearts 

God dwells.

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

57147 1338 soeI inhclu  
AwvY n jwie]

Soee Nihachal 

Aavai N Jaae ||

They are stable and 

unchanging; they do 

not come and go in 

reincarnation.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਜਚੱਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਟਕਦਾ 
ਨਹੀਂ ਜਿਰਦਾ,

57148 1338 An idnu pRB ky 
hir gux 
gwie]3]

Anadhin Prabh 

Kae Har Gun Gaae 

||3||

Night and day, they 

sing the Glorious 

Praises of the Lord 

God. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩॥

57149 1338 qw kau krhu  
sgl nmskwru]

Thaa Ko Karahu 

Sagal Namasakaar 

||

All bow down in 

humble respect to 

those

ਹੇ ਭਾਈ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਜਨਵਾਇਆ 

ਕਰੋ,

57150 1338 jw kY min pUrnu 
inrMkwru]

Jaa Kai Man 

Pooran Nirankaar 

||

Whose minds are filled 

with the Formless Lord.

ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

57151 1338 kir ikrpw moih 
Twkur dyvw]

Kar Kirapaa Mohi 

Thaakur Dhaevaa 

||

Show mercy unto me, 

O my Divine Lord and 

Master.

ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ 

ਪਿਭੂ! ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕਰ,
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57152 1338 nwnku auDrY jn 
kI syvw]4]2]

Naanak Oudhharai 

Jan Kee Saevaa 

||4||2||

May Nanak be saved, 

by serving these 

humble beings. 

||4||2||

(ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ) ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ 

ਭਗਤ ਦੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਜਚਆ ਰਹੇ 

॥੪॥੨॥
57153 1338 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57154 1338 gun gwvq min 
hoie AnMd]

Gun Gaavath Man 

Hoe Anandh ||

Singing His Glorious 

Praises, the mind is in 

ecstasy.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

57155 1338 AwT phr  
ismrau BgvMq]

Aath Pehar Simaro 

Bhagavanth ||

Twenty-four hours a 

day, I meditate in 

remembrance on God.

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਭਗਵਾਨ (ਦਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਰਦਾ 
ਹਾਂ।

57156 1338 jw kY ismrin  
klml jwih]

Jaa Kai Simaran 

Kalamal Jaahi ||

Remembering Him in 

meditation, the sins go 

away.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

57157 1338 iqsu gur kI hm 
crnI pwih]1]

This Gur Kee Ham 

Charanee Paahi 

||1||

I fall at the Feet of 

that Guru. ||1||

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਸਦਾ) ਚਰਨੀਂ 
ਲੱਗਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥

57158 1338 sumiq dyvhu sMq 
ipAwry]

su-m`iq Sumath Dhaevahu 

Santh Piaarae ||

O beloved Saints, 

please bless me with 

wisdom;

ਹੇ ਜਪਆਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਚੂੰਗੀ ਅਕਲ ਬਖ਼ਸ਼,
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57159 1338 ismrau nwmu moih 
insqwry]1]rhwau
]

Simaro Naam 

Mohi Nisathaarae 

||1|| Rehaao ||

Let me meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord, and be 

emancipated. 

||1||Pause||

(ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹਾਂ (ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ) ਮੈਨੂੂੰ  
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾ ਲਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57160 1338 ijin guir 
kihAw mwrgu 
sIDw]

sI~Dw: ksky bolo Jin Gur Kehiaa 

Maarag Seedhhaa 

||

The Guru has shown 

me the straight path;

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦਾ) ਜਸੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਜਸਆ ਹੈ,

57161 1338 sgl iqAwig  
nwim hir gIDw]

Sagal Thiaag Naam 

Har Geedhhaa ||

I have abandoned 

everything else. I am 

enraptured with the 

Name of the Lord.

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ (ਮੋਹ) ਛੱਡ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਪਰਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

57162 1338 iqsu gur kY sdw 
bil jweIAY]

This Gur Kai 

Sadhaa Bal Jaaeeai 

||

I am forever a sacrifice 

to that Guru;

ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

57163 1338 hir ismrnu ijsu 
gur qy 
pweIAY]2]

Har Simaran Jis 

Gur Thae Paaeeai 

||2||

I meditate in 

remembrance on the 

Lord, through the 

Guru. ||2||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ (ਦੀ ਦਾਜਤ) 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੨॥

57164 1338 bUfq pRwnI ijin 
gurih qrwieAw]

Booddath Praanee 

Jin Gurehi 

Tharaaeiaa ||

The Guru carries those 

mortal beings across, 

and saves them from 

drowning.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਰਹੇ ਪਿਾਣੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਇਆ,
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57165 1338 ijsu pRswid mohY 
nhI mwieAw]

Jis Prasaadh 

Mohai Nehee 

Maaeiaa ||

By His Grace, they are 

not enticed by Maya;

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ,

57166 1338 hlqu plqu ijin 
gurih svwirAw]

Halath Palath Jin 

Gurehi Savaariaa 

||

In this world and the 

next, they are 

embellished and 

exalted by the Guru.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਸਰਨ ਪਏ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ ਲੋਕ ਅਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ,

57167 1338 iqsu gur aUpir  
sdw hau 
vwirAw]3]

This Gur Oopar 

Sadhaa Ho Vaariaa 

||3||

I am forever a sacrifice 

to that Guru. ||3||

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥

57168 1338 mhw mugD qy  
kIAw igAwnI]

Mehaa Mugadhh 

Thae Keeaa 

Giaanee ||

From the most 

ignorant, I have been 

made spiritually wise,

(ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ) ਮਹਾ ਮੂਰਖ 

ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ।

57169 1338 gur pUry kI AkQ 
khwnI]

A-kQ: polw bolo Gur Poorae Kee 

Akathh Kehaanee 

||

Through the Unspoken 

Speech of the Perfect 

Guru.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

57170 1338 pwrbRhm nwnk 
gurdyv]

Paarabreham 

Naanak 

Guradhaev ||

The Divine Guru, O 

Nanak, is the Supreme 

Lord God.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ) ਪਾਰਬਿਹਮ ਗੁਰਦੇਵ-

57171 1338 vfYBwig pweIAY 
hir syv]4]3]

Vaddai Bhaag 

Paaeeai Har Saev 

||4||3||

By great good fortune, 

I serve the Lord. 

||4||3||

ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੪॥੩॥
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57172 1338 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57173 1338 sgly dUK imty  
suK dIey Apnw 
nwmu jpwieAw]

Sagalae Dhookh 

Mittae Sukh 

Dheeeae Apanaa 

Naam Japaaeiaa ||

Eradicating all my 

pains, He has blessed 

me with peace, and 

inspired me to chant 

His Name.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੇ, (ਉਹਨਾਂ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।

57174 1338 kir ikrpw 
ApnI syvw lwey  
sglw durqu 
imtwieAw]1]

Kar Kirapaa 

Apanee Saevaa 

Laaeae Sagalaa 

Dhurath 

Mittaaeiaa ||1||

In His Mercy, He has 

enjoined me to His 

service, and has 

purged me of all my 

sins. ||1||

(ਪਿਭੂ ਨੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਿੋਜੜਆ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਉਸ ਨੇ) ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤਾ ॥੧॥

57175 1338 hm bwirk srin 
pRB dieAwl]

Ham Baarik Saran 

Prabh Dhaeiaal ||

I am only a child; I 

seek the Sanctuary of 

God the Merciful.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਿਭੂ! ਅਸੀਂ 
(ਿੀਵ ਤੇਰੇ) ਬੱਚੇ (ਤੇਰੀ) ਸਰਨ 

ਹਾਂ।
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57176 1338 Avgx kwit  
kIey pRiB Apuny  
rwiK lIey myrY 
gur 
gopwil]1]rhwau
]

Avagan Kaatt 

Keeeae Prabh 

Apunae Raakh 

Leeeae Maerai 

Gur Gopaal ||1|| 

Rehaao ||

Erasing my demerits 

and faults, God has 

made me His Own. My 

Guru, the Lord of the 

World, protects me. 

||1||Pause||

ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੱਜਖਅਕ ਪਿਭੂ ਨੇ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ, 
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਔਗੁਣ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ) ਪਿਭੂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਜਲਆ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

57177 1338 qwp pwp ibnsy 
iKn BIqir Bey 
ikRpwl gusweI]

Thaap Paap 

Binasae Khin 

Bheethar Bheae 

Kirapaal Gusaaee 

||

My sicknesses and sins 

were erased in an 

instant, when the Lord 

of the World became 

merciful.

ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਸਮ ਪਿਭੂ ਿੀ 
(ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ) ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਏ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ 

ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ।
57178 1338 swis swis 

pwrbRhmu ArwDI  
Apuny siqgur kY 
bil jweI]2]

Saas Saas 

Paarabreham 

Araadhhee 

Apunae Sathigur 

Kai Bal Jaaee ||2||

With each and very 

breath, I worship and 

adore the Supreme 

Lord God; I am a 

sacrifice to the True 

Guru. ||2||

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, (ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
ਆਪਣ ੇਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਹਾਂ ॥੨॥

57179 1338 Agm Agocru 
ibAMqu suAwmI qw 
kw AMqu n 
pweIAY]

Agam Agochar 

Bianth Suaamee 

Thaa Kaa Anth N 

Paaeeai ||

My Lord and Master is 

Inaccessible, 

Unfathomable and 

Infinite. His limits 

cannot be found.

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਉਸ 

ਤਕ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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57180 1338 lwhw Kwit hoeIAY 
DnvMqw Apunw 
pRBU 
iDAweIAY]3]

Laahaa Khaatt 

Hoeeai 

Dhhanavanthaa 

Apunaa Prabhoo 

Dhhiaaeeai ||3||

We earn the profit, 

and become wealthy, 

meditating on our 

God. ||3||

ਆਪਣ ੇਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ) 

ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ॥੩॥

57181 1339 AwT phr 
pwrbRhmu iDAweI  
sdw sdw gun 
gwieAw]

Aath Pehar 

Paarabreham 

Dhhiaaee Sadhaa 

Sadhaa Gun 

Gaaeiaa ||

Twenty-four hours a 

day, I meditate on the 

Supreme Lord God; I 

sing His Glorious 

Praises forever and 

ever.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

57182 1339 khu nwnk myry 
pUry mnorQ  
pwrbRhmu guru 
pwieAw]4]4]

Kahu Naanak 

Maerae Poorae 

Manorathh 

Paarabreham Gur 

Paaeiaa ||4||4||

Says Nanak, my 

desires have been 

fulfilled; I have found 

my Guru, the Supreme 

Lord God. ||4||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ॥੪॥੪॥

57183 1339 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57184 1339 ismrq nwmu  
iklibK sB 
nwsy]

Simarath Naam 

Kilabikh Sabh 

Naasae ||

Meditating in 

rememberance on the 

Naam, all my sins have 

been erased.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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57185 1339 scu nwmu guir 
dInI rwsy]

Sach Naam Gur 

Dheenee Raasae ||

The Guru has blessed 

me with the Capital of 

the True Name.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ,

57186 1339 pRB kI drgh  
soBwvMqy]

Prabh Kee 

Dharageh 

Sobhaavanthae ||

God's servants are 

embellished and 

exalted in His Court;

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਣੇ।

57187 1339 syvk syiv sdw 
sohMqy]1]

Saevak Saev 

Sadhaa Sohanthae 

||1||

Serving Him, they look 

beauteous forever. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਕਰ 

ਕੇ ਸਦਾ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ॥੧॥
57188 1339 hir hir nwmu  

jphu myry BweI]

Har Har Naam 

Japahu Maerae 

Bhaaee ||

Chant the Name of the 

Lord, Har, Har, O my 

Siblings of Destiny.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰੋ।

57189 1339 sgly rog doK 
siB ibnsih  
AigAwnu AMDyrw 
mn qy 
jweI]1]rhwau]

Sagalae Rog 

Dhokh Sabh 

Binasehi Agiaan 

Andhhaeraa Man 

Thae Jaaee ||1|| 

Rehaao ||

All sickness and sin 

shall be erased; your 

mind shall be rid of 

the darkness of 

ignorance. 

||1||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਨ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਨ 

ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

57190 1339 jnm mrn guir 
rwKy mIq]

Janam Maran Gur 

Raakhae Meeth ||

The Guru has saved 

me from death and 

rebirth, O friend;

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਗੁਰੂ ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) ਮੁਕਾ 
ਜਦੱਤੇ,
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57191 1339 hir ky nwm isau  
lwgI pRIiq]

Har Kae Naam Sio 

Laagee Preeth ||

I am in love with the 

Name of the Lord.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ) ਜਪਆਰ 

ਬਜਣਆ।

57192 1339 koit jnm ky gey 
klys]

Kott Janam Kae 

Geae Kalaes ||

The suffering of 

millions of 

incarnations is gone;

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।
57193 1339 jo iqsu BwvY so 

Bl hos]2]

Jo This Bhaavai So 

Bhal Hos ||2||

Whatever pleases Him 

is good. ||2||

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਕੁਝ ਭਲਾ 
ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੨॥

57194 1339 iqsu gur kau hau 
sd bil jweI]

This Gur Ko Ho 

Sadh Bal Jaaee ||

I am forever a sacrifice 

to the Guru;

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ,

57195 1339 ijsu pRswid hir 
nwmu iDAweI]

Jis Prasaadh Har 

Naam Dhhiaaee ||

By His Grace, I 

meditate on the Lord's 

Name.

ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

57196 1339 AYsw guru pweIAY 
vfBwgI]

Aisaa Gur Paaeeai 

Vaddabhaagee ||

By great good fortune, 

such a Guru is found;

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

57197 1339 ijsu imlqy rwm 
ilv lwgI]3]

Jis Milathae Raam 

Liv Laagee ||3||

Meeting Him, one is 

lovingly attuned to the 

Lord. ||3||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਮਜਲਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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57198 1339 kir ikrpw  
pwrbRhm suAwmI]

Kar Kirapaa 

Paarabreham 

Suaamee ||

Please be merciful, O 

Supreme Lord God, O 

Lord and Master,

ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! 
(ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ।

57199 1339 sgl Gtw ky  
AMqrjwmI]

Sagal Ghattaa Kae 

Antharajaamee ||

Inner-knower, 

Searcher of Hearts.

ਹੇ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ!

57200 1339 AwT phr ApunI 
ilv lwie]

Aath Pehar 

Apunee Liv Laae ||

Twenty-four hours a 

day, I am lovingly 

attuned to You.

(ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਲਾਈ ਰੱਖ,

57201 1339 jnu nwnku pRB 
kI srnwie 
]4]5]

Jan Naanak Prabh 

Kee Saranaae 

||4||5||

Servant Nanak has 

come to the Sanctuary 

of God. ||4||5||

(ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆ ਰਹੇ ॥੪॥੫॥

57202 1339 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57203 1339 kir ikrpw  
Apuny pRiB kIey]

Kar Kirapaa 

Apunae Prabh 

Keeeae ||

In His Mercy, God has 

made me His Own.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਏ) ਪਿਭੂ ਨੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ 
ਜਲਆ,

57204 1339 hir kw nwmu  
jpn kau dIey]

Har Kaa Naam 

Japan Ko Dheeeae 

||

He has blessed me 

with the Naam, the 

Name of the Lord.

(ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤਾ।
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57205 1339 AwT phr gun 
gwie guibMd]

Aath Pehar Gun 

Gaae Gubindh ||

Twenty-four hours a 

day, I sing the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਅੱਠੇ 

ਪਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਇਆ ਕਰ,

57206 1339 BY ibnsy auqrI 
sB icMd]1]

Bhai Binasae 

Outharee Sabh 

Chindh ||1||

Fear is dispelled, and 

all anxiety has been 

alleviated. ||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੂਰ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥
57207 1339 aubry siqgur 

crnI lwig]

Oubarae Sathigur 

Charanee Laag ||

I have been saved, 

touching the Feet of 

the True Guru.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ 

(ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਾਣੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
57208 1339 jo guru khY soeI 

Bl mITw mn kI 
miq 
iqAwig]1]rhwau
]

Jo Gur Kehai Soee 

Bhal Meethaa 

Man Kee Math 

Thiaag ||1|| 

Rehaao ||

Whatever the Guru 

says is good and sweet 

to me. I have 

renounced the 

intellectual wisdom of 

my mind. 

||1||Pause||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ 

ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) ਿ ੋ

ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੂੰਗਾ 
ਤੇ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

57209 1339 min qin visAw  
hir pRBu soeI]

Man Than Vasiaa 

Har Prabh Soee ||

That Lord God abides 

within my mind and 

body.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

57210 1339 kil klys ikCu 
ibGnu n hoeI]

Kal Kalaes Kishh 

Bighan N Hoee ||

There are no conflicts, 

pains or obstacles.

ਕੋਈ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ (ਆਜਦਕ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ) 

ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
57211 1339 sdw sdw pRBu  

jIA kY sMig]

Sadhaa Sadhaa 

Prabh Jeea Kai 

Sang ||

Forever and ever, God 

is with my soul.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦੇ ਨਾਲ (ਵੱਸਦਾ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ),
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57212 1339 auqrI mYlu nwm 
kY rMig]2]

Outharee Mail 

Naam Kai Rang 

||2||

Filth and pollution are 

washed away by the 

Love of the Name. 

||2||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਆਰ-

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਜਰਹਾਂ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਸਾਰੀ ਮੈਲ (ਮਨ 

ਤੋਂ) ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨॥
57213 1339 crnkml isau  

lwgo ipAwru]

Charan Kamal Sio 

Laago Piaar ||

I am in love with the 

Lotus Feet of the Lord;

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

57214 1339 ibnsy kwm kRoD 
AhMkwr]

Binasae Kaam 

Krodhh Ahankaar 

||

I am no longer 

consumed by sexual 

desire, anger and 

egotism.

ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਅਹੂੰਕਾਰ (ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

57215 1339 pRB imln kw  
mwrgu jwnW]

Prabh Milan Kaa 

Maarag Jaanaan ||

Now, I know the way 

to meet God.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ 

ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਜਲਆ,

57216 1339 Bwie Bgiq hir 
isau mnu 
mwnW]3]

Bhaae Bhagath 

Har Sio Man 

Maanaan ||3||

Through loving 

devotional worship, 

my mind is pleased 

and appeased with the 

Lord. ||3||

ਜਪਆਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

57217 1339 suix sjx sMq 
mIq suhyly]

Sun Sajan Santh 

Meeth Suhaelae ||

Listen, O friends, 

Saints, my exalted 

companions.

ਹੇ ਸੱਿਣ! ਹੇ ਸੂੰਤ! ਹੇ ਜਮੱਤਰ! 

ਸੁਣ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ,

57218 1339 nwmu rqnu hir 
Agh Aqoly]

Naam Rathan Har 

Ageh Atholae ||

The Jewel of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is 

unfathomable and 

immeasurable.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ) ਅਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ ਅਤੋਲ ਹਰੀ 
ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ।
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57219 1339 sdw sdw pRBu 
gux iniD 
gweIAY]

Sadhaa Sadhaa 

Prabh Gun Nidhh 

Gaaeeai ||

Forever and ever, sing 

the Glories of God, the 

Treasure of Virtue.

ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

57220 1339 khu nwnk  
vfBwgI 
pweIAY]4]6]

Kahu Naanak 

Vaddabhaagee 

Paaeeai ||4||6||

Says Nanak, by great 

good fortune, He is 

found. ||4||6||

ਪਰ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਇਹ 

ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੪॥੬॥

57221 1339 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57222 1339 sy DnvMq syeI 
scu swhw]

Sae Dhhanavanth 

Saeee Sach Saahaa 

||

They are wealthy, and 

they are the true 

merchants,

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ (ਸਮਝੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ),

57223 1339 hir kI drgh  
nwmu ivswhw]1]

Har Kee Dharageh 

Naam Visaahaa 

||1||

Who have the credit 

of the Naam in the 

Court of the Lord. 

||1||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਇਥੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-

ਸੌਦਾ ਖ਼ਰੀਜਦਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਧਨਾਢ 

(ਜਗਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੧॥

57224 1339 hir hir nwmu 
jphu mn mIq]

Har Har Naam 

Japahu Man 

Meeth ||

So chant the Name of 

the Lord, Har, Har, in 

your mind, my friends.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਹੇ ਮਨ! (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ ਕਰ।
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57225 1339 guru pUrw pweIAY 
vfBwgI inrml 
pUrn 
rIiq]1]rhwau]

Gur Pooraa 

Paaeeai 

Vaddabhaagee 

Niramal Pooran 

Reeth ||1|| 

Rehaao ||

The Perfect Guru is 

found by great good 

fortune, and then 

one's lifestyle 

becomes perfect and 

immaculate. 

||1||Pause||

(ਪਰ ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੀ) 
ਪਜਵੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਮਰਯਾਦਾ 
(ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ) ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡੀ 
ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ (ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57226 1339 pwieAw lwBu  
vjI vwDweI]

Paaeiaa Laabh 

Vajee Vaadhhaaee 

||

They earn the profit, 

and the 

congratulations pour 

in;

(ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਇਥੇ ਅਸਲ) 

ਨਫ਼ਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪਿਬਲ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

57227 1339 sMq pRswid hir 
ky gun gweI]2]

Santh Prasaadh 

Har Kae Gun 

Gaaee ||2||

By the Grace of the 

Saints, they sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||2||

(ਜਿਹੜਾ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ ॥੨॥

57228 1339 sPl jnmu jIvn 
prvwxu]

Safal Janam 

Jeevan Paravaan ||

Their lives are fruitful 

and prosperous, and 

their birth is approved;

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ) ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਿੀਵਨ 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ 

ਹੈ।
57229 1339 gur prswdI hir 

rMgu mwxu]3]

Gur Parasaadhee 

Har Rang Maan 

||3||

By Guru's Grace, they 

enjoy the Love of the 

Lord. ||3||

(ਤਾਂ ਤੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦਾ ਰਹੁ ॥੩॥
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57230 1339 ibnsy kwm kRoD 
AhMkwr]

Binasae Kaam 

Krodhh Ahankaar 

||

Sexuality, anger and 

egotism are wiped 

away;

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਜਲਆਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਅਹੂੰਕਾਰ 

(ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰ) ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
57231 1339 nwnk gurmuiK 

auqrih 
pwir]4]7]

au~qr-ih Naanak Guramukh 

Outharehi Paar 

||4||7||

O Nanak, as Gurmukh, 

they are carried across 

to the other shore. 

||4||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ (ਨਾਮ ਿਪਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪॥੭॥

57232 1339 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57233 1339 guru pUrw pUrI qw 
kI klw]

Gur Pooraa 

Pooree Thaa Kee 

Kalaa ||

The Guru is Perfect, 

and Perfect is His 

Power.

ਗੁਰੂ (ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ) ਪੂਰਨ 

ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ (ਆਤਮਕ) ਸ਼ਕਤੀ 
ਹਰੇਕ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ,

57234 1340 gur kw sbdu  
sdw sd Atlw]

A-tlw Gur Kaa Sabadh 

Sadhaa Sadh 

Attalaa ||

The Word of the 

Guru's Shabad is 

unchanging, forever 

and ever.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੱਲ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਕਦੇ ਉਕਾਈ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ)।

57235 1340 gur kI bwxI  
ijsu min vsY]

Gur Kee Baanee Jis 

Man Vasai ||

All pains and 

afflictions run away 

from those,

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

57236 1340 dUKu drdu sBu qw 
kw nsY]1]

n`sY Dhookh Dharadh 

Sabh Thaa Kaa 

Nasai ||1||

Whose minds are filled 

with the Word of the 

Guru's Bani. ||1||

ਉਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਰਦ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
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57237 1340 hir rMig rwqw  
mnu rwm gun 
gwvY]

Har Rang Raathaa 

Man Raam Gun 

Gaavai ||

Imbued with the 

Lord's Love, they sing 

the Glorious Praises of 

the Lord.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਜਪਆਰ-) ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

57238 1340 mukquo swDU DUrI 
nwvY]1]rhwau]

(mukqou) hoVw Aqy AONkV 
ivckwrlI Avwj bolo[ 
n@wvY

Mukathuo 

Saadhhoo 

Dhhooree Naavai 

||1|| Rehaao ||

They are liberated, 

bathing in the dust of 

the feet of the Holy. 

||1||Pause||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਉਹੀ ਹੈ 'ਮੁਕਤ') ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥
57239 1340 gur prswdI  

auqry pwir]

Gur Parasaadhee 

Outharae Paar ||

By Guru's Grace, they 

are carried across to 

the other shore;

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

57240 1340 Bau Brmu ibnsy 
ibkwr]

Bho Bharam 

Binasae Bikaar ||

They are rid of fear, 

doubt and corruption.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਡਰ 

ਭਟਕਣਾ (ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ) 

ਜਵਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

57241 1340 mn qn AMqir  
bsy gur crnw]

Man Than Anthar 

Basae Gur 

Charanaa ||

The Guru's Feet abide 

deep within their 

minds and bodies.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।

57242 1340 inrBY swD pry 
hir srnw]2]

Nirabhai Saadhh 

Parae Har Saranaa 

||2||

The Holy are fearless; 

they take to the 

Sanctuary of the Lord. 

||2||

ਉਹਨਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ 

ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨॥
57243 1340 And shj rs  

sUK Gnyry]

Anadh Sehaj Ras 

Sookh Ghanaerae 

||

They are blessed with 

abundant bliss, 

happiness, pleasure 

and peace.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਅਡਲੋਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਨੂੰ ਦ ਤੇ 

ਸੁਖ ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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57244 1340 dusmnu dUKu n 
AwvY nyry]

Dhusaman 

Dhookh N Aavai 

Naerae ||

Enemies and pains do 

not even approach 

them.

ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦੱੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਸਕਦਾ (ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਆਪਣਾ ਦਬਾਉ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦਾ)।

57245 1340 guir pUrY Apuny 
kir rwKy]

Gur Poorai 

Apunae Kar 

Raakhae ||

The Perfect Guru 

makes them His Own, 

and protects them.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਬਣਾ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਰੱਜਖਆ 

ਕੀਤੀ,

57246 1340 hir nwmu jpq  
iklibK siB 
lwQy]3]

Har Naam Japath 

Kilabikh Sabh 

Laathhae ||3||

Chanting the Lord's 

Name, they are rid of 

all their sins. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ॥੩॥

57247 1340 sMq swjn isK  
Bey suhyly]

is`K Santh Saajan Sikh 

Bheae Suhaelae ||

The Saints, spiritual 

companions and Sikhs 

are exalted and 

uplifted.

(ਉਹ) ਸੂੰਤ-ਿਨ ਸੱਿਣ ਜਸੱਖ 

ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ,

57248 1340 guir pUrY pRB 
isau lY myly]

Gur Poorai Prabh 

Sio Lai Maelae ||

The Perfect Guru leads 

them to meet God.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਲਆ 

ਿੋਜੜਆ।
57249 1340 jnm mrn duK 

Pwhw kwitAw]

Janam Maran 

Dhukh Faahaa 

Kaattiaa ||

The painful noose of 

death and rebirth is 

snapped.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਦੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ (ਗੁਰੂ 

ਨੇ) ਕੱਟ ਜਦੱਤੀ ਹੈ
57250 1340 khu nwnk guir  

pVdw 
FwikAw]4]8]

Kahu Naanak Gur 

Parradhaa 

Dtaakiaa ||4||8||

Says Nanak, the Guru 

covers their faults. 

||4||8||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ 

॥੪॥੮॥
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57251 1340 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57252 1340 siqguir pUrY nwmu 
dIAw]

Sathigur Poorai 

Naam Dheeaa ||

The Perfect True Guru 

has bestowed the 

Naam, the Name of 

the Lord.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ (-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ,

57253 1340 And mMgl 
kilAwx sdw 
suKu kwrju sglw 
rwis 
QIAw]1]rhwau]

Anadh Mangal 

Kaliaan Sadhaa 

Sukh Kaaraj 

Sagalaa Raas 

Thheeaa ||1|| 

Rehaao ||

I am blessed with bliss 

and happiness, 

emancipation and 

eternal peace. All my 

affairs have been 

resolved. 

||1||Pause||

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਨੂੰ ਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਬਣ 

ਜਗਆ, ਉਸ (ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ) ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਸਿਲ ਹੋ 

ਜਗਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57254 1340 crnkml gur ky  
min vUTy]

Charan Kamal Gur 

Kae Man Voothae 

||

The Lotus Feet of the 

Guru abide within my 

mind.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਆ ਵੱਸੇ,

57255 1340 dUK drd BRm 
ibnsy JUTy]1]

Dhookh Dharadh 

Bhram Binasae 

Jhoothae ||1||

I am rid of pain, 

suffering, doubt and 

fraud. ||1||

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੱੁਕ ਗਈਆਂ ॥੧॥

57256 1340 inq auiT gwvhu  
pRB kI bwxI]

Nith Outh 

Gaavahu Prabh 

Kee Baanee ||

Rise early, and sing the 

Glorious Word of 

God's Bani.

ਸਦਾ ਉੱਠ ਕੇ (ਜਨਿੱਤ ਆਹਰ 

ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਜਵਆ 

ਕਰੋ।
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57257 1340 AwT phr hir 
ismrhu pRwxI]2]

Aath Pehar Har 

Simarahu Praanee 

||2||

Twenty-four hours a 

day, meditate in 

remembrance on the 

Lord, O mortal. ||2||

ਹੇ ਪਿਾਣੀਓ! ਅੱਠੇ ਪਹਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰੋ ॥੨॥

57258 1340 Gir bwhir pRBu 
sBnI QweI]

QWeIN Ghar Baahar 

Prabh Sabhanee 

Thhaaee ||

Inwardly and 

outwardly, God is 

everywhere.

ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ (ਹਰ 

ਥਾਂ) ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ (ਮੈਨੂੂੰ ) 

ਪਿਭੂ ਹੀ (ਜਦੱਸਦਾ) ਹੈ।
57259 1340 sMig shweI jh 

hau jweI ]3]

Sang Sehaaee Jeh 

Ho Jaaee ||3||

Wherever I go, He is 

always with me, my 

Helper and Support. 

||3||

ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਜਿੱਥੇ (ਭੀ) ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ (ਤੇਰੇ) ਨਾਲ 

ਮਦਦਗਾਰ (ਜਦੱਸਦਾ) ਹੈ ॥੩॥

57260 1340 duie kr joiV  
krI Ardwis]

Dhue Kar Jorr 

Karee Aradhaas ||

With my palms 

pressed together, I 

offer this prayer.

ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,

57261 1340 sdw jpy nwnku 
guxqwsu]4]9]

Sadhaa Japae 

Naanak Gunathaas 

||4||9||

O Nanak, I meditate 

forever on the Lord, 

the Treasure of Virtue. 

||4||9||

ਜਕ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ 

ਸਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹੇ ॥੪॥੯॥

57262 1340 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57263 1340 pwrbRhmu pRBu 
suGV sujwxu]

Paarabreham 

Prabh Sugharr 

Sujaan ||

The Supreme Lord 

God is All-wise and All-

knowing.

ਸੋਹਣੀ ਆਤਮਕ ਘਾੜਤ ਵਾਲਾ 
ਜਸਆਣਾ ਪਿਭੂ ਪਾਰਬਿਹਮ-
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57264 1340 guru pUrw pweIAY 
vfBwgI drsn 
kau jweIAY 
kurbwxu]1]rhwau
]

Gur Pooraa 

Paaeeai 

Vaddabhaagee 

Dharasan Ko 

Jaaeeai Kurabaan 

||1|| Rehaao ||

The Perfect Guru is 

found by great good 

fortune. I am a 

sacrifice to the Blessed 

Vision of His Darshan. 

||1||Pause||

(ਤਦੋਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ) ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦਾ) ਦਰਸਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ-
ਆਪ (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

57265 1340 iklibK myty  
sbid sMqoKu]

Kilabikh Maettae 

Sabadh Santhokh 

||

My sins are cut away, 

through the Word of 

the Shabad, and I have 

found contentment.

(ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣ)ੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ) 

ਪਾਪ ਜਮਟਾ ਜਦੱਤੇ (ਅਤੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਸੂੰ ਤੋਖ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ,

57266 1340 nwmu ArwDn  
hoAw jogu]

Naam Araadhhan 

Hoaa Jog ||

I have become worthy 

of worshipping the 

Naam in adoration.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਿੋਗਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

57267 1340 swDsMig hoAw 
prgwsu]

Saadhhasang Hoaa 

Paragaas ||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, I have been 

enlightened.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

57268 1340 crnkml mn 
mwih invwsu]1]

Charan Kamal 

Man Maahi Nivaas 

||1||

The Lord's Lotus Feet 

abide within my mind. 

||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੧॥
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57269 1340 ijin kIAw iqin 
lIAw rwiK]

Jin Keeaa Thin 

Leeaa Raakh ||

The One who made us, 

protects and preserves 

us.

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਜਗਆ 

ਤਾਂ) ਉਸ (ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ) ਨੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਜਲਆ।

57270 1340 pRBu pUrw AnwQ 
kw nwQu]

ijs-ih Prabh Pooraa 

Anaathh Kaa 

Naathh ||

God is Perfect, the 

Master of the 

masterless.

ਪਿਭੂ (ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ) ਪੂਰਨ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਖਸਜਮਆਂ ਦਾ 
ਖਸਮ ਹੈ।

57271 1340 ijsih invwjy  
ikrpw Dwir]

Jisehi Nivaajae 

Kirapaa Dhhaar ||

Those, upon whom He 

showers His Mercy

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੂੂੰ  ਇੱਜ਼ਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ,

57272 1340 pUrn krm qw ky 
Awcwr]2]

Pooran Karam 

Thaa Kae Aachaar 

||2||

- they have perfect 

karma and conduct. 

||2||

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ 

ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਬ ਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੨॥
57273 1340 gux gwvY inq 

inq inq nvy]

Gun Gaavai Nith 

Nith Nith Navae ||

They sing the Glories 

of God, continually, 

continuously, forever 

fresh and new.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਇਉਂ ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

ਅਿ)ੇ ਨਵੇਂ (ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਜਹਲਾਂ 
ਕਦੇ ਨਾਹ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਖੱਚ ਪਾਂਦੀ ਹੈ),

57274 1340 lK caurwsIh 
join n Bvy]

l`K Lakh Chouraaseeh 

Jon N Bhavae ||

They do not wander in 

the 8.4 million 

incarnations.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ 
ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ।

57275 1340 eIhW aUhW crx 
pUjwry]

Eehaan Oohaan 

Charan Poojaarae 

||

Here and hereafter, 

they worship the 

Lord's Feet.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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57276 1340 muKu aUjl swcy 
drbwry]3]

Mukh Oojal 

Saachae 

Dharabaarae ||3||

Their faces are 

radiant, and they are 

honored in the Court 

of the Lord. ||3||

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩॥

57277 1340 ijsu msqik  
guir DirAw hwQu]

Jis Masathak Gur 

Dhhariaa Haathh 

||

That person, upon 

whose forehead the 

Guru places His Hand

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਜਖਆ,

57278 1340 koit mDy ko 
ivrlw dwsu]

mDy: polw bolo Kott Madhhae Ko 

Viralaa Dhaas ||

Out of millions, how 

rare is that slave.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਦਾਸ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ 

ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ) ਕਿੋੜਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

57279 1340 jil Qil 
mhIAil pyKY 
BrpUir]

Jal Thhal Meheeal 

Paekhai 

Bharapoor ||

He sees God pervading 

and permeating the 

water, the land and 

the sky.

(ਜਿਰ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਧਰਤੀ ਜਵਚ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ 

(ਹਰ ਥਾਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

57280 1340 nwnk auDris  
iqsu jn kI 
DUir]4]10]

auD-ris Naanak 

Oudhharas This 

Jan Kee Dhhoor 

||4||10||

Nanak is saved by the 

dust of the feet of 

such a humble being. 

||4||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਭੀ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਜਹਂਗਾ 
॥੪॥੧੦॥

57281 1340 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57282 1340 kurbwxu jweI gur 
pUry Apny]

Kurabaan Jaaee 

Gur Poorae 

Apanae ||

I am a sacrifice to my 

Perfect Guru.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ)
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57283 1340 ijsu pRswid hir 
hir jpu 
jpny]1]rhwau]

Jis Prasaadh Har 

Har Jap Japanae 

||1|| Rehaao ||

By His Grace, I chant 

and meditate on the 

Lord, Har, Har. 

||1||Pause||

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦਾ 
ਿਾਪ ਿਜਪਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57284 1340 AMimRq bwxI  
suxq inhwl]

Anmrith Baanee 

Sunath Nihaal ||

Listening to the 

Ambrosial Word of His 

Bani, I am exalted and 

enraptured.

(ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਜਦਆਂ 

ਮਨ ਜਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

57285 1340 ibnis gey  
ibiKAw 
jMjwl]1]

Binas Geae Bikhiaa 

Janjaal ||1||

My corrupt and 

poisonous 

entanglements are 

gone. ||1||

ਅਤੇ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਦੀਆਂ 

ਿਾਹੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

॥੧॥

57286 1340 swc sbd isau  
lwgI pRIiq]

Saach Sabadh Sio 

Laagee Preeth ||

I am in love with the 

True Word of His 

Shabad.

(ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

57287 1340 hir pRBu Apunw  
AwieAw 
cIiq]2]

Har Prabh Apunaa 

Aaeiaa Cheeth 

||2||

The Lord God has 

come into my 

consciousness. ||2||

ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥
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57288 1340 nwmu jpq hoAw 
prgwsu]

Naam Japath Hoaa 

Paragaas ||

Chanting the Naam, I 

am enlightened.

(ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਮਨ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

57289 1341 gur sbdy kInw 
irdY invwsu]3]

Gur Sabadhae 

Keenaa Ridhai 

Nivaas ||3||

The Word of the 

Guru's Shabad has 

come to dwell within 

my heart. ||3||

(ਜਿਸ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਆ 

ਜਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩॥
57290 1341 gur smrQ sdw 

dieAwl]
smr`Q Gur Samarathh 

Sadhaa Dhaeiaal ||

The Guru is All-

powerful and Merciful 

forever.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

57291 1341 hir jip jip  
nwnk Bey 
inhwl]4]11]

Har Jap Jap 

Naanak Bheae 

Nihaal ||4||11||

Chanting and 

meditating on the 

Lord, Nanak is exalted 

and enraptured. 

||4||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਮਨ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪॥੧੧॥

57292 1341 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57293 1341 guru guru krq  
sdw suKu pwieAw]

Gur Gur Karath 

Sadhaa Sukh 

Paaeiaa ||

Chanting Guru, Guru, I 

have found eternal 

peace.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ 

ਕਰਜਦਆਂ ਸਦਾ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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57294 1341 dIn dieAwl 
Bey ikrpwlw  
Apxw nwmu Awip 
jpwieAw]1]rhw
au]

Dheen Dhaeiaal 

Bheae Kirapaalaa 

Apanaa Naam Aap 

Japaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

God, Merciful to the 

meek, has become 

kind and 

compassionate; He 

has inspired me to 

chant His Name. 

||1||Pause||

ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਮਹਰਵਾਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਆਪ ਿਪਣ ਲਈ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) 
ਪਿੇਰਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

॥

57295 1341 sMqsMgiq imil  
BieAw pRgws]

BieAw Santhasangath Mil 

Bhaeiaa Pragaas ||

Joining the Society of 

the Saints, I am 

illumined and 

enlightened.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ 

(ਬੈਜਠਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) 
ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

57296 1341 hir hir jpq  
pUrn BeI 
Aws]1]

Har Har Japath 

Pooran Bhee Aas 

||1||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, my 

hopes have been 

fulfilled. ||1||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਹਰੇਕ) ਆਸ ਪੂਰੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

57297 1341 srb kilAwx 
sUK min vUTy]

Sarab Kaliaan 

Sookh Man 

Voothae ||

I am blessed with total 

salvation, and my 

mind is filled with 

peace.

(ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

57298 1341 hir gux gwey  
gur nwnk 
qUTy]2]12]

Har Gun Gaaeae 

Gur Naanak 

Thoothae 

||2||12||

I sing the Glorious 

Praises of the Lord; O 

Nanak, the Guru has 

been gracious to me. 

||2||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਗੁਰੂ ਜਮਹਰਵਾਨ 

ਹੋ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

॥੨॥੧੨॥

57299 1341 pRBwqI mhlw 5 
Gru 2 ibBws

Prabhaathee 

Mehalaa 5 Ghar 2 

Bibhaasa

Prabhaatee, Fifth 

Mehl, Second House, 

Bibhaas:

ਰਾਗ ਪਿਭਾਤੀ/ਜਬਭਾਗ ਘਰ ੨ 

ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ 
ਬਾਣੀ।
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57300 1341 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57301 1341 Avru n dUjw 
Twau]

Avar N Dhoojaa 

Thaao ||

There is no other place 

of rest,

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਅਸੀਂ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਦੂਿਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,

57302 1341 nwhI ibnu hir 
nwau]

Naahee Bin Har 

Naao ||

None at all, without 

the Lord's Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

57303 1341 srb isiD 
kilAwn]

Sarab Sidhh 

Kaliaan ||

There is total success 

and salvation,

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਹੀ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਜਸਧੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹਨ।

57304 1341 pUrn hoih sgl 
kwm]1]

Pooran Hohi Sagal 

Kaam ||1||

And all affairs are 

perfectly resolved. 

||1||

(ਨਾਮ ਿਪਣ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥
57305 1341 hir ko nwmu  

jpIAY nIq]

Har Ko Naam 

Japeeai Neeth ||

Constantly chant the 

Name of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਿਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

57306 1341 kwm kRoD AhMkwru 
ibnsY lgY eykY 
pRIiq]1]rhwau]

AhM-kwru Kaam Krodhh 

Ahankaar Binasai 

Lagai Eaekai 

Preeth ||1|| 

Rehaao ||

Sexuality, anger and 

egotism are wiped 

away; let yourself fall 

in love with the One 

Lord. ||1||Pause||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿਪਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਅਹੂੰਕਾਰ 

(ਆਜਦਕ ਹਰੇਕ ਜਵਕਾਰ) ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਪਆਰ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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57307 1341 nwim lwgY dUKu 
BwgY srin pwln 
jogu]

Naam Laagai 

Dhookh Bhaagai 

Saran Paalan Jog 

||

Attached to the Naam, 

the Name of the Lord, 

pain runs away. In His 

Sanctuary, He 

cherishes and sustains 

us.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਦਾ ਹਰੇਕ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਸਰਨ ਪਏ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਰੱਜਖਆ 

ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

57308 1341 siqguru BytY jmu  
n qytY ijsu Duir 
hovY sMjogu]2]

Sathigur Bhaettai 

Jam N Thaettai Jis 

Dhhur Hovai 

Sanjog ||2||

Whoever has such pre-

ordained destiny 

meets with the True 

Guru; the Messenger 

of Death cannot grab 

him. ||2||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ 

ਤੋਂ (ਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਅਵਸਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ) ਿਮ (ਭੀ) ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੨॥
57309 1341 rYin idnsu 

iDAwie hir hir  
qjhu mn ky 
Brm]

Rain Dhinas 

Dhhiaae Har Har 

Thajahu Man Kae 

Bharam ||

Night and day, 

meditate on the Lord, 

Har, Har; abandon the 

doubts of your mind.

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਭਟਕਣਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਤੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਰਹੋ।

57310 1341 swDsMgiq hir 
imlY ijsih pUrn 
krm]3]

Saadhhasangath 

Har Milai Jisehi 

Pooran Karam 

||3||

One who has perfect 

karma joins the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, and meets 

the Lord. ||3||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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57311 1341 jnm jnm 
ibKwd ibnsy  
rwiK lIny Awip]

Janam Janam 

Bikhaadh Binasae 

Raakh Leenae Aap 

||

The sins of countless 

lifetimes are erased, 

and one is protected 

by the Lord Himself.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਦੱੁਖਾਂ-
ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

57312 1341 mwq ipqw mIq 
BweI jn nwnk  
hir hir 
jwip]4]1]13]

Maath Pithaa 

Meeth Bhaaee Jan 

Naanak Har Har 

Jaap ||4||1||13||

He is our Mother, 

Father, Friend and 

Sibling; O servant 

Nanak, meditate on 

the Lord, Har, Har. 

||4||1||13||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਾਂ ਜਪਉ 

ਜਮੱਤਰ ਭਰਾ ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੩॥

57313 1341 pRBwqI mhlw 5 
ibBws pVqwl

Prabhaathee 

Mehalaa 5 Bibhaas 

Parrathaala

Prabhaatee, Fifth 

Mehl, Bibhaas, Partaal:

ਰਾਗ ਪਿਭਾਤੀ/ਜਬਭਾਗ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਪੜਤਾਲ'।

57314 1341 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57315 1341 rm rwm rwm  
rwm jwp]

Ram Raam Raam 

Raam Jaap ||

Chant the Name of the 

Lord, Raam, Raam, 

Raam.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਜਪਆ ਕਰ।
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57316 1341 kil klys loB 
moh ibnis jwie 
AhM 
qwp]1]rhwau]

Kal Kalaes Lobh 

Moh Binas Jaae 

Ahan Thaap ||1|| 

Rehaao ||

Conflict, suffering, 

greed and emotional 

attachment shall be 

dispelled, and the 

fever of egotism shall 

be relieved. 

||1||Pause||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਤਾਪ-(ਹਰੇਕ ਜਵਕਾਰ) ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57317 1341 Awpu iqAwig sMq 
crn lwig mnu 
pivqu jwih 
pwp]1]

Aap Thiaag Santh 

Charan Laag Man 

Pavith Jaahi Paap 

||1||

Renounce your 

selfishness, and grasp 

the feet of the Saints; 

your mind shall be 

sanctified, and your 

sins shall be taken 

away. ||1||

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੁ। (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮਨ 

ਪਜਵੱਤਰ (ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

57318 1341 nwnku bwirku kCU  
n jwnY rwKn kau 
pRBu mweI 
bwp]2]1]14]

Naanak Baarik 

Kashhoo N Jaanai 

Raakhan Ko Prabh 

Maaee Baap 

||2||1||14||

Nanak, the child, does 

not know anything at 

all. O God, please 

protect me; You are 

my Mother and 

Father. ||2||1||14||

ਨਾਨਕ (ਤਾਂ ਪਿਭੂ ਦਾ ਇਕ) 

ਅੂੰਞਾਣ ਬੱਚਾ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ) ਕੋਈ ਢੂੰਗ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦਾ। ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ ਹੀ 
(ਨਾਨਕ ਦਾ) ਮਾਂ ਜਪਉ ਹੈ 

॥੨॥੧॥੧੪॥

57319 1341 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57320 1341 crnkml srin 
tyk]

Charan Kamal 

Saran Ttaek ||

I have taken the 

Shelter and Support of 

the Lord's Lotus Feet.

(ਤੇਰੇ) ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਆਸਰਾ ਹੈ।
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57321 1341 aUc mUc byAMqu 
Twkuru srb 
aUpir quhI 
eyk]1]rhwau]

Ooch Mooch 

Baeanth Thaakur 

Sarab Oopar 

Thuhee Eaek 

||1|| Rehaao ||

You are Lofty and 

Exalted, Grand and 

Infinite, O my Lord and 

Master; You alone are 

above all. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 

ਇਕ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਰਾਖਾ) ਹੈਂ। ਤੂੂੰ  
ਬੇਅੂੰ ਤ ਉੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਬੇਅੂੰ ਤ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

57322 1341 pRwn ADwr duK 
ibdwr dYnhwr 
buiD ibbyk]1]

Praan Adhhaar 

Dhukh Bidhaar 

Dhainehaar Budhh 

Bibaek ||1||

He is the Support of 

the breath of life, the 

Destroyer of pain, the 

Giver of discriminating 

understanding. ||1||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੂੂੰ  ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ) 
ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਸਭ 

ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਚੂੰ ਗੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ 

ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ ॥੧॥

57323 1341 nmskwr 
rKnhwr min 
ArwiD pRBU myk]

Namasakaar 

Rakhanehaar Man 

Araadhh Prabhoo 

Maek ||

So bow down in 

respect to the Savior 

Lord; worship and 

adore the One God.

ਜਸਰਫ਼ (ਉਸ) ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਸਮਜਰਆ 

ਕਰੋ, ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਰਜਖਆ ਕਰ 

ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਜਸਰ 

ਜਨਵਾਇਆ ਕਰੋ।

57324 1341 sMq rynu krau 
mjnu nwnk pwvY 
suK 
Anyk]2]2]15]

Santh Raen Karo 

Majan Naanak 

Paavai Sukh Anaek 

||2||2||15||

Bathing in the dust of 

the feet of the Saints, 

Nanak is blessed with 

countless comforts. 

||2||2||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ (ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਖ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥੨॥੧੫॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11679 Published: March 06/ 2014



57325 1342 pRBwqI 
AstpdIAw 
mhlw 1 ibBws

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Prabhaathee 

Asattapadheeaa 

Mehalaa 1 

Bibhaasa

Prabhaatee, 

Ashtapadees, First 

Mehl, Bibhaas:

ਰਾਗ ਪਿਭਾਤੀ/ਜਬਭਾਗ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

57326 1342 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57327 1342 duibDw baurI mnu 
baurwieAw]

Dhubidhhaa 

Bouree Man 

Bouraaeiaa ||

The insanity of duality 

has driven the mind 

insane.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮੱਤ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ 
ਝਾਕ ਜਵਚ ਕਮਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਮਨ (ਭੀ) ਕਮਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

57328 1342 JUTY lwlic jnmu 
gvwieAw]

Jhoothai Laalach 

Janam Gavaaeiaa 

||

In false greed, life is 

wasting away.

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ 

ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
57329 1342 lpit rhI Puin 

bMDu n pwieAw]
(2 bMDun) Lapatt Rehee Fun 

Bandhh N Paaeiaa 

||

Duality clings to the 

mind; it cannot be 

restrained.

(ਮਾਇਆ ਇਤਨੀ ਡਾਢੀ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਚੂੰਬੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ।

57330 1342 siqguir rwKy  
nwmu 
idRVwieAw]1]

Sathigur Raakhae 

Naam 

Dhrirraaeiaa ||1||

The True Guru saves 

us, implanting the 

Naam, the Name of 

the Lord within. ||1||

(ਹਾਂ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਸ ਨੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂੰਿੇ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਜਲਆ ॥੧॥
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57331 1342 nw mnu mrY n 
mwieAw mrY]

Naa Man Marai N 

Maaeiaa Marai ||

Without subduing the 

mind, Maya cannot be 

subdued.

ਮਾਇਆ (ਇਤਨੀ ਪਿਬਲ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਿੀਵਾਂ ਉਤੇ) ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਪਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਮਨ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸਣੋਂ 
ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ।

57332 1342 ijin ikCu kIAw  
soeI jwxY sbdu 
vIcwir Bau 
swgru 
qrY]1]rhwau]

Jin Kishh Keeaa 

Soee Jaanai 

Sabadh Veechaar 

Bho Saagar Tharai 

||1|| Rehaao ||

The One who created 

this, He alone 

understands. 

Contemplating the 

Word of the Shabad, 

one is carried across 

the terrifying world-

ocean. ||1||Pause||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ 

ਰਚੀ ਹੈ ਉਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਿੀਵ 

ਜਕਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਿੇਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਸੋਚ-ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ-ਰੂਪ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

57333 1342 mwieAw sMic  
rwjy AhMkwrI]

Maaeiaa Sanch 

Raajae 

Ahankaaree ||

Gathering the wealth 

of Maya, kings 

become proud and 

arrogant.

ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਿੇ 
ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,

57334 1342 mwieAw swiQ n 
clY ipAwrI]

c`lY Maaeiaa Saathh N 

Chalai Piaaree ||

But this Maya that 

they love so much 

shall not go along with 

them in the end.

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਪਆਰੀ 
ਮਾਇਆ (ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

57335 1342 mwieAw mmqw hY 
bhu rMgI]

Maaeiaa 

Mamathaa Hai 

Bahu Rangee ||

There are so many 

colors and flavors of 

attachment to Maya.

ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਬਣਾਣ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਕਈ ਰੂੰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ 

ਿੀਵ ਉਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਿਾਲ 

ਜਵਛਾਂਦੀ ਹੈ),
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57336 1342 ibnu nwvY ko swiQ  
n sMgI]2]

Bin Naavai Ko 

Saathh N Sangee 

||2||

Except for the Name, 

no one has any friend 

or companion. ||2||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਿੀਵ 

ਦਾ ਸੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਿੀਵ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ॥੨॥

57337 1342 ijau mnu dyKih  
pr mnu qYsw]

Jio Man 

Dhaekhehi Par 

Man Thaisaa ||

According to one's 

own mind, one sees 

the minds of others.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਮਨੱੁਖ) ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਤਹੋ ਜਿਹਾ 
ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ-ਵੱਸ ਿਾਣਦੇ ਹਨ ਜਤਵੇਂ 
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਉਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ)।

57338 1342 jYsI mnsw qYsI 
dsw]

Jaisee Manasaa 

Thaisee Dhasaa ||

According to one's 

desires, one's 

condition is 

determined.

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ 
ਕਾਮਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਤਹੋ ਜਿਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

57339 1342 jYsw krmu qYsI 
ilv lwvY]

Jaisaa Karam 

Thaisee Liv Laavai 

||

According to one's 

actions, one is focused 

and tuned in.

(ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਮਨੱੁਖ 

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੂੰਮ (ਜਨਿੱਤ) 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਦੀ 
ਲਗਨ ਬਣਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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57340 1342 siqguru pUiC  
shj Gru 
pwvY]3]

Sathigur Pooshh 

Sehaj Ghar Paavai 

||3||

Seeking the advice of 

the True Guru, one 

finds the home of 

peace and poise. ||3||

(ਇਸ ਗੇੜ ਜਵਚ ਿਜਸਆ 

ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ)। ਸਜਤਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਸੱਜਖਆ 

ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩॥
57341 1342 rwig nwid mnu 

dUjY Bwie]

Raag Naadh Man 

Dhoojai Bhaae ||

In music and song, the 

mind is caught by the 

love of duality.

(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਰਾਗ-ਰੂੰਗ ਭੀ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। 
ਜਵਕਾਰ-ਵਾਸਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ) ਰਾਗ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸਦਾ ਹੈ।
57342 1342 AMqir kptu mhw 

duKu pwie]

Anthar Kapatt 

Mehaa Dhukh 

Paae ||

Filled with deception 

deep within, one 

suffers in terrible pain.

(ਇਸ ਰਾਗ-ਰੂੰਗ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਵਕਾਰ-ਵਾਸਨਾ 
ਵਧਦੀ ਹੈ) ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਖੋਟ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਖੋਟ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਮਨੱੁਖ ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
57343 1342 siqguru BytY soJI 

pwie]

Sathigur Bhaettai 

Sojhee Paae ||

Meeting with the True 

Guru, one is blessed 

with clear 

understanding,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਰਾਹ 

ਦੀ) ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

57344 1342 scY nwim rhY 
ilv lwie]4]

Sachai Naam 

Rehai Liv Laae 

||4||

And remains lovingly 

attuned to the True 

Name. ||4||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੪॥
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57345 1342 scY sbid scu 
kmwvY]

Sachai Sabadh 

Sach Kamaavai ||

Through the True 

Word of the Shabad, 

one practices Truth.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ 
ਹੈ ਉਹ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ 

ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ,

57346 1342 scI bwxI hir 
gux gwvY]

Sachee Baanee 

Har Gun Gaavai ||

He sings the Glorious 

Praises of the Lord, 

through the True 

Word of His Bani.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

(ਸਦਾ) ਗਾਂਦਾ ਹੈ।
57347 1342 inj Gir vwsu  

Amrpdu pwvY]

Nij Ghar Vaas 

Amar Padh Paavai 

||

He dwells in the home 

of his own heart deep 

within, and obtains 

the immortal status.

ਉਹ (ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਭਟਕਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਆਪਣੇ ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ ਹੀ ਜਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਦਾ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

57348 1342 qw dir swcY soBw 
pwvY]5]

Thaa Dhar Saachai 

Sobhaa Paavai 

||5||

Then, he is blessed 

with honor in the 

Court of the True Lord. 

||5||

ਤਦੋਂ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਦਰ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੫॥

57349 1342 gur syvw ibnu  
Bgiq n hoeI]

Gur Saevaa Bin 

Bhagath N Hoee ||

Without serving the 

Guru, there is no 

devotional worship,

ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ,

57350 1342 Anyk jqn krY  
jy koeI]

Anaek Jathan 

Karai Jae Koee ||

Even though one may 

make all sorts of 

efforts.

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿਤਨ ਭੀ ਕਰ ਲਏ। (ਹਉਮੈ ਤੇ 

ਮਮਤਾ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਭਗਤੀ 
ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ)
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57351 1342 haumY myrw sbdy 
KoeI]

Houmai Maeraa 

Sabadhae Khoee 

||

If one eradicates 

egotism and 

selfishness through 

the Shabad,

ਇਹ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
57352 1342 inrml nwmu vsY 

min soeI]6]

Niramal Naam 

Vasai Man Soee 

||6||

The Immaculate Naam 

comes to abide in the 

mind. ||6||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਪਜਵਤਿ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਪਜਵਤਿ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

57353 1342 iesu jg mih  
sbdu krxI hY 
swru]

Eis Jag Mehi 

Sabadh Karanee 

Hai Saar ||

In this world, the 

practice of the Shabad 

is the most excellent 

occupation.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਣਾ) ਇਸ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਤੱਬ ਹੈ।

57354 1342 ibnu sbdY horu 
mohu gubwru]

Bin Sabadhai Hor 

Mohu Gubaar ||

Without the Shabad, 

everything else is the 

darkness of emotional 

attachment.

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ (ਚਾਰ ਚੁਿੇਰੇ) 

ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਹ (-ਰੂਪ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

57355 1342 sbdy nwmu rKY 
auir Dwir]

Sabadhae Naam 

Rakhai Our Dhhaar 

||

Through the Shabad, 

the Naam is enshrined 

within the heart.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਟਕਾ ਕੇ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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57356 1342 sbdy giq miq  
moK duAwru]7]

Sabadhae Gath 

Math Mokh 

Dhuaar ||7||

Through the Shabad, 

one obtains clear 

understanding and the 

door of salvation. 

||7||

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਸੁਚੱਿੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

57357 1342 Avru nwhI kir 
dyKxhwro]

Avar Naahee Kar 

Dhaekhanehaaro 

||

There is no other 

Creator except the All-

seeing Lord God.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਨ 

ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜਕ) ਿਗਤ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਦੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
57358 1342 swcw Awip AnUpu 

Apwro]

Saachaa Aap 

Anoop Apaaro ||

The True Lord Himself 

is Infinite and 

Incomparably 

Beautiful.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਆਪ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

57359 1342 rwm nwm aUqm 
giq hoeI]

Raam Naam 

Ootham Gath 

Hoee ||

Through the Lord's 

Name, one obtains the 

most sublime and 

exalted state.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ 

ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

57360 1342 nwnk Koij lhY  
jnu koeI]8]1]

Naanak Khoj Lehai 

Jan Koee ||8||1||

O Nanak, how rare are 

those humble beings, 

who seek and find the 

Lord. ||8||1||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਭਾਲ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11686 Published: March 06/ 2014



57361 1342 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

57362 1342 mwieAw moih  
sgl jgu 
CwieAw]

Maaeiaa Mohi 

Sagal Jag 

Shhaaeiaa ||

Emotional attachment 

to Maya is spread out 

all over the world.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ) 

ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਨੇ ਪਿਭਾਜਵਤ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ।

57363 1342 kwmix dyiK  
kwim loBwieAw]

Kaaman Dhaekh 

Kaam Lobhaaeiaa 

||

Seeing a beautiful 

woman, the man is 

overcome with sexual 

desire.

(ਜਕਤੇ ਤਾਂ ਇਹ) ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਕੇ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਜਵਚ ਿਸਦਾ 
ਹੈ,

57364 1342 suq kMcn isau  
hyqu vDwieAw]

Suth Kanchan Sio 

Haeth 

Vadhhaaeiaa ||

His love for his 

children and gold 

steadily increases.

(ਜਕਤੇ ਇਹ ਿਗਤ) ਪੱੁਤਰਾਂ ਤੇ 

ਸੋਨੇ (ਆਜਦਕ ਧਨ) ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਵਧਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।
57365 1342 sBu ikCu Apnw  

ieku rwmu 
prwieAw]1]

Sabh Kishh 

Apanaa Eik Raam 

Paraaeiaa ||1||

He sees everything as 

his own, but he does 

not own the One Lord. 

||1||

(ਿਗਤ ਨੇ ਜਦੱਸਦੀ) ਹਰੇਕ 

ਚੀਜ਼ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਬਣਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ (ਇਹ) ਓਪਰਾ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ॥੧॥

57366 1342 AYsw jwpu jpau  
jpmwlI]

(jpmwlI) mwLw Aisaa Jaap Japo 

Japamaalee ||

I meditate as I chant 

on such a mala,

(ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਮੱੁਕਦੇ 

ਨਹੀਂ, ਮਣਜਕਆਂ ਦਾ ਗੇੜ ਿਾਰੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਮੈਂ ਇਕ-ਤਾਰ 

(ਸਦਾ) ਅਿੇਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਿਾਪ 

ਿਪਦਾ ਹਾਂ,
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57367 1342 duK suK prhir  
Bgiq 
inrwlI]1]rhwau
]

Dhukh Sukh 

Parehar Bhagath 

Niraalee ||1|| 

Rehaao ||

That I rise above 

pleasure and pain; I 

attain the most 

wondrous devotional 

worship of the Lord. 

||1||Pause||

ਜਕ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਕੇਵਲ (ਪਿੇਮ-ਭਰੀ) ਭਗਤੀ 
ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57368 1342 gux inDwn qyrw 
AMqu n pwieAw]

Gun Nidhhaan 

Thaeraa Anth N 

Paaeiaa ||

O Treasure of Virtue, 

Your limits cannot be 

found.

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੀ 
ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ) ਜਕਸੇ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਾ।

57369 1342 swc sbid quJ 
mwih smwieAw]

Saach Sabadh 

Thujh Maahi 

Samaaeiaa ||

Through the True 

Word of the Shabad, I 

am absorbed into You.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹੋ 

ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਤੈਨੂੂੰ  
"ਪਰਾਇਆ" ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ)।

57370 1342 Awvw gauxu quDu 
Awip rcwieAw]

Aavaa Goun 

Thudhh Aap 

Rachaaeiaa ||

You Yourself created 

the comings and 

goings of 

reincarnation.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,

57371 1342 syeI Bgq ijn 
sic icqu 
lwieAw ]2]

Saeee Bhagath Jin 

Sach Chith Laaeiaa 

||2||

They alone are 

devotees, who focus 

their consciousness on 

You. ||2||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋਜੜਆ ਹੈ (ਉਹ 

ਇਸ ਗੇੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ) 

ਉਹੀ (ਤੇਰੇ ਅਸਲ) ਭਗਤ ਹਨ 

॥੨॥
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57372 1342 igAwnu iDAwnu 
nrhir inrbwxI]

Giaan Dhhiaan 

Narehar 

Nirabaanee ||

Spiritual wisdom and 

meditation on the 

Lord, the Lord of 

Nirvaanaa

ਉਸ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁੜਨ (ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ 

ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਰੇ ਜਵਆਪਕ ਹੈ)

57373 1342 ibnu siqgur Byty  
koie n jwxI]

Bin Sathigur 

Bhaettae Koe N 

Jaanee ||

- without meeting the 

True Guru, no one 

knows this.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 

ਸਕਦਾ,

57374 1342 sgl srovr joiq 
smwxI]

Sagal Sarovar Joth 

Samaanee ||

The Lord's Light fills 

the sacred pools of all 

beings.

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਸਾਰੇ 

ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।

57375 1342 Awnd rUp ivthu 
kurbwxI]3]

Aanadh Roop 

Vittahu 

Kurabaanee ||3||

I am a sacrifice to the 

Embodiment of Bliss. 

||3||

ਮੈਂ ਉਸ ਆਨੂੰ ਦ-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ (ਿਾਂਦਾ) 
ਹਾਂ ॥੩॥

57376 1342 Bwau Bgiq  
gurmqI pwey]

Bhaao Bhagath 

Guramathee 

Paaeae ||

Through the Guru's 

Teachings, one 

achieves loving 

devotional worship.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨਾ ਜਸੱਖਦਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

57377 1342 haumY ivchu  
sbid jlwey]

Houmai Vichahu 

Sabadh Jalaaeae ||

The Shabad burns 

away egotism from 

within.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ 

ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  
ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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57378 1343 Dwvqu rwKY Twik 
rhwey]

Dhhaavath 

Raakhai Thaak 

Rehaaeae ||

The wandering mind is 

restrained and held in 

its place.

ਉਹ (ਮਾਇਆ ਵੱਲ) ਦੌੜਦੇ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਬਾਹਰ 

ਿਾਂਦੇ ਨੂੂੰ ) ਰੋਕ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਹੀ) ਜਟਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

57379 1343 scw nwmu mMin 
vswey]4]

Sachaa Naam 

Mann Vasaaeae 

||4||

The True Name is 

enshrined in the mind. 

||4||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
57380 1343 ibsm ibnod rhy 

prmwdI]

Bisam Binodh 

Rehae 

Paramaadhee ||

The exciting and 

intoxicating worldly 

plays come to an end,

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੋਹ ਦੇ 

ਮਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਅਚਰਿ ਚੋਿ ਤਮਾਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
57381 1343 gurmiq mwinAw  

eyk ilv lwgI]

Guramath 

Maaniaa Eaek Liv 

Laagee ||

For those who accept 

the Guru's Teachings, 

and become lovingly 

attuned to the One 

Lord.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਜਵਚ ਪਤੀਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਇਕ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਿੁੜੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

57382 1343 dyiK invwirAw  
jl mih AwgI]

Dhaekh Nivaariaa 

Jal Mehi Aagee ||

Seeing this, the fire in 

the water is 

extinguished.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

57383 1343 so bUJY hovY 
vfBwgI]5]

bU`JY So Boojhai Hovai 

Vaddabhaagee 

||5||

They alone realize this, 

who are blessed by 

great good fortune. 

||5||

ਪਰ ਇਹ ਭੇਤ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ 
॥੫॥
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57384 1343 siqguru syvy Brmu 
cukwey]

Sathigur Saevae 

Bharam 

Chukaaeae ||

Serving the True Guru, 

doubt is dispelled.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

57385 1343 An idnu jwgY  
sic ilv lwey]

Anadhin Jaagai 

Sach Liv Laaeae ||

Those who are lovingly 

attuned to the True 

Lord remain awake 

and aware night and 

day.

ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

57386 1343 eyko jwxY Avru n 
koie]

Eaeko Jaanai Avar 

N Koe ||

They know the One 

Lord, and no other.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ।

57387 1343 suKdwqw syvy  
inrmlu hoie]6]

Sukhadhaathaa 

Saevae Niramal 

Hoe ||6||

Serving the Giver of 

peace, they become 

immaculate. ||6||

ਉਹ ਉਸ ਸੁਖਦਾਤੇ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪਜਵਤਿ 
(ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
57388 1343 syvw suriq sbid 

vIcwir]

Saevaa Surath 

Sabadh Veechaar 

||

Selfless service and 

intuitive awareness 

come by reflecting 

upon the Word of the 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਸੁਰਤ ਸੇਵਾ ਵਲ ਪਰਤਦੀ ਹੈ,

57389 1343 jpu qpu sMjmu  
haumY mwir]

Jap Thap Sanjam 

Houmai Maar ||

Chanting, intensive 

meditation and 

austere self-discipline 

come by subduing the 

ego.

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ 

ਉਹ, ਮਾਨੋ, ਿਪ ਤਪ ਤੇ ਸੂੰਿਮ 

ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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57390 1343 jIvn mukqu jw 
sbdu suxwey]

Jeevan Mukath Jaa 

Sabadh Sunaaeae 

||

One becomes Jivan-

mukta - liberated 

while yet alive, by 

listening to the 

Shabad.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ-

ਜਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) ਸੁਤੂੰ ਤਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
57391 1343 scI rhq scw 

suKu pwey]7]

Sachee Rehath 

Sachaa Sukh 

Paaeae ||7||

Living a truthful way of 

life, one finds true 

peace. ||7||

ਉਸ ਦੀ ਰਹਤ-ਬਹਤ ਐਸੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ (ਮਾਇਆ ਵੱਲ) 

ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੭॥

57392 1343 suKdwqw duKu 
mytxhwrw]

Sukhadhaathaa 

Dhukh 

Maettanehaaraa 

||

The Giver of peace is 

the Eradicator of pain.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

57393 1343 Avru n sUJis  
bIjI kwrw]

(bI~jI) dUjI Avar N Soojhas 

Beejee Kaaraa ||

I cannot conceive of 

serving any other.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਕਾਰ (ਲਾਭਦਾਇਕ) ਨਹੀਂ 
ਸੱੁਝਦੀ।

57394 1343 qnu mnu Dnu hir 
AwgY rwiKAw]

Than Man Dhhan 

Har Aagai 

Raakhiaa ||

I place my body, mind 

and wealth in offering 

before Him.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ 

ਭੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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57395 1343 nwnku khY mhw 
rsu 
cwiKAw]8]2]

Naanak Kehai 

Mehaa Ras 

Chaakhiaa 

||8||2||

Says Nanak, I have 

tasted the supreme, 

sublime Essence of the 

Lord. ||8||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਸਭ ਰਸਾਂ ਤੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਨਾਮ-ਰਸ (ਸਦਾ) ਚੱਖਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੨॥

57396 1343 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

57397 1343 invlI krm 
BuAMgm BwTI  
ryck pUrk kuMB 
krY]

Nivalee Karam 

Bhuangam 

Bhaathee Raechak 

Poorak Kunbh 

Karai ||

You may perform 

exercises of inner 

purification, and fire 

up the furnace of the 

Kundalini, inhaling and 

exhaling and holding 

the breath.

(ਅਜਗਆਨੀ ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ) ਜਨਵਲੀ 
ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੂੰ ਡਲਨੀ 
ਨਾੜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 

ਜਵਚ ਪਿਾਣ ਚਾੜਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਸ 

ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਸ ਚਾੜਹਦਾ 
ਹੈ, ਸੁਆਸ (ਸੁਖਮਨਾ ਜਵਚ) 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ।
57398 1343 ibnu siqgur ikCu 

soJI nwhI Brmy 
BUlw bUif mrY]

Bin Sathigur Kishh 

Sojhee Naahee 

Bharamae Bhoolaa 

Boodd Marai ||

Without the True 

Guru, you will not 

understand; deluded 

by doubt, you shall 

drown and die.

ਪਰ ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ) ਿਸ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਹੀ 
ਿੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੀ।
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57399 1343 AMDw BirAw Bir 
Bir DovY AMqr 
kI mlu kdy n 
lhY]

Andhhaa Bhariaa 

Bhar Bhar Dhhovai 

Anthar Kee Mal 

Kadhae N Lehai ||

The spiritually blind 

are filled with filth and 

pollution; they may 

wash, but the filth 

within shall never 

depart.

ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਜਲਬੜਦਾ ਹੈ 

(ਜਨਵਲੀ ਕਰਮ ਆਜਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਇਹ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦਾ 
ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਦੇ 

ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ।
57400 1343 nwm ibnw Pokt 

siB krmw ijau 
bwjIgru Brim 
BulY]1]

Bu`lY Naam Binaa 

Fokatt Sabh 

Karamaa Jio 

Baajeegar Bharam 

Bhulai ||1||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

all their actions are 

useless, like the 

magician who 

deceives through 

illuions. ||1||

(ਇਹ ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਆਜਦਕ) 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਵਅਰਥ ਹਨ। 
ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਮਦਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 

(ਅੂੰਞਾਣ ਮਨੱੁਖ) ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪੈ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਿ ੋਿੋ ਕੁਝ 

ਮਦਾਰੀ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸਚਮੁਚ 

ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਮਨੱੁਖ ਇਹਨਾਂ 
ਨਾਟਕਾਂ ਚੇਟਕਾਂ ਜਵਚ ਭੁਲੇਖਾ 
ਖਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥

57401 1343 Ktu krm nwmu 
inrMjnu soeI]

Khatt Karam Naam 

Niranjan Soee ||

The merits of the six 

religious rituals are 

obtained through the 

Immaculate Naam.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਛੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) 

ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਜਹਤ 

ਹੈ।
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57402 1343 qU gux swgru  
Avgux 
mohI]1]rhwau]

Thoo Gun Saagar 

Avagun Mohee 

||1|| Rehaao ||

You, O Lord, are the 

Ocean of virtue; I am 

so unworthy. 

||1||Pause||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਹੈਂ, ਪਰ (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ 

ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਜਵਚ 

ਪੈ ਕੇ) ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57403 1343 mwieAw DMDw 
DwvxI durmiq 
kwr ibkwr]

Maaeiaa 

Dhhandhhaa 

Dhhaavanee 

Dhuramath Kaar 

Bikaar ||

Running around 

chasing the 

entanglements of 

Maya is an evil-

minded act of 

corruption.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ 

ਜਵਚ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਮੱਤੇ 

ਲੱਗ ਕੇ (ਜਨਵਲੀ ਕਰਮ, ਰੇਚਕ 

ਪੂਰਕ ਆਜਦਕ) ਜਵਅਰਥ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

57404 1343 mUrKu Awpu 
gxwiedw bUiJ n 
skY kwr]

Moorakh Aap 

Ganaaeidhaa 

Boojh N Sakai Kaar 

||

The fool makes a show 

of his self-conceit; he 

does not know how to 

behave.

ਮੂਰਖ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕਾਰ ਤਾਂ 
ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, (ਇਹਨਾਂ 
ਜਨਵਲੀ ਕਰਮ ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਵੱਡਾ 
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
57405 1343 mnsw mwieAw 

mohxI mnmuK bol 
KuAwr]

Manasaa Maaeiaa 

Mohanee 

Manamukh Bol 

Khuaar ||

The self-willed 

manmukh is enticed 

by his desires for 

Maya; his words are 

useless and empty.

ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ 
ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ 
ਧਰਮ ਦੇ) ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਸਗੋਂ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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57406 1343 mjnu JUTw cMfwl 
kw Pokt cwr 
sINgwr]2]

m`jnu Majan Jhoothaa 

Chanddaal Kaa 

Fokatt Chaar 

Seenagaar ||2||

The ritual cleansings of 

the sinner are 

fradulent; his rituals 

and decorations are 

useless and empty. 

||2||

(ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਚੂੰਡਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ) ਉਸ ਚੂੰਡਾਲ 

ਦਾ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਭੀ ਜਨਰੀ 
ਠੱਗੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਜਨਵਲੀ ਕਰਮ 

ਆਜਦਕ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ) 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਜਸੂੰਗਾਰ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਉੱਦਮ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ 

ਬਿਾਹਮਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਕਸੇ 

ਚੂੰਡਾਲ ਦਾ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਜਨਰੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਸੁੂੰ ਦਰ ਜਸੂੰਗਾਰ ਭੀ ਿੋਕਾ ਹੈ 

॥੨॥

57407 1343 JUTI mn kI miq 
hY krxI bwid 
ibbwdu]

Jhoothee Man Kee 

Math Hai Karanee 

Baadh Bibaadh ||

False is the wisdom of 

the mind; its actions 

inspire useless 

disputes.

ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਝੂਠ 

ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਕਰਤੱਬ ਭੀ ਜਨਰਾ ਝਗੜੇ 

ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

57408 1343 JUTy ivic 
AhMkrxu hY Ksm  
n pwvY swdu]

Jhoothae Vich 

Ahankaran Hai 

Khasam N Paavai 

Saadh ||

The false are filled 

with egotism; they do 

not obtain the sublime 

taste of their Lord and 

Master.

ਉਸ ਝੂਠ ਜਵਹਾਝਣ ਵਾਲੇ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ 
ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
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57409 1343 ibnu nwvY horu 
kmwvxw iPkw 
AwvY swdu]

Bin Naavai Hor 

Kamaavanaa Fikaa 

Aavai Saadh ||

Without the Name, 

whatever else they do 

is tasteless and insipid.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 

(ਜਨਵਲੀ ਕਰਮ ਆਜਦਕ) ਿੋ 
ਕਰਮ ਭੀ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਸੁਆਦ ਜਿੱਕਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਕਾ ਹੀ ਬਣਾਂਦੇ 

ਹਨ)।

57410 1343 dustI sBw  
ivgucIAY ibKu 
vwqI jIvx 
bwid]3]

sBw: polw bolo[ 
ivg`ucIAY

Dhusattee Sabhaa 

Vigucheeai Bikh 

Vaathee Jeevan 

Baadh ||3||

Associating with their 

enemies, they are 

plundered and ruined. 

Their speech is poison, 

and their lives are 

useless. ||3||

ਅਿੇਹੀ ਭੈੜੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

(ਬੈਜਠਆਂ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ 

ਜਕਉਂਜਕ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ (ਜਿੱਕੇ ਬੋਲ-ਰੂਪ) ਜ਼ਜਹਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

57411 1343 ey BRim BUly mrhu  
n koeI]

Eae Bhram 

Bhoolae Marahu N 

Koee ||

Do not be deluded by 

doubt; do not invite 

your own death.

(ਜਨਉਲੀ ਕਰਮ ਆਜਦਕ ਦੀ) 
ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਹੇ 

ਬੂੰ ਜਦਓ! (ਇਸ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ) 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਾਹ ਸਹੇੜੋ।
57412 1343 siqguru syiv sdw 

suKu hoeI]

Sathigur Saev 

Sadhaa Sukh Hoee 

||

Serve the True Guru, 

and you shall be at 

peace forever.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ 
ਸਦਾ ਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
57413 1343 ibnu siqgur 

mukiq iknY n 
pweI]

Bin Sathigur 

Mukath Kinai N 

Paaee ||

Without the True 

Guru, no one is 

liberated.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਦੇ 

ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ।
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57414 1343 Awvih jWih  
mrih mir 
jweI]4]

Aavehi Jaanhi 

Marehi Mar Jaaee 

||4||

They come and go in 

reincarnation; they 

die, only to be reborn 

and die again. ||4||

ਉਹ ਸਦਾ ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ ਹਨ। 
(ਿੇਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ 

॥੪॥
57415 1343 eyhu srIru hY qRY 

gux Dwqu]

Eaehu Sareer Hai 

Thrai Gun 

Dhhaath ||

This body wanders, 

caught in the three 

dispositions.

ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਤਿੈ-ਗੁਣੀ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ (ਭਾਵ, ਇੂੰਦਿੇ 
ਸੁਤੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਸੱਟਾ 
ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਕ)

57416 1343 ies no ivAwpY  
sog sMqwpu]

Eis No Viaapai Sog 

Santhaap ||

It is afflicted by sorrow 

and suffering.

ਇਸ (ਸਰੀਰ) ਨੂੂੰ  ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ 

ਤੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।

57417 1343 so syvhu ijsu  
mweI n bwpu]

So Saevahu Jis 

Maaee N Baap ||

So serve the One who 

has no mother or 

father.

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਜਪਉ 

ਹੈ ਨਾਹ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ,

57418 1343 ivchu cUkY iqsnw 
Aru Awpu]5]

Vichahu Chookai 

Thisanaa Ar Aap 

||5||

Desire and selfishness 

shall depart from 

within. ||5||

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੫॥
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57419 1343 jh jh dyKw qh 
qh soeI]

Jeh Jeh Dhaekhaa 

Theh Theh Soee ||

Wherever I look, I see 

Him.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆਂ 

ਹੁਣ) ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ ਜਨਗਾਹ 

ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦੀ)।

57420 1343 ibnu siqgur Byty  
mukiq n hoeI]

Bin Sathigur 

Bhaettae Mukath 

N Hoee ||

Without meeting the 

True Guru, no one is 

liberated.

ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ।

57421 1343 ihrdY scu eyh 
krxI swru]

Hiradhai Sach 

Eaeh Karanee Saar 

||

Enshrine the True One 

in your heart; this is 

the most excellent 

action.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਣਾ-
ਇਹ ਕਰਤੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ।

57422 1343 horu sBu pwKMfu  
pUj KuAwru]6]

Hor Sabh 

Paakhandd Pooj 

Khuaar ||6||

All other hypocritical 

actions and devotions 

bring only ruin. ||6||

(ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਵਲੀ ਆਜਦਕ 

ਕਰਮ ਕਰਨਾ) ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਪਖੂੰਡ ਹੈ (ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਈ) 

ਪੂਿਾ-ਸੇਵਾ (ਆਖ਼ਰ) ਖ਼ੁਆਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ॥੬॥
57423 1343 duibDw cUkY qW 

sbdu pCwxu]

Dhubidhhaa 

Chookai Thaan 

Sabadh Pashhaan 

||

When one is rid of 

duality, then he 

realizes the Word of 

the Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਬਣਾਓ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ ਮੱੁਕੇਗੀ।

57424 1343 Gir bwhir eyko 
kir jwxu]

Ghar Baahar 

Eaeko Kar Jaan ||

Inside and out, he 

knows the One Lord.

ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਜਸਰਫ਼ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਵੱਸਦਾ ਸਮਝੋ।
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57425 1343 eyhw miq sbdu hY 
swru]

Eaehaa Math 

Sabadh Hai Saar ||

This is the most 

Excellent Wisdom of 

the Shabad.

ਇਹੀ ਚੂੰਗੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਣਾ 
ਹੀ) ਸਿੇਸ਼ਟ (ਉੱਦਮ) ਹੈ।

57426 1343 ivic duibDw mwQY 
pvY Cwru]7]

Vich Dhubidhhaa 

Maathhai Pavai 

Shhaar ||7||

Ashes fall on the 

heads of those who 

are in duality. ||7||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ ਜਵਚ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਸੁਆਹ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

॥੭॥
57427 1343 krxI kIriq 

gurmiq swru]

Karanee Keerath 

Guramath Saar ||

To praise the Lord 

through the Guru's 

Teachings is the most 

excellent action.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਉੱਦਮ ਹੈ।
57428 1343 sMq sBw gux 

igAwnu bIcwru]
sBw: polw bolo Santh Sabhaa Gun 

Giaan Beechaar ||

In the Society of the 

Saints, contemplate 

the Glories of God and 

His spiritual wisdom.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜਸੱਖ।

57429 1343 mnu mwry jIvq 
mir jwxu]

Man Maarae 

Jeevath Mar Jaan 

||

Whoever subdues his 

mind, knows the state 

of being dead while 

yet alive.

ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕ ਸਮਝ ਜਕ 

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਹੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਮਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ।
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57430 1343 nwnk ndrI  
ndir 
pCwxu]8]3]

Naanak Nadharee 

Nadhar Pashhaan 

||8||3||

O Nanak, by His Grace, 

the Gracious Lord is 

realized. ||8||3||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮੇਹਰ 

ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਵਚ 

ਪਛਾਣੂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਿਚ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੮॥੩॥

57431 1344 pRBwqI mhlw 1 
dKxI]

Prabhaathee 

Mehalaa 1 

Dhakhanee ||

Prabhaatee, First 

Mehl, Dakhnee:

57432 1344 goqmu qpw  
AihilAw iesqRI  
iqsu dyiK ieMdRü 
luBwieAw]

pRB`wqI[ d`KxI[ A-
ihilAw

Gotham Thapaa 

Ahiliaa Eisathree 

This Dhaekh 

Eindhra 

Lubhaaeiaa ||

Ahalyaa was the wife 

of Gautam the seer. 

Seeing her, Indra was 

enticed.

ਗੋਤਮ (ਇਕ ਪਿਜਸੱਧ) ਤਪੀ 
(ਸੀ), ਅਜਹੱਜਲਆ (ਉਸ ਦੀ) 
ਇਸਤਿੀ (ਸੀ), ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ 

ਵੇਖ ਕੇ (ਦੇਵਜਤਆਂ ਦਾ ਰਾਿਾ 
ਅਖਵਾਂਦਾ) ਇੂੰਦਿ ਮਸਤ ਹੋ 

ਜਗਆ।

57433 1344 shs srIr 
ichn Bg hUey qw 
min 
pCoqwieAw]1]

ichn Bg: poly bolo Sehas Sareer 

Chihan Bhag 

Hooeae Thaa Man 

Pashhothaaeiaa 

||1||

When he received a 

thousand marks of 

disgrace on his body, 

then he felt regret in 

his mind. ||1||

(ਗੋਤਮ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ) (ਉਸ 

ਦੇ ਇੂੰਦਰ ਦੇ) ਸਰੀਰ ਉਤੇ 

ਹਜ਼ਾਰ ਭਗਾਂ ਦੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਬਣ 

ਗਏ, ਤਦੋਂ ਇੂੰਦਿ ਆਪਣ ੇਮਨ 

ਜਵਚ (ਉਸ ਕੁਕਰਮ ਤੇ) 

ਪਛੁਤਾਇਆ ॥੧॥
57434 1344 koeI jwix n BUlY 

BweI]

Koee Jaan N 

Bhoolai Bhaaee ||

O Siblings of Destiny, 

no one knowingly 

makes mistakes.

ਕੋਈ ਭੀ ਿੀਵ ਿਾਣ ਬੱੁਝ ਕੇ 

ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ (ਿੀਵ ਦੇ 

ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ)।
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57435 1344 so BUlY ijsu Awip 
Bulwey bUJY ijsY 
buJweI]1]rhwau]

So Bhoolai Jis Aap 

Bhulaaeae Boojhai 

Jisai Bujhaaee 

||1|| Rehaao ||

He alone is mistaken, 

whom the Lord 

Himself makes so. He 

alone understands, 

whom the Lord causes 

to understand. 

||1||Pause||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ) ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

57436 1344 iqin hrIcMid  
ipRQmI piq rwjY  
kwgid kIm n 
pweI]

piq rwjY: poly bolo Thin Haree 

Chandh 

Prithhamee Path 

Raajai Kaagadh 

Keem N Paaee ||

Harichand, the king 

and ruler of his land, 

did not appreciate the 

value of his pre-

ordained destiny.

ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿੇ ਉਸ ਰਾਿਾ 
ਹਰੀ ਚੂੰਦ ਨੇ (ਇਤਨੇ ਦਾਨ-

ਪੁੂੰ ਨ ਕੀਤੇ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਮੱੁਲ 

ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।

57437 1344 Aaugxu jwxY q 
puMn kry ikau  
ikau nyKwis 
ibkweI]2]

kWSI c AwdmI 
(ibkweI) vycx vwlI 
(nyKwis) mMfI[ ikauN 
ikauN

Aougan Jaanai Th 

Punn Karae Kio Kio 

Naekhaas Bikaaee 

||2||

If he had known that it 

was a mistake, he 

would not have made 

such a show of giving 

in charity, and he 

would not have been 

sold in the market. 

||2||

ਿ ੇ(ਰਾਿਾ ਹਰੀ ਚੂੰਦ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾਨ-ਪੁੂੰ ਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮਾੜਾ ਕੂੰਮ 

ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਦਾਨ ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਦਾ 
ਹੀ ਜਕਉਂ? (ਨਾਹ ਉਹ ਦਾਨ-

ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਦਾ) ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਮੂੰਡੀ 
ਜਵਚ ਜਵਕਦਾ ॥੨॥

57438 1344 krau AFweI  
DrqI mWgI  
bwvn rUip bhwnY]

Karo Adtaaee 

Dhharathee 

Maangee Baavan 

Roop Behaanai ||

The Lord took the 

form of a dwarf, and 

asked for some land.

(ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਨੇ) ਵਉਣੇ ਰੂਪ ਜਵਚ 

(ਆ ਕੇ) ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਰਾਿਾ 
ਬਜਲ ਪਾਸੋਂ ਢਾਈ ਕਰਮ ਧਰਤੀ 
(ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ 

ਬਣਾਣ ਲਈ) ਮੂੰ ਜਗਆ।
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57439 1344 ikau pieAwil 
jwie ikau ClIAY  
jy bil rUpu 
pCwnY]3]

Kio Paeiaal Jaae 

Kio Shhaleeai Jae 

Bal Roop 

Pashhaanai ||3||

If Bal the king has 

recognized Him, he 

would not have been 

deceived, and sent to 

the underworld. ||3||

ਿ ੇਬਜਲ ਰਾਿਾ ਵਉਣੇ ਰੂਪ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਹ ਹੀ 
ਠੱਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ ਿਾਂਦਾ ॥੩॥

57440 1344 rwjw jnmyjw dy 
mqˆØI brij 
ibAwis 
pV@wieAw]

Raajaa 

Janamaejaa Dhae 

Mathanaee Baraj 

Biaas Parrhaaeiaa 

||

Vyaas taught and 

warned the king 

Janmayjaa not to do 

three things.

ਜਬਆਸ ਜਰਸ਼ੀ ਨੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ 

ਰਾਿਾ ਿਨਮੇਿੈ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਾਇਆ 

ਤੇ ਵਰਜਿਆ (ਜਕ ਉਸ 

ਅਪੱਛਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਜਲਆਈ।ਂ ਪਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ 

ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਰਸ਼ੀ ਦੇ 

ਆਖੇ ਨਾਹ ਲੱਗਾ। ਅਪੱਛਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਰ)

57441 1344 iqin@ kir jg 
ATwrh Gwey  
ikrqu n clY 
clwieAw]4]

Thinih Kar Jag 

Athaareh Ghaaeae 

Kirath N Chalai 

Chalaaeiaa ||4||

But he performed the 

sacred feast and killed 

eighteen Brahmins; 

the record of one's 

past deeds cannot be 

erased. ||4||

ਉਸ ਨੇ ਅਠਾਰਾਂ ਿੱਗ ਕਰ ਕੇ 

ਅਠਾਰਾਂ ਬਿਾਹਮਣ ਮਾਰ ਜਦੱਤੇ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਅੱਤ ਬਰੀਕ 

ਕਪਜੜਆਂ ਜਵਚ ਆਈ ਅੱਧ-

ਨਗਨ ਅਪੱਛਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ 

ਪਏ ਸਨ)। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਿਲ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ॥੪॥
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57442 1344 gxq n gxˆØI  
hukmu pCwxw bolI 
Bwie suBweI]

Ganath N 

Gananaee Hukam 

Pashhaanaa Bolee 

Bhaae Subhaaee ||

I do not try to 

calculate the account; 

I accept the Hukam of 

God's Command. I 

speak with intuitive 

love and respect.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਚਾਂ 
ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 
ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ (ਮਗਨ 

ਹੋ ਕੇ) ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ।

57443 1344 jo ikCu vrqY quDY 
slwhˆØI sB qyrI 
vifAweI]5]

Jo Kishh Varathai 

Thudhhai 

Salaahanaee Sabh 

Thaeree 

Vaddiaaee ||5||

No matter what 

happens, I will praise 

the Lord. It is all Your 

Glorious Greatness, O 

Lord. ||5||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਿੋ ਕੁਝ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ 

ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੫॥

57444 1344 gurmuiK Ailpqu  
lypu kdy n lwgY  
sdw rhY 
srxweI]

A-ilpqu Guramukh Alipath 

Laep Kadhae N 

Laagai Sadhaa 

Rehai Saranaaee ||

The Gurmukh remains 

detached; filth never 

attaches itself to him. 

He remains forever in 

God's Sanctuary.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 
ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ 

ਿੜਦਾ ਹੈ।

57445 1344 mnmuKu mugDu  
AwgY cyqY nwhI  
duiK lwgY 
pCuqweI]6]

Manamukh 

Mugadhh Aagai 

Chaethai Naahee 

Dhukh Laagai 

Pashhuthaaee 

||6||

The foolish self-willed 

manmukh does not 

think of the future; he 

is overtaken by pain, 

and then he regrets. 

||6||

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ) ਵੇਲੇ ਜਸਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਿਦੋਂ (ਆਪਣੀ ਇਸ 

ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਦੱੁਖ ਜਵਚ 

ਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੬॥
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57446 1344 Awpy kry krwey 
krqw ijin eyh 
rcnw rcIAY]

Aapae Karae 

Karaaeae Karathaa 

Jin Eaeh Rachanaa 

Racheeai ||

The Creator who 

created this creation 

acts, and causes all to 

act.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 

ਿਗਤ-ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਭ 

ਕੁਝ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।
57447 1344 hir AiBmwnu n 

jweI jIAhu  
AiBmwny pY 
pcIAY]7]

Har Abhimaan N 

Jaaee Jeeahu 

Abhimaanae Pai 

Pacheeai ||7||

O Lord, egotistical 

pride does not depart 

from the soul. Falling 

into egotistical pride, 

one is ruined. ||7||

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ 

ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ) ਸਾਡੇ ਜਦਲਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ। ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ॥੭॥

57448 1344 Bulx ivic kIAw 
sBu koeI krqw 
Awip n BulY]

Bu`lx Bhulan Vich Keeaa 

Sabh Koee 

Karathaa Aap N 

Bhulai ||

Everyone makes 

mistakes; only the 

Creator does not make 

mistakes.

ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤੀ 
ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਿੋ 
ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੁੱ ਲਾਂ 
ਜਵਚ ਿਸਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

57449 1344 nwnk sic nwim 
insqwrw ko gur 
prswid 
AGulY]8]4]

A-Gu`lY Naanak Sach 

Naam Nisathaaraa 

Ko Gur Parasaadh 

Aghulai ||8||4||

O Nanak, salvation 

comes through the 

True Name. By Guru's 

Grace, one is released. 

||8||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱ ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਿੀਵ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ 

॥੮॥੪॥
57450 1344 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:
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57451 1344 AwKxw sunxw  
nwmu ADwru]

Aakhanaa 

Sunanaa Naam 

Adhhaar ||

To chant and listen to 

the Naam, the Name 

of the Lord, is my 

Support.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ,

57452 1344 DMDw Cutik 
gieAw vykwru]

Dhhandhhaa 

Shhuttak Gaeiaa 

Vaekaar ||

Worthless 

entanglements are 

ended and gone.

ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਵਅਰਥ ਦੌੜ-

ਭੱਿ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
57453 1344 ijau mnmuiK dUjY 

piq KoeI]

Jio Manamukh 

Dhoojai Path 

Khoee ||

The self-willed 

manmukh, caught in 

duality, loses his 

honor.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ 
ਝਾਕ ਜਵਚ (ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦਾ) 
ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

57454 1344 ibnu nwvY mY 
Avru n koeI]1]

Bin Naavai Mai 

Avar N Koee ||1||

Except for the Name, I 

have no other at all. 

||1||

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ 
॥੧॥

57455 1344 suix mn AMDy  
mUrK gvwr]

Sun Man Andhhae 

Moorakh Gavaar 

||

Listen, O blind, foolish, 

idiotic mind.

ਹੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  
ਹੋਏ ਮਨ! ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਹੇ 

ਅਮੋੜ ਮਨ! ਸੁਣ,
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57456 1344 Awvq jwq lwj  
nhI lwgY ibnu 
gur bUfY bwro 
bwr]1]rhwau]

Aavath Jaath Laaj 

Nehee Laagai Bin 

Gur Booddai 

Baaro Baar ||1|| 

Rehaao ||

Aren't you ashamed of 

your comings and 

goings in 

reincarnation? 

Without the Guru, you 

shall drown, over and 

over again. 

||1||Pause||

(ਿੇਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ 

ਮੁੜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਸਣੋਂ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਨਰੀ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਨ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਸ਼ਰਮ ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆਂ 

ਰਜਹ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਹੀ ਡੱੁਬਦਾ ਹੈ (ਹੇ 

ਮਨ! ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਤੂੂੰ  ਭੀ ਐਸਾ ਹੀ 
ਜਨਲੱਿ ਹੋ ਿਾਵੇਂਗਾ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

57457 1344 iesu mn mwieAw 
moih ibnwsu]

Eis Man Maaeiaa 

Mohi Binaas ||

This mind is ruined by 

its attachment to 

Maya.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) 

ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

57458 1344 Duir hukmu 
iliKAw qW 
khIAY kwsu]

Dhhur Hukam 

Likhiaa Thaan 

Keheeai Kaas ||

The Command of the 

Primal Lord is pre-

ordained. Before 

whom should I cry?

(ਪਰ ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ?) ਿਦੋਂ 
ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਜਲਆ 

ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ 

ਪੁਕਾਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਜਨਯਮ ਅਟੱਲ 

ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਉਲੂੰ ਘ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ)।
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57459 1344 gurmuiK ivrlw  
cIn@Y koeI]

Guramukh Viralaa 

Cheenhai Koee ||

Only a few, as 

Gurmukh, understand 

this.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਬੂੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,

57460 1344 nwm ibhUnw  
mukiq n hoeI]2]

Naam Bihoonaa 

Mukath N Hoee 

||2||

Without the Naam, no 

one is liberated. ||2||

ਜਕ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ॥੨॥

57461 1344 BRim BRim folY  
lK caurwsI]

Bhram Bhram 

Ddolai Lakh 

Chouraasee ||

People wander lost, 

staggering and 

stumbling through 8.4 

million incarnations.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਭਟਕ 

ਭਟਕ ਕੇ ਿੀਵ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ 

ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ।

57462 1344 ibnu gur bUJy jm 
kI PwsI]

Bin Gur Boojhae 

Jam Kee Faasee ||

Without knowing the 

Guru, they cannot 

escape the noose of 

Death.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਿਮ 

ਦੀ ਿਾਹੀ (ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

57463 1344 iehu mnUAw iKnu 
iKnu aUiB 
pieAwil]

Eihu Manooaa 

Khin Khin Oobh 

Paeiaal ||

This mind, from one 

moment to the next, 

goes from the heavens 

to the underworld.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਜਵਚ) ਇਹ 

ਮਨ ਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਿਾ 
ਚੜਹਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

57464 1344 gurmuiK CUtY nwmu 
sm@wil]3]

Guramukh 

Shhoottai Naam 

Samhaal ||3||

The Gurmukh 

contemplates the 

Naam, and is released. 

||3||

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਇਸ ਗੇੜ ਜਵਚੋਂ ਬਚ ਜਨਕਲਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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57465 1344 Awpy sdy iFl n 
hoie]

s`dy Aapae Sadhae Dtil 

N Hoe ||

When God sends His 

Summons, there is no 

time to delay.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ 

ਲਈ) ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,

57466 1344 sbid mrY sihlw 
jIvY soie]

Sabadh Marai 

Sehilaa Jeevai Soe 

||

When one dies in the 

Word of the Shabad, 

he lives in peace.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ 
ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ 

ਉਸ ਉਤੇ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਕਦੀ) ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ 
ਿੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ।

57467 1344 ibnu gur soJI  
iksY n hoie]

Bin Gur Sojhee 

Kisai N Hoe ||

Without the Guru, no 

one understands.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

57468 1344 Awpy krY krwvY 
soie]4]

Aapae Karai 

Karaavai Soe ||4||

The Lord Himself acts, 

and inspires all to act. 

||4||

(ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੀ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ 

ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿੀਵਾਂ 
ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥

57469 1344 JgVu cukwvY hir 
gux gwvY]

Jhagarr Chukaavai 

Har Gun Gaavai ||

Inner conflict comes to 

an end, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦਾ ਲੂੰ ਮਾ ਗੇੜ ਪਿਭੂ 
ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹੈ,

57470 1344 pUrw siqguru  
shij smwvY]

Pooraa Sathigur 

Sehaj Samaavai ||

Through the Perfect 

True Guru, one is 

intuitively absorbed 

into the Lord.

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
57471 1344 iehu mnu folq  

qau ThrwvY]

Eihu Man Ddolath 

Tho Theharaavai ||

This wobbling, 

unsteady mind is 

stabilized,

ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਜਪੱਛੇ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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57472 1344 scu krxI kir  
kwr kmwvY]5]

Sach Karanee Kar 

Kaar Kamaavai 

||5||

And one lives the 

lifestyle of true 

actions. ||5||

ਤਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਬ 

ਿਾਣ ਕੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੫॥
57473 1344 AMqir jUTw ikau 

suic hoie]

Anthar Joothaa 

Kio Such Hoe ||

If someone is false 

within his own self, 

then how can he be 

pure?

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ) ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁਕਾ 
ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਬਾਹਰਲੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ ਨਾਲ) 

ਪਜਵਤਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।

57474 1344 sbdI DovY ivrlw 
koie]

Sabadhee Dhhovai 

Viralaa Koe ||

How rare are those 

who wash with the 

Shabad.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ (ਮਨ ਨੂੂੰ ) ਸਾਫ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
57475 1344 gurmuiK koeI scu 

kmwvY]

Guramukh Koee 

Sach Kamaavai ||

How rare are those 

who, as Gurmukh, live 

the Truth.

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਮ 

ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

57476 1344 Awvxu jwxw  
Twik rhwvY]6]

Aavan Jaanaa 

Thaak Rehaavai 

||6||

Their comings and 

goings in reincarnation 

are over and done. 

||6||

ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੬॥

57477 1345 Bau Kwxw pIxw  
suKu swru]

Bho Khaanaa 

Peenaa Sukh Saar 

||

Those who eat and 

drink the Fear of God, 

find the most 

excellent peace.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਡਰ-ਅਦਬ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 

ਨੂੂੰ  ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ,
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57478 1345 hir jn sMgiq  
pwvY pwru]

Har Jan Sangath 

Paavai Paar ||

Associating with the 

humble servants of 

the Lord, they are 

carried across.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

57479 1345 scu bolY bolwvY 
ipAwru]

Sach Bolai 

Bolaavai Piaar ||

They speak the Truth, 

and lovingly inspire 

others to speak it as 

well.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਦਾ ਜਪਆਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ 

ਵਲ ਹੀ ਪਿੇਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

57480 1345 gur kw sbdu  
krxI hY swru]7]

Gur Kaa Sabadh 

Karanee Hai Saar 

||7||

The Word of the 

Guru's Shabad is the 

most excellent 

occupation. ||7||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਕਰਤੱਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੭॥

57481 1345 hir jsu krmu 
Drmu piq pUjw]

piq: polw bolo Har Jas Karam 

Dhharam Path 

Poojaa ||

Those who take the 

Lord's Praises as their 

karma and Dharma, 

their honor and 

worship service

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ 
ਕਰ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਦੇਵ-ਪੂਿਾ ਹੈ।

57482 1345 kwm kRoD AgnI 
mih BUMjw]

Kaam Krodhh 

Aganee Mehi 

Bhoonjaa ||

Their sexual desire 

and anger are burnt 

off in the fire.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਜਗਆਨ ਦੀ) ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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57483 1345 hir rsu cwiKAw  
qau mnu BIjw]

Har Ras Chaakhiaa 

Tho Man Bheejaa 

||

They taste the sublime 

essence of the Lord, 

and their minds are 

drenched with it.

ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ (ਇਕ ਵਾਰੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ 

ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

(ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਰਸ ਜਵਚ) 

ਜਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
57484 1345 pRxviq nwnku  

Avru n 
dUjw]8]5]

Pranavath Naanak 

Avar N Dhoojaa 

||8||5||

Prays Nanak, there is 

no other at all. 

||8||5||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਜਿਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸ 

ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ॥੮॥੫॥

57485 1345 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

57486 1345 rwm nwmu jip  
AMqir pUjw]

Raam Naam Jap 

Anthar Poojaa ||

Chant the Lord's Name 

and worship Him deep 

within your being.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ, (ਇਹੀ) ਅੂੰਤਰ 

ਆਤਮੇ (ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਦੀ) 
ਪੂਿਾ ਹੈ।

57487 1345 gur sbdu vIcwir  
Avru nhI 
dUjw]1]

Gur Sabadh 

Veechaar Avar 

Nehee Dhoojaa 

||1||

Contemplate the 

Word of the Guru's 

Shabad and no other. 

||1||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੋਚ-

ਮੂੰਡਲ ਜਵਚ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ 

(ਤੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆ ਿਾਇਗੀ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕੋਈ 

(ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਦੀ ਪੂਿਾ ਕੀਤੀ ਿਾਏ) ॥੧॥
57488 1345 eyko riv rihAw  

sB TweI]

Eaeko Rav Rehiaa 

Sabh Thaaee ||

The One is pervading 

all places.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ!) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ।
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57489 1345 Avru n dIsY  
iksu pUj 
cVweI]1]rhwau]

cV@weI Avar N Dheesai Kis 

Pooj Charraaee 

||1|| Rehaao ||

I do not see any other; 

unto whom should I 

offer worship? 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  (ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਤੇ) ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਹੋਰ 

ਜਕਸ ਨੂੂੰ  (ਿੁੱ ਲ ਆਜਦਕ) ਭੇਟ 

ਕਰਾਂ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57490 1345 mnu qnu AwgY  
jIAVw quJ 
pwis]

Man Than Aagai 

Jeearraa Thujh 

Paas ||

I place my mind and 

body in offering 

before You; I dedicate 

my soul to You.

(ਹੇ ਪੂੰ ਜਡਤ! ਇਹ ਿੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ 

ਜਕਸ ਅਰਥ? ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੇਰਾ 
ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ 

ਜਨਿੱਕੀ ਜਿੂੰ ਦ ਭੀ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।

57491 1345 ijau BwvY iqau 
rKhu 
Ardwis]2]

Jio Bhaavai Thio 

Rakhahu Aradhaas 

||2||

As it pleases You, You 

save me, Lord; this is 

my prayer. ||2||

(ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ) ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ- 
(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਉਵੇਂ ਰੱਖ ॥੨॥

57492 1345 scu ijhvw hir 
rsn rsweI]

Sach Jihavaa Har 

Rasan Rasaaee ||

True is that tongue 

which is delighted by 

the sublime essence of 

the Lord.

ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿੀਭ 

ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਜਵਚ 

ਰਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

57493 1345 gurmiq CUtis  
pRB srxweI]3]

Guramath 

Shhoottas Prabh 

Saranaaee ||3||

Following the Guru's 

Teachings, one is 

saved in the Sanctuary 

of God. ||3||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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57494 1345 krm Drm pRiB 
myrY kIey]

Karam Dhharam 

Prabh Maerai 

Keeeae ||

My God created 

religious rituals.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਇਸ 

ਜਦਿਸ਼ਟੀ-ਕੋਣ ਤੋਂ) ਮੇਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 

ਬਣਾਏ ਹਨ,

57495 1345 nwmu vfweI isir 
krmW kIey]4]

Naam Vaddaaee 

Sir Karamaan 

Keeeae ||4||

He placed the glory of 

the Naam above these 

rituals. ||4||

ਪਰ ਪਿਭੂ ਨੇ ਹੀ ਨਾਮ-ਜਸਮਰਨ 

ਨੂੂੰ  ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 

ਵਜਡਆਈ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ॥੪॥

57496 1345 siqgur kY vis  
cwir pdwrQ]

v`is Sathigur Kai Vas 

Chaar 

Padhaarathh ||

The four great 

blessings are under 

the control of the True 

Guru.

(ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੀ 
ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਖ਼ਜਤਆਰ ਜਵਚ 

(ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ) 

ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।
57497 1345 qIin smwey eyk 

ikRqwrQ]5]

Theen Samaaeae 

Eaek 

Kirathaarathh 

||5||

When the first three 

are put aside, one is 

blessed with the 

fourth. ||5||

(ਗੁਰੂ ਦੀ) ਸਰਨ ਜਪਆਂ 

(ਪਜਹਲੇ) ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ, 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਜਵਚ ਸਿਲਤਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜਮਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

॥੫॥
57498 1345 siqguir dIey 

mukiq iDAwnW]

Sathigur Dheeeae 

Mukath 

Dhhiaanaan ||

Those whom the True 

Guru blesses with 

liberation and 

meditation

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਦੱਤੀ,
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57499 1345 hir pdu cIin@  
Bey prDwnw]6]

Har Padh Cheenih 

Bheae 

Paradhhaanaa 

||6||

Realize the Lord's 

State, and become 

sublime. ||6||

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਮੇਲ-ਅਵਸਥਾ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤੇ 

ਉਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਮੂੰ ਨੇ 

ਪਿਮੂੰ ਨੇ ਗਏ ॥੬॥
57500 1345 mnu qnu sIqlu  

guir bUJ buJweI]

Man Than Seethal 

Gur Boojh 

Bujhaaee ||

Their minds and 

bodies are cooled and 

soothed; the Guru 

imparts this 

understanding.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਸਰੀਰ (ਭਾਵ, ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ 
ਬਚ ਕੇ) ਠੂੰ ਢੇ-ਠਾਰ ਹੋ ਗਏ,

57501 1345 pRBu invwjy ikin  
kImiq pweI]7]

Prabh Nivaajae Kin 

Keemath Paaee 

||7||

Who can estimate the 

value of those whom 

God has exalted? ||7||

ਪਿਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਜਡਆਈ 

ਜਦੱਤੀ, (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਗਆ 

ਜਕ) ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ॥੭॥

57502 1345 khu nwnk guir  
bUJ buJweI]

b`UJ b`uJweI Kahu Naanak Gur 

Boojh Bujhaaee ||

Says Nanak, the Guru 

has imparted this 

understanding;

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਇਹ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ 
ਹੈ,

57503 1345 nwm ibnw giq  
iknY n 
pweI]8]6]

Naam Binaa Gath 

Kinai N Paaee 

||8||6||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

no one is 

emancipated. ||8||6||

ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੇ 

(ਕਦੇ) ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
॥੮॥੬॥

57504 1345 pRBwqI mhlw 1] Prabhaathee 

Mehalaa 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:
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57505 1345 ieik Duir bKis 
ley guir pUrY  
scI bxq 
bxweI]

Eik Dhhur Bakhas 

Leae Gur Poorai 

Sachee Banath 

Banaaee ||

Some are forgiven by 

the Primal Lord God; 

the Perfect Guru 

makes the true making.

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਧੁਰੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ 

ਹਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਹਰ 

ਕੀਤੀ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮਾਨਸਕ ਬਨਾਵਟ ਅਿੇਹੀ 
ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਵੱਲ ਪਿੇਰਦੀ ਹੈ।

57506 1345 hir rMg rwqy  
sdw rMgu swcw  
duK ibsry piq 
pweI]1]

Har Rang Raathae 

Sadhaa Rang 

Saachaa Dhukh 

Bisarae Path 

Paaee ||1||

Those who are 

attuned to the Love of 

the Lord are imbued 

with Truth forever; 

their pains are 

dispelled, and they 

obtain honor. ||1||

ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-

ਰੂੰਗ ਨਾਲ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ (ਦੇ ਮਨ) ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਚਜੜਹਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੋਭਾ 
ਖੱਟਦੇ ਹਨ ॥੧॥

57507 1345 JUTI durmiq kI 
cqurweI]

dur-m`iq Jhoothee 

Dhuramath Kee 

Chathuraaee ||

False are the clever 

tricks of the evil-

minded.

ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 

ਜਸਆਣਪ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਪਿੇਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

57508 1345 ibnsq bwr n 
lwgY 
kweI]1]rhwau]

Binasath Baar N 

Laagai Kaaee 

||1|| Rehaao ||

They shall disappear in 

no time at all. 

||1||Pause||

(ਇਸ ਜਸਆਣਪ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰਜਦਆਂ ਰਤਾ ਜਚਰ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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57509 1345 mnmuK kau duKu 
drdu ivAwpis  
mnmuiK duKu n 
jweI]

Manamukh Ko 

Dhukh Dharadh 

Viaapas 

Manamukh Dhukh 

N Jaaee ||

Pain and suffering 

afflict the self-willed 

manmukh. The pains 

of the self-willed 

manmukh shall never 

depart.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਕਈ ਜਕਸਮ 

ਦੇ) ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਕਦੇ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

57510 1345 suK duK dwqw 
gurmuiK jwqw  
myil ley 
srxweI]2]

Sukh Dhukh 

Dhaathaa 

Guramukh Jaathaa 

Mael Leae 

Saranaaee ||2||

The Gurmukh 

recognizes the Giver of 

pleasure and pain. He 

merges in His 

Sanctuary. ||2||

ਿੇਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਜਵਚ ਰੱਖ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
57511 1345 mnmuK qy AB 

Bgiq n hovis  
haumY pcih 
idvwny]

Manamukh Thae 

Abh Bhagath N 

Hovas Houmai 

Pachehi 

Dhivaanae ||

The self-willed 

manmukhs do not 

know loving 

devotional worship; 

they are insane, 

rotting away in their 

egotism.

ਮਨਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਚੱਤ ਦੀ 
ਇਕਾਗਿਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਹਉਮੈ ਜਵਚ 

ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

57512 1345 iehu mnUAw iKnu 
aUiB pieAwlI  
jb lig sbd n 
jwny]3]

Eihu Manooaa 

Khin Oobh 

Paeiaalee Jab Lag 

Sabadh N Jaanae 

||3||

This mind flies in an 

instant from the 

heavens to the 

underworld, as long as 

it does not know the 

Word of the Shabad. 

||3||

ਿਦੋਂ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, ਤਦ 

ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਨ 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ) ਕਦੇ 

ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਿਾ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ 

ਕਦੇ ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ ਿਾ ਜਡੱਗਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥
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57513 1345 BUK ipAwsw jgu 
BieAw iqpiq 
nhI ibnu siqgur 
pwey]

Bhookh Piaasaa 

Jag Bhaeiaa 

Thipath Nehee Bin 

Sathigur Paaeae ||

The world has become 

hungry and thirsty; 

without the True 

Guru, it is not satisfied.

ਿਗਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਿੇਹ ਨਾਲ 

ਘਬਰਾਇਆ ਜਪਆ ਹੈ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਮਟਦੀ 
ਸੂੰ ਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

57514 1345 shjY shju imlY  
suKu pweIAY  
drgh pYDw 
jwey]4]

Sehajai Sehaj Milai 

Sukh Paaeeai 

Dharageh 

Paidhhaa Jaaeae 

||4||

Merging intuitively in 

the Celestial Lord, 

peace is obtained, and 

one goes to the Lord's 

Court wearing robes of 

honor. ||4||

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਆਦਰ 

ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥
57515 1345 drgh dwnw 

bInw ieku Awpy  
inrml gur kI 
bwxI]

Dharageh 

Dhaanaa Beenaa 

Eik Aapae Niramal 

Gur Kee Baanee ||

The Lord in His Court 

is Himself the Knower 

and Seer; the Word of 

the Guru's Bani is 

Immaculate.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਪਜਵਤਿ-ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਇਹ ਸਮਝ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,

57516 1345 Awpy surqw scu 
vIcwris Awpy 
bUJY pdu 
inrbwxI]5]

pdu: polw bolo Aapae Surathaa 

Sach Veechaaras 

Aapae Boojhai 

Padh Nirabaanee 

||5||

He Himself is the 

Awareness of Truth; 

He Himself 

understands the state 

of nirvaanaa. ||5||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪ 

ਹੀ ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ॥੫॥
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57517 1345 jlu qrMg AgnI 
pvnY Puin qRY 
imil jgqu 
aupwieAw]

j`gqu Jal Tharang 

Aganee Pavanai 

Fun Thrai Mil 

Jagath Oupaaeiaa 

||

He made the waves of 

water, the fire and the 

air, and then joined 

the three together to 

form the world.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਹਵਾ 
(ਆਜਦਕ) ਤੱਤ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 
ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਨੇ ਜਮਲ ਕੇ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ।

57518 1345 AYsw blu Clu 
iqn kau dIAw  
hukmI Twik 
rhwieAw]6]

Aisaa Bal Shhal 

Thin Ko Dheeaa 

Hukamee Thaak 

Rehaaeiaa ||6||

He blessed these 

elements with such 

power, that they 

remain subject to His 

Command. ||6||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਬੇਅੂੰ ਤ ਤਾਕਤ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਬੇ-ਥਵਹੀ ਤਾਕਤ 

ਵਰਤਣ ਵਲੋਂ) ਰੋਕ ਭੀ ਰਜਖਆ 

॥੬॥
57519 1345 AYsy jn ivrly 

jg AMdir priK 
KjwnY pwieAw]

Aisae Jan Viralae 

Jag Andhar Parakh 

Khajaanai Paaeiaa 

||

How rare are those 

humble beings in this 

world, whom the Lord 

tests and places in His 

Treasury.

ਿਗਤ ਜਵਚ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਜਵਰਲੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੀਵਨ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਖ ਕੇ (ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰ 

ਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਪਾ ਜਲਆ,

57520 1345 jwiq vrn qy Bey 
AqIqw mmqw 
loBu 
cukwieAw]7]

Jaath Varan Thae 

Bheae Atheethaa 

Mamathaa Lobh 

Chukaaeiaa ||7||

They rise above social 

status and color, and 

rid themselves of 

possessiveness and 

greed. ||7||

ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ ਿਾਜਤ ਤੇ (ਬਿਾਹਮਣ 

ਖਤਿੀ ਆਜਦਕ) ਵਰਨ ਦੇ ਮਾਣ 

ਤੋਂ ਜਨਰਲੇਪ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੇ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਲੋਭ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੭॥
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57521 1345 nwim rqy qIrQ 
sy inrml duKu 
haumY mYlu 
cukwieAw]

Naam Rathae 

Theerathh Sae 

Niramal Dhukh 

Houmai Mail 

Chukaaeiaa ||

Attuned to the Naam, 

the Name of the Lord, 

they are like 

immaculate sacred 

shrines; they are rid of 

the pain and pollution 

of egotism.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਜਵਤਿ 
ਤੀਰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ 

ਦਾ ਦੱੁਖ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਮੁਕਾ ਲਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

57522 1345 nwnku iqn ky 
crn pKwlY ijnw 
gurmuiK swcw 
BwieAw]8]7]

Naanak Thin Kae 

Charan Pakhaalai 

Jinaa Guramukh 

Saachaa Bhaaeiaa 

||8||7||

Nanak washes the feet 

of those who, as 

Gurmukh, love the 

True Lord. ||8||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ ॥੮॥੭॥

57523 1346 pRBwqI mhlw 3 
ibBws

Prabhaathee 

Mehalaa 3 

Bibhaasa

Prabhaatee, Third 

Mehl, Bibhaas:

ਰਾਗ ਪਿਭਾਤੀ/ਜਬਭਾਗ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

57524 1346 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57525 1346 gur prswdI vyKu 
qU hirmMdru qyrY 
nwil]

Gur Parasaadhee 

Vaekh Thoo Har 

Mandhar Thaerai 

Naal ||

By Guru's Grace, see 

that the Temple of the 

Lord is within you.

ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਵੇਖ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਹੈ (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਹੈ।
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57526 1346 hirmMdru sbdy 
KojIAY hir nwmo 
lyhu sm@wil]1]

Har Mandhar 

Sabadhae 

Khojeeai Har 

Naamo Laehu 

Samhaal ||1||

The Temple of the 

Lord is found through 

the Word of the 

Shabad; contemplate 

the Lord's Name. ||1||

ਇਸ) 'ਹਜਰ ਮੂੰਦਰ' ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਜਭਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ, ਅਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਂਭ 

ਕੇ ਰੱਖ ॥੧॥
57527 1346 mn myry sbid 

rpY rMgu hoie]

Man Maerae 

Sabadh Rapai 

Rang Hoe ||

O my mind, be joyfully 

attuned to the Shabad.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ) 
ਰੂੰਗ ਚੜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

57528 1346 scI Bgiq scw 
hirmMdru pRgtI 
swcI 
soie]1]rhwau]

Sachee Bhagath 

Sachaa Har 

Mandhar 

Pragattee Saachee 

Soe ||1|| Rehaao 

||

True is devotional 

worship, and True is 

the Temple of the 

Lord; True is His 

Manifest Glory. 

||1||Pause||

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਲਈ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਜਖਲਰ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਜਿਹਾ 
'ਹਜਰ ਮੂੰਦਰ' ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝੱਖੜ 

ਜਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

57529 1346 hirmMdru eyhu 
srIru hY igAwin 
rqin prgtu 
hoie]

Har Mandhar 

Eaehu Sareer Hai 

Giaan Rathan 

Paragatt Hoe ||

This body is the 

Temple of the Lord, in 

which the jewel of 

spiritual wisdom is 

revealed.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਹਜਰ-

ਮੂੰਦਰ' ਹੈ (ਪਰ ਇਹ ਭੇਤ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਹਦਾ ਹੈ।
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57530 1346 mnmuK mUlu n 
jwxnI mwxis  
hirmMdru n hoie 
]2]

Manamukh Mool 

N Jaananee 

Maanas Har 

Mandhar N Hoe 

||2||

The self-willed 

manmukhs do not 

know anything at all; 

they do not believe 

that the Lord's Temple 

is within. ||2||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ (ਿਗਤ ਦੇ) ਮੂਲ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦੇ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ 'ਹਜਰ-ਮੂੰਦਰ' ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ॥੨॥
57531 1346 hirmMdru hir 

jIau swijAw  
riKAw hukim 
svwir]

Har Mandhar Har 

Jeeo Saajiaa 

Rakhiaa Hukam 

Savaar ||

The Dear Lord created 

the Temple of the 

Lord; He adorns it by 

His Will.

(ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ) 'ਹਜਰ-

ਮੂੰਦਰ' ਪਿਭੂ ਿੀ ਨੇ ਆਪ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਆਪਣੇ) 
ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

57532 1346 Duir lyKu iliKAw 
su kmwvxw koie  
n mytxhwru]3]

Dhhur Laekh 

Likhiaa S 

Kamaavanaa Koe 

N Maettanehaar 

||3||

All act according to 

their pre-ordained 

destiny; no one can 

erase it. ||3||

ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਿਹੜਾ) ਲੇਖ (ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ-

ਹਜਰ-ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ) ਜਲਜਖਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹਰੇਕ ਪਿਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਜਕਸੇ 

ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੂੰ ) 

ਜਮਟਾਣ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੩॥
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57533 1346 sbdu cIin@ suKu 
pwieAw scY 
nwie ipAwr]

Sabadh Cheenih 

Sukh Paaeiaa 

Sachai Naae Piaar 

||

Contemplating the 

Shabad, peace is 

obtained, loving the 

True Name.

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਜਪਆਰ 

ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ।

57534 1346 hirmMdru sbdy 
sohxw kMcnu kotu 
Apwr]4]

Har Mandhar 

Sabadhae Sohanaa 

Kanchan Kott 

Apaar ||4||

The Temple of the 

Lord is embellished 

with the Shabad; it is 

an Infinite Fortress of 

God. ||4||

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ-) ਹਜਰ-

ਮੂੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣ 

ਜਗਆ, (ਉਹ ਹਜਰ-ਮੂੰਦਰ) 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ (ਦੇ ਜਨਵਾਸ) 

ਵਾਸਤੇ (ਮਾਨੋ) ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਕਲਹਾ 
ਬਣ ਜਗਆ ॥੪॥

57535 1346 hirmMdru eyhu 
jgqu hY gur ibnu  
GorMDwr]

j`gqu[ GorM-Dwr Har Mandhar 

Eaehu Jagath Hai 

Gur Bin 

Ghorandhhaar ||

This world is the 

Temple of the Lord; 

without the Guru, 

there is only pitch 

darkness.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਭੀ 'ਹਜਰ-

ਮੂੰਦਰ' ਹੀ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਰਜਹਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ)। ਪਰ ਗੁਰੂ 

(ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਘੁੱ ਪ 

ਹਨੇਰਾ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ, 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਭੇਤ ਦੀ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ)।
57536 1346 dUjw Bwau kir 

pUjdy mnmuK AMD 
gvwr ]5]

Dhoojaa Bhaao 

Kar Poojadhae 

Manamukh Andhh 

Gavaar ||5||

The blind and foolish 

self-willed manmukhs 

worship in the love of 

duality. ||5||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੂਰਖ 

ਮਨੱੁਖ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪੂਿਦੇ-ਸਤਕਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੫॥
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57537 1346 ijQY lyKw mMgIAY  
iqQY dyh jwiq n 
jwie]

Jithhai Laekhaa 

Mangeeai Thithhai 

Dhaeh Jaath N 

Jaae ||

One's body and social 

status do not go along 

to that place, where 

all are called to 

account.

ਜਿੱਥੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਪਾਸੋਂ 
ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) 
ਜਹਸਾਬ ਮੂੰ ਜਗਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ) ਨਾਹ (ਇਹ) 

ਸਰੀਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਹ (ਉੱਚੀ 
ਨੀਵੀਂ) ਿਾਜਤ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

57538 1346 swic rqy sy 
aubry duKIey dUjY 
Bwie]6]

Saach Rathae Sae 

Oubarae 

Dhukheeeae 

Dhoojai Bhaae 

||6||

Those who are 

attuned to Truth are 

saved; those in the 

love of duality are 

miserable. ||6||

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ (ਉਥੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣ 

ਸਮੇ) ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

(ਜਿਹੜੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ (ਹੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਜਦਨ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਥੇ) 

ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੬॥
57539 1346 hirmMdr mih 

nwmu inDwnu hY nw 
bUJih mugD 
gvwr]

Har Mandhar 

Mehi Naam 

Nidhhaan Hai Naa 

Boojhehi 

Mugadhh Gavaar 

||

The treasure of the 

Naam is within the 

Temple of the Lord. 

The idiotic fools do 

not realize this.

(ਇਸ ਸਰੀਰ-) 'ਹਜਰ-ਮੂੰਦਰ' 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੂੰ ਦੇ (ਇਹ ਗੱਲ) 

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

57540 1346 gur prswdI 
cIin@Aw hir 
rwiKAw auir 
Dwir]7]

Gur Parasaadhee 

Cheenihaaa Har 

Raakhiaa Our 

Dhhaar ||7||

By Guru's Grace, I 

have realized this. I 

keep the Lord 

enshrined within my 

heart. ||7||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਇਹ ਭੇਤ) ਸਮਝ ਜਲਆ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ 

ਕੇ ਰੱਖ ਜਲਆ ॥੭॥
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57541 1346 gur kI bwxI gur 
qy jwqI ij sbid 
rqy rMgu lwie]

Gur Kee Baanee 

Gur Thae Jaathee J 

Sabadh Rathae 

Rang Laae ||

Those who are 

attuned to the love of 

the Shabad know the 

Guru, through the 

Word of the Guru's 

Bani.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਜਪਆਰ 

ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਦੀ 
ਕਦਰ) ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

57542 1346 pivqu pwvn sy 
jn inrml hir 
kY nwim 
smwie]8]

Pavith Paavan Sae 

Jan Niramal Har 

Kai Naam Samaae 

||8||

Sacred, pure and 

immaculate are those 

humble beings who 

are absorbed in the 

Name of the Lord. 

||8||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹ ਕੇ ਸੱੁਚੇ 

ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੮॥

57543 1346 hirmMdru hir kw 
hwtu hY riKAw 
sbid svwir]

Har Mandhar Har 

Kaa Haatt Hai 

Rakhiaa Sabadh 

Savaar ||

The Temple of the 

Lord is the Lord's 

Shop; He embellishes 

it with the Word of His 

Shabad.

(ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ) 'ਹਜਰ-

ਮੂੰਦਰ' ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ-

ਵੱਖਰ) ਦਾ ਹੱਟ ਹੈ, ਇਸ (ਹੱਟ) 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸਿਾ ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

57544 1346 iqsu ivic saudw  
eyku nwmu gurmuiK 
lYin svwir]9]

insvwir pwT n kro This Vich Soudhaa 

Eaek Naam 

Guramukh Lain 

Savaar ||9||

In that shop is the 

merchandise of the 

One Name; the 

Gurmukhs adorn 

themselves with it. 

||9||

ਇਸ (ਸਰੀਰ ਹੱਟ) ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਸੌਦਾ 
(ਜਮਲ ਸਕਦਾ) ਹੈ। (ਪਰ 

ਜਸਰਫ਼) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ 

(ਇਹ ਸੌਦਾ) ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੯॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11725 Published: March 06/ 2014



57545 1346 hirmMdr mih  
mnu lohtu hY  
moihAw dUjY Bwie]

(hirmMdr) sRIr[ 
(lohtu) lohy dI mYL 
mnUr dw tukVw[ 
(moihAw) T`igAw

Har Mandhar 

Mehi Man Lohatt 

Hai Mohiaa 

Dhoojai Bhaae ||

The mind is like iron 

slag, within the 

Temple of the Lord; it 

is lured by the love of 

duality.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ) ਲੁਟਾ 
ਬੈਠਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ) ਮਨ 

(ਇਸ ਸਰੀਰ-) ਹਜਰ-ਮੂੰਦਰ 

ਜਵਚ ਲੋਹਾ (ਹੀ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ।
57546 1346 pwris ByitAY  

kMcnu BieAw  
kImiq khI n 
jwie]10]

Paaras Bhaettiai 

Kanchan Bhaeiaa 

Keemath Kehee N 

Jaae ||10||

Meeting with the 

Guru, the 

Philosopher's Stone, 

the mind is 

transformed into gold. 

Its value cannot be 

described. ||10||

(ਪਰ, ਹਾਂ) ਿੇ ਗੁਰੂ-ਪਾਰਸ ਜਮਲ 

ਪਏ (ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਜਨਕੂੰਮਾ 
ਬਜਣਆ ਉਸ ਦਾ ਮਨ) ਸੋਨਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਰ ਉਹ ਇਤਨੇ 

ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਉਸ ਦਾ) ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਦੱਜਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧੦॥

57547 1346 hirmMdr mih 
hir vsY srb 
inrMqir soie]

Har Mandhar 

Mehi Har Vasai 

Sarab Niranthar 

Soe ||

The Lord abides within 

the Temple of the 

Lord. He is pervading 

in all.

(ਇਸ ਸਰੀਰ-) 'ਹਜਰ-ਮੂੰਦਰ' 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ) 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਇਕ-ਰਸ 

ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।
57548 1346 nwnk gurmuiK 

vxjIAY scw 
saudw 
hoie]11]1]

Naanak Guramukh 

Vanajeeai Sachaa 

Soudhaa Hoe 

||11||1||

O Nanak, the 

Gurmukhs trade in the 

merchandise of Truth. 

||11||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਰਬ-ਜਨਵਾਸੀ 
ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਵਣਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥੧॥

57549 1346 pRBwqI mhlw 3] Prabhaathee 

Mehalaa 3 ||

Prabhaatee, Third 

Mehl:
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57550 1346 BY Bwie jwgy sy 
jn jwgRx krih  
haumY mYlu 
auqwir]

Bhai Bhaae Jaagae 

Sae Jan Jaagran 

Karehi Houmai 

Mail Outhaar ||

Those who remain 

awake and aware in 

the Love and Fear of 

God, rid themselves of 

the filth and pollution 

of egotism.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਡਰ-ਅਦਬ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਹੀ (ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਤੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਹ 

ਕੇ (ਅਸਲ) ਿਾਗਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

57551 1346 sdw jwgih Gru 
Apxw rwKih pMc 
qskr kwFih 
mwir]1]

Sadhaa Jaagehi 

Ghar Apanaa 

Raakhehi Panch 

Thasakar Kaadtehi 

Maar ||1||

They remain awake 

and aware forever, 

and protect their 

homes, by beating and 

driving out the five 

thieves. ||1||

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਜਹਰਦਾ-
ਘਰ (ਜਵਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (ਇਹਨਾਂ 
ਕਾਮਾਦਜਕ) ਪੂੰਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ ॥੧॥

57552 1346 mn myry gurmuiK 
nwmu iDAwie]

Man Maerae 

Guramukh Naam 

Dhhiaae ||

O my mind, as 

Gurmukh, meditate on 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ।

57553 1346 ijqu mwrig hir 
pweIAY mn syeI 
krm 
kmwie]1]rhwau]

Jith Maarag Har 

Paaeeai Man 

Saeee Karam 

Kamaae ||1|| 

Rehaao ||

O mind, do only those 

deeds which will lead 

you to the Path of the 

Lord. ||1||Pause||

ਹੇ ਮਨ! (ਹੋਰ ਹੋਰ ਪੂਿਾ ਦੇ 

ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ) ਉਹੀ ਕਰਮ 

ਕਜਰਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ 

ਜਪਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹੋ ਸਕੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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57554 1346 gurmuiK shj 
Duin aUpjY duKu 
haumY ivchu 
jwie]

Guramukh Sehaj 

Dhhun Oopajai 

Dhukh Houmai 

Vichahu Jaae ||

The celestial melody 

wells up in the 

Gurmukh, and the 

pains of egotism are 

taken away.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਦੀ ਰੌ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

57555 1346 hir nwmw hir 
min vsY shjy 
hir gux 
gwie]2]

Har Naamaa Har 

Man Vasai Sehajae 

Har Gun Gaae 

||2||

The Name of the Lord 

abides in the mind, as 

one intuitively sings 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||2||

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਲਈ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨॥

57556 1346 gurmqI muK sohxy  
hir rwiKAw auir 
Dwir]

Guramathee 

Mukh Sohanae 

Har Raakhiaa Our 

Dhhaar ||

Those who follow the 

Guru's Teachings - 

their faces are radiant 

and beautiful. They 

keep the Lord 

enshrined in their 

hearts.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ 
ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

57557 1346 AYQY EQY suKu 
Gxw jip hir 
hir auqry 
pwir]3]

Aithhai Outhhai 

Sukh Ghanaa Jap 

Har Har Outharae 

Paar ||3||

Here and hereafter, 

they find absolute 

peace; chanting the 

Name of the Lord, Har, 

Har, they are carried 

across to the other 

shore. ||3||

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਬਹੁਤ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਿਪ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩॥
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57558 1347 haumY ivic 
jwgRxu n hoveI  
hir Bgiq n 
pveI Qwie]

pv-eI Houmai Vich 

Jaagran N Hovee 

Har Bhagath N 

Pavee Thhaae ||

In egotism, one cannot 

remain awake and 

aware, and one's 

devotional worship of 

the Lord is not 

accepted.

ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਿਸੇ ਜਰਹਾਂ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਿਾਗਰਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ, (ਹਉਮੈ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ (ਭੀ) 
ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

57559 1347 mnmuK dir FoeI  
nw lhih Bwie 
dUjY krm 
kmwie]4]

Manamukh Dhar 

Dtoee Naa Lehehi 

Bhaae Dhoojai 

Karam Kamaae 

||4||

The self-willed 

manmukhs find no 

place in the Court of 

the Lord; they do their 

deeds in the love of 

duality. ||4||

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦੇ ॥੪॥
57560 1347 iDRgu Kwxw iDRgu 

pYn@xw ijn@w dUjY 
Bwie ipAwru]

Dhhrig Khaanaa 

Dhhrig Painhanaa 

Jinhaa Dhoojai 

Bhaae Piaar ||

Cursed is the food, 

and cursed are the 

clothes, of those who 

are attached to the 

love of duality.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਲਗਨ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂੰ ਗੇ 

ਚੂੰ ਗੇ ਪਦਾਰਥ) ਖਾਣਾ ਹੂੰਢਾਣਾ 
(ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ) ਜਿਟਕਾਰ-

ਿੋਗ (ਿੀਵਨ ਹੀ ਬਣਾਂਦਾ) ਹੈ।

57561 1347 ibstw ky kIVy  
ibstw rwqy mir 
jMmih hoih 
KuAwru]5]

Bisattaa Kae 

Keerrae Bisattaa 

Raathae Mar 

Janmehi Hohi 

Khuaar ||5||

They are like maggots 

in manure, sinking into 

manure. In death and 

rebirth, they are 

wasted away to ruin. 

||5||

(ਜਿਵੇਂ) ਗੂੂੰ ਹ ਦੇ ਕੀੜੇ ਗੂੂੰ ਹ ਜਵਚ 

ਹੀ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਜਤਵੇਂ 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੰਦ 

ਜਵਚ ਹੀ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੫॥
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57562 1347 ijn kau siqguru 
ByitAw iqnw 
ivthu bil jwau]

Jin Ko Sathigur 

Bhaettiaa Thinaa 

Vittahu Bal Jaao ||

I am a sacrifice to 

those who meet with 

the True Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ) ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।

57563 1347 iqn kI sMgiq 
imil rhW scy 
sic smwau]6]

Thin Kee Sangath 

Mil Rehaan Sachae 

Sach Samaao ||6||

I shall continue to 

associate with them; 

devoted to Truth, I am 

absorbed in Truth. 

||6||

(ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹਾਂ 
(ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਹਾਂ ॥੬॥
57564 1347 pUrY Bwig guru 

pweIAY aupwie 
ikqY n pwieAw 
jwie]

Poorai Bhaag Gur 

Paaeeai Oupaae 

Kithai N Paaeiaa 

Jaae ||

By perfect destiny, the 

Guru is found. He 

cannot be found by 

any efforts.

ਪਰ, ਗੁਰੂ ਵੱਡੀ ਜਕਸਮਤ ਨਾਲ 

(ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਜਕਸੇ ਭੀ 
(ਹੋਰ) ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਲਜਭਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

57565 1347 siqgur qy shju 
aUpjY haumY 
sbid jlwie]7]

Sathigur Thae 

Sehaj Oopajai 

Houmai Sabadh 

Jalaae ||7||

Through the True 

Guru, intuitive wisdom 

wells up; through the 

Word of the Shabad, 

egotism is burnt away. 

||7||

(ਿੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਸਾੜ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੭॥
57566 1347 hir srxweI Bju 

mn myry sB ikCu 
krxY jogu]

Bju:polw bolo[(Bju) 
Bjn kr

Har Saranaaee 

Bhaj Man Maerae 

Sabh Kishh 

Karanai Jog ||

O my mind, hurry to 

the Sanctuary of the 

Lord; He is Potent to 

do everything.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! (ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਹੁ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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57567 1347 nwnk nwmu n 
vIsrY jo ikCu 
krY su 
hogu]8]2]7]2]
9]

Naanak Naam N 

Veesarai Jo Kishh 

Karai S Hog 

||8||2||7||2||9|

|

O Nanak, never forget 

the Naam, the Name 

of the Lord. Whatever 

He does, comes to 

pass. 

||8||2||7||2||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ 

ਕਰਦਾ ਰਹੁ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਨਾਮ ਨਾਹ ਭੁੱ ਲ ਿਾਏ, 

ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਿੋ ਉਹ ਆਪ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਸ ਦੀ ਜਮਹਰ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਮਲੇਗਾ) ॥੮॥੨॥੭॥੨॥੯॥

57568 1347 ibBws pRBwqI 
mhlw 5 
AstpdIAw

AstpdIAW: s pYr 
ibMdI n lwau

Bibhaas 

Prabhaathee 

Mehalaa 5 

Asattapadheeaa

Bibhaas, Prabhaatee, 

Fifth Mehl, 

Ashtapadees:

ਰਾਗ ਪਿਭਾਤੀ/ਜਬਭਾਗ ਜਵੱਚ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਅੱਠ-

ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ।

57569 1347 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57570 1347 mwq ipqw BweI 
suqu binqw]

Maath Pithaa 

Bhaaee Suth 

Banithaa ||

Mother, father, 

siblings, children and 

spouse

ਮਾਂ, ਜਪਉ, ਭਰਾ, ਪੱੁਤਰ, 

ਇਸਤਿੀ (ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ)-
57571 1347 cUgih cog AnMd 

isau jugqw]

Choogehi Chog 

Anandh Sio 

Jugathaa ||

Involved with them, 

people eat the food of 

bliss.

ਰਲ ਕੇ ਮੌਿ ਨਾਲ (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

57572 1347 auriJ pirE mn 
mIT muohwrw]

muohwrw: mohvwlw mou hoVy 
AONkV ivcwly bolo

Ourajh Pariou 

Man Meeth 

Muohaaraa ||

The mind is entangled 

in sweet emotional 

attachment.

(ਸਭਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਮੋਹ ਦੀ ਜਮਠਾਸ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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57573 1347 gun gwhk myry 
pRwn ADwrw]1]

Gun Gaahak 

Maerae Praan 

Adhhaaraa ||1||

Those who seek God's 

Glorious Virtues are 

the support of my 

breath of life. ||1||

(ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਗਾਹਕ (ਸੂੰਤ-ਿਨ) ਮੇਰੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਏ 

ਹਨ ॥੧॥
57574 1347 eyku hmwrw 

AMqrjwmI]

Eaek Hamaaraa 

Antharajaamee ||

My One Lord is the 

Inner-Knower, the 

Searcher of hearts.

ਸਭ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ (ਰਾਖਾ) 
ਹੈ।

57575 1347 Dr eykw mY itk 
eyksu kI isir 
swhw vf purKu 
suAwmI]1]rhwau
]

Dhhar Eaekaa Mai 

Ttik Eaekas Kee Sir 

Saahaa Vadd 

Purakh Suaamee 

||1|| Rehaao ||

He alone is my 

Support; He is my only 

Protection. My Great 

Lord and Master is 

over and above the 

heads of kings. 

||1||Pause||

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਜਸਰਫ਼ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। 
(ਮੇਰਾ) ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ (ਭੀ) 
ਖਸਮ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57576 1347 Cl nwgin isau  
myrI tUtin hoeI]

(nwgin) mwieAw Shhal Naagan Sio 

Maeree Ttoottan 

Hoee ||

I have broken my ties 

to that deceitful 

serpent.

(ਸੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਇਸ ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪਣੀ 
(-ਮਾਇਆ) ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 

ਟੱੁਟ ਜਗਆ ਹੈ,

57577 1347 guir kihAw ieh 
JUTI DohI]

Gur Kehiaa Eih 

Jhoothee 

Dhhohee ||

The Guru has told me 

that it is false and 

fraudulent.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਦੱਸ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ (ਮਾਇਆ) 

ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਹੈ।
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57578 1347 muiK mITI KweI 
kaurwie]

Mukh Meethee 

Khaaee Kouraae ||

Its face is sweet, but it 

tastes very bitter.

(ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ 

ਵਰਗੀ ਹੈ ਿ)ੋ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਜਮੱਠੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਜਧਆਂ ਕੌੜਾ 
ਸੁਆਦ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

57579 1347 AMimRq nwim mnu 
rihAw 
AGwie]2]

Anmrith Naam 

Man Rehiaa 

Aghaae ||2||

My mind remains 

satisfied with the 

Ambrosial Naam, the 

Name of the Lord. 

||2||

ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਾਲ 

ਰੱਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੨॥

57580 1347 loB moh isau  
geI ivKoit]

Lobh Moh Sio Gee 

Vikhott ||

I have broken my ties 

with greed and 

emotional attachment.

ਲੋਭ ਮੋਹ (ਆਜਦਕ) ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ 
ਇਤਬਾਰ ਮੱੁਕ ਜਗਆ ਹੈ,

57581 1347 guir ikRpwil  
moih kInI Coit]

Gur Kirapaal Mohi 

Keenee Shhott ||

The Merciful Guru has 

rescued me from 

them.

ਜਕਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 

(ਇਹ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

57582 1347 ieh TgvwrI  
bhuqu Gr gwly]

Eih Thagavaaree 

Bahuth Ghar 

Gaalae ||

These cheating thieves 

have plundered so 

many homes.

ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੋਲੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਘਰ (ਜਹਰਦੇ) ਤਬਾਹ ਕਰ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

57583 1347 hm guir rwiK 
lIey ikrpwly]3]

Ham Gur Raakh 

Leeeae Kirapaalae 

||3||

The Merciful Guru has 

protected and saved 

me. ||3||

ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ (ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ) ਦਇਆ 

ਦੇ ਸੋਮੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੩॥

57584 1347 kwm kRoD isau  
Twtu n binAw]

Kaam Krodhh Sio 

Thaatt N Baniaa ||

I have no dealings 

whatsoever with 

sexual desire and 

anger.

ਕਾਮ ਕਿੋਧ (ਆਜਦਕ) ਨਾਲ ਮੇਰੀ 
ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
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57585 1347 gur aupdysu moih 
kwnI suinAw]

Gur Oupadhaes 

Mohi Kaanee 

Suniaa ||

I listen to the Guru's 

Teachings.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਬੜੇ 

ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਜਣਆ ਹੈ।

57586 1347 jh dyKau qh 
mhw cMfwl]

Jeh Dhaekho Theh 

Mehaa Chanddaal 

||

Wherever I look, I see 

the most horrible 

goblins.

ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਧਰ 

ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੂੰਡਾਲ (ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ),

57587 1347 rwiK lIey ApunY 
guir gopwl]4]

Raakh Leeeae 

Apunai Gur 

Gopaal ||4||

My Guru, the Lord of 

the World, has saved 

me from them. ||4||

ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ 

(ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੪॥

57588 1347 ds nwrI mY krI 
duhwgin]

Dhas Naaree Mai 

Karee Dhuhaagan 

||

I have made widows of 

the ten sensory organs.

(ਆਪਣੀਆਂ) ਦਸਾਂ ਹੀ ਇੂੰਦਿੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਛੱੁਟੜ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

57589 1347 guir kihAw eyh 
rsih ibKwgin]

Gur Kehiaa Eaeh 

Rasehi Bikhaagan 

||

The Guru has told me 

that these pleasures 

are the fires of 

corruption.

(ਰਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਪੜਾਣੀ 
ਬੂੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ) 

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਦੱਜਸਆ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਰਸਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹੈ।
57590 1347 ien snbMDI  

rswqil jwie]

Ein Sanabandhhee 

Rasaathal Jaae ||

Those who associate 

with them go to hell.

ਇਹਨਾਂ (ਰਸਾਂ) ਨਾਲ ਮੇਲ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ (ਪਿਾਣੀ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਖੱਡ ਜਵਚ ਿਾ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

57591 1347 hm guir rwKy  
hir ilv 
lwie]5]

Ham Gur Raakhae 

Har Liv Laae ||5||

The Guru has saved 

me; I am lovingly 

attuned to the Lord. 

||5||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ 
ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੫॥
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57592 1347 AhMmyv isau  
msliq CofI]

Ahanmaev Sio 

Masalath 

Shhoddee ||

I have forsaken the 

advice of my ego.

ਮੈਂ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਲ (ਭੀ) ਮੇਲ-

ਜਮਲਾਪ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,

57593 1347 guir kihAw iehu 
mUrKu hofI]

Gur Kehiaa Eihu 

Moorakh Hoddee 

||

The Guru has told me 

that this is foolish 

stubbornness.

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਦੱਜਸਆ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ (ਅਹੂੰਕਾਰ) ਮੂਰਖ ਹੈ 

ਜਜ਼ੱਦੀ ਹੈ (ਅਹੂੰਕਾਰ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਮੂਰਖ ਤੇ ਜਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)।

57594 1347 iehu nIGru Gru 
khI n pwey]

(nI-Gru) byGr Eihu Neeghar Ghar 

Kehee N Paaeae ||

This ego is homeless; 

it shall never find a 

home.

(ਹੁਣ) ਇਹ (ਅਹੂੰਕਾਰ) ਬੇ-ਘਰਾ 
ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।

57595 1347 hm guir rwiK 
lIey ilv 
lwey]6]

Ham Gur Raakh 

Leeeae Liv Laaeae 

||6||

The Guru has saved 

me; I am lovingly 

attuned to the Lord. 

||6||

ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੬॥

57596 1347 ien logn isau  
hm Bey bYrweI]

Ein Logan Sio Ham 

Bheae Bairaaee ||

I have become 

alienated from these 

people.

ਇਹਨਾਂ (ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਆਜਦਕਾਂ) ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਬੇ-ਵਾਸਤਾ 
ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ,

57597 1347 eyk igRh mih  
duie n KtWeI]

(KtWeI) imlwp nhIN 
huMdw

Eaek Grih Mehi 

Dhue N 

Khattaanee ||

We cannot both live 

together in one home.

ਇੱਕੋ (ਸਰੀਰ) ਘਰ ਜਵਚ ਦੋਹਾਂ 
ਜਧਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

57598 1347 Awey pRB pih  
AMcir lwig]

Aaeae Prabh Pehi 

Anchar Laag ||

Grasping the hem of 

the Guru's Robe, I 

have come to God.

ਮੈਂ (ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਲੜ ਲੱਗ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਗਆ ਹਾਂ,
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57599 1347 krhu qpwvsu pRB 
srbwig]7]

(q-pwvsu) inAwauN 
inrlypqw sihq, 
auqpqI pwlxw lYqw sB 
ku`J krn nMU (srbwig) 
smr`Q

Karahu Thapaavas 

Prabh Sarabaag 

||7||

Please be fair with me, 

All-knowing Lord God. 

||7||

(ਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ-) ਹੇ 

ਸਰਬੱਗ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਜਨਆਂ ਕਰ ॥੭॥

57600 1347 pRB his boly  
kIey inAWeyN]

h`is Prabh Has Bolae 

Keeeae 

Niaaaneaen ||

God smiled at me and 

spoke, passing 

judgement.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ-

ਅਸਾਂ ਜਨਆਂ ਕਰ ਜਦੱਤੇ ਹਨ।

57601 1347 sgl dUq myrI 
syvw lwey]

Sagal Dhooth 

Maeree Saevaa 

Laaeae ||

He made all the 

demons perform 

service for me.

ਪਿਭੂ ਨੇ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਇਹ) ਸਾਰੇ 

ਵੈਰੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਵਚ ਲਾ ਜਦੱਤੇ 

ਹਨ।
57602 1347 qUM Twkuru iehu 

igRhu sBu qyrw]

Thoon Thaakur 

Eihu Grihu Sabh 

Thaeraa ||

You are my Lord and 

Master; all this home 

belongs to You.

(ਤੇ ਆਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ-) ਇਹ 

(ਸਰੀਰ-) ਘਰ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈਂ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ)।

57603 1347 khu nwnk guir 
kIAw 
inbyrw]8]1]

Kahu Naanak Gur 

Keeaa Nibaeraa 

||8||1||

Says Nanak, the Guru 

has passed judgement. 

||8||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਨੇ 

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੮॥੧॥

57604 1347 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57605 1348 mn mih kRoDu mhw 
AhMkwrw]

Man Mehi Krodhh 

Mehaa 

Ahankaaraa ||

Within the mind dwell 

anger and massive ego.

ਿ ੇਮਨ ਜਵਚ ਕਿੋਧ ਜਟਜਕਆ 

ਰਹੇ, ਬਲੀ ਅਹੂੰਕਾਰ ਵੱਜਸਆ 

ਰਹੇ,
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57606 1348 pUjw krih bhuqu 
ibsQwrw]

Poojaa Karehi 

Bahuth 

Bisathhaaraa ||

Worship services are 

performed with great 

pomp and ceremony.

ਪਰ ਕਈ ਧਾਰਜਮਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ 

ਜਖਲਾਰੇ ਜਖਲਾਰ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇਵ) ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣ,

57607 1348 kir iesnwnu  
qin ckR bxwey]

c`kR Kar Eisanaan Than 

Chakr Banaaeae ||

Ritual cleansing baths 

are taken, and sacred 

marks are applied to 

the body.

ਿ ੇ(ਤੀਰਥ-ਆਜਦ ਉਤੇ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ 

(ਧਾਰਜਮਕ ਜਚਹਨਾਂ ਦੇ) ਜਨਸ਼ਾਨ 

ਲਾਏ ਿਾਣ,

57608 1348 AMqr kI mlu kb 
hI n jwey]1]

Anthar Kee Mal 

Kab Hee N Jaaeae 

||1||

But still, the filth and 

pollution within never 

depart. ||1||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮਨ ਦੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਮੈਲ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
॥੧॥

57609 1348 iequ sMjim pRBu 
ikn hI n 
pwieAw]

Eith Sanjam Prabh 

Kin Hee N Paaeiaa 

||

No one has ever found 

God in this way.

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜਕਸੇ 

(ਮਨੱੁਖ) ਨੇ ਭੀ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,

57610 1348 BgauqI mudRw mnu 
moihAw 
mwieAw]1]rhwau
]

Bhagouthee 

Mudhraa Man 

Mohiaa Maaeiaa 

||1|| Rehaao ||

The sacred mudras - 

ritualistic hand 

gestures - are made, 

but the mind remains 

enticed by Maya. 

||1||Pause||

(ਿੇ) ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਹੇ, (ਪਰ) ਜਵਸ਼ਨੂ-

ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਚਹਨ 

(ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਂਦਾ 
ਰਹੇ) ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57611 1348 pwp krih pMcW 
ky bis ry]

Paap Karehi 

Panchaan Kae Bas 

Rae ||

They commit sins, 

under the influence of 

the five thieves.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

(ਰਜਹ ਕੇ) ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
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57612 1348 qIriQ nwie  
khih siB auqry]

Theerathh Naae 

Kehehi Sabh 

Outharae ||

They bathe at sacred 

shrines, and claim that 

everything has been 

washed off.

(ਜਿਰ ਜਕਸੇ) ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ 

(ਜਕ ਸਾਡੇ) ਸਾਰੇ (ਪਾਪ) ਲਜਹ 

ਗਏ ਹਨ,

57613 1348 bhuir kmwvih  
hoie insMk]

Bahur Kamaavehi 

Hoe Nisank ||

Then they commit 

them again, without 

fear of the 

consequences.

(ਤੇ) ਝਾਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ 

(ਉਹੀ ਪਾਪ) ਕਰੀ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

57614 1348 jmpuir bWiD Kry 
kwlMk]2]

pwpW dy (kwlMk) kwLy 
dwZ

Jam Pur Baandhh 

Kharae Kaalank 

||2||

The sinners are bound 

and gagged, and taken 

to the City of Death. 

||2||

(ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਮਰਾਿ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ) ਪਾਪਾਂ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਿਮਰਾਿ ਦੇ 

ਦੇਸ ਜਵਚ ਅਪੜਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨॥
57615 1348 GUGr bwiD  

bjwvih qwlw]
b`wiD q`wlw Ghooghar Baadhh 

Bajaavehi Thaalaa 

||

The ankle-bells shake 

and the cymbals 

vibrate,

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਘੁੂੰ ਘਰੂ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ 

(ਜਕਸੇ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਿਾਂ ਰਾਜਸ 

ਆਜਦਕ ਜਵਚ) ਤਾਲ ਵਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਤਾਲ-ਜਸਰ ਨੱਚਦੇ ਹਨ),

57616 1348 AMqir kptu  
iPrih byqwlw]

Anthar Kapatt 

Firehi Baethaalaa 

||

But those who have 

deception within 

wander lost like 

demons.

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਠੱਗੀ-
ਫ਼ਰੇਬ ਹੈ, (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਅਸਲ 

ਜਵਚ ਸਹੀ ਿੀਵਨ-) ਤਾਲ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ੇਜਿਰਦੇ ਹਨ।

57617 1348 vrmI mwrI swpu  
n mUAw]

Varamee Maaree 

Saap N Mooaa ||

By destroying its hole, 

the snake is not killed.

ਿ ੇਸੱਪ ਦੀ ਖੱੁਡ ਬੂੰਦ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ ਿਾਏ, (ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਉਸ ਖੱੁਡ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ) 
ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ।
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57618 1348 pRBu sB ikCu 
jwnY ijin qU 
kIAw]3]

Prabh Sabh Kishh 

Jaanai Jin Thoo 

Keeaa ||3||

God, who created you, 

knows everything. 

||3||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ (ਤੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ) 
ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੩॥

57619 1348 pUMAr qwp gyrI 
ky bsqRw]

(pUMAr) cOhIN qrPIN cwr 
DUxIAW ivcwly bYT ky 
(qwp) qp krnw au~proN 
sUrj qpnw

Poonar Thaap 

Gaeree Kae 

Basathraa ||

You worship fire and 

wear saffron colored 

robes.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਗੇਰੀ-ਰੂੰ ਗੇ ਕੱਪੜੇ 

ਪਾਈ ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

57620 1348 Apdw kw 
mwirAw igRh qy 
nsqw]

n`sqw Apadhaa Kaa 

Maariaa Grih Thae 

Nasathaa ||

Stung by your 

misfortune, you 

abandon your home.

(ਉਂਝ ਜਕਸੇ) ਜਬਪਤਾ ਦਾ 
ਮਾਜਰਆ (ਆਪਣੇ) ਘਰੋਂ ਭੱਿਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

57621 1348 dysu Coif  
prdysih 
DwieAw]

Dhaes Shhodd 

Paradhaesehi 

Dhhaaeiaa ||

Leaving your own 

country, you wander 

in foreign lands.

ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ 

ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ,

57622 1348 pMc cMfwl nwly 
lY AwieAw]4]

Panch Chanddaal 

Naalae Lai Aaeiaa 

||4||

But you bring the five 

rejects with you. ||4||

(ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਪੂੰਿ ਚੂੰਡਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ ॥੪॥

57623 1348 kwn Prwie  
ihrwey tUkw]

Apny XogI tIcr pws, 
cyly tukVy (ihrwey) curw 
Koh iKMj ky

Kaan Faraae 

Hiraaeae Ttookaa 

||

You have split your 

ears, and now you 

steal crumbs.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਕੂੰਨ ਪੜਵਾ 
ਕੇ (ਿੋਗੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਜਮਟਾਣ ਲਈ 

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ) ਟੱੁਕਰ ਤੱਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ,
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57624 1348 Gir Gir mWgY  
iqRpqwvn qy 
cUkw]

Ghar Ghar 

Maangai 

Thripathaavan 

Thae Chookaa ||

You beg from door to 

door, but you fail to 

be satisfied.

ਹਰੇਕ ਘਰ (ਦੇ ਬੂਹੇ) ਤੇ (ਰੋਟੀ) 
ਮੂੰਗਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਸਗੋਂ) 
ਜਤਿਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

57625 1348 binqw Coif bd 
ndir pr nwrI]

bin-qwbd KotI[ ndir 
ing@w

Banithaa Shhodd 

Badh Nadhar Par 

Naaree ||

You have abandoned 

your own wife, but 

now you sneak glances 

at other women.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ) ਇਸਤਿੀ 
ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ ਵੱਲ 

ਭੈੜੀ ਜਨਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

57626 1348 vyis n pweIAY  
mhw 
duiKAwrI]5]

Vaes N Paaeeai 

Mehaa 

Dhukhiaaree ||5||

God is not found by 

wearing religious 

robes; you are utterly 

miserable! ||5||

(ਜਨਰੇ) ਧਾਰਜਮਕ ਪਜਹਰਾਵੇ 
ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ। (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਗੋਂ 
ਜਿੂੰ ਦ) ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੫॥
57627 1348 bolY nwhI hoie 

bYTw monI]

Bolai Naahee Hoe 

Baithaa Monee ||

He does not speak; he 

is on silence.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਿੀਭ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ 
ਬੋਲਦਾ, ਮੋਨਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

57628 1348 AMqir klp  
BvweIAY jonI]

Anthar Kalap 

Bhavaaeeai Jonee 

||

But he is filled with 

desire; he is made to 

wander in 

reincarnation.

(ਉਸਦੇ) ਅੂੰਦਰ (ਤਾਂ) ਕਾਮਨਾ 
ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਕਈ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਉਹ 

ਭਟਕਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
57629 1348 AMn qy rhqw duKu 

dyhI shqw]

Ann Thae 

Rehathaa Dhukh 

Dhaehee Sehathaa 

||

Abstaining from food, 

his body suffers in 

pain.

(ਉਹ) ਅੂੰਨ (ਖਾਣ) ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਰੀਰ 

ਉੱਤੇ ਦੱੁਖ (ਹੀ) ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ।
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57630 1348 hukmu n bUJY  
ivAwipAw 
mmqw]6]

Hukam N Boojhai 

Viaapiaa 

Mamathaa ||6||

He does not realize 

the Hukam of the 

Lord's Command; he is 

afflicted by 

possessiveness. ||6||

(ਿਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ) ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, 
(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਮਮਤਾ ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ (ਹੀ) ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

57631 1348 ibnu siqgur iknY  
n pweI prmgqy]

Bin Sathigur Kinai 

N Paaee Param 

Gathae ||

Without the True 

Guru, no one has 

attained the supreme 

status.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਕਦੇ 

ਜਕਸੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,

57632 1348 pUChu sgl byd 
isMimRqy]

isMmi Rqy: A`Dw rwrw 
polw bolo 

Pooshhahu Sagal 

Baedh Sinmrithae 

||

Go ahead and ask all 

the Vedas and the 

Simritees.

ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਵੇਦ ਜਸਜਮਿਤੀਆਂ 

(ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਜਵਚਾਰਦੇ ਰਹੋ।

57633 1348 mnmuK krm krY 
AjweI]

Manamukh Karam 

Karai Ajaaee ||

The self-willed 

manmukhs do useless 

deeds.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਜਿਹੜੇ ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਵਅਰਥ (ਹੀ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ),

57634 1348 ijau bwlU Gr  
Taur n TweI]7]

Jio Baaloo Ghar 

Thour N Thaaee 

||7||

They are like a house 

of sand, which cannot 

stand. ||7||

ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨ 

ਹੀ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥

57635 1348 ijs no Bey 
guoibMd dieAwlw]

gouoibMd: gou hoVw AONkV 
ivckwrlI Avwj bolo[ 
d-ieAwlw: idAwlw 
nhI bolxw

Jis No Bheae 

Guobindh 

Dhaeiaalaa ||

One unto whom the 

Lord of the Universe 

becomes Merciful,

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਇਆ,
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57636 1348 gur kw bcnu  
iqin bwiDE 
pwlw]

b`wiDE[ p`wlw Gur Kaa Bachan 

Thin Baadhhiou 

Paalaa ||

Sews the Word of the 

Guru's Shabad into his 

robes.

ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ 

(ਆਪਣੇ) ਪੱਲੇ ਬੂੰਨਹ  ਜਲਆ।

57637 1348 koit mDy koeI 
sMqu idKwieAw]

Kott Madhhae 

Koee Santh 

Dhikhaaeiaa ||

Out of millions, it is 

rare that such a Saint 

is seen.

(ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ) ਸੂੰਤ ਕਿੋੜਾਂ 
ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ 
ਵੇਖਣ ਜਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

57638 1348 nwnku iqn kY 
sMig 
qrwieAw]8]

Naanak Thin Kai 

Sang Tharaaeiaa 

||8||

O Nanak, with him, we 

are carried across. 

||8||

ਨਾਨਕ (ਤਾਂ) ਇਹੋ ਜਿਹੇ (ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ) ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਹੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥

57639 1348 jy hovY Bwgu qw 
drsnu pweIAY]

Jae Hovai Bhaag 

Thaa Dharasan 

Paaeeai ||

If one has such good 

destiny, then the 

Blessed Vision of His 

Darshan is obtained.

ਿ ੇ(ਮੱਥੇ ਦਾ) ਭਾਗ ਿਾਗ ਪਏ 

ਤਾਂ (ਅਜਿਹੇ ਸੂੰਤ ਦਾ) ਦਰਸਨ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

57640 1348 Awip qrY sBu 
kutMbu 
qrweIAY]1]rhw
au dUjw]2]

Aap Tharai Sabh 

Kuttanb 

Tharaaeeai ||1|| 

Rehaao Dhoojaa 

||2||

He saves himself, and 

carries across all his 

family as well. 

||1||SECOND 

PAUSE||2||

(ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਆਪ 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 

ਪਰਵਾਰ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ 
॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ॥੨॥

57641 1348 pRBwqI mhlw 5] Prabhaathee 

Mehalaa 5 ||

Prabhaatee, Fifth 

Mehl:

57642 1348 ismrq nwmu  
iklibK siB 
kwty]

Simarath Naam 

Kilabikh Sabh 

Kaattae ||

Meditating in 

remembrance on the 

Naam, all the sins are 

erased.

(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ) 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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57643 1348 Drmrwie ky 
kwgr Pwty]

k`wgr: ksky bolo Dhharam Raae 

Kae Kaagar 

Faattae ||

The accounts held by 

the Righteous Judge of 

Dharma are torn up.

ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ 

ਭੀ ਪਾਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

57644 1348 swDsMgiq imil  
hir rsu pwieAw]

Saadhhasangath 

Mil Har Ras 

Paaeiaa ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy,

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ,

57645 1348 pwrbRhmu ird 
mwih 
smwieAw]1]

Paarabreham Ridh 

Maahi Samaaeiaa 

||1||

I have found the 

Sublime Essence of 

the Lord. The Supreme 

Lord God has melted 

into my heart. ||1||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਜਗਆ ॥੧॥

57646 1348 rwm rmq hir 
hir suKu pwieAw]

Raam Ramath Har 

Har Sukh Paaeiaa 

||

Dwelling on the Lord, 

Har, Har, I have found 

peace.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਦਾ 
ਤੇਰਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਜਣਆ,

57647 1348 qyry dws crn 
srnwieAw]1]rh
wau]

Thaerae Dhaas 

Charan 

Saranaaeiaa ||1|| 

Rehaao ||

Your slaves seek the 

Sanctuary of Your 

Feet. ||1||Pause||

(ਜਿਹੜਾ) ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਜਪਆ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

57648 1348 cUkw gauxu  
imitAw 
AMiDAwru]

Chookaa Goun 

Mittiaa Andhhiaar 

||

The cycle of 

reincarnation is 

ended, and darkness is 

dispelled.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੱੁਕ 

ਗਈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ 
ਹਨੇਰਾ ਜਮਟ ਜਗਆ,
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57649 1348 guir idKlwieAw  
mukiq duAwru]

Gur Dhikhalaaeiaa 

Mukath Dhuaar ||

The Guru has revealed 

the door of liberation.

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਣ ਦਾ (ਇਹ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਵਾਲਾ) ਰਸਤਾ ਜਵਖਾ 
ਜਦੱਤਾ।

57650 1348 hir pRym Bgiq  
mnu qnu sd 
rwqw]

Har Praem 

Bhagath Man 

Than Sadh 

Raathaa ||

My mind and body are 

forever imbued with 

loving devotion to the 

Lord.

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਤਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਪਆਰ-ਭਰੀ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਸਦਾ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

57651 1348 pRBU jnwieAw  
qb hI jwqw]2]

Prabhoo Janaaeiaa 

Thab Hee Jaathaa 

||2||

Now I know God, 

because He has made 

me know Him. ||2||

ਪਰ, ਇਹ ਸੂਝ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ ਿਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸੂਝ 

ਬਖ਼ਸ਼ੇ ॥੨॥

57652 1348 Git Git AMqir  
rivAw soie]

Ghatt Ghatt 

Anthar Raviaa Soe 

||

He is contained in 

each and every heart.

(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਇਹ 

ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ) ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਸਭਨਾਂ ਿੀਵਾਂ ਦੇ) 

ਅੂੰਦਰ ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ,

57653 1348 iqsu ibnubIjo  
nwhI koie]

This Bin Beejo 

Naahee Koe ||

Without Him, there is 

no one at all.

ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

57654 1348 bYr ibroD Cydy BY 
BrmW]

Bair Birodhh 

Shhaedhae Bhai 

Bharamaan ||

Hatred, conflict, fear 

and doubt have been 

eliminated.

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ ਵੈਰ-

ਜਵਰੋਧ ਸਾਰੇ ਡਰ ਭਰਮ ਕੱਟੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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57655 1348 pRiB puMinAwqmY  
kIny Drmw]3]

(puMinAwqmY) Drmwqmw Prabh Punn 

Aathamai Keenae 

Dhharamaa ||3||

God, the Soul of Pure 

Goodness, has 

manifested His 

Righteousness. ||3||

(ਪਰ ਇਹ ਦਰਿਾ ਉਸੇ ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ) ਪਜਵੱਤਰ 

ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਆਪ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ॥੩॥

57656 1348 mhw qrMg qy  
kWFY lwgw]

Mehaa Tharang 

Thae Kaandtai 

Laagaa ||

He has rescued me 

from the most 

dangerous waves.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀਆਂ) ਵੱਡੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ 
(ਬਚ ਕੇ) ਕੂੰ ਢੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

57657 1348 jnm jnm kw 
tUtw gWFw]

Janam Janam Kaa 

Ttoottaa Gaandtaa 

||

Separated from Him 

for countless lifetimes, 

I am united with Him 

once again.

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਿਨਮਾਂ ਦਾ 
ਜਵਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਰ 

ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

57658 1348 jpu qpu sMjmu  
nwmu sm@wilAw]

Jap Thap Sanjam 

Naam Samhaaliaa 

||

Chanting, intense 

meditation and strict 

self-discipline are the 

contemplation of the 

Naam.

ਉਸ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਵਸਾਇਆ (ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ 
ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) ਿਪ ਤਪ 

ਸੂੰਿਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

57659 1348 ApunY Twkuir  
ndir 
inhwilAw]4]

Apunai Thaakur 

Nadhar Nihaaliaa 

||4||

My Lord and Master 

has blessed me with 

His Glance of Grace. 

||4||

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਜਪਆਰੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਜਖਆ ॥੪॥

57660 1348 mMgl sUK 
kilAwx 
iqQweIN]

Mangal Sookh 

Kaliaan 

Thithhaaeen ||

Bliss, peace and 

salvation are found in 

that place,

ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਾਰੀਆਂ 

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਨੂੰ ਦ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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57661 1349 jh syvk gopwl 
gusweI]

gusWeIN Jeh Saevak Gopaal 

Gusaaee ||

Where the servants of 

the Lord of the World 

abide.

ਜਿੱਥੇ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰੱਜਖਅਕ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ-ਿਨ (ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ)।

57662 1349 pRB supRsMn Bey 
gopwl]

supRsMn Prabh Suprasann 

Bheae Gopaal ||

God, the Lord of the 

World, is pleased and 

satisfied with me.

(ਉਥੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਿਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਜਟਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਉੱਤੇ) ਿਗਤ-ਰੱਜਖਅਕ ਪਿਭੂ ਿੀ 
ਬਹੁਤ ਤੱੁਠਦੇ ਹਨ,

57663 1349 jnm jnm ky 
imty ibqwl]5]

Janam Janam Kae 

Mittae Bithaal 

||5||

My disharmony with 

Him of so many 

lifetimes is ended. 

||5||

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਦੇ 

ਬੇ-ਥਵਹੇ-ਪਨ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੫॥

57664 1349 hom jg aurD 
qp pUjw]

j`g Hom Jag Ouradhh 

Thap Poojaa ||

Burnt offerings, sacred 

feasts, intense 

meditations with the 

body upside-down, 

worship services

(ਉਸ ਨੇ, ਮਾਨੋ, ਅਨੇਕਾਂ) ਹੋਮ 

ਿੱਗ (ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ, 

ਮਾਨੋ,) ਉਲਟੇ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ 

(ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ, ਮਾਨੋ, ਦੇਵ) 

ਪੂਿਾ (ਕਰ ਲਈ),

57665 1349 koit qIrQ 
iesnwnu krIjw]

Kott Theerathh 

Eisanaan Kareejaa 

||

And taking millions of 

cleansing baths at 

sacred shrines of 

pilgrimage

(ਉਸ ਨੇ ਮਾਨੋ) ਕਿੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 
ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਲਆ,

57666 1349 crnkml inmK 
irdY Dwry]

Charan Kamal 

Nimakh Ridhai 

Dhhaarae ||

- the merits of all 

these are obtained by 

enshrining the Lord's 

Lotus Feet within the 

heart, even for an 

instant.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ 

ਜਨਮਖ ਜਨਮਖ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
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57667 1349 goibMd jpq siB 
kwrj swry]6]

Gobindh Japath 

Sabh Kaaraj 

Saarae ||6||

Meditating on the 

Lord of the Universe, 

all one's affairs are 

resolved. ||6||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਜਦਆਂ (ਅਪਣੇ) ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਸੂੰਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬॥

57668 1349 aUcy qy aUcw pRB 
Qwnu]

Oochae Thae 

Oochaa Prabh 

Thhaan ||

God's Place is the 

highest of the high.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ (ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਹੀ ਉਸ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ)।

57669 1349 hir jn lwvih 
shij iDAwnu]

Har Jan Laavehi 

Sehaj Dhhiaan ||

The Lord's humble 

servants intuitively 

focus their meditation 

on Him.

ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ (ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

57670 1349 dws dwsn kI  
bWCau DUir]

Dhaas Dhaasan 

Kee Baanshho 

Dhhoor ||

I long for the dust of 

the slaves of the Lord's 

slaves.

ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ-ਧੂੜ ਮੈਂ (ਭੀ) ਲੋਚਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ,

57671 1349 srb klw pRIqm 
BrpUir]7]

Sarab Kalaa 

Preetham 

Bharapoor ||7||

My Beloved Lord is 

overflowing with all 

powers. ||7||

ਜਿਹੜਾ ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤਮ ਸਾਰੀਆਂ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਿੋ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੭॥

57672 1349 mwq ipqw hir 
pRIqmu nyrw]

Maath Pithaa Har 

Preetham Naeraa 

||

My Beloved Lord, my 

Mother and Father, is 

always near.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈਂ 
ਮੇਰਾ ਜਪਉ ਹੈਂ ਪਿੀਤਮ ਹੈਂ ਮੇਰੇ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ।
57673 1349 mIq swjn  

Brvwsw qyrw]

Meeth Saajan 

Bharavaasaa 

Thaeraa ||

O my Friend and 

Companion, You are 

my Trusted Support.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਮੱਤਰ ਹੈਂ, 
ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ ਹੈਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
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57674 1349 kru gih lIny  
Apuny dws]

Kar Gehi Leenae 

Apunae Dhaas ||

God takes His slaves 

by the hand, and 

makes them His Own.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਹੱਥ ਿੜ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।

57675 1349 jip jIvY nwnku 
guxqws 
]8]3]2]7]12
]

Jap Jeevai Naanak 

Gunathaas 

||8||3||2||7||12

||

Nanak lives by 

meditating on the 

Lord, the Treasure of 

Virtue. 

||8||3||2||7||12||

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ 
ਦਾਸ) ਨਾਨਕ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਿਪ 

ਕੇ (ਹੀ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੮॥੩॥੨॥੭॥੧੨॥

57676 1349 ibBws pRBwqI 
bwxI Bgq kbIr 
jI kI

Bibhaas 

Prabhaathee 

Baanee Bhagath 

Kabeer Jee Kee

Bibhaas, Prabhaatee, 

The Word Of Devotee 

Kabeer Jee:

ਰਾਗ ਪਿਭਾਤੀ/ਜਬਭਾਗ ਜਵੱਚ 

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

57677 1349 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57678 1349 mrn jIvn kI 
sMkw nwsI]

Maran Jeevan Kee 

Sankaa Naasee ||

My anxious fears of 

death and rebirth 

have been taken away.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ ਤੌਖਲਾ 
ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ,

57679 1349 Awpn rMig shj 
prgwsI]1]

Aapan Rang Sehaj 

Paragaasee ||1||

The Celestial Lord has 

shown His Love for 

me. ||1||

ਜਕਉਂਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11748 Published: March 06/ 2014



57680 1349 pRgtI joiq  
imitAw 
AMiDAwrw]

Pragattee Joth 

Mittiaa 

Andhhiaaraa ||

The Divine Light has 

dawned, and darkness 

has been dispelled.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਿੋਜਤ ਿਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰ ਆਜਦਕਾਂ ਦਾ) 
ਹਨੇਰਾ ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

57681 1349 rwm rqnu 
pwieAw krq 
bIcwrw]1]rhwau
]

Raam Rathan 

Paaeiaa Karath 

Beechaaraa ||1|| 

Rehaao ||

Contemplating the 

Lord, I have obtained 

the Jewel of His Name. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜਜਦਆਂ 

ਿੋੜਜਦਆਂ ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੱਭ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57682 1349 jh AnMdu duKu 
dUir pieAwnw]

p-ieAwnw Jeh Anandh Dhukh 

Dhoor Paeiaanaa 

||

Pain runs far away 

from that place where 

there is bliss.

ਜਿਸ ਮਨ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੇ ਮੇਲ 

ਦਾ) ਅਨੂੰ ਦ ਬਣ ਿਾਏ ਤੇ 

(ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ) ਦੱੁਖ ਕਲੇਸ਼ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਏ,

57683 1349 mnu mwnku ilv 
qqu lukwnw]2]

q`qu Man Maanak Liv 

Thath Lukaanaa 

||2||

The jewel of the mind 

is focused and attuned 

to the essence of 

reality. ||2||

ਉਹ ਮਨ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਿੁੜਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੋਤੀ 
(ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ) ਬਣ ਕੇ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
57684 1349 jo ikCu hoAw su 

qyrw Bwxw]

Jo Kishh Hoaa S 

Thaeraa Bhaanaa 

||

Whatever happens is 

by the Pleasure of 

Your Will.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਗਤ ਜਵਚ ਿ ੋਕੁਝ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
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57685 1349 jo iev bUJY su 
shij smwxw]3]

Jo Eiv Boojhai S 

Sehaj Samaanaa 

||3||

Whoever understands 

this, is intuitively 

merged in the Lord. 

||3||

(ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜਜਦਆਂ ਿੋੜਜਦਆਂ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੂਝ ਪੈ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਕੋਈ 

ਤੌਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ॥੩॥
57686 1349 khqu kbIru  

iklibK gey 
KIxw]

Kehath Kabeer 

Kilabikh Geae 

Kheenaa ||

Says Kabeer, my sins 

have been obliterated.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

57687 1349 mnu BieAw  
jgjIvn 
lIxw]4]1]

Man Bhaeiaa 

Jagajeevan Leenaa 

||4||1||

My mind has merged 

into the Lord, the Life 

of the World. ||4||1||

ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿਗਤ-ਦੇ-ਿੀਵਨ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੪॥੧॥

57688 1349 pRBwqI] Prabhaathee || Prabhaatee:

57689 1349 Alhu eyku msIiq 
bsqu hY Avru 
mulKu iksu kyrw]

A`lhu Alahu Eaek 

Maseeth Basath 

Hai Avar Mulakh 

Kis Kaeraa ||

If the Lord Allah lives 

only in the mosque, 

then to whom does 

the rest of the world 

belong?

ਿ ੇ(ਉਹ) ਇਕ ਖ਼ੁਦਾ (ਜਸਰਫ਼) 

ਕਾਹਬੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਜਕਸ ਦਾ 
(ਜਕਹਾ ਿਾਏ)? (ਸੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 
ਹੈ)।

57690 1349 ihMdU mUriq nwm 
invwsI duh mih 
qqu n hyrw]1]

Hindhoo Moorath 

Naam Nivaasee 

Dhuh Mehi Thath 

N Haeraa ||1||

According to the 

Hindus, the Lord's 

Name abides in the 

idol, but there is no 

truth in either of these 

claims. ||1||

ਜਹੂੰ ਦੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ 

ਮੂਰਤੀ ਜਵਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ; 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਹੂੰ ਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ) 

ਦੋਹਾਂ ਜਵਚੋਂ ਜਕਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਵੇਜਖਆ ॥੧॥
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57691 1349 Alh rwm jIvau 
qyry nweI]

Aleh Raam Jeevo 

Thaerae Naaee ||

O Allah, O Raam, I live 

by Your Name.

ਹੇ ਅੱਲਾਹ! ਹੇ ਰਾਮ! (ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਇਕ ਹੀ ਿਾਣ ਕੇ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰ ਕੇ ਿੀਵਾਂ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ)

57692 1349 qU kir 
imhrwmiq  
sweI]1]rhwau]

(imh-rwmiq) imxqI 
rihq myhr kro[ sWeIN

Thoo Kar 

Miharaamath 

Saaee ||1|| 

Rehaao ||

Please show mercy to 

me, O Master. 

||1||Pause||

ਹੇ ਸਾਈ!ਂ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57693 1349 dKn dyis hrI 
kw bwsw piCim  
Alh mukwmw]

d`Kn[ p`-iCim[ A`lh Dhakhan Dhaes 

Haree Kaa Baasaa 

Pashhim Aleh 

Mukaamaa ||

The God of the Hindus 

lives in the southern 

lands, and the God of 

the Muslims lives in 

the west.

(ਜਹੂੰ ਦੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਹਰੀ ਦਾ 
ਜਨਵਾਸ ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਜਵਚ 

(ਿਗਨ ਨਾਥ ਪੁਰੀ ਜਵਚ) ਹੈ, 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਪੱਛਮ ਵਲ 

(ਕਾਹਬੇ ਜਵਚ) ਹੈ।
57694 1349 idl mih Koij  

idlY idil Kojhu  
eyhI Taur 
mukwmw]2]

Dhil Mehi Khoj 

Dhilai Dhil 

Khojahu Eaehee 

Thour Mukaamaa 

||2||

So search in your 

heart - look deep into 

your heart of hearts; 

this is the home and 

the place where God 

lives. ||2||

(ਪਰ ਹੇ ਸੱਿਣ!) ਆਪਣੇ ਜਦਲ 

ਜਵਚ (ਰੱਬ ਨੂੂੰ ) ਭਾਲ, ਜਸਰਫ਼ 

ਜਦਲ ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਭ, ਇਹ ਜਦਲ 

ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਥਾਂ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ॥੨॥
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57695 1349 bRhmn igAws 
krih caubIsw  
kwjI mh 
rmjwnw]

bRhmx swl c 
(caubIsw) cObI 
(igAws) iekwdsIAW dy 
v`Rq r`Kdy hn[ kwzI 
(rmjwnw) roizAW dy 
(mh) mhIny rozy r`Kdy 
hn[ ihzrI swl dy nOvyN 
mhIny c rozy r`Kxy, 
ieslwm dw inXm hY

Brehaman Giaas 

Karehi 

Choubeesaa 

Kaajee Meh 

Ramajaanaa ||

The Brahmins observe 

twenty-four fasts 

during the year, and 

the Muslims fast 

during the month of 

Ramadaan.

ਬਿਾਹਮਣ ਚੌਵੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ 

(ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜਗਆ) 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ 

ਮਹੀਨੇ (ਰੋਜ਼ ੇਰੱਖਣ ਦੀ 
ਜਹਦਾਇਤ) ਕਰਦੇ ਹਨ।

57696 1349 igAwrh mws 
pws kY rwKy eykY 
mwih inDwnw]3]

Giaareh Maas 

Paas Kai Raakhae 

Eaekai Maahi 

Nidhhaanaa ||3||

The Muslims set aside 

eleven months, and 

claim that the treasure 

is only in the one 

month. ||3||

ਇਹ ਲੋਕ (ਬਾਕੀ ਦੇ) ਜਗਆਰਾਂ 
ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, 

ਤੇ (ਕੋਈ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ 
ਮਹੀਨੇ ਜਵਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ॥੩॥

57697 1349 khw aufIsy mjnu 
kIAw ikAw  
msIiq isru nWeyN]

au~fIsy styt c jgnnwQ 
Sihr c (m`jnu) n@wqy

Kehaa Ouddeesae 

Majan Keeaa Kiaa 

Maseeth Sir 

Naaneaen ||

What is the use of 

bathing at Orissa? 

Why do the Muslims 

bow their heads in the 

mosque?

(ਿੇ ਜਦਲ ਜਵਚ ਫ਼ਰੇਬ ਹੈ) ਤਾਂ 
ਨਾਹ ਤਾਂ ਉਡੀਸੇ ਿਗਨ ਨਾਥ 

ਪੁਰੀ ਜਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ, ਨਾਹ ਮਸੀਤ 

ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਜਸਿਦਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।
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57698 1349 idl mih kptu  
invwj gujwrY  
ikAw hj kwbY 
jWeyN]4]

h`j Dhil Mehi Kapatt 

Nivaaj Gujaarai 

Kiaa Haj Kaabai 

Jaaneaen ||4||

If someone has 

deception in his heart, 

what good is it for him 

to utter prayers? And 

what good is it for him 

to go on pilgrimage to 

Mecca? ||4||

(ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਿ ੇ

ਜਦਲ ਜਵਚ ਠੱਗੀ ਫ਼ਰੇਬ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, (ਤਾਂ) ਨਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਹਨ 

ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ ਕਾਹਬੇ 

ਦਾ ਹੱਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ 

॥੪॥

57699 1349 eyqy Aaurq 
mrdw swjy ey sB 
rUp qum@wry]

Eaethae Aourath 

Maradhaa Saajae 

Eae Sabh Roop 

Thumhaarae ||

You fashioned all 

these men and 

women, Lord. All 

these are Your Forms.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਤਿੀ 
ਮਰਦ ਿੋ ਤੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, 

ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ 

(ਤੂੂੰ  ਹੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ)।
57700 1349 kbIru pUMgrw rwm 

Alh kw sB gur 
pIr hmwry]5]

Kabeer Poongaraa 

Raam Aleh Kaa 

Sabh Gur Peer 

Hamaarae ||5||

Kabeer is the child of 

God, Allah, Raam. All 

the Gurus and 

prophets are mine. 

||5||

ਤੂੂੰ  ਹੀ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਅੱਲਾਹ ਹੈਂ ਤੇ 

ਰਾਮ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਤੇਰਾ 
ਅੂੰਞਾਣ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, (ਤੇਰੇ ਭੇਿੇ 
ਹੋਏ) ਅਵਤਾਰ ਪੈਗ਼ੂੰ ਬਰ ਮੈਨੂੂੰ  
ਸਭ ਆਪਣੇ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ ॥੫॥

57701 1349 khqu kbIru sunhu 
nr nrvY prhu 
eyk kI srnw]

(nrvY) iesqRIE Kehath Kabeer 

Sunahu Nar 

Naravai Parahu 

Eaek Kee Saranaa 

||

Says Kabeer, listen, O 

men and women: seek 

the Sanctuary of the 

One.

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਨਰ 

ਨਾਰੀਓ! ਸੁਣੋ, ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵੋ 
(ਉਹੀ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਮ 

ਹੈ)।
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57702 1349 kyvl nwmu jphu 
ry pRwnI qb hI 
inhcY 
qrnw]6]2]

Kaeval Naam 

Japahu Rae 

Praanee Thab Hee 

Nihachai Tharanaa 

||6||2||

Chant the Naam, the 

Name of the Lord, O 

mortals, and you shall 

surely be carried 

across. ||6||2||

ਹੇ ਬੂੰ ਜਦਓ! ਜਸਰਫ਼ ਨਾਮ ਿਪੋ, 

ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਿਾਣੋ, ਤਾਂ ਹੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਤਰ ਸਕੋਗੇ 

॥੬॥੨॥

57703 1349 pRBwqI] Prabhaathee || Prabhaatee:

57704 1349 Avil Alh nUru 
aupwieAw  
kudriq ky sB 
bMdy]

A`-vil A`lh Aval Aleh Noor 

Oupaaeiaa 

Kudharath Kae 

Sabh Bandhae ||

First, Allah created the 

Light; then, by His 

Creative Power, He 

made all mortal beings.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ 

ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ (ਿਗਤ) ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੀਅ-ਿੂੰਤ 

ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ 

ਹੋਏ ਹਨ।

57705 1349 eyk nUr qy sBu 
jgu aupijAw  
kaun Bly ko 
mMdy]1]

Eaek Noor Thae 

Sabh Jag Oupajiaa 

Koun Bhalae Ko 

Mandhae ||1||

From the One Light, 

the entire universe 

welled up. So who is 

good, and who is bad? 

||1||

ਇਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਹੀ ਿੋਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਤਾਂ 
ਜਿਰ ਜਕਸੇ ਿਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ 

ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ) ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਦਾ ਨਾਹ 

ਸਮਝੋ ॥੧॥
57706 1350 logw Brim n 

BUlhu BweI]

Logaa Bharam N 

Bhoolahu Bhaaee 

||

O people, O Siblings of 

Destiny, do not 

wander deluded by 

doubt.

ਹੇ ਲੋਕੋ! (ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ 
ਬਾਰੇ) ਜਕਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਖ਼ੁਆਰ ਨਾਹ ਹੋਵੋ।
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57707 1350 Kwilku Klk  
Klk mih 
Kwilku pUir 
rihE sRb TWeI 
]1]rhwau]

Khaalik Khalak 

Khalak Mehi 

Khaalik Poor 

Rehiou Srab 

Thaanee ||1|| 

Rehaao ||

The Creation is in the 

Creator, and the 

Creator is in the 

Creation, totally 

pervading and 

permeating all places. 

||1||Pause||

ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਖ਼ਲਕਤ ਨੂੂੰ  
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ 
ਖ਼ਲਕਤ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਭ ਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

57708 1350 mwtI eyk Anyk 
BWiq kir swjI 
swjnhwrY]

Maattee Eaek 

Anaek Bhaanth 

Kar Saajee 

Saajanehaarai ||

The clay is the same, 

but the Fashioner has 

fashioned it in various 

ways.

ਜਸਰਿਨਹਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ 
ਜਮੱਟੀ ਤੋਂ (ਭਾਵ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ 
ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ) ਅਨੇਕਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ 

ਿੀਆ-ਿੂੰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਦੱਤੇ 

ਹਨ।

57709 1350 nw kCu poc mwtI 
ky BWfy nw kCu 
poc kuMBwrY]2]

(poc) inaUxqweI, 
Cotwpuxw

Naa Kashh Poch 

Maattee Kae 

Bhaanddae Naa 

Kashh Poch 

Kunbhaarai ||2||

There is nothing 

wrong with the pot of 

clay - there is nothing 

wrong with the Potter. 

||2||

(ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦਾ 
ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹੈ) ਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਜਮੱਟੀ 
ਦੇ ਭਾਂਜਡਆਂ (ਭਾਵ, ਿੀਵਾਂ) ਜਵਚ 

ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਹ 

(ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਜਡਆਂ ਦੇ ਬਣਾਣ 

ਵਾਲੇ) ਘੁਜਮਆਰ ਜਵਚ ॥੨॥

57710 1350 sB mih scw 
eyko soeI iqs kw 
kIAw sBu kCu 
hoeI]

Sabh Mehi Sachaa 

Eaeko Soee This 

Kaa Keeaa Sabh 

Kashh Hoee ||

The One True Lord 

abides in all; by His 

making, everything is 

made.

ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਿ ੋਕੁਝ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
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57711 1350 hukmu pCwnY su 
eyko jwnY bMdw 
khIAY soeI]3]

Hukam 

Pashhaanai S 

Eaeko Jaanai 

Bandhaa Keheeai 

Soee ||3||

Whoever realizes the 

Hukam of His 

Command, knows the 

One Lord. He alone is 

said to be the Lord's 

slave. ||3||

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਰੱਬ ਦਾ (ਜਪਆਰਾ) 
ਬੂੰਦਾ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਸ ਇਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੩॥

57712 1350 Alhu AlKu n 
jweI liKAw  
guir guVu dInw 
mITw]

AlKu: polw bolo, A`lhu[ Alahu Alakh N 

Jaaee Lakhiaa Gur 

Gurr Dheenaa 

Meethaa ||

The Lord Allah is 

Unseen; He cannot be 

seen. The Guru has 

blessed me with this 

sweet molasses.

ਉਹ ਰੱਬ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 
ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਰੂਪ) ਜਮੱਠਾ ਗੁੜ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਜਦੱਤਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ 

ਸਕਦਾ, ਪਰ)

57713 1350 kih kbIr myrI 
sMkw nwsI srb 
inrMjnu 
fITw]4]3]

Kehi Kabeer 

Maeree Sankaa 

Naasee Sarab 

Niranjan Ddeethaa 

||4||3||

Says Kabeer, my 

anxiety and fear have 

been taken away; I see 

the Immaculate Lord 

pervading 

everywhere. ||4||3||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਉਸ 

ਮਾਇਆ ਰਜਹਤ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਥਾਂ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ 
(ਮੇਰਾ ਅੂੰਦਰ ਜਕਸੇ ਿਾਤ ਿਾਂ 
ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ 
ਉੱਚਤਾ ਿਾਂ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਕਰਮ 

ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ) ॥੪॥੩॥
57714 1350 pRBwqI] Prabhaathee || Prabhaatee:
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57715 1350 byd kqyb khhu 
mq JUTy JUTw jo 
n ibcwrY]

Baedh Kathaeb 

Kehahu Math 

Jhoothae 

Jhoothaa Jo N 

Bichaarai ||

Do not say that the 

Vedas, the Bible and 

the Koran are false. 

Those who do not 

contemplate them are 

false.

(ਹੇ ਜਹੂੰ ਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰੋ!) 

ਵੇਦਾਂ ਿਾਂ ਕੁਰਾਨ ਆਜਦਕ (ਇਕ 

ਦੂਿ ੇਦੀਆਂ) ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਝੂਠੀਆਂ ਨਾਹ ਆਖੋ। ਝੂਠਾ ਤਾਂ 
ਉਹ ਬੂੰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਇਹਨਾਂ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।

57716 1350 jau sB mih eyku 
Kudwie khq hau  
qau ikau murgI 
mwrY]1]

(khq) kihMdy (hau) hoN Jo Sabh Mehi Eaek 

Khudhaae Kehath 

Ho Tho Kio 

Muragee Maarai 

||1||

You say that the One 

Lord is in all, so why 

do you kill chickens? 

||1||

(ਭਲਾ, ਹੇ ਮੱੁਲਾਂ!) ਿ ੇਤੂੂੰ  ਇਹ 

ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਜਕ ਖ਼ੁਦਾ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਤਾਂ (ਉਸ ਖ਼ੁਦਾ 
ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ) 

ਮੁਰਗ਼ੀ ਜਕਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈਂ? (ਕੀ 
ਉਸ ਮੁਰਗ਼ੀ ਜਵਚ ਉਹ ਆਪ 

ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੁਰਗ਼ੀ ਜਵਚ ਬੈਠੇ 

ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਅੂੰਸ਼ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਾ 
ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਕੀਹ ਭਾਵ ਹੈ? ॥੧॥

57717 1350 mulW khhu 
inAwau KudweI]

m`ulW Mulaan Kehahu 

Niaao Khudhaaee 

||

O Mullah, tell me: is 

this God's Justice?

ਹੇ ਮੱੁਲਾਂ! ਤੂੂੰ  (ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ) 
ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਜਨਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ,

57718 1350 qyry mn kw Brmu  
n 
jweI]1]rhwau]

Thaerae Man Kaa 

Bharam N Jaaee 

||1|| Rehaao ||

The doubts of your 

mind have not been 

dispelled. 

||1||Pause||

ਪਰ ਤੇਰੇ ਆਪਣ ੇਮਨ ਦਾ 
ਭੁਲੇਖਾ ਅਿ ੇਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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57719 1350 pkir jIau 
AwinAw dyh 
ibnwsI mwtI kau 
ibsimil kIAw]

klmW pVH ky grdn qy 
FweI CurIAW Pyr ky 
(ibsimil) koihAw[ 
ibs-imil: polw bolo

Pakar Jeeo Aaniaa 

Dhaeh Binaasee 

Maattee Ko 

Bisamil Keeaa ||

You seize a living 

creature, and then 

bring it home and kill 

its body; you have 

killed only the clay.

ਹੇ ਮੱੁਲਾਂ! (ਮੁਰਗ਼ੀ ਆਜਦਕ) 

ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਲੈ ਆਂਦਾ, 
ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੂੂੰ  ਨਾਸ ਕੀਤਾ, 
ਉਸ (ਦੇ ਜਿਸਮ) ਦੀ ਜਮੱਟੀ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ 

ਕੀਤਾ (ਭਾਵ, ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ-

ਭੇਟ ਕੀਤਾ)।

57720 1350 joiq srUp 
Anwhq lwgI  
khu hlwlu ikAw 
kIAw]2]

Joth Saroop 

Anaahath Laagee 

Kahu Halaal Kiaa 

Keeaa ||2||

The light of the soul 

passes into another 

form. So tell me, what 

have you killed? ||2||

ਪਰ ਹੇ ਮੱੁਲਾਂ! ਿ ੋਖ਼ੁਦਾ ਜਨਰਾ 
ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਿ ੋ

ਅਜਵਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਿੋਤ ਤਾਂ 
ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, (ਉਸ 

ਮੁਰਗ਼ੀ ਜਵਚ ਭੀ ਹੈ ਿ ੋਤੂੂੰ  ਖ਼ੁਦਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ) ਤਾਂ ਜਿਰ, ਦੱਸ, ਤੂੂੰ  ਰੱਬ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ 

ਲਾਇਕ ਜਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ? 

॥੨॥
57721 1350 ikAw aujU pwku 

kIAw muhu DoieAw  
ikAw msIiq 
isru lwieAw]

(aujU) pMj ieSnwnw[ 
m`Qy qoN lw ky TofI q`k 
(muhu) mMUh Doxw

Kiaa Oujoo Paak 

Keeaa Muhu 

Dhhoeiaa Kiaa 

Maseeth Sir 

Laaeiaa ||

And what good are 

your purifications? 

Why do you bother to 

wash your face? And 

why do you bother to 

bow your head in the 

mosque?

ਹੇ ਮੱੁਲਾਂ! ਪੈਰ ਹੱਥ ਆਜਦਕ 

ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਕੀਹ 

ਲਾਭ? ਮੂੂੰ ਹ ਧੋਣ ਦਾ ਕੀਹ ਗੁਣ? 

ਮਸਿਦ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਸਿਦਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਹ ਲੋੜ?
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57722 1350 jau idl mih 
kptu invwj 
gujwrhu ikAw 
hj kwbY 
jwieAw]3]

h`j k`wbY Jo Dhil Mehi 

Kapatt Nivaaj 

Gujaarahu Kiaa 

Haj Kaabai Jaaeiaa 

||3||

Your heart is full of 

hypocrisy; what good 

are your prayers or 

your pilgrimage to 

Mecca? ||3||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਦਲ ਜਵਚ ਕਪਟ 

ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਮਾਜ਼ ਪੜਹਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਜਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੀਹ 

ਫ਼ਾਇਦਾ? ਤੇ, ਕਾਹਬੇ ਦੇ ਹੱਿ 

ਦਾ ਕੀਹ ਫ਼ਾਇਦਾ? ॥੩॥

57723 1350 qUM nwpwku pwku  
nhI sUiJAw iqs 
kw mrmu n 
jwinAw]

Thoon Naapaak 

Paak Nehee 

Soojhiaa This Kaa 

Maram N Jaaniaa 

||

You are impure; you 

do not understand the 

Pure Lord. You do not 

know His Mystery.

ਹੇ ਮੱੁਲਾਂ! ਤੂੂੰ  ਅੂੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਪਲੀਤ 

ਹੀ ਜਰਹਾ, ਤੈਨੂੂੰ  ਉਸ ਪਜਵੱਤਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

57724 1350 kih kbIr  
iBsiq qy cUkw  
dojk isau mnu 
mwinAw]4]4]

Kehi Kabeer 

Bhisath Thae 

Chookaa Dhojak 

Sio Man Maaniaa 

||4||4||

Says Kabeer, you have 

missed out on 

paradise; your mind is 

set on hell. ||4||4||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਇਸ 

ਭੁਲੇਖੇ ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹ ਕੇ) ਤੂੂੰ  
ਬਜਹਸ਼ਤ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਜਗਆ ਹੈਂ, ਤੇ 

ਦੋਜ਼ਕ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਤੀਿ 

ਜਗਆ ਹੈ ॥੪॥੪॥

57725 1350 pRBwqI] Prabhaathee || Prabhaatee:
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57726 1350 suMn sMiDAw qyrI  
dyv dyvw kr  
ADpiq Awid 
smweI]

(Adpiq) rwjy, 
pRmySr[ (dUjw pwT: 
dyvwkr)

Sunn Sandhhiaa 

Thaeree Dhaev 

Dhaevaakar 

Adhhapath Aadh 

Samaaee ||

Hear my prayer, Lord; 

You are the Divine 

Light of the Divine, the 

Primal, All-pervading 

Master.

ਹੇ ਦੇਵ! ਹੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਖਾਣ! ਹੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ! ਹੇ ਸਭ ਦੇ 

ਮੂਲ! ਹੇ ਸਰਬ ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ! 
(ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈਂ, ਸੋ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਿੁਰਜਨਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ (ਤੇ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣਾ) 
ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

57727 1350 isD smwiD AMqu  
nhI pwieAw  
lwig rhy 
srnweI]1]

Sidhh Samaadhh 

Anth Nehee 

Paaeiaa Laag 

Rehae Saranaaee 

||1||

The Siddhas in 

Samaadhi have not 

found Your limits. 

They hold tight to the 

Protection of Your 

Sanctuary. ||1||

ਿੋਗ-ਅੱਜਭਆਸ ਜਵਚ ਜਨਪੁੂੰ ਨ 

ਿੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ 

ਭੀ ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉਹ 

ਆਖ਼ਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥

57728 1350 lyhu AwrqI ho 
purK inrMjn  
siqgur pUjhu 
BweI]

Laehu Aarathee 

Ho Purakh 

Niranjan Sathigur 

Poojahu Bhaaee ||

Worship and 

adoration of the Pure, 

Primal Lord comes by 

worshipping the True 

Guru, O Siblings of 

Destiny.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋ, 

ਤੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ 
ਉਤਾਰੋ ਿ ੋਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਜਹਤ 

ਹੈ ਤੇ ਿੋ ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

57729 1350 TwFw bRhmw  
ingm bIcwrY  
AlKu n liKAw 
jweI]1]rhwau]

Thaadtaa 

Brehamaa Nigam 

Beechaarai Alakh 

N Lakhiaa Jaaee 

||1|| Rehaao ||

Standing at His Door, 

Brahma studies the 

Vedas, but he cannot 

see the Unseen Lord. 

||1||Pause||

ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਚਹਨ-

ਚੱਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ 

ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ 
ਬਿਹਮਾ ਵੇਦ ਜਵਚਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
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57730 1350 qqu qylu nwmu 
kIAw bwqI  
dIpku dyh  
auj´wrw]

qqu ivAwpk bRhm jI[ 
auijAwrw

Thath Thael Naam 

Keeaa Baathee 

Dheepak Dhaeh 

Oujyaaraa ||

With the oil of 

knowledge about the 

essence of reality, and 

the wick of the Naam, 

the Name of the Lord, 

this lamp illluminates 

my body.

(ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਭੇਤ 

ਸਮਜਝਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ) ਜਗਆਨ 

ਨੂੂੰ  ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਵੱਟੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਨਾਮ ਦੇ) 

ਚਾਨਣ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਦੀਵਾ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ।

57731 1350 joiq lwie 
jgdIs 
jgwieAw bUJY 
bUJnhwrw]2]

Joth Laae 

Jagadhees 

Jagaaeiaa Boojhai 

Boojhanehaaraa 

||2||

I have applied the 

Light of the Lord of 

the Universe, and lit 

this lamp. God the 

Knower knows. ||2||

ਇਹ ਦੀਵਾ ਉਸ ਨੇ ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਤ (ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ) ਿਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਜਗਆਨਵਾਨ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਆਰਤੀ ਦਾ ਭੇਤ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
57732 1350 pMcy sbd 

Anwhd bwjy sMgy 
swirMgpwnI]

Panchae Sabadh 

Anaahadh Baajae 

Sangae 

Saaringapaanee ||

The Unstruck Melody 

of the Panch Shabad, 

the Five Primal 

Sounds, vibrates and 

resounds. I dwell with 

the Lord of the World.

(ਹੇ ਪਿਭੂ! ਇਸ ਆਰਤੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਅੂੰਗ-

ਸੂੰਗ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ (ਤੇ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਇਕ ਐਸਾ ਆਨੂੰ ਦ ਬਣ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ) ਪੂੰਿ ਹੀ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਇੱਕ-ਰਸ ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ।

57733 1350 kbIr dws qyrI 
AwrqI kInI  
inrMkwr 
inrbwnI]3]5]

Kabeer Dhaas 

Thaeree Aarathee 

Keenee Nirankaar 

Nirabaanee 

||3||5||

Kabeer, Your slave, 

performs this Aartee, 

this lamp-lit worship 

service for You, O 

Formless Lord of 

Nirvaanaa. ||3||5||

ਹੇ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਜਹਤ ਜਨਰੂੰਕਾਰ! 

ਹੇ ਸਾਜਰੂੰਗਪਾਣ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ 

ਕਬੀਰ ਨੇ ਭੀ ਤੇਰੀ (ਇਹੋ 

ਜਿਹੀ ਹੀ) ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 

॥੩॥੫॥
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57734 1350 pRBwqI bwxI 
Bgq nwmdyv jI 
kI

Prabhaathee 

Baanee Bhagath 

Naamadhaev Jee 

Kee

Prabhaatee, The Word 

Of Devotee Naam 

Dayv Jee:

ਰਾਗ ਪਿਭਾਤੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

57735 1350 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57736 1350 mn kI ibrQw  
mnu hI jwnY kY 
bUJl AwgY 
khIAY]

Apxy is`K dy mn nMU 
Akwl jI c lIx krn 
vwly, mn dI (bUJl) 
bu`Jx vwly AMqrjwmI 
siqgurU

Man Kee 

Birathhaa Man 

Hee Jaanai Kai 

Boojhal Aagai 

Keheeai ||

The mind alone knows 

the state of the mind; 

I tell it to the Knowing 

Lord.

ਮਨ ਦਾ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਿਾਂ 
(ਦੁਖੀਏ ਦਾ) ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਿਾਂ (ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ 
ਪਿਭੂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਿੇ ਆਖਣਾ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਉਸ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਅੱਗੇ 

ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

57737 1350 AMqrjwmI rwmu 
rvWeI mY fru kYsy 
chIAY]1]

Antharajaamee 

Raam Ravaanee 

Mai Ddar Kaisae 

Cheheeai ||1||

I chant the Name of 

the Lord, the Inner-

knower, the Searcher 

of hearts - why should 

I be afraid? ||1||

ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ (ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ) 
ਡਰ ਜਰਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਕਉਂਜਕ 

ਮੈਂ ਉਸ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ ॥੧॥

57738 1350 byDIAly gopwl 
guosweI]

Baedhheealae 

Gopaal Guosaaee 

||

My mind is pierced 

through by the love of 

the Lord of the World.

ਮੇਰੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਸਾਈ ਂਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵੂੰ ਨਹ  
ਜਲਆ ਹੈ,
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57739 1350 myrw pRBu rivAw  
srby 
TweI]1]rhwau]

Maeraa Prabh 

Raviaa Sarabae 

Thaaee ||1|| 

Rehaao ||

My God is All-

pervading 

everywhere. 

||1||Pause||

ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ 
ਸਭ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਜਦਸਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57740 1350 mwnY hwtu mwnY 
pwtu mwnY hY 
pwswrI]

Maanai Haatt 

Maanai Paatt 

Maanai Hai 

Paasaaree ||

The mind is the shop, 

the mind is the town, 

and the mind is the 

shopkeeper.

(ਉਸ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਦਾ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ ਹੱਟ ਹੈ, ਮਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਸ਼ਜਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਹੀ ਉਹ ਹੱਟ ਚਲਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ,

57741 1350 mwnY bwsY nwnw 
BydI Brmqu hY 
sMswrI]2]

(mwnY) mn[ n@wn@w[ BydIN Maanai Baasai 

Naanaa Bhaedhee 

Bharamath Hai 

Sansaaree ||2||

The mind abides in 

various forms, 

wandering all across 

the world. ||2||

ਉਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਰੂੰਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂੰਸਾਰ ਨਾਲ 

ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ 

॥੨॥
57742 1350 gur kY sbid eyhu 

mnu rwqw duibDw 
shij smwxI]

Gur Kai Sabadh 

Eaehu Man 

Raathaa 

Dhubidhhaa Sehaj 

Samaanee ||

This mind is imbued 

with the Word of the 

Guru's Shabad, and 

duality is easily 

overcome.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਜਗਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਮੇਰ-ਤੇਰ ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ,
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57743 1351 sBo hukmu hukmu 
hY Awpy inrBau 
smqu bIcwrI]3]

sm-qu Sabho Hukam 

Hukam Hai Aapae 

Nirabho Samath 

Beechaaree ||3||

He Himself is the 

Commander; all are 

under His Command. 

The Fearless Lord 

looks on all alike. ||3||

ਉਹ ਸਮ-ਦਰਸੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਨਡਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਹਰ ਥਾਂ) ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਜਦੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾ 
ਜਰਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ॥੩॥

57744 1351 jo jn jwin 
Bjih purKoqmu  
qw cI Aibgqu 
bwxI]

qw iqnHW[ cI dI[ 
Bjih: polw bolo

Jo Jan Jaan 

Bhajehi 

Purakhotham 

Thaa Chee Abigath 

Baanee ||

That humble being 

who knows, and 

meditates on the 

Supreme Primal Being - 

 his word becomes 

eternal.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
(ਇਉਂ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ) ਿਾਣ 

ਕੇ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਹੀ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ)।

57745 1351 nwmw khY  
jgjIvnu pwieAw  
ihrdY AlK 
ibfwxI]4]1]

j`gjIvnu Naamaa Kehai 

Jagajeevan 

Paaeiaa Hiradhai 

Alakh Biddaanee 

||4||1||

Says Naam Dayv, I 

have found the 

Invisible, Wondrous 

Lord, the Life of the 

World, within my 

heart. ||4||1||

ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ ਅਸਚਰਿ ਅਲੱਖ 

ਤੇ ਿਗਤ-ਦੇ-ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਭ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੪॥੧॥

57746 1351 pRBwqI] Prabhaathee || Prabhaatee:

57747 1351 Awid jugwid  
jugwid jugo jugu  
qw kw AMqu n 
jwinAw]

Aadh Jugaadh 

Jugaadh Jugo Jug 

Thaa Kaa Anth N 

Jaaniaa ||

He existed in the 

beginning, in the 

primeval age, and all 

throughout the ages; 

His limits cannot be 

known.

(ਉਹ ਪਿਭੂ) ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈ, ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਆਜਦ ਤੋਂ ਹੈ, 

ਹਰੇਕ ਿੁਗ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਕਸੇ ਨੇ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
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57748 1351 srb inrMqir 
rwmu rihAw riv  
AYsw rUpu 
bKwinAw]1]

Sarab Niranthar 

Raam Rehiaa Rav 

Aisaa Roop 

Bakhaaniaa ||1||

The Lord is pervading 

and permeating 

amongst all; this is 

how His Form can be 

described. ||1||

ਉਹ ਰਾਮ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ 

ਇਕ-ਰਸ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, (ਸਭ 

ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ) ਉਸ ਰਾਮ 

ਦਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ 

ਜਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੧॥

57749 1351 goibdu gwjY sbdu 
bwjY]

gw`jY Gobidh Gaajai 

Sabadh Baajai ||

The Lord of the 

Universe appears 

when the Word of His 

Shabad is chanted.

ਿਦ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ) 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ-ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਵਾਿਾ 
ਵੱਿਦਾ ਹੈ,

57750 1351 Awnd rUpI myro 
rwmeIAw]1]rhw
au]

rw-meIAw Aanadh Roopee 

Maero Raameeaa 

||1|| Rehaao ||

My Lord is the 

Embodiment of Bliss. 

||1||Pause||

ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਖ-ਸਰੂਪ 

ਰਾਮ ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57751 1351 bwvn bIKU bwnY 
bIKy bwsu qy suK 
lwiglw]

(bwvn) cMdn bIKU 
ib`RC[ (bwnY) bn[ 
(bIKy) iv`c[ lwig-lw

Baavan Beekhoo 

Baanai Beekhae 

Baas Thae Sukh 

Laagilaa ||

The beautiful 

fragrance of 

sandalwood emanates 

from the sandalwood 

tree, and attaches to 

the other trees of the 

forest.

ਜਿਵੇਂ ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਚੂੰਦਨ ਦੇ 

ਬੂਟੇ ਤੋਂ (ਸਭ ਨੂੂੰ ) ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਦਾ 
ਸੁਖ ਜਮਲਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ) ਰੱੁਖ 

ਚੂੰਦਨ ਵਾਂਗ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;
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57752 1351 srby Awid  
prmlwid kwst 
cMdnu BYielw]2]

BY-ielw ho jWdw hY Sarabae Aadh 

Paramalaadh 

Kaasatt Chandhan 

Bhaieilaa ||2||

God, the Primal 

Source of everything, 

is like the sandalwood 

tree; He transforms us 

woody trees into 

fragrant sandalwood. 

||2||

ਜਤਵੇਂ, ਉਹ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ 

ਰਾਮ (ਸਭ ਗੁਣਾਂ-ਰੂਪ) 

ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਸਾਧਾਰਨ ਿੀਵ 

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੨॥

57753 1351 qum@cy pwrsu hmcy 
lohw sMgy kMcnu 
BYielw]

(qum@-cy) Awp jI qW[ 
(hm-cy) dwsn dws 
qW[ BY-ielw

Thumh Chae 

Paaras Ham Chae 

Lohaa Sangae 

Kanchan Bhaieilaa 

||

You, O Lord, are the 

Philosopher's Stone, 

and I am iron; 

associating with You, I 

am transformed into 

gold.

(ਹੇ ਰਾਮ!) ਤੂੂੰ  ਪਾਰਸ ਹੈਂ, ਮੈਂ 
ਲੋਹਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਮੈਂ 
ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹਾਂ।

57754 1351 qU dieAwlu rqnu 
lwlu nwmw swic 
smwielw]3]2]

d-ieAwl Thoo Dhaeiaal 

Rathan Laal 

Naamaa Saach 

Samaaeilaa 

||3||2||

You are Merciful; You 

are the gem and the 

jewel. Naam Dayv is 

absorbed in the Truth. 

||3||2||

ਤੂੂੰ  ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਰਤਨ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਲਾਲ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਨਾਮਾ 
ਤੈਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ 
॥੩॥੨॥

57755 1351 pRBwqI] Prabhaathee || Prabhaatee:

57756 1351 Akul purK ieku 
cilqu aupwieAw]

A-kul: polw bolo[ 
cil-q: polw bolo 
imlvW, l`ly ishwrI lwau

Akul Purakh Eik 

Chalith Oupaaeiaa 

||

The Primal Being has 

no ancestry; He has 

staged this play.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ 

ਖ਼ਾਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ-ਰੂਪ 

ਇਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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57757 1351 Git Git AMqir  
bRhmu 
lukwieAw]1]

Ghatt Ghatt 

Anthar Breham 

Lukaaeiaa ||1||

God is hidden deep 

within each and every 

heart. ||1||

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ, ਹਰੇਕ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ 
ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥

57758 1351 jIA kI joiq n 
jwnY koeI]

Jeea Kee Joth N 

Jaanai Koee ||

No one knows the 

Light of the soul.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਦੀ ਿੋਜਤ 

ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਾਣੀ ਿਾਣਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ,

57759 1351 qY mY kIAw su 
mwlUmu 
hoeI]1]rhwau]

Thai Mai Keeaa S 

Maaloom Hoee 

||1|| Rehaao ||

Whatever I do, is 

known to You, Lord. 

||1||Pause||

ਪਰ ਅਸੀਂ ਿੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਉਹ (ਸਾਡੇ ਅੂੰਦਰ) ਅੂੰਦਰ-

ਵੱਸਦੀ-ਿੋਜਤ ਨੂੂੰ  ਮਲੂਮ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57760 1351 ijau pRgwisAw  
mwtI kuMByau]

Jio Pragaasiaa 

Maattee 

Kunbhaeo ||

Just as the pitcher is 

made from clay,

ਜਿਵੇਂ ਜਮੱਟੀ ਤੋਂ ਘੜਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

57761 1351 Awp hI krqw  
bITulu dyau]2]

Aap Hee Karathaa 

Beethul Dhaeo 

||2||

Everything is made 

from the Beloved 

Divine Creator 

Himself. ||2||

ਜਤਵੇਂ ਉਹ ਬੀਠੁਲ ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ॥੨॥

57762 1351 jIA kw bMDnu  
krmu ibAwpY]

Jeea Kaa 

Bandhhan Karam 

Biaapai ||

The mortal's actions 

hold the soul in the 

bondage of karma.

ਿੀਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੂੰਮ 

ਉਸ ਲਈ ਿੂੰਿਾਲ ਹੋ ਢੁਕਦਾ ਹੈ,

57763 1351 jo ikCu kIAw su 
AwpY AwpY]3]

Jo Kishh Keeaa S 

Aapai Aapai ||3||

Whatever he does, he 

does on his own. ||3||

ਪਰ ਇਹ ਿੂੰਿਾਲ ਆਜਦਕ ਭੀ 
ਿ ੋਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ॥੩॥
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57764 1351 pRxviq nwmdyau  
iehu jIau icqvY 
su lhY]

Pranavath 

Naamadhaeo Eihu 

Jeeo Chithavai S 

Lehai ||

Prays Naam Dayv, 

whatever this soul 

wants, it obtains.

ਨਾਮਦੇਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਿੀਵ ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਉਤੇ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

57765 1351 Amru hoie sd 
Awkul rhY]4]3]

Aw-kul: polw bolo Amar Hoe Sadh 

Aakul Rehai 

||4||3||

Whoever abides in the 

Lord, becomes 

immortal. ||4||3||

ਿ ੇਇਹ ਿੀਵ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਏ ਤਾਂ (ਉਸ ਅਮਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਆਪ ਭੀ) 
ਅਮਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੪॥੩॥

57766 1351 pRBwqI Bgq byxI 
jI kI

pw`qI Prabhaathee 

Bhagath Baenee 

Jee Kee

Prabhaatee, The Word 

Of Devotee Baynee 

Jee:

ਰਾਗ ਪਿਭਾਤੀ ਜਵੱਚ ਭਗਤ 

ਬੇਣੀ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

57767 1351 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57768 1351 qin cMdnu 
msqik pwqI]

Than Chandhan 

Masathak Paathee 

||

You rub your body 

with sandalwood oil, 

and place basil leaves 

on your forehead.

(ਹੇ ਲੂੰ ਪਟ!) ਤੂੂੰ  ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ 

ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ,
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57769 1351 ird AMqir kr 
ql kwqI]

(ird) irdy AMqir AMdr 
jIAW nMU kohx dI ie`Cw 
rUp CurI hY[kr h`Q dI 
ql qlI c (kwqI) 
CurI[ql: polw 
bolo[kw`qI

Ridh Anthar Kar 

Thal Kaathee ||

But you hold a knife in 

the hand of your heart.

ਪਰ, ਤੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਇਉਂ 

ਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਤੇਰੇ 

ਹੱਥਾਂ ਜਵਚ ਕੈਂਚੀ ਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

57770 1351 Tg idsit bgw 
ilv lwgw]

T`g[ b`gw Thag Dhisatt 

Bagaa Liv Laagaa 

||

You look like a thug; 

pretending to 

meditate, you pose 

like a crane.

ਤੇਰੀ ਜਨਗਾਹ ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਤੂੂੰ  ਸਮਾਧੀ 
ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,

57771 1351 dyiK bYsno pRwn 
muK Bwgw]1]

Dhaekh Baisano 

Praan Mukh 

Bhaagaa ||1||

You try to look like a 

Vaishnaav, but the 

breath of life escapes 

through your mouth. 

||1||

ਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਵੈਸ਼ਨੋ 

ਿਾਪਦਾ ਹੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚੋਂ 
ਸੁਆਸ ਭੀ ਜਨਕਲ ਗਏ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਬੜਾ ਹੀ 
ਦਇਆਵਾਨ ਿਾਪਦਾ ਹੈਂ) ॥੧॥

57772 1351 kil Bgvq bMd 
icrWmM]

(kil) suMdr[ (Bgvq) 
BgvMq jI nMU[ (icrWmM) 
icr q`k (bMd) bMdn 
krdw hY

Kal Bhagavath 

Bandh 

Chiraanman ||

You pray for hours to 

God the Beautiful.

(ਹੇ ਜਵਸ਼ਈ ਮਨੱੁਖ!) ਤੂੂੰ  
ਕਲਿੁਗੀ ਸੁਭਾਵ ਜਵਚ 

ਅਪਿਜਵਰਤ ਹੈਂ, ਪਰ, ਮੂਰਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਚਰ ਤੱਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ।

57773 1351 kR¨r idsit rqw 
inis 
bwdM]1]rhwau]

r`qw Kroor Dhisatt 

Rathaa Nis 

Baadhan ||1|| 

Rehaao ||

But your gaze is evil, 

and your nights are 

wasted in conflict. 

||1||Pause||

ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਟੇਢੀ ਹੈ (ਤੇਰੀ 
ਜਨਗਾਹ ਜਵਚ ਖੋਟ ਹੈ), ਤੇ ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ 

ਜਵਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥
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57774 1351 inqpRiq iesnwnu 
srIrM]

Nithaprath 

Eisanaan Sareeran 

||

You perform daily 

cleansing rituals,

(ਹੇ ਜਵਸ਼ਈ ਮਨੱੁਖ!) ਤੂੂੰ  ਹਰ 

ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈਂ,

57775 1351 duie DoqI krm 
muiK KIrM]

Dhue Dhhothee 

Karam Mukh 

Kheeran ||

Wear two loin-cloths, 

perform religious 

rituals and put only 

milk in your mouth.

ਦੋ ਧੋਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, (ਹੋਰ) 

ਕਰਮ ਕਾਂਡ (ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ), 
ਦੂਧਾਧਾਰੀ ਹੈਂ;

57776 1351 irdY CurI 
sMiDAwnI]

(irdY) ihrdy AMdr 
jIAW nMU kohx dI ie`Cw 
rUp CurI (sMiD-AwnI) 
isMn@I hoeI hY

Ridhai Shhuree 

Sandhhiaanee ||

But in your heart, you 

have drawn out the 

sword.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  
ਛੁਰੀ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ,

57777 1351 pr drbu ihrn 
kI bwnI]2]

bwnI: polw bolo Par Dharab Hiran 

Kee Baanee ||2||

You routinely steal the 

property of others. 

||2||

ਤੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਠੱਗਣ 

ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ॥੨॥

57778 1351 isl pUjis ckR 
gxysM]

Sil Poojas Chakr 

Ganaesan ||

You worship the stone 

idol, and paint 

ceremonial marks of 

Ganesha.

(ਹੇ ਲੂੰ ਪਟ!) ਤੂੂੰ  ਜਸਲਾ ਪੂਿਦਾ 
ਹੈਂ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  ਗਣੇਸ਼ 

ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਜਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 

ਹਨ,

57779 1351 inis jwgis  
Bgiq pRvysM]

Nis Jaagas 

Bhagath 

Pravaesan ||

You remain awake 

throughout the night, 

pretending to worship 

God.

ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਰਾਸਾਂ ਜਵਚ (ਭਗਤੀ 
ਵਿੋਂ) ਿਾਗਦਾ ਭੀ ਹੈਂ, ਉਥੇ ਪੈਰਾਂ 
ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਨੱਚਦਾ ਹੈਂ,

57780 1351 pg nwcis icqu 
AkrmM]

pg: polw bolo[ A-
krmM[A-DrmM

Pag Naachas Chith 

Akaraman ||

You dance, but your 

consciousness is filled 

with evil.

ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਚੱਤ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11770 Published: March 06/ 2014



57781 1351 ey lMpt nwc 
ADrmM]3]

Eae Lanpatt Naach 

Adhharaman ||3||

You are lewd and 

depraved - this is such 

an unrighteous dance! 

||3||

ਹੇ ਲੂੰ ਪਟ! ਇਹ ਨਾਚ ਕੋਈ 

ਧਰਮ (ਦਾ ਕੂੰਮ) ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੩॥

57782 1351 imRg Awsxu  
qulsI mwlw]

mwlw: polw bolo Mrig Aasan 

Thulasee Maalaa 

||

You sit on a deer-skin, 

and chant on your 

mala.

(ਪੂਿਾ ਪਾਠ ਵੇਲੇ) ਤੂੂੰ  ਜਹਰਨ ਦੀ 
ਖੱਲ ਦਾ ਆਸਣ (ਵਰਤਦਾ ਹੈਂ), 
ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ,

57783 1351 kr aUjl iqlku 
kpwlw]

Kar Oojal Thilak 

Kapaalaa ||

You put the sacred 

mark, the tilak, on 

your forehead.

ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਜਤਲਕ ਲਾਂਦਾ ਹੈਂ,

57784 1351 irdY kUVu kMiT 
rudRwKM]

(rudRwKM) rudRwKI mwlw Ridhai Koorr Kanth 

Rudhraakhan ||

You wear the rosary 

beads of Shiva around 

your neck, but your 

heart is filled with 

falsehood.

ਗਲ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਰੁਦਿਾਖ ਦੀ ਮਾਲਾ 
ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਠੱਗੀ ਹੈ।

57785 1351 ry lMpt ikRsnu 
ABwKM]4]

Rae Lanpatt 

Kirasan 

Abhaakhan ||4||

You are lewd and 

depraved - you do not 

chant God's Name. 

||4||

(ਹੇ ਲੂੰ ਪਟ!) ਤੂੂੰ  ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ 

ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ ਹੈਂ ॥੪॥

57786 1351 ijin Awqm qqu  
n cIin@Aw]

Jin Aatham Thath 

N Cheenihaaa ||

Whoever does not 

realize the essence of 

the soul

ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਛਾਜਣਆ,

57787 1351 sB Pokt Drm  
AbIinAw]

Sabh Fokatt 

Dhharam 

Abeeniaa ||

All his religious actions 

are hollow and false.

ਉਸ ਅੂੰਨਹੇ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ-ਧਰਮ 

ਿੋਕੇ ਹਨ।
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57788 1351 khu byxI gurmuiK 
iDAwvY]

Kahu Baenee 

Guramukh 

Dhhiaavai ||

Says Baynee, as 

Gurmukh, meditate.

ਬੇਣੀ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

57789 1351 ibnu siqgur bwt  
n pwvY]5]1]

gurmuiK gwfI (bwt) 
rsqw

Bin Sathigur Baatt 

N Paavai ||5||1||

Without the True 

Guru, you shall not 

find the Way. ||5||1||

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ 
ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ 
॥੫॥੧॥

57790 1352 <> siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57791 1352 rwgu jYjwvMqI 
mhlw 9]

Raag 

Jaijaavanthee 

Mehalaa 9 ||

Raag Jaijaavantee, 

Ninth Mehl:

ਰਾਗ ਿੈਿਾਵੂੰ ਤੀ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।

57792 1352 rwm ismr rwm 
ismr iehY qyrY 
kwij hY]

nwvW Raam Simar Raam 

Simar Eihai 

Thaerai Kaaj Hai ||

Meditate in 

remembrance on the 

Lord - meditate on the 

Lord; this alone shall 

be of use to you.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ! ਇਹ 

(ਜਸਮਰਨ) ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੂੰਮ ਜਵਚ 

(ਆਉਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ।
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57793 1352 mwieAw ko sMgu 
iqAwig pRB jU 
kI srin lwg]

Maaeiaa Ko Sang 

Thiaag Prabh Joo 

Kee Saran Laag ||

Abandon your 

association with Maya, 

and take shelter in the 

Sanctuary of God.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇਹ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਹੁ।

57794 1352 jgq suK mwnu 
imiQAw JUTo sB 
swju hY]1]rhwau]

Jagath Sukh Maan 

Mithhiaa Jhootho 

Sabh Saaj Hai 

||1|| Rehaao ||

Remember that the 

pleasures of the world 

are false; this whole 

show is just an illusion. 

||1||Pause||

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਸਮਝ! ਿਗਤ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ 
ਪਸਾਰਾ (ਹੀ) ਸਾਥ ਛੱਡ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57795 1352 supny ijau Dnu 
pCwnu kwhy pr 
krq mwnu]

Supanae Jio 

Dhhan Pashhaan 

Kaahae Par Karath 

Maan ||

You must understand 

that this wealth is just 

a dream. Why are you 

so proud?

ਇਸ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਸੁਪਨੇ (ਜਵਚ ਜਮਲੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ) ਵਾਂਗ ਸਮਝ, ਤੂੂੰ  
ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ?

57796 1352 bwrU kI BIq jYsy  
bsuDw ko rwju 
hY]1]

bsu-Dw: polw bolo Baaroo Kee 

Bheeth Jaisae 

Basudhhaa Ko 

Raaj Hai ||1||

The empires of the 

earth are like walls of 

sand. ||1||

(ਸਾਰੀ) ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਿ (ਭੀ) 
ਰੇਤ ਦੀ ਕੂੰਧ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ 

॥੧॥

57797 1352 nwnk jn khq 
bwq ibnis jYhY 
qyro gwq]

Naanak Jan 

Kehath Baath 

Binas Jaihai 

Thaero Gaath ||

Servant Nanak speaks 

the Truth: your body 

shall perish and pass 

away.

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ) ਗੱਲ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੇਰਾ (ਤਾਂ ਇਹ 

ਆਪਣਾ ਜਮਜਥਆ ਹੋਇਆ) 

ਸਰੀਰ (ਭੀ) ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਇਗਾ।
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57798 1352 iCnu iCnu kir 
gieE kwlu qYsy 
jwqu Awju 
hY]2]1]

Shhin Shhin Kar 

Gaeiou Kaal 

Thaisae Jaath Aaj 

Hai ||2||1||

Moment by moment, 

yesterday passed. 

Today is passing as 

well. ||2||1||

(ਵੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ) 
ਕੱਲ (ਦਾ ਜਦਨ) ਜਛਨ ਜਛਨ 

ਕਰ ਕੇ ਬੀਤ ਜਗਆ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
ਅੱਿ (ਦਾ ਜਦਨ ਭੀ) ਲੂੰ ਘਦਾ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥੧॥

57799 1352 jYjwvMqI mhlw 
9]

Jaijaavanthee 

Mehalaa 9 ||

Jaijaavantee, Ninth 

Mehl:

57800 1352 rwm Bju rwm Bju  
jnmu isrwqu hY]

(isrwqu) bIq irhw hY Raam Bhaj Raam 

Bhaj Janam 

Siraath Hai ||

Meditate on the Lord - 

vibrate on the Lord; 

your life is slipping 

away.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ! ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਲੂੰ ਘਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

57801 1352 khau khw bwr 
bwr smJq nh  
ikau gvwr]

Keho Kehaa Baar 

Baar Samajhath 

Neh Kio Gavaar ||

Why am I telling you 

this again and again? 

You fool - why don't 

you understand?

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਮੈਂ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਕੀਹ ਆਖਾਂ? ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ?

57802 1352 ibnsq nh lgY 
bwr Ery sm gwqu 
hY]1]rhwau]

Binasath Neh 

Lagai Baar Ourae 

Sam Gaath Hai 

||1|| Rehaao ||

Your body is like a hail-

stone; it melts away in 

no time at all. 

||1||Pause||

(ਤੇਰਾ ਇਹ) ਸਰੀਰ (ਨਾਸ ਹੋਣ 

ਜਵਚ) ਗੜੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ (ਇਸ 

ਦੇ) ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57803 1352 sgl Brm fwir 
dyh goibMd ko 
nwmu lyh]

Sagal Bharam 

Ddaar Dhaehi 

Gobindh Ko Naam 

Laehi ||

So give up all your 

doubts, and utter the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਛੱਡ ਦੇਹ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਕਰ।
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57804 1352 AMiq bwr sMig 
qyry iehY eyk 
jwqu hY]1]

Anth Baar Sang 

Thaerai Eihai Eaek 

Jaath Hai ||1||

At the very last 

moment, this alone 

shall go along with 

you. ||1||

ਅੂੰਤਲੇ ਸਮੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਸਰਫ਼ 

ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧॥

57805 1352 ibiKAw ibK 
ijau ibswir pRB 
kO jsu hIey Dwr]

Bikhiaa Bikh Jio 

Bisaar Prabh Ka 

Jas Heeeae 

Dhhaar ||

Forget the poisonous 

sins of corruption, and 

enshrine the Praises of 

God in your heart.

ਮਾਇਆ (ਦਾ ਮੋਹ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜ਼ਜਹਰ ਵਾਂਗ ਭੁਲਾ 
ਦੇਹ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ (ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖ!

57806 1352 nwnk jn kih 
pukwr Aausru 
ibhwqu hY]2]2]

Naanak Jan Kehi 

Pukaar Aousar 

Bihaath Hai 

||2||2||

Servant Nanak 

proclaims that this 

opportunity is slipping 

away. ||2||2||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਕੂਕ ਕੂਕ 

ਕੇ ਆਖ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਮਨੱੁਖਾ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾ) ਬੀਤਦਾ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥੨॥

57807 1352 jYjwvMqI mhlw 
9]

Jaijaavanthee 

Mehalaa 9 ||

Jaijaavantee, Ninth 

Mehl:

57808 1352 ry mn kaun giq 
hoie hY qyrI]

Rae Man Koun 

Gath Hoe Hai 

Thaeree ||

O mortal, what will 

your condition be?

ਹੇ ਮਨ! (ਸੋਚ ਜਕ) ਤੇਰੀ ਕੀਹ 

ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ?
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57809 1352 ieh jg mY rwm 
nwmu so qau nhI 
suinE kwn]

j`g[ kwn: n hlMq 
nhIN lwauxw

Eih Jag Mehi Raam 

Naam So Tho 

Nehee Suniou 

Kaan ||

In this world, you have 

not listened to the 

Lord's Name.

ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਤੇਰਾ ਅਮਲ 

ਸਾਥੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਹੀ) ਹੈ, ਉਹ (ਨਾਮ) ਤੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਜਣਆ ਨਹੀਂ।

57810 1352 ibiKAn isau 
Aiq luBwin miq  
nwihn 
PyrI]1]rhwau]

Bikhian Sio Ath 

Lubhaan Math 

Naahin Faeree 

||1|| Rehaao ||

You are totally 

engrossed in 

corruption and sin; 

you have not turned 

your mind away from 

them at all. 

||1||Pause||

ਤੂੂੰ  ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਜਵਚ ਹੀ ਬਹੁਤ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੀ) ਸੁਰਤ (ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ 
ਕਦੇ) ਪਰਤਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥

57811 1352 mwns ko jnmu 
lIn ismrnu nh 
inmK kIn]

Maanas Ko Janam 

Leen Simaran Neh 

Nimakh Keen ||

You obtained this 

human life, but you 

have not remembered 

the Lord in 

meditation, even for 

an instant.

ਤੂੂੰ  ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਨਮ (ਤਾਂ) 
ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਰਤਾ 
ਭਰ ਸਮੇ ਲਈ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

57812 1352 dwrw suK BieE 
dIn pghu prI 
byrI]1]

pgh:polw bolo[ (pghu) 
pYrIN[ (byrI) byVI

Dhaaraa Sukh 

Bhaeiou Dheen 

Pagahu Paree 

Baeree ||1||

For the sake of 

pleasure, you have 

become subservient to 

your woman, and now 

your feet are bound. 

||1||

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਇਸਤਿੀ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਹੀ 
ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ ਤੇ 

ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਜਵਚ (ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੀ) ਬੇੜੀ ਪਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧॥
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57813 1352 nwnk jn kih 
pukwir supnY 
ijau jgu pswir]

Naanak Jan Kehi 

Pukaar Supanai Jio 

Jag Pasaar ||

Servant Nanak 

proclaims that the vast 

expanse of this world 

is just a dream.

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਪੁਕਾਰ ਕੇ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਿਗਤ ਦਾ 
ਜਖਲਾਰਾ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।

57814 1352 ismrq nh ikau  
murwir mwieAw 
jw kI 
cyrI]2]3]

Simarath Neh Kio 

Muraar Maaeiaa 

Jaa Kee Chaeree 

||2||3||

Why not meditate on 

the Lord? Even Maya 

is His slave. ||2||3||

ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਦਾਸੀ 
ਹੈ ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
॥੨॥੩॥

57815 1352 jYjwvMqI mhlw 
9]

Jaijaavanthee 

Mehalaa 9 ||

Jaijaavantee, Ninth 

Mehl:

57816 1352 bIq jYhY bIq jYhY  
jnmu Akwj ry]

Beeth Jaihai Beeth 

Jaihai Janam Akaaj 

Rae ||

Slipping away - your 

life is uselessly slipping 

away.

ਿੀਵਨ (ਦਾ ਸਮਾ) ਅਸਿਲ 

ਲੂੰ ਘਦਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ 
ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

57817 1352 ins idn suin kY 
purwn]

Nis Dhin Sun Kai 

Puraan ||

Night and day, you 

listen to the Puraanas,

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਰਾਤ ਜਦਨ ਪੁਰਾਣ 

(ਆਜਦਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕਹਾਣੀਆਂ) ਸੁਣ ਕੇ (ਭੀ)
57818 1352 smJq nh ry 

Ajwn]

Samajhath Neh 

Rae Ajaan ||

but you do not 

understand them, you 

ignorant fool!

ਤੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
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57819 1352 kwl qau phUicE 
AWin khw jYhY 
Bwij 
ry]1]rhwau]

Kaal Tho 

Pehoochiou Aan 

Kehaa Jaihai Bhaaj 

Rae ||1|| Rehaao 

||

Death has arrived; 

now where will you 

run? ||1||Pause||

ਮੌਤ (ਦਾ ਸਮਾ) ਤਾਂ (ਨੇੜੇ) ਆ 

ਪਹੁੂੰ ਜਚਆ ਹੈ (ਦੱਸ, ਤੂੂੰ  ਇਸ 

ਪਾਸੋਂ) ਭੱਿ ਜਕੱਥੇ ਚਲਾ ਿਾਏਗਂਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

57820 1353 AsiQru jo 
mwinE dyh so 
qau qyrau hoie hY 
Kyh]

Asathhir Jo 

Maaniou Dhaeh 

So Tho Thaero 

Hoe Hai Khaeh ||

You believed that this 

body was permanent, 

but it shall turn to 

dust.

ਜਿਸ (ਆਪਣੇ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਉਹ 

(ਸਰੀਰ) ਤਾਂ (ਜ਼ਰੂਰ) ਸੁਆਹ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ।

57821 1353 ikau n hir ko 
nwmu lyh mUrK 
inlwj ry]1]

Kio N Har Ko 

Naam Laehi 

Moorakh Nilaaj 

Rae ||1||

Why don't you chant 

the Name of the Lord, 

you shameless fool? 

||1||

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਹੇ ਬੇ-ਸ਼ਰਮ! ਤੂੂੰ  
ਜਕਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਿਪਦਾ? ॥੧॥

57822 1353 rwm Bgiq hIey 
Awin Cwif dy qY  
mn ko mwnu]

Raam Bhagath 

Heeeae Aan 

Shhaadd Dhae 

Thai Man Ko Maan 

||

Let devotional worship 

of the Lord enter into 

your heart, and 

abandon the 

intellectualism of your 

mind.

(ਆਪਣੇ) ਮਨ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਛੱਡ ਦੇਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ (ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਲੈ!

57823 1353 nwnk jn ieh 
bKwn jg mY 
ibrwju ry]2]4]

Naanak Jan Eih 

Bakhaan Jag Mehi 

Biraaj Rae 

||2||4||

O Servant Nanak, this 

is the way to live in 

the world. ||2||4||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ) 

ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਚੱਿਾ ਿੀਵਨ 

ਿੀਉ! ॥੨॥੪॥
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57824 1353 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57825 1353 slok shsikRqI 
mhlw 1]

Akwl purK jI dI 
ausqiq sihq, Su`D 
sMsikRq c, vwihgurU 
mh`lw pihlw jI, 
vwihgurU jI dw slok 
js aucwrdy hn[ shs-
ikRqI

Salok 

Sehasakirathee 

Mehalaa 1 ||

Shalok Sehskritee, 

First Mehl:

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਿੀ ਦੇ 

ਸਹਸਜਕਿਤੀ ਸਲੋਕ।

57826 1353 piV@ pusœk  
sMiDAw bwdM]

A`Dw œ q`qw: polw bolo Parrih Pusok 

Sandhhiaa 

Baadhan ||

You study the 

scriptures, say your 

prayers and argue;

ਪੂੰ ਜਡਤ (ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਧਾਰਜਮਕ) ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਹ ਕੇ 

ਸੂੰ ਜਧਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ,

57827 1353 isl pUjis bgul 
smwDM]

Sil Poojas Bagul 

Samaadhhan ||

You worship stones 

and sit like a crane, 

pretending to 

meditate.

ਮੂਰਤੀ ਪੂਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗਲੇ 

ਵਾਂਗ ਸਮਾਧੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ;
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57828 1353 muiK JUTu ibBUKn 
swrM]

Mukh Jhooth 

Bibhookhan 

Saaran ||

You speak lies and 

well-ornamented 

falsehood,

ਮੁਖੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਸ 

ਝੂਠ ਨੂੂੰ ) ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਜਣਆਂ 

ਵਾਂਗ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜਵਖਾਲਦਾ 
ਹੈ;

57829 1353 qRYpwl iqhwl 
ibcwrM]

(qRYpwl) iqMnW lokW dy 
pwlk[ (iqhwl) qyry 
dUSxW nMU

Thraipaal Thihaal 

Bichaaran ||

And recite your daily 

prayers three times a 

day.

(ਹਰ ਰੋਜ਼) ਜਤੂੰ ਨ ਵੇਲੇ ਗਾਯਤਿੀ 
ਮੂੰਤਿ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ;

57830 1353 gil mwlw iqlk 
illwtM]

Gal Maalaa Thilak 

Lilaattan ||

The mala is around 

your neck, and the 

sacred tilak mark is on 

your forehead.

ਗਲ ਜਵਚ ਮਾਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਜਤਲਕ ਲਾਂਦਾ ਹੈ;

57831 1353 duie DoqI bsqR 
kpwtM]

Dhue Dhhothee 

Basathr Kapaattan 

||

You wear two loin 

cloths, and keep your 

head covered.

ਸਦਾ ਦੋ ਧੋਤੀਆਂ (ਆਪਣੇ ਪਾਸ) 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ (ਸੂੰ ਜਧਆ ਕਰਨ 

ਵੇਲੇ) ਜਸਰ ਉਤੇ ਇਕ ਵਸਤਿ 
ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

57832 1353 jo jwnis bRhmM 
krmM]

Jo Jaanas 

Brehaman 

Karaman ||

If you know God and 

the nature of karma,

ਪਰ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੂੰਮ ਿਾਣਦਾ ਹੋਵੇ,

57833 1353 sB Pokt inscY 
krmM]

Sabh Fokatt 

Nisachai Karaman 

||

You know that all 

these rituals and 

beliefs are useless.

ਤਦ ਜਨਸ਼ਚਾ ਕਰ ਕੇ ਿਾਣ ਲਵੋ 
ਜਕ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਿੋਕੇ ਹਨ।
57834 1353 khu nwnk inscO 

iD´wvY]
iDAwvY Kahu Naanak 

Nisacha 

Dhhiyaavai ||

Says Nanak, meditate 

on the Lord with faith.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਮਨੱੁਖ) 

ਸਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰੇ (ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਰਸਤਾ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ)

57835 1353 ibnu siqgur bwt  
n pwvY]1]

Bin Sathigur Baatt 

N Paavai ||1||

Without the True 

Guru, no one finds the 

Way. ||1||

ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ॥੧॥
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57836 1353 inhPlM qs´ 
jnms´ jwvd 
bRhm n ibMdqy]

A`Kr hyTW ´ A`Dy X dw 
mUMh s`jy pwsy huMdw hY, 
ijs A`Kr hyTW A`Dw ( 
´) X hovy, aus dy K`by 
ishwrI, s`jy AYVw mukqw 
lwauxw, ijhVI lg 
A`Kr nUM l`gI hovy auh 
AYVy nUM lwauxI[ 
gurbwxI c ilKxI 
nhIN[ A`Dw X ´ jy 
brwbr hovy qW BI iesy 
qr@W hI krnw[ aucwrn 
qs´:q`isA, jnms´: 
jnm`isA

Nihafalan Thasy 

Janamasy Jaavadh 

Breham N 

Bindhathae ||

The mortal's life is 

fruitless, as long as he 

does not know God.

ਿਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ, ਤਦ 

ਤਕ ਉਸ ਦਾ (ਮਨੱੁਖਾ) ਿਨਮ 

ਜਵਅਰਥ ਹੈ।

57837 1353 swgrM sMswrs´  
gur prswdI  
qrih ky]

sMswrs´: sMswr`isA Saagaran 

Sansaarasy Gur 

Parasaadhee 

Tharehi Kae ||

Only a few, by Guru's 

Grace, cross over the 

world-ocean.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 

ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
57838 1353 krx kwrx 

smrQu hY khu 
nwnk bIcwir]

Karan Kaaran 

Samarathh Hai 

Kahu Naanak 

Beechaar ||

The Creator, the Cause 

of causes, is All-

powerful. Thus speaks 

Nanak, after deep 

deliberation.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਮੁੜ ਮੁੜ) ਆਖ, 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ, (ਉਹ) ਿਗਤ ਦਾ 
ਮੂਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਸਭ 

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
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57839 1353 kwrxu krqy vis 
hY ijin kl rKI 
Dwir]2]

v`is Kaaran Karathae 

Vas Hai Jin Kal 

Rakhee Dhhaar 

||2||

The Creation is under 

the control of the 

Creator. By His Power, 

He sustains and 

supports it. ||2||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ) ਸੱਜਤਆ ਜਟਕਾ ਰੱਖੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ 

ਇਖ਼ਜਤਆਰ ਜਵਚ ਹੀ (ਹਰੇਕ) 

ਸਬਬ ਹੈ ॥੨॥

57840 1353 jog sbdM igAwn 
sbdM byd sbdM q 
bRwhmxh]

(sbdM) Drm Jog Sabadhan 

Giaan Sabadhan 

Baedh Sabadhan 

Th Braahamaneh 

||

The Shabad is Yoga, 

the Shabad is spiritual 

wisdom; the Shabad is 

the Vedas for the 

Brahmin.

(ਵਰਨ-ਵੂੰ ਡ ਦੇ ਜਵਤਕਰੇ ਪਾਣ 

ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ) ਿੋਗ ਦਾ 
ਧਰਮ ਜਗਆਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਹੈ (ਬਿਹਮ ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 
ਹੈ;) ਬਿਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੇਦਾਂ 
ਦੀ ਜਵਚਾਰ ਹੈ;

57841 1353 K´qRI sbdM sUr 
sbdM sUdR sbdM 
prwikRqh]

K´qRI:iKA`qRI[ prw-
ikRqh

Khyathree 

Sabadhan Soor 

Sabadhan Soodhr 

Sabadhan Paraa 

Kiratheh ||

The Shabad is heroic 

bravery for the 

Khshaatriya; the 

Shabad is service to 

others for the Soodra.

ਖਤਿੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੂਰਜਮਆਂ 

ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।

57842 1353 srb sbdM q eyk 
sbdM jy ko 
jwnis Byau]

Sarab Sabadhan 

Th Eaek Sabadhan 

Jae Ko Jaanas 

Bhaeo ||

The Shabad for all is 

the Shabad, the Word 

of the One God, for 

one who knows this 

secret.

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਇਹ 

ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਤਾ ਿਾਏ। ਿੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲਏ,

57843 1353 nwnk qw ko dwsu 
hY soeI inrMjn 
dyau]3]

Naanak Thaa Ko 

Dhaas Hai Soee 

Niranjan Dhaeo 

||3||

Nanak is the slave of 

the Divine, 

Immaculate Lord. 

||3||

ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਦਾਸ 

ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥
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57844 1353 eyk ikRs˜M q srb 
dyvw dyv dyvw q 
Awqmh]

ikRs˜M: A`Dw ˜ polw bolo qy 
it`pI ˜ qy lwau

Eaek Kirasaan Th 

Sarab Dhaevaa 

Dhaev Dhaevaa Th 

Aathameh ||

The One Lord is the 

Divinity of all 

divinities. He is the 

Divinity of the soul.

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦਾ ਭੀ 
ਆਤਮਾ ਹੈ।

57845 1353 AwqmM sRI 
bwsÍdyvs´ jy koeI 
jwnis Byv]

bwsÍ-dyvs´: 
bwsuAdyv`isA

Aathaman Sree 

Baasvadhaevasy 

Jae Koee Jaanas 

Bhaev ||

Nanak is the slave of 

that one who knows 

the Secrets of the soul 

and the Supreme Lord 

God.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ 
ਭੇਤ ਿਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

57846 1353 nwnk qw ko dwsu 
hY soeI inrMjn 
dyv]4]

Naanak Thaa Ko 

Dhaas Hai Soee 

Niranjan Dhaev 

||4||

He is the Divine 

Immaculate Lord 

Himself. ||4||

ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਦਾਸ 

ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੈ ॥੪॥

57847 1353 slok shsikRqI 
mhlw 5

Salok 

Sehasakirathee 

Mehalaa 5

Shalok Sehskritee , 

Fifth Mehl:

ਸਹਸਜਕਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਜਵੱਚ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ।
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57848 1353 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

57849 1353 kqMc mwqw kqMc 
ipqw kqMc  
binqw ibnod 
suqh]

(k-qMc) kdoN dy, kI 
hn, iks dy hn, ikqny 
hI hn, ik`Qy hn[bin-
qw[ (ibnod) kOqk[ 
s`uqh

Kathanch Maathaa 

Kathanch Pithaa 

Kathanch Banithaa 

Binodh Sutheh ||

Who is the mother, 

and who is the father? 

Who is the son, and 

what is the pleasure of 

marriage?

ਜਕੱਥੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਤੇ 

ਜਕੱਥੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਪਉ? ਤੇ 

ਜਕੱਥੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸਤਿੀ 
ਪੱੁਤਿਾਂ ਦੇ ਲਾਡ-ਜਪਆਰ?

57850 1353 kqMc BRwq mIq  
ihq bMDv kqMc 
moh kutMb´qy]

ku-tMibAqy Kathanch Bhraath 

Meeth Hith 

Bandhhav 

Kathanch Moh 

Kuttanbyathae ||

Who is the brother, 

friend, companion and 

relative? Who is 

emotionally attached 

to the family?

ਜਕੱਥੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਭਰਾ 
ਜਮਤਿ ਜਹਤੂ ਤੇ ਸਨਬੂੰ ਧੀ? ਤੇ 

ਜਕੱਥੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਵਾਰ 

ਦਾ ਮੋਹ?

57851 1353 kqMc cpl 
mohnI rUpM pyKMqy 
iqAwgM kroiq]

cpl:polw bolo[ (cpl) 
cMcl

Kathanch Chapal 

Mohanee Roopan 

Paekhanthae 

Thiaagan Karoth ||

Who is restlessly 

attached to beauty? It 

leaves, as soon as we 

see it.

ਜਕੱਥੇ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹਣ 

ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੂੰਚਲ ਮਾਇਆ 

ਵੇਖਜਦਆਂ ਵੇਖਜਦਆਂ ਹੀ ਛੱਡ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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57852 1353 rhMq sMg Bgvwn 
ismrx nwnk  
lbD´M Acuq 
qnh]1]

bRhm (A-c`uq) Ac`l dy 
(qnh) spUq sMq[ 
lbD´M: l`biDAM

Rehanth Sang 

Bhagavaan 

Simaran Naanak 

Labadhhyan 

Achuth Thaneh 

||1||

Only the meditative 

remembrance of God 

remains with us. O 

Nanak, it brings the 

blessings of the Saints, 

the sons of the 

Imperishable Lord. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਨਾਲ 

(ਸਦਾ) ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ 
ਭਿਨ (ਹੀ), ਤੇ ਇਹ ਭਿਨ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਤੋਂ ॥੧॥

57853 1354 iDRgMq mwq ipqw 
snyhM iDRg snyhM 
BRwq bWDvh]

Dhhriganth Maath 

Pithaa Sanaehan 

Dhhrig Sanaehan 

Bhraath 

Baandhhaveh ||

Cursed is loving 

attachment to one's 

mother and father; 

cursed is loving 

attachment to one's 

siblings and relatives.

ਮਾਂ ਜਪਉ ਦਾ ਮੋਹ ਜਤਆਗਣ-

ਿੋਗ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਸਨਬੂੰ ਧੀਆਂ 

ਦਾ ਮੋਹ ਭੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।

57854 1354 iDRg s˜yhM binqw 
iblws suqh]

s ˜ yhM: A`Dw ˜ lW lw ky 
polw bolo[ bin-qw: 
polw bolo

Dhhrig Saaehan 

Banithaa Bilaas 

Sutheh ||

Cursed is attachment 

to the joys of family 

life with one's spouse 

and children.

ਇਸਤਿੀ ਪੁਤਿ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਭੀ ਛੱਡਣ-ਿੋਗ ਹੈ,

57855 1354 iDRg s˜yhM  
igRhwrQkh]

(igRhwrQ-kh) Gr 
pdwrQW dw[ A`Dw n, 
lW lw ky polw bolo 

Dhhrig Saaehan 

Grihaarathh Keh ||

Cursed is attachment 

to household affairs.

ਘਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਖੱਚ ਵੀ 
ਭੈੜੀ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮੋਹ ਜਪਆਰ ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ)।
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57856 1354 swDsMg s˜yh siq´M  
suKXM bsMiq 
nwnkh]2]

s ˜ yh A`Dw n lW lw ky: 
polw bolo bol[ siq´M: 
siqAM [suKXM: XM 
qwlUqoN bol 

Saadhhasang 

Saaeh Sathiyan 

Sukhayan Basanth 

Naanakeh ||2||

Only loving 

attachment to the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

is True. Nanak dwells 

there in peace. ||2||

ਸਤਸੂੰਗ ਨਾਲ (ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) 

ਜਪਆਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਤਸੂੰਗ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥

57857 1354 imQ´Mq dyhM KIxMq 
blnM]

imQ´Mq: imiQAMq[KI-xMq Mithhyanth 

Dhaehan 

Kheenanth 

Balanan ||

The body is false; its 

power is temporary.

(ਇਹ) ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, 

(ਇਸ ਦਾ) ਬਲ ਭੀ ਘਟਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

57858 1354 brDMiq jrUAw  
ihq´Mq mwieAw]

(brDMiq) vD irhw hY[ 
(jrUAw) buFypw[ ihq´Mq: 
ihiqAMq

Baradhhanth 

Jarooaa Hithyanth 

Maaeiaa ||

It grows old; its love 

for Maya increases 

greatly.

(ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਬੁਢੇਪਾ 
ਵਧਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਭੀ 
(ਵਧਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)

57859 1354 Aq´Mq Awsw  
AwiQq´ BvnM]

Aq´Mq: 
AiqAMq[AwiQq´:AwiQ`iq
A

Athyanth Aasaa 

Aathhithy 

Bhavanan ||

The human is only a 

temporary guest in the 

home of the body, but 

he has high hopes.

(ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ) ਆਸਾ ਤੀਬਰ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਂਞ ਿੀਵ 

ਇਥੇ) ਘਰ ਦੇ ਪਰਾਹੁਣੇ (ਵਾਂਗ) 

ਹੈ।

57860 1354 gnMq sÍwsw BYXwn 
DrmM]

X dw aucwrn qwLU qoN 
bol ky, X dI muhwrnI 
bwr 2 bol ky, X mukqw 
X hI bolo[sÍwsw: 
suAwsW[g-nMq[BY-Xwn

Gananth Svaasaa 

Bhaiyaan 

Dhharaman ||

The Righteous Judge 

of Dharma is 

relentless; he counts 

each and every breath.

ਡਰਾਉਣਾ ਧਰਮ ਰਾਿ (ਇਸ 

ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ) ਸਾਹ ਜਗਣਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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57861 1354 pqMiq moh kUp  
durlB´ dyhM qq 
AwsRXM nwnk]

(pqMiq) if`g irhw 
hY[durlB´: dur-l`iBA, 
AwsR-XM

Pathanth Moh 

Koop Dhuralabhy 

Dhaehan Thath 

Aasrayan Naanak 

||

The human body, so 

difficult to obtain, has 

fallen into the deep 

dark pit of emotional 

attachment. O Nanak, 

its only support is God, 

the Essence of Reality.

ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ 

ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਜਵਚ ਜਡੱਗਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ 

ਮੋਹ ਿਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ) 

ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਆਸਰਾ 
(ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

57862 1354 goibMd goibMd 
goibMd gopwl 
ikRpw]3]

Gobindh Gobindh 

Gobindh Gopaal 

Kirapaa ||3||

O God, Lord of the 

World, Lord of the 

Universe, Master of 

the Universe, please 

be kind to me. ||3||

(ਜਕਉਂਜਕ) ਇੱਕ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਗੋਪਾਲ 

ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੀ (ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) 

॥੩॥

57863 1354 kwc kotM rcMiq 
qoXM lypnM rkq 
crmxh]

rkq ibMd rUp (qo-XM) 
pwxI, XM qwlUqoN bol[r-
cMiq

Kaach Kottan 

Rachanth Thoyan 

Laepanan Rakath 

Charamaneh ||

This fragile body-

fortress is made up of 

water, plastered with 

blood and wrapped in 

skin.

(ਇਹ ਸਰੀਰ) ਕੱਚਾ ਜਕਲਹਾ ਹੈ, 

(ਿੋ) ਪਾਣੀ (ਭਾਵ, ਵੀਰਿ) ਦਾ 
ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਹੂ 

ਤੇ ਚੂੰਮ ਨਾਲ ਜਲੂੰ ਜਬਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।
57864 1354 nvMq duAwrM BIq 

rihqM bwie rUpM 
AsQMBnh]

(n-vMq) nON duAwrM 
golkW ivSy pdwrQ rUp 
(BIq) cogw cugdIAW 
rihqM rihMdIAW hn[ 
(bw-ie) svwsW rUp 
(AsQMB-nh) QMm@W

Navanth Dhuaaran 

Bheeth Rehithan 

Baae Roopan 

Asathhanbhaneh 

||

It has nine gates, but 

no doors; it is 

supported by pillars of 

wind, the channels of 

the breath.

(ਇਸ ਦੇ) ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ (ਗੋਲਕਾਂ) 
ਹਨ, (ਪਰ ਦਰਵਾਜਜ਼ਆਂ ਦੇ) 

ਜਭੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ 
(ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਥੂੰ ਮਹੀ (ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ) ਹੈ।
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57865 1354 goibMd nwmM nh 
ismrMiq  
AigAwnI jwnMiq 
AsiQrM]

As-iQrM Gobindh Naaman 

Neh Simaranth 

Agiaanee Jaananth 

Asathhiran ||

The ignorant person 

does not meditate in 

remembrance on the 

Lord of the Universe; 

he thinks that this 

body is permanent.

ਮੂਰਖ ਿੀਵ (ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ ) 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਿਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

57866 1354 durlB dyh 
auDrMq swD srx 
nwnk]

(auD-rMq) auDwr lYNdw 
hY[ dur-lB

Dhuralabh Dhaeh 

Oudhharanth 

Saadhh Saran 

Naanak ||

This precious body is 

saved and redeemed 

in the Sanctuary of the 

Holy, O Nanak,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਜਨਿੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

57867 1354 hir hir hir 
hir hir hry 
jpMiq]4]

j-pMiq Har Har Har Har 

Har Harae Japanth 

||4||

Chanting the Name of 

the Lord, Har, Har, 

Har, Har, Har, Haray. 

||4||

(ਿੋ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਹਨ ॥੪॥

57868 1354 suBMq quXM Acuq 
gung´M pUrnM bhulo 
ikRpwlw]

su-BMq[ (qu-XM) XM 
qwlUqoN bol,hy vwihgurU 
jI! sB (qu-XM) Awp 
jI dI suBMq soBw hY[A-
c`uq[ Awp jI (gung´M) 
guxW dy igAwqy, (bhulo) 
bhulqw krky[ gung´M: 
gun`igAM

Subhanth Thuyan 

Achuth Gunagyan 

Pooranan Bahulo 

Kirapaalaa ||

O Glorious, Eternal 

and Imperishable, 

Perfect and 

Abundantly 

Compassionate,

ਹੇ ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ! ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ! ਤੂੂੰ  ਬੜਾ ਜਕਿਪਾਲ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  (ਸਭ ਥਾਂ) ਸੋਭ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11788 Published: March 06/ 2014



57869 1354 gMBIrM aUcY 
srbig Apwrw]

sr-b`ig Ganbheeran 

Oochai Sarabag 

Apaaraa ||

Profound and 

Unfathomable, Lofty 

and Exalted, All-

knowing and Infinite 

Lord God.

ਤੂੂੰ  ਅਥਾਹ ਹੈਂ, ਉੱਚਾ ਹੈਂ, ਸਭ ਦਾ 
ਿਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਹੈਂ।

57870 1354 iBRiqAw ipRAM  
ibsRwm crxM]

(Bi RiqAw) dwsW dy 
(ipRAM) ipAwry

Bhrithiaa Prian 

Bisraam Charanan 

||

O Lover of Your 

devoted servants, 

Your Feet are a 

Sanctuary of Peace.

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰਾ 
ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ (ਉਹਨਾਂ ਲਈ) 

ਆਸਰਾ ਹਨ।

57871 1354 AnwQ nwQy nwnk 
srxM]5]

Anaathh Naathhae 

Naanak Saranan 

||5||

O Master of the 

masterless, Helper of 

the helpless, Nanak 

seeks Your Sanctuary. 

||5||

ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! (ਮੈਂ) 
ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਹਾਂ ॥੫॥

57872 1354 imRgI pyKMq  
biDk pRhwryx  
lK´ AwvDh]

py-KMq[ (b`iDk) hyVI[ 
(pRhwryx) clwauNdw hY[ 
(lK´) inSwnw bxw ky[ 
(AwvDh) SsqR dw[ mi 
RgI[lK´: liKA, polw 
bolo

Mrigee Paekhanth 

Badhhik 

Prehaaraen Lakhy 

Aavadhheh ||

Seeing the deer, the 

hunter aims his 

weapons.

(ਇਕ) ਹਰਨੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ (ਇਕ) 

ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ 

ਸ਼ਸਤਿਾਂ ਨਾਲ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

57873 1354 Aho js´ rKyx 
gopwlh nwnk  
rom n Cyd´qy]6]

bVw (Aho) Ascrj hY[ 
Aho, hoVw lMbw bolo[ 
js´: j`isA[ Cyd´qy: 
CyidAqy

Aho Jasy Rakhaen 

Gopaaleh Naanak 

Rom N 

Shhaedhyathae 

||6||

But if one is protected 

by the Lord of the 

World, O Nanak, not a 

hair on his head will 

be touched. ||6||

ਪਰ ਵਾਹ! ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, 
ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ (ਭੀ) ਜਵੂੰ ਗਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੬॥
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57874 1354 bhu jqn krqw  
blvMq kwrI  
syvMq sUrw cqur 
idsh]

(kwrI) dvweI[ sy-vMq Bahu Jathan 

Karathaa 

Balavanth Kaaree 

Saevanth Sooraa 

Chathur Dhiseh ||

He may be surrounded 

on all four sides by 

servants and powerful 

warriors;

(ਿੇਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਬੜੇ ਿਤਨ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ 
ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਜਸਆਂ 

ਤੋਂ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ,

57875 1354 ibKm Qwn bsMq 
aUch nh ismrMq 
mrxM kdWch]

Bikham Thhaan 

Basanth Oocheh 

Neh Simaranth 

Maranan 

Kadhaancheh ||

He may dwell in a lofty 

place, difficult to 

approach, and never 

even think of death.

ਿ ੋਬੜੇ ਔਖੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ 
ਹੋਵੇ, (ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਮੌਤ ਦਾ 
ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਭੀ ਨਾਹ ਆਵੇ।

57876 1354 hovMiq AwigAw  
Bgvwn purKh  
nwnk kItI sws 
AkrKqy]7]

(A-krKqy) iK`c lYNdy 
hn

Hovanth Aagiaa 

Bhagavaan 

Purakheh Naanak 

Keettee Saas 

Akarakhathae 

||7||

But when the Order 

comes from the Primal 

Lord God, O Nanak, 

even an ant can take 

away his breath of life. 

||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ ਕੀੜੀ ਉਸ ਦੇ 

ਪਿਾਣ ਜਖੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਭਗਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ 

ਲਈ) ॥੭॥
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57877 1354 sbdM rqM ihqM 
mieAw kIrqM  
klI krm 
ikRquAw]

krny (ikRquAw) Xog hY Sabadhan Rathan 

Hithan Maeiaa 

Keerathan Kalee 

Karam Kirathuaa 

||

To be imbued and 

attuned to the Word 

of the Shabad; to be 

kind and 

compassionate; to sing 

the Kirtan of the 

Lord's Praises - these 

are the most 

worthwhile actions in 

this Dark Age of Kali 

Yuga.

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਪਿੀਜਤ, ਿੀਅ-

ਦਇਆ ਨਾਲ ਜਹਤ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ-ਇਸ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਲਫ਼ਜ਼ੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ),

57878 1354 imtMiq qqRwgq  
Brm mohM]

(qqRw-gq) iqs dy 
AMdr jo AwieAw hY 
Brm[ im-tMiq

Mittanth 

Thathraagath 

Bharam Mohan ||

In this way, one's 

inner doubts and 

emotional 

attachments are 

dispelled.

ਉਥੇ ਆਏ ਹੋਏ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ) 

ਭਰਮ ਤੇ ਮੋਹ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

57879 1354 Bgvwn rmxM  
srbqR Qwin´M]

srb`qR[ Qwin´M: QwinAMM Bhagavaan 

Ramanan 

Sarabathr 

Thhaaniyan ||

God is pervading and 

permeating all places.

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭਗਵਾਨ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।

57880 1354 idRst quXM AmoG 
drsnM bsMq swD 
rsnw]

qu-XM: XM qwlU qoN bolo[ 
(bolqu-XM) Awp jI[ 
(AmoG) sPl

Dhrisatt Thuyan 

Amogh 

Dharasanan 

Basanth Saadhh 

Rasanaa ||

So obtain the Blessed 

Vision of His Darshan; 

He dwells upon the 

tongues of the Holy.

ਤੂੂੰ  ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਿੀਭ ਉਤੇ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰੀ (ਜਮਹਰ 

ਦੀ) ਨਜ਼ਰ ਕਦੇ ਜਨਸਿਲ ਨਹੀਂ 
ਹਨ
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57881 1354 hir hir hir 
hry nwnk ipRAM 
jwpu jpnw]8]

Har Har Har Harae 

Naanak Prian Jaap 

Japanaa ||8||

O Nanak, meditate 

and chant the Name 

of the Beloved Lord, 

Har, Har, Har, Haray. 

||8||

ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ) ਹੇ ਹਰੀ! 
(ਉਨਹ ਾਂ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਤੇਰਾ 
ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਜਪਆਰਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥

57882 1354 GtMq rUpM GtMq 
dIpM GtMq riv 
ssIAr nK´qR 
ggnM]

niKA`qR, G-tMq Ghattanth Roopan 

Ghattanth 

Dheepan 

Ghattanth Rav 

Saseear Nakhyathr 

Gaganan ||

Beauty fades away, 

islands fade away, the 

sun, moon, stars and 

sky fade away.

ਰੂਪ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ, (ਸੱਤੇ) ਦੀਪ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ, ਸੂਰਿ ਚੂੰਦਿਮਾ 
ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ,

57883 1354 GtMq bsuDw igir 
qr is KMfM]

(is) iqMn lok[bsu-Dw: 
polw bolo

Ghattanth 

Basudhhaa Gir 

Thar Sikhanddan 

||

The earth, mountains, 

forests and lands fade 

away.

ਧਰਤੀ ਉਚੇ ਉਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ 

ਰੱੁਖ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ,

57884 1354 GtMq llnw suq 
BRwq hIqM]

(llnw) jIB, iesqRI Ghattanth Lalanaa 

Suth Bhraath 

Heethan ||

One's spouse, 

children, siblings and 

loved friends fade 

away.

ਇਸਤਿੀ ਪੁਤਿ, ਭਰਾ ਤੇ ਸਨਬੂੰ ਧੀ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ,

57885 1354 GtMq kink 
mwink mwieAw 
sÍrUpM]

sÍrUpM: suArUpM Ghattanth Kanik 

Maanik Maaeiaa 

Svaroopan ||

Gold and jewels and 

the incomparable 

beauty of Maya fade 

away.

ਸੋਨਾ ਮੋਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਸਰੂਪ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ।

57886 1354 nh GtMq kyvl 
gopwl Acuq]

(A-cu`q) At`l, 
Aivnws

Neh Ghattanth 

Kaeval Gopaal 

Achuth ||

Only the Eternal, 

Unchanging Lord does 

not fade away.

ਕੇਵਲ ਅਜਬਨਾਸੀ ਗੋਪਾਲ ਪਿਭੂ 
ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
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57887 1354 AsiQrM nwnk 
swD jn]9]

As-iQrM Asathhiran 

Naanak Saadhh 

Jan ||9||

O Nanak, only the 

humble Saints are 

steady and stable 

forever. ||9||

ਅਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਭੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈ ॥੯॥

57888 1354 nh iblMb DrmM 
iblMb pwpM]

DrmM: dyLI dIvw hY[ 
ArQ krn vyly quk dy 
do ih`sy krny ijvyN, nh 
iblMb DrmM, DrmM 
iblMb pwpM, ArQ hY ik 
Drm krn ligAW dyrI 
nw kro, Drm krn 
ligAW dyrI krnw hI 
pwp hY[

Neh Bilanb 

Dhharaman Bilanb 

Paapan ||

Do not delay in 

practicing 

righteousness; delay in 

committing sins.

ਧਰਮ ਕਮਾਣ ਵਲੋਂ ਜਢੱਲ ਨਾਹ 

ਕਰਨੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਲੋਂ ਜਢੱਲ 

ਕਰਨੀ,

57889 1354 idRVMq nwmM qjMq 
loBM]

Dhrirranth 

Naaman Thajanth 

Lobhan ||

Implant the Naam, the 

Name of the Lord, 

within yourself, and 

abandon greed.

ਨਾਮ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਦਿੜ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਜਤਆਗਣਾ,

57890 1354 srix sMqM  
iklibK nwsM  
pRwpqM Drm 
liK´x]

liK´x: l`iKAx Saran Santhan 

Kilabikh Naasan 

Praapathan 

Dhharam Lakhiyan 

||

In the Sanctuary of the 

Saints, the sins are 

erased. The character 

of righteousness is 

received by that 

person,

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਿਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ 
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ- ਧਰਮ ਦੇ 

ਇਹ ਲੱਛਣ-
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57891 1354 nwnk ijh 
supRsMn 
mwDvh]10]

supRsMn Naanak Jih 

Suprasann 

Maadhhaveh 

||10||

O Nanak, with whom 

the Lord is pleased 

and satisfied. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧੦॥

57892 1354 imrq mohM Alp 
buD´M rcMiq binqw 
ibnod swhM]

buD´M: b`uiDAM[bin-qw Mirath Mohan 

Alap Budhhyan 

Rachanth Banithaa 

Binodh Saahan ||

The person of shallow 

understanding is dying 

in emotional 

attachment; he is 

engrossed in pursuits 

of pleasure with his 

wife.

ਹੋਛੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਿੀ 
ਦੇ ਕਲੋਲ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

57893 1354 jObn bihkRm  
kink kuMflh]

bl pRwkRm sihq[ 
(bih-kRm) juAwn

Jaaban Behikram 

Kanik Kunddaleh 

||

With youthful beauty 

and golden earrings,

ਿੁਆਨੀ, ਤਾਕਤ, ਸੋਨੇ ਦੇ 

ਕੁੂੰ ਡਲ (ਆਜਦਕ),

57894 1354 bicqR mMidr  
soBMiq bsqRw  
ieq´Mq mwieAw 
b´wipqM]

nwnw qrHW dI (b-icqR) 
ic`qRkwrI vwly[ ieq´Mq: 
ieiqAMq, b´wipqM: 
ibAwipqM

Bachithr Mandhir 

Sobhanth 

Basathraa 

Eithyanth Maaeiaa 

Byaapithan ||

Wondrous mansions, 

decorations and 

clothes - this is how 

Maya clings to him.

ਰੂੰਗਾ-ਰੂੰਗ ਦੇ ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ, 

ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਿ-ਇਹਨਾਂ 
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਜਵਆਪਦੀ ਹੈ 

(ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਪਾਂਦੀ ਹੈ)।

57895 1354 hy Acuq srix 
sMq nwnk Bo 
Bgvwn ey  
nmh]11]

(A-c`uq) Ac`l[ (Bo) hy 
Bgvwn jI! Awp jI 
(ey) nMU

Hae Achuth Saran 

Santh Naanak Bho 

Bhagavaaneae 

Nameh ||11||

O Eternal, Unchanging, 

Benevolent Lord God, 

O Sanctuary of the 

Saints, Nanak humbly 

bows to You. ||11||

ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ) ਹੇ 

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ! ਹੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ! 

ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਤੈਨੂੂੰ  ਸਾਡੀ 
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ (ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ) 
॥੧੧॥
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57896 1354 jnmM q mrxM  
hrKM q sogM BogM 
q rogM]

(dUjw pwT: jnmMq) Janaman Th 

Maranan 

Harakhan Th 

Sogan Bhogan Th 

Rogan ||

If there is birth, then 

there is death. If there 

is pleasure, then there 

is pain. If there is 

enjoyment, then there 

is disease.

(ਜਿਥੇ) ਿਨਮ ਹੈ (ਉਥੇ) ਮੌਤ 

ਭੀ ਹੈ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਮੀ ਭੀ ਹੈ, 

(ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਭੋਗ 

ਹਨ ਤਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਿਦੇ) 

ਰੋਗ ਭੀ ਹਨ।

57897 1354 aUcM q nIcM nwn@w 
su mUcM]

Oochan Th 

Neechan Naanhaa 

S Moochan ||

If there is high, then 

there is low. If there is 

small, then there is 

great.

ਜਿਥੇ ਉੱਚਾ-ਪਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਨੀਵਾਂ-
ਪਨ ਭੀ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 

ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਡੱਪਣ ਭੀ 
ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

57898 1355 rwjM q mwnM  
AiBmwnM q hInM]

Raajan Th Maanan 

Abhimaanan Th 

Heenan ||

If there is power, then 

there is pride. If there 

is egotistical pride, 

then there will be a 

fall.

ਜਿਥੇ ਰਾਿ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਭੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ 

ਜਨਰਾਦਰੀ ਭੀ ਹੈ।

57899 1355 pRivriq mwrgM  
vrqMiq ibnwsnM]

Pravirath 

Maaragan 

Varathanth 

Binaasanan ||

Engrossed in worldly 

ways, one is ruined.

ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ 

ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੂੰਤ (ਭੀ) ਹੈ।

57900 1355 goibMd Bjn  
swDsMgyx 
AsiQrM nwnk  
BgvMq 
BjnwsnM]12]

As-iQrM Gobindh Bhajan 

Saadhh Sangaen 

Asathhiran 

Naanak 

Bhagavanth 

Bhajanaasanan 

||12||

Meditating and 

vibrating on the Lord 

of the Universe in the 

Company of the Holy, 

you shall become 

steady and stable. 

Nanak vibrates and 

meditates on the Lord 

God. ||12||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ 

ਿ ੋਸਾਧ ਸੂੰਗਤ (ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)। (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭਗਵਾਨ 

ਦੇ ਭਿਨ ਦਾ ਭੋਿਨ (ਆਪਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਦੇਹ) ॥੧੨॥
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57901 1355 ikrpM q hrIAM  
miq qqu igAwnM]

q`qu[ (dUjw pwT: 
ikrpMq)

Kirapanth Hareean 

Math Thath 

Giaanan ||

By the Grace of God, 

genuine 

understanding comes 

to the mind.

ਜਿਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੂੰ  
ਸਹੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ,

57902 1355 ibgsIiD´ buDw  
kusl QwnM]

(ibgsIiD´)b`uDw[ 
ibgsIiD´: ibgsIiDA 

Bigaseedhhiy 

Budhhaa Kusal 

Thhaanan ||

The intellect blossoms 

forth, and one finds a 

place in the realm of 

celestial bliss.

(ਅਿੇਹੀ ਬੱੁਧੀ) ਸੁਖ ਦਾ 
ਜਟਕਾਣਾ ਬਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

(ਅਿੇਹੀ ਬੱੁਧੀ ਵਾਲੇ) 

ਜਗਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਸਦਾ ਜਖੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
57903 1355 bis´Mq iriKAM  

iqAwig mwnM]
(bis´Mq) v`s krdy hn[ 
(iriKAM) ieMidRAW, Drm 
rwjwkwl nMU[ bis´Mq: 
bisAMq[ (dUjw pwT: 
bis´M q)

Basiyanth Rikhian 

Thiaag Maanan ||

The senses are 

brought under control, 

and pride is 

abandoned.

ਮਾਣ ਜਤਆਗਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਇੂੰਦਿੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

57904 1355 sIqlMq irdXM  
idRVu sMq igAwnM]

XM: qwlU qoN bol ird-
XM[ (dUjw pwT: sIqlM 
q)

Seethalanth 

Ridhayan Dhrirr 

Santh Giaanan ||

The heart is cooled 

and soothed, and the 

wisdom of the Saints is 

implanted within.

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਰਦਾ (ਸਦਾ) 
ਸੀਤਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਵਾਲਾ ਜਗਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪੱਕਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

57905 1355 rhMq jnmM hir 
drs lIxw]

r-hMq Rehanth Janaman 

Har Dharas Leenaa 

||

Reincarnation is 

ended, and the 

Blessed Vision of the 

Lord's Darshan is 

obtained.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦਾ 
ਿਨਮ (-ਮਰਨ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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57906 1355 bwjMq nwnk  
sbd bIxW]13]

Baajanth Naanak 

Sabadh Beenaan 

||13||

O Nanak, the musical 

instrument of the 

Word of the Shabad 

vibrates and resounds 

within. ||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਿੇ (ਸਦਾ) 
ਵੱਿਦੇ ਹਨ ॥੧੩॥

57907 1355 khMq bydw guxMq 
gunIAw suxMq 
bwlw bhu ibiD 
pRkwrw]

(gu-xMq) ivcwrdy hn[ 
(gunIAw) igAwnvwn[ 
bwlw:polw bolo[ bwlw 
(bwl) gursyvk k-hMq[ 
su-xMq

Kehanth Baedhaa 

Gunanth Guneeaa 

Sunanth Baalaa 

Bahu Bidhh 

Prakaaraa ||

The Vedas preach and 

recount God's Glories; 

people hear them by 

various ways and 

means.

ਿ ੋਕੁਝ ਵੇਦ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਦਵਾਨ ਮਨੱੁਖ ਕਈ ਢੂੰਗਾਂ 
ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਜਵਚਾਰਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) 

ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

57908 1355 idRVMq suibidAw  
hir hir 
ikRpwlw]

suib`idAw Dhrirranth 

Subidhiaa Har Har 

Kirapaalaa ||

The Merciful Lord, 

Har, Har, implants 

spiritual wisdom 

within.

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦੀ) 
ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਵਜਦਆ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਦਿੜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

57909 1355 nwm dwnu jwcMq 
nwnk dYnhwr 
gur gopwlw]14]

Naam Dhaan 

Jaachanth Naanak 

Dhainehaar Gur 

Gopaalaa ||14||

Nanak begs for the 

Gift of the Naam, the 

Name of the Lord. The 

Guru is the Great 

Giver, the Lord of the 

World. ||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇਵਣਹਾਰ ਗੁਰੂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ (ਸਦਾ) ਨਾਜਮ 

ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ ॥੧੪॥
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57910 1355 nh icMqw mwq 
ipq BRwqh nh 
icMqw kCu lok 
kh]

Neh Chinthaa 

Maath Pith 

Bhraatheh Neh 

Chinthaa Kashh 

Lok Keh ||

Do not worry so much 

about your mother, 

father and siblings. Do 

not worry so much 

about other people.

ਮਾਂ ਜਪਉ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਕਰਨੀ ਜਵਅਰਥ ਹੈ,

57911 1355 nh icMqw binqw 
suq mIqh  
pRivriq mwieAw 
snbMDnh]

bin-qw[sn-bMD-nh Neh Chinthaa 

Banithaa Suth 

Meetheh 

Pravirath Maaeiaa 

Sanabandhhaneh 

||

Do not worry about 

your spouse, children 

and friends. You are 

obsessed with your 

involvements in Maya.

ਇਸਤਿੀ ਪੱੁਤਰ ਜਮੱਤਰ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਲੋਕ- ਿੋ ਮਾਇਆ ਜਵਚ 

ਪਰਜਵਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਸਾਡੇ) 

ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਜਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਵਅਰਥ 

ਹੈ।

57912 1355 dieAwl eyk 
Bgvwn purKh  
nwnk srb jIA 
pRiqpwlkh]15]

d-ieAwl, pRiq-pwlkh Dhaeiaal Eaek 

Bhagavaan 

Purakheh Naanak 

Sarab Jeea 

Prathipaalakeh 

||15||

The One Lord God is 

Kind and 

Compassionate, O 

Nanak. He is the 

Cherisher and 

Nurturer of all living 

beings. ||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਦਇਆ ਦਾ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਇਕ ਭਗਵਾਨ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ ॥੧੫॥
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57913 1355 Ainq´ ivqM  
Ainq´ icqM  
Ainq´ Awsw bhu 
ibiD pRkwrM]

(Ainq´) nwsvMq, 
JUTw[A-in`iqA: polw 
bolo

Anithy Vithan 

Anithy Chithan 

Anithy Aasaa Bahu 

Bidhh Prakaaran ||

Wealth is temporary; 

conscious existence is 

temporary; hopes of 

all sorts are temporary.

ਧਨ ਜਨਿੱਤ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੀਆਂ) 

ਸੋਚਾਂ ਜਵਅਰਥ (ਉੱਦਮ) ਹੈ, 

ਅਤੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਕਸਮ 

ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ (ਬਣਾਣੀਆਂ ਭੀ) 
ਜਵਅਰਥ ਹੈ।

57914 1355 Ainq´ hyqM AhM 
bMDM Brm mwieAw  
mlnM ibkwrM]

Anithy Haethan 

Ahan Bandhhan 

Bharam Maaeiaa 

Malanan Bikaaran 

||

The bonds of love, 

attachment, egotism, 

doubt, Maya and the 

pollution of corruption 

are temporary.

ਜਨਿੱਤ ਨਾਹ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੱਧਾ ਿੀਵ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ, 

ਮੈਲੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

57915 1355 iPrMq join Anyk 
jTrwgin nh 
ismrMq mlIx 
buD´M]

b`uiDAM Firanth Jon Anaek 

Jatharaagan Neh 

Simaranth Maleen 

Budhhyan ||

The mortal passes 

through the fire of the 

womb of reincarnation 

countless times. He 

does not remember 

the Lord in 

meditation; his 

understanding is 

polluted.

ਮੈਲੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਮਾਂ 
ਦੇ) ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦਾ (ਿ ੋਿੂਨ ਜਵਚ ਜਪਆਂ 

ਸਹਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ)।
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57916 1355 hy goibMd krq 
mieAw nwnk  
piqq auDwrx 
swDsMgmh ]16]

m-ieAw, (sMgmh) 
iek`qRqw, swDsMgq

Hae Gobindh 

Karath Maeiaa 

Naanak Pathith 

Oudhhaaran 

Saadhh Sangameh 

||16||

O Lord of the 

Universe, when You 

grant Your Grace, even 

sinners are saved. 

Nanak dwells in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

||16||

ਨਾਨਕ (ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਹੇ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਮੇਹਰ ਕਰ, ਤੇ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਿਥੇ 

ਵਡੇ ਜਵਕਰਮੀ ਵੀ ਬਚ 

ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ ॥੧੬॥

57917 1355 igrMq igir  
piqq pwqwlM  
jlMq dydIp´ 
bYsÍWqrh]

(dydIp´)bLdI[ dydIp´: 
dydIipA[ bYsÍWqrh: 
bYsuAWqrh[ (bYsÍWqrh) 
A`g

Giranth Gir 

Pathith 

Paathaalan Jalanth 

Dhaedheepy 

Baisvaanthareh ||

You may drop down 

from the mountains, 

and fall into the 

nether regions of the 

underworld, or be 

burnt in the blazing 

fire,

ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜਡੱਗ ਕੇ ਪਾਤਾਲ 

ਜਵਚ ਿਾ ਪੈਣਾ, ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਸੜਨਾ,

57918 1355 bhMiq Agwh qoXM 
qrMgM duKMq gRh 
icMqw jnmM q 
mrxh]

(b-hMiq) ruV@ny krky[ 
(Agwh) fMUGy[ (qo-XM) 
pwxI[ qo-XM: XM qwlU qoN 
bol

Behanth Agaah 

Thoyan Tharangan 

Dhukhanth Greh 

Chinthaa Janaman 

Th Maraneh ||

Or swept away by the 

unfathomable waves 

of water; but the 

worst pain of all is 

household anxiety, 

which is the source of 

the cycle of death and 

rebirth.

ਡੂੂੰ ਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਠਿੱਲਾਂ 
ਜਵਚ ਰੁੜਹ ਿਾਣਾ- ਘਰ ਦੀ 
ਜਚੂੰ ਤਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ) ਅਤੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
(ਬਚਣ ਲਈ)

57919 1355 Aink swDnM n 
isD´qy nwnk]

isD´qy: is`iDAqy[ 
(isD´qy) mukq nhIN ho 
skdw[ 

Anik Saadhhanan 

N Sidhhyathae 

Naanak|| 

No matter what you 

do, you cannot break 

its bonds, O Nanak.||

ਅਿੇਹੇ ਅਨੇਕਾਂ (ਕਠਨ) ਸਾਧਨ, 

ਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ!
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57920 1355 AsQMBM AsQMBM 
AsQMBM sbd 
swD sÍjnh]17]

(As-QMBM) iesiQ`q, 
Awsrw[ sÍjnh: 
suAjnh

Asathhanbhan 

Asathhanbhan 

Asathhanbhan 

Sabadh Saadhh 

Svajaneh ||17||

Man's only Support, 

Anchor and Mainstay 

is the Word of the 

Shabad, and the Holy, 

Friendly Saints. ||17||

ਸਦਾ ਲਈ ਿੀਵ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਿ ੋਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥

57921 1355 Gor duK´M Aink 
hq´M jnm dwirdRM  
mhw ibK´wdM]

ibK´wdM: 
ibiKAwdM[(ibK´wdM) 
JgVy[ duK´M: du`iKAM[ 
hq´M: h`iqAM[ dwird R M

Ghor Dhukhyan 

Anik Hathyan 

Janam 

Dhaaridhran 

Mehaa 

Bikhyaadhan ||

Excruciating pain, 

countless killings, 

reincarnation, poverty 

and terrible misery

ਜਭਆਨਕ ਦੱੁਖ-ਕੇਲਸ਼, (ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ) ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ੂਨ, ਿਨਮਾਂ 
ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਵੱਡੇ 

ਵੱਡੇ ਪੁਆੜੇ-ਇਹ ਸਾਰੇ,

57922 1355 imtMq sgl  
ismrMq hir nwm 
nwnk jYsy pwvk  
kwst BsmM 
kroiq]18]

Mittanth Sagal 

Simaranth Har 

Naam Naanak 

Jaisae Paavak 

Kaasatt Bhasaman 

Karoth ||18||

Are all destroyed by 

meditating in 

remembrance on the 

Lord's Name, O Nanak, 

just as fire reduces 

piles of wood to ashes. 

||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ ਜਮਟ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥੧੮॥

57923 1355 AMDkwr ismrq 
pRkwsM gux rmMq  
AG KMfnh]

Andhhakaar 

Simarath 

Prakaasan Gun 

Ramanth Agh 

Khanddaneh ||

Meditating in 

remembrance on the 

Lord, the darkness is 

illuminated. Dwelling 

on His Glorious 

Praises, the ugly sins 

are destroyed.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆਂ (ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ) 
ਹਨੇਰਾ (ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ) (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ 

ਕੀਜਤਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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57924 1355 ird bsMiq BY 
BIq dUqh krm 
krq mhw 
inrmlh]

nwm irdy (b-sMiq) 
vsn qoN dUq BY BIq ho 
jWdy hn[

Ridh Basanth Bhai 

Bheeth Dhootheh 

Karam Karath 

Mehaa Niramaleh 

||

Enshrining the Lord 

deep within the heart, 

and with the 

immaculate karma of 

doing good deeds, one 

strikes fear into the 

demons.

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵੱਜਸਆਂ ਿਮਦੂਤ ਭੀ ਡਰਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਬੜੇ ਪਜਵਤਿ 
ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

57925 1355 jnm mrx rhMq 
sRoqw suK smUh 
AmoG drsnh]

r-hMq Janam Maran 

Rehanth Srothaa 

Sukh Samooh 

Amogh 

Dharasaneh ||

The cycle of coming 

and going in 

reincarnation is 

ended, absolute peace 

is obtained, and the 

Fruitful Vision of the 

Lord's Darshan.

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਨ 

ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ 
ਗੇੜ) ਮੱੁਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਿਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝਦਾ 
ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

57926 1355 srix jogM sMq 
ipRA nwnk so 
Bgvwn KymM 
kroiq]19]

(KymM) kilAwn Saran Jogan Santh 

Pria Naanak So 

Bhagavaan 

Khaeman Karoth 

||19||

He is Potent to give 

Protection, He is the 

Lover of His Saints. O 

Nanak, the Lord God 

blesses all with bliss. 

||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਿੋ 
ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਨ 

ਆਇਆਂ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੈ (ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਭ) 

ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੯॥

57927 1355 pwCM kroiq 
AgRxIvh inrwsM  
Aws pUrnh]

(A`gRxI-vh) Agy kr 
idMdy hn

Paashhan Karoth 

Agraneeveh 

Niraasan Aas 

Pooraneh ||

Those who were left 

behind - the Lord 

brings them to the 

front. He fulfills the 

hopes of the hopeless.

ਉਹ ਪਿਭੂ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਜਲਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਆਗੂ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਨਰਾਜਸਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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57928 1355 inrDn BXM 
DnvMqh rogIAM  
rog KMfnh]

BXM: XM qwlU qoN bolo Niradhhan Bhayan 

Dhhanavantheh 

Rogeean Rog 

Khanddaneh ||

He makes the poor 

rich, and cures the 

illnesses of the ill.

(ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਕੂੰਗਾਲ 

ਧਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

ਮਾਲਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਸ 

ਕਰਨ-ਿੋਗ ਹੈ।

57929 1355 Bgq´M Bgiq dwnM  
rwm nwm gux 
kIrqnh]

Bgq´M: BgiqAM Bhagathyan 

Bhagath Dhaanan 

Raam Naam Gun 

Keerathaneh ||

He blesses His 

devotees with 

devotion. They sing 

the Kirtan of the 

Praises of the Lord's 

Name.

ਪਿਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

57930 1355 pwrbRhm purK 
dwqwrh nwnk 
gur syvw ikM n 
lB´qy]20]

(ikM) kI nhIN l`Bdw, 
ikauN nhIN l`Bdy[ 
lB´qy: l`iBAqy

Paarabreham 

Purakh 

Dhaathaareh 

Naanak Gur 

Saevaa Kin N 

Labhyathae ||20||

O Nanak, those who 

serve the Guru find 

the Supreme Lord 

God, the Great 

Giver||20||

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਸਭ 

ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) ਕੀਹ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ? ॥੨੦॥

57931 1355 ADrM DrM Dwrxh  
inrDnM Dn nwm 
nrhrh]

A-DrM Adhharan 

Dhharan 

Dhhaaraneh 

Niradhhanan 

Dhhan Naam 

Narehareh ||

He gives Support to 

the unsupported. The 

Name of the Lord is 

the Wealth of the 

poor.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਨਆਸਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਨ-ਹੀਣਾਂ ਦਾ 
ਧਨ ਹੈ।
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57932 1355 AnwQ nwQ 
goibMdh blhIx 
bl kysvh]

Anaathh Naathh 

Gobindheh 

Baleheen Bal 

Kaesaveh ||

The Lord of the 

Universe is the Master 

of the masterless; the 

Beautiful-haired Lord 

is the Power of the 

weak.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ ਤੇ 

ਕੇਸ਼ਵ-ਪਿਭੂ ਜਨਤਾਜਣਆਂ ਦਾ 
ਤਾਣ ਹੈ।

57933 1355 srb BUq dXwl 
Acuq dIn bWDv  
dwmodrh]

(Buq) srUpW c [ d-
Xwl: d mukqw, Xw qwlU 
qoN bol, idAwl nhI 
aucwrnw[A-cu`q

Sarab Bhooth 

Dhayaal Achuth 

Dheen Baandhhav 

Dhaamodhareh ||

The Lord is Merciful to 

all beings, Eternal and 

Unchanging, the 

Family of the meek 

and humble.

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕੂੰਗਾਲਾਂ ਦਾ ਬੂੰ ਧੂ ਹੈ।

57934 1355 srbg´ pUrn 
purK Bgvwnh  
Bgiq vCl 
kruxwmXh]

kruxw-mXh: X qwlU qoN 
bolo[ (kruxwmXh) 
ikRpwlU srUp[ srbg´: 
srb`igA

Sarabagy Pooran 

Purakh 

Bhagavaaneh 

Bhagath Vashhal 

Karunaa Mayeh ||

The All-knowing, 

Perfect, Primal Lord 

God is the Lover of His 

devotees, the 

Embodiment of Mercy.

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਭਗਵਾਨ ਸਭ 

ਿੀਆਂ ਦੇ ਜਦਲ ਦੀ ਿਾਣਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦਾ ਘਰ 

ਹੈ।

57935 1356 Git Git bsMq 
bwsudyvh  
pwrbRhm 
prmysurh]

Ghatt Ghatt 

Basanth 

Baasudhaeveh 

Paarabreham 

Paramaesureh ||

The Supreme Lord 

God, the 

Transcendent, 

Luminous Lord, dwells 

in each and every 

heart.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰਬਿਹਮ 

ਪਰਮੇਸਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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57936 1356 jwcMiq nwnk  
ikRpwl pRswdM nh 
ibsrMiq nh 
ibsrMiq  
nwrwiexh]21]

jw-cMiq[ ibs-rMiq Jaachanth Naanak 

Kirapaal 

Prasaadhan Neh 

Bisaranth Neh 

Bisaranth 

Naaraaeineh 

||21||

Nanak begs for this 

blessing from the 

Merciful Lord, that he 

may never forget Him, 

never forget Him. 

||21||

ਨਾਨਕ ਉਸ ਜਕਰਪਾਲ 

ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ ਜਕਰਪਾ ਦਾ ਇਹ 

ਦਾਨ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਮੈਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਨਾਹ ਜਵੱਸਰੇ, ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਜਵੱਸਰੇ ॥੨੧॥

57937 1356 nh smrQM nh 
syvkM nh pRIiq 
prm purKoqmM]

smr`QM Neh Samarathhan 

Neh Saevakan Neh 

Preeth Param 

Purakhothaman ||

I have no power; I do 

not serve You, and I 

do not love You, O 

Supreme Sublime Lord 

God.

ਹੇ ਪਰਮ ਉੱਤਮ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ! (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਨਾਹ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾ 
ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਨਾਹ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਪਿੀਤ 

ਹੈ।

57938 1356 qv pRswid 
ismrqy nwmM 
nwnk ikRpwl 
hir hir 
gurM]22]

Thav Prasaadh 

Simarathae 

Naaman Naanak 

Kirapaal Har Har 

Guran ||22||

By Your Grace, Nanak 

meditates on the 

Naam, the Name of 

the Merciful Lord, Har, 

Har. ||22||

ਹੇ ਜਕਿਪਾਲ ਹਰੀ! ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ! 
(ਤੇਰਾ ਦਾਸ) ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਹੀ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ ॥੨੨॥

57939 1356 Brx poKx krMq 
jIAw ibsRwm 
Cwdn dyvMq dwnM]

k-rMq Bharan Pokhan 

Karanth Jeeaa 

Bisraam 

Shhaadhan 

Dhaevanth 

Dhaanan ||

The Lord feeds and 

sustains all living 

beings; He blesses 

them gifts of restful 

peace and fine clothes.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਆਸਰਾ 
ਆਜਦਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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57940 1356 isRjMq rqn jnm  
cqur cyqnh]

(cqur) isAwxy purK 
r`b jI nMU (cyqnh) cyqy 
krdy hn

Srijanth Rathan 

Janam Chathur 

Chaethaneh ||

He created the jewel 

of human life, with all 

its cleverness and 

intelligence.

ਸਮਰੱਥ ਚੇਤਨ-ਸਰੂਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

57941 1356 vrqMiq suK 
AwnMd pRswdh]

vr-qMiq Varathanth Sukh 

Aanandh 

Prasaadheh ||

By His Grace, mortals 

abide in peace and 

bliss.

ਉਸ ਆਨੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿੀਵ ਸੁਖੀ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

57942 1356 ismrMq nwnk  
hir hir hry]

Simaranth Naanak 

Har Har Harae ||

O Nanak, meditating 

in remembrance on 

the Lord, Har, Har, 

Haray,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿੀਵ ਉਸ ਹਰੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ,

57943 1356 Ainq´ rcnw  
inrmoh qy]23]

(inrmoh) ibnw moh[ 
(qy) qoN[Ainq´: A-
in`iqA

Anithy Rachanaa 

Niramoh Thae 

||23||

The mortal is released 

from attachment to 

the world. ||23||

ਉਸ ਇਸ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਰਚਨਾ ਤੋਂ 
ਜਨਰਮੋਹ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੨੩॥

57944 1356 dwnM prw pUrbyx  
BuMcMqy mhIpqy]

vwihgurU jI pihly 
(pUrbyx) smyN jnmW 
jnmW qoN (prw) syRst 
dwn idMdy Aw rhy hn[ 
BuM-cMqy[ mhI-pqy

Dhaanan Paraa 

Poorabaen 

Bhunchanthae 

Meheepathae ||

The kings of the earth 

are eating up the 

blessings of the good 

karma of their past 

lives.

ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ ਕੀਤੇ 

ਪੁੂੰ ਨ-ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰਾਿ ੇ

(ਇਥੇ ਰਾਿ-ਜਮਲਖ ਦੀ) 
ਮਾਲਕੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

57945 1356 ibprIq buD´M  
mwrq lokh  
nwnk icrMkwl 
duK Bogqy]24]

ibprIq aultI (buD´M) 
bu`D vwly (lokh) lokW nMU 
mwrdy hn[ buD´M: bu`iDAM

Bipareeth 

Budhhyan 

Maarath Lokeh 

Naanak Chirankaal 

Dhukh Bhogathae 

||24||

Those cruel-minded 

rulers who oppress 

the people, O Nanak, 

shall suffer in pain for 

a very long time. 

||24||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਥੇ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਿਗਤ ਜਵਚ (ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬੱੁਧੀ 
ਉਲਟੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਚਰਕਾਲ ਤਕ ਦੱੁਖ ਭੋਗਦੇ 

ਹਨ ॥੨੪॥
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57946 1356 ibRQw AnugRhM 
goibMdh js´ 
ismrx irdMqrh]

(bi RQw) ^wlI (A-
n`ugRhM) ikrpw qoN[ js´: 
j`isA

Brithhaa 

Anugrehan 

Gobindheh Jasy 

Simaran 

Ridhanthareh ||

Those who meditate in 

remembrance on the 

Lord in their hearts, 

look upon even pain 

as God's Grace.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ ਮੇਹਰ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੇ ਹਨ,

57947 1356 Awrog´M mhw rog´M  
ibisimRqy 
kruxwmXh]25]

krqwr jI dy (ib-ismi 
Rqy) ismrn 
rihq[Awrog´M: 
AwroigAM, rog´M: 
roigAM[kruxw-mXh: X 
qwlU qoN bolo 

Aarogyan Mehaa 

Rogyan 

Bisimrithae 

Karunaa Mayeh 

||25||

The healthy person is 

very sick, if he does 

not remember the 

Lord, the Embodiment 

of Mercy. ||25||

ਉਹ ਨਰੋਏ ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਵੱਡੇ 

ਰੋਗੀ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਦਇਆ ਸਰੂਪ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ॥੨੫॥

57948 1356 rmxM kyvlM 
kIrqnM suDrmM 
dyh Dwrxh]

(rmxM) aucwrIey[ (su-
DrmM) sRySt Drm

Ramanan 

Kaevalan 

Keerathanan 

Sudhharaman 

Dhaeh 

Dhhaaraneh ||

To sing the Kirtan of 

God's Praises is the 

righteous duty 

incurred by taking 

birth in this human 

body.

ਕੇਵਲ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ।

57949 1356 AMimRq nwmu 
nwrwiex nwnk  
pIvqM sMq n 
iqRp´qy]26]

iqRp´qy: iqRipAqy Anmrith Naam 

Naaraaein Naanak 

Peevathan Santh 

N Thripyathae 

||26||

The Naam, the Name 

of the Lord, is 

Ambrosial Nectar, O 

Nanak. The Saints 

drink it in, and never 

have enough of it. 

||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਿਲ 

ਪੀਂਜਦਆਂ ਰੱਿਦੇ ਨਹੀਂ ॥੨੬॥
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57950 1356 shx sIl sMqM  
sm imqRs´ 
durjnh]

imqRs´: im`q R`isA[ 
durj-nh

Sehan Seel 

Santhan Sam 

Mithrasy 

Dhurajaneh ||

The Saints are tolerant 

and good-natured; 

friends and enemies 

are the same to them.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਤਿ ਅਤੇ 

ਦੁਰਿਨ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੂੰ  
ਸਹਾਰਨਾ-ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸੁਭਾਉ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

57951 1356 nwnk Bojn 
Aink pRkwryx  
inMdk AwvD 
hoie aup 
iqstqy]27]

(aup) nyVy (iqstqy) 
Kloqw hY

Naanak Bhojan 

Anik Prakaaraen 

Nindhak Aavadhh 

Hoe 

Oupathisattathae 

||27||

O Nanak, it is all the 

same to them, 

whether someone 

offers them all sorts of 

foods, or slanders 

them, or draws 

weapons to kill them. 

||27||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਮਤਿ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਭੋਿਨ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ 

ਜਨੂੰ ਦਕ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ 

ਵਾਸਤੇ) ਸ਼ਸਤਿ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਪਾਸ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰ ਦੀ ਜਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 

ਤੱਕਦੇ ਹਨ) ॥੨੭॥

57952 1356 iqrskwr nh 
BvMiq nh BvMq  
mwn BMgnh]

(nh) nhIN (BvMiq) huMdw Thirasakaar Neh 

Bhavanth Neh 

Bhavanth Maan 

Bhanganeh ||

They pay no attention 

to dishonor or 

disrespect.

ਉਹਨਾਂ (ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ) ਦੀ ਕਦੇ 

ਜਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ,

57953 1356 soBw hIn nh 
BvMiq nh pohMiq  
sMswr duKnh]

Sobhaa Heen Neh 

Bhavanth Neh 

Pohanth Sansaar 

Dhukhaneh ||

They are not bothered 

by gossip; the miseries 

of the world do not 

touch them.

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਭੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ 
ਜਮਟਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਦੱੁਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ,
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57954 1356 goibMd nwm jpMiq  
imil swDsMgh  
nwnk sy pRwxI 
suK bwsnh]28]

(bwsnh) vsdy hn Gobindh Naam 

Japanth Mil 

Saadhh Sangeh 

Naanak Sae 

Praanee Sukh 

Baasaneh ||28||

Those who join the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

and chant the Name 

of the Lord of the 

Universe - O Nanak, 

those mortals abide in 

peace. ||28||

ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ 

(ਸਦਾ) ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ॥੨੮॥

57955 1356 sYnw swD smUh  
sUr AijqM sMnwhM 
qin inMmRqwh]

(Aij`qM) nw ij`qy jwx 
vwly (sUr) sUrmy[ sYnw: 
polw bolo

Sainaa Saadhh 

Samooh Soor 

Ajithan Sannaahan 

Than Ninmrathaah 

||

The Holy people are 

an invincible army of 

spiritual warriors; their 

bodies are protected 

by the armor of 

humility.

ਸੂੰਤ-ਿਨ ਅਜਿੱਤ ਸੂਰਜਮਆਂ ਦੀ 
ਸੈਨਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੁਭਾਉ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਸੂੰਿੋਅ 

ਹੈ;

57956 1356 AwvDh gux 
goibMd rmxM Et 
gur sbd kr 
crmxh]

crm-xh Aavadhheh Gun 

Gobindh Ramanan 

Outt Gur Sabadh 

Kar Charamaneh ||

Their weapons are the 

Glorious Praises of the 

Lord which they chant; 

their Shelter and 

Shield is the Word of 

the Guru's Shabad.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ੇਉਹਨਾਂ 
ਪਾਸ ਸ਼ਸਤਿ ਹਨ; ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਓਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ 
ਢਾਲ ਹੈ।

57957 1356 AwrUVqy AsÍ rQ 
nwgh buJMqy pRB 
mwrgh]

(AwrUVqy) svwr huMdy 
hn[ (AsÍ) GoVy sRvx 
rUp[ (rQ) mMnx rUp[ 
(nwgh) hwQI 
iniDAwsx rUp[ AsÍ: 
vwvw A`Dw jwxky, vwvw 
polw bolo[ bu`JMqy

Aaroorrathae Asv 

Rathh Naageh 

Bujhanthae Prabh 

Maarageh ||

The horses, chariots 

and elephants they 

ride are their way to 

realize God's Path.

ਸੂੰਤ-ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ) ਦਾ ਰਸਤਾ ਭਾਲਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ-ਇਹ, ਮਾਨੋ, ਉਹ 

ਘੋੜੇ ਰਥ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11809 Published: March 06/ 2014



57958 1356 ibcrqy inrBXM  
sqRü sYnw DwXMqy  
guopwl kIrqnh]

inr-BXM: XM qwlU qoN 
bolo[ (Dw-Xmqy) Dwvw 
krdy hn[guo: hoVy AONkV 
ivcwly bolo[s`qRü

Bicharathae 

Nirabhayan Sathra 

Sainaa 

Dhhaayanthae 

Guopaal 

Keerathaneh ||

They walk fearlessly 

through the armies of 

their enemies; they 

attack them with the 

Kirtan of God's Praises.

ਸੂੰਤ-ਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਦੀ ਸਹੈਤਾ) 
ਨਾਲ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਵੈਰੀ-ਦਲ 

ਉਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ।

57959 1356 ijqqy ibsÍ 
sMswrh nwnk  
vs´M kroiq pMc 
qskrh]29]

(ibsÍ) vwvw A`Dw polw 
bolo[vs´M: v`isAM[qs-
krh: polw bolo

Jithathae Bisv 

Sansaareh Naanak 

Vasyan Karoth 

Panch Thasakareh 

||29||

They conquer the 

entire world, O Nanak, 

and overpower the 

five thieves. ||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤ-ਿਨ ਉਹਨਾਂ 
ਪੂੰਿਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿ ੋਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ 

॥੨੯॥

57960 1356 imRg iqRsnw  
gMDrb ngrM dRüm 
CwXw ric 
durmiqh]

CwXw: Xw qwlU qoN bol [ 
dur-m`iqh[ gM-Drb

Mrig Thrisanaa 

Gandhharab 

Nagaran Dhraam 

Shhaayaa Rach 

Dhuramathih ||

Misled by evil-

mindedness, mortals 

are engrossed in the 

mirage of the illusory 

world, like the passing 

shade of a tree.

ਭੈੜੀ ਬੱੁਧੀ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ 
ਠਗਨੀਰੇ ਨੂੂੰ  ਹਵਾਈ ਜਕਲਹੇ  ਨੂੂੰ  
ਅਤੇ ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਮੂੰਨ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

57961 1356 qqh kutMb moh 
imQ´w ismrMiq 
nwnk rwm rwm 
nwmh]30]

qqh: polw bolo, imiQAw Thatheh Kuttanb 

Moh Mithhyaa 

Simaranth Naanak 

Raam Raam 

Naameh ||30||

Emotional attachment 

to family is false, so 

Nanak meditates in 

remembrance on the 

Name of the Lord, 

Raam, Raam. ||30||

ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਕੁਟੂੰ ਬ 

ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗ ਕੇ ਸੂੰਤ-ਿਨ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਹਨ ॥੩੦॥
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57962 1356 nc ibidAw 
inDwn ingmM nc  
guxg´ nwm 
kIrqnh]

nc :polw bolo, k`sky 
bolx nwl ArQ n`cxw 
bxygw[ (nc) nhIN[ 
guxg´: gux`igA

Nach Bidhiaa 

Nidhhaan 

Nigaman Nach 

Gunagy Naam 

Keerathaneh ||

I do not possess the 

treasure of the 

wisdom of the Vedas, 

nor do I possess the 

merits of the Praises 

of the Naam.

ਨਾਹ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਦ-ਜਵਜਦਆ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਾਂ, ਨਾਹ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਹਾਂ, ਨਾਹ ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਹੈ।

57963 1356 nc rwg rqn 
kMTM nh cMcl 
cqur cwqurh]

Nach Raag Rathan 

Kanthan Neh 

Chanchal Chathur 

Chaathureh ||

I do not have a 

beautiful voice to sing 

jewelled melodies; I 

am not clever, wise or 

shrewd.

ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਜਵਚ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰਾਗ ਭੀ 
ਨਹੀਂ, ਨਾਹ ਹੀ ਮੈਂ ਚੁਸਤ ਤੇ 

ਬੜਾ ਜਸਆਣਾ ਹਾਂ।

57964 1356 Bwg auidm lbD´M 
mwieAw nwnk  
swDsMig Kl 
pMifqh]31]

(auidm) au~dm vwly 
Bwg khIdy hn[pRymw-
BgqI rUp mwieAw 
l`CmI swDsMgq jI coN 
l`BdI hY[ lbD´M: 
l`biDAM[ pMif-qh

Bhaag Oudhim 

Labadhhyan 

Maaeiaa Naanak 

Saadhhasang Khal 

Pandditheh ||31||

By destiny and hard 

work, the wealth of 

Maya is obtained. O 

Nanak, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, even fools 

become religious 

scholars. ||31||

ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉੱਦਮ ਕੀਜਤਆਂ ਮਾਇਆ 

ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਭੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 

ਨਹੀਂ)। (ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਮੂਰਖ 

(ਭੀ) ਪੂੰ ਜਡਤ (ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਭੀ ਆਸਰਾ ਹੈ) 

॥੩੧॥
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57965 1356 kMT rmxIX rwm 
rwm mwlW  
hsqaUc pRym 
DwrxI]

suMdr rwm rwm jI nUM 
aucwrnw hI mwlW hY[ 
gaU dy muK jYsI guQlI 
gomuKI hY, ies c h`Q pw 
ky mwLw PyrnI, ihMdU 
BweI puMn smJdy hn[ 
pUrn pRIq DwrnI hI 
(hsq-aUc) gomuKI hY[ 
rm-xIX: X qwlU qoN 
bolo[ mwlW: polw bolo

Kanth Ramaneey 

Raam Raam 

Maalaa Hasath 

Ooch Praem 

Dhhaaranee ||

The mala around my 

neck is the chanting of 

the Lord's Name. The 

Love of the Lord is my 

silent chanting.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਗਲੇ ਤੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 

ਉਚਾਰਨ ਨੂੂੰ  ਗਲੇ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰ 

ਮਾਲਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪਿੇਮ ਜਟਕਾਣ ਨੂੂੰ  ਮਾਲਾ 
ਦੀ ਥੈਲੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,

57966 1356 jIh Bixjo auqm 
slok auDrxM nYn 
nMdnI]32]

(nYn) nyqRW nMU nMdnI 
pRsMn krn vwlI, 
mwieAw qoN (auDr-xM) 
bcxw huMdw hY

Jeeh Bhan Jo 

Outham Salok 

Oudhharanan 

Nain Nandhanee 

||32||

Chanting this most 

Sublime Word brings 

salvation and joy to 

the eyes. ||32||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 
ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪਿਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩੨॥

57967 1356 gur mMqR hIxs´ jo 
pRwxI iDRgMq jnm 
BRstxh]

hIxs´: hIx`isA[ iDR-
gMq

Gur Manthr 

Heenasy Jo 

Praanee 

Dhhriganth Janam 

Bhrasattaneh ||

That mortal who lacks 

the Guru's Mantra - 

cursed and 

contaminated is his 

life.

ਜਿਹੜਾ ਬੂੰਦਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਭੈੜੀ ਬੱਧ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਜਿਟਕਾਰ-ਯੋਗ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11812 Published: March 06/ 2014



57968 1356 kUkrh sUkrh 
grDBh kwkh  
srpnh quil 
Klh]33]

ArQ krn leI quil 
pihlW Awaux vwly swry 
A`KrW nwl l`gygw, 
kUkrh quil, sUkrh 
quil, grDBh quil, 
kwkh quil[ q`uil[ 
Klh: polw bolo

Kookareh 

Sookareh 

Garadhhabheh 

Kaakeh Sarapaneh 

Thul Khaleh ||33||

That blockhead is just 

a dog, a pig, a jackass, 

a crow, a snake. ||33||

ਉਹ ਮੂਰਖ ਕੱੁਤੇ ਸੂਰ ਖੋਤੇ ਕਾਂ 
ਸੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਿਾਣੋ) ॥੩੩॥

57969 1356 crxwribMd BjnM  
irdXM nwm 
Dwrxh]

 ird-XM: XM qwlU qoN 
bolo[Dwr-xh

Charanaarabindh 

Bhajanan 

Ridhayan Naam 

Dhhaaraneh ||

Whoever 

contemplates the 

Lord's Lotus Feet, and 

enshrines His Name 

within the heart,

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਟਕਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਚਰਨ-ਕਮਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ,

57970 1357 kIrqnM swDsMgyx 
nwnk nh 
idRstMiq  
jmdUqnh]34]

Keerathanan 

Saadhhasangaen 

Naanak Neh 

Dhrisattanth 

Jamadhoothaneh 

||34||

And sings the Kirtan of 

His Praises in the 

Saadh Sangat, O 

Nanak, shall never see 

the Messenger of 

Death. ||34||

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਿਮਰਾਿ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਵਲ ਤੱਕ (ਭੀ) ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਜਵਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ) ॥੩੪॥

57971 1357 nc durlBM DnM 
rUpM nc durlBM 
sÍrg rwjnh]

nc: polw bolo[dur-
lBM[sÍrg: suArg

Nach Dhuralabhan 

Dhhanan Roopan 

Nach Dhuralabhan 

Svarag Raajaneh ||

Wealth and beauty are 

not so difficult to 

obtain. Paradise and 

royal power are not so 

difficult to obtain.

ਧਨ ਅਤੇ ਰੂਪ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ 

ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ ਸੁਰਗ 

ਦਾ ਰਾਿ।
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57972 1357 nc durlBM BojnM 
ibMjnM nc durlBM 
sÍC AMbrh]

nc:polw bolo[ (nc) 
nhI[dur-lBM[ suA`C

Nach Dhuralabhan 

Bhojanan Binjanan 

Nach Dhuralabhan 

Svashh Anbareh ||

Foods and delicacies 

are not so difficult to 

obtain. Elegant clothes 

are not so difficuilt to 

obtain.

ਸੁਆਦਲੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਣੇ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਹ 

ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ।

57973 1357 nc durlBM suq 
imqR BRwq bWDv  
nc durlBM  
binqw iblwsh]

bin-qw Nach Dhuralabhan 

Suth Mithr 

Bhraath 

Baandhhav Nach 

Dhuralabhan 

Banithaa Bilaaseh 

||

Children, friends, 

siblings and relatives 

are not so difficult to 

obtain. The pleasures 

of woman are not so 

difficult to obtain.

ਪੱੁਤਿ ਜਮੱਤਿ ਭਰਾ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 
ਦਾ ਜਮਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਜਕਲ 

ਨਹੀਂ, ਨਾਹ ਹੀ ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਲਾਡ-ਜਪਆਰ।

57974 1357 nc durlBM  
ibidAw pRbIxM  
nc durlBM cqur 
cMclh]

Nach Dhuralabhan 

Bidhiaa Prabeenan 

Nach Dhuralabhan 

Chathur 

Chanchaleh ||

Knowledge and 

wisdom are not so 

difficult to obtain. 

Cleverness and 

trickery are not so 

difficult to obtain.

ਜਵਜਦਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 

ਜਸਆਣਾ ਬਣਨਾ ਭੀ ਬਹੁਤ 

ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ ਔਖਾ 
ਹੈ (ਜਵੱਜਦਆ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਨਾਲ) 

ਚਾਲਾਕ ਤੇ ਤੀਖਣ-ਬੱੁਧ ਹੋਣਾ।
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57975 1357 durlBM eyk 
Bgvwn nwmh  
nwnk lbiD´M 
swDsMig ikRpw 
pRBM]35]

lbiD´M: l`biDAM Dhuralabhan Eaek 

Bhagavaan 

Naameh Naanak 

Labadhhiyan 

Saadhhasang 

Kirapaa Prabhan 

||35||

Only the Naam, the 

Name of the Lord, is 

difficult to obtain. O 

Nanak, it is only 

obtained by God's 

Grace, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy. ||35||

ਹਾਂ! ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕੇਵਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸ਼ਜਕਲ 

ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਤਦੋਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ 
॥੩੫॥

57976 1357 jq kqh qqh 
idRstM sÍrg mrq  
pXwl lokh]

(mrq) mwqlok[ jq, 
kqh, qqh: poly bolo[ 
sÍrg: su-Arg[p-
Xwl:Xw qwlU qoN bolo[

Jath Katheh 

Thatheh 

Dhrisattan Svarag 

Marath Payaal 

Lokeh ||

Wherever I look, I see 

the Lord, whether in 

this world, in paradise, 

or the nether regions 

of the underworld.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਬੂੰ ਦੇ ਨੇ (ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੂੰ  ਸੁਰਗ, 

ਮਾਤਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ-ਹਰ 

ਥਾਂ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ,

57977 1357 srbqR rmxM 
goibMdh nwnk  
lyp Cyp n 
ilp´qy]36]

Sarabathr 

Ramanan 

Gobindheh 

Naanak Laep 

Shhaep N 

Lipyathae ||36||

The Lord of the 

Universe is All-

pervading 

everywhere. O Nanak, 

no blame or stain 

sticks to Him. ||36||

ਿ ੋਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਜਪਿਥਵੀ 
ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ; ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਲੱਬੜਦਾ 
॥੩੬॥

57978 1357 ibKXw BXMiq 
AMimRqM dRüstW 
sKw sÍjnh]

ibK-Xw: Xw qwlU qoN 
bol[B-XMiq[d RüstW[ 
(sÍjnh) suA`jnh

Bikhayaa 

Bhayanth 

Anmrithan 

Dhraasattaan 

Sakhaa Svajaneh ||

Poison is transformed 

into nectar, and 

enemies into friends 

and companions.

ਜ਼ਜਹਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਖੀ ਉਸ ਦੇ 

ਜਮਤਿ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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57979 1357 duKM BXMiq suK´M BY 
BIqM q inrBXh]

B-XMiq:XM qwlU qoN bol[ 
(B-XMiq) huMdw hY[ suK´M: 
suiKAM[ polw bolo, inr-
BXh[ (dUjw pwT: 
BIqMq)

Dhukhan 

Bhayanth Sukhyan 

Bhai Bheethan Th 

Nirabhayeh ||

Pain is changed into 

pleasure, and the 

fearful become 

fearless.

ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਸੁਖ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਿ ੇਉਹ (ਪਜਹਲਾਂ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਹਜਮਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਜਨਡਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

57980 1357 Qwn ibhUn 
ibsRwm nwmM 
nwnk ikRpwl 
hir hir 
gurh]37]

Thhaan Bihoon 

Bisraam Naaman 

Naanak Kirapaal 

Har Har Gureh 

||37||

Those who have no 

home or place find 

their place of rest in 

the Naam, O Nanak, 

when the Guru, the 

Lord, becomes 

Merciful. ||37||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ-ਦਾ-ਰੂਪ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਜਕਰਪਾਲ ਹੋ ਪਏ। ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦੇ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਰਾ-
ਆਸਰਾ ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩੭॥

57981 1357 srb sIl mmM 
sIlM srb pWvn  
mm pWvnh]

Sarab Seel Maman 

Seelan Sarab 

Paavan Mam 

Paavaneh ||

He blesses all with 

humility; He has 

blessed me with 

humility as well. He 

purifies all, and He has 

purified me as well.

ਿ ੋਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਸੁਭਾਉ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ; ਿੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵਤਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ, 

ਮੇਰਾ ਭੀ ਉਹੀ ਪਜਵਤਿ-ਕਰਤਾ 
ਹੈ;

57982 1357 srb krqb mmM 
krqw nwnk lyp 
Cyp n 
ilp´qy]38]

krqb: polw bolo[ 
ilp´qy: ilipAqy

Sarab Karathab 

Maman Karathaa 

Naanak Laep 

Shhaep N 

Lipyathae ||38||

The Creator of all is 

the Creator of me as 

well. O Nanak, no 

blame or stain sticks 

to Him. ||38||

ਿ ੋਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਚਨ ਦੇ 

ਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ 
ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਲਬੜਦਾ ॥੩੮॥
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57983 1357 nh sIqlM cMdR 
dyvh nh sIqlM 
bwvn cMdnh]

(dyvh) pRkwS krn vwly 
(cMdR) cMd dyvqw jI

Neh Seethalan 

Chandhr Dhaeveh 

Neh Seethalan 

Baavan 

Chandhaneh ||

The moon-god is not 

cool and calm, nor is 

the white sandalwood 

tree.

ਚੂੰਦਿਮਾ (ਉਤਨਾ) ਠੂੰ ਢ ਅਪੜਾਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ ਜਚੱਟਾ 
ਚੂੰਦਨ (ਉਤਨੀ) ਠੂੰ ਢ ਅਪੜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ,

57984 1357 nh sIqlM sIq 
ruqyx nwnk  
sIqlM swD 
sÍjnh]39]

r`uqyx[ sÍjnh: suA`jnh Neh Seethalan 

Seeth Ruthaen 

Naanak Seethalan 

Saadhh Svajaneh 

||39||

The winter season is 

not cool; O Nanak, 

only the Holy friends, 

the Saints, are cool 

and calm. ||39||

ਨਾਹ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ 

(ਉਤਨੀ) ਠੂੰ ਢ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਜਿਤਨੀ) ਠੂੰ ਢ-ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਿਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 

॥੩੯॥

57985 1357 mMqRM rwm rwm 
nwmM D´wnM srbqR 
pUrnh]

D´wn: iDAwnM Manthran Raam 

Raam Naaman 

Dhhyaanan 

Sarabathr 

Pooraneh ||

Through the Mantra of 

the Name of the Lord, 

Raam, Raam, one 

meditates on the All-

pervading Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਿੀਭ 

ਨਾਲ) ਿਪਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਿਾਣ ਕੇ ਉਸ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜਨੀ;

57986 1357 g´wnM sm duK suKM  
jugiq inrml 
inrvYrxh]

ig´wn: igAwnM Gyaanan Sam 

Dhukh Sukhan 

Jugath Niramal 

Niravairaneh ||

Those who have the 

wisdom to look alike 

upon pleasure and 

pain, live the 

immaculate lifestyle, 

free of vengeance.

ਸੁਖਾਂ ਦੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹਾ 
ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪਜਵਤਿ ਤੇ ਵੈਰ-

ਰਜਹਤ ਿੀਵਨ ਿੀਊਣਾ;

57987 1357 dXwlM srbqR 
jIAw pMc doK 
ibvrijqh]

dXw-lM: d`dw mukqw bol 
ky, Xw qwlU qoN bol[ 
sr-b`qR[ ib-vrij`qh

Dhayaalan 

Sarabathr Jeeaa 

Panch Dhokh 

Bivarajitheh ||

They are kind to all 

beings; they have 

overpowered the five 

thieves.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ-

ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚੇ ਰਜਹਣਾ;
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57988 1357 BojnM gopwl 
kIrqnM Alp 
mwXw jl kml 
rhqh]

(Alp) inrlyp, 
(Alp) qu`C[mw-Xw: Xw 
qwlU qoN bol mw-Xw[rh-
qh

Bhojanan Gopaal 

Keerathanan Alap 

Maayaa Jal Kamal 

Rehatheh ||

They take the Kirtan of 

the Lord's Praise as 

their food; they 

remain untouched by 

Maya, like the lotus in 

the water.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਣਾ 
ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਉਲ ਿੁੱ ਲ ਪਾਣੀ 
ਤੋਂ,

57989 1357 aupdysM sm imqR 
sqRh BgvMq 
Bgiq BwvnI]

Oupadhaesan Sam 

Mithr Sathreh 

Bhagavanth 

Bhagath 

Bhaavanee ||

They share the 

Teachings with friend 

and enemy alike; they 

love the devotional 

worship of God.

ਸੱਿਣ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਇਕੋ 

ਜਿਹਾ ਪਿੇਮ-ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਗਿਜਹਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਬਣਾਣਾ;

57990 1357 pr inMdw nh 
sRoiq sRvxM Awpu 
iq´wig sgl 
ryxukh]

(sRvxM) kMnW nwl[ 
iqAwig

Par Nindhaa Neh 

Sroth Sravanan 

Aap Thiyaag Sagal 

Raenukeh ||

They do not listen to 

slander; renouncing 

self-conceit, they 

become the dust of all.

ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਆਪਣੇ ਕੂੰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਨਾਹ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਜਤਆਗ ਕੇ ਸਭ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨਾ;

57991 1357 Kt lK´x pUrnM 
purKh nwnk  
nwm swD 
sÍjnh]40]

Kt: polw bolo[lK´x: 
l`iKAx[sÍjnh: 
suA`jnh

Khatt Lakhyan 

Pooranan 

Purakheh Naanak 

Naam Saadhh 

Svajaneh ||40||

Whoever has these six 

qualities, O Nanak, is 

called a Holy friend. 

||40||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਜਵਚ 

ਇਹ ਛੇ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਧ ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਆਖੀਦਾ ਹੈ ॥੪੦॥

57992 1357 Ajw BogMq kMd 
mUlM bsMqy smIip 
kyhrh]

(Ajw) b`krI (kMd) 
&L[ (mUlM) jVI bUtIAW

Ajaa Bhoganth 

Kandh Moolan 

Basanthae 

Sameep Kaehareh 

||

The goat enjoys eating 

fruits and roots, but if 

it lives near a tiger, it 

is always anxious.

ਬੱਕਰੀ ਗਾਿਰ-ਮੂਲੀ ਆਜਦਕ 

ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦੀ ਹੋਵੇ,
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57993 1357 qqRgqy sMswrh  
nwnk sog hrKM 
ibAwpqy]41]

(q`qR-gqy) qYsy sMswr dI 
rIqI hY

Thathr Gathae 

Sansaareh Naanak 

Sog Harakhan 

Biaapathae ||41||

This is the condition of 

the world, O Nanak; it 

is afflicted by pleasure 

and pain. ||41||

(ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਣਾ 
ਜਮਲਣ ਦੀ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 

ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰ 

ਭੀ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ); ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਿਗਤ 

ਦਾ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ਮੀ ਦੋਵੇਂ 
ਹੀ ਜਵਆਪਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪੧॥
57994 1357 ClM iCdRM koit 

ibGnM AprwDM 
iklibK mlM]

Shhalan Shhidhran 

Kott Bighanan 

Aparaadhhan 

Kilabikh Malan ||

Fraud, false 

accusations, millions 

of diseases, sins and 

the filthy residues of 

evil mistakes;

(ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ ) ਧੋਖਾ (ਦੇਣਾ), 
(ਜਕਸੇ ਦੇ) ਐਬ (ਿਰੋਲਣੇ), 
(ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ) ਕਿੋੜਾਂ 
ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਪਾਣੀਆਂ), ਜਵਕਾਰ, 

ਪਾਪ,

57995 1357 Brm mohM mwn 
ApmwnM mdM 
mwXw ibAwipqM]

bolmw-Xw: Xw qwlU qoN Bharam Mohan 

Maan Apamaanan 

Madhan Maayaa 

Biaapithan ||

Doubt, emotional 

attachment, pride, 

dishonor and 

intoxication with Maya

ਭਟਕਣਾ, ਮੋਹ, ਆਦਰ, 

ਜਨਰਾਦਰੀ, ਅਹੂੰਕਾਰ-(ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਨਾਲ) ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦਬਾਉ 

ਹੇਠ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,

57996 1357 imRq´ü jnm BRmMiq 
nrkh Aink 
aupwvM n isD´qy]

A`Kr hyTW ´ A`Dy X nMU 
AONkV hovy qW au 
bolo[imRq´ü: mi Rqau[ 
imRq´ü(mOq)[ isD´qy: 
is`iDAqy

Mrithya Janam 

Bhramanth 

Narakeh Anik 

Oupaavan N 

Sidhhyathae ||

These lead mortals to 

death and rebirth, 

wandering lost in hell. 

In spite of all sorts of 

efforts, salvation is not 

found.

ਉਹ ਿਨਮ ਮਰਨ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਨਰਕ 

ਭੋਗਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ 
ਉਪਾਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੀ 
(ਇਹਨਾਂ ਦੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਜਨਕਲਣ 

ਜਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।
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57997 1357 inrmlM swDsMgh  
jpMiq nwnk  
gopwl nwmM]

Niramalan Saadhh 

Sangeh Japanth 

Naanak Gopaal 

Naaman ||

Chanting and 

meditating on the 

Name of the Lord in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

O Nanak, mortals 

become immaculate 

and pure.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਹਨ,

57998 1357 rmMiq gux goibMd  
inqpRqh]42]

rmMiq[inq-pRqh Ramanth Gun 

Gobindh Nith 

Pratheh ||42||

They continually dwell 

upon the Glorious 

Praises of God. ||42||

ਸਦਾ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਪਜਵਤਿ (-ਿੀਵਨ) ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪੨॥

57999 1357 qrx srx 
suAwmI rmx 
sIl prmysurh]

Tharan Saran 

Suaamee Raman 

Seel 

Paramaesureh ||

In the Sanctuary of the 

Kind-hearted Lord, our 

Transcendent Lord 

and Master, we are 

carried across.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੌਤਕ 

ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਨ (ਿੀਵਾਂ 
ਲਈ, ਮਾਨੋ) ਿਹਾਜ਼ ਹੈ।

58000 1357 krx kwrx 
smrQh dwnu dyq 
pRBu pUrnh]

smr`Qh Karan Kaaran 

Samarathheh 

Dhaan Dhaeth 

Prabh Pooraneh ||

God is the Perfect, All-

powerful Cause of 

causes; He is the Giver 

of gifts.

ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਾਤਾਂ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਗਤ ਦਾ ਮੂਲ 

ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ-ਿੋਗਾ ਹੈ।

58001 1357 inrws Aws 
krxM sgl ArQ 
AwlXh]

(ArQ) pdwrQ [Awl-
Xh: X qwlU qoN bolo[ 
(AwlXh) Gr

Niraas Aas 

Karanan Sagal 

Arathh Aalayeh ||

He gives hope to the 

hopeless. He is the 

Source of all riches.

ਪਿਭੂ ਜਨਰਾਜਸਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
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58002 1357 gux inDwn 
ismrMiq nwnk  
sgl jwcMq 
jwickh]43]

jwic-kh Gun Nidhhaan 

Simaranth Naanak 

Sagal Jaachanth 

Jaachikeh ||43||

Nanak meditates in 

remembrance on the 

Treasure of Virtue; we 

are all beggars, 

begging at His Door. 

||43||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੇ (ਿੀਵ) ਮੂੰਗਤੇ 

(ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ) ਮੂੰਗਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ ॥੪੩॥

58003 1357 durgm sQwn  
sugmM mhw dUK  
srb sUKxh]

dur-gm[ sug-mM[ Dhuragam 

Sathhaan 

Sugaman Mehaa 

Dhookh Sarab 

Sookhaneh ||

The most difficult 

place becomes easy, 

and the worst pain 

turns into pleasure.

ਔਖੀ ਪਹੁੂੰਚ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਸੌਖੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ 

ਵੱਡੇ ਦੱੁਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

58004 1357 dur bcn Byd 
BrmM swkq 
ipsnMq surjnh]

(dur) Koty ic`cV, 
(ipsnMq) cugl

Dhurabachan 

Bhaedh Bharaman 

Saakath Pisanan 

Th Surajaneh ||

Evil words, differences 

and doubts are 

obliterated, and even 

faithless cynics and 

malicious gossips 

become good people.

ਜਿਹੜੇ ਬੂੰ ਦੇ ਿੀਵਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ 

ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ ਖਰਹਵੇ ਬਚਨਾਂ 
ਨਾਲ (ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਨ) ਜਵੂੰ ਨਹ ਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ 
ਚੁਗ਼ਲ ਬੂੰ ਦੇ ਨੇਕ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

58005 1357 AisQqM sog 
hrKM BY KIxMq  
inrBvh]

AisQ`qM Asathhithan Sog 

Harakhan Bhai 

Kheenan Th 

Nirabhaveh ||

They become steady 

and stable, whether 

happy or sad; their 

fears are taken away, 

and they are fearless.

ਜਚੂੰ ਤਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਵਚ ਿਾ ਜਟਕਦੀ 
ਹੈ। (ਬਦਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਣ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ)। ਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਹਜਮਆ 

ਹੋਇਆ ਬੂੰਦਾ ਜਨਡਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।
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58006 1358 BY AtvIAM mhw 
ngr bwsM Drm 
lK´x pRB 
mieAw]

(AtvIAM) aujwV[ 
lK´x: l`iKAx

Bhai Attaveean 

Mehaa Nagar 

Baasan Dhharam 

Lakhyan Prabh 

Maeiaa ||

The dreadful woods 

become a well-

populated city; such 

are the merits of the 

righteous life of 

Dharma, given by 

God's Grace.

ਡਰਾਉਣਾ ਿੂੰਗਲ ਤਕੜਾ 
ਵੱਸਦਾ ਸ਼ਜਹਰ ਿਾਪਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਹਨ ਧਰਮ ਦੇ 

ਲੱਛਣ ਿ ੋਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

58007 1358 swDsMgm rwm 
rwm rmxM srix 
nwnk hir hir 
dXwl crxM]44]

d-Xwl: d mukqw, Xw 
qwlU qoN bolo

Saadhh Sangam 

Raam Raam 

Ramanan Saran 

Naanak Har Har 

Dhayaal Charanan 

||44||

Chanting the Lord's 

Name in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, O Nanak, 

the Lotus Feet of the 

Merciful Lord are 

found. ||44||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ-) 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਤੇ ਜਦਆਲ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ॥੪੪॥

58008 1358 hy Aijq sUr 
sMgRwmM Aiq 
blnw bhu 
mrdnh]

A-ij`q Hae Ajith Soor 

Sangraaman Ath 

Balanaa Bahu 

Maradhaneh ||

O emotional 

attachment, you are 

the invincible warrior 

of the battlefield of 

life; you totally crush 

and destroy even the 

most powerful.

ਹੇ ਨਾਹ ਜਿੱਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ 

(ਮੋਹ)! ਤੂੂੰ  ਿੁੱ ਧ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂ ਬਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਮਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

58009 1358 gx gMDrb dyv 
mwnuK´M psu pMKI 
ibmohnh]

gM-Drb[ mwnuK´M: 
mwnu`iKAM[ib-mohnh

Gan Gandhharab 

Dhaev 

Maanukhyan Pas 

Pankhee 

Bimohaneh ||

You entice and 

fascinate even the 

heavenly heralds, 

celestial singers, gods, 

mortals, beasts and 

birds.

ਗਣ ਗੂੰਧਰਬ ਦੇਵਤੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਸ਼ੂ ਪੂੰਛੀ-ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।
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58010 1358 hir krxhwrM 
nmskwrM srix 
nwnk  
jgdIsÍrh]45]

jgdIsÍrh:j`gdIsuArh Har Karanehaaran 

Namasakaaran 

Saran Naanak 

Jagadheesvareh 

||45||

Nanak bows in humble 

surrender to the Lord; 

he seeks the Sanctuary 

of the Lord of the 

Universe. ||45||

(ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਗਤ ਦੇ 

ਮਾਲਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈ ਅਤੇ 

ਿਗਤ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ॥੪੫॥

58011 1358 hy kwmM nrk 
ibsRwmM bhu jonI 
BRmwvxh]

Hae Kaaman 

Narak Bisraaman 

Bahu Jonee 

Bhramaavaneh ||

O sexual desire, you 

lead the mortals to 

hell; you make them 

wander in 

reincarnation through 

countless species.

ਹੇ ਕਾਮ! ਤੂੂੰ  (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਕੇ) ਨਰਕ ਜਵਚ 

ਅਪੜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਕਈ 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

58012 1358 icq hrxM qRY lok 
gMm´M jp qp sIl  
ibdwrxh]

gMm´M:gMimAM Chith Haranan 

Thrai Lok 

Ganmyan Jap 

Thap Seel 

Bidhaaraneh ||

You cheat the 

consciousness, and 

pervade the three 

worlds. You destroy 

meditation, penance 

and virtue.

ਤੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈਂ, ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਤੇਰੀ 
ਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਿਪ 

ਤਪ ਤੇ ਸੱੁਧ ਆਚਰਨ ਨਾਸ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

58013 1358 Alp suK Aivq 
cMcl aUc nIc 
smwvxh]

A-ivq Alap Sukh Avith 

Chanchal Ooch 

Neech 

Samaavaneh ||

But you give only 

shallow pleasure, 

while you make the 

mortals weak and 

unsteady; you pervade 

the high and the low.

ਹੇ ਚੂੰਚਲ ਕਾਮ! ਤੂੂੰ  ਸੁਖ ਤਾਂ 
ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਇਸੇ 

ਨਾਲ ਤੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  (ਸੱੁਧ 

ਆਚਰਨ ਦੇ) ਧਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ 
ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।
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58014 1358 qv BY ibmuMicq  
swDsMgm Et 
nwnk  
nwrwiexh]46]

(ib-muMic`q) iqAwgxw 
kIqw hY[ (swDsMgm) 
sMgq jI c iml ky

Thav Bhai 

Bimunchith 

Saadhh Sangam 

Outt Naanak 

Naaraaeineh 

||46||

Your fear is dispelled 

in the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, O Nanak, 

through the 

Protection and 

Support of the Lord. 

||46||

ਿੀਵ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ, 

ਸਭਨਾਂ ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਪਹੁੂੰਚ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈਂ। ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰ ਜਚਆਂ ਤੇਰੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਲੈ ॥੪੬॥

58015 1358 hy kil mUl kRoDM  
kdMc kruxw n 
auprjqy]

(kil) lVweI (mUl) 
mu`F (k-dMc) kdy BI[ 
(kruxw) ikRpw (n) nhIN 
(au-prjqy) pYdw hox 
idMdy

Hae Kal Mool 

Krodhhan 

Kadhanch Karunaa 

N Ouparajathae ||

O anger, you are the 

root of conflict; 

compassion never 

rises up in you.

ਹੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੱੁਢ ਕਿੋਧ! (ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਕਦੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ 
ਉਪਿਦੀ।

58016 1358 ibKXMq jIvM vs´M 
kroiq inrq´M 
kroiq jQw 
mrkth]

XM qwlU qoN bol, (ibK-
XMq) ivSeI jIvW nUM 
(vs´M) v`s krdw hYN[ 
(mrk-th) bWdr[ 
inrq´M: inriqAM[ jQw: 
polw bolo[ vs´M:v`isAM

Bikhayanth Jeevan 

Vasyan Karoth 

Nirathyan Karoth 

Jathhaa 

Marakatteh ||

You take the corrupt, 

sinful beings in your 

power, and make 

them dance like 

monkeys.

ਤੂੂੰ  ਜਵਸ਼ਈ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ 

ਵੱਸ ਜਵਚ ਆਇਆ ਿੀਵ ਇਉਂ 

ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ।

58017 1358 Aink swsn  
qwVMiq jmdUqh  
qv sMgy ADmM 
nrh]

(swsn) szwvW Anik Saasan 

Thaarranth 

Jamadhootheh 

Thav Sangae 

Adhhaman Nareh 

||

Associating with you, 

mortals are debased 

and punished by the 

Messenger of Death in 

so many ways.

ਤੇਰੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਿੀਵ ਨੀਚ 

(ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ) ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਿਮਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੁਕਮ ਤੇ ਦੂੰਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
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58018 1358 dIn duK BMjn  
dXwl pRBu nwnk  
srb jIA rK´w 
kroiq]47]

d-Xwl: d mukqw, Xw 
qwlU bolo[ r`iKAw

Dheen Dhukh 

Bhanjan Dhayaal 

Prabh Naanak 

Sarab Jeea 

Rakhyaa Karoth 

||47||

O Destroyer of the 

pains of the poor, O 

Merciful God, Nanak 

prays for You to 

protect all begins from 

such anger. ||47||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦਆਲ ਪਿਭੂ ਹੀ 
(ਇਸ ਕਿੋਧ ਤੋਂ) ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ) ॥੪੭॥

58019 1358 hy loBw lMpt sMg 
isrmorh Aink 
lhrI klolqy]

Hae Lobhaa 

Lanpatt Sang 

Siramoreh Anik 

Leharee 

Kalolathae ||

O greed, you cling to 

even the great, 

assaulting them with 

countless waves.

ਹੇ ਲੋਭ! ਮੁਖੀ ਬੂੰ ਦੇ (ਭੀ) ਤੇਰੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ) ਅਨੇਕਾਂ 
ਕਲੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

58020 1358 DwvMq jIAw bhu 
pRkwrM Aink 
BWiq bhu folqy]

Dhhaavanth Jeeaa 

Bahu Prakaaran 

Anik Bhaanth 

Bahu Ddolathae ||

You cause them to run 

around wildly in all 

directions, wobbling 

and wavering 

unsteadily.

ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆਏ ਹੋਏ ਿੀਵ 

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ 

ਡੋਲਦੇ ਹਨ।

58021 1358 nc imqRM nc 
iestM nc bwDv  
nc mwq ipqw  
qv ljXw]

(iestM) ipAwry nc 
nhIN[bWDv[ l`j-
Xw:Xw qwlU qoN 
bolo[nc: polw bolo

Nach Mithran 

Nach Eisattan 

Nach Baadhhav 

Nach Maath 

Pithaa Thav 

Lajayaa ||

You have no respect 

for friends, ideals, 

relations, mother or 

father.

ਤੇਰੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਜਕਸੇ ਜਮਤਿ ਦੀ, 
ਨਾਹ ਗੁਰੂ-ਪੀਰ ਦੀ, ਨਾਹ 

ਸਨਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਮਾਂ ਜਪਉ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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58022 1358 AkrxM kroiq  
AKwid´ Kwd´M  
Aswj´M swij  
smjXw]

(A-krxM) nw krn 
vwly zulm mMd krm 
(kroiq) krdw hYN[ nw 
swjx vwly swjo smwn 
(swij) sjwauNdw hYN[ 
loB Awpxy pRBwv nwl 
AXog kMm luk ky qW 
ie`k pwsy irhw, sBw c 
BI krw idMdw hY Bwv 
lok lwj BI jWdI 
rihMdI hY[smjXw:Xw 
qwlU qoN bol[ (smjXw) 
BlI pRkwr Aij`q hYN[ 
AKwid´: AKwidA[ 
Kwd´M: KwidAM[Aswj´M: 
AswijAM[ smjXw: 
sm`ijAw 

Akaranan Karoth 

Akhaadhiy 

Khaadhyan 

Asaajyan Saaj 

Samajayaa ||

You make them do 

what they should not 

do. You make them 

eat what they should 

not eat. You make 

them accomplish what 

they should not 

accomplish.

ਤੇਰੇ ਪਿਭਾਵ ਨਾਲ ਿੀਵ ਖੁਲਹੇ  
ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਿ ਜਵਚ ਉਹ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿ ੋਨਹੀਂ ਕਰਨੇ 

ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 

ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਿ ੋ

ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

58023 1358 qRwih qRwih srix 
suAwmI ibg´wipœ 
nwnk hir 
nrhrh]48]

qRwih r`iKAw 
kro[(ibg´wipœ) pRym 
bynqI[ ibigAwipœ: q 
A`Dw jwx k polw bolo 

Thraahi Thraahi 

Saran Suaamee 

Bigyaapio Naanak 

Har Narehareh 

||48||

Save me, save me - I 

have come to Your 

Sanctuary, O my Lord 

and Master; Nanak 

prays to the Lord. 

||48||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ) ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ-ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ 
ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਬਚਾ ਲੈ ॥੪੮॥
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58024 1358 hy jnm mrx 
mUlM AhMkwrM 
pwpwqmw]

Hae Janam Maran 

Moolan 

Ahankaaran 

Paapaathamaa ||

O egotism, you are the 

root of birth and 

death and the cycle of 

reincarnation; you are 

the very soul of sin.

ਹੇ ਪਾਪੀ ਅਹੂੰਕਾਰ! ਤੂੂੰ  ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਂ।

58025 1358 imqRM qjMiq sqRM 
idRVMiq Aink 
mwXw ibsœIrnh]

ibsœIrnh: A`Dw q`qw 
ibhwrI sihq: polw bolo 
[Xw qwlU qoN bolo mw-
Xw[ q-jMiq[ idR-VMiq

Mithran Thajanth 

Sathran Dhrirranth 

Anik Maayaa 

Bistheeraneh ||

You forsake friends, 

and hold tight to 

enemies. You spread 

out countless illusions 

of Maya.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਖਲਾਰੇ 

ਜਖਲਾਰ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਜਮੱਤਿਾਂ ਦਾ 
ਜਤਆਗ ਕਰਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਪੱਕੇ 

ਕਰਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈਂ।

58026 1358 AwvMq jwvMq  
QkMq jIAw duK 
suK bhu Bogxh]

jIAw: ibMdI nhIN lwauxI Aavanth Jaavanth 

Thhakanth Jeeaa 

Dhukh Sukh Bahu 

Bhoganeh ||

You cause the living 

beings to come and go 

until they are 

exhausted. You lead 

them to experience 

pain and pleasure.

(ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੋ ਕੇ) ਿੀਵ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੱੁਖ 

ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ,

58027 1358 BRm BXwn 
auidAwn rmxM  
mhw ibkt AswD 
rogxh]

bolB-Xwn: Xw qwlU qoN Bhram Bhayaan 

Oudhiaan 

Ramanan Mehaa 

Bikatt Asaadhh 

Roganeh ||

You lead them to 

wander lost in the 

terrible wilderness of 

doubt; you lead them 

to contract the most 

horrible, incurable 

diseases.

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ, ਮਾਨੋ, 

ਡਰਾਉਣੇ ਿੂੰਗਲ ਜਵਚੋਂ ਦੀ 
ਲੂੰ ਘਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੜੇ 

ਜਭਆਨਕ ਲਾ-ਇਲਾਿ ਰੋਗਾਂ 
ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11827 Published: March 06/ 2014



58028 1358 bYd´M pwrbRhm 
prmysÍr AwrwiD 
nwnk hir hir 
hry]49]

bYd´M: bYidAM[prmysÍr: 
prmysuAr

Baidhyan 

Paarabreham 

Paramaesvar 

Aaraadhh Naanak 

Har Har Harae 

||49||

The only Physician is 

the Supreme Lord, the 

Transcendent Lord 

God. Nanak worships 

and adores the Lord, 

Har, Har, Haray. ||49||

(ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਣ 

ਵਾਲਾ) ਹਕੀਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ 
ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਸਮਰ ॥੪੯॥

58029 1358 hy pRwx nwQ 
goibMdh  
ikRpwinDwn jgd 
guro]

Hae Praan Naathh 

Gobindheh 

Kirapaa Nidhhaan 

Jagadh Guro ||

O Lord of the 

Universe, Master of 

the Breath of life, 

Treasure of Mercy, 

Guru of the World.

ਹੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ! ਹੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਮਾਲਕ! ਹੇ ਜਕਰਪਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ! 

ਹੇ ਿਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ!

58030 1358 hy sMswr qwp 
hrxh kruxwmY 
sB duK hro]

hr-xh[ kruxw-mY[ 
mY: ibMdI n lwau

Hae Sansaar 

Thaap Haraneh 

Karunaa Mai Sabh 

Dhukh Haro ||

O Destroyer of the 

fever of the world, 

Embodiment of 

Compassion, please 

take away all my pain.

ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਤਰਸ-ਸਰੂਪ 

ਪਿਭੂ! (ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ-

ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ।

58031 1358 hy srix jog 
dXwlh dInw 
nwQ mXw kro]

d-Xwlh: d mukqw, Xw 
qwlU qoN bolo[m-Xw 

Hae Saran Jog 

Dhayaaleh 

Dheenaa Naathh 

Mayaa Karo ||

O Merciful Lord, 

Potent to give 

Sanctuary, Master of 

the meek and humble, 

please be kind to me.

ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ! ਹੇ ਸਰਨ 

ਆਇਆਂ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਕਰਨ-

ਿੋਗ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! 

ਮੇਹਰ ਕਰ।
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58032 1358 srIr sÍsQ KIx 
smey ismrMiq 
nwnk rwm 
dwmodr 
mwDvh]50]

sÍsQ: su-AsQ[ 
(sÍsQ) iqAwr-br-
iqAwr kilAwx sihq[ 
(Kix) nwS hox (s-
mey) vyly

Sareer Svasathh 

Kheen Sameae 

Simaranth Naanak 

Raam 

Dhaamodhar 

Maadhhaveh 

||50||

Whether his body is 

healthy or sick, let 

Nanak meditate in 

remembrance on You, 

Lord. ||50||

ਹੇ ਰਾਮ! ਹੇ ਦਾਮੋਦਰ! ਹੇ ਮਾਧੋ! 

ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਸਮੇ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ 
ਰਹੇ ॥੫੦॥

58033 1358 crxkml srxM  
rmxM gopwl 
kIrqnh]

Charan Kamal 

Saranan Ramanan 

Gopaal 

Keerathaneh ||

I have come to the 

Sanctuary of the Lord's 

Lotus Feet, where I 

sing the Kirtan of His 

Praises.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
(ਜਲਆਂ), ਿਗਤ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਉਚਾਜਰਆਂ-

58034 1358 swDsMgyx qrxM  
nwnk mhw swgr 
BY duqrh]51]

du`q-rh Saadhh Sangaen 

Tharanan Naanak 

Mehaa Saagar 

Bhai Dhuthareh 

||51||

In the Saadh Sangat, 

the Company of the 

Holy, Nanak is carried 

across the utterly 

terrifying, difficult 

world-ocean. ||51||

(ਇਸ ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕੀਦਾ 
ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸੂੰਸਾਰ) ਇਕ 

ਵੱਡਾ ਜਭਆਨਕ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, 

ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ 

ਔਖਾ ਹੈ ॥੫੧॥

58035 1358 isr msœk rK´w  
pwrbRhmM hsœ 
kwXw rK´w 
prmysÍrh]

msœk, hsœ: A`Dy œ q`qy: 
poly bolo[prmysÍrh: 
prmysuA-rh[ bolkw-
Xw: Xw qwlU qoN[rK´w: 
r`iKAw

Sir Masok Rakhyaa 

Paarabrehaman 

Haso Kaayaa 

Rakhyaa 

Paramaesvareh ||

The Supreme Lord 

God has procted my 

head and forehead; 

the Transcendent Lord 

has protected my 

hands and body.

ਜਸਰ, ਮੱਥਾ, ਹੱਥ, ਸਰੀਰ ਦੀ 
(ਹਰ ਤਰਹਾਂ) ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਪਾਰਬਿਹਮ ਪਰਮੇਸਰ 

(ਹੈ),

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11829 Published: March 06/ 2014



58036 1358 Awqm rK´w 
gopwl suAwmI  
Dn crx rK´w 
jgdIsÍrh]

Aatham Rakhyaa 

Gopaal Suaamee 

Dhhan Charan 

Rakhyaa 

Jagadheesvareh ||

God, my Lord and 

Master, has saved my 

soul; the Lord of the 

Universe has saved my 

wealth and feet.

ਜਿੂੰ ਦ, ਧਨ-ਪਦਾਰਥ (ਆਜਦ 

ਦੀ) ਹਰ ਪਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ, ਸੁਆਮੀ, 
ਿਗਦੀਸਰ (ਹੀ ਹੈ)।

58037 1358 srb rK´w gur 
dXwlh BY dUK 
ibnwsnh]

dXw-lh: Xw qwlU qoN 
bolo

Sarab Rakhyaa Gur 

Dhayaaleh Bhai 

Dhookh 

Binaasaneh ||

The Merciful Guru has 

protected everything, 

and destroyed my fear 

and suffering.

ਹਰ ਪਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਇਆ ਦਾ 
ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ 
ਸਾਰੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
58038 1358 Bgiq vCl 

AnwQ nwQy srix 
nwnk purK 
Acuqh]52]

(A-cu`qh) AibnwsI Bhagath Vashhal 

Anaathh Naathhae 

Saran Naanak 

Purakh Achutheh 

||52||

God is the Lover of His 

devotees, the Master 

of the masterless. 

Nanak has entered the 

Sanctuary of the 

Imperishable Primal 

Lord God. ||52||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਪਿਭੂ 
ਜਨਆਸਜਰਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, 

ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਜਵਨਾਸ਼ੀ 
ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਲੈ ॥੫੨॥

58039 1358 jyn klw DwirE 
AwkwsM bYsMqrM 
kwst bystM]

ijn@W dI Anqklwvwn 
SkqI ny, (bystM) AgnI 
(kwst) l`kV c vlI 
hoeI hY

Jaen Kalaa 

Dhhaariou 

Aakaasan 

Baisantharan 

Kaasatt Baesattan 

||

His Power supports 

the sky, and locks fire 

within wood.

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਸੱਜਤਆ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੂੰ  
ਜਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅੱਗ ਨੂੂੰ  ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਢਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ;
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58040 1358 jyn klw sis 
sUr nK´qR joiq´M  
swsM srIr 
DwrxM]

(joiq´M) pRkwS[ nK´qR: 
niKA`qR[ joiq´M: joiqAM

Jaen Kalaa Sas 

Soor Nakhyathr 

Jothiyan Saasan 

Sareer 

Dhhaaranan ||

His Power supports 

the moon, the sun and 

the stars, and infuses 

light and breath into 

the body.

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ 

ਨਾਲ ਚੂੰਦਿਮਾ ਸੂਰਿ ਤਾਜਰਆਂ 

ਜਵਚ ਆਪਣਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਜਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਸੁਆਸ 

ਜਟਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ;

58041 1359 jyn klw mwq 
grB pRiqpwlM  
nh CydMq jTr 
rogxh]

Jaen Kalaa Maath 

Garabh 

Prathipaalan Neh 

Shhaedhanth 

Jathar Roganeh ||

His Power provides 

nourishment in the 

womb of the mother, 

and does not let 

disease strike.

ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਸੱਜਤਆ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਵਚ 

ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਦਾ ਪਿਬੂੰ ਧ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 

ਦੀ ਅੱਗ-ਰੂਪ ਰੋਗ ਿੀਵ ਦਾ 
ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

58042 1359 qyn klw AsQMBM 
srovrM nwnk nh 
iCjMiq qrMg 
qoXxh]53]

qoX-xh: X qwlU qoN 
bolo[(qoXxh) pwxI[ 
As-QMBM[iC-jMiq

Thaen Kalaa 

Asathhanbhan 

Sarovaran Naanak 

Neh Shhijanth 

Tharang Thoyaneh 

||53||

His Power holds back 

the ocean, O Nanak, 

and does not allow the 

waves of water to 

destroy the land. 

||53||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੇ ਇਸ 

(ਸੂੰਸਾਰ-) ਸਰੋਵਰ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ 

ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ (ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ) ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ 

॥੫੩॥

58043 1359 gusWeI 
girs† rUpyx  
ismrxM srbqR 
jIvxh]

(g-irs†) BwrI v`fw[ 
rUpyx rUp hn[ srb`qR[ 
g-irs† A`Dw tYNkw: polw 
bolo 

Gusaanee Garist 

Roopaen 

Simaranan 

Sarabathr 

Jeevaneh ||

The Lord of the World 

is Supremely 

Beautiful; His 

Meditation is the Life 

of all.

ਿਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ 
ਿੀਵਨ (ਸਹਾਰਾ) ਹੈ।
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58044 1359 lbD´M sMqsMgyx 
nwnk sÍC mwrg  
hir 
Bgqxh]54]

(sÍC) piv`qR[ lbD´M: 
l`biDAM[ sÍC: suA`C

Labadhhyan Santh 

Sangaen Naanak 

Svashh Maarag 

Har Bhagathaneh 

||54||

In the Society of the 

Saints, O Nanak, He is 

found on the path of 

devotional worship of 

the Lord. ||54||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਹੀ (ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ) ਜਨਰਮਲ ਰਸਤਾ 
ਹੈ, ਿ ੋਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਲੱਭਦਾ ਹੈ ॥੫੪॥

58045 1359 mskM BgnMq sYlM  
krdmM qrMq 
ppIlkh]

(mskM) m`Cr (BgnMq) 
BMn idMdw hY[(sYlM) p`Qr 
nMU[ (krdmM) ic`kV, 
(ppIl-kh) kIVI

Masakan 

Bhagananth Sailan 

Karadhaman 

Tharanth 

Papeelakeh ||

The mosquito pierces 

the stone, the ant 

crosses the swamp,

ਉਹ (ਮਨੱੁਖ ਪਜਹਲਾਂ) ਮੱਛਰ 

(ਵਾਂਗ ਜਨਤਾਣਾ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) 
ਪਹਾੜ (ਅਹੂੰਕਾਰ) ਨੂੂੰ  ਤੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੀ (ਵਾਂਗ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਹੁਣ) ਜਚੱਕੜ (ਮੋਹ) 

ਤੋਂ ਤਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

58046 1359 swgrM lMGMiq 
ipMgM qm prgws 
AMDkh]

(qm) AMDyrw[ lM-GMiq Saagaran 

Langhanth Pingan 

Tham Paragaas 

Andhhakeh ||

The cripple crosses the 

ocean, and the blind 

sees in the darkness,

ਲੂਲਹੇ  ਸਮਾਨ (ਜਨਆਸਰਾ 
ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਹੁਣ ਸੂੰਸਾਰ-) 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਉਸ ਅਜਗਆਨੀ) ਅੂੰਨਹੇ  ਦਾ 
ਹਨੇਰਾ (ਵੀ) ਚਾਨਣ ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ,

58047 1359 swDsMgyix 
ismrMiq goibMd  
srix nwnk hir 
hir hry]55]

Saadhh Sangaen 

Simaranth 

Gobindh Saran 

Naanak Har Har 

Harae ||55||

Meditating on the 

Lord of the Universe in 

the Saadh Sangat. 

Nanak seeks the 

Sanctuary of the Lord, 

Har, Har, Haray. ||55||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੫੫॥
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58048 1359 iqlk hIxM jQw 
ibpRw Amr hIxM  
jQw rwjnh]

jQw: polw bolo Thilak Heenan 

Jathhaa Bipraa 

Amar Heenan 

Jathhaa Raajaneh 

||

Like a Brahmin 

without a sacred mark 

on his forehead, or a 

king without the 

power of command,

ਜਿਵੇਂ ਜਤਲਕ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਬਿਾਹਮਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ (ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਰਾਿਾ,

58049 1359 AwvD hIxM jQw 
sUrw nwnk Drm 
hIxM qQw 
bYs˜vh]56]

bYs ˜vh: AD`w nMnw polw 
bolo 

Aavadhh Heenan 

Jathhaa Soorar 

Naanak Dhharam 

Heenan Thathhaa 

Baisaaveh ||56||

Or a warrior without 

weapons, so is the 

devotee of God 

without Dharmic 

Faith. ||56||

ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਿ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੂਰਮਾ 
(ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ), ਜਤਵੇਂ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ 
ਜਵਸ਼ਨੂ-ਭਗਤ (ਸਮਝੋ) ॥੫੬॥

58050 1359 n sMKM n ckRM n 
gdw n isAwmM]

N Sankhan N 

Chakran N Gadhaa 

N Siaaman ||

God has no conch-

shell, no religious 

mark, no 

paraphernalia; he 

does not have blue 

skin.

ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ ਨਾਹ ਸੂੰਖ ਹੈ 

ਨਾਹ ਚੱਕਿ ਹੈ ਨਾਹ ਗਦਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ 
ਹੈ। (ਭਾਵ, ਨਾਹ ਹੀ ਉਹ 

ਜਵਸ਼ਨੂ ਹੈ ਨਾਹ ਹੀ ਉਹ ਜਕਿਸ਼ਨ 

ਹੈ)।

58051 1359 Asçrj rUpM rhMq 
jnmM]

Asçrj: A`Dw ccw polw 
bolo[

Ascharaj Roopan 

Rehanth Janaman 

||

His Form is Wondrous 

and Amazing. He is 

beyond incarnation.

ਉਹ ਿਨਮ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਰੂਪ ਅਚਰਿ ਹੈ (ਿੋ 
ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ),

58052 1359 nyq nyq kQMiq 
bydw]

bydw: ibMdI nhIN 
lwauxI[ k-QMiq

Naeth Naeth 

Kathhanth 

Baedhaa ||

The Vedas say that He 

is not this, and not 

that.

ਵੇਦ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਸ 

ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,

58053 1359 aUc mUc Apwr 
goibMdh]

Ooch Mooch 

Apaar Gobindheh 

||

The Lord of the 

Universe is Lofty and 

High, Great and 

Infinite.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, (ਬਹੁਤ) 

ਉੱਚਾ ਹੈ, (ਬਹੁਤ) ਵੱਡਾ ਹੈ,
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58054 1359 bsMiq swD irdXM 
Acuq buJMiq 
nwnk  
bfBwgIAh]57]

ird-X: XM qwlU qoN 
bolo[A-c`uq[b`uJMiq

Basanth Saadhh 

Ridhayan Achuth 

Bujhanth Naanak 

Baddabhaageeah 

||57||

The Imperishable Lord 

abides in the hearts of 

the Holy. He is 

understood, O Nanak, 

by those who are very 

fortunate. ||57||

ਉਹ ਅਜਵਨਾਸੀ ਪਿਭੂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਹੀ (ਇਹ ਗੱਲ) ਸਮਝਦੇ ਹਨ 

॥੫੭॥

58055 1359 auidAwn bsnM 
sMswrM snbMDI  
sÍwn isAwl 
Krh]

bsnM: bs rhy 
hn[sÍwn: suAwn[ 
(sÍwn) kUkr loBI[ 
dgybwz rUpI (isAwl) 
ig`dV[kwmI rUpI 
(Krh) Koqy AwlsI

Oudhiaan Basanan 

Sansaaran 

Sanabandhhee 

Svaan Siaal Khareh 

||

Living in the world, it 

is like a wild jungle. 

One's relatives are like 

dogs, jackals and 

donkeys.

ਿੀਵ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇਕ ਐਸੇ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਕੱੁਤੇ, ਜਗੱਦੜ, ਖੋਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹਨ (ਭਾਵ, ਿੀਵ ਦਾ 
ਸੁਭਾਉ ਕੱੁਤੇ ਜਗੱਦੜ ਖੋਤੇ 

ਵਰਗਾ ਹੈ)।

58056 1359 ibKm sQwn mn  
moh midrM mhW 
AswD pMc 
qskrh]

Bikham Sathhaan 

Man Moh 

Madhiran Mehaan 

Asaadhh Panch 

Thasakareh ||

In this difficult place, 

the mind is intoxicated 

with the wine of 

emotional 

attachment; the five 

unconquered thieves 

lurk there.

ਿੀਵ ਦਾ ਮਨ ਬੜੇ ਔਖੇ ਥਾਂ 
(ਿਜਸਆ ਜਪਆ) ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ 
ਸ਼ਰਾਬ (ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੈ), ਵੱਡੇ 

ਅਜਿੱਤ ਪੂੰਿ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਚੋਰ 

(ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹਨ)।
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58057 1359 hIq moh BY Brm 
BRmxM AhM PWs 
qIK´x kiTnh]

qIK´x: qIiKAx Heeth Moh Bhai 

Bharam 

Bhramanan Ahan 

Faans Theekhyan 

Kathineh ||

The mortals wander 

lost in love and 

emotional 

attachment, fear and 

doubt; they are caught 

in the sharp, strong 

noose of egotism.

ਇਤ, ਮੋਹ, (ਅਨੇਕਾਂ) ਸਜਹਮ, 

ਭਟਕਣਾਂ (ਜਵਚ ਿੀਵ ਕਾਬੂ 

ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਹਉਮੈ 

ਦੀ ਔਖੀ ਜਤਿੱ ਖੀ ਿਾਹੀ (ਇਸ ਦੇ 

ਗਲ ਜਵਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ)।

58058 1359 pwvk qoA AswD 
GorM Agm qIr  
nh lMGnh]

Paavak Thoa 

Asaadhh Ghoran 

Agam Theer Neh 

Langhaneh ||

The ocean of fire is 

terrifying and 

impassable. The 

distant shore is so far 

away; it cannot be 

reached.

(ਿੀਵ ਇਕ ਐਸੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਗੋਤੇ ਖਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ) 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਜਭਆਨਕ ਅਸਾਧ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦਾ 
ਪਾਣੀ (ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ), 

(ਉਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) ਕੂੰਢਾ 
ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ 
ਲੂੰ ਜਘਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

58059 1359 Bju swDsMig 
guopwl nwnk hir 
crx srx  
auDrx 
ikRpw]58]

guo: hoVy AONkV ivcwly 
bolo[ Bju: polw bolo[ 
AOguxW qoN (auDr-x) 
bcxw huMdw hY

Bhaj Saadhhasang 

Guopaal Naanak 

Har Charan Saran 

Oudhharan 

Kirapaa ||58||

Vibrate and meditate 

on the Lord of the 

World, in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy; O Nanak, 

by His Grace, we are 

saved at the Lotus 

Feet of the Lord. 

||58||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਿਾ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰ, 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਜਲਆਂ 

ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਇਸ 

ਜਭਆਨਕ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ ਬਚਾਉ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੫੮॥
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58060 1359 ikRpw krMq  
goibMd gopwlh  
sgl´M rog KMfxh]

sgl´M: sgilAM Kirapaa Karanth 

Gobindh Gopaaleh 

Sagalyan Rog 

Khanddaneh ||

When the Lord of the 

Universe grants His 

Grace, all illnesses are 

cured.

ਿਦੋਂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਗੋਪਾਲ (ਿੀਵ 

ਉਤੇ) ਜਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
(ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਾਸ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

58061 1359 swDsMgyix gux 
rmq nwnk  
srix pUrn 
prmysurh]59]

Saadhh Sangaen 

Gun Ramath 

Naanak Saran 

Pooran 

Paramaesureh 

||59||

Nanak chants His 

Glorious Praises in the 

Saadh Sangat, in the 

Sanctuary of the 

Perfect Transcendent 

Lord God. ||59||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ॥੫੯॥

58062 1359 isAwmlM mDur 
mwnuK´M irdXM BUim 
vYrxh]

irdy dw (isAwmlM) 
kwlw, mMMUhoN (mDur) im`Ty 
bcn krn vwlw[ 
(irdXM) irdy (Buim) 
DrqI c (vYrxh) vYr 
hY[ mwnuK´M: mwn`uiKAM[ 
irdXM: XM qwlU qoN bolo[

Siaamalan 

Madhhur 

Maanukhyan 

Ridhayan Bhoom 

Vairaneh ||

The mortal is beautiful 

and speaks sweet 

words, but in the farm 

of his heart, he 

harbors cruel 

vengeance.

ਮਨੱੁਖ (ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ ) ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, 
ਅਤੇ ਜਮਠ-ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਿੇ 
ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਵੈਰ (ਦਾ ਬੀਿ) ਹੋਵੇ,

58063 1359 invMiq hovMiq 
imiQAw cyqnM  
sMq sÍjnh]60]

sÍjnh: suA`jnh[ in-
vMiq, ho-vMiq

Nivanth Hovanth 

Mithhiaa 

Chaethanan Santh 

Svajaneh ||60||

He pretends to bow in 

worship, but he is 

false. Beware of him, 

O friendly Saints. 

||60||

ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ (ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ) 

ਜਲਿਣਾ (ਜਨਰੀ) ਠੱਗੀ ਹੈ। ਭਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਤ ਿਨ (ਇਸ ਉਕਾਈ 

ਵਲੋਂ) ਸਾਵਧਾਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੬੦॥
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58064 1359 Acyq mUVw n 
jwxMq GtMq swsw 
inq pRqy]

mUV@w Achaeth Moorraa 

N Jaananth 

Ghattanth Saasaa 

Nith Prathae ||

The thoughtless fool 

does not know that 

each day, his breaths 

are being used up.

ਬੇ-ਸਮਝ ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ ਸੁਆਸ ਸਦਾ 
ਘਟਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

58065 1359 iCjMq mhw suMdrI 
kWieAw kwl 
kMinAw gRwsqy]

Shhijanth Mehaa 

Sundharee 

Kaaneiaa Kaal 

Kanniaa 

Graasathae ||

His most beautiful 

body is wearing away; 

old age, the daughter 

of death, has seized it.

ਬੜਾ ਸੁੂੰ ਦਰ ਸਰੀਰ (ਜਦਨੋ-

ਜਦਨ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜਬਰਧ-ਅਵਸਥਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ 

ਪਾਂਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

58066 1359 rcMiq purKh 
kutMb lIlw  
Ainq Awsw 
ibiKAw ibnod]

r-cMiq,A-in`q Rachanth 

Purakheh Kuttanb 

Leelaa Anith Aasaa 

Bikhiaa Binodh ||

He is engrossed in 

family play; placing his 

hopes in transitory 

things, he indulges in 

corrupt pleasures.

(ਅਿੇਹੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਭੀ) 
ਬੂੰਦਾ ਆਪਣ ੇਪਰਵਾਰ ਦੇ 

ਕਲੋਲਾਂ ਜਵਚ ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਿੱਤ ਨਾਹ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ (ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ)।

58067 1359 BRmMiq BRmMiq bhu 
jnm hwirE  
srix nwnk  
kruxwmXh]61]

kruxw-mXh: X qwlU qoN 
bolo[ 

Bhramanth 

Bhramanth Bahu 

Janam Haariou 

Saran Naanak 

Karunaa Mayeh 

||61||

Wandering lost in 

countless incarnations, 

he is exhausted. 

Nanak seeks the 

Sanctuary of the 

Embodiment of 

Mercy. ||61||

(ਜਸੱਟਾ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਿੀਵ ਥੱਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) 

ਦਇਆ-ਸਰੂਪ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਲੈ ॥੬੧॥
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58068 1359 hy ijhby hy rsgy  
mDur ipRA quXM]

qu-XM Hae Jihabae Hae 

Rasagae Madhhur 

Pria Thuyan ||

O tongue, you love to 

enjoy the sweet 

delicacies.

ਹੇ ਿੀਭ! ਹੇ (ਸਭ) ਰਸਾਂ ਦੇ 

ਿਾਣਨ ਵਾਲੀ! (ਹੇ ਚਸਜਕਆਂ 

ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ! ਹੇ 

ਚਸਜਕਆਂ ਜਵਚ ਿਸੀ ਹੋਈ!) 

ਜਮੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
58069 1359 sq hqM prm 

bwdM Avrq eyQh  
suD ACrxh]

vrqx qoN (A-vrq) 
rihq (ho) rhI hY 
rsnw[ s`uD[ A`Cr-xh

Sath Hathan 

Param Baadhan 

Avarath Eaethheh 

Sudhh Ashharaneh 

||

You are dead to the 

Truth, and involved in 

great disputes. 

Instead, repeat the 

holy words:

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ (-

ਜਸਮਰਨ) ਵਲੋਂ ਤੂੂੰ  ਮਰੀ ਪਈ 

ਹੈਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ 

ਸਹੇੜਦੀ ਹੈਂ। ਹੇ ਿੀਭ! ਇਹ 

ਪਜਵੱਤਿ ਸ਼ਬਦ ਤੂੂੰ  ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਉਚਾਰਨ ਕਰ-

58070 1359 goibMd dwmodr 
mwDvy]62]

Gobindh 

Dhaamodhar 

Maadhhavae 

||62||

Gobind, Daamodar, 

Maadhav. ||62||

'ਗੋਜਬੂੰ ਦ' 'ਦਾਮੋਦਰ' 'ਮਾਧੋ'- 

(ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਿੀਭ ਅਖਵਾਣ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋਵੇਂਗੀ) ॥੬੨॥

58071 1359 grbMiq nwrI  
mdon mqM]

nwrI dozkI (grbMiq) 
hMkwr krdw hY[ hMkwr 
(mdon) kwm[ (mqM) 
msq

Garabanth Naaree 

Madhon Mathan 

||

Those who are proud, 

and intoxicated with 

the pleasures of sex,

(ਜਿਹੜਾ) ਮਨੱੁਖ ਇਸਤਿੀ ਦੇ 

ਮਦ ਜਵਚ ਮਸਜਤਆ ਹੋਇਆ-

58072 1359 blvMq blwq 
kwrxh]

(blvMq) bl vwlw[ zor 
zulm (blwq) 
zbrdsqI krn dw 
(kwrxh) kwrn hY

Balavanth Balaath 

Kaaraneh ||

And asserting their 

power over others,

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਬਲਵਾਨ ਿਾਣ 

ਕੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

(ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ) ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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58073 1359 crnkml nh 
BjMq iqRx smwin 
iDRgu jnmnh]

Charan Kamal Neh 

Bhajanth Thrin 

Samaan Dhhrig 

Janamaneh ||

Never contemplate 

the Lord's Lotus Feet. 

Their lives are cursed, 

and as worthless as 

straw.

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ 
ਧਰਦਾ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਹਸਤੀ) ਤੀਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ 

ਹੈ।
58074 1359 hy ppIlkw gRsty  

goibMd ismrx 
quXM Dny]

(ppIlkw) kIVI 
inAweIN inMmRqw vwly 
gursyvk[ qMU (gRsty) 
BwrI hYN[ (qu-XM): XM 
qwlU qoN bolo[ (Dny) DMn 
hYN

Hae Papeelakaa 

Grasattae 

Gobindh Simaran 

Thuyan Dhhanae 

||

You are as tiny and 

insignificant as an ant, 

but you shall become 

great, by the Wealth 

of the Lord's 

Meditation.

ਹੇ ਕੀੜੀ! (ਿੇ) ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, (ਤਾਂ ਤੂੂੰ  
ਜਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ) 
ਭਾਰੀ ਹੈਂ (ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 

ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਮਨੱੁਖ ਹੌਲਾ 
ਤੀਲੇ-ਸਮਾਨ ਹੈ)।

58075 1359 nwnk Aink 
bwr nmo 
nmh]63]

Naanak Anik Baar 

Namo Nameh 

||63||

Nanak bows in humble 

worship, countless 

times, over and over 

again. ||63||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ) ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਰ ॥੬੩॥

58076 1359 iqRxM q myrM shkM  
q hrIAM]

gursyvk (iqRxM) k`K 
gursyvk (myrM) sumyr 
gursyvk (shkM) sYhw 
gursyvk (hrIAM) Syr

Thrinan Th 

Maeran Sehakan 

Th Hareean ||

The blade of grass 

becomes a mountain, 

and the barren land 

becomes green.

ਉਹ ਤੀਲੇ ਤੋਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਕੇ ਤੋਂ ਹਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

58077 1359 bUfM q qrIAM aUxM  
q BrIAM]

Booddan Th 

Thareean Oonan 

Th Bhareean ||

The drowning one 

swims across, and the 

empty is filled to 

overflowing.

(ਜਵਚਾਰਾਂ ਜਵਚ) ਡੱੁਬਦਾ ਤਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ) ਸੱਖਣਾ 
(ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ) ਭਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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58078 1359 AMDkwr koit sUr 
aujwrM]

Andhhakaar Kott 

Soor Oujaaran ||

Millions of suns 

illuminate the 

darkness,

(ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ) ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ 
ਕਿੋੜਾਂ ਸੂਰਿਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

58079 1359 ibnvMq nwnk  
hir gur 
dXwrM]64]

(d-XwrM) d mukqw, Xw 
qwlU qoN bolo

Binavanth Naanak 

Har Gur 

Dhayaaran ||64||

Prays Nanak, when the 

Guru, the Lord, 

becomes Merciful. 

||64||

ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਉਤੇ) ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਦਆਲ ਹੋ ਿਾਏ ॥੬੪॥

58080 1360 bRhmxh sMig 
auDrxM bRhm 
krm ij pUrxh]

auDr-xM Brehamaneh Sang 

Oudhharanan 

Breham Karam J 

Pooraneh ||

Associating with the 

Brahmin, one is saved, 

if his actions are 

perfect and God-like.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਹਰੀ-ਜਸਮਰਨ ਦੇ 

ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਪੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 

ਅਸਲ ਬਿਾਹਮਣ, ਉਸ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ (ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਭੀ) 
ਉੱਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

58081 1360 Awqm rqM sMswr 
ghM qy nr nwnk  
inhPlh]65]

r`qM[ inh-Plh Aatham Rathan 

Sansaar Gehan 

Thae Nar Naanak 

Nihafaleh ||65||

Those whose souls are 

imbued with the world 

- O Nanak, their lives 

are fruitless. ||65||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਰੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ (ਿਗਤ ਤੋਂ) 
ਜਨਸਿਲ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੬੫॥

58082 1360 pr drb ihrxM  
bhu ivGn krxM  
aucrxM srb 
jIAkh]

(aucr-xM) mMgdw hY[ 
(jIAkh) jIAW 
pwsoN[mMgqw

Par Dharab 

Hiranan Bahu 

Vighan Karanan 

Oucharanan Sarab 

Jeea Keh ||

The mortal steals the 

wealth of others, and 

makes all sorts of 

problems; his 

preaching is only for 

his own livelihood.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਾਲਣ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ 

ਚੁਰਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ 
ਜਵਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ 

ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ,
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58083 1360 lau leI iqRsnw  
Aiqpiq mn 
mwey krm krq 
s sUkrh]66]

(iqRsnw) krky ieh 
pdwrQ Koh (lau) auh 
lY (leI) lvW, Koh iKMJ 
krdw hY[(A-iqpiq) 
iqRpqI rihq[ (swkq) 
sUkrh sUrW dI inAweIN 
mMd krm rUpI mYL KWdw 
hY[ (dUjw pwT: ssUkrh)

Lo Lee Thrisanaa 

Athipath Man 

Maaeae Karam 

Karath S Sookareh 

||66||

His desire for this and 

that is not satisfied; 

his mind is caught in 

Maya, and he is acting 

like a pig. ||66||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਸਦਾ) 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਹੈ, ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ (ਹੋਰ ਮਾਇਆ) ਲੈ 

ਲਵਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ (ਹੀ ਸੋਚਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ), ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਸੂਰਾਂ 
ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਸੂਰ 

ਸਦਾ ਗੂੰਦ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ) 

॥੬੬॥

58084 1360 mqy smyv crxM  
auDrxM BY duqrh]

(m`qy) msq (smyv) 
inscy krky[ m`qy[ 
auDr-xM[ du`q-rh

Mathae Samaev 

Charanan 

Oudhharanan Bhai 

Dhuthareh ||

Those who are 

intoxicated and 

absorbed in the Lord's 

Lotus Feet are saved 

from the terrifying 

world-ocean.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ-ਯਾਦ ਜਵਚ) 

ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਜਭਆਨਕ ਤੇ ਦੱੁਤਰ (ਸੂੰਸਾਰ) 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

58085 1360 Anyk pwiqk 
hrxM nwnk  
swDsMgm n 
sMsXh]67]4]

(swDsMgm) iek`qRqw 
(pwiqk) pwpW dw 
(hrxM) nws krn vwlI 
hY[ sMs-Xh: X qwlU qoN 
bolo[

Anaek Paathik 

Haranan Naanak 

Saadhh Sangam N 

Sansayeh 

||67||4||

Countless sins are 

destroyed, O Nanak, in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

there is no doubt 

about this. ||67||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਜਵਚ (ਰਤਾ 
ਭੀ) ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਕ ਅਿੇਹੇ 

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਅਨੇਕਾਂ 
ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ 

॥੬੭॥੪॥

58086 1360 mhlw 5 gwQw Mehalaa 5 

Gaathhaa

Fifth Mehl, Gaat'haa: ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਗਾਥਾ' (ਕਥਾ)।
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58087 1360 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

58088 1360 krpUr puhp 
sugMDw prs 
mwnuK´ dyhM mlIxM]

(krpUr) muSk kpUr[ 
(puhp) &u`l[ (sugMDw) 
sugMDIAW[ (prs) l`g 
ky[ mwnuK´: mwnu`iKA

Karapoor Puhap 

Sugandhhaa Paras 

Maanukhy 

Dhaehan 

Maleenan ||

Camphor, flowers and 

perfume become 

contaminated, by 

coming into contact 

with the human body.

ਮੁਸ਼ਕ-ਕਪੂਰ, ਿੁੱ ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸੁਗੂੰ ਧੀਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਛੁਹ ਕੇ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।

58089 1360 mjw ruiDr dRügMDw  
nwnk AiQ 
grbyx 
Ag´wnxo]1]

(m`jw) im`J (ruiDr) 
lhU[ BYVw (d-RügMDw) 
gMdw (AiQ) AYsy SRIr 
qy[ AiQ: polw bolo[ 
Ag´wnxo: AigAwnxo

Majaa Rudhhir 

Dhraagandhhaa 

Naanak Athh 

Garabaen 

Agyaanano ||1||

O Nanak, the ignorant 

one is proud of his 

foul-smelling marrow, 

blood and bones. 

||1||

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ) ਜਮੱਝ 

ਲਹੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਗੂੰ ਧੀਆਂ 

ਹਨ; ਜਿਰ ਭੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਅਜਗਆਨੀ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਦਾ) ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੧॥
58090 1360 prmwxo prjMq 

Awkwsh dIp 
loA is KMfxh]

AiqAMq (prmwxo) bRIk 
qoN bRIk ikRm, jo 
^urdbIn nwl vI nhIN 
idsdy[ (prjMq) q`k 
is Eh (KMfxh) nwSvMq

Paramaano 

Parajanth 

Aakaaseh Dheep 

Loa Sikhanddaneh 

||

Even if the mortal 

could reduce himself 

to the size of an atom, 

and shoot through the 

ethers,

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਅੱਤ ਛੋਟਾ 
ਅਣ ੂਬਣ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤਕ ਸਾਰੇ 

ਦੀਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 
ਉਪਰ-

58091 1360 gCyx nYx Bwryx 
nwnk ibnw swDU  
n isD´qy]2]

(gCyx) jw Awvy[ A`K 
dy KolHx (Bwryx) mIcx 
ijMnw icr[ isD´qy: 
is`iDAqy[ (isD´qy) mukq

Gashhaen Nain 

Bhaaraen Naanak 

Binaa Saadhhoo N 

Sidhhyathae ||2||

Worlds and realms in 

the blink of an eye, O 

Nanak, without the 

Holy Saint, he shall not 

be saved. ||2||

ਅੱਖ ਦੇ ਇਕ ਿੋਰ ਜਵਚ ਹੀ ਹੋ 

ਆਵ,ੇ (ਇਤਨੀ ਜਸੱਧੀ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ 

ਭੀ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨॥
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58092 1360 jwxo siq hovMqo 
mrxo idRstyx 
imiQAw]

Jaano Sath 

Hovantho Marano 

Dhrisattaen 

Mithhiaa ||

Know for sure that 

death will come; 

whatever is seen is 

false.

ਮੌਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਟੱਲ ਸਮਝੋ, 
ਇਹ ਜਦੱਸਦਾ ਿਗਤ (ਜ਼ਰੂਰ) 

ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ 
ਜਨਭਦਾ)।

58093 1360 kIriq swiQ 
clMQo BxMiq 
nwnk  
swDsMgyx]3]

Keerath Saathh 

Chalanthho 

Bhananth Naanak 

Saadhh Sangaen 

||3||

So chant the Kirtan of 

the Lord's Praises in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

this alone shall go 

along with you in the 

end. ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੀ (ਮਨੱੁਖ) ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

॥੩॥

58094 1360 mwXw icq Brmyx  
iest imqRyKu 
bWDvh]

mw-Xw: Xw qwlU qoN bol Maayaa Chith 

Bharamaen Eisatt 

Mithraekh 

Baandhhaveh ||

The consciousness 

wanders lost in Maya, 

attached to friends 

and relatives.

ਮਾਇਆ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਜਪਆਰੇ ਜਮਤਿਾਂ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ (ਦੇ 

ਮੋਹ) ਜਵਚ ਭਟਕਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ। (ਤੇ, ਭਟਕਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ)।
58095 1360 lbD´M swDsMgyx 

nwnk suK 
AsQwnM gopwl 
BjxM]4]

lbD´M: l`biDAM Labadhhyan 

Saadhh Sangaen 

Naanak Sukh 

Asathhaanan 

Gopaal Bhajanan 

||4||

Vibrating and 

meditating on the 

Lord of the Universe in 

the Saadh Sangat, O 

Nanak, the eternal 

place of rest is found. 

||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੁਖ ਜਮਲਣ ਦਾ ਥਾਂ 
(ਕੇਵਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਹੀ ਹੈ, ਿ ੋਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੪॥

58096 1360 mYlwgr sMgyx  
inMmu ibrK is 
cMdnh]

Mailaagar 

Sangaen Ninm 

Birakh S 

Chandhaneh ||

The lowly nim tree, 

growing near the 

sandalwood tree, 

becomes just like the 

sandalwood tree.

ਚੂੰਦਨ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਨਾਲ ਜਨੂੰ ਮ 

ਦਾ ਰੱੁਖ ਚੂੰਦਨ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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58097 1360 inkit bsMqo bWso  
nwnk AhMbuiD n 
boh qy]5]

boh (sugMDI) vwlw nhIN 
hMudw[ qy Eh[ (dUjw 
pwT: bohqy)

Nikatt Basantho 

Baanso Naanak 

Ahan Budhh N 

Bohathae ||5||

But the bamboo tree, 

also growing near it, 

does not pick up its 

fragrance; it is too tall 

and proud. ||5||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਚੂੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਵੱਸਦਾ ਬਾਂਸ ਆਪਣੀ ਆਕੜ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦਾ ॥੫॥

58098 1360 gwQw guMP gopwl 
kQM mQM mwn 
mrdnh]

gwQw:polw bolo[ (gwQw) 
kQw (guMP) guMdnw kIqI 
hY[ (mQM) vIcwrny 
krky[ (mrdnh) nws 
krdI hY

Gaathhaa Gunf 

Gopaal Kathhan 

Mathhan Maan 

Maradhaneh ||

In this Gaat'haa, the 

Lord's Sermon is 

woven; listening to it, 

pride is crushed.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗੁੂੰ ਦਣ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਕੁਚਲ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

58099 1360 hqM pMc sqRyx 
nwnk hir bwxy 
pRhwrxh]6]

s`qRyx[ pRhwr-xh Hathan Panch 

Sathraen Naanak 

Har Baanae 

Prehaaraneh ||6||

The five enemies are 

killed, O Nanak, by 

shooting the Arrow of 

the Lord. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ) ਦਾ ਤੀਰ 

ਚਲਾਇਆਂ (ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ ੇ

ਵੈਰੀ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੬॥

58100 1360 bcn swD suK 
pMQw lhMQw bf 
krmxh]

b`f krm-xh Bachan Saadhh 

Sukh Panthhaa 

Lehanthhaa Badd 

Karamaneh ||

The Words of the Holy 

are the path of peace. 

They are obtained by 

good karma.

ਗੁਰੂ ਦੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ) ਬਚਨ ਸੁਖ 

ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 

ਬਚਨ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਦੇ ਹਨ।

58101 1360 rhMqw jnm 
mrxyn rmxM 
nwnk hir 
kIrqnh]7]

mr-xyn Rehanthaa Janam 

Maranaen 

Ramanan Naanak 

Har Keerathaneh 

||7||

The cycle of birth and 

death is ended, O 

Nanak, singing the 

Kirtan of the Lord's 

Praises. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ ਗੇੜ) ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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58102 1360 pqR Buirjyx 
JVIXM nh jVIAM  
pyf sMpqw]

(Buirjyx) p`qJV, issr 
ru`q[ JVI-XM: XM qwlU 
qoN bolo[ (JVI-XM) JV@ 
jWdy hn[ (pyf) ibRC 
(sMpqw) twhxIAW[ p`qR

Pathr Bhurijaen 

Jharreeyan Neh 

Jarreean Paedd 

Sanpathaa ||

When the leaves 

wither and fall, they 

cannot be attached to 

the branch again.

(ਜਿਵੇਂ ਰੁਖ ਦੇ) ਪੱਤਿ ਭੁਰ ਭੁਰ ਕੇ 

(ਰੱੁਖ ਨਾਲੋਂ) ਝੜ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

(ਤੇ ਮੁੜ ਰੱੁਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਾਲ 

ਿੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,

58103 1360 nwm ibhUx 
ibKmqw nwnk  
bhMiq join bwsro 
rYxI]8]

(bhMiq) ruiVHAw rihMdw hY Naam Bihoon 

Bikhamathaa 

Naanak Behanth 

Jon Baasaro 

Rainee ||8||

Without the Naam, 

the Name of the Lord, 

O Nanak, there is 

misery and suffering. 

The mortal wanders in 

reincarnation day and 

night. ||8||

(ਜਤਵੇਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਵਾਂਿ ੇਹੋਏ ਮਨੱੁਖ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦੇ 

ਹਨ ਤੇ, ਜਦਨ ਰਾਤ (ਹੋਰ ਹੋਰ) 

ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਪਏ ਭਟਕਦੇ ਹਨ 

॥੮॥

58104 1360 BwvnI swDsMgyx  
lBMqM bfBwgxh]

l-BMqM b`fBwg-xh Bhaavanee 

Saadhh Sangaen 

Labhanthan Badd 

Bhaaganeh ||

One is blessed with 

love for the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, by great 

good fortune.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਰਾਹੀਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ) ਸਰਧਾ ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

58105 1360 hir nwm gux 
rmxM nwnk  
sMswr swgr nh 
ibAwpxh]9]

ibAwp-xh Har Naam Gun 

Ramanan Naanak 

Sansaar Saagar 

Neh Biaapaneh 

||9||

Whoever sings the 

Glorious Praises of the 

Lord's Name, O Nanak, 

is not affected by the 

world-ocean. ||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਿੀਵ ਉਤੇ) 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ 
॥੯॥
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58106 1360 gwQw gUV ApwrM  
smJxM ibrlw 
jnh]

g`wQw Gaathhaa Goorr 

Apaaran 

Samajhanan 

Biralaa Janeh ||

This Gaat'haa is 

profound and infinite; 

how rare are those 

who understand it.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਇਕ ਡੂੂੰ ਘੀ 
(ਰਮਜ਼ ਵਾਲਾ) ਕੂੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ।

58107 1360 sMswr kwm qjxM  
nwnk goibMd 
rmxM 
swDsMgmh]10]

Sansaar Kaam 

Thajanan Naanak 

Gobindh Ramanan 

Saadhh Sangameh 

||10||

They forsake sexual 

desire and worldly 

love, O Nanak, and 

praise the Lord in the 

Saadh Sangat. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਵਾਸਨਾਂ ਜਤਆਗੀਆਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ॥੧੦॥

58108 1360 sumMqR swD bcnw  
koit doK 
ibnwsnh]

su-mMqR[ ibnws-nh Sumanthr Saadhh 

Bachanaa Kott 

Dhokh Binaasaneh 

||

The Words of the Holy 

are the most sublime 

Mantra. They 

eradicate millions of 

sinful mistakes.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ (ਐਸੇ) ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਮੂੰਤਿ ਹਨ (ਿੋ) ਕਿੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ 
ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

58109 1360 hir crxkml 
D´wnM nwnk kul 
smUh 
auDwrxh]11]

D´wnM: iDAwnM[ auDwr-
xh

Har Charan Kamal 

Dhhyaanan 

Naanak Kul 

Samooh 

Oudhhaaraneh 

||11||

Meditating on the 

Lotus Feet of the Lord, 

O Nanak, all one's 

generations are saved. 

||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ) ਪਿਭੂ ਦੇ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲਾਂ 
ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ 
ਉੱਧਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
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58110 1360 suMdr mMdr sYxh  
jyx mD´ hir 
kIrqnh]

mD´: miDA, polw bolo Sundhar Mandhar 

Saineh Jaen 

Madhhy Har 

Keerathaneh ||

That palace is 

beautiful, in which the 

Kirtan of the Lord's 

Praises are sung.

ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਜਵਚ ਵੱਸਣਾ ਹੀ 
ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੋਵੇ।

58111 1360 mukqy rmx 
goibMdh nwnk  
lbD´M 
bfBwgxh]12]

lbD´: l`biDAM[ 
b`fBwg-xh

Mukathae Raman 

Gobindheh 

Naanak 

Labadhhyan Badd 

Bhaaganeh ||12||

Those who dwell on 

the Lord of the 

Universe are liberated. 

O Nanak, only the 

most fortunate are so 

blessed. ||12||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਮੁਕਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

(ਇਹ ਜਸਮਰਨ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

58112 1360 hir lbDo imqR 
suimqo]

l`b-Do; im`qR suim`qo Har Labadhho 

Mithr Sumitho ||

I have found the Lord, 

my Friend, my very 

Best Friend.

ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੇਸ਼ਟ ਜਮੱਤਿ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ,

58113 1360 ibdwrx kdy n  
icqo]

ic`qo Bidhaaran Kadhae 

N Chitho ||

He shall never break 

my heart.

ਿ ੋਕਦੇ (ਮੇਰੀ) ਜਦਲ-ਜਸ਼ਕਨੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

58114 1360 jw kw AsQlu  
qolu Aimqo]

(jw) ijn@W kw dy prm 
pwk (AsQlu) AsQwn 
inrgun jI dw qolu (A-
imqo) imxqI rihq hY, 
ikauN jo, iKn c auqpqI 
pwlxw lYqw kridAW 
inrlyp hn[ qolu: polw 
bolo

Jaa Kaa Asathhal 

Thol Amitho ||

His dwelling is eternal; 

His weight cannot be 

weighed.

ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ 
ਅਜਮਣਵੇਂ ਤੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ,
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58115 1360 suoeI nwnk sKw  
jIA sMig 
ikqo]13]

ikqo:polw bolo[ (ikqo) 
kIqy hn[ suoeI: hoVy 
AONkV ivcwly bolo

Suoee Naanak 

Sakhaa Jeea Sang 

Kitho ||13||

Nanak has made Him 

the Friend of his soul. 

||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਮੈਂ ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ 

ਨਾਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ॥੧੩॥

58116 1360 ApjsM imtMq  
sq puqRh]

Ap-jsM[ s`q[ pu`qRh Apajasan Mittanth 

Sath Puthreh ||

One's bad reputation 

is erased by a true son,

(ਜਿਵੇਂ) ਚੂੰਗਾ ਪੱੁਤਿ ਿੂੰ ਮ ਪੈਣ 

ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਦੀ ਜਪਛਲੀ 
ਕੋਈ) ਬਦਨਾਮੀ ਧੁਪ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

58117 1360 ismrqb´ irdY  
gur mMqRxh]

ismrqb´: 
ismrq`ibA[(ismrqb´) 
Xwd krn lwiek

Simarathaby 

Ridhai Gur 

Manthraneh ||

Who meditates in his 

heart on the Guru's 

Mantra.

(ਜਤਵੇਂ ਪਰਲੋਕ ਜਵੱਚ ਬਦਨਾਮੀ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

58118 1361 pRIqm Bgvwn 
Acuq]

(A-cu`q) AibnwsI Preetham 

Bhagavaan Achuth 

||

The Beloved Eternal 

Lord God,

ਅਜਵਨਾਸ਼ੀ ਜਪਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਦਾ ਜਸਮਰਨ)-

58119 1361 nwnk sMswr 
swgr 
qwrxh]14]

Naanak Sansaar 

Saagar Thaaraneh 

||14||

O Nanak, carries us 

across the world-

ocean. ||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ (ਦੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੪॥

58120 1361 mrxM ibsrxM 
goibMdh]

Maranan 

Bisaranan 

Gobindheh || 

It is death to forget 

the Lord of the 

Universe.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਜਬਸਾਰਨਾ 
(ਆਤਮਕ) ਮੌਤ ਹੈ।

58121 1361 jIvxM hir nwm 
D´wvxh]

iDAwv-xh Jeevanan Har 

Naam 

Dhhyaavaneh ||

It is life to meditate on 

the Name of the Lord.

 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ 

ਰੱਖਣਾ (ਆਤਮਕ) ਿੀਵਨ ਹੈ।
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58122 1361 lBxM swDsMgyx] l`BxM Labhanan Saadhh 

Sangaen ||

The Lord is found in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy,

(ਪਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ-

58123 1361 nwnk hir pUrib 
ilKxh]15]

ilK-xh Naanak Har 

Poorab Likhaneh 

||15||

O Nanak, by pre-

ordained destiny. 

||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪੂਰਬਲੇ ਜਲਖੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

58124 1361 dsn ibhUn BuXMgM  
mMqRM gwruVI  
invwrM]

(dsn) dMd[ (gwruVI) 
mMqR s`pW dI zihr 
auqwrn vwlw[Bu-XMgM: 
XM qwlU qoN bol 

Dhasan Bihoon 

Bhuyangan 

Manthran 

Gaarurree 

Nivaaran ||

The snake-charmer, by 

his spell, neutralizes 

the poison and leaves 

the snake without 

fangs.

(ਜਿਵੇਂ) ਗਰੁੜ-ਮੂੰਤਿ ਿਾਨਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਸੱਪ ਨੂੂੰ  ਦੂੰਦ-ਹੀਣ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਸੱਪ ਦੇ 

ਜ਼ਹਰ ਨੂੂੰ ) ਮੂੰਤਿਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

58125 1361 b´wiD aupwVx  
sMqM]

ibAwiD Byaadhh 

Oupaarran 

Santhan ||

Just so, the Saints 

remove suffering;

(ਜਤਵੇਂ) ਸੂੰਤ ਿਨ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਆਤਮਕ) ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
58126 1361 nwnk lbD 

krmxh]16]

Naanak Labadhh 

Karamaneh ||16||

O Nanak, they are 

found by good karma. 

||16||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ) ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ 

॥੧੬॥
58127 1361 jQ kQ rmxM  

srxM srbqR 
jIAxh]

(jQ) ij`Qy (kQ) ik`Qy[ 
jQ kQ: poly bolo[ 
srb`qR[ jIA-xh

Jathh Kathh 

Ramanan Saranan 

Sarabathr Jeeaneh 

||

The Lord is All-

pervading 

everywhere; He gives 

Sanctuary to all living 

beings.

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ 
ਜਵਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,

58128 1361 qQ lgxM pRym 
nwnk] 

(qQ) iqn@W nMU vwihgurU 
jI c pRym l`gw hY[ qQ: 
polw bolo, l`gxM

Thathh Laganan 

Praem Naanak||

The mind is touched 

by His Love, O Nanak.

ਉਸ ਜਵਚ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵ 

ਦਾ) ਜਪਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ-
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58129 1361 prswdM gur 
drsnh]17]

Parasaadhan Gur 

Dharasaneh 

||17||

By Guru's Grace, and 

the Blessed Vision of 

His Darshan. ||17||

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ॥੧੭॥

58130 1361 crxwribMd mn 
ibD´M]

ibD´M: ib`iDAM Charanaarabindh 

Man Bidhhyan ||

My mind is pierced 

through by the Lord's 

Lotus Feet.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵੱਝਦਾ ਹੈ,

58131 1361 isD´M srb 
kuslxh]

isD´M:is`iDAM Sidhhyan Sarab 

Kusalaneh ||

I am blessed with total 

happiness.

(ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

58132 1361 gwQw gwvMiq 
nwnk Bb´M prw 
pUrbxh]18]

Bb´M: B`ibAM[(Bb´M) 
kQn, pRsMn lok, sRySt 
lok[pUrb-xh

Gaathhaa 

Gaavanth Naanak 

Bhabyan Paraa 

Poorabaneh 

||18||

Holy people have been 

singing this Gaat'haa, 

O Nanak, since the 

very beginning of 

time. ||18||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ 

ਭਾਗ ਹੋਣ ॥੧੮॥

58133 1361 suB bcn rmxM  
gvxM swDsMgyx  
auDrxh]

auDr-xh Subh Bachan 

Ramanan Gavanan 

Saadhh Sangaen 

Oudhharaneh ||

Chanting and singing 

the Sublime Word of 

God in the Saadh 

Sangat, mortals are 

saved from the world-

ocean.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਿਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ 

ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਉੱਧਾਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

58134 1361 sMswr swgrM 
nwnk punrip 
jnm n 
lB´qy]19]

lB´qy:l`iBAqy Sansaar Saagaran 

Naanak Punarap 

Janam N 

Labhyathae ||19||

O Nanak, they shall 

never again be 

consigned to 

reincarnation. ||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਇਸ) 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ॥੧੯॥
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58135 1361 byd purwx swsqR 
bIcwrM]

Baedh Puraan 

Saasathr 

Beechaaran ||

People contemplate 

the Vedas, Puraanas 

and Shaastras.

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ 

ਸ਼ਾਸਤਿ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਵਚਾਰ ਕੇ-

58136 1361 eykMkwr nwm aur 
DwrM]

Eaekankaar Naam 

Our Dhhaaran ||

But by enshrining in 

their hearts the Naam, 

the Name of the One 

and Only Creator of 

the Universe,

ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ,

58137 1361 kulh smUh sgl 
auDwrM]

Kuleh Samooh 

Sagal Oudhhaaran 

||

Everyone can be saved. ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  (ਵੀ) ਤਾਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

58138 1361 bfBwgI nwnk ko 
qwrM]20]

Baddabhaagee 

Naanak Ko 

Thaaran ||20||

By great good fortune, 

O Nanak, a few cross 

over like this. ||20||

ਅਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਕੋਈ 

(ਜਵਰਲਾ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਆਪ ਵੀ) ਤਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੦॥
58139 1361 ismrxM goibMd 

nwmM auDrxM kul 
smUhxh]

au-DrxM,smUh-xh Simaranan 

Gobindh Naaman 

Oudhharanan Kul 

Samoohaneh ||

Meditating in 

remembrance on the 

Naam, the Name of 

Lord of the Universe, 

all one's generations 

are saved.

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
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58140 1361 lbiDAM 
swDsMgyx nwnk  
vfBwgI BytMiq 
drsnh]21]

lb-iDAM Labadhhian 

Saadhh Sangaen 

Naanak 

Vaddabhaagee 

Bhaettanth 

Dharasaneh 

||21||

It is obtained in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy. 

O Nanak, by great 

good fortune, the 

Blessed Vision of His 

Darshan is seen. 

||21||

ਪਰ (ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦਾ ਨਾਮ) ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਤੇ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਦਾ) ਦਰਸਨ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ 

(ਬੂੰ ਦੇ) ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੨੧॥

58141 1361 srb doK 
prMiqAwgI srb 
Drm idRVMqxÚ]

prM-iqAwgI[ idRVMqxÚ 
: do gol ibMdIAW iv`c 
KwlI jg@w nUM vsrgW 
kihMdy hn, ien@W nMU 
hwhw pV@ou idRVMq-xh)[ 
(prM-iqAwgI) (prM) 
ivSyS krky iqAwgI hn

Sarab Dhokh 

Paranthiaagee 

Sarab Dhharam 

Dhrirranthana ||

Abandon all your evil 

habits, and implant all 

Dharmic faith within.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਜਤਆਗ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਧਰਮ 

ਨੂੂੰ  ਪੱਕੀ ਤਰਹਾਂ (ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਜਟਕਾਣਾ-

58142 1361 lbDyix 
swDsMgyix nwnk  
msqik 
ilK´xÚ]22]

l`b-Dyix[ilK´xÚ 
:iliK-Axh

Labadhhaen 

Saadhh Sangaen 

Naanak Masathak 

Likhyana ||22||

The Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

is obtained, O Nanak, 

by those who have 

such destiny written 

upon their foreheads. 

||22||

(ਇਹ ਦਾਤ ਉਸ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ ) ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਚੂੰਗਾ) ਲੇਖ 

ਜਲਜਖਆ ਹੋਵੇ ॥੨੨॥
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58143 1361 hoXo hY hovMqo hrx 
Brx sMpUrxÚ]

sMpUrxÚ :sM-pUrxh[ ho-
Xo: Xo qwlU qoN bol

Hoyo Hai 

Hovantho Haran 

Bharan 

Sanpoorana ||

God was, is, and shall 

always be. He sustains 

and destroys all.

ਿ ੋਪਰਮਾਤਮਾ ਭੂਤ ਵਰਤਮਾਨ 

ਭਜਵੱਖਤ ਜਵਚ ਸਦਾ ਹੀ ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿ ੋਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ 

ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ,

58144 1361 swDU sqm jwxo  
nwnk pRIiq 
kwrxM]23]

AiqAMq (sqm) au~qm Saadhhoo Satham 

Jaano Naanak 

Preeth Kaaranan 

||23||

Know that these Holy 

people are true, O 

Nanak; they are in 

love with the Lord. 

||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਪਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਸ਼ਚੇ ਕਰ 

ਕੇ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਮਝ ੋ॥੨੩॥

58145 1361 suKyx bYx rqnM  
rcnM ksuMB 
rMgxÚ]

k-suMB[ rMgxÚ : rMgxh Sukhaen Bain 

Rathanan 

Rachanan 

Kasunbh Rangana 

||

The mortal is 

engrossed in sweet 

words and transitory 

pleasures which shall 

soon fade away.

(ਮਾਇਆ-) ਕਸੁੂੰ ਭੇ ਦੇ ਰੂੰਗਾਂ 
ਜਵਚ ਅਤੇ (ਮਾਇਆ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ) 
ਸੁਖਦਾਈ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲਾਂ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਜਰਹਾਂ-

58146 1361 rog sog ibEgM  
nwnk suKu n  
supnh]24]

Rog Sog Biougan 

Naanak Sukh N 

Supaneh ||24||

Disease, sorrow and 

separation afflict him; 

O Nanak, he never 

finds peace, even in 

dreams. ||24||

ਰੋਗ ਜਚੂੰ ਤਾ ਅਤੇ ਦੱੁਖ (ਹੀ 
ਜਵਆਪਦੇ ਹਨ)। ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ॥੨੪॥

58147 1361 Punhy mhlw 5 Funehae Mehalaa 

5

Phunhay, Fifth Mehl: ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਿੁਨਹੇ'।

58148 1361 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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58149 1361 hwiQ klMm AgMm  
msqik lyKwvqI]

Haathh Kalanm 

Aganm Masathak 

Laekhaavathee ||

With Pen in Hand, the 

Unfathomable Lord 

writes the mortal's 

destiny upon his 

forehead.

ਹੇ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰੇ) ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਕਲਮ ਹੈ (ਿੋ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ (ਲੇਖ) ਜਲਖਦੀ 
ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।

58150 1361 auriJ rihE sB 
sMig AnUp 
rUpwvqI]

Ourajh Rehiou 

Sabh Sang Anoop 

Roopaavathee ||

The Incomparably 

Beautiful Lord is 

involved with all.

ਹੇ ਅਜਤ ਸੁੂੰ ਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲੇ! ਤੂੂੰ  
ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਜਲਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈਂ।

58151 1361 ausqiq khnu n 
jwie muKhu  
quhwrIAw]

Ousathath Kehan 

N Jaae Mukhahu 

Thuhaareeaa ||

I cannot utter Your 

Praises with my mouth.

(ਜਕਸੇ ਭੀ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ) 
ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵਜਡਆਈ 

ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

58152 1361 mohI dyiK drsu  
nwnk 
bilhwrIAw]1]

Mohee Dhaekh 

Dharas Naanak 

Balihaareeaa ||1||

Nanak is fascinated, 

gazing upon the 

Blessed Vision of Your 

Darshan. I am a 

sacrifice to You. ||1||

ਮੈਂ (ਨਾਨਕ) ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, 
ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ 
ਮਨ ਮੋਜਹਆ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧॥

58153 1361 sMq sBw mih bYs  
ik kIriq mY 
khW]

sBw: polw bolo Santh Sabhaa 

Mehi Bais K 

Keerath Mai 

Kehaan ||

Seated in the Society 

of the Saints, I chant 

the Lord's Praises.

(ਹੇ ਸਹੇਲੀ! ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ 

ਜਕ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਮੇਰਾ 
ਬਜਹਣ-ਖਲੋਣ ਹੋ ਿਾਏ ਤਾ ਜਕ 

ਮੈਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ,
58154 1361 ArpI sBu 

sIgwru eyhu jIau 
sBu idvw]

Arapee Sabh 

Seegaar Eaehu 

Jeeo Sabh Dhivaa 

||

I dedicate all my 

adornments to Him, 

and give all this soul to 

Him.

(ਉਸ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੇ 

ਵੱਟੇ ਜਵਚ) ਮੈਂ (ਆਪਣਾ) ਸਾਰਾ 
ਜਸੂੰਗਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਜਦਆਂ, ਮੈਂ 
ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਭੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ 

ਜਦਆਂ।
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58155 1361 Aws ipAwsI syj 
su kMiq 
ivCweIAY]

Aas Piaasee Saej S 

Kanth Vishhaaeeai 

||

With hopeful yearning 

for Him, I have made 

the bed for my 

Husband.

(ਦਰਸਨ ਦੀ) ਆਸ ਦੀ ਤਾਂਘ 

ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਹਰਦਾ-ਸੇਿ 

ਕੂੰਤ-ਪਿਭੂ ਨੇ (ਆਪ) ਜਵਛਾਈ ਹੈ।

58156 1361 hirhW msqik 
hovY Bwgu q swjnu 
pweIAY]2]

Harihaan 

Masathak Hovai 

Bhaag Th Saajan 

Paaeeai ||2||

O Lord! If such good 

destiny is inscribed 

upon my forehead, 

then I shall find my 

Friend. ||2||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਿੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗ ਪਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨॥

58157 1361 sKI kwjl hwr 
qMbol sBY ikCu 
swijAw]

k`wjl Sakhee Kaajal 

Haar Thanbol 

Sabhai Kishh 

Saajiaa ||

O my companion, I 

have prepared 

everything: make-up, 

garlands and betel-

leaves.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਿੇ) ਕੱਿਲ, ਹਾਰ, 

ਪਾਨ-ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਤਆਰ 

ਭੀ ਕਰ ਜਲਆ ਿਾਏ,

58158 1361 solh kIey 
sIgwr ik AMjnu 
pwijAw]

Soleh Keeeae 

Seegaar K Anjan 

Paajiaa ||

I have embellished 

myself with the 

sixteen decorations, 

and applied the 

mascara to my eyes.

(ਿੇ) ਸੋਲਹਾਂ ਜਸੂੰਗਾਰ ਭੀ ਕਰ ਲਏ 

ਿਾਣ, ਤੇ (ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ) ਸੁਰਮਾ 
ਭੀ ਪਾ ਜਲਆ ਿਾਏ,

58159 1361 jy Gir AwvY kMqu  
q sBu ikCu 
pweIAY]

Jae Ghar Aavai 

Kanth Th Sabh 

Kishh Paaeeai ||

If my Husband Lord 

comes to my home, 

then I obtain 

everything.

ਤਾਂ ਭੀ ਿੇ ਖਸਮ ਹੀ ਘਰ ਜਵਚ 

ਆ ਪਹੁੂੰ ਚੇ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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58160 1361 hirhW kMqY bwJu 
sIgwru sBu 
ibrQw 
jweIAY]3]

Harihaan Kanthai 

Baajh Seegaar 

Sabh Birathhaa 

Jaaeeai ||3||

O Lord! Without my 

Husband, all these 

adornments are 

useless. ||3||

ਖਸਮ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਾਰਾ ਜਸੂੰਗਾਰ ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਦਾ) ॥੩॥

58161 1361 ijsu Gir visAw 
kMqu sw vfBwgxy]

Jis Ghar Vasiaa 

Kanth Saa 

Vaddabhaaganae 

||

Very fortunate is she, 

within whose home 

the Husband Lord 

abides.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਿਸ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਦੇ (ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ 

ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।

58162 1361 iqsu bixAw hBu 
sIgwru sweI 
sohwgxy]

sWeIN This Baniaa Habh 

Seegaar Saaee 

Sohaaganae ||

She is totally adorned 

and decorated; she is 

a happy soul-bride.

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਦਮ) 

ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਸੂੰਗਾਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਬ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਹੀ ਖਸਮ ਵਾਲੀ 
(ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)।

58163 1361 hau suqI hoie 
AicMq min Aws 
purweIAw]

su`qI, A-icMq Ho Suthee Hoe 

Achinth Man Aas 

Puraaeeaa ||

I sleep in peace, 

without anxiety; the 

hopes of my mind 

have been fulfilled.

(ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਹਾਗਣ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਮੈਂ (ਭੀ 
ਹੁਣ) ਜਚੂੰ ਤਾ-ਰਜਹਤ ਹੋ ਕੇ (ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ 

ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ (ਜਮਲਾਪ 

ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ) ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ।
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58164 1361 hirhW jw Gir 
AwieAw kMqu q 
sBu ikCu 
pweIAw]4]

Harihaan Jaa Ghar 

Aaeiaa Kanth Th 

Sabh Kishh 

Paaeeaa ||4||

O Lord! When my 

Husband came into 

the home of my heart, 

I obtained everything. 

||4||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਿਦੋਂ (ਜਹਰਦੇ-) 

ਘਰ ਜਵਚ ਖਸਮ (-ਪਿਭੂ) ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹਰੇਕ ਮੂੰਗ 

ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪॥

58165 1362 Awsw ieqI  
Awsik Aws 
purweIAY]

ieqI:polw bolo[ (ieqI) 
bhuqI

Aasaa Eithee Aas K 

Aas Puraaeeai ||

My hope is so intense, 

that this hope alone 

should fulfill my hopes.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਇਤਨੀ ਕੁ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ਜਕ (ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਮੇਰੀ) 
ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਏ।

58166 1362 siqgur Bey 
dieAwl q pUrw 
pweIAY]

Sathigur Bheae 

Dhaeiaal Th 

Pooraa Paaeeai ||

When the True Guru 

becomes merciful, 

then I attain the 

Perfect Lord.

ਪਰ ਸਰਬ-ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਪਿਭੂ 
ਤਦੋਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇ।

58167 1362 mY qin Avgx 
bhuqu ik Avgx 
CwieAw]

Mai Than Avagan 

Bahuth K Avagan 

Shhaaeiaa ||

My body is filled with 

so many demerits; I 

am covered with faults 

and demerits.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

(ਇਤਨੇ) ਵਧੀਕ ਔਗੁਣ ਹਨ 

ਜਕ (ਮੇਰਾ ਆਪਾ) ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ 

ਢਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

58168 1362 hirhW siqgur 
Bey dieAwl q 
mnu 
ThrwieAw]5]

Harihaan Sathigur 

Bheae Dhaeiaal Th 

Man Theharaaeiaa 

||5||

O Lord! When the 

True Guru becomes 

Merciful, then the 

mind is held in place. 

||5||

ਪਰ ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਮਨ (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਵਲ) ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫॥
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58169 1362 khu nwnk byAMqu  
byAMqu iDAwieAw]

Kahu Naanak 

Baeanth Baeanth 

Dhhiaaeiaa ||

Says Nanak, I have 

meditated on the 

Lord, Infinite and 

Endless.

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਏ!) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,

58170 1362 duqru iehu sMswru  
siqgurU 
qrwieAw]

du`q-ru Dhuthar Eihu 

Sansaar 

Sathiguroo 

Tharaaeiaa ||

This world-ocean is so 

difficult to cross; the 

True Guru has carried 

me across.

ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਜਦੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। 
(ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ, ਤੇ)

58171 1362 imitAw Awvw 
gauxu jW pUrw 
pwieAw]

Mittiaa Aavaa 

Goun Jaan Pooraa 

Paaeiaa ||

My comings and 

goings in reincarnation 

ended, when I met the 

Perfect Lord.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

(ਭੀ) ਮੱੁਕ ਜਗਆ।

58172 1362 hirhW AMimRqu 
hir kw nwmu  
siqgur qy 
pwieAw]6]

Harihaan Anmrith 

Har Kaa Naam 

Sathigur Thae 

Paaeiaa ||6||

O Lord! I have 

obtained the 

Ambrosial Nectar of 

the Name of the Lord 

from the True Guru. 

||6||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ (ਹੀ) ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੬॥

58173 1362 myrY hwiQ pdmu  
Awgin suK 
bwsnw]

(pdmu) kvl, pRmySr[ 
ihrdy rUpI (Awgin) 
vyhVw

Maerai Haathh 

Padham Aagan 

Sukh Baasanaa ||

The lotus is in my 

hand; in the courtyard 

of my heart I abide in 

peace.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਹੁਣ) ਮੇਰੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ (ਦੀ ਰੇਖਾ ਬਣ 

ਪਈ) ਹੈ (ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਿਾਗ ਪਏ 

ਹਨ) ਮੇਰੇ (ਜਹਰਦੇ ਦੇ) ਜਵਹੜੇ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ (ਜਖਲਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ) ਹੈ।
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58174 1362 sKI morY kMiT 
rqMnu pyiK duKu 
nwsnw]

Sakhee Morai 

Kanth Rathann 

Paekh Dhukh 

Naasanaa ||

O my companion, the 

Jewel is around my 

neck; beholding it, 

sorrow is taken away.

(ਜਿਵੇਂ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ 

ਨਜ਼ਰ-ਪੱਟੂ ਪਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਜਵਚ 

ਰਤਨ ਲਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਮੇਰੇ 

ਗਲ ਜਵਚ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਪਿੋਤਾ 
ਜਗਆ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 

(ਹਰੇਕ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

58175 1362 bwsau sMig 
gupwl sgl suK 
rwis hir]

Baaso Sang Gupaal 

Sagal Sukh Raas 

Har ||

I abide with the Lord 

of the World, the 

Treasury of Total 

Peace. O Lord!

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਮਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ) ਮੈਂ 
ਉਸ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ 

ਨਾਲ (ਸਦਾ) ਵੱਸਦੀ ਹਾਂ, 
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ,

58176 1362 hirhW iriD 
isiD nv iniD  
bsih ijsu sdw 
kir]7]

Harihaan Ridhh 

Sidhh Nav Nidhh 

Basehi Jis Sadhaa 

Kar ||7||

All wealth, spiritual 

perfection and the 

nine treasures are in 

His Hand. ||7||

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਹੱਥ 

ਜਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਕ 

ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ (ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ) 

ਨੌਂ  ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਦਾ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ॥੭॥

58177 1362 pr iqRA rwvix 
jwih syeI 
qwlwjIAih]

(rwvix) Bogx (qw-lw-
jI-Aih) qly jwxgy 
nrkW rUp kVwhy c 
AQvw eyfz Awid rogW 
c qLy jwxgy[ (dUjw 
pwT: qw lwjIAih)

Par Thria Raavan 

Jaahi Saeee Thaa 

Laajeeahi ||

Those men who go out 

to enjoy other men's 

women shall suffer in 

shame.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ 
ਭੋਗਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ (ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਜ਼ਰੂਰ 

ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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58178 1362 inqpRiq ihrih 
pr drbu iCdR 
kq FwkIAih]

ihr-ih, FwkI-Aih Nithaprath Hirehi 

Par Dharab 

Shhidhr Kath 

Dtaakeeahi ||

Those who steal the 

wealth of others - how 

can their guilt be 

concealed?

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਰਾਇਆ 

ਧਨ ਚੁਰਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ) ਕੁਕਰਮ ਜਕੱਥੇ 

ਲੁਕੇ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈ)।

58179 1362 hir gux rmq 
pivqR sgl kul 
qwreI]

qwr-eI Har Gun Ramath 

Pavithr Sagal Kul 

Thaaree ||

Those who chant the 

Sacred Praises of the 

Lord save and redeem 

all their generations.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ 

ਕਰਜਦਆਂ ਮਨੱੁਖ (ਆਪ) ਸੱੁਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ 

ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  (ਭੀ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
58180 1362 hirhW sunqy Bey 

punIq pwrbRhmu 
bIcwreI]8]

Harihaan 

Sunathae Bheae 

Puneeth 

Paarabreham 

Beechaaree ||8||

O Lord! Those who 

listen and 

contemplate the 

Supreme Lord God 

become pure and 

holy. ||8||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ) ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ॥੮॥

58181 1362 aUpir bnY Akwsu  
qlY Dr sohqI]

Oopar Banai Akaas 

Thalai Dhhar 

Sohathee ||

The sky above looks 

lovely, and the earth 

below is beautiful.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਉਤਾਂਹ (ਤਾਜਰਆਂ 

ਆਜਦਕ ਨਾਲ) ਆਕਾਸ਼ ਿਬ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 

(ਹਜਰਆਵਲ ਆਜਦਕ ਨਾਲ) 

ਧਰਤੀ ਸਿ ਰਹੀ ਹੈ।

58182 1362 dh ids cmkY 
bIjuil muK kau 
johqI]

Dheh Dhis 

Chamakai Beejul 

Mukh Ko Johathee 

||

Lightning flashes in 

the ten directions; I 

behold the Face of my 

Beloved.

ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਜਬਿਲੀ ਚਮਕ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂੂੰ ਹ ਉੱਤੇ ਜਲਸ਼ਕਾਰੇ 

ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਦਾ 
ਕੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ!)
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58183 1362 Kojq iPrau 
ibdyis pIau kq 
pweIAY]

Khojath Firo 

Bidhaes Peeo Kath 

Paaeeai ||

If I go searching in 

foreign lands, how can 

I find my Beloved?

ਪਰ ਮੈਂ (ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਸਰਗਣ 

ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾਹ ਸਮਝ 

ਕੇ) ਪਰਦੇਸ ਜਵਚ (ਿੂੰਗਲ 

ਆਜਦਕ ਜਵਚ) ਢੂੂੰ ਢਦੀ ਜਿਰਦੀ 
ਹਾਂ ਜਕ ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਜਕਤੇ ਲੱਭ 

ਪਏ।
58184 1362 hirhW jy msqik 

hovY Bwgu q dris 
smweIAY]9]

Harihaan Jae 

Masathak Hovai 

Bhaag Th Dharas 

Samaaeeai ||9||

O Lord! If such destiny 

is inscribed upon my 

forehead, I am 

absorbed in the 

Blessed Vision of His 

Darshan. ||9||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਿੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ 

ਿਾਗ ਪਏ ਤਾਂ (ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਉਸ 

ਦੇ) ਦੀਦਾਰ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ ॥੯॥

58185 1362 ifTy sBy Qwv  
nhI quDu jyihAw]

Ddithae Sabhae 

Thhaav Nehee 

Thudhh Jaehiaa ||

I have seen all places, 

but none can compare 

to You.

(ਹੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਰ!) 

ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, 

(ਪਰ) ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਕੋਈ) ਨਹੀਂ (ਜਦੱਜਸਆ)।

58186 1362 bDohu puriK 
ibDwqY qW qU 
soihAw]

Badhhohu Purakh 

Bidhhaathai Thaan 

Thoo Sohiaa ||

The Primal Lord, the 

Architect of Destiny, 

has established You; 

thus You are adorned 

and embellished.

(ਹੇ ਸਤਸੂੰਗ!) ਤੇਰੀ ਨੀਂਹ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨੇ 

ਆਪ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ 

ਵਾਸਤੇ ਤੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸੋਹਣਾ ਜਦੱਸਦਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ
58187 1362 vsdI sGn 

Apwr AnUp 
rwmdwspur]

Vasadhee Saghan 

Apaar Anoop 

Raamadhaas Pur 

||

Ramdaspur is 

prosperous and thickly 

populated, and 

incomparably 

beautiful.

ਹੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਰ! (ਹੇ 

ਸਤਸੂੰਗ!) (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਉੱਚੇ 

ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ) ਵੱਸੋਂ ਬਹੁਤ 

ਸੂੰਘਣੀ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਬੇ-

ਜਬਸਾਲ ਹੈ।
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58188 1362 hirhW nwnk 
ksml jwih  
nwieAY rwmdws 
sr]10]

n@wieAY Harihaan Naanak 

Kasamal Jaahi 

Naaeiai 

Raamadhaas Sar 

||10||

O Lord! Bathing in the 

Sacred Pool of Raam 

Daas, the sins are 

washed away, O 

Nanak. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ 

ਸਰੋਵਰ! (ਹੇ ਸਤਸੂੰਗ! ਤੇਰੇ 

ਜਵਚ ਆਤਮਕ) ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕੀਜਤਆਂ! (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 

ਸਾਰੇ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧੦॥
58189 1362 cwiqRk icq 

suicq su swjnu 
cwhIAY]

ic`q[ su-ic`q Chaathrik Chith 

Suchith S Saajan 

Chaaheeai ||

The rainbird is very 

smart; in its 

consciousness, it longs 

for the friendly rain.

ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗ ਸੁਚੇਤ-ਜਚੱਤ ਹੋ ਕੇ 

ਉਸ ਸੱਿਣ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

58190 1362 ijsu sMig lwgy 
pRwx iqsY kau 
AwhIAY]

Jis Sang Laagae 

Praan Thisai Ko 

Aaheeai ||

It longs for that, to 

which its breath of life 

is attached.

ਜਿਸ ਸੱਿਣ ਨਾਲ ਜਿੂੰ ਦ ਦੀ 
ਪਿੀਤ ਬਣ ਿਾਏ, ਉਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
(ਜਮਲਣ ਦੀ) ਤਾਂਘ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

58191 1362 bnu bnu iPrq 
audws bUMd jl 
kwrxy]

Ban Ban Firath 

Oudhaas Boondh 

Jal Kaaranae ||

It wanders depressed, 

from forest to forest, 

for the sake of a drop 

of water.

(ਵੇਖ, ਪਪੀਹਾ ਵਰਖਾ ਦੇ) ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਇਕ ਬੂੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ 

(ਦਜਰਆਵਾਂ ਟੋਜਭਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਵਲੋਂ) ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਿੂੰਗਲ 

ਿੂੰਗਲ (ਢੂੂੰ ਡਦਾ) ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
58192 1362 hirhW iqau hir 

jnu mWgY nwmu  
nwnk 
bilhwrxy]11]

Harihaan Thio Har 

Jan Maangai 

Naam Naanak 

Balihaaranae 

||11||

O Lord! In just the 

same way, the humble 

servant of the Lord 

begs for the Naam, 

the Name of the Lord. 

Nanak is a sacrifice to 

him. ||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਹੜਾ) ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਸੇਵਕ (ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਮੂੰਗਦਾ 
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧੧॥
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58193 1362 imq kw icqu 
AnUpu mrMmu n 
jwnIAY]

Mith Kaa Chith 

Anoop Maranm N 

Jaaneeai ||

The Consciousness of 

my Friend is 

incomparably 

beautiful. Its mystery 

cannot be known.

(ਪਰਮਾਤਮਾ-) ਜਮੱਤਰ ਦਾ ਜਚੱਤ 

ਅੱਜਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ) ਭੇਤ 

ਨਹੀਂ ਿਾਜਣਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

58194 1362 gwhk gunI 
Apwr su qqu 
pCwnIAY]

Gaahak Gunee 

Apaar S Thath 

Pashhaaneeai ||

One who purchases 

the priceless virtues 

realizes the essence of 

reality.

ਪਰ ਉਸ ਬੇਅੂੰ ਤ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹ ਭੇਤ ਸਮਝ ਲਈਦਾ ਹੈ।

58195 1362 icqih icqu 
smwie q hovY rMgu 
Gnw]

Chithehi Chith 

Samaae Th Hovai 

Rang Ghanaa ||

When the 

consciousness is 

absorbed in the 

supreme 

consciousness, great 

joy and bliss are found.

(ਉਹ ਭੇਤ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਿੇ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਜਚੱਤ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਬਹੁਤ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

58196 1362 hirhW cMcl 
corih mwir q 
pwvih scu 
Dnw]12]

hirhW hy sKI Harihaan Chanchal 

Chorehi Maar Th 

Paavehi Sach 

Dhhanaa ||12||

O Lord! When the 

fickle thieves are 

overcome, the true 

wealth is obtained. 

||12||

ਸੋ, ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਕਰ ਕੇ) ਇਸ ਸਦਾ 
ਭਟਕਦੇ (ਮਨ-) ਚੋਰ ਨੂੂੰ  
(ਚੂੰਚਲਤਾ ਵਲੋਂ) ਮਾਰ ਲਏ,ਂ ਤਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ-ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਂਾ 
॥੧੨॥

58197 1362 supnY aUBI BeI  
gihE kI n  
AMclw]

do rUp ho (BeI) geI, 
iek dwsn dwsI dUjy 
prm pUjnIk pqI

Supanai Oobhee 

Bhee Gehiou Kee 

N Anchalaa ||

In a dream, I was lifted 

up; why didn't I grasp 

the hem of His Robe?

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਸੁਪਨੇ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ) ਮੈਂ ਉੱਠ 

ਖਲੋਤੀ (ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ 
ਨਾਹ ਿੜ ਸਕੀ)।
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58198 1362 suMdr purK 
ibrwijq pyiK 
mnu bMclw]

Sundhar Purakh 

Biraajith Paekh 

Man Banchalaa ||

Gazing upon the 

Beautiful Lord relaxing 

there, my mind was 

charmed and 

fascinated.

ਮੈਂ (ਉਸ ਦਾ) ਪੱਲਾ ਜਕਉਂ ਨ 

ਿਜੜਆ? (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਹ 

ਿੜ ਸਕੀ ਜਕ) ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਦਗ-

ਦਗ ਕਰਦੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਕੇ (ਮੇਰਾ) ਮਨ ਮੋਜਹਆ ਜਗਆ 

(ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਹੀ ਨਾਹ ਰਹੀ)।

58199 1362 Kojau qw ky crx  
khhu kq 
pweIAY]

Khojo Thaa Kae 

Charan Kehahu 

Kath Paaeeai ||

I am searching for His 

Feet - tell me, where 

can I find Him?

ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖੋਿ 

ਕਰਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਸੋ, ਹੇ 

ਸਹੇਲੀਏ! ਉਹ ਜਕਵੇਂ ਜਮਲੇ?

58200 1362 hirhW soeI jqMnu 
bqwie sKI ipRau 
pweIAY]13]

Harihaan Soee 

Jathann Bathaae 

Sakhee Prio 

Paaeeai ||13||

O Lord! Tell me how I 

can find my Beloved, 

O my companion. 

||13||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਮੈਨੂੂੰ  ਉਹ ਿਤਨ 

ਦੱਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਪਆਰਾ 
ਜਮਲ ਪਏ ॥੧੩॥

58201 1362 nYx n dyKih swD  
is nYx 
ibhwilAw]

Nain N Dhaekhehi 

Saadhh S Nain 

Bihaaliaa ||

The eyes which do not 

see the Holy - those 

eyes are miserable.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਸਤ-ਸੂੰਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ (ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪ ਨੂੂੰ  ਤੱਕ 

ਤੱਕ ਕੇ) ਬੇ-ਹਾਲ ਹੋਈਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।
58202 1362 krn n sunhI 

nwdu krn muMid 
GwilAw]

(muMid) mMUdw (GwilAw) 
pwieAw jWdw hY Bwv 
bMd kIqy jwx

Karan N Sunehee 

Naadh Karan 

Mundh Ghaaliaa ||

The ears which do not 

hear the Sound-

current of the Naad - 

those ears might just 

as well be plugged.

ਜਿਹੜੇ ਕੂੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, 

ਉਹ ਕੂੰਨ (ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ 
ਧੁਨੀ ਸੁਣਨ ਵਲੋਂ) ਬੂੰਦ ਕੀਤੇ 

ਪਏ ਹਨ।
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58203 1362 rsnw jpY n nwmu  
iqlu iqlu kir 
ktIAY]

k`tIAY Rasanaa Japai N 

Naam Thil Thil Kar 

Katteeai ||

The tongue which 

does not chant the 

Naam ought to be cut 

out, bit by bit.

ਜਿਹੜੀ ਿੀਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਿਪਦੀ, ਉਹ ਿੀਭ 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂੰ ਬੇਜਲਆਂ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ ਦੀ 
ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ) ਕੱਟੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ।

58204 1362 hirhW jb ibsrY 
goibd rwie idno 
idnu GtIAY]14]

GtIAY: polw bolo Harihaan Jab 

Bisarai Gobidh 

Raae Dhino Dhin 

Ghatteeai ||14||

O Lord! When the 

mortal forgets the 

Lord of the Universe, 

the Sovereign Lord 

King, he grows weaker 

day by day. ||14||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ-
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ (ਦੀ ਯਾਦ) ਭੁੱ ਲ 

ਿਾਏ, ਤਦੋਂ ਜਦਨੋ ਜਦਨ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਿਾਈਦਾ ਹੈ। (ਸੋ, 

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਦੇ 

ਰਜਹਣਾ, ਿੀਭ ਨਾਲ ਨਾਮ 

ਿਪਦੇ ਰਜਹਣਾ-ਇਹੀ ਹੈ ਿਤਨ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਸਕਣ ਦਾ) ॥੧੪॥

58205 1362 pMkj PwQy pMk  
mhw md guMiPAw]

Pankaj Faathhae 

Pank Mehaa Madh 

Gunfiaa ||

The wings of the 

bumble bee are 

caught in the 

intoxicating fragrant 

petals of the lotus.

(ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ ਦੀ) ਤੇਜ਼ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਭੌਰੇ ਦੇ) ਖੂੰਭ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ (ਦੀਆਂ 

ਪੂੰਖੜੀਆਂ) ਜਵਚ ਿਸ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

58206 1362 AMg sMg aurJwie  
ibsrqy suMiPAw]

(suMiPAw) s&weI Ang Sang 

Ourajhaae 

Bisarathae Sunfiaa 

||

With its limbs 

entangled in the 

petals, it loses its 

senses.

(ਉਹਨਾਂ ਪੂੰਖੜੀਆਂ ਨਾਲ 

ਉਲਝ ਕੇ (ਭੌਰੇ ਨੂੂੰ ) ਉਡਾਰੀਆਂ 

ਲਾਣੀਆਂ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਿੀਵ-ਭੌਰੇ ਦਾ)।
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58207 1363 hY koaU AYsw mIqu  
ij qorY ibKm 
gWiT]

Hai Kooo Aisaa 

Meeth J Thorai 

Bikham Gaanth ||

Is there any such 

friend, who can untie 

this difficult knot?

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
(ਸੂੰਤ-) ਜਮੱਤਰ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੋ 
(ਇਸ ਿੀਵ-ਭੌਰੇ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ) 

ਪੱਕੀ ਗੂੰਢ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

58208 1363 nwnk ieku sRIDr 
nwQu ij tUty lyie 
sWiT]15]

Naanak Eik 

Sreedhhar Naathh 

J Ttoottae Laee 

Saanth ||15||

O Nanak, the One 

Supreme Lord and 

Master of the earth 

reunites the separated 

ones. ||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਲੱਛਮੀ-ਦਾ-ਆਸਰਾ 
(ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ) ਨਾਥ ਪਿਭੂ ਹੀ 
ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਿ ੋ(ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ) 
ਟੱੁਟੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ ਗੂੰਢ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ ॥੧੫॥

58209 1363 Dwvau dsw Anyk  
pRym pRB kwrxy]

SuB guxW rUp (dsw) 
idsW nMU[ dsW

Dhhaavo Dhasaa 

Anaek Praem 

Prabh Kaaranae ||

I run around in all 

directions, searching 

for the love of God.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦਾ 
ਪਿੇਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 
ਕਈ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹਾਂ,

58210 1363 pMc sqwvih dUq  
kvn ibiD 
mwrxy]

Panch Sathaavehi 

Dhooth Kavan 

Bidhh Maaranae ||

The five evil enemies 

are tormenting me; 

how can I destroy 

them?

(ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ 

ਵੈਰੀ ਸਤਾਂਦੇ (ਹੀ) ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
(ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਮਾਜਰਆ ਿਾਏ?

58211 1363 qIKx bwx 
clwie nwmu pRB 
D´weIAY]

iDAweIAY Theekhan Baan 

Chalaae Naam 

Prabh Dhhyaaeeai 

||

Shoot them with the 

sharp arrows of 

meditation on the 

Name of God.

(ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ਇਹੀ ਹੈ ਜਕ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਸਦਾ) ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਜਸਮਰਨ ਦੇ) 

ਜਤਿੱ ਖੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ-
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58212 1363 hirhW mhW 
ibKwdI Gwq  
pUrn guru 
pweIAY]16]

(mhW) v`fy du`K dyx 
(ibKwdI) JgVwlU 
kwmwid AOgux dw (Gwq) 
nws krnw

Harihaan Mehaan 

Bikhaadhee 

Ghaath Pooran 

Gur Paaeeai 

||16||

O Lord! The way to 

slaughter these 

terrible sadistic 

enemies is obtained 

from the Perfect Guru. 

||16||

ਿਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 

ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕ) ਵੱਡੇ 

ਝਗੜਾਲੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ (ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੧੬॥

58213 1363 siqgur kInI 
dwiq mUil n 
inKuteI]

in-K`uteI Sathigur Keenee 

Dhaath Mool N 

Nikhuttee ||

The True Guru has 

blessed me with the 

bounty which shall 

never be exhausted.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹਜਰ-

ਨਾਮ- ਦਾਤ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਮੱੁਕਦੀ,

58214 1363 Kwvhu BuMchu siB  
gurmuiK CuteI]

(BuMch) Bogo[ Cu`-teI Khaavahu 

Bhunchahu Sabh 

Guramukh 

Shhuttee ||

Eating and consuming 

it, all the Gurmukhs 

are emancipated.

ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੂੰ  
ਵਰਤੋ। (ਸਗੋਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੂੰ  ਵਰਤਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਜਚਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

58215 1363 AMimRqu nwmu 
inDwnu idqw quis 
hir]

qu`is Anmrith Naam 

Nidhhaan Dhithaa 

Thus Har ||

The Lord, in His Mercy, 

has blessed me with 

the treasure of the 

Ambrosial Naam.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
(ਇਹ) ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪ ਹੀ) ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ 

ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

58216 1363 nwnk sdw 
ArwiD kdy n 
jWih mir]17]

Naanak Sadhaa 

Araadhh Kadhae N 

Jaanhi Mar ||17||

O Nanak, worship and 

adore the Lord, who 

never dies. ||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਸਦਾ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ 

ਕਰ, ਤੈਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ॥੧੭॥
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58217 1363 ijQY jwey Bgqu  
su Qwnu suhwvxw]

Jithhai Jaaeae 

Bhagath S Thhaan 

Suhaavanaa ||

Wherever the Lord's 

devotee goes is a 

blessed, beautiful 

place.

ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ (ਭੀ ਕੋਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਭਗਤ ਿਾ 
ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਵਾਯੂ-ਮੂੰਡਲ ਨਾਲ) 

ਸੁਖਦਾਈ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

58218 1363 sgly hoey suK  
hir nwmu 
iDAwvxw]

Sagalae Hoeae 

Sukh Har Naam 

Dhhiaavanaa ||

All comforts are 

obtained, meditating 

on the Lord's Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ (ਉਥੇ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

58219 1363 jIA krin 
jYkwru inMdk muey 
pic]

Jeea Karan Jaikaar 

Nindhak Mueae 

Pach ||

People praise and 

congratulate the 

devotee of the Lord, 

while the slanderers 

rot and die.

(ਉਥੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ) ਿੀਅ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ। (ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 

ਹੈ ਜਕ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ (ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਨਾਲ) ਸੜ ਸੜ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

58220 1363 swjn min 
AwnMdu nwnk 
nwmu jip]18]

Saajan Man 

Aanandh Naanak 

Naam Jap ||18||

Says Nanak, O friend, 

chant the Naam, and 

your mind shall be 

filled with bliss. ||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ ਸੱਿਣ ਿਨਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ ॥੧੮॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11868 Published: March 06/ 2014



58221 1363 pwvn piqq 
punIq kqh nhI 
syvIAY]

Paavan Pathith 

Puneeth Katheh 

Nehee Saeveeai ||

The mortal never 

serves the Immaculate 

Lord, the Purifier of 

sinners.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹ ਕੇ) ਪਜਵੱਤਰ-ਸਰੂਪ 

ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਭੀ ਜਸਮਜਰਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ

58222 1363 JUTY rMig KuAwru  
khW lgu KyvIAY]

Jhoothai Rang 

Khuaar Kehaan 

Lag Khaeveeai ||

The mortal wastes 

away in false 

pleasures. How long 

can this go on?

ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ 

(ਿਸੇ ਰਜਹ ਕੇ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ) 
ਬੇੜੀ ਬਹੁਤਾ ਜਵਚ (ਸੁਖ ਨਾਲ) 

ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ, 
(ਆਖ਼ਰ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ।

58223 1363 hircMdaurI pyiK  
kwhy suKu mwinAw]

hir-cMdaurI Harichandhouree 

Paekh Kaahae 

Sukh Maaniaa ||

Why do you take such 

pleasure, looking at 

this mirage?

(ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ) 
ਹਵਾਈ ਜਕਜਲਹਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ 

ਕੇ ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਸੁਖ ਪਿਤੀਤ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ? (ਨਾਹ ਇਹ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣੇ, ਅਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਜਸਆਂ 

ਪਿਭੂ ਦਰ ਤੇ ਆਦਰ ਜਮਲਣਾ)।

58224 1363 hirhW hau 
bilhwrI iqMn ij 
drgih 
jwinAw]19]

Harihaan Ho 

Balihaaree Thinn J 

Dharagehi Jaaniaa 

||19||

O Lord! I am a sacrifice 

to those who are 

known and approved 

in the Court of the 

Lord. ||19||

ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਿਪ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸਤਕਾਰੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੯॥
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58225 1363 kIny krm Anyk  
gvwr ibkwr 
Gn]

Keenae Karam 

Anaek Gavaar 

Bikaar Ghan ||

The fool commits 

countless foolish 

actions and so many 

sinful mistakes.

ਮੂਰਖ ਮਨੱੁਖ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ 
ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

58226 1363 mhw dRügMDq vwsu  
sT kw Cwru qn]

sT: polw bolo Mehaa 

Dhraagandhhath 

Vaas Sath Kaa 

Shhaar Than ||

The fool's body smells 

rotten, and turns to 

dust.

ਵੱਡੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੂੰਦਗੀ ਜਵਚ 

ਇਸ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ 

ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਰੁਲ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਮੋਲਕ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਕੌਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ)।

58227 1363 iPrqau grb 
gubwir mrxu nh 
jwneI]

Firatho Garab 

Gubaar Maran 

Neh Jaanee ||

He wanders lost in the 

darkness of pride, and 

never thinks of dying.

(ਅਜਿਹਾ ਮਨੱੁਖ) ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ 

ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ ਤੁਜਰਆ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ (ਭੀ) ਨਹੀਂ 
ਸੱੁਝਦੀ।

58228 1363 hirhW  
hircMdaurI pyiK  
kwhy scu 
mwneI]20]

mw-neI Harihaan 

Harichandhouree 

Paekh Kaahae 

Sach Maanee 

||20||

O Lord! The mortal 

gazes upon the 

mirage; why does he 

think it is true? ||20||

ਇਸ ਹਵਾਈ ਜਕਲਹੇ  ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ 

ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਕਉਂ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਕਾਇਮ ਰਜਹਣਾ ਮੂੰਨੀ 
ਬੈਠਾ ਹੈ ॥੨੦॥

58229 1363 ijs kI pUjY 
AauD iqsY kauxu 
rwKeI]

pU`jY[ rw-KeI Jis Kee Poojai 

Aoudhh Thisai 

Koun Raakhee ||

When someone's days 

are over, who can save 

him?

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਦੀ (ਉਮਰ ਦੀ) 
ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਦ ਪਹੁੂੰਚ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਮੌਤ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹੋਂ) ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11870 Published: March 06/ 2014



58230 1363 bYdk Aink 
aupwv khW lau 
BwKeI]

BwK-eI Baidhak Anik 

Oupaav Kehaan Lo 

Bhaakhee ||

How long can the 

physicians go on, 

suggesting various 

therapies?

ਜਹਕਮਤ-ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਹੀ ਢੂੰਗ (ਨੁਸਖ਼ੇ) ਜਕੱਥੋਂ ਤਕ 

(ਕੋਈ) ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ?

58231 1363 eyko cyiq gvwr  
kwij qyrY AwveI]

Awv-eI Eaeko Chaeth 

Gavaar Kaaj 

Thaerai Aavee ||

You fool, remember 

the One Lord; only He 

shall be of use to you 

in the end.

ਹੇ ਮੂਰਖ! ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਯਾਦ ਕਜਰਆ ਕਰ, (ਉਹ 

ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ) ਤੇਰੇ ਕੂੰਮ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

58232 1363 hirhW ibnu nwvY 
qnu Cwru ibRQw 
sBu jwveI]21]

jw-veI Harihaan Bin 

Naavai Than 

Shhaar Brithhaa 

Sabh Jaavee 

||21||

O Lord! Without the 

Name, the body turns 

to dust, and 

everything goes to 

waste. ||21||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਮੱਟੀ (ਸਮਾਨ) ਹੈ, 

ਸਾਰਾ ਜਵਅਰਥ ਚਲਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੧॥

58233 1363 AauKDu nwmu 
Apwru Amolku 
pIjeI]

pI-jeI Aoukhadhh Naam 

Apaar Amolak 

Peejee ||

Drink in the medicine 

of the Incomparable, 

Priceless Name.

(ਆਤਮਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

(ਹੀ) ਦਵਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਕੀਮਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। (ਇਹ 

ਦਵਾਈ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਕੇ) ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
58234 1363 imil imil 

Kwvih sMq sgl 
kau dIjeI]

dI-jeI Mil Mil Khaavehi 

Santh Sagal Ko 

Dheejee ||

Meeting and joining 

together, the Saints 

drink it in, and give it 

to everyone.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ) ਸੂੰਤ ਿਨ 

ਸਦਾ ਜਮਲ ਕੇ (ਇਹ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦਵਾਈ) ਖਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਜਿਹੜੇ ਭੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ) ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  (ਇਹ 

ਨਾਮ-ਦਵਾਈ) ਵੂੰ ਡੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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58235 1363 ijsY prwpiq 
hoie iqsY hI 
pwvxy]

Jisai Paraapath 

Hoe Thisai Hee 

Paavanae ||

He alone is blessed 

with it, who is 

destined to receive it.

ਪਰ ਉਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਨਾਮ-

ਦਵਾਈ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਇਸ ਦਾ ਜਮਲਣਾ 
ਜਲਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

58236 1363 hirhW hau 
bilhwrI iqMn@ ij 
hir rMgu 
rwvxy]22]

Harihaan Ho 

Balihaaree Thinnh 

J Har Rang 

Raavanae ||22||

O Lord! I am a sacrifice 

to those who enjoy 

the Love of the Lord. 

||22||

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਿਹੜੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ) 

ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ ॥੨੨॥

58237 1363 vYdw sMdw sMgu  
iekTw hoieAw]

vYdW Vaidhaa Sandhaa 

Sang Eikathaa 

Hoeiaa ||

The physicians meet 

together in their 

assembly.

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲੇ) ਹਕੀਮਾਂ 
(ਸੂੰਤ-ਿਨਾਂ) ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਇਕੱਠੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

58238 1363 AauKd Awey 
rwis ivic Awip 
KloieAw]

Aoukhadh Aaeae 

Raas Vich Aap 

Khaloeiaa ||

The medicines are 

effective, when the 

Lord Himself stands in 

their midst.

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਤੇ 

ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ) ਦਵਾਈ (ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ) ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ 

ਇਕੱਠ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਹਾਜ਼ਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

58239 1363 jo jo Enw krm  
sukrm hoie 
psirAw]

(krm) smwn krm (su-
krm) sRySt krm

Jo Jo Ounaa Karam 

Sukaram Hoe 

Pasariaa ||

Their good deeds and 

karma become 

apparent.

(ਆਤਮਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੈਦ 

ਸੂੰਤ-ਿਨ) ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ 

ਜਨਿੱਤ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਕਰਦੇ ਹਨ 

(ਉਹ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਆਏ 

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) 
ਵਧੀਆ ਪੂਰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਪਰਗਟ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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58240 1363 hirhW dUK rog 
siB pwp qn qy 
iKsirAw]23]

Harihaan Dhookh 

Rog Sabh Paap 

Than Thae 

Khisariaa ||23||

O Lord! Pains, diseases 

and sins all vanish 

from their bodies. 

||23||

(ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਆਏ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਦੇ) ਸਰੀਰ 

ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨੩॥

58241 1363 cauboly mhlw 5 Choubolae 

Mehalaa 5

Chaubolas, Fifth Mehl: ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 
'ਚਉਬੋਲੇ'।

58242 1363 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

58243 1363 sMmn jau ies 
pRym kI dm iK´hu 
hoqI swt]

(dm) dmiVAW (iK´hu) 
dy[(swt) mu`l v`ty[ 
ikAhu (dUjw pwT: 
dmiK´hu)

Sanman Jo Eis 

Praem Kee Dham 

Kiyahu Hothee 

Saatt ||

O Samman, if one 

could buy this love 

with money,

ਹੇ ਦਾਨੀ ਮਨੱੁਖ! (ਧਨ ਦੇ ਵੱਟੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੇਮ ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ) ਿ ੇਇਸ ਪਿੇਮ ਦਾ 
ਵਟਾਂਦਰਾ ਧਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,

58244 1363 rwvn huqy su rMk 
nih ijin isr 
dIny kwit]1]

rwvn (rMk) kMgwl nih 
(huqy) sI, isr (kwit) 
k`t ky idqy, iSvjI nMU

Raavan Huthae S 

Rank Nehi Jin Sir 

Dheenae Kaatt 

||1||

Then consider Raawan 

the king. He was not 

poor, but he could not 

buy it, even though he 

offered his head to 

Shiva. ||1||

ਤਾਂ ਉਹ (ਰਾਵਣ) ਜਿਸ ਨੇ ਜਸ਼ਵ 

ਿੀ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਗਆਰਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣ)ੇ ਜਸਰ 

ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੱਤੇ ਸਨ (ਜਸਰ ਦੇਣ 

ਦੇ ਥਾਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਧਨ ਦੇ ਦੇਂਦਾ, 
ਜਕਉਂਜਕ) ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਕੂੰਗਾਲ 

ਨਹੀਂ ਸਨ ॥੧॥
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58245 1363 pRIiq pRym qnu 
Kic rihAw bIcu  
n rweI hoq]

Preeth Praem 

Than Khach 

Rehiaa Beech N 

Raaee Hoth ||

My body is drenched 

in love and affection 

for the Lord; there is 

no distance at all 

between us.

(ਹੇ ਦਾਨੀ ਮਨੱੁਖ! ਵੇਖ, ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਜਹਰਦਾ (ਆਪਣੇ 
ਪਿੀਤਮ ਦੇ) ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿੀਤਮ 

ਨਾਲੋਂ) ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਜਵੱਥ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ,

58246 1363 crnkml mnu 
byiDE bUJnu 
suriq sMjog]2]

Charan Kamal 

Man Baedhhiou 

Boojhan Surath 

Sanjog ||2||

My mind is pierced 

through by the Lotus 

Feet of the Lord. He is 

realized when one's 

intuitive 

consciousness is 

attuned to Him. ||2||

(ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਵਚ 

ਜਵੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ) ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵੱਜਝਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਕ 

ਤਾਕਤ ਲਗਨ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ 

ਹੋਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ॥੨॥
58247 1364 swgr myr 

auidAwn bn nv 
KMf bsuDw Brm]

Saagar Maer 

Oudhiaan Ban Nav 

Khandd 

Basudhhaa 

Bharam ||

I would cross the 

oceans, mountains, 

wilderness, forests 

and the nine regions 

of the earth in a single 

step,

ਸਮੁੂੰ ਦਰ, ਪਰਬਤ, ਿੂੰਗਲ, 

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ-(ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਿਾਤਿਾ ਆਜਦਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਭਿਮਣ ਕਰਨ ਜਵਚ ਹੀ-

58248 1364 mUsn pRym iprMm 
kY gnau eyk kir 
krm]3]

Moosan Praem 

Piranm Kai Gano 

Eaek Kar Karam 

||3||

O Musan, for the Love 

of my Beloved. ||3||

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਲੁੱ ਟੇ ਿਾ 
ਰਹੇ ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਪਿੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ ਮੈਂ ਤਾਂ 
(ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਟਨ ਨੂੂੰ ) ਜਸਰਫ਼ 

ਇਕ ਕਦਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ 
ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ॥੩॥
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58249 1364 mUsn mskr pRym 
kI rhI ju AMbru 
Cwie]

jo pRym rUpI cMdRmw dI 
m(skr) cWdnI, irdy 
rUpI AMbru c Cwie rhI 
hY

Moosan Masakar 

Praem Kee Rehee 

J Anbar Shhaae ||

O Musan, the Light of 

the Lord's Love has 

spread across the sky;

ਹੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਲੁਟਾ ਰਹੇ 

ਮਨੱੁਖ! (ਚੂੰਦ ਦੀ) ਚਾਨਣੀ ਸਾਰੇ 

ਆਕਾਸ਼ ਉਤੇ ਜਖਲਰੀ ਹੋਈ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ,

58250 1364 bIDy bWDy kml 
mih Bvr rhy 
lptwie]4]

Beedhhae 

Baandhhae Kamal 

Mehi Bhavar 

Rehae Lapattaae 

||4||

I cling to my Lord, like 

the bumble bee 

caught in the lotus 

flower. ||4||

(ਉਸ ਵੇਲੇ) ਭੌਰੇ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਵਚ 

ਜਵੱਝ ੇਹੋਏ ਬੱਝੇ ਹੋਏ (ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ 

ਜਵਚ ਹੀ) ਲਪਟ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ-) ਆਕਾਸ਼ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ 

ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ) ਜਵੱਝੇ ਹੋਏ (ਪਿਭੂ ਦੇ) 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੪॥

58251 1364 jp qp sMjm 
hrK suK mwn 
mhq Aru grb]

m-h`q Jap Thap Sanjam 

Harakh Sukh Maan 

Mehath Ar Garab 

||

Chanting and intense 

meditation, austere 

self-discipline, 

pleasure and peace, 

honor, greatness and 

pride

(ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਸੂੰ ਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਮੂੰਤਿਾਂ ਦੇ) ਿਾਪ, ਧੂਣੀਆਂ 

ਤਪਾਣੀਆਂ, ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ 

ਕਰਨ ਲਈ (ਪੱੁਠੇ ਲਟਕਣ 

ਆਜਦਕ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ) ਿਤਨ-

ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, 
ਇੱਜ਼ਤ, ਵਜਡਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਮਜਲਆ ਸੁਖ ਅਤੇ ਅਹੂੰਕਾਰ-

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11875 Published: March 06/ 2014



58252 1364 mUsn inmKk pRym 
pir vwir vwir 
dyNau srb]5]

Moosan Nimakhak 

Praem Par Vaar 

Vaar Dhaeno 

Sarab ||5||

- O Musan, I would 

dedicate and sacrifice 

all these for a moment 

of my Lord's Love. 

||5||

ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੇ ਮਨੱੁਖ! 

ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ 

ਸਮੇ ਲਈ ਜਮਲੇ ਪਿਭੂ-ਜਪਆਰ 

ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੫॥

58253 1364 mUsn mrmu n 
jwneI mrq 
ihrq sMswr]

(ihrq) dyKIdw hY Moosan Maram N 

Jaanee Marath 

Hirath Sansaar ||

O Musan, the world 

does not understand 

the Mystery of the 

Lord; it is dying and 

being plundered.

ਹੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਲੁਟਾ 
ਰਹੇ ਮਨੱੁਖ! (ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ 

ਹੀ ਇਹ) ਿਗਤ (ਪਿੇਮ ਦਾ) ਭੇਤ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ, (ਤੇ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਲੁਟਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ,

58254 1364 pRym iprMm n 
byiDE auriJE 
imQ ibauhwr]6]

Praem Piranm N 

Baedhhiou 

Ourajhiou Mithh 

Biouhaar ||6||

It is not pierced 

through by the Love of 

the Beloved Lord; it is 

entangled in false 

pursuits. ||6||

ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਪਆਰੇ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਜਵੱਝਦਾ, ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਵਹਾਰ-ਕਾਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੬॥

58255 1364 Gbu dbu jb 
jwrIAY ibCurq 
pRym ibhwl]

Ghab Dhab Jab 

Jaareeai 

Bishhurath Praem 

Bihaal ||

When someone's 

home and property 

are burnt, because of 

his attachment to 

them, he suffers in the 

sorrow of separation.

(ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਘਰ 

ਸੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ 

ਸੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਿਾਇਦਾਦ 

ਤੋਂ) ਜਵਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ 'ਮੈਂ ਲੁੱ ਜਟਆ 

ਜਗਆ, ਮੈਂ ਲੁੱ ਜਟਆ ਜਗਆ')।
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58256 1364 mUsn qb hI 
mUsIAY ibsrq 
purK 
dieAwl]7]

Moosan Thab Hee 

Mooseeai Bisarath 

Purakh Dhaeiaal 

||7||

O Musan, when 

mortals forget the 

Merciful Lord God, 

then they are truly 

plundered. ||7||

ਪਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਲੁਟਾ 
ਰਹੇ ਹੇ ਮਨੱੁਖ! (ਅਸਲ ਜਵਚ) 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਲੁੱ ਟੇ ਿਾਈਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ (ਮਨੋਂ ) ਭੁੱ ਲਦਾ ਹੈ ॥੭॥

58257 1364 jw ko pRym suAwau 
hY crn icqv 
mn mwih]

Jaa Ko Praem 

Suaao Hai Charan 

Chithav Man 

Maahi ||

Whoever enjoys the 

taste of the Lord's 

Love, remembers His 

Lotus Feet in his mind.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ-

ਜਨਸ਼ਾਨਾ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ) 
ਜਪਆਰ ਹੈ, (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਦੀ 
ਯਾਦ (ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ) ਹੈ,

58258 1364 nwnk ibrhI 
bRhm ky Awn n 
kqhU jwih]8]

Naanak Birehee 

Breham Kae Aan N 

Kathehoo Jaahi 

||8||

O Nanak, the lovers of 

God do not go 

anywhere else. ||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਜਸ਼ਕ ਹਨ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ('ਨਵਖੂੰਡ ਬਸੁਧਾ 
ਭਰਮ' ਅਤੇ 'ਿਪ ਤਪ ਸੂੰਿਮ' 

ਆਜਦਕ) ਹੋਰ ਜਕਸੇ ਭੀ ਪਾਸੇ 

ਵਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ ॥੮॥
58259 1364 lK GwtIN aUNcO 

Gno cMcl cIq 
ibhwl]

l`K Lakh Ghaatteen 

Oonacha Ghano 

Chanchal Cheeth 

Bihaal ||

Climbing thousands of 

steep hillsides, the 

fickle mind becomes 

miserable.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਚੂੰਚਲ ਮਨ 

(ਦੁਨੀਆਵੀ ਵਡੱਪਣ ਦੀਆਂ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ (ਉੱਤੇ 

ਅਪੜਨ) ਨੂੂੰ  (ਆਪਣਾ) ਜਨਸ਼ਾਨਾ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਦੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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58260 1364 nIc kIc inimRq 
GnI krnI kml 
jmwl]9]

inmi Rq[ (kIc) gwrw 
(jmwl) suMdrqw iKiV@Aw

Neech Keech 

Nimrith Ghanee 

Karanee Kamal 

Jamaal ||9||

Look at the humble, 

lowly mud, O Jamaal: 

the beautiful lotus 

grows in it. ||9||

ਪਰ ਜਚੱਕੜ ਨੀਵਾਂ ਹੈ (ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ 
ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਜਵਚ) 

ਬੜੀ ਜਨਮਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੀਵਨ-

ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

(ਉਸ ਜਵਚ) ਕੋਮਲ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ 
ਵਾਲਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਉੱਗਦਾ ਹੈ 

॥੯॥
58261 1364 kml nYn AMjn 

isAwm cMdR bdn 
icq cwr]

icq nMU c(wr) curOx vwly Kamal Nain Anjan 

Siaam Chandhr 

Badhan Chith 

Chaar ||

My Lord has lotus-

eyes; His Face is so 

beautifully adorned.

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਿੋ ਚੂੰਦ ਵਰਗੇ 

ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਸੋਹਣੇ ਜਚੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 

ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਿ 
ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚ ਕਾਲਾ ਸੁਰਮਾ 
ਜਪਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਅੱਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ),

58262 1364 mUsn mgn mrMm 
isau KMf KMf 
kir hwr]10]

(mrMm) Byd[ hwr jWdw 
hY

Moosan Magan 

Maranm Sio 

Khandd Khandd 

Kar Haar ||10||

O Musan, I am 

intoxicated with His 

Mystery. I break the 

necklace of pride into 

bits. ||10||

ਹੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਲੁਟਾ 
ਰਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਿੇ ਤੂੂੰ  (ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦੇ) ਭੇਤ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  
('ਨਵਖੂੰਡ ਬਸੁਧਾ ਭਰਮ' ਅਤੇ 

'ਿਪ ਤਪ ਸੂੰਿਮ' ਆਜਦਕ 

ਜਵਖਾਜਵਆਂ ਨੂੂੰ ) ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ 

ਦੇਹ ॥੧੦॥
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58263 1364 mgnu BieE ipRA 
pRym isau sUD n 
ismrq AMg]

sU`D bu`D nhIN Magan Bhaeiou 

Pria Praem Sio 

Soodhh N 

Simarath Ang ||

I am intoxicated with 

the Love of my 

Husband Lord; 

remembering Him in 

meditation, I am not 

conscious of my own 

body.

(ਜਵਚਾਰਾ) ਨੀਚ (ਜਿਹਾ) 
ਪਤੂੰਗਾ (ਆਪਣੇ) ਜਪਆਰੇ 

(ਿਗਦੇ-ਦੀਵੇ) ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

(ਇਤਨਾ) ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਕ ਜਪਆਰੇ ਨੂੂੰ ) ਯਾਦ 

ਕਰਜਦਆਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਧ-ਬੁਧ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ।

58264 1364 pRgit BieE sB 
loA mih nwnk  
ADm pqMg]11]

Pragatt Bhaeiou 

Sabh Loa Mehi 

Naanak Adhham 

Pathang ||11||

He is revealed in all His 

Glory, all throughout 

the world. Nanak is a 

lowly moth at His 

Flame. ||11||

(ਉਹ ਪਤੂੰਗਾ ਿਗਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ 
ਲਾਟ ਉੱਤੇ ਸੜ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਆਪਣ ੇਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦਾ 
ਸਦਕਾ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨੀਚ ਜਿਹਾ 
ਪਤੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਉੱਘਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੧੧॥

58265 1364 slok Bgq 
kbIr jIau ky

Salok Bhagath 

Kabeer Jeeo Kae

Shaloks Of Devotee 

Kabeer Jee:

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਿੀ ਦੇ ਸਲੋਕ।

58266 1364 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

58267 1364 kbIr myrI 
ismrnI rsnw 
aUpir rwmu]

Kabeer Maeree 

Simaranee 

Rasanaa Oopar 

Raam ||

Kabeer my rosary is 

my tongue upon which 

the Lord's Name is 

strung.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੇਰੀ ਿੀਭ ਉਤੇ 

ਰਾਮ (ਦਾ ਨਾਮ) ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ-

ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਹੈ।
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58268 1364 Awid jugwdI 
sgl Bgq qw ko 
suKu ibsRwmu]1]

Aadh Jugaadhee 

Sagal Bhagath 

Thaa Ko Sukh 

Bisraam ||1||

From the very 

beginning, and 

throughout the ages, 

all the devotees abide 

in tranquil peace. 

||1||

ਿਦ ਤੋਂ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ 

ਭਗਤ (ਇਹੀ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ 

ਆਏ ਹਨ)। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ 
ਭਗਤਾਂ ਲਈ) ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 
(ਦਾ ਕਾਰਨ) ਹੈ ॥੧॥

58269 1364 kbIr myrI jwiq 
kau sBu ko 
hsnyhwru]

h`snyhwru Kabeer Maeree 

Jaath Ko Sabh Ko 

Hasanaehaar ||

Kabeer, everyone 

laughs at my social 

class.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੇਰੀ ਿਾਜਤ ਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਬੂੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ 
(ਭਾਵ, ਿੁਲਾਜਹਆਂ ਦੀ ਿਾਜਤ ਨੂੂੰ  
ਹਰ ਕੋਈ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

58270 1364 bilhwrI ies 
jwiq kau ijh 
jipE 
isrjnhwru]2]

Balihaaree Eis 

Jaath Ko Jih Japiou 

Sirajanehaar ||2||

I am a sacrifice to this 

social class, in which I 

chant and meditate on 

the Creator. ||2||

ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਿਾਜਤ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਕਉਂਜਕ ਇਸ ਜਵਚ 

ਿੂੰ ਮ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ (ਤੇ ਆਤਮਕ ਸੁਖ 

ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹਾਂ) ॥੨॥

58271 1364 kbIr fgmg 
ikAw krih khw 
fulwvih jIau]

fgmg: polw bolo[ 
fulwv-ih

Kabeer Ddagamag 

Kiaa Karehi Kehaa 

Ddulaavehi Jeeo ||

Kabeer, why do you 

stumble? Why does 

your soul waver?

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਸੁਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਬਸਾਰ ਕੇ) ਹੋਰ 

ਕੇਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਭਟਕਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ? (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਵਲੋਂ) ਜਕਉਂ ਿਕੋ-ਤਕੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
58272 1364 srb sUK ko 

nwieko rwm nwm 
rsu pIau]3]

(nwieko) SromxI, pRyrk Sarab Sookh Ko 

Naaeiko Raam 

Naam Ras Peeo 

||3||

He is the Lord of all 

comforts and peace; 

drink in the Sublime 

Essence of the Lord's 

Name. ||3||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਪਿੇਰਕ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣ-

ਿੋਗਾ ਹੈ) ॥੩॥
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58273 1364 kbIr kMcn ky 
kuMfl bny aUpir 
lwl jVwau]

Kabeer Kanchan 

Kae Kunddal 

Banae Oopar Laal 

Jarraao ||

Kabeer, earrings made 

of gold and studded 

with jewels,

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 'ਵਾਲੇ' 

ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 
'ਵਾਜਲਆਂ ਉਤੇ ਲਾਲ ਿੜੇ ਹੋਣ, 

(ਤੇ ਇਹ 'ਵਾਲੇ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੂੰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਾਏ ਹੋਣ);

58274 1364 dIsih dwDy kwn 
ijau ijn@ min  
nwhI nwau]4]

Dheesehi 

Dhaadhhae Kaan 

Jio Jinh Man 

Naahee Naao 

||4||

Look like burnt twigs, 

if the Name is not in 

the mind. ||4||

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਵੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੁੂੰ ਡਲ 

ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਜਨਆਂ ਵਾਂਗ 

ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ (ਿ ੋਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ 
ਜਲਸ਼ਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਸੁਆਹ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ) ॥੪॥

58275 1364 kbIr AYsw eyku 
AwDu jo jIvq 
imrqku hoie]

Kabeer Aisaa Eaek 

Aadhh Jo Jeevath 

Mirathak Hoe ||

Kabeer, rare is such a 

person, who remains 

dead while yet alive.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਅਿੇਹਾ ਕੋਈ 

ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿ ੋ

ਦੁਨੀਆਵੀ ਸੁਖਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਪਰਵਾਹ ਰਹੇ, ਸੁਖ ਜਮਲੇ ਚਾਹੇ 

ਦੱੁਖ ਆਵੇ-
58276 1364 inrBY hoie kY 

gun rvY jq 
pyKau qq 
soie]5]

Nirabhai Hoe Kai 

Gun Ravai Jath 

Paekho Thath Soe 

||5||

Singing the Glorious 

Praises of the Lord, he 

is fearless. Wherever I 

look, the Lord is there. 

||5||

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ 

ਹੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ॥੫॥

58277 1364 kbIr jw idn 
hau mUAw pwCY 
BieAw AnMdu]

Kabeer Jaa Dhin 

Ho Mooaa 

Paashhai Bhaeiaa 

Anandh ||

Kabeer, on the day 

when I die, afterwards 

there shall be bliss.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ 

ਕਰ ਕੇ) ਿਦੋਂ ਮੇਰਾ 'ਮੈਂ, ਮੈਂ' 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ ਮੱੁਕ 

ਜਗਆ, ਤਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸੁਖ 

ਬਣ ਜਗਆ।
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58278 1364 moih imilE pRBu 
Awpnw sMgI 
Bjih guoibMdu]6]

guo: hoVy Aqy AONkV 
ivcwly Avwj bolo

Mohi Miliou Prabh 

Aapanaa Sangee 

Bhajehi Guobindh 

||6||

I shall meet with my 

Lord God. Those with 

me shall meditate and 

vibrate on the Lord of 

the Universe. ||6||

(ਜਨਰਾ ਸੁਖ ਹੀ ਨਾਹ ਬਜਣਆ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਜਪਆਰਾ ਰੱਬ ਜਮਲ 

ਜਪਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ 
ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 

(ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ 
ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) 

॥੬॥
58279 1364 kbIr sB qy hm 

bury hm qij Blo 
sBu koie]

Kabeer Sabh Thae 

Ham Burae Ham 

Thaj Bhalo Sabh 

Koe ||

Kabeer, I am the worst 

of all. Everyone else is 

good.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰ 

ਕੇ ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਮੇਰਾ 'ਮੈਂ, ਮੈਂ' 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ ਹਟ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਂ, 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਮੈਥੋਂ ਚੂੰਗਾ ਹੈ;

58280 1364 ijin AYsw kir 
bUiJAw mIqu 
hmwrw soie]7]

Jin Aisaa Kar 

Boojhiaa Meeth 

Hamaaraa Soe 

||7||

Whoever understands 

this is a friend of mine. 

||7||

(ਜਨਰਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ) ਜਿਸ ਜਿਸ 

ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ 
ਸੂਝ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ 

ਭੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਜਮਤਿ ਮਲੂਮ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੭॥
58281 1364 kbIr AweI 

muJih pih  
Aink kry kir 
Bys]

Kabeer Aaee 

Mujhehi Pehi Anik 

Karae Kar Bhaes ||

Kabeer, she came to 

me in various forms 

and disguises.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਵੇਂ 
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਰਮਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

ਜਤਵੇਂ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੀ ਕਈ 

ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਵਚ ਆਈ।
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58282 1364 hm rwKy gur 
Awpny auin kIno 
Awdysu]8]

Ham Raakhae Gur 

Aapanae Oun 

Keeno Aadhaes 

||8||

My Guru saved me, 

and now she bows 

humbly to me. ||8||

ਪਰ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਇਸ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਜਲਆ, ਉਸ 

ਹਉਮੈ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ 
(ਉਹ ਹਉਮੈ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਮਿਤਾ 
ਬਣ ਗਈ) ॥੮॥

58283 1364 kbIr soeI 
mwrIAY ijh mUAY 
suKu hoie]

Kabeer Soee 

Maareeai Jih 

Mooai Sukh Hoe ||

Kabeer, kill only that, 

which, when killed, 

shall bring peace.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਮਜਰਆਂ ਸੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

58284 1364 Blo Blo sBu ko 
khY buro n mwnY 
koie]9]

Bhalo Bhalo Sabh 

Ko Kehai Buro N 

Maanai Koe ||9||

Everyone shall call you 

good, very good, and 

no one shall think you 

are bad. ||9||

ਹਉਮੈ ਦੇ ਜਤਆਗ ਨੂੂੰ  ਹਰੇਕ 

ਮਨੱੁਖ ਸਲਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ  ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ 
ਆਖਦਾ ॥੯॥

58285 1364 kbIr rwqI 
hovih kwrIAw  
kwry aUBy jMq]

rwqIN[ kwrIAW Kabeer Raathee 

Hovehi Kaareeaa 

Kaarae Oobhae 

Janth ||

Kabeer, the night is 

dark, and men go 

about doing their dark 

deeds.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿਦੋਂ ਰਾਤਾਂ 
ਹਨਹੇ ਰੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਚੋਰ ਆਜਦਕ ਕਾਲੇ ਜਦਲਾਂ ਵਾਲੇ 

ਬੂੰ ਦੇ (ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ) ਉੱਠ 

ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ,

58286 1365 lY Pwhy auiT 
Dwvqy is jwin  
mwry BgvMq]10]

Lai Faahae Outh 

Dhhaavathae S 

Jaan Maarae 

Bhagavanth ||10||

They take the noose 

and run around; but 

rest assured that God 

shall destroy them. 

||10||

ਿਾਹੇ ਲੈ ਕੇ (ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 

ਲੁੱ ਟਣ ਲਈ) ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਯਕੀਨ ਿਾਣੋ ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ॥੧੦॥
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58287 1365 kbIr cMdn kw 
ibrvw Blw  
byiV@E Fwk 
plws]

sMq rUpI (ibrvw) bUtw[ 
(Fwk) Fk, (plws) 
plwh dw bUtw

Kabeer Chandhan 

Kaa Biravaa Bhalaa 

Baerrihou Dtaak 

Palaas ||

Kabeer, the 

sandalwood tree is 

good, even though it is 

surrounded by weeds.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਜਨਿੱਕਾ 
ਜਿਹਾ ਭੀ ਬੂਟਾ ਚੂੰਗਾ ਿਾਣੋ, 
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢਾਕ ਪਲਾਹ 

ਆਜਦਕ ਵਰਗੇ ਰੱੁਖਾਂ ਨਾਲ 

ਜਘਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

58288 1365 Eie BI cMdnu 
hoie rhy bsy ju 
cMdn pwis]11]

Oue Bhee 

Chandhan Hoe 

Rehae Basae J 

Chandhan Paas 

||11||

Those who dwell near 

the sandalwood tree, 

become just like the 

sandalwood tree. 

||11||

ਉਹ (ਢਾਕ ਪਲਾਹ ਵਰਗੇ 

ਜਨਕੂੰ ਮੇ ਰੱੁਖ) ਭੀ, ਿ ੋਚੂੰਦਨ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਚੂੰਦਨ 

ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੧॥

58289 1365 kbIr bWsu 
bfweI bUifAw  
ieau mq fUbhu 
koie]

Kabeer Baans 

Baddaaee 

Booddiaa Eio 

Math Ddoobahu 

Koe ||

Kabeer, the bamboo is 

drowned in its 

egotistical pride. No 

one should drown like 

this.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ 
(ਉੱਚਾ ਲੂੰ ਮਾ ਹੋਣ ਦੇ) ਮਾਣ ਜਵਚ 

ਡੱੁਜਬਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 

ਜਧਰ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗ (ਹਉਮੈ ਜਵਚ) 

ਨਾਹ ਡੱੁਬ ਿਾਇਓ, ਜਕਉਂਜਕ,

58290 1365 cMdn kY inkty 
bsY bWsu sugMDu n 
hoie]12]

Chandhan Kai 

Nikattae Basai 

Baans Sugandhh N 

Hoe ||12||

Bamboo also dwells 

near the sandalwood 

tree, but it does not 

take up its fragrance. 

||12||

ਬਾਂਸ ਭਾਵੇਂ ਚੂੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀ 
ਉੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਵਚ 

ਚੂੰਦਨ ਵਾਲੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ॥੧੨॥

58291 1365 kbIr dInu 
gvwieAw dunI 
isau dunI n 
cwlI swiQ]

Kabeer Dheen 

Gavaaeiaa Dhunee 

Sio Dhunee N 

Chaalee Saathh ||

Kabeer, the mortal 

loses his faith, for the 

sake of the world, but 

the world shall not go 

along with him in the 

end.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

'ਦੁਨੀਆ' (ਦੇ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ) 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 'ਦੀਨ' ਗਵਾ ਜਲਆ, 

(ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਇਹ) ਦੁਨੀਆ ਭੀ 
ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਹ ਤੁਰੀ।
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58292 1365 pwie kuhwVw 
mwirAw gwPil 
ApunY hwiQ]13]

Paae Kuhaarraa 

Maariaa Gaafal 

Apunai Haathh 

||13||

The idiot strikes his 

own foot with the axe 

by his own hand. 

||13||

(ਸੋ) ਲਾ-ਪਰਵਾਹ ਬੂੰ ਦੇ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਪੈਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਜਲਆ 

(ਭਾਵ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ 

ਹੀ ਕਰ ਜਲਆ) ॥੧੩॥

58293 1365 kbIr jh jh 
hau iPirE  
kauqk TwE 
Twie]

Kabeer Jeh Jeh Ho 

Firiou Kouthak 

Thaaou Thaae ||

Kabeer, wherever I go, 

I see wonders 

everywhere.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੈਂ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ 

ਜਗਆ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਦੁਨੀਆ' 

ਵਾਲੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੀ (ਵੇਖੇ 

ਹਨ);

58294 1365 iek rwm snyhI 
bwhrw aUjru myrY 
BWie]14]

Eik Raam 

Sanaehee 

Baaharaa Oojar 

Maerai Bhaane 

||14||

But without the 

devotees of the One 

Lord, it is all 

wilderness to me. 

||14||

ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਉਹ ਥਾਂ 
ਉਿਾੜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
(ਸੂੰਤ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਥੇ 

'ਦੁਨੀਆ' ਹੀ 'ਦੁਨੀਆ' ਵੇਖੀ ਹੈ 

'ਦੀਨ' ਦਾ ਨਾਮ-ਜਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ) 
॥੧੪॥

58295 1365 kbIr sMqn kI 
JuMgIAw BlI BiT 
kusqI gwau]

B`iT kus`qI Kabeer Santhan 

Kee Jhungeeaa 

Bhalee Bhath 

Kusathee Gaao ||

Kabeer, the dwelling 

of the Saints is good; 

the dwelling of the 

unrighteous burns like 

an oven.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ 
ਜਿਹੀ ਕੱੁਲੀ ਭੀ (ਮੈਨੂੂੰ ) ਸੋਹਣੀ 
(ਲੱਗਦੀ) ਹੈ, (ਉਥੇ 'ਦੀਨ' 

ਜਵਹਾਝੀਦਾ ਹੈ) ਪਰ ਖੋਟੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਜਪੂੰ ਡ (ਸੜਦੀ) ਭੱਠੀ ਵਰਗਾ 
(ਿਾਣ)ੋ (ਉਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

'ਦੁਨੀਆ' ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ)।
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58296 1365 Awig lgau iqh 
Daulhr ijh  
nwhI hir ko 
nwau]15]

Aag Lago Thih 

Dhhoulehar Jih 

Naahee Har Ko 

Naao ||15||

Those mansions in 

which the Lord's Name 

is not chanted might 

just as well burn 

down. ||15||

ਜਿਸ ਮਹਲ-ਮਾੜੀ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਸਮਰੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਈ ਅੱਗ 

ਲੱਗੇ (ਮੈਨੂੂੰ  ਅਿੇਹੇ ਮਹਲ-

ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ) ॥੧੫॥

58297 1365 kbIr sMq mUey 
ikAw roeIAY jo 
Apuny igRih 
jwie]

giR ih Kabeer Santh 

Mooeae Kiaa 

Roeeai Jo Apunae 

Grihi Jaae ||

Kabeer, why cry at the 

death of a Saint? He is 

just going back to his 

home.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਕਸੇ ਸੂੰਤ ਦੇ ਮਰਨ 

ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਸੂੰਤ ਤਾਂ 
ਉਸ ਘਰ ਜਵਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਕੱਢੇਗਾ ਨਹੀਂ 
(ਭਾਵ, ਉਹ ਸੂੰਤ 'ਦੀਨ' ਦਾ 
ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿਾ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ);

58298 1365 rovhu swkq 
bwpury ju hwtY 
hwt ibkwie]16]

Rovahu Saakath 

Baapurae J Haattai 

Haatt Bikaae 

||16||

Cry for the wretched, 

faithless cynic, who is 

sold from store to 

store. ||16||

(ਿੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ) 
ਉਸ ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ (ਦੇ ਮਰਨ) ਤੇ 

ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰੋ ਿ ੋਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਮੂੰਦ-ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਵੱਟੇ) ਹਰੇਕ ਹੱਟੀ ਤੇ ਜਵਕਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਸਾਰੀ 'ਦੁਨੀਆ' ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 

ਕਈ ਿੂਨਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ) 

॥੧੬॥
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58299 1365 kbIr swkqu 
AYsw hY jYsI 
lsn kI Kwin]

Kabeer Saakath 

Aisaa Hai Jaisee 

Lasan Kee Khaan 

||

Kabeer, the faithless 

cynic is like a piece of 

garlic.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ 
ਟੱੁਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਿ ੋ'ਦੁਨੀਆ' 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 'ਦੀਨ' ਨੂੂੰ  ਗਵਾਈ 

ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ 

ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਥੋਮ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ 

ਕੋਠੜੀ ਹੈ।
58300 1365 kony bYTy KweIAY  

prgt hoie 
indwn]17]

Konae Baithae 

Khaaeeai Paragatt 

Hoe Nidhaan 

||17||

Even if you eat it 

sitting in a corner, it 

becomes obvious to 

everyone. ||17||

ਥੋਮ ਨੂੂੰ  ਜਕਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਥਾਂ ਭੀ 
ਬਜਹ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਭੀ ਉਹ 

ਜ਼ਰੂਰ (ਆਪਣੀ ਬੋ ਤੋਂ) ਉੱਘੜ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਸਾਕਤ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਭੀ 
ਿਦੋਂ ਜਨਕਲਣਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਬਚਨ 

ਹੀ ਜਨਕਲਣਗੇ) ॥੧੭॥

58301 1365 kbIr mwieAw 
folnI pvnu 
Jkolnhwru]

Kabeer Maaeiaa 

Ddolanee Pavan 

Jhakolanehaar ||

Kabeer, Maya is the 

butter-churn, and the 

breath is the churning-

stick.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਸ 'ਦੁਨੀਆ' 

('ਮਾਇਆ') ਨੂੂੰ  ਦੱੁਧ ਦੀ ਭਰੀ 
ਚਾਟੀ ਸਮਝੋ, (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦਾ) 
ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ (ਉਸ ਚਾਟੀ ਨੂੂੰ  
ਜਰੜਕਣ ਲਈ) ਮਧਾਣੀ ਜਮਥ 

ਲਵੋ।
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58302 1365 sMqhu mwKnu 
KwieAw CwiC 
pIAY sMswru]18]

Santhahu 

Maakhan 

Khaaeiaa 

Shhaashh Peeai 

Sansaar ||18||

The Saints eat the 

butter, while the 

world drinks the whey. 

||18||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦੱੁਧ ਜਰੜਕਣ 

ਦੀ ਿਾਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਜਦਆਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  
ਵਰਜਤਆ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 'ਦੁਨੀਆ' 

ਨੂੂੰ  ਵਣ-ਜਿਆ ਪਰ 'ਦੀਨ' ਭੀ 
ਗੁਆਚਨ ਨਾਹ ਜਦੱਤਾ) ਉਹਨਾਂ 
ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ (ਇਸ ਰੇੜਕੇ 

ਜਵਚੋਂ) ਮੱਖਣ (ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ) 

ਖਾਧਾ (ਭਾਵ; ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ 
ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, 
ਜਿਵੇਂ ਦੱੁਧ ਨੂੂੰ  ਜਰੜਕਣ ਦਾ 
ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ); 
ਪਰ ਜਨਰੀ 'ਦੁਨੀਆ' ਦਾ 
ਵਪਾਰੀ (ਮਾਨੋ,) ਲੱਸੀ ਹੀ ਪੀ 
ਜਰਹਾ ਹੈ (ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ 
ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਪਾ 
ਸਜਕਆ) ॥੧੮॥

58303 1365 kbIr mwieAw 
folnI pvnu vhY 
ihv Dwr]

Kabeer Maaeiaa 

Ddolanee Pavan 

Vehai Hiv Dhhaar 

||

Kabeer, Maya is the 

butter-churn; the 

breath flows like ice 

water.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਹ 'ਦੁਨੀਆ' 

(ਮਾਇਆ') ਮਾਨੋ, ਦੱੁਧ ਦੀ 
ਚਾਟੀ ਹੈ, (ਇਸ ਚਾਟੀ ਜਵਚ 

ਨਾਮ ਦੀ) ਠੂੰ ਢਕ ਵਾਲੇ ਸੁਆਸ, 

ਮਾਨੋ, ਮਧਾਣੀ ਜਹਲਾਈ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ।
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58304 1365 ijin ibloieAw 
iqin KwieAw  
Avr 
iblovnhwr]19]

Jin Biloeiaa Thin 

Khaaeiaa Avar 

Bilovanehaar 

||19||

Whoever does the 

churning eats the 

butter; the others are 

just churning-sticks. 

||19||

ਜਿਸ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਨੇ 

(ਇਸ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੱੁਧ) 

ਜਰੜਜਕਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ (ਮੱਖਣ) 

ਖਾਧਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ 

ਜਨਰਾ ਜਰੜਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੱਖਣ ਖਾਣ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ) (ਭਾਵ, ਿੋ ਲੋਕ 

ਜਨਰਬਾਹ-ਮਾਤਿ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  
ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਭਜਰਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਅਸਲ 

ਮਨੋਰਥ ਉਹ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ। ਪਰ ਿ ੋਲੋਕ 'ਦੀਨ' 

ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਜਨਰੀ 'ਦੁਨੀਆ' 

ਜਪੱਛੇ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਿੀਵਨ ਅਿਾਈ ਂਗੂੰ ਵਾ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ) ॥੧੯॥
58305 1365 kbIr mwieAw 

cortI muis muis 
lwvY hwit]

m`uis m`uis Kabeer Maaeiaa 

Chorattee Mus 

Mus Laavai Haatt 

||

Kabeer, Maya is the 

thief, which breaks in 

and plunders the store.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ 

ਮਾਇਆ, ਮੋਮੋ-ਠੱਗਣੀ ਹੈ (ਿੋ 
ਲੋਕ 'ਦੀਨ' ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਜਨਰੀ 
'ਦੁਨੀਆ' ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਠੱਗ ਠੱਗ 

ਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ 
(ਹੋਰ ਹੋਰ) ਸਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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58306 1365 eyku kbIrw nw 
musY ijin kInI 
bwrh bwt]20]

mu`sY Eaek Kabeeraa 

Naa Musai Jin 

Keenee Baareh 

Baatt ||20||

Only Kabeer is not 

plundered; he has cut 

her into twelve pieces. 

||20||

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਇਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਜਚਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ 

ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਵੂੰ ਡੀਆਂ 

ਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਸ ਨੇ 

ਇਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਨੂੂੰ  ਭੂੰ ਨ ਕੇ ਰੱਖ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ) ॥੨੦॥
58307 1365 kbIr sUKu n eyNh 

juig krih ju 
bhuqY mIq]

Kabeer Sookh N 

Eaeneh Jug Karehi 

J Bahuthai Meeth 

||

Kabeer, peace does 

not come in this world 

by making lots of 

friends.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ('ਦੀਨ' ਜਵਸਾਰ ਕੇ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਿ ੋ

ਪੁਤਿ ਇਸਤਿੀ ਧਨ ਜਮਲਖ 

ਆਜਦਕ) ਕਈ ਜਮਤਿ ਬਣਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਜਵਚ (ਇਹਨਾਂ ਜਮਤਿਾਂ ਤੋਂ) ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲੇਗਾ।
58308 1365 jo icqu rwKih 

eyk isau qy suKu 
pwvih nIq]21]

Jo Chith Raakhehi 

Eaek Sio Thae 

Sukh Paavehi 

Neeth ||21||

Those who keep their 

consciousness focused 

on the One Lord shall 

find eternal peace. 

||21||

ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਸੁਖ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਿ ੋ('ਦੁਨੀਆ' ਜਵਚ 

ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਭੀ) ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਿੋੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੨੧॥
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58309 1365 kbIr ijsu mrny 
qy jgu frY myry 
mn AwnMdu]

Kabeer Jis 

Maranae Thae Jag 

Ddarai Maerae 

Man Aanandh ||

Kabeer, the world is 

afraid of death - that 

death fills my mind 

with bliss.

('ਦੁਨੀਆ' ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 'ਦੀਨ' ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਮਨੱੁਖ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਪੁਤਿ ਇਸਤਿੀ ਆਜਦਕ 

ਕਈ ਜਮਤਿ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਦੀ ਆਸ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਸ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ 

ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ; ਪਰ) ਹੇ 

ਕਬੀਰ! ਜਿਸ (ਮੋਹ ਦੇ ਜਤਆਗ-

ਰੂਪ) ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਗਤ ਝੱਕਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ;

58310 1365 mrny hI qy 
pweIAY pUrnu 
prmwnMdu]22]

Maranae Hee 

Thae Paaeeai 

Pooran 

Paramaanandh 

||22||

It is only by death that 

perfect, supreme bliss 

is obtained. ||22||

'ਦੁਨੀਆ' ਦੇ ਇਸ ਮੋਹ ਵਲੋਂ 
ਮਜਰਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿੋ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਤੌਰ ਤੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ॥੨੨॥

58311 1365 rwm pdwrQu 
pwie kY kbIrw 
gWiT n Kol@]

Raam 

Padhaarathh Paae 

Kai Kabeeraa 

Gaanth N Kholh ||

The Treasure of the 

Lord is obtained, O 

Kabeer, but do not 

undo its knot.

(ਜਿਧਰ ਤੱਕੋ, 'ਦੁਨੀਆ' ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਹੈ; ਸੋ) ਹੇ 

ਕਬੀਰ! (ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ) ਿ ੇ

ਤੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਸੋਹਣੀ ਵਸਤ ਜਮਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 
ਇਹ ਗਠੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਹ 

ਖੋਲਹਦਾ ਜਿਰ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11891 Published: March 06/ 2014



58312 1365 nhI ptxu nhI 
pwrKU nhI gwhku  
nhI molu]23]

Nehee Pattan 

Nehee Paarakhoo 

Nehee Gaahak 

Nehee Mol ||23||

There is no market to 

sell it, no appraiser, no 

customer, and no 

price. ||23||

(ਿਗਤ 'ਦੁਨੀਆ' ਜਵਚ ਇਤਨਾ 
ਮਸਤ ਹੈ ਜਕ ਨਾਮ-ਪਦਾਰਥ ਦੇ 

ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ) ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਮੂੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵਸਤ 

ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਨਾਹ ਇਹ ਕੋਈ ਵਸਤ 

ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਦੇਣ 

ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹੈ (ਜਕ 'ਦੁਨੀਆ' 

ਨਾਲੋਂ ਪਿੀਤ ਤੋੜੇ) ॥੨੩॥

58313 1365 kbIr qw isau 
pRIiq kir jw ko 
Twkuru rwmu]

Kabeer Thaa Sio 

Preeth Kar Jaa Ko 

Thaakur Raam ||

Kabeer, be in love with 

only that one, whose 

Master is the Lord.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਉਸ (ਸਤਸੂੰਗੀ) 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਜਿਸ ਦਾ 
(ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ) ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਿੋ ਸਭ ਦਾ 
ਪਾਲਕ ਹੈ, ('ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ' ਦੇ 

ਵਣਿਾਜਰਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ 

ਪਿੀਤ ਤੋੜ ਜਨਭ ਸਕਦੀ ਹੈ,

58314 1365 pMifq rwjy BUpqI  
Awvih kauny 
kwm]24]

Panddith Raajae 

Bhoopathee 

Aavehi Kounae 

Kaam ||24||

The Pandits, the 

religious scholars, 

kings and landlords - 

what good is love for 

them? ||24||

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਜਦਆ ਰਾਿ 

ਭੁਇਂ ਆਜਦਕ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਿੋ 
'ਦੁਨੀਆ' ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਉਹ) 

ਪੂੰ ਜਡਤ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਰਾਿ ੇਹੋਣ 

ਚਾਹੇ ਬੜੀ ਭੁਇਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ 

ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ॥੨੪॥
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58315 1365 kbIr pRIiq iek 
isau kIey Awn  
duibDw jwie]

(Awn) hor (duibDw) dÍYq 
jwie c`lI jWdI hY

Kabeer Preeth Eik 

Sio Keeeae Aan 

Dhubidhhaa Jaae 

||

Kabeer, when you are 

in love with the One 

Lord, duality and 

alienation depart.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ('ਦੁਨੀਆ' ਵਾਲਾ) 
ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਜਹਮ ਤਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿ ੇਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ ਿਾਏ।

58316 1365 BwvY lWby kys 
kru BwvY Grir 
mufwie]25]

pUrn s`cy vwihgurU jI nUM 
(BwvY) BwauNdw hY,kys 
(lWby) lMby kru rhy hn, 
jIv nUM BwauNdw hY, ausqRy 
nwl (Grir) Gsw ky, 
(mufwie) munw idMdw hY

Bhaavai Laanbae 

Kaes Kar Bhaavai 

Gharar Muddaae 

||25||

You may have long 

hair, or you may shave 

your head bald. ||25||

(ਿਦ ਤਕ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਪਿੀਤ 

ਨਹੀਂ ਿੋੜੀ ਿਾਂਦੀ, 'ਦੁਨੀਆ' 

ਵਾਲੀ 'ਦੁਜਬਧਾ' ਜਮਟ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ) ਚਾਹੇ (ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ) 

ਲੂੰ ਮੀਆਂ ਿਟਾਂ ਰਖ ਲੈ, ਚਾਹੇ 

ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਸਰ ਰੋਡ-ਮੋਡ ਕਰ 

ਲੈ (ਅਤੇ ਿੂੰਗਲਾਂ ਿਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ 

ਿਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈ) ॥੨੫॥

58317 1365 kbIr jgu kwjl 
kI koTrI AMD 
pry iqs mwih]

k`wjl Kabeer Jag Kaajal 

Kee Kotharee 

Andhh Parae This 

Maahi ||

Kabeer, the world is a 

room filled with black 

soot; the blind fall into 

its trap.

ਹੇ ਕਬੀਰ! 'ਦੁਨੀਆ' ਦਾ ਮੋਹ, 

ਮਾਨੋ, ਇਕ ਐਸੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਿੋ 
ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ; 

ਇਸ ਜਵਚ ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਜਡੱਗੇ ਪਏ 

ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੂੰਦ 

ਹਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  'ਦੀਨ' ਦੀ ਸੂਝ 

ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂੰ ਜਡਤ 

ਰਾਿ ੇਭੂਪਤੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ 

ਿਟਾਧਾਰੀ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ ਆਜਦਕ 

ਜਤਆਗੀ ਹਨ)।
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58318 1365 hau bilhwrI 
iqn@ kau pYis ju 
nIkis 
jwih]26]

Ho Balihaaree Thin 

Ko Pais J Neekas 

Jaahi ||26||

I am a sacrifice to 

those who are thrown 

in, and still escape. 

||26||

ਪਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, 
ਿ ੋਇਸ ਜਵਚ ਜਡੱਗ ਕੇ ਮੁੜ 

ਜਨਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ-(ਿੋ ਇੱਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾ 
ਕੇ 'ਦੁਨੀ' ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ) ॥੨੬॥
58319 1365 kbIr iehu qnu 

jwiegw skhu q 
lyhu bhoir]

Kabeer Eihu Than 

Jaaeigaa Sakahu 

Th Laehu Behor ||

Kabeer, this body shall 

perish; save it, if you 

can.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਇਗਾ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵੋ (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਭੀ 
ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ 

ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ)।

58320 1365 nWgy pwvhu qy 
gey ijn@ ky lwK 
kroir]27]

Naangae Paavahu 

Thae Geae Jin Kae 

Laakh Karor ||27||

Even those who have 

tens of thousands and 

millions, must depart 

bare-footed in the 

end. ||27||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੱਖਾਂ 
ਕਿੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਿਮਹਾ ਸਨ, ਉਹ ਭੀ 
ਇਥੋਂ ਨੂੰ ਗੀ ਪੈਰੀਂ ਹੀ (ਭਾਵ, 

ਕੂੰਗਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ) ਚਲੇ ਗਏ 

(ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਦੁਨੀਆ' ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, 'ਦੀਨ' ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਜਦੱਤਾ; ਆਖ਼ਰ ਇਹ 

'ਦੁਨੀਆ' ਤਾਂ ਇਥੇ ਰਜਹ ਗਈ, 

ਇਥੋਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ 

ਜਨਰੋਲ ਕੂੰਗਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ) 

॥੨੭॥
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58321 1365 kbIr iehu qnu 
jwiegw kvnY 
mwrig lwie]

Kabeer Eihu Than 

Jaaeigaa Kavanai 

Maarag Laae ||

Kabeer, this body shall 

perish; place it on the 

path.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਇਗਾ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

(ਉਸ) ਕੂੰਮ ਜਵਚ ਿੋੜ (ਿੋ ਤੇਰੇ 

ਲਈ ਲਾਹੇਵੂੰ ਦਾ ਹੋਵੇ);

58322 1365 kY sMgiq kir 
swD kI kY hir 
ky gun 
gwie]28]

Kai Sangath Kar 

Saadhh Kee Kai 

Har Kae Gun Gaae 

||28||

Either join the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, or sing the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||28||

ਸੋ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਕਰ ਅਤੇ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ 

('ਦੁਨੀ' ਤਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 'ਦੀਨ' ਹੀ ਸਾਥੀ 
ਬਣਦਾ ਹੈ) ॥੨੮॥

58323 1365 kbIr mrqw 
mrqw jgu mUAw  
mir BI n 
jwinAw koie]

Kabeer Marathaa 

Marathaa Jag 

Mooaa Mar Bhee 

N Jaaniaa Koe ||

Kabeer, dying, dying, 

the whole world has 

to die, and yet, none 

know how to die.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਜਨਰੀ 'ਦੁਨੀਆ' ਦਾ 
ਵਪਾਰੀ) ਿਗਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ 

ਦੇ ਸਜਹਮ ਦਾ ਦਬਾਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਜਨਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਵਪਾਰੀ) ਜਕਸੇ ਜਧਰ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਕ ਮੌਤ 

ਦਾ ਇਹ ਸਜਹਮ ਜਕਵੇਂ 
ਮੁਕਾਇਆ ਿਾਏ।

58324 1366 AYsy mrny jo mrY  
bhuir n mrnw 
hoie]29]

Aisae Maranae Jo 

Marai Bahur N 

Maranaa Hoe 

||29||

Let those who die, die 

such a death, that 

they shall never have 

to die again. ||29||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ) ਿ ੋ

ਮਨੱੁਖ ਜਿਊਂਦਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ 

('ਦੁਨੀਆ' ਵਲੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜਦਾ ਹੈ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਿਰ ਇਹ ਸਜਹਮ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ॥੨੯॥
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58325 1366 kbIr mwns 
jnmu dulMBu hY  
hoie n bwrY bwr]

du-lMBu Kabeer Maanas 

Janam Dhulanbh 

Hai Hoe N Baarai 

Baar ||

Kabeer, it is so difficult 

to obtain this human 

body; it does not just 

come over and over 

again.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਬੜੀ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਤੇ, 

ਿ ੇਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਸਾਰ ਕੇ 

ਜਨਰਾ 'ਦੁਨੀਆ' ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ 

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਜਗਆ) ਤਾਂ 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ;

58326 1366 ijau bn Pl 
pwky Buie igrih  
bhuir n lwgih 
fwr]30]

Jio Ban Fal Paakae 

Bhue Girehi Bahur 

N Laagehi Ddaar 

||30||

It is like the ripe fruit 

on the tree; when it 

falls to the ground, it 

cannot be re-attached 

to the branch. ||30||

ਜਿਵੇਂ ਿੂੰਗਲ ਦੇ ਰੱੁਖਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ 

ਹੋਏ ਿਲ (ਿਦੋਂ) ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ 

ਜਡੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੜ ਡਾਲੀ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ॥੩੦॥

58327 1366 kbIrw quhI  
kbIru qU qyro 
nwau kbIru]

Kabeeraa Thuhee 

Kabeer Thoo 

Thaero Naao 

Kabeer ||

Kabeer, you are 

Kabeer; your name 

means great.

(ਇਸ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਅਸਲ 

ਮਨੋਰਥ 'ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ' ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕੀਤਾ 
ਿਾਏ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਿਾਏ ਿਾਣ; 

ਸੋ) ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਸਦਾ ਇਉਂ 

ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਹੈ।
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58328 1366 rwm rqnu qb 
pweIAY jau 
pihly qjih 
srIru]31]

Raam Rathan Thab 

Paaeeai Jo Pehilae 

Thajehi Sareer 

||31||

O Lord, You are 

Kabeer. The Jewel of 

the Lord is obtained, 

when the mortal first 

gives up his body. 

||31||

(ਪਰ ਇਸ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੇ ਕਬੀਰ!) ਿ ੇਤੂੂੰ  
ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ 

ਭੀ ਜਤਆਗੇਂ, ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ 

ਰਤਨ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੩੧॥
58329 1366 kbIr JMKu n 

JMKIAY qumro 
kihE n hoie]

Kabeer Jhankh N 

Jhankheeai 

Thumaro Kehiou N 

Hoe ||

Kabeer, do not 

struggle in stubborn 

pride; nothing 

happens just because 

you say so.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ('ਸਰੀਰ ਤਿਣ' ਦਾ 
ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 'ਦੁਨੀਆ' ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਜਗਲੇ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਹ 

ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ('ਦੁਨੀਆ' ਦੇ 

ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ) 

ਿ ੋਕੁਝ ਤੂੂੰ  ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਉਹੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,

58330 1366 krm krIm ju 
kir rhy myit n 
swkY koie]32]

Karam Kareem J 

Kar Rehae Maett 

N Saakai Koe 

||32||

No one can erase the 

actions of the Merciful 

Lord. ||32||

(ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਭੀ ਯਕੀਨ 

ਰੱਖ ਜਕ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਪਿਭੂ ਿੀ ਿ ੋਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ (ਿੀਵਾਂ 
ਉਤੇ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ (ਹੋਰ ਿੀਵ) ਵਧਾ-ਘਟਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੩੨॥

58331 1366 kbIr ksautI 
rwm kI JUTw 
itkY n koie]

k-sautI rwm Kabeer Kasouttee 

Raam Kee 

Jhoothaa Ttikai N 

Koe ||

Kabeer, no one who is 

false can withstand 

the Touchstone of the 

Lord.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ 'ਦੁਨੀਆ' 

ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 

ਉਸ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਖਰਾ ਸਾਬਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ 
ਪਿੀਤ ਪਰਖੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11897 Published: March 06/ 2014



58332 1366 rwm ksautI so 
shY jo mir jIvw 
hoie]33]

Raam Kasouttee 

So Sehai Jo Mar 

Jeevaa Hoe ||33||

He alone can pass the 

test of the Lord's 

Touchstone, who 

remains dead while 

yet alive. ||33||

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਪਿੀਤ ਦੀ ਪਰਖ ਜਵਚ 

ਉਹੀ ਮਨੱੁਖ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋ'ਦੁਨੀਆ' ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਮਰ 

ਕੇ 'ਦੀਨ' ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਿੀਊ ਜਪਆ ਹੈ ॥੩੩॥

58333 1366 kbIr aUjl 
pihrih kwpry  
pwn supwrI 
Kwih]

pih-rih Kabeer Oojal 

Pehirehi Kaaparae 

Paan Supaaree 

Khaahi ||

Kabeer, some wear 

gaudy robes, and 

chew betel leaves and 

betel nuts.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਜਨਰੀ 'ਦੁਨੀਆ' ਦੇ 

ਵਪਾਰੀ ਬੂੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਸ਼ੂਕਾ-ਸ਼ਾਕੀ ਵਾਸਤੇ) ਵਧੀਆ 

ਕੱਪੜੇ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਨ 

ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ;

58334 1366 eyks hir ky 
nwm ibnu bwDy 
jmpuir 
jWih]34]

Eaekas Har Kae 

Naam Bin 

Baadhhae Jam Pur 

Jaanhi ||34||

Without the Name of 

the One Lord, they are 

bound and gagged and 

taken to the City of 

Death. ||34||

ਪਰ (ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਸਿਾਈ ਰੱਖਣ 

ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ) ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਉਹ 

ਬੂੰ ਦੇ ਮੌਤ ਆਜਦਕ ਦੇ ਸਜਹਮ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

('ਦੀਨ' ਜਵਸਾਰ ਕੇ 'ਦੁਨੀ' ਦਾ 
ਮੋਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਵਚ 

ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ) ॥੩੪॥

58335 1366 kbIr byVw 
jrjrw PUty CyNk 
hjwr]

Kabeer Baerraa 

Jarajaraa Foottae 

Shhaenak Hajaar 

||

Kabeer, the boat is 

old, and it has 

thousands of holes.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਪੁਰਾਣਾ ਿਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੇਕ ਿੁੱ ਟ ਪਏ 

ਹੋਣ,
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58336 1366 hrUey hrUey iqir 
gey fUby ijn 
isr Bwr]35]

Harooeae 

Harooeae Thir 

Geae Ddoobae Jin 

Sir Bhaar ||35||

Those who are light 

get across, while those 

who carry the weight 

of their sins on their 

heads are drowned. 

||35||

(ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਡੱੁਬ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਹਾਜ਼ 

ਦੇ ਮੁਸਾਜਫ਼ਰਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਜਸਰਫ਼ 

ਉਹੀ ਬੂੰ ਦੇ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਰ 

ਨਹੀਂ ਚੱੁਜਕਆ ਹੁੂੰ ਦਾ; ਪਰ ਜਿੂੰ ਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਜਸਰਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ (ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ) ਡੱੁਬ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੩੫॥

58337 1366 kbIr hwf jry 
ijau lwkrI kys 
jry ijau Gwsu]

Kabeer Haadd 

Jarae Jio Laakaree 

Kaes Jarae Jio 

Ghaas ||

Kabeer, the bones 

burn like wood, and 

the hair burns like 

straw.

('ਦੀਨ' ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਜਨਰੀ 
'ਦੁਨੀਆ' ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਕਰਜਦਆਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਇਤਨਾ 
ਿਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਤੋਂ 
ਸਜਹਜਮਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਰ 

ਭੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਆ ਹੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ) ਹੇ ਕਬੀਰ! 

(ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਚਖਾ ਤੇ ਪਾਇਆਂ) 

ਹੱਡ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਦੇ ਹਨ, 

ਕੇਸ ਘਾਹ ਵਾਂਗ ਸੜਦੇ ਹਨ।
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58338 1366 iehu jgu jrqw 
dyiK kY BieE 
kbIru 
audwsu]36]

Eihu Jag Jarathaa 

Dhaekh Kai 

Bhaeiou Kabeer 

Oudhaas ||36||

Seeing the world 

burning like this, 

Kabeer has become 

sad. ||36||

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸੜਜਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ (ਭਾਵ, ਇਹ 

ਵੇਖ ਕੇ ਜਕ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜਾ ਆਖ਼ਰ 

ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹਾਂ (ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ 

ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ ਹੈ) ॥੩੬॥

58339 1366 kbIr grbu n 
kIjIAY cwm 
lpyty hwf]

Kabeer Garab N 

Keejeeai Chaam 

Lapaettae Haadd 

||

Kabeer, do not be so 

proud of your bones 

wrapped up in skin.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਿੁਆਨੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਆਜਦਕ ਦਾ) 
ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
(ਆਖ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ) ਹੱਡੀਆਂ 

(ਦੀ ਮੱੁਠ) ਿੋ ਚੂੰਮ ਨਾਲ 

ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

58340 1366 hYvr aUpir CqR 
qr qy Puin DrnI 
gwf]37]

Haivar Oopar 

Shhathr Thar Thae 

Fun Dhharanee 

Gaadd ||37||

Those who were on 

their horses and under 

their canopies, were 

eventually buried 

under the ground. 

||37||

(ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਕਰਦੇ) ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਭੀ (ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਿਾ ਰਲੇ ਿ ੋਵਧੀਆ 

ਘੋਜੜਆਂ ਉੱਤੇ (ਸਵਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਸਨ) ਤੇ ਿ ੋ(ਝੁਲਦੇ) ਛਤਰਾਂ 
ਹੇਠ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ॥੩੭॥

58341 1366 kbIr grbu n 
kIjIAY aUcw dyiK 
Avwsu]

Kabeer Garab N 

Keejeeai Oochaa 

Dhaekh Avaas ||

Kabeer, do not be so 

proud of your tall 

mansions.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ 
ਮਹਲ ਵੇਖ ਕੇ (ਭੀ) ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਇਹ 

ਭੀ ਚਾਰ ਜਦਨ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ;
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58342 1366 Awju kwil@ Buie 
lytxw aUpir 
jwmY Gwsu]38]

Aaj Kaalih Bhue 

Laettanaa Oopar 

Jaamai Ghaas 

||38||

Today or tomorrow, 

you shall lie beneath 

the ground, and the 

grass shall grow above 

you. ||38||

ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਮਹਲ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਅੱਿ ਭਲਕ ਹੀ ਜਮੱਟੀ 
ਜਵਚ ਰਲ ਿਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 

(ਸਰੀਰ) ਉਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗ 

ਪਏਗਾ ॥੩੮॥
58343 1366 kbIr grbu n 

kIjIAY rMku n 
hsIAY koie]

Kabeer Garab N 

Keejeeai Rank N 

Haseeai Koe ||

Kabeer, do not be so 

proud, and do not 

laugh at the poor.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿ ੇਤੂੂੰ  ਧਨਵਾਨ ਹੈਂ, 
ਤਾਂ ਇਸ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਭੀ) 
ਮਾਣ ਨਾਹ ਕਰੀਂ, ਨਾਹ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਗਾਲ ਨੂੂੰ  (ਵੇਖ ਕੇ) ਠੱਠਾ-
ਮਖ਼ੌਲ ਕਰੀਂ।

58344 1366 Ajhu su nwau 
smuMdR mih ikAw 
jwnau ikAw 
hoie]39]

Ajahu S Naao 

Samundhr Mehi 

Kiaa Jaano Kiaa 

Hoe ||39||

Your boat is still out at 

sea; who knows what 

will happen? ||39||

(ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਿੀਵਨ-) ਬੇੜੀ 
ਅਿ ੇਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਹੈ, ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਕੀਹ ਹੋ ਿਾਏ (ਇਹ ਧਨ-

ਪਦਾਰਥ ਹੱਥੋਂ ਿਾਂਜਦਆਂ ਜਚਰ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ) ॥੩੯॥

58345 1366 kbIr grbu n 
kIjIAY dyhI dyiK 
surMg]

(surMg) sony rMgI Kabeer Garab N 

Keejeeai Dhaehee 

Dhaekh Surang ||

Kabeer, do not be so 

proud, looking at your 

beautiful body.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਰੂੰਗ 

ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਭੀ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਹ ਕਰੀਏ;

58346 1366 Awju kwil@ qij 
jwhugy ijau 
kWcurI 
BuXMg]40]

Bu-XMg: XM qwlU qoN bolo Aaj Kaalih Thaj 

Jaahugae Jio 

Kaanchuree 

Bhuyang ||40||

Today or tomorrow, 

you will have to leave 

it behind, like the 

snake shedding its 

skin. ||40||

ਇਹ ਸਰੀਰ ਭੀ ਥੋਹੜੇ ਜਦਨਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਛੱਡ ਿਾਉਗੇ ਜਿਵੇਂ 
ਸੱਪ ਕੁੂੰ ਿ ਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਜਿੂੰ ਦ 

ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੀ ਪੱਕਾ ਸਦਾ-
ਜਨਭਵਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ) ॥੪੦॥
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58347 1366 kbIr lUtnw hY q 
lUit lY rwm nwm 
hY lUit]

Kabeer Loottanaa 

Hai Th Loott Lai 

Raam Naam Hai 

Loott ||

Kabeer, if you must 

rob and plunder, then 

plunder the plunder of 

the Lord's Name.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ('ਦੁਨੀਆ' ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਹ ਭਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? 

ਵੇਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਦਬਾ-ਦਬ ਵੂੰ ਜਡਆ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਿ ੇਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ।

58348 1366 iPir pwCY 
pCuqwhugy pRwn 
jwihMgy CUit]41]

Fir Paashhai 

Pashhuthaahugae 

Praan Jaahingae 

Shhoott ||41||

Otherwise, in the 

world hereafter, you 

will regret and repent, 

when the breath of 

life leaves the body. 

||41||

ਿਦੋਂ ਜਿੂੰ ਦ (ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ) 
ਜਨਕਲ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਜਵਹਾ ਿਾਣ 

ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 
॥੪੧॥

58349 1366 kbIr AYsw koeI  
n jnimE ApnY 
Gir lwvY Awig]

Kabeer Aisaa Koee 

N Janamiou 

Apanai Ghar 

Laavai Aag ||

Kabeer, there is no 

one born, who burns 

his own home,

(ਪਰ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖ 

ਅਪਣੱਤ ਨੂੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰੇ, ਤੇ) ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ 
ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿ ੋਆਪਣੇ 
ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਸਾੜਦਾ ਹੈ,

58350 1366 pWcau lirkw 
jwir kY rhY rwm 
ilv lwig]42]

Paancho Larikaa 

Jaar Kai Rehai 

Raam Liv Laag 

||42||

And burning his five 

sons, remains lovingly 

attuned to the Lord. 

||42||

ਤੇ, ਕਾਮਾਜਦਕ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਪੂੰਿਾਂ ਹੀ ਪੱੁਤਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੪੨॥
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58351 1366 ko hY lirkw 
byceI lirkI 
bycY koie]

Ko Hai Larikaa 

Baechee Larikee 

Baechai Koe ||

Kabeer, how rare are 

those who sell their 

son and sell their 

daughter

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ) ਵਣਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ 
(ਨਾਮ ਧਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂੰਿ) 

ਪੱੁਤਿ ਅਤੇ (ਆਸ਼ਾ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਈਰਖਾ ਆਜਦਕ) ਧੀਆਂ ਵੱਟੇ 

ਜਵਚ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
58352 1366 swJw krY kbIr 

isau hir sMig 
bnju kryie]43]

kry-ie Saajhaa Karai 

Kabeer Sio Har 

Sang Banaj Karaee 

||43||

And, entering into 

partnership with 

Kabeer, deal with the 

Lord. ||43||

ਕਬੀਰ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਅਿੇਹਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਇਸ ਵਪਾਰ ਜਵਚ) ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਭੀ ਸਤ-ਸੂੰਗ ਦੀ ਸਾਂਝ 

ਬਣਾਏ ॥੪੩॥

58353 1366 kbIr ieh 
cyqwvnI mq 
shsw rih jwie]

Kabeer Eih 

Chaethaavanee 

Math Sehasaa 

Rehi Jaae ||

Kabeer, let me remind 

you of this. Do not be 

skeptical or cynical.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੇਤਾ 
ਕਰਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮਤਾਂ ਜਿਰ ਗੁਮਰ 

ਰਜਹ ਿਾਏ;

58354 1366 pwCY Bog ju Bogvy  
iqn ko guVu lY 
Kwih]44]

Paashhai Bhog J 

Bhogavae Thin Ko 

Gurr Lai Khaahi 

||44||

Those pleasures which 

you enjoyed so much 

in the past - now you 

must eat their fruits. 

||44||

ਿ ੋਭੋਗ ਹੁਣ ਤਾਈ ਂਤੂੂੰ  ਭੋਗੇ ਹਨ 

(ਮਤਾਂ ਸਮਝੇਂ ਜਕ ਤੂੂੰ  ਬੜੀਆਂ 

ਮੌਿਾਂ ਮਾਣ ਲਈਆਂ ਹਨ, 

ਅਸਲ ਜਵਚ) ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪਾਂਇਆਂ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ 

(ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ 

ਝੂੂੰ ਗੇ ਵਿੋਂ) ਰਤਾ ਕੁ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ 

ਖਾ ਲਏ ਂ॥੪੪॥
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58355 1366 kbIr mY jwinE 
piVbo Blo piVby 
isau Bl jogu]

bRhm srUp Bgq kbIr 
swihb jI &urmwauNdy 
hn:- (mY)dwsn dws ny 
ieh inscy krky 
(jwinE)jwixAW hY ik 
gurmuKI bRhmiv`idAw dw 
(piVbo)pV@nw (Blo)cMgw 
hY, ikauN jo gurmuKI 
bRhmiv`idAw pV@ ky, 
gurbwxI gur ieiqhws 
Drm ihq syvw ismrn 
kurbwnI krn vwly 
mhWpurSW dy praupkwr 
gurU pRymw-BgqI 
(piVby)pV@n 
(isau)nwl, pRymw-BgqI 
krky vwihgurU jI c 
(Bl)BlI pRkwr 
(jogu)juVnw huMdw hY[ 
ies leI hy ipAwirE! 
ivAwpk rwm jI 

Kabeer Mai 

Jaaniou Parribo 

Bhalo Parribae Sio 

Bhal Jog ||

Kabeer, at first, I 

thought learning was 

good; then I thought 

Yoga was better.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਇਥੇ ਕਾਸ਼ੀ ਜਵਚ 

ਉੱਚੀਆਂ ਿਾਤਾਂ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  
ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਿ ਆਜਦਕ ਪੜਹਜਦਆਂ 

ਵੇਖ ਕੇ) ਮੈਂ ਸਮਜਝਆ ਸੀ ਜਕ 

ਜਵੱਜਦਆ ਪੜਹਨੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ ਕੂੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਪਰ (ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇ 

ਵਾਦ ਜਵਵਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  
ਯਕੀਨ ਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ 

ਅਿੇਹੀ ਜਵੱਜਦਆ) ਪੜਹਨ ਨਾਲੋਂ 
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨਾ 
(ਮਨੱੁਖ ਲਈ) ਭਲਾ ਹੈ।
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58356 1366 Bgiq n Cwfau  
rwm kI BwvY 
inMdau logu]45]

Bhagath N 

Shhaaddo Raam 

Kee Bhaavai 

Nindho Log ||45||

I shall never abandon 

devotional worship of 

the Lord, even though 

people may slander 

me. ||45||

(ਸੋ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ) ਿਗਤ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾੜਾ ਜਪਆ ਆਖੇ ਮੈਂ 
(ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਵੱਟੇ ਭੀ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਾਂਗਾ ॥੪੫॥

58357 1366 kbIr logu ik 
inMdY bpuVw ijh 
min nwhI 
igAwnu]

Kabeer Log K 

Nindhai Bapurraa 

Jih Man Naahee 

Giaan ||

Kabeer, how can the 

wretched people 

slander me? They 

have no wisdom or 

intelligence.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਇਹ) ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਕ 

ਜਵੱਜਦਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਜਕਤਨੀ ਵਡ-ਮੱੁਲੀ 
ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਿੇ ਮੇਰੀ 
ਇਸ ਚੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾੜਾ ਆਖੇ) 

ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਇਹ ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

58358 1366 rwm kbIrw riv 
rhy Avr qjy 
sB kwm]46]

Raam Kabeeraa 

Rav Rehae Avar 

Thajae Sabh Kaam 

||46||

Kabeer continues to 

dwell upon the Lord's 

Name; I have 

abandoned all other 

affairs. ||46||

ਸੋ, ਕਬੀਰ (ਅਿੇਹੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ 
ਇਸ ਦੂੰਦ-ਕਥਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ (ਕੂੰਮਾਂ ਦੇ) ਮੋਹ 

ਦਾ ਜਤਆਗ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 

॥੪੬॥
58359 1366 kbIr prdysI kY 

GwGrY chu idis 
lwgI Awig]

(GwGrY) Gyrydwr coly Kabeer 

Paradhaesee Kai 

Ghaagharai Chahu 

Dhis Laagee Aag ||

Kabeer, the robe of 

the stranger-soul has 

caught fire on all four 

sides.

ਇਸ ਪਰਦੇਸੀ ਿੀਵ ਦੇ 

ਜਗਆਨ-ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਪਾਸੇ 

ਵਲੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ 
ਹੋਈ ਹੈ,
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58360 1366 iKMQw jil  
koielw BeI qwgy 
AWc n 
lwg]47]

Khinthhaa Jal 

Koeilaa Bhee 

Thaagae Aaanch N 

Laag ||47||

The cloth of the body 

has been burnt and 

reduced to charcoal, 

but the fire did not 

touch the thread of 

the soul. ||47||

(ਿੋ ਪਰਦੇਸੀ ਿੋਗੀ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ 

ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਜਨਿੱਘ 

ਮਾਣਦਾ ਜਰਹਾ, ਉਸ ਦੀ) 
ਸਰੀਰ-ਗੋਦੜੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜਵਚ) ਸੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ 

ਗਈ, (ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਦੇਸੀ 
ਿੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਧਾਗੇ 

ਦਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ, ਜਖ਼ਆਲ ਰੱਜਖਆ ਤੇ 

ਜਵਕਾਰ-ਅਗਨੀ ਦੇ ਜਨਿੱਘ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਸੂੰ ਕੋਚ ਕੀਤੀ 
ਰੱਜਖਆ, ਉਸ ਦੀ) ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ  
(ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ) 
ਸੇਕ ਭੀ ਨਾਹ ਲੱਗਾ (ਭਾਵ, ਉਹ 

ਇਸ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚੋਂ ਬਚ 

ਜਗਆ) ॥੪੭॥

58361 1366 kbIr iKMQw jil 
koielw BeI  
Kwpru PUt mPUt]

(iKMQw) K&xI, K`prw 
(Put) Pu`t igAw[ ijs 
nUM Pu`tx qoN (mPUt) 
rihq smJdw sYN

Kabeer Khinthhaa 

Jal Koeilaa Bhee 

Khaapar Foott 

Mafoott ||

Kabeer, the cloth has 

been burnt and 

reduced to charcoal, 

and the begging bowl 

is shattered into 

pieces.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਸ ਬਦ-ਨਸੀਬ 

ਿੀਵ-ਿੋਗੀ ਦੀ) ਸਰੀਰ-ਗੋਦੜੀ 
ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ (ਜਿਸ 

ਦਾ) ਮਨ-ਖੱਪਰ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ 
ਵਾਸਨਾਂ ਦੀ ਜਭੱਜਛਆ ਹੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ,
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58362 1366 jogI bpuVw 
KyilE Awsin 
rhI ibBUiq]48]

Jogee Bapurraa 

Khaeliou Aasan 

Rehee Bibhooth 

||48||

The poor Yogi has 

played out his game; 

only ashes remain on 

his seat. ||48||

(ਉਹ) ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਿੀਵ-ਿੋਗੀ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦੀ ਖੇਡ ਉਿਾੜ 

ਕੇ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ 

ਖੇਹ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੪੮॥

58363 1367 kbIr QorY jil 
mwCulI JIvir 
myilE jwlu]

Kabeer Thhorai Jal 

Maashhulee 

Jheevar Maeliou 

Jaal ||

Kabeer, the fish is in 

the shallow water; the 

fisherman has cast his 

net.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਥੋੜਹੇ ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

ਮੱਛੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਝੀਊਰ 

ਆ ਕੇ ਿਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਤਵੇਂ 
ਿ ੇਿੀਵ ਦੁਜਨਆਵੀ ਭੋਗ 

ਜਵੱਜਦਆ ਧਨ ਆਜਦਕ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਿੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 

'ਪਾਂਚਉ ਲਜਰਕਾ' ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਹੀ ਗਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ)।

58364 1367 ieh toGnY n 
CUtsih iPir 
kir smuMdu 
sm@wil]49]

AOgux pwp kusMgq rUp 
(toGnY) toey[(smuMdu) 
Akwl purK jI nUM 
(sm@wil) Xwd kr

Eih Ttoghanai N 

Shhoottasehi Fir 

Kar Samundh 

Samhaal ||49||

You shall not escape 

this little pool; think 

about returning to the 

ocean. ||49||

ਹੇ ਮੱਛੀ! ਇਸ ਟੋਏ ਜਵਚ ਰਜਹ 

ਕੇ ਤੂੂੰ  ਝੀਊਰ ਦੇ ਿਾਲ ਤੋਂ ਬਚ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਿ ੇਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਲੱਭ (ਹੇ ਜਿੂੰ ਦੇ! ਇਹਨਾਂ 
ਭੋਗ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਸਰਾ 
ਬਣਾਇਆਂ ਤੂੂੰ  ਕਾਮਾਜਦਕ ਦੀ 
ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ; 
ਇਹ ਹੋਛੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ, ਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ) ॥੪੯॥

58365 1367 kbIr smuMdu n 
CofIAY jau Aiq 
Kwro hoie]

Kabeer Samundh 

N Shhoddeeai Jo 

Ath Khaaro Hoe ||

Kabeer, do not leave 

the ocean, even if it is 

very salty.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨਾਹ 

ਛੱਡੀਏ, ਚਾਹੇ (ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ) 
ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਰਾ ਹੋਵੇ;
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58366 1367 poKir poKir 
FUFqy Blo n 
kihhY koie]50]

Pokhar Pokhar 

Dtoodtathae 

Bhalo N Kehihai 

Koe ||50||

If you poke around 

searching from puddle 

to puddle, no one will 

call you smart. ||50||

ਜਨਿੱਕੇ ਜਨਿੱਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ਜਵਚ (ਜਿੂੰ ਦ 

ਦਾ ਆਸਰਾ) ਢੂੂੰ ਜਢਆਂ-ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਜਕ ਇਹ ਕੂੰਮ 

ਚੂੰਗਾ ਹੈ ॥੫੦॥

58367 1367 kbIr ingusWeyN 
bih gey QWGI  
nwhI koie]

(in-gusweyN) ingury[ 
sMswr smuMdR c (bih) 
ruVH gey[ AOgux pwp 
kusMgq jMmx mrx qoN 
(QWGI) rokx vwlw

Kabeer 

Nigusaaneaen 

Behi Geae 

Thhaanghee 

Naahee Koe ||

Kabeer, those who 

have no guru are 

washed away. No one 

can help them.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ, ਮਾਨੋ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਦੀ 
ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤਰ 

ਕੇ ਲੂੰ ਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ) ਿੋ ਬੇੜੇ 

ਜਨ-ਖਸਮੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ 

ਕੋਈ ਗੁਰੂ-ਮਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਉਹ ਡੱੁਬ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

58368 1367 dIn grIbI 
AwpunI krqy 
hoie su hoie]51]

Dheen Gareebee 

Aapunee Karathae 

Hoe S Hoe ||51||

Be meek and humble; 

whatever happens is 

what the Creator Lord 

does. ||51||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ (ਆਪਣੀ 
ਜਸਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ) ਜਨਮਿਤਾ ਤੇ 

ਗ਼ਰੀਬੀ ਧਾਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ-ਮਲਾਹ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਜਠਿੱਲਾਂ 
ਵੇਖ ਕੇ) ਿੋ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਿਾਣ ਕੇ ਬੇ-

ਜਫ਼ਕਰ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਬੇੜੇ ਦੇ ਡੱੁਬਣ ਦਾ ਕੋਈ 

ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੫੧॥
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58369 1367 kbIr bYsnau kI 
kUkir BlI  
swkq kI burI 
mwie]

Kabeer Baisano 

Kee Kookar Bhalee 

Saakath Kee Buree 

Maae ||

Kabeer, even the dog 

of a devotee is good, 

while the mother of 

the faithless cynic is 

bad.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਜਕਸੇ) ਭਗਤ ਦੀ 
ਕੱੁਤੀ ਭੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਿਾਣ, 

ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ ਦੀ 
ਮਾਂ ਭੀ ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣ ਹੈ;

58370 1367 Eh inq sunY hir 
nwm jsu auh pwp 
ibswhn 
jwie]52]

Ouh Nith Sunai 

Har Naam Jas Ouh 

Paap Bisaahan 

Jaae ||52||

The dog hears the 

Praises of the Lord's 

Name, while the other 

is engaged in sin. 

||52||

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਹ ਕੱੁਤੀ ਭੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, 

(ਸਾਕਤ ਜਨਤ ਪਾਪ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦੇ ਕੁਸੂੰਗ ਜਵਚ) ਉਸ ਦੀ 
ਮਾਂ ਭੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਗਣ 

ਬਣਦੀ ਹੈ ॥੫੨॥
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58371 1367 kbIr hrnw 
dUblw iehu 
hrIAwrw qwlu]

ijvyN k`cw qwlu hry bUr 
nwL hrw hovy, hrn 
BulyKy nwl hrI AMgUrI 
smJ ky crn leI pRvyS 
kr jwvy, hrn DoKy c 
hY[sRovr dy duAwLy l`KW 
iSkwrI, mwrn leI 
iqAwr hox[ (dUblw) 
kmzor[ ivSy suK rUp 
(hrI-Awrw) hrw sMswr 
rUpI qwlu qlwb hY[

Kabeer Haranaa 

Dhoobalaa Eihu 

Hareeaaraa Thaal 

||

Kabeer, the deer is 

weak, and the pool is 

lush with green 

vegetation.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਹ ਿਗਤ ਇਕ 

ਐਸਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਮਾਇਕ ਭੋਗਾਂ ਦੀ 
ਹਜਰਆਵਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ 

ਜਿੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਹਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ 

(ਇਸ ਹਜਰਆਵਲ ਵਲ ਿਾਣ ਤੋਂ 
ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।

58372 1367 lwK AhyrI eyku 
jIau kyqw bMcau 
kwlu]53]

Laakh Ahaeree 

Eaek Jeeo Kaethaa 

Bancho Kaal 

||53||

Thousands of hunters 

are chasing after the 

soul; how long can it 

escape death? ||53||

ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਇੱਕ-ਇਕੱਲੀ ਹੈ, 

(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਿਸਾਣ ਲਈ ਮਾਇਕ 

ਭੋਗ) ਲੱਖਾਂ ਜਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ, 

(ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 
ਉੱਦਮ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜਚਰ 

ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੫੩॥
58373 1367 kbIr gMgw qIr 

ju Gru krih  
pIvih inrml 
nIru]

Kabeer Gangaa 

Theer J Ghar 

Karehi Peevehi 

Niramal Neer ||

Kabeer, some make 

their homes on the 

banks of the Ganges, 

and drink pure water.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਗੂੰਗਾ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ 

ਉਤੇ (ਰਜਹਣ ਲਈ) ਆਪਣਾ 
ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ,ਂ ਤੇ (ਗੂੰਗਾ ਦਾ) 
ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹੇਂ,
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58374 1367 ibnu hir Bgiq  
n mukiq hoie  
ieau kih rmy 
kbIr]54]

Bin Har Bhagath N 

Mukath Hoe Eio 

Kehi Ramae 

Kabeer ||54||

Without devotional 

worship of the Lord, 

they are not liberated. 

Kabeer proclaims this. 

||54||

ਤਾਂ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ('ਲਾਖ ਅਹੇਰੀ' 
ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਬੀਰ ਤਾਂ 
ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ 

॥੫੪॥
58375 1367 kbIr mnu 

inrmlu BieAw  
jYsw gMgw nIru]

Kabeer Man 

Niramal Bhaeiaa 

Jaisaa Gangaa 

Neer ||

Kabeer, my mind has 

become immaculate, 

like the waters of the 

Ganges.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਗੂੰਗਾ ਆਜਦਕ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਿਲ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ 

ਜਰਹੈਸ਼ ਰੱਜਖਆਂ ਤਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 

ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਿਦੋਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ) ਮੇਰਾ ਮਨ 

ਗੂੰਗਾ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ 
ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ ਜਗਆ,

58376 1367 pwCY lwgo hir 
iPrY khq kbIr 
kbIr]55]

Paashhai Laago 

Har Firai Kehath 

Kabeer Kabeer 

||55||

The Lord follows after 

me, calling, ""Kabeer! 

Kabeer!""||55||

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਕਬੀਰ 

ਕਬੀਰ ਆਖ ਕੇ ('ਵਾਿਾਂ 
ਮਾਰਦਾ) ਮੇਰੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਜਰਆ 

ਜਿਰੇਗਾ ॥੫੫॥
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58377 1367 kbIr hrdI 
pIArI cUMnW 
aUjl Bwie]

Kabeer Haradhee 

Peearee 

Choonnaan Oojal 

Bhaae ||

Kabeer, tumeric is 

yelow, and lime is 

white.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਹਲਦੀ ਪੀਲੇ ਰੂੰਗ 

ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਚੂਨਾ ਸਫ਼ੈਦ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਪਰ ਿਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਮਲਦੇ 

ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰੂੰਗ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਲ ਰੂੰਗ ਪੈਦਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ)

58378 1367 rwm snyhI qau 
imlY donau brn 
gvwie]56]

Raam Sanaehee 

Tho Milai Dhono 

Baran Gavaae 

||56||

You shall meet the 

Beloved Lord, only 

when both colors are 

lost. ||56||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਜਮਜਲਆ 

ਸਮਝੋ, ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ 
ਦੋਵੇਂ ਿਾਤੀਆਂ (ਦਾ ਜਵਤਕਰਾ) 
ਜਮਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਇੱਕ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ 
ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) ॥੫੬॥

58379 1367 kbIr hrdI 
pIrqnu hrY cUn 
ichnu n rhwie]

AOgux pwp kusMgq dI 
rMgq rUp hldI dI, 
pwp kmwaux rUp 
pIrqnu pIlw puxw, 
inSkwm krm rUp ic`ty 
cUn Awty dw hMkwr rUp 
ic`twpuxw[pI-r`qnu

Kabeer Haradhee 

Peerathan Harai 

Choon Chihan N 

Rehaae ||

Kabeer, tumeric has 

lost its yellow color, 

and no trace of lime's 

whiteness remains.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿਦੋਂ ਹਲਦੀ ਤੇ 

ਚੂਨਾ ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ) ਹਲਦੀ 
ਆਪਣਾ ਪੀਲਾ ਰੂੰਗ ਛੱਡ ਦੇਂਦੀ 
ਹੈ, ਚੂਨੇ ਦਾ ਜਚੱਟਾ ਰੂੰਗ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ, (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਨੀਵੀਂ 
ਿਾਜਤ ਵਾਲੀ ਢਜਹੂੰਦੀ ਕਲਾ 
ਜਮਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਿਾਜਤ 

ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਉੱਚਤਾ ਦਾ 
ਮਾਣ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)।
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58380 1367 bilhwrI ieh 
pRIiq kau ijh 
jwiq brnu kulu 
jwie]57]

Balihaaree Eih 

Preeth Ko Jih Jaath 

Baran Kul Jaae 

||57||

I am a sacrifice to this 

love, by which social 

class and status, color 

and ancestry are taken 

away. ||57||

ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤ 

ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉੱਚੀ 
ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ ਵਰਨ ਕੁਲ (ਦਾ 
ਫ਼ਰਕ) ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫੭॥

58381 1367 kbIr mukiq 
duAwrw sMkurw  
rweI dseyN Bwie]

(sMkurw) BIVw[ ds-eyN: 
ds polw bolo

Kabeer Mukath 

Dhuaaraa 

Sankuraa Raaee 

Dhaseaen Bhaae ||

Kabeer, the door of 

liberation is very 

narrow, less than the 

width of a mustard 

seed.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰ ਘ ਕੇ 'ਲਾਖ 

ਅਹੇਰੀ' ਅਤੇ 'ਪਾਂਚਉ ਲਜਰਕਾ' 
ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ 

ਭੀੜਾ ਹੈ, ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਭੀ 
ਦਸਵਾਂ ਜਹੱਸਾ ਸਮਝੋ,

58382 1367 mnu qau mYglu 
hoie rihE inkso  
ikau kY 
jwie]58]

Man Tho Maigal 

Hoe Rehiou Nikaso 

Kio Kai Jaae ||58||

Your mind is larger 

than an elephant; how 

will it pass through? 

||58||

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀ 
ਿਾਜਤ ਜਵਚ ਿਨਮ ਲੈਣ ਦੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹਾਥੀ 
ਵਰਗਾ ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਵਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ 
ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ ॥੫੮॥

58383 1367 kbIr AYsw 
siqguru jy imlY  
quTw kry pswau]

Kabeer Aisaa 

Sathigur Jae Milai 

Thuthaa Karae 

Pasaao ||

Kabeer, if I meet such 

a True Guru, who 

mercifully blesses me 

with the gift,

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, ਿੋ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ ਕਰੇ,
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58384 1367 mukiq duAwrw 
moklw shjy 
Awvau jwau]59]

Mukath Dhuaaraa 

Mokalaa Sehajae 

Aavo Jaao ||59||

Then the door of 

liberation will open 

wide for me, and I will 

easily pass through. 

||59||

ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 
ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੱੁਲਹਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, (ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੋਂ ਜਮਲੀ) ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਜਿਰ 

ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ 

ਜਿਰੋ ॥੫੯॥
58385 1367 kbIr nw muoih 

Cwin n CwprI  
nw muoih Gru nhI 
gwau]

Kabeer Naa Muohi 

Shhaan N 

Shhaaparee Naa 

Muohi Ghar 

Nehee Gaao ||

Kabeer, I have no hut 

or hovel, no house or 

village.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾਹ 

ਕੋਈ ਛੂੰਨ ਨਾਹ ਕੱੁਲੀ; ਨਾਹ 

ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾਹ 

ਜਗਰਾਂ;

58386 1367 mq hir pUCY  
kaunu hY myry 
jwiq n 
nwau]60]

Math Har 

Pooshhai Koun Hai 

Maerae Jaath N 

Naao ||60||

I hope that the Lord 

will not ask who I am. I 

have no social status 

or name. ||60||

ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਿਾਜਤ ਦਾ 
ਕੋਈ ਜਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਜਤਵੇਂ 
ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮਣੇ ਦੀ ਕੋਈ 

ਚਾਹ ਨਹੀਂ (ਿ ੇਿਾਜਤ-

ਅਜਭਮਾਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਮਮਤਾ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ) 
ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਅਸਾਡੀ) 
ਵਾਤ ਪੱੁਛ ਲਏ ॥੬੦॥

58387 1367 kbIr muih mrny 
kw cwau hY mrau 
q hir kY duAwr]

Kabeer Muhi 

Maranae Kaa 

Chaao Hai Maro 

Th Har Kai Dhuaar 

||

Kabeer, I long to die; 

let me die at the 

Lord's Door.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ 

ਜਕ ਮੈਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਜਮਟਾ ਜਦਆਂ, 

ਮਮਤਾ ਮੁਕਾ ਜਦਆਂ; ਪਰ ਇਹ 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਮਟ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ੇਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਜਡੱਗ ਪਈਏ,
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58388 1367 mq hir pUCY 
kaunu hY prw 
hmwrY bwr]61]

Math Har 

Pooshhai Koun Hai 

Paraa Hamaarai 

Baar ||61||

I hope that the Lord 

does not ask, ""Who is 

this, lying at my 

door?""||61||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੋਈ ਅਿਬ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ ਜਕ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ੂੰਦ) ਪਿਭੂ ਕਦੇ ਪੱੁਛ ਹੀ 
ਬਹੇ ਜਕ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤੇ 

ਕੌਣ ਜਡੱਗ ਜਪਆ ਹੈ ॥੬੧॥
58389 1367 kbIr nw hm 

kIAw n krihgy  
nw kir skY 
srIru]

Kabeer Naa Ham 

Keeaa N Karehigae 

Naa Kar Sakai 

Sareer ||

Kabeer, I have not 

done anything; I shall 

not do anything; my 

body cannot do 

anything.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਹੂੰ ਮਤ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਕ ਕਾਮਾਜਦਕ 'ਲਾਖ 

ਅਹੇਰੀ' ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮੈਂ 
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜ ਸਕਦਾ; 
ਅਗਾਂਹ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਇਹ 

ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਕ 

ਖ਼ੁਦ ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਟਾਕਰਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਇਤਨੇ ਿੋਗਾ ਹੈ ਹੀ 
ਨਹੀਂ।

58390 1367 ikAw jwnau ikCu 
hir kIAw BieE 
kbIru 
kbIru]62]

Kiaa Jaano Kishh 

Har Keeaa 

Bhaeiou Kabeer 

Kabeer ||62||

I do not know what 

the Lord has done, but 

the call has gone out: 

""Kabeer, 

Kabeer.""||62||

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 

ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਕੇ ਿੋ 
ਥੋੜਹੀ-ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਮੈਥੋਂ ਹੋਈ 

ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਭੂ ਨੇ ਆਪ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ (ਉਸ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ) ਕਬੀਰ (ਭਗਤ) ਮਸ਼ਹੂਰ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੬੨॥
58391 1367 kbIr supnY hU 

brVwie kY ijh 
muiK inksY rwmu]

Kabeer Supanai 

Hoo Bararraae Kai 

Jih Mukh Nikasai 

Raam ||

Kabeer, if someone 

utters the Name of the 

Lord even in dreams,

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਸੱੁਤੇ ਜਪਆਂ ਸੁਪਨੇ 

ਜਵਚ ਉੱਚੀ ਬੋਜਲਆਂ ਿ ੇਜਕਸੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਨਕਲੇ ਤਾਂ,
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58392 1367 qw ky pg kI 
pwnhI myry qn ko 
cwmu]63]

pg: polw bolo Thaa Kae Pag Kee 

Paanehee Maerae 

Than Ko Chaam 

||63||

I would make my skin 

into shoes for his feet. 

||63||

ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਿੁੱ ਤੀ ਵਾਸਤੇ 

ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ) 
॥੬੩॥

58393 1367 kbIr mwtI ky 
hm pUqry mwnsu 
rwiKEu nwau]

Eu: hoVy Aqy AONkV 
ivcwly Avwj bolo

Kabeer Maattee 

Kae Ham 

Pootharae Maanas 

Raakhio Naao ||

Kabeer, we are 

puppets of clay, but 

we take the name of 

mankind.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਅਸੀਂ ਜਮੱਟੀ ਦੀਆਂ 

ਪੁਤਲੀਆਂ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ ਰੱਖ 

ਜਲਆ ਹੈ (ਪਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਮੱਟੀ 
ਦੇ ਹੀ ਪੁਤਲੇ, ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਸਾਡਾ ਇਹ 

ਪੁਤਲਾ ਸਿਾ ਕੇ ਇਸ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ ਿੋਜਤ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਜਮੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜਪਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ);

58394 1367 cwir idvs ky 
pwhuny bf bf 
rUMDih Twau]64]

Chaar Dhivas Kae 

Paahunae Badd 

Badd Roondhhehi 

Thaao ||64||

We are guests here for 

only a few days, but 

we take up so much 

space. ||64||

ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਚਾਰ ਜਦਨਾਂ ਲਈ 

ਪਿਾਹੁਣੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਧੀਕ ਵਧੀਕ 

ਥਾਂ ਮੱਲਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥੬੪॥

58395 1367 kbIr mihdI 
kir GwilAw  
Awpu pIswie 
pIswie]

Kabeer Mehidhee 

Kar Ghaaliaa Aap 

Peesaae Peesaae 

||

Kabeer, I have made 

myself into henna, and 

I grind myself into 

powder.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਮਜਹੂੰਦੀ ਪੀਹ ਪੀਹ 

ਕੇ ਬਾਰੀਕ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਰ 

ਪੈਰੀਂ ਲਾਈਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਮਜਹੂੰਦੀ ਦੇ ਸਹੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਟ 

ਮਾਨੋ, ਕਬੂਲ ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ; 

ਪਰ)
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58396 1367 qY sh bwq n 
pUCIAY kbhu n 
lweI pwie]65]

Thai Seh Baath N 

Pooshheeai 

Kabahu N Laaee 

Paae ||65||

But You, O my 

Husband Lord, have 

not asked about me; 

You have never 

applied me to Your 

Feet. ||65||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਤਪ ਆਜਦਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ 

ਬੜੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਜਿਵੇਂ 
ਮਜਹੂੰਦੀ ਨੂੂੰ  ਪੀਹ ਪੀਹ ਕੇ 

ਬਾਰੀਕ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਦੀ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਵਲ ਤਾਂ 
ਪਰਤ ਕੇ ਤੱਜਕਆ ਭੀ ਨਾ, ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਨਾਹ ਿੋਜੜਆ ॥੬੫॥

58397 1367 kbIr ijh dir 
Awvq jwiqAhu  
htkY nwhI koie]

Kabeer Jih Dhar 

Aavath Jaathiahu 

Hattakai Naahee 

Koe ||

Kabeer, that door, 

through which people 

never stop coming and 

going

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਜਟਕੇ 

ਜਰਹਾਂ ('ਲਾਖ ਅਹੇਰੀ', 'ਪਾਂਚਉ 

ਲਜਰਕਾ' ਆਜਦਕ ਜਵਚੋਂ) ਕੋਈ 

ਭੀ (ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਜਵਚ 

ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ,

58398 1367 so dru kYsy CofIAY  
jo dru AYsw 
hoie]66]

So Dhar Kaisae 

Shhoddeeai Jo 

Dhar Aisaa Hoe 

||66||

- how can I leave such 

a door as that? ||66||

ਿ ੋਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਿੇਹਾ ਹੈ ਉਹ 

ਦਰ ਕਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੀਦਾ ॥੬੬॥
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58399 1367 kbIr fUbw Qw pY 
aubirE gun kI 
lhir Jbik]

sRIr dy rom rom c 
(Jbik) CyqI hI siq 
dieAw Drm vIcwr 
inmRqw hlImI gRIbI 
iekwgRqw SWqI SuB 
(gun) guxW (kI) dI 
lhir au~T KV@I[ Qw sI 
Jbik SIGr[lh-ir, 
Jbik: polw bolo

Kabeer Ddoobaa 

Thhaa Pai 

Oubariou Gun Kee 

Lehar Jhabak ||

Kabeer, I was 

drowning, but the 

waves of virtue saved 

me in an instant.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ) ਮੈਂ ਡੱੁਬ ਚੱਜਲਆ ਸਾਂ, ਪਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਲਜਹਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ (ਸੂੰਸਾਰਕ 

ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਜਠਿੱਲਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਮੈਂ 
ਉਤਾਂਹ ਚੁਜਕਆ ਜਗਆ।

58400 1368 jb dyiKE byVw 
jrjrw qb 
auqir pirE hau 
Prik]67]

Jab Dhaekhiou 

Baerraa Jarajaraa 

Thab Outhar 

Pariou Ho Farak 

||67||

When I saw that my 

boat was rotten, then I 

immediately got out. 

||67||

(ਪਜਹਲਾਂ ਮੋਹ ਜਵਚ ਮਸਤ ਸਾਂ, 
ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲਹ ਆਈਆਂ) ਉਸ 

ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੇਜਖਆ (ਜਕ ਜਿਸ 

ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੇ ਬੇੜੇ ਜਵਚ ਮੈਂ 
ਸੁਆਰ ਹਾਂ ਉਹ) ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ 

ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇਕੋ-ਛੇਕ 

ਹੋਇਆ ਜਪਆ ਹੈ)। ਮੈਂ ਛਾਲ 

ਮਾਰ ਕੇ (ਉਸ ਅਪਣੱਤ ਦੇ ਬੇੜੇ 

ਜਵਚੋਂ) ਉਤਰ ਜਪਆ (ਮੈਂ 
ਅਪਣੱਤ, ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਛੱਡ 

ਜਦੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਜਕ ਮੈਂ ਉਹ 

'ਦਰੁ' ਨਾਹ ਛੱਜਡਆ ਜਿਸ ਦਰ 

ਤੇ ਜਟਜਕਆਂ 'ਹਟਕੈ ਨਾਹੀ 
ਕੋਇ') ॥੬੭॥
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58401 1368 kbIr pwpI  
Bgiq n BwveI  
hir pUjw n 
suhwie]

Kabeer Paapee 

Bhagath N 

Bhaavee Har 

Poojaa N Suhaae 

||

Kabeer, the sinner 

does not like devotion 

to the Lord; he does 

not appreciate 

worship.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਭਾਵੇਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਜਵਚ 

ਇਹ ਬਰਕਜਤ ਹੈ ਜਕ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ ਬਚ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ) ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਦੇ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਿਾ ਸੁਖਾਂਦੀ 
ਨਹੀਂ (ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਪਦੀ)।

58402 1368 mwKI cMdnu 
prhrY jh ibgMD 
qh jwie]68]

Maakhee 

Chandhan 

Pareharai Jeh 

Bigandhh Theh 

Jaae ||68||

The fly abandons the 

sandalwood tree, and 

goes after the rotten 

smell. ||68||

(ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਮੱਖੀ 
ਵਾਂਗ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਮੱਖੀ 
(ਸੋਹਣੀ ਖ਼ੁਸ਼-ਬੂ ਵਾਲੇ) ਚੂੰਦਨ 

ਨੂੂੰ  ਜਤਆਗ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਦ-

ਬੂ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੬੮॥
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58403 1368 kbIr bYdu mUAw  
rogI mUAw mUAw 
sBu sMswru]

Kabeer Baidh 

Mooaa Rogee 

Mooaa Mooaa 

Sabh Sansaar ||

Kabeer, the physician 

is dead, and the 

patient is dead; the 

whole world is dead.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਮਾਇਕ ਭੋਗਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਖਪ ਖਪ ਕੇ) ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਡੱੁਬ ਕੇ, ਮਾਇਕ ਮੋਹ ਜਵਚ ਡੱੁਬ 

ਕੇ, ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ) ਮਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ 

ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਕ ਤਾਂ 
ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਅੂੰਞਾਣ ਤੇ 

ਮੂੜਹ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਰਾਹ ਿਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸੇ ਪਏ ਹਨ, 

ਦੂਿ ੇਉਹ ਹਨ ਿੋ ਜਵਦਵਾਨ 

ਪੂੰ ਜਡਤ ਹਨ ਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 

ਹਾਲਤ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਮਾਇਕ ਭੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, 

ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿੇ ਆਪੋ 

ਆਪਣ ੇਜਵਸ਼ੇ-ਭੋਗਾਂ ਵਲ ਖਪ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਭੋਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਰਜਹਣ 

ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ)।
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58404 1368 eyku kbIrw nw 
mUAw ijh nwhI 
rovnhwru]69]

Eaek Kabeeraa 

Naa Mooaa Jih 

Naahee 

Rovanehaar 

||69||

Only Kabeer is not 

dead; there is no one 

to mourn for him. 

||69||

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਸਰਫ਼ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ) ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ 
ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ (ਸੂੰਗੀ ਸਾਥੀ, 
ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਿਾ) (ਮਾਇਕ ਭੋਗਾਂ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਰੋ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ 
(ਖਪ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ ਤੇ, ਅਿੇਹਾ 
ਮਨੱੁਖ ਜਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਿ ੋਪਿਭੂ-ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, 
ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਜਰਹਾਂ 
'ਹਟਕੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ') ॥੬੯॥

58405 1368 kbIr rwmu n 
iDAwieE motI 
lwgI Koir]

Kabeer Raam N 

Dhhiaaeiou 

Mottee Laagee 

Khor ||

Kabeer, I have not 

meditated on the 

Lord; such is the bad 

habit I have developed.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਦਰੋ 

ਅੂੰਦਰ ਜਵਕਾਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰੀ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਉਹ ਸਹਿੇ 
ਸਹਿ ੇਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ)।

58406 1368 kwieAw hWfI 
kwT kI nw Ehu 
crHY bhoir]70]

Kaaeiaa Haanddee 

Kaath Kee Naa 

Ouh Charhai 

Behor ||70||

The body is a wooden 

pot; it cannot be put 

back on the fire. 

||70||

ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹਾਂਡੀ (ਚੱੁਲਹੇ  
ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੜ ਕੇ) ਮੁੜ 

(ਚੱੁਲਹੇ  ਉਤੇ) ਨਹੀਂ ਚੜਹ ਸਕਦੀ, 
ਜਤਵੇਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਵਚ 

ਸਜੜ-ਮੁਏ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਇਹ 

ਸਰੀਰ ਹੈ (ਿ ੋਇਸ ਨੂੂੰ  ਦੂਿੀ 
ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ) ॥੭੦॥
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58407 1368 kbIr AYsI hoie 
prI mn ko Bwvqu 
kInu]

Kabeer Aisee Hoe 

Paree Man Ko 

Bhaavath Keen ||

Kabeer, it came to 

pass, that I did 

whatever I pleased.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਮਨ-

ਭਾਉਂਦੀ (ਭਗਤੀ ਦੀ) ਦਾਤ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਹ 

ਅਿਬ ਮੇਹਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਜਤਆਗਦਾ ਹੈ।

58408 1368 mrny qy ikAw 
frpnw jb hwiQ 
isDaurw 
lIn]71]

(KMfw) igAwn, 
(isDaurw) nlyr vYrwg

Maranae Thae 

Kiaa Ddarapanaa 

Jab Haathh 

Sidhhouraa Leen 

||71||

Why should I be afraid 

of death? I have 

invited death for 

myself. ||71||

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਤਿੀ 
(ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ) 

ਹੱਥ ਜਵਚ ਸੂੰ ਧੂਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਨਲੀਏਰ ਿੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ॥੭੧॥

58409 1368 kbIr rs ko 
gWfo cUsIAY gun 
kau mrIAY roie]

Kabeer Ras Ko 

Gaanddo 

Chooseeai Gun Ko 

Mareeai Roe ||

Kabeer, the mortals 

suck at the sugar cane, 

for the sake of the 

sweet juice. They 

should work just as 

hard for virtue.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਰਸ ਨਾਲ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਗੂੰਨਾ (ਵੇਲਣ ੇਜਵਚ) 

ਪੀਜੜਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਰਸ 

ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਜਵਚ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਇਹ ਮੱੁਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ ਵੇਲਣੇ ਜਵਚ ਪੀੜੀਦਾ ਹੈ 

(ਸੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਵਲੋਂ 
ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)।
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58410 1368 AvgunIAwry 
mwnsY Blo n 
kihhY koie]72]

Avaguneeaarae 

Maanasai Bhalo N 

Kehihai Koe ||72||

The person who lacks 

virtue - no one calls 

him good. ||72||

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ 
ਜਤਆਗਦਾ, ਤੇ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲ 

ਹੀ ਰੱੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ) 

ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਕੋਈ ਬੂੰਦਾ ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ 
ਆਖਦਾ (ਭਾਵ, ਭਗਤੀ ਦੀ 
ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਿਗਤ ਜਵਚ ਬਦਨਾਮੀ ਭੀ 
ਖੱਟਦਾ ਹੈ) ॥੭੨॥

58411 1368 kbIr gwgir 
jl BrI Awju 
kwil@ jYhY PUit]

Kabeer Gaagar Jal 

Bharee Aaj Kaalih 

Jaihai Foott ||

Kabeer, the pitcher is 

full of water; it will 

break, today or 

tomorrow.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਮੱਟੀ ਦਾ ਕੱਚਾ 
ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ 
ਿੁੱ ਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਭੀ ਇਹੀ ਪਾਂਇਆਂ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦਾ। 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਸ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਜਤਆਗਣਾ 
ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਤਆਗ ਕੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਉਤੇ 

ਤੁਰਨਾ ਹੈ; ਪਰ)
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58412 1368 guru ju n cyqih 
Awpno AD mwiJ  
lIjihgy 
lUit]73]

A`D[ lIjih-gy Gur J N Chaethehi 

Aapano Adhh 

Maajh Leejehigae 

Loott ||73||

Those who do not 

remember their Guru, 

shall be plundered on 

the way. ||73||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ (ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ 
ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 

ਅੱਧ ਜਵਚ ਹੀ ਲੁੱ ਟ ਲਏ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰ 

ਆਪਣ ੇਿਾਲ ਜਵਚ ਿਸਾ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਾਸ ਕਰ 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਭੀ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਭੀ 
ਜਵਗੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੭੩॥

58413 1368 kbIr kUkru rwm 
ko muqIAw myro 
nwau]

Kabeer Kookar 

Raam Ko 

Mutheeaa Maero 

Naao ||

Kabeer, I am the 

Lord's dog; Moti is my 

name.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ-

ਪਿਭੂ (ਦੇ ਦਰ) ਦਾ ਕੱੁਤਾ ਹਾਂ 
(ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ 

ਕਰਕੇ) ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੀ 'ਮੋਤੀ' ਪੈ 

ਜਗਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਭੀ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਂਦੀ ਹੈ)।

58414 1368 gly hmwry jyvrI  
jh iKMcY qh 
jwau]74]

Galae Hamaarae 

Jaevaree Jeh 

Khinchai Theh 

Jaao ||74||

There is a chain 

around my neck; 

wherever I am pulled, 

I go. ||74||

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 

ਜਵਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਜਿਧਰ ਉਹ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਖੱਚਦਾ ਹੈ, 

ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥੭੪॥
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58415 1368 kbIr jpnI kwT 
kI ikAw 
idKlwvih loie]

Kabeer Japanee 

Kaath Kee Kiaa 

Dhikhalaavehi Loe 

||

Kabeer, why do you 

show other people 

your rosary beads?

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਤੂੂੰ  ਤੁਲਸੀ ਰੱੁਦਿਾਖ 

ਆਜਦਕ ਦੀ ਮਾਲਾ (ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਲੈ ਕੇ) ਜਕਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾਂਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ?

58416 1368 ihrdY rwmu n 
cyqhI ieh jpnI 
ikAw hoie]75]

Hiradhai Raam N 

Chaethehee Eih 

Japanee Kiaa Hoe 

||75||

You do not remember 

the Lord in your heart, 

so what use is this 

rosary to you? ||75||

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, (ਹੱਥ ਜਵਚ ਿੜੀ ਹੋਈ) 

ਇਸ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੭੫॥

58417 1368 kbIr ibrhu 
BuXMgmu min bsY  
mMqu n mwnY koie]

BuXMgmu: XM qwlU qoN bolo Kabeer Birahu 

Bhuyangam Man 

Basai Manth N 

Maanai Koe ||

Kabeer, the snake of 

separation from the 

Lord abides within my 

mind; it does not 

respond to any mantra.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ('ਕਾਠ ਕੀ ਿਪਨੀ' 
ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, 
ਪਰ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਬਰਹੋਂ 
ਦਾ ਸੱਪ ਆ ਵੱਸੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਝ ਜਮਲ 

ਿਾਏ ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਨੇ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੋੜ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ) (ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦਾ) ਕੋਈ ਮੂੰਤਿ 
ਉਸ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
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58418 1368 rwm ibEgI nw 
jIAY jIAY q 
baurw hoie]76]

Raam Biougee Naa 

Jeeai Jeeai Th 

Bouraa Hoe ||76||

One who is separated 

from the Lord does 

not live; if he does 

live, he goes insane. 

||76||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਨੂੂੰ  
ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਿੀਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, (ਭਾਵ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ 
ਅਜਹਸਾਸ ਇਕ ਐਸਾ ਡੂੰਗ ਹੈ 

ਜਕ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ 

ਬੂੰਦਾ ਮਾਇਕ ਭੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਿੀਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ਿੇਹੜਾ 
ਿੀਵਨ ਉਹ ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ, 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਣੇ ਉਹ ਝੱਜਲਆਂ 

ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ ਹੈ ॥੭੬॥

58419 1368 kbIr pwrs 
cMdnY iqn@ hY eyk 
sugMD]

Kabeer Paaras 

Chandhanai Thinh 

Hai Eaek 

Sugandhh ||

Kabeer, the 

philosopher's stone 

and sandalwood oil 

have the same good 

quality.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਪਾਰਸ ਅਤੇ ਚੂੰਦਨ-

ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਵਚ ਇਕ ਇਕ 

ਗੁਣ ਹੈ;

58420 1368 iqh imil qyaU 
aUqm Bey loh 
kwT 
inrgMD]77]

Thih Mil Thaeoo 

Ootham Bheae 

Loh Kaath 

Niragandhh ||77||

Whatever comes into 

contact with them is 

uplifted. Iron is 

transformed into gold, 

and ordinary wood 

becomes fragrant. 

||77||

ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸੁਗੂੰ ਧੀ-ਹੀਨ 

ਲੱਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ 

ਉੱਤਮ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਲੋਹਾ 
ਪਾਰਸ ਨੂੂੰ  ਛੋਹ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਾਧਾਰਨ ਰੱੁਖ 

ਚੂੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਜਹ ਕੇ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਤਵੇਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਤੋਂ 
ਜਵਜਕਆ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ "ਰਾਮ ਜਬਓਗੀ" ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ॥੭੭॥
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58421 1368 kbIr jm kw 
TyNgw burw hY Ehu  
nhI sihAw 
jwie]

Kabeer Jam Kaa 

Thaenagaa Buraa 

Hai Ouhu Nehee 

Sehiaa Jaae ||

Kabeer, Death's club is 

terrible; it cannot be 

endured.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 

ਪਏ ਜਰਹਾਂ ਿਮ ਦਾ ਡੂੰਡਾ ਜਸਰ 

ਤੇ ਵੱਿਦਾ ਹੈ, ਿਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ 

ਗੇੜ ਜਵਚ ਪੈ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ) 

ਿਮ ਦੀ (ਇਹ) ਸੱਟ ਇਤਨੀ 
ਭੈੜੀ ਹੈ ਜਕ ਸਹਾਰਨੀ ਬੜੀ 
ਔਖੀ ਹੈ।

58422 1368 eyku ju swDU muoih 
imilE iqin@ 
lIAw AMcil 
lwie]78]

muo: hoVy Aqy AONkV 
ivcwly Avwj bolo

Eaek J Saadhhoo 

Muohi Miliou 

Thinih Leeaa 

Anchal Laae 

||78||

I have met with the 

holy man; he has 

attached me to the 

hem of his robe. 

||78||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ, ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਲੜ ਲਾ ਜਲਆ (ਤੇ ਮੈਂ 
ਕਾਮਾਜਦਕਾਂ ਦੇ) ਢਹੇ ਨਹੀਂ 
ਚਜੜਹਆ ॥੭੮॥

58423 1368 kbIr bYdu khY 
hau hI Blw dwrU 
myrY vis]

v`is Kabeer Baidh 

Kehai Ho Hee 

Bhalaa Dhaaroo 

Maerai Vas ||

Kabeer, the physician 

says that he alone is 

good, and all the 

medicine is under his 

control.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਹਕੀਮ (ਤਾਂ) 
ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ ਬੜਾ 
ਜਸਆਣਾ ਹਾਂ (ਰੋਗ ਆਉਣ ਤੇ 

ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੁੜਨ 

ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ) ਇਲਾਿ ਮੇਰੇ 

ਇਖ਼ਜਤਆਰ ਜਵਚ ਹੈ (ਮੈਂ ਰੋਗ 

ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨਾ ਿਾਣਦਾ 
ਹਾਂ)।
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58424 1368 ieh qau bsqu 
gupwl kI jb 
BwvY lyie 
Kis]79]

ly-ie, K`is Eih Tho Basath 

Gupaal Kee Jab 

Bhaavai Laee Khas 

||79||

But these things 

belong to the Lord; He 

takes them away 

whenever He wishes. 

||79||

ਪਰ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਉਸ ਮਾਲਕ 

ਪਿਭੂ ਦੀ (ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ 

ਅਮਾਨਤੀ) ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ) ਮੋੜ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਇਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਿਮ ਦੇ ਠੇਂ ਗੇ ਦਾ 
ਜਖ਼ਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਆ ਕੇ 'ਗੁਨ ਕਉ ਮਰੀਐ ਰੋਇ') 

॥੭੯॥

58425 1368 kbIr naubiq 
AwpnI idn ds 
lyhu bjwie]

Kabeer Noubath 

Aapanee Dhin 

Dhas Laehu Bajaae 

||

Kabeer, take your 

drum and beat it for 

ten days.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿ ੇਤੂੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ) ਮਨ-

ਮੂੰਨੀਆਂ ਮੌਿਾਂ ਮਾਣ ਲੈ (ਪਰ 

ਇਹ ਮੌਿਾਂ ਹਨ ਜਸਰਫ਼) ਦਸ 

ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਹੀ।
58426 1368 ndI nwv sMjog 

ijau bhuir n 
imlhY 
Awie]80]

Nadhee Naav 

Sanjog Jio Bahur N 

Milehai Aae ||80||

Life is like people 

meeting on a boat on 

a river; they shall not 

meet again. ||80||

ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ 

ਲਈ ਬੇੜੀ ਜਵਚ ਬੈਠੇ 

ਮੁਸਾਜਿਰਾਂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹੈ (ਮੁੜ 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੇ); 

ਜਤਵੇਂ (ਮਨ-ਮੂੰਨੀਆਂ ਮੌਿਾਂ ਜਵਚ 

ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ 
ਸਰੀਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਮਲੇਗਾ 
॥੮੦॥

58427 1368 kbIr swq 
smuMdih msu 
krau klm krau 
bnrwie]

m`su Kabeer Saath 

Samundhehi Mas 

Karo Kalam Karo 

Banaraae ||

Kabeer, if I could 

change the seven seas 

into ink and make all 

the vegetation my pen,

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੇ ਮੈਂ ਸੱਤਾਂ ਹੀ 
ਸਮੁੂੰ ਦਿਾਂ (ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਜਸਆਹੀ 
ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਰੱੁਖਾਂ-ਜਬਰਖਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੀ 
ਧਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਥਾਂ 
ਵਰਤਾਂ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11928 Published: March 06/ 2014



58428 1368 bsuDw kwgdu jau 
krau hir jsu 
ilKnu n 
jwie]81]

Basudhhaa 

Kaagadh Jo Karo 

Har Jas Likhan N 

Jaae ||81||

And the earth my 

paper, even then, I 

could not write the 

Praises of the Lord. 

||81||

ਤਾਂ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

(ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ) ਜਲਖੇ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੇ (ਭਾਵ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਵਣੇ ਜਕ ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਅੂੰਤ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ, ਤੇ 

ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਬਆਨ ਕੀਤੇ ਿਾ 
ਸਕਣ) ॥੮੧॥

58429 1368 kbIr jwiq 
julwhw ikAw krY  
ihrdY bsy gupwl]

Kabeer Jaath 

Julaahaa Kiaa 

Karai Hiradhai 

Basae Gupaal ||

Kabeer, what can my 

lowly status as a 

weaver do to me? The 

Lord dwells in my 

heart.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਜਵਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਤਾਂ 
ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਮੇਰੀ (ਨੀਵੀਂ) ਿੁਲਾਹਾ-ਿਾਜਤ 

ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਜਨਤਾਣਾ-ਪਨ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਕਉਂਜਕ ਹੁਣ 

ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

58430 1368 kbIr rmeIAw 
kMiT imlu cUkih 
srb jMjwl]82]

r-meIAw Kabeer Rameeaa 

Kanth Mil 

Chookehi Sarab 

Janjaal ||82||

Kabeer, the Lord hugs 

me close in His 

Embrace; I have 

forsaken all my 

entanglements. ||82||

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਿੁੜ (ਜਨਰੀ ਨੀਵੀਂ ਿਾਜਤ ਦੀ 
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿੂੰਿਾਲ ਮੱੁਕ ਿਾਣਗੇ 

॥੮੨॥
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58431 1368 kbIr AYsw ko 
nhI mMdru dyie 
jrwie]

Kabeer Aisaa Ko 

Nehee Mandhar 

Dhaee Jaraae ||

Kabeer, will anyone 

set fire to his home

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਭਾਵੇਂ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਬੜੀ ਬਰਕਜਤ 

ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਅਤੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ 

ਜਕ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਅਜਿਹਾ 
ਮਨੱੁਖ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਰੀਰਕ 

ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਸਾੜਦਾ ਹੈ,

58432 1368 pWcau lirky 
mwir kY rhY rwm 
ilau lwie]83]

Paancho Larikae 

Maar Kai Rehai 

Raam Lio Laae 

||83||

And kill his five sons 

(the five thieves) to 

remain lovingly 

attached to the Lord? 

||83||

ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੈ ਿ ੋਕਾਮਾਜਦਕ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂੰਿਾਂ ਪੁਤਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਲਵ ਲਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੮੩॥

58433 1368 kbIr AYsw ko 
nhI ieh qn dyvY 
PUik]

Kabeer Aisaa Ko 

Nehee Eihu Than 

Dhaevai Fook ||

Kabeer, will anyone 

burn his own body?

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਭਾਵ 

ਕਰ ਕੇ) ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ 
ਅਿੇਹਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿ ੋ(ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰੇ, ਤੇ) 

ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਦੇਵੇ।

58434 1368 AMDw logu n 
jwneI rihE 
kbIrw kUik]84]

Andhhaa Log N 

Jaanee Rehiou 

Kabeeraa Kook 

||84||

The people are blind - 

they do not know, 

although Kabeer 

continues to shout at 

them. ||84||

ਿਗਤ ਮੋਹ ਜਵਚ ਇਤਨਾ 
ਗ਼ਰਕ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਭਲਾਈ ਸੱੁਝਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, 
(ਭਾਵੇਂ) ਕਬੀਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੮੪॥
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58435 1368 kbIr sqI pukwrY 
ich cVI sunuho 
bIr mswn]

cV@I,sqI: polw bolo Kabeer Sathee 

Pukaarai Chih 

Charree Sun Ho 

Beer Masaan ||

Kabeer, the widow 

mounts the funeral 

pyre and cries out, 

""Listen, O brother 

funeral pyre.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੋ ਇਸਤਿੀ ਆਪਣੇ 
ਪਰਲੋਕ-ਅੱਪੜੇ ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਸ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਜਚਖ਼ਾ ਉਤੇ ਚੜਹ ਕੇ ਦਲੇਰ 

ਹੋ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ-ਹੇ ਵੀਰ 

ਮਸਾਣ!

58436 1368 logu sbwieAw 
cil gieE hm 
qum kwmu 
indwn]85]

Log Sabaaeiaa 

Chal Gaeiou Ham 

Thum Kaam 

Nidhaan ||85||

All people must depart 

in the end; it is only 

you and I.""||85||

ਸੁਣ, ਸਾਰੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ 

ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ (ਮੈਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮੇਰੇ 

ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਮਲਾ 
ਸਜਕਆ) ਆਖ਼ਰ, ਹੇ ਵੀਰ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰਜ਼ ਪਈ ਹੈ 

॥੮੫॥
58437 1369 kbIr mnu pMKI 

BieE auif auif 
dh ids jwie]

Kabeer Man 

Pankhee Bhaeiou 

Oudd Oudd Dheh 

Dhis Jaae ||

Kabeer, the mind has 

become a bird; it soars 

and flies in the ten 

directions.

(ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਹ ਿਾਣਜਦਆਂ 

ਭੀ ਜਕ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਕੇ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜਦੀ ਹੈ) ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ ਪੂੰਛੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਇਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ) 

ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ (ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਪੱਛੇ) ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਦੌੜਦਾ ਹੈ।

58438 1369 jo jYsI sMgiq 
imlY so qYso Plu 
Kwie]86]

Jo Jaisee Sangath 

Milai So Thaiso Fal 

Khaae ||86||

According to the 

company it keeps, so 

are the fruits it eats. 

||86||

(ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਜਤ ਦਾ ਜਨਯਮ 

ਹੀ ਹੈ ਜਕ) ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਜਿਹੋ 

ਜਿਹੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ 

ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੮੬॥
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58439 1369 kbIr jw kau 
Kojqy pwieE soeI 
Tauru]

Kabeer Jaa Ko 

Khojathae Paaeiou 

Soee Thour ||

Kabeer, you have 

found that place 

which you were 

seeking.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕੀਜਤਆਂ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਜਵਆਂ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਤਾਂ 
ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ; ਪਰ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਨਾਲ) ਮੈਂ 
(ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ-ਰੂਪ) ਿੇਹੜੀ 
ਥਾਂ ਭਾਲ ਜਰਹਾ ਸਾਂ, ਉਹੀ ਥਾਂ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ।

58440 1369 soeI iPir kY qU 
BieAw jw kau 
khqw 
Aauru]87]

Soee Fir Kai Thoo 

Bhaeiaa Jaa Ko 

Kehathaa Aour 

||87||

You have become that 

which you thought 

was separate from 

yourself. ||87||

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਿਸ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਪਜਹਲਾਂ 'ਕੋਈ ਹੋਰ' ਆਖਦਾ ਸੈਂ 
(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੈਂ) ਤੂੂੰ  
(ਜਸਫ਼ਤ ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਬਦਲ ਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ 
ਰੂਪ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈਂ, (ਉਸੇ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈਂ, ਉਸੇ ਨਾਲ 

ਇਕ-ਜਮਕ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈਂ) ॥੮੭॥

58441 1369 kbIr mwrI mrau 
kusMg kI kyly 
inkit ju byir]

Kabeer Maaree 

Maro Kusang Kee 

Kaelae Nikatt J 

Baer ||

Kabeer, I have been 

ruined and destroyed 

by bad company, like 

the banana plant near 

the thorn bush.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿ ੇਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਛੱਡ ਜਦੱਤੀ, 
ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ 

ਕਰੇਂਗਾ ਿ ੋਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਹਨ; ਪਰ ਵੇਖ) ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਹ 

ਕਰੀਂ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਰੀ ਉੱਗੀ 
ਹੋਈ ਹੋਵੇ,
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58442 1369 auh JUlY auh 
cIrIAY swkq 
sMgu n hyir]88]

Ouh Jhoolai Ouh 

Cheereeai Saakath 

Sang N Haer 

||88||

The thorn bush waves 

in the wind, and 

pierces the banana 

plant; see this, and do 

not associate with the 

faithless cynics. ||88||

ਬੇਰੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਕੇਲਾ (ਉਸ ਦੇ ਕੂੰ ਜਡਆਂ 

ਨਾਲ) ਚੀਰੀਦਾ ਹੈ; ਜਤਵੇਂ (ਹੇ 

ਕਬੀਰ!) ਭੈੜੀ ਸੁਹਬਜਤ ਜਵਚ 

ਬੈਜਠਆਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ 

ਹੇਠ ਤੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰ ਿਾਇਗੀ ॥੮੮॥

58443 1369 kbIr Bwr 
prweI isir crY  
cilE cwhY bwt]

cr@Y Kabeer Bhaar 

Paraaee Sir Charai 

Chaliou Chaahai 

Baatt ||

Kabeer, the mortal 

wants to walk on the 

path, carrying the load 

of others' sins on his 

head.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਕੁਸੂੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਇਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ ਪਰਾਈ 

(ਜਨੂੰ ਜਦਆ) ਦਾ ਭਾਰ ਚੜਹਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਰ ਭੀ ਚੜਹੀ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਰ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਦੇ) ਰਾਹੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ 
ਪਸੂੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ;

58444 1369 Apny Bwrih nw 
frY AwgY AauGt 
Gwt]89]

Apanae Bhaarehi 

Naa Ddarai Aagai 

Aoughatt Ghaatt 

||89||

He is not afraid of his 

own load of sins; the 

road ahead shall be 

difficult and 

treacherous. ||89||

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਡਾਢਾ 
ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣ ੇ(ਕੀਤੇ 

ਹੋਰ ਮੂੰਦ-ਕਰਮਾਂ ਦੇ) ਭਾਰ ਦਾ 
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ ॥੮੯॥

58445 1369 kbIr bn kI 
dwDI lwkrI  
TwFI krY pukwr]

d`wDI Kabeer Ban Kee 

Dhaadhhee 

Laakaree 

Thaadtee Karai 

Pukaar ||

Kabeer, the forest is 

burning; the tree 

standing in it is crying 

out,

ਹੇ ਕਬੀਰ (ਿੇ ਤੂੂੰ  ਜਧਆਨ ਨਾਲ 

ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝੇਂ ਤਾਂ) ਿੂੰਗਲ ਦੀ 
ਕੋਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਭੀ 
ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ 
(ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ)
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58446 1369 miq bis prau 
luhwr ky jwrY 
dUjI bwr]90]

b`is Math Bas Paro 

Luhaar Kae Jaarai 

Dhoojee Baar 

||90||

"Do not let me fall into 

the hands of the 

blacksmith, who 

would burn me a 

second time."||90||

ਜਕ ਮੈਂ ਜਕਤੇ ਲੁਹਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਨਾ 
ਪੈ ਿਾਵਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਦੂਿੀ 
ਵਾਰੀ ਸਾੜੇਗਾ ॥੯੦॥

58447 1369 kbIr eyk mrMqy  
duie mUey doie 
mrMqh cwir]

Kabeer Eaek 

Maranthae Dhue 

Mooeae Dhoe 

Marantheh Chaar 

||

Kabeer, when one 

died, two were dead. 

When two died, four 

were dead.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਜਵਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਤਾਂ 
ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ 

ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ 'ਮਨ' ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 'ਮਨ' 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 

ਇਸ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ 

ਇਕ ਹੋਰ ਭੀ ਮਜਰਆ ਿਾਜਤ-

ਅਜਭਮਾਨ, ਤੇ ਕੁਲ ਦੋ ਮਰ ਗਏ-

ਮਨ ਅਤੇ ਿਾਜਤ-ਅਜਭਮਾਨ। 
ਜਿਰ ਦੋ ਹੋਰ ਮਰੇ-ਦੇਹ-

ਅੱਜਧਆਸ ਅਤੇ ਜਤਿਸ਼ਨਾ; ਕੱੁਲ 

ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ।
58448 1369 cwir mrMqh Ch 

mUey cwir purK  
duie nwir]91]

Chaar Marantheh 

Shheh Mooeae 

Chaar Purakh 

Dhue Naar ||91||

When four died, six 

were dead, four males 

and two females. 

||91||

ਦੋ ਹੋਰ ਮਰੇ-ਕੁਸੂੰਗ ਅਤੇ ਜਨੂੰ ਦਾ; 
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਰ 

ਪੁਜਲੂੰ ਗ ('ਪੁਰਖ') ਅਤੇ ਦੋ 

ਇਸਤਿੀ-ਜਲੂੰ ਗ ('ਨਾਜਰ') ॥੯੧॥
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58449 1369 kbIr dyiK dyiK 
jgu FUMiFAw khUM  
n pwieAw Tauru]

Kabeer Dhaekh 

Dhaekh Jag 

Dtoondtiaa 

Kehoon N Paaeiaa 

Thour ||

Kabeer, I have seen 

and observed, and 

searched all over the 

world, but I have 

found no place of rest 

anywhere.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੇਹਨਜਤ 

ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਢੂੂੰ ਡ 

ਵੇਜਖਆ ਹੈ, ਜਕਤੇ ਵੀ ਅਿੇਹਾ 
ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ (ਜਿਥੇ ਮਨ 

ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਿਾਏ)।

58450 1369 ijin hir kw 
nwmu n cyiqE  
khw Bulwny 
Aaur]92]

Jin Har Kaa Naam 

N Chaethiou 

Kehaa Bhulaanae 

Aour ||92||

Those who do not 

remember the Lord's 

Name - why do they 

delude themselves in 

other pursuits? ||92||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਜਰਆ (ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਤੇ ਭੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਥਾਂ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਜਕਆ; ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੀ, ਿੋ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ)। (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਛੱਡ ਕੇ) ਜਕਉਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਥਾਂ 
ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹੋ? ॥੯੨॥

58451 1369 kbIr sMgiq 
krIAY swD kI  
AMiq krY 
inrbwhu]

Kabeer Sangath 

Kareeai Saadhh 

Kee Anth Karai 

Nirabaahu ||

Kabeer, associate with 

the Holy people, who 

will take you to 

Nirvaanaa in the end.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ 'ਠੌਰ' ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 

'ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ', ਸੋ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਿੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਤੋੜ 

ਜਨਭਦਾ ਹੈ;

58452 1369 swkq sMgu n 
kIjIAY jw qy 
hoie ibnwhu]93]

Saakath Sang N 

Keejeeai Jaa Thae 

Hoe Binaahu 

||93||

Do not associate with 

the faithless cynics; 

they would bring you 

to ruin. ||93||

ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ 
ਸੁਹਬਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ (ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ) ਹੈ ॥੯੩॥
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58453 1369 kbIr jg mih 
cyiqE jwin kY  
jg mih rihE 
smwie]

Kabeer Jag Mehi 

Chaethiou Jaan Kai 

Jag Mehi Rehiou 

Samaae ||

Kabeer, I contemplate 

the Lord in the world; I 

know that He is 

permeating the world.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਦੀ 'ਠੌਰ' ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, 

ਸੋ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ , ਇਉਂ 

ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਜਸਮਜਰਆ 

ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਿੂੰ ਮੇ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ 
ਿੂੰ ਮਣਾ ਸਿਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਨ 

ਸਾਧ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਹੀ 
ਸਾਧ-ਸੂੰਗਤ ਹੈ)।

58454 1369 ijn hir kw nwmu  
n cyiqE bwdih 
jnmyN Awie]94]

Jin Har Kaa Naam 

N Chaethiou 

Baadhehi 

Janamaen Aae 

||94||

Those who do not 

contemplate the 

Name of the Lord - 

their birth into this 

world is useless. 

||94||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਨਹੀਂ ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹ ਜਵਅਰਥ 

ਹੀ ਿੂੰ ਮੇ ॥੯੪॥

58455 1369 kbIr Awsw 
krIAY rwm kI  
AvrY Aws 
inrws]

Kabeer Aasaa 

Kareeai Raam Kee 

Avarai Aas Niraas 

||

Kabeer, place your 

hopes in the Lord; 

other hopes lead to 

despair.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿ ੇਮਨ ਵਾਸਤੇ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ 'ਠੌਰ' ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
'ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ' ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ) 

ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤੇ ਡੋਰੀ 
ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਸਾਂ 
ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
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58456 1369 nrik prih qy 
mwneI jo hir 
nwm audws]95]

mnu`K[ mw-neI Narak Parehi Thae 

Maanee Jo Har 

Naam Oudhaas 

||95||

Those who dissociate 

themselves from the 

Lord's Name - when 

they fall into hell, then 

they will appreciate its 

value. ||95||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਵਲੋਂ ਮੂੂੰ ਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ 

ਨਰਕ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ) 

॥੯੫॥

58457 1369 kbIr isK swKw 
bhuqy kIey kyso 
kIE n mIqu]

is`K[ swKw: polw bolo Kabeer Sikh 

Saakhaa Bahuthae 

Keeeae Kaeso 

Keeou N Meeth ||

Kabeer has made 

many students and 

disciples, but he has 

not made God his 

friend.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਤਿ ਨਾਹ 

ਬਣਾਇਆ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਨਾਹ ਬਣਾਈ, ਤੇ) ਕਈ 

ਚੇਲੇ-ਚਾਟੜੇ ਬਣਾ ਲਏ,

58458 1369 cwly Qy hir 
imln kau bIcY 
AtikE 
cIqu]96]

Chaalae Thhae Har 

Milan Ko Beechai 

Attakiou Cheeth 

||96||

He set out on a 

journey to meet the 

Lord, but his 

consciousness failed 

him half-way. ||96||

(ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਜਹਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ 

ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਰਾਹ ਜਵਚ ਹੀ ਅਟਕ 

ਜਗਆ (ਚੇਜਲਆਂ-ਚਾਟਜੜਆਂ ਤੋਂ 
ਸੇਵਾ-ਪੂਿਾ ਕਰਾਣ ਜਵਚ ਹੀ 
ਉਹ ਰੁਝ ਗਏ, ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ 'ਠੌਰ' ਨਸੀਬ ਨਾਹ 

ਹੋਈ) ॥੯੬॥
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58459 1369 kbIr kwrnu 
bpurw ikAw krY  
jau rwmu n krY 
shwie]

Kabeer Kaaran 

Bapuraa Kiaa Karai 

Jo Raam N Karai 

Sehaae ||

Kabeer, what can the 

poor creature do, if 

the Lord does not give 

him assistance?

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 

ਜਕ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ 'ਠੌਰ' 

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਲਈ 

'ਸੂੰਗਤ ਕਰੀਐ ਸਾਧ ਕੀ' ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਸੀਲਾ 
ਹੈ; ਪਰ) ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ 

ਸਹੈਤਾ ਨਾਹ ਕਰੇ (ਿੇ 'ਸਾਧ' ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨ ਆ 

ਵਸੇ, ਿ ੇ'ਸਾਧ' ਖ਼ੁਜਦ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਨਾਹ ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਵੇ) ਤਾਂ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਹੋ ਿਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਲਾਭ 

ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਂਦਾ।

58460 1369 ijh ijh fwlI 
pgu Drau soeI 
muir muir 
jwie]97]

Jih Jih Ddaalee Pag 

Dhharo Soee Mur 

Mur Jaae ||97||

Whatever branch he 

steps on breaks and 

collapses. ||97||

(ਇਨਸਾਨੀ ਉੱਚ ਿੀਵਨ-ਰੂਪ 

ਰੱੁਖ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਅਪੜਾਣ 

ਲਈ 'ਸਾਧ', ਮਾਨੋ, ਡਾਲੀਆਂ 

ਹਨ, ਪਰ ਭੇਖੀ ਤੇ ਚੇਲੇ-ਚਾਟੜੇ 

ਹੀ ਬਨਾਣ ਵਾਲੇ 'ਸਾਧ' 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਟਜਹਣੀਆਂ ਹਨ) ਮੈਂ 
ਤਾਂ (ਅਿੇਹੀ) ਜਿਸ ਜਿਸ ਡਾਲੀ 
ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ 

(ਸੁਆਰਥ ਜਵਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ) ਟੱੁਟਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ 

॥੯੭॥
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58461 1369 kbIr Avrh 
kau aupdysqy muK 
mY pir hY ryqu]

Av-rh Kabeer Avareh Ko 

Oupadhaesathae 

Mukh Mai Par Hai 

Raeth ||

Kabeer, those who 

only preach to others - 

sand falls into their 

mouths.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੋ ('ਸਾਧ' ਜਨਰਾ) 
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੱਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ 

ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

58462 1369 rwis ibrwnI 
rwKqy KwXw Gr 
kw Kyqu]98]

X: qwlU qoN bol Kw-Xw Raas Biraanee 

Raakhathae 

Khaayaa Ghar Kaa 

Khaeth ||98||

They keep their eyes 

on the property of 

others, while their 

own farm is being 

eaten up. ||98||

ਅਿੇਹੇ ('ਸਾਧ') ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ 
ਰਾਸ-ਪੂੂੰ ਿੀ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 

ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਆਪਣ ੇਜਪਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੁਕਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਅਿੇਹੇ 'ਸਾਧ' ਭੀ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲੀਆਂ ਹਨ, 

ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉਤੇ ਇਹ 

ਭੀ ਅਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ) ॥੯੮॥

58463 1369 kbIr swDU kI 
sMgiq rhau jau 
kI BUsI Kwau]

Kabeer Saadhhoo 

Kee Sangath Reho 

Jo Kee Bhoosee 

Khaao ||

Kabeer, I will remain in 

the Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

even if I have only 

coarse bread to eat.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਆਖ-ਮੇਰੀ ਤਾਂ 
ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ) ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਹਾਂ 
(ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਕਰਤ-ਕਮਾਈ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਿਾਏ) ਤੇ ਮੈਂ ਿੌਂ 
ਦੇ ਜਛੱਲੜ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ।

58464 1369 honhwru so hoiehY  
swkq sMig n 
jwau]99]

Honehaar So 

Hoeihai Saakath 

Sang N Jaao 

||99||

Whatever will be, will 

be. I will not associate 

with the faithless 

cynics. ||99||

(ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣ 

ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਜਦਕ) 

ਿੇਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਭੀ ਆਵੇ ਜਪਆ 

ਆਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਸੁਹਬਜਤ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਿਾਵਾਂ ॥੯੯॥
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58465 1369 kbIr sMgiq swD 
kI idn idn dUnw 
hyqu]

Kabeer Sangath 

Saadhh Kee Dhin 

Dhin Dhoonaa 

Haeth ||

Kabeer, in the Saadh 

Sangat, love for the 

Lord doubles day by 

day.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਜਦਨੋ ਜਦਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਵਧਦਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।

58466 1369 swkq kwrI 
kWbrI Doey hoie  
n syqu]100]

Saakath Kaaree 

Kaanbaree 

Dhhoeae Hoe N 

Saeth ||100||

The faithless cynic is 

like a black blanket, 

which does not 

become white by 

being washed. ||100||

ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟਾ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ, ਮਾਨੋ, ਕਾਲੀ ਕੂੰਬਲੀ ਹੈ 

ਿ ੋਧੋਜਤਆਂ ਭੀ ਕਦੇ ਜਚੱਟੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਬਜਤ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆਂ ਮਨ ਦੀ ਪਜਵਤਿਤਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ॥੧੦੦॥

58467 1369 kbIr mnu 
mUMifAw nhI kys 
muMfwey kWie]

Kabeer Man 

Moonddiaa Nehee 

Kaes Munddaaeae 

Kaane ||

Kabeer, you have not 

shaved your mind, so 

why do you shave 

your head?

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਇਹ ਿੋ ਜਸਰ ਮੁਨਾ 
ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  'ਸਾਧ' 

ਸਮਝਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ) 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੁੂੰ ਜਨਆ 

(ਮਨ ਉਤੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ 

ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ) ਜਸਰ ਦੇ ਕੇਸ 

ਮੁਨਾਇਆਂ ਤਾਂ ਇਹ 'ਸਾਧੂ' 

ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਗਆ।
58468 1369 jo ikCu kIAw so 

mn kIAw mUMfw 
mUMfu 
AjWie]101]

Jo Kishh Keeaa So 

Man Keeaa 

Moonddaa 

Moondd Ajaane 

||101||

Whatever is done, is 

done by the mind; it is 

useless to shave your 

head. ||101||

ਜਿਸ ਭੀ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪਿੇਰਨਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਿੇ 'ਸਾਧੂ' ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਹੀ ਜਸਰ ਮੁਨਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ) 
ਜਸਰ ਮੁਨਾਉਣਾ ਜਵਅਰਥ ਹੈ 

॥੧੦੧॥
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58469 1369 kbIr rwmu n 
CofIAY qnu Dnu 
jwie q jwau]

Kabeer Raam N 

Shhoddeeai Than 

Dhhan Jaae Th 

Jaao ||

Kabeer, do not 

abandon the Lord; 

your body and wealth 

shall go, so let them 

go.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾਹ ਭੁਲਾਈਏ, (ਿੇ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਅਸਾਡਾ) 
ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਨ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ 

ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਏ।

58470 1369 crnkml icqu 
byiDAw rwmih 
nwim 
smwau]102]

Charan Kamal 

Chith Baedhhiaa 

Raamehi Naam 

Samaao ||102||

My consciousness is 

pierced by the Lord's 

Lotus Feet; I am 

absorbed in the Name 

of the Lord. ||102||

ਪਰ ਅਸਾਡਾ ਜਚੱਤ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜ਼ਰੂਰ 

ਜਵੱਜਝਆ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਇਆ 

ਰਹੇ ॥੧੦੨॥

58471 1369 kbIr jo hm jMqu 
bjwvqy tUit 
geIN sB qwr]

Kabeer Jo Ham 

Janth Bajaavathae 

Ttoott Geen Sabh 

Thaar ||

Kabeer, all the strings 

of the instrument I 

played are broken.

('ਤਨੁ ਧਨ' ਿਾਣ ਤੇ ਭੀ ਿ ੇ

ਮੇਰਾ ਮਨ 'ਰਾਮਜਹ ਨਾਜਮ' 

ਸਮਾਇਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਦਾ 
ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ) ਹੇ 

ਕਬੀਰ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦਾ 
ਿੇਹੜਾ ਵਾਿਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਿਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਸਾਂ (ਹੁਣ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਉਸ ਦੀਆਂ (ਮੋਹ ਦੀਆਂ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੱੁਟ ਗਈਆਂ 

ਹਨ।
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58472 1369 jMqu ibcwrw 
ikAw krY cly 
bjwvnhwr]103
]

Janth Bichaaraa 

Kiaa Karai Chalae 

Bajaavanehaar 

||103||

What can the poor 

instrument do, when 

the player has 

departed as well. 

||103||

(ਦੇਹ-ਅੱਜਧਆਸ ਦਾ ਇਹ) 

ਜਵਚਾਰਾ ਵਾਿਾ (ਹੁਣ) ਕੀਹ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ, ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ 

ਮਾਤ ਪੈ ਜਗਆ ਹੈ। (ਸਰੀਰਕ 

ਮੋਹ ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਜਰਹਾ) ਉਹ ਮਨ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ ਿ ੋਸਰੀਰਕ 

ਮੋਹ ਦਾ ਵਾਿਾ ਵਿਾ ਜਰਹਾ ਸੀ 
॥੧੦੩॥

58473 1369 kbIr mwie 
mUMfau iqh gurU 
kI jw qy Brmu n 
jwie]

Kabeer Maae 

Moonddo Thih 

Guroo Kee Jaa 

Thae Bharam N 

Jaae ||

Kabeer, shave the 

mother of that guru, 

who does not take 

away one's doubt.

(ਇਹ ਪੂੰ ਜਡਤ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਨ ਤੋਂ ਹੋੜਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਆਜਦਕ 

ਕਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 

ਦਾ ਢੋਲ ਵਿਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ-

ਪੁਰੋਹਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; 

ਪਰ) ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੈਂ ਅਿੇਹੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਸਰ ਮੁੂੰ ਨ ਜਦਆਂ, 

ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਜਰਆਂ 

(ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ 
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
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58474 1370 Awp fuby chu byd 
mih cyly dIey 
bhwie]104]

fu`by Aap Ddubae 

Chahu Baedh 

Mehi Chaelae 

Dheeeae Behaae 

||104||

He himself is drowning 

in the four Vedas; he 

drowns his disciples as 

well. ||104||

ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਭੀ ਚਹੁੂੰ ਆਂ 

ਵੇਦਾਂ (ਦੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ) ਜਵਚ ਪੈ 

ਕੇ (ਦੇਹ-ਅੱਜਧਆਸ ਦੇ ਡੂੂੰ ਘੇ 
ਪਾਣੀਆਂ ਜਵਚ) ਡੱੁਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਿ ੋਿੋ ਬੂੰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਇਹਨਾਂ ਉਸੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਰੋੜਹ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧੦੪॥

58475 1370 kbIr jyqy pwp 
kIey rwKy qlY 
durwie]

Kabeer Jaethae 

Paap Keeeae 

Raakhae Thalai 

Dhuraae ||

Kabeer, whatever sins 

the mortal has 

committed, he tries to 

keep hidden under 

cover.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਭੁਲਾਇਆਂ ਮਨੱੁਖ ਸਰੀਰਕ 

ਮੋਹ ਦੇ ਵਜਹਣ ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ; ਜਤਲਕ, ਮਾਲਾ, ਪੂਿਾ, ਧੋਤੀ 
ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਭੇਖ ਨਾਲ ਲੋਕ 

ਸ਼ਾਇਦ ਪਤੀਿ ਿਾਣ ਜਕ ਇਹ 

ਭਗਤ ਹਨ; ਪਰ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ) ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੋ ਿੋ 
ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ 
ਉਹ ਪਾਪ) ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਲੁਕਾ 
ਕੇ ਰੱਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,
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58476 1370 prgt Bey 
indwn sB jb 
pUCy 
Drmrwie]105]

Paragatt Bheae 

Nidhaan Sabh Jab 

Pooshhae 

Dhharam Raae 

||105||

But in the end, they 

shall all be revealed, 

when the Righteous 

Judge of Dharma 

investigates. ||105||

ਜਿਰ ਭੀ ਿਦੋਂ ਧਰਮਰਾਿ 

ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਆਖ਼ਰ 

ਸਾਰੇ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਵੇਦ ਆਜਦਕਾਂ ਦਾ ਕਰਮ-

ਕਾਂਡ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ 
ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮ-ਭੇਖ 

ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀਿ 

ਿਾਣ, ਪਰ ਅੂੰਦਰਲੇ ਪਾਪ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਸਕਦੇ) ॥੧੦੫॥

58477 1370 kbIr hir kw 
ismrnu Cwif kY  
pwilE bhuqu 
kutMbu]

Kabeer Har Kaa 

Simaran Shhaadd 

Kai Paaliou Bahuth 

Kuttanb ||

Kabeer, you have 

given up meditating 

on the Lord, and you 

have raised a large 

family.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੀ ਇਹ 

ਨਤੀਿਾ ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੀ 
ਉਮਰ ਜਨਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ 
ਪਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

58478 1370 DMDw krqw rih 
gieAw BweI 
rihAw n 
bMDu]106]

g-ieAw Dhhandhhaa 

Karathaa Rehi 

Gaeiaa Bhaaee 

Rehiaa N Bandhh 

||106||

You continue to 

involve yourself in 

worldly affairs, but 

none of your brothers 

and relatives remain. 

||106||

(ਟੱਬਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਿਗਤ ਦੇ 

ਧੂੰ ਧੇ ਕਰਦਾ (ਤੇ, ਜਿੂੰ ਦ ਦੇ ਸਾਥੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਵਛਜੜਆ ਰਜਹ 

ਕੇ) ਆਖ਼ਰ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਤੋਂ) ਕੋਈ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਚਾਣ-

ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੧੦੬॥
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58479 1370 kbIr hir kw 
ismrnu Cwif kY  
rwiq jgwvn 
jwie]

Kabeer Har Kaa 

Simaran Shhaadd 

Kai Raath 

Jagaavan Jaae ||

Kabeer, those who 

give up meditation on 

the Lord, and get up at 

night to wake the 

spirits of the dead,

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਿੀ ਰਜਹਣ 

ਕਰਕੇ ਹੀ, (ਕੋਈ ਔਤਰੀ 
ਿਾਹਲ ਜ਼ਨਾਨੀ) ਰਾਤ ਨੂੂੰ  
ਮਸਾਣ ਿਗਾਣ ਲਈ (ਮਸਾਣ-

ਭੂਮੀ ਜਵਚ) ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
58480 1370 srpin hoie kY 

AauqrY jwey 
Apuny 
Kwie]107]

AauqrY: polw bolo Sarapan Hoe Kai 

Aoutharai Jaaeae 

Apunae Khaae 

||107||

Shall be reincarnated 

as snakes, and eat 

their own offspring. 

||107||

(ਪਰ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਜਕੱਥੇ? 

ਅਿੇਹੀ ਤਿੀਮਤ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਣ ਜਪਛੋਂ) ਸੱਪਣੀ ਬਣ 

ਕੇ ਿੂੰ ਮਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 
ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੦੭॥

58481 1370 kbIr hir kw 
ismrnu Cwif kY  
AhoeI rwKY nwir]

(AhoeI) AnhoeI, 
AhoeI dw vrq

Kabeer Har Kaa 

Simaran Shhaadd 

Kai Ahoee Raakhai 

Naar ||

Kabeer, the woman 

who gives up 

meditation on the 

Lord, and observes the 

ritual fast of Ahoi,

ਹੇ ਕਬੀਰ! ("ਰਾਮੁ ਨ ਛੋਡੀਐ, 

ਤਨੁ ਧਨੁ ਿਾਇ ਤ ਿਾਉ" ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ) ਰਾਮ-ਨਾਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੀ 
ਇਹ ਨਤੀਿਾ ਹੈ ਜਕ (ਮੂਰਖ) 

ਇਸਤਿੀ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਵਰਤ 

ਰੱਖਦੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ।
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58482 1370 gdhI hoie kY 
AauqrY Bwru shY 
mn cwir]108]

gd-hI Gadhehee Hoe Kai 

Aoutharai Bhaar 

Sehai Man Chaar 

||108||

Shall be reincarnated 

as a donkey, to carry 

heavy burdens. 

||108||

(ਤੇ, ਿੇ ਭਲਾ ਸੀਤਲਾ ਉਸ 

ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਜਪਆਰ ਕਰੇਗੀ 
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ 
ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਸਵਾਰੀ ਖੋਤੀ ਬਣਾ ਲਏਗੀ) ਸੋ, 

ਉਹ ਮੂਰਖ ਇਸਤਿੀ ਖੋਤੀ ਦੀ 
ਿੂਨੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ (ਹੋਰ ਖੋਤੇ 

ਖੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਛੱਟਾ ਆਜਦਕ 

ਦਾ) ਚਾਰ ਮਣ ਭਾਰ ਢੋਂਦੀ ਹੈ 

॥੧੦੮॥

58483 1370 kbIr cqurweI 
Aiq GnI hir 
jip ihrdY mwih]

Kabeer 

Chathuraaee Ath 

Ghanee Har Jap 

Hiradhai Maahi ||

Kabeer, it is the most 

clever wisdom, to 

chant and meditate on 

the Lord in the heart.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਜਹਮਾਂ 
ਭਰਮਾਂ-ਵਜਹਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਸਆਣਪ ਇਹੀ 
ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ।
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58484 1370 sUrI aUpir Kylnw  
igrY q Twhr 
nwih]109]

Sooree Oopar 

Khaelanaa Girai Th 

Thaahar Naahi 

||109||

It is like playing on a 

pig; if you fall off, you 

will find no place of 

rest. ||109||

(ਪਰ) ਇਹ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ 
ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; 

(ਿਾਜਤ-ਅਜਭਮਾਨ, ਜਨੂੰ ਦਾ, 
ਕੁਸੂੰਗ; ਚਸਕੇ, ਵਰਤ ਆਜਦਕ 

ਭਰਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਸੋ,) 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਸੂਲੀ ਉਤੇ 

ਚੜਹਨ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਲੀ ਤੋਂ 
ਜਡਜਗਆਂ ਹੀ (ਭਾਵ, ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਇਹ ਅੱਤ ਔਖੀ ਕਾਰ 

ਛੱਜਡਆਂ ਭੀ) ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਆਉਂਦੀ, ਜਕਉਂਜਕ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾਂ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ਾਂ 
ਤੇ ਸਜਹਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੧੦੯॥
58485 1370 kbIr suoeI muKu 

DMin hY jw muiK 
khIAY rwmu]

sou: hoVy Aqy AONkV 
ivcwly Avwj bolo

Kabeer Suoee 

Mukh Dhhann Hai 

Jaa Mukh Keheeai 

Raam ||

Kabeer, blessed is that 

mouth, which utters 

the Lord's Name.

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਹੇ ਕਬੀਰ! ਉਹੀ 
ਮੂੂੰ ਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

58486 1370 dyhI iks kI 
bwpurI pivqRü 
hoiego 
gRwmu]110]

Dhaehee Kis Kee 

Baapuree Pavithra 

Hoeigo Graam 

||110||

It purifies the body, 

and the whole village 

as well. ||110||

ਉਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਹ 

ਗੱਲ ਹੈ? (ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਪਜਵੱਤਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਜਨਿੱਕੀ 
ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਨਰਾ ਉਹ 

ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਜਰਹਾ,) ਉਹ 

ਸਾਰਾ ਜਪੂੰ ਡ ਹੀ ਪਜਵੱਤਿ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ 

॥੧੧੦॥
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58487 1370 kbIr soeI kul 
BlI jw kul hir 
ko dwsu]

Kabeer Soee Kul 

Bhalee Jaa Kul Har 

Ko Dhaas ||

Kabeer, that family is 

good, in which the 

Lord's slave is born.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਿਸ ਕੁਲ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਪਏ, ਉਹੀ ਕੁਲ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ।

58488 1370 ijh kul dwsu n 
aUpjY so kul Fwku 
plwsu]111]

Jih Kul Dhaas N 

Oopajai So Kul 

Dtaak Palaas 

||111||

But that family in 

which the Lord's slave 

is not born is as 

useless as weeds. 

||111||

ਜਿਸ ਕੁਲ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ 
ਨਹੀਂ ਪਰਗਟਦਾ, ਉਹ ਕੁਲ 

ਢਾਕ ਪਲਾਹ (ਆਜਦਕ ਜਨਕੂੰ ਮੇ 

ਰੱੁਖਾਂ ਵਰਗੀ ਅਿਲ ਿਾਣੋ) 
॥੧੧੧॥

58489 1370 kbIr hY gie 
bwhn sGn Gn  
lwK Djw 
Phrwih]

(hY) GoVy (gie) hwQI 
(bwhn) AsvwrIAW[ 
Ph-rwih

Kabeer Hai Gae 

Baahan Saghan 

Ghan Laakh 

Dhhajaa Feharaahi 

||

Kabeer, some have 

lots of horses, 

elephants and 

carriages, and 

thousands of banners 

waving.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਬੇਅੂੰ ਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਾਥੀ 
ਹੋਣ, ਿ ੇ(ਮਹੱਲਾਂ ਉਤੇ) ਲੱਖਾਂ 
ਝੂੰ ਡੇ ਝੂਲਦੇ ਹੋਣ (ਇਤਨਾ ਤੇਿ-

ਪਿਤਾਪ ਭੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ 
ਰਜਹ ਕੇ ਇਹ ਰਾਿ-ਭਾਗ ਜਕਸੇ 

ਕੂੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

58490 1370 ieAw suK qy  
iBK´w BlI jau 
hir ismrq idn 
jwih]112]

iB`iKAw Eiaa Sukh Thae 

Bhikhyaa Bhalee 

Jo Har Simarath 

Dhin Jaahi ||112||

But begging is better 

than these comforts, if 

one spends his days 

meditating in 

remembrance on the 

Lord. ||112||

ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਜਦਆਂ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਜਦਨ 

ਗੁਜ਼ਰਨ ਤਾਂ ਉਸ (ਜਸਮਰਨ-

ਹੀਣ ਰਾਿ-ਭਾਗ ਦੇ) ਸੁਖ ਨਾਲੋਂ 
ਉਹ ਟੱੁਕਰ ਚੂੰਗਾ ਹੈ ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਦਰ ਤੋਂ ਮੂੰਗ ਕੇ ਮੂੰਗਤੇ ਫ਼ਕੀਰ 

ਖਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੧੨॥
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58491 1370 kbIr sBu jgu 
hau iPirE  
mWdlu kMD 
cFwie]

Kabeer Sabh Jag 

Ho Firiou 

Maandhal Kandhh 

Chadtaae ||

Kabeer, I have 

wandered all over the 

world, carrying the 

drum on my shoulder.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਢੋਲ ਮੋਜਢਆਂ ਤੇ 

ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ (ਵਿਾਂਦਾ ਜਿਜਰਆ 

ਹਾਂ ਤੇ) ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਗਾਜਹਆ 

ਹੈ (ਮੈਂ ਪੱੁਛਦਾ ਜਿਜਰਆ ਹਾਂ ਜਕ 

ਦੱਸੋ, ਭਾਈ! ਇਸ ਰਾਿ-ਭਾਗ, 

ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ, ਸਾਕ-ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ 
ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ 
ਸਾਥੀ ਭੀ ਜਕਸੇ ਨੇ ਵੇਜਖਆ ਹੈ, 

ਪਰ ਜਕਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ)

58492 1370 koeI kwhU ko nhI  
sB dyKI Toik 
bjwie]113]

Koee Kaahoo Ko 

Nehee Sabh 

Dhaekhee Thok 

Bajaae ||113||

No one belongs to 

anyone else; I have 

looked and carefully 

studied it. ||113||

(ਸੋ) ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਮੈਂ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ 

ਕੋਈ ਭੀ ਜਕਸੇ ਦਾ (ਤੋੜ ਜਨਭਣ 

ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ (ਅਸਲ 

ਸਾਥੀ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਰਾਮੁ ਨ 

ਛੋਡੀਐ, ਤਨੁ ਧਨੁ ਿਾਇ ਤ 

ਿਾਉ') ॥੧੧੩॥
58493 1370 mwrig moqI 

bIQry AMDw 
inkisE Awie]

Maarag Mothee 

Beethharae 

Andhhaa Nikasiou 

Aae ||

The pearls are 

scattered on the road; 

the blind man comes 

along.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਮਾਨੋ) 

ਮੋਤੀ (ਹਨ ਿੋ ਇਨਸਾਨੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ) ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ ਜਖੱਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਇਹ ਮੋਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 

ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ 
ਪੈਂਦਾ; ਪਰ ਇਥੇ ਜਗਆਨ-ਹੀਣ) 

ਅੂੰਨਹ ਾ ਮਨੱੁਖ ਆ ਅੱਪਜੜਆ ਹੈ।
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58494 1370 joiq ibnw 
jgdIs kI jgqu 
aulMGy 
jwie]114]

j`gqu Joth Binaa 

Jagadhees Kee 

Jagath Oulanghae 

Jaae ||114||

Without the Light of 

the Lord of the 

Universe, the world 

just passes them by. 

||114||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ 

(ਜਗਆਨ ਦੀ) ਿੋਜਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ 
ਿਗਤ ਇਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਦਾ ਤੁਜਰਆ 

ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ 
ਇਹ ਿੀਵ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

॥੧੧੪॥
58495 1370 bUfw bMsu kbIr 

kw aupijE pUqu 
kmwlu]

Booddaa Bans 

Kabeer Kaa 

Oupajiou Pooth 

Kamaal ||

My family is drowned, 

O Kabeer, since the 

birth of my son 

Kamaal.

('ਹੈ ਗਇ ਬਾਹਨ ਸਘਨ ਘਨ' 

ਅਤੇ 'ਲਾਖ ਧਿਾ' ਜਵਚੋਂ 'ਕੋਈ 

ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ'-ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ 
ਜਡੱਠੀ 'ਜਡੱਠੀ ਟੋਜਕ ਬਿਾਇ', 

ਜਿਰ ਭੀ) ਿੇ ਮੇਰਾ ਮੂਰਖ ਮਨ 

(ਨੀਵੀਂ) ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆ 

ਅੱਪਜੜਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ (ਅੱਖਾਂ, ਕੂੰਨ, 

ਨੱਕ ਆਜਦਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਜ਼ਰੂਰ) 

ਡੱੁਬ ਜਗਆ ਿਾਣੋ,

58496 1370 hir kw ismrnu 
Cwif kY Gir ly 
AwXw mwlu]115]

 Aw-Xw:Xw qwlU qoN bolo Har Kaa Simaran 

Shhaadd Kai Ghar 

Lae Aayaa Maal 

||115||

He has given up 

meditating on the 

Lord, in order to bring 

home wealth. ||115||

ਜਕਉਂਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵਸਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੧੧੫॥
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58497 1370 kbIr swDU kau 
imlny jweIAY  
swiQ n lIjY 
koie]

Kabeer Saadhhoo 

Ko Milanae 

Jaaeeai Saathh N 

Leejai Koe ||

Kabeer, go out to 

meet the holy man; do 

not take anyone else 

with you.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ('ਰਾਮੁ ਨ ਛੋਡੀਐ, 

ਤਨੁ ਧਨੁ ਿਾਇ ਤ ਿਾਉ'; ਪਰ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਰਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਕੇ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਿ ੋਆਪ 'ਸਾਧੂ' ਹਨ; ਸੋ, 'ਸਾਧੂ' 

ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; 

ਪਰ) ਿੇ ਜਕਸੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਿਾਈਏ, ਤਾਂ 
ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ 

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਕੋਈ ਸਾਥ 

ਉਡੀਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਾਣ 

ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ 
ਢੂੂੰ ਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਤਾਂ ਕੋਈ 

ਮਮਤਾ-ਬੱਧਾ ਸਾਥੀ ਜਢੱਲ-ਮੱਠ 

ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇ)।

58498 1370 pwCY pwau n 
dIjIAY AwgY hoie 
su hoie]116]

Paashhai Paao N 

Dheejeeai Aagai 

Hoe S Hoe ||116||

Do not turn back - 

keep on going. 

Whatever will be, will 

be. ||116||

ਜਕਸੇ ਗੁਰਮੁਜਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ 

ਕਰਨ ਜਗਆਂ ਕਦੇ ਪੈਰ ਜਪਛਾਂਹ 

ਨਾਹ ਰੱਖੀਏ, (ਕਦੇ ਆਲਸ 

ਨਾਹ ਕਰੀਏ); ਸਗੋਂ ਉਧਰ 

ਿਾਂਜਦਆਂ ਿੇ ਕੋਈ ਔਜਖਆਈ 

ਭੀ ਆਵ ੇਤਾਂ ਪਈ ਆਵ ੇ

॥੧੧੬॥
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58499 1370 kbIr jgu bwiDE 
ijh jyvrI iqh 
mq bMDhu kbIr]

Kabeer Jag 

Baadhhiou Jih 

Jaevaree Thih 

Math Bandhhahu 

Kabeer ||

Kabeer, do not bind 

yourself with that 

chain, which binds the 

whole world.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੀ 
ਜਿਸ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਿਗਤ (ਦਾ 
ਹਰੇਕ ਿੀਵ) ਬੱਝਾ ਜਪਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਬੱਝਣ ਨਾ ਦੇਈ।ਂ

58500 1370 jYhih Awtwlon 
ijau son smwin 
srIru]117]

(jY-h-ih) jweygw[Aw-
tw-lon: polw 
bolo[(Awtwlon) lUx dy 
Fyly vWg[ (son) sonw

Jaihehi Aattaa Lon 

Jio Son Samaan 

Sareer ||117||

As the salt is lost in 

the flour, so shall your 

golden body be lost. 

||117||

ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ (ਕੀਮਤੀ) 
ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ (ਜਮਜਲਆ) ਹੈ 

(ਿੇ ਤੂੂੰ  ਮੋਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਜਵਚ ਬੱਝ 

ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਰਜਹ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ) 
ਸਸਤੇ ਭਾ ਅਿਾਈ ਂਤਬਾਹ ਹੋ 

ਿਾਜਹਂਗਾ ॥੧੧੭॥
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58501 1370 kbIr hMsu auifE  
qnu gwifE  
soJweI sYnwh]

(soJweI) smJwauNdw hY[ 
(sYnwh) sYnqW 
nwl[sYnwh: zor dI bolo

Kabeer Hans 

Ouddiou Than 

Gaaddiou 

Sojhaaee Sainaah 

||

Kabeer, the soul-swan 

is flying away, and the 

body is being buried, 

and still he makes 

gestures.

(ਇਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਿੇਵੜੀ ਕੋਈ 

ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਿਕੜ-ਬੂੰਦ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੇ ਕਬੀਰ! 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੀ ਰੱਸੀ 
ਜਵਚ ਬੱਝੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਿ ੇ

ਤੂੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਜਕ ਮੌਤ 

ਜਸਰ ਉਤੇ ਆ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ) 

ਿੀਵਾਤਮਾ (ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ) 
ਜਨਕਲਣ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 

(ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਵਛੁੜਨ ਤੇ) ਢਜਹ-

ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਰ 

ਵੀ ਮੋਹ ਦੀ ਿੇਵੜੀ ਨਾਲ ਬੱਝਾ 
ਹੋਇਆ ਿੀਵ ਸੈਣਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
(ਜਪਛਲੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝਾਂਦਾ ਹੈ,

58502 1370 AjhU jIau n 
CofeI rMkweI 
nYnwh]118]

(rMkweI) kMgwlpuxw Ajehoo Jeeo N 

Shhoddee 

Rankaaee Nainaah 

||118||

Even then, the mortal 

does not give up the 

cruel look in his eyes. 

||118||

(ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਪਿਭੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ), ਅਿੇ ਭੀ ਿੀਵ ਅੱਖਾਂ 
ਦੀ ਕੂੰਗਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ 
॥੧੧੮॥
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58503 1370 kbIr nYn 
inhwrau quJ kau  
sRvn sunau quA 
nwau]

Kabeer Nain 

Nihaaro Thujh Ko 

Sravan Suno Thua 

Naao ||

Kabeer: with my eyes, 

I see You, Lord; with 

my ears, I hear Your 

Name.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ- ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੈਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ ਕੇ ਜਿਸ 

ਮੋਹ-ਿੇਵੜੀ ਨਾਲ ਿਗਤ ਬੱਝਾ 
ਜਪਆ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕ 

ਭੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੂੰਗਾਲਤਾ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਦਾ; ਮੇਹਰ ਕਰ, ਉਸ 

ਿੇਵੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਮੈਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਹਰ 

ਪਾਸੇ) ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾਂ,

58504 1370 bYn aucrau quA 
nwm jI  
crnkml ird 
Twau ]119]

Bain Oucharo 

Thua Naam Jee 

Charan Kamal Ridh 

Thaao ||119||

With my tongue I 

chant Your Name; I 

enshrine Your Lotus 

Feet within my heart. 

||119||

(ਿੀਭ ਨਾਲ) ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਥਾਂ 
ਦੇਈ ਰੱਖਾਂ ॥੧੧੯॥

58505 1370 kbIr surg nrk 
qy mY rihE  
siqgur ky 
prswid]

Kabeer Surag 

Narak Thae Mai 

Rehiou Sathigur 

Kae Parasaadh ||

Kabeer, I have been 

spared from heaven 

and hell, by the Grace 

of the True Guru.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਆਪਣੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਰਗ (ਦੀ 
ਲਾਲਸਾ) ਅਤੇ ਨਰਕ (ਦੇ ਡਰ) 

ਤੋਂ ਬਚ ਜਗਆ ਹਾਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11954 Published: March 06/ 2014



58506 1370 crnkml kI 
mauj mih rhau  
AMiq Aru 
Awid]120]

Charan Kamal Kee 

Mouj Mehi Reho 

Anth Ar Aadh 

||120||

From beginning to 

end, I abide in the joy 

of the Lord's Lotus 

Feet. ||120||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ (ਦੀ ਯਾਦ) ਦੇ 

ਹੁਲਾਰੇ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੧੨੦॥

58507 1370 kbIr crnkml 
kI mauj ko kih 
kYsy aunmwn]

Kabeer Charan 

Kamal Kee Mouj 

Ko Kehi Kaisae 

Ounamaan ||

Kabeer, how can I 

even describe the 

extent of the joy of 

the Lord's Lotus Feet?

(ਪਰ), ਹੇ ਕਬੀਰ! ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹਣ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ 
ਜਕਵੇਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ?

58508 1370 kihby kau soBw 
nhI dyKw hI 
prvwnu]121]

Kehibae Ko 

Sobhaa Nehee 

Dhaekhaa Hee 

Paravaan ||121||

I cannot describe its 

sublime glory; it has to 

be seen to be 

appreciated. ||121||

(ਿੀਭ ਨਾਲ) ਉਸ ਮੌਿ ਦਾ 
ਜਬਆਨ ਕਰਨਾ ਿਬਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਕੇਡਾ ਕੁ ਹੁਲਾਰਾ 
ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਲਾਰਾ 
ਜਲਆਂ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

॥੧੨੧॥
58509 1370 kbIr dyiK kY 

ikh khau khy n 
ko pqIAwie]

pqI-Awie Kabeer Dhaekh Kai 

Kih Keho Kehae N 

Ko Patheeaae ||

Kabeer, how can I 

describe what I have 

seen? No one will 

believe my words.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਉਸ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਭੀ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੱਜਸਆਂ ਜਕਸੇ 

ਨੂੂੰ  ਤਸੱਲੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 
(ਜਕਉਂਜਕ ਿਗਤ ਜਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ 

ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ 

ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਜਖਆ ਿਾ 
ਸਕੇ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ 

ਵਰਗਾ ਹੈ),
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58510 1370 hir jYsw qYsw 
auhI rhau hriK 
gun gwie]122]

Har Jaisaa Thaisaa 

Ouhee Reho 

Harakh Gun Gaae 

||122||

The Lord is just as He 

is. I dwell in delight, 

singing His Glorious 

Praises. ||122||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ; (ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਰਫ਼ 

ਇਹ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਕ) ਉਸ 

ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੌਿ ਜਵਚ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ॥੧੨੨॥

58511 1371 kbIr cugY icqwrY 
BI cugY cuig cuig 
icqwry]

cugY cugY cuig cuig: poly 
bolo

Kabeer Chugai 

Chithaarai Bhee 

Chugai Chug Chug 

Chithaarae ||

Kabeer, the flamingo 

pecks and feeds, and 

remembers her chicks.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਕੂੂੰ ਿ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦਾ ਭੀ 
ਚੇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਚੁਗਦੀ 
ਹੈ, ਚੋਗਾ ਭੀ ਚੁਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਬੱਜਚਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੀ ਕਰਦੀ 
ਹੈ।

58512 1371 jYsy bcrih kUMj 
mn mwieAw 
mmqw ry]123]

b`cr-ih Jaisae Bacharehi 

Koonj Man 

Maaeiaa 

Mamathaa Rae 

||123||

She pecks and pecks 

and feeds, and 

remembers them 

always. Her chicks are 

very dear to her, just 

like the love of wealth 

and Maya is dear to 

the mortal's mind. 

||123||

ਜਿਵੇਂ ਕੂੂੰ ਿ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਆਪਣ ੇਬੱਜਚਆਂ ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ, ਜਤਵੇਂ, ("ਹਜਰ ਕਾ ਜਸਮਰਨੁ 

ਛਾਜਡ ਕੈ") ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੨੩॥

58513 1371 kbIr AMbr 
Gnhru CwieAw  
briK Bry sr 
qwl]

Kabeer Anbar 

Ghanehar 

Shhaaeiaa Barakh 

Bharae Sar Thaal 

||

Kabeer, the sky is 

overcast and cloudy; 

the ponds and lakes 

are overflowing with 

water.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਵਰਖਾ ਰੱੁਤੇ) 

ਬੱਦਲ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ (ਚਾਰ 

ਚੁਿੇਰੇ) ਜਵਛ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਖਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਜਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ) 

ਸਰੋਵਰ ਤਾਲਾਬ ਭਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,
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58514 1371 cwiqRk ijau 
qrsq rhY iqn 
ko kaunu 
hvwlu]124]

Chaathrik Jio 

Tharasath Rehai 

Thin Ko Koun 

Havaal ||124||

Like the rainbird, some 

remain thirsty - what 

is their condition? 

||124||

(ਪਰ ਪਪੀਹਾ ਜਿਰ ਭੀ ਵਰਖਾ 
ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਤਰਸਦਾ ਤੇ ਕੂਕਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, 

ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਜਵਚ 

ਿਸੇ ਹੋਏ ਿੀਵ ਉਸ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ) 

("ਹਜਰ ਕਾ ਜਸਮਰਨੁ ਛਾਜਡ 

ਕੈ") ਉਹ ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗ ਤਰਲੇ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ 
ਮੂੰਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੧੨੪॥

58515 1371 kbIr ckeI jau 
inis bICurY  
Awie imlY 
prBwiq]

ckeI: polw bolo Kabeer Chakee Jo 

Nis Beeshhurai 

Aae Milai 

Parabhaath ||

Kabeer, the chakvi 

duck is separated from 

her love through the 

night, but in the 

morning, she meets 

him again.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਚਕਵੀ ਿਦੋਂ ਰਾਤ 

ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਚੁਕਵੇ ਤੋਂ) 
ਜਵਛੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰ-ਸਾਰ 

ਮੁੜ ਆ ਜਮਲਦੀ ਹੈ (ਰਾਤ ਦਾ 
ਹਨੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ 

ਰਸਤੇ ਜਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਂਞ ਇਹ ਹਨੇਰਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਚਾਰ 

ਪਜਹਰ ਹੀ ਜਵਛੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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58516 1371 jo nr ibCury rwm 
isau nw idn 
imly n 
rwiq]125]

Jo Nar Bishhurae 

Raam Sio Naa 

Dhin Milae N 

Raath ||125||

Those who are 

separated from the 

Lord do not meet Him 

in the day, or in the 

night. ||125||

ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ 
ਹਨੇਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਿੋ ਛੇਤੀ 
ਮੱੁਕ ਸਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਿਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤਕ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ; ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਨਾਹ ਜਦਨੇ ਜਮਲ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾਹ ਰਾਤ ਨੂੂੰ  
॥੧੨੫॥

58517 1371 kbIr rYnwier 
ibCoirAw rhu ry 
sMK mJUir]

rYnwier smuMdR c Kabeer Rainaaeir 

Bishhoriaa Rahu 

Rae Sankh 

Majhoor ||

Kabeer: O conch shell, 

remain in the ocean.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੇ 

ਹੋਏ ਹੇ ਸੂੰਖ! ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ ਜਵਚ 

ਹੀ ਜਟਜਕਆ ਰਹੁ,

58518 1371 dyvl dyvl 
DwhVI dysih  
augvq 
sUr]126]

Dhaeval Dhaeval 

Dhhaaharree 

Dhaesehi 

Ougavath Soor 

||126||

If you are separated 

from it, you shall 

scream at sunrise from 

temple to temple. 

||126||

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਿ 

ਚੜਹਦੇ ਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮੂੰਦਰ ਜਵਚ 

ਡਰਾਉਣੀ ਢਾਹ ਮਾਰੇਂਗਾ 
॥੧੨੬॥
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58519 1371 kbIr sUqw ikAw 
krih jwgu roie 
BY duK]

Kabeer Soothaa 

Kiaa Karehi Jaag 

Roe Bhai Dhukh ||

Kabeer, what are you 

doing sleeping? Wake 

up and cry in fear and 

pain.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ) ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ (ਮਸਤ 

ਹੋਇਆ) ਕੀਹ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈਂ 
(ਜਕਉਂ ਅਿਾਈ ਂਉਮਰ ਗਵਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈਂ?) ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ 

ਹੁਜਸ਼ਆਰ ਹੋ ਅਤੇ (ਇਸ ਯਾਦ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 
ਸੂੰਸਾਰਕ) ਸਜਹਮਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 
ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ (ਿੋ 
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਛੁਜੜਆਂ ਆ 

ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਜਕ 

ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਮੱਠੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, 

ਪਰ ਇਹ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 

ਦੱੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਜਹਮਾਂ ਹੇਠ 

ਦੱਬੇ ਰਜਹਣਾ ਕਬਰ ਜਵਚ ਪੈਣ 

ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੱੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 
ਸਜਹਮਾਂ ਭਜਰਆ ਿੀਵਨ ਸੁਖੀ 
ਿੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

58520 1371 jw kw bwsw gor 
mih so ikau sovY 
suK]127]

Jaa Kaa Baasaa 

Gor Mehi So Kio 

Sovai Sukh 

||127||

Those who live in the 

grave - how can they 

sleep in peace? 

||127||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਵਾਸ ਸਦਾ 
(ਅਿੇਹੀ) ਕਬਰ ਜਵਚ ਰਹੇ, 

ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ ਜਿਊਂਦਾ 
ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੧੨੭॥
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58521 1371 kbIr sUqw ikAw 
krih auiT ik n 
jpih murwir]

Kabeer Soothaa 

Kiaa Karehi Outh K 

N Japehi Muraar ||

Kabeer, what are you 

doing sleeping? Why 

not rise up and 

meditate on the Lord?

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਕਉਂ ਉਮਰ 

ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? ਇਸ 

ਮੋਹ ਨੀਂਦ ਜਵਚੋਂ ਹੁਜਸ਼ਆਰ ਹੋ 

ਕੇ ਜਕਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

58522 1371 iek idn sovnu 
hoiego lWby gof 
pswir]128]

Eik Dhin Sovan 

Hoeigo Laanbae 

Godd Pasaar 

||128||

One day you shall 

sleep with your legs 

outstretched. ||128||

ਇਕ ਜਦਨ ਅਿੇਹਾ ਬੇ-ਬਸ ਹੋ 

ਕੇ ਸੌਣਾ ਪਏਗਾ ਜਕ ਮੁੜ 

ਉੱਜਠਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕੇਗਾ 
(ਇਕ ਜਦਨ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰੇ 

ਸੌਣਾ ਪਏਗਾ) ॥੧੨੮॥
58523 1371 kbIr sUqw ikAw 

krih bYTw rhu 
Aru jwgu]

Kabeer Soothaa 

Kiaa Karehi 

Baithaa Rahu Ar 

Jaag ||

Kabeer, what are you 

doing sleeping? Wake 

up, and sit up.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਕਉਂ ਉਮਰ 

ਅਿਾਈ ਂਗਵਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? 

ਹੁਜਸ਼ਆਰ ਹੋ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ 

ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੁ।

58524 1371 jw ky sMg qy 
bICurw qwhI ky 
sMg lwgu]129]

Jaa Kae Sang Thae 

Beeshhuraa Thaa 

Hee Kae Sang Laag 

||129||

Attach yourself to the 

One, from whom you 

have been separated. 

||129||

ਜਿਸ ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਜਵਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ (ਅਤੇ 

ਇਹ ਸਜਹਮ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਸਹਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ) ਉਸੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਰਹੁ ॥੧੨੯॥
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58525 1371 kbIr sMq kI 
gYl n CofIAY  
mwrig lwgw 
jwau]

Kabeer Santh Kee 

Gail N Shhoddeeai 

Maarag Laagaa 

Jaao ||

Kabeer, do not leave 

the Society of the 

Saints; walk upon this 

Path.

(ਪਰ) ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿੇ "ਿਾ ਕੇ 

ਸੂੰਗ ਤੇ ਬੀਛੁਰਾ, ਤਾਹੀ ਕੇ ਸੂੰਗ 

ਲਾਗੁ" ਵਾਲਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਤਾਂ) ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਾਹ ਛੱਡੀਏ 

ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੂੰਤ ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

58526 1371 pyKq hI puMnIq 
hoie Bytq jpIAY 
nwau]130]

Paekhath Hee 

Punneeth Hoe 

Bhaettath Japeeai 

Naao ||130||

See them, and be 

sanctified; meet them, 

and chant the Name. 

||130||

ਸੂੰਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਜਠਆਂ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰੀਦਾ ਹੈ (ਜਸਮਰਨ ਦਾ 
ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧੩੦॥

58527 1371 kbIr swkq sMgu  
n kIjIAY dUrih 
jweIAY Bwig]

dUr-ih Kabeer Saakath 

Sang N Keejeeai 

Dhoorehi Jaaeeai 

Bhaag ||

Kabeer, do not 

associate with the 

faithless cynics; run far 

away from them.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿ ੇ"ਿਾ ਕੇ ਸੂੰਗ ਤੇ 

ਬੀਛੁਰਾ, ਤਾਹੀ ਕੇ ਸੂੰਗ ਲਾਗੁ" 

ਵਾਲਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ) 
ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਬੂੰ ਦੇ ਦੀ 
ਸੁਹਬਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹਟ 

ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
58528 1371 bwsnu kwro 

prsIAY qau kCu 
lwgY dwgu]131]

Baasan Kaaro 

Paraseeai Tho 

Kashh Laagai 

Dhaag ||131||

If you touch a vessel 

stained with soot, 

some of the soot will 

stick to you. ||131||

(ਵੇਖ) ਿੇ ਜਕਸੇ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੂੰ  
ਛੋਹੀਏ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਦਾਗ਼ 

ਲੱਗ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩੧॥
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58529 1371 kbIrw rwmu n 
cyiqE jrw 
phUMicE Awie]

Kabeeraa Raam N 

Chaethiou Jaraa 

Pehoonchiou Aae 

||

Kabeer, you have not 

contemplated the 

Lord, and now old age 

has overtaken you.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿ ੇ"ਿਾ ਕੇ ਸੂੰਗ ਤੇ 

ਬੀਛੁਰਾ, ਤਾਹੀ ਕੇ ਸੂੰਗ ਲਾਗੁ" 

ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਵੇਲੇ-ਜਸਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ 

ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 

ਪਰ ਿੇ ਿੁਆਨੀ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਨਾਹ 

ਕੀਤਾ (ਉਤੋਂ) ਬੁਢੇਪਾ ਆ 

ਅੱਪਜੜਆ (ਇਸ ਉਮਰ ਤਕ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੇ 

ਜਰਹਾਂ ਬੇਅੂੰ ਤ ਮੂੰ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਅੂੰਦਰ ਿਮਹਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਇਹ 

ਜਕਵੇਂ ਹੁਣ ਜਸਮਰਨ ਵਲ 

ਪਰਤਣ ਦੇਣਗੇ?)।

58530 1371 lwgI mMidr 
duAwr qy Ab 
ikAw kwiFAw 
jwie]132]

Laagee Mandhir 

Dhuaar Thae Ab 

Kiaa Kaadtiaa Jaae 

||132||

Now that the door of 

your mansion is on 

fire, what can you take 

out? ||132||

ਿ ੇਜਕਸੇ ਘਰ ਨੂੂੰ  ਬੂਹੇ ਵਲੋਂ ਹੀ 
ਅੱਗ ਲੱਗ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 

(ਘਰ ਜਵਚੋਂ) ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ 

(ਸੜਨੋਂ ) ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਿੁਆਨੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਗਲ ਿਾਏ, ਤਾਂ 
ਬੁਢੇਪੇ ਜਵਚ ਉਮਰ ਦੇ ਜਗਣਤੀ 
ਦੇ ਜਦਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿੀਵਨ 

ਬਹੁਤ ਸੂੰਵਾਜਰਆ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ॥੧੩੨॥
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58531 1371 kbIr kwrnu so 
BieE jo kIno 
krqwr]

Kabeer Kaaran So 

Bhaeiou Jo Keeno 

Karathaar ||

Kabeer, the Creator 

does whatever He 

pleases.

(ਪਰ) ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿੇ ਜਸਮਰਨ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆਂ ਹੀ ਿੁਆਨੀ ਲੂੰ ਘ 

ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਿਾਣ 

ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਝ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੀ 
ਜਨਰਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 
ਜਸਮਰਨ ਪਿਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਿਦੋਂ ਦੇਵੇ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਿੀਵ ਜਸਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿੁਆਨੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੁਢੇਪਾ, 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ) ਸਬਬ 

ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿ ੋਕਰਤਾਰ 

ਆਪ ਬਣਾਏ;

58532 1371 iqsu ibnu dUsru 
ko nhI eykY 
isrjnhwru]133
]

This Bin Dhoosar 

Ko Nehee Eaekai 

Sirajanehaar 

||133||

There is none other 

than Him; He alone is 

the Creator of all. 

||133||

(ਇਹ ਦਾਤ ਜਕਸੇ ਭੀ ਿੀਵ ਦੇ 

ਹੱਥ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਬ 

ਬਣਾਣ ਵਾਲਾ) ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 
ਜਸਰਫ਼ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ 

ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਬਬ ਬਣਾਣ-

ਿੋਗਾ ਹੈ ॥੧੩੩॥

58533 1371 kbIr Pl lwgy 
Plin pwkin 
lwgy AWb]

Kabeer Fal Laagae 

Falan Paakan 

Laagae Aaanb ||

Kabeer, the fruit trees 

are bearing fruit, and 

the mangoes are 

becoming ripe.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਅੂੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਜਟਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਪਜਹਲਾਂ) ਿਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

(ਸਹਿੇ ਸਹਿੇ ਜਿਰ ਉਹ) 

ਪੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ;
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58534 1371 jwie phUcih 
Ksm kau jau 
bIic n KwhI 
kWb]134]

phUc-ih Jaae Pehoochehi 

Khasam Ko Jo 

Beech N Khaahee 

Kaanb ||134||

They will reach the 

owner, only if the 

crows do not eat them 

first. ||134||

ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਿ ੇਇਹ ਅੂੰਬ 

(ਹਨੇਰੀ ਆਜਦਕ ਨਾਲ ਟਜਹਣੀ 
ਨਾਲੋਂ) ਜਹੱਲ ਨਾਹ ਿਾਣ ਤਾਂ ਹੀ 
ਮਾਲਕ ਤਕ ਅੱਪੜਦੇ ਹਨ 

॥੧੩੪॥

58535 1371 kbIr Twkuru 
pUjih moil ly  
mn hT qIrQ 
jwih]

Kabeer Thaakur 

Poojehi Mol Lae 

Manehath 

Theerathh Jaahi ||

Kabeer, some buy 

idols and worship 

them; in their 

stubborn-mindedness, 

they make pilgrimages 

to sacred shrines.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੋ ਲੋਕ ਠਾਕੁਰ (ਦੀ 
ਮੂਰਤੀ) ਮੱੁਲ ਲੈ ਕੇ (ਉਸ ਦੀ) 
ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ 

ਹਠ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ,

58536 1371 dyKw dyKI sÍWgu 
Dir BUly Btkw 
Kwih]135]

suAWgu Dhaekhaa 

Dhaekhee Svaang 

Dhhar Bhoolae 

Bhattakaa Khaahi 

||135||

They look at one 

another, and wear 

religious robes, but 

they are deluded and 

lost. ||135||

(ਅਸਲ ਜਵਚ ਉਹ ਲੋਕ) ਇਕ 

ਦੂਿ ੇਨੂੂੰ  (ਇਹ ਕੂੰਮ ਕਰਜਦਆਂ) 

ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਂਗ ਬਣਾਈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਇਸ ਜਵਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 
ਜਵਚ ਚੂੰਗਾ ਅਖਵਾਣ ਲਈ ਹੀ 
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਦਾ 
ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਸਹੀ 
ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ੇਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ 

ਭਟਕਦੇ ਹਨ ॥੧੩੫॥
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58537 1371 kbIr pwhn 
prmysuru kIAw  
pUjY sBu sMswru]

Kabeer Paahan 

Paramaesur Keeaa 

Poojai Sabh 

Sansaar ||

Kabeer, someone sets 

up a stone idol and all 

the world worships it 

as the Lord.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ) ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਪੱਥਰ (ਦੀ ਮੂਰਤੀ) ਨੂੂੰ  
ਪਰਮੇਸਰ ਜਮਥ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ 

ਇਸ ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
58538 1371 ies Brvwsy jo 

rhy bUfy kwlI 
Dwr]136]

kwl rUpI Dwr c (bUfy) 
fu`by hn

Eis Bharavaasae Jo 

Rehae Booddae 

Kaalee Dhhaar 

||136||

Those who hold to this 

belief will be drowned 

in the river of 

darkness. ||136||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ 

ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਕ ਪੱਥਰ 

ਨੂੂੰ  ਪੂਿ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਡੂੂੰ ਘੇ 
ਪਾਣੀਆਂ ਜਵਚ ਡੱੁਬੇ ਸਮਝੋ 
(ਜਿਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-

ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ) ॥੧੩੬॥

58539 1371 kbIr kwgd kI 
EbrI msu ky 
krm kpwt]

(EbrI) koTVI[ (krm) 
A`Kr[ (kpwt) q^qy[ 
m`su

Kabeer Kaagadh 

Kee Oubaree Mas 

Kae Karam 

Kapaatt ||

Kabeer, the paper is 

the prison, and the ink 

of rituals are the bars 

on the windows.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਇਹਨਾਂ ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ 
ਦੇ) ਸ਼ਾਸਤਿ, ਮਾਨੋ ਕੈਦਖ਼ਾਨਾ 
ਹਨ, (ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਜਵਚ) 

ਜਸਆਹੀ ਨਾਲ ਜਲਖੀ ਹੋਈ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, 
ਮਾਨੋ, ਉਸ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬੂੰਦ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ।
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58540 1371 pwhn borI 
iprQmI pMifq 
pwVI bwt]137]

Paahan Boree 

Pirathhamee 

Panddith Paarree 

Baatt ||137||

The stone idols have 

drowned the world, 

and the Pandits, the 

religious scholars, 

have plundered it on 

the way. ||137||

(ਇਸ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਜਵਚ ਰੱਖੀਆਂ) 

ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ 

ਧਰਤੀ ਨੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ) ਡੋਬ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਸਾਦਾ-ਜਦਲ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਸਤਿਾਂ ਦੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੀ 
ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਿਾ 
ਜਵਚ ਲਾ ਕੇ ਦੱਛਣਾ-ਦਾਨ 

ਆਜਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱ ਟ ਰਹੇ ਹਨ) 

॥੧੩੭॥

58541 1371 kbIr kwil 
krMqw Abih kru  
Ab krqw  
suieqwl]

(suie-qwl) CyqI Kabeer Kaal 

Karanthaa Abehi 

Kar Ab Karathaa 

Sue Thaal ||

Kabeer, that which 

you have to do 

tomorrow - do it today 

instead; and that 

which you have to do 

now - do it 

immediately!

(ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ : ੧੩੨ ਦੇ ਜਖ਼ਆਲ ਨੂੂੰ  
ਮੁੜ ਿਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਜਕ:) ਹੇ ਕਬੀਰ! 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਜਵਚ ਕਦੇ ਆਲਸ ਨਾਹ 

ਕਰ) ਭਲਕੇ (ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਲਾਹ) ਕਰਦਾ 
ਹੁਣੇ ਹੀ (ਜਸਮਰਨ) ਕਰ 

(ਭਲਕੇ ਜਸਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ 

ਥਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਹ। 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਕ ਭਲਕ 

ਕਰਜਦਆਂ)
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58542 1371 pwCY kCU n 
hoiegw jau isr 
pr AwvY 
kwlu]138]

Paashhai Kashhoo 

N Hoeigaa Jo Sir 

Par Aavai Kaal 

||138||

Later on, you will not 

be able to do 

anything, when death 

hangs over your head. 

||138||

ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਜਸਰ ਤੇ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਜਵਹਾ ਿਾਣ ਤੇ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ॥੧੩੮॥

58543 1371 kbIr AYsw jMqu 
ieku dyiKAw jYsI 
DoeI lwK]

Kabeer Aisaa Janth 

Eik Dhaekhiaa 

Jaisee Dhhoee 

Laakh ||

Kabeer, I have seen a 

person, who is as 

shiny as washed wax.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੈਂ ਇਕ ਅਿੇਹਾ 
ਮਨੱੁਖ ਵੇਜਖਆ (ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ 
ਸੀ ਕੀਤਾ) ਉਹ (ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ 

ਨੂੂੰ ) ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਚਮਕਦੀ ਲਾਖ 

ਵਰਗਾ ਸੀ।
58544 1371 dIsY cMclu bhu 

gunw miq hInw 
nwpwk]139]

Dheesai Chanchal 

Bahu Gunaa Math 

Heenaa Naapaak 

||139||

He seems very clever 

and very virtuous, but 

in reality, he is without 

understanding, and 

corrupt. ||139||

ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਜਝਆ 

ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ ਜਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, 
ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਜਵਚ ਅਕਲ 

ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਪਿਭੂ 
ਤੋਂ ਜਵਛੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਗੂੰਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੧੩੯॥
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58545 1371 kbIr myrI buiD 
kau jmu n krY 
iqskwr]

(iqskwr) inrwdrI Kabeer Maeree 

Budhh Ko Jam N 

Karai Thisakaar ||

Kabeer, the 

Messenger of Death 

shall not compromise 

my understanding.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ 
ਭੁੱ ਲਾ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ ਬੜਾ 
ਚੁਸਤ-ਚਾਲਾਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ 

ਭੀ ਅਕਲ-ਹੀਣ ਤੇ ਜਿਟਕਾਰ-

ਿੋਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਨੀਵਾਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ 
ਜਕਤੇ ਰਹੇ) ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੂੰ  
ਿਮਰਾਿ ਭੀ ਜਿਟਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ,

58546 1371 ijin iehu jmUAw 
isrijAw su 
jipAw 
privdgwr]140
]

pr-ivd-gwr Jin Eihu Jamooaa 

Sirajiaa S Japiaa 

Paravidhagaar 

||140||

I have meditated on 

the Lord, the 

Cherisher, who 

created this 

Messenger of Death. 

||140||

ਜਕਉਂਜਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਲਣਹਾਰ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਇਸ ਜਵਚਾਰੇ ਿਮ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੧੪੦॥
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58547 1371 kbIru ksqUrI 
BieAw Bvr Bey 
sB dws]

Kabeer 

Kasathooree 

Bhaeiaa Bhavar 

Bheae Sabh Dhaas 

||

Kabeer, the Lord is like 

musk; all His slaves are 

like bumble bees.

(ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਇਉਂ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਭਗਤ ਉਸ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਿੁੱ ਲ ਦੀ 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਜਕਤੇ ਗੂੰਦੀ-ਮੂੰਦੀ ਬੂ 

ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ, ਜਤਵੇਂ 
ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ 

ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ)।

58548 1372 ijau ijau Bgiq 
kbIr kI iqau 
iqau rwm 
invws]141]

Jio Jio Bhagath 

Kabeer Kee Thio 

Thio Raam Nivaas 

||141||

The more Kabeer 

worships Him, the 

more the Lord abides 

within his mind. 

||141||

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਤਉਂ 

ਜਤਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਅਕਲ ਨੂੂੰ  ਕੌਣ ਜਿਟਕਾਰ ਪਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?) ॥੧੪੧॥

58549 1372 kbIr ghgic 
pirE kutMb kY  
kWTY rih gieE  
rwmu]

(gh-gic) pkV c 
K`icq[ (kWTY) iknwry

Kabeer Gehagach 

Pariou Kuttanb Kai 

Kaanthai Rehi 

Gaeiou Raam ||

Kabeer, the mortal has 

fallen into the grip of 

family life, and the 

Lord has been set 

aside.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਟੱਬਰ ਦੇ 

ਗਾੜਹ ਜਵਚ ਹੀ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਭਿਨ ਉਸ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਤੋਂ) ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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58550 1372 Awie pry 
Drmrwie ky  
bIcih DUmw 
Dwm]142]

Aae Parae 

Dhharam Raae 

Kae Beechehi 

Dhhoomaa 

Dhhaam ||142||

The messengers of the 

Righteous Judge of 

Dharma descend upon 

the mortal, in the 

midst of all his pomp 

and ceremony. 

||142||

ਇਸ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਜਵਚ ਹੀ ਿਸੇ 

ਹੋਏ ਦੇ ਪਾਸ ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ 

ਭੇਿ ੇਹੋਏ ਦੂਤ ਆ ਅੱਪੜਦੇ ਹਨ 

('ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਜਤਓ, ਿਰਾ 
ਪਹੂੂੰ ਜਚਓ ਆਇ') ॥੧੪੨॥

58551 1372 kbIr swkq qy 
sUkr Blw rwKY 
AwCw gwau]

Kabeer Saakath 

Thae Sookar 

Bhalaa Raakhai 

Aashhaa Gaao ||

Kabeer, even a pig is 

better than the 

faithless cynic; at least 

the pig keeps the 

village clean.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਕੁਟੂੰ ਬ ਦੇ ਗਹਗਚ 

ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਵਸਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਸਾਕਤ 

ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੂਰ ਹੀ ਚੂੰਗਾ ਿਾਣੋ 
(ਜਪੂੰ ਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਗੂੰਦ ਖਾ 
ਕੇ) ਜਪੂੰ ਡ ਨੂੂੰ  ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

58552 1372 auhu swkqu bpurw 
mir gieAw koie  
n lYhY 
nwau]143]

Ouhu Saakath 

Bapuraa Mar 

Gaeiaa Koe N 

Laihai Naao 

||143||

When the wretched, 

faithless cynic dies, no 

one even mentions his 

name. ||143||

ਿਦੋਂ ਉਹ ਮੂੰਦ-ਭਾਗੀ ਸਾਕਤ 

ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ 
ਚੇਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ 
(ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਊਂਜਦਆਂ ਜਕਤਨਾ 
ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਬਣ ਬਜਹੂੰਦਾ 
ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ) ॥੧੪੩॥

58553 1372 kbIr kaufI 
kaufI joir kY  
jory lwK kroir]

Kabeer Kouddee 

Kouddee Jor Kai 

Jorae Laakh Karor 

||

Kabeer, the mortal 

gathers wealth, shell 

by shell, accumulating 

thousands and 

millions.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟ ਕੇ 

ਜਨਰੀ ਮਾਇਆ ਿੋੜਨ ਦਾ ਭੀ 
ਕੀਹ ਲਾਭ?) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਤਰਜਲਆਂ ਨਾਲ ਿੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ 
ਕਿੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ 

ਲਏ ਹੋਣ,
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58554 1372 clqI bwr n 
kCu imilE leI 
lMgotI 
qoir]144]

Chalathee Baar N 

Kashh Miliou Lee 

Langottee Thor 

||144||

But when the time of 

his departure comes, 

he takes nothing at all 

with him. He is even 

stripped of his loin-

cloth. ||144||

(ਤੇ ਇਸ ਿੋੜੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦਾ 
ਇਤਨਾ ਜਖ਼ਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ 
ਜਕ ਵਾਂਸਲੀ ਜਵਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕ 

ਨਾਲ ਬੂੰਨਹ ੀ ਜਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, (ਉਸ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ) 
ਉਸ ਦੀ ਵਾਂਸਲੀ ਭੀ ਤੋੜ ਕੇ 

ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੧੪੪॥

58555 1372 kbIr bYsno hUAw  
q ikAw BieAw  
mwlw mylIN cwir]

Kabeer Baisano 

Hooaa Th Kiaa 

Bhaeiaa Maalaa 

Maeleen Chaar ||

Kabeer, what good is it 

to become a devotee 

of Vishnu, and wear 

four malas?

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਰਾ ਧਨ ਕਮਾਣ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਉਮਰ ਅਿਾਈ ਂ

ਗਵਾਂਦੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਧਨ ਇਥੇ 

ਹੀ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਜਨਰ ਭੇਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਭਗਤੀ-
ਮਾਰਗ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਭੀ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਰਹੇ) ਿੇ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨੇ ਜਤਲਕ ਚੱਕਿ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ 

ਚਾਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਅਖਵਾ 
ਜਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਭੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਖੱਜਟਆ।

58556 1372 bwhir kMcnu 
bwrhw BIqir 
BrI BMgwr]145]

(bwrhw) bwrW vMnI 
dw[pwpW iviSAW dI 
(BMgwr) lwK[ bw-hir

Baahar Kanchan 

Baarehaa 

Bheethar Bharee 

Bhangaar ||145||

On the outside, he 

may look like pure 

gold, but on the 

inside, he is stuffed 

with dust. ||145||

(ਇਸ ਧਾਰਜਮਕ ਭੇਖ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਭਾਵੇਂ 
ਸ਼ੱੁਧ ਸੋਨਾ ਜਦਸੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਖੋਟ ਹੀ ਖੋਟ ਹੈ ॥੧੪੫॥
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58557 1372 kbIr roVw hoie 
rhu bwt kw qij 
mn kw AiBmwnu]

Kabeer Rorraa 

Hoe Rahu Baatt 

Kaa Thaj Man Kaa 

Abhimaan ||

Kabeer, let yourself be 

a pebble on the path; 

abandon your 

egotistical pride.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿ ੇ'ਿਾ ਕੇ ਸੂੰਗ ਤੇ 

ਬੀਛੁਰਾ, ਤਾ ਹੀ ਕੇ ਸੂੰ ਜਗ' 

ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਤਾਂ) 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹ ਜਵਚ 

ਪਏ ਹੋਏ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਾਹ 

(ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਹੀ ਦੇ ਠੇਡੇ 

ਸਹਾਰ)!

58558 1372 AYsw koeI dwsu 
hoie qwih imlY 
Bgvwnu]146]

Aisaa Koee Dhaas 

Hoe Thaahi Milai 

Bhagavaan 

||146||

Such a humble slave 

shall meet the Lord 

God. ||146||

ਿੇਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਅਿੇਹਾ 
ਸੇਵਕ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੪੬॥

58559 1372 kbIr roVw hUAw  
q ikAw BieAw  
pMQI kau duKu 
dyie]

dy-ie Kabeer Rorraa 

Hooaa Th Kiaa 

Bhaeiaa Panthhee 

Ko Dhukh Dhaee 

||

Kabeer, what good 

would it be, to be a 

pebble? It would only 

hurt the traveller on 

the path.

ਪਰ ਹੇ ਕਬੀਰ! ਰੋੜਾ ਬਜਣਆਂ 

ਭੀ ਅਿ ੇਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, ਜਕਉਂਜਕ (ਰੋੜਾ ਠੇਡੇ ਤਾਂ 
ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੂੰ ਗੀਂ ਪੈਰੀਂ 
ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ) ਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 
ਜਵਚ ਚੱੁਭਦਾ ਭੀ ਹੈ (ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਦੱੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ)।

58560 1372 AYsw qyrw dwsu hY  
ijau DrnI mih 
Kyh]147]

Aisaa Thaeraa 

Dhaas Hai Jio 

Dhharanee Mehi 

Khaeh ||147||

Your slave, O Lord, is 

like the dust of the 

earth. ||147||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਤਾਂ 
ਅਿੇਹਾ (ਨਰਮ-ਜਦਲ) ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ 
ਬਾਰੀਕ ਧੂੜ ॥੧੪੭॥
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58561 1372 kbIr Kyh hUeI  
qau ikAw 
BieAw jau auif 
lwgY AMg]

Kabeer Khaeh 

Hooee Tho Kiaa 

Bhaeiaa Jo Oudd 

Laagai Ang ||

Kabeer, what then, if 

one could become 

dust? It is blown up by 

the wind, and sticks to 

the body.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਖੇਹ (ਵਾਂਗ) ਬਜਣਆਂ 

ਭੀ ਅਿ ੇਕਸਰ ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਖੇਹ (ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ) ਉੱਡ ਕੇ 

(ਰਾਹੀਆਂ ਦੇ) ਅੂੰਗਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ।

58562 1372 hir jnu AYsw 
cwhIAY ijau 
pwnI 
srbMg]148]

Har Jan Aisaa 

Chaaheeai Jio 

Paanee Sarabang 

||148||

The humble servant of 

the Lord should be like 

water, which cleans 

everything. ||148||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਅਿੇਹਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ 

ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੪੮॥

58563 1372 kbIr pwnI hUAw  
q ikAw BieAw  
sIrw qwqw hoie]

q`wqw Kabeer Paanee 

Hooaa Th Kiaa 

Bhaeiaa Seeraa 

Thaathaa Hoe ||

Kabeer, what then, if 

one could become 

water? It becomes 

cold, then hot.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਸਭ 

ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਜਖਆਂ (ਭੀ) ਅਿੇ 
ਪੂਰਨਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, 
ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਠੂੰ ਢਾ ਤੇ ਕਦੇ ਤੱਤਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

58564 1372 hir jnu AYsw 
cwhIAY jYsw hir 
hI hoie]149]

Har Jan Aisaa 

Chaaheeai Jaisaa 

Har Hee Hoe 

||149||

The humble servant of 

the Lord should be 

just like the Lord. 

||149||

ਭਗਤ ਅਿੇਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ 
ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵ ਨੂੂੰ  
ਇਤਨਾ ਅਡੋਲ ਰੱਖੇ) ਜਕ ਇਸ 

ਜਵਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਫ਼ਰਕ ਨਾਹ ਰਜਹ ਿਾਏ ॥੧੪੯॥
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58565 1372 aUc Bvn kn 
kwmnI isKir 
Djw Phrwie]

(kn) sonw[ (kwmnI) 
nwrI

Ooch Bhavan 

Kanakaamanee 

Sikhar Dhhajaa 

Feharaae ||

The banners wave 

above the lofty 

mansions, filled with 

gold and beautiful 

women.

ਉੱਚੇ ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ, 

ਬੜਾ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, 
ਸੁੂੰ ਦਰ ਇਸਤਿੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਲ ਦੀ 
ਚੋਟੀ ਉਤੇ ਝੂੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੋਵੇ,

58566 1372 qw qy BlI 
mDUkrI sMqsMg 
gun gwie]150]

Thaa Thae Bhalee 

Madhhookaree 

Santhasang Gun 

Gaae ||150||

But better than these 

is dry bread, if one 

sings the Glorious 

Praises of the Lord in 

the Society of the 

Saints. ||150||

(ਪਰ ਿੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਞ 

ਹੋਵੇ)-ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਾਿ-ਭਾਗ 

ਨਾਲੋਂ ਮੂੰਗ ਕੇ ਜਲਆਂਦੀ 
ਜਭੱਜਛਆ ਚੂੰਗੀ ਹੈ ਿ ੇਮਨੱੁਖ 

ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ॥੧੫੦॥
58567 1372 kbIr pwtn qy 

aUjru Blw rwm 
Bgq ijh Twie]

Kabeer Paattan 

Thae Oojar Bhalaa 

Raam Bhagath Jih 

Thaae ||

Kabeer, the wilderness 

is better than a city, if 

the Lord's devotees 

live there.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਸ਼ਜਹਰ ਨਾਲੋਂ ਉਹ 

ਉੱਿਜੜਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਚੂੰਗਾ ਹੈ 

ਜਿਥੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਭਗਤ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ) ਹੋਣ।

58568 1372 rwm snyhI bwhrw  
jmpuru myry 
BWie]151]

Raam Sanaehee 

Baaharaa Jam Pur 

Maerae Bhaane 

||151||

Without my Beloved 

Lord, it is like the City 

of Death for me. 

||151||

ਿੇਹੜਾ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਤੋਂ ਸੁੂੰ ਞਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਉਹ 

ਨਰਕ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ॥੧੫੧॥
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58569 1372 kbIr gMg jmun 
ky AMqry shj 
suMn ky Gwt]

Kabeer Gang 

Jamun Kae 

Antharae Sehaj 

Sunn Kae Ghaatt 

||

Kabeer, between the 

Ganges and Jamunaa 

Rivers, on the shore of 

Celestial Silence,

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ 
'ਿਜਪਆ ਪਰਜਵਦਗਾਰ', ਰੋੜੇ 

ਆਜਦਕ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਅਜਭਮਾਨ 

ਤਜਿਆ ਤੇ 'ਿੈਸਾ ਹਜਰ ਹੀ 
ਹੋਇ' ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ 
ਬਣੀ, ਤਾਂ) ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਮਨ ਨੇ 

ਉਸ ਪੱਤਣ ਤੇ ਜਟਕਾਣਾ ਕੀਤਾ 
ਜਿਥੇ ਸਹਿ ਅਵਸਥਾ ਮਾਇਕ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਿੁਰਜਨਆਂ ਵਲੋਂ 
ਸੁੂੰ ਞ ਹੈ, ਜਿਥੇ, ਮਾਨੋ, ਗੂੰਗਾ 
ਿਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹੈ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 
ਦਾ ਵੇਗ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ 
ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ)।

58570 1372 qhw kbIrY mtu 
kIAw Kojq muin 
jn bwt]152]

(bwt) rsqw[ mtu: polw 
bolo

Thehaa Kabeerai 

Matt Keeaa 

Khojath Mun Jan 

Baatt ||152||

There, Kabeer has 

made his home. The 

silent sages and the 

humble servants of 

the Lord search for the 

way to get there. 

||152||

ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਦਾ ਮਨ ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਜਗਆ, 

ਜਿਥੇ ਅੱਪੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰੇ 

ਜਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧੫੨॥
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58571 1372 kbIr jYsI 
aupjI pyf qy jau 
qYsI inbhY EiV]

Kabeer Jaisee 

Oupajee Paedd 

Thae Jo Thaisee 

Nibehai Ourr ||

Kabeer, if the mortal 

continues to love the 

Lord in the end, as he 

pledged in the 

beginning,

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ 
ਕੋਮਲਤਾ ਨਵੇਂ ਉੱਗੇ ਪੌਦੇ ਦੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਿੇ ਅਿੇਹੀ ਕੋਮਲਤਾ 
(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਸਦਾ 
ਲਈ ਜਟਕੀ ਰਹੇ ('ਊਚ ਭਵਨ 

ਕਨਕਾਮਨੀ' ਤੇ 'ਜਸਖਜਰ ਧਿਾ' 
ਉਸ ਕੋਮਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਨ ਕਰ 

ਸਕਣ, ਮਨੱੁਖ 'ਸਹਿ ਸੁੂੰ ਨ ਕੇ 

ਘਾਟ' ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਆਸਨ ਲਾਈ 

ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿੀਵਨ 

ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ),

58572 1372 hIrw iks kw 
bwpurw pujih n  
rqn 
kroiV]153]

p`ujih Heeraa Kis Kaa 

Baapuraa Pujehi N 

Rathan Karorr 

||153||

No poor diamond, not 

even millions of 

jewels, can equal him. 

||153||

ਇਕ ਹੀਰਾ ਕੀਹ? ਕਰੋੜਾਂ 
ਰਤਨ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ॥੧੫੩॥

58573 1372 kbIrw eyku 
AcMBau dyiKE  
hIrw hwt 
ibkwie]

Kabeeraa Eaek 

Achanbho 

Dhaekhiou Heeraa 

Haatt Bikaae ||

Kabeer, I saw a 

strange and wonderful 

thing. A jewel was 

being sold in a store.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਮੈਂ 
ਇਕ ਅਚਰਿ (ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ) 
ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਜਖਆ ਹੈ। ਹੀਰਾ 
ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਜਵਕ ਜਰਹਾ ਹੈ,
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58574 1372 bnjnhwry bwhrw  
kaufI bdlY 
jwie]154]

Banajanehaarae 

Baaharaa Kouddee 

Badhalai Jaae 

||154||

Because there was no 

buyer, it was going in 

exchange for a shell. 

||154||

ਚੂੂੰ ਜਕ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ-

ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 

ਕਉਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਅਿਾਈ ਂਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ) ॥੧੫੪॥

58575 1372 kbIrw jhw 
igAwnu qh Drmu 
hY jhw JUTu qh 
pwpu]

Kabeeraa Jehaa 

Giaan Theh 

Dhharam Hai 

Jehaa Jhooth Theh 

Paap ||

Kabeer, where there is 

spiritual wisdom, 

there is righteousness 

and Dharma. Where 

there is falsehood, 

there is sin.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿਨਮ-ਮਨੋਰਥ ਦੇ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼-ਜਸ਼ਨਾਸੀ 
ਜਸਰਫ਼ ਉਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 

ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਜਕ ਹੀਰਾ-
ਿਨਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਮਜਲਆ 

ਹੈ।

58576 1372 jhw loBu qh 
kwlu hY jhw iKmw  
qh Awip]155]

Jehaa Lobh Theh 

Kaal Hai Jehaa 

Khimaa Theh Aap 

||155||

Where there is greed, 

there is death. Where 

there is forgiveness, 

there is God Himself. 

||155||

ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਝੂਠ ਅਤੇ ਲੋਭ (ਦਾ ਜ਼ੋਰ) ਹੋਵੇ, 
ਉਥੇ (ਧਰਮ ਦੇ ਥਾਂ) ਪਾਪ ਅਤੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ (ਉਹ ਿੀਵਨ 'ਕਉਡੀ 
ਬਦਲੈ' ਹੀ ਿਾਣਾ ਹੋਇਆ)। 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਜਸਰਫ਼ 

ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ॥੧੫੫॥
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58577 1372 kbIr mwieAw 
qjI q ikAw 
BieAw jau mwnu 
qijAw nhI 
jwie]

Kabeer Maaeiaa 

Thajee Th Kiaa 

Bhaeiaa Jo Maan 

Thajiaa Nehee 

Jaae ||

Kabeer, what good is it 

to give up Maya, if the 

mortal does not give 

up his pride?

ਹੇ ਕਬੀਰ! ('ਊਚ ਭਵਨ 

ਕਨਕਾਮਨੀ' ਆਜਦਕ) ਮਾਇਆ 

ਜਤਆਗ ਜਦੱਤੀ ਤਾਂ ਭੀ ਕੁਝ 

ਨਹੀਂ ਸੂੰਵਾਰਦਾ, ਿ ੇਅਹੂੰਕਾਰ 

ਨਹੀਂ ਜਤਆਜਗਆ ਿਾਂਦਾ।

58578 1372 mwn munI muinvr 
gly mwnu sBY kau 
Kwie]156]

muin-vr, s`BY Maan Munee 

Munivar Galae 

Maan Sabhai Ko 

Khaae ||156||

Even the silent sages 

and seers are 

destroyed by pride; 

pride eats up 

everything. ||156||

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ (ਜਤਆਗ 

ਦੇ) ਇਸ ਮਾਣ-ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ 

ਗਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, (ਇਹ ਮਾਣ 

ਜਕਸੇ ਦਾ ਜਲਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) 
ਮਾਣ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਖਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਿ ੋ

ਭੀ ਪਿਾਣੀ ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧੫੬॥

58579 1372 kbIr swcw 
siqguru mY 
imilAw sbdu ju 
bwihAw eyku]

Kabeer Saachaa 

Sathigur Mai 

Miliaa Sabadh J 

Baahiaa Eaek ||

Kabeer, the True Guru 

has met me; He aimed 

the Arrow of the 

Shabad at me.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਹੀਰਾ ਿਨਮ 

ਬਚਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਗਿਹਸਤ 

ਜਤਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾਹ 

ਪਈ) ਮੈਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 

ਸੁਣਾਇਆ ਿੋ ਮੈਨੂੂੰ  ਤੀਰ ਵਾਂਗ 

ਲੱਗਾ,
58580 1372 lwgq hI Buie 

imil gieAw  
pirAw klyjy 
Cyku]157]

Laagath Hee Bhue 

Mil Gaeiaa Pariaa 

Kalaejae Shhaek 

||157||

As soon as it struck 

me, I fell to the 

ground with a hole in 

my heart. ||157||

ਮੇਰਾ ਜਹਰਦਾ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿੋਤਾ ਜਗਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਮੱਟੀ ਜਵਚ ਜਮਲ 

ਜਗਆ ॥੧੫੭॥
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58581 1372 kbIr swcw 
siqguru ikAw 
krY jau isKw 
mih cUk]

is`KW Kabeer Saachaa 

Sathigur Kiaa Karai 

Jo Sikhaa Mehi 

Chook ||

Kabeer, what can the 

True Guru do, when 

His Sikhs are at fault?

ਪਰ ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿ ੇਜਸੱਖਾਂ ਜਵਚ 

ਉਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਭੀ 
ਕੁਝ ਸੂੰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ (ਇਸ 

ਹੀਰੇ-ਿਨਮ ਨੂੂੰ  'ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ' 

ਿਾਂਦੇ ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ),

58582 1372 AMDy eyk n 
lwgeI ijau bWsu 
bjweIAY 
PUk]158]

Andhhae Eaek N 

Laagee Jio Baans 

Bajaaeeai Fook 

||158||

The blind do not take 

in any of His 

Teachings; it is as 

useless as blowing into 

bamboo. ||158||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਅਹੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ 

ਦੀ ਕੋਈ ਭੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਿੂਕ 

ਮਾਜਰਆਂ ਬਾਂਸ (ਦੀ ਬੂੰ ਸਰੀ) 
ਵੱਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਿੂਕ 

ਇਕ ਜਸਰੇ ਤੋਂ ਲੂੰ ਘ ਕੇ ਦੂਿੇ 
ਜਸਰੇ ਰਾਹ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਦੇ 

ਇਕ ਕੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਿੇ ਕੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 
ਉਹ ਜਸੱਜਖਆ ਅਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਜਨਕਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਚੁੂੰ ਚ-ਜਗਆਨੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਣ 

ਿਾਏ।) ॥੧੫੮॥

58583 1372 kbIr hY gY bwhn 
sGn Gn  
CqRpqI kI nwir]

Kabeer Hai Gai 

Baahan Saghan 

Ghan 

Shhathrapathee 

Kee Naar ||

Kabeer, the wife of the 

king has all sorts of 

horses, elephants and 

carriages.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਉਸ ਇਸਤਿੀ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਉਸ ਛਤਰ-ਪਤੀ 
ਰਾਿ ੇਦੀ ਰਾਣੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਵਾਰੀ 
ਲਈ ਬੇਅੂੰ ਤ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਹੋਣ,
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58584 1373 qwsu ptMqr nw 
pujY hir jn kI  
pinhwir]159]

(ptMqr) brwbrI[ pu`jY Thaas Pattanthar 

N Pujai Har Jan 

Kee Panihaar 

||159||

But she is not equal to 

the water-carrier of 

the Lord's humble 

servant. ||159||

ਿ ੋਇਸਤਿੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਭਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨੀ 
ਭੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ) 
॥੧੫੯॥

58585 1373 kbIr inRp nwrI  
ikau inMdIAY  
ikau hir cyrI 
kau mwnu]

Kabeer Nrip 

Naaree Kio 

Nindheeai Kio Har 

Chaeree Ko Maan 

||

Kabeer, why do you 

slander the wife of the 

king? Why do you 

honor the slave of the 

Lord?

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੂੂੰ  
ਜਕਉਂ ਮਾੜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੂੰ  
ਜਕਉਂ ਆਦਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ?

58586 1373 Ehu mWg svwrY 
ibKY kau Ehu 
ismrY hir 
nwmu]160]

Ouh Maang 

Savaarai Bikhai Ko 

Ouh Simarai Har 

Naam ||160||

Because one combs 

her hair for 

corruption, while the 

other remembers the 

Name of the Lord. 

||160||

(ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) 

ਜਨਿ ਪ-ਨਾਰੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕਾਮ-

ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੱਟੀਆਂ 

ਢਾਲਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂੰਤ 

ਿਨਾਂ ਦੀ ਟਜਹਲਣ (ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੀ 
ਹੈ ॥੧੬੦॥
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58587 1373 kbIr QUnI pweI 
iQiq BeI  
siqgur bMDI 
DIr]

Kabeer Thhoonee 

Paaee Thhith Bhee 

Sathigur 

Bandhhee Dhheer 

||

Kabeer, with the 

Support of the Lord's 

Pillar, I have become 

steady and stable.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ 
ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

('ਊਚ ਭਵਨ ਕਨਕਾਮਨੀ' 'ਹੈ 

ਗੈ ਬਾਹਨ' ਆਜਦਕ ਵਲ) 

ਭਟਕਣੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
58588 1373 kbIr hIrw 

bnijAw mwn 
srovr 
qIr]161]

Kabeer Heeraa 

Banajiaa Maan 

Sarovar Theer 

||161||

The True Guru has 

given me courage. 

Kabeer, I have 

purchased the 

diamond, on the banks 

of the Mansarovar 

Lake. ||161||

ਹੇ ਕਬੀਰ (ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ) 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ 

ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ॥੧੬੧॥

58589 1373 kbIr hir hIrw  
jn jauhrI ly kY 
mWfY hwt]

Kabeer Har 

Heeraa Jan 

Jouharee Lae Kai 

Maanddai Haatt ||

Kabeer, the Lord is the 

Diamond, and the 

Lord's humble servant 

is the jeweller who has 

set up his shop.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ, ਮਾਨੋ, ਹੀਰਾ ਹੈ; 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਸ 

ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ; ਇਹ 

ਹੀਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 

(ਆਪਣੇ) ਜਹਰਦੇ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣਾ 
ਸਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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58590 1373 jb hI pweIAih 
pwrKU qb hIrn 
kI swt]162]

(swt) v`tw mu`l pweI-
Aih

Jab Hee Paaeeahi 

Paarakhoo Thab 

Heeran Kee Saatt 

||162||

As soon as an 

appraiser is found, the 

price of the jewel is 

set. ||162||

ਿਦੋਂ (ਨਾਮ-ਹੀਰੇ ਦੀ) ਕਦਰ 

ਿਾਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੇਵਕ 

(ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ) ਜਮਲਦੇ ਹਨ, 

ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਸਾਂਝ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਰਲ 

ਕੇ ਪਿਭੂ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੧੬੨॥
58591 1373 kbIr kwm pry  

hir ismrIAY  
AYsw ismrhu 
inq]

Kabeer Kaam 

Parae Har 

Simareeai Aisaa 

Simarahu Nith ||

Kabeer, you 

remember the Lord in 

meditation, only when 

the need arises. You 

should remember Him 

all the time.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਕੋਈ ਗ਼ਰਜ਼ ਪੈਣ ਤੇ 

ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਜਖੱਚ 

ਤੇ ਜਪਆਰ ਨਾਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਉਸੇ 

ਜਖੱਚ-ਜਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ,

58592 1373 Amrw pur bwsw 
krhu hir  
gieAw bhorY 
ibq]163]

g-ieAw, ibq: polw bolo Amaraa Pur 

Baasaa Karahu Har 

Gaeiaa Behorai 

Bith ||163||

You shall dwell in the 

city of immortality, 

and the Lord shall 

restore the wealth you 

lost. ||163||

ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਟਕ ਿਾਉਗੇ 

ਜਿਥੇ ਅਮਰ ਹੋ ਿਾਈਦਾ ਹੈ 

(ਜਿਥੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪੋਹ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ); ਅਤੇ, ਿ ੋਸੁੂੰ ਦਰ ਗੁਣ 

ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਪਛੇ ਦੌੜ 

ਦੌੜ ਕੇ ਗੁਆਚ ਚੁਕੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਗੁਣ ਪਿਭੂ ਮੁੜ (ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੬੩॥
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58593 1373 kbIr syvw kau 
duie Bly eyku sMqu  
ieku rwmu]

Kabeer Saevaa Ko 

Dhue Bhalae Eaek 

Santh Eik Raam ||

Kabeer, it is good to 

perform selfless 

service for two - the 

Saints and the Lord.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਕ ਸੂੰਤ ਅਤੇ ਇਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ-(ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਇਹਨਾਂ 
ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ-ਪੂਿਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

58594 1373 rwmu ju dwqw 
mukiq ko sMqu 
jpwvY nwmu]164]

Raam J Dhaathaa 

Mukath Ko Santh 

Japaavai Naam 

||164||

The Lord is the Giver 

of liberation, and the 

Saint inspires us to 

chant the Naam. 

||164||

ਜਕਉਂਜਕ ਮਾਇਕ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂੰਤ-ਗੁਰਮੁਜਖ 

ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਵਲ ਪਿੇਰਦਾ ਹੈ 

॥੧੬੪॥

58595 1373 kbIr ijh 
mwrig pMifq gey  
pwCY prI bhIr]

Kabeer Jih Maarag 

Panddith Geae 

Paashhai Paree 

Beheer ||

Kabeer, the crowds 

follow the path which 

the Pandits, the 

religious scholars, 

have taken.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਤੀਰਥ ਵਰਤ 

ਆਜਦਕ ਦੇ) ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ 

ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ 

(ਇਹ ਰਾਹ ਚੂੂੰ ਜਕ ਸੌਖਾ ਹੈ) ਬੜੇ 

ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪਛੇ ਜਪਛੇ ਲੱਗੇ 

ਹੋਏ ਹਨ;

58596 1373 iek AvGt 
GwtI rwm kI  
iqh ciV rihE 
kbIr]165]

Eik Avaghatt 

Ghaattee Raam 

Kee Thih Charr 

Rehiou Kabeer 

||165||

There is a difficult and 

treacherous cliff on 

that path to the Lord; 

Kabeer is climbing that 

cliff. ||165||

ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਦਾ ਰਸਤਾ, ਮਾਨੋ, ਇਕ ਔਖਾ 
ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ 

(ਇਹਨਾਂ ਪੂੰ ਜਡਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ) ਚੜਹਾਈ ਵਾਲਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧੬੫॥
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58597 1373 kbIr dunIAw ky 
doKy mUAw cwlq 
kul kI kwin]

kul: polw bolo Kabeer Dhuneeaa 

Kae Dhokhae 

Mooaa Chaalath 

Kul Kee Kaan ||

Kabeer, the mortal 

dies of his worldly 

troubles and pain, 

after worrying about 

his family.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮਨੱੁਖ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਕੁਲਾ-ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 
ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਖ਼ਆਲ ਨਾਲ 

ਜਕ ਦੁਨੀਆ ਕੀਹ ਆਖੇਗੀ 
(ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ 
ਸਤਸੂੰਗ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਲ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

58598 1373 qb kulu iks kw 
lwjsI jb ly 
Drih 
mswin]166]

Thab Kul Kis Kaa 

Laajasee Jab Lae 

Dhharehi Masaan 

||166||

Whose family is 

dishonored, when he 

is placed on the 

funeral pyre? ||166||

(ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜਕ) ਿਦੋਂ 
ਮੌਤ ਆ ਗਈ (ਤਦੋਂ ਇਹ ਕੁਲਾ-
ਰੀਤ ਤਾਂ ਆਪੇ ਛੱੁਟ ਿਾਣੀ ਹੈ; 

ਜਸਮਰਨ-ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਰਜਹ 

ਕੇ ਿੋ ਖੁਆਰੀ ਖੱਟੀ, ਉਸ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਜਕਸ ਦੀ ਕੁਲ ਨੂੂੰ  
ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ? ॥੧੬੬॥

58599 1373 kbIr fUbihgo ry 
bwpury bhu logn 
kI kwin]

Kabeer 

Ddoobehigo Rae 

Baapurae Bahu 

Logan Kee Kaan ||

Kabeer, you shall 

drown, you wretched 

being, from worrying 

about what other 

people think.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਲੋਕ-ਲਾਿ ਜਵਚ 

ਿਸ ਕੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਆਖ-) ਹੇ ਮੂੰਦ-

ਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ! ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ-

ਲਾਿ ਜਵਚ ਹੀ ਜਰਹਾਂ (ਲੋਕ-

ਲਾਿ ਜਵਚ ਹੀ) ਡੱੁਬ ਿਾਇਂਗਾ 
(ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਇਂਗਾ)।
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58600 1373 pwrosI ky jo hUAw  
qU Apny BI 
jwnu]167]

Paarosee Kae Jo 

Hooaa Thoo 

Apanae Bhee Jaan 

||167||

You know that 

whatever happens to 

your neighbors, will 

also happen to you. 

||167||

(ਇਥੇ ਸਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਜਹਣਾ) 
ਿ ੋਮੌਤ ਜਕਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਆ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਉਹ ਤੇਰੇ 

ਉਤੇ ਭੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ॥੧੬੭॥

58601 1373 kbIr BlI 
mDUkrI nwnw 
ibiD ko nwju]

n@wn@w Kabeer Bhalee 

Madhhookaree 

Naanaa Bidhh Ko 

Naaj ||

Kabeer, even dry 

bread, made of 

various grains, is good.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ 

ਮੱਲਾਂ ਮੱਲਣ ਨਾਲੋਂ ਮੂੰਗਤਾ ਬਣ 

ਕੇ) ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਮੂੰਗੀ ਹੋਈ 

ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚੂੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਜਵਚ (ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਮੂੰਗਣ 

ਕਰਕੇ) ਕਈ ਜਕਸਮਾਂ ਦਾ ਅੂੰਨ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
58602 1373 dwvw kwhU ko nhI  

bfw dysu bf 
rwju]168]

Dhaavaa Kaahoo 

Ko Nehee Baddaa 

Dhaes Badd Raaj 

||168||

No one brags about it, 

throughout the vast 

country and great 

empire. ||168||

(ਮੂੰਗਤਾ) ਜਕਸੇ ਿਾਇਦਾਦ ਉਤੇ 

ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ 
ਬੂੰਨਹ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਉਸ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰਾਿ 

ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਿ ਹੈ 

॥੧੬੮॥
58603 1373 kbIr dwvY dwJnu 

hoqu hY inrdwvY 
rhY insMk]

Kabeer Dhaavai 

Dhaajhan Hoth Hai 

Niradhaavai Rehai 

Nisank ||

Kabeer, those who 

brag, shall burn. Those 

who do not brag 

remain carefree.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮਲਕੀਅਤਾਂ 
ਬਣਾਇਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਖੱਝ-ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ-
ਜਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ।
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58604 1373 jo jnu inrdwvY 
rhY so gnY ieMdR 
so rMk]169]

Jo Jan Niradhaavai 

Rehai So Ganai 

Eindhr So Rank 

||169||

That humble being 

who does not brag, 

looks upon the gods 

and the poor alike. 

||169||

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਿਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ 

ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਦਾ, 
ਉਹ ਇੂੰਦਿ ਦੇਵਤੇ ਵਰਜਗਆਂ ਨੂੂੰ  
ਭੀ ਕੂੰਗਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਉਹ ਜਕਸੇ ਧਨਾਢ ਆਜਦਕ ਦੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਰਦਾ) 
॥੧੬੯॥

58605 1373 kbIr pwil 
smuhw srvru 
Brw pI n skY 
koeI nIru]

Kabeer Paal 

Samuhaa Saravar 

Bharaa Pee N 

Sakai Koee Neer ||

Kabeer, the pool is 

filled to overflowing, 

but no one can drink 

the water from it.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਸਰੋਵਰ ਕੂੰ ਜਢਆਂ 

ਤਕ ਨਕਾ-ਨਕ (ਪਾਣੀ ਨਾਲ) 

ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਪਰ 

"ਦਾਵੈ ਦਾਝਨੁ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 

ਪਾਣੀ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਜਦੱਸਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

58606 1373 Bwg bfy qY 
pwieE qUM Bir 
Bir pIau 
kbIr]170]

Bhaag Baddae 

Thai Paaeiou 

Thoon Bhar Bhar 

Peeo Kabeer 

||170||

By great good fortune, 

you have found it; 

drink it in handfuls, O 

Kabeer. ||170||

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਤੂੂੰ  ਇਸ 'ਦਾਝਨ' 

ਤੋਂ ਬਚ ਜਗਆ) ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਦੱਸ 

ਜਪਆ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਹੁਣ (ਜਪਆਲੇ) 

ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀ (ਮੌਿ ਨਾਲ 

ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਿਪ) 

॥੧੭੦॥
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58607 1373 kbIr prBwqy 
qwry iKsih iqau 
iehu iKsY srIru]

Kabeer 

Parabhaathae 

Thaarae Khisehi 

Thio Eihu Khisai 

Sareer ||

Kabeer, just as the 

stars disappear at 

dawn, so shall this 

body disappear.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਿ ਦੇ 

ਤੇਿ-ਪਿਤਾਪ ਕਰਕੇ) ਪਰਭਾਤ 

ਵੇਲੇ ਤਾਰੇ (ਿੋ ਰਾਤ ਦੀ ਜਟਕਵੀਂ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਵਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ) ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ; 

ਜਤਵੇਂ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 

ਅੂੰਦਰਲੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਜਗਆਨ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਜਵਚੋਂ ਪਿਭੂ 
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੋ ਘਟਦੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

58608 1373 ey duie AKr nw 
iKsih so gih 
rihE 
kbIru]171]

(A`Kr) bRhm Eae Dhue Akhar 

Naa Khisehi So 

Gehi Rehiou 

Kabeer ||171||

Only the letters of 

God's Name do not 

disappear; Kabeer 

holds these tight. 

||171||

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਂ 
ਿ ੋਮਲਕੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ 

ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। 
ਕਬੀਰ (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ 
ਮੱਲਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ॥੧੭੧॥

58609 1373 kbIr koTI kwT 
kI dh idis 
lwgI Awig]

Kabeer Kothee 

Kaath Kee Dheh 

Dhis Laagee Aag ||

Kabeer, the wooden 

house is burning on all 

sides.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਹ ਿਗਤ, ਮਾਨੋ, 

ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ (ਮੱਲਾਂ ਮੱਲਣ 

ਦੀ) ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ;
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58610 1373 pMifq pMifq 
jil mUey mUrK 
aubry 
Bwig]172]

Panddith Panddith 

Jal Mooeae 

Moorakh Oubarae 

Bhaag ||172||

The Pandits, the 

religious scholars, 

have been burnt to 

death, while the 

illiterate ones run to 

safety. ||172||

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ) 
ਜਸਆਣ ੇ(ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਉਹ) ਸੜ ਮਰਦੇ ਹਨ, (ਿੋ 
ਇਹਨਾਂ ਜਸਆਜਣਆਂ ਦੇ ਭਾਣੇ) 
ਮੂਰਖ (ਹਨ ਉਹ) ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ 
ਦੂਰ ਪਰੇ ਭੱਿ ਕੇ (ਸੜਨੋਂ ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੭੨॥
58611 1373 kbIr sMsw dUir 

kru kwgd dyh 
ibhwie]

Kabeer Sansaa 

Dhoor Kar 

Kaagadh Dhaeh 

Bihaae ||

Kabeer, give up your 

skepticism; let your 

papers float away.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਇਸ ਪਿਭੂ-ਯਾਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ 

ਸਹਸੇ-ਦਾਝਨ ਦੂਰ ਕਰ, ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ 

ਪਰਵਾਹ ਜਵਚ ਰੋੜਹ ਦੇਹ।

58612 1373 bwvn AKr soiD 
kY hir crnI 
icqu lwie]173]

Baavan Akhar 

Sodhh Kai Har 

Charanee Chith 

Laae ||173||

Find the essence of 

the letters of the 

alphabet, and focus 

your consciousness on 

the Lord. ||173||

ਜਵੱਜਦਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ (ਭਾਵ, 

ਿ ੇਤੈਨੂੂੰ  ਜਵੱਜਦਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 

ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਮਜਲਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਜਵਚ ਜਖੱਝਣ ਦੇ 

ਥਾਂ ਜਵਚਾਰਵਾਨ ਬਣ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ) 

॥੧੭੩॥
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58613 1373 kbIr sMqu n CwfY 
sMqeI jau koitk 
imlih AsMq]

Kabeer Santh N 

Shhaaddai 

Santhee Jo Kottik 

Milehi Asanth ||

Kabeer, the Saint does 

not forsake his Saintly 

nature, even though 

he meets with millions 

of evil-doers.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਹਜਰ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਚੱਤ ਲਾਣ ਦੀ ਹੀ ਇਹ 

ਬਰਕਜਤ ਹੈ ਜਕ) ਸੂੰਤ ਆਪਣਾ 
ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਉ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, 
ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਿੋੜਾਂ ਭੈੜੇ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ।

58614 1373 milAwgru 
BuXMgm byiFE q 
sIqlqw n 
qjMq]174]

Bu-XMgm: XM qwlU qoN bol Maliaagar 

Bhuyangam 

Baedtiou Th 

Seethalathaa N 

Thajanth ||174||

Even when 

sandalwood is 

surrounded by snakes, 

it does not give up its 

cooling fragrance. 

||174||

ਚੂੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ 

ਜਘਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਅੂੰਦਰਲੀ ਠੂੰ ਢਕ ਨਹੀਂ 
ਜਤਆਗਦਾ ॥੧੭੪॥

58615 1373 kbIr mnu sIqlu 
BieAw pwieAw 
bRhmigAwnu]

Kabeer Man 

Seethal Bhaeiaa 

Paaeiaa Breham 

Giaan ||

Kabeer, my mind is 

cooled and soothed; I 

have become God-

conscious.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ (ਜਸਮਰਨ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ-

ਜਵਹਾਰ ਕਰਜਦਆਂ ਭੀ) ਉਸ ਦਾ 
ਮਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

58616 1373 ijin juAwlw jgu 
jwirAw su jn ky 
audk 
smwin]175]

Jin Juaalaa Jag 

Jaariaa S Jan Kae 

Oudhak Samaan 

||175||

The fire which has 

burnt the world is like 

water to the Lord's 

humble servant. 

||175||

ਜਿਸ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 

ਦੀ) ਅੱਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਸਾੜ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 
(ਵਰਗੀ ਠੂੰ ਢੀ) ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

॥੧੭੫॥
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58617 1373 kbIr swrI 
isrjnhwr kI  
jwnY nwhI koie]

Kabeer Saaree 

Sirajanehaar Kee 

Jaanai Naahee Koe 

||

Kabeer, no one knows 

the Play of the Creator 

Lord.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ 

ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ ਇਹ 

(ਮਾਇਆ-ਰੂਪ ਅੱਗ ਿ ੋਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ।

58618 1373 kY jwnY Awpn 
DnI kY dwsu 
dIvwnI 
hoie]176]

Kai Jaanai Aapan 

Dhhanee Kai 

Dhaas 

Dheevaanee Hoe 

||176||

Only the Lord Himself 

and the slaves at His 

Court understand it. 

||176||

ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ ਿਾਣਦਾ 
ਹੈ ਿਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਿਾਣਦਾ ਹੈ 

ਿ ੋਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁਜੜਆ ਰਹੇ (ਸੋ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੜਨ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ  ਬਣਾਣ 

ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜੇ 

ਰਜਹਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ) 

॥੧੭੬॥

58619 1373 kbIr BlI BeI 
jo Bau pirAw  
idsw geˆØI sB 
BUil]

idsW Kabeer Bhalee 

Bhee Jo Bho 

Pariaa Dhisaa 

Geanaee Sabh 

Bhool ||

Kabeer, it is good that 

I feel the Fear of God; I 

have forgotten 

everything else.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਇਹ) ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ ਮਾਇਆ ਜਪੱਛੇ ਭਟਜਕਆਂ 

ਕਈ ਠੇਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ 
(ਇਸ ਦੇ) ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੂੰਗੀ 
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਹੋਰ) ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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58620 1374 Erw gir pwnI 
BieAw jwie 
imilE Fil 
kUil]177]

(kUil) cSmy c iml ky 
smuMdR, bRhm c jw 
imilAw

Ouraa Gar Paanee 

Bhaeiaa Jaae 

Miliou Dtal Kool 

||177||

The hail-stone has 

melted into water, 

and flowed into the 

ocean. ||177||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਕਠੋਰ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨੋ, 

ਸੇਕ ਦਾ ਕੂੰਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ 
ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ) ਗੜਾ ਪੂੰਘਰ 

ਕੇ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਢਲ ਕੇ ਨਦੀ ਜਵਚ ਿਾ ਰਲਦਾ 
ਹੈ ॥੧੭੭॥

58621 1374 kbIrw DUir 
skyil kY purIAw 
bWDI dyh]

(purIAw) pUrn 
pRmysrjI[ purIAw: Aw 
qy ibMdI n lwau

Kabeeraa Dhhoor 

Sakael Kai Pureeaa 

Baandhhee Dhaeh 

||

Kabeer, the body is a 

pile of dust, collected 

and packed together.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਜਿਵੇਂ) ਜਮੱਟੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਗਰੀ 
ਵਸਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਤਵੇਂ (ਪੂੰਿ 

ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਇਹ ਸਰੀਰ 

ਰਜਚਆ ਹੈ।
58622 1374 idvs cwir ko 

pyKnw AMiq Kyh 
kI Kyh]178]

Dhivas Chaar Ko 

Paekhanaa Anth 

Khaeh Kee Khaeh 

||178||

It is a show which lasts 

for only a few days, 

and then dust returns 

to dust. ||178||

ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਚਾਰ ਜਦਨ ਸੋਹਣਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਜਿਸ 

ਜਮੱਟੀ ਤੋਂ ਬਜਣਆ ਉਸ ਜਮੱਟੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਰਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੭੮॥

58623 1374 kbIr sUrj cWd 
kY audY BeI sB 
dyh]

Kabeer Sooraj 

Chaandh Kai 

Oudhai Bhee Sabh 

Dhaeh ||

Kabeer, bodies are like 

the rising and setting 

of the sun and the 

moon.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਪੂੰਿਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ 
ਇਹ) ਸਰੀਰ-ਰਚਨਾ ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਕ ਇਸ ਜਵਚ 

ਸੂਰਿ ਅਤੇ ਚੂੰਦਿਮਾ ਦਾ ਉਦੈ 

ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, ਨਰਮ-ਜਦਲੀ ਅਤੇ 

ਸੀਤਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ 

ਗੁਣ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇ 
ਗੁਰੂ ਜਮਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਿੁੜੀਏ)।
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58624 1374 gur goibMd ky 
ibnu imly plit 
BeI sB 
Kyh]179]

Gur Gobindh Kae 

Bin Milae Palatt 

Bhee Sabh Khaeh 

||179||

Without meeting the 

Guru, the Lord of the 

Universe, they are all 

reduced to dust again. 

||179||

ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੁੜ ਜਮੱਟੀ 
ਦਾ ਜਮੱਟੀ ਹੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ 

ਜਬਲਕੁਲ ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਚਲਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੧੭੯॥

58625 1374 jh AnBau qh 
BY nhI jh Bau  
qh hir nwih]

An-Bau Jeh Anabho Theh 

Bhai Nehee Jeh 

Bho Theh Har 

Naahi ||

Where the Fearless 

Lord is, there is no 

fear; where there is 

fear, the Lord is not 

there.

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ (ਦਾਝਨ, ਸੂੰਸਾ, 
ਕਠੋਰਤਾ ਆਜਦਕ) ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਅਿ ੇ(ਸ਼ਾਂਤ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਜਖੱਝ, ਸਜਹਮ, ਬੇ-ਰਜਹਮੀ 
ਆਜਦਕ ਕੋਈ) ਡਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਉਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨਵਾਸ 

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

58626 1374 kihE kbIr  
ibcwir kY sMq 
sunhu mn 
mwih]180]

Kehiou Kabeer 

Bichaar Kai Santh 

Sunahu Man 

Maahi ||180||

Kabeer speaks after 

careful consideration; 

hear this, O Saints, in 

your minds. ||180||

ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਵਚਾਰ ਕੇ 

ਆਖ ਜਰਹਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! 

ਜਧਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ॥੧੮੦॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11992 Published: March 06/ 2014



58627 1374 kbIr ijnhu ikCU 
jwinAw nhI iqn 
suK nId ibhwie]

nhIN: dyl@I dIvw hY, 
ArQ krn vyly ip`Cly 
qy Agly A`KrW nwl lg 
ky ArQ bxUgw jI ijvyN 
kbIr. ijnhu ikCU 
jwinAw nhI, nhI iqn 
suK nId ibhwie

Kabeer Jinahu 

Kishhoo Jaaniaa 

Nehee Thin Sukh 

Needh Bihaae ||

Kabeer, those who do 

not know anything, 

pass their lives in 

peaceful sleep.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 

(ਿੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਰਤਾ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ, ਉਹ (ਇਸ 

ਦਾਝਨ, ਸੂੰ ਸੇ, ਕਠੋਰਤਾ 
ਆਜਦਕ ਜਵਚ ਜਵਲਕਦੇ ਹੋਏ 

ਭੀ) ਬੇ-ਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਮਰ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ;

58628 1374 hmhu ju bUJw 
bUJnw pUrI prI 
blwie]181]

bU`Jw bU`Jnw Hamahu J Boojhaa 

Boojhanaa Pooree 

Paree Balaae 

||181||

But I have understood 

the riddle; I am faced 

with all sorts of 

troubles. ||181||

ਪਰ ('ਗੁਰ ਗੋਜਬੂੰ ਦ' ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ) ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 

ਲਈ ਹੈ ਜਕ 'ਿਹ ਅਨਭਉ ਤਹ 

ਭੈ ਨਹੀ, ਿਹ ਭਉ ਤਹ ਹਜਰ 

ਨਾਜਹ'; ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਗੱਲ ਜਕਸੇ 

ਵੇਲੇ ਭੀ ਜਵਸਰਦੀ ਨਹੀਂ 
॥੧੮੧॥

58629 1374 kbIr mwry bhuqu 
pukwirAw pIr 
pukwrY Aaur]

Kabeer Maarae 

Bahuth Pukaariaa 

Peer Pukaarai 

Aour ||

Kabeer, those who are 

beaten cry a lot; but 

the cries of the pain of 

separation are 

different.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
('ਦਾਝਨ ਸੂੰ ਸੇ' ਆਜਦਕ ਦੀ) 
ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ 

ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ 

ਜਿਉਂ ਉਹ ਪੀੜ ਉਠਦੀ ਹੈ 

ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

(ਪਰ ਜਿਰ ਭੀ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਖਜਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ)।
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58630 1374 lwgI cot mrMm 
kI rihE kbIrw 
Taur]182]

Laagee Chott 

Maranm Kee 

Rehiou Kabeeraa 

Thour ||182||

Struck by the Mystery 

of God, Kabeer 

remains silent. ||182||

ਮੈਨੂੂੰ  ਕਬੀਰ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਿੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ 
ਜਦਲ ਜਵੂੰ ਨਹ  ਜਲਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ 
ਥਾਂ ਜਸਰ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ) ਜਟਕ ਜਗਆ ਹਾਂ। (ਮੈਨੂੂੰ  
ਇਹ ਦਾਝਨ ਸੂੰਸਾ ਆਜਦਕ 

ਦੁਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ) 

॥੧੮੨॥
58631 1374 kbIr cot suhylI 

syl kI lwgq  
lyie ausws]

ly-ie Kabeer Chott 

Suhaelee Sael Kee 

Laagath Laee 

Ousaas ||

Kabeer, the stroke of a 

lance is easy to bear; it 

takes away the breath.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ 

ਨੇਜ਼ ੇਦੀ ਸੱਟ ਹੈ ਭੀ ਸੁਖਦਾਈ। 
ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸੱਟ 

ਵੱਿਦੀ ਹੈ (ਜਬਰਹਣੀ ਨਾਜਰ 

ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

58632 1374 cot shwrY sbd 
kI qwsu gurU mY 
dws]183]

Chott Sehaarai 

Sabadh Kee Thaas 

Guroo Mai Dhaas 

||183||

But one who endures 

the stroke of the Word 

of the Shabad is the 

Guru, and I am his 

slave. ||183||

ਿ ੋ(ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ) ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ-

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਪੂਿਣ-ਿੋਗ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਮੈਂ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਦਾਸ (ਬਣਨ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ) ਹਾਂ ॥੧੮੩॥
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58633 1374 kbIr mulW munwry 
ikAw cFih  
sWeI n bhrw 
hoie]

mu`lW Kabeer Mulaan 

Munaarae Kiaa 

Chadtehi Saanee 

N Beharaa Hoe ||

Kabeer: O Mullah, why 

do you climb to the 

top of the minaret? 

The Lord is not hard of 

hearing.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਹੇ ਮੱੁਲਾਂ! ਮਸਜਿਦ 

ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ ਉਤੇ ਚੜਹਨ ਦਾ ਤੈਨੂੂੰ  
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਜਰਹਾ। ਖ਼ੁਦਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ 
(ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੀ 
ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਠੱਜਗਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ)।

58634 1374 jw kwrin qUM bWg 
dyih idl hI 
BIqir 
joie]184]

Jaa Kaaran Thoon 

Baang Dhaehi Dhil 

Hee Bheethar Joe 

||184||

Look within your own 

heart for the One, for 

whose sake you shout 

your prayers. ||184||

ਜਿਸ (ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼) ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਤੂੂੰ  ਬਾਂਗ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਦਲ ਜਵਚ ਵੇਖ 

(ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ, ਅੂੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਨਹੀਂ, ਜਸਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸੱਦ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ) ॥੧੮੪॥
58635 1374 syK sbUrI bwhrw  

ikAw hj kwby 
jwie]

h`j Saekh Sabooree 

Baaharaa Kiaa Haj 

Kaabae Jaae ||

Why does the Shaykh 

bother to go on 

pilgrimage to Mecca, if 

he is not content with 

himself?

ਹੇ ਸ਼ੇਖ! ਿ ੇਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਬੇ ਦਾ 
ਹੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਣ ਦਾ ਕੋਈ 

ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ;

58636 1374 kbIr jw kI 
idl swbiq nhI  
qw kau khW 
Kudwie]185]

Kabeer Jaa Kee 

Dhil Saabath 

Nehee Thaa Ko 

Kehaan Khudhaae 

||185||

Kabeer, one whose 

heart is not healthy 

and whole - how can 

he attain his Lord? 

||185||

ਜਕਉਂਜਕ, ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਦਲ ਜਵਚ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ 
ਰੱਬ ਜਕਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੧੮੫॥
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58637 1374 kbIr Alh kI 
kir bMdgI ijh 
ismrq duKu 
jwie]

A`lh Kabeer Aleh Kee 

Kar Bandhagee Jih 

Simarath Dhukh 

Jaae ||

Kabeer, worship the 

Lord Allah; meditating 

in remembrance on 

Him, troubles and 

pains depart.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਰੱਬ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ 
ਕਰ, ਬੂੰਦਗੀ ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਜਦਲ 

ਦਾ ਜਵਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

58638 1374 idl mih sWeI 
prgtY buJY blMqI 
nWie]186]

buJY: polw bolo Dhil Mehi Saanee 

Paragattai Bujhai 

Balanthee Naane 

||186||

The Lord shall be 

revealed within your 

own heart, and the 

burning fire within 

shall be extinguished 

by His Name. ||186||

ਜਦਲ ਜਵਚ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬੂੰਦਗੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦੀ 
ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਜਦਲ ਜਵਚੋਂ ਬੱੁਝ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੮੬॥

58639 1374 kbIr jorI kIey 
julmu hY khqw 
nwau hlwlu]

Kabeer Joree 

Keeeae Julam Hai 

Kehathaa Naao 

Halaal ||

Kabeer, to use force is 

tyranny, even if you 

call it legal.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਮੱੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੱਸ ਜਕ) 

ਜਕਸੇ ਉਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ 

ਹੈ, (ਤੂੂੰ  ਿਾਨਵਰ ਨੂੂੰ  ਿੜ ਕੇ 

ਜਬਸਜਮੱਲਾ ਆਖ ਕੇ ਜ਼ਬਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ) ਤੂੂੰ  ਆਖਦਾ ਹੈਂ 
ਜਕ ਇਹ (ਜ਼ਬਹ ਕੀਤਾ 
ਿਾਨਵਰ) ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 

ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ 
ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਾ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ); (ਪਰ ਇਹ ਮਾਸ ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ। ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀਂਦੇ, ਕਦੇ 

ਸੋਚ ਜਕ)
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58640 1374 dPqir lyKw 
mWgIAY qb 
hoiego kaunu 
hvwlu]187]

Dhafathar Laekhaa 

Maangeeai Thab 

Hoeigo Koun 

Havaal ||187||

When your account is 

called for in the Court 

of the Lord, what will 

your condition be 

then? ||187||

ਿਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

ਤੇਰੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਜਹਸਾਬ 

ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਹ ਹਾਲ 

ਹੋਵੇਗਾ ॥੧੮੭॥

58641 1374 kbIr KUbu Kwnw 
KIcrI jw mih 
AMimRqu lonu]

Kabeer Khoob 

Khaanaa 

Kheecharee Jaa 

Mehi Anmrith Lon 

||

Kabeer, the dinner of 

beans and rice is 

excellent, if it is 

flavored with salt.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਮੱੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਬੇਸ਼ੱਕ 

ਆਖ ਜਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 

ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ) ਜਖਚੜੀ ਖਾ 
ਲੈਣੀ ਚੂੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਜਸਰਫ਼ ਸੁਆਦਲਾ ਲੂਣ ਹੀ 
ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

58642 1374 hyrw rotI kwrny  
glw ktwvY 
kaunu]188]

(hyrw) iSkwr kwrny leI Haeraa Rottee 

Kaaranae Galaa 

Kattaavai Koun 

||188||

Who would cut his 

throat, to have meat 

with his bread? 

||188||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਤਆਰ 

ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਕ ਮਾਸ ਰੋਟੀ ਖਾਣ 

ਦੀ ਜਨਯਤ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ 
ਪਰ (ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦੇ 

ਕੇ ਜਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੂੰ ) ਜ਼ਬਹ ਕਰਦਾ 
ਜਿਰਾਂ ॥੧੮੮॥
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58643 1374 kbIr guru lwgw 
qb jwnIAY imtY 
mohu qn qwp]

Kabeer Gur Laagaa 

Thab Jaaneeai 

Mittai Mohu Than 

Thaap ||

Kabeer, one is known 

to have been touched 

by the Guru, only 

when his emotional 

attachment and 

physical illnesses are 

eradicated.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿਨੇਊ ਆਜਦਕ ਪਾ 
ਕੇ ਜਹੂੰ ਦੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਂ 
ਿਲਾਣ ੇਬਿਾਹਮਣ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਜਲਆ ਹੈ; ਪਰ) ਤਦੋਂ 
ਸਮਝੋ ਜਕ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ 

ਿਦੋਂ (ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਦਲ ਜਵਚੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏ, ਿਦੋਂ ਸਰੀਰ 

ਨੂੂੰ  ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਜਮਟ 

ਿਾਣ।

58644 1374 hrK sog dwJY 
nhI qb hir 
Awpih 
Awip]189]

Harakh Sog 

Dhaajhai Nehee 

Thab Har Aapehi 

Aap ||189||

He is not burned by 

pleasure or pain, and 

so he becomes the 

Lord Himself. ||189||

ਿਦੋਂ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕੋਈ ਭੀ ਜਚੱਤ 

ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਸਾੜੇ, ਅਿੇਹੀ ਹਾਲਤ 

ਜਵਚ ਅੱਪਜੜਆਂ ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧੮੯॥

58645 1374 kbIr rwm khn 
mih Bydu hY qw 
mih eyku ibcwru]

Kabeer Raam 

Kehan Mehi 

Bhaedh Hai Thaa 

Mehi Eaek Bichaar 

||

Kabeer, it does make a 

difference, how you 

chant the Lord's 

Name, 'Raam'. This is 

something to consider.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿਨੇਊ ਦੇ ਕੇ 

ਬਿਾਹਮਣ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਿਾ-ਪਾਠ 

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; 

ਪਰ) ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਣ ਜਵਚ 

ਭੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਜਵਚ ਭੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ 

ਵਾਲੀ ਹੈ।
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58646 1374 soeI rwmu sBY 
khih soeI 
kauqkhwr]190
]

khih[ kauqkhwr Soee Raam Sabhai 

Kehehi Soee 

Kouthakehaar 

||190||

Everyone uses the 

same word for the son 

of Dasrath and the 

Wondrous Lord. 

||190||

ਇਕ ਰਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ (ਇਹ 

ਹੈ ਸਰਬ-ਜਵਆਪੀ ਰਾਮ, ਇਸ 

ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਤਿ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ)। ਪਰ ਇਹੀ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਭੀ 
(ਰਾਸਾਂ ਜਵਚ ਸਾਂਗ ਬਣਾ ਬਣਾ 
ਕੇ) ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਰਾਮ 

ਅਵਤਾਰੀ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਰਾਿਾ 
ਦਸਰਥ ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਹੈ, ਇਹੀ 
ਮੂਰਤੀ-ਪੂਿਾ ਜਵਅਰਥ ਹੈ) 

॥੧੯੦॥

58647 1374 kbIr rwmY rwm 
khu kihby mwih 
ibbyk]

Kabeer Raamai 

Raam Kahu 

Kehibae Maahi 

Bibaek ||

Kabeer, use the word 

'Raam', only to speak 

of the All-pervading 

Lord. You must make 

that distinction.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਸਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਪ, ਪਰ ਿਪਣ ਵੇਲੇ ਇਹ 

ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ-

58648 1374 eyku Anykih 
imil gieAw eyk 
smwnw 
eyk]191]

Anyk-ih Eaek Anaekehi Mil 

Gaeiaa Eaek 

Samaanaa Eaek 

||191||

One 'Raam' is 

pervading 

everywhere, while the 

other is contained 

only in himself. 

||191||

ਜਕ ਇਕ ਰਾਮ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਿੀਵਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ (ਇਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਣਾ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ), ਪਰ ਇਕ ਰਾਮ 

(ਦਰਸਥ ਦਾ ਪੱੁਤਰ) ਜਸਰਫ਼ 

ਇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਹੀ ਆਇਆ 

(ਅਵਤਾਰ ਬਜਣਆ; ਇਸ ਦਾ 
ਿਾਪ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ) ॥੧੯੧॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 11999 Published: March 06/ 2014



58649 1374 kbIr jw Gr 
swD n syvIAih  
hir kI syvw 
nwih]

Kabeer Jaa Ghar 

Saadhh N 

Saeveeahi Har Kee 

Saevaa Naahi ||

Kabeer, those houses 

in which neither the 

Holy nor the Lord are 

served

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਿਾ 
ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਦਨ-ਜਦਹਾਰ ਸਮੇ 

ਬਿਾਹਮਣ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਬੱਸ! ਇਹ 

ਹੈ ਜਸੱਜਖਆ ਿੋ ਬਿਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ 
ਆਪਣ ੇਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੇ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਵਚਾਰੇ ਭੀ 
ਠਾਕੁਰ-ਪੂਿਾ ਤੇ ਬਿਾਹਮਣ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਸੁਚੱਿੇ ਤੇ ਸੱੁਚੇ ਜਹੂੰ ਦੂ ਸਮਝ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ 

ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਜਿਨਹ ਾਂ ਘਰਾਂ ਜਵਚ 

ਨੇਕ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ,

58650 1374 qy Gr mrht 
swrKy BUq bsih 
iqn mwih]192]

Thae Ghar 

Marehatt 

Saarakhae Bhooth 

Basehi Thin Maahi 

||192||

- those houses are like 

cremation grounds; 

demons dwell within 

them. ||192||

ਉਹ ਘਰ (ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨੇ ਹੀ 
ਸੱੁਚੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹੋਣ) 

ਮਸਾਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਘਰਾਂ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ) 
ਭੂਤਨੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ॥੧੯੨॥
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58651 1374 kbIr gUMgw hUAw 
bwvrw bhrw 
hUAw kwn]

Kabeer Goongaa 

Hooaa Baavaraa 

Beharaa Hooaa 

Kaan ||

Kabeer, I have become 

mute, insane and deaf.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿਨੇਊ ਪਾ ਕੇ 

ਬਿਾਹਮਣ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ, 

ਠਾਕੁਰ-ਪੂਿਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਦਨ-

ਜਦਹਾਰ ਸਮੇ ਬਿਾਹਮਣ ਦੀ ਹੀ 
ਪੂਿਾ-ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਦਾ; ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿੀਵਨ ਹੀ 
ਬਦਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹ (ਦੁਨੀਆ 

ਦੇ ਭਾਣੇ) ਗੁੂੰ ਗਾ, ਕਮਲਾ, ਬੋਲਾ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਮੂੰ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ 
ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਜਨੂੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ)

58652 1374 pwvhu qy ipMgul 
BieAw mwirAw 
siqgur 
bwn]193]

B-ieAw Paavahu Thae 

Pingul Bhaeiaa 

Maariaa Sathigur 

Baan ||193||

I am crippled - the 

True Guru has pierced 

me with His Arrow. 

||193||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਦੁਨੀਆਂ 

ਭਾਣੇ) ਲੂਲਹਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰ ਦੇ 

ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ) 
॥੧੯੩॥

58653 1374 kbIr siqgur 
sUrmy bwihAw 
bwnu ju eyku]

Kabeer Sathigur 

Sooramae Baahiaa 

Baan J Eaek ||

Kabeer, the True Guru, 

the Spiritual Warrior, 

has shot me with His 

Arrow.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਸੂਰਮਾ ਸਜਤਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦਾ ਇਕ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ,
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58654 1374 lwgq hI Buie 
igir pirAw prw 
kryjy Cyku]194]

Bu-ie Laagath Hee Bhue 

Gir Pariaa Paraa 

Karaejae Shhaek 

||194||

As soon as it struck 

me, I fell to the 

ground, with a hole in 

my heart. ||194||

ਤੀਰ ਵੱਿਜਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਜਨਰ-ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਪਿੋਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੯੪॥

58655 1374 kbIr inrml 
bUMd Akws kI  
pir geI BUim 
ibkwr]

Kabeer Niramal 

Boondh Akaas Kee 

Par Gee Bhoom 

Bikaar ||

Kabeer, the pure drop 

of water falls from the 

sky, onto the dirty 

ground.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਵਰਖਾ ਸਮੇ) 

ਆਕਾਸ਼ (ਤੋਂ ਮੀਂਹ) ਦੀ ਿੋ ਸਾਫ਼ 

ਬੂੂੰ ਦ ਨਕਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗ ਪਈ,

58656 1375 ibnu sMgiq ieau 
mWneI hoie geI 
BT Cwr]195]

B`T Bin Sangath Eio 

Maannee Hoe Gee 

Bhath Shhaar 

||195||

You must 

acknowledge this, that 

without the Sangat, 

the Holy 

Congregation, it turns 

into burnt ashes. 

||195||

(ਉਹ ਜਕਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸੂੰਵਾਰ 

ਨਾਹ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਭੀ) 
ਉਹ, ਮਾਨੋ, (ਬਲਦੇ) ਭੱਠ ਦੀ 
ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਹਾਲ 

ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਪਰਮ ਪਜਵਤਿ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੂੰਸ਼ ਿੀਵ 

ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ ਿੇ ਕੁਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਿਸ ਜਗਆ ਤਾਂ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪ 

ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਸੜ ਮੁਇਆ) 

॥੧੯੫॥
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58657 1375 kbIr inrml 
bUMd Akws kI  
lInI BUim 
imlwie]

Kabeer Niramal 

Boondh Akaas Kee 

Leenee Bhoom 

Milaae ||

Kabeer, the pure drop 

of water falls from the 

sky, and mixes with 

the dust.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਵਰਖਾ ਸਮੇ) 

ਆਕਾਸ਼ (ਤੋਂ ਮੀਂਹ) ਦੀ ਜਿਸ 

ਸਾਫ਼ ਬੂੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  (ਜਸਆਣੇ 
ਜਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਹਲ ਆਜਦਕ 

ਨਾਲ ਵਾਹ-ਬਣਾ ਕੇ ਸੂੰਵਾਰੀ 
ਹੋਈ ਆਪਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਵਚ 

(ਵੱਟ-ਬੂੰਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ) ਰਲਾ 
ਜਲਆ,

58658 1375 Aink isAwny  
pic gey nw 
inrvwrI 
jwie]196]

pic: polw bolo Anik Siaanae Pach 

Geae Naa 

Niravaaree Jaae 

||196||

Millions of clever 

people may try, but 

they will fail - it cannot 

be made separate 

again. ||196||

ਉਹ ਬੂੂੰ ਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਜਨਖੇੜੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ 
ਜਸਆਣ ੇਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਥੱਕਣ। 
(ਨੋਟ: ਕਲਰਾਠੀ ਅਣਵਾਹੀ 
ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜਪਆ ਮੀਂਹ ਦਾ 
ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਿਾਲਾ ਬਣ 

ਿਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘਟ 

ਿੀਊਰਦਾ ਹੈ)। (ਇਹੀ ਹਾਲ 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਮਝੋ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਿੀਭ ਕੂੰਨ 

ਆਜਦਕ ਇੂੰਦਿੇ ਪਰ-ਜਨੂੰ ਦਾ 
ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂੰਵਾਰੀ ਹੋਈ 

ਸਰੀਰ-ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਅਿੇਹਾ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ 

ਜਵਕਾਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਥੋਂ ਜਵਛੋੜ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ॥੧੯੬॥
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58659 1375 kbIr hj kwby 
hau jwie Qw  
AwgY imilAw 
Kudwie]

h`j Kabeer Haj Kaabae 

Ho Jaae Thhaa 

Aagai Miliaa 

Khudhaae ||

Kabeer, I was going on 

a pilgrimage to Mecca, 

and God met me on 

the way.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਹੱਿ 

ਕਰਨ ਿਾ ਜਰਹਾ ਸਾਂ, ਉਥੇ ਗਏ 

ਨੂੂੰ  ਅੱਗੋਂ ਖ਼ੁਦਾ ਜਮਲ ਜਪਆ।

58660 1375 sWeI muJ isau  
lir pirAw quJY  
ikin@ PurmweI 
gwie]197]

gwie g`l Saanee Mujh Sio 

Lar Pariaa Thujhai 

Kinih Furamaaee 

Gaae ||197||

He scolded me and 

asked, ""Who told you 

that I am only 

there?""||197||

ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਈ ਂ(ਖ਼ੁਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਹੋਣ ਦੇ ਥਾਂ ਜਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 

ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ, ਸਗੋਂ) ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਗੱੁਸੇ 

ਹੋਇਆ (ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ) ਜਕ 

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤਾ 
ਿ ੁਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੂੂੰ  ਗਾਂ 
(ਆਜਦਕ) ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇਂ 
(ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ 

ਜਦਆਂਗਾ) ॥੧੯੭॥

58661 1375 kbIr hj kwbY 
hoie hoie gieAw  
kyqI bwr kbIr]

Kabeer Haj Kaabai 

Hoe Hoe Gaeiaa 

Kaethee Baar 

Kabeer ||

Kabeer, I went to 

Mecca - how many 

times, Kabeer?

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੇ 

ਸਾਈ!ਂ (ਤੇਰੇ ਘਰ-) ਕਾਬੇ ਦਾ 
ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਆ ਹਾਂ।
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58662 1375 sWeI muJ mih 
ikAw Kqw muKhu  
n bolY 
pIr]198]

Kqw: polw bolo Saanee Mujh Mehi 

Kiaa Khathaa 

Mukhahu N Bolai 

Peer ||198||

O Lord, what is the 

problem with me? You 

have not spoken to me 

with Your Mouth. 

||198||

ਪਰ, ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ! ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਕੀਹ ਕੀਹ ਖ਼ਤਾ ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ? (ਿੋ ਹੱਿ ਅਤੇ 

ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਭੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ 

ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਾਵ, ਹੱਿ ਅਤੇ 

ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) ॥੧੯੮॥
58663 1375 kbIr jIA ju 

mwrih joru kir  
khqy hih ju 
hlwlu]

Kabeer Jeea J 

Maarehi Jor Kar 

Kehathae Hehi J 

Halaal ||

Kabeer, they oppress 

living beings and kill 

them, and call it 

proper.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੋ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਕਰ 

ਕੇ (ਗਾਂ ਆਜਦਕ) ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਆਖਦੇ ਇਹ 

ਹਨ ਜਕ (ਇਹ ਜ਼ਬਹ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਮਾਸ) ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 

ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ,

58664 1375 dPqru deI jb 
kwiF hY hoiegw 
kaunu 
hvwlu]199]

Dhafathar Dhee 

Jab Kaadt Hai 

Hoeigaa Koun 

Havaal ||199||

When the Lord calls 

for their account, 

what will their 

condition be? ||199||

ਿਦੋਂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਦਾ (ਇਹਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ-ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ 
ਮੂੰ ਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਹ 

ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? (ਭਾਵ, ਕੁਰਬਾਨੀ 
ਜਦੱਜਤਆਂ ਗੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੇ) ॥੧੯੯॥

58665 1375 kbIr joru kIAw 
so julmu hY lyie 
jbwbu Kudwie]

ly-ie Kabeer Jor Keeaa 

So Julam Hai Laee 

Jabaab Khudhaae 

||

Kabeer, it is tyranny to 

use force; the Lord 

shall call you to 

account.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੋ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ 

ਉਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; (ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ 

ਦਾ) ਲੇਖਾ ਖ਼ੁਦਾ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12005 Published: March 06/ 2014



58666 1375 dPqir lyKw 
nIksY mwr muhY 
muih Kwie]200]

Dhafathar Laekhaa 

Neekasai Maar 

Muhai Muhi 

Khaae ||200||

When your account is 

called for, your face 

and mouth shall be 

beaten. ||200||

ਜਿਸ ਜਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੇਖੇ ਦੀ 
ਬਾਕੀ ਜਨਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ 
ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ: ਕੀਤੇ 

ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੂੰ  'ਕੁਰਬਾਨੀ' ਦੇ ਕੇ 

ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ॥੨੦੦॥

58667 1375 kbIr lyKw dynw 
suhylw jau idl 
sUcI hoie]

Kabeer Laekhaa 

Dhaenaa Suhaelaa 

Jo Dhil Soochee 

Hoe ||

Kabeer, it is easy to 

render your account, if 

your heart is pure.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਉਹ ਰੱਬ ਮਨੱੁਖ 

ਪਾਸੋਂ ਜਸਰਫ਼ ਜਦਲ ਦੀ 
ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 
ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ) ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਦਲ 

ਦੀ ਪਜਵਤਿਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ 
ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ;

58668 1375 ausu swcy dIbwn 
mih plw n 
pkrY koie]201]

p`lw Ous Saachae 

Dheebaan Mehi 

Palaa N Pakarai 

Koe ||201||

In the True Court of 

the Lord, no one will 

seize you. ||201||

(ਇਸ ਪਜਵਤਿਤਾ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਉਸ ਸੱਚੀ ਕਚਜਹਰੀ 
ਜਵਚ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ॥੨੦੧॥

58669 1375 kbIr DrqI Aru 
Awkws mih duie  
qUM brI AbD]

(A-b`D) k`tx rihq Kabeer 

Dhharathee Ar 

Aakaas Mehi Dhue 

Thoon Baree 

Abadhh ||

Kabeer: O duality, you 

are mighty and 

powerful in the earth 

and the sky.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਹੇ ਦਵੈਤ! ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਹੀ (ਤੂੂੰ  ਬਹੁਤ 

ਬਲੀ ਹੈਂ) ਤੈਨੂੂੰ  ਬੜੀ ਔਜਖਆਈ 

ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।
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58670 1375 Kt drsn sMsy 
pry Aru 
caurwsIh 
isD]202]

Khatt Dharasan 

Sansae Parae Ar 

Chouraaseeh 

Sidhh ||202||

The six Shaastras and 

the eighty-four 

Siddhas are 

entrenched in 

skepticism. ||202||

(ਹੱਿ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਮੱੁਲਾਂ, ਿਾਂ ਠਾਕੁਰ-ਪੂਿਾ 
ਕਰਨ ਕਰਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਾਹਮਣ 

ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਰਹੇ) ਛੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ 

ਜਤਆਗੀ ਅਤੇ (ਿੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿਪੱਕ ਹੋਏ) ਚੌਰਾਸੀ ਜਸੱਧ 

ਭੀ, ਹੇ ਦੁਇ! ਤੈਥੋਂ ਸਜਹਮੇ ਹੋਏ 

ਹਨ ॥੨੦੨॥
58671 1375 kbIr myrw muJ 

mih ikCu nhI jo 
ikCu hY so qyrw]

Kabeer Maeraa 

Mujh Mehi Kishh 

Nehee Jo Kishh 

Hai So Thaeraa ||

Kabeer, nothing is 

mine within myself. 

Whatever there is, is 

Yours, O Lord.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਇਸ 'ਦੁਇ' ਨੂੂੰ  
ਜਮਟਾਣ ਲਈ ਨਾਹ ਹੱਿ, 

ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਨਾਹ ਠਾਕੁਰ-

ਪੂਿਾ ਨਾਹ ਬਿਾਹਮਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, 
ਨਾਹ ਜਤਆਗ ਤੇ ਨਾਹ ਿੋਗ-

ਸਾਧਨ-ਇਹ ਕੋਈ ਭੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਸਰਫ਼ 

ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 

ਜਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਾਏ, ਇਸੇ ਦਾ 
ਨਾਮ 'ਜਦਲ-ਸਾਬਜਤ' ਹੈ। ਸੋ, 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ 

ਤੇ ਆਖ-) ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ 

ਪਾਸ ਹੈ (ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ), 

ਇਸ ਜਵਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ 
ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਖ 

ਸਕਾਂ; ਿੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ 

ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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58672 1375 qyrw quJ kau 
saupqy ikAw 
lwgY myrw]203]

Thaeraa Thujh Ko 

Soupathae Kiaa 

Laagai Maeraa 

||203||

If I surrender to You 

what is already Yours, 

what does it cost me? 

||203||

(ਿੇ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਤੇਰਾ 
ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੋਇਆ (ਇਹ ਤਨ 

ਮਨ ਧਨ) ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ, ਇਸ ਜਵਚ ਮੇਰੇ ਪੱਜਲਓਂ 

ਕੁਝ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨੦੩॥

58673 1375 kbIr qUM qUM 
krqw qU hUAw  
muJ mih rhw n  
hUM]

Kabeer Thoon 

Thoon Karathaa 

Thoo Hooaa Mujh 

Mehi Rehaa N 

Hoon ||

Kabeer, repeating, 

""You, You"", I have 

become like You. 

Nothing of me 

remains in myself.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਇਉਂ ਆਖ-ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਜਦਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਵਚ ਹੀ 
ਲੀਨ ਹੋ ਜਗਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

'ਮੈਂ ਮੈਂ' ਦਾ ਜਖ਼ਆਲ ਰਜਹ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਜਗਆ।

58674 1375 jb Awpw pr kw 
imit gieAw jq 
dyKau qq 
qU]204]

jq qq: poly bolo Jab Aapaa Par Kaa 

Mitt Gaeiaa Jath 

Dhaekho Thath 

Thoo ||204||

When the difference 

between myself and 

others is removed, 

then wherever I look, I 

see only You. ||204||

(ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਜਦਆਂ 

ਹੁਣ) ਿਦੋਂ (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ 
ਪਰਾਏ ਵਾਲਾ ਜਵਤਕਰਾ ਜਮਟ 

ਜਗਆ ਹੈ ('ਦੁਇ' ਜਮਟ ਗਈ 

ਹੈ), ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਹਰ ਥਾਂ) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਜਦਸ ਜਰਹਾ ਹੈਂ 
॥੨੦੪॥

58675 1375 kbIr ibkwrh 
icqvqy JUTy krqy 
Aws]

Kabeer Bikaareh 

Chithavathae 

Jhoothae Karathae 

Aas ||

Kabeer, those who 

think of evil and 

entertain false hopes

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿ ੋਮਨੱੁਖ 'ਦੁਇ' 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹ ਕੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ਿੋ ਸਦਾ 
ਭੈੜੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ 
ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿ ੋ

ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂਘਾਂ 
ਤਾਂਘਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,
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58676 1375 mnorQu koie n 
pUirE cwly aUiT 
inrws]205]

Manorathh Koe N 

Pooriou Chaalae 

Ooth Niraas 

||205||

- none of their desires 

shall be fulfilled; they 

shall depart in despair. 

||205||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਦਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ 

ਦੌੜ-ਭੱਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ 
(ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਭੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 

ਜਮਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, 
ਆਸਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ॥੨੦੫॥

58677 1375 kbIr hir kw 
ismrnu jo krY so 
suKIAw sMswir]

Kabeer Har Kaa 

Simaran Jo Karai 

So Sukheeaa 

Sansaar ||

Kabeer, whoever 

meditates in 

remembrance on the 

Lord, he alone is 

happy in this world.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ 

ਜਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;

58678 1375 ieq auq kqih  
n foleI ijs 
rwKY 
isrjnhwr]206
]

Eith Outh Kathehi 

N Ddolee Jis 

Raakhai 

Sirajanehaar 

||206||

One who is protected 

and saved by the 

Creator Lord, shall 

never waver, here or 

hereafter. ||206||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਜਕਤੇ ਭੀ 
(ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ) ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੦੬॥
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58679 1375 kbIr GwxI 
pIVqy siqgur 
lIey Cfwie]

Kabeer Ghaanee 

Peerrathae 

Sathigur Leeeae 

Shhaddaae ||

Kabeer, I was being 

crushed like sesame 

seeds in the oil-press, 

but the True Guru 

saved me.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿੀਵ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਜਨਆਵੀ ਆਸਾਂ 
ਦੀ) ਘਾਣੀ ਜਵਚ (ਇਉਂ) ਪੀੜੇ 

ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, (ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਲੂ 
ਜਵਚ ਜਤਲ ਪੀੜੀਦੇ ਹਨ;) (ਪਰ 

ਿ ੋਿੋ 'ਹਜਰ ਕਾ ਜਸਮਰਨੁ ਕਰੈ') 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ (ਇਸ 

ਘਾਣੀ ਜਵਚੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

58680 1375 prw pUrblI 
BwvnI prgtu 
hoeI 
Awie]207]

Paraa Poorabalee 

Bhaavanee 

Paragatt Hoee Aae 

||207||

My pre-ordained 

primal destiny has 

now been revealed. 

||207||

(ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ) 
ਜਪਆਰ ਿ ੋਧੁਰ ਤੋਂ ਤੁਜਰਆ ਆ 

ਜਰਹਾ ਸੀ (ਪਰ ਿੋ ਇਹਨਾਂ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਹੇਠ ਨੱਜਪਆ 

ਜਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੇਹਰ ਨਾਲ) ਮੁੜ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨੦੭॥

58681 1375 kbIr twlY tolY 
idnu gieAw  
ibAwju bFMqau 
jwie]

twlY tolY:poly bolo Kabeer Ttaalai 

Ttolai Dhin Gaeiaa 

Biaaj Badtantho 

Jaae ||

Kabeer, my days have 

passed, and I have 

postponed my 

payments; the interest 

on my account 

continues to increase.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਕੀਤੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ 

ਆਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਸਮਰਨ 

ਵਲੋਂ) ਅੱਿ-ਭਲਕ ਕਰਜਦਆਂ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੇ ਆਸਾਂ ਦਾ) ਜਵਆਿ ਵਧਦਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12010 Published: March 06/ 2014



58682 1375 nw hir BijE n 
Kqu PitE kwlu 
phUMco 
Awie]208]

Kqu:polw bolo Naa Har Bhajiou N 

Khath Fattiou Kaal 

Pehooncho Aae 

||208||

I have not meditated 

on the Lord and my 

account is still 

pending, and now, the 

moment of my death 

has come! ||208||

ਨਾਹ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਹ ਹੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ 
ਦਾ ਇਹ) ਲੇਖਾ ਮੱੁਕਦਾ ਹੈ। 
(ਬੱਸ! ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੇ 

ਆਸਾਂ ਜਵਚ ਿਸੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ 

ਜਸਰ ਉਤੇ) ਮੌਤ ਆ ਅੱਪੜਦੀ 
ਹੈ ॥੨੦੮॥

58683 1375 mhlw 5] Bgq bwxI, gurbwxI jI 
dI eykqw ABydqw 
idKwauNx leI mh`lw 
pMjvW jI gurbwxI 
aucwrdy hn

Mehalaa 5 || Fifth Mehl:

58684 1375 kbIr kUkru 
Bauknw krMg 
ipCY auiT Dwie]

Kabeer Kookar 

Bhoukanaa Karang 

Pishhai Outh 

Dhhaae ||

Kabeer, the mortal is a 

barking dog, chasing 

after a carcass.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਭੌਂਕਣ ਵਾਲਾ (ਭਾਵ, 

ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਜਰਆ) ਕੱੁਤਾ 
ਸਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ 

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ 
ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਵੱਲ ਹੀ 
ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਹੀਏ ਂਇਹ 

ਜਸਮਰਨ ਵਲੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੌਲੇ 

ਕਰਦਾ ਹੈ)।

58685 1375 krmI siqguru 
pwieAw ijin  
hau lIAw 
Cfwie]209]

Karamee Sathigur 

Paaeiaa Jin Ho 

Leeaa Shhaddaae 

||209||

By the Grace of good 

karma, I have found 

the True Guru, who 

has saved me. ||209||

ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਹਰ 

ਨਾਲ ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਤੇ ਆਸਾਂ ਦੇ ਪੂੰਿ ੇਤੋਂ) ਛੁਡਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੨੦੯॥
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58686 1375 mhlw 5] Mehalaa 5 || Fifth Mehl:

58687 1375 kbIr DrqI swD 
kI qskr bYsih 
gwih]

Kabeer 

Dhharathee 

Saadhh Kee 

Thasakar Baisehi 

Gaahi ||

Kabeer, the earth 

belongs to the Holy, 

but it is being 

occupied by thieves.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੇ ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ 

(ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ) ਹੋਰ ਝਾਕ 

ਛੱਡ ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਆ ਬੈਠਣ,

58688 1375 DrqI Bwir n 
ibAwpeI aun 
kau lwhU 
lwih]210]

Dhharathee Bhaar 

N Biaapee Oun Ko 

Laahoo Laahi 

||210||

They are not a burden 

to the earth; they 

receive its blessings. 

||210||

ਤਾਂ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ 

ਸੂੰਗਤ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, 
ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ 

ਲਾਭ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ 

ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨੧੦॥
58689 1375 mhlw 5] Mehalaa 5 || Fifth Mehl:

58690 1375 kbIr cwvl 
kwrny quK kau 
muhlI lwie]

quK: polw bolo Kabeer Chaaval 

Kaaranae Thukh 

Ko Muhalee Laae 

||

Kabeer, the rice is 

beaten with a mallet 

to get rid of the husk.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਤੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਚਉਲ 

(ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

(ਛੜਨ ਵੇਲੇ) ਤੋਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੁਹਲੀ 
(ਦੀ ਸੱਟ) ਵੱਿਦੀ ਹੈ।

58691 1375 sMig kusMgI bYsqy  
qb pUCY 
Drmrwie]211]

Sang Kusangee 

Baisathae Thab 

Pooshhai 

Dhharam Raae 

||211||

When people sit in evil 

company, the 

Righteous Judge of 

Dharma calls them to 

account. ||211||

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਹਬਜਤ ਜਵਚ 

ਬੈਠਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਸੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਕਾਰ 

ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਤੋਂ 
ਧਰਮਰਾਿ ਲੇਖਾ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ 

॥੨੧੧॥
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58692 1375 nwmw mwieAw 
moihAw khY 
iqlocnu mIq]

Naamaa Maaeiaa 

Mohiaa Kehai 

Thilochan Meeth 

||

Trilochan says, O 

Naam Dayv, Maya has 

enticed you, my friend.

ਜਤਿਲੋਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਜਮੱਤਿ ਨਾਮਦੇਵ! ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਿਾਪਦਾ ਹੈਂ।

58693 1375 kwhy CIphu 
CwielY rwm n 
lwvhu 
cIqu]212]

(Ciphu) Cwpdy hoN[ 
(CwielY) cwdr[

Kaahae 

Shheepahu 

Shhaaeilai Raam N 

Laavahu Cheeth 

||212||

Why are you printing 

designs on these 

sheets, and not 

focusing your 

consciousness on the 

Lord? ||212||

ਇਹ ਅੂੰਬਰੇ ਜਕਉਂ ਠੇਕ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਚਰਨਾਂ) 
ਨਾਲ ਜਕਉਂ ਜਚੱਤ ਨਹੀਂ ਿੋੜਦਾ? 

॥੨੧੨॥

58694 1375 nwmw khY 
iqlocnw muK qy 
rwmu sMm@wil]

Naamaa Kehai 

Thilochanaa Mukh 

Thae Raam 

Sanmhaal ||

Naam Dayv answers, O 

Trilochan, chant the 

Lord's Name with your 

mouth.

ਨਾਮਦੇਵ (ਅੱਗੋਂ) ਉੱਤਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ- ਹੇ ਜਤਿਲੋਚਨ! ਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ;

58695 1376 hwQ pwau kir 
kwmu sBu cIqu 
inrMjn 
nwil]213]

Haathh Paao Kar 

Kaam Sabh Cheeth 

Niranjan Naal 

||213||

With your hands and 

feet, do all your work, 

but let your 

consciousness remain 

with the Immaculate 

Lord. ||213||

ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੂੰਮ-

ਕਾਿ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਚਤ 

ਮਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਿੋੜ ॥੨੧੩॥

58696 1376 mhlw 5] Mehalaa 5 || Fifth Mehl:

58697 1376 kbIrw hmrw ko 
nhI hm iks hU 
ky nwih]

Kabeeraa 

Hamaraa Ko 

Nehee Ham Kis 

Hoo Kae Naahi ||

Kabeer, no one 

belongs to me, and I 

belong to no one else.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਨਾਹ ਕੋਈ ਅਸਾਡਾ 
ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹ 

ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਕਸੇ ਦੇ ਸਦਾ ਲਈ 

ਸਾਥੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਬੇੜੀ ਦੇ 

ਪੂਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ)
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58698 1376 ijin iehu rcnu 
rcwieAw iqs hI 
mwih 
smwih]214]

Jin Eihu Rachan 

Rachaaeiaa This 

Hee Maahi 

Samaahi ||214||

The One who created 

the creation - into Him 

I shall be absorbed. 

||214||

(ਤਾਂ ਤੇ) ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 

ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 
ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ॥੨੧੪॥

58699 1376 kbIr kIciV 
Awtw igir 
pirAw ikCU n 
AwieE hwQ]

Kabeer Keecharr 

Aattaa Gir Pariaa 

Kishhoo N Aaeiou 

Haathh ||

Kabeer, the flour has 

fallen into the mud; 

nothing has come into 

my hands.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਿ ੁ

ਜਕਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਟਾ ਪੀਹ ਕੇ 

ਜਲਆਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ 

ਆਉਂਜਦਆਂ ਰਾਹ ਜਵਚ ਉਹ) 

ਆਟਾ ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ ਜਡੱਗ 

ਜਪਆ, ਉਸ (ਜਵਚਾਰੀ) ਦੇ ਹੱਥ-

ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਭੀ ਨਾਹ ਜਪਆ।

58700 1376 pIsq pIsq 
cwibAw soeI 
inbihAw 
swQ]215]

Peesath Peesath 

Chaabiaa Soee 

Nibehiaa Saathh 

||215||

That which was eaten 

while it was being 

ground - that alone is 

of any use. ||215||

ਚੱਕੀ ਪੀਂਹਜਦਆਂ ਪੀਂਹਜਦਆਂ 

ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਉਸ ਨੇ ਚੱਬ 

ਲਏ, ਬੱਸ! ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਆਇਆ ॥੨੧੫॥
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58701 1376 kbIr mnu jwnY 
sB bwq jwnq 
hI Aaugnu krY]

Kabeer Man 

Jaanai Sabh Baath 

Jaanath Hee 

Aougan Karai ||

Kabeer, the mortal 

knows everything, and 

knowing, he still 

makes mistakes.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਧਰਮ = ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਿਾ ਕੇ 

ਭਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਜਪਛੋਂ 
ਸਾਰਾ ਜਦਨ ਠੱਗੀ-ਫ਼ਰੇਬ ਦੀ 
ਜਕਰਤ-ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਵਾਜਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਕ 

ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ) 
ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ (ਠੱਗੀ 
ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ) ਪਾਪ ਕਰੀ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

58702 1376 kwhy kI kuslwq  
hwiQ dIpu kUey 
prY]216]

(kuslwq) suK Kaahae Kee 

Kusalaath Haathh 

Dheep Kooeae 

Parai ||216||

What good is a lamp in 

one's hand, if he falls 

into the well? ||216||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ 
ਇਕ ਿਗਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਰਸਤਾ ਜਵਖਾਣਾ ਹੈ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗਣੋਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ) ਉਸ 

ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਕੀਹ ਸੁਖ ਿ ੇਉਸ 

ਦੀਵੇ ਦੇ ਅਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਜਵਚ 

ਜਡੱਗ ਪਏ? ॥੨੧੬॥
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58703 1376 kbIr lwgI 
pRIiq sujwn isau  
brjY logu Ajwnu]

Kabeer Laagee 

Preeth Sujaan Sio 

Barajai Log Ajaan 

||

Kabeer, I am in love 

with the All-knowing 

Lord; the ignorant 

ones try to hold me 

back.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿ ੇਤੂੂੰ  "ਚੀਤੁ 

ਜਨਰੂੰਿਨ ਨਾਜਲ" ਿੋੜੀ ਰੱਖਣਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਜਕ ਇਹ) 

ਮੂਰਖ ਿਗਤ (ਭਾਵ, ਸਾਕ-

ਸੂੰਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਅਤੇ ਠੱਗੀ 
ਦੀ ਜਕਰਤ-ਕਾਰ) ਘਟ ਘਟ ਦੀ 
ਿਾਨਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਬਣੀ ਪਿੀਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਵਚ ਰੋਕ 

ਪਾਂਦਾ ਹੈ;

58704 1376 qw isau tUtI  
ikau bnY jw ky 
jIA 
prwn]217]

Thaa Sio Ttoottee 

Kio Banai Jaa Kae 

Jeea Paraan 

||217||

How could I ever break 

with the One, who 

owns our soul and 

breath of life. ||217||

(ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਜਵਚ ਆਇਆਂ 

ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ) 

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੱਤੀ 
ਹੋਈ ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ-ਿਾਨ ਹੈ ਉਸ 

ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੜੀ ਹੋਈ (ਜਕਸੇ 

ਹਾਲਤ ਜਵਚ ਭੀ) ਇਹ ਸੋਹਣੀ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ (ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਸਕਦੀ) ॥੨੧੭॥

58705 1376 kbIr koTy mMfp 
hyqu kir kwhy 
mrhu svwir]

Kabeer Kothae 

Manddap Haeth 

Kar Kaahae 

Marahu Savaar ||

Kabeer, why kill 

yourself for your love 

of decorations of your 

home and mansion?

(ਜਿੂੰ ਦ-ਦਾਤੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲੋਂ ਜਵਛੁੜੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਸਕਦੀ, 
'ਤਾ ਜਸਉ ਟੂਟੀ ਜਕਉ ਬਨੈ'; ਤਾਂ 
ਤੇ) ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਉਸ ਜਿੂੰ ਦ 

ਦਾਤੇ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) ਘਰ ਮਹਲ-

ਮਾੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਿਾ 
ਸਿਾ ਕੇ ਜਕਉਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ?
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58706 1376 kwrju swFy qIin 
hQ GnI q pauny 
cwir]218]

Kaaraj Saadtae 

Theen Hathh 

Ghanee Th 

Pounae Chaar 

||218||

In the end, only six 

feet, or a little more, 

shall be your lot. 

||218||

ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਢੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ 
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣ ੇਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ 

ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੀ ਵਰਤਦੇ 

ਹੋ), ਪਰ ਿੇ (ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਕੁਝ 

ਲੂੰ ਮਾ ਹੈ, ਿ)ੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕੁਝ 

ਵਧੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਹੱਥ ਵਰਤ 

ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ॥੨੧੮॥

58707 1376 kbIr jo mY 
icqvau nw krY  
ikAw myry icqvy 
hoie]

Kabeer Jo Mai 

Chithavo Naa 

Karai Kiaa Maerae 

Chithavae Hoe ||

Kabeer, whatever I 

wish for does not 

happen. What can I 

accomplish by merely 

thinking?

ਹੇ ਕਬੀਰ! ("ਚੀਤੁ ਜਨਰੂੰਿਨ 

ਨਾਜਲ" ਰੱਖਣ ਦੇ ਥਾਂ ਤੂੂੰ  ਸਾਰਾ 
ਜਦਨ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ 
ਸੋਚਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ) 

ਮੇਰੇ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੱੁਝ 

ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ; ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ 
ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਿੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ)।

58708 1376 Apnw icqivAw 
hir krY jo myry 
icq n 
hoie]219]

Apanaa Chithaviaa 

Har Karai Jo 

Maerae Chith N 

Hoe ||219||

The Lord does 

whatever He wishes; it 

is not up to me at all. 

||219||

ਪਿਭੂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਉਹ ਆਪ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿ ੋ

ਕੁਝ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਚਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਡੇ ਜਚੱਤ-ਚੇਤੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨੧੯॥

58709 1376 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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58710 1376 icMqw iB Awip 
krwiesI AicMqu 
iB Awpy dyie]

Chinthaa Bh Aap 

Karaaeisee 

Achinth Bh Aapae 

Dhaee ||

God Himself makes 

the mortals anxious, 

and He Himself takes 

the anxiety away.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਹ 

ਵੱਸ?) ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਫ਼ਕਰ-

ਸੋਚਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਅਵਸਥਾ ਭੀ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ 

ਇਹਨਾਂ ਜਫ਼ਕਰ-ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਰਜਹਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
58711 1376 nwnk so 

swlwhIAY ij 
sBnw swr 
kryie]220]

kry-ie Naanak So 

Saalaaheeai J 

Sabhanaa Saar 

Karaee ||220||

O Nanak, praise the 

One, who takes care of 

all. ||220||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਪਿਭੂ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ 

ਪਿਭੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਫ਼ਕਰ-ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚੇ ਰਜਹਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮੂੰਗੀਏ) 

॥੨੨੦॥
58712 1376 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

58713 1376 kbIr rwmu n 
cyiqE iPirAw 
lwlc mwih]

Kabeer Raam N 

Chaethiou Firiaa 

Laalach Maahi ||

Kabeer, the mortal 

does not remember 

the Lord; he wanders 

around, engrossed in 

greed.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ (ਜਸਮਰਨ ਨਾਹ ਕਰਨ 

ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਹੀ ਇਹ ਜਨਕਲਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 

ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ) 

ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ।
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58714 1376 pwp krMqw mir 
gieAw AauD 
puMnI iKn 
mwih]221]

Paap Karanthaa 

Mar Gaeiaa 

Aoudhh Punee 

Khin Maahi 

||221||

Committing sins, he 

dies, and his life ends 

in an instant. ||221||

ਪਾਪ ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ ਉਹ 

(ਭਾਗ-ਹੀਣ) ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ), ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਰੱਿਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਕ 

ਅਚਨਚੇਤ ਉਮਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੨੨੧॥

58715 1376 kbIr kwieAw 
kwcI kwrvI  
kyvl kwcI Dwqu]

(kwrvI) qOVI Kabeer Kaaeiaa 

Kaachee Kaaravee 

Kaeval Kaachee 

Dhhaath ||

Kabeer, the body is 

like a clay vessel or a 

brittle metal pot.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੱਚਾ 
ਲੋਟਾ (ਸਮਝ ਲੈ), ਇਸ ਦਾ 
ਅਸਲਾ ਜਨਰੋਲ ਕੱਚੀ ਜਮੱਟੀ 
(ਜਮਥ ਲੈ)।

58716 1376 swbqu rKih q 
rwm Bju nwih q 
ibnTI 
bwq]222]

Saabath Rakhehi 

Th Raam Bhaj 

Naahi Th Binathee 

Baath ||222||

If you wish to keep it 

safe and sound, then 

vibrate and meditate 

on the Lord; 

otherwise, the thing 

shall break. ||222||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਇਸ ਨੂੂੰ  (ਬਾਹਰਲੇ ਭੈੜੇ 

ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ) ਪਜਵਿਤ ਰੱਖਣਾ 
ਲੋੜਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ (ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਦੀ ਇਹ) ਖੇਡ ਜਵਗੜੀ 
ਹੀ ਿਾਣ ਲੈ (ਭਾਵ, ਜ਼ਰੂਰ 

ਜਵਗੜ ਿਾਇਗੀ) ॥੨੨੨॥

58717 1376 kbIr kyso kyso 
kUkIAY n soeIAY 
Aswr]

Kabeer Kaeso 

Kaeso Kookeeai N 

Soeeai Asaar ||

Kabeer, chant the 

Name of the 

Beautifully-haired 

Lord; do not sleep 

unaware.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿ ੇਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 'ਸਾਬਤੁ ਰਖਜਹ 

ਤ') ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਕਸੇ 

ਵੇਲੇ ਭੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਪਰਵਾਹ ਨਾਹ ਹੋਈਏ।
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58718 1376 rwiq idvs ky 
kUkny kbhU ky 
sunY pukwr]223]

Raath Dhivas Kae 

Kookanae 

Kabehoo Kae 

Sunai Pukaar 

||223||

Chanting His Name 

night and day, the 

Lord will eventually 

hear your call. ||223||

ਿ ੇਜਦਨ ਰਾਤ (ਹਰ ਵੇਲੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦੇ ਰਹੀਏ 

ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਨ ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ 

ਪਿਭੂ ਿੀਵ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਹੀ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਮੌਤੇ ਮਰਨੋਂ  ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) 

॥੨੨੩॥
58719 1376 kbIr kwieAw 

kjlI bnu 
BieAw mnu kuMcru  
mX mMqu]

kjlI:polw bolo[ 
(kjlI) kyilAW dw 
bn[mX: X qwlU qoN 
bolo[ Srwb (mMqu) msq

Kabeer Kaaeiaa 

Kajalee Ban 

Bhaeiaa Man 

Kunchar May 

Manth ||

Kabeer, the body is a 

banana forest, and the 

mind is an intoxicated 

elephant.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਿ ੇਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਨਾਹ 

ਕੂਕੀਏ, ਿ ੇਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਨਾਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 
ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਣ 

ਕਰਕੇ) ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ, 

ਮਾਨੋ, 'ਕਿਲੀ ਬਨੁ' ਬਣ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਮਨ-ਹਾਥੀ 
ਆਪਣ ੇਮਦ ਜਵਚ ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
58720 1376 AMksu g´wnu rqnu 

hY Kyvtu ibrlw 
sMqu]224]

igAwnu Ankas Gyaan 

Rathan Hai 

Khaevatt Biralaa 

Santh ||224||

The jewel of spiritual 

wisdom is the prod, 

and the rare Saint is 

the rider. ||224||

ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਜਵਚ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਜਗਆਨ ਹੀ ਕੁੂੰ ਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਜਖ 

(ਇਸ ਜਗਆਨ-ਕੁੂੰ ਡੇ ਨੂੂੰ  ਵਰਤ 

ਕੇ ਮਨ-ਹਾਥੀ ਨੂੂੰ ) ਚਲਾਣ-ਿੋਗਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨੨੪॥
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58721 1376 kbIr rwm rqnu 
muKu koQrI pwrK 
AwgY Koil]

Kabeer Raam 

Rathan Mukh 

Kothharee 

Paarakh Aagai 

Khol ||

Kabeer, the Lord's 

Name is the jewel, and 

the mouth is the 

purse; open this purse 

to the Appraiser.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, (ਇਸ 

ਪਦਾਰਥ ਨੂੂੰ  ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਆਪਣੇ ਮੂੂੰ ਹ ਨੂੂੰ  ਗੱੁਥੀ 
ਬਣਾ ਤੇ ਇਸ ਰਤਨ ਦੀ ਕਦਰ-

ਕੀਮਤ ਿਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ 

ਗੁਰਮੁਜਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੂੂੰ ਹ 

ਖੋਲਹਣਾ (ਭਾਵ, ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰ)।

58722 1376 koeI Awie imlYgo 
gwhkI lygo mhgy 
moil]225]

Koee Aae Milaigo 

Gaahakee Laego 

Mehagae Mol 

||225||

If a buyer can be 

found, it will go for a 

high price. ||225||

ਿਦੋਂ ਨਾਮ-ਰਤਨ ਦੀ ਕਦਰ 

ਿਾਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਆ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੂੰ  
ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ॥੨੨੫॥

58723 1376 kbIr rwm nwmu 
jwinE nhI  
pwilE ktku 
kutMbu]

Kabeer Raam 

Naam Jaaniou 

Nehee Paaliou 

Kattak Kuttanb ||

Kabeer, the mortal 

does not know the 

Lord's Name, but he 

has raised a very large 

family.

(ਪਰ), ਹੇ ਕਬੀਰ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰਤਨ 

ਦੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 
ਉਹ (ਨਾਮ-ਰਤਨ ਨੂੂੰ  ਜਵਸਾਰ 

ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਬਹੁਤਾ ਟੱਬਰ 

ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;
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58724 1376 DMDy hI mih mir 
gieE bwhir 
BeI n 
bMb]226]

Dhhandhhae Hee 

Mehi Mar Gaeiou 

Baahar Bhee N 

Banb ||226||

He dies in the midst of 

his worldly affairs, and 

then he is not heard in 

the external world. 

||226||

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਇਹਨਾਂ ਖਪਾਜਣਆਂ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲ ਕੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ 
ਜਨਕਲਦੀ (ਨਾਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 
ਖਪਾਜਣਆਂ ਜਵਚੋਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਵੇਹਲ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਹ 

ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ) ॥੨੨੬॥

58725 1376 kbIr AwKI kyry 
mwtuky plu plu 
geI ibhwie]

AwKIN Kabeer Aakhee 

Kaerae Maattukae 

Pal Pal Gee Bihaae 

||

Kabeer, in the blink of 

an eye, moment by 

moment, life is passing 

by.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਉਸ ਬਦ-ਨਸੀਬ 

ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਿੋ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਨਾਹ ਿਾਣਦਾ 
ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਟੂੰ ਬ 

ਪਾਲਣ ਜਵਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਕਦੇ ਭੀ ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਨਹੀਂ 
ਉਚਾਰਦਾ! ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਕੇ 

ਬੇ-ਮਲੂਮੇ ਜਿਹੇ) ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ 
ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਕਰ ਕੇ ਬੀਤ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ;
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58726 1376 mnu jMjwlu n 
CofeI jm dIAw 
dmwmw 
Awie]227]

Man Janjaal N 

Shhoddee Jam 

Dheeaa 

Dhamaamaa Aae 

||227||

The mortal does not 

give up his worldly 

entanglements; the 

Messenger of Death 

walks in and beats the 

drum. ||227||

ਜਿਰ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਕੁਟੂੰ ਬ 

ਦਾ) ਿੂੰਿਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, 
ਆਖ਼ਰ ਿਮ ਮੌਤ ਦਾ ਨਗਾਰਾ 
ਆ ਵਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨੨੭॥

58727 1376 kbIr qrvr 
rUpI rwmu hY Pl 
rUpI bYrwgu]

Kabeer Tharavar 

Roopee Raam Hai 

Fal Roopee 

Bairaag ||

Kabeer, the Lord is the 

tree, and 

disillusionment with 

the world is the fruit.

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ 

ਨਾਲ ਤਪ ਰਹੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ) ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ 

ਸੋਹਣਾ ਰੱੁਖ ਹੈ।

58728 1376 CwieAw rUpI 
swDu hY ijin 
qijAw bwdu 
ibbwdu]228]

Shhaaeiaa Roopee 

Saadhh Hai Jin 

Thajiaa Baadh 

Bibaadh ||228||

The Holy man, who 

has abandoned 

useless arguments, is 

the shade of the tree. 

||228||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਝਗੜਾ-
ਝਾਂਿਾ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ 

ਗੁਰਮੁਜਖ ਇਸ ਰੱੁਖ ਦੀ, ਮਾਨੋ, 

ਛਾਂ ਹੈ। (ਿੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ 
ਉਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਇਸ ਛਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਵੈਰਾਗ-ਰੂਪ ਿਲ 

(ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ ॥੨੨੮॥

58729 1376 kbIr AYsw bIju 
boie bwrh mws 
PlMq]

Kabeer Aisaa Beej 

Boe Baareh Maas 

Falanth ||

Kabeer, plant the 

seeds of such a plant, 

which shall bear fruit 

throughout the twelve 

months,

ਹੇ ਕਬੀਰ! ("ਜਿਜਨ ਤਜਿਆ 

ਬਾਦੁ ਜਬਬਾਦੁ" ਉਸ 'ਸਾਧ' ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਵੀ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਇਕ 

ਅਿੇਹਾ ਬੀ ਬੀਿ ਿ ੋਸਦਾ ਹੀ 
ਿਲ ਦੇਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ;
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58730 1376 sIql CwieAw 
gihr Pl pMKI 
kyl krMq]229]

Seethal Shhaaeiaa 

Gehir Fal Pankhee 

Kael Karanth 

||229||

With cooling shade 

and abundant fruit, 

upon which birds 

joyously play. ||229||

ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 
ਅੂੰਦਰ ਠੂੰ ਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਿਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

"ਬਾਦ ਜਬਬਾਦ" ਵਲੋਂ ਮਨ ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਆਨ-

ਇੂੰਦਿੇ (ਿ ੋਪਜਹਲਾਂ ਪੂੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ 

ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚੋਗ ਲਈ ਭਟਕਦੇ 

ਸਨ, ਹੁਣ ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) 
ਆਨੂੰ ਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨੨੯॥

58731 1376 kbIr dwqw 
qrvru dXw Plu  
aupkwrI jIvMq]

d-Xw: d mukqw,Xw 
qwlU qoN bolo

Kabeer Dhaathaa 

Tharavar Dhayaa 

Fal Oupakaaree 

Jeevanth ||

Kabeer, the Great 

Giver is the tree, 

which blesses all with 

the fruit of 

compassion.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ("ਜਿਜਨ ਤਜਿਆ 

ਬਾਦੁ ਜਬਬਾਦੁ") ਉਹ 'ਸਾਧੂ' 

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਪਕਾਰ 

ਜਵਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ; ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 

'ਸਾਧੂ' ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਤਪਦੇ 

ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਲਈ), ਮਾਨੋ, 

ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਰੱੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ 
'ਿੀਅ-ਦਇਆ' ਦੀ ਦਾਤ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

58732 1376 pMKI cly 
idswvrI ibrKw 
suPl 
PlMq]230]

c`ly Pankhee Chalae 

Dhisaavaree 

Birakhaa Sufal 

Falanth ||230||

When the birds 

migrate to other 

lands, O Tree, you 

bear the fruits. 

||230||

ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਧੂੰ ਜਧਆਂ ਜਵਚ ਰੱੁਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ 'ਸਾਧ' ਸਦਾ ਇਹੀ 
ਜਸੱਜਖਆ ਦੇਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਸਭ ਨਾਲ ਦਇਆ-ਜਪਆਰ 

ਵਰਤੋ ॥੨੩੦॥
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58733 1376 kbIr swDU sMgu 
prwpqI iliKAw 
hoie illwt]

Kabeer Saadhhoo 

Sang Paraapathee 

Likhiaa Hoe Lilaatt 

||

Kabeer, the mortal 

finds the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy, if he has 

such destiny written 

upon his forehead.

ਹੇ ਕਬੀਰ! "ਜਿਜਨ ਤਜਿਆ 

ਬਾਦੁ ਜਬਬਾਦੁ" ਉਸ ਸਾਧੂ-

ਗੁਰਮੁਜਖ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੇ ਬੜੇ ਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ।

58734 1377 mukiq pdwrQu 
pweIAY Twk n  
AvGt 
Gwt]231]

Mukath 

Padhaarathh 

Paaeeai Thaak N 

Avaghatt Ghaatt 

||231||

He obtains the 

treasure of liberation, 

and the difficult road 

to the Lord is not 

blocked. ||231||

ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਤੋਂ ਿਲ ਇਹ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਜਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

"ਬਾਦ ਜਬਬਾਦ" ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ ਜਵਕਾਰ 

ਇਸ ਔਖੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ 

ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦਾ ॥੨੩੧॥

58735 1377 kbIr eyk GVI  
AwDI GrI AwDI 
hUM qy AwD]

Kabeer Eaek 

Gharree Aadhhee 

Gharee Aadhhee 

Hoon Thae Aadhh 

||

Kabeer, whether is is 

for an hour, half an 

hour, or half of that,

ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਚੂੂੰ ਜਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

"ਬਾਦ ਜਬਬਾਦ" ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਇੱਕ 

ਘੜੀ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ, ਘੜੀ ਦਾ 
ਚੌਥਾ ਜਹੱਸਾ-

58736 1377 Bgqn syqI 
gosty jo kIny so 
lwB]232]

Bhagathan 

Saethee Gosattae 

Jo Keenae So 

Laabh ||232||

Whatever it is, it is 

worthwhile to speak 

with the Holy. ||232||

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਭੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਕੀਤੀ ਿਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਨਫ਼ਾ 
ਹੀ ਨਫ਼ਾ ਹੈ ॥੨੩੨॥
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58737 1377 kbIr BWg 
mwCulI surw pwin  
jo jo pRwnI KWih]

(BWg) qmwkU p`qy nUM BMg 
AwKdy hn[ (mwCulI) 
m`CI dw mws[ (surw) 
Srwb[ pwn qMmwkU 
sihq (Kwih) c`bxy

Kabeer Bhaang 

Maashhulee Suraa 

Paan Jo Jo 

Praanee Khaanhi 

||

Kabeer, those mortals 

who consume 

marijuana, fish and 

wine

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੇ ਲੋਕ 'ਭਗਤਨ 

ਸੇਤੀ ਗੋਸਟੇ' ਕਰ ਕੇ ਤੀਰਥ-

ਿਾਤਿਾ ਵਰਤ-ਨੇਮ ਆਜਦਕ ਭੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ 
ਲੋਕ ਭੂੰਗ ਮੱਛੀ ਭੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਭੀ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ-ਕਬਾਬ ਭੀ 
ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਵਕਾਰ ਭੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ)

58738 1377 qIrQ brq nym 
kIey qy sBY 
rswql 
jWih]233]

Theerathh Barath 

Naem Keeeae 

Thae Sabhai 

Rasaathal Jaanhi 

||233||

- no matter what 

pilgrimages, fasts and 

rituals they follow, 

they will all go to hell. 

||233||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਵਰਤ 

ਆਜਦਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ 

ਜਬਲਕੁਲ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੨੩੩॥

58739 1377 nIcy loien kir 
rhau ly swjn 
Gt mwih]

Neechae Loein Kar 

Reho Lae Saajan 

Ghatt Maahi ||

Kabeer, I keep my eyes 

lowered, and enshrine 

my Friend within my 

heart.

(ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਤ-ਸੂੰਗਣ ਸਹੇਲੀਏ! 

ਿਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੂੰ  'ਸਾਧੂ ਸੂੰ ਗੁ 

ਪਰਾਪਤੀ' ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ 'ਭਗਤਨ 

ਸੇਤੀ ਗੋਸਟੇ' ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 
ਇਸ 'ਸਾਧੂ ਸੂੰਗ' ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਕੇ 

(ਇਹਨਾਂ 'ਭਾਂਗ ਮਾਛੁਲੀ ਸੁਰਾ' 
ਆਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਮੈਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰੀ 
ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ,
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58740 1377 sB rs Kylau 
pIA sau iksI 
lKwvau 
nwih]234]

Sabh Ras Khaelo 

Peea So Kisee 

Lakhaavo Naahi 

||234||

I enjoy all pleasures 

with my Beloved, but I 

do not let anyone else 

know. ||234||

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨਾਲ 

ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਥਾਂ) ਮੈਂ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੂੰਗ ਮਾਣਦੀ 
ਹਾਂ; ਪਰ ਮੈਂ (ਇਹ ਭੇਤ) ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ॥੨੩੪॥

58741 1377 AwT jwm  
causiT GrI quA 
inrKq rhY jIau]

Aath Jaam 

Chousath Gharee 

Thua Nirakhath 

Rehai Jeeo ||

Twenty-four hours a 

day, every hour, my 

soul continues to look 

to You, O Lord.

(ਹੇ ਸਖੀ! ਮੈਂ ਜਸਰਫ਼ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਜਕ ਹੇ 

ਪਤੀ!) ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਹਰ ਘੜੀ 
ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਤੱਕਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

58742 1377 nIcy loien ikau 
krau sB Gt 
dyKau 
pIau]235]

Neechae Loein Kio 

Karo Sabh Ghatt 

Dhaekho Peeo 

||235||

Why should I keep my 

eyes lowered? I see 

my Beloved in every 

heart. ||235||

(ਹੇ ਸਖੀ!) ਮੈਂ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ 
ਜਵਚ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖਦੀ 
ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ 

ਪਿਾਣੀ-ਮਾਤਿ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੨੩੫॥

58743 1377 sunu sKI pIA 
mih jIau bsY  
jIA mih bsY ik 
pIau]

Sun Sakhee Peea 

Mehi Jeeo Basai 

Jeea Mehi Basai K 

Peeo ||

Listen, O my 

companions: my soul 

dwells in my Beloved, 

and my Beloved dwells 

in my soul.

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ('ਸਾਧੂ ਸੂੰਗ' ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ 

ਇਕ ਅਚਰਿ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ 

ਹੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ਜਕ) ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ-
ਪਤੀ ਜਵਚ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਿਾਂ 
ਜਿੂੰ ਦ ਜਵਚ ਜਪਆਰਾ ਆ 

ਵੱਜਸਆ ਹੈ।
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58744 1377 jIau pIau bUJau 
nhI Gt mih 
jIau ik 
pIau]236]

Jeeo Peeo Boojho 

Nehee Ghatt Mehi 

Jeeo K Peeo 

||236||

I realize that there is 

no difference between 

my soul and my 

Beloved; I cannot tell 

whether my soul or 

my Beloved dwells in 

my heart. ||236||

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! ਤੂੂੰ  ਹੁਣ ਇਹ 

ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਕ ਮੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਮੇਰੀ ਜਿੂੰ ਦ ਹੈ ਿਾਂ ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰਾ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ॥੨੩੬॥

58745 1377 kbIr bwmnu gurU 
hY jgq kw  
Bgqn kw guru 
nwih]

Kabeer Baaman 

Guroo Hai Jagath 

Kaa Bhagathan 

Kaa Gur Naahi ||

Kabeer, the Brahmin 

may be the guru of the 

world, but he is not 

the Guru of the 

devotees.

ਪਰ, ਹੇ ਕਬੀਰ! (ਆਖ-ਮੈਨੂੂੰ  ਿੋ 
ਇਹ ਿੀਵਨ- ਦਾਤ ਜਮਲੀ ਹੈ, 

ਿੀਵਨ-ਦਾਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਮਲੀ ਹੈ ਿ ੋਆਪ ਭੀ ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸੀਆ ਹੈ; ਿਨੇਊ ਆਜਦਕ ਦੇ 

ਕੇ ਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦਾ ਰਾਹ 

ਦੱਸ ਕੇ) ਬਿਾਹਮਣ ਜਸਰਫ਼ 

ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ 

ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼-

ਦਾਤਾ ਬਿਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12028 Published: March 06/ 2014



58746 1377 AriJ auriJ kY 
pic mUAw cwrau 
bydhu 
mwih]237]

Arajh Ourajh Kai 

Pach Mooaa 

Chaaro Baedhahu 

Maahi ||237||

He rots and dies in the 

perplexities of the four 

Vedas. ||237||

ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ 
ਚਹੁੂੰ ਆਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਿੱਗ ਆਜਦਕ 

ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰ 

ਚੱੁਕਾ ਹੈ (ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ-ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੀ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਉਹ ਸੁਆਦ ਜਕਵੇਂ ਦੇ ਜਦਵਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?) ॥੨੩੭॥

58747 1377 hir hY KWfu ryqu 
mih ibKrI hwQI 
cunI n jwie]

h`wQI Har Hai Khaandd 

Raeth Mehi 

Bikharee 

Haathhee Chunee 

N Jaae ||

The Lord is like sugar, 

scattered in the sand; 

the elephant cannot 

pick it up.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਨੋ, 

ਖੂੰਡ ਹੈ ਿ ੋਰੇਤ ਜਵਚ ਜਖੱਲਰੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਖੂੰਡ 

ਰੇਤ ਜਵਚੋਂ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ।

58748 1377 kih kbIr guir  
BlI buJweI kItI 
hoie kY 
Kwie]238]

b`uJweI Kehi Kabeer Gur 

Bhalee Bujhaaee 

Keettee Hoe Kai 

Khaae ||238||

Says Kabeer, the Guru 

has given me this 

sublime 

understanding: 

become an ant, and 

feed on it. ||238||

ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪੂਰੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਭਲੀ ਮੱਤ 

ਜਦੱਤੀ ਹੈ ਜਕ ਮਨੱੁਖ ਕੀੜੀ ਬਣ 

ਕੇ ਇਹ ਖੂੰਡ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੨੩੮॥
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58749 1377 kbIr jau quih 
swD iprMm kI  
sIsu kwit kir 
goie ]

Kabeer Jo Thuhi 

Saadhh Piranm 

Kee Sees Kaatt Kar 

Goe ||

Kabeer, if you desire 

to play the game of 

love with the Lord, 

then cut off your 

head, and make it into 

a ball.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਜਪਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਕੱਟ 

ਕੇ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਲੈ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਜਕ ਲੋਕ ਬੇ-

ਸ਼ੱਕ ਠੇਡੇ ਪਏ ਮਾਰਨ 'ਕਬੀਰ 

ਰੋੜਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ਬਾਟ ਕਾ, ਤਜਿ 

ਮਨ ਕਾ, ਅਜਭਮਾਨੁ')

58750 1377 Kylq Kylq hwl 
kir jo ikCu hoie 
q hoie]239]

Khaelath Khaelath 

Haal Kar Jo Kishh 

Hoe Th Hoe 

||239||

Lose yourself in the 

play of it, and then 

whatever will be, will 

be. ||239||

ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ 
ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਿਾ ਜਕ 

(ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ) ਿੋ (ਸਲੂਕ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ) ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਪਆ ਹੋਵੇ 
॥੨੩੯॥

58751 1377 kbIr jau quih 
swD iprMm kI  
pwky syqI Kylu]

Kabeer Jo Thuhi 

Saadhh Piranm 

Kee Paakae 

Saethee Khael ||

Kabeer, if you desire 

to play the game of 

love with the Lord, 

play it with someone 

with committment.

ਪਰ, ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਜਪਆਰ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ 

ਦੀ ਜਸੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਖੇਡ; (ਕਰਮ-

ਕਾਂਡੀ ਬਿਾਹਮਣ ਪਾਸ ਇਹ 

ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

58752 1377 kwcI srsauN 
pyil kY nw Kil 
BeI n 
qylu]240]

Kaachee Sarasoun 

Pael Kai Naa Khal 

Bhee N Thael 

||240||

Pressing the unripe 

mustard seeds 

produces neither oil 

nor flour. ||240||

ਕੱਚੀ ਸਰਹੋਂ ਪੀਜੜਆਂ ਨਾਹ 

ਤੇਲ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ 
ਖਲ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਇਹੀ ਹਾਲ 

ਿਨੇਊ ਆਜਦਕ ਦੇ ਕੇ ਬਣੇ ਕੱਚੇ 

ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੈ) ॥੨੪੦॥
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58753 1377 FUMFq folih AMD 
giq Aru cInq 
nwhI sMq]

sMq sMgiq duAwrw, 
pRmySr jI nMU nhIN 
is\wxdy, AMD AMiDAW 
giq inAweIN (FUMFq) 
FMUFdy, ivkwrW AOguxW c 
(folih) foldy hn

Dtoondtath 

Ddolehi Andhh 

Gath Ar Cheenath 

Naahee Santh ||

Searching, the mortal 

stumbles like a blind 

person, and does not 

recognize the Saint.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਭਾਲ ਤਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਗਤ ਿਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ 

ਅੂੰ ਜਨਹ ਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟਟੌਲੇ 

ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

58754 1377 kih nwmw ikau 
pweIAY ibnu 
Bgqhu 
BgvMqu]241]

Kehi Naamaa Kio 

Paaeeai Bin 

Bhagathahu 

Bhagavanth 

||241||

Says Naam Dayv, how 

can one obtain the 

Lord God, without His 

devotee? ||241||

ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

(ਦੀ ਸੂੰਗਤ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਭਗਵਾਨ 

ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ॥੨੪੧॥

58755 1377 hir so hIrw 
Cwif kY krih  
Awn kI Aws ]

Har So Heeraa 

Shhaadd Kai 

Karehi Aan Kee 

Aas ||

Forsaking the 

Diamond of the Lord, 

the mortals put their 

hopes in another.

(ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਸਮਰਨ 

ਜਵਚ ਹਨ, ਪਰ) ਿੋ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਹੀਰਾ 
ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਾਂ 
ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

58756 1377 qy nr dojk 
jwihgy siq BwKY 
rivdws]242]

Thae Nar Dhojak 

Jaahigae Sath 

Bhaakhai 

Ravidhaas ||242||

Those people shall go 

to hell; Ravi Daas 

speaks the Truth. 

||242||

ਉਹ ਲੋਕ ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਹੀ 
ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ-ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ 

ਰਜਵਦਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ॥੨੪੨॥
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58757 1377 kbIr jau igRhu 
krih q Drmu 
kru nwhI q kru 
bYrwgu]

Kabeer Jo Grihu 

Karehi Th 

Dhharam Kar 

Naahee Th Kar 

Bairaag ||

Kabeer, if you live the 

householder's life, 

then practice 

righteousness; 

otherwise, you might 

as well retire from the 

world.

ਹੇ ਕਬੀਰ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਘਰ-ਬਾਰੀ 
ਬਣਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰੀ ਵਾਲਾ 
ਫ਼ਰਜ਼ ਭੀ ਜਨਬਾਹ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਜਚਆ ਰਹੁ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਤੋਂ 
ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਹ ਕਰ। ਪਰ 

ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਿ ੇਤੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਹੀ ਗ਼ਰਕੇ 

ਰਜਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਗਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ।

58758 1377 bYrwgI bMDnu krY  
qw ko bfo 
ABwgu]243]

Bairaagee 

Bandhhan Karai 

Thaa Ko Baddo 

Abhaag ||243||

If someone renounces 

the world, and then 

gets involved in 

worldly 

entanglements, he 

shall suffer terrible 

misfortune. ||243||

ਜਤਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਜਿਰ ਭੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਿੂੰਿਾਲ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਦੀ ਬੜੀ ਬਦ-ਜਕਸਮਤੀ ਸਮਝੋ 
(ਉਹ ਜਕਸੇ ਥਾਂ ਿੋਗਾ ਨਾਹ 

ਜਰਹਾ) ॥੨੪੩॥

58759 1377 slok syK PrId 
ky

Salok Saekh 

Fareedh Kae

Shaloks Of Shaykh 

Fareed Jee:

ਸ਼ੇਖ ਿਰੀਦ ਿੀ ਦੇ ਸਲੋਕ।

58760 1377 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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58761 1377 ijqu idhwVY Dn 
vrI swhy ley 
ilKwie]

Jith Dhihaarrai 

Dhhan Varee 

Saahae Leae 

Likhaae ||

The day of the bride's 

wedding is pre-

ordained.

ਜਿਸ ਜਦਨ (ਿੀਵ-) ਇਸਤਿੀ 
ਜਵਆਹੀ ਿਾਇਗੀ, ਉਹ ਸਮਾ 
(ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ) ਜਲਜਖਆ ਜਗਆ 

ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੀਵ ਦੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ 
ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾ ਜਮਜਥਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ),

58762 1377 mlku ij kMnI 
suxIdw muhu dyKwly 
Awie]

Malak J Kannee 

Suneedhaa Muhu 

Dhaekhaalae Aae 

||

On that day, the 

Messenger of Death, 

of whom she had only 

heard, comes and 

shows its face.

ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਜਰਸਤਾ ਿ ੋਕੂੰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸੁਜਣਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
ਆ ਕੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਜਹਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ 
ਮੌਤ ਸਮੇ ਸੁਜਣਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ 

ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਆ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ)।

58763 1377 ijMdu inmwxI 
kFIAY hfw kU 
kVkwie]

h`fW Jindh Nimaanee 

Kadteeai Haddaa 

Koo Karrakaae ||

It breaks the bones of 

the body and pulls the 

helpless soul out.

ਹੱਡਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੂੰ ਨ ਭੂੰ ਨ ਕੇ (ਭਾਵ, 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਰੋਗ ਆਜਦਕ ਨਾਲ 

ਜਨਤਾਣਾ ਕਰ ਕੇ) ਜਵਚਾਰੀ 
ਜਿੂੰ ਦ (ਇਸ ਜਵਚੋਂ) ਕੱਢ ਲਈ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
58764 1377 swhy ilKy n 

clnI ijMdU kUM 
smJwie]

Saahae Likhae N 

Chalanee Jindhoo 

Koon Samajhaae ||

That pre-ordained 

time of marriage 

cannot be avoided. 

Explain this to your 

soul.

ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  (ਇਹ ਗੱਲ) ਸਮਝਾ ਜਕ 

(ਮੌਤ ਦਾ) ਇਹ ਜਮਜਥਆ 

ਹੋਇਆ ਸਮਾ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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58765 1377 ijMdu vhutI mrxu 
vru lY jwsI 
prxwie]

Jindh Vahuttee 

Maran Var Lai 

Jaasee Paranaae ||

The soul is the bride, 

and death is the 

groom. He will marry 

her and take her away.

ਜਿੂੰ ਦ, ਮਾਨੋ, ਵਹੁਟੀ ਹੈ, ਮੌਤ 

(ਦਾ ਫ਼ਜਰਸਤਾ ਇਸ ਦਾ) ਲਾੜਾ 
ਹੈ (ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ ) ਜਵਆਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ 

ਲੈ ਿਾਇਗਾ,

58766 1377 Awpx hQI joil 
kY kY gil lgY 
Dwie]

pYrW nwl (joil) jw ky[ 
h`QIN[ giL

Aapan Hathhee Jol 

Kai Kai Gal Lagai 

Dhhaae ||

After the body sends 

her away with its own 

hands, whose neck will 

it embrace?

ਇਹ (ਕਾਂਇਆਂ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ ) 
ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰ ਤੇ ਜਕਸ ਦੇ 

ਗਲ ਲੱਗੇਗੀ? (ਭਾਵ 

ਜਨਆਸਰੀ ਹੋ ਿਾਇਗੀ)।

58767 1377 vwlhu inkI pur 
slwq kMnI n 
suxIAwie]

jm dy rsqy dw (pur) 
pul (slwq) du`KW 
vwlw[ suxI-Awie

Vaalahu Nikee 

Purasalaath 

Kannee N Sunee 

Aae ||

The bridge to hell is 

narrower than a hair; 

haven't you heard of it 

with your ears?

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਤੂੂੰ  ਕਦੇ 'ਪੁਲ 

ਜਸਰਾਤ' ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਸੁਜਣਆ ਿ ੋਵਾਲ ਤੋਂ ਭੀ ਬਰੀਕ 

ਹੈ?
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58768 1377 PrIdw ikVI 
pvMdIeI KVw n 
Awpu muhwie]1]

(ikVI) AvwzW (pvMdI-
eI) pYNdIAW hn[ 
(muhwie) lutw nhIN

Fareedhaa Kirree 

Pavandheeee 

Kharraa N Aap 

Muhaae ||1||

Fareed, the call has 

come; be careful now - 

don't let yourself be 

robbed. ||1||

ਕੂੰਨੀਂ ਵਾਿਾਂ ਪੈਂਜਦਆਂ ਭੀ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਲੁਟਾਈ ਨਾ ਿਾਹ 

(ਭਾਵ, ਿਗਤ ਜਵਚ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ 

ਜਿਸ ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 

ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮੱਤ ਪਾਰ 

ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ 'ਦਰਵੇਸ਼ੀ', ਮਾਨੋ, 

ਇਕ ਪੁਲ ਹੈ, ਿੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌੜਾ 
ਤੇ ਬਾਰੀਕ, ਭਾਵ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ 
ਕਮਾਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਰਸਤਾ ਜਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ। 
ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ-

ਪੈਗ਼ੂੰ ਬਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਵਾਿਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ; 

ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਿੀਵਨ 

ਅਜ਼ਾਈ ਂਨਾਹ ਗਵਾ) ॥੧॥

58769 1377 PrIdw dr 
drvysI gwKVI  
clW dunIAW 
Biq]

Biq:polw bolo[ (Biq) 
qr@W[ g`wKVI[ c`lW

Fareedhaa Dhar 

Dharavaesee 

Gaakharree 

Chalaan 

Dhuneeaaan 

Bhath ||

Fareed, it is so difficult 

to become a humble 

Saint at the Lord's 

Door.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਦਰ ਦੀ ਫ਼ਕੀਰੀ ਔਖੀ (ਕਾਰ) 

ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ 

ਹੀ ਤੁਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ,
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58770 1378 bMin@ auTweI 
potlI ikQY vM\w 
Giq]2]

G`iq Bannih Outhaaee 

Pottalee Kithhai 

Vannjaa Ghath 

||2||

I am so accustomed to 

walking in the ways of 

the world. I have tied 

and picked up the 

bundle; where can I go 

to throw it away? 

||2||

('ਦੁਨੀਆ' ਵਾਲੀ) ਜਨਿੱਕੀ ਿਹੀ 
ਗੂੰਢ (ਮੈਂ ਭੀ) ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਚੱੁਕੀ ਹੋਈ 

ਹੈ, ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਟ ਕੇ ਜਕਥੇ 

ਿਾਵਾਂ? (ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਨੂੂੰ  ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਹੈ) ॥੨॥

58771 1378 ikJu n buJY ikJu  
n suJY dunIAw 
guJI Bwih]

Kijh N Bujhai Kijh 

N Sujhai 

Dhuneeaa Gujhee 

Bhaahi ||

I know nothing; I 

understand nothing. 

The world is a 

smouldering fire.

ਦੁਨੀਆ (ਵੇਖਣ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੋਹ 

ਅਸਲ ਜਵਚ) ਲੁਕਵੀਂ ਅੱਗ ਹੈ 

(ਿੋ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਅੂੰਦਰ ਮਨ ਜਵਚ 

ਧੁਖਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਜਵਚ 

ਪਏ ਹੋਏ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 

ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ) ਕੁਝ ਸੂਝ-ਬੂਝ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
58772 1378 sWeIN myrY cMgw 

kIqw nwhI q hM 
BI dJW Awih]3]

d`JW Saaneen Maerai 

Changaa Keethaa 

Naahee Th Han 

Bhee Dhajhaan 

Aahi ||3||

My Lord did well to 

warn me about it; 

otherwise, I would 

have been burnt as 

well. ||3||

ਮੇਰੇ ਸਾਂਈ ਨੇ (ਮੇਰੇ ਉਤੇ) ਮੇਹਰ 

ਕੀਤੀ ਹੈ (ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਜਲਆ ਹੈ) ਨਹੀਂ ਤਾਂ (ਬਾਕੀ 
ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ) ਮੈਂ ਭੀ (ਇਸ ਜਵਚ) 

ਸੜ ਿਾਂਦਾ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਤੋਂ ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਡੇ 

ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਕ 

ਇਹ 'ਪੋਟਲੀ' ਜਸਰੋਂ ਲਾਹ ਕੇ 

ਸੱੁਟ ਦੇਈਏ) ॥੩॥
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58773 1378 PrIdw jy jwxw 
iql QoVVy sMmil 
buku BrI]

bu`ku, BrIN Fareedhaa Jae 

Jaanaa Thil 

Thhorrarrae 

Sanmal Buk 

Bharee ||

Fareed, if I had known 

that I had so few 

sesame seeds, I would 

have been more 

careful with them in 

my hands.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਿ ੇਮੈਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੋਵੇ 
ਜਕ (ਇਸ ਸਰੀਰ-ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ 

ਜਵਚ) ਬਹੁਤ ਥੋੜਹੇ ਜਿਹੇ 

(ਸੁਆਸ ਰੂਪ) ਜਤਲ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ ਦਾ) 
ਬੱੁਕ ਭਰਾਂ (ਭਾਵ, ਬੇ-ਪਰਵਾਹੀ 
ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਦੇ ਸੁਆਸ ਨਾ 
ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਾਵਾਂ)।

58774 1378 jy jwxw shu 
nMFVw qW QoVw 
mwxu krI]4]

krIN Jae Jaanaa Sahu 

Nandtarraa Thaan 

Thhorraa Maan 

Karee ||4||

If I had known that my 

Husband Lord was so 

young and innocent, I 

would not have been 

so arrogant. ||4||

ਿ ੇਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਆ ਿਾਏ ਜਕ 

(ਮੇਰਾ) ਪਤੀ (-ਪਿਭੂ) ਬਾਲ-

ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਭੋਲੇ 

ਸੁਭਾਵ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੀ (ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ 
'ਪੋਟਲੀ' ਦਾ) ਮਾਣ ਛੱਡ ਜਦਆਂ 

॥੪॥
58775 1378 jy jwxw lVu 

iCjxw pIfI 
pweIN gMiF]

Jae Jaanaa Larr 

Shhijanaa 

Peeddee Paaeen 

Gandt ||

If I had known that my 

robe would come 

loose, I would have 

tied a tighter knot.

(ਹੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ!) ਿੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਹੋਵੇ ਜਕ (ਇਸ 'ਪੋਟਲੀ' ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਿਜੜਆ ਹੋਇਆ) 

ਪੱਲਾ ਜਛੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਵੱਥ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ) 

ਤਾਂ ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ) 
ਪੱਕੀ ਗੂੰਢ ਪਾਵਾਂ।

58776 1378 qY jyvfu mY nwih 
ko sBu jgu ifTw 
hMiF]5]

Thai Jaevadd Mai 

Naahi Ko Sabh Jag 

Ddithaa Handt 

||5||

I have found none as 

great as You, Lord; I 

have looked and 

searched throughout 

the world. ||5||

(ਹੇ ਸਾਂਈ!ਂ) ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਿਗਤ 

ਜਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਜਲਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ 

ਵਰਗਾ (ਸਾਥੀ) ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ॥੫॥
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58777 1378 PrIdw jy qU 
Akil lqIPu  
kwly ilKu n lyKu]

(lqIPu) piv`qR nyk 
ikRpwl cqr hYN

Fareedhaa Jae 

Thoo Akal Latheef 

Kaalae Likh N 

Laekh ||

Fareed, if you have a 

keen understanding, 

then do not write 

black marks against 

anyone else.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਬਰੀਕ ਅਕਲ 

ਵਾਲਾ (ਸਮਝਦਾਰ) ਹੈਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ 

ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ 
ਪਛਚੋਲ ਨਾ ਕਰ;

58778 1378 AwpnVy igrIvwn 
mih isru nINvW 
kir dyKu]6]

Apny AMdr JwqI 
mwr,dUijAW dy AOgux 
dyKx dI QW, Apxy hI 
AOgux dyK[(igrIvwn) 
AMqrmuK ibRqI krky[ 
(isr) hMkwr nMU nIvW 
krky ,sB AMdr bRhm 
dyKu[

Aapanarrae 

Gireevaan Mehi 

Sir Nanaeevaan 

Kar Dhaekh ||6||

Look underneath your 

own collar instead. 

||6||

ਆਪਣੀ ਬੱੁਕਲ ਜਵਚ ਮੂੂੰ ਹ ਪਾ 
ਕੇ ਵੇਖ (ਜਕ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ 

ਕੈਸੇ ਹਨ) ॥੬॥

58779 1378 PrIdw jo qY 
mwrin mukIAW  
iqn@w n mwry 
GuMim]

Fareedhaa Jo Thai 

Maaran 

Mukeeaaan 

Thinhaa N Maarae 

Ghunm ||

Fareed, do not turn 

around and strike 

those who strike you 

with their fists.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਿ ੋ(ਮਨੱੁਖ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਮੱੁਕੀਆਂ ਮਾਰਨ (ਭਾਵ, ਕੋਈ 

ਦੱੁਖ ਦੇਣ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਪਰਤ 

ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੀਂ (ਭਾਵ, ਬਦਲਾ ਨਾ 
ਲਈ,ਂ ਸਗੋਂ)

58780 1378 AwpnVY Gir 
jweIAY pYr iqn@w 
dy cuMim]7]

Aapanarrai Ghar 

Jaaeeai Pair 

Thinhaa Dhae 

Chunm ||7||

Kiss their feet, and 

return to your own 

home. ||7||

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੂੰ ਮ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਜਵਚ (ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ) ਜਟਕੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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58781 1378 PrIdw jW qau 
Ktx vyl qW qU 
rqw dunI isau]

K`tx Fareedhaa Jaan 

Tho Khattan Vael 

Thaan Thoo 

Rathaa Dhunee 

Sio ||

Fareed, when there 

was time for you to 

earn good karma, you 

were in love with the 

world instead.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਿਦੋਂ ਤੇਰਾ (ਅਸਲ 

ਖੱਟੀ) ਖੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤਦੋਂ 
ਤੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ (ਦੀ 'ਪੋਟਲੀ') ਨਾਲ 

ਮਸਤ ਜਰਹਾ।

58782 1378 mrg svweI 
nIih jW BirAw 
qW lidAw]8]

(mrg) mOq (svweI) 
swrI isRStI[ l`idAw

Marag Savaaee 

Neehi Jaan 

Bhariaa Thaan 

Ladhiaa ||8||

Now, death has a 

strong foothold; when 

the load is full, it is 

taken away. ||8||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਹ 

ਪੱਕੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਗਈ, (ਭਾਵ, ਮੌਤ 

ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਗਆ) 

ਿਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 

ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਪਆ 

॥੮॥
58783 1378 dyKu PrIdw ju 

QIAw dwVI hoeI 
BUr]

dwV@I Dhaekh Fareedhaa 

J Thheeaa 

Dhaarree Hoee 

Bhoor ||

See, Fareed, what has 

happened: your beard 

has become grey.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਵੇਖ ਿੋ ਕੁਝ (ਹੁਣ 

ਤਕ) ਹੋ ਚੁਜਕਆ ਹੈ (ਉਹ ਇਹ 

ਹੈ ਜਕ) ਦਾੜਹੀ ਜਚੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,

58784 1378 Aghu nyVw 
AwieAw ipCw 
rihAw dUir]9]

Agahu Naerraa 

Aaeiaa Pishhaa 

Rehiaa Dhoor 

||9||

That which is coming 

is near, and the past is 

left far behind. ||9||

ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਜਸਓਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ 

ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਪਛਲਾ ਪਾਸਾ 
(ਿਦੋਂ ਿੂੰ ਜਮਆਂ ਸੈਂ) ਦੂਰ 

(ਜਪਛਾਂਹ) ਰਜਹ ਜਗਆ ਹੈ, (ਸੋ 

ਹੁਣ ਅੂੰਞਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਨਾਹ 

ਕਰ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਜਤਆਰੀ 
ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰ) ॥੯॥
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58785 1378 dyKu PrIdw ij 
QIAw skr hoeI 
ivsu]

ivSy suAwd AOgux pwp 
nSy jo S`kr mMny sn, so 
i(vsu) ivhu ho gey[ 
s`kr[ ivsu: polw bolo

Dhaekh Fareedhaa 

J Thheeaa Sakar 

Hoee Vis ||

See, Fareed, what has 

happened: sugar has 

become poison.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਵੇਖ, (ਹੁਣ ਤਕ) ਿ ੋ

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 

'ਦਾੜਹੀ ਭੂਰ' ਹੋ ਿਾਣ ਕਰਕੇ) 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਮੱਠੇ ਪਦਾਰਥ (ਭੀ) 
ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੇ ਹਨ (ਜਕਉਂਜਕ 

ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਇੂੰਦਿੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ 

ਿਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ)।

58786 1378 sWeI bwJhu 
Awpxy vydx 
khIAY iksu]10]

vydx: polw bolo Saanee Baajhahu 

Aapanae Vaedhan 

Keheeai Kis ||10||

Without my Lord, who 

can I tell of my 

sorrow? ||10||

ਇਹ ਦੱੁਖੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਂ

ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਆਖੀਏ? 

(ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ 

ਤਬਦੀਲੀ ਜਵਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦਾ) ॥੧੦॥

58787 1378 PrIdw AKI dyiK 
pqIxIAW suix 
suix rIxy kMn]

A`KIN Fareedhaa Akhee 

Dhaekh 

Patheeneeaaan 

Sun Sun Reenae 

Kann ||

Fareed, my eyes have 

become weak, and my 

ears have become 

hard of hearing.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ('ਸੱਕਰ' ਦੇ 'ਜਵਸੁ' 

ਹੋ ਿਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) 

ਅੱਖਾਂ (ਿਗਤ ਦੇ ਰੂੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ) 

ਵੇਖ ਕੇ (ਹੁਣ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ 

ਗਈਆਂ ਹਨ (ਿਗਤ ਦੇ ਰੂੰਗ-

ਤਮਾਸ਼ੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮੌਿੂਦ 

ਹਨ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਜਵਚ ਹੁਣ 

ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੱਜਤਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ), 
ਕੂੰਨ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਗ-ਰੂੰਗ) 

ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ (ਹੁਣ) ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ 

ਹਨ।
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58788 1378 swK pkMdI 
AweIAw hor 
kryNdI vMn]11]

(swK) KyqI Saakh Pakandhee 

Aaeeaa Hor 

Karaenadhee 

Vann ||11||

The body's crop has 

become ripe and 

turned color. ||11||

(ਜਨਰਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, 
ਸਾਰਾ) ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਬਰਧ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂੰਗ 

ਵਟਾ ਜਲਆ ਹੈ (ਹੁਣ ਭੋਗ 

ਭੋਗਣ ਿੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜਰਹਾ, ਤੇ 

ਇਸ ਹਹੁਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਿ 

ਨਹੀਂ ਹੈ) ॥੧੧॥
58789 1378 PrIdw kwlˆØI 

ijnI n rwivAw  
DaulI rwvY koie]

Fareedhaa 

Kaalanaee Jinee N 

Raaviaa Dhhoulee 

Raavai Koe ||

Fareed, those who did 

not enjoy their Spouse 

when their hair was 

black - hardly any of 

them enjoy Him when 

their hair turns grey.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 

ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ ਹੀ 
ਧਉਲੇ ਆਇਆਂ (ਭਾਵ, ਜਬਰਧ 

ਉਮਰੇ) ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।
58790 1378 kir sWeI isau 

iprhVI rMgu 
nvylw hoie]12]

(iprhVI) pRIqI[ nvylw 
nvIn

Kar Saanee Sio 

Pireharree Rang 

Navaelaa Hoe 

||12||

So be in love with the 

Lord, so that your 

color may ever be 

new. ||12||

(ਹੇ ਿਰੀਦ!) ਤੂੂੰ  ਸਾਂਈ ਂਪਿਭੂ 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰ, (ਇਹ) 

ਜਪਆਰ (ਜਨਿੱਤ) ਨਵਾਂ ਰਹੇਗਾ 
(ਦੁਨੀਆ ਦੀ 'ਪੋਟਲੀ' ਵਾਲਾ 
ਜਪਆਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ-'ਸਾਖ' 

ਪੱਕਣ ਤੇ ਟੱੁਟ ਿਾਇਗਾ) ॥੧੨॥

58791 1378 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

58792 1378 PrIdw kwlI 
DaulI swihbu 
sdw hY jy ko 
iciq kry]

Fareedhaa Kaalee 

Dhhoulee Saahib 

Sadhaa Hai Jae Ko 

Chith Karae ||

Fareed whether one's 

hair is black or grey 

our Lord and Master is 

always here if one 

remembers Him.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਿ ੇਕੋਈ ਬੂੰਦਾ 
ਬੂੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਿੁਆਨੀ ਜਵਚ 

ਭੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਜਵਚ ਭੀ ਮਾਜਲਕ 

(ਜਮਲ ਸਕਦਾ) ਹੈ।
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58793 1378 Awpxw lwieAw 
iprmu n lgeI  
jy locY sBu koie]

Aapanaa Laaeiaa 

Piram N Lagee Jae 

Lochai Sabh Koe ||

This loving devotion to 

the Lord does not 

come by one's own 

efforts, even though 

all may long for it.

ਪਰ ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਤਾਂਘ ਕਰ ਕੇ 

ਵੇਖ ਲਏ, 'ਇਹ ਜਪਆਰ' 

ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ।

58794 1378 eyhu iprmu 
ipAwlw Ksm kw  
jY BwvY qY 
dyie]13]

Eaehu Piram 

Piaalaa Khasam 

Kaa Jai Bhaavai 

Thai Dhaee ||13||

This cup of loving 

devotion belongs to 

our Lord and Master; 

He gives it to 

whomever He likes. 

||13||

ਇਹ ਜਪਆਰ-ਰੂਪ ਜਪਆਲਾ ਤਾਂ 
ਮਾਜਲਕ ਦਾ (ਆਪਣਾ) ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

58795 1378 PrIdw ijn@ 
loiex jgu 
moihAw sy loiex 
mY ifTu]

Fareedhaa Jinh 

Loein Jag Mohiaa 

Sae Loein Mai 

Ddith ||

Fareed, those eyes 

which have enticed 

the world - I have seen 

those eyes.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਇਸ ਜਦੱਸਦੀ 
ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਵਚ, 

'ਗੁਝੀ ਭਾਜਹ' ਜਵਚ ਮਸਤ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਸੱੁਝਦਾ-ਬੱੁਝਦਾ ਨਹੀਂ। 
ਜਪਆ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ?) ਜਿਹੜੀਆਂ 

(ਸੋਹਣੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਮੋਹ ਰੱਜਖਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ 
ਭੀ ਵੇਖੀਆਂ,
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58796 1378 kjl ryK n 
shidAw sy pMKI 
sUie bihTu]14]

pMCI b`cy (sUie) jMmy 
(bihTu) bYTy hn[ 
k`jl[ bih-Tu:polw bolo

Kajal Raekh N 

Sehadhiaa Sae 

Pankhee Sooe 

Behith ||14||

Once, they could not 

endure even a bit of 

mascara; now, the 

birds hatch their 

young in them! ||14||

(ਪਜਹਲਾਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਨਾਜ਼ਕ 

ਸਨ ਜਕ) ਕੱਿਲ ਦੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ 
ਸਹਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਰ 

ਉਹ ਪੂੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦਾ 
ਆਹਲਣਾ ਬਣੀਆਂ (ਭਾਵ, 

ਅਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰਕ 

ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਆਖ਼ਰ ਜਨਿੱਤ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕੂੜਾ 
ਹੈ) ॥੧੪॥

58797 1378 PrIdw kUkyidAw 
cWgyidAw mqI 
dyidAw inq]

m`qI Fareedhaa 

Kookaedhiaa 

Chaangaedhiaa 

Mathee 

Dhaedhiaa Nith ||

Fareed, they shouted 

and yelled, and 

constantly gave good 

advice.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਭਾਵੇਂ ਜਕਤਨਾ ਹੀ) 
ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖੀਏ 

(ਜਕਤਨਾ ਹੀ) ਜਨਿੱਤ ਮੱਤਾਂ 
ਦੇਈਏ;

58798 1378 jo sYqwin 
vM\wieAw sy ikq 
Pyrih icq]15]

Jo Saithaan 

Vannjaaeiaa Sae 

Kith Faerehi Chith 

||15||

But those whom the 

devil has spoiled - how 

can they turn their 

consciousness towards 

God? ||15||

ਪਰ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  (ਮਨ-) 

ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਵਗਾਜੜਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਜਕਵੇਂ ('ਦੁਨੀ' ਵਲੋਂ) 
ਜਚੱਤ ਿੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ॥੧੫॥

58799 1378 PrIdw QIau 
pvwhI dBu]

d`Bu Fareedhaa Thheeo 

Pavaahee Dhabh 

||

Fareed, become the 

grass on the path,

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਤੂੂੰ  ਪਹੇ ਦੀ ਦੱਭ 

(ਵਰਗਾ) ਬਣ ਿਾ,

58800 1378 jy sWeI loVih 
sBu]

Jae Saanee Lorrehi 

Sabh ||

If you long for the Lord 

of all.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮਾਲਕ (-ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਹਰ 

ਥਾਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਵੇਖਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ)।
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58801 1378 ieku iCjih  
ibAw 
lqwVIAih]

iC`j-ih, lqwVI-Aih Eik Shhijehi Biaa 

Lathaarreeahi ||

One will cut you down, 

and another will 

trample you 

underfoot;

(ਦੱਭ ਦੇ) ਇਕ ਬੂਟੇ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ) 

ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੂਟੇ 

(ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ) ਲਤਾੜੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

58802 1378 qW sweI dY dir  
vwVIAih]16]

sWeIN,vwVI-Aih Thaan Saaee Dhai 

Dhar Vaarreeahi 

||16||

Then, you shall enter 

the Court of the Lord. 

||16||

(ਿੇ ਤੂੂੰ  ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਉ ਬਣਾ 
ਲਏ)ਂ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਂਗਾ ॥੧੬॥

58803 1378 PrIdw Kwku n 
inMdIAY KwkU jyfu  
n koie]

Fareedhaa Khaak 

N Nindheeai 

Khaakoo Jaedd N 

Koe ||

Fareed, do not slander 

the dust; noting is as 

great as dust.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਜਮੱਟੀ ਨੂੂੰ  ਮਾੜਾ 
ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਮੱਟੀ 
ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ।

58804 1378 jIvidAw pYrw 
qlY muieAw 
aupir hoie]17]

Jeevadhiaa Pairaa 

Thalai Mueiaa 

Oupar Hoe ||17||

When we are alive, it 

is under our feet, and 

when we are dead, it 

is above us. ||17||

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

(ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਜਰਆਂ ਉਸ 

ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ 'ਗ਼ਰੀਬੀ-ਸੁਭਾਵ' ਦੀ ਰੀਸ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 'ਗ਼ਰੀਬੀ-
ਸੁਭਾਵ' ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਜਵਚ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਦੀ ਵਧੀਕੀ 
ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੂੰ  
ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ॥੧੭॥
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58805 1378 PrIdw jw lbu qw 
nyhu ikAw lbu q 
kUVw nyhu]

l`bu lwlc Fareedhaa Jaa Lab 

Thaa Naehu Kiaa 

Lab Th Koorraa 

Naehu ||

Fareed, when there is 

greed, what love can 

there be? When there 

is greed, love is false.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਿ ੇ(ਰੱਬ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ 
ਕਰਜਦਆਂ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਿੋਂ ਕੋਈ 

ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਲਾਲਚ ਹੈ, ਤਾਂ 
(ਰੱਬ ਨਾਲ) ਅਸਲ ਜਪਆਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਿਦ ਤਕ) ਲਾਲਚ 

ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਜਪਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ।

58806 1378 ikcru Jiq 
lGweIAY Cpir 
qutY myhu]18]

ik`cru,J`iq,C`pir Kichar Jhath 

Laghaaeeai 

Shhapar Thuttai 

Maehu ||18||

How long can one 

remain in a thatched 

hut which leaks when 

it rains? ||18||

ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਛੱਪਰ ਉਤੇ ਮੀਂਹ 

ਪੈਂਜਦਆਂ ਕਦ ਤਾਂਈ ਸਮਾ 
ਜਨਕਲ ਸਕੇਗਾ? (ਭਾਵ, ਿਦੋਂ 
ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ 
ਹੋਈ, ਜਪਆਰ ਟੱੁਟ ਿਾਏਗਾ) 
॥੧੮॥

58807 1378 PrIdw jMglu 
jMglu ikAw 
Bvih vix kMfw 
moVyih]

Fareedhaa Jangal 

Jangal Kiaa 

Bhavehi Van 

Kanddaa Morraehi 

||

Fareed, why do you 

wander from jungle to 

jungle, crashing 

through the thorny 

trees?

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਹਰੇਕ ਿੂੰਗਲ ਨੂੂੰ  
ਗਾਹਣ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ ਹੈ? 

ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਕੂੰ ਡੇ ਜਕਉਂ 

ਲਤਾੜਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ?

58808 1378 vsI rbu 
ihAwlIAY jMglu 
ikAw FUFyih]19]

(ihAwlIAY) ihrdy AMdr Vasee Rab 

Hiaaleeai Jangal 

Kiaa Dtoodtaehi 

||19||

The Lord abides in the 

heart; why are you 

looking for Him in the 

jungle? ||19||

ਰੱਬ (ਤਾਂ ਤੇਰੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਿੂੰਗਲ ਨੂੂੰ  ਭਾਲਣ 

ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ? ॥੧੯॥
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58809 1378 PrIdw ienI 
inkI jMGIAY Ql 
fUMgr BivEim@@]

Fareedhaa Einee 

Nikee Jangheeai 

Thhal Ddoongar 

Bhavioumih ||

Fareed, with these 

small legs, I crossed 

deserts and mountains.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਇਹਨਾਂ ਜਨਿੱਕੀਆਂ 

ਜਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ (ਿਵਾਨੀ 
ਵੇਲੇ) ਮੈਂ ਥਲ ਤੇ ਪਹਾੜ ਗਾਹ 

ਆਉਂਦਾ ਜਰਹਾ,

58810 1378 Aju PrIdY kUjVw  
sY kohW  
QIEim]20]

k`UjVw lotw[ (QIEim) 
ho igAw

Aj Fareedhai 

Koojarraa Sai 

Kohaan Thheeoum 

||20||

But today, Fareed, my 

water jug seems 

hundreds of miles 

away. ||20||

ਪਰ ਅੱਿ (ਬੁਢੇਪੇ ਜਵਚ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਿਰੀਦ ਨੂੂੰ  (ਇਹ ਰਤਾ ਪਰੇ 

ਜਪਆ) ਲੋਟਾ ਸੈ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ (ਸੋ, ਬੂੰਦਗੀ ਦਾ ਵੇਲਾ 
ਭੀ ਿੁਆਨੀ ਹੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਸਰੀਰ 

ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ) ॥੨੦॥

58811 1378 PrIdw rwqI 
vfIAW DuiK DuiK 
auTin pws]

rwqIN,DuiK: polw bolo Fareedhaa 

Raathee 

Vaddeeaaan 

Dhhukh Dhhukh 

Outhan Paas ||

Fareed, the nights are 

long, and my sides are 

aching in pain.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਜਸਆਲ ਦੀਆਂ) 

ਲੂੰ ਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਵਚ (ਸਉਂ ਸਉਂ 

ਕੇ) ਪਾਸੇ ਧੁਖ ਉੱਠਦੇ ਹਨ 

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਾਈ ਆਸ 

ਤੱਕਜਦਆਂ ਸਮਾ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਪਰਾਏ ਦਰ ਤੇ ਬੈਜਠਆਂ ਅੱਕ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ)।

58812 1379 iDgu iqn@w dw 
jIivAw ijnw 
ivfwxI 
Aws]21]

Dhhig Thinhaa 

Dhaa Jeeviaa Jinaa 

Viddaanee Aas 

||21||

Cursed are the lives of 

those who place their 

hopes in others. 

||21||

ਸੋ, ਿ ੋਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ 

ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੀਉਣ 

ਨੂੂੰ  ਜਿਟਕਾਰ ਹੈ, (ਆਸ ਇਕ 

ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਖੋ) ॥੨੧॥
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58813 1379 PrIdw jy mY hodw 
vwirAw imqw 
AwieiVAW]

(vwirAw) vrijAw Fareedhaa Jae Mai 

Hodhaa Vaariaa 

Mithaa 

Aaeirriaaan ||

Fareed, if I had been 

there when my friend 

came, I would have 

made myself a 

sacrifice to him.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਿ ੇਮੈਂ ਆਏ ਸੱਿਣਾਂ 
ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਰੱਖਾਂ,

58814 1379 hyVw jlY mjIT 
ijau aupir 
AMgwrw]22]

Haerraa Jalai 

Majeeth Jio Oupar 

Angaaraa ||22||

Now my flesh is 

burning red on the hot 

coals. ||22||

ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ (ਇਉਂ) ਸੜਦਾ 
ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇ ਕੋਜਲਆਂ ਉੱਤੇ 

ਮਿੀਠ (ਭਾਵ, ਘਰ-ਆਏ ਜਕਸੇ 

ਅੱਜਭਆਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਿ ੇਕਦੇ ਮਨ ਜਖਸਕੇ ਤਾਂ ਜਿੂੰ ਦ 

ਨੂੂੰ  ਬੜਾ ਦੱੁਖ ਪਿਤੀਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

॥੨੨॥

58815 1379 PrIdw loVY dwK 
ibjaurIAW  
ikkir bIjY jtu]

(ib-jaurIAW) bzaur 
dysdIAW[ ik`kir[ j`tu

Fareedhaa Lorrai 

Dhaakh 

Bijoureeaaan Kikar 

Beejai Jatt ||

Fareed, the farmer 

plants acacia trees, 

and wishes for grapes.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਬੂੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਿੱਟ ਵਾਂਗ 

ਹੈ) ਿ ੋਿੱਟ ਜਕਕਰੀਆਂ ਬੀਿਦਾ 
ਹੈ ਪਰ (ਉਹਨਾਂ ਜਕਕਰੀਆਂ ਤੋਂ) 
ਜਬਿੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਛੋਟਾ 
ਅੂੰ ਗੂਰ (ਖਾਣਾ) ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

58816 1379 hMFY auNn 
kqwiedw pYDw 
loVY ptu]23]

p`tu Handtai Ounan 

Kathaaeidhaa 

Paidhhaa Lorrai 

Patt ||23||

He is spinning wool, 

but he wishes to wear 

silk. ||23||

(ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਉੱਨ ਕਤਾਂਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਸ਼ਮ 

ਪਜਹਨਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨੩॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12047 Published: March 06/ 2014



58817 1379 PrIdw glIey 
ickVu dUir Gru  
nwil ipAwry nyhu]

Fareedhaa 

Galeeeae Chikarr 

Dhoor Ghar Naal 

Piaarae Naehu ||

Fareed, the path is 

muddy, and the house 

of my Beloved is so far 

away.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ) 

ਗਲੀ ਜਵਚ ਜਚੱਕੜ ਹੈ, (ਇਥੋਂ 
ਜਪਆਰੇ ਦਾ) ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ (ਪਰ) 

ਜਪਆਰੇ ਨਾਲ (ਮੇਰਾ) ਜਪਆਰ 

(ਬਹੁਤ) ਹੈ।

58818 1379 clw q iBjY 
kMblI rhW q 
qutY nyhu]24]

Chalaa Th Bhijai 

Kanbalee Rehaan 

Th Thuttai Naehu 

||24||

If I go out, my blanket 

will get soaked, but if I 

remain at home, then 

my heart will be 

broken. ||24||

ਿ ੇਮੈਂ (ਜਪਆਰੇ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ) 

ਿਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੂੰਬਲੀ ਜਭੱਿਦੀ 
ਹੈ, ਿ ੇ(ਵਰਖਾ ਤੇ ਜਚੱਕੜ ਤੋਂ 
ਡਰਦਾ) ਨਾਹ ਿਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 
ਜਪਆਰ ਟੱੁਟਦਾ ਹੈ ॥੨੪॥

58819 1379 iBjau isjau 
kMblI Alh 
vrsau myhu]

Bhijo Sijo 

Kanbalee Aleh 

Varaso Maehu ||

My blanket is soaked, 

drenched with the 

downpour of the 

Lord's Rain.

(ਮੇਰੀ) ਕੂੰਬਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਜਭੱਿ ਿਾਏ, ਰੱਬ ਕਰੇ 

ਮੀਂਹ (ਭੀ) ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਰਹਦਾ ਰਹੇ,

58820 1379 jwie imlw iqnw 
sjxw qutau nwhI  
nyhu]25]

Jaae Milaa Thinaa 

Sajanaa Thutto 

Naahee Naehu 

||25||

I am going out to meet 

my Friend, so that my 

heart will not be 

broken. ||25||

(ਪਰ) ਮੈਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸੱਿਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜ਼ਰੂਰ ਜਮਲਾਂਗਾ, (ਤਾਜਕ ਜਕਤੇ) 

ਮੇਰਾ ਜਪਆਰ ਨ ਟੱੁਟ ਿਾਏ 

॥੨੫॥

58821 1379 PrIdw mY Bolwvw 
pg dw mqu mYlI 
hoie jwie]

p`g Fareedhaa Mai 

Bholaavaa Pag 

Dhaa Math Mailee 

Hoe Jaae ||

Fareed, I was worried 

that my turban might 

become dirty.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਮੈਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ) ਪੱਗ 

ਦਾ ਜਫ਼ਕਰ (ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ (ਜਕ 

ਜਮੱਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੱਗ) ਜਕਤੇ 

ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋ ਿਾਏ,
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58822 1379 gihlw rUhu n 
jwxeI isru BI 
imtI Kwie]26]

Gehilaa Roohu N 

Jaanee Sir Bhee 

Mittee Khaae 

||26||

My thoughtless self 

did not realize that 

one day, dust will 

consume my head as 

well. ||26||

ਪਰ ਕਮਲੀ ਜਿੂੰ ਦ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦੀ ਜਕ ਜਮੱਟੀ (ਤਾਂ) ਜਸਰ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ ਖਾ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੨੬॥

58823 1379 PrIdw skr KMfu 
invwq guVu  
mwiKEu mWJw duDu]

Fareedhaa Sakar 

Khandd Nivaath 

Gurr Maakhio 

Maanjhaa Dhudhh 

||

Fareed: sugar cane, 

candy, sugar, 

molasses, honey and 

buffalo's milk

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਸ਼ੱਕਰ, ਖੂੰਡ, 

ਜਮਸਰੀ, ਗੁੜ, ਸ਼ਜਹਦ ਅਤੇ 

ਮਾਝਾ ਦੱੁਧ-

58824 1379 sBy vsqU 
imTIAW rb n 
pujin quDu]27]

Sabhae Vasathoo 

Mitheeaaan Rab N 

Pujan Thudhh 

||27||

- all these things are 

sweet, but they are 

not equal to You. 

||27||

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮੱਠੀਆਂ 

ਹਨ। ਪਰ, ਹੇ ਰੱਬ! (ਜਮਠਾਸ 

ਜਵਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਤੇਰੇ (ਨਾਮ 

ਦੀ ਜਮਠਾਸ) ਤਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ 

ਸਕਦੀਆਂ ॥੨੭॥
58825 1379 PrIdw rotI myrI 

kwT kI lwvxu 
myrI BuK]

Bu`K (lwvxu) lwhux 
leI[ (kwT) ru`KI 
im`sI, &L p`qR Awid[ 
lwvxu: polw bolo

Fareedhaa Rottee 

Maeree Kaath Kee 

Laavan Maeree 

Bhukh ||

Fareed, my bread is 

made of wood, and 

hunger is my appetizer.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਹੋਈ) ਮੇਰੀ ਰੱੁਖੀ-ਜਮੱਸੀ 
(ਭਾਵ, ਸਾਦਾ) ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ 
ਭੁੱ ਖ ਹੀ (ਇਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ) 

ਸਲੂਣਾ ਹੈ।
58826 1379 ijnw KwDI copVI  

Gxy shingy 
duK]28]

Jinaa Khaadhhee 

Choparree Ghanae 

Sehanigae Dhukh 

||28||

Those who eat 

buttered bread, will 

suffer in terrible pain. 

||28||

ਿ ੋਲੋਕ ਚੂੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ 
ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ ਚੂੰਗੀ ਹੈ, ਚਸਕੇ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) 

॥੨੮॥
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58827 1379 ruKI suKI Kwie kY  
TMFw pwxI pIau]

ru`KI su`KI Rukhee Sukhee 

Khaae Kai 

Thandtaa Paanee 

Peeo ||

Eat dry bread, and 

drink cold water.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 

ਦੀ) ਰੱੁਖੀ-ਸੱੁਖੀ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਠੂੰ ਢਾ 
ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ।

58828 1379 PrIdw dyiK 
prweI copVI nw 
qrswey 
jIau]29]

Fareedhaa Dhaekh 

Paraaee 

Choparree Naa 

Tharasaaeae Jeeo 

||29||

Fareed, if you see 

someone else's 

buttered bread, do 

not envy him for it. 

||29||

ਪਰ ਪਰਾਈ ਸੁਆਦਲੀ ਰੋਟੀ 
ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾਹ 

ਤਰਸਾਈ ਂ॥੨੯॥

58829 1379 Aju n suqI kMq 
isau AMgu muVy 
muiV jwie]

Aj N Suthee Kanth 

Sio Ang Murrae 

Murr Jaae ||

This night, I did not 

sleep with my 

Husband Lord, and 

now my body is 

suffering in pain.

ਮੈਂ (ਤਾਂ ਕੇਵਲ) ਅੱਿ (ਹੀ) 
ਜਪਆਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੱੁਤੀ 
(ਭਾਵ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੱਿ ਹੀ 
ਜਪਆਰੇ ਪਤੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ) ਇਉਂ 

ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਟੱੁਟ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
58830 1379 jwie puChu 

fohwgxI qum 
ikau rYix 
ivhwie]30]

Jaae Pushhahu 

Ddohaaganee 

Thum Kio Rain 

Vihaae ||30||

Go and ask the 

deserted bride, how 

she passes her night. 

||30||

ਿਾ ਕੇ ਛੱੁਟੜਾਂ (ਮੂੰਦ-ਭਾਗਣਾਂ) 
ਨੂੂੰ  ਪੱੁਛੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀ (ਸਦਾ ਹੀ) 
ਰਾਤ ਜਕਵੇਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਅੱਿ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਚਰ 

ਪਿਭੂ ਜਵਸਜਰਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ 
ਹਾਂ। ਜਿਨਹ ਾਂ ਕਦੇ ਭੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੁਖੀ 
ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ) ॥੩੦॥
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58831 1379 swhurY FoeI nw 
lhY pyeIAY nwhI 
Qwau]

Saahurai Dtoee 

Naa Lehai Paeeeai 

Naahee Thhaao ||

She finds no place of 

rest in her father-in-

law's home, and no 

place in her parents' 

home either.

ਉਸ ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਸਹੁਰੇ 

ਘਰ ਤੇ ਨਾਹ ਹੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਕੋਈ 

ਥਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

58832 1379 ipru vwqVI n 
puCeI Dn 
sohwgix 
nwau]31]

Pir Vaatharree N 

Pushhee Dhhan 

Sohaagan Naao 

||31||

Her Husband Lord 

does not care for her; 

what sort of a blessed, 

happy soul-bride is 

she? ||31||

ਜਿਸ ਇਸਤਿੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ 
ਵਾਤ ਭੀ ਪਤੀ ਨਾਹ ਪੱੁਛੇ, ਉਹ 

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਹਾਗਣ 

ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ (ਭਾਵ, ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝੇ ਹੋਏ ਿੀਵ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਦੋਹੀਂ ਥਾਈ ਂਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਬਾਹਰੋਂ ਬੂੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਵੇਸ 

ਸਹੈਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ) 
॥੩੧॥

58833 1379 swhurY pyeIAY kMq 
kI kMqu AgMmu 
AQwhu]

Saahurai Paeeeai 

Kanth Kee Kanth 

Aganm Athhaahu 

||

In her father-in-law's 

home hereafter, and 

in her parents' home 

in this world, she 

belongs to her 

Husband Lord. Her 

Husband is 

Inaccessible and 

Unfathomable.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੋਹਾਗਣ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ) ਉਹੀ ਹੈ ਿ ੋਉਸ ਬੇ-

ਪਰਵਾਹ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
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58834 1379 nwnk so sohwgxI  
ju BwvY 
byprvwh]32]

Naanak So 

Sohaaganee J 

Bhaavai 

Baeparavaah 

||32||

O Nanak, she is the 

happy soul-bride, who 

is pleasing to her 

Carefree Lord. ||32||

ਿ ੋਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਉਸ ਖਸਮ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ। ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ 

ਡੂੂੰ ਘਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਇਤਨਾ 
ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਕ ਭੁੱ ਲੜਾਂ 
ਉੱਤੇ ਭੀ ਗੱੁਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ) 
॥੩੨॥

58835 1379 nwqI DoqI sMbhI  
suqI Awie 
nicMdu]

sj Dj ky (sMbhI) 
P`bI[ n@wqI, n-icMdu

Naathee 

Dhhothee 

Sanbehee Suthee 

Aae Nachindh ||

Bathing, washing and 

decorating herself, she 

comes and sleeps 

without anxiety.

(ਿੋ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਨਹ ਾ ਧੋ ਕੇ 

(ਪਤੀ ਜਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜਵਚ) 

ਜਤਆਰ ਹੋ ਬੈਠੀ, (ਪਰ ਜਿਰ) 

ਬੇ-ਜਫ਼ਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਉਂ ਗਈ,

58836 1379 PrIdw rhI su 
byVI ihM|u dI  
geI kQUrI 
gMDu]33]

(byV@I) vl@I Fareedhaa Rehee 

S Baerree Hinn(g) 

Dhee Gee 

Kathhooree 

Gandhh ||33||

Fareed, she still smells 

like asafoetida; the 

fragrance of musk is 

gone. ||33||

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਉਸ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ 
ਵਾਲੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਈ, 

ਉਹ ਜਹੂੰ ਙ ਦੀ (ਬੋ ਨਾਲ) ਭਰੀ 
ਰਜਹ ਗਈ (ਭਾਵ, ਿੇ ਬਾਹਰਲੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਏ, 

ਪਰ ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ੇਰਹੇ ਤਾਂ 
ਭਲੇ ਗੁਣ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ ਪੱਲੇ ਅਉਗਣ ਹੀ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੩੩॥

58837 1379 jobn jWdy nw 
frW jy sh pRIiq  
n jwie]

Joban Jaandhae 

Naa Ddaraan Jae 

Seh Preeth N Jaae 

||

I am not afraid of 

losing my youth, as 

long as I do not lose 

the Love of my 

Husband Lord.

ਿ ੇਖਸਮ (ਪਿਭੂ) ਨਾਲ ਮੇਰੀ 
ਪਿੀਤ ਨਾਹ ਟੱੁਟੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  
ਿੁਆਨੀ ਦੇ (ਗੁਜ਼ਰ) ਿਾਣ ਦਾ 
ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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58838 1379 PrIdw ikqˆØI 
jobn pRIiq ibnu  
suik gey 
kumlwie]34]

Fareedhaa 

Kithanaee Joban 

Preeth Bin Suk 

Geae Kumalaae 

||34||

Fareed, so many 

youths, without His 

Love, have dried up 

and withered away. 

||34||

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਪਿਭੂ ਦੀ) ਪਿੀਤ ਤੋਂ 
ਸੱਖਣੇ ਜਕਤਨੇ ਹੀ ਿੋਬਨ 

ਕੁਮਲਾ ਕੇ ਸੱੁਕ ਗਏ (ਭਾਵ, ਿੇ 
ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਨਹੀਂ ਬਜਣਆ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਦਾ ਿੋਬਨ ਜਵਅਰਥ ਹੀ 
ਜਗਆ) ॥੩੪॥

58839 1379 PrIdw icMq 
Ktolw vwxu duKu  
ibrih ivCwvx 
lyPu]

Fareedhaa Chinth 

Khattolaa Vaan 

Dhukh Birehi 

Vishhaavan Laef ||

Fareed, anxiety is my 

bed, pain is my 

mattress, and the pain 

of separation is my 

blanket and quilt.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ 
ਕੇ) ਜਚੂੰ ਤਾ (ਅਸਾਡੀ) ਜਨਿੱਕੀ 
ਜਿਹੀ ਮੂੰਿੀ (ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ), 

ਦੱੁਖ (ਉਸ ਮੂੰਿ ੇਦਾ) ਵਾਣ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਵਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਣ (ਦੱੁਖ 

ਦੀ) ਤੁਲਾਈ ਤੇ ਲੇਫ਼ ਹੈ।

58840 1379 eyhu hmwrw 
jIvxw qU swihb 
scy vyKu]35]

Eaehu Hamaaraa 

Jeevanaa Thoo 

Saahib Sachae 

Vaekh ||35||

Behold, this is my life, 

O my True Lord and 

Master. ||35||

ਹੇ ਸੱਚੇ ਮਾਜਲਕ! ਵੇਖ, (ਤੈਥੋਂ 
ਜਵਛੁੜ ਕੇ) ਇਹ ਹੈ ਅਸਾਡਾ 
ਿੀਊਣ (ਦਾ ਹਾਲ) ॥੩੫॥

58841 1379 ibrhw ibrhw 
AwKIAY ibrhw qU 
sulqwnu]

Birehaa Birehaa 

Aakheeai Birehaa 

Thoo Sulathaan ||

Many talk of the pain 

and suffering of 

separation; O pain, 

you are the ruler of all.

ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਹਾਇ!) 

ਜਵਛੋੜਾ (ਬੁਰਾ) (ਹਾਇ!) 

ਜਵਛੋੜਾ (ਬੁਰਾ)। ਪਰ ਹੇ 

ਜਵਛੋੜੇ! ਤੂੂੰ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ (ਭਾਵ, 

ਤੈਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਜਕਉਂਜਕ),
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58842 1379 PrIdw ijqu qin 
ibrhu n aUpjY so 
qnu jwxu 
mswnu]36]

Fareedhaa Jith 

Than Birahu N 

Oopajai So Than 

Jaan Masaan 

||36||

Fareed, that body, 

within which love of 

the Lord does not well 

up - look upon that 

body as a cremation 

ground. ||36||

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਜਵਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਕਦੇ ਇਹ ਚੋਭ ਨਹੀਂ ਵੱਿੀ ਜਕ 

ਮੈਂ ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਵਛੁਜੜਆ ਹੋਇਆ 

ਹਾਂ) ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਮਸਾਣ 

ਸਮਝੋ (ਭਾਵ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ) ॥੩੬॥

58843 1379 PrIdw ey ivsu 
gMdlw DrIAW 
KMfu ilvwiV]

ivsu: polw bolo Fareedhaa Eae Vis 

Gandhalaa 

Dhhareeaaan 

Khandd Livaarr ||

Fareed, these are 

poisonous sprouts 

coated with sugar.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥ (ਮਾਨੋ) ਜ਼ਜਹਰ-

ਭਰੀਆਂ ਗੂੰਦਲਾਂ ਹਨ, ਿੋ ਖੂੰਡ 

ਨਾਲ ਗਲੇਫ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

58844 1379 ieik rwhydy rih 
gey ieik rwDI 
gey aujwiV]37]

(rwhydy) bIjdy[ (rwDI) 
bIjI hoeI

Eik Raahaedhae 

Rehi Geae Eik 

Raadhhee Geae 

Oujaarr ||37||

Some die planting 

them, and some are 

ruined, harvesting and 

enjoying them. ||37||

ਇਹਨਾਂ ਗੂੰਦਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਈ ਬੀਿਦੇ 

ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ, ਬੀਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਚੇ ਹੀ) ਛੱਡ ਗਏ ॥੩੭॥

58845 1379 PrIdw cwir 
gvwieAw hMiF kY  
cwir gvwieAw 
sMim]

Fareedhaa Chaar 

Gavaaeiaa Handt 

Kai Chaar 

Gavaaeiaa Sanm ||

Fareed, the hours of 

the day are lost 

wandering around, 

and the hours of the 

night are lost in sleep.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਇਹਨਾਂ 'ਜਵਸੁ-

ਗੂੰਦਲਾਂ' ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ) ਚਾਰ 

(ਪਜਹਰ ਜਦਨ) ਤੂੂੰ  ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕੇ 

ਜਵਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਚਾਰ (ਪਜਹਰ ਰਾਜਤ) ਸਉਂ ਕੇ 

ਗਵਾ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।
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58846 1379 lyKw rbu 
mMgysIAw qU AWho 
kyrHy kMim]38]

Laekhaa Rab 

Mangaeseeaa 

Thoo Aaanho 

Kaerhae Kanm 

||38||

God will call for your 

account, and ask you 

why you came into 

this world. ||38||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਹਸਾਬ ਮੂੰ ਗੇਗਾ 
ਜਕ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  ਜਕਸ ਕੂੰਮ 

ਆਇਆ ਸੈਂ ॥੩੮॥

58847 1379 PrIdw dir 
drvwjY jwie kY  
ikau ifTo 
GVIAwlu]

GVI-Awlu Fareedhaa Dhar 

Dharavaajai Jaae 

Kai Kio Dditho 

Gharreeaal ||

Fareed, you have gone 

to the Lord's Door. 

Have you seen the 

gong there?

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਕੀ (ਜਕਸੇ) ਬੂਹੇ ਤੇ 

(ਜਕਸੇ) ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਿਾ ਕੇ 

(ਕਦੇ) ਘੜੀਆਲ (ਵੱਿਦਾ) 
ਵੇਜਖਆ ਈ?

58848 1379 eyhu indosW 
mwrIAY hm dosW 
dw ikAw 
hwlu]39]

Eaehu Nidhosaan 

Maareeai Ham 

Dhosaan Dhaa 

Kiaa Haal ||39||

This blameless object 

is being beaten - 

imagine what is in 

store for us sinners! 

||39||

ਇਹ (ਘਜੜਆਲ) ਬੇ-ਦੋਸਾ (ਹੀ) 
ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, (ਭਲਾ) ਅਸਾਡਾ 
ਦੋਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀਹ ਹਾਲ? ॥੩੯॥

58849 1379 GVIey GVIey 
mwrIAY phrI 
lhY sjwie]

Gharreeeae 

Gharreeeae 

Maareeai Peharee 

Lehai Sajaae ||

Each and every hour, 

it is beaten; it is 

punished every day.

(ਘੜੀਆਲ ਨੂੂੰ ) ਹਰੇਕ ਘੜੀ 
ਜਪਛੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ 

ਪਜਹਰ ਮਗਰੋਂ (ਇਹ) ਕੱੁਟ 

ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

58850 1379 so hyVw GVIAwl 
ijau fuKI rYix 
ivhwie]40]

(hyVw) sRIr mws dw[ 
fuKI: polw bolo

So Haerraa 

Gharreeaal Jio 

Ddukhee Rain 

Vihaae ||40||

This beautiful body is 

like the gong; it passes 

the night in pain. 

||40||

ਘੜੀਆਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਉਹ 

ਸਰੀਰ (ਜਿਸ ਨੇ 'ਜਵਸੁ ਗੂੰਦਲਾਂ' 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ 

ਜਦੱਤੀ)। ਉਸ ਦੀ (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ-
ਰੂਪ) ਰਾਜਤ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਬੀਤਦੀ ਹੈ ॥੪੦॥
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58851 1380 buFw hoAw syK 
PrIdu kMbix 
lgI dyh]

Budtaa Hoaa 

Saekh Fareedh 

Kanban Lagee 

Dhaeh ||

Shaykh Fareed has 

grown old, and his 

body has begun to 

tremble.

('ਜਵਸੁ ਗੂੰਦਲਾਂ' ਜਪੱਛੇ ਦੌੜ ਦੌੜ 

ਕੇ ਹੀ) ਸ਼ੇਖ਼ ਿਰੀਦ (ਹੁਣ) ਬੱੁਢਾ 
ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕੂੰਬਣ 

ਲੱਗ ਜਪਆ ਹੈ।

58852 1380 jy sau vir@Aw 
jIvxw BI qnu 
hosI Kyh]41]

Jae So Varihaaa 

Jeevanaa Bhee 

Than Hosee Khaeh 

||41||

Even if he could live 

for hundreds of years, 

his body will 

eventually turn to 

dust. ||41||

ਿ ੇਸਉ ਵਰਹੇ ਭੀ ਿੀਊਣਾ ਜਮਲ 

ਿਾਏ, ਤਾਂ ਭੀ (ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ) ਸਰੀਰ 

ਜਮੱਟੀ ਹੋ ਿਾਇਗਾ (ਤੇ ਇਹਨਾਂ 
'ਜਵਸੁ ਗੂੰਦਲਾਂ' ਤੋਂ ਸਾਥ ਟੱੁਟ 

ਿਾਇਗਾ) ॥੪੧॥
58853 1380 PrIdw bwir 

prwieAY bYsxw  
sWeI muJY n dyih]

Fareedhaa Baar 

Paraaeiai Baisanaa 

Saanee Mujhai N 

Dhaehi ||

Fareed begs, O Lord, 

do not make me sit at 

another's door.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਹੇ ਸਾਂਈ!ਂ (ਇਹਨਾਂ 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਮੈਨੂੂੰ  ਪਰਾਏ ਬੂਹੇ ਤੇ 

ਬੈਠਣ ਨਾਹ ਦੇਈ।ਂ

58854 1380 jy qU eyvY rKsI  
jIau srIrhu 
lyih]42]

Jae Thoo Eaevai 

Rakhasee Jeeo 

Sareerahu Laehi 

||42||

If this is the way you 

are going to keep me, 

then go ahead and 

take the life out of my 

body. ||42||

ਪਰ ਿੇ ਤੂੂੰ  ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ 
ਮੁਥਾਿ ਬਣਾਣਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਮੇਰੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਜਿੂੰ ਦ ਕੱਢ ਲੈ 

॥੪੨॥
58855 1380 kMiD kuhwVw isir 

GVw vix kY sru  
lohwru]

Kandhh Kuhaarraa 

Sir Gharraa Van 

Kai Sar Lohaar ||

With the axe on his 

shoulder, and a bucket 

on his head, the 

blacksmith is ready to 

cut down the tree.

ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਘੜਾ (ਰੱਖੀ) ਲੋਹਾਰ ਿੂੰਗਲ 

ਜਵਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਬਜਣਆ ਹੁੂੰ ਦਾ) 
ਹੈ (ਜਕਉਂਜਕ ਜਿਸ ਰੱੁਖ ਤੇ ਚਾਹੇ 

ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) (ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ-ਰੂਪ ਿੂੰਗਲ 

ਜਵਚ ਸਰਦਾਰ ਹੈ)।
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58856 1380 PrIdw hau loVI 
shu Awpxw qU 
loVih 
AMigAwr]43]

Fareedhaa Ho 

Lorree Sahu 

Aapanaa Thoo 

Lorrehi Angiaar 

||43||

Fareed, I long for my 

Lord; you long only for 

the charcoal. ||43||

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਮੈਂ ਤਾਂ (ਇਸ ਿਗਤ-

ਰੂਪ ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ) ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਜਰਹਾ ਹਾਂ, 
ਤੇ, ਤੂੂੰ , (ਹੇ ਿੀਵ! ਲੋਹਾਰ ਵਾਂਗ) 

ਕੋਲੇ ਲੱਭ ਜਰਹਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, 'ਜਵਸੁ 

ਗੂੰਦਲਾਂ'-ਰੂਪ ਕੋਲੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈਂ) 
॥੪੩॥

58857 1380 PrIdw ieknw 
Awtw Aglw  
ieknw nwhI loxu]

Fareedhaa Eikanaa 

Aattaa Agalaa 

Eikanaa Naahee 

Lon ||

Fareed, some have 

lots of flour, while 

others do not even 

have salt.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਕਈ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਪਾਸ 

ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ('ਜਵਸੁ ਗੂੰਦਲਾਂ' 
ਬਹੁਤ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਹਨ), ਇਕਨਾਂ 
ਪਾਸ (ਇਤਨਾ ਭੀ) ਨਹੀਂ 
ਜਿਤਨਾ (ਆਟੇ ਜਵਚ) ਲੂਣ 

(ਪਾਈਦਾ) ਹੈ।
58858 1380 AgY gey 

isM\wpsin cotW 
KwsI kauxu]44]

isM\wpsin, K`wsI Agai Geae 

Sinnjaapasan 

Chottaan Khaasee 

Koun ||44||

When they go beyond 

this world, it shall be 

seen, who will be 

punished. ||44||

(ਮਨੱੁਖੀ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸਿਲਤਾ 
ਦਾ ਮਾਪ ਇਹ 'ਜਵਸੁ ਗੂੰਦਲਾਂ' 
ਨਹੀਂ), ਅੱਗੇ ਿਾ ਕੇ (ਅਮਲਾਂ 
ਉੱਤੇ) ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜਕ ਮਾਰ 

ਜਕਸ ਨੂੂੰ  ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੪੪॥

58859 1380 pwis dmwmy Cqu 
isir ByrI sfo 
rf]

s`fo,r`f Paas Dhamaamae 

Shhath Sir 

Bhaeree Saddo 

Radd ||

Drums were beaten in 

their honor, there 

were canopies above 

their heads, and 

bugles announced 

their coming.

(ਇਹਨਾਂ 'ਜਵਸੁ ਗੂੰਦਲਾਂ' ਦਾ 
ਕੀਹ ਮਾਣ?) (ਜਿਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ) 

ਪਾਸ ਧੌਂਸੇ (ਵੱਿਦੇ ਸਨ), ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਛਤਰ (ਝੁਲਦੇ ਸਨ), 

ਤੂਤੀਆਂ (ਵੱਿਦੀਆਂ ਸਨ) 

ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਛੂੰਦ (ਗਾਂਵੇ ਿਾਂਦੇ 

ਸਨ),
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58860 1380 jwie suqy jIrwx 
mih QIey AqImw 
gf]45]

(jIrwx) aujwV[ 
(AqImw) XqIm gRIb

Jaae Suthae 

Jeeraan Mehi 

Thheeeae 

Atheemaa Gadd 

||45||

They have gone to 

sleep in the cemetary, 

buried like poor 

orphans. ||45||

ਉਹ ਭੀ ਆਖ਼ਰ ਮਸਾਣਾਂ ਜਵਚ 

ਿਾ ਸੱੁਤੇ, ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਿਾ 
ਰਲੇ (ਭਾਵ, ਯਤੀਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ 
ਹੋ ਗਏ) ॥੪੫॥

58861 1380 PrIdw koTy mMfp 
mwVIAw auswrydy 
BI gey]

Fareedhaa Kothae 

Manddap 

Maarreeaa 

Ousaaraedhae 

Bhee Geae ||

Fareed, those who 

built houses, mansions 

and lofty buildings, are 

also gone.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ('ਜਵਸੁ ਗੂੰਦਲਾਂ' ਦੇ 

ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲ ਤੱਕ!) ਘਰ 

ਮਹਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ 

ਭੀ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਚਲੇ 

ਗਏ।
58862 1380 kUVw saudw kir 

gey gorI Awie 
pey]46]

gorIN Koorraa Soudhaa 

Kar Geae Goree 

Aae Peae ||46||

They made false deals, 

and were dropped 

into their graves. 

||46||

ਉਹੋ ਹੀ ਸਉਦਾ ਕੀਤੋ ਨੇ, ਿ ੋ

ਨਾਲ ਨਾਹ ਜਨਜਭਆ ਤੇ (ਅੂੰਤ 

ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ) ਕਬਰੀਂ ਿਾ ਪਏ 

॥੪੬॥

58863 1380 PrIdw iKMQiV 
myKw AglIAw  
ijMdu n kweI myK]

Fareedhaa 

Khinthharr 

Maekhaa 

Agaleeaa Jindh N 

Kaaee Maekh ||

Fareed, there are 

many seams on the 

patched coat, but 

there are no seams on 

the soul.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਇਹ 'ਜਵਸੁ ਗੂੰਦਲਾਂ' 
ਤਾਂ ਜਕਤੇ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਆਪਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਦੀ ਭੀ ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ 

ਨਹੀਂ। (ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਕਾਰੀ 
ਗੋਦੜੀ ਦਾ ਹੀ ਵਧੀਕ 

ਇਤਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ) ਗੋਦੜੀ ਨੂੂੰ  ਕਈ ਟਾਂਕੇ 

ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਭੀ ਟਾਂਕਾ ਨਹੀਂ (ਕੀਹ 

ਪਤਾ, ਕੇਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ 
ਵੱਖ ਹੋ ਿਾਏ?)
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58864 1380 vwrI Awpo 
AwpxI cly 
mswiek 
syK]47]

Vaaree Aapo 

Aapanee Chalae 

Masaaeik Saekh 

||47||

The shaykhs and their 

disciples have all 

departed, each in his 

own turn. ||47||

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ਼ 

ਆਜਦਕ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ 
ਵਾਰੀ ਇਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ॥੪੭॥

58865 1380 PrIdw duhu dIvI 
blMidAw mlku 
bihTw Awie]

(duhu) dovyN (dIvI) nyqRW 
dy[ (blMidAw) 
dyKidAW[ (mlku) kwl 
rUp &irSqw Aw 
bYiTAw[ dIvIN[ bih-Tw

Fareedhaa Dhuhu 

Dheevee 

Balandhiaa Malak 

Behithaa Aae ||

Fareed, the two lamps 

are lit, but death has 

come anyway.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ (ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 
ਦੀਜਵਆਂ ਦੇ ਿਗਜਦਆਂ ਹੀ) 
ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਜਰਸਤਾ (ਜਿਸ ਭੀ 
ਬੂੰ ਦੇ ਪਾਸ) ਆ ਬੈਠਾ,

58866 1380 gVu lIqw Gtu 
luitAw dIvVy 
gieAw 
buJwie]48]

(Gtu) sRIr gV@[ Gtu, 
buJwie: poly bolo

Garr Leethaa 

Ghatt Luttiaa 

Dheevarrae 

Gaeiaa Bujhaae 

||48||

It has captured the 

fortress of the body, 

and plundered the 

home of the heart; it 

extinguishes the lamps 

and departs. ||48||

ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ-ਰੂਪ 

ਜਕਲਹੇ  ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਲਆ, 

ਅੂੰਤਹਕਰਣ ਲੁੱ ਟ ਜਲਆ (ਭਾਵ, 

ਜਿੂੰ ਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ) ਤੇ (ਇਹ 

ਅੱਖਾਂ ਦੇ) ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਜਗਆ 

॥੪੮॥

58867 1380 PrIdw vyKu kpwhY 
ij QIAw ij 
isir QIAw  
iqlwh]

(iqlwh) iqlW Fareedhaa Vaekh 

Kapaahai J 

Thheeaa J Sir 

Thheeaa Thilaah ||

Fareed, look at what 

has happened to the 

cotton and the sesame 

seed,

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਵੇਖ! ਿੋ ਹਾਲਤ 

ਕਪਾਹ ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਵੇਲਣ ੇਜਵਚ ਵੇਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ), ਿ ੋ

ਜਤਲਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ 

(ਕੋਹਲੂ ਜਵਚ ਪੀੜੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ),
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58868 1380 kmwdY Aru kwgdY  
kuMny koieilAwh]

koieil-Awh Kamaadhai Ar 

Kaagadhai Kunnae 

Koeiliaah ||

The sugar cane and 

paper, the clay pots 

and the charcoal.

ਿ ੋਕਮਾਦ, ਕਾਗਜ਼, ਜਮੱਟੀ ਦੀ 
ਹਾਂਡੀ ਅਤੇ ਕੋਜਲਆਂ ਨਾਲ 

ਵਰਤਦੀ ਹੈ,

58869 1380 mMdy Aml 
kryidAw eyh 
sjwie 
iqnwh]49]

Mandhae Amal 

Karaedhiaa Eaeh 

Sajaae Thinaah 

||49||

This is the punishment 

for those who do evil 

deeds. ||49||

ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਿੋ (ਇਹਨਾਂ 'ਜਵਸੁ 

ਗੂੰਦਲਾਂ' ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 

ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਜਤਉਂ ਜਤਉਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੪੯॥
58870 1380 PrIdw kMin 

muslw sUPu gil  
idil kwqI guVu 
vwiq]

(kMin@) moFy, nmwz pV@n 
vwlw (mu-s`lw) Awsx, 
gil c kwLy sUPu bsqR 
dI ^&xI[ idil c jIv 
h`iqAw, eIrKw rUp 
kwqI CurI[ (vwiq) mUMh 
c guV vWg im`TIAW 
g`lW hn[

Fareedhaa Kann 

Musalaa Soof Gal 

Dhil Kaathee Gurr 

Vaath ||

Fareed, you wear your 

prayer shawl on your 

shoulders and the 

robes of a Sufi; your 

words are sweet, but 

there is a dagger in 

your heart.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਤੇਰੇ) ਮੋਢੇ ਉਤੇ 

ਮੁਸੱਲਾ ਹੈ, (ਤੂੂੰ ) ਗਲ ਜਵਚ 

ਕਾਲੀ ਖ਼ਫ਼ਨੀ (ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ), 

(ਤੇਰੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਗੁੜ ਹੈ; (ਪਰ) 

ਜਦਲ ਜਵਚ ਕੈਂਚੀ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾਲਣ ਲਈ 

ਫ਼ਕੀਰੀ ਵੇਸ ਹੈ, ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਭੀ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਜਮੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ 

ਜਦਲੋਂ 'ਜਵਸੁ ਗੂੰਦਲਾਂ' ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਖੋਟਾ ਹੈਂ ਸੋ)

58871 1380 bwhir idsY 
cwnxw idil 
AMiDAwrI 
rwiq]50]

bw-hir Baahar Dhisai 

Chaananaa Dhil 

Andhhiaaree 

Raath ||50||

Outwardly, you look 

bright, but your heart 

is dark as night. ||50||

ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਪਰ) ਜਦਲ ਜਵਚ ਹਨੇਰੀ 
ਰਾਤ (ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ) ਹੈ ॥੫੦॥
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58872 1380 PrIdw rqI rqu  
n inklY jy qnu 
cIrY koie]

rqI:polw bolo[ (rqI) 
QoVy mwqR[rqu: polw 
bolo[ (rqu) pRIq

Fareedhaa Rathee 

Rath N Nikalai Jae 

Than Cheerai Koe 

||

Fareed, not even a 

drop of blood would 

issue forth, if someone 

cut my body.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਿ ੇਕੋਈ (ਰੱਬ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਦਾ) 
ਸਰੀਰ ਚੀਰੇ (ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਚੋਂ) 
ਰਤਾ ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਲਹੂ ਨਹੀਂ 
ਜਨਕਲਦਾ (ਪਰ, ਹੇ ਿਰੀਦ! ਤੂੂੰ  
ਤਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖ਼ਫ਼ਨੀ ਆਜਦਕ 

ਨਾਲ ਜਨਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ 
ਜਖ਼ਆਲ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)

58873 1380 jo qn rqy rb 
isau iqn qin 
rqu n hoie]51]

Apxy sRIr nwl (rqu) 
pRIq nhIN huMdI[r`qy: 
polw bolo[ 

Jo Than Rathae 

Rab Sio Thin Than 

Rath N Hoe ||51||

Those bodies which 

are imbued with the 

Lord - those bodies 

contain no blood. 

||51||

ਿ ੋਬੂੰ ਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੂੰ ਗੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ), ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ('ਜਵਸੁ ਗੂੰਦਲਾਂ' 
ਦਾ ਮੋਹ-ਰੂਪ) ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
॥੫੧॥

58874 1380 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:

58875 1380 iehu qnu sBo rqu 
hY rqu ibnu qMnu n 
hoie]

rqu: dono vwr polw bolo[ 
(rqu) pRIq

Eihu Than Sabho 

Rath Hai Rath Bin 

Thann N Hoe ||

This body is all blood; 

without blood, this 

body could not exist.

ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਲਹੂ 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ), ਲਹੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸਰੀਰ ਰਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
(ਜਿਰ, ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਚੀਜਰਆਂ, 

ਭਾਵ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 

ਕੀਜਤਆਂ, ਕੇਹੜਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ 
ਜਨਕਲਦਾ?)
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58876 1380 jo sh rqy Awpxy  
iqqu qin loBu 
rqu n hoie]

r`qy[rqu: polw bolo[ 
(rqu) pRIq

Jo Seh Rathae 

Aapanae Thith 

Than Lobh Rath N 

Hoe ||

Those who are imbued 

with their Lord, do not 

have the blood of 

greed in their bodies.

ਿ ੋਬੂੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ (ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਜਪਆਰ) ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਲਾਲਚ-ਰੂਪ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

58877 1380 BY pieAY qnu 
KIxu hoie loBu 
rqu ivchu jwie]

rqu: polw bolo[ (rqu) 
pRIq

Bhai Paeiai Than 

Kheen Hoe Lobh 

Rath Vichahu Jaae 

||

When the Fear of God 

fills the body, it 

becomes thin; the 

blood of greed departs 

from within.

ਿ ੇ(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਡਰ ਜਵਚ 

ਿੀਵੀਏ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ) ਜਲੱਸਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਕ) 

ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਲੋਭ-ਰੂਪ ਰੱਤ 

ਜਨਕਲ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

58878 1380 ijau bYsMqir Dwqu 
suDu hoie iqau 
hir kw Bau  
durmiq mYlu 
gvwie]

Jio Baisanthar 

Dhhaath Sudhh 

Hoe Thio Har Kaa 

Bho Dhuramath 

Mail Gavaae ||

Just as metal is 

purified by fire, the 

Fear of God removes 

the filthy residues of 

evil-mindedness.

ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਜਵਚ (ਪਾਇਆ ਸੋਨਾ 
ਆਜਦਕ) ਧਾਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਡਰ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਭੈੜੀ ਮੱਤ-

ਰੂਪ ਮੈਲ ਨੂੂੰ  ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

58879 1380 nwnk qy jn 
sohxy ij rqy hir 
rMgu lwie]52]

r`qy Naanak Thae Jan 

Sohanae J Rathae 

Har Rang Laae 

||52||

O Nanak, those 

humble beings are 

beautiful, who are 

imbued with the 

Lord's Love. ||52||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 
ਹਨ ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਨਹਂੁ 

ਲਾ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ ਜਨਹਂੁ ਜਵਚ) 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ॥੫੨॥
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58880 1380 PrIdw soeI 
srvru FUiF lhu  
ijQhu lBI vQu]

v`Qu Fareedhaa Soee 

Saravar Dtoodt 

Lahu Jithhahu 

Labhee Vathh ||

Fareed, seek that 

sacred pool, in which 

the genuine article is 

found.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਉਹੀ ਸੋਹਣਾ 
ਤਲਾਬ ਲੱਭ, ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ 
(ਅਸਲ) ਚੀਜ਼ (ਨਾਮ-ਰੂਪ 

ਮੋਤੀ) ਜਮਲ ਪਏ,

58881 1380 CpiV FUFY ikAw 
hovY ickiV fubY 
hQu]53]

Shhaparr Dtoodtai 

Kiaa Hovai Chikarr 

Ddubai Hathh 

||53||

Why do you bother to 

search in the pond? 

Your hand will only 

sink into the mud. 

||53||

ਛੱਪੜ ਭਾਜਲਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, (ਉਥੇ ਤਾਂ) ਜਚੱਕੜ 

ਜਵਚ (ਹੀ) ਹੱਥ ਡੱੁਬਦਾ ਹੈ 

॥੫੩॥

58882 1380 PrIdw nMFI kMqu  
n rwivE vfI QI  
mueI Awsu]

gRIbI nwl (nMFI) CotI 
dwsI bx ky

Fareedhaa 

Nandtee Kanth N 

Raaviou Vaddee 

Thhee Mueeaas ||

Fareed, when she is 

young, she does not 

enjoy her Husband. 

When she grows up, 

she dies.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਜਿਸ ਿੁਆਨ (ਿੀਵ-

) ਇਸਤਿੀ ਨੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ-) 
ਪਤੀ ਨਾ ਮਾਜਣਆ (ਭਾਵ, ਜਿਸ 

ਿੀਵ ਨੇ ਿੁਆਨੀ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  
ਨਾਹ ਜਸਮਜਰਆ), ਉਹ (ਿੀਵ-) 

ਇਸਤਿੀ ਿਦੋਂ ਬੱੁਢੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ 

ਗਈ,

58883 1380 Dn kUkyNdI gor 
myN qY sh nw 
imlIAwsu]54]

imlI-Awsu Dhhan 

Kookaenadhee 

Gor Maen Thai 

Seh Naa Mileeaas 

||54||

Lying in the grave, the 

soul-bride cries, ""I did 

not meet You, my 

Lord.""||54||

ਤਾਂ (ਜਿਰ) ਕਬਰ ਜਵਚ ਤਰਲੇ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਰਨ ਜਪਛੋਂ 
ਿੀਵ ਪਛੁਤਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਕ ਹੇ (ਪਿਭੂ-
) ਪਤੀ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੂੰ  (ਵੇਲੇ-ਜਸਰ) 

ਨਾਹ ਜਮਲੀ ॥੫੪॥
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58884 1380 PrIdw isru 
pilAw dwVI 
plI muCW BI 
plIAW]

dwV@I Fareedhaa Sir 

Paliaa Dhaarree 

Palee Mushhaan 

Bhee Paleeaaan ||

Fareed, your hair has 

turned grey, your 

beard has turned grey, 

and your moustache 

has turned grey.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਜਸਰ ਜਚੱਟਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਦਾੜਹੀ ਜਚੱਟੀ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ, ਮੁਛਾਂ ਭੀ ਜਚੱਟੀਆਂ ਹੋ 

ਗਈਆਂ ਹਨ।

58885 1380 ry mn gihly 
bwvly mwxih 
ikAw 
rlIAW]55]

Rae Man Gehilae 

Baavalae Maanehi 

Kiaa Raleeaaan 

||55||

O my thoughtless and 

insane mind, why are 

you indulging in 

pleasures? ||55||

ਹੇ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਤੇ ਕਮਲੇ ਮਨ! 

(ਅਿ ੇਭੀ ਤੂੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀ) 
ਮੌਿਾਂ ਜਕਉਂ ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? 

॥੫੫॥

58886 1380 PrIdw koTy Dukxu 
kyqVw ipr 
nIdVI invwir]

Fareedhaa Kothae 

Dhhukan 

Kaetharraa Pir 

Needharree 

Nivaar ||

Fareed, how long can 

you run on the 

rooftop? You are 

asleep to your 

Husband Lord - give it 

up!

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਕੋਠੇ ਦੀ ਦੌੜ ਜਕਥੋਂ 
ਤਕ (ਭਾਵ, ਕੋਠੇ ਉਤੇ ਦੌੜ 

ਲੂੰ ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਭੀ 
ਕਦ ਤਕ ਰਹੇਂਗਾ? ਉਮਰ 

ਆਖ਼ਰ ਮੱੁਕ ਿਾਇਗੀ, ਸੋ) ਰੱਬ 

(ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਝੀ 
(ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਦੀ) ਨੀਂਦ ਦੂਰ ਕਰ 

ਦੇਹ।
58887 1380 jo idh lDy 

gwxvy gey 
ivlwiV 
ivlwiV]56]

Jo Dhih Ladhhae 

Gaanavae Geae 

Vilaarr Vilaarr 

||56||

The days which were 

allotted to you are 

numbered, and they 

are passing, passing 

away. ||56||

(ਉਮਰ ਦੇ) ਿ ੋਜਗਣਵੇਂ ਜਦਨ 

ਜਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਛਾਲਾਂ 
ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱੁਕਦੇ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੫੬॥
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58888 1380 PrIdw koTy mMfp 
mwVIAw eyqu n 
lwey icqu]

Fareedhaa Kothae 

Manddap 

Maarreeaa Eaeth 

N Laaeae Chith ||

Fareed, houses, 

mansions and 

balconies - do not 

attach your 

consciousness to 

these.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਇਹ ਿ ੋਤੇਰੇ) ਘਰ 

ਤੇ ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ (ਹਨ, 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ) ਇਸ (ਜਸਲਜਸਲੇ) 

ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਨਾਹ ਿੋੜ।

58889 1380 imtI peI 
AqolvI koie n 
hosI imqu]57]

Mittee Pee 

Atholavee Koe N 

Hosee Mith ||57||

When these collapse 

into heaps of dust, 

none of them will be 

your friend. ||57||

(ਮਰਨ ਤੇ ਿਦੋਂ ਕਬਰ ਜਵਚ 

ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਅਤੋਲਵੀਂ ਜਮੱਟੀ 
ਪਏਗੀ ਤਦੋਂ (ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਕੋਈ ਭੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ 
॥੫੭॥

58890 1380 PrIdw mMfp mwlu  
n lwie mrg 
sqwxI iciq 
Dir]

(mrg) mOq (sqwxI) 
bl vwlI

Fareedhaa 

Manddap Maal N 

Laae Marag 

Sathaanee Chith 

Dhhar ||

Fareed, do not focus 

on mansions and 

wealth; center your 

consciousness on 

death, your powerful 

enemy.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਜਨਰਾ) ਮਹਲ-

ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਜਚੱਤ ਜਵਚ 

ਨਾਹ ਜਟਕਾਈ ਰੱਖ, (ਸਭ ਤੋਂ) 
ਬਲੀ ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਰੱਖ 

(ਚੇਤੇ ਰੱਖ)।

58891 1381 sweI jwie 
sm@wil ijQY hI 
qau vM\xw]58]

(jwie) jg@w (vM\xw) 
jwxw[ sWeIN

Saaee Jaae 

Samhaal Jithhai 

Hee Tho 

Vannjanaa ||58||

Remember that place 

where you must go. 

||58||

ਉਹ ਥਾਂ ਭੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਆਖ਼ਰ 

ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  ਿਾਣਾ ਹੈ ॥੫੮॥

58892 1381 PrIdw ijn@I kMmI 
nwih gux qy 
kMmVy ivswir]

Fareedhaa Jinhee 

Kanmee Naahi 

Gun Thae 

Kanmarrae Visaar 

||

Fareed, those deeds 

which do not bring 

merit - forget about 

those deeds.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਉਹ ਕੋਝ ੇਕੂੰਮ ਛੱਡ 

ਦੇਹ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ (ਜਿੂੰ ਦ 

ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ) ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ,
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58893 1381 mqu srimMdw 
QIvhI sWeI dY 
drbwir]59]

Math 

Saramindhaa 

Thheevehee 

Saanee Dhai 

Dharabaar ||59||

Otherwise, you shall 

be put to shame, in 

the Court of the Lord. 

||59||

ਮਤਾਂ ਖਸਮ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਸ਼ਰਜਮੂੰਦਾ ਹੋਣਾ 
ਪਏ ॥੫੯॥

58894 1381 PrIdw swihb dI 
kir cwkrI idl 
dI lwih BrWid]

(BrWid) BRWqI, BRmx, 
JUTI smJ, BulyKw, gMdI 
mYL

Fareedhaa Saahib 

Dhee Kar 

Chaakaree Dhil 

Dhee Laahi 

Bharaandh ||

Fareed, work for your 

Lord and Master; 

dispel the doubts of 

your heart.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਇਹਨਾਂ 'ਜਵਸੁ 

ਗੂੰਦਲਾਂ' ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ) 
ਜਦਲ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 

ਮਾਲਕ (-ਪਿਭੂ) ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰ।

58895 1381 drvysW no loVIAY  
ruKW dI 
jIrWid]60]

(jIrWid) jrn SkqI[ 
r`uKW

Dharavaesaan No 

Lorreeai Rukhaan 

Dhee Jeeraandh 

||60||

The dervishes, the 

humble devotees, 

have the patient 

endurance of trees. 

||60||

ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਤਾਂ) ਰੱੁਖਾਂ ਵਰਗਾ 
ਜਿਗਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੬੦॥

58896 1381 PrIdw kwly mYfy 
kpVy kwlw mYfw 
vysu]

Fareedhaa Kaalae 

Maiddae Kaparrae 

Kaalaa Maiddaa 

Vaes ||

Fareed, my clothes are 

black, and my outfit is 

black.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਰੱੁਖਾਂ 
ਵਾਲੀ ਿੀਰਾਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ 
ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 
ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ) ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ (ਤਾਂ) 
ਕਾਲੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਵੇਸ ਕਾਲਾ ਹੈ,

58897 1381 gunhI BirAw mY 
iPrw loku khY 
drvysu]61]

gunhI:polw bolo[ 
(gunhI) AOguxW dw

Gunehee Bhariaa 

Mai Firaa Lok 

Kehai Dharavaes 

||61||

I wander around full of 

sins, and yet people 

call me a dervish - a 

holy man. ||61||

(ਪਰ 'ਜਵਸੁ ਗੂੰਦਲਾਂ' ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

'ਭਰਾਂਜਦ' ਦੇ ਕਾਰਨ) ਮੈਂ 
ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਜਿਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਿਗਤ ਮੈਨੂੂੰ  
ਫ਼ਕੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ॥੬੧॥
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58898 1381 qqI qoie n 
plvY jy jil 
tubI dyie]

(qoie) jl[ q`qI[ dy-ie Thathee Thoe N 

Palavai Jae Jal 

Ttubee Dhaee ||

The crop which is 

burnt will not bloom, 

even if it is soaked in 

water.

ਪਾਣੀ ਜਵਚ ਸੜੀ ਹੋਈ (ਖੇਤੀ 
ਜਿਰ) ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ 
(ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੂੰ ) ਪਾਣੀ ਜਵਚ 

(ਕੋਈ) ਡੋਬਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।

58899 1381 PrIdw jo 
fohwgix rb dI  
JUrydI 
JUryie]62]

Fareedhaa Jo 

Ddohaagan Rab 

Dhee Jhooraedhee 

Jhooraee ||62||

Fareed, she who is 

forsaken by her 

Husband Lord, grieves 

and laments. ||62||

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੋ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ ਰੱਬ ਦੇ 

ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਭੀ) ਰੱਬ 

ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, (ਭਾਵ, 

ਫ਼ਕੀਰੀ ਜਲਬਾਸ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ ਿ ੇ

ਮਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਜਰਆ 

ਜਰਹਾ, ਦਰਵੇਸੁ ਬਣ ਕੇ ਭੀ ਿੇ 
'ਜਵਸੁ ਗੂੰਦਲਾਂ' ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨ 

ਜਵਚ 'ਭਰਾਂਜਦ' ਰਹੀ, ਸਤਸੂੰਗ 

ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਭੀ ਿੇ ਮਨ 

ਸਹਜਸਆਂ ਜਵਚ ਜਰਹਾ, ਤਾਂ 
ਭਾਗਾਂ ਜਵਚ ਸਦਾ ਝੋਰਾ ਹੀ 
ਝੋਰਾ ਹੈ) ॥੬੨॥

58900 1381 jW kuAwrI qw 
cwau vIvwhI qW 
mwmly]

Jaan Kuaaree Thaa 

Chaao Veevaahee 

Thaan Maamalae 

||

When she is a virgin, 

she is full of desire; 

but when she is 

married, then her 

troubles begin.

ਿਦੋਂ (ਲੜਕੀ) ਕੁਆਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਤਦੋਂ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਹ ਦਾ) 
ਚਾਉ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਿਦੋਂ) 
ਜਵਆਹੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੂੰਿਾਲ 

ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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58901 1381 PrIdw eyho 
pCoqwau viq 
kuAwrI n 
QIAY]63]

Fareedhaa Eaeho 

Pashhothaao Vath 

Kuaaree N 

Thheeai ||63||

Fareed, she has this 

one regret, that she 

cannot be a virgin 

again. ||63||

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਉਸ ਵੇਲੇ) ਇਹੀ 
ਪਛੁਤਾਵਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਮੁੜ 

ਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ (ਭਾਵ, 

ਉਹ ਪਜਹਲਾ ਚਾਉ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ) 
॥੬੩॥

58902 1381 klr kyrI CpVI  
Awie aulQy hMJ]

(kyrI) dI, (au-l`Qy) 
au~qry[k`lr[ (hMJ) hMs

Kalar Kaeree 

Shhaparree Aae 

Oulathhae Hanjh 

||

The swans have 

landed in a small pond 

of salt water.

ਕੱਲਰ ਦੀ ਛੱਪਰੀ ਜਵਚ ਹੂੰਸ 

ਆ ਉਤਰਦੇ ਹਨ,

58903 1381 icMjU boVin@ nw 
pIvih aufx 
sMdI fMJ]64]

nw cuMj fboNdy hn qy nw 
hI pINdy hn

Chinjoo Borranih 

Naa Peevehi 

Ouddan Sandhee 

Ddanjh ||64||

They dip in their bills, 

but do not drink; they 

fly away, still thirsty. 

||64||

(ਉਹ ਹੂੰਸ ਛੱਪੜੀ ਜਵਚ 

ਆਪਣੀ) ਚੁੂੰ ਝ ਡੋਬਦੇ ਹਨ, 

(ਪਰ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ) ਨਹੀਂ 
ਪੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਥੋਂ ਉੱਡ 

ਿਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ ॥੬੪॥

58904 1381 hMsu aufir koDRY 
pieAw loku 
ivfwrix jwie]

Hans Ouddar 

Kodhhrai Paeiaa 

Lok Viddaaran 

Jaae ||

The swans fly away, 

and land in the fields 

of grain. The people 

go to chase them 

away.

ਹੂੰਸ ਉੱਡ ਕੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਪੈਲੀ 
ਜਵਚ ਿਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਬੂੰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਡਾਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

58905 1381 gihlw loku n 
jwxdw hMsu n 
koDRw Kwie]65]

Gehilaa Lok N 

Jaanadhaa Hans N 

Kodhhraa Khaae 

||65||

The thoughtless 

people do not know, 

that the swans do not 

eat the grain. ||65||

ਕਮਲੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਿਾਣਦੀ ਜਕ ਹੂੰਸ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ 
ਖਾਂਦਾ ॥੬੫॥
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58906 1381 cil cil geIAW 
pMKIAW ijn@I 
vswey ql]

c`kRvrqI pwiqSwhW rUpI 
pMKIAW pMCIAW dIAW 
fwrW[ql: polw bolo[ 
(ql) dyS, jMgL[c`il 
c`il

Chal Chal Geeaaan 

Pankheeaaan 

Jinhee Vasaaeae 

Thal ||

The birds which lived 

in the pools have 

flown away and left.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਜਿਨਹ ਾਂ (ਿੀਵ-) 

ਪੂੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 

(ਸੂੰਸਾਰ-) ਤਲਾਬ ਨੂੂੰ  ਸੁਹਾਵਣਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ (ਇਸ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਟੁਰੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ।
58907 1381 PrIdw sru 

BirAw BI clsI  
Qky kvl 
iekl]66]

c`lsI[ Q`ky[ ie-k`l Fareedhaa Sar 

Bhariaa Bhee 

Chalasee Thhakae 

Kaval Eikal ||66||

Fareed, the 

overflowing pool shall 

also pass away, and 

only the lotus flowers 

shall remain. ||66||

(ਇਹ ਿਗਤ-) ਸਰੋਵਰ ਭੀ ਸੱੁਕ 

ਿਾਇਗਾ ਤੇ ਜਪੱਛੇ ਰਹੇ ਹੋਏ 

ਇਕੱਲੇ ਕਉਲ ਿੁਲ ਭੀ ਕੁਮਲਾ 
ਿਾਣਗੇ (ਭਾਵ, ਇਹ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਣਗੇ) ॥੬੬॥

58908 1381 PrIdw iet 
isrwxy Buie svxu  
kIVw liVE 
mwis]

Fareedhaa Eitt 

Siraanae Bhue 

Savan Keerraa 

Larriou Maas ||

Fareed, a stone will be 

your pillow, and the 

earth will be your bed. 

The worms shall eat 

into your flesh.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਿੀਵ-ਪੂੰਛੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ 

ਡਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਿਦੋਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ 
ਆਈ, ਤੇਰੇ ਭੀ) ਜਸਰ ਹੇਠ ਇੱਟ 

ਹੋਵੇਗੀ, ਧਰਤੀ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  
ਕਬਰ ਜਵਚ) ਸੱੁਤਾ ਜਪਆ 

ਹੋਵੇਂਗਾ, (ਤੇ ਤੇਰੇ) ਜਪੂੰ ਡੇ ਜਵਚ 

ਕੀੜੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
58909 1381 kyqiVAw jug 

vwpry iekqu 
pieAw 
pwis]67]

(vwpry) guzr gey[ j`ug Kaetharriaa Jug 

Vaaparae Eikath 

Paeiaa Paas ||67||

Countless ages will 

pass, and you will still 

be lying on one side. 

||67||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਜਪਆਂ 

ਢੇਰ ਲੂੰ ਮਾ ਸਮਾਂ ਲੂੰ ਘ ਿਾਇਗਾ 
(ਤਦੋਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਿਗਾਣਾ ਨਹੀਂ, 
ਹੁਣ ਤਾਂ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਉਂ) 

॥੬੭॥
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58910 1381 PrIdw BMnI GVI 
svMnvI tutI 
nwgr lju]

s-vMnvI[tu`tI[l`ju Fareedhaa 

Bhannee Gharree 

Savannavee 

Ttuttee Naagar Laj 

||

Fareed, your beautiful 

body shall break apart, 

and the subtle thread 

of the breath shall be 

snapped.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢ 

ਜਕਸ ਬੂੰ ਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ-ਰੂਪ) 

ਸੁੂੰ ਦਰ ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਿ 

ਜਗਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ) 
ਸੋਹਣੀ ਲੱਿ ਟੱੁਟ ਗਈ ਹੈ।

58911 1381 AjrweIlu 
Prysqw kY Gir 
nwTI Aju]68]

(n`wTI) pRwhuxw[ A`ju Ajaraaeel 

Faraesathaa Kai 

Ghar Naathee Aj 

||68||

In which house will the 

Messenger of Death 

be a guest today? 

||68||

(ਵੇਖ,) ਅੱਿ ਜਕਸ ਦੇ ਘਰ (ਮੌਤ 

ਦਾ) ਫ਼ਜਰਸਤਾ ਅਜ਼ਰਾਈਲ 

ਪਿਾਹੁਣਾ ਹੈ? (ਭਾਵ, ਿ ੇਿੀਵ-

ਪੂੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਿੱਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਕਸੇ ਨ 

ਜਕਸੇ ਦੀ ਇਥੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ 
ਆਈ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਕਉਂ 

ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱੁਤਾ ਜਪਆ ਹੈਂ?) 

॥੬੮॥

58912 1381 PrIdw BMnI GVI 
svMnvI tUtI 
nwgr lju]

(svMnvI) sony rMgI[ 
(GVI) dyh[ (n`wgr) 
cqur[ (l`juau) mr

Fareedhaa 

Bhannee Gharree 

Savannavee 

Ttoottee Naagar 

Laj ||

Fareed, your beautiful 

body shall break apart, 

and the subtle thread 

of the breath shall be 

snapped.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਵੇਖ, ਜਕਸ ਦਾ 
ਸਰੀਰ-ਰੂਪ) ਸੋਹਣੇ ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ 
ਭਾਂਡਾ ਭੱਿ ਜਗਆ ਹੈ (ਤੇ 

ਸੁਆਸਾਂ-ਰੂਪ) ਸੋਹਣੀ ਲੱਿ ਟੱੁਟ 

ਗਈ ਹੈ?

58913 1381 jo sjx Buie Bwru 
Qy sy ikau Awvih 
Aju]69]

Jo Sajan Bhue 

Bhaar Thhae Sae 

Kio Aavehi Aj 

||69||

Those friends who 

were a burden on the 

earth - how can they 

come today? ||69||

ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ (ਨਮਾਜ਼ ਵਲੋਂ 
ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ) ਧਰਤੀ ਉਤੇ 

(ਜਨਰਾ) ਭਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਵਾਲਾ 
ਇਹ ਸਮਾ ਜਿਰ ਨਹੀਂ ਜਮਲੇਗਾ 
॥੬੯॥
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58914 1381 PrIdw by invwjw 
kuiqAw eyh n 
BlI rIiq]

Fareedhaa Bae 

Nivaajaa Kuthiaa 

Eaeh N Bhalee 

Reeth ||

Fareed: O faithless 

dog, this is not a good 

way of life.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਿ ੋਬੂੰ ਦੇ ਜਨਮਾਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਪੜਹਦੇ (ਭਾਵ, ਿੋ ਬੂੰਦਗੀ 
ਵਲੋਂ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਹਨ) ਉਹ 

ਕੱੁਜਤਆਂ (ਸਮਾਨ) ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਇਹ ਿੀਊਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ,

58915 1381 kb hI cil n 
AwieAw pMjy 
vKq 
msIiq]70]

Kabehee Chal N 

Aaeiaa Panjae 

Vakhath Maseeth 

||70||

You never come to the 

mosque for your five 

daily prayers. ||70||

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ) ਕਦੇ ਭੀ ਉੱਦਮ 

ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਿ ੇਵੇਲੇ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੇ (ਭਾਵ, ਿੋ ਕਦੇ ਭੀ ਘੱਟ 

ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂੰਿ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ॥੭੦॥

58916 1381 auTu PrIdw aujU 
swij subh 
invwj gujwir]

aujU:polw bolo[(aujU) 
pMj ieSnwnw krky

Outh Fareedhaa 

Oujoo Saaj Subeh 

Nivaaj Gujaar ||

Rise up, Fareed, and 

cleanse yourself; chant 

your morning prayer.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਉੱਠ, ਮੂੂੰ ਹ ਹੱਥ ਧੋ, 

ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਨਮਾਜ਼ ਪੜਹ।

58917 1381 jo isru sWeI nw 
invY so isru kip 
auqwir]71]

k`ip Jo Sir Saanee Naa 

Nivai So Sir Kap 

Outhaar ||71||

The head which does 

not bow to the Lord - 

chop off and remove 

that head. ||71||

ਿ ੋਜਸਰ ਮਾਲਕ-ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ 
ਜਨਊਂਦਾ, ਉਹ ਜਸਰ ਕੱਟ ਕੇ 

ਲਾਹ ਦੇਹ (ਭਾਵ, ਬੂੰਦਗੀਹੀਣ 

ਬੂੰ ਦੇ ਦਾ ਿੀਊਣਾ ਜਕਸ ਅਰਥ?) 

॥੭੧॥

58918 1381 jo isru sweI nw 
invY so isru kIjY 
kWie]

sWeIN Jo Sir Saaee Naa 

Nivai So Sir Keejai 

Kaane ||

That head which does 

not bow to the Lord - 

what is to be done 

with that head?

ਿ ੋਜਸਰ (ਬੂੰਦਗੀ ਜਵਚ) ਮਾਲਕ-

ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਨਊਂਦਾ, ਉਸ 

ਜਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।
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58919 1381 kuMny hyiT 
jlweIAY bwlx 
sMdY Qwie]72]

Kunnae Haeth 

Jalaaeeai Baalan 

Sandhai Thhaae 

||72||

Put it in the fireplace, 

instead of firewood. 

||72||

ਉਸ ਜਸਰ ਨੂੂੰ  ਹਾਂਡੀ ਹੇਠ 

ਬਾਲਣ ਦੇ ਥਾਂ ਬਾਲ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਏ (ਭਾਵ, ਉਸ ਆਕੜੇ 

ਹੋਏ ਜਸਰ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਕੀ ਲੱਕੜੀ ਹੀ 
ਸਮਝੋ) ॥੭੨॥

58920 1381 PrIdw ikQY qYfy 
mwipAw ijn@I qU 
jixEih]

mwipAw: ibMdI nhIN 
lwauxI

Fareedhaa Kithhai 

Thaiddae Maapiaa 

Jinhee Thoo 

Janiouhi ||

Fareed, where are 

your mother and 

father, who gave birth 

to you?

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਿੀਵ-ਪੂੰਛੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ 

ਡਾਰਾਂ ਦਾ ਿ ੇਤੈਨੂੂੰ  ਜਖ਼ਆਲ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖ 

ਜਕ) ਤੇਰੇ (ਆਪਣੇ) ਮਾਪੇ ਜਕੱਥੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  ਿੂੰ ਜਮਆ ਸੀ। 
ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਦੇ 

ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

58921 1381 qY pwshu Eie 
lid gey qUM AjY  
n pqIxoih]73]

Thai Paasahu Oue 

Ladh Geae Thoon 

Ajai N Patheenohi 

||73||

They have left you, 

but even so, you are 

not convinced that 

you shall also have to 

go. ||73||

ਤੈਨੂੂੰ  ਅਿੇ ਭੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ 
ਆਇਆ (ਜਕ ਤੂੂੰ  ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੁਰ 

ਿਾਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ 
ਬੂੰਦਗੀ ਵਲੋਂ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲ ਜਪਆ ਹੈਂ) 
॥੭੩॥

58922 1381 PrIdw mnu mYdwnu 
kir toey itby 
lwih]

Fareedhaa Man 

Maidhaan Kar 

Ttoeae Ttibae 

Laahi ||

Fareed, flatten out 

your mind; smooth 

out the hills and 

valleys.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਮਨ ਨੂੂੰ  ਪੱਧਰਾ ਕਰ 

ਦੇਹ (ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ) ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ 
ਥਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਹ,
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58923 1381 AgY mUil n 
AwvsI dojk 
sMdI Bwih]74]

Agai Mool N 

Aavasee Dhojak 

Sandhee Bhaahi 

||74||

Hereafter, the fires of 

hell shall not even 

approach you. ||74||

(ਿੇ ਤੂੂੰ  ਕਰ ਸਕੇਂ, ਤਾਂ) ਤੇਰੇ 

ਿੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਜਵਚ ਦੋਜ਼ਕ ਦੀ 
ਅੱਗ ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, 
(ਭਾਵ, ਮਨ ਜਵਚ ਟੋਏ ਜਟੱਬੇ 

ਜਟਕੇ ਰਜਹਣ ਕਰਕੇ ਿ ੋਕਲੇਸ਼ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਇਆਂ ਉਹ 

ਕਲੇਸ਼ ਭੀ ਜਮਟ ਿਾਣਗੇ) ॥੭੪॥

58924 1381 mhlw 5] Mehalaa 5 || Fifth Mehl:

58925 1381 PrIdw Kwlku 
Klk mih Klk 
vsY rb mwih]

Fareedhaa Khaalak 

Khalak Mehi 

Khalak Vasai Rab 

Maahi ||

Fareed, the Creator is 

in the Creation, and 

the Creation abides in 

God.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਖ਼ਲਕਤ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਸਾਰੀ) ਖ਼ਲਕਤ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਖ਼ਲਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਵਚ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

58926 1381 mMdw iks no 
AwKIAY jW iqsu 
ibnu koeI 
nwih]75]

Mandhaa Kis No 

Aakheeai Jaan This 

Bin Koee Naahi 

||75||

Whom can we call 

bad? There is none 

without Him. ||75||

ਿਦੋਂ (ਜਕਤੇ ਭੀ) ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ 

ਦੂਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕਸ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ  ਭੈੜਾ ਜਕਹਾ ਿਾਏ? (ਭਾਵ, 

ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ 
ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ) ॥੭੫॥

58927 1381 PrIdw ij idih 
nwlw kipAw jy 
glu kpih cuK]

(k`ipAw) k`itAw[ 
(cu`K) r`qI ku[ glu: 
polw bolo[ k`pih

Fareedhaa J Dhihi 

Naalaa Kapiaa Jae 

Gal Kapehi Chukh 

||

Fareed, if on that day 

when my umbilical 

cord was cut, my 

throat had been cut 

instead,

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਹੇ ਦਾਈ!) ਜਿਸ 

ਜਦਨ ਮੇਰਾ ਨਾੜੂ ਕੱਜਟਆ ਸੀ, 
ਿ ੇਰਤਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਗਲ ਵੱਢ 

ਦੇਂਦੀਓਂ,
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58928 1381 pvin n ieqI 
mwmly shW n  
ieqI duK]76]

ieqI: polw bolo Pavan N Eithee 

Maamalae Sehaan 

N Eithee Dhukh 

||76||

I would not have fallen 

into so many troubles, 

or undergone so many 

hardships. ||76||

ਤਾਂ (ਮਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਇਆਂ 

ਜਟੱਜਬਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਨਾਹ 

ਇਤਨੇ ਝੂੰ ਬੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾਹ 

ਹੀ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਦੱੁਖ ਸਹਾਰਦਾ 
॥੭੬॥

58929 1381 cbx clx rqMn  
sy suxIAr bih 
gey]

(c`bx) dMd (c`lx) pYr 
(rqMn) nyqR (suxIAr) 
kMn AwpxIAW golkW c 
(bih) d`b gey[r-qMn

Chaban Chalan 

Rathann Sae 

Suneear Behi 

Geae ||

My teeth, feet, eyes 

and ears have stopped 

working.

(ਜਕਸ ਮਾਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਮਾੜਾ ਆਖਣਾ ਹੋਇਆ? ਜਕਸ 

ਮਾਣ ਤੇ ਮਨ ਜਵਚ ਇਹ ਟੋਏ 

ਜਟੱਬੇ ਬਣਾਣੇ ਹੋਏ?) ਉਹ ਦੂੰਦ, 

ਲੱਤਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੂੰਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਮਾਣ ਦੇ ਇਹ ਟੋਏ ਜਟੱਬੇ ਬਣੇ 
ਸਨ) ਕੂੰਮ ਕਰਨੋਂ  ਰਜਹ ਗਏ 

ਹਨ।
58930 1381 hyVy muqI Dwh sy 

jwnI cil 
gey]77]

(hyVy) sRIr ny (Dwh 
m`uqI) C`fI mwrI[ 
(j`wnI) ipAwry

Haerrae Muthee 

Dhhaah Sae 

Jaanee Chal Geae 

||77||

My body cries out, 

""Those whom I knew 

have left me!""||77||

(ਇਸ) ਸਰੀਰ ਨੇ ਢਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੀਰ 

ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਕ ਮੇਰੇ) 

ਉਹ ਜਮੱਤਰ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਕੂੰਮ ਦੇਣੋਂ ਰਜਹ ਗਏ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਣ ਸੀ) 
॥੭੭॥

58931 1381 PrIdw bury dw 
Blw kir gusw 
min n hFwie]

n (hFwie) hMFw Bwv n 
ilAw

Fareedhaa Burae 

Dhaa Bhalaa Kar 

Gusaa Man N 

Hadtaae ||

Fareed, answer evil 

with goodness; do not 

fill your mind with 

anger.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਨਾਲ ਭੀ ਭਲਾਈ ਕਰ। ਗੱੁਸਾ 
ਮਨ ਜਵਚ ਨਾਹ ਆਉਣ ਦੇਹ।
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58932 1382 dyhI rogu n 
lgeI plY sBu 
ikCu pwie]78]

Dhaehee Rog N 

Lagee Palai Sabh 

Kishh Paae ||78||

Your body shall not 

suffer from any 

disease, and you shall 

obtain everything. 

||78||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 

ਪਦਾਰਥ (ਭਾਵ, ਚੂੰਗਾ ਗੁਣ) 

ਸਾਂਜਭਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭੮॥

58933 1382 PrIdw pMK 
prwhuxI dunI 
suhwvw bwgu]

Fareedhaa Pankh 

Paraahunee 

Dhunee Suhaavaa 

Baag ||

Fareed, the bird is a 

guest in this beautiful 

world-garden.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਇਹ ਦੁਨੀਆ (ਇਕ) 

ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ਼ ਹੈ (ਇਥੇ ਮਨ 

ਜਵਚ 'ਟੋਏ ਜਟੱਬੇ' ਬਣਾਏ ਜਕਉਂ 

ਹੋਏ? ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਿੀਵ-ਰੂਪ) 

ਪੂੰਛੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਪਰਾਹੁਣੀ ਹੈ।

58934 1382 naubiq vjI 
subh isau clx 
kw kir 
swju]79]

Noubath Vajee 

Subeh Sio Chalan 

Kaa Kar Saaj 

||79||

The morning drums 

are beating - get ready 

to leave! ||79||

ਿਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਧੌਂਸਾ ਵੱਿਾ (ਸਭ 

ਨੇ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ 

ਤੁਰ ਿਾਣਾ ਹੈ)। (ਹੇ ਿਰੀਦ! 

ਇਹ 'ਟੋਏ ਜਟੱਬੇ' ਦੂਰ ਕਰ, ਤੇ 

ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਕਰ 

॥੭੯॥
58935 1382 PrIdw rwiq 

kQUrI vMfIAY  
suiqAw imlY n 
Bwau]

Fareedhaa Raath 

Kathhooree 

Vanddeeai Suthiaa 

Milai N Bhaao ||

Fareed, musk is 

released at night. 

Those who are 

sleeping do not 

receive their share.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਉਹ ਜਤਆਰੀ ਰਾਤ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਰਾਜਤ (ਦੀ 
ਇਕਾਂਤ) ਜਵਚ ਕਸਤੂਰੀ 
ਵੂੰ ਡੀਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਰਾਜਤ ਦੀ 
ਇਕਾਂਤ ਵੇਲੇ ਭਿਨ ਦੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ), ਿੋ ਸੱੁਤੇ ਰਜਹਣ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਇਸ ਜਵਚੋਂ) ਜਹੱਸਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ।
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58936 1382 ijMn@w nYx 
nˆØIdRwvly iqMn@w 
imlxu 
kuAwau]80]

Jinnhaa Nain 

Nanaeedhraavalae 

Thinnhaa Milan 

Kuaao ||80||

Those whose eyes are 

heavy with sleep - how 

can they receive it? 

||80||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ (ਸਾਰੀ 
ਰਾਤ) ਨੀਂਦ ਜਵਚ ਘੁੱ ਟੀਆਂ 

ਰਜਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ ਦੀ 
ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ) ਪਿਾਪਤੀ ਜਕਵੇਂ 
ਹੋਵੇ? ॥੮੦॥

58937 1382 PrIdw mY jwinAw 
duKu muJ kU duKu 
sbwieAY jig]

Fareedhaa Mai 

Jaaniaa Dhukh 

Mujh Koo Dhukh 

Sabaaeiai Jag ||

Fareed, I thought that 

I was in trouble; the 

whole world is in 

trouble!

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਮੈਂ (ਪਜਹਲਾਂ ਮਨ ਦੇ 

'ਟੋਏ ਜਟੱਬੇ' ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੱੁਖ 

ਜਵਚ ਘਾਬਰ ਕੇ ਇਹ) 

ਸਮਜਝਆ ਜਕ ਦੱੁਖ (ਜਸਰਫ਼) 

ਮੈਨੂੂੰ  (ਹੀ) ਹੈ (ਜਸਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ 
ਦੁਖੀ ਹਾਂ), (ਪਰ ਅਸਲ ਜਵਚ 

ਇਹ) ਦੱੁਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ (ਹੀ) 
ਿਗਤ ਜਵਚ (ਵਾਪਰ ਜਰਹਾ) ਹੈ।

58938 1382 aUcy ciV kY 
dyiKAw qW Gir 
Gir eyhw 
Aig]81]

ciV@,A`ig Oochae Charr Kai 

Dhaekhiaa Thaan 

Ghar Ghar Eaehaa 

Ag ||81||

When I climbed the 

hill and looked 

around, I saw this fire 

in each and every 

home. ||81||

ਿਦੋਂ ਮੈਂ (ਆਪਣੇ ਦੱੁਖ ਤੋਂ) 
ਉਚੇਰਾ ਹੋ ਕੇ (ਜਧਆਨ 

ਮਾਜਰਆ) ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਜਖਆ ਜਕ 

ਹਰੇਕ ਘਰ ਜਵਚ ਇਹੀ ਅੱਗ 

(ਬਲ) ਰਹੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਦੁਖੀ ਹੈ) ॥੮੧॥
58939 1382 mhlw 5] Mehalaa 5 || Fifth Mehl:

58940 1382 PrIdw BUim 
rMgwvlI mMiJ 
ivsUlw bwg]

Fareedhaa Bhoom 

Rangaavalee 

Manjh Visoolaa 

Baag ||

Fareed, in the midst of 

this beautiful earth, 

there is a garden of 

thorns.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਇਹ) ਧਰਤੀ (ਤਾਂ) 
ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ, (ਪਰ ਮਨੱੁਖੀ ਮਨ 

ਦੇ ਟੋਏ ਜਟੱਜਬਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਇਸ) ਜਵਚ ਜਵਹੁਲਾ ਬਾਗ 

(ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ) ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ)।
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58941 1382 jo jn pIir 
invwijAw iqMn@w 
AMc n lwg]82]

AOgux pwp du`K dw 
(Amc) syk

Jo Jan Peer 

Nivaajiaa 

Thinnhaa Anch N 

Laag ||82||

Those humble beings 

who are blessed by 

their spiritual teacher, 

do not suffer even a 

scratch. ||82||

ਜਿਸ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਦੱੁਖ-ਅਗਜਨ ਦਾ) ਸੇਕ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ॥੮੨॥

58942 1382 mhlw 5] Mehalaa 5 || Fifth Mehl:

58943 1382 PrIdw aumr 
suhwvVI sMig 
suvMnVI dyh]

Fareedhaa Oumar 

Suhaavarree Sang 

Suvannarree 

Dhaeh ||

Fareed, life is blessed 

and beautiful, along 

with the beautiful 

body.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਉਹਨਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ 

ਦੀ) ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰ ਭੀ ਸੋਹਣੇ ਰੂੰਗ ਵਾਲਾ 
(ਭਾਵ, ਰੋਗ-ਰਜਹਤ) ਹੈ,

58944 1382 ivrly kyeI 
pweIAin ijMn@w 
ipAwry nyh]83]

Viralae Kaeee 

Paaeean Jinnhaa 

Piaarae Naeh 

||83||

Only a rare few are 

found, who love their 

Beloved Lord. ||83||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ ਜਪਆਰੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ('ਜਵਸੂਲਾ 
ਬਾਗ' ਤੇ 'ਦੁਖ-ਅਗਨੀ' ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਛੁੂੰ ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਿੇਹੇ 

ਬੂੰ ਦੇ) ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ ਹੀ ਜਮਲਦੇ 

ਹਨ ॥੮੩॥

58945 1382 kMDI vhx n 
Fwih qau BI 
lyKw dyvxw]

Kandhhee Vehan 

N Dtaahi Tho Bhee 

Laekhaa 

Dhaevanaa ||

O river, do not destroy 

your banks; you too 

will be asked to give 

your account.

ਦੱੁਖਾਂ ਹੇਠ ਨੱਜਪਆ ਹੋਇਆ 

ਿੀਵ 'ਦੱੁਖ' ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਹੇ (ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ) 

ਵਹਣ! (ਮੈਨੂੂੰ ) ਕੂੰਧੀ (-ਰੱੁਖੜੇ) ਨੂੂੰ  
ਨਾਹ ਢਾਹ (ਭਾਵ, ਮੈਨੂੂੰ  ਦੁਖੀ 
ਨਾਹ ਕਰ), ਤੈਨੂੂੰ  ਭੀ (ਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ ਦਾ) ਜਹਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
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58946 1382 ijDir rb 
rjwie vhxu 
iqdwaU gMau 
kry]84]

Jidhhar Rab Rajaae 

Vehan Thidhaaoo 

Gano Karae ||84||

The river flows in 

whatever direction the 

Lord orders. ||84||

(ਦੁਖੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦੀ ਜਕ) ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਹੜਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਢਾਹ ਲਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ-
ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਵਛੁੜੇ ਹੋਏ 

ਬੂੰ ਦੇ ਆਪਣ ੇਕੀਤੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਹੜਹ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਆ ਰੋੜਹਦਾ ਹੈ) ॥੮੪॥

58947 1382 PrIdw fuKw syqI  
idhu gieAw sUlW 
syqI rwiq]

f`uKW Fareedhaa 

Ddukhaa Saethee 

Dhihu Gaeiaa 

Soolaan Saethee 

Raath ||

Fareed, the day passes 

painfully; the night is 

spent in anguish.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਮਨ ਜਵਚ ਬਣੇ 
'ਟੋਏ ਜਟਬੇ' ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਨਦੀ ਜਵਚ ਰੁੜਹੇ ਿਾਂਦੇ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ) ਜਦਨ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਲੂੰ ਘਦਾ 
ਹੈ, ਰਾਤ ਭੀ (ਜਚੂੰ ਤਾ ਦੀਆਂ) 

ਚੋਭਾਂ ਜਵਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ।
58948 1382 KVw pukwry 

pwqxI byVw kpr 
vwiq]85]

(p`wqxI) gurU[ jIvn 
rUpI byVw [ AOgux 
ivkwr zor zulm mMd 
vwsnw kpr lihrW[ 
(vwiq) muK c [ KV@w[ 
k`pr

Kharraa Pukaarae 

Paathanee 

Baerraa Kapar 

Vaath ||85||

The boatman stands 

up and shouts, ""The 

boat is caught in the 

whirlpool!""||85||

(ਕੂੰ ਢੇ ਤੇ) ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ (ਗੁਰੂ-

) ਮਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ 
ਉੱਚੀ ਕਜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ (ਜਕ 

ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ) ਬੇੜਾ 
(ਦੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ) ਠਾਠਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ (ਆ ਜਡੱਗਣ ਲੱਗਾ) ਹੈ 

॥੮੫॥
58949 1382 lMmI lMmI ndI 

vhY kMDI kyrY 
hyiq]

Lanmee Lanmee 

Nadhee Vehai 

Kandhhee Kaerai 

Haeth ||

The river flows on and 

on; it loves to eat into 

its banks.

(ਸੂੰਸਾਰੀ ਬੂੰ ਜਦਆਂ-ਰੂਪ) ਕੂੰਧੀ 
(ਰੱੁਖਜੜਆਂ) ਨੂੂੰ  ਢਾਹੁਣ ਲਈ 

(ਭਾਵ, ਦੱੁਖੀ ਕਰਨ ਲਈ) (ਇਹ 

ਦੱੁਖਾਂ ਦੀ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਲੂੰ ਮੀ ਨਦੀ 
ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ,
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58950 1382 byVy no kpru 
ikAw kry jy 
pwqx rhY 
sucyiq]86]

Baerrae No Kapar 

Kiaa Karae Jae 

Paathan Rehai 

Suchaeth ||86||

What can the 

whirlpool do to the 

boat, if the boatman 

remains alert? ||86||

(ਪਰ ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ) ਘੁੂੰ ਮਣ-

ਘੇਰ (ਉਸ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ-ਰੂਪ) ਬੇੜੇ 

ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਿੋ (ਸਜਤਗੁਰੂ) ਮਲਾਹ 

ਦੇ ਚੇਤੇ ਜਵਚ ਰਹੇ (ਭਾਵ, ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖ-

ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦੀ) ॥੮੬॥

58951 1382 PrIdw glˆØI su 
sjx vIh ieku 
FUMFydI n lhW]

g`lˆØI Fareedhaa 

Galanaee S Sajan 

Veeh Eik 

Dtoondtaedhee N 

Lehaan ||

Fareed, there are 

dozens who say they 

are friends; I search, 

but I cannot find even 

one.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ 

ਪਜਤਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀਹ 

ਜਮਤਿ (ਜਮਲ ਪੈਂਦੇ) ਹਨ; ਪਰ 

ਖੋਿ ਕਰਨ ਲੱਜਗਆਂ ਅਸਲ 

ਸੱਚਾ ਜਮੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ (ਿੋ 
ਮੇਰੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੂੰ  ਦੱੁਖਾਂ 
ਦੀ ਨਦੀ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲਾਏ)।

58952 1382 DuKW ijau mWlIh  
kwrix iqMn@w mw 
iprI]87]

(mWlIh) gohy dw ig`lw 
cUrw[ mw: ibMdI nhIN 
lwauxI[ DuKW: polw bolo

Dhhukhaan Jio 

Maanleeh Kaaran 

Thinnhaa Maa 

Piree ||87||

I yearn for my beloved 

like a smouldering fire. 

||87||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ (ਸਤ-ਸੂੰਗੀ) 
ਸੱਿਣਾਂ ਦੇ (ਨਾਹ ਜਮਲਣ) 

ਕਰਕੇ ਧੁਖਦੀ ਜਮਲੀ ਵਾਂਗ 

ਅੂੰਦਰੇ ਅੂੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ ॥੮੭॥
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58953 1382 PrIdw iehu qnu 
Baukxw inq 
inq duKIAY 
kauxu]

Fareedhaa Eihu 

Than Bhoukanaa 

Nith Nith 

Dhukheeai Koun ||

Fareed, this body is 

always barking. Who 

can stand this 

constant suffering?

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਇਹ (ਮੇਰਾ) ਸਰੀਰ 

ਤਾਂ ਭੌਂਕਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ 

ਮੂੰਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਜਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੂੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 

ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਕੌਣ ਜਨਿੱਤ 

ਔਖਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਹੇ? (ਭਾਵ, ਮੈਨੂੂੰ  
ਨਹੀਂ ਪੱੁਿਦਾ ਜਕ ਜਨਿੱਤ ਔਖਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਹਾਂ)।

58954 1382 kMnI bujy dy rhW  
ikqI vgY 
pauxu]88]

bu`jy, ikqI vgY: poly bolo Kannee Bujae 

Dhae Rehaan 

Kithee Vagai Poun 

||88||

I have put plugs in my 

ears; I don't care how 

much the wind is 

blowing. ||88||

ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ ਬੱੁਿੇ ਦੇਈ 

ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿਤਨੀ ਿੀ ਚਾਹੇ ਹਵਾ 
ਝੁੱਲਦੀ ਰਹੇ, (ਭਾਵ, ਜਿਤਨਾ 
ਿੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੂੰਗਾਂ 
ਮੂੰਗਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਿਾਏ, ਮੈਂ 
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸੁਣਾਂਗਾ) ॥੮੮॥

58955 1382 PrIdw rb KjUrI 
pkIAW mwiKA  
neI vhMin@]

(mwiKA) Sihd[ (neI) 
ndI[ (KjUrIN) p`kIAW

Fareedhaa Rab 

Khajooree 

Pakeeaaan 

Maakhia Nee 

Vehannih ||

Fareed, God's dates 

have ripened, and 

rivers of honey flow.

(ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਵਚਾਰਾ ਭੀ 
ਕੀਹ ਕਰੇ? ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਖੱਚ ਪਾਣ 

ਲਈ ਚਾਰ-ਚੁਿੇਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ 

ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਿੂਰਾਂ (ਜਦੱਸ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ), ਅਤੇ ਸ਼ਜਹਦ 

ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ (ਭਾਵ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੇ 
ਸੋਹਣੇ, ਸੁਆਦਲੇ ਤੇ ਮਨ-ਮੋਹਣੇ 
ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰ 

ਮੌਿੂਦ ਹਨ)।
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58956 1382 jo jo vM\YN fIhVw  
so aumr hQ 
pvMin]89]

Jo Jo Vannjain 

Ddeeharraa So 

Oumar Hathh 

Pavann ||89||

With each passing day, 

your life is being 

stolen away. ||89||

(ਉੈਂਞ ਇਹ ਭੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਣਨ 

ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਿ ੋਿੋ ਜਦਹਾੜਾ 
ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ 
ਉਮਰ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਹੱਥ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਅਜ਼ਾਈ ਂਿਾ ਰਹੇ ਹਨ) 

॥੮੯॥
58957 1382 PrIdw qnu sukw 

ipMjru QIAw  
qlIAW KUMfih 
kwg]

Fareedhaa Than 

Sukaa Pinjar 

Thheeaa 

Thaleeaaan 

Khoonddehi Kaag 

||

Fareed, my withered 

body has become a 

skeleton; the crows 

are pecking at my 

palms.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਇਹ ਭੌਂਕਾ) ਸਰੀਰ 

(ਜਵਸ਼ੇ-ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ) 

ਡਾਢਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੱੁਠ ਰਜਹ ਜਗਆ 

ਹੈ। (ਜਿਰ ਭੀ, ਇਹ) ਕਾਂ ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਠੂੂੰ ਗੇ ਮਾਰੀ 
ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਤੇ ਜਵਸ਼ੇ-

ਜਵਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਚੋਭਾਂ 
ਲਾਈ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ)।

58958 1382 AjY su rbu n 
bwhuiVE dyKu bMdy 
ky Bwg]90]

Ajai S Rab N 

Baahurriou 

Dhaekh Bandhae 

Kae Bhaag ||90||

Even now, God has 

not come to help me; 

behold, this is the fate 

of all mortal beings. 

||90||

ਵੇਖੋ, (ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਪਏ) 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਕਸਮਤ ਭੀ ਅਿੀਬ 

ਹੈ ਜਕ ਅਿੇ ਭੀ (ਿਦੋਂ ਜਕ ਇਸ 

ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਵਸ਼ੇ 

ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜਤਆ 

ਭੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ) ਰੱਬ ਇਸ 

ਉਤੇ ਤੱੁਠਾ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ, ਇਸ 

ਦੀ ਝਾਕ ਜਮਟੀ ਨਹੀਂ) ॥੯੦॥
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58959 1382 kwgw krMg 
FMFoilAw sglw 
KwieAw mwsu]

k`wgW Kaagaa Karang 

Dtandtoliaa 

Sagalaa Khaaeiaa 

Maas ||

The crows have 

searched my skeleton, 

and eaten all my flesh.

ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਜਪੂੰ ਿਰ ਭੀ ਿੋਲ 

ਮਾਜਰਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ 

ਖਾ ਜਲਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਤੇ ਜਵਸ਼ੇ-

ਜਵਕਾਰ ਇਸ ਅੱਤ ਜਲੱਸੇ ਹੋਏ 

ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਚੋਭਾਂ ਲਾਈ 

ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਭੌਂਕੇ ਸਰੀਰ 

ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਜਤਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 

ਜਖੱਚ ਲਈ ਹੈ)।

58960 1382 ey duie nYnw miq 
Cuhau ipr dyKn 
kI Aws]91]

Eae Dhue Nainaa 

Math Shhuho Pir 

Dhaekhan Kee Aas 

||91||

But please do not 

touch these eyes; I 

hope to see my Lord. 

||91||

ਰੱਬ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਕਾਰ 

(ਮੇਰੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ 

ਛੇੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ ਤਾਂ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਟਕੀ 
ਰਹੇ ॥੯੧॥

58961 1382 kwgw cUMif n 
ipMjrw bsY q  
aufir jwih]

(au~fir) au~f[ (jwih) 
jwh[ k`wgw

Kaagaa Choondd 

N Pinjaraa Basai 

Th Ouddar Jaahi ||

O crow, do not peck at 

my skeleton; if you 

have landed on it, fly 

away.

ਹੇ ਕਾਂ! ਮੇਰਾ ਜਪੂੰ ਿਰ ਨਾਹ ਠੂੂੰ ਗ, 

ਿ ੇਤੇਰੇ ਵੱਸ ਜਵਚ (ਇਹ ਗੱਲ) 

ਹੈ ਤਾਂ (ਇਥੋਂ) ਉੱਡ ਿਾਹ,
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58962 1382 ijqu ipMjrY myrw 
shu vsY mwsu n 
iqdU Kwih]92]

Jith Pinjarai 

Maeraa Sahu 

Vasai Maas N 

Thidhoo Khaahi 

||92||

Do not eat the flesh 

from that skeleton, 

within which my 

Husband Lord abides. 

||92||

ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮੇਰਾ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਮਾਸ ਨਾਹ ਖਾਹ, (ਭਾਵ, ਹੇ 

ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਦੇ ਚਸਕੇ! ਮੇਰੇ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਚੋਭਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਛੱਡ 

ਦੇਹ, ਤਰਸ ਕਰ, ਤੇ ਿਾਹ, 

ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰ। ਇਸ ਸਰੀਰ 

ਜਵਚ ਤਾਂ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਜਪਆਰ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਵਸ਼ੇ-ਭੋਗਾਂ ਵਲ ਪਿੇਰਨ ਦਾ 
ਿਤਨ ਨਾਹ ਕਰ) ॥੯੨॥

58963 1382 PrIdw gor 
inmwxI sfu kry  
inGirAw Gir 
Awau]

(gor) kbr[ jnmW 
jnmW c Gor iBAwnk 
kSt Bog rhI inmwxI 
ijMd[ (s`fu) s`dxw kr 
rhI hY[ in-GirAw

Fareedhaa Gor 

Nimaanee Sadd 

Karae Nighariaa 

Ghar Aao ||

Fareed, the poor grave 

calls out, ""O 

homeless one, come 

back to your home.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਕਬਰ ਜਵਚਾਰੀ 
(ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ ) ਵਾਿ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 

(ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ-) ਹੇ ਬੇ-ਘਰੇ 

ਿੀਵ! (ਆਪਣੇ) ਘਰ ਜਵਚ ਆ,

58964 1382 srpr mY QY 
Awvxw mrxhu n 
firAwhu]93]

(srpr) zrUr br 
zrUr[(mY) myry (QY) QW 
iv`c

Sarapar Maithhai 

Aavanaa 

Maranahu N 

Ddariaahu ||93||

You shall surely have 

to come to me; do not 

be afraid of 

death.""||93||

(ਭਾਵ) ਆਜਖ਼ਰ ਨੂੂੰ  (ਤੂੂੰ ) ਮੇਰੇ 

ਪਾਸ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਜਿਰ) 

ਮੌਤ ਤੋਂ (ਇਤਨਾ) ਨਾਹ ਡਰ 

॥੯੩॥
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58965 1382 eynI loiexI 
dyKidAw kyqI 
cil geI]

Eaenee Loeinee 

Dhaekhadhiaa 

Kaethee Chal Gee 

||

These eyes have seen 

a great many leave.

ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਜਦਆਂ 

(ਭਾਵ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ) ਜਕਤਨੀ ਹੀ ਖ਼ਲਕਜਤ 

ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ (ਮੌਤ ਦਾ ਜਸ਼ਕਾਰ 

ਹੋ ਗਈ ਹੈ)।

58966 1382 PrIdw lokW Awpo 
AwpxI mY AwpxI 
peI]94]

Fareedhaa Lokaan 

Aapo Aapanee 

Mai Aapanee Pee 

||94||

Fareed, the people 

have their fate, and I 

have mine. ||94||

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਖ਼ਲਕਜਤ ਤੁਰੀ 
ਿਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀ) ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  
ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਸੁਆਰਥ ਦਾ ਹੀ 
ਜਖ਼ਆਲ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਹੈ), ਮੈਨੂੂੰ  ਭੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਫ਼ਕਰ 

ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੯੪॥

58967 1382 Awpu svwrih mY 
imlih mY 
imilAw suKu 
hoie]

Aap Savaarehi Mai 

Milehi Mai Miliaa 

Sukh Hoe ||

God says, ""If you 

reform yourself, you 

shall meet me, and 

meeting me, you shall 

be at peace.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਸਵਾਰ 

ਲਏ,ਂ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪਏਗਂਾ, 
ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆਂ ਹੀ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚ ਨਹੀਂ)।

58968 1382 PrIdw jy qU myrw 
hoie rhih sBu 
jgu qyrw 
hoie]95]

Fareedhaa Jae 

Thoo Maeraa Hoe 

Rehehi Sabh Jag 

Thaeraa Hoe 

||95||

O Fareed, if you will be 

mine, the whole world 

will be yours.""||95||

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਮੇਰਾ ਬਣ 

ਿਾਏ,ਂ (ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ 
ਜਪਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

ਜਪਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ,ਂ ਤਾਂ) 
ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੇਰਾ ਬਣ 

ਿਾਏਗਾ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ 

ਜਪੱਛੇ ਜਪੱਛੇ ਦੌੜੇਗੀ) ॥੯੫॥
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58969 1382 kMDI auqY ruKVw  
ikcrku bMnY DIru]

r`uKVw[ bMnY@[ ikcr-ku Kandhhee Outhai 

Rukharraa 

Kicharak Bannai 

Dhheer ||

How long can the tree 

remain implanted on 

the river-bank?

(ਦਰੀਆ ਦੇ) ਕੂੰ ਢੇ ਉੱਤੇ (ਉੱਗਾ 
ਹੋਇਆ) ਜਵਚਾਰਾ ਰੱੁਖ ਜਕਤਨਾ 
ਕੁ ਜਚਰ ਧਰਵਾਸ ਬੂੰਨਹੇ ਗਾ? ਹੇ 

ਿਰੀਦ! ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਜਵਚ ਪਾਣੀ 
ਜਕਤਨਾ ਕੁ ਜਚਰ ਰੱਜਖਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?

58970 1382 PrIdw kcY BWfY 
rKIAY ikcru 
qweI nIru]96]

qWeIN Fareedhaa Kachai 

Bhaanddai 

Rakheeai Kichar 

Thaaee Neer 

||96||

Fareed, how long can 

water be kept in a soft 

clay pot? ||96||

(ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮਨੱੁਖ ਮੌਤ ਦੀ 
ਨਦੀ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ 
ਸੁਆਸ ਮੱੁਕਦੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ) 

॥੯੬॥
58971 1382 PrIdw mhl 

insKx rih gey  
vwsw AwieAw 
qil]

(mhl) sRIr[ (in-
s`Kx) ^wlI[ DrqI dy 
(qil) qly[ qil: polw 
bolo

Fareedhaa Mehal 

Nisakhan Rehi 

Geae Vaasaa 

Aaeiaa Thal ||

Fareed, the mansions 

are vacant; those who 

lived in them have 

gone to live 

underground.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ) 

ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਸੁੂੰ ਞੀਆਂ ਰਜਹ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ 

(ਕਬਰ ਜਵਚ) ਡੇਰਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ।

58972 1383 gorW sy 
inmwxIAw  
bhsin rUhW 
mil]

Goraan Sae 

Nimaaneeaa 

Behasan Roohaan 

Mal ||

They remain there, in 

those unhonored 

graves.

ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਜਵਚ ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ 
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਰੂਹਾਂ ਸਦਾ 
ਲਈ ਿਾ ਬੈਠਣਗੀਆਂ।
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58973 1383 AwKIN syKw bMdgI  
clxu Aju ik 
kil]97]

hy sy^ &rId! ^udw jI 
A`gy bMdgI pRwpqI leI, 
bwr bwr (AwKIN) 
AwKxw krIN[ c`lxu[ 
syKw: ibMdI nhIN 
lwauxI[k`il

Aakheen Saekhaa 

Bandhagee Chalan 

Aj K Kal ||97||

O Shaykh, dedicate 

yourself to God; you 

will have to depart, 

today or tomorrow. 

||97||

ਹੇ ਸ਼ੇਖ਼ (ਿਰੀਦ)! (ਰੱਬ ਦੀ) 
ਬੂੰਦਗੀ ਕਰ (ਇਹਨਾਂ ਮਹਲ-

ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ) ਅੱਿ ਭਲਕ ਕੂਚ 

ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ॥੯੭॥

58974 1383 PrIdw mauqY dw 
bMnw eyvY idsY  
ijau drIAwvY 
Fwhw]

Fareedhaa 

Mouthai Dhaa 

Bannaa Eaevai 

Dhisai Jio 

Dhareeaavai 

Dtaahaa ||

Fareed, the shore of 

death looks like the 

river-bank, being 

eroded away.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਜਿਵੇਂ ਦਜਰਆ ਦਾ 
ਜਕਨਾਰਾ ਹੈ (ਿੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਗ 

ਨਾਲ ਢਜਹ ਜਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) 

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਮੌਤ (-ਰੂਪ) ਨਦੀ 
ਦਾ ਕੂੰਢਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਿੀਵ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਡੱਗਦੇ ਿਾ 
ਰਹੇ ਹਨ)।

58975 1383 AgY dojku 
qipAw suxIAY  
hUl pvY kwhwhw]

jm cuPyirEN Gyr ky 
(hUl) h`lw krdy hn[ 
(kw-hwhw) fMf rOLw[ 
(pvY) pY irhw hY

Agai Dhojak 

Thapiaa Suneeai 

Hool Pavai 

Kaahaahaa ||

Beyond is the burning 

hell, from which cries 

and shrieks are heard.

(ਮੌਤ) ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ 

(ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ) ਤਪੇ ਹੋਏ 

ਨਰਕ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤੇ ਰੌਲਾ 
ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ।

58976 1383 ieknw no sB 
soJI AweI ieik 
iPrdy vyprvwhw]

Eikanaa No Sabh 

Sojhee Aaee Eik 

Firadhae 

Vaeparavaahaa ||

Some understand this 

completely, while 

others wander around 

carelessly.

ਕਈ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਆਂ) ਨੂੂੰ  ਤਾਂ 
ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ (ਜਕ 

ਇਥੇ ਜਕਵੇਂ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ 
ਹੈ, ਪਰ) ਕਈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਰ 

ਰਹੇ ਹਨ।
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58977 1383 Aml ij 
kIiqAw dunI 
ivic sy drgh 
Egwhw]98]

kIiqAw: ibMdI nhIN 
lwauxI

Amal J Keethiaa 

Dhunee Vich Sae 

Dharageh 

Ougaahaa ||98||

Those actions which 

are done in this world, 

shall be examined in 

the Court of the Lord. 

||98||

ਿੇਹੜੇ ਅਮਲ ਇਥੇ ਦੁਨੀਆ 

ਜਵਚ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਬ 

ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਹਨ 

॥੯੮॥

58978 1383 PrIdw drIAwvY 
kMn@Y bgulw bYTw 
kyl kry]

drI-AwvY Fareedhaa 

Dhareeaavai 

Kannhai Bagulaa 

Baithaa Kael Karae 

||

Fareed, the crane 

perches on the river 

bank, playing joyfully.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਬੂੰਦਾ ਿਗਤ ਦੇ 

ਰੂੰਗ-ਤਮਾਜਸ਼ਆਂ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਹੈ, ਜਿਵੇਂ) ਦਜਰਆ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ ਤੇ 

ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬਗੁਲਾ ਕਲੋਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
58979 1383 kyl krydy hMJ no  

AicMqy bwj pey]
(hMJ) bgly dMBI[ no: 
nMU[ A-icMqy

Kael Karaedhae 

Hanjh No 

Achinthae Baaj 

Peae ||

While it is playing, a 

hawk suddenly 

pounces on it.

(ਜਿਵੇਂ ਉਸ) ਹੂੰਸ (ਵਰਗੇ ਜਚੱਟੇ 

ਬਗੁਲੇ) ਨੂੂੰ  ਕਲੋਲ ਕਰਦੇ ਨੂੂੰ  
ਅਚਨ-ਚੇਤ ਬਾਜ਼ ਆ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ, (ਜਤਵੇਂ ਬੂੰ ਦੇ ਨੂੂੰ  ਮੌਤ ਦੇ 

ਦੂਤ ਆ ਿੜਦੇ ਹਨ)।

58980 1383 bwj pey iqsu rb 
dy kylW 
ivsrIAW]

Baaj Peae This Rab 

Dhae Kaelaan 

Visareeaaan ||

When the Hawk of 

God attacks, playful 

sport is forgotten.

ਿਦੋਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੋਲ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਆਪਣੀ ਿਾਨ 

ਦੀ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ 

ਮੌਤ ਆਇਆਂ ਬੂੰ ਦੇ ਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ)।

58981 1383 jo min iciq n 
cyqy sin so gwlI  
rb kIAW]99]

g`wlIN Jo Man Chith N 

Chaethae San So 

Gaalee Rab 

Keeaaan ||99||

God does what is not 

expected or even 

considered. ||99||

ਿ ੋਗੱਲਾਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਚੱਤ-ਚੇਤੇ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਸਨ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀਆਂ ॥੯੯॥
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58982 1383 swFy qRY mx 
dyhurI clY pwxI 
AMin]

Saadtae Thrai Man 

Dhaehuree Chalai 

Paanee Ann ||

The body is nourished 

by water and grain.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ) ਸਾਢੇ ਜਤੂੰ ਨ 

ਮਣ ਦਾ ਪਜਲਆ ਹੋਇਆ 

ਸਰੀਰ (ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੂੰਨ 

ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੂੰਮ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ।

58983 1383 AwieE bMdw dunI 
ivic viq  
AwsUxI bMin@]

sMswr qoN (viq) muV 
igAw[ j`g qy ijaux, 
hor Anyk pRkwr dI 
Aws pUrI n hox qoN, 
Awsw nUM aUxI bMin@ ky 
hI[v`iq

Aaeiou Bandhaa 

Dhunee Vich Vath 

Aasoonee Bannih 

||

The mortal comes into 

the world with high 

hopes.

ਬੂੰਦਾ ਿਗਤ ਜਵਚ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ 
ਜਿਹੀ ਆਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ 

(ਪਰ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ)।

58984 1383 mlkl mauq jW 
AwvsI sB 
drvwjy BMin]

(mlkl) pwqSwhxI mOq 
jW AwvygI

Malakal Mouth 

Jaan Aavasee Sabh 

Dharavaajae 

Bhann ||

But when the 

Messenger of Death 

comes, it breaks down 

all the doors.

ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਜਰਸਤਾ 
(ਸਰੀਰ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੂੰ ਨ 

ਕੇ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  
ਨਕਾਰੇ ਕਰ ਕੇ) ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

58985 1383 iqn@w ipAwirAw 
BweIAW AgY 
idqw bMin@]

Thinhaa Piaariaa 

Bhaaeeaaan Agai 

Dhithaa Bannih ||

It binds and gags the 

mortal, before the 

eyes of his beloved 

brothers.

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਉਹ ਜਪਆਰੇ ਵੀਰ 

(ਮੌਤ ਦੇ ਫ਼ਜਰਸਤੇ ਦੇ) ਅੱਗੇ ਬੂੰਨਹ  
ਕੇ ਤੋਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

58986 1383 vyKhu bMdw 
cilAw chu 
jixAw dY kMin@]

Vaekhahu 

Bandhaa Chaliaa 

Chahu Janiaa Dhai 

Kannih ||

Behold, the mortal 

being is going away, 

carried on the 

shoulders of four men.

ਵੇਖੋ! ਬੂੰਦਾ ਚਹੁੂੰ  ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 

ਤੇ ਤੁਰ ਜਪਆ ਹੈ।
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58987 1383 PrIdw Aml ij 
kIqy dunI ivic  
drgh Awey 
kMim]100]

Fareedhaa Amal J 

Keethae Dhunee 

Vich Dharageh 

Aaeae Kanm 

||100||

Fareed, only those 

good deeds done in 

the world will be of 

any use in the Court of 

the Lord. ||100||

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਉਹੀ (ਭਲੇ) 

ਕੂੰਮ ਸਹਾਈ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ 
ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ) ਕੀਤੇ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੧੦੦॥

58988 1383 PrIdw hau 
bilhwrI iqn@ 
pMKIAw jMgil 
ijMn@w vwsu]

Fareedhaa Ho 

Balihaaree Thinh 

Pankheeaa Jangal 

Jinnhaa Vaas ||

Fareed, I am a sacrifice 

to those birds which 

live in the jungle.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂੰਛੀਆਂ 

ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ 
ਿੂੰਗਲ ਜਵਚ ਹੈ,

58989 1383 kkru cugin Qil 
vsin rb n 
Cofin  
pwsu]101]

k`kru Kakar Chugan 

Thhal Vasan Rab N 

Shhoddan Paas 

||101||

They peck at the roots 

and live on the 

ground, but they do 

not leave the Lord's 

side. ||101||

ਰੋੜ ਚੁਗਦੇ ਹਨ, ਭੋਇਂ ਉੱਤੇ 

ਵੱਸਦੇ ਹਨ, (ਪਰ) ਰੱਬ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ (ਭਾਵ, 

ਮਹਲਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇ 

ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  
ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ 
ਉਹ ਪੂੰਛੀ ਹੀ ਚੂੰ ਗੇ ਹਨ ਿੋ 
ਰੱੁਖਾਂ ਤੇ ਆਲਹਣ ੇਬਣਾ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਰੋੜ ਚੁਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਚੇਤੇ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ) ॥੧੦੧॥
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58990 1383 PrIdw ruiq iPrI 
vxu kMibAw pq 
JVy JiV pwih]

p`q Fareedhaa Ruth 

Firee Van Kanbiaa 

Path Jharrae Jharr 

Paahi ||

Fareed, the seasons 

change, the woods 

shake and the leaves 

drop from the trees.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਿੂੰਗਲ (ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ) 
ਜਹੱਲ ਜਗਆ ਹੈ, ਪੱਤਰ ਝੜ 

ਰਹੇ ਹਨ।

58991 1383 cwry kuMfw FUMFIAW  
rhxu ikQwaU 
nwih]102]

Chaarae Kunddaa 

Dtoondteeaaan 

Rehan Kithhaaoo 

Naahi ||102||

I have searched in the 

four directions, but I 

have not found any 

resting place 

anywhere. ||102||

(ਿਗਤ ਦੇ) ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਢੂੂੰ ਢ 

ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਥਰਤਾ ਜਕਤੇ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ (ਨਾਹ ਹੀ ਰੱੁਤ ਇਕੋ 

ਰਜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ ਰੱੁਖ 

ਤੇ ਰੱੁਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਦਾ ਜਟਕੇ 

ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਸਮਾਂ 
ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ 

ਅੂੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਆਖ਼ਰ ਿਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) 

॥੧੦੨॥
58992 1383 PrIdw pwiV 

ptolw Dj krI  
kMblVI pihryau]

Fareedhaa Paarr 

Pattolaa Dhhaj 

Karee Kanbalarree 

Pehiraeo ||

Fareed, I have torn my 

clothes to tatters; now 

I wear only a rough 

blanket.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਪੱਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ 
ਪਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਜਦਆਂ, 

ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੂੰਬਲੀ ਪਾ 
ਲਵਾਂ।

58993 1383 ijn@I vysI shu 
imlY syeI vys 
kryau]103]

vysIN Jinhee Vaesee 

Sahu Milai Saeee 

Vaes Karaeo 

||103||

I wear only those 

clothes which will lead 

me to meet my Lord. 

||103||

ਮੈਂ ਉਹੀ ਵੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਵੇਸਾਂ ਨਾਲ (ਮੇਰਾ) ਖਸਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪਏ ॥੧੦੩॥

58994 1383 mÚ 3] Ma 3 || Third Mehl:
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58995 1383 kwie ptolw 
pwVqI kMblVI 
pihryie]

pihry-ie Kaae Pattolaa 

Paarrathee 

Kanbalarree 

Pehiraee ||

Why do you tear apart 

your fine clothes, and 

take to wearing a 

rough blanket?

(ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਵਾਸਤੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਜਸਰ ਦਾ 
ਪੱਟ ਦਾ ਕਪੜਾ ਜਕਉਂ ਪਾੜੇ ਤੇ 

ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਕੂੰਬਲੀ ਜਕਉਂ ਪਾਏ?

58996 1383 nwnk Gr hI 
bYiTAw shu imlY  
jy nIAiq rwis 
kryie]104]

Naanak Ghar Hee 

Baithiaa Sahu 

Milai Jae Neeath 

Raas Karaee 

||104||

O Nanak, even sitting 

in your own home, 

you can meet the 

Lord, if your mind is in 

the right place. 

||104||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਘਰ ਜਵਚ ਬੈਜਠਆਂ 

ਹੀ ਖਸਮ (-ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਿੇ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਆਪਣੀ) ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ 

ਲਏ (ਿੇ ਮਨ ਪਜਵਤਿ ਕਰ ਲਏ) 

॥੧੦੪॥

58997 1383 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

58998 1383 PrIdw grbu 
ijn@w 
vifAweIAw Din 
jobin Awgwh]

Fareedhaa Garab 

Jinhaa 

Vaddiaaeeaa 

Dhhan Joban 

Aagaah ||

Fareed, those who are 

very proud of their 

greatness, wealth and 

youth,

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦੁਨੀਆਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ (ਜਰਹਾ), ਬੇਅੂੰ ਤ ਧਨ 

ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਾਂ ਿੁਆਨੀ ਦੇ 

ਕਾਰਣ (ਕੋਈ) ਮਾਣ ਜਰਹਾ,

58999 1383 KwlI cly DxI 
isau itby ijau 
mIhwhu]105]

Khaalee Chalae 

Dhhanee Sio 

Ttibae Jio 

Meehaahu 

||105||

Shall return empty-

handed from their 

Lord, like sandhills 

after the rain. ||105||

ਉਹ (ਿਗਤ ਜਵਚੋਂ) ਮਾਲਕ (ਦੀ 
ਮੇਹਰ) ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, 

ਜਿਵੇਂ ਜਟੱਬੇ ਮੀਂਹ (ਦੇ ਵੱਸਣ) 

ਜਪੱਛੋਂ (ਸੱੁਕੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) 

॥੧੦੫॥
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59000 1383 PrIdw iqnw muK 
frwvxy ijnw 
ivswirEnu nwau]

Fareedhaa Thinaa 

Mukh 

Ddaraavanae Jinaa 

Visaarioun Naao ||

Fareed, the faces of 

those who forget the 

Lord's Name are 

dreadful.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਡਰਾਉਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਜਦਆਂ ਡਰ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਟ 

ਪਜਹਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਧਨ ਵਾਲੇ 

ਹੋਣ, ਿੁਆਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਿਾਂ 
ਮਾਣ ਵਜਡਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ)।

59001 1383 AYQY duK 
GxyirAw AgY  
Taur n 
Twau]106]

Aithhai Dhukh 

Ghanaeriaa Agai 

Thour N Thaao 

||106||

They suffer terrible 

pain here, and 

hereafter they find no 

place of rest or refuge. 

||106||

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ) ਉਹ ਇਥੇ 

(ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਕਈ 

ਦੱੁਖ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ 

ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਥਾਂ-ਜਥੱਤਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ (ਭਾਵ, ਧੱਕੇ ਹੀ 
ਪੈਂਦੇ ਹਨ) ॥੧੦੬॥

59002 1383 PrIdw ipCl 
rwiq n jwigEih  
jIvdVo muieEih]

Fareedhaa Pishhal 

Raath N Jaagiouhi 

Jeevadharro 

Mueiouhi ||

Fareed, if you do not 

awaken in the early 

hours before dawn, 

you are dead while yet 

alive.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਿ ੇਤੂੂੰ  ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ 

ਨਹੀਂ ਿਾਜਗਆ ਤਾਂ (ਇਹ ਕੋਝਾ 
ਿੀਵਨ) ਜਿਊਂਦਾ ਹੀ ਤੂੂੰ  ਮਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈਂ।
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59003 1383 jy qY rbu 
ivswirAw q rib  
n 
ivsirEih]107
]

Jae Thai Rab 

Visaariaa Th Rab N 

Visariouhi ||107||

Although you have 

forgotten God, God 

has not forgotten you. 

||107||

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਭੁਲਾਇਆ (ਭਾਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈ) ॥੧੦੭॥

59004 1383 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

59005 1383 PrIdw kMqu 
rMgwvlw vfw 
vymuhqwju]

Fareedhaa Kanth 

Rangaavalaa 

Vaddaa 

Vaemuhathaaj ||

Fareed, my Husband 

Lord is full of joy; He is 

Great and Self-

sufficient.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਖਸਮ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇ-ਮੁਥਾਿ 

ਹੈ।

59006 1383 Alh syqI 
riqAw eyhu 
scwvW 
swju]108]

A`lh,s`cwvW Aleh Saethee 

Rathiaa Eaehu 

Sachaavaan Saaj 

||108||

To be imbued with the 

Lord God - this is the 

most beautiful 

decoration. ||108||

(ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ) ਿੇ ਰੱਬ 

ਨਾਲ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾਈਏ ਤਾਂ (ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਇਹ (ਸੋਹਣਾ 
ਤੇ ਬੇ-ਮੁਥਾਿੀ ਵਾਲਾ) ਰੂਪ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਮਨ ਸੁੂੰ ਦਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦੀ) ॥੧੦੮॥

59007 1383 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

59008 1383 PrIdw duKu suKu 
ieku kir idl qy 
lwih ivkwru]

Fareedhaa Dhukh 

Sukh Eik Kar Dhil 

Thae Laahi Vikaar 

||

Fareed, look upon 

pleasure and pain as 

the same; eradicate 

corruption from your 

heart.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ 

ਕੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੱਜਭਆਸ 

ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਵਾਪਰਦੇ) 

ਦੱੁਖ ਤੇ ਸੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇੱਕੋ ਿੇਹਾ 
ਿਾਣ, ਜਦਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕੱਢ ਦੇਹ,
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59009 1383 Alh BwvY so 
Blw qW lBI 
drbwru]109]

A`lh Aleh Bhaavai So 

Bhalaa Thaan 

Labhee Dharabaar 

||109||

Whatever pleases the 

Lord God is good; 

understand this, and 

you will reach His 

Court. ||109||

ਿ ੋਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਵਰਤੇ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਿਾਣ, ਤਾਂ 
ਤੈਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ 
॥੧੦੯॥

59010 1383 mÚ 5] Ma 5 || Fifth Mehl:

59011 1383 PrIdw dunI 
vjweI vjdI qUM 
BI vjih nwil]

Fareedhaa 

Dhunee Vajaaee 

Vajadhee Thoon 

Bhee Vajehi Naal 

||

Fareed, the world 

dances as it dances, 

and you dance with it 

as well.

ਹੇ ਿਰੀਦ! ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ 

(ਵਾਿ ੇਹਨ ਿੋ ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਵਿਾਏ ਹੋਏ ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  
ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਿ 

ਜਰਹਾ ਹੈਂ, (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਨਚਾਇਆ ਨੱਚ ਜਰਹਾ ਹੈਂ)।

59012 1383 soeI jIau n 
vjdw ijsu Alhu 
krdw swr]110]

A`lhu Soee Jeeo N 

Vajadhaa Jis Alahu 

Karadhaa Saar 

||110||

That soul alone does 

not dance with it, who 

is under the care of 

the Lord God. ||110||

ਉਹੀ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ) ਿੀਵ 

(ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਾਇਆ 

ਹੋਇਆ) ਨਹੀਂ ਵੱਿਦਾ, ਜਿਸ 

ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ (ਰਾਖੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਸੋ, ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜ, ਤਾਜਕ ਤੇਰੀ ਭੀ 
ਸੂੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ) ॥੧੧੦॥

59013 1383 mÚ 5] r`qw Ma 5 || Fifth Mehl:
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59014 1383 PrIdw idlu rqw 
iesu dunI isau  
dunI n ikqY 
kMim]

Fareedhaa Dhil 

Rathaa Eis Dhunee 

Sio Dhunee N 

Kithai Kanm ||

Fareed, the heart is 

imbued with this 

world, but the world is 

of no use to it at all.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ 

ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਉਸ 

ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੀਹ ਲਾਭ ਿੇ ਉਸ 

ਵੇਲੇ ਭੀ) ਜਦਲ ਦੁਨੀਆ (ਦੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ) ਨਾਲ ਹੀ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਜਰਹਾ? ਦੁਨੀਆ (ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) 

ਜਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
59015 1384 imsl PkIrW 

gwKVI su pweIAY  
pUr krMim]111]

g`wKVI Misal Fakeeraan 

Gaakharree S 

Paaeeai Poor 

Karanm ||111||

It is so difficult to be 

like the fakeers - the 

Holy Saints; it is only 

achieved by perfect 

karma. ||111||

(ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ, 

ਇਹ) ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਜਹਣੀ 
ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਮਲਦੀ ਹੈ 

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ॥੧੧੧॥

59016 1384 pihlY phrY 
PulVw Plu BI 
pCw rwiq]

Pu`lVw Pehilai Peharai 

Fularraa Fal Bhee 

Pashhaa Raath ||

The first watch of the 

night brings flowers, 

and the later watches 

of the night bring fruit.

(ਰਾਤ ਦੇ) ਪਜਹਲੇ ਪਜਹਰ ਦੀ 
ਬੂੰਦਗੀ (ਮਾਨੋ) ਇਕ ਸੋਹਣਾ 
ਜਿਹਾ ਿੁੱ ਲ ਹੈ, ਿਲ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੂੰਦਗੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।

59017 1384 jo jwgMin@ lhMin 
sy sweI kMno 
dwiq]112]

l-hMin,sWeIN Jo Jaagannih 

Lehann Sae Saaee 

Kanno Dhaath 

||112||

Those who remain 

awake and aware, 

receive the gifts from 

the Lord. ||112||

ਿ ੋਬੂੰ ਦੇ (ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ) ਿਾਗਦੇ 

ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ 

॥੧੧੨॥

59018 1384 dwqI swihb 
sMdIAw ikAw 
clY iqsu nwil]

dwqIN Dhaathee Saahib 

Sandheeaa Kiaa 

Chalai This Naal ||

The gifts are from our 

Lord and Master; who 

can force Him to 

bestow them?

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ 

(ਆਪਣੀਆਂ) ਹਨ। ਉਸ ਮਾਲਕ 

ਨਾਲ (ਜਕਸੇ ਦਾ) ਕੀਹ ਜ਼ੋਰ 

ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
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59019 1384 ieik jwgMdy nw 
lhin@ iekn@w 
suiqAw dyie 
auTwil]113]

(nw) nwmu (lhin@) 
pRwpq krdy hn, A`gy 
s`uiqAW nMU nwm b^S ky 
auTwl idMdy hn

Eik Jaagandhae 

Naa Lehanih 

Eikanhaa Suthiaa 

Dhaee Outhaal 

||113||

Some are awake, and 

do not receive them, 

while He awakens 

others from sleep to 

bless them. ||113||

ਕਈ (ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ) ਿਾਗਦੇ ਭੀ 
(ਇਹ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ) ਨਹੀਂ ਲੈ 

ਸਕਦੇ, ਕਈ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਆਂ 

ਨੂੂੰ ) ਸੱੁਤੇ ਜਪਆਂ ਨੂੂੰ  (ਉਹ ਆਪ) 

ਿਗਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕਈ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ ਿਾਗੇ ਹੋਏ ਭੀ 
ਜਕਸੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਆਜਦਕ-ਰੂਪ 

ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਸੱੁਤੇ ਰਜਹ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ, ਕਈ ਗ਼ਾਜਫ਼ਲਾਂ ਨੂੂੰ  
ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਸੂਝ ਦੇ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ) ॥੧੧੩॥
59020 1384 FUFydIey suhwg kU  

qau qin kweI 
kor]

(kor) kwx Dtoodtaedheeeae 

Suhaag Koo Tho 

Than Kaaee Kor ||

You search for your 

Husband Lord; you 

must have some fault 

in your body.

ਸੁਹਾਗ (-ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੂੰ  
ਭਾਲਣ ਵਾਲੀਏ (ਹੇ ਿੀਵ 

ਇਸਤਿੀਏ!) (ਤੂੂੰ  ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ 

ਉੱਠ ਕੇ ਪਤੀ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਣ ਲਈ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈਂ 
ਪਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਅਿ ੇਭੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਜਲਆ) ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਹੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈ।
59021 1384 ijn@w nwau 

suhwgxI iqn@w 
Jwk n hor]114]

Jinhaa Naao 

Suhaaganee 

Thinhaa Jhaak N 

Hor ||114||

Those who are known 

as happy soul-brides, 

do not look to others. 

||114||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸੋਹਾਗਣਾਂ' ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ (ਭਾਵ, ਪਤੀ-
ਜਮਲਾਪ ਦੀ 'ਦਾਜਤ' ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਿ ੋਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ 

ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ 'ਹੱਕ' ਨਹੀਂ 
ਿਮਾਂਦੀਆਂ) ॥੧੧੪॥
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59022 1384 sbr mMJ kmwx  
ey sbru kw 
nIhxo]

(mMJ) ihrdy c[ (sbr) 
sMqoK[ (nIhxo) 
ic`lw,sbru: polw bolo

Sabar Manjh 

Kamaan Eae Sabar 

Kaa Neehano ||

Within yourself, make 

patience the bow, and 

make patience the 

bowstring.

ਿ ੇਮਨ ਜਵਚ ਇਸ ਸਬਰ ਦੀ 
ਕਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਿ ੇਸਬਰ ਹੀ 
ਕਮਾਣ ਦਾ ਜਚੱਲਾ ਹੋਵੇ,

59023 1384 sbr sMdw bwxu  
Kwlku Kqw n 
krI]115]

(sMdw) dw[ AYsy 
mhWpurK (Kwlk) r`b 
srUp hn, (sbr) 
AMdir swbrI hoxy krky 
(Kqw) gunwh nhIN 
krdy[ Kqw: polw bolo

Sabar Sandhaa 

Baan Khaalak 

Khathaa N Karee 

||115||

Make patience the 

arrow, the Creator will 

not let you miss the 

target. ||115||

ਸਬਰ ਦਾ ਹੀ ਤੀਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਇਸ ਦਾ 
ਜਨਸ਼ਾਨਾ) ਖੁੂੰ ਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ 
॥੧੧੫॥

59024 1384 sbr AMdir 
swbrI qnu eyvY 
jwlyin@]

ieauN Apxy sRIr nMU sbr 
c (jwlyin@) jlwauNdy, 
pRkwS srUp bxwauNdy 
hn, Bwv sRIr pRkwS hI 
pRkwS (sbr) bRhm 
srUp hI ho jWdw hY

Sabar Andhar 

Saabaree Than 

Eaevai Jaalaenih ||

Those who are patient 

abide in patience; in 

this way, they burn 

their bodies.

ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਸਬਰ ਜਵਚ 

ਰਜਹ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ (ਸਦਾ 
ਸਬਰ ਜਵਚ ਹੀ) ਬੂੰਦਗੀ ਦੀ 
ਘਾਲ ਘਾਲਦੇ ਹਨ,

59025 1384 hoin njIik  
Kudwie dY Byqu n 
iksY dyin]116]

(Byqu) judweI &rk[ 
(iksY) iksy AOgux krky

Hon Najeek 

Khudhaae Dhai 

Bhaeth N Kisai 

Dhaen ||116||

They are close to the 

Lord, but they do not 

reveal their secret to 

anyone. ||116||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ) ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਦਲ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦੇ ॥੧੧੬॥
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59026 1384 sbru eyhu suAwau  
jy qUM bMdw idVu 
krih]

Sabar Eaehu 

Suaao Jae Thoon 

Bandhaa Dhirr 

Karehi ||

Let patience be your 

purpose in life; 

implant this within 

your being.

ਹੇ ਬੂੰ ਦੇ! ਇਹ ਸਬਰ ਹੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਜਨਸ਼ਾਨਾ 
ਹੈ। ਿੇ ਤੂੂੰ  (ਸਬਰ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਏ,ਂ

59027 1384 viD QIvih 
drIAwau tuit n 
QIvih 
vwhVw]117]

Akwl jI rUpI (drI-
Awau) smuMdR[jIv rUp 
(nwLw) vwhVw

Vadhh Thheevehi 

Dhareeaao Ttutt N 

Thheevehi 

Vaaharraa ||117||

In this way, you will 

grow into a great river; 

you will not break off 

into a tiny stream. 

||117||

ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਵਧ ਕੇ ਦਰੀਆ ਹੋ 

ਿਾਜਹਂਗਾ, (ਪਰ) ਘਟ ਕੇ ਜਨਿੱਕਾ 
ਜਿਹਾ ਵਹਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇਂਗਾ 
(ਭਾਵ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਿੀਵਨ 

ਬਣਾਇਆਂ ਤੇਰਾ ਜਦਲ ਵਧ ਕੇ 

ਦਜਰਆ ਹੋ ਿਾਇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜਦਲ 

ਜਵਚ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਵਾਸਤੇ 

ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਇਗਾ, ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਤੂੰਗ-ਜਦਲੀ ਨਹੀਂ ਰਜਹ 

ਿਾਇਗੀ) ॥੧੧੭॥

59028 1384 PrIdw drvysI 
gwKVI copVI 
prIiq]

g`wKVI Fareedhaa 

Dharavaesee 

Gaakharree 

Choparree 

Pareeth ||

Fareed, it is difficult to 

be a dervish - a Holy 

Saint; it is easier to 

love bread when it is 

buttered.

ਹੇ ਿਰੀਦ! (ਇਹ ਸਬਰ ਵਾਲਾ 
ਿੀਵਨ ਅਸਲ) ਫ਼ਕੀਰੀ (ਹੈ, ਤੇ 

ਇਹ) ਔਖੀ (ਕਾਰ) ਹੈ, ਪਰ (ਹੇ 

ਿਰੀਦ! ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ) ਪਿੀਤ 

ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਹੈ।

59029 1384 iekin iknY 
cwlIAY drvyswvI 
rIiq]118]

(drvyswvIN)P`krW, 
drvysW vwlI[ c`wlIAY

Eikan Kinai 

Chaaleeai 

Dharavaesaavee 

Reeth ||118||

Only a rare few follow 

the way of the Saints. 

||118||

ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ (ਇਹ ਸਬਰ ਵਾਲੀ) 
ਕਾਰ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਬੂੰ ਦੇ ਨੇ 

ਕਮਾਈ ਹੈ ॥੧੧੮॥
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59030 1384 qnu qpY qnUr 
ijau bwlxu hf 
blMin@]

h`f, b-lMin@ Than Thapai 

Thanoor Jio 

Baalan Hadd 

Balannih ||

My body is cooking 

like an oven; my bones 

are burning like 

firewood.

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ (ਬੇਸ਼ੱਕ) ਤਨੂਰ 

ਵਾਂਗ ਤਪੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਡ (ਬੇਸ਼ੱਕ 

ਇਉਂ) ਬਲਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਣ 

(ਬਲਦਾ) ਹੈ।

59031 1384 pYrI QkW isir 
julW jy mUM iprI 
imlMin@]119]

pYrIN, Q`kW, julW: polw 
bolo[ im-lMin@

Pairee Thhakaan 

Sir Julaan Jae 

Moon Piree 

Milannih ||119||

If my feet become 

tired, I will walk on my 

head, if I can meet my 

Beloved. ||119||

(ਜਪਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਦੇ 

ਰਾਹ ਤੇ ਿ ੇਮੈਂ) ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ 

(ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ) ਥੱਕ ਿਾਵਾਂ, 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਰ ਭਾਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ 

ਪਵਾਂ। (ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਖ 

ਸਹਾਰਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਆਰ ਹਾਂ) ਿੇ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਰੱਬ ਿੀ ਜਮਲ 

ਪੈਣ (ਭਾਵ, ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ 

ਵਾਸਤੇ ਿੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਕ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਤਪਾ 
ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ 
ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਜਤਆਰ ਹਾਂ) ॥੧੧੯॥

59032 1384 qnu n qpwie 
qnUr ijau bwlxu 
hf n bwil]

Than N Thapaae 

Thanoor Jio 

Baalan Hadd N 

Baal ||

Do not heat up your 

body like an oven, and 

do not burn your 

bones like firewood.

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਧੂਣੀਆਂ ਨਾਲ) 

ਤਨੂਰ ਵਾਂਗ ਨਾਹ ਸਾੜ; ਤੇ 

ਹੱਡਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਨਾਹ ਬਾਲ ਜਿਵੇਂ 
ਇਹ ਬਾਲਣ ਹੈ।

59033 1384 isir pYrI ikAw 
PyiVAw AMdir 
iprI 
inhwil]120]

pYrIN Sir Pairee Kiaa 

Faerriaa Andhar 

Piree Nihaal 

||120||

What harm have your 

feet and head done to 

you? Behold your 

Beloved within 

yourself. ||120||

ਜਸਰ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 
ਜਵਗਾਜੜਆ ਹੈ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਖੀ ਨਾਹ ਕਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ 

ਵੇਖ ॥੧੨੦॥
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59034 1384 hau FUFydI sjxw  
sjxu mYfy nwil]

Ho Dtoodtaedhee 

Sajanaa Sajan 

Maiddae Naal ||

I search for my Friend, 

but my Friend is 

already with me.

ਮੈਂ (ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਸੱਿਣ (-

ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  (ਬਾਹਰ) ਭਾਲ ਰਹੀ 
ਹਾਂ, (ਪਰ ਉਹ) ਸੱਿਣ (ਤਾਂ) 
ਮੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

59035 1384 nwnk AlKu n 
lKIAY gurmuiK 
dyie 
idKwil]121]

Naanak Alakh N 

Lakheeai 

Guramukh Dhaee 

Dhikhaal ||121||

O Nanak, the Unseen 

Lord cannot be seen; 

He is revealed only to 

the Gurmukh. ||121||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ (ਸੱਿਣ) ਦਾ 
ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ, (ਆਪਣੇ 
ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ) ਉਹ 

ਪਛਾਜਣਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ, 
ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਵਖਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੨੧॥
59036 1384 hMsw dyiK 

qrMidAw bgw 
AwieAw cwau]

hMsW[ b`gW Hansaa Dhaekh 

Tharandhiaa 

Bagaa Aaeiaa 

Chaao ||

Seeing the swans 

swimming, the cranes 

became excited.

ਹੂੰਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਰਜਦਆਂ ਵੇਖ ਕੇ 

ਬਗਜਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਚਾਉ ਆ 

ਜਗਆ,

59037 1384 fuib muey bg 
bpuVy isru qil 
aupir 
pwau]122]

Ddub Mueae Bag 

Bapurrae Sir Thal 

Oupar Paao 

||122||

The poor cranes were 

drowned to death, 

with their heads below 

the water and their 

feet sticking out 

above. ||122||

ਪਰ ਜਵਚਾਰੇ ਬਗਲੇ (ਇਹ 

ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ) ਜਸਰ ਹੇਠਾਂ ਤੇ 

ਪੈਰ ਉੱਪਰ (ਹੋ ਕੇ) ਡੱੁਬ ਕੇ ਮਰ 

ਗਏ ॥੧੨੨॥

59038 1384 mY jwixAw vf 
hMsu hY qW mY 
kIqw sMgu]

Mai Jaaniaa Vadd 

Hans Hai Thaan 

Mai Keethaa Sang 

||

I knew him as a great 

swan, so I associated 

with him.

ਮੈਂ ਸਮਜਝਆ ਜਕ ਇਹ ਕੋਈ 

ਵੱਡਾ ਹੂੰਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਕੀਤੀ।
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59039 1384 jy jwxw bgu 
bpuVw jnim n 
ByVI AMgu]123]

Jae Jaanaa Bag 

Bapurraa Janam N 

Bhaerree Ang 

||123||

If I had known that he 

was a only wretched 

crane, I would never in 

my life have crossed 

paths with him. 

||123||

ਪਰ ਿੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਜਕ 

ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਾਰਾ ਬਗਲਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਹ 

ਢੁਕਦੀ ॥੧੨੩॥

59040 1384 ikAw hMsu ikAw 
bgulw jw kau 
ndir Dry]

Kiaa Hans Kiaa 

Bagulaa Jaa Ko 

Nadhar Dhharae ||

Who is a swan, and 

who is a crane, if God 

blesses him with His 

Glance of Grace?

ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਹੂੰਸ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਗਲਾ, 
ਜਿਸ ਉਤੇ (ਪਿਭੂ) ਜਕਰਪਾ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਸੋ ਜਕਸੇ ਤੋਂ 
ਨਫ਼ਰਜਤ ਜਕਉਂ?)

59041 1384 jy iqsu BwvY 
nwnkw kwghu hMsu 
kry]124]

Jae This Bhaavai 

Naanakaa 

Kaagahu Hans 

Karae ||124||

If it pleases Him, O 

Nanak, He changes a 

crow into a swan. 

||124||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਚੂੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ (ਬਗਲਾ ਤਾਂ 
ਜਕਤੇ ਜਰਹਾ, ਉਹ) ਕਾਂ ਤੋਂ (ਭੀ) 
ਹੂੰਸ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਬੜੇ 

ਜਵਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਭੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈਂ) ॥੧੨੪॥

59042 1384 srvr pMKI hykVo  
PwhIvwl pcws]

Saravar Pankhee 

Haekarro 

Faaheevaal 

Pachaas ||

There is only one bird 

in the lake, but there 

are fifty trappers.

(ਿਗਤ-ਰੂਪ) ਤਲਾਬ ਦਾ (ਇਹ 

ਿੀਵ-ਰੂਪ) ਪੂੰਛੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, 

ਿਸਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਪੂੰਿਾਹ ਹਨ।
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59043 1384 iehu qnu lhrI  
gfu iQAw scy 
qyrI Aws]125]

ieh qnu sRIr BYVIAW 
vwSnW rUp lhrI lihrW 
dI (gfu) m`CI (iQAw) 
ho igAw hY

Eihu Than Leharee 

Gadd Thhiaa 

Sachae Thaeree 

Aas ||125||

This body is caught in 

the waves of desire. O 

my True Lord, You are 

my only hope! ||125||

(ਮੇਰਾ) ਇਹ ਸਰੀਰ (ਸੂੰਸਾਰ-

ਰੂਪ ਤਲਾਬ ਦੀਆਂ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਰੂਪ) ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸ ਜਗਆ 

ਹੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ (ਪਿਭੂ)! (ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ) ਇਕ ਤੇਰੀ 
(ਸਹੈਤਾ ਦੀ ਹੀ) ਆਸ ਹੈ (ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲਣ ਲਈ ਿੇ 
ਤਪ ਤਪਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਭੀ ਸੌਦਾ 
ਸਸਤਾ ਹੈ) ॥੧੨੫॥

59044 1384 kvxu su AKru  
kvxu guxu kvxu 
su mxIAw mMqu]

(A`Kr) aupdys, 
bRhm[(mxIAw) SRomxI, 
mxIAW rUp[ mxIAw: 
ibMdI nhIN lwauxI

Kavan S Akhar 

Kavan Gun Kavan 

S Maneeaa Manth 

||

What is that word, 

what is that virtue, 

and what is that magic 

mantra?

(ਹੇ ਭੈਣ!) ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਅੱਖਰ 

ਹੈ? ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਉਹ 

ਕੇਹੜਾ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਮੂੰਤਰ ਹੈ?

59045 1384 kvxu su vyso hau 
krI ijqu vis 
AwvY kMqu]126]

Kavan S Vaeso Ho 

Karee Jith Vas 

Aavai Kanth 

||126||

What are those 

clothes, which I can 

wear to captivate my 

Husband Lord? 

||126||

ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਵੇਸ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਿਸ 

ਨਾਲ (ਮੇਰਾ) ਖਸਮ (ਮੇਰੇ) ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਆ ਿਾਏ? ॥੧੨੬॥

59046 1384 invxu su AKru  
Kvxu guxu ijhbw 
mxIAw mMqu]

Nivan S Akhar 

Khavan Gun 

Jihabaa Maneeaa 

Manth ||

Humility is the word, 

forgiveness is the 

virtue, and sweet 

speech is the magic 

mantra.

ਹੇ ਭੈਣ! ਜਨਊਣਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, 

ਸਹਾਰਨਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਮੱਠਾ 
ਬੋਲਣਾ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਮੂੰਤਰ ਹੈ।
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59047 1384 ey qRY BYxy vys 
kir qW vis 
AwvI kMqu]127]

Eae Thrai Bhainae 

Vaes Kar Thaan 

Vas Aavee Kanth 

||127||

Wear these three 

robes, O sister, and 

you will captivate your 

Husband Lord. ||127||

ਿ ੇਇਹ ਜਤੂੰ ਨ ਵੇਸ ਕਰ ਲਏ ਂਤਾਂ 
(ਮੇਰਾ) ਖਸਮ (ਤੇਰੇ) ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਆ ਿਾਇਗਾ ॥੧੨੭॥

59048 1384 miq hodI hoie 
ieAwxw]

Math Hodhee Hoe 

Eiaanaa ||

If you are wise, be 

simple;

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਅਕਲ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਭੀ 
ਅੂੰਞਾਣਾ ਬਣੇ (ਭਾਵ, ਅਕਲ ਦੇ 

ਤਿਾਣ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਉ 

ਨ ਪਾਏ),

59049 1384 qwx hody hoie 
inqwxw]

Thaan Hodhae 

Hoe Nithaanaa ||

If you are powerful, be 

weak;

ਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਂਗ 

ਿੀਵ ੇ(ਭਾਵ, ਜਕਸੇ ਉਤੇ ਧੱਕਾ 
ਨਾ ਕਰੇ),

59050 1384 Axhody Awpu 
vMfwey]

(Axhody) in`j hoey, BYVy 
(Awpu) hMkwr nMU 
siqgurW qoN (vMfwey) 
nws krwvy

Anehodhae Aap 

Vanddaaeae ||

And when there is 

nothing to share, then 

share with others.

ਿਦੋਂ ਕੁਝ ਭੀ ਦੇਣ-ਿੋਗਾ ਨਾਹ 

ਹੋਵੇ, ਤਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ (ਭਾਵ, 

ਆਪਣਾ ਜਹੱਸਾ) ਵੂੰ ਡ ਦੇਵੇ,

59051 1384 ko AYsw Bgqu 
sdwey]128]

s`dwey Ko Aisaa Bhagath 

Sadhaaeae 

||128||

How rare is one who is 

known as such a 

devotee. ||128||

ਜਕਸੇ ਅਿੇਹੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਹੀ) 
ਭਗਤ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

॥੧੨੮॥
59052 1384 ieku iPkw n 

gwlwie sBnw mY 
scw DxI]

(iPkw) iP`kw bcn[ 
(gwlwie) khy

Eik Fikaa N 

Gaalaae Sabhanaa 

Mai Sachaa 

Dhhanee ||

Do not utter even a 

single harsh word; 

your True Lord and 

Master abides in all.

ਇੱਕ ਭੀ ਜਿੱਕਾ ਬਚਨ ਨਾਹ 

ਬੋਲ (ਜਕਉਂਜਕ) ਸਭ ਜਵਚ ਸੱਚਾ 
ਮਾਲਕ (ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ)।
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59053 1384 ihAwau n kYhI 
Twih mwxk sB 
Amolvy]129]

(ihAwau) irdw (kYhI) 
iksydw[ (Twih) Fwhy

Hiaao N Kaihee 

Thaahi Maanak 

Sabh Amolavae 

||129||

Do not break anyone's 

heart; these are all 

priceless jewels. 

||129||

ਜਕਸੇ ਦਾ ਭੀ ਜਦਲ ਨਾਹ ਦੁਖਾ 
(ਜਕਉਂਜਕ) ਇਹ ਸਾਰੇ (ਿੀਵ) 

ਅਮੋਲਕ ਮੋਤੀ ਹਨ ॥੧੨੯॥

59054 1384 sBnw mn mwixk  
Twhxu mUil 
mcWgvw]

(Twhxu) Fwhuxw[ (mUil) 
au~kw hI[ (mcWgvw) 
cMgw nhIN

Sabhanaa Man 

Maanik Thaahan 

Mool 

Machaangavaa ||

The minds of all are 

like precious jewels; to 

harm them is not good 

at all.

ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਤੀ ਹਨ, 

(ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਭੀ) ਦੁਖਾਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ 
ਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ।

59055 1384 jy qau iprIAw 
dI isk ihAwau  
n Twhy khI 
dw]130]

(isk) ie`Cw, cwh 
imlxdI[ (khI) iksy 
dw[is`k

Jae Tho Pireeaa 

Dhee Sik Hiaao N 

Thaahae Kehee 

Dhaa ||130||

If you desire your 

Beloved, then do not 

break anyone's heart. 

||130||

ਿ ੇਤੈਨੂੂੰ  ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਜਮਲਣ 

ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਦਾ ਜਦਲ 

ਨਾਹ ਢਾਹ ॥੧੩੦॥

59056 1385 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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59057 1385 svXy sRI muKbwK´ 
mhlw 5]

Xy qwlU qoN bol s-v-
Xy[ muKbwK´ : muKbwikA

Savayae Sree 

Mukhabaaky 

Mehalaa 5 ||

Swaiyas From The 

Mouth Of The Great 

Fifth Mehl:

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੇ 

ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸਵਯੇ।

59058 1385 Awid purK 
krqwr krx 
kwrx sB Awpy]

Aadh Purakh 

Karathaar Karan 

Kaaran Sabh 

Aapae ||

O Primal Lord God, 

You Yourself are the 

Creator, the Cause of 

all causes.

ਹੇ ਆਜਦ ਪੁਰਖ! ਹੇ ਕਰਤਾਰ! 

ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈਂ।

59059 1385 srb rihE 
BrpUir sgl 
Gt rihE 
ibAwpy]

Sarab Rehiou 

Bharapoor Sagal 

Ghatt Rehiou 

Biaapae ||

You are All-pervading 

everywhere, totally 

filling all hearts.

ਤੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਈ ਂਭਰਪੂਜਰ ਹੈਂ; 
(ਭਾਵ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, 
ਜਿੱਥੇ ਤੂੂੰ  ਨਾਹ ਹੋਵੇਂ)। ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਸਰੀਰਾਂ ਜਵਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈਂ।

59060 1385 b´wpqu dyKIAY 
jgiq jwnY kaunu 
qyrI giq srb 
kI rK´w krY Awpy 
hir piq]

b´wpqu: ibAwpqu[j`g-
iq[ r`iKAw

Byaapath 

Dhaekheeai Jagath 

Jaanai Koun 

Thaeree Gath 

Sarab Kee Rakhyaa 

Karai Aapae Har 

Path ||

You are seen 

pervading the world; 

who can know Your 

State? You protect all; 

You are our Lord and 

Master.

ਹੇ (ਸਭ ਦੇ) ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਸਜਰਆ ਹੋਇਆ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ। ਕੌਣ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਜਕਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੈਂ? ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਸਭ 

(ਿੀਆਂ) ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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59061 1385 AibnwsI 
Aibgq Awpy 
Awip auqpiq]

Abinaasee Abigath 

Aapae Aap 

Outhapath ||

O my Imperishable 

and Formless Lord, 

You formed Yourself.

(ਹੇ ਆਜਦ ਪੁਰਖ!) ਤੂੂੰ  ਕਦੇ 

ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਜਦੱਸਦਾ; ਤੇਰੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੇਰੇ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ।
59062 1385 eykY qUhI eykY An 

nwhI qum Biq]
Biq:polw bolo[ Awp jI 
dy (Biq) qrW@ dw

Eaekai Thoohee 

Eaekai An Naahee 

Thum Bhath ||

You are the One and 

Only; no one else is 

like You.

ਤੂੂੰ  ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕ ਹੈਂ, 
ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

59063 1385 hir AMqu nwhI 
pwrwvwru kaunu hY 
krY bIcwru jgq 
ipqw hY sRb pRwn 
ko ADwru]

Har Anth Naahee 

Paaraavaar Koun 

Hai Karai Beechaar 

Jagath Pithaa Hai 

Srab Praan Ko 

Adhhaar ||

O Lord, You have no 

end or limitation. Who 

can contemplate You? 

You are the Father of 

the world, the Support 

of all life.

ਹਰੀ ਦਾ ਅੂੰਤ ਤੇ ਹੱਦ-ਬੂੰਨਾ 
ਨਹੀਂ (ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ)। 
ਕੌਣ (ਮਨੱੁਖ) ਹੈ ਿ ੋ(ਉਸ ਦੇ 

ਹੱਦ-ਬੂੰ ਨੇ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਣ ਦੀ) 
ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰੀ 
ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਦਾ ਜਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਾਰੇ ਿੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।

59064 1385 jnu nwnku Bgqu 
dir quil bRhm 
smsir eyk jIh  
ikAw bKwnY]

(quil) brwbr Jan Naanak 

Bhagath Dhar Thul 

Breham Samasar 

Eaek Jeeh Kiaa 

Bakhaanai ||

Your devotees are at 

Your Door, O God - 

they are just like You. 

How can servant 

Nanak describe them 

with only one tongue?

(ਹਰੀ ਦਾ) ਭਗਤ ਸੇਵਕ (ਗੁਰੂ) 

ਨਾਨਕ (ਹਰੀ ਦੇ) ਦਰ ਤੇ 

ਪਰਵਾਨ (ਹੋਇਆ ਹੈ) ਤੇ ਹਰੀ 
ਵਰਗਾ ਹੈ। (ਮੇਰੀ) ਇਕ ਿੀਭ 

(ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ) ਕੀਹ 

(ਗੁਣ) ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
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59065 1385 hW ik bil bil  
bil bil sd 
bilhwir]1]

(hW) inscy krky[ (ik) 
jo

Haan K Bal Bal Bal 

Bal Sadh Balihaar 

||1||

I am a sacrifice, a 

sacrifice, a sacrifice, a 

sacrifice, forever a 

sacrifice to them. 

||1||

ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ, 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
॥੧॥

59066 1385 AMimRq pRvwh 
sir Aqul BMfwr 
Bir prY hI qy 
prY Apr Apwr 
pir]

A-qu`l[ Apr:polw bolo 
imlvW

Anmrith Pravaah 

Sar Athul 

Bhanddaar Bhar 

Parai Hee Thae 

Parai Apar Apaar 

Par ||

Streams of Ambrosial 

Nectar flow; Your 

Treasures are 

unweighable and 

overflowing in 

abundance. You are 

the Farthest of the far, 

Infinite and 

Incomparably 

Beautiful.

(ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ!) (ਤੈਥੋਂ) 
ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਪਿਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਹ ਤੁਲ ਸਕਣ 

ਵਾਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ; ਤੂੂੰ  
ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਂ ਅਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ।

59067 1385 Awpuno Bwvnu 
kir mMiqR n 
dUsro Dir Epiq 
prlO eykY inmK  
qu Gir]

(qu) Awp jI dy Aapuno Bhaavan 

Kar Manthr N 

Dhoosaro Dhhar 

Oupath Parala 

Eaekai Nimakh Th 

Ghar ||

You do whatever You 

please; You do not 

take advice from 

anyone else. In Your 

Home, creation and 

destruction happen in 

an instant.

ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ; 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਜਲਆਉਂਦਾ, (ਭਾਵ, 

ਤੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਵਚ 

(ਭਾਵ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ) 

ਿਗਤ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਅੂੰਤ 

ਅੱਖ ਦੇ ਇਕ ਿੋਰ ਜਵਚ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।
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59068 1385 Awn nwhI 
smsir aujIAwro 
inrmir koit 
prwCq jwih  
nwm lIey hir 
hir]

(inrmir) au~jl[ auujI-
Awro

Aan Naahee 

Samasar 

Oujeeaaro 

Niramar Kott 

Paraashhath Jaahi 

Naam Leeeae Har 

Har ||

No one else is equal to 

You; Your Light is 

Immaculate and Pure. 

Millions of sins are 

washed away, 

chanting Your Name, 

Har, Har.

ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਜਨਰਮਲ ਚਾਨਣਾ 
ਹੈ; ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਆਂ 

ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

59069 1385 jnu nwnku Bgqu 
dir quil bRhm 
smsir eyk jIh  
ikAw bKwnY]

Jan Naanak 

Bhagath Dhar Thul 

Breham Samasar 

Eaek Jeeh Kiaa 

Bakhaanai ||

Your devotees are at 

Your Door, God - they 

are just like You. How 

can servant Nanak 

describe them with 

only one tongue?

ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਦਾਸ (ਗੁਰੂ) 

ਨਾਨਕ (ਹਰੀ ਦੇ) ਦਰ ਤੇ 

ਪਿਵਾਨ (ਹੋਇਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਹਰੀ 
ਵਰਗਾ ਹੈ। (ਮੇਰੀ) ਇਕ ਿੀਭ 

(ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ) ਕੀਹ 

(ਗੁਣ) ਕਜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ?

59070 1385 hW ik bil bil  
bil bil sd 
bilhwir]2]

Haan K Bal Bal Bal 

Bal Sadh Balihaar 

||2||

I am a sacrifice, a 

sacrifice, a sacrifice, a 

sacrifice, forever a 

sacrifice to them. 

||2||

ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ, 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
॥੨॥
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59071 1385 sgl Bvn Dwry  
eyk QyN kIey 
ibsQwry pUir 
rihE sRb mih  
Awip hY inrwry]

Sagal Bhavan 

Dhhaarae Eaek 

Thhaen Keeeae 

Bisathhaarae Poor 

Rehiou Srab Mehi 

Aap Hai Niraarae 

||

You established all the 

worlds from within 

Yourself, and 

extended them 

outward. You are All-

pervading amongst all, 

and yet You Yourself 

remain detached.

ਉਸ ਹਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ 

ਹਨ; ਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ 
(ਇਹ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ) ਜਖਲਾਰਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ; ਆਪ ਸਭ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ (ਅਤੇ ਜਿਰ) ਹੈ 

(ਭੀ) ਜਨਰਲੇਪ।

59072 1385 hir gun nwhI 
AMq pwry jIA 
jMq siB Qwry  
sgl ko dwqw  
eykY AlK murwry]

AsMK AnMq klwvwn 
myhrvwn pRkwS srUp 
hr pRwxI dy AMdr 
bwhr, hr smyN Ajpw 
jwp kr kr rhy, AnMq 
bRhmMf c BrpUr, sB 
dI pwlxW r`iKAw bwry, 
(A-lK) (A) ivSyS 
(lK) jwx rhy rwm jI[ 
A-lK: polw

Har Gun Naahee 

Anth Paarae Jeea 

Janth Sabh 

Thhaarae Sagal Ko 

Dhaathaa Eaekai 

Alakh Muraarae ||

O Lord, there is no end 

or limit to Your 

Glorious Virtues; all 

beings and creatures 

are Yours. You are the 

Giver of all, the One 

Invisible Lord.

ਹੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਤੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ (ਪੈ ਸਕਦਾ); 
ਸਾਰੇ ਿੀਅ ਿੂੰਤ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ, 

ਤੂੂੰ  ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦਾ 
ਦਾਤਾ ਹੈਂ। ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।
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59073 1386 Awp hI Dwrn 
Dwry kudriq hY 
dyKwry brnu 
ichnu nwhI muK 
n mswry]

(mswry) mws nhIN Aap Hee Dhhaaran 

Dhhaarae 

Kudharath Hai 

Dhaekhaarae 

Baran Chihan 

Naahee Mukh N 

Masaarae ||

He Himself supports 

the Universe, 

revealing His All-

powerful Creative 

Potency. He has no 

color, form, mouth or 

beard.

(ਹਰੀ) ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਆਸਰਾ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ 
ਕੁਦਰਜਤ ਜਵਖਾਲ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਨਾਹ (ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ) ਰੂੰਗ ਹੈ 

ਨਾ (ਕੋਈ) ਜਨਸ਼ਾਨ, ਨਾਹ ਮੂੂੰ ਹ, 

ਤੇ ਨਾਹ ਦਾੜਹੀ।

59074 1386 jnu nwnku Bgqu 
dir quil bRhm 
smsir eyk jIh  
ikAw bKwnY]

Jan Naanak 

Bhagath Dhar Thul 

Breham Samasar 

Eaek Jeeh Kiaa 

Bakhaanai ||

Your devotees are at 

Your Door, O God - 

they are just like You. 

How can servant 

Nanak describe them 

with only one tongue?

ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਦਾਸ (ਗੁਰੂ) 

ਨਾਨਕ (ਹਰੀ ਦੇ) ਦਰ ਤੇ 

ਪਿਵਾਨ (ਹੋਇਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਹਰੀ 
ਵਰਗਾ ਹੈ। (ਮੇਰੀ) ਇੱਕ ਿੀਭ 

(ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ) ਕੀਹ 

(ਗੁਣ) ਕਜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ?

59075 1386 hW ik bil bil  
bil bil sd 
bilhwir]3]

Haan K Bal Bal Bal 

Bal Sadh Balihaar 

||3||

I am a sacrifice, a 

sacrifice, a sacrifice, a 

sacrifice, forever a 

sacrifice to them. 

||3||

ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ, 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ 
॥੩॥
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59076 1386 srb gux inDwnM  
kImiq n g´wnM 
D´wnM aUcy qy aUcO 
jwnIjY pRB qyro 
QwnM]

g´wnM D´wnM: igAwnM 
iDAwnM

Sarab Gun 

Nidhhaanan 

Keemath N 

Gyaanan 

Dhhyaanan 

Oochae Thae 

Oocha Jaaneejai 

Prabh Thaero 

Thhaanan ||

You are the Treasure 

of all virtue; who can 

know the value of 

Your spiritual wisdom 

and meditation? O 

God, Your Place is 

known as the highest 

of the high.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਜਗਆਨ ਦਾ 
ਅਤੇ (ਤੇਰੇ ਜਵਚ) ਜਧਆਨ 

(ਿੋੜਨ) ਦਾ ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ (ਪੈ 

ਸਕਦਾ)। ਤੇਰਾ ਜਟਕਾਣਾ ਉੱਚੇ 

ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ।

59077 1386 mnu Dnu qyro pRwnM  
eykY sUiq hY 
jhwnM kvn 
aupmw dyau bfy qy 
bfwnM]

Man Dhhan 

Thaero Praanan 

Eaekai Sooth Hai 

Jehaanan Kavan 

Oupamaa Dhaeo 

Baddae Thae 

Baddaanan ||

Mind, wealth and the 

breath of life belong 

to You alone, Lord. 

The world is strung 

upon Your Thread. 

What praises can I give 

to You? You are the 

Greatest of the great.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਧਨ 

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਾਣ-ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ 

ਹੀ (ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ) ਹਨ। ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਤੇਰੀ ਇਕੋ ਹੀ ਸੱਤਾ 
ਜਵਚ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ 

ਹੈ)। ਮੈਂ ਜਕਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦੱਸਾਂ ਿ ੋ

ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਤੂੂੰ  
ਵੱਜਡਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਂ।

59078 1386 jwnY kaunu qyro 
Byau AlK Apwr 
dyau Akl klw 
hY pRB srb ko 
DwnM]

(A-kl) klpxw rihq 
krqwr[ A-lK: polw 
bolo

Jaanai Koun 

Thaero Bhaeo 

Alakh Apaar 

Dhaeo Akal Kalaa 

Hai Prabh Sarab 

Ko Dhhaanan ||

Who can know Your 

Mystery? O 

Unfathomable, 

Infinite, Divine Lord, 

Your Power is 

unstoppable. O God, 

You are the Support of 

all.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਕੌਣ ਿਾਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੇ ਅਲੱਖ! ਹੇ 

ਅਪਾਰ! ਹੇ ਪਿਕਾਸ਼ ਰੂਪ! ਤੇਰੀ 
ਸੱਤਾ (ਸਭ ਥਾਂ) ਇੱਕ-ਰਸ ਹੈ; 

ਤੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਿੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ।
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59079 1386 jnu nwnku Bgqu 
dir quil bRhm 
smsir eyk jIh  
ikAw bKwnY]

Jan Naanak 

Bhagath Dhar Thul 

Breham Samasar 

Eaek Jeeh Kiaa 

Bakhaanai ||

Your devotees are at 

Your Door, O God - 

they are just like You. 

How can servant 

Nanak describe them 

with only one tongue?

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਤੇਰਾ) ਭਗਤ ਸੇਵਕ 

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇ) ਦਰ ਤੇ 

ਪਿਵਾਨ (ਹੋਇਆ ਹੈ) ਅਤੇ (ਹੇ 

ਪਿਭੂ! ਤੈਂ) ਬਿਹਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। 
(ਮੇਰੀ) ਇੱਕ ਿੀਭ (ਉਸ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇ) ਕੀਹ (ਗੁਣ) ਕਜਹ 

ਸਕਦੀ ਹੈ?

59080 1386 hW ik bil bil  
bil bil sd 
bilhwir]4]

Haan K Bal Bal Bal 

Bal Sadh Balihaar 

||4||

I am a sacrifice, a 

sacrifice, a sacrifice, a 

sacrifice, forever a 

sacrifice to them. 

||4||

ਮੈਂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ, 
ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਹਾਂ ॥੪॥

59081 1386 inrMkwru Awkwr  
ACl pUrn 
AibnwsI]

A-Cl: polw bolo Nirankaar Aakaar 

Ashhal Pooran 

Abinaasee ||

O Formless, Formed, 

Undeceivable, Perfect, 

Imperishable,

ਤੂੂੰ  ਵਰਨਾਂ ਜਚੂੰ ਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੈਂ, 
ਤੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈਂ; ਤੈਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ  ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈਂ, ਤੇ ਕਦੇ 

ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ,

59082 1386 hrKvMq AwnMq 
rUp inrml 
ibgwsI]

Harakhavanth 

Aananth Roop 

Niramal Bigaasee 

||

Blissful, Unlimited, 

Beautiful, Immaculate, 

Blossoming Lord:

ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਸਰੂਪ ਹਨ, ਤੂੂੰ  ਸੱੁਧ-ਸਰੂਪ ਹੈਂ 
ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ-ਜ਼ਹੂਰ ਹੈਂ।
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59083 1386 gux gwvih byAMq  
AMqu ieku iqlu 
nhI pwsI]

Gun Gaavehi 

Baeanth Anth Eik 

Thil Nehee Paasee 

||

Countless are those 

who sing Your 

Glorious Praises, but 

they do not know 

even a tiny bit of Your 

extent.

ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਅੂੰਤ ਰਤਾ ਭੀ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

59084 1386 jw kau hoNih 
ikRpwl su jnu  
pRB qumih 
imlwsI]

Jaa Ko Honehi 

Kirapaal S Jan 

Prabh Thumehi 

Milaasee ||

That humble being 

upon whom You 

shower Your Mercy 

meets with You, O 

God.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੂੂੰ  
ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

59085 1386 DMin DMin qy DMin 
jn ijh ikRpwlu 
hir hir BXau]

B-Xau: X qwlU qoN bolo[ Dhhann Dhhann 

Thae Dhhann Jan 

Jih Kirapaal Har 

Har Bhayo ||

Blessed, blessed, 

blessed are those 

humble beings, upon 

whom the Lord, Har, 

Har, showers His 

Mercy.

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੱੁਖ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਦਇਆਵਾਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

59086 1386 hir guru nwnku  
ijn prisXau  
is jnm mrx 
duh Qy rihE]5]

Har Gur Naanak 

Jin Parasiao S 

Janam Maran 

Dhuh Thhae 

Rehiou ||5||

Whoever meets with 

the Lord through Guru 

Nanak is rid of both 

birth and death. ||5||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ (ਉਪਰੋਕਤ 

ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ) ਹਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਪਰਜਸਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ 

ਹਨ ॥੫॥
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59087 1386 siq siq hir 
siq siq sqy  
siq BxIAY]

Sath Sath Har Sath 

Sath Sathae Sath 

Bhaneeai ||

The Lord is said to be 

True, True, True, True, 

the Truest of the True.

ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਸਦਾ ਤੋਂ ਕਜਹੂੰ ਦੇ 

ਆਏ ਹਨ ਜਕ ਹਰੀ ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ;

59088 1386 dUsr Awn n 
Avru purKu 
paUrwqnu suxIAY]

Dhoosar Aan N 

Avar Purakh 

Pooraathan 

Suneeai ||

There is no other like 

Him. He is the Primal 

Being, the Primal Soul.

ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਸੁਣੀਂਦਾ 
ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਭ ਦਾ ਮੱੁਢ ਹੈ,) 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਿਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

59089 1386 AMimRqu hir ko 
nwmu lYq min 
sB suK pwey]

Anmrith Har Ko 

Naam Laith Man 

Sabh Sukh Paaeae 

||

Chanting the 

Ambrosial Name of 

the Lord, the mortal is 

blessed with all 

comforts.

ਹੇ ਮਨ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਜਲਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ 

ਸੁਖ ਲੱਭ ਪਏ ਹਨ।

59090 1386 jyh rsn cwiKE  
qyh jn iqRpiq 
AGwey]

Jaeh Rasan 

Chaakhiou Thaeh 

Jan Thripath 

Aghaaeae ||

Those who taste it 

with their tongues, 

those humble beings 

are satisfied and 

fulfilled.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ) ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਚੱਜਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਰੱਿ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ, ਹੋਰ ਰਸਾਂ 
ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ 
ਰਹੀ)।

59091 1386 ijh Twkuru  
supRsMnu BXuo  
sqsMgiq iqh 
ipAwru]

supRsMn[B-Xuo: Xuo hoVy 
AONkV ivcwly, qwlU qoN 
bolo[ 

Jih Thaakur 

Suprasann Bhayuo 

Sathasangath Thih 

Piaar ||

That person who 

becomes pleasing to 

his Lord and Master, 

loves the Sat Sangat, 

the True Congregation.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਪਿੇਮ (ਪੈ ਜਗਆ ਹੈ)।
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59092 1386 hir guru nwnku  
ijn prisE iqn@ 
sB kul kIE 
auDwru]6]

Har Gur Naanak 

Jinh Parasiou 

Thinh Sabh Kul 

Keeou Oudhhaar 

||6||

Whoever meets with 

the Lord through Guru 

Nanak, saves all his 

generations. ||6||

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਹਰੀ-ਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨੂੂੰ  ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਪਰਜਸਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਬੇੜਾ 
ਪਾਰ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ॥੬॥

59093 1386 scu sBw dIbwxu 
scu scy pih 
DirE]

sBw: polw bolo Sach Sabhaa 

Dheebaan Sach 

Sachae Pehi 

Dhhariou ||

True is His 

Congregation and His 

Court. The True Lord 

has established Truth.

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ) ਸਭਾ ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੀ) ਕਚਜਹਰੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈ; 

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਆਪ) ਆਪਣ ੇਸਦਾ-ਜਥਰ-ਰੂਪ 

ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰੱਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; 

(ਭਾਵ, ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ),

59094 1386 scY qKiq invwsu  
scu qpwvsu 
kirE]

(qpwvsu) inAW Sachai Thakhath 

Nivaas Sach 

Thapaavas Kariou 

||

Sitting upon His 

Throne of Truth, He 

administers True 

Justice.

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ) ਜਟਕਾਣਾ 
ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਆਸਣ ਹੈ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ (ਸਦਾ) 
ਸੱਚਾ ਜਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

59095 1386 sic isrij´au 
sMswru Awip 
AwBulu n Bulau]

isrij´au: isrijAau[ 
AwB`ulu[ B`ulau

Sach Sirajiyo 

Sansaar Aap 

Aabhul N Bhulo ||

The True Lord Himself 

fashioned the 

Universe. He is 

Infallible, and does not 

make mistakes.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਸੱਚੇ (ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ) ਨੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਰਜਚਆ 

ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਭੁੱ ਲਣਹਾਰ 

ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਭੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

59096 1386 rqn nwmu Apwru  
kIm nhu pvY  
Amulau]

A-m`ulau Rathan Naam 

Apaar Keem Nahu 

Pavai Amulo ||

The Naam, the Name 

of the Infinite Lord, is 

the jewel. Its value 

cannot be appraised - 

it is priceless.

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ) ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਨਾਮ (ਭੀ) ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ 

ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਮੱੁਲ 

ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।
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59097 1386 ijh ikRpwlu 
hoXau guoibMdu  
srb suK iqnhU 
pwey]

ho-Xau: X qwlU qoN bolo[ Jih Kirapaal Hoyo 

Guobindh Sarab 

Sukh Thinehoo 

Paaeae ||

That person, upon 

whom the Lord of the 

Universe showers His 

Mercy obtains all 

comforts.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜਮਲੇ 

ਹਨ।

59098 1386 hir guru nwnku  
ijn@ prisE qy 
bhuiV iPir join  
n Awey]7]

Har Gur Naanak 

Jinh Parasiou Thae 

Bahurr Fir Jon N 

Aaeae ||7||

Those who touch the 

Feet of the Lord 

through Guru Nanak, 

do not have to enter 

the cycle of 

reincarnation ever 

again. ||7||

(ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ) ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਨੂੂੰ  ਜਿਨਹ ਾਂ ਪਰਜਸਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਿਨਮ 

(ਮਰਣ) ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 

॥੭॥

59099 1386 kvnu jogu kaunu 
g´wnu D´wnu kvn 
ibiD ausœiq 
krIAY]

g´wnu D´wnu: igAwnu 
iDAwnu[ aus œ iq: polw 
bolo

Kavan Jog Koun 

Gyaan Dhhyaan 

Kavan Bidhh 

Ousoth Kareeai ||

What is the Yoga, 

what is the spiritual 

wisdom and 

meditation, and what 

is the way, to praise 

the Lord?

ਜਕਹੜਾ ਿੋਗ (ਦਾ ਸਾਧਨ) 

ਕਰੀਏ? ਜਕਹੜਾ ਜਗਆਨ 

(ਜਵਚਾਰੀਏ)? ਜਕਹੜਾ ਜਧਆਨ 

(ਧਰੀਏ)? ਉਹ ਜਕਹੜੀ ਿੁਗਤੀ 
ਵਰਤੀਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ?

59100 1386 isD swiDk  
qyqIs koir iqru 
kIm n prIAY]

(iqru) iql ijqnI Sidhh Saadhhik 

Thaethees Kor 

Thir Keem N 

Pareeai ||

The Siddhas and 

seekers and the three 

hundred thirty million 

gods cannot find even 

a tiny bit of the Lord's 

Value.

ਜਸੱਧ, ਸਾਜਧਕ ਅਤੇ ਤੇਤੀ 
ਕਰੋੜ ਦੇਵਜਤਆਂ ਪਾਸੋਂ (ਭੀ) 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੱੁਲ ਰਤਾ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਜਕਆ।
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59101 1386 bRhmwidk 
snkwid syK gux 
AMqu n pwey]

Brehamaadhik 

Sanakaadh Saekh 

Gun Anth N 

Paaeae ||

Neither Brahma, nor 

Sanak, nor the 

thousand-headed 

serpent king can find 

the limits of His 

Glorious Virtues.

ਬਿਹਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ 

(ਬਿਹਮਾ ਦੇ ਪੱੁਤਿ) ਸਨਕ 

ਆਜਦਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕੇ।

59102 1386 Aghu gihE nhI 
jwie pUir sRb 
rihE smwey]

A-ghu Agahu Gehiou 

Nehee Jaae Poor 

Srab Rehiou 

Samaaeae ||

The Inapprehensible 

Lord cannot be 

apprehended. He is 

pervading and 

permeating amongst 

all.

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਗਜਤ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ, 
ਸਾਰੇ ਥਾਈ ਂਜਵਆਪਕ ਹੈ ਤੇ 

ਸਭ ਜਵਚ ਰਜਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

59103 1386 ijh kwtI islk  
dXwl pRiB syie 
jn lgy Bgqy]

d-Xwl: d mukqw,Xw 
svwr kyqwlU qoN bolo[ 
[sy-ie

Jih Kaattee Silak 

Dhayaal Prabh 

Saee Jan Lagae 

Bhagathae ||

Those whom God has 

mercifully freed from 

their nooses - those 

humble beings are 

attached to His 

devotional worship.

ਦਇਆਲ ਪਿਭੂ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੀ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਿਾਹੀ 
ਕੱਟ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਿੁੜ ਗਏ ਹਨ।

59104 1386 hir guru nwnku  
ijin prisE qy 
ieq auq sdw 
mukqy]8]

Har Gur Naanak 

Jinh Parasiou Thae 

Eith Outh Sadhaa 

Mukathae ||8||

Those who meet with 

the Lord through Guru 

Nanak are liberated 

forever, here and 

hereafter. ||8||

(ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਿੋਕਤ ਗੁਣਾਂ 
ਵਾਲੇ) ਹਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਜਸਆ ਹੈ, 

ਉਹ ਿੀਵ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ 

ਹਨ ॥੮॥
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59105 1386 pRB dwqau dwqwr  
pir´au jwcku  
ieku srnw]

pir´au: pirAau Prabh Dhaatho 

Dhaathaar Pariyo 

Jaachak Eik 

Saranaa ||

I am a beggar; I seek 

the Sanctuary of God, 

the Giver of givers.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਦਾਤੇ! ਹੇ ਦਾਤਾਰ! 

ਮੈਂ ਇਕ ਮੂੰਗਤਾ ਤੇਰੀ ਸਰਨ 

ਆਇਆ ਹਾਂ,

59106 1386 imlY dwnu sMq 
ryn jyh lig 
Baujlu qrnw]

Milai Dhaan Santh 

Raen Jaeh Lag 

Bhoujal Tharanaa 

||

Please bless me with 

the gift of the dust of 

the feet of the Saints; 

grasping them, I cross 

over the terrifying 

world-ocean.

(ਮੈਨੂੂੰ  ਮੂੰਗਤੇ ਨੂੂੰ ) ਸਤਸੂੰਗੀਆਂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਖ਼ੈਰ 

ਜਮਲ ਿਾਏ, ਤਾਜਕ ਇਸ ਧੂੜ ਦੀ 
ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ (ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ) 

ਘੁੂੰ ਮਣ-ਘੇਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਾਂ।

59107 1386 ibniq krau 
Ardwis sunhu jy 
Twkur BwvY]

Binath Karo 

Aradhaas Sunahu 

Jae Thaakur 

Bhaavai ||

Please listen to my 

prayer, if it pleases 

You, O my Lord and 

Master.

ਹੇ ਠਾਕੁਰ! ਿੇ ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਲੱਗੇ 

ਤਾਂ (ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ) 
ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

59108 1387 dyhu drsu min 
cwau Bgiq iehu 
mnu ThrwvY]

Dhaehu Dharas 

Man Chaao 

Bhagath Eihu Man 

Theharaavai ||

My mind yearns for 

the Blessed Vision of 

Your Darshan. This 

mind abides in 

devotional worship.

(ਮੈਨੂੂੰ ) ਦੀਦਾਰ ਦੇਹ; ਮੇਰੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ, (ਜਮਹਰ 

ਕਰ) ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਤੇਰੀ 
ਭਗਤੀ ਜਵਚ ਜਟਕ ਿਾਏ।
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59109 1387 bilE crwgu 
AMD´wr mih sB 
kil auDrI iek 
nwm Drm]

AMD´wr: AMiDAwr Baliou Charaag 

Andhhyaar Mehi 

Sabh Kal 

Oudhharee Eik 

Naam Dhharam ||

The lamp is lit in the 

darkness; all are saved 

in this Dark Age of Kali 

Yuga, through the One 

Name and faith in the 

Dharma.

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਹਨੇਰੇ ਜਵਚ 

ਦੀਵਾ ਿਗ ਜਪਆ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ 

ਦੱਸੇ ਹੋਏ) ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਰਹੀ ਹੈ।

59110 1387 pRgtu sgl hir 
Bvn mih jnu 
nwnku gur 
pwrbRhm]9]

Pragatt Sagal Har 

Bhavan Mehi Jan 

Naanak Gur 

Paarabreham 

||9||

The Lord is revealed in 

all the worlds. O 

servant Nanak, the 

Guru is the Supreme 

Lord God. ||9||

ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਹੇ ਪਾਰਬਿਹਮ! 

ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ 

ਿਗਤ ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ॥੯॥

59111 1387 svXy sRI muKbwK´ 
mhlw 5

svXy: Xy svwr ky qwlU 
qoN bolo [ muKbwK´: 
muKbwikA 

Savayae Sree 

Mukhabaaky 

Mehalaa 5

Swaiyas From The 

Mouth Of The Great 

Fifth Mehl:

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਦੇ 

ਮੁਖਾਰਜਬੂੰ ਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ 

ਹੋਏ ਸਵਯੇ।

59112 1387 <> siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

59113 1387 kwcI dyh moh 
Puin bWDI sT 
kTor kucIl 
kuigAwnI]

sT: polw bolo[ ku-
igAwnI

Kaachee Dhaeh 

Moh Fun 

Baandhhee Sath 

Kathor Kucheel 

Kugiaanee ||

This body is frail and 

transitory, and bound 

to emotional 

attachment. I am 

foolish, stone-hearted, 

filthy and unwise.

ਮੈਂ ਦੁਰਿਨ ਹਾਂ, ਕਠੋਰ-ਜਦਲ 

ਹਾਂ, ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਜਵਚ ਲੱਗਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। 
(ਇਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰਾ) 
ਸਰੀਰ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸਗੋਂ ਇਹ 

ਮੋਹ ਨਾਲ ਿਕਜੜਆ ਜਪਆ ਹੈ,
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59114 1387 Dwvq BRmq rhnu  
nhI pwvq  
pwrbRhm kI giq  
nhI jwnI]

Dhhaavath 

Bhramath Rehan 

Nehee Paavath 

Paarabreham Kee 

Gath Nehee 

Jaanee ||

My mind wanders and 

wobbles, and will not 

hold steady. It does 

not know the state of 

the Supreme Lord God.

(ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹਾਂ, (ਮਨ) ਜਟਕਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ 

ਿਾਜਣਆ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।

59115 1387 jobn rUp mwieAw 
md mwqw ibcrq 
ibkl bfO 
AiBmwnI]

ibkl:polw bolo[ 
(ibkl) ivAwkul[ 
mw`qw: ksky bolo

Joban Roop 

Maaeiaa Madh 

Maathaa 

Bicharath Bikal 

Badda 

Abhimaanee ||

I am intoxicated with 

the wine of youth, 

beauty and the riches 

of Maya. I wander 

around perplexed, in 

excessive egotistical 

pride.

ਮੈਂ ਿੁਆਨੀ, ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਣ ਜਵਚ ਮਸਤ 

ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਟਕ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਹੂੰਕਾਰੀ ਹਾਂ।

59116 1387 pr Dn pr 
Apvwd nwir 
inMdw Xh mITI  
jIA mwih 
ihqwnI]

(Apvwd) Koty JgVy[ 
(ihqwnI) ipAwrI 
l`gdI hY[ (ihqwnI) 
ipAwrI mMnI hY[ Xh- 
X qwlU qoN bolo[

Par Dhhan Par 

Apavaadh Naar 

Nindhaa Yeh 

Meethee Jeea 

Maahi Hithaanee 

||

The wealth and 

women of others, 

arguments and 

slander, are sweet and 

dear to my soul.

ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਈ 

ਬਖ਼ੀਲੀ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਿੀ ਵੱਲ 

ਮੂੰਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ 
ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਜਨੂੰ ਦਾ-ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 
ਜਮੱਠੀਆਂ ਤੇ ਜਪਆਰੀਆਂ 

ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

59117 1387 bl bMc Cip 
krq aupwvw  
pyKq sunq pRB 
AMqrjwmI]

Balabanch Shhap 

Karath Oupaavaa 

Paekhath Sunath 

Prabh 

Antharajaamee ||

I try to hide my 

deception, but God, 

the Inner-knower, the 

Searcher of Hearts, 

sees and hears all.

ਹੇ ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਪਿਭੂ! ਮੈਂ ਲੁਕ 

ਲੁਕ ਕੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ, (ਪਰ) ਤੂੂੰ  ਵੇਖਦਾ ਤੇ 

ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ।
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59118 1387 sIl Drm dXw 
suc nwisœ AwieE 
srin jIA ky 
dwnI]

d-Xw: d mukqw Xw 
svwr kyqwlU qoN bolo 
[nws i œ: A`Dw qqw 
ishwrI lw ky: polw bolo[ 

Seel Dhharam 

Dhayaa Such 

Naasio Aaeiou 

Saran Jeea Kae 

Dhaanee ||

I have no humility, 

faith, compassion or 

purity, but I seek Your 

Sanctuary, O Giver of 

life.

ਹੇ ਿੀਅ-ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ! ਮੇਰੇ 

ਜਵਚ ਨਾਹ ਸੀਲ ਹੈ ਨਾਹ 

ਧਰਮ; ਨਾਹ ਦਇਆ ਹੈ ਨਾਹ 

ਸੱੁਚ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ 

ਹਾਂ।

59119 1387 kwrx krx 
smrQ isrIDr  
rwiK lyhu nwnk 
ky suAwmI]1]

smr`Q Kaaran Karan 

Samarathh 

Sireedhhar Raakh 

Laehu Naanak Kae 

Suaamee ||1||

The All-powerful Lord 

is the Cause of causes. 

O Lord and Master of 

Nanak, please save 

me! ||1||

ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਕਰਤਾਰ! ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮਾਲਕ! ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਆਮੀ! 
(ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ) ਰੱਖ ਲੈ ॥੧॥

59120 1387 kIriq krn 
srn mnmohn  
john pwp 
ibdwrn kau]

Keerath Karan 

Saran 

Manamohan 

Johan Paap 

Bidhaaran Ko ||

The Praises of the 

Creator, the Enticer of 

the mind, are potent 

to destroy sins.

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ 
ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਤੇ 

ਉਸ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈਣਾ-(ਿੀਵਾਂ 
ਦੇ) ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹਨ (ਭਾਵ, ਹਰੀ 
ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿਸ 

ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ)।

59121 1387 hir qwrn qrn 
smrQ sBY ibiD  
kulh smUh 
auDwrn sau]

smr`Q, kul-h: polw bolo Har Thaaran 

Tharan Samarathh 

Sabhai Bidhh 

Kuleh Samooh 

Oudhhaaran So ||

The All-powerful Lord 

is the boat, to carry us 

across; He saves all 

our generations.

ਹਰੀ (ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ 

ਤੋਂ) ਤਾਰਨ ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ 

ਅਤੇ (ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ 

ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
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59122 1387 icq cyiq Acyq  
jwin sqsMgiq  
Brm AMDyr 
moihE kq DNau]

(Dnau) dOVdw hYN Chith Chaeth 

Achaeth Jaan 

Sathasangath 

Bharam Andhhaer 

Mohiou Kath 

Dhhano ||

O my unconscious 

mind, contemplate 

and remember Him in 

the Sat Sangat, the 

True Congregation. 

Why are you 

wandering around, 

enticed by the 

darkness of doubt?

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਗ਼ਾਿਲ ਮਨ! (ਰਾਮ 

ਨੂੂੰ ) ਜਸਮਰ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝ ਪਾ, ਭਰਮ-ਰੂਪ ਹਨੇਰੇ ਦਾ 
ਮੱੁਜਠਆ ਹੋਇਆ (ਤੂੂੰ ) ਜਕੱਧਰ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ?

59123 1387 mUrq GrI csw 
plu ismrn rwm 
nwm rsnw sMg 
lau]

csw: polw bolo Moorath Gharee 

Chasaa Pal 

Simaran Raam 

Naam Rasanaa 

Sang Lo ||

Remember Him in 

meditation, for an 

hour, for a moment, 

even for an instant. 

Chant the Name of the 

Lord with your tongue.

ਮਹੂਰਤ ਮਾਤਿ, ਘੜੀ ਭਰ, ਚਸਾ 
ਮਾਤਿ ਿਾਂ ਪਲ ਭਰ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰ, ਿੀਭ ਨਾਲ ਰਾਮ 

ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ।

59124 1387 hoCau kwju Alp 
suK bMDn koit 
jnMm khw duK 
BNau]

Hoshho Kaaj Alap 

Sukh Bandhhan 

Kott Jananm 

Kehaa Dhukh 

Bhano ||

You are bound to 

worthless deeds and 

shallow pleasures; 

why do you spend 

millions of lifetimes 

wandering in such 

pain?

(ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਧੂੰਧਾ ਸਦਾ 
ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ) ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 

ਸੁਖ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਿਸਾਵਣ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਹਨ; (ਇਹਨਾਂ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਜਕੱਥੇ ਕਿੋੜਾਂ ਿਨਮਾਂ 
ਤਾਈ ਂ(ਤੂੂੰ ) ਦੁਖਾਂ ਜਵਚ ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰੇਂਗਾ?
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59125 1387 isK´w sMq nwmu 
Bju nwnk rwm 
rMig Awqm isau 
rNau]2]

isK´w:is`iKAw Sikhyaa Santh 

Naam Bhaj 

Naanak Raam 

Rang Aatham Sio 

Rano ||2||

Chant and vibrate the 

Name of the Lord, O 

Nanak, through the 

Teachings of the 

Saints. Meditate on 

the Lord with love in 

your soul. ||2||

ਤਾਂ ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਜਸਮਰ, ਤੇ 

ਰਾਮ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਮਗਨ ਹੋ 

ਕੇ) ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਆਨੂੰ ਦ 

ਲੈ ॥੨॥

59126 1387 rMck ryq Kyq 
qin inrimq  
durlB dyh 
svwir DrI]

(rMck) QoVHy ijhy[ (ryq) 
ibMd nUM[mwqw dy (sRIr) 
Kyq c [ (inr-imq) 
iesiQ`q[ dur-lB

Ranchak Raeth 

Khaeth Than 

Niramith 

Dhuralabh Dhaeh 

Savaar Dhharee ||

The little sperm is 

planted in the body-

field of the mother, 

and the human body, 

so difficult to obtain, is 

formed.

(ਹੇ ਿੀਵ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਪਤਾ 
ਦਾ) ਰਤਾ ਕੁ ਬੀਰਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ-

ਰੂਪ ਖੇਤ ਜਵਚ ਜਨੂੰ ਜਮਆ ਤੇ 

(ਤੇਰਾ) ਅਮੋਲਕ (ਮਨੱੁਖਾ) 
ਸਰੀਰ ਸਿਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ।

59127 1387 Kwn pwn soDy suK 
BuMcq sMkt kwit 
ibpiq hrI]

Khaan Paan 

Sodhhae Sukh 

Bhunchath 

Sankatt Kaatt 

Bipath Haree ||

He eats and drinks, 

and enjoys pleasures; 

his pains are taken 

away, and his suffering 

is gone.

(ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ ) ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ 

ਪਦਾਰਥ, ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ 

ਮਾਣਨ ਨੂੂੰ  ਸੁਖ ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਸੂੰਕਟ 

ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਬਪਤਾ ਦੂਰ 

ਕੀਤੀ।

59128 1387 mwq ipqw BweI 
Aru bMDp bUJn 
kI sB sUJ prI]

Maath Pithaa 

Bhaaee Ar 

Bandhhap 

Boojhan Kee Sabh 

Soojh Paree ||

He is given the 

understanding to 

recognize mother, 

father, siblings and 

relatives.

(ਹੇ ਿੀਵ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਨਾਲ) ਤਦੋਂ ਮਾਂ, ਜਪਉ, 

ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਕ-ਸੈਣ-ਪਛਾਣਨ ਦੀ 
ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਸੂਝ ਪੈ ਗਈ।
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59129 1387 brDmwn hovq  
idn pRq inq  
Awvq inkit 
ibKMm jrI]

(jrI) buFypw[ib-KMm Baradhhamaan 

Hovath Dhin Prath 

Nith Aavath Nikatt 

Bikhanm Jaree ||

He grows day by day, 

as the horrible specter 

of old age comes 

closer and closer.

ਜਦਨੋ-ਜਦਨ ਸਦਾ (ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ) 

ਵਧ-ਿੁੱ ਲ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ 
ਬੁਢੇਪਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ।

59130 1387 ry gun hIn dIn 
mwieAw ikRm  
ismir suAwmI 
eyk GrI]

Rae Gun Heen 

Dheen Maaeiaa 

Kiram Simar 

Suaamee Eaek 

Gharee ||

You worthless, petty 

worm of Maya - 

remember your Lord 

and Master, at least 

for an instant!

ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਕੂੰਗਲੇ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੀੜੇ! ਇੱਕ ਘੜੀ 
(ਤਾਂ) ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ 

(ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀਆਂ 

ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ)।

59131 1387 kru gih lyhu 
ikRpwl ikRpwiniD  
nwnk kwit BrMm 
BrI]3]

Kar Gehi Laehu 

Kirapaal Kirapaa 

Nidhh Naanak 

Kaatt Bharanm 

Bharee ||3||

Please take Nanak's 

hand, O Merciful 

Ocean of Mercy, and 

take away this heavy 

load of doubt. ||3||

ਹੇ ਜਦਆਲ! ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ! ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਿੜ 

ਲੈ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂੰਡ ਲਾਹ 

ਦੇਹ ॥੩॥

59132 1387 ry mn mUs iblw 
mih grbq  
krqb krq mhW 
muGnW]

dyh rUp (iblw) K`f[ 
(muGnW) mUrKW vwly[ 
kr-qb, iblw: poly bolo

Rae Man Moos 

Bilaa Mehi 

Garabath 

Karathab Karath 

Mehaan 

Mughanaan ||

O mind, you are a 

mouse, living in the 

mousehole of the 

body; you are so 

proud of yourself, but 

you act like an 

absolute fool.

ਹੇ ਮਨ! (ਤੂੂੰ  ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਜਿਵੇਂ) ਚੂਹਾ 
ਖੱੁਡ ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ ਹੂੰਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੂੰ  ਵੱਡੇ ਮੂਰਖਾਂ 
ਵਾਲੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
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59133 1387 sMpq dol Jol 
sMg JUlq  
mwieAw mgn 
BRmq GuGnw]

Sanpath Dhol Jhol 

Sang Jhoolath 

Maaeiaa Magan 

Bhramath 

Ghughanaa ||

You swing in the swing 

of wealth, intoxicated 

with Maya, and you 

wander around like an 

owl.

(ਤੂੂੰ ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂੰਘੂੜੇ ਜਵਚ 

ਹੁਲਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਝੂਟ ਜਰਹਾ ਹੈਂ, 
ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹੋ 

ਕੇ ਉੱਲ ੂਵਾਂਗ ਭਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

59134 1387 suq binqw swjn 
suK bMDp qw 
isau mohu biFE 
su Gnw]

Suth Banithaa 

Saajan Sukh 

Bandhhap Thaa 

Sio Mohu Badtiou 

S Ghanaa ||

You take pleasure in 

your children, spouse, 

friends and relatives; 

your emotional 

attachment to them is 

increasing.

ਪੱੁਤਿ, ਇਸਤਿੀ, ਜਮੱਤਿ, (ਸੂੰਸਾਰ 

ਦੇ) ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ-ਇਹਨਾਂ 
ਨਾਲ (ਤੇਰਾ) ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਵਧ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

59135 1387 boieE bIju AhM  
mm AMkuru bIqq 
AauD krq 
AGnW]

(AhM) hMkwr (mm) 
mmqw rUpI bIju [ 
(AGnW) pwp dw 
(Amkuru) AkUr

Boeiou Beej Ahan 

Mam Ankur 

Beethath Aoudhh 

Karath Aghanaan 

||

You have planted the 

seeds of egotism, and 

the sprout of 

possessiveness has 

come up. You pass 

your life making sinful 

mistakes.

ਤੂੂੰ  (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ) ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਬੀਿ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਤੋਂ) ਮਮਤਾ ਦਾ ਅੂੰ ਗੂਰ 

(ਉੱਗ ਜਰਹਾ ਹੈ), ਤੇਰੀ ਉਮਰ 

ਪਾਪ ਕਰਜਦਆਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ।

59136 1387 imrqu mMjwr 
pswir muKu 
inrKq BuMcq 
Bugiq BUK BuKnw]

(Bu`Knw) kwl Mirath Manjaar 

Pasaar Mukh 

Nirakhath 

Bhunchath 

Bhugath Bhookh 

Bhukhanaa ||

The cat of death, with 

his mouth wide-open, 

is watching you. You 

eat food, but you are 

still hungry.

ਮੌਤ-ਰੂਪ ਜਬੱਲਾ ਮੂੂੰ ਹ ਖੋਹਲ ਕੇ 

(ਤੈਨੂੂੰ ) ਤੱਕ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਤੂੂੰ  
ਭੋਗਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੋਗ ਜਰਹਾ ਹੈਂ। ਜਿਰ 

ਭੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਅਧੀਨ (ਤੂੂੰ ) ਭੁੱ ਖਾ 
ਹੀ ਹੈਂ।
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59137 1387 ismir gupwl 
dieAwl 
sqsMgiq nwnk  
jgu jwnq 
supnw]4]

Simar Gupaal 

Dhaeiaal 

Sathasangath 

Naanak Jag 

Jaanath Supanaa 

||4||

Meditate in 

remembrance on the 

Merciful Lord of the 

World, O Nanak, in the 

Sat Sangat, the True 

Congregation. Know 

that the world is just a 

dream. ||4||

ਹੇ ਨਾਨਕ (ਦੇ ਮਨ!) ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  
ਸੁਫ਼ਨਾ ਿਾਣ ਕੇ ਸਤ-ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਗੋਪਾਲ 

ਦਇਆਲ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ॥੪॥

59138 1388 dyhn gyhn nyh n 
nIqw mwieAw 
mq khw lau 
gwrhu]

(gwrhu) gOrvqw ik`QoN 
lvyNgw[ m`q

Dhaeh N Gaeh N 

Naeh N Neethaa 

Maaeiaa Math 

Kehaa Lo Gaarahu 

||

Neither body, nor 

house, nor love last 

forever. You are 

intoxicated with Maya; 

how long will you be 

proud of them?

ਹੇ ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮੱਤੇ ਹੋਏ 

(ਿੀਵ!) ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ 

ਘਰ, (ਮਾਇਆ ਦੇ) ਇਹ 

ਜਪਆਰ, ਕੋਈ ਸਦਾ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਕਦ ਤਾਈ ਂ(ਤੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਦਾ) ਹੂੰਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ?

59139 1388 CqRn pqRn caur 
n cwvr bhqI 
jwq irdY n 
ibcwrhu]

(p`qRn) prvwny nhIN 
c`lxy[ (cwvr) 
cOrbrdwr BI nhIN 
rihxy[ (jwq) guzrdI 
jWdI hY aumr[ Cqrn: 
polw bolo

Shhathr N Pathr N 

Chour N Chaavar 

Behathee Jaath 

Ridhai N 

Bichaarahu ||

Neither crown, nor 

canopy, nor servants 

last forever. You do 

not consider in your 

heart that your life is 

passing away.

ਇਹ (ਰਾਿਸੀ) ਛਤਰ, ਇਹ 

ਹੁਕਮ-ਨਾਮੇ, ਇਹ ਚਉਰ ਅਤੇ 

ਇਹ ਚਉਰ-ਬਰਦਾਰ, ਸਭ 

ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਤੂੂੰ  ਜਵਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ।
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59140 1388 rQn AsÍn gj 
isMGwsn iCn 
mih iqAwgq  
nWg isDwrhu]

AsÍn: A`Dw vwvw polw 
bolo 

Rathh N Asv N Gaj 

Singhaasan Shhin 

Mehi Thiaagath 

Naang 

Sidhhaarahu ||

Neither chariots, nor 

horses, nor elephants 

or royal thrones shall 

last forever. In an 

instant, you will have 

to leave them, and 

depart naked.

ਰਥ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਤਖ਼ਤ, 

(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਨਾਲ) 

ਨਹੀਂ (ਜਨਭਣਾ), ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨੂੰ ਗਾ 
(ਹੀ ਇਥੋਂ) ਤੁਰ ਿਾਜਹਂਗਾ।

59141 1388 sUrn bIrn mIr 
n Kwnm sMig n 
koaU idRsit 
inhwrhu]

Soor N Beer N 

Meer N Khaanam 

Sang N Kooo 

Dhrisatt 

Nihaarahu ||

Neither warrior, nor 

hero, nor king or ruler 

last forever; see this 

with your eyes.

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ! ਨਾਹ ਸੂਰਮੇ, 

ਨਾਹ ਿੋਧੇ, ਨਾਹ ਮੀਰ, ਨਾਹ 

ਜਸਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਭੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ 
(ਬਣਨੇ)।

59142 1388 kotn Etn kos  
n Cotw krq 
ibkwr doaU kr 
Jwrhu]

(kos) ^zwny krky BI 
(Cotw) Cutkwrw nhIN

Kott N Outt N Kos 

N Shhottaa Karath 

Bikaar Dhooo Kar 

Jhaarahu ||

Neither fortress, nor 

shelter, nor treasure 

will save you; doing 

evil deeds, you shall 

depart empty-handed.

ਇਹਨਾਂ ਜਕਜਲਹਆਂ, (ਮਾਇਆ ਦੇ) 

ਆਸਜਰਆਂ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਜਨਆਂ ਨਾਲ 

(ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ (ਹੋ 

ਸਕੇਗਾ)। (ਤੂੂੰ ) ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ 

ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜਦਾ ਹੈਂ (ਭਾਵ, 

ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ 
ਹੈਂ)।
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59143 1388 imqR n puqR klqR 
swjn sK aultq 
jwq ibrK kI 
CWrhu]

(Cwrhu) CwieAw[ k-l`qR Mithr N Puthr 

Kalathr Saajan 

Sakh Oulattath 

Jaath Birakh Kee 

Shhaanrahu ||

Friends, children, 

spouses and friends - 

none of them last 

forever; they change 

like the shade of a 

tree.

ਇਹ ਜਮੱਤਿ, ਪੱੁਤਿ, ਇਸਤਿੀ, 
ਸੱਿਣ ਤੇ ਸਾਥੀ (ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) 

ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ (ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ) ਰੱੁਖ ਦੀ ਛਾਂ (ਉਸ ਦਾ 
ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।)

59144 1388 dIn dXwl purK 
pRB pUrn iCn 
iCn ismrhu 
Agm Apwrhu]

d-Xwl: d mukqw,Xw 
svwr ky qwlU qoN bolo[ 
A-gm: polw 
bolo[(Agm) sog rihq

Dheen Dhayaal 

Purakh Prabh 

Pooran Shhin 

Shhin Simarahu 

Agam Apaarahu ||

God is the Perfect 

Primal Being, Merciful 

to the meek; each and 

every instant, 

meditate in 

remembrance on Him, 

the Inaccessible and 

Infinite.

(ਹੇ ਮਨ!) ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਥਾਈ ਂ

ਜਵਆਪਕ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੇ ਅਪਾਰ 

ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰ, 

(ਤੇ ਆਖ)-

59145 1388 sRIpiq nwQ 
srix nwnk jn  
hy BgvMq ikRpw 
kir qwrhu]5]

Sreepath Naathh 

Saran Naanak Jan 

Hae Bhagavanth 

Kirapaa Kar 

Thaarahu ||5||

O Great Lord and 

Master, servant Nanak 

seeks Your Sanctuary; 

please shower him 

with Your Mercy, and 

carry him across. ||5||

ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ! ਹੇ ਨਾਥ! 

ਹੇ ਭਗਵੂੰ ਤ! ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੂੂੰ  
ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਤਾਰ ਲਵੋ, ਿੋ 
ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ॥੫॥
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59146 1388 pRwn mwn dwn 
mg john hIqu 
cIqu dy ly ly 
pwrI]

(john) q`kdw hYN Praan Maan 

Dhaan Mag Johan 

Heeth Cheeth 

Dhae Lae Lae 

Paaree ||

I have used up my 

breath of life, sold my 

self-respect, begged 

for charity, committed 

highway robbery, and 

dedicated my 

consciousness to the 

love and pursuit of 

acquiring wealth.

(ਲੋਕ) ਿਾਨ ਹੀਲ ਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ 

ਭੀ ਦੇ ਕੇ, ਦਾਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕੇ 

ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, (ਮਾਇਆ ਜਵਚ) 

ਪਿੇਮ ਿੋੜ ਕੇ, (ਪੂਰਨ) ਜਧਆਨ 

ਦੇ ਦੇ (ਮਾਇਆ ਨੂੂੰ ) ਲੈ ਲੈ ਕੇ 

ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ;

59147 1388 swjn sYn mIq 
suq BweI qwhU qy 
ly rKI inrwrI]

Saajan Sain Meeth 

Suth Bhaaee 

Thaahoo Thae Lae 

Rakhee Niraaree ||

I have kept it secretly 

hidden from my 

friends, relatives, 

companions, children 

and siblings.

ਸੱਿਣ, ਸਾਥੀ, ਜਮੱਤਿ, ਪੱੁਤਿ, ਭਰਾ-
ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਲੁਕਾ 
ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

59148 1388 Dwvn pwvn kUr 
kmwvn ieh 
ibiD krq AauD 
qn jwrI]

Dhhaavan Paavan 

Koor Kamaavan 

Eih Bidhh Karath 

Aoudhh Than 

Jaaree ||

I ran around practicing 

falsehood, burning up 

my body and growing 

old.

(ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਪੱਛੇ) ਦੌੜਨਾ 
ਭੱਿਣਾ, ਠੱਗੀ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨੇ-

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕੁਝ 

ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ ਗਵਾ ਜਦੂੰ ਦੇ ਹਨ;
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59149 1388 krm Drm sMjm 
suc nymw cMcl 
sMig sgl ibiD 
hwrI]

Karam Dhharam 

Sanjam Such 

Naemaa Chanchal 

Sang Sagal Bidhh 

Haaree ||

I gave up good deeds, 

righteousness and 

Dharma, self-

discipline, purity, 

religious vows and all 

good ways; I 

associated with the 

fickle Maya.

ਪੁੂੰ ਨ ਕਰਮ, ਿੁਗਤੀ ਜਵਚ 

ਰਜਹਣਾ, ਆਤਮਕ ਸੁਚ ਤੇ ਨੇਮ-

ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂੰਮ ਚੂੰਚਲ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਛੱਡ 

ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

59150 1388 psu pMKI ibrK 
AsQwvr bhu 
ibiD join BRimE  
Aiq BwrI]

(AsQwvr) jVH p`Qr 
ibRC Awidk

Pas Pankhee 

Birakh 

Asathhaavar Bahu 

Bidhh Jon 

Bhramiou Ath 

Bhaaree ||

Beasts and birds, trees 

and mountains - in so 

many ways, I 

wandered lost in 

reincarnation.

(ਿੀਵ) ਪਸ਼ੂ, ਪੂੰਛੀ, ਰੱੁਖ, 

ਪਰਬਤ ਆਜਦਕ-ਇਹਨਾਂ ਰੂੰਗਾ-
ਰੂੰਗ ਦੀਆਂ ਿੂਨੀਆਂ ਜਵਚ 

ਬਹੁਤ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ;

59151 1388 iKnu plu csw 
nwmu nhI 
ismirE dInw 
nwQ pRwnpiq 
swrI]

csw: polw bolo Khin Pal Chasaa 

Naam Nehee 

Simariou Dheenaa 

Naathh 

Praanapath 

Saaree ||

I did not remember 

the Naam, the Name 

of the Lord, for a 

moment, or even an 

instant. He is the 

Master of the meek, 

the Lord of all life.

ਜਖਨ ਮਾਤਿ, ਪਲ ਮਾਤਿ ਿਾਂ ਚਸਾ 
ਮਾਤਿ ਭੀ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਪਿਾਣਾਂ 
ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਸਾਿਣਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਿਪਦੇ।

59152 1388 Kwn pwn mIT 
rs Bojn AMq kI 
bwr hoq kq 
KwrI]

(KwrI) Kry hoxgy Khaan Paan 

Meeth Ras Bhojan 

Anth Kee Baar 

Hoth Kath Khaaree 

||

The food and drink, 

and the sweet and 

tasty dishes became 

totally bitter at the 

last moment.

ਖਾਣ ਪੀਣ, ਜਮੱਠੇ ਰਸਾਂ ਵਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥ-(ਇਹ ਸਭ) ਅਖ਼ੀਰ ਦੇ 

ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਕੌੜੇ (ਲੱਗਦੇ ਹਨ)।
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59153 1388 nwnk sMq crn 
sMig auDry hoir 
mwieAw mgn  
cly siB 
fwrI]6]

 c`ly Naanak Santh 

Charan Sang 

Oudhharae Hor 

Maaeiaa Magan 

Chalae Sabh 

Ddaaree ||6||

O Nanak, I was saved 

in the Society of the 

Saints, at their feet; 

the others, intoxicated 

with Maya, have gone, 

leaving everything 

behind. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੋ ਿਨ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਰ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ, ਿੋ 
ਮਾਇਆ ਜਵਚ ਮਸਤ ਹਨ, ਸਭ 

ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ (ਖ਼ਾਲੀ-ਹੱਥ ਹੀ) 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੬॥

59154 1388 bRhmwidk isv 
CMd munIsur  
rsik rsik 
Twkur gun gwvq]

Brehamaadhik Siv 

Shhandh 

Muneesur Rasak 

Rasak Thaakur 

Gun Gaavath ||

Brahma, Shiva, the 

Vedas and the silent 

sages sing the Glorious 

Praises of their Lord 

and Master with love 

and delight.

ਬਿਹਮਾ ਵਰਗੇ, ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਅਤੇ 

ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਵੇਦਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪਿੇਮ ਨਾਲ 

ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

59155 1388 ieMdR muinMdR Kojqy 
gorK Drix ggn 
Awvq Puin 
Dwvq]

Eindhr Munindhr 

Khojathae Gorakh 

Dhharan Gagan 

Aavath Fun 

Dhhaavath ||

Indra, Vishnu and 

Gorakh, who come to 

earth and then go to 

heaven again, seek the 

Lord.

ਇੂੰਦਿ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਤੇ ਗੋਰਖ 

(ਆਜਦਕ) ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਲ 

ਦੌੜਦੇ ਜਿਰਦੇ ਹਨ, (ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਥਾਈ)ਂ ਖੋਿ 

ਰਹੇ ਹਨ।

59156 1388 isD mnuK´ dyv 
Aru dwnv ieku 
iqlu qw ko mrmu  
n pwvq]

mnuK´: mn`uiKA Sidhh Manukhy 

Dhaev Ar Dhaanav 

Eik Thil Thaa Ko 

Maram N Paavath 

||

The Siddhas, human 

beings, gods and 

demons cannot find 

even a tiny bit of His 

Mystery.

ਜਸੱਧ, ਮਨੱੁਖ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤ, 

ਜਕਸੇ ਨੇ ਭੀ ਉਸ (ਪਿਭੂ) ਦਾ 
ਰਤਾ ਭਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
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59157 1388 ipRA pRB pRIiq 
pRym rs BgqI  
hir jn qw kY 
dris smwvq]

Pria Prabh Preeth 

Praem Ras 

Bhagathee Har Jan 

Thaa Kai Dharas 

Samaavath ||

The Lord's humble 

servants are imbued 

with love and 

affection for God their 

Beloved; in the delight 

of devotional worship, 

they are absorbed in 

the Blessed Vision of 

His Darshan.

ਪਰ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਜਪਆਰੇ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਪਿੀਤ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਪਿੇਮ-

ਰਸ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

59158 1388 iqsih iqAwig  
Awn kau jwcih  
muK dMq rsn  
sgl Gis 
jwvq]

Thisehi Thiaag Aan 

Ko Jaachehi Mukh 

Dhanth Rasan 

Sagal Ghas Jaavath 

||

But those who forsake 

Him, and beg from 

another, shall see 

their mouths, teeth 

and tongues wear 

away.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਉਸ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ 

(ਮੂੰਗਜਦਆਂ ਮੂੰਗਜਦਆਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ, ਦੂੰਦ ਤੇ ਿੀਭ-ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਸ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

59159 1388 ry mn mUV ismr 
suKdwqw nwnk 
dws quJih 
smJwvq]7]

Rae Man Moorr 

Simar 

Sukhadhaathaa 

Naanak Dhaas 

Thujhehi 

Samajhaavath 

||7||

O my foolish mind, 

meditate in 

remembrance on the 

Lord, the Giver of 

peace. Slave Nanak 

imparts these 

teachings. ||7||

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ (ਪਿਭੂ) ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ, ਤੈਨੂੂੰ  
(ਪਿਭੂ ਦਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੭॥
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59160 1388 mwieAw rMg  
ibrMg krq BRm  
moh kY kUip  
gubwir pirE hY]

Maaeiaa Rang 

Birang Karath 

Bhram Moh Kai 

Koop Gubaar 

Pariou Hai ||

The pleasures of Maya 

shall fade away. In 

doubt, the mortal falls 

into the deep dark pit 

of emotional 

attachment.

ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਜਿਸ 

ਮਾਇਆ ਦੇ) ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਜਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, (ਉਹ) 

ਮਾਇਆ ਕਈ ਰੂੰਗਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।

59161 1388 eyqw gbu Akwis  
n mwvq ibstw 
Asœ ikRim audru 
BirE hY]

Asœ: A`Dw q`qw polw 
bolo [ g`bu

Eaethaa Gab 

Akaas N Maavath 

Bisattaa Aso Kiram 

Oudhar Bhariou 

Hai ||

He is so proud, even 

the sky cannot contain 

him. His belly is filled 

with manure, bones 

and worms.

(ਤੈਨੂੂੰ ) ਇਤਨਾ ਅਹੂੰਕਾਰ ਹੈ ਜਕ 

ਅਸਮਾਨ ਤਾਈ ਂਨਹੀਂ (ਤੂੂੰ ) 
ਜਮਉਂਦਾ। (ਪਰ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ 
ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਜਕ ਤੇਰਾ) 
ਜਢੱਡ ਜਵਸ਼ਟਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ 

ਕੀਜੜਆਂ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ।

59162 1388 dh ids Dwie 
mhw ibiKAw kau  
pr Dn CIin  
AigAwn hirE 
hY]

Dheh Dhis Dhhaae 

Mehaa Bikhiaa Ko 

Par Dhhan Shheen 

Agiaan Hariou Hai 

||

He runs around in the 

ten directions, for the 

sake of the great 

poison of corruption. 

He steals the wealth of 

others, and in the end, 

he is destroyed by his 

own ignorance.

ਤੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈਂ, ਪਰਾਇਆ 

ਧਨ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੂੰ  ਅਜਗਆਨ 

ਨੇ ਠੱਗ ਜਲਆ ਹੈ।
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59163 1388 jobn bIiq jrw 
roig gRisE  
jmdUqn fMnu 
imrqu mirE hY]

Joban Beeth Jaraa 

Rog Grasiou 

Jamadhoothan 

Ddann Mirath 

Mariou Hai ||

His youth passes away, 

the illnesses of old age 

seize him, and the 

Messenger of Death 

punishes him; such is 

the death he dies.

(ਤੇਰੀ) ਿੁਆਨੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ; 

ਬੁਢੇਪੇ-ਰੂਪ ਰੋਗ ਨੇ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਆ 

ਘੇਜਰਆ ਹੈ; (ਤੂੂੰ  ਅਿੇਹੀ) ਮੌਤੇ 

ਮੁਇਆ ਹੈਂ (ਜਿੱਥੇ) ਤੈਨੂੂੰ  
ਿਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਡੂੰਨ ਭਰਨਾ 
ਪਏਗਾ।

59164 1388 Aink join sMkt  
nrk BuMcq swsn 
dUK griq girE 
hY]

Anik Jon Sankatt 

Narak Bhunchath 

Saasan Dhookh 

Garath Gariou Hai 

||

He suffers the agony 

of hell in countless 

incarnations; he rots 

away in the pit of pain 

and condemnation.

ਤੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ 

ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈਂ, ਿਮਾਂ ਦੀ 
ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਜਵਚ 

ਗਲ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

59165 1388 pRym Bgiq  
auDrih sy nwnk  
kir ikrpw sMqu 
Awip kirE 
hY]8]

auDr-ih Praem Bhagath 

Oudhharehi Sae 

Naanak Kar 

Kirapaa Santh Aap 

Kariou Hai ||8||

O Nanak, those whom 

the Saint mercifully 

takes as his own, are 

carried across by their 

loving devotional 

worship. ||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿੇਮ-

ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਹਰੀ ਨੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ 

ਸੂੰਤ ਬਣਾ ਜਲਆ ਹੈ ॥੮॥

59166 1388 gux smUh Pl 
sgl mnorQ  
pUrn hoeI Aws 
hmwrI]

Gun Samooh Fal 

Sagal Manorathh 

Pooran Hoee Aas 

Hamaaree ||

All virtues are 

obtained, all fruits and 

rewards, and the 

desires of the mind; 

my hopes have been 

totally fulfilled.

(ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ 

ਨਾਲ) ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ 

ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ 

ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਿਲ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ।
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59167 1388 AauKD mMqR qMqR  
pr duK hr srb 
rog KMfx  
guxkwrI]

Aoukhadhh 

Manthr Thanthr 

Par Dhukh Har 

Sarab Rog 

Khanddan 

Gunakaaree ||

The Medicine, the 

Mantra, the Magic 

Charm, will cure all 

illnesses and totally 

take away all pain.

ਪਰਾਏ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 

(ਇਹ ਨਾਮ) ਅਉਖਧੀ ਰੂਪ ਹੈ, 

ਮੂੰਤਿ-ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ 
ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 

ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

59168 1389 kwm kRoD md 
mqsr iqRsnw  
ibnis jwih hir 
nwmu aucwrI]

Kaam Krodhh 

Madh Mathasar 

Thrisanaa Binas 

Jaahi Har Naam 

Ouchaaree ||

Lust, anger, egotism, 

jealousy and desire 

are eliminated by 

chanting the Name of 

the Lord.

ਹਰੀ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ ਕਾਮ, 

ਕਿੋਧ, ਅਹੂੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ ਤੇ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ-ਇਹ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

59169 1389 iesnwn dwn 
qwpn suic 
ikirAw  
crxkml ihrdY 
pRB DwrI]

Eisanaan Dhaan 

Thaapan Such 

Kiriaa Charan 

Kamal Hiradhai 

Prabh Dhhaaree ||

The merits of 

cleansing baths, 

charity, penance, 

purity and good 

deeds, are obtained by 

enshrining the Lotus 

Feet of God within the 

heart.

(ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, 

(ਓਥੇ) ਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਤਪ 

ਸਾਧਣੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱੁਚ ਦੇ 

ਕਰਮ-(ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ) 
ਅਸਾਂ ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਧਾਰ ਲਏ ਹਨ।

59170 1389 swjn mIq sKw 
hir bMDp jIA 
Dwn pRB pRwn 
ADwrI]

(Dwn) iDAwn Saajan Meeth 

Sakhaa Har 

Bandhhap Jeea 

Dhhaan Prabh 

Praan Adhhaaree 

||

The Lord is my Friend, 

my Very Best Friend, 

Companion and 

Relative. God is the 

Sustenance of the 

soul, the Support of 

the breath of life.

ਹਰੀ ਸਾਡਾ ਸੱਿਣ ਹੈ, ਜਮੱਤਿ ਹੈ, 

ਸਖਾ ਤੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹੈ; ਸਾਡੀ 
ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ 

ਪਿਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
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59171 1389 Et ghI suAwmI 
smrQh nwnk 
dws sdw 
bilhwrI]9]

smr`Qh Outt Gehee 

Suaamee 

Samarathheh 

Naanak Dhaas 

Sadhaa Balihaaree 

||9||

I have grasped the 

Shelter and Support of 

my All-powerful Lord 

and Master; slave 

Nanak is forever a 

sacrifice to Him. ||9||

ਅਸਾਂ ਸਮਰੱਥ ਮਾਲਕ ਦੀ ਓਟ 

ਪਕੜੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ (ਉਸ ਦਾ) 
ਦਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹੈ 

॥੯॥

59172 1389 AwvD kitE n 
jwq pRym rs  
crnkml sMig]

(AwvD) SSqR Aavadhh Kattiou N 

Jaath Praem Ras 

Charan Kamal 

Sang ||

Weapons cannot cut 

that person who 

delights in the love of 

the Lord's Lotus Feet.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਹਰੀ ਦੇ 

ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਿੇਮ ਦਾ ਸੁਆਦ (ਚੱਜਖਆ ਹੈ, 

ਉਹ) ਸ਼ਸਤਿਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਢਆ 

ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।
59173 1389 dwvin bMiDE n 

jwq ibDy mn  
drs mig]

(dwvin) r`sy, 
d@wivAW[(mig) 
mgn[mig: poly 
bolo[ib`Dy

Dhaavan 

Bandhhiou N Jaath 

Bidhhae Man 

Dharas Mag ||

Ropes cannot bind 

that person whose 

mind is pierced 

through by the Vision 

of the Lord's Way.

(ਜਿਸ ਦਾ) ਮਨ (ਹਰੀ ਦੇ) 

ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਜਵੱਚ ਜਵੱਝ 

ਜਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਨਾਲ 

(ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ) ਬੂੰ ਜਨਹ ਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।

59174 1389 pwvk jirE n 
jwq rihE jn 
DUir lig]

l`ig Paavak Jariou N 

Jaath Rehiou Jan 

Dhhoor Lag ||

Fire cannot burn that 

person who is 

attached to the dust 

of the feet of the 

Lord's humble servant.

(ਿੋ ਮਨੱੁਖ) ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਰਨ ਧੂੜ ਜਵਚ ਲੱਗ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੂੰ ) ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੀ;

59175 1389 nIru n swkis 
boir clih hir 
pMiQ pig]

c`lih: polw bolo[ 
(pig) pYr

Neer N Saakas Bor 

Chalehi Har 

Panthh Pag ||

Water cannot drown 

that person whose 

feet walk on the Lord's 

Path.

(ਜਿਸ ਦੇ) ਪੈਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 

ਵਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਪਾਣੀ 
ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
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59176 1389 nwnk rog doK 
AG moh iCdy  
hir nwm 
Kig]1]10]

(K`ig) KVg[ iC`dy Naanak Rog 

Dhokh Agh Moh 

Shhidhae Har 

Naam Khag 

||1||10||

O Nanak, diseases, 

faults, sinful mistakes 

and emotional 

attachment are 

pierced by the Arrow 

of the Name. 

||1||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਰੋਗ, ਦੋਖ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੋਹ-ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂਪੀ 
ਤੀਰ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੧॥੧੦॥

59177 1389 audmu kir lwgy 
bhu BwqI  
ibcrih Aink 
swsqR bhu KtUAw]

BWqI[ KtUAw: polw bolo Oudham Kar 

Laagae Bahu 

Bhaathee 

Bicharehi Anik 

Saasathr Bahu 

Khattooaa ||

People are engaged in 

making all sorts of 

efforts; they 

contemplate the 

various aspects of the 

six Shaastras.

ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੱੁਖ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੇ 

ਸ਼ਾਸਤਿ ਜਵਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ;

59178 1389 Bsm lgwie  
qIrQ bhu BRmqy  
sUKm dyh bMDih 
bhu jtUAw]

jtUAw: polw bolo Bhasam Lagaae 

Theerathh Bahu 

Bhramathae 

Sookham Dhaeh 

Bandhhehi Bahu 

Jattooaa ||

Rubbing ashes all over 

their bodies, they 

wander around at the 

various sacred shrines 

of pilgrimage; they 

fast until their bodies 

are emaciated, and 

braid their hair into 

tangled messes.

(ਜਪੂੰ ਡੇ ਤੇ) ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ 

ਬਹੁਤੇ ਮਨੱੁਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭੌਂਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਤਪਾਂ ਨਾਲ) 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ 

(ਸੀਸ ਉਤੇ) ਿਟਾਂ ਧਾਰ ਰਹੇ 

ਹਨ।
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59179 1389 ibnu hir Bjn  
sgl duK pwvq  
ijau pRym bFwie  
sUq ky htUAw]

(htUAw) bwxIAW sUq dy 
(htUAw) l`fUAW

Bin Har Bhajan 

Sagal Dhukh 

Paavath Jio Praem 

Badtaae Sooth Kae 

Hattooaa ||

Without devotional 

worship of the Lord, 

they all suffer in pain, 

caught in the tangled 

web of their love.

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ, 
ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਡੂੰਬਰ ਉਹਨਾਂ 
ਲਈ ਿਸਣ ਵਾਸਤੇ ਿਾਲ ਬਣ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਜਿਵੇਂ (ਕਹਣਾ) ਬੜੇ 

ਮਜ਼ ੇਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਿਾਲ 

ਤਣਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆਂ 

ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਜਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)

59180 1389 pUjw ckR krq 
sompwkw Aink 
BWiq Qwtih kir 
QtUAw]2]11]2
0]

Poojaa Chakr 

Karath 

Somapaakaa Anik 

Bhaanth 

Thhaattehi Kar 

Thhattooaa 

||2||11||20||

They perform worship 

ceremonies, draw 

ritual marks on their 

bodies, cook their own 

food fanatically, and 

make pompous shows 

of themselves in all 

sorts of ways. 

||2||11||20||

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; 

ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੱਕਿਾਂ ਦੇ ਜਚੂੰ ਨਹ  
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, (ਸੱੁਚ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ) ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਰੋਟੀ 
ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ 

ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਣਤਰ 

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ (ਪਰ ਨਾਮ-

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਇਹ ਵੀ 
ਜਵਅਰਥ ਹੀ ਹਨ) 

॥੨॥੧੧॥੨੦॥
59181 1389 sveIey mhly 

pihly ky 1
1 AMk n pV@o Saveeeae Mehalae 

Pehilae Kae 1

Swaiyas In Praise Of 

The First Mehl:

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਜਹਬ ਦੀ 
ਉਸਤਜਤ ਜਵਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ 

ਸਵਈਏ।
59182 1389 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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59183 1389 iek min purKu 
iDAwie brdwqw]

Eik Man Purakh 

Dhhiaae 

Baradhaathaa ||

Meditate single-

mindedly on the 

Primal Lord God, the 

Bestower of blessings.

ਉਸ ਆਕਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  
ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ ਜਸਮਰ ਕੇ, 

ਿ ੋਬਖ਼ਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,

59184 1389 sMq shwru sdw 
ibiKAwqw]

Santh Sehaar 

Sadhaa 

Bikhiaathaa ||

He is the Helper and 

Support of the Saints, 

manifest forever.

ਿ ੋਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ 
ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ,

59185 1389 qwsu crn ly  
irdY bswvau]

Thaas Charan Lae 

Ridhai Basaavo ||

Grasp His Feet and 

enshrine them in your 

heart.

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,

59186 1389 qau prm gurU 
nwnk gun 
gwvau]1]

Tho Param Guroo 

Naanak Gun 

Gaavo ||1||

Then, let us sing the 

Glorious Praises of the 

most exalted Guru 

Nanak. ||1||

ਅਤੇ (ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਪਰਮ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਗਾਉਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੧॥

59187 1389 gwvau gun prm 
gurU suKswgr  
durq invwrx  
sbd sry]

Gaavo Gun Param 

Guroo Sukh 

Saagar Dhurath 

Nivaaran Sabadh 

Sarae ||

I sing the Glorious 

Praises of the most 

exalted Guru Nanak, 

the Ocean of peace, 

the Eradicator of sins, 

the sacred pool of the 

Shabad, the Word of 

God.

ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਿੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਿੋ 
ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਬਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।
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59188 1389 gwvih gMBIr 
DIr miq swgr  
jogI jMgm 
iDAwnu Dry]

Gaavehi Ganbheer 

Dhheer Math 

Saagar Jogee 

Jangam Dhhiaan 

Dhharae ||

The beings of deep 

and profound 

understanding, oceans 

of wisdom, sing of 

Him; the Yogis and 

wandering hermits 

meditate on Him.

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ) ਿੋਗੀ, ਿੂੰਗਮ 

ਜਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿੋ 
ਗੂੰ ਭੀਰ ਹਨ, ਿ ੋਧੀਰਿਵਾਨ 

ਹਨ ਅਤੇ ਿ ੋਉੱਚੀ ਮਤ ਵਾਲੇ 

ਹਨ।

59189 1389 gwvih ieMdRwd  
Bgq pRihlwidk  
Awqm rsu ijin 
jwixE]

Gaavehi 

Eindhraadh 

Bhagath 

Prehilaadhik 

Aatham Ras Jin 

Jaaniou ||

Indra and devotees 

like Prahlaad, who 

know the joy of the 

soul, sing of Him.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਿਾਜਣਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਇੂੰਦਰ ਆਜਦਕ ਤੇ ਪਿਜਹਲਾਦ 

ਆਜਦਕ ਭਗਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

59190 1389 kib kl sujsu 
gwvau gur nwnk  
rwju jogu ijin 
mwixE]2]

gurmuiK B`t kl[ su-jsu Kab Kal Sujas 

Gaavo Gur Naanak 

Raaj Jog Jin 

Maaniou ||2||

KAL the poet sings the 

Sublime Praises of 

Guru Nanak, who 

enjoys mastery of Raja 

Yoga, the Yoga of 

meditation and 

success. ||2||

'ਕਲਯਯ' ਕਵੀ (ਆਖਦਾ ਹੈ),-

ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ 

ਨੇ ਰਾਿ ਤੇ ਿੋਗ ਮਾਜਣਆ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਿ ੋਜਗਿਹਸਤੀ ਭੀ ਹੈ ਤੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ 

ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ) ॥੨॥
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59191 1389 gwvih jnkwid  
jugiq jogysur  
hir rs pUrn 
srb klw]

Gaavehi 

Janakaadh Jugath 

Jogaesur Har Ras 

Pooran Sarab 

Kalaa ||

King Janak and the 

great Yogic heroes of 

the Lord's Way, sing 

the Praises of the All-

powerful Primal Being, 

filled with the sublime 

essence of the Lord.

ਿ ੋਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ 

ਜਵਚ ਜਭੱਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿੋ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਕਾਰ ਦੀ 
ਸੱਜਤਆ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਿਨਕ ਆਜਦਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਿੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

59192 1389 gwvih snkwid 
swD isDwidk  
muin jn gwvih  
ACl Clw]

A-Cl Clw: poly bolo Gaavehi 

Sanakaadh Saadhh 

Sidhhaadhik Mun 

Jan Gaavehi 

Ashhal Shhalaa ||

Sanak and Brahma's 

sons, the Saadhus and 

Siddhas, the silent 

sages and humble 

servants of the Lord 

sing the Praises of 

Guru Nanak, who 

cannot be deceived by 

the great deceiver.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ 

ਨਹੀਂ ਛਲ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਰਸ਼ੀ 
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਨਕ ਆਜਦਕ 

ਸਾਧ ਤੇ ਜਸੱਧ ਆਜਦਕ ਗਾਉਂਦੇ 

ਹਨ।

59193 1389 gwvY gux Domu  
Atl mMflvY  
Bgiq Bwie rsu 
jwixE]

(Domu) DrUA[ A-tl Gaavai Gun 

Dhhom Attal 

Manddalavai 

Bhagath Bhaae 

Ras Jaaniou ||

Dhoma the seer and 

Dhroo, whose realm is 

unmoving, sing the 

Glorious Praises of 

Guru Nanak, who 

knows the ecstasy of 

loving devotional 

worship.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਗਤੀ 
ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਦੁਆਰਾ (ਹਰੀ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ ਿਾਜਣਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਧੋਮੁ ਜਰਸ਼ੀ 
ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੂ ਭਗਤ ਗਾਂਦਾ ਹੈ।
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59194 1389 kib kl sujsu 
gwvau gur nwnk  
rwju jogu ijin 
mwixE]3]

gurmuiK B`t kl[ su-jsu Kab Kal Sujas 

Gaavo Gur Naanak 

Raaj Jog Jin 

Maaniou ||3||

KAL the poet sings the 

Sublime Praises of 

Guru Nanak, who 

enjoys mastery of Raja 

Yoga. ||3||

ਕਲਯਯ ਕਵੀ (ਆਖਦਾ ਹੈ)-'ਮੈਂ 
ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ 

ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਿ ਤੇ 

ਿੋਗ ਮਾਜਣਆ ਹੈ' ॥੩॥

59195 1389 gwvih kiplwid  
Awid jogysur  
AprMpr Avqwr 
vro]

ivSnMU dy Avqwr AnykW 
(kiplwid) kpl is`D 
Awid[Ap-rMpr

Gaavehi Kapilaadh 

Aadh Jogaesur 

Aparanpar 

Avathaar Varo ||

Kapila and the other 

Yogis sing of Guru 

Nanak. He is the 

Avataar, the 

Incarnation of the 

Infinite Lord.

ਕਜਪਲ ਆਜਦਕ ਜਰਸ਼ੀ ਅਤੇ 

ਪੁਰਾਤਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਿੋਗੀ ਿਨ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ 
ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੂੰ  
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

59196 1389 gwvY jmdgin  
prsrwmysur kr 
kuTwru rGu qyju 
hirE]

kuhwVw DwrI (prs-
rwmysur) prsrwm

Gaavai 

Jamadhagan 

Parasaraamaesur 

Kar Kuthaar Ragh 

Thaej Hariou ||

Parasraam the son of 

Jamdagan, whose axe 

and powers were 

taken away by 

Raghuvira, sing of Him.

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਿਸ ਨੂੂੰ ) 
ਿਮਦਗਜਨ ਦਾ ਪੱੁਤਰ 

ਪਰਸਰਾਮ ਭੀ ਗਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇ 

ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾਪ ਸਿੀ ਰਾਮ 

ਚੂੰਦਰ ਿੀ ਨੇ ਖੋਹ ਜਲਆ ਸੀ।
59197 1389 auDO AkR¨ru ibdru 

gux gwvY  
srbwqmu ijin 
jwixE]

Oudhha Akroor 

Bidhar Gun Gaavai 

Sarabaatham Jin 

Jaaniou ||

Udho, Akrur and Bidur 

sing the Glorious 

Praises of Guru Nanak, 

who knows the Lord, 

the Soul of All.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਿਾਣ ਜਲਆ 

(ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ), 
ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਉਧੌ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਅਕੂਰੁ ਗਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਬਦਰ ਭਗਤ 

ਗਾਂਦਾ ਹੈ।
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59198 1389 kib kl sujsu 
gwvau gur nwnk  
rwju jogu ijin 
mwixE]4]

su-jsu Kab Kal Sujas 

Gaavo Gur Naanak 

Raaj Jog Jin 

Maaniou ||4||

KAL the poet sings the 

Sublime Praises of 

Guru Nanak, who 

enjoys mastery of Raja 

Yoga. ||4||

ਕਲਯਯ ਕਵੀ (ਆਖਦਾ ਹੈ)-'ਮੈਂ 
ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੋਹਣਾ 
ਿਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਿ 

ਤੇ ਿੋਗ ਦੋਵੇਂ ਮਾਣੇ ਹਨ' ॥੪॥

59199 1390 gwvih gux brn 
cwir Kt drsn  
bRhmwidk 
ismrMiQ gunw]

(cwir) bRhmx, K`qRI, 
vYS, SUdR[ (Kt) Cy 
drsn ByK jogI, jMgm, 
sRyvVy, sMinAwsI, vYrwgI 
Aqy mdwrI[

Gaavehi Gun 

Baran Chaar Khatt 

Dharasan 

Brehamaadhik 

Simaranthh Gunaa 

||

The four castes and 

the six Shaastras sing 

His Glorious Praises; 

Brahma and the 

others contemplate 

His Virtues.

ਚਾਰੇ ਵਰਣ, ਛੇ ਭੇਖ, ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਬਿਹਮਾ ਆਜਦਕ ਭੀ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

59200 1390 gwvY gux sysu 
shs ijhbw rs  
Awid AMiq ilv 
lwig Dunw]

Gaavai Gun Saes 

Sehas Jihabaa Ras 

Aadh Anth Liv 

Laag Dhhunaa ||

The thousand-tongued 

serpent king sings His 

Praises with delight, 

remaining lovingly 

attached to Him.

ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿੀਭਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਇਕ-ਰਸ 

ਜਲਵ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

59201 1390 gwvY gux mhwdyau 
bYrwgI ijin 
iDAwn inrMqir 
jwixE]

Gaavai Gun 

Mehaadhaeo 

Bairaagee Jin 

Dhhiaan Niranthar 

Jaaniou ||

Shiva, detached and 

beyond desire, sings 

the Glorious Praises of 

Guru Nanak, who 

knows the Lord's 

endless meditation.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਕ-ਰਸ 

ਜਬਰਤੀ ਿੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਨੂੂੰ  ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ (ਸਾਂਝ ਪਾਈ 

ਹੈ,) ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਵੈਰਾਗਵਾਨ 

ਜਸ਼ਵ ਿੀ (ਭੀ) ਗਾਂਦਾ ਹੈ।
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59202 1390 kib kl sujsu 
gwvau gur nwnk  
rwju jogu ijin 
mwixE]5]

gurmuiK B`t kl[ su-jsu Kab Kal Sujas 

Gaavo Gur Naanak 

Raaj Jog Jin 

Maaniou ||5||

KAL the poet sings the 

Sublime Praises of 

Guru Nanak, who 

enjoys mastery of Raja 

Yoga. ||5||

ਕਲਯਯ ਕਵੀ (ਆਖਦਾ ਹੈ)-'ਮੈਂ 
ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਿ ਤੇ ਿੋਗ ਦੋਵੇਂ 
ਮਾਣੇ ਹਨ' ॥੫॥

59203 1390 rwju jogu mwixE  
bisE inrvYru 
irdMqir]

Raaj Jog Maaniou 

Basiou Niravair 

Ridhanthar ||

He mastered Raja 

Yoga, and enjoys 

sovereignty over both 

worlds; the Lord, 

beyond hate and 

revenge, is enshrined 

within His Heart.

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ) ਰਾਿ 

ਭੀ ਮਾਜਣਆ ਹੈ ਤੇ ਿੋਗ ਭੀ; 
ਜਨਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

59204 1390 isRsit sgl 
auDrI nwim ly  
qirE inrMqir]

Srisatt Sagal 

Oudhharee Naam 

Lae Thariou 

Niranthar ||

The whole world is 

saved, and carried 

across, chanting the 

Naam, the Name of 

the Lord.

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ) ਆਪ ਇਕ-

ਰਸ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ ਤਰ ਜਗਆ 

ਹੈ, ਤੇ (ਉਸ ਨੇ) ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ 
ਨੂੂੰ  ਭੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਤਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

59205 1390 gux gwvih  
snkwid Awid  
jnkwid jugh 
lig]

j`ugh l`ig Gun Gaavehi 

Sanakaadh Aadh 

Janakaadh Jugeh 

Lag ||

Sanak and Janak and 

the others sing His 

Praises, age after age.

ਸਨਕ ਆਜਦ ਬਿਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰੇ 

ਪੱੁਤਿ, ਿਨਕ ਆਜਦਕ ਪੁਰਾਤਨ 

ਜਰਸ਼ੀ ਕਈ ਿੁੱ ਗਾਂ ਤੋਂ (ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾ 
ਰਹੇ ਹਨ।
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59206 1390 DMin DMin guru 
DMin jnmu 
skXQu BlO jig]

sk-X`Qu: X svwr 
kyqwlU qoN bolo,sk: polw 
bolo 

Dhhann Dhhann 

Gur Dhhann 

Janam Sakayathh 

Bhala Jag ||

Blessed, blessed, 

blessed and fruitful is 

the sublime birth of 

the Guru into the 

world.

ਧੂੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ)! ਧੂੰਨ ਹੈ 

ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ)! ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਉਸ ਦਾ) ਿਨਮ ਲੈਣਾ 
ਸਕਾਰਥਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

59207 1390 pwqwl purI 
jYkwr Duin kib 
jn kl vKwixE]

gurmuiK B`t kl Paathaal Puree 

Jaikaar Dhhun Kab 

Jan Kal 

Vakhaaniou ||

Even in the nether 

regions, His Victory is 

celebrated; so says 

KAL the poet.

ਦਾਸ ਕਲਯਯ ਕਵੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ- (ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ!) 

ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਤੋਂ ਭੀ ਤੇਰੀ ਿੈ 
ਿੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ (ਉਠ ਰਹੀ 
ਹੈ)।

59208 1390 hir nwm risk 
nwnk gur rwju 
jogu qY mwixE]6]

Har Naam Rasik 

Naanak Gur Raaj 

Jog Thai Maaniou 

||6||

You are blessed with 

the Nectar of the 

Lord's Name, O Guru 

Nanak; You have 

mastered Raja Yoga, 

and enjoy sovereignty 

over both worlds. 

||6||

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  ਰਾਿ ਤੇ ਿੋਗ ਦੋਵੇਂ 
ਹੀ ਮਾਣੇ ਹਨ ॥੬॥

59209 1390 sqjuig qY 
mwixE CilE 
bil bwvn 
BwieE]

Sathajug Thai 

Maaniou Shhaliou 

Bal Baavan 

Bhaaeiou ||

In the Golden Age of 

Sat Yuga, You were 

pleased to deceive 

Baal the king, in the 

form of a dwarf.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ!) ਸਤਿੁਗ 

ਜਵਚ (ਭੀ) ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਰਾਿ ਤੇ 

ਿੋਗ) ਮਾਜਣਆ ਸੀ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਰਾਿਾ ਬਜਲ ਨੂੂੰ  ਛਜਲਆ ਸੀ ਤੇ 

ਤਦੋਂ ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਬਣਨਾ 
ਤੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।
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59210 1390 qRyqY qY mwixE  
rwmu rGuvMsu 
khwieE]

Thraethai Thai 

Maaniou Raam 

Raghuvans 

Kehaaeiou ||

In the Silver Age of 

Traytaa Yuga, You 

were called Raam of 

the Raghu dynasty.

ਤਿੇਤੇ ਜਵਚ ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ (ਰਾਿ ਤੇ 

ਿੋਗ) ਮਾਜਣਆ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਰਘੁਵੂੰ ਸੀ ਰਾਮ 

ਅਖਵਾਇਆ ਸੀ (ਭਾਵ, ਹੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ! ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਹੈਂ ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ, ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ 
ਰਘੁਵੂੰ ਸੀ ਰਾਮ)।

59211 1390 duAwpuir ikRsn 
murwir kMsu 
ikrqwrQu kIE]

(ikrqwrQu) kilAwx 
kIqI

Dhuaapur Kirasan 

Muraar Kans 

Kirathaarathh 

Keeou ||

In the Brass Age of 

Dwaapur Yuga, You 

were Krishna; You 

killed Mur the demon 

and saved Kans.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ!) ਦੁਆਪੁਰ 

ਿੁਗ ਜਵਚ ਜਕਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਭੀ 
(ਤੂੂੰ  ਹੀ ਸੈਂ), ਤੂੂੰ  ਹੀ ਕੂੰਸ ਨੂੂੰ  
(ਮਾਰ ਕੇ) ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

59212 1390 augRsYx kau rwju  
ABY Bgqh jn 
dIE]

au~gRsYx, A-BY: polw bolo Ougrasain Ko Raaj 

Abhai Bhagatheh 

Jan Dheeou ||

You blessed Ugrasain 

with a kingdom, and 

You blessed Your 

humble devotees with 

fearlessness.

(ਤੂੂੰ  ਹੀ) ਉਗਿਸੈਣ ਨੂੂੰ  (ਮਥੁਰਾ 
ਦਾ) ਰਾਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਰਭੈਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੀ 
(ਭਾਵ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ! ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ਸਿੀ 
ਜਕਿਸ਼ਨ)।

59213 1390 kiljuig pRmwxu 
nwnk guru AMgdu 
Amru khwieE]

Kalijug Pramaan 

Naanak Gur 

Angadh Amar 

Kehaaeiou ||

In the Iron Age, the 

Dark Age of Kali Yuga, 

You are known and 

accepted as Guru 

Nanak, Guru Angad 

and Guru Amar Das.

ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ! ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ 

(ਭੀ ਤੂੂੰ  ਹੀ) ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
(ਤੂੂੰ  ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ 

ਅੂੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ।
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59214 1390 sRI gurU rwju 
Aibclu Atlu  
Awid puriK 
PurmwieE]7]

A-tlu Sree Guroo Raaj 

Abichal Attal Aadh 

Purakh 

Furamaaeiou 

||7||

The sovereign rule of 

the Great Guru is 

unchanging and 

permanent, according 

the Command of the 

Primal Lord God. ||7||

(ਇਹ ਤਾਂ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 

(ਹੀ) ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਜਖਆ ਹੈ ਜਕ 

ਸਿੀ ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ) ਦਾ 
ਰਾਿ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ 

॥੭॥

59215 1390 gux gwvY rivdwsu  
Bgqu jYdyv 
iqRlocn]

Gun Gaavai 

Ravidhaas Bhagath 

Jaidhaev 

Thrilochan ||

His Glorious Praises 

are sung by the 

devotees Ravi Daas, Jai 

Dayv and Trilochan.

(ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ) ਗੁਣ 

ਰਜਵਦਾਸ ਭਗਤ ਗਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਿੈਦੇਵ ਤੇ ਜਤਿਲੋਚਨ ਗਾ ਰਹੇ 

ਹਨ,

59216 1390 nwmw Bgqu kbIru  
sdw gwvih sm 
locn]

Naamaa Bhagath 

Kabeer Sadhaa 

Gaavehi Sam 

Lochan ||

The devotees Naam 

Dayv and Kabeer 

praise Him continually, 

knowing Him to be 

even-eyed.

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਕਬੀਰ ਗਾ 
ਰਹੇ ਹਨ; (ਿ)ੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨੇਤਿਾਂ ਨਾਲ ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈ।

59217 1390 Bgqu byix gux 
rvY shij Awqm 
rMgu mwxY]

Bhagath Baen Gun 

Ravai Sehaj 

Aatham Rang 

Maanai ||

The devotee Baynee 

sings His Praises; He 

intuitively enjoys the 

ecstasy of the soul.

(ਿੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੂੰ  ਮਾਣਦਾ 
ਹੈ,
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59218 1390 jog iDAwin gur 
igAwin ibnw 
pRB Avru n 
jwxY]

Jog Dhhiaan Gur 

Giaan Binaa Prabh 

Avar N Jaanai ||

He is the Master of 

Yoga and meditation, 

and the spiritual 

wisdom of the Guru; 

He knows none other 

except God.

(ਿੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਗਆਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਵਚ ਸੁਰਤੀ 
ਿੋੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਜਕਸੇ 

ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ, (ਉਸ ਦੇ) 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਗਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

59219 1390 suKdyau prIK´qu  
gux rvY goqm 
iriK jsu gwieE]

prIK´qu: prIiKAqu Sukhadhaeo 

Pareekhyath Gun 

Ravai Gotham Rikh 

Jas Gaaeiou ||

Sukh Dayv and 

Preekhyat sing His 

Praises, and Gautam 

the rishi sings His 

Praise.

ਸੁਖਦੇਵ ਜਰਸ਼ੀ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 

ਗੁਣ) ਗਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤੇ (ਰਾਿਾ) 
ਪਰੀਖਤ (ਭੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ) 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਗਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਗੋਤਮ 

ਜਰਸ਼ੀ ਨੇ (ਭੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 
ਹੀ) ਿਸ ਗਾਂਜਵਆ ਹੈ।

59220 1390 kib kl sujsu 
nwnk gur inq 
nvqnu jig 
CwieE]8]

su-jsu Kab Kal Sujas 

Naanak Gur Nith 

Navathan Jag 

Shhaaeiou ||8||

Says KAL the poet, the 

ever-fresh praises of 

Guru Nanak are 

spread throughout the 

world. ||8||

ਹੇ ਕਲਯਯ ਕਵੀ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

(ਦੇਵ ਿੀ) ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਭਾ 
ਜਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਪਣਾ ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ 

॥੮॥

59221 1390 gux gwvih 
pwXwil Bgq 
nwgwid BuXMgm]

(pw-Xw-il) Xw svwr 
ky,qwlU qoN bolo[ 
(pwXwil) pqwl iv`c[ 
Bu-XMgm

Gun Gaavehi 

Paayaal Bhagath 

Naagaadh 

Bhuyangam ||

In the nether worlds, 

His Praises are sung by 

the devotees like 

Shaysh-naag in 

serpent form.

ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ ਭੀ (ਸ਼ੇਸ਼-) ਨਾਗ 

ਆਜਦਕ ਹੋਰ ਸਰਪ-ਭਗਤ 

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ 

ਹਨ।

59222 1390 mhwdyau gux rvY 
sdw jogI jiq 
jMgm]

jiq: polw bolo Mehaadhaeo Gun 

Ravai Sadhaa 

Jogee Jath Jangam 

||

Shiva, the Yogis and 

the wandering hermits 

sing His Praises 

forever.

???
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59223 1390 gux gwvY muin 
b´wsu ijin byd 
b´wkrx 
bIcwirA]

b´wsu: ibAwsu[ b´wkrx: 
ibAwkrx[ bI-cwirA: 
bIcwrIAw nw pV@o jI

Gun Gaavai Mun 

Byaas Jin Baedh 

Byaakaran 

Beechaaria ||

Vyaas the silent sage, 

who studied the Vedas 

and its grammar, sings 

His Praise.

ਜਿਸ (ਜਵਆਸ ਮੁਨੀ) ਨੇ ਸਾਰੇ 

ਵੇਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਆਕਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਜਵਚਾਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ (ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

59224 1390 bRhmw gux aucrY  
ijin hukim sB 
isRsit svwrIA]

svwrIA: A mukqw 
iKAwl nwl bolo, 
svwrIAw nw pV@o jI

Brehamaa Gun 

Oucharai Jin 

Hukam Sabh 

Srisatt Savaareea 

||

His Praises are sung by 

Brahma, who created 

the entire universe by 

God's Command.

ਜਿਸ (ਬਿਹਮਾ) ਨੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਸਾਰੀ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ (ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇ) ਗੁਣ ਉਚਾਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

59225 1390 bRhmMf KMf pUrn 
bRhmu gux inrgux 
sm jwixE]

Brehamandd 

Khandd Pooran 

Breham Gun 

Niragun Sam 

Jaaniou ||

God fills the galaxies 

and realms of the 

universe; He is known 

to be the same, 

manifest and 

unmanifest.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੀ 
ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਸਰਗੁਣ ਤੇ 

ਜਨਰਗੁਣ ਰੂਪਾਂ ਜਵਚ ਇੱਕੋ 

ਜਿਹਾ ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ,

59226 1390 jpu kl sujsu 
nwnk gur shju 
jogu ijin 
mwixE]9]

Jap Kal Sujas 

Naanak Gur Sehaj 

Jog Jin Maaniou 

||9||

KAL chants the 

Sublime Praises of 

Guru Nanak, who 

enjoys mastery of 

Yoga. ||9||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਡੋਲ 

ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਨੂੂੰ  ਮਾਜਣਆ ਹੈ, ਹੇ 

ਕਲਯਯ! ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 

ਸੋਹਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ ॥੯॥
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59227 1390 gux gwvih nv 
nwQ DMin guru 
swic smwieE]

Gun Gaavehi Nav 

Naathh Dhhann 

Gur Saach 

Samaaeiou ||

The nine masters of 

Yoga sing His Praises; 

blessed is the Guru, 

who is merged into 

the True Lord.

ਨੌ ਨਾਥ (ਭੀ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 

ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਆਖਦੇ 

ਹਨ), "ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੂੰਨ ਹੈ ਿੋ 
ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।"
59228 1390 mWDwqw gux rvY  

jyn ckRvY 
khwieE]

(mWDwqw) mwnDwqw Maandhhaathaa 

Gun Ravai Jaen 

Chakravai 

Kehaaeiou ||

Maandhaataa, who 

called himself ruler of 

all the world, sings His 

Praises.

ਜਿਸ ਮਾਂਧਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਚੱਕਿਵਰਤੀ ਰਾਿਾ 
ਅਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭੀ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈ।

59229 1390 gux gwvY bil 
rwau spq 
pwqwil bsMqO]

(bil rwau) rwjy dw nwm Gun Gaavai Bal 

Raao Sapath 

Paathaal Basantha 

||

Bal the king, dwelling 

in the seventh 

underworld, sings His 

Praises.

ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ 
ਹੋਇਆ ਰਾਿਾ ਬਜਲ (ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

59230 1390 BrQir gux aucrY  
sdw gur sMig 
rhMqO]

gur Akwl c lIx 
(rhMqO) rihMdy hoey[ 
au~crY

Bharathhar Gun 

Oucharai Sadhaa 

Gur Sang 

Rehantha ||

Bhart'har, abiding 

forever with Gorakh, 

his guru, sings His 

Praises.

ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਭਰਥਰੀ ਭੀ ਸਦਾ 
(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ) ਗੁਣ ਉੱਚਾਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

59231 1390 dUrbw prUrau 
AMgrY gur nwnk  
jsu gwieE]

(dUrbw) durbwSw 
(prUrau) prUrv rwjw[ 
(AMgrY) irKI

Dhoorabaa 

Parooro Angarai 

Gur Naanak Jas 

Gaaeiou ||

Doorbaasaa, King Puro 

and Angra sing the 

Praises of Guru Nanak.

ਦੁਰਵਾਸਾ ਜਰਸ਼ੀ ਨੇ, ਰਾਿਾ ਪੁਰੂ 

ਨੇ ਤੇ ਅੂੰਗਰ ਜਰਸ਼ੀ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦਾ ਿਸ ਗਾਂਜਵਆਂ ਹੈ।
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59232 1390 kib kl sujsu 
nwnk gur Git 
Git shij 
smwieE]10]

gurmuiK B`t kl Kab Kal Sujas 

Naanak Gur Ghatt 

Ghatt Sehaj 

Samaaeiou ||10||

Says KAL the poet, the 

Sublime Praises of 

Guru Nanak intuitively 

permeate each and 

every heart. ||10||

ਹੇ ਕਲਯਯ ਕਵੀ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਭਾ ਸੁਤੇ ਹੀ ਹਰੇਕ 

ਪਿਾਣੀ-ਮਾਤਿ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ॥੧੦॥

59233 1391 sveIey mhly dUjy 
ky 2

2 AMk nhIN pV@nw Saveeeae Mehalae 

Dhoojae Kae 2

Swaiyas In Praise Of 

The Second Mehl:

ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਦੀ 
ਉਸਤਜਤ ਜਵਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ 

ਸਵਈਏ।
59234 1391 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

59235 1391 soeI purKu DMnu 
krqw kwrx 
krqwru krx 
smrQo]

smr`Qo Soee Purakh 

Dhhann Karathaa 

Kaaran Karathaar 

Karan Samarathho 

||

Blessed is the Primal 

Lord God, the Creator, 

the All-powerful Cause 

of causes.

ਧੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹਰੀ, ਿ ੋਇਸ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, 

ਜਸਰਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ 
ਵਾਲਾ ਹੈ।

59236 1391 siqgurU DMnu 
nwnku msqik 
qum DirE ijin 
hQo]

h`Qo Sathiguroo 

Dhhann Naanak 

Masathak Thum 

Dhhariou Jin 

Hathho ||

Blessed is the True 

Guru Nanak, who 

placed His hand upon 

Your forehead.

ਧੂੰਨ ਹੈ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ 

ਨੇ (ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ (ਆਪਣਾ) ਹੱਥ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।
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59237 1391 q DirE msqik 
hQu shij Aimau 
vuTau Cij suir 
nr gx muin 
boihX Agwij]

C`jIN KwrI (Cij) P`b ky 
Bwv bhuqw hI[boihX: 
X svwr ky,qwlU qoN 
bolo[ (boihX) sugMDI 
js rUp[ (Agwij) 
pRgt[ C`ij

Th Dhhariou 

Masathak Hathh 

Sehaj Amio Vutho 

Shhaj Sur Nar Gan 

Mun Bohiy Agaaj 

||

When He placed His 

hand upon Your 

forehead, then the 

celestial nectar began 

to rain down in 

torrents; the gods and 

human beings, 

heavenly heralds and 

sages were drenched 

in its fragrance.

ਤਦੋਂ ਸਜਹਿੇ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਨੇ ਤੇਰੇ) ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ 

ਰੱਜਖਆ। (ਤੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਛਹਬਰ ਲਾ ਕੇ 

ਵੱਸ ਜਪਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ, ਮਨੱੁਖ, ਗਣ ਤੇ 

ਜਰਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪਿਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਭੱਿ 

ਗਏ।

59238 1391 mwirE kMtku 
kwlu grij Dwvqu 
lIE brij pMc 
BUq eyk Gir  
rwiK ly smij]

(sm`ij) BlI pRkwr 
ij`q ky AQvw pMj BUqW 
ivkwrW dI mMflI ie`k 
QW kwbU krky r`KI hY[

Maariou Kanttak 

Kaal Garaj 

Dhhaavath Leeou 

Baraj Panch 

Bhooth Eaek Ghar 

Raakh Lae Samaj 

||

You challenged and 

subdued the cruel 

demon of death; You 

restrained Your 

wandering mind; You 

overpowered the five 

demons and You keep 

them in one home.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਤੂੂੰ  ਦੁਖਦਾਈ 

ਕਾਲ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਬਲ ਜਵਖਾ ਕੇ 

ਨਾਸ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਜਲਆ, ਤੇ 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਇੱਕ 

ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ 

ਜਲਆ।
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59239 1391 jgu jIqau gur 
duAwir Kylih 
smq swir rQu 
aunmin ilv 
rwiK inrMkwir]

(sMmqw) rUpswir 
bwjI[(rQu) pRvwh 
(aunmin) bRhm[ 
K@ylih[ smq: polw bolo 
imlvW

Jag Jeetho Gur 

Dhuaar Khaelehi 

Samath Saar 

Rathh Ounaman 

Liv Raakh 

Nirankaar ||

Through the Guru's 

Door, the Gurdwara, 

You have conquered 

the world; You play 

the game even-

handedly. You keep 

the flow of your love 

steady for the 

Formless Lord.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਗੁਰੂ 

(ਨਾਨਕ) ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤੂੂੰ  
ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਜਲਆ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਸਮਤਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਲ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ; (ਭਾਵ, ਤੂੂੰ  ਸਭ ਇੱਕ ਜਦਿਸ਼ਟੀ 
ਨਾਲ ਵੇਖ ਜਰਹਾ ਹੈਂ)। 
ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਜਵਚ ਜਲਵ ਰੱਖਣ 

ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਬਿਤੀ ਦਾ ਪਿਵਾਹ 

ਪੂਰਨ ਜਖੜਾਉ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 
ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

59240 1391 khu kIriq kl 
shwr spq dIp 
mJwr lhxw 
jgqR guru pris 
murwir]1]

jg`qR Kahu Keerath Kal 

Sehaar Sapath 

Dheep Majhaar 

Lehanaa Jagathr 

Gur Paras Muraar 

||1||

O Kal Sahaar, chant 

the Praises of Lehnaa 

throughout the seven 

continents; He met 

with the Lord, and 

became Guru of the 

World. ||1||

ਹੇ ਕਲਸਹਾਰ! ਆਖ- ਹਰੀ-
ਰੂਪ ਿਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਪਰਸ ਕੇ (ਭਾਵ, 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ 

ਕੇ) ਲਹਣੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਿੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥

59241 1391 jw kI idRsit  
AMimRqDwr kwluK 
Kin auqwr iqmr 
Ag´wn jwih  
drs duAwr]

(Kin) put ky[ (iqmr) 
AMDyrw[Ag´wn: AigAwn

Jaa Kee Dhrisatt 

Anmrith Dhhaar 

Kaalukh Khan 

Outhaar Thimar 

Agyaan Jaahi 

Dharas Dhuaar ||

The Stream of 

Ambrosial Nectar from 

His eyes washes away 

the slime and filth of 

sins; the sight of His 

door dispels the 

darkness of ignorance.

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ) ਦੀ 
ਜਦਿਸ਼ਟੀ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵਸਾਣ ਵਾਲੀ 
ਹੈ, (ਪਾਪਾਂ ਦੀ) ਕਾਲਖ ਪੱੁਟ ਕੇ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਅਜਗਆਨ ਆਜਦਕ 

ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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59242 1391 Eie ju syvih  
sbdu swru gwKVI 
ibKm kwr qy nr 
Bv auqwir kIey 
inrBwr]

kTn qoN (ibKm) kTn[ 
g`wKVI

Oue J Saevehi 

Sabadh Saar 

Gaakharree 

Bikham Kaar Thae 

Nar Bhav Outhaar 

Keeeae Nirabhaar 

||

Whoever 

accomplishes this 

most difficult task of 

contemplating the 

most sublime Word of 

the Shabad - those 

people cross over the 

terrifying world-ocean, 

and cast off their loads 

of sin.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਉਸ ਦੇ) ਸਿੇਸ਼ਟ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਿਪਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

(ਇਹ) ਔਖੀ ਤੇ ਜਬਖੜੀ ਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਕੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ।

59243 1391 sqsMgiq shj 
swir jwgIly gur 
bIcwir inMmrI 
BUq sdIv prm 
ipAwir]

(Buq) srUp[ jwgI-ly Sathasangath 

Sehaj Saar 

Jaageelae Gur 

Beechaar 

Ninmaree Bhooth 

Sadheev Param 

Piaar ||

The Sat Sangat, the 

True Congregation, is 

celestial and sublime; 

whoever remains 

awake and aware, 

contemplating the 

Guru, embodies 

humility, and is 

imbued forever with 

the Supreme Love of 

the Lord.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਸਤਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਸਹਿ ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ 
ਹੋਈ ਜਵਚਾਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ) ਿਾਗ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਸਦਾ ਜਨੂੰ ਮਿਤਾ 
ਤੇ ਪਰਮ ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਜਭੱਿ)ੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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59244 1391 khu kIriq kl 
shwr spq dIp 
mJwr lhxw 
jgqR guru pris 
murwir]2]

jg`qR Kahu Keerath Kal 

Sehaar Sapath 

Dheep Majhaar 

Lehanaa Jagathr 

Gur Paras Muraar 

||2||

O Kal Sahaar, chant 

the Praises of Lehnaa 

throughout the seven 

continents; He met 

with the Lord, and 

became Guru of the 

World. ||2||

ਹੇ ਕਲਸਹਾਰ! ਆਖ- ਮੁਰਾਰੀ 
ਦੇ ਰੂਪ ਿਗਤ-ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਪਰਸ ਕੇ (ਐਸੇ 

ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ) ਲਹਣੇ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਪਸਰ ਰਹੀ 
ਹੈ ॥੨॥

59245 1391 qY qau idRiVE 
nwmu Apwru  
ibml jwsu 
ibQwru swiDk 
isD sujn jIAw 
ko ADwru]

(ibml) au~jl[ su-jn Thai Tho Dhrirriou 

Naam Apaar Bimal 

Jaas Bithhaar 

Saadhhik Sidhh 

Sujan Jeeaa Ko 

Adhhaar ||

You hold tight to the 

Naam, the Name of 

the Infinite Lord; Your 

expanse is 

immaculate. You are 

the Support of the 

Siddhas and seekers, 

and the good and 

humble beings.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਤੂੂੰ  ਤਾਂ 
(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ) ਅਪਾਰ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਨਰਮਲ 

ਸੋਭਾ ਜਖੱਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੂੰ  
ਸਾਜਧਕ ਜਸੱਧ ਅਤੇ ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ 
ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਂ।

59246 1391 qU qw jink rwjw 
Aauqwru sbdu 
sMswir swru  
rhih jgqR jl 
pdm bIcwr]

j-g`qR Thoo Thaa Janik 

Raajaa Aouthaar 

Sabadh Sansaar 

Saar Rehehi 

Jagathr Jal 

Padham Beechaar 

||

You are the 

incarnation of King 

Janak; the 

contemplation of Your 

Shabad is sublime 

throughout the 

universe. You abide in 

the world like the 

lotus on the water.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਤੂੂੰ  ਤਾਂ 
(ਜਨਰਲੇਪਤਾ ਜਵਚ) ਰਾਿਾ 
ਿਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈਂ (ਭਾਵ, 

ਜਿਵੇਂ ਰਾਿਾ ਿਨਕ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਸੀ, ਜਤਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ)। ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਤੇਰਾ) ਸ਼ਬਦ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੂੂੰ  
ਿਗਤ ਜਵਚ ਇਉਂ ਜਨਰਲੇਪ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ; ਜਿਵੇਂ ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ 

ਿਲ ਜਵਚ।
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59247 1391 kilpqru rog 
ibdwru sMswr 
qwp invwru  
Awqmw iqRibiD  
qyrY eyk ilv 
qwr]

kilp-qru Kalip Thar Rog 

Bidhaar Sansaar 

Thaap Nivaar 

Aathamaa 

Thribidhh Thaerai 

Eaek Liv Thaar ||

Like the Elyisan Tree, 

You cure all illnesses 

and take away the 

sufferings of the 

world. The three-

phased soul is lovingly 

attuned to You alone.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਤੂੂੰ  ਕਲਪ 

ਰੱੁਖ ਹੈਂ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਦੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਨਜਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। 
ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵ ਤੇਰੇ 

(ਚਰਨਾਂ) ਜਵਚ ਇੱਕ-ਰਸ ਜਲਵ 

ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

59248 1391 khu kIriq kl 
shwr spq dIp 
mJwr lhxw 
jgqR guru pris 
murwir]3]

jg`qR Kahu Keerath Kal 

Sehaar Sapath 

Dheep Majhaar 

Lehanaa Jagathr 

Gur Paras Muraar 

||3||

O Kal Sahaar, chant 

the Praises of Lehnaa 

throughout the seven 

continents; He met 

with the Lord, and 

became Guru of the 

World. ||3||

ਹੇ ਕਲਯਯਸਹਾਰ! ਆਖ- 

ਮੁਰਾਰੀ-ਰੂਪ ਿਗਤ-ਗੁਰੂ 

(ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਪਰਸ ਕੇ 

(ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ) ਲਹਣੇ ਦੀ 
ਸੋਭਾ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਜਵਚ ਿੈਲ 

ਰਹੀ ਹੈ ॥੩॥
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59249 1391 qY qw hdriQ 
pwieE mwnu  
syivAw guru 
prvwnu swiD 
Ajgru ijin 
kIAw aunmwnu]

hd-riQ:polw bolo[ 
(hdriQ) hzUr gurU 
nwnk dyv swihb jI 
qoN[(hdriQ) h`d 
rihq[Ajgru: polw 
bolo[ (Aj-gru) Asih 
Bwr, AigAwn nUM swD 
ky[ ijn@W ny (aunmwnu) 
bRhm-ivcwr duAwrw, 
ivkwr s`p nUM v`s kIqw 
hY[

Thai Thaa 

Hadharathh 

Paaeiou Maan 

Saeviaa Gur 

Paravaan Saadhh 

Ajagar Jin Keeaa 

Ounamaan ||

You were blessed with 

glory by the Prophet; 

You serve the Guru, 

certified by the Lord, 

who has subdued the 

snake of the mind, and 

who abides in the 

state of sublime bliss.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਤੂੂੰ  ਤਾਂ (ਗੁਰੂ-

ਨਾਨਕ ਦੀ) ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵੱਚੋਂ ਮਾਨ 

ਪਾਇਆ ਹੈ; ਤੂੂੰ  ਪਿਵਾਣੀਕ ਗੁਰੂ 

(ਨਾਨਕ) ਨੂੂੰ  ਸੇਜਵਆ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਅਸਾਧ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸਾਧ ਕੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,

59250 1391 hir hir drs 
smwn AwqmwvMq 
igAwn jwxIA 
Akl giq gur 
prvwn]

(Awqmw) bRhmigAwn 
(vMq) vwly[ (A-kl) 
klpxw rihq krqwrjI

Har Har Dharas 

Samaan Aathamaa 

Vanthagiaan 

Jaaneea Akal Gath 

Gur Paravaan ||

Your Vision is like that 

of the Lord, Your soul 

is a fount of spiritual 

wisdom; You know the 

unfathomable state of 

the certified Guru.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਜਿਸ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-

ਸਮਾਨ ਹੈ, ਿੋ ਆਤਮ-ਜਗਆਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਿਵਾਣੀਕ 

ਅਤੇ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਰੂਪ ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ) ਦੀ 
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ।
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59251 1391 jw kI idRsit  
Acl Twx ibml 
buiD suQwn  
pihir sIl 
snwhu skiq 
ibdwir]

(skiq) mwieAw nUM 
(ibdwir) nws kIqw[ 
(Twx) AibnwsI 
AsQwn[A-c`l[ p-
ihir

Jaa Kee Dhrisatt 

Achal Thaan Bimal 

Budhh Suthhaan 

Pehir Seel 

Sanaahu Sakath 

Bidhaar ||

Your Gaze is focused 

upon the unmoving, 

unchanging place. 

Your Intellect is 

immaculate; it is 

focused upon the 

most sublime place. 

Wearing the armor of 

humility, you have 

overcome Maya.

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਅਚੱਲ ਜਟਕਾਣੇ ਤੇ 

(ਜਟਕੀ ਹੋਈ) ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬੱੁਧੀ ਜਨਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਥਾਂ 
ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨੂੰ ਮਿਤਾ ਵਾਲੇ 

ਸੁਭਾਉ ਦਾ ਸੂੰਨਾਹ ਪਜਹਨ ਕੇ 

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਪਿਭਾਵ) ਨੂੂੰ  ਨਾਸ 

ਕੀਤਾ ਹੈ।

59252 1391 khu kIriq  
klshwr spq 
dIp mJwr lhxw 
jgqR guru pris 
murwir]4]

klshwr B`t[jg`qR Kahu Keerath Kal 

Sehaar Sapath 

Dheep Majhaar 

Lehanaa Jagathr 

Gur Paras Muraar 

||4||

O Kal Sakaar, chant 

the Praises of Lehnaa 

throughout the seven 

continents; He met 

with the Lord, and 

became Guru of the 

World. ||4||

ਹੇ ਕਲਯਯਸਹਾਰ! ਆਖ- 

ਮੁਰਾਰੀ-ਰੂਪ ਿਗਤ-ਗੁਰੂ 

(ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨੂੂੰ  
ਪਰਸ ਕੇ ਲਹਣ ੇਿੀ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਪਸਰ ਰਹੀ 
ਹੈ ॥੪॥

59253 1391 idRsit Drq qm 
hrn dhn AG  
pwp pRnwsn]

pR-nwsn Dhrisatt Dhharath 

Tham Haran 

Dhehan Agh Paap 

Pranaasan ||

Casting Your Glance of 

Grace, you dispel the 

darkness, burn away 

evil, and destroy sin.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਜਦਿਸ਼ਟੀ 
ਕਰਜਦਆਂ ਹੀ ਤੂੂੰ  (ਅਜਗਆਨ-

ਰੂਪ) ਹਨੇਰੇ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈਂ; ਤੂੂੰ  ਪਾਪ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈਂ।
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59254 1391 sbd sUr blvMq  
kwm Aru kRoD 
ibnwsn]

Sabadh Soor 

Balavanth Kaam 

Ar Krodhh 

Binaasan ||

You are the Heroic 

Warrior of the Shabad, 

the Word of God. Your 

Power destroys sexual 

desire and anger.

ਤੂੂੰ  ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈਂ ਤੇ 

ਬਲਵਾਨ ਹੈਂ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਕਿੋਧ ਨੂੂੰ  
ਤੂੂੰ  ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।

59255 1391 loB moh vis 
krx srx 
jwick  
pRiqpwlx]

v`is[ pRiq-pwlx Lobh Moh Vas 

Karan Saran 

Jaachik 

Prathipaalan ||

You have 

overpowered greed 

and emotional 

attachment; You 

nurture and cherish 

those who seek Your 

Sanctuary.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਤੂੂੰ  ਲੋਭ ਤੇ 

ਮੋਹ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਸਰਨ ਆਏ ਮੂੰਗਜਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ,

59256 1391 Awqm rq  
sMgRhx khx 
AMimRq kl 
Fwlx]

(kl) suMdr[ sMgRhx Aatham Rath 

Sangrehan Kehan 

Anmrith Kal 

Dtaalan ||

You gather in the 

joyful love of the soul; 

Your Words have the 

Potency to bring forth 

Ambrosial Nectar.

ਤੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਪਿੇਮ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਚਸ਼ਮੇ ਹਨ।

59257 1391 siqgurU kl  
siqgur iqlku  
siq lwgY so pY 
qrY]

Sathiguroo Kal 

Sathigur Thilak 

Sath Laagai So Pai 

Tharai ||

You are appointed the 

True Guru, the True 

Guru in this Dark Age 

of Kali Yuga; whoever 

is truly attached to 

You is carried across.

ਹੇ ਕਲਯਯਸਹਾਰ! ਸਜਤਗੁਰੂ 

(ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ) ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ 

ਹੈ। ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ 

ਉਸ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਤਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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59258 1391 guru jgq iPrx 
sIh AMgrau rwju 
jogu lhxw 
krY]5]

(iPrx) PyrU jI dy[ 
(sIh) Syr[siqgurU gurU 
(AMgrau) AMgd swihb 
jI

Gur Jagath 

Firanaseeh Angaro 

Raaj Jog Lehanaa 

Karai ||5||

The lion, the son of 

Pheru, is Guru Angad, 

the Guru of the World; 

Lehnaa practices Raja 

Yoga, the Yoga of 

meditation and 

success. ||5||

ਿਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਬਾਬਾ ਿੇਰੂ 

(ਿੀ) ਦਾ ਸੁਪੱੁਤਿ ਲਜਹਣਾ ਿੀ 
(ਗੁਰੂ) ਅੂੰਗਦ ਰਾਿ ਅਤੇ ਿੋਗ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ ॥੫॥

59259 1392 sdw Akl ilv 
rhY krn isau 
ieCw cwrh]

(krn) ieMdRy Awp jI dI 
SuB ie`Cw Anuswr 
suqMqr (cwrh) ivcrdy 
hn[ (A-kl) klpxw 
rihq vwihgurU jI

Sadhaa Akal Liv 

Rehai Karan Sio 

Eishhaa Chaareh ||

Your mind remains 

lovingly attuned to the 

Lord forever; You do 

whatever you desire.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਤੇਰੀ ਜਬਿਤੀ 
ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਣੀ ਜਵਚ 

ਤੂੂੰ  ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਹੈਂ (ਭਾਵ, ਤੇਰੇ ਉਤੇ 

ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ)।

59260 1392 dRüm spUr ijau 
invY KvY ksu  
ibml bIcwrh]

(dRüm)ibRC[ (spUr) 
sihq PLW dy pUrn, 
(invY) inivAw 
hovy[(ibml) aujl 
(bIcwrh) vIcwr hY[ 
ksu: polw bolo

Dhraam Sapoor Jio 

Nivai Khavai Kas 

Bimal Beechaareh 

||

Like the tree heavy 

with fruit, You bow in 

humility, and endure 

the pain of it; You are 

pure of thought.

ਜਿਵੇਂ ਿਲ ਵਾਲਾ ਰੱੁਖ ਜਨਊਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਖੇਚਲ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ 
(ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੀ) ਜਨਰਮਲ 

ਜਵਚਾਰ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ 

ਭੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਨਊਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਖੇਚਲ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ)।

59261 1392 iehY qqu jwixE  
srb giq AlKu 
ibfwxI]

A-lKu: polw bolo Eihai Thath 

Jaaniou Sarab 

Gath Alakh 

Biddaanee ||

You realize this reality, 

that the Lord is All-

pervading, Unseen 

and Amazing.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਤੂੂੰ  ਇਹ ਭੇਤ 

ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ ਜਕ ਅਚਰਿ ਤੇ 

ਅਲੱਖ ਹਰੀ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ 

ਹੈ।
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59262 1392 shj Bwie sMicE  
ikrix AMimRq  
kl bwxI]

Sehaj Bhaae 

Sanchiou Kiran 

Anmrith Kal 

Baanee ||

With intuitive ease, 

You send forth the 

rays of the Ambrosial 

Word of power.

ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਭਰੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਬਾਣੀ-ਰੂਪ 

ਜਕਰਣ ਦੁਆਰਾ (ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਆਂ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਤੂੂੰ  ਸਹਿ 

ਸੁਭਾਇ ਹੀ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਜਸੂੰ ਿ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ।

59263 1392 gur gim pRmwxu  
qY pwieE squ 
sMqoKu gRwhij 
lXO]

(gRwhij) gRihx kr 
(lXO) ilAw[ lXO: XO 
knOVw cwV@ ky qwlU qoN 
bolo

Gur Gam Pramaan 

Thai Paaeiou Sath 

Santhokh Graahaj 

Laya ||

You have risen to the 

state of the certified 

Guru; you grasp truth 

and contentment.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਤੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

(ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ) ਵਾਲਾ ਦਰਿਾ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਨੂੂੰ  ਗਿਜਹਣ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ।

59264 1392 hir prisE klu 
smulvY jn 
drsnu lhxy 
BXO]6]

gurmuiK klu B`t[ (s-
mulvY) BlI pRkwr kQn 
krdw hY[XO qwlU qoN bolo

Har Parasiou Kal 

Samulavai Jan 

Dharasan Lehanae 

Bhaya ||6||

KAL proclaims, that 

whoever attains the 

Blessed Vision of the 

Darshan of Lehnaa, 

meets with the Lord. 

||6||

ਕਲਯਯਸਹਾਰ (ਕਵੀ) ਉੱਚੀ 
ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਹਣੇ ਿੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਪਰਸ ਜਲਆ ਹੈ' ॥੬॥

59265 1392 min ibswsu 
pwieE ghir ghu 
hdriQ dIE]

(ghir) gwVHw (hdriQ) 
hzUrI iv`coN (dIE) 
id`qw[ hdriQ: polw bolo

Man Bisaas 

Paaeiou Gehar 

Gahu Hadharathh 

Dheeou ||

My mind has faith, 

that the Prophet has 

given You access to 

the Profound Lord.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ!) ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਸਰਧਾ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿੀ) ਨੇ 

ਤੈਨੂੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰ (ਹਰੀ) ਜਵਚ 

ਪਹੁੂੰਚ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਹੈ।

59266 1392 grl nwsu qin 
nTXo Aimau  
AMqrgiq pIE]

(grl) zihr haumY 
dI[ (qin) dyh 
AiBmwn[nTXo: Xo qwlU 
qoN bol[AMqr-giq

Garal Naas Than 

Nathayo Amio 

Antharagath 

Peeou ||

Your body has been 

purged of the deadly 

poison; You drink the 

Ambrosial Nectar deep 

within.

ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਰ 

(ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ) ਤੇਰੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚੋਂ ਨੱਸ ਜਗਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਤੂੂੰ  ਅੂੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀ ਜਲਆ ਹੈ।
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59267 1392 irid ibgwsu 
jwigE AliK 
kl DrI jugMqir]

Ridh Bigaas 

Jaagiou Alakh Kal 

Dhharee 

Juganthar ||

Your Heart has 

blossomed forth in 

awareness of the 

Unseen Lord, who has 

infused His Power 

throughout the ages.

ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਸੱਤਾ (ਸਾਰੇ) ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਰੱਖੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ (ਗੁਰੂ 

ਅੂੰਗਦ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਿਾਗ 

ਜਪਆ ਹੈ।

59268 1392 siqguru shj 
smwiD rivE 
swmwin inrMqir]

Sathigur Sehaj 

Samaadhh Raviou 

Saamaan 

Niranthar ||

O True Guru, You are 

intuitively absorbed in 

Samaadhi, with 

continuity and 

equality.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਕ-ਰਸ ਸਭ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਅੂੰਗਦ 

ਦੇਵ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ 
ਸਮਾਧੀ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

59269 1392 audwrau icq  
dwird hrn  
ipKMiqh klml 
qRsn]

ic`q dy mhW (audwrau) 
dlyr sRySt dwqy[ ip-
KMiqh

Oudhaaro Chith 

Dhaaridh Haran 

Pikhanthih 

Kalamal Thrasan ||

You are open-minded 

and large-hearted, the 

Destroyer of poverty; 

seeing You, sins are 

afraid.

ਿ ੋਉਦਾਰ ਜਚੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਪ 

ਤਿਜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

59270 1392 sd rMig shij 
klu aucrY js 
jMpau lhxy 
rsn]7]

gurmuiK B`t kl[ [ 
au~crY

Sadh Rang Sehaj 

Kal Oucharai Jas 

Janpo Lehanae 

Rasan ||7||

Says KAL, I lovingly, 

continually, intuitively 

chant the Praises of 

Lehnaa with my 

tongue. ||7||

ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

"ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿੀਭ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ) ਉਸ 

ਲਹਣ ੇਿੀ ਦਾ ਿਸ ਉਚਾਰਦਾ 
ਹਾਂ ॥੭॥
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59271 1392 nwmu AvKDu nwmu 
AwDwru Aru nwmu 
smwiD suKu sdw 
nwm nIswxu sohY]

Naam Avakhadhh 

Naam Aadhhaar 

Ar Naam 

Samaadhh Sukh 

Sadhaa Naam 

Neesaan Sohai ||

The Naam, the Name 

of the Lord, is our 

medicine; the Naam is 

our support; the Naam 

is the peace of 

Samaadhi. The Naam 

is the insignia which 

embellishes us forever.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਾਰੇ 

ਰੋਗਾਂ ਦੀ) ਦਵਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ 

(ਸਭ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ 

ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲਾ ਆਨੂੰ ਦ ਹੈ; 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 
ਝੂੰਡਾ ਸਦਾ ਸੋਭ ਜਰਹਾ ਹੈ।

59272 1392 rMig rqO nwm 
isau kl nwmu 
suir nrh bohY]

kl suMdr pRIq rUp 
(bohY) ^uSbU sihq

Rang Ratha Naam 

Sio Kal Naam Sur 

Nareh Bohai ||

KAL is imbued with the 

Love of the Naam, the 

Naam which is the 

fragrance of gods and 

human beings.

ਹੇ ਕਲਯਯਸਹਾਰ! ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹੀ (ਗੁਰੂ 

ਅੂੰਗਦ) ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ 

ਦੇਵਜਤਆਂ ਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਗੂੰ ਜਧਤ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।

59273 1392 nwm prsu ijin 
pwieE squ 
pRgitE riv 
loie]

Naam Paras Jin 

Paaeiou Sath 

Pragattiou Rav Loe 

||

Whoever obtains the 

Naam, the 

Philosopher's Stone, 

becomes the 

embodiment of Truth, 

manifest and radiant 

throughout the world.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਛੋਹ 

(ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ) ਤੋਂ 
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਤ 

ਧਰਮ-ਰੂਪ ਸੂਰਿ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਚਮਕ ਜਪਆ ਹੈ।
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59274 1392 drsin prisAY 
gurU kY ATsiT 
mjnu hoie]8]

Dharasan Parasiai 

Guroo Kai 

Athasath Majan 

Hoe ||8||

Gazing upon the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan, it is as 

if one has bathed at 

the sixty-eight sacred 

shrines of pilgrimage. 

||8||

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ) ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਠਾਹਠ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੮॥

59275 1392 scu qIrQu scu 
iesnwnu Aru 
Bojnu Bwau scu  
sdw scu BwKMqu 
sohY]

Sach Theerathh 

Sach Eisanaan Ar 

Bhojan Bhaao 

Sach Sadhaa Sach 

Bhaakhanth Sohai 

||

The True Name is the 

sacred shrine, the True 

Name is the cleansing 

bath of purification 

and food. The True 

Name is eternal love; 

chant the True Name, 

and be embellished.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 
(ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਦਾ) 
ਤੀਰਥ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਆਰ ਹੀ 
(ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਭੋਿਨ ਹੈ। ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਉਚਾਰਜਦਆਂ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ) 

ਸੋਭ ਜਰਹਾ ਹੈ।

59276 1392 scu pwieE gur 
sbid scu nwmu  
sMgqI bohY]

sMgqIN Sach Paaeiou Gur 

Sabadh Sach 

Naam Sangathee 

Bohai ||

The True Name is 

obtained through the 

Word of the Guru's 

Shabad; the Sangat, 

the Holy 

Congregation, is 

fragrant with the True 

Name.

(ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ) 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ 

(ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ) ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੂੰਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਗੂੰ ਜਧਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
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59277 1392 ijsu scu sMjmu  
vrqu scu kib 
jn kl vKwxu]

gurmuiK B`t kl Jis Sach Sanjam 

Varath Sach Kab 

Jan Kal Vakhaan ||

KAL the poet utters 

the Praises of the one 

whose self-discipline is 

the True Name, and 

whose fast is the True 

Name.

ਦਾਸ ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਕਵੀ 
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ (ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ 

ਦੇਵ ਿੀ) ਦਾ ਸੂੰਿਮ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ 

ਭੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ,

59278 1392 drsin prisAY 
gurU kY scu jnmu 
prvwxu]9]

Dharasan Parasiai 

Guroo Kai Sach 

Janam Paravaan 

||9||

Gazing upon the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan, one's 

life is approved and 

certified in the True 

Name. ||9||

ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾ-ਿਨਮ 

ਸਿਲਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ" ॥੯॥

59279 1392 AimA idRsit  
suB krY hrY AG 
pwp skl ml]

(AimA) AMimRq dI Amia Dhrisatt 

Subh Karai Harai 

Agh Paap Sakal 

Mal ||

When You bestow 

Your Ambrosial Glance 

of Grace, You 

eradicate all 

wickedness, sin and 

filth.

(ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਜਿਸ ਉੱਤੇ) 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਭਲੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦੇ) ਪਾਪ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ,

59280 1392 kwm kRoD Aru loB 
moh vis krY sBY 
bl]

Kaam Krodhh Ar 

Lobh Moh Vas 

Karai Sabhai Bal ||

Sexual desire, anger, 

greed and emotional 

attachment - You have 

overcome all these 

powerful passions.

ਅਤੇ ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ 

ਕਾਬੂ ਜਵਚ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

59281 1392 sdw suKu min vsY  
duKu sMswrh KovY]

Sadhaa Sukh Man 

Vasai Dhukh 

Sansaareh Khovai 

||

Your mind is filled with 

peace forever; You 

banish the sufferings 

of the world.

(ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਦਾ ਸੁਖ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਉਹ) 

ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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59282 1392 guru nv iniD 
drIAwau jnm 
hm kwlK DovY]

(drIAwau) smuMdR (hm) 
qmwm[drI-Awau

Gur Nav Nidhh 

Dhareeaao Janam 

Ham Kaalakh 

Dhhovai ||

The Guru is the river 

of the nine treasures, 

washing off the dirt of 

our lives.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੌ ਜਨਧੀਆਂ ਦਾ 
ਦਰੀਆਉ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਿਨਮਾਂ ਦੀ 
ਕਾਲਖ ਧੋਂਦਾ ਹੈ।

59283 1392 su khu tl guru 
syvIAY Aih inis 
shij suBwie]

(su) BlIpRkwr[ (khu) 
kihMdy hn[ gurmuiK t`l 
B`t jI

S Kahu Ttal Gur 

Saeveeai Ahinis 

Sehaj Subhaae ||

So speaks TAL the 

poet: serve the Guru, 

day and night, with 

intuitive love and 

affection.

ਹੇ ਕਲਯਯਸਹਾਰ! ??? (ਐਸੇ) 

ਗੁਰੂ (ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਜਦਨ 

ਰਾਤ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਅਤੇ 

ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ ਸੇਵਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

59284 1392 drsin prisAY 
gurU kY jnm 
mrx duKu 
jwie]10]

Dharasan Parasiai 

Guroo Kai Janam 

Maran Dhukh Jaae 

||10||

Gazing upon the 

Blessed Vision of the 

Guru, the pains of 

death and rebirth are 

taken away. ||10||

(ਐਸੇ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਕੱਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ" ॥੧੦॥

59285 1392 sveIey mhly 
qIjy ky 3

3 AMk nhIN pV@nw Saveeeae Mehalae 

Theejae Kae 3

Swaiyas In Praise Of 

The Third Mehl:

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ 
ਉਸਤਜਤ ਜਵਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ 

ਸਵਈਏ।
59286 1392 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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59287 1392 soeI purKu isvir 
swcw jw kw ieku 
nwmu AClu 
sMswry]

A-Clu Soee Purakh Sivar 

Saachaa Jaa Kaa 

Eik Naam Ashhal 

Sansaarae ||

Dwell upon that 

Primal Being, the True 

Lord God; in this 

world, His One Name 

is Undeceivable.

ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ; ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਅਛੱਲ ਹੈ।

59288 1392 ijin Bgq 
Bvjl qwry  
ismrhu soeI nwmu 
prDwnu]

Jin Bhagath 

Bhavajal Thaarae 

Simarahu Soee 

Naam Paradhhaan 

||

He carries His 

devotees across the 

terrifying world-ocean; 

meditate in 

remembrance on His 

Naam, Supreme and 

Sublime.

ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਉਤਾਜਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤਮ 

ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ।

59289 1392 iqqu nwim risku  
nwnku lhxw  
QipE jyn sRb 
isDI]

is`DI Thith Naam Rasik 

Naanak Lehanaa 

Thhapiou Jaen 

Srab Sidhhee ||

Nanak delighted in the 

Naam; He established 

Lehnaa as Guru, who 

was imbued with all 

supernatural spiritual 

powers.

ਉਸੇ ਨਾਮ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਲੈ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਉਸੇ ਨਾਮ 

ਦੁਆਰਾ) ਲਹਣਾ ਿੀ ਜਟੱਕ ਗਏ, 

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।

59290 1392 kiv jn kl´  
sbuDI kIriq jn  
Amrdws 
ibsœrIXw]

gurmuiK k`ilA B`t[ 
sb`uDI[ ibsœrIXw: A`Dw 
q`qw polw bolo Xw qwlU 
qoN bolo

Kav Jan Kaly 

Sabudhhee 

Keerath Jan 

Amaradhaas 

Bisoreeyaa ||

So speaks KALL the 

poet: the glory of the 

wise, sublime and 

humble Amar Daas is 

spread throughout the 

world.

ਹੇ ਕਲਯਯ ਕਵੀ! (ਉਸੇ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਉੱਚੀ ਬੱੁਧੀ 
ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੋਭਾ 
ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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59291 1392 kIriq riv 
ikrix pRgit 
sMswrh swK 
qrovr mvl 
srw]

(riv) sUrj ikrix 
vWg[ (mvl) imlI 
srwswirAW c [ mvl: 
polw bolo

Keerath Rav Kiran 

Pragatt Sansaareh 

Saakh Tharovar 

Mavalasaraa ||

His Praises radiate 

throughout the world, 

like the rays of the 

sun, and the branches 

of the maulsar 

(fragrant) tree.

(ਜਿਵੇਂ) ਮੌਲਸਰੀ ਦੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰੱੁਖ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ (ਜਖੱਲਰ ਕੇ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਜਖਲਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ) ਸੋਭਾ-ਰੂਪ 

ਸੂਰਿ ਦੀ ਜਕਰਣ ਦੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ-

59292 1392 auqir diKxih  
puib Aru psçim  
jY jYkwru jpMiQ 
nrw]

(p`uib) pUrb[ au~qir 
d`iKx-ih

Outhar 

Dhakhinehi Pub Ar 

Pascham Jai Jai 

Kaar Japanthh 

Naraa ||

In the north, south, 

east and west, people 

proclaim Your Victory.

ਪਹਾੜ, ਦੱਖਣ ਚੜਹਦੇ ਲਜਹੂੰ ਦੇ 

(ਭਾਵ, ਹਰ ਪਾਸੇ) ਲੋਕ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਿ-ੈਿੈਕਾਰ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

59293 1393 hir nwmu rsin 
gurmuiK brdwXau  
aulit gMg psçim 
DrIAw]

br-dwXau: X qwlU qoN 
bolo[

Har Naam Rasan 

Guramukh 

Baradhaayo Oulatt 

Gang Pascham 

Dhhareeaa ||

The Guru spoke the 

Lord's Name with His 

mouth and broadcast 

it throughout the 

world, to turn the tide 

of the hearts of men.

ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਉਚਾਰ ਕੇ 

ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵਾਂ 
ਦੀ ਜਥਿਤੀ ਸੂੰਸਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ 
ਜਦੱਤੀ,

59294 1393 soeI nwmu AClu  
Bgqh Bv qwrxu  
Amrdws gur 
kau PuirAw]1]

A-Clu Soee Naam Ashhal 

Bhagatheh Bhav 

Thaaran 

Amaradhaas Gur 

Ko Furiaa ||1||

That Undeceivable 

Naam, which carries 

the devotees across 

the world-ocean, 

came into Guru Amar 

Daas. ||1||

ਉਹੀ ਅਛੱਲ ਨਾਮ, ਉਹੀ 
ਭਗਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਗਟ ਹੋਇਆ ॥੧॥
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59295 1393 ismrih soeI 
nwmu jK´ Aru 
ikMnr swiDk 
isD smwiD hrw]

jK´: j`iKA Simarehi Soee 

Naam Jakhy Ar 

Kinnar Saadhhik 

Sidhh Samaadhh 

Haraa ||

The gods and heavenly 

heralds, the Siddhas 

and seekers and Shiva 

in Samaadhi meditate 

in remembrance on 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਿੱਖ, ਜਕੂੰ ਨਰ, 

ਸਾਜਧਕ ਜਸੱਧ ਅਤੇ ਜਸ਼ਵ ਿੀ 
ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਜਸਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

59296 1393 ismrih nK´qR 
Avr DR¨ mMfl  
nwrdwid 
pRhlwid vrw]

nK´qR: niKAqR Simarehi 

Nakhyathr Avar 

Dhhroo Manddal 

Naaradhaadh 

Prehalaadh Varaa 

||

The stars and the 

realms of Dhroo, and 

devotees like Naaraad 

and Prahlaad meditate 

on the Naam.

ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਨਛੱਤਿ, ਧੂ 

ਭਗਤ ਦੇ ਮੂੰਡਲ, ਨਾਰਦ 

ਆਜਦਕ ਤੇ ਪਿਹਲਾਦ ਆਜਦਕ 

ਸਿੇਸ਼ਟ ਭਗਤ ਿਪ ਰਹੇ ਹਨ।

59297 1393 ssIAru Aru sUru  
nwmu aulwsih  
sYl loA ijin 
auDirAw]

(aulws-ih) auqSwh 
krdy hn[ au-DirAw

Saseear Ar Soor 

Naam Oulaasehi 

Sail Loa Jin 

Oudhhariaa ||

The moon and the sun 

long for the Naam; it 

has saved even 

mountain ranges.

ਚੂੰਦਿਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਿ ਉਸੇ ਹਰੀ-
ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਲੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤਾਰ ਜਦੱਤੇ।

59298 1393 soeI nwmu AClu  
Bgqh Bv qwrxu  
Amrdws gur 
kau PuirAw]2]

A-Clu: polw bolo Soee Naam Ashhal 

Bhagatheh Bhav 

Thaaran 

Amaradhaas Gur 

Ko Furiaa ||2||

That Undeceivable 

Naam, which carries 

the devotees across 

the world-ocean, 

came into Guru Amar 

Daas. ||2||

ਉਹੀ ਅਛੱਲ ਨਾਮ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਸਜਤਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਗਟ ਹੋਇਆ 

॥੨॥
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59299 1393 soeI nwmu isvir  
nv nwQ inrMjnu  
isv snkwid 
smuDirAw]

(s-muDirAw) BlI 
pRkwr auDirAw

Soee Naam Sivar 

Nav Naathh 

Niranjan Siv 

Sanakaadh 

Samudhhariaa ||

Dwelling upon that 

Immaculate Naam, the 

nine Yogic masters, 

Shiva and Sanak and 

many others have 

been emancipated.

ਨੌ ਨਾਥ, ਜਸ਼ਵ ਿੀ, ਸਨਕ 

ਆਜਦਕ ਉਸੇ ਪਜਵੱਤਿ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਕੇ ਤਰ ਗਏ;

59300 1393 cvrwsIh isD 
buD ijqu rwqy  
AMbrIk Bvjlu 
qirAw]

Chavaraaseeh 

Sidhh Budhh Jith 

Raathae Anbareek 

Bhavajal Thariaa ||

The eighty-four 

Siddhas, the beings of 

supernatural spiritual 

powers, and the 

Buddhas are imbued 

with the Naam; it 

carried Ambreek 

across the terrifying 

world-ocean.

ਚੌਰਾਸੀ ਜਸੱਧ ਤੇ ਹੋਰ 

ਜਗਆਨਵਾਨ ਉਸੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ; (ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਅੂੰਬਰੀਕ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਗਆ।

59301 1393 auDau AkR¨ru 
iqlocnu nwmw  
kil kbIr  
iklivK hirAw]

auDau: imlvW Oudhho Akroor 

Thilochan Naamaa 

Kal Kabeer Kilavikh 

Hariaa ||

It has erased the sins 

of Oodho, Akroor, 

Trilochan, Naam Dayv 

and Kabeer, in this 

Dark Age of Kali Yuga.

ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਊਧੌ, ਅਕੂਰ, 

ਜਤਿਲੋਚਨ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ 

ਨੇ ਜਸਮਜਰਆ, (ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੇ) 

ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪਾਪ 

ਦੂਰ ਕੀਤੇ।
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59302 1393 soeI nwmu AClu  
Bgqh Bv qwrxu  
Amrdws gur 
kau PuirAw]3]

A-Clu: polw bolo Soee Naam Ashhal 

Bhagatheh Bhav 

Thaaran 

Amaradhaas Gur 

Ko Furiaa ||3||

That Undeceivable 

Naam, which carries 

the devotees across 

the world-ocean, 

came into Guru Amar 

Daas. ||3||

ਉਹੀ ਅਛੱਲ ਨਾਮ, ਤੇ ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਅਨੁਭਵ 

ਹੋਇਆ ॥੩॥

59303 1393 iqqu nwim lwig  
qyqIs iDAwvih  
jqI qpI sur 
min visAw]

Thith Naam Laag 

Thaethees 

Dhhiaavehi Jathee 

Thapeesur Man 

Vasiaa ||

The three hundred 

thirty million angels 

meditate, attached to 

the Naam; it is 

enshrined within the 

minds of the celibates 

and ascetics.

ਤੇਤੀ ਕਿੋੜ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਨੂੂੰ ) ਜਸਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, (ਉਹੀ 
ਨਾਮ) ਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 

ਤਪੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

59304 1393 soeI nwmu ismir  
gMgyv ipqwmh  
crx icq AMimRq 
risAw]

gMgyv: BISm ipqwmh Soee Naam Simar 

Gangaev 

Pithaameh Charan 

Chith Anmrith 

Rasiaa ||

Bhisham Pitama, the 

son of the Ganges, 

meditated on that 

Naam; his 

consciousness 

delighted in the 

Ambrosial Nectar of 

the Lord's Feet.

ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰ ਕੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਜਵਚ ਿੁੜਨ 

ਕਰ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਤਾਮਾ ਦੇ 

ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਚੋਇਆ।
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59305 1393 iqqu nwim gurU 
gMBIr grUA miq  
sq kir sMgiq 
auDrIAw]

(grUA) BwrI miq 
gurmiq[ auDrI-Aw

Thith Naam Guroo 

Ganbheer Garooa 

Math Sath Kar 

Sangath 

Oudhhareeaa ||

The great and 

profound Guru has 

brought forth the 

Naam; accepting the 

teachings as true, the 

Holy Congregation has 

been saved.

ਉਸੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ, 

ਗੂੰ ਭੀਰ ਤੇ ਉਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਪੂਰਨ 

ਸਰਧਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਸੂੰਗਤ ਤਰ 

ਰਹੀ ਹੈ।

59306 1393 soeI nwmu AClu  
Bgqh Bv qwrxu  
Amrdws gur 
kau PuirAw]4]

A-Clu: polw bolo Soee Naam Ashhal 

Bhagatheh Bhav 

Thaaran 

Amaradhaas Gur 

Ko Furiaa ||4||

That Undeceivable 

Naam, which carries 

the devotees across 

the world-ocean, 

came into Guru Amar 

Daas. ||4||

ਉਹੀ ਅਛੱਲ ਨਾਮ ਤੇ ਭਗਤ 

ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ 
ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਿਗਟ ਹੋਇਆ ॥੪॥

59307 1393 nwm ikiq sMswir  
ikrix riv 
surqr swKh]

(ikiq) kIrqI[ ijvyN 
svrg dy r`uK mOlsrI 
dIAW SwKW (iKlr ky 
sugMDI iKlwrdIAW hn), 
(iqvyN) prmwqmw dy nwm 
dI vifAweI-rUp sUrj 
dI ikrx duAwrw[ 
(surqr) svrg dw ru`K[

Naam Kith Sansaar 

Kiran Rav Surathar 

Saakheh ||

The Glory of the Naam 

shines forth, like the 

rays of the sun, and 

the branches of the 

Elysian Tree.

(ਜਿਵੇਂ) ਸਵਰਗ ਦੇ ਰੱੁਖ 

(ਮੌਲਸਰੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਂ 
(ਜਖੱਲਰ ਕੇ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਜਖਲਾਰਦੀਆਂ ਹਨ), (ਜਤਵੇਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਵਜਡਆਈ-ਰੂਪ ਸੂਰਿ ਦੀ 
ਜਕਰਣ ਦੇ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਪਿਕਾਸ਼ 

ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ)
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59308 1393 auqir diKix 
puib dyis psçim 
jsu BwKh]

d-iKix Outhar Dhakhin 

Pub Dhaes 

Pascham Jas 

Bhaakheh ||

In the countries of the 

north, south, east and 

west, the Praises of 

the Naam are chanted.

ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ 

ਦੇਸ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਸਭ ਪਾਸੀਂ) 
ਲੋਕ ਨਾਮ ਦਾ ਿਸ ਉਚਾਰ ਰਹੇ 

ਹਨ।

59309 1393 jnmu q iehu 
skXQu ijqu nwmu 
hir irdY invwsY]

sk-XQu: X qwlU qoN 
bolo[ (sk-XQu) 
skwrQ, sPlw

Janam Th Eihu 

Sakayathh Jith 

Naam Har Ridhai 

Nivaasai ||

Life is fruitful, when 

the Name of the Lord 

abides in the heart.

ਉਹੀ ਿਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸੇ।

59310 1393 suir nr gx 
gMDrb iCA 
drsn AwswsY]

Sur Nar Gan 

Gandhharab Shhia 

Dharasan Aasaasai 

||

The angelic beings, 

heavenly heralds, 

celestial singers and 

the six Shaastras yearn 

for the Naam.

ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਦੇਵਤੇ, ਮਨੱੁਖ, 

ਗਣ, ਗੂੰਧਰਬ ਤੇ ਛੇ ਹੀ ਭੇਖ 

ਲੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।

59311 1393 Blau pRisDu qyjo 
qnO kl´ joiV kr 
D´wieAE]

bwby (qyjo) qyjBwn jI 
dy[ (qnO) spu`qR siqgurU 
Amrdws jI[ pRis`Du, 
gurmuiK kl´ B`t[kl´: 
k`ilA[ D´wieAE: 
iDAwieAE

Bhalo Prasidhh 

Thaejo Thana Kaly 

Jorr Kar 

Dhhyaaeiaou ||

The son of Tayj Bhaan 

of the Bhalla dynasty 

is noble and famous; 

with his palms pressed 

together, KALL 

meditates on Him.

ਤੇਿ ਭਾਨ ਿੀ ਦੇ ਪੱੁਤਿ, ਭੱਜਲਆਂ 

ਦੀ ਕੁਲ ਜਵਚ ਉੱਘ ੇ(ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ ) ਕਲਯਯ 

ਕਵੀ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ ਆਰਾਧਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ)-

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12173 Published: March 06/ 2014



59312 1393 soeI nwmu Bgq 
Bvjl hrxu gur 
Amrdws qY 
pwieE]5]

Soee Naam 

Bhagath Bhavajal 

Haran Gur 

Amaradhaas Thai 

Paaeiou ||5||

The Naam takes away 

the fears of the 

devotees about the 

word-ocean; Guru 

Amar Daas has 

obtained it. ||5||

ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ! ਭਗਤਾਂ ਦਾ 
ਿਨਮ-ਮਰਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ 
ਉਹੀ ਨਾਮ ਤੂੂੰ  ਪਾ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੫॥

59313 1393 nwmu iDAwvih 
dyv qyqIs Aru 
swiDk isD nr  
nwim KMf bRhmMf 
Dwry]

Naam Dhhiaavehi 

Dhaev Thaethees 

Ar Saadhhik Sidhh 

Nar Naam Khandd 

Brehamandd 

Dhhaarae ||

The thirty-one million 

gods meditate on the 

Naam, along with the 

Siddhas and seekers; 

the Naam supports 

solar systems and 

galaxies.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਤੇਤੀ 
ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਸਾਜਧਕ ਜਸੱਧ ਤੇ 

ਮਨੱੁਖ ਜਧਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਦੇ 

ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੂੰਡ ਬਿਹਮੂੰਡ 

(ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ) ਜਟਕਾਏ ਹੋਏ 

ਹਨ।

59314 1393 jh nwmu smwiDE  
hrKu sogu sm 
kir shwry]

(smwiDE) A&ur smwDI 
lw ky nwm ismirAw

Jeh Naam 

Samaadhhiou 

Harakh Sog Sam 

Kar Sehaarae ||

One who meditates on 

the Naam in 

Samaadhi, endures 

sorrow and joy as one 

and the same.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ 

ਜਚੂੰ ਤਾ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਸਮਾਨ ਿਜਰਆ 

ਹੈ।

59315 1393 nwmu isromix 
srb mY Bgq rhy 
ilv Dwir]

Naam Siroman 

Sarab Mai Bhagath 

Rehae Liv Dhhaar 

||

The Naam is the most 

sublime of all; the 

devotees remain 

lovingly attuned to it.

(ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਵਚੋਂ) ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਭਗਤ ਿਨ 

ਇਸ ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਬਿਤੀ ਿੋੜ ਕੇ 

ਜਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
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59316 1393 soeI nwmu pdwrQu 
Amr gur quis 
dIE krqwir]6]

(q`uis) pRsMn ho ky Soee Naam 

Padhaarathh Amar 

Gur Thus Dheeou 

Karathaar ||6||

Guru Amar Daas was 

blessed with the 

treasure of the Naam, 

by the Creator Lord, in 

His Pleasure. ||6||

ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ! ਉਹੀ ਨਾਮ-

ਪਦਾਰਥ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ 

ਕੇ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੬॥

59317 1393 siq sUrau sIil 
blvMqu sq Bwie 
sMgiq sGn  
grUA miq  
inrvYir lIxw]

(siq) s`cy, inscy[ 
(Bwie) pRym nwl

Sath Sooro Seel 

Balavanth Sath 

Bhaae Sangath 

Saghan Garooa 

Math Niravair 

Leenaa ||

He is the Warrior Hero 

of Truth, humility is 

His Power. His Loving 

Nature inspires the 

Congregation with 

deep and profound 

understanding; He is 

absorbed in the Lord, 

free of hate and 

vengeance.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ) ਸੱਜਤ ਦਾ 
ਸੂਰਮਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਾਮ ਦਾ 
ਪੂਰਨ ਰਸੀਆ), ਸੀਲਵੂੰ ਤ ਹੈ, 

ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਉ ਜਵਚ ਤਕੜਾ ਹੈ, 

ਵੱਡੀ ਸੂੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਵੈਰ ਹਰੀ 
ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;
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59318 1393 ijsu DIrju Duir  
Dvlu Dujw syiq  
bYkuMT bIxw]

(ijsu) ijnHW ny Drm 
rUpI (Dvlu) DOl nMU DuroN 
hI DIrju idqw hY[ 
(syiq) ic`ty inSwn vwly 
sulh kul[ (bIxw) suMdr

Jis Dhheeraj Dhhur 

Dhhaval Dhhujaa 

Saeth Baikunth 

Beenaa ||

Patience has been His 

white banner since the 

beginning of time, 

planted on the bridge 

to heaven.

ਜਿਸ ਦਾ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦਾ) ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਧੀਰਿ ਰੂਪ ਝੂੰਡਾ 
ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਧੀਰਿ ਤੋਂ 
ਜਸਜਖਆ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਿਨ 

ਸੂੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਕੇ ਮੁਕਤ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ 
ਦੀ ਧੀਰਿ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਝੂੰਡਾ-
ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ)।

59319 1393 prsih sMq 
ipAwru ijh 
krqwrh sMjogu]

Parasehi Santh 

Piaar Jih 

Karathaareh 

Sanjog ||

The Saints meet their 

Beloved Guru, who is 

united with the 

Creator Lord.

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਦਾ 
ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਿੋਗ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਪਆਰ-ਸਰੂਪ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ ਿਨ ਪਰਸਦੇ ਹਨ,

59320 1393 siqgurU syiv suKu 
pwieE Amir 
guir kIqau 
jogu]7]

Sathiguroo Saev 

Sukh Paaeiou 

Amar Gur Keetho 

Jog ||7||

Serving the True Guru, 

they find peace; Guru 

Amar Daas has given 

them this ability. ||7||

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸੇਵ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਿੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਿੋਗ 

ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ॥੭॥
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59321 1393 nwmu nwvxu nwmu 
rs Kwxu Aru 
Bojnu nwm rsu  
sdw cwX muiK 
ims† bwxI]

n@wvxu[ cw-X: X qwlU 
qoN bolo

Naam Naavan 

Naam Ras Khaan 

Ar Bhojan Naam 

Ras Sadhaa Chaay 

Mukh Mist Baanee 

||

The Naam is His 

cleansing bath; the 

Naam is the food He 

eats; the Naam is the 

taste He enjoys. With 

deep yearning, He 

chants the Sweet Bani 

of the Guru's Word 

forever.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਲਈ) ਨਾਮ 

ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਰਸਾਂ 
ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ 
ਰਸ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ ਲਈ) 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਨਾਮ ਹੀ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮੁਖ ਜਵਚ 

ਜਮੱਠੇ ਬਚਨ ਹਨ।

59322 1393 Din siqguru 
syivE ijsu 
pswie giq 
Agm jwxI]

Dhhan Sathigur 

Saeviou Jis Pasaae 

Gath Agam Jaanee 

||

Blessed is service to 

the True Guru; by His 

Grace, the State of the 

Unfathomable Lord is 

known.

ਗੁਰੂ (ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ) ਧੂੰਨ ਹੈ 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ 
ਨੇ) ਸੇਜਵਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ 
ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਹੈ।

59323 1393 kul sMbUh smuDry  
pwXau nwm 
invwsu]

(s-muDry) BlI pRkwr 
auDry[ pw-Xau

Kul Sanbooh 

Samudhharae 

Paayo Naam 

Nivaas ||

All Your generations 

are totally saved; You 

dwell in the Naam, the 

Name of the Lord.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੇ) ਕਈ 

ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਕਰ ਜਦੱਤੀਆਂ, 

(ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) 

ਨਾਮ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ।

59324 1394 skXQu jnmu 
kl´ücrY guru 
pris´au Amr 
pRgwsu]8]

sk-XQu: X qwlU qoN bolo 
[ pris´au: prisAau

Sakayathh Janam 

Kalyaacharai Gur 

Parasiyo Amar 

Pragaas ||8||

So speaks KALL: 

fruitful is the life of 

one who meets with 

Guru Amar Daas, 

radiant with the Light 

of God. ||8||

ਕਵੀ ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਨਮ 

ਸਕਾਰਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਕਾਸ਼-

ਸੂਰਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  
ਪਰਜਸਆ ਹੈ ॥੮॥
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59325 1394 bwirju kir 
dwihxY isiD  
snmuK muKu jovY]

gurU Amrdws jI dy 
(dwihxY) s`jy h`Q s`jy 
h`Q c (bwirju) kvl 
hY, isDI mukqI muK 
kml nMU q`k rhI hY

Baarij Kar 

Dhaahinai Sidhh 

Sanamukh Mukh 

Jovai ||

On His right hand is 

the sign of the lotus; 

the Siddhis, the 

supernatural spiritual 

powers, await His 

Command.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ) ਸੱਿੇ 
ਹੱਥ ਜਵਚ ਪਦਮ ਹੈ; ਜਸੱਧੀ 
(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਨੂੂੰ  ਸਾਹਮਣੇ 
ਹੋ ਕੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ;

59326 1394 iriD bsY bWvWig  
ju qIin lokWqr 
mohY]

iqMnW lokWqr lokW nMU 
AMdroN AMdrIN moh rhI 
ir`DI[(bWvWig) K`by 
pwsy KV@I hY

Ridhh Basai 

Baanvaang J 

Theen Lokaanthar 

Mohai ||

On His left are worldly 

powers, which 

fascinate the three 

worlds.

(ਆਪ ਦੇ) ਖੱਬੇ ਅੂੰਗ ਜਵਚ 

ਜਰੱਧੀ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਿ ੋਜਤੂੰ ਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੋਂਹਦੀ ਹੈ।

59327 1394 irdY bsY AkhIau  
soie rsu iqn hI 
jwqau]

(A-k`hIau) kQn rihq 
pRmySr[ jw-qau

Ridhai Basai 

Akeheeo Soe Ras 

Thin Hee Jaatho ||

The Inexpressible Lord 

abides in His Heart; He 

alone knows this joy.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਅਕੱਥ ਹਰੀ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਨੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਉਸ 

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ ਆਪ 

ਹੀ ਿਾਜਣਆ ਹੈ।

59328 1394 muKhu Bgiq 
aucrY Amru guru  
iequ rMig rwqau]

au~crY Mukhahu Bhagath 

Oucharai Amar 

Gur Eith Rang 

Raatho ||

Guru Amar Daas utters 

the words of devotion, 

imbued with the Love 

of the Lord.

ਇਸ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣ ੇਮੁਖ ਤੋਂ 
(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ) ਭਗਤੀ 
ਉਚਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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59329 1394 msqik nIswxu  
scau krmu kl´ 
joiV kir 
D´wieAau]

gurmuiK kl´ B`t[ kl´: 
k`ilA[D´wieAau: 
iDAwieAau

Masathak 

Neesaan Sacho 

Karam Kaly Jorr 

Kar Dhhyaaeiao ||

On His forehead is the 

true insignia of the 

Lord's Mercy; with his 

palms pressed 

together, KALL 

meditates on Him.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ) ਮੱਥੇ 

ਉੱਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਸੱਚੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼-ਰੂਪ ਜਨਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੇ 

ਕਲਯਯ ਕਵੀ! ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

(ਇਸ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ ) ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਧਆਇਆ ਹੈ,

59330 1394 prisAau gurU 
siqgur iqlku  
srb ieC iqin 
pwieAau]9]

pr-isAau[ pwieAau Parasiao Guroo 

Sathigur Thilak 

Sarab Eishh Thin 

Paaeiao ||9||

Whoever meets with 

the Guru, the certified 

True Guru, has all his 

desires fulfilled. ||9||

ਤੇ ਇਸ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਜਸਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋ-

ਕਾਮਨਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ॥੯॥

59331 1394 crx q pr 
skXQ crx gur 
Amr pvil rX]

sk-XQ: X qwlU qoN 
bolo[ (skXQ) skwrQy, 
sPly[ (pv`il) pYNdy 
hn[ r-X: X qwlU qoN 
bolo[ (rX) rsqy[

Charan Th Par 

Sakayathh Charan 

Gur Amar Paval 

Ray ||

Supremely fruitful are 

the feet which walk 

upon the path of Guru 

Amar Daas.

ਉਹੀ ਚਰਨ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਕਾਰਥੇ ਹਨ, ਿੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

59332 1394 hQ q pr skXQ  
hQ lgih gur 
Amr pX]

p-X Hathh Th Par 

Sakayathh Hathh 

Lagehi Gur Amar 

Pay ||

Supremely fruitful are 

the hands which touch 

the feet of Guru Amar 

Daas.

ਉਹੀ ਹੱਥ ਸਿਲੇ ਹਨ, ਿੋ ਹੱਥ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
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59333 1394 jIh q pr 
skXQ jIh gur 
Amru BixjY]

Bix`jY Jeeh Th Par 

Sakayathh Jeeh 

Gur Amar Bhanijai 

||

Supremely fruitful is 

the tongue which 

utters the praises of 

Guru Amar Daas.

ਉਹੀ ਿੀਭ ਸਕਾਰਥੀ ਹੈ, ਿ ੋ

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  
ਸਲਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

59334 1394 nYx q pr 
skXQ nXix  
guru Amru 
ipiKjY]

n-X-ix: X qwlU qoN 
bolo[ ip`iKjY

Nain Th Par 

Sakayathh Nayan 

Gur Amar Pikhijai 

||

Supremely fruitful are 

the eyes which behold 

Guru Amar Daas.

ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸਿਲ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਵੇਖੀਏ।

59335 1394 sRvx q pr 
skXQ sRvix 
guru Amru suixjY]

Sravan Th Par 

Sakayathh Sravan 

Gur Amar Sunijai 

||

Supremely fruitful are 

the ears which hear 

the Praises of Guru 

Amar Daas.

ਉਹੀ ਕੂੰਨ ਸਿਲ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ 
ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

59336 1394 skXQu su hIau  
ijqu hIA bsY  
gur Amrdwsu  
inj jgq ipq]

Sakayathh S Heeo 

Jith Heea Basai 

Gur Amaradhaas 

Nij Jagath Pith ||

Fruitful is the heart in 

which Guru Amar 

Daas, the Father of the 

world, Himself abides.

ਉਹੀ ਜਹਰਦਾ ਸਕਾਰਥਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਿਗਤ ਦਾ 
ਜਪਤਾ ਜਪਆਰਾ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
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59337 1394 skXQu su isru  
jwlpu BxY ju 
isru invY gur 
Amr 
inq]1]10]

gurmuiK jwlpu B`t[ Sakayathh S Sir 

Jaalap Bhanai J Sir 

Nivai Gur Amar 

Nith ||1||10||

Fruitful is the head, 

says Jaalap, which 

bows forever before 

Guru Amar Daas. 

||1||10||

ਿਾਲਪ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹੀ ਜਸਰ ਸਿਲ ਹੈ, ਿੋ ਜਸਰ 

ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ 

ਅੱਗੇ ਜਨਊਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥੧੦॥

59338 1394 iq nr duK nh 
BuK iq nr inDn  
nhu khIAih]

(in-Dn) inrDn, khI-
Aih

Th Nar Dhukh Neh 

Bhukh Th Nar 

Nidhhan Nahu 

Keheeahi ||

They do not suffer 

pain or hunger, and 

they cannot be called 

poor.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਕੋਈ 

ਦੱੁਖ ਹੈ ਨਾਹ ਭੁੱ ਖ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਕੂੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਿਾ ਸਕਦੇ;

59339 1394 iq nr soku nhu 
hUAY iq nr sy 
AMqu n lhIAih]

Th Nar Sok Nahu 

Huai Th Nar Sae 

Anth N Leheeahi ||

They do not grieve, 

and their limits cannot 

be found.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਚੂੰ ਤਾ 
ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦੀ; ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।

59340 1394 iq nr syv nhu 
krih iq nr sX 
shs smpih]

pUrn gurU jI ibn, hor 
dMBI dI syv nhIN krdy[ 
s-X: X qwlU qoN bolo[ 
(sX) sYNkVy mnu`KW nUM[ 
(shs) hzwrW pdwrQ[ 
(s-mpih) Arp idMdy 
hn

Th Nar Saev Nahu 

Karehi Th Nar Say 

Sehas Samapehi ||

They do not serve 

anyone else, but they 

give gifts to hundreds 

and thousands.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਿੀ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਤਾਂ 
ਆਪ) ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
(ਪਦਾਰਥ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ;
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59341 1394 iq nr dulIcY 
bhih iq nr 
auQip ibQpih]

au-Qip ib-Qpih Th Nar Dhuleechai 

Behehi Th Nar 

Outhhap 

Bithhapehi ||

They sit on beautiful 

carpets; they establish 

and disestablish at will.

ਗ਼ਲੀਚੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਰਾਿ ਮਾਣਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚੋਂ) ਪੱੁਟ ਕੇ (ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਜਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।

59342 1394 suK lhih iq nr 
sMswr mih ABY 
ptu irp miD 
iqh]

(ptu) cqur[ (irp) 
vYrIAW (miD) iv`c[ A-
BY, ptu, miD: poly bolo

Sukh Lehehi Th 

Nar Sansaar Mehi 

Abhai Patt Rip 

Madhh Thih ||

They find peace in this 

world, and live 

fearlessly amidst their 

enemies.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਸੁਖ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ, (ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਚ ਜਨਰਭੈਤਾ ਦਾ 
ਬਸਤਿ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਜਨਰਭੈ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)।

59343 1394 skXQ iq nr  
jwlpu BxY gur 
Amrdwsu supRsMnu 
ijh]2]11]

gurmuiK jwlpu B`t[ 
supRsMn[ sk-XQ: X 
qwlU qoN bol

Sakayathh Th Nar 

Jaalap Bhanai Gur 

Amaradhaas 

Suprasann Jih 

||2||11||

They are fruitful and 

prosperous, says 

Jaalap. Guru Amar 

Daas is pleased with 

them. ||2||11||

ਿਾਲਪ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

"ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹਨ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਿਲ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਸਿਲਾ ਹੈ)" 

॥੨॥੧੧॥

59344 1394 qY piFAau ieku  
min DirAau 
ieku kir ieku 
pCwixE]

piF-Aau[ Dir-Aau Thai Padtiao Eik 

Man Dhhariao Eik 

Kar Eik 

Pashhaaniou ||

You read about the 

One Lord, and 

enshrine Him in Your 

mind; You realize the 

One and Only Lord.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ!) ਤੂੂੰ  ਇਕ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਪਜੜਹਆ 

ਹੈ, ਤੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਇੱਕ 

ਨੂੂੰ  ਹੀ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਇਹੀ ਜਨਸਚੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਆਪ 

ਹੈ (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਉਸ 

ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ);
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59345 1394 nXix bXix 
muih ieku ieku  
duhu TWie n 
jwixE]

(muih) mUMh c [X qwlU 
qoN bolo[ n-X-ix, b-
X-ix: XXy bolo

Nayan Bayan Muhi 

Eik Eik Dhuhu 

Thaane N Jaaniou 

||

With Your eyes and 

the words You speak, 

You dwell upon the 

One Lord; You do not 

know any other place 

of rest.

(ਤੇਰੀ) ਜਦਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ, (ਤੇਰੇ) 

ਬਚਨ ਜਵਚ, ਅਤੇ (ਤੇਰੇ) ਮੂੂੰ ਹ 

ਜਵਚ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੂੂੰ  ਦੂਿਾ-ਪਨ 

ਨੂੂੰ  (ਭਾਵ, ਇਸ ਜਖ਼ਆਲ ਨੂੂੰ  ਜਕ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਭੀ ਦੂਿਾ ਹੈ) ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਿਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

59346 1394 supin ieku  
prqiK ieku  
ieks mih 
lIxau]

prq`iK Supan Eik 

Parathakh Eik 

Eikas Mehi Leeno 

||

You know the One 

Lord while dreaming, 

and the One Lord 

while awake. You are 

absorbed in the One.

ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ , (ਹੇ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ!) ਤੂੂੰ  ਸੁਫ਼ਨੇ 

ਜਵਚ ਭੀ ਅਤੇ ਿਾਗਜਦਆਂ ਭੀ 
(ਜਸਮਰਦਾ ਹੈਂ), ਤੂੂੰ  ਉਸ ਇੱਕ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਸਦਾ) ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈਂ,

59347 1394 qIs ieku Aru 
pMij isDu pYqIs  
n KIxau]

(qIs) ieku pMij pYqIs, 
71 swl dI bzurg 
AvsQw nMU (isDu) 
pRwpiq ho ky, mhwrwj 
swihb jI dI s`cI Srn 
c Awey[ syvw s&weI 
kridAW (Kixau) 
hIxqweI gilAwnI nhIN 
mMnI beI bdbo AwauNdI hY

Thees Eik Ar Panj 

Sidhh Paithees N 

Kheeno ||

At the age of seventy-

one, You began to 

march towards the 

Indestructible Lord.

ਿ ੋਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਿੀਹਾਂ (ਜਦਨਾਂ 
ਜਵਚ, ਭਾਵ, ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 

ਸਦੀਆਂ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਸਦਾ ਹਰ 

ਸਮੇਂ) ਜਵਚ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਿੋ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੂੰਿਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ 

ਸਮੂਹ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਿਗਤ 

ਜਵਚ) ਪਰਗਟ ਹੈ, ਿ ੋ

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਪਿਭੂ ਪੈਂਤੀ (ਅੱਖਰਾਂ 
ਜਵਚ, ਭਾਵ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ 
ਜਵਚ ਿੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਜਲਖਤ ਜਵਚ ਆਈ ਹੈ) 

ਮੌਿੂਦ ਹੈ।
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59348 1394 iekhu ij lwKu  
lKhu AlKu hY  
ieku ieku kir 
vrinAau]

Eikahu J Laakh 

Lakhahu Alakh Hai 

Eik Eik Kar 

Varaniao ||

The One Lord, who 

takes hundreds of 

thousands of forms, 

cannot be seen. He 

can only be described 

as One.

ਜਿਸ ਇੱਕ ਹਰੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਿੀਵ 

ਬਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿ ੋਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ 
ਿੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੂੰ  (ਹੇ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ!) ਤੂੂੰ  ਇੱਕ (ਅਦੁਤੀ) 
ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

59349 1394 gur Amrdws 
jwlpu BxY qU 
ieku loVih ieku 
mMinAau]3]12]

gurmuiK jwlpu B`t Gur Amaradhaas 

Jaalap Bhanai 

Thoo Eik Lorrehi 

Eik Manniao 

||3||12||

So speaks Jaalap: O 

Guru Amar Daas, You 

long for the One Lord, 

and believe in the One 

Lord alone. ||3||12||

ਿਾਲਪ ਭੱਟ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ! ਤੂੂੰ  ਇੱਕ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈਂ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈਂ 
॥੩॥੧੨॥

59350 1394 ij miq ghI 
jYdyiv ij miq 
nwmY sMmwxI]

J Math Gehee 

Jaidhaev J Math 

Naamai 

Sanmaanee ||

The understanding 

which Jai Dayv 

grasped, the 

understanding which 

permeated Naam 

Dayv,

ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਿੈਦੇਵ ਨੇ ਜਸੱਖੀ, 
ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜਵਚ 

ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ,

59351 1394 ij miq iqRlocn 
iciq Bgq 
kMbIrih jwxI]

J Math Thrilochan 

Chith Bhagath 

Kanbeerehi Jaanee 

||

The understanding 

which was in the 

consciousness of 

Trilochan and known 

by the devotee Kabeer,

ਿ ੋਮੱਤ ਜਤਿਲੋਚਨ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਕਬੀਰ 

ਭਗਤ ਨੇ ਸਮਝੀ ਸੀ,
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59352 1394 rukmWgd krqUiq  
rwmu jMphu inq 
BweI]

nyk swaU Drmwqmw rwjy 
rukmWgd nMU CLx leI, 
ienW@ dy bwZ c , 
AiqAMq hI suMdr nwrI 
phMucI[ ijs nMU dyKx 
vwly swry hI moihq ho 
gey[ ismrn c lIx 
rwjy dw ic`q Afol 
irhw, AYsy gurmuiK rwjy 
vWg nwm jpo jI 
ipAwry[

Rukamaangadh 

Karathooth Raam 

Janpahu Nith 

Bhaaee ||

By which Rukmaangad 

constantly meditated 

on the Lord, O Siblings 

of Destiny,

ਜਿਸ ਮੱਤ ਦਾ ਸਦਕਾ 
ਰੁਕਮਾਂਗਦ ਦੀ ਕਾਰ ਇਹ ਸੀ 
(ਜਕ ਆਪ ਿਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਖਦਾ ਸੀ) ਹੇ ਭਾਈ! ਜਨਿੱਤ 

ਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ,

59353 1394 AMmrIk pRhlwid  
srix goibMd 
giq pweI]

pR-hlw-id Anmareek 

Prehalaadh Saran 

Gobindh Gath 

Paaee ||

Which brought 

Ambreek and Prahlaad 

to seek the Sanctuary 

of the Lord of the 

Universe, and which 

brought them to 

salvation

ਜਿਸ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਅੂੰਬਰੀਕ ਤੇ 

ਪਿਹਲਾਦ ਨੇ ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਲੱਭੀ ਸੀ,

59354 1394 qY loBu kRoDu 
iqRsnw qjI  
sumiq jl´ jwxI 
jugiq]

su-m`iq, gurmuiK jl´ 
B`t[ jl´: j`ilA 

Thai Lobh Krodhh 

Thrisanaa Thajee S 

Math Jaly Jaanee 

Jugath ||

Says JALL that sublime 

understanding has 

brought You to 

renounce greed, anger 

and desire, and to 

know the way.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ!) ਿਲਯਯ 

(ਆਖਦਾ ਹੈ) ਤੂੂੰ  ਉਸ ਮੱਤ ਦੀ 
ਿੁਗਤੀ ਿਾਣ ਲਈ ਹੈ ਤੂੂੰ  ਲੋਭ 

ਕਿੋਧ ਤੇ ਜਤਿਸਨਾ ਜਤਆਗ ਜਦੱਤੇ 

ਹਨ।
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59355 1394 guru Amrdwsu 
inj Bgqu hY  
dyiK drsu pwvau 
mukiq]4]13]

Gur Amaradhaas 

Nij Bhagath Hai 

Dhaekh Dharas 

Paavo Mukath 

||4||13||

Guru Amar Daas is the 

Lord's own devotee; 

gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan, one is 

liberated. ||4||13||

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦਾ ਜਪਆਰਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ 
(ਉਸ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ॥੪॥੧੩॥

59356 1394 guru Amrdwsu 
prsIAY puhim 
pwiqk ibnwsih]

(puhim) DrqI[ (pwiqk 
pwp) ,ibnws-ih

Gur Amaradhaas 

Paraseeai Puham 

Paathik Binaasehi 

||

Meeting with Guru 

Amar Daas, the earth 

is purged of its sin.

(ਆਓ) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ (ਿੀ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਨੂੂੰ  ਪਰਸੀਏ, (ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ 

ਨਾਲ) ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

59357 1394 guru Amrdwsu 
prsIAY isD 
swiDk Awswsih]

(prsIAY) drSn 
dyKIey, crn CohIey[ 
(Aw-sws-ih) cwhuMdy 
hn, sMsy rihq huMdy hn

Gur Amaradhaas 

Paraseeai Sidhh 

Saadhhik 

Aasaasehi ||

The Siddhas and 

seekers long to meet 

with Guru Amar Daas.

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  
ਪਰਸੀਏ, (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ 

ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਨੂੂੰ ) ਜਸਧ ਤੇ 

ਸਾਜਧਕ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।

59358 1394 guru Amrdwsu 
prsIAY iDAwnu 
lhIAY pau 
muikih]

(pau) pw leIdI 
hY[(muik-ih) mukqI

Gur Amaradhaas 

Paraseeai Dhhiaan 

Leheeai Po Mukihi 

||

Meeting with Guru 

Amar Daas, the mortal 

meditates on the Lord, 

and his journey comes 

to its end.

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ (ਿੀ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਨੂੂੰ  ਪਰਸੀਏ, (ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ) 
ਜਧਆਨ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਜਬਿਤੀ 
ਿੁੜਦੀ ਹੈ) ਤੇ (ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ) ਸਫ਼ਰ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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59359 1394 gur Amrdwsu 
prsIAY ABau 
lBY gau cuikih]

(Abau) c`uikih Gur Amaradhaas 

Paraseeai Abho 

Labhai Go Chukihi 

||

Meeting with Guru 

Amar Daas, the 

Fearless Lord is 

obtained, and the 

cycle of reincarnation 

is brought to an end.

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  
ਪਰਸੀਏ, (ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਜਨਰਭਉ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

59360 1395 ieku ibMin dugx 
ju qau rhY jw 
sumMiqR mwnvih 
lih]

(ibMin) dyK lYNdw hY[ju 
purK hY[ du-gx du dÍYq 
dI gx igxqI [ rhY 
rihq huMdw hY[ mwnv-
ih mnu`K

Eik Binn Dhugan J 

Tho Rehai Jaa 

Sumanthr 

Maanavehi Lehi ||

Realizing the One 

Lord, love of duality 

ceases, and one comes 

to accept the Sublime 

Mantra of the Guru.

ਿ ੋਦੂਿਾ ਭਾਉ ਹੈ ਉਹ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣ ਕੇ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

59361 1395 jwlpw pdwrQ 
ieqVy gur 
Amrdwis ifTY 
imlih]5]14]

gurmuiK jwlpw B`t Jaalapaa 

Padhaarathh 

Eitharrae Gur 

Amaradhaas 

Ddithai Milehi 

||5||14||

So speaks Jaalap: 

countless treasures 

are obtained, by the 

sight of Guru Amar 

Daas. ||5||14||

ਹੇ ਿਾਲਪ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ 

(ਿੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹਨ) ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਜਡੱਜਠਆਂ 

ਜਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੫॥੧੪॥

59362 1395 scu nwmu krqwru  
su idRVu nwnik 
sMgRihAau]

(sMgR-ihAau) (sM) BlI 
pRkwr, (gRihAau) Dwrn 
kIqw hY

Sach Naam 

Karathaar S Dhrirr 

Naanak 

Sangrehiao ||

Guru Nanak gathered 

up the True Name of 

the Creator Lord, and 

implanted it within.

(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਿੀ) ਨੇ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਿੋ 
ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 

ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਜਹਣ ਕੀਤਾ;
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59363 1395 qw qy AMgdu 
lhxw pRgit qwsu 
crxh ilv 
rihAau]

Thaa Thae Angadh 

Lehanaa Pragatt 

Thaas Charaneh 

Liv Rehiao ||

Through Him, Lehnaa 

became manifest in 

the form of Guru 

Angad, who remained 

lovingly attuned to His 

Feet.

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਹਣਾ ਿੀ ਗੁਰੂ 

ਅੂੰਗਦ ਹੋ ਕੇ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਆਪਣੀ ਜਬਿਤੀ 
ਲਾ ਰੱਖੀ।

59364 1395 iqqu kuil gur 
Amrdwsu Awsw 
invwsu qwsu gux  
kvx vKwxau]

(iqqu) iqs guirAweI 
rUp kuil c[ vKwx-au

Thith Kul Gur 

Amaradhaas 

Aasaa Nivaas 

Thaas Gun Kavan 

Vakhaano ||

Guru Amar Daas of 

that dynasty is the 

home of hope. How 

can I express His 

Glorious Virtues?

ਉਸ ਕੁਲ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ, ਆਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ 

ਵਾਲਾ, (ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ)। ਮੈਂ 
ਉਸ ਦੇ ਜਕਹੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸਾਂ?

59365 1395 jo gux AlK 
AgMm iqnh gux 
AMqu n jwxau]

Jo Gun Alakh 

Aganm Thineh 

Gun Anth N Jaano 

||

His Virtues are 

unknowable and 

unfathomable. I do 

not know the limits of 

His Virtues.

ਉਹ ਗੁਣ ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਗੂੰਮ 

ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ।

59366 1395 boihQau ibDwqY  
inrmXO sB 
sMgiq kul 
auDrx]

inrmXO: XO qwlU qoN 
bolo[(inrmXO) pYdw 
kIqw[ au-Drx

Bohithho 

Bidhhaathai 

Niramaya Sabh 

Sangath Kul 

Oudhharan ||

The Creator, the 

Architect of Destiny, 

has made Him a boat 

to carry all His 

generations across, 

along with the Sangat, 

the Holy Congregation.

ਸਾਰੀ ਸੂੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਤਾਰਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਨੇ 

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ ) ਇਕ 

ਿਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ;
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59367 1395 gur Amrdws 
kIrqu khY qRwih 
qRwih quA pw 
srx]1]15]

Gur Amaradhaas 

Keerath Kehai 

Thraahi Thraahi 

Thua Paa Saran 

||1||15||

So speaks Keerat: O 

Guru Amar Daas, 

please protect me and 

save me; I seek the 

Sanctuary of Your 

Feet. ||1||15||

ਕੀਰਤ (ਭੱਟ) ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ (ਿੀ)! ਮੈਨੂੂੰ  
ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ ਹਾਂ 
॥੧॥੧੫॥

59368 1395 Awip nrwiexu  
klw Dwir jg 
mih prvirXau]

pr-vir-Xau: X qwlU 
qoN bolo[

Aap Naraaein 

Kalaa Dhhaar Jag 

Mehi Paravariyo ||

The Lord Himself 

wielded His Power and 

entered the world.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ) ਆਪ ਹੀ 
ਨਰਾਇਣ-ਰੂਪ ਹੈ, ਿੋ ਆਪਣੀ 
ਸੱਤਾ ਰਚ ਕੇ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਪਿਜਵਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

59369 1395 inrMkwir Awkwru  
joiq jg mMfil 
kirXau]

(mMfil) smUh[ kir-Xau Nirankaar Aakaar 

Joth Jag Manddal 

Kariyo ||

The Formless Lord 

took form, and with 

His Light He 

illuminated the realms 

of the world.

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਿੀ ਦਾ) ਅਕਾਰ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ (ਰੂਪ 

ਧਾਰ ਕੇ) ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੋਜਤ 

ਪਿਗਟਾਈ ਹੈ।

59370 1395 jh kh qh 
BrpUru sbdu 
dIpik dIpwXau]

dI-pw-Xau: X qwlU qoN 
bolo[ (dIpwXau) 
pRkwiSAw

Jeh Keh Theh 

Bharapoor Sabadh 

Dheepak 

Dheepaayo ||

He is All-pervading 

everywhere; the Lamp 

of the Shabad, the 

Word, has been lit.

(ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਨੇ) ਆਪਣ ੇਸ਼ਬਦ (-

ਨਾਮ) ਨੂੂੰ , ਿ ੋਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ-

ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ-

ਰੂਪ) ਦੀਵੇ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਿਗਟਾਇਆ ਹੈ।
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59371 1395 ijh isKh 
sMgRihE qqu hir 
crx imlwXau]

imlw-Xau: X qwlU qoN 
bolo[

Jih Sikheh 

Sangrehiou Thath 

Har Charan 

Milaayo ||

Whoever gathers in 

the essence of the 

teachings shall be 

absorbed in the Feet 

of the Lord.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਸੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਗਿਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੇ) ਤੁਰਤ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਿੋੜ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

59372 1395 nwnk kuil 
inMmlu Avqir´au  
AMgd lhxy sMig 
huA]

Avqir´au: Av-qirAau Naanak Kul 

Ninmal Avathariyo 

Angadh Lehanae 

Sang Hua ||

Lehnaa, who became 

Guru Angad, and Guru 

Amar Daas, have been 

reincarnated into the 

pure house of Guru 

Nanak.

ਲਹਣ ੇਿੀ (ਭਾਵ) ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ 

ਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ (ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਿੀ ਦੀ ਕੁਲ ਜਵਚ ਜਨਰਮਲ 

ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

59373 1395 gur Amrdws 
qwrx qrx jnm 
jnm pw srix 
quA]2]16]

Gur Amaradhaas 

Thaaran Tharan 

Janam Janam Paa 

Saran Thua 

||2||16||

Guru Amar Daas is our 

Saving Grace, who 

carries us across; in 

lifetime after lifetime, 

I seek the Sanctuary of 

Your Feet. ||2||16||

ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ! ਹੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਰਨ ਨੂੂੰ  ਿਹਾਜ਼! 

ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਿਨਮ ਜਵਚ ਤੇਰੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ (ਰਹਾਂ) 
॥੨॥੧੬॥

59374 1395 jpu qpu squ 
sMqoKu ipiK 
drsnu gur 
isKh]

Jap Thap Sath 

Santhokh Pikh 

Dharasan Gur 

Sikheh ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan, the Gursikh 

is blessed with 

chanting and deep 

meditation, truth and 

contentment.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਜਸੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਪ 

ਤਪ ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ (ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ)।
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59375 1395 srix prih qy 
aubrih Coif 
jmpur kI ilKh]

Saran Parehi Thae 

Oubarehi Shhodd 

Jam Pur Kee 

Likheh ||

Whoever seeks His 

Sanctuary is saved; his 

account is cleared in 

the City of Death.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਸਰਨ ਪੈਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਿਮ-ਪੁਰੀ ਦੀ 
ਜਲਖਤ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

59376 1395 Bgiq Bwie 
BrpUru irdY aucrY 
krqwrY]

Bhagath Bhaae 

Bharapoor Ridhai 

Oucharai 

Karathaarai ||

His heart is totally 

filled with loving 

devotion; he chants to 

the Creator Lord.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਕਰਤਾਰ ਦੀ) 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਭਜਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦਾ ਹੈ;

59377 1395 guru gauhru 
drIAwau plk 
fubMq´h qwrY]

pUrn gurU jI gihr 
gMBIr SuB guxW rUpI 
Aniv`D (gauhru) 
moqIAW dy AQwh drI-
Awau smuMdR hn[fubMq´h: 
fubMiqAh

Gur Gouhar 

Dhareeaao Palak 

Ddubanthyeh 

Thaarai ||

The Guru is the river 

of pearls; in an instant, 

he carries the 

drowning ones across.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ) ਗੂੰ ਭੀਰ 

ਹੈ, ਦਰੀਆ-ਜਦਲ ਹੈ, ਡੱੁਬਦੇ 

ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਲ ਜਵਚ ਤਾਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

59378 1395 nwnk kuil 
inMmlu Avqir´au  
gux krqwrY 
aucrY]

Naanak Kul 

Ninmal Avathariyo 

Gun Karathaarai 

Oucharai ||

He was reincarnated 

into the House of Guru 

Nanak; He chants the 

Glorious Praises of the 

Creator Lord.

(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਿੀ) ਦੀ 
ਕੁਲ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਿੀ) ਜਨਰਮਲ ਅਵਤਾਰ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿ ੋਕਰਤਾਰ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।
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59379 1395 guru Amrdwsu  
ijn@ syivAau  
iqn@ duKu dirdRü 
prhir 
prY]3]17]

Gur Amaradhaas 

Jinh Saeviao Thinh 

Dhukh Dharidhra 

Parehar Parai 

||3||17||

Those who serve Guru 

Amar Daas - their 

pains and poverty are 

taken away, far away. 

||3||17||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਸੇਜਵਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱੁਖ ਤੇ ਦਜਰਦਿ ਦੂਰ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥੧੭॥

59380 1395 iciq icqvau 
Ardwis khau  
pru kih iB n 
skau]

Chith Chithavo 

Aradhaas Keho Par 

Kehi Bh N Sako ||

I consciously pray 

within my 

consciousness, but I 

cannot express it in 

words.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ!) ਮੈਂ 
ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਕ 

(ਇਕ) ਬੇਨਤੀ ਆਖਾਂ; ਪਰ ਮੈਂ 
ਆਖ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ;

59381 1395 srb icMq quJu 
pwis swDsMgiq 
hau qkau]

q`kau Sarab Chinth 

Thujh Paas 

Saadhhasangath 

Ho Thako ||

I place all my worries 

and anxieties before 

You; I look to the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy, 

for help.

(ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ!) ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਜਫ਼ਕਰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ (ਭਾਵ, 

ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਫ਼ਕਰ 

ਹਨ), ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ (ਦਾ 
ਆਸਰਾ) ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ।

59382 1395 qyrY hukim pvY 
nIswxu qau krau 
swihb kI syvw]

Thaerai Hukam 

Pavai Neesaan Tho 

Karo Saahib Kee 

Saevaa ||

By the Hukam of Your 

Command, I am 

blessed with Your 

Insignia; I serve my 

Lord and Master.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ!) ਿੇ 
ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਪਿਵਾਨਗੀ 
ਜਮਲ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ।
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59383 1395 jb guru dyKY suB 
idsit nwmu 
krqw muiK myvw]

Jab Gur Dhaekhai 

Subh Dhisatt 

Naam Karathaa 

Mukh Maevaa ||

When You, O Guru, 

gaze at me with Your 

Glance of Grace, the 

fruit of the Naam, the 

Name of the Creator, 

is placed within my 

mouth.

ਿਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ) 

ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ 

ਿਲ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ (ਭਾਵ, ਖਾਣ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

59384 1395 Agm AlK 
kwrx purK jo 
Purmwvih so 
khau]

Agam Alakh 

Kaaran Purakh Jo 

Furamaavehi So 

Keho ||

The Unfathomable 

and Unseen Primal 

Lord God, the Cause of 

causes - as He orders, 

so do I speak.

ਹੇ ਅਗਮ-ਰੂਪ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਹੇ 

ਅਲੱਖ ਹਰੀ-ਰੂਪ ਗੁਰੂ! ਹੇ 

ਕਾਰਣ ਪੁਰਖ-ਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ! ਿੋ ਤੂੂੰ  ਹੁਕਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਸੋਈ ਆਖਦਾ ਹਾਂ।

59385 1395 gur Amrdws 
kwrx krx ijv 
qU rKih iqv 
rhau]4]18]

Gur Amaradhaas 

Kaaran Karan Jiv 

Thoo Rakhehi Thiv 

Reho ||4||18||

O Guru Amar Daas, 

Doer of deeds, Cause 

of causes, as You keep 

me, I remain; as You 

protect me, I survive. 

||4||18||

ਹੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ! ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  ਮੈਨੂੂੰ  
ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਜਤਵੇਂ ਮੈਂ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ 
॥੪॥੧੮॥

59386 1395 iBKy ky] gurmuiK iBKy B`t[ Bhikhae Kae || Of Bhikhaa:

59387 1395 guru igAwnu Aru 
iDAwnu qq isau 
qqu imlwvY]

Gur Giaan Ar 

Dhhiaan Thath Sio 

Thath Milaavai ||

In deep meditation, 

and the spiritual 

wisdom of the Guru, 

one's essence merges 

with the essence of 

reality.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਗਆਨ-

ਰੂਪ ਤੇ ਜਧਆਨ-ਰੂਪ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਪੂਰਨ ਜਗਆਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਦਿੜ 

ਜਧਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ); (ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ) ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਹਰੀ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਜਲਆ ਹੈ।
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59388 1395 sic scu jwxIAY  
iek icqih ilv 
lwvY]

Sach Sach 

Jaaneeai Eik 

Chithehi Liv Laavai 

||

In truth, the True Lord 

is recognized and 

realized, when one is 

lovingly attuned to 

Him, with one-pointed 

consciousness.

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ ਜਵਚ ਿੁੜਨ 

ਕਰ ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ-ਰੂਪ 

ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, (ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ) ਇਕਾਗਿ ਮਨ ਹੋ ਕੇ 

(ਹਰੀ ਜਵਚ) ਜਲਵ ਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ।

59389 1395 kwm kRoD vis 
krY pvxu aufMq  
n DwvY]

(pvxu) vwSnw Kaam Krodhh Vas 

Karai Pavan 

Ouddanth N 

Dhhaavai ||

Lust and anger are 

brought under control, 

when the breath does 

not fly around, 

wandering restlessly.

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਵੱਸ ਜਵਚ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਮਨ ਭਟਕਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਕਸੇ ਪਾਸੇ ਵਲ) 

ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

59390 1395 inrMkwr kY vsY 
dyis hukmu buiJ  
bIcwru pwvY]

Nirankaar Kai 

Vasai Dhaes 

Hukam Bujh 

Beechaar Paavai ||

Dwelling in the land of 

the Formless Lord, 

realizing the Hukam of 

His Command, His 

contemplative wisdom 

is attained.

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ) ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਦੇ 

ਦੇਸ ਜਵਚ ਜਟਕ ਜਰਹਾ ਹੈ, (ਪਿਭੂ 
ਦਾ) ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ) ਜਗਆਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

59391 1395 kil mwih rUpu 
krqw purKu so 
jwxY ijin ikCu 
kIAau]

Kal Maahi Roop 

Karathaa Purakh 

So Jaanai Jin Kishh 

Keeao ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the Guru is the 

Form of the Creator, 

the Primal Lord God; 

he alone knows, who 

has tried it.

ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ) ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ-ਰੂਪ 

ਹੈ; (ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੂੰ ) ਉਹ 

ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੇ ਇਹ ਅਚਰਿ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ 
ਹੈ।
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59392 1395 guru imil´au soie  
iBKw khY shj 
rMig drsnu 
dIAau]1]19]

imil´au: imil-
Aau[iB`Kw[dI-Aau

Gur Miliyo Soe 

Bhikhaa Kehai 

Sehaj Rang 

Dharasan Dheeao 

||1||19||

So speaks Bhikhaa: I 

have met the Guru. 

With love and intuitive 

affection, He has 

bestowed the Blessed 

Vision of His Darshan. 

||1||19||

ਜਭੱਖਾ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ  
ਉਹ ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ) ਜਮਲ 

ਜਪਆ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਪੂਰਨ 

ਜਖੜਾਉ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਮੈਨੂੂੰ  
ਦਰਸਨ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥੧੯॥

59393 1395 rihE sMq hau 
toil swD bhuqyry 
ifTy]

Rehiou Santh Ho 

Ttol Saadhh 

Bahuthaerae 

Ddithae ||

I have been searching 

for the Saints; I have 

seen so many Holy 

and spiritual people.

ਮੈਂ ਸੂੰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਟੋਲਦਾ ਟੋਲਦਾ ਥੱਕ 

ਜਗਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਧ (ਭੀ) 
ਵੇਖੇ ਹਨ,

59394 1395 sMinAwsI 
qpsIAh muKhu  
ey pMifq imTy]

qp`sI-Ah Sanniaasee 

Thapaseeah 

Mukhahu Eae 

Panddith Mithae 

||

The hermits, 

Sannyaasees, ascetics, 

penitents, fanatics and 

Pandits all speak 

sweetly.

ਕਈ ਸੂੰ ਜਨਆਸੀ, ਕਈ ਤਪੱਸਵੀ 
ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਮੂੂੰ ਹੋਂ-ਜਮੱਠੇ ਪੂੰ ਜਡਤ 

(ਭੀ ਵੇਖੇ ਹਨ)।

59395 1395 brsu eyku hau 
iPirE iknY nhu 
prcau lwXau]

lw-Xau: X qwlU qoN bolo[ Baras Eaek Ho 

Firiou Kinai Nahu 

Paracho Laayo ||

I wandered around 

lost for a year, but no 

one touched my soul.

ਮੈਂ ਇਕ ਸਾਲ ਜਿਰਦਾ ਜਰਹਾ 
ਹਾਂ, ਜਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ;

59396 1396 khiqAh khqI 
suxI rhq ko 
KusI n AwXau]

(KusI) psMd[ kh-
iqAh[ Aw-Xau:X qwlU 
qoN bolo

Kehathiah 

Kehathee Sunee 

Rehath Ko Khusee 

N Aayo ||

I listened to preachers 

and teachers, but I 

could not be happy 

with their lifestyles.

ਸਾਰੇ (ਮੂੂੰ ਹੋਂ) ਆਖਦੇ ਹੀ ਆਖਦੇ 

(ਭਾਵ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਪਦੇਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹੀ) ਸੁਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਕਸੇ 

ਦੀ ਰਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ 

ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
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59397 1396 hir nwmu Coif  
dUjY lgy iqn@ ky 
gux hau ikAw 
khau]

(gux) AOgux Har Naam Shhodd 

Dhoojai Lagae 

Thinh Kae Gun Ho 

Kiaa Keho ||

Those who have 

abandoned the Lord's 

Name, and become 

attached to duality - 

why should I speak in 

praise of them?

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਹ 

ਆਖਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਿੇ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪਆਰ) ਜਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ?

59398 1396 gur diX 
imlwXau iBiKAw  
ijv qU rKih  
iqv 
rhau]2]20]

d-iX: d mukqw, iX 
ishwrI sihq, qwlU qoN 
bol[imlw-Xau[ 
(iBiKAw) gurmuiK 
iB`iKAw B`t[

Gur Dhay Milaayo 

Bhikhiaa Jiv Thoo 

Rakhehi Thiv Reho 

||2||20||

So speaks Bhikhaa: the 

Lord has led me to 

meet the Guru. As You 

keep me, I remain; as 

You protect me, I 

survive. ||2||20||

ਹੇ ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ)! ਜਪਆਰੇ 

(ਹਰੀ) ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ , ਜਭਖੇ ਨੂੂੰ , ਤੂੂੰ  
ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  
ਰੱਖੇਂਗਾ ਜਤਵੇਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ 
॥੨॥੨੦॥

59399 1396 pihir smwiD 
snwhu igAwin hY 
Awsix ciVAau]

Pehir Samaadhh 

Sanaahu Giaan Hai 

Aasan Charriao ||

Wearing the armor of 

Samaadhi, the Guru 

has mounted the 

saddled horse of 

spiritual wisdom.

ਸਮਾਧੀ-ਰੂਪ ਸੂੰਨਾਹ (ਜਜ਼ਰਹ-

ਬਖ਼ਤਰ) ਪਜਹਨ ਕੇ ਜਗਆਨ-

ਰੂਪ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ (ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੇ) ਆਸਣ 

ਿਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

59400 1396 DRMm DnKu kr 
gihE Bgq 
sIlh sir 
liVAau]

Dhhranm 

Dhhanakh Kar 

Gehiou Bhagath 

Seeleh Sar Larriao 

||

Holding the bow of 

Dharma in His Hands, 

He has shot the 

arrows of devotion 

and humility.

ਧਰਮ ਦਾ ਧਨੁਖ ਹੱਥਾਂ ਜਵਚ 

ਿੜ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ) 

ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਲ-ਰੂਪ ਤੀਰ 

ਨਾਲ (ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ 

ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਲੜ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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59401 1396 BY inrBau hir 
Atlu min sbid 
gur nyjw gifE]

A-tlu Bhai Nirabho Har 

Attal Man Sabadh 

Gur Naejaa 

Gaddiou ||

He is fearless in the 

Fear of the Eternal 

Lord God; He has 

thrust the spear of the 

Word of the Guru's 

Shabad into the mind.

ਹਰੀ ਦਾ ਭਉ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ) ਜਨਰਭਉ ਹੈ, 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਧਾਜਰਆ ਹੈ-ਇਹ (ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਮਾਨੋ), ਨੇਿਾ 
ਗੱਜਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;

59402 1396 kwm kRoD loB moh 
Apqu pMc dUq  
ibKMifE]

A-pqu:polw bolo[ 
(Apqu) bypq krn 
vwlw hMkwr[ ib-KMifE

Kaam Krodhh 

Lobh Moh Apath 

Panch Dhooth 

Bikhanddiou ||

He has cut down the 

five demons of 

unfulfilled sexual 

desire, unresolved 

anger, unsatisfied 

greed, emotional 

attachment and self-

conceit.

ਅਤੇ ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, 

ਅਹੂੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਿਾਂ 
ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

59403 1396 uBlau BUhwlu qyjo 
qnw inRpiq nwQu 
nwnk bir]

(Buhwlu) mhwrwjw Bhalo Bhoohaal 

Thaejo Thanaa 

Nripath Naathh 

Naanak Bar ||

Guru Amar Daas, the 

son of Tayj Bhaan, of 

the noble Bhalla 

dynasty, blessed by 

Guru Nanak, is the 

Master of kings.

ਤੇਿਭਾਨ ਿੀ ਦੇ ਪੁਤਿ ਹੇ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ! ਤੂੂੰ  ਭੱਜਲਆਂ ਦੀ 
ਕੁਲ ਜਵਚ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਹੈਂ ਅਤੇ 

(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਿੀ) ਦੇ 

ਵਰ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਿਾ 
ਹੈਂ।

59404 1396 gur Amrdws  
scu sl´ Bix qY 
dlu ijqau iev 
juDu kir]1]21]

gurmuiK B`t sl´: 
s`ilA[ ij`qau

Gur Amaradhaas 

Sach Saly Bhan 

Thai Dhal Jitho Eiv 

Judhh Kar 

||1||21||

SALL speaks the truth; 

O Guru Amar Daas, 

you have conquered 

the army of evil, 

fighting the battle this 

way. ||1||21||

ਸਲਯਯ ਕਵੀ (ਇਉਂ) ਆਖਦਾ 
ਹੈ- ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ! ਤੂੂੰ  
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੁੱ ਧ ਕਰ ਕੇ (ਇਹ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਦਲ ਜਿੱਤ ਜਲਆ 

ਹੈ ॥੧॥੨੧॥
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59405 1396 Gnhr bUMd bsuA 
romwvil kusm 
bsMq gnMq n 
AwvY]

(Gnhr) b`dl (bUMd) 
bUMdW[ DrqI dI 
(romwvil) romwvlI 
bnwspqI[ g-nMq

Ghanehar Boondh 

Basua Romaaval 

Kusam Basanth 

Gananth N Aavai 

||

The raindrops of the 

clouds, the plants of 

the earth, and the 

flowers of the spring 

cannot be counted.

ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ, ਧਰਤੀ 
ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਬਸੂੰਤ ਦੇ ਿੁੱ ਲ-

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।

59406 1396 riv sis ikrix  
audru swgr ko  
gMg qrMg AMqu ko 
pwvY]

Rav Sas Kiran 

Oudhar Saagar Ko 

Gang Tharang 

Anth Ko Paavai ||

Who can know the 

limits of the rays of 

the sun and the moon, 

the waves of the 

ocean and the Ganges?

ਸੂਰਿ ਤੇ ਚੂੰਦਿਮਾ ਦੀਆਂ 

ਜਕਰਨਾਂ, ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ ਪੇਟ 

ਗੂੰਗਾ ਦੀਆਂ ਜਠਲਹਾਂ-ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

59407 1396 rudR iDAwn  
igAwn siqgur 
ky kib jn Bl´  
aunh juo gwvY]

gurmuiK B`ilA B`t[ 
aunHW nMU jy koeI gw sky 
qW (gwvY) gw sky

Rudhr Dhhiaan 

Giaan Sathigur Kae 

Kab Jan Bhaly 

Ouneh Juo Gaavai 

||

With Shiva's 

meditation and the 

spiritual wisdom of 

the True Guru, says 

BHALL the poet, these 

may be counted.

ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਵਾਂਗ ਪੂਰਨ ਸਮਾਧੀ 
ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ 

ਜਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਹੇ ਭਲਯਯ 

ਕਵੀ! ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ-ਦੱਸੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕੇ,

59408 1396 Bly Amrdws  
gux qyry qyrI 
aupmw qoih bin 
AwvY]1]22]

Bhalae 

Amaradhaas Gun 

Thaerae Thaeree 

Oupamaa Thohi 

Ban Aavai 

||1||22||

O Guru Amar Daas, 

Your Glorious Virtues 

are so sublime; Your 

Praises belong only to 

You. ||1||22||

ਪਰ ਭੱਜਲਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਵਚ 

ਪਿਗਟ ਹੋਏ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਿੀ! ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ 
ਹੈਂ ॥੧॥੨੨॥
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59409 1396 sveIey mhly 
cauQy ky 4

4 AMk nhIN pV@nw Saveeeae Mehalae 

Chouthhae Kae 4

Swaiyas In Praise Of 

The Fourth Mehl:

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ 
ਉਸਤਜਤ ਜਵਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ 

ਸਵਈਏ।
59410 1396 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

59411 1396 iek min purKu 
inrMjnu iDAwvau]

Eik Man Purakh 

Niranjan Dhhiaavo 

||

Meditate single-

mindedly on the 

Immaculate Primal 

Lord God.

ਮੈਂ ਇਕਾਗਿ-ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ 

ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਾਂ,

59412 1396 gur pRswid hir 
gux sd gwvau]

Gur Prasaadh Har 

Gun Sadh Gaavo ||

By Guru's Grace, sing 

the Glorious Praises of 

the Lord forever.

ਗੁਰੂ ਿੀ ਦੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ ਸਦਾ 
ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ,

59413 1396 gun gwvq min 
hoie ibgwsw]

Gun Gaavath Man 

Hoe Bigaasaa ||

Singing His Praises, the 

mind blossoms forth 

in ecstasy.

ਅਤੇ ਗੁਣ ਗਾਂਜਦਆਂ ਗਾਂਜਦਆਂ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਜਖੜਾਉ ਪੈਦਾ 
ਹੋਵੇ,

59414 1396 siqgur pUir  
jnh kI Awsw]

Sathigur Poor 

Janeh Kee Aasaa ||

The True Guru fulfills 

the hopes of His 

humble servant.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਆਸ 

ਪੂਰੀ ਕਰ।

59415 1396 siqguru syiv  
prmpdu pwXau]

pwXau: X qwlU qoN bol Sathigur Saev 

Param Padh Paayo 

||

Serving the True Guru, 

the supreme status is 

obtained.

(ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ) 

ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਸੇਵ 

ਕੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ,

59416 1396 AibnwsI 
Aibgqu  
iDAwXau]

iDAw-Xau Abinaasee Abigath 

Dhhiaayo ||

Meditate on the 

Imperishable, 

Formless Lord God.

ਅਤੇ ਅਜਬਨਾਸੀ ਤੇ ਅਜਦਿਸ਼ਟ 

ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,
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59417 1396 iqsu Byty dwirdRü  
n cMpY]

This Bhaettae 

Dhaaridhra N 

Chanpai ||

Meeting with Him, 

one escapes poverty.

ਉਸ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਜਗਆਂ, ਦਜਲੱਦਿ ਨਹੀਂ 
ਚੂੰਬੜਦਾ,

59418 1396 kl´ shwru qwsu 
gux jMpY]

kl´: k`ilA Kaly Sehaar Thaas 

Gun Janpai ||

Kal Sahaar chants His 

Glorious Praises.

ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਕਵੀ ਉਸ (ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ 
ਹੈ।

59419 1396 jMpau gux ibml  
sujn jn kyry  
AimA nwmu jw 
kau PuirAw]

ib-ml[ su-jn Janpo Gun Bimal 

Sujan Jan Kaerae 

Amia Naam Jaa Ko 

Furiaa ||

I chant the pure 

praises of that humble 

being who has been 

blessed with the 

Ambrosial Nectar of 

the Naam, the Name 

of the Lord.

ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੇਸ਼ਟ ਿਨ (ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਦੇ ਜਨਰਮਲ 

ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ,

59420 1396 iein sqguru syiv  
sbd rsu pwXw  
nwmu inrMjn auir 
DirAw]

pw-Xw Ein Sathagur Saev 

Sabadh Ras 

Paayaa Naam 

Niranjan Our 

Dhhariaa ||

He served the True 

Guru and was blessed 

with the sublime 

essence of the 

Shabad, the Word of 

God. The Immaculate 

Naam has been 

enshrined in his heart.

ਇਸ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ 

(ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਸੇਵ ਕੇ 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰੂੰਿਨ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਇਆ ਹੈ।
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59421 1396 hir nwm risku  
goibMd gux gwhku  
cwhku qq smq 
sry]

smq: polw bolo imlvW[ 
q`q

Har Naam Rasik 

Gobindh Gun 

Gaahak Chaahak 

Thath Samath 

Sarae ||

He enjoys and savors 

the Lord's Name, and 

purchases the Glorious 

Virtues of the Lord of 

the Universe. He seeks 

the essence of reality; 

he is the Fountain of 

even-handed justice.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੈ, ਗੋਜਬੂੰ ਦ 

ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮ-ਜਦਿਸ਼ਟਤਾ 
ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ।

59422 1396 kiv kl´ Tkur 
hrdws qny gur 
rwmdws sr 
ABr Bry]1]

kl´: k`ilA Kav Kaly Thakur 

Haradhaas Thanae 

Gur Raamadhaas 

Sar Abhar Bharae 

||1||

So speaks KALL the 

poet: Guru Raam 

Daas, the son of Har 

Daas, fills the empty 

pools to overflowing. 

||1||

ਹੇ ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਕਵੀ! 
ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਸੁਪੱੁਤਿ, 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ (ਜਹਰਦੇ-

ਰੂਪੀ) ਖ਼ਾਲੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ 

ਨਾਲ) ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ॥੧॥

59423 1396 Cutq prvwh 
AimA Amrwpd  
AMimRq srovr 
sd BirAw]

Shhuttath 

Paravaah Amia 

Amaraa Padh 

Anmrith Sarovar 

Sadh Bhariaa ||

The stream of 

ambrosial nectar flows 

and the immortal 

status is obtained; the 

pool is forever 

overflowing with 

Ambrosial Nectar.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦਾ 
ਸਰੋਵਰ (ਹੈ, ਿ)ੋ ਸਦਾ ਭਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਵਚੋਂ) 
ਅਟੱਲ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 

ਹਨ।
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59424 1396 qy pIvih sMq  
krih min mjnu  
pub ijnhu syvw 
krIAw]

m`jnu Thae Peevehi 

Santh Karehi Man 

Majan Pub Jinahu 

Saevaa Kareeaa ||

Those Saints who have 

served the Lord in the 

past drink in this 

Nectar, and bathe 

their minds in it.

(ਇਸ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨੂੂੰ ) ਉਹ ਸੂੰਤ 

ਿਨ ਪੀਂਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ) ਅੂੰਤਰ-

ਆਤਮੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਿਨਮ ਦੀ 
ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

59425 1396 iqn Bau invwir  
AnBY pdu dInw  
sbd mwqR qy 
auDr Dry]

AOguxW jmW jUnW qoN (auu-
Dr) auDwr r`Ky hn[ 
An-BY

Thin Bho Nivaar 

Anabhai Padh 

Dheenaa Sabadh 

Maathr Thae 

Oudhhar Dhharae 

||

God takes their fears 

away, and blesses 

them with the state of 

fearless dignity. 

Through the Word of 

His Shabad, He has 

saved them.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ) ਉਹਨਾਂ 
(ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ) ਦਾ ਭਉ ਦੂਰ 

ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਰਭੈਤਾ ਦੀ 
ਪਦਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ 

ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਜਦਆਂ 

ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਾਰ ਉਤਾਰ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

59426 1396 kiv kl´ Tkur 
hrdws qny gur 
rwmdws sr 
ABr Bry]2]

(Tkur) Twkr jI, 
C`qRIAW dw nwm hY[ bwby 
(hrdws) hirdws jI dy 
AiqAMq ipAwry (qny) 
spu`qR mh`lw 4 jI[ 
kl´: k`ilA[ A-Br

Kav Kaly Thakur 

Haradhaas Thanae 

Gur Raamadhaas 

Sar Abhar Bharae 

||2||

So speaks KALL the 

poet: Guru Raam 

Daas, the son of Har 

Daas, fills the empty 

pools to overflowing. 

||2||

ਹੇ ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਕਵੀ! 
ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਸੁਪੱੁਤਿ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ (ਜਹਰਦੇ-

ਰੂਪ) ਖ਼ਾਲੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ) ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ 

॥੨॥
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59427 1396 sqgur miq gUV@  
ibml sqsMgiq  
Awqmu rMig clUlu 
BXw]

B-Xw: Xw qwlU qoN bol Sathagur Math 

Goorrh Bimal 

Sathasangath 

Aatham Rang 

Chalool Bhayaa ||

The True Guru's 

understanding is deep 

and profound. The Sat 

Sangat is His Pure 

Congregation. His Soul 

is drenched in the 

deep crimson color of 

the Lord's Love.

ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਦੀ ਮੱਤ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਹੈ, (ਆਪ ਦੀ) ਜਨਰਮਲ 

ਸਤ ਸੂੰਗਤ ਹੈ; (ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ) 
ਆਤਮਾ ਹਰੀ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਗੂੜਹਾ ਰੂੰ ਜਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

59428 1396 jwg´w mnu kvlu  
shij prkws´w  
ABY inrMjnu  
Grih lhw]

jwg´w: jwigAw[ 
prkws´w:prkwisAw[A-
BY: polw bolo

Jaagyaa Man Kaval 

Sehaj Parakaasyaa 

Abhai Niranjan 

Gharehi Lehaa ||

The Lotus of His mind 

remains awake and 

aware, illuminated 

with intuitive wisdom. 

In His own home, He 

has obtained the 

Fearless, Immaculate 

Lord.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦਾ) 
ਮਨ ਿਾਜਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਦਾ) ਕਉਲ 

ਿੁੱ ਲ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਜਖਜੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਜਨਰਭਉ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹੀ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ।

59429 1397 sqguir dXwil 
hir nwmu idRV@wXw  
iqsu pRswid vis 
pMc kry]

d-Xwil: d mukqw,Xw 
qwlU qoN bol[ idRV@w-
Xw[ v`is

Sathagur Dhayaal 

Har Naam 

Dhrirrhaayaa This 

Prasaadh Vas 

Panch Karae ||

The Merciful True 

Guru has implanted 

the Lord's Name 

within me, and by His 

Grace, I have 

overpowered the five 

thieves.

ਦਇਆਲ ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ 

ਿੀ) ਨੇ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ ) 
ਨਾਮ ਜਦਿੜਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਿਪਾਇਆ ਹੈ); ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਿੀ ਨੇ) ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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59430 1397 kiv kl´ Tkur 
hrdws qny gur 
rwmdws sr 
ABr Bry]3]

gurmuiK kl´ B`t[A-
Br[ kl´: k`ilA

Kav Kaly Thakur 

Haradhaas Thanae 

Gur Raamadhaas 

Sar Abhar Bharae 

||3||

So speaks KALL the 

poet: Guru Raam 

Daas, the son of Har 

Daas, fills the empty 

pools to overflowing. 

||3||

ਹੇ ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਕਵੀ! 
ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਸੁਪੱੁਤਿ, 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ (ਜਹਰਦੇ-

ਰੂਪ) ਖ਼ਾਲੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ) ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ 

॥੩॥
59431 1397 AnBau aunmwin  

Akl ilv lwgI  
pwrsu ByitAw 
shj Gry]

(A-kl) klpxw rihq 
bRhm[ An-Bau

Anabho 

Ounamaan Akal 

Liv Laagee Paaras 

Bhaettiaa Sehaj 

Gharae ||

With intuitive 

detachment, He is 

lovingly attuned to the 

Fearless, Unmanifest 

Lord; He met with 

Guru Amar Daas, the 

Philosopher's Stone, 

within his own home.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ ) ਜਵਚਾਰ 

ਦੁਆਰਾ ਜਗਆਨ ਪਿਾਪਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਆਪ ਦੀ) ਜਬਿਤੀ 
ਇਕ-ਰਸ ਜਵਆਪਕ ਹਰੀ ਨਾਲ 

ਿੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਿੀ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ) ਪਾਰਸ 

ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) 

ਸਹਿ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਅੱਪੜ 

ਜਗਆ ਹੈ।

59432 1397 sqgur prswid 
prmpdu pwXw  
Bgiq Bwie 
BMfwr Bry]

pw-Xw: Xw qwlU qoN bol Sathagur 

Parasaadh Param 

Padh Paayaa 

Bhagath Bhaae 

Bhanddaar Bharae 

||

By the Grace of the 

True Guru, He 

attained the supreme 

status; He is 

overflowing with the 

treasures of loving 

devotion.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਦੀ 
ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ) 

ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 

ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਪਆਰ ਨਾਲ (ਆਪ 

ਦੇ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
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59433 1397 myitAw jnmWqu  
mrx Bau Bwgw  
icqu lwgw sMqoK 
sry]

Maettiaa 

Janamaanth 

Maran Bho 

Bhaagaa Chith 

Laagaa Santhokh 

Sarae ||

He was released from 

reincarnation, and the 

fear of death was 

taken away. His 

consciousness is 

attached to the Lord, 

the Ocean of 

contentment.

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ (ਆਪਣਾ) 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਜਮਟਾ ਜਲਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ 
ਦਾ) ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ 

ਚੁਜਕਆ ਹੈ ਅਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) 
ਜਚੱਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
59434 1397 kiv kl´ Tkur 

hrdws qny gur 
rwmdws sr 
ABr Bry]4]

kl´: k`ilA[A-Br Kav Kaly Thakur 

Haradhaas Thanae 

Gur Raamadhaas 

Sar Abhar Bharae 

||4||

So speaks KALL the 

poet: Guru Raam 

Daas, the son of Har 

Daas, fills the empty 

pools to overflowing. 

||4||

ਹੇ ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਕਵੀ! 
ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਸੁਪੱੁਤਿ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ (ਜਹਰਦੇ-

ਰੂਪ) ਖ਼ਾਲੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ) ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ 

॥੪॥
59435 1397 ABr Bry pwXau 

Apwru ird 
AMqir DwirE]

A-Br[pw-Xau:X qwlU 
qoN bolo[

Abhar Bharae 

Paayo Apaar Ridh 

Anthar Dhhaariou 

||

He fills the empty to 

overflowing; He has 

enshrined the Infinite 

within His heart.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ) ਖ਼ਾਲੀ 
ਜਹਰਜਦਆਂ ਦੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਰੀ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, 

(ਆਪ ਨੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਇਆ ਹੈ,

59436 1397 duKBMjnu Awqm 
pRboDu min qqu 
bIcwirE]

Dhukh Bhanjan 

Aatham Prabodhh 

Man Thath 

Beechaariou ||

Within His mind, He 

contemplates the 

essence of reality, the 

Destroyer of pain, the 

Enlightener of the soul.

(ਅਤੇ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ (ਉਸ) 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ 

(ਿੋ) ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ 

ਿਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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59437 1397 sdw cwie hir 
Bwie pRym rsu  
Awpy jwxie]

jwx-ie Sadhaa Chaae Har 

Bhaae Praem Ras 

Aapae Jaanae ||

He yearns for the 

Lord's Love forever; 

He Himself knows the 

sublime essence of 

this Love.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਜਨਿੱਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਜਵਚ (ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), ਹਰੀ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਮਸਤ ਹੈ ਅਤੇ 

ਹਰੀ ਦੇ) ਜਪਆਰ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

59438 1397 sqgur kY 
prswid shj 
syqI rMgu mwxie]

mwx-ie Sathagur Kai 

Parasaadh Sehaj 

Saethee Rang 

Maanae ||

By the Grace of the 

True Guru, He 

intuitively enjoys this 

Love.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਸਤਗੁਰੂ 

(ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਨਾਲ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈ।

59439 1397 nwnk pRswid  
AMgd sumiq guir 
Amir Amru 
vrqwieE]

su-m`iq Naanak Prasaadh 

Angadh Sumath 

Gur Amar Amar 

Varathaaeiou ||

By the Grace of Guru 

Nanak, and the 

sublime teachings of 

Guru Angad, Guru 

Amar Daas broadcast 

the Lord's Command.

(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਿੀ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ (ਅਤੇ ਗੁਰੂ) ਅੂੰਗਦ ਿੀ 
ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੁੂੰ ਦਰ ਬੱੁਧ ਨਾਲ, 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤੋਂ ਜਵਚ 

ਜਲਆਂਦਾ ਹੈ,

59440 1397 gur rwmdws 
kl´ücrY qYN Atl 
Amrpdu 
pwieE]5]

kl´ücrY: ´ü A`Dy X`Xy hyTW 
AONkV, A`Dy aUVy AONkV 
lw ky aUVw polw bolo, 
klau~crY[ gurmuiK kl 
B`t aucwrdy hn[ A-tl

Gur Raamadhaas 

Kalyaacharai Thain 

Attal Amar Padh 

Paaeiou ||5||

So speaks KALL: O 

Guru Raam Daas, You 

have attained the 

status of eternal and 

imperishable dignity. 

||5||

ਕਵੀ ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਆਖਦਾ 
ਹੈ (ਜਕ) ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ! 
ਤੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਅਜਬਨਾਸੀ ਹਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ 
ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ॥੫॥
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59441 1397 sMqoK srovir bsY  
AimA rsu rsn 
pRkwsY]

Santhokh Sarovar 

Basai Amia Ras 

Rasan Prakaasai ||

You abide in the pool 

of contentment; Your 

tongue reveals the 

Ambrosial Essence.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਸੂੰ ਤੋਖ ਦੇ 

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਅਤੇ 

ਆਪਣੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੂੰ  ਪਰਗਟ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
59442 1397 imlq sWiq 

aupjY durqu 
dUrMqir nwsY]

Milath Saanth 

Oupajai Dhurath 

Dhooranthar 

Naasai ||

Meeting with You, a 

tranquil peace wells 

up, and sins run far 

away.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦਾ) 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜਤਆਂ (ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਠੂੰ ਢ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪਾਪ ਦੂਰੋਂ ਹੀ (ਵੇਖ ਕੇ) ਨਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
59443 1397 suKswgru 

pwieAau idMqu  
hir mig n hutY]

(idMqu) bRhm pRkwSvwn[ 
h`utY

Sukh Saagar 

Paaeiao Dhinth 

Har Mag N Huttai 

||

You have attained the 

Ocean of peace, and 

You never grow tired 

on the Lord's path.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦਾ) ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ (ਪਿਭੂ-
ਜਮਲਾਪ) ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

(ਤਾਹੀਏ ਂਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਹਰੀ 
ਦੇ ਰਾਹ ਜਵਚ (ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ) 

ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
59444 1397 sMjmu squ sMqoKu  

sIl sMnwhu mPutY]
(sMnwhu) sMjoA[ (mP`utY) 
nw Pu`tx vwlI

Sanjam Sath 

Santhokh Seel 

Sannaahu 

Mafuttai ||

The armor of self-

restraint, truth, 

contentment and 

humility can never be 

pierced.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦਾ) ਸੂੰਿਮ 

ਸਤ ਸੂੰ ਤੋਖ ਤੇ ਜਮੱਠਾ ਸੁਭਾਉ-

ਰੂਪ ਸੂੰਿੋਅ (ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਕ 

ਉਹ) ਟੱੁਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; (ਭਾਵ, 

ਆਪ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ-
ਸੂੰਿੁਕਤ ਹਨ)।

59445 1397 siqguru pRmwxu  
ibD nY isirau  
jig js qUru 
bjwieAau]

(ibD) krqwr jI[js 
dw (qUru) vwjw

Sathigur Pramaan 

Bidhh Nai Sirio Jag 

Jas Thoor 

Bajaaeiao ||

The Creator Lord 

certified the True 

Guru, and now the 

world blows the 

trumpet of His Praises.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ ) 
ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ 

ਿੀ) ਦੇ ਤੱੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 

ਿਗਤ ਨੇ (ਆਪ ਦੀ) ਸੋਭਾ ਦਾ 
ਵਾਿਾ ਵਿਾਇਆ ਹੈ।
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59446 1397 gur rwmdws 
kl´ücrY qY ABY 
Amrpdu 
pwieAau]6]

Gur Raamadhaas 

Kalyaacharai Thai 

Abhai Amar Padh 

Paaeiao ||6||

So speaks KALL: O 

Guru Raam Daas, You 

have attained the 

state of fearless 

immortality. ||6||

ਕਵੀ ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ "ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ! ਤੂੂੰ  
ਜਨਰਭਉ ਅਤੇ ਅਜਬਨਾਸੀ ਹਰੀ 
ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ'' ॥੬॥

59447 1397 jgu ijqau  
siqgur pRmwix  
min eyku 
iDAwXau]

ij`qau[ iDAw-Xau: X 
qwlU qoN bolo

Jag Jitho Sathigur 

Pramaan Man 

Eaek Dhhiaayo ||

O certified True Guru, 

You have conquered 

the world; You 

meditate single-

mindedly on the One 

Lord.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ) ਗੁਰੂ 

(ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਵਾਂਗ ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਜਿੱਜਤਆ ਹੈ ਅਤੇ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਇੱਕ (ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ) ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ।

59448 1397 Din Din siqgur 
Amrdwsu ijin 
nwmu idRVwXau]

idRVw-Xau: X qwlU qoN 
bolo[

Dhhan Dhhan 

Sathigur 

Amaradhaas Jin 

Naam Dhrirraayo 

||

Blessed, blessed is 

Guru Amar Daas, the 

True Guru, who 

implanted the Naam, 

the Name of the Lord, 

deep within.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਧੂੰਨ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ 
ਨੂੂੰ ) ਨਾਮ ਜਦਿੜਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

59449 1397 nv iniD nwmu 
inDwnu iriD 
isiD qw kI 
dwsI]

Nav Nidhh Naam 

Nidhhaan Ridhh 

Sidhh Thaa Kee 

Dhaasee ||

The Naam is the 

wealth of the nine 

treasures; prosperity 

and supernatural 

spiritual powers are 

His slaves.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ ) ਨਾਮ-

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮਲ ਜਗਆ ਹੈ, (ਮਾਨੋ) 

ਨੌ ਜਨਧੀਆਂ ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ 

ਹਨ। ਸਭ ਜਰੱਧੀਆਂ ਤੇ ਜਸੱਧੀਆਂ 

ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ।
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59450 1397 shj srovru 
imilE purKu 
ByitE AibnwsI]

Sehaj Sarovar 

Miliou Purakh 

Bhaettiou 

Abinaasee ||

He is blessed with the 

ocean of intuitive 

wisdom; He has met 

with the Imperishable 

Lord God.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ ) ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹਰੀ ਜਮਲ ਜਪਆ 

ਹੈ, ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ।

59451 1397 Awidly Bgq  
ijqu lig qry so 
guir nwmu 
idRVwieAau]

(Awidly) pihly[ l`ig Aadh Lae Bhagath 

Jith Lag Tharae So 

Gur Naam 

Dhrirraaeiao ||

The Guru has 

implanted the Naam 

deep within; attached 

to the Naam, the 

devotees have been 

carried across since 

ancient times.

ਜਿਸ (ਨਾਮ) ਜਵਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੱੁਢ 

ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਤਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, 

ਉਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ 

ਿੀ) ਨੇ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੂੂੰ  
ਜਦਿੜਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

59452 1397 gur rwmdws 
kl´ücrY qY hir 
pRym pdwrQu 
pwieAau]7]

Gur Raamadhaas 

Kalyaacharai Thai 

Har Praem 

Padhaarathh 

Paaeiao ||7||

So speaks KALL: O 

Guru Raam Daas, You 

have obtained the 

wealth of the Lord's 

Love. ||7||

ਕਵੀ ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ 'ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ! 
ਤੂੂੰ  ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਪਆਰ 

ਦਾ (ਉੱਤਮ) ਪਦਾਰਥ ਪਾ 
ਜਲਆ ਹੈ' ॥੭॥

59453 1397 pRym Bgiq 
prvwh pRIiq 
publI n hutie]

(publI) pihlI pRbl 
pUrn pRIq dw pRvwh, 
AMdr vih irhw hY[ 
(hu`t-ie) htdI nhIN

Praem Bhagath 

Paravaah Preeth 

Pubalee N Huttae 

||

The flow of loving 

devotion and primal 

love does not stop.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ 
ਜਪਆਰ-ਭਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ 

ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਿੀ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਿੋ) 
ਪੂਰਬਲੀ ਪਿੀਤ (ਹੈ ਉਹ) 

ਮੱੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ;
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59454 1397 siqgur sbdu 
AQwhu AimA 
Dwrw rsu gutie]

g`ut-ie Sathigur Sabadh 

Athhaahu Amia 

Dhhaaraa Ras 

Guttae ||

The True Guru drinks 

in the stream of 

nectar, the sublime 

essence of the 

Shabad, the Infinite 

Word of God.

ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਦਾ (ਿੋ) 
ਅਥਾਹ ਸ਼ਬਦ (ਹੈ, ਉਸ 

ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਗਟ ਗਟ ਕਰ ਕੇ ਲੈ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।
59455 1397 miq mwqw sMqoKu 

ipqw sir shj 
smwXau]

ivAwpk bRhm (sir) 
smMudR [ (shj) SWqI, 
(smw-Xau): X qwlU qoN 
bolo

Math Maathaa 

Santhokh Pithaa 

Sar Sehaj Samaayo 

||

Wisdom is His mother, 

and contentment is 

His father; He is 

absorbed in the ocean 

of intuitive peace and 

poise.

(ਉੱਚੀ) ਮੱਤ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਿੀ ਦੀ) ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ 

(ਆਪ ਦਾ) ਜਪਤਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਜਵਚ ਿੂੰ ਮੇ-

ਪਲੇ ਹਨ, ਆਪ ਉੱਚੀ ਬੱੁਧ 

ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੂੰ ਤੋਖੀ ਹਨ)। 

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ 

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ ਲਾਈ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
59456 1397 AwjonI sMBivAau  

jgqu gur bcin 
qrwXau]

(AwjonI) AjUnI srUp 
huMidAW (sM) suqy pRkwS 
sihq, (BivAau) 
pRgty[ sM-BivAau, 
qrw-Xau

Aajonee 

Sanbhaviao Jagath 

Gur Bachan 

Tharaayo ||

The Guru is the 

Embodiment of the 

Unborn, Self-illumined 

Lord; by the Word of 

His Teachings, the 

Guru carries the world 

across.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਿੂਨਾਂ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਤੇ ਸੁਤੇ-ਪਿਕਾਸ਼ ਹਰੀ 
ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪ 

ਨੇ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ 

ਤਾਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

59457 1397 Aibgq Agocru 
Apr pru min  
gur sbdu 
vswieAau]

Aib-gq Abigath Agochar 

Aparapar Man Gur 

Sabadh Vasaaeiao 

||

Within His mind, the 

Guru has enshrined 

the Shabad, the Word 

of the Unseen, 

Unfathomable, Infinite 

Lord.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਅਜਦਿਸ਼ਟ 

ਅਗੋਚਰ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਰੀ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹੈ। (ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 

ਵਸਾਇਆ ਹੈ।
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59458 1397 gur rwmdws 
kl´ücrY qY jgq 
auDwrxu 
pwieAau]8]

kl´ücrY: klau~crY, aUVw 
polw bolo 

Gur Raamadhaas 

Kalyaacharai Thai 

Jagath 

Oudhhaaran 

Paaeiao ||8||

So speaks KALL: O 

Guru Raam Daas, You 

have attained the 

Lord, the Saving Grace 

of the world. ||8||

ਕਵੀ ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ 'ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ! ਤੂੂੰ  
ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ' 

॥੮॥

59459 1397 jgq auDwrxu nv 
inDwnu Bgqh 
Bv qwrxu]

Bg-qh Jagath 

Oudhhaaran Nav 

Nidhhaan 

Bhagatheh Bhav 

Thaaran ||

The Saving Grace of 

the world, the nine 

treasures, carries the 

devotees across the 

world-ocean.

ਭਗਤ ਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ 

ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, 

ਜਨਜਧਆਂ ਦਾ ਭੂੰ ਡਾਰ ਹੈ, ਸੂੰਸਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਿਥ-

59460 1397 AMimRq bUMd hir 
nwmu ibsu kI ibKY 
invwrxu]

Anmrith Boondh 

Har Naam Bis Kee 

Bikhai Nivaaran ||

The Drop of Ambrosial 

Nectar, the Lord's 

Name, is the antidote 

to the poison of sin.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੇ 

ਪਾਸ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਾਨੋ) 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ ਹੈ, ਿ ੋਸਾਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਜਵਹੁ ਦੂਰ ਕਰਨ-

ਿੋਗ ਹੈ।
59461 1397 shj qrovr 

PilE igAwn 
AMimRq Pl lwgy]

Sehaj Tharovar 

Faliou Giaan 

Anmrith Fal 

Laagae ||

The tree of intuitive 

peace and poise 

blossoms and bears 

the ambrosial fruit of 

spiritual wisdom.

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਸਿੇਸ਼ਟ ਰੱੁਖ ਹੈ ਿ ੋ

ਿਜਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਇਸ ਰੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਜਗਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਿਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

59462 1397 gur pRswid 
pweIAih DMin qy 
jn bfBwgy]

pweI-Aih Gur Prasaadh 

Paaeeahi Dhhann 

Thae Jan 

Baddabhaagae ||

Blessed are those 

fortunate people who 

receive it, by Guru's 

Grace.

(ਇਹ ਿਲ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਧੂੰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ)।
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59463 1397 qy mukqy Bey  
siqgur sbid  
min gur prcw 
pwieAau]

Thae Mukathae 

Bheae Sathigur 

Sabadh Man Gur 

Parachaa Paaeiao 

||

They are liberated 

through the Shabad, 

the Word of the True 

Guru; their minds are 

filled with the Guru's 

Wisdom.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) 
ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

59464 1397 gur rwmdws 
kl´ücrY qY sbd 
nIswnu 
bjwieAau]9]

kl´ücrY: klau~crY, aUVw 
polw bolo 

Gur Raamadhaas 

Kalyaacharai Thai 

Sabadh Neesaan 

Bajaaeiao ||9||

So speaks KALL: O 

Guru Raam Daas, You 

beat the drum of the 

Shabad. ||9||

ਕਵੀ ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ 'ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ! ਤੂੂੰ  
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਿਾਇਆ 

ਹੈ' ॥੯॥

59465 1398 syj sDw shju 
Cwvwxu sMqoKu 
srwiecau sdw 
sIl sMnwhu sohY]

(sDw) SrDw, (Cwvwxu) 
cMdoAw, (srwie-cau) 
knwqW

Saej Sadhhaa 

Sehaj Shhaavaan 

Santhokh 

Saraaeicho Sadhaa 

Seel Sannaahu 

Sohai ||

On the bed of faith, 

with the blankets of 

intuitive peace and 

poise and the canopy 

of contentment, You 

are embellished 

forever with the armor 

of humility.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ) ਸਰਧਾ 
ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ) ਸੇਿ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ, (ਆਪ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਦਾ ਜਟਕਾਉ ਸ਼ਾਮੀਆਨਾ 
ਹੈ, ਸੂੰ ਤੋਖ ਕਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਿੱਤ 

ਦਾ ਜਮੱਠਾ ਸੁਭਾਉ ਸੂੰਿੋਅ ਹੈ।

59466 1398 gur sbid  
smwcirE nwmu 
tyk sMgwid bohY]

(smwcirE) BlI pRkwr 
pRwpq krnw[ (sMgwid) 
sMgI Awidk[ (bohY) 
sugMDI

Gur Sabadh 

Samaachariou 

Naam Ttaek 

Sangaadh Bohai ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, 

you practice the 

Naam; You lean on its 

Support, and give Your 

Fragrance to Your 

companions.

ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਆਪ ਨੇ) 

ਕਮਾਇਆ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੀ) ਟੇਕ 

(ਆਪ ਦੇ) ਸੂੰਗੀ ਆਜਦਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਗੂੰ ਜਧਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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59467 1398 AwjonIau Bl´ü 
Amlu siqgur 
sMig invwsu]

(Bl´ü) BlI pRkwr[ Bl´ü: 
Blau[ A-mlu

Ajoneeo Bhalya 

Amal Sathigur 

Sang Nivaas ||

You abide with the 

Unborn Lord, the 

Good and Pure True 

Guru.

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿਨਮ (ਮਰਨ) 

ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸੱੁਧ-ਆਤਮਾ ਹੈ।

59468 1398 gur rwmdws 
kl´ücrY quA shj 
srovir bwsu]10]

kl´ücrY: klau~crY, aUVw 
polw bolo 

Gur Raamadhaas 

Kalyaacharai Thua 

Sehaj Sarovar Baas 

||10||

So speaks KALL: O 

Guru Raam Daas, You 

abide in the sacred 

pool of intuitive peace 

and poise. ||10||

ਕਵੀ ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਆਖਦਾ 
ਹੈ ਜਕ 'ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ! ਤੇਰਾ 
ਵਾਸ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ 

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਹੈ' ॥੧੦॥

59469 1398 guru ijn@ kau 
supRsMnu nwmu hir 
irdY invwsY]

supRsMnu Gur Jinh Ko 

Suprasann Naam 

Har Ridhai 

Nivaasai ||

The Lord's Name 

abides in the hearts of 

those who are 

pleasing to the Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਤੱੁਠਦਾ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ 

ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

59470 1398 ijn@ kau guru 
supRsMnu durqu 
dUrMqir nwsY]

supRsMnu Jinh Ko Gur 

Suprasann 

Dhurath 

Dhooranthar 

Naasai ||

Sins run far away from 

those who are 

pleasing to the Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਠਦਾ ਹੈ, 

(ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ) ਪਾਪ ਦੂਰੋਂ ਹੀ (ਵੇਖ 

ਕੇ) ਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

59471 1398 guru ijn@ kau 
supRsMnu mwnu 
AiBmwnu invwrY]

supRsMnu Gur Jinh Ko 

Suprasann Maan 

Abhimaan 

Nivaarai ||

Those who are 

pleasing to the Guru 

eradicate pride and 

egotism from within.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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59472 1398 ijn@ kau guru 
supRsMnu sbid 
lig Bvjlu qwrY]

Jinh Ko Gur 

Suprasann Sabadh 

Lag Bhavajal 

Thaarai ||

Those who are 

pleasing to the Guru 

are attached to the 

Shadad, the Word of 

God; they are carried 

across the terrifying 

world-ocean.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਿੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

59473 1398 prcau pRmwxu  
gur pwieAau  
iqn skXQau 
jnmu jig]

sk-X-Qau: X qwlU qoN 
bolo

Paracho Pramaan 

Gur Paaeiao Thin 

Sakayathho Janam 

Jag ||

Those who are blessed 

with the wisdom of 

the certified Guru - 

blessed and fruitful is 

their birth into the 

world.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਪਿਮਾਣੀਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੂੰ ਮਣਾ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਸਿਲ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

59474 1398 sRI gurU srix 
Bju kl´ kib  
Bugiq mukiq sB  
gurU lig]11]

kl´: k`ilA[ kl´ B`t 
jI

Sree Guroo Saran 

Bhaj Kaly Kab 

Bhugath Mukath 

Sabh Guroo Lag 

||11||

KALL the poet runs to 

the Sanctuary of the 

Great Guru; attached 

to the Guru, they are 

blessed with worldly 

enjoyments, liberation 

and everything. ||11||

ਹੇ ਕਵੀ ਕਲਯਯਸਹਾਰ! 

ਸਜਤਗੁਰ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪਉ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨੀ ਜਪਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ 
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ (ਜਮਲ 

ਸਕਦੇ ਹਨ) ॥੧੧॥
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59475 1398 siqguir Kymw 
qwixAw jug jUQ 
smwxy]

(jUQ) toilAW dy toly[ 
Kymw: ibMdI nhIN lwauxI

Sathigur Khaemaa 

Thaaniaa Jug 

Joothh Samaanae 

||

The Guru has pitched 

the tent; under it, all 

the ages are gathered.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ 

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ-ਰੂਪ) ਚੂੰ ਦੋਆ ਤਾਜਣਆ 

ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿੁਗ (ਭਾਵ, ਸਾਰੇ 

ਿੁਗਾਂ ਦੇ ਿੀਵ) ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਆ 

ਜਟਕੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਸਭ ਿੀਵ 

ਹਜਰ ਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ 

ਹਨ)।

59476 1398 AnBau nyjw nwmu 
tyk ijqu Bgq 
AGwxy]

An-Bau Anabho Naejaa 

Naam Ttaek Jith 

Bhagath Aghaanae 

||

He carries the spear of 

intuition, and takes 

the Support of Naam, 

the Name of the Lord, 

through which the 

devotees are fulfilled.

ਜਗਆਨ (ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਜਵਚ) 

ਨੇਿਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਆਪ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 

ਰੱਿ ਰਹੇ ਹਨ।

59477 1398 guru nwnku AMgdu 
Amru Bgq hir 
sMig smwxy]

Gur Naanak 

Angadh Amar 

Bhagath Har Sang 

Samaanae ||

Guru Nanak, Guru 

Angad and Guru Amar 

Daas, through 

devotional worship, 

have merged into the 

Lord.

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਰੂਪ ਟੇਕ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਿੀ, ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਸਾਜਹਬ, 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਭਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋਏ ਹਨ।
59478 1398 iehu rwj jog 

gur rwmdws qum@ 
hU rsu jwxy]12]

Eihu Raaj Jog Gur 

Raamadhaas 

Thumh Hoo Ras 

Jaanae ||12||

O Guru Raam Daas, 

You alone know the 

taste of this Raja Yoga. 

||12||

ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ! ਆਪ ਨੇ 

ਭੀ ਰਾਿ ਿੋਗ ਦੇ ਇਸ ਸੁਆਦ 

ਨੂੂੰ  ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ ॥੧੨॥
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59479 1398 jnku soie ijin 
jwixAw aunmin 
rQu DirAw]

Janak Soe Jin 

Jaaniaa Ounaman 

Rathh Dhhariaa ||

He alone is 

enlightened like 

Janaka, who links the 

chariot of his mind to 

the state of ecstatic 

realization.

ਿਨਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਿਾਣ ਜਲਆ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ 
ਜਬਿਤੀ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਨ ਜਖੜਾਉ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

59480 1398 squ sMqoKu smwcry  
ABrw sru 
BirAw]

(A-Brw) ^wlI[ smw-
cry

Sath Santhokh 

Samaacharae 

Abharaa Sar 

Bhariaa ||

He gathers in truth 

and contentment, and 

fills up the empty pool 

within.

ਜਿਸ ਨੇ ਸਤ ਅਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਹ 

ਰੱਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਜਤਿਪਤ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ।
59481 1398 AkQ kQw Amrw 

purI ijsu dyie su 
pwvY]

A-kQ: polw bolo[ dy-ie Akathh Kathhaa 

Amaraa Puree Jis 

Dhaee S Paavai ||

He speaks the 

Unspoken Speech of 

the eternal city. He 

alone obtains it, unto 

whom God gives it.

ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ 
(ਭਾਵ, ਿਨਕ ਵਾਲੀ) ਇਹ 

(ਉਪਿੋਕਤ) ਗੂਝ ਗੱਲ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ 
ਿਨਕ-ਪਦਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ)।

59482 1398 iehu jnk rwju  
gur rwmdws quJ 
hI bix 
AwvY]13]

(jnk) bRhm ipqw Eihu Janak Raaj 

Gur Raamadhaas 

Thujh Hee Ban 

Aavai ||13||

O Guru Raam Daas, 

Your sovereign rule, 

like that of Janak, is 

Yours alone. ||13||

ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ! ਇਹ ਿਨਕ-

ਰਾਿ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ ਸੋਭਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਇਸ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਅਜਧਕਾਰੀ ਹੈਂ) ॥੧੩॥
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59483 1398 siqgur nwmu eyk 
ilv min jpY 
idRV@ iqn@ jn 
duK pwpu khu kq 
hovY jIau]

Sathigur Naam 

Eaek Liv Man Japai 

Dhrirrha Thinh Jan 

Dhukh Paap Kahu 

Kath Hovai Jeeo ||

Tell me, how can sin 

and suffering cling to 

that humble being 

who chants the Naam, 

given by the Guru, 

with single-minded 

love and firm faith?

ਿ ੋਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਬਿਤੀ ਿੋੜ ਕੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਿਪਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ 

ਿੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਪ 

ਕਦੋਂ ਪੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ?

59484 1398 qwrx qrx iKn 
mwqR jw kau 
idRis†  DwrY sbdu 
ird bIcwrY kwmu 
kRoDu KovY jIau]

zor zulm AOgux ivkwr 
swgr qoN qwrn leI, 
(qrx) jhwz rUp hn[ 
di Rsi † : A`Dw tYNkw 
polw bolo 

Thaaran Tharan 

Khin Maathr Jaa 

Ko Dhrist Dhhaarai 

Sabadh Ridh 

Beechaarai Kaam 

Krodhh Khovai 

Jeeo ||

When the Lord, the 

Boat to carry us 

across, bestows His 

Glance of Grace, even 

for an instant, the 

mortal contemplates 

the Shabad within his 

heart; unfulfilled 

sexual desire and 

unresolved anger are 

eradicated.

(ਸਜਤਗੁਰੂ, ਿੋ) ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਤਾਰਨ ਲਈ (ਮਾਨੋ) ਿਹਾਜ਼ 

(ਹੈ) ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ ਜਖਨ 

ਭਰ ਲਈ ਭੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ 

ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਵਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਨੂੂੰ  ਗੂੰ ਵਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
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59485 1398 jIAn sBn dwqw  
Agm g´wn 
ibK´wqw Aih 
inis D´wn DwvY  
plk n sovY 
jIau]

igAwn,ibiKAwqw,iDAwn Jeean Sabhan 

Dhaathaa Agam 

Gyaan 

Bikhyaathaa Ahinis 

Dhhyaan Dhhaavai 

Palak N Sovai Jeeo 

||

The Guru is the Giver 

to all beings; He 

speaks the spiritual 

wisdom of the 

Unfathomable Lord, 

and meditates on Him 

day and night. He 

never sleeps, even for 

an instant.

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਸਾਰੇ 

ਿੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਗਮ 

ਹਰੀ ਦੇ ਜਗਆਨ ਦੇ ਪਿਗਟ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਹਰੀ ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪਲਕ ਭਰ ਭੀ ਗ਼ਾਿਲ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

59486 1398 jw kau dyKq  
dirdRü jwvY nwmu 
so inDwnu pwvY  
gurmuiK g´win  
durmiq mYlu DovY 
jIau]

igAwn[ dur-m`iq Jaa Ko Dhaekhath 

Dharidhra Jaavai 

Naam So 

Nidhhaan Paavai 

Guramukh Gyaan 

Dhuramath Mail 

Dhhovai Jeeo ||

Seeing Him, poverty 

vanishes, and one is 

blessed with the 

treasure of the Naam, 

the Name of the Lord. 

The spiritual wisdom 

of the Guru's Word 

washes away the filth 

of evil-mindedness.

ਿ ੋਗੁਰਮੁਖ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ 

ਜਦੱਤੇ) ਜਗਆਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣੀ ਦੁਰਮੱਤ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ 
ਹੈ, ਨਾਮ-ਰੂਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਦਜਲਦਿ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

59487 1398 siqgur nwmu eyk 
ilv min jpY 
idRVu iqn jn 
duK pwp khu kq 
hovY jIau]1]

Sathigur Naam 

Eaek Liv Man Japai 

Dhrirr Thin Jan 

Dhukh Paap Kahu 

Kath Hovai Jeeo 

||1||

Tell me, how can sin 

and suffering cling to 

that humble being 

who chants the Naam, 

given by the Guru, 

with single-minded 

love and firm faith? 

||1||

ਿ ੋਿੋ ਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ 

(ਰਾਮਦਾਸ) ਦਾ ਨਾਮ ਜਬਿਤੀ 
ਿੋੜ ਕੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਰਧਾ ਨਾਲ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਿੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਾਪ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

॥੧॥
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59488 1398 Drm krm pUrY 
siqguru pweI hY]

Dhharam Karam 

Poorai Sathigur 

Paaee Hai ||

Dharmic faith and the 

karma of good deeds 

are obtained from the 

Perfect True Guru.

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੂੂੰ  
ਜਮਜਲਆਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ 

(ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ);

59489 1398 jw kI syvw isD 
swD muin jn  
suir nr jwcih  
sbd swru eyk 
ilv lweI hY]

Jaa Kee Saevaa 

Sidhh Saadhh Mun 

Jan Sur Nar 

Jaachehi Sabadh 

Saar Eaek Liv 

Laaee Hai ||

The Siddhas and Holy 

Saadhus, the silent 

sages and angelic 

beings, yearn to serve 

Him; through the most 

excellent Word of the 

Shabad, they are 

lovingly attuned to the 

One Lord.

ਜਸੱਧ, ਸਾਧ ਮੁਨੀ ਲੋਕ, ਦੇਵਤੇ 

ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਇਸ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 

ਦੀ) ਸੇਵਾ ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ, (ਆਪ 

ਦਾ) ਸ਼ਬਦ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ (ਆਪ 

ਨੇ) ਇਕ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਨਾਲ 

ਜਬਿਤੀ ਿੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

59490 1398 Puin jwnY ko qyrw 
Apwru inrBau 
inrMkwru AkQ 
kQnhwru quJih 
buJweI hY]

A-kQ: polw bolo, 
bu`JweI

Fun Jaanai Ko 

Thaeraa Apaar 

Nirabho Nirankaar 

Akathh 

Kathhanehaar 

Thujhehi Bujhaaee 

Hai ||

Who can know Your 

limits? You are the 

Embodiment of the 

Fearless, Formless 

Lord. You are the 

Speaker of the 

Unspoken Speech; You 

alone understand this.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ!) ਕੌਣ ਤੇਰਾ 
(ਅੂੰਤ) ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੂੰ  
ਬੇਅੂੰ ਤ, ਜਨਰਭਉ ਜਨਰੂੰਕਾਰ 

(ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈਂ। ਕਥਨ-ਿੋਗ 

ਅਕੱਥ ਹਰੀ ਦਾ ਜਗਆਨ ਤੈਨੂੂੰ  
ਹੀ ਜਮਜਲਆ ਹੈ।
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59491 1398 Brm BUly sMswr  
Cuthu jUnI sMGwr  
jm ko n fMf 
kwl gurmiq 
D´weI hY]

D´weI: iDAweI Bharam Bhoolae 

Sansaar Shhuttahu 

Joonee Sanghaar 

Jam Ko N Ddandd 

Kaal Guramath 

Dhhyaaee Hai ||

O foolish worldly 

mortal, you are 

deluded by doubt; 

give up birth and 

death, and you shall 

not be punished by 

the Messenger of 

Death. Meditate on 

the Guru's Teachings.

ਭਰਮਾਂ ਜਵਚ ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਹੇ 

ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵ! ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ 

ਿੀ) ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ (ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ) ਜਸਮਰ, ਤੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਤੋਂ ਬਚ ਿਾਜਹਂਗਾ, ਤੇ ਿਮ ਦੀ 
ਭੀ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

59492 1398 mn pRwxI mugD 
bIcwru Aih inis 
jpu Drm krm  
pUrY siqguru pweI 
hY]2]

Man Praanee 

Mugadhh 

Beechaar Ahinis 

Jap Dhharam 

Karam Poorai 

Sathigur Paaee Hai 

||2||

You foolish mortal 

being, reflect on this 

in your mind; chant 

and meditate day and 

night. Dharmic faith 

and the karma of good 

deeds are obtained 

from the Perfect True 

Guru. ||2||

ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਹੇ ਮੂਰਖ ਿੀਵ! 

ਜਵਚਾਰ ਕਰ ਤੇ ਜਦਨ ਰਾਤ 

(ਨਾਮ) ਜਸਮਰ। ਪੂਰੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

(ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

(ਸਾਰੇ) ਧਰਮ ਕਰਮ (ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ॥੨॥

59493 1398 hau bil bil 
jwau siqgur 
swcy nwm pr]

Ho Bal Bal Jaao 

Sathigur Saachae 

Naam Par ||

I am a sacrifice, a 

sacrifice, to the True 

Name, O my True 

Guru.

ਸੱਚੇ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਵਾਂ।
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59494 1398 kvn aupmw dyau  
kvn syvw sryau  
eyk muK rsnw 
rshu jug joir 
kr]

Kavan Oupamaa 

Dhaeo Kavan 

Saevaa Saraeo 

Eaek Mukh 

Rasanaa Rasahu 

Jug Jor Kar ||

What Praises can I 

offer to You? What 

service can I do for 

You? I have only one 

mouth and tongue; 

with my palms pressed 

together, I chant to 

You with joy and 

delight.

ਮੈਂ ਜਕਹੜੀ ਉਪਮਾ ਜਦਆਂ 

(ਭਾਵ, ਕੀਹ ਆਖਾਂ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ 
ਹੈ), ਮੈਂ ਜਕਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? (ਹੇ 

ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਜਸਮਰ (ਬੱਸ, ਇਹੀ ਉਪਮਾ ਤੇ 

ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ)।

59495 1398 Puin mn bc kRm 
jwnu Anq dUjw  
n mwnu nwmu so 
Apwru swru dIno 
guir ird Dr]

Fun Man Bach 

Kram Jaan Anath 

Dhoojaa N Maan 

Naam So Apaar 

Saar Dheeno Gur 

Ridh Dhhar ||

In thought, word and 

deed, I know the Lord; 

I do not worship any 

other. The Guru has 

enshrined the most 

excellent Name of the 

Infinite Lord within my 

heart.

ਹੇ ਨਲਯਯ ਕਵੀ! ਅਤੇ ਹੋਰ 

(ਇਹ ਕੂੰਮ ਕਰ, ਜਕ) ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਬਚਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੂੂੰ ) ਜਦਿੜ 

ਕਰ, ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਿਪ, 

ਉਹ ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੇ ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ 

ਉਸ ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ 

ਤੇਰੇ ਜਹਰਦੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ,
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59496 1399 nl´ kiv pwrs 
prs kc kMcnw 
huie cMdnw subwsu 
jwsu ismrq An 
qr]

gurmuK B`t nl´ jI[ 
(kc) k`c qoN[ (kMcnw) 
sonw, (An) hor[ (qr) 
ibRC vWgUM[ nl´: n`ilA[

Naly Kav Paaras 

Paras Kach 

Kanchanaa Hue 

Chandhanaa 

Subaas Jaas 

Simarath An Thar 

||

So speaks NALL the 

poet: touching the 

Philosopher's Stone, 

glass is transformed 

into gold, and the 

sandalwood tree 

imparts its fragrance 

to other trees; 

meditating in 

remembrance on the 

Lord, I am 

transformed.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ (ਇਉਂ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਪਾਰਸ ਦੀ 
ਛੁਹ ਨਾਲ ਕੱਚ ਸੋਨਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ (ਚੂੰਦਨ ਦੀ ਛੁਹ ਨਾਲ) 

ਹੋਰ ਰੱੁਖਾਂ ਜਵਚ ਚੂੰਦਨ ਦੀ 
ਸੁਗੂੰ ਧੀ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

59497 1399 jw ky dyKq 
duAwry kwm kRoD 
hI invwry jI hau 
bil bil jwau  
siqgur swcy nwm 
pr]3]

Jaa Kae Dhaekhath 

Dhuaarae Kaam 

Krodhh Hee 

Nivaarae Jee Ho 

Bal Bal Jaao 

Sathigur Saachae 

Naam Par ||3||

Seeing His Door, I am 

rid of sexual desire 

and anger. I am a 

sacrifice, a sacrifice, to 

the True Name, O my 

True Guru. ||3||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਦੇ 

ਦਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਕਾਮ ਕਿੋਧ (ਆਜਦਕ ਇਹ ਸਾਰੇ) 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ 

ਹਾਂ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
॥੩॥

59498 1399 rwju jogu qKqu  
dIAnu gur 
rwmdws]

Raaj Jog Thakhath 

Dheean Gur 

Raamadhaas ||

Guru Raam Daas was 

blessed with the 

Throne of Raja Yoga.

ਉਸ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ (ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਰਾਿ ਤੇ 

ਿੋਗ (ਵਾਲਾ) ਤਖ਼ਤ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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59499 1399 pRQmy nwnk cMdu  
jgq BXo AwnMdu  
qwrin mnuK´ jn  
kIAau pRgws]

B-Xo: X qwlU qoN bolo[ 
mnuK´: mn`uiKA 

Prathhamae 

Naanak Chandh 

Jagath Bhayo 

Aanandh Thaaran 

Manukhy Jan 

Keeao Pragaas ||

First, Guru Nanak 

illuminated the world, 

like the full moon, and 

filled it with bliss. To 

carry humanity across, 

He bestowed His 

Radiance.

ਪਜਹਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ 
ਚੂੰਦਿਮਾ (-ਰੂਪ ਪਿਗਟ ਹੋਏ), 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਾਰਨ ਲਈ (ਆਪ 

ਨੇ) ਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ (ਸਾਰੇ) 

ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।

59500 1399 gur AMgd dIAau 
inDwnu AkQ 
kQw igAwnu pMc 
BUq bis kIny  
jmq n qRws]

(jmq) jMmx mrn dw 
(qRws) fr[A-kQ[ 
jmq: poly bolo[ b`is

Gur Angadh 

Dheeao Nidhhaan 

Akathh Kathhaa 

Giaan Panch 

Bhooth Bas 

Keenae Jamath N 

Thraas ||

He blessed Guru 

Angad with the 

treasure of spiritual 

wisdom, and the 

Unspoken Speech; He 

overcame the five 

demons and the fear 

of the Messenger of 

Death.

(ਜਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ) 

ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਹਰੀ 
ਦੀ ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਦਾ ਜਗਆਨ-

ਰੂਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ, (ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ) 

ਕਾਮਾਜਦਕ ਪੂੰਿੇ ਵੈਰੀ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕਰ ਲਏ, ਤੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ) ਡਰ ਨਾਹ ਜਰਹਾ।

59501 1399 gur Amru gurU sRI 
siq kiljuig 
rwKI piq AGn 
dyKq gqu  
crnkvl jws]

(Agn) pwp (gqu) 
nws[ Agn, gqu: poly 
bolo

Gur Amar Guroo 

Sree Sath Kalijug 

Raakhee Path 

Aghan Dhaekhath 

Gath Charan Kaval 

Jaas ||

The Great and True 

Guru, Guru Amar 

Daas, has preserved 

honor in this Dark Age 

of Kali Yuga. Seeing His 

Lotus Feet, sin and evil 

are destroyed.

(ਜਿਰ ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਛੁਹ 

ਨਾਲ) ਸਿੀ ਸਜਤਗੁਰੂ ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ (ਪਿਗਟ ਹੋਇਆ), 

(ਉਸ ਨੇ) ਕਜਲਿੁਗ ਦੀ ਪਜਤ 

ਰੱਖੀ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ (ਕਜਲਿੁਗ 

ਦੇ) ਪਾਪ ਭੱਿ ਗਏ।
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59502 1399 sB ibiD mwin´au 
mnu qb hI BXau 
pRsMnu rwju jogu 
qKqu dIAnu gur 
rwmdws]4]

ibiD: polw bolo[ 
mwin´au: mwinAau[ B-
Xau X qwlU qoN bolo

Sabh Bidhh 

Maaniyo Man 

Thab Hee Bhayo 

Prasann Raaj Jog 

Thakhath Dheean 

Gur Raamadhaas 

||4||

When His mind was 

totally satisfied in 

every way, when He 

was totally pleased, 

He bestowed upon 

Guru Raam Daas the 

Throne of Raja Yoga. 

||4||

(ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦਾ) 
ਮਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀਿ 

ਜਗਆ, ਤਦੋਂ (ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਉਤੇ) ਤੱੁਠੇ ਤੇ 

(ਉਹਨਾਂ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੂੰ  
ਰਾਿ ਿੋਗ ਵਾਲਾ ਤਖ਼ਤ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ॥੪॥

59503 1399 rf] r`f Radd || Radd:

59504 1399 ijsih Dwir´au  
Driq Aru ivaumu  
Aru pvxu qy nIr 
sr Avr Anl 
Anwid kIAau]

(ivaumu) AkwS, (Anl) 
AgnI, (Anwid) AMn 
Awidk[ Dwir´au: 
DwirAau

Jisehi Dhhaariyo 

Dhharath Ar 

Vioum Ar Pavan 

Thae Neer Sar 

Avar Anal Anaadh 

Keeao ||

He established the 

earth, the sky and the 

air, the water of the 

oceans, fire and food.

ਜਿਸ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ 

ਅਕਾਸ਼ ਨੂੂੰ  ਜਟਕਾ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਵਣ, ਸਰੋਵਰਾਂ 
ਦੇ ਉਹ ਿਲ, ਅੱਗ ਤੇ ਅੂੰਨ 

ਆਜਦਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ,

59505 1399 sis iriK inis  
sUr idin sYl  
qrUA Pl Pul 
dIAau]

(iriK) qwry[ Pu`l Sas Rikh Nis Soor 

Dhin Sail Tharooa 

Fal Ful Dheeao ||

He created the moon, 

the starts and the sun, 

night and day and 

mountains; he blessed 

the trees with flowers 

and fruits.

(ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਰਾਤ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਦਿਮਾ ਤੇ ਤਾਰੇ ਅਤੇ 

ਜਦਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਿ (ਚੜਹਦਾ ਹੈ), 

ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਾੜ ਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਜਿਸ ਨੇ ਰੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਲ ਿੁੱ ਲ 

ਲਾਏ ਹਨ।
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59506 1399 suir nr spq 
smudR ikA  
DwirE iqRBvx 
jwsu]

Sur Nar Sapath 

Samudhr Kia 

Dhhaariou 

Thribhavan Jaas ||

He created the gods, 

human beings and the 

seven seas; He 

established the three 

worlds.

ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਸੱਤ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਜਤੂੰ ਨੇ ਭਵਣ ਜਟਕਾ ਰੱਖੇ ਹਨ,

59507 1399 soeI eyku nwmu  
hir nwmu siq  
pwieE gur Amr 
pRgwsu]1]5]

Soee Eaek Naam 

Har Naam Sath 

Paaeiou Gur Amar 

Pragaas ||1||5||

Guru Amar Daas was 

blessed with the Light 

of the One Name, the 

True Name of the 

Lord. ||1||5||

ਉਹੀ ਇਕ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਸਦਾ 
ਅਟੱਲ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ 
ਨੇ ਉਹੀ ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਚਾਨਣਾ 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਤੋਂ ਲੱਭਾ ਹੈ 

॥੧॥੫॥

59508 1399 kchu kMcnu 
BieAau sbdu 
gur sRvxih 
suixE]

k`chu Kachahu Kanchan 

Bhaeiao Sabadh 

Gur Sravanehi 

Suniou ||

Glass is transformed 

into gold, listening to 

the Word of the 

Guru's Shabad.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਕੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਜਣਆ ਹੈ, 

ਉਹ (ਮਾਨੋ) ਕੱਚ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ।

59509 1399 ibKu qy AMimRqu 
huXau nwmu 
siqgur muiK 
BixAau]

hu-Xau: X qwlU qoN bolo Bikh Thae Anmrith 

Huyo Naam 

Sathigur Mukh 

Bhaniao ||

Poison is transformed 

into ambrosial nectar, 

speaking the Name of 

the True Guru.

ਜਿਸ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਉਚਾਜਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਹੁ 

ਤੋਂ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12225 Published: March 06/ 2014



59510 1399 lohau hoXau lwlu  
ndir siqguru 
jid DwrY]

ho-Xau Loho Hoyo Laal 

Nadhar Sathigur 

Jadh Dhhaarai ||

Iron is transformed 

into jewels, when the 

True Guru bestows His 

Glance of Grace.

ਿ ੇਸਜਤਗੁਰੂ (ਜਮਹਰ ਦੀ) 
ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ (ਿੀਵ) ਲੋਹੇ ਤੋਂ 
ਲਾਲ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

59511 1399 pwhx mwxk krY  
igAwnu gur 
kihAau bIcwrY]

Paahan Maanak 

Karai Giaan Gur 

Kehiao Beechaarai 

||

Stones are 

transformed into 

emeralds, when the 

mortal chants and 

contemplates the 

spiritual wisdom of 

the Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਜਗਆਨ ਨੂੂੰ  ਜਵਚਾਰ ਕੇ ਿਜਪਆ 

ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ (ਮਾਨੋ) 

ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣਕ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

59512 1399 kwThu sRIKMf 
siqguir kIAau  
duK dirdR iqn 
ky gieA]

(sRIKMf) cMdn[ g-ieA Kaathahu 

Sreekhandd 

Sathigur Keeao 

Dhukh Dharidhr 

Thin Kae Gaeia ||

The True Guru 

transforms ordinary 

wood into 

sandalwood, 

eradicating the pains 

of poverty.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਦੱੁਖ ਦਰਜਦਿ 
ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮਾਨੋ) 

ਕਾਠ ਤੋਂ ਚੂੰਦਨ ਬਣਾ ਜਦਤਾ ਹੈ,

59513 1399 siqgurU crn 
ijn@ prisAw sy 
psu pryq suir 
nr BieA]2]6]

B-ieA Sathiguroo Charan 

Jinh Parasiaa Sae 

Pas Paraeth Sur 

Nar Bhaeia 

||2||6||

Whoever touches the 

Feet of the True Guru, 

is transformed from a 

beast and a ghost into 

an angelic being. 

||2||6||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 

ਪਰਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਸੂ ਤੇ 

ਪਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਬਣ 

ਗਏ ਹਨ ॥੨॥੬॥
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59514 1399 jwim gurU hoie 
vil Dnih ikAw 
gwrvu idjie]

v`il,id`j-ie Jaam Guroo Hoe 

Val Dhhanehi Kiaa 

Gaarav Dhijae ||

One who has the Guru 

on his side - how could 

he be proud of his 

wealth?

ਿਦੋਂ ਸਜਤਗੁਰੂ (ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ) ਪੱਖ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

59515 1399 jwim gurU hoie 
vil lK bwhy 
ikAw ikjie]

bwhyN[ ikj-ie Jaam Guroo Hoe 

Val Lakh Baahae 

Kiaa Kijae ||

One who has the Guru 

on his side - what 

would hundreds of 

thousands of 

supporters do for him?

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੱਖ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਲੱਖਾਂ ਫ਼ੌਿਾਂ ਕੀਹ ਜਵਗਾੜ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

59516 1399 jwim gurU hoie 
vil igAwn Aru 
iDAwn Ann 
pir]

Jaam Guroo Hoe 

Val Giaan Ar 

Dhhiaan Anan Par 

||

One who has the Guru 

on his side, does not 

depend on anyone 

else for spiritual 

wisdom and 

meditation.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੱਖ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਨੱੁਖ 

ਜਗਆਨ ਅਤੇ ਜਧਆਨ ਦੀ ਦਾਤ 

ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਹਰੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾਂਦਾ।

59517 1399 jwim gurU hoie 
vil sbdu swKI 
su sch Gir]

Jaam Guroo Hoe 

Val Sabadh 

Saakhee S Sacheh 

Ghar ||

One who has the Guru 

on his side 

contemplates the 

Shabad and the 

Teachings, and abides 

in the Home of Truth.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਹੈਤਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ 
ਿੀਵ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸ਼ਬਦ 

ਸਾਜਖਆਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 

ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ (ਜਟਕ 

ਿਾਂਦਾ) ਹੈ।
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59518 1399 jo gurU gurU Aih 
inis jpY dwsu 
Btu byniq khY]

Jo Guroo Guroo 

Ahinis Japai Dhaas 

Bhatt Baenath 

Kehai ||

The Lord's humble 

slave and poet utters 

this prayer: whoever 

chants to the Guru 

night and day,

ਦਾਸ (ਨਲਯਯ) ਭੱਟ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਜਦਨ 

ਰਾਤ 'ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ' ਿਪਦਾ ਹੈ,

59519 1399 jo gurU nwmu ird 
mih DrY so jnm 
mrx duh Qy 
rhY]3]7]

Jo Guroo Naam 

Ridh Mehi Dhharai 

So Janam Maran 

Dhuh Thhae Rehai 

||3||7||

Whoever enshrines 

the Name of the Guru 

within his heart, is rid 

of both birth and 

death. ||3||7||

ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਿੂੰ ਮਣ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥੭॥

59520 1399 gur ibnu Goru 
AMDwru gurU ibnu 
smJ n AwvY]

Gur Bin Ghor 

Andhhaar Guroo 

Bin Samajh N 

Aavai ||

Without the Guru, 

there is utter 

darkness; without the 

Guru, understanding 

does not come.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ) ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ 

ਜਵਚ) ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ 

ਦੀ) ਸਮਝ ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀ।
59521 1399 gur ibnu suriq n 

isiD gurU ibnu 
mukiq n pwvY]

Gur Bin Surath N 

Sidhh Guroo Bin 

Mukath N Paavai 

||

Without the Guru, 

there is no intuitive 

awareness or success; 

without the Guru, 

there is no liberation.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸੁਰਤ (ਉੱਚੀ) 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤੇ (ਿੀਵਨ-ਸੂੰਗਿਾਮ 

ਜਵਚ) ਸਿਲਤਾ ਭੀ ਪਿਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ।
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59522 1399 guru kru scu 
bIcwru gurU kru ry 
mn myry]

Gur Kar Sach 

Beechaar Guroo 

Kar Rae Man 

Maerae ||

So make Him your 

Guru, and 

contemplate the 

Truth; make Him your 

Guru, O my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪਉ, ਇਹੀ ਉੱਤਮ 

ਜਵਚਾਰ ਹੈ।

59523 1399 guru kru sbd 
spuMn AGn 
ktih sB qyry]

s-puMn Gur Kar Sabadh 

Sapunn Aghan 

Kattehi Sabh 

Thaerae ||

Make Him your Guru, 

who is embellished 

and exalted in the 

Word of the Shabad; 

all your sins shall be 

washed away.

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਉ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ 

ਿਾਣਗੇ।

59524 1399 guru nXix bXix  
guru guru krhu  
gurU siq kiv 
nl´ kih]

gurmuK B`t nl´: 
n`ilA[ n-X-ix, b-
X-ix: X qwlU qoN bolo

Gur Nayan Bayan 

Gur Gur Karahu 

Guroo Sath Kav 

Naly Kehi ||

So speaks NALL the 

poet: with your eyes, 

make Him your Guru; 

with the words you 

speak, make Him your 

Guru, your True Guru.

ਕਵੀ ਨਲਯਯ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

(ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ!) ਆਪਣੀ ਅੱਖ 

ਜਵਚ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਜਵਚ ਕੇਵਲ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਵਸਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

59525 1399 ijin gurU n 
dyiKAau nhu 
kIAau qy AkXQ 
sMswr 
mih]4]8]

Ak-XQ: X qwlU qoN bolo Jin Guroo N 

Dhaekhiao Nahu 

Keeao Thae 

Akayathh Sansaar 

Mehi ||4||8||

Those who have not 

seen the Guru, who 

have not made Him 

their Guru, are useless 

in this world. ||4||8||

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਿ ੋ

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਨਹੀਂ ਜਪਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ 

ਜਵਚ ਜਨਸਿਲ (ਹੀ ਆਏ) 

॥੪॥੮॥

59526 1399 gurU gurU guru kru  
mn myry]

Guroo Guroo Gur 

Kar Man Maerae 

||

Dwell upon the Guru, 

the Guru, the Guru, O 

my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! 'ਗੁਰੂ' 'ਗੁਰੂ' ਿਪ।
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59527 1400 qwrx qrx smRQu  
kiljuig sunq 
smwiD sbd ijsu 
kyry]

smR`Qu[ kilju`ig Thaaran Tharan 

Samrathh Kalijug 

Sunath Samaadhh 

Sabadh Jis Kaerae 

||

The All-powerful Guru 

is the Boat to carry us 

across in this Dark Age 

of Kali Yuga. Hearing 

the Word of His 

Shabad, we are 

transported into 

Samaadhi.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਜਦਆਂ 

ਸਮਾਧੀ (ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਈਦਾ ਹੈ), ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ 

ਤੋਂ) ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ 

ਿਹਾਜ਼ ਹੈ।

59528 1400 Puin duKin nwsu  
suKdwXku sUrau  
jo Drq iDAwnu  
bsq iqh nyry]

suK-dw-Xku: X qwlU qoN 
bolo[

Fun Dhukhan Naas 

Sukhadhaayak 

Sooro Jo Dhharath 

Dhhiaan Basath 

Thih Naerae ||

He is the Spiritual 

Hero who destroys 

pain and brings peace. 

Whoever meditates on 

Him, dwells near Him.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੱੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ 
ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ 

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਗ-ਸੂੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

59529 1400 pUrau purKu irdY 
hir ismrq muKu 
dyKq AG jwih 
pryry]

AG: polw bolo[ (pryry) 
pryho jWdy hn

Pooro Purakh 

Ridhai Har 

Simarath Mukh 

Dhaekhath Agh 

Jaahi Paraerae ||

He is the Perfect 

Primal Being, who 

meditates in 

remembrance on the 

Lord within his heart; 

seeing His Face, sins 

run away.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ 
ਹੈ, (ਉਸ ਦਾ) ਮੁਖ ਵੇਜਖਆਂ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

59530 1400 jau hir buiD 
iriD isiD cwhq  
gurU gurU guru kru 
mn myry]5]9]

Jo Har Budhh 

Ridhh Sidhh 

Chaahath Guroo 

Guroo Gur Kar 

Man Maerae 

||5||9||

If you long for wisdom, 

wealth, spiritual 

perfection and 

properity, O my mind, 

dwell upon the Guru, 

the Guru, the Guru. 

||5||9||

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਿੇ ਤੂੂੰ  ਰੱਬੀ 
ਅਕਲ, ਜਰੱਧੀ ਤੇ ਜਸੱਧੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈਂ, ਤਾਂ 'ਗੁਰੂ' 'ਗੁਰੂ' ਿਪ 

॥੫॥੯॥
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59531 1400 gurU muKu dyiK grU 
suKu pwXO]

pw-Xau: X qwlU qoN bolo Guroo Mukh 

Dhaekh Garoo 

Sukh Paayo ||

Gazing upon the Face 

of the Guru, I find 

peace.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ) ਵੱਡਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਾਇਆ ਹੈ।
59532 1400 huqI ju ipAws  

ipaUs ipvMn kI  
bMCq isiD kau 
ibiD imlwXau]

(ipaUs) AMimRq, 
(ipvMn) pIx dI, 
(is`iD) pRwpqI[ (bMCq) 
cwhuMdy sI[ (is`iD) 
mukq[ huqI, ibiD: poly 
bolo[ imlw-Xau: X 
qwlU qoN bolo[

Huthee J Piaas 

Pioos Pivann Kee 

Banshhath Sidhh 

Ko Bidhh Milaayo 

||

I was thirsty, yearning 

to drink in the Nectar; 

to fulfill that wish, the 

Guru laid out the way.

(ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਣ ਦੀ 
ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, 
ਉਸ ਮਨ-ਇੱਛਤ (ਤਾਂਘ ਦੀ) 
ਸਿਲਤਾ ਦਾ ਢੂੰਗ (ਹਰੀ ਨੇ) 

ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

59533 1400 pUrn Bo mn Taur 
bso rs bwsn 
isau ju dhM idis 
DwXau]

Dw-Xau Pooran Bho Man 

Thour Baso Ras 

Baasan Sio J 

Dhehan Dhis 

Dhhaayo ||

My mind has become 

perfect; it dwells in 

the Lord's Place; it had 

been wandering in all 

directions, in its desire 

for tastes and 

pleasures.

(ਸੂੰਸਾਰੀ ਿੀਵਾਂ ਦਾ) ਿ ੋਮਨ 

ਰਸਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਦਸੀਂ 
ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਉਹ 

ਮਨ ਰੱਿ ਜਗਆ ਹੈ ਤੇ ਜਟਕ 

ਜਗਆ ਹੈ।

59534 1400 goibMdvwlu goibMd 
purI sm jl´n  
qIir ibpws 
bnwXau]

bnw-Xau: X qwlU qoN 
bolo[ gurmuK B`t jl´n: 
j`ilAn

Gobindh Vaal 

Gobindh Puree 

Sam Jalyan Theer 

Bipaas Banaayo ||

Goindwal is the City of 

God, built on the bank 

of the Beas River.

(ਜਿਸ ਸਜਤਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ 
ਨੇ) ਬੈਕੁੂੰ ਠ ਵਰਗਾ ਗੋਇੂੰ ਦਵਾਲ 

ਜਬਆਸਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ 

ਉਤੇ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ,
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59535 1400 gXau duKu dUir  
brKn ko su gurU 
muKu dyiK grU suKu 
pwXau]6]10]

(brKn) vir@AW dw, 
(grU) v`fw, g-Xau,pw-
Xau

Gayo Dhukh 

Dhoor Barakhan 

Ko S Guroo Mukh 

Dhaekh Garoo 

Sukh Paayo 

||6||10||

The pains of so many 

years have been taken 

away; gazing upon the 

Face of the Guru, I find 

peace. ||6||10||

ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ ਵੇਖ ਕੇ (ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ) ਵੱਡਾ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਾਇਆ ਹੈ, (ਆਪ ਦਾ, ਮਾਨੋ) 

ਵਜਰਹਆਂ ਦਾ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ ॥੬॥੧੦॥

59536 1400 smrQ gurU isir 
hQ DirAau]

smr`Q,Dir-Aau Samarathh Guroo 

Sir Hathh Dhharyo 

||

The All-powerful Guru 

placed His hand upon 

my head.

ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) 
ਨੇ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੇ) ਜਸਰ 

ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਜਖਆ ਹੈ।

59537 1400 guir kInI ikRpw  
hir nwmu dIAau  
ijsu dyiK crMn 
AGMn hr´au]

c-rMn[ A-GMn[ hr´a: 
hir-Aau

Gur Keenee 

Kirapaa Har Naam 

Dheeao Jis Dhaekh 

Charann Aghann 

Haryo ||

The Guru was kind, 

and blessed me with 

the Lord's Name. 

Gazing upon His Feet, 

my sins were dispelled.

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜਤਆਂ 

ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ 

ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ ) ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ;

59538 1400 inis bwsur eyk 
smwn iDAwn su 
nwm suny suqu Bwn 
fr´au]

(Bwn) sUrj dw[suqu pu`qR 
Drmrwjw[ fr´a: 
firAau

Nis Baasur Eaek 

Samaan Dhhiaan S 

Naam Sunae Suth 

Bhaan Ddaryo ||

Night and day, the 

Guru meditates on the 

One Lord; hearing His 

Name, the Messenger 

of Death is scared 

away.

(ਉਸ ਨਾਮ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦਾ) ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਇੱਕ-ਰਸ ਜਧਆਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਿਮ-

ਰਾਿ (ਭੀ) ਡਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, 

ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ)।
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59539 1400 Bin dws su Aws 
jgqR gurU kI  
pwrsu Byit prsu 
kr´au]

gurmuK B`t dws[ j-
g`qR[kr´au: kirAau

Bhan Dhaas S Aas 

Jagathr Guroo Kee 

Paaras Bhaett 

Paras Karyo ||

So speaks the Lord's 

slave: Guru Raam Daas 

placed His Faith in 

Guru Amar Daas, the 

Guru of the World; 

touching the 

Philosopher's Stone, 

He was transformed 

into the Philosopher's 

Stone.

ਹੇ ਦਾਸ (ਨਲਯਯ ਕਵੀ!) ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਕੇਵਲ ਿਗਤ 

ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਪਾਰਸ 

(ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ ਆਪ ਭੀ ਪਰਸਨ-ਿੋਗ 

(ਪਾਰਸ ਹੀ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

59540 1400 rwmdwsu gurU hir 
siq kIXau  
smrQ gurU isir 
hQu 
Dr´au]7]11]

kI-Xau: X qwlU qoN 
bolo[ DirAau

Raamadhaas 

Guroo Har Sath 

Keeyo Samarathh 

Guroo Sir Hathh 

Dhharyo 

||7||11||

Guru Raam Daas 

recognized the Lord as 

True; the All-powerful 

Guru placed His hand 

upon His head. 

||7||11||

ਹਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  
ਅਟੱਲ ਕਰ ਰੱਜਖਆ ਹੈ, 

(ਜਕਉਂਜਕ) ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ 

(ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ) ਜਸਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਜਖਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ" ॥੭॥੧੧॥

59541 1400 Ab rwKhu dws 
Bwt kI lwj]

Ab Raakhahu 

Dhaas Bhaatt Kee 

Laaj ||

Now, please preserve 

the honor of Your 

humble slave.

(ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ!) ਹੁਣ ਇਸ 

ਦਾਸ (ਨਲਯਯ) ਭੱਟ ਦੀ ਲਾਿ 

ਰੱਖ ਲਵੋ,
59542 1400 jYsI rwKI lwj  

Bgq pRihlwd 
kI hrnwKs Pwry 
kr Awj]

pR-ihlwd Jaisee Raakhee 

Laaj Bhagath 

Prehilaadh Kee 

Haranaakhas 

Faarae Kar Aaj ||

God saved the honor 

of the devotee 

Prahlaad, when 

Harnaakhash tore him 

apart with his claws.

ਜਿਵੇਂ (ਆਪ ਨੇ) ਪਿਹਲਾਦ 

ਭਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ 

ਹਰਣਾਖਸ਼ ਨੂੂੰ  ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੁੂੰ ਆਂ 

ਨਾਲ ਮਾਰ ਜਦੱਤਾ ਸੀ।
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59543 1400 Puin dRopqI lwj 
rKI hir pRB jI  
CInq bsqR dIn 
bhu swj]

Fun Dhropathee 

Laaj Rakhee Har 

Prabh Jee 

Shheenath 

Basathr Dheen 

Bahu Saaj ||

And the Dear Lord 

God saved the honor 

of Dropadi; when her 

clothes were stripped 

from her, she was 

blessed with even 

more.

ਅਤੇ, ਹੇ ਹਜਰ-ਪਿਭ ਿੀ! ਦਿੋਪਤੀ 
ਦੀ (ਭੀ) ਆਪ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਬਚਾਈ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ 

ਖੋਹੇ ਿਾ ਰਹੇ ਸਨ, (ਆਪ ਨੇ) 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਮਾਨ 

ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਸੀ।

59544 1400 sodwmw Apdw qy 
rwiKAw ginkw 
pVHq pUry iqh 
kwj]

Sodhaamaa 

Apadhaa Thae 

Raakhiaa Ganikaa 

Parrhath Poorae 

Thih Kaaj ||

Sudaamaa was saved 

from misfortune; and 

Ganikaa the prostitute 

- when she chanted 

Your Name, her affairs 

were perfectly 

resolved.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ! ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੂੰ  
(ਆਪ ਨੇ) ਜਬਪਤਾ ਤੋਂ 
ਬਚਾਇਆ, (ਰਾਮ ਨਾਮ) 

ਪੜਹਦੀ ਗਜਨਕਾ ਦੇ ਕਾਰਿ 

ਜਸਰੇ ਚਾੜਹੇ।

59545 1400 sRI siqgur 
supRsMn kljug 
hoie rwKhu dws 
Bwt kI 
lwj]8]12]

supRsMn[ klj`ug[ 
gurmuK B`t dws

Sree Sathigur 

Suprasann Kalajug 

Hoe Raakhahu 

Dhaas Bhaatt Kee 

Laaj ||8||12||

O Great True Guru, if it 

pleases You, please 

save the honor of Your 

slave in this Dark Age 

of kali Yuga. ||8||12||

ਹੁਣ ਕਲਿੁਗ ਦੇ ਸਮੇ ਇਸ 

ਸੇਵਕ (ਨਲਯਯ) ਭੱਟ ਤੇ (ਭੀ) 
ਤੱੁਠ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਿ ਰੱਖੋ 

॥੮॥੧੨॥

59546 1400 Jolnw] Jholanaa || Jholnaa:

59547 1400 gurU guru gurU guru  
gurU jpu  
pRwnIAhu]

pRwnI-Ahu Guroo Gur Guroo 

Gur Guroo Jap 

Praaneeahu ||

Chant Guru, Guru, 

Guru, Guru, Guru, O 

mortal beings.

ਹੇ ਪਿਾਣੀਓ! ਜਨਤ 'ਗੁਰੂ' 'ਗੁਰੂ' 

ਿਪੋ।
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59548 1400 sbdu hir hir 
jpY nwmu nv 
iniD ApY rsin 
Aih inis rsY  
siq kir 
jwnIAhu]

jwnI-Ahu Sabadh Har Har 

Japai Naam Nav 

Nidhh Apai Rasan 

Ahinis Rasai Sath 

Kar Jaaneeahu ||

Chant the Shabad, the 

Word of the Lord, Har, 

Har; the Naam, the 

Name of the Lord, 

brings the nine 

treasures. With your 

tongue, taste it, day 

and night, and know it 

as true.

(ਇਹ ਗੱਲ) ਸੱਚ ਿਾਜਣਓ, ਜਕ 

(ਸਜਤਗੁਰੂ ਆਪ) ਹਰੀ-ਸ਼ਬਦ 

ਿਪਦਾ ਹੈ, (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਨਾਮ-

ਰੂਪੀ ਨੌ ਜਨਧੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਿੀਭ ਨਾਲ 

(ਨਾਮ ਦਾ) ਆਨੂੰ ਦ ਲੈ ਜਰਹਾ ਹੈ।

59549 1400 Puin pRym rMg 
pweIAY gurmuKih 
iDAweIAY AMn 
mwrg qjhu Bjhu 
hir g´wnIAhu]

gurmuiK roim roim hir 
iDAwvY] AvsQw c 
(gurmuKih) gurmuiK bx 
ky, Akwl gurmuiK gurU 
jI nUM iDAweIey[(AMn) 
hor[ igAwnI-Ahu

Fun Praem Rang 

Paaeeai 

Guramukhehi 

Dhhiaaeeai Ann 

Maarag Thajahu 

Bhajahu Har 

Gyaaneeahu ||

Then, you shall obtain 

His Love and 

Affection; become 

Gurmukh, and 

meditate on Him. Give 

up all other ways; 

vibrate and meditate 

on Him, O spiritual 

people.

(ਿੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸੱਜਖਆ ਲੈ ਕੇ 

(ਹਰੀ) ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਰੀ 
ਦੇ ਪਿੇਮ ਦਾ ਰੂੰਗ ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, (ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ ਜਗਆਨਵਾਨੋਂ ! 
ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਜਦਓ, ਤੇ ਹਰੀ 
ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ।

59550 1400 bcn gur irid 
Drhu pMc BU bis 
krhu jnmu kul 
auDrhu dÍwir hir 
mwnIAhu]

b`is[ au-Drhu[ dÍwir: 
duAwir[ mwnI-Ahu

Bachan Gur Ridh 

Dhharahu Panch 

Bhoo Bas Karahu 

Janam Kul 

Oudhharahu 

Dhvaar Har 

Maaneeahu ||

Enshrine the Word of 

the Guru's Teachings 

within your heart, and 

overpower the five 

passions. Your life, and 

your generations, shall 

be saved, and you 

shall be honored at 

the Lord's Door.

(ਹੇ ਪਿਾਣੀਓ!) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਜਟਕਾਓ (ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਕਰੋ, 

ਆਪਣ ੇਿਨਮ ਤੇ ਕੁਲ ਨੂੂੰ  
ਸਿਲਾ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਆਦਰ ਪਾਓਗੇ।
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59551 1400 jau q sB suK  
ieq auq qum 
bMCvhu gurU guru 
gurU guru gurU jpu 
pRwnIAhu]1]13]

Jo Th Sabh Sukh 

Eith Outh Thum 

Banshhavahu 

Guroo Gur Guroo 

Gur Guroo Jap 

Praaneeahu 

||1||13||

If you desire all the 

peace and comforts of 

this world and the 

next, then chant Guru, 

Guru, Guru, Guru, 

Guru, O mortal beings. 

||1||13||

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇ ਪਿਾਣੀਓ! ਸਦਾ ਗੁਰੂ 

ਗੁਰੂ ਿਪੋ ॥੧॥੧੩॥

59552 1400 gurU guru gurU guru  
gurU jip siq 
kir]

Guroo Gur Guroo 

Gur Guroo Jap 

Sath Kar ||

Chant Guru, Guru, 

Guru, Guru, Guru, and 

know Him as true.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹੇ ਗੁਰਜਸੱਖੋ! 

ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਿਪੋ।

59553 1400 Agm gun jwnu 
inDwnu hir min 
Drhu D´wn Aih 
inis krhu bcn  
gur irdY Dir]

D´wn: iDAwnu Agam Gun Jaan 

Nidhhaan Har 

Man Dhharahu 

Dhhyaan Ahinis 

Karahu Bachan 

Gur Ridhai Dhhar 

||

Know that the Lord is 

the Treasure of 

Excellence. Enshrine 

Him in your mind,and 

meditate on Him. 

Enshrine the Word of 

the Guru's Teachings 

within your heart.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ (ਘਟ ਘਟ ਦੀ) 
ਿਾਣਨਹਾਰ ਤੇ ਬੇਅੂੰ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਓ, ਅਤੇ ਜਦਨ ਰਾਤ ਉਸੇ 

ਦਾ ਜਧਆਨ ਧਰੋ।
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59554 1400 Puin gurU jl 
ibml AQwh 
mjnu krhu sMq 
gurisK qrhu  
nwm sc rMg 
sir]

m`jnu Fun Guroo Jal 

Bimal Athhaah 

Majan Karahu 

Santh Gurasikh 

Tharahu Naam 

Sach Rang Sar ||

Then, cleanse yourself 

in the Immaculate and 

Unfathomable Water 

of the Guru; O 

Gursikhs and Saints, 

cross over the Ocean 

of Love of the True 

Name.

ਹੇ ਸੂੰਤ ਿਨੋ! ਹੇ ਗੁਰਜਸੱਖੋ! 

ਜਿਰ ਸਜਤਗੁਰੂ-ਰੂਪੀ ਜਨਰਮਲ 

ਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਿਲ ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ 
ਲਾਓ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦੇ 

ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਓ।

59555 1400 sdw inrvYru 
inrMkwru inrBau 
jpY pRym gur 
sbd ris krq 
idRVu Bgiq hir]

Sadhaa Niravair 

Nirankaar Nirabho 

Japai Praem Gur 

Sabadh Ras Karath 

Dhrirr Bhagath Har 

||

Meditate lovingly 

forever on the Lord, 

free of hate and 

vengeance, Formless 

and Fearless; lovingly 

savor the Word of the 

Guru's Shabad, and 

implant devotional 

worship of the Lord 

deep within.

(ਿੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਸਦਾ 
ਜਨਰਵੈਰ ਤੇ ਜਨਰਭਉ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਿਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੇਮ ਦੇ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਜਦਿੜਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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59556 1400 mugD mn BRmu 
qjhu nwmu 
gurmuiK Bjhu gurU 
guru gurU guru gurU 
jpu siq 
kir]2]14]

Mugadhh Man 

Bhram Thajahu 

Naam Guramukh 

Bhajahu Guroo 

Gur Guroo Gur 

Guroo Jap Sath 

Kar ||2||14||

O foolish mind, give up 

your doubts; as 

Gurmukh, vibrate and 

meditate on the 

Naam. Chant Guru, 

Guru, Guru, Guru, 

Guru, and know Him 

as true. ||2||14||

ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹੇ 

ਮੂਰਖ ਮਨ! (ਹਰੀ ਦਾ) ਨਾਮ 

ਿਪ, ਤੇ ਭਰਮ ਛੱਡ ਦੇਹ, 

ਸਰਧਾ ਨਾਲ 'ਗੁਰੂ' 'ਗੁਰੂ' ਕਰ 

॥੨॥੧੪॥

59557 1401 gurU guru guru 
krhu gurU hir 
pweIAY]

Guroo Gur Gur 

Karahu Guroo Har 

Paaeeai ||

Chant Guru, Guru, 

Guru; through the 

Guru, the Lord is 

obtained.

ਸਦਾ 'ਗੁਰੂ' 'ਗੁਰੂ' ਕਰੋ, ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਰੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

59558 1401 audiD guru gihr 
gMBIr byAMqu hir 
nwm ng hIr 
mix imlq ilv 
lweIAY]

(audiD) smuMdR[ (mix) 
mxI

Oudhadhh Gur 

Gehir Ganbheer 

Baeanth Har 

Naam Nag Heer 

Man Milath Liv 

Laaeeai ||

The Guru is an Ocean, 

deep and profound, 

infinite and 

unfathomable. 

Lovingly attuned to 

the Lord's Name, you 

shall be blessed with 

jewels, diamonds and 

emeralds.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਡੂੂੰ ਘਾ ਗੂੰ ਭੀਰ ਤੇ 

ਬੇਅੂੰ ਤ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, (ਉਸ ਜਵਚ) 

ਚੱੁਭੀ ਲਾਇਆਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-

ਰੂਪੀ ਨਗ, ਹੀਰੇ ਤੇ ਮਣੀਆਂ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
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59559 1401 Puin gurU prml 
srs krq kMcnu 
prs mYlu durmiq 
ihrq sbid guru 
D´weIAY]

(prml) cMdn[dur-
m`iq[ iDAweIAY

Fun Guroo 

Paramal Saras 

Karath Kanchan 

Paras Mail 

Dhuramath Hirath 

Sabadh Gur 

Dhhyaaeeai ||

And, the Guru makes 

us fragrant and 

fruitful, and His Touch 

transforms us into 

gold. The filth of evil-

mindedness is washed 

away, meditating on 

the Word of the 

Guru's Shabad.

ਅਤੇ, ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਛੋਹ (ਿੀਵ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸੁਆਦਲੀ ਸੁਗੂੰ ਧੀ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ; ਸੋਨਾ ਬਣਾ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਮੱਤ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ 

ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ; (ਤਾਂ ਤੇ) ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੀਏ।

59560 1401 AMimRq prvwh  
CutkMq sd dÍwir 
ijsu g´wn gur 
ibml sr sMq 
isK nweIAY]

dÍwir:duAwir[ g´wn: 
igAwn[ n@weIAY[ is`K

Anmrith Paravaah 

Shhuttakanth 

Sadh Dhvaar Jis 

Gyaan Gur Bimal 

Sar Santh Sikh 

Naaeeai ||

The Stream of 

Ambrosial Nectar 

flows constantly from 

His Door. The Saints 

and Sikhs bathe in the 

immaculate pool of 

the Guru's spiritual 

wisdom.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ 
ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਿਾਰੀ ਹਨ, 

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਗਆਨ-ਰੂਪ 

ਜਨਰਮਲ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ ਜਸਖ 

ਸੂੰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,

59561 1401 nwmu inrbwxu 
inDwnu hir auir 
Drhu gurU guru 
guru krhu gurU 
hir 
pweIAY]3]15]

Naam Nirabaan 

Nidhhaan Har Our 

Dhharahu Guroo 

Gur Gur Karahu 

Guroo Har Paaeeai 

||3||15||

Enshrine the Naam, 

the Name of the Lord, 

within your heart, and 

dwell in Nirvaanaa. 

Chant Guru, Guru, 

Guru; through the 

Guru, the Lord is 

obtained. ||3||15||

ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਦੇ 

ਵਾਸਨਾ-ਰਜਹਤ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਓ। ਸਦਾ 
'ਗੁਰੂ' 'ਗੁਰੂ' ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਰੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

॥੩॥੧੫॥
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59562 1401 gurU guru gurU guru  
gurU jpu mMn ry]

Guroo Gur Guroo 

Gur Guroo Jap 

Mann Rae ||

Chant Guru, Guru, 

Guru, Guru, Guru, O 

my mind.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਿਪ,

59563 1401 jw kI syv isv 
isD swiDk sur 
Asur gx qrih 
qyqIs gur bcn 
suix kMn ry]

A-sur[qy~qIs Jaa Kee Saev Siv 

Sidhh Saadhhik 

Sur Asur Gan 

Tharehi Thaethees 

Gur Bachan Sun 

Kann Rae ||

Serving Him, Shiva and 

the Siddhas, the 

angels and demons 

and servants of the 

gods, and the thrity-

three million gods 

cross over, listening to 

the Word of the 

Guru's Teachings.

ਜਸ਼ਵ ਿੀ, ਉਸ ਦੇ ਗਣ, ਜਸੱਧ, 

ਸਾਜਧਕ, ਦੇਵ, ਦੈਂਤ ਤੇ ਤੇਤੀ 
ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 

ਕੂੰਨੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

59564 1401 Puin qrih qy sMq 
ihq Bgq guru 
guru krih qirE 
pRhlwdu gur 
imlq muin jMn 
ry]

Fun Tharehi Thae 

Santh Hith 

Bhagath Gur Gur 

Karehi Thariou 

Prehalaadh Gur 

Milath Mun Jann 

Rae ||

And, the Saints and 

loving devotees are 

carried across, 

chanting Guru, Guru. 

Prahlaad and the 

silent sages met the 

Guru, and were 

carried across.

ਅਤੇ, ਉਹ ਸੂੰਤ ਿਨ ਅਤੇ 

ਭਗਤ ਤਰਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਜਪਆਰ 

ਨਾਲ 'ਗੁਰੂ' 'ਗੁਰੂ' ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਪਿਹਲਾਦ ਤਰ 

ਜਗਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਨੀ ਤਰ 

ਗਏ।
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59565 1401 qrih nwrdwid 
snkwid hir 
gurmuKih qrih  
iek nwm lig  
qjhu rs AMn ry]

gurmuK-ih Tharehi 

Naaradhaadh 

Sanakaadh Har 

Guramukhehi 

Tharehi Eik Naam 

Lag Thajahu Ras 

Ann Rae ||

Naarad and Sanak and 

those men of God who 

became Gurmukh 

were carried across; 

attached to the One 

Name, they 

abandoned other 

tastes and pleasures, 

and were carried 

across.

ਹਰੀ-ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ ਨਾਰਦ ਤੇ 

ਸਨਕ ਆਜਦਕ ਤਰਦੇ ਹਨ; 

(ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  ਭੀ) ਹੋਰ 

ਸੁਆਦ ਛੱਡ ਦੇਹ (ਤੇ ਇਕ 

ਨਾਮ ਿਪ)।

59566 1401 dwsu byniq khY  
nwmu gurmuiK lhY  
gurU guru gurU guru  
gurU jpu mMn 
ry]4]16]29]

Dhaas Baenath 

Kehai Naam 

Guramukh Lehai 

Guroo Gur Guroo 

Gur Guroo Jap 

Mann Rae 

||4||16||29||

This is the prayer of 

the Lord's humble 

slave: the Gurmukh 

obtains the Naam, the 

Name of the Lord, 

chanting Guru, Guru, 

Guru, Guru, Guru, O 

my mind. 

||4||16||29||

ਦਾਸ (ਨਲਯਯ ਕਵੀ) ਅਰਜ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, (ਤਾਂ ਤੇ) ਹੇ 

ਮਨ! 'ਗੁਰੂ' 'ਗੁਰੂ' ਿਪ 

॥੪॥੧੬॥੨੯॥

59567 1401 isrI gurU swihbu  
sB aUpir krI 
ikRpw sqjuig 
ijin DR¨ pir]

Siree Guroo 

Saahib Sabh 

Oopar ||

The Great, Supreme 

Guru showered His 

Mercy upon all;

ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿੀਆਂ ਉੱਤੇ 

ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,
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59568 1401 sRI pRhlwd Bgq 
auDrIAM]

(au-DrIAM) auDwrnw kIqy Sree Prehalaadh 

Bhagath 

Oudhhareean 

Karee Kirapaa 

Sathajug Jin 

Dhhroo Par ||

He saved the devotee 

Prahlaad, in the 

Golden Age of Sat 

Yuga, He blessed 

Dhroo.

ਪਿਹਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਇਆ, 

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਨੇ ਸਤਿੁਗ ਜਵਚ 

ਧੂ ਉੱਤੇ ਜਕਿਪਾ ਕੀਤੀ,

59569 1401 hsœ kml mwQy 
pr DrIAM]

hsœ: A`Dw q polw bolo Haso Kamal 

Maathhae Par 

Dhhareean ||

Placing the Lotus of 

His Hand upon his 

forehead.

ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 
ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ।

59570 1401 AlK rUp jIA 
lK´w n jweI]

A-lK, lK´w: poly bolo[ 
lK´w: liKAw

Alakh Roop Jeea 

Lakhyaa N Jaaee ||

The Unseen Form of 

the Lord cannot be 

seen.

ਜਕਸੇ ਪਾਸੋਂ ਅਲੱਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਰੂਪ 

(ਉਸ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ 

ਪਰਜਖਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ,
59571 1401 swiDk isD 

sgl srxweI]

Saadhhik Sidhh 

Sagal Saranaaee ||

The Siddhas and 

seekers all seek His 

Sanctuary.

ਸਾਰੇ ਜਸੱਧ ਤੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ (ਜਿਸ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਆਏ ਹਨ।

59572 1401 gur ky bcn siq 
jIA Dwrhu]

Gur Kae Bachan 

Sath Jeea 

Dhhaarahu ||

True are the Words of 

the Guru's teachings. 

Enshrine them in your 

soul.

(ਹੇ ਮਨ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦਿੜਹ 
ਕਰ ਕੇ ਜਚੱਤ ਜਵਚ ਜਟਕਾਓ,

59573 1401 mwxs jnmu dyh 
insœwrhu]

ins œ wrh: A`Dw q`qw 
polw bolo 

Maanas Janam 

Dhaeh Nisoaarahu 

||

Emancipate your 

body, and redeem this 

human incarnation.

(ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ) ਆਪਣੇ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਸਿਲ ਕਰ 

ਲਓ।

59574 1401 guru jhwju Kyvtu 
gurU gur ibnu 
qirAw n koie]

Gur Jehaaj 

Khaevatt Guroo 

Gur Bin Thariaa N 

Koe ||

The Guru is the Boat, 

and the Guru is the 

Boatman. Without the 

Guru, no one can cross 

over.

(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ 

ਲਈ) ਗੁਰੂ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਮਲਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਾਣੀ ਗੁਰੂ 

(ਦੀ ਸਹੈਤਾ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਹੀਂ 
ਤਰ ਸਜਕਆ।
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59575 1401 gur pRswid pRBu 
pweIAY gur ibnu 
mukiq n hoie]

Gur Prasaadh 

Prabh Paaeeai Gur 

Bin Mukath N Hoe 

||

By Guru's Grace, God 

is obtained. Without 

the Guru, no one is 

liberated.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਭੂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਮੁਕਤੀ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

59576 1401 guru nwnku inkit 
bsY bnvwrI]

Gur Naanak Nikatt 

Basai Banavaaree 

||

Guru Nanak dwells 

near the Creator Lord.

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

59577 1401 iqin lhxw Qwip  
joiq jig DwrI]

Thin Lehanaa 

Thhaap Joth Jag 

Dhhaaree ||

He established Lehnaa 

as Guru, and 

enshrined His Light in 

the world.

ਉਸ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਨੇ ਲਹਣੇ ਨੂੂੰ  
ਜਨਵਾਿ ਕੇ ਿਗਤ ਜਵਚ (ਰੱਬੀ) 
ਿੋਜਤ ਪਿਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ।

59578 1401 lhxY pMQu Drm 
kw kIAw]

Lehanai Panthh 

Dhharam Kaa 

Keeaa ||

Lehnaa established 

the path of 

righteousness and 

Dharma,

ਲਹਣ ੇਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ 

ਚਲਾਇਆ,

59579 1401 Amrdws Bly 
kau dIAw]

Bly: polw bolo Amaradhaas 

Bhalae Ko Dheeaa 

||

Which He passed on 

to Guru Amar Daas, of 

the Bhalla dynasty.

ਤੇ ਭੱਲੇ (ਗੁਰੂ) ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ 
ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਜਤ) ਜਦੱਤੀ।

59580 1401 iqin sRI rwmdwsu 
soFI iQru Qp´au]

Qp´au: QipAau Thin Sree 

Raamadhaas 

Sodtee Thhir 

Thhapyo ||

Then, He firmly 

established the Great 

Raam Daas of the 

Sodhi dynasty.

ਉਸ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ 

ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  
(ਸਦਾ ਲਈ) ਅਟੱਲ ਕਰ ਜਦੱਤਾ,
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59581 1401 hir kw nwmu AKY 
iniD Ap´au]

AKY:polw bolo[ (AKY) 
AibnwsI[Ap´au: 
AipAau[(Ap´au) 
AripAw AMimRq

Har Kaa Naam 

Akhai Nidhh Apyo 

||

He was blessed with 

the inexhaustible 

treasure of the Lord's 

Name.

(ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਤੇ ।

59582 1401 Ap´au hir nwmu  
AKY iniD chu 
juig gur syvw 
kir Plu lhIAM]

Apyo Har Naam 

Akhai Nidhh 

Chahu Jug Gur 

Saevaa Kar Fal 

Leheean ||

He was blessed with 

the treasure of the 

Lord's Name; 

throughout the four 

ages, it is 

inexhaustible. Serving 

the Guru, He received 

His reward.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਜਤਗੁਰੂ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਜਨਖੱੁਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।

59583 1401 bMdih jo crx 
srix suKu pwvih  
prmwnMd gurmuiK 
khIAM]

Bandhehi Jo 

Charan Saran Sukh 

Paavehi 

Paramaanandh 

Guramukh 

Keheean ||

Those who bow at His 

Feet and seek His 

Sanctuary, are blessed 

with peace; those 

Gurmukhs are blessed 

with supreme bliss.

ਿ ੋ(ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਤੇ 

ਢਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਨ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਰਮ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀਦਾ ਹੈ।

59584 1401 prqiK dyh  
pwrbRhmu suAwmI  
Awid rUip poKx 
BrxM]

Parathakh Dhaeh 

Paarabreham 

Suaamee Aadh 

Roop Pokhan 

Bharanan ||

The Guru's Body is the 

Embodiment of the 

Supreme Lord God, 

our Lord and Master, 

the Form of the Primal 

Being, who nourishes 

and cherishes all.

(ਿੋ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ 

ਹੈ, ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ) 

ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ (ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੇ) ਸਰੀਰ (ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ) ਹੈ।
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59585 1401 siqguru guru syiv  
AlK giq jw kI  
sRI rwmdwsu 
qwrx qrxM]1]

A-lK Sathigur Gur Saev 

Alakh Gath Jaa 

Kee Sree 

Raamadhaas 

Thaaran Tharanan 

||1||

So serve the Guru, the 

True Guru; His ways 

and means are 

inscrutable. The Great 

Guru Raam Daas is the 

Boat to carry us 

across. ||1||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ) ਦੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਬਆਨ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਹੈ, ਿੋ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ 

ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ 

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ॥੧॥

59586 1401 ijh AMimRq bcn 
bwxI swDU jn 
jpih kir 
ibiciq cwE]

(ib-ic`iq) Koj ivcwr 
auqSwh nwl

Jih Anmrith 

Bachan Baanee 

Saadhhoo Jan 

Japehi Kar Bichith 

Chaaou ||

The Holy people chant 

the Ambrosial Words 

of His Bani with 

delight in their minds.

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਦੇ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਬਚਨਾਂ 
ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਤ-ਿਨ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 

ਿਪਦੇ ਹਨ,

59587 1401 AwnMdu inq mMglu  
gur drsnu sPlu 
sMswir]

Aanandh Nith 

Mangal Gur 

Dharasan Safal 

Sansaar ||

The Blessed Vision of 

the Guru's Darshan is 

fruitful and rewarding 

in this world; it brings 

lasting bliss and joy.

ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮੂੰਗਲ (ਕਰਦੇ 

ਹਨ), ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ (ਉੱਤਮ) ਿਲ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।

59588 1401 sMswir sPlu  
gMgw gur drsnu  
prsn prm 
pivqR gqy]

gqy: polw bolo Sansaar Safal 

Gangaa Gur 

Dharasan Parasan 

Param Pavithr 

Gathae ||

The Guru's Darshan is 

fruitful and rewarding 

in this world, like the 

Ganges. Meeting Him, 

the supreme sacred 

status is obtained.

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਗੂੰਗਾ ਵਾਂਗ ਸਿਲ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਦੇ (ਚਰਨ) ਪਰਸਨ ਨਾਲ 

ਪਰਮ ਪਜਵਤਿ ਪਦਵੀ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
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59589 1401 jIqih jm loku  
piqq jy pRwxI  
hir jn isv gur 
g´win rqy]

igAwin Jeethehi Jam Lok 

Pathith Jae 

Praanee Har Jan 

Siv Gur Gyaan 

Rathae ||

Even sinful people 

conquer the realm of 

Death, if they become 

the Lord's humble 

servants, and are 

imbued with the 

Guru's spiritual 

wisdom.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ (ਪਜਹਲਾਂ) ਪਜਤਤ ਭੀ 
(ਭਾਵ, ਜਗਰੇ ਹੋਏ ਆਚਰਨ 

ਵਾਲੇ) ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਕਜਲਆਨ-ਸਰੂਪ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਜਗਆਨ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ ਿਾ ਕੇ ਰੱਬ 

ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਿਮ-ਲੋਕ ਨੂੂੰ  
ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਿਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹੂੰਦਾ)।

59590 1401 rGubMis iqlku 
suMdru dsrQ Gir  
muin bMCih jw kI 
srxM]

ieh swry mh`ly 4 jI dI 
sRb ivAwpI, Anq 
klvwn mhW mhW 
ivmswd s`cI Srn 
cwhMudy hn, rGubMis 
iqlku it`ky rwmcMdR jI

Raghubans Thilak 

Sundhar 

Dhasarathh Ghar 

Mun Banshhehi 

Jaa Kee Saranan ||

He is certified, like the 

handsome Ram 

Chander in the house 

of Dasrath of the 

Raghwa dynasty. Even 

the silent sages seek 

His Sanctuary.

ਰਘ ੂਦੀ ਕੁਲ ਜਵਚ ਦਸਰਥ ਦੇ 

ਘਰ ਜਵਚ ਜਸ਼ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਸੁੂੰ ਦਰ 

(ਮੇਰੀਆਂ ਜਨਗਾਹਾਂ ਜਵਚ ਤਾਂ 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਹੀ ਸਨ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣਾ 
(ਸਾਰੇ) ਮੁਨੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।

59591 1402 siqguru guru syiv  
AlK giq jw kI  
sRI rwmdwsu 
qwrx qrxM]2]

Sathigur Gur Saev 

Alakh Gath Jaa 

Kee Sree 

Raamadhaas 

Thaaran Tharanan 

||2||

So serve the Guru, the 

True Guru; His ways 

and means are 

inscrutable. The Great 

Guru Raam Daas is the 

Boat to carry us 

across. ||2||

ਸਿੀ ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰੋ (ਸਰਨ ਪਵੋ) ਜਿਸ 

ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਬਆਨ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਿੋ ਤਾਰਣ 

ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ ॥੨॥
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59592 1402 sMswru Agm 
swgru qulhw hir 
nwmu gurU muiK 
pwXw]

pw-Xw: X qwlU qoN bolo[ Sansaar Agam 

Saagar Thulehaa 

Har Naam Guroo 

Mukh Paayaa ||

The Name of the Lord, 

from the Mouth of the 

Guru, is the Raft to 

cross over the 

unfathomable world-

ocean.

ਸੂੰਸਾਰ ਅਥਾਹ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਤੇ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਤਾਰਨ ਲਈ) ਤੁਲਹਾ ਹੈ; (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਇਹ 

ਤੁਲਹਾ) ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ,

59593 1402 jig jnm mrxu 
Bgw ieh AweI 
hIAY prqIiq]

(Bgw) B`j igAw[B`gw Jag Janam Maran 

Bhagaa Eih Aaee 

Heeai Paratheeth 

||

The cycle of birth and 

death in this world is 

ended for those who 

have this faith in their 

hearts.

ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਇਹ 

ਯਕੀਨ ਬੱਝ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 
ਿਗਤ ਜਵਚ ਿਨਮ ਮਰਨ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

59594 1402 prqIiq hIAY 
AweI ijn jn kY  
iqn@ kau pdvI 
auc BeI]

Paratheeth Heeai 

Aaee Jin Jan Kai 

Thinh Ko 

Padhavee Ouch 

Bhee ||

Those humble beings 

who have this faith in 

their hearts, are 

awarded the highest 

status.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਯਕੀਨ ਬੱਝ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਜਮਲੀ ਹੈ;

59595 1402 qij mwieAw mohu 
loBu Aru lwlcu  
kwm kRoD kI 
ibRQw geI]

Thaj Maaeiaa 

Mohu Lobh Ar 

Laalach Kaam 

Krodhh Kee 

Brithhaa Gee ||

They forsake Maya, 

emotional attachment 

and greed; they are rid 

of the frustrations of 

possessiveness, sexual 

desire and anger.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਲੋਭ ਅਤੇ 

ਲਾਲਚ ਜਤਆਗ ਕੇ (ਭਾਵ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਤਆਗ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

ਅਤੇ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਦੀ 
ਪੀੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
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59596 1402 AvloK´w bRhmu  
Brmu sBu CutK´w  
idb´ idRis†   
kwrx krxM]

AvloK´w: AvloikAw[ 
(AvloK´w) CutikAw[ 
idb´:id`ibA[di Rsi †  : 
A`Dw tYNkw polw bolo 

Avalokyaa Breham 

Bharam Sabh 

Shhuttakyaa Dhiby 

Dhrist Kaaran 

Karanan ||

They are blessed with 

the Inner Vision to see 

God, the Cause of 

causes, and all their 

doubts are dispelled.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 

ਮੂਲ, ਜਦੱਬ ਜਦਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਹਰੀ-
(ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੂੂੰ  
ਜਡੱਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ 

ਜਮਟ ਜਗਆ ਹੈ।

59597 1402 siqguru guru syiv  
AlK giq jw kI  
sRI rwmdwsu 
qwrx qrxM]3]

A-lK Sathigur Gur Saev 

Alakh Gath Jaa 

Kee Sree 

Raamadhaas 

Thaaran Tharanan 

||3||

So serve the Guru, the 

True Guru; His ways 

and means are 

inscrutable. The Great 

Guru Raam Daas is the 

Boat to carry us 

across. ||3||

(ਤਾਂ ਤੇ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜਬਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

ਤੇ ਿੋ ਤਾਰਨ ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ 

॥੩॥

59598 1402 prqwpu sdw gur 
kw Git Git  
prgwsu BXw jsu 
jn kY]

B-Xw: X qwlU qoN bolo Parathaap Sadhaa 

Gur Kaa Ghatt 

Ghatt Paragaas 

Bhayaa Jas Jan Kai 

||

The Glorious 

Greatness of the Guru 

is manifest forever in 

each and every heart. 

His humble servants 

sing His Praises.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਤਾਪ ਸਦਾ 
ਹਰੇਕ ਘਟ ਜਵਚ, ਤੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦਾ ਿਸ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

59599 1402 ieik pVih 
suxih gwvih  
prBwiqih krih 
ies˜wnu]

(prBwiq-ih) AMimRq 
vyly[ies ˜wnu: nMnw A`Dw 
˜ polw bolo 

Eik Parrehi Sunehi 

Gaavehi 

Parabhaathihi 

Karehi Eisaan ||

Some read and listen 

and sing of Him, taking 

their cleansing bath in 

the early hours of the 

morning before the 

dawn.

ਕਈ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸ) 

ਪੜਹਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ 

ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਉਸ 'ਿਸ'-

ਰੂਪ ਿਲ ਜਵਚ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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59600 1402 ies˜wnu krih 
prBwiq suD min  
gur pUjw ibiD 
sihq krM]

ibDI pUrbk Cy AMgW 
krky,ic`q dI iekwgRqw, 
sMqoK, bwxI dI pRIqI, 
AKMf SrDw, dIrG kwl 
AiBAws, gurU ieSt nUM 
ibiD krqwr srUp smJ 
ky, sdw AMg sMg jwnxw 
AMqr bwhr[ibiD: polw 
bolo

Eisaan Karehi 

Parabhaath Sudhh 

Man Gur Poojaa 

Bidhh Sehith 

Karan ||

After their cleansing 

bath in the hours 

before the dawn, they 

worship the Guru with 

their minds pure and 

clear.

(ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸ-ਰੂਪ 

ਿਲ ਜਵਚ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ ਚੱੁਭੀ 
ਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੱੁਧ ਜਹਰਦੇ 

ਨਾਲ ਮਜਰਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਪੂਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,

59601 1402 kMcnu qnu hoie 
pris pwrs kau  
joiq srUpI D´wnu 
DrM]

D´wnu: iDAwnu Kanchan Than Hoe 

Paras Paaras Ko 

Joth Saroopee 

Dhhyaan Dhharan 

||

Touching the 

Philosopher's Stone, 

their bodies are 

transformed into gold. 

They focus their 

meditation on the 

Embodiment of Divine 

Light.

ਿੋਜਤ-ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਧਆਨ 

ਧਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਰਸ-ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਛੁਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਕੂੰਚਨ (ਵਤ ਸੱੁਧ) ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

59602 1402 jgjIvnu jgMnwQu  
jl Ql mih 
rihAw pUir bhu 
ibiD brnM]

j`gjIvnu Jagajeevan 

Jagannaathh Jal 

Thhal Mehi Rehiaa 

Poor Bahu Bidhh 

Baranan ||

The Master of the 

Universe, the very Life 

of the World pervades 

the sea and the land, 

manifesting Himself in 

myriads of ways.

ਿ ੋ(ਗੁਰੂ) ਉਸ 'ਿਗਤ ਦੇ 

ਿੀਵਨ' ਤੇ 'ਿਗਤ ਦੇ ਨਾਥ' 

ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਿੋ (ਹਰੀ) 
ਕਈ ਰੂੰਗਾਂ ਜਵਚ ਿਲਾਂ ਥਲਾਂ 
ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ,
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59603 1402 siqguru guru syiv  
AlK giq jw kI  
sRI rwmdwsu 
qwrx qrxM]4]

Sathigur Gur Saev 

Alakh Gath Jaa 

Kee Sree 

Raamadhaas 

Thaaran Tharanan 

||4||

So serve the Guru, the 

True Guru; His ways 

and means are 

inscrutable. The Great 

Guru Raam Daas is the 

Boat to carry us 

across. ||4||

(ਉਸ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, (ਸਰਨ ਪਵੋ) 
ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 
ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਿੋ ਤਾਰਨ 

ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਹੈ ॥੪॥

59604 1402 ijnhu bwq insçl 
DR¨A jwnI qyeI 
jIv kwl qy bcw]

DR¨A Bgq jI vWg ic`q 
nUM (insçl) Ac`l krky, 
idRV krky[ insçl: 
A`Dw ç c: polw bolo [ 
bcw:polw bolo[ (bcw) 
bc igAw

Jinahu Baath 

Nischal Dhhrooa 

Jaanee Thaeee 

Jeev Kaal Thae 

Bachaa ||

Those who realize the 

Eternal, Unchanging 

Word of God, like 

Dhroo, are immune to 

death.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਬਚਨ ਧੂ ਭਗਤ ਵਾਂਗ ਜਦਿੜਹ 
ਕਰਕੇ ਮੂੰ ਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਕਾਲ (ਦੇ ਭੈ) ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ।

59605 1402 iqn@ qirE smudRü 
rudRü iKn iek 
mih jlhr ibMb  
jugiq jgu rcw]

(rudRü) iBAwnk, 
(jlhr) b`dl dy (ibMb) 
prCwvyN (jugiq) vWg 
j`g ricAw hY[rcw: 
polw bolo

Thinh Thariou 

Samudhra Rudhra 

Khin Eik Mehi 

Jalehar Binb 

Jugath Jag Rachaa 

||

They cross over the 

terrifying world-ocean 

in an instant; the Lord 

created the world like 

a bubble of water.

ਜਭਆਨਕ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਲ ਜਵਚ ਤਰ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਉਹ 

ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਰਜਚਆ 

ਹੋਇਆ (ਸਮਝਦੇ ਹਨ)।

59606 1402 kuMflnI surJI  
sqsMgiq  
prmwnMd gurU 
muiK mcw]

mn dI (kuMflnI) 
guMJL[ muKI gurU jI ny 
(m`cw) pRkSxw kIqw

Kunddalanee 

Surajhee 

Sathasangath 

Paramaanandh 

Guroo Mukh 

Machaa ||

The Kundalini rises in 

the Sat Sangat, the 

True Congregation; 

through the Word of 

the Guru, they enjoy 

the Lord of Supreme 

Bliss.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਟ ਸਤ-

ਸੂੰਗ ਜਵਚ ਖੁਲਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿਸ ਪਰਗਟਦਾ ਹੈ।
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59607 1402 isrI gurU swihbu 
sB aUpir mn 
bc kRMm syvIAY 
scw]5]

Siree Guroo 

Saahib Sabh 

Oopar Man Bach 

Kranm Saeveeai 

Sachaa ||5||

The Supreme Guru is 

the Lord and Master 

over all; so serve the 

True Guru, in thought, 

word and deed. ||5||

(ਤਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ) ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਮਨ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪੂਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ॥੫॥

59608 1402 vwihgurU vwihgurU 
vwihgurU vwih 
jIau]

Vaahiguroo 

Vaahiguroo 

Vaahiguroo Vaahi 

Jeeo ||

Waahay Guru, Waahay 

Guru, Waahay Guru, 

Waahay Jee-o.

ਵਾਹ ਵਾਹ! ਹੇ ਜਪਆਰੇ! ਹੇ 

ਗੁਰੂ! ਸਦਕੇ!

59609 1402 kvl nYn mDur 
bYn koit sYn sMg 
soB khq mw 
jsod ijsih dhI 
Bwqu Kwih jIau]

mwqw (jsod) jsoDW jI[ 
(Bwqu) cwvl[ Bwqu: 
ibMdI nhIN lwauxI[ 
koRVW ikRsn jI dIAW 
kRoVW sYnw vwihgurU jI 
nwl soBnIk ho rhIAW 
hn

Kaval Nain 

Madhhur Bain 

Kott Sain Sang 

Sobh Kehath Maa 

Jasodh Jisehi 

Dhehee Bhaath 

Khaahi Jeeo ||

You are lotus-eyed, 

with sweet speech, 

exalted and 

embellished with 

millions of 

companions. Mother 

Yashoda invited You as 

Krishna to eat the 

sweet rice.

ਤੇਰੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਿ ਹਨ, 

(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ ) ਮਾਂ ਿਸੋਧਾ ਆਖਦੀ ਸੀ-'ਹੇ 

ਲਾਲ (ਆ), ਦਹੀਂ ਚਾਉਲ ਖਾ।'
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59610 1402 dyiK rUpu Aiq 
AnUpu moh mhw 
mg BeI ikMknI 
sbd Jnqkwr 
Kylu pwih jIau]

mg:polw bolo[ (mg) 
mgn[ (qVwgI) ikMknI 
GuMgrUAW dI[ 
(Jnqkwr) Junkwr[ K@ylu

Dhaekh Roop Ath 

Anoop Moh 

Mehaa Mag Bhee 

Kinkanee Sabadh 

Jhanathakaar 

Khael Paahi Jeeo 

||

Gazing upon Your 

supremely beautiful 

form, and hearing the 

musical sounds of 

Your silver bells 

tinkling, she was 

intoxicated with 

delight.

ਿਦੋਂ ਤੂੂੰ  ਖੇਡ ਮਚਾਉਂਦਾ ਸੈਂ, 
ਤੇਰੀ ਤੜਾਗੀ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਤ 

ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ (ਮਾਂ 
ਿਸੋਧਾ) ਤੇਰੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਮਗਨ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਸੀ।

59611 1402 kwl klm hukmu 
hwiQ khau kaunu 
myit skY eIsu 
bMm´ü g´wnu D´wnu  
Drq hIAY cwih 
jIau]

bMm´: A`Kr hyTW ´ A`Dy X 
nMU AONkV hovy qW polw 
bolo au bolo, bMm´ü nUM bMmau 
bolo[(bMm´ü) bRhmw[ g´wnu 
D´wnu: igAwnu iDAwnu

Kaal Kalam Hukam 

Haathh Kehahu 

Koun Maett Sakai 

Ees Banmya Gyaan 

Dhhyaan Dhharath 

Heeai Chaahi Jeeo 

||

Death's pen and 

command are in Your 

hands. Tell me, who 

can erase it? Shiva and 

Brahma yearn to 

enshrine Your spiritual 

wisdom in their hearts.

ਕਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇ ਹੁਕਮ (ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਹੀ) ਹੱਥ ਜਵਚ ਹਨ। ਦੱਸੋ, 

ਕਉਣ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ ) 

ਜਮਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਸ਼ਵ ਤੇ 

ਬਿਹਮਾ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹੋਏ) 

ਜਗਆਨ ਤੇ ਜਧਆਨ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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59612 1402 siq swcu sRI 
invwsu Awid 
purKu sdw quhI  
vwihgurU vwihgurU 
vwihgurU vwih 
jIau]1]6]

Sath Saach Sree 

Nivaas Aadh 

Purakh Sadhaa 

Thuhee 

Vaahiguroo 

Vaahiguroo 

Vaahiguroo Vaahi 

Jeeo ||1||6||

You are forever True, 

the Home of 

Excellence, the Primal 

Supreme Being. 

Waahay Guru, Waahay 

Guru, Waahay Guru, 

Waahay Jee-o. 

||1||6||

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਅਚਰਿ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਸਜਤ-ਸਰੂਪ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਅਟੱਲ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਲੱਛਮੀ ਜਟਕਾਣਾ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਆਜਦ ਪੁਰਖੁ ਹੈਂ ਤੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹੈਂ ॥੧॥੬॥

59613 1402 rwm nwm prm 
Dwm suD buD 
inrIkwr bysumwr  
srbr kau kwih 
jIau]

(srbr) brwbr Raam Naam 

Param Dhhaam 

Sudhh Budhh 

Nireekaar 

Baesumaar 

Sarabar Ko Kaahi 

Jeeo ||

You are blessed with 

the Lord's Name, the 

supreme mansion, and 

clear understanding. 

You are the Formless, 

Infinite Lord; who can 

compare to You?

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ 

'ਰਾਮ' ਹੈ, ਤੇ ਜਟਕਾਣਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। 
ਤੂੂੰ  ਸੱੁਧ ਜਗਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, 
ਆਕਾਰ-ਰਜਹਤ ਹੈਂ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈਂ। 
ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੇ 

ਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਅਡੋਲ ਜਚੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

59614 1402 suQr icq Bgq 
ihq ByKu DirE  
hrnwKsu hirE  
nK ibdwir jIau]

(suQr) sw& suQrw[ 
(nK) nhuM[ suQr, nK: 
poly bolo imlvyN

Suthhar Chith 

Bhagath Hith 

Bhaekh Dhhariou 

Haranaakhas 

Hariou Nakh 

Bidhaar Jeeo ||

For the sake of the 

pure-hearted devotee 

Prahlaad, You took the 

form of the man-lion, 

to tear apart and 

destroy Harnaakhash 

with your claws.

(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਹੈਂ ਜਿਸ 

ਨੇ) ਭਗਤ (ਪਿਹਲਾਦ) ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ (ਨਰਜਸੂੰਘ ਦਾ) ਰੂਪ 

ਧਾਜਰਆ ਸੀ, ਤੇ ਹਰਣਾਖਸ਼ ਨੂੂੰ  
ਨਹੁੂੰ ਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਮਾਜਰਆ 

ਸੀ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12253 Published: March 06/ 2014



59615 1402 sMK ckR gdw 
pdm Awip Awpu 
kIE Cdm  
AprMpr 
pwrbRhm lKY 
kaunu qwih jIau]

Ap-rMpr Sankh Chakr 

Gadhaa Padham 

Aap Aap Keeou 

Shhadham 

Aparanpar 

Paarabreham 

Lakhai Koun 

Thaahi Jeeo ||

You are the Infinite 

Supreme Lord God; 

with your symbols of 

power, You deceived 

Baliraja; who can 

know You?

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਉਹ ਹੈਂ ਜਿਸ ਦੇ) ਸੂੰਖ, 

ਚਕਿ, ਗਦਾ ਤੇ ਪਦਮ (ਜਚੂੰ ਨਹ  
ਹਨ); (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਉਹ ਹੈਂ ਜਿਸ ਨੇ) ਆਪ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  (ਬਾਵਨ-ਰੂਪ) ਛਲ 

ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੂੂੰ  ਬੇਅੂੰ ਤ 

ਪਾਰਬਿਹਮ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈਂ, ਤੇਰੇ 

ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੂੰ  ਕੌਣ ਪਛਾਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੇ ਗੁਰੂ।

59616 1402 siq swcu sRI 
invwsu Awid 
purKu sdw quhI  
vwihgurU vwihgurU 
vwihgurU vwih 
jIau]2]7]

Sath Saach Sree 

Nivaas Aadh 

Purakh Sadhaa 

Thuhee 

Vaahiguroo 

Vaahiguroo 

Vaahiguroo Vaahi 

Jeeo ||2||7||

You are forever True, 

the Home of 

Excellence, the Primal 

Supreme Being. 

Waahay Guru, Waahay 

Guru, Waahay Guru, 

Waahay Jee-o. 

||2||7||

ਤੂੂੰ  ਅਸਚਰਿ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਅਟੱਲ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਹੀ ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਜਟਕਾਣਾ ਹੈਂ, 
ਤੂੂੰ  ਆਜਦ ਪੁਰਖ ਹੈਂ, ਤੇ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹੈਂ ॥੨॥੭॥
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59617 1402 pIq bsn kuMd 
dsn ipRAw 
sihq kMT mwl  
muktu sIis mor 
pMK cwih jIau]

(kuMd) cMbylI dIAW 
ic`tIAW klIAW vrgy, 
(dsn) dMd

Peeth Basan 

Kundh Dhasan Pria 

Sehith Kanth Maal 

Mukatt Sees Mor 

Pankh Chaahi Jeeo 

||

As Krishna, You wear 

yellow robes, with 

teeth like jasmine 

flowers; You dwell 

with Your lovers, with 

Your mala around 

Your neck, and You 

joyfully adorn Your 

head with the crow of 

peacock feathers.

ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ! (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ) 
ਪੀਲੇ ਬਸਤਿਾਂ ਵਾਲਾ (ਜਕਿਸ਼ਨ) ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਹੈਂ, (ਜਿਸ ਦੇ) ਕੁੂੰ ਦ ਵਰਗੇ 

ਜਚੱਟੇ ਦੂੰਦ ਹਨ, (ਿੋ) ਆਪਣੀ 
ਜਪਆਰੀ (ਰਾਧਕਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ; 

(ਜਿਸ ਦੇ) ਗਲ ਜਵਚ ਮਾਲਾ ਹੈ, 

ਮੋਰ ਦੇ ਖੂੰਭਾਂ ਦਾ ਮੁਕਟੁ (ਜਿਸ 

ਨੇ) ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਉਤੇ ਚਾਹ 

ਨਾਲ (ਪਜਹਜਨਆ ਹੈ)।

59618 1403 byvjIr bfy DIr  
Drm AMg AlK 
Agm Kylu kIAw  
AwpxY auCwih 
jIau]

A-lK: polw bolo[ K@ylu Baevajeer Baddae 

Dhheer Dhharam 

Ang Alakh Agam 

Khael Keeaa 

Aapanai 

Oushhaahi Jeeo ||

You have no advisors, 

You are so very 

patient; You are the 

Upholder of the 

Dharma, unseen and 

unfathomable. You 

have staged the play 

of the Universe with 

joy and delight.

ਤੂੂੰ  ਬੜਾ ਧੀਰਿ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੂੰ  
ਧਰਮ-ਸਰੂਪ ਹੈਂ, ਅਲੱਖ ਤੇ 

ਅਗੂੰਮ ਹੈਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਤੂੂੰ  
(ਹੀ) ਆਪਣੇ ਚਾਉ ਨਾਲ 

ਰਜਚਆ ਹੈ।
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59619 1403 AkQ kQw kQI  
n jwie qIin 
lok rihAw 
smwie suqh isD 
rUpu DirE swhn 
kY swih jIau]

A-kQ: polw bolo Akathh Kathhaa 

Kathhee N Jaae 

Theen Lok Rehiaa 

Samaae Sutheh 

Sidhh Roop 

Dhhariou Saahan 

Kai Saahi Jeeo ||

No one can speak Your 

Unspoken Speech. You 

are pervading the 

three worlds. You 

assume the form of 

spiritual perfection, O 

King of kings.

(ਹੇ ਗੁਰੂ!) ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ, 
ਤੂੂੰ  ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਰਮ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ। ਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ! ਤੂੂੰ  
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ 

(ਮਨੱੁਖ)-ਰੂਪ ਧਾਜਰਆ ਹੈ।

59620 1403 siq swcu sRI 
invwsu Awid 
purKu sdw quhI  
vwihgurU vwihgurU 
vwihgurU vwih 
jIau]3]8]

Sath Saach Sree 

Nivaas Aadh 

Purakh Sadhaa 

Thuhee 

Vaahiguroo 

Vaahiguroo 

Vaahiguroo Vaahi 

Jeeo ||3||8||

You are forever True, 

the Home of 

Excellence, the Primal 

Supreme Being. 

Waahay Guru, Waahay 

Guru, Waahay Guru, 

Waahay Jee-o. 

||3||8||

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਅਚਰਿ ਹੈਂ, ਸਜਤ-

ਸਰੂਪ ਹੈਂ, ਅਟੱਲ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਹੀ 
ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈਂ, ਆਜਦ 

ਪੁਰਖ ਹੈਂ ਤੇ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈਂ 
॥੩॥੮॥

59621 1403 siqgurU siqgurU  
siqguru guibMd 
jIau]

Sathiguroo 

Sathiguroo 

Sathigur Gubindh 

Jeeo ||

The True Guru, the 

True Guru, the True 

Guru is the Lord of the 

Universe Himself.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ-ਰੂਪ ਹੈ।
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59622 1403 bilih Cln  
sbl mln Bigœ 
Pln kwn@ kuAr  
inhklMk bjI 
fMk cV§ dl 
rivMd jIau]

(inhklMk) klMk rihq 
vwihgurU jI, g`jdy 
v`jdy[ Bigœ : A`Dw q 
polw bolo [ cV§ :V 
Bwrw bolo dulYNkV lwau

Balihi Shhalan 

Sabal Malan 

Bhagio Falan 

Kaanh Kuar 

Nihakalank Bajee 

Ddank Charrhoo 

Dhal Ravindh Jeeo 

||

Enticer of Baliraja, 

who smothers the 

mighty, and fulfills the 

devotees; the Prince 

Krishna, and Kalki; the 

thunder of His army 

and the beat of His 

drum echoes across 

the Universe.

(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ 
ਹੈ (ਉਹ) ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਿਾ ਬਲੀ 
ਨੂੂੰ  ਛਜਲਆ ਸੀ, ਆਪ 

ਅਹੂੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਤੋੜਨ 

ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਿਲ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਾਨਹ  ਕੁਮਾਰ ਹੈ। 
(ਆਪ ਜਵਚ) ਕੋਈ ਕਲੂੰ ਕ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਡੂੰਕਾ ਵੱਿ ਜਰਹਾ 
ਹੈ, ਸੂਰਿ ਤੇ ਚੂੰਦਿਮਾ ਦਾ ਦਲ 

ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਚੜਹਦਾ ਹੈ।
59623 1403 rwm rvx durq 

dvx skl Bvx 
kusl krx srb 
BUq Awip hI 
dyvwiD dyv shs 
muK PinMd jIau]

(durq) pwp[(dvx) 
dbwaux vwly[(Buq) 
sRIr[dyviqAW dy suAwmI 
(dyv) krqwr jI[s`pW 
dw rwjw (P-inMd) 
sysnwg

Raam Ravan 

Dhurath Dhavan 

Sakal Bhavan 

Kusal Karan Sarab 

Bhooth Aap Hee 

Dhaevaadhh 

Dhaev Sehas 

Mukh Fanindh 

Jeeo ||

The Lord of 

contemplation, 

Destroyer of sin, who 

brings pleasure to the 

beings of all realms, 

He Himself is the God 

of gods, Divinity of the 

divine, the thousand-

headed king cobra.

ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਭ 

ਥਾਈ ਂਸੁਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਹਨ, ਸਾਰੇ ਿੀਆਂ ਜਵਚ ਆਪ 

ਹੀ ਹਨ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਜਤਆਂ ਦੇ 

ਦੇਵਤਾ ਹਨ। ਅਤੇ (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 

ਤਾਂ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂੂੰ ਹਾਂ ਵਾਲਾ 
ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12257 Published: March 06/ 2014



59624 1403 jrm krm mC 
kC huA brwh  
jmunw kY kUil  
Kylu KyilE ijin 
igMd jIau]

(huA) ho ky, (kUil) 
iknwry, (igMd) gyNd KylI 
ikRSn jI ny[ K@ylu

Jaram Karam 

Mashh Kashh Hua 

Baraah Jamunaa 

Kai Kool Khael 

Khaeliou Jin Gindh 

Jeeo ||

He took birth in the 

Incarnations of the 

Fish, Tortoise and Wild 

Boar, and played His 

part. He played games 

on the banks of the 

Jamunaa River.

(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੋਜਬੂੰ ਦ-ਰੂਪ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ) ਜਿਸ ਨੇ 

ਮੱਛ ਕੱਛ ਤੇ ਵਰਾਹ ਦੇ ਿਨਮ 

ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੂੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ 

ਿਮੁਨਾ ਦੇ ਕੂੰ ਢੇ ਉੱਤੇ ਗੇਂਦ ਦੀ 
ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ।

59625 1403 nwmu swru hIey 
Dwru qju ibkwru  
mn gXMd  
siqgurU siqgurU 
siqgur guibMd 
jIau]4]9]

g-XMd: X qwlU qoN bolo Naam Saar 

Heeeae Dhhaar 

Thaj Bikaar Man 

Gayandh 

Sathiguroo 

Sathiguroo 

Sathigur Gubindh 

Jeeo ||4||9||

Enshrine this most 

excellent Name within 

your heart, and 

renounce the 

wickedness of the 

mind, O Gayand the 

True Guru, the True 

Guru, the True Guru is 

the Lord of the 

Universe Himself. 

||4||9||

ਹੇ ਗਯੂੰਦ ਦੇ ਮਨ! (ਇਸ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਧਾਰ ਤੇ ਜਵਕਾਰ 

ਛੱਡ ਦੇਹ; ਇਹ ਗੁਰੂ ਉਹੀ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਹੈ ॥੪॥੯॥

59626 1403 isrI gurU isrI 
gurU isrI gurU 
siq jIau]

Siree Guroo Siree 

Guroo Siree Guroo 

Sath Jeeo ||

The Supreme Guru, 

the Supreme Guru, 

the Supreme Guru, 

the True, Dear Lord.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈ।
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59627 1403 gur kihAw mwnu  
inj inDwnu scu 
jwnu mMqRü iehY  
inis bwsur hoie 
kl´wnu lhih 
prmgiq jIau]

kl´wnu: kilAwnu Gur Kehiaa Maan 

Nij Nidhhaan Sach 

Jaan Manthra 

Eihai Nis Baasur 

Hoe Kalyaan 

Lehehi Param 

Gath Jeeo ||

Respect and obey the 

Guru's Word; this is 

your own personal 

treasure - know this 

mantra as true. Night 

and day, you shall be 

saved, and blessed 

with the supreme 

status.

(ਹੇ ਮਨ!) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ 

ਮੂੰਨ, ਇਹੀ ਨਾਲ ਜਨਭਣ ਵਾਲਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ; ਜਨਸ਼ਚਾ ਕਰ ਕੇ 

ਮੂੰਨ ਜਕ ਇਹੀ ਮੂੰਤਿ ਹੈ (ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਤੈਨੂੂੰ ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਸੁਖ 

ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੂੰ  ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾ 
ਲਏਗਂਾ।

59628 1403 kwmu kRoDu loBu mohu  
jx jx isau 
Cwfu Dohu haumY 
kw PMDu kwtu  
swDsMig riq 
jIau]

Kaam Krodhh 

Lobh Mohu Jan 

Jan Sio Shhaadd 

Dhhohu Houmai 

Kaa Fandhh Kaatt 

Saadhhasang Rath 

Jeeo ||

Renounce sexual 

desire, anger, greed 

and attachment; give 

up your games of 

deception. Snap the 

noose of egotism, and 

let yourself be at 

home in the Saadh 

Sangat, the Company 

of the Holy.

ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਿਣੇ 
ਖਣੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ 

ਦੇਹ; ਹਉਮੈ ਦੀ ਿਾਹੀ (ਭੀ) 
ਦੂਰ ਕਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਪਾ।
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59629 1403 dyh gyhu iqRA 
snyhu icq iblwsu  
jgq eyhu  
crnkml sdw 
syau idRVqw kru 
miq jIau]

Dhaeh Gaehu 

Thria Sanaehu 

Chith Bilaas Jagath 

Eaehu Charan 

Kamal Sadhaa 

Saeo Dhrirrathaa 

Kar Math Jeeo ||

Free your 

consciousness of 

attachment to your 

body, your home, your 

spouse, and the 

pleasures of this 

world. Serve forever at 

His Lotus Feet, and 

firmly implant these 

teachings within.

ਇਹ ਸਰੀਰ, ਘਰ, ਇਸਤਿੀ ਦਾ 
ਜਪਆਰ, ਇਹ (ਸਾਰਾ) ਸੂੰਸਾਰ 

ਮਨ ਦੀ (ਹੀ) ਖੇਡ ਹੈ। 
(ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ) ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 
ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰ, (ਆਪਣੀ) 
ਮੱਤ ਜਵਚ ਇਹੀ ਭਾਵ ਜਦਿੜਹ 
ਕਰ।

59630 1403 nwmu swru hIey 
Dwru qju ibkwru 
mn gXMd isrI 
gurU isrI gurU  
isrI gurU siq 
jIau]5]10]

gurmuK B`t gXMd[ 
(gXMd) hwQI mn

Naam Saar 

Heeeae Dhhaar 

Thaj Bikaar Man 

Gayandh Siree 

Guroo Siree Guroo 

Siree Guroo Sath 

Jeeo ||5||10||

Enshrine this most 

excellent Name within 

your heart, and 

renounce the 

wickedness of the 

mind, O Gayand. the 

Supreme Guru, the 

Supreme Guru, the 

Supreme Guru, the 

True, Dear Lord. 

||5||10||

ਹੇ ਗਯੂੰਦ ਦੇ ਮਨ! (ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦਾ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਧਾਰ ਤੇ ਜਵਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਹ; 

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਹੀ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈ 

॥੫॥੧੦॥

59631 1403 syvk kY BrpUr 
jugu jugu vwhgurU 
qyrw sBu sdkw]

Saevak Kai 

Bharapoor Jug Jug 

Vaahaguroo 

Thaeraa Sabh 

Sadhakaa ||

Your servants are 

totally fulfilled, 

throughout the ages; 

O Waahay Guru, it is 

all You, forever.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਹੈਂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਸਾਰੀ ਬਰਕਜਤ ਹੈ;
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59632 1403 inrMkwru pRBu sdw 
slwmiq kih n 
skY koaU qU kd 
kw]

Nirankaar Prabh 

Sadhaa Salaamath 

Kehi N Sakai Kooo 

Thoo Kadh Kaa ||

O Formless Lord God, 

You are eternally 

intact; no one can say 

how You came into 

being.

ਤੂੂੰ  ਜਨਰੂੰਕਾਰ (-ਰੂਪ) ਹੈਂ, ਪਿਭੂ (-
ਰੂਪ) ਹੈਂ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈਂ। ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ  ਕਦੋਂ ਦਾ 
ਹੈਂ।

59633 1403 bRhmw ibsnu isry 
qY Agnq iqn 
kau mohu BXw mn 
md kw]

Kcnw: polw bolo[ qYN[ 
A-gnq,B-Xw

Brehamaa Bisan 

Sirae Thai Aganath 

Thin Ko Mohu 

Bhayaa Man Madh 

Kaa ||

You created countless 

Brahmas and Vishnus; 

their minds were 

intoxicated with 

emotional attachment.

(ਹੇ ਗੁਰੂ!) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਅਜਗਣਤ 

ਬਿਹਮਾ ਤੇ ਜਵਸ਼ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਦੇ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ 

ਜਗਆ।

59634 1403 cvrwsIh lK 
join aupweI  
irjku dIAw 
sBhU kau qd 
kw]

Chavaraaseeh 

Lakh Jon Oupaaee 

Rijak Dheeaa Sabh 

Hoo Ko Thadh Kaa 

||

You created the 8.4 

million species of 

beings, and provide 

for their sustanance.

(ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ) ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ 

ਿੂਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਰਜ਼ਕ 

ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈਂ।

59635 1403 syvk kY BrpUr 
jugu jugu vwhgurU 
qyrw sBu 
sdkw]1]11]

syvk jI nMU Awp jI dw 
sB sdkw dwn b^iSAw 
hY AQvw (sdkw) Brosw 
hY[ j`ugu ju`gu

Saevak Kai 

Bharapoor Jug Jug 

Vaahaguroo 

Thaeraa Sabh 

Sadhakaa 

||1||11||

Your servants are 

totally fulfilled, 

throughout the ages; 

O Waahay Guru, it is 

all You, forever. 

||1||11||

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਹੈਂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਹੀ 
ਸਾਰੀ ਬਰਕਜਤ ਹੈ ॥੧॥੧੧॥
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59636 1403 vwhu vwhu kw bfw 
qmwsw]

Vaahu Vaahu Kaa 

Baddaa 

Thamaasaa ||

Waaho! Waaho! 

Great! Great is the 

Play of God!

ਬਰਕਜਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ 

(ਰਾਮਦਾਸ) ਦਾ (ਸੂੰਸਾਰ-ਰੂਪ 

ਇਹ) ਵੱਡਾ ਖੇਲ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ,

59637 1403 Awpy hsY Awip 
hI icqvY Awpy  
cMdu sUru prgwsw]

h`sY Aapae Hasai Aap 

Hee Chithavai 

Aapae Chandh 

Soor Paragaasaa ||

He Himself laughs, and 

He Himself thinks; He 

Himself illumines the 

sun and the moon.

(ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ 

ਗੁਰੂ) ਆਪ ਹੀ ਹੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਜਵਚਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਚੂੰਦ ਤੇ ਸੂਰਿ ਨੂੂੰ  
ਚਾਨਣ ਦੇ ਜਰਹਾ ਹੈ।

59638 1403 Awpy jlu Awpy 
Qlu QMm@nu Awpy 
kIAw Git Git 
bwsw]

b`wsw Aapae Jal Aapae 

Thhal Thhanmhan 

Aapae Keeaa 

Ghatt Ghatt 

Baasaa ||

He Himself is the 

water, He Himself is 

the earth and its 

support. He Himself 

abides in each and 

every heart.

(ਉਹ ਗੁਰੂ) ਆਪ ਹੀ ਿਲ ਹੈ, 

ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 
ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

59639 1403 Awpy nru Awpy 
Puin nwrI Awpy 
swir Awp hI 
pwsw]

pwsw: polw bolo Aapae Nar Aapae 

Fun Naaree Aapae 

Saar Aap Hee 

Paasaa ||

He Himself is male, 

and He Himself is 

female; He Himself is 

the chessman, and He 

Himself is the board.

(ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦਾ ਰੂਪ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਆਪ ਹੀ 
ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਤਿੀ 
ਹੈ; ਆਪ ਹੀ ਨਰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪ 

ਹੀ ਚੌਪੜ ਹੈ।

59640 1403 gurmuiK sMgiq 
sBY ibcwrhu vwhu 
vwhu kw bfw 
qmwsw]2]12]

Guramukh 

Sangath Sabhai 

Bichaarahu Vaahu 

Vaahu Kaa Baddaa 

Thamaasaa 

||2||12||

As Gurmukh, join the 

Sangat, and consider 

all this: Waaho! 

Waaho! Great! Great 

is the Play of God! 

||2||12||

ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ! ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਰਲ 

ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਰਕਜਤ 

ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਦਾ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਰੂਪ) ਇਹ ਖੇਡ ਹੋ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੨॥੧੨॥
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59641 1403 kIAw Kylu bf 
mylu qmwsw  
vwihgurU qyrI sB 
rcnw]

Keeaa Khael Badd 

Mael Thamaasaa 

Vaahiguroo 

Thaeree Sabh 

Rachanaa ||

You have formed and 

created this play, this 

great game. O Waahay 

Guru, this is all You, 

forever.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਹੈਂ; ਇਹ 

ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਤੇਰੀ (ਕੀਤੀ ਹੋਈ) 

ਹੈ; ਤੂੂੰ  (ਤੱਤਾਂ ਦਾ) ਮੇਲ (ਕਰ ਕੇ) 

ਇਕ ਖੇਲ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

59642 1403 qU jil Qil 
ggin pXwil 
pUir rh´w AMimRq 
qy mITy jw ky 
bcnw]

p-Xwil:X qwlU qoN 
bolo[rihAw

Thoo Jal Thhal 

Gagan Payaal Poor 

Rehyaa Anmrith 

Thae Meethae Jaa 

Kae Bachanaa ||

You are pervading and 

permeating the water, 

land, skies and nether 

regions; Your Words 

are sweeter than 

Ambrosial Nectar.

ਤੂੂੰ  ਿਲ ਜਵਚ, ਜਪਿਥਵੀ ਤੇ, 

ਅਕਾਸ਼ ਉਤੇ, ਪਾਤਾਲ ਜਵਚ, 

(ਸਭ ਥਾਈ)ਂ ਜਵਆਪਕ ਹੈਂ; ਤੇਰੇ 

ਬਚਨ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਜਮੱਠੇ 

ਹਨ।

59643 1403 mwnih bRhmwidk 
rudRwidk kwl kw 
kwlu inrMjn 
jcnw]

jcnw: polw bolo Maanehi 

Brehamaadhik 

Rudhraadhik Kaal 

Kaa Kaal Niranjan 

Jachanaa ||

Brahmas and Shivas 

respect and obey You. 

O Death of death, 

Formless Lord, I beg of 

You.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਬਿਹਮਾ ਤੇ ਰੁਦਿ (ਜਸ਼ਵ) 

ਆਜਦਕ (ਤੈਨੂੂੰ ) ਸੇਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੂੰ  
ਕਾਲ ਦਾ ਭੀ ਕਾਲ ਹੈਂ, (ਤੂੂੰ ) 
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਤ (ਹਰੀ) ਹੈਂ, 
(ਸਭ ਲੋਕ ਤੈਥੋਂ) ਮੂੰਗਦੇ ਹਨ।

59644 1404 gur pRswid 
pweIAY prmwrQu  
sqsMgiq syqI 
mnu Kcnw]

Gur Prasaadh 

Paaeeai 

Paramaarathh 

Sathasangath 

Saethee Man 

Khachanaa ||

By Guru's Grace, the 

greatest thing is 

obtained, and the 

mind is involved with 

the Sat Sangat, the 

True Congregation.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਕਿਪਾ ਨਾਲ 

ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ ਮਨ ਿੁੜ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12263 Published: March 06/ 2014



59645 1404 kIAw Kylu bf 
mylu qmwsw  
vwhgurU qyrI sB 
rcnw]3]13]42
]

Keeaa Khael Badd 

Mael Thamaasaa 

Vaahaguroo 

Thaeree Sabh 

Rachanaa 

||3||13||42||

You have formed and 

created this play, this 

great game. O Waahay 

Guru, this is all Your 

making. 

||3||13||42||

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਹੈਂ, ਇਹ 

ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ; (ਤੱਤਾਂ ਦਾ) 
ਮੇਲ (ਕਰ ਕੇ) ਤੂੂੰ  ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ 

॥੩॥੧੩॥੪੨॥

59646 1404 Agmu AnMqu 
Anwid Awid 
ijsu koie n jwxY]

Agam Ananth 

Anaadh Aadh Jis 

Koe N Jaanai ||

The Lord is 

Inaccessible, Infinite, 

Eternal and 

Primordial; no one 

knows His beginning.

ਿ ੋਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, 

ਅਨੂੰ ਤ ਹੈ, ਅਨਾਜਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਮੱੁਢ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ,

59647 1404 isv ibrMic Dir 
D´wnu inqih ijsu 
bydu bKwxY]

D´wnu: iDAwnu Siv Biranch Dhhar 

Dhhyaan Nithehi 

Jis Baedh 

Bakhaanai ||

Shiva and Brahma 

meditate on Him; the 

Vedas describe Him 

again and again.

ਜਿਸ ਦਾ ਜਧਆਨ ਸਦਾ ਜਸ਼ਵ ਤੇ 

ਬਿਹਮਾ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ 

ਦੇ (ਗੁਣਾਂ) ਨੂੂੰ  ਵੇਦ ਵਰਣਨ ਕਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

59648 1404 inrMkwru inrvYru  
Avru nhI dUsr 
koeI]

Nirankaar Niravair 

Avar Nehee 

Dhoosar Koee ||

The Lord is Formless, 

beyond hate and 

vengeance; there is no 

one else like Him.

ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਕਾਰ-

ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,
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59649 1404 BMjn gVHx smQu  
qrx qwrx pRBu 
soeI]

s-m`Qu Bhanjan Garrhan 

Samathh Tharan 

Thaaran Prabh 

Soee ||

He creates and 

destroys - He is All-

powerful; God is the 

Boat to carry all across.

ਉਹ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ 

ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਪਿਭੂ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਤਾਰਣ ਲਈ 

ਿਹਾਜ਼ ਹੈ।
59650 1404 nwnw pRkwr ijin 

jgu kIE jnu 
mQurw rsnw rsY]

n@wn@w[j`gu Naanaa Prakaar 

Jin Jag Keeou Jan 

Mathhuraa 

Rasanaa Rasai ||

He created the world 

in its various aspects; 

His humble servant 

Mat'huraa delights in 

His Praises.

ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਈ 

ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਿਗਤ ਰਜਚਆ ਹੈ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਦਾਸ ਮਥੁਰਾ ਿੀਭ 

ਨਾਲ ਿਪਦਾ ਹੈ।

59651 1404 sRI siqnwmu 
krqw purKu gur 
rwmdws icqh 
bsY]1]

Sree Sath Naam 

Karathaa Purakh 

Gur Raamadhaas 

Chitheh Basai 

||1||

Sat Naam, the Great 

and Supreme True 

Name of God, the 

Personification of 

Creativity, dwells in 

the Consciousness of 

Guru Raam Daas. ||1||

ਉਹੀ ਸਜਤਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥

59652 1404 gurU smrQu gih 
krIAw DRüv buiD 
sumiq smwrn 
kau]

bu`DI DRüv Ac`l (krIAw) 
kIqI smr`Qu[su-m`iq[ 
sm@wrn: m hlMq lwau

Guroo Samarathh 

Gehi Kareeaa 

Dhhraav Budhh 

Sumath 

Samhaaran Ko ||

I have grasped hold of 

the All-powerful Guru; 

He has made my mind 

steady and stable, and 

embellished me with 

clear consciousness.

ਅਡੋਲ ਬੱੁਧ ਤੇ ਉੱਚੀ ਮੱਤ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ 

(ਗੁਰੂ) ਦੀ ਸਰਨ ਲਈ ਹੈ,
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59653 1404 Puin DRMm Dujw 
PhrMiq sdw AG 
puMj qrMg 
invwrn kau]

Fun Dhhranm 

Dhhujaa 

Feharanth Sadhaa 

Agh Punj Tharang 

Nivaaran Ko ||

And, His Banner of 

Righteousness waves 

proudly forever, to 

defend against the 

waves of sin.

ਜਿਸ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ 

ਦਾ ਝੂੰਡਾ ਸਦਾ ਝੁੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੁੂੰ ਿ ਤੇ ਤਰੂੰਗ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਲਈ (ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ 

ਹੈ)।

59654 1404 mQurw jn jwin 
khI jIA swcu su 
Aaur kCU n 
ibcwrn kau]

Mathhuraa Jan 

Jaan Kehee Jeea 

Saach S Aour 

Kashhoo N 

Bichaaran Ko ||

His humble servant 

Mat'hraa knows this 

as true, and speaks it 

from his soul; there is 

nothing else to 

consider.

ਦਾਸ ਮਥੁਰਾ ਨੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚ 

ਆਜਖਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਚਾਰਨ-ਿੋਗ ਗੱਲ 

ਨਹੀਂ ਹੈ,

59655 1404 hir nwmu boihQu 
bfO kil mY Bv 
swgr pwir 
auqwrn kau]2]

Har Naam Bohithh 

Badda Kal Mai 

Bhav Saagar Paar 

Outhaaran Ko 

||2||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the Lord's Name 

is the Great Ship, to 

carry us all across the 

terrifying world-ocean, 

safely to the other 

side. ||2||

ਜਕ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 

ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਹੀ ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ ਵੱਡਾ ਿਹਾਜ਼ 

ਹੈ (ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਮਰੱਥ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ) ॥੨॥

59656 1404 sMqq hI  
sqsMgiq sMg  
surMg rqy jsu 
gwvq hY]

(sMqq) inrMqr ie`k 
rs[r`qy[gwvq hYN

Santhath Hee 

Sathasangath Sang 

Surang Rathae Jas 

Gaavath Hai ||

The Saints dwell in the 

Saadh Sangat, the 

Company of the Holy; 

imbued with pure 

celestial love, they 

sing the Lord's Praises.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਵਚ) 

ਜਬਿਤੀ ਿੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ (ਿ)ੋ ਸਦਾ 
ਇੱਕ ਰਸ ਸਤਸੂੰਗ ਜਵਚ (ਿੁੜ 

ਕੇ) ਸੋਹਣੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰਗੀਿ ਕੇ 

ਹਰੀ ਦਾ ਿਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ,
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59657 1404 DRm pMQu DirE  
DrnIDr Awip  
rhy ilv Dwir n 
Dwvq hY]

(DrnI-Dr) DrqI dw 
Awsrw vwihgurU 
jI,Dwvq hYN

Dhhram Panthh 

Dhhariou 

Dhharaneedhhar 

Aap Rehae Liv 

Dhhaar N 

Dhhaavath Hai ||

The Support of the 

Earth has established 

this Path of Dharma; 

He Himself remains 

lovingly attuned to the 

Lord, and does not 

wander in distraction.

(ਉਹ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ) ਭਟਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਜਿਰਦੇ। (ਇਹ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਵਾਲਾ) ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਧਰਤੀ-
ਦੇ-ਆਸਰੇ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ 

ਚਲਾਇਆ ਹੈ।

59658 1404 mQurw Bin Bwg 
Bly aun@ ky mn 
ieCq hI Pl 
pwvq hY]

gurmuiK B`t mQurw jI[hYN Mathhuraa Bhan 

Bhaag Bhalae 

Ounh Kae Man 

Eishhath Hee Fal 

Paavath Hai ||

So speaks Mat'huraa: 

those blessed with 

good fortune receive 

the fruits of their 

minds' desires.

ਹੇ ਮਥੁਰਾ! ਿੋ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

(ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਮਨ ਿੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਭਾਗ ਚੂੰ ਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ-

ਭਾਉਂਦੇ ਿਲ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

59659 1404 riv ky suq ko  
iqn@ qRwsu khw ju 
crMn gurU icqu 
lwvq hY]3]

c-rMn[ hYN Rav Kae Suth Ko 

Thinh Thraas 

Kehaa J Charann 

Guroo Chith 

Laavath Hai ||3||

Those who focus their 

consciousness on the 

Guru's Feet, they do 

not fear the 

judgement of 

Dharamraj. ||3||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਧਰਮ ਰਾਿ ਦਾ ਡਰ 

ਜਕਥੇ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ? (ਜਬਲਕੁਲ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ) ॥੩॥

59660 1404 inrml nwmu suDw 
pr pUrn sbd 
qrMg pRgitq 
idn Awgru]

idn cV@n qoN Awgru 
pihlW hI kIrqn dI 
lihr au~TdI hY[ p`Rg-
it`q[A`wgru

Niramal Naam 

Sudhhaa 

Parapooran 

Sabadh Tharang 

Pragattith Dhin 

Aagar ||

The Immaculate, 

Sacred Pool of the 

Guru is overflowing 

with the waves of the 

Shabad, radiantly 

revealed in the early 

hours before the dawn.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਕ ਐਸਾ 
ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਪਜਵੱਤਰ ਨਾਮ-

ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

(ਉਸ ਜਵਚ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀਆਂ ਲਜਹਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ,
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59661 1404 gihr gMBIru 
AQwh Aiq bf 
suBru sdw sB 
ibiD rqnwgru]

ibiD: polw bolo[su`Bru, 
rqn`wgru

Gehir Ganbheer 

Athhaah Ath Badd 

Subhar Sadhaa 

Sabh Bidhh 

Rathanaagar ||

He is Deep and 

Profound, 

Unfathomable and 

utterly Great, eternally 

overflowing with all 

sorts of jewels.

(ਇਹ ਸਰੋਵਰ) ਬੜਾ ਡੂੂੰ ਘਾ 
ਗੂੰ ਭੀਰ ਤੇ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਸਦਾ 
ਨਕਾ-ਨਕ ਭਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਸਭ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

59662 1404 sMq mrwl krih 
kMqUhl iqn jm 
qRws imitE duK 
kwgru]

(mrwl) hMs[ (kMqUhl) 
auqSwh

Santh Maraal 

Karehi Kanthoohal 

Thin Jam Thraas 

Mittiou Dhukh 

Kaagar ||

The Saint-swans 

celebrate; their fear of 

death is erased, along 

with the accounts of 

their pain.

(ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਜਵਚ) ਸੂੰਤ-ਹੂੰਸ 

ਕਲੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ 
ਜਮਟ ਜਗਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

59663 1404 kljug durq  
dUir krby kau  
drsnu gurU sgl 
suKswgru]4]

Kalajug Dhurath 

Dhoor Karabae Ko 

Dharasan Guroo 

Sagal Sukh Saagar 

||4||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the sins are 

taken away; the 

Blessed Vision of the 

Guru's Darshan is the 

Ocean of all peace and 

comfort. ||4||

ਕਲਿੁਗ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ ॥੪॥
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59664 1404 jw kau muin D´wnu 
DrY iPrq sgl 
jug kbhuk koaU 
pwvY Awqm 
pRgws kau]

D´wnu: iDAwnu[ju`g[ 
kbhu-k

Jaa Ko Mun 

Dhhyaan Dhharai 

Firath Sagal Jug 

Kabahu K Kooo 

Paavai Aatham 

Pragaas Ko ||

For His Sake, the silent 

sages meditated and 

focused their 

consciousness, 

wandering all the ages 

through; rarely, if 

ever, their souls were 

enlightened.

ਸਾਰੇ ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਭੌਂਦਾ ਹੋਇਆ 

ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਜਿਸ (ਹਰੀ) ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਜਧਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਦਰ ਦਾ 
ਚਾਨਣਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ,

59665 1404 byd bwxI sihq 
ibrMic jsu gwvY 
jw ko isv muin 
gih n qjwq 
kiblws kMau]

(qjwq) iqAwgdy 
nhIN[(kiblws) kYlwS 
prbq, Bwv lgwqwr 
mh`ly 4 jI dw iDAwn 
Dwrdy hn

Baedh Baanee 

Sehith Biranch Jas 

Gaavai Jaa Ko Siv 

Mun Gehi N 

Thajaath Kabilaas 

Kano ||

In the Hymns of the 

Vedas, Brahma sang 

His Praises; for His 

Sake, Shiva the silent 

sage held his place on 

the Kailaash Mountain.

ਜਿਸ ਹਰੀ ਦਾ ਿਸ ਬਿਹਮਾ 
ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੇਤ ਗਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਵਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ 
ਕੇ ਜਸ਼ਵ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਦਾ;

59666 1404 jw kO jogI jqI 
isD swiDk 
Anyk qp jtw 
jUt ByK kIey  
iPrq audws 
kau]

Jaa Ka Jogee 

Jathee Sidhh 

Saadhhik Anaek 

Thap Jattaa Joott 

Bhaekh Keeeae 

Firath Oudhaas Ko 

||

For His Sake, the Yogis, 

celibates, Siddhas and 

seekers, the countless 

sects of fanatics with 

matted hair wear 

religious robes, 

wandering as 

detached renunciates.

ਜਿਸ (ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਨ) ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਅਨੇਕਾਂ ਿੋਗੀ, ਿਤੀ, 
ਜਸੱਧ ਤੇ ਸਾਜਧਕ ਤਪ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਿਟਾ-ਿੂਟ ਰਜਹ ਕੇ 

ਉਦਾਸ-ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ,
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59667 1404 su iqin siqguir  
suK Bwie ikRpw 
DwrI jIA nwm 
kI bfweI deI  
gur rwmdws 
kau]5]

Anhd Junkwr sRb 
ivAwpI prm Awqm suK 
dw (Bwie) pRkwS krn 
vwly

S Thin Sathigur 

Sukh Bhaae 

Kirapaa Dhhaaree 

Jeea Naam Kee 

Baddaaee Dhee 

Gur Raamadhaas 

Ko ||5||

That True Guru, by the 

Pleasure of His Will, 

showered His Mercy 

upon all beings, and 

blessed Guru Raam 

Daas with the Glorious 

Greatness of the 

Naam. ||5||

ਉਸ (ਹਰੀ-ਰੂਪ) ਗੁਰੂ 

(ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ ਸਹਿ 

ਸੁਭਾਇ ਿੀਆਂ ਉਤੇ ਜਕਰਪਾ 
ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  
ਹਰੀ-ਨਾਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀ ॥੫॥

59668 1404 nwmu inDwnu  
iDAwn AMqrgiq  
qyj puMj iqhu log 
pRgwsy]

Naam Nidhhaan 

Dhhiaan 

Antharagath Thaej 

Punj Thihu Log 

Pragaasae ||

He focuses His 

Meditation deep 

within; the 

Embodiment of Light, 

He illuminates the 

three worlds.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਪਾਸ) ਨਾਮ-

ਰੂਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, (ਆਪ ਦੀ) 
ਅੂੰਤਰਮੁਖ ਜਬਿਤੀ ਹੈ, (ਆਪ ਦੇ) 

ਤੇਿ ਦਾ ਪੁੂੰ ਿ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ 

ਚਮਕ ਜਰਹਾ ਹੈ,

59669 1404 dyKq drsu Btik 
BRmu Bjq duK 
prhir suK shj 
ibgwsy]

B`jq[ibg`wsy Dhaekhath Dharas 

Bhattak Bhram 

Bhajath Dhukh 

Parehar Sukh 

Sehaj Bigaasae ||

Gazing upon the 

Blessed Vision of His 

Darshan, doubt runs 

away, pain is 

eradicated, and 

celestial peace 

spontaneously wells 

up.

(ਆਪ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ 

(ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦਾ) 
ਭਰਮ ਭਟਕ ਕੇ ਭੱਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਪਰਗਟ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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59670 1404 syvk isK sdw 
Aiq luiBq Ail 
smUh ijau kusm 
subwsy]

luiB-q, Ail: polw bolo Saevak Sikh 

Sadhaa Ath 

Lubhith Al Samooh 

Jio Kusam 

Subaasae ||

The selfless servants 

and Sikhs are always 

totally captivated by 

it, like bumble bees 

lured by the fragrance 

of the flower.

ਸੇਵਕ ਤੇ ਜਸੱਖ ਸਦਾ (ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ) 

ਆਜਸ਼ਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਿੁੱ ਲਾਂ 
ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ।

59671 1404 ibd´mwn guir 
Awip Qp´au iQru  
swcau qKqu gurU 
rwmdwsY ]6]

(ibd´mwn) 
pRgt[ibd´mwn: 
ib`idAmwn[ Qp´au: 
QipAau

Bidhyamaan Gur 

Aap Thhapyo 

Thhir Saacho 

Thakhath Guroo 

Raamadhaasai 

||6||

The Guru Himself 

established the 

Eternal Throne of 

Truth, in Guru Raam 

Daas. ||6||

ਪਿਤੱਖ ਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ 

ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦਾ 
ਸੱਚਾ ਤਖ਼ਤ ਜਨਹਚਲ ਜਟਕਾ 
ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੬॥

59672 1405 qwr´au sMswru  
mwXw md moihq  
AMimRq nwmu 
dIAau smrQu]

qwr´au: qwirAau[ mw-
Xw: Xw qwlU qoN bolo[ 
smr`Qu

Thaaryo Sansaar 

Maayaa Madh 

Mohith Anmrith 

Naam Dheeao 

Samarathh ||

The Universe is 

intoxicated with the 

wine of Maya, but it 

has been saved; the 

All-powerful Guru has 

blessed it with the 

Ambrosial Nectar of 

the Naam.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਜਵਚ ਮੋਹੇ ਹੋਏ 

ਸੂੰਸਾਰ ਨੂੂੰ  ਤਾਜਰਆ ਹੈ, (ਆਪ 

ਨੇ ਿੀਆਂ ਨੂੂੰ ) ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 
ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਨਾਮ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ,
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59673 1405 Puin kIriqvMq  
sdw suK sMpiq  
iriD Aru isiD  
n Cofie sQu]

(kIriq-vMq) Cof-ie, 
s`Qu

Fun Keerathivanth 

Sadhaa Sukh 

Sanpath Ridhh Ar 

Sidhh N Shhoddae 

Sathh ||

And, the Praiseworthy 

Guru is blessed with 

eternal peace, wealth 

and prosperity; the 

supernatural spiritual 

powers of the Siddhis 

never leave him.

ਆਪ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਧਨ ਅਤੇ 

ਸੋਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਰੱਧੀ 
ਅਤੇ ਜਸੱਧੀ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਦੀ।

59674 1405 dwin bfO 
AiqvMqu mhw 
bil syvik dwis 
kihE iehu qQu]

q`Qu Dhaan Badda 

Athivanth 

Mehaabal Saevak 

Dhaas Kehiou Eihu 

Thathh ||

His Gifts are vast and 

great; His awesome 

Power is supreme. 

Your humble servant 

and slave speaks this 

truth.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਅਜਤਅੂੰ ਤ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ, 

ਸੇਵਕ ਦਾਸ (ਮਥੁਰਾ) ਨੇ ਇਹ 

ਸੱਚ ਆਜਖਆ ਹੈ।

59675 1405 qwih khw 
prvwh kwhU kI  
jw kY bsIis 
DirE guir 
hQu]7]49]

Thaahi Kehaa 

Paravaah Kaahoo 

Kee Jaa Kai Basees 

Dhhariou Gur 

Hathh ||7||49||

One, upon whose 

head the Guru has 

placed His Hand - with 

whom should he be 

concerned? ||7||49||

ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ 

(ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ ਹੱਥ ਧਜਰਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਦੀ ਕੀ 
ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ॥੭॥੪੯॥
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59676 1405 qIin Bvn  
BrpUir rihE 
soeI Apn srsu  
kIAau n jgq 
koeI]

Theen Bhavan 

Bharapoor Rehiou 

Soee Apan Saras 

Keeao N Jagath 

Koee ||

He is totally pervading 

and permeating the 

three realms; In all the 

world, He has not 

created another like 

Himself.

(ਜਿਹੜਾ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ 

ਹੀ ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਵਚ 

ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਿਗਤ ਦਾ ਕੋਈ 

ਦੂਿਾ ਿੀਵ (ਜਿਸ ਨੇ) ਆਪਣੇ 
ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,

59677 1405 Awpun Awpu Awp 
hI aupwXau]

aupw-Xau: X qwlU qoN 
bolo[

Aapun Aap Aap 

Hee Oupaayo ||

He Himself created 

Himself.

ਆਪਣਾ ਆਪ (ਜਿਸ ਨੇ) ਆਪ 

ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,

59678 1405 suir nr Asur 
AMqu nhI pwXau]

A-sur Sur Nar Asur Anth 

Nehee Paayo ||

The angels, human 

beings and demons 

have not found His 

limits.

ਦੇਵਤੇ, ਮਨੱੁਖ, ਦੈਂਤ, ਜਕਸੇ ਨੇ 

(ਜਿਸ ਦਾ) ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ;

59679 1405 pwXau nhI AMqu  
sury Asurh nr  
gx gMDRb KojMq 
iPry]

pwXau[ A-surh[ gM-
DRb

Paayo Nehee Anth 

Surae Asureh Nar 

Gan Gandhhrab 

Khojanth Firae ||

The angels, demons 

and human beings 

have not found His 

limits; the heavenly 

heralds and celestial 

singers wander 

around, searching for 

Him.

ਦੇਵਤੇ, ਦੈਂਤ, ਮਨੱੁਖ, ਗਣ 

ਗੂੰਧਰਬ-ਸਭ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਖੋਿਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ, (ਜਕਸੇ ਨੇ ਜਿਸ 

ਦਾ) ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ,
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59680 1405 AibnwsI Aclu  
AjonI sMBau  
purKoqmu Apwr 
pry]

A-c`lu, sM-Bau Abinaasee Achal 

Ajonee Sanbho 

Purakhotham 

Apaar Parae ||

The Eternal, 

Imperishable, 

Unmoving and 

Unchanging, Unborn, 

Self-Existent, Primal 

Being of the Soul, the 

Infinity of the Infinite,

ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਅਜਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਹੈ, ਿੂਨਾਂ 
ਤੋਂ ਰਹਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ 
ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਤਮ 

ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ।

59681 1405 krx kwrx 
smrQu sdw soeI  
srb jIA min 
D´wieXau]

iDAwie-Xau: X qwlU qoN 
bolo[o

Karan Kaaran 

Samarathh Sadhaa 

Soee Sarab Jeea 

Man Dhhyaaeiyo 

||

The Eternal All-

powerful Cause of 

causes - all beings 

meditate on Him in 

their minds.

(ਜਿਹੜਾ) ਹਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੈ, (ਿੋ) ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ 
ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਿੀਆਂ ਨੇ 

(ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਮਨ ਜਵਚ ਜਸਮਜਰਆ 

ਹੈ,

59682 1405 sRI gur rwmdws  
jXo jX jg mih  
qY hir prmpdu 
pwieXau]1]

j-Xo, j-X, pwie-
Xau: X qwlU qoN bolo 

Sree Gur 

Raamadhaas Jayo 

Jay Jag Mehi Thai 

Har Param Padh 

Paaeiyo ||1||

O Great and Supreme 

Guru Raam Daas, Your 

Victory resounds 

across the universe. 

You have attained the 

supreme status of the 

Lord. ||1||

ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ! (ਆਪ 

ਦੀ) ਿਗਤ ਜਵਚ ਿ-ੈਿੈਕਾਰ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀ 
ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ 

॥੧॥

59683 1405 siqguir nwnik  
Bgiq krI iek 
min qnu mnu Dnu  
goibMd dIAau]

Sathigur Naanak 

Bhagath Karee Eik 

Man Than Man 

Dhhan Gobindh 

Dheeao ||

Nanak, the True Guru, 

worships God single-

mindedly; He 

surrenders His body, 

mind and wealth to 

the Lord of the 

Universe.

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ ਇਕ-

ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ 

(ਆਪਣਾ) ਤਨ ਮਨ ਧਨ 

ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨੂੂੰ  ਅਰਪਨ ਕਰ ਜਦੱਤਾ।
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59684 1405 AMgid AnMq 
mUriq inj DwrI  
Agm g´win ris 
rs´au hIAau]

g´win: igAwin[ rs´au: 
risAau

Angadh Ananth 

Moorath Nij 

Dhhaaree Agam 

Gyaan Ras Rasyo 

Heeao ||

The Infinite Lord 

enshrined His Own 

Image in Guru Angad. 

In His heart, He 

delights in the spiritual 

wisdom of the 

Unfathomable Lord.

(ਗੁਰੂ) ਅੂੰਗਦ (ਸਾਜਹਬ ਿੀ) ਨੇ 

'ਅਨੂੰ ਤ ਮੂਰਜਤ' ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਜਟਕਾਇਆ, ਅਪਹੁੂੰਚ 

ਹਰੀ ਦੇ ਜਗਆਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਜਹਰਦਾ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਜਭੱਿ ਜਗਆ।

59685 1405 guir Amrdwis  
krqwru kIAau 
vis vwhu vwhu 
kir D´wieXau]

iDAwie-Xau: X qwlU qoN 
bol

Gur Amaradhaas 

Karathaar Keeao 

Vas Vaahu Vaahu 

Kar Dhhyaaeiyo ||

Guru Amar Daas 

brought the Creator 

Lord under His control. 

Waaho! Waaho! 

Meditate on Him!

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੇ 

ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਜਵਚ 

ਕੀਤਾ। 'ਤੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਹੈਂ'- 
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਕਰਤਾਰ 

ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆ।

59686 1405 sRI gur rwmdws  
jXo jX jg mih  
qY hir prmpdu 
pwieXau]2]

X qwlU qoN bolo Sree Gur 

Raamadhaas Jayo 

Jay Jag Mehi Thai 

Har Param Padh 

Paaeiyo ||2||

O Great and Supreme 

Guru Raam Daas, Your 

Victory resounds 

across the universe. 

You have attained the 

supreme status of the 

Lord. ||2||

ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ! ਆਪ ਦੀ 
ਭੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਿੈ-ਿੈਕਾਰ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ; ਆਪ ਨੇ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚਾ ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥

59687 1405 nwrdu DR¨ pRhlwdu 
sudwmw pub Bgq 
hir ky jugxM]

(pub) pUrbly[(j`ugxM) 
ju`gW dy

Naaradh Dhhroo 

Prehalaadh 

Sudhaamaa Pub 

Bhagath Har Kae J 

Ganan ||

Naarad, Dhroo, 

Prahlaad and 

Sudaamaa are 

accounted among the 

Lord's devotees of the 

past.

ਨਾਰਦ, ਧੂ ਪਿਹਲਾਦ, ਸੁਦਾਮਾ- 
ਿ ੋਹਰੀ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਿੁਗਾਂ ਦੇ 

ਭਗਤ ਜਗਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ;
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59688 1405 AMbrIku jXdyv 
iqRlocnu nwmw 
Avru kbIru BxM]

jXdyv: X qwlU qoN bolo Anbareek 

Jayadhaev 

Thrilochan 

Naamaa Avar 

Kabeer Bhanan ||

Ambreek, Jai Dayv, 

Trilochan, Naam Dayv 

and Kabeer are also 

remembered.

ਅੂੰਬਰੀਕ, ਿੈਦੇਵ, ਜਤਿਲੋਚਨ, 

ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਕਬੀਰ,

59689 1405 iqn kO Avqwru  
BXau kil 
iBMqir jsu jgqR 
pir CwieXau]

B-Xau: X qwlU qoN 
bolo[Cwie-Xau[j-g`qR

Thin Ka Avathaar 

Bhayo Kal 

Bhinthar Jas 

Jagathr Par 

Shhaaeiyo ||

They were incarnated 

in this Dark Age of Kali 

Yuga; their praises 

have spread over all 

the world.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਨਮ ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ 

ਹੋਇਆ ਹੈ- ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਰਆਂ 

ਦਾ ਿਸ ਿਗਤ ਉੱਤੇ (ਹਰੀ ਦੇ 

ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ) 
ਜਖਲਜਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

59690 1405 sRI gur rwmdws  
jXo jX jg mih  
qY hir prmpdu 
pwieXau]3]

Sree Gur 

Raamadhaas Jayo 

Jay Jag Mehi Thai 

Har Param Padh 

Paaeiyo ||3||

O Great and Supreme 

Guru Raam Daas, Your 

Victory resounds 

across the universe. 

You have attained the 

supreme status of the 

Lord. ||3||

ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ! ਆਪ ਦੀ 
ਭੀ ਿ-ੈਿੈਕਾਰ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ, ਜਕ ਆਪ ਨੇ ਹਰੀ (ਦੇ 

ਜਮਲਾਪ) ਦੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ 
ਪਾਈ ਹੈ ॥੩॥

59691 1405 mnsw kir  
ismrMq quJY nr  
kwmu kRoDu 
imitAau ju iqxM]

idl dI s&weI pRym 
Bwvnw nwl (mnsw) mn 
krky

Manasaa Kar 

Simaranth Thujhai 

Nar Kaam Krodhh 

Mittiao J Thinan ||

Those who meditate in 

remembrance on You 

within their minds - 

their sexual desire and 

anger are taken away.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ, (ਹੇ ਸਜਤਗੁਰੂ!) ਤੈਨੂੂੰ  
ਮਨ ਿੋੜ ਕੇ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮ ਅਤੇ ਕਿੋਧ 

ਜਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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59692 1405 bwcw kir  
ismrMq quJY iqn@ 
duKu dirdRü  
imtXau ju iKxM]

(bwcw) bwxI 
krky[imtXau: X qwlU 
qoN bolo [ bw`cw

Baachaa Kar 

Simaranth Thujhai 

Thinh Dhukh 

Dharidhra Mittayo 

J Khinan ||

Those who remember 

You in meditation with 

their words, are rid of 

their poverty and pain 

in an instant.

ਿ ੋਿੀਵ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਬਚਨਾਂ 
ਦੁਆਰਾ (ਭਾਵ, ਿੀਭ ਨਾਲ) 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱੁਖ 

ਤੇ ਦਜਰਦਿ ਜਖਨ ਜਵਚ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

59693 1405 krm kir quA 
drs prs pwrs 
sr bl´ Bt jsu 
gwieXau]

gwieVau: X qwlU qoN 
bolo[ krmsRIr krky[ 
gurmuiK bl´ B`t[ bl´: 
b`ilA

Karam Kar Thua 

Dharas Paras 

Paaras Sar Baly 

Bhatt Jas Gaaeiyo 

||

Those who obtain the 

Blessed Vision of Your 

Darshan, by the karma 

of their good deeds, 

touch the 

Philosopher's Stone, 

and like BALL the poet, 

sing Your Praises.

ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ! ਬਲਯਯ 

ਭੱਟ (ਆਪ ਦਾ) ਿਸ ਗਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰੀਰਕ 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਸਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਪਾਰਸ ਸਮਾਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

59694 1405 sRI gur rwmdws  
jXo jX jg mih  
qY hir prmpdu 
pwieXau]4]

pwieXau: X qwlU qoN bolo Sree Gur 

Raamadhaas Jayo 

Jay Jag Mehi Thai 

Har Param Padh 

Paaeiyo ||4||

O Great and Supreme 

Guru Raam Daas, Your 

Victory resounds 

across the universe. 

You have attained the 

supreme status of the 

Lord. ||4||

ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ! ਆਪ ਦੀ 
ਿ-ੈਿੈਕਾਰ ਿਗਤ ਜਵਚ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹੈ ਜਕ ਆਪ ਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ॥੪॥
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59695 1405 ijh siqgur 
ismrMq nXn ky 
iqmr imtih 
iKnu]

Jih Sathigur 

Simaranth Nayan 

Kae Thimar 

Mittehi Khin ||

Those who meditate in 

remembrance on the 

True Guru - the 

darkness of their eyes 

is removed in an 

instant.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੌੜ ਜਖਨ 

ਜਵਚ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

59696 1405 ijh siqgur 
ismrMiQ irdY 
hir nwmu idno 
idnu]

Jih Sathigur 

Simaranthh Ridhai 

Har Naam Dhino 

Dhin ||

Those who meditate in 

remembrance on the 

True Guru within their 

hearts, are blessed 

with the Lord's Name, 

day by day.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਦਨੋ ਜਦਨ (ਵਧੀਕ 

ਿੂੰ ਮਦਾ ਹੈ);

59697 1405 ijh siqgur 
ismrMiQ jIA kI 
qpiq imtwvY]

Jih Sathigur 

Simaranthh Jeea 

Kee Thapath 

Mittaavai ||

Those who meditate in 

remembrance on the 

True Guru within their 

souls - the fire of 

desire is extinguished 

for them.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ (ਿੀਵ) 

ਜਹਰਦੇ ਦੀ ਤਪਤ ਜਮਟਾਉਂਦਾ 
ਹੈ,

59698 1405 ijh siqgur 
ismrMiQ iriD 
isiD nv iniD 
pwvY]

Jih Sathigur 

Simaranthh Ridhh 

Sidhh Nav Nidhh 

Paavai ||

Those who meditate in 

remembrance on the 

True Guru, are blessed 

with wealth and 

prosperity, 

supernatural spiritual 

powers and the nine 

treasures.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ 

(ਿੀਵ) ਜਰੱਧੀਆਂ ਜਸੱਧੀਆਂ ਤੇ ਨੌ 

ਜਨਧੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ;
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59699 1405 soeI rwmdwsu guru  
bl´ Bix imil 
sMgiq DMin DMin 
krhu]

bl´ : b`ilA Soee Raamadhaas 

Gur Baly Bhan Mil 

Sangath Dhhann 

Dhhann Karahu ||

So speaks BALL the 

poet: Blessed is Guru 

Raam Daas; joining the 

Sangat, the 

Congregation, call Him 

blessed and great.

ਬਲਯਯ (ਕਵੀ) ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਉਸ 

(ਗੁਰੂ) ਨੂੂੰ  ਆਖੋ-'ਤੂੂੰ  ਧੂੰਨ ਹੈਂ, ਤੂੂੰ  
ਧੂੰਨ ਹੈਂ',

59700 1405 ijh siqgur 
lig pRBu pweIAY  
so siqguru 
ismrhu 
nrhu]5]54]

Jih Sathigur Lag 

Prabh Paaeeai So 

Sathigur Simarahu 

Narahu ||5||54||

Meditate on the True 

Guru, O men, through 

Whom the Lord is 

obtained. ||5||54||

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲੀਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਿਨੋ! ਉਸ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰੋ ॥੫॥੫੪॥

59701 1405 ijin sbdu 
kmwie prmpdu 
pwieE syvw krq  
n CoifE pwsu]

Jin Sabadh 

Kamaae Param 

Padh Paaeiou 

Saevaa Karath N 

Shhoddiou Paas ||

Living the Word of the 

Shabad, He attained 

the supreme status; 

while performing 

selfless service, He did 

not leave the side of 

Guru Amar Daas.

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਕਮਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ 
ਪਾਈ, ਅਤੇ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਿੀ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਜਦਆਂ ਸਾਥ 

ਨਾ ਛੱਜਡਆ,
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59702 1405 qw qy gauhru 
g´wn pRgtu 
aujIAwrau duK 
dirdR AMD´wr ko 
nwsu]

(gauhru) bRhm[ g´wn: 
igAwn[ aujI-
Awrau[AMD´wr: AMiDAwr

Thaa Thae Gouhar 

Gyaan Pragatt 

Oujeeaaro Dhukh 

Dharidhr 

Andhhyaar Ko 

Naas ||

From that service, the 

light from the jewel of 

spiritual wisdom 

shines forth, radiant 

and bright; it has 

destroyed pain, 

poverty and darkness.

ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਤੋਂ ਮੋਤੀ-ਵਤ 

ਉੱਿਲ ਜਗਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ 
ਪਿਗਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਦਜਰਦਿ ਤੇ 

ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਗਆ।

59703 1406 kiv kIrq jo 
sMq crn muiV 
lwgih iqn@ kwm 
kRoD jm ko nhI 
qRwsu]

Kav Keerath Jo 

Santh Charan 

Murr Laagehi 

Thinh Kaam 

Krodhh Jam Ko 

Nehee Thraas ||

So speaks Keerat the 

poet: those who grasp 

hold of the feet of the 

Saints, are not afraid 

of death, sexual desire 

or anger.

ਹੇ ਕਵੀ ਕੀਰਤ! ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਉਸ 

ਸੂੰਤ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਤੇ ਿਮਾਂ ਦਾ ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਰਜਹੂੰਦਾ।

59704 1406 ijv AMgdu AMig 
sMig nwnk gur  
iqv gur 
Amrdws kY guru 
rwmdwsu]1]

Jiv Angadh Ang 

Sang Naanak Gur 

Thiv Gur 

Amaradhaas Kai 

Gur Raamadhaas 

||1||

Just as Guru Nanak 

was part and parcel, 

life and limb with Guru 

Angad, so is Guru 

Amar Daas one with 

Guru Raam Daas. ||1||

ਜਿਵੇਂ (ਗੁਰੂ) ਅੂੰਗਦ (ਸਾਜਹਬ 

ਿੀ) ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ 
ਨਾਲ (ਰਹੇ, ਭਾਵ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 
ਜਵਚ ਰਹੇ), ਜਤਵੇਂ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ (ਿੀ) ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ (ਿੀ) ਦੇ (ਨਾਲ 

ਰਹੇ) ॥੧॥
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59705 1406 ijin siqguru 
syiv pdwrQu 
pwXau inis 
bwsur hir crn 
invwsu]

pwXau: X qwlU qoN bolo Jin Sathigur Saev 

Padhaarathh 

Paayo Nis Baasur 

Har Charan Nivaas 

||

Whoever serves the 

True Guru obtains the 

treasure; night and 

day, he dwells at the 

Lord's Feet.

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ) ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰ ਕੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭਾ 
ਹੈ, ਤੇ ਅੱਠੇ ਪਜਹਰ ਜਿਸ ਦਾ 
ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

59706 1406 qw qy sMgiq 
sGn Bwie Bau 
mwnih qum 
mlIAwgr pRgt 
subwsu]

(sGn) sMGxI 
siqsMgiq[(subwsu) 
sRySt KuSbU[ mlI-Awgr

Thaa Thae 

Sangath Saghan 

Bhaae Bho 

Maanehi Thum 

Maleeaagar 

Pragatt Subaas ||

And so, the entire 

Sangat loves, fears and 

respects You. You are 

the sandalwood tree; 

Your fragrance 

spreads gloriously far 

and wide.

ਉਸ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਪਾਸੋਂ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਸੂੰਗਤਾਂ ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

(ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ) ਭਉ ਮੂੰਨਦੀਆਂ 

ਹਨ (ਤੇ ਕਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ)-("ਹੇ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ!) ਆਪ 

ਪਿਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੂੰਦਨ ਦੀ ਜਮੱਠੀ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋ।"

59707 1406 DR¨ pRhlwd kbIr 
iqlocn nwmu lYq  
aupj´o ju pRgwsu]

aupj´o: aupijE[ pRh-
lwd

Dhhroo 

Prehalaadh 

Kabeer Thilochan 

Naam Laith 

Oupajyo J Pragaas 

||

Dhroo, Prahlaad, 

Kabeer and Trilochan 

chanted the Naam, 

the Name of the Lord, 

and His Illumination 

radiantly shines forth.

ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਕੇ ਧੂ ਪਿਹਲਾਦ 

ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਜਤਿਲੋਚਨ ਨੂੂੰ  ਿੋ 
ਚਾਨਣ (ਜਦੱਜਸਆ ਸੀ),
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59708 1406 ijh ipKq Aiq 
hoie rhsu min  
soeI sMq shwru  
gurU rwmdwsu]2]

(shwr) shwrw[ rhsu: 
polw bolo imlvW

Jih Pikhath Ath 

Hoe Rehas Man 

Soee Santh Sehaar 

Guroo 

Raamadhaas ||2||

Seeing Him, the mind 

is totally delighted; 

Guru Raam Daas is the 

Helper and Support of 

the Saints. ||2||

ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਬੜਾ ਅਨੂੰ ਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸੂੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ॥੨॥

59709 1406 nwnik nwmu 
inrMjn jwn´au  
kInI Bgiq pRym 
ilv lweI]

jwn´au: jwinAau Naanak Naam 

Niranjan Jaanyo 

Keenee Bhagath 

Praem Liv Laaee ||

Guru Nanak realized 

the Immaculate Naam, 

the Name of the Lord. 

He was lovingly 

attuned to loving 

devotional worship of 

the Lord.

(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਿੀ) ਨੇ 

ਜਨਰੂੰਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਛਾਜਣਆ, 

ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਜਬਿਤੀ ਿੋੜ ਕੇ 

ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ।

59710 1406 qw qy AMgdu AMg 
sMig BXo swieru  
iqin sbd suriq 
kI nIv rKweI]

ivAwpk bRhm rUp 
(swieru) smuMdR[B-Xo

Thaa Thae Angadh 

Ang Sang Bhayo 

Saaeir Thin 

Sabadh Surath Kee 

Neev Rakhaaee ||

Gur Angad was with 

Him, life and limb, like 

the ocean; He 

showered His 

consciousness with 

the Word of the 

Shabad.

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੂੰ ਦਰ-ਰੂਪ ਗੁਰੂ 

ਅੂੰਗਦ ਦੇਵ ਿੀ (ਹੋਏ, ਿੋ) ਸਦਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਜਟਕੇ 

ਤੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 'ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ' ਦੀ 
ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ (ਭਾਵ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ 

ਜਧਆਨ ਦੀ ਖੁਲਹੀ ਵੂੰ ਡ ਵੂੰ ਡੀ)।
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59711 1406 gur Amrdws kI 
AkQ kQw hY  
iek jIh kCu 
khI n jweI]

A-kQ: polw bolo Gur Amaradhaas 

Kee Akathh 

Kathhaa Hai Eik 

Jeeh Kashh Kehee 

N Jaaee ||

The Unspoken Speech 

of Guru Amar Daas 

cannot be expressed 

with only one tongue.

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਕਥਾ 
ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਬਆਨ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ), ਮੇਰੀ 
ਇਕ ਿੀਭ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਛ 

ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ।

59712 1406 soFI isRis†  skl 
qwrx kau Ab 
gur rwmdws kau 
imlI bfweI]3]

si Rsi †  Sodtee Srist Sakal 

Thaaran Ko Ab Gur 

Raamadhaas Ko 

Milee Baddaaee 

||3||

Guru Raam Daas of 

the Sodhi dynasty has 

now been blessed 

with Glorious 

Greatness, to carry the 

whole world across. 

||3||

ਹੁਣ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਤੋਂ) 
ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  ਤਾਰਨ ਲਈ 

ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਿੀ) ਨੂੂੰ  
ਵਜਡਆਈ ਜਮਲੀ ਹੈ ॥੩॥

59713 1406 hm Avguix Bry  
eyku guxu nwhI  
AMimRqu Cwif ibKY 
ibKu KweI]

Ham Avagun 

Bharae Eaek Gun 

Naahee Anmrith 

Shhaadd Bikhai 

Bikh Khaaee ||

I am overflowing with 

sins and demerits; I 

have no merits or 

virtues at all. I 

abandoned the 

Ambrosial Nectar, and 

I drank poison instead.

ਅਸੀਂ ਅਉਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ 

ਹਾਂ, (ਸਾਡੇ ਜਵਚ) ਇੱਕ ਭੀ ਗੁਣ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੂੰ ਜਮਿਤ (-ਨਾਮ) ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਾਂ ਜਨਰੀ ਜਵਹੁ ਹੀ 
ਖਾਧੀ ਹੈ।
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59714 1406 mwXw moh Brm pY 
BUly suq dwrw 
isau pRIiq 
lgweI]

mwXw Maayaa Moh 

Bharam Pai 

Bhoolae Suth 

Dhaaraa Sio 

Preeth Lagaaee ||

I am attached to 

Maya, and deluded by 

doubt; I have fallen in 

love with my children 

and spouse.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਭਰਮਾਂ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ (ਸਹੀ ਿੀਵਨ-

ਰਾਹ ਤੋਂ) ਭੁੱ ਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ 

ਪੱੁਤਰ ਇਸਤਿੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ 
ਜਪਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

59715 1406 ieku auqm pMQu 
suinE gur sMgiq  
iqh imlMq jm 
qRws imtweI]

Eik Outham 

Panthh Suniou Gur 

Sangath Thih 

Milanth Jam 

Thraas Mittaaee ||

I have heard that the 

most exalted Path of 

all is the Sangat, the 

Guru's Congregation. 

Joining it, the fear of 

death is taken away.

ਅਸਾਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਵਾਲਾ ਇਕ ਉੱਚਾ ਰਾਹ ਸੁਜਣਆ 

ਹੈ, ਉਸ ਜਵਚ ਜਮਲ ਕੇ ਅਸਾਂ 
ਿਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਮਟਾ ਜਲਆ ਹੈ।

59716 1406 iek Ardwis  
Bwt kIriq kI  
gur rwmdws 
rwKhu 
srxweI]4]58]

Eik Aradhaas 

Bhaatt Keerath 

Kee Gur 

Raamadhaas 

Raakhahu 

Saranaaee 

||4||58||

Keerat the poet offers 

this one prayer: O 

Guru Raam Daas, save 

me! Take me into Your 

Sanctuary! ||4||58||

'ਕੀਰਤ' ਭੱਟ ਦੀ ਹੁਣ ਇਕ 

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ! ਆਪਣੀ ਸਰਨੀ 
ਰੱਖੋ ॥੪॥੫੮॥

59717 1406 mohu mil ibvis 
kIAau kwmu gih 
kys pCwV´au]

(m`il) pihlvwn[(ib-
v`is) ivSyS krky v`s[ 
pCwV´au: pCwiV´Aau

Mohu Mal Bivas 

Keeao Kaam Gehi 

Kaes Pashhaarryo 

||

He has crushed and 

overpowered 

emotional 

attachment. He seized 

sexual desire by the 

hair, and threw it 

down.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ!) ਆਪ 

ਨੇ 'ਮੋਹ' ਨੂੂੰ  ਮਲ ਕੇ ਕਾਬੂ ਜਵਚ 

ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਕਾਮ' ਨੂੂੰ  
ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਿੜ ਕੇ ਭੁੂੰ ਞ ੇ

ਪਟਕਾਇਆ ਹੈ।
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59718 1406 kRoDu KMif prcMif  
loBu Apmwn isau 
JwV´au]

(prcMif) iq`Kw[ 
JwV´au: JwiV´Aau

Krodhh Khandd 

Parachandd Lobh 

Apamaan Sio 

Jhaarryo ||

With His Power, He 

cut anger into pieces, 

and sent greed away 

in disgrace.

(ਤੁਸਾਂ) 'ਕਰੋਧ' ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) 
ਤੇਿ-ਪਿਾਤਪ ਨਾਲ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ 

ਕਰ ਜਦਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਲੋਭ' ਨੂੂੰ  
ਆਪ ਨੇ ਜਨਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਪਰੇ 

ਦੁਰਕਾਇਆ ਹੈ।

59719 1406 jnmu kwlu kr 
joiV hukmu jo 
hoie su mMnY]

Janam Kaal Kar 

Jorr Hukam Jo Hoe 

S Mannai ||

Life and death, with 

palms pressed 

together, respect and 

obey the Hukam of His 

Command.

'ਿਨਮ' ਤੇ 'ਮਰਨ' ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ 

ਆਪ ਦਾ ਿੋ ਹੁਕਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ।

59720 1406 Bv swgru 
bMiDAau isK 
qwry supRsMnY]

nwm dw puL (bMiDAau) 
bMin@AW[supRsMnY

Bhav Saagar 

Bandhhiao Sikh 

Thaarae 

Suprasannai ||

He brought the 

terrifying world-ocean 

under His Control; by 

His Pleasure, He 

carried His Sikhs 

across.

ਆਪ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਨੂੂੰ  
ਬੂੰਨਹ  ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ, ਿ ੋ

ਸਦਾ ਪਿਸੂੰ ਨ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, 

ਜਸੱਖ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਤਾਰ ਲਏ ਹਨ।

59721 1406 isir Awq pqu  
scO qKqu jog 
Bog sMjuqu bil]

(Awq) cOr[(pqu) 
CqR[SuB guxW dI &Oj 
(sMjuqu) sihq[sM-
juq:polw bolo

Sir Aathapath 

Sacha Thakhath 

Jog Bhog Sanjuth 

Bal ||

He is seated upon the 

Throne of Truth, with 

the canopy above His 

Head; He is 

embellished with the 

powers of Yoga and 

the enjoyment of 

pleasures.

(ਆਪ ਦੇ) ਜਸਰ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਹੈ, 

(ਆਪ ਦਾ) ਤਖ਼ਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹੈ, ਆਪ ਰਾਿ ਤੇ ਿੋਗ ਦੋਵੇਂ 
ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਲੀ ਹੋ।
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59722 1406 gur rwmdws scu 
sl´ Bix qU Atlu 
rwij ABgu 
dil]1]

gurmuiK sl´ B`t jI[(A-
tlu) AB`gu[dil: polw 
bolo[ sl´:s`ilA

Gur Raamadhaas 

Sach Saly Bhan 

Thoo Attal Raaj 

Abhag Dhal ||1||

So speaks SALL the 

poet: O Guru Raam 

Daas, Your sovereign 

power is eternal and 

unbreakable; Your 

army is invincible. 

||1||

ਹੇ ਸਲਯਯ ਕਵੀ! ਤੂੂੰ  ਸੱਚ ਆਖ 

"ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ! ਤੂੂੰ  ਅਟੱਲ 

ਰਾਿ ਵਾਲਾ ਤੇ (ਦੈਵੀ ਸੂੰਪਤੀ 
ਰੂਪ) ਨਾਹ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਿੌਿ ਵਾਲਾ ਹੈਂ" ॥੧॥

59723 1406 qU siqguru chu 
jugI Awip Awpy 
prmysru]

j`ugIN Thoo Sathigur 

Chahu Jugee Aap 

Aapae Paramaesar 

||

You are the True Guru, 

throughout the four 

ages; You Yourself are 

the Transcendent Lord.

ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ! ਤੂੂੰ  ਚਾਰ 

ਿੁਗਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਜਥਰ ਗੁਰੂ ਹੈਂ, 
(ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ ਤਾਂ) ਤੂੂੰ  
ਹੀ ਪਰਮੇਸਰ ਹੈਂ।

59724 1406 suir nr swiDk 
isD isK syvMq 
Durh Duru]

koit bRhmMf dI rcnw dy 
(Durh) mu`F dy (Duruu) 
Awid vwihgurU jI nMU

Sur Nar Saadhhik 

Sidhh Sikh 

Saevanth Dhhureh 

Dhhur ||

The angelic beings, 

seekers, Siddhas and 

Sikhs have served You, 

since the very 

beginning of time.

ਦੇਵਤੇ, ਮਨੱੁਖ, ਸਾਜਧਕ, ਜਸੱਧ 

ਅਤੇ ਜਸੱਖ ਮੱੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੂੰ  
ਜਸਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ।

59725 1406 Awid jugwid 
Anwid klw 
DwrI iqRhu loAh]

j`ugwid Aadh Jugaadh 

Anaadh Kalaa 

Dhhaaree Thrihu 

Loah ||

You are the Primal 

Lord God, from the 

very beginning, and 

throughout the ages; 

Your Power supports 

the three worlds.

(ਆਪ) ਆਜਦ ਤੋਂ ਹੋ, ਿੁਗਾਂ ਦੇ 

ਆਜਦ ਤੋਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਨਾਦੀ ਹੋ। 
ਜਤੂੰ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਵਚ ਹੀ (ਆਪ ਨੇ 

ਆਪਣੀ) ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

59726 1406 Agm ingm 
auDrx jrw 
jMimih AwroAh]

(jMimih) jnm[swirAW 
suBwvW qy (AwroAh) 
Asvwr[ au-Drx

Agam Nigam 

Oudhharan Jaraa 

Janmihi Aaroah ||

You are Inaccessible; 

You are the Saving 

Grace of the Vedas. 

You have conquered 

old age and death.

(ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ 

ਜਿਸ ਨੇ) ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਬਚਾਇਆ ਸੀ (ਵਰਾਹ-ਰੂਪ ਹੋ 

ਕੇ)। ਆਪ ਬੁਢੇਪੇ ਤੇ ਿਮਾਂ ਉੱਤੇ 

ਸਵਾਰ ਹੋ (ਭਾਵ, ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ)।
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59727 1406 gur Amrdwis  
iQru QipAau  
prgwmI qwrx 
qrx]

AOguxW pwpW dy smuMdR qoN 
Awp (pr-gwmI) qry

Gur Amaradhaas 

Thhir Thhapiao 

Paragaamee 

Thaaran Tharan ||

Guru Amar Daas has 

permanently 

established You; You 

are the Emancipator, 

to carry all across to 

the other side.

(ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

(ਿੀ) ਨੇ ਅਟੱਲ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, 

ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤਾਰਨ ਲਈ ਿਹਾਜ਼ ਹੋ।

59728 1406 AG AMqk bdY n  
sl´ kiv gur 
rwmdws qyrI 
srx]2]60]

(AG) pwp[ (AMqk) 
Drmrwjw[sl´: s`ilA

Agh Anthak 

Badhai N Saly Kav 

Gur Raamadhaas 

Thaeree Saran 

||2||60||

So speaks SALL the 

poet: O Guru Raam 

Daas, You are the 

Destroyer of sins; I 

seek Your Sanctuary. 

||2||60||

ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ! ਸਲਯਯ 

ਕਵੀ (ਆਖਦਾ ਹੈ)-ਿ ੋਮਨੱੁਖ 

ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਿਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਦਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੨॥੬੦॥

59729 1406 sveIey mhly 
pMjvy ky 5 

5 AMk nhIN bolxw jI Saveeeae Mehalae 

Panjavae Kae 5

Swaiyas In Praise Of 

The Fifth Mehl:

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਸਾਜਹਬ ਿੀ ਦੀ 
ਉਸਤਜਤ ਜਵਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ 

ਸਵਈਏ।
59730 1406 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

59731 1406 ismrM soeI purKu 
Aclu AibnwsI]

Ac`lu Simaran Soee 

Purakh Achal 

Abinaasee ||

Meditate in 

remembrance on the 

Primal Lord God, 

Eternal and 

Imperishable.

ਮੈਂ ਉਸ ਅਜਬਨਾਸੀ ਤੇ ਅਚੱਲ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਦਾ ਹਾਂ,

59732 1406 ijsu ismrq  
durmiq mlu 
nwsI]

Jis Simarath 

Dhuramath Mal 

Naasee ||

Remembering Him in 

meditation, the filth of 

evil-mindedness is 

eradicated.

ਜਿਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਦੁਰਮੱਤ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।
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59733 1406 siqgur 
crxkvl irid 
DwrM]

Sathigur Charan 

Kaval Ridh 

Dhhaaran ||

I enshrine the Lotus 

Feet of the True Guru 

within my heart.

ਮੈਂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਕਵਲਾਂ ਵਰਗੇ 

ਚਰਨ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾਉਂਦਾ 
ਹਾਂ,

59734 1407 gur Arjun gux 
shij ibcwrM]

Gur Arajun Gun 

Sehaj Bichaaran ||

With intuitive peace 

and poise, I 

contemplate the 

Glorious Virtues of 

Guru Arjun.

ਤੇ ਪਿੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ 

ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜਵਚਾਰਦਾ ਹਾਂ।

59735 1407 gur rwmdws Gir  
kIAau pRgwsw]

Gur Raamadhaas 

Ghar Keeao 

Pragaasaa ||

He was revealed in the 

House of Guru Raam 

Daas,

(ਆਪ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਿੀ) 
ਦੇ ਘਰ ਜਵਚ ਿਨਮ ਜਲਆ,

59736 1407 sgl mnorQ pUrI 
Awsw]

Sagal Manorathh 

Pooree Aasaa ||

And all hopes and 

desires were fulfilled.

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਤੇ 

ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।

59737 1407 qY jn mq  
gurmiq bRhmu 
pCwixE]

Awp jI ny j(n) syvk 
dwsin dws vwlI 
(gurmiq) miq krky 
pUrn bRhm jI pCwx ley

Thai Janamath 

Guramath Breham 

Pashhaaniou ||

From birth, He 

realized God through 

the Guru's Teachings.

ਿਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਮ ਨੂੂੰ  
ਪਛਾਜਣਆ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ),

59738 1407 kl´ joiV kr  
sujsu vKwixE]

k`ilA[ su-jsu Kaly Jorr Kar Sujas 

Vakhaaniou ||

With palms pressed 

together, KALL the 

poet speaks His 

praises.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ!) ਕਲਯਯ 

ਕਵੀ ਹੱਥ ਿੋੜ ਕੇ (ਆਪ ਦੀ) 
ਜਸਫ਼ਤ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।
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59739 1407 Bgiq jog kO  
jYqvwru hir 
jnku aupwXau]

(jYqvwru) ij``qx 
vwly[prm pUjnIk 
(jnku) ipqw bRhm 
srUp[aupw-Xau: X 
qwlU qoN bolo[

Bhagath Jog Ka 

Jaithavaar Har 

Janak Oupaayo ||

The Lord brought Him 

into the world, to 

practice the Yoga of 

devotional worship.

ਆਪ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਿੋਗ ਨੂੂੰ  
ਜਿੱਤ ਜਲਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਪ ਨੇ 

ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਪਾ ਜਲਆ 

ਹੈ)। ਹਰੀ ਨੇ (ਆਪ ਨੂੂੰ ) 'ਿਨਕ' 

ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

59740 1407 sbdu gurU 
prkwisE hir 
rsn bswXau]

Sabadh Guroo 

Parakaasiou Har 

Rasan Basaayo ||

The Word of the 

Guru's Shabad has 

been revealed, and 

the Lord dwells on His 

tongue.

(ਆਪ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
(ਆਪ ਨੇ) ਿੀਭ ਉੱਤੇ ਵਸਾਇਆ 

ਹੈ।

59741 1407 gur nwnk AMgd 
Amr lwig auqm 
pdu pwXau]

pw-Xau Gur Naanak 

Angadh Amar Laag 

Outham Padh 

Paayo ||

Attached to Guru 

Nanak, Guru Angad 

and Guru Amar Daas, 

He attained the 

supreme status.

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ 

ਸਾਜਹਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 

ਿੀ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ, (ਗੁਰੂ 

ਅਰਿੁਨ ਸਾਜਹਬ ਿੀ ਨੇ) ਉੱਤਮ 

ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ;

59742 1407 guru Arjunu Gir 
gur rwmdws  
Bgq auqir 
AwXau]1]

Aw-Xau Gur Arajun Ghar 

Gur Raamadhaas 

Bhagath Outhar 

Aayo ||1||

In the House of Guru 

Raam Daas, the 

devotee of the Lord, 

Guru Arjun was born. 

||1||

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਿੀ) ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਭਗਤ ਿੂੰ ਮ 

ਜਪਆ ਹੈ ॥੧॥
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59743 1407 bfBwgI 
aunmwinAau  
irid sbdu 
bswXau]

(aun-mwinAau) 
ivcwirAw[bsw-Xau: X 
qwlU qoN bolo[

Baddabhaagee 

Ounamaaniao 

Ridh Sabadh 

Basaayo ||

By great good fortune, 

the mind is uplifted 

and exalted, and the 

Word of the Shabad 

dwells in the heart.

(ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ) ਵੱਡੇ ਵਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਜਖੜਾਉ ਜਵਚ 

ਹੈ। (ਆਪ ਨੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ ਹੈ;

59744 1407 mnu mwxku 
sMqoiKAau guir  
nwmu idRV@wXau]

idRVw-Xau Man Maanak 

Santhokhiao Gur 

Naam Dhrirrhaayo 

||

The jewel of the mind 

is contented; the Guru 

has implanted the 

Naam, the Name of 

the Lord, within.

(ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ) ਮਾਣਕ-ਰੂਪ 

ਮਨ ਨੂੂੰ  ਸੂੰ ਤੋਖ ਜਵਚ ਜਟਕਾਇਆ 

ਹੈ; ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ 

(ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਨਾਮ ਜਦਿੜਹ 
ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

59745 1407 Agmu Agocru 
pwrbRhmu  
siqguir 
drswXau]

drsw-Xau Agam Agochar 

Paarabreham 

Sathigur 

Dharasaayo ||

The Inaccessible and 

Unfathomable, 

Supreme Lord God is 

revealed through the 

True Guru.

ਸਜਤਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ 

(ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ 

ਪਾਰਬਿਹਮ ਜਵਖਾਲ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

59746 1407 guru Arjunu Gir 
gur rwmdws  
AnBau 
ThrwXau]2]

An-Bau[ Thrw-Xau: 
X qwlU qoN bolo[

Gur Arajun Ghar 

Gur Raamadhaas 

Anabho 

Theharaayo ||2||

In the House of Guru 

Raam Daas, Guru 

Arjun has appeared as 

the Embodiment of 

the Fearless Lord. 

||2||

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਿੀ) ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿੁਨ (ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਜਗਆਨ-ਰੂਪ 

ਥਾਜਪਆ ਹੈ ॥੨॥
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59747 1407 jnk rwju 
brqwieAw  
sqjugu Aw lIxw]

s`qjugu Janak Raaj 

Barathaaeiaa 

Sathajug Aaleenaa 

||

The benign rule of 

Raja Janak has been 

established, and the 

Golden Age of Sat 

Yuga has begun.

(ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਸਾਜਹਬ ਨੇ) 

ਜਗਆਨ ਦਾ ਰਾਿ ਵਰਤਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ, (ਹੁਣ ਤਾਂ) ਸਜਤਿੁਗ ਵਰਤ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

59748 1407 gur sbdy mnu 
mwinAw ApqIju 
pqIxw]

(A-pqIju) nw pqIjx 
vwlw mn[(pqIxw) 
pqIj igAw[

Gur Sabadhae 

Man Maaniaa 

Apatheej 

Patheenaa ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

mind is pleased and 

appeased; the 

unsatisfied mind is 

satisfied.

(ਆਪ ਦਾ) ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਮੂੰ ਜਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ 

ਇਹ ਨਾਹ ਪਤੀਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨ 

ਪਤੀਿ ਜਗਆ ਹੈ।

59749 1407 guru nwnku scu 
nIv swij  
siqgur sMig 
lIxw]

Gur Naanak Sach 

Neev Saaj Sathigur 

Sang Leenaa ||

Guru Nanak laid the 

foundation of Truth; 

He is blended with the 

True Guru.

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪ 'ਸਚੁ'-

ਰੂਪ ਨੀਂਹ ਉਸਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ 

(ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਿੀ) ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ।

59750 1407 guru Arjunu Gir 
gur rwmdws  
AprMpru 
bIxw]3]

Ap-rMpr Gur Arajun Ghar 

Gur Raamadhaas 

Aparanpar Beenaa 

||3||

In the House of Guru 

Raam Daas, Guru 

Arjun has appeared as 

the Embodiment of 

the Infinite Lord. ||3||

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਿੀ) ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ 

ਅਪਰੂੰਪਰ-ਰੂਪ ਬਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੩॥
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59751 1407 Kylu gUV@au kIAau  
hir rwie sMqoiK 
smwcir´E ibml 
buiD siqguir 
smwxau]

p`ky (gUV@au) gwV@y pRym 
dw[smwcir´E: smw-
cirAE[ (smwcir´E) 
BlI pRkwr pRwpq kIqw 
sMqoiK[K@ylu

Khael Goorrho 

Keeao Har Raae 

Santhokh 

Samaachariyou 

Bimal Budhh 

Sathigur Samaano 

||

The Sovereign Lord 

King has staged this 

wondrous play; 

contentment was 

gathered together, 

and pure 

understanding was 

infused in the True 

Guru.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ (ਇਹ) 

ਅਸਚਰਿ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਅਰਿੁਨ) ਸੂੰ ਤੋਖ ਜਵਚ ਜਵਚਰ 

ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਮਲ ਬੱੁਧੀ ਗੁਰੂ 

(ਅਰਿੁਨ) ਜਵਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ 

ਹੈ।

59752 1407 AwjonI sMBivAau  
sujsu kl´ 
kvIAix 
bKwixAau]

(sM-BivAau) pRgt 
hoey[su-jsu[ kl´: 
k`ilA

Aajonee 

Sanbhaviao Sujas 

Kaly Kaveean 

Bakhaaniao ||

KALL the poet utters 

the Praises of the 

Unborn, Self-existent 

Lord.

ਆਪ ਿੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਤ ਤੇ ਸੁਤੇ-

ਪਿਕਾਸ਼ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। 
ਕਲਯਯ ਆਜਦਕ ਕਵੀਆਂ ਨੇ 

(ਆਪ ਦਾ) ਸੁੂੰ ਦਰ ਿਸ 

ਉਚਾਜਰਆ ਹੈ।

59753 1407 guir nwnik  
AMgdu vr´au guir 
AMgid Amr 
inDwnu]

vr´au: virAau Gur Naanak 

Angadh Varyo Gur 

Angadh Amar 

Nidhhaan ||

Guru Nanak blessed 

Guru Angad, and Guru 

Angad blessed Guru 

Amar Daas with the 

treasure.

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਿੀ) ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਅੂੰਗਦ ਨੂੂੰ  ਵਰ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ; ਗੁਰੂ 

ਅੂੰਗਦ (ਦੇਵ ਿੀ) ਨੇ (ਸਭ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਗੁਰੂ) 

ਅਮਰਦਾਸ (ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਜਦੱਤਾ।

59754 1407 guir rwmdws  
Arjunu vr´au  
pwrsu prsu 
pRmwxu]4]

Gur Raamadhaas 

Arajun Varyo 

Paaras Paras 

Pramaan ||4||

Guru Raam Daas 

blessed Guru Arjun, 

who touched the 

Philosopher's Stone, 

and was certified. 

||4||

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ (ਗੁਰੂ) 

ਅਰਿੁਨ (ਸਾਜਹਬ ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਵਰ 

ਜਦੱਤਾ; ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ (ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ) ਨੂੂੰ  ਛੁਹਣਾ ਪਾਰਸ ਦੀ 
ਛੋਹ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ ॥੪॥
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59755 1407 sd jIvxu 
Arjunu Amolu  
AwjonI sMBau]

sRb ivAwpI Ajpw jwp 
Anq klwvwn mhW mhW 
ivsmwd (sM-Bau) pRkwS 
srUp, sB dy AMdr 
bwhr sB nMU pRkwS rhy 
hn

Sadh Jeevan 

Arajun Amol 

Aajonee Sanbho ||

O Guru Arjun, You are 

Eternal, Invaluable, 

Unborn, Self-existent,

(ਗੁਰੂ) ਅਰਿਨ (ਸਾਜਹਬ) ਸਦ-

ਿੀਵੀ ਹੈ, (ਆਪ ਦਾ) ਮੱੁਲ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ, (ਆਪ) ਿੂਨਾਂ ਤੋਂ 
ਰਹਤ ਤੇ ਸੁਤੇ ਪਿਕਾਸ਼ ਹਰੀ ਦਾ 
ਰੂਪ ਹਨ;

59756 1407 BX BMjnu pr duK 
invwru Apwru 
AnMBau]

B-X[ (AnM-Ba) 
inrBauu

Bhay Bhanjan Par 

Dhukh Nivaar 

Apaar Ananbho ||

The Destroyer of fear, 

the Dispeller of pain, 

Infinite and Fearless.

(ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ) ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ, ਪਰਾਏ ਦੱੁਖ ਹਰਨ 

ਵਾਲਾ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਤੇ ਜਗਆਨ-

ਸਰੂਪ ਹੈ।

59757 1407 Agh ghxu BRmu 
BRWiq dhxu sIqlu 
suK dwqau]

suK-dwqau Ageh Gehan 

Bhram Bhraanth 

Dhehan Seethal 

Sukh Dhaatho ||

You have grasped the 

Ungraspable, and 

burnt away doubt and 

skepticism. You 

bestow cooling and 

soothing peace.

(ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਸਾਜਹਬ ਿੀ ਦੀ) 
ਉਸ ਹਰੀ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੈ ਿ ੋ

(ਿੀਵਾਂ ਦੀ) ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, 

(ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ) ਭਰਮ ਤੇ 

ਭਟਕਣਾ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਸੀਤਲ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ;

59758 1407 AwsMBau 
audivAau purKu 
pUrn ibDwqau]

sRb ivAwpI Ajpw jwp 
Anq klwvwn mhW mhW 
ivsmwd (Aw-sMBau) 
pRkwS srUp Ascrj 
srUp[(audiv-Aau) 
pRgt hoie

Aasanbho 

Oudhaviao Purakh 

Pooran 

Bidhhaatho ||

The Self-existent, 

Perfect Primal Lord 

God Creator has taken 

birth.

(ਮਾਨੋ) ਅਿਨਮਾ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਗਟ ਹੋ ਜਪਆ 

ਹੈ।
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59759 1407 nwnk Awid 
AMgd Amr  
siqgur sbid 
smwieAau]

Naanak Aadh 

Angadh Amar 

Sathigur Sabadh 

Samaaeiao ||

First, Guru Nanak, 

then Guru Angad and 

Guru Amar Daas, the 

True Guru, have been 

absorbed into the 

Word of the Shabad.

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ, (ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ 

ਦੇਵ) ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੈ।

59760 1407 Dnu DMnu gurU 
rwmdws guru  
ijin pwrsu 
pris  
imlwieAau]5]

imlwie-Aau Dhhan Dhhann 

Guroo 

Raamadhaas Gur 

Jin Paaras Paras 

Milaaeiao ||5||

Blessed, blessed is 

Guru Raam Daas, the 

Philosopher's Stone, 

who transformed Guru 

Arjun unto Himself. 

||5||

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਧੂੰਨ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ (ਅਰਿਨ ਿੀ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਸ ਕੇ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਵਰਗਾ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ 

॥੫॥

59761 1407 jY jYkwru jwsu 
jg AMdir mMdir 
Bwgu jugiq isv 
rhqw]

(isv) kilAwx srUp 
vwihgurU jI

Jai Jai Kaar Jaas 

Jag Andhar 

Mandhar Bhaag 

Jugath Siv 

Rehathaa ||

His victory is 

proclaimed all over 

the world; His Home is 

blessed with good 

fortune; He remains 

united with the Lord.

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਹਮਾ ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਭਾਗ ਿਾਗ ਜਪਆ 

ਹੈ, ਿ ੋਹਰੀ ਨਾਲ ਿੁਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

59762 1407 guru pUrw pwXau 
bfBwgI ilv 
lwgI mydin Bru 
shqw]

pw-Xau: X qwlU qoN bolo[ Gur Pooraa Paayo 

Badd Bhaagee Liv 

Laagee Maedhan 

Bhar Sehathaa ||

By great good fortune, 

He has found the 

Perfect Guru; He 

remains lovingly 

attuned to Him, and 

endures the load of 

the earth.

(ਜਿਸ ਨੇ) ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ, 

(ਜਿਸ ਦੀ) ਜਬਿਤੀ (ਹਰੀ ਜਵਚ) 

ਿੁੜੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਿ ੋਧਰਤੀ 
ਦਾ ਭਾਰ ਸਜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ;
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59763 1407 BX BMjnu pr 
pIr invwrnu kl´ 
shwru qoih jsu 
bkqw]

B-X[ gurmuiK kl´ 
shwru B`t[ kl´: k`ilA

Bhay Bhanjan Par 

Peer Nivaaran Kaly 

Sehaar Thohi Jas 

Bakathaa ||

He is the Destroyer of 

fear, the Eradicator of 

the pains of others. 

Kall Sahaar the poet 

utters Your Praise, O 

Guru.

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਿੀ!) ਤੂੂੰ  ਭੈ 
ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਾਈ 

ਪੀੜ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਕਵੀ 
ਕਲਯਯਸਹਾਰ ਤੇਰਾ ਿਸ 

ਆਖਦਾ ਹੈ।

59764 1407 kuil soFI gur 
rwmdws qnu  
Drm Dujw Arjunu 
hir Bgqw]6]

gurmuiK qnu spu`qR[ sRb 
ivAwpI Ajpw jwp 
Anq klwvwn mhW mhW 
ivsmwd pRkwS srUp 
DrmbRhm dy (Dujw) 
inSwn swihb

Kul Sodtee Gur 

Raamadhaas Than 

Dhharam Dhhujaa 

Arajun Har 

Bhagathaa ||6||

In the Sodhi family, is 

born Arjun, the son of 

Guru Raam Daas, the 

holder of the banner 

of Dharma and the 

devotee of God. ||6||

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਸਾਜਹਬ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦਾ ਪੱੁਤਰ, ਸੋਢੀ 
ਕੁਲ ਜਵਚ ਧਰਮ ਦੇ ਝੂੰ ਡੇ 

ਵਾਲਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ॥੬॥

59765 1407 DRMm DIru gurmiq 
gBIru pr duK 
ibswrxu]

Dhhranm Dhheer 

Guramath 

Gabheer Par 

Dhukh Bisaaran ||

The Support of the 

Dharma, immersed in 

the deep and 

profound Teachings of 

the Guru, the 

Remover of the pains 

of others.

(ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ) 

ਧੀਰਿ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਧਰਮ 

ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨ) ਗੁਰਮੱਤ ਜਵਚ ਡੂੂੰ ਘਾ 
ਹੈ, ਪਰਾਏ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੈ,

59766 1407 sbd swru hir 
sm audwru  
AhMmyv invwrxu]

Sabadh Saar Har 

Sam Oudhaar 

Ahanmaev 

Nivaaran ||

The Shabad is 

excellent and sublime, 

kind and generous like 

the Lord, the 

Destroyer of egotism.

ਸਿੇਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੀ 
ਵਰਗਾ ਉਦਾਰ-ਜਚੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਹਉਮੈ ਨੂੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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59767 1407 mhw dwin 
siqgur igAwin  
min cwau n hutY]

Mehaa Dhaan 

Sathigur Giaan 

Man Chaao N 

Huttai ||

The Great Giver, the 

spiritual wisdom of 

the True Guru, His 

mind does not grow 

weary of its yearning 

for the Lord.

(ਆਪ) ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਜਗਆਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਆਪ 

ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ 

ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

59768 1407 siqvMqu hir nwmu 
mMqRü nv iniD n 
inKutY]

Sathivanth Har 

Naam Manthra 

Nav Nidhh N 

Nikhuttai ||

The Embodiment of 

Truth, the Mantra of 

the Lord's Name, the 

nine treasures are 

never exhausted.

(ਆਪ) ਸਜਤਵੂੰ ਤ ਹਨ, ਹਰੀ ਦਾ 
ਨਾਮ-ਰੂਪ ਮੂੰਤਿ (ਿੋ, ਮਾਨੋ,) ਨੌ 

ਜਨਧੀਆਂ (ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 

ਜਵਚੋਂ) ਕਦੇ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

59769 1407 gur rwmdws qnu  
srb mY shij 
cMdoAw qwixAau]

srb (mY) srUp ho ky[ 
mY: ibMdI n lw[qw-
ixAau

Gur Raamadhaas 

Than Sarab Mai 

Sehaj Chandhoaa 

Thaaniao ||

O Son of Guru Raam 

Daas, You are 

contained amidst all; 

the canopy of intuitive 

wisdom is spread 

above You.

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦਾ ਸਪੁਤਿ 
(ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਿੀ) ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ; (ਆਪ 

ਨੇ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਆਪਣਾ) ਚੂੰ ਦੋਆ ਤਾਜਣਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਪ ਸਹਿ 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਲੈ ਰਹੇ 

ਹਨ)।

59770 1407 gur Arjun  
kl´ücrY qY rwj 
jog rsu 
jwixAau]7]

jdoN ´ü A`Dy X`Xy hyTW 
AONkV, qdoN A`Dy aUVy 
AONkV lw ky aUVw polw 
bolo[ kl´ücrY: 
klau~crY[ (kl´ücrY) 
gurmuiK kl B`t aucwrdy 
hn qYN[ jw-ixAau

Gur Arajun 

Kalyaacharai Thai 

Raaj Jog Ras 

Jaaniao ||7||

So speaks KALL the 

poet: O Guru Arjun, 

You know the sublime 

essence of Raja Yoga, 

the Yoga of meditation 

and success. ||7||

ਕਲਯਯ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਹੇ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ! ਤੂੂੰ  ਰਾਿ 

ਅਤੇ ਿੋਗ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਸਮਝ 

ਜਲਆ ਹੈ" (ਮਾਣ ਜਰਹਾ ਹੈਂ) ॥੭॥
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59771 1408 BY inrBau 
mwixAau lwK 
mih AlKu 
lKwXau]

A-lKu: polw bolo[ lKw-
Xau: X qwlU qoN bolo

Bhai Nirabho 

Maaniao Laakh 

Mehi Alakh 

Lakhaayo ||

In the Fear of God, 

You enjoy the Fearless 

Lord; among the 

thousands of beings, 

You see the Unseen 

Lord.

(ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ) 

ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਮਾਜਣਆ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
ਤੇ ਿੋ ਲੱਖਾਂ ਜਵਚ ਰਜਮਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।

59772 1408 Agmu Agocr 
giq gBIru  
siqguir 
prcwXau]

Agam Agochar 

Gath Gabheer 

Sathigur 

Parachaayo ||

Through the True 

Guru, You have 

realized the state of 

the Inaccessible, 

Unfathomable, 

Profound Lord.

ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੇ ਆਪ 

ਨੂੂੰ  ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਿ ੋਅਗੂੰਮ ਹੈ, ਗੂੰ ਭੀਰ 

ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

59773 1408 gur prcY prvwxu  
rwj mih jogu 
kmwXau]

Gur Parachai 

Paravaan Raaj 

Mehi Jog Kamaayo 

||

Meeting with the 

Guru, You are certified 

and approved; You 

practice Yoga in the 

midst of wealth and 

power.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਆਪ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਆਪ ਨੇ 

ਰਾਿ ਜਵਚ ਿੋਗ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

59774 1408 DMin DMin guru 
DMin ABr sr  
suBr BrwXau]

A-Br[Brw-Xau: X 
qwlU qoN bolo[ su`Br[ 

Dhhann Dhhann 

Gur Dhhann Abhar 

Sar Subhar 

Bharaayo ||

Blessed, blessed, 

blessed is the Guru, 

who has filled to 

overflowing the pools 

which were empty.

ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਧੂੰਨ ਹੈ। 
ਖ਼ਾਲੀ ਜਹਰਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਨੇ 

(ਨਾਮ-ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਲ) ਨਕਾ-ਨਕ 

ਭਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
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59775 1408 gur gm pRmwix  
Ajru jirE sir 
sMqoK smwieXau]

A-jru[ smwie-Xau: 
X qwlU qoN bolo[

Gur Gam Pramaan 

Ajar Jariou Sar 

Santhokh 

Samaaeiyo ||

Reaching up to the 

certified Guru, You 

endure the 

unendurable; You are 

immersed in the pool 

of contentment.

ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਨੇ 

ਅਿਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਿਜਰਆ ਹੈ, 

ਤੇ ਆਪ ਸੂੰ ਤੋਖ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

59776 1408 gur Arjun  
kl´ücrY qY shij 
jogu inju 
pwieXau]8]

jdoN ´ü A`Dy X`Xy hyTW 
AONkV, qdoN A`Dy aUVy 
AONkV lw ky aUVw polw 
bolo[ kl´ücrY: 
klau~crY[ (kl´ücrY) 
gurmuiK kl B`t aucwrdy 
hn qYN[ pwie-Xau

Gur Arajun 

Kalyaacharai Thai 

Sehaj Jog Nij 

Paaeiyo ||8||

So speaks KALL: O 

Guru Arjun, You have 

intuitively attained the 

state of Yoga within 

Yourself. ||8||

ਕਵੀ 'ਕਲਯਯ' ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

'ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ (ਦੇਵ ਿੀ)! ਤੂੂੰ  
ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਕੇ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ) 

ਅਸਲੀ ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਜਲਆ ਹੈ' ॥੮॥

59777 1408 Aimau rsnw  
bdin br dwiq  
AlK Apwr gur 
sUr sbid haumY 
invwr´au]

AiqAMq hI sohxw nUrI 
(bdin) muK kvl[A-
lK: polw bolo[ 
invwr´au: invwirAau

Amio Rasanaa 

Badhan Bar 

Dhaath Alakh 

Apaar Gur Soor 

Sabadh Houmai 

Nivaaryo ||

Nectar drips from Your 

tongue, and Your 

mouth gives Blessings, 

O Incomprehensible 

and Infinite Spiritual 

Hero. O Guru, the 

Word of Your Shabad 

eradicates egotism.

ਹੇ ਅਲੱਖ! ਹੇ ਅਪਾਰ! ਹੇ ਸੂਰਮੇ 

ਗੁਰੂ! ਆਪ ਿੀਭ ਨਾਲ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

(ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਵਰ 

ਦੀ ਬਖ਼ਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ 

ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕੀਤੀ ਹੈ।
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59778 1408 pMcwhruin 
dilAau suMn 
shij inj Gir 
shwr´au]

(pMcw-hruin) kwL Syr 
nMU diLAw[ Apny Gr 
inrgun bRhm jI nMU 
(shwr´au) shwirAw[ 
shwr´au: shwirAau

Panchaahar 

Nidhaliao Sunn 

Sehaj Nij Ghar 

Sehaaryo ||

You have 

overpowered the five 

enticers, and 

established with 

intuitive ease the 

Absolute Lord within 

Your own being.

ਅਜਗਆਨ ਨੂੂੰ  ਆਪ ਨੇ ਨਾਸ 

ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਿੁਰ 

ਜਨਰੂੰਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਜਟਕਾਇਆ ਹੈ।

59779 1408 hir nwim lwig 
jg auDr´au  
siqguru irdY 
bswieAau]

auDr´au: auD-irAau[ 
(auDr´au) auDirAw

Har Naam Laag Jag 

Oudhharyo 

Sathigur Ridhai 

Basaaeiao ||

Attached to the Lord's 

Name, the world is 

saved; enshrine the 

True Guru within your 

heart.

ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ! ਹਰੀ-ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ (ਆਪ ਨੇ) ਿਗਤ 

ਨੂੂੰ  ਬਚਾ ਜਲਆ ਹੈ; (ਆਪ ਨੇ) 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆ ਹੈ।

59780 1408 gur Arjun 
kl´ücrY qY jnkh  
klsu 
dIpwieAau]9]

Ajpw jwp Anq 
klwvwn mhW mhW 
ivsmwd pRkwS srUp 
(jnkh) ipqw vwihgurU 
jI dw (klsu) SRomxI 
(jnkh) bRhmigAwn 
(dIpwie-Aau) 
pRkwSy[kl´ücrY: 
klau~crY, au: polw bolo 

Gur Arajun 

Kalyaacharai Thai 

Janakeh Kalas 

Dheepaaeiao 

||9||

So speaks KALL: O 

Guru Arjun, You have 

illliminated the highest 

pinnacle of wisdom. 

||9||

ਕਲਯਯ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਆਪ ਨੇ ਜਗਆਨ-ਰੂਪ ਕਲਸ 

ਨੂੂੰ  ਜਲਸ਼ਕਾਇਆ ਹੈ ॥੯॥

59781 1408 sorTy] Sorathae || Sorat'h
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59782 1408 guru Arjunu purKu 
pRmwxu pwrQau 
cwlY nhI]

Gur Arajun Purakh 

Pramaan 

Paarathho Chaalai 

Nehee ||

: Guru Arjun is the 

certified Primal 

Person; like Arjuna, He 

never leaves the field 

of battle.

ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ (ਦੇਵ ਿੀ) 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ-ਰੂਪ ਹੈ, 

ਅਰਿੁਨ ਵਾਂਗ ਆਪ ਕਦੇ 

ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ 

(ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਿੁਨ ਕੁਰੂਖੇਤਿ 
ਦੇ ਯੁੱ ਧ ਜਵਚ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ 
ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਤਵੇਂ 
ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਿੀ 
ਕਾਮਾਜਦਕ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਘਬਰਾਉਂਦੇ; ਸੂੰ : ਪਾਰਥ-(A 

metronymic of Arjuna)।

59783 1408 nyjw nwm nIswxu  
siqgur sbid 
svwirAau]1]

svwir-Aau Naejaa Naam 

Neesaan Sathigur 

Sabadh Savaariao 

||1||

The Naam, the Name 

of the Lord, is His 

spear and insignia. He 

is embellished with 

the Shabad, the Word 

of the True Guru. 

||1||

ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਆਪ ਦਾ ਨੇਜ਼ਾ 
ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

॥੧॥

59784 1408 Bvjlu swieru 
syqu nwmu hrI kw 
boihQw]

(syq) puL Bhavajal Saaeir 

Saeth Naam Haree 

Kaa Bohithhaa ||

The Lord's Name is the 

Boat, the Bridge to 

cross over the 

terrifying world-ocean.

ਸੂੰਸਾਰ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲ ਹੈ ਤੇ 

ਿਹਾਜ਼ ਹੈ।
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59785 1408 quA siqgur 
sMhyqu nwim lwig 
jgu auDr´au]2]

(auD-irAau) auDirAw Thua Sathigur San 

Haeth Naam Laag 

Jag Oudhharyo 

||2||

You are in love with 

the True Guru; 

attached to the Naam, 

You have saved the 

world. ||2||

ਆਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਹੈ, 

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਿੁੜ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਬਚਾ 
ਜਲਆ ਹੈ ॥੨॥

59786 1408 jgq auDwrxu 
nwmu siqgur quTY 
pwieAau]

Jagath 

Oudhhaaran 

Naam Sathigur 

Thuthai Paaeiao ||

The Naam is the 

Saving Grace of the 

world; by the Pleasure 

of the True Guru, it is 

obtained.

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ 

ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋਣ ਤੇ 

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

59787 1408 Ab nwih Avr 
sir kwmu  
bwrMqir pUrI 
pVI]3]12]

(sir) sr gey[ (kwmu) 
kMm[ (bwrMqir) AMdr 
bwhr[ (pVI) pY geI 
pVI

Ab Naahi Avar Sar 

Kaam Baaranthar 

Pooree Parree 

||3||12||

Now, I am not 

concerned with 

anything else; at Your 

Door, I am fulfilled. 

||3||12||

ਸਾਨੂੂੰ  ਹੁਣ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਗਉਂ ਨਹੀਂ। (ਗੁਰੂ ਅਰਿਨ ਦੇਵ 

ਿੀ ਦੇ) ਦਰ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 

ਕਾਰਿ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

॥੩॥੧੨॥

59788 1408 joiq rUip hir 
Awip gurU nwnku 
khwXau]

khw-Xau: X qwlU qoN 
bolo[

Joth Roop Har Aap 

Guroo Naanak 

Kehaayo ||

The Embodiment of 

Light, the Lord Himself 

is called Guru Nanak.

ਪਿਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਅਖਵਾਇਆ।

59789 1408 qw qy AMgdu 
BXau qq isau 
qqu imlwXau]

B-Xau,imlw-Xau: X 
qwlU qoN bolo

Thaa Thae Angadh 

Bhayo Thath Sio 

Thath Milaayo ||

From Him, came Guru 

Angad; His essence 

was absorbed into the 

essence.

ਉਸ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ) ਤੋਂ 
(ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਪਿਗਟ ਹੋਇਆ), 

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿੀ ਦੀ) 
ਿੋਜਤ (ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਿੀ ਦੀ) 
ਿੋਜਤ ਨਾਲ ਜਮਲ ਗਈ।
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59790 1408 AMgid ikrpw 
Dwir Amru 
siqguru iQru 
kIAau]

Angadh Kirapaa 

Dhhaar Amar 

Sathigur Thhir 

Keeao ||

Guru Angad showed 

His Mercy, and 

established Amar Daas 

as the True Guru.

(ਗੁਰੂ) ਅੂੰਗਦ (ਦੇਵ ਿੀ) ਨੇ 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ 
ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਥਾਜਪਆ;

59791 1408 Amrdwis 
Amrqu CqRü gur 
rwmih dIAau]

Amaradhaas 

Amarath Shhathra 

Gur Raamehi 

Dheeao ||

Guru Amar Daas 

blessed Guru Raam 

Daas with the 

umbrella of 

immortality.

(ਗੁਰੂ) ਅਮਰਦਾਸ (ਿੀ) ਨੇ 

ਆਪਣ ੇਵਾਲਾ ਛੱਤਿ ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ (ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਦੇ ਜਦਤਾ।

59792 1408 gur rwmdws 
drsnu pris  
kih mQurw 
AMibRq bXx]

gurmuiK mQurw B`t jI[ 
b-Xx

Gur Raamadhaas 

Dharasan Paras 

Kehi Mathhuraa 

Anmrith Bayan ||

So speaks Mat'huraa: 

gazing upon the 

Blessed Vision, the 

Darshan of Guru Raam 

Daas, His speech 

became as sweet as 

nectar.

ਮਥੁਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 'ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ (ਿੀ) ਦਾ ਦਰਸਨ 

ਕਰ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਿੀ 
ਦੇ) ਬਚਨ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

59793 1408 mUriq pMc pRmwx 
purKu guru Arjunu  
ipKhu nXx]1]

(mUriq) bRhm srUp[n-
Xx: X qwlU qoN bolo

Moorath Panch 

Pramaan Purakh 

Gur Arajun 

Pikhahu Nayan 

||1||

With your eyes, see 

the certified Primal 

Person, Guru Arjun, 

the Fifth 

Manifestation of the 

Guru. ||1||

ਪੂੰਿਵੇਂ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਿੀ ਨੂੂੰ  
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ॥੧॥
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59794 1408 siq rUpu siqnwmu  
squ sMqoKu DirE 
auir]

Sath Roop Sath 

Naam Sath 

Santhokh 

Dhhariou Our ||

He is the Embodiment 

of Truth; He has 

enshrined the True 

Name, Sat Naam, 

Truth and 

contentment within 

His heart.

(ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਿੀ ਨੇ) ਸਤ 

ਸੂੰ ਤੋਖ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਧਾਰਨ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰ ਜਟਕਾਇਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸਜਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹੈ।

59795 1408 Awid puriK 
prqiK ilK´au 
ACru msqik 
Duir]

prq`iK[ilK´au: 
iliKAau[ A`Cru

Aadh Purakh 

Parathakh Likhyo 

Ashhar Masathak 

Dhhur ||

From the very 

beginning, the Primal 

Being has written this 

destiny upon His 

forehead.

ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 

ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਹੈ।

59796 1408 pRgt joiq 
jgmgY qyju BUA 
mMfil CwXau]

jgmgY: polw bolo[ 
(jgmgY) pRkwS 
rhIhY[Cw-Xau: X qwlU 
qoN bolo[

Pragatt Joth 

Jagamagai Thaej 

Bhooa Manddal 

Shhaayo ||

His Divine Light shines 

forth, dazzling and 

radiant; His Glorious 

Grandeur pervades 

the realms of the 

world.

(ਆਪ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਿਗਟ ਤੌਰ 

ਤੇ (ਹਰੀ ਦੀ) ਿੋਜਤ ਿਗਮਗ 

ਿਗਮਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, (ਆਪ 

ਦਾ) ਤੇਿ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਛਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।
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59797 1408 pwrsu pris  
prsu pris guir 
gurU khwXau]

(pwrsu) sRI gurU 
nwnkdyv swihb jI[ 
(pris) siqgurU AMgd 
swihb jI[ (prsu) sRI 
gurU Amrdws swihb 
jI[ (pris) sRI gurU 
rwmdws swihb jI[ 
(guir) gurUAW dy (gurU) 
gurU sRI gurU Arjn dyv 
swihb jI[khw-Xau: X 
qwlU qoN bolo[

Paaras Paras Paras 

Paras Gur Guroo 

Kehaayo ||

Meeting the Guru, 

touching the 

Philosopher's Stone, 

He was acclaimed as 

Guru.

ਪਾਰਸ (ਗੁਰੂ) ਨੂੂੰ  ਤੇ ਪਰਸਣ-

ਿੋਗ (ਗੁਰੂ) ਨੂੂੰ  ਛੁਹ ਕੇ (ਆਪ) 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਏ।

59798 1408 Bin mQurw mUriq 
sdw iQru lwie 
icqu snmuK 
rhhu]

Bhan Mathhuraa 

Moorath Sadhaa 

Thhir Laae Chith 

Sanamukh Rehahu 

||

So speaks Mat'huraa: I 

constantly focus my 

consciousness on Him; 

as sunmukh, I look to 

Him.

ਮਥੁਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਗੁਰੂ 

ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ) ਸਰੂਪ 

ਜਵਚ ਮਨ ਭਲੀ ਪਿਕਾਰ ਿੋੜ ਕੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ।

59799 1408 kljuig jhwju  
Arjunu gurU sgl 
isRis†  lig 
ibqrhu]2]

(ib-qrhu) ivSyS krky 
qro[ si Rsi † : A`Dw 
tYNkw polw bolo 

Kalajug Jehaaj 

Arajun Guroo 

Sagal Srist Lag 

Bitharahu ||2||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, Guru Arjun is 

the Boat; attached to 

him, the entire 

universe is safely 

carried across. ||2||

ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਕਲਿੁਗ ਜਵਚ 

ਿਹਾਜ਼ ਹੈ। ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ! 

ਉਸ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ) ਤੋਂ ਸਹੀ 
ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ੋ॥੨॥
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59800 1408 iqh jn jwchu  
jgqR pr 
jwnIAqu bwsur 
rXin bwsu jw ko 
ihqu nwm isau]

(bwsur) idn[ j-
g`qR[r-Xin: X qwlU qoN 
bolo

Thih Jan Jaachahu 

Jagathr Par 

Jaaneeath Baasur 

Rayan Baas Jaa Ko 

Hith Naam Sio ||

I beg from that 

humble being who is 

known all over the 

world, who lives in, 

and loves the Name, 

night and day.

ਹੇ ਲੋਕੋ! ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ 
ਮੂੰ ਗੋ, ਿੋ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਪਿਗਟ ਹੈ ਤੇ ਜਦਨ ਰਾਤ ਜਿਸ 

ਦਾ ਜਪਆਰ ਤੇ ਵਾਸਾ ਨਾਮ 

ਨਾਲ ਹੈ,

59801 1408 prm AqIqu  
prmysur kY rMig 
rMg´O bwsnw qy 
bwhir pY dyKIAqu 
Dwm isau]

rMg´O: rMigAO Param Atheeth 

Paramaesur Kai 

Rang Rangya 

Baasanaa Thae 

Baahar Pai 

Dhaekheeath 

Dhhaam Sio ||

He is supremely 

unattached, and 

imbued with the Love 

of the Transcendent 

Lord; he is free of 

desire, but he lives as 

a family man.

ਿ ੋਪੂਰਨ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੈ, ਹਰੀ 
ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਭੱਿਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ; ਪਰ 

ਉਂਞ ਜਗਿਹਸਤ ਜਵਚ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ।

59802 1408 Apr prMpr 
purK isau pRymu 
lwg´O ibnu BgvMq 
rsu nwhI AaurY 
kwm isau]

lwg´O: lwigAO Apar Paranpar 

Purakh Sio Praem 

Laagya Bin 

Bhagavanth Ras 

Naahee Aourai 

Kaam Sio ||

He is dedicated to the 

Love of the Infinite, 

Limitless Primal Lord 

God; he has no 

concerns for any other 

pleasure, except for 

the Lord God.

(ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਦਾ) 
ਜਪਆਰ ਬੇਅੂੰ ਤ ਹਰੀ ਨਾਲ 

ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਹਰੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕੂੰਮ 

ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
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59803 1408 mQurw ko pRBu sRb 
mX Arjun guru  
Bgiq kY hyiq 
pwie rihE imil 
rwm isau]3]

m-X Mathhuraa Ko 

Prabh Srab May 

Arajun Gur 

Bhagath Kai Haeth 

Paae Rehiou Mil 

Raam Sio ||3||

Guru Arjun is the All-

pervading Lord God of 

Mat'huraa. Devoted to 

His Worship, he 

remains attached to 

the Lord's Feet. ||3||

ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਹੀ ਮਥੁਰਾ 
ਦਾ ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਹੈ, 

ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹਰੀ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੁਜੜਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੩॥

59804 1409 AMqu n pwvq dyv 
sbY muin ieMdR 
mhw isv jog 
krI]

Anth N Paavath 

Dhaev Sabai Mun 

Eindhr Mehaa Siv 

Jog Karee ||

All the gods, silent 

sages, Indra, Shiva and 

Yogis have not found 

the Lord's limits

ਸਾਰੇ ਦੇਵਜਤਆਂ ਤੇ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ 

(ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਦਾ) ਅੂੰਤ ਨਾਹ 

ਪਾਇਆ। ਇੂੰਦਿ ਤੇ ਜਸ਼ਵ ਿੀ ਨੇ 

ਿੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ,

59805 1409 Puin byd ibrMic 
ibcwir rihE  
hir jwpu n 
Cwif´au eyk GrI]

Cwif´au: CwifAau Fun Baedh Biranch 

Bichaar Rehiou 

Har Jaap N 

Shhaaddiyo Eaek 

Gharee ||

Not even Brahma who 

contemplates the 

Vedas. I shall not give 

up meditating on the 

Lord, even for an 

instant.

ਅਤੇ ਬਿਹਮਾ ਬੇਦ ਜਵਚਾਰ ਕੇ 

ਥੱਕ ਜਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ 
ਿਾਪ ਇਕ ਘੜੀ ਨਾਹ ਛੱਜਡਆ।

59806 1409 mQurw jn ko pRBu 
dIn dXwlu hY  
sMgiq isRis†  
inhwlu krI]

d-Xwlu: d mukqw, Xw 
qwlU qoN bolo [si Rsi † : 
A`Dw tYNkw polw bolo 

Mathhuraa Jan Ko 

Prabh Dheen 

Dhayaal Hai 

Sangath Srist 

Nihaal Karee ||

The God of Mat'huraa 

is Merciful to the 

meek; He blesses and 

uplifts the Sangats 

throughout the 

Universe.

ਦਾਸ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਪਿਭੂ (ਗੁਰੂ 

ਅਰਿੁਨ) ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ 

ਸੂੰਗਤ ਨੂੂੰ  ਤੇ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ  
ਜਨਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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59807 1409 rwmdwis gurU jg 
qwrn kau gur 
joiq Arjun 
mwih DrI]4]

Raamadhaas 

Guroo Jag Thaaran 

Ko Gur Joth Arajun 

Maahi Dhharee 

||4||

Guru Raam Daas, to 

save the world, 

enshrined the Guru's 

Light into Guru Arjun. 

||4||

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਨੇ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਤਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਿੋਜਤ 

ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਜਵਚ ਰੱਖ ਜਦੱਤੀ 
॥੪॥

59808 1409 jg Aauru n 
Xwih mhwqm mY  
Avqwru aujwgru  
Awin kIAau]

(aujwgru) prgt ies 
j`g iv`c Drm dI 
r`iKAw krn vwlw hor 
koeI mhwqmw nhIN sI

Jag Aour N Yaahi 

Mehaa Tham Mai 

Avathaar Oujaagar 

Aan Keeao ||

In the great darkness 

of this world, the Lord 

revealed Himself, 

incarnated as Guru 

Arjun.

ਿਗਤ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ 

ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਕੋਈ ਹੋਰ (ਰਾਖਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ 

ਨੂੂੰ  (ਹਰੀ ਨੇ) ਜਲਆ ਕੇ 

ਉਿਾਗਰ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ।

59809 1409 iqn ky duK 
koitk dUir gey  
mQurw ijn@ 
AMimRq nwmu 
pIAau]

Thin Kae Dhukh 

Kottik Dhoor Geae 

Mathhuraa Jinh 

Anmrith Naam 

Peeao ||

Millions of pains are 

taken away, from 

those who drink in the 

Ambrosial Nectar of 

the Naam, says 

Mat'huraa.

ਹੇ ਮਥੁਰਾ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਉਸ 

ਪਾਸੋਂ) ਨਾਮ ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੋੜਾਂ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਗਏ ਹਨ।
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59810 1409 ieh pDiq qy mq 
cUkih ry mn Bydu 
ibBydu n jwn 
bIAau]

gurmiq gurisKI pRymw-
BgqI dy (p`Diq) rwh 
(pDiq) rIq (pDiq) 
FMg[ (ibBydu) Bydu-
rihq ho ky[(bIAau) 
dUjw hor koeI Byd n 
smJy

Eih Padhhath Thae 

Math Chookehi 

Rae Man Bhaedh 

Bibhaedh N Jaan 

Beeao ||

O mortal being, do not 

leave this path; do not 

think that there is any 

difference between 

God and Guru.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਜਕਤੇ ਇਸ ਰਾਹ 

ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਨਾਹ ਿਾਈ,ਂ ਜਕਤੇ ਇਹ 

ਜਵੱਥ ਨ ਸਮਝੀਂ, ਜਕ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿੁਨ (ਹਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ) 
ਦੂਿਾ ਹੈ।

59811 1409 prqiC irdY gur 
Arjun kY hir 
pUrn bRhim 
invwsu 
lIAau]5]

prq`iC Parathashh Ridhai 

Gur Arajun Kai Har 

Pooran Breham 

Nivaas Leeao ||5||

The Perfect Lord God 

has manifested 

Himself; He dwells in 

the heart of Guru 

Arjun. ||5||

ਪੂਰਨ ਬਿਹਮ ਹਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿੁਨ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿਤੱਖ 

ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ॥੫॥

59812 1409 jb lau nhI 
Bwg illwr audY  
qb lau BRmqy 
iPrqy bhu DwXau]

Dw-Xau: Xw qwlU qoN bol Jab Lo Nehee 

Bhaag Lilaar 

Oudhai Thab Lo 

Bhramathae 

Firathae Bahu 

Dhhaayo ||

As long as the destiny 

written upon my 

forehead was not 

activated, I wandered 

around lost, running in 

all directions.

ਿਦ ਤਾਈ ਂਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ 
ਸਨ ਿਾਗੇ, ਤਦ ਤਾਈ ਂਬਹੁਤ 

ਭਟਕਦੇ ਤੇ ਭੱਿਦੇ ਜਿਰਦੇ ਸਾਂ,
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59813 1409 kil Gor smudR mY  
bUfq Qy kbhU 
imit hY nhI ry 
pCuqwXau]

(mY) iv`c[pCuqw-Xau: 
X qwlU qoN bolo[

Kal Ghor Samudhr 

Mai Booddath 

Thhae Kabehoo 

Mitt Hai Nehee 

Rae Pashhuthaayo 

||

I was drowning in the 

horrible world-ocean 

of this Dark Age of Kali 

Yuga, and my remorse 

would never have 

ended.

ਕਲਿੁਗ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ੇਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ ਡੱੁਬ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੇ ਭਾਈ! 

ਪੱਛੋਤਾਵਾ ਜਕਸੇ ਵੇਲੇ ਜਮਟਦਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ।

59814 1409 qqu ibcwru XhY 
mQurw jg qwrn 
kau Avqwru 
bnwXau]

bnw-Xau, XhY: X qwlU 
qoN bolo

Thath Bichaar 

Yehai Mathhuraa 

Jag Thaaran Ko 

Avathaar Banaayo 

||

O Mat'huraa, consider 

this essential truth: to 

save the world, the 

Lord incarnated 

Himself.

ਪਰ, ਹੇ ਮਥੁਰਾ! ਹੁਣ ਸੱਚੀ 
ਜਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਤਾਰਨ ਲਈ (ਹਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿੁਨ) ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਆ 

ਹੈ,

59815 1409 jp´au ijn@ 
Arjun dyv gurU  
iPir sMkt join 
grB n 
AwXau]6]

jp´au: jipAau[ Aw-Xau Japyo Jinh Arajun 

Dhaev Guroo Fir 

Sankatt Jon 

Garabh N Aayo 

||6||

Whoever meditates on 

Guru Arjun Dayv, shall 

not have to pass 

through the painful 

womb of reincarnation 

ever again. ||6||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ 

(ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਿਜਪਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਤ 

ਕੇ ਗਰਭ ਿੂਨ ਤੇ ਦੱੁਖਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਏ ॥੬॥

59816 1409 kil smudR Bey 
rUp pRgit hir 
nwm auDwrnu]

A`g dy (smudR) smuMdR 
klju`g c (au-Dwrnu) 
auDwrx leI, mhwrwj 
swihb jI, jhwz srUp 
p Rgit hn

Kal Samudhr 

Bheae Roop 

Pragatt Har Naam 

Oudhhaaran ||

In the ocean of this 

Dark Age of Kali Yuga, 

the Lord's Name has 

been revealed in the 

Form of Guru Arjun, to 

save the world.

ਕਲਿੁਗ ਦੇ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ 

ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਿੀ 
ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਪਿਗਟ ਹੋਏ 

ਹਨ,
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59817 1409 bsih sMq ijsu 
irdY duK dwirdR 
invwrnu]

Basehi Santh Jis 

Ridhai Dhukh 

Dhaaridhr 

Nivaaran ||

Pain and poverty are 

taken away from that 

person, within whose 

heart the Saint abides.

ਆਪ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸੂੰਤ 

(ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਿਭੂ ਿੀ) 
ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਦੱੁਖਾਂ ਦਜਰਦਿਾਂ 
ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

59818 1409 inrml ByK 
Apwr qwsu ibnu 
Avru n koeI]

Niramal Bhaekh 

Apaar Thaas Bin 

Avar N Koee ||

He is the Pure, 

Immaculate Form of 

the Infinite Lord; 

except for Him, there 

is no other at all.

ਉਸ (ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ 

ਅਪਾਰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨਰਮਲ ਰੂਪ 

ਹਨ।

59819 1409 mn bc ijin 
jwixAau BXau 
iqh smsir 
soeI]

B-Xau Man Bach Jin 

Jaaniao Bhayo 

Thih Samasar Soee 

||

Whoever knows Him 

in thought, word and 

deed, becomes just 

like Him.

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੇ ਮਨ ਤੇ 

ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਤਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ 

ਜਗਆ ਹੈ।

59820 1409 Drin ggn nv 
KMf mih joiq 
sÍrUpI rihE 
Bir]

sÍrUpI: suArUpI Dhharan Gagan 

Nav Khandd Mehi 

Joth Svaroopee 

Rehiou Bhar ||

He is totally pervading 

the earth, the sky and 

the nine regions of the 

planet. He is the 

Embodiment of the 

Light of God.

(ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਹੀ) ਿੋਜਤ-ਰੂਪ 

ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਨੌ 

ਖੂੰਡਾਂ ਜਵਚ ਜਵਆਪ ਜਰਹਾ ਹੈ।
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59821 1409 Bin mQurw kCu 
Bydu nhI guru 
Arjunu prqK´ 
hir]7]19]

Bhan Mathhuraa 

Kashh Bhaedh 

Nehee Gur Arajun 

Parathakhy Har 

||7||19||

So speaks Mat'huraa: 

there is no difference 

between God and 

Guru; Guru Arjun is 

the Personification of 

the Lord Himself. 

||7||19||

ਹੇ ਮਥੁਰਾ! ਆਜਖ-ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ 

ਸਾਜਖਆਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੭॥੧੯॥

59822 1409 AjY gMg jlu 
Atlu isK sMgiq 
sB nwvY]

A-jY[A-tlu[is`K[ 
n@wvY

Ajai Gang Jal Attal 

Sikh Sangath Sabh 

Naavai ||

The stream of the 

Lord's Name flows like 

the Ganges, invincible 

and unstoppable. The 

Sikhs of the Sangat all 

bathe in it.

(ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਿੀ ਦੀ 
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ) ਕਦੇ ਨਾਹ 

ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ (ਨਾਮ-ਰੂਪ) ਗੂੰਗਾ 
ਿਲ (ਵਜਹ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਜਵਚ) ਸਾਰੀ ਸੂੰਗਤ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।

59823 1409 inq purwx 
bwcIAih byd 
bRhmw muiK gwvY]

bwcI-Aih Nith Puraan 

Baacheeahi Baedh 

Brehamaa Mukh 

Gaavai ||

It appears as if the 

holy texts like the 

Puraanaas are being 

recited there and 

Brahma himself sings 

the Vedas.

(ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਇਤਨੇ 

ਮਹਾ ਜਰਸ਼ੀ ਜਵਆਸ ਦੇ ਜਲਖੇ 

ਹੋਏ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ) ਪੁਰਾਣ 

ਸਦਾ ਪੜਹੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਹਮਾ 
(ਭੀ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਗਾ ਜਰਹਾ ਹੈ 

(ਭਾਵ, ਜਵਆਸ ਤੇ ਬਿਹਮਾ 
ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ 

ਜਵਦਵਾਨ ਜਰਸ਼ੀ ਭੀ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ 

ਰਜਹਣ ਜਵਚ ਆਪਣ ੇਚੂੰ ਗੇ ਭਾਗ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ 

ਵੇਦ ਹੈ)।
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59824 1409 AjY cvru isir 
FulY nwmu AMimRqu 
muiK lIAau]

Ajai Chavar Sir 

Dtulai Naam 

Anmrith Mukh 

Leeao ||

The invincible chauri, 

the fly-brush, waves 

over His head; with His 

mouth, He drinks in 

the Ambrosial Nectar 

of the Naam.

(ਆਪ ਦੇ) ਜਸਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਚਉਰ 

ਝੁੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਮੂੂੰ ਹੋਂ (ਸਦਾ) ਉਚਾਜਰਆ ਹੈ।

59825 1409 gur Arjun isir 
CqRü Awip 
prmysir dIAau]

Gur Arajun Sir 

Shhathra Aap 

Paramaesar 

Dheeao ||

The Transcendent 

Lord Himself has 

placed the royal 

canopy over the head 

of Guru Arjun.

ਗੁਰੂ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਜਸਰ 

ਤੇ ਇਹ ਛਤਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ 

ਆਪ ਬਖ਼ਜਸ਼ਆ ਹੈ।

59826 1409 imil nwnk  
AMgd Amr gur  
guru rwmdwsu hir 
pih gXau]

g-Xau: X qwlU qoN bolo[ Mil Naanak 

Angadh Amar Gur 

Gur Raamadhaas 

Har Pehi Gayo ||

Guru Nanak, Guru 

Angad, Guru Amar 

Daas and Guru Raam 

Daas met together 

before the Lord.

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੂੰਗਦ ਤੇ 

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਹਰੀ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

59827 1409 hirbMs jgiq 
jsu sMcr´au su 
kvxu khY sRI guru 
muXau]1]

gurmuiK hirbMs B`t[ 
j`g-iq[sMcr´au: 
sMcirAau[mu-Xau: X 
qwlU qoN bolo[

Haribans Jagath 

Jas Sancharyo S 

Kavan Kehai Sree 

Gur Muyo ||1||

So speaks HARBANS: 

Their Praises echo and 

resound all over the 

world; who can 

possibly say that the 

Great Gurus are dead? 

||1||

ਹੇ ਹਜਰਬੂੰ ਸ! ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਿੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪਸਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਕ 

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਮੁਏ ਹਨ? 

॥੧॥
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59828 1409 dyv purI mih 
gXau Awip 
prmysÍr BwXau]

(dyv) prmpUjnIk 
DrmI ipqw (dyv) pRkwS 
srUp dI (purI) s`cKMf[ 
g-Xau Bw-Xau: X qwlU 
qoN bolo[

Dhaev Puree Mehi 

Gayo Aap 

Paramaesvar 

Bhaayo ||

When it was the Will 

of the Transcendent 

Lord Himself, Guru 

Raam Daas went to 

the City of God.

(ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ) ਸੱਚ ਖੂੰਡ 

ਜਵਚ ਜਗਆ ਹੈ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਇਹੀ 
ਰਜ਼ਾ ਚੂੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।

59829 1409 hir isMGwsxu 
dIAau isrI guru 
qh bYTwXau]

bYTw-Xau: X qwlU qoN 
bolo[

Har Singhaasan 

Dheeao Siree Gur 

Theh Baithaayo ||

The Lord offered Him 

His Royal Throne, and 

seated the Guru upon 

it.

ਹਰੀ ਨੇ (ਆਪ ਨੂੂੰ ) ਤਖ਼ਤ ਜਦੱਤਾ 
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਸਿੀ ਗੁਰੂ 

(ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ) ਨੂੂੰ  ਜਬਠਾਇਆ 

ਹੈ।

59830 1409 rhsu kIAau sur 
dyv qoih jsu jX 
jX jMpih]

mhW ivsmwd (rhs) 
pRsMnqw[(sur) dyviqAW 
dy prmpUjnIk DrmI 
(dyv) ipqw, (dyv) 
pRkwS-srUp Akwl 
purK jI[ rhsu: polw 
bolo imlvW[j-X: X 
qwlU qoN bolo[

Rehas Keeao Sur 

Dhaev Thohi Jas 

Jay Jay Janpehi ||

The angels and gods 

were delighted; they 

proclaimed and 

celebrated Your 

victory, O Guru.

ਦੇਵਜਤਆਂ ਨੇ ਮੂੰਗਲਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਤੇਰਾ ਿਸ ਤੇ ਿ-ੈਿੈਕਾਰ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

59831 1409 Asur gey qy 
Bwig pwp iqn@ 
BIqir kMpih]

A-sur Asur Geae Thae 

Bhaag Paap Thinh 

Bheethar Kanpehi 

||

The demons ran away; 

their sins made them 

shake and tremble 

inside.

ਉਹ (ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ (ਉਥੋਂ) ਭੱਿ 

ਗਏ ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ) 
ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕੂੰਬ 

ਰਹੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12313 Published: March 06/ 2014



59832 1409 kwty su pwp iqn@ 
nrhu ky guru 
rwmdwsu ijn@ 
pwieXau]

pwie-Xau Kaattae S Paap 

Thinh Narahu Kae 

Gur Raamadhaas 

Jinh Paaeiyo ||

Those people who 

found Guru Raam 

Daas were rid of their 

sins.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ 

ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਰਾਮਦਾਸ ਜਮਲ ਜਪਆ ਹੈ।

59833 1409 CqRü isMGwsnu 
iprQmI gur 
Arjun kau dy 
AwieAau 
]2]21]9]11]
10]10]22 
]60]143]

Ac`l AivnwsI 
guirAweI CqRü isMGwsnu

Shhathra 

Singhaasan 

Pirathhamee Gur 

Arajun Ko Dhae 

Aaeiao 

||2||21||9||11||

10||10||22||60||

143||

He gave the Royal 

Canopy and Throne to 

Guru Arjun, and came 

home. 

||2||21||9||11||10||

10||22||60||143||

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਧਰਤੀ ਦਾ 
ਛਤਰ ਤੇ ਜਸੂੰ ਘਾਸਣ ਗੁਰੂ 

ਅਰਿੁਨ ਸਾਜਹਬ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਦੇ 

ਆਇਆ ਹੈ 

॥੨॥੨੧॥੯॥੧੧॥੧੦॥੧੦॥੨੨
॥੬੦॥੧੪੩॥

59834 1410 <>siqnwmu 
krqw purKu 
inrBau inrvYru 
Akwl mUriq 
AjUnI sYBM gur 
pRswid]

Ik Oankaar Sath 

Naam Karathaa 

Purakh Nirabho 

Niravair Akaal 

Moorath Ajoonee 

Saibhan Gur 

Prasaadh ||

One Universal Creator 

God. Truth Is The 

Name. Creative Being 

Personified. No Fear. 

No Hatred. Image Of 

The Undying. Beyond 

Birth. Self-Existent. By 

Guru's Grace:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ ਿੋ 
ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਿੋ 
ਸਭ ਜਵਚ ਜਵਆਪਕ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ 
ਰਜਹਤ ਹੈ, ਵੈਰ-ਰਜਹਤ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਨਾਸ-ਰਜਹਤ ਹੈ), ਿ ੋਿੂਨਾਂ ਜਵਚ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿ ੋਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ 
ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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59835 1410 slok vwrW qy 
vDIk]

Salok Vaaraan 

Thae Vadhheek ||

Shaloks In Addition To 

The Vaars.

ਬਾਣੀ 'ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ'।

59836 1410 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ।
59837 1410 auqMgI pY EhrI  

gihrI gMBIrI]
zulm rUpI (auqMgI) au~cy 
AMgW vwlIey! (gih-rI) 
inrh`l[ (gMBIrI) 
gMBIrqw vwly gurW dy 
crn-kmlW qy Juk ky 
EhrI nmskwr krky pY

Outhangee 

Paiouharee 

Gehiree 

Ganbheeree ||

O you with swollen 

breasts, let your 

consciousness become 

deep and profound.

ਉੱਚੇ ਲੂੰ ਮੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ, ਭਰ-

ਿੁਆਨੀ ਤੇ ਅੱਪੜੀ ਹੋਈ, ਮਾਣ 

ਜਵਚ ਮੱਤੀ ਹੋਈ ਮਸਤ ਚਾਲ 

ਵਾਲੀ (ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੂੰ  
ਆਖਦੀ ਹੈ-ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ!)

59838 1410 ssuiV suhIAw 
ikv krI invxu 
n jwie QxI]

zulm rUpI au~cy (QxI) 
AsQnW krky[ s`suiV

Sasurr Suheeaa Kiv 

Karee Nivan N 

Jaae Thhanee ||

O mother-in-law, how 

can I bow? Because of 

my stiff nipples, I 

cannot bow.

ਭਰਵੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਥੋਂ 
ਜਲਜਫ਼ਆ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ। (ਦੱਸ) ਮੈਂ 
(ਆਪਣੀ) ਸੱਸ ਨੂੂੰ  ਨਮਸਕਾਰ 

ਜਕਵੇਂ ਕਰਾਂ? (ਮੱਥਾ ਜਕਵੇਂ 
ਟੇਕਾਂ?)।

59839 1410 gcu ij lgw igV 
vVI sKIey 
DaulhrI]

vr rUp (gcu) 
cUnw[(igV) phwV[ 
(vVI) hvylIAW[ hrI 
dy mMdr m`ky (DaulhrI) 
munwry

Gach J Lagaa 

Girravarree 

Sakheeeae 

Dhhouleharee ||

O sister, those 

mansions built as high 

as mountains

(ਅਗੋਂ ਸਹੇਲੀ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ-) 

ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ! (ਇਸ) ਭਰਵੀਂ 
ਿੁਆਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਨਾ ਕਰ (ਇਹ ਿੁਆਨੀ 
ਿਾਂਜਦਆਂ ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।) 
(ਵੇਖ!) ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ 

ਪੱਕੇ ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੂਨੇ ਦਾ 
ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸੀ,
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59840 1410 sy BI Fhdy ifTu 
mY muMD n grbu 
QxI]1]

Sae Bhee 

Dtehadhae Ddith 

Mai Mundhh N 

Garab Thhanee 

||1||

- I have seen them 

come crumbling down. 

O bride, do not be so 

proud of your nipples. 

||1||

ਉਹ (ਪੱਕੇ ਮਹੱਲ) ਭੀ ਜਡਗਦੇ 

ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ (ਤੇਰੀ 
ਿੁਆਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ॥੧॥

59841 1410 suix muMDy 
hrxwKIey gUVw 
vYxu Apwru]

prwey mrd nMU ivkwr 
idRstI nwl nw dyKx 
vwlIAW, hrn jYsIAW 
suMdr A`KW vwlI 
(hrxwKIey) sKIey, 
(vYxu) bcn

Sun Mundhhae 

Haranaakheeeae 

Goorraa Vain 

Apaar ||

O bride with deer-like 

eyes, listen to the 

words of deep and 

infinite wisdom.

ਹੇ ਸੁੂੰ ਦਰ ਨੇਤਿਾਂ ਵਾਲੀਏ ਭੋਲੀਏ 

ਿੁਆਨ ਕੁੜੀਏ! (ਹੇ ਿਗਤ-

ਰਚਨਾ ਜਵਚੋਂ ਸੋਹਣੀ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਏ!) ਮੇਰੀ ਇਕ ਬਹੁਤ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ।

59842 1410 pihlw vsqu 
is\wix kY qW 
kIcY vwpwru]

Pehilaa Vasath 

Sinjaan Kai Thaan 

Keechai Vaapaar ||

First, examine the 

merchandise, and 

then, make the deal.

(ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ 

ਲੱਗੀਏ, ਤਾਂ) ਪਜਹਲਾਂ (ਉਸ) 

ਚੀਜ਼ ਨੂੂੰ  ਪਰਖ ਕੇ ਤਦੋਂ ਉਸ ਦਾ 
ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

(ਤਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ)।
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59843 1410 dohI idcY durjnw  
imqRW kUM jYkwru]

Dhohee Dhichai 

Dhurajanaa 

Mithraan Koon 

Jaikaar ||

Proclaim that you will 

not associate with evil 

people; celebrate 

victory with your 

friends.

ਹੇ ਭੋਲੀਏ ਿੁਆਨ ਕੁੜੀਏ! 

(ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ) 
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੂੰ  (ਅੂੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ) 
ਦੁਹਾਈ ਦੇਂਦੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ (ਭਲੇ ਗੁਣ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇ ਅਸਲ ਜਮੱਤਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ) 
ਜਮੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

59844 1410 ijqu dohI sjx 
imlin lhu muMDy 
vIcwru]

Jith Dhohee Sajan 

Milan Lahu 

Mundhhae 

Veechaar ||

This proclamation, to 

meet with your 

friends, O bride - give 

it some thought.

ਹੇ ਭੋਲੀਏ! ਜਿਸ ਦੁਹਾਈ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਿਣ 

ਜਮਲੇ ਰਜਹਣ, (ਉਸ ਦੁਹਾਈ 

ਦੀ) ਜਵਚਾਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਸਾਂਭ ਰੱਖ।
59845 1410 qnu mnu dIjY 

sjxw AYsw hsxu 
swru]

h`sxu Than Man Dheejai 

Sajanaa Aisaa 

Hasan Saar ||

Surrender mind and 

body to the Lord your 

Friend; this is the most 

excellent pleasure.

(ਇਹਨਾਂ) ਸੱਿਣਾਂ (ਦੇ ਜਮਲਾਪ) 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਤਨ 

ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਆਪਣ ੇਮਨ ਅਤੇ 

ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪਿੇਰਨਾ ਤੋਂ 
ਬਚੇ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ) ਅਜਿਹਾ 
(ਆਤਮਕ) ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ (ਿੋ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ 

ਨਾਲੋਂ ਸਿੇਸ਼ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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59846 1410 iqs sau nyhu n 
kIceI ij idsY 
clxhwru]

This So Naehu N 

Keechee J Dhisai 

Chalanehaar ||

Do not fall in love with 

one who is destined to 

leave.

ਹੇ ਭੋਲੀਏ! (ਇਹ ਿਗਤ-

ਪਸਾਰਾ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਜਦੱਸ ਜਰਹਾ 
ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

59847 1410 nwnk ijn@I iev 
kir buiJAw  
iqn@w ivthu 
kurbwxu]2]

Naanak Jinhee Eiv 

Kar Bujhiaa 

Thinhaa Vittahu 

Kurabaan ||2||

O Nanak, I am a 

sacrifice to those who 

understand this. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ (ਵਡ-

ਭਾਗੀਆਂ ਨੇ) (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸਮਜਝਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ (ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ) ॥੨॥

59848 1410 jy qUM qwrU pwix  
qwhU puCu iqVMn@ 
kl]

(iqVMn@) qrnw[kl: 
polw bolo[ (kl) jugqI

Jae Thoon 

Thaaroo Paan 

Thaahoo Pushh 

Thirrannh Kal ||

If you wish to swim 

across the water, then 

consult those who 

know how to swim.

ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ) 

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰੂ (ਬਣਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ), (ਤਾਂ ਤਰਨ ਦੀ 
ਿਾਚ) ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੱੁਛ 

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣ ਦੀ ਿਾਚ ਹੈ।

59849 1410 qwhU Kry sujwx  
vM\weyn@I 
kprI]3]

vM\weyn@I ruV@ gey[AOguxW 
ivkwrW v`fy pwpW dIAW 
k`prIN lihrW

Thaahoo Kharae 

Sujaan Vannjaa 

Eaenhee Kaparee 

||3||

Those who have 

survived these 

treacherous waves are 

very wise. ||3||

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਅਸਲ ਜਸਆਣੇ 
(ਤਾਰੂ ਹਨ, ਿ ੋਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਲਜਹਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਦੇ 

ਹਨ)। ਮੈਂ (ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਹੀ) ਇਹਨਾਂ 
ਲਜਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ ॥੩॥
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59850 1410 JV JKV EhwV  
lhrI vhin lKy 
srI]

(JV) JV@I (J`KV) 
qu&wn[ (EhwV) hV@[ 
Awsw rUp (srI) ndI 
dIAW[ (l`Ky) l`KW 
lhrI lihrW

Jharr Jhakharr 

Ouhaarr Leharee 

Vehan 

Lakhaesaree ||

The storm rages and 

the rain floods the 

land; thousands of 

waves rise and surge.

(ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ) ਝੜੀਆਂ 

(ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਝੱਖੜ (ਝੁੱਲ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਹੜਹ (ਆ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ) 

ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਠਿੱਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ।
59851 1410 siqgur isau 

Awlwie byVy 
fubix nwih 
Bau]4]

Sathigur Sio 

Aalaae Baerrae 

Dduban Naahi Bho 

||4||

If you cry out for help 

from the True Guru, 

you have nothing to 

fear - your boat will 

not sink. ||4||

(ਿੇ ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੀ 
ਬੇੜੀ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈਂ, 
ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰ ਕਰ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੇਰੀ ਿੀਵਨ-) 

ਬੇੜੀ ਦੇ (ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਜਵਚ) ਡੱੁਬ ਿਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 

ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਇਗਾ 
॥੪॥

59852 1410 nwnk dunIAw 
kYsI hoeI]

Naanak Dhuneeaa 

Kaisee Hoee ||

O Nanak, what has 

happened to the 

world?

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦੁਨੀਆ (ਦੀ 
ਲੁਕਾਈ) ਅਿਬ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ।

59853 1410 swlku imqu n 
rihE koeI]

pUrn (swlku) igAwnvwn Saalak Mith N 

Rehiou Koee ||

There is no guide or 

friend.

ਸਹੀ ਿੀਵਨ-ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ 

ਵਾਲਾ ਜਮੱਤਰ ਜਕਤੇ ਕੋਈ 

ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ।
59854 1410 BweI bMDI hyqu 

cukwieAw]

Bhaaee Bandhhee 

Haeth Chukaaeiaa 

||

There is no love, even 

among brothers and 

relatives.

ਭਰਾਵਾਂ ਸਨਬੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ (ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਜਪਆਰ 

(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੁਕਾਈ ਬੈਠਾ 
ਹੈ।
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59855 1410 dunIAw kwrix  
dInu 
gvwieAw]5]

Dhuneeaa Kaaran 

Dheen Gavaaeiaa 

||5||

For the sake of the 

world, people have 

lost their faith. ||5||

ਦੁਨੀਆ (ਦੀ ਮਾਇਆ) ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਗੂੰ ਵਾਈ ਿਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ ॥੫॥

59856 1410 hY hY kir kY Eih 
kryin]

Hai Hai Kar Kai 

Ouhi Karaen ||

They cry and weep 

and wail.

(ਜਕਸੇ ਜਪਆਰੇ ਸਨਬੂੰ ਧੀ ਦੇ 

ਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ) 'ਹਾਇ 

ਹਾਇ' ਆਖ ਆਖ ਕੇ 'ਓਇ 

ਓਇ' ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਮੂੂੰ ਹੋਂ 
ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ)

59857 1410 gl@w iptin isru 
Kohyin]

g`l@W[ ip`tin Galhaa Pittan Sir 

Khohaen ||

They slap their faces 

and pull their hair out.

ਗੱਲਹਾਂ ਜਪੱਟਦੀਆਂ ਹਨ (ਆਪਣੇ) 
ਜਸਰ (ਦੇ ਵਾਲ) ਖੁੂੰ ਹਦੀਆਂ ਹਨ 

(ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ 

ਹੈ)।

59858 1410 nwau lYin Aru 
krin smwie]

Naao Lain Ar 

Karan Samaae ||

But if they chant the 

Naam, the Name of 

the Lord, they shall be 

absorbed into it.

ਜਿਹੜੇ ਪਿਾਣੀ (ਅਜਿਹੇ ਸਦਮੇ 

ਦੇ ਸਮੇ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ,

59859 1410 nwnk iqn 
bilhwrY jwie]6]

Naanak Thin 

Balihaarai Jaae 

||6||

O Nanak, I am a 

sacrifice to them. 

||6||

ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ॥੬॥

59860 1410 ry mn fIig n 
folIAY sIDY 
mwrig Dwau]

Rae Man Ddeeg N 

Ddoleeai Seedhhai 

Maarag Dhhaao ||

O my mind, do not 

waver or walk on the 

crooked path; take the 

straight and true path.

ਹੇ ਮਨ! (ਜਵਕਾਰਾਂ-ਭਰੇ) ਜਵੂੰ ਗੇ 

(ਿੀਵਨ-) ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ 
ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੇ 

ਮਨ! ਜਸੱਧੇ (ਿੀਵਨ-) ਰਾਹ 

ਉੱਤੇ ਦੌੜ।
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59861 1410 pwCY bwGu frwvxo  
AwgY Agin 
qlwau]

Paashhai Baagh 

Ddaraavano Aagai 

Agan Thalaao ||

The terrible tiger is 

behind you, and the 

pool of fire is ahead.

(ਜਵੂੰ ਗੇ ਰਸਤੇ ਤੁਜਰਆਂ) ਇਸ 

ਲੋਕ ਜਵਚ ਜਭਆਨਕ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  
ਖਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ) ਅਗਾਂਹ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਿਠਰਾਗਨੀ ਦੀ 
ਘੁੂੰ ਮਣ-ਘੇਰੀ (ਡੋਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 

ਭਾਵ, ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਗਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)।

59862 1410 shsY jIArw pir 
rihE mw kau 
Avru n FMgu]

(mw) dwsn dws[ (mw) 
ibMdI nhIN lwauxI

Sehasai Jeearaa 

Par Rehiou Maa 

Ko Avar N Dtang ||

My soul is skeptical 

and doubtful, but I 

cannot see any other 

way to go.

(ਜਵੂੰ ਗੇ ਰਸਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਇਹ) ਜਿੂੰ ਦ ਸਹਮ ਜਵਚ ਪਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! (ਇਸ 

ਜਵੂੰ ਗੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਮੈਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ।

59863 1410 nwnk gurmuiK 
CutIAY hir 
pRIqm isau 
sMgu]7]

Naanak Guramukh 

Shhutteeai Har 

Preetham Sio Sang 

||7||

O Nanak, as Gurmukh, 

dwell with your 

Beloved Lord, and you 

shall be saved. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ (ਹੀ ਇਸ ਜਵੂੰ ਗੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ) 
ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੀਤਮ 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 

॥੭॥

59864 1410 bwGu mrY mnu 
mwrIAY ijsu 
siqgur dIiKAw 
hoie]

Baagh Marai Man 

Maareeai Jis 

Sathigur 

Dheekhiaa Hoe ||

The tiger is killed, and 

the mind is killed, 

through the Teachings 

of the True Guru.

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਸੱਜਖਆ (ਪਿਾਪਤ) ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

(ਉਸ ਦਾ) ਮਨ ਵੱਸ ਜਵਚ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਖਾ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ) ਬਜਘਆੜ ਮਰ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12321 Published: March 06/ 2014



59865 1410 Awpu pCwxY hir 
imlY bhuiV n 
mrxw hoie]

Aap Pashhaanai 

Har Milai Bahurr N 

Maranaa Hoe ||

One who understands 

himself, meets with 

the Lord, and never 

dies again.

(ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਖਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

59866 1411 kIciV hwQu n 
bUfeI eykw ndir 
inhwil]

Keecharr Haathh 

N Booddee Eaekaa 

Nadhar Nihaal ||

One who sees the One 

and Only Lord with his 

eyes - his hands shall 

not get muddy and 

dirty.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ 

ਵੇਖਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 

ਦਾ) ਹੱਥ ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਡੱੁਬਦਾ (ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਵਕਾਰਾਂ 
ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸਦਾ)।

59867 1411 nwnk gurmuiK 
aubry guru srvru 
scI pwil]8]

Naanak Guramukh 

Oubarae Gur 

Saravar Sachee 

Paal ||8||

O Nanak, the 

Gurmukhs are saved; 

the Guru has 

surrounded the ocean 

with the embankment 

of Truth. ||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਹੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ 

ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) ਬਚ 

ਜਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹੀ (ਨਾਮ 

ਦਾ) ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਕੂੰਧ ਹੈ (ਿੋ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਚੱਕੜ ਜਵਚ 

ਜਲੱਬੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੮॥

59868 1411 Agin mrY jlu 
loiV lhu ivxu 
gur iniDjlu 
nwih]

(iniDjlu) b`dl, 
AMimRq, smuMdR

Agan Marai Jal 

Lorr Lahu Vin Gur 

Nidhh Jal Naahi ||

If you wish to put out 

the fire, then look for 

water; without the 

Guru, the ocean of 

water is not found.

(ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ-) 

ਿਲ ਢੂੂੰ ਢ ਲੈ (ਇਸ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਅੱਗ ਬੱੁਝ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। (ਪਰ) ਗੁਰੂ 

(ਦੀ ਸਰਨ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਨਾਮ-

ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਹ ਿਲ ਜਮਲਦਾ 
ਨਹੀਂ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12322 Published: March 06/ 2014



59869 1411 jnim mrY 
BrmweIAY jy lK 
krm kmwih]

Janam Marai 

Bharamaaeeai Jae 

Lakh Karam 

Kamaahi ||

You shall continue to 

wander lost in 

reincarnation through 

birth and death, even 

if you do thousands of 

other deeds.

(ਇਸ ਿਲ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਮਨੱੁਖ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਿੂਨਾਂ 
ਜਵਚ ਭਵਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ 

ਭਾਈ ਿੇ ਮਨੱੁਖ (ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਹੋਰ) ਲੱਖਾਂ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦੇ 

ਰਜਹਣ (ਤਾਂ ਭੀ ਇਹ ਅੂੰਦਰਲੀ 
ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ)।

59870 1411 jmu jwgwiq n 
lgeI jy clY 
siqgur Bwie]

Jam Jaagaath N 

Lagee Jae Chalai 

Sathigur Bhaae ||

But you shall not be 

taxed by the 

Messenger of Death, if 

you walk in harmony 

with the Will of the 

True Guru.

ਿ ੇਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਿਮਰਾਿ 

ਮਸੂਲੀਆ (ਉਸ ਉਤੇ) ਆਪਣਾ 
ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

59871 1411 nwnk inrmlu 
Amrpdu guru 
hir mylY 
mylwie]9]

Naanak Niramal 

Amar Padh Gur 

Har Maelai 

Maelaae ||9||

O Nanak, the 

immaculate, immortal 

status is obtained, and 

the Guru will unite you 

in the Lord's Union. 

||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ (ਮਨੱੁਖ) ਨੂੂੰ  
ਪਜਵੱਤਰ ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੯॥

59872 1411 klr kyrI CpVI  
kaUAw mil mil 
nwie]

k`lr[n@wie Kalar Kaeree 

Shhaparree Kooaa 

Mal Mal Naae ||

The crow rubs and 

washes itself in the 

mud puddle.

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ) 

ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਕੱਲਰ ਦੀ ਛੱਪੜੀ 
ਜਵਚ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12323 Published: March 06/ 2014



59873 1411 mnu qnu mYlw 
AvguxI icMju 
BrI gMDI Awie]

Man Than Mailaa 

Avagunee Chinj 

Bharee Gandhhee 

Aae ||

Its mind and body are 

polluted with its own 

mistakes and 

demerits, and its beak 

is filled with dirt.

(ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ 

(ਉਸ ਦਾ) ਤਨ ਜਵਕਾਰਾਂ (ਦੀ 
ਮੈਲ) ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਦੀ) ਚੁੂੰ ਝ 

ਗੂੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ 

(ਜਤਵੇਂ ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮੂੂੰ ਹ 

ਭੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਆਜਦਕ ਗੂੰਦ ਨਾਲ 

ਹੀ ਭਜਰਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

59874 1411 srvru hMis n 
jwixAw kwg 
kupMKI sMig]

Saravar Hans N 

Jaaniaa Kaag 

Kupankhee Sang ||

The swan in the pool 

associated with the 

crow, not knowing 

that it was evil.

ਭੈੜੇ ਪੂੰਛੀ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ (ਜਵਕਾਰੀ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੀ 
ਸੁਹਬਤ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਅੂੰਸ਼ ਿੀਵ-) ਹੂੰਸ ਨੇ (ਗੁਰੂ-) 

ਸਰੋਵਰ (ਦੀ ਕਦਰ) ਨਾਹ 

ਸਮਝੀ।
59875 1411 swkq isau AYsI 

pRIiq hY bUJhu 
igAwnI rMig]

Saakath Sio Aisee 

Preeth Hai 

Boojhahu Giaanee 

Rang ||

Such is the love of the 

faithless cynic; 

understand this, O 

spiritually wise ones, 

through love and 

devotion.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਨਾਲ ਿੋੜੀ ਹੋਈ ਪਿੀਤ 

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 

ਮਨੱੁਖ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ 

ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ (ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਨੂੂੰ ) 
ਸਮਝ।

59876 1411 sMq sBw jYkwru 
kir gurmuiK 
krm kmwau]

Santh Sabhaa 

Jaikaar Kar 

Guramukh Karam 

Kamaao ||

So proclaim the 

victory of the Society 

of the Saints, and act 

as Gurmukh.

ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਜਰਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ 

ਕਰ-ਇਹੀ ਹੈ ਪਜਵੱਤਰ 

ਇਸ਼ਨਾਨ।
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59877 1411 inrmlu n@wvxu 
nwnkw guru qIrQu 
drIAwau]10]

drI-Aau Niramal Nhaavan 

Naanakaa Gur 

Theerathh 

Dhareeaao ||10||

Immaculate and pure 

is that cleansing bath, 

O Nanak, at the sacred 

shrine of the Guru's 

river. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ 

ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਰੀਆਉ ਹੈ (ਗੁਰੂ 

ਜਵਚ ਚੱੁਭੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੀ 
ਪਜਵੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ) ॥੧੦॥

59878 1411 jnmy kw Plu 
ikAw gxI jW 
hir Bgiq n 
Bwau]

Janamae Kaa Fal 

Kiaa Ganee Jaan 

Har Bhagath N 

Bhaao ||

What should I account 

as the rewards of this 

human life, if one does 

not feel love and 

devotion to the Lord?

ਿਦ ਤਕ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 
ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਮ 

ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ 

ਭੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।

59879 1411 pYDw KwDw bwid 
hY jW min dUjw 
Bwau]

pY~Dw, K`wDw: ibMdIAW n 
lwau

Paidhhaa 

Khaadhhaa Baadh 

Hai Jaan Man 

Dhoojaa Bhaao ||

Wearing clothes and 

eating food is useless, 

if the mind is filled 

with the love of 

duality.

ਿਦ ਤਕ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਮੋਹ ਜਪਆਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਦ 

ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਪਜਹਜਨਆ 

(ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਦਾ) 
ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ (ਕੀਮਤੀ ਭੋਿਨ 

ਸਭ) ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ)

59880 1411 vyKxu sunxw JUTu 
hY muiK JUTw 
Awlwau]

Vaekhan Sunanaa 

Jhooth Hai Mukh 

Jhoothaa Aalaao ||

Seeing and hearing is 

false, if one speaks lies.

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਤੱਕ 

ਜਵਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਕੂੰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਿਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੂੂੰ ਹ 

ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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59881 1411 nwnk nwmu 
slwih qU horu 
haumY Awvau 
jwau]11]

Naanak Naam 

Salaahi Thoo Hor 

Houmai Aavo Jaao 

||11||

O Nanak, praise the 

Naam, the Name of 

the Lord; everything 

else is coming and 

going in egotism. 

||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤੂੂੰ  (ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੁ। (ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) ਹੋਰ 

(ਸਾਰਾ ਉੱਦਮ) ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
59882 1411 hYin ivrly nwhI 

Gxy PYl PkVu 
sMswru]12]

P`kVu Hain Viralae 

Naahee Ghanae 

Fail Fakarr Sansaar 

||12||

The Saints are few and 

far between; 

everything else in the 

world is just a 

pompous show. ||12||

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) 

ਕੋਈ ਜਵਰਲੇ ਜਵਰਲੇ ਹਨ, 

ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। (ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ) ਿਗਤ ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ ਕੂੰਮ ਹੀ 
(ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ ) ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਬੋਲ ਹੀ (ਬੋਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) 

॥੧੨॥
59883 1411 nwnk lgI quir 

mrY jIvx nwhI 
qwxu]

Naanak Lagee 

Thur Marai Jeevan 

Naahee Thaan ||

O Nanak, one who is 

struck by the Lord dies 

instantaneously; the 

power to live is lost.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਦੀ ਚੋਟ) 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਤੁਰਤ 

ਆਪਾ-ਭਾਵ ਵਲੋਂ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਸੁਆਰਥ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ), (ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸੁਆਰਥ ਦੇ) ਿੀਵਨ ਦਾ 
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ।
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59884 1411 cotY syqI jo mrY  
lgI sw prvwxu]

Chottai Saethee Jo 

Marai Lagee Saa 

Paravaan ||

If someone dies by 

such a stroke, then he 

is accepted.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਪਿੀਤ ਦੀ) ਚੋਟ ਨਾਲ ਆਪਾ-
ਭਾਵ ਵਲੋਂ ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਦਾ ਿੀਵਨ ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 

ਚੋਟ (ਪਿਭੂ-ਦਰ ਤੇ) ਪਰਵਾਨ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
59885 1411 ijs no lwey iqsu 

lgY lgI qw 
prvwxu]

Jis No Laaeae This 

Lagai Lagee Thaa 

Paravaan ||

He alone is struck, 

who is struck by the 

Lord; after such a 

stroke, he is approved.

ਪਰ (ਇਹ ਪਿੇਮ ਦੀ ਚੋਟ) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 

ਨੂੂੰ  (ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ) ਲਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਿਦੋਂ ਇਹ ਚੋਟ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਲੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ) ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਹ 

ਲੱਗੀ ਹੋਈ (ਚੋਟ) ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ (ਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ)।

59886 1411 iprm pYkwmu n 
inklY lwieAw 
iqin 
sujwix]13]

(pYkwmu) qIr Piram Paikaam N 

Nikalai Laaeiaa 

Thin Sujaan ||13||

The arrow of love, 

shot by the All-

knowing Lord, cannot 

be pulled out. ||13||

ਉਸ ਜਸਆਣੇ (ਤੀਰੂੰਦਾਜ਼-ਪਿਭੂ) 
ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਪਿੇਮ ਦਾ ਤੀਰ) ਜਵੂੰ ਨਹ  
ਜਦੱਤਾ; (ਉਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚੋਂ 
ਇਹ) ਪਿੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਰ ਨਹੀਂ 
ਜਨਕਲਦਾ ॥੧੩॥

59887 1411 BWfw DovY kauxu  
ij kcw swijAw]

Bhaanddaa 

Dhhovai Koun J 

Kachaa Saajiaa ||

Who can wash the 

unbaked clay pot?

(ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਜਦਕ 

ਨਾਲ) ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਸਰੀਰ 

ਘੜੇ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ, ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ 

ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਕ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਚੱਕੜ 

ਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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59888 1411 DwqU pMij rlwie  
kUVw pwijAw]

Dhhaathoo Panj 

Ralaae Koorraa 

Paajiaa ||

Joining the five 

elements together, 

the Lord made a false 

cover.

(ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜਮੱਟੀ, ਅੱਗ, 

ਆਕਾਸ਼) ਪੂੰਿ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ 

ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ-ਭਾਂਡਾ ਇਕ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਜਖਡੌਣਾ ਜਿਹਾ 
ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ।

59889 1411 BWfw Awxgu 
rwis jW iqsu 
BwvsI]

(Awxgu) Awvygw Bhaanddaa Aanag 

Raas Jaan This 

Bhaavasee ||

When it pleases Him, 

He makes it right.

ਹਾਂ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਸਰੀਰ-ਭਾਂਡੇ ਨੂੂੰ  ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
59890 1411 prm joiq 

jwgwie vwjw 
vwvsI]14]

Param Joth 

Jaagaae Vaajaa 

Vaavasee ||14||

The supreme light 

shines forth, and the 

celestial song vibrates 

and resounds. ||14||

(ਗੁਰੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਭ ਤੋਂ 
ਉੱਚੀ ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਿਗਾ ਕੇ 

(ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਦਾ) ਵਾਿਾ ਵਿਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਰੱਬੀ ਿੋਜਤ ਦਾ ਰੱਬੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਇਤਨਾ 
ਪਿਬਲ ਪਿਭਾਵ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਰੌਲਾ ਸੁਜਣਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ। 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ ਜਕ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 

ਜਚੱਕੜ ਜਖਲਾਰ ਸਕਣ) ॥੧੪॥

59891 1411 mnhu ij AMDy GUp  
kihAw ibrdu n 
jwxnI]

Manahu J 

Andhhae Ghoop 

Kehiaa Biradh N 

Jaananee ||

Those who are totally 

blind in their minds, 

do not have the 

integrity to keep their 

word.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਮਨੋਂ  ਘੁੱ ਪ ਅੂੰਨਹੇ  
ਹਨ (ਪੱੁਿ ਕੇ ਮੂਰਖ ਹਨ) ਉਹ 

ਦੱਜਸਆਂ ਭੀ (ਇਨਸਾਨੀ) ਫ਼ਰਜ਼ 

ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ।
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59892 1411 min AMDY aUNDY 
kvl idsin Kry 
krUp]

Man Andhhai 

Oonadhhai Kaval 

Dhisan Kharae 

Karoop ||

With their blind 

minds, and their 

upside-down heart-

lotus, they look totally 

ugly.

ਮਨ ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਹਰਦਾ 
ਕੇਵਲ (ਧਰਮ ਵਲੋਂ) ਉਲਜਟਆ 

ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 

ਬੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਝ ੇ(ਕੋਝੇ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ) ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

59893 1411 iek kih jwxin  
kihAw buJin qy 
nr suGV srUp]

Eik Kehi Jaanan 

Kehiaa Bujhan 

Thae Nar Sugharr 

Saroop ||

Some know how to 

speak and understand 

what they are told. 

Those people are wise 

and good-looking.

ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਐਸੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ 
(ਆਪ) ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭੀ ਿਾਣਦੇ 

ਹਨ, ਤੇ, ਜਕਸੇ ਦੀ ਆਖੀ ਭੀ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਸੁਚੱਿੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਿਾਪਦੇ ਹਨ।

59894 1411 ieknw nwdu n 
bydu n gIA rsu  
rsu ksu n 
jwxMiq]

Eikanaa Naadh N 

Baedh N Geea Ras 

Ras Kas N 

Jaananth ||

Some do not know the 

Sound-current of the 

Naad, spiritual wisdom 

or the joy of song. 

They do not even 

understand good and 

bad.

ਕਈ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ ਿੋਗੀਆਂ 

ਦੇ ਨਾਦ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਹ ਵੇਦ ਦਾ 
ਸ਼ੌਕ, ਨਾਹ ਰਾਗ ਦੀ ਜਖੱਚ-ਜਕਸੇ 

ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਉਨਰ ਵੱਲ 

ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,

59895 1411 ieknw isiD n 
buiD n Akil 
sr AKr kw Byau  
n lhMiq]

(Akr) bRhm jI Eikanaa Sidhh N 

Budhh N Akal Sar 

Akhar Kaa Bhaeo 

N Lehanth ||

Some have no idea of 

perfection, wisdom or 

understanding; they 

know nothing about 

the mystery of the 

Word.

ਕਈ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਹ (ਜਵਚਾਰ 

ਜਵਚ) ਸਿਲਤਾ, ਨਾਹ ਸੁਚੱਿੀ 
ਬੱੁਧੀ, ਨਾਹ ਅਕਲ ਦੀ ਸਾਰ ਹੈ, 

ਤੇ, ਇਕ ਅੱਖਰ ਭੀ ਪੜਹਨਾ 
ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ (ਜਿਰ ਭੀ, ਆਕੜ 

ਹੀ ਆਕੜ ਜਵਖਾਲਦੇ ਹਨ)।
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59896 1411 nwnk qy nr 
Asil Kr ij 
ibnu gux grbu 
krMq]15]

(grbu) hMkwr (ibnu) 
ibnw (gux) guxW dy hY, 
Bwv hMkwr krky, swry 
gux nws ho jWdy hn[ 
hMkwr krky bMdw ibnw 
guxW dy ho jWdw hY[ so 
cwhy guxW vwlw hMkwr 
krn jW ibnw guxW vwly 
hMkwr krn, dono hI 
(Asl) AslI (Kr) 
Koqy hn[

Naanak Thae Nar 

Asal Khar J Bin 

Gun Garab 

Karanth ||15||

O Nanak, those people 

are really donkeys; 

they have no virtue or 

merit, but still, they 

are very proud. ||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਗੁਣ ਨਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ, ਅਹੂੰਕਾਰ 

ਕਰੀ ਿਾਣ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੇ 

ਖੋਤੇ ਹਨ ॥੧੫॥

59897 1411 so bRhmxu jo ibMdY 
bRhmu]

So Brehaman Jo 

Bindhai Breham ||

He alone is a Brahmin, 

who knows God.

(ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) ਉਹ 

(ਮਨੱੁਖ ਅਸਲ) ਬਿਾਹਮਣ ਹੈ ਿ ੋ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

59898 1411 jpu qpu sMjmu 
kmwvY krmu]

Jap Thap Sanjam 

Kamaavai Karam ||

He chants and 

meditates, and 

practices austerity and 

good deeds.

ਿ ੋਇਹੀ ਿਪ-ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਤਪ-ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਸੂੰਿਮ-ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

(ਿੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੂੰ  
ਹੀ ਿਪ ਤਪ ਸੂੰਿਮ ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ)

59899 1411 sIl sMqoK kw 
rKY Drmu]

Seel Santhokh Kaa 

Rakhai Dhharam ||

He keeps to the 

Dharma, with faith, 

humility and 

contentment.

ਿ ੋਜਮੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸੂੰ ਤੋਖ ਦਾ 
ਫ਼ਰਜ਼ ਜਨਬਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,
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59900 1411 bMDn qoVY hovY 
mukqu]

Bandhhan Thorrai 

Hovai Mukath ||

Breaking his bonds, he 

is liberated.

ਿ ੋਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ 

ਿਾਹੀਆਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
59901 1411 soeI bRhmxu pUjx 

jugqu]16]

Soee Brehaman 

Poojan Jugath 

||16||

Such a Brahmin is 

worthy of being 

worshipped. ||16||

ਉਹੀ ਬਿਾਹਮਣ ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ 

॥੧੬॥

59902 1411 KqRI so ju krmw 
kw sUru]

Khathree So J 

Karamaa Kaa Soor 

||

He alone is a 

Kh'shaatriyaa, who is a 

hero in good deeds.

(ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਵਚ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਖੱਤਿੀ ਹੈ ਿੋ (ਕਾਮਾਜਦਕ 

ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ-ਮੁਕਾਣ ਲਈ) 

ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਸੂਰਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ,

59903 1411 puMn dwn kw krY 
srIru]

Punn Dhaan Kaa 

Karai Sareer ||

He uses his body to 

give in charity;

ਿ ੋਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ 
ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ , ਹੋਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਭਲੇ 

ਕਰਮ ਵੂੰ ਡਣ ਲਈ ਵਸੀਲਾ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ,

59904 1411 Kyqu pCwxY bIjY 
dwnu]

Khaeth 

Pashhaanai Beejai 

Dhaan ||

He understands his 

farm, and plants the 

seeds of generosity.

ਿ ੋ(ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਕਸਾਨ 

ਦੇ ਖੇਤ ਵਾਂਗ) ਖੇਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 

(ਤੇ, ਇਸ ਖੇਤ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ 

(ਨਾਮ-ਬੀਿ) ਬੀਿਦਾ ਹੈ।

59905 1411 so KqRI drgh 
prvwxu]

So Khathree 

Dharageh 

Paravaan ||

Such a Kh'shaatriyaa is 

accepted in the Court 

of the Lord.

ਅਜਿਹਾ ਖੱਤਿੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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59906 1411 lbu loBu jy kUVu 
kmwvY]

Lab Lobh Jae Koorr 

Kamaavai ||

Whoever practices 

greed, possessiveness 

and falsehood,

ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਲੱਬ ਲੋਭ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੱਗੀ ਆਜਦਕ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

59907 1411 Apxw kIqw Awpy 
pwvY]17]

Apanaa Keethaa 

Aapae Paavai 

||17||

Shall receive the fruits 

of his own labors. 

||17||

(ਉਹ ਿਨਮ ਦਾ ਚਾਹੇ ਖੱਤਿੀ ਹੀ 
ਹੋਵੇ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਲੱਬ 

ਆਜਦਕ) ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਿਲ 

ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਕਾਮਾਜਦਕ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦਾ 
ਜਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਰਮਾ) ॥੧੭॥

59908 1411 qnu n qpwie 
qnUr ijau bwlxu 
hf n bwil]

Than N Thapaae 

Thanoor Jio 

Baalan Hadd N 

Baal ||

Do not heat your body 

like a furnace, or burn 

your bones like 

firewood.

(ਆਪਣੇ) ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  (ਧੂਣੀਆਂ 

ਨਾਲ) ਤਨੂਰ ਵਾਂਗ ਨਾਹ ਸਾੜ, 

ਤੇ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੂੰ  (ਧੂਣੀਆਂ ਨਾਲ) 

ਇਉਂ ਨਾਹ ਬਲਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 

ਬਾਲਣ ਹੈ।

59909 1411 isir pYrI ikAw 
PyiVAw AMdir 
iprI 
sm@wil]18]

Sir Pairee Kiaa 

Faerriaa Andhar 

Piree Samhaal 

||18||

What have your head 

and feet done wrong? 

See your Husband 

Lord within yourself. 

||18||

(ਤੇਰੇ) ਜਸਰ ਨੇ (ਤੇਰੇ) ਪੈਰਾਂ ਨੇ 

ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਵਗਾਜੜਆ (ਇਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਧੂਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕਉਂ ਦੁਖੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਖੀ 
ਨਾਹ ਕਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ॥੧੮॥
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59910 1412 sBnI GtI shu 
vsY sh ibnu Gtu  
n koie]

GtIN Gtu: poly bolo Sabhanee Ghattee 

Sahu Vasai Seh Bin 

Ghatt N Koe ||

God the Cosmic 

Husband dwells within 

all hearts; without 

Him, there is no heart 

at all.

ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ 
ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੀ 
ਸਰੀਰ (ਐਸਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਵੇ 
(ਜਿਸ ਜਵਚ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਵੱਸਦਾ 
ਨਾਹ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

ਗੁਪਤ)।

59911 1412 nwnk qy sohwgxI  
ijn@w gurmuiK 
prgtu hoie]19]

Naanak Thae 

Sohaaganee 

Jinhaa Guramukh 

Paragatt Hoe 

||19||

O Nanak, the 

Gurmukhs are the 

happy, virtuous soul-

brides; the Lord is 

revealed to them. 

||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਉਹ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ 

ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੯॥

59912 1412 jau qau pRym 
Kylx kw cwau]

K@ylx Jo Tho Praem 

Khaelan Kaa 

Chaao ||

If you desire to play 

this game of love with 

Me,

ਿ ੇਤੈਨੂੂੰ  (ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦੀ) ਖੇਡ 

ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ,

59913 1412 isru Dir qlI  
glI myrI Awau]

glI: polw bolo Sir Dhhar Thalee 

Galee Maeree Aao 

||

Then step onto My 

Path with your head in 

hand.

ਤਾਂ (ਆਪਣਾ) ਜਸਰ ਤਲੀ ਉੱਤੇ 

ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਜਵਚ ਆ 

(ਲੋਕ-ਲਾਿ ਛੱਡ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ 

ਕਰ ਕੇ ਆ)।

59914 1412 iequ mwrig pYru 
DrIjY]

Eith Maarag Pair 

Dhhareejai ||

When you place your 

feet on this Path,

(ਪਿਭੂ-ਪਿੀਤ ਦੇ) ਇਸ ਰਸਤੇ 

ਉੱਤੇ (ਤਦੋਂ ਹੀ) ਪੈਰ ਧਜਰਆ 

ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

59915 1412 isru dIjY kwix  
n kIjY]20]

Sir Dheejai Kaan N 

Keejai ||20||

Give Me your head, 

and do not pay any 

attention to public 

opinion. ||20||

(ਿਦੋਂ) ਜਸਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਿਾਏ, 

ਪਰ ਕੋਈ ਜਝਿਕ ਨਾਹ ਕੀਤੀ 
ਿਾਏ (ਿਦੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਜਝਿਕ 

ਦੇ ਲੋਕ-ਲਾਿ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡੀ 
ਿਾਏ) ॥੨੦॥
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59916 1412 nwil ikrwVw 
dosqI kUVY kUVI 
pwie]

Naal Kiraarraa 

Dhosathee Koorrai 

Koorree Paae ||

False is friendship with 

the false and greedy. 

False is its foundation.

ਿ ੇਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ 

ਜਗਣਤੀਆਂ ਜਗਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈ ਿਾਏ, 

(ਤਾਂ ਉਸ ਜਕਰਾੜ ਦੇ ਅੂੰਦਰਲੇ) 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ) ਪਾਂਇਆਂ 

ਭੀ ਇਤਬਾਰ-ਿੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

59917 1412 mrxu n jwpY 
mUilAw AwvY 
ikqY Qwie]21]

Maran N Jaapai 

Mooliaa Aavai 

Kithai Thhaae 

||21||

O Moollah, no one 

knows where death 

shall strike. ||21||

ਹੇ ਮੂਜਲਆ! (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਜਹਣ ਦੇ 

ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਗੱਲ) ਸੱੁਝਦੀ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਕ ਮੌਤ ਜਕਸੇ ਭੀ ਥਾਂ 
ਤੇ (ਜਕਸੇ ਭੀ ਵੇਲੇ) ਆ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ॥੨੧॥

59918 1412 igAwn hIxM  
AigAwn pUjw]

pUjw: polw bolo Giaan Heenan 

Agiaan Poojaa ||

Without spiritual 

wisdom, the people 

worship ignorance.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-

ਸਮਝੀ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸਦਾ ਪਸੂੰਦ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।
59919 1412 AMD vrqwvw  

Bwau dUjw]22]

Andhh 

Varathaavaa 

Bhaao Dhoojaa 

||22||

They grope in the 

darkness, in the love 

of duality. ||22||

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ) ਵਰਤਣ-ਜਵਹਾਰ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ (ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ ॥੨੨॥
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59920 1412 gur ibnu igAwnu  
Drm ibnu 
iDAwnu]

Gur Bin Giaan 

Dhharam Bin 

Dhhiaan ||

Without the Guru, 

there is no spiritual 

wisdom; without 

Dharma, there is no 

meditation.

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। (ਇਸ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਨੂੂੰ  ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ) 
ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ) ਲਗਨ 

ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

59921 1412 sc ibnu swKI  
mUlo n bwkI]23]

Sach Bin Saakhee 

Moolo N Baakee 

||23||

Without Truth, there 

is no credit; without 

capital, there is no 

balance. ||23||

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਹੋਰ ਹੋਰ 

ਮਾਇਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਿੀਵਨ-) 

ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ ਉਹ) 

ਸਰਮਾਇਆ ਭੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ 
ਰਜਹ ਿਾਂਦਾ (ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦੱਤਾ ਸੀ) ॥੨੩॥

59922 1412 mwxU GlY auTI 
clY]

(mwxU) mn`uK nMU rwm jI 
hI mnuKw jnm c (G`lY) 
G`ldy hn[ au~TI c`lY

Maanoo Ghalai 

Outhee Chalai ||

The mortals are sent 

into the world; then, 

they arise and depart.

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਲਾਭ 

ਖੱਟਣ ਲਈ) ਭੇਿਦਾ ਹੈ, (ਪਰ 

ਿ ੇਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਖੱਟੀ 
ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਿਗਤ ਤੋਂ) ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

59923 1412 swdu nwhI ievy 
hI glY]24]

ievy-hI, glY: polw bolo Saadh Naahee 

Eivaehee Galai 

||24||

There is no joy in this. 

||24||

(ਤਾਂ) ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਿੀਵਨ 

ਿੀਊਣ ਜਵਚ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ) 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੨੪॥
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59924 1412 rwmu JurY dl 
mylvY AMqir blu 
AiDkwr]

Raam Jhurai Dhal 

Maelavai Anthar 

Bal Adhhikaar ||

Raam Chand, sad at 

heart, assembled his 

army and forces.

(ਸਿੀ ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ ਉਸ ਕਰਤਾਰ 

ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ! ਰਾਵਣ ਨਾਲ 

ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ) ਸਿੀ 
ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ ਫ਼ੌਿਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ 

(ਫ਼ੌਿਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ) 

ਅਜਧਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭੀ ਹੈ, 

(ਜਿਰ ਭੀ ਸਿੀ) ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ ਦੁਖੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ

59925 1412 bMqr kI sYnw  
syvIAY min qin 
juJu Apwru]

j`uJu Banthar Kee 

Sainaa Saeveeai 

Man Than Jujh 

Apaar ||

The army of monkeys 

was at his service; his 

mind and body 

became eager for war.

(ਹਾਲਾਂਜਕ) ਵਾਨਰਾਂ ਦੀ (ਉਸ) 

ਫ਼ੌਿ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉਸ ਦੀ) ਸੇਵਾ 
ਭੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਸੈਨਾ ਦੇ) 

ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ ਿੁੱ ਧ 

ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਅੂੰ ਤ ਚਾਉ ਹੈ,

59926 1412 sIqw lY gieAw 
dhisro lCmxu 
mUE srwip]

g-ieAw Seethaa Lai Gaeiaa 

Dhehasiro 

Lashhaman 

Mooou Saraap ||

Raawan captured his 

wife Sita, and 

Lachhman was cursed 

to die.

(ਜਿਰ ਭੀ ਿਦੋਂ) ਸੀਤਾ (ਿੀ) ਨੂੂੰ  
ਰਾਵਣ ਲੈ ਜਗਆ ਸੀ, (ਤੇ, ਜਿਰ 

ਿਦੋਂ ਸਿੀ ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ ਿੀ ਦਾ 
ਭਾਈ) ਲਛਮਨ ਸਰਾਪ ਨਾਲ 

ਮਰ ਜਗਆ ਸੀ, (ਤਦੋਂ ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ 
ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ।)

59927 1412 nwnk krqw 
krxhwru kir 
vyKY Qwip 
auQwip]25]

Naanak Karathaa 

Karanehaar Kar 

Vaekhai Thhaap 

Outhhaap ||25||

O Nanak, the Creator 

Lord is the Doer of all; 

He watches over all, 

and destroys what He 

has created. ||25||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਤਾਰ ਸਭ ਕੁਝ 

ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ 
ਹੈ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਦੇ ਝੁਰਨ ਦੀ 
ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ), ਉਹ 

ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ 

(ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ) 
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ॥੨੫॥
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59928 1412 mn mih JUrY 
rwmcMdu sIqw 
lCmx jogu]

Man Mehi Jhoorai 

Raamachandh 

Seethaa 

Lashhaman Jog ||

In his mind, Raam 

Chand mourned for 

Sita and Lachhman.

(ਵੇਖੋ, ਸਿੀ) ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਜਵਚ ਸੀਤਾ (ਿੀ) ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ (ਿਦੋਂ 
ਸੀਤਾ ਿੀ ਨੂੂੰ  ਰਾਵਣ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ 

ਜਗਆ, ਜਿਰ) ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ 

ਲਛਮਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ (ਿਦੋਂ 
ਰਣਭੂਮੀ ਜਵਚ ਲਛਮਨ ਬਰਛੀ 
ਨਾਲ ਮੂਰਜਛਤ ਹੋਇਆ)।

59929 1412 hxvMqru 
AwrwiDAw  
AwieAw kir 
sMjogu]

(hxvMqru) hnUMmwn Hanavanthar 

Aaraadhhiaa 

Aaeiaa Kar Sanjog 

||

Then, he remembered 

Hanuman the monkey-

god, who came to him.

(ਤਦੋਂ ਸਿੀ ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ ਨੇ) 

ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਿੋ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਬਣੇ) ਸੂੰਿੋਗ 

ਦੇ ਕਾਰਨ (ਸਿੀ ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ ਿੀ ਦੀ 
ਸਰਨ) ਆਇਆ ਸੀ।

59930 1412 BUlw dYqu n 
smJeI iqin pRB 
kIey kwm]

dYNqu Bhoolaa Dhaith N 

Samajhee Thin 

Prabh Keeeae 

Kaam ||

The misguided demon 

did not understand 

that God is the Doer of 

deeds.

ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ (ਭੀ) ਇਹ ਗੱਲ 

ਨਾਹ ਸਮਜਝਆ ਜਕ ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪ ਹੀ) 
ਕੀਤੇ ਸਨ

59931 1412 nwnk vyprvwhu 
so ikrqu n 
imteI rwm]26]

Naanak 

Vaeparavaahu So 

Kirath N Mittee 

Raam ||26||

O Nanak, the actions 

of the Self-existent 

Lord cannot be erased. 

||26||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਤਾਂ) ਬੇ-

ਮੁਥਾਿ ਹੈ, (ਸਿੀ ਰਾਮਚੂੰ ਦਿ ਉਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ) (ਸਿੀ) ਰਾਮਚੂੰ ਦ 

(ਿੀ) ਪਾਸੋਂ ਭਾਵੀ ਨਾਹ ਜਮਟ 

ਸਕੀ ॥੨੬॥
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59932 1412 lwhor shru jhru 
khru svw 
phru]27]

Laahaar Sehar 

Jehar Kehar Savaa 

Pehar ||27||

The city of Lahore 

suffered terrible 

destruction for four 

hours. ||27||

ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਹਰ (ਸ਼ਹਰ-

ਜਨਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਜਲਆਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਣ) 

ਜ਼ਹਰ (ਬਜਣਆ ਜਪਆ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਇੱਥੇ ਜਨਿੱਤ ਸਵੇਰੇ 

ਰੱਬੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਥਾਂ) 
ਸਵਾ ਪਹਰ (ਜਦਨ ਚੜਹੇ ਤਕ 

ਮਾਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉਤੇ) 

ਕਹਰ (ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ 

ਆਜਦਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜਵਸ਼ੇ 

ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ-ਜਨਵਾਸੀਆਂ 

ਦਾ ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਜਰਹਾ 
ਹੈ) ॥੨੭॥

59933 1412 mhlw 3] Mehalaa 3 || Third Mehl:

59934 1412 lwhor shru  
AMimRqsru isPqI 
dw Gru]28]

Laahaar Sehar 

Anmrith Sar 

Sifathee Dhaa 

Ghar ||28||

The city of Lahore is a 

pool of ambrosial 

nectar, the home of 

praise. ||28||

(ਹੁਣ) ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਰ ਅੂੰ ਜਮਿਤ 

ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦਾ 
ਿਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ) ॥੨੮॥

59935 1412 mhlw 1] Mehalaa 1 || First Mehl:
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59936 1412 audoswhY ikAw 
nIswnI qoit n 
AwvY AMnI]

Oudhosaahai Kiaa 

Neesaanee Thott 

N Aavai Annee ||

What are the signs of 

a prosperous person? 

His stores of food 

never run out.

ਜਨਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਕੀਤੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਦੀ ਕੀਹ 

ਪਛਾਣ ਹੈ? (ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਜਕ 

ਇਹ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ) 
ਅੂੰਨ-ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

59937 1412 audosIA Gry hI 
vuTI kuiVeˆØI rMnI 
DMmI]

(audosIA) bhuqI ivBUq, 
pRBqw[v`uTI[ kuiV-eˆØI

Oudhoseea 

Gharae Hee 

Vuthee 

Kurrieanaee 

Rannee 

Dhhanmee ||

Prosperity dwells in his 

home, with the sounds 

of girls and women.

(ਪਰ ਜਨਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਦੌੜ-ਭੱਿ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਵਲੋਂ) ਲਾ-ਪਰਵਾਹੀ 
ਭੀ ਸਦਾ ਜਹਰਦੇ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸੀਆਂ ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਦਾ 
ਧਮੱਚੜ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

59938 1412 sqI rMnI Gry 
isAwpw rovin 
kUVI kMmI]

s`qIN Sathee Rannee 

Gharae Siaapaa 

Rovan Koorree 

Kanmee ||

All the women of his 

home shout and cry 

over useless things.

(ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਦੋ ਕੂੰਨ, ਇਕ ਨੱਕ, 

ਇਕ ਮੂੂੰ ਹ, ਇਕ ਕਾਮ-ਇੂੰਦਿੀ, 
ਇਹਨਾਂ) ਸੱਤਾਂ ਹੀ ਇੂੰਦਿੀਆਂ ਦਾ 
ਝਗੜਾ ਸਰੀਰ-ਘਰ ਜਵਚ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਇੂੰਦਿੀਆਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ) ਕੂੜੇ 

ਕੂੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਂਦੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।
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59939 1412 jo lyvY so dyvY 
nwhI Kty dMm 
shMmI]29]

K`ty Jo Laevai So 

Dhaevai Naahee 

Khattae Dhanm 

Sehanmee ||29||

Whatever he takes, he 

does not give back. 

Seeking to earn more 

and more, he is 

troubled and uneasy. 

||29||

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੀ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਦੌੜ-ਭੱਿ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ) ਦਮੜੇ 

ਤਾਂ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਮ 

ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਿੋ 
ਕੁਝ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹੱਥੋਂ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ॥੨੯॥

59940 1412 pbr qUM 
hrIAwvlw kvlw 
kMcn vMin]

p`br[hrI-Awvlw: 
ibhwrI d`b ky bolo

Pabar Thoon 

Hareeaavalaa 

Kavalaa Kanchan 

Vann ||

O lotus, your leaves 

were green, and your 

blossoms were gold.

ਹੇ ਸਰੋਵਰ! ਤੂੂੰ  (ਕਦੇ) ਚੁਿੇਰੇ 

ਹਰਾ ਹੀ ਹਰਾ ਸੈਂ, (ਤੇਰੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂੰਗ ਵਾਲੇ (ਚਮਕਦੇ) 

ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ (ਜਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ)।

59941 1412 kY doKVY siVEih  
kwlI hoeIAw 
dyhurI nwnk mY 
qin BMgu]

Kai Dhokharrai 

Sarriouhi Kaalee 

Hoeeaa 

Dhaehuree 

Naanak Mai Than 

Bhang ||

What pain has burnt 

you, and made your 

body black? O Nanak, 

my body is battered.

ਹੁਣ ਤੂੂੰ  ਜਕਸ ਨੁਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਸੜ ਜਗਆ ਹੈਂ? ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ 
ਸਰੀਰ ਜਕਉਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈ? ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਕਾਲਖ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਕ) ਮੇਰੇ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ (ਪਾਣੀ ਵਲੋਂ) ਟੋਟ 

ਆ ਗਈ ਹੈ।

59942 1412 jwxw pwxI nw 
lhW jY syqI myrw 
sMgu]

Jaanaa Paanee 

Naa Lehaan Jai 

Saethee Maeraa 

Sang ||

I have not received 

that water which I 

love.

ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 

ਜਕ (ਉਹ) ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਜਿਸ (ਪਾਣੀ) ਨਾਲ 

ਮੇਰਾ (ਸਦਾ) ਸਾਥ (ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਸੀ),
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59943 1412 ijqu ifTY qnu 
prPuVY cVY 
cvgix vMnu]30]

pr-PuVY[ cV@Y, c-v`gix Jith Ddithai Than 

Parafurrai Charrai 

Chavagan Vann 

||30||

Seeing it, my body 

blossomed forth, and I 

was blessed with a 

deep and beautiful 

color. ||30||

ਜਿਸ (ਪਾਣੀ) ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰ 

ਕੇ ਸਰੀਰ ਜਖਜੜਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਚਾਰ-ਗੁਣਾਂ ਰੂੰਗ ਚਜੜਹਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਪਾਣੀ ਹੁਣ 

ਮੈਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ॥੩੦॥

59944 1412 rij n koeI 
jIivAw phuic n 
cilAw koie]

Raj N Koee Jeeviaa 

Pahuch N Chaliaa 

Koe ||

No one lives long 

enough to accomplish 

all he wishes.

(ਲੂੰ ਮੀ) ਉਮਰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਭੀ 
ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਕਦੇ ਤਸੱਲੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਹ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ 

ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਧੂੰ ਧੇ ਮੁਕਾ 
ਕੇ (ਇੱਥੋਂ) ਤੁਰਦਾ ਹੈ (ਨਾਹ ਹੀ 
ਕੋਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੁਣ 

ਮੇਰੇ ਕੂੰਮ-ਧੂੰ ਧੇ ਮੱੁਕ ਗਏ ਹਨ)।

59945 1412 igAwnI jIvY 
sdw sdw surqI 
hI piq hoie]

Giaanee Jeevai 

Sadhaa Sadhaa 

Surathee Hee Path 

Hoe ||

Only the spiritually 

wise live forever; they 

are honored for their 

intuitive awareness.

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਸੂਝ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਿੀਊਂਦਾ ਹੈ (ਸਦਾ 
ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਯਾਦ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ 

ਿੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹੀ 
(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
59946 1412 srPY srPY sdw 

sdw eyvY geI 
ivhwie]

Sarafai Sarafai 

Sadhaa Sadhaa 

Eaevai Gee Vihaae 

||

Bit by bit, life passes 

away, even though the 

mortal tries to hold it 

back.

(ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਉਮਰ) ਸਦਾ ਹੀ ਜਕਰਸਾਂ 
ਕਰਜਦਆਂ ਕਰਜਦਆਂ ਇਹਨਾਂ 
ਜਕਰਸਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਬੀਤ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ।
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59947 1412 nwnk iks no 
AwKIAY ivxu 
puiCAw hI lY 
jwie]31]

Naanak Kis No 

Aakheeai Vin 

Pushhiaa Hee Lai 

Jaae ||31||

O Nanak, unto whom 

should we complain? 

Death takes one's life 

away without 

anyone's consent. 

||31||

(ਸਰਜਫ਼ਆਂ-ਮਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਮੌਤ) ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੱੁਛਣ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। 
ਜਕਸੇ ਦੀ ਭੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ॥੩੧॥

59948 1412 dosu n dyAhu 
rwie no miq clY 
jW buFw hovY]

Dhos N Dhaeahu 

Raae No Math 

Chalai Jaan Budtaa 

Hovai ||

Do not blame the 

Sovereign Lord; when 

someone grows old, 

his intellect leaves him.

ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਸਰ 

ਦੋਸ਼ ਨਾਹ ਥੱਪੋ (ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਮਾਇਆ 

ਜਵਚ ਹੀ ਿਕੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)। 

ਿਦੋਂ (ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ ਮਨੱੁਖ) 

ਬੱੁਢਾ (ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ) ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ 

ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਲੋਂ 
ਉਸ ਦੀ) ਅਕਲ (ਉੱਕਾ ਹੀ) 
ਰਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

59949 1412 glW kry 
GxyrIAw qW AMn@y 
pvxw KwqI 
tovY]32]

Galaan Karae 

Ghanaereeaa 

Thaan Annhae 

Pavanaa Khaathee 

Ttovai ||32||

The blind man talks 

and babbles, and then 

falls into the ditch. 

||32||

(ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ 

ਹੀ) ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਅੂੰਨਹੇ  ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਤਾਂ 
ਟੋਇਆਂ ਗਜੜਹਆਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਡੱਗਣਾ ਹੋਇਆ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ 
ਰਸਤਾ ਜਦੱਸੇ ਹੀ ਨਾਹ, ਉਸ ਨੇ 

ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਠੇਢੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦੱੁਖਾਂ 
ਜਵਚ ਹੀ ਪਏ ਰਜਹਣਾ ਹੋਇਆ) 

॥੩੨॥
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59950 1412 pUry kw kIAw sB 
ikCu pUrw Git 
viD ikCu nwhI]

G`it v`iD Poorae Kaa Keeaa 

Sabh Kishh Pooraa 

Ghatt Vadhh Kishh 

Naahee ||

All that the Perfect 

Lord does is perfect; 

there is not too little, 

or too much.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਜਨਸਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਸਰਬ-ਗੁਣ-ਭਰਪੂਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਿਗਤ-

ਮਰਯਾਦਾ ਅਭੁੱ ਲ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਚ 

ਜਕਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

59951 1412 nwnk gurmuiK 
AYsw jwxY pUry 
mWih 
smWhI]33]

Naanak Guramukh 

Aisaa Jaanai 

Poorae Maanhi 

Samaanhee ||33||

O Nanak, knowing this 

as Gurmukh, the 

mortal merges into 

the Perfect Lord God. 

||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਇਸ 

ਜਨਸ਼ਚੇ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਯਾਦ) ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩੩॥
59952 1413 slok mhlw 3 Salok Mehalaa 3 Shalok, Third Mehl: ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਸਲੋਕ।
59953 1413 <> siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

59954 1413 AiBAwgq eyh n 
AwKIAih ijn kY 
mn mih Brmu]

(AiBAw-gq) swDU sMq Abhiaagath Eaeh 

N Aakheeahi Jin 

Kai Man Mehi 

Bharam ||

Do not call the 

wandering beggars 

holy men, if their 

minds are filled with 

doubt.

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੂੰ ਦੇ 'ਸਾਧ-ਸੂੰਤ' 

ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਿਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ 

ਮਨ ਜਵਚ (ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ 

ਮੂੰਗਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ) ਭਟਕਣਾ 
ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ।

59955 1413 iqn ky idqy 
nwnkw qyho jyhw 
Drmu]1]

Thin Kae Dhithae 

Naanakaa Thaeho 

Jaehaa Dhharam 

||1||

Whoever gives to 

them, O Nanak, earns 

the same sort of merit. 

||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਅੂੰਨ ਬਸਤਿ ਮਾਇਆ ਆਜਦਕ) 

ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਧਾਰਜਮਕ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ॥੧॥
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59956 1413 ABY inrMjn 
prmpdu qw kw 
BIKku hoie]

A-BY: polw bolo Abhai Niranjan 

Param Padh Thaa 

Kaa Bheekhak Hoe 

||

One who begs for the 

supreme status of the 

Fearless and 

Immaculate Lord

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ 

ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਉਸ 

ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 
ਆਤਮਕ ਦਰਿਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਉਸ (ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿੇ) ਦਾ ਜਭਖਾਰੀ ਹੈ (ਉਹ ਹੈ 

ਅਸਲ 'ਸਾਧਸੂੰਤ')।

59957 1413 iqs kw Bojnu 
nwnkw ivrlw 
pwey koie]2]

This Kaa Bhojan 

Naanakaa Viralaa 

Paaeae Koe ||2||

- how rare are those 

who have the 

opportunity, O Nanak, 

to give food to such a 

person. ||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ 

(ਜਭਖਾਰੀ) ਵਾਲਾ (ਨਾਮ-) 

ਭੋਿਨ ਜਕਸੇ ਜਵਰਲੇ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨॥

59958 1413 hovw pMifqu joqkI  
vyd pVw muiK 
cwir]

pV@W Hovaa Panddith 

Jothakee Vaedh 

Parraa Mukh 

Chaar ||

If I were a religious 

scholar, an astrologer, 

or one who could 

recite the four Vedas,

ਿ ੇਮੈਂ (ਜਮਹਨਤ ਨਾਲ ਜਵੱਜਦਆ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਕੇ) ਿੋਤਸ਼ੀ (ਭੀ) 
ਬਣ ਿਾਵਾਂ, ਪੂੰ ਜਡਤ (ਭੀ) ਬਣ 

ਿਾਵਾਂ, (ਅਤੇ) ਚਾਰੇ ਵੇਦ 

(ਆਪਣੇ) ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਪੜਹਦਾ ਰਹਾਂ,

59959 1413 nvW KMfw ivic 
jwxIAW Apny 
cj vIcwr]3]

c`j Navaa Khanddaa 

Vich Jaaneeaa 

Apanae Chaj 

Veechaar ||3||

I could be famous 

throughout the nine 

regions of the earth, 

for my wisdom and 

thoughtful 

contemplation. ||3||

ਤਾਂ ਭੀ ਿਗਤ ਜਵਚ ਮੈਂ ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਜਝਆ ਿਾਵਾਂਗਾ, 
ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤੱਬ ਹਨ 

ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਖ਼ਆਲ ਹਨ ॥੩॥
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59960 1413 bRhmx kYlI Gwqu 
kM\kw AxcwrI 
kw Dwnu]

(bRhmx) bRhm jI nMU 
jwnx jnwaux vwly 
bRhmx[ (kYlI) gauU, 
(kM\kw) lVkI[ Koty 
kMm krn vwlw AxcwrI 
(Dwnu) AMn

Brehaman Kailee 

Ghaath Kannjakaa 

Anachaaree Kaa 

Dhhaan ||

If a Brahmin kills a cow 

or a female infant, and 

accepts the offerings 

of an evil person,

ਬਿਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਜਤਆ, ਗਾਂ ਦੀ 
ਹੱਜਤਆ, ਧੀ ਦੀ ਹੱਜਤਆ (ਧੀ 
ਦਾ ਪੈਸਾ), ਕੁਕਰਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ,

59961 1413 iPtk iPtkw 
koVu bdIAw sdw 
sdw ABmwnu]

Fittak Fittakaa 

Korr Badheeaa 

Sadhaa Sadhaa 

Abhimaan ||

He is cursed with the 

leprosy of curses and 

criticism; he is forever 

and ever filled with 

egotistical pride.

(ਿਗਤ ਵਲੋਂ) ਜਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ 
ਜਿਟਕਾਰਾਂ, ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਹੜ, 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਕੜ-

59962 1413 pwih eyqy jwih 
vIsir nwnkw  
ieku nwmu]

Paahi Eaethae 

Jaahi Veesar 

Naanakaa Eik 

Naam ||

One who forgets the 

Naam, O Nanak, is 

covered by countless 

sins.

ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਬ, ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਖੱਟਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭੁੱ ਜਲਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

59963 1413 sB buDI 
jwlIAih ieku 
rhY qqu 
igAwnu]4]

Sabh Budhhee 

Jaaleeahi Eik Rehai 

Thath Giaan ||4||

Let all wisdom be 

burnt away, except for 

the essence of 

spiritual wisdom. ||4||

ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਸਆਣਪਾਂ 
ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਸਰਫ਼ 

ਪਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਜਨਚੋੜ, ਇਹ ਨਾਮ 

ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਜਗਆਨ ॥੪॥
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59964 1413 mwQY jo Duir 
iliKAw su myit  
n skY koie]

Maathhai Jo 

Dhhur Likhiaa S 

Maett N Sakai Koe 

||

No one can erase that 

primal destiny written 

upon one's forehead.

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਜਲਖੇ ਲੇਖ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਜਮਟਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

59965 1413 nwnk jo iliKAw 
so vrqdw so bUJY  
ijs no ndir 
hoie]5]

Naanak Jo Likhiaa 

So Varathadhaa So 

Boojhai Jis No 

Nadhar Hoe ||5||

O Nanak, whatever is 

written there, comes 

to pass. He alone 

understands, who is 

blessed by God's 

Grace. ||5||

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹੋਵੇ, 
ਉਹੀ (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ ) ਸਮਝਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

॥੫॥

59966 1413 ijnI nwmu 
ivswirAw kUVY 
lwlic lig]

Jinee Naam 

Visaariaa Koorrai 

Laalach Lag ||

Those who forget the 

Naam, the Name of 

the Lord, and become 

attached to greed and 

fraud,

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 

ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ (ਮਨੱੁਖਾਂ) ਨੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਭੁਲਾ 
ਜਦੱਤਾ,

59967 1413 DMDw mwieAw 
mohxI AMqir 
iqsnw Aig]

A`ig Dhhandhhaa 

Maaeiaa Mohanee 

Anthar Thisanaa 

Ag ||

Are engrossed in the 

entanglements of 

Maya the enticer, with 

the fire of desire 

within them.

ਿ ੋਮਨੱੁਖ ਮਨ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਲੈਣ 

ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ 
ਦੌੜ-ਭੱਿ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ) ਅੂੰਦਰ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

(ਬਲਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ)।

59968 1413 ijn@w vyil n 
qUMbVI mwieAw 
Tgy Tig]

Jinhaa Vael N 

Thoonbarree 

Maaeiaa Thagae 

Thag ||

Those who, like the 

pumpkin vine, are too 

stubborn climb the 

trellis, are cheated by 

Maya the cheater.

ਮਾਇਆ ਦੇ (ਮੋਹ-ਰੂਪ) ਠੱਗ ਕੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੂੰ  
ਲੁੱ ਟ ਜਲਆ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਹਨਾਂ 
ਵੇਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ 

ਿਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
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59969 1413 mnmuiK bMin@ 
clweIAih nw 
imlhI vig sig]

(v`ig) bgly pKMfI[ 
sig:polw bolo[ (sig) 
ku`qy mnmuK nhIN iml 
skdy[ clweI-Aih

Manamukh 

Bannih 

Chalaaeeahi Naa 

Milehee Vag Sag ||

The self-willed 

manmukhs are bound 

and gagged and led 

away; the dogs do not 

join the herd of cows.

(ਜਿਵੇਂ ਕੱੁਤੇ ਗਾਈਆਂ ਮਹੀਆਂ 

ਦੇ) ਵੱਗ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਰਲ 

ਸਕਦੇ, (ਜਤਵੇਂ) ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ 

ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦੇ 

ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ 

(ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜਵਚ) ਨਹੀਂ ਜਮਲ 

ਸਕਦੇ, (ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ) 

ਮਨਮੁਖ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਏ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
59970 1413 Awip Bulwey 

BulIAY Awpy myil 
imlwie]

Aap Bhulaaeae 

Bhuleeai Aapae 

Mael Milaae ||

The Lord Himself 

misleads the 

misguided ones, and 

He Himself unites 

them in His Union.

(ਪਰ, ਿੀਵ ਦੇ ਕੀਹ ਵੱਸ? ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਿੀਵ ਨੂੂੰ ) ਆਪ 

ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਹੀ) 
ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਿਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਦੀ) ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ।

59971 1413 nwnk gurmuiK 
CutIAY jy clY 
siqgur Bwie]6]

Naanak Guramukh 

Shhutteeai Jae 

Chalai Sathigur 

Bhaae ||6||

O Nanak, the 

Gurmukhs are saved; 

they walk in harmony 

with the Will of the 

True Guru. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਹੀ (ਲਾਲਚ ਆਜਦਕ ਤੋਂ) 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੬॥

59972 1413 swlwhI swlwhxw  
BI scw swlwih]

Saalaahee 

Saalaahanaa Bhee 

Sachaa Saalaahi ||

I praise the 

Praiseworthy Lord, 

and sing the Praises of 

the True Lord.

ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ।
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59973 1413 nwnk scw eyku 
dru bIBw prhir 
Awih]7]

(bIBw) dUjw, (prhir) 
iqAwg ky

Naanak Sachaa 

Eaek Dhar 

Beebhaa Parehar 

Aahi ||7||

O Nanak, the One Lord 

alone is True; stay 

away from all other 

doors. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ) ਦੂਿਾ (ਦਰ) ਛੱਡ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ) ॥੭॥

59974 1413 nwnk jh jh mY 
iPrau qh qh 
swcw soie]

Naanak Jeh Jeh 

Mai Firo Theh 

Theh Saachaa Soe 

||

O Nanak, wherever I 

go, I find the True Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਮੈਂ 
ਜਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਉਹ 

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੀ (ਮੌਿੂਦ ਹੈ)।

59975 1413 jh dyKw qh eyku 
hY gurmuiK prgtu 
hoie]8]

Jeh Dhaekhaa 

Theh Eaek Hai 

Guramukh 

Paragatt Hoe ||8||

Wherever I look, I see 

the One Lord. He 

reveals Himself to the 

Gurmukh. ||8||

ਮੈਂ ਜਿਥੇ (ਭੀ) ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਥੇ 

ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ ਇਹ 

ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ॥੮॥

59976 1413 dUK ivswrxu  
sbdu hY jy mMin 
vswey koie]

Dhookh Visaaran 

Sabadh Hai Jae 

Mann Vasaaeae 

Koe ||

The Word of the 

Shabad is the Dispeller 

of sorrow, if one 

enshrines it in the 

mind.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ) ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ 

ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਿੇ 
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣ)ੇ ਮਨ ਜਵਚ 

(ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ ) ਵਸਾ ਲਏ।
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59977 1413 gur ikrpw qy  
min vsY krm 
prwpiq hoie]9]

Gur Kirapaa Thae 

Man Vasai Karam 

Paraapath Hoe 

||9||

By Guru's Grace, it 

dwells in the mind; by 

God's Mercy, it is 

obtained. ||9||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ 
(ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੯॥

59978 1413 nwnk hau hau 
krqy Kip muey  
KUhix lK AsMK]

A-sMK Naanak Ho Ho 

Karathae Khap 

Mueae Khoohan 

Lakh Asankh ||

O Nanak, acting in 

egotism, countless 

thousands have 

wasted away to death.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ) 

ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਿੀਵ, ਅਣਜਗਣਤ 

ਿੀਵ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਿੀਵ 'ਮੈਂ (ਵੱਡਾ)' 
ਮੈਂ (ਵੱਡਾ)-ਇਹ ਆਖਦੇ ਆਖਦੇ 

ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰਦੇ ਰਹੇ।
59979 1413 siqgur imly su 

aubry swcY sbid 
AlMK]10]

A-lMK Sathigur Milae S 

Oubarae Saachai 

Sabadh Alankh 

||10||

Those who meet with 

the True Guru are 

saved, through the 

Shabad, the True 

Word of the 

Inscrutable Lord. 

||10||

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ ਅਲੱਖ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲ ਪਏ, ਉਹ ਇਸ 'ਹਉ 

ਹਉ' ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ॥੧੦॥

59980 1413 ijnw siqguru 
iek min syivAw  
iqn jn lwgau 
pwie]

Jinaa Sathigur Eik 

Man Saeviaa Thin 

Jan Laago Paae ||

Those who serve the 

True Guru single-

mindedly - I fall at the 

feet of those humble 

beings.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ (ਵਡਭਾਗੀ) ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਪੂਰੀ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਸੇਜਵਆ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ 
ਿਜੜਆ ਹੈ)।
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59981 1413 gur sbdI hir 
min vsY mwieAw 
kI BuK jwie]

Gur Sabadhee Har 

Man Vasai 

Maaeiaa Kee 

Bhukh Jaae ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, the 

Lord abides in the 

mind, and the hunger 

for Maya departs.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ 

ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

59982 1413 sy jn inrml 
aUjly ij gurmuiK 
nwim smwie]

Sae Jan Niramal 

Oojalae J 

Guramukh Naam 

Samaae ||

Immaculate and pure 

are those humble 

beings, who, as 

Gurmukh, merge in 

the Naam.

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ 

ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਚਮਕਦੇ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
59983 1413 nwnk hoir 

piqswhIAw 
kUVIAw nwim rqy 
pwqswh]11]

Naanak Hor 

Pathisaaheeaa 

Koorreeaa Naam 

Rathae Paathisaah 

||11||

O Nanak, other 

empires are false; they 

alone are true 

emperors, who are 

imbued with the 

Naam. ||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ) 

ਹੋਰ (ਸਾਰੀਆਂ) ਪਾਜਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹਨ। ਅਸਲ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹਨ, ਿ ੋ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੧॥

59984 1413 ijau purKY Gir  
BgqI nwir hY  
Aiq locY BgqI 
Bwie]

Jio Purakhai Ghar 

Bhagathee Naar 

Hai Ath Lochai 

Bhagathee Bhaae 

||

The devoted wife in 

her husband's home 

has a great longing to 

perform loving 

devotional service to 

him;

ਜਿਵੇਂ (ਜਕਸੇ) ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਘਰ 

ਜਵਚ (ਉਸ ਦੀ) ਪਜਤਬਿਤਾ 
ਇਸਤਿੀ ਹੈ ਿੋ ਜਪਆਰ-ਭਾਵਨਾ 
ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਨ ਦੀ) ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਕਰਦੀ 
ਹੈ,
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59985 1413 bhu rs swlxy 
svwrdI Kt rs 
mITy pwie]

Bahu Ras Saalanae 

Savaaradhee Khatt 

Ras Meethae Paae 

||

She prepares and 

offers to him all sorts 

of sweet delicacies 

and dishes of all 

flavors.

ਖੱਟੇ ਤੇ ਜਮੱਠੇ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਕਈ 

ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਭਾਿੀਆਂ (ਪਤੀ 
ਵਾਸਤੇ) ਬਣਾਂਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ;

59986 1413 iqau bwxI Bgq 
slwhdy hir nwmY 
icqu lwie]

Thio Baanee 

Bhagath 

Salaahadhae Har 

Naamai Chith Laae 

||

In the same way, the 

devotees praise the 

Word of the Guru's 

Bani, and focus their 

consciousness on the 

Lord's Name.

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ ਸਜਤਗੁਰੂ 

ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
59987 1413 mnu qnu Dnu AwgY 

rwiKAw isru 
vyicAw gur AwgY 
jwie]

Man Than Dhhan 

Aagai Raakhiaa Sir 

Vaechiaa Gur 

Aagai Jaae ||

They place mind, body 

and wealth in offering 

before the Guru, and 

sell their heads to Him.

ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ 

ਆਪਣਾ ਤਨ ਆਪਣਾ ਧਨ 

(ਸਭ ਕੁਝ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਲਆ 

ਰੱਜਖਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਆਪਣਾ ਜਸਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ 

ਜਦੱਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
59988 1413 BY BgqI Bgq 

bhu locdy pRB 
locw pUir 
imlwie]

Bhai Bhagathee 

Bhagath Bahu 

Lochadhae Prabh 

Lochaa Poor 

Milaae ||

In the Fear of God, His 

devotees yearn for His 

devotional worship; 

God fulfills their 

desires, and merges 

them with Himself.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਦਬ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ 

ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਿਭੂ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ) ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।
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59989 1414 hir pRBu 
vyprvwhu hY ikqu 
KwDY iqpqwie]

Har Prabh 

Vaeparavaahu Hai 

Kith Khaadhhai 

Thipathaae ||

My Lord God is Self-

existent and 

Independent. What 

does He need to eat to 

be satisfied?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਚੀਜ਼ 

ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਥਾਿੀ-ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਜਿਰ ਉਹ ਜਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ 

ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?

59990 1414 siqgur kY BwxY 
jo clY iqpqwsY 
hir gux gwie]

Sathigur Kai 

Bhaanai Jo Chalai 

Thipathaasai Har 

Gun Gaae ||

Whoever walks in 

harmony with the Will 

of the True Guru, and 

sings the Glorious 

Praises of the Lord, is 

pleasing to Him.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ ਿੀਵਨ-ਤੋਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਉਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ) ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

59991 1414 Dnu Dnu kljuig 
nwnkw ij cly 
siqgur 
Bwie]12]

Dhhan Dhhan 

Kalajug Naanakaa 

J Chalae Sathigur 

Bhaae ||12||

Blessed, blessed are 

they, in this Dark Age 

of Kali Yuga, O Nanak, 

who walk in harmony 

with the Will of the 

True Guru. ||12||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਜਵਕਾਰਾਂ-ਭਰੇ 

ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸੋਭਾ 
ਖੱਟਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵਨ-ਰਾਹ 

ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ॥੧੨॥

59992 1414 siqgurU n syivE  
sbdu n riKE 
aur Dwir]

Sathiguroo N 

Saeviou Sabadh N 

Rakhiou Our 

Dhhaar ||

Those who do not 

serve the True Guru, 

and do not keep the 

Shabad enshrined in 

their hearts

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ) ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਲਆ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਕਦੇ 

ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕੇ 

ਨਹੀਂ ਰੱਜਖਆ,
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59993 1414 iDgu iqnw kw 
jIivAw ikqu 
Awey sMswir]

Dhhig Thinaa Kaa 

Jeeviaa Kith Aaeae 

Sansaar ||

Cursed are their lives. 

Why did they even 

come into the world?

ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ-ਸਮਾ 
ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ 

ਕੂੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਿਗਤ ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ 

ਹਨ)।

59994 1414 gurmqI Bau min 
pvY qW hir ris 
lgY ipAwir]

Guramathee Bho 

Man Pavai Thaan 

Har Ras Lagai Piaar 

||

If one follows the 

Guru's Teachings, and 

keeps the Fear of God 

in his mind, then he is 

lovingly attuned to the 

sublime essence of the 

Lord.

ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ 

(ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਟਕਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ-ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਿੁੜਦਾ ਹੈ।
59995 1414 nwau imlY Duir 

iliKAw jn 
nwnk pwir 
auqwir]13]

Naao Milai Dhhur 

Likhiaa Jan Naanak 

Paar Outhaar 

||13||

By his primal destiny, 

he obtains the Name; 

O Nanak, he is carried 

across. ||13||

ਪਰ; ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਇਹ ਨਾਮ 

(ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

59996 1414 mwieAw moih jgu 
BrimAw Gru musY 
Kbir n hoie]

mu`sY Maaeiaa Mohi Jag 

Bharamiaa Ghar 

Musai Khabar N 

Hoe ||

The world wanders 

lost in emotional 

attachment to Maya; 

it does not realize that 

its own home is being 

plundered.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿਗਤ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, 

(ਿੀਵ ਦਾ ਜਹਰਦਾ-) ਘਰ 

(ਆਤਮਕ ਸਰਮਾਇਆ) 

ਲੁੱ ਜਟਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਿੀਵ 

ਨੂੂੰ ) ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
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59997 1414 kwm kRoiD mnu 
ihir lieAw  
mnmuK AMDw 
loie]

Kaam Krodhh Man 

Hir Laeiaa 

Manamukh 

Andhhaa Loe ||

The self-willed 

manmukh is blind in 

the world; his mind is 

lured away by sexual 

desire and anger.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਿਗਤ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਕਾਮ ਨੇ ਕਿੋਧ ਨੇ (ਉਸ ਦੇ) ਮਨ 

ਨੂੂੰ  ਚੁਰਾ ਜਲਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
59998 1414 igAwn KVg pMc 

dUq sMGwry  
gurmiq jwgY 
soie]

Giaan Kharrag 

Panch Dhooth 

Sanghaarae 

Guramath Jaagai 

Soe ||

With the sword of 

spiritual wisdom, kill 

the five demons. 

Remain awake and 

aware to the Guru's 

Teachings.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ ਤਲਵਾਰ 

(ਿੜ ਕੇ ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰਿ 

ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਜਲਆਂ 

ਵਲੋਂ) ਸੁਚੇਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

59999 1414 nwm rqnu 
prgwisAw mnu 
qnu inrmlu hoie]

Naam Rathan 

Paragaasiaa Man 

Than Niramal Hoe 

||

The Jewel of the Naam 

is revealed, and the 

mind and body are 

purified.

(ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਚਮਕ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਤਨ 

ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

60000 1414 nwm hIn nkty 
iPrih ibnu nwvY  
bih roie]

Naameheen 

Nakattae Firehi 

Bin Naavai Behi 

Roe ||

Those who lack the 

Naam wander around 

lost, with their noses 

cut off; without the 

Name, they sit and cry.

ਪਰ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿ ੇਹੋਏ ਮਨੱੁਖ 

ਬੇ-ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਹੋਇਆ 

ਮਨੱੁਖ ਬਜਹ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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60001 1414 nwnk jo Duir 
krqY iliKAw su 
myit n skY 
koie]14]

Naanak Jo Dhhur 

Karathai Likhiaa S 

Maett N Sakai Koe 

||14||

O Nanak, no one can 

erase that which is pre-

ordained by the 

Creator Lord. ||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਕ ਨਾਮ-ਹੀਨ 

ਪਿਾਣੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇ, ਸੋ) ਕਰਤਾਰ 

ਨੇ ਿੋ ਕੁਝ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਇਹ ਲੇਖ ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਜਮਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 
(ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) ॥੧੪॥

60002 1414 gurmuKw hir Dnu 
KitAw gur kY 
sbid vIcwir]

Guramukhaa Har 

Dhhan Khattiaa 

Gur Kai Sabadh 

Veechaar ||

The Gurmukhs earn 

the wealth of the Lord, 

contemplating the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਖੱਟ ਜਲਆ ਹੈ।

60003 1414 nwmu pdwrQu 
pwieAw Aqut 
Bry BMfwr]

Naam 

Padhaarathh 

Paaeiaa Athutt 

Bharae Bhanddaar 

||

They receive the 

wealth of the Naam; 

their treasures are 

overflowing.

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ-ਧਨ 

ਲੱਭ ਜਲਆ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਧਨ ਦੇ) 

ਅਮੱੁਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

60004 1414 hir gux bwxI 
aucrih AMqu n 
pwrwvwru]

Har Gun Baanee 

Oucharehi Anth N 

Paaraavaar ||

Through the Word of 

the Guru's Bani, they 

utter the Glorious 

Praises of the Lord, 

whose end and 

limitations cannot be 

found.

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਗੁਣਾਂ) ਦਾ 
ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ 

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਹਸਤੀ) ਦਾ 
ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ) 
ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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60005 1414 nwnk sB kwrx 
krqw krY vyKY 
isrjnhwru ]15]

Naanak Sabh 

Kaaran Karathaa 

Karai Vaekhai 

Sirajanehaar 

||15||

O Nanak, the Creator 

is the Doer of all; the 

Creator Lord beholds 

all. ||15||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਢੋਅ ਕਰਤਾਰ (ਆਪ ਹੀ) 
ਢੁਕਾਂਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੂੰ ) 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ (ਆਪ) ਵੇਖ 

ਜਰਹਾ ਹੈ ॥੧੫॥

60006 1414 gurmuiK AMqir 
shju hY mnu 
ciVAw dsvY 
Awkwis]

ciV@Aw Guramukh Anthar 

Sehaj Hai Man 

Charriaa Dhasavai 

Aakaas ||

Within the Gurmukh is 

intuitive peace and 

poise; his mind 

ascends to the Tenth 

Plane of the Akaashic 

Ethers.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਉਸ) ਦਸਵੇਂ 
ਦੁਆਰ ਜਵਚ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ (ਜਿਥੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਨੌ 

ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਪਿਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ)।
60007 1414 iqQY aUNG n BuK 

hY hir AMimRq 
nwmu suKvwsu]

Thithhai Oonagh N 

Bhukh Hai Har 

Anmrith Naam 

Sukh Vaas ||

No one is sleepy or 

hungry there; they 

dwell in the peace of 

the Ambrosial Name 

of the Lord.

ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ 

ਨਹੀਂ (ਸਤਾਂਦੀ)। (ਉਸ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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60008 1414 nwnk duKu suKu 
ivAwpq nhI  
ijQY Awqm rwm 
pRgwsu]16]

Naanak Dhukh 

Sukh Viaapath 

Nehee Jithhai 

Aatham Raam 

Pragaas ||16||

O Nanak, pain and 

pleasure do not afflict 

anyone, where the 

Light of the Lord, the 

Supreme Soul, 

illuminates. ||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ 

ਨਾਹ ਦੱੁਖ ਨਾਹ ਸੁਖ (ਕੋਈ ਭੀ 
ਆਪਣਾ) ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ 
॥੧੬॥

60009 1414 kwm kRoD kw 
colVw sB gil 
Awey pwie]

Kaam Krodhh Kaa 

Cholarraa Sabh 

Gal Aaeae Paae ||

All have come, 

wearing the robes of 

sexual desire and 

anger.

ਸਾਰੇ ਿੀਵ ਕਾਮ ਕਿੋਧ (ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ) ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਜਗਆ 

ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ-ਚੋਲਾ 
ਪਜਹਨ ਕੇ (ਿਗਤ ਜਵਚ) 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ;

60010 1414 ieik aupjih  
ieik ibnis 
jWih hukmy AwvY 
jwie]

Eik Oupajehi Eik 

Binas Jaanhi 

Hukamae Aavai 

Jaae ||

Some are born, and 

some pass away. They 

come and go 

according to the 

Hukam of the Lord's 

Command.

ਕਈ ਿੂੰ ਮਦੇ ਹਨ ਕਈ ਮਰਦੇ 

ਹਨ, (ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ 
ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।

60011 1414 jMmxu mrxu n 
cukeI rMgu lgw 
dUjY Bwie]

Janman Maran N 

Chukee Rang 

Lagaa Dhoojai 

Bhaae ||

Their comings and 

goings in reincarnation 

do not end; they are 

imbued with the love 

of duality.

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਿੀਵ ਦੀ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਪਿੀਤ 

ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਉਤਨਾ ਜਚਰ 

ਇਸ ਦਾ) ਿਨਮ ਮਰਨ ਦਾ 
ਗੇੜ ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ।
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60012 1414 bMDin bMiD 
BvweIAnu krxw 
kCU n jwie]17]

BvweI-Anu Bandhhan Bandhh 

Bhavaaeean 

Karanaa Kashhoo 

N Jaae ||17||

Bound in bondage, 

they are made to 

wander, and they 

cannot do anything 

about it. ||17||

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪ ਹੀ ਮੋਹ 

ਦੀ) ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੂੰਨਹ  ਕੇ (ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ) ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। (ਇਸ 

ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ) ਕੋਈ 

ਉਪਾਉ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ 
॥੧੭॥

60013 1414 ijn kau ikrpw 
DwrIAnu iqnw 
siqguru imilAw 
Awie]

DwrI-Anu Jin Ko Kirapaa 

Dhhaareean 

Thinaa Sathigur 

Miliaa Aae ||

Those, upon whom 

the Lord showers His 

Mercy, come and 

meet the True Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਮਨੱੁਖਾਂ) ਉੱਤੇ ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਜਮਹਰ ਕਰ 

ਜਦੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ 

ਜਮਲ ਜਪਆ।

60014 1414 siqguir imly  
aultI BeI mir 
jIivAw shij 
suBwie]

Sathigur Milae 

Oulattee Bhee 

Mar Jeeviaa Sehaj 

Subhaae ||

Meeting with the True 

Guru, they turn away 

from the world; they 

remain dead while still 

alive, with intuitive 

peace and poise.

ਗੁਰੂ ਜਮਲਣ ਨਾਲ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਾਮ ਕਿੋਧ ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਪਰਤ ਪਈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਮਰ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਿੀਊ ਜਪਆ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਿੀਊਣ ਲੱਗ 

ਜਪਆ)।

60015 1414 nwnk BgqI 
riqAw hir hir 
nwim 
smwie]18]

Naanak Bhagathee 

Rathiaa Har Har 

Naam Samaae 

||18||

O Nanak, the devotees 

are imbued with the 

Lord; they are 

absorbed in the Name 

of the Lord. ||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) 
ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰਗੀਜਿਆਂ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥
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60016 1414 mnmuK cMcl 
miq hY AMqir 
bhuqu cqurweI]

Manamukh 

Chanchal Math 

Hai Anthar Bahuth 

Chathuraaee ||

The intellect of the 

self-willed manmukh is 

fickle; he is very tricky 

and clever within.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਭਟਕਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੀ) 
ਚਤੁਰਾਈ (ਦਾ) ਬਹੁਤ (ਮਾਣ) 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
60017 1414 kIqw kriqAw 

ibrQw gieAw  
ieku iqlu Qwie  
n pweI]

Keethaa Karathiaa 

Birathhaa Gaeiaa 

Eik Thil Thhaae N 

Paaee ||

Whatever he has 

done, and all that he 

does, is useless. Not 

even an iota of it is 

acceptable.

(ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੁੂੰ ਨ 

ਦਾਨ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਸਾਰਾ 
ਉੱਦਮ ਜਵਅਰਥ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉੱਦਮ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
60018 1414 puMn dwnu jo bIjdy  

sB Drmrwie kY 
jweI]

Punn Dhaan Jo 

Beejadhae Sabh 

Dhharam Raae Kai 

Jaaee ||

The charity and 

generosity he 

pretends to give will 

be judged by the 

Righteous Judge of 

Dharma.

ਪੁੂੰ ਨ ਦਾਨ (ਆਜਦਕ) ਜਿਹੜਾ 
ਭੀ (ਕਰਮ-ਬੀਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਸਰੀਰ-ਧਰਤੀ ਜਵਚ) ਬੀਿਦੇ 

ਹਨ, (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ) ਸਾਰੀ 
(ਜਮਹਨਤ) ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਸ 

ਸਾਰੀ ਜਮਹਨਤ ਨਾਲ ਤਾਂ 
ਮਨੱੁਖ ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ ਹੀ 
ਅਧੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

60019 1414 ibnu siqgurU  
jmkwlu n CofeI  
dUjY Bwie KuAweI]

Bin Sathiguroo 

Jamakaal N 

Shhoddee Dhoojai 

Bhaae Khuaaee ||

Without the True 

Guru, the Messenger 

of Death does not 

leave the mortal 

alone; he is ruined by 

the love of duality.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਿਨਮ) ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ (ਮਨੱੁਖ 

ਨੂੂੰ ) ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਮਨੱੁਖ) ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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60020 1414 jobnu jWdw ndir  
n AwveI jru 
phucY mir jweI]

Joban Jaandhaa 

Nadhar N Aavee 

Jar Pahuchai Mar 

Jaaee ||

Youth slips away 

imperceptibly, old age 

comes, and then he 

dies.

(ਮਨੱੁਖ ਦੀ) ਿੁਆਨੀ ਲੂੰ ਘਜਦਆਂ 

ਜਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ 

ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ, (ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਪਿਾਣੀ) 
ਮਰ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

60021 1414 puqu klqu mohu 
hyqu hY AMiq bylI 
ko n sKweI]

k-l`qu Puth Kalath Mohu 

Haeth Hai Anth 

Baelee Ko N 

Sakhaaee ||

The mortal is caught in 

love and emotional 

attachment to 

children and spouse, 

but none of them will 

be his helper and 

support in the end.

ਪੱੁਤਰ, ਇਸਤਿੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਜਪਆਰ-(ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ) 
ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ 
ਬਣਦਾ।

60022 1414 siqguru syvy so 
suKu pwey nwau 
vsY min AweI]

Sathigur Saevae So 

Sukh Paaeae Naao 

Vasai Man Aaee ||

Whoever serves the 

True Guru finds peace; 

the Name comes to 

abide in the mind.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
60023 1414 nwnk sy vfy 

vfBwgI ij 
gurmuiK nwim 
smweI]19]

Naanak Sae 

Vaddae 

Vaddabhaagee J 

Guramukh Naam 

Samaaee ||19||

O Nanak, great and 

very fortunate are 

those who, as 

Gurmukh, are 

absorbed in the Naam. 

||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਉੱਚੇ ਿੀਵਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ 

ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੯॥
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60024 1414 mnmuK nwmu n 
cyqnI ibnu nwvY  
duK roie]

Manamukh Naam 

N Chaethanee Bin 

Naavai Dhukh Roe 

||

The self-willed 

manmukhs do not 

even think of the 

Name; without the 

Name, they cry in pain.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਖੁੂੰ ਜਝਆ ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ 
ਆਪਣ)ੇ ਦੱੁਖ ਿਰੋਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ।

60025 1415 Awqmw rwmu n 
pUjnI dUjY ikau 
suKu hoie]

Aathamaa Raam N 

Poojanee Dhoojai 

Kio Sukh Hoe ||

They do not worship 

the Lord, the Supreme 

Soul; how can they 

find peace in duality?

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। (ਭਲਾ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਿਸੇ 

ਰਜਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੁਖ ਜਕਵੇਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

60026 1415 haumY AMqir mYlu 
hY sbid n 
kwFih Doie]

Houmai Anthar 

Mail Hai Sabadh N 

Kaadtehi Dhhoe ||

They are filled with 

the filth of egotism; 

they do not wash it 

away with the Word of 

the Shabad.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੀ 
ਮੈਲ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ 
ਕੱਢਦੇ।

60027 1415 nwnk ibnu nwvY  
mYilAw muey jnmu 
pdwrQu 
Koie]20]

Naanak Bin Naavai 

Mailiaa Mueae 

Janam 

Padhaarathh Khoe 

||20||

O Nanak, without the 

Name, they die in 

their filth; they waste 

the priceless 

opportunity of this 

human life. ||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਿੇ ਹੋਏ 

ਮਨੱੁਖ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ 

ਗਵਾ ਕੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ 

ਭਰੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ॥੨੦॥

60028 1415 mnmuK boly AMDuly  
iqsu mih AgnI 
kw vwsu]

Manamukh Bolae 

Andhhulae This 

Mehi Aganee Kaa 

Vaas ||

The self-willed 

manmukhs are deaf 

and blind; they are 

filled with the fire of 

desire.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ (ਸੁਰਤ) ਜਵਚ 

ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜਨਵਾਸ 

ਹੋਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ ਉਹ) ਅੂੰਨਹੇ  ਤੇ ਬੋਲੇ 

ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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60029 1415 bwxI suriq n 
buJnI sbid n 
krih pRgwsu]

Baanee Surath N 

Bujhanee Sabadh 

N Karehi Pragaas 

||

They have no intuitive 

understanding of the 

Guru's Bani; they are 

not illumined with the 

Shabad.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਵਚ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
60030 1415 Enw AwpxI 

AMdir suiD nhI  
gur bcin n 
krih ivswsu]

Ounaa Aapanee 

Andhar Sudhh 

Nehee Gur Bachan 

N Karehi Visaas ||

They do not know 

their own inner being, 

and they have no faith 

in the Guru's Word.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੇ 
ਆਪੇ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਵਚ ਸਰਧਾ 
ਨਹੀਂ ਜਲਆਉਂਦੇ।

60031 1415 igAwnIAw AMdir 
gur sbdu hY inq 
hir ilv sdw 
ivgwsu]

Giaaneeaa Andhar 

Gur Sabadh Hai 

Nith Har Liv 

Sadhaa Vigaas ||

The Word of the 

Guru's Shabad is 

within the being of the 

spiritually wise ones. 

They always blossom 

in His love.

ਪਰ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਜਦਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਸਦਾ) 
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਸਦਾ ਹਰੀ 
ਜਵਚ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਸਦਾ 
(ਆਤਮਕ) ਜਖੜਾਉ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
60032 1415 hir igAwnIAw 

kI rKdw hau 
sd bilhwrI 
qwsu]

Har Giaaneeaa 

Kee Rakhadhaa Ho 

Sadh Balihaaree 

Thaas ||

The Lord saves the 

honor of the spiritually 

wise ones.I am forever 

a sacrifice to them.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸਦਾ (ਇੱਜ਼ਤ) 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ 
ਕੁਰਬਾਨ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ।
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60033 1415 gurmuiK jo hir 
syvdy jn nwnku  
qw kw dwsu]21]

Guramukh Jo Har 

Saevadhae Jan 

Naanak Thaa Kaa 

Dhaas ||21||

Servant Nanak is the 

slave of those 

Gurmukhs who serve 

the Lord. ||21||

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 

ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-
ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ 

ਹੈ ॥੨੧॥

60034 1415 mwieAw 
BuieAMgmu srpu 
hY jgu GyirAw 
ibKu mwie]

Buie-AMgmu Maaeiaa 

Bhueiangam Sarap 

Hai Jag Ghaeriaa 

Bikh Maae ||

The poisonous snake, 

the serpent of Maya, 

has surrounded the 

world with its coils, O 

mother!

ਮਾਇਆ ਸੱਪ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸੱਪ। 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਜ਼ਹਰ ਦਾ ਭਜਰਆ ਇਹ 

ਮਾਇਆ-ਸੱਪ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਘੇਰੀ 
ਬੈਠਾ ਹੈ।

60035 1415 ibKu kw mwrxu  
hir nwmu hY gur 
gruV sbdu muiK 
pwie]

Bikh Kaa Maaran 

Har Naam Hai Gur 

Garurr Sabadh 

Mukh Paae ||

The antidote to this 

poisonous venom is 

the Name of the Lord; 

the Guru places the 

magic spell of the 

Shabad into the 

mouth.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ ਇਸ) 

ਜ਼ਹਰ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਕਾ ਸਕਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਹੀ) 
ਗਾਰੁੜ ਮੂੰਤਿ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਆਪਣ)ੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਾਈ ਰੱਖ।

60036 1415 ijn kau pUrib 
iliKAw iqn 
siqguru imilAw 
Awie]

Jin Ko Poorab 

Likhiaa Thin 

Sathigur Miliaa 

Aae ||

Those who are blessed 

with such pre-

ordained destiny come 

and meet the True 

Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ 

ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
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60037 1415 imil siqgur 
inrmlu hoieAw  
ibKu haumY 
gieAw iblwie]

Mil Sathigur 

Niramal Hoeiaa 

Bikh Houmai 

Gaeiaa Bilaae ||

Meeting with the True 

Guru, they become 

immaculate, and the 

poison of egotism is 

eradicated.

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਿੀਵਨ ਪਜਵੱਤਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਜ਼ਹਰ ਸਦਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ।

60038 1415 gurmuKw ky muK 
aujly hir drgh 
soBw pwie]

Guramukhaa Kae 

Mukh Oujalae Har 

Dharageh Sobhaa 

Paae ||

Radiant and bright are 

the faces of the 

Gurmukhs; they are 

honored in the Court 

of the Lord.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

60039 1415 jn nwnku sdw 
kurbwxu iqn jo 
cwlih siqgur 
Bwie]22]

Jan Naanak 

Sadhaa Kurabaan 

Thin Jo Chaalehi 

Sathigur Bhaae 

||22||

Servant Nanak is 

forever a sacrifice to 

those who walk in 

harmony with the Will 

of the True Guru. 

||22||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ 

॥੨੨॥

60040 1415 siqgur purKu 
inrvYru hY inq 
ihrdY hir ilv 
lwie]

Sathigur Purakh 

Niravair Hai Nith 

Hiradhai Har Liv 

Laae ||

The True Guru, the 

Primal Being, has no 

hatred or vengeance. 

His heart is constantly 

attuned to the Lord.

ਗੁਰੂ (ਇਕ ਐਸਾ ਮਹਾ) ਪੁਰਖ 

ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਭੀ ਵੈਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਲਗਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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60041 1415 inrvYrY nwil vYru 
rcwiedw ApxY 
Gir lUkI lwie]

Niravairai Naal 

Vair Rachaaeidhaa 

Apanai Ghar 

Lookee Laae ||

Whoever directs 

hatred against the 

Guru, who has no 

hatred at all, only sets 

his own home on fire.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਅਜਿਹੇ) 

ਜਨਰਵੈਰ (ਗੁਰੂ) ਨਾਲ ਵੈਰ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
(ਜਹਰਦੇ-) ਘਰ ਜਵਚ (ਈਰਖਾ 
ਦੀ) ਚੁਆਤੀ ਬਾਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

60042 1415 AMqir kRoDu 
AhMkwru hY An 
idnu jlY sdw 
duKu pwie ]

Anthar Krodhh 

Ahankaar Hai 

Anadhin Jalai 

Sadhaa Dhukh 

Paae ||

Anger and egotism are 

within him night and 

day; he burns, and 

suffers constant pain.

ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕਿੋਧ (ਦਾ 
ਭਾਂਬੜ) ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਅਹੂੰਕਾਰ (ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ (ਜਿਸ ਜਵਚ) ਉਹ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਤੇ, ਸਦਾ ਦੱੁਖ ਪਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

60043 1415 kUVu boil boil 
inq Baukdy ibKu 
KwDy dUjY Bwie]

Koorr Bol Bol Nith 

Bhoukadhae Bikh 

Khaadhhae 

Dhoojai Bhaae ||

They babble and tell 

lies, and keep on 

barking, eating the 

poison of the love of 

duality.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਵਰੱੁਧ) 

ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਹੀ 
ਤਬਾਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਉਹ 

ਇਉਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ) ਉਹਨਾਂ 
ਜ਼ਹਰ ਖਾਧੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

60044 1415 ibKu mwieAw 
kwrix Brmdy  
iPir Gir Gir 
piq gvwie]

Bikh Maaeiaa 

Kaaran 

Bharamadhae Fir 

Ghar Ghar Path 

Gavaae ||

For the sake of the 

poison of Maya, they 

wander from house to 

house, and lose their 

honor.

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ-ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹ 

ਘਰ ਘਰ (ਦੇ ਬੂਹੇ) ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 

ਗਵਾ ਕੇ (ਹੌਲੇ ਪੈ ਕੇ) ਭਟਕਦੇ 

ਜਿਰਦੇ ਹਨ।
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60045 1415 bysuAw kyry pUq 
ijau ipqw nwmu 
iqsu jwie]

Baesuaa Kaerae 

Pooth Jio Pithaa 

Naam This Jaae ||

They are like the son 

of a prostitute, who 

does not know the 

name of his father.

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ) ਵੇਸੁਆ ਦੇ 

ਪੱੁਤਰ ਵਾਂਗ (ਨੱਕ-ਵੱਢੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਹਨ) ਜਿਸ ਦੇ ਜਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਗੁੂੰ ਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

60046 1415 hir hir nwmu n 
cyqnI krqY 
Awip KuAwie]

Har Har Naam N 

Chaethanee 

Karathai Aap 

Khuaae ||

They do not 

remember the Name 

of the Lord, Har, Har; 

the Creator Himself 

brings them to ruin.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ (ਪਰ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ (ਹੀ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

60047 1415 hir gurmuiK 
ikrpw DwrIAnu  
jn ivCuVy Awip 
imlwie]

Har Guramukh 

Kirapaa 

Dhhaareean Jan 

Vishhurrae Aap 

Milaae ||

The Lord showers His 

Mercy upon the 

Gurmukhs, and 

reunites the separated 

ones with Himself.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ 

ਜਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਛੁਜੜਆਂ ਨੂੂੰ  
ਹਰੀ ਆਪ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ) 

ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
60048 1415 jn nwnku iqsu 

bilhwrxY jo 
siqgur lwgy 
pwie]23]

Jan Naanak This 

Balihaaranai Jo 

Sathigur Laagae 

Paae ||23||

Servant Nanak is a 

sacrifice to those who 

fall at the Feet of the 

True Guru. ||23||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨੩॥

60049 1415 nwim lgy sy 
aUbry ibnu nwvY  
jmpuir jWih]

Naam Lagae Sae 

Oobarae Bin 

Naavai Jam Pur 

Jaanhi ||

Those who are 

attached to the Naam, 

the Name of the Lord, 

are saved; without the 

Name, they must go to 

the City of Death.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੁੜੇ ਰਹੇ, ਉਹ 

(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ ਡੱੁਬਣੋਂ) 
ਬਚ ਗਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ 
ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਿਮਰਾਿ 

ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
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60050 1415 nwnk ibnu nwvY  
suKu nhI Awie 
gey 
pCuqwih]24]

Naanak Bin Naavai 

Sukh Nehee Aae 

Geae 

Pashhuthaahi 

||24||

O Nanak, without the 

Name, they find no 

peace; they come and 

go in reincarnation 

with regrets. ||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ। (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਿਨਮ 

ਲੈ ਕੇ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੀ) ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ ਤੇ ਪਛੁਤਾਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੨੪॥
60051 1415 icMqw Dwvq rih 

gey qW min 
BieAw AnMdu]

Chinthaa 

Dhhaavath Rehi 

Geae Thaan Man 

Bhaeiaa Anandh ||

When anxiety and 

wanderings come to 

an end, the mind 

becomes happy.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਜਵਚ ਭਟਕ 

ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ 

ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ) ਹਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,

60052 1415 gur pRswdI 
buJIAY sw Dn 
suqI inicMd]

s`uqI, in-icMd Gur Prasaadhee 

Bujheeai Saa 

Dhhan Suthee 

Nichindh ||

By Guru's Grace, the 

soul-bride 

understands, and then 

she sleeps without 

worry.

(ਪਰ ਇਹ ਭੇਤ) ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ 

ਸਕੀਦਾ ਹੈ। (ਜਿਹੜੀ) ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ 

ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ) ਜਚੂੰ ਤਾ-ਰਜਹਤ 

ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

60053 1415 ijn kau pUrib 
iliKAw iqn@w 
ByitAw gur 
goivMdu]

Jin Ko Poorab 

Likhiaa Thinhaa 

Bhaettiaa Gur 

Govindh ||

Those who have such 

pre-ordained destiny 

meet with the Guru, 

the Lord of the 

Universe.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੇਖ ਜਲਜਖਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ-

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
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60054 1415 nwnk shjy imil 
rhy hir pwieAw 
prmwnMdu]25]

Naanak Sehajae 

Mil Rehae Har 

Paaeiaa 

Paramaanandh 

||25||

O Nanak, they merge 

intuitively into the 

Lord, the Embodiment 

of Supreme Bliss. 

||25||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ (ਦਾ 
ਜਮਲਾਪ) ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਾਪਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੨੫॥
60055 1415 siqguru syvin 

Awpxw gur 
sbdI vIcwir]

Sathigur Saevan 

Aapanaa Gur 

Sabadhee 

Veechaar ||

Those who serve their 

True Guru, who 

contemplate the Word 

of the Guru's Shabad,

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਜਪਆਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ,

60056 1415 siqgur kw Bwxw 
mMin lYin hir 
nwmu rKih aur 
Dwir]

Sathigur Kaa 

Bhaanaa Mann 

Lain Har Naam 

Rakhehi Our 

Dhhaar ||

Who honor and obey 

the Will of the True 

Guru, who keep the 

Lord's Name 

enshrined within their 

hearts,

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  (ਜਸਰ-ਮੱਥੇ) 

ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ (ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

60057 1415 AYQY EQY 
mMnIAin hir 
nwim lgy 
vwpwir]

Aithhai Outhhai 

Manneean Har 

Naam Lagae 

Vaapaar ||

Are honored, here and 

hereafter; they are 

dedicated to the 

business of the Lord's 

Name.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਵਪਾਰ 

ਜਵਚ ਰੱੁਝੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਲੋਕ ਜਵਚ ਅਤੇ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ ਸਤਕਾਰੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ।

60058 1415 gurmuiK sbid 
is\wpdy iqqu 
swcY drbwir]

Guramukh Sabadh 

Sinjaapadhae 

Thith Saachai 

Dharabaar ||

Through the Word of 

the Shabad, the 

Gurmukhs gain 

recognition in that 

Court of the True Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
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60059 1415 scw saudw Krcu 
scu AMqir iprmu 
ipAwru]

Sachaa Soudhaa 

Kharach Sach 

Anthar Piram Piaar 

||

The True Name is their 

merchandise, the True 

Name is their 

expenditure; the Love 

of their Beloved fills 

their inner beings.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਿ (ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ), ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਹੀ ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਵਰਤਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿੇਮ-

ਜਪਆਰ (ਸਦਾ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।

60060 1415 jmkwlu nyiV n 
AwveI Awip 
bKsy krqwir]

Jamakaal Naerr N 

Aavee Aap 

Bakhasae 

Karathaar ||

The Messenger of 

Death does not even 

approach them; the 

Creator Lord Himself 

forgives them.

ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ 

ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ 

(ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ 
ਢੁਕਦਾ (ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ)।

60061 1416 nwnk nwm rqy sy 
DnvMq hYin  
inrDnu horu 
sMswru]26]

Naanak Naam 

Rathae Sae 

Dhhanavanth Hain 

Niradhhan Hor 

Sansaar ||26||

O Nanak, they alone 

are wealthy, who are 

imbued with the 

Naam; the rest of the 

world is poor. ||26||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ 

ਰੂੰ ਗੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਧਨਵਾਨ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ ਕੂੰਗਾਲ ਹੈ ॥੨੬॥

60062 1416 jn kI tyk hir 
nwmu hir ibnu 
nwvY Tvr n 
Twau]

ies lok c (Tvr) 
itkwxw, pRlok c (Twau) 
jg@w

Jan Kee Ttaek Har 

Naam Har Bin 

Naavai Thavar N 

Thaao ||

The Lord's Name is the 

Support of the Lord's 

humble servants. 

Without the Lord's 

Name, the there is no 

other place, no place 

of rest.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ।
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60063 1416 gurmqI nwau min 
vsY shjy shij 
smwau]

Guramathee Naao 

Man Vasai Sehajae 

Sehaj Samaao ||

Following the Guru's 

Teachings, the Name 

abides in the mind, 

and one is intuitively, 

automatically 

absorbed in the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਵੱਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) 
ਲੀਨਤਾ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

60064 1416 vfBwgI nwmu 
iDAwieAw Aih 
inis lwgw Bwau]

Vaddabhaagee 

Naam Dhhiaaeiaa 

Ahinis Laagaa 

Bhaao ||

Those with great good 

fortune meditate on 

the Naam; night and 

day, they embrace 

love for the Name.

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਜਦਨ ਰਾਤ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪਆਰ (ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਨਾਲ) ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

60065 1416 jn nwnku mMgY 
DUiV iqn hau 
sd kurbwxY 
jwau]27]

Jan Naanak 

Mangai Dhhoorr 

Thin Ho Sadh 

Kurabaanai Jaao 

||27||

Servant Nanak begs 

for the dust of their 

feet; I am forever a 

sacrifice to them. 

||27||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਧੂੜ (ਸਦਾ) ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ (ਤੇ 

ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ ॥੨੭॥

60066 1416 lK caurwsIh 
mydnI iqsnw 
jlqI kry pukwr]

l`K Lakh Chouraaseeh 

Maedhanee 

Thisanaa Jalathee 

Karae Pukaar ||

The 8.4 million species 

of beings burn in 

desire and cry in pain.

ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਿੂਨਾਂ ਦੇ ਿੀਵਾਂ 
ਵਾਲੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
(ਦੀ ਅੱਗ) ਜਵਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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60067 1416 iehu mohu mwieAw 
sBu psirAw  
nwil clY n AMqI 
vwr]

Eihu Mohu 

Maaeiaa Sabh 

Pasariaa Naal 

Chalai N Anthee 

Vaar ||

All this show of 

emotional attachment 

to Maya shall not go 

with you at that very 

last instant.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹ ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ ਜਵਚ ਪਿਭਾਵ ਪਾ ਜਰਹਾ 
ਹੈ (ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ) 

ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਵੇਲੇ (ਜਕਸੇ ਦੇ ਭੀ) 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ।

60068 1416 ibnu hir sWiq n 
AwveI iksu AwgY 
krI pukwr]

Bin Har Saanth N 

Aavee Kis Aagai 

Karee Pukaar ||

Without the Lord, 

peace and tranquility 

do not come; unto 

whom should we go 

and complain?

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ ) ਸ਼ਾਂਤੀ 
(ਭੀ) ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। (ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ) ਜਕਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ 

ਕਰਾਂ? (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।

60069 1416 vfBwgI siqguru 
pwieAw bUiJAw 
bRhmu ibcwru]

Vaddabhaagee 

Sathigur Paaeiaa 

Boojhiaa Breham 

Bichaar ||

By great good fortune, 

one meets the True 

Guru, and comes to 

understand the 

contemplation of God.

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੇ) ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਜਲਆ, ਉਹਨਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾ ਜਲਆ।
60070 1416 iqsnw Agin 

sB buiJ geI  
jn nwnk hir 
auir Dwir]28]

Thisanaa Agan 

Sabh Bujh Gee Jan 

Naanak Har Our 

Dhhaar ||28||

The fire of desire is 

totally extinguished, O 

servant Nanak, 

enshrining the Lord 

within the heart. 

||28||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਬੱੁਝ 

ਗਈ ॥੨੮॥
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60071 1416 AsI Kqy bhuqu 
kmwvdy AMqu n 
pwrwvwru]

Kqy:polw bolo[ (Kqy) 
pwp

Asee Khathae 

Bahuth 

Kamaavadhae 

Anth N Paaraavaar 

||

I make so many 

mistakes, there is no 

end or limit to them.

ਹੇ ਹਰੀ! ਅਸੀਂ ਿੀਵ ਬਹੁਤ 

ਭੁੱ ਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, 
(ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱ ਲਾਂ ਦਾ) ਅੂੰਤ ਨਹੀਂ 
ਪੈ ਸਕਦਾ, (ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱ ਲਾਂ ਦਾ) 
ਪਾਰਲਾ ਉਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ।

60072 1416 hir ikrpw kir 
kY bKis lYhu hau 
pwpI vf 
gunhgwru]

Har Kirapaa Kar 

Kai Bakhas Laihu 

Ho Paapee Vadd 

Gunehagaar ||

O Lord, please be 

merciful and forgive 

me; I am a sinner, a 

great offender.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਲੈ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ 
ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ।

60073 1416 hir jIau lyKY 
vwr n AwveI qUM 
bKis 
imlwvxhwru]

Har Jeeo Laekhai 

Vaar N Aavee 

Thoon Bakhas 

Milaavanehaar ||

O Dear Lord, if You 

made an account of 

my mistakes, my turn 

to be forgiven would 

not even come. Please 

forgive me, and unite 

me with Yourself.

ਹੇ ਪਿਭੂ ਿੀ! (ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ) ਲੇਖੇ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ (ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ) ਵਾਰੀ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੂੂੰ  
(ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱ ਲਾਂ) ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ (ਮੈਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾਣ 

ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈਂ।

60074 1416 gur quTY hir pRBu 
myilAw sB 
iklivK kit 
ivkwr]

Gur Thuthai Har 

Prabh Maeliaa 

Sabh Kilavikh Katt 

Vikaar ||

The Guru, in His 

Pleasure, has united 

me with the Lord God; 

He has cut away all my 

sinful mistakes.

(ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਮਹਰ 

ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇ 

ਪਾਪ ਜਵਕਾਰ ਕੱਟ ਕੇ 

ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਹਜਰ-ਪਿਭੂ ਜਮਲਾ ਜਦੱਤਾ।
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60075 1416 ijnw hir hir 
nwmu iDAwieAw  
jn nwnk iqn@ 
jYkwru]29]

Jinaa Har Har 

Naam Dhhiaaeiaa 

Jan Naanak Thinh 

Jaikaar ||29||

Servant Nanak 

celebrates the victory 

of those who meditate 

on the Name of the 

Lord, Har, Har. ||29||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਮਲਦੀ 
ਆਈ ਹੈ ॥੨੯॥

60076 1416 ivCuiV ivCuiV jo 
imly siqgur ky 
BY Bwie]

Vishhurr Vishhurr 

Jo Milae Sathigur 

Kae Bhai Bhaae ||

Those who have been 

separated and 

alienated from the 

Lord are united with 

Him again, through 

the Fear and the Love 

of the True Guru.

(ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ) ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਆਖ਼ਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਜਟਕ 

ਗਏ,

60077 1416 jnm mrx 
inhclu Bey  
gurmuiK nwmu 
iDAwie]

Janam Maran 

Nihachal Bheae 

Guramukh Naam 

Dhhiaae ||

They escape the cycle 

of birth and death, 

and, as Gurmukh, they 

meditate on the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰ ਜਸਮਰ ਕੇ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਲੋਂ 
ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਏ।

60078 1416 gur swDUsMgiq 
imlY hIry rqn 
lBMin@]

l-BMin@ Gur Saadhhoo 

Sangath Milai 

Heerae Rathan 

Labhannih ||

Joining the Saadh 

Sangat, the Guru's 

Congregation, the 

diamonds and jewels 

are obtained.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸੂੰਗਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ (ਉਸ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚੋਂ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਮਤੀ 
ਆਤਮਕ ਗੁਣ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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60079 1416 nwnk lwlu 
Amolkw gurmuiK 
Koij lhMin@]30]

Naanak Laal 

Amolakaa 

Guramukh Khoj 

Lehannih ||30||

O Nanak, the jewel is 

priceless; the 

Gurmukhs seek and 

find it. ||30||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਅੱਤ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ-ਹੀਰਾ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਸੂੰਗਤ ਜਵਚੋਂ) ਖੋਿ ਕੇ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ॥੩੦॥

60080 1416 mnmuK nwmu n 
cyiqE iDgu 
jIvxu iDgu vwsu]

Manamukh Naam 

N Chaethiou Dhhig 

Jeevan Dhhig Vaas 

||

The self-willed 

manmukhs do not 

even think of the 

Naam. Cursed are 

their lives, and cursed 

are their homes.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿੀਊਣਾ ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਗਤ-ਵਸੇਬਾ 
ਜਿਟਕਾਰ-ਿੋਗ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

60081 1416 ijs dw idqw 
Kwxw pYnxw so 
min n visE  
guxqwsu]

Jis Dhaa Dhithaa 

Khaanaa Painanaa 

So Man N Vasiou 

Gunathaas ||

That Lord who gives 

them so much to eat 

and wear - they do not 

enshrine that Lord, 

the Treasure of Virtue, 

in their minds.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਪਿਭੂ ਨਹੀਂ 
ਜਟਜਕਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਦੱਤਾ ਅੂੰਨ 

ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਵਰਤਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

60082 1416 iehu mnu sbid n 
ByidE ikau hovY 
Gr vwsu]

Eihu Man Sabadh 

N Bhaedhiou Kio 

Hovai Ghar Vaas ||

This mind is not 

pierced by the Word 

of the Shabad; how 

can it come to dwell in 

its true home?

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨ (ਕਦੇ) 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਨਹੀਂ 
ਿੁੜਦਾ। ਜਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਜਕਵੇਂ 
ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ?
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60083 1416 mnmuKIAw 
dohwgxI Awvx 
jwix mueIAwsu]

Manamukheeaa 

Dhohaaganee 

Aavan Jaan 

Mueeaas ||

The self-willed 

manmukhs are like 

discarded brides, 

ruined by coming and 

going in the cycle of 

reincarnation.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਬਦ-

ਨਸੀਬ ਹੀ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਉਹ ਿਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 

ਜਵਚ ਪਈਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ 

ਮਰੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।
60084 1416 gurmuiK nwmu 

suhwgu hY msqik 
mxI iliKAwsu]

Guramukh Naam 

Suhaag Hai 

Masathak Manee 

Likhiaas ||

The Gurmukhs are 

embellished and 

exalted by the Naam, 

the Name of the Lord; 

the jewel of destiny is 

engraved upon their 

foreheads.

ਜਿਹੜੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹਜਰ-) 

ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਉਤੇ 

ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

ਜਟੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

60085 1416 hir hir nwmu 
auir DwirAw hir 
ihrdY kml 
pRgwsu]

Har Har Naam Our 

Dhhaariaa Har 

Hiradhai Kamal 

Pragaas ||

They enshrine the 

Name of the Lord, Har, 

Har, within their 

hearts; the Lord 

illumines their heart-

lotus.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਦਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
60086 1416 siqguru syvin 

Awpxw hau sd 
bilhwrI qwsu]

Sathigur Saevan 

Aapanaa Ho Sadh 

Balihaaree Thaas 

||

I am forever a sacrifice 

to those who serve 

their True Guru.

ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਸਦਾ 
ਆਪਣ ੇਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਈਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਹਾਂ।
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60087 1416 nwnk iqn muK 
aujly ijn AMqir 
nwmu pRgwsu]31]

Naanak Thin Mukh 

Oujalae Jin Anthar 

Naam Pragaas 

||31||

O Nanak, radiant and 

bright are the faces of 

those whose inner 

beings are illuminated 

with the Light of the 

Naam. ||31||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

(ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ) ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਮੂੂੰ ਹ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) 

ਰੌਸ਼ਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੩੧॥

60088 1416 sbid mrY soeI 
jnu isJY ibnu 
sbdY mukiq n 
hoeI]

Sabadh Marai 

Soee Jan Sijhai Bin 

Sabadhai Mukath 

N Hoee ||

Those who die in the 

Word of the Shabad 

are saved. Without the 

Shabad, no one is 

liberated.

(ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ 
(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ) ਕਾਮਯਾਬ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

60089 1416 ByK krih bhu 
krm ivguqy Bwie 
dUjY prj ivgoeI]

iv-guqy Bhaekh Karehi 

Bahu Karam 

Viguthae Bhaae 

Dhoojai Paraj 

Vigoee ||

They wear religious 

robes and perform all 

sorts of rituals, but 

they are ruined; in the 

love of duality, their 

world is ruined.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਜਨਰੇ ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਪਜਹਰਾਵੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ ਹੀ ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 

ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

60090 1416 nwnk ibnu 
siqgur nwau n 
pweIAY jy sau 
locY koeI]32]

Naanak Bin 

Sathigur Naao N 

Paaeeai Jae So 

Lochai Koee 

||32||

O Nanak, without the 

True Guru, the Name 

is not obtained, even 

though one may long 

for it hundreds of 

times. ||32||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸੌ 

ਵਾਰੀ ਤਾਂਘ ਜਪਆ ਕਰੇ ॥੩੨॥
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60091 1416 hir kw nwau 
Aiq vf aUcw  
aUcI hU aUcw 
hoeI]

Har Kaa Naao Ath 

Vadd Oochaa 

Oochee Hoo 

Oochaa Hoee ||

The Name of the Lord 

is utterly great, lofty 

and high, the highest 

of the high.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਬਹੁਤ 

ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੇਅੂੰ ਤ ਉੱਚਾ ਹੈ।

60092 1416 ApiV koie n 
skeI jy sau locY 
koeI]

Aparr Koe N Sakee 

Jae So Lochai Koee 

||

No one can climb up 

to it, even though one 

may long for it, 

hundreds of times.

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸੌ ਵਾਰੀ 
ਤਾਂਘ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਣੇ ਤਕ 

ਕੋਈ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

60093 1416 muiK sMjm hCw n 
hoveI kir ByK 
BvY sB koeI]

Mukh Sanjam 

Hashhaa N Hovee 

Kar Bhaekh Bhavai 

Sabh Koee ||

Speaking about self-

discipline, no one 

become pure; 

everyone walks 

around wearing 

religious robes.

ਹਰੇਕ ਸਾਧੂ ਧਾਰਜਮਕ 

ਪਜਹਰਾਵਾ ਪਜਹਨ ਕੇ ਤਾਂ ਜਪਆ 

ਜਿਰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਸਮਝਦਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉੱਚੇ 

ਿੀਵਨ ਜਵਚ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਉੱਚਤਾ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਜਗਆ ਹਾਂ, 
ਪਰ) ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵੱਸ ਕਰਨ 

ਦੀਆਂ ਜਨਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ 
ਕੀਜਤਆਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸੱੁਚੇ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਿਾਂਦਾ।

60094 1416 gur kI pauVI 
jwie cVY krim 
prwpiq hoeI]

cV@Y Gur Kee Pourree 

Jaae Charrai 

Karam Paraapath 

Hoee ||

Those blessed by the 

karma of good deeds 

go and climb the 

ladder of the Guru.

(ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ (ਦੱਸੀ ਹੋਈ) ਪੌੜੀ (ਜਿਸ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਤਕ) ਿਾ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ, 

(ਪਰ ਇਹ 'ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ' 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

ਹੀ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।
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60095 1416 AMqir Awie vsY 
gur sbdu vIcwrY 
koie]

Anthar Aae Vasai 

Gur Sabadh 

Veechaarai Koe ||

The Lord comes and 

dwells within that one 

who contemplates the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

60096 1417 nwnk sbid mrY  
mnu mwnIAY swcy 
swcI soie]33]

Naanak Sabadh 

Marai Man 

Maaneeai Saachae 

Saachee Soe 

||33||

O Nanak, when 

someone dies in the 

Word of the Shabad, 

the mind is pleased 

and appeased. True is 

the reputation of 

those who are true. 

||33||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਮਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 

ਜਵਚ) ਜਗੱਝ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਜਰਹਾਂ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ॥੩੩॥

60097 1417 mwieAw mohu duKu 
swgru hY ibKu 
duqru qirAw n 
jwie]

du`q-ru Maaeiaa Mohu 

Dhukh Saagar Hai 

Bikh Dhuthar 

Thariaa N Jaae ||

Emotional attachment 

to Maya is a 

treacherous ocean of 

pain and poison, 

which cannot be 

crossed.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ (ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਵਾਸਤੇ) ਦੱੁਖ (ਦਾ ਮੂਲ) ਹੈ 

(ਮਾਨੋ, ਦੱੁਖਾਂ ਦਾ) ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਜ਼ਹਰ (-ਭਜਰਆ ਸਮੁੂੰ ਦਰ) ਹੈ, 

ਇਸ ਜਵਚੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ 

ਔਖਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਲੂੰ ਜਘਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।
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60098 1417 myrw myrw krdy 
pic muey haumY 
krq ivhwie]

Maeraa Maeraa 

Karadhae Pach 

Mueae Houmai 

Karath Vihaae ||

Screaming, ""Mine, 

mine!"", they rot and 

die; they pass their 

lives in egotism.

'ਮੇਰਾ (ਧਨ), ਮੇਰਾ (ਧਨ)' 

ਆਖਦੇ (ਿੀਵ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 

ਜਵਚ) ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 'ਹਉਂ, 

ਹਉਂ' ਕਰਜਦਆਂ (ਿੀਵਾਂ ਦੀ 
ਉਮਰ) ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ।

60099 1417 mnmuKw aurvwru 
n pwru hY AD 
ivic rhy 
lptwie]

Manamukhaa 

Ouravaar N Paar 

Hai Adhh Vich 

Rehae Lapattaae 

||

The self-willed 

manmukhs are in 

limbo, neither on this 

side, nor the other; 

they are stuck in the 

middle.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  (ਮੋਹ ਦੇ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) ਨਾਹ ਉਰਲਾ 
ਕੂੰਢਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾਂਹ ਪਾਰਲਾ 
ਕੂੰਢਾ। (ਇਸ ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦੇ) ਅੱਧ 

ਜਵਚ ਹੀ (ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਮੋਹ 

ਨਾਲ) ਚੂੰਬੜੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

60100 1417 jo Duir iliKAw 
su kmwvxw krxw 
kCU n jwie]

Jo Dhhur Likhiaa S 

Kamaavanaa 

Karanaa Kashhoo 

N Jaae ||

They act as they are 

pre-destined; they 

cannot do anything 

else.

ਪਰ ਿੀਵ ਭੀ ਕੀਹ ਕਰਨ? 

ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ 

(ਿੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ) ਜਲਜਖਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖ ਕਮਾਣਾ ਹੀ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਉਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ) ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿਾ ਸਕਦਾ।
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60101 1417 gurmqI igAwnu 
rqnu min vsY  
sB dyiKAw bRhmu 
suBwie]

Guramathee 

Giaan Rathan Man 

Vasai Sabh 

Dhaekhiaa 

Breham Subhaae 

||

Following the Guru's 

Teachings, the jewel of 

spiritual wisdom 

abides in the mind, 

and then God is easily 

seen in all.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੁਰ ਕੇ (ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਡੂੂੰ ਘੀ 
ਸਾਂਝ (ਦਾ) ਰਤਨ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਵਚ ਪਿਭੂ 
ਨੂੂੰ  ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

60102 1417 nwnk siqguir 
boihQY vfBwgI 
cVY qy Baujil 
pwir 
lMGwie]34]

cVY@ Naanak Sathigur 

Bohithhai 

Vaddabhaagee 

Charrai Thae 

Bhoujal Paar 

Langhaae ||34||

O Nanak, the very 

fortunate ones 

embark on the Boat of 

the True Guru; they 

are carried across the 

terrifying world-ocean. 

||34||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
(ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ) ਗੁਰੂ-ਿਹਾਜ਼ 

ਜਵਚ ਸਵਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਤੇ, 

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ-ਿਹਾਜ਼ 

ਜਵਚ ਚੜਹਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ 

ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ) ਉਹਨਾਂ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਜਵਚ 

(ਡੱੁਬਜਦਆਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩੪॥

60103 1417 ibnu siqgur  
dwqw ko nhI jo 
hir nwmu dyie 
AwDwru]

Bin Sathigur 

Dhaathaa Ko 

Nehee Jo Har 

Naam Dhaee 

Aadhhaar ||

Without the True 

Guru, there is no giver 

who can bestow the 

Support of the Lord's 

Name.

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਿੂੰ ਦ 

ਲਈ) ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

60104 1417 gur ikrpw qy  
nwau min vsY  
sdw rhY auir 
Dwir]

Gur Kirapaa Thae 

Naao Man Vasai 

Sadhaa Rehai Our 

Dhhaar ||

By Guru's Grace, the 

Name comes to dwell 

in the mind; keep it 

enshrined in your 

heart.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

(ਮਨੱੁਖ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ) 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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60105 1417 iqsnw buJY 
iqpiq hoie hir 
kY nwie ipAwir]

buJY: polw bolo Thisanaa Bujhai 

Thipath Hoe Har 

Kai Naae Piaar ||

The fire of desire is 

extinguished, and one 

finds satisfaction, 

through the Love of 

the Name of the Lord.

ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਹਰੀ 
ਦੇ ਜਪਆਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ (ਦੀ ਅੱਗ) ਬੱੁਝ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ) ਜਤਿਪਤੀ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
60106 1417 nwnk gurmuiK 

pweIAY hir 
ApnI ikrpw 
Dwir]35]

Naanak Guramukh 

Paaeeai Har 

Apanee Kirapaa 

Dhhaar ||35||

O Nanak, the Gurmukh 

finds the Lord, when 

He showers His Mercy. 

||35||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
(ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ) ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੩੫॥
60107 1417 ibnu sbdY jgqu 

brilAw khxw 
kCU n jwie]

j`gqu Bin Sabadhai 

Jagath Baraliaa 

Kehanaa Kashhoo 

N Jaae ||

Without the Shabad, 

the world is so insane, 

that it cannot even be 

described.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆਂ 

ਰਜਹ ਕੇ ਿਗਤ (ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ) ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਰਦਾ 
ਹੈ, ਜਕਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਿਾਂਦੀ।

60108 1417 hir rKy sy aubry  
sbid rhy ilv 
lwie]

Har Rakhae Sae 

Oubarae Sabadh 

Rehae Liv Laae ||

Those who are 

protected by the Lord 

are saved; they remain 

lovingly attuned to the 

Word of the Shabad.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਉਹ (ਮਾਇਆ 

ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ) ਬਚ ਗਏ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
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60109 1417 nwnk krqw sB 
ikCu jwxdw ijin 
rKI bxq 
bxwie]36]

Naanak Karathaa 

Sabh Kishh 

Jaanadhaa Jin 

Rakhee Banath 

Banaae ||36||

O Nanak, the Creator 

who made this making 

knows everything. 

||36||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਕਰਤਾਰ) ਨੇ 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ 

ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ 

ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈ ॥੩੬॥

60110 1417 hom jg siB 
qIrQw piV@ 
pMifq Qky purwx]

j`g Hom Jag Sabh 

Theerathhaa 

Parrih Panddith 

Thhakae Puraan ||

The Pandits, the 

religious scholars, 

have grown weary of 

making fire-offerings 

and sacrifices, making 

pilgrimages to all the 

sacred shrines, and 

reading the Puraanas.

ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ ਹਵਨ ਕਰ ਕੇ, 

ਿੱਗ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਪੁਰਾਣ 

(ਆਜਦਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਪੜਹ 
ਕੇ ਥੱਕ ਿਾਂਦੇ ਹਨ,

60111 1417 ibKu mwieAw mohu  
n imteI ivic 
haumY Awvxu 
jwxu]

Bikh Maaeiaa 

Mohu N Mittee 

Vich Houmai 

Aavan Jaan ||

But they cannot get 

rid of the poison of 

emotional attachment 

to Maya; they 

continue to come and 

go in egotism.

(ਪਰ, ਜਿਰ ਭੀ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ-

ਜ਼ਹਰ ਦਾ ਮੋਹ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਮਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ 

ਜਵਚ (ਿਸੇ ਰਜਹਣ ਦੇ ਕਾਰਣ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦਾ 
ਗੇੜ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ)।
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60112 1417 siqgur imilAY  
mlu auqrI hir 
jipAw purKu 
sujwxu]

Sathigur Miliai Mal 

Outharee Har 

Japiaa Purakh 

Sujaan ||

Meeting with the True 

Guru, one's filth is 

washed off, 

meditating on the 

Lord, the Primal Being, 

the All-knowing One.

ਪਰ, ਿ ੇਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ (ਤਾਂ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੇ) ਅੂੰਤਰਿਾਮੀ ਅਕਾਲ 

ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਪਆ (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਮੈਲ 

ਲਜਹ ਗਈ।

60113 1417 ijnw hir hir 
pRBu syivAw jn 
nwnku sd 
kurbwxu]37]

Jinaa Har Har 

Prabh Saeviaa Jan 

Naanak Sadh 

Kurabaan ||37||

Servant Nanak is 

forever a sacrifice to 

those who serve their 

Lord God. ||37||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ॥੩੭॥

60114 1417 mwieAw mohu bhu 
icqvdy bhu 
Awsw loBu 
ivkwr]

Maaeiaa Mohu 

Bahu 

Chithavadhae 

Bahu Aasaa Lobh 

Vikaar ||

Mortals give great 

thought to Maya and 

emotional 

attachment; they 

harbor great hopes, in 

greed and corruption.

(ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਆਸਾਂ ਬਣਾਂਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਲੋਭ ਜਚਤਵਦੇ 

ਹਨ, ਜਵਕਾਰ ਜਚਤਵਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
60115 1417 mnmuiK AsiQru  

nw QIAY mir 
ibnis jwie iKn 
vwr]

Manamukh 

Asathhir Naa 

Thheeai Mar Binas 

Jaae Khin Vaar ||

The self-willed 

manmukhs do not 

become steady and 

stable; they die and 

are gone in an instant.

(ਤਾਹੀਏ)ਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਕਦੇ) 

ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਉਹ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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60116 1417 vfBwgu hovY 
siqguru imlY  
haumY qjY ivkwr]

Vadd Bhaag Hovai 

Sathigur Milai 

Houmai Thajai 

Vikaar ||

Only those who are 

blessed with great 

good fortune meet the 

True Guru, and leave 

behind their egotism 

and corruption.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਕਸਮਤ ਿਾਗ 

ਪਏ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹਉਮੈ ਜਤਆਗ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

60117 1417 hir nwmw jip 
suKu pwieAw jn 
nwnk sbdu 
vIcwr]38]

Har Naamaa Jap 

Sukh Paaeiaa Jan 

Naanak Sabadh 

Veechaar ||38||

Chanting the Name of 

the Lord, they find 

peace; servant Nanak 

contemplates the 

Word of the Shabad. 

||38||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੀ) 
ਸੋਚ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਜਲਆ, ਉਹ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗ 

ਪਏ ॥੩੮॥
60118 1417 ibnu siqgur 

Bgiq n hoveI  
nwim n lgY 
ipAwru]

Bin Sathigur 

Bhagath N Hovee 

Naam N Lagai 

Piaar ||

Without the True 

Guru, there is no 

devotional worship, 

and no love of the 

Naam, the Name of 

the Lord.

ਗੁਰੂ (ਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ) ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ, (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) 

ਨਾਮ ਜਵਚ ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ 

ਸਕਦਾ।

60119 1417 jn nwnk nwmu 
ArwiDAw gur kY 
hyiq 
ipAwir]39]

Jan Naanak Naam 

Araadhhiaa Gur 

Kai Haeth Piaar 

||39||

Servant Nanak 

worships and adores 

the Naam, with love 

and affection for the 

Guru. ||39||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ 

ਭਾਈ!) ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ 

ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ) ਜਸਮਜਰਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੩੯॥

60120 1417 loBI kw vyswhu n 
kIjY jy kw pwir 
vswie]

(vswie) vwh[ c`ly Lobhee Kaa 

Vaesaahu N Keejai 

Jae Kaa Paar 

Vasaae ||

Do not trust greedy 

people, if you can 

avoid doing so.

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਕਸੇ 

ਲਾਲਚੀ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਤਬਾਰ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,
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60121 1417 AMiq kwil iqQY 
DuhY ijQY hQu n 
pwie]

Anth Kaal Thithhai 

Dhhuhai Jithhai 

Hathh N Paae ||

At the very last 

moment, they will 

deceive you there, 

where no one will be 

able to lend a helping 

hand.

(ਲਾਲਚੀ ਮਨੱੁਖ) ਆਖ਼ਰ ਉਸ 

ਥਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 

ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾਹ ਕਰ ਸਕੇ।

60122 1417 mnmuK syqI sMgu 
kry muih kwlK 
dwgu lgwie]

Manamukh 

Saethee Sang 

Karae Muhi 

Kaalakh Dhaag 

Lagaae ||

Whoever associates 

with the self-willed 

manmukhs, will have 

his face blackened and 

dirtied.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ (ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ) ਸਾਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ, (ਉਹ ਭੀ (ਆਪਣੇ) ਮੂੂੰ ਹ ਉਤੇ 

(ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ) ਕਾਲਖ ਲਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ) ਦਾਗ਼ ਲਾਂਦਾ 
ਹੈ।

60123 1417 muh kwly iqn@ 
loBIAW jwsin 
jnmu gvwie]

Muh Kaalae Thinh 

Lobheeaaan 

Jaasan Janam 

Gavaae ||

Black are the faces of 

those greedy people; 

they lose their lives, 

and leave in disgrace.

ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ 

(ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ) 

ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਵਅਰਥ ਗਵਾ 
ਕੇ (ਿਗਤ ਤੋਂ) ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

60124 1417 sqsMgiq hir 
myil pRB hir 
nwmu vsY min 
Awie]

Sathasangath Har 

Mael Prabh Har 

Naam Vasai Man 

Aae ||

O Lord, let me join the 

Sat Sangat, the True 

Congregation; may the 

Name of the Lord God 

abide in my mind.

ਹੇ ਪਿਭੂ! (ਆਪਣੀ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਜਮਲਾਈ ਰੱਖ (ਸਾਧ 

ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਜਰਹਾਂ ਹੀ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਧਨ ਜਵਚ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ,
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60125 1417 jnm mrn kI 
mlu auqrY jn 
nwnk hir gun 
gwie]40]

Janam Maran Kee 

Mal Outharai Jan 

Naanak Har Gun 

Gaae ||40||

The filth and pollution 

of birth and death is 

washed away, O 

servant Nanak, singing 

the Glorious Praises of 

the Lord. ||40||

ਅਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੀ ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ (ਮਨ ਤੋਂ) 
ਲਜਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੪੦॥

60126 1417 Duir hir pRBu 
krqY iliKAw su 
mytxw n jwie]

Dhhur Har Prabh 

Karathai Likhiaa S 

Maettanaa N Jaae 

||

Whatever is pre-

destined by the Lord 

God Creator, cannot 

be erased.

(ਿੀਵ ਦੇ ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਕਰਤਾਰ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਨੇ ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਿੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਿ ੋਲੇਖ) ਜਲਖ ਜਦੱਤਾ, ਉਹ ਲੇਖ 

(ਜਕਸੇ ਿੀਵ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ 
ਉੱਦਮ ਨਾਲ) ਜਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ 
ਿਾ ਸਕਦਾ,

60127 1417 jIau ipMfu sBu 
iqs dw pRiqpwil 
kry hir rwie]

Jeeo Pindd Sabh 

This Dhaa 

Prathipaal Karae 

Har Raae ||

Body and soul are all 

His. The Sovereign 

Lord King cherishes all.

(ਜਕਉਂਜਕ ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ ਇਹ) 

ਜਿੂੰ ਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਜਦੱਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿੋ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

(ਸਭ ਦੀ) ਪਾਲਣਾ ਭੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।
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60128 1417 cugl inMdk BuKy 
ruil muey eynw hQu  
n ikQwaU pwie]

Chugal Nindhak 

Bhukhae Rul 

Mueae Eaenaa 

Hathh N 

Kithhaaoo Paae ||

The gossipers and 

slanderers shall 

remain hungry and 

die, rolling in the dust; 

their hands cannot 

reach anywhere.

(ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ) 

ਚੁਗ਼ਲੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ 
ਜਵਚ ਿਸੇ ਰਜਹ ਕੇ ਦੁਖੀ ਰਜਹ 

ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ (ਇਸ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਜਵਚੋਂ 
ਜਨਕਲਣ ਲਈ) ਜਕਤੇ ਭੀ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ 

ਸਕਦਾ।
60129 1417 bwhir pwKMf sB 

krm krih min 
ihrdY kptu 
kmwie]

Baahar Paakhandd 

Sabh Karam Karehi 

Man Hiradhai 

Kapatt Kamaae ||

Outwardly, they do all 

the proper deeds, but 

they are hypocrites; in 

their minds and 

hearts, they practice 

deception and fraud.

(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਖੋਟ ਕਮਾ ਕੇ 

ਬਾਹਰ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਵਖਾਣ ਲਈ) 

ਜਵਖਾਵੇ ਦੇ ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

60130 1417 Kyiq srIir jo 
bIjIAY so AMiq 
KloAw Awie]

Khaeth Sareer Jo 

Beejeeai So Anth 

Khaloaa Aae ||

Whatever is planted in 

the farm of the body, 

shall come and stand 

before them in the 

end.

(ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਯਮ ਹੈ ਜਕ) 

ਇਸ ਸਰੀਰ-ਖੇਤ ਜਵਚ ਜਿਹੜਾ 
ਭੀ (ਚੂੰਗਾ ਮੂੰਦਾ) ਕਰਮ 

ਬੀਜਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ 

ਪਰਗਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

60131 1418 nwnk kI pRB 
bynqI hir BwvY 
bKis 
imlwie]41]

Naanak Kee Prabh 

Baenathee Har 

Bhaavai Bakhas 

Milaae ||41||

Nanak offers this 

prayer: O Lord God, 

please forgive me, and 

unite me with 

Yourself. ||41||

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਹੇ ਹਰੀ! (ਤੇਰੇ ਦਾਸ) 

ਨਾਨਕ ਦੀ (ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਕ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ 

ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜ 

॥੪੧॥
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60132 1418 mn Awvx jwxu  
n suJeI nw suJY 
drbwru]

Man Aavan Jaan N 

Sujhee Naa Sujhai 

Dharabaar ||

The mortal being does 

not understand the 

comings and goings of 

reincarnation; he does 

not see the Court of 

the Lord.

ਹੇ ਮਨ! (ਤੈਨੂੂੰ ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਸੱੁਝਦਾ (ਤੈਨੂੂੰ  
ਇਹ ਜਖ਼ਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਕ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ 

ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ), (ਤੈਨੂੂੰ ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਭੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

60133 1418 mwieAw moih 
plyitAw AMqir 
AigAwnu gubwru]

Maaeiaa Mohi 

Palaettiaa Anthar 

Agiaan Gubaar ||

He is wrapped up in 

emotional attachment 

and Maya, and within 

his being is the 

darkness of ignorance.

ਤੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਜਵਚ ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ 
ਬੇ-ਸਮਝੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ।

60134 1418 qb nru suqw 
jwigAw isir 
fMfu lgw bhu 
Bwru]

Thab Nar Suthaa 

Jaagiaa Sir Ddandd 

Lagaa Bahu Bhaar 

||

The sleeping person 

wakes, only when he is 

hit on the head by a 

heavy club.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ) ਨੀਂਦ 

ਜਵਚ ਜਪਆ ਮਨੱੁਖ ਤਦੋਂ (ਹੀ) 
ਹੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ (ਇਸ ਦੇ) 

ਜਸਰ ਉੱਤੇ (ਧਰਮਰਾਿ ਦਾ) 
ਤਕੜਾ ਕਰਾਰਾ ਡੂੰਡਾ ਵੱਿਦਾ 
ਹੈ (ਿਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਦਬੋਚਦੀ ਹੈ)।

60135 1418 gurmuKW krW 
aupir hir 
cyiqAw sy 
pwiein moK 
duAwru]

(krW) fMfW qoN au~pir ho 
gey

Guramukhaan 

Karaan Oupar Har 

Chaethiaa Sae 

Paaein Mokh 

Dhuaar ||

The Gurmukhs dwell 

upon the Lord; they 

find the door of 

salvation.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਜਸਮਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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60136 1418 nwnk Awip Eih 
auDry sB kutMb 
qry prvwr]42]

Naanak Aap Ouhi 

Oudhharae Sabh 

Kuttanb Tharae 

Paravaar ||42||

O Nanak, they 

themselves are saved, 

and all their relatives 

are carried across as 

well. ||42||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਆਪ (ਭੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਗਲਣੋਂ) ਬਚ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ-

ਕੁਟੂੰ ਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਭੀ 
(ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੪੨॥

60137 1418 sbid mrY so 
muAw jwpY]

Sabadh Marai So 

Muaa Jaapai ||

Whoever dies in the 

Word of the Shabad, is 

known to be truly 

dead.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਮਰ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤੇ, ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਮਜਰਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਿਗਤ ਜਵਚ) ਸੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।

60138 1418 gur prswdI hir 
ris DRwpY]

Gur Parasaadhee 

Har Ras Dhhraapai 

||

By Guru's Grace, the 

mortal is satisfied by 

the sublime essence of 

the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹਜਰ-

ਨਾਮ-ਰਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮਨੱੁਖ 

ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੱਿ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
60139 1418 hir drgih gur 

sbid is\wpY]

Har Dharagehi Gur 

Sabadh Sinjaapai 

||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, he 

is recognized in the 

Court of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ (ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ (ਭੀ) ਸਤਕਾਰ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

60140 1418 ibnu sbdY muAw 
hY sBu koie]

Bin Sabadhai 

Muaa Hai Sabh 

Koe ||

Without the Shabad, 

everyone is dead.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਜਰਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
60141 1418 mnmuKu muAw  

Apunw jnmu Koie]

Manamukh Muaa 

Apunaa Janam 

Khoe ||

The self-willed 

manmukh dies; his life 

is wasted.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣਾ ਮਨੱੁਖਾ 
ਿੀਵਨ ਅਜ਼ਾਈ ਂਗਵਾ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।
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60142 1418 hir nwmu n 
cyqih AMiq duKu 
roie]

Har Naam N 

Chaethehi Anth 

Dhukh Roe ||

Those who do not 

remember the Name 

of the Lord, shall cry in 

pain in the end.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਸਮਰਦੇ, ਉਹ 

(ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ) ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ 

(ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ) ਦੱੁਖ 

(ਹੀ) ਰੋਂਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
60143 1418 nwnk krqw kry  

su hoie]43]

Naanak Karathaa 

Karae S Hoe 

||43||

O Nanak, whatever 

the Creator Lord does, 

comes to pass. ||43||

(ਪਰ, ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ ਵੱਸ?) 

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਜਪਛਲੇ 

ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਿੀਵ ਵਾਸਤੇ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੪੩॥

60144 1418 gurmuiK buFy kdy 
nwhI ijn@w AMqir 
suriq igAwnu]

Guramukh Budtae 

Kadhae Naahee 

Jinhaa Anthar 

Surath Giaan ||

The Gurmukhs never 

grow old; within them 

is intuitive 

understanding and 

spiritual wisdom.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਜਟਕੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਜਟਕੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) 

ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।

60145 1418 sdw sdw hir 
gux rvih AMqir 
shj iDAwnu]

Sadhaa Sadhaa 

Har Gun Ravehi 

Anthar Sehaj 

Dhhiaan ||

They chant the Praises 

of the Lord, forever 

and ever; deep within, 

they intuitively 

meditate on the Lord.

ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
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60146 1418 Eie sdw AnMid 
ibbyk rhih duiK 
suiK eyk smwin]

Oue Sadhaa 

Anandh Bibaek 

Rehehi Dhukh 

Sukh Eaek Samaan 

||

They dwell forever in 

blissful knowledge of 

the Lord; they look 

upon pain and 

pleasure as one and 

the same.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਚੂੰ ਗੇ ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ) 
ਪਰਖ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਸਦਾ 
ਮਗਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, (ਹਰੇਕ) 

ਦੱੁਖ ਜਵਚ (ਹਰੇਕ) ਸੁਖ ਜਵਚ 

ਉਹ ਸਦਾ ਅਡੋਲ-ਜਚੱਤ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
60147 1418 iqnw ndrI ieko 

AwieAw sBu 
Awqm rwmu 
pCwnu]44]

Thinaa Nadharee 

Eiko Aaeiaa Sabh 

Aatham Raam 

Pashhaan ||44||

They see the One Lord 

in all, and realize the 

Lord, the Supreme 

Soul of all. ||44||

ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਥਾਂ ਜਸਰਫ਼ 

ਸਰਬ-ਜਵਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਾਥੀ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ 

॥੪੪॥

60148 1418 mnmuKu bwlku 
ibriD smwin hY  
ijn@w AMqir hir 
suriq nwhI]

hYN Manamukh Baalak 

Biradhh Samaan 

Hai Jinhaa Anthar 

Har Surath 

Naahee ||

The self-willed 

manmukhs are like 

stupid children; they 

do not keep the Lord 

in their thoughts.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਨਰੋਏ ਸਰੀਰਕ 

ਅੂੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ 
(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) ਬੱੁਢੇ 

ਮਨੱੁਖ ਵਰਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ,

60149 1418 ivic haumY krm 
kmwvdy sB 
Drmrwie kY 
jWhI]

Vich Houmai 

Karam 

Kamaavadhae 

Sabh Dhharam 

Raae Kai Jaanhee 

||

They do all their deeds 

in egotism, and they 

must answer to the 

Righteous Judge of 

Dharma.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ 

(ਭੀ) ਹਉਮੈ ਜਵਚ (ਰਜਹ ਕੇ ਹੀ) 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 

ਧਰਮਰਾਿ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
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60150 1418 gurmuiK hCy 
inrmly gur kY 
sbid suBwie]

Guramukh 

Hashhae 

Niramalae Gur Kai 

Sabadh Subhaae ||

The Gurmukhs are 

good and 

immaculately pure; 

they are embellished 

and exalted with the 

Word of the Guru's 

Shabad.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕੇ 

ਸੱੁਚੇ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

60151 1418 Enw mYlu pqMgu n 
lgeI ij clin 
siqgur Bwie]

Ounaa Mail 

Pathang N Lagee J 

Chalan Sathigur 

Bhaae ||

Not even a tiny bit of 

filth sticks to them; 

they walk in harmony 

with the Will of the 

True Guru.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਹ ਕੇ ਿੀਵਨ ਚਾਲ 

ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਰਤਾ ਭੀ ਮੈਲ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

60152 1418 mnmuK jUiT n 
auqrY jy sau 
Dovx pwie]

Manamukh Jooth 

N Outharai Jae So 

Dhhovan Paae ||

The filth of the 

manmukhs is not 

washed away, even if 

they wash hundreds of 

times.

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਿੂਠ (ਉਸ ਦੇ 

ਮਨ ਤੋਂ) ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲਜਹੂੰਦੀ, 
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੌ ਵਾਰੀ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਧੋਣ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।

60153 1418 nwnk gurmuiK 
myilAnu gur kY 
AMik smwie]45]

Naanak Guramukh 

Maelian Gur Kai 

Ank Samaae 

||45||

O Nanak, the 

Gurmukhs are united 

with the Lord; they 

merge into the Guru's 

Being. ||45||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਗੋਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪ ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ॥੪੫॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12392 Published: March 06/ 2014



60154 1418 burw kry su kyhw 
isJY]

is`JY Buraa Karae S 

Kaehaa Sijhai ||

How can someone do 

bad things, and still 

live with himself?

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ 

ਆਜਦਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਕਸੇ ਹੋਰ 

ਨਾਲ) ਕੋਈ ਭੈੜ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਜਵਚ ਕਾਮਯਾਬ 

ਨਹੀਂ ਸਮਜਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ।
60155 1418 AwpxY roih Awpy 

hI dJY]
d`JY Aapanai Rohi 

Aapae Hee 

Dhajhai ||

By his own anger, he 

only burns himself.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੱੁਸੇ 

(ਦੀ ਅੱਗ) ਜਵਚ ਆਪ ਹੀ 
ਸੜਦਾ ਹੈ।

60156 1418 mnmuiK kmlw  
rgVY luJY]

lu`JY Manamukh 

Kamalaa Ragarrai 

Lujhai ||

The self-willed 

manmukh drives 

himself crazy with 

worries and stubborn 

struggles.

ਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, 

(ਦੁਨੀਆ ਦੇ) ਝਗੜੇ-ਝੂੰ ਬੇਲੇ 

ਜਵਚ (ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਖਜਹੂੰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

60157 1418 gurmuiK hoie iqsu 
sB ikCu suJY]

su`JY Guramukh Hoe 

This Sabh Kishh 

Sujhai ||

But those who 

become Gurmukh 

understand everything.

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇ) ਹਰੇਕ ਭੇਤ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

60158 1418 nwnk gurmuiK  
mn isau 
luJY]46]

Naanak Guramukh 

Man Sio Lujhai 

||46||

O Nanak, the Gurmukh 

struggles with his own 

mind. ||46||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਬੂੰਦਾ (ਆਪਣੇ) 
ਮਨ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੪੬॥

60159 1418 ijnw siqguru 
purKu n syivE  
sbid n kIqo 
vIcwru]

Jinaa Sathigur 

Purakh N Saeviou 

Sabadh N Keetho 

Veechaar ||

Those who do not 

serve the True Guru, 

the Primal Being, and 

do not reflect upon 

the Word of the 

Shabad

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾ 
ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਨ ਨਹੀਂ ਿੜੀ, 
ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਨਹੀਂ ਿੋਜੜਆ,
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60160 1418 Eie mwxs jUin  
n AwKIAin psU 
For gwvwr]

Oue Maanas Joon 

N Aakheean Pasoo 

Dtor Gaavaar ||

- do not call them 

human beings; they 

are just animals and 

stupid beasts.

ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਮਨੱੁਖਾ ਿੂਨ ਜਵਚ 

ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਿਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ 

ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ 

ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ ਹਨ।

60161 1418 Enw AMqir  
igAwnu n iDAwnu 
hY hir sau pRIiq 
n ipAwru]

Ounaa Anthar 

Giaan N Dhhiaan 

Hai Har So Preeth 

N Piaar ||

They have no spiritual 

wisdom or meditation 

within their beings; 

they are not in love 

with the Lord.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਿਭੂ-
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੇਮ-

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

60162 1418 mnmuK muey 
ivkwr mih mir 
jMmih vwro vwr]

Manamukh 

Mueae Vikaar 

Mehi Mar Janmehi 

Vaaro Vaar ||

The self-willed 

manmukhs die in evil 

and corruption; they 

die and are reborn, 

again and again.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ 

ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਵਚ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
60163 1418 jIvidAw no imlY  

su jIvdy hir 
jgjIvn aur 
Dwir]

j`gjIvn Jeevadhiaa No 

Milai S Jeevadhae 

Har Jagajeevan 

Our Dhhaar ||

They alone live, who 

join with the living; 

enshrine the Lord, the 

Lord of Life, within 

your heart.

ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੀ 
ਿਗਤ ਦੇ ਿੀਵਨ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12394 Published: March 06/ 2014



60164 1418 nwnk gurmuiK 
sohxy iqqu scY 
drbwir]47]

Naanak Guramukh 

Sohanae Thith 

Sachai Dharabaar 

||47||

O Nanak, the 

Gurmukhs look 

beautiful in that Court 

of the True Lord. 

||47||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਜਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਸਦਾ-
ਜਥਰ (ਰੱਬੀ) ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ 

ਸੋਭਾ ਖੱਟਦੇ ਹਨ ॥੪੭॥

60165 1418 hirmMdru hir 
swijAw hir vsY 
ijsu nwil]

Har Mandhar Har 

Saajiaa Har Vasai 

Jis Naal ||

The Lord built the 

Harimandir, the 

Temple of the Lord; 

the Lord dwells within 

it.

(ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ-) ਹਜਰ-

ਮੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ (ਆਪ) 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ-

ਹਜਰਮੂੰਦਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

60166 1418 gurmqI hir 
pwieAw mwieAw 
moh prjwil]

pr-jwil Guramathee Har 

Paaeiaa Maaeiaa 

Moh Parajaal ||

Following the Guru's 

Teachings, I have 

found the Lord; my 

emotional attachment 

to Maya has been 

burnt away.

(ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੁਰ ਕੇ 

(ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਸਾੜ ਕੇ (ਹੀ, ਜਕਸੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੂੰਦਰ-ਵੱਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭਾ ਹੈ।

60167 1418 hirmMdir vsqu 
Anyk hY nv 
iniD nwmu 
smwil]

Har Mandhar 

Vasath Anaek Hai 

Nav Nidhh Naam 

Samaal ||

Countless things are in 

the Harimandir, the 

Temple of the Lord; 

contemplate the 

Naam, and the nine 

treasures will be yours.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਨੋ, ਨੌ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ (ਿ ੇਹਜਰ-

ਨਾਮ ਸੂੰਭਾਜਲਆ ਿਾਏ, ਤਾਂ) 
ਇਸ ਸਰੀਰ-ਹਜਰਮੂੰਦਰ ਜਵਚ 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉੱਤਮ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ 

(ਲੱਭ ਪੈਂਦੇ) ਹਨ।
60168 1418 Dnu BgvMqI 

nwnkw ijnw 
gurmuiK lDw hir 
Bwil]

Dhhan 

Bhagavanthee 

Naanakaa Jinaa 

Guramukh 

Ladhhaa Har Bhaal 

||

Blessed is that happy 

soul-bride, O Nanak, 

who, as Gurmukh, 

seeks and finds the 

Lord.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਆਂ ਨੂੂੰ , ਜਿਨਹ ਾਂ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਇਸ ਸਰੀਰ-

ਹਜਰਮੂੰਦਰ ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੋਿ ਕੇ ਲੱਭ ਜਲਆ।
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60169 1418 vfBwgI gV 
mMdru KoijAw hir 
ihrdY pwieAw 
nwil]48]

gV@ Vaddabhaagee 

Garr Mandhar 

Khojiaa Har 

Hiradhai Paaeiaa 

Naal ||48||

By great good fortune, 

one searches the 

temple of the body-

fortress, and finds the 

Lord within the heart. 

||48||

ਜਿਨਹ ਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਜਲਆਂ ਨੇ 

ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਕਲਹੇ  ਨੂੂੰ  ਸਰੀਰ 

ਮੂੰਦਰ ਨੂੂੰ  ਖੋਜਿਆ, ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਹੀ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਵੱਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਜਲਆ ॥੪੮॥

60170 1418 mnmuK dh idis 
iPir rhy Aiq 
iqsnw loB 
ivkwr]

Manamukh Dheh 

Dhis Fir Rehae Ath 

Thisanaa Lobh 

Vikaar ||

The self-willed 

manmukhs wander 

lost in the ten 

directions, led by 

intense desire, greed 

and corruption.

ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਤਿਸ਼ਨਾ, 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ 

ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਜਿਰਦੇ 

ਹਨ।
60171 1419 mwieAw mohu n 

cukeI mir jMmih 
vwro vwr]

Maaeiaa Mohu N 

Chukee Mar 

Janmehi Vaaro 

Vaar ||

Their attachment to 

Maya does not cease; 

they die, only to be 

reborn, over and over 

again.

(ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ 

ਿੂੰ ਮਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

60172 1419 siqguru syiv suKu 
pwieAw Aiq 
iqsnw qij 
ivkwr]

Sathigur Saev Sukh 

Paaeiaa Ath 

Thisanaa Thaj 

Vikaar ||

Serving the True Guru, 

peace is found; 

intense desire and 

corruption are 

discarded.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰੋਂ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਆਜਦਕ 

ਜਵਕਾਰ ਜਤਆਗ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਹਾਸਲ ਕਰ 

ਜਲਆ,
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60173 1419 jnm mrn kw 
duKu gieAw jn 
nwnk sbdu 
bIcwir]49]

g-ieAw: igAw nw bolo Janam Maran Kaa 

Dhukh Gaeiaa Jan 

Naanak Sabadh 

Beechaar ||49||

The pains of death and 

birth are taken away; 

servant Nanak reflects 

upon the Word of the 

Shabad. ||49||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 

ਨੂੂੰ  ਮਨ ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿਨਮ ਮਰਨ (ਦੇ ਗੇੜ) ਦਾ 
ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਗਆ ॥੪੯॥

60174 1419 hir hir nwmu 
iDAwie mn hir 
drgh pwvih 
mwnu]

Har Har Naam 

Dhhiaae Man Har 

Dharageh Paavehi 

Maan ||

Meditate on the Name 

of the Lord, Har, Har, 

O mortal being, and 

you shall be honored 

in the Court of the 

Lord.

ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਆਦਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਂਗਾ।

60175 1419 iklivK pwp 
siB ktIAih  
haumY cukY gumwnu]

Kilavikh Paap Sabh 

Katteeahi Houmai 

Chukai Gumaan ||

All your sins and 

terrible mistakes shall 

be taken away, and 

you shall be rid of your 

pride and egotism.

(ਜਸਮਰਨ ਕੀਜਤਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਐਬ ਕੱਟੇ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, (ਮਨ ਜਵਚੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

60176 1419 gurmuiK kmlu 
ivgisAw sBu 
Awqm bRhmu 
pCwnu]

Guramukh Kamal 

Vigasiaa Sabh 

Aatham Breham 

Pashhaan ||

The heart-lotus of the 

Gurmukh blossoms 

forth, realizing God, 

the Soul of all.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਜਸਮਰਨ 

ਕੀਜਤਆਂ) ਜਹਰਦਾ-ਕੌਲ ਿੁੱ ਲ 

ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਸਰਬ-

ਜਵਆਪਕ ਪਿਭੂ ਹੀ ਸਾਥੀ 
ਜਦੱਸਦਾ ਹੈ।
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60177 1419 hir hir ikrpw 
Dwir pRB jn 
nwnk jip hir 
nwmu]50]

Har Har Kirapaa 

Dhhaar Prabh Jan 

Naanak Jap Har 

Naam ||50||

O Lord God, please 

shower Your Mercy 

upon servant Nanak, 

that he may chant the 

Name of the Lord. 

||50||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ 

ਪਿਭੂ (ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਜਮਹਰ ਕਰ, ਮੈਂ 
(ਸਦਾ ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਿਪਦਾ ਰਹਾਂ 
॥੫੦॥

60178 1419 DnwsrI DnvMqI 
jwxIAY BweI jW 
siqgur kI kwr 
kmwie]

Dhhanaasaree 

Dhhanavanthee 

Jaaneeai Bhaaee 

Jaan Sathigur Kee 

Kaar Kamaae ||

In Dhanaasaree, the 

soul-bride is known to 

be wealthy, O Siblings 

of Destiny, when she 

works for the True 

Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਤਦੋਂ ਉਸ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਨੂੂੰ  ਨਾਮ-ਧਨ ਵਾਲੀ 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਕਾਰ ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

60179 1419 qnu mnu saupy  
jIA sau BweI  
ley hukim 
iPrwau]

Than Man Soupae 

Jeea So Bhaaee 

Leae Hukam 

Firaao ||

She surrenders her 

body, mind and soul, 

O Siblings of Destiny, 

and lives according to 

the Hukam of His 

Command.

ਹੇ ਭਾਈ! ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 
ਤਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣੀ 
ਜਿੂੰ ਦ ਸਮੇਤ (ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ) 

ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹ 

(ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਿੀਵਨ-ਤੋਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ,

60180 1419 jh bYswvih 
bYsih BweI jh 
Byjih qh jwau]

Jeh Baisaavehi 

Baiseh Bhaaee Jeh 

Bhaejehi Theh 

Jaao ||

I sit where He wishes 

me to sit, O Siblings of 

Destiny; wherever He 

sends me, I go.

(ਹੇ ਭਾਈ! ਿੀਵ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ) 

ਜਿਥੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਬਠਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 
ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਭੂ ਿੀ ਮੈਨੂੂੰ  
ਭੇਿਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਿਾਂਦਾ 
ਹਾਂ।
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60181 1419 eyvfu Dnu horu ko 
nhI BweI jyvfu 
scw nwau]

Eaevadd Dhhan 

Hor Ko Nehee 

Bhaaee Jaevadd 

Sachaa Naao ||

There is no other 

wealth as great, O 

Siblings of Destiny; 

such is the greatness 

of the True Name.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (-

ਧਨ) ਜਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, 

ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਨ 

ਨਹੀਂ ਹੈ।
60182 1419 sdw scy ky gux 

gwvW BweI sdw 
scy kY sMig 
rhwau]

Sadhaa Sachae 

Kae Gun Gaavaan 

Bhaaee Sadhaa 

Sachae Kai Sang 

Rehaao ||

I sing forever the 

Glorious Praises of the 

True Lord; I shall 

remain with the True 

One forever.

ਹੇ ਭਾਈ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ 
ਸਦਾ ਗਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹਾਂ।

60183 1419 pYnxu gux 
cMigAweIAw 
BweI AwpxI 
piq ky swd Awpy 
Kwie]

piq: polw bolo, pYn@xu Painan Gun 

Changiaaeeaa 

Bhaaee Aapanee 

Path Kae Saadh 

Aapae Khaae ||

So wear the clothes of 

His Glorious Virtues 

and goodness, O 

Siblings of Destiny; eat 

and enjoy the flavor of 

your own honor.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਰੱਬੀ) ਗੁਣਾਂ (ਰੱਬੀ) 
ਚੂੰ ਜਗਆਈਆਂ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ-ਆਦਰ 

ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ) ਆਪਣੀ (ਇਸ ਜਮਲੀ) 
ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਆਨੂੰ ਦ ਆਪ ਹੀ 
ਮਾਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾ 
ਸਕਦੇ)।

60184 1419 iqs kw ikAw 
swlwhIAY BweI  
drsn kau bil 
jwie]

This Kaa Kiaa 

Saalaaheeai 

Bhaaee Dharasan 

Ko Bal Jaae ||

How can I praise Him, 

O Siblings of Destiny? I 

am a sacrifice to the 

Blessed Vision of His 

Darshan.

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ (ਪੂਰੇ 

ਤੌਰ ਤੇ) ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਾ 
ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਨ ਤੋਂ 
(ਸਦਾ) ਸਦਕੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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60185 1419 siqgur ivic 
vfIAw 
vifAweIAw 
BweI krim imlY 
qW pwie]

Sathigur Vich 

Vaddeeaa 

Vaddiaaeeaa 

Bhaaee Karam 

Milai Thaan Paae 

||

Great is the Glorious 

Greatness of the True 

Guru, O Siblings of 

Destiny; if one is 

blessed with good 

karma, He is found.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਜਵਚ ਵੱਡੇ ਗੁਣ 

ਹਨ, (ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਜਮਹਰ ਨਾਲ 

(ਗੁਰੂ) ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ 

(ਇਹ ਗੁਣ) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

60186 1419 ieik hukmu mMin  
n jwxnI BweI  
dUjY Bwie 
iPrwie]

Eik Hukam Mann 

N Jaananee 

Bhaaee Dhoojai 

Bhaae Firaae ||

Some do not know 

how to submit to the 

Hukam of His 

Command, O Siblings 

of Destiny; they 

wander around lost in 

the love of duality.

ਪਰ ਕਈ ਬੂੰ ਦੇ (ਐਸੇ ਹਨ ਿ)ੋ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਭਟਕ 

ਭਟਕ ਕੇ (ਗੁਰੂ ਦਾ) ਹੁਕਮ 

ਮੂੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ।

60187 1419 sMgiq FoeI nw 
imlY BweI bYsix 
imlY n Qwau]

Sangath Dtoee 

Naa Milai Bhaaee 

Baisan Milai N 

Thhaao ||

They find no place of 

rest in the Sangat, O 

Siblings of Destiny; 

they find no place to 

sit.

ਹੇ ਭਾਈ! (ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਜਵਚ ਆਸਰਾ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜਮਲਦੀ (ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਤਾਂ 
ਸੂੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਿਾਂਦੇ ਹੀ 
ਨਹੀਂ)।
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60188 1419 nwnk hukmu iqnw 
mnwiesI BweI  
ijnw Dury 
kmwieAw nwau]

Naanak Hukam 

Thinaa 

Manaaeisee 

Bhaaee Jinaa 

Dhhurae 

Kamaaeiaa Naao 

||

Nanak: they alone 

submit to His 

Command, O Siblings 

of Destiny, who are 

pre-destined to live 

the Name.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) 

ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ 
ਹੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ) ਰਜ਼ਾ 
(ਜਮੱਠੀ ਕਰ ਕੇ) ਮਨਾਂਦਾ ਹੈ।

60189 1419 iqn@ ivthu hau 
vwirAw BweI  
iqn kau sd 
bilhwrY 
jwau]51]

Thinh Vittahu Ho 

Vaariaa Bhaaee 

Thin Ko Sadh 

Balihaarai Jaao 

||51||

I am a sacrifice to 

them, O Siblings of 

Destiny, I am forever a 

sacrifice to them. 

||51||

ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 

ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ 
॥੫੧॥

60190 1419 sy dwVIAW 
scIAw ij gur 
crnI lgMin@]

dwV@IAW s`cIAW Sae Dhaarreeaaan 

Sacheeaa J Gur 

Charanee 

Lagannih ||

Those beards are true, 

which brush the feet 

of the True Guru.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਾੜਹੀਆਂ 

ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ।
60191 1419 An idnu syvin 

guru Awpxw  
Anidnu Anid 
rhMin@]

r-hMin@ Anadhin Saevan 

Gur Aapanaa 

Anadhin Anadh 

Rehannih ||

Those who serve their 

Guru night and day, 

live in bliss, night and 

day.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12401 Published: March 06/ 2014



60192 1419 nwnk sy muh 
sohxy scY dir 
idsMin@]52]

id-sMin@ Naanak Sae Muh 

Sohanae Sachai 

Dhar Dhisannih 

||52||

O Nanak, their faces 

appear beautiful in the 

Court of the True Lord. 

||52||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਨੱੁਖਾਂ 
ਦੇ) ਇਹ ਮੂੂੰ ਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ 
ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ 

॥੫੨॥

60193 1419 muK scy scu 
dwVIAw scu 
bolih scu 
kmwih]

Mukh Sachae Sach 

Dhaarreeaa Sach 

Bolehi Sach 

Kamaahi ||

True are the faces and 

true are the beards, of 

those who speak the 

Truth and live the 

Truth.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਸੱਚ-ਮੱੁਚ 

ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜਹੀਆਂ 

ਆਦਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

60194 1419 scw sbdu min 
visAw siqgur 
mWih smWih]

Sachaa Sabadh 

Man Vasiaa 

Sathigur Maanhi 

Samaanhi ||

The True Word of the 

Shabad abides in their 

minds; they are 

absorbed in the True 

Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਗੁਰੂ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
60195 1419 scI rwsI scu 

Dnu auqm pdvI 
pWih]

Sachee Raasee 

Sach Dhhan 

Outham Padhavee 

Paanhi ||

True is their capital, 

and true is their 

wealth; they are 

blessed with the 

ultimate status.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ 
ਸਰਮਾਇਆ ਧਨ (ਇਕੱਠਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ) ਹੈ। ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਲੋਕ 

ਪਰਲੋਕ ਜਵਚ) ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ 

ਦਰਿਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
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60196 1419 scu suxih scu 
mMin lYin scI 
kwr kmwih]

Sach Sunehi Sach 

Mann Lain Sachee 

Kaar Kamaahi ||

They hear the Truth, 

they believe in the 

Truth; they act and 

work in the Truth.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨੂੂੰ  
ਜਸਦਕ-ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਦੀ 
ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,

60197 1419 scI drgh 
bYsxw scy mwih 
smwih ]

Sachee Dharageh 

Baisanaa Sachae 

Maahi Samaahi ||

They are given a place 

in the Court of the 

True Lord; they are 

absorbed in the True 

Lord.

ਉਹਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਆਦਰ-

ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਲਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਜਵਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ।
60198 1419 nwnk ivxu 

siqgur scu n 
pweIAY mnmuK 
BUly jWih]53]

Naanak Vin 

Sathigur Sach N 

Paaeeai 

Manamukh 

Bhoolae Jaanhi 

||53||

O Nanak, without the 

True Guru, the True 

Lord is not found. The 

self-willed manmukhs 

leave, wandering 

around lost. ||53||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ। 
ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਜ਼ਰੂਰ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦੇ) ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੫੩॥
60199 1419 bwbIhw ipRau 

ipRau kry  
jliniD pRym 
ipAwir]

Baabeehaa Prio 

Prio Karae 

Jalanidhh Praem 

Piaar ||

The rainbird cries, 

""Pri-o! Pri-o! 

Beloved! Beloved!"" 

She is in love with the 

treasure, the water.

(ਜਿਵੇਂ) ਪਪੀਹਾ ਬੱਦਲ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੂੰ ਦ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 'ਜਪਿਉ, ਜਪਿਉ' 

ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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60200 1419 gur imly sIql 
jlu pwieAw siB 
dUK invwrxhwru]

Gur Milae Seethal 

Jal Paaeiaa Sabh 

Dhookh 

Nivaaranehaar ||

Meeting with the 

Guru, the cooling, 

soothing water is 

obtained, and all pain 

is taken away.

(ਿਦੋਂ ਉਹ ਬੂੂੰ ਦ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਜਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਤਿਹ 

ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 'ਕੂਕ 

ਪੁਕਾਰ' ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ ਪੈ। ਜਤਵੇਂ 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੇਮ-

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ ਉਹ ਆਤਮਕ 

ਠੂੰ ਢ ਵਰਤਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਿਲ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ 

ਨਾਮ-ਿਲ) ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।

60201 1419 iqs cukY shju 
aUpjY cukY kUk 
pukwr]

cu`kY This Chukai Sehaj 

Oopajai Chukai 

Kook Pukaar ||

My thirst has been 

quenched, and 

intuitive peace and 

poise have welled up; 

my cries and screams 

of anguish are past.

(ਇਸ ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਉਸ ਦੀ) ਘਬਰਾਹਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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60202 1419 nwnk gurmuiK 
sWiq hoie nwmu 
rKhu auir 
Dwir]54]

Naanak Guramukh 

Saanth Hoe Naam 

Rakhahu Our 

Dhhaar ||54||

O Nanak, the 

Gurmukhs are 

peaceful and tranquil; 

they enshrine the 

Naam, the Name of 

the Lord, within their 

hearts. ||54||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆਂ (ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਠੂੰ ਢ ਪਿਾਪਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਵਸਾਈ 

ਰੱਖੋ ॥੫੪॥

60203 1419 bwbIhw qUM scu 
cau scy sau ilv 
lwie]

Baabeehaa Thoon 

Sach Cho Sachae 

So Liv Laae ||

O rainbird, chirp the 

True Name, and let 

yourself be attuned to 

the True Lord.

ਹੇ ਪਪੀਹੇ! (ਹੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ-ਬੂੂੰ ਦ 

ਦੇ ਰਸੀਏ!) ਤੂੂੰ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਕਰ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਜਖਆ ਕਰ।

60204 1419 boilAw qyrw 
Qwie pvY gurmuiK 
hoie Alwie]

Boliaa Thaeraa 

Thhaae Pavai 

Guramukh Hoe 

Alaae ||

Your word shall be 

accepted and 

approved, if you speak 

as Gurmukh.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਹਜਰ-

ਨਾਮ) ਉਚਾਜਰਆ ਕਰ, (ਤਦੋਂ 
ਹੀ) ਤੇਰਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਉੱਦਮ (ਪਿਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) 

ਕਬੂਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

60205 1419 sbdu cIin iqK 
auqrY mMin lY 
rjwie]

Sabadh Cheen 

Thikh Outharai 

Mann Lai Rajaae ||

Remember the 

Shabad, and your 

thirst shall be relieved; 

surrender to the Will 

of the Lord.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ 
ਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
ਭਲਾ ਿਾਣ ਕੇ ਮੂੰ ਜਨਆ ਕਰ 

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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60206 1420 cwry kuMfw Joik 
vrsdw bUMd pvY 
shij suBwie]

Chaarae Kunddaa 

Jhok Varasadhaa 

Boondh Pavai 

Sehaj Subhaae ||

The clouds are heavy, 

hanging low, and the 

rain is pouring down 

on all sides; the rain-

drop is received, with 

natural ease.

(ਹੇ ਪਪੀਹੇ! ਇਹ ਨਾਮ-ਿਲ) 

ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਜਵਚ ਛਹਬਰ 

ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਦੀ) 
ਬੂੂੰ ਦ (ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ) 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ) ਆਤਮਕ 

ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਪਿੇਮ ਜਵਚ 

(ਲੀਨ) ਹੈ।
60207 1420 jl hI qy sB 

aUpjY ibnu jl 
ipAws n jwie]

Jal Hee Thae Sabh 

Oopajai Bin Jal 

Piaas N Jaae ||

From water, 

everything is 

produced; without 

water, thirst is not 

quenched.

(ਪਿਭੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਿਲ 

ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਤਾਹੀਏ ਂਹਜਰ-ਨਾਮ) 

ਿਲ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਜਕਸੇ ਭੀ ਿੀਵ 

ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਹ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
60208 1420 nwnk hir jlu 

ijin pIAw iqsu 
BUK n lwgY 
Awie]55]

Naanak Har Jal Jin 

Peeaa This Bhookh 

N Laagai Aae 

||55||

O Nanak, whoever 

drinks in the Water of 

the Lord, shall never 

feel hunger again. 

||55||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੇ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਿਲ ਪੀ ਜਲਆ, 

ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ 

ਨਹੀਂ ਜਵਆਪਦੀ ॥੫੫॥
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60209 1420 bwbIhw qUM shij 
boil scY sbid 
suBwie]

Baabeehaa Thoon 

Sehaj Bol Sachai 

Sabadh Subhaae ||

O rainbird, speak the 

Shabad, the True 

Word of God, with 

natural peace and 

poise.

ਹੇ ਪਪੀਹੇ! (ਹੇ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ-ਬੂੂੰ ਦ 

ਦੇ ਰਸੀਏ!) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ), ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕੇ), (ਪਿਭੂ 
ਦੇ) ਜਪਆਰ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕੇ), ਤੂੂੰ  
(ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਜਪਆ ਕਰ।

60210 1420 sBu ikCu qyrY 
nwil hY siqguir 
dIAw idKwie]

Sabh Kishh 

Thaerai Naal Hai 

Sathigur Dheeaa 

Dhikhaae ||

Everything is with you; 

the True Guru will 

show you this.

ਹੇ ਪਪੀਹੇ! (ਹਜਰ-ਨਾਮ-ਬੂੂੰ ਦ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ) ਹਰੇਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਮੌਿੂਦ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ 

ਆਨੂੰ ਦ ਉਸ ਿੀਵ ਨੂੂੰ  ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) ਗੁਰੂ ਨੇ 

(ਇਹ) ਜਵਖਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।
60211 1420 Awpu pCwxih 

pRIqmu imlY vuTw 
Chbr lwie]

Aap Pashhaanehi 

Preetham Milai 

Vuthaa Shhehabar 

Laae ||

So understand your 

own self, and meet 

your Beloved; His 

Grace shall rain down 

in torrents.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪੜਤਾਲਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿੀਤਮ-ਪਿਭੂ 
ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ 
ਬੱਦਲ) ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ।
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60212 1420 iJim iJim 
AMimRqu vrsdw  
iqsnw BuK sB 
jwie]

Jhim Jhim Anmrith 

Varasadhaa 

Thisanaa Bhukh 

Sabh Jaae ||

Drop by drop, the 

Ambrosial Nectar rains 

down softly and 

gently; thirst and 

hunger are completely 

gone.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਹਿੇ ਸਹਿੇ 
ਅਡੋਲ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ 

ਵਾਲੇ ਨਾਮ-ਿਲ ਦੀ ਵਰਖਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱ ਖ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

60213 1420 kUk pukwr n 
hoveI joqI joiq 
imlwie]

Kook Pukaar N 

Hovee Jothee Joth 

Milaae ||

Your cries and screams 

of anguish have 

ceased; your light shall 

merge into the Light.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਸਾਰਾ 
ਰੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮੱੁਕ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੂੰ ਦ ਪਿਭੂ 
ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ 
ਹੈ।

60214 1420 nwnk suiK svin@ 
sohwgxI scY 
nwim smwie]56]

Naanak Sukh 

Savanih 

Sohaaganee 

Sachai Naam 

Samaae ||56||

O Nanak, the happy 

soul-brides sleep in 

peace; they are 

absorbed in the True 

Name. ||56||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ 

ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ 

ਜਟਕੀਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ 

॥੫੬॥
60215 1420 Durhu Ksim 

ByijAw scY 
hukim pTwie]

Dhhurahu Khasam 

Bhaejiaa Sachai 

Hukam Pathaae ||

The Primal Lord and 

Master has sent out 

the True Hukam of His 

Command.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ 

ਤੋਂ (ਆਪਣ)ੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 

(ਹੀ) ਪਿੇਰ ਕੇ (ਇੂੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੂੰ , 
ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ) ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
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60216 1420 ieMdu vrsY 
dieAw kir gUV@I 
Chbr lwie]

Eindh Varasai 

Dhaeiaa Kar 

Goorrhee 

Shhehabar Laae ||

Indra mercifully sends 

forth the rain, which 

falls in torrents.

(ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ ਬੱਦਲ (-ਗੁਰੂ) 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵਰਖਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

60217 1420 bwbIhy qin min 
suKu hoie jW qqu 
bUMd muih pwie]

Baabeehae Than 

Man Sukh Hoe 

Jaan Thath 

Boondh Muhi 

Paae ||

The body and mind of 

the rainbird are 

happy. only when the 

rain-drop falls into its 

mouth.

ਿਦੋਂ ਪਪੀਹਾ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ-ਬੂੂੰ ਦ ਦਾ 
ਰਸੀਆ) ਨਾਮ-ਬੂੂੰ ਦ (ਆਪਣੇ) 
ਮੂੂੰ ਹ ਜਵਚ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ 

ਦੇ ਤਨ ਜਵਚ ਆਨੂੰ ਦ ਪੈਦਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

60218 1420 Anu Dnu bhuqw 
aupjY DrqI soBw 
pwie]

AMnu An Dhhan 

Bahuthaa Oupajai 

Dhharathee 

Sobhaa Paae ||

The corn grows high, 

wealth increases, and 

the earth is 

embellished with 

beauty.

(ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਨਾਲ) ਧਰਤੀ 
ਹਰੀਆਵਲੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਉਸ 

ਜਵਚ) ਬਹੁਤ ਅੂੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ,

60219 1420 An idnu loku 
Bgiq kry gur kY 
sbid smwie]

Anadhin Lok 

Bhagath Karae Gur 

Kai Sabadh 

Samaae ||

Night and day, people 

worship the Lord with 

devotion, and are 

absorbed in the Word 

of the Guru's Shabad.

(ਜਤਵੇਂ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ 

ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਿਗਤ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

60220 1420 Awpy scw bKs 
ley kir ikrpw 
krY rjwie]

Aapae Sachaa 

Bakhas Leae Kar 

Kirapaa Karai 

Rajaae ||

The True Lord Himself 

forgives them, and 

showering them with 

His Mercy, He leads 

them to walk in His 

Will.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਪਿਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪਈ ਲੁਕਾਈ ਉਤੇ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਮਹਰ ਕਰ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ।
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60221 1420 hir gux gwvhu 
kwmxI scY sbid 
smwie]

k`wmxI Har Gun Gaavahu 

Kaamanee Sachai 

Sabadh Samaae ||

O brides, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, and be absorbed 

in the True Word of 

His Shabad.

ਹੇ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ! ਸਦਾ-ਜਥਰ 

ਪਿਭੂ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਜਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ 

ਕਰ,

60222 1420 BY kw shju 
sIgwru kirhu  
sic rhhu ilv 
lwie]

kir-hu Bhai Kaa Sehaj 

Seegaar Karihu 

Sach Rehahu Liv 

Laae ||

Let the Fear of God be 

your decoration, and 

remain lovingly 

attuned to the True 

Lord.

(ਪਿਭੂ ਦੇ) ਡਰ-ਅਦਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਜਸੂੰਗਾਰ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਰੀ 
ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ ਕੇ ਜਟਕੀ 
ਜਰਹਾ ਕਰ।

60223 1420 nwnk nwmo min 
vsY hir drgh 
ley Cfwie]57]

Naanak Naamo 

Man Vasai Har 

Dharageh Leae 

Shhaddaae ||57||

O Nanak, the Naam 

abides in the mind, 

and the mortal is 

saved in the Court of 

the Lord. ||57||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ ਜਟਜਕਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫੭॥

60224 1420 bwbIhw sglI 
DrqI jy iPrih  
aUif cVih 
Awkwis]

Baabeehaa 

Sagalee 

Dhharathee Jae 

Firehi Oodd 

Charrehi Aakaas ||

The rainbird wanders 

all over the earth, 

soaring high through 

the skies.

ਹੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਨਾਮ-ਬੂੂੰ ਦ ਦੇ ਰਸੀਏ! (ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
ਛੱਡ ਕੇ) ਤੂੂੰ  (ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ 
ਆਜਦਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਸਾਰੀ 
ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਰਟਨ ਕਰਦਾ 
ਜਿਰੇਂ, ਿ ੇਤੂੂੰ  (ਮਾਨਸਕ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ) 

ਉੱਡ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਵਚ ਭੀ ਿਾ 
ਪਹੁੂੰਚੇਂ,
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60225 1420 siqguir imilAY  
jlu pweIAY cUkY 
BUK ipAws]

Sathigur Miliai Jal 

Paaeeai Chookai 

Bhookh Piaas ||

But it obtains the drop 

of water, only when it 

meets the True Guru, 

and then, its hunger 

and thirst are relieved.

(ਤਾਂ ਭੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ 
ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਨਹੀਂ 
ਜਮਟਦੀ। ਨਾਮ-ਿਲ ਨਾਲ ਹੀ 
ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਜਤਿਹ 

ਜਮਟਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ-) 

ਿਲ ਗੁਰੂ ਜਮਜਲਆਂ (ਹੀ) 
ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

60226 1420 jIau ipMfu sBu 
iqs kw sBu ikCu 
iqs kY pwis]

Jeeo Pindd Sabh 

This Kaa Sabh 

Kishh This Kai Paas 

||

Soul and body and all 

belong to Him; 

everything is His.

ਇਹ ਜਿੂੰ ਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ 

ਕੁਝ ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਹੀ 
ਜਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾਤ 

ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ।

60227 1420 ivxu boilAw sBu 
ikCu jwxdw iksu 
AwgY kIcY 
Ardwis]

Vin Boliaa Sabh 

Kishh Jaanadhaa 

Kis Aagai Keechai 

Aradhaas ||

He knows everything, 

without being told; 

unto whom should we 

offer our prayers?

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ) ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੀ 
(ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੀ) ਹਰੇਕ ਲੋੜ 

ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ 

ਕੇ) ਹੋਰ ਜਕਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

60228 1420 nwnk Git Git 
eyko vrqdw  
sbid kry 
prgws]58]

Naanak Ghatt 

Ghatt Eaeko 

Varathadhaa 

Sabadh Karae 

Paragaas ||58||

O Nanak, the One Lord 

is prevading and 

permeating each and 

every heart; the Word 

of the Shabad brings 

illumination. ||58||

ਹੇ ਨਾਨਕ? ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਵਚ 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 
ਮੌਿੂਦ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

(ਉਹ ਆਪ ਹੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ 

॥੫੮॥
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60229 1420 nwnk iqsY bsMqu 
hY ij siqguru 
syiv smwie]

Naanak Thisai 

Basanth Hai J 

Sathigur Saev 

Samaae ||

O Nanak, the season 

of spring comes to one 

who serves the True 

Guru.

(ਜਿਵੇਂ ਬਸੂੰਤ ਰੱੁਤ ਆਉਣ ਤੇ 

ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਵੇਂ) ਹੇ ਨਾਨਕ! 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈ ਕੇ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਵਚ) ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਤਮਕ ਜਖੜਾਉ ਦੀ ਰੱੁਤ 

ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
60230 1420 hir vuTw mnu qnu 

sBu prPVY sBu 
jgu hrIAwvlu 
hoie]59]

v`uTw[ pr-PVY[ hrI-
Awvlu: ibhwrI d`b ky 
bolo

Har Vuthaa Man 

Than Sabh 

Parafarrai Sabh 

Jag Hareeaaval 

Hoe ||59||

The Lord rains His 

Mercy down upon 

him, and his mind and 

body totally blossom 

forth; the entire world 

becomes green and 

rejuvenated. ||59||

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਦਾ ਤਨ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 

(ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ) ਜਖੜ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੫੯॥

60231 1420 sbdy sdw bsMqu 
hY ijqu qnu mnu 
hirAw hoie]

Sabadhae Sadhaa 

Basanth Hai Jith 

Than Man Hariaa 

Hoe ||

The Word of the 

Shabad brings eternal 

spring; it rejuvenates 

the mind and body.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ 

ਰਾਹੀਂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ 
ਲਈ ਜਖੜਾਉ ਦੀ ਰੱੁਤ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਨੂੰ ਦ-

ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

60232 1420 nwnk nwmu n 
vIsrY ijin 
isirAw sBu 
koie]60]

Naanak Naam N 

Veesarai Jin Siriaa 

Sabh Koe ||60||

O Nanak, do not forget 

the Naam, the Name 

of the Lord, which has 

created everyone. 

||60||

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਹਰੇਕ 

ਿੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ (ਕਦੇ) 

ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦਾ ॥੬੦॥
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60233 1420 nwnk iqnw bsMqu 
hY ijnw gurmuiK 
visAw min soie]

Naanak Thinaa 

Basanth Hai Jinaa 

Guramukh Vasiaa 

Man Soe ||

O Nanak, it is the 

spring season, for 

those Gurmukhs, 

within whose minds 

the Lord abides.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆ ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ 

ਜਖੜਾਉ ਦਾ ਸਮਾ ਬਜਣਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
60234 1420 hir vuTY mnu qnu 

prPVY sBu jgu 
hirAw hoie]61]

vu`TY Har Vuthai Man 

Than Parafarrai 

Sabh Jag Hariaa 

Hoe ||61||

When the Lord 

showers His Mercy, 

the mind and body 

blossom forth, and all 

the world turns green 

and lush. ||61||

(ਜਿਵੇਂ ਬਸੂੰਤ ਰੱੁਤੇ) ਸਾਰਾ 
ਿਗਤ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

(ਜਤਵੇਂ, ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ 

(ਉਸ ਦਾ) ਮਨ (ਉਸ ਦਾ) ਤਨ 

ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੬੧॥

60235 1420 vfVY Jwil 
JluMBlY nwvVw 
leIAY iksu]

v`fy qoN v`fy (JluMBlY) 
qVky vw mnu`Kw jnm

Vaddarrai Jhaal 

Jhalunbhalai 

Naavarraa Leeai 

Kis ||

In the early hours of 

the morning, whose 

name should we 

chant?

ਹੇ ਭਾਈ ਸੁਵਖਤੇ ਘੁਸਮੁਸੇ 

(ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ) ਜਕਸ ਦਾ ਸੋਹਣਾ 
ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

60236 1420 nwau leIAY 
prmysrY BMnx 
GVx 
smrQu]62]

sm-r`Qu Naao Leeai 

Paramaesarai 

Bhannan Gharran 

Samarathh ||62||

Chant the Name of the 

Transcendent Lord, 

who is All-powerful to 

create and destroy. 

||62||

ਉਸ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ (ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੬੨॥
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60237 1420 hrht BI qUM qUM 
krih bolih BlI 
bwix]

swirAW pwisAW qoN 
(hrht) ht ky, (bwix) 
bwxI

Harehatt Bhee 

Thoon Thoon 

Karehi Bolehi 

Bhalee Baan ||

The Persian wheel also 

cries out, ""Too! Too! 

You! You!"", with 

sweet and sublime 

sounds.

ਹਲਟ ਭੀ (ਚੱਲਦੇ ਖੂਹ ਭੀ 
ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਇਉਂ ਿਾਪਦੇ 

ਹਨ ਜਕ) 'ਤੂੂੰ  ਤੂੂੰ ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਜਮੱਠੀ ਸੁਰ ਜਵਚ ਆਵਾਜ਼ 

ਕੱਢਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਉਹ ਭਗਤੀ 
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ)।

60238 1420 swihbu sdw 
hdUir hY ikAw 
aucI krih 
pukwr]

Saahib Sadhaa 

Hadhoor Hai Kiaa 

Ouchee Karehi 

Pukaar ||

Our Lord and Master is 

always present; why 

do you cry out to Him 

in such a loud voice?

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ 

ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਅੂੰਦਰ-

ਵੱਸਦੇ ਨੂੂੰ  ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ-

ਜਵਖਾਵੇ ਲਈ) ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਉੱਚੀ 
ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈਂ?

60239 1420 ijin jgqu 
aupwie hir rMgu 
kIAw iqsY ivthu 
kurbwxu]

j`gqu Jin Jagath Oupaae 

Har Rang Keeaa 

Thisai Vittahu 

Kurabaan ||

I am a sacrifice to that 

Lord who created the 

world, and who loves 

it.

ਜਿਸ ਹਰੀ ਨੇ ਇਹ ਿਗਤ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਖੇਲ-ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ 

ਹੋਇਆ ਕਰ।

60240 1420 Awpu Cofih qW 
shu imlY scw 
eyhu vIcwru]

Aap Shhoddehi 

Thaan Sahu Milai 

Sachaa Eaehu 

Veechaar ||

Give up your 

selfishness, and then 

you shall meet your 

Husband Lord. 

Consider this Truth.

ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਜਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਿ ੇਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ ਭਾਵ 

ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ ਪਏਗਾ।
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60241 1420 haumY iPkw 
bolxw buiJ n 
skw kwr]

iP`kw,bu`iJ Houmai Fikaa 

Bolanaa Bujh N 

Sakaa Kaar ||

Speaking in shallow 

egotism, no one 

understands the Ways 

of God.

ਹਉਮੈ ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ('ਤੂੂੰ  
ਤੂੂੰ ') ਬੋਲਦਾ (ਭੀ) ਬੇ-ਸੁਆਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ)। (ਿ ੇਮੈਂ ਸਦਾ ਹਉਮੈ ਦੇ 

ਆਸਰੇ ਹੀ 'ਤੂੂੰ  ਤੂੂੰ ' ਬੋਲਦਾ 
ਰਹਾਂ, ਤਾਂ) ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ) ਕਰਤੱਬ 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

60242 1420 vxu iqRxu iqRBvxu 
quJY iDAwiedw  
An idnu sdw 
ivhwx]

Van Thrin 

Thribhavan 

Thujhai 

Dhhiaaeidhaa 

Anadhin Sadhaa 

Vihaan ||

The forests and fields, 

and all the three 

worlds meditate on 

You, O Lord; this is the 

way they pass their 

days and nights 

forever.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿੂੰਗਲ, (ਿੂੰਗਲ ਦਾ) 
ਘਾਹ, ਸਾਰਾ ਿਗਤ ਤੈਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਜਸਮਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ 

ਜਦਹਾੜਾ ਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾ 
(ਤੇਰੀ ਹੀ ਯਾਦ ਜਵਚ) ਬੀਤ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

60243 1420 ibnu siqgur iknY  
n pwieAw kir 
kir Qky vIcwr]

Bin Sathigur Kinai 

N Paaeiaa Kar Kar 

Thhakae Veechaar 

||

Without the True 

Guru, no one finds the 

Lord. People have 

grown weary of 

thinking about it.

ਪਰ (ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੂੰ ਜਡਤ ਲੋਕ) 

ਸੋਚਾਂ ਜਵਚਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕਦੇ 

ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਜਕਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ 
ਜਮਲਾਪ ਪਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

60244 1421 ndir krih jy 
AwpxI qW Awpy 
lYih svwir]

Nadhar Karehi Jae 

Aapanee Thaan 

Aapae Laihi Savaar 

||

But if the Lord casts 

His Glance of Grace, 

then He Himself 

embellishes us.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰੇਂ, 
ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ (ਿੀਵਾਂ ਦੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ) ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।
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60245 1421 nwnk gurmuiK 
ijn@I iDAwieAw  
Awey sy 
prvwxu]63]

Naanak Guramukh 

Jinhee Dhhiaaeiaa 

Aaeae Sae 

Paravaan ||63||

O Nanak, the 

Gurmukhs meditate 

on the Lord; blessed 

and approved is their 

coming into the world. 

||63||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ, ਿਗਤ 

ਜਵਚ ਉਹੀ ਿੂੰ ਮੇ (ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ) ਕਬੂਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੬੩॥
60246 1421 jogu n BgvI 

kpVI jogu n mYly 
vyis]

Jog N Bhagavee 

Kaparree Jog N 

Mailae Vaes ||

Yoga is not obtained 

by wearing saffron 

robes; Yoga is not 

obtained by wearing 

dirty robes.

(ਜਗਿਹਸਤ ਜਤਆਗ ਕੇ) ਗੇਰੂਏ 

ਰੂੰਗ ਦੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨਾਲ ਿਾਂ 
ਮੈਲੇ ਪਜਹਰਾਵੇ ਨਾਲ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਜਮਲਾਪ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਿਾਂਦਾ।

60247 1421 nwnk Gir 
bYiTAw jogu 
pweIAY siqgur 
kY aupdyis]64]

Naanak Ghar 

Baithiaa Jog 

Paaeeai Sathigur 

Kai Oupadhaes 

||64||

O Nanak, Yoga is 

obtained even while 

sitting in your own 

home, by following 

the Teachings of the 

True Guru. ||64||

ਪਰ, ਹਾਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਗਿਹਸਤ 

ਜਵਚ ਰਜਹੂੰ ਜਦਆਂ ਹੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਜਮਲਾਪ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੬੪॥

60248 1421 cwry kuMfw jy 
Bvih byd pVih 
jug cwir]

pV@ih Chaarae Kunddaa 

Jae Bhavehi Baedh 

Parrehi Jug Chaar 

||

You may wander in all 

four directions, and 

read the Vedas 

throughout the four 

ages.

(ਜਗਿਹਸਤ ਛੱਡ ਕੇ) ਿੇ ਤੂੂੰ  
(ਧਰਤੀ ਤੇ) ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ 
ਤੁਜਰਆ ਜਿਰੇਂ, ਤੇ, ਿੇ ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਹੀ ਵੇਦ (ਆਜਦਕ ਧਰਮ-

ਪੁਸਤਕ) ਪੜਹਦਾ ਰਹੇਂ (ਤਾਂ ਭੀ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ 
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ)।
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60249 1421 nwnk swcw BytY 
hir min vsY  
pwvih moK 
duAwr]65]

pwv-ih Naanak Saachaa 

Bhaettai Har Man 

Vasai Paavehi 

Mokh Dhuaar 

||65||

O Nanak, if you meet 

with the True Guru, 

the Lord shall come to 

dwell within your 

mind, and you shall 

find the door of 

salvation. ||65||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇ ਭਾਈ!) ਤੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ (ਤਦੋਂ) ਲੱਭ ਲਏਗਂਾ, 
ਿਦੋਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਪਏਗਾ, ਿਦੋਂ ਹਰੀ (ਤੇਰੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਵੱਸੇਗਾ ॥੬੫॥

60250 1421 nwnk hukmu vrqY 
Ksm kw miq 
BvI iPrih cl 
icq]

(cl) cMcl (ic`q) 
vwilAW dI miq, inscy 
v`loN iPr geI

Naanak Hukam 

Varathai Khasam 

Kaa Math Bhavee 

Firehi Chal Chith ||

O Nanak, the Hukam, 

the Command of your 

Lord and Master, is 

prevailing. The 

intellectually confused 

person wanders 

around lost, misled by 

his fickle 

consciousness.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਿੀਵ ਦੇ ਭੀ ਕੀਹ 

ਵੱਸ? ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ) 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ 

ਜਰਹਾ ਹੈ (ਉਸ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਹੀ) 
ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਈ 

ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੂੰ  ਚੂੰਚਲ-ਜਚੱਤ ਹੋ 

ਕੇ (ਧਰਤੀ ਉਤੇ) ਜਵਚਰ ਜਰਹਾ 
ਹੈਂ।

60251 1421 mnmuK sau kir 
dosqI suK ik 
puCih imq]

Manamukh So Kar 

Dhosathee Sukh K 

Pushhehi Mith ||

If you make friends 

with the self-willed 

manmukhs, O friend, 

who can you ask for 

peace?

ਪਰ, ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ 

ਜਕ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਪਛੇ 

ਤੁਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ 
ਪਾ ਕੇ ਤੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ 
ਆਸ ਜਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ?

60252 1421 gurmuK sau kir 
dosqI siqgur 
sau lwie icqu]

Guramukh So Kar 

Dhosathee 

Sathigur So Laae 

Chith ||

Make friends with the 

Gurmukhs, and focus 

your consciousness on 

the True Guru.

ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਜਲਆਂ ਨਾਲ ਜਮਤਿਤਾ 
ਬਣਾ, ਗੁਰੂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਨਾਲ 

ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖ।
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60253 1421 jMmx mrx kw 
mUlu ktIAY qW 
suKu hovI 
imq]66]

Janman Maran 

Kaa Mool Katteeai 

Thaan Sukh Hovee 

Mith ||66||

The root of birth and 

death will be cut 

away, and then, you 

shall find peace, O 

friend. ||66||

(ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਦੋਂ) ਿਨਮ ਮਰਨ 

ਦੇ ਗੇੜ ਦੀ ਿੜਹ ਵੱਢੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੬੬॥

60254 1421 BuilAW Awip 
smJwiesI jw 
kau ndir kry]

Bu`ilAW Bhuliaaan Aap 

Samajhaaeisee Jaa 

Ko Nadhar Karae 

||

The Lord Himself 

instructs those who 

are misguided, when 

He casts His Glance of 

Grace.

ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ 

ਪਏ ਹੋਏ ਭੀ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਉਤੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਆਪ (ਹੀ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

60255 1421 nwnk ndrI 
bwhrI krx 
plwh kry]67]

Naanak Nadharee 

Baaharee Karan 

Palaah Karae 

||67||

O Nanak, those who 

are not blessed by His 

Glance of Grace, cry 

and weep and wail. 

||67||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ 

ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ (ਸਦਾ) ਕੀਰਨੇ 

ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੬੭॥

60256 1421 slok mhlw 4 Salok Mehalaa 4 Shalok, Fourth Mehl: ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਿੀ ਦੇ ਸਲੋਕ।
60257 1421 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।
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60258 1421 vfBwgIAw 
sohwgxI ijn@w 
gurmuiK imilAw 
hir rwie]

Vaddabhaageeaa 

Sohaaganee 

Jinhaa Guramukh 

Miliaa Har Raae ||

Blessed and very 

fortunate are those 

happy soul-brides 

who, as Gurmukh, 

meet their Sovereign 

Lord King.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ 

ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖਸਮ 

ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਵਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

60259 1421 AMqir joiq 
prgwsIAw nwnk  
nwim smwie]1]

Anthar Joth 

Paragaaseeaa 

Naanak Naam 

Samaae ||1||

The Light of God 

shines within them; O 

Nanak, they are 

absorbed in the Naam, 

the Name of the Lord. 

||1||

ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਜਹ 

ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਚਮਕ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੧॥

60260 1421 vwhu vwhu siqguru 
purKu hY ijin scu 
jwqw soie]

Vaahu Vaahu 

Sathigur Purakh 

Hai Jin Sach 

Jaathaa Soe ||

Waaho! Waaho! 

Blessed and Great is 

the True Guru, the 

Primal Being, who has 

realized the True Lord.

ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ ਧੂੰਨ 

ਹੈ, ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਨੇ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,

60261 1421 ijqu imilAY iqK 
auqrY qnu mnu 
sIqlu hoie]

iqK: polw bolo Jith Miliai Thikh 

Outharai Than 

Man Seethal Hoe 

||

Meeting Him, thirst is 

quenched, and the 

body and mind are 

cooled and soothed.

ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਨੂੂੰ  ਜਮਜਲਆਂ 

(ਮਾਇਆ ਦੀ) ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੀ ਹੈ, (ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਤਨ 

ਅਤੇ ਮਨ ਠੂੰ ਢਾ-ਠਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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60262 1421 vwhu vwhu siqguru 
siq purKu hY ijs 
no smqu sB koie]

smq: polw bolo imlvW Vaahu Vaahu 

Sathigur Sath 

Purakh Hai Jis No 

Samath Sabh Koe 

||

Waaho! Waaho! 

Blessed and Great is 

the True Guru, the 

True Primal Being, 

who looks upon all 

alike.

ਗੁਰੂ ਸੱਤ ਪੁਰਖ ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ 

ਹੈ ਧੂੰਨ ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  
ਹਰੇਕ ਿੀਵ ਇਕੋ ਜਿਹਾ 
(ਜਦੱਸਦਾ) ਹੈ।

60263 1421 vwhu vwhu siqguru 
inrvYru hY ijsu 
inMdw ausqiq 
quil hoie]

qu`il Vaahu Vaahu 

Sathigur Niravair 

Hai Jis Nindhaa 

Ousathath Thul 

Hoe ||

Waaho! Waaho! 

Blessed and Great is 

the True Guru, who 

has no hatred; slander 

and praise are all the 

same to Him.

ਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ (ਕੋਈ 

ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਨੂੰ ਦਾ ਕਰੇ, 

ਕੋਈ ਵਜਡਆਈ ਕਰੇ) ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  
(ਉਹ) ਜਨੂੰ ਦਾ ਿਾਂ ਵਜਡਆਈ 

ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਿਾਪਦੀ ਹੈ।

60264 1421 vwhu vwhu siqguru 
sujwxu hY ijsu 
AMqir bRhmu 
vIcwru]

Vaahu Vaahu 

Sathigur Sujaan 

Hai Jis Anthar 

Breham Veechaar 

||

Waaho! Waaho! 

Blessed and Great is 

the All-knowing True 

Guru, who has realized 

God within.

ਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਜਵਚ) ਜਸਆਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਵੱਸ 

ਜਰਹਾ ਹੈ।

60265 1421 vwhu vwhu siqguru 
inrMkwru hY ijsu  
AMqu n pwrwvwru]

Vaahu Vaahu 

Sathigur Nirankaar 

Hai Jis Anth N 

Paaraavaar ||

Waaho! Waaho! 

Blessed and Great is 

the Formless True 

Guru, who has no end 

or limitation.

ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੁਣ-ਿੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ 

(ਉਸ) ਜਨਰੂੰਕਾਰ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਉਰਲਾ 
ਪਾਰਲਾ ਬੂੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ 

ਸਕਦਾ।
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60266 1421 vwhu vwhu siqgurU 
hY ij scu idRVwey 
soie]

Vaahu Vaahu 

Sathiguroo Hai J 

Sach Dhrirraaeae 

Soe ||

Waaho! Waaho! 

Blessed and Great is 

the True Guru, who 

implants the Truth 

within.

ਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਧੂੰਨ ਹੈ, 

ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿਭੂ (ਦਾ 
ਨਾਮ) ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

60267 1421 nwnk siqgur 
vwhu vwhu ijs qy 
nwmu prwpiq 
hoie]2]

Naanak Sathigur 

Vaahu Vaahu Jis 

Thae Naam 

Paraapath Hoe 

||2||

O Nanak, Blessed and 

Great is the True Guru, 

through whom the 

Naam, the Name of 

the Lord, is received. 

||2||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਤੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਸਦਾ) ਧੂੰਨ 

ਧੂੰਨ ਆਜਖਆ ਕਰੋ ॥੨॥

60268 1421 hir pRB scw 
soihlw gurmuiK 
nwmu goivMdu]

Har Prabh Sachaa 

Sohilaa Guramukh 

Naam Govindh ||

For the Gurmukh, the 

true Song of Praise is 

to chant the Name of 

the Lord God.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਪਿਭੂ ਦਾ 
ਗੋਜਬੂੰ ਦ ਨਾਮ (ਹੀ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ 
ਗੀਤ ਹੈ।

60269 1421 An idnu nwmu 
slwhxw hir 
jipAw min 
AwnMdu]

Anadhin Naam 

Salaahanaa Har 

Japiaa Man 

Aanandh ||

Chanting the Praises 

of the Lord, their 

minds are in ecstasy.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ 
ਿਜਪਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਅਨੂੰ ਦ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

60270 1421 vfBwgI hir 
pwieAw pUrn 
prmwnMdu]

Vaddabhaagee 

Har Paaeiaa 

Pooran 

Paramaanandh ||

By great good fortune, 

they find the Lord, the 

Embodiment of 

perfect, supreme bliss.

ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਸਭ 

ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਅਨੂੰ ਦ ਦੇ 

ਮਾਲਕ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਲਆ।
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60271 1421 jn nwnk nwmu 
slwihAw bhuiV  
n min qin 
BMgu]3]

Jan Naanak Naam 

Salaahiaa Bahurr 

N Man Than 

Bhang ||3||

Servant Nanak praises 

the Naam, the Name 

of the Lord; no 

obstacle will block his 

mind or body. ||3||

ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਦੀ) ਮੁੜ ਕਦੇ ਤੋਟ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ॥੩॥

60272 1421 mUM iprIAw sau 
nyhu ikau sjx 
imlih 
ipAwirAw]

Moon Pireeaa So 

Naehu Kio Sajan 

Milehi Piaariaa ||

I am in love with my 

Beloved; how can I 

meet my Dear Friend?

(ਆਪਣੇ) ਜਪਆਰੇ (ਪਿਭੂ) ਨਾਲ 

ਮੇਰਾ ਜਪਆਰ ਹੈ (ਮੇਰੀ ਹਰ 

ਵੇਲੇ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਕ ਮੈਨੂੂੰ ) ਜਕਵੇਂ 
(ਉਹ) ਜਪਆਰੇ ਸੱਿਣ ਜਮਲ 

ਪੈਣ (ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ-ਪਤੀ 
ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਦੇਣ)।

60273 1421 hau FUFydI iqn  
sjx sic 
svwirAw]

Ho Dtoodtaedhee 

Thin Sajan Sach 

Savaariaa ||

I seek that friend, who 

is embellished with 

Truth.

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਿਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਲੱਭਦੀ 
ਜਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ 

ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੋਹਣੇ 
ਿੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

60274 1421 siqguru mYfw imqu 
hY jy imlY q iehu 
mnu vwirAw]

Sathigur Maiddaa 

Mith Hai Jae Milai 

Th Eihu Man 

Vaariaa ||

The True Guru is my 

Friend; if I meet Him, I 

will offer this mind as 

a sacrifice to Him.

ਗੁਰੂ (ਹੀ) ਮੇਰਾ (ਅਸਲ) 

ਜਮੱਤਰ ਹੈ। ਿੇ (ਮੈਨੂੂੰ  ਗੁਰੂ) ਜਮਲ 

ਪਏ, ਤਾਂ (ਮੈਂ ਆਪਣਾ) ਇਹ ਮਨ 

(ਉਸ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਕਰ ਜਦਆਂ।

60275 1421 dyNdw mUM ipru dis  
hir sjxu 
isrjxhwirAw]

d`is Dhaenadhaa 

Moon Pir Dhas Har 

Sajan 

Sirajanehaariaa ||

He has shown me my 

Beloved Lord, my 

Friend, the Creator.

(ਗੁਰੂ ਹੀ) ਮੈਨੂੂੰ  ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਹਰੀ (ਹੀ 
ਅਸਲ) ਸੱਿਣ ਹੈ।
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60276 1421 nwnk hau ipru 
BwlI Awpxw  
siqgur nwil 
idKwilAw]4]

Naanak Ho Pir 

Bhaalee Aapanaa 

Sathigur Naal 

Dhikhaaliaa ||4||

O Nanak, I was 

searching for my 

Beloved; the True 

Guru has shown me 

that He has been with 

me all the time. ||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਢੂੂੰ ਢ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਤੂੂੰ  (ਮੈਨੂੂੰ  
ਮੇਰੇ) ਨਾਲ (ਵੱਸਦਾ) ਜਵਖਾਲ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ॥੪॥

60277 1421 hau KVI inhwlI 
pMDu mqu mUM sjxu 
Awvey]

(pMDu) rsqw, (mUM) myrw[ 
KV@I[Aw-vey

Ho Kharree 

Nihaalee Pandhh 

Math Moon Sajan 

Aaveae ||

I stand by the side of 

the road, waiting for 

You; O my Friend, I 

hope that You will 

come.

ਮੈਂ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੀ 
ਹਾਂ ਜਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸੱਿਣ ਆ 

ਜਰਹਾ ਹੈ,

60278 1421 ko Awix imlwvY 
Aju mY ipru myil 
imlwvey]

A`ju Ko Aan Milaavai Aj 

Mai Pir Mael 

Milaaveae ||

If only someone would 

come today and unite 

me in Union with my 

Beloved.

ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੂੰ  (ਮੇਰਾ ਪਿਭੂ-) ਪਤੀ 
ਅੱਿ (ਇਸੇ ਿੀਵਨ ਜਵਚ) 

ਜਲਆ ਕੇ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇ।

60279 1422 hau jIau krI 
iqs ivtau cau 
KMnIAY jo mY iprI 
idKwvey]

idKw-vey Ho Jeeo Karee This 

Vitto Cho 

Khanneeai Jo Mai 

Piree Dhikhaaveae 

||

I would cut my living 

body into four pieces 

for anyone who shows 

me my Beloved.

ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਜਪਆਰੇ ਦਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 
(ਆਪਣੀ) ਜਿੂੰ ਦ ਚਾਰ ਟੋਟੇ ਕਰ 

ਜਦਆਂ (ਸਦਕੇ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  
ਜਤਆਰ ਹਾਂ)।

60280 1422 nwnk hir hoie 
dieAwlu qW guru 
pUrw mylwvey]5]

d-ieAwl,my-lw-vey Naanak Har Hoe 

Dhaeiaal Thaan 

Gur Pooraa 

Maelaaveae ||5||

O Nanak, when the 

Lord becomes 

merciful, then He 

leads us to meet the 

Perfect Guru. ||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਹਰੀ-ਪਿਭੂ 
(ਆਪ) ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਤਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਮਲਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਤੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ 

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) 

॥੫॥
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60281 1422 AMqir joru haumY 
qin mwieAw  
kUVI AwvY jwie]

Anthar Jor Houmai 

Than Maaeiaa 

Koorree Aavai 

Jaae ||

The power of egotism 

prevails within, and 

the body is controlled 

by Maya; the false 

ones come and go in 

reincarnation.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਉਮੈ 

ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 

ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਪਿਭਾਵ ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) 

ਜਸਰਫ਼ ਜਵਖਾਵੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ 
ਆਉਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

60282 1422 siqgur kw 
PurmwieAw mMin  
n skI duqru 
qirAw n jwie]

du`q-ru Sathigur Kaa 

Furamaaeiaa 

Mann N Sakee 

Dhuthar Thariaa N 

Jaae ||

If someone does not 

obey the Command of 

the True Guru, he 

cannot cross over the 

treacherous world-

ocean.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਸਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ 
ਸਕਦਾ, (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ 

ਤੋਂ) ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘ ਸਕਦਾ 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਣਾ ਬਹੁਤ 

ਔਖਾ ਹੈ।

60283 1422 ndir kry ijsu 
AwpxI so clY 
siqgur Bwie]

Nadhar Karae Jis 

Aapanee So Chalai 

Sathigur Bhaae ||

Whoever is blessed 

with the Lord's Glance 

of Grace, walks in 

harmony with the Will 

of the True Guru.

(ਪਰ, ਹੇ ਭਾਈ!) ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਹੀ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਵਚ 

(ਿੀਵਨ-ਤੋਰ) ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

60284 1422 siqgur kw 
drsnu sPlu hY  
jo ieCY so Plu 
pwie]

Sathigur Kaa 

Dharasan Safal Hai 

Jo Eishhai So Fal 

Paae ||

The Blessed Vision of 

the True Guru's 

Darshan is fruitful; 

through it, one obtains 

the fruits of his desires.

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) ਜਿਹੜੀ 
ਮੂੰਗ ਆਪਣ ੇਮਨ ਜਵਚ ਧਾਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹੀ ਮੂੰਗ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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60285 1422 ijnI siqguru 
mMinAW hau iqn 
ky lwgau pwie]

Jinee Sathigur 

Manniaaan Ho 

Thin Kae Laago 

Paae ||

I touch the feet of 

those who believe in 

and obey the True 

Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ 

ਸਰਧਾ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ।

60286 1422 nwnku qw kw dwsu 
hY ij An idnu 
rhY ilv 
lwie]6]

Naanak Thaa Kaa 

Dhaas Hai J 

Anadhin Rehai Liv 

Laae ||6||

Nanak is the slave of 

those who, night and 

day, remain lovingly 

attuned to the Lord. 

||6||

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ (ਗੁਰੂ-

ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ (ਸਦਾ ਲਈ) ਦਾਸ ਹੈ ॥੬॥

60287 1422 ijnw iprI 
ipAwru ibnu 
drsn ikau 
iqRpqIAY]

Jinaa Piree Piaar 

Bin Dharasan Kio 

Thripatheeai ||

Those who are in love 

with their Beloved - 

how can they find 

satisfaction without 

His Darshan?

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਮਨੱੁਖਾਂ) ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਪਆਰੇ ਦਾ ਪਿੇਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

(ਆਪਣੇ ਜਪਆਰੇ ਦੇ) ਦਰਸਨ 

ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

60288 1422 nwnk imly 
suBwie gurmuiK 
iehu mnu 
rhsIAY]7]

rh-sIAY: polw bolo Naanak Milae 

Subhaae 

Guramukh Eihu 

Man Rehaseeai 

||7||

O Nanak, the 

Gurmukhs meet Him 

with ease, and this 

mind blossoms forth 

in joy. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

(ਜਪਆਰੇ ਦੇ) ਪਿੇਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। (ਇਸੇ ਕਰਕੇ) ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ 

ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਸਦਾ ਜਖਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੭॥
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60289 1422 ijnw iprI 
ipAwru ikau 
jIvin ipr 
bwhry]

Jinaa Piree Piaar 

Kio Jeevan Pir 

Baaharae ||

Those who are in love 

with their Beloved - 

how can they live 

without Him?

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਮਨੱੁਖਾਂ) ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਜਪਆਰੇ ਦਾ ਪਿੇਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਜਪਆਰੇ ਦੇ ਜਮਲਾਪ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਿੀਊ ਸਕਦੇ।

60290 1422 jW shu dyKin 
Awpxw nwnk  
QIvin BI 
hry]8]

Jaan Sahu 

Dhaekhan 

Aapanaa Naanak 

Thheevan Bhee 

Harae ||8||

When they see their 

Husband Lord, O 

Nanak, they are 

rejuvenated. ||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ 

॥੮॥

60291 1422 ijnw gurmuiK 
AMdir nyhu qY 
pRIqm scY 
lwieAw]

Jinaa Guramukh 

Andhar Naehu 

Thai Preetham 

Sachai Laaeiaa ||

Those Gurmukhs who 

are filled with love for 

You, my True Beloved,

ਹੇ ਪਿੀਤਮ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ (ਆਪਣਾ) ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ,

60292 1422 rwqI AqY fyhu  
nwnk pRyim 
smwieAw]9]

Raathee Athai 

Ddaehu Naanak 

Praem Samaaeiaa 

||9||

O Nanak, remain 

immersed in the Lord's 

Love, night and day. 

||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਦਨ ਰਾਤ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੯॥
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60293 1422 gurmuiK scI 
AwskI ijqu 
pRIqmu scw 
pweIAY]

(AwskI) pRIqI Guramukh Sachee 

Aasakee Jith 

Preetham Sachaa 

Paaeeai ||

The love of the 

Gurmukh is true; 

through it, the True 

Beloved is attained.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਵਾਸਤੇ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਜਪਆਰ (ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ), ਉਸ ਜਪਆਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਪਿੀਤਮ-

ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

60294 1422 An idnu rhih 
AnMid nwnk 
shij 
smweIAY]10]

rh-ih Anadhin Rehehi 

Anandh Naanak 

Sehaj Samaaeeai 

||10||

Night and day, remain 

in bliss, O Nanak, 

immersed in intuitive 

peace and poise. 

||10||

ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੂੰ ਦ 

ਜਵਚ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਜਪਆਰ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ 
ਜਵਚ ਲੀਨ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

60295 1422 scw pRym ipAwru  
gur pUry qy 
pweIAY]

Sachaa Praem 

Piaar Gur Poorae 

Thae Paaeeai ||

True love and 

affection are obtained 

from the Perfect Guru.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿੇਮ-

ਜਪਆਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ,

60296 1422 kbhU n hovY BMgu  
nwnk hir gux 
gweIAY]11]

Kabehoo N Hovai 

Bhang Naanak Har 

Gun Gaaeeai 

||11||

They never break, O 

Nanak, if one sings the 

Glorious Praises of the 

Lord. ||11||

(ਅਤੇ ਉਹ ਜਪਆਰ) ਕਦੇ 

ਟੱੁਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ 

ਜਪਆਰ ਨੂੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 

ਵਾਸਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੧੧॥
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60297 1422 ijn@w AMdir scw 
nyhu ikau jIvin@ 
iprI ivhUixAw]

Jinhaa Andhar 

Sachaa Naehu Kio 

Jeevanih Piree 

Vihooniaa ||

How can those who 

have true love within 

them live without 

their Husband Lord?

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ) ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਜਪਆਰ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਸੁਖੀ ਿੀਵਨ ਨਹੀਂ ਿੀਊ ਸਕਦੇ।

60298 1422 gurmuiK myly 
Awip nwnk  
icrI 
ivCuMinAw]12]

Guramukh Maelae 

Aap Naanak 

Chiree 

Vishhunniaa 

||12||

The Lord unites the 

Gurmukhs with 

Himself, O Nanak; they 

were separated from 

Him for such a long 

time. ||12||

(ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਜਮਹਰ ਹੈ)। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਚਰਾਂ 
ਦੇ ਜਵਛੁੜੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਿਭੂ ਆਪ 

ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਜਮਲਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

60299 1422 ijn kau pRym 
ipAwru qau Awpy 
lwieAw krmu 
kir]

Jin Ko Praem Piaar 

Tho Aapae Laaeiaa 

Karam Kar ||

You grant Your Grace 

to those whom You 

Yourself bless with 

love and affection.

ਹੇ ਹਰੀ! ਤੂੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਜਮਹਰ 

ਕਰ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਆਪਣਾ ਪਿੇਮ-ਜਪਆਰ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ,

60300 1422 nwnk lyhu 
imlwie mY jwck 
dIjY nwmu 
hir]13]

Naanak Laehu 

Milaae Mai 

Jaachik Dheejai 

Naam Har ||13||

O Lord, please let 

Nanak meet with You; 

please bless this 

beggar with Your 

Name. ||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਹਰੀ! ਮੈਨੂੂੰ  
ਮੂੰਗਤੇ ਨੂੂੰ  (ਭੀ) ਆਪਣਾ ਨਾਮ 

ਬਖ਼ਸ਼ ॥੧੩॥
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60301 1422 gurmuiK hsY  
gurmuiK rovY]

h`sY Guramukh Hasai 

Guramukh Rovai ||

The Gurmukh laughs, 

and the Gurmukh cries.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਤਮਕ 

ਆਨੂੰ ਦ ਜਵਚ ਕਦੇ) ਜਖੜ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ (ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਬਰਹੋਂ-ਰਸ 

ਦੇ ਕਾਰਨ) ਵੈਰਾਗ ਜਵਚ ਆ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
60302 1422 ij gurmuiK kry  

sweI Bgiq hovY]
sWeIN J Guramukh Karae 

Saaee Bhagath 

Hovai ||

Whatever the 

Gurmukh does, is 

devotional worship.

ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਉਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਜਿਹੜੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

60303 1422 gurmuiK hovY su 
kry vIcwru]

Guramukh Hovai S 

Karae Veechaar ||

Whoever becomes 

Gurmukh 

contemplates the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਜਪਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
60304 1422 gurmuiK nwnk  

pwvY pwru]14]

Guramukh Naanak 

Paavai Paar ||14||

The Gurmukh, O 

Nanak, crosses over to 

the other shore. 

||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ (ਇਸ 

ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਦਾ) ਪਾਰਲਾ 
ਬੂੰਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

60305 1422 ijnw AMdir nwmu 
inDwnu hY  
gurbwxI vIcwir]

Jinaa Andhar 

Naam Nidhhaan 

Hai Gurabaanee 

Veechaar ||

Those who have the 

Naam within, 

contemplate the Word 

of the Guru's Bani.

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਮਨ 

ਜਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ 

ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ- ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
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60306 1422 iqn ky muK sd 
aujly iqqu scY 
drbwir]

au~jly Thin Kae Mukh 

Sadh Oujalae Thith 

Sachai Dharabaar 

||

Their faces are always 

radiant in the Court of 

the True Lord.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੂੰ ਹ ਉਸ ਸਦਾ 
ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ (ਰੱਬੀ) 
ਦਰਬਾਰ ਜਵਚ ਸਦਾ ਰੌਸ਼ਨ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

60307 1422 iqn bhidAw 
auTidAw kdy n 
ivsrY ij Awip 
bKsy krqwir]

bh-idAW,au~T-idAW Thin Behadhiaa 

Outhadhiaa 

Kadhae N Visarai J 

Aap Bakhasae 

Karathaar ||

Sitting down and 

standing up, they 

never forget the 

Creator, who forgives 

them.

ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਮਨੱੁਖਾਂ ਉਤੇ ਜਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਜਹੂੰ ਜਦਆਂ 

ਉਠਜਦਆਂ ਜਕਸੇ ਭੀ ਵੇਲੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) ਨਹੀਂ 
ਭੁੱ ਲਦਾ।

60308 1422 nwnk gurmuiK 
imly n ivCuVih  
ij myly 
isrjxhwr]15]

Naanak Guramukh 

Milae N 

Vishhurrehi J 

Maelae 

Sirajanehaar 

||15||

O Nanak, the 

Gurmukhs are united 

with the Lord. Those 

united by the Creator 

Lord, shall never be 

separated again. 

||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਆਪ 

ਆਪਣ ੇਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋਜੜਆ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ (ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਜਮਲੇ 

ਹੋਏ ਜਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵੱਛੁੜਦੇ 

॥੧੫॥

60309 1422 gur pIrW kI 
cwkrI mhW 
krVI suK swru]

gur pIrW kI cwkrI 
(swru) suK dyx nUM mhW 
(krVI) qkVI hY

Gur Peeraan Kee 

Chaakaree 

Mehaan Kararree 

Sukh Saar ||

To work for the Guru, 

or a spiritual teacher, 

is terribly difficult, but 

it brings the most 

excellent peace.

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ (ਦੱਸੀ ਹੋਈ) 

ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਜਵਚ ਆਪਾ 
ਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 

ਜਵਚੋਂ) ਸਿੇਸ਼ਟ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਪਿਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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60310 1422 ndir kry ijsu 
AwpxI iqsu lwey 
hyq ipAwru]

Nadhar Karae Jis 

Aapanee This 

Laaeae Haeth 

Piaar ||

The Lord casts His 

Glance of Grace, and 

inspires love and 

affection.

(ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ) 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਪਿੀਤ-ਜਪਆਰ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।
60311 1422 siqgur kI syvY 

ligAw Baujlu 
qrY sMswru]

Sathigur Kee 

Saevai Lagiaa 

Bhoujal Tharai 

Sansaar ||

Joined to the service 

of the True Guru, the 

mortal being crosses 

over the terrifying 

world-ocean.

ਗੁਰੂ ਦੀ (ਦੱਸੀ) ਸੇਵਾ ਜਵਚ 

ਲੱਜਗਆਂ ਿਗਤ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

60312 1422 mn icMidAw Plu 
pwiesI AMqir 
ibbyk bIcwru]

Man Chindhiaa Fal 

Paaeisee Anthar 

Bibaek Beechaar ||

The fruits of the 

mind's desires are 

obtained, with clear 

contemplation and 

discriminating 

understanding within.

(ਜਿਹੜਾ ਭੀ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ) ਮਨ-

ਮੂੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਚੂੰ ਗੇ 

ਮੂੰ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਸੂਝ 

(ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਇਗੀ)।
60313 1422 nwnk siqguir 

imilAY pRBu 
pweIAY sBu dUK 
invwrxhwru]16]

Naanak Sathigur 

Miliai Prabh 

Paaeeai Sabh 

Dhookh 

Nivaaranehaar 

||16||

O Nanak, meeting the 

True Guru, God is 

found; He is the 

Eradicator of all 

sorrow. ||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿੇ ਗੁਰੂ ਜਮਲ ਪਏ, 

ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਹਰੇਕ ਦੱੁਖ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ 

॥੧੬॥
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60314 1422 mnmuK syvw jo 
kry dUjY Bwie 
icqu lwie]

Manamukh 

Saevaa Jo Karae 

Dhoojai Bhaae 

Chith Laae ||

The self-willed 

manmukh may 

perform service, but 

his consciousness is 

attached to the love of 

duality.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਜਿਹੜੀ ਭੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਉਹ ਆਪਣਾ) ਜਚੱਤ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਹੋਰ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਿੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

60315 1422 puqu klqu kutMbu 
hY mwieAw mohu 
vDwie]

k-l`qu Puth Kalath 

Kuttanb Hai 

Maaeiaa Mohu 

Vadhhaae ||

Through Maya, his 

emotional attachment 

to children, spouse 

and relatives increases.

(ਇਹ ਮੇਰਾ) ਪੱੁਤਰ (ਹੈ, ਇਹ 

ਮੇਰੀ) ਇਸਤਿੀ (ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ) 
ਪਰਵਾਰ ਹੈ (-ਇਹ ਆਖ ਆਖ 

ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ 

ਵਧਾਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
60316 1422 drgih lyKw 

mMgIAY koeI AMiq  
n skI Cfwie]

Dharagehi 

Laekhaa Mangeeai 

Koee Anth N 

Sakee Shhaddaae 

||

He shall be called to 

account in the Court 

of the Lord, and in the 

end, no one will be 

able to save him.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਵਚ 

(ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਜਹਸਾਬ 

(ਤਾਂ) ਮੂੰ ਜਗਆ (ਹੀ) ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਿਾਹੀ ਤੋਂ) 
ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ।

60317 1423 ibnu nwvY sBu duKu 
hY duKdweI moh 
mwie]

Bin Naavai Sabh 

Dhukh Hai 

Dhukhadhaaee 

Moh Maae ||

Without the Lord's 

Name, all is pain. 

Attachment to Maya is 

agonizingly painful.

ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੁਖਦਾਈ 

ਸਾਬਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ 
(ਉੱਦਮ) ਦੁਖ (ਦਾ ਹੀ ਮੂਲ) ਹੈ।
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60318 1423 nwnk gurmuiK 
ndrI AwieAw  
moh mwieAw 
ivCuiV sB 
jwie]17]

Naanak Guramukh 

Nadharee Aaeiaa 

Moh Maaeiaa 

Vishhurr Sabh 

Jaae ||17||

O Nanak, the Gurmukh 

comes to see, that 

attachment to Maya 

separates all from the 

Lord. ||17||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ 

ਕੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਭੇਤ) 

ਜਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੭॥

60319 1423 gurmuiK hukmu mMny 
sh kyrw hukmy hI 
suKu pwey]

Guramukh Hukam 

Mannae Seh 

Kaeraa Hukamae 

Hee Sukh Paaeae 

||

The Gurmukh obeys 

the Order of her 

Husband Lord God; 

through the Hukam of 

His Command, she 

finds peace.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 

ਜਰਹ ਕੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

60320 1423 hukmo syvy hukmu 
ArwDy hukmy smY 
smwey]

Hukamo Saevae 

Hukam Araadhhae 

Hukamae Samai 

Samaaeae ||

In His Will, she serves; 

in His Will, she 

worship and adores 

Him.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੂੰ  
ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਹੁਕਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਜਵਚ ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
60321 1423 hukmu vrqu nymu 

suc sMjmu mn 
icMidAw Plu 
pwey]

Hukam Varath 

Naem Such 

Sanjam Man 

Chindhiaa Fal 

Paaeae ||

In His Will, she merges 

in absorption. His Will 

is her fast, vow, purity 

and self-discipline; 

through it, she obtains 

the fruits of her mind's 

desires.

ਵਰਤ (ਆਜਦਕ ਰੱਖਣ ਦਾ) 
ਨੇਮ, ਸਰੀਰਕ ਪਜਵਤਿਤਾ, 
ਇੂੰ ਜਦਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਦਾ ਿਤਨ-

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਵਾਸਤੇ ਪਿਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੂੰਨਣਾ 
ਹੀ ਹੈ। (ਹੁਕਮ ਮੂੰਨ ਕੇ) ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ ਮਨ-ਮੂੰਗੀ ਮੁਰਾਦ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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60322 1423 sdw suhwgix ij 
hukmY buJY  
siqguru syvY ilv 
lwey]

bu`JY Sadhaa Suhaagan J 

Hukamai Bujhai 

Sathigur Saevai Liv 

Laaeae ||

She is always and 

forever the happy, 

pure soul-bride, who 

realizes His Will; she 

serves the True Guru, 

inspired by loving 

absorption.

ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ 

ਿੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਈ 

ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
ਸਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ।

60323 1423 nwnk ikRpw kry 
ijn aUpir iqnw 
hukmy ley 
imlwey]18]

Naanak Kirapaa 

Karae Jin Oopar 

Thinaa Hukamae 

Leae Milaaeae 

||18||

O Nanak, those upon 

whom the Lord 

showers His Mercy, 

are merged and 

immersed in His Will. 

||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਉੱਤੇ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜਮਹਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  (ਆਪਣ)ੇ ਹੁਕਮ 

ਜਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥

60324 1423 mnmuiK hukmu n 
buJy bpuVI inq 
haumY krm 
kmwie]

b`uJy b`puVI Manamukh 

Hukam N Bujhae 

Bapurree Nith 

Houmai Karam 

Kamaae ||

The wretched, self-

willed manmukhs do 

not realize His Will; 

they continually act in 

ego.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੀ ਬਦ-ਨਸੀਬ ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ 
ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਸਦਾ ਹਉਮੈ 

ਦੇ ਆਸਰੇ (ਆਪਣ ੇਵਲੋਂ ਜਮਥੇ 

ਹੋਏ ਧਾਰਜਮਕ) ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।

60325 1423 vrq nymu suc 
sMjmu pUjw pwKMif 
Brmu n jwie]

pUjw: polw bolo Varath Naem Such 

Sanjam Poojaa 

Paakhandd 

Bharam N Jaae ||

By ritualistic fasts, 

vows, purities, self-

disciplines and 

worship ceremonies, 

they still cannot get 

rid of their hypocrisy 

and doubt.

ਉਹ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੱੁਚ ਸੂੰਿਮ 

ਦੇਵ-ਪੂਿਾ (ਆਜਦਕ ਕਰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਨ 

ਜਨਰਾ ਜਵਖਾਵਾ, ਤੇ) ਜਵਖਾਵੇ 
ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
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60326 1423 AMqrhu kusuDu  
mwieAw moih byDy  
ijau hsqI Cwru 
aufwey]

ku-s`uDu[ by~Dy Antharahu 

Kusudhh Maaeiaa 

Mohi Baedhhae 

Jio Hasathee 

Shhaar 

Ouddaaeae ||

Inwardly, they are 

impure, pierced 

through by 

attachment to Maya; 

they are like 

elephants, who throw 

dirt all over 

themselves right after 

their bath.

(ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ) ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਖੋਟਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਜਵੱਝੇ 
ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ 

ਧਾਰਜਮਕ ਕਰਮ ਇਉਂ ਹੀ ਹਨ) 

ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ (ਨਹ ਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਉੱਤੇ) ਜਮੱਟੀ ਉਡਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ।

60327 1423 ijin aupwey iqsY  
n cyqih ibnu cyqy  
ikau suKu pwey]

Jin Oupaaeae 

Thisai N Chaethehi 

Bin Chaethae Kio 

Sukh Paaeae ||

They do not even 

think of the One who 

created them. 

Without thinking of 

Him, they cannot find 

peace.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। (ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਦਾ) ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਜਬਨਾ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਕਦੇ ਸੁਖ 

ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
60328 1423 nwnk prpMcu 

kIAw Duir krqY  
pUrib iliKAw 
kmwey]19]

Naanak Parapanch 

Keeaa Dhhur 

Karathai Poorab 

Likhiaa Kamaaeae 

||19||

O Nanak, the Primal 

Creator has made the 

drama of the 

Universe; all act as 

they are pre-ordained. 

||19||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਾਤਰ ਨੇ ਹੀ 
ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਆਪਣੇ 
ਹੁਕਮ ਨਾਲ) ਿਗਤ-ਰਚਨਾ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਆਪਣ ੇਜਪਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ (ਹੁਣ 

ਭੀ) ਕਰਮ ਕਰੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੧੯॥
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60329 1423 gurmuiK prqIiq 
BeI mnu mwinAw  
An idnu syvw 
krq smwie]

Guramukh 

Paratheeth Bhee 

Man Maaniaa 

Anadhin Saevaa 

Karath Samaae ||

The Gurmukh has 

faith; his mind is 

contented and 

satisfied. Night and 

day, he serves the 

Lord, absorbed in Him.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ (ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ) 

ਸਰਧਾ ਬਣੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, (ਉਸ 

ਦਾ) ਮਨ (ਗੁਰੂ ਜਵਚ) 

ਪਤੀਜਿਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਜਦਆਂ (ਸੇਵਾ 
ਜਵਚ) ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

60330 1423 AMqir siqguru  
gurU sB pUjy  
siqgur kw drsu 
dyKY sB Awie]

p`Ujy Anthar Sathigur 

Guroo Sabh 

Poojae Sathigur 

Kaa Dharas 

Dhaekhai Sabh 

Aae ||

The Guru, the True 

Guru, is within; all 

worship and adore 

Him. Everyone comes 

to see the Blessed 

Vision of His Darshan.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਸਦਾ) ਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ 
ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਵਚ ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

60331 1423 mMnIAY siqgur 
prm bIcwrI  
ijqu imilAY  
iqsnw BuK sB 
jwie]

Manneeai 

Sathigur Param 

Beechaaree Jith 

Miliai Thisanaa 

Bhukh Sabh Jaae 

||

So believe in the True 

Guru, the supreme 

sublime Contemplator. 

Meeting with Him, 

hunger and thirst are 

completely relieved.

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਜਵਚਾਰ 

ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜਵਚ ਸਰਧਾ 
ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 

(ਗੁਰੂ) ਦੇ ਜਮਜਲਆਂ (ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਸਾਰੀ ਭੁੱ ਖ ਸਾਰੀ ਜਤਿਹ 

ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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60332 1423 hau sdw sdw 
bilhwrI gur 
Apuny jo pRBu scw 
dyie imlwie]

dy-ie Ho Sadhaa Sadhaa 

Balihaaree Gur 

Apunae Jo Prabh 

Sachaa Dhaee 

Milaae ||

I am forever a sacrifice 

to my Guru, who leads 

me to meet the True 

Lord God.

ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 
ਸਦਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ 

ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

60333 1423 nwnk krmu 
pwieAw iqn 
scw jo gur 
crxI lgy 
Awie]20]

Naanak Karam 

Paaeiaa Thin 

Sachaa Jo Gur 

Charanee Lagae 

Aae ||20||

O Nanak, those who 

come and fall at the 

Feet of the Guru are 

blessed with the 

karma of Truth. ||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਜਟਕ 

ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ (ਰੱਬੀ) ਜਮਹਰ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ॥੨੦॥

60334 1423 ijn iprIAw sau 
nyhu sy sjx mY 
nwil]

s`jx Jin Pireeaa So 

Naehu Sae Sajan 

Mai Naal ||

That Beloved, with 

whom I am in love, 

that Friend of mine is 

with me.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਸਤ ਸੂੰਗੀਆਂ ਦਾ) 
ਜਪਆਰੇ ਪਿਭੂ ਨਾਲ ਜਪਆਰ 

ਬਜਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਸਤਸੂੰਗੀ ਸੱਿਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 

(ਸਹਾਈ) ਹਨ।
60335 1423 AMqir bwhir hau 

iPrW BI ihrdY 
rKw smwil]21]

Anthar Baahar Ho 

Firaan Bhee 

Hiradhai Rakhaa 

Samaal ||21||

I wander around 

inside and outside, but 

I always keep Him 

enshrined within my 

heart. ||21||

(ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੂੰਗ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਮੈਂ ਅੂੰਦਰ 

ਬਾਹਰ (ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ 

ਜਵਹਾਰ ਜਵਚ ਭੀ) ਤੁਜਰਆ 

ਜਿਰਦਾ ਹਾਂ, (ਜਿਰ) ਭੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ 

ਜਵਚ ਸੂੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ 
॥੨੧॥
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60336 1423 ijnw iek min 
iek iciq 
iDAwieAw  
siqgur sau icqu 
lwie]

Jinaa Eik Man Eik 

Chith Dhhiaaeiaa 

Sathigur So Chith 

Laae ||

Those who meditate 

on the Lord single-

mindedly, with one-

pointed 

concentration, link 

their consciousness to 

the True Guru.

ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਜਚੱਤ ਿੋੜ ਕੇ ਇਕਾਗਰ 

ਮਨ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਜਚੱਤ 

ਨਾਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਜਰਆ ਹੈ,

60337 1423 iqn kI duK BuK  
haumY vfw rogu 
gieAw inrdoK 
Bey ilv lwie]

Thin Kee Dhukh 

Bhukh Houmai 

Vaddaa Rog 

Gaeiaa Niradhokh 

Bheae Liv Laae ||

They are rid of pain, 

hunger, and the great 

illness of egotism; 

lovingly attuned to the 

Lord, they become 

free of pain.

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਹੋ 

ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ 

ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ 
ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਪਿਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਸੁਰਤ ਿੋੜ 

ਕੇ ਉਹ ਪਜਵੱਤਰ ਿੀਵਨ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।
60338 1423 gux gwvih gux 

aucrih gux mih 
svY smwie]

au~c-rih Gun Gaavehi Gun 

Oucharehi Gun 

Mehi Savai 

Samaae ||

They sing His Praises, 

and chant His Praises; 

in His Glorious Praises, 

they sleep in 

absorption.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਪਿਭੂ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। 
(ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਤ ਿੋੜ 

ਕੇ) ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 
ਜਵਚ ਸਦਾ ਲੀਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

60339 1423 nwnk gur pUry qy 
pwieAw shij 
imilAw pRBu 
Awie]22]

Naanak Gur 

Poorae Thae 

Paaeiaa Sehaj 

Miliaa Prabh Aae 

||22||

O Nanak, through the 

Perfect Guru, they 

come to meet God 

with intuitive peace 

and poise. ||22||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੇ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ ਆ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ ॥੨੨॥
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60340 1423 mnmuiK mwieAw 
mohu hY nwim n 
lgY ipAwru]

Manamukh 

Maaeiaa Mohu 

Hai Naam N Lagai 

Piaar ||

The self-willed 

manmukhs are 

emotionally attached 

to Maya; they are not 

in love with the Naam.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ (ਬਜਣਆ ਰਜਹੂੰਦਾ) ਹੈ, 

(ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਨਾਮ ਜਵਚ 

ਜਪਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
60341 1423 kUVu kmwvY kUVu 

sMGrY kUiV krY 
Awhwru]

Koorr Kamaavai 

Koorr Sangharai 

Koorr Karai Aahaar 

||

They practice 

falsehood, gather 

falsehood, and eat the 

food of falsehood.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਠੱਗੀ-ਫ਼ਰੇਬ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ-
ਫ਼ਰੇਬ (ਦੇ ਸੂੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ 
ਅੂੰਦਰ) ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਠੱਗੀ-ਫ਼ਰੇਬ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ 
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ।

60342 1423 ibKu mwieAw Dnu 
sMic mrih AMiq 
hoie sBu Cwru]

Bikh Maaeiaa 

Dhhan Sanch 

Marehi Anth Hoe 

Sabh Shhaar ||

Gathering the 

poisonous wealth and 

property of Maya, 

they die; in the end, 

they are all reduced to 

ashes.

ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਲਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਧਨ (ਮਨੱੁਖ ਦੇ) 

ਅੂੰਤ ਸਮੇ (ਉਸ ਦੇ ਭਾ ਦਾ) 
ਸਾਰਾ ਸੁਆਹ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

(ਪਰ ਇਸੇ) ਧਨ ਨੂੂੰ  ਿੋੜ ਿੋੜ 

ਕੇ (ਿੀਵ) ਆਤਮਕ ਮੌਤ 

ਸਹੇੜਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

60343 1423 krm Drm suic 
sMjmu krih  
AMqir loBu 
ivkwr]

Karam Dhharam 

Such Sanjam 

Karehi Anthar 

Lobh Vikaar ||

They perform religious 

rituals of purity and 

self-discipline, but 

they are filled with 

greed, evil and 

corruption.

(ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤੀਰਥ-ਿਾਤਿਾ 
ਆਜਦਕ ਜਮਥੇ ਹੋਏ) ਧਾਰਜਮਕ 

ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ 

ਪਜਵੱਤਿਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, (ਇਹੋ 

ਜਿਹਾ ਹਰੇਕ) ਸੂੰਿਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, (ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਅੂੰਦਰ 

ਲੋਭ ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

ਜਵਕਾਰ ਜਟਕੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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60344 1423 nwnk mnmuiK ij 
kmwvY su Qwie n 
pvY drgh hoie 
KuAwru]23]

Naanak 

Manamukh J 

Kamaavai S 

Thhaae N Pavai 

Dharageh Hoe 

Khuaar ||23||

O Nanak, the actions 

of the self-willed 

manmukhs are not 

accepted; in the Court 

of the Lord, they are 

miserable. ||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 

ਜਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

(ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਿ ੋਕੁਝ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ, ਉਥੇ ਉਹ ਖ਼ੁਆਰ ਹੀ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੨੩॥

60345 1423 sBnw rwgW ivic 
so Blw BweI  
ijqu visAw min 
Awie]

Sabhanaa Raagaan 

Vich So Bhalaa 

Bhaaee Jith Vasiaa 

Man Aae ||

Among all Ragas, that 

one is sublime, O 

Siblings of Destiny, by 

which the Lord comes 

to abide in the mind.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਜਵਚ 

ਉਹ (ਹਜਰ-ਨਾਮ ਜਸਮਰਨ ਹੀ) 
ਚੂੰਗਾ (ਉੱਦਮ) ਹੈ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ 

(ਜਸਮਰਨ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਹੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

60346 1423 rwgu nwdu sBu 
scu hY kImiq 
khI n jwie]

Raag Naadh Sabh 

Sach Hai Keemath 

Kehee N Jaae ||

Those Ragas which are 

in the Sound-current 

of the Naad are totally 

true; their value 

cannot be expressed.

ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ (ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਹੀ ਮਨੱੁਖ 

ਵਾਸਤੇ) ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਦਾ-
ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਹੀ (ਮਨੱੁਖ 

ਵਾਸਤੇ) ਰਾਗ ਹੈ ਨਾਦ ਹੈ, 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦੇ ਜਸਮਰਨ ਦਾ) 
ਮੱੁਲ ਜਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ।
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60347 1423 rwgY nwdY bwhrw  
ienI hukmu n 
bUiJAw jwie]

Raagai Naadhai 

Baaharaa Einee 

Hukam N Boojhiaa 

Jaae ||

Those Ragas which are 

not in the Sound-

current of the Naad - 

by these, the Lord's 

Will cannot be 

understood.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਜਮਲਾਪ) ਰਾਗ 

(ਦੀ ਕੈਦ) ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਨਾਦ (ਦੀ 
ਕੈਦ) ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
(ਰਾਗਾਂ ਨਾਦਾਂ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਜਝਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ।

60348 1423 nwnk hukmY bUJY  
iqnw rwis hoie  
siqgur qy soJI 
pwie]

b`UJY[so~JI Naanak Hukamai 

Boojhai Thinaa 

Raas Hoe Sathigur 

Thae Sojhee Paae 

||

O Nanak, they alone 

are right, who 

understand the Will of 

the True Guru.

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 

(ਰਾਗ ਭੀ) ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ (ਉ ੈਂਞ ਜਨਰੇ ਰਾਗ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 

ਜਵਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ)।

60349 1423 sB ikCu iqs qy 
hoieAw ijau iqsY 
dI rjwie]24]

Sabh Kishh This 

Thae Hoeiaa Jio 

Thisai Dhee Rajaae 

||24||

Everything happens as 

He wills. ||24||

ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

ਜਕ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ 

ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, (ਜਤਵੇਂ ਹੀ ਸਭ 

ਕੁਝ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ) ॥੨੪॥

60350 1424 siqgur ivic 
AMimRq nwmu hY  
AMimRqu khY 
khwie]

Sathigur Vich 

Anmrith Naam Hai 

Anmrith Kehai 

Kehaae ||

The Ambrosial Nectar 

of the Naam, the 

Name of the Lord, is 

within the True Guru.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ 

(ਦੇ ਜਹਰਦੇ) ਜਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, 

(ਗੁਰੂ ਆਪ ਇਹ) ਅੂੰ ਜਮਿਤ-ਨਾਮ 

ਿਪਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋ) 

ਿਪਾਂਦਾ ਹੈ।
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60351 1424 gurmqI nwmu 
inrmluo inrml 
nwmu iDAwie]

(inrmlou) AONkV Aqy 
hoVy dy ivcwly bolo

Guramathee 

Naam Niramaluo 

Niramal Naam 

Dhhiaae ||

Following the Guru's 

Teachings, one 

meditates on the 

Immaculate Naam, the 

Pure and Holy Naam.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਜਰਆਂ ਹੀ 
(ਇਹ) ਪਜਵੱਤਰ ਨਾਮ (ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ 

ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਇਹ) 

ਪਜਵੱਤਰ ਨਾਮ ਿਪ (ਸਕਦਾ 
ਹੈ)।

60352 1424 AMimRq bwxI qqu 
hY gurmuiK vsY 
min Awie]

Anmrith Baanee 

Thath Hai 

Guramukh Vasai 

Man Aae ||

The Ambrosial Word 

of His Bani is the true 

essence. It comes to 

abide in the mind of 

the Gurmukh.

(ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਤੱਤ (ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ) ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 
ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਜਪਆਂ ਹੀ (ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ ਜਵਚ ਆ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
60353 1424 ihrdY kmlu 

prgwisAw joqI 
joiq imlwie]

pr-gwisAw Hiradhai Kamal 

Paragaasiaa 

Jothee Joth Milaae 

||

The heart-lotus 

blossoms forth, and 

one's light merges in 

the Light.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ) 

ਜਹਰਦੇ ਦਾ ਕੌਲ-ਿੁੱ ਲ ਜਖੜ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ) ਜਿੂੰ ਦ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਿੋਜਤ ਜਵਚ 

ਜਮਲੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
60354 1424 nwnk siqguru 

iqn kau myilEnu  
ijn Duir msqik 
Bwgu 
ilKwie]25]

Naanak Sathigur 

Thin Ko Maelioun 

Jin Dhhur 

Masathak Bhaag 

Likhaae ||25||

O Nanak, they alone 

meet with the True 

Guru, who have such 

pre-ordained destiny 

inscribed upon their 

foreheads. ||25||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ 
(ਮਨੱੁਖਾਂ) ਨੂੂੰ  ਜਮਲਾਇਆ, ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਉਸ ਨੇ) ਧੁਰ 

ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ (ਇਹ) ਚੂੰਗੀ 
ਜਕਸਮਤ ਜਲਖ ਜਦੱਤੀ ॥੨੫॥
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60355 1424 AMdir iqsnw 
Aig hY mnmuK 
BuK n jwie]

A`ig Andhar Thisanaa 

Ag Hai Manamukh 

Bhukh N Jaae ||

Within the self-willed 

manmukhs is the fire 

of desire; their hunger 

does not depart.

ਆਪਣ ੇਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਜਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
(ਅੱਗ ਬਲਦੀ) ਰਜਹੂੰਦੀ, (ਉਸ 

ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ 

(ਕਦੇ) ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
60356 1424 mohu kutMbu sBu 

kUVu hY kUiV 
rihAw lptwie]

Mohu Kuttanb 

Sabh Koorr Hai 

Koorr Rehiaa 

Lapattaae ||

Emotional 

attachments to 

relatives are totally 

false; they remain 

engrossed in 

falsehood.

(ਿਗਤ ਦਾ ਇਹ) ਮੋਹ 

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, (ਇਹ) 

ਪਰਵਾਰ (ਭੀ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਸਾਰਾ ਹੈ, (ਪਰ ਮਨ ਦਾ 
ਮੁਰੀਦ ਮਨੱੁਖ ਇਸ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਪਸਾਰੇ ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਿਜਸਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
60357 1424 An idnu icMqw 

icMqvY icMqw bDw 
jwie]

b`Dw Anadhin Chinthaa 

Chinthavai 

Chinthaa Badhhaa 

Jaae ||

Night and day, they 

are troubled by 

anxiety; bound to 

anxiety, they depart.

ਹਰ ਵੇਲੇ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 

ਦੀਆਂ) ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਜਵਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ 

(ਹੀ ਿਗਤ ਤੋਂ) ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

60358 1424 jMmxu mrxu n 
cukeI haumY 
krm kmwie]

Janman Maran N 

Chukee Houmai 

Karam Kamaae ||

Their comings and 

goings in reincarnation 

never end; they do 

their deeds in egotism.

ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ (ਸਾਰੇ) 

ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ 

(ਤਾਹੀਏ ਂਉਸ ਦਾ) ਿਨਮ ਮਰਣ 

ਦਾ ਗੇੜ (ਕਦੇ) ਮੱੁਕਦਾ ਨਹੀਂ।

60359 1424 gur srxweI 
aubrY nwnk ley 
Cfwie]26]

Gur Saranaaee 

Oubarai Naanak 

Leae Shhaddaae 

||26||

But in the Guru's 

Sanctuary, they are 

saved, O Nanak, and 

set free. ||26||

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਭੀ 
ਮੋਹ ਦੇ ਿਾਲ ਜਵਚੋਂ) ਬਚ 

ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ (ਇਸ ਮੋਹ-

ਿਾਲ ਤੋਂ) ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨੬॥
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60360 1424 siqgur purKu 
hir iDAwiedw  
sqsMgiq siqgur 
Bwie]

Sathigur Purakh 

Har Dhhiaaeidhaa 

Sathasangath 

Sathigur Bhaae ||

The True Guru 

meditates on the Lord, 

the Primal Being. The 

Sat Sangat, the True 

Congregation, loves 

the True Guru.

ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪਆਰ ਜਵਚ 

ਜਟਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

60361 1424 sqsMgiq siqgur 
syvdy hir myly 
guru mylwie]

Sathasangath 

Sathigur 

Saevadhae Har 

Maelae Gur 

Maelaae ||

Those who join the Sat 

Sangat, and serve the 

True Guru - the Guru 

unites them in the 

Lord's Union.

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ) ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ 

ਜਵਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਿੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਮਲਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

60362 1424 eyhu Baujlu jgqu 
sMswru hY guru 
boihQu nwim 
qrwie]

j`gqu Eaehu Bhoujal 

Jagath Sansaar Hai 

Gur Bohithh Naam 

Tharaae ||

This world, this 

universe, is a terrifying 

ocean. On the Boat of 

the Naam, the Name 

of the Lord, the Guru 

carries us across.

(ਉ ੈਂਞ ਤਾਂ) ਇਹ ਿਗਤ ਇਹ 

ਸੂੰਸਾਰ ਇਕ ਜਭਆਨਕ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ-ਿਹਾਜ਼ 

(ਸਰਨ ਆਏ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ ) ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ (ਿੋੜ ਕੇ ਇਸ 

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ।

60363 1424 gurisKI Bwxw 
mMinAw guru pUrw 
pwir lMGwie]

guris`KI kmwaux dy swry 
gux, Bwxw mMinAw

Gurasikhee 

Bhaanaa Manniaa 

Gur Pooraa Paar 

Langhaae ||

The Sikhs of the Guru 

accept and obey the 

Lord's Will; the Perfect 

Guru carries them 

across.

(ਜਿਨਹ ਾਂ) ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਦਾ) 
ਹੁਕਮ ਮੂੰਨ ਜਲਆ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ 

(ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘਾਂਦਾ ਹੈ।
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60364 1424 gurisKW kI hir  
DUiV dyih hm 
pwpI BI giq 
pWih]

Gurasikhaan Kee 

Har Dhhoorr 

Dhaehi Ham 

Paapee Bhee Gath 

Paanhi ||

O Lord, please bless 

me with the dust of 

the feet of the Guru's 

Sikhs. I am a sinner - 

please save me.

ਹੇ ਹਰੀ! ਅਸਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਬਖ਼ਸ਼, ਤਾ ਜਕ ਅਸੀਂ ਜਵਕਾਰੀ 
ਿੀਵ ਭੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।

60365 1424 Duir msqik hir 
pRB iliKAw gur 
nwnk imilAw 
Awie]

Dhhur Masathak 

Har Prabh Likhiaa 

Gur Naanak Miliaa 

Aae ||

Those who have such 

pre-ordained destiny 

written upon their 

foreheads by the Lord 

God, come to meet 

Guru Nanak.

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਹਰੀ-ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਲਜਖਆ ਲੇਖ 

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ 

ਉੱਘੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਆ ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

60366 1424 jmkMkr mwir 
ibdwirAnu hir 
drgh ley 
Cfwie]

Jamakankar Maar 

Bidhaarian Har 

Dharageh Leae 

Shhaddaae ||

The Messenger of 

Death is beaten and 

driven away; we are 

saved in the Court of 

the Lord.

ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਨੇ (ਸਾਰੇ) ਿਮਦੂਤ 

ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਜਦੱਤੇ। (ਗੁਰੂ ਉਸ 

ਨੂੂੰ ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 

ਜਵਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

60367 1424 gurisKw no 
swbwis hY hir 
quTw myil 
imlwie]27]

qu`Tw Gurasikhaa No 

Saabaas Hai Har 

Thuthaa Mael 

Milaae ||27||

Blessed and 

celebrated are the 

Sikhs of the Guru; in 

His Pleasure, the Lord 

unites them in His 

Union. ||27||

ਗੁਰਜਸੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 

ਜਵਚ) ਆਦਰ-ਸਤਕਾਰ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਭੂ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ 

ਪਿਸੂੰ ਨ ਹੋ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ) ਜਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨੭॥
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60368 1424 guir pUrY hir 
nwmu idVwieAw  
ijin ivchu Brmu 
cukwieAw]

Gur Poorai Har 

Naam Dhirraaeiaa 

Jin Vichahu 

Bharam 

Chukaaeiaa ||

The Perfect Guru has 

implanted the Lord's 

Name within me; it 

has dispelled my 

doubts from within.

(ਜਿਸ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

(ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ) ਨੇ (ਿੀਵ ਦੇ) ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਭਟਕਣਾ (ਸਦਾ) ਮੁਕਾਈ ਹੈ,

60369 1424 rwm nwmu hir 
kIriq gwie kir 
cwnxu mgu 
dyKwieAw]

m`gu Raam Naam Har 

Keerath Gaae Kar 

Chaanan Mag 

Dhaekhaaeiaa ||

Singing the Kirtan of 

the Praises of the 

Lord's Name, the 

Lord's path is 

illuminated and shown 

to His Sikhs.

(ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਸਮਰ 

ਕੇ), ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-

ਸਾਲਾਹ ਗਾ ਗਾ ਕੇ (ਸਰਨ 

ਆਏ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ 

ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ) ਰਸਤਾ 
(ਸਦਾ) ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ।

60370 1424 haumY mwir eyk 
ilv lwgI AMqir 
nwmu vswieAw]

Houmai Maar 

Eaek Liv Laagee 

Anthar Naam 

Vasaaeiaa ||

Conquering my 

egotism, I remain 

lovingly attuned to the 

One Lord; the Naam, 

the Name of the Lord, 

dwells within me.

(ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਹਉਮੈ 

ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ, (ਉਸ ਨੇ 

ਆਪਣ)ੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ 
ਜਲਆ।

60371 1424 gurmqI jmu joih  
n skY scY nwie 
smwieAw]

Guramathee Jam 

Johi N Sakai Sachai 

Naae Samaaeiaa ||

I follow the Guru's 

Teachings, and so the 

Messenger of Death 

cannot even see me; I 

am immersed in the 

True Name.

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਿਮਰਾਿ ਭੀ (ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਵੱਲ) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
(ਉਹ ਮਨੱੁਖ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ ਜਵਚ (ਸਦਾ) ਲੀਨ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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60372 1424 sBu Awpy Awip  
vrqY krqw jo 
BwvY so nwie 
lwieAw]

Sabh Aapae Aap 

Varathai Karathaa 

Jo Bhaavai So 

Naae Laaeiaa ||

The Creator Himself is 

All-pervading; as He 

pleases, He links us to 

His Name.

(ਉਸਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਬਣ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ) ਹਰ ਥਾਂ ਕਰਤਾਰ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, 

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਨਾਮ ਜਵਚ ਿੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

60373 1424 jn nwnku nwau 
ley qW jIvY ibnu 
nwvY iKnu mir 
jwieAw]28]

Jan Naanak Naao 

Leae Thaan Jeevai 

Bin Naavai Khin 

Mar Jaaeiaa 

||28||

Servant Nanak lives, 

chanting the Name. 

Without the Name, he 

dies in an instant. 

||28||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਭੀ ਿਦੋਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਨਾਮ ਿਪਦਾ 
ਹੈ ਤਦੋਂ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਤਾਂ ਿੀਵ ਇਕ ਜਖਨ ਜਵਚ ਹੀ 
ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੮॥
60374 1424 mn AMqir haumY 

rogu BRim BUly 
haumY swkq 
durjnw]

BU`ly Man Anthar 

Houmai Rog 

Bhram Bhoolae 

Houmai Saakath 

Dhurajanaa ||

Within the minds of 

the faithless cynics is 

the disease of 

egotism; these evil 

people wander around 

lost, deluded by doubt.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ 

ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ (ਸਦਾ 
ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ), ਇਸ 

ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਟਕਣਾ 
ਜਵਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ (ਿੀਵਨ ਦੇ) 

ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

60375 1424 nwnk rogu gvwie  
imil siqgur 
swDU sjxw]29]

Naanak Rog 

Gavaae Mil 

Sathigur Saadhhoo 

Sajanaa ||29||

O Nanak, this disease 

is eradicated only by 

meeting with the True 

Guru, the Holy Friend. 

||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਾਕਤ ਮਨੱੁਖ ਭੀ) 
ਸੱਿਣ ਸਾਧੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੂੂੰ  ਜਮਲ 

ਕੇ (ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਹ) ਰੋਗ ਦੂਰ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨੯॥
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60376 1424 gurmqI hir hir 
boly]

bo~ly Guramathee Har 

Har Bolae ||

Following the Guru's 

Teachings, chant the 

Name of the Lord, Har, 

Har.

(ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ) ਗੁਰੂ 

ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ (ਸਦਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਪਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ,

60377 1424 hir pRyim ksweI 
idnsu rwiq hir 
rqI hir rMig 
coly]

sRIr rUpI coLy[coly: 
polw bolo 

Har Praem 

Kasaaee Dhinas 

Raath Har Rathee 

Har Rang Cholae ||

Attracted by the Lord's 

Love, day and night, 

the body-robe is 

imbued with the 

Lord's Love.

ਉਹ ਜਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਜਪਆਰ ਜਵਚ ਜਖੱਚ ਪਾਂਦੀ 
ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ 

ਨਾਮ) ਜਵਚ ਰੱਤੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ (ਪਿੇਮ-) 

ਰੂੰਗ ਜਵਚ (ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ) 

ਮਾਣਦੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
60378 1424 hir jYsw purKu n 

lBeI sBu 
dyiKAw jgqu mY 
toly]

l`-BeI [j`gqu[to~ly Har Jaisaa Purakh 

N Labhee Sabh 

Dhaekhiaa Jagath 

Mai Ttolae ||

I have not found any 

being like the Lord, 

although I have 

searched and looked 

all over the world.

ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੂੰਸਾਰ ਭਾਲ ਕੇ ਵੇਖ 

ਜਲਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ 
ਖਸਮ (ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ) ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ।

60379 1424 gur siqguir nwmu 
idVwieAw mnu 
Anq n kwhU 
foly]

fo~ly Gur Sathigur 

Naam Dhirraaeiaa 

Man Anath N 

Kaahoo Ddolae ||

The Guru, the True 

Guru, has implanted 

the Naam within; now, 

my mind does not 

waver or wander 

anywhere else.

ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ 

ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ) ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਦੱਤਾ, 
(ਉਸ ਦਾ) ਮਨ ਜਕਸੇ ਭੀ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ।

60380 1424 jn nwnku hir 
kw dwsu hY gur 
siqgur ky gul 
goly]30]

go~ly Jan Naanak Har 

Kaa Dhaas Hai Gur 

Sathigur Kae Gul 

Golae ||30||

Servant Nanak is the 

slave of the Lord, the 

slave of the slaves of 

the Guru, the True 

Guru. ||30||

ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੇ 

ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ 

॥੩੦॥
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60381 1425 slok mhlw 5 Salok Mehalaa 5 Shalok, Fifth Mehl: ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਦੇਵ ਿੀ ਦੇ ਸਲੋਕ।

60382 1425 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

60383 1425 rqy syeI ij muKu  
n moVMin@ ijn@I 
is\wqw sweI]

r`qy[ sWeIN Rathae Saeee J 

Mukh N 

Morrannih Jinhee 

Sinjaathaa Saaee 

||

They alone are imbued 

with the Lord, who do 

not turn their faces 

away from Him - they 

realize Him.

ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ (ਪਿੇਮ ਰੂੰਗ 

ਜਵਚ) ਰੂੰ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 

(ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਲੋਂ ਕਦੇ 

ਭੀ) ਮੂੂੰ ਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ (ਕਦੇ ਭੀ 
ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਂਦੇ), 

ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖਸਮ-ਪਿਭੂ ਨਾਲ 

ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

60384 1425 JiV JiV pvdy 
kcy ibrhI ijn@w 
kwir n AweI]1]

Jharr Jharr 

Pavadhae Kachae 

Birehee Jinhaa 

Kaar N Aaee ||1||

The false, immature 

lovers do not know 

the way of love, and 

so they fall. ||1||

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  (ਪਿੇਮ ਦੀ 
ਦਵਾਈ) ਮੁਆਜਫ਼ਕ ਨਹੀਂ 
ਬੈਠਦੀ (ਠੀਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ,) ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿੇਮ 

ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਇਉਂ) ਮੁੜ ਮੁੜ ਟੱੁਟਦੇ ਹਨ 

(ਜਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੱਚੇ ਿਲ 

ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ) ॥੧॥
60385 1425 DxI ivhUxw pwt 

ptMbr BwhI syqI 
jwly]

j`wly Dhhanee 

Vihoonaa Paatt 

Pattanbar 

Bhaahee Saethee 

Jaalae ||

Without my Master, I 

will burn my silk and 

satin clothes in the fire.

(ਹੇ ਭਾਈ!) (ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ) ਰੇਸ਼ਮੀ 
ਕਪੜੇ (ਭੀ) ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ 

ਜਦੱਤੇ ਹਨ (ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿੀਵਨ) ਖਸਮ-ਪਿਭੂ (ਦੀ ਯਾਦ) 

ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਹੀ ਰਹੇ।
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60386 1425 DUVI ivic 
lufMdVI sohW  
nwnk qY sh 
nwly]2]

lu-fMdVI, n`wly Dhhoorree Vich 

Luddandharree 

Sohaan Naanak 

Thai Seh Naalae 

||2||

Even rolling in the 

dust, I look beautiful, 

O Nanak, if my 

Husband Lord is with 

me. ||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਖਸਮ-

ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਨਾਲ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਜਵਚ ਰਜਹ ਕੇ) ਮੈਂ ਘੱਟੇ-ਜਮੱਟੀ 
ਜਵਚ ਜਲਬੜੀ ਹੋਈ ਭੀ ਸੋਹਣੀ 
ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ॥੨॥

60387 1425 gur kY sbid 
ArwDIAY nwim 
rMig bYrwgu]

Gur Kai Sabadh 

Araadhheeai 

Naam Rang 

Bairaag ||

Through the Word of 

the Guru's Shabad, I 

worship and adore the 

Naam, with love and 

balanced detachment.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਵਚ ਿੁੜ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪਿਭੂ ਦੇ) ਨਾਮ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ, (ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-) 

ਰੂੰਗ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ (ਮਨ 

ਜਵਚ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) 
ਉਪਰਾਮਤਾ (ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ),

60388 1425 jIqy pMc 
bYrweIAw nwnk  
sPl mwrU iehu 
rwgu]3]

Jeethae Panch 

Bairaaeeaa 

Naanak Safal 

Maaroo Eihu Raag 

||3||

When the five 

enemies are 

overcome, O Nanak, 

this musical measure 

of Raga Maaroo 

becomes frtuiful. ||3||

(ਕਾਮਾਜਦਕ) ਪੂੰ  ਿੇ ਵੈਰੀ ਵੱਸ 

ਜਵਚ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ 

ਨਾਨਕ! ਇਹ ਪਿੇਮ-ਹੁਲਾਰਾ 
(ਜਵਕਾਰ-ਰੋਗਾਂ ਨੂੂੰ ) ਮਾਰ-ਮੁਕਾਣ 

ਵਾਲੀ ਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ॥੩॥

60389 1425 jW mUM ieku q lK 
qau ijqI ipnxy 
dir ikqVy]

l`K[ijqI: polw bolo Jaan Moon Eik Th 

Lakh Tho Jithee 

Pinanae Dhar 

Kitharrae ||

When I have the One 

Lord, I have tens of 

thousands. Otherwise, 

people like me beg 

from door to door.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਿਦੋਂ ਇਕ ਤੂੂੰ  ਮੇਰੇ ਵੱਲ 

ਹੈਂ, ਤਦੋਂ (ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ 
ਹੀ (ਿੀਵ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ)। (ਇਹ) ਤੇਰੀ ਜਿਤਨੀ ਭੀ 
(ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਸਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, 

ਤੇਰੇ) ਦਰ ਤੇ (ਇਹ ਸਾਰੇ) 

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੂੰਗਤੇ ਹਨ।
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60390 1425 bwmxu ibrQw 
gieE jnMmu  
ijin kIqo so 
ivsry]4]

Baaman Birathhaa 

Gaeiou Jananm Jin 

Keetho So Visarae 

||4||

O Brahmin, your life 

has passed away 

uselessly; you have 

forgotten the One 

who created you. 

||4||

ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿੇ ਉਹ ਭੁੱ ਜਲਆ ਰਹੇ, 

ਤਾਂ (ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਜਝਆ 

ਿਾਣ ਵਾਲਾ) ਬਿਾਹਮਣ (ਦੇ ਘਰ 

ਦਾ) ਿਨਮ (ਭੀ) ਜਵਅਰਥ 

ਚਲਾ ਜਗਆ ॥੪॥

60391 1425 soriT so rsu 
pIjIAY kbhU n 
PIkw hoie]

Sorath So Ras 

Peejeeai Kabehoo 

N Feekaa Hoe ||

In Raga Sorat'h, drink 

in this sublime 

essence, which never 

loses its taste.

ਉਹ (ਹਜਰ-ਨਾਮ-) ਰਸ ਪੀਂਦੇ 

ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕਦੇ 

ਭੀ ਬੇ-ਸੁਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

60392 1425 nwnk rwm nwm 
gun gweIAih  
drgh inrml 
soie]5]

gweI-Aih Naanak Raam 

Naam Gun 

Gaaeeahi 

Dharageh Niramal 

Soe ||5||

O Nanak, singing the 

Glorious Praises of the 

Lord's Name, one's 

reputation is 

immaculate in the 

Court of the Lord. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ (ਸਦਾ) ਗਾਏ ਿਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਵਚ 

ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਸੋਭਾ (ਜਮਲਦੀ ਹੈ) 

॥੫॥

60393 1425 jo pRiB rKy Awip  
iqn koie n 
mwreI]

mw-reI Jo Prabh Rakhae 

Aap Thin Koe N 

Maaree ||

No one can kill those 

whom God Himself 

protects.

ਜਿਨਹ ਾਂ (ਮਨੱੁਖਾਂ) ਦੀ ਪਿਭੂ ਨੇ 

ਆਪ ਰੱਜਖਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

60394 1425 AMdir nwmu 
inDwnu sdw gux 
swreI]

sw-reI Andhar Naam 

Nidhhaan Sadhaa 

Gun Saaree ||

The treasure of the 

Naam, the Name of 

the Lord, is within 

them. They cherish His 

Glorious Virtues 

forever.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ 

ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
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60395 1425 eykw tyk AgMm  
min qin pRBu 
DwreI]

Dw-reI Eaekaa Ttaek 

Aganm Man Than 

Prabh Dhhaaree ||

They take the Support 

of the One, the 

Inaccessible Lord; they 

enshrine God in their 

mind and body.

ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਇਕ ਅਪਹੁੂੰਚ ਪਿਭੂ ਦਾ 
(ਸਦਾ) ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਜਵਚ ਤਨ ਜਵਚ ਪਿਭੂ ਨੂੂੰ  
ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

60396 1425 lgw rMgu Apwru  
ko n auqwreI]

auqw-reI Lagaa Rang Apaar 

Ko N Outhaaree ||

They are imbued with 

the Love of the Infinite 

Lord, and no one can 

wipe it away.

(ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ) ਕਦੇ 

ਨਾਹ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਪਿੇਮ 

ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ 

ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
60397 1425 gurmuiK hir gux 

gwie shij suKu 
swreI]

sw-reI Guramukh Har 

Gun Gaae Sehaj 

Sukh Saaree ||

The Gurmukhs sing 

the Glorious Praises of 

the Lord; they obtain 

the most excellent 

celestial peace and 

poise.

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ 
ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ 

ਗਾਂਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜਵਚ 

(ਜਟਕ ਕੇ ਆਤਮਕ) ਅਨੂੰ ਦ 

ਮਾਣਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।
60398 1425 nwnk nwmu 

inDwnu irdY auir 
hwreI]6]

hw-reI Naanak Naam 

Nidhhaan Ridhai 

Our Haaree ||6||

O Nanak, they 

enshrine the treasure 

of the Naam in their 

hearts. ||6||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਨਮੁਖ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 
ਆਪਣ ੇਜਹਰਦੇ ਜਵਚ (ਇਉਂ) 

ਜਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਹਾਰ 

ਗਲ ਜਵਚ ਪਾ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ) ॥੬॥

60399 1425 kry su cMgw mwin  
duXI gxq lwih]

Awpxy Awp nUM (gxq) 
jnwaux rUp (duXI) 
dUsrI, (lwih) myt 
dy[du-XI: XI qwlU qoN 
bolo

Karae S Changaa 

Maan Dhuyee 

Ganath Laahi ||

Whatever God does, 

accept that as good; 

leave behind all other 

judgements.

(ਜਿਹੜਾ ਕੂੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ (ਕੂੰਮ) ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਸਮਝ, (ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) 
ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਚੂੰ ਤਾ-ਜਫ਼ਕਰ ਦੂਰ 

ਕਰ।
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60400 1425 ApxI ndir 
inhwil Awpy lYhu 
lwie]

Apanee Nadhar 

Nihaal Aapae 

Laihu Laae ||

He shall cast His 

Glance of Grace, and 

attach you to Himself.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਮਹਰ ਦੀ 
ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ, ਆਪ ਹੀ 
(ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ 
ਚਰਨਾਂ ਜਵਚ) ਿੋੜੀ ਰੱਖ।

60401 1425 jn dyhu mqI 
aupdysu ivchu 
Brmu jwie]

Jan Dhaehu 

Mathee 

Oupadhaes 

Vichahu Bharam 

Jaae ||

Instruct yourself with 

the Teachings, and 

doubt will depart from 

within.

(ਆਪਣੇ) ਸੇਵਕ ਨੂੂੰ  (ਉਹ) 

ਅਕਲ ਦੇਹ (ਉਹ) ਜਸੱਜਖਆ 

ਦੇਹ (ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ) 

ਅੂੰਦਰੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਏ।

60402 1425 jo Duir iliKAw 
lyKu soeI sB 
kmwie]

Jo Dhhur Likhiaa 

Laekh Soee Sabh 

Kamaae ||

Everyone does that 

which is pre-ordained 

by destiny.

(ਿੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ) ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 
ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ (ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਉੱਥੇ) ਜਲਜਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ 
ਲੁਕਾਈ (ਉਸ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੀ ਹਰੇਕ) ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,

60403 1425 sB kCu iqs dY 
vis dUjI nwih 
jwie]

Sabh Kashh This 

Dhai Vas Dhoojee 

Naahi Jaae ||

Everything is under His 

control; there is no 

other place at all.

(ਜਕਉਂਜਕ) ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਉਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਵੱਸ ਜਵਚ ਹੈ; 

(ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਿੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ) 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ (ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

60404 1425 nwnk suK And 
Bey pRB kI mMin 
rjwie]7]

Naanak Sukh 

Anadh Bheae 

Prabh Kee Mann 

Rajaae ||7||

Nanak is in peace and 

bliss, accepting the 

Will of God. ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਨੂੂੰ  ਮੂੰਨ ਕੇ (ਿੀਵ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ) ਸੁਖ ਆਨੂੰ ਦ 

ਬਣੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੭॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12453 Published: March 06/ 2014



60405 1425 guru pUrw ijin 
ismirAw syeI 
Bey inhwl]

Gur Pooraa Jin 

Simariaa Saeee 

Bheae Nihaal ||

Those who meditate in 

remembrance on the 

Perfect Guru, are 

exalted and uplifted.

ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ 

ਨੂੂੰ  (ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ ) ਚੇਤੇ 

ਰੱਜਖਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਸੂੰ ਨ-

ਜਚੱਤ ਹੋ ਗਏ।

60406 1425 nwnk nwmu 
ArwDxw kwrju 
AwvY rwis]8]

Naanak Naam 

Araadhhanaa 

Kaaraj Aavai Raas 

||8||

O Nanak, dwelling on 

the Naam, the Name 

of the Lord, all affairs 

are resolved. ||8||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਜਸਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

(ਜਸਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਿੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਸਿਲ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੮॥
60407 1425 pwpI krm 

kmwvdy krdy 
hwey hwie]

Paapee Karam 

Kamaavadhae 

Karadhae Haaeae 

Haae ||

The sinners act, and 

generate bad karma, 

and then they weep 

and wail.

ਜਵਕਾਰੀ ਮਨੱੁਖ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) 

ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਖੀ ਹੁੂੰ ਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

60408 1425 nwnk ijau mQin 
mwDwxIAw iqau 
mQy DRmrwie]9]

mQin, mQy: poly bolo Naanak Jio 

Mathhan 

Maadhhaaneeaa 

Thio Mathhae 

Dhhram Raae 

||9||

O Nanak, just as the 

churning stick churns 

the butter, so does the 

Righteous Judge of 

Dharma churn them. 

||9||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ) 
ਧਰਮਰਾਿ (ਹਰ ਵੇਲੇ) ਇਉਂ 

ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਮਧਾਣੀਆਂ (ਦੱੁਧ) ਜਰੜਕਦੀਆਂ 

ਹਨ ॥੯॥

60409 1425 nwmu iDAwiein 
swjnw jnm 
pdwrQu jIiq]

Naam Dhhiaaein 

Saajanaa Janam 

Padhaarathh Jeeth 

||

Meditating on the 

Naam, O friend, the 

treasure of life is won.

ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ (ਿਾਂਦੇ ਹਨ)।
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60410 1425 nwnk Drm AYsy 
cvih kIqo Bvnu 
punIq]10]

Naanak Dhharam 

Aisae Chavehi 

Keetho Bhavan 

Puneeth ||10||

O Nanak, speaking in 

Righteousness, one's 

world becomes 

sanctified. ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ 

(ਮਨੱੁਖਾ ਿੀਵਨ ਦਾ) ਮਨੋਰਥ 

(ਹਜਰ-ਨਾਮ) ਉਚਾਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਭੀ 
ਪਜਵੱਤਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ॥੧੦॥

60411 1425 KuBVI kuQwie  
imTI glix  
kumMqRIAw]

(K`uBVI) Ku`B rhI hY 
ibRqI[ (kuQwie) KotI 
kusMgq[ (im`TI) 
mwieAw dI[ (glix) 
Ku`Bx ij`Lx[kwm pwp 
AOgux (ku-mMqRIAw) Koty 
mMqRIAW dI slwh krky

Khubharree 

Kuthhaae Mithee 

Galan 

Kumanthreeaa ||

I am stuck in an evil 

place, trusting the 

sweet words of an evil 

advisor.

ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ (ਿੀਵ-

ਇਸਤਿੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ 
ਜਿਲਹਣ ਜਵਚ) ਕੋਝੇ ਥਾਂ ਜਵਚ 

ਬੁਰੇ ਹਾਲੇ ਖੱੁਭੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ, 

(ਪਰ ਇਹ) ਜਿਲਹਣ (ਉਸ ਨੂੂੰ ) 
ਜਮੱਠੀ (ਭੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ)।

60412 1425 nwnk syeI aubry  
ijnw Bwgu 
mQwih]11]

Naanak Saeee 

Oubarae Jinaa 

Bhaag Mathhaahi 

||11||

O Nanak, they alone 

are saved, who have 

such good destiny 

inscribed upon their 

foreheads. ||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ 
(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਇਸ 

ਜਿਲਹਣ ਜਵਚੋਂ) ਬਚ ਜਨਕਲਦੇ 

ਹਨ, ਜਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਭਾਗ 

(ਿਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੧੧॥
60413 1425 suqVy suKI svMin@  

jo rqy sh 
AwpxY]

su`qVy Sutharrae Sukhee 

Savannih Jo 

Rathae Seh 

Aapanai ||

They alone sleep and 

dream in peace, who 

are imbued with the 

Love of their Husband 

Lord.

ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣ ੇਖਸਮ-

ਪਿਭੂ ਦੇ ਪਿੇਮ-ਰੂੰਗ ਜਵਚ ਰੂੰ ਗੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਿੇਮ-ਲਗਨ ਜਵਚ 

ਮਸਤ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ 

ਆਨੂੰ ਦ ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਜਬਤੀਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।
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60414 1425 pRym ivCohw DxI 
sau ATy phr 
lvMin@]12]

Praem Vishhohaa 

Dhhanee So Athae 

Pehar Lavannih 

||12||

Those who have been 

separated from the 

Love of their Master, 

scream and cry twenty-

four hours a day. 

||12||

ਪਰ ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਸਮ 

ਨਾਲੋਂ ਪਿੇਮ ਦਾ ਜਵਛੋੜਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) 

ਅੱਠੇ ਪਹਰ (ਕਾਂ ਵਾਂਗ) ਲੌ ਲੌਂ  
ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੨॥

60415 1425 suqVy AsMK  
mwieAw JUTI 
kwrxy]

su`qVy Sutharrae Asankh 

Maaeiaa Jhoothee 

Kaaranae ||

Millions are asleep, in 

the false illusion of 

Maya.

ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਅਣਜਗਣਤ ਿੀਵ (ਮੋਹ ਦੀ 
ਨੀਂਦ ਜਵਚ) ਸੱੁਤੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

60416 1425 nwnk sy jwgMin@  
ij rsnw nwmu 
aucwrxy]13]

au-cwrxy Naanak Sae 

Jaagannih J 

Rasanaa Naam 

Ouchaaranae 

||13||

O Nanak, they alone 

are awake and aware, 

who chant the Naam 

with their tongues. 

||13||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮੋਹ ਦੀ ਇਸ ਨੀਂਦ 

ਜਵਚੋਂ ਜਸਰਫ਼) ਉਹ ਬੂੰ ਦੇ ਿਾਗਦੇ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ (ਆਪਣੀ) 
ਿੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਪਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ॥੧੩॥

60417 1425 imRg iqsnw pyiK 
Bulxy vuTy ngr 
gMDRb]

Bu`lxy,vu`Ty Mrig Thisanaa 

Paekh Bhulanae 

Vuthae Nagar 

Gandhhrab ||

Seeing the mirage, the 

optical illusion, the 

people are confused 

and deluded.

(ਜਿਵੇਂ) ਠਗਨੀਰੇ ਨੂੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ 

(ਹਰਨ ਭੁੱ ਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਾਨ 

ਗੂੰ ਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਮਾਇਆ 

ਦੀ) ਬਣੀ ਗੂੰਧਰਬ-ਨਗਰੀ ਨੂੂੰ  
ਵੇਖ ਕੇ (ਿੀਵ) ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ 

ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
60418 1425 ijnI scu 

ArwiDAw nwnk  
min qin 
Pb]14]

P`b Jinee Sach 

Araadhhiaa 

Naanak Man Than 

Fab ||14||

Those who worship 

and adore the True 

Lord, O Nanak, their 

minds and bodies are 

beautiful. ||14||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨਹ ਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 

ਜਵਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ) 
ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ॥੧੪॥
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60419 1425 piqq auDwrx 
pwrbRhmu sMmRQ 
purKu Apwru]

sMm `R Q: A`Dy rwry ADk 
lw

Pathith 

Oudhhaaran 

Paarabreham 

Sanmrathh Purakh 

Apaar ||

The All-powerful 

Supreme Lord God, 

the Infinite Primal 

Being, is the Saving 

Grace of sinners.

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਬੇਅੂੰ ਤ ਹੈ, ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

60420 1426 ijsih auDwry 
nwnkw so ismry 
isrjxhwru]15]

Jisehi Oudhhaarae 

Naanakaa So 

Simarae 

Sirajanehaar 

||15||

Those whom He saves, 

meditate in 

remembrance on the 

Creator Lord. ||15||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ (ਿੀਵ) ਨੂੂੰ  
ਉਹ ਜਵਕਾਰਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਉਸ ਜਸਰਿਣਹਾਰ 

ਕਰਤਾਰ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਰਨ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

60421 1426 dUjI Coif 
kuvwtVI ieks 
sau icqu lwie]

ku-v`wtVI(ku) Koty kMMmW 
dw (vwtVI) rsqw 
kusMgq

Dhoojee Shhodd 

Kuvaattarree Eikas 

So Chith Laae ||

Forsake duality and 

the ways of evil; focus 

your consciousness on 

the One Lord.

ਜਸਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ 

(ਆਪਣਾ) ਜਚੱਤ ਿੋੜੀ ਰੱਖ, 

(ਪਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਕੋਝਾ 
ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇਹ।

60422 1426 dUjY BwvˆØI nwnkw  
vhix luV@MdVI 
jwie]16]

(lu-V@MdVI) ruV@dI Dhoojai 

Bhaavanaee 

Naanakaa Vehan 

Lurrhandharree 

Jaae ||16||

In the love of duality, 

O Nanak, the mortals 

are being washed 

downstream. ||16||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੋਰ ਜਪਆਰਾਂ ਜਵਚ 

(ਿਜਸਆਂ), ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਜਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਵਹਣ ਜਵਚ 

ਰੁੜਹਦੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ॥੧੬॥
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60423 1426 iqhtVy bwjwr  
saudw krin 
vxjwirAw]

(iq-h`tVy) iqMn C`qW 
vwlIAW bhuqIAW h`tW 
dw bwjwr[ gurbwxI 
kQw kIrqn is`Kxw 
is`Kwauxw[ismrn krnw 
krwauxw[gurU syvw krn 
krwaux rUp (iqh`tVy) 
bwzwr c, siq sMqoK 
dieAw Drm inmRqw 
sihn-SIlqw gRIbI pRym 
ivrwg, iqAwg, 
inrAiBmwnqw iKmw 
DIrj inrvYrqw 
inrlypqw Awid, sRb 
ivAwpI ivsmwd, AnMq 
SuB guxW dIAW h`tW 
hn[ (vxjwirAw) 
gursyvk

Thihattarrae 

Baajaar Soudhaa 

Karan Vanajaariaa 

||

In the markets and 

bazaars of the three 

qualities, the 

merchants make their 

deals.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਹਜਰ-ਨਾਮ ਦਾ) 
ਵਣਿ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਿੀਵ 

(ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ 

ਜਤੂੰ ਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ 
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰ-ਜਵਹਾਰ 

ਕਰਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

60424 1426 scu vKru ijnI 
lidAw sy scVy 
pwswr]17]

v`Kru[ l`idAw Sach Vakhar Jinee 

Ladhiaa Sae 

Sacharrae Paasaar 

||17||

Those who load the 

true merchandise are 

the true traders. 

||17||

ਅਸਲ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ 
ਨੇ (ਇਥੋਂ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-

ਨਾਮ (ਦਾ) ਸਉਦਾ ਲੱਜਦਆ ਹੈ 

॥੧੭॥
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60425 1426 pMQw pRym n 
jwxeI BUlI iPrY 
gvwir]

Panthhaa Praem N 

Jaanee Bhoolee 

Firai Gavaar ||

Those who do not 

know the way of love 

are foolish; they 

wander lost and 

confused.

ਜਿਹੜੀ ਿੀਵ-ਇਸਤਿੀ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਪਿੇਮ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੀ, ਉਹ 

ਮੂਰਖ ਇਸਤਿੀ ਿੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ 
ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਕੇ ਭਟਕਦੀ 
ਜਿਰਦੀ ਹੈ।

60426 1426 nwnk hir 
ibsrwie kY  
paudy nrik 
AMD´wr]18]

pauNdy[AMD´wr: AMiDAwr Naanak Har 

Bisaraae Kai 

Poudhae Narak 

Andhhyaar ||18||

O Nanak, forgetting 

the Lord, they fall into 

the deep, dark pit of 

hell. ||18||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ 
ਯਾਦ) ਭੁਲਾ ਕੇ ਿੀਵ ਘੋਰ 

ਨਰਕ ਜਵਚ ਪਏ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

॥੧੮॥

60427 1426 mwieAw mnhu n 
vIsrY mWgY dMmW 
dMm]

Maaeiaa Manahu 

N Veesarai 

Maangai 

Dhanmaan Dhanm 

||

In his mind, the mortal 

does not forget Maya; 

he begs for more and 

more wealth.

(ਮਾਇਆ-ਵੇੜਹੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ) ਮਨ 

ਤੋਂ ਮਾਇਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਦੀ, 
(ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ) ਧਨ ਹੀ ਧਨ 

ਭਾਲਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।

60428 1426 so pRBu iciq n 
AwveI nwnk  
nhI krMim]19]

So Prabh Chith N 

Aavee Naanak 

Nehee Karanm 

||19||

That God does not 

even come into his 

consciousness; O 

Nanak, it is not in his 

karma. ||19||

ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਿ ੋਸਭ ਕੁਝ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ) ਜਚੱਤ 

ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ, ਹੇ 

ਨਾਨਕ! (ਉਹ ਮਾਇਆ-ਵੇਜੜਹਆ 

ਮਨੱੁਖ ਭੀ ਕੀਹ ਕਰੇ? ਨਾਮ-

ਧਨ ਉਸ ਦੀ) ਜਕਸਮਤ ਜਵਚ 

ਹੀ ਨਹੀਂ ॥੧੯॥

60429 1426 iqcru mUil n 
QuVˆØIdo ijcru 
Awip ikRpwlu]

Thichar Mool N 

Thhurranaeedho 

Jichar Aap Kirapaal 

||

The mortal does not 

run out of capital, as 

long as the Lord 

Himself is merciful.

ਜਿਤਨਾ ਜਚਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਤਨਾ ਜਚਰ ਇਹ (ਨਾਮ) ਧਨ 

ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੱੁਕਦਾ।
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60430 1426 sbdu AKutu bwbw 
nwnkw Kwih 
Kric Dnu 
mwlu]20]

A-K`utu Sabadh Akhutt 

Baabaa Naanakaa 

Khaahi Kharach 

Dhhan Maal 

||20||

The Word of the 

Shabad is Guru 

Nanak's inexhaustible 

treasure; this wealth 

and capital never runs 

out, no matter how 

much it is spent and 

consumed. ||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 
ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ 

ਐਸਾ ਮਾਲ ਹੈ ਿੋ ਕਦੇ ਮੱੁਕਦਾ 
ਨਹੀਂ। (ਇਸ ਧਨ ਨੂੂੰ  ਆਪ) 

ਵਰਜਤਆ ਕਰ, (ਹੋਰਨਾਂ ਜਵਚ 

ਭੀ) ਵੂੰ ਜਡਆ ਕਰ ॥੨੦॥

60431 1426 KMB ivkWdVy jy 
lhW iGMnw swvI 
qoil]

siq sMqoK rUpI KMB jy 
(ivkWdVy) ivkdy (lhW) 
jwxW, mn isr, (swvI) 
brwbr qoil qoil ky, 
^rId (iGMnw) lvW

Khanbh 

Vikaandharrae Jae 

Lehaan Ghinnaa 

Saavee Thol ||

If I could find wings for 

sale, I would buy them 

with an equal weight 

of my flesh.

ਿ ੇਮੈਂ ਜਕਤੇ ਖੂੰਭ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਉਹ ਖੂੰਭ ਲੈ 

ਲਵਾਂ।

60432 1426 qMin jVWeI 
AwpxY lhW su 
sjxu toil]21]

Awpxy sRIr c, siqgurU 
swihb jI qoN jVw lvW, 
prm ipAwry Akwl 
purK jI nUM Koj lvW

Thann Jarraanee 

Aapanai Lehaan S 

Sajan Ttol ||21||

I would attach them to 

my body, and seek out 

and find my Friend. 

||21||

ਮੈਂ ਉਹ ਖੂੰਭ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 

ਉੱਤੇ ਿੜ ਲਵਾਂ ਅਤੇ (ਉਡਾਰੀ 
ਲਾ ਕੇ) ਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 

ਸੱਿਣ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਮਲਾਪ ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਲਵਾਂ (ਭਾਵ, ਆਪਾ-ਭਾਵ 

ਸਦਕੇ ਕੀਜਤਆਂ ਹੀ ਉਹ 

ਆਤਮਕ ਉਡਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 

ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) 

॥੨੧॥
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60433 1426 sjxu scw 
pwiqswhu isir 
swhW dY swhu]

Sajan Sachaa 

Paathisaahu Sir 

Saahaan Dhai 

Saahu ||

My Friend is the True 

Supreme King, the 

King over the heads of 

kings.

(ਅਸਲ) ਜਮੱਤਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ 

ਹੈ ਿ ੋ(ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ) 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ 

ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਹੈ (ਸਭ ਦੁਨੀਆਵੀ 
ਪਾਜਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ)।

60434 1426 ijsu pwis 
bihiTAw sohIAY  
sBnW dw 
vyswhu]22]

(bih-iTAW) iesiQ`q 
hoieAW, sBnW dy 
(vyswhu) Brosy Xog

Jis Paas Behithiaa 

Soheeai 

Sabhanaan Dhaa 

Vaesaahu ||22||

Sitting by His side, we 

are exalted and 

beautified; He is the 

Support of all. ||22||

ਉਹ ਪਿਭੂ-ਪਾਜਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਿੀਵਾਂ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, (ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ 

ਜਕ) ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਜਠਆਂ 

(ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ) ਸੋਭਾ ਖੱਟ 

ਲਈਦੀ ਹੈ ॥੨੨॥

60435 1426 <>siqgur 
pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadh 

||

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਜਤਗੁਰੂ ਦੀ ਜਕਰਪਾ ਨਾਲ 

ਜਮਲਦਾ ਹੈ।

60436 1426 slok mhlw 9] Salok Mehalaa 9 || Shalok, Ninth Mehl: ਗੁਰੂ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਿੀ ਦੇ 

ਸਲੋਕ।
60437 1426 gun goibMd 

gwieE nhI jnmu 
AkwrQ kIn]

Gun Gobindh 

Gaaeiou Nehee 

Janam Akaarathh 

Keen ||

If you do not sing the 

Praises of the Lord, 

your life is rendered 

useless.

ਿ ੇਤੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਦੇ 

ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਆਪਣਾ 
ਮਨੱੁਖਾ ਿਨਮ ਜਨਕੂੰਮਾ ਕਰ 

ਜਲਆ।
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60438 1426 khu nwnk hir 
Bju mnw ijih 
ibiD jl kO 
mIn]1]

Bju,ibiD: polw bolo Kahu Naanak Har 

Bhaj Manaa Jih 

Bidhh Jal Ko Meen 

||1||

Says Nanak, meditate, 

vibrate upon the Lord; 

immerse your mind in 

Him, like the fish in 

the water. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ (ਤੇ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਇਉਂ ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ) ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 
ਨੂੂੰ  ਮੱਛੀ (ਆਪਣੀ ਜਿੂੰ ਦ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ) 

॥੧॥
60439 1426 ibiKAn isau 

kwhy ricE inmK  
n hoih audws]

Bikhian Sio Kaahae 

Rachiou Nimakh N 

Hohi Oudhaas ||

Why are you 

engrossed in sin and 

corruption? You are 

not detached, even for 

a moment!

ਤੂੂੰ  ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਜਕਉਂ 

(ਇਤਨਾ) ਮਸਤ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੂੰ  
ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇ ਲਈ 

ਭੀ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਜਚੱਤ ਨਹੀਂ 
ਹਟਾਂਦਾ।

60440 1426 khu nwnk Bju 
hir mnw prY n  
jm kI Pws]2]

Kahu Naanak Bhaj 

Har Manaa Parai N 

Jam Kee Faas 

||2||

Says Nanak, meditate, 

vibrate upon the Lord, 

and you shall not be 

caught in the noose of 

death. ||2||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ। (ਭਿਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ 

ਨਾਲ) ਿਮਾਂ ਦੀ ਿਾਹੀ (ਗਲ 

ਜਵਚ) ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ॥੨॥

60441 1426 qrnwpo ieau hI 
gieE lIE jrw 
qnu jIiq]

(qrnw-po) jvwnI[ 
(jrw) buFypw 

Tharanaapo Eio 

Hee Gaeiou Leeou 

Jaraa Than Jeeth ||

Your youth has passed 

away like this, and old 

age has overtaken 

your body.

(ਤੇਰੀ) ਿੁਆਨੀ ਬੇ-ਪਰਵਾਹੀ 
ਜਵਚ ਹੀ ਲੂੰ ਘ ਗਈ, (ਹੁਣ) 

ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ 

ਜਲਆ ਹੈ।

60442 1426 khu nwnk Bj 
hir mnw AauD 
jwqu hY bIiq]3]

Bj: polw bolo Kahu Naanak Bhaj 

Har Manaa 

Aoudhh Jaath Hai 

Beeth ||3||

Says Nanak, meditate, 

vibrate upon the Lord; 

your life is fleeting 

away! ||3||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ। ਉਮਰ ਲੂੰ ਘਦੀ ਿਾ ਰਹੀ 
ਹੈ ॥੩॥
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60443 1426 ibrD BieE sUJY 
nhI kwlu 
phUicE Awn]

p-hUicE Biradhh Bhaeiou 

Soojhai Nehee 

Kaal Pehoochiou 

Aan ||

You have become old, 

and you do not 

understand that death 

is overtaking you.

(ਵੇਖ, ਤੂੂੰ  ਹੁਣ) ਬੱੁਢਾ ਹੋ ਜਗਆ 

ਹੈਂ (ਪਰ ਤੈਨੂੂੰ  ਅਿ ੇਭੀ ਇਹ) 

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਕ ਮੌਤ 

(ਜਸਰ ਤੇ) ਆ ਪਹੁੂੰਚੀ ਹੈ।

60444 1426 khu nwnk nr 
bwvry ikau n 
BjY Bgvwn]4]

Kahu Naanak Nar 

Baavarae Kio N 

Bhajai Bhagavaan 

||4||

Says Nanak, you are 

insane! Why do you 

not remember and 

meditate on God? 

||4||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਝੱਲੇ 

ਮਨੱੁਖ! ਤੂੂੰ  ਜਕਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਭਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ॥੪॥

60445 1426 Dnu dwrw sMpiq 
sgl ijin 
ApunI kir mwin]

Dhhan Dhaaraa 

Sanpath Sagal Jin 

Apunee Kar Maan 

||

Your wealth, spouse, 

and all the possessions 

which you claim as 

your own

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਧਨ, ਇਸਤਿੀ, ਸਾਰੀ 
ਿਾਇਦਾਦ-(ਇਸ ਨੂੂੰ ) ਆਪਣੀ 
ਕਰ ਕੇ ਨਾਹ ਮੂੰਨ।

60446 1426 ien mY kCu sMgI 
nhI nwnk swcI 
jwin]5]

Ein Mai Kashh 

Sangee Nehee 

Naanak Saachee 

Jaan ||5||

- none of these shall 

go along with you in 

the end. O Nanak, 

know this as true. 

||5||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ 
ਸਮਝ ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਰਆਂ 

ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ 
ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ॥੫॥

60447 1426 piqq auDwrn BY 
hrn hir AnwQ 
ky nwQ]

Pathith 

Oudhhaaran Bhai 

Haran Har 

Anaathh Kae 

Naathh ||

He is the Saving Grace 

of sinners, the 

Destroyer of fear, the 

Master of the 

masterless.

ਪਿਭੂ ਿੀ ਜਵਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, 

ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਖਸਜਮਆਂ ਦੇ 

ਖਸਮ ਹਨ।
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60448 1426 khu nwnk iqh 
jwnIAY sdw 
bsqu qum 
swQ]6]

Kahu Naanak Thih 

Jaaneeai Sadhaa 

Basath Thum 

Saathh ||6||

Says Nanak, realize 

and know Him, who is 

always with you. ||6||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ (ਪਿਭੂ) 
ਨੂੂੰ  (ਇਉਂ) ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ ॥੬॥

60449 1426 qnu Dnu ijh 
qokau dIE qW 
isau nyhu n kIn]

(qokau) Awp jI nMU Than Dhhan Jih 

Tho Ko Dheeou 

Thaan Sio Naehu 

N Keen ||

He has given you your 

body and wealth, but 

you are not in love 

with Him.

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  
ਸਰੀਰ ਜਦੱਤਾ, ਧਨ ਜਦੱਤਾ, ਤੂੂੰ  
ਉਸ ਨਾਲ ਜਪਆਰ ਨਾਹ 

ਪਾਇਆ,

60450 1426 khu nwnk nr 
bwvry Ab ikau 
folq dIn]7]

Kahu Naanak Nar 

Baavarae Ab Kio 

Ddolath Dheen 

||7||

Says Nanak, you are 

insane! Why do you 

now shake and 

tremble so helplessly? 

||7||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਝੱਲੇ 

ਮਨੱੁਖ! ਹੁਣ ਆਤੁਰ ਹੋ ਕੇ 

ਘਬਰਾਇਆ ਜਕਉਂ ਜਿਰਦਾ ਹੈਂ 
(ਭਾਵ, ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਘਬਰਾਣਾ ਤਾਂ 
ਹੋਇਆ ਹੀ) ॥੭॥

60451 1426 qnu Dnu sMpY suK 
dIE Aru ijh 
nIky Dwm]

Than Dhhan 

Sanpai Sukh 

Dheeou Ar Jih 

Neekae Dhhaam ||

He has given you your 

body, wealth, 

property, peace and 

beautiful mansions.

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਸਰੀਰ 

ਜਦੱਤਾ, ਧਨ ਜਦੱਤਾ, ਿਾਇਦਾਦ 

ਜਦੱਤੀ, ਸੁਖ ਜਦੱਤੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ 
ਘਰ ਜਦੱਤੇ,

60452 1426 khu nwnk sunu ry 
mnw ismrq 
kwih n rwm]8]

Kahu Naanak Sun 

Rae Manaa 

Simarath Kaahi N 

Raam ||8||

Says Nanak, listen, 

mind: why don't you 

remember the Lord in 

meditation? ||8||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਸੁਣ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੂੂੰ  
ਜਸਮਰਨ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? 

॥੮॥
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60453 1426 sB suKdwqw rwmu 
hY dUsr nwihn 
koie]

nwih-n Sabh Sukh 

Dhaathaa Raam 

Hai Dhoosar 

Naahin Koe ||

The Lord is the Giver 

of all peace and 

comfort. There is no 

other at all.

ਪਰਮਾਤਮਾ (ਹੀ) ਸਾਰੇ ਸੁਖ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਉਸ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ) ਕੋਈ ਦੂਿਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

60454 1426 khu nwnk suin ry 
mnw iqh ismrq  
giq hoie]9]

Kahu Naanak Sun 

Rae Manaa Thih 

Simarath Gath 

Hoe ||9||

Says Nanak, listen, 

mind: meditating in 

remembrance on Him, 

salvation is attained. 

||9||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਸੁਣ, ਉਸ (ਦਾ ਨਾਮ) 

ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ 

ਅਵਸਥਾ (ਭੀ) ਪਿਾਪਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ ॥੯॥

60455 1427 ijh ismrq giq 
pweIAY iqih Bju 
ry qY mIq]

(qY) Awp jI[ Bju: 
polw bolo

Jih Simarath Gath 

Paaeeai Thih Bhaj 

Rae Thai Meeth ||

Remembering Him in 

meditation, salvation 

is attained; vibrate 

and meditate on Him, 

O my friend.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ ਕਰ, ਜਿਸ 

ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮਰਜਦਆਂ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਾਪਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

60456 1427 khu nwnk sun ry 
mnw AauD Gtq 
hY nIq]10]

Kahu Naanak Sun 

Rae Manaa 

Aoudhh Ghattath 

Hai Neeth ||10||

Says Nanak, listen, 

mind: your life is 

passing away! ||10||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਸੁਣ, ਉਮਰ ਸਦਾ ਘਟਦੀ ਿਾ 
ਰਹੀ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਜਸਮਰਨ ਨਾਹ ਜਵਸਾਰ) ॥੧੦॥

60457 1427 pWc qq ko qnu 
ricE jwnhu 
cqur sujwn]

Paanch Thath Ko 

Than Rachiou 

Jaanahu Chathur 

Sujaan ||

Your body is made up 

of the five elements; 

you are clever and 

wise - know this well.

ਹੇ ਚਤੁਰ ਮਨੱੁਖ! ਹੇ ਜਸਆਣੇ 
ਮਨੱੁਖ! ਤੂੂੰ  ਿਾਣਦਾ ਹੈਂ ਜਕ (ਤੇਰਾ 
ਇਹ) ਸਰੀਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) 

ਪੂੰਿ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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60458 1427 ijh qy aupijE 
nwnkw lIn qwih 
mY mwn]11]

Jih Thae Oupajiou 

Naanakaa Leen 

Thaahi Mai Maan 

||11||

Believe it - you shall 

merge once again into 

the One, O Nanak, 

from whom you 

originated. ||11||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਹ ਭੀ) ਯਕੀਨ 

ਿਾਣ ਜਕ ਜਿਨਹ ਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ (ਇਹ 

ਸਰੀਰ) ਬਜਣਆ ਹੈ (ਮੁੜ) 

ਉਹਨਾਂ ਜਵਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ 

ਿਾਇਗਾ (ਜਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਜਕਉਂ 

ਭੁਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈਂ? ॥੧੧॥
60459 1427 Git Git mY hir 

jU bsY sMqn 
kihE pukwir]

Ghatt Ghatt Mai 

Har Joo Basai 

Santhan Kehiou 

Pukaar ||

The Dear Lord abides 

in each and every 

heart; the Saints 

proclaim this as true.

ਸੂੰਤ ਿਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਕੇ ਦੱਸ 

ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ 

ਸਰੀਰ ਜਵਚ ਵੱਸ ਜਰਹਾ ਹੈ।

60460 1427 khu nwnk iqh 
Bju mnw Bau 
iniD auqrih 
pwir]12]

(Bau-iniD) fr dy 
smuMdR[ au~qr-ih

Kahu Naanak Thih 

Bhaj Manaa Bho 

Nidhh Outharehi 

Paar ||12||

Says Nanak, meditate 

and vibrate upon Him, 

and you shall cross 

over the terrifying 

world-ocean. ||12||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! ਤੂੂੰ  
ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰ, (ਭਿਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਤੂੂੰ  ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ 

ਿਾਜਹਂਗਾ ॥੧੨॥
60461 1427 suKu duKu ijh 

prsY nhI loB 
moh AiBmwnu]

Sukh Dhukh Jih 

Parasai Nehee 

Lobh Mohu 

Abhimaan ||

One who is not 

touched by pleasure 

or pain, greed, 

emotional attachment 

and egotistical pride

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ (ਦੇ ਜਹਰਦੇ) ਨੂੂੰ  
ਸੁਖ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦਾ, 
ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੋਹ 

ਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ 

ਸੁਖ ਦੁਖ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ 

ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੂੰਕਾਰ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ),
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60462 1427 khu nwnk sun ry 
mnw so mUrq 
Bgvwn ]13]

Kahu Naanak Sun 

Rae Manaa So 

Moorath 

Bhagavaan ||13||

- says Nanak, listen, 

mind: he is the very 

image of God. ||13||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਸੁਣ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ (ਸਾਜਖਆਤ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ॥੧੩॥

60463 1427 ausqiq inMidAw 
nwih ijih kMcn 
loh smwin]

Ousathath 

Nindhiaa Naahi 

Jihi Kanchan Loh 

Samaan ||

One who is beyond 

praise and slander, 

who looks upon gold 

and iron alike

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ (ਦੇ ਮਨ) ਨੂੂੰ  
ਉਸਤਜਤ ਨਹੀਂ (ਡੁਲਾ ਸਕਦੀ) 
ਜਨੂੰ ਜਦਆ ਨਹੀਂ (ਡੁਲਾ ਸਕਦੀ), 
ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਇਕੋ 

ਜਿਹੇ (ਜਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ, ਿ ੋ

ਲਾਲਚ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਿਸਦਾ),

60464 1427 khu nwnk suin ry 
mnw mukiq qwih 
qY jwin]14]

Kahu Naanak Sun 

Rae Manaa 

Mukath Thaahi 

Thai Jaan ||14||

- says Nanak, listen, 

mind: know that such 

a person is liberated. 

||14||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਸੁਣ, ਇਹ ਗੱਲ (ਪੱਕ) ਿਾਣ ਜਕ 

ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਮਲ 

ਚੱੁਕਾ ਹੈ ॥੧੪॥

60465 1427 hrK sog jw kY 
nhI bYrI mIq 
smwn]

Harakh Sog Jaa Kai 

Nehee Bairee 

Meeth Samaan ||

One who is not 

affected by pleasure 

or pain, who looks 

upon friend and 

enemy alike

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ 
ਪਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਵੈਰੀ ਤੇ 

ਜਮੱਤਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ (ਜਮੱਤਰ ਹੀ) 
ਿਾਪਦੇ ਹਨ,

60466 1427 khu nwnk suin ry 
mnw mukiq qwih 
qY jwn]15]

Kahu Naanak Sun 

Rae Manaa 

Mukath Thaahi 

Thai Jaan ||15||

- says Nanak, listen, 

mind: know that such 

a person is liberated. 

||15||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਸੁਣ, ਤੂੂੰ  ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸਮਝ 

ਜਕ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ 
ਖ਼ਲਾਸੀ ਜਮਲ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ॥੧੫॥
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60467 1427 BY kwhU kau dyq 
nih nih BY 
mwnq Awin]

Bhai Kaahoo Ko 

Dhaeth Nehi Nehi 

Bhai Maanath Aan 

||

One who does not 

frighten anyone, and 

who is not afraid of 

anyone else

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਜਕਸੇ ਨੂੂੰ  (ਕੋਈ) 

ਡਰਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਕਸੇ 

ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਨਦਾ 
(ਡਰਾਜਵਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ)

60468 1427 khu nwnk suin ry 
mnw igAwnI 
qwih bKwin]16]

Kahu Naanak Sun 

Rae Manaa 

Giaanee Thaahi 

Bakhaan ||16||

- says Nanak, listen, 

mind: call him 

spiritually wise. ||16||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਸੁਣ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ॥੧੬॥

60469 1427 ijih ibiKAw 
sglI qjI lIE 
ByK bYrwg]

Jihi Bikhiaa 

Sagalee Thajee 

Leeou Bhaekh 

Bairaag ||

One who has forsaken 

all sin and corruption, 

who wears the robes 

of neutral detachment

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੇ (ਕਾਮ, ਕਿੋਧ, 

ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੂੰਕਾਰ, ਜਨੂੰ ਦਾ, 
ਈਰਖਾ, ਆਜਦਕ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ 
ਵਾਲੀ) ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਮਾਇਆ ਜਤਆਗ ਜਦੱਤੀ, (ਉਸੇ 

ਨੇ ਹੀ ਸਹੀ) ਵੈਰਾਗ ਦਾ (ਸਹੀ) 
ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ (ਸਮਝ)।

60470 1427 khu nwnk sun ry 
mnw iqh nr 
mwQY Bwg]17]

Kahu Naanak Sun 

Rae Manaa Thih 

Nar Maathhai 

Bhaag ||17||

- says Nanak, listen, 

mind: good destiny is 

written on his 

forehead. ||17||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਸੁਣ, ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

(ਚੂੰਗਾ) ਭਾਗ (ਿਾਜਗਆ ਸਮਝ) 

॥੧੭॥

60471 1427 ijih mwieAw 
mmqw qjI sB qy 
BieE audws]

Jihi Maaeiaa 

Mamathaa Thajee 

Sabh Thae 

Bhaeiou Oudhaas 

||

One who renounces 

Maya and 

possessiveness and is 

detached from 

everything

ਜਿਸ (ਮਨੱੁਖ) ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਮੋਹ ਛੱਡ ਜਦੱਤਾ, (ਜਿਹੜਾ 
ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਮਾਜਦਕ) 

ਸਾਰੇ ਜਵਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ 

ਜਗਆ,
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60472 1427 khu nwnk sun ry 
mnw iqh Git 
bRhm 
invwsu]18]

Kahu Naanak Sun 

Rae Manaa Thih 

Ghatt Breham 

Nivaas ||18||

- says Nanak, listen, 

mind: God abides in 

his heart. ||18||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਸੁਣ, ਉਸ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

(ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੮॥

60473 1427 ijih pRwnI haumY 
qjI krqw rwm 
pCwn]

Jihi Praanee 

Houmai Thajee 

Karathaa Raam 

Pashhaan ||

That mortal, who 

forsakes egotism, and 

realizes the Creator 

Lord

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਕਰਤਾਰ 

ਜਸਰਿਣਹਾਰ ਨਾਲ ਡੂੂੰ ਘੀ ਸਾਂਝ 

ਪਾ ਕੇ (ਆਪਣ ੇਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ 

ਜਤਆਗ ਜਦੱਤੀ,

60474 1427 khu nwnk vhu 
mukiq nru ieh 
mn swcI 
mwn]19]

Kahu Naanak Vahu 

Mukath Nar Eih 

Man Saachee 

Maan ||19||

- says Nanak, that 

person is liberated; O 

mind, know this as 

true. ||19||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਜਕ ਉਹ 

ਮਨੱੁਖ (ਹੀ) ਮੁਕਤ ਹੈ ॥੧੯॥

60475 1427 BY nwsn durmiq 
hrn kil mY hir 
ko nwm]

Bhai Naasan 

Dhuramath Haran 

Kal Mai Har Ko 

Naam ||

In this Dark Age of Kali 

Yuga, the Name of the 

Lord is the Destroyer 

of fear, the Eradicator 

of evil-mindedness.

ਇਸ ਕਲੇਸ਼ਾਂ-ਭਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਹੀ) 
ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ।
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60476 1427 ins idin jo 
nwnk BjY sPl 
hoih iqh 
kwm]20]

BjY: polw bolo,ho-ih Nis Dhin Jo 

Naanak Bhajai 

Safal Hohi Thih 

Kaam ||20||

Night and day, O 

Nanak, whoever 

vibrates and meditates 

on the Lord's Name, 

sees all of his works 

brought to fruition. 

||20||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਤ ਜਦਨ ਿਪਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੰਮ 

ਨੇਪਰੇ ਚੜਹ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ॥੨੦॥

60477 1427 ijhbw gun goibMd 
Bjhu krn sunhu 
hir nwm]

Bj-hu: polw bolo Jihabaa Gun 

Gobindh Bhajahu 

Karan Sunahu Har 

Naam ||

Vibrate with your 

tongue the Glorious 

Praises of the Lord of 

the Universe; with 

your ears, hear the 

Lord's Name.

(ਆਪਣੀ) ਿੀਭ ਨਾਲ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਿਾਪ 

ਕਜਰਆ ਕਰੋ, (ਆਪਣੇ) ਕੂੰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਸੁਜਣਆ ਕਰੋ।

60478 1427 khu nwnk sun ry 
mnw prih n jm 
kY Dwm]21]

Kahu Naanak Sun 

Rae Manaa Parehi 

N Jam Kai Dhhaam 

||21||

Says Nanak, listen, 

man: you shall not 

have to go to the 

house of Death. ||21||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

(ਜਿਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਨਾਮ ਿਪਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ) ਿਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦੇ ॥੨੧॥

60479 1427 jo pRwnI mmqw 
qjY loB moh 
AhMkwr]

AhM-kwr Jo Praanee 

Mamathaa Thajai 

Lobh Moh 

Ahankaar ||

That mortal who 

renounces 

possessiveness, greed, 

emotional attachment 

and egotism

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ (ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਮਾਇਆ ਦੀ) ਮਮਤਾ 
ਜਤਆਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਤੇ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
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60480 1427 khu nwnk Awpn 
qrY Aaurn lyq 
auDwr]22]

Aaur-n Kahu Naanak 

Aapan Tharai 

Aouran Laeth 

Oudhhaar ||22||

- says Nanak, he 

himself is saved, and 

he saves many others 

as well. ||22||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਆਪ 

(ਭੀ ਇਸ ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤੋਂ) 
ਪਾਰ ਲੂੰ ਘ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਭੀ (ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ) 
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨੨॥

60481 1427 ijau supnw Aru 
pyKnw AYsy jg 
kau jwin]

Jio Supanaa Ar 

Paekhanaa Aisae 

Jag Ko Jaan ||

Like a dream and a 

show, so is this world, 

you must know.

ਜਿਵੇਂ (ਸੱੁਤੇ ਜਪਆਂ) ਸੁਪਨਾ 
(ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ (ਉਸ ਸੁਪਨੇ 

ਜਵਚ ਕਈ ਪਦਾਰਥ) ਵੇਖੀਦੇ 

ਹਨ, ਜਤਵੇਂ ਇਸ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝ ਲੈ।

60482 1427 ien mY kCu swco 
nhI nwnk ibnu 
Bgvwn]23]

Ein Mai Kashh 

Saacho Nehee 

Naanak Bin 

Bhagavaan ||23||

None of this is true, O 

Nanak, without God. 

||23||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਬਨਾ (ਿਗਤ ਜਵਚ 

ਜਦੱਸ ਰਹੇ) ਇਹਨਾਂ (ਪਦਾਰਥਾਂ) 
ਜਵਚ ਕੋਈ ਭੀ ਪਦਾਰਥ ਸਦਾ 
ਸਾਥ ਜਨਬਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

॥੨੩॥

60483 1427 inis idin 
mwieAw kwrny  
pRwnI folq nIq]

Nis Dhin Maaeiaa 

Kaaranae Praanee 

Ddolath Neeth ||

Night and day, for the 

sake of Maya, the 

mortal wanders 

constantly.

(ਹੇ ਭਾਈ!) ਮਾਇਆ (ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਨ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ 
ਰਾਤ ਜਦਨ ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ।
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60484 1427 kotn mY nwnk 
koaU nwrwien 
ijh cIiq]24]

Kottan Mai 

Naanak Kooo 

Naaraaein Jih 

Cheeth ||24||

Among millions, O 

Nanak, there is 

scarcely anyone, who 

keeps the Lord in his 

consciousness. ||24||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਿੋੜਾਂ (ਬੂੰ ਜਦਆਂ) 

ਜਵਚ ਕੋਈ ਜਵਰਲਾ (ਅਜਿਹਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਟਕੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ॥੨੪॥

60485 1427 jYsy jl qy 
budbudw aupjY 
ibnsY nIq]

Jaisae Jal Thae 

Budhabudhaa 

Oupajai Binasai 

Neeth ||

As the bubbles in the 

water well up and 

disappear again,

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸਦਾ 
ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

60486 1427 jg rcnw qYsy 
rcI khu nwnk  
sun mIq]25]

j`g Jag Rachanaa 

Thaisae Rachee 

Kahu Naanak Sun 

Meeth ||25||

So is the universe 

created; says Nanak, 

listen, O my friend! 

||25||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਜਮੱਤਰ! 

ਸੁਣ, ਜਤਵੇਂ ਹੀ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) 

ਿਗਤ ਦੀ (ਇਹ) ਖੇਡ ਬਣਾਈ 

ਹੋਈ ਹੈ ॥੨੫॥

60487 1427 pRwnI kCU n 
cyqeI md 
mwieAw kY AMD]

Praanee Kashhoo 

N Chaethee Madh 

Maaeiaa Kai 

Andhh ||

The mortal does not 

remember the Lord, 

even for a moment; he 

is blinded by the wine 

of Maya.

ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਵਚ 

(ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨੱੁਖ (ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਬਾਰੇ) ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ 
ਸੋਚਦਾ।

60488 1427 khu nwnk ibnu 
hir Bjn prq 
qwih jm 
PMD]26]

Kahu Naanak Bin 

Har Bhajan Parath 

Thaahi Jam 

Fandhh ||26||

Says Nanak, without 

meditating on the 

Lord, he is caught by 

the noose of Death. 

||26||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਅਜਿਹੇ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਿਮਾਂ ਦੀਆਂ 

ਿਾਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ ॥੨੬॥
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60489 1427 jau suK kau cwhY 
sdw srin rwm 
kI lyh]

Jo Sukh Ko 

Chaahai Sadhaa 

Saran Raam Kee 

Laeh ||

If you yearn for 

eternal peace, then 

seek the Sanctuary of 

the Lord.

ਿ ੇ(ਮਨੱੁਖ) ਆਤਮਕ ਆਨੂੰ ਦ 

(ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ) ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ (ਉਸ ਨੂੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਜਪਆ 

ਰਹੇ।
60490 1427 khu nwnk sun ry 

mnw durlB 
mwnuK dyh]27]

dur-lB Kahu Naanak Sun 

Rae Manaa 

Dhuralabh 

Maanukh Dhaeh 

||27||

Says Nanak, listen, 

mind: this human 

body is difficult to 

obtain. ||27||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਸੁਣ, ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ ਬੜੀ 
ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਨਾਲ ਜਮਲਦਾ ਹੈ 

(ਇਸ ਨੂੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 

ਭਟਕਣਾ ਜਵਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ) ॥੨੭॥

60491 1427 mwieAw kwrin 
DwvhI mUrK log 
Ajwn]

Maaeiaa Kaaran 

Dhhaavehee 

Moorakh Log 

Ajaan ||

For the sake of Maya, 

the fools and ignorant 

people run all around.

ਮੂਰਖ ਬੇ-ਸਮਝ ਬੂੰ ਦੇ (ਜਨਰੀ) 
ਮਾਇਆ (ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ) 

ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਦੇ ਰਜਹੂੰ ਦੇ ਹਨ,

60492 1427 khu nwnk ibnu 
hir Bjin  
ibrQw jnmu 
isrwn]28]

Kahu Naanak Bin 

Har Bhajan 

Birathhaa Janam 

Siraan ||28||

Says Nanak, without 

meditating on the 

Lord, life passes away 

uselessly. ||28||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ) 
ਿਨਮ ਅਿਾਈ ਂਬੀਤ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 

॥੨੮॥

60493 1427 jo pRwnI inis 
idin BjY rUp 
rwm iqh jwnu]

Jo Praanee Nis 

Dhin Bhajai Roop 

Raam Thih Jaan ||

That mortal who 

meditates and vibrates 

upon the Lord night 

and day - know him to 

be the embodiment of 

the Lord.

ਜਿਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਰਾਤ ਜਦਨ 

(ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਨਾਮ) ਿਪਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੂੂੰ  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝੋ।
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60494 1428 hir jn hir 
AMqru nhI nwnk  
swcI mwnu]29]

Har Jan Har 

Anthar Nehee 

Naanak Saachee 

Maan ||29||

There is no difference 

between the Lord and 

the humble servant of 

the Lord; O Nanak, 

know this as true. 

||29||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ 
ਮੂੰ ਨੋ ਜਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ 

ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਕੋਈ 

ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੨੯॥

60495 1428 mnu mwieAw mY 
PiD rihE  
ibsirE goibMd 
nwm]

PiD: polw bolo Man Maaeiaa Mai 

Fadhh Rehiou 

Bisariou Gobindh 

Naam ||

The mortal is 

entangled in Maya; he 

has forgotten the 

Name of the Lord of 

the Universe.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) ਮਨ (ਹਰ 

ਵੇਲੇ) ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ 

ਿਜਸਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੂੰ ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਦਾ) 
ਭੁੱ ਲਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ,

60496 1428 khu nwnk ibnu 
hir Bjn jIvn 
kauny kwm]30]

(kauny) iks (kwm) kMm Kahu Naanak Bin 

Har Bhajan Jeevan 

Kounae Kaam 

||30||

Says Nanak, without 

meditating on the 

Lord, what is the use 

of this human life? 

||30||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਦੱਸੋ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
(ਉਸ ਦਾ) ਿੀਊਣਾ ਜਕਸ ਕੂੰਮ? 

॥੩੦॥

60497 1428 pRwnI rwm n 
cyqeI mid 
mwieAw kY AMD]

Praanee Raam N 

Chaethee Madh 

Maaeiaa Kai 

Andhh ||

The mortal does not 

think of the Lord; he is 

blinded by the wine of 

Maya.

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ (ਿਸ ਕੇ 

ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਅੂੰਨਹ ਾ 
ਹੋਇਆ (ਜਿਹੜਾ) ਮਨੱੁਖ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
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60498 1428 khu nwnk hir 
Bjn ibnu prq 
qwih jm 
PMD]31]

Kahu Naanak Har 

Bhajan Bin Parath 

Thaahi Jam 

Fandhh ||31||

Says Nanak, without 

meditating on the 

Lord, he is caught in 

the noose of Death. 

||31||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  (ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਜਵਚ) 

ਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਪਈਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ॥੩੧॥

60499 1428 suK mY bhu sMgI 
Bey duK mY sMig  
n koie]

Sukh Mai Bahu 

Sangee Bheae 

Dhukh Mai Sang N 

Koe ||

In good times, there 

are many companions 

around, but in bad 

times, there is no one 

at all.

(ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਤਾਂ) ਸੁਖ ਵੇਲੇ 

ਅਨੇਕਾਂ ਮੇਲੀ-ਗੇਲੀ ਬਣ ਿਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਦੱੁਖ ਜਵਚ ਕੋਈ ਭੀ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

60500 1428 khu nwnk hir 
Bju mnw AMiq 
shweI hoie]32]

Kahu Naanak Har 

Bhaj Manaa Anth 

Sehaaee Hoe 

||32||

Says Nanak, vibrate, 

and meditate on the 

Lord; He shall be your 

only Help and Support 

in the end. ||32||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਜਰਆ 

ਕਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਅੂੰਤ ਸਮੇ 

(ਭੀ) ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ 

॥੩੨॥

60501 1428 jnm jnm 
Brmq iPirE  
imitE n jm ko 
qRwsu]

Janam Janam 

Bharamath Firiou 

Mittiou N Jam Ko 

Thraas ||

Mortals wander lost 

and confused through 

countless lifetimes; 

their fear of death is 

never removed.

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਭੁਲਾ 
ਕੇ ਿੀਵ) ਅਨੇਕਾਂ ਿਨਮਾਂ ਜਵਚ 

ਭਟਕਦਾ ਜਿਰਦਾ ਹੈ, ਿਮਾਂ ਦਾ 
ਡਰ (ਇਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ) ਮੱੁਕਦਾ 
ਨਹੀਂ।
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60502 1428 khu nwnk hir 
Bju mnw inrBY 
pwvih bwsu]33]

Kahu Naanak Har 

Bhaj Manaa 

Nirabhai Paavehi 

Baas ||33||

Says Nanak, vibrate 

and meditate on the 

Lord, and you shall 

dwell in the Fearless 

Lord. ||33||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਕਰਦਾ 
ਜਰਹਾ ਕਰ, (ਭਿਨ ਦੀ 
ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਤੂੂੰ  ਉਸ ਪਿਭੂ 
ਜਵਚ ਜਨਵਾਸ ਪਿਾਪਤ ਕਰ 

ਲਏਗਂਾ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਡਰ ਪੋਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥੩੩॥
60503 1428 jqn bhuqu mY 

kir rihE  
imitE n mn ko 
mwnu]

Jathan Bahuth Mai 

Kar Rehiou 

Mittiou N Man Ko 

Maan ||

I have tried so many 

things, but the pride 

of my mind has not 

been dispelled.

ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ (ਹੋਰ 

ਹੋਰ) ਿਤਨ ਕਰ ਚੱੁਕਾ ਹਾਂ 
(ਉਹਨਾਂ ਿਤਨਾਂ ਨਾਲ) ਮਨ ਦਾ 
ਅਹੂੰਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ,

60504 1428 durmiq isau  
nwnk PiDE  
rwiK lyhu 
Bgvwin]34]

Dhuramath Sio 

Naanak Fadhhiou 

Raakh Laehu 

Bhagavaan ||34||

I am engrossed in evil-

mindedness, Nanak. O 

God, please save me! 

||34||

ਨਾਨਕ ਦਾ (ਇਹ ਮਨ) ਖੋਟੀ 
ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੂੰਬਜੜਆ ਹੀ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਗਵਾਨ! (ਤੂੂੰ  
ਆਪ ਹੀ) ਰੱਜਖਆ ਕਰ ॥੩੪॥

60505 1428 bwl juAwnI Aru 
ibrD Puin qIin 
AvsQw jwin]

Baal Juaanee Ar 

Biradhh Fun 

Theen Avasathhaa 

Jaan ||

Childhood, youth and 

old age - know these 

as the three stages of 

life.

ਬਾਲ-ਅਵਸਥਾ, ਿੁਆਨੀ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਜਿਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ 
ਅਵਸਥਾ-(ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਇਹ) 

ਜਤੂੰ ਨ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝ ਲੈ (ਿੋ 
ਮਨੱੁਖ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ)।
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60506 1428 khu nwnk hir 
Bjn ibnu ibrQw 
sB hI mwn]35]

Kahu Naanak Har 

Bhajan Bin 

Birathhaa Sabh 

Hee Maan ||35||

Says Nanak, without 

meditating on the 

Lord, everything is 

useless; you must 

appreciate this. ||35||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ (ਪਰ 

ਇਹ) ਚੇਤੇ ਰੱਖ (ਜਕ) 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਿਨ ਤੋਂ ਜਬਨਾ 
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਵਅਰਥ 

ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥੩੫॥

60507 1428 krxo huqo su nw 
kIE pirE loB 
kY PMD]

huqo sI Karano Hutho S 

Naa Keeou Pariou 

Lobh Kai Fandhh ||

You have not done 

what you should have 

done; you are 

entangled in the web 

of greed.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ) ਅੂੰਨਹੇ  ਹੋ 

ਰਹੇ ਹੇ ਮਨੱੁਖ! ਿੋ ਕੁਝ ਤੂੂੰ  
ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੂੰ  ਨਾਹ ਕੀਤਾ 
(ਸਾਰੀ ਉਮਰ) ਤੂੂੰ  ਲੋਭ ਦੀ 
ਿਾਹੀ ਜਵਚ (ਹੀ) ਿਜਸਆ ਜਰਹਾ।

60508 1428 nwnk simE rim 
gieE Ab ikau 
rovq AMD]36]

Naanak Samiou 

Ram Gaeiou Ab 

Kio Rovath Andhh 

||36||

Nanak, your time is 

past and gone; why 

are you crying now, 

you blind fool? ||36||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ) 
ਸਮਾ (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ) ਗੁਜ਼ਰ 

ਜਗਆ। ਹੁਣ ਜਕਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈਂ? 

(ਹੁਣ ਪਛੁਤਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ?) 

॥੩੬॥

60509 1428 mnu mwieAw mY 
rim rihE  
inksq nwihin  
mIq]

nwih-in Man Maaeiaa Mai 

Ram Rehiou 

Nikasath Naahin 

Meeth ||

The mind is absorbed 

in Maya - it cannot 

escape it, my friend.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਜਿਹੜਾ ਮਨ 

ਮਾਇਆ (ਦੇ ਮੋਹ) ਜਵਚ ਿਸ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ ਇਸ ਮੋਹ ਜਵਚੋਂ 
ਆਪਣ ੇਆਪ) ਨਹੀਂ ਜਨਕਲ 

ਸਕਦਾ,
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60510 1428 nwnk mUriq icqR 
ijau Cwifq 
nwhin BIq]37]

Naanak Moorath 

Chithr Jio 

Shhaaddith 

Naahin Bheeth 

||37||

Nanak, it is like a 

picture painted on the 

wall - it cannot leave 

it. ||37||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਵੇਂ (ਕੂੰਧ ਉਤੇ 

ਜਕਸੇ) ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਲੀਜਕਆ 

ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਕੂੰਧ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਦਾ ਕੂੰਧ ਨਾਲ ਚੂੰਬਜੜਆ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ॥੩੭॥

60511 1428 nr cwhq kCu 
Aaur AaurY kI 
AaurY BeI]

Nar Chaahath 

Kashh Aour Aourai 

Kee Aourai Bhee ||

The man wishes for 

something, but 

something different 

happens.

(ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਜਵਚ ਿਸ ਕੇ) 

ਮਨੱੁਖ (ਪਿਭੂ-ਜਸਮਰਨ ਦੇ ਥਾਂ) 
ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ 

ਹੀ ਮਾਇਆ) ਮੂੰਗਦਾ ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ। (ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਜਵਚ) ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

60512 1428 icqvq rihE 
Tgaur nwnk  
PwsI gil 
prI]38]

T-gaur Chithavath Rehiou 

Thagour Naanak 

Faasee Gal Paree 

||38||

He plots to deceive 

others, O Nanak, but 

he places the noose 

around his own neck 

instead. ||38||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਮਨੱੁਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ) 
ਠੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ 

(ਉਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ) ਿਾਹੀ ਗਲ 

ਜਵਚ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ॥੩੮॥

60513 1428 jqn bhuq suK ky 
kIey duK ko kIE  
n koie]

Jathan Bahuth 

Sukh Kae Keeeae 

Dhukh Ko Keeou N 

Koe ||

People make all sorts 

of efforts to find 

peace and pleasure, 

but no one tries to 

earn pain.

(ਿੀਵ ਭਾਵੇਂ) ਸੁਖਾਂ (ਦੀ ਪਿਾਪਤੀ) 
ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਿਤਨ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ 

ਿਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਪਰ ਜਿਰ 

ਭੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖ ਭੀ ਆ 

ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਭੀ ਤਦੋਂ ਹੀ 
ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪਿਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਹੋਵੇ)
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60514 1428 khu nwnk sun ry 
mnw hir BwvY so 
hoie]39]

Kahu Naanak Sun 

Rae Manaa Har 

Bhaavai So Hoe 

||39||

Says Nanak, listen, 

mind: whatever 

pleases God comes to 

pass. ||39||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! ਿ ੋ

ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੂੰ  ਚੂੰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਜ਼ਰੂਰ) ਉਹ (ਹੀ) 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ॥੩੯॥

60515 1428 jgqu iBKwrI 
iPrqu hY sB ko 
dwqw rwm]

j`gqu Jagath Bhikhaaree 

Firath Hai Sabh Ko 

Dhaathaa Raam ||

The world wanders 

around begging, but 

the Lord is the Giver of 

all.

ਿਗਤ ਮੂੰਗਤਾ (ਹੋ ਕੇ) ਭਟਕਦਾ 
ਜਿਰਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖਦਾ ਜਕ) ਸਾਰੇ ਿੀਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਆਪ ਹੈ।

60516 1428 khu nwnk mn 
ismru iqh pUrn 
hovih kwm]40]

Kahu Naanak Man 

Simar Thih Pooran 

Hovehi Kaam 

||40||

Says Nanak, meditate 

in remembrance on 

Him, and all your 

works will be 

successful. ||40||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਮਨ! 

ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਪਿਭੂ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ 

ਕੂੰਮ ਸਿਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਰਜਹਣਗੇ 

॥੪੦॥

60517 1428 JUTY mwnu khw 
krY jgu supny 
ijau jwn]

Jhoothai Maan 

Kehaa Karai Jag 

Supanae Jio Jaan 

||

Why do you take such 

false pride in yourself? 

You must know that 

the world is just a 

dream.

(ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੱੁਖ) ਨਾਸਵੂੰ ਤ 

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਨ ਜਕਉਂ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ।` ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਸੁਪਨੇ 

(ਜਵਚ ਵੇਖੇ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਵਾਂਗ 

(ਹੀ) ਸਮਝ ਰੱਖ।

60518 1428 ien mY kCu qyro 
nhI nwnk kihE 
bKwn]41]

Ein Mai Kashh 

Thaero Nehee 

Naanak Kehiou 

Bakhaan ||41||

None of this is yours; 

Nanak proclaims this 

truth. ||41||

(ਹੇ ਭਾਈ!) (ਮੈਂ) ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੂੰ  
ਠੀਕ ਦੱਸ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ਜਕ ਇਹਨਾਂ 
(ਜਦੱਸਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਜਵਚ ਤੇਰਾ 
(ਅਸਲ ਸਾਥੀ) ਕੋਈ ਭੀ 
ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੪੧॥
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60519 1428 grbu krqu hY dyh 
ko ibnsY iCn mY 
mIiq]

Garab Karath Hai 

Dhaeh Ko Binasai 

Shhin Mai Meeth 

||

You are so proud of 

your body; it shall 

perish in an instant, 

my friend.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! (ਜਿਸ) ਸਰੀਰ ਦਾ 
(ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ) ਮਾਣ ਕਰਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਇਹ ਮੇਰਾ 
ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ) ਇਕ 

ਜਛਨ ਜਵਚ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ। (ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ 
ਜਕਤੇ ਜਰਹਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਭੀ ਝੂਠਾ ਹੀ 
ਹੈ)।

60520 1428 ijih pRwnI hir 
jsu kihE nwnk  
iqih jgu 
jIiq]42]

Jihi Praanee Har 

Jas Kehiou Naanak 

Thihi Jag Jeeth 

||42||

That mortal who 

chants the Praises of 

the Lord, O Nanak, 

conquers the world. 

||42||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ 

ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ 

ਿਗਤ (ਦੇ ਮੋਹ) ਨੂੂੰ  ਜਿੱਤ ਜਲਆ 

॥੪੨॥

60521 1428 ijh Git ismrnu 
rwm ko so nru 
mukqw jwnu]

Jih Ghatt Simaran 

Raam Ko So Nar 

Mukathaa Jaan ||

That person, who 

meditates in 

remembrance on the 

Lord in his heart, is 

liberated - know this 

well.

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸਮਰਨ 

(ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ) ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  (ਮੋਹ ਦੇ ਿਾਲ ਤੋਂ) 
ਬਜਚਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ।

60522 1428 iqih nr hir 
AMqru nhI nwnk  
swcI mwnu]43]

Thihi Nar Har 

Anthar Nehee 

Naanak Saachee 

Maan ||43||

There is no difference 

between that person 

and the Lord: O 

Nanak, accept this as 

the Truth. ||43||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ 

ਮੂੰਨ ਜਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਅਤੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਵਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ 

ਨਹੀਂ ॥੪੩॥
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60523 1428 eyk Bgiq 
Bgvwn ijh 
pRwnI kY nwih 
mn]

Eaek Bhagath 

Bhagavaan Jih 

Praanee Kai Naahi 

Man ||

That person, who does 

not feel devotion to 

God in his mind

ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਮਨ ਜਵਚ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,

60524 1428 jYsy sUkru suAwn  
nwnk mwno qwih 
qn]44]

Jaisae Sookar 

Suaan Naanak 

Maano Thaahi 

Than ||44||

- O Nanak, know that 

his body is like that of 

a pig, or a dog. ||44||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝ ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ (ਜਕਸੇ) ਸੂਰ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਹੈ (ਿਾਂ ਜਕਸੇ) ਕੱੁਤੇ ਦਾ ਸਰੀਰ 

ਹੈ ॥੪੪॥

60525 1428 suAwmI ko igRhu 
ijau sdw suAwn 
qjq nhI inq]

qjq: polw bolo Suaamee Ko Grihu 

Jio Sadhaa Suaan 

Thajath Nehee 

Nith ||

A dog never abandons 

the home of his 

master.

ਜਿਵੇਂ ਕੱੁਤਾ (ਆਪਣੇ) ਮਾਲਕ ਦਾ 
ਘਰ (ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ) ਸਦਾ 
(ਮੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਕਦੇ ਭੀ 
ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,

60526 1428 nwnk ieh ibiD 
hir Bjau iek 
mn huie ieik 
icq]45]

Naanak Eih Bidhh 

Har Bhajo Eik Man 

Hue Eik Chith 

||45||

O Nanak, in just the 

same way, vibrate, 

and meditate on the 

Lord, single-mindedly, 

with one-pointed 

consciousness. ||45||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਇਕ-ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕ-ਜਚੱਤ ਹੋ 

ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ 

ਕਜਰਆ ਕਰੋ (ਜਕ ਉਸ ਦਾ ਦਰ 

ਕਦੇ ਛੱਜਡਆ ਹੀ ਨਾਹ ਿਾਏ) 

॥੪੫॥
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60527 1428 qIrQ brq Aru 
dwn kir mn mY 
DrY gumwnu]

Theerathh Barath 

Ar Dhaan Kar Man 

Mai Dhharai 

Gumaan ||

Those who make 

pilgrimages to sacred 

shrines, observe 

ritualistic fasts and 

make donations to 

charity while still 

taking pride in their 

minds

(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 

ਮਨੱੁਖ) ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ 

ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਾਨ-ਪੁੂੰ ਨ 

ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਜਵਚ 

ਅਹੂੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਕ ਮੈਂ 
ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਗਆ ਹਾਂ)

60528 1428 nwnk inhPl 
jwq iqh ijau 
kuMcr 
iesnwnu]46]

Naanak Nihafal 

Jaath Thih Jio 

Kunchar Eisanaan 

||46||

- O Nanak, their 

actions are useless, 

like the elephant, who 

takes a bath, and then 

rolls in the dust. 

||46||

(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੇ (ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਇਉਂ) 

ਜਵਅਰਥ (ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) 

ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾ (ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ) ਇਸ਼ਨਾਨ। (ਨੋਟ: 

ਹਾਥੀ ਨਹ ਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਜਮੱਟੀ 
ਆਪਣ ੇਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) 

॥੪੬॥
60529 1428 isru kMipE pg 

fgmgY nYn joiq  
qy hIn]

pg fgmgY: poly bolo Sir Kanpiou Pag 

Ddagamagae Nain 

Joth Thae Heen ||

The head shakes, the 

feet stagger, and the 

eyes become dull and 

weak.

(ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਿਾਣ ਤੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ) 
ਜਸਰ ਕੂੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 

(ਤੁਰਜਦਆਂ) ਪੈਰ ਜਥੜਕਦੇ 

ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਿੋਜਤ ਮਾਰੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

60530 1428 khu nwnk ieh 
ibiD BeI qaU n 
hir rs 
lIn]47]

ibiD: polw bolo Kahu Naanak Eih 

Bidhh Bhee Thoo 

N Har Ras Leen 

||47||

Says Nanak, this is 

your condition. And 

even now, you have 

not savored the 

sublime essence of the 

Lord. ||47||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਬੁਢੇਪੇ 

ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ) ਇਹ ਹਾਲਤ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਰ ਭੀ (ਮਾਇਆ 

ਦਾ ਮੋਹ ਇਤਨਾ ਪਿਬਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਮਨੱੁਖ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਵਚ ਮਗਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ॥੪੭॥
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60531 1429 inj kir dyiKE  
jgqu mY ko kwhU 
ko nwih]

in`j[ j`gqu Nij Kar Dhaekhiou 

Jagath Mai Ko 

Kaahoo Ko Naahi 

||

I had looked upon the 

world as my own, but 

no one belongs to 

anyone else.

ਮੈਂ ਿਗਤ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ 

(ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ) ਵੇਖਦਾ ਜਰਹਾ, 
(ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ) ਕੋਈ ਜਕਸੇ ਦਾ 
ਭੀ (ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ) ਨਹੀਂ 
ਹੈ।

60532 1429 nwnk iQru hir 
Bgiq hY iqh 
rwKo mn mwih 
]48]

Naanak Thhir Har 

Bhagath Hai Thih 

Raakho Man 

Maahi ||48||

O Nanak, only 

devotional worship of 

the Lord is permanent; 

enshrine this in your 

mind. ||48||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ ਕਾਇਮ 

ਰਜਹਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਭਗਤੀ (ਹੀ) ਹੈ। ਇਸ 

(ਭਗਤੀ) ਨੂੂੰ  (ਆਪਣੇ) ਮਨ 

ਜਵਚ ਪਿੋ ਰੱਖ ॥੪੮॥

60533 1429 jg rcnw sB 
JUT hY jwin lyhu 
ry mIq]

Jag Rachanaa Sabh 

Jhooth Hai Jaan 

Laehu Rae Meeth 

||

The world and its 

affairs are totally false; 

know this well, my 

friend.

ਹੇ ਜਮੱਤਰ! ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ 
ਿਾਣ ਜਕ ਿਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ 
ਰਚਨਾ ਨਾਸਵੂੰ ਤ ਹੈ।

60534 1429 kih nwnk iQru 
nw rhY ijau bwlU 
kI BIq]49]

Kehi Naanak Thhir 

Naa Rehai Jio 

Baaloo Kee Bheeth 

||49||

Says Nanak, it is like a 

wall of sand; it shall 

not endure. ||49||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਕ ਰੇਤ ਦੀ 
ਕੂੰਧ ਵਾਂਗ (ਿਗਤ ਜਵਚ) ਕੋਈ 

ਭੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੪੯॥

60535 1429 rwm gieE rwvnu 
gieE jw kau 
bhu prvwr]

Raam Gaeiou 

Raavan Gaeiou Jaa 

Ko Bahu Paravaar 

||

Raam Chand passed 

away, as did Raawan, 

even though he had 

lots of relatives.

(ਦੇਖ! ਸਿੀ) ਰਾਮ (-ਚੂੰਦਿ) ਕੂਚ 

ਕਰ ਜਗਆ, ਰਾਵਨ ਭੀ ਚੱਲ 

ਵੱਜਸਆ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਰ 

ਵਾਲਾ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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60536 1429 khu nwnk iQru 
kCu nhI supny 
ijau sMswir]50]

Kahu Naanak 

Thhir Kashh 

Nehee Supanae 

Jio Sansaar ||50||

Says Nanak, nothing 

lasts forever; the 

world is like a dream. 

||50||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਇਥੇ) 

ਕੋਈ ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
(ਇਹ) ਿਗਤ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ 
(ਹੀ) ਹੈ ॥੫੦॥

60537 1429 icMqw qw kI 
kIjIAY jo 
AnhonI hoie]

Chinthaa Thaa Kee 

Keejeeai Jo 

Anehonee Hoe ||

People become 

anxious, when 

something unexpected 

happens.

(ਮੌਤ ਆਜਦਕ ਤਾਂ) ਉਸ 

(ਘਟਨਾ) ਦੀ ਜਚੂੰ ਤਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ 

ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਹ ਹੋਵੇ।

60538 1429 ieh mwrgu sMswr 
ko nwnk iQru 
nhI koie]51]

Eihu Maarag 

Sansaar Ko 

Naanak Thhir 

Nehee Koe ||51||

This is the way of the 

world, O Nanak; 

nothing is stable or 

permanent. ||51||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਿਗਤ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਲ 

ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਕ (ਇਥੇ) ਕੋਈ 

ਿੀਵ (ਭੀ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਜਹਣ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥੫੧॥

60539 1429 jo aupijE so 
ibnis hY pro 
Awju ky kwl]

Jo Oupajiou So 

Binas Hai Paro Aaj 

Kai Kaal ||

Whatever has been 

created shall be 

destroyed; everyone 

shall perish, today or 

tomorrow.

(ਿਗਤ ਜਵਚ ਤਾਂ) ਜਿਹੜਾ ਭੀ 
ਿੂੰ ਜਮਆ ਹੈ ਉਹ (ਜ਼ਰੂਰ) ਨਾਸ 

ਹੋ ਿਾਇਗਾ (ਹਰ ਕੋਈ ਇਥੋਂ) 
ਅੱਿ ਿਾਂ ਭਲਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਿਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ।
60540 1429 nwnk hir gun 

gwie ly Cwif 
sgl jMjwl]52]

Naanak Har Gun 

Gaae Lae Shhaadd 

Sagal Janjaal 

||52||

O Nanak, sing the 

Glorious Praises of the 

Lord, and give up all 

other entanglements. 

||52||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਵਾਸਤੇ 

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ) 

ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਹੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ 

ਕਰ ॥੫੨॥

60541 1429 dohrw] Dhoharaa || Dohraa:
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60542 1429 blu CutikE  
bMDn pry kCU n 
hoq aupwie]

Bal Shhuttakiou 

Bandhhan Parae 

Kashhoo N Hoth 

Oupaae ||

My strength is 

exhausted, and I am in 

bondage; I cannot do 

anything at all.

(ਪਿਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਵੱਛੁੜ ਕੇ 

ਿਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ) 

ਿਾਹੀਆਂ (ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ) ਆ 

ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਿਾਹੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ 
ਆਤਮਕ) ਤਾਕਤ ਮੱੁਕ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਮਾਇਆ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮਨੱੁਖ ਪਾਸੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ 
ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ।

60543 1429 khu nwnk Ab 
Et hir gij 
ijau hohu 
shwie]53]

gij: polw bolo Kahu Naanak Ab 

Outt Har Gaj Jio 

Hohu Sehaae 

||53||

Says Nanak, now, the 

Lord is my Support; He 

will help me, as He did 

the elephant. ||53||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਹੇ ਹਰੀ! 
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ (ਹੁਣ) ਤੇਰਾ ਹੀ 
ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੂੰ  (ਤੇਂਦੂਏ ਤੋਂ 
ਛੁਡਾਣ ਲਈ) ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਹਾਈ 

ਬਜਣਆ, ਜਤਵੇਂ ਸਹਾਈ ਬਣ। 
(ਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ 

ਬੂੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 

ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ 

ਵਸੀਲਾ ਹੈ) ॥੫੩॥
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60544 1429 blu hoAw bMDn 
Cuty sB ikCu hoq 
aupwie]

Bal Hoaa 

Bandhhan 

Shhuttae Sabh 

Kishh Hoth 

Oupaae ||

My strength has been 

restored, and my 

bonds have been 

broken; now, I can do 

everything.

(ਿਦੋਂ ਮਨੱੁਖ ਪਿਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 

ਜਡੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ 
ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ) ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) 

ਬੂੰ ਧਨ ਟੱੁਟ ਿਾਂਦੇ ਹਨ (ਮੋਹ ਦਾ 
ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਹਰੇਕ 

ਹੀਲਾ ਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

60545 1429 nwnk sB ikCu 
qumrY hwQ mY qum 
hI hoq 
shwie]54]

Naanak Sabh 

Kishh Thumarai 

Haathh Mai Thum 

Hee Hoth Sehaae 

||54||

Nanak: everything is in 

Your hands, Lord; You 

are my Helper and 

Support. ||54||

ਸੋ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੇ 

ਪਿਭੂ!) ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਵਚ 

ਹੈ (ਤੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ 

ਭੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ) ਤੂੂੰ  ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ॥੫੪॥

60546 1429 sMg sKw sB 
qij gey koaU n 
inbihE swQ]

Sang Sakhaa Sabh 

Thaj Geae Kooo N 

Nibehiou Saathh ||

My associates and 

companions have all 

deserted me; no one 

remains with me.

(ਿਦੋਂ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ) ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ 
ਸੂੰਗੀ ਛੱਡ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ 
ਕੋਈ ਭੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਨਬਾਹ 

ਸਕਦਾ,

60547 1429 khu nwnk ieh 
ibpq mY tyk eyk 
rGnwQ]55]

(ibpq) qklI&[ 
(rGnwQ) rwm

Kahu Naanak Eih 

Bipath Mai Ttaek 

Eaek Raghunaathh 

||55||

Says Nanak, in this 

tragedy, the Lord 

alone is my Support. 

||55||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਉਸ 

(ਇਕੱਲੇ-ਪਨ ਦੀ) ਮੁਸੀਬਤ 

ਵੇਲੇ ਭੀ ਜਸਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਸੋ, ਸਦਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਸਮਜਰਆ ਕਰੋ) ॥੫੫॥

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12486 Published: March 06/ 2014



60548 1429 nwmu rihE swDU 
rihE rihE gur 
goibMd]

Naam Rehiou 

Saadhhoo Rehiou 

Rehiou Gur 

Gobindh ||

The Naam remains; 

the Holy Saints 

remain; the Guru, the 

Lord of the Universe, 

remains.

(ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) 
ਨਾਮ (ਿੀਵ ਦੇ ਨਾਲ) ਰਜਹੂੰਦਾ 
ਹੈ, (ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵਚ) ਗੁਰੂ 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ,

60549 1429 khu nwnk ieh 
jgq mY ikn 
jipE gur 
mMqu]56]

Kahu Naanak Eih 

Jagath Mai Kin 

Japiou Gur Manth 

||56||

Says Nanak, how rare 

are those who chant 

the Guru's Mantra in 

this world. ||56||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- ਇਸ 

ਦੁਨੀਆ ਜਵਚ ਜਿਸ ਜਕਸੇ 

(ਮਨੱੁਖ) ਨੇ (ਹਜਰ ਨਾਮ 

ਜਸਮਰਨ ਵਾਲਾ) ਗੁਰੂ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੂੰਦਰ ਸਦਾ 
ਵਸਾਇਆ ਹੈ (ਤੇ ਨਾਮ ਿਜਪਆ 

ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਅੂੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹ 

ਸਹਾਈ ਬਣਦੇ ਹਨ) ॥੫੬॥

60550 1429 rwm nwmu auir mY 
gihE jw kY sm  
nhI koie]

Raam Naam Our 

Mai Gehiou Jaa 

Kai Sam Nehee 

Koe ||

I have enshrined the 

Lord's Name within my 

heart; there is nothing 

equal to it.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਤੇਰਾ 
ਉਹ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ 

ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 

ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,

60551 1429 ijh ismrq  
sMkt imtY drsu 
quhwro 
hoie]57]1]

Jih Simarath 

Sankatt Mittai 

Dharas Thuhaaro 

Hoe ||57||1||

Meditating in 

remembrance on it, 

my troubles are taken 

away; I have received 

the Blessed Vision of 

Your Darshan. 

||57||1||

ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੂੰ  ਜਸਮਜਰਆਂ ਹਰੇਕ 

ਦੱੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੂੂੰ  ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ 

ਭੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ॥੫੭॥੧॥

60552 1429 muMdwvxI mhlw 
5]

(muMdwvxI) bu`Jwrq Mundhaavanee 

Mehalaa 5 ||

Mundaavanee, Fifth 

Mehl:

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12487 Published: March 06/ 2014



60553 1429 Qwl ivic iqMin 
vsqU peIE squ 
sMqoKu vIcwro]

Thhaal Vich Thinn 

Vasathoo Peeou 

Sath Santhokh 

Veechaaro ||

Upon this Plate, three 

things have been 

placed: Truth, 

Contentment and 

Contemplation.

(ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-) ਥਾਲ 

ਜਵਚ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ, ਸੂੰ ਤੋਖ 

ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ-

ਇਹ ਜਤੂੰ ਨ ਵਸਤੂਆਂ ਜਟਕੀਆਂ 

ਰਜਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ,

60554 1429 AMimRq nwmu  
Twkur kw pieE  
ijs kw sBsu 
ADwro]

Anmrith Naam 

Thaakur Kaa 

Paeiou Jis Kaa 

Sabhas Adhhaaro 

||

The Ambrosial Nectar 

of the Naam, the 

Name of our Lord and 

Master, has been 

placed upon it as well; 

it is the Support of all.

(ਜਿਸ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਜਹਰਦੇ-ਥਾਲ 

ਜਵਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਇਹ 

'ਅੂੰ ਜਮਿਤ ਨਾਮੁ' ਐਸਾ ਹੈ) ਜਕ 

ਇਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਰੇਕ ਿੀਵ 

ਲਈ (ਜ਼ਰੂਰੀ) ਹੈ।
60555 1429 jy ko KwvY jy ko 

BuMcY iqs kw hoie 
auDwro]

Jae Ko Khaavai Jae 

Ko Bhunchai This 

Kaa Hoe 

Oudhhaaro ||

One who eats it and 

enjoys it shall be 

saved.

(ਇਸ ਆਤਮਕ ਭੋਿਨ ਨੂੂੰ ) ਿ ੇ

ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਸਦਾ ਖਾਂਦਾ 
ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ 
ਜਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

60556 1429 eyh vsqu qjI 
nh jweI inq 
inq rKu auir 
Dwro]

Eaeh Vasath 

Thajee Neh Jaaee 

Nith Nith Rakh 

Our Dhhaaro ||

This thing can never 

be forsaken; keep this 

always and forever in 

your mind.

(ਿੇ ਆਤਮਕ 'ਉਧਾਰ' ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ ਤਾਂ) ਆਤਮਕ ਪਿਸੂੰ ਨਤਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਾਮ-ਵਸਤੂ 

ਜਤਆਗੀ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ, 
ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ 
ਜਹਰਦੇ ਜਵਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖ।
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60557 1429 qm sMswru crn 
lig qrIAY sBu 
nwnk bRhm 
pswro]1]

Tham Sansaar 

Charan Lag 

Thareeai Sabh 

Naanak Breham 

Pasaaro ||1||

The dark world-ocean 

is crossed over, by 

grasping the Feet of 

the Lord; O Nanak, it is 

all the extension of 

God. ||1||

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਨਾਮ ਵਸਤੂ 

ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਪਿਭੂ ਦੀ 
ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਘੁੱ ਪ ਹਨੇਰਾ 
ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਤਜਰਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪੇ ਦਾ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਹੀ (ਜਦੱਸਣ ਲੱਗ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ॥੧॥
60558 1429 slok mhlw 5] Salok Mehalaa 5 || Shalok, Fifth Mehl:

60559 1429 qyrw kIqw jwqo 
nwhI mYno jogu 
kIqoeI]

hy Akwl purK jI, Awp 
jI dy (kIqw) kIqy 
praupkwr (j`wqo) jwxy 
nhIN, dwsn dws nUM 
(jogu) lwiek gursyvk 
(kI~qo-eI) bxw idqw

Thaeraa Keethaa 

Jaatho Naahee 

Maino Jog 

Keethoee ||

I have not appreciated 

what You have done 

for me, Lord; only You 

can make me worthy.

(ਹੇ ਪਿਭੂ!) ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ 

ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ 
ਸਮਝ ਸਕਦਾ, (ਉਪਕਾਰ ਦੀ 
ਦਾਤ ਸਾਂਭਣ ਲਈ) ਤੂੂੰ  (ਆਪ 

ਹੀ) ਮੈਨੂੂੰ  ਿਬਵਾਂ ਭਾਂਡਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

60560 1429 mY inrguixAwry  
ko guxu nwhI Awpy 
qrsu pieEeI]

pieE-eI Mai Niraguniaarae 

Ko Gun Naahee 

Aapae Tharas 

Paeiouee ||

I am unworthy - I have 

no worth or virtues at 

all. You have taken 

pity on me.

ਮੈਂ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਜਵਚ ਕੋਈ ਗੁਣ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੂੰ  ਆਪ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਮੇਰੇ 

ਉਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਗਆ।

To view Gurbani properly, download 

font GURAKH_L.ttf from Google. 12489 Published: March 06/ 2014



60561 1429 qrsu pieAw  
imhrwmiq hoeI  
siqgur sjxu 
imilAw]

(imh-rwmiq) imxqI 
rihq myhr[p-ieAw

Tharas Paeiaa 

Miharaamath 

Hoee Sathigur 

Sajan Miliaa ||

You took pity on me, 

and blessed me with 

Your Mercy, and I 

have met the True 

Guru, my Friend.

ਹੇ ਪਿਭੂ! ਤੇਰੇ ਮਨ ਜਵਚ ਮੇਰੇ 

ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 

ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਜਮਹਰ ਹੋਈ, 

ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਜਮੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜਮਲ 

ਜਪਆ (ਤੇਰਾ ਇਹ ਉਪਕਾਰ 

ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ)।
60562 1429 nwnk nwmu imlY 

qW jIvW qnu mnu 
QIvY hirAw]1]

Naanak Naam 

Milai Thaan 

Jeevaan Than Man 

Thheevai Hariaa 

||1||

O Nanak, if I am 

blessed with the 

Naam, I live, and my 

body and mind 

blossom forth. ||1||

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ- (ਹੁਣ 

ਜਪਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ) ਿਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  
(ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਜਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਮੇਰੇ ਅੂੰਦਰ ਆਤਮਕ ਿੀਵਨ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਨ 

ਮੇਰਾ ਮਨ (ਉਸ ਆਤਮਕ 

ਿੀਵਨ ਦੀ ਬਰਕਜਤ ਨਾਲ) 

ਜਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
60563 1429 <>siqgur 

pRswid]

Ik Oankaar 

Sathigur Prasaadhi

One Universal Creator 

God. By The Grace Of 

The True Guru:

60564 1429 rwg mwlw] Raag Maalaa || Raag Maalaa:

60565 1429 rwg eyk sMig  
pMc brMgn]

Raag Eaek Sang 

Panch Barangan ||

Each Raga has five 

wives,

60566 1429 sMig Alwpih  
AwTau nMdn]

Sang Alaapehi 

Aatho Nandhan ||

And eight sons, who 

emit distinctive notes.

60567 1429 pRQm rwg BYrau  
vY krhI]

(vY) auh Prathham Raag 

Bhairo Vai 

Karehee ||

In the first place is 

Raag Bhairao.
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60568 1430 pMc rwgnI sMig 
aucrhI]

au~cr-hI Panch Raaganee 

Sang Oucharehee 

||

It is accompanied by 

the voices of its five 

Raaginis:

60569 1430 pRQm BYrvI 
iblwvlI]

Prathham 

Bhairavee 

Bilaavalee ||

First come Bhairavee, 

and Bilaavalee;

60570 1430 puMinAwkI gwvih 
bMglI]

gwv-ih: dyl@I dIvw hY, 
ArQ krn vyly quk c 
ieauN vrqo, puMinAwkI 
gwvih, gwvih BMglI

Punniaakee 

Gaavehi Bangalee 

||

Then the songs of 

Punni-aakee and 

Bangalee;

60571 1430 puin AslyKI kI 
BeI bwrI]

Pun Asalaekhee 

Kee Bhee Baaree 

||

And then Asalaykhee.

60572 1430 ey BYrau kI  
pwcau nwrI]

Eae Bhairo Kee 

Paacho Naaree ||

These are the five 

consorts of Bhairao.

60573 1430 pMcm hrK  
idswK sunwvih]

Pancham Harakh 

Dhisaakh 

Sunaavehi ||

The sounds of 

Pancham, Harakh and 

Disaakh;

60574 1430 bMgwlm mDu 
mwDv gwvih]1]

mDu: polw bolo[ gwv-ih Bangaalam Madhh 

Maadhhav 

Gaavehi ||1||

The songs of 

Bangaalam, Madh and 

Maadhav. ||1||
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60575 1430 llq iblwvl 
gwvhI ApunI 
ApunI BWiq]

Lalath Bilaaval 

Gaavehee Apunee 

Apunee Bhaanth 

||

Lalat and Bilaaval - 

each gives out its own 

melody.

60576 1430 Ast puqR BYrv 
ky gwvih gwien 
pwqR]1]

Asatt Puthr 

Bhairav Kae 

Gaavehi Gaaein 

Paathr ||1||

When these eight sons 

of Bhairao are sung by 

accomplished 

musicians. ||1||

60577 1430 duqIAw  
mwlkausk 
Awlwpih]

Awlwp-ih Dhutheeaa 

Maalakousak 

Aalaapehi ||

In the second family is 

Maalakausak,

60578 1430 sMig rwgnI 
pwcau Qwpih]

Qwp-ih Sang Raaganee 

Paacho Thhaapehi 

||

Who brings his five 

Raaginis:

60579 1430 gofkrI Aru 
dyvgMDwrI]

Gonaddakaree Ar 

Dhaevagandhhaare

e ||

Gondakaree and Dayv 

Gandhaaree,

60580 1430 gMDwrI sIhuqI 
aucwrI]

Gandhhaaree 

Seehuthee 

Ouchaaree ||

The voices of 

Gandhaaree and 

Seehutee,

60581 1430 DnwsrI ey pwcau 
gweI]

Dhhanaasaree Eae 

Paacho Gaaee ||

And the fifth song of 

Dhanaasaree.
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60582 1430 mwl rwg kausk 
sMg lweI]

Maal Raag Kousak 

Sang Laaee ||

This chain of 

Maalakausak brings 

along :

60583 1430 mwrU msqAMg  
myvwrw]

Maaroo 

Masathaang 

Maevaaraa ||

Maaroo, Masta-ang 

and Mayvaaraa,

60584 1430 pRblcMf kausk 
auBwrw]

Prabalachandd 

Kousak Oubhaaraa 

||

Prabal, Chandakausak,

60585 1430 KauKt Aau 
Baurwnd gwey]

Khoukhatt Ao 

Bhouraanadh 

Gaaeae ||

Khau, Khat and 

Bauraanad singing.

60586 1430 Ast mwlkausk 
sMg lwey]1]

Asatt 

Maalakousak Sang 

Laaeae ||1||

These are the eight 

sons of Maalakausak. 

||1||

60587 1430 puin AwieAau 
ihMfolu pMc nwir 
sMig Ast suq]

Pun Aaeiao 

Hinddol Panch 

Naar Sang Asatt 

Suth ||

Then comes Hindol 

with his five wives and 

eight sons;

60588 1430 auTih qwn klol  
gwien qwr 
imlwvhI]1]

Outhehi Thaan 

Kalol Gaaein Thaar 

Milaavehee ||1||

It rises in waves when 

the sweet-voiced 

chorus sings. ||1||
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60589 1430 qylMgI dyvkrI 
AweI]

Thaelangee 

Dhaevakaree Aaee 

||

There come Taylangee 

and Darvakaree;

60590 1430 bsMqI sMdUr 
suhweI]

Basanthee 

Sandhoor Suhaaee 

||

Basantee and Sandoor 

follow;

60591 1430 srs AhIrI lY 
Bwrjw]

Saras Aheeree Lai 

Bhaarajaa ||

Then Aheeree, the 

finest of women.

60592 1430 sMg lweI pWcau 
Awrjw]

Sang Laaee 

Paancho Aarajaa 

||

These five wives come 

together.

60593 1430 surmwnMd Bwskr 
Awey]

Suramaanandh 

Bhaasakar Aaeae 

||

The sons: Surmaanand 

and Bhaaskar come,

60594 1430 cMdRibMb mMgln 
suhwey]

Chandhrabinb 

Mangalan 

Suhaaeae ||

Chandrabinb and 

Mangalan follow.

60595 1430 srsbwn Aau 
Awih ibnodw]

Sarasabaan Ao 

Aahi Binodhaa ||

Sarasbaan and 

Binodaa then come,

60596 1430 gwvih srs 
bsMq kmodw]

Gaavehi Saras 

Basanth 

Kamodhaa ||

And the thrilling songs 

of Basant and 

Kamodaa.

60597 1430 Ast puqR mY khy 
svwrI]

Asatt Puthr Mai 

Kehae Savaaree ||

These are the eight 

sons I have listed.
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60598 1430 puin AweI dIpk 
kI bwrI]1]

Pun Aaee Dheepak 

Kee Baaree ||1||

Then comes the turn 

of Deepak. ||1||

60599 1430 kCylI ptmMjrI  
tofI khI 
Alwip]

Kashhaelee 

Pattamanjaree 

Ttoddee Kehee 

Alaap ||

Kachhaylee, 

Patamanjaree and 

Todee are sung;

60600 1430 kwmodI Aau 
gUjrI sMg dIpk 
ky Qwip]1]

Kaamodhee Ao 

Goojaree Sang 

Dheepak Kae 

Thhaap ||1||

Kaamodee and 

Goojaree accompany 

Deepak. ||1||

60601 1430 kwlMkw kuMql 
Aau rwmw]

Kaalankaa Kunthal 

Ao Raamaa ||

Kaalankaa, Kuntal and 

Raamaa,

60602 1430 kmlkusm cMpk 
ky nwmw]

Kamalakusam 

Chanpak Kae 

Naamaa ||

Kamalakusam and 

Champak are their 

names;

60603 1430 gaurw Aau 
kwnrw kl´wnw]

kl´wnw :kilAwnw Gouraa Ao 

Kaanaraa 

Kalyaanaa ||

Gauraa, Kaanaraa and 

Kaylaanaa;

60604 1430 Ast puqR dIpk 
ky jwnw]1]

Asatt Puthr 

Dheepak Kae 

Jaanaa ||1||

These are the eight 

sons of Deepak. ||1||
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60605 1430 sB imil  
isrIrwg vY 
gwvih]

Sabh Mil Sireeraag 

Vai Gaavehi ||

All join together and 

sing Siree Raag,

60606 1430 pWcau sMig 
brMgn lwvih]

Paancho Sang 

Barangan Laavehi 

||

Which is accompanied 

by its five wives.:

60607 1430 bYrwrI krnwtI 
DrI]

Bairaaree 

Karanaattee 

Dhharee ||

Bairaaree and 

Karnaatee,

60608 1430 gvrI gwvih 
AwswvrI]

Gavaree Gaavehi 

Aasaavaree ||

The songs of Gawree 

and Aasaavaree;

60609 1430 iqh pwCY isMDvI 
AlwpI]

Thih Paashhai 

Sindhhavee 

Alaapee ||

Then follows 

Sindhavee.

60610 1430 isrIrwg isau 
pWcau QwpI]1]

Sireeraag Sio 

Paancho 

Thhaapee ||1||

These are the five 

wives of Siree Raag. 

||1||

60611 1430 swlU swrg 
swgrw Aaur gof 
gMBIr]

Saaloo Saarag 

Saagaraa Aour 

Gonadd Ganbheer 

||

Saaloo, Saarang, 

Saagaraa, Gond and 

Gambheer

60612 1430 Ast puqR sRIrwg 
ky guMf kuMB 
hmIr]1]

Asatt Puthr 

Sreeraag Kae 

Gundd Kunbh 

Hameer ||1||

The eight sons of Siree 

Raag include Gund, 

Kumb and Hameer. 

||1||
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60613 1430 Kstm myG rwg 
vY gwvih]

Khasattam Maegh 

Raag Vai Gaavehi 

||

In the sixth place, 

Maygh Raag is sung,

60614 1430 pWcau sMig 
brMgn lwvih]

Paancho Sang 

Barangan Laavehi 

||

With its five wives in 

accompaniment:

60615 1430 soriT gof mlwrI 
DunI]

Sorath Gonadd 

Malaaree 

Dhhunee ||

Sorat'h, Gond, and the 

melody of Malaaree;

60616 1430 puin gwvih 
Awsw gun gunI]

Pun Gaavehi 

Aasaa Gun Gunee 

||

Then the harmonies of 

Aasaa are sung.

60617 1430 aUcY suir sUhau 
puin kInI]

Oochai Sur Sooho 

Pun Keenee ||

And finally comes the 

high tone Soohau.

60618 1430 myG rwg isau 
pWcau cInI]1]

Maegh Raag Sio 

Paancho Cheenee 

||1||

These are the five with 

Maygh Raag. ||1||

60619 1430 bYrwDr gjDr 
kydwrw]

Bairaadhhar 

Gajadhhar 

Kaedhaaraa ||

Bairaadhar, Gajadhar, 

Kaydaaraa,

60620 1430 jblIDr nt 
Aau jlDwrw]

Jabaleedhhar Natt 

Ao Jaladhhaaraa ||

Jabaleedhar, Nat and 

Jaladhaaraa.

60621 1430 puin gwvih sMkr 
Aau isAwmw]

Pun Gaavehi 

Sankar Ao 

Siaamaa ||

Then come the songs 

of Shankar and Shi-

aamaa.
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60622 1430 myG rwg puqRn ky 
nwmw]1]

Maegh Raag 

Puthran Kae 

Naamaa ||1||

These are the names 

of the sons of Maygh 

Raag. ||1||

60623 1430 Kst rwg auin 
gwey sMig rwgnI 
qIs]

Khasatt Raag Oun 

Gaaeae Sang 

Raaganee Thees ||

So all together, they 

sing the six Raagas and 

the thirty Raaginis,

60624 1430 sBY puqR rwgMn ky  
ATwrh ds 
bIs]1]1]

ds: polw bolo Sabhai Puthr 

Raagann Kae 

Athaareh Dhas 

Bees ||1||1||

And all the forty-eight 

sons of the Raagas. 

||1||1||
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